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Γ

Γά –; (ὁ) 
Γᾶ καί Γαῖα καί Γῆ (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµη-
τρος
Γάας –ου (ὁ)
Γαβᾶ –ᾶς (ἡ)
Γαβαθᾶ –ᾶς (ἡ)
Γαβαθή –ῆς (ἡ)
Γαβάθη –ης (ἡ)
Γαβαθηνή –ῆς (ἡ)
Γαβαθηνός –οῦ (ὁ)
Γαβάθουσα –σης (ἡ)
Γαβαθσαουλή –ῆς (ἡ)
Γαβάθων –νος (ὁ)   
Γαβαθώνη –ης (ἡ)
Γαβαθώνης –ου (ὁ)
Γαβαῖα –ης (ἡ)
Γαβαῖος –ου (ὁ) –Ἄρχων Μικρᾶς Φρυγί-
ας, Πέρσης Σατράπης
Γαβάνια –ης (ἡ)
Γαβάνιος –ίου (ὁ)  –Ρωµαϊκόν
Γαβείλια –ης (ἡ) –Ρωµαϊκόν
Γαβείλιος –ίου (ὁ)
Γαβήνια –ης (ἡ)
Γαβήνιος –ίου (ὁ)
Γαβία –ης (ἡ)
Γαβιανή –ῆς (ἡ)
Γαβιανός –οῦ (ὁ)
Γαβίνη –ης (ἡ) –Ἐπώνυµον Ἀργείας Ἥ-
ρας
Γαβίνης –ου (ὁ)
Γαβίνια –ης (ἡ)
Γαβίνιος –ίου (ὁ) –Ρωµαϊκόν
Γάβιος –ίου(ὁ) –Ἀρχηγός Λυδῶν
Γαβίουσα –σης (ἡ)
Γαβίων –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ

Γαβογένη –ης (ἡ)
Γαβογένης –ους (ὁ)
Γαβοδότη –ης (ἡ)
Γαβοδότης –ου (ὁ)
Γαβόθεµις –ιδος (ἡ)
Γαβόκλεια –ης (ἡ)
Γαβοκλῆς –έους (ὁ)
Γαβοκράτεια –ης (ἡ)
Γαβοκράτης –ου (ὁ)
Γαβοκρίτη –ης (ἡ)
Γαβόκριτος –ου (ὁ)
Γαβοκύπρα –ης (ἡ)
Γαβόκυπρος –ου (ὁ)
Γαβοµένη –ης (ἡ)
Γαβοµένης –ου (ὁ)
Γαβριήλ (ὁ) –(ὁ ἄνθρωπος καί τό ὄργανον 
τοῦ Θεοῦ) –Χριστιανικόν –Εἷς τῶν ἑπτά 
κορυφαίων  ἀρχαγγέλων –Ἀνήγγειλε εἰς 
Παναγίαν τήν γέννησιν... 
Γαβριηλᾶς –ᾶ (ὁ) = Γαβριήλ
Γαβριήλιος –ου ( –ήλιε) (ὁ) –Ποιητής καί 
πολιτάρχης στό Βυζάντιο
Γαβρίς –ίος (ὁ)
Γαγάθοη –ης (ἡ)
Γαγάθοος –όου (ὁ)
Γαγάθους –ου (ὁ)
Γάγανη –ης (ἡ)
Γάγανος –ου (ὁ)
Γάγγα –ης (ἡ)  –Θεά Ἰνδῶν
Γάγγας καί Γάγγης –ου καί  –εω (ὁ) –
Ποταµός καί ποτάµιος θεός  –Υἱός Ἰνδοῦ 
καί  Καλαυρίας, βασιλεύς Αἰθιοπίας καί  
Μελανδίνης
Γάγγη –ης (ἡ)  –Πόλις Ἰνδίας
Γάγγης  καί  Γάγγας –ου (ὁ)
Γαγγῆτις –ιδος (ἡ)  –Ἡ χώρα
Γάγγρα –ης (ἡ)
Γάγεα –ης (ἡ)
Γάγεος –ου (ὁ)
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Γαγιανή –ῆς (ἡ)
Γαγιανός –οῦ (ὁ)  –Ρήτωρ Σµυρναῖος
Γάδ; (ὁ)
Γάδα –ης (ἡ)
Γαδάδα –ης (ἡ)
Γαδάδας –αιος (ὁ)
Γαδάδη –ης (ἡ)
Γαδάδης –ου (ὁ)
Γαδαῖα –ης (ἡ)
Γαδαῖος –ου (ὁ)
Γάδαρη –ης (ἡ)
Γαδαρίς –ίδος (ἡ)
Γάδαρος –ου (ὁ)
Γάδας –ου (ὁ)
Γαδᾶτα –ης (ἡ)
Γαδᾶτας –αιο καί  – ου (ὁ) –Εὐνοῦχος βα-
σιλέως Ἀσσυρίων –Ἀσσύριός τις
Γαδέα –ης (ἡ)
Γαδέας –ου (ὁ)
Γάδειρις –ιδος (ἡ)  –Ἡ πόλις
Γάδειρος –ου (ὁ)
Γαδία –ης (ἡ)
Γαδιᾶ –ᾶς (ἡ)
Γαδίας –ίου (ὁ)
Γαδιᾶς –ᾶ (ὁ) –Ἐπώνυµον τινός Ἀντιπά-
τρου
Γαδίκεια –ης (ἡ)
Γαδίκειος –ου (ὁ)
Γαδικία –ης (ἡ)
Γαδίκιος –ίου (ὁ)
Γαδιτανή –ῆς (ἡ)
Γαδιτανός –οῦ (ὁ)  –Ἐπίθετον Ἡρακλέ-
ους, λατρευόµενος ὑπό Φοινίκων
Γαειανή –ῆς (ἡ)
Γαειανός –οῦ (ὁ)
Γαέϊς –ιος; (ὁ)
Γαέτη –ης (ἡ)
Γαέτης –ου (ὁ)
Γάfρον καί Γάfρων –νος (ὁ)

Γάfρουσα –σης (ἡ)
Γάfρων καί Γάfρον –ου (ὁ)
Γάζα –ης (ἡ)  –Πόλις
Γαζαῖα –ης (ἡ)
Γαζαῖος –ου (ὁ)
Γαζαλίνη καί Γοζαλίνη –ης (ἡ)
Γαζαλῖνος καί Γοζαλῖνος –ου (ὁ)
Γαζηλοῦσα –ης (ἡ)
Γαζηλών –ωνος (ὁ)
Γαζούρια –ίης (ἡ)
Γαζούριος –ίου (ὁ)
Γαζωραῖα –ης καί Γαζωρεῖτις –ιδος ἤ 
Γαζωρία (ἡ)  –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος, λα-
τρευοµένης εἰς Γάζωρον
Γαζωραῖος –ου (ὁ)
Γάζωρη –ης (ἡ)
Γάζωρος καί Ἄζωρος –ου (ὁ)
Γαθεάτα –ης (ἡ)
Γαθεάτας –ου (ὁ)  –Παρα  –πόταµος Ἀλ-
φειοῦ
Γαθιάδα –ης (ἡ)
Γαθιάδας –αο (ὁ)
Γάθουσα –σης (ἡ)
Γάθων –νος (ὁ)
Γαΐα –ης (ἡ)  –Ρωµαϊκόν
Γαία –ης (ἡ)  –Ρωµαϊκόν προσωνύµιον 
γυναικῶν π.χ. Γαία Καικιλία
Γαῖα καί Γῆ καί Γαίη καί Γηθύα καί Θε-
οτόκος καί Μεγάλη Μήτηρ καί Ρεία 
καί  Κυβέλη καί Κουροτρόφος καί 
Χθών καί Θέµις –ιδος καί Πανδώ –ρα 
καί Ρέα καί Ὀλυµπία –ης καί Τιταία καί 
Τιτύα (ἡ) Θεά –Θυγάτηρ Χάους, γεννή-
σασα ἀφ΄ἑαυτῆς: Πόντον, Ὄρη, Οὐρα-
νόν. Ἐξ Οὐρανοῦ  τούς Τιτάνας, Κύκλω-
πας, Ἑκατόγχειρας, Α-Ζ-35Α, Η-10-687Δ, 
Η-14-418Α, Η-15-401Α, Η-7-1147Α, Η-15-
167Δ
Γαϊανή –ῆς (ἡ)
Γαϊανός –οῦ (ὁ)  –Ἄραψ µαθητής Ἀψίνου 
–Ἕτερος Ἀνχαριηνός
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Γαιάοχος καί Γαιήοχος –ου (ὁ & ἡ)  
–(Σαλευτής τῆς Γῆς)  –Ἐπίθετον Διός –Ἐ-
πίθετον Ἀρτέµιδος –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος µέ συνώνυ-
µον: Ἀδελφεά, Α-Ζ-36Δ
Γαίεια –ης (ἡ)
Γαίειος –ου (ὁ)
Γαιζάτη –ης (ἡ)
Γαιζᾶτος –ου (ὁ)
Γαιζότορις –ιος (ὁ) 
Γαίη –ης (ἡ)
Γαιηγενή –ῆς (ἡ)
Γαιηγενής –οῦς (ὁ) = ἀντί Γηγενής
Γαιηδότη –ης (ἡ)
Γαιήδοτος –ου (ὁ)
Γαιήθεµις –ιδος (ὁ & ἡ)
Γαιήῒα –ης (ἡ)
Γαιήϊος –ου (ὁ)  –Υἱός Γῆς καί Τιτυοῦ, Ο. 
Ο.Η.324
Γαιήϊς –ιδος καί Γαιηῒς –ίδος (ἡ)  –Ἐπί-
θετον Φοίβης   
Γαιηοῦχος καί Γαιαοῦχος –ου (ὁ)  –(ὁ 
περιέχων τήν Γήν) –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος 
Γαιήοχος –ου (ὁ)  –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ
Γαιήοχος –ου (ὁ & ἡ)  –Ἐπίθετον Ποσει-
δῶνος  –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Γαίης –ου (ὁ)  –Ο.Λ.576, Ι568, Ο36
Γαιµαιλίνη –ης (ἡ)
Γαιµαιλῖνος –ου (ὁ) 
Γαιµέλα καί Γέµελλα –ης (ἡ) 
Γαιµελίνα καί Γεµελλίνα –ης (ἠ)
Γαιµελίνη –ης (ἡ)
Γαιµελῖνος –ου (ὁ)
Γαίµελλα καί Γαίµελα –ης (ἡ)
Γαίµελλος –ου (ὁ)
Γαίµελος –ου (ὁ) 
Γαῒνα –ης (ἡ)
Γαΐνας καί Γαϊνᾶς καί Γαινᾶς –ᾶ (ὁ)  
–Γότθος

Γαιοβόµαρος  –ου (ὁ)  
Γαιόλεµη καί Γαιοπτολέµη –ης (ἡ)
Γαιόλεµος καί Γαιοπτόλεµος –ου (ὁ) 
= Gualema εἰς Ἀραουκανικήν
Γαιοµάχη –ης (ἡ)
Γαιοµαχίς –ιδος (ἡ)
Γαιόµαχος –ου (ὁ)
Γαιοπτολέµη –ης καί Γαιόλεµη (ἡ)
Γαιοπτόλεµος καί Γαιόλεµος –ου (ὁ)
Γάϊος Αϊδής καί Ζεύς (ὁ)  –Ἐπίθετον Ἅ-
δου
Γάϊος καί Γαῖος –ου (ὁ)  –Προσωνυµία 
Ρωµαίων  –Χριστιανικόν καί Ρωµαϊκόν –
Πλατωνικός φιλόσοφος –Ἅγιος, Πράξεις  
Ι Θ29, Η-4-924Δ
Γάϊος Ἀντώνιος (ὁ) –Ρωµαῖος διοικητής 
Μακεδονίας
Γάϊος Ἀντωνεῖνος Σεπτίµιος Πόπλιος 
(ὁ)  –Κιθαρωδός  Νεµεονίκης τρίς
Γάϊος Ἀσίνιος Πωλλίων –νος (ὁ)  –Ἰδρυ-
τής πρώτης βιβλιοθήκης δηµοσίου χαρα-
κτῆρος ἐν Ρώµη
Γάϊος Ἰούλιος Βάσσος –ου (ὁ)  –Αὐτο-
κράτωρ Γάϊος Ἰούλιος Αὐρήλιος (ὁ) –Υἱός 
Πρωτογένους, πεντάκις Περιοδονίκης
Γάϊος Ἰούλιος Βάσσος (ὁ)  –Μιλήσιος 
ὀλυµπιονίκης εἰς ἀγῶνα  κηρύκων
Γάϊος Ἰούλιος Ἴων –νος (ὁ)  –Κορίνθιος 
νικητής Καισαρίων εἰς ἄγνωστο ἀγώνι-
σµα 
Γάϊος Κοσίνιος –ίου  (ὁ)  –Ἀλείπτης (χρεί-
ων –διδάσκαλος )
Γάϊος Μάνλιος (ὁ)  –Ἡγέτης ἐνόπλων 
εἰς Ἐτρουρία, συνεργάτης τοῦ  Κατιλίνα
Γάϊος Ὀράτιος Πολύειδος (ὁ)  –Ὕπατος
Γάϊος Περήλιος Αὐρήλιος Ἀλέξανδρος 
Θυατείριος (Λυδία) (ὁ) –Ὀλυµπιονίκης 
Περιοδονίκης εἰς παγκράτιον
Γάϊος Σουητώνιος Τράγκυλλος (ὁ)  –Ρω-
µαῖος συγγραφεύς 2ου αἰῶνος
Γαιοτίµα –ης καί Γεωτίµα –ης (ἡ)  –Ἱέ-
ρεια
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Γαιότιµος –ου (ὁ)
Γάϊς –ιος (ὁ)
Γαίσυλα –ης (ἡ)
Γαίσυλος –ου καί Γαῖσος (ὁ)  –Σπαρτιά-
της τις
Γαίσουσα –σης (ἡ)
Γαίσων –ωνος (ὁ)  –Ποταµός Ἰωνίας
Γαιτέα –ης (ἡ)
Γαιτέας –ου καί Χαιτέας (ὁ)  –Υἱός Χαι-
ρεκράτους – Καί Μακεδονικόν ὄνοµα
Γαίτια –ίης (ἡ)
Γαιτιανή –ῆς (ἡ)
Γαιτιανός καί Γεντιανός –οῦ (ὁ)
Γαίτιος –ίου (ὁ)
Γαιτούλικη –ης (ἡ)
Γαιτούλικος –ου (ὁ)
Γαιύλα –ης (ἡ)
Γαιύλος –ου (ὁ)
Γαιώ –οῦς (ἡ)  –Ὑάς ἡ τρυφερή κατά Ἡ-
σίοδον
Γαιών –ῶνος (ὁ)  –Ποταµός
Γαιωνᾶ –ης (ἡ)
Γαιωνᾶς –ᾶτος (ὁ)
Γιαῶσσα –σσης (ἡ)
Γαιωτίµα καί Γεωτίµα –ης (ἡ)  –Ἱέρεια
Γαιώτιµος –ου (ὁ)
Γάλα –ης (ἡ)
Γαλάβρα –ης (ἡ)
Γαλάβρας –αντος (ὁ)
Γαλάδρα –ης (ἡ)
Γαλάδρος –ου (ὁ)  –Υἱός Ἠµαθίου, θεµε-
λιωτής Γαλαδρῶν
Γαλαίθα –ης (ἡ)
Γαλαιθίς –ιδος (ἡ)
Γάλαιθος –ου (ὁ)
Γαλαιµένη –ης (ἡ)
Γαλαιµένης –ου (ὁ)  –Ἀδελφός Σαρδανά-
παλου  – Υἱός Ἀνακυνδαράξου
Γαλαῖσα –σης (ἡ)

Γαλαῖσος –ου (ὁ)  –Ποταµός, Η-8-552Δ
Γάλαισος –ου (ὁ)
Γαλαίστη –ης (ἡ)
Γαλαίστης καί Γαλαῖστης –ου (ὁ)  –Α-
Ζ-42Δ, Η-4-935Δ
Γαλαίστος –ου (ὁ)
Γαλακτική –ῆς (ἡ)
Γαλακτικός –οῦ (ὁ)
Γαλακτίουσα –σης (ἡ)
Γαλακτίων –ωνος (ὁ)  –(ὁ τρυφερός) –Χρι-
στιανικόν  –Ἅγιος (5 Νοεµβρίου)  –Καί ὅ-
ρος, Α-Ζ-43Α, Η-4-935Δ
Γαλακτώ –οῦς ἤ Ἀλυκτώ –ο ῦς (ἡ) –Ἐ-
ρινύς µή παύουσα καταδίωξιν κακῶν 
Γαλακώ –οῦς (ἡ)
Γαλάνδρα –ης (ἡ)
Γάλανδρος –ου (ὁ)  –Υἱός Ἠµαθίου
Γαλάνεία –ης (ἡ)  –Θυγάτηρ Πόντου
Γαλάνειος –είου (ὁ)
Γαλάνθη –ης (ἡ)  –Θεραπαινίς Ἀλκµή-
νης
Γαλάνθης –ου (ὁ)
Γαλανθιάς καί Γαλανθή καί Γαλανθίς 
–ίδος (ἡ)  –Θυγάτηρ βασιλέως Προίτου, 
παρευρεθείσα εἰς γέννησιν Ἡρακλέους 
ὑπό Ἀλκµήνης. Τιµᾶται ὡς ἐξαπατήσα-
σα Ἥραν ἐµποδίζουσαν γέννησιν.
Γαλανθίς –ίδος καί Γαλινθίς καί Ἱστο-
ρίς –ίδος (ἡ)  –Θυγάτηρ Τειρεσίου, δι΄ 
ἐπωδῶν αὐτῆς ἐπιταχύνθη γέννησις Ἡ-
ρακλέους, Η-7-1149Α
Γαλαξαύρα –ης καί Γαλαξαύρη (ἡ)  
–Ὡκεανίς –Θυγάτηρ Ὠκεανοῦ καί Τηθύ-
ος, Α-Ζ-48Δ, Η-4-942Α
Γαλάξαυρος –ου (ὁ)
Γαλαξία –ης (ἡ)
Γαλαξίας –ίου (ὁ)  – (ὁ ἐν οὐρανώ λευκός 
καί πολύαστρος δρόµος), Η-7-1152Α
Γαλαξιδότα –ης (ἡ)
Γαλαξίδοτος –ου (ὁ)
Γαλαξιδώρα –ης (ἡ)
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Γαλαξίδωρος –ου (ὁ)  –Θηβαῖος ἤ ἐξόρι-
στος Θηβαῖος
Γαλαξικράτεια –ης (ἡ)
Γαλαξικράτης –ους (ὁ)
Γάλας –ᾶ (ὁ)  –(ἀγνός ὡς γάλα) = Γῆ  –Υἱ-
ός Πολυφήµου καί Γαλατείας, πρόγονος 
Γαλατῶν, Α-Ζ-50Δ, Η-4-948Δ
Γαλάτα –ης (ἡ)
Γαλατάρχη –ης (ἡ)
Γαλατάρχης –ου (ὁ)  –Ὄνοµα ἀρχιερέως 
τοῦ κοινοῦ τῶν Γαλατῶν
Γαλάτας –ου (ὁ)
Γαλάτεια καί Γαλατείη καί Ἐλεφαντί-
νη –ης (ἡ)  –Θυγάτηρ Νηρέως καί Δωρί-
δος (Νηρηΐς), ἐρωµένη Πολυφήµου (ἐξ  ἧς 
Γάλας). Ἀγάπησεν Ἄκινυν, υἱόν Φαύνου 
καί Συµαίθιος Νύµφης, ὅν Πολύφηµος 
θανάτωσεν. Μιγνύωντας στό αἶµα του 
τά δάκρυα Γαλατείης σχηµάτισε τόν πο-
ταµόν Ἄκιν –Αὐλητρίς ἑταίρα, εὐνοουµέ-
νη Διονυσίου Νεωτέρου –Ὄνοµα πλοίου 
Ἀττικοῦ –Θυγάτηρ Λύσωνος –Ὄνοµα 
θεᾶς –Σύζυγος Βυζαντινοῦ Ἀνθεµίου, 
κτίσαντος Ἀνθεµούντα Χαλκιδικῆς –Θυ-
γάτηρ Εὐρυτίου, σύζυγος Λάµπρου, υἱοῦ 
Πανδίωνος ἐκ Φαιστοῦ, Α-Ζ-53Α, Η-4-
952Δ, Η-9-548Δ, Η-11-723Α, Η-18-247Α
Γαλάτη –ης (ἡ) = Γαλατία –Κελτή ἐρωµέ-
νη Ἡρακλέους
Γαλάτης –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους, πρό-
γονος  Γαλατῶν, Α-Ζ-54Α, Η-867Α,
Γαλατία –ης (ἡ)
Γαλατίας –ίου (ὁ)
Γαλατίουσα –σης (ἡ)
Γαλατίς –ιδος (ἡ)
Γαλάτισσα –ης (ἡ)
Γαλατίων –νος (ὁ)
Γαλατόκλεια –ης (ἡ)
Γαλατοκλῆς –έους (ὁ)
Γαλατονίκη –ης (ἡ)
Γαλατονίκης –ου (ὁ)  –Ἐπώνυµον Ἀττά-
λου

Γάλατος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Βοιῶν
Γαλάτουσα –σης (ἡ)
Γαλάτων –νος (ὁ) –Ζωγράφος  Ἀλεξαν-
δρινός –Εἰκών του παρίστανε Ὅµηρον 
πτύοντα καί τούς λοιπούς ποιητάς πέ-
ριξ αὐτοῦ συνάγοντας ἐπιτηδείως τά ἐκ-
πτυόµενα, Α-Ζ-55Δ, Η-4-955Δ
Γαλαύρα –ης (ἡ)
Γάλαυρος –ου (ὁ)  –Βασιλεύς Ταυλαντί-
ων
Γάλβα –ης (ἡ) –Ρωµαϊκόν  
Γάλβας –α (ὁ)  –Πρεσβευτής Σύλλα –Αὐ-
τοκράτωρ Ρωµαίων
Γαλέα –ης (ἡ)  –Ρωµαϊκόν
Γαλέας –έου (ὁ)  –Ρωµαϊκόν
Γάλεις –ειος (ὁ)
Γάλειτα –ης (ἡ)
Γάλειτος –ου (ὁ)
Γαλεός –οῦ (ὁ)  –(κηλιδωτός καρχαρίας), 
Η-17-618Δ
Γαλερία –ης (ἡ) –Γυνή Βιτελλίου
Γαλέριος –ίου (ὁ) = Γαλλέριος
Γαλέστα –ης (ἡ)
Γαλέστας –αντος (ὁ)
Γαλέστη –ης (ἡ)
Γαλέστης –ου (ὁ)  –Υἱός Ἀρίστωνος –Πα-
τήρ Γαλέστου
Γαλέτα –ης (ἡ)
Γαλέτης –ου (ὁ) –Εὐνοούµενος τοῦ Πτο-
λεµαίου Λάγου
Γαλεύς –έως (ὁ)  –Υἱός Ἀπόλλωνος καί 
Θεµιστοῦς, θυγατρός βασιλέως Ὑπερ-
βορείων
Γαλεώδη –ης (ἡ)
Γαλεώδης –ου (ὁ)
Γαλεώτα –ης (ἡ)
Γαλεώτης –ου ἤ Γαλεύς –έως (ὁ)  –(γου-
στέρα παρδαλή) –Υἰός Ἀπόλλωνος καί 
Θεµιστοῦς, Η-17-618Δ
Γάλη –ης (ἡ)
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Γαληναῖα καί Γαληναίη –ης (ἡ) –Ἐπί-
θετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Γαληναῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Γαλήνη –ης (ἡ) –(Φαιδρή, γλυκειά καί 
ἥρεµη, ἡσυχία θαλάσσης) –Θυγ. Νηρέως 
καί Δωρίδος (Νηρηΐς) –Γραµµατική συγ-
γραφεύς ἐκ Σµύρνης –Ἀθηναῖα ἑταίρα –
Βακχίς –Θυγάτηρ Σωσθένους καί Δαµο-
φίλης, Α-Ζ-62Δ, Η-4-964Α
Γαλήνης –ου (ὁ)
Γαληνιάς –άδος (ἡ)
Γαληνιόωντες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἀη-
τῶν 
Γαληνιόωσα –ης (ἡ) –(εἶτα γαλήνια) 
Ἐπίθετον Τηθύος
Γαληνός –οῦ (ὁ) –(ἤρεµος, ἀτάραχος, 
πρᾶος) –Ὁ Κλαύδιος, ἰατρός ἐκ Περγά-
µου, Δειπνοσοφιστής, µαθητής ἰατροῦ 
Φηκίωνος ἤ Φικιανοῦ –Συγραφεύς ἐκ 
Περγάµου, συγγράψας µαθηµατικά φι-
λοσοφία, ἰατρικήν –Τρώς φονευθείς ὑπό 
Νεοπτολέµου, Α-Ζ-63Δ, Η-4-965Α καί Δ, 
Η-18-198Α
Γάλης καί Γάλες –ου; (ὁ) –Α-Ζ-64Α, Η-
4-969Δ
Γαλήσ(σ)ια –ίης (ἡ)
Γαλήσ(σ)ιος –ίου (ὁ) –Ἐκ Σύρου
Γαλησίουσα –σης (ἡ)
Γαλησίων –νος (ὁ)
Γαληψός –οῦ (ὁ & ἡ) –Υἱός Θάσου καί 
Τηλέφης –Ἰδρυτής πόλεως
Γάλια –ης (ἡ)
Γαλιανή –ης (ἡ)
Γαλιανός –οῦ (ὁ) –Συγγραφεύς 
Γαλιηνή –ῆς (ἡ)
Γαλιηνός καί Γαλλιηνός –οῦ (ὁ) –Η-7-
670Α
Γάλικα –ης (ἡ)
Γάλικος καί Γάλυκος –ου (ὁ) –Ποταµός, 
Α-Ζ-65Α
Γαλίνη –ης (ἡ) –Ἑταίρα

Γαλίνης –ου (ὁ)
Γαλινθία –ης (ἡ)
Γαλινθιάδια –ων (τά) –Ἑορτή πρός τι-
µήν Γαλινθιάδος
Γαλινθιάς –άδος ἤ Γαλινθίς –ιδος (ἡ) –
Θυγάτηρ Προῖτου ἥτις συνέβαλε εἰς το-
κετόν Ἡρακλέους, τιµωµένη εἰς Θήβαν 
µέ ἑορτήν (τά Γαλινθιάδια)
Γαλίνθιος –ίου (ὁ)
Γαλινθίς –ίδος (ἡ) –Α-Ζ-67Α, Η-9-333Α
Γαλινπᾶς –ᾶ (ἡ)
Γάλιος –ίου (ὁ) –Ρωµαϊκόν
Γαλιψός –οῦ (ὁ)
Γάλλα –ης (ἡ) –Γυνή Θεοδοσίου (Μέλα-
νος ἤ Μεγάλου) ἤ Ἀρκαδίου καί µήτηρ 
Ἀρκαδίου καί Ὀνωρίου –Μήτηρ Ἰουλια-
νοῦ
Γάλλαρη –ης (ἡ)
Γάλλαρος –ου (ὁ) –Φρυγικόν
Γάλλάτις –ιος (ὁ)
Γαλλέρια –ης (ἡ)
Γαλλέριος –ίου (ὁ) = Γαλέριος
Γάλλη –ης (ἡ) –Σύζυγος Θεοδοσίου
Γάλλια –ίης (ἡ) –Ρωµαϊκόν
Γαλλιανή –ῆς (ἡ)
Γαλλιανός –οῦ (ὁ)
Γαλλιηνή –ῆς (ἡ)
Γαλλιηνός –οῦ (ὁ)
Γαλλικανή –ῆς (ἡ)
Γαλλικανός –οῦ (ο)
Γάλλιος –ίου (ὁ) –Ρωµαϊκόν
Γαλλίουσα –σης (ἡ)
Γαλλίων –νος (ὁ) –Ρωµαῖος Ἀνθύπατος 
εἰς Ἀχαΐαν εἰς ὅν ἐξεγερθέντες οἱ Ἑβραί-
οι τῆς Κορίνθου, προσεκόµησαν τόν 
Παῦλον διότι κατέστρεφε Μωσαϊκόν 
Νόµον, ἀφοῦ τούς ἐζήτει νά λατρεύουν 
τόν θεόν, ἀντιθέτως µέ τόν Νόµον. (Ἡ κα-
λυτέρα ἀπόδειξις πῶς ὁ Χριστιανισµός 
εἶναι ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ –Πρά-
ξεις Ἀποστόλων, Ι’Η 12, 17)
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Γάλλος καί Γκάλλος –ου (ὁ) –(ὁ ἀπο-
τετµηµένος τά αἰδοία, εὐνοῦχος) –Ἑτε-
ροθαλής ἀδελφός Ἰουλιανοῦ, ἔχοντας 
ἔµπιστον τόν Ἀέτιο Αἰρεσιάρχη –Ἐπι-
γραµµατοποιός –Ποιητής –Ὄνοµα εὐ-
νουχισµένων ἱερέων τῆς Κυβέλης (σή-
µερον παρίστανται µέ παρελαύνοντες 
ἐγχειρισµένους τραβεστί εἰς πανηγύ-
ρεις)
Γάλλος –ου (ὁ) –Ποταµός καί παραπό-
ταµος –Στίς ὄχθες του ἀπεβίωσεν ὁ Ἄττις 
–Ὁ Γαλάτης, κάτοικος Γαλλίας –Ὄνοµα 
Ρωµαίων –Ἑκατόνταρχος, Α-Ζ-105Δ, Η-
5-7-Α
Γαλλωνιανή –ῆς (ἡ)
Γαλλωνιανός –οῦ (ὁ)
Γαλλώ –οῦς (ἡ) –Μυθικόν τέρας
Γάλος –ου (ὁ) –Ἀγγειοπλάστης –Ἐργα-
στήριον
Γαλυµήδη –ης (ἡ)
Γαλυµήδης –ου (ὁ)
Γάλυκος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
Γάµα καί Ὀρπυλίς καί Ὀρπυλλίς –ίδος 
(ἡ) –Ἐκ Κυζίκου διάσηµος ἑταίρα
Γαµαλία –ης (ἡ)
Γαµαλίας –ίου (ὁ)
Γαµαλιήλ –ήλου; (ὁ) (δῶρον Θεοῦ) –
Νοµοδιδάσκαλος –Διδάσκαλος Ἀποστό-
λου Παύλου
Γάµβαρη –ης (ἡ)
Γάµβαρος –ου (ὁ) –Ἠγεµών Συρίας
Γαµβρός –ου Ἐρεχθῆος (ὁ) –Ἐπίθετον 
Βορῆος –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Γαµετή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας
Γαµετής –οῦ (ὁ)
Γαµήδη –ης (ἡ)
Γαµήδης καί Γαµήδες –ου (ὁ) –Βοιωτός 
‘Αγγειογράφος, Α-Ζ-109Α, Η-5-12Α
Γαµηλία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Γαµήλιος –ίου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης –Ἐπίθετον Ὑµεναίου –Ἐπιθετον 
Διός

Γαµηλιοῦσα –σης (ἡ)
Γαµηλιών –ῶνος (ὁ) –Ὁ ἕβδοµος µήν 
τῶν Ἀθηναίων (15/1 –15/2)
Γαµήτη –ης (ἡ)
Γαµήτης –ου (ὁ)
Γαµίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Γαµίης –ίου (ὁ)
Γαµίκη καί Γαµική –ῆς (ἡ)
Γαµικός –οῦ (ὁ)
Γαµίνια –ης (ἡ)
Γαµίνιος –ίου (ὁ) –Ἀούκιος, Ρωµαϊκόν
Γάµιοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρώτων
Γαµίουσα –σης (ἡ)
Γάµιφρος –ειος (ὁ)
Γαµίων –νος (ὁ)
Γαµοκλόπος –ου (ὁ)
Γαµοπλόκος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως 
–Ἐπίθετον Διός 
Γάµορος –ου (ὁ) –(ἐµπεδής) –Ἐπίθετον 
Ἅδου
Γάµος –ου (ὁ) –(ἡ τελετή) –Μέ συνώνυ-
µον, Ὑµέναιος
Γαµοστόλος –ου (ὁ & ἡ) –(ὁ ἑτοιµάζων 
τά διά τόν γάµον) –Ἐπίθετον Ἄρεως –
Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Ἥρας –
Ἐπίθετον Πειθοῦς –Ἐπίθετον Σελήνης –
Ἐπίθετον Ὑµεναίου –Ἐπίθετον Ὕπνου
Γαµοχαίρουσα –σης (ἡ)
Γαµοχαίρων –ντος (ὁ)
Γαµυλία –ης (ἡ)
Γαµυλίας –ίου (ὁ)
Γάν(Γήν) –(ἡ)
Γάνγρια –ίης (ἡ)
Γάνγριος –ίου (ὁ)
Γάνεια –ης καί Γανίς –ιδος (ἡ) –Θεότης 
Θρακικῆς πόλεως Γάνου
Γάνειος –ου (ὁ)
Γάνια –ης (ἡ)
Γανική –ῆς (ἡ)
Γανικός –οῦ (ὁ) –Ρωµαϊκόν
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Γάνιος –ίου (ὁ)
Γάννα –ης (ἡ)
Γαννίκια –ίης (ἡ)
Γαννίκιος –ίου (ὁ)
Γαννικός καί Γανικκός –οῦ (ὁ) –Ρωµαϊ-
κόν
Γάννος –ου (ὁ)
Γάννουσα –σης (ἡ)
Γαννύκτωρ –ρος (ὁ)
Γάννυς –υος (ὁ) –Παιδαγωγός Ἡλιογα-
βάλου
Γάννων –νος (ὁ)
Γανπότα –ης (ἡ)
Γανπότας –ου (ὁ)
Γανύκτωρ καί Γαννύκτωρ –ρος (ὁ) –
Υἱός Ἀµφιδάµου, βασιλέως Εὐβοίας –Υἱ-
ός Φηγέως ἐκ Ναυπάκτου, Α-Ζ-121Α, Η-
5-24Α, Η-7-1040Α, Η-9-390Α, Η-11-646Δ
Γανυµήδα καί Δία καί Ἥβη –ης (παρά 
Φλιασίων) (ἡ) –(λαµπρυνοµένη;) –Προ-
στάτης σκλάβων, Α-Ζ-121Α, Η-5-24Α, Η-
10-792Α
Γανυµήδης –ου (ὁ) –Ἰσόθεος –Υἱός Τρω-
ός, βασιλέως Τροίας Καλλιρόης ἔκγο-
νος Δαρδάνου, οἰνοχόος Μίνω, Διός ἤ 
Ταντάλου (Διά νά κερνᾶ τούς θεούς, 
οἰνοχόος ὡς ὁ Γαρίµας) –Κωµωδία Ἀ-
λκαίου, Ἀντιφάνους καί Εὐβούλου. Υἱ-
ός Ἀσαράκου ἤ Ἐριχθονίου ὡραιότατος. 
Μεταµορφωθείς εἰς ἀετόν πού ἤρπασεν 
Ζεύς ἐνώ φύλαγε ποίµνια, ἔφερεν εἰς 
Ὄλυµπον ὡς οἰνοχόον. Πρός ἀποζηµί-
ωσιν ἔδωκεν εἰς Τρώαν ἀθάνατους 
ἵππους, οὕς ἔλαβεν Ἡρακλῆς ὡς λάφυ-
ρον, µετά τήν πόρθησιν Τροίας ἐπί Λαο-
µέδοντος, Ο.Ι.Υ.232, Ε266, Α-Ζ-121Α, 
Η-7-1148Δ, Η-9-464Α, Η-11-554Α, Η-12-
310Δ, Η-14-802Α, Η-17-885Α, Η-18-285Α
Γανύουσα –σης (ἡ)
Γανύων –νος (ὁ) –Υἱός Θαρσαγόρεω          
Γαόνις –ιος (ὁ)
Γάος –ου (ὁ)
Γάος –ου καί Γαώ –οῦς (ἡ)

Γαραµάντη –ης (ἡ)
Γαραµαντίς –ιδος (ἡ) –Νύµφη πού µέ 
Δίαν γεννᾶ Ἰάρβαν
Γαράµαντος –ου (ὁ)
Γαράµας –αντος και Ἀµφιθέµις –ιδος 
ἤ Γαρίµας (ὁ) –(ὁ ἔχων χαριτωµένας ἐπι-
νοήσεις) –Υἱός Τρωός καί Καλλιρρόης 
–Οἰνοχόος θεῶν, ὡς ὁ Γανυµήδης –Υἱός 
Ἀπόλλωνος καί Ἀκακαλίδος –Ἐπίθετον 
Νότου
Γαράµη –ης (ἡ)
Γαράµης –ου (ὁ)
Γάρανη –ης (ἡ)
Γάρανος –ου (ὁ) –Α-Ζ-122Δ, Η-5-26Α
Γαραντεική –ῆς (ἡ)
Γαραντεικός –οῦ (ὁ)
Γαραππάµουσα –σης (ἡ)
Γαραππάµων –νος (ὁ) –Πύκτης Αἰγύ-
πτιος
Γαράτη –ης (ἡ)
Γαράτης –ου (ὁ) –Ποταµός
Γάργαζα –ης (ἡ)
Γάργαρη –ης (ἡ)
Γάργαρον –ου (τό) –Ἄκρον Ἴδης ἤ, ἀ-
κρωτήριον, Ο.Ι.Ξ.292, Θ48
Γάργαρος –ου (ὁ) –Υἱός Διός, ἐξ οὗ ἡ 
πόλις Γάργαρος
Γάργαση –ης (ἡ)
Γάργασος –ου (ὁ) –Ἀδελφός ἤ υἱός Κυ-
ψέλου
Γαργαφία –ης (ἡ) –Κρήνη εἰς Κιθαιρῶνα 
κοντά στίς Πλαταιές, πλησίον ἱεροῦ Ἀν-
δροκράτους
Γαργαφίας –ίου (ὁ)
Γαργήτη –ης (ἡ)
Γαργητός καί Γαργηττός –οῦ (ὁ) –Ἀθη-
ναῖος, υἱός Εὐφιλήτου –Ἀδελφός Χαρ-
πάδους στρατηγοῦ, ἔγγονος Δηµοτίµου 
–Ἀχαρνεύς ἤ Δῆµος Ἀττικῆς πατρίς Ἐ-
πικούρου, Α-Ζ-124Α, Η-9-1138Α
Γαργήττιος –ίου (ὁ) –Α-Ζ-124Α, Η-5-27Δ
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Γαργηττός –οῦ (ὁ)
Γαρέα –ης (ἡ)
Γαρέας –ου (ὁ)
Γαρεάτη –ης (ἡ)
Γαρεάτης –ου (ὁ)
Γαρήσκα –ης (ἡ)
Γαρήσκος –ου (ὁ)
Γαρίεννος –ου (ὁ) –Ποταµός
Γαρίµα –ης (ἡ)
Γαρίµας καί Γαρέµας καί Μαρίκας –α 
(ὁ) –Βαρβαρικόν
Γαρίµας καί Γαράµας –ου ἤ Ἀµφιθέµις 
(ὁ) –Υἱός Ἀπόλλωνος καί Ἀκακαλίδος
Γαρµαθώνη καί Ἀργα(ν)θώνη καί Κι-
ανή –ῆς (ἡ) –Νύµφη –Βασίλισσα Αἰγύ-
πτου, σύζυγος ἤ µήτηρ Νείλου, πού ἡ 
Ἴσις ἐπανέφερε στόν κόσµο τόν νεκρόν 
υἱόν της, Χρυσοχόαν, Α-Ζ-127Δ
Γαρµαθώνης –ου (ὁ)
Γάρµη –ης (ἡ)
Γάρµος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Βαβυλῶνος 
–Ἠράσθη Σινωνίδα (ἐρωµένη Ροδανοῦ) 
καί κατεδίωξεν αὐτήν, Η-9-754Α
Γαροίας –ου (ὁ) –Ποταµός Ἰνδίας
Γάρος –ου (ὁ) –Ὄνοµα παρασίτου –Ζω-
µός ἤ ταρίχευµα ἰχθύων
Γαροῦνας καί Γαρούννας –ου; (ὁ) –Πο-
ταµός Γαλλίας
Γαρροία –ης (ἡ)
Γαρροίας –ου (ὁ)
Γαρσύηρις –ιδος (ὁ)
Γαρτύδα καί Καρτύδα –ης (ἡ)
Γαρτύδας καί Καρτύδας –ου (ὁ) –Κρο-
τωνιάτης, πυθαγόρειος φιλόσοφος
Γαρυφαλλιά –ᾶς (ἡ) –Ὅµορφη σάν γα-
ρύφαλλο) –Χριστιανικόν
Γαρύφαλλος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
Γάσζα; (ἡ) –Μιλησία
Γάσστρουν –ειος (ὁ)
Γασστρούνειος –είου (ὁ)
Γάστειν –ου (ἡ)

Γάστεις –ειος (ὁ)
Γάστρη –ης (ἡ)
Γάστρις –ιος; (ὁ)
Γαστρογένεια –ης (ἡ)
Γαστρογένης –ους (ὁ)
Γαστροδότα –ης (ἡ)
Γαστροδότης –ου (ὁ)
Γαστροδώρη –ης (ἡ)
Γαστρόδωρος –ου (ὁ)
Γαστρόθεµις –ιδος (ὁ & ἡ)
Γαστρόκλεια –ης (ἡ)
Γαστροκλῆς –έους (ὁ)
Γαστροµένη –ης (ἡ) 
Γαστροµένης –ους (ὁ)
Γάστρος –ου (ὁ)
Γάστρουν –νειος (ὁ)
Γάστρουσα –σης (ἡ)
Γάστρων –ωνος (ὁ) –Δοῦλος ἐρωτοτρο-
πών µέ Ἀµφυταίη καί ζυλοτυπεῖ Βίτυν-
να (εἰς µῖµον “ζυλότυπος”), Α-Ζ-136Α, 
Η-5-40Δ, Η-9-383Δ
Γάσυς –υος (ὁ) –Παφλαγών
Γάταλη –ης (ἡ)
Γάταλος –ου (ὁ)
Γατασσιάδα –ης (ἡ)
Γατασσιάδας –αο (ὁ)
Γατιέρης ἤ Βάλθερος –(ὁ) –Νόµιµος 
Δούξ τῶν Ἀθηνῶν
Γάτιµη –ης (ἡ)
Γάτιµος –ου (ὁ)
Γάτις –ιδος (ἡ) –Βασίλισσα Συρίας
Γαττίουσα –σης (ἡ)
Γαττίων –ωνος (ὁ)
Γαύα –ης (ἡ)
Γαυάνα –ης (ἡ)
Γαυάνας –ου (ὁ)
Γαυάνη –ης (ἡ)
Γαυάνης –ου (ὁ) –(γαιός, ἀγαυός) Ἀπό-
γονος Ἡρακλείδου Τηµένου εἰς Ἄργος –
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Ἀδελφός Περδίκκα καί Ἀερόπου –Πατήρ 
Γαυάνου καί Παλαµάνδρου
Γαύας –ντος καί Κίρις καί Κύρις καί 
Πυγµαίων –νος (ο) –Ἐπίθετον Ἀδώνιδος 
παρά Κυπρίων
Γαῦδα –ης (ἡ)
Γαύδας –αντος; (ὁ)
Γαυδεντία –ης (.η)
Γαυδέντιος –ίου (ὁ) –Ἀσχοληθείς µέ µου-
σικήν καί γράψας “Ἁρµονικήν εἰσαγω-
γήν”, Η-7-1060Δ
Γαυδόθεµις –ιδος (ὁ & ἡ)
Γαῦδος –ου (ἡ) –Νῆσος
Γαυδότα –ης (ἡ) –Γαλάτισσα
Γαυδότας –ου (ὁ) 
Γαυδώρα –ης (ἡ) 
Γαύδωρος –ου (ὁ)
Γαύλα –ης (ἡ)
Γαυλείτη –ης (ἡ)
Γαυλείτης –ου (ὁ) –Κάρ τις 
Γαύλης –ου ἤ –ητος (ὁ)
Γαυλίτη –ης (ἡ)
Γαυλίτης καί Γαυλείτης –ου (ὁ) –Σάµι-
ος ἐκστρατεύσας µετά Κύρου
Γαῦλος –ου (ὁ)
Γαυµάτα –ης (ἡ)
Γαυµάτας –α ἤ Ψευδοσµέρδις (ὁ) –Θρη-
σκευτικός ἠγέτης, ἀνατραπείς ὑπό Δα-
ρείου υἱόν, Ὑστάσπου
Γαύρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας 
Γαυράδα –ης (ἡ)
Γαυράδας –αο (ὁ)
Γαύρανη –ης (ἡ)
Γαύρανος –ου (ὁ)
Γαύρεια –ης (ἡ)
Γαύρειος –ου(ὁ)
Γαυριάδα –ης (ἡ)
Γαυριάδας –δαιος (ὁ)
Γαυρίουσα –σης (ἡ)
Γαυρίων –νος (ὁ)

Γαῦρος –ου (ὁ) –(καυχώµενος) –Συνώ-
νυµον: Ἔφηβος –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Γαύσθια –ίης (ἡ)
Γαύσθιος –ίου (ὁ)
Γαῦσος –ου (ὁ)
Γαψία –ης (ἡ)
Γαψίας –ίου (ὁ)
Γάψουσα –σης (ἡ)
Γάψων –νος (ὁ)
Γαώ –ῶς (ὁ) –Πέρσης στρατηγός
Γαώ καί Γαώς καί Γάον (ὁ)
Γέβιλα –ης (ἡ)
(Γ)έβιλος καί Ρέβιλος Οὐαρείνιος (ὁ) –
Πιθανός εὐεργέτης τῆς πόλεως Σερρῶν 
Γεγανία –ης καί Γετανία (ἡ) –Ἱέρεια 
ἑστιάς, παρθένος µαντείου –Γυνή Ταρκι-
νίου –Σύζυγος στρατιώτου Πετρωνίου 
Μεµµιανοῦ
Γεγάνιος –ίου (ὁ)
Γεγανωµένη –ης (ἡ)
Γεγανωµένος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος 
µέ συνώνυµον: Παρθένιος
Γεγώς –ώτος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ
Γεδέοῦσα –σης (ἠ)
Γεδεών –νος (ὁ) –Χριστιανικόν, προφή-
της
Γεζατόριξ –ιγος (ὁ)
Γεζέριχα –ης (ἡ)
Γεζέριχος –ου (ὁ) –Ἠγεµών Βανδάλων
Γεήοχος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Γέθουσα –ης (ἡ)
Γέθων –νος (ὁ)
Γεϊθαζέτ; (ὁ) –Ἑβραῖος ἅγιος
Γεικησηνή –ῆς (ἡ)
Γεικησηνός καί Γιγκισηνός –ου (ὁ) 
–Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος, Α-Ζ-332Α
Γείλησσα καί Γείλισσα καί Ἀρσινόη 
–ης (ἡ) –Τροφός Ὀρέστου
Γείλησσος –ου (ὁ)
Γείλουσα –ης (ἡ)
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Γείλων –νος (ὁ)
Γείρ –ρος (ὁ) –Ποταµός
Γεισία –ης (ἡ)
Γεισίας –ίου (ὁ) –Πατήρ Οἰκοτέλου
Γεισύλλα –ης (ἡ)
Γεισύλλος –ου (ὁ)
Γείτα –ης (ἡ)
Γείτας –αντος (ὁ)
Γειτνιόων –νος (ὁ)
Γειτνιόωσ(σ)α –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀ-
φροδίτης
Γείτονες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Νεµέσεως
Γειτονίδη –ης (ἡ)
Γειτονίδης –ου (ὁ)
Γείτουσα –σης (ἡ) 
Γείτων –νος (ὁ & ἡ) –Ἀθηναῖος –Ἐπίθε-
τον Ἀπόλλωνος µέ συνώνυµον: Ἀγυιεύς 
–Ἐπίθετον Ἐωσφόρου –Ἐπίθετον Νηρέ-
ως –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος µέ συνώνυ-
µον: Υἱός –Ἐπίθετον Ρέας –Ἐπίθετον 
Σωφροσύνης –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπί-
θετον Ἑρµοῦ –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ
Γειτωνίδα –ης (ἡ)
Γειτωνίδας –αο (ὁ)
Γέλα –ης (ἡ)
Γελάδα –ης (ἡ)
Γελάδας –α (ὁ) –Ἀγαλµατοποιός, διδά-
σκαλος Φειδίου
Γελάµια –ίης (ἡ)
Γελάµιος –ίου (ὁ) –Υἱός Ἀµασίου, βασι-
λέως Ἀρµενίων 
Γελάνα –ης (ἡ)
Γελανίουσα –σης (ἡ)
Γελανίων –νος (ὁ)
Γελάνος καί Βελχάνος καί Ἐλχάνος 
–ου (ο) –Ἐπίθετον Διός
Γελάνος –ου (ὁ)
Γελάνωρ –ορος (ὁ) –Βασιλεύς Ἄργους, 
τελευταῖος γεννεᾶς Φορωνέως, ὅν Δα-
ναός ἐξεδίωξεν –Υἱός Σθενέλου, Α-Ζ-
142Δ, Η-5-48Α, Η-18-937Α

Γελάουσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Γέλαρχη –ης (ἡ)
Γέλαρχις –ιδος (ἡ)
Γέλαρχος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Γέλας –α (ὁ) –Ποταµός Σικελίας
Γελασείνη –ης (ἡ)
Γελασεῖνος –ου (ὁ)
Γελασία –ης (ἡ)
Γελάσιµη –ης (ἡ)
Γελάσιµος –ου (ὁ)
Γελασίνη –ης (ἡ)
Γελασῖνος καί Δηµόκριτος –ου (ὁ) –(ὁ 
συνεχώς γελών, ἐπί Δηµοκρίτου), Η-5-
939Δ, Η-13-635Δ
Γελάσιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν –Μετα-
γενέστερον, Η-5-839Δ
Γελάσις –ιος (ὁ)
Γελάστη –ης (ἡ)
Γελαστής –οῦ (ὁ) –(ἐµπαίκτης)
Γελάων –ντος (ὁ)
Γελέα –ης (ἡ)
Γελέας –ου (ὁ) –Τεγεάτης
Γελέουσα –σης (ἡ)
Γελέων –ντος (ὁ) –Ἐπώνυµον Διός –Υἱός 
Ἴωνος ἐξ οὗ ἡ Ἀττική φυλή Γελεόντων
Γέλη –ης (ἡ)
Γέλης –ητος; (ὁ)
Γέλια –ης (ἡ)
Γελίας –ίου (ὁ) –Φωκαεύς
Γελίµερα –ης (ἡ)
Γελίµερις –ιος; (ὁ)
Γελίµερος –ου (ὁ) –Ἀρχηγός Βανδάλων
Γέλλα καί Πέλλα –ης (ἡ)
Γέλλας –ου (ὁ) = Γέλας –Ποταµός
Γελλία –ης (ἡ)
Γελλιανή –ῆς (ἡ)
Γελλιανός –οῦ (ὁ)
Γελλίας –ου (ὁ) –Ἀκραγαντῖνος, Α-Ζ-
144Α, Η-5-49Δ, Η-7-625Δ
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Γέλλιος –ίου (ὁ) –Ρωµαῖος συγγραφεύς, 
Α-Ζ-144Α, Η-5-49Δ
Γέλλιος Ἀριστοµένης –ους (ὁ) –Κορίν-
θιος νικητής εἰς ἀγῶνα τελείων ἵππων
Γελλοῦ καί Γελλούη καί Γελλώ καί 
Γιλλοῦ (ἡ) –Μυθολογικόν φανταστικόν 
φοβερόν τέρας, φόβητρον –Παρθένος 
Λεσβία, θανοῦσα εἰς τοκετόν, Α-Ζ-145Δ, 
Η-5-50Α
Γέλλουν –νειος (ὁ) 
Γελλοῦσα –ης (ἡ)
Γελλώ –οῦς (ἡ)
Γελόων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
µέ συνώνυµον: Γηθόσυνος 
Γελόωσ(σ)α –ης (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀφροδίτης
Γελχάνα –ης (ἡ)
Γελχάνός ἤ Βελχάνος ή Ελχάνος –ου 
(ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Γέλλω –ους (ἡ) –Λεσβία
Γέλουσα –σης (ἡ)
Γελώι; (ἡ)
Γελώϊα –ης (ἡ)
Γελώϊος –ίου (ὁ)
Γέλων –νος (ὁ) –(ὁ γελαστός) –Υἱός 
τοῦ Αἴτνα –Υἱός Δεινοµενους, ἀδελφός 
Ἱέρωνος, σοφός καί ἀγαθός τύραννος 
Συρακουσῶν –Στρατηγός –Ἀπόγονος 
Τηλίνου –Καλλιτέχνης –Ὀλυµπιονίκης 
Λακεδαιµίνιος εἰς στάδιον –Ὁ Γελώου 
εἰς τέθριππον –Διάσηµος ἠγέτης Μεγ. 
Ἑλλάδος, καταγόµενος ἐκ Τήλου, Α-Ζ-
149Α, Η-5-55Δ, Η-7-248Α, 530Α, Η-9-90Α, 
Η-10-22Α, Η-15-543Δ, Η-17-458Δ
Γελώνή –ης (ἡ)
Γελωνός –οῦ (ὁ) –Τρίδυµος υἱός (µέ Σκύ-
θη καί Ἀγάθυρσο) Ἐχίδνης καί Ἡρακλέ-
ους
Γελώον –ντος; (ο) –Συνώνυµον: Γηθόσυ-
νος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Γέλως –ωτος (ὁ) (ὁ γελαστός) –Θεός ἐν 
Σπάρτη –Συγγραφεύς ὁ Μεγαρικός, Α-
Ζ-150Α

Γελῶσα –ώσης (ἡ) –Συνώνυµον: Βρέ-
µουσα –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Γελῶσαι –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων
Γεµείνια –ης (ἡ)
Γεµείνιος –ίου (ὁ)
Γεµελίνα –ης (ἡ)
Γεµελῖνος –ου (ὁ)
Γεµέλλα καί Γαιµέλα –ης; (ἡ) –Τήν ἀνα-
φέρει Κριναγόρας
Γεµελλίνα –ης (ἡ)
Γεµελλίνη –ης (ἡ)
Γεµελλῖνος –ου (ὁ)
Γέµελος καί Γεµέλος –ου (ὁ) –(τό δίδυµο 
παιδί)
Γέµελλος –ου (ὁ) –Φίλος Ἡρώδου –Σύ-
ζυγος Ἀµµίας –Καί χριστιανικόν –Ἅγιος 
(10 Δεκεµβρίου)
Γέµεµη –ης (ἡ)
Γέµεµος καί Φέµων –νος (ὁ)
Γέµενη –ης (ἡ)
Γέµενος –ου (ὁ)
Γεµήνια –ης (ἡ)
Γεµήνιος –ίου (ὁ) –Ρωµαϊκόν
Γεµίνα –ης (ἡ) –Η-7-659Δ
Γεµινία –ης (ἡ)
Γεµίνιος –ίου (ὁ) –Ρωµαϊκόν
Γεµῖνος καί Γέµινος –ου (ὁ) –Ἐπώνυµον 
Ἰανοῦ –Ἐπώνυµον Ἀστρονόµου –Γεωµέ-
τρης µαθηµατικός Ρόδιος –Δύο ἐπιγραµ-
µατοποιοί, ὁ εἶς ὁ Τύλλιος, Α-Ζ-151Α, Η-
7-786Δ, Η-10-388Δ
Γεµίστη –ης (ἡ)
Γεµιστός –ου (ὁ) –Ὁ Πλήθων
Γέµουσα –σης (ἡ)
Γέµων –νος (ὁ) –Σάτυρος, ἀκόλουθος 
Διονύσου εἰς Ἰνδίας 
Γεναῒδες –ων (οἱ) –Θεότητες λατρευόµε-
ναι εἰς Φώκαιαν Ἰωνίας
Γεναΐς καί Γεντυλλίς καί Γενναΐς –ίδος 
(ἡ)
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Γενάος –ειος (ὁ)
Γενάρχα –ης (ἡ)
Γενάρχας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Κρόνου
Γενάρχη –ης (ἡ)
Γενάρχης Διδύµων (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀ-
πόλλωνος
Γενάρχης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός µέ συ-
νώνυµον: Εὐυµνότατος –Ἐπίθετον Νό-
του
Γενεά –ᾶς (ἡ) –Ἀδελφή Αἰῶνος ἤ Πρω-
τογόνου καί Γένους (ἐφευρέτου πυρός διά 
προστριβῆς ξύλων), Α-Ζ-180Δ, Η-5-64Δ
Γενεβιέβη –ης (ἡ) –Χριστιανή, Καθολική 
ἁγία
Γενέθλη –ης (η & ο) –Ἐπίθετον Αἰῶνος 
–Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Διο-
νύσου
Γενεθλήϊα –ης (ἡ)
Γενεθλήϊος –ου (ὁ) –Συνώνυµον: Κραι-
πνός –Ἐπίθετον Ἄρεως
Γενεθλία καί Γενεχλία –ης (ἡ)
Γενεθλιακή –ῆς (ἡ)
Γενεθλιακός –οῦ (ὁ)
Γενεθλίδιος –ίου (ὁ)
Γενέθλιος –ίου (ὁ) –Ἐπώνυµον Ποσειδῶ-
νος –Δαίµων –Θεός –Προστάτης γεννή-
σεως –Ἀθηναῖος ἤ ρητοροδιδάσκαλος 
–Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἠελίοιο µέ 
συνώνυµον: πατήρ –Πατήρ Ὑπερίδου, ὁ 
Γλαύκιππος –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Γενέθλιος –ίου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Γενέθλις –ιος (ὁ)
Γένεθλον –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµι-
δος –Ἐπίθετον Διονύσου µέ συνώνυµον: 
Χοραγός –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ  –Ἐπίθετον 
Θέτιδος µέ συνώνυµον: Πότνια –Ἐπίθε-
τον Ρέας µέ συνώνυµον: Μήτηρ
Γενείδα –ης (ἡ)
Γενείδας –δαιος (ὁ)
Γενέλεως –έω (ὁ) –Σάµιος γλύπτης 
(Φιλίας καί Φιλίππης ἐπί Ἱερᾶς ὁδοῦ), 
Η-16-841Δ

Γενέµη –ης (ἡ)
Γενέµης –ου ἤ –ητος (ὁ) –Υἱός Ἡροφίλου
Γενέση –ης (ἡ)
Γενέσης –ου (ὁ)
Γενεσία –ης (ἡ) 
Γενέσιος –ίου (ὁ) –Ἐπώνυµον ἤ ἐπίθετον 
Ποσειδῶνος
Γένεσις –ιος (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Νυκτός 
–Ἐπίθετον Πρωτογόνου µε συνώνυµον: 
Ταυροβόας –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ
Γενέτα –ης (ἡ)
Γενεταῖα –ης (ἡ)
Γενεταῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Γενέτας –α (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Γενέτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
–Ἐπίθετον Γῆς –Ἐπίθετον Εἰλειθυίας µε 
συνώνυµον: Πάρεδρος –Ἐπίθετον Νυ-
κτός –Ἐπίθετον Περσεφόνης –Ἐπίθετον 
Σελήνης µέ συνώνυµον: Ταυρῶπις
Γενέτειραι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων
Γενετήρ –ρος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἄρεως 
–Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Διός 
–Ἐπίθετον Ζεφύρου –Ἐπίθετον Ἠελίοιο 
–Ἐπίθετον Ἡφαίστου –Ἐπίθετον Θανά-
του –Ἐπίθετον Κρόνου –Ἐπίθετον Πανός
Γενέτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπί-
θετον Διός  –Ἐπίθετον  Ἠελίοιο   –Ἐπίθε-
τον Ἡφαίστου –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος 
µέ συνώνυµον: Κυανοχαίτης  –Ἐπίθετον 
Πριάπου  –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ
Γενετιάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Γενέτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Μήτιδος µε 
συνώνυµον: Γενέτωρ
Γενετυλλίς –ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
–Θεά, ἔφορος γεννέσεως –Ἐπίθετον Ἀ-
φροδίτης –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος –Γενε-
τυλλίδες: Νύµφαι ἤ θεαί συνοδεύουσαι 
τήν Ἀφροδίτην, Α-Ζ-162Δ 
Γενέτωρ –ορος (ὁ & ἡ) –Υἱός Λυκάονος 
κεραυνωθείς ὑπό Διός –Ἐπίθετον Αἰ-
θέρος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος µε συνώ-
νυµον: Πατήρ –Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐ-
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πίθετον Μήτιδος –Ἐπίθετον Πανός 
–Ἐπίθετον Διός
Γενεχλία καί Γενεθλία –ης (ἡ)
Γενέχλιος –ίου (ὁ)
Γένη –ης (ἡ) 
Γένης –ητος; (ὁ)
Γέννηµα –τος θηρίων (τα;) –Ἐπίθετον 
Ἔρωτος
Γενηταῖα –ης (ἡ)
Γενηταῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Γενήτη –ης (ἡ)
Γενήτης –ου (ὁ) –Ποταµός τις Λιµήν 
Γενθέα –ης (ἡ)
Γενθέας –ου (ὁ)
Γένθηνα –ης (ἡ)
Γένθηνος –ου (ὁ)
Γενθία –ης (ἡ)
Γενθιανή –ῆς (ἡ)
Γενθιανός –οῦ (ὁ)
Γένθιος καί Γέντιος (ὁ) –Βασιλεύς Ἰλλυ-
ριῶν βοηθήσας Περσέα βασιλέα ἐναντί-
ων Ρωµαίων –Ἑλληνικόν καί Ἰλλυρικόν 
ἀνθρωπονύµιον, Α-Ζ-169
Γενθίς –ίδος; (ἡ)
Γενική –ῆς (ἡ)
Γενικός –οῦ (ὁ)
Γενίππη –ης (ἡ)
Γένιππος –ου (ὁ)
Γέννα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Κρόνου
Γεννάδα –δης (ἡ)
Γεννάδας –αιος (ὁ)
Γεννάδη –ης (ἡ)
Γεννάδης –ου (ὁ)
Γενναδία –ης (ἡ)
Γεννάδιος –ιου (ὁ) –(Μεγαλόψυχος) –
Χριστιανικόν –Πατριάρχης, τέως Γ. Σχο-
λάριος –Χειρουργός
Γεννάδις –ιος (ὁ)
Γενναῖα –ης; (ἡ) –Ὄνοµα Ἀθηναϊκοῦ 
πλοίου 

Γενναίαι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Γενναῒδα –δης (ἡ)
Γενναΐδας –αο (ὁ)
Γενναῒδη –ης (ἡ)
Γενναΐδης –ου (ὁ)
Γενναῖος –ου (ὁ) –Θεσσαλός –Θεός ὡς 
λέων –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος, Α-Ζ-177Α
Γενναΐς ἤ Γεντυλλίς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθε-
τον Ἀφροδίτης
Γεννάος –ου (ὁ)
Γεννάρητη –ης (ἡ)
Γεννάρητος –ου (ὁ)
Γεννέτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδί-
της 
Γεννέτηρ; –ρος (ὁ)
Γεννησαρῖτις –ιδος (ἡ)
Γεννητής –οῦ θεῶν (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠε-
λίοιο
Γεννήτωρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπί-
θετον Ἀπόλλωνος
Γεννικός –οῦ (ὁ)
Γέννιος –ίου (ὁ)
Γεννίουσα –ης (ἡ)
Γεννίππη –ης (ἡ)
Γέννιππος –ου (ὁ)
Γεννίων –νος; (ὁ) –(γενάρχης) = Kanio εἰς 
Ἀραουκανικήν (φυλή τῆς Χιλῆς, ἀρχαίοι 
Σπαρτιάται)
Γεννοδότειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης
Γεννοδοτήρ –ῆρος (ὁ)
Γεννώ –οῦς (ἡ)
Γεννῶν –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Γεννῶσα –ης (ἡ)
Γεννῶσαι –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Γενόα –ης (ἡ)
Γενόας –ου (ὁ)
Γενοδότα –ης (ἡ)
Γενόδοτος –ου (ὁ)
Γενοδόχη –ης (ἡ)
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Γενόδοχος –ου (ὁ)
Γενόκλεια –ης (ἡ)
Γενοκλῆς –έους (ὁ)
Γένος –ους (ὁ) –Ἀδελφός Γενεᾶς, µεθ΄ἧς 
ἀπώκισε Φοινίκην –Πατήρ Φλογός, Πυ-
ρός φωτός –Κατά Ὀρφικούς υἱός Αἴωνος 
καί ἔγγονος Βααῦ καί Κολπίου Ἀνέµου. 
Ἐφευρέτης πυρός διά προστριβῆς ξύ-
λων. Ἑπί ξηρασίας, πρός κατάπαυσιν 
πυρός, µετά ἀδελφῆς ὕψωναν χείρας εἰς 
θεόν Οὐρανοῦ, Βεελσάµην –Ἐπίθετον 
Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος µέ 
συνώνυµον: Παρθένος –Ἐπίθετον Διο-
νύσου, Α-Ζ-180Δ, Η-5-95Α
Γένος θεῖον (τό) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Γενούκια –ης (ἡ)
Γενούκιος –ίου (ὁ) = Γενύκιος
Γενούσα –ης (ἡ)
Γενοῦσος –ου (ὁ) –Ποταµός Ἰλλυρίας, 
Μακεδονίας
Γέντα –ης (ἡ)
Γέντια –ης (ἡ)
Γεντιανή –ῆς (ἡ)
Γεντιανός –οῦ (ὁ)
Γεντιλιανή –ῆς (ἡ)
Γεντιλιανός –οῦ (ἡ) –Μαθητής καί φί-
λος φιλοσόφου Πλωτίνου
Γεντίνη –ης (ἡ)
Γεντῖνος –ου (ὁ)
Γέντιος καί Γένθιος –ίου (ὁ) –Βασιλεύς 
Ἰλλυριῶν, Α-Ζ-169Α
Γέντος –ου (ὁ)
Γέντουσα –ης (ἡ)
Γέντων –ονος (ὁ)
Γενυῒδα –ης (ἡ)
Γενυΐδας –αο (ὁ)
Γενυκία –ης (ἡ)
Γενύκιος –ίου (ὁ)= Γενούκιος –ίου (ο) 
Γένυς –υος (ὁ)
Γενύσα –σης (ἡ)

Γενύσος –ου (ὁ)
Γεόκα –ης (ἡ)
Γεόκας –ου (ὁ)
Γεοῦχος –ου (ὁ) = Γαιάοχος –Ἐπίθετον 
Ποσειδῶνος
Γεράδα –ης (ἡ)
Γεράδας –ου καί Γεράνδας (ὁ)
Γεραδάτα –ης (ἡ)
Γεραδάτας καί Γερίδας –ου (ὁ)
Γεραισία –ίης (ἡ)
Γεραίσιος –ίου (ὁ)
Γεραιστή –ης (ἡ)
Γεραιστός –οῦ (ὁ)
Γερίδα –ης (ἡ)
Γερίδας –αο (ὁ)
Γεραῖα –ης (ἡ)
Γεραῖθα –ης (ἡ)
Γεραῖθος –ου (ὁ)
Γεραῖος –ου (ὁ)
Γεραίσια –ης (ἡ)
Γεραίσιος –ίου (ὁ)
Γερασίµη –ης (ἡ)
Γεράσιµος –ου (ὁ) (θριαµβευτής) –Χρι-
στιανικόν –Ἅγιος –Ὅσιος πατέρας, ὁ 
Ἰορδανίτης (4 Μαρτίου) καί (20 Ὀκτω-
βρίου)
Γεραίστή –ης (ἡ)
Γεραίστια –ης (ἡ)
Γεραιστιάς –άδος –άδαι (ἡ) –Νύµφη –αι 
εἰς Γόρτυνα περιποιηθείσαι (ἀναθρέψα-
σαι) Δίαν εἰς χωρίον Γεραίστιον 
Γεραίστιον –ίου (ἡ)
Γεραίστιος καί Γεράστιος –ίου (ὁ) 
–Ἐπίθετον Ποσειδῶνος µέ συνώνυµον: 
Παῖς, Α-Ζ-185Α
Γέραιστις –ιδος; (ἡ)
Γεραιστός καί Γέραιστος –οῦ (ὁ) –Υἱ-
ός Διός, ἐξ οὗ, ἡ ἐν Εὐβοία Γέραιστος 
–Κύκλωψ (ἐπί τάφου του, µαντεῖον διέ-
ταξε σφαγήν θυγατέρων των. Οἱ Ἀθη-
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ναίοι ἐθυσίασαν θυγατέρας Ὑακίνθου, 
Ἀνθηνίδα, Αἰγληῒδα καί Ὀρθίαν ἤ Ὀρ-
θαίαν ὅτε Μίνως ἐπολιόρκει Ἀθήνας 
–Ἀδελφός Ταινάρου –Ἀδελφός Καλαυ-
ροῦ, Ο.Ο.Γ.177, Α-Ζ-185Α, Α-5-100Α, Η-
12-594Α, Η-17-555Α, 974Δ
Γεράνα –ης (ἡ) –Βασίλισσα Πυγµαίων –
Γυνή Νικοδάµαντος, ἐπαιροµένη διά τό 
κάλλος της, µετεµορφώθη εἰς γέρανον 
ὑπό Ἥρας. Τήν ἐφόνευσαν Πυγµαίοι, ἰ-
πταµένην ὑπέρ τήν οἰκίαν υἱοῦ τοῦ Μό-
ψου
Γεράνδα –ης (ἡ) 
Γεράνδας –ου καί Γεράδας –αιο (ὁ) 
–Σπαρτιάτης τις
Γεράνια –ης (ἡ)
Γεράνιος καί Γερήνιος –ίου (ὁ) –Ποτα-
µός
Γέρανις –ιος (ὁ)
Γερανίς –ιδος (ἡ)
Γέρανος –ου (ὁ)
Γεράνωρ –ρος (ὁ) –Σπαρτιάτης, Α-Ζ-
190Α, Η-5-106Δ
Γεράρδος –ου (ὁ) –Καθολικός ἅγιος
Γεραρή –ῆς (ἡ)
Γεραρός –οῦ (ὁ) –(µεγαλοπρεπής) –Ἐπί-
θετον Σειληνοῦ, µέ συνώνυµον: Ἁγνο-
τελής
Γεραρώτερη –ης (ἡ)
Γεραρώτερος –ου (ὁ) –(πιό ἐπιβλητικός) 
–Ἐπίθετον Ὀδυσσέως
Γέρασα –ης (ἡ) –καί πόλις
Γερασθένη –ης (ἡ)
Γερασθένης –ου (ὁ)
Γερασίµη –ης (ἡ)
Γεράσιµος –ου (ο)
Γεραστή –ῆς (ἡ)
Γεράστια –ης (ἡ)
Γεράστιος –ίου (ὁ) –Ὄνοµα ἀνδρικόν –
Τά ἐν Λακεδαιµονίοις ὡς Ἐλαφιβολιών
Γεράστις –ιος; (ὁ;)

Γεραστιφάνεια –ης (ἡ)
Γεραστιφάνης –ου (ὁ)
Γεραστός καί Γεραιστός –οῦ (ὁ)
Γεραστράτη –ης (ἡ)
Γεράστρατος –ου (ὁ)
Γερβάνα –ης (ἡ)
Γερβάνος –ου (ὁ)
Γερβασία –ης (ἡ) –Χριστιαν. –Μάρτυς
Γερβάσια –ίης (ἡ)
Γερβάσιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν
Γέρβη –ης (ἡ)
Γέρβης –ου (ὁ)
Γεργασαῖα –ης (ἡ)
Γεργασαῖος –ου (ὁ)
Γεργιθία –ης (ἡ)
Γεργίθιος –ίου (ὁ) –Κόλαξ εἰς Μέγ. Ἀλέ-
ξανδρον
Γέργις –ιος (ὁ) –Πέρσης υἱός Ἀρί(α)ζου, 
στρατηγός Ξέρξου
Γεργυθίουσα –ης (ἡ)
Γεργυθίων καί Γοργυθίων –νος (ὁ) –Υἱ-
ός Πριάµου καί Καστιανείρης, ὡραιότα-
τος
Γερέστεια –ης (ἡ)
Γερέστης –ου (ὁ)
Γέρη –ης (ἡ)
Γέρην –ῆνος (ὁ) –Υἱός Ποσειδῶνος, Α-
Ζ-193Α, Η-5-109Α
Γερήνη –ης (ἡ)
Γερήνια –ίης (ἡ)
Γερήνιος –ίου (ὁ) –(γεροαλογολάτης) 
–Κάτοικος Γερηνίας –Ἐπίθετον Νέστο-
ρος, ἀνατραφέντος εἰς Γερήνιαν ὅτε ὁ 
Ἡρακλῆς ἐπόρθησεν τήν Πῦλον, Ο.Ι.Ξ. 
52, Ο.Ι.Ο.370, Ο.Ο.Γ.68
Γερηνίς –ίδος (ἡ)
Γερηνίχα –ης (ἡ)
Γερήνιχος –ου (ὁ)
Γέρηνος –ου (ὁ) –Ναυκρατίτης Ὀλυµπι-
ονίκης εἰς πάλην 
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Γέρης –ητος (ὁ) –Βοιωτός, Λειβαδεύς, 
πένης, φαλακρός, ἐµπαιζόµενος ὑπό Ἀρι-
στοφάνους
Γερητοθεοδώρα –ης (ἡ)
Γερητοθεόδωρος –ου (ὁ) –Ἀχρεῖος Ἀθη-
ναῖος (Ἀχαρνῆς)
Γερίδα –ης (ἡ)
Γερίδας καί Γεραδάτας –ου (ὁ) –(ἀδελ-
φός, ἀληθής, τέλειος;)
Γερίουσα –σης (ἡ)
Γερίων –νος (ὁ)
Γερµάνα –ης (ἡ)
Γερµανιανή –ῆς (ἡ)
Γερµανιανός –οῦ (ὁ)
Γερµανική –ῆς (ἡ)
Γερµανικός –οῦ (ὁ) –Καίσαρος Τιβερίου 
ὀλυµπιονίκης εἰς Ρωµαϊκόν τέθριππον 
–Ἔνδοξος Ρωµαῖος στρατηγός
Γερµανός –οῦ (ὁ) –(ἀδελφός, ἀληθής, 
τέλειος) –Χριστιανικόν –Ἅγιος –Πατήρ 
Ἰουστίνου –Στρατηγός –Πατριάρχης 
–Υἱός Λαµύρας
Γερµηνός –οῦ (ὁ) –Ρωµαϊκόν
Γέροιτα –ης  (ἡ)
Γέροιτος –ου (ὁ)
Γερονίουσα –σης (ἡ)
Γερονίων –νος (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνοµα –
Υἱός Παµύρης
Γεροντία –ης (ἡ)
Γεροντιάδα –ης (ἡ)
Γεροντιάδας –ου (ὁ)
Γεροντιάδη –ης (ἡ)
Γεροντιάδης –ου (ὁ)
Γεροντίας –ίου (ὁ)
Γεροντίδα –ης (ἡ)
Γεροντίδας –ου (ὁ) –Πατήρ Νικίου
Γεροντίδη –ης (ἡ)
Γεροντίδης –ου (ὁ)
Γερόντιν –ου (ἡ) –Θετή θυγάτηρ Ἀρεστί-
δου 

Γερόντιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅγιος 
–Στρατηγός ἐπί Ὀνωρίου
Γεροντιφάνη –ης (ἡ)
Γεροντιφάνης –ου (ὁ) 
Γεροστράτη –ης (ἡ)
Γερόστρατος –ου (ὁ) –Η-18-296Α       
Γερούς καί Γερτοῦς –ντος (ὁ)
Γέρουσα –σης (ἡ)
Γέρρα –ης (ἡ)
Γέρρας –α καί Γέρρος –ου (ὁ) –Ποταµός 
Σαρµατίας
Γέρρος –ου (ὁ) –Ποταµός Σαρµατίας
Γερτοῦς και Γεροῦς –οῦντος (ὁ)
Γέρτυλλα –ης (ἡ)
Γέρτυλλος καί Τερτύλος –ου (ὁ)
Γέρυλα –ης (ἡ)
Γέρυλλα –ης (ἡ)
Γέρυλλος –ου (ὁ) –Ἀργεῖος
Γερύλος –ου (ὁ)
Γερύουσα –σης (ἡ)
Γέρυς –υος; (ὁ)
Γερύων καί Γιρίων –νος (ὁ)
Γέρων Τροφός (ὁ) –Ἐπίθετον Αἰῶνος –Ἐ-
πίθετον Πρωτέως
Γέρων καί Ἰαπετός –ου (ὁ) –Γενάρχης 
Ἑλλήνων
Γέρων –ντος (ὁ) –(ὁ γέροντας) –Ποταµός 
–Νηρεύς –Υἱός Ἀρίστωνος –Ἀθηναῖος –
Ἐπίθετον Ἀστραίου –Ἐπίθετον  Ἔρωτος 
–Ἐπίθετον Κρόνου –Ἐπίθετον Νηρέως 
–Ἐπίθετον Φόρκυος, Α-Ζ-235Α
Γέρων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Μώµου –Ἐ-
πίθετον Ὠκεανοῦ
Γέρως –ω; ἤ –ωτος; (ὁ)
Γέσια –ίης (ἡ)
Γέσιος –ίου (ὁ) –Περίφηµος ἰατρός ἐπί 
Ζήνωνος ἐκ Πετρῶν
Γέσκουσα –σης (ἡ)
Γέσκων –ονος (ὁ) –Καρχηδόνιος υἱός Ἀ-
µίλκα –Υἱός Ἄνωνος –Στρατηγός
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Γέσσια –ίης (ἡ)
Γέσσιος –ίου (ὁ) = Γέσιος –Σύριος ἤ Κλα-
ζοµένιος
Γέτα –ης (ἡ)
Γετανία καί Γεγανία –ης (ἡ) –Σύζυγος 
Σερβίου Τουλλίου
Γετάνιος –ίου (ὁ)
Γέτας –ου (ὁ) –Βασιλεύς εἰς Ἠδωνίδα
Γέτας –α (ὁ) –Δοῦλος εἰς κωµωδίαν “δύ-
σκολος” Μενάνδρου
Γέτας –ύλλιος; (ὁ) –Ἀδελφός Καρακάλ-
λα –Υἱός Σεβῆρου –Φρυγικόν ἀνθρωπο-
νύµιον, Α-Ζ-235Δ, Η-5-179Δ, 180Α, Η-12-
836Α
Γέτης καί Γέτας –ου (ὁ) –Ὄνοµα δούλων 
–Ὄνοµα Ρωµαίων
Γετίουσα –σης (ἡ)
Γέτις –ιδος (ἡ) –Γυνή Φιλίππου, υἱοῦ Ἀ-
µύντου –Σύζυγος Ἀµύντου
Γετίων –νος (ὁ) –Βασιλεύς Ἰλλυριῶν
Γετόµουσος –ου (ὁ)
Γέτος –ου (ὁ)
Γευδάνια –ης (ἡ)
Γευδάνιος –ίου (ὁ)
Γεῦδις –ιος (ὁ) –Ποταµός
Γευκίτα –ης (ἡ)
Γευκίτας –ου (ὁ)
Γεῦµα –τα; ἤ –τος (ἡ) –(γεῦσις)
Γευσιδότα –ης (ἡ)
Γευσόδοτος –ου (ὁ)
Γεῦσις –εως; (ἡ) –Μοῦσα
Γευσιστράτη –ης (ἡ) –Γυνή τις Ἀθηναία 
εἰς Ἐκκλησιάζουσας Ἀριστοφάνους, ἡ-
ρωῒς
Γευσίστρατος –ου (ὁ)
Γευστίς –ίος (ὁ)
Γεφυρεῖς (οἱ) –Δῆµος Ἀττικῆς πλησίον 
Ἐλευσῖνος, ἐξ οὖ προήρχοντο ὁ Ἁρµόδιος 
καί ὁ Ἀριστογείτων 
Γέφυρος –ου (ὁ)

Γεφυρώτη –ης (ἡ)
Γεφυρώτης –ου (ὁ)
Γεώγους –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρακλέους
Γεωµέτρη –ης (ἡ)
Γεωµέτρης –ου (ὁ) –Ὁ Ἰωάννης, Βυζα-
ντινός ποιητής
Γεωπολυγένη –ης (ἡ)
Γεωπολυγένης –ους (ὁ) = Kaupolikan εἰς 
Ἀραουκανικήν
Γεωργία καί Γιοργία –ης; (ἡ) –(δηµιουρ-
γός ἀγαθῶν) –Χριστιανικόν
Γεωργίας –ίου (ὁ)
Γεωργική –ῆς (ἡ)
Γεωργικός –ου (ὁ)
Γεώργιος –ιου –οιο (ὁ) –(καλλιεργητής 
τῆς γῆς, δηµιουργός ἀγαθῶν) –Χριστι-
ανικόν –Ἅγιος (23 Ἀπριλίου) –Βασιλεύς 
–Πατριάρχης –Ὁ Χοζεβίτης (8 Ἰανουαρί-
ου)
Γεώργις –ιος; (ὁ)
Γεωργός –οῦ (ὁ) –(ὁ ἀνακόπτων τήν γήν) 
–Ἐπίθετον Διός
Γεωτίµα καί Γαιοτίµα –ης (ἡ) –Ἱέρεια
Γεωτίµης –ου (ὁ)
Γῆ –ῆς καί Γαῖα (ἡ) –Μέ Τάρταρο γεννᾶ 
Ἐγκέλαδον –Ὄνοµα πλανήτου 
Γηγάσια –ης (ἡ) 
Γηγάσιος –ίου (ὁ) –Πρόγονος τοῦ Πώ-
ρου
Γηθεύς –έως (ὁ) –Ὄνοµα κυνός
Γηθίκλεια –ης (ἡ)
Γηθικλῆς –έους (ὁ)
Γηθιµένη –ης (ἡ)
Γηθιµένης –ουw (ὁ)
Γηθόκλεια –ης (ἡ)
Γηθοκλῆς –έους (ὁ)
Γηθοµένη –ης (ἡ)
Γηθοµένης –ου (ὁ)
Γηθοσύνη –ης (ἡ) –(εὐφροσύνη, χαρά) 
–Φίλη Βερενίκης, Α-Ζ-293Δ, Η-5-355Δ
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Γηθοσύνης –ου (ὁ) –(πλήρης χαρᾶς)
Γηθόσυνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος –Ἐπίθετον Διονύσου
Γήθουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Γηθοῦσσα –ης (ἡ)
Γηθύλα –ης (ἡ)
Γηθυλίς –ίδος; (ἡ) –Ὑποκοριστικόν τοῦ 
Γήθυον (ἀµπελόπρασον), σκωπτικόν
Γήθυλος –ου (ὁ)
Γηθύλος –ου (ὁ)
Γηθωσύνη –ης (ἡ) –Ὑπηρέτρια Βερενί-
κης
Γηθώσυνος –ου (ὁ)
Γήϊνος –νου (ὁ) –(γήιος, αὐτόχθων), Α-
Ζ-293, Η-5-355Δ
Γήιος καί Γάϊος –ίου (ὁ)
Γήλουσα –σης (ἡ)
Γήλων –νος (ὁ)
Γηµιανή –ῆς (ἡ)
Γηµιανός –οῦ (ὁ)
Γηµόνη –ης (ἡ) –Μήτηρ Γίγαντος Δα-
µασῆνος, Α-Ζ-597Δ
Γηραγάθη –ης (ἡ)
Γηραγάθης –ου (ὁ) –Α-Ζ-833Δ
Γηραῖα –ης (ἡ)
Γηραιαί –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Μοιρῶν
Γηραῖος –ου (ὁ) –(ἡλικιωµένος)
Γῆρας –ατος (ὁ) –Τέκνον Νυκτός –Ἀγ-
γειοπλάστης, Η-7-1147Δ
Γηρέα –ης (ἡ)
Γηρέας –ου (ὁ)
Γηρεστράτη –ης (ἡ)
Γηρέστρατος –ου (ὁ)
Γηρίουσα –σης (ἡ)
Γῆρις –ιος; (ὁ)
Γηρίων –νος (ὁ)
Γῆρος –ου (ὁ)
Γηροσθένη –ης (ἡ)
Γηροσθένης –ους (ὁ)

Γηροστράτη –ης (ἡ)
Γηρόστρατος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ἀραδί-
ων, Α-Ζ-297Α, Η-17-313Δ
Γηροσύνη –ης (ἡ)
Γηρόσυνος –ου (ὁ)
Γηροτρόφος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐλπίδος 
Γηρυονεύς –ῆος και Γηρυόνης –ου καί 
Γηρυών –νος (ὁ) –(ὁ φωνάζων, ὁ κρά-
ζων, ὁ τριπλοῦν σῶµα ἔχων γίγας) –Υἱ-
ός Χρυσάορος καί νύµφης Καλλιρόης 
–Βασιλεύς Ἐριθείας, γιγάντιος ὡς τρισώ-
µατος, µε ἕξ χείρας καί τόσους πόδας 
καί πτέρυγας. Τόν ἐτόξευσεν Ἡρακλῆς 
καί ἔφερεν τούς βούς του, εἰς Εὐρυσθέα, 
εἰς Μυκῆνας, Α-Ζ-297Α, Η-5-357Α, Η-9-
338Α, Η-10-120Δ, Η-14-682Δ, Η-18-761Δ
Γηρυόνη –ης (ἡ)
Γηρυονηΐς καί Γηρυονίς –ίδος (ἡ) –Ποί-
ηµα Στησιχόρου εἰς Γηρυόνην ἀναφερό-
µενον
Γηρυόνης –ου (ὁ) –Τρικέφαλο ἤ τρισώ-
µατον µυθικόν τέρας. Ἐφόνευσεν Ἡρα-
κλῆς λαβών τούς βούς του, κατ΄ἐντολήν 
Εὐρυσθέως –Ὁ Μιλήσιος, ὁ Ἑκαταῖος 
τοποθέτησε τούς βοῦς εἰς Ἀµβρακικόν 
–Υἱός Χρυσάορος καί Καλλιρόης, θυγα-
τρός Ὠκεανοῦ
Γηρύσµουσα –σης (ἡ)
Γηρύσµων –νος (ὁ)
Γήρυς –υος; (ὁ)
Γηρυτάδη –ης (ἡ)
Γηρυτάδης –ου (ὁ) –Ὄνοµα κωµωδίας 
Ἀριστοφάνους
Γηρυών –όνος (ὁ) –Γίγας –Τρικέφαλος 
φονευθείς ὑπό Ἡρακλέους. Υἱός Χρυ-
σάορος και Καλλιρόης, θυγατρός Ὠκεα-
νοῦ 
Γηρυώνη –ης (ἡ)
Γηρυῶνης –ου (ὁ) 
Γηρυῶσσα –σσης (ἡ)
Γῆς –ῆ; (ὁ)
Γησάνδρα –ης (ἡ)
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Γήσανδρος –ου (ὁ)
Γησενίδα –ης (ἡ)
Γησενίδας –αο (ὁ)
Γησενίδη –ης (ἡ)
Γησενίδης –ου (ὁ)
Γήταυρος –ου (ὁ)
Γητύλα –ης (ἡ)
Γητύλος –ου (ὁ)
Γηφοριών –ῶνος (ὁ)
Γηφοριῶσσα –σσης (ἡ)
Γηών –νος (ὁ) –Ποταµός
Γηών –ῶνος (ἡ) –Πηγή
Γηῶσσα –σσης (ἡ)
Γιαλαµάς –ᾶ (ὁ) –Σύγχρονον
Γιασεµής –ῆ (ὁ) –Σύγχρονον
Γίββουσα –σης (ἡ)
Γίββων –νος (ὁ) –Ἱστορικός
Γιβραλτάρ καί Θέωτα –ης; (ἡ)
Γιβραλτάρ καί στῆλες Ηρακλέους καί 
Βριάρεω στῆλες (αἱ)
Γίγαντες καί Γίγασιν καί ο Γιγάντεσιν 
(οἱ) –α) Ἄγριον γένος ἀνθρώπων β) 
Σπαρτοί. Τέκνα Γῆς καί Οὐρανοῦ µέ 
Κεφαλάς ὄφεων, ἀντί τῶν ποδῶν οὐράς 
ὄφεων. Γνωστοί δι΄ἀγώνα µετά θεῶνκαί 
Ἡρακλέους γ) Γίγαντες θεωροῦνται: Ἄ-
θως, Ἀλκυονεύς, Ἐγκέλαδος, Καπανεύς, 
Ὠρίων καί ἄλλοι δ) Ποταµός, ἐν Πελλή-
νη. Γεννήθησαν µετά Ἐριννύων καί Με-
λίων ἐκ Γῆς καί αἵµατος χυθέντος ἐξ αἰ-
δοίων Οὐρανοῦ
Γίγαντες –ων (οἱ) –Ἰσχυρότεροι παντός 
θνητοῦ. Ὁ Βριάρεως καί Αἰγαίων (στιβα-
ρός, δυνατός), Γύης ἤ Γύγης (γίγαντας µε 
πολλά καί ἀκατάβλητα µέλη), Κόττος 
(ὀργίλος, µανιώδης)
Γιγάντεσιν καί Γίγασιν; (ὁ)
Γιγαντιάς –άδος (ἡ) –Ποίηµα Διονυσί-
ου
Γιγαντίς –ίδος (ἡ) –Ἀρχικόν ὄνοµα Ἀρ-
καδίας 

Γιγαντολέτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθη-
νᾶς
Γιγαντολέτηρ –ηρος(ὁ)
Γιγαντολέτης –ου (ὁ) –Συνώνυµον:  Γη-
θόσυνος –Ἐπίθετον Διονύσου
Γιγαντολέτις –ιδος (ἡ) –(ὁ τούς γίγα-
ντας φονεύων) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Γιγαντολέτωρ –ορος καί Γιγαντολέτης 
–ου καί Γιγαντοφόνος (ὁ) –(καταστρο-
φεύς Γιγάντων) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθε-
τον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Βάκχου
Γιγαντοµαχεία –ης (ἡ) –Παρωδία ποιή-
µατος Ἠγήµονος (τίτλος)
Γιγαντοφόνος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον 
Διονύσου –Ἐπίθετον Διός
Γιγαντοφόντης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός 
(ὁ φονεύς γιγάντων)
Γιγαντοφόντις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον  Ἀθη-
νᾶς
Γιγαρθώ καί Γιγαρτώ –οῦς (ἡ) –Βάκ-
χη, φονευθεῖσα ὑπό Μορφέως, εἰς ἐκ-
στρατείαν Διονύσου ἐν Ἰνδία
Γιγαρτώ –οῦς (ἡ) –Πηγή –Μία Βάκχη
Γίγας –ντος (ὁ) –(φυλή ἀγρία ὑπό θεῶν 
καταστραφεῖσα) –Ἐπίθετον Ζεφύρου 
–Ἐπίθετον Ἠελίοιο, Ο-Η-59, 206, Κ120
Γίγγη –ης (ἡ)
Γίγγης καί Γίγγυς –υος (ὁ)
Γίγγιδος –ου (ὁ)
Γίγγλη –ης (ἡ)
Γίγγρης –ου (ὁ) –(αὐλός) –Ἐπίθετον Ἀ-
δώνιδος
Γίγγρις καί Γίγγρας –ου (ὁ)
Γιγγρών καί Γιγών –ῶνος (ἡ)
Γιγγρῶσσα –σσης καί Γιγῶσσα –σσης 
(ἡ)
Γίγις –ιδος; (ἡ) –Θεράπαινα Παρισάτι-
δος
Γιγκαµάς; (ὁ) –Ἀσσύριος Τιτάν, ταυτιζό-
µενος µε Νεµρώδ
Γιγκισηνός καί Γεικησινός –οῦ (ὁ) –Ἐ-
πίθετον Ἀπόλλωνος, Α-Ζ-332Α
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Γιγλίκηκα –κης (ἡ)
Γιγλίγηκος –ου (ὁ)
Γίγλουσα –σης (ἡ)
Γίγλων –νος (ὁ) –Ἠγεµών Ἀραχωτῶν
Γίγουν –νειος (ὁ)
Γίγουσα –σης (ἡ)
Γίγυς –υος (ὁ)
Γίγων καί Γιγῶν καί Γιγρών –νος (ὁ) –
Αἰγύπτιος Ἡρακλῆς –Ἐπίθετον Βάκχου, 
Διονύσου –Δαίµων περί Ἀφροδίτην –Βα-
σιλεύς Αἰθιόπων 
Γιγών –νος (ὁ)
Γιγωνία –ης Πέτρα (ἡ) –Ὄνοµα Πέτρας
Γιδίκα –ης (ἡ) –Σύζυγος Κοµµινίου
Γιδίκης –ου (ὁ)
Γιεζῆ –ῆς (ἡ)
Γιζέριχος –ου καί Γενζέριχος καί Γε-
ζέριχος –ου (ὁ) –Βάνδαλος
Γιθίς καί Γιχθίς –ιδος (ἡ)
Γιλγαµές –οῦς; (ὁ) –Μυθικός Ἥρως Βα-
βυλώνιος. Υἱός θεᾶς Νινσούν, µέ ἀδελ-
φικόν φίλον Ἐνκιντοῦ (ἀντίστοιχοι Ἀχιλ-
λέως καί Πατρόκλου), Χαλδαίοι
Γίλγαµος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Βαβυλωνί-
ων
Γίλγιλις –ιδος (ἡ)
Γίλδαν –ανος; (ὁ)
Γίλδουσα –ης (ἡ)
Γίλδων –νος (ὁ) –Στρατηγός ἐπί Ὀνωρί-
ου
Γιλλίκας –α (ὁ) –Καρχηδόνιός τις
Γιλλίουσα –σης (ἡ)
Γίλλις –ιος (ὁ) –Ταραντῖνος ἤ ἄλλος
Γιλλίς –ιδος (ἡ) –Γυνή Ἀττικῆς
Γιλλίων –νος (ὁ)
Γίλλος –ου (ὁ) –Ταραντῖνος προσφυγών 
εἰς Δαρεῖον Ὑστάσπου
Γιλλώ καί Γελλώ –οῦς (ἡ)
Γίµων ὁ πρό Σίµων καί Τίµων –νος (ὁ)
Γίνας –νανος; (ὁ)

Γίνας –ου (ὁ)
Γίνδαρος –ου (ὁ)  
Γινζερίχη –ης (ἡ)
Γινζέριχος –ου (ὁ)
Γινζίριχη –ης (ἡ)
Γινζίριχος καί Γιζέριχος –ου (ο)
Γίννος καί Γιννός καί Γίνος –ου (ὁ) –(τα 
ἠµίονος –µικρός ἀνάπηρος ἵππος)
Γιόλα καί Γιοῦλα –ης (ἡ) –(πάναγνη) 
–Χριστιανικόν
Γιολάντα καί Ἰολάνδη –ης (ἡ) –Καθολι-
κόν χριστιανικόν
Γιοσελίνα –ης (ἡ)
Γιοσελῖνος –ου (ὁ) –Κόµης Ἐδέσσης ἐπί 
Βυζαντίου
Γιουβενάλις –ιος; (ὁ) –Ρωµαϊκόν
Γιουβέντιος –ίου (ὁ) –Μέ Φέλιξ καί Μα-
ξιµίνο, χριστιανοί ἀξιωµατικοί Ἰουλια-
νοῦ
Γιουρσενάρ; (ἡ) –Γαλάτισσα µάγισσα
Γιουτπράβδας –α ἤ Οὐτπράβδα (ὁ) = Ὁ 
Ἰουστινιανός Ἑβραϊστί, ὁ µετονοµάσας 
τήν Ἑλλάδα Βυζάντιον καί τούς Ἕλλη-
νας Ρωµιούς 
Γιργαῖα –ης (ἡ)
Γιργαῖος –ου (ὁ)
Γίργις –ιδος (ἡ)
Γίσκουσα –σης (ἡ)
Γίσκων –νος (ὁ) –Πατήρ Ἀννίβου
Γιτιάδα –ης (ἡ)
Γιτιάδας –ου καί Γυτιάδας –ου (ὁ) –Α-
Ζ-343Δ
Γίων –νος (ὁ) –Πατήρ Ἐλεαζάρου Ἰουδαϊ-
κόν 
Γιώρας –ου (ὁ)
Γκάλλος καί Γάλλος –ου (ὁ) –(ὁ ἀποτε-
τριµένος τά αἰδοία, εὐνοῦχος)
Γκέλια –ης (ἡ)
Γκέλιος –ίου (ὁ) –Συγγραφεύς σύγχρο-
νος Χριστοῦ µή ἀναφέρων αὐτόν (ὡς ἱ-
στορικόν πρόσωπον) καθώς καί ὁ Δίον ὁ 
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Χρυσόστοµος, ὁ Παυσανίας, ὁ Πλούταρ-
χος, ὁ Ἰουβενάλιος, κ.ἄ. 
Γκέµπ; (ὁ) –Αἰγύπτιος θεός Γῆς, ἀδελφός 
τῆς Νούτ, θεᾶς Οὐρανοῦ
Γκιβέζω –ους;  (ἡ) –Σλαυοµακεδονικόν 
(προφανῶς ἀπό τό Τούρκικον: Γκεβεζές =  
ἴσως πολυλογάς)
Γκίχον ἤ Γκίχων (ὁ) –Ποταµός µέσης 
Ἀνατολῆς
Γκίχων ἤ Γκίχον (ὁ) –Ποταµός
Γκόλφω –ως; (ἡ) –(φυλακτόν, ἐγκόλπι-
ον, πολύτιµος, ὑπεραγαπητή) –Χριστια-
νικόν
Γκρέτα –ης; (ἡ) –Σουϊδικόν –Καθολικόν
Γκρέτας –ου (ὁ)
Γλάβρη –ης (ἡ)
Γλαβρίουσα –σης (ἡ)
Γλαβρίων –νος (ὁ) –Ὕπατος καί στρατη-
γός Ρωµαίος 
Γλάβρος –ου (ὁ)
Γλάγος –ου καί –εος (ὁ) = ἀντί γάλα
Γλαΐς καί Ἑλαΐς καί Ἑλαιώ –οῦς (ἡ) –
Ἀδελφή Οἰνοῦς καί Σπερµοῦς, θυγάτηρ 
βασιλέως Δήλου Ἀνίου, ἱερέως Ἀπόλλω-
νος
Γλάµουσα –σης (ἡ)
Γλάµων –νος (ὁ)
Γλάνη –ης (ἡ)
Γλάνης –ου (ὁ) –Ἀδελφός Βάκη
Γλάνις –ιδος (ὁ) –Ποταµός Ἱταλίας –Ἀ-
δελφός Βάκιδος ὡς πλαστόν ὑπό Ἀρι-
στοφάνους Α-Ζ-420Α
Γλανός καί Γληνός –οῦ (ὁ) –(ὕαινα) –Υἱ-
ός Ἡρακλέους καί Δηϊανείρης
Γλαντεύς –έως (ὁ) –Ἡµίθεος ἐκ Ναϊά-
δος Νύµφης καί Ποσειδῶνος
Γλαύκα –ης (ἡ) –(λάµπουσα)
Γλαυκά –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐ-
πίθετον Ἀµφιτρίτης –Ἐπίθετον Ἠοῦς 
–Ἐπίθετον Σελήνης
Γλαυκαί –ῶν (αἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων

Γλαυκᾶς –άδος (ὁ)
Γλαύκας –αντος (ὁ)
Γλαυκατία –ης (ἡ)
Γλαυκατίας –ίου (ὁ)
Γλαυκέα –ης (ἡ)
Γλαυκέας –ου (ὁ)
Γλαυκεῖα –ης (ἡ)
Γλαύκειος –ου (ὁ) –Ρωµαϊκόν 
Γλαυκέτας –κέταιος; (ὁ)
Γλαυκέτη –ης (ἡ)
Γλαυκέτης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος, ἀδηφάγος 
καί ἀσελγής –Κηφισσιεύς –Χαλκιδεύς 
–Δηµαγωγός µέ ἀχρεῖον χαρακτῆρα, Α-
Ζ-422Δ, Η-5-946Α
Γλαυκέτης –ου (ὁ) –Υἱός Γλαυκέτου, 
Κηφισιεύς –Υἱός Γλαύκου ἐξ Οἴου –Υἱός 
Γλαυκίππου ἐξ Οἴου
Γλαυκετίδα –δης (ἡ)
Γλαυκετίδας –αο (ὁ)
Γλαυκετίδη –ης (ἡ)
Γλαυκετίδης –ου (ὁ)
Γλαυκέτος –ου (ὁ) –Πολυφαγᾶς, ὡς ὁ 
Μόροιβος καί Τελέας –Χλευαζόµενος ἀ-
πό Ἀριστοφάνην, Α-Ζ-422Δ, 423Α
Γλαύκη –ης (ἡ) = Glauka (ἀπό Γλαυκός) 
εἰς διάλεκτον φυλῆς Ἀραουκανῶν Χιλῆς 
(ἀπόγονοι Σπαρτιατῶν)
Γλαύκη καί Γλαυκή –ῆς (ἡ) –(ἡ λά-
µπουσα) –Θαλασσία θεότης –Θυγάτηρ 
Δαναοῦ, σύζυγος Ἄλκιδος –Ἐπίθετον 
Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἠοῦς –Ποιήτρια –
Κιθαρίστρια, συνθέτις, ποιήτρια, ἀοι-
δός ἐκ Χίου –Ἐπίθετον Ἀµφιτρίτης –Ἐ-
πίθετον Θέτιδος, Ο.Σ.39
Γλαύκη καί Κρεοντεία –ης (ἡ) –Θυγά-
τηρ Κρέοντος, ἥν ἠράσθη ὁ Ἰάσων καί 
ἔλαβε σύζυγον µετά τήν Μήδειαν. Αὔτη 
τῆς ἀπέστειλεν δῶρον,  δηλητηριασµένον 
φόρεµα, µέ υἱούς Μέρµερον καί Φέρητα. 
Δια τοῦτο ἐλιθοβολήθησαν ὑπό Κοριν-
θίων. –Σύζυγος Ἰάσωνος –Δαναΐς φονεύ-
σασα Ἄλκιν –Νηρηΐς –Θυγάτηρ τοῦ Ἀν-
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θηδόνος, Α-Ζ-422Δ, 423Α, Η-5-773Α, Η 
-9-775Δ, Η-11-468Δ, Η-12-60Α
Γλαύκη καί Γλαυκία –ης (ἡ) –Πόλις 
–Κρήνη δίπλα στήν Σικυώναν, εἰς ἧν ἔ-
πεσε Γλαύκη ἀναζητοῦσα ἴασιν ἀπό δη-
λητήρια Μηδείας –Ἀµαζών –Θυγάτηρ 
Σκαµάνδρου –Θυγάτηρ Κυχρέως, ἥρωος 
Σαλαµῖνος, σύζυγος Ἀκταίου ἤ Φερεκύ-
δου, µήτηρ Τελαµῶνος –Θυγάτηρ Κρό-
νου καί Ρέας, δίδυµος ἀδελφή Πλού_ 
τωνος, µήτηρ µιάς Ἀρτέµιδος –Μελιάς 
νύµφη, γεννηθείσα ἐξ αἵµατος Οὐρα-
νοῦ, ἀκρωτηριασθέντος ὑπό Κρόνου 
–Θυγάτηρ Κύκνου γεννήσασα ὑπό Αἴ-
αντος τόν Αἰαντίδην –Ἀµαζών σύζυγος 
Θησέως, µήτηρ Ἱππολύτου, ἡ καί Με-
λανίππη, Ἀντιόπη καί Ἱππολύτη –Νη-
ρηῒς
Γλαύκη ἤ Γλαυκοθόη ἤ Γλαυκονόµη 
–ης (ἡ) –Νηρηῒς
Γλαυκία –ης (ἡ) –Νύµφη, θυγάτηρ πο-
ταµίου θεοῦ Σκαµάνδρου, ἐρασθεῖσα 
Βοιωτόν ἥρωα Δηίµαχον, συνοδεύοντα 
Ἡρακλήν ἐναντίον Τροίας. Ὅτε οὖτος ἐ-
φονεύθη, ὁ Ἡρακλής παρέδωσεν Γλαυ-
κίαν καί υἱόν εἰς Σκάµανδρον, εἰς Ἐλέω-
να, πατέρα Δηιµάχου 
Γλαυκιάδα –δης (ἡ)
Γλαυκιάδας –αο (ὁ) 
Γλαυκιάδη –ης (ἡ)
Γλαυκιάδης –ου (ὁ)
Γλαυκιανή –ῆς (ἡ)
Γλαυκιανός –οῦ (ὁ)
Γλαυκίας –κίαιος; (ὁ) –(ἀκτινοβόλος, 
λάµπων) –Ἀθηναῖος Ρήτωρ –Ἀγαλµατο-
ποιός –Γλύπτης Ὀλυµπιονίκης ἤ Κήρυξ 
–Περίφηµος ἀνατόµος –Μαθητής Ἠρο-
φίλου καί Ἐρασιστράτου –Βασιλεύς –
Ἠγεµών ἱππικοῦ –Ἰατρός Μεγ. Ἀλεξάν-
δρου –Πιστός Κασσάνδρου, φύλαξ 
Ρωξάνης καί υἱοῦ τοῦ Ἀλεξάνδρου, εἰς 
Φιλίππους –Πατήρ Τατᾶ –Βασιλεύς Ταυ-
λαντίων Α-Ζ-423Α καί Δ, Η-5-534Α καί 
Δ, Η-10-840Δ                         

Γλαυκίδα –δης (ἡ)
Γλαυκίδας –αο (ὁ)                           
Γλαυκίδη –ης (ἡ)
Γλαυκίδης –ου ἤ Γλαυκίας (ὁ) –Ἄρχων 
–Ἰατρός –Συγγραφεύς, Α-Ζ-423Δ, Η-5-
534Δ
Γλαυκιδώ –οῦς (ἡ)
Γλαυκίη –ης (ἡ)
Γλαυκίης –ου (ὁ) –Υἱός Λυκκίδεω
Γλαύκιθη –ης (ἡ)
Γλαύκιθος –ου (ὁ)
Γλαυκίνα –ης (ἡ)
Γλαυκίννα –ης (ἡ)
Γλαυκιννώ καί Γλαυκινώ –οῦς (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Γλυκιννοῦς
Γλαυκῖνος –ου (ὁ) –Νεοσύλλεκτος
Γλαύκιος –ίου (ὁ) –Η-7-539Δ, Η-10-427Δ
Γλαυκίουσα –σης (ἡ)
Γλαυκιόων –ντος (ὁ)
Γλαυκιόωσα –ης (η) –Ἐπίθετον Ἀφροδί-
της
Γλαυκίππη –ης (ἡ) –(ἔχουσα ὡραιοτά-
τους ἵππους) –Δαναΐς φονεύσασα Πο-
τάµονα –Θυγάτηρ Ξάνθου, σύζυγος 
Πριάµου ἤ µήτηρ Ἑκάβης, Η-5-773Α
Γλαύκιππος –ου (ὁ) –(ὁ ἔχων ὡραιότα-
τους ἵππους) –Ἄρχων Ἀθηνῶν τήν 92αν 
Ὀλυµπιάδαν, καί δή τόν τρίτον χρόνον 
–Ρήτωρ –Υἱός Διονυσίου, Κολυττεύς 
–Ἔτερος ἐξ Οἴου –Πατήρ Ὑπερείδου Ἀ-
θηναίου, Κολλυτεύς, Η-5-535Α, Η-18-
238Α
Γλαυκίς –ίδος (ἡ) –Μήτηρ Αἰσχίνου, µέ 
πρότερον ὄνοµα Γλαυκοθέα, Η-5-535Α
Γλαυκίων –νιος (ὁ) –Ζωγράφος Κορίν-
θιος –Διδάσκαλος Ἀνθεµίωνος, Α-Ζ-423Δ
Γλαυκοθέα καί Γλαυκίς καί Λευκοθέα 
–ης (ἡ) –Μήτηρ Αἰσχίνου –Τυµπανίστρια 
–Θυγάτηρ Γλαύκου Ἀχαρνέως –Θεότης, 
Α-Ζ-423Δ
Γλαυκόθεος –ου (ὁ)
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Γλαυκοθόη –ης καί Γλαύκη (ἡ) –Νη-
ρηΐς
Γλαυκόθοος –οου (ὁ)
Γλαυκόκλεια –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Γλαυκοκλῆς –έους (ὁ)
Γλαυκοµάτη –ης (ἡ)
Γλαυκοµάτης –ου (ὁ)
Γλαύκον –ου (ἡ)
Γλαυκονόµη –ης (ἡ) –(ἡ ζῶσα τήν ἀκτι-
νοβολίαν τῆς θαλάσσης) –Νηρηΐς
Γλαυκόνοµος –ου (ὁ)
Γλαῦκος καί Γλαύκη (ὁ & ἡ) –Φαντα-
στικά τέρατα
Γλαῦκος –ου καί Ἀνθηδόνιος καί Πό-
ντιος καί Θαλάσσιος (ὁ) –(λάµπων ἀ-
πό δόξα, ὡραιότητα) –Ἐνάλιος θεός µέ 
ἐπίθετον Πόντιος. Θαλάσσιος δαίµων, 
προσωποποίηση γαλάζιου κύµατος –Λο-
κρός συγγραφεύς –Υἱός Ἀνθηδόνος καί 
Ἀλκυόνης ἐκ Βοιωτίας –Υἱός Πριάµου –
Στρατηγός –Ἀθλητής –Ἀγαλµατοποιός 
Χῖος –Πατήρ Ἀλκιµένους καί Ἰσθµίου 
–Δαίµων –Ἀθλητής Πυθιονίκης ἤ Ἰσθµι-
ονίκης –Ὁ ἐπικληθείς Ποτνιεύς, υἱός Σι_ 

σύφου καί Μερόπης, πατήρ Βελλερεφό-
ντου κατασπαραχθείς ὑπό τῶν ἵππων 
του, οὕς ἐξέτρεφεν ἐν Ποτνιαὶς Βοιωτίας 
–Ὁ καί Γλαύκων λεγόµενος, υἱός Μίνω-
ος καί Πασιφάης, ἀδελφός Ἀνδρόγεω 
καί Δευκαλίωνος, πνιγείς, πεσών εἰς πῖ-
θον µέλιτος. Τόν ἐπανέφερεν ἐν ζωήν 
(ἀνέστησεν ὁ Μάντυς Πολύϊδος) –Υἱός 
Ἱπποθόου, ἔκγονος Βελλερεφόντου σύ-
µµαχος Τρώων –Υἱός Πριάµου  –Υἱός Ἀ-
ντήνορος, φονευθείς ὑπό Τελαµωνίου 
Αἴαντος –Ἵππος Ποσειδῶνος –Μάντις, 
διδάξας Μαντικήν  εἰς  Ἀπόλλωνα –Συ-
ναρχηγός Λυκίων –Καρύστιος Ὀλυµπιο-
νίκης εἰς πυγµήν ὀνοµαστός, υἱός Δηµύ- 
λου ἤ Δηµούλου. Εἰς τοῦτον γυµναστής 
Τισίας παρακέλευσε: «ἐκεῖνο τό χτύπηµα, 
τό ὑνί», –Πυθιονίκης καί Ἰσθµιονίκης 
–Ὁ Λοκρός συγγραφεύς µαγειρικῆς –Υἱ-
ός Ἱππολόχου –Ὁ Γλαῦκος µέ τά χρυσά 

ὅπλα (ἀξίας τοῦ βοῶν) εἰς Τρωϊκόν 
πόλεµον ἧτο ἔγγονος Βελλερεφόντου 
–Πατήρ Πειρήνης καί Βελλερεφόντου 
–Ρηγῖνος γραµµατικός –Θαλάσσιος ἵπ-
πος εἰς ἅρµα ἐκ κοχύλης τοῦ Ποσει-
δῶνος –Πατήρ Κλεοβούλου Ἀθηναίου 
–Θαλάσιος δαίµων –Υἱός Δηµύλου, 
Καρύστιος περιώνυµος πύκτης, Νεµεο-
νίκης, Ο-Ζ-119, Η-13-154, Α-Ζ-424 Α καί 
Δ, Η-5-535Α, Η-7-529Α, Η-11-237Δ, Η-12-
60Α, 496Α, Η-15-594Α, Η-17-741Α
Γλαῦκος –ου (ὁ) –Ποταµός καί κόλπος 
–Υἱός Γλαυκέτου ἐξ Οἴου –Υἱός Ἐπικύ-
δεος, Σπαρτιάτης
Γλαῦqος –ου (ὁ) –Παλαιότατον
Γλαύκουσα –σης (ἡ)
Γλαυκοφεγγής –ῆ (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Σε-
λήνης
Γλαυκόφωτος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Σε-
λήνης
Γλαυκράτες –εως; (ὁ) –Μαραθωνοµάχος
Γλαυκράτη –ης (ἡ)
Γλαυκράτης –ους (ὁ)
Γλαυκύδη –ης (ἡ)
Γλαυκύδης –εος (ὁ)
Γλαυκύρια –ίης (ἡ)
Γλαυκύριος –ίου (ὁ)
Γλαυκύτη –ης (ἡ)
Γλαυκύτης –ου (ὁ) –Ἀγγειογράφος, 6ου 
αἰῶνος, Α-Ζ-425Α, Η-5-537Α
Γλαυκώ –οῦς (ἡ)
Γλαυκώλενος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Τηθύ-
ος
Γλαύκων –νο (ὁ) –(λάµπων, ὡραιότατος) 
–Στρατηγός, υἱός Ἀρίστωνος καί ἀδελ-
φός Πλάτωνος, ὡραιότατος, συγγράψας 
9 διαλόγους –Ἀθηναῖος Ὀλυµπιονίκης 
εἰς τέθριππον –Φιλόσοφος –Γραµµατικος 
–Συγγραφεύς –Ἀγγειογράφος –Ναύαρ-
χος  Ἀθηναῖος –Θεῖος Πλάτωνος, πατήρ 
Χαρµίδου –Ἑρµηνευτής Ὁµήρου –Υἱός 
Κριτίου Ἀθηναῖος –Υἱός Λεάγρου ἐκ Κε-
ραµέων –Υἱός Ἀρίστωνος Κολυττεύς, Α-
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Ζ-425Α, Η-5-537Δ, Η-11-80Α, Η-15-560Δ, 
Η-18-554Δ
Γλαύκων καί Γλαῦκος –ου (ὁ) –Υἱός 
Μίνωος καί Πασιφάης, ἀδελφός Ἀνδρό-
γεω καί Δευκαλίωνος ὁ πνιγείς πεσών 
εἰς πῖθον µέλιτος, ἀναστηθείς ὑπό Μά-
ντεως Πολύϊδου
Γλαυκωνία –ης (ἡ)
Γλαυκωνιανή –ῆς (ἡ) 
Γλαυκωνιανός –οῦ (ὁ) 
Γλαυκωνίδη –ης (ἡ)
Γλαυκωνίδης –ου (ὁ) 
Γλαυκώνιος –ίου (ὁ) –Πατρωνυµικόν 
Φιλοξένου
Γλαυκώπιδες –ων (οι) –Συνώνυµον:  Θυ-
γατέρες –Επίθετον Ερινυν
Γλαυκῶπις –ιδος; (ἡ) –(ἡ ἔχουσα γλαυ-
κούς ὀφθαλµούς) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –
Ἐπίθετον Ἤρας µέ συνώνυµον: Ταυρῶ-
πις –Ἐπίθετον Σελήνης –Ἐπίθετον Τη_ 

θύος µέ συνώνυµον: Νύµφη –Ἐπίθετον 
Ἀφροδίτης
Γλαυκωπός –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Γλαυκωπός καί Γλαύκωψ –οπος (ὁ) 
–Α-Ζ-425Α, Η-5-537Δ
Γλαυκώψ –πης; (ἡ) –Συνώνυµον: Προ-
νοίη –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Γλαύξ καί Γυκτηµένη καί Ἀθηνά –ᾶς 
(ἡ) –Α-Ζ-425Δ, Α-Β-37Α
Γλαύξ καί Νυκτηµένη –ης (ἡ) –Η-5-
538Α, Η-8-157Δ
Γλαυρίουσα –σης (ἡ)
Γλαυρίων –νος (ὁ) –Η-7-246Α
Γλαύρος –ου (ὁ) –Ρωµαϊκόν
Γλαῦφος –ου ἀντί Γλαῦκος –ου (ὁ)
Γλαφορίδα –δης (ἡ)
Γλαφορίδας –αο (ὁ)
Γλαφούρα –ης (ἡ)
Γλαφῦρα –ης (ἡ)
Γλαφύρα –ης (ἡ) –Χριστιανικόν –Γυνή 
Ἀττικῆς –Μήτηρ βασιλέως Καππαδοκί-

ας Ἀρχελάου –Θυγάτηρ Ἀρχελάου, νύµ-
φη Ἡρώδου Η-5-538Δ
Γλάφυρον –ου (ἡ) 
Γλαφυρός καί Γλαφύρας –ου (ὁ) –(βα-
θουλός) Αὐλητής –Υἱός Μάγνητος
Γλάφυρος –ου (ὁ) –Σαλπιγκτής
Γλέµυδος καί Γλήµυδος –ου (ὁ)
Γλένος –ου (ὁ) –Η-9-335Α
Γλευκίτα –ης (ἡ)
Γλευκίτας –αο (ὁ)
Γλευκοπότης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός 
µέ συνώνυµον: Παρωρείτης
Γλήµυδος καί Γλέµυδος –ου (ὁ)
Γληνεύς –έως (ὁ) –(ἡ κόρη ὀφθαλµοῦ) 
–Ἠγεµών Κενταύρων –Υἱός Ἡρακλέους 
καί Δηϊανείρας
Γληνίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Λυκοµή-
δους
Γλῆνις –ιος (ὁ)
Γλῆνος –ου (ὁ)   (Π)
Γληνός καί Γλανός –οῦ (ὁ) –Υἱός Δηϊα-
νείρας καί Ἡρακλέους. Ὅτε ἐξεµάνη Ἡ-
-ρακλῆς κατέκαυσε ῥίπτοντα εἰς πῦρ.
Εἶ-χεν τροφόν τήν Ἀβίαν
Γληνώ –οῦς (ἡ) = Γληνίς
Γλίς –ίος; (ὁ)
Γλίσας –αντος; καί Γλίσην –ηνος (ὁ) 
–(Θεµελιωτής Γλίσας), Β.504
Γλίσουσα –σης (ἡ)
Γλίσων –νος (ὁ)
Γλίχουσα –σης (ἡ)
Γλίχων –ωνος; (ὁ) = Βλήχων
Γλοῦς καί Γλῶς –ῶ (ὁ) –Υἱός τoῦ Ταµώ 
–Αἰγύπτιος Ναύαρχος Κύρου –Ἥρως Αἰ-
γύπτιος, Α-Ζ-429Δ 
Γλύκα –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Γλυκάδια –ίης (ἡ)
Γλυκάδιος –ίου (ὁ)
Γλυκάνθη –ης (ἡ)
Γλυκάνθης –ου (ὁ)
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Γλυκανθίς καί Μαλθάκη –ης (ἡ)
Γλυκανθίς –ίδος (ἡ)
Γλυκαρίουσα –σης (ἡ)
Γλυκαρίων –νος (ὁ)
Γλύκας καί Γλυκᾶς –α (ὁ) –Συγγραφεύς 
Βυζαντινός
Γλυκέα –ης (ἡ)
Γλυκέας –ου (ὁ)
Γλύκεια καί Γλυκεῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον 
Εἰρήνης –Ἐπίθετον Μούσης –Ἐπίθετον 
Φύσεως µέ συνώνυµον: Πικρή –Ἐπίθε-
τον Ἀφροδίτης
Γλυκείαι –ων (οι) –Συνώνυµον:  Παῖδες 
–Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Γλυκέρα –ης (ἡ) –Περίφηµη ἑταίρα Σι-
κυωνία εἰς Ἀθήνας, ἀγαπητή εἰς Μαίαν-
δρον καί Ἁρπαλον –Πρότυπον τῆς στε-
φανοπλόκου, περίφηµον ἔργον ζωγρά_ 

φου Παυσίου –Καί “Δικηγόρος” ἡ Γλυ-
κέρα, σύζυγος ρήτορος –Φίλη Πραξιτέ-
λους
Γλυκέρα τῆς Θαλασσίδος –ου (ἡ) –Ἑ-
ταίρα
Γλυκέρα Θεσπική –ῆς (ἡ) –Ἑταίρα
Γλυκέρα Στεφανηπλόκος –ου (ἡ) –Ἑ-
ταίρα
Γλυκέρα καί Στεφανοπλόκος καί Στε-
φανοπῶλις –ιδος (ἡ) –(γλυκειά)–Ἀδελ-
φή τῆς Εὐφορίον(ίου) –Ἀθηναῖα ἑταίρα 
–Σικυωνία φίλη ζωγράφου Παυσίου–Δι-
άφοροι ἑταίραι, Α-Ζ431Δ, Η-5-545Α, Η-
7-1060Α, Η-8-92Δ, 362Δ, Η-9-371Α, Η-13-
244Α, Η-15-638Δ
Γλυκεραί –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Γλυκερή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης
Γλυκερία –ης (ὁ) –(γλυκεία) –Χριστιανι-
κόν –Ἁγία
Γλυκέριον –ίου καί Γρυµαία (ἡ) –Ὑπο-
κοριστικόν τοῦ Γλυκέρα –Ἑταίρα φίλη 
Μεγαπένθους
Γλυκέριος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν 
Γλυκερίς –ίδος (ἡ)

Γλύκερος καί Γλυκερός –οῦ (ὁ) –Ἀθη-
ναῖος –Πατήρ Ματεροῦς –Ἐπίθετον Πρι-
άπου
Γλύκη –ης (ἡ) –Ὄνοµα γυναικῶν Ἀθη-
ναίων –Νηρηῒς –Νύµφη –Ἥρωῒς Ἀριστο-
φάνους –Σύντροφος Θησέως εἰς ἀγῶνα 
µέ Μινώταυρον
Γλύκη καί Εὐνίκη –ης (ἡ) –Συνοδός 
Θησέως εἰς θάνατον Μινωταύρου
Γλυκία –ης (ἡ)
Γλυκιµείλιχος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης
Γλυκίνα –ης (ἡ)
Γλυκίννα καί Γλύκιννα –ης (ἡ) –Ἀντιό-
χισσα
Γλυκῖννος –ου (ὁ)
Γλυκῖνος –ου (ὁ) –(πλακοῦς διά γλυκέος 
οἴνου καί ἐλαίου) –Πυθαγόρειος Μετα-
ποντῖνος, Η-16-499Α
Γλυκιννώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀλεξάν-
δρου –Σύζυγος Ἱπποκράτους –Μήτηρ 
Γλαυκινοῦς
Γλυκίουσα –σης (ἡ)
Γλυκίων –νος (ὁ)
Γλυκοπάρθενοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ὡ-
ρῶν
Γλύκος –ου (ὁ)
Γλύκουσα –σης (ἡ)
Γλυκύδακρυς –υος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρω-
τος
Γλυκύδωρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἔ-
ρωτος –Ἐπίθετον Νίκης
Γλυκύηχος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Μύρ-
τιδος (πλαστόν) ἀοιδοῦ καί λυρικῆς ποι-
ητρίας
Γλυκύθυµος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Γλύκυλλα –ης (ἡ)
Γλύκυλλος –ου (ὁ)
Γλυκυµείλιχος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης
Γλυκύπικρος –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Ἔρωτος
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Γλύκυρα –ης (ἡ)
Γλυκύς –έως (ὁ) –(Αὐθαίµων, ὁ ἐκ τοῦ 
αὐτοῦ αἴµατος ἀδελφός) –Ἐπίθετον Ἄ-
ρεως –Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον Ἑ-
σπέρου –Ἐπίθετον Ἱµέρου –Ἐπίθετον 
Ὄρθρου
Γλυκύσπορος –ου (ὁ)
Γλυκύτης καί Γλυκυτής –ητος; (ἡ) –
(γλυκύτης γεύσεως) –Σύζυγος Χαιρέου
Γλυκύφωτος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον σε-
λήνης
Γλύκων καί Γλαυκίας –ου (ὁ) –(γλυκύς) 
–Ὁ Κροτωνιάτης Ὀλυµπιονίκης εἰς στά-
διον –Ὁ θεός Δράκων –Λυρικός ποιητής 
περιπατητικός φιλόσοφος –Ρήτωρ –Ὁ 
Τρώς ἤ Τρωαδεύς υἱός Ἀστυάνακτος, 
περιπατητικός, φιλόσοφος –Ὄνοµα γό-
ητος Ἀλεξάνδρου ἐξ Ἀβόνου τείχους –
Ἀθηναῖος ἀνδριαντοποιός, εἰς ὅν ἀποδί-
δεται ὁ Ἡρακλῆς τῆς συλλογῆς Farnese, 
Α-Ζ-436Δ, Η-5-552Δ, Η-7-940Δ
Γλυκωνία –ίης (ἡ)
Γλυκωνίδη –ης (ἡ)
Γλυκωνίδης –ου (ὁ)
Γλυκώνιος –ίου (ὁ) –Ὀρχοµένιος
Γλυκωνίς –ίδος (ἡ)
Γλύµµα –ης (ἡ)
Γλύµπη καί Γλυππή –ῆς (ἡ) –Η-5-553Α
Γλυππία –ης (ἡ)
Γλυππός καί Γλυµπός –οῦ (ὁ)
Γλύπτη –ης (ἡ)
Γλύπτης –ου (ὁ) –(ὁ σκαλίζων, κόπτων 
ἤ ξέων µάρµαρα ἤ ξύλα), Η-5-933Δ
Γλύπτος –ου (ὁ)
Γλυραρέτη –ης (ἡ)
Γλυράρετος –ου (ὁ) –Α-Θ-473Α
Γλυτίς –ίδος; (ἡ)
Γλυτός –οῦ (ὁ) –Ὄνοµα ἰατροῦ
Γλυφία –ης (ἡ)
Γλυφίας –ίου (ὁ)
Γλύφιος –ίου (ὁ) –Η-17-612Δ

Γλυφίς –ίδος (ἡ) –Νύµφη –Γλυφίαι
Γλυχάτα –ης (ἡ)
Γλυχάτας –α (ὁ) –Ἥρως ἐκ Σικελίας
Γλώνις –ιος (ὁ)
Γλώνυς –υος (ὁ)
Γλωρίππα –ης (ἡ) –(ὑπόλευκη)
Γλώριππος –ίππου (ὁ) –(ὑπόλευκος) 
–Πυθαγόρειος ἐκ Σάµου
Γλῶς –ῶ καί Γλοῦς –οῦ καί Γλώης –(ὁ) 
–Υἱός Ταµώ –Αἰγύπτιος Ἥρως, Α-Ζ-
429Δ
Γλωτία –ης (ἡ)
Γλώτιος –ίου (ὁ)
Γναεύς –έως (ὁ) –Μάρκιος, Ρωµαῖος Ὀ-
λυµπιονίκης σέ ἄγνωστο δύο φοράς
Γνάθαινα καί Ἀνδροφόνος –ου (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Σινώπης, ἑταίρας Δηµοσθένους 
–Ἑταίρα ἐν Ἀθήναις, συγγραφεύς καί 
µουσικός, δυναµική καί ευφυεστάτη, Α-
Ζ-447Α, Η-5-564Α, Η-8-362Δ
Γναθαίνα –ης (η) –Μειλησία;
Γναθαινία –ης (ἡ)
Γναθαίνιον –ίου (ἡ) –Ἐγγονή ἤ θυγάτηρ 
ἑταίρας Γναθαίνης, ἥν ἐξεµεταλλεύετο 
ἡ µήτηρ τῆς Γναθαίνης –Ράπτρια µήτηρ 
Περσέως –Γυνή Ἀττικῆς, Η-5-564Δ
Γναθαίνιος –ίου (ὁ) –Κερκυραῖος
Γνάθη –ης (ἡ)
Γνάθης –ητος (ὁ)
Γναθία –ης (ἡ)
Γνάθιον –ίου (ἡ) –Ἑταίρα
Γναθίος –ίου (ὁ) –Ἀναθέτης µετά Θρα-
σύλλου πατρός, Ἀθηναῖος Λευκονοιεύς 
–Υἱός Μνήσωνος Λευκονοιεύς –Προβαλί-
σιος
Γνᾶθις –ιος (ὁ) –Θεσσαλός
Γνάθις –ιος (ὁ)
Γναθίς –ιδος (ἡ)
Γνάθουσα –σης (ἡ)
Γναθυλλίς –ίδος (ἡ)
Γνάθυλλος –ου (ὁ)
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Γναθώ –οῦς (ἡ) –Παρθένος ἱέρεια, δια-
κονοῦσα Ἀµυκλαίον Ἀπόλλωνα
Γνάθων –νος (ὁ) –Ὁ Γναθωνίθης –Ἀρ-
κάς –Ὀλυµπιονίκης Ἀθηναῖος, Διπαι-
εύς εἰς πυγµήν παίδων –Ὄνοµα παρα-
σίτου, Η-5-565Α, Η-5-824Δ
Γναθωνάριον –ίου (ἡ) 
Γναθωνίδη καί Γναθωνίθη –ης (ἡ)
Γναθωνίδης καί Γναθωνίθης –ου (ὁ) 
–Ὄνοµα παρασίτου –Κόλαξ εἰς κωµω-
δίαν
Γναῖα –ης (ἡ)
Γναῖfα –ης (ἡ)
Γναῖος καί Γνάϊος –ίου (ὁ) –Ρωµαϊκόν 
–Πατήρ Μηνοδώρου
Γναῖος Βιργίλιος Κάπιτος (ὁ) –Ρωµαῖος 
Ἔπαρχος
Γναῖος Ναίβιος –ου (ὁ) –Ποιητής 3ου 
αἰῶνα, Ρωµαϊκόν
Γναῖος Ποµπήϊος –ου (ὁ) –Ρωµαῖος στρα-
τηγός
Γναῦρος καί Χνοῦβος –ου (ὁ) –Βασιλεύς 
Αἰγύπτου
Γνάφαλλις –ιος; (ὁ)
Γνάφαλλος –ου (ὁ)
Γναφεύς –έως (ὁ) –Πατήρ ἑταίρας Εὐ-
φροσύνης, Η-5-565Α
Γναφίσκα –ης (ἡ)
Γναφίσκος –ου (ὁ)
Γνάφυς –υος (ὁ)
Γνείσουσα –σης (ἡ)
Γνείσων –Γνεσώνιος (ὁ)
Γνεσώνιος –ίου (ὁ)
Γνής –ητός (ὁ)
Γνησάνθη –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Γνησάνθης –ου (ὁ)
Γνησία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Γνησίας –ίου (ὁ)
Γνησιάς –άδος (ἡ)
Γνησιθέα –ης (ἡ)

Γνησίθεος –ου (ὁ)
Γνησικράτη –ης (ἡ)
Γνησικράτης –ητος (ὁ)
Γνήσιος –ίου (ὁ)
Γνησιόχη –ης (ἡ)
Γνησίοχος –ου (ὁ) –Μεγαρεύς
Γνησίππα –καί Γνησίππη –ης (ἡ) 
–Σπαρτιάτις
Γνήσιππος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος –Ἐρωτι-
κός ποιητής –Συγγραφεύς ἐρωτικῶν 
ἀσµάτων –Κιθαρωδός, Α-Ζ-448Δ, Η-5-
556Α 
Γνησώ –οῦς (ἡ)
Γνησώι; (ἡ)
Γνίδια –ης (ἡ)
Γνίδιος καί Γνίδος καί Κνίδος –ου (ὁ)
Γνίδος καί Κνίδος –ου (ὁ)
Γνίκουσα –σης (ἡ)
Γνίκων –νος (ὁ)
Γνίφουσα καί Κνίφουσα –σης (ἡ)
Γνίφων –νος καί Κνίφων καί Κναφεύς 
(ὁ) –(ἐκ τοῦ κνιπός = φειδωλός, φιλάργυ-
ρος) –Ὄνοµα κόλακος ἤ φιλαργύρου, 
πλαστόν εἰς κωµωδίαν –Φλυεύς 
Γνιφωνίδη –ης (ἡ)
Γνιφωνίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Γνουµαρέτα –ης (ἡ)
Γνουµαρέτης –ου (ὁ)
Γνοῦρος –ου (ὁ)
Γνοφία –ης (ἡ)
Γνοφίας –ίου (ὁ) –Ἄνεµός τις
Γνωδία –ης (ἡ)
Γνωδίας –ίου (ὁ) –Δι΄ ὅν Δείναρχος ἔγρα-
ψεν
Γνῶθις –ιος; (ὁ) –Θεσσαλός
Γνωῒλα –ης (ἡ)
Γνωΐλας –ου (ὁ) 
Γνῶµα –ης (ἡ) –(γνώρισµα) –Ἀνέθηκεν 
ἀργυράν δᾶδα ἐν Καβειρίω  
Γνωµαγόρα –ης (ἡ)
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Γνωµαγόρας –ου (ὁ)
Γνωµαγόρη –ης (ἡ)
Γνώµη –ης (ἡ) –Ἑταίρα –Κύων –Ἀθηναϊ-
κόν πλοῖον –Γυνή Ἀττικῆς
Γνωµικός –οῦ (ὁ)
Γνῶµις –ιδος; (ἡ)
Γνωµίχα –ης (ἡ)
Γνωµίχος –ου (ὁ)
Γνῶµος –ου (ὁ)
Γνώµουσα –σης (ἡ)
Γνώµων –νος (ὁ)
Γνωρίµη –ης (ἡ)
Γνώριµος –ου (ὁ) –(γνωστός)
Γνῶς –ῶ (ὁ) = Γλῶς
Γνωσαίνωρ –ρος; (ὁ)
Γνωσάνωρ –ρος (ὁ)
Γνωσέα –ης (ἡ)
Γνωσέας –ου (ὁ)
Γνώση –ης (ἡ)
Γνωσία –ης (ἡ) –Νύµφη. Μέ Μενέλαον 
γεννᾶ Ξενόδαµον 
Γνωσίας –ου (ὁ) –Συρακούσιος ἤ Φωκεύς
Γνωσιδήµη –ης (ἡ)
Γνωσιδηµίδη –ης (ἡ)
Γνωσιδηµίδης –ου (ὁ)
Γνωσίδηµος –ου (ὁ) –Τύραννος Ὠρεοῦ 
Εὐβοίας
Γνωσιδίκα –ης (ἡ)
Γνωσίδικος –ου (ὁ) –Φιλόσοφος –Ἰατρός 
–Πατήρ Ἱπποκράτους, –Πάππος ἰατροῦ 
Ἱπποκράτους –Υιός Νέβρου, Η-7-831Δ
Γνωσίλα –ης (ἡ)
Γνωσιλάα –ης (ἡ)
Γνωσίλαος –ου (ὁ)
Γνωσίλας –αο (ὁ)
Γνωσιµάχη –ης (ἡ)
Γνωσίµαχος –ου (ὁ) –Αἱρετικός
Γνωσίππη –ης (ἡ)
Γνώσιππος –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης

Γνῶσις –εως (ὁ & ἡ) = Γνωσίας –Ψηφι-
δογράφος Αἰγῶν –Ἐπίθετον Μούσης. Ἡ 
ἄγνοια καί ἡ γνῶσις ἔχουν ἐνδιάµεσο 
σκαλοπάτι την πλάνην 
Γνῶσις –ος ἤ –εως (ὁ) –Πατήρ Ποτάµι-
δος
Γνωσιφίλα –ης (ἡ)
Γνωσίφιλος –ου (ὁ)
Γνωσίχα –ης (ἡ)
Γνώσιχος –ου (ὁ)
Γνώστας –ου (ὁ)
Γνωστή –ῆς (ἡ) –Ὄνοµα πλοίου
Γνωστός –οῦ (ὁ)
Γνῶτα –ης (ἡ)
Γνῶτας –ου (ὁ)
Γνωτάδη –ης (ἡ)
Γνωτάδης –ου (ὁ)
Γνωτέα –ης (ἡ)
Γνωτέας –ου (ὁ)
Γνωτή –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπί-
θετον Ἥρας µέ συνώνυµα: Ἄκοιτις καί 
Δεσπότις
Γνῶτός –ου (ὁ) –(γνωστός) –Ἐπίθετον 
Διονύσου –Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον 
Διός µε συνώνυµον: Πόσις –Ἐπίθετον 
Ποσειδῶνος –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ
Γνώτουσα –σης (ἡ)
Γνωτοφόνος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου
Γνώτων –νος (ὁ)
Γνώτωρ –ορος (ὁ) –Πατήρ Ἀρησιφόνης 
συζύγου Ὁµήρου ἐκ Κύµης Μ. Ἀσίας
Γόαισα –σης (ἡ)
Γόαισος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ὀµάνων
Γόαξις –ιος; (ὁ) –Ἠδωνεύς τις
Γόαρις –ιος (ὁ) –Ποταµός
Γόβαρος –ου (ὁ) –Ἐπώνυµον Στεφάνου 
τινός
Γοβάρτη –ης (ἡ)
Γοβάρτης –ου (ὁ) –Ἱστορικός τοῦ Ξέρξου
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Γοβδελαᾶς –ᾶ (ὁ) –Ἑβραῖος –Χριστιανι-
κός ἄγιος (29 Σεπτεµβρίου)
Γόγγος –ου (ὁ)
Γογγύλα –ης (ἡ) –(κυκλοτερής) –Γυνή 
ἐκ Κολοφῶνος, µία ἐκ τῶν τριῶν µαθη-
τριῶν Σαπφοῦς. Αἱ ἄλλαι δύο, Ἀναγόρα 
Μιλησία, Εὐνείκα Σαλαµινία
Γογγυλάτη –ης (ἡ)
Γογγυλάτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Γογγύλη –ης (ἡ) –Λεσβία –Γυνή Ἀττική
Γογγύλος καί Γόγγυλος –ου (ὁ) –(στρογ-
γύλος) –Ἐξ Ἐρετρίας συνεργός Παυσα-
νίου, ἀδελφός Γοργίωνος πιθανός προ- 
δότης εἰς ὅν ὑπελόγιζε ὁ Πέρσης βασιλεύς 
–Υἱός προτέρου, Α-Ζ-452Α
Γοδαλίας –ίου (ὁ) –Ὄνοµα ἤ Ἔπαρχος
Γοδολίας –ίου (ὁ) –Ὄνοµα
Γοδόσανος –ου (ὁ)
Γοζίνα –ης (ἡ)
Γοζίνας καί Γόζινος –ου (ὁ)
Γοζῖνος –ου (ὁ)
Γόζουσα –σης (ἡ)
Γόζων –νος; (ὁ)
Γοθθίδα –ης (ἡ)
Γοθθίδας –αιο (ὁ)
Γοθολία –ης (ἡ) –Μήτηρ Ὀχοζίου
Γοθολίας –ίου (ὁ)
Γοθονιήλ; (ὁ) –Ἰουδαῖος;
Γοινεύς –έως (ὁ)
Γοίσκος –ου (ὁ)
Γοιτειάδα –δης (ἡ)
Γοιτειάδας –αιο (ὁ) –Α-Ζ-453Α
Γοιτόσυρος καί Οἰτόσυρος –ου (ὁ) –Ἐ-
πίθετον Ἀπόλλωνος, Σκυθικόν
Γόκουσα –σης (ἡ)
Γόκων –νος (ὁ)
Γόλα –ης (ἡ)
Γόλας –ου (ὁ)
Γόλγος –ου (ὁ) –Ἠγεµών Σικυωνίων, υἱ-
ός Ἀφροδίτης καί Ἀδώνιδος ἐξ οὗ Γόλ-

γοι (Κούκλα) εἰς Κύπρον, Α-Ζ-453Α
Γολιάθης καί Γολιάθ (ὁ) –Παλαιστίνιος 
–Κρής –(Ἐβραϊκά: Γολιάθ)
Γολινδούχ; (ἡ) –Ἅγία (13 Ἰουλίου) ἡµε-
ρώσασα δράκοντα
Γολλίνα –ης (ἡ)
Γολλίνας –ναιος (ὁ)
Γόλος –ου (ὁ) –Ἄρχων
Γολόσσα –ης (ἡ)
Γολόσσης καί Γολοσσῆς –ῆ (ὁ)
Γόλυς –υος (ὁ) –Μακεδών
Γοµάρης –ου (ὁ) –Πατήρ Ριφάθου, Η-5-
581Α
Γοµαρία –ης (ἡ)
Γοµάριος –ίου (ὁ)
Γόµαρος –ου (ὁ)
Γόµορ –ρος (ὁ)
Γόµουσα –σης (ἡ)
Γοµφεύς –έως (ὁ) –Ἀγαλµατοποιός
Γοµφιτός –οῦ (ὁ) –(σφηνωτός) Μακεδών
Γόµων –νος (ὁ)
Γονατᾶς –ᾶ καί Γόννιος (ὁ) –Ἐπώνυµον 
τοῦ Ἀντιγόνου –Ὁ Δηµήτριος Πολιορκη-
τής ἦτο ὁ υἱός, Α-Ζ-454Δ, Η-5-582Δ, Η-15-
788Δ
Γονατία –ης (ἡ)
Γονδούβανδος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Ρεκι-
µήρου
Γονεύς –έως (ὁ) –Η-9-332Δ
Γόνθουσα –σης (ἡ)
Γόνθων –νος (ὁ) –Υἱός Τιµώνδαου
Γονιάς –άδες (αἱ) –Νύµφαι, µέ ναόν εἰς 
Ἡράκλειαν Ἤλιδος 
Γονίδη –ης (ἡ)
Γονίδης –ου (ὁ)
Γονναπαῖα –ης (ἡ)
Γονναπαῖος καί Ναπαῖος καί Γοννο-
παῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος πα-
ρά Λεσβίοις
Γόννιος καί Γονατᾶς –ᾶ (ὁ)
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Γόννος –ου (ὁ)
Γοννοῦσα –ης (ἡ)
Γονόεις –εντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
–Ἐπίθετον Ἔρωτος µέ συνώνυµον Υἱός 
–Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Γονόεσσα καί Γονοῦσα –ης (ἡ) –Πόλις 
Ἀχαΐας –Ἐπίθετον Οὐρανίης, Ο.Β.537
Γόνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος–
Ἐπίθετον Ἑρµοῦ –Ἐπίθετον Τρίτωνος
Γόνος καί Γοῦνος –ου (ὁ) –(τό γεννώµε-
νον) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος –ἘπίθετονἜ-
ρωτος
Γονοῦσα –ης (ἡ)
Γονυκαµψεπίκυρτος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπί-
θετον Ποδάγρας µέ συνώνυµον: Ἐπιδε-
σµοχαρής
Γονυκλαυσαγρύπνα –ου (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ποδάγρας µέ συνώνυµον Ἐπιδεσµοχα-
ρής
Γονύπεσος –ου (ὁ) –Ἐπώνυµον Δηµητρί-
ου Γραµµατικοῦ
Γόρα –ου; (ὁ) –Ὄνοµα γυµναστοῦ
Γορβεοῦς –οῦντος (ὁ)
Γόργα –ης (ἡ) = Γοργώ
Γόργαθος –ου (ὁ)
Γόργαιθος –ου (ὁ)
Γόργαισος –ου (ὁ)
Γόργανος –ου (ὁ)
Γοργάς καί Γοργώ –οῦς (ἡ) –Θαλασσία 
νύµφη –Ἐπίθ. Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἥρας
Γοργάσα –σης (ἡ)
Γόργασος –ου (ὁ) –Υἱός Μαχάονος καί 
Ἀντικλείας, ἔγγονος Ἀσκληπιοῦ –Ἀδελ-
φός Ἀλεξάνορος –Υἱός Οἰλυκίδου –Ζω-
γράφος πού µέ Δαµόφιλον ἐκλήθησαν 
τα 509 π.Χ. εἰς Ρώµην καί ἐκόσµησαν 
τοίχους ναοῦ Δήµητρος. Με Δαµόφιλον, 
Σίλλακα, καί Ἀγλαοφώντα Θάσιον (πα-
τέρα Πολυγνώτου ἤσκησαν πρώτοι τοι-
χογραφίαν, Α-Ζ-463Δ, Η-5-591Δ, Η-7-942 
Α, Η-8-785Α, Η-14-451Δ
Γοργέα –ης (ἡ)                                 

Γοργέας –ου (ὁ)
Γοργεία –ης (ἡ)
Γοργείας –ου (ὁ) –(ὁ ἀνήκων εἰς γοργό-
να)
Γόργειος –ου (ὁ)
Γοργένη –ης (ἡ)
Γοργένης –ους (ὁ) –Ἠγεµών Ἰβήρων
Γόργη καί Γοργή –ῆς (ἡ) –(εὐκίνητη) 
–Θυγάτηρ Οἰνέως καί Ἀλθαῖας. Μέ Ἀν-
δραίµονα γεννᾶ Τυδέα καί Θόαντα –
Ἀδελφή Δηϊανείρας, τοῦ Ἡρακλέους –
Θυγάτηρ Δαναοῦ, φονεύσασα Ἱππόθοον 
–Θυγάτηρ Μεγαρέως, γυνή Κορίνθου ἐξ 
ἧς Γοργῶπις ἡ λίµνη –Μελεαγρίς (ἀδελ-
φή Μελεάγρου), Α-Ζ-463Δ, Η-5-773Α, Η-
14-794Δ
Γοργήν –ῆνος (ὁ)
Γοργῆνος –ου (ὁ)
Γοργία –ης (ἡ)
Γοργιάδα –ης (ἡ)
Γοργιάδας –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης –Πυθα-
γόριος φιλόσοφος
Γοργιάδη –ης (ἡ)
Γοργιάδης –αο (ὁ)
Γοργίας –ίου (ὁ) –Σουνιεύς
Γοργίας ἤ Γιοργίας –ίου (ὁ) –(ταχύς, 
ὁρµητικός, εὔγλωττος) –Ἄρχων –Ὁ Ἀ-
θηναῖος, συγγραφεύς περί ἑταιρῶν –
Ρητοροδιδάσκαλος –Διδάσκαλος υἱοῦ 
Κικέρωνος, Ἰσοκράτoυς, Ἀλκιδάµαντος 
Ἐλαιέως, Μένωνος Θεσσαλοῦ, Προξέ-
νου, Πώλου, Ἀγάθωνος, Ἀριστοτέλους, 
Λικυµνίου καί ἄλλων –Στρατηγός –Σο-
φιστής ὅστις ἐφεῦρεν τόν αὐτοσχεδια-
σµόν εἰς τόν λόγον –Ἀγαλµατοποιός 
–Ἐκ Λεοντίνων Σικελίας υἱός Χαρµαντί-
δου συγγραφεύς καί ρήτωρ, µαθητής 
Ἐµπεδοκλέους (Σούδας), διδάσκαλος 
Πειθοῦς, φιλόσοφος ζήσας ὑπέρ τά 
ἑκατόν καί θεωρών τήν ρητορικήν 
τέχνην τῆς πειθοῦς. Τόν Γοργίαν συκο-
φάντησεν Θρασύδαµος ἀπό Χαλκηδό-
να, ὅ,τι ἀντέγραψεν ἱστορικόν Μελη-

ÃÏÑÃÉÁÓ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    �0

σαγόραν –Ρήτωρ, σοφιστής καί φιλόσο_ 
φος. Ἐρωτηθείς στά τέλη βίου πῶς εἶναι, 
ἀπήντησεν: Ἤδη µέ ὁ ὕπνος ἄρχεται 
παρακατατίθεσθαι (παραδίδει) τῶ ἀδελ-
φῶ (Θάνατος καί Ὕπνος, ἀδελφοί κατ΄ 
Ὅµηρον). Τόν σοφιστήν διεδέχθη ὁ Ἀλ- 
κιδάµας –Ἀδελφός Ἡροδίκου, Α-Ζ-463Δ, 
464Α καί Δ, Η-5-592Δ, Η-7-577Α, 1051Δ, 
Η-9-776Δ, Η-17-22Α, 132Δ, 715Α
Γοργίδα –ης (ἡ)
Γοργιδαῖα –ης (ἡ)
Γοργιδαῖος –ου (ὁ)
Γοργίδας –ου ἤ –αο (ὁ) –Θηβαῖος µέ 
πατρωνυµικόν Καφισοδώριος, συνεργά-
της Ἐπαµεινώνδου, µέ ὅν συνέστησε τήν 
πρῶτη πολεµική ἀδελφότητα καθοσιω-
µένη στον ἔρωτα. Δηµιουργός ἱεροῦ Λό-
χου –Πατήρ Ἄνδρωνος, Α-Ζ-468Α
Γοργίλα –ης (ἡ)
Γοργίλος –λειος (ὁ)
Γοργιλώ –οῦς (ἡ)
Γόργιον –ίου (ἡ)
Γοργίουσα –σης (ἡ)
Γοργίππα –ης (ἡ) –Αἰγινήτης
Γοργιππία –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Γοργιππίδα –ης (ἡ)
Γοργιππίδας –αο (ὁ) –Σπαρτιάτης
Γοργιππίδη –ης (ἡ)
Γοργιππίδης –ου (ὁ)
Γοργίππις –ιδος; (ἡ)
Γόργιππος –ππειος (ὁ) –(ταχύς ὡς ἵπ-
πος) –Τραγωδός Υἱός Σατύρου –Ποιητής 
δραµάτων –Τεγεάτης ἐπίσηµος –Υἱός Τυ-
χανίδου, Α-Ζ-468Α
Γοργίς –ίδος (ἡ)
Γόργις –ιος (ὁ)
Γοργίων –νος (ὁ) –Σπαρτιάτης –Ἐρετρι-
εύς, ἀδελφός Γογγύλου –Πατήρ Ἰµηνο-
δώρου –Καλλιτέχνου πατήρ –Αὐλητής
Γοργό –οῦς (ἡ)
Γοργόι; (ἡ)
Γόργοινα –ης (ἡ)

Γόργοινος –ιος (ὁ) –Υἱός Οἰνείδου
Γοργόκλεια –ης (ἡ)
Γοργοκλῆς –έους (ὀ) 
Γοργολέαινα –ης (ἡ)
Γοργολέων –ντος (ὁ) –Σπαρτιάτης
Γοργολόφα –ης; (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
(ἐκ τῆς κεφαλῆς Γοργοῦς περικεφαλαίαν 
ἔχουσα)
Γοργολόφης –ου (ὁ)
Γοργολόφος –ου (ὁ) –(ὁ ἔχων Γοργόνα 
ἐπί τοῦ λόφου περικεφαλαίας)
Γοργολόφος καί Γοργοφόνη –ης (η) 
–(ὁ ἔχων ἐπί κράνους Γοργόνειον, περί 
Λαµάχου) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς, φονέως 
Μεδούσης –Θυγάτηρ Δαναοῦ, φονεύσα-
σα Πρωτέαν –Θυγάτηρ Περσέως καί 
Ἀνδροµέδας, γυνή Περιήρους –Μήτηρ 
Ἀφαρέως, Α-Ζ-469Α, Η-5-598Δ, 773Α, Η-
15-790Α, Η-17-940Α
Γοργολόχεια –ης (ἡ)
Γοργόλοχος –ου (ὁ)
Γοργόνα –ης καί Γοργώνα –ης (ἡ) –Θα-
λάσσιος Δαίµων –Ἑταῖρα, φίλη Γλυκέ-
ρας, Α-Ζ-468Δ, 470Δ
Γοργόνας –α (ὁ)
Γοργονᾶς –ᾶ (ὁ)
Γοργόνειος καί Γόργειος –ου (ὁ) –1) Ἡ 
Αἰγίς τῆς Ἀθηνᾶς µέ τό κεφάλι τῆς γορ-
γόνος 2) Προσωπεῖον τραγικῶν
Γοργόνες –ων (οἱ) –Θυγατέρες Φόρκυος 
καί Κητοῦς, κατοικοῦσαι εἰς βασίλειον 
Νύκτας: Σθενώ, Εὐρυάλη, Μέδουσα. Ἡ 
µόνη θνητή, µέ βλέµµα θανατηφόρον, 
ἡ Μέδουσα. Ἀπολιθονώταν ὅποιος τήν 
κοιτοῦσε κατάµατα. Ὁ µόνος πού ἀπέ-
φυγεν τό βλέµµα της ἦτο ὁ Περσεύς. 
Τό ἐπέτυχεν τοποθετώντας ἔµπροσθεν 
(ὡς καθρέπτη) τήν ἀσπίδαν του. Ἐν συ-
νεχεία κόβωντας την κεφαλήν της, τήν 
προσέφερεν εἰς τήν Θεάν Ἀθηνάν. Οἱ 
Γοργόνες εἶχαν ἀδελφές τίς Γραῖες ἤ 
Φορκίδες (τέκνα Φόρκυος καί Κητοῦς) 
καί τούς Φύλακες 
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Γοργόνη –ης καί Γοργώ (ἡ) –Μέ Αἴγυ-
πτον γεννᾶ Ἴδµωνα, Α-Ζ-469Α καί Δ, 
470Δ, Η-5-599Α, Η-8-614Δ, Η-9394Α, 454 
Δ, 549Δ
Γοργονία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν –Μή-
τηρ Ἀµφιλόχου τινός –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
–Θυγάτηρ Ἐπισκόπου Γρηγορίου Ναζι-
ανζηνοῦ, Α-Ζ-468Δ
Γοργονίλλα –ης καί Γοργονίσκη (ἡ) 
–Ἀναθέτις
Γοργονίλλος –ου (ὀ)
Γοργόνιον –ίου (ἡ) –Ἑταίρα
Γοργόνιος –ίου (ὁ) –καί Χριστιανικόν
Γοργονίσκα –ης (ἡ)
Γοργονίσκη καί Γοργονίλλα –ης (ἡ)
Γοργονίσκος –ου (ὁ)
Γοργόνος –ου (ὁ) –Πλαστόν ὄνοµα γραµ-
µατέως εἰς Θεσµοφοριάζουσας Ἀριστο-
φάνους
Γοργόπα καί Γοργῶπις –ιδος (ἡ) –Ἐπί-
θετον Ἀθηνᾶς
Γοργόπας –α (ὁ)
Γόργος –ου (ὁ) –(βλοσυρός) –Πατήρ, υἱ-
ός, ἀδελφός Κυψέλου –Ὀλυµπιονίκης 
Ἠλεῖος εἰς δίαυλον, ὁπλίτην δρόµον 
καί πένταθλον τετράκις –Μεσσήνιος εἰς 
πένταθλον –Υἱός Φιλοξένου –Υἱός Χέρ-
σιος (βασιλεύς Κύπρου Σαλαµῖνος) καί 
ἀδελφός Σιρώµου, Ὀνησίλου, Φιλάωνος 
–Ἀντεραστής Δεινοµάχου Αἰτωλοῦ, διά 
τήν ἑταῖραν Κροκάλην, Α-Ζ-469Α, Η-5-
598Δ, Η-11-725Α, 784Α, Η-14-903Δ
Γοργός –οῦ (ὁ) –(αὐστηρός) –Ἰάσιος µε-
ταλλευτής Μεγ. Ἀλεξάνδρου –Ἐπίθετον 
Ἄρεως –Υἱός Χέρσιος Κύπριος στρατηγός 
Ξέρξου (Ἡρόδοτος –Πολύµνια), ἀδελφός 
Ὀνησίµου, Φιλάωνος, Σιρώµου
Γοργοσᾶς –α (ὁ)
Γοργοσθένη –ης (ἡ)
Γοργοσθένης –ους (ὁ)
Γοργοσθενίδα –ης (ἡ)
Γοργοσθενίδας –αο (ὁ)

Γόργουθος –ου (ὁ)
Γόργουσα –σης (ἡ)
Γοργοφόνα καί Γοργοφόνη –ης (ἡ) 
–Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Θυγάτηρ Περσέως 
καί Ἀνδροµέδας, σύζυγος Περιήρους. 
Ἡ πρώτη πού ξαναπαντρεύθηκε ὅταν 
χήρεψε. Ὡς τότε δέν ἐπιτρεπόταν νά ξα-
ναπαντρεύονται χῆρες –Θυγάτηρ Δα-
ναοῦ φονεύσασα Πρωτέαν
Γοργοφόνη –ης καί Γοργολόφος –ου (ἡ) 
–(φονεύς γοργόνος) –Θυγάτηρ Δαναοῦ 
ἤ Περσέως 
Γοργόφονος –ου (ὁ) –Υἱός Ἠλεκτρύωνος 
καί Ἀναξοῦς, βασιλέως Ἐπιδαύρου, ὁ 
φονεύσας τήν Γοργόναν, Α-Ζ-469Α, Η-
5-598Δ
Γοργοφόνος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Γοργυθίουσα –σης (ἡ)
Γοργυθίων –ωνος (ὁ) –Υἱός Πριάµου καί 
Καστιανείρας, φονευθείς ὑπό Τεύκρου 
–Μυρρινούσιος, Ο.Θ.302
Γόργυθος –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνοµα –Ὄ-
νοµα κωµωδίας Ἀντιφάνους
Γοργυϊεύς –έως (ὁ) –Ἐπώνυµον Βάκχου
Γοργύλα –ης (ἡ)  
Γοργύλος καί Γόργυλος –ου (ὁ) –Φίλος 
φιλοσόφου Στράτωνος –Πόταµος εἰσβάλ-
λων εἰς Εὐρώταν 
Γοργύρα καί  Γόργυρα καί Γόργυρον –
ου (ἡ) –(ὑπόγειος ὀχετός) –Γυνή Ἀχέρο-
ντος –Μήτηρ Ἀσκαλάφου, προδώσασα 
Περσεφόνην (Δήµητραν) εἰς Πλούτωνα, 
Α-Ζ-469Α
Γοργυρεύς –έως (ὁ) –Α-Ζ-469Α
Γόργυψ –πος (ὁ)
Γοργώ –οῦς καί –ονος καί Γοργώνη 
καί Μέδουσα –ης (ἡ) –(κοσµιοτάτη, ἀ-
γρία, βλοσυρά) –Τήν ἐφόνευσε Περσέας 
–Θυγάτηρ βασιλέως Σπάρτης, Κλεοµέ-
νους τοῦ Α’, γυνή Λεωνίδου (ἐρωτηθεί-
σα πῶς αἱ Λάκαιναι κυβερνοῦν ἄνδρας 
ἀπήντησεν: Μά µόνον ἐµεῖς τούς γεν-
νῶµεν. Ἐπίσης, ἀπεκάλυψε µήνυµα Δη-
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µαράτου) –Μυθολογικόν τέρας, θυγά-
τηρ Γαίας, φονευθέν ὑπό Περσέως τῆ 
συνεργεία Ἀθηνᾶς –Τέρας τετράπουν 
µέ ὄφεις ἐπί κεφαλῆς –Θυγάτηρ Γῆς –
Θυγάτηρ Φόρκιος καί Κητοῦς µέ τέκνα: 
Σθενώ, Εὐρυάλην καί Μέδουσαν –Ὄνο-
µα πλοίου –Κρῆσσα µεταµορφωθείσα 
εἰς Λίθον –Ἀντίζηλος Σαπφοῦς ποιητρί-
ας –Ἄλλαι γυναί –Κρητική κύνα –Κύων 
Ἀκταίωνος –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθε-
τον Ἑκάτης –Ἡ Γοργώ, καθώς καί ἡ Δηι-
άνειρα (µέ µεσολάβησιν Διονύσου) διε-
τήρησαν ἀνθρώπινην µορφήν, ὅταν αἱ 
ἀδελφαί των µετεµορφώθησαν εἰς Με-
λεαγρίδας Πέρδικας, Η-10-690Δ, Ο.Ο.Λ. 
634
Γόργω –ους (ἡ) –Λεσβία
Γοργώι; (ἡ)
Γόργων καί Γοργών –νος (ἡ & ὁ) –Ἐπί-
θετον Ἀθηνᾶς –Υἱός Ἐχίδνης καί Τυ-
φῶνος –Ἱστορικός Ρόδου –Ἐπίθετον 
Ἐρινύος –Ἐπίθετον Λύσσης µέ συνώνυ-
µον: Μαρµαρωπός
Γοργώνες (οἱ) –Σθενώ, Εὐρυάλη καί Μέ-
δουσα. Ἡ τελευταῖα µόνη θνητή. Αἱ δύο 
πρώται ἀθάνατοι. Θυγατέραι θαλασσί-
ων θεοτήτων Φόρκυος καί Κῆτους
Γοργωνίδα –ης (ἡ)
Γοργωνίδας –αο (ὁ)
Γοργωνίδη –ης (ἡ)
Γοργωνίδης –ου (ὁ)
Γοργώπα –ης (ἡ)
Γοργώπας καί Γοργώπης –ου (ὁ) –(ὁ 
ἔχων ἄγριο ὄµµα) –Σπαρτιάτης ἀρµο-
στής, Α-Ζ-470Δ, Η-8-449, Α-Η-5-600Α, Η 
-17-617Δ
Γοργῶπες –ων (οἱ) –Συνώνυµον: Ἱερείαι 
–Ἐπίθετον Ἐρινῦν 
Γοργῶπις καί Γοργώπις –ιδος (ἡ) –Ἐ-
πίθετον Ἀθηνᾶς –Λίµνη –Ὄνοµα πλοίου 
–Γυνή Ἀθάµαντος, µητριά Φρίξου καί 
Ἕλλης, καλουµένη καί Ἰνώ –Ἐπίθετον 
Ἐρινῦν
Γόργως –ω (ὁ)

Γορδία –ης (ἡ) –Σύζυγος στρατηγοῦ Φι-
λιππικοῦ, ἀδελφή Μαυρικίου αὐτοκρά-
τορος 
Γορδίαµη –ης (ἡ)
Γορδιαµός –ου (ὁ)
Γορδιανή –ῆς (ἡ)
Γορδιανός –οῦ (ὁ) –Καίσαρ, υἱός αὐτοῦ 
καί ἔγγονος, Η-7-659Δ
Γορδίας –ίου (ὁ) –Καί χριστιανικόν –Βα-
σιλεύς Φρυγίας, ὁ Μίδας πατήρ αὐτοῦ 
καί υἱός Α-Ζ-469Α
Γορδιηνή –ῆς (ἡ)
Γορδιηνός –οῦ (ὁ)
Γορδιοπριλάριος –ίου (ὁ)
Γόρδιος –ου καί ίεω καί Γορδίας –ου 
(ὁ) –Στρατηγός –Πατήρ Ψαµµητίχου ἤ 
Μίδα –Υἱός Μίδα, πατήρ Ἀδράστου καί 
ἄλλοι –Καί χριστιανικόν, Α-Ζ-471Δ, Η-7-
219Α καί Δ, Η-18-384Α
Γόρδος –ου (ὁ)
Γόρδουσα –σης (ἡ)
Γορδυνία –ης (ἡ)
Γορδύνιος –ίου (ὁ)
Γόρδύς –υος (ὁ) –Υἱός Τριπτολέµου, Α-
Ζ-471Δ
Γόρδων –νος (ο)
Γορfολόχεια –ης (ἡ)
Γορfολόχος –ου (ὁ)
Γόριανή –ης (ἡ)
Γόριανος –ου (ὁ)
Γορπιαῖα –ης (ἡ) –Μακεδονικόν
Γορπιαῖος –ου (ὁ) –Μήν Μακεδονικός 
–Αὔγουστος 15 ἕως 15 Σεπτεµβρίου
Γόρρασος –ου (ὁ)
Γορσιάδα –δης (ἡ)
Γορσιάδας –αιο (ὁ) = Ὀρσιάδας –Πατήρ 
Λεοφάντου
Γόρτυν –ῦνος (ὁ) –Ο.Β.646
Γόρτυνα –ης (ἡ)
Γορτυνία –ης (ἡ)
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Γορτύνιος –ίου (ὁ) –Παραπόταµος Ἀλ-
φειοῦ –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ –Ἐπίθετον 
Ἀπόλλωνος
Γορτυνίς –ίδος (ἡ) –Νύµφη –Βριτόµαρτις 
–Ἐπίθετον Νύµφης Βριτοµάρτιδος
Γόρτυς –υος καί –ῦνος (ὁ) –Υἱός Τεγε-
άτου –Υἱός Ραδαµάνθυος –Θεµελιωτής 
Γόρτυνος –Ἥρως –Υἱός Στυµφέλου ἤ 
Στυµφάλου, Α-Ζ-474Α, Ο.Ο.Γ.294
Γορύανδις –ιος; (ἡ)
Γορυτόεις –εντος (ὁ)
Γορυτόεσσα –έσσης (ἡ) –Ἀµαζών
Γοσάνδρα –ης (ἡ)
Γόσανδρος –ου (ὁ)
Γοσέµφλιος –ίου (ὁ)
Γοσορµίης –ίου (ὁ) –Βασιλεύς Αἱγυπτί-
ων
Γόσουσα –σης (ἡ)
Γόσων –ωνος (ὁ)
Γοτθία –ίης (ἡ)
Γοτθίας –ίου (ὁ)
Γότος –ου (ὁ)
Γουανή –ῆς (ἡ)
Γουανός –οῦ (ὁ)
Γουδελία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Γουδέλιος –ίου (ὁ) 
Γοῦθος –ου (ὁ)
Γουλιέλµος –ου (ὁ) –(ἐθελοντής –Καθο-
λικός ἡγεµόνας
Γοῦλος –ου (ὁ) –Ποταµός
Γουµνάσιον –ίου (ἡ)
Γουνδουβάλα –ης (ἡ)
Γουνδουβάλης –ου (ὁ)
Γουνεύς –έως καί –ῆος (ὁ) –Ἡγεµών Ἀ-
καρνάνων ἐν Τροία, Ο.Β.748, Α-Ζ-500Α
Γούνης –ου (ὁ) –Α-Ζ-500Α
Γουνίππα –ης (ἡ)
Γούνιππος –ου (ὁ)
Γουνοπαχής –έος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀχλύος
Γούρα –ης (ἡ)

Γουραῖα –ης (ἡ) 
Γουραῖος –ου (ὁ) –Παρα –πόταµος Ἰνδοῦ
Γούρας –α (ὁ) –Ἀδελφός Τιγράνου –Θρα-
κικόν
Γουργένη –ης (ἡ)
Γουργένης –ου (ὁ)
Γοῦργος –ου (ὁ)
Γουρθίθις –ιος (ὁ) –Ρωµαϊκόν
Γουριανή –ῆς (ἡ)
Γουριανός –οῦ (ὁ)
Γουρία –ης (ἡ)
Γουρίας –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅγιος 
(15 Νοεµβρ.)
Γούριος –ίου (ὁ)
Γοῦρις –ιδος (ὁ) –Υἱός Ὀρτάλλειος
Γοῦρος –ου (ὁ)
Γοῦττας –α (ὁ)
Γόφνα –ης (ἡ)
Γράβος –ου (ὁ)
Γράβουσα –σης (ἡ)
Γράβων –νος (ὁ)
Γράγχος καί Γράκχος –ου (ὁ)
Γραῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµητρος –Θυ-
γάτηρ Ἀσωποῦ –Φανταστικόν τέρας 
–Φόβητρον –Θυγάτηρ Φόρκυος καί Κη-
τοῦς, δηλαδή ἀδελφαί Γοργονῶν. Λέγο-
νται καί Φορκύδαι καί κατά Ἡσίοδον 
εἶναι: Πεµφρηδώ, Ἐνυώ, Ἰαινώ ἤ Δεινώ. 
Λευκότριχες ἐκ γενετῆς µέ ἕνα ὀφθαλ-
µόν, ἕναν ὀδόντα, φυλάσσουσαι ὁδόν 
εἰς τάς Ἐσπερίδας πρό τῶν Γοργόνων – 
Θυγάτηρ Μέδοντος, σύζυγος Λευκίππου 
–Ἡ Τανάγρα θυγάτηρ Αἰόλου, Α-Ζ-504-
Δ, Ο.Β.498
Γραῖα –ης (ἡ) –Πλαστόν ὄνοµα Τανά-
γρας λόγω ὑπερβάλοντος γήρατος –Ἐ-
πίθετον Τηθύος
Γραῒα –ης (ἡ)
Γραίαι –ων (αι) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Γραίαν ἔγηµε (ὁ) –Πλαστόν ὄνοµα Φι-
λίνου τινός
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Γραΐας –ίου (ὁ)
Γραίες –ων (οἱ) –Ἀδελφαί Γοργόνων
Γραικήϊα –ης (ἡ)
Γραικήϊος –ίου (ὁ)
Γραῖκος –ου (ὁ) –Υἱός ἤ πατήρ Θεσσα-
λοῦ, ἐξ οὗ Γραικός, Η-15-401Α
Γραικός –οῦ (ὁ) –(παλαιόν ὄνοµα Ἑλλή-
νων), Α-Ζ-506Α, Η-5-643Α, Η-9-394Δ
Γραικύλα –ης (ἡ)
Γραικύλος –ου (ὁ) –Η-5-643Α
Γραῖξ –κός (ὁ)
Γραῖος –ου (ὁ)
Γραιώ –οῦς (ἡ) –Ἀναφεροµένη ὑπό Θε-
οκρίτου
Γράκαυλος –ου (ὁ) –(ὄρνις τεφρός)
Γραικίλος –ου (ὁ) (Graiculus) = µικρός 
Γραικός = Ἑλληνάκος
Γρακίνη –ης (ἡ) –Ρωµαϊκόν
Γρακῖνος –ου (ὁ) –Ρωµαῖος
Γράµµα –ης καί Γράµµη –ης (ἡ) –(ὅτι 
γράφεται) –Ἑταίρα
Γραµµατεύς –έως (ὁ)
Γραµµατική –ῆς (ἡ) –(ἡ γινώσκουσα 
γράµµατα) –Θεότα; Μέ επίθετα: δέκτρια 
πάντων καί φυσίζοος –Ἐπίθετον Μού-
σης 
Γραµµατικός –οῦ (ὁ) –Η-16-489Α
Γρανεῖον –είου (ἡ;) –Μία τῶν ὀκτώ θυ-
γατέρων Ὀξύλου καί ἀδελφῆς αὐτοῦ Ἀ-
µαδρυάδος
Γράνεια –ης (ἡ) –Τέκνον Ὀξύλου µετ΄ 
ἀδελφῆς Ἀµαδρυάδος
Γρανία –ης (ἡ)
Γρανιανή –ῆς (ἡ)
Γρανιανός ἤ Κραναός –ου (ὁ) –(ρανίς) 
–Ὀλυµπιονίκης Σικυώνιος εἰς στάδιον
Γρανῖκος καί Γράνικος καί Γρήνικος –
ου (ὁ) –Ποταµός Τροίας –Θεός ποτάµιος 
–Υἱός Ὠκεανοῦ καί Τηθύος –Πελασγός, 
πατήρ Θήβης, ἰδρυτής Ἀδραµµυτίου
Γράνιος –ίου (ὁ) –Ρωµαϊκόν

Γράνις –ιδος (ὁ) –Ποταµός
Γρᾶνος –ου (ὁ)
Γρανούας –ου (ὁ) –Ποταµός
Γραόϊς –ιος (ὁ)
Γραοῒς –ιδος (ἡ)
Γρᾶος (πλαστόν) καί Βιθυνός (ὁ) –Ὀ-
λυµπιονίκης εἰς δόλιχον
Γραοσυλλέκτρια –ης (ἡ) –Η-7-1035Δ
Γράπτη –ης (ἡ) –Συγγενής Συνέρωτος
Γράπτος –ου (ὁ)
Γρᾶς –ᾶ (ὁ) –Υἱός καί ἔγγονος Πενθίλου, 
ἰδρυτής Λέσβου –Ἀπόγονος Ὀρέστου, Α 
-Ζ-517Α, Η-8-611Δ
Γράσος –ου (ὁ)
Γράσση –ης (ἡ)
Γράστιλλα –ης (ἡ)
Γράστιλλος –ου (ὁ)
Γράστος –ου (ὁ)
Γράτα καί Πράτα –ης (ἡ) –Μακεδονι-
κόν
Γρατιανή –ῆς (ἡ) –Ρωµαϊκόν
Γρατίουσα –σης (ἡ)
Γρατιανός –οῦ (ὁ) –Καῖσαρ Ρωµαίων
Γρατισήµα –ης (ἡ) –Μακεδονικόν
Γρατίσηµος –ου (ὁ) –Μακεδονικόν
Γρατίων –νος (ὁ) –Εἷς τῶν γιγάντων, φο-
νευθείς εἰς Γιγαντοµαχίαν ὑπό Ἀρτέµι-
δος, Η-5-402Α
Γρᾶτος –ου (ὁ)
Γράττιος –ίου (ὁ) –Ρωµαϊκόν
Γραυκώµη –ης (ἡ)
Γραῦς –ός (ἡ) –(ἀφρός, γραῖα) –Ἐπίθετον 
Τύχης –Πλαστόν παρά Ἀριστοφάνους 
–Παρωνύµιον περιοδονίκη
Γραφιάδα –δης (ἡ)
Γραφιάδας –αιο (ὁ)
Γραφική –ῆς (ἡ)
Γραφικός –οῦ (ὁ) –Ἀθηναῖος ἤ Μακε-
δών
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Γραφίς –ίδος (ἡ) –(ἐργαλεῖον γραφῆς) –
Θυγάτηρ Αὐρηλίου –Σύζυγος Αὐρηλίου 
Λεοντογένους –Μήτηρ Λεοντίσκου καί 
Φιλίππας
Γράψα –ης (ἡ)
Γράψας –αντος (ὁ) –Ἰουλιανός, πατήρ 
Κικᾶ
Γρεκίνη –ης (ἡ)
Γρεκῖνος –ου (ὁ)
Γρέχα –ης (ἡ)
Γρέχας –ου (ὁ)
Γρηγορᾶ –ᾶς (ἡ)
Γρηγορᾶς –ᾶ (ὁ)
Γρηγόρειος –είου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅ-
γιος Νεοκαισαρείας θαυµατουργός (17 
Νοεµβρίου) 
Γρηγορία –ης (ἡ)
Γρηγόριος –ίου (ὁ) –(ἄγρυπνος, φωτι-
σµένος)   –Χριστιανικόν ὄνοµα ἁγίου –Ὁ 
Κύπριος ἧτο παροιµιογράφος –Ὁ θεο-
λόγος ἧτο υἱός Γρηγορίου καί Νόννας 
ἀπό Ναζιανζόν –Ἅγιοι –Πατριάρχαι –
Πάπαι –Ἐπίσκοποι –Συγγραφεῖς –Ὅσι-
ος –Ὁ Ἀκίνδυνος, ὁ ἔχων διαµάχην µέ 
Παλαµάν, Α-Ζ-529Α
Γρηγοροβία –ης (ἡ) –Καί Χριστιανικόν 
Γρηγορόβιος –ίου (ὁ) –Καί Χριστιαν.
Γρήνικος καί Γρηνῖκος –ου (ὁ) = Γράνι-
κος, Ο.Μ.21
Γρησίνα –ης (ἡ)
Γρησῖνος –ου (ὁ)
Γρηστωνία –ης (ἡ)
Γρηστώνιος –ίου (ὁ)
Γρίβαλος –ου (ὁ) –Κέρκωπας ἀδελφός 
Σίλλου, Η-10-633Α
Γριµοάλδος –ου (ὁ) –Πρίγκιπας Βενεβέ-
ντου
Γρίνα –ης (ἡ)
Γρῖνος καί Γρίννος –ου (ὁ) –Υἱός Αἰσα-
νίου, ἀπόγονος Θήρα, βασιλεύς Θήρας, 
Η-5-686Δ

Γρίνουσα –σης (ἡ)
Γρίνων –νος (ὁ)
Γρίος –ου (ὁ)
Γρίπαλος –ου (ὁ)
Γρῖπος –ου (ὁ)
Γρίσουσα –σης (ἡ)
Γρίσων –νος (ὁ) –Ὀλυµπιονίκης
Γρῖφος –ου (ὁ) –(πᾶν περίπλοκον)
Γροιώ καί Ἀγροιώ –οῦς (ἡ) –Εἰς Θεόκρι-
τον
Γρόνθουσα –σης (ἡ)
Γρόνθων –νος (ὁ) –(πρῶτα µαθήµατα 
αὐλοῦ) –Ὄνοµα παρασίτου
Γρόσφος –ου (ὁ)
Γρόττος –ου (ὁ)
Γρόφουσα –σης (ἡ)
Γρόφων –νος ἀντί Γρόπhων –νος (ὁ)
Γρύλλα –ης (ἡ)
Γρύλιον –ου (η;)
Γρυλίουσα –σης (ἡ)
Γρύλις –ιδος (ἡ)
Γρυλίων καί Γρυλλίων –ώνιος (ὁ) –(ὑ-
ποκοριστικόν τοῦ χοιρίδιον) –Ζωγράφος 
–Ἀγαλµατοποιός –Ἀρεοπαγίτης –Κόλαξ, 
Α-Ζ-547Δ
Γρῦλλος καί Γρῦλος –ου (ὀρθότερον) (ὁ) 
–(ὁ ἁγροδίαιτος ὡς γρύλος) –Σύντροφος 
Ὀδυσσέως –Πατήρ Ξενοφῶντος ἀπό Ἐρ-
χεία ἤ Ἐρχία, σύζυγος Διοδώρας
Γρύλος καί Εὐρύλας –ου (ὁ) –Πατήρ 
καί υἱός Ξενοφῶντος –Ὁ Χαλκιδεύς, ὀλυ-
µπιονίκης εἰς στάδιον, Α-Ζ-548Α, Η-7-
1050Δ, 1234Δ, Η-8-910Α, Η-9-383Δ, Η-13-
134Α, Η-14-698Δ, 708Α
Γρύλουσα –σης (ἡ)
Γρύλων –νος (ὁ)
Γρυµαῖα –ης (ἡ) –Ἡ ἑταίρα Γλυκέριον
Γρυµέα –ης (ἡ) –Γυνή Ἀττική
Γρυνεῖα –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν 
Γρυνεῖος –ου (ο) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
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Γρυνεύς –έως (ὁ)
Γρύνη –ης (ἡ) –Ἀµαζών παρά θέλησίν 
της, ἐρωµένη Ἀπόλλωνος, Α-Ζ-548Α
Γρυνίουσα –σης (ἡ)
Γρυνίων –νος (ὁ) –Υἱός Καλλιπίδου Ἀ-
θηναίου
Γρῦνος –ου (ὁ) –Υἱός Εὐρυπύλου, ἔκγο-
νος Τηλέφου
Γρυνώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Γρυνοῦς καί 
Ἀπόλλωνος
Γρυπίουσα –σης (ἡ)
Γρυπίων –νος (ὁ)
Γρύπος καί Γρυπός –οῦ (ὁ) –(ὁ ἔχων ἀέ-
τιον ρῖνα, ἀντιθέτως µέ Σιµόν = πεπλατυ-
σµένην) –Ἐπώνυµον Ἀντιόχου
Γρύπουσα –σης (ἡ)
Γρύπων –νος (ὁ)
Γρῦτας –ου; (ὁ) –(συρφετός)
Γρύτης –ου (ὁ)
Γρύτουσα –σης (ἡ)
Γρύττος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος ἀπωλέσας 
δικαίωµα πολίτου, καθόσον ἐκατηγορή-
θη ὑπό δηµαγωγου Κλέωνος διά αἰσχρᾶς 
πράξεις (Ἱππῆς Ἀριστοφάνους)
Γρύτων καί Γρύτες; (ὁ)
Γρύφυς –υος (ο)
Γρύψ –πός (ὁ) –(µυθολογικόν πλάσµα) 
–Α-Ζ-548Δ, Η-7-242Δ, Η-10-848Δ
Γρώνεια –ης (ἡ)
Γυαλένια –ης (ἡ) –Χριστιανικόν ἐκ Μ. 
Ἀσίας
Γυαλιστής –ου (ὁ) –Ἱούλιος
Γυάρος –ου (ἡ) –(γύαλος)
Γύας –α (ὁ)
Γυγᾶ –ᾶς (ἡ) –Ἀθηνᾶ ἐγχώριος
Γυγαῖα –ης (ἡ) –Βασίλισσα Λυδίας –Ἡ 
παλλακίς Γυγαῖα, µέ Ἀµύντα βασιλέαν 
γεννᾶ Ἀρχέλαον, Ἀριδαῖον, Μενέλαον –
Νύµφη πού µέ Ταλαιµένην γεννᾶ Μέσθ-
λον καί Ἄντιφον –Θυγάτηρ Ἀµύντου, 
βασιλέως Μακεδονίας

Γυγαῖα καί Γυγαίη –ης (ἡ) –Λίµνη Ὁ-
µήρου (Υ391) Ἀδελφή Ἀλεξάνδρου Α’, 
συζευχθείσα Πέρσην Βουβάρην –Ἐπίθε-
τον Ἀθηνᾶς, Ο.Ι.Υ.391, Ο.Β.96, Α-Ζ-549Δ, 
Η-5-697Δ, Η-7-529Α
Γύγας –ντος (ὁ)
Γύγης –ου καί –εω καί Γύης (ὁ) –Πατήρ 
Δασκύλου –Υἱός Δασκύλου, πατήρ Ἄρ-
δυος –Υἱός Κανδαύλου, ὅν ἐφόνευσε µέ 
συνεργασίαν τῆς συζύγου τοῦ Κανδαύ-
λου καί ἐπῆρε τήν βασιλείαν, Η-10-194Δ, 
715, Η-12-616Δ
Γύγις καί Γύλις; (ὁ)
Γύγυς –υος (ὁ)
Γύζας –ντος (ὁ) –Ἀδελφός Στροίβου
Γύηνος –ου (ὁ) –Ποταµός
Γύης καί Γύας καί Γύγης –ου (ὁ) –(µέ 
πολλά καί ἀκατάβλητα µέλη) –Γίγας, εἷς 
τῶν Ἑκατογχείρων Οὐρανοῦ καί Γῆς, Α-
Η-510Δ, Η-7-1147Α, Η-15-489Α
Γυθίτη –ης (ἡ)
Γυθίτης –ου (ὁ)
Γύθυλα –ης (ἡ)
Γύθυλος –ου (ὁ)
Γυθυµία –ης (ἡ)
Γυιαί –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Μοιρῶν µέ συ-
νώνυµον: Ἄµναµοι
Γυίας; (ὁ)
Γυιοβαρής –έος; (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Γυκία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Λαµάχου –Χερ-
σονήσιτου...
Γύκουσα –σης (ἡ)
Γυκτυµένη καί Νυκτυµἑνη καί Γλαῦξ 
καί Ἀθηνά (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς, Η-5-
538Α, Η-8-157Δ
Γύκων –νος (ὁ) –Ἀγαλµατοποιός
Γυλάκεία –ης (ἡ)
Γύλαξ –κος (ὁ) –Κορίνθιος τις
Γύλασσα –σσης (ἡ)
Γύλη –ης (ἡ)
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Γύλης –ητος (ὁ) –Υἱός Φειδοστράτης
Γυλίδα –ης (ἡ)
Γυλίδας –αο (ὁ) –Δελφός τις
Γύλια –ης (ἡ)
Γύλιος –ίου (ὁ) –Ἐπώνυµον Ἡρακλέους
Γυλίππη –ης (ἡ)
Γύλιππος –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης –Υἱός 
Κλεανδρίδου –Στρατηγός –Πατήρ Ἀγιά-
τιδος, Α-Ζ-552Δ, Η-5-707Δ, Η-7-531Δ, 532 
Α, Η-9-695Δ, Η-13-696Δ, Η-14-441Α, Η-
17-154Α
Γύλις καί Γῦλλις καί Γύγις –ιος (ὁ) –
Σπαρτιάτης –Ὀλυµπιονίκης εἰς στάδιον, 
Η-9-383Δ
Γυλλία –ης (ἡ)
Γυλλίας –ίου (ὁ)
Γυλλίς –ίδος (ἡ) –Γραία
Γύλλος –ου (ὁ)
Γύλος –ου (ὁ) –Υἱός Δασκύλου βασιλέως
Γύλουσα –σης (ἡ)
Γύλων –νος (ὁ) –Σάµιος –Πάππος Δηµο-
σθένους –Πατήρ Κλεοβούλης, µητρός 
Δηµοσθένους –Ἐκ Κεραµέων, Α-Η-91Δ, 
Η-5-703Α
Γυµνάδη –ης (ἡ)
Γυµνάδης καί Γυµνάσβης –ου (ὁ)
Γυµνάζουσα –ης (ἡ) –(Συνώνυµον: Κό-
ρη) –Επίθετον Ἀθηνᾶς
Γυµνάσβης ἤ Γυµνάδης –ου (ὁ)
Γυµνάς –άδος (ἡ)
Γυµνασία –ης (ἡ) = Γυµνιάς
Γυµνάσιον –ίου (ἡ) –Θραῖττα –Γυνή Ἀτ-
τική 
Γυµνάσιος –ίου (ὁ) –Σοφιστής Σιδώνιος 
–Χριστιανικόν –Μάρτυς, Α-Ζ-554Α, Η-5-
704Α
Γυµνή –ης (η) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Γυµνιάς –άδος (ἡ)
Γυµνικός –οῦ (ὁ)
Γυµνίλα –ης (ἡ)
Γυµνίλος –ου (ὁ)

Γύµνις –ιδος (ὁ)
Γυµνίς –ίδος καί Ὕµνις –ιδος (ἡ) –Ἑ-
ταίρα
Γύµνιτος –ου (ὁ)
Γυµνός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπί-
θετον Ἔρωτος
Γυναικοθοίνας –ου (ὁ) –(ὁ ὑπό γυναι-
κῶν ξενισθείς καί τραφείς) –Ἐπίθετον 
Ἄρεως, Η-5-710Α
Γυναικοφιλής –ηος; (ὁ)
Γυναιµανέουσα –ης (ἡ)
Γυναιµανέων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Δα-
µναµενῆος –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθε-
τον Διός –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος µέ συ-
νώνυµον: Ἐνοσίχθων καί Κυανοχαίτης 
Γυναιµανής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου 
Γύναιον Περγαµηνόν (τό) –Κορασίς ἐκ 
Περγάµου, τολµήσασα νά θάψη Βώρον 
ἀγαπηµένον µέ ὄνοµα Ἐπορηδόριξ. Συλ-
ληφθεῖσα ὁδηγήθη εἰς Μιθριδάτην, ὅς 
εὕρε ἄκακον τήν νέαν παιδίσκην καί τῆς 
ἐπέτρεψεν τήν ταφήν, δίδων φορέµατα 
καί κοσµήµατα ἰδικά του
Γύναξ –ακος (ὁ)
Γυνδάνη –ης (ἡ)
Γυνδάνης –ου (ὁ) –Σκύθης
Γύνδη –ης (ἡ)
Γύνδης –ου (ὁ) –Παρα –πόταµος Τίγρι-
δος
Γυνή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Σεµέλης –Ἐπί-
θετον Σκύλλης –Ἐπίθετον Χάριτος
Γύνις –ιος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Γύννις –ιος; (ὁ) –Διόνυσος ἐν ἀνδρογύνω 
µορφήν 
Γυνόππαστος –ου (ὁ)
Γυντιάριος –ίου (ὁ) –Ἠγεµών Βουργουν-
δίων
Γυπαιεύς –έως (ὁ) –Ἐπώνυµον Ἀπόλλω-
νος
Γύπτια –ίης (ἡ)
Γύπτιος –ίου (ὁ) –Πυθαγόριος Λοκρός
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Γυπτίς καί Πέττα καί Ἀριστοθένη καί 
Ἀριστοξένη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Νάνου, 
βασιλέως Σιγοβριγίων, σύζυγος Εὐξεί-
νου ἤ Εὐξένου, Α-Ζ-568Α, Η-5-717Α
Γύρα καί Ὄγκα καί Γύγα καί Γύρα –της 
–η (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
Γύρακος –ου (ὁ) 
Γύρας –α; (ὁ)
Γύρας καί Γύρος –ου (ὁ)
Γυράσια –ίης (ἡ)
Γυράσιος –ίου (ὁ)
Γύρατης καί Γύρα καί Ὄγκα καί Γύγα 
–ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Γύρατης καί Γύρα καί Γύγα καί Ὄγκα 
(ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Γυρίδα –ης (ἡ)
Γυρίδας –αο (ὁ)
Γυράψιος –ίου (ὁ) –Ἐπώνυµον Διός
Γύργασος –ου (ὁ) –Η-13-135Δ
Γύρεις –είτειος (ὁ)
Γύρης –η (ὁ) –Ποταµός Ἀρµενίας
Γυρίδα –δης (ἡ)
Γυρίδας –αο (ὁ) –Σπαρτιάτης
Γύριννα καί Γυριννώ –οῦς (ἡ) –Φίλη 
Σαπφοῦς
Γυριννώ –οῦς (ἡ) –Λεσβία, φίλη Σαπ-
φοῦς
Γυρίτη –ης (ἡ)
Γυρίτης –ου (ὁ)
Γυρίττος –ου (ὁ)
Γύρνος –ου (ὁ)
Γύρουσα –σης (ἡ)
Γυρτιάδη –ης (ἠ)
Γυρτιάδης –ου (ὁ) –Ὁ Ὕρτιος, Ο.Ι.Ξ.512
Γυρτιάς –άδος (ἡ) –Σπαρτιάτις τις
Γύρτιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Ὑρτίου, Ο.Ι.Ξ.512
Γυρτών καί Γύρτων –νος (ὁ & ἡ) –Ἀδελ-
φός Φλεγύου, κτίστης Γυρτῶνος
Γυρτώνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Φλεγύου ἡ-
ρωῒς Θεσσαλικῆς πόλεως, Ο.Β.738

Γυρτῶσσα –σσης (ἡ)
Γύρων –νος (ὁ) –Πατήρ Μικάδου Χαλκι-
δεύς
Γυστάτη –ης (ἡ)
Γύτουσα –σης (ἡ)
Γύττη –ης (ἡ)
Γύττης –ου (ὁ)
Γύττια –ης (ἡ)
Γύττιος –ίου (ὁ) –Λοκρός Πυθαγορικός 
φιλόσοφος, Η-16-499Α
Γύτων –νειος; (ὁ)
Γύψ –πός (ὁ) –(ἁρπακτικόν ὅµοιον ἀε-
τοῦ), Η –8 –614
Γυψαρία –ης (ἡ)
Γυψάριος –ίου(ὁ)
Γυψέλη –ης (ἡ)
Γύψελος –ου (ὁ)
Γυψηίς –ίδος (ἡ)
Γυψίνις –ιδος; (ὁ)
Γωάρ –ρος; (ὁ) 
Γώβαρης καί Γωβάρης –ου (ὁ) –Υἱός 
Ὀρυάρτου
Γώβαρις –ιδος (ἡ)
Γωβία –ίης (ἡ)
Γωβίας –ίου (ὁ)
Γωβρύα –ύης (ἠ)
Γωβρύας -ου καί -α καί Γωβρύης -ου (ὁ) 
= (Βοσκός εἰς Περσικά) –Μέγας στρατη-
γός Ἀσσύριος –Υἱός Δαρείου καί Ἀρτυ-
στώνης ἤ Ἀρτοζώστρης ἀρχηγός Μαρι-
ανδινῶν Λιγύων καί Συρίων (Ἡρόδοτος 
–Πολύµνια) –Ἀρχιστράτηγος Ἀρταξέρ-
ξου –Πατήρ Πέρση στρατηγοῦ Μαρδο-
νίου, Η-4-709Α
Γώβρυς –υος (ὁ)
Γώγης –ου (ὁ)
Γωγιδίσκος –ου (ὁ)
Γώδα –ης (ἠ)
Γώδας –αο (ὁ)
Γωδίγασος –ου (ὁ)
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Γωθητῖνις –τίνιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης
Γωνιόπους –οδος (ὁ) –Ὁ συγγραφεύς 
Ζεύξυς
Γωνίππη –ης (ἡ)
Γώνιππος –ου (ὁ) –(γουνός) –Μεσσήνιός 
τις 
Γώρος –ου (ὁ)
Γώρυς –υδος (ἡ)
Γώρυτα –ης (ἡ)

Γωρυτόεις –εντος (ὁ)
Γωρυτόεσσα –σσης (ἡ) –Ἀµαζών
Γώρυτος –ου (ὁ) –(θήκη τόξου, φαρέτρα)
Γώσακος –ου (ὁ)
Γωσίθρας καί Γωσίθρης –ου (ὁ) –Ἀδελ-
φός Ἀριαξέξου
Γώτα –ης (ἡ)
Γωτάρτζη –ης (ἡ)
Γωτάρτζης –ου (ὁ)
Γῶτος –ου (ὁ)
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Δ

Δᾶ; (ὁ) –ἀντί Γᾶ, Γῆ –Δωρική κλητική 
τοῦ Δάν = Ζάν = Ζήν, Ζεῦς) Πελασγική 
θεότης 
Δαάλκεια –ης (ἡ)
Δαάλκης καί Δαϊάλκης –ου (ὁ)
Δααλκίδα –δης (ἡ)
Δααλκίδας –αιο (ὁ)
Δαάξια –ίης (ἡ)
Δαάξιος –ίου (ὁ) 
Δαβίδη –ης (ἡ)
Δαβίδης –ου (ὁ)
Δαβκίνα καί Δαµκίνα –ης (ἡ) –Προσω-
ποποίησις γῆς
Δαβκίνας –ου (ὁ)
Δαβρέα –ης (ἡ)
Δαβρέας –ου (ὁ) –Ἀπαντᾶ εἰς Αἴγυπτον
Δαβρεία –ης (ἡ)
Δαβρείας –ου (ὁ) –Μακεδονικόν σπάνι-
ον ὄνοµα –Πατήρ Πραξινόης
Δαβροµήρ –ου (ὁ) –Βούλγαρος στρατη-
γός Βέρροιας ἐπί Βουλγαροκτόνου
Δαβρύνα –ης (ἡ)
Δαβρύνας –α (ὁ) –Ποταµός
Δαβύχεια –ης (ἡ)
Δάβυχος –ου (ὁ)
Δαγαλάϊφα –ης (ἡ)
Δαγαλάϊφος –ου (ὁ) –Στρατηγός Ἰουλι-
ανοῦ, Α-Ζ-578-Δ
Δαγισθαῖα –ης (ἡ)
Δαγίσθαιος –ου (ὁ)
Δαγισθέα –ης (ἡ)
Δαγίσθεος –ου (ὁ)
Δαγών –ῶνος (ὁ) –Υἱός Οὐρανοῦ καί Γῆς 
–Ζεύς Ἀρότριος, Η-4-920-Α
Δαγών καί Δαγάν –ᾶνος (ὁ) –Θεός Φι-
λισταίων

Δαγῶσσα –σσης (ἡ)
Δάδα Δίη –ης (ἡ) –Μήτηρ Ποτάµωνος
Δάδα –ης; (ἡ) –Θυγάτηρ Βακχίου –Κρῆσ-
σα, σύζυγος Σάµωνος, ἥρωος Κρητός, 
πού βοήθησε Σκάµανδρον νά κυριεύση 
Τροίαν. Θανόντος τοῦ Σάµωνος, ἡ Δάδα 
ἐδέχθη νά τήν µεταφέρει εἰς πλησίον πό-
λιν κήρυξ, ὅταν καθ΄ὁδόν τήν ἐβίασεν. 
Ἀπό ἐντροπή ἐφονεύθη µέ ξίφος Σάµω-
νος. Μαθόντες οἱ Κρητικοί, τόν ἐλιθοβό-
λησαν εἰς τόν τόπον βιασµοῦ, καλούµε-
νον “πεδίον αἰσχύνης”
Δαδάας –ου (ὁ) –Καππάδοξ
Δάδαγος –ου (ὁ)
Δαδάκη –ης (ἡ)
Δαδάκης –ου (ὁ) –Πέρσης Στρατηγός, 
χιλίαρχος
Δαδάν –ᾶνος (ὁ)
Δαδάνη –ης (ἡ)
Δαδάνης –ου (ὁ)
Δάδας –ου ἤ –αντος (ὁ) –Ἀγαθήνωρ 
Πόσσειος –Χριστιανικόν ὄνοµα ἁγίου
Δαδαφορία –ης (ἡ)
Δαδαφόριος –ίου (ὁ) = Δαιδαφόριος
Δαδηφόρος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Περσεφό-
νης µέ συνώνυµον: Κούρη
Δαδίς –ιδος (ἡ)
Δαδιφάρτα –ης (ἡ) –Ἀδελφή τοῦ Δαρεί-
ου ἥν ὑποσχέθη εἰς ἰατρόν Φίλιππον, ἐάν 
ἐδηλητηρίαζεν τόν Μέγαν Ἀλέξανδρον 
ὅτε ἀρώστησε κολυµβών εἰς Κύδνον πο-
ταµόν
Δᾶδος –ου (ὁ)
Δάδουσα –σης (ἡ)
Δαδοῦχος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµι-
δος –Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον Σελή-
νης µέ συνώνυµον:  Ἐννυχίη
Δαδοφόρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκά-
της
Δάδων –νος; (ὁ)
Δάειρα καί Δαείρα καί Δαῖρα –ης (ἡ) –
(ἡ γινώσκουσα) –Χθονία θεότης, θυγά-
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τηρ Ὠκεανοῦ, ἀδελφή Στυγός (Φερεκύ-
δης) –Σύζυγος Εὐµόλπου, µήτηρ Ἐλευ_ 

σῖνος –Μέ Ἑρµή γεννᾶ Ἐλευσῖνα –Ἐπί-
θετον Περσεφόνης, Α-2-579Δ, Η-5-734, 
Η-9-873Δ
Δάειρος –ου (ὁ)
Δαfοίτη –της καί Δεοίτη (ἡ)
Δαfοίτης καί Δεοίτης –ου (ὁ) –Ἀπόγο-
νος Κόδρου, Α-Η-52Δ 
Δάfουσα –σης (ἡ)
Δάfων –νος (ὁ)
Δαfώνασσα –ης (ἡ)
Δάζα –ης (ἡ)
Δαζαῖα –ης (ἡ)
Δαζαῖος –ου (ὁ)
Δάζας –ου (ὁ)
Δαζεῖς –εῖος (ὁ)
Δαζέτα –ης (ἡ)
Δαζέτας –ου (ὁ)
Δαζία –ης (ἡ)
Δαζίας –ίου (ὁ)
Δαζίµα –ης (ἡ)
Δάζιµος –ου (ὁ)
Δάζιος –ίου (ὁ)
Δαζίουσα –σης (ἡ)
Δαζίς –ίος; (ὁ)
Δαζίσκη –ης (ἡ)
Δαζίσκος –ου (ὁ) 
Δαζιώ –οῦς (ἡ)
Δαζίων –νος (ὁ)
Δαζίωνος –ου (ὁ)
Δάζος –ου (ὁ) –Πατήρ Πλάτυρος
Δαήµουσα –σης (ἡ)
Δαήµων –νος (ὁ & ἡ) –(γινώσκων, ἔµ-
πειρος, σοφός, εἰδήµων) –Ἐπίθετον Ἡ-
φαίστου –Ἐπίθετον Τελεσφόρου µέ συ-
νώνυµον: Μάκαρ –Ἐπίθετον Φύσεως µέ 
συνώνυµον
Δάης –ου; (ὁ) –Συγγραφεύς ὁ Κολωνα-
εύς, Α-Ζ580-Α, Η-11-50-Δ

Δάθα καί Δάρθα –ης (ἡ)
Δαθµονεύς –έως (ὁ) –Ἐπί πινακίου Ἡλι-
αστῶν, Η-8-1094-Α
Δάθυννα –ης (ἡ)
Δάθυννος –ου (ὁ) 
Δαῖα –ης (ἡ)
Δαΐα –ης (ἡ) 
Δάϊα –ης (ἡ)
Δαϊάλκη –ης (ἡ)
Δαϊάλκης –ου (ὁ) –(ὁ ἔχων ἐπιδεξίαν 
δόξαν)
Δαΐαλκος –ου (ὁ) 
Δαῒας –ίου (ὁ)
Δαίτη –ης (ἡ)
Δαῖτης –ου (ὁ) –Ἥρως Τρώων 
Δαῖτις –ιδος; (ὁ)
Δάϊτος –ίου (ὁ) –Ὁ συγκρουσθείς µετά 
τοῦ Λικυνίου, γαµβροῦ τοῦ Μ. Κων/νου
Δαίδαλα –ης (ἡ) –Ἡ κωδωνόσχηµος 
πλαγγών –Ἑορτή εἰς Βοιωτίαν σχετιζο-
µένη µέ γάµον Διός καί Ἥρας. Τὁ ὄνοµα 
ἐδόθη ὑπό Διός (Χ. Λάζος) 
Δαιδάλη καί Πειθόη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον 
Σελήνης –Τροφός Ἀθηνᾶς, θυγάτηρ 
Μήτιος –Βοιωτίς
Δαιδάλη καί Πλάταια –ης (ἡ) –(φανερά 
ἐπιδέξια) –Ὀνειροκρίτης, ἀσχολήθηκε 
µέ ὄνειρα, Ο.Ι.Β.504, Η-5-734Δ, Η-9-301Α
Δαιδαλίουσα –σης (ἡ)
Δαιδαλίων –νος (ὁ) –Υἱός Ἑωσφόρου, 
πατήρ Χιόνης θανατωθείσης ὑπόἭρας 
ἐπαιρωµένης διά κυνήγιον, ΑΖ-580Δ, Η-
5-735-Α
Δαίδαλος –ου (ὁ) –(Δαι = ἐπιδέξιος, δάλος 
=φανερός) –Ποικιλτής (Καλλιτέχνης –Υἱ-
ός Μήτιδος (Εὐφυΐας) καί Εὐπαλάµου 
(Δεξιοτέχνου) ἤ Εὐπαλάµου ἤ Παλαµά-
ονος της Ἀλκίππης ἤ Φρασιµήδης ἤ 
Μητίονος καί Λευκίππης. Διδαχθείς ἀ-
γαλµατοποιΐαν ὑπό Ἀθηνᾶς. Ἐπινόησεν 
Πρίονα καί Ξυάλην (ξυλοφάγον, ῥύκα-
νον) –Ἐκ τοῦ γένους Ἐρεχθειδῶν τοῦ Δή-
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µου Δαιδαλιδῶν. Φοβηθεῖς πώς ὁ βοη-
θός καί ἀνεψιός του, Κάλως ἤ Τάλως τόν 
ὑπερέβαλεν, κρηµνίζοντάς τον ἀπό Ἀ-
κρόπολιν τόν ἐφόνευσεν. Ὁ Ἄρειος Πά-
γος κατεδίκασεν εἰς ἐξορίαν. Κατέφυ-
γεν εἰς Μίνωα (Κρήτην). Ἕν  τῶν ἔργων 
του “Δάµαλις”, βοήθησε Πασιφάην νά 
ἐξαπατήσει Ταῦρον, ἐξ οὖ Μινώταυρος. 
Παρέδωσε Μῖτον εἰς Ἀριάδνην καί ταύτη 
εἰς Θησέαν (ἐξάδελφον Δαιδάλου). Ἐξ-
οργισθείς ὁ Μίνως, ἐνέκλεισε (πατέρα 
καί υἱόν) εἰς Λαβύρινθον. Τοῦτον ἔκτι-
σεν Δαίδαλος µιµηθείς Ψαµµήτιχον Βα-
σιλέαν Αἰγύπτου. Ἀποδράσαντες κατέ-
πεσαν, ὁ Ἴκαρος εἰς Ἰκάριον Πέλαγος 
καί ὁ Δαίδαλος εἰς Σικελίαν. Διεκδικώ-
ντας τον, ὁ Μίνως ἀπό Βασιλέα Κώκκα-
λον ἐφονεύθη ὑπό θυγατέρων αὐτοῦ αἴ-
τιναι ἡτοίµασαν λουτρόν µέ ζέον ὕδωρ. 
Ἀδελφός Σιµµίου. Πρόγονος Μητίωνος 
καί Ἐρεχθέως. Ἐπίσης ὡς ἔγγονος Διός, 
υἱός Ἡφαίστου ἦτο πρόγονος Σωκρά-
τους –Μηχανικός ἐφευρέτης –Πατήρ Ἰά-
πυγος καί Ἰκάρου –Ἀθηναῖος γλύπτης 
καταγόµενος ἀπό Σικυώνα, µαθητής 
Πατροκλέους. Πολλά ἔργα µέ κάλλι-
στον τήν “Ὀκλάζουσα Ἀφροδίτην”, ὁ 
Στράτιος Ζεύς –Πλατωνικός φιλόσοφος 
–Τίτλος ἔργου Ἀριστοφάνους, Ο.Ι.Σ.592, 
Α-Ζ-580-Δ, Η-5-735Α καί Δ, Η-13-504-Α, 
Η-17-139-Α
Δαιδαλοφόριος –ίου (ὁ) –Μήν Δελφικός
Δαϊδάµεια –ης (ἡ) = Δηϊδάµεια
Δαῒδαµος –ου (ὁ)
Δαιδαφόρια –ίης (ἡ)
Δαιδαφόριος –ίου (ὁ)
Δαϊδίχη –ης (ἡ)
Δαΐδιχος –ου (ὁ)
Δάϊθα –ης (ἡ) –Σπαρτιάτις
Δαϊθάρση –ης (ἡ)
Δαϊθάρσης –ου (ὁ) –(ἐπιδέξια τολµη-
ρός)
Δαΐθεµις –ιδος (ὁ) –(ἐπιδέξιον δίκαιον, 
νόµος)

Δάϊθος –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης
Δαϊθράση –ης (ἡ)
Δαϊθράσης –ου (ὁ) 
Δαϊκράτεις –ειος καί Δαιοκράτης –ου 
(ὁ)
Δαιϊκράτη –ης (ἡ)
Δαιϊκράτης ἤ Δαιοκράτης –ου (ὁ)
Δαῒκλεια –ης (ἡ)
Δαϊκλῆς –έους (ὁ) –Πρῶτος Ὀλυµπιονί-
κης (Στάδιον) µέ κότινον δάφνης–Μεσ-
σήνιος
Δαϊκλῆς –έως (ὁ) –(ὁ ἔχων ἐπιδεξίαν   
δόξαν) 
Δαϊκλία –ίης (ἡ)
Δαϊκλίας –ου (ὁ)
Δάϊκλος –ου (ὁ)
Δαϊκράτα –ης (ἡ)
Δαϊκράτεια –ης (ἡ)
Δαϊκράτευς ἤ Δαϊκρατεύς (ὁ) –Πατήρ 
Πισίου
Δαϊκρατεύς καί Δαϊκράτευς –εως (ὁ) 
Δαϊκράτης –ητος (ὁ)
Δαϊκράτια –ίης (ἡ)
Δαϊκρατίδα –ης (ἡ)
Δαϊκρατίδας –αο (ὁ)
Δαϊκράτιος –ίου (ὁ) –Πατρωνυµικόν τοῦ 
Πισίου
Δαϊκρέα –ης (ἡ)
Δαϊκρέας –ου (ὁ)
Δαϊκτήρ καί Φαΐκτωρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθε-
τον Ἄρεως
Δαϊλέαινα –ης (ἡ)
Δαϊλέουν –ούνειος (ὁ)
Δαϊλέουσα –σης (ἡ)
Δαϊλέων –ντος (ὁ)
Δαΐλις –ιος (ὁ)
Δαΐλλεις –ειος (ὁ)
Δαϊλόχεια –ης (ἡ)
Δαιλόχεια –ης (ἡ)

ÄÁÉËÏ×ÅÉÁ
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Δαίλοχος –ου (ὁ)
Δαΐλοχος –ου (ὁ) –(ἐπιδέξια ἐνέδρα) –
Ἀναθέτης –Υἱός Λεοντιάτου; –Ἀδελφός 
Προµένους
Δαϊµανεύς –έως (ὁ)
Δαϊµάχα καί Δαϊµάχη –ης (ἡ) –(ἐπιδέ-
ξια µάχη)
Δαϊµάχεια –ης (ἡ)
Δαϊµαχίδα –ης (ἡ)
Δαϊµαχίδας –αο (ὁ)
Δαΐµαχος –ου καί Δάµαχος –ου καί 
Δηΐµαχος –ου (ὁ) –Πλαταιεύς πλατωνι-
κός συγγραφεύς, Α-Ζ-581-Δ, Α-Η-65-Α, 
Η-10-187Δ 
Δαΐµαχος –ου (ὁ) –(ὁ γνωρίζων ὀρθῶς 
νά µάχεται;) –Πλαταιεύς
Δαϊµένη –ης (ἡ)
Δαϊµένης –ους (ὁ) –Υἱός Τισσαµενοῦ. 
–Υἱός Δαϊµένου –Πατήρ Ἑρµογένους Ἀ-
ντιοχέως Ὀλυµπιονίκου, Η-12-221-Δ 
Δαΐµµειν –ούνειος (ὁ)
Δαιµογοργών –όνος (ὁ) –Δαίµων γεν-
νηθείς ἐξ Οὐρανοῦ, Γῆς καί Θαλάσσης, 
σύµβολον ἀρχῆς συστάσεως ὄντων
Δαιµογοργῶσσα –σσης (ἡ)
Δαιµοκράτη –ης (ἡ)
Δαιµοκράτης –ου καί Δαµοκράτης –ους 
(ὁ)
Δαιµονάνθρωπος –ου (ὁ) –Παρωνύµιον 
Βυζαντινῶν
Δαιµόνη –ης (ἡ) –Παρωνύµιον Βυζαντι-
νῶν
Δαιµόνης –ου (ὁ) –Παρωνύµιον Βυζα-
ντινῶν
Δαιµονία –ης (ἡ) –(ἡ ἀνήκουσα εἰς δαί-
µονα) –Νύµφη –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Δαιµονιδάµα –ης (ἡ)
Δαιµονιδάµας –αντος (ὁ)
Δαιµονιδάµεια –ης (ἡ)
Δαιµονίεια –ης (ἡ)
Δαιµονίειος –ου (ὁ)

Δαιµονίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Νυκτός µέ 
συνώνυµον: Ὀλεσίπτολις
Δαιµόνιος –ίου (ὁ) –(ὁ ἀνήκων εἰς δαίµο-
να) –Ἐπίθετον Διός
Δαιµόνισσα –ης (ἡ)
Δαιµονίτση –ης (ἡ) –Παρωνύµιον Βυζα-
ντινῶν
Δαιµονίτσης –η (ὁ) –Παρωνύµιον Βυζα-
ντινῶν
Δαίµουσα –σης (ἡ)
Δαίµων –νος (ὁ) –(ἡ ἑκάστου τύχη) 
–(Ὅν παρά φύσιν, µή ἄνθρωπος, µέσον 
µεταξύ θεοῦ καί θνητοῦ. Βαθύς γνώστης 
πραγµάτων, ὄντων καταστάσεων. Κρί-
κος συνδέων θεούς καί ἀνθρώπους. Κα-
τά Ἡσίοδον, ἦσαν 30.000 περιφερόµενοι 
ἐπ’ἀγαθῶ) –Ὑπηρέται θεῶν (Δίϊος τοῦ 
Διός, Ἑρµαῖος τοῦ Ἑρµοῦ, Ἀπολλώνιος 
τοῦ Ἀπόλλωνος) –Ἐπίθετον Ἀπάτης –
Δι΄ὄν ἐγράφη Ὁρφικός ὕµνος Η-5-737Α, 
Η-11-553Α, Η-15-559Δ 
Δαιµώναξ –κτος (ὁ)
Δαιµώνασσα –ης (ἡ)
Δαῒνη –ης (ἡ)
Δαῒνης –ου (ὁ)
Δάϊξ –ικος (ὁ) –Ποταµός
Δαϊξάνδρα –ης(ἡ)
Δαΐξανδρος –ου (ὁ) –(καταστρέφων ἄν-
δρας)
Δαϊοδάµα –ης (ἡ)
Δαϊοδάµας –ντος (ὁ)
Δαϊοδάµεια –ης (ἡ)
Δάϊος –ίου (ὁ)
Δαΐοχη –ης (ἡ)
Δαΐοχος –ου (ὁ)
Δάϊππα –ης (ἡ)
Δάϊππος –ου (ὁ) –Ἀγαλµατοποιός, Σι-
κυώνιος µαθητής, καί υἱός Λυσίππου 
–Ὀλυµπιονίκης Κροτωνιάτης (πυγµή) 
–Μαραθώνιος Α-Ζ-584-Α, Η-5-739Α
Δαϊπύλα –ης (ἡ)
Δαΐπυλος –ου (ὁ)
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Δάϊρα –ης (ἡ) = Δάειρα –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης
Δαῖρα καί Δάειρα –ης (ἡ) –Θεά ἤ Νύµ-
φη, λατρευοµένη εἰς Ἐλευσίνα. Θυγά-
τηρ Ὠκεανοῦ, πού µέ Ἑρµήν γεννᾶ Ἐ-
λευσίνα. Ταυτίζεται µέ Ἀφροδίτην ἤ 
Περσεφόνην, Α-Ζ-579-Δ 
Δαίς καί Δαῖς –τός (ἡ) –(συµπόσιον) –Μέ 
ἐπίθετον: Θάλεια 
Δαΐς –ίδος (ὁ & ἡ) –(δαυλός, πυρσός ἐκ 
δαδίου –µάχη) –Γέρων, κῆρυξ Τρώων
Δαισία –ης (ἡ) –Αὐλητρίς
Δαισιάδη –ης (ἡ)
Δαισιάδης –ου (ὁ)
Δαισιανή –ῆς (ἡ)
Δαισιανός –οῦ (ο)
Δαισίας –ου (ὁ) –Αἰαντίδος Φυλῆς
Δαισίκλεια –ης (ἡ)
Δαισικλῆς –έους (ὁ)
Δαίσιος –ίου (ὁ) –Ἐκ τοῦ Θεοδαίσιος –
Ἀνδρικόν ὄνοµα –Μήν Μακεδόνων, (Ἀτ-
τικός Θαργηλιών) καί Σικυωνίων (ἀνθε-
στηριών) –Ἀλαιεύς, υἱός καί πατήρ Εὐ_ 
θίου ρήτορος
Δαισιστρότα –ης (ἡ)
Δαισίστροτος –ου (ὁ)
Δαῒσκη –ης (ἡ)
Δαΐσκος –ου (ὁ)
Δαϊστράτη –ης (ἡ)
Δαΐστρατος –ου (ὁ)
Δαίτα –ης (ἡ)
Δαιτάδα –ης (ἡ)
Δαιτάδας –αο (ὁ)
Δαιταλή –ῆς (ἡ)
Δαιταλῆς –οῦ (ὁ) –Κωµωδία Ἀριστοφά-
νους ἀπωλεσθείσα
Δαιτάρχα –ης (ἡ)
Δαίταρχος –ου (ὁ)
Δαίτας –α (ὁ)
Δαιτᾶς –αδος; (ὁ)

Δαιτίς –ιδος (ἡ)
Δαιτιφάνεια –ης (ἡ)
Δαιτιφάνης –ου (ὁ)
Δαιτιφάντα –ης (ἡ)
Δαιτίφαντος –ου (ὁ)
Δαιτίχη –ης (ἡ)
Δαίτιχος –ου (ὁ)
Δαιτόλα –ης (ἡ)
Δαιτόλας –ου (ὁ) –Πατήρ Δητολάου
Δαῖτος –ου (ὁ) –Ἀπόγονος Κεφάλου ὡς 
καί Χάλκινος Α-Ζ-584-Δ, Η-5-739-Δ
Δαιτόφρουσα –σης (ἡ)
Δαιτόφρων –νος (ὁ) –Αἰγιαιεύς
Δαιτρός –οῦ (ὁ) –(δαίω = µοιράζω) –Ὑπη-
ρέτης τεµαχίζων κρέας µετά θυσίαν, Η-
5-739-Δ 
Δαιτόνδα –δης (ἡ)
Δαιτόνδας –αο (ὁ) –Ἀναθέτης Καβειρίων
Δαίτουσα –σης (ἡ)
Δαιτώ –οῦς (ἡ) –Ἀδελφή Θυέστου
Δαίτων –νος (ὁ) –Ἥρως 
Δαιτώνασσα –ης (ἡ)
Δαιτώνδα –δης (ἡ)
Δαιτώνδας –αο (ὁ) –Υἱός Μικίθου –Ὀ-
λυµπιονίκης τεθρίππου µέ Ἀρσίλοχον 
–Γλύπτης, κατασκευαστής χαλκίνων 
ἀγαλµάτων Σικυώνιος, Α-Ζ-585-Α, Η-5-
739Δ
Δαίτωρ –ρος (ὁ) –Ο.Ι.Θ.275
Δαϊφάντη –ης (ἡ)
Δαΐφαντος –ου ἤ Δαϊφάντης (ὁ) –(Ὁ 
φανείς σοφός καί ἀνδρεῖος, ἐπιδέξιος) –
Συγγραφεύς –Στρατηγός Φωκέων, ἥρως, 
ἤ Θηβαίων, ὁ υἱός Βαθυλλίου –Πατήρ καί 
υἱός Πινδάρου, φίλος Ἐπαµεινώνδου, Α-
Ζ-585-Α, Η-7-1014-Δ
Δαϊφάρνη –ης (ἡ)
Δαϊφάρνης –ου (ὁ)
Δαΐφοβος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Δαΐφονη –ης (ἡ)
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Δαΐφονος –ου (ὁ)
Δαϊφόντη –ης (ἡ)
Δαϊφόντης –ου (ὁ) –Ἡρακλείδης, σύζυ-
γος Ὑρνηθοῦς, θυγατρός Τηµένου, Η-5-
739-Δ
Δαῒφουσα –σης (ἡ)
Δαϊφράνη –ης (ἡ)
Δαϊφράνης –ους (ὁ) –Πέρσης τις
Δαῒφρουσα –σης (ἡ)
Δαΐφρων –νος (ὁ & ἡ) –(ἄφοβος, συνετός, 
φιλοπόλεµος Δαῒς = µάχη,  φρή = σκέψη)  
–Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Αἰγυπτιάδης φο-
νευθείς ὑπό Δαναΐδος Σκαίας –Ἐπίθε-
τον Ὀδυσσέως –Ἐπίθετον Περσεφόνης, 
Η-5-773-Α
Δαΐφων –νος; (ὁ)
Δακάµα –ης (ἡ)
Δακάµας –αντος; (ὁ)
Δάκης –ου; (ὁ)
Δακία –ης (ἡ)
Δακίδα –δης (ἡ)
Δακίδας –αο (ὁ) –Ὁ Μεταποντῖνος Πυ-
θαγορικός φιλόσοφος –Συγγραφεύς, Η-
16-499Α
Δακική –ῆς (ἡ)
Δακικός –οῦ (ὁ)
Δάκιος –ίου (ὁ)
Δακρυγόνος –ου (ὁ) –Συνώνυµον:  Ἄχο-
ρος –Ἐπίθετον Ἄρεως
Δακρυρόεις –εντος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
Δακρυρόεσσα –σσης (ἡ)
Δακρυχάρεια –ης (ἡ)
Δακρυχαρής –ους (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
Δάκτυλος καί Κούρητας –ου (ὁ) –Μυ-
θικά πρόσωπα ἐν Κρήτη, ἱερεῖς Κυβέλης 
ἀλλά καί οἱ Κορύβαντες, Η-7-1138-Α 
Δάκτυλος Ἰδαίος –ου (ὁ) –Πέντε ἀνα-
θρέψαντες τόν Δίαν. Παῖδες Νύµφης 
Ἀγχιάλης, συνοδοί Κυβέλης ἐπί νήσου 
Κρήτης πρώτοι κάτοικοί της. Ἐπινόησαν 
χρῆσιν πυρός δι΄ἀνάλυσιν µετάλλων. 

Ταυτίζονται µέ Κουρήτας, εἰς οὗς Ρέα ἀ-
νέθηκεν ἀνατροφήν Διός, πέντε, δεκα-
πέντε ἤ πεντήκοντα δύο
Δαλαρέτη –ης (ἡ) 
Δαλάρετος –ου (ὁ)
Δαλάρχη –ης (ἡ)
Δάλαρχος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀπολλοδώ-
ρου
Δαλασίς –ιδος (ἡ)
Δάλδεια ἤ Δάλδη ἤ Δάλδι (ἡ) –Ἡ µετέ-
πειτα Καισάρεια
Δαλδιανή –ῆς (ἡ)
Δαλδιανός –ου (ὁ) –Πλαστόν συγγρα-
φέως Ἀρτεµιδώρου
Δαλεῖνα –ης (ἡ)
Δαλεῖνος –ου (ὁ) –Μύστης Λέσβιος
Δάλια –ίης (ἡ)
Δαλιάδα –ης (ἡ)
Δαλιάδας –αο (ὁ)
Δαλιάδη –ης (ἡ)
Δαλιάδης –ου (ὁ)
Δαλιανή –ῆς (ἡ)
Δαλιανός –οῦ (ὁ)
Δαλιδά; (ἡ) –(µεµνηστευµένη) –Ἰουδαϊ-
κόν
Δαλικέτας –ου (ὁ)
Δαλικέτη –ης (ἡ)
Δαλικέτης –ου (ὁ)
Δαλικκώ –οῦς (ἡ)
Δαλιλά καί Δαλίχη –ης (ἡ)
Δαλίνα –ης (ἡ)
Δαλῖνος –ου (ὁ)
Δαλιοδότη –ης (ἡ)
Δαλιοδότης –ου (ὁ)
Δαλιοδώρα –ης (ἡ)
Δαλιόδωρος –ου (ὁ)
Δαλιόκλεια –ης (ἡ)
Δαλιοκλεῖς –εῖος (ὁ)
Δαλιοκλῆς –έους (ὁ)
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Δάλιος –ίου (ὁ) –Ἀντί Δήλιος –Ἐπίθετον 
Ἀπόλλωνος
Δαλίουσα –σης (ἡ)
Δάλίς –ιδος (ἡ)
Δάλις –ιος (ὁ)                                
Δαλισάνδα –ης (ἡ)
Δαλίσανδος –ου (ὁ)
Δαλίχα –ης (ἡ)
Δαλίχη καί Δαλιλά (ἡ)
Δάλιχος –ου (ὁ) 
Δαλιώ –οῦς (ἡ)
Δαλίων –νος (ὁ) –Πατήρ Δαµαγάθου 
–Μικρός ποταµός Ἤλιδος, Α-Ζ-594-Α, 
Η-5-753Α
Δάλλα –ης (ἡ)
Δάλλια –ίης (ἡ)
Δάλλιος –ίου (ὁ) –Ναός Διονύσου Ἀν-
θεστίου ἐν Σάµω, Η-16-840-Δ
Δάλλος –ου (ὁ)
Δαλµάτης –ου (ὁ) –Χριστιανικόν ὄνο-
µα
Δαλµατίη –ης (ἡ)
Δαλµατίης –ίεω (ὁ)
Δαλογένεια –ης (ἡ)
Δαλογενής καί Δαλογενές –ου (ὁ) –Ἐ-
πίθετον Ἀπόλλωνος
Δαλοξένη –ης (ἡ) –(φανερή ξένη)
Δαλόξενος –ου (ὁ) –(φανερός ξένος) 
–Πατήρ Σωσινίκου
Δαλόπτιχος –ου (ὁ) –Θεοφορικόν
Δᾶλος –ου (ἡ) = Δῆλος
Δάµα –ης (ἡ)
Δαµᾶ –ῆς (ἡ)
Δαµαγάθη –ης (ἡ)
Δαµάγαθος –ου (ὁ) –Υἱός Δαλίωνος
Δαµάγγελος –ου (ὁ)
Δαµάγειτη –ης (ἡ)
Δαµάγειτος –ου (ὁ)
Δαµαγέτη –ης (ἡ) –Σπαρτιάτις

Δαµαγέτης –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀριστοτί-
µου
Δαµάγη –ης (ἡ)
Δαµάγης –εος (ὁ)
Δαµάγητη –ης (ἡ)
Δαµάγητος καί Δηµάγητος –ου (ὁ) 
–Βασιλεύς Ἰαλυσοῦ, πατήρ καί υἱός Δι-
αγόρου Ροδίου Ὀλυµπιονίκου –Ὀλυ-
µπιονίκης παγκρατίου δύο φοράς –Λα_ 
κεδαιµόνιος –Πολίτης Βυζαντίου –Ἐπι-
γραµµατοποιός ἐξυµνήσας Μαχάταν 
καί Χερωνίδαν, Ἀχαιούς Α-Ζ-595-Δ, Η-
5-756-Α, Η-18-59 4-Δ
Δαµαγίδα –δης (ἡ)
Δαµαγίδας –αο (ὁ)
Δαµαγόρα –ης (ἡ)
Δαµαγόρας –ου (ὁ) –Ναύαρχος Ροδίων, 
Α-Ζ-595-Δ, Η-5-756-Α
Δαµαγόρη –ης (ἡ)
Δαµαγορίς –ίδος (ἡ)
Δαµάγορος –ου (ὁ)
Δαµάγουσα –σης (ἡ)
Δαµάγων –ντος; (ὁ) –Λακεδαιµόνιός τις
Δαµάδαν –ᾶνου; (ὁ)
Δαµάζουσα –ης (ἡ)
Δαµάζων –ντος; (ὁ) –Σπαρτιάτης τίς
Δαµαία –ης (ἡ) –Εἰς ἐπίγραµµα
Δαµαίθα –ης (ἡ)
Δαµαιθίδα –δης (ἡ)
Δαµαιθίδας –αο (ὁ)
Δαµαιθίς –ίδος (ἡ) –Ὀλυµπιονίκης ἐξ 
Ἡλείου εἰς πωλικήν συνορίδαν
Δάµαιθος –ου (ὁ) –Πατήρ Σύρνας, (σύ-
ζυγος Μαχάονος, υἱοῦ Ἀσκληπιοῦ), Η-7-
831-Δ
Δάµαινα –ης (ἡ) –Σύζυγος Αἰολάδα καί 
µήτηρ Παγώνδου
Δαµαίνα –ης (ἡ) –Σύζυγος Αἰολάδα
Δαµαινέτα –ης (ἡ)
Δαµαίνετος –ου (ὁ)
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Δαµαινίς –ίδος (ἡ)
Δάµαινος –ου (ὁ)
Δαµαινώ καί Δαµαινού –οῦς (ἡ)
Δαµαῖος –ου (ὁ) –(ἱπποδαµαστής) –Ἐπί-
θετον Ποσειδῶνος µέ συνώνυµον: Πα-
τήρ –Ποιητής
Δαµαίουσα –σης (ἡ)
Δαµάϊππη –ης (ἡ)
Δαµάϊππος –ου (ὁ)
Δαµαισίδη –ης (ἡ)
Δαµαισίδας –αο (ὁ)
Δαµαιστράτη –ης (ἡ)
Δαµαίστρατος –ου (ὁ)
Δαµαίσυλα –ης (ἡ)
Δαµαίσυλος –ου (ὁ)
Δαµαίων –νος (ὁ)
Δαµάκα –ης (ἡ)
Δαµάκας –ου (ὁ) –Πατήρ Φαλλοῦ
Δαµακίουσα –σης (ἡ)
Δαµακίων –νος (ὁ)
Δαµάκλεια –είης (ἡ)
Δαµακλῆς –έους (ὁ)
Δάµακος –ου (ὁ)
Δαµακράτη –ης (ἡ)
Δαµακράτης –ητος (ὁ)
Δαµάλα –ης (ἡ)
Δαµάλας –ου (ὁ)
Δαµάλη –ης (ἡ)
Δαµάλης –εος (ὁ) –(ὁ καταβάλλων) –Ἐ-
πίθετον Ἔρωτος
Δαµαλήτη –ης (ἡ)
Δαµαλήτης –ου (ὁ)
Δαµαλίας –ίου (ὁ) –Ἔργον Εὐβούλου 
(κωµωδία)
Δαµάλιος –ίου (ὁ)
Δαµαλίουσα –σης (ἡ)
Δάµαλίς –ίδος; (ὁ & ἡ)
Δάµαλις –εως; καί Δάµαρις (ἡ) –(νέα         
βοῦς) –Γυνή Ἀττική, ἀσπασθεῖσα χριστι-

ανισµόν πρώτη, Η-5-735-Δ
Δαµαλήτη –ης (ἡ)
Δαµαλίτης –ου (ὁ)
Δαµαλίων –νος (ὁ)
Δαµάλκεια –ης (ἡ)
Δαµάλκης –ου (ὁ)
Δάµαλκος –ου (ὁ)
Δάµαλος –ου (ὁ) 
Δαµάνδρα –ης (ἡ) 
Δάµανδρος –ου (ὁ)
Δαµανδρίδη –ης (ἡ)
Δαµανδρίδης –ου (ὁ)
Δαµάνθη –ης (ἡ)
Δαµάνθης –ου (ὁ)
Δάµανθος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Καρίας, Η 
-16-142Α
Δαµανία –ης (ἡ)
Δαµανικίουσα –σης (ἡ)
Δαµανικίων –ωνος (ὁ)
Δάµαξ –κος (ὁ) 
Δάµαπος –ου (ὁ)
Δάµαρ –ρτος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἶσιδος –Ἐ-
πίθετον Περσεφόνης –Ἐπίθετον Κίρκης 
–Ἐπίθετον Λητοῦς
Δαµάρατη –ης (ἡ)
Δαµάρατος –ου (ὁ) –Ἀντί Δηµάρατος 
–Βασιλιάς Σπάρτης –Ὀλυµπιονίκης εἰς 
Τεθρίππου, πατήρ Ναρυκίδα Η-8-785-Α
Δαµαρέτα –ης (ἡ)
Δαµαρέτη καί Δηµαρέτη –ης (ἡ) –Γυνή 
Γέλωνος Συρακουσίου, θυγάτηρ Θήρω-
νος τυράννου Ἀκράγαντος, Α-Ζ-597Α
Δαµαρέτης –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀριστοτίµου 
Ἠλείου, Η-8-962-Δ
Δαµάρετος καί Δηµάρετος –ου (ὁ) –Ὀ-
λυµπιονίκης δύο φοράς, ὁπλίτου δρό-
µου, ὁ Ἡραῖος
Δαµάρη –ης (ἡ)
Δαµάρης –ους (ὁ) 
Δαµάρητη –ης (ἡ)
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Δαµάρητος –ου (ὁ) –Ὀλυµπιονίκης Μεσ-
σήνιος εἰς πυγµήν παίδων
Δαµαριλίς –ίδος (ἡ)
Δαµάριν –ου (ἡ)
Δαµάριον –ίου (ἡ)
Δαµαρίουσα –σης (ἡ)
Δάµαρις –εως (ὁ) –Ἀτθίς ἀσπασθείσα 
χριστιανισµόν, Α-Ζ-597-Α, Η-5-758-Δ, Η-
7-1266-Α –(πράξεις ΙΖ’-34)
Δαµαρίς –ίδος (ἡ) –Σύζυγος Ἀρεοπα-
γίτου Διονυσίου, βαπτισθείσα µετ΄αὐτοῦ 
ὅτε Παῦλος ἐπεσκέφθη τάς Ἀθήνας
Δαµαρίστα –ης (ἡ)
Δαµαρίστη –ης (ἡ)
Δαµάριστος –ου (ὁ)
Δαµαρίων –νος (ὁ)
Δαµαρµένη –ης (ἡ)
Δαµαρµένης –ους (ὁ)
Δαµαρµενίδα –ης (ἡ)
Δαµαρµενίδας –αιο (ὁ)
Δαµαρµενός καί Δαµάρµενος –ου (ὁ) 
–Συγγραφεύς –Ὁ Μεταποντῖνος Πυθα-
γορικός φιλόσοφος, Α-Ζ-597Α, Η-16-499Α
Δάµαρον –ου (ἡ;)
Δαµάρχα –ης (ἡ)
Δαµαρχία –ης (ἡ)
Δαµαρχίας –ίου (ὁ)
Δαµαρχίδα –δης (ἡ)
Δαµαρχίδας –αο (ὁ)
Δαµαρχίδη –ης (ἡ)
Δαµαρχίδης –ου (ὁ)
Δαµαρχίς –ίδος (ἡ)
Δάµαρχος ἀντί Δήµαρχος –ου (ὁ) –Υἱός 
Λακράτιος –Πατρωνυµικόν Λακράτιος,  
Α-Ζ-597Α 
Δαµαρώ –οῦς (ἡ)
Δάµας –αντος (ὁ) –Ρήτωρ καί ρητοροδι-
δάσκαλος ἐκ Τράλλεων
Δάµᾶς καί Σκόµβρος καί Δαµασίας –
ίου (ὁ) –Πατήρ Ἀλκµάνος –Κυδωνιάτης 

(Κρήτης), ὀλυµπιονίκης εἰς στάδιον, Α-
Ζ-597Δ, Η-5-758Δ
Δαµᾶς –ᾶ (ὁ) –Ὀλυµπιονίκης παγκρα-
τίου ὁ Σαρδιανός –Μιλήσιος –Υἱός Διο-
νυσίου
Δαµάσα –ης (ἡ)
Δαµασαγόρα –ης (ἡ)
Δαµασαγόρας –ου (ὁ)
Δαµασαλκίδα –ης (ἡ)
Δαµασαλκίδας –αο (ὁ)
Δαµασαλκίδη –ης (ἡ)
Δαµασαλκίδης –ου (ὁ)
Δαµασάνδρα καί Τιµάνδρα –ης (ἡ) –
Μήτηρ Λαΐδος νεωτέρας –Ἐπίθετον Σε-
λήνης, Η-12-43Α, Η-17-701Δ
Δαµάσανδρος –ου (ὁ)
Δαµασάνωρ –ρος (ὁ)
Δαµασήν –ῆνος (ὁ) –Γίγας Μαιονίας 
ἀκατανίκητος υἱός Γηµόνης ἀνατραφείς 
ὑπό Ἔριδος καί ἐξοπλισθείς ὑπό Εἰλει-
θυίας. Παρακληθείς ὑπό νύµφης Μορί-
ας ἐφόνευσε Δράκοντα Τύλον, Α-Ζ-597 
Δ, Η-5-758Δ
Δαµασήνωρ –ρος (ὁ) –Τύραννος Μιλή-
του, Α-Ζ-597Δ, Η-5-758Δ
Δαµασητικός –οῦ (ὁ)
Δαµασία –ης (ἡ) –Πόλις
Δαµασιάδα –δης (ἡ)
Δαµασιάδας –αο (ὁ)
Δαµασιάδη –ης (ἡ)
Δαµασιάδης –ου (ὁ)
Δαµασίας –ίου (ὁ) –(ὁ τά πάντα δαµά-
ζων) –Ἀθηναῖος –Ἀθλητής ἄρχων –Πρα-
σιεύς –Υἱός Διονυσίου ἤ Πτωΐωνος –Ὀ-
λυµπιονίκης Μακεδών, Ἀµφιπολίτης εἰς 
στάδιον τό 320 π.Χ., Α-Ζ-597Δ, Η-5-758Δ, 
Η-7-529Δ 
Δαµασίδα –δης (ἡ)
Δαµασίδας –αο (ὁ)
Δαµασίδη –ης (ἡ)
Δαµασίδης –ου (ὁ)
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Δαµασίθυµη –ης (ἡ)
Δαµασίθυµος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Καλυδ-
νίων, υἱός Κανδαύλου, στρατηγός Ξέρ-
ξου Περσῶν, εἰς ναυµαχίαν Σαλαµῖνος 
(Ἡρόδοτος-Πολύµνια), Α-Ζ-597Δ, Η-5-
758Δ
Δαµασίκλεια –ης (ἡ)
Δαµασικλῆς –έους (ὁ)
Δαµάσικλος –ου (ὁ)
Δαµασικόνδυλος –ου (ὁ)
Δµασικράτη –ης (ἡ)
Δαµασικράτης –ητος (ὁ)
Δαµασίλα –ης (ἡ)
Δαµασίλας –αντος (ὁ) –Πατήρ Φαηνῆς 
Δαµασιµβρότα –ης (ἡ)
Δαµασίµβροτις –ιδος (ἡ) –Ἡ Σπάρτη 
κατά Σιµωνίδην
Δαµασίµβροτος –ου (ὁ)
Δαµάσιον –ίου (ἡ)
Δαµάσιος –ίου (ὁ) –Ἄρχων Ἀθηνῶν –Πά-
πας, Η-15-543Α
Δαµασιπόλεια –ης (ἡ)
Δαµασίπολις –ιδος (ὁ)
Δαµασίππη –ης (ἡ) –(δαµάστρια ἵππων) 
–Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Θυγάτηρ Ἄτρακος 
καί δευτέρα σύζυγος Κασσάνδρου βασι-
λέως Θράκης, Α-Ζ-597Δ, Η-5-759Α
Δαµάσιππος –ου (ὁ & ἡ) –(δαµάστρια 
ἵππων) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς —Ὀλυµπιονί-
κης σέ ἄγνωστο ἀγώνισµα –Υἱός Ἰκάρου 
καί Περιβοίας ἐκ Σπάρτης, ἀδελφός Πη-
νελόπης –Πατήρ Ἀβδηρίτου φιλοσόφου, 
Δηµοκρίτου, Α-Ζ-597Δ, Η-5759 Α
Δάµασις –ιος (ὁ)
Δαµασίς –ίδος (ἡ) 
Δαµασιστράτη –ης (ἡ) –Εἰς Ἀθηναϊκήν 
στήλην 
Δαµασίστρατος –ου (ὁ) –(ὀργανωτής 
στρατοῦ) –Πατήρ Θεοπόµπου –Βασιλεύς 
Πλαταιῶν θάψας, φονευθέντα ὑπό Οἰ-
δίποδος, Λάΐον, Α-Ζ-597Δ, Η-5-759Α, Η-
14-775Α

Δαµασίφρουσα –σης (ἡ)
Δαµασίφρων –νος (ὁ) –(ὁ καθυποτάσ-
σων τάς φρένας)
Δαµασίφως –ωτος (ὁ) –(ὁ φονεύων ἀν-
θρώπους) –Ἐπίθετον Ὕπνου
Δαµασίχθουσα –σης (ἡ)
Δαµασίχθων –νος (ὁ) –(ὁ τήν Γήν δαµά-
ζων) –Υἱός Νιόβης καί Ἀµφίονος (Νιοβί-
δης) τοξευθείς µετ’ἀδελφῶν ὑπό Ἀπόλ-
λωνος –Υἱός Κόδρου, Α-Ζ-597Δ, Η-5-759 
Α, Η-11-40Δ, Η-14-461Α
Δαµασκηνός –οῦ (ὁ) –Ἅγιος ἐκ Δαµα-
σκοῦ –Ἐπίθετον Διός Η-5-763Α
Δαµάσκιος –ίου (ὁ) –Νεοπλατωνικός φι-
λόσοφος –Πανεπιστηµιακός καθηγητής, 
Α-Ζ-601Α, Η-5-764Δ, Η-7-671Δ, Η-8-902Δ, 
Η-14-379Α, Η-15-562Δ, Η-16-374Α
Δαµασκός –ου (ἡ) –Ὄνοµα πόλεως, Η-
5-765Α
Δάµασκος –ου (ὁ) –Υἱός Ἑρµοῦ καί Νύµ-
φης Ἀλιµήδης, ἐλθών εἰς Συρίαν ἔκτισεν 
Δαµασκόν
Δαµασόκλεια –ης (ἡ) 
Δαµασοκλῆς –έους (ὁ) 
Δάµασος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς, Α-Ζ602 
Α, Η-5-766Δ, Η-14-218Δ
Δάµασος –ου (ὁ) –Ὁ Σκόµβρος, ρήτωρ ἐ-
πιφανής, πλούσιος καί ἐπίσηµος ἐν Ἰτα-
λία –Σιρίτης, υἱός Ἀµύριου καλουµένου, 
σοφοῦ µνηστήρ Ἀγαρίστης Κλεισθένους
Δάµασσα –ης καί Δόβασα (ἡ)
 Δάµασσις –ιος (ὁ)
Δάµασσος –ου (ὁ)
Δαµάσστα –ης (ἡ)
Δαµάσστας –ου (ὁ)
Δαµάστα –ης (ἡ)
Δαµάστας –ου (ὁ)
Δαµάστη –ης (ἡ)
Δαµάστης καί Πολυποίµην καί Πολυ-
ποίµων καί Προκρούστης –ου (ὁ) –Ἱ-
στορικός –Ἱστοριογράφος –Ληστής πού 
σκότωσε ὁ Θησέας. Ἐπί τῆς κλίνης του 
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κόντυνε ἤ µάκραινε περαστικούς –Ὁ Σι-
γιεύς Διοξίππου, ἱστορικός, ΑΖ-602Δ, Η-
5-766Δ, Η-14-218Δ 
Δαµαστία –ης (ἡ)
Δαµάστιος –ίου (ὁ)
Δαµαστίχα –ης (ἡ)
Δαµάστιχος –ου (ὁ)
Δαµαστορίδη –ης (ἡ)
Δαµαστορίδης –ου (ὁ) –Υἱός Δαµάστο-
ρος ἐκ Τροίας, ὁ Τληπόλεµος –Ὁ Ἀγέλαος 
µνηστήρ Πηνελόπης, Ο.Ι.Π.416, Ο.Ο.321
Δάµαστος –ου (ὁ)
Δαµάστωρ –ρος (ὁ) –Πατήρ Ἀγελάου, 
µνηστῆρος Πηνελόπης, Α-Ζ-602, Η-5766Δ
Δαµασύκλεια –ης (ἡ)
Δαµάσυκλος –ου (ὁ) –Πατήρ Εὐριµίδας 
πού µέ Ἕλατον γεννᾶ Ταίναρον
Δαµάτα –ης (ἡ)
Δαµάτας –α (ὁ) –Στρατηγός Καδουσίων
Δαµάτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ποδάγρας 
µέ συνώνυµον: Μισόπτωχος
Δαµάτηρ καί Δηµήτηρ –ρος (κλητική: 
Δάµατερ) (ἡ)
Δαµάτρα –ης (ἡ)
Δαµατρία –ης (ἡ) = Δηµητρία
Δαµατρίας –ίου (ὁ)
Δαµατρίνη –ης (ἡ)
Δαµατρῖνος –ου (ὁ)
Δαµάτριος καί Δηµήτριος –ίου (ὁ) –Ὄ- 
νοµα ἀνδρικόν –Καί µήν, παρά Βοιω- 
τῶν ἤ Ἀθηναίων (Πυανεψιών) –Ὀλυµπι-
ονίκης, ὁ Τεγεάτης εἰς στάδιον παίδων, 
ἄλλος εἰς δόλιχον –Ὁ ἐξ Ἤλιδος πατήρ 
Παιανίου –Υἱός Ἀριστίππου περιοδονί-
κου, Νεµεονίκης –Προσωνύµιον Διός
Δαµατρίουσα –σης (ἡ)
Δαµάτρις –ιος (ὁ) –Θεοφορικόν
Δαµατρίχα –ης (ἡ)
Δαµατρίχιος –ίου (ὁ)
Δαµάτριχος –ου (ὁ)
Δαµατρίων –νος (ὁ) –Θεοφορικόν

Δαµατρογείτα –ης (ἡ)
Δαµατρόγειτος –ου (ὁ)
Δαµατρογείτουσα –σης (ἡ)
Δαµατρογείτων –νος (ὁ)
Δαµατρογίτουσα –σης (ἡ)
Δαµατρογίτων –νος (ὁ)
Δαµατρῦς –ῦος (ὁ)
Δάµαχη –ης (ἡ)
Δάµαχος καί Δαΐµαχος καί Δηΐµαχος 
–ου (ὁ) –Πενθερός Αἰόλου, Α-Η-65Α, Α-
Ζ-581Δ, Η-10-187Δ
Δαµέα –ης (ἡ)
Δαµέας –ου (ὁ) –Γλύπτης Ἀρκάς –Χαλ-
κοπλάστης ἐκ Κρότωνος –Σύζυγος Ἀ-
γήσιλας Α-Ζ-603Α, Η-10-841Δ
Δαµέδουσα –σης (ἡ)
Δαµέδων –ντος (ὁ)
Δάµεια –ης (ἡ)
Δαµείας –ου (ὁ)
Δαµεινίς –ίδος; (ἡ)
Δάµειον –ου (ἡ)
Δαµένετη –ης (ἡ)
Δαµένετος –ου (ὁ)
Δαµένη –ης (ἡ)
Δαµένης –ους(ὁ)
Δάµεον –ου (ὁ)
Δαµέουσα –σης (ἡ)
Δαµεύχη –ης (ἡ)
Δαµεύχης –ου (ὁ)
Δαµέων –ωνος (ὁ) –Υἰός Φλίαντος, ἀδελ-
φός Ἀνδροδάµαντος, φονευθείς πολε-
µών (µεθ΄Ἡρακλέους κατά Ἡλείων) ἀπό 
τόν Κτέατον καί Εὔρυτον, ἀνεψιούς Αὐ-
γείου καί υἱούς Ἄκτορος καί Μολιόνης 
–Σύντροφος Ἡρακλέους 
Δάµη –ης (ἡ)
Δαµήδη –ης (ἡ)
Δαµήδης –ου (ὁ)
Δαµήν –ῆνος (ὁ) –Πατήρ Παρµενίσκου
Δαµηνέτα –ης (ἡ)

ÄÁÌÇÍÅÔÁ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    ��

Δαµήνετος –ου (ὁ) = Δηµάνετος
Δαµηνίδα –ης (ἡ)
Δαµηνίδας –αο (ὁ)
Δάµης –ου; ἤ –ητος (ὁ)
Δάµητη –ης (ἡ)
Δάµητος –ου (ὁ)
Δαµία καί Πελαγία καί Παλαγία –ης 
(ἡ) –Θεά Ἐπιδαυρίων, ἀκόλουθος Αὐξη-
σίας. Ἀµφότεραι ἐκ Κρήτης εὐρέθησαν 
ἐν Τροιζήνι, ἀνάµεσον πετροπολέµου 
καί ἐθανατώθησαν. Κατ΄ ἔτος, τήν ἑορ-
τάζουν εἰς “λιθοβόλια”, Α-Ζ-603Δ, Η-5-
768Α
Δαµία καί Αὐξησία (ἡ) –Θεότης τιµω-
µένη εἰς Αἴγιναν καί Ἐπίδαυρον
Δαµία καί Δαµοία –ης (ἡ) –Ὄνοµα Θε-
ᾶς
Δαµιάδα –ης (ἡ)
Δαµιάδας –αο (ὁ) = Δαµίνδας
Δαµιανεύς –έως (ὁ)
Δαµιανή –ῆς (ἡ) –(δαµάστρια)
Δαµιανός –οῦ (ὁ) –(δαµαστής) –Χριστ. 
–Ἅγιος (17 Ὀκτωβρίου ἤ 1 Ἰουλίου) 
–Συγγραφεύς υἱός Ἡλιοδώρου ὀπτικός, 
γράψας “Κεφάλαια ὀπτικῶν ὑποθέσε-
ων” –Σοφιστής, Ἐφέσιος στρατηγός 
–Πατριάρχης, Α-Ζ-603Δ, Η-5-768Δ, Η-7-
798Δ, Η-8-1109Α
Δαµίας –ίου (ὁ) –Γλύπτης µαθητής Πο-
λυκλείτου, Η-16-240Δ
Δαµίερη –ης (ἡ)
Δαµίερος –ου (ὁ)
Δαµιθάλεια –ης (ἡ)
Δαµιθάλης –εος (ὁ) –Ἀρκάς τίς, ἥρως 
ἐκ Φενεοῦ, ὅστις µετά Τρισαύλου φιλο-
ξένησαν θλιµένην Δήµητραν καί ἐδιδά-
χθησαν ἐκ ταύτης ὀσπρίων καλλιέργει-
αν, Α-Ζ-604Δ, Η-5-769Δ, Η-18-189Α
Δαµικέρτη –ης (ἡ)
Δαµικέρτης –ου (ὁ)
Δαµίνα –ης (ἡ)
Δαµίνας –ου (ὁ)

Δαµίνδα –ης (ἡ)
Δαµίνδας –αο (ὁ) = Δαµιάδας –Λακεδαι-
µόνιος γενναῖος
Δαµίννα –ης (ἡ)
Δαµῖννος καί Δαµῖνος –ου (ὁ)
Δαµῖνος –ου (ὁ)
Δαµιόι ; (ἡ) 
Δάµιον –ίου (ἡ)
Δάµιος –ίου (ὁ)
Δαµίουσα –σης (ἡ)
Δαµιοφύλη –ης (ἡ) –Σοφή ποιήτρια ἐ-
ρωτικῶν καί ὕµνων
Δαµιοφύλης –ου (ὁ)
Δαµίππα –ης (ἡ)
Δαµίππη –ης (ἡ)
Δαµιππίδα –ης (ἡ)
Δαµιππίδας –αο (ὁ)
Δάµιππος –ου (ὁ) –(δαµάζων ἵππους) 
–Σπαρτιάτης, Α-Ζ-604Δ, Η-5-769Δ
Δᾶµις καί Δάµις –ιδος; (ὁ) –(δαµαστής) 
–Ἐπικούρειος φιλόσοφος –Μαθητής Ἀ-
πολλωνίου Τυανέως, ὁ Νίνιος –Πλού-
σιος Κορίνθιος, φαρµακωθείς ὑπό υἱοῦ 
του, Α-Ζ-604Δ, Η-5-770Α
Δάµίς –ιδος (ἡ)
Δᾶµις –ιος (ὁ)
Δαµισία –ης (ἡ)
Δαµισίας –ίου (ὁ)
Δαµίσκη –ης (ἡ)
Δαµίσκος –ου (ὁ) –Μεσσήνιος ὀλυµπιο-
νίκης εἰς στάδιον παίδων. Νέος 12 ἐτῶν 
ἐνίκησε τό 362 καί ἀπεκλείσθη “ὡς ἄγαν 
νέος”
Δαµίχα –ης (ἡ)
Δαµίχος –ου (ὁ)
Δαµίων –νος (ὁ)
Δαµκίνα καί Δαβκίνα –ης (ἡ) –Προσω-
ποποίησις γῆς –Σύζυγος Ἔα, θεοῦ ὑδά-
των Χαλδαίων –Μέ τήν συνένωσιν δίδει 
βλάστησιν
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Δαµµάτρεια –ης (ἡ)
Δαµµάτρειος –ου (ὁ)
Δάµµατρος –ου (ὁ)
Δάµµυλα –ης (ἡ)
Δαµµύλας –α (ὁ) –Πατήρ Ναρδίδος
Δαµναγόρα –ης (ἡ)
Δαµναγόρας –ου (ὁ)
Δαµναµενεύς –ηος (ὁ) –Ἐκ τῶν Ἰδαίων 
γοήτων Φρυγίας πού µετά Κέλµιος καί 
Ἄκµονος ἦσαν “εὐπάλαµοι” θεράποντες 
Ἀδραστείας –Με ἐπίθετον Γυναιµανέων 
(ντος) –Τελχίν υἱός Ποσειδῶνος καί ἀ-
δελφός Σκέλµιος καί Λύκου ἐξορισθέ-
ντες εἰς χώραν Τρηπολέµου (Ρόδον) ὑ-
πό υἱῶν Ἡλίου: Θρίνακος Αὔλητος καί 
Μακρανέως, Α-Ζ-605Α, Η-5-770Α, Η-12-
779Α
Δαµναµένη –ης (ἡ)
Δαµναµένης –ου (ὁ) –Μεταλλουργός 
Κουρήτας ὡς ὁ Κέλσις, Ἄκµων, Α-Ζ-
591Δ, Η-5-749Δ
Δαµναµεύς –έως (ὁ) –Ἰδαῖος Δάκτυλος 
µέ Κέλµιν καί Ἄκµωνα, Η-7-1148Α
Δαµνασεύς –έως (ὁ) –Ἰδαῖος Δάκτυλος 
ἐκ τῶν πρώτων κατεργαστῶν σιδήρου, 
Η-10-572Α
Δαµνάστη –ης (ἡ)
Δαµνάστης –ου (ὁ) –Συγγράψας “περί 
τῆς φροντίδος ἐγκύων γυναικῶν καί νη-
πίων”, Η-7-833Δ
Δαµνάσυλλα –ης (ἡ)
Δαµνασυλλίς –ίδος (ἡ)
Δαµνάσυλλος –ου (ὁ)
Δαµνεύς –έως (ὁ) –Κουρῆτας ἤ Κορύβας
Δαµνίνη –ης (ἡ)
Δαµνίνος –ου (ὁ) –Ἀπό Συρία
Δαµνίππη –ης (ἡ) –(δαµάζουσα ἵππους) 
–Ἐπίθετον Ἀµαζώνων
Δάµνιππος –ου (ὁ) –(δαµάζων ἵππους) 
–Κόλαξ καί Παράσιτος κατά Λουκιανόν, 
Η-8-164Α, Η-14-357Δ
Δάµνιππος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς

Δάµνις –ιδος (ὁ)
Δαµνίχη –ης (ἡ)
Δάµνιχος –ου (ὁ)
Δαµνοανακτίδα –δης (ἡ)
Δαµνοανακτίδας –αο (ὁ)
Δαµνοανακτίδη –ης (ἡ)
Δαµνοανακτίδης –ου (ὁ)
Δαµνογόνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Δαµνογόνος –ου (ὁ)
Δαµοδάµα –ης (ἡ)
Δαµνοδάµεια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελή-
νης
Δαµνοδάµας –ντος (ὁ)
Δαµνοδίκα –ης (ἡ)
Δαµνοδίκη –ης (ἡ)
Δαµνόδικος –ου (ὁ)
Δαµνόπωλος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθη-
νᾶς
Δαµνώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Βήλου πού 
µέ Ἀγήνορα γεννᾶ: Φοίνικα, Ἰσαίαν 
(σύζυγον Αἰγύπτου) καί Μελίαν (σύζυ-
γον Δαναοῦ) –Ἐπίθετον Σελήνης 
Δαµοανακτίδα –δης (ἡ)
Δαµοανακτίδας –αο (ὁ) –Λέσβιος
Δαµοανακτίδη –ης (ἡ)
Δαµοανακτίδης –ου (ὁ)
Δαµογένη –ης (ἡ)
Δαµογένης –ους (ὁ)
Δαµογέρον καί Δηµογέρον –ντος (ὁ)
Δαµόγνητη –ης (ἡ)
Δαµόγνητος –ου (ὁ)
Δαµόγνωτη –ης (ἡ)
Δαµόγνωτος –ου (ὁ)
Δαµοδάµεια –ης (ἡ)
Δαµοδάµας –αντος; (ὁ)
Δαµοδαµῶναξ –κτος (ὁ)
Δαµοδαµώνασσα –ης (ἡ)
Δαµοδίκα –κης (ἡ)
Δαµοδίκειος –ου (ὁ)
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Δαµόδικος –ου (ὁ)
Δαµοδόκα –ης (ἡ)
Δαµόδοκος –ου (ὁ)
Δαµοθάλεια –ης (ἡ)
Δαµοθάλης –ου (ὁ)
Δαµοθάρση –ης (ἡ)
Δαµοθάρσης –ου (ὁ)
Δαµοθέα –ης (ἡ)
Δαµοθεινίς –ίδος (ἡ)
Δαµόθεµις –ιδος ὁ καί Ἡδύς (πλαστόν) 
(ὁ)
Δαµόθεος –ου (ὁ)
Δαµοθέρρης –ου ἤ –ητος (ὁ)
Δαµοθέρσεις –ειος (ὁ)
Δαµοθέρση –ης (ἡ)
Δαµοθέρσης –ου (ὁ)
Δαµοθέτη –ης (ἡ)
Δαµοθέτης –ου (ο)
Δαµόθετος –ου (ὁ)
Δαµοθία –ης (ἡ)
Δαµοθίας –ίου (ὁ)
Δαµοθοῒδα –ης (ἡ)
Δαµοθοΐδας –αο (ὁ) –Λεπρεάτης
Δαµοθοίνα –ης (ἡ)
Δαµοθοινίς –ίδος (ἡ)
Δαµόθοινος –ου (ὁ)
Δαµοθόη –όης (ἡ)
Δαµόθοος –όου (ὁ)
Δαµοθυνίς –ίδος (ἡ)
Δαµόθυνος –ου (ὁ)
Δαµοία καί Δαµία –ης (ἡ) –Ὄνοµα θεᾶς
Δαµοιτάδα –ης (ἡ)
Δαµοιτάδας –αο (ὁ)
Δαµοιτάδη –ης (ἡ)
Δαµοιτάδης –ου (ὁ)
Δαµοίτα –ης (ἡ)
Δαµοίτας –ου (ὁ) –Ποιµήν 
Δαµοΐτας –ου (ὁ) –Ποιµήν τις, Η-9-548Δ

Δαµοίτης –ου (ὁ)
Δαµοκάδη –ης (ἡ)
Δαµοκάδης –ου (ὁ)
Δαµοκαλλίστα –ης (ἡ)
Δαµοκάλλιστος –ου (ὁ)
Δαµοκάµεια –ης (ἡ)
Δαµόκαµος –ου (ὁ)
Δαµοκάρτη –ης (ἡ)
Δαµοκάρτης –ου (ὁ)
Δαµοκέρτη –ης (ἡ)
Δαµοκέρτης –ου (ὁ)
Δαµόκερτος –ου (ὁ)
Δαµόκκα –ης (ἡ)
Δαµόκκας –α; (ὁ)
Δαµοκλέα –ης (ἡ)
Δαµοκλέας –ου (ὁ) = Δαµοκλῆς
Δαµοκλέη –ης (ἡ)
Δαµοκλέης –ητος; (ὁ)
Δαµόκλεια –ης (ἡ)
Δαµοκλείδα –ης (ἡ)
Δαµοκλείδας καί Δαµοκλίδας –εος (ὁ) 
–Θηβαῖος ἐπιφανής, Α-Ζ-605Α, Η-5-770 
Δ, Η-7-203Δ
Δαµοκλεῖς –εῖος (ὁ)
Δαµοκλῆς –έους (ὁ) –(ἔνδοξος) –Σπαρτι-
άτης –Ὁ Κροτωνιάτης φιλόσοφος Πυθα-
γορικός –Πατήρ Ἀµινίου (νικητής Ἀµφι_ 
αράου ἤ ἐπῶν ποιητής). Υἱός Ἀθηνοδώ-
ρου –Αὐλικός, κόλακας τυράννου Διονυ-
σίου Συρακουσῶν. Ἀπό τρίχας ἐκρέµασε 
σπάθην ἄνωθεν τῆς κεφαλῆς του (καί 
κατέστη περιώνυµος –Δαµόκλειος σπά-
θη) ὅτε ἀνέλαβε ἐξουσίαν διά µίαν ἡµέ-
ραν
Δαµοκλήτα –ης καί Δαµόκλεα (ἡ)
Δαµοκλήτης –ου (ὁ)
Δαµόκλια –ης (ἡ)
Δαµοκλίδα –ης (ἡ)
Δαµοκλίδας –αο (ὁ) –Υἱός Ρίνκου
Δαµοκοίλη –ης (ἡ)
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Δαµόκοιλος –ου (ὁ)
Δαµόκοπος –ου (ὁ)
Δαµόκοσµος –ου (ὁ)
Δαµοκούδη –ης (ἡ)
Δαµοκούδης –εος; (ὁ)
Δαµοκρᾶς –ᾶ; (ὁ)
Δαµοκράτα –ης (ἡ)
Δαµοκρατέα –ης (ἡ)
Δαµοκράτεια –ης (ἡ) –Ἀδελφή Αἰακοῦ, 
θυγάτηρ Αἰγίνης καί Διός, µήτηρ Ἄκτο-
ρος καί Μενοιτίου
Δαµοκράτεις –ειος (ὁ)
Δαµοκράτη –ης (ἡ)
Δαµοκράτης καί Δηµοκράτης –ου (ὁ) 
–Ἥρως –Ὁ Τενέδιος ὀλυµπιονίκης εἰς 
πάλην, Α-Ζ-605Α, Η-5-770Δ, Η-7-1057Δ
Δαµοκρατία –ης (ἡ)
Δαµοκρατίδα –ης (ἡ)
Δαµοκρατίδας καί Δηµοκρατίδας –ου 
(ὁ) –Βασιλεύς Ἀργείων –Πατήρ Ποπλίου 
Αἰλίου Ἀλκανδρίδα, Η-14-300Α
Δαµοκρατίδη –ης (ἡ)
Δαµοκρατίδης –ου (ὁ)
Δαµοκρατίνη –ης (ἡ)
Δαµοκρατῖνος –ου (ὁ)
Δαµοκράτις –ιος; (ὁ)
Δαµόκρατις –ιδος (ἡ) = Δηµόκρατις 
Δαµοκρέουσα –σης (ἡ) 
Δαµοκρέτη –ης (ἡ)
Δαµοκρέτης –ητος (ὁ)
Δαµοκρέων –ντος (ὁ)
Δαµοκρίνη –ης (ἡ)
Δαµοκρίνης –ους (ὁ)
Δαµοκρίτα –ης (ἡ) –Λακεδαιµονία –Θυ-
γάτηρ Ἐρεσίνου
Δαµόκριτος καί Δηµόκριτος –ου (ὁ) –
Μέ πατρωνυµικόν Σιφώνιος –Ἱστορικός 
–Γλύπτης, Α-Ζ-605Α, Η-5-770Δ, Η-7-246 
Δ, Η-15-706Δ
Δαµοκύδη –ης (ἡ)

Δαµοκύδης –εος (ὁ)
Δαµοκυδίδα –ης (ἡ)
Δαµοκυδίδας –αο (ὁ)
Δαµόλα –ης (ἡ)
Δαµολαῒδα –ης (ἡ)
Δαµολαῒδας –ου (ὁ)
Δαµολαῒς –ίδος (ἡ) –Ἑταίρα
Δαµόλαος –ου (ὁ)
Δαµόλας –αντος (ὁ)
Δαµολέαινα –ης (ἡ)
Δαµολέων –ντος (ὁ)
Δάµολις –ιος (ὁ)
Δαµολόχεια –ης (ἡ)
Δαµολοχίς –ιδος (ἡ)
Δαµόλοχος –ου (ὁ)
Δαµολύτα –ης (ἡ)
Δαµόλυτος –ου (ὁ)
Δαµοµάχη –ης (ἡ)
Δαµόµαχις –ιος (ὁ)
Δαµόµαχος –ου (ὁ)
Δαµοµέλουσα –σης (ἡ)
Δαµοµέλων –ντος; (ὁ)
Δαµοµένη –ης (ἡ)
Δαµοµένης –ους (ὁ) –Ἀθηναῖος
Δαµονείκη –ης (ἡ)
Δαµονείκης –ους (ὁ)
Δαµόνεικος ἤ Δαµόνικος –ου (ὁ)
Δαµόνευκος –ου (ὁ)
Δαµόνη καί Δαµώ –οῦς (ἡ)
Δαµονίδα –δης (ἡ)
Δαµονίδας –αο (ὁ)
Δαµονίδη –ης (ἡ)
Δαµονίδης –ου (ὁ)
Δαµονίκα –ης (ἡ)
Δαµονίκη –ης (ἡ) –Ἀδελφή Πάρθονος 
θυγάτηρ Ἐπικάστης (θυγατρός Καλυδῶ-
νος) καί Ἀγήνορος, Η-8-21Α
Δαµονίκης –ου (ὁ)
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Δαµονικίδα –δης (ἡ)
Δαµονικίδας –αο (ὁ)
Δαµονικίς –ιδος (ἡ)
Δαµόνικος καί Δηµόνικος –ου καί Δα-
µόνεικος –ου (ὁ) –Υἱός Ἱππονίκου δι΄ὅν 
ἔγραψε Ἱσοκράτης –Νεµεονίκης, Α-Ζ-
605Δ, Η-5-770Δ
Δαµόνικος –ου (ὁ)
Δαµονίκουσα –σης (ἡ)
Δαµονίκων –νος (ὁ)
Δαµόννα –ης (ἡ)
Δαµόννας –αο (ὁ)
Δαµοννώ –οῦς (ἡ) –Σύζυγος Καδύος, 
βασιλέως Λυδῶν, ὅν ἐδηλητηρίασεν καί 
ἐν συνεχεία ἀπέθανεν, Η-10-22Δ
Δαµονόα –ης (ἡ)
Δαµονοΐς –ίδος (ἡ)
Δαµονόµη –ης (ἡ)
Δαµόνοµος –ου (ὁ)
Δαµονόη –ης (ἡ)
Δαµόνοος –ου (ὁ)
Δαµόνους –ου (ὁ)
Δαµοξείνη –ης (ἡ)
Δαµόξεινος –ου (ὁ)
Δαµοξένα –ης (ἡ) –(ἀπό ξένη χώρα φί-
λη) –Θυγάτηρ Κανθαρίωνος
Δαµοξένης –ου (ὁ) –Συγγραφεύς
Δαµοξενίδα –ης (ἡ)
Δαµοξενίδας –αο (ὁ) –Μαινάλιός τις 
–Ὀλυµπιονίκης εἰς πυγµήν
Δαµοξενίδη –ης (ἡ)
Δαµοξενίδης –ου (ὁ) –Πυγµάχος. Τό βά-
θρον µόνον τοῦ ἀγάλµατός του (κατα-
σκευασθέν ὑπό γλύπτου Νικοµάχου;), 
εὑρέθη ἐν Ὀλυµπία, Η-14-443Α
Δαµόξενος καί Δηµόξενος –ου (ὁ) 
–(ἀπό ξένη χώρα φίλος) –Κωµικός συγ-
γραφεύς ποιητής –Ὀλυµπιονίκης, παγ-
κρατιαστής, Συρακούσιος. Ἐδέχθη κα-
τόπιν συµφωνίας ἕν κτύπηµα ἐπί τῆς 
κεφαλῆς ὑπό τοῦ Κρεύγα(ντος;). Ἐν συ-

νεχεία κτύπησε τόν τελευταῖον ἐπί τῶν 
πλευρῶν.Ἡ χείρ του εἰσῆλθεν ἐντός τοῦ 
σώµατος καί ἐξελθοῦσα ἐξέβαλεν καί 
σπλάγχνα. Τήν νίκην ἔλαβε ὁ νεκρός 
Κρεύγας, Α-Ζ-605Δ, Η-5-770Δ, 771Α 
Δηµόξενος –ου (ὁ)
Δαµοπείθεια –ης (ἡ)
Δαµοπείθεις –ειος (ὁ)
Δαµοπείθη –ης (ἡ)
Δαµοπείθης –εος (ὁ) –Πατήρ Λαβρέα 
ἐξ Ἄργους, Η-12-12Δ
Δαµοπόλεια –ης (ἡ)
Δαµόπολις –ιδος (ὁ)
Δαµορόδα –ης (ἡ)
Δαµόροδος –ου (ὁ)
Δᾶµος ἀντί Δῆµος –ου (ὁ) –(ὁ Σκόµβρος)
Δαµοσθένεια –ης (ἡ)
Δαµοσθένεις –ειος (ὁ)
Δαµοσθένης –ους (ὁ)
Δαµοσία –ης (ἡ)
Δαµοσίας –ίου (ὁ)
Δαµόσουσα –ης (ἡ)
Δαµοσσός –οῦ (ὁ)
Δαµόστη –ης (ἡ)
Δαµόστης καί Δαµόφιλος –ου (ὁ) –Ἱ-
στορικός –Α-Ζ-605Δ, Η-7942Α
Δαµοστράτα –ης (ἡ)
Δαµοστράτεια –ης (ἡ)
Δαµοστράτη –ης (ἡ)
Δαµοστρατία –ης (ἡ)
Δαµόστρατος καί Δηµόστρατος καί 
Αἰµόστρατος καί Ἀµέστρατος καί 
Ἀρχέστρατος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀντίλ(λ)α 
–Υἱός Ἀµυθέωνος Μελιτεύς, Α-Ζ-605Δ, 
Η-9-375Δ
Δαµοστρότα –ης (ἡ)
Δαµοστρότης –ου (ὁ)
Δαµόστροτος –ου (ὁ)
Δαµόσων –νος (ὁ) 
Δαµότα –ης (ἡ)
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Δαµοτάγης –εος (ὁ) –Πυθαγόριος φιλό-
σοφος
Δαµότας –ου (ὁ)
Δαµοτέλεια –ης (ἡ)
Δαµοτέλεις –ειος (ὁ)
Δαµοτέλης καί Δηµοτέλης –ους (ὁ)
Δαµοτθίδα –ης (ἡ)
Δαµοτθίδας –αο (ὁ)
Δαµοτική –ῆς (ἡ)
Δαµοτικός –οῦ (ὁ)
Δαµοτίµα –ης (ἡ) –Κορινθία
Δαµότιµος καί Δηµότιµος –ου (ὁ) –Σι-
κυώνιος ἤ πατήρ Δαµοτίµου
Δαµοτίουσα –σης (ἡ)
Δαµότίς –ίδος; (ὁ&ἡ)
Δαµοτίων –νος (ὁ)
Δαµοτοίδα –ης (ἡ)
Δαµοτοίδας –αο (ὁ)
Δαµοτρίχια –ίης (ἡ)
Δαµοτρίχιος καί Δαµοτρίχης –ους (ο)
Δαµοτύχη –ης (ἡ)
Δαµότυχος –ου (ὁ)
Δάµουν –νειος (ὁ)
Δαµούρας –α (ὁ) –Ποταµός 
Δαµοῦς –οῦ (ὁ)
Δάµουσα –σης (ἡ)
Δαµουχίδα –ης (ἡ)
Δαµουχίδας –αο (ὁ)
Δαµοφάνεις –ειος (ὁ) –Υἱός Φιλοπότας 
(αιος)
Δαµοφάνες –ους; (ὁ)
Δαµοφάνη –ης (ἡ)
Δαµοφάνης –ους (ὁ)
Δαµοφάντη –ης (ἡ)
Δαµόφαντος καί Δηµόφαντος –ου (ὁ)
Δαµοφάουσα –σης (ἡ)
Δαµοφάων –οντος (ὁ) –Υἱός Ξενοκράτου
Δαµοφέα –ης (ἡ)

Δαµοφέας –ου (ὁ)
Δαµοφείδη –ης (ἡ)
Δαµοφείδης –ου (ὁ)
Δαµοφίδη –ης (ἡ)
Δαµοφίδης –ου (ὁ)
Δαµοφίλα –ης (ἡ)
Δαµοφιλεῖα –ης (ἡ)
Δαµοφιλειαία –ης (ἡ)
Δαµοφιλειαῖος –ου (ἡ)
Δαµοφιλείας –ου (ὁ)
Δαµοφίλη –ης (ἡ) –Ποιήτρια σύγχρονη 
τῆς Σαπφοῦς –Μήτηρ Πανόπης, σύζυγος 
Σωσθένους
Δαµοφιλίδα –ης (ἡ)
Δαµοφιλίδας –ου (ὁ)
Δαµοφιλίδη –ης (ἡ)
Δαµοφιλίδης –ου (ὁ)
Δαµόφιλος καί Δηµόφιλος –ου (ὁ) 
–(φίλος λαοῦ) –Υἱός Ἐπιδδαλίδου –Φιλό-
σοφος –Ζωγράφος τοιχογράφος πού µέ 
Γόργασον τό 509 π.Χ. ἐκλήθησαν εἰς Ρώ-
µην καί ἐτοιχογράφησαν ναόν Δήµη-
τρος –Ποιητής Κυρηναῖος φιλοξενηθείς 
ὑπό Πινδάρου –Ναοποιός –Ζωγράφος, 
ἀγγειογράφος –Με Σίλλακα, Γόργασον, 
καί Ἀγλαοφώντα Θάσιον, πατέραν Πο-
λυγνώτου ἤσκησαν πρώτοι τοιχογραφί-
αν Η-5-591Δ, 771Α, Η-8-449Δ
Δαµοφόων καί Δηµοφόων –ντος; (ὁ) =  
Δαµοφῶν
Δαµοφόων –ντος (ὁ)
Δαµοφόωσσα –σσης (ἡ)
Δαµοφύλη καί Σοφή –ῆς (ἡ) –Σοφή 
ποιήτρια ἐρωτικῶν καί ὕµνων καί στί-
χων, µαθήτρια Σαπφοῦς
Δαµόφυλος –ου (ὁ)
Δαµοφῶν καί Δηµοφῶν –ντος (ὁ) –
(σωτήρ Λαοῦ) –Γλύπτης Μεσσήνιος ἀν-
δριαντοποιός –Βασιλεύς Πισσάτιδος Α-
Ζ-605, Η-5-771Α, Η-14-678Α-Η-17-848Δ
Δαµοφῶσσα –σσης (ἡ)
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Δαµοχάρεια –ης (ἡ)
Δαµοχάρεις –ειος (ὁ)
Δαµοχάρης –ους (ὁ) –Υἱός Μαλουσίου
Δαµοχαρία –ης (ἡ)
Δαµοχαρίδα –ης (ἡ)
Δαµοχαρίδας –αο (ὁ)
Δαµόχαρις ἀντί Δηµόχαρις –ιτος; (ἡ) 
–Α-Ζ-606Α 
Δαµοχάρτη –ης (ἠ)
Δαµόχαρτος –ου (ὁ)
Δαµύλα –ης (ἡ)
Δαµύλας καί Δαµῦλας –αντος; (ὁ)
Δαµυλίς –ίδος (ἡ)
Δάµυλλα –ης (ἡ)
Δάµυλλος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Δαµύλος –ου (ὁ)
Δαµυρία –ίης (ἡ)
Δαµυρίας –ίου (ὁ) –Ποταµός
Δάµυσις –ιος (ὁ)
Δάµυσος –ου (ὁ) –Εἷς τῶν γιγάντων, τα-
χύπους. Μέ τά ὀστά του ὁ Χείρων, ἐπεδί-
ωκεν νά καταστήσει Ἀχιλλέαν ταχύτα-
τον. Ἀντικατέστησεν ἀστράγαλον δεξι_ 

οῦ ποδός Ἀχιλλέως (καέντα ὑπό Θέτιδος) 
µέ τόν τοῦ γίγαντος. Τόν ἀπώλεσεν ὅτε 
εἰς Τροίαν ἐκυνήγα ὁ Ἀπόλλων. Τότε 
ἔπεσεν, ἐπληγώθη καί ἀπέθανεν, Α-Ζ-
606Α, Η-5-771Δ
Δᾶµυς –υος (ὁ)
Δαµώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Κογνίτου –
Φυσικός ἐπιστήµων ὡς καί πεντήκοντα 
ἕτεραι διάσηµαι –Θυγάτηρ Θεανοῦς καί 
Πυθαγόρου, ὡς Δαµώ καί Νυρία ἀναλα-
βοῦσαι µετά µητρός σχολήν µετά θάνα-
τον φιλοσόφου, µαθηµατικός 
Δαµώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Τιµαγένους 
(πιθανός ἀδελφός Δάµωνος) –Μήτηρ 
Βιτάλης πυθαγορίδος θυγατρός Πυθα-
γόρου, Α-Ζ-606Α, Η-5-771Δ
Δαµώι; (ἡ)
Δάµων καί Δήµων –νος (ὁ) –Κυρηναῖος 

ἱστορικός καί µυθολόγος Ἀττικῆς–Ὁ Ἀ-
θηναῖος συγγραφεύς –Ἕτερος συγγρα-
φεύς περί Βυζαντίου –Μουσικός καί σο_ 
φιστής, διδάσκαλος Περικλέους, θεωρη-
τικός µουσικῆς. Περίφηµος διά φιλίαν 
πρός Πυθίαν (ἤ Φιντίαν;), Πυθαγορικός 
µαθητής Συρακούσιος –Υἱός Δαµωνίδου 
ἐξ Ὄαθεν 
Δάµων –νος (ὁ) –(σοφός) –Φίλος Φιντί-
ου (οὕ θέλησε νά ἀντικαταστήσει εἰς θα-
νάτωσιν ὀνοµαστήν φιλίαν ὡς Δανδάµι-
δος καί Ἀµιζώκου) –Πυθαγόριος φιλό_ 

σοφος –Σοφιστής, Ἀβδηρίτου Ἀγαθοκλέ-
ους µαθητής –Δάσκαλος Περικλέους 
–Μουσικός, ὁ Δελφός ὀλυµπιονίκης εἰς 
στάδιον, Α-Ζ-606Α, Η-5-771Δ, 772Δ, Η-
16-499Α
Δαµωνακτίδα –ης (ἡ) 
Δαµωνακτίδας –αο (ὁ) 
Δαµωνακτίδη –ης (ἡ) 
Δαµωνακτίδης –ου (ὁ)
Δαµωνακτίς –ίδος; (ὁ & ἠ)
Δαµῶναξ –κτος (ὁ) –Κλευκράτευς, Νε-
µεονίκης, Πυθιονίκης
Δαµώνασσα –σσης (ἡ)
Δαµώνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δαναοῦ
Δαµωνίδα –ης (ἡ)
Δαµωνίδας –αο (ὁ) –Σπαρτιάτης τις
Δαµωνίδη –ης (ἡ)
Δαµωνίδης –ου (ὁ) –Α-Ζ-606Δ, Η-5-772Δ
Δαµώνιος –ίου (ὁ) –Πατρωνυµικόν Λά-
κρωνος
Δαµώνουσα –σης (ἡ)
Δαµώνων –νος (ὁ) –Σπαρτιάτης µέ πολ-
λάς νίκας, ἱππικάς καί ἱπποδροµιακάς, 
Α-Ζ-606Δ, Η-5-772Α καί Δ
Δαµωπίδα –ης (ἡ)
Δαµωπίδας –αο (ὁ)
Δαµωπίδη –ης (ἡ)
Δαµωπίδης –ου (ὁ)
Δάµως –ω (ὁ)
Δαµωφέλεια –ης (ἡ)
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Δαµωφέλης –ους (ὁ)
Δάν; –νου; (ὁ) –Πατριάρχης Ἰουδαίων 
–Πηγή Ἰορδάνου
Δάνα –ης (ἡ)
Δανά –ᾶς (ἡ) = Δανάη
Δανάα καί Δανάη –ης (ἡ) –(θαλασσο-
κράτειρα;) –Τίτλος ποιήµατος Σιµωνίτου 
Κίου –Μήτηρ Περσέως ἐκ Διός –Θυγά-
τηρ Ἀκρισίου βασιλέως Ἄργους καί Εὐρι-
δίκης –Ἐρωµένη Διός (ὡς χρυσή βροχή), 
γεννᾶ υἱόν Περσέα. Μέ τήν Ἡλιαχτίδα 
Διός πού σκοτώνει Ἀκρίσιον καί ἐπαλη-
θεύει χρησµόν, Ο.Ι.Ξ.319, Α-Ζ-606Δ, Η-7-
1148Δ, Η-17-139Α, Η-18-983Δ
Δανάβη –ης (ἡ)
Δανάβης –ου (ὁ)
Δανάη καί Δανάα –ης (ἡ) –(δύναµις 
νοός, Διάνοια) –Ἑταίρα µέ φίλον τόν Ἐ-
φέσιον Σώφρωνα ὅν ἐπιβουλεύετο καί 
ἑταίρα Λαοδίκη. Ἡ τελευταῖα τοῦ ἐνεπι-
στεύθη τήν πρόθεσιν νά τόν φονεύση. Ἡ 
πρώτη εἰδοποίησεν τόν Σώφρωνα, ὅστις 
προσποιούµενος ὅ,τι τήν συγχωρεῖ, ἀνε-
χώρησε µετά τριήµερον εἰς Ἔφεσον 
Δαναήϊα –ίης (ἡ)
Δαναήϊος –ιου (ὁ)
Δανάης –ου ἤ –ητος; (ὁ)
Δαναΐδαι –ων (αἱ) –Μνηστευθεῖσαι καί 
φονεύσασαι ἐξαδέλφους, υἱούς Αἰγύ-
πτου, πλήν Υπερµνήστρας, ἥτις ἔσωσεν 
Λυγκέα. Κατεδικάσθησαν εἰς Ἄδην, νά 
ἀντλοῦν ὕδωρ πού κατόπιν χύνουν εἰς 
τρύπιον πίθον. Ἦσαν: Ἀγαύη, Ἀδιάντη, 
Ἀδύτη, Ἀκταία, Ἀµοίµη, Ἀµυµώνη, Ἀ-
ναξίβία, Ἀνθήλεια, Ἀρχεδίκη, Ἀστερία, 
Αὐτοδίκη, Αὐτοµάτη, Αὐτονόη, Βεβρύκη, 
Βρύκη, Γλαύκη, Γλαυκίππη, Γόργη, Γορ-
γοφόνη, Δηµοφίλη, Διοξίππη, Δώριον, 
Ἐρατώ, Εὐῒππη, Εὐρυδίκη, Εὐρυθόη, 
Εὐρυνόµη, Ἠλέκτρα, Ἠρώ, Θεανώ, Ἱπ-
ποδάµεια, Ἱπποδίκη, Ἱπποµέδουσα, Ἰσο-
νόη, Ἰτέα, Ἰφιµέδουσα, Καλλιδίκη, Κε-
λαινώ, Κλειτή, Κλεοδώρα, Κλεοπάτρα, 
Κριτοµήδεια, Μνήστρα, Νηλώ, Οἴµη, 
Πειρήνη, Ποδάρκη, Ταλάργη, Ρόδη, Ρο-

δία, Σθενέλη, Σκαιά, Στύγνη, Ὑπερίππη, 
Ὑπερµνήστρα, Φαέθουσα, Φάρη, Φιλο-
δάµεια, Χρυσίππη, Ὠκυπέτη (60 ἀντί τῶν 
50 ἤ 58). Εἰς µίαν ἡµέραν ἐνυµφεύθησαν 
ἅπασαι τούς νικητάς ἀγώνων δρόµου. 
Ὁ γεωγράφος λογογράφος, Μιλήσιος ὁ 
Ἑταῖος, τίς ἐµείωσεν εἰς εἴκοσιν 
Δαναῒδη –ης (ἡ)
Δαναΐδης –ου (ὁ) –Υἱός Δανάης, ὁ Περ-
σεύς
Δαναΐς –ίδος (ἡ) –Γυνή Ἀττική, Α-Ζ-608 
Α, Η-8-137Α
Δαναός –οῦ (ὁ) –(θαλασσοκράτωρ ἤ Δι-
ανοήµων) –Πατήρ Ἀγαύης ἤ Ἀδιάντης 
–Υἱός Βήλου καί Ἀγχινόης (θυγατρός 
Νείλου) ἀδελφός Αἰγύπτου, ἔκγονος Πο-
σειδῶνος –(φοβοῦ τούς Δαναούς κἄν δώ-
ρα φέροντας) –Ἦλθεν ἐξ Αἰγύπτου 
εἰς Ἄργος καί ἔγινε γενάρχης Δαναῶν 
(Ἑλλήνων). Πατήρ 50 θυγατέρων µνη-
στευθεισῶν τούς υἱούς Αἰγύπτου καί 
θανατώσαντας αὐτοῦς, πλήν µιᾶς, Α-Ζ-
608Δ, Η-5-774Α καί Δ, Η-12-613Δ, Η-18-
880Δ 
Δάναπρις –εως (ὁ) –Ὁ ποταµός Δνείπε-
ρος
Δάνασσις –ιος (ὁ)
Δάνατι καί Δανάη (ἡ)
Δανδαῖα –ης (ἡ)
Δανδαῖος –ου (ὁ)
Δανδαῖτις –ιδος (ἡ)
Δανδάκη –ης (ἡ)
Δάνδαµις –ιδος; (ὁ) –Φιλόσοφος –Σκύ-
θης, φίλος Ἀµιζόκου –Σοφός Ἰνδός –Βα-
σιλεύς Βραχµάνων
Δανδάξαρθος –ου (ὁ)
Δανδάτα –ης (ἡ)
Δανδᾶτος –ου (ὁ)
Δάνδη –ης (ἡ)
Δάνδης –ου; (ὁ)
Δάνδις –ιος; καί Δάνδης (ὁ) –Ἀργεῖος 
–Ὀλυµπιονίκης εἰς στάδιον καί δίαυλον, 
Νεµεονίκης
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Δάνδουσα –σης (ἡ)
Δάνδων –νος (ὁ)
Δανέουσα –σης (ἡ)
Δανέων –νος; (ὁ)
Δάνη –ης (ἡ)
Δάνης –η ἤ –ητος (ὁ)
Δάνθουσα –σης (ἡ)
Δάνθων –ωνος (ὁ)
Δανιήλ –ου (ὁ) –(θεία δίκη) –Προφήτης 
–Ἅγιος –Χριστιανικόν ὄνοµα
Δανιηλίς –ίδος (ἡ)
Δανίηλος –ου (ὁ)
Δανιθάλη καί Δανιθάλεια –ης (ἡ)
Δανιθάλης –εος (ὁ)
Δανίτη –ης (ἡ)
Δανίτης –ου (ὁ) –Ποταµός
Δάνκλη καί Δάνκλα ἀντί Ζάγκλη –ης 
(ἡ) –(δρεπάνι)
Δάνκλης –ου (ὁ)
Δανοκράτεια –ης (ἡ)
Δανοκράτης –ους (ὁ)
Δάνος –ου (ὁ)
Δανούβια –ίης (ἡ)
Δανούβιον –ίου (ἡ)
Δανούβιος –ίου καί Δάνουβις –ιος (ὁ) 
–Ποταµός Ρωµαίων, ὁ Ἵστρος ὑπό Ἑλ-
λήνων
Δάνουσις –ιος (ὁ)
Δάντη –ης (ἡ)
Δάντης –ου (ὁ)
Δαντώ –οῦς (ἡ) –(δηµιουργός) –Ἱταλός 
ποιητής –(θεία κωµωδία)
Δάξα –ης (ἡ)
Δάξιµος –ου (ὁ)
Δάξος καί Δάξας –ου (ὁ)
Δάολκος –ου (ὁ)
Δαονός –οῦ (ὁ) –Βοσκός πού βασίλευσε 
δέκα “σάρους” (3.600 ἡµέρας)
Δαορθώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Ἰλλυριοῦ 

υἱοῦ Κάδµου καί Ἁρµονίας, ἐγγονή Κύ-
κλωπος Πολυφήµου καί Γαλάτειας
Δᾶος καί Δάος –ου (ὁ) –(βυζαίνων;) –
Ὄνοµα δούλων παρά κωµωδίαν “Ἀσπί-
δα” καί “δύσκολον”  Μενάνδρου, Η-13-
245Α
Δάουσα –σης (ἡ)
Δαούχις –ιος; (ὁ) –Πέρσης
Δαοῦχος –ου (ὁ) –Ἡγεµών Περσῶν
Δάοχος –ου (ὁ & ἡ) –(µοιχός) –Θεσσαλός 
–Υἱός, Ἁγία –Πατήρ Σισύφου Η-5-797Δ, 
Η-12-653Α
Δάπης –ου (ὁ)
Δάπυξ –υγος (ὁ)
Δάρα –ης (ἡ)
Δαραανῶν –ντος; (ὁ)
Δαραβούσα –σης (ἡ)
Δαραβών –νος; καί Δράβος –ου (ὁ) –Πο-
ταµός καί ουχί Ναρανών
Δαράδα –ης (ἡ)
Δαράδαξ –κος (ὁ)
Δαραδάξ καί Δαράδαξ –κος (ὁ) –Ποτα-
µός Συρίας
Δαράδας καί Δάραδος –ου (ὁ) –Ποτα-
µός εἰς Ἀφρικήν, σήµερον Σενσγάλας 
Δάρανδος –ου (ὁ) = Τάρανδος 
Δάρας –αδος (ὁ) –Ποταµός
Δαρβῖνος –ου (ὁ) –Ἐξελληνισµένον τό 
ὄνοµα τοῦ Δάρβιν, γνωστοῦ ὡς ἰδρυτοῦ 
ἐξελικτικῆς θεωρίας. Ἀληθῆς ὅµως θε-
µελιωτής τῆς ἐξελικτικῆς βιολογίας προ-
λαµβάνων τόν Δαρβῖνον ἦτο ὁ Ἀναξί-
µανδρος
Δαργαµάνη –ης (ἡ)
Δαργαµάνης ή Δαργουµένης –ου (ὁ) 
–Ποταµός πηγάζων ἐκ πηγῶν Κώα
Δαργαµένη –ης (ἡ)
Δαργαµένης –ους (ὁ)
Δάργιδος –ου (ὁ) –Ποταµός τανῦν Μεσ-
σιέτ
Δάργις –ιδος (ὁ)
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Δάργοιδος –ου (ὁ)
Δάρδα –ης (ἡ)
Δαρδάνα –ης (ἡ)
Δαρδανειός –οῦ (ὁ)
Δαρδανεύς –έως (ὁ) –Λευκανός φιλόσο-
φος Πυθαγορικός
Δαρδανία –ης (ἡ) –Τρωϊκή
Δαρδανίδη –ης (ἡ)
Δαρδανίδης –ου (ὁ) –Υἱός ἤ ἀπόγονος 
Δαρδάνου, ὁ Πρίαµος, Ο.Ι.Γ.303, Λ166
Δαρδανίη –ης (ἡ) –Ο.Ι.Υ.216
Δαρδάνιος –ίου (ὁ)
Δαρδανίουσα –σης (ἡ)
Δαρδανίς –ίδος (ἡ) –Ὄνοµα αὐλητρίδος 
–Θυγάτηρ Ἀχέροντος, βασιλέως Ἡρα-
κλείας Πόντου. Μέ Ἡρακλή γεννᾶ Ποι-
µένα καί ἀποθνήσκουν µήτηρ καί τέ-
κνον. Ὁ Ἀχέρων πνίγεται ἀπό θλήψιν 
καί λαµβάνη τό ὄνοµα ὁ ποταµός 
Δαρδανίων –νος (ὁ) –Ἀπόγονος Δαρδά-
νου
Δάρδανος –ου (ὁ) –Υἱός Διός καί Ἡλέ-
κτρας Ἀρκαδικῆς θυγατρός Ἄτλαντος 
–Ἀδελφός Ἰταίωνος κεραυνωθέντοςὑπό 
Διός –Θεµελιωτής Τροίας –Πατήρ Γανυ-
µήδη –Ἀνήρ Βατ(τ)είας, θυγατρός Τεύ-
κρου –Μέ Βάτια γεννᾶ Τρώα καί Ἐριχ-
θόνιον –Κάβειρος (θεότης) –Τρώς υἱός 
Βίαντος φονευθέντος ὑπό Ἁχιλλέως–
Γενάρχης Τρώων –Στωϊκός φιλόσοφος 
–Πατήρ Τιµώνακτος Ἰσθµιονίκου, Νεµε-
ονίκου –Ἐπί Δαρδάνου, ὁ δεύτερος κα-
τακλυσµός, ὁ καί Κραναοῦ καλούµενος.
O.I.Y.460Y, 215219, 304, A-Z-630A, H-5-
801 Δ, 802Α, Η-15-371Α, Η-17-880Δ
Δάρδας –ου (ὁ)
Δάρδης –ητος; (ὁ) –Ποταµός
Δαρδωνίδα –ης (ἡ)
Δαρδωνίδας –αο (ὁ)
Δαρδωνίδη –ης (ἡ)
Δαρδωνίδης –ου (ὁ)
Δαρδωπίδα –δης (ἡ)

Δαρδωπίδας –αο (ὁ)
Δαρδωπίδη –ης (ἡ)
Δαρδωπίδης –ου (ὁ)
Δαρέη –ης (ἡ)
Δαρέης –ου (ὁ)
Δαρεῖα –ης (ἡ) –Βασίλισσα Περσίας –Χρι-
στιανή –Ἁγία Ἀθηναῖα φιλόσοφος διά 
βίας πανδρευθείσα Χρύσανθον υἱόν Πο-
λέµωνος συγκλητικοῦ ἄρχοντος Ἀλε-
ξανδρείας. Ὁσία (19 Μαΐου), Α-Ζ-630Α, 
Η-5-802Α
Δαρειαῖος –ου (ὁ) = Δαριῆος
Δαρεικός –οῦ (ὁ)
Δαρειογένεια –ης (ἡ)
Δαρειογενής –οῦς (ὁ)
Δαρειογέννητος –ου (ὁ) = Ξέρξης
Δαρεῖος –ου (ὁ) –(ἐκ τοῦ Περσικοῦ Dara =  
Βασιλεύς) (Δραστήριος ἐκ τοῦ Περσικοῦ 
Νταραγιαβού = Darayavdu) –Βασιλεύς 
Περσῶν σύζυγος Παρισάτιδος, πατήρ 
Κύρου καί Ἀρταξέρξου, Ἀριαβίγνου, Ἀ-
ριαµένου –Ὁ Β’, ὁ Νόθος, υἱός Ἀρσίκας, 
Κύρου, Ὀστάνης, Ὀξάθρης –Ὁ µέ σύζυ-
γον θυγατέραν Γωβρύου εἶχεν τρεῖς υἱούς 
µέ µεγαλύτερον Ἀρτοβαζάνην. Μέ Ἄτοσ-
σαν θυγατέραν Κύρου εἶχεν τέσσαρες 
υἱούς µέ µεγαλύτερον Ξέρξην. Τόν ἐφό-
νευσαν Βῆσσος καί Ἀριοβαρζάνης 
Δάρες –ου; (ὁ)
Δαρέτια –ης (ἡ)
Δαρέτιος –ίου (ὁ)
Δαρεύς –έως (ὁ)
Δαρηνή –ῆς (ἡ)
Δαρηνός –οῦ (ὁ)
Δάρης –ητος (ὁ) –Τρώς ἐπίσηµος, πατήρ 
Ἰδαίου καί Φηγέως, ἱερεύς Ἡφαίστου 
–Ποιητής, Ο.Ε.9, 27, Α-Ζ-632Α, Η-9-799Δ, 
Η-14-782Α-Η-18-198Α
Δαρητίδη –ης (ἡ)
Δαρητίδης –ου (ὁ)
Δάρθα –ης (ἡ)
Δαρία –ης (ἡ)
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Δαριάν καί Δαριάνας –α; (ὁ) –Πέρσης
Δαρίας –ίου (ὁ) 
Δαριαύσα –σης (ἡ)
Δαριδαῖα –ης (ἡ)
Δαριδαῖος –ου (ὁ)
Δαρίκια –ης (ἡ)
Δαρίκιος –ίου (ὁ)
Δαρική –ῆς (ἡ)
Δάρικός –ου (ὁ)
Δάρις –ιδος (ὁ) –Εἶχε παιδαγωγόν τόν 
Ἀρχιάλαν –Μέ Φιλοδάµειαν γεννᾶ Ἑρ-
µήν
Δαριστάνη –ης (ἡ)
Δαριστάνης –ου (ὁ)
Δάρκα –ης (ἡ)
Δάρκης –ου (ὁ)
Δαρµάριος –ίου (ὁ) –Ἐπώνυµον γνω-
στοῦ κωδικογράφου
Δαρµασκός –οῦ (ὁ) = Δερµασκός
Δάρνακας –ου (ὁ) –Γενάρχης Ἑλληνικῆς 
φυλῆς δωρικῆς καταγωγῆς περιοχῆς Σερ-
ρῶν (Ἰ. Κακριδής)
Δάρος –ου (ὁ)
Δάρρουσα –σσης (ἡ)
Δάρρων –νος (ὁ) =  Θάρρων –(ἐκ τοῦ δέρη =  
τράχηλος) Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ –Θεός 
ὑγιείας (ἰατρικῆς), παρά Μακεδόνων –
Καλός δαίµων ἀναρρώσεως, ἐξ ἀκολου-
θίας Ἀσκληπιοῦ, Τελέσφορος ἐν Περγά-
µω, Εὐηµερίων ἐν Σικυώνι, Α-Ζ-632Δ, Η 
-5-804Δ
Δαρύπα –ης (ἡ)
Δάρυπος –ου (ὁ)
Δαρχωνίδα –δης (ἡ)
Δαρχωνίδας –αιο (ὁ)
Δάρωγος –ου (ὁ)
Δᾶς –δᾶ; (ὁ)
Δασαµάνδρα καί Δαµασάνδρα καί Τι-
µάνδρα–ης (ἡ)
Δασάµανδρος –ου (ὁ)

Δασέα –ης (ἡ)
Δασέας –ου (ὁ)
Δασεάτας –ου (ὁ) –Υἱός Λυκάονος
Δασεάτη –ης (ἡ)
Δασεῖα –ης (ἡ)
Δασεῖος –ου (ὁ)
Δάσηλα –ης (ἡ)
Δασηλίς –ιδος (ἡ)
Δάσηλος –ου (ὀ)
Δασίµα –ης (ἡ)
Δασίµιος –ίου (ὁ)
Δάσια –ίης (ἡ)
Δάσιµος –ου (ὁ)
Δασίναος καί Δεσάνας καί Δορσάνας 
–ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρακλέους ὑπό Ἰν-
δῶν
Δάσιος –ίου (ὁ) –Χριστιαν. ὄνοµα ἁγίου
Δασιώτα –ης (ἡ)
Δασιώτης –ου(ὁ) –Βυζαντινός
Δασκάδα –δης (ἡ)
Δασκάδας –αιο (ὁ) 
Δασκοῦσα –ης (ἡ)
Δασκύλη –ης (ἡ)
Δασκύλης –ου (ὁ) –Πατήρ Γύλου βασιλ.
Λυδῶν
Δάσκυλος –ου (ὁ) –Πατήρ Πριόλα –Υἱ- 
ός Γύγου –Πατήρ Λύνου, βασιλέως Μυ-
σίας
Δάσκουσα –σης (ἡ)
Δάσκων –νος; (ὁ) –Συρακούσιος κτίστης 
Καµαρίνης, Α-Ζ-635Α, Η-5-808Α, Η-13-
248Δ
Δάσµη –ης (ἡ)
Δάσµος –ου (ὁ) –(διανοµεύς;)
Δάσµουσα –σης (ἡ)
Δάσµων καί Δέσµων –νος (ὁ) –Κορίν-
θιος ὀλυµπιονίκης εἰς στάδιον
Δάσουσα –ης (ἡ)
Δασπλῆς –ῆτος (ἡ) –(φοβερά) –Ἐπίθε-
τον Χαρύβδεως
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Δασπλῆτες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινύων
Δασπλῆτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέ-
µιδος µέ συνώνυµον: Ήσυχος –Ἐπίθετον 
Ἑκάτης –Ἐπίθετον Ἐρινύος –Ἐπίθετον 
Σελήνης µέ συνώνυµον: Ἥσυχος
Δασσαρώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Ἰλλυριοῦ, 
ἐγγονή κύκλωπος Πολυφήµου, ἀδελφή 
Δαορθοῦς καί Παρθοῦς, Α-Ζ-636Δ, Η-5-
810Α
Δασσίλια –ης (ἡ)
Δασσίλιος καί Δασύλλιος –ίου (ὁ) –Ἐ-
πίθετον Διονύσου
Δάσσος –ου (ὁ)
Δάσσουσα –ης (ἡ)
Δάσσων –νος (ὁ)                              
Δάστα –ης (ἡ)
Δαστάµη –ης (ἡ)
Δαστάµης –ου (ὁ) –Ἡττηθείς πρό τῆς 
Σίφνου, Η-7-536Α
Δάστας –ου (ὁ)
Δαστώ –οῦς (ἡ)
Δασύκναµος –ου (ὁ) –(ὁ µέ τριχωτάς 
κνήµας) –Ἐπίθετον Πανός
Δασυκνάµουσα –σης (ἡ)
Δασυκνάµων –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Πα-
νός
Δασύλια –ης (ἡ)
Δασύλιος –ίου (ὁ)
Δασύλλια –ης (ἡ)
Δασύλλιος –ίου (ὁ)
Δασυµένεια –ης (ἡ)
Δασυµένης –ου (ὁ)
Δάσυος –ύου (ὁ)
Δασύστερνος –ου (ὁ) –(ὁ ἔχων δασύ 
στέρνον) –Ἐπίθετον Πανός
Δάσων –ωνος (ὁ)
Δᾶτα –ης (ἡ)
Δατᾶ –ῆς (ἡ)
Δατάµας –αντος (ὁ)
Δατάµεια –ης (ἡ)

Δατάµης –εος (ὁ) –Πέρσης Καπαδόκης, 
στρατηγός, υἱός Καµισσάρου
Δατᾶς –ᾶ (ὁ)
Δαταφέρνη –ης (ἡ)
Δαταφέρνης –ου (ὁ) –Πέρσης στρατη-
γός –Εὐγενής Σογδιανῆς
Δάτη –ης (ἡ)
Δάτης –ου (ὁ) –Πέρσης, συναρχηγός µέ 
Ἀρταφέρνην, εἰς δευτέραν Περσικήν ἐκ-
στρατείαν κατά Ἑλλάδος
Δατητᾶ –ῆς (ἡ)
Δατητᾶς –ᾶ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Δατιανή –ῆς (ἡ)
Δατιανός –οῦ (ὁ)
Δατίβη –ης (ἡ)
Δατῖβος –ου (ὁ)
Δατίς –ιδος (ἡ) 
Δάτις –ιος καί Δᾶτις –ιδος (ὁ) –Πέρσης 
Σατράπης νικηθείς εἰς Μαραθῶνα –Πα-
τήρ Τιθαίου
Δᾶτος –ου καί Δάτος –ου (ὁ) –Μέ χρυ-
σωρυχεία εἰς Θράκην, Η-12-159Α
Δάτουσα –σης (ἡ)
Δατύα –ης (ἡ)
Δατύας –ου (ὁ)
Δατυϊάδη –ης (ἡ)
Δατυϊάδης –ου (ὁ)
Δάτυννα –ης (ἡ)
Δάτυννος –ου (ὁ)
Δάτυος –ου (ὁ)
Δάτυς –υος (ὁ)
Δάτων –νος (ὁ)
Δαυδάτα –ης (ἡ)
Δαυδᾶτος –ου (ὁ)
Δαυείδ; (ὁ)= Δαβίδ
Δαύη –ης (ἡ)
Δαυΐδ (ὁ) –(προσφιλής ἀγαπητός) καί 
χριστιανικόν –Ἰουδαϊκόν –Ὁ Ὅσιος Δα-
υΐδ = µοναστηράκι εἰς ἄνω πόλιν Θεσ/νί-
κης κτισθέν ὑπό θυγατρός Γαλερίου. 

ÄÁÕÉÄ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    7�

Ἐλεγετο καί Αγία Ματρόνα καί Μονή 
Σωτῆρος Χριστοῦ καί Ὅσιος (νέον) καί 
Σουλατζᾶ Κεραµιντίν Τζαµί (ἐπί Τουρ-
κοκρατίας)
Δαυῒδη –ης (ἡ)
Δαυΐδης –ου (ὁ)
Δαυλία –ης (ἡ)
Δαυλιάς –άδος (ἡ) –Βασιλεύς Δαυλίδος, 
ἐπίθετον Φιλοµήλας, ἀδελφῆς γυναικός 
Τηρέως, µεταµορφωθείσα εἰς χελιδόνα. 
Ἡ ἀδελφή της Πρόκνη, µεταµορφώθη 
εἰς ἀηδόνα, ἐκλήθη Δαυλίς –Ἐπίθετον 
Ἀηδόνος
Δαυλιεύς –έως (ὁ) –Ἐπώνυµον Ὀρέστου, 
ἀνατραφέντος ὑπό Στροφίου βασιλέως 
Δαυλίδος, Η-15-12Δ
Δαύλιος –ίου (ὁ) –Βασιλεύς Κρίσπης, οἰ-
κιστής Μεταποντίου Ἰταλίας, Α-Η-8Δ, 
Η-5-816Α, Η-7-1172Δ
Δαυλίς –ίδος (ἡ) –Νύµφη θυγάτηρ Κη-
φισσοῦ –Ἡ Πρόκνη µεταµορφωθήσα εἰς 
ἀηδόνα Ο.Ι.Β.520 
Δαῦλος –ου (ὁ)
Δαυνία –ης (ἡ) –Ὄνοµα ἄρκτου, ἥν ἠµέ-
ρωσεν Πυθαγόρας, θωπεύων καί ταῒ-
ζων µέ ἄρτον ἐκ κριθῆς
Δαῦνος καί Δαυνός –ου (ὁ) –Βασιλεύς 
Ἀπουλίας, πατήρ Εὐΐππης, υἱός Λυκάο-
νος καί ἀδελφός Ἰάπυγος καί Πευκητίου. 
–Ὁ Διοµήδης µετά τήν ἄπιστη σύζυγον 
Αἰγιαλείαν, ἐλθών εἰς Δαῦνον τόν ἐστή-
ριξεν στρατιωτικά καί ἐνυµφεύθη µίαν 
θυγατέραν του, τήν Εὐϊππην, µέ ἥν γεν-
νᾶ Διοµήδην
Δαυρίσης –ου (ὁ) –Γαµβρός Δαρείου Ὑ-
στάσπους, στρατηγός πού µέ Ὑµαίη καί 
Ὀτάνη στρατηγούς, ἀνέλαβον νά κατα-
στείλουν Ἰωνικήν ἐπανάστασιν –Ἴσως 
διάδοχος Οἰβάρου
Δαύχνας –ου (ὁ)
Δάφαντα –ης (ἡ)
Δάφαντις –ιδος (ὁ;)
Δάφαντος –ου (ὁ)

Δαφέρνη –ης (ἡ)
Δαφέρνης καί Ἀρταφέρνης –ου (ὁ)
Δαφίδα –δης (ἡ)
Δαφίδας –αο (ὁ) –Γραµµατικός ὁ Τελ-
µισσεύς –Συγγραφεύς
Δαφίστα –ης (ἡ)
Δαφίστας –ου (ὁ)
Δαφίτα –ης (ἡ)
Δαφίτας –αο (ὁ) –Ποιητής  γραµµατικός 
–Συγγραφεύς
Δαφίτη –ης (ἡ) 
Δάφνα –ης (ἡ)
Δαφναγόρα –ης (ἡ)
Δαφναγόρας –ου (ὁ) –Μουσικός τις 
Δαφναγόρη –ης (ἡ)
Δαφναῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος 
–Θυγάτηρ Γῆς
Δαφναῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
–Πατήρ Δηµώνακτος ἀθλητοῦ
Δάφνας –ου (ὁ)
Δάφνη καί Μαντώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ 
Τειρεσίου ἐκ στρατεύσασα εἰς Θήβαν 
µετ΄ἐπιγόνων. Αἰχµαλωτισθείσα, ἐστά-
λη δῶρον εἰς ναόν Ἀπόλλωνος, ὅστις τήν 
κατέστησε περίφηµον µάντιν –Θυγάτηρ 
Ἀµύκλα καί Διοµήδης Λακεδαιµονία, Η-
5-818Α καί Δ, Η-9-396Α, Η-10-818Α
Δάφνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Γαλατείης 
καί Λάµπου ἥν ἠράσθη Λεύκιππος, υἱός 
Οἰνοµάου. Διά νά τόν ἀποφύγει µετεµορ-
φώθη ὑπό Λητοῦς –Ἀπό παρθένον εἰς 
νεανίαν, κατά παράκλησιν τῆς µητρός 
της προς τήν θεάν. 
Δάφνη –ης (ἡ) –Ἱέρεια –Θυγάτηρ Πη-
νειοῦ ἤ Γῆς καί Λάδωνος, µεταµορφω-
θεῖσα (ὑπό µητρός Γαίης) εἰς φυτόν, 
διωκοµένη ὑπό Ἀπόλλωνος, ὅστις τήν 
ἠράσθη –Νύµφη Δρυάς, πρόµαντις ἐν 
Δελφοῖς πρό τῆς Πυθίας –Πρῶτος ἄν-
θρωπος τῆς Γῆς, κατά ἱστορικούς, Η-5-
818Α, Η-7-1150Α, Η-14-678
Δαγνῆα –ης (ἡ)
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Δαφνῆος –ου (ὁ)
Δάφνης –ου (ὁ)
Δαφνηφόρος –ου (ὁ) –(ὁ φέρων δάφνην, 
τιµάς) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Δάφνι; (ἡ) –Σύζυγος Ποπιλλίου Ἡλίου
Δαφνία καί Δαφναῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἀρτέµιδος
Δαφνιαῖα –ης (ἡ)
Δαφνιαῖος καί Δαφναῖος –ου (ὁ) –Ἐπί-
θετον Ἀπόλλωνος, Α-Η-9Α καί Δ, Η-5-
817Α καί Δ
Δαφνιανή –ῆς (ἡ)
Δαφνιανός –οῦ (ὁ)
Δαφνική –ῆς (ἡ)
Δαφνικός –οῦ (ὁ)
Δάφνιος –ίου (ὁ)
Δαφνίουσα –σης (ἡ)
Δάφνις καί Δαφνίς –ίδος (ἡ) –(δαφνο-
κούκουτζον ) –Μήτηρ ἑταίρας Λύρας, ἥν 
ὤθουσε νά γίνη ἑταίρα, διά νά ἀποφύ-
γουν πτώχειαν –Μία ἑταίρα
Δάφνις –ιδος (ὁ & ἡ) –Ποιµήν –Ἀβηδυνός 
–Νύµφη –Μιλήσιος ἀρχιτέκτων –Μυθι-
κός ἥρως Σικελίας –Υἱός Ἑρµοῦ καί 
νύµφης γεννηθείς ἐν Σικελία, πολύ ὡ-
ραῖος, διδαχθείς αὐλόν ὑπό Πανός. Τόν 
ἠράσθη Νύµφη, ἡ Ἐχιναΐς καί ἐκ ζηλο-
τυπίας τόν µετεµόρφωσεν εἰς λῖθον –
Ποιητής βουκολικῶν ἀσµάτων –Τέκνον 
Γῆς καί Λάδωνος –Τόν ἠράσθη ὁ Θεός 
Ἀπόλλων, Α-Η-14Α, Η-9-548Δ, Η-14-22 
Α, Η-16-1013Δ
Δαφνίτη –ης (ἡ)
Δαφνίτης –ου (ὁ)
Δαφνίων –νος (ὁ)
Δαφνογηθής –έος; (ὁ) –Συνώνυµον Δι-
ογενής –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Δαφνοκόµα –ης (ἡ)
Δαφνοκόµης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος
Δαφνοπάτη –ης (ἡ)
Δαφνοπάτης –ου (ὁ)

Δαφνοπόλεια –ης (ἡ)
Δαφνοπώλις –εως; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος
Δάφνος –ου (ὁ) –(ἡ δάφνη) –Ποταµός 
Λοκρίδος –Ἑφέσιος ἰατρός –Συγγραφεύς 
–Ρωµαϊκόν
Δαφνοῦς –οῦντος (ὁ)
Δάφνουσα –σης (ἡ)
Δαφνουσία –ης (ἡ)
Δαφνούσιος –ίου (ὁ)
Δαφνουσίς –ίδος (ἡ)
Δάφνων –νος (ὁ)
Δαφοινεύς –έως (ὁ) –(βαθέως ἐρυθρός) 
–Δαίµων Ἑλληνικῆς µυθολογίας, ὅστις 
µετά πατρός καί ἔνδεκα ἀδελφῶν του, 
ἐβοήθησαν Διόνυσον κατά Ἰνδῶν (Νόν-
νος) –Ἐπίθετον Πανός, Α-Η-15Δ, Η-5-
825Δ
Δαφοινός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Δαχιναβάδεια –ης (ἡ)
Δαχιναβάδης –ου (ὁ)
Δάχις –ιδος (ὁ) –Υἱός τοῦ Νικασίδος
Δαψιλεύς –έως (ὁ) –(ἄφθονος) –Στρατη-
γός Κίου, υἱός Σωκράτους –Πατήρ Σω-
σικλέους
Δαψιλιανή –ῆς (ἡ)
Δαψιλιανός –οῦ (ὁ)
Δάων –νος; (ὁ)
Δαώς –ῶ (ὁ)
Δαώτίµη –ης (ἡ)
Δαώτιµος –ου (ὁ)
Δεαδότα –ης (ἡ) –(δεά = θεά)
Δεαδότας –ου (ὁ)
Δεαδώρα –ης (ἡ)
Δεάδωρος –ου (ὁ)
Δεάθεµις –ιδος (ὁ & ἡ)
Δεάλκεια –ης (ἡ)
Δεάλκης –ου; (ὁ)
Δέαλκος –ου (ὁ)
Δεάναξ –κτος (ὁ)
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Δεάνασσα –ης (ἡ)
Δέβαλλα –ης (ἡ)
Δέβαλλος –ου (ὁ)
Δεββώρα καί Δεβώρα –ης (ἡ)
Δεβελτός –οῦ (ὁ)
Δεβόλης καί Δέβολι –ου; (ὁ) –Ποταµός 
Ἀλβανίας
Δεγγιζίχ –ου; (ὁ)
Δέγµενη –ης (ἡ)
Δέγµενος –ου (ὁ) –Τοξότης Ἐπειῶν, µο-
νοµαχήσας µέ Πυραίχµην, Α-Η-17Δ, Η-
5-828Δ
Δέγµος –ου (ὁ) –Υἱός Φιλίππου τινός
Δεδάλκη –ης (ἡ)
Δέδαλκος –ου (ὁ) –Ἰδρυτής βασιλεύς Βι-
θυνίας, πατήρ Βοτύρα, πάππος Βίαντος, 
προπάππος Ζιποίτος
Δέδµασα –ης καί Μέδµασα (ἡ)
Δεδµασεύς –έως (ὁ)
Δεδορκώς –ωτος (ὁ) –(ὀξυδερκής) –Ἐπί-
θετον Πριάπου
Δέδυµις –ιος; (ὁ)
Δεηρά –ᾶς (ἡ)
Δεῖα –ης (ἡ)
Δεῒαλκη –ης (ἡ)
Δεΐαλκος –ου (ὁ)
Δείας –ου (ὁ)
Δειδᾶ –ῆς (ἡ)
Δειδᾶς –οῦ; (ὁ)
Δείδας καί Δίδας –ντος (ὁ) –Αἰγύπτιος 
Ὀλυµπιονίκης εἰς πυγµήν
Δείδια –ης (ἡ)
Δείδιος –ου (ὁ)
Δείθουσα –σης (ἡ)
Δείθων –νος (ὁ) –Μαραθώνιος
Δειδιανή –ῆς (ἡ)
Δειδιανός –οῦ (ὁ) –Μακεδονικόν
Δειδώ καί Διδώ –οῦς (ἡ)
Δεικασίτια –ης (ἡ)

Δεικασίτιος –ίου (ὁ)
Δεικηλίκτα –ης (ἡ)
Δεικηλίκτας καί Δικηλιστής –ου (ὁ) 
–(ὁ χυδαῖα ὑποκρινόµενος) –Πλαστόν 
Δείκιρος –ου (ὁ)
Δεικνῦσα –σης (ἡ) –(ἀποδεικνύουσα) 
–Ἐπίθετον Τύχης µέ συνώνυµον: Γραῦς
Δεϊκράτεια –ης (ἡ)
Δεικράτεια –ης (ἡ)
Δεϊκράτης –ητος (ὁ)
Δεικράτης –ητος (ὁ)
Δείκτη –ης (ἡ)
Δείκτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Δείλα –ης (ἡ)
Δείλαια –ης (ἡ)
Δείλαιος –ου (ὁ) –(ταλαίπωρος) –Ἐπίθε-
τον Ἔρωτος
Δείλας –αντος (ὁ)
Δειλή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Δείλη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Δείµα –ης (ἡ)
Δειµαινέτη –ης καί Δηµανέτη (ἡ)
Δειµαίνετος –ου (ὁ) –Πατήρ Τιµάρχου
Δειµάλη –ης (ἡ)
Δειµάλης –ου (ὁ)
Δειµανέτη καί Δηµαινέτη –ης (ἡ) –Ἀ-
θηναία σύζυγος Ἀρχιτέλους
Δειµανέτης –ου (ὁ)
Δειµάντια –ης (ἡ)
Δειµάντιος –ίου (ὁ) –(ἐµπνέων φόβον) 
–Ἐπίθετον Διός
Δειµάρα –ης (ἡ)
Δειµάρης –ου (ὁ)
Δειµαρίς –ίδος; (ὁ)
Δεῖµας –αντος (ὁ) –(τροµερός ) –Ἥρως –
Βασιλεύς Ἀρκαδίας, Α-Η-20Α, Η-5-833Α
Δείµας –αντος (ὁ) –Συνώνυµον: Παγ-
κρατής –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Δειµάτια –ίης (ἡ)
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Δειµάτιος –ίου (ὁ) –(ὁ ἐκφοβῶν) –Ἐπίθε-
τον Διός
Δειµαφίς –ίος (ὁ) 
Δειµάχα –ης (ἡ)
Δειµαχίς –ίδος; (ἡ)
Δείµαχος –ου (ὁ)
Δεῖµις καί Δεῖνις –ιος (ὁ)
Δεῖµος –ου (ὁ) –Ἐνσάρκωσις φρίκης πο-
λέµου 
Δεῖµος καί Φόβος –ου (ὁ) –Ἵπποι Ἄρεως 
–(δειλός, φόβος) –Διά τόν πλανήτην Ἄ-
ρην εἶναι τεχνητοί δορυφόροι (ὅρα Φό-
βος) –Μέ ἐπίθετον Ἐριπτοίητος, Ο.Ι.Δ. 
440, Λ37, Ο119, Α-Η-20Δ, Η-7-1151Δ, Η-
18-293Δ
Δεινά –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπί-
θετον Ἀφροδίτης
Δείνα καί Δεῖνα –ης (ἡ) –(µία κάποια) –
Θυγάτηρ Ἰακώβ, ἀτιµασθείσα ὑπό υἱοῦ 
Ἐµµώρου, βασιλέως Σικίµου, διά τοῦτο 
οἱ ἀδελφοί της τόν ἐφόνευσαν –Ἰουδαϊ-
κόν ὄνοµα, Η-6-812Δ
Δειναγόρα –ης (ἡ)                   
Δειναγόρας –ου (ὁ) –Γλύπτης
Δειναγόρης –ητος (ὁ) –Ἀναθέτης
Δειναί –ῶν (αἱ) –Ἐπίθετον Εἰλειθυίων –
Ἐπίθετον Ἐρινῦν µέ συνώνυµον: ἱέρειαι 
–Ἐπίθετον Κῆρων
Δειναῖα –ης (ἡ)
Δειναῖος ἤ Δεινίας –ου (ὁ) –Ἀρχηγός 
Χαλκηδονίων, διάδοχος Βύζαντος
Δεινάκουσα –σης (ἡ)
Δεινακώ –οῦς (ἡ)
Δεινάκων –νος; (ὁ)
Δειναρέτη –ης (ἡ)
Δεινάρετος –ου (ὁ)
Δεινάρχη –ης (ἡ)
Δειναρχίς –ίδος (ἡ)
Δείναρχος –ου (ὁ) –(τροµερός ἡγέτης) –
Συγγραφεύς –Ὑπόδειγµα ρήτορος Ἀθη- 
ναίου –Κορίνθιος, υἱός Σωστράτου, ρή-

τωρ καί µαθητής Θεοφράστου, ἐχθρός 
Δηµοσθένους, εὔνους Φιλίππου –Υἱός 
Σωκράτους –Ἀντίπαλος Δηµοσθένους –
Ὁ Πάριος Πυθαγορικός φιλόσοφος –Δή-
λιος, Α-Η-21Α, Η-16-499Α, Η-7-1053Δ, Η-
11-240Δ, Η-13-255Δ
Δεινέα –ης (ἡ)
Δεινέας –ου (ὁ)
Δείνη (θεόν) ἤ Λέρνη ἤ Ἀνάβολος –ου 
(ὅµηρος) (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθε-
τον Ἐρινύος µέ συνώνυµον: Δράκαινα 
–Ἐπίθετον Ἔριδος –Ἐπίθετον Λύπης, Η 
-12-245Δ
Δεινή –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς   –Ἐπίθε-
τον Ἀνάγκης –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος –Ἐπί-
θετον Θέτιδος –Ἐπίθετον Καλυψοῦς µέ 
συνώνυµον: Εὐπλόκαµος καί θυγάτηρ –
Ἐπίθετον Κίρκης µέ συνώνυµον: Εὐπλό-
καµος –Ἐπίθετον Νεµέσεως –Ἐπίθετον 
Ποδάγρας –Ἐπίθετον Χαρύβδεως
Δεινῆς –ῆος (ὁ)
Δεινία –ης (ἡ)
Δεινιάδα –ης (ἡ)
Δεινιάδας –ου (ὁ) –Ἡγεµών στόλου, Λα-
κεδαιµόνιος, Α-Η-21Α
Δεινιάδη –ης (ἡ)
Δεινιάδης –ου (ὁ) –Ἀγγειοπλάστης Ἀθη-
ναῖος
Δεινίας καί Δενίας –ου (ὁ) –Εἰς ἐπιγρα-
φήν Κορίνθου –Ἱστορικός, εἷς τῶν ἑξήκο-
ντα (ξ) –Πατήρ Φίλωνος Ἀθηναίου –Δη-
µαγωγός –Ἐρχιεύς –Υἱός Θεοµνήστου, 
Ἀθµονεύς –Υἱός Εὐάγους, Φιλαίδης –Υἱ-
ός Θεοµνήστου, Ἀθηναῖος 
Δεινίας –ου (ὁ) –(πολύ ἱκανός) –Δύο ζω-
γράφοι –Ἱστορικός –Φλυεύς, Α-Η-21Α, 
Η-5-834Α, Η-7-785Α, Η-10-691Α
Δεινίδα –ης (ἡ)
Δεινίδας –αο; (ὁ)
Δεινίδη –ης (ἡ)
Δεινίδης –ου (ὁ)
Δεινιµάχη –ης (ἡ) –Μέ Κλεινίαν γεννᾶ 
Ἀλκιβιάδην
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Δεινιµαχίς –ίδος (ἡ)
Δεινίµαχος –ου (ὁ)
Δείνιος καί Δεινίας –ου (ὁ) –Ἀρκάς µυ-
θιστορηµατογράφος –Ἐκ τοῦ γένους τῶν 
Χαριαδῶν Νεµεονίκης σταδιδρόµος, υἱός 
Μέγα, Νεµεονίκου εἰς ἄγνωστον ἄθλη-
µα. Ὁ καί Αἰγινήτης Μέγας, δι΄ὅν Πίνδα-
ρος ἔγραψεν 8ον Νεµεόνικον Η-7-1060Α
Δεινίουσα –σης (ἡ)
Δεινίππα –ης (ἡ)
Δεινιππίδα –δης (ἡ)
Δεινιππίδας –ου (ὁ)
Δείνιππος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος Λαµπτρεύς, 
πατήρ Σωστράτου
Δεῖνις –ιος; (ὁ) –Αἰγινίτης, υἱός Μέγα, 
ἀρίστου κάλλους κατά Πίνδαρον
Δεινίχα –ης (ἡ) –Σύζυγος βασιλέως Ἀρ-
χιδάµου, τοῦ Ἀγησιλάου, Α-Η-21Δ
Δείνιχος –ου (ὁ)
Δεινίων –νος (ὁ)
Δειννία –ης (ἡ)
Δειννίας –ίου (ὁ)
Δεινοβάτη –ης (ἡ)
Δεινοβάτης –ου (ὁ)
Δεινοβία –ης (ἡ) –(φοβερά ἰσχυρή)
Δεινόβιος –ίου (ὁ)
Δεινογένη –ης (ἡ)
Δεινογένης –ους (ὁ)
Δεινοδίκη –ης (ἡ)
Δεινοδίκης –εω ὁ καί Νάξιος (ὁ)
Δεινοδίκης –ηος (ὁ) –Νάξιος –Ἄγαλµα
Δεινοδότα –ης (ἡ)
Δεινόδοτος –ου (ὁ)
Δεινοδώρα –ης (ἡ)
Δεινόδωρος –ου (ὁ)
Δεινόθεµις –ιδος (ὁ & ἡ)
Δεινοθένη –ης (ἡ)
Δεινοθένης –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης
Δεινοκάθεκτος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον 
Φύσεως µέ συνώνυµον: Ἐννυχίη

Δεινόκλεια –ης (ἡ)
Δεινοκλῆς –έους (ὁ)
Δεινοκράτεια –ης (ἡ)
Δεινοκράτης –ητος (ὁ) –(ἰσχυρότατος) 
–Ἀκόλουθος Μ. Ἀλεξάνδρου –Μακεδών 
ἀρχιτέκτων, ὁ ἀνοικοδοµήσας ναόν Ἐφε-
σίας Ἀρτέµιδος, εἰς Ἀλεξάνδρειαν καί 
δώσας πλάνον πόλεως Ἀλεξανδρείας –
Αἰξωνεύς –Υἱός Δεινοκράτους Αἰξωνεύς 
–Υἱός Καλλιάδους Αἰξωνεύς = Μένωνος 
Ἀχαρνεύς –Υἱός Κλεοµβρότου Ἀχαρνεύς 
–Ρόδιος, Α-Η-21Α καί Δ, Α-7-1174Α, Η-8-
151Α, Η-11-52Δ, Η-16-499Α, Η-18-247Δ
Δεινοκρατίδα –ης (ἡ)
Δεινοκρατίδας –αο (ὁ)
Δεινόλα –ης (ἡ)
Δεινόλας –ου (ὁ)
Δεινολέαινα –ης (ἡ)
Δεινολέων –ντος (ὁ)
Δεινόλογος –ου (ὁ) –Κωµικός ποιητής, 
Η-11-852Α
Δεινολόχεια –ης (ἡ)
Δεινόλοχος –ου (ὁ) –Ὀλυµπιονίκης εἰς 
στάδιον παίδων –Σικελός Συρακούσιος 
ἤ Ἀκραγαντῖνος, υἱός Ἐπιχάρµου, κωµι-
κός ποιητής, Α-Η-22Α, Η-10-856Α
Δεινοµάχα –ης (ἡ)
Δεινοµάχη –ης (ἡ) –(γενναία) –Ἀµαζών 
–Γυνή Κλεινίου, µήτηρ Ἀλκιβιάδου –Θυ-
γάτηρ Μεγακλέους, Η-10-834Δ
Δεινοµαχίς –ίδος (ἡ)
Δεινόµαχος –ου (ὁ) –(δεινός συζητητής 
καί πολεµιστής) –Στωϊκός φιλόσοφος –
Αἰτωλός ἀντεραστής Γόργου, διά Κροκά-
λην ἑταίραν, Α-Η-22Α, Η-7-1048Α 
Δεινοµένεια –είης (ἡ)
Δεινοµένεις –ειος (ὁ)
Δεινοµένη –ης (ἡ) –(ὁρµητικότατη )
Δεινοµένης –ους καί –µένεος (ὁ) –(ὁρ-
µητικότατος) –Σπαρτιάτης Ὀλυµπιονί-
κης –Χαλκοπλάστης –Πατήρ Ἰέρωνος 
καί Γέλωνος ἐξ Αἴτνης Σικελίας, τυράν-
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νων Συρακουσῶν –Υἱός Ἀρχελάου, Κυ-
δαθηναιεύς –Στειριεύς, Η-5-835Α, Η-9-
837Α, Η-15-543Δ, 902Α
Δεινόπους –οδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Δεινόροψ –οπος (ὁ)
Δεῖνος –ου (ὁ) –(ἀγγεῖον στρογγυλόν) 
–Ἀνθρωποφάγος ἵππος Διοµήδους, κα-
τεσπάραξεν Ἄβδηρον (ἤ καί Δείνος) –Ἐ-
πίθετον Κυδοιµοῦ
Δεινός –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
–Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον Ἠελίοιο 
–Ἐπίθετον Κρόνου –Ἐπίθετον Νότου 
–Ἐπίθετον Πολέµου –Ἐπίθετον Ποσει-
δῶνος µέ συνώνυµον: Κολαστής –Ἐπίθε-
τον Τρίτωνος –Ἐπίθετον Ὕπνου µέ συ-
νώνυµον: Παῖς –Ἐπίθετον Φόβου καί 
Δείµου
Δεινοσθένη –ης (ἡ)
Δεινοσθένης –ους (ὁ) –(γενναιότατος) 
–Ὀλυµπιονίκης Λακεδαιµόνιος εἰς στά-
διον, Α-Η-24Α, Η-5-836Δ
Δεινοστράτη –ης (ἡ)
Δεινοστρατίς –ίδος (ἠ)
Δεινόστρατος –ου (ὁ) –(πνευµατικός 
δηµιουργός) –Μέγιστος γεωµέτρης –Λε-
ωντίδος φυλῆς Μαθηµατικός, Α-Η-24Α, 
Η-5-836Δ, Η-7-776Α, Η-13-243Δ
Δεινοτάτη –ης (ἡ)
Δεινότατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
–Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον Κρόνου 
µέ συνώνυµον: ἀγκυλοµήτης
Δείνουζεις –ειος (ὁ)
Δείνουζις –ιος (ὁ)
Δείνουσα –σης (ἡ)
Δεινοφίλα –ης (ἡ)
Δεινόφιλος –ου (ὁ)
Δεινοφών –ῶντος (ὁ) –Ὄνοµα κωπηλά-
του τριήρους
Δεινοφῶσσα –ης (ἡ)
Δεινοχάρεια –ης (ἡ)
Δεινοχάρης καί Τιµοχάρης –ους (ὁ) 
–(δεινός δηµιουργός χαρᾶς ) –Μέγιστος 

ἀρχιτέκτων –Φίλος Ἡρακλέους, Α-Η-
24Α, Η-17-706Δ
Δείνυλα –ης (ἡ)
Δείνυλλα –ης (ἡ)
Δείνυλλος –ου (ὁ)
Δεινύλος –ου (ὁ)
Δεινῦς –ύος (ὁ)
Δεινώ καί Ἰανώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ 
Φόρκυος καί Κητοῦς –Μία τῶν γραιῶν –
Ἀδελφή Γοργόνων –Μυθολογικόν τέρας 
–Σύζυγος Βροντίνου, µαθήτρια καί πεν-
θερά του Πυθαγόρου ἀσχολουµένη µέ 
ἀριθµοσοφίαν. Τῆς καταλογίζουν τό ρη-
τό: Γυνή ἐγερθεῖσα ἀπό κλίνην, ὅπου ἔ-
κοιτο µετά συζύγου, ὀφείλη αὐθηµερόν 
νά θυσιάση (κατ΄ἄλλους ἀποδίδεται εἰς 
Θεανώ), Α-Η-24Α
Δείνων καί Δίνων –νος (ὁ) –Πολέµαρχος 
πεσών εἰς Λεῦκτρα –Σπαρτιάτης –Ἱστο-
ρικός ὁ Κολοφώνειος –Υἱός Νέστορος 
–Υἱός Δεινίου Ἀθηναῖος –Υἱός Δείνωνος 
ἤ Δεινίου Ἐρχιεύς –Υἱός Εὐάγους Φιλαί-
δης –Υἱός Εὐαγίδου, Φιλαίδης, Α-Η-24Α, 
Η-7-1051Α
Δεινωνώ –οῦς (ἡ)
Δεινώπα –ης (ἡ)
Δεινώπας –αντος; (ὁ)
Δεινῶπες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν µέ 
συνώνυµον: Πότνιαι
Δείνωπος –ου (ὁ)
Δειξάρη –ης (ἡ)
Δειξάρης –ου (ὁ)
Δειόκλεια –ης (ἡ)
Δειοκλῆς –έους (ὁ)
Δεῖος –ου (ὁ)
Δειότα –ης (ἡ)
Δειότας –ου; (ὁ)
Δειπνάτυρος –ου (ὁ)
Δειπνεύς –έως (ὁ) –(ὁ δειπνῶν) –Θεότης 
Ἀχαϊκή, Α-Η-24Α, Η-5-837Α
Δειπνία –ης (ἡ)
Δειπνίας –ίου (ὁ)
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Δειπνιάς –άδος (ἡ)
Δεῖπνος –ου (ὁ)
Δειπύλη –ης (ἡ)
Δειπύλος –ου (ὁ)
Δειράδες –ων (αἱ) –(λόφος, αὐχήν) –Δῆ-
µος Ἀττικῆς
Δειράδη –ης (ἡ)
Δειράδης –ου (ὁ) –Μακεδονικόν
Δειράς –άδος (ἡ)
Δειρατιώτης –ου (ὁ) –Δῶρος Λεοντί-
δης;
Δείρδα –ης (ἡ)
Δείρδας –αο (ὁ)
Δειρεία –ης (ἡ)
Δείρειος –ου (ὁ) –Υἱός Ἁρπάλου
Δειρή –ῆς (ἡ)
Δεισήνωρ –ρος (ὁ) –(ὁ φοβούµενος τούς 
ἄνδρας) –Ο.Ι.Ρ.217
Δεισιδαίµων –νος (ὁ) –(εὐσεβής, εὐλα-
βής)  –Τίτλος ἔργου Μενάνδρου
Δεισιδαιµώνη –ης (ἡ)
Δεισιθέα –ης (ἡ) –(φοβουµένη θεάν)
Δεισίθεµις –ιδος (ὁ & ἡ) –(φοβουµένη 
Θέµιδα)
Δεισίθεος –ου (ὁ) –(φοβούµενος Θεόν)
Δεισίππη –ης (ἡ) –(φοβουµένη ἵππους)
Δείσιππος –ου (ὁ)
Δείσοζος –ου (ὁ)
Δείτατος –ου (ὁ)
Δειτίλα –ης (ἡ)
Δειτίλος –ου (ὁ)
Δειφαλέα –ης (ἡ)
Δειφαλέος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ
Δειφίλη –ης (ἡ)
Δείφιλος –ου (ὁ) = Δίφιλος –Αἱγεάτης (Αἰ-
ολία) –Ὀλυµπιονίκης εἰς ἄγνωστο ἀγώ-
νισµα
Δεκαθάρχη –ης (ἡ)
Δεκάθαρχος –ου (ὁ)

Δεκαίνεα –ης (ἡ)
Δεκαίνεος –ου (ὁ) –Γέτης, περιώνυµος 
γόης καί Μάγος, Η-5-840Δ
Δεκάµαζος –ου (ἡ) –Συνώνυµον: Ἀχαιά 
–Ἐπίθετον Δήµητρος
Δεκάµνιχα –ης (ἡ)
Δεκάµνιχος –ου (ὁ)
Δεκάνουσα –σης (ἡ)
Δεκάνων –νος (ὁ)
Δέκαρθος –ου (ὁ)
Δεκάρχη –ης (ἡ) 
Δεκαρχίς –ίδος (ἡ)
Δέκαρχος –ου (ὁ)
Δεκασάνδρα –ης (ἡ)
Δεκάσανδρος –ου (ὁ)
Δεκατήφορη –ης (ἡ)
Δεκατηφόρος –ου (ὁ) –(προσφέρων δε-
κάτην) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος παρά Αἰ-
γινητῶν
Δεκέβαλα –ης (ἡ)
Δεκέβαλος –ου (ὁ) –Ἀρχηγός Δακῶν, Α-
Η-30Δ
Δεκεβόλα –ης (ἡ)
Δεκέβολος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Θρακῶν
Δεκέλεα –ης; (ἡ)
Δεκέλεια –ης (ἡ) –Δῆµος Ἀττικῆς
Δεκελικόν –οῦ; (ἡ;) –Δῆµος Ἀττικῆς
Δεκελίουσα –σης (ἡ)
Δεκελίων –νος (ὁ)
Δέκελος –ου (ὁ) –Ἥρως, ὁ µηνύων εἰς 
Διοσκούρους ἁρπαγήν Ἑλένης ὑπό Θη-
σέως –Ἐξ αὐτοῦ ἡ Δεκέλεια, Α-Η-30Δ, 
Η-9-682Α, Η-18-945Δ
Δεκέµβριος –ίου (ὁ) –Ὄνοµα µηνός
Δεκένια καί Δεκέννια –ίης (ἡ)
Δεκένιος καί Δεκέννιος –ίου (ὁ)
Δεκέντια –ης (ἡ)
Δεκέντιος –ίου (ὁ) –Καῖσαρ
Δεκερτώ –οῦς (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀφροδίτης
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Δεκέτη –ης (ἡ)
Δεκέτης –εος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Δεκιανή –ῆς (ἡ)
Δεκιανός –οῦ (ὁ) –Φιλόσοφος
Δεκίδια –ίης (ἡ)
Δεκίδιος –ίου (ὁ)
Δεκιεύς –έως (ὁ)                         
Δέκιµος –ου (ὁ) –Ρωµαϊκόν
Δέκιος –ίου (ὁ) –Ρωµαῖος διώκτης χρι-
στιανῶν, Η-4-935Δ, Η-10-385Δ
Δέκκια –ίης (ἡ)
Δέκκιος –ιου (ὁ)
Δέκµα –ης (ἡ)
Δεκµία –ης (ἡ)
Δεκµίουσα –σης (ἡ)
Δεκµίων –νος (ὁ)
Δέκµος καί Δέκιµος καί Δέγµος –ου 
(ὁ) –Ἐκ Δίου ἤ Θεσ/νίκης
Δεκόµανος –ου (ὁ)
Δέκοµος –ου (ὁ)
Δεκουµία –ης (ἡ)
Δεκούµιος –ίου (ὁ)
Δεκουρίουσα –σης (ἡ)
Δεκουρίων –ωνος (ὁ)
Δεκριανή –ῆς (ἡ)
Δεκριανός –οῦ (ὁ) –Πατρεύς σοφιστής
Δεκτίουσα –σης (ἡ)
Δεκτίων –ωνος (ὁ)
Δέκτρια Πάντων (ἡ) –Ἐπίθετον Γραµ-
µατικῆς
Δελαιάσταρτη –ης (ἡ)
Δελαιάσταρτος –ου (ὁ)
Δέλας ἤ Σκύθης –ου (ὁ) –Εἷς τῶν τριδύ-
µων υἱῶν τοῦ Ἡρακλέους µέ Ἔχιδνα (οἱ 
ἄλλοι: Ἀγάθυρσος καί Γελωνός), Η-9-
395Δ 
Δέλδουσα –σης (ἡ)
Δέλδων –νος; (ὁ)
Δελεάρκη –ης (ἡ)

Δελεάρκης –εος (ὁ)
Δελεδάµεια –ης (ἡ) –Μέ Εὔανδρο γεννᾶ 
Σαρπηδόνα, Η-16-879Δ
Δελέδαµος –ου (ὁ)
Δελκετάδη –ης (ἡ)
Δελκετάδης –ου (ὁ)
Δέλκος –ου (ὁ)
Δέλκουσα –σης (ἡ)
Δέλκων –ωνος (ὁ)
Δέλλια –ης (ἡ)
Δέλλιος –ίου (ὁ) –Ἱστορικός συγγραφεύς
Δελµάτα –ης (ἡ)
Δελµάτας –ου (ὁ)
Δελµάτια –ης (ἡ)
Δελµάτιος –ου (ὁ)
Δελοδότη –ης (ἡ)
Δελόδοτος –ου (ὁ) –Ὁ Κεῖος
Δέλφης –ου (ὁ) –Ὡραιότατος τις, ὅν ἠ-
ράσθη Σιµάϊθα
Δελφιάς –άδος (ἡ)
Δελφίδια –ης (ἡ)
Δελφίδιος –ίου (ὁ) 
Δελφική –ῆς (ἡ)
Δελφικός καί Δέλφιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθε-
τον Ἀπόλλωνος
Δέλφιν καί Δελφίν –νος (ἡ)
Δελφίνα –ης (ἡ)
Δελφίνη καί Δελφύνη –ης (ἡ) –Σύζυγος 
Δελφίνου –Δράκαινα (µισή φίδι, µισή γυ-
ναῖκα) που µέ δρᾶκο Πύθωνα φύλασσαν 
Μαντεῖον Δελφῶν (Μητέρας Γῆς) 
Δελφίνης καί Δελφύνης –ου (ὁ) –Ὄνο-
µα Δράκοντος Πύθωνος, ὅν εἰς Δελφούς 
ἐφόνευσεν Ἀπόλλων
Δελφινία καί Ἑκάτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἀρτέµιδος καί Ἑκάτης 
Δελφίνιον –ίου (τό) –Ναός Ἀπόλλωνος 
ἐν Ἀθήναις 
Δελφίνιος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος 

ÄÅËÖÉÍÉÏÓ
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Δελφῖνος –ου (ὁ) –Προξενητής Ποσειδῶ-
νος στήν Ἀµφιτρίτη
Δελφιονίς –ίδος (ἡ)
Δέλφιος καί Δελφικός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθε-
τον Ἀπόλλωνος
Δελφίουσα –σης (ἡ)
Δελφίς –ίδος (ἡ) –Ἑταίρα –Σίβυλλα–Θυ-
γάτηρ Εὐδόξου Κνιδίου, φιλοσόφου
Δέλφις –ιδος (ὁ)
Δελφίς –ῖνος; (ὁ)
Δελφίων –νος (ὁ) –Ὁ Φλιάσιος
Δελφός –οῦ (ὁ) –(µήτρα, ἀδελφός = ἀπό 
ἴδια µήτρα ) –Πατήρ Πύθου, υἱός Θυΐας 
καί Ἀπόλλωνος ἤ Ποσειδῶνος –Υἱός Ἀ-
νεµώνης ἤ Κρυστάλης –Ὁ Ἡγήσανδρος 
Δελφός συγγραφεύς –Υἱός Ἀπόλλωνος 
καί Μελανθοῦς, θυγατρός Δευκαλίωνος 
βασιλέως Δελφῶν –Υἱός Ἀπόλλωνος 
καί Κελαινοῦς, πρῶτος κτίστης Δελφῶν 
–Υἱός Ἀπόλλωνος καί Ἄµσης –Ἐπίθετον 
Ἀπόλλωνος, Α-Η-43Α, Η-10-567Δ, Η-11-
495Δ, Η-13-192Α
Δέλφος –ου (ὁ) –Υιός Ἀπόλλωνος καί 
Κασταλίας –Πρῶτος χειριστής τοῦ κρυ-
στάλλου τῶν Δελφῶν
Δελφοῦσα –ης (ἡ) = Τιλφοῦσα
Δελφουσία –ης (ἡ) = Ἡ Θέλπουσα             
Δελφύνη –ης (ἡ) –Θῆλυ τέρας, δράκων 
τήν φύσιν ἀνθρώπου καί θηρίου ὅν ὁ 
Τυφών ἀνέθεσεν τήν φύλαξιν Διός πλη-
γωθέντος ὑπ΄αὐτοῦ. Ἐφονεύθη ὑπό Ἀ-
πόλλωνος, Α-Η-43Α
Δελφύνης καί Πύθων –νος (ὁ) –Δράκων, 
Α-Η-43Α
Δέµαστος –ου (ὁ)
Δεµάτρια –ίης (ἡ)
Δεµάτριος –ίου (ὁ)
Δεµεστριανή –ῆς (ἡ)
Δεµεστριανός καί Μεστριανός –οῦ (ὁ)
Δεµόντη –ης (ἡ)
Δεµόντης –ου (ὁ)

Δενανίς –ιδος (ἡ) –Ἐπί µαρµαρίνης Λυ-
κήθου
Δεναχίς –ίδος; (ἡ) –Ἑβραία, χριστιανή 
ἁγία (20 Νοεµβρίου)
Δένβερ –ρος (ὁ)
Δένδα –ης (ἡ)
Δένδας –ου (ὁ)
Δένδερις –ιδος; (ὁ) –Γελωτοποιός εἰκο-
νοµάχου αὐτοκρ. Θεοφίλου, Η-14 -211Δ
Δενδίλα –ης (ἡ)
Δενδίλος –ου (ὁ)
Δενδρίτις –ιδος (ἡ) –Ἐπώνυµον Ὡραίας 
Ἑλένης ὡς κρεµασθεῖσα ἀπό δένδρου 
εἰς Ρόδον, τό καί δένδρον Ἑλένης, ἐξ οὖ 
φυτρώνει τό µαγικόν φίλτρον Ἑλένιον, 
ἀποτελών ἀντίδοτον φιδιοῦ 
Δενδρῖτης καί Δενδρίτης –ου (ὁ) –Ὄνο-
µα Βάκχου, Α-Η-45Δ 
Δένδρουσα –σης (ἡ)
Δενδρώ –οῦς (ἡ)
Δένδρων –νος (ὁ)
Δένθις –ιος (ὁ)
Δενία –ης (ἡ)
Δενίας καί Δεινίας –ου (ὁ) –Εἰς ἐπιγρα-
φήν Κορίνθου 
Δένοµος –ου (ὁ)
Δεντᾶτος καί Δευτάτος –ου (ὁ)
Δεντούπης –ου (ὁ) –Υἱός Βείθυος
Δεξαγόρα –ης (ἡ)
Δεξαγόρας –ου (ὁ)
Δεξαγορίδα –ης (ἡ)
Δεξαγορίδας –αο (ὁ)
Δεξαγορίδη –ης (ἡ)
Δεξαγορίδης –ου (ὁ)
Δεξάδια –ης (ἡ)
Δεξάδιος –ίου (ὁ)
Δεξαµεναῖα –ης (ἡ)
Δεξαµεναῖος –ου (ὁ)
Δεξαµένη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Νηρέως 
καί Δωρίδος –Νηρηῒς, Ο.Ι.Σ.44

ÄÅËÖÉÍÏÓ
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Δεξαµένης –ου (ὁ)
Δεξαµενός καί Δεξάµενος –οῦ (ὁ) –Πα-
τήρ Ἄµβρακος –Βασιλεύς Ὀλενοῦ Ἀχαΐ-
ας. Μέ Ἀλθαῖα γεννᾶ Δηϊάνειρα ἤ Μνη-
σιµάχη, σύζυγον Ἡρακλέους –Εἷς τῶν 
Κενταύρων –Χῖος σφραγιδογλύπτης, Α-
Η-51Α, Η-8-485Δ, Η-9-339Δ, Η-13-696Α 
Δεξάνδρα –ης (ἡ)
Δεξανδρίδα –ης (ἡ)
Δεξανδρίδας –αο (ὁ)
Δεξανδρίδη –ης (ἡ)
Δεξανδρίδης –ου (ὁ)
Δέξανδρος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀναξιβίου –Υἱ-
ός Κεφάλου
Δεξαρέτα –ης (ἡ)
Δεξαρέτη –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Δεξάρετος –ου (ὁ)
Δεξαρίουσα –ης (ἡ)
Δεξαρίων –νος (ὁ)
Δεξάρχη –ης (ἡ)
Δεξαρχίς –ίδος (ἡ)
Δέξαρχος –ου (ὁ)
Δεξέα –ης (ἡ)
Δεξέας –ου (ὁ)
Δεξενίκα –ης (ἡ)
Δεξένικος –ου (ὁ)
Δεξεύς –έως (ὁ)
Δεξία –ης (ἡ)
Δέξια –ης (ἡ) –καί Χριστιανικόν
Δεξιάδα –ης (ἡ)
Δεξιάδας –αο ἤ Δεξιάδης –ου (ὁ) –Ἀ-
οιδός –Υἱός Μενεκράτους, Ο.Ι.Η.15
Δεξιάδη –ης (ἡ)
Δεξιάδης –ου (ὁ)
Δεξίαρη –ης (ἡ)
Δεξίαρος –ου (ὁ)
Δεξίας –ίου (ὁ)
Δεξιβία –ης (ἡ)
Δεξίβιος –ίου (ὁ)

Δεξιβούλα –ης (ἡ)
Δεξίβουλος –ου (ὁ)
Δεξιβώλα –ης (ἡ)
Δεξίβωλος –ου (ὁ)
Δεξιγένεια –ης (ἡ)
Δεξιγένης –ους (ὁ)
Δεξιγίτα –ης (ἡ)
Δεξιγίτουσα –σης (ἡ)
Δεξιγίτων –νος (ὁ)
Δεξιδάµα –ης (ἡ)
Δεξιδάµας –α ἤ –ντος (ὁ)
Δεξιδάµεια –ης (ἡ)
Δεξίδαµος –ου (ὁ) 
Δεξίδη –ης (ἡ)
Δεξιδήµη –ης (ἡ)
Δεξιδηµίδη –ης (ἡ)
Δεξιδηµίδης –ου (ὁ)
Δεξίδηµος –ου (ὁ)
Δεξίδης –ου (ὁ)
Δεξιδότα –ης(ἡ)
Δεξίδοτος –ου(ὁ)
Δεξιδώρα –ης(ἡ)
Δεξίδωρος –ου(ὁ)
Δεξίερη –ης (ἡ)
Δεξίερος –ου (ὁ)
Δεξίη –ης (ἡ)
Δεξίης –ητος ἤ –έος (ὁ)
Δεξιθέα –ης (ἡ) –Νύµφη –Μαθήτρια 
Πλάτωνος –Μἐ Μίνωα γεννᾶ Εὐξάνθίον 
ἤ Ρωµύλου –Ἑταίρα φίλη Γναθαίνης –Ἀ-
δελφή Μακελλοῦς, θυγάτηρ Δάµωνος, 
ἀρχηγοῦ Τελχίνων
Δεξίθεος –ου (ὁ) –Ποιητής ἐν Ἀθήναις –
Ὁ Πάριος Πυθαγορικός φιλόσοφος –Υἱ- 
ός Ἀµυθέωνος, Μελιτεύς, Η-16-499Α
Δεξξιθῆ καί Δεξίθεια –ῆς (ἡ)
Δεξιθῆς –έος (ὁ)
Δεξίθια –ης (ἡ)
Δεξίθιος –ίου (ὁ)
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Δεξιθώνη –ης καί Δοξιόνη (ἡ)
Δεξιθώνης –ου (ὁ)
Δεξικλέα –ης (ἡ)
Δεξίκλεια –ης (ἡ) –Σαµία
Δεξικλεῖς –εῖος (ὁ)
Δεξικλῆς –έους (ὁ)
Δεξική –ῆς (ἡ)
Δεξικός –οῦ (ὁ)
Δεξικράτεια –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν Ἀ-
καρνανίας
Δεξικράτεις –ειος (ὁ)
Δεξικράτης –ητος (ὁ) –Ἀθηναῖος ποιη-
τής Μέσης κωµωδίας, Α-Η-51Α, Η-12-
62Α
Δεξικρέουσα –σης (ἡ) –Τρωάς
Δεξικρέων –ντος (ὁ) –Ναός τῆς Ἀφροδί-
της, Η-16-840Δ
Δεξικρίτη –ης (ἡ)
Δεξίκριτος –ου (ὁ) 
Δεξικρῶν –ντος (ὁ)
Δεξικρῶσσα –σσης (ἡ)
Δεξίλα –ης (ἡ)
Δεξίλαfος –ου (ὁ)
Δεξίλαος ἀντί Δεξίλας –ου (ὁ)
Δεξίλαος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀπολλωνίας
Δεξίλας –αντος (ὁ)
Δεξιλείδη –ης (ἡ)
Δεξιλείδης –ου (ὁ)
Δεξίλεως –έω (ὁ) –Υἱός Λυσανίου, Θο-
ρίκιος, Α-Θ-339Δ, Η-7-1242Α, 1245Δ, Η-8-
112Α, 125Α, Η-9-976Δ, 977Α, Η-10-595Δ
Δέξιλλα –ης (ἡ)
Δέξιλλος –ου (ὁ)
Δεξίλος –ου (ὁ)
Δεξιλόχεια –ης (ἡ)
Δεξίλοχος –ου (ὁ)
Δεξιµάχα –ης (ἡ)
Δεξιµάχη –ης (ἡ) –Αὐλητρίς
Δεξίµαχις –ιος (ὁ)

Δεξίµαχος –ου (ὁ)
Δεξιµβρότη –ης (ἡ)
Δεξίµβροτος –ου (ὁ)
Δεξιµένη –ης (ἡ)
Δεξιµένης –ους (ὁ)
Δεξίνα –ης (ἡ)
Δεξίνας –αντος (ὁ)
Δεξιναύτα –ης (ἡ)
Δεξιναύτας –αντος (ὁ)
Δεξινίκα –ης (ἡ)
Δεξίνικος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος παράσιτος 
(Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης)
Δεξινόα –ης (ἡ)
Δεξινόµη –ης (ἡ)
Δεξίνοµος –ου (ὁ)
Δεξίνοος –όου (ὁ)
Δεξῖνος ἤ Δέξιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Ξενο-
φάνους φιλοσόφου, Η-14-697Α
Δεξίξενη –ης(ἡ)
Δεξίξενος –ου(ὁ)
Δεξιοκράτεια –ης (ἡ)
Δεξιοκράτης –ους (ὁ) –Ἰδρυτής γηροκο-
µείου, Η-7-833Δ
Δέξιος –ου (ὁ)
Δεξιόσειρος –ου (ὁ) –Συνώνυµον: Μέγας 
–Ἐπίθετον Ἄρεως
Δεξιοστάτη –ης (ἡ)
Δεξιοστάτης –ου (ὁ)
Δεξίουσα –σης (ἡ)
Δεξιοφάνεια –ης (ἡ)
Δεξιοφάνης –ους (ὁ) –(ὁ φαινόµενος δε-
ξιά)
Δεξιόχη –ης (ἡ)
Δεξίοχος –ου (ὁ)
Δεξιπόλεια –ης (ἡ)
Δεξίπολις –ιδος (ὁ)
Δεξίππα –ης (ἡ)
Δεξίππη –ης (ἡ)
Δεξιππίδα –ης (ἡ)

ÄÅÎÉÈÙÍÇ
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Δεξιππίδας –αο (ὁ)
Δέξιππος –ου (ὁ) –(ὁ δεχόµενος ἵππους) 
–Πατήρ Δεξίππου ἤ Μνασιστρότιος–Διά-
σηµος ἰατρός –Ἱστοριογράφος, ἱστορικός 
–Νεοπλατωνικός φιλόσοφος –Σπαρτιά-
της –Ἀθηναῖος –Ρήτωρ –Ἱεροκήρυξ τῶν 
πατρώων θεῶν καί µητρώων θεαινῶν, 
Α-Η-51Δ, Η-5-878Δ, Η-7-250Δ, 670Α, Η-
10-845Δ, Η-12-844Α, Η-14-379Α 
Δεξίριπα –ης (ἡ)
Δεξίριπος –ου (ὁ) 
Δεξίς –ίδος (ἡ) –Θηβαῖα
Δέξις καί Δέχσις –ιος (ὁ)
Δεξισθένη –ης (ἡ)
Δεξισθένης –ου (ὁ) –Πατήρ Σθενεδή-
µου
Δεξιστράτη –ης (ἡ)
Δεξίστρατος –ου (ὁ) –(ὁ δεχόµενος στρα-
τόν)
Δεξιτέλεια –ης (ἡ)
Δεξιτέλης –ους (ὁ)
Δεξιφάνη –η (ἡ)
Δεξιφάνης –ου (ὁ) –(ὁ φανείς δεξιά) –
Κνίδιος κτίστης Ἑπτασταδίου (γεφύρας 
Ἀλεξανδρείας –Φάρου), Η-8-151Α
Δεξίφιλη –ης (ἡ)
Δεξίφιλος –ου (ὁ)
Δεξιφῶν –ῶντος (ὁ)
Δεξιφῶσσα –σσης (ἡ)
Δεξιχάρεια –ης (ἡ)
Δεξιχάρης –ους (ὁ)
Δεξίχαρις –ιτος; (ὁ)
Δεξίων καί Σοφοκλῆς καί Μέλιττος 
–ου (πλαστόν) (ὁ) –Τραγικός ποιητής 
–Πατήρ Ἰοφῶντος υἱός Σοφίλου –Ἥρως, 
Α-Η-52Δ, Η-5-878Δ, Η-7-1046Α, Η-15-
543Δ, Η-17-137Α καί Δ 
Δέξουσα –σης (ἡ)
Δέξτερ –ερος (ὁ) –Λατινικόν –Ρωµαϊκόν
Δέξτερος –ου (ὁ)
Δεξτριανή –ῆς (ἡ)

Δεξτριανός –οῦ (ὁ)
Δέξτρος –ου (ὁ)
Δεξύλα –ης (ἡ)
Δεξύλος –ου (ὁ)
Δεξώ –οῦς (ἡ) –(ἡ δεχοµένη κωµικόν ὄ-
νοµα διεφθαρµένης γυναικός)
Δέξων –ωνος (ὁ) –Πατήρ Διογένους
Δεξώνδα –ης (ἡ)
Δεξώνδας –αο (ὁ)
Δεξωνίδη –ης (ἡ)
Δεξωνίδης –ου (ὁ)
Δεοβρῖγα –ης (ἡ)
Δεοβριγούλα –ης (ἡ)
Δεοίτα –ης (ἡ)
Δεοίτης καί Δαfοίτης –ου (ὁ) –Ἀπόγο-
νος Κόδρου, Α-Η-52Δ
Δεοµένεια –ης (ἡ)
Δεοµένης –ου (ὁ)
Δεοντίσκος –ου (ὁ)
Δεονῦς –ύος (ὁ)
Δεόνυσος καί Δεύνυσος καί Διόνυσος 
–ου (ὁ)
Δέος –καί Δεός –ου (ὁ) –(φόβος, τρόµος) 
–Βερεεύς
Δέουσα –σης (ἡ)
Δέρβας –ου ἤ –ντος; (ὁ) –Βασιλεύς
Δέρδα –ης (ἡ)
Δέρδας –ου (ὁ) = Λάρδας (ἐκ δέρη = τράχη-
λος) –Υἱός Ἀρριδαίου, ἐξάδελφος Φιλίπ-
που καί Περδίκκα, τοπάρχης Ἐλιµείας  
–Ἀδελφός Φίλης καί υἱός Σίῥῥα, Η-5-
883Α, Η-8-206Δ
Δερδενεύς –έως (ὁ)
Δερδένεως –έω (ὁ) –Πατήρ Λεσβίου Τερ-
πάνδρου (Πάριον χρονικόν), Η-15-543Α
Δέρδενις –εος (ὁ) –Πατήρ λυρικοῦ ποιη-
τοῦ Τερπάνδρου, Η-17-637Δ
Δέρδιον –ίου (ἡ)
Δερδωπίδα –ης (ἡ)
Δερδωπίδας –αο (ὁ)

ÄÅÑÄÙÐÉÄÁÓ
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Δερδωπίδη –ης (ἡ)
Δερδωπίδης –ου (ὁ)
Δερεᾶτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης 
καί Ἀρτέµιδος εἰς Λακωνίαν, Η-5-883Α
Δερειάτις καί Δερεᾶτα καί Δερρεάτις 
–ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος εἰς Δέ-
ρειον Ταϋγέτου ὅπου ἐχορεύοντο οἱ κα-
λαβοίδες καί ἐψάλλοντο ὕµνοι, τά Κα-
λαβοίδια 
Δερζάλα –ης (ἡ)
Δερζάλας –ου (ὁ)
Δερζέλα –ης (ἡ)
Δερζείλα –ης (ἡ)
Δερζείλας –αντος (ὁ)
Δερζέλας –ου (ὁ) –Μέγας θεός
Δερζέλατη –ης (ἡ)
Δερζέλατος –ου (ὁ)
Δέρθων καί Δέρτων –ωνος (ὁ) –Πόλις
Δεριάδη –ης (ἡ)
Δεριάδης –ου (ὁ) –Ὁ ἐλευθερώσας Τέ-
κταφον λόγω στοργῆς θυγατρός Ἠερί-
ης, (τόν ἐθύλασεν εἰς φυλακήν διά νά 
µήν ἀποθάνη), Η-8-908Δ
Δέρκα –ης (ἡ)
Δερκάδα –δης (ἡ)
Δερκάδας –αιο (ὁ)
Δέρκας –ου (ὁ)
Δερκέα –ης (ἡ) 
Δερκέας –ου (ὁ) –Γεωργός ἐν Ἀθήναις 
–Σφήττιος
Δέρκεννα –ης (ἡ)
Δέρκεννος –ου (ὁ)
Δερκετάδη –ης (ἡ)
Δερκετάδης –ου (ὁ)
Δερκεταῖα –ης (ἡ)
Δερκεταῖος –ου (ὁ)
Δερκέτη –ης (ἡ)
Δέρκετος –ου (ὁ)
Δερκέτυς –υος (ὁ)

Δερκετώ –οῦς καί Ἀτάργατις –ιδος (ἡ) 
–Συρία θεά µέ σώµα ἰχθύος καί κεφαλήν 
γυναικός. Ἐνυµφεύθη Καῢστριον, υἱόν 
Ἀσίου, Λυδοῦ ἥρωος καί ἐγέννησεν Σε-
µίραµιν βασίλισσα Ἀσσυρίας –Ἐπίθετον 
Ἀφροδίτης, Α-5-734Α
Δέρκη –ης καί Δαρνίς καί Δαρικλώ –
οῦς καί Δερκετώ –οῦς (ἡ) –Θεά Συρίας
Δέρκης –εος; (ὁ)
Δερκῆς –ῆος (ὁ)
Δέρκια –ης (ἡ)
Δερκιάδα –ης (ἡ)
Δερκιάδας –αο (ὁ)
Δερκίδα –ης (ἡ)
Δερκίδας –αο (ὁ)
Δέρκιος –ίου (ὁ)
Δερκίππη –ης (ἡ)
Δέρκιππος –ου (ὁ) –Κόπρειος
Δέρκουσα –σης (ἡ)
Δερκύλα καί Δέρκυλλα –ης (ἡ)
Δερκυλίδα –ης (ἡ)
Δερκυλίδας καί Δερκυλλίδας –ου (ὁ) 
–(ὀξυδερκής) –Ὁ ἐπικαλούµενος καί 
Σίσυφος –Στρατηγός Λακεδαιµονίων 
–Σχολιαστής Πλάτωνος, Α-Η-55Α, Η-
5-884Α, Η-7-202Α, 532Α-Η-9-687Δ, Η-11-
50Δ
Δερκυλίδη –ης (ἡ)
Δερκυλίδης –ου (ὁ) –Λακεδαιµόνιος πο-
λεµήσας ἐναντίων Περσῶν, τῆ βοηθεία 
Ἐφεσίων, Η-8-580Δ, Η-9-346Δ
Δερκυλίς –ίδος (ἡ) –Τήν ἠράσθη Δεινίας 
Ἀρκάς, Η-7-1060Α
Δερκυλλίδα –ης (ἡ)
Δερκυλλίδας –αο (ὁ)
Δερκυλλίδη –ης (ἡ)
Δερκυλλίδης –ου (ὁ)
Δερκύλος καί Δέρκυλλος –ου (ὁ) –Ἀ-
θηναῖος ὐποκριτής θεάτρου –Ἀργεῖος 
ἱστορικός συγγραφεύς –Πρέσβυς (ἐκ 
τῶν δέκα) Ἀθηναίων εἰς Φίλιππον –Υἱός 
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Αὐτοκλέους Ἀγνούσιος –Πόριος –Ἐφευ-
ρέτης δικτύου
Δέρκυνα –ης (ἡ)
Δέρκυνος –ου (ὁ) –Υἱός Ποσειδῶνος, 
ἀδελφός Ἀλεβίωνος –Τόν πολέµησεν 
Ἡρακλῆς, ὡς κλέψαντα βοῦς Γηρυόνου, 
καί ἔφερεν εἰς Ἑλλάδα, Η-4-384Α, Η-9-
338Α
Δέρκυς –υος (ὁ) –Υἱός Ποσειδῶνος, ἀδελ-
φός Ἀλεβίωνος, Η-5-357Α
Δέρκων –νος (ὁ) –Πατήρ Ἀσωποῦ –Ἀ-
χαρνεύς
Δερµύλα –ης (ἡ)
Δερµύλος –ου (ὁ)                           
Δέρµυς –υος (ὁ)
Δερναῖα –ης (ἡ)
Δερναίος –ου (ὁ)
Δέρνη –ης (ἡ)
Δέρνης –ου (ὁ)
Δερξία –ης (ἡ)
Δερξίας –ίου (ὁ)
Δερριάτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµι-
δος παρά Λακεδαιµονίων
Δερριόπη –ης (ἡ)
Δερρίοπος –ου (ἡ)
Δερρονίκη –ης (ἡ)
Δερρόνικος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ὀδοµά-
ντων ἐπί νοµίσµατος, Η-12-836Α
Δερσίππη –ης (ἡ)
Δέρσιππος –ου (ὁ)
Δερτοῦσα –σης (ἡ)
Δερτών –ῶνος (ὁ)
Δερτώνα –ης (ἡ)
Δερτῶσα καί Δέρτωσσα –ης (ἡ)
Δερφέα –ης (ἡ)
Δερφέας –ου (ὁ)
Δεσάνα –ης (ἡ)
Δεσάνας καί Δασίναος καί Δορσάνας 
–ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρακλέους ὑπό Ἰν-
δῶν

Δεσέντια –ίης (ἡ)
Δεσέντιος –ίου (ὁ) –Ἔµπιστος γραµµα-
τεύς Κωνσταντίου
Δεσία –ης (ἡ)
Δεσιδέριος –ίου (ὁ) –Χριστιανός, (ἅγιος 
29 Ἀπριλίου)
Δεσίλα –ης (ἡ)
Δεσιλάα –ης (ἡ)
Δεσίλαος –ου (ὁ)
Δεσίλας –ου; (ὁ)
Δέσιµη –ης (ἡ)
Δέσιµος –ου (ὁ) –Χριστιαν. ὄνοµα
Δέσιος –ίου (ὁ) = Δαίσιος
Δεσµία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Δέσµιος –ίου (ὁ)
Δεσµόντη –ης (ἡ)
Δεσµόντης –ου (ὁ) –Πατήρ Μελανίππης, 
πού µέ Ποσειδῶνα γεννᾶ Βοιωτόν, ἤ 
κατ΄ἄλλους ὁ Βοιωτός γεννᾶται ἀπό Πο-
σειδῶνα καί Ἄρνην, θυγατέραν Αἰόλου, 
Η-4-626Δ
Δέσµων ἤ Δάσµων –νος (ὁ) –Κορίνθιος 
ὀλυµπιονίκης εἰς στάδιον
Δεσµώντη –ης (ἡ)
Δεσµώντης –ου (ὁ)
Δέσος –ου (ὁ)
Δέσποινα καί Δέσπω καί Δεσποινιώ –
οῦς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος  –Ἐπίθετον 
Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον 
Νίκης –Ἐπίθετον Σελήνης, Α-Η-60Δ
Δέσποινα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος 
–Ἐπίθετον Περσεφόνης Ἀθηναίων –Ἐπί-
θετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Δήµητρος –Ἐ-
πίθετον Εἰρήνης –Ἐπίθετον Εὐηµερίας 
–Ἐπίθετον Εὐτελίης –Ἐπίθετον Θέτιδος 
–Ἐπίθετον Ἶσιδος –Ἐπίθετον Κυβέλης –
Ἐπίθετον Λητοῦς –Ἐπίθετον Νεµέσεως 
–Ἐπίθετον Πειθοῦς –Ἐπίθετον Ποδά-
γρας –Ἐπίθετον Σωφροσύνης –Ἐπίθετον 
Τύχης –Ἐπίθετον Φιλίας –Ἀρχαία θεά 
Ἀρκαδίας ταυτιζοµένη µέ Περσεφόνην 
–Θυγάτηρ Ποσειδῶνος καί Δήµητρος
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Δεσπόσιος –ίου (ὁ)
Δεσπότας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπί-
θετον Ποσειδῶνος
Δεσπότης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου –Ἐπί-
θετον Ἀέρος –Ἐπίθετον Ἄµµωνος –Ἐπί-
θετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἀσκληπι-
οῦ µέ Συνώνυµα: Ἄναξ καί Παιάν –Ἐπί_ 

θετον Διονύσου –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ –Ἐπί-
θετον Έρωτος –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθε- 
τον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Ἥρωος –Ἐπίθε-
τον Καβείρου µέ συνώνυµον: Βοιώτιος 
–Ἐπίθετον Κρόνου –Ἐπίθετον Πολέµου
Δεσπότις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
–Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης –Ἐπίθετον Μοίρης –Ἐπίθετον Πο-
δάγρας
Δέσπουσα –σης (ἡ)
Δέσπω –ους (ἡ) –(ἀρχόντισσα) –Χριστια-
νικόν 
Δέσπων –ντος (ὁ)
Δεστοφάντα –ης (ἡ)
Δεστόφαντος –ου (ὁ)
Δεσύλλα –ης (ἡ)
Δεσύλλας –α καί Δέσυλλας –ου (ὁ)
Δέτας –ου (ὁ) –(ὁ δένων)
Δέτος –ου (ὁ)
Δευάδαι –ων (οἱ) –Ὑπό Ἰλλυριῶν, δαί-
µονες Σειληνοί καί Σάτυροι
Δευδόριξ –ιγος (ἡ)
Δευκαλίδα –ης (ἡ)
Δευκαλίδαος καί Δευκαλίδης καί Δευ-
καλιωνίδης –ου (ὁ) –Υἱός Δευκαλίω-
νος, ὁ Ἰδοµενεύς, Ο, Ι, Ν, 307, Ο.Ι.Ρ.608, 
Ο.Μ.117
Δευκαλίδαι (οἱ) = Ἕλληνες
Δευκαλίδη –ης (ἡ)
Δευκαλίδης –ου (ὁ)
Δευκαλίουσα –σης (ἡ)
Δευκαλίων –νος (ὁ) –Μέ Πύρρα γεννᾶ 
Πρωτογένεια, Μελάνθεια, Ἀµφικτύωνα 
καί Ἕλληνα –Μυθικός πατήρ Ἕλληνος, 
ἐσώθη µετά 9 ἡµερῶν κατακλυσµόν –Υἱ-

ός Μίνωος καί Πασιφάης, πατήρ Ἰδοµε-
νέως, πού µέ Μελέαγρον ἦλθαν εἰς θή-
ραν Καλυδωνίου κάπρου. Κατόπιν εἰς 
Κολχίδα µέ Ἀργοναύτες –Τρώς φονευθείς  
ὐπό Ἀχιλλέως –Υἱός Προµηθέως καί 
Κλυµένης ἤ Ἀξιοθέας ἤ Πανδώρας –Βα-
σιλεύς Θεσσαλίας. Ἐπί Φαέθοντος ἔγι-
νεν ἡ τελευταία ἐκπύρωσις (ἀνατίναξις) 
προκαλέσασα τόν κατακλυσµόν. Τοῦ-
τον εἶχε προβλέψει ὁ Ἀλκίµων ἤ Αἵµων, 
ἀρχιερεύς Αἰγύπτιος. Ἔγινε ἐπί βασιλέ-
ως Ἀρκαδίας Νυκτίµου πρός τιµωρίαν 
ἀνοµίας ἀνθρώπων –Πατήρ Κανδύβου 
–Ὁ κατακλυσµός ἐγένετο περί τά 9.600 
π.Χ. ἤτοι µίαν γενεᾶν µετά τόν Λυκάονα 
καί τόν Κέκροπα, βασιλεῖς, Α-Η-61Δ, 
Η-5-896Δ, Η-15-489Α, 542Α, 594Α, Η-18-
948Α, Ο.Ι.Ν.45, Ο.Ι.Υ.478, Ο.Ο.Τ. 180, 181
Δευκαλλία –ης (ἡ) –Λίθος
Δεύκιος καί Οὐάκκιος –ίου (ὁ) –Ρωµαϊ-
κόν
Δεύκουσα –σης (ἡ)
Δεύκων –νος (ὁ)
Δεῦνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Δεύνυσος ἀντί Δεόνυσος καί Διόνυσος 
–ου (ὁ)
Δευξία –ης (ἡ)
Δευξίας –ίου (ὁ)
Δευξιδότη –ης (ἡ)
Δευξίδοτος –ου (ὁ)
Δευξιδώρα –ης (ἡ)
Δευξίδωρος –ου (ὁ)
Δευξίθεµις –ιδος (ὁ & ἡ)
Δευξίκλεια –ης (ἡ)
Δευξικλῆς –έους (ὁ)
Δευξίλα –ης (ἡ)
Δευξιλάα –ης (ἡ)
Δευξίλαος –ου (ὁ)
Δευξίλας –ου; (ὁ)
Δευξιµένη –ης (ἡ)
Δευξιµένης –ους (ὁ)
Δευξίππα –ης (ἡ)
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Δεύξιππος –ου (ὁ)
Δεύξις –ιδος (ὁ)
Δεῦς –ιός = Ζεῦς (ὁ) –(διασπών)
Δεῦσος –ου (ὁ) –Υἱός Φρυγίας νύµφης 
(θυγατρός Κέκροπος) καί κύκλωπος Ἄρ-
γητος, ἀδελφός Ἀτρήνης, Ἀτρηνέστου, 
Ἄτρωνος
Δευτέρα –ης (ἡ) –Τεκοῦσα –Ἐπίθετον 
Ἥρας
Δευτέρης –ου (ὁ)
Δευτερία –ης (ἡ)
Δευτερικός –οῦ (ὁ)
Δευτέριος –ίου (ὁ)
Δεύτερος –ου (ὁ)
Δέων –οντος (ὁ) –(τεµαχίζων;)
Δῆβα –ης (ἡ)
Δηβελτός –οῦ (ὁ)
Δήβορις καί Δόβηρις –ιδος (ὁ & ἡ)
Δηγία –ης (ἡ)
Δηγλάνη –ης (ἡ)
Δηγλάνης –ου (ὁ)
Δῆζος –ου (ὁ)
Δηία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Δηϊάλκεια –ης (ἡ)
Δηΐαλκος –ου (ὁ)
Δηϊάνειρα –ης (ἡ) –(γενναία ἀπέναντι 
ἐχθρῶν ἤ τόν σύζυγον καταστρέφουσα) 
–Ἀδελφή Πύρρου –Γυνή Ἡρακλέους (µέ 
Αἴσωνα, Κλώνο, Ἴλο), νικήσαντος Ἀχε-
λώον –Θυγάτηρ Λυκοµήδους –Μελεα-
γρίς (ἀδελφή Μελεάγρου) –Ἀδελφή 
Γόργης –Θυγάτηρ Οἰνέως (βασιλ. Καλυ-
δῶνος) καί Ἀλθαῖας ἤ Ἀλθαῖας καί 
Διονύσου ἤ Ἀλθαῖας καί Δεξαµενοῦ 
–Μέ Ἡρακλέα γεννᾶ 4 θυγατέρες καί 1 
υἱόν. Θέλωντας νά τόν κρατήσει (ὅταν 
ἠγάπησε τήν Ἰόλην) τοῦ δίδει χιτώνα ἐ-
µποτισµένον στό αἶµα τοῦ Νέσσου πού 
ἦτο δηλητήριον καί τόν κατέκαυσε καί ἡ 
Δηϊάνειρ ηὐτοκτόνησεν –Θυγάτηρ Νη-
ρέως καί Δωρίδος, Η-9-341Δ, Η-17-816 Δ, 
Η-18-38Α 

Δηιάνειρα καί Διώνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
Οἰνέως καί βασιλέως Καλυδῶνος καί Ἀλ-
θαῖας ἤ Διονύσου ἤ Ἄρεως καί Ἀλθαίας 
πού ὅταν οἱ ἀδελφές µετεµορφώθησαν 
είς Μελεαγρίδας πέρδικας, αὕτη καί ἡ 
Γοργώ µέ µεσολάβησιν Διονύσου διετή-
ρησαν ἀνθρώπινην µορφήν 
Δηϊάρης –ου (ὁ)
Δηϊδάµα –ης (ἡ)
Δηϊδάµας –ου (ὁ)
Δηϊδάµας –ντος (ὁ) –Υἱός Πυγµᾶ
Δηϊδάµεια καί Ἱπποδάµεια –ης (ἡ) 
–(νικήτρια ἐχθρῶν) –Θυγάτηρ Λυκοµή-
δους βασιλέως Σκύρου –Μέ Ἀχιλλέα 
γεννᾶ Νεοπτόλεµον –Θυγάτηρ Βελλε-
ρεφόντου, γυνή Εὐάνδρου (καί Λαοδά-
µεια) –Γυνή Πειριθόου βασιλέως Λαπί-
θων (καί Ἱπποδάµεια), Α-Η-64Δ, 65Α, 
Η-5-901Δ, Η-9-955Δ
Δηϊδάµεια καί Ἱπποδάµη καί Λαοδά-
µεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ βασιλ. Σκύρου 
Λυκοµήδους. Μέ Ἀχιλλέα γεννᾱ Νεοπτό-
λεµον καί Ὄνειρον –Σύζυγος Πειρίθου 
–Θυγάτηρ Περιήρους, σύζυγος Θεστίου 
µήτηρ Ἀλθαίας, Λήδας καί Ἰφίκλου 
–Θυγάτηρ Αἰακίδου, ἀδελφή Πύρρου 
βασιλέως Ἠπείρου, σύζυγος Δηµητρίου 
Πολιορκητοῦ –Θυγάτηρ Πύρρου, υἱοῦ 
Πτολεµαίου, Ο.Ζ.198, Η-9-955Α, Η-12-91 
Δ, 850
Δηϊδάµεια καί Λυκοµηδίς –ίδος (ἡ)
Δηϊδάµεια καί Πύρρα –ης (ἡ) –Μέ Δευ-
καλίωνα γεννᾶ Ἕλληνα –Ἀδελφή Πύρ-
ρου –Θυγάτηρ βασιλέως Λυκοµήδους, 
πού µέ Ἀχιλλέα γεννᾶ Νεοπτόλεµον 
καί Ὄνειρον. Μετά θάνατον Ἀχιλλέως 
παντρεύεται τόν Ἕλενον, Η-16-549
Δηϊθράσεια –ης (ἡ)
Δηϊθράσης –ου (ὁ)
Δηῒκη –ης (ἡ)
Δηΐκης –ους (ὁ) –Πατήρ καί Υἱός Φρα-
όρτεω βασιλέως Μηδίας
Δηϊκόων καί Δηµοκόων –ντος (ὁ) –Υἱ-
ός Ἡρακλέους καί Μεγάρας, θυγατρός 
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Κρέοντος (ἐν µανία ὁ Ἡρακλῆς ἐφόνευ-
σεν) –Υἱός Περγάσου, Τρώς φονευθείς 
ὑπό Ἀγαµέµνονος, Ο.Ι.Ε.534, Α-Η-65Α   
Δηϊκράτη –ης (ἡ)
Δηϊκράτης –ητος ἤ Διηκράτης –ου (ὁ) 
–Ὁ νυµφευθείς ἀδελφήν τοῦ Γοργίου
Δηϊλέαινα –ης (ἡ)
Δηϊλέων –οντος (ὁ) –Υἱός Δηϊµάχου, ἀ-
δελφός Αὐτολύκου, µέ Ἡρακλήν ἐνα-
ντίον Ἀµαζώνων χαθείς εἰς Ἀσίαν. Ἐπι-
στρέφοντες Ἀργοναύται τόν παρέλαβον 
µετά τοῦ ἀδελφοῦ του –Ἀργοναύτης, Α-
Η-65Α
Δήϊλλα –ης (ἡ)
Δηϊλλέα –ης (ἡ)
Δηΐλλεος –ου (ὁ)
Δηΐλλεως –έω (ὁ)
Δήϊλλος –ου (ὁ)
Δηϊλόχεια –ης (ἡ)
Δηΐλοχος –ου (ὁ)
Δηϊλύκη –ης ἤ Ἱππολύτη ἤ Οἰολύκη 
–ης (ἡ) –Ἀµαζών
Δηῒλυκος –ου (ὁ)
Δηϊµάχη –ης (ἡ)
Δηΐµαχος καί Δάµαχος καί Δαΐµαχος 
–ου (ὁ) –Γεωγράφος –Συγγραφεύς –Πεν-
θερός Αἰόλου (ἐκ τῆς συζύγου του Ἐνα-
ρέτης), Υἱός Νηλέως καί Χλωρίδος, φο_ 
νευθείς ὑπό Ἡρακλέους –Πατήρ Αὐτο-
λύκου καί Δηϊλέοντος ἐκ Θεσσαλίας, Α-
Η-65Α, Α-Ζ-581Δ, Η-10-187Δ
Δηϊνόµη –ης (ἡ) –Τρωάς αἰχµάλωτος 
Ἀχαιῶν
Δηῒνοµος –ου (ὁ)
Δηϊξένη –ης (ἡ)
Δηΐξενος –ου (ὁ)
Δηϊόκη –ης (ἡ)
Δηϊόκης –ου καί –εω (ὁ) –Ἱδρυτής βασι-
λείου ἐν Μηδεία, ἤτοι τῶν Ἐκβατάνων, 
υἱός Φραόρτου
Δηϊολέαινα –ης (ἡ)

Δηϊολέων –ντος (ὁ)
Δηϊονεύς –έως (ὁ) –Υἱός Εὐρύτου ἀπό 
Οἰχαλίαν, ὅν Θησεύς ἠπάνδρευσεν µέ 
Περιγούνην, θυγατέραν Σίννιδος –Ὁ 
Δηΐων –Πατήρ Δίας, συζύγου Ἰξίωνος 
–Πατήρ Κεφάλου, Η-9-921Δ, Η-15-747Δ, 
Α-Η-65Δ, Η-10-660Α
Δηϊόνη –ης (ἡ) –Μήτηρ Δελφικοῦ ἥρωος 
Φυλάκου, Η-13-617Δ
Δηϊονίδη –ης (ἡ)
Δηϊονίδης –ου (ὁ) –Υἱός Δηϊονέως, ὁ Κέ-
φαλος
Δηϊόπεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Νηρέως καί 
Δωρίδος, Α-Η-65Α
Δηϊόπη –ης (ἡ) –(ἔχουσα µάτια πού 
συναρπάζουν) –Σύζυγος ποιητοῦ Ὠνου-
σαίου, µήτηρ Εὐµόλπου, θυγάτηρ Τρι-
πτολέµου –Κατ΄ἄλλους, σύζυγος Μου-
σαίου, µήτηρ Τριπτολέµου, Α-Η-65Α 
Δηϊοπίτη –ης (ἡ)
Δηϊοπίτης –ου (ὁ)
Δηϊοπίτης καί Δηϊόπτης –ου (ὁ) –Τρώς 
τις –Νόθος υἱός Πριάµου, φονευθείς ὑπό 
Ὀδυσσέως, Ο.Ι.Λ.420
Δηϊόπτης καί Δηϊοπίτης –ου (ὁ)
Δήϊος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Δηϊόταρος –ου (ὁ) –Τετράρχης Μικρασι-
ατικῆς Γαλατίας, Η-5-902Α, Η-10-450Δ, 
Η6-109Α
Δηϊοφόντης –ου (ὁ)                             
Δηϊόχη –ης (ἡ)
Δηΐοχος –ου (ὁ) –(νικητής ἐχθρῶν) –Ἀ-
χαιός εἰς τήν Τροίαν –Ἱστοριογράφος, 
Ο.Ι.Ο.341Α, Α-Η-65Α
Δηΐππη –ης (ἡ)
Δήϊππος –ου (ὁ)
Δηϊπύλη ἤ Διπύλη –ης (ἡ) –(ἡ καίουσα 
πύλας –Θυγάτηρ Ἀδράστου καί Ἀµφι-
θέας –Μέ Τυδέα (υἱόν Οἰνέως) γεννᾶ 
Διοµήδην ἥρωαν, Α-Η-65Α
Δηΐπυλος –ου (ὁ) –(πυρπολητής) –Υἱός 
Πολυµήστορος, βασιλ. Θρακῶν –Φίλος 

ÄÇÚÊÑÁÔÇ
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καί σύντροφος Διοµήδους, Ο.Ι.Ε.325, Α-
Η-65Α
Δηΐπυρος –ου (ὁ) –Ἕλλην ἥρως, φονευ-
θείς ὑπό Ἑλένου, Ο.Ι.Ν.93, Ο.Ο.Ι.83, Ν576
Δηΐσχος –ου (ὁ) –Λογογράφος Προκον-
νήσιος, Η-12-496Α
Δηϊφόβη –ης καί Δηµοφίλη (ἡ) –(ἡ τρέ-
πουσα ἐχθρούς εἰς φυγήν) –Ὄνοµα Σι-
βύλλης ἐκ Κύµης, θυγάτηρ Γλαύκου ὀ-
δηγήσασα Αἰνείαν φεύγοντα ἐκ Τροίας. 
Ἡ καί Ἱεροφίλη καί Δηµώ καί Δηµοφίλη
Δηΐφοβος –ου (ὁ) –(ὁ φοβῶν τόν ἐχθρόν) 
–Υἱός Ἱππολύτου ἤ Πριάµου καί Ἑκά-
βης. Ἀνδρειότερος µετά τόν Ἕκτορα, φο-
νεύσας πολλούς ἥρωας –Μετά θάνατον 
Πάριδος, ἔλαβε σύζυγον Ἑλένην, Ο.Ι.Υ. 
294, Ο.Ο.Δ.276, Μ94, Α-Η-65Α, Η-17-880Α
Δηῒφονη –ης (ἡ)
Δηΐφονος –ου (ὁ) –Μάντυς ἐξ Ἀπολλω-
νίας, (Ἰονίου Πελάγους) υἱός Εὐηνίου ἤ 
καί Εὐήνου, Α-Η-65Δ
Δηϊφόντη –ης (ἡ)
Δηϊφόντης –ου (ὁ) –Υἱός Ἀντιµάχου, σύ-
ζυγος Ὑρνηθοῦς, Α-Η-65Δ, Η-10-565Δ, 639 
Α, Η-18-91Δ
Δηιφονύη –ης (ἡ) –Μήτηρ Δηιφόντου 
καί Ἀµφιάνακτος
Δηιφύλη ἤ Ἱππολύτη (ἡ) –Μήτηρ Θη-
ροῦς
Δηίφυλος –ου (ὁ)
Δηϊφών –ῶντος καί Δηµοφόων (ὁ) 
–Πατήρ Ἀντιµένους –Υἱός Κελεοῦ ὅν 
Δήµητρα ἐπεθύµει νά καταστήση ἀθά-
νατον (ὅρα Κελεός)
Δηϊφῶσσα –σσης (ἡ)
Δηϊώ –οῦς (ἡ) –Εἰς λεξικόν Σουῒδα
Δηϊών καί Δηΐων –νος ἤ –ντος καί Δηϊ-
ονεύς (ὁ) –Υἱός Αἰόλου καί Ἐναρέτης, 
Εὐρύτου ἤ Ἡρακλέους. Μέ Διοµήδην 
(θυγατέρα Ξούθου) γεννᾶ Ἄκτορα, Φύ-
λακον (συζύγου Κλυµένης), Ἀστερόπει-
αν καί Κέφαλον –Πάππος Ἰφίκλου –Υἱ-
ός Ἡρακλέους καί Μεγάρας

Δηϊώνη –ης (ἡ)
Δηλᾶς –ᾶ (ὁ)
Δηλεία –ης (ἡ) –Θεσπιάς πού γεννᾶ µέ 
Ἡρακλήν
Δηλείας –ου (ὁ)
Δηλία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος, Α-
Η-67Α
Δηλιάδες –ων (οἱ) –Θυγατέρες ἐπιφαν-
ῶν Δηλίων αἵτινες χορεύουσαι ἀπάγγελ-
λαν ἱστορίας καί παραδόσεις εἰς ὄλας 
τάς Ἑλληνικάς διαλέκτους γύρω ἀπό τήν 
γέννησιν Ἀρτέµιδος καί Ἀπόλλωνος
Δηλιάδη –ης (ἡ)
Δηλιάδης καί Πειρήν καί Ἀλκιµένης –
ου (ὁ) –Υἱός Γλαύκου ἀδελφός Βελλερε-
φόντου ὅν ἐξ ἀπροσεξίας ἐφόνευσεν, 
Α-Γ-22Α
Δηλιάρχη –ης (ἡ)
Δηλίαρχος –ου (ὁ) –Θεοφορικόν
Δηλιάς –άδος (ἡ) –Νύµφη –αι καί Ναῦς
Δηλίας –ου (ὁ)
Δηλιᾶς –άδος (ἡ) –Ναῦς (πλοῖον) Θησέ-
ως πού τὀν ἔφερε εἰς Κρήτην, ὅπου ἐθα-
νάτωσε Μινώταυρον –Ἐπίθετον Ἀρτέµι-
δος –Ἐπίθετον Δήµητρος καί Λητοῦς εἰς 
Ἀττικήν –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Θυγά-
τηρ Νικίου Κυδαθηναιέως –Νύµφες Δή-
λου
Δηλιαστή –ῆς (ἡ)
Δηλιαστής –οῦ (ὁ) –Ἀθηναῖος πρεσβευ-
τής
Δηλιγένεια –ης (ἡ)
Δηλιγένης –ους (ὁ)
Δηλιδότη –ης (ἡ)
Δηλίδοτος –ου (ὁ)
Δηλιδώρα –ης(ἡ)
Δηλίδωρος –ου (ὁ)
Δηλιεύς –έως καί Δήλιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθ.
Ἀπόλλωνος –Ἐφέσιος συγγραφεύς Η-5-
912Δ, Η-8-580Δ
Δηλικάτα –ης (ἡ)

ÄÇËÉÊÁÔÁ
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Δηλικᾶτος –ου (ὁ) –Μακεδονικόν
Δηλική –ῆς (ἡ)
Δηλικός –οῦ (ὁ)
Δηλιοδώρα –ης (ἡ)
Δηλιόδωρος –ου (ὁ)
Δήλιος –ου (ὁ) –Ὁ Ἐφέσιος ἑταῖρος Πλά-
τωνος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Δηλίουσα –σης (ἡ)
Δήλις καί Δῆλις –ιος (ἡ) –Θεσπιάς πού 
µέ Ἡρακλήν γεννᾶ Ἀρχέµαχον
Δηλιώ –οῦς (ἡ)
Δηλίων –νος (ὁ)
Δηλογένη –ης (ἡ)
Δηλογενής –οῦς (ὁ) –(ὁ ἐν Δήλω γεννη-
θείς)
Δηλοδότη –ης (ἡ)
Δηλόδοτος –ου (ὁ)
Δηλόθεµις –ιδος (ὁ & ἡ)
Δηλόπτη –ης (ἡ)
Δηλόπτης –ου (ὁ)
Δηλόπτιχος –ου (ὁ)
Δῆλος καί Ὀρτυγία ἀντί Δᾶλος (ἡ) 
–(ἐµφανής, φανερά) –Ὄνοµα νήσου
Δηλοφάνεια –ης (ἡ)
Δηλοφάνης –ου (ὁ)
Δηµᾶ –ῆς; (ἡ)
Δηµαγάθη –ης (ἡ)
Δηµαγάθης –ου (ὁ)
Δηµαγένεια –ης (ἡ)
Δηµαγένης –ου (ὁ)
Δηµαγέτη –ης (ἡ)
Δηµάγετος καί Δαµάγητος καί Δαµα-
γέτας –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ρόδου, ὑπαν-
δρευθείς θυγατέραν στρατηγοῦ Μεσση-
νίων Δικαιοµένους, δικαιοτάτου (δια_ 

ταχθείς ὑπό Μαντείου). Ἐγέννησεν Δια-
γόραν, Η-5-984Δ, Η-9-752Δ
Δηµάγητη –ης (ἡ)
Δηµάγητος –ου (ὁ) –Ὀλυµπιονίκης Ρό-
διος –Ἀδελφός Ἀκουσιλάου, Φερενίκης 

ἤ Καλλιπάτειρος καί Δωριέως –Υἱός Δι-
αγόρου
Δήµαγνη –ης (ἡ)
Δήµαγνος –ου (ὁ)
Δηµαγόρα –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιτάφειον στή-
λην 
Δηµαγόρας –ου (ὁ) –Ἱστοριογράφος Σά-
µιος, Α-Η-76Α
Δηµαγόρη –ης (ἡ)
Δηµαγόρης –ητος (ὁ)
Δηµάδη –ης (ἡ)
Δηµάδης –ου (ὁ) –(λαοπρόβλητος) –Πε-
ρίφηµος ρήτωρ Ἀθηναῖος, ἀντίθετος 
Δηµοσθένους –Συγγραφεύς –Φίλος Με-
γάλου Ἀλεξάνδρου –Ὁ Ἀθηναῖος υἱός 
Δηµέου, ρήτωρ δηµαγωγός, Παιανιεύς 
ὀλυµπιονίκης Ἀθηναῖος, σέ ἱππικόν ἀ-
γῶνα, Α-Η-76Α, Η-5-950Α, Η-7-230Δ, Η-
12 636Δ, Η-18-456Α
Δήµαδος –ου (ὁ) 
Δηµαινέα –ης (ἡ) 
Δηµαινέας –ου (ὁ)                                        
Δηµαινέτα –ης (ἡ)
Δηµαινέτη –ης (ἡ) –(ἡ ἄξια νά ὑµνεῖται) 
–Ἀθηναῖα δέσποινα, γυνή Ἀρχιτέλους 
εἰς ἧν ἐφάνη τό πρῶτον, ὁ Ἥρως Τόξα-
ρις, ὁ παύσας νόσον ἐν Ἀθήναις ἐπί Πε-
λοποννησιακοῦ πολέµου –Σπαρτιάτις, 
ἀπωλέσασα ὀκτώ τέκνα εἰς πόλεµον 
Δηµαίνετη –ης (ἡ)
Δηµαίνετος –ου (ὁ) –(ὁ ἄξιος ἐπαίνου) –
Ἀθηναῖος στρατηγός υπό τόν Ἰφικράτην 
ἐκ Κεραµέων –Υἱός Δηµέου Παιανιεύς 
–Υἱός Τιµασιθέου ἐκ Κεραµέων, Η-5-
916Δ
Δηµάκη –ης (ἡ)
Δήµακος –ου (ὁ)
Δηµάλκεια –ης (ἡ)
Δηµαλκέτη –ης (ἡ)
Δηµαλκέτης –ου (ὁ)
Δηµάλκη –ης (ἡ)
Δηµάλκης–εος (ὁ)

ÄÇËÉÊÁÔÏÓ
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Δηµάναξ –κτος (ὁ)
Δηµάνασσα –ης (ἡ) –(δήµου ἄνασσα) 
–Γυνή Ἀδράστου, µήτηρ Αἰγιαλέως –Πι-
θανή µήτηρ Θεστίου –Μήτηρ Ἀργοναύ-
του Εὐτρυτίωνος
Δηµάνδρα –ης (ἡ)
Δήµανδρος –ου (ὁ)
Δηµάνθη –ης (ἡ)
Δηµάνθης –εος (ὁ) –Μαραθώνιος
Δηµάρατη –ης (ἡ)
Δηµάρατος καί Τιµάρατος καί Δηµή-
ρητος καί Δαµάρατος –ου (ὁ) –(ὁ ἔ-
χων εὐχήν Δήµου) –Υἱός Ἀρίστωνος 
βασιλέως Σπάρτης κατηγορηθείς ὡς 
νόθος κατέφυγεν εἰς Δαρεῖον. Ὑπῆρξεν 
Βασιλεύς καί Ὀλυµπιονίκης τεθρίππου 
–Ἄρχων Ἀθηνῶν –Συγγραφεύς Ἕλλην –
Φίλος Φιλίππου, Κορίνθιος πουλήσας 13 
τάλαντα τόν Βουκεφάλαν –Ὁ Ἐφέσιος 
ὀλυµπιονίκης εἰς στάδιον δύο φοράς–
Μέ Θεσσαλόν Θώρακα, καί Ἠγίαν ἐ-
πρόδωσαν Θερµοπύλας εἰς Ξέρξην. Εἰς 
Θερµοπύλας παρίστατο καί ο Ἰσχόλας 
Η-11-140Δ, 616Δ, Η-12-515Α, Η-18-594Δ, 
766Α
Δηµάρατος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀρίστωνος ἤ 
Ἀγήτου –Βασιλεύς –Ἄρχων –Ἱστορικός 
συγγραφεύς –Σοφιστής ὁ Κεῖος –Ἐκδιώχ-
θηκε ἀπό συµβασιλέα Κλεοµένην καί 
κατέφυγε εἰς Δαρεῖον, µέ κρυφόν µήνυµα 
εἰς Λακεδαιµονίους ἀπεκάλυψεν ἡ Γορ-
γώ, σύζυγος Λεωνίδου ἥρωος –Ὁ Εὐρυ-
ποντίδης, πατήρ Εὐρυσθένους καί Προ-
κλέους –Εἰς Δηµάρατον διευκρίνησε ὁ 
Ἀλέξανδρος: «Ἀλλά ἀνόητε εἶναι Ἑλλάς 
καί ἡ Μακεδονία», Α-Η-76Δ, 77Α, Η-5-
917Α, Η-7-142Δ, 530Α, Η-9-361Α
Δηµαρέτη καί Δαµαρέτη –ης (ἡ) –
(προσωποποίησις ἀρετῆς καί ἀνδρείας) 
–Ποιήτρια –Ἡγεµονίς –Θυγάτηρ Σωφί-
λου, Η-17-458Α
Δηµάρετος –ου (ὁ) –Ἡραιεύς
Δηµάρη –ης (ἡ)
Δηµάρης –ητος (ὁ)

Δηµαρήτη –ης (ἡ)
Δηµάρητος –ου (ὁ)
Δηµάριν –ου (ἡ)
Δηµάριον –ίου (ἡ) –Ἀλεξανδρῖτις ἤ Ἡ-
ρακλεῶτις
Δηµαρίστα –ης (ἡ)
Δηµαρίστη –ης (ἡ) –Μήτηρ Τιµολέοντος 
(ἤ Τιµοκλέους). Σύζυγος Τιµοδήµου
Δηµάριστος –ου (ὁ)
Δηµαρµένη –ης (ἡ)
Δηµάρµενος –ου (ὁ) –Λακεδαιµόνιος 
τις –Πατήρ Πρινητάδεω
Δηµαροῦς –οῦντος; (ὁ)
Δηµαρόων –ντος (ὁ)
Δηµαρόωσσα –σσης (ἡ)
Δηµάρχη –ης (ἡ)
Δηµαρχία –ης (ἡ)
Δηµαρχίδη –ης (ἡ)
Δηµαρχίδης –ου (ὁ)
Δήµαρχος –ου (ὁ) –(ὁ διοικών τόν λαόν)       
–Ὄνοµα ἀνδρικόν –Συρακούσιος στρα-
τηγός –Ὁ Παρράσιος ὀλυµπιονίκης εἰς 
πυγµήν –Αἰγυπτιάδης φονευθείς ὑπό 
Δαναῒδος Εὐβούλης
Δηµᾶς –αντος (ὁ) –Φίλος καί συνεργά-
της Ἀποστόλου Παύλου. Ἀργότερον, εἰς 
αἰχµαλωσίαν ἀπαρνήθη καί τόν Χριστια-
νισµόν. Εἰς τοῦτον Χριστός λέγει: «Μετ΄ 
ἐµοῦ εἰσέλθης ἐν τῶ παραδείσω» (ὡς φαί-
νεται ὅµως διεψεύσθη), Πρός Τιµόθεον 
Β-10, Φιλήµονα, 24, Η-5-919Α
Δηµασικράτεια –ης (ἠ)
Δηµασικράτης –ους (ὁ)
Δήµασις –ιος (ὁ)
Δηµατρία –ης (ἡ) –Ἐλατρεύετο εἰς Ἰα-
λυσόν, Η-9-752Δ
Δηµάτριος –ίου (ὁ)
Δηµέα –ης (ἡ)
Δηµέας –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος ρήτορας, πα-
τήρ Φιλοκράτους –Κατασκευαστής ἐπα-
νωφορίων –Υἱός ἤ πατήρ Δηµεναίτου 

ÄÇÌÅÁÓ
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Παιανιεύς –Υἱός Δηµοστράτου Παιανι-
εύς –Ραµνούσιος, πατήρ Μοσχίωνος εἰς 
“Σαµίαν” Μενάνδρου, πλούσιος ἔµπο-
ρος Ἀθηναῖος 
Δήµεος –ου (ὁ) –Ὁ θανατωθείς ὡς καί ὁ 
Δηµάδης, ὑπό Κασσάνδρου, Η-7-234Δ
Δήµῆ –ης (ἡ)
Δηµηλάτη –ης (ἡ) –Ἑταίρα, ζῶσα κοινο-
βιακῶς εἰς κῆπον Ἐπικούρου µετά Νικι-
δίου, Λεοντίου, Μαρµαρίου, Ἐρωτίου, Ἡ_ 
δεῖας (ἑταιρῶν), Η-8-26Δ
Δηµηλάτης –ου (ὁ)
Δηµῆς –ῆος; (ὁ) = Δηµέας
Δηµήτηρ –Δήµητρος καί Δηµήτερος 
(ἡ) –(Δῆ = Γῆ καί Μήτηρ ) –Θεά Γεωργίας 
–Ὁµοία µέ Μαινάς –Ἐπίθετον Ἴσιδος 
–Ἐπίθετον Ρέας, Ο.Ι.Χ.460, Ο.Ο.Ε.125, Η-
5-919Δ, Η-7-1153Α, Η-17-578Δ
Δήµητρα –τρος (ἡ) –(δηµιουργός ἀγα-
θῶν) –Θεά, ἥν ἐπρόδωσε (ἡ Γοργύρα) 
εἰς Πλούτωνα –Κατά ἀναζήτησιν Κόρης 
ἐφιλοξενήθη ὑπό Ἐλευσινίου Φυτάλου, 
καθώς καί ὑπό Ερµιονέως Ἀθέρου –Θυ-
γάτηρ Κρόνου καί Ρέας, ἀδελφή Διός, 
Ποσειδῶνος καί Πλούτωνος µέ τροφόν 
Βαυῶ, πού µέ Δισαύλην γεννᾶ: Μίσα ἤ 
Νίσα, Πρωτονόη, Εὐβουλέα, Τριπτόλε-
µον καί διδάσκεται καλλιέργειαν δηµη-
τριακῶν ἀπό Δήµητρα –Ὄνοµα πλανή-
του, Α-Η-79Δ, Η-7-1147Δ
Δηµητρία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Καλλία
Δηµητρία καί Σεναβελλίς –ίδος (ἡ) –Ὄ-
νοµα γυναικός, ἡρωῒδος εἰς Νεφέλας 
–Μήτηρ Παµφίλης, Α-4-81Α
Δηµητριάδη –ης (ἡ)
Δηµητριάδης –ου (ὁ)
Δηµητριανή –ῆς (ἡ)
Δηµητριανός –οῦ (ὁ) –Χριστιανός –Ἅγι-
ος
Δηµητριάς –άδος (ἡ) –Φυλή
Δηµήτριος –ίου (ὁ) –(Καλλιεργητής πα-
ραγωγῆς ἀγαθῶν) –Ὁ Ἀλεξανδρινός ἧ-
το ὀλυµπιονίκης εἰς στάδιον. Ὁ Χῖος εἰς 

στάδιον καί δίαυλον, ὁ Σαλαµίνιος δύο 
φοράς εἰς στάδιον καί Δύο εἰς πένταθλον. 
Ὁ Ἑρµοπολείτης Ἀλεξανδρεύς περιοδο-
νίκης στο παγκράτιον –Υἱός Ἀντιγόνου, 
ὁ Πολιορκητής, κτίστης συγχρόνου Σικυ- 
ῶνος εἰς περιοχήν παλαιᾶς ἀκροπόλεως 
–Υἱός Φάριος –Μήν Βιθυνῶν –Τοποτηρη-
τής –Κωµικός ποιητής –Ρήτωρ –Κυνικός 
–Χριστιανός –Ἅγιος –Φιλόσοφος ὁ Ἀλε-
ξανδρεύς –Καλλιτέχνης –Βασιλεύς–Υἱός 
Κηφισοδώρου Μελιτεύς –Ὁ Ἀπάµειος 
ἧτο περίφηµος ἀνατόµος µαθητής Ἡρο-
φίλου καί Ἐρασιστράτου –Ὁ Ἀδραµµυ-
τηνός, ἐπίκλην Ἰξίων γραµµατικός –Ὁ 
Ἀµφιπολίτης φιλόσοφος µαθητής Πλά-
τωνος –Ὁ υἱός Ἀντιγόνου ὁ Πολιορκητής 
κατασκευαστής µηχανῆς: «Ἐλέπολις» 
–Ὁ Ἀσπένδιος µαθητής Ἀπολλωνίου 
Σολέως –Ὁ Βυζάντιος περιπατητικός 
ἱστορικός φιλόσοφος –Ὁ γραφικός συγ-
γραφεύς καί ζωγράφος –Ὁ υἱός Διφίλου 
Βιθυνός φιλόσοφος, µαθητής Παναιτίου 
Ροδίου –Ποικιλογράφος –Ἰαµβογράφος 
–Κυνικός –Μαθητής Ἐπικουρείου Πρω-
τάρχου –Βιογράφος –Ποιητής Επῶν 
–Ποιητής τῆς κωµωδίας –Μαθηµατικός 
–Σατυρογράφος –Ὁ Λάκων µαθητής Ἐ-
πικούρου –Ὁ Φαληρεύς υἱός Φανοστρά-
του περιπατητικός, ρήτωρ, συγγραφεύς 
–Ἐπίθετον Διονύσου, Α-Η-83Α, Η-12-268 
Δ, Η-15-544Α, Η-17-56Δ
Δηµητρίουλος –ου (ὁ) –Ὄνοµα ὕµνου 
εἰς Δήµητραν
Δηµητρίουσα –σης (ἡ)
Δηµήτρις καί Δηµῆτρις –ιος (ὁ) –Θεο-
φορικόν
Δηµητριών –νος (ὁ) –Ὄνοµα µηνός ὡς 
ὁ Μουνιχιών
Δηµητρίων –νος (ὁ) –Θεοφορικόν
Δηµητριῶσσα –σσης (ἡ)
Δηµητρούλα –ας (ἡ) –(δηµιουργός ἀγα-
θῶν) –Χριστιαν. ὄνοµα
Δηµητρούς καί Δεµετροῦς –ουντος (ὁ)
Δηµητρῶς –ῶ; (ὁ)
Δηµία –ης (ἡ)
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Δηµιάδα –δης (ἡ)
Δηµιάδας καί Δαµιάδας –αο (ὁ)
Δηµιάδη –ης (ἡ)
Δηµιάδης –ου (ὁ)
Δηµίας –ίου (ὁ)
Δηµιοῦργός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο 
µέ συνώνυµον: Τεκνοποιός 
Δηµιουργός –οῦ (ὁ) –Αἰγυπτιακή θεό-
της, πλάστης τοῦ κόσµου, µέ πρωταρχι-
κή ὄψιν Ἀτούµ, καί ἡλιακήν τοῦ Ρά 
–Ἐπίθετον Ἄδου –Ἐπίθετον Διονύσου 
–Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Φύσεως
Δηµίππη –ης (ἡ)
Δήµιππος –ου (ὁ)
Δήµιος –ίου (ὁ)
Δῆµις –ιος (ὁ) = Δᾶµις –Υἱός Πυθοκλέος
Δηµιφόνη –ης (ἡ) –Γυνή ἐκ Μακεδονίας
Δηµιφών –ῶντος (ὁ) –Α-Η-89Δ, Η-7-937Α
Δηµιφῶσσα –σσης (ἡ)
Δηµοβούλα –ης (ἡ)
Δηµόβουλος –ου (ὁ)
Δηµογείτα –ης (ἡ)
Δηµογείτουσα –σης (ἡ)
Δηµογείτων –νος (ὁ) –Μουσικός
Δηµογένεια –ης (ἡ)
Δηµογένης –ους (ὁ) –Ἄρχων Ἀθηνῶν, 
Η-15-544Α
Δηµόγνητη –ης (ἡ)
Δηµόγνητος –ου (ὁ)
Δηµοδάµα –ης (ἡ)
Δηµοδάµας –ντος (ὁ) –Μιλήσιος ἤ Ἀλι-
καρνασσεύς ἱστορικός στρατηγός Ἀντι-
όχου ἤ Σελεύκου, Α-Η-90Α, Η-5-937Δ
Δηµοδάµεια –ης (ἡ)
Δηµοδίκη καί Ἑρµοδίκη –ης (ἡ) –Η-
13-549Δ
Δηµοδίκη –ης καί Βιαδίκη –ης (ἡ)–Δευ-
τέρα σύζυγος Ἀθάµαντος ἧς τόν ἔρωτα 
ἀπέριψεν Φροῖξος –Θεία Φρίξου, γυνή 
Κρηθέως ἀδελφοῦ Ἀθάµαντος –Τόν συ-

κοφάντησε σέ Κρηθέα καί ἐκεῖνος τόν 
Ἀθάµαντα ἔπεισε νά θανατώσει. Ἡ µη-
τέρα των, Νεφέλη, τοῦ παρεχώρησε τό 
κριάρι πού τόν οδήγησε στόν οὐρανό 
–Μήτηρ Σκαµάνδρου ἐκ Κορύβαντος ἀ-
δελφή Πακτωλοῦ, αὐτοκτονήσασα διότι 
ἀσέλγησε ἐπ΄αὐτῆς –Θυγάτηρ Ρεξιµά-
θ(χ)ου Τεγεάτου, ἥν ἐφόνευσεν ἀδελφός 
αὐτῆς Κριτόλαος, A-H-90A, H-5-938A
Δηµοδίκη καί Δηµονίκη –ης (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Ἀγήνορος υἱοῦ Πλευρῶνος καί 
Ἐπικάστης, ἀδελφή Πορθάονος καί µή-
τηρ Θεστίου, Εὐήνου, Μώλου, Πύλου, τέ-
κνων Ἄρεως –Σύζυγος βασιλέως Μίδα, 
θυγάτηρ Ἀγαµέµνονος βασιλ. Κύµης, 
πιθανή µήτηρ Θεστίου –Σύζυγος Κορύ-
βαντος, µήτηρ Σκαµάνδρου –Ἀδελφή 
Πακτωλοῦ
Δηµοδίκης –ου (ὁ)
Δηµόδικος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς ὁ Λέ-
ριος
Δηµοδόκη καί Δηµοδίκη –ης (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Ἀγήνορος, Α-Η-90Α
Δηµόδοκος –ου (ὁ) –(κοσµαγάπητος) 
–Ἀθηναῖος Στρατηγός –Τυφλός, διάση-
µος ἀοιδός (ὡς καί ὁ Φήµιος), Φαιάκων 
ποιητής καί µουσικός, εἰς αὐλήν Ἀλκινό-
ου –Πατήρ Θεάγους, φίλος Σωκράτους 
–Κερκυραῖος ποιητής καί παλαιός µου-
σικός –Λέριος –Δηµότης Ἀθηναῖος, µή 
σίγουρος, Ο.Ο. Θ.44, Ν28, Α-Η-90Α, 1038 
Δ, Η-9-486Α, Η-14-764Α, Η-18-456Α καί Δ             
Δηµοδότη –ης (ἡ)
Δηµόδοτος –ου (ὁ)
Δηµοδώρα –ης (ἡ)
Δηµόδωρος –ου (ὁ)
Δηµοθάλη –ης (ἡ)
Δηµοθάλης –εος (ὁ)
Δηµοθάρρη –ης (ἡ)
Δηµοθάρρης –ους (ὁ)
Δηµοθαρρίδη –ης (ἡ)
Δηµοθαρρίδης –ου (ὁ)
Δηµοθέα –ης (ἡ) –Ἀθηναία τις
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Δηµόθεος –ου (ὁ)
Δηµοθέρση –ης (ἡ)
Δηµοθέρσης –ου (ὁ)
Δηµοθεστίδη –ης (ἡ)
Δηµοθεστίδης –ου (ὁ)
Δηµοκήδη –ης (ἡ)
Δηµοκήδης –δεος (ὁ) –Κροτωνιάτης, υἱ-
ός Καλλιφῶντος ἰατρός περίφηµος προ-
ϊπποκράτειος θεραπεύσας Δαρεῖον καί 
Ἄτοσσαν καί νυµφευθείς θυγατέραν πα-
λαιστοῦ Μίλωνος –Υἱός Καλλιφῶντος 
–Πυθαγορικός φιλόσοφος, Α-Η-90Α, Η-
7-530Α, Η-9-371Α, Η-10-124Δ
Δηµοκίδη –ης (ἡ)
Δηµοκίδης –ου (ὁ)
Δηµοκλέα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Σωσιφίλου
Δηµόκλεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀριστοδή-
µου Κοθωκίδου
Δηµοκλείδα –ης (ἡ)
Δηµοκλείδας –αο (ὁ)
Δηµοκλείδη –ης (ἡ)
Δηµοκλείδης –ου (ὁ) –Ἄρχων –Συγγρα-
φεύς –Ρήτωρ –Καί ἀπατεώνας ὡς ὁ Φρυ-
νώνδας (Κέρκωπας), Η-15-544Α, Η-18-
386Δ
Δηµόκλειτη –ης (ἡ)
Δηµόκλειτος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς, συγ-
γράψας µετά Κλεόπα περί πυρσῶν, εἰς 
Κλεόξενον 
Δηµοκλέης καί Δηµοκλῆς –έους (ὁ) 
–Δηµαγωγός ἐν Ἀθήναις
Δηµοκλῆς –έους καί –έως (ὁ) –(δόξα 
λαοῦ, λαοπρόβλητος) ἄρχων Ἀθηνῶν 
–Ρήτωρ –Ἱστορικός συγγραφεύς –Ὁ υἱ-
ός Δηµοκράτους, Ἀφιδναῖος –Υἱός Φι-
λιστίωνος, Ἀφιδναῖος –Κυθήριος –Υἱός 
Ξεινίδος, Σφήττιος –Τειθράσιος –Υἱός 
Κράτητος, Μελιτεύς, Η-12-496Α, 636Α
Δηµοκλήτη –ης (ἡ)
Δηµόκλητος –ου (ὁ) –Ἐφευρέτης, βελτι-
ώσας τηλεσήµανσιν φρυκτωριῶν, ΑΗ-90 
Α, Η-5-938Α

Δήµοκλος –ου (ὁ)
Δηµοκόπος –ου (ὁ) –Ἀρχιτέκτων, κατα-
σκευαστής θεάτρου, Η-17-458Δ
Δηµοκόων καί Δηϊκόων –ντος (ὁ) –Υἱός 
Πριάµου νόθος καί δούλης Ἀβυδηνῆς, 
Ο.Ι.Δ.499, Α-Η-65Α
Δηµοκράτεα ἀντί Δηµοκράτεια –ης (ἡ)
Δηµοκράτη –ης (ἡ)
Δηµοκράτης –ου (ὁ) –(κυρίαρχος, ἄρ-
χων) –Ὀλυµπιονίκης ἐκ Τενέας, ὁ Μά-
γνης ἀπό Ταάνδρου εἰς πυγµήν δύο 
φοράς –Δηµαγωγός –Πατήρ ρήτορος 
Λυσίου –Ἀθηναῖος ρήτωρ –Ἱστορικός 
Ἐφέσιος –Αἰξωνεύς –Πατήρ Μενίππου 
Ἀχαρνέως –Υἱός Δηµοκράτους δηµότης 
Ἀθηναίων µή σίγουρος –Ὁ Ἀθηναῖος µέ 
τόν πάππον Λύσιν (Πλάτων) νικηταί εἰς 
τέθριππον καί κέλητα εἰς Νέµεα, Πύθια, 
Ἴσθµια –Ὁ Τενέδιος, υἱός Ἡγήτορος, 
Ὀλυµπιονίκης στήν 144η Ὀλυµπιάδα 
–Ὁ Δηµοκράτης Δηµοκράτους, υἱός Ἀρι-
στονίκου, παλαιστής ἀπό Μαγνησία Μ. 
Ἀσίας τρίς νικητής τίς 201, 202, 203 Ὀλυ-
µπιάδες –Ὁ Δηµοκράτης, υἱός Ἀριστο-
νίκου, πατήρ Παλαιστοῦ Δηµοκράτους 
–Πατήρ Δηµοκλέους 
Δηµοκράτης ἤ Δαµοκράτης (ὁ) –Δια-
πρεπής ἀθλητής, Α-Η-90Α, Α-Ζ-605Α, 
Η-5-770Δ, Η-7-1057Δ, Η-18-1019Δ
Δηµοκρατία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
–Θεότης προσωποποιοῦσα µεγαλεῖον 
καί δύναµιν Άθηναϊκοῦ Κράτους 
Δηµοκρατιανή –ῆς (ἡ)
Δηµοκρατιανός –οῦ (ὁ)
Δηµοκρατίδη –ης (ἡ)
Δηµοκρατίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Δηµοκρατίς –ίδος (ἡ)
Δηµοκριθηράκλειτος –ου (ὁ) καί Ἑρµῆ-
λος = ποίηµα Μ. Περδικάρη, Η-15-741Α
Δηµοκρίνη –ης (ἡ)
Δηµοκρίνης –ους (ὁ)
Δηµοκρίτα –ης (ἡ)
Δηµοκρίτη –ης (ἡ)
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Δηµοκρίτης –ου (ὁ)
Δηµόκριτος καί Πένταθλος καί Ληρό-
κριτος –ου (ὁ) –(ὁ κρινόµενος ὑπό λαοῦ 
ὡς ἄξιος, Δῆµος+κριτός) –Μαθηµατικός 
–Ἐπίσηµος Νάξιος –Μεγαρεύς ὀλυµπιο-
νίκης εἰς στάδιον –Προήγαγε ἰατρικήν 
–Συγγραφεύς –Φιλόσοφος ἀτοµικός, ὁ 
Ἀβδηρίτης, πρόδροµος σκεπτικῶν φιλο-
σόφων –Μαθητής  Λευκίππου –Υἱός  Ἀθη-
νοκρίτου ἤ υἱός Δαµασίππου, Ἀβδηρίτης 
–Γλύπτης –Μουσικός ἤ ἱστορικός ρητο-
ροδιδάσκαλος –Σκηνογράφος –Ἀφιδναῖ-
ος –Τριήραρχος, Α-Η-90Δ, Α-Θ-378Α, Η-
7-573Δ, Η-9-704Α 
Δηµόκριτος –ου καί Γελασῖνος –ου 
(ὁ) –Ὁµοίως ὡς ἀνωτέρω καί Δηµόκρι-
τος ὁ Ἀβδηρίτης ἤ Μιλήσιος, υἱός Ἡγη-
σιστράτου ἤ Δαµασίππου ὁ ἀτοµικός φι-
λόσοφος –Ὁ Ἑφέσιος συγγραφεύς –Ὁ 
Περγαµηνός ρήτωρ –Ποιητής ἐπιγραµ-
µάτων –Ὁ Χῖος µουσικός
Δηµοκύδη –ης (ἡ)
Δηµοκύδης –εος (ὁ)
Δηµόλα –ης (ἡ)
Δηµολάα –ης (ἡ)
Δηµολαῒς –ίδος (ἡ) –Ἑταίρα
Δηµόλαος –ου (ὁ) 
Δηµόλας –ου (ὁ)
Δηµολέαινα –ης (ἡ)
Δηµολέων –οντος καί Κένταυρος –ου 
(ὁ) –Κένταυρος –Πατήρ Ἰόλκου –Υἱός 
Ἀντήνορος, ἥρως Τροίας –Κένταυρος 
ὅν Πηλεύς ἐφόνευσεν εἰς γάµον Πειρί-
θου ἐνώ πρίν ἐφόνευσεν οὖτος τόν Κρά-
ντωρα Ο.Ι.Υ.395
Δηµολογοκλέαινα –ης (ἡ)
Δηµολογοκλέων –ωνος (ὁ) –Πλαστόν 
εἰς “Σφῆκες”
Δηµολόχεια –ης (ἡ)
Δηµολοχίς –ιδος (ἡ)
Δηµόλοχος –ου (ὁ)
Δηµολύκη –ης (ἡ)
Δηµόλυκος –ου (ὁ)

Δηµολύτη –ης (ἡ)
Δηµόλυτος –ου (ὁ)
Δηµοµέλη –ης (ἡ)
Δηµοµέλης –ους (ὁ) –Ἀθηναῖος, συγγε-
νής Δηµοσθένους –Υἱός Δήµωνος Παια-
νιεύς
Δηµοµένη –ης (ἡ)
Δηµοµένης –ους (ὁ)
Δηµοµήλη –ης (ἡ) –Συγγενής Δηµοσθέ-
νους
Δηµοµήλης –ου (ὁ)
Δηµονά –ῆς (ἡ)
Δηµόνᾶς –ᾶ (ὁ)
Δηµόνησος –ου (ἡ)
Δηµονιάδη –ης (ἡ)
Δηµονιάδης –ου (ὁ)
Δηµονίκη ἤ Δηµοδόκη –ης (ἡ) –Θυγάτ.
Ἀγήνορος καί Ἐπικάστης, ἀδελφή Πορ-
θάονος, µήτηρ Εὐήνου, Μώλου καί Πύ-
λου, Η-9-645Δ, Α-Η-90Α
Δηµονίκης –ου (ὁ)
Δηµόνικος καί Δα (ὁ) –(νικητής) –Κω-
µικός ποιητής –Υἱός Ἱππονίκου, δι΄ὄν 
Ἰσοκράτης ἔγραψεν –Ἄρχων ἐκ Φλύας 
–Ἀρεοπαγίτης –Λακιάδης –Υἱός Ἀψεύ-
δους, Μυρρινούσιος, Α-Η-91Α, Η-9-1010Α, 
Η-11-781Δ
Δηµονόη –ης (ἡ) –Ἀναφέρει Φιλόδηµος
Δηµόνοθα –ης (ἡ)
Δηµόνοθος –ου (ὁ)
Δηµόνοµη –ης (ἡ)
Δηµόνοµος –ου (ὁ)
Δηµόνοος –ου (ὁ) –Πατήρ στρατηγοῦ 
Πενθύλου, Η-15 –713Α
Δηµόνους –ου (ὁ)
Δηµοξένη –ης (ἡ)
Δηµόξενος καί Δαµόξενος –ου (ὁ)
Δηµοπείθη –ους (ἡ)
Δηµοπείθης –εος (ὁ)
Δηµοπειθίδη –ης (ἡ)
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Δηµοπειθίδης –ου (ὁ)
Δηµοπόλεια –ης (ἡ)
Δηµόπολις –ιδος (ὁ) –Υἱός Θεµιστοκλέ-
ους
Δηµοπτολέµα –ης (ἡ)
Δηµοπτόλεµος –ου (ὁ) –Μνηστήρ Πη-
νελόπης, Ο.Ο.Χ.242, 266
Δηµόπυθος –ου (ὁ) 
Δῆµος –ου (ὁ) –(ἄνθρωπος τοῦ λαοῦ) –
Υἱός Τα(ε)ριλάµπους Ἀθηναῖος –Χριστ. –
Ἅγιος –Με Φόβο ἀπετέλουν τούς ἵππους 
τοῦ Ἄρεως ἤ τούς δορυφόρους τοῦ ἀστέ-
ρος καί µέ ἐπίθετον: Ἐριπτοίητοι, (Κατά 
τινας οἱ δορυφόροι τοῦ Ἄρεως θεωροῦ-
νται τεχνητοί!) Α-Η-91Δ, Η-4-753Α, Η-7-
231Α, Η-12-311Α
Δηµοσθᾶς –ᾶ (ὁ)
Δηµοσθένεια –ης (ἡ)
Δηµοσθένης –ους καί –εος (ὁ) –(Δύναµις 
λαοῦ) –Περίφηµος ρήτωρ ὁ Ἀθηναῖος, 
υἱός Δηµοσθένους, εὐπόρου ἐπιχειρη-
µατίου (βιοτέχνη ὅπλων καί ἐπίπλων) 
καί Κλεοβούλης, Παιανιεύς, διδαχθείς 
ρητορικήν ἀπό Ἰσοκράτην, Καλλίστρα-
τον, Ἱσαῖον. Ἑπτάχρονος ἀπώλεσε πατέ-
ρα ὅστις τοῦ κληροδότησεν 14 τάλαντα. 
Κηδεµονευόµενος ἀπό Ἄφοβον, Δηµο-
φῶντα, Θηριππίδην, ἔλαβε κατά τήν ἐνη-
λικίωσιν 70 µνές (λίγο περισσότερον ἀπό 
ἕνα τάλαντο) ἀποδοθείς εἰς ἀγῶνα ἐπα-
νάκτησις –Παρώνυµον Ἀργᾶς –Σκωπτι-
κόν: Βάταλος. Συνεδέθη µέ ἀτιµωτικόν 
περιστατικόν Ἁρπάλου, (πού ἴσως ἐξύ- 
φαναν πρώην συνοδοιπόροι του, Ὑπερεί-
δης καί Δείναρχος) ἐδέχθη πρόστιµον 50 
ταλάντων καί ἐξ ἀδυναµίας πληρωµῆς 
ἐφυλακίσθη. Δραπετεύσας αὐτοεξορίσ-
θη –Υἱός Ἀλκισθένους, στρατηγός, Ἀφι-
δναῖος, υἱός Κλεοβούλης ἔγγονος Γύλω_ 
νος –Υἱός Δηµοσθένους –Νοµοδιδάσκα-
λος –Ὀφθαλµίατρος ἐπί Νέρωνος –Ποι-
ητής ἐκ Βιθυνίας –Ὁ Μιλήσιος τρεῖς 
φοράς ὀλυµπιονίκης, εἰς ἀγῶνα σαλπιγ-
κτῶν –Ὁ Θρᾶξ συγγραφεύς –Ὁ Ρηγῖνος, 
Πυθαγορικός φιλόσοφος –Ἐπικός –Υἱός 

Δηµοµέλους, Παιανιεύς–Υἱός Δήµωνος, 
Παιανιεύς –Ἔγγονος Ἐπιχάρους –Κατή-
γορος Δηµοσθένους, διά θησαυρούς Ἀρ-
πάλου, ὑπῆρξεν ὁ ρήτωρ Μενέσαιχµος 
Α-Η-91Δ, 106Δ, Η-5-943Α, Η-7-1052Δ, Η-
16-499Α
Δηµοσθενιανή –ῆς (ἡ)                    
Δηµοσθενιανός –οῦ (ὁ)
Δηµοσθενίς –ίδος (ἡ) –Εἰς ἐπίγραµµα
Δηµόσιος –ίου (ὁ) –Ὀλυµπιονίκης τεθρίπ-
που Ἠλείων 
Δυσποντίου
Δηµοστράτη –ης (ἡ)
Δηµοστρατίδη –ης (ἡ)
Δηµοστρατίδης –ου (ὁ)
Δηµοστρατίς –ιδος (ἡ) –Ἀναφέρεται διά 
κακοσµίαν σώµατος
Δηµόστρατος καί Δαµόστρατος –ου 
(ὁ) –Πατήρ Μνησικλέους –Υἱός Ἀριστο-
φῶντος, δηµαγωγός Ἀθηνῶν –Ρήτωρ 
ἐκ Πελοποννήσου, ἀντίπαλος Νικίου 
–Λαρισσαῖος, ὀλυµπιονίκης εἰς στάδιον 
–Υἱός Ἀσπέτου, Κυθήρριος, Α-Η-111Α, 
Η-5-964Α
Δηµοσῶν –ντος (ὁ)
Δηµοσῶσσα –ης (ἡ)
Δηµοτέκτουσα –σης (ἡ)
Δηµοτέκτων –νος (ὁ) –Μυτιληναῖος
Δηµοτέλεια –ης (ἡ)
Δηµοτέλης –ους (ὁ) –Λοκρός ἐξ Ἰταλίας 
–Κῆρυξ Σπαρτιατῶν –Πατήρ Δήµωνος, 
Η-16-836Α
Δηµοτέρη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Δηµοτέρης –ου (ὁ)
Δηµοτέρπη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Δηµοτέρπης –ου (ὁ)
Δηµότη –ης (ἡ)
Δηµότης –ου (ὁ)
Δηµοτίλη –ης (ἡ)
Δηµότιλος –ου (ὁ) –(Δῆµος καί λεπταί 
τρίχαι ὀφρύων)
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Δηµοτίµη –ης (ἡ)
Δηµότιµος –ου (ὁ) = Δαµότιµος –Πατήρ 
Εὐφιλήτου, πάππος Γαργητοῦ καί Χαρ-
πάδους         
Δηµοτίουσα –σης (ἡ)
Δηµοτίων –νος (ὁ) –Δηµαγωγός ἐν Ἀ-
θήναις
Δηµοτυνδάρεως –έω (ὁ) –Πατήρ Πολυ-
ζήλου
Δηµοῦσα –σης (ἡ)
Δηµοῦχοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Δηµοῦχος –ου (ὁ) –Τρώς, υἱός Φιλήτορος 
ἤ Φιλεταίρου φονευθείς ὑπό Ἀχιλλέως 
–Πατήρ Γλαύκου, πύκτου, Ο.Ι.Υ.457
Δηµοφάνη –ης (ἡ)
Δηµοφάνης –ους (ὁ) –Μεγαλοπολίτης 
–Ἐξ Ἀλωπεκῆθεν –Ῥαµνούσιος, Α-Η-
111Δ
Δηµοφαντίδη –ης (ἡ)
Δηµοφαντίδης –ου (ὁ)
Δηµοφάντη –ης (ἡ)
Δηµοφάντης –ου (ὁ)
Δηµόφαντος καί Δαµόφαντος –ου (ὁ) 
–Δηµαγωγός ἐν Ἀθήναις, Α-Η-111Δ
Δηµοφίλα –ης (ἡ) –Δαναῒς
Δηµοφίλη –ης καί Δηµώ (ἡ) –(κοσµο-
αγάπητη) –Δαναΐς, φονεύσασα Πάµφι-
λον –Ταυτίζεται µέ Κυµαία Σιβύλλα, κα-
λουµένη καί Δηµώ καί Ἱεροφίλη καί Δηϊ_ 
φόβη, Η-5-966Α
Δηµόφιλος καί Δαµόφιλος –ου (ὁ) –(κο-
σµοαγάπητος) –Στρατηγός ἤ Ἀθηναῖος 
(Ἀγγυλῆθεν) –Ἱστορικός ὁ Κυµαῖος, υἱός 
Ἐφόρου –Ποιητής κωµωδιῶν –Στρατη-
γός Θεσπιεύς, πεσών ἐν Θερµοπύλαις, 
υἱός Διαδρόµου –Υἱός Εὐξιθέου, Ἀθηναῖ-
ος –Υἱός Δηµοφίλου, Ἀθηναῖος –Υἱός Σω-
στράτου, Ἀθηναῖος –Λαµπτρεύς, Α-Η-
111Δ, Η-8-608Δ, 785Α, 
Δηµοφόων καί Δηϊφών –ντος (ὁ)
Δηµοφόων καί Δηµοφῶν –ωντος (ὁ) 
–Υἱός Κελεοῦ καί Μετανείρας ἀνατρα-

φείς ὑπό Δήµητρος ὥστε νά καταστῆ ἀ-
θάνατος –Υἱός Θησέως καί Φαίδρας ὅστις 
ἐλθών εἰς Τροίαν ἐλευθέρωσε  Αἶθραν 
µητέραν Θησέως. Ἀδελφός Ἀκάµαντος 
–Υἱός Δήµωνος συγγενής Δηµοσθένους 
–Τραπεζοκόµος Μ. Ἀλεξάνδρου
Δηµοφῶν καί Δηϊφῶν ἤ Δαµοφών –
ντος (ὁ) –(ἡ λάµψις, ἡ δύναµις τοῦ λαοῦ) 
–Πατήρ Ἀγαθόπου –Πατήρ Ἀµφιπόλι-
δος ἤ Ἀγαθόποδος –Τραγικός συγγρα-
φεύς, Η-5-920Α, Η-7-914Α, 1153Α, Η-9-
862Δ, Η-10-568Δ, Η-13-250Α, Η-15-371Α, 
542Δ, Η-17-68Δ, 843Δ, Η-18-1019Δ
Δηµοφῶν ἤ Ἀκάµας –αντος (ὁ) –Υἱός 
Θησέως νυµφευθείς Φυλλίδαν, θυγατέ-
ραν ἐντοπίου βασιλέως ἐν Μακεδονία. 
Ὅτε τήν ἐγκατέλειψεν αὕτη, ἐκρεµάσθη 
εἰς ἑννέα ὁδούς (Ἀµφίπολιν)
Δηµοφῶν –ντος (ὁ) –Βασιλόπαις, Η-5-
920Α, Η-10-568Δ
Δηµοφῶσσα –σσης (ἡ)
Δηµοφαντίδα –ης (ἡ)
Δηµοφωντίδας –αιος (ὁ) –Ἀπόγονος Δη-
µοφῶντος
Δηµοχάρεια –ης (ἡ)
Δηµοχάρης –ους (ὁ) –(ἡ χαρά τοῦ λαοῦ) 
–Ἀνεψιός (ἐξ  ἀδελφῆς) τοῦ Δηµοσθένους 
–Ἀθηναῖος –Ρήτωρ –Πολιτικός –Ἱστοριο-
γράφος –Ἱστορικός συγγραφεύς –Ρήτωρ 
–Υἱός Πυθέου, Κηφισιεύς –Λευκονοιεύς 
–Ποτάµιος
Δηµοχαρίδη –ης (ἡ)
Δηµοχαρίδης –ου (ὁ)
Δηµοχάρις –ιτος (ἡ) –Ἀναφέρεται ὑπό 
Θεοδώρου Στουδίτου –Ποιήτρια
Δηµόχαρις –ιος (ὁ) –Ποιητής, Α-Η-111Δ, 
112Α, Η-7-1053Δ, Η-10-853Α
Δηµόχαρις –ιδος (ἡ) –Ποιήτρια
Δηµύλα –ης (ἡ)
Δηµυλᾶ –ᾶς (ἡ)
Δηµυλᾶς –ᾶντος (ὁ)
Δηµυλίδη –ης (ἡ)
Δηµυλίδης –ου (ὁ)
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Δήµυλλα –ης (ἡ)
Δήµυλλος –ου (ὁ)
Δηµύλος –ου (ὁ) –Πατήρ ὀνοµαστοῦ πύ-
κτου Γλαύκου Καρυστίου
Δηµώ καί Δηµοφίλη καί Ἱεροφίλη –ης 
(ἡ) –Θυγ. Κελεοῦ καί Μετανείρας –Ἀπα-
ντήσασα ἐπί κρήνης (µετά τῆς ἀδελφής 
της) πρώτη τήν Δήµητραν –Κυµαῖα Σι-
βύλλη –Πυθαγορίς φιλόσοφος –Φιλόλο-
γος –Ἑταίρα, Α-Η-112Α καί Δ, Η-5-966Α
Δηµώ –οῦς (ἡ) –Ἑταίρα, ἥτις συνέζη µε-
τά Ἀντιγόνου Γονατά. Κατόπιν τήν ἐρω-
τεύθη Δηµήτριος ὁ Πολιορκητής, µέ ὅν 
γεννᾶ Ἀλκυονέα
Δηµώ –οῦς (ἡ) –Ἡ καί Μανία καλουµέ-
νη, ἑταίρα εἰς αυλήν Δηµητρίου Πολιορ-
κητοῦ
Δηµώδη –ης (ἡ)
Δηµώδης –ους (ὁ)
Δήµων καί Δάµων –νος (ὁ) –Συγγενής 
Δηµοσθένους ρήτορος –Συγγραφεύς Ἕλ-
λην –Υἱός ἤ πατήρ Δηµοµέλους, Παιανι-
εύς –Υἱός Δηµοτέλους, Παιανιεύς –Φρε-
άρριος 
Δήµων καί Δάµων –νος (ὁ) –Παροιµιο-
γράφος –Ἀτθιδογράφος –Ἱστορικός συγ-
γενής Δηµοσθένους –Μυθολόγος καί 
ἱστορικός ὁ Κυρηναῖος, ἕτερος, συγγρα-
φεύς ἀγνώστου ἐποχῆς –Ὁ Σικυώνιος, 
Πυθαγορικός φιλόσοφος, Α-Η-112Δ, Η-
7-1061Α, Η-16-499Α
Δηµωνᾶ –ῆς (ἡ)
Δηµώναξ –κτος (ὁ) –(ὁ ὑπερέχων ὡς 
βασιλεύς ἐν τῶ µέσω τοῦ λαοῦ) –Μα-
ντινεύς –Φιλόσοφος Κύπριος, κυνικός 
–Ἡθικολόγος φιλόσοφος, ἐγκωµιασθείς 
ὑπό Λουκιανοῦ –Ὁ Ἀρκάς, σοφός νοµο-
θέτης –Ὁ Δηµώναξ Δαφναίου καλεῖται 
καί Τιµώναξ Δαρδάνου Α-Η-112Δ, Η-7-
648Α, Η-9-533Α, Η-9-533Α
Δηµωνᾶς –ᾶ (ὁ)
Δηµώνασσα –ης (ἡ) –Θυγ. Ἀµφιάρεω 
καί Ἐριπύλης ἤ Ἐριφύλης, πού µέ Θέρ-
σανδρον γεννᾶ Τισσαµενόν –Βασίλισσα 

Κύπρου, γνωστή νοµοθέτις, αὐστηρά εἰς 
θέµατα ἠθικῆς, µέ πολιτικάς καί νοµι-
κάς γνώσεις, θυγάτηρ νοµοθέτου Δηµώ-
νακτος, «σοφή µέν ἧν, ἀλλ΄οὐκ ἀείεὐδαί-
µων» –Ἑταίρα Κορίνθου –Γυνή Ποίαντος 
µήτηρ Φιλοκτήτου –Ἀδελφή Ἀµφιλόχου 
–Μήτηρ Ἀργοναυτῶν Εὐρυδάµαντοςκαί 
Εὐρυτίωνος, Α-Η-112Δ, Η-5-966Α καί Δ, 
Η-8-485Α, 929Δ, Η-18-237Δ, 983Δ
Δηµωνίδη –ης (ἡ)
Δηµωνίδης –ου (ὁ)
Δηµωφέλεια –ης (ἡ)
Δηµωφέλης –ου (ὁ)
Δήν; (ὁ) = Ζήν
Δηναιά –ᾶς (ἡ) –(µακροχρόνιος) –Ἐπί-
θετον Τηθύος µέ συνώνυµον: Ἅλς
Δηναῖος –ου (ὁ)
Δηνία –ίης (ἡ)
Δήνικος –ου (ὁ)
Δήνιος –ίου (ὁ)
Δηνίππα –ης (ἡ)
Δήνιππος –ου (ὁ)
Δηνοκράτεια –ης (ἡ)
Δηνοκράτης –ους (ὁ)
Δήνσος –ου Σεµπρώνιος (ὁ) –Ρωµαϊ-
κόν 
Δήξενη –ης (ἡ)
Δήξενος –ου (ὁ) –Υἱός Κυδικλέους, Οἰ-
ναῖος
Δήξιος –ίου (ὁ)
Δηοπίτη –ης (ἡ)
Δηοπίτης –ου (ὁ)
Δηούας –α (ὁ) –Ποταµός
Δήπυλη –ης (ἡ)
Δήπυλος –ου (ὁ)
Δήπυρη –ης (ἡ)
Δήπυρος –ου (ὁ)
Δήραινα –ης (ἡ)
Δήραινος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Δηράς –α καί –ᾶτος (ὁ)

ÄÇÌÕËËÁ



�0� ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ 

Δηρεία –ης (ἡ)
Δηρείας –ου (ὁ) –Υἱός Ἁρπάλου, πατήρ 
Αἰγινήτου
Δήρειτη –ης (ἡ)
Δήρειτος –ου (ὁ)
Δήρη –ης (ἡ)
Δηριάδα –ης (ἡ)
Δηριάδας –αιο (ὁ) –Δωριεύς
Δηριάδη –ης (ἡ)
Δηριάδης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ἰνδίας, ὅτε 
ἦλθεν εἰς χώραν αὐτοῦ ὁ Βάκχος –Ἀρ-
ρίφρων ὁ σύντροφος αὐτοῦ
Δηριµάχεια –ης (ἡ)
Δηρίµαχος –ου (ὁ)
Δηριµένη –ης (ἡ)
Δηριµένης –ους (ὁ)
Δηρινόη –ης (ἡ)
Δηρίνοος –ου (ὁ)
Δηριόνη –ης (ἡ) –Γυνή Ἀττική
Δηριόνης –ου (ὁ)
Δῆρις –ιος καί –εως (ἡ) –(ἀγών, µάχη) 
–Θεότης; µέ ἐπίθετον: Αἱµατόεσσα
Δηριχίδα –δης (ἡ)
Δηριχίδας –αιο (ὁ)
Δηρώ –οῦς (ἡ) –Νηρηΐς (θυγάτηρ Νηρέ-
ως καί Δωρίδος)
Δηµασάνδρα κα Τιµάνδρα –ης (ἡ)
Δηµάσανδρος –ου (ὁ)
Δησιάρχη –ης (ἡ)
Δησίαρχος –ου (ὁ)
Δήσµοντος –ου (ὁ) –Πατήρ Μελανίπ-
πης, πού µέ Ποσειδῶνα γεννᾶ Βοιωτόν 
καί Αἴολον καί ἐγκλείει εἰς πύργον ὁ πα-
τήρ αὐτῆς
Δῆτα –ης (ἡ)
Δῆτας –ου (ὁ)
Δητίχα –ης (ἡ)
Δήτιχος –ου (ὁ)
Δητόλα –ης (ἡ)
Δητολάα –ης (ἡ)

Δητόλαος –ου (ὁ) –Μέ πατρωνυµικόν 
Χαριλάϊος –Υἱός Χαριλάϊος, καβειριάρ-
χης –Υἱός Δαιτόλαος
Δητόλας –αος (ὁ)
Δήτουσα –σης (ἡ)
Δητώνδα –δης (ἡ)
Δητώνδας –αο (ὁ)
Δήτων –νος (ὁ)
Δηώ (οῦς και –όος) καί Δηῶ –οῦς (ἡ) 
–Ἐπίθετον Δήµητρος ὡς µήτηρ καί Διο-
νύσου, Α-Η-113Α
Δηώη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµητρος
Δηωῒνη καί Δηώνη καί Δηωῒς (ἡ) –Ἐπί-
θετον Περσεφόνης 
Δηωΐνη καί Δηώ καί Περσεφόνη ἤ Κό-
ρη καί Δέσποινα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δή-
µητρος –Ἐπίθετον Περσεφόνης, Ο.Ι.Ι.457, 
Κ494, Λ47, Η-7-1148Δ, Η-12-162Α
Δηωῒς –ιδος (ἡ) = Δηωῒνη
Δηώνη –ης (ἡ) = Δηωῒνη
Δία καί Δῖα καί Δίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἀθηνᾶς –Ἡ νῆσος Νάξος –ἘπίθετονἈρ 
τέµιδος –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον 
Δήµητρος –Ἐπίθετον Δίκης –Ἐπίθετον 
Διώνης –Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον Ἐ-
νυοῦς –Ἐπίθετον Ἑστίας –Ἐπίθετον Εὐ-
ρυβίης –Ἐπίθετον Εὐρυνόµης –Ἐπίθετον 
Ἠοῦς –Ἐπίθετον Ἥρας –Ἐπίθετον Θα-
λείης Μούσης –Ἐπίθετον Θέτιδος –Ἐπί-
θετον Ἶσιδος µέ συνώνυµον: Πρεσβίστη 
–Ἐπίθετον Καλυψοῦς –Ἐπίθετον Κίρκης 
–Ἐπίθετον Κορονίδος –Ἐπίθετον Λητοῦς 
–Ἐπίθετον Μεγαίρας –Ἐπίθετον Νυκτός 
–Ἐπίθετον Ποδάργης –Ἐπίθετον Ρέας 
–Ἐπίθετον Σελήνης–Ἐπίθετον Σιωπῆς 
–Ἐπίθ. Χάριτος –Ἐπίθετον Χαρύβδεως
Δία καί Δίη καί Διώνη καί Γανυµήδα 
καί Ἥβη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἠιονέως ἤ 
Δηϊονέως, πού µέ Ἰξίωνα γεννᾶ Πειρίθο-
ον –Ἡ Δία µέ τόν Δία γεννᾶ Πειρίθοον, 
Α-Η-113Α, Η-8-713, Η-10-792Α, Η-14-460 
Δ, Η-15-682Δ
Διαβηνή –ῆς (ἡ)
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Διαβηνός καί Ἀδιαβηνός –οῦ (ὁ)
Διαβήτη –ης (ἡ) = Διαβατή
Διαβήτης –ου (ὁ)
Διάβολας –ου (ὁ) 
Διαβόλή –ης (ἡ) –Θεότης
Διάβολος –ου (ὁ) –Παρωνύµιον Βυζαντι-
νῶν = Σατανάς µέ συνώνυµα δαιµόνων: 
Ἀζαζέλ, Ἀσµοδαῖος, Λεβιάθαν, Λούσιφερ
Διαβούλιον –ίου (ἡ) –Λαοδίκισσα
Διαγόρα –ης (ἡ)
Διαγόρας καί Ἐπιµάχας –ου (ὁ) –(κῆ-
ρυξ) –Ὀλυµπιονίκης Ρόδιος, σύζυγος Εὐ-
κλίνης, πατήρ Λελεγέτου, Δηµαγήτου, 
Ἀκουσιλάου, Δωριέως, Φερενίκης (δίκη 
δι΄ἀσέβεια –Κατά νίκην Πεισιρ(ρ)όδου. 
Πάππος ἐξ Ἀκουσιλάου Εὐκλέους ἤ Θερ-
σίππου ἀναγγείλαντος νίκην Μαραθῶ-
νος –Συγγραφεύς –Ἐρατίδες –Ὁ Τύλιος, 
υἱός Τηλεκλείδου φιλόσοφος καί ἀσµά-
των διθυραµβοποιός –2,5 µέτρων ὕψους 
–Νικητής τό 464 π.Χ.στήν 79η ὀλυµπιάδα 
–Σπαρτιάτης τοῦ ἐφώναξε: «κάτθανε 
Διαγόρα, οὐκ ἐπ΄Ὄλυµπον ἀναβήση». 
Ἐπίσης, «Ζῆθι Διαγόρα τρισόλβιε». Οἱ 
υἱοί τοῦ Ἀκουσίλαος, Δηµάγητος, Δωρι-
εύς ὀλυµπιονίκες στήν πυγµαχίαν καί 
στό παγκράτιον. Ὁ ἔγγονος Εὐκλῆς, υἱ-
ός Καλλιπάτειρας, καί Καλλιάνακτος 
ὀλυµπιονίκης στήν 94η Ὀλυµπιάδα καί 
ὁ Πεισίρροδος σέ ἀγῶνα παίδων, υἱός 
Φερενίκης –Υἱός βασιλέως Ἰαλυσοῦ Δα-
µαγήτου, νυµφευθέντος θυγατέραν 
στρατηγοῦ Ἀριστοµένους, σπουδαῖος 
Κύπριος ὁφθαλµολόγος –Βασιλεύς 
–Διάσηµος πυγµάχος –Ὁ Ἀθηναῖος, 
κληθείς Ἅθεος –Μήλιος ποιητής καί φι-
λόσοφος, ὁ µόνος τολµήσας “ἐξειπεῖν” 
=ἀποκαλύψας τά Ἐλευσίνια µυστήρια, 
Α-Η-120Δ
Διαγόρη –ης (ἡ)
Διαγόρης –ητος (ὁ)
Διαγορίδη –ης (ἡ)
Διαγορίδης –ου (ὁ) –Ἐκ γένους Διαγορι-
δῶν, Η-14-291Α

Διαγόρις –ιος (ὁ)
Διαγορίς –ίδος (ἡ)
Διάγορος –ου (ὁ)
Διάγουσα –σης (ἡ)
Διάγων –ντος; (ὁ) –Ποταµός Ἤλιδος τα-
νῦν Τσεµπερούλα
Διαγώνδα –ης (ἡ)
Διαγώνδας –αο (ὁ)
Διάδη –ης (ἡ)
Διάδηλη –ης (ἡ)
Διάδηλος –ου (ὁ) –(ὁλοφάνερος)
Διαδηµίτη –ης (ἡ)
Διαδηµίτης –ου (ὁ)
Διάδης καί Δούδης –ου (ὁ) –(ἐκ Διός κα-
ταγόµενος) –Μηχανοποιός Μεγ. Ἀλε-
ξάνδρου, ἀρχιµηχανικός πολιορκίας Τύ-
ρου, Α-Η-122Δ
Διαδικασαµενή –ῆς (ἡ)
Διαδικασαµενός –οῦ (ὁ)
Διαδουµένη –ης (ἡ)
Διαδουµενιανή –ῆς (ἡ)
Διαδουµενιανός –οῦ (ὁ) –Αὐτοκράτωρ 
Ρώµης, υἱός Μακρίνου
Διαδούµενος καί Διαδουµενός –οῦ (ὁ), 
Η-16-239Α
Διάδοχος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπώνυµον τοῦ ἐκ 
Βυζαντίου, Νεοπλατωνικοῦ φιλοσόφου, 
Πρόκλου –Ἀσκητής –Βυζαντινός σχολι-
αστής –Θεσπιεύς πατήρ Δηµοφίλου πε-
σόντος ἐν Θερµοπύλαις, ὡς ἡγεµών Θε-
σπιέων, Α-Η-124Α
Διάδροµος –ου (ὁ) –Πατήρ Δηµοφίλου, 
πεσών µετά 700 Θεσπιέων ἐν Θερµοπύ-
λαις
Διαζέλµις –ιος (ὁ)
Διαζεύξασα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Διάζοτος –ου (ὁ) –Πατήρ ἰεράρχου Κα-
βείρων Μέµνονος
Διάθεσις –εως (ἡ)
Διαῖα –ης (ἡ) 
Διαίας –ου (ὁ)
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Διαιγένη –ης (ἡ)
Διαιγένης –ους (ὁ)
Διαίθεµις –ιδος (ὁ)
Διαίθουσα –σης (ἡ)
Διαίθων –ντος; (ὁ)
Διαίκλεια –ης (ἡ)
Διαικλῆς –έους (ὁ)
Διαίµουσα –σης (ἡ)
Διαίµων –νος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµι-
δος
Διαινέτα –ης (ἡ)
Διαίνετος –ου (ὁ)
Διαίνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Διαίνης –ου (ὁ)
Διαίξη –ης (ἡ)
Διαίξης –ου καί Διαίξις –εως (ὁ) –Πέρ-
σης τις
Δίαιος –ου (ὁ) –Δύο Μεγαλοπολίτες 
–Στρατηγός Ἀχαϊκῆς συµπολιτείας, τε-
λευταῖος προµάχος τῆς Ἑλλάδος κατά 
τῆς Ρώµης, Α-Η-128Δ, Η-7-246Δ, Η-15-
706Δ, Η-17 542Α, Η-18-950Α
Διαίτη –ης (ἡ)
Διαιτητική –ῆς (ἡ)
Διαιτητικός –οῦ (ὁ)
Διαιτοδήµη –ης (ἡ)
Διαιτόδηµος –ου (ὁ)
Διαιτοµάχη –ης (ἡ)
Διαιτόµαχος –ου (ὁ)
Δίαιτος –ου (ὁ) –Υἱός καί πατήρ Δίωνος 
Φρεάρριος
Διαίτουσα –σης (ἡ)
Διαίτων –νος (ὁ)
Διακονίς –ίδος (ἡ)
Διάκονος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ
Διακοσία –ίης (ἡ)
Διακόσιος –ίου (ὁ)
Διάκουσα –σης (ἡ)
Διάκρεια –ης (ἡ)

Διάκρειος καί Διάκριος –ίου (ὁ)
Διάκρια –ης (ἡ)
Διάκριος –ίου (ὁ) –Γλύπτης
Διάκριτη –ης (ἡ)
Διάκριτος –ου (ὁ) –Πατήρ Μελησσίπου 
–Ἀθηναῖος –Κερκυραῖος –Λευκαδεύς, Η 
-7-184Δ, Η-12-268Δ
Διακρωΐτης –ου (ὁ)
Διακτόρη –ης (ἡ)
Διακτορία –ης (ἡ)
Διακτορίδα –ης (ἡ)
Διακτορίδας –αο (ὁ)
Διακτορίδη –ης (ἡ)
Διακτορίδης –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης ἤ 
Θεσσαλός –Ὀλυµπιονίκης εἰς τέθριππον 
–Πλούσιος ἐκ Κραννῶνος Θεσσαλίας τό 
γένος Σκοπαδέων, ἐλθών εἰς Σικυώνα 
ὡς µνηστήρ Ἀγαρίστης, θυγατρός Κλει-
σθένους
Διακτόριος –ίου (ὁ)
Διάκτορος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ 
–Ἐπίθετον Ἀγλαΐας –Ἐπίθετον Ἑωσφό-
ρου –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἴρι-
δος µέ συνώνυµον: Σύγγαµος, Ο.Β.103, 
Φ-497, Α84
Διάκτωρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ
Διάκων –νος (ὁ)
Διαλεκτή καί Διαλεχτή –ῆς (ἡ)
Διαλεκτός –οῦ (ὁ)
Διάλκεια –ης (ἡ)
Διάλκης –ου (ὁ) –Μαντινεύς
Διάλκουσα –σης (ἡ)
Διάλκων –νος (ὁ)
Δίαλλα –ης (ἡ)
Διαλλαγή –ης (ἡ) –(ἀνταλλαγή) –Μέ ἐ-
πίθετον:  Ξύντροφος
Διαλλοδρόµη –ης (ἡ)
Διαλλόδροµος –ου (ὁ)
Δίαλλος –ου (ὁ) 
Διάλογος –ου (ὁ)
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Δίαλος; –ου (ὁ) –Σµηρναῖος –Ὀλυµπιο-
νίκης εἰς παγκράτιον παίδων
Διαµούνας –α (ὁ)
Διάνα –ης (ἡ) –Tῶν Ρωµαίων, τρίµορφος 
ἤ Ἀρικίνα
Διανάδάς –ᾶο (ὁ)
Διάνασσα –ης (ἡ)
Διάνδρα –ης (ἡ)
Δίανδρος –ου (ὁ)
Διάνθη –ης (ἡ)
Δίανθος –ου (ὁ) –Ἱερόν ἄνθος Διός
Διάνια –ης (ἡ)
Διάνιος –ίου (ὁ)
Διανίουσα –σης (ἡ)
Διανίων –νος (ὁ)
Διάνοια –ης (ἡ) –(σκέψις, λογισµός)
Διανόµα –ης (ἡ)
Διάνοµος –ου (ὁ)
Διανταία –ης (ἡ) –(ἐκτεινόµενος ἀπ΄ 
ἄκρου εἰς ἄκρον) –Ἐπίθετον Μοίρης
Διανταῖος –ου (ὁ)
Δίαπκος –ου (ὁ)
Διαπρέπεια –ης (ἡ)
Διαπρέπής –οῦς (ὁ)
Διάπυρη –ης (ἡ)
Διαπύρια –ίης (ἡ)
Διαπύριος –ίου (ὁ)
Διάπυρος –ου (ὁ) –(ὑπέρθερµος)
Διαρζίως –ω (ὁ)
Διάρη –ης (ἡ)
Διάρης –εω (ὁ)
Διάρροια –ης (ἡ)
Διαρροιάς –άδος (ἡ)
Διάρροιος –οίου (ὁ)
Διάρχη –ης (ἡ)
Δίαρχος –ου (ὁ) –(ὁ διατηρών τήν ἀρχήν 
µέχρι τέλους)
Διάς –άδος (ἡ)

Δίας –α (ὁ) –Βασιλεύς καί πατήρ θεῶν. 
–Υἱός Κρόνου καί Ρέας –Σύζυγος ἀδελ-
φῆς Ἥρας, ἀδέλφια ἦσαν: ὁ Ποσειδών, 
Πλούτων, Ἑστία, Ἥρα, Ἅδης, Δήµητρα, 
Σύµβολά του: Κεραυνός καί Αἰγίς –Δίας: 
βασιλεύς Οὐρανοῦ κατά ἀνθρώπους, 
ἄρχων κάτω Κόσµου κατά Ὅµηρον καί 
θεός θαλάσσης κατά Αἰσχύλον Εὐφο-
ρίωνος –Εἰς Ἰσµήνιον Δίαν ὁ Σκαῖος ἀνέ-
θηκεν ἐπιγραφήν Καδµείων γραµµά-
των –Υἱός Πέλοπος καί Ἀξιόχης (κατ΄ 
ἐξαίρεσιν δεν ἀκολούθησεν τιµωρία ὑ-
πό θεῶν ), Η-15-709Α
Δίας –αντος (ὁ) –Πατήρ Κλεόλης, πού 
µέ Ἀτρέα γεννᾶ Πλεισθένην –Ὄνοµα 
πλανήτου 
Δίας –ου (ὁ)
Διασθένη –ης (ἡ)
Διασθένης –ους (ὁ) 
Διάσια –ίων (τά) –Μεγίστη ἑορτή Μει-
λιχίου Διός
Διάστη –ης (ἡ)
Διάστης –ου (ὁ) –(ὑφαντουργός;)
Διατάγης –ου (ὁ) –(ὁ διατάσσων)
Διατάκτωρ –ρος πάντων (ὁ) –Ἐπίθετον 
Διός
Διατέλεια –ης (ἡ) –Θεοφορικόν
Διατέλης –ου (ὁ) –Θεοφορικόν
Διατίµα –ης (ἡ)
Διάτιµος –ου (ὁ)
Διαυγής –έος; (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ 
µέ συνώνυµον: Γείτων –Ἐπίθετον Ἠελί-
οιο µέ συνώνυµον: Λαµπρός –Ἐπίθετον 
Σελήνης µέ συνώνυµον: Λαµπάς 
Δίαυλος Αἴλιος –ου (ὁ) –(διπλοῦν στά-
διον) –Ὀλυµπιονίκης εἰς ὁπλίτην δρόµον 
καί δύο φοράς πένταθλον
Διαφάνεια –ειης (ἡ) –(ἡ ἔχουσα ἰδιότητα 
διαφανοῦς, ἔνδοξη)
Διαφάνης –ους (ὁ) –(περίφηµος, ἔνδο-
ξος) –Σπαρτιάτης
Διαφάντα –ης (ἡ)
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Διάφαντος –ου (ὁ)
Διαφένη –ης (ἡ)
Διαφένης –ους (ὁ) –Πατήρ Δάδας
Διβικτός –οῦ (ὁ)
Δίβοµα καί Δήβοµα –ατος (ἡ)
Διβουτάδη –ης (ἡ)
Διβουτάδης –ου (ὁ) –Σικυώνιος. Ἡ θυ-
γάτηρ αὐτοῦ πρώτη ἐχάραξε ἐπί τοίχου, 
σκιάν µνηστῆρος της
Δίβυθος –ου (ὁ) –Θρᾶξ
Διγλάθ; (ὁ)
Δίγονη –ης (ἡ)
Δίγονος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου µέ 
συνώνυµον: Διογενής
Διδά –ῆς (ἡ)
Διδαίουσα –σης (ἡ)
Διδαίων –ντος; (ὁ) –Υἱός Εὐρύτου καί 
Ἀντιόπης ἤ Ἀντιόχης, ἀδελφός Κλύτιου, 
Τοξέως, Ἰφίτου καί Ἰολείης, Η-8-485Δ
Δίδακνος –ου (ὁ)
Διδακτική –ῆς (ἡ)
Διδακτικός –οῦ (ὁ) –Ἀθηναῖος
Διδάλη –ης (ἡ)
Διδάλης –ου (ο)
Δίδας –ντος καί Δείδας –α (ὁ) –Ὁ πρῶ-
τος, Αἰγύπτιος πύκτης, ὁ δεύτερος ὀλυ-
µπιονίκης εἰς πυγµήν
Διδᾶς –ᾶ (ὁ)
Διδάσκαλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος 
µέ συνώνυµον: Δυσµαχώτατος
Διδασκαλώνδα –ης (ἡ)
Διδασκαλώνδας –αο (ὁ) –Κρής τις
Διδασκαλώνδη –ης (ἡ)
Διδασκαλώνδης –ου (ὁ)
Δίδεια –ης (ἡ)
Δίδειος –ίου (ὁ) 
Διδία –ης (ἡ)
Διδιανή –ῆς (ἡ)
Διδιανός –οῦ (ὁ) –Ρωµαῖος

Διδιοξυρυγχίτης –ου (ὁ) –Πλαστόν τοῦ 
Αὐρηλίου Σαραπάµµωνος νικητοῦ σέ ἄ-
γνωστο ἀγώνισµα
Δίδιος –ίου (ὁ) –Ἰουλιανός Ρωµαῖος Αὐ-
τοκράτωρ
Δίδναση –ης (ἡ)
Διδνασίδα –δης (ἡ)
Διδνασίδας –αο (ὁ)
Διδνασίδη –ης (ἡ)
Διδνασίδης –ου (ὁ)
Δίδνασος –ου (ὁ)
Διδότη –ης (ἡ)
Διδότης –ου (ὁ)
Διδούς –ντος; (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Διδοῦσα –ης ὦ Ἑκάτα φάος (ἡ) –Ἐπίθε-
τον Ἑκάτης
Δίδραχµον –ου (ἡ) –Πλαστόν διά ἑταί-
ραν Παρόραµα καλουµένην καί Λήµην 
(Τσίµπλαν)
Δίδυµα –ης (ἡ, τά;) –Ποταµός
Διδύµα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ερινύος
Διδυµαία –ης (ἡ) –Ἀδελφή Σελεύκου 
Νικάτορος, µήτηρ Νικάτορος καί Νικο-
µήδους
Διδυµαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος –Ἐπίθετον Διός
Διδυµάκλεια –ης (ἡ)
Διδυµακλῆς –έους (ὁ)
Διδυµατόκος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον 
Λητοῦς
Διδυµεύς καί Διδυµαῖος –ου (ὁ) –Ἐπί-
θετον Ἀπόλλωνος
Διδυµάνδρα –ης (ἡ)
Διδύµανδρος –ου (ὁ)
Διδυµάνθη –ης (ἡ)
Διδυµάνθης –εος (ὁ)
Διδυµάουσα –σης (ἡ)
Διδυµάρχη –ης (ἡ)
Διδύµαρχος –ου (ὁ) –Ἀλεξανδρινός ποι-
ητής –Συγγραφεύς: Μεταµορφώσεις (ὡς 
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ὁ Ὀβίδιος) καί Περί καταγωγῆς Πανός 
(µή διασωθέντα), Α-Η-191Α, Η-6-26Δ 
Διδυµάχη –ης (ἡ)
Διδυµαχία –ης (ἡ)
Διδυµαχίας –ου (ὁ) –Ὁ ἀδελφός αὐτοῦ, 
ἐπί σµικρότητι σώµατος, διεβέβληντο
Διδύµαχος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Ἀσωποδώ-
ρου
Διδυµάων –νος (ὁ) –(δίδυµος) –Καλλι-
τέχνης τις –Ἐπίθετον Ὕπνου
Διδυµεύς –έως (ὁ)
Διδύµη –ης (ἡ) –Σύζυγος Ἡρακλιανοῦ 
ἤ συµφόρου. Ὡραιοτάτη ἑταίρα, φίλη 
δευτέρου βασιλέως Αἰγύπτου, Φιλαδέλ-
φου –Ἐπίθετον Ἴριδος
Διδυµητόκος καί Διδυµατόκος –ου (ἡ) 
–Ἐπίθετον Λητοῦς
Διδυµία –ης (ἡ)
Διδυµίας –ίου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Διδύµιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Καλλία, Ἀθη-
ναίου Ὀλυµπιονίκου
Διδυµίουσα –σης (ἡ)
Δίδυµις –ιδος (ἡ)
Διδυµίς –ίδος (ὁ & ἡ)
Διδυµίων –νος; (ὁ)
Διδύµµει –ειος (ἡ;)
Διδύµµη –ης (ἡ)
Διδύµµουσα –σης (ἡ)
Διδύµµων –νος (ὁ) –Υἱός Ἐπαρµόστω, 
Ὀποέντιος
Διδυµµώνη –ης (ἡ)
Διδυµόξαρθος –ου (ὁ)
Δίδυµος –ου (ὁ) –(διπλοῦς) –Πατήρ Εὐ-
ηµέρου –Δίδυµος Ἄρεως; –Ἀλεξανδρεύς 
φιλόσοφος ἐπικληθείς Χαλκέντερος ἤ 
Χαλκοῦς –Λόγιος φίλος Αὐγούστου καί 
Μαικήνα –Γραµµατικός Ἀλεξανδρινός 
–Ὁ Ἀλεξανδρεύς συγγραφεύς περί γε_ 
ωργικῶν (ὡς ὁ Διοφάνης καί ὁ Ψευ-
δοήρων) –Ὁ Ἄττιος ἤ Ἀτήϊος ἀκα-
δηµαϊκός φιλόσοφος –Ὁ Βοιώτιος, υἱός 
Διδύµου γραµµατικός, Ἀριστάρχειος ὁ 

βιβλιολάθας, ὁ Χαλκέντερος συγγρα-
φεύς –Κυνικός ἐπικληθείς Πλανητιάδης 
–Πατήρ Ράδιος –Παρωνύµιο Αὐρηλίου 
Σαραπάµονος, Α-Η-192Α, Η-4-478Δ, Η 
-7-1056Δ, Η-10-823Α, Η-14-871Δ, Η-15-
584Δ, 872Δ, 903Α
Διδυµοτόκος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Λητοῦς
Διδύµουσα –σης (ἡ)
Διδύµων –νος (ὁ) –Αὐλητής –Καί ἰατρός 
–Ὁ Διογένης συµβούλευσεν: πρόσεχε µή-
πως θεραπεύων τόν ὀφθαλµόν φθείρης 
τήν κόρην (ὁ µοιχός ἰατρός ἐθεράπευε 
παρθένο) –Σύζυγος Βιοῦς
Διδυχµία –ης (ἡ)
Διδυχµίας –ίου (ὁ) –Ἀδελφός Ἀσωποδά-
ρου, σµικρότατος τῶ σώµατι
Διδώ καί Ἔλισσα καί Θειοσσώ καί Ἐ-
λίζα καί Ἄννα –ης (ἡ) –(ἐλίσσα ἤ ἐλίσια: 
τό φοινικικόν ὄνοµα τῆς Διδοῦς) –Θυ-
γάτηρ βασιλέως Ταύρου Βήλου ἤ Ἀγή-
νορος, (σύζυγος Σιχαίου, ἰερέα Ἡρα-
κλέους) ἰδρυτοῦ Καρχηδόνος –Ἀδελφή 
Πυγµαλίωνος –Ἡράσθη καί Αἰνείαν καί 
ἀργότερα ηὐτοκτόνησεν εἰς πυράν (Πλου-
σιόδωρος) –Βιασθείσα ὑπό Ἰάρβαντος 
αὐ-τοχειρίσθη, Α-Η-192Δ, Η-9-772Α, –10-
416Δ, Η-18-295Α
Διδώρα –ης (ἡ)
Δίδωρος καί Διόδωρος –ου (ὁ) –Υἱός 
Ἡρακλέους
Διεγύλις –ιδος (ὁ) –Πατήρ Ζιβελµίου ἡ-
γεµόνος Θράκης
Διέθις καί Δίαιθος –ου (ὁ) –Σχολιαστής 
Ὀµήρου
Δίεθος καί Δίαιθος –ου (ὁ)
Διείθεµις –ιδος (ὁ & ἡ)
Διειτρέφεια –ης (ἡ)
Διειτρέφης καί Διϊτρέφης –ου καί Μει-
ράκιον –ίου (ὁ) –Ἵππαρχος –Φύλαρχος 
–Πλούσιος χυτρεύς –Στρατηγός Ἀθηναῖ-
ος –Ἐλέγετο καί Μειράκιον ὑπό Ἀριστο-
φάνους, Α-Η-205Δ
Διειφίλη –ης (ἡ)

ÄÉÄÕÌÁ×Ç



�07 ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ 

Διείφιλος –ου (ὁ)
Διέµπορος –ου (ὁ) –Υἱός Ὀνητορίας, εἰ-
σελθών ἐν Πλαταιαίς µετά Πυθαγγέ-
λου καί 300 Θηβαίων ὁπλιτῶν
Δίενος –ου (ὁ)
Διένυσος ἀντί Διόνυσος –ου (ὁ)
Διέπουσα –σης (ἡ)
Διέπων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο µέ 
συνώνυµον: Χρυσοκόµας 
Διερετώ –ους (ἡ)
Διέριξις –ιδος (ὁ) –Μαραθώνιός τις
Δίερξις καί Δίερχσις –ιδος (ὁ)
Διεροί –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Τριτώνων
Διέσται (οἱ) –Μακεδονικός λαός
Διέστη –ης (ἡ)
Διέστης –ου (ὁ)
Δίευκτος –ου (ὁ)
Διεύς –έως (ὁ)
Διευτυχίδα –ης (ἡ)
Διευτυχίδας –αο (ὁ) –Ἱστορικός
Διεύχη –ης (ἡ)
Διεύχης –ητος (ὁ) –Διάσηµος ἰατρός καί 
ποιητής, Α-Η-199Δ
Διευχίδα –δης (ἡ)
Διευχίδας –αο (ὁ) –Ἱστορικός Μεγαρεύς
Διευχίδη –ης (ἡ)
Διευχίδης –ου (ὁ)
Διζᾶ –ῆς (ἡ)
Διζάβουλη –ης (ἡ)
Διζάβουλος –ου (ο)
Διζαρίουσα –σης (ἡ)
Διζαρίων –νος (ὁ)
Δίζας–ου (ὁ) –Παροικοπολίτης τις 
Διζᾶς –ᾶ (ὁ)
Διζάστη –ης (ἡ)
Διζάστης –ου (ὁ) –Παροικοπολίτης τις
Δίζαστος –ου (ὁ)
Δίζδουσα –σης (ἡ)
Δίζδων –νος (ὁ)

Δίζη –ης (ἡ)
Δίζηρος –ου (ὁ) –Ποταµός Ἰλλυρίας
Δίζης –ητος (ὁ)
Δίζοµα –ης (ἡ)
Δίζουσα –σης (ἡ)
Δίζυγος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Δίζων –νος (ὁ) –(ἀµφιβάλλων) –Ἐπίθε-
τον Πανός
Δίζωνη –ης (ἡ)
Δίζωνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Δίη καί Δία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Θέτιδος 
µέ συνώνυµον: Νηρηῒς –Ἐπίθετον Ἴρι-
δος, Ο.Λ.325
Δίη δάδα (ἡ) –Μήτηρ Ποτάµονος
Διηάνειρα –ης (ἡ) = Δηιάνειρα
Διήγυλις –ιδος; (ὁ) –Βασιλεύς Θρακικοῦ 
λαοῦ
Διήγυρις –ιος (ὁ) 
Διηδάµας –αντος (ὁ) 
Διηδάµεια –ειης (ἡ)
Διήδαµος –ου (ὁ)
Διηνέκη –ης (ἡ)
Διηνέκης –εος (ὁ) –(συνεχής) –Εἷς τῶν 
300 Σπαρτιατῶν πού εἶπε στίς Θερµοπύ-
λες: «ὑπό σκιῆ ἔσοιτο πρός αὐτούς ἡ µά-
χη καί, οὐκ ἐν ἡλίω» (θά πολεµήσω ὑπό 
σκιάν βελῶν), Α-Η-204Α, Η-7-152Α
Διηονεύς –έως (ὁ)
Διηόχη –ης (ἡ)
Διήοχος –ου (ὁ) –Προκοννήσιος λογο-
γράφος, Η-7-1049Α
Δίης –ητος; (ὁ) –Θεοφορικόν
Διῆς –έος (ὁ) –Ἡρακλεώτης 
Διῆτις –ιος (ὁ) –Πρεσβευτής Δεκεβάλου
Διηφόβια –ης (ἡ)
Διήφοβος –ου (ὁ)
Διηφόντη –ης (ἡ)
Διηφόντης –ου (ὁ) –Δεύτερος ἄρχων 
Ἐπιδαύρου –Πατήρ Ἀργείου
Διθυραµβογένη –ης (ἡ)
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Διθυραµβογενής –έος; (ὁ) –Ἐπίθετον 
Διονύσου µέ συνώνυµον: Διογενής
Διθύραµβος –ου (ὁ) –(πᾶν κοµπῶδες εἶ-
δος γλώσσης) –Ἐπίθετον Διονύσου –Θε-
σπιεύς, ὁ υἱός Ἁρµατίδου, πολεµιστής ἥ-
ρως Θερµοπυλῶν –Ἐπίθετον Βάκχου
Διῒα –ίης (ἡ)
Διΐας –ίου καί Δίας –ντος (ὁ)
Διϊκέτα –ης (ἡ)
Διϊκέτας καί Δικέτας –ου (ὁ)
Διϊκκέτας –ου (ὁ)
Διϊλύκη ἤ Ἱππολύτη ἤ Οἰολύκη –ης (ἡ) 
–Ἀµαζών θυγάτηρ Βριάρεω
Διΐλυκος –ου (ὁ)
Διί µῆτιν ἀτάλαντον (ὁ) = (ἴσος µέ Δία 
στήν σύνεσιν) –Ἐπίθετον Ὀδυσσέως
Διΐνα –ης (ἡ)
Διῒνας –αντος (ὁ)
Δίϊος –ίου (ὁ) –Δαίµων, ὑπηρέτης Διός, 
Η-5-737Δ
Διιπετές καί Διιπετής –ους (ὁ) –Ἐπίθετον 
Ἀπόλλωνος
Διϊπετής –έος (ὁ & ἡ) –(πεσών ἐκ Διός, 
λαµπρός) –Ἐπίθετον ποταµῶν, ρυάκων 
ἐξογκουµένων ἐκ βροχῆς –Ἐπίθετον Σε-
µέλης
Διΐππη –ης (ἡ)
Δίϊππος –ου (ὁ)
Διϊπύλη καί Δηϊπύλη –ης (ἡ) –Θυγ. Ἀ-
δράστου
Διῒπυλος –ου (ὁ)
Διῒσουσα –σης (ἡ)
Διϊστεφής –έος (ὁ)
Διΐσων –νος (ὁ)
Διϊτρέφη –ης (ἡ)
Διϊτρέφης –ητος; (ὁ) –Πλούσιος  χυτρεύς 
–Ἵππαρχος –Πατήρ Νικοστράτου
Διϊτρέφης καί Διοτρέφης –ους (ὁ) –(τρα-
φείς ὑπό Διός ) –Στρατηγός Ἀθηναίων
Διϊφίλη –ης (ἡ)

Διΐφιλος καί Δίφιλος –ου (ὁ) –(ἀγαπητός 
εἰς Δία) –Ἐπίθετον Ὀδυσσέως, Η-12-636Α
Διΐφιλος ἤ Δίφιλος –ου (ὁ) –(θεαγάπη-
τος) –Ποιητής –Ἱατρός τοῦ διαδόχου τοῦ 
Μεγ. Ἀλεξάνδρου
Δίκα –ης (ἡ)
Δικαγόρα –ης (ἡ)
Δικαγόρας –ου (ὁ) 
Δικαία –ης (ἡ) –Αἰνιάν –Γυνή Ἀττικῆς
Δικαιαγόρα –ης (ἡ)
Δικαιαγόρας –ου (ὁ)
Δικαιάγορος –ου (ὁ)
Δικαιάδα –ης (ἡ)
Δικαιάδας –αο ἤ –αντος; (ὁ)                    
Δικαιάδη –ης (ἡ)
Δικαιάδης –ου (ὁ)
Δικαιάρχη –ης (ἡ)
Δικαιαρχίς –ιδος (ἡ)
Δικαίαρχος –ου (ὁ) –(δίκαιος ἄρχων)–Ὁ 
Μεσσήνιος Σικελός, περιπατητικός φι-
λόσοφος, γεωµέτρης καί γεωγράφος, Ρή-
τωρ, ἱστορικός φιλόσοφος –Στρατηγός 
–Ναύαρχος –Πατήρ Δικαιάρχου –Ὁ Μεσ-
σήνιος γεωγράφος, ἐξερευνητής –Μαθη-
τής Ἀριστοτέλους –Ὁ Ταραντῖνος Πυθα-
γορικός φιλόσοφος –Λόγιος, Α-Η-206Α, 
Η-7-620Δ, Η-10-822Δ, Η-13-343Δ, Η-14-
776Α, 853Δ, Η-15-761Δ, Η-16-499Α, Η-17-
573Α 
Δικαῒδα –δης (ἡ)
Δικαΐδας –ου καί Δικαϊδης –ου (ὁ)
Δικαίη –ης (ἡ)
Δικαιῒδα –δης (ἡ)
Δικαιΐδας –αο (ὁ)
Δικαιῒδη –ης (ἡ)
Δικαιΐδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος 
Δικαικράτη –ης (ἡ)
Δικαικράτης –ου (ὁ)
Δικαινέτα –ης (ἡ)
Δικαίνετος –ου (ὁ) –Θεοφορικόν
Δικαιοβούλα καί Δικαιοβούλη –ης (ἡ)
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Δικαιόβουλος –ου (ὁ)
Δικαιογένη –ης (ἡ)
Δικαιογένης –ους; (ὁ) –Τραγικός ποιη-
τής –Κυδαθηναιεύς –Υἱός Μενεξένου Κυ-
δαθηναιεύς –Υἱός Δικαιογένου Κυδαθη-
ναιεύς, Α-Η-206Α, Η-7-1047Δ, Η-9-775Δ
Δικαιόκλεια –ης (ἡ) –Ροδία τίς
Δικαιοκλῆς –έους (ὁ) –Ἀρχ.  συγγραφεύς 
–Κνίδιος κριτικός Πλάτωνος, Α-Η-206Α
Δικαιοκράτεις –ειος (ὁ)
Δικαιοκράτη –ης (ἡ)
Δικαιοκράτης –ητος (ὁ) –Δηµότης Ἀ-
θηναῖος, ἄγνωστος καί µή σίγουρος
Δικαιοµένη –ης (ἡ)
Δικαιοµένης –ου (ὁ)
Δικαιονίκα –ης (ἡ)
Δικαιονίκης –ου (ὁ)
Δικαιοπάτρα –ης (ἡ)
Δικαιόπατρος –ου (ὁ)
Δικαιοπλούτα –ης (ἡ)
Δικαιόπλουτος –ου (ὁ)
Δικαιοπόλεια –ης (ἡ)
Δικαιόπολις –ιδος (ὁ) –Πολίτης Ἀθη-
ναῖος Ἀναγυράσιος, ὑποκριτής εἰς Ἀρι-
στοφάνην 
Δίκαιος –ου (ὁ) –Υἱός Ποσειδῶνος ἐξ οὗ 
Δίκαια θράκης –Υἱός Συνετοῦ καί Φω-
τίδος, ἀδελφός Ἀκτῆς
Δικαῖος –ου (ὁ) –Θηβαῖος κιθαρωδός –Ἀ-
θηναῖος υἱός Θεοκύδους, Α-Η-208Δ, Η-9-
361Α, 747, Η-16-506Δ
Δικαιοσύνα –ης (ἡ)
Δικαιοσύνη –ης (ἡ) –Ἀδελφή Ἀνδρείας 
κ.λπ. –Προσωποποιηµένη θεά Εὐταξίας 
καί ἄλλων –Κόρη Εὐδαιµονίας µέ πλεῖ-
στα ἐπίθετα –Θυγάτηρ Τυράννου Διονυ-
σίου καί Δωρίδος
Δικαιόσυνος –ου (ὁ) –Ἐπώνυµον Διός
Δικαιοτάτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δικαιο-
σύνης
Δικαιότατος –ου (ὁ)

Δικαιοτέλεια –ης (ἡ)
Δικαιοτέλεις –ειος (ὁ)
Δικαιοτέλης –ους (ὁ) –Ἀργεῖος
Δικαιοφάνη –ης (ἡ)
Δικαιοφάνης –ου (ὁ)
Δικαιοφάντα –ης (ἡ)
Δικαίόφαντος –ου (ὁ)
Δικαιρέτα –ης (ἡ)
Δικαιρέτης –ου (ὁ)
Δίκαις καί Δικαῖος –ου (ὁ)
Δικάϊς –ιδος (ὁ)
Δικαιύλις –ιδος (ὁ)
Δικαιώ –οῦς (ἡ) –Θεσσαλή ἤ Κορινθία
Δικαιώι; (ἡ)
Δικαιών –ωνος (ὁ)
Δικαιῶσσα –σσης (ἡ)
Δικακέρτη –ης (ἡ)
Δικακέρτης –ου (ὁ)
Δίκανος –ου (ὁ) –Υἱός Βριάρεω, ἀδελφός 
Αἴτνου
Δικαοκρίτα –ης (ἡ)
Δικαοκρίτης –ου (ὁ)
Δικαρχία –ης (ἡ)
Δικαρχίας –ίου (ὁ)
Δίκας –α (ὁ) –Συγγραφεύς –Ὁ Ταρα-
ντῖνος Πυθαγορικός Φιλόσοφος
Δικᾶς –ᾶ (ὁ) –Ὁµοίως ὡς ἄνω, Η-16-
499Α
Δικασπόλοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Δικασπόλος –ου (ὁ & ἡ) –(δικαστής) –Ἐ-
πίθετον Ἑρµοῦ µέ συνώνυµον: Υἱός –Ἐ-
πίθετον Διός –Ἐπίθετον Νεµέσεως
Δικαστοφῶν –ντος (ὁ)
Δικαστοφῶσα –σης (ἡ)
Δικάτα –ης (ἡ)
Δικάτας –ου (ὁ) –Δελφός τις
Δικαφίλη –ης (ἡ)
Δικάφιλος –ου (ὁ)
Δίκερως –ω (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
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Δίκερως –ωτος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
–Ἐπίθετον Πανός
Δίκες –ου (ὁ)
Δικέτα –ης (ἡ)
Δικέτας καί Διικέτας –ου (ὁ) –Θηβαῖος 
Δικευπόλεια –ης (ἡ)
Δικεύπολις –ιδος (ὁ)
Δικεφίλη –ης (ἡ)
Δικέφιλος –ου (ὁ)
Δίκη –ης (ἡ)
Δίκη –ης (ἡ) –Θεά δικαιοσύνης, θυγ. Δι-
ός καί Θέµιδος –Ἐπίθετον Νεµέσεως 
–Μία τῶν Ὡρῶν
Δίκη καί Παρθένος –ου (ἡ) –(τό ὁρθόν 
καί δίκαιον) –Ταυτόσηµη Δικαιοσύνης –
Ἀδελφή Εἰρήνης καί Εὐνοµίας –Μία τῶν 
Ὡρῶν –Θυγάτηρ Διός καί Θέµιδος –Θεά 
δικαιοσύνης καί Εὐθύτητος, τιµωροῦσα 
παρανοµίες καί ἀδικίες –Ἐπίθετον Φύ-
σεως µέ συνώνυµον: Αὐτάρκεια, Η-7-
912Α, 1148Δ, Η-11-456Δ, 828Α 
Δίκη –ης καί Ἀστραῖα (ἡ) –Θεά δικαιο-
σύνης
Δικηάρχη –ης (ἡ)
Δικήαρχος –ου (ὁ)
Δικηγόρος –ου (ἡ & ὁ) –Πλαστόν Γλυ-
κέρας, συζύγου ρήτορος
Δικηκράτη –ης (ἡ) –Θεοφορικόν
Δικηκράτης –ητος (ὁ) –Θεοφορικόν
Δικηλιστής καί Δεικηλίκτας –ου; (ὁ) 
–(ὁ χυδαῖα Υποκρινόµενος ) –Πλαστόν 
Δικῆος –ου (ὁ)
Δικηρίδη –ης (ἡ) 
Δικηρίδης –ου (ὁ)
Δίκης καί Δίκες –ου (ὁ)
Δικηφόρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διός
Δικκύλα –ης (ἡ)
Δικκύλος –ου (ὁ)
Δίκουσα –σης (ἡ)
Δικκώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Λάµπωνος 
–Θεοφορικόν

Δίκκων –νος (ὁ)
Δικόµης –ητος (ὁ)
Δίκορος –ου (ὁ) –Ὁ Ἀναστάσιος, βασι-
λεύς Ρωµαίων
Δῖκος –ου (ὁ)
Δικοστράτη –ης (ἡ)
Δικόστρατος –ου (ὁ) –Χριστιαν. ὄνοµα
Δίκραιρος –ου (ὁ) –(εἰς δύο ἐσχισµένος, 
µέ δυό κέρατα) –Ἐπίθετον Πανός
Δικταῖα –ης ἤ Δικτύν(ν)α (ἡ) –Θεότης 
εἰς Κρήτην. Πανάρχαια θεά δασῶν 
Δικταῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Δικτατορία –ης (ἡ)
Δικτάτωρ –ρος (ὁ)
Δίκτη –ης (ἡ) –Ὄρος Κρήτης ἤ Αἰγαῖον 
ὄρος ἤ Αἰγιδόκον ἤ Αἰγός ὄρος ἤ Ἀργαῖον, 
Ἀργαῖος, ἤ Δίκτη ὅπου ἐθήλασεν ὑπό 
αἰγός Ἀµαλθείας ὁ Ζεύς 
Δίκτης –ου (ὁ) –Ἀδελφός Πολυδεύκους, 
ζώντες εν Σερίφω, υἱοί Κηρεβίας
Δικτυήνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Δίκτυνα καί Βριτόµαρτις –ιδος καί Δι-
κτύνη καί Δίκτυννα καί Ἀφαῖα (ἡ) –
Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος –Ἐπίθετον νύµφης 
Βριτοµάρτιδος –Προστάτης Αὐξήσεως –
Εὐηµερίας προσωποποίησης, Α-Η-218Α, 
Η-10-47Δ
Δικτύννα –ης (ἡ) –Ἀρχαία Κρητική θεό-
της ὑποκαθιστῶσα τήν Μινώαν θεάν 
ταυτιζοµένη µέ Ἄρτέµιδα –Θεά θήρας 
–Δικτύνα. –Νύµφη, ἀκόλουθος θεάς 
–Ἀρχικά ἐλέγετο Βριτόµαρτυς καί ἀργό-
τερον Ἀφαῖα 
Δικτυνναῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀρτέµιδος
Δικτυνναῖος –ου (ὁ) –Μήν ἐν Κρήτη
Δικτίς –ιδος (ἡ)
Δίκτυς –υος (ὁ) –Νῆσος Σέριφος –Κρής 
–Υἱός Μάγνητος καί Ναϊάδος νύµφης, 
ἀδελφός Πολυδέκτου, βασιλεύς Σερίφου, 
ἀναθρέψας Περσέα. Αὐτός ἔσωσε ἀπό τήν 
θάλασσα τήν Δανάη (τοῦ βασιλέως τοῦ 
Ἄργους Ἀκρισίου) –Ἀρχαῖος ποιητής εἰς 
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Τρωϊκόν µετασχών, ὐπό Ἰδοµενέα, βα-
σιλέως Κρήτης καί ἐξιστορήσας τοῦτον, 
Α-Η-219Δ, Η-14-872Α 
Δικτύς –ύος (ἡ) –Η-15-789
Δίκτυς –υος (ὁ) –Ἁλιεύς παραδοῦς κιβώ-
τιον (Ἀκρισίου) µέ Δανάην καί υἱόν εἰς 
βασιλέα νήσου, Πολυδέκτην
Δικώ καί Δικκώ –οῦς (ἡ)
Δίκων –νος (ὁ) –Συρακόσιος ὀλυµπ. εἰς 
στάδιον, δίαυλον ἤ ὁπλίτην δρόµον –Ὁ 
Καυλώνιος, εἰς στάδιον παίδων –Υἱός 
Καλλι(µ)βρότου, πολλάκις ὀλυµπιονίκης 
–Ὁ Καυλωνιάτης Πυθαγορικός φιλόσο-
φος, Α-Η-221Α 
Διλζίβουλα –ης (ἡ)
Διλζίβουλος καί Διζίβουλος –ου (ὁ)
Δίλογχος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Βενδί-
δος
Διλοπόλεια –ης (ἡ)
Διλόπολις –ιδος (ὁ)
Διµάλη –ης (ἡ) –Ἐξ Ἠπείρου
Δίµαλος –ου (ὁ)
Δίµας –ντος (ὁ) –Ἀδελφός Ἰδαίου, υἱός 
Δαρδάνου καί Χρύσης (θυγατρός Πάλ-
λαντος), Η-5-801Δ
Δίµαστος –ου (ὁ)
Διµάτωρ –ρος (ὁ)
Διµέλη –ης (ἡ)
Διµέλης –ου (ὁ)
Διµήτριος καί Διµίτριος –ίου (ο) –Ἐπί-
θετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Διονύσου
Διµεραῖα –ης (ἡ)
Διµεραῑος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Δηµητρίου
Διµήτωρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Βάκχου ἤ 
Διονύσου, ἔχοντος δύο µητέρας µέ συνώ-
νυµον: Ἐπιλήνιος καί κοῦρος
Δίµνος –ου (ὁ) –Φίλος Μεγ. Αλεξάνδρου
Διµοθέα –ης (ἡ)
Διµόθεος –ου (ὁ) = Τιµόθεος, τραγικός 
ποιητής, Η-7-1047Δ
Διµοία –ης (ἡ)

Διµοίας –ου (ὁ) –Ἀδελφός φυλάρχου 
Τροιζήνος
Δίµορφος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
–Ἐπίθετον Τρίτωνος, µέ συνώνυµον: Θα-
λασσόπαις
Διµόρφυς –υος (ὁ) –(ἔχων δύο µορφάς) 
–Θεωρ. Ὀρφέως
Δίµουσα –σης (ἡ)
Δίµυλα –ης (ἡ)
Δίµυλος –ου (ο)
Δίµων –νος (ὁ) –Πυθαγορικός φιλόσοφος
Διµώναξ –κτος (ὁ)
Διµώνασσα –ης (ἡ)
Διναίη –ης (ἡ)
Διναῖος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Δινάρχη –ης (ἡ)
Δίναρχος –ου (ὁ)
Δινδίπορις –ιδος (ὁ)
Δινδορφία –ης (ἡ)
Δινδόρφιος –ίου (ὁ)
Δινδόρφις –ιδος (ὁ)
Δινδρύµη –ης (ἡ)
Δίνδρυµος –ου (ὁ)
Δίνδυλα –ης (ἡ)
Δίνδυλος –ου (ὁ)
Δινδύµη καί Ρέα –ης (ἡ) –Θεά –Σύζυγος 
Μαίωνος ἤ Μήονος, µήτηρ Κυβέλης
Δινδυµένη καί Δινδυµίς καί Δινδύµη 
καί Δινδυµήνη –ης (ἡ) –Πολιοῦχος τῆς 
Θήβας –Ἐπίθετον Ρέας
Δινδύµη –ης (ἡ) = Δινδυµένη
Δινδυµίς καί Δινδυµήνη καί Κυβέλη 
καί Κυβήβη ἤ Βερεκυνθία –ης (ἡ) –Ἐπί-
κλησις τῆς Ρέας –Κυβέλης, Α-Η-224Δ
Δινδυµένη –ης (ἡ) –Θεά λατρευοµένη 
ἐν Θήβαις
Δινδυµηνή –ῆς (ἡ) = Κυβέλη
Δινδυµήνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας
Δινδυµίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας µέ συ-
νώνυµον: Μήτηρ
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Δινδυµίς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας
Δίνδυµος –ου (ὁ)
Διναῦσαι –ων (οἱ) –(περιφερόµεναι) –Ἐ-
πίθετον Μοιρῶν
Δινεύουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Φύσεως
Δινεύων –ντος (ὁ)
Δίνεως –έω (ὁ) –Μεγαρεύς
Δίνη –ης (ἡ) –Πηγή θαλασσία ἐν Τροιζή-
νι Ἀργολίδος
Δινήεις –εντος (ὁ) –(στροβιλώδης) –Ἐπί-
θετον Οὐρανοῦ  µέ συνώνυµον Ἀκµονί-
δης 
Δινήεσσα –σσης (ἡ)
Δινία –ης (ἡ)
Δινίας καί Δεινίας –ου (ὁ)
Δινιάς –άδος (ἡ)
Δινικῦς καί Δινεικῦς –ύος (ὁ)
Δινίουσα –σης (ἡ)
Δίνις –ιος (ὁ) 
Δινίων –νος (ὁ)
Διννοµάχη –ης (ἡ)
Διννόµαχος –ο (ὁ)
Διννοµένη –ης (ἡ)
Διννοµένης –ου (ὁ) –Τύραννος Λέσβου
Δίννυς –υος (ὁ)
Διννύτα –ης (ἡ)
Διννύτας καί Διννῦτας –ου (ὁ)
Δινοκράτη –ης (ἡ)
Δινοκράτης –ου (ὁ)
Δινοµάχη –ης (ἡ)               
Δινοµάχιος –ίου (ὁ) –Πατρωνυµικόν τοῦ 
Ἰσµεινίου
Δινόµαχος –ου (ὁ)
Δῖνος –ου (ὁ) –Κωµικά ὁ Ζεύς, ὁ κυβερ-
νήτης Οὐρανοῦ –Ἀγγειοπλάστης
Δινοστράτη –ης (ἡ)
Δινόστρατος –ο (ὁ)
Δινοστρότα –ης (ἡ)
Δινόστροτος –ου (ὁ)

Δίνουσα καί Δείνουσα –σης (ἡ)
Δινοφίλα –ης (ἡ)
Δινόφιλος –ου (ὁ)
Δίντα –ης (ἡ)
Δίντας –ου; (ὁ)
Δινύµιος –ίου (ὁ)
Δινύτα –ης (ἡ)
Δινύτας καί Δινύττας –ου (ὁ) –Ἀργαίας, 
Α-Ζ-597Α
Δινώ καί Δεινώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Φόρ-
κυος
Δίνων καί Δείνων –νος (ὁ) –Ὁ Κολοφώ-
νιος ἱστορικός –Πατήρ ἱστοριογράφου 
Κλειτάρχου
Δινῶν –ῶνος (ὁ) –Ὁ Λοκρῶν
Διόβλητος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Σεµέλης
Διογείτα –ης (ἡ)
Διόγειτος –ου (ὁ) 
Διογείτουσα –σης (ἡ)
Διογείτων –νος (ὁ) –Πατήρ Προνόµου, 
Η-12-649Α
Διογειτώνδα –δης (ἡ)
Διογειτώνδας –αο (ὁ)
Διογειτώνδη –ης (ἡ)
Διογειτώνδης –ου (ὁ)
Διογένεια –είης (ἡ) –Θυγάτηρ Κηφισ-
σοῦ, σύζυγος Φρασίνου, µέ ὅν γεννᾶ 
Πραξιθέαν, σύζυγον Ἐρεχθέως –Θυγά-
τηρ Κελεοῦ, ἱέρεια µετά πατρός καί ἀ-
δελφῶν Σαισάρης καί Παµµηρόνης, Η-
18-894Δ
Διογενειανή –ῆς (ἡ)
Διογενειανός καί Διογενιανός (ὁ) –Γραµ-
µατικός ἑξ Ἡρακλείας Πόντου –Παροι-
µιογράφος, Α-Η-225Δ, Η-7-1057Δ
Διογένεις –ειος (ὁ) –Υἱός Οἰνίωνος
Διογενές –ους (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Διογενής –οῦς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Διογένης –ους (ὁ) –Ὁ κύων (θεογέννη-
τος, τέκνον θεοῦ) –Περίφηµος κυνικός 
φιλόσοφος ἐκ Σινώπης καί ἕτερος Συγ-
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γραφεύς (7 δραµάτων) ἐπιγραµµατοποι-
ός –Μαθητής Ἀναξιµένους ἤ Ἀντισθέ-
νους –Στρατηγός –Γλύπτης –Υἱός Ἀντί_ 

γονος –Ἱστορικός –Διάδοχος Κράτητος 
–Λαέρτιος συγγραφεύς ἐκ Λαέρτης Κι-
λικίας –Υἱός Ἀπολλοθέµιδος –Ὁ Βαβυ-
λώνειος διδάσκαλος Βασιλείδου –Ὁ Ἀ-
θηναῖος ἤ Οἰνόµαος, τραγικός ποιητής 
–Φυσικός –Στωϊκός –Γραµµατικός –Βιο-
γράφος φιλοσόφων, Βίων καί Γνωµῶν 
–Ἐπικούρειος –Ὁ Σικυώνιος ἱστορικός 
συγγραφεύς –Ὁ Σινωπεύς, υἱός Ἱκεσίου 
κυνικός φιλόσοφος –Κολοφώνιος –Ἀπολ-
λωνιάτης –Διδάσκαλος Φιλίσκου πού 
ἦτο διδάσκαλος Μεγάλου Ἀλεξάνδρου 
–Ὁ υἱός Διονυσίου ὁ Ἐφέσιος, πέντε 
φοράς Ὀλυµπιονίκης, σαλπιγκτής –Ὁ 
κυνικός εἶχεν δοῦλον τόν Μάνητα (Μά-
νης) και ἦτο υἱός Δέξωνος Η-6-75Δ, 76Α 
καί Δ, 77Α καί Δ, 78Α            
Διογενής –έος (ὁ & η) –Ἀγγειογράφος 
–Χριστιανικόν ἐπίθετον Ἀθηνᾶς, συνώ-
νυµα: Δέσποινα, Κόρα, Κράτος, Ὀβριµο-
πάτρη, Παρθένος, Τέκνον –Ἐπίθετον 
Διονύσου 
Διογενιάνα –ης (ἡ)
Διογενιανή –ῆς (ἡ)
Διογενιανός –ου (ὁ) –Ὁ Περγαµηνός 
φιλόσοφος
Διογενίδα –ης (ἡ)
Διογενίδας –αο (ὁ)
Διογενίς –ίδος (ἡ)
Διογίλα –ης (ἡ)
Διογίτα καί Διογείτα –ης (ἡ)
Διόγιτος –ου (ὁ)
Διογίτουσα –σης (ἡ)
Διογιτώνδα –δης (ἡ)
Διογιτώνδας –αο (ὁ)
Διογιτώνδη –ης (ἡ)
Διογιτώνδης –ου (ὁ)
Διογίτων –νος (ὁ) –Βοιώτιός τις
Διογνήτη –ης (ἡ)

Διόγνητος –ου (ὁ) –(Διογένητος) –Πυγ-
µάχος φονεύσας ἀντίπαλον –Ἄρχων Ἀ-
θηνῶν, Θορικεύς –Ὀλυµπιονίκης Κρής 
εἰς πυγµήν, Κροτωνιάτης εἰς στάδιον 
–Υἱός Νικηράτου, Ἀθηναῖος Κυδαντίδης 
–Υἱός Διοδότου, Φλυεύς, Α-Η-228Δ, Η-
14-367Δ, Η-15-543Α
Διογνίδη –ης (ἡ)
Διογνίδης –ου (ὁ)
Δίογνις –ιδος καί Θέογνις –ιδος (ὁ) –
(τέκνον θεοῦ) –Λυρικός ποιητής, ἐλεγει-
ακός –Τραγικός –Εἷς ἐκ τῶν 30 τυράν-
νων, Η-7-530Α, Η-9-532Δ, Η-12-325Δ, 
Η-16-889Δ, Η-17-953Α
Διόγνωστη –ης (ἡ)
Διόγνωστος –ου (ὁ)
Δογνώτα –ης (ἡ)
Διόγνωτος –ου (ὁ)
Διόγονη –ης (ἡ)
Διόγονος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Δίογχις –ιδος (ὁ)
Διόδηλος –ου (ὁ) –Θεοφορικόν
Διοδήµη –ης (ἡ)
Διόδηµος –ου (ὁ) –Ραµνούσιος τις
Διοδότα –ης (ἡ)
Διοδότη –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Διοδοτίδη –ης (ἡ)
Διοδοτίδης –ου (ὁ)
Διόδοτος καί Τρύφων –νος (ὁ) –(ὁ δο-
θείς ἀπό θεόν) –Σφετεριστής θρόνου 
Συρίας –Ὁ Ἐρυθραῖος γραµµατικός –Υἱ-
ός Εὐκράτους δηµαγωγός ἐχθρός Κλέ-
ωνος –Ἄγνωστος Ἀθηναῖος δηµότης καί 
µή σίγουρος –Πατήρ Μάρκου Νεοπτολέ-
µου, Η-7-1060Δ
Διόδοτος –ου (ὁ) –Γλύπτης –Στωϊκός φι-
λόσοφος, τυφλός διδάσκαλος Κικέρονος 
–Ἰατρός –Βασιλεύς, ὀλυµπιονίκης Τυα-
νεύς εἰς στάδιον –Υἱός Φιλίνου Ἀµαξα-
ντιεύς –Ἐξ Οἴου, Α-Η-228Δ, Η-7-1051Α
Διόδουρος –ου (ὁ) 
Διόδωρ –ρος (ὁ)
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Διοδώρα –ης (ἡ) –Χριστιανικόν –Μήτηρ 
Ξενοφῶντος, σύζυγος Γρύλλου Ἐρχ(ε)ι-
έως –Μήτηρ Διοτίµας –Εἰς στήλην, Η-
14-698Δ
Διοδωρίδα –ης (ἡ)
Διοδωρίδας –ου (ὁ)
Διοδωρίδη –ης (ἡ)
Διοδωρίδης –ου (ὁ)
Διοδωρόκλεια –ης (ἡ)
Διοδωροκλῆς –έους (ὁ)
Διόδωρος καί Ἀνώδωρος καί Ἀνωδώ-
νιος –ίου (ὁ) –Σικυώνιος ἤ Κυζικινός, 
ὀλυµπιον. εἰς στάδιον –Ἀριστοφάνειος 
συγγραφεύς –Ὁ Ἀσπένδιος, Πυθαγόρει-
ος φιλόσοφος –Ἀθηναῖος φίλος Σωκρά-
τους –Ὁ Σικελός ἱστοριογράφος –Ὁ Κρό-
νος, ὁπαδός Μεγαρικῆς Σχολῆς –Πατήρ 
Μ. Οὐλπίου Ἡλιοδώρου
Διόδωρος καί Δίδωρος –ου (ὁ) –(δῶρον 
θεοῦ) –Συγγραφεύς –Χριστιανικόν –Υἱός 
Ἡρακλέους –Κωµικός –Ἱστορικός –Υἱός 
Ἀµεινιάδου Πυθαγόρειος –Διαλεκτικός 
ἤ περιπατητικός φιλόσοφος ἱστοριογρά-
φος (παγκόσµια ἱστορία) ἐπίσκοπος πε-
ριηγητής, γεωγράφος –Μετρολόγος –Μα-
θηµατικός –Μάρτυς –Ρήτωρ –Ποιητής 
–Ἅγιος –Γνωστός µέ τό πλαστόν (Χλευα-
στίων): πατρῶαν οὐσίαν ἅπασαν κατε-
µασήσατο –Υἱός Σίµου, Παιανιεύς –Ἀ-
σπένδιος –Συγγραφεύς Α-Η-229Α καί Δ, 
1058Α, Η-13-152Δ 
Διοδωρώ –οῦς (ἡ)
Διοζώτα –ης (ἡ)
Διοζότιος –ίου (ὁ) –Πατρωνυµικόν τοῦ 
Μέννους
Διόζοτον –ου (ἡ)
Διόζοτος –ου (ὁ) –Πατήρ Μέµνονος
Διοθείδη –ης (ἡ)
Διοθείδης –ου (ὁ)
Διόθεµις –ιδος (ὁ&ἡ)
Διοιδότη –ης (ἡ)
Διοίδοτος –ου (ὁ) 

Διοικοῦσα –σης (ἡ) 
Διοικῶν –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Τελεσφό-
ρου µέ συνώνυµον: Μάκαρ
Διοίτα –ης (ἡ)
Διοίτας –αντος (ὁ) –Στρατηγός Ἀχαιός
Διόκηπτος –ου (ὁ) –Θεός
Διοκκῆς –οῦ (ὁ)
Διοκκώ –οῦς (ἡ)
Διοκλέα καί Διόκλεα –ης (ἡ)
Διόκλεα –ης (ἡ)
Διοκλέας –ου (ὁ)
Διοκλέδα –δης (ἡ)
Διοκλέδας –ους (ὁ)
Διόκλεια –ης (ἡ) –Ἑορτή πρός τιµήν ἥ-
ρωος Διοκλέους –Ἀδελφή ποιητοῦ Πει-
σάνδρου Ροδίου, θυγάτηρ Πείσωνος καί 
Ἀρισταίχµης –Ἀθηναῖα
Διοκλείας –ου (ὁ) –Υἱός Ἀµφιάο Καβει-
ριάρχης
Διοκλείδα –δης (ἡ)
Διοκλείδας –αιο (ὁ) –Συρακούσιος
Διοκλείδη –ης (ἡ)
Διοκλείδης –ου (ὁ)
Διοκλεῖς ἀντί Διουκλεῖς –εῖος (ὁ)
Διοκλεῖς –εῖος (ὁ) –Πατήρ Διοκλέους
Διόκληρος –ου (ὁ)
Διοκλῆς –έους ἤ –ῆος καί Διοκλεύς 
–έως (ὁ) –Περίφηµος ἀνατόµος ἱατρός 
–Γαστρονόµος –Ὁ Καλλιµήλου αὐλητής 
–(τό κλέος τοῦ Διός, ἔχων θείαν δόξαν) 
–Ἥρως Μεγαρέων –Ἀθηναῖος Κωµω-
διογράφος –Φιλόσοφος Πυθαγόρειος, 
µαθητής Φλιασίου Ἐχεκράτους –Ὁ Κο-
ρίνθιος ὀλυµπ. εἰς στάδιον –Ὑπαιπηνός 
εἰς στάδιον –Συρακόσιος πολιτικός καί 
Νοµοθέτης, Καρύστιος. Διάσηµος ἱα-
τρός, πατήρ καί υἱός –Ἐφεῦρε µηχάνη-
µα, τόν “κυαθίσκο” τοῦ Διοκλέους, πρός 
ἐξαγωγήν βελῶν ἐξ ἀνθρωπίνου σώµα-
τος –Ἐριστικός φιλόσοφος –Ἱστορικός 
συγγραφεύς –Πυθαγορικός φιλόσοφος 
–Πατήρ Σωκράτους κατά Πλάτωνα –Υἱ-
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ός Ὀρσιλόχου, πατήρ Κρήθωνος καί Ὀρ-
σιλόχου βασιλεύς Φερῶν ἐν Μεσηνία 
–Ὁ Διοκλῆς, πατήρ Ἀπολλοδώρου, δω-
ρήσαντες 100 βιβλία εἰς βιβλιοθήκην Κῶ 
–Επίσηµος Μάντις τῆς αὑλῆς τοῦ Περι-
άνδρου –Μαθηµατικός µέ ἔργα µετα-
φρασθέντα ὑπό Ἀράβων –Yἱός Διοπεί-
θους, ἐξ Ἀγγελῆθεν –Ἐξ Ἀλωπεκῆθεν 
–Ἐξ Ἐλαιουσίων, ὁ υἱός Διοκλέους –Φλυ-
εύς –Ἐκ  Κεραµέων –Ἐκ Πειραιῶς –Υἱός 
Διοχάρους Πιθεύς –Ὀλυµπιονίκης εἰς 
δίαυλον καί πένταθλον ἀπό Κρήτη υἱός 
Κλείνου
Διοκλήτη –ης (ἡ)
Διοκλητιανή –ῆς (ἡ)
Διοκλητιανός –οῦ (ὁ) –Αὐτοκράτωρ –Δι-
ώκτης χριστιανῶν
Διόκλητος –ου (ὁ)
Διοκλία –ης (ἡ)
Διοκλίας –ου (ὁ)
Διοκλίδα –ης (ἡ)
Διοκλίδας –ου (ὁ) –Πατήρ Τιµοκλέους 
–Υἱός Ἀµφίου
Διοκλίη –ης (ἡ)
Διοκλίης –ου (ὁ)
Διοκλίς –ίδος (ἡ)
Δίοκλος –ου (ὁ)
Διοκοριστή –ῆς (ἡ)
Διοκοριστής καί Διοκορύστης –οῦ (ὁ) 
–Αἰγυπτιάδης φονευθείς ὑπό Δαναΐδος 
Ἱπποδαµείας
Διόκοσµος –ου (ὁ)
Διοκράτη –ης (ἡ) –Θεοφορικόν
Διοκράτης –ητος (ὁ)
Διοκρένεις –ειος (ὁ)
Διοκρέουσα –σης (ἡ)
Διοκρέων –ντος (ὁ) –Θεοφορικόν
Διοκρίνη –ης (ἡ)
Διοκρίνης –ου (ὁ)
Διοκρίτα –ης (ἡ)
Διόκριτος –ου (ὁ) –Θεοφορικόν

Διοκτήτη –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Διοκτήτης –ου (ὁ)
Διοκύδη –ης (ἡ)
Διοκύδης –εος (ὁ) –Θεοφορικόν
Διόλα –ης (ἡ)
Διολάα –ης (ἡ)
Διόλαος –άου (ὁ)
Διολαῒδη –ης (ἡ)
Διολαΐδης –ου (ὁ) –Ὠρώπιος
Διόλκεια –ης (ἡ)
Δίολκος –ου (ὁ) –Ποταµός
Διοµαλάζουσα –ης (ἡ)
Διοµαλαζών –νος καί Διοµειαλάζων 
–νος (ὁ) –(ἀλάζων, διόµεια) –Πλαστόν 
Ἀριστοφάνους δι΄ἀλαζόνας Διοµεῖς
Διοµάνδρα –ης (ἡ)
Διόµανδρος –ου (ὁ)
Διοµᾶς –ᾶ (ὁ)
Διοµάχη –ης (ἡ)
Διόµαχις –ιος (ὁ)
Διόµαχος –ου (ὁ)
Διοµέδεια –ης (ἡ)
Διοµέδης –ους (ὁ)
Διοµέδουσα –ης (ἡ)
Διοµέδων –οντος (ὁ) –(ὁ ἔχων ἐξουσίαν 
ἐκ θεοῦ) –(ὁ θεία θελήσει ἄρχων) –Στρα-
τηγός, Ἀθηναῖος –Θεοφορικόν, Α-Η-233Α, 
Η-12-303Α         
Διόµεια –ης (ἡ) –Δῆµος Ἀττικῆς
Διοµειαλαζόνες –ων (οἱ) –Πλαστόν ὑπό 
Ἀριστοφάνους
Διοµειαλάζουσα –σης (ἡ)
Διοµειαλάζων –ωνος (ὁ)
Διοµείδεις –ειος (ὁ)
Διοµένεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀρκάδος
Διοµένης –ους (ὁ) –Σµυρναῖος µαθητής 
Ἀναξαγόρου –Θεοφορικόν, 17-56Δ
Διοµεύς –έως (ὁ)
Διόµη –ης (ἡ)
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Διοµηδέα –ης (ἡ)
Διοµήδεια –είης (ἡ) = Διοµήδη –Γυνή Ἰ-
φίκλου, µήτηρ Ἰολάου –Δούλη παλλα-
κίς Ἀχιλλέως, Η-12-621Α
Διοµηδεύς –έως (ὁ)
Διοµήδη –ης (ἡ) –(θεοπρόβλητη) –Θυ-
γάτηρ Φόρβαντος Λεσβίου, αἰχµάλωτη 
καί εὐνοουµένη (ἑταίρα) Ἀχιλλέως –Θυ-
γάτηρ Λαπίθου, (ἥρωος Σπαρτιάτου), 
πού µέ Ἀµύκλα γεννᾶ Κυνόρτα καί Ὑ-
άκινθον –Θυγάτηρ Ξούθου πού ὡς γυ-
νή Δηϊῶνος γεννᾶ Ἄκτορα, Κέφαλον, 
Αἰνετόν, Α-Η-233Δ, Η-10-660Α
Διοµήδης –ους καί –εος (ὁ) –(θεοπρό-
βλητος)  –Χριστιανικόν  –Ἐφευρέτης –Υἱός 
Ἄρεως καί Κυρήνης µέ ἀνθρωποφάγους 
ἵππους τοῦ (Ξάνθου, τοῦ Δεινοῦ, τοῦ Λά-
µπου καί τοῦ Ποδάρκους) –Εἶς τῶν µνη-
στήρων Ὡραῖας Ἑλένης –Βασιλ. Θρα-
κῶν –Υἱός Τηδέως (υἱοῦ Οἰνέως) καί 
Δηϊπύλης, θυγατρός Ἀδράστου, βασιλέ-
ως Ἄργους, σύζυγος Αἰγιάλης (ἐγγονῆς 
Ἀδράστου) ἤ Ἐρµιόνης –Μετά τήν ἀπι-
στίαν Αἰγιλείης, στηρίξας Δαῦνον ἐνυµ-
φεύθη µίαν θυγατέραν του –Ἀθηναῖος 
κωµικός ποιητής –Ἐπειδή ἡ Ὀξυδερκώ 
Ἀθηνᾶ τόν ὀδήγησε ἐν νυκτί εἰς τείχη 
Τροίας, τῆς ἔκτισε ναόν –Υἱός Διοµήδους 
καί Εὐΐππης θυγατρός Δαύνου –Ἥρως 
Τρωϊκοῦ ἐφευρέτης κάτοχος ἀλόγων Αἰ-
νείου –Εἶχεν ἀδελφόν ἑτεροθαλήν, τόν 
Ἄλαινον, ὅστις ἀγάπησεν τήν Εὐῒππην 
–Θεοφορικόν, Α-Η-233Δ, Η-6-83Α, Η-9-
337Δ, 702Α, Η-15-544Δ, Η-17-882Δ
Διοµήλη –ης (ἡ)
Διόµηλος –ου (ὁ)
Διοµήτωρ –ρος (ἡ) –Διός µήτηρ
Διοµία –ης (ἡ)
Διοµιάς –άδος (ἡ)
Διοµίλη –ης (ἡ)
Διόµιλος –ου (ὁ) –Ἄνδριος τίς
Διοµνάστα –ης (ἡ)
Διόµναστος –ου (ὁ)
Διόµνηστη –ης (ἡ)

Διόµνηστος –ου (ὁ) –Υἱός Διογνήτου, 
Κυδαντίδης –Θεοφορικόν
Δίοµος –ου (ὁ) –Φίλος Ἡρακλέους. Θυ-
σιάζων εἰς αὐλάς, κύων ἁρπάσας µερί-
δαν κρέατος ἐκ θυµάτων, κατέφυγεν εἰς 
Κυνόσαργες –Υἱός Κολυττοῦ –Ἔτερος 
–Καταταχθείς µεταξύ θεῶν –Ἐπώνυµος 
περιοχῆς Διοµείας –Μέ Μεγάνειρα γεν-
νᾶ Ἀλκυονέα, Α-Η-235Δ 
Διόµουσα –σης (ἡ)
Διοµύθη –ης (ἡ)
Διοµύθης –ους (ὁ) 
Διόµων –νος (ὁ) 
Δίον –ου (ὁ)
Δίον –ου (τό) –(Μαλαθρία) –Ἀρχαῖον θέ-
ρετρον Μακεδόνων βασιλέων, ἐπί παρυ-
φῶν Ὀλύµπου. Ἕτερα: Ἕν ἐν Εὐβοία, ἕν 
ἑπί ὄρους Ἄθω (ὅπου διέµενον αἱ νεαραί 
ἱέρειαι, καλούµεναι Παναγίαι καί ἀνα-
φέρει Ἡρόδοτος εἰς Πολύµνιαν), καί δύο 
εἰς Κρήτην 
Δίον –ου (τό) –Ο.Β.538 –(5 Δίον: 2 Κρήτη, 
1 Ἄθω, 1 Πιέρια, 1 Εὔβοια)
Διοναία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Διοναῖος –ου (ὁ)
Διόνη –ης καί Διώνη (ἡ) –Θυγάτηρ Ἄτλα-
ντος, µήτηρ Ἀφροδίτης –Θεοφορικόν 
Διονησοδώρα –ης (ἡ)
Διονησόδωρος –ου (ὁ)
Διονίκα –ης (ὁ)
Διόνικος –ου (ὁ) –Ὄνοµα δύο ἰατρῶν 
–Ἄλλος τις
Διονίχη –ης (ἡ)
Διονίχης –ους (ὁ)
Διόνιχος –ου (ὁ)
Διόννη –ης (ἡ)
Δίοννος καί Διόννος –ου (ὁ) –Πατήρ 
Ὑψήλου 
Διοννῦς –ῦος (ὁ)
Διοννυσοδούρα –ης (ἡ)
Διοννυσόδουρος –ου (ὁ)

ÄÉÏÌÇÄÅÁ
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Διόννυσος –ου (ὁ)
Διονουσία –ης (ἡ)
Διονούσιος –ίου (ὁ)
Διονουσοδώρα –ης (ἡ)
Διονουσόδωρος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀθανίου
Διονουσοπάτρα –ης (ἡ) 
Διονουσόπατρος –ου (ὁ)
Διονουσοφάεις –ειος (ὁ)
Διονυούσια –ης (ἡ)
Διονυούσιος –ίου (ὁ) = Διονύσιος
Διόνυξος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου, 
ὡς νύξαντος τόν µηρόν Διός διά κεράτων 
καί ἐξελθῶν 
Διονῦς –ύος (ὁ) –Ὑποκοριστικόν τοῦ Διο-
νύσου (ἰδιόκλητον) 
Διονῦσα –ης (ἡ)
Διονυσαγόρα –ης (ἡ)
Διονυσαγόρας –ου (ὁ)
Διονυσαλέξανδρος –ου (ὁ) –Ὄνοµα ἔρ-
γου Κρατίνου
Διονυσάρχη –ης (ἡ)
Διονύσαρχος –ου (ὁ)
Διονυσᾶς –ᾶ (ὁ)
Διονυσεύχη –ης (ἡ)
Διονυσεύχης –ους (ὁ)
Διονυσία –ης (ἡ) –(τέκνον θεοῦ) –Καλή 
δροµεύς, σταδιονίκης Ἰσθµίων καί Ἐπι-
δαυρίων –Ἀδελφή Ἠδέας καί Τρυφώσης, 
(νικητριῶν) κόρες Ἑρµησιάνακτος ἐκ 
Σπάρτης
Διονυσιάδα –δης (ἡ)
Διονυσιάδαι –ων (αἱ) –11 κόραι παρθέ-
ναι εἰς Σπάρτην, διαγωνιζόµεναι κατά 
ἐορτήν Διονύσου εἰς ἀγώνα δρόµου
Διονυσιάδας –ου καί Διονυσίδης –ου (ὁ)
Διονυσιάδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Διονυσιάδη καί Διονυσίδη –ης (ἡ)
Διονυσιάδης καί Διονυσίδης –ου (ὁ) 
–Τραγικός τῆς πλειάδος (7 τραγικοί)
Διονυσιάδης –ου (ὁ) –Υἱός Φυλαρχίας 

ὁ Μαλλώτης τραγικός ποιητής, Α-Η-
237Α, Η-15-738Α
Διονυσιανή –ῆς (ἡ)
Διονυσιανός –οῦ (ὁ)
Διονυσιάρχη –ης (ἡ)
Διονυσίαρχος –ου (ὁ)
Διονυσιάς –άδος (ἡ) –Παρθένος διαγω-
νιζοµένη εἰς δρόµον, τρέξιµο –Πηγή εἰς 
Κυπαρισσία
Διονυσίασος –ου (ὁ)
Διονυσιγένη –ης (ἡ)
Διονυσιγένης –ου (ὁ)
Διονυσίδα –ης (ἡ)
Διονυσίδας –αο (ὁ)
Διονυσίδη –ης (ἡ)
Διονυσίδης –ου (ὁ) –Ὁ Ταρσεύς τραγω-
δός ἄριστος τῶν τῆς πλειάδος
Διονυσιδώρα –ης (ἡ)
Διονυσίδωρος –ου (ὁ)
Διονυσίκλεια –ης (ἡ)
Διονυσικλεύς –έους (ὁ)
Διονυσικλῆς –ῆος (ὁ)
Διονύσιν –ου (ἡ)
Διονυσιοδότα –ης (ἡ)
Διονυσιόδοτος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος
Διονυσιοδώρα –ης (ἡ)
Διονυσιόδωρος –ου (ὁ) –Γλύπτης, υἱός 
Ἀδάµαντος –Πρέσβυς, Α-Η-237Α, Η-10-
93Α
Διονύσιοι (οἱ) –Δύο συγγραφεῖς µαγειρι-
κῆς
Διονυσιοκόλαξ –κος (ὁ)
Διονύσιον –ίου (ἡ) 
Διονύσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ζαγρέως
Διονύσιος –ίου (ὁ) –(θεϊκήν προέλευσιν 
ἔχων) –Χριστιαν. –Ἄγιος, ὁ Ἀρεοπαγίτης 
(3 Ὀκτωβρίου) –Διαλεκτικός –Αὐλητής 
Μ. Ἀλεξάνδρου –Κωµικός ποιητής –Πε- 
ριηγητής –Ὀλυµπιονίκης Ἀλεξανδρεύς 

ÄÉÏÍÕÓÉÏÓ
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εἰς στάδιον δύο φοράς. –Σελευκεύς εἰς 
πάλην –Ἱστορικός, ὁ Ἀλικαρνασσεύς 
–Ὄνοµα µηνός Βιθυνῶν –Βασιλεύς –Τύ-
ραννος Συρακουσῶν –Ναύαρχος –Συγ-
γραφεύς –Φιλόσοφος –Χαλκοπλάστης 
–Ναυτικός –Γεωγράφος –Ζωγράφος 
–Ὁ Ἀθηναῖος, ὁ καί Χαλκοῦς ρήτωρ καί 
ποιητής –Γραµµατικός, κριτικός –Σοφι-
στής –Μουσικός –Ἐποποιός –Διαλεκτι-
κός φιλόσοφος –Ὁ Ἡρακλεώτης υἱός 
Θεοφάντου, ὁ Μεταθέµενος ἤ Σπίνθα-
ρος συγγραφεύς –Ἰαµβογράφος –Συγ-
γραφεύς γεωργικῶν –Ὁ συντάξας µυ-
θολογίαν µέ πλαστόν ὄνοµα Κυκλογρά 
φος –Λεπτός γραµµατικός –Λευκτρικός 
ἱστορικός –Πατήρ Χαιρεστράτης –Ὁ Ἀ-
λικαρνασεύς, συγγράψας “περί συνθέ-
σεως ονοµάτων” –Ἀχαρνεύς –Κολλυ-
τεύς, Λευκονοιεύς –Ὁ υἱός Χαριδάµου, 
ὁ Ἀλεξανδρεύς Νεµεονίκης εἰς ἁρµατο-
δροµίαν καί πυγµαχίαν ἐφήβων –Πάπ-
πος Ἡδέας –Πατήρ Ἀγαθόποδος –Πατήρ 
Ἐφεσίου Διογένους –Πατήρ σαλπιγκτοῦ 
Διογένους –Υἱός Χαριδάµου Νεµεονίκης 
εἰς ἁρµατοδροµίαν καί πυγµαχίαν, Α-
Η-237Α, Η-18 –1009Α, Η-6-88Α καί Δ, 
89Α καί Δ, 90Α καί Δ, 91, ἕως 94
Διονυσιοφάνεια –ης (ἡ)
Διονυσιοφάνης –ους (ὁ)
Διονυσίππη –ης (ἡ)
Διονύσιππος –ου (ὁ)
Διονῦσις καί Ἀρτεµίσιος –ίου (ὁ)
Διονυσίς –ίδος (ἡ)
Διονῦσις –ιος (ὁ) –Θρᾶξ
Διονύσις –ιος (ὁ)
Διονυσίς –ίος (ὁ)
Διονυσίσκος –ου (ὁ) –Τίτλος δράµατος 
Σοφοκλέους, Η-17-139Α
Διονυσιφάη –ης (ἡ)
Διονυσιφάης –ου (ὁ)
Διονυσιφάνη –ης (ἡ)
Διονυσιφάνης –ους (ὁ)
Διονυσιφίλη –ης (ἡ)

Διονυσίφιλος –ου (ὁ)
Διονυσίχη –ης (ἡ)
Διονύσιχος –ου (ὁ) –Αὐλητής, νικητής 
Ἀµφιαραείων –Υἱός Ἐπικλέους
Διονυσογένεια –ης (ἡ)
Διονυσογένης –ους (ὁ)
Διονυσοδόρη –ης (ἡ)
Διονυσόδορος –ου (ὁ)
Διονυσοδότα –ης (ἡ)
Διονυσόδοτος –ου (ὁ) –Ὁ Λάκων συνθέ-
της παιάνων
Διονυσοδώρα –ης (ἡ)
Διονυσόδωρος –ου (ὁ) –Αὐλητής –Σοφι-
στής –Ὀλυµπιονίκης Μυλασεύς εἰς πά-
λη παίδων, ὁ Ταραντῖνος εἰς στάδιον, ὁ 
Θηβαῖος εἰς ἄγνωστον ἀγώνισµα – Ἱστο-
ρικός –Ἀνδριαντοποιός –Μαθηµατικός 
–Μήλιος γεωµέτρης –Ρήτωρ –Συνθέτης 
Παιάνων –Πατήρ Τιννίδος –Συγγρα-
φεύς, Α-Η-244Δ, Η-5-957Δ, Η-17- 519Δ
Διονυσόκλεια –ης (ἡ)
Διονυσοκλῆς –ῆος (ὁ) –Ἐπιφανής Ρή-
τωρ
Διονυσοκλῆς –έους (ὁ)
Διονυσοκόλαξ –κος (ὁ) –Οἱ κόλακες Τυ- 
ράννου Διονυσίου, Η-8-27Α
Διόνυσος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο –
Υἱός Διονυσίου ἐκ Κολωνῆθεν –Προσω-
νύµιον Διός
Διόνυσος καί Βάκχος καί Ἴακχος –ου (ὁ) 
–Θεός –Υἱός Διός (Ἄµµωνος ἤ Ἡλίου) καί 
Σεµέλης (Δήµητρος ἤ Ἴσιδος), ὅς ἡράσθη 
νύµφην Φυσκόαν –Θεός ἀµπελουργίας 
καί παραγώγων δυνάµεων τῆς γῆς.
Ἔχων θεραπεύτριαν καί ὑπηρέτριαν 
τήν Ἀκρήτην. Ἔκαµε θαύµατα καί ἦτο 
οἰνότροπος. Εἶχε δέ ἐπίθετα: Βασιλεύς 
Βασιλέων, υἱός Θεοῦ, µονογενής –(Αἴ-
γυπτο καί Αἰθιοπία ὡς Ὄσιρις-Ἥλιος) 
–Ἀραβία ὡς Σάραπις –Φρυγία ὡς Σαβά-
ζιος –Εἰς ἀποφυγήν ὀργῆς Ἥρας ὁ Ζεύς 
τόν µετεµόρφωσενεἰς αἰγίδιον. Μέ Χθο-
νοφύλην γεννᾶ Φλιοῦντα –Ἐπίθετον 

ÄÉÏÍÕÓÉÏÖÁÍÅÉÁ
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Ὀσίριδος –Ἐπίθετον Φάνητος, Α-Η-244 
Δ, 245Α, Η-7-1154Α, Η-18-39Α, Η-6-97, 98, 
99, 100Α καί Δ 
Διόνυσος καί Ντράζνα (ὁ)
Διονυσοφάης –ητος; (ὁ) –Θεοφορικόν
Διονυσοφάνη –ης (ἡ)
Διονυσοφάνης –ους (ὁ) –Ἐφέσιος, φη-
µολογούµενος ὡς ὁ θάψας κρυφίως νε-
κρόν Μαρδόνιον, δεχθείς ἀκριβά δῶρα 
ὑπό Ἀρτόντου, Η-8-580Δ
Διονυσοφίλη –ης (ἡ)
Διονυσόφιλος –ου (ὁ)
Διονυσοφῶν –ῶντος (ὁ)
Διονυσοφῶσσα –σσης (ἡ)
Διονυσώ –οῦς (ἡ)
Διονύσσᾶς –ᾶ (ὁ)
Διονύτα –ης (ἡ)
Διοξένη –ης (ἡ) –Θεοφορικόν
Διόξενος –ου (ὁ) –Θεοφορικόν
Διοξίππη –ης (ἡ) –Δαναΐς –Θυγάτηρ Ἡ-
λίου, Η-5-773Δ
Διόξιππος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος ὀλυµπιον.
εἰς παγκράτιον –Πατήρ Σιγιέως Δαµά-
στου
Διόπαις –δος (ὁ) –Υἱός Διός –Ἐπίθετον 
Ἀπόλλωνος
Διόπαν –νος (ὁ)
Διοπάτρα –ης (ἡ)
Διοπάτρη –ης (ἡ) –Νύµφη
Διόπατρος –ου (ὁ)
Διόπεια –ης (ἡ) –Νύµφη
Διοπείθη –ης (ἡ)
Διοπείθης –εος (ὁ) –(ὁ πείθων τούς θε-
ούς) –Μάντυς –Στρατηγός ἀπό Σούνιο 
–Δηµαγωγός –Χρησµολόγος, σοφός, ὁ 
Σπαρτιάτης –Υἱός Ὀφειλείµου –Υἱός 
Στροµβίχου, Εὐωνυµεύς –Μελιτεύς–Υἱ-
ός Διοφάντου, Μυρρινούσιος –Υἱός Διο-
πείθους, Σφήττιος –Υἱός Διοκλείδου, 
Φρεάρριος –Τόν ἀναφέρει Ἀριστοφάνης, 
Α-Η-250Δ, Η-5-951Δ, Η-7-535Δ, Η-13-244 
Α, Η-15-755Α, Η-17-526Α, Η-18-225Α

Διοπειθίδα –δης (ἡ)
Διοπειθίδας –αο (ὁ)
Διοπέτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος 
–Πράξεις Ι, Θ-35
Διοπετής –οῦς (ο) –(οὐρανοπετής)
Διοπεύς –έως (ὁ)
Διόπη –ης (ἡ)
Διοπίθεια –ης (ἡ)
Διοπίθεις –ειος (ὁ)
Διοπίθης –ους (ὁ)
Διόπλειστος –ου (ὁ) –Θεοφορικόν
Διοπλήθης –ους (ὁ)
Διόποµπος –ου (ὁ) –Θεσσαλός σταδιο-
δρόµος ἐκ τῶν δοκιµωτέρων ἐν Ἀθή-
ναις 
Δίοπος –ου (ὁ) –Κορίνθιος ζωγράφος 
–Ἐπίθετον Ερµου, Η-8-785Α
Διόπτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Διόρυκτος –ου (ὁ)
Διόρφος –ου (ὁ) –Υἱός Μίθρα, θεοῦ Περ-
σῶν Ἡλίου
Δῖος –ου (ὁ) –(θεϊκός) –Ἐπώνυµον Γελέ-
ωνος –Υἱός Πριάµου –Πατήρ Ἡσιόδου 
(Δῖον γένος) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθε-
τον Διονύσου –Συγγραφεύς –Ἐπίθετον 
Ὀδυσσέως
Δῖος καί Δεῖος –ου (ὁ) –Μήν Μακεδόνων 
(Νοέµ) καί Βυθινῶν –Πατήρ Λουσίου 
γραµµατικός –Συγγραφεύς –Ἱστορικός 
–Ἅγιος –Μάρτυς –Μακεδονοµάχος, Α-
Η-52Δ, Η-9-388Α
Διοσδότη –ης (ἡ)
Διόσδοτος –ου (ὁ)
Διοσζότη –ης (ἡ)
Διόσζοτος –ου (ὁ) = Διόσδοτος = Θεόσδο-
τος
Διοσήµα καί Διοσηµία –ης (ἡ)
Διόσθιος –ίου (ὁ) –Μήν Ροδίων
Διόσθυος –ύου (ὁ)
Διοσίµη –ης (ἡ) –Πλανήτης
Διοσίµης –ου (ὁ)
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Διοσκά –ῆς; (ἡ)
Διοσκᾶς –άδος (ὁ)
Διοσκορά –ῆς; (ἡ)
Διοσκορᾶς –ᾶδος (ὁ)
Διόσκορη –ης (ἡ)
Διοσκορίδα –ης (ἡ)
Διοσκορίδας –αο (ὁ)
Διοσκορίδη –ης (ἡ) 
Διοσκορίδης ἤ Διοσκουρίδης –ου (ὁ) 
–Γλωσσογράφος –Μαθητής Ἰσοκράτους 
–Ἱστοριογράφος –Σφραγιδογλύφος –Ζω-
γράφος –Πατήρ φαρµακολογίας –Συγ-
γραφεύς –Ἀλεξανδρινός ποιητής –Μι-
σθοφόρος στρατιώτης –(ὁ ἔχων θείαν 
προέλευσιν) –Ἱστορικός –Θεµελιωτής 
Φαρµακολογίας –Ἱατρός ὁ Ἀναζαρβεύς, 
µέ τό πλαστόν ὄνοµα “Φακᾶς”, διά τούς 
ἐπί ὄψεως φακούς, Α-Η-253Α, 840Α, Η-
8-588Δ                         
Διοσκορίνθιος –ίου (ὁ)
Διοσκόριος –ίου (ὁ) –Μυραῖος γραµµα-
τικός
Διοσκορίς –ιδος (ἡ)
Διόσκορος –ου (ὁ) –οι –Προστᾶται τῶν 
πλεόντων ἐν θαλάσση (Κάστωρ καί Πο-
λυδεύκης) 
Διοσκοροῦς –οῦντος; (ὁ)
Διοσκός –οῦ (ὁ) –Πατήρ Εὐηθίας
Διόσκουθος –ου (ὁ)
Διοσκουρία –ίης (ἡ)
Διοσκουριάς –άδος (ἡ)
Διοσκουρίας –ίου (ὁ)
Διοσκουρίδα –ης (ἡ)
Διοσκουρίδας –αο (ὁ)
Διοσκουρίδη –ης (ἡ)
Διοσκουρίδης καί Διοσκορίδης –ου (ὁ) 
–Μαθητής Ἰσοκράτους –Μαθ. Τίµωνος
Διοσκουρίδης –ου (ὁ)
Διοσκουρίς –ίδος (ἡ)
Διόσκουρος καί Διόσκορος –ου (ὁ) –
Μήν Κρητῶν –Ἀντίπαλος τῶν Διοσκού-

ρων, οἱ δίδυµοι Λυγκεύς καί Ἴδας –Μου-
σικός διδάσκαλος –Ἄρχων Θηβαίων 
–Εἰς Διοσκούρους ὁ Τιτάκος κατήγγειλε 
ἁρπαγήν Ἑλένης ὑπό Θησέως –Μουσι-
κός διδάσκαλος, µέ σχολήν µουσικῆς 
ἐπί Ἰουλιανοῦ –Προστάτες ναυτικῶν 
Κόρος Διός: ἥρωες, ἡµίθεοι, δηλαδή ὁ 
Κάστωρ καί Ταδεύκης –(ἴσως καί Ἕλε-
νος µεταµορφωθείς εἰς Ἑλένην) –Υἱοί 
Τυνδάρεως ἤ Διός καί Λύδας –Ἀγαθοί 
δαίµονες, σωτῆρες Εὐσέλµων νεῶν, µέ 
ἀντιπάλους τό δίδυµο ζευγάρι Λυγκέως 
καί Ἴδα –Ἐκολάφθησαν ἐξ ὡοῦ, ὡς ἠ Ἐ-
λένη καί λατρεύονται ὡς θεοί καί ἥρω-
ες, Α-Η-254Α, Η-9-333Δ
Διοσκοῦς –οῦντος; (ὁ)
Διοσκωρίδα –ης (ἡ)
Διοσκωρίδας –αο (ὁ)
Διοσκωρίδη –ης (ἡ)
Διοσκωρίδης –ου (ὁ)
Δίοσφος –ου (ὁ) –Ἀγγειοπλάστης. Μέ 
τήν Σαπφῶ διατηροῦσαν ἐργαστήρι ἀγ-
γειοπλαστικῆς
Διοτείµα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μηνογένου
Διότειµος –ου (ὁ)
Διοτέκης –ους (ὁ)
Διοτέλεια –ης (ἡ)
Διοτέλεις –ειος (ὁ)
Διοτέλης –ους (ὁ) –(πολύ τιµώµενος 
ἀπό θεόν) –Ἄρχων Θηβαίων, Α-Θ-445Δ
Διοτίµα –ης (ἡ) –Πυθαγορίς φιλόσοφος 
ἐκ Μαντινείας, διδάσκαλος Σωκράτους, 
µαθηµατικός, ἰατρός, ἀρίστη µουσικός –
Ἱέρεια Λυκαίου Διός. Τήν ἀποδέχθησαν 
ὡς “ἀνωτέραν” πολίτην καί ἔχρισαν ἀρ- 
χιέρειαν (ΙΣΟΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ καί ΑΝ-
ΔΡΩΝ) –Ἱέρεια, σοφή κατά Πλάτωνα, 
διδάξασα Ἀγάθωνα (συµπόσιον Πλάτω-
νος), Α-Η-255Δ, Η-7-581Δ, Η-8-307Δ, Η-
17-415Α, Η-18-111Α
Διοτίµη –ης (ἡ) –Ἑταίρα Ἀθηναία
Διότιµος –ου (ὁ) –(τιµώµενος ὡς θεός) –
Ἰατρός –Στρατηγός –Ἐπιγραµµατοποιός 
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–Ρήτωρ –Υἱός Στροµβίχου –Στωϊκός ὁ 
Ἀθηναῖος –Συγγραφεύς ἐπικός ποιητής 
–Ὁ Ὀλυµπῖνος συγγραφεύς γρίφων –
Ἀδραµυττινός –Υἱός Διοπείθους Εὐωνυ-
µέως –Ὁ Σιδώνιος Νεµεονίκης εἰς ἁρµα-
τοδροµίαν –Πατήρ Μίλωνος Α –Η –255Δ, 
Η –8 –27Α, Η –13 –630Α 
Διοτογένη –ης (ἡ)
Διοτογένης καί Διωτογένης –ου (ὁ) –Φι-
λόσοφος
Διότονος –ου (ὁ)
Διοτρέφη –ης (ἡ)
Διοτρέφης –ους καί Διϊτρέφης –ους (ὁ) 
–Ἀθηναῖος ἄρχων –Σοφιστής –Χριστια-
νός –Διδάσκαλος Ὑβρέου
Διοτρεφής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ
Διότρεφος –ου (ὁ) –Ἀντιοχεύς
Διοτρόφη –ης (ἡ)
Διοτρόφης –εος (ὁ)
Διούκλεια –ης (ἡ)
Διουκλεῖς ἀντί Διοκλεῖς –εῖος (ὁ)
Διουκλῆς –έους (ὁ)
Διούλα –ης (ἡ)
Διούλας –α (ὁ) –Μακεδονικόν ἐκ Σερ-
ρῶν
Διουµήδη –ης (ἡ)
Διουµήδης καί Διοµήδης –ους (ὁ)
Διούνιος –ίου (ὁ)
Δίουν –ίου (ὁ)
Διούρ –ρος; (ὁ) –Ποταµός
Δίουσα –σης (ἡ)
Διουττάλα –ης (ἡ)
Διούτταλις –ιος (ὁ)
Διούτταλος –ου (ὁ)
Διοφᾶ –ῆς (ἡ)
Διοφάη –ης (ἡ)
Διοφάης –ου (ὁ)
Διοφάνεια –ης (ἡ)
Διοφάνειος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἑρµίου
Διοφάνεις –ειος (ὁ) 

Διοφάνη –ης (ἡ)
Διοφάνης –ους (ὁ) –(φαινόµενος ὡς θεός) 
–Στρατηγός –Ἀγρονόµος –Μυτιληναῖος 
ρήτωρ –Στωϊκός –Ὀλυµπιονίκης ὁ Πρου-
σαεύς εἰς στάδιον, ὁ Αἰκλεύς εἰς στάδιον 
–Συγγράψας ὡς Δίδυµος καί Ψευδοήρων 
περί γεωδαισίας –Ἐξ Ἀλωπεκῆθεν
Διοφάντα –ης (ἡ) 
Διοφάντη –ης (ἡ)
Διοφάντης –ου (ὁ) –Ἀπό Ἀλεξάνδρεια, 
Η-9-549Δ
Διοφαντίδη –ης (ἡ)
Διοφαντίδης –ου (ὁ) –Θεοφορικόν
Διόφαντος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς –Ἰα-
τρός, γεωγράφος –Μαθηµατικός –Ὁ 
Μακεδών πατήρ Ἡραΐδος –Ρήτωρ ἐκ 
Σικυῶνος –Δηµαγωγός καί πολιτικός 
–Ἁλαιεύς –Ἄρχων Ἀθηνῶν Α-Η-256Δ, Η 
-5-950Α, Η-7-792Α 1017Α
Διόφαντος –ου (ὁ) –Μαθηµατικός µετα-
φρασθείς ὑπό Ἀράβων –Πατήρ Διοπεί-
θους Μυρρινουσίου –Υἱός Φρασικλείδου 
Μυρρινουσίου –Πολιτικός 
Διοφᾶς –ᾶντος (ὁ)
Διοφείδη –ης (ἡ)
Διοφείδης –ου (ὁ)
Διοφήµη –ης (ἡ)
Διόφηµος –ου (ὁ) –Θεοφορικόν
Διοφίλη –ης (ἡ)
Διόφιλος –ου (ὁ)
Διόφορος –ου (ὁ) –Υἰός Οὐρανοῦ καί 
Γῆς, Η-4-920Α
Διοφῶν –ντος (ὁ)
Διοφῶσσα –σσης (ἡ)
Διοχαίτα –ης καί Διοχαίτη –ης (ἡ)
Διοχαίτας –α καί Διοχαίτης (ὁ) –Πατήρ 
Ἀµεινίου, Πυθαγορικου φιλοσόφου
Διοχάντη –ης (ἡ) –Σύγχρονον
Διόχαντος –ου (ὁ)
Διοχάρη –ης (ἡ)
Διοχάρης –ους ἤ –ητος; (ὁ) –Ὄνοµ. ἀν-
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δρικό –Ὄνοµα κρήνης, Η-7-1241Α, Η-12-
621Α
Διόχαρις –ιδος (ἡ) –Ἱέρεια Ἥβης, πού µέ 
Εὐνίκη καί Εὐκαρπία, ἀλληγορικαί Μοῦ-
σαι Νεµέας καί Φλιοῦντος, Η-12-621Α
Διοχθώνδα –ης (ἡ)
Διοχθώνδας –ου (ὁ) –Υἱός Φανοσύρης 
Α-13-644Δ
Διοχθωνίδη –ης (ἡ)
Διοχθωνίδης –ου (ὁ) –Θεοφορικόν
Διπλασία –ίης (ἡ)
Διπλάσιος –ίου (ὁ)
Διπλοῦς –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Δίποινα –ης (ἡ)
Δίποινος –ου (ὁ) καί Σκύλλις, γλύπται 
εἰσαγωγεῖς χρυσελεφαντίνης  ἐργασίας 
µαθητής Δαιδάλου. Κρῆτες µεταβάντες 
καί ἐργασθέντες καί εἰς Σικυώνα ἐπ΄ ἀρ-
κετόν, Α-Η-261Δ, Η-5-735Α, Η-7-936Α, 
Η-11496Α, Η-17-615Α, Η-18-598Δ
Δίπολις –ιδος (ὁ & ἡ) –Θεοφορικόν
Διπρόσωπος –ου (ο) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ
Διπτέρυγες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Πόθων
Δίπυλη –ης (ἡ)
Δίπυλος –ου (ὁ) –(ὁ ἔχων δύο εἰσόδους)
Διραδιώτη καί Δειραδιώτη –ης (ἡ)
Διραδιώτης καί Δειραδιώτης –ου (ὁ)
Δίραι –ων (οι)
Διρίδωτις –ιδος (ἡ)
Δίρκα (δωρ.) Δίρκη –ης (ἡ) –Θυγ.Ἰσµή-
νου, βασ. Θηβῶν, ἤ θυγάτηρ Ἡλίου σύζ. 
Λύκου µεταµορφωθεῖσα εἰς πηγήν, κρή-
νην παρά Θήβαις –Πηγή ἱερή –Ποταµία 
νύµφη –Κατεσπαράχθη ὑπό ταύρου εἰς 
ὅν τήν έδεσαν οἱ Διόσκουροι (Ἀµφίων 
καί Ζῆθος) –Θυγ; Ἡλίου δεθεῖσα ἀπό κέ-
ρατα ταύρου ὑπό υἱῶν Ἀντιόπης (Ζήθ. 
Ἀµφ) προηγουµένης συζύγου Λύκου εἰς 
ἦν ἐφέρθη ἀπανθρώπως, Α-Η-264Α καί 
Δ, Η-12-42Α, 629Δ, Η-17-597Δ, Η-6-118Α
Διρκαῖα –ης (ἡ) 
Διρκαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως

Διρφύα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Δίρφυς –υος (ὁ)
Δίς (ὁ) = Ζεύς (Διός, Διΐ, Δία), Ζεῦ
Δίς πατήρ καί Δίτα πατήρ (ὁ) –Θεός 
–Ὁ Πλούτων τῶν Ρωµαίων
Δισάνθη –ης (ἡ)
Δισάνθης –ου (ὁ)
Δισανθίς –ίδος (ἡ)
Δισαύλη –ης (ἡ)
Δίσαυλος –ου (ὁ) –Ποταµός πρώην Ἑλι-
κών. Μετέπειτα Βαφύρας καί σήµερον 
Ποτόκι. Δισαύλης καί Βαυβώ γεννοῦν 
Μίσα, Πρωτονόη, Εὐβουλέα, Τριπτόλε-
µο, Η-10-567Δ
Δίσευνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡφαίστου 
µέ συνώνυµον: Ἀπάτωρ
Δισέφορις –ιος; (ὁ)
Δισιδέριος –ίου (ὁ)
Δισίτα –ης (ἡ)
Δισίτας –ου (ὁ) –Στρατηγός Ἀχαιῶν, Η-
7-542Α
Δίσκα –ης (ἡ)
Δισκορίδη –ης (ἡ)
Δισκορίδης ἀντί Διοσκορίδης –ου (ὁ) 
–Σύµβολον θεοῦ ἤ κυπάρισσος θυσία: 
τά σφάγια µέ µαῦρο τρίχωµα
Δίσκος –ου (ὁ) –Εἰς ἐπιγραφήν –Ἀγγειο-
πλάστης –ἘπίθετονΔιός
Δίσκους –ου (ὁ)
Δισολυµπία –ίης (ἡ)
Δισολύµπιος –ίου (ὁ)
Δισός –οῦ (ὁ)
Δισούπη –ης (ἡ)
Δισούπης –η (ὁ) –Θρᾶξ
Δισσοί –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρώτων
Δισσοκέρας –ατος (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Δισσότοκος –ου (ο & η) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου
Δισσός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Δισύλλαβος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Δίκης
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Δίσχηλα –ης (ἡ)
Δίσχηλος –ου (ὁ)
Διτᾶ –ῆς (ἡ)
Διτάλκουσα –ης (ἡ)
Διτάλκων –ωνος (ὁ)
Διτᾶς –ᾶδος (ὁ)
Δίτζης –η (ὁ) –Ἐπώνυµον
Διτιζήλη –ης (ἡ)
Διτίζηλος –ου (ὁ)
Διτοΐς –ίδος (ἡ)
Διτόνοµη –ης (ἡ)
Διτόνοµος –ου (ὁ)
Διτρέφεια –ης (ἡ)
Διτρέφεις –ειος (ὁ)
Διττάτιον –ίου (ἡ)
Διτύλα –ης (ἡ)
Διτύλας –αντος (ὁ) –Ὄνοµα δούλου
Διτύλος –ου (ὁ)
Διύδοτη –ης (ἡ)
Διύδοτος –ου (ὁ)
Δίυλλα –ης (ἡ)
Δίυλλος –ου (ὁ) –Ἱστορικός Ἀθηναῖος 
–Εἰς ἐπιγραφήν –Θεοφορικόν ὄνοµα Α-
Η270Α, Η-7-1055Δ, Η-8-609Α, Η-9-349Α
Διfαῒδα –δης (ἡ)
Διfαΐδας –αο (ὁ)
Διφάνη –ης (ἡ)
Διφάνης –ους (ὁ) –Θεοφορικόν
Διφίλα –ης (ἡ)
Διφίλη –ης (ἡ) –Ἱέρεια εἰς Παλλήνη –Συγ-
γραφ. (µίσα)
Διφιλία –ης (ἡ)
Διφιλίδα –δης (ἡ)
Διφιλίδας –αο (ὁ)
Διφιλίδης –ου (ὁ) –Θεοφορικόν
Διφίλιος –ίου (ὁ)
Δίφιλος –ου (ὁ) –Ὁ Βοσποριανός, υἱός 
Εὐφάντου, ὁ Ἀριστώνειος συγγραφεύς 
–Ὁ Λαβύρινθος –Ὁ Λαοδικεύς κριτικός 

Γραµµατικός –Ὁ Σινωπεύς κωµωδοποι-
ός τῆς Κωµωδίας –Ὁ Σίφνιος ἰατρός –
Υἱός Τυρρηνίδος –Στρατηγός Ἀθηναίων 
–Στωϊκός φιλόσοφος –Δραµατικός ποιη-
τής –Ἐπικός ποιητής –Ὁ υἱός Διφίλου 
Γαργήττιος –Παλληνεύς –Υἱός Φειδίπ-
που Πιθεύς –Υἱός Διοπείθους Σουνιεύς
Διφρελάτειρα –ης (ἡ) –(ἁρµατηλάτης) 
–Ἐπίθετον Νίκης
Διφρελάτηρ –ηρος (ὁ)
Διφρέουσα –σης (ἡ)
Διφρεύουσα –σης (ἡ)
Διφρεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Διφρευτής –ῆ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Διφρεύων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο 
µέ συνώνυµον: Φωστήρ –Ἐπίθετον Πο-
σειδῶνος µέ συνώνυµον: Πόντιος
Διφρέων –νος; (ὁ)
Διφρηλάτη –ης (ἡ)
Διφρηλάτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Διφρηλατοῦσα –σης (ἡ)
Διφρηλατῶν –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠε-
λίοιο
Διφρίδα –ης (ἡ)
Διφρίδας –αο (ὁ) –Στρατηγός Λακεδαι-
µονίων
Διφυής –ους (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
–Ἐπίθετον Ἕρωτος –Ἐπίθετον Κορύβα-
ντος –Ἐπίθετον Πρωτογόνου –Ἐπίθετον 
Φάνητος µέ συνώνυµον: 
Διφυλάς –άδος (ἡ) –Ἑταίρα
Διφύλη –ης (ἡ) –Ἱέρεια είς Παλλήνην
Δίφυλλα –ης (ἡ)
Δίφυλλος –ου (ὁ)
Δίφυλος –ου (ὁ) –Ποιητής, Α-Η-271Δ, 
272Α, Η-5-598Α, Η-9-683Δ, Η-6-130Δ
Διχθάδιαι –ίων (οἱ) –(διοιρηµέναι) –Ἐπί-
θετον Κῆρων
Διχθαδίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Μοίρης
Διχίνας –ου (ὁ)
Διχόβουλη –ης (ἡ)
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Διχόβουλος –ου (ἡ) –(ἐναντίος) –Ἐπίθε-
τον Νεµέσεως
Διχόεις –εντος (ὁ)
Διχόεσσα –σσης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Διχόµηνις –ηνι (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Διχόµηνος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Διχόνοια –ης (ἡ) –Προσωποποίησις δι-
χόνοιας, Θυγάτηρ Ἐρέβους καί Νυκτός 
–Ρωµαϊκή θεότης –Ἔριδα τῶν Ἑλλήνων, 
Η-18-300Α
Διχόωσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Δίχων –νος (ὁ)
Δίψακος καί Διψακός –ου (ὁ) –Υἱός τοῦ 
ἐν Κολχίδι ποταµοῦ Φυλλίδος καί νύµ-
φης ἐκ Βιθυνίας, δεχθείς πρῶτος τόν εἰς 
Κολχίδα πλέοντα Φρίξον
Διψαλέος –έου (ὁ) –Ἐπίθετον Νηρέως
Διψάς –ά (ὁ & ἡ)
Διψιώ –οῦς (ἡ)
Διψοφαπαυσίλυπος –ου (ὁ)
Διώ –οῦς (ἡ)
Διώδης –ου (ὁ) –Θεοφορικόν
Διώι (ἡ)
Διώκουσα –σης (ἡ)
Διώκων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο µέ 
συνώνυµον: Ἐλάσιππος –Ἐπίθετον Πο-
σειδῶνος µέ συνώνυµον: Εὐρυµέδων καί 
Κυµοθαλής
Διωµίς –ίδος (ἡ)
Δίων καί Δίωνος καί Διονύσιος –ίου (ὁ) 
–(ὁ θεῖος) –Προυσαεύς, υἱός Πασικρά-
τους, φιλόσοφος καί σοφιστής –Ὁ Κάσ-
σιος, Νικαεύς ἱστορικός –Φιλόσοφος 
–Συγγραφεύς –Σοφιστής –Σύζυγος Ἀρέ-
τα –Πατήρ Ἀρεταίου –Φρεάῥῥιος, ὀλυ-
µπιονίκης Κυπαρισσεύς (Λακωνία) εἰς 
στάδιον –Χρυσόστοµος (υἱός Πασικρά-
τους;) –Μυθικός Βασιλεύς Μακεδονίας µέ 
µάντισες κόρες (Ὄρφην, Λυκώ, Καρύαν) 
–Ἀδελφός τῆς γυν. τυράννου Διονυσίου 
Α’ (Ἀριστοµάχης) –Υἱός Ἱππαρίνου, ὅ-
ταν τόν ἐπώλησεν δούλον εἰς Αἴγινα, 

φίλος τοῦ Πλάτωνος. Δυσαρέστησε τόν 
τύραννον καί ὁ Συρακούσιος, ἐπλήρωσε 
καί ἀπελευθέρωσε ὁ Κυρηναῖος ἔµπορος 
Ἀννίκερις –Χριστιαν. ἄγιος –Υἱός Διαίτου 
Φρεάρριος, Α-Η-278, Η-6-137Α, 183Α, Η-7 
-248Α, 684Α, Η-18-638Δ, Η-17-133Α, 798Δ 
Διώνα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Διωναία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Διωναίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
Διωναῖος –ου (ὁ) 
Διωνάκα –ης (ἡ)
Διωνάκας –ου (ὁ)
Διώνασσα –σσης (ἡ) –Μήτηρ Λυκούρ-
γου, Η-12-635Α
Διώνδα –ης (ἡ)
Διώνδας –αο (ὁ) –Ἀθηναῖος κατήγορος 
στεφανώσεως Δηµοσθένους
Διώνη καί Διώνα –ης (ἡ) –(θεϊκή, θεία) 
–(Δίας µέ ωνη –ὤφελος γεννοῦν τό κάλ-
λος) –(οὐρανίδη) –Θεά πρώτης θεϊκῆς 
γενιᾶς –Τροφός Διονύσου –Θυγάτηρ 
Αἰθέρος καί Γῆς –Τιτανίς πού µέ Δία 
γεννᾶ Ἀφροδίτην –Ὠκεανίς –Νηρηΐς 
–Ναΐα Διώνη καί Διός σύζυγος –Ἥρας 
ἐπίθετον κατά Ηπειρώτας –Θυγάτηρ; 
Οὐρανοῦ καί Τηθύος –Οὐρανοῦ καί Γῆς 
–Μήτηρ Ἀφροδίτης, Διονύσου, Πριάπου, 
ἤ Πόθου καί Ἔρωτος (κατά Φοίνικας) 
–Λατρευόταν στή Δωδώνη µέ τόν Δία 
–Θυγάτηρ Ἄτλαντος πού µέ Τάνταλον 
γεννᾶ Πέλοπα καί Νιόβην –Μητρονυµι-
κόν Αφροδίτης, Ο.Ο.Ε.370, Α-Η-279Α, Η-
9-301Α, Η-15-167Δ, Η-6-137Δ, 138Α
Διωνία –ης (ἡ)
Διωνίδα –ης (ἡ)
Διωνίδας –αο (ὁ)
Διωνίδη –ης (ἡ)
Διωνίδης –ου (ὁ) –Θεοφορικόν
Διώνιος –ίου (ὁ) –Πατρωνυµικόν Με-
λαµβίου
Διωνιουσία –ης (ἡ)
Διωνισιουδώρα –ης (ἡ)
Διωνιουσιόδωρος –ου (ὁ)
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Διωνιούσιος –ίου (ὁ)
Διωνιουσίχα –ης (ἡ)
Διωνιουσίχια –ης (ἡ)
Διωνιουσίχιος –ίου (ὁ)
Διωνιούσιχος –ου (ὁ)
Διωνιουσοδώρα –ης (ἡ) –Ἀναθέτης
Διωνιουσόδωρος –ου (ὁ)
Διωνίς –ίδος (ἡ)
Διωνίχα –ης (ἡ) –Θηβεία
Διώνιχος –ου (ὁ)
Διωνουσία –ης (ἡ)
Διωνούσιος –ίου (ὁ) –Υἱός Δωροθέου
Διωνουσίχα –ης (ἡ)
Διωνουσίχιος –ίου (ὁ)
Διωνούσιχος –ου (ὁ)
Διωνουσοδώρα –ης (ἡ)
Διωνουσόδωρος –ου (ὁ)
Διωνύµη –ης (ἡ)
Διώνυµος –ου (ὁ & ἡ) –(ὁ ἔχων δύο ὀνό-
µατα π.χ. Παῦλος, Αἴλιος) –Ἐπίθετον Δή-
µητρος –Ἐπίθετον Περσεφόνης
Διωνυσεῖος καί Διωνυσίος –ίου (ὁ)
Διωνυσία –ης (ἡ)
Διωνύσιον –ίου (ἡ)
Διωνυσίος καί Διωνυσίειος –ου (ὁ) –Ἐ-
πίθετον Θηβαίου Σιµµίου
Διωνύσιος –ίου (ὁ) –Πατήρ ἐφήβου Βο-
ήθου
Διωνυσίχη –ης (ἡ)
Διωνύσιχος –ου (ὁ) –Φιλόσοφος –Ἄρχων 
Θηβῶν
Διωνυσοδώρα –ης (ἡ)
Διωνυσόδωρος –ου (ὁ)
Διώνυσος ἀντί Διόνυσος –ου (ὁ)
Διωξάνδρα –ης (ἡ)
Διώξανδρος –ου (ὁ)
Διωξιµάχη –ης (ἡ)
Διωξίµαχος –ου (ὁ)
Διωξίππη –ης (ἡ) –(ἡλιάδες) –Θυγάτηρ 
Ἡλίου καί Ρόδης –Θυγάτηρ Δαναοῦ φο-

νεύσασα Αἴγυπτον –Σύζυγος Ἀγήνορος 
–Μήτηρ Σιπύλου, Η-8-1091Δ
Διώξιππος –ου ἤ Δέξιππος (ὁ) –Κωµι-
κός ποιητής –Πύκτης ὀλυµπιονίκης ἤ, 
εἰς παγκράτιον ἀκονιτί, µετέπειτα ἀκό-
λουθος Μ. Ἀλεξάνδρου. Ἀφόπλισε τόν 
ἀντίπαλόν του, Κόραγον, ὑποστηριζό-
µενον εἰς µονοµαχίαν ὑπό Μακεδόνων, 
ἀλλά ἐσυκοφαντήθη καί ἀπεχώρησεν 
–Υἱός Ἀµαρυγκέως, ἀρχηγοῦ Ἐπειῶν εἰς 
Τροίαν –Ἰπποκράτειος ἰατρός –Ποιητής 
τῆς κωµωδίας
Δίωξις –ιος (ὁ)
Δίωξος –ου (ὁ)
Διώρεις –ειος (ὁ) –Ο.Ι.Ρ.429, 474
Διώρης –εος (ὁ) –Υἱός Ἀµαρυγκέως, φο-
νευθείς ὑπό στρατηγοῦ Θρακῶν, Πείρου 
–Υἱός Αἰόλου, µέ σύζυγον τήν ἀδελφήν 
Πολύµηλαν –Πατήρ ἡνιόχου Ἀχιλλέως, 
ὡς καί ὁ υἱός τοῦ Αὐτοµέδοντος, Ο.Ι.Δ. 
517
Διωτογένη –ης (ἡ)
Διωτογένης –ου (ὁ) –Πυθαγορικός φι-
λόσοφος, συγγραφεύς
Δµασαγόρα –ης (ἡ)
Δµασαγόρας –ου (ὁ) –Πατήρ Ὁµήρου,  
Η-6-141Δ
Δµησαγόρα –ης (ἡ)
Δµησαγόρας –ου (ὁ) –Πατήρ Ὁµήρου 
(Κατά Κυπρίους ἐκ Σαλαµῖνος) –(Ἀλ-
καῖος), Α-Η-280Α
Δµήτειρα –ρος (ἡ) –Ἐπίθετον Νυκτός
Δµήτηρ –ρος (ἡ)
Δµήτηρα καί Δηµήτηρ –ρος (ἡ)
Δµήτωρ –ορος (ὁ) –Υἱός Ἰάσονος, Βασι-
λεύς Κύπρου, Ο.Ο.Ρ.443
Δµωῒδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Δµῶΐς –ίδος (ἡ) –(δούλη ληφθεῖσα ἐν πο-
λέµω)
Δνοφερή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Νυκτός –Ἐ-
πίθετον Ἠοῦς
Δνοφερός  –οῦ (ὁ) –(σκοτεινός) –Ἐπίθε-
τον Νότου
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Δοάνα –ης (ἡ)
Δοάνας –α (ὁ) –Ποταµός
Δόαχος –ου (ὁ)
Δόβασα καί Δάµασσα –ης (ἡ)
Δόβῆρος –ου (ὁ & ἡ) –Καί πόλις, κατα-
κτηθεῖσα ὑπό Σιτάλκου
Δοβραῖα –ης (ἡ)
Δοβραῖος –ου (ὁ) –Α-Η-105Α
Δόβελα –ης (ἡ)
Δόδελας –ου (ὁ)
Δοέλλια –ης (ἡ)
Δοέλλιος –ίου (ὁ)
Δοεστή –ῆς (ἡ)
Δοεστός –οῦ (ὁ) –Μακεδονικόν
Δοθιήν –ῆνος (ὁ) –(εξάνθηµα) –Πλα-
στόν
Δοία –ης (ἡ)
Δοιαί –ῶν (αἱ) –(διστάζουσαι, ἀµφίβολοι) 
–Ἐπίθετον Κῆρων –Ἐπίθετον Μοιρῶν
Δοίας –ου καί –αντος (ὁ) –Ἥρως –Ἀδελ-
φός Ἄκµωνος
Δοιδάλσα –ης (ἡ)
Δοιδάλσας καί Δοιδάλσης –ου (ὁ) –Βα-
σιλεύς Βιθυνῶν, Η-6-148Α
Δοιδαλσός –οῦ (ὁ)
Δοίδασος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Βιθυνίας 
κατά τόν Στράβωνα
Δοιδυκοφόβας –όβα ἤ –αντος; (ἡ) –Ἐπί-
θετον Ποδάγρας
Δοκήτια –ης (ἡ)
Δοκήτιος –ίου (ὁ)
Δοκιθέα –ης (ἡ)
Δοκίθεος –ου (ὁ)
Δοκιµαῖα –ης (ἡ)
Δοκιµαῖος –ου (ὁ) –Λίθος
Δοκιµασία –ης (ἡ)
Δοκιµασίας –ίου (ὁ) –Ἀγγειογράφος
Δοκίµη –ης (ἡ)
Δοκιµία –ης (ἡ)

Δόκιµος –ου (ὁ) –(ὁ δοκιµασµένης ἱκα-
νότητος) –Στρατηγός Περδίκα ἤ Ἀντι-
γόνου ἤ Μ. Ἀλεξάνδρου –Ἐρχιεύς, Α-Η-
287Α, Η-7-234Α, Η-12-836Α, Η-6-151Δ
Δοκκούριος –ίου (ὁ)
Δοκούριος –ίου (ὁ)
Δόκουσα –σης (ἡ)
Δόκων –ντος; (ὁ)
Δοκώ –οῦς (ἡ)
Δολᾶ –ῆς; (ἠ)
Δολαβέλλα –ης (ἡ)
Δολαβέλλας καί Δολοβέλλας (Κορνή-
λιος) –α (ὁ) –Ρωµαῖος Διοικητής Μακε-
δονίας
Δολᾶς –ᾶ (ὁ)
Δόλεσος –ου (ὁ)
Δολία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἄτα
Δολιεύς καί Δολίων –νος (ὁ) –Υἱός Σει-
λινοῦ καί Μελίας, Α-Η-288Δ
Δολίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπί-
θετον Ἀπάτης
Δολίνα –ης (ἡ)
Δολίνας –αντος (ὁ)
Δολίοιος καί Δολίος καί Δόλιος –ου (ὁ) 
–Ἐπίθετον Ἑρµοῦ –Δοῦλος Λαέρτου, Ο. 
Ο.Ρ.212, Ο.Ο.Ω.222, Δ735, Ω397, Α-Η-288 
ΔΗ-13-191Δ 
Δόλιος –ίου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀφροδί-
της –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ –Ἐπίθετον Διός
Δολίουσα –ης (ἡ)
Δολιόφρουσα –σης (ἡ)
Δολιόφρων –νος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδί-
της
Δολίχα –ης (ἡ)
Δολιχαίη –ης (ἡ)
Δολίχαιος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Δολιχάουσα –σης (ἡ)
Δολιχάων –νος (ὁ)
Δολίχη –ης (ἡ)
Δολιχηνή –ῆς (ἡ)
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Δολιχήνιος –ίου (ὁ) –Προσωνύµιον Διός
Δολιχήνός –οῦ (ὁ) –Ἐπιθετον Διός ταυ-
τιζοµένου µέ Βαάλ, Α-Η-288Δ
Δολιχινή καί Δολιχηνή –ῆς (ἡ)
Δολιχινός –οῦ (ὁ)
Δολίχιος –ίου (ὁ)
Δολιχίστη –ης (ἡ)
Δολίχιστος –ου (ὁ)
Δόλιχος ἤ Δολίχος ἤ Δολιχός –ου (ὁ) 
–(µακρός) –Υἱός Τριπτολέµου, ἥρως καί 
ἡγεµών Ἐλευσῖνος
Δολιχόσκιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελί-
οιο µέ συνώνυµον: Ἀστροχίτων
Δολίων καί Δολιεύς –έως (ὁ) –Θρᾶξ
Δολιώνη –ης (ἡ)
Δολίωνος –ου (ὁ)
Δολοβέλλα –ης (ἡ)
Δολοβέλλας –ου (ὁ)
Δολόγη –ης (ἡ)
Δολόγης –ου (ὁ)
Δόλόγκος –ου (ὁ) –Υἱός Κρόνου καί Τι-
τανίδος Θράκης
Δολόεις –εντος (ὁ) –(πανοῦργος) –Ἐπί-
θετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Βορῆος –Ἐπίθε-
τον Ἔρωτος –Ἐπίθετον Ὀνείρου
Δολόεσσα –σσης (ἡ) –Ἐπίθετον Καλυ-
ψοῦς µέ συνώνυµον: Θυγάτηρ –Ἐπίθε-
τον Κίρκης
Δολοκτήτη –ης (ἡ)
Δολοκτήτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ
Δολοµάχανος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρω-
τος
Δολοµήδη –ης (ἡ)
Δολοµήδης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος 
µέ συνώνυµον: Παῖς
Δολοµηνή –ῆς (ἡ)
Δολοµηνής –οῦ (ὁ)
Δολοµήτη –ης (ἡ)
Δολοµήτης –ου (ὁ) –Συνώνυµον: Σχέ-
τλιος –Ἐπίθετον Ἔρωτος

Δολοµήτις –ιδος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ 
–Σκεπτοµένου δολίως
Δολόµητις –ιδος (ἡ) –(δολία, ἔχουσα 
πανοῦργον γνώµην) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
–Ἐπίθετον Ἀπάτης –Ἐπίθετον Ἀφροδί-
της –Ἐπίθετον Ἥρας
Δολοµήχανος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως 
–Συνώνυµον: Κακοµάχανος
Δολοπιονίδη –ης (ἡ)
Δολοπιονίδης –ου (ὁ)
Δολοπίουσα –σης (ἡ)
Δολοπίων –νος (ὁ) –Πατήρ Φιµάχου 
–Πατήρ Ὑψήνορος, ἱερεύς Σκαµάνδρου, 
Ο.Ι.Ε.77, Α-Η-291Α
Δολοπλανής –ους (ἡ) –Συνώνυµον: Δο-
λόµητις –Ἀπίθετον Ἀπάτης –Ἀπίθετον 
Ἥρας
Δολοπλόκος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀ-
φροδίτης –Ἐπίθετον Διονύσου µέ συνώ-
νυµον: Υἱός –Ἐπίθετον Ἔρωτος  –Ἐπίθε-
τον Διός –Ἐπίθετον Ρέας –Ἐπίθετον 
Ἥρας
Δολορραφής –έος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον 
Διονύσου –Ἐπίθετον Ἥρας
Δόλος –ου (ὁ)
Δόλουσα –σης (ἡ)
Δολοφράδής –ου (ὁ) = Δολόφρων –Ἐπί-
θετον Ἐρµοῦ
Δολοφράδµουσα –σης (ἡ)
Δολοφράδµων –νος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀ-
φροδίτης
Δολοφρονέουσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀ-
φροδίτης –Ἐπίθετον Ἥρας
Δολόφρων –ωνος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑρ-
µοῦ –Ἐπίθετον Ἀπάτης –Ἐπίθετον Διο-
νύσου µέ συνώνυµον: Κερόεις
Δόλοψ –πος (ὁ) –(κατάσκοπος) –Υἱός 
Κρόνου καί Φιλύρας ἤ υἱός Ἑρµοῦ καί 
Φιλύρας –Υἱός Λάµπου ἔκγονος Λαοµέ-
δοντος ἀνδρειότατος φονευθείς ὑπό Με-
νελάου, Ο.Ι.Ο.525, Α-Η-292Δ, Η-6-158Δ
Δολύασπις καί Δολίασπις –ιδος (ὁ)
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Δόλων –νος (ὁ) –(µικρόν πρωραῖον ἱστί-
ον) –Υἱός Εὐµήδους, κήρυκος Τρώων 
–Τρώς κατάσκοπος φονευθείς ὑπό Διο-
µήδους (κατόπιν συλλήψεως καί ἀνα-
κρίσεως ὑπό Ὀδυσσέως), Α-Η-292Δ, Η-
14-1487 Δ, Ο.Ι.Κ.314
Δολωνία –ης (ἡ)
Δοµανώ –οῦς (ἡ)
Δοµανώς –ώ (ὁ) –Πατήρ Δοµσαλώ
Δοµάτρια –ίης (ἡ)
Δοµάτριος –ίου (ὁ)
Δοµεστική –ῆς (ἡ)
Δοµεστικός –οῦ (ὁ)
Δοµεστίχη –ης (ἡ)
Δοµέστιχος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀρίστωνος
Δοµετία –ης (ἡ)
Δοµετιανή –ῆς (ἡ)
Δοµετιανός –οῦ (ὁ) –Χριστιανικόν –Ὁ 
Τίτος Φλάβιος, ἀδελφός Τίτου, υἱός Αὐ-
τοκράτορος Οὐεσπασιανοῦ
Δοµέτιος καί Δοµίτιος –ίου (ὁ) –Ἅγιος 
ὀρθοδοξίας –Χριστ. (δαµαστής ἀτιθάσ-
σων καί τῶν παθῶν τους)
Δοµετιούπολις –ιδος (ὁ)
Δοµήτια –ης (ἡ)
Δοµήτιος –ίου (ὁ) –Ρωµαϊκόν
Δοµική –ῆς (ἡ)
Δοµικός –οῦ (ὁ) –Πυθαγόρειος φιλόσο-
φος, Ἀµφιπολίτης, (ἑννέα ὁδοί)
Δοµίνη –ης (ἡ)
Δοµίνης –ου (ὁ)
Δοµιτία –ης (ἡ)
Δοµιτιανή –ῆς (ἡ)
Δοµιτιανός –οῦ (ὁ) –Χριστιαν. ἅγιος καί 
Ρωµαϊκόν
Δοµίτιος –ίου (ὁ)
Δόµνα καί Ἰουλία –ης (ἡ) –(δέσποινα), 
Α-Η-295Δ, Η-9-936Α, Η-12-250Α
Δοµνεῖνα –ης (ἡ)
Δοµνεῖνος –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλείας

Δοµνέκλεια –ης (ἡ)
Δοµνέκλειος –ου (ὁ)
Δοµνίκα καί Δοµνίκη –ης (ἡ) –(δέσποι-
να) –Χριστιανικόν ὄνοµα
Δοµνῖκος –ου (ὁ)
Δοµνίνα καί Δοµνίνη –ης (ἡ) –Χριστ.
µάρτυς –Ὁσία (1/3ου)
Δοµνῖνος –ου (ὁ) –Μαθηµατικός –Φιλό-
σοφος –Μάρτυρες –Χρονογράφος, Α-Η-
29 6 Α, Η-6-162Δ
Δοµνίουσα –σης (ἡ)
Δοµνίων –ωνος (ὁ)
Δόµνος –ου (ὁ) –Ἐπίσκοπος –Πατριάρ-
χης –Χριστ. ἅγιος, Η-6-163Α
Δοµοικίδη –ης (ἡ)
Δοµοικίδης –ου (ὁ) –Περίφηµος ἰατρός,  
Η-7-90Δ
Δοµσαλώς –ώ –ωτος; (ὁ) –Υἱός Δοµανώ
Δονάκη –ης (ἡ)
Δονάκινος καί Δονάκις καί Δονακίς –
ίδος; (ἡ) –Ἑσπερίς, Α-Θ-485Α, Η-9-339Α
Δόνακος –ου καί Δονάκος –ου (ὁ)
Δονάκτα –ης (ἡ)
Δονάκτας –ου; (ὁ)
Δονακών –ῶνος (ὁ)
Δονακῶσσα –σσης (ἡ)
Δόναξ –κος (ὁ) –(κάλαµος) –Ἑλληνικόν  
ἤ δούλος Θεοφράστου –Υἱός Παραµόνας 
Δόνασσα –σσης (ἡ)
Δονάτη –ης (ἡ)
Δονᾶτος –ου (ὁ) –Λατῖνος γραµµατικός 
–Χριστιανικόν (30 Ἀπριλίου), Η-6-165Δ
Δόνατος –ου (ὁ) 
Δονέουσα –σης (ἡ)
Δονέων –ντος Θεοῖς ποσί (ὁ) –Ἐπίθετον 
Ἑρµοῦ
Δόννος –ου (ὁ)
Δονοῦσα –ης (ἡ)
Δόντας –ου (ὁ) –Παρωνύµιον γλύπτου 
Μέδωντος (Λακεδαιµονίου) µαθητοῦ 
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Κρητῶν Διποίνου καί Σκύλλιδος, µαθη-
τῶν ἤ υἱῶν µαθητῶν Δαιδάλου, Α-Η-300 
Α, Η-6-167Δ
Δονῶν –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Βορῆος
Δόξα –ης (ἡ) –(προσδοκία;) –Ὄνοµα γυ-
ναικῶν Ἀττικῆς, ἤ Ἀθηναϊκῶν πλοίων 
–Ἐπίθετον Ἀγλαῒας
Δόξαῖα –ης (ἡ)
Δόξαῖος –ου (ὁ)
Δοξάνδρα –ης (ἡ)
Δόξανδρος –ου (ὁ) –Μυτιληναῖος τίς
Δοξανιώ –ιοῦς (ἡ)
Δοξαρεύς –έως (ὁ) –Ἰνδός Μονάρχης
Δοξαροδυσσεύς –έως (ὁ) –Ο.Ο.Α.1333;
Δοξᾶς –ᾶ (ὁ)
Δοξία –ης (ἡ)
Δοξίας –ίου (ὁ)
Δοξιθέα –ης (ἡ) –Ἑταίρα φίλη Γναθαίνης
Δοξίθεος –έου (ὁ) 
Δόξιον –ίου (ἡ)
Δοξιόνη καί Δεξιθώνη –ης (ἡ) –Θυγά-
τηρ Παρείας, νύµφης καί Μίνωος, Η-13-
648Δ
Δοξιόνη καί Δεξιθώνη –ης (ἡ)
Δόξιος –ίου (ὁ)
Δοξιπάρα –ης (ἡ)
Δοξιπάρας –ου (ὁ)
Δόξξα –ης (ἡ) –Ἀντιόχισσα
Δόξξος –ου (ὁ)
Δόξος –ου (ὁ)
Δοράτη –ης (ἡ)
Δοράτης –ου (ὁ)
Δοράτους –ου; (ὁ)
Δορατοφόρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον 
Διονύσου µέ συνώνυµον: Βρόµιος 
Δόρβας –ντος (ὁ) –Πατήρ Ἄκτορος, βα-
σιλεύς Ἤλιδος
Δόρδαλος –ου (ὁ)
Δόρια –ίης (ἡ)
Δορίτη –ης (ἡ)

Δορίτης καί Δόριλλος –ου (ὁ)
Δοριβώλα –ης (ἡ)
Δορίβωλος –ου (ὁ)
Δορίκλεια –ης (ἡ)
Δορικλείδη –ης (ἡ)
Δορικλείδης –ου (ὁ)
Δορικλέος –ου (ὁ)
Δορικλῆς –έους (ὁ)
Δορίκτητος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Δόριλλα –ης (ἡ)
Δόριλλος καί Δορίας –ου (ὁ)
Δοριµάχη καί Δορυµάχη –ης (ἡ)
Δορίµαχος καί Δορύµαχος καί Δωρί-
µαχος –ου (ὁ) –Στρατηγός –Υἱός Νικο-
στράτου, καταστρέψας µαντεῖον Δωδώ-
νης 
Δορίµαχος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρετῆς
Δοριµήστωρ –ρος (ὁ) –(ἔµπειρος τοῦ δό-
ρατος) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Δορίνος –ου (ὁ)
Δόριον –ίου (ἡ)
Δόριος –ίου (ὁ) –Ποταµός
Δορίππη –ης (ἡ) –Μέ Δία γεννᾶ Ἕλλη-
να, Η-13-187Δ, Η-14-801Δ
Δόριππος –ου (ὁ)
Δόρις καί Δούρις –ιδος (ὁ) –Ἀγγειογρά-
φος
Δορισθένεια –ης (ἡ)
Δορισθένης –ους (ὁ) –(ἰσχυρός κατά τό 
δόρυ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Δορίσκη –ης (ἡ)
Δορίσκος –ου (ὁ)
Δορίτολµος –ου (ὁ) –Συνώνυµον: Ἀστε-
ρόπυρσος –Ἐπίθετον Ἄρεως
Δόριττα –ης (ἡ)
Δόριττος –ου (ὁ)
Δορίχα καί Ροδῶπις καί Δωρίχα καί 
Δωρίχη –ης (ἡ) –Ἑταίρα, ἡ ὁποία “µά-
δησε” µέ ἀδελφόν, τόν ζάπλουτον Θεα-
γένην, Η-8-362Α
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Δόρκα –ης (ἡ)
Δορκαλίουσα –σης (ἡ)
Δόρκαλις –ιδος (ἡ)
Δορκαλίων –νος (ὁ)
Δόρκαλος –ου (ὁ)
Δορκάς καί Ταβιθά (ἡ) –(ζαρκάδι) –Θυ-
γάτηρ Ξενοκράτου –Αἰχµάλωτός τις –Ἑ-
ταῖρα –Πιστή ὡς Ταβιθᾶ –Θυγάτ. Ἰόπης 
–Δούλη –Γυνή Ἀττική –Ὑπηρέτρια ἑταί-
ρας Παννυχίδος –Πράξεις Θ-36, 42
Δόρκας –ου (ὁ)
Δορκέας –ου (ὁ)
Δορκείδα –δης (ἡ)
Δορκείδας –αο (ὁ)
Δορκεύς –έως καί Δορυκλεύς (ὁ) –Υἱός 
Ἱπποκόωντος
Δορκία –ης (ἡ)
Δορκίας –ου (ὁ)
Δορκίλλει –ειος; (ἡ)
Δορκίλλεις –ειος (ὁ)
Δορκίνα –ης (ἡ)
Δορκίνας –ου (ὁ)
Δόρκιον –ίου (ἡ) –Θρᾶσσα ἤ Πλαταιεύς 
–Ὑποκοριστικόν τοῦ Δορκάς –Ὡραία νέα
Δόρκιος –ίου (ὁ)
Δορκίουσα –σης (ἡ)
Δορκίππη –ης (ἡ)
Δόρκιππος –ου (ὁ)
Δορκίς –ίδος (ἡ) –Γυναικ. ὄνοµα Ἀττι-
κῆς –Ἐπώνυµον κωµωδίας
Δόρκις –ιος (ὁ) –Λακεδαιµόνιος στρατη-
γός, σταλείς εἰς ἔναντι κατάστασις µηδί-
ζοντος Παυσανίου
Δορκίων –νος (ὁ)
Δόρκος –ου (ὁ) –Κρής –Ἀθηναῖος –Πει-
ραιεύς –Υἱός Αἴχρωνος
Δόρκουσα –σης (ἡ)
Δόρκυλα –ης (ἡ)
Δορκυλίδα –δης (ἡ)
Δορκυλίδας –ου (ὁ)

Δορκυλίς –ίδος (ἡ)
Δόρκυλλα –ης (ἡ)
Δόρκυλλος –ου (ὁ)
Δόρκυλος –ου (ὁ) –Πατήρ Βρεικίτου
Δορκύλος καί Δροκύλος –ου (ὁ)
Δορκώ –οῦς (ἡ)
Δορκώι; (ἡ)
Δορκωϊλίδα –ης (ἡ)
Δορκωϊλίδας –αιο (ὁ)
Δόρκων –ωνος (ὁ) –Ἀργεῖος ποιµήν –Υἱ-
ός Ἀρκαδίωνος –Ἴππος Ἡρακλείτου
Δορκωνίδα –ης (ἡ)
Δορκωνίδας –εος (ὁ) –Πατήρ Τυχαµέ-
νους
Δόρµια –ης (ἡ)
Δόρµιος –ίου (ὁ)
Δορµοθέα –ης (ἡ) = Δωροθέα
Δορµόθεος –έου (ὁ)
Δοροκόττορος –ου (ὁ)
Δοροπίδη –ης (ἡ)
Δοροπίδης –ου (ὁ)
Δόροψος –ου (ὁ)
Δορπία –ης (ἡ)
Δόρπιος –ίου (ὁ)
Δορσάνα –ης (ἡ)
Δορσάνας –ου καί Δασίναος καί Δεσά-
νας (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρακλέους, ὑπό Ἰν-
δῶν
Δορ(σ)άνης –ου (ὁ)
Δόρσουσα –σης (ἡ)
Δόρσων –νος (ὁ)
Δορυανή –ῆς (ἡ)
Δορυανός –οῦ (ὁ) –Βιβλιογράφος 16ου 
αἰώνος
Δορυθαρσἠς –οῦ (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀ-
θηνᾶς
Δορύθουρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Δορύκλεια –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Δορυκλείδα –δης (ἡ)
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Δορυκλείδας –αο καί Δορυκλείδης –
ου (ὁ) –(ἔνδοξος πολεµιστής) –Διάσηµος 
γλύπτης, Λακεδαιµόνιος –Μαθητής Δι-
ποίνου καί Σκύλλιδος –Ἀδελφός γλύ-
πτου, ὀνόµατι Μέδων, Α-Η-300Α, Η-6-
172Δ
Δορυκλεύς –έως καί Δορκεύς (ὁ) –Υἱός 
Ἱπποκόοντος εἰς Τροίαν, φονευθείς µετά 
ἀδελφῶν ὑπό Ἡρακλέους
Δόρυκλος καί Εὐρύαλος καί Τυρίµµας 
–ου ἤ –ντος; (ὁ) –Νόθος υἱός Πριάµου, 
φονευθείς ὑπό Τελαµωνίου Αἴαντος 
–Ὀλυµπιονίκης ἐκ Τυρίνθου, Ο.Ι.Λ.489, 
Η-12-222Α, Η-14-762Δ
Δορύλα –ης (ἡ)
Δορυλάα –ης (ἡ)
Δορύλαια –ης (ἡ)
Δορύλαιος καί Δορύλαος –ου (ὁ) –Κέν-
ταυρος φονευθείς ὑπό Πηλέως εἰς γά-
µον Πειρίθου –Ἥρως Δορυλαίου –Στρα-
τηγός Μιθριδάτου –Υἱός Φιλεταίρου, Η 
-6-173Α
Δορύλαος –ου (ὁ)
Δορυλᾶς –ᾶ; (ὁ)
Δορυµάχη –ης (ἡ)
Δορύµαχος καί Δορίµαχος –ου (ὁ)
Δορυµέδουσα –σης (ἡ)
Δορυµέδων –ντος (ὁ) –Χριστιανικόν
Δορυµένη –ης (ἡ)
Δορυµένης –ους (ὁ)
Δορυξένη –ης (ἡ)
Δορυξενίδη –ης (ἡ)
Δορυξενίδης –ου (ὁ)
Δορύξενος –ου (ὁ)
Δορυξός –οῦ (ὁ) –Ἀναφέρει εἰς Εἰρήνη 
Ἀριστοφάνης
Δορυπείθη –ης (ἡ)
Δορυπείθης –εος (ὁ)
Δορυσθενή –ῆς (ἡ)
Δορυσθενής –οῦς (ὁ) –Συνώνυµον: Δο-
ρισθένης –Ἐπίθετον Ἄρεως

Δόρυσσα –σσης (ἡ) –Ἀρχαῖον ὄνοµα 
Σάµου
Δορυσσόος –όου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀ-
θηνᾶς –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Διο-
νύσου
Δόρυσσος καί Δορυσσός –οῦ (ὁ) –Υἱός 
Λεωβώτου ἤ Λεωβότου ἤ Λαβώτα, βασι-
λεύς Σπάρτης –Πατήρ Ἀγησιλάου
Δορυφίλη –ης (ἡ)
Δορύφιλος –ου (ὁ)
Δορυφόρα –ης (ἡ)
Δορυφορανή –ῆς (ἡ)
Δορυφορανός –οῦ (ὁ)
Δορυφορίς –ίδος (ἡ)
Δορυφόρος –ου (ὁ) –Υἱός Δορυφόρου ἐξ 
Ἀτλαντίδος φυλῆς –Ἄγαλµα τοῦ χαλκο-
πλάστου γλύπτου Πολύκλείτου, ἐπωνο-
µασθέν Κανών, Η-16-238Δ
Δοσένια –ης (ἡ)
Δοσένιος –ίου (ὁ)
Δοσιάδα –δης (ἡ)
Δοσιάδας –αιο καί Δοσιάδης –ου (ὁ) 
–Πατήρ Ἐπιµενίδου –Ρόδιος ποιητής 
–Γραµµατικός, Α-Θ-277Δ, Η-8-49Δ, 152Α
Δοσιθέα –ης (ἡ) –(θεόδοτη )
Δοσίθεος –ου (ὁ) –(θεόδοτος) –Ἀστρονό-
µος –Ἀρχηγός αἰρέσεως –Γραµµατικός –
Ἱστορικός –Χριστ. –Μητροπολίτης –Πα-
τριάρχης, Α-Η-307Δ
Δοσίκλεια –ης (ἡ)
Δοσικλῆς –έους (ὁ)
Δόσις –εως; (ἡ) –(χορήγησις) –Γυνή Ἀτ-
τική
Δόσουσα –ης (ἡ)
Δόσσενος –ου (ὁ)
Δόσσις –ιος (ὁ)
Δοσυµόξαρθος –ου (ὁ)
Δόσων –νος(ὁ) –Η-18-949Δ
Δότα –ης (ἡ)
Δοτάδη –ης (ἡ)
Δοτάδης καί Δωτάδης –ου (ὁ)
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Δοτάδης –ου (ὁ) –Πέρσης στρατηγός
Δότειρα –ης (ἡ) –(ἡ παρέχουσα, συνώνυ-
µον: Πότνια –Ἐπίθ. Γῆς –Ἐπίθ. Ἶσιδος
Δοτήρ –ρος (ὁ) –(ὁ παρέχων) – Ἐπίθετον 
Ἄρεως
Δοτιανή –ῆς (ἡ)
Δοτιανός –οῦ (ὁ)
Δότος –ου (ὁ) –(δεδοµένος)
Δοτώ –οῦς (ἡ)
Δότωρ –ορος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Δούβια –ίης (ἡ)
Δούβιος –ίου (ὁ)
Δοῦβις –εως καί Δούβιος (ὁ) –Ποταµός 
Γαλλίας 
Δούδη –ης (ἡ) 
Δούδης καί Διάδης –ου (ὁ) –(ὁ ἐκ Διός 
καταγόµενος)
Δουδούνα –ης (ἡ)
Δουδουναία –ης (ἡ)
Δουδουναῖος –ου (ὁ)
Δουδούνας –α (ὁ)
Δουέλια –ης (ἡ)
Δουέλιος –ίου (ο)
Δουῒλια –ης (ἡ)
Δουΐλιος –ίου (ὁ) –Νέπως, Ρωµαϊκόν 
–Ὕπατος ἐν Ρώµη
Δουϊλλιος –ίου (ὁ) 
Δούκα –ης (ἡ)
Δουκαίνη –ης (ἡ) –Χριστιανικόν 
Δουκαίνης –η (ὁ) –Χριστιανικόν
Δούκας –α (ὁ) –Χρονογράφος
Δουκετία –ης (ἡ)
Δουκέτιος –ίου (ὁ) –Ἡγεµών Σικελίας, 
Α-Η-312Δ, Η-6-182Α
Δουλαγωγῶν –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Πο-
σειδῶνος µέ συνώνυµον: Ἄναξ
Δούλας καί Δουλᾶς –ᾶ (ὁ) –Χριστιαν. 
–Μάρτυς
Δουλεία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος 
–Θεότης

Δουλέσυς –υος καί Δουλέους –ου (ὁ) 
–Υἱός Βειθύος ἐκ Σερρῶν
Δουλῆ –ῆς (ἡ)
Δουλήζελµις –ιος (ὁ)
Δουλήν –ῆνος (ὁ) –Πατήρ Ζωσίµης
Δούλης –η καί Δοῦλος –ου (ὁ) –Πατήρ 
Ζωσσίµης
Δουλῆς –ῆoς (ὁ)
Δούλιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Μελανθέως καί 
Μελανθοῦς
Δουλίουσα –σης (ἡ)
Δουλίς –ίδος (ἡ) –Μήτηρ Κενταύρων
Δουλιχιεύς –έως (ὁ) –Ο.Ο.Σ.424, 127
Δουλίχιον –ίου (ἡ) –Ο.Β.625, Α246
Δουλίχιος –ίου (ὁ) –Υἱός Τληπολέµου
Δουλίων –νος (ὁ)
Δουλκιτία –ης (ἡ)
Δουλκίτιος –ίου (ὁ)
Δούλων –νος (ὁ) –Ὄνοµα Κυθερίου µου-
σικοῦ Φιλοξένου, µετά τήν αἰχµαλωσίαν 
του
Δούλωσσα –σσης (ἡ)
Δουµάριον –ίου (ἡ)
Δουµετίη –ης (ἡ)
Δουµέτιος –ίου (ὁ)
Δουµουζί; (ὁ)
Δούναβις καί Ἴστρος –ου (ὁ)
Δούνας καί Ντβίνας –α (ὁ)
Δούνατος –ου (ὁ)
Δούνδα –ης (ἡ)
Δοῦος –ου καί Δῦος (ὁ) –Ποταµός
Δούπουσα –σης (ἡ)
Δούπων –νος (ὁ) –Εἷς τῶν Κενταύρων
Δούρ –ου; (ὁ) –Ποταµός
Δούρα –ης (ἡ)
Δουράνιος –ίου (ὁ) –Ποταµός Γαλλίας
Δούρειος –ου (ὁ) –Ὄνοµα ἵππου, µέ ὅν 
κατελήφθη ἡ Τροῖα. Ἐπινοητής της ὑ-
πῆρξεν ὁ Φανοτεύς ἤ Φανοπεύς
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Δούρης –ου (ὁ) –Ἱστορικός –Σάµιος, Η-
8-443Δ
Δουρίας –ίου (ὁ) –Παραπόταµος Πάτα
Δούριζα –ης (ἡ)
Δουρικλυτή –ῆς (ἡ)
Δουρικλυτός –οῦ (ὁ) –(ἔνδοξος στό δό-
ρυ) –Ἐπίθετον Ὀδυσσέως
Δουρικτονίδη –ης (ἡ)
Δουρικτονίδης –ου (ὁ)
Δουριµαχαῖα –ης (ἡ)
Δουριµαχαῖος –ου (ὁ)
Δουρίνη –ης (ἡ)
Δουρῖνος –ου (ὁ)
Δούριος –ίου (ὁ) –Ποταµός Ἱσπανίας
Δοῦρις –ιδος καί Δόρις –ιος (ὁ) –Τύραν-
νος, ἱστορικός Σάµιος –Ὀλυµπιονίκης 
εἰς πυγµήν παίδων –Ἠγεµών –Ποιητής 
–Μαθητής Θεοφράστου –Ζωγράφος Ἀγ-
γειογράφος διάσηµος. Μέ ἀγγειοπλά-
στη Καλλιάδην, ἔργον Ἡοῦς εἰς Λούβρον 
–Πύκτης –Συγγραφεύς καί ἱστοριογρά-
φος, Α-Η 322Α, Η-7-1055Δ, Η-8-568Δ, 785 
Α, Η-10 844Δ, Η-12-60Α, 613Δ, 844Α, Η-
17-514Δ
Δουρίσκη –ης (ἡ)
Δουρίσκος –ου (ὁ) = Δορίσκος
Δοῦρος –ου (ὁ) –Μονοµάχος
Δοῦσα –ης (ἡ)
Δουσαρήν –ῆνος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου –(Τόν Διόνυσον Ναβαταῖοι, ὥς φη-
σιν Ἰσίδωρος) 
Δούσαρης –ου (ὁ) –Θεός Ναβαταίων ἐν 
Ἀραβία
Δουσπίερις –ιος (ὁ) –Μακεδονικόν
Δούτα –ης (ἡ)
Δούτιον –ίου (ἡ)
Δουτουβέη καί Δουτούβεη ἀντί Δου-
τουβέ (ἡ) –Θρακικόν
Δουτουβέης –ου (ὁ)
Δουτούπορις –ιδος (ὁ)
Δοφάνη –ης (ἡ)

Δοφάνης –ου (ὁ) –Φιλαδελφεύς
Δοχµία –ης (ἡ)
Δοχµίας –ίου (ὁ)
Δράας καί Σίµπιχας –ου (ὁ)
Δραβῆσκος –ου (ὁ & ἡ) 
Δράβος –ου (ὁ) –Παραπόταµος Νοάρου 
Βουλγαρίας
Δραγοµούτσος –ου (ὁ) –Στρατηγός Σα-
µουήλ
Δράϊκος –ου (ὁ)
Δραϊκώ –οῦς (ἡ)
Δραῒππη –ης (ἡ)
Δράϊππος –ου (ὁ)
Δράκαινα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
–Ἐπίθετον Ἐρινύος –Ἐπίθετον Κίρκης 
–Ἐπίθετον Σελήνης µέ συνώνυµον: Ἵπ-
πος
Δρακαλίουσα –σης (ἡ)
Δρακαλίων –νος (ὁ)
Δράκαλος –ου (ὁ)
Δράκας καί Δρακᾶς –ᾶ (ὁ) –Μακεδονι-
κόν
Δράκαυλος –ου (ὁ) –(ὁ συνοικῶν µετά 
δράκοντος)
Δράκαυλον –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
–Ὁ κατοικών µετά Δρακόντων
Δράκη –ης (ἡ) –Ἀναφέρει Ἀριστοφά-
νης
Δράκης –ητος; (ὁ) –Ἀνδρικόν παρά Ἀρι-
στοφάνους
Δράκιος –ίου (ὁ) –Ἡγεµών Ἐπειῶν, Ο. 
Ν.692
Δρακόκαρδος –ου (ὁ)
Δρακοµάχη –ης (ἡ)
Δρακόµαχος –ου (ὁ)
Δρακονέρα καί Πειρήνη –ης (ἡ)   –Ὄρος 
–Πηγή εἰς Μαραθώνα ἤ, πηγή  Ἀκροκο-
ρίνθου (Πειρήνη), ὅπου βρῆκε Πήγασον 
ὁ Βελλερεφόντης
Δράκοντας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἰουλια-
νοῦ κατά Γρηγόριον θεολόγον
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Δρακοντία –ης (ἡ)
Δρακοντιάδη –ης (ἠ)
Δρακοντιάδης –ου (ὁ)
Δρακοντίδα –ης (ἡ)
Δρακοντίδας –αο (ὁ)
Δρακοντίδες –ου (ὁ) –Μαραθωνοµάχος
Δρακοντίδη –ης (ἡ)
Δρακοντίδης –ου (ὁ) –Εἷς τῶν 30 τυράν-
νων –Ἀθηναῖος –Ἱάσιος –Υἱός Δράκο-
ντος, ὁ Κέκροψ µεταµορφούµενος εἰς 
δράκοντα ἤ ἔχων δύο φύσεις (ἀνθρώπου 
καί δράκοντος) –Δράστωρ –Χαλκιδεύς, 
Η-8-608Δ, Η-15-755Α
Δρακόντιος –ίου (ὁ) –Σπαρτιάτης ἐξόρι-
στος εἰς Τραπεζοῦντα
Δρακόντιος Βλάσιος Αἰµίλιος (ὁ) –Ποι-
ητής –Ὑµνογράφος Λατῖνος
Δρακοντίς –ίδος (ἡ) –Πιερίς µεταµορ-
φωθείσα εἰς πτηνόν –Νύµφη
Δράκοντις –ιδος; (ὁ) –Παλαιστῖνος τίς
Δρακοντογένη –ης (ἡ)
Δρακοντογένης –ους (ὁ)
Δρακοντόκοµος –µοιο (ὁ & ἡ) –Ἐπίθε-
τον Διονύσου –Ἐπίθετον Μεγαίρας 
Δρακοντοµένη –ης (ἡ)
Δρακοντοµένης –ους (ὁ) –Ὁ καί Ἀλι-
καρνασσεύς. Υἱός Ἱεροκλέους, νικητής 
διαύλου παίδων εἰς Θεοφάνεια Χίου, 
στά Ἀµφιάραα καί Ρωµαία τοῦ Ὠρωποῦ,  
στά Ἀσκληπίεια Ἐπιδαύρου, στά Ρωµαῖα 
τῆς Κιβύρης  καί στά Παναθήναια, στόν 
δόλιχο παίδων καί στά Ἡραῖα τοῦ Ἄρ-
γους, στόν ἵππιο δρόµο παίδων στά Πα-
ναθήναια καί στά Νέµεα, στόν Ἵππιο 
δρόµο ἀνδρῶν στά Ἴσθµια, στά Ἐλευ-
θέρια τῶν Πλαταιῶν, στά Ἡραῖα τοῦ 
Ἄργους, στά Ρωµαῖα τῆς Χαλκίδος, στά 
Ἀσκληπίεια τῆς Κῶ
Δρακοντώ –οῦς (ἡ)
Δρακοντώδεις –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρι-
νῦν µέ συνώνυµον: Κόραι
Δρακοντώδη –ης (ἡ)

Δρακοντώδης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρω-
τος µέ συνώνυµον: Πικρός
Δράκουσα –σης (ἡ)
Δράκυλλα –ης (ἡ)
Δράκυλλος –ου (ὁ) –Kοµιστής ἀνθρά-
κων ἐξ Ἀχαρνῶν (ἀναφέρει Ἀριστοφά-
νης εἰς Ἀχαρνῆς) 
Δράκων –οντος ἤ –ωνος ἤ –ονος (ὁ) –
(ὁ παρατηρών µέ προσοχήν καί φυλάσ-
σων τήν παρθενίαν) –Ἰατρός, υἱός Θεσ-
σαλοῦ, θεραπεύσας Ρωξάνην Μεγάλου 
Ἀλεξάνδρου –Yἱός Ἱπποκράτου καί Ἀ-
βλαβείας, ἀδελφός Θεσσαλοῦ –Συγγρα-
φεύς Πετρολογίας, ὁ Κερκυραῖος –Στρα-
τονικεύς γραµµατικός –Ἰατρός Μεγ. 
Ἀλεξάνδρου –Ποταµός –Ἀθηναῖος µου-
σικός, διδάσκαλος Πλάτωνος –Ἀθηναῖος 
νοµοθέτης περίφηµος –Πατήρ Ροδοπεί-
θους –Στρατηγός, Α-Η-331Α, Η-4-754Α 
καί Δ, Η-5-771Δ, Η-7-909Α, 1060Δ, Η-9-
645Δ, 650Δ, 962Δ, Η-15-935Δ
Δράκων –ντος (ὁ) –Μυθικόν τέρας –Tε-
τράπους φτερωτός ὄφις (Χαρίβοια καί 
Πόρκις: ὄφεις τινές σπαράσσοντες τόν 
Δράκοντα) –Φανταστικόν µυθολογικόν 
ζῶον, ἤ ὡς τρικέφαλος ὄφις, ἤ φτερωτόν 
δίπουν τέρας µέ οὐρά ὄφεος, (Σµερδα-
λέος Δράκων κατ΄Ὁµηρον) –Φύλακας 
Ἀρείτης Κρήνης, οὗ τούς ὀδόντας ἔσπει-
ρεν Κάδµος, ὅς τόν ἐφόνευσεν –Υἱός Ἄ-
ρεως βασιλεύς Θηβῶν, πατήρ Ἁρµονίας 
–Φύλαξ Ἑσπερίδων µήλων (προβάτων), 
τοῦ Ἑσπέρου Μιλησίου, πατρός δύο θυ-
γατέρων, τῶν Ἑσπερίδων. Κατ΄ἄλλους, 
τά µῆλα ἦσαν τά πορτοκάλια, πού ὁ Ἡ-
ρακλῆς ἔφερεν στήν σύζυγόν του Ἤβην 
–Φύλαξ χρυσοῦ δέρατος ἐν Κολχίδι –Ἀ-
θηναῖος ἄρχων, νοµοθέτης, θεσµοθέτης, 
γραµµατικός –Νῆσος –Θεός, ὁ καί Γλύ-
κων
Δράλια –ίης (ἡ)
Δράλιος –ίου (ὁ)
Δράλουσα –σης (ἡ)
Δράλων –νος (ὁ)
Δραµύδουν –ούνειος (ὁ)
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Δραξάν; (ὁ) –Γενναῖος στρατηγός τοῦ 
Σαµουήλ, σύζυγος τῆς Εὐδοξίας
Δράος –ου (ὁ)
Δραπέτης –ου (ὁ) –(ὁ φεύγων) –Ἐπίθε-
τον Ἔρωτος
Δράπουσα –σης (ἡ)
Δράπυς –υος (ὁ)
Δράπων –νος (ὁ)
Δρασίππη –ης (ἡ)
Δρασιππίδη –ης (ἡ)
Δρασιππίδης –ου (ὁ) –(υἱός δραπέτου) 
–Πλαστον ὑπό Ἀριστοφάνους
Δράσιππος –ου (ὁ)
Δράστωρ –ρος (ὁ) –Χαλκιδεύς
Δραύκα –ης (ἡ)
Δραύκαλον –ου (ἡ)
Δραύκιος –ίου (ὁ)
Δραῦκος –ου (ὁ) –Φιλαδελφεύς
Δραχυλλίδη –ης (ἡ)
Δραχυλλίδης –ου (ὁ)
Δρεβέλα –ης (ἡ)
Δρεβέλαος –ου (ὁ)
Δρέβελες –ου (ὁ)
Δρεία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Θεσπίου πού 
µέ Ἡρακλή γεννᾶ Λαοµένην
Δρείας –ου ἤ –αντος (ὁ)
Δρείβαλη –ης (ἡ)
Δρείβαλος –ου (ὁ) –Θρακικόν
Δρείγαλος –ου (ὁ)
Δρείλουσα –σης (ἡ)
Δρείλων –νος (ὁ) –Ποταµός Μακεδονίας
Δρείνος καί Δρῖνος –ου (ὁ) –Ποταµός
Δρέκουσα –σης (ἡ)
Δρέκων –ντος; (ὁ)
Δρεπάνη –ης (ἡ) –Ἄλλο ὄνοµα Κερκύ-
ρας
Δρεπανηφόρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθ.Δήµη-
τρος –Ἐπίθετον Θαλυσιάδος (Hora)
Δρεπάνιος –ίου (ὁ)

Δρέπανις –ιος (ὁ)
Δρέσστος –ου (ὁ)
Δρήκουσα –σης (ἡ)
Δρήκων –νος (ὁ)
Δρηπήτις καί Δρυπητίς –ιδος (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Δαρείου
Δρῆρις –ιδος; (ὁ & ἡ)
Δρῆρος –ου (ἡ;) –Ἡ πόλις Κρήτης, ἐ-
παρχίας Μεραµβέλου. Τήν ρήτρα τοῦ 
“Ὅρκου τῶν Δρηρίων” ἐπιβαλλόταν ἡ 
δενδροφύτευσις ἔστω καί ἑνός ἐλαιοδέν-
δρου: Ὅστις νά φυτεύση ἀποτίνει στατῆ-
ρας πεντήκοντα
Δρῆς –ῆ (ὁ) –Υἱός Ὀρφέως, πατήρ Εὐ-
κλοῦς
Δρησαῖα –ης (ἡ)
Δρησαῖος –ου (ὁ)
Δρῆσος –ου (ὁ) –Ἐπίσηµος Τρώων, φο-
νευθείς ὑπό Εὐρυάλου, ὑποστρατήγου 
Διοµήδους, Ο.Ι.Ζ.20
Δριαζίς –ίδος; (ὁ) –Θρᾶξ
Δριαλλία –ης (ἡ)
Δριάλλιος –ίου (ὁ)
Δρίκκας –α (ὁ)
Δρίλη –ης (ἡ)
Δρῖλος –ου (ὁ)
Δρίλουσα –σης (ἡ)
Δρίλων –νος (ὁ) –Ποταµός Δαλµατίας, 
Ἰλλυρίας σήµερον Δρίνος
Δριµαῖα –ης (ἡ)
Δριµαῖος–ου (ὁ)
Δρίµακη –ης (ἡ)
Δρίµακος –ου (ὁ) –Δοῦλος εἰς ἀρχαίαν 
Χῖον στασιάσας µετ’ ἄλλων, Α-Η-341Α
Δρίµανος –ου (ὁ)
Δριµεῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Τύχης µέ συ-
νώνυµον: Ποινηλάτις
Δριµοκία –ης (ἡ)
Δριµόκιος –ίου (ὁ)
Δριµυfόρα –ης (ἡ)
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Δριµυfόρας –ου (ὁ)
Δριµύλα –ης (ἡ)
Δριµύλος –ου (ὁ) –Ὄνοµα γλίσχρου ὑπό 
Λουκιανοῦ
Δριµύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Δρίµυσσα ἀντί Δρυµοῦσα (ἡ)
Δριµώ –οῦς (ἡ) –Ἀλκυονίς θυγάτηρ γί-
γαντος Ἀλκυονέως –Ἡ Νηρηῒς Δωρίς ἤ 
Δωτώ
Δριµώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Νηρέως καί 
Δωρίδος, ἤ θυγάτηρ Γίγαντος Ἀλκυω-
νέως,  Ἀλκυονίς, Α-Η-344Α 
Δρίµων –νος (ὁ)
Δρίνος καί Δρείνος καί Δρειλών καί 
Δρίλων καί Δρῦνος καί Δρυών –ωνος; 
(ὁ) –Ποταµός, παραπόταµος Σαύου ἤ 
Ἀώου                              
Δροάτα –ης (ἡ)
Δροάτας –ου (ὁ)
Δρόκτουσα –σης (ἡ)
Δρόκτων –νος (ὁ) –Στρατηγός Βυζαντί-
ου
Δροκύλα –ης (ἡ)
Δροκύλος καί Δορκύλος –ου (ὁ) 
Δρόµα –ης (ὁ)
Δροµάδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Δροµάδη –ης (ἡ)
Δροµάδης –ου (ὁ)
Δροµαῖα –ης (ἡ)
Δροµαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
ἐν Σπάρτη, Α-Η-345Δ
Δροµαπαίδη –ης (ἡ)
Δροµαπαίδης –ου (ὁ)
Δροµάρη –ης (ἡ)
Δροµάρης –ητος (ὁ)
Δροµάς –άδος (ἡ) –Ὄνοµα θηλείας κυ-
νός Ἀκταίωνος 
Δροµέα –ης (ἡ)
Δροµεάδη –ης (ἡ)
Δροµεάδης –ου (ὁ)

Δροµέας –ου (ὁ)
Δροµεύς –έως (ὁ) –Μαντινεύς, Στυµφά-
λιος, περιοδονίκης (δηλαδή νίκης Ὀλυ-
µπίων (δίς), Πυθίων (δίς), Νεµέων (πε-
ντάκις), Ἰσθµίων (τρίς) ἐκέρδισε ἀκονιτί 
νίκην ἀπό Θεαγένην Θάσιον –Πατήρ 
Ἁγνίου Ἐρχιέως
Δροµήϊος –ίου (ὁ) –Μήν Κρητῶν
Δρόµιος –ίου (ὁ) –Ἐκ τῶν πεντήκοντα 
κύνων τοῦ Ἀκταίωνος 
Δροµίππη –ης (ἡ)
Δρόµιππος –ου (ὁ)
Δροµίσκη –ης (ἡ)
Δροµίσκος –ου (ὁ)
Δροµίσσκος –ου (ὁ)
Δροµιχαίτη –ης (ἡ)
Δροµιχαίτης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Γετῶν 
–Στρατηγός Μιθριδάτου, Η-5-179Δ, Η-
12-651Δ
Δροµοθέα –ης (ἡ)
Δροµόθεος –ου (ὁ)
Δροµόκλεια –ης (ἡ)
Δροµοκλείδα –ης (ἡ)
Δροµοκλείδας –αο (ὁ)
Δροµοκλείδη –ης (ἡ)
Δροµοκλείδης –ου (ὁ)
Δροµοκλεῖς –εῖος ἤ –έους (ὁ)
Δροµοκλῆς –έους (ὁ)
Δρόµουσα –σης (ἡ)
Δρόµων –νος (ὁ) –Ποιητής µέσης κω-
µωδίας –Συγγραφεύς –Ἀθηναῖος Ἐρµι-
ονεύς –Ὄνοµα δούλου, Α-Η-348Δ
Δροµώνη –ης (ἡ)
Δροπία –ης (ἡ)
Δροπίδα –δης (ἡ)
Δροπίδας –αο (ὁ) –Προπάππος Κριτίου
Δροπίδη –ης (ἡ)
Δροπίδης –ου (ὁ) = Δρωπίδης
Δρόπιος –ίου (ὁ) –Η-12-836Α
Δροπίουσα –σης (ἡ)
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Δροπίων –νος (ὁ)
Δροσερά καί Δροσερή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθε-
τον Ἠοῦς
Δρόσερος –ου (ὁ) –Ἀµασεύς
Δροσερός –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς 
–Ἐπίθετον Λιβός
Δροσία –ίης (ἡ)
Δρόσιλλα καί Δρόσυλα –ης (ἡ) –Εἰς 
ἀρχαῖον ποίηµα, Η-8-137Δ
Δρόσιλλος –ου (ὁ)
Δροσίνα –ης (ἡ) –(δροσερή)
Δροσίνης –ου (ὁ) –(δροσερός)
Δρόσιος –ίου (ὁ)
Δροσίς –ίδος (ἡ) –Ἑταίρα –Δούλη –Γυνή 
Ἀττική –Πανέµορφη ἱέρεια Μουσῶν, 
µαθήτρια θρυλικῆς ἑταίρας Ἀσπασίας, 
συζύγου Περικλέους
Δροσόεις –εντος (ὁ)
Δροσόεσσα –έσσης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελή-
νης –Ἐπίθετον Ὥρης µέ συνώνυµα: Ἀµ-
φιθαλής καί Λιπόσκιος
Δρόσος –ου (ἡ) –(δροσιά) –Θυγάτηρ Ἀέ-
ρος καί Σελήνης
Δρόσος –ου (ὁ & ἡ) –(ὁ γεµᾶτος ζωήν) 
–Χριστιανικόν ὄνοµα –Μακεδονικόν
Δρόσσος –ου (ὁ)
Δρουέντια –ης (ἡ)
Δρουεντίας καί Δρουέντιος –ίου (ὁ) 
–Ποταµός Γαλλίας
Δροῦθος –ου (ὁ)
Δρουπακίδα –δης (ἡ)
Δρουπακίδας –αο (ὁ)
Δρούπακος –ου (ὁ)
Δρούπυλη –ης (ἡ)
Δρούπυλος –ου (ὁ)
Δρουσιάς –άδος (ἡ)
Δρούσίλλα –ης (ἡ) –Ἐπώνυµον ἀρχαί-
ων Ρωµαίων γυναικῶν
Δρούσίλλος –ου (ὁ)
Δρουσιπάρα –ης (ἡ)

Δρουσόµαγος –ου (ὁ)
Δροῦσος –ου (ὁ) –Ἐπώνυµος Ρωµαϊκῆς 
οἰκογενείας, Λιβίας ἀρχικῶς ὀνοµαζο-
µένης –Ἀρχιερεύς –Δήµαρχος –Πάππος 
Αὐτοκράτορος, Η-7-650Δ
Δρουφηγίς –ιδος (ἡ)
Δρύα –ης (ἡ)
Δρυάδαι –ων (αἱ) –Νύµφαι ἀποθανοῦ-
σαι µετά δένδρων
Δρυάδη –ης (ἡ)
Δρυάδης καί Ἀµαδρυάδης –ου (ὁ) –Εἰς 
ἐπιστολήν Ἀλκίφρονος, Α-Η-354Α
Δρυάδης –ου (ὁ)
Δρύαινα –ης (ἡ)
Δρύαλος –ου (ὁ) –Κένταυρος φονευθείς 
εἰς γάµον Πειρίθου ὑπό Πηλέως
Δρυαντιανή –ῆς (ἡ)
Δρυαντιανός –οῦ (ὁ)
Δρυαντίδα –δης (ἡ)
Δρυαντίδας –ου (ὁ)
Δρυαντίδη –ης (ἡ)
Δρυαντίδης –ου (ὁ)
Δρύας –α ἤ –ντος (ὁ) –Λαπίθης, ἀνδρεῖ-
ος κατά Κενταύρων εἰς γάµον Πειριθό-
ου –Υἱός Ἄρεως καί ἀδελφός Τηρέως 
φονευθείς ὑπ΄αὐτοῦ εἰς θήραν Καλυδω-
νίου –Υἱός Αἰγύπτου φονευθείς ὐπό Δα- 
ναΐδος Εὐρυδίκης –Πατήρ βασιλέως 
Θράκης Λυκούργου –Υἱός Λυκούργου, 
βασιλέως Ἠδωνῶν ὅτε ἐκ λάθους καί 
µανίας ἐφόνευσεν (νοµίζων ὅτι κόπτει 
ἄµπελον). Ἐτιµωρήθη ὑπό Διονύσου 
ἀπωλέσας λογικά. Αὐτοτιµωρηθεῖς τά 
ἐπανεῦρε
Δρυάς –άδος (ἡ) –Δενδρονύµφη, ἔχουσα 
τό δῶρον (µή ἀθάνατος) νεότητος καί 
µακροζωΐας –Μεταµορφωµένη νύµφη 
ἥν ἠράσθη Ζεύς, Ο.Ο.Α.263, Ζ130, Η-5-
773Α, 824Δ, Η-7-1154Α, Η-10-791Α, 840Δ-
Η-12-99Δ, 634Α
Δρυαχαρνεύς –έως (ὁ)
Δρυῒδα –ης (ἡ)

ÄÑÕÚÄÁ
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Δρυῒδας –ου (ὁ)
Δρυῒδη –ης (ἡ)
Δρυΐδης καί Δρυΐδας –ου (ὁ) –Ἱερεύς 
Κελτῶν, Γαλατῶν
Δρύκαλος –ου (ὁ)
Δρύκος –ου (ὁ) –Ἐκ τῆς Ἀφροδίτης, Η-
7-1155Δ
Δρύλη –ης (ἡ)
Δρῦλος –ου (ὁ)
Δρύκουσα –σης (ἡ)
Δρύλων καί Ιλλυρικός (ὁ) –Ποταµός, 
τανῦν Δρῖνος
Δρύµα –ης (ἡ)
Δρυµαία –ης (ἡ)
Δρυµαῖος –ου (ὁ)
Δρυµενέτη –ης (ἡ)
Δρυµένετος –ου (ὁ)
Δρύµη –ης (ἡ) 
Δρύµης –ου (ὁ)
Δρύµια –ης (ἡ)
Δρυµίδες (αἱ) –Νύµφες Δρυΐδες
Δρύµιος –ίου (ὁ)
Δρυµίουσα –σης (ἡ)
Δρυµίων καί Πρῶτος –ου (ὁ) –Πρῶτος 
µήν Φωκαέων
Δρύµνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Δρυµονίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Δρῦµος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀργείου Ἐπικρά-
τους, πρόξενος Ἐπιδαύρου καί ἀδελφός 
Ὀλυµπιονίκου Κλεαινέτου
Δρύµουσα –σης (ἡ)
Δρυµοχαρεῖς καί Δρυάδες –ων (οἱ) 
–Νύµφαι 
Δρυµυfορεύς –ῆος (ὁ) –Πατήρ Ἀσωπο-
δώρου
Δρυµώ –οῦς (ἡ) –Νύµφη, θυγάτηρ Νη-
ρέως καί Δωρίδος, ἤ Δωτώ ἤ Δριµώ
Δρύµων –νος (ὁ) –Συγγραφεύς –Πυθα-
γορικός φιλόσοφος, ὁ Καυλωνιάτης
Δρυνίχα –ης (ἡ)

Δρύνιχος καί Φρύνιχος –ου (ὁ) –Πατήρ 
Φρυναίου
Δρυόπα καί Δρυόπη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
Δρύοπος ἤ Εὐρυάλου, σύζυγος Ἀνδραί-
µονος –Νύµφη Ἀµαδρυάς –Μήτηρ Ἀµ-
φίσσου ἐξ Ἀπόλλωνος. Τῆς ἐνεφανίσθη 
ἐν ἀρχή ὡς χελώνη καί ἀργότερον µε-
τεµορφώθη εἰς ὄφιν. Οἱ Ἀµαδρυάδες 
φίλες της τήν ἐγκατέλειψαν εἰς θεόν Ἀ-
πόλλωνα –Θυγάτηρ Εὐρυπύλου, γενάρ-
χης Δρυόπων, Α-Η-365Α, Η-8-484Α  
Δρυοπηῒς –ίδος (ἡ) = Δρυοπίς 
Δρυοπίς –ίδος (ἡ) –Νύµφη –Ἀρχικά ἡ 
Ἤπειρος –Μέ Ἑρµή γεννᾶ Πάνα –Οἰκι-
σµός
Δρῦος –ου (ὁ)
Δρυοῦσα –ης (ἡ)
Δρύοψ –πος (ὁ) –Υἱός Ἀπόλλωνος καί 
Θείας, θυγατρός Λυκάονος, γενάρχης 
Δρυόπων. Υἱός Σπερχειοῦ καί Δαναΐδος 
Πολυδώρας καί Δίας –Πατήρ Δρυόπης 
καί Κραυγαλέως –Υἱός Πριάµου νόθος, 
φονευθείς ὐπό Ἰδοµενέως
Δρυπέτη –ης (ἡ)
Δρυπέτης –ου (ὁ)
Δρυπετίνα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ βασιλέως 
Μιθριδάτου
Δρυπετῖνος –ου (ὁ)
Δρύπετις –ιδος (ἡ) –Χῆρα Ἡφαιστίωνος, 
ἀδελφή Βαρσίνης ἤ Στατείρας, Α-Η-356 
Α, Η-7-229Δ
Δρυπῆτις –ιδος καί Δρηπῆτα (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Δαρείου
Δρῦς –υός (ἡ) –Ἱερόν δένδρον Ρέας, µη-
τρός Διός
Δρύσουσα –σης (ἡ)
Δρύσων –ωνος (ὁ) –Καί τίτλος ἔργου Φα-
βωρίνου
Δρύτουσα –σης (ἡ)
Δρύτων –νος (ὁ)
Δρυώ –οῦς (ἡ) –Μέ Λύξον γεννᾶ Ἡρόδο-
τον, Η-9-347Α

ÄÑÕÚÄÁÓ
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Δρύων –νος (ὁ) –Πατήρ Προµάχου Ὀλυ-
µπιονίκου Πελληνέως
Δρωνίλα –ης (ἡ)
Δρωνίλος –ου (ὁ)
Δρωξία –ης (ἡ)
Δρωξίας –ίου (ὁ)
Δρωπαῖα –ης (ἡ)
Δρωπαῖος –ου (ὁ)
Δρωπάκη –ης (ἡ)
Δρώπακος –ου (ὁ)
Δρωπίδα –ης (ἡ)
Δρωπίδας –αο (ὁ)
Δρωπίδη –ης (ἡ)
Δρωπίδης –ου (ὁ) –Πατήρ Κλείτου, διοι-
κητής Βασιλικῆς Ἴλης Μ. Ἀλεξάνδρου, 
Α-Θ-32Α, Η-7-586Δ, Η-15-543Α
Δρωπίνα –ης (ἡ)
Δρωπίνας –ου (ὁ)
Δρωπίουσα –σης (ἡ)
Δρωπίων –νος (ὁ) –Βασιλεύς Παιόνων, 
µεταξύ δωρητῶν Δελφῶν Α-Η-359Δ
Δρωπούλος –ου (ὁ)
Δρωπύλα –ης (ἡ)
Δρωπυλίουσα –σης (ἡ)
Δρωπυλίων –νος (ὁ)
Δρωπύλος –ου (ὁ)
Δρωσίµη –ης (ἡ)
Δρωϋσένιος –ίου (ὁ)
Δυαῖα –ης (ἡ)
Δυαῖος καί Δυάος –ου (ὁ) –Θεός ἡµέρας 
καί Φωτός τῶν Ἰνδῶν
Δύαλα –ης (ἡ)
Δυάλιος –ίου (ὁ)
Δύαλος ἤ Αὐαλός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον 
Διονύσου
Δύβουλος –ου (ὁ) –Ὁ χριστιανός Ἀθανά-
σιος ὁ Ἀντιοχεύς
Δύδαλσος –ου καί Δοιδαλσός –οῦ (ὁ)
Δύδιγγος –ου (ὁ)

Δύθουν –νειος (ὁ)
Δυῒπάτρα –ης (ἡ)
Δυΐπατρος –ου (ὁ)
Δύλας –ντος καί Φίλας –αντος; (ὁ) –Βα-
σιλεύς Θεσπρωτῶν, Η-7-977
Δύλσυς –υος (ὁ)
Δυλύπορις –ιδος (ὁ)
Δυµαῖα –ης (ἡ)
Δυµαῖος καί Ὠλήν –ῆνος καί Ὑπερβό-
ειος καί Λύκιος (ὁ) –Η-7-1037Δ
Δύµαλα –ης (ἡ)
Δύµαλας –αο (ὁ)
Δυµάν –νος (ὁ);
Δυµάνες (οἱ) –Μία τῶν τριῶν Δωρικῶν 
φυλῶν –(Οἱ Ὑλλεῖς ἐξ υἱοῦ Ἡρακλέους 
Ὕλλου, οἱ Πάµφυλοι καί Δυµάνες ἐκ τῶν 
υἱῶν τοῦ Αἰγιµίου, βασιλέως Δωριαίων)
Δύµας –ντος καί Δυµᾶς –ντος (ὁ) –Ὁ 
Κροτωνιάτης Πυθαγορικός φιλόσοφος 
–Υἱός Ὀτρέως, πατήρ Καλικοπίδος,  ἀλη-
θοῦς µητρός Αἰνείου –Πατήρ Ἀσίου καί 
Ἑκάβης (Πριάµου) –Φαίαξ ἔµπειρος θα-
λασσινός –Υἱός Αἰγιµίου, ἀδελφός Παµ- 
φύλου καί Ὕλλου (ἐξ ὧν: Δυµᾶνες, 
Πάµφυλλοι καί Ὑλληεῖς), Ο.Ο.Ζ22, Η-6-
241, Η-16-499Α, Ο.Ι.Π.718
Δύµβρια –ίης (ἠ)
Δυµβριεύς –έως (ὁ)
Δύµβριος –ίου (ὁ)
Δυµέα –ης (ἡ)
Δυµέας –ου (ὁ)
Δυµειάδα –δης (ἡ)
Δυµειάδας –αο (ὁ)
Δυµειάδη –ης (ἡ)
Δυµειάδης –ου (ὁ)
Δύµη –ης (ἡ) –Ἥρωῒς Ἀχαϊκή
Δύµης –ου ἤ –τος (ὁ)
Δυναµένη –ης (ἡ) –Νηρηΐς, Ο.Ι.Σ.43
Δυναµένης –ου (ὁ)
Δυνάµιος –ίου (ὁ)
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Δύναµις –εως (ἡ) –Σύζυγος Ἀσάνδρου 
καί ὄνοµα Ἀττικοῦ πλοίου
Δυνάσιος –ίου (ὁ) –Ὄνοµα χριστιανοῦ 
µοναχοῦ
Δυνάστη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Θεσπίου, 
πού µέ Ἡρακλήν γεννᾶ Ἔρατον ἤ Ερα-
τούν
Δυνάστης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος –
Ἐπίθετον Διός µέ συνώνυµον: Κραταιός, 
Α-Θ-379Δ
Δυνάστης καί Ἀσωπίδης –ου (ὁ) –Υἱός 
Ἐρατοῦς
Δυνάτειρα –ης (ἡ)
Δυνατείρης –ητος (ὁ)
Δυνάτη καί Δυνατή –ῆς (ἡ) –Ὄνοµα Ἀ-
θηναϊκοῦ πλοίου
Δυνατίς –ίδος (ἡ)
Δύνατος –ειος καί –ου (ὁ)
Δυνναγόρα –ης (ἡ)
Δυνναγόρας –ου (ὁ)
Δυννίκητος –ου (ὁ)
Δύντρας –ου (ὁ) –Μήν Μακεδόνων
Δυνώ –οῦς (ἡ)
Δυόκλεια –ης (ἡ)
Δυοκλῆς –έους (ὁ)
Δυοπάτρα –ης (ἡ)
Δυόπατρος –ου (ὁ) –Α-Η-267Δ
Δυοτέλεια –ης (ἡ)
Δυοτέλη –ης (ἡ)
Δυοτέλης –ους (ὁ)
Δυοτίµα –ης (ἡ)
Δυότιµος –ου (ὁ)
Δύουσα –σης (ἡ)
Δυράπωστα –ης (ἡ)
Δυράπωστος –ου (ὁ)
Δυράς –ᾶ καί Δύρας –ου (ὁ) –Ποταµός 
(ὁ Γοργοπόταµος). Ἀνεπήδησε ἀπό λό-
φον διά νά σβύση πυράν, ἐφ΄ἧς ἐκάη ὁ 
Ἡρακλῆς
Δυραχῖνα –ης (ἡ)

Δυραχῖνος –ου (ὁ)
Δυριµάχη –ης (ἡ)
Δυρίµαχος –ου (ὁ)
Δύρουσα –σης (ἡ)
Δυρράχια –ης (ἡ)
Δυρράχιος –ίου (ὁ) –Υἱός Ποσειδῶνος 
καί Μελίσσης (ἀδελφῆς Ἀµαλθείας) θυ-
γατρός Ἐπιδάµνου (Ἐπίδαµνος ἀποικία 
τῶν Κερκυραίων, ἀφορµή Πελοποννη-
σιακοῦ πολέµου) ἤ υἱός Ποσειδῶνος καί 
Ἐπιδάµνου, Η-6-248Α
Δύρραχος –ου (ὁ)
Δυρώι (ἡ)
Δύρων –νος (ὁ)
Δυσαής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Ζεφύρου
Δυσάλυκτοι –ων (οἱ) –(ὅν δυσκόλως θά 
ἀποφεύγει) –Ἐπίθετον Μοιρῶν
Δυσαντίβλεπτος –ου (ὁ) –Συνώνυµον: 
Πτερωτός –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Δυσαπότροπος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἄτα
Δυσάρεις –ειος (ὁ)
Δυσάρεστοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν 
µέ συνώνυµον: Μεγάλαι
Δυσαύλη –ης (ἡ)
Δυσαύλης –ου (ὁ) –Αὐτόχθων Ἐλευσίνι-
ος σύζυγος Βαυβοῦς, πατήρ Τριπτολέ-
µου, Εὐβουλέως, Πρωτονόης καί Μίας 
(Νήσης) –Ἀδελφός Βηλέως. Αὔται περι-
ποιήθησαν τήν Δήµητραν καί ὑπέδειξαν 
θέσιν δι΄ἧς ἀπήχθη ἡ Περσεφόνη ὑπό 
Πλούτωνος, δι΄ὅ καί ἐδίδαξεν τήν καλλι-
έργειαν δηµητριακῶν εἰς Δυσαύλην. 
Στήν Φλιούντα εἰσήγαγεν τελετήν ὁµοί-
αν τῶν Ἐλευσινίων, τίς Κελεές 
Δύσαυλος –ου (ὁ) –Με Βαυβώ γεννᾶ 
Εὐβουλέα, Α-Θ-517Α, Η-8-397Δ, Η-13-
656Δ
Δύσγαµος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡφαίστου 
µέ συνώνυµον : Ἀµφιγυήεις
Δυσεξάλυκτος –ου (ὁ) –(δύσκολον νά 
τόν ἀποφύγει τις) –Ἐπίθετον Λοιµοῦ
Δύσερως –ωτος (ὁ) –(δύσκολος εἰς ἔρωτα) 

ÄÕÍÁÌÉÓ
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–Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Διός µέ 
συνώνυµον: Τοκεύς –Ἐπίθετον Ζεφύρου 
–Ἐπίθετον Πανός –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος µέ συνώνυµον: Ἐννοσίγαιος
Δυσηλάκατος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Μοί-
ρης
Δύσηρις –ιδος (ἡ) –Θεσσαλίς καί ἄλλαι
Δυσθύµη καί Συνόφρυς –υος (ὁ)
Δύσθυµος –ου καί Βλάσφηµος (ὁ) 
–Πλαστόν Λουκιανοῦ Σαµοσατέως
Δυσηχέες –ων (αἱ) –(κακόηχοι) –Ἐπίθε-
τον Ὑσµίνων
Δυσίµερος –ου (ὁ & ἡ) –(δυσκόλως ἡµε-
ρούµενος) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον 
Βορῆος –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον 
Ἠοῦς –Ἐπίθετον Πανός
Δύσιρος –ου (ὁ)
Δύσις –εως (ἡ) –Τροφός Σελήνης –Τιτ-
θύς
Δυσκέλαδος –ου (ὁ)
Δυσκίνητος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄδου
Δύσκολος –ου (ὁ) –Ὁ Ἀπολλώνιος Ἀλε-
ξανδρεύς, Η-7-1060Δ
Δύσµαχος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Δυσµαχώτατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρω-
τος
Δυσµένεα –ης (ἡ)
Δυσµενής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Δυσµήχανος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Δύσµορος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Μοίρης
Δυσνίκητος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Δυσνοµία –ης (ἡ) –Τέκνον Ἔριδος, συµ-
βολική θεότης ὅσων κακῶν προξενοῦ-
νται ἀπό παράβασιν καί καταφρόνησιν 
νόµων, Η-9-534Δ
Δυσπάλαιστος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Τύχης
Δυσπάλεστος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἄρας
Δυσπενθής –έος (ἡ) –Ἐπίθετον Τύχης
Δυσποντεύς –έως (ὁ) –Υἱός Οἰνοµάου, 
κτίστης Δυσποντίου –Ὀλυµπιονίκης εἰς 
τέθριππον

Δυσπόντη –ης (ἡ)
Δυσπόντης –ου (ὁ)
Δύσπαρις –ιος (ὁ)
Δυσπειθής –ους (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄδου
Δυσπόντια –ης (ἡ)
Δυσπόντιος –ίου (ὁ) –Υἱός Πέλοπος
Δύσποντος –ου (ὁ)
Δυσπσέτα –ης (ἡ)
Δυσσαής –έος; (ο) –Ἐπίθετον Βορῆος
Δύστανος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐ-
πίθετον Ὀνείρου
Δύστηνος –ου (ὁ) –(ἄθλιος) –Ἐπίθετον 
Ἅτα 
Δύστλητος –ου (ἡ & ὁ) –(ἐκεῖνον πού 
δυσκόλως τόν ὑποφέρει κανείς) –Ἐπίθε-
τον Ἀνάγκης –Ἐπίθετον Κρόνου µέ συ-
νώνυµον: Φαίνων
Δύστος –ου (ὁ)
Δυστρίουσα –σης (ἡ)
Δυστρίων –νος (ὁ)
Δύστρος καί Θύστρος –ου (ὁ) –Μήν Ἀν-
θεστηριών (Μάρτης παρά Μακεδόσι)
Δυστυχεῖς –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινύν µέ 
συνώνυµον: Κόραι
Δυστυχής καί Δυστηχής –οῦς (ὁ) –(ἀ-
τυχής)
Δυσύρεις καί Δυσάρεις –ειος (ὁ)
Δύσω –ους (ἡ)
Δυσώδη –ης (ἡ)
Δυσώδης –ου (ὁ)
Δυσώνυµος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Μοί-
ρης µέ συνώνυµον: Μέλαινα –Ἐπίθετον 
Ποδάγρας –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Δύσωπος –ου (ὁ) 
Δύτεντος καί Δύτευτος –ου (ἡ) –Υἱός 
Ἀδιατόριγος
Δύτευτος ἤ Δύτεντος –ου (ὁ) –Υἱός ἡγε-
µόνος Βιθυνίας Ἀδιατόριγος
Δυτία –ης (ἡ)
Δυτίας –ου (ὁ) 
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Δυτίενα –ης (ἡ)
Δυτιενίς –ίδος (ἡ)
Δυτίενος –ου (ὁ)
Δυτικός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ
Δυτούλα –ης (ἡ)
Δυτούλας –α (ὁ) –Πατήρ Ζείπα ἐκ Σερ-
ρῶν
Δυτούτραλις –ιος (ὁ)
Δυωδεκάωρος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Δύων –νος (ὁ)
Δωάς –άδος (ἡ)
Δωγίς –ίδος (ἡ)
Δωδεκάκρουνος –ου (ὁ)
Δωδεκαµήχανον –ου (ἡ) –(ἡ γνωρίζου-
σα δώδεκα µηχανάς) –Πλαστόν ὄνοµα 
πόρνης, ἑταίρας, Κυρήνης τό ὄνοµα
Δωδεκάσχοινος –ου (ὁ & ἡ)
Δωδεκάτη –ης (ἡ)
Δωδέκατος –ου (ὁ)
Δωδήα –ης (ἡ)
Δωδήας –αιο (ὁ)
Δωδώ –οῦς ἤ Δωδώνη –ης (ἡ) –Ὠκεα-
νίς
Δώδων καί Δώδωνος –ου καί Δωδών 
–ῶνος (ὁ) –Ἀρχαῖος παραπόταµος τοῦ 
Θυάµιδος –Υἱός Δωδωναῖου Διός καί 
Εὐρώπης (ἐξ οὗ µαντεῖον Δωδώνης), Η-
8-487Α
Δωδωναῖα –ης (η)
Δωδωναίαι –ων (αἱ) –Νύµφαι, θυγατέ-
ρες βασιλέως Μελισσέως, ἀναθρέψασαι 
Δίαν ἤ, ἱέρειαι Μαντείου Δωδώνης
Δωδωναῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός, Ο.Ι. 
Π.233
Δωδώνη –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἀφροδίας–Θυ-
γάτηρ Ὠκεανοῦ καί Τηθύος, Ο.Ο.Ξ. 327, 
Τα296, Β750, Π234
Δωδωνίς –ίδος (ἡ) –Σύζυγος Ἰσµηνίου, 
µήτηρ Θεσσαλίσκου
Δωήκ καί Δώηκος –ου (ὁ) –Σύριος δοῦ-
λος

Δωµατίδη –ης (ἡ)
Δωµατίδης –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Ποσειδῶνος
Δωµάτρια –ίης (ἡ)
Δωµάτριος ἤ Δηµήτριος (ὁ)
Δωῒλη –ης (ἡ)
Δωΐλος –ου (ὁ)
Δώµωµα –ης (ἡ)
Δωνᾶτα –ης (ἡ) 
Δωνᾶτος –ου (ὁ)
Δωξίθεια –ης (ἡ)
Δωξίθης –ου (ὁ)
Δώπουρος –ου (ὁ)
Δώρα –ης (ἡ) –Συγκοπτόµενον τοῦ Δω-
ροθέα ἤ Θεοδώρα
Δωρά –ῆς (ἡ)
Δωρᾶς –ᾶδος (ὁ)
Δώρας –αντος (ὁ)
Δωρέα –ης (ἡ)
Δωρέας –αντος (ὁ)
Δωρείουσα –σης (ἡ)
Δωρείων –νος (ὁ)
Δωρεύς –έως (ὁ)
Δωρηΐα –ης (ἡ) –Γυναικείον ὄνοµα κρη-
τικόν
Δωρήκ –ου (ὁ)
Δώρηµα –ης; (ἡ) –Μυτιληναῖα
Δώρηµα καί Δωτήρ –ῆρος (ὁ) –Ἐπίθε-
τον Ἀσκληπιοῦ µέ συνώνυµον: Παύ-
στωρ
Δώρηµος –ου (ὁ)
Δώρητος –ου (ὁ)
Δωρία –ίης (ἡ)
Δωριάς –άδος (ἡ) –Δούλη –Ποταµός 
–Γυνή Ἀττική –Κατακτήσας βασίλειον 
Κασσάνδρου, ὁ Λακεδαιµόνιος Ἄτταλος 
ἠράσθη τήν ἀδελφήν Κασσάνδρου, Δω-
ριάδα 
Δωρίας –ου (ὁ) –Ποταµός
Δωρίδα –δης (ἡ)
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Δωρίδας –αο (ὁ) –Υἱός Κορινθίου Προ-
πόδα
Δωρίδες (αἱ) = Νηρηΐδες (θυγατέρες Νη-
ρέως καί Δωρίδος)
Δωρίδη –ης (ἡ)
Δωρίδης –ου (ὁ)
Δωρίδιον –ίου (ἡ) –Ἀναφέρεται ὑπό Αἰ-
σχύλου
Δωριεύς –έως (ὁ) –Υἱός βασιλ. Σπάρτης 
Ἀναξανδρίας –Υἱός Διαγόρου (νικητής 
τριῶν συνεχῶν ὀλυµπιάδων) –Ποιητής 
ἐπιγραµµατοποιός –Συγγραφεύς –Υἱός 
Διαγόρου, ὀλυµπιονίκης ἐπιδιώξας ἀ-
πασχόλησιν Ρότα ἀπό Ἀθηναϊκήν συµ-
µαχίαν, Α-Η-393Δ, Η-5-984Δ, Η-71173Δ, 
Η-10-845Δ, Η-6-272Δ
Δωριέων (τῶν) –Δῆµος τῆς ἐπαρχίας 
Παρνασσίδος. Τούς ἀρχηγέτας τῶν Δω-
ριέων ὁ Ἡρόδοτος εἰς ἔργον Ἐρατώ, θε-
ωρεῖ γνησίους Αἰγυπτίους 
Δωριθέα –ης (ἡ)
Δωρίθεος –ου (ὁ)
Δωριθέστη –ης (ἡ)
Δωρίθεστος –ου (ὁ)
Δωρική –ῆς (ἡ)
Δωρίκλεια –ης (ἡ)
Δωρικλέος –έου (ὁ)
Δωρικλῆς –εως (ὁ)
Δωρικός –οῦ (ὁ)
Δωριλάα –ης (ἡ)
Δωρίλαος –ου (ὁ)
Δωριµάχη –ης (ἡ)
Δωρίµαχις –ιος (ὁ)
Δωρίµαχος –ου (ὁ) = Δορίµαχος, Η-18-
205Α
Δωρίµαχος καί Δορύµαχος καί Δορί-
µαχος –ου (ὁ) –Ὁ καταστρέψας Μα-
ντεῖον Δωδώνης
Δωριµβρότη –ης (ἡ)
Δωριµβρότίς –ιδος (ἡ)
Δωρίµβροτος –ου (ὁ)

Δωρίνα –ης (ἡ)
Δωρίνης –ου (ὁ)
Δωριξένα –ης (ἡ)
Δωρίξενος –ου (ὁ)
Δώριον –ίου (ἡ) –Ο.Ι.Β.594 –Τέως δῆµος 
–Δαναΐς φονεύσασα τόν µνηστήρα Κερ-
κέστην Αἰγυπτιάδην –Ἑταίρα
Δώριος –ίου (ὁ) –Η-5-773Α
Δωρίουσα –σης (ἡ)
Δωρίππη –ης (ἡ) –Ἐκ Θράκης σύζυγος 
Ἀνίου βασιλέως Δήλου καί µήτηρ Οἰ-
νοῦς, Σπερµοῦς, Ἐλαιοῦς οἰνοτρόπων 
(µετατρεπόντων ὕδωρ εἰς οῑνον) –Μήτηρ 
Μελάµποδος
Δώριππος –ου (ὁ)
Δῶρις –ιος (ὁ)
Δώρις καί Δώριος καί Δόρις καί Δωρί 
–της –ου (ὁ) –Ρόδιος ὀλυµπ.παγκρατίου 
–Ποταµός Λουσιτανίας –Παραπόταµος 
Πάτα (Πῶ) –Ποταµός τῆς Ἰνδικῆς, ἐντός 
τοῦ Γάγγου 
Δωρίς –ίδος (ἡ) –Νηρηῒς –Θυγ. Ὡκεανοῦ 
καί Τηθύος, σύζυγος Νηρέως, ἀδελφοῦ 
αὐτῆς, µήτηρ Νηρηΐδων ἤ Δωρίδων (50 
θυγατέρων) –Γυνή Ἀττική –Θυγάτηρ 
Δώρου, υἱοῦ Ἕλληνος καί Κρεούσης, θυ-
γάτηρ Ἐρεχθέως –Θυγάτηρ Νηρέως καί 
Δωρίδος –Μήτηρ Διονυσίου, τυράννου 
Συρακουσῶν –Ὑπηρέτρια τῆς Μύρτιον, 
ἐρωµένης Φιλαδέλφου Β’, βασιλέως Αἰ-
γύπτου –Ἐπίθετον Μούσης, Ο.Ι.Σ.45, Α-
Η-395Δ, Η-7-1157Δ, Η-9-464Α, Η-10-689Δ, 
Η-18-194Δ, 894Δ
Δωριτίµη –ης (ἡ)  
Δωρίτιµος –ου (ὁ)
Δωρίτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Δωριφάνη –ης (ἡ)
Δωριφάνης –ους (ὁ)
Δωριφῶν –ντος (ὁ)
Δωριφῶσσα –σσης (ἡ)
Δωρίχα καί Δωρίχη καί Δορίχη καί Ρο-
δῶπις –ιδος (ἡ) –Περιβόητος ἑταίρα ἐκ 
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Ναυκράτεως, σύγχρονος Σαπφοῦς ἦς 
ὁ ἀδελφός Χάραξος τήν ἠράσθη. Αὐτή 
ἠράσθη τόν ἄσχηµον Αἴσωπον, Η-8-362 
Α, Η-16-679Α
Δωρίχαρις –ιτος (ὁ)
Δώριχος –ου (ὁ)
Δωρίων –νος; (ὁ) –Γλύπτης –Συγγρα-
φεύς Ἕλλην –Διδάσκαλος ρητορικῆς 
συγγραφεύς ἰχθύων ὀψολόγος καί αὐ-
λητής, Α-Η-396Δ, Η-6-275Δ
Δωριώνη –ης (ἡ)
Δώρκουσα –σης (ἡ)
Δώρκων –νος (ὁ)
Δωροβίη –ης (ἡ)
Δωρόβιος –ίου (ὁ)
Δωροδότα –ης (η)
Δωροδότας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Δωροδόχη –ης (ἡ) –Σύζυγος Ἰκαρίου, 
θυγάτηρ Ὀρτιλόχου µήτηρ Πηνελόπης
Δωροδόχος –ου (ὁ)
Δωροθαία; –ης (ἡ) –Μήτηρ Κοκκείας
Δωροθέα –ης (ἡ) –(δῶρον θεϊκόν) –Χρι-
στιανή ἁγία, Α-Η-396Δ
Δωρόθεος –ου (ὁ) –Ἱστορικός συγγρα-
φεύς –Χριστ. –Ἱεροµάρτυς –Χαλκοπλά-
στης Ἀργεῖος –Ζωγράφος –Γραµµατι-
κός –Ἀστρολόγος –Ἱεράρχης –Χριστιαν.
ἅγιος –Συγγραφεύς –Πρέσβυς εἰς Φαρ-
νάβαζον –Ἡ ὁσία Ἀπολλιναρία παρου-
σιάζετο ὡς εὐνοῦχος Δωρόθεος –Σιδώ-
νιος –Ἀθηναῖος Ἁλαιεύς καί ἕτερος  
Ἀναγυράσιος –Ἐλευσίνιος, Α-Η-397Δ
Δωροθέωι = Δοτική τοῦ Δωρόθεος
Δωροθῆ –ῆς (ἡ)
Δωρόθη –ης (ἡ)
Δωροθῆς –έος (ὁ)
Δωρόθης –ου (ὁ)
Δωροθία –ης (ἡ)
Δωρόθιος –ίου (ὁ)
Δωρόκλεια –ης (ἡ)

Δωροκλείδα –δης (ἡ)
Δωροκλείδας –αο (ὁ)
Δωροκλῆς –έους (ὁ)
Δωροκρίτη –ης (ἡ)
Δωρόκριτος –ου (ὁ)
Δωροµένη –ης (ἡ)
Δωροµένης –ου (ὁ)
Δωρονίκα –ης (ἡ)
Δωρόνικος –ου (ὁ)
Δῶρον –ου (ἡ)
Δωροξένα –ης (ἡ)
Δωρόξενος –ου (ὁ)
Δῶρος καί Ἄραψ –βος (ὁ) –Νεοπλα-
τωνικός φιλόσοφος ἐκ τῶν τελευταίων 
–Μαθητής Ἰσιδώρου
Δῶρος –ου (ὁ) –(ὑπερεκλεκτός) –Αὐλη-
τής –Πατήρ Ξένωνος –Ρόδιος ὀλυµπιον.
εἰς στάδιον –Πατήρ Τεκτάµου, πατήρ 
Αἰγιµίου καί Ἰφθίµης –Γενάρχης Δωρι-
έων, υἰός Ἕλληνος καί νύµφης Ὀρσηΐδος, 
ἔκγονος Δευκαλίωνος –Υἱός Ἀπόλλωνος 
καί Φθίας, πατήρ Ξανθίππης, βασιλεύς 
Αἰτωλίας, ὅπου ἐλθών ὁ Αἰτωλός τόν ἐ-
φόνευσεν –Αἰγυπτιάδης, Α-Η-398Δ, Η-
7-1158Δ, Η-6-277Δ, Η-15-382Δ, Η-17614Α
Δώρουσα –σης (ἡ)
Δωροφέα –ης (ἡ)
Δωρόφεος –ου (ὁ)
Δωροφόρος –ου (ὁ)
Δωρυσσός –οῦ (ὁ) –Πατήρ Ἀγησιλάου
Δωρώ –οῦς (ἡ) –Πλαστόν ὄνοµα θεᾶς 
δωροδοκίας καί διαφθορᾶς (Ἀριστοφά-
νης) 
Δωρωθαῖα –ης (ἡ) –Μαθήτρια ἤ θυγ. 
Κοκκείας
Δωρώθαιος –ου (ὁ)
Δωρώι (ἡ)
Δώρων –νος καί Δάρων –ωνος (ὁ)
Δῶς –ῶ (ἡ) –Ἐπώνυµον Δήµητρος
Δωσά –ῆς (ἡ)
Δωσάρουσα –σης (ἡ)
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Δωσάρων –νος (ὁ) –Ποταµός Ἰνδικῆς 
(σηµερινός Μπαϊταβανί)
Δωσᾶς –ᾶ (ὁ)
Δωσία –ης (ἡ)
Δωσιάδα –ης (ἡ)
Δωσιάδας –αιο καί Δωσιάδης καί Δω-
τιάδης –ου (ὁ) –Ρόδιος ποιητής –Ἱστο-
ρικός τῆς Κρήτης –Ἐπιγραµµατοποιός 
–Ἱστορικός, Η-17-286Δ
Δωσιάναξ –κτος (ὁ) –Πατήρ Φειδιάνα-
κτος
Δωσιάνασσα –ης (ἡ)
Δωσίας –ίου (ὁ)
Δωσίδα –δης (ἡ)
Δωσίδας –αο (ὁ) –Η-6-277Δ
Δωσίδη –ης (ἡ)
Δωσίδης –ου (ὁ)
Δωσιθέα –ης (ἡ)
Δωσίθεος –ου (ὁ) –Γραµµατικός 274 
π.Χ. –Ἀπό το Πηλούσιο
Δωσίθη –ης (ἡ)
Δωσίθης –εος (ὁ)
Δωσιθόη –ης (ἡ)
Δωσίθοος –όου (ὁ)
Δώσιος –ίου (ὁ)
Δωσισθένη –ης (ἡ)
Δωσισθένης –ους (ὁ)
Δώσουσα –ης (ἡ)
Δώσων –ντος (ὁ) –Μακεδονικόν –Ἐπί-
θετον ἐµπαικτικόν Ἀντιγόνου, ὡς καί ἱέ- 
ραξ Φοῦσκος, ἐπωνοµάζεται Μακεδονι-
κῶς Φούσκων
Δωτάδα –ης (ἡ)
Δωτάδας –αιο (ὁ)

Δώτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δίκης
Δωτήρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ερµοῦ
Δώτας –ου (ὁ) –Πατήρ Λυκάµβου, Η-12-
619Δ
Δωτία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἑλάτου ἤ Ἀστε-
ρίου καί Ἀµφικτυόνης
Δωτιάδη –ης (ἡ)
Δωτιάδης –ου (ὁ) –Η-6-278Α
Δωτίδη –ης (ἡ)
Δωτίδης –ου (ὁ) –Μεσσήνιος ὀλυµπιονί-
κης εἰς στάδιον
Δωτίνη (πέτρα) –ης (ἡ) –Ἀκρωτήριον 
–Ροδία 
Δώτιος –ίου (ὁ)
Δωτίς –ίδος καί Χρύση –ης (ἡ) –Μέ Ἄρη 
γεννᾶ Φλεγύα (γενάρχου Φλεγύων) ἤ 
Σύµη ἤ σύζυγος Ἰαλυσοῦ, Η-14-674Δ, Η-
13-367Α, Η-18-283Α
Δῶτα –ιος (ὁ)
Δῶτα –ιος καί Δῶτος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀ-
στερίου ἤ Ἀµφικτύωνος
Δῶτος –ου (ὁ) –Ἡγεµών Παφλαγόνων 
–Υἱός Πελασγοῦ –Υἱός Μεγασίδρου, ἀρ-
χηγός Παφλαγόνων καί Ματιανῶν 
Δώτουσα –σης (ἡ)
Δωτώ καί Δριµώ καί Δρυµώ –οῦς (ἡ) –
(πάροχος) –Νηρηΐς –Ὠκεανίς –Θυγάτηρ 
Ἀστερίωνος καί Ἀµφικτυόνης, Ο.Ι.Σ.43
Δώτων –νος (ὁ)
Δώτωρ καί Βώτωρ –ρος (ὁ) –Συνώνυµα: 
Ἠπιόφρων καί Παιάν –Ἐπίθετον Ἀσκλη-
πιοῦ –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ –Ἐπίθετον Διός 
–Ἐπίθετον Τελεσφόρου µέ συνώνυµον: 
Μάκαρ
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Ε

Ἔα (ὁ) –Θεός Χαλδαίων ἐκ τριάδος Παν-
θέου (Ἄνου καί Ενλλίλ) –Θεός ὑδάτων  
Βαβυλωνίων σύζυγος Δαµκίνης ἤ Δαβ-
κίνης
Ἐαµερίς –ιδος (ὁ)
Ἑανηφόρος –ου (ἡ) – (ὀ φορών  ἐλαφρόν  
πέπλον ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς 
Ἔαρ –ρος (τό;)
Ἐαρίνη –ης (ἡ)  –Ἐξ  Ἀµφιπόλεως
Ἐαρίνης –ου; (ὁ)
Ἑάρινος  καί Ἑαρῖνος –ου (ὁ)
Ἔαρον –ου (ἡ)
Ἐάρους –ου (ὁ)
Ἐαφρῦς –ύος (ὁ)
Ἐβάντερ –ρος (ὁ)
Ἔβγητος –ου (ὁ)
Ἑβδοµαγένη –ης (ἡ)
Ἑβδοµαγένης –ου  καί Ἑβδοµαγέτης –
ου (ὁ)  –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος ἐν Σπάρ-
τη, ΑΗ-401Δ 
Ἑβδόµειος –ου (ὁ)  –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος
Ἑβδόµη –ης (ἡ)  –Ἑορτή πρός τιµήν Ἀ-
πόλλωνος
Ἑβδοµία –ίης (ἡ)
Ἑβδοµίας –ου (ὁ)
Ἑβδοµίουσα –σης (ἡ)
Ἕβδοµις –ιος (ὁ)
Ἑβδοµίς –ίδος (ἡ)
Ἑβδοµίσκη –ης (ἡ)
Ἑβδοµίσκος –ου (ὁ)
Ἑβδοµίων –νος (ὁ)
Ἐβέλθουσα –σης (ἡ)
Ἔβελθων –νος (ὁ)  –Βασιλεύς, Η-11-785Α
Ἐβέλια –ίης (ἡ)
Ἐβελίνα καί Ἐβελύνα καί Ἔβελιν καί 
Ἔβελυν (ἡ)

Ἐβελῖνος –ου (ὁ)
Ἐβέλιος –ου (ὁ) –Ἀστρονόµος, Η-11-698Α
Ἔβενος –ου (ὁ)
Ἔβερ –ος (ὁ) –Υἱός Σάλα (ἐξ οὗ οἱ Ἰου-
δαίοι Ἑβραίοι)
Ἐβούζελµις –ιος (ὁ) –Βασιλεύς Ὀδρυσ-
σῶν
Ἔβουσος  καί  Βοῦσος –ου (ὁ)
Ἑβραῖα –ης  καί  Σάββη (ἡ) –Παλαιστινία 
Σίββυλα, θυγάτηρ Βηρωσσοῦ καί Ἐρυ-
µάνθης, καλουµένη καί Αἰγυπτία, Βαβυ-
λωνία, Χαλδαῖα  καί  Περσίς.  
Ἑβραῖος –ου (ὁ) –Ἀπό Ἕβερ, υἱόν Σάλα
Ἑβρόζελµη –ης (ἡ)
Ἑβρόζελµος καί Ἀβροζέλµης –ου (ὁ)  
–Θρᾶξ  –Ἑρµηνεύς βασιλέως Σεύθου
Ἕβρος –ου  καί Οἴαγρος –ου (ὁ)  –Υἱός  
Αἵµου, κατά µῦθον υἱός Κασσάνδρου 
βασιλέως, ὁµοιάζων µε µῦθον Φαίδρας 
καί Ιππολύτου Θράκης (πρώην Ρόµβος)  
–Ποταµός
Ἐβρυζέλµις καί Εὑρυζέλµις –ιος (ὁ) 
–Βασιλ. Ὀδρυσῶν (ἀρχαῖα Θράκη), Η-
14-762Α
Ἐβρύλεµις –ιος (ὁ) –Βασιλεύς Ὀδρυσ-
σῶν
Ἐβύκια –ίης (ἡ)
Ἐβύκιος –ίου (ὁ)
Ἐγακλίτη καί Μεγακλίτη –ης (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Μεγακλέους
Ἔγγονος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος  
–Ἐπίθετον Εὐτελίης µέ συνώνυµον: Δέ-
σποινα
Ἐγγύδιχα –ης (ἡ)
Ἐγγύδιχος –ου (ὁ)
Ἔγδυλα –ης (ἡ)
Ἔγδηλος –ου (ὁ)
Ἔγγυος –ύου καί Ἔγχλοος (ὁ)  –Ἐπίθε-
τον Ὥρης µέ συνώνυµον: Προάγγελος
Ἐγειρίχα –ης (ἡ)
Ἐγείριχος –ου (ὁ)
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Ἔγελος –ου (ὁ) –Φιλόσοφος, Η-9-670Δ
Ἐγελόχεια –ης (ἡ)
Ἐγέλοχος καί Ἠγέλοχος –ου καί Ἠγή-
λοχος –ου (ὁ)
Ἐγερσίγελως –ωτος (ὁ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου
Ἐγερσιγέλως –ωτος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀ-
φροδίτης
Ἐγερσιµάχα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ἐγερσίµαχος –ου (ὁ)
Ἐγερσίµοθος –ου (ο & ἡ) – (ὁ µοχθών 
δι΄έγερσιν) –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπί-
θετον Ἠοῦς –Ἐπίθετον Ἥρας
Ἔγερσις–εως; (ἡ)
Ἐγερσίχορος (ὁ & ἡ)  –Ἐπίθετον Διονύ-
σου µε συνώνυµον: Φοιταλιεύς
Ἐγέρτια –ίης (ἡ)
Ἐγέρτιος –ίου (ὁ) –Ὁ κτίστης τῆς πόλε-
ως Χίου  –Πατήρ Καλλίου Ἐρχιέως
Ἐγέστα καί Αἰγέστα –ης (ἡ)  –Πόλις Σι-
κελίας, Α-Β-107Α
Ἐγέστη καί Αἰγέστη –ης (ἡ)
Ἔγεστος –ου (ὁ) –Θεµελιωτής Ἐγέστης
Ἔγκαιρη –ης (ἡ)
Ἐγκαίρια –ίης (ἡ)
Ἐγκαίριος –ίου (ὁ)
Ἔγκαιρος –ου (ὁ)
Ἐγκάρδιος –ίου (ὁ)  –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ µέ 
συνώνυµον: Κοσµοκράτωρ
Ἐγκάρπιν –ου (ἡ)
Ἐγκελάδη –ης (ἡ)  –Μοῦσα
Ἐγκέλαδος καί Ἴδας καί Μίδαµος καί 
Πολυδέκτωρ –ρος (ὁ) –(ἐσωτερικός θό-
ρυβος) –Υἱός Τυφῶνος καί  Ἐχίδνης  –Αἰ-
γυπτιάδης –Γίγας –Ἀρχηγός Γιγάντων 
–Υἱός Ταρτάρου καί Γῆς –Ἐφονεύθη ὑπό 
Διός ἤ Ἀθηνᾶς ριψάσης Σικελίαν, Αἴτνα, 
ἤ Ἅρµα τέθριππον –Πρωτοστάτησε εἰς 
γιγαντοµαχίαν  –Ἴππος  Ποσειδῶνος θα-
λάσσιος εἰς ἅρµα ἐκ κοχύλης, Η-7-1149Δ, 
Η-17-120Δ

Ἐγκέλαδος –ου (ἡ & ὁ)  –Ἐπίθετον Ἀθη-
νᾶς  –Μέ Ἔχιδνα γεννᾶ Γηρυόνην, Κέρ-
βερον, Σφίγγαν, Γοργόνες, Λερναῖαν 
Ὕδραν καί ἄλλα τέρατα 
Ἔγκλεια –ης (ἡ)
Ἐγκλῆς –έους (ὁ)
Ἐγκόλπια –ίης (ἡ)
Ἐγκόλπιος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος, Βησσαι-
εύς
Ἔγκολπος –ου (ὁ)
Ἐγκόσµιος –ίου (ἡ)  –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Ἐγκοτοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινύν µε 
συνώνυµον: Κύνες
Ἐγκράτεια –ης (ἡ)  –Θυγ. Εὐδαιµονίας  –
Ἀδελφή Ἐπιστήµης, Ἀνδρείας, Δικαιοσύ-
νης, Ἐλευθερίας, Εὐταξίας, Καλοκαγα-
θίας, Πραότητος, Σωφροσύνη
Ἐγκράτης –ου (ὁ)
Ἐγκυκλίη –ης (ἡ)  –Ἐπίθετον Νυκτός
Ἐγκυκῶσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Κίρκης 
µέ συνώνυµον: Δράκαινα
Ἐγκώµιος –ίου (ὁ)  –Πατήρ Πρατίνα
Ἐγνατία –ης (ἡ)
Ἐγνάτιος –ίου (ὁ)  –Σαµνίτης; –Ρωµαῖος 
ποιητής, Α-Η-464Δ
Ἔγνοια –ης (ἡ) –Ὁµοῦ µετά Θλίψεως, 
κακάσχηµοι δούλοι τῆς Ἀφροδίτης
Ἐγοαινίδη –ης (ἡ)
Ἐγοαινίδης –ου (ὁ)
Ἐγρεκύδοιµος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀ-
θηνᾱς –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Ἔρι-
δος
Ἐγρεµάχη –ης (ἡ) –(αὐτή πού σηκώνει 
µάχην) –Ἐπίθετο Ἀθηνᾶς
Ἐγρέµαχος –ου (ὁ) –(αὐτός  πού σηκώνει  
µάχην)
Ἐγρασίκωµη –ης (ἡ)
Ἐγρεσίκωµος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου µέ συνώνυµον:  Εὔϊος
Ἐγρετίουσα –ης (ἡ)
Ἐγρετίων –νος (ὁ)

ÅÃÅËÏÓ
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Ἔγρετος –ου (ὁ)
Ἐγρήσσουσα –σης (ἡ)
Ἐγρήσσων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἔγριπος –ου (ὁ) –Α-Η-473Δ
Ἐγρόµενος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ἐγχείβροµος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
µε συνώνυµον: Κόρη
Ἐγχεικέραυνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἔγχειος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθ. Ἀφροδίτης
Ἐγχειρίδιον –ου (ἡ)
Ἐγχειρογάστωρ –ρος (ὁ) –Μυθικά τέ-
ρατα µέ τρεῖς σειρές χειρῶν. Μία ἐκ τῶν 
ὤµων καί δύο ἐκ τῆς κοιλίας. Μέ δύναµιν 
τεραστίαν ἔφραξαν τόν Δοµίνα Χυτόν 
τῆς Κυζίκου, ἐγκλωβίζοντας Ἀργοναύ-
τες. Τόν ἐτόξευσεν ὁ Ἡρακλῆς ἀπελευ-
θερώνωντας τήν Ἀργώ
Ἐγχέλεις ἤ Ἄβαντες ἤ Ἰλλυριοί (οἱ)  –
Σκηπητάρ ἤ Ἀλβανοί κατοικούντες περί 
Κύρον ἤ Λύκον ποταµόν
Ἔγχελυ –υος καί Θεά καί Θέαινα (ἡ)  
–Θεά Ἐλευσινίων, Η-9-552Δ, Η-12-49Δ
Ἔγχελυς καί Ἔγχελις –ιος (ὁ)
Ἔγχελυς καί Θεά καί Θεά Παρθένος 
(ἡ) –Μυθικόν τέρας θαλάσσιον, φονευ-
θέν ὑπό  Κρισάµου  (Κρισάµιος)
Ἐγχεσίµαργη –ης (ἡ) –Ἀµαζών τις
Ἐγχεσίµαργος –ου (ὁ)
Ἐγχέσπαλος –ου (ὁ ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Ἔγχλοος καί Ἕγγυος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον 
Ὤρης
Ἐγχόρµα –ης (ἡ)
Ἐγχόρµας –ου ἤ ντος (ὁ)
Ἐγχώ –οῦς (ἡ)  –Ἐπίθετον Σεµέλης
Ἐδασηνή –ῆς (ἡ)
Ἐδασηνός –οῦ (ὁ)
Ἔδατος –ου (ὁ )  –Υἱός νύµφης
Ἐδαφία –ης (ἡ)
Ἐδάφιος –ίου (ὁ)  –Χριστιανικόν –Διάκο-
νος παρά Φωτίῳ
Ἐδεάρχη –ης (ἡ)

Ἐδέαρχος –ου (ὁ)
Ἐδέατρος –ου (ὁ)
Ἐδερίουσα –σης (η)
Ἐδερίων –νος (ὁ) –Βασιλεύς Ἀχαΐας
Ἐδεσία –ης (ἡ) –Θεά φαγητοῦ Ρωµαίων
Ἐδέσιος –ίου (ὁ)
Ἔδεσσα –ης (ἡ)
Ἐδεσσαίη –ης (ἡ)
Ἐδεσσαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρακλέ-
ους ὡς ἤρωος Μακεδόνων
Ἐδεσσαῖος –ου καί Βόδας (ὁ)  –Ποταµός
Ἐδηῒς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Σκίρωνος Με-
γάρων, σύζυγος Αἰακοῦ, µήτηρ Πηλέως 
καί Τελαµῶνος
Ἐδιόµια –ίης (ἡ)
Ἐδιόµιος –ίου (ὁ)
Ἐδός –οῦ (ὁ) –(ὁ φαγᾶς)  –Ἐπίθετον
Ἔδος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Γῆς µέ συνώνυ-
µον: Ευρύστερνος 
Ἔδρανον –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Γῆς
Ἐδράσας–α  ἤ ντος; (ὁ)  –Ἐπίθ. Ἔρωτος
Ἑδριάρχη –ης (ἡ)
Ἑδρίαρχος –ου (ὁ)
Ἐδύκουσα –σης (ἡ)
Ἐδύκων –ωνος (ὁ)  –Σκύθης τις
Ἐδώµ; (ὁ) 
Ἐfειθίδα –ης (ἡ)
Ἐfειθίδας –αιο (ὁ)
Ἐζεκίδη –ης (ἡ)
Ἐζεκίδης –ου (ὁ) –Ἀγγειογράφος, ζω-
γράφος, Η-8-785Α
Ἐζεκιήλ; (ὁ) –Ἰουδαϊκόν
Ἑζόµεναι –ων (οἱ) – (καθιζόµεναι) –Ἐπί-
θετον Μοιρῶν
Ἔζωρος –ου (ὁ) –Θρυλικός Τύριος, µετά 
Καρχηδόνος ἰδρύει Καρχηδόνα, Α-Η-482 
Α, Η-6-375Δ
Ἐθαλίουσα –σης (ἡ)
Ἐθαλίων –νος (ὁ) –Υἱός Διός καί Πρωτο-
γενείας (θυγατρός Δευκαλίωνος)

ÅÈÁËÉÙÍ
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Ἐθελήν –ῆνος (ὁ)
Ἐθελίππα –ης (ἡ)
Ἐθέλιππος –ου (ὁ)
Ἐθελοκράτη –ης (ἡ)
Ἐθελοκράτης –ου (ὁ) –Πατήρ Εὐξενίπ-
που Λαµπτρέως
Ἐθέλουσα –σης (ἡ)
Ἐθελουσία –ης (ἡ)
Ἐθελούσιος –ίου (ὁ) –Ἀθηναῖος τις 
Ἐθέλων –ντος; (ὁ)
Ἐθέµεια καί Ἐχέµαια –ης (ἡ) –Νύµφη 
ἐκ Μιλήτου, πού µέ Μέροπα γεννᾶ Παν-
δάρεον, Η-13-284Α, Η-15-399Δ
Ἐθέµουσα –σης (ἡ)
Ἐθέµων –νος (ὁ)
Ἐθενέβοια –ης (ἡ)
Ἐθενέβοιος –ου (ὁ)
Ἐθελάνδρα –ης (ἡ)
Ἐθέλανδρος –ου (ὁ)
Ἐθελογλύπτης –ου (ὁ) –Εἰς ἐπιστολήν 
Ἀλκίφρονος
Ἐθέλουσα –σης (ἡ)
Ἐθέλων –ντος; (ὁ)
Ἐθήµερα –ης (ἡ) –Νύµφη
Ἐθήµουσα –σης (ἡ)
Ἐθήµων –ονος (ὁ) –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ
Ἐθνάρχης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἐθοδάϊα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Νιόβης µέ 
Ἀµφίονος
Ἐθοδαία –ης  καί Νεαίρα (ἡ) –Θυγάτηρ 
Νιόβης (Νιοβίδη), Η-14-461Α
Ἐθοδαῖος –ου (ὁ)
Εἶα –ης (ἡ)
Εἰαδεύς –έως (ὁ) –Η-8-26Δ
Εἰάριν –ου (ἡ)
Εἰαριναί –ῶν (αἱ) –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Εἰαρινή –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –
Ἐπίθετον Περσεφόνης –Ἐπίθετον Ὥρης 
µέ συνώνυµον: Ἀµφιθαλής

Εἰαρινός –οῦ –οῖο (ὁ) –Ἐκ Πύδνας –Ἐπί-
θετον Ζεφύρου –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Εἰαρόν –οῦ (ὁ)
Εἶας –αντος (ὁ)
Εἰδαῖα καί Ἰδαῖα –ης (ἡ)
Εἰδαῖος καί Ἰδαῖος –ου (ὁ) –Υἱός Πάρι-
δος καί Ἑλένης –Ἄλλοι
Εἰδᾶς –ᾶ (ὁ)
Εἴδη –ης (ἡ) –Θεότης; µέ ἐπίθετον: Εὐει-
δής
Εἰδήµουσα –σης (ἡ)
Εἰδήµων –νος (ὁ) –Μέ πατρωνυµικόν 
Νιώνιος ἀντί Νεώνιος
Εἰδογράφος –ου (ὁ) –Ὁ καί Ἀπολλώνιος 
–Διευθυντής βιβλιοθήκης
Εἰδοθέα –ης (ἡ) –(ἡ ἔχουσα µορφήν 
θεᾶς) –Θυγάτηρ Πρωτέως –Θυγάτηρ 
Ὠκεανοῦ, σύζυγος µάντεως Φιλέως ἤ, 
Φινέως. Παρεκίνησεν Μενέλαον νά ἀνα-
ζητήση ἐκ πατρός του, τάς ἀληθείας 
–Θυγάτηρ Βασιλέως Καρίας Εὐρύτου, 
σύζυγος Μιλήτου, µήτηρ Καύνου καί 
Βιβλίδος –Ἑταίρα 
Εἰδοθέα καί Εὐρύτια καί Ἰδαία –ης (ἡ) 
–Ἀδελφή Κάδµου, δευτέρα σύζυγος Φι-
νέως τυφλοῦ βασιλέως 
Εἰδοθέη –ης (ἡ) –Νηρηΐς –Θυγάτηρ Πρω-
τέως, Ο.Ο.Δ.366, Α-Η-488Δ, Η-10-594Δ
Εἰδόθεος –ου (ὁ)
Εἰδοκράτη –ης (ἡ)
Εἰδοκράτης –ητος (ὁ)
Εἰδοκρίτη –ης (ἡ)
Εἰδόκριτος –ου (ὁ)
Εἰδοµενές καί Εἰδοµενεύς –έως (ὁ)
Εἰδοµένη καί Ἰδοµένη καί Ἀγλαΐα καί 
Ροδόπη καί Ροδίππη –ης (ἡ) –Θυγά-
τηρ Φέρητος ἤ Ἄβαντος, σύζυγος Ἀµυ-
θάονος καί µήτηρ Βίαντος καί Μελά-
µποδος –Ὡς θυγάτηρ Φέρητος, ἀδελφή 
Παριαπίδος, Ἀδµήτου καί Λυκούργου, 
Η-4-469Α, Η-13-187Α
Εἰδοµένης –ους (ὁ)

ÅÈÅËÇÍ
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Εἰδοµενία –ης (ἡ)
Εἰδοµενίας –ίου (ὁ) –Ποταµός
Εἴδουσα –σης (ἡ)
Εἰδυάρτη –ης (ἡ)
Εἰδυάρτης –ου (ὁ)
Εἰδυθέα καί Θεονόη –ης (ἡ) –Η-16-463Α
Εἰδύθεος –ου (ὁ)
Εἰδυῖα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ὠκεανοῦ καί 
Θέτιδος –Σύζυγος Αἰακοῦ ἤ Αἰήτου, µή-
τηρ Μηδείας
Εἰδύµµας –α ἤ –ντος (ὁ)
Εἰδύµµεια –ης (ἡ)
Εἰδύνουσα –σης (ἡ)
Εἰδύνουσα –σης (ἡ)
Εἰδύνων –ντος; (ο)
Εἰδώ –οῦς καί Εἰδοθέα –ης (ἡ) –Ἡ µε-
τέπειτα Θεονόη –Ὑποκοριστικόν Εἰδο-
θέας –Θυγάτηρ Πρωτέως –Ἀδελφή Θε-
οκλυµένου, βασιλέως Αἰγύπτου, Η-18 
-802Α
Εἰδωλιανή –ῆς (ἡ)
Εἰδωλιανός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἰουλια-
νοῦ, κατά Γρηγόριον Θεολόγον
Εἴδων –ντος; (ὁ)
Εἰδωνίδη –ης (ἡ)
Εἰδωνίδης –ου (ο)
Εἰδώς –ώτος; (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθε-
τον Πρωτέως µέ συνώνυµον: Γέρων
Εἴεκλος –ου (ὁ)
Εἰέρουσα –σης (ἡ)
Εἱέρων –νος (ὁ) –Υἱός Ἀριστοβούλου, 
ραψωδός Θηβαῖος – Νικητής εἰς Ἀµφια-
ράϊα
Εἰερωνύµη –ης (ἡ)
Εἰερώνυµος –ου (ὁ)
Εἰητήρ –ῆρος (ὁ) –Συνώνυµον: Παιήων 
–Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ
Εἰθίδα –δης (ἡ)
Εἰθίδας –αο (ὁ)
Εἰθύµαλη –ης καί Εὐθύµαλη –ης (ἡ)

Εἰθύµαλος καί Εὐθύµαλος –ου (ὁ) –Η-
9-741Α
Εἰθυµάχη καί Εὐθυµάχη –ης (ἡ)
Εἰθύµαχος καί Εὐθύµαχος –ου (ὁ) –Υἱ-
ός Εὐθυκράτου
Εἰκᾶ –ῆς; (ἡ)
Εἰκαδία –ίης (ἡ)
Εἰκαδική –ῆς (ἡ)
Εἰκαδικός –οῦ (ὁ)
Εἰκάδιος –ίου (ὁ)
Εἰκαδίουσα –σης (ἡ)
Εἰκάδις –ιος (ὁ)
Εἰκαδίων –νος (ὁ) –Πατήρ Ἠγησάνδρου
Εἴκαρος –ου (ὁ) –Υἱός Φιλώτου
Εἴκαρος καί Ἰκαρος –ου (ὁ) –Υἱός Δαι-
δάλου καί δούλης τοῦ Μίνωος Ναυκρά-
της, ἀδελφός Ἰάπυγος –Βασιλεύς Ἰκαρί-
ας
Εἰκᾶς –άδος; (ὁ)
Εἰκασία –ης (ἡ) –Α-Η-491Α
Εἰκάσιος –ίου (ὁ) –Υἱός Λυκίνου, ὀλυ-
µπιονίκης Κολοφώνιος εἰς πάλην παί-
δων
Εἴκελη –ης (ἡ)
Εἴκελος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ὀσίριδος µέ 
συνώνυµον: Πεποθηµένος
Εἴκελος καί Φοβήτωρ –ρος (ὁ) –Ἀδελ-
φός Φαντάσου καί Μορφέως, υἱός Νυ-
κτός καί Ὕπνου (µέ 100 τέκνα)
Εἰκονία –ης (ἡ)
Εἰκονική –ῆς (ἡ)
Εἰκονικός –οῦ (ὁ)
Εἰκονίς –ίδος (ἡ)
Εἰκόνιον –ίου (ἡ)
Εἰκόνιος –ίου (ὁ)
Εἰκών –νος (ἡ & ὁ) –(ὁµοίωµα) –Ἐπίθε-
τον Ἠελίοιο µέ συνώνυµον: Ἄριστος 
Εἰκωνύµη –ης (ἡ)
Εἰκώνυµος –ου (ὁ)
Εἰκώς –ωτος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος

ÅÉÊÙÓ
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Εἰλαῖα καί Ἰλαῖα –ης (ἡ)
Εἰλαῖος καί Ἰλαῖος –ου (ὁ) –Ἐκ Δελ-
φῶν
Εἰλαπινιστής –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Εἰλάρα καί Ἐλάρα καί Ἀλέρα – ης (ἡ) 
–Ἡρωΐς Βοιωτίας
Εἰλαρία –ης (ἡ)
Εἰλαριάδη –ης (ἡ)
Εἰλαριάδης –ου (ὁ) –Υἱός Τιτυοῦ
Εἰλάριος –ίου (ὁ)
Εἰλάτη –ης (ἡ)
Εἰλατίδη –ης (ἡ)
Εἰλατίδης καί Ἑλατίδης –ου (ὁ) –Υἱός 
Ἑλάτου, ὁ Πολύφηµος
Εἰλατίουσα –σης (ἡ)
Εἰλατίων –ωνος (ὁ) –Θεσσαλός
Εἵλατος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἴσχυος (συνευ-
ρεθέντος µετά Κυρωνίδος, µητρός Ἀσκλη-
πιοῦ, ὅν ἐθανάτωσεν Ἀπόλλων), Η-12-
45Δ
Εἰλεβίη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ βασιλέως Κα-
ρίας Καύνου πού νυµφεύθηκε ὁ Λύρκος, 
εἶς τῶν µνηστήρων τῆς Ἰοῦς
Εἰλέβιος –ίου (ὁ)
Εἰλείθυια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Θέµιδος –Ἐ-
πίθετον Σελήνης –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Εἰλείθυϊα –ης καί Εἰληθυΐα ἤ καί Ἀµνη-
σία καί Ἀµνιάς (ἐπώνυµον) καί Ἐλευ-
θυΐα καί Ἰλειθυΐα καί Εἰλύθεια καί 
Ἐλευθώ καί Ἐλειθώ –οῦς (ἡ) –(θεά τοκε-
τῶν βοηθοῦσα τάς ὠδίνας ἐπιτόκων γυ-
ναικῶν) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος –Μήτηρ 
Σωσιπόλιδος –Μέ αὐτά ταυτίζεται ἡ Αὔ-
γη –Ἐπίθετον Ἑκάτης, µέ συνώνυµον: 
Κόρη, Ο.Ι.Τ. 103,188, Π18, Λ270, Τ 119, Η-
6-615Δ, Η-7-1148Δ, Η-9-302Δ
Εἰλείθυια –ης (ἡ) –Προστάτις τοκετοῦ, 
θεότης, προστάτις ἐπιτόκου µέ ἐπίθετα: 
Λυσίζωνος, µητροπόλος, ποτνία, ἁµνιάς
Εἰλείθυιαι (αἱ) –Θυγατέρες Διός καί Ἥ-
ρας: µογοστόκοι, (ὑποφέρουσαι ὡδίνας) 
γεννοῦν πόνους –Πολύστονος  

Εἴλειος καί Ἰλισός (ὁ)
Εἰλενία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Εἰλένιος –ίου (ὁ)
Εἰληχώς –ώτος (περιδινούµενος;) (ὁ) 
–Ἐπίθετον Ποσειδῶνος µέ συνώνυµον: 
Κορυφαῖος
Εἰλιάδη –ης (ἡ)
Εἰλιάδης –ου (ὁ)
Εἰλιβείη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Αἰγιαλοῦ, 
σύζυγος βασιλέως Λύρκου τῆς Καύνου
Εἱλιζόπορος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Εἰλικρινής –οῦς (ὁ & ἡ) –Σύγχρονον
Εἰλιονεία –ης (ἡ) –Θεά, προστάτης τοκε-
τοῦ εἰς Ἄργος, ὅπου ἐθυσίαζον κύνας
Είλιπόδη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς
Εἰλιπόδης –ου (ὁ) –(ἑλίσσων πόδας) –Ἐ-
πίθετον Ἡφαίστου µέ συνώνυµον: Φώρ-
ρός = κλέπτης
Εἰλισός καί Ἰλισός –οῦ (ὁ) –Ποταµός
Εἰλισσάδες –ων καί Ἰλισσάδες (οἱ) –Μοῦ-
σες µέ βωµόν στον Ἰλισσόν ποταµόν
Εἰλισσιάδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μου-
σῶν
Εἰλισσόµενη –ης (ἡ)
Εἱλισσόµενος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ὠκεα-
νοῦ µέ συνώνυµον: Πατήρ
Εἰλισσός καί Ἰλισσός –οῦ (ὁ) –Ποταµός
Εἱλίσσουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Φύσεως
Εἰλισσῶν καί Ἐλισσῶν –ντος (ὁ) –Πο-
ταµός Ἤλιδος, συνδέεται µέ Μοῖρες
Εἱλίσσων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Αἰθέρος 
–Ἐπίθετον Ἑρµοῦ –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Εἰλυφῶν –ντος (ὁ)
Εἰλυφόωσα –ης (ἡ) –Ἐπίθ. Νεµέσεως
Εἵλως –ωτος (ὁ) –Κύριον ὄνοµα καί δοῦ-
λος ἐν Σπάρτη
Εἱµαρµένη –ης (ἡ) –Θεότης, προσωπο-
ποίησις Τύχης, Α-Η-496Δ
Εἱµαρµένης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Εἵµουν –νειος (ὁ)
Εἴµουσα –σης (ἡ)
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Εἴµων –νος (ὁ) –Ὄνοµα δούλου
Εἰναλία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
Είναλίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης µέ 
συνώνυµον: Οὐρανίη – Ἐπίθετον Ἐνυοῦς 
–Ἐπίθετον Θέτιδος –Ἐπίθετον Φύσεως 
µέ συνώνυµον: Αἰθερίη
Εἰνάλιος –ιου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐ-
πίθετον Νηρέως –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος –Ἐπίθετον Σκέλµιος µέ συνώνυµον:
Τελχίς
Εἰνάς –άδος (ἡ) = ἐννεάς –Ἐπίθετον Μου-
σῶν
Εἰνατίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Εἰλειθυίας 
Εἰνάτιος –ίου (ὁ)
Εἰνοδία καί Ἑνοδία –ης (ἡ) –Ἐπίθ. Ἑκά-
της –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος µέ συνώνυµον: 
Οὐρανία –Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον 
Περσεφόνης –Ἐπίθετον Σελήνης µέ συ-
νώνυµον: Οὐρανία
Εἰνοδίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Εἰνόδιος –ίοιο (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ
Εἰνοσίγαιος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος
Εἰόλα –ης (ἡ)
Εἰόλλας –ου (ὁ)
Εἰόνη –ης καί Εὐµόλπη (ἡ) –Νηρηΐς
Εἱορτυλίς καί Εορτυλίς –ίδος (ὁ)
Εἰούλιος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀφοβήτου
Εἰούρειτη –ης (ἡ)
Εἰούρειτος –ου (ὁ)         
Εἴουσα –σης (ἡ)
Εἰοχέαιρα –ης (ἡ) –Συνώνυµον: Κούρη 
–Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Εἰπέρκουσα –σης (ἡ)
Εἰπέρκων –νος (ὁ)
Εἰπινόµη –ης (ἡ)
Εἰπίνοµος καί Ἐπίνοµος –ου (ὁ)
Εἴρ –ρός (ὁ) –Ποταµός
Εἰράδα –ης  ἤ Εἰράς –άδος (ἡ) –Θερά-
παινα Κλεοπάτρας, ὡς καί ἡ Χάρµιον
Εἰραδιώτη –ης (ἡ)

Εἰραδιώτης –ου (ὁ) –Α-Η-497Α
Εἰράϊς –ιδος (ὁ)
Εἰρακλείδα –ης (ἡ)
Εἰρακλείδας –αο (ὁ)
Εἰραµένη –ης (ἡ) 
Εἰραµένης –ου (ὁ)
Εἰράνα –ης (ἡ) –Ὄνοµα Ἀθηναϊκοῦ 
πλοίου
Εἰραναῖα –ης (ἡ)
Εἰραναῖος –ου (ὁ)
Εἰράνας –αντος (ὁ)
Εἰρανίουσα καί Εἰρηνίουσα –ης (ἡ)
Εἰρανίων καί Εἰρηνίων –νος (ὁ) –Σπαρ-
τιάτης
Εἰράς –άδος (ἡ) –Θεραπαινίς (ὡς καί ἡ 
Χάρµιον, κοµµώτρια Κλεοπάτρας), αὐ-
τοκτονήσασα µετ΄αὐτάς, Α-Η-497Α, Η-
10-854Α
Εἰραφιώτη –ης (ἡ)
Εἰραφιώτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
λόγω Διός, ὅστις τόν ἔραψεν εἰς µηρόν
Εἰρεσίδα –δης καί Ἠρεσίδα –ης (ἡ)
Εἰρεσίδας (αἱ) καί Ἠρεσίδας –ου (ὁ) 
–Δῆµος Ἀττικῆς
Εἰρεσιώνη –ης (ἡ) –Κλάδος ἐλαίας καί 
Δάφνη –Τίτλος ποιήµατος κατ΄Ὄµηρον 
–Πλακούντια φιαλίδια µέ οἷνον, µέλι, ἔ-
λαιον ἤ σύκα
Εἰρήνα –ης (ἡ)
Εἰρηναῖα –ης (ἡ)
Εἰρηναῖος –ου (ὁ) –(εἰρηνοποιός) καί Χρι-
στιανικός ποιητής –Μάρτυς (22 Αὐγού-
στου) –Ἅγιος –ΓραµµατικόςἈθηναῖος –
Μιλήσιος –Μαθητής Ἡλιοδώρου –Πατήρ 
Ἑκκλησίας, ἀπολογητής – Ἀλεξανδρινός 
φιλόλογος –Προσωνύµιον Διός, Α-Η-497 
Δ, Η-7-1060Δ
Εἰρήναϊς –ιδος (ἡ)
Εἰρηναῒς –ιδος (ἡ)
Εἰρήναις –ιος (ὁ) –Ἀθηναῖος
Εἰρηνάρχη –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
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Εἰρήναρχος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
Εἰρηνᾶς –ᾶ (ὁ)
Εἰρήνη –ης (ἡ) –Ἑταίρα, φίλη Πτολεµαί-
ου, υἱοῦ Φιλαδέλφου –Ζωγράφος, θυγά-
τηρ Κρατίνου ζωγράφου –Μία τῶν Ὡ-
ρῶν, –Προστάτης εἰρήνης
Εἰρήνη –ης (ἡ) –(ἔχουσα ηρεµίαν καί δη-
µιουργός γύρω της, γαλήνης ψυχῆς καί 
πνεύµατος –νοητή φωτεινότης, λόγος 
φωτεινός) –Θυγάτηρ Διός καί Θέµιδος 
καί ἀδελφή Εὐνοµίας καί Δίκης –Μάρτυς 
χριστ. –Κωµωδία Ἀριστοφάνους (πλου-
τοφόρος τύχη) –Ζωγράφος, µία τῶν Ὠ-
ρῶν –Ὄνοµα γυναικός –Θεά εἰρήνης 
–Προστάτης αὐξήσεως καί εὐηµερίας 
(προσωποποίησις) –Ἠγεµονίδες –Χρι-
στιαναί ἅγιαι –Ἄγαλµα Κηφισοδότου, 
φέρουσα πλοῦτον εἰς χείρας ἤ, φιλοτε-
χνουµένη µέ κλάδον φοίνικος ἀνά χεί-
ρας –(Εἰρήνη = Οὐρανός = Οὐράνιος), Α-
Η-498Δ, 500Δ, Η-7-1148Δ
Εἰρήνης –ητος; (ὁ)
Εἰρηνία –ης (ἡ)
Εἰρηνίας –ίου (ὁ)
Εἰρηνίδα –ης (ἡ)
Εἰρηνίδας –αο (ὁ)
Εἰρηνίδη –ης (ἡ)
Εἰρηνίδης –ου (ὁ)
Εἰρηνική –ῆς (ἡ)
Εἰρηνικός –οῦ (ὁ)
Εἰρήνιον –ίου (ἡ) –Ὄνοµα γυναικός –Εἰς 
ἐπιγραφήν
Εἰρηνίουσα –σης καί Εἰρανίουσα –σης 
(ἡ)
Εἰρηνίππη –ης (ἡ)
Εἰρήνιππος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος πατήρ Λυ-
σικλέους
Εἰρηνίς –ίδος (ἡ) –Φίλη Λεωκράτους, 
στρατηγοῦ Ἀθηναίων, κερδίσαντος τήν 
µάχην Πλαταιῶν
Εἰρηνίων –νος καί Εἰρανίων –ωνος (ὁ) 
–Σπαρτιάτης
Εἰρηνογένη –ης (ἡ)

Εἰρηνογένης –ου (ὁ)
Εἰρηνόκλεια –ης (ἡ)
Εἰρηνοκλῆς –έους (ὁ)
Εἰρηνοποιός –οῦ (ὁ) –Ἀνδρικόν ὁνοµα
Εἰρηνοπόλεια –ης (ἡ)
Εἰρηνόπολις –ιδος (ὁ)
Εἰρηνοῦς –οῦντος (ὁ)
Εἰρηνοφόρος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθη-
νᾶς
Εἱρίας –ου (ὁ)
Εἰρίσκος –ου (ὁ) –Μεταποντῖνος Πυθα-
γορικός φιλόσοφος, Η-16-499Α
Εἰρἰστη –ης (ἡ)
Εἰρίστος –ου (ὁ)
Εἰριτίµα –ης (ἡ) 
Εἰρίτιµος –ου (ὁ)
Εἴριχα –ης (ἡ)
Εἴριχος –ου καί Ἥριχος –ου (ὁ) –Πατήρ 
Κοσκούλου
Εἰρογίτα –ης (ἡ)
Εἰρόγιτος –ου (ὁ)
Εἰροδάµεια –ης (ἡ)
Εἱρόδαµος –ου (ὁ)
Εἰροδότη –ης (ἡ)
Εἰρόδοτος καί Ἡρόδιτος –ου (ὁ) –Ἱστο-
ρικός –Πατήρ ἱστορίας
Εἰροδώρα –ης (ἡ)
Εἱρόδωρος –ου (ὁ)
Εἱρόθεµις –ιδος (ὁ καί ἡ)
Εἰροκόµος –ου (ἡ) –(ἐριουργός) –Ἐπίθε-
τον Πειθοῦς
Εἰρόλα –ης (ἡ)
Εἱρόλαος –ου (ὁ)
Εἰρουῒδα –ης (ἡ)
Εἰρουΐδας –αο (ὁ)
Εἴρουσα –σης (ἡ)
Εἰρώδα –ης (ἡ)
Εἰρώδας καί Εἰρωΐδας –ου (ὁ) –Υἱός Σω-
κράτους
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Εἰρωῒδα –ης (ἡ)
Εἰρωΐδας –αο (ὁ)
Εἱρωΐλλει –ειος (ἡ;)
Εἱρωϊοδότη –ης (ἡ)
Εἱρωϊόδοτος –ου (ὁ)
Εἴρωµος –ου (ὁ)
Εἴρων –νος (ὁ)
Εἰρώνεία –ης (ἡ)
Εἰρωνίχα –ης (ἡ)
Εἱρώνιχος –ου (ὁ)
Εἰσαγόρα –ης (ἡ)
Εἱσαγόρας καί Ἰσαγόρας –ου (ὁ)
Εἰσαγόρη –ης (ἡ)
Εἰσαιπάν –ᾶνος; (ὁ)
Εἰσαπάν –νος (ὁ) 
Εἰσᾶς καί Ἰσᾶς –ᾶ (ὁ)
Εἰσίας καί Ἰσίας –ου (ὁ)
Εἰσιάς καί Ἰσιάς –άδος (ἡ) –Ἡρακλεώ-
τις 
Εἰσιγάς καί Ἰσιγάς –α (ὁ) 
Εἰσιγένεια καί Ἰσιγένεια –ης (ἡ) 
Εἰσιγένηα –ης (ἡ) 
Εἰσιγένης –ους καί Ἰσιγένης –ου (ὁ) 
–Ἀθηναῖος
Εἰσιδόρα –ης (ἡ)
Εἰσίδορος –ου (ὁ)
Εἰσιδότη καί Ἰσιδότη –ης (ἡ)
Εἰσίδοτος καί Ἰσίδοτος –ου (ὁ)
Εἰσιδώρα καί Ἰσιδώρα –ης (ἡ)
Εἰσιδωρία καί Ἰσιδωρία –ης (ἡ)
Εἰσιδώριος καί Ἰσιδώριος –ίου (ὁ) –Καί 
Χριστιανικόν ὄνοµα –Πατήρ Πελυεύκτου, 
ἐπιµελητοῦ µνηµείου ἐν Σέρραις
Εἰσιδωρος καί Ἰσίδωρος –ου (ὁ)
Εἰσίερη –ης (ἡ)
Εἰσίερος –ου (ὁ)
Εἰσίοδος (Βοιωτικός τύπος) καί Ἡσίο-
δος καί Ἰσίοδος καί Αἰσίοδος –ου (ὁ) 
–(ἶδε Ἠσίοδον Η-9-388Α)

Εἰσίουσα –σης καί Ἰσίουσα –σης (ἡ)
Εἰσίων καί Ἰσίων –νος (ὁ) –Ἐπιδαύρου 
ἐπιγραφοποιός
Εἰσοδία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν ὄνοµα
Εἰσόδιος –ίου (ὁ)
Εἰσονόη καί Εἰσονόνη καί Ὁµονόη 
καί Ἰσονόη –ης (ἡ)
Εἰσονόνη καί Ὁµονόη καί Ἰσονόη καί 
Εἰσονόη –ης (ἡ)
Εἰσόνοος –όου (ὁ)
Εἰσσαγᾶς –άντος (ὁ)
Εἰσσαῖγας –αντος (ὁ)
Εἷστιν –ου; (ἡ) –Θυγάτηρ Νείκης Μιλη-
σίας
Εἰστίουσα –σης (ἡ)
Εἱστίων –νος (ὁ)
Εἰστράτη –ης καί Εὐστράτη (ἡ)
Εἴστρατος καί Εὔστρατος –ου (ὁ)
Εἴτουσα –σης (ἡ)
Εἴτων –νος (ὁ)
Εἰτωνία καί Ἰτωνία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἀθηνᾶς
Εἰτωνός καί Ἰτωνός –ου (ὁ)
Εἴων –νος (ὁ)
Ἐκάβη καί Κισσηΐς –ίδος (ἡ) –Ἔργον 
Εὐριπίδου –Χοιρίλη (λόγω πολλῶν τέκ-
νων: 19 ἤ 18 ἀπό τά 50 τοῦ Πριάµου), ὡς 
δευτέρα σύζυγος, (πρώτη σύζυγος Πριά-
µου ἡ Ἐρίσβη ἤ καί Φερσεφόνη) –Ἀδελ-
φή Ἀσίου –Θυγάτηρ Δύµαντος,  βασιλέως 
Φρυγίας, σύζυγος Πριάµου µέ ὅν γεννᾶ 
Πολυξένην καί 18 υἱούς, ἐξ ὦν Ἔκτωρ. 
Ἀποµακρυνθεῖσα τῆς πατρίδος της, µε-
τά τόν Τρωϊκόν, τήν ἔφερε ὁ Ὁδυσσεύς 
εἰς Θράκην, ὅπου ἀπέθανεν, ταφείσα εἰς 
Κυνόσσηµα καί µεταµορφωθεῖσα εἰς Κύ_ 
να –Μήτηρ Ἕκτορος, Τρωΐλου –Θυγάτηρ 
Εὐνόης ἤ Σαγγαρίου καί Μετώπης 
–Τραγωδία –Ἀδελφή τῆς Κύλλης ἧτις µέ 
Πρίαµον γεννᾶ Μύνιππον –Θυγάτηρ 
Κισσέως καί Τηλεκλείας σύζυγος Πριά-
µου –Θυγάτηρ Δαναοῦ –Ἡ Ἑκάβη Πριά-
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µου, θυγάτηρ Γλαυκίππης Α-Η-508Δ, Η-
10-791Α, Ο.Ι.Χ.430, Ζ293, Π718, Ω283
Ἑκαδήµη –ης (ἡ)
Ἑκάδηµος καί Ἄκάδηµος ἤ Ἐκέδηµος 
–ου (ὁ) –Ἥρως –Υἱός Νεοκλέους –Ἔγρα-
ψεν λόγον Ὑπερείδης, Α-Β-328Α
Ἑκαέργα –ης (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀρτέµιδος –Θυ-
γάτηρ Βορέου, ἀδελφή Οἰδίποδος –Μία 
τῶν δύο παρθένων, πού οἱ Ὑπερβόρειοι 
ἔστειλον εἰς Δῆλον, θυσία στόν Ἀπόλλω-
να. Κατά τόν Παυσανίαν ἦσαν ἡ Ὑπερό-
χη καί Λαοδίκη –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Ἑκαέργη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
–Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος –Ὑπερβορεία (ἐκ 
χώρας Ἀριµασπῶν) εἰς Δῆλον, µέ δῶρα 
εἰς Ἀπόλλωνα Ἑκάεργον καί Δήµητραν. 
Ἀδελφή Λοξοῦς καί Ὤπιδος 
Ἑκαέργη –ης καί Ἀσπαλίς (ἡ) –Θυγά-
τηρ Ἀργαίου, λατρευοµένη εἰς Μελίτην 
Φθίας
Ἑκάεργος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος
Ἑκαΐδη –ης (ἡ)
Ἑκαΐδης –ου (ὁ)
Ἑκάλη –ης (ἡ) –(ἡ φιλόξενος ) –Δῆµος 
–Γυνή γραῖα, δεχθεῖσα νά φιλοξενήσει 
τόν Θησέα καί νά θυσιάση, ἐφ ὄσον φο-
νεύσει τόν ταῦρον εἰς Μαραθώνα καί 
σῶος ἐπιστρέψει 
Ἑκαλήσιος –ίου (ὁ) –Προσωνύµιον Διός
Ἑκαλίνα –ης καί Ἑκαλίνη (ἡ) –(ὑποκο-
ριστικόν) –Ἀθηναία, Α-Η-509Α καί Δ, Η-
8-152Α
Ἐκάλιος καί Ἐκάλειος καί Ἕκαλος –ου 
(ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἕκαλος –ου (ὁ) –(φιλόξενος)
Ἑκαµήδη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀρσινόου 
(δοῦλος Νέστορος), παλλακίς Νέστορος 
–Μέ βοήθειαν Μαχάωνος περιεποιήθη 
τραυµατισµένον Νέστοραν –Ὡραῖα θυ-
γάτηρ Τενεδίου, ἠγεµόνος Ἀρσινόου, Ο. 
Ι.Ξ.6, Λ 624
Ἐκαµήδης –ου (ὁ)

Ἕκαος –ου (ὁ)
Ἕκας –α (ὁ) –Μάντις, ἀπόγονος Ἕκα, 
Λακεδαιµόνιος
Ἑκάσουσα –σης (ἡ)
Ἑκάσων –νος (ὁ)
Ἑκάτα ἤ Ἑκάτη –ης (ἡ) –(θυγ. Σεληνίου 
φωτός) –Χθονία θεότης µαγείας καί σκό-
τους –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος –Θυγάτηρ Ἀ-
στερίας καί Διός ἤ Περσέως –Θυγάτηρ 
Διός καί Δήµητρος, ἤ Ἥρας, ἤ Φερραῖας, 
θυγατρός Αἰόλου  –Ἐπίθετον Σελήνης µέ 
συνώνυµον: Ἄρτεµις, Α-510 Α, Η-10-785Α, 
833Δ
Ἑκαταβόλοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μου-
σῶν
Ἑκᾶται –ῶν (οἱ) –Θεότηται;
Ἑκαταῖα –ης (ἡ) –(ἀπροσπέλαστη )
Ἑκαταίη –ης (ἡ)
Ἑκαταῖος –ου (ὁ) –(ἀπροσπέλαστος) 
–Ἐρετριεύς συγγραφεύς –Λογογράφος 
–Ἱστοριογράφος, χαρτογράφος –Ἀβδη-
ρίτης, ὁ Πυρρώνειος φιλόσοφος, ἱστορι-
κός, κριτικός καί γραµµατικός –Τύραν-
νος –Χρονογράφος –Υἱός Ἠγησάνδρου, 
ὁ Μιλήσιος περιηγητής καί λαογράφος, 
ἱστορικός καί γεωγράφος. Μετέτρεψεν 
τόν µῦθον τοῦ τρικεφάλου κέρβερου, ἀ-
πό φοβερό σκύλο, κέρβερον, εἰς ἐπικίνδυ-
νον ὅφιν, ζῶντα στο Ταίναρον. Οἱ βόες 
τοῦ Γυρηόνου τοποθετήθησαν στόν Ἀµ-
βρακικόν καί οἱ Δαναῒδες µειώθησαν σέ 
εἴκοσι –Ἐρετριεύς γεωγράφος –Χαρτο-
γράφος –Σοφιστής, Α-Η-509Δ, 510Α, Η-
7-530Α, 1049Α, Η-9 -322Α, 348Α, 355Α, 
358Δ, Η-10-315Δ, Η-11-79Δ, 216Α, Η-17-
655Δ, Η-18-581Α
Ἑκατάουσα –σης (ἡ)
Ἑκατᾶς –ᾶ; (ὁ) –Θεοφορικόν
Ἑκατάων –νος (ὁ)
Ἑκατέα –ης (ἡ)
Ἑκατέας –αντος (ὁ)
Ἑκατεδώρα –ης (ἡ)
Ἑκατέδωρος –ου (ὁ) –Στρατονικεύς 

ÅÊÁÄÇÌÇ
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Ἑκατέουσα –ης (ἡ)
Ἑκατερός –ου (ὁ) –Μακεδονικόν όνοµα
Ἑκατέων –νος (ὁ)
Ἑκάτη καί Ἑκάτα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
Πέρσου καί Αστερίας ἤ Νυκτός, ἐγγο-
νή Κοίου καί Φοίβης. Μετεῖχε Γιγαντο-
µαχίας ὑπέρ θεῶν, ἔφορος καθαρισµοῦ 
πλούτου, τιµῆς καί πάσης εὐδαιµονίας
Ἑκάτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Ἑκατή –ῆς (ἡ)
Ἑκατηβελέτης καί Ἑκατηβόλος –ου 
(ὁ) –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος, Ο.Θ.339, Υ 278, 
Ο231, Ο, Α, 75, 370, Ε444, Ρ333 
Ἑκατηβόλος καί Ἑκατηβελέτης –ου (ὁ 
& ἡ) –(µακρορίχτης) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Ἑκατήνωρ –ρος (ὁ)
Ἑκατῆς –ῆος; (ὁ)
Ἑκατήφιλα –ης (ἡ)
Ἑκατήφιλος –ου (ὁ)
Ἑκατίουσα –σης (ἡ)
Ἑκατίων –νος (ὁ)
Ἑκατόγχειρ καί Αἰγαίων –νος (ὁ) –Α-
Η-510Δ, Α-Β-105, Η-9-646Δ
Ἑκατοδώρα –ης (ἡ)
Ἑκατόδωρος καί Ὑπατόδωρος –ου (ὁ) 
–Ἀνδριαντοποιός –Βυζάντιος καί ἄλλοι
Ἑκατόκλεια –ης (ἡ)
Ἑκατοκλῆς –έους (ὁ) –Ἐφέσιος
Ἑκατοµβαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός ἐν 
Γορτύνοις
Ἑκατοµβαιῶν –νος (ὁ) –Μήν (Ἰούλιος, 
1ος)
Ἑκατοµβεύς –έως (ὁ) –Σπαρτιάτης 
–Μήν  
Ἑκατόµβιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος ἤ Διός
Ἑκάτοµβος –ου (ὁ)           
Ἑκάτοµνος καί Ἑκατόµνως –ου (ὁ) 
–Δυνάστης Καρίας –Πατήρ Ἀρτεµισίας 
καί Μαυσώλου –Μιλήσιος ὀλυµπιον. 

Σταδίου, διαύλου καί ὁπλίτου δρόµου, 
Η-10-330Α, Η-13-618Δ
«Ἑκατόµπεδον –ου (τό) –Ναός Ἀθηνᾶς 
ἐπί Ἀκροπόλεως, εἰς ὅν ξόανον τῆς Θε-
ᾶς κατεσκεύασεν Ἔνδοιος, µαθητής Δαι-
δάλου 
Ἑκατόµπους –δος (ὁ) –(ὁ ἔχων, ὄχι ἑκα-
τόν πόδας, ἀλλά ταχύτατους)
Ἑκατοντοδώρα –ης (ἡ)
Ἑκατοντόδωρος –ου (ὁ) –Ρόδιός τις, Η-
6-435Δ
Ἑκατονύµα –ης (ἡ)
Ἑκατόνυµος –ου (ὁ)
Ἕκατος –ου (ὁ) –Ο.Η.83,Υ295,Α385,471
Εκάτουσα –σης (ἡ)
Ἑκατώ –οῦς (ἡ)
Ἐκάτων –νος (ὁ) –Ρόδιος Στωϊκός φιλό-
σοφος –Συγγραφεύς, Α-Η-513Α
Ἑκατώναξ –κτος (ὁ)
Ἑκατώνασσα –σσης (ἡ)
Ἑκατωνύµα –ης (ἡ)
Ἑκατωνύµη –ης (ἡ)
Ἑκατώνυµος –ου (ὁ) –Σινωπεύς –Ἀβδη-
ρίτης –Ἀθηναῖος
Ἐκβασία –ης(ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ἐκβάσιος –ιου (ὁ) –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος 
καί Διός Α-Η-513Δ
Ἔκβασος καί Ἰασος –ου (ὁ) –Υἱός Ἄρ-
γου –Βασιλ. Ἄργους καί τῆς θυγατρός 
τοῦ Στρυµώνος Εὐάδνης, πατήρ Ἀγή-
νορος, πάππος Πανόπτου Ἄργου ἤ πα-
τήρ Ἀρέστορος καί πάππος Πελασγοῦ 
–Υἱός Σφήλου, Α-Η-513Δ, Η-8-392Α, Η-
15-691Α 
Ἐκβατηρία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµι-
δος
Ἔκβατος –ου (ὁ) –Πάππος Πανόπτου 
Ἄργου, Η-8-392Α 
Ἐκγεγαυῖα –ίης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
–Ἐπίθετον Δίκης
Ἐκγεγαυῖαι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν 
µέ συνώνυµον: Ἔχουσαι

ÅÊÃÅÃÁÕÉÁÉ
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Ἐκγεγαῶσα –σης (ἡ) – (γεννηθεῖσα ἐκ 
πατρός) –Ἐπίθετον Τύχης
Ἔκγονοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν 
–Ἐπίθετον Χαρίτων
Ἔκγονος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐ-
πίθετον Λύσσης
Ἔκδαµος –ου (ὁ)
Ἔκδηλος –ου (ὁ)
Ἔκδηµος –ου (ὁ) –Μεγαλοπολίτις Ἀκα-
δηµεικός φιλόσοφος µαθητής Ἀρκεσι-
λάου, µετά τοῦ Δηµοφάνους ὑπῆρξε δι-
δάσκαλος Φιλοποίµενος. Ἀποτίναξε τύ_ 
ραννον Ἀριστόδηµον, Η-7-541Δ, Η-6-
441Δ
Ἐκδίκιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν ὄνοµα –
Πατήρ αὐτοκράτορος Ἀβίτου –Ἔπαρχος 
Αἰγύπτου
Ἔκδικος –ου (ὁ) –Ἀπολλωνιάτης ἤ Λα-
κεδαιµόνιος
Ἔκδορος –ου (ὁ)
Ἐκδόχη –ης (ἡ)
Ἔκδοχος –ου (ὁ)
Ἔκδωρος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς
Ἐκέδηµος καί Ἀκάδηµος καί Ἐκάδη-
µος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος ρήτωρ –Οἰκιστής 
Ἀκαδήµιας, Α-Β-328Α, Η-7-1242Δ
Ἐκεθαῖα –ης (ἡ)
Ἐκεθαῖος –ου (ὁ)
Ἐκεσθένη –ης (ἡ)
Ἐκεσθένης –ους (ὁ) –Υἱός Προκλέος
Ἐκέφηλη –ης (ἡ)
Ἐκέφηλος –ου (ὁ)
Ἐκεχειρία –ης (ἡ) –Θεά προστάτις ἀνα-
κωχῆς καί εἰρήνης
Ἐκηβόλιος –ίου (ὁ) –Σοφιστής
Ἐκήβολος –ου καί Ἐκηβόλος (ὁ & ἡ) 
–(ὀ µακράν βάλων, Τοξότης) –Ἐπίθετον 
Ἀρτέµιδος ἤ Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἔ-
ρωτος –Ἐπίθετον Ἠοῦς µέ συνώνυµον: 
Ἀχλυόπεζα καί Προκέλευθος –Ἐπίθετον 
Μούσης –Ρήτωρ –Ἐπίθετον Διός
Ἐκήτωρ –ορος (ὁ) –Θρᾶξ παίς 

Ἐκκείος –ου (ὁ) –Ποταµός εἰς Κυρηναϊ-
κήν
Ἐκκελώ –οῦς καί Ὀκκελώ καί Ὀκκιλώ 
–ους (ἡ) –Λευκαναί Πυθαγορίδες. Φιλό-
σοφοι κατά Ἰάµβλιχον, Η-16499Δ
Ἐκκρίτη –ης (ἡ) –Σπαρτιάτις
Ἔκκριτος –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης
Ἐκλέκτη –ης (ἡ)
Ἐκλεκτιανή –ῆς (ἡ)
Ἐκλεκτιανός –ου (ὁ)
Ἔκλεκτος –ου καί Ἐκλεκτός (ὁ) –Παρά-
κοιτος Κοµµώτης –Υἱός Ταϋγέτου
Ἐκλελάθουσα –σης (ἡ)
Ἐκλελάθων –ντος; (ὁ) –(εκλάθων) –Ἐπί-
θετον Άδου
Ἐκλέουσα –σης (ἡ)
Ἐκλέων –ντος; (ὁ) –Ἀθηναῖος
Ἐκλόγη –ης (ἡ)
Ἔκοτις –ιος (ὁ)
Ἔκπαγλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός µέ 
συνώνυµον: Ἐπαρωγός
Ἐκπαίδευµα –ατος (τό) –Ἐπίθετον Ὕ-
πνου 
Ἐκπρέπης –πους (ὁ) –Σπαρτιάτης ἔφο-
ρος
Ἔκπροπος –ου (ὁ)
Ἔκπωλος –ου (ὁ) –Φιλόσοφος
Ἔκρυτα –ης (ἡ)
Ἔκρυτος –ου (ὁ) –Πατήρ Σαπφοῦς
Ἕκτικος καί Ἑκτικός –ου (ὁ)
Ἑκτορίδα –ης (ἡ)
Ἑκτορίδας –αιος (ὁ) –Α-Θ-251Α
Ἑκτορίδη –ης (ἡ)
Ἑκτορίδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἕκτορος, Ἀστυ-
άναξ, Γυγάδες Τρώες –Γλύπτης, Ο.Ι.Ζ. 
401
Ἑκτόριος –ίου (ὁ) –Μαθηµατικός
Ἕκτωρ –ρος (ὁ) –(ἰσχυρός, πύργος τοῦ 
λαοῦ) –Υἱός Πριάµου καί Ἑκάβης –Ἀρχη-
γός Τρώων –Ὁµηρικός ἥρως µέ ἡνίοχον 

ÅÊÃÅÃÁÙÓÁ
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τόν Ἠνιοπέα υἱόν Θηβαίου –Σύζυγος Ἀ-
νδροµάχης, πατήρ Αστυάνακτος ἤ Σκα-
µανδρίου καί Ὀξυνέως καί Λάµπου 
καί Ὀφρυνέως καί Ἀµφινέως καί Ἐχε-
κλέους –Βασιλεύς Χίου, ἀπόγονος Κό-
δρου
Ἑqτωρ –ρος (ὁ) –Παλαιότατον
Ἔκυλλα –ης (ἡ)
Ἔκυλλος –ου (ὁ)
Ἐκφαίνουσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Περσε-
φόνης
Ἐκφαίνων –ντος (ὁ)
Ἐκφάνεια –ης (ἡ)
Ἐκφάνης –ους (ὁ)
Ἔκφαντα –ης (ἡ)
Ἐκφαντίδα –δης (ἡ)
Ἐκφαντίδας –αο (ὁ)
Ἐκφαντίδη –ης (ἡ)
Ἐκφαντίδης –ου καί Ἐχφαντίδης –ου 
(ὁ) –Ἄρχων –Ἀθηναῖος –Κωµικός ποι-
ητής, Α-Η-558Δ, Η-7-1048Α, Η-11-852Α
Ἔκφαντος –ου (ὁ) – (ἀναδειχθείς) –Θά-
σιος –Συρακόσιος –Πυθαγόριος φιλόσο-
φος καί συγγραφεύς –Νεοπυθαγόριος 
–Γλύπτης –Ζωγράφος –Πολιτικός –Ἀ-
χαρνεύς, Α-Η-559Α, Η-7-556Δ, 942Α, Η-
8-785Α
Ἔκφας –ντος(ὁ) –Πατήρ Εὐρυκλείας
Ἔκφευξις –ιδος (ὁ) 
Ἐκφυσῶν –ντος (ὁ)           
Ἐκφυσῶσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Χαρύβ-
δεως
Ἔκχυτος –ου (ὁ) –(χυτός) –Ἐπίθ. Πανός
Ἑκωσία –ίης (ἡ)
Ἑκώσιος –ίου (ὁ)
Ἔκωσις –ιος (ὁ)
Ἐλαγάβαλος καί Ἐλαιαγάβαλος καί 
Ἡλιογάβαλος –ου (ὁ) –Ρωµαῖος Αὐτο-
κράτωρ
Ἐλάδηµη –ης (ἡ)
Ἐλάδηµος –ου (ὁ) 

Ἑλαδήµουν–νειος (ὁ)
Ἐλαδήµων –νος (ὁ)
Ἐλάδης ἤ Ἀγελάδης –ου (ὁ)
Ἐλάζαρ –ρος (ὁ)
Ἐλαιεύς καί Ἐλαιοῦς –Ἑλεεῖς (Ἑλεού-
σιος (ὁ) –Δῆµος Ἀττικῆς
Ἐλαιῒτα –ης (ἡ)
Ἐλαιῒτας –αντος (ὁ)
Ἐλάϊνα –ης (ἡ)
Ἔλαινος καί Ἕλενος –ου (ὁ) – (τρίτος 
Διόσκουρος, ὑποστάς ἀλλαγήν φύλου;)
Ἐλάϊνος –ου (ὁ)
Ἐλαιογάβαλος –ου (ὁ) –Φοινικικόν
Ἔλαιος –ου (ὁ) –Ποταµός Βιθυνίας 
Ἐλαῖος –ου (ὁ)
Ἐλαιοῦς –ντος; (ἡ) –Δῆµος Ἀττικῆς –Προ-
σωνύµιον Διός
Ἐλαΐς –ίδος (ἡ) –Η-14-801Δ
Ἐλαΐς καί Ἐλαιῶ –ους (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀ-
νίου (οἰνοτρόπος)
Ἐλαϊτας –ου (ὁ)
Ἐλαιώ –οῦς ἤ Ἐλαϊς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ 
Ἀνίου, βασιλέως Δήλου, ἱερέως Ἀπόλ-
λωνος –Οἰνοτρόπος
Ἐλάνδρα –ης (ἡ)
Ἔλανδρος –ου (ὁ) –Ταραντῖνος Πυθα-
γορικός φιλόσοφος, Η-16-499Α
Ἐλάουσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Ἐλάρα καί Εἰλάρα καί Ἀλέρα –ᾱς (ἡ) 
–Ἡρωΐς Βοιωτίας –Θυγάτηρ Μινύου ἤ 
Ὀρχοµενοῦ –Μήτηρ Τιτυοῦ ἐκ Διός, Α-
Η-582Α, Η-6-550Α, Η-8-713Α, Η-17-719Δ
Ἐλασιβρόντης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός 
µέ συνώνυµον: Παῖς
Ἐλασίππη –ης (ἡ)
Ἐλάσιππος –ου (ὁ & ἡ) –Ἀδελφός Με-
σίππου ἤ Πευσίππου –Χριστιανός ἅγι-
ος –Βασιλεύς Ἀτλαντίδος –Ζωγράφος 
–Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Ἡµέρας 
–Ἐπίθετον Νυκτός µέ συνώνυµον: Ὑπνο-
δότειρα, Α-Η-582Α καί Δ

ÅËÁÓÉÐÐÏÓ
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Ἔλασος –ου (ὁ) –Τρώς –Ἔτερος ὐπό Νεο-
πτολέµου φονευθείς, Ο.Ι.Π.696
Ἐλασίχθων –νος καί Ἐννοσίγαιος (ὁ) – 
(ὁ τήν Γήν διασείων ) –Ἐπίθ. Ποσειδῶνος 
µέ συνώνυµον: Ἐλελίχθων
Ἐλάστερος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἐλάτεια καί Ἐλάτη –ης (ἡ) –Ἀδελφή Ἐ-
φιάλτου καί Ὤτου, Ἀλωάδων γιγάντων
Ἐλάτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος 
–Ἐπίθετον Σελήνης 
Ἐλατεύς –έως καί Ἐλάτευς (ὁ)
Ἐλάτήρ –ρος (ὁ) –Πορδαλίων – Ἐπίθετον 
Διονύσου καί Διός –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ –
Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Ἰοβάκχου
Ἐλάτη ἤ Ἐλάτεια –ης (ἡ) –Ἀδελφή Ἀλευ-
άδων –Ἀδελφή Ἐφιάλτου, Α-Η-586Δ
Ἐλάτηρ –ρος (ὁ) –Ποταµός –Ἐπίθετον 
Διός 
Ἐλατίδη –ης καί Ἐλατιονίδης –η (ἡ)
Ἐλατίδης καί Ἐλατιονίδης –ου (ὁ) –Υἱ-
ός Ἐλάτου
Ἐλατίουσα –σης (ἡ)
Ἐλατίων –νος (ὁ) –Τέως Δῆµος –Ὄνοµα 
πλοίου
Ἔλατος –ου (ὁ) –(Ὀρεσίβιος ὡς ἡ Ἐλάτη) 
–Κένταυρος –Υἱός Ἀρκάδος καί Λεανεί-
ρας ἤ νύµφης Χρυσοπελείας –Ἰδρυτής 
Ἐλατείας –Πατήρ Ἰκαρίου, γεννήσας 
Ταίναρον –Μνηστήρ Πηνελόπης ἐκ Δο-
λιχίου –Σπαρτιάτης –Ἀρχηγός Λαπιδῶν 
–Ἀδελφός Ἀγᾶνος καί Ἀφείδαντος 
–Πατήρ Στυµφάλου, Αἰγύπτου, Περσέ-
ως, Κυλλῆνος, Ἰσχύος –Υἱός γενάρχου 
Ἀρκάδων –Μέ Ἱππέαν, θυγατέραν Ἀ-
ντίππου γεννᾶ ἀργοναύτην Πολύφηµον  
–Ἔφορος Σπάρτης, Ο.Ο.Χ.233, 267, Α-Η 
591Δ, Η-8-608Δ, Η-9-950Δ, 1059Δ, Η-10-
44Α, Η-11-282Α, Η-12-99Δ, Η-17-555Α, 
Η-18-188Δ 
Ἐλατρεύς –έως (ὁ) –Κύκλωψ φθάνων 
τά νέφη, µαχόµενος µέ Βάκχον, (ὡς ὅ-
πλο) µακρόν δένδρον ἐχρησιµοποίει 
–Φαίαξ τις, ἀνώτερος εἰς δισκοβολίαν, 
Ο.Ο.Θ.111, 129

Ἐλαύνουσα –σης (ἡ)
Ἐλαύνων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός µέ 
συνώνυµον: Πατήρ –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Ελαφαβόλος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµι-
δος –Συνώνυµον: Ὀµόσπορος 
Ἐλαφεύς –έως (ὁ) 
Ἐλαφηβόλια – ίων (τά) –Ἑορτή πρός τι-
µήν Ἀρτέµιδος καί Ὑαµπόλεως
Ἐλαφηβολιών –ῶνος (ὁ) –Ἕνατος µήν, 
Ἀττικός
Ἐλαφηβόλος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθ. Ἀρτέµι-
δος –Ἐπίθετον Σελήνης, Α-Η-594Δ
Ἐλαφήνωρ –ρος (ὁ) –Η-8-485Δ, Η-9-
682Δ, Η-13-255Δ, Η-18-531Α
Ἐλαφία καί Ἐλαφιαῖα –ης (ἡ) –Ἐπώ-
νυµον Ἀρτέµιδος
Ἐλαφιαία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Ἐλαφίνα –ης (ἡ)
Ἐλάφιον –ίου (ἡ) –Ὄνοµα γυναικός –Θυ-
γάτηρ Πατροκλέους –Ἐξ Ἤλιδος, θεω-
ρουµένη τροφός Ἀρτέµιδος –Ἑταίρα
Ἐλάφιος –ίου (ὁ & ἡ) –Ἑταίρα –Ἐπίθετον 
Ἀρτέµιδος –Ἠλεία ἀναθρέψασα Ἀρτέµι-
δαν
Ἐλάφιος καί Ἐλατρεύς –έως (ὁ) –Ὄνο-
µα µηνός Ἠλείων
Ἐλαφίς –ινος (ἡ)
Ἐλαφίτη –ης (ή)
Ἐλαφίτης –ου (ὁ)
Ἐλαφοκτόνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀρτέ-
µιδος
Ἔλαφος –ου (ὁ) –Ποταµός –Πρόγονος 
Ἱπποκράτους
Ἐλαφόστικτος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Ἐλαφραί –ων (οι) –Ἐπίθετον Ἐλπίδων
Ἐλαφρός –ου (ὁ) –Ζεύς ἐν Κρήτη (ἐπίθ.
Διός)
Ἐλάχεια –ης (ἡ) –Θεσπιάς, µήτηρ Βου-
λέως
Ἐλάων –νος(ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Ἔλβα –ης (ἡ) –Πρώην Αἰθάλη ἤ Αἰθαλίς
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Ἔλβας καί Ἄλβις –ου (ὁ) –Ποταµός 
Ἔλβησος –ου (ὁ)
Ἐλβησσός –οῦ (ὁ) –Ποταµός
Ἐλβίδια –ης (ἡ)
Ἐλβίδιος –ου (ὁ) –Στωϊκός φιλόσοφος 
καί πολιτικός Ρωµαῖος –Αἱρετικός –Υἱός 
Πρίσκου, οὗ τά βιβλία εἰς ἑκκλησίαν καί 
δηµοσίαν ἀγοράν ἔκαυσαν
Ἕλβιος –ου (ὁ) –(Κίννας) –Ρωµαῖος ποι-
ητής
Ἐλβίρα –ης (ἡ) –Ὄνοµα καθολικόν –Φί-
λη ποιητοῦ Λαµαρτίνου
Ἐλβίρη –ης (ἡ) –Ὄνοµα Καθολικῶν 
–Φίλη ποιητοῦ Λαµαρτίνου 
Ἔλδιος –ου (ὁ)
Ἐλέα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος –Θυ-
γάτηρ Ποσειδῶνος καί Εὐρυκύδης θυ-
γατρός Ἐνδυµίωνος
Ἐλεάζαρ (ὁ) = µετεστράφη εἰς Λάζαρον 
(ὁ θεός ἔχει βοηθήσει) –Ἀρχιερεύς Ἰσρα-
ήλ, ἐπιτρέψας τήν µετάφρασιν τῶν ἑβδο-
µήκοντα
Ἐλεάζαρος –ου (ὁ) –Ἰουδαϊκόν
Ἐλεάλκη –ης (ἡ) –Υἱός Γίωνος
Ἐλεάλκης –ους (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνοµα
Ἐλέας –α; (ὁ) –Υιός Εὐρυκήδης, θυγα-
τρός Ἐνδυµίωνος καί Ποσειδῶνος
Ἑλεαστάρτη –ης (ἡ)
Ἐλεάσταρτος –ου (ὁ) –Ταύριος
Ἐλεάτης –ου (ὁ) –Φιλόσοφος
Ἐλεάτις –ιδος (ἡ) 
Ἐλεβῆχος –ου (ὁ) –Βυζαντινός στρατη-
γός
Ἐλεβία καί Εἰλεβία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
Αἰγιαλοῦ
Ἑλεβία –ης (ἡ) Ἐλεγάβαλος καί Ἐλο-
γάβαλος καί Ἡλιογάβαλος –ου (ὁ) 
–Αὐτοκράτωρ Ρώµης, Α-Α-183Δ, 184Α, 
Η-6-590Α
Ἐλέγη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Προῖτου
Ἐλεγηϊς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Νηλέως ἐξ 
Ἀττικῆς

Ἐλεγξίκλεια –ης (ἡ)
Ἐλεγξικλῆς –εους (ὁ) –Ὄνοµα πλαστόν 
ὑπό Λουκιανοῦ       
Ἐλεγξίνη –ης (ἡ)
Ἐλεγξῖνος καί Ἀλεξίνος καί Ἐλεγχίνος 
–ου (ὁ) –Ἐπίθετον φιλοσόφου Ἀλεξίνου 
–Σκωπτικόν Ἀλεξίνου 
Ἐλέγχια –ης (ἡ)
Ἐλεγχίνη –ης (ἡ)
Ἐλεγχίνος καί Ἐλεγξῖνος καί Ἀλεξίνος 
–ου (ὁ)
Ἔλεγχις –ιος (ὁ)
Ἔλεγχος –ου (ὁ) –Θεότης(;) µέ ἐπίθετον: 
Φίλος 
Ἐλεήµων –νος (ὁ & ἡ) –Ἐπώνυµον Ἀ-
φροδίτης εἰς Χαλκηδόνα καί Κύπρον      
Ἑλέης –ητος (ὁ) –Ποταµός
Ἔλεια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Ἐλειθύη –ης (ἡ)
Ἐλειθύης –ητος (ὁ)
Ἐλειθυιῶν µήτηρ (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρης
Ἐλείθυς –υος (ὁ)
Ἐλειθώ –οῦς (ἡ) –Ἡ θεά Εἰλειθυία
Ἕλειος –ου (ὁ) –Υἱός Πέλοπος καί Ἱππο-
δαµείας ἤ Περσέως, σύγχρονος Σεσώ-
στριος, Α-Θ-52Δ, Η-15-790Α
Ἐλελεύς –εως (ὁ) –Ἐπώνυµον Ἀπόλλω-
νος –Ἐπίκλησις Βάκχου καί Ἀπόλλωνος
Ἐλελίχθων –νος; (ὁ) –(ὁ τήν γήν διασεί-
ων) –Ἐπίθετον Ποσειδώνος –Ἐπίθετον 
Διονύσου µέ συνώνυµον Βάκχιος
Ἐλεµάχη –ης (ἡ)
Ἐλέµαχις –ιος (ὁ)
Ἐλέµαχος –ου (ὁ) –(µεταγενέστερον). Ὁ 
Βελεγράδων (Ἰλλυρός Πετρώτης)
Ἑλένα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πάριδος καί 
Ἑλένης
Ἐλένας ἤ Ἑλενάς –ά (ἡ) –Πλοῖα πιάνου-
σα Ἑλένην 
Ἑλένη καί Ἐλένα καί Ἕλενα, καί Ἑλε-
νιώ καί Λενώ καί Λένα, καί Λέγκω 
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–ους (ἡ) –(φῶς –λάµψις, ἡ λάµπουσα 
ἀπό ὡραιότητα) –Θυγάτηρ Ὠκεανίδη 
–Θυγάτηρ Νεµέσεως καί Διός ἐξ οὖ καί 
Ραµνουσιάς ἤ Ραµνουσίς καλουµένη –
Ἀδελφή Διοσκούρων καί Κλυταιµήστρας 
καί Χριστιανικόν –Ἁγία –Θυγάτηρ Διός 
καί Λήδας ἤ Τυνδάρεω καί Λήδας µέ 
ἐπίθετον Οἰβαλίς ἐκ πατρός Τυνδάρεω 
υἱοῦ Οἰβάλου –Σύζυγος Μενελάου µέ 
ἐπίθετον. Θεωρεῖται πώς ἐγκατέλειψεν 
τόν Μενέλαον παρασυρµένη ἀπό τήν 
Ἄτην. Οἰβαλίς –Σύντροφος Πάρι –Μέ 
θεράπαινα Φυλλώ καί Ἀστερόπεια (ἥ-
τις ἔκλεψεν τόν κεστόν, δῶρον Ἥρας, 
πού ὅταν φόραγε κατέθελγε τούς ἄν-
δρας) –Τήν Ὠκεανίδα ἤ Νέµεσιν ἠρά-
σθη ὁ Ζεύς καί κατόπιν ἑκατέρωθεν µε-
ταµορφώσεων ἱκανοποίησαν τόν ἔρωτάν 
των, εἰς Ραµνοῦντα ὅπου εἰς ἕλος ἔτεκεν 
ὠόν. Ἡ Λήδα, σύζυγος Τυνδάρεω ἔγινεν 
κάτοχος ὡοῦ, ἐξ οὗ ἐξῆλθεν ὡς λευκός 
κύκνος ἡ Ἑλένη, αὐτοαποκαλουµένη 
Κυνώπις (σκυλοµούρα) καταθέλγουσα 
ὅµως µέ κεστόν, (ὅν ἔκλεψεν θεραπαινίς 
Ἀστυάνασσα), θεωρουµένης ὡραιοτέρας 
καί τῆς Ἑλένης, τῆς ἱερᾶς γυνῆς Τηλέφου 
–Καί θεραπαινίς καί ζωγράφος, ἡ θυγά-
τηρ Τίµωνος ἐξ Ἀλεξανδρείας –Ἐκ τῶν 
µνηστήρων της, ὁ Μέγης µέ 40 πλοῖα 
εἰς Τροίαν. Ἕτερος ὁ Πολυξένης, υἱός 
Ἀγασθένους, ἔγγονος Αὐγείου. Ἐπίσης 
ὁ Πολυποίτης Α-Η-618Δ, Η-7-1047Α, Η-
17-940Δ, Ο.Ι.Β.161, Γ199, 228, Ζ290, Ο.Ο. 
Δ12, 121,
Ἑλένη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Διός καί Λή-
δας, γεννηθείσα ἐξ ὡοῦ. Στά Κύπρια 
ἔπη, µήτηρ της, ἦτο ἡ Νέµεσις, ἥτις  µε-
ταµορφωθείσα εἰς χήνα ἐνώθη µέ Δία 
καί ἐγεννήθη ἡ πολύ ὕµνητος καί κα-
κότυχος πού ἔγινεν θρῦλος, ἐµπνεύσα-
σα Σαπφώ, ὑµνοῦσα την ὀµορφιάν της. 
Ὁ Ἀλκαῖος περιέγραψεν τόν ὄλεθρον 
τοῦ ἐρωτικοῦ πάθους της. Ὁ Τεῦκρος 
δηλώνει: «Μισεῖ γάρ Ἑλλάς πᾶσαν τοῦ 
Διός κόρην». Ὁ Στησίχορος τήν κακο-
λογεῖ καί τυφλώνεται. Μέ τήν “Παλινω-
δία” τήν ἀποκαθιστᾶ καί ἐπαναβρίσκει 

το φῶς του. Ὁ Γοργίας τῆς πλέκει “Ἐγ-
κώµιον”: Ἀνάγκη, βία, βαθύτατος ἔρως, 
τά κλειδιά τῆς ἐπιχειρηµατολογίας του. 
(Γοργίας, Ζῆτρος, σελίς 211) –Μετά θά-
νατον Πάριδος ἔγινε σύζυγος Δηϊφόβου. 
Ἑλένηι; (ἡ)
Ἑλενιανή –ῆς (ἡ)
Ἑλενιανός –ου (ὁ)
Ἑλένιον –ίου (ἡ)
Ἑλένιος –ίου (ὁ) –Α-Η-622Α 
Ἐλενίουσα –σης (ἡ)
Ἑλενίς –ιδος (ἡ)
Ἑλενίων –νος (ὁ)
Ἕλενος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἑλένου –Τρίτος 
Διόσκουρος µεταλλαγείς εἰς Ἑλένην –
Πατήρ Κεστρίνου µέ Ἀνδροµάχην (Ἕκ-
τορος) –Υἱός Οἴνοπος –Υἱός Πριάµου καί 
Ἐκάβης, δίδυµος ἀδελφός Κασσάνδρας, 
ὅστις ἔµαθε µαντικήν ὑπό θεοῦ Ἀπόλ-
λωνος –Συγγραφεύς –Χειροσκόπος –Μά-
ντις –Ὁ φονεύσας ἥρωα Ἕλληνα, τόν 
Δηΐπυρον –Σύζυγος Κεστρίας (θυγατρός 
Κάµπου, βασιλέως Ἠπείρου) –Μετά θά-
νατον Ἀχιλλέως νυµφεύεται Δηιδάµει-
αν ἤ καί Πύρραν, Ο.Ι.Ω.249, Η-9-268Α, 
Η-10-640Α, Η-12-370Α, Η-14-879Δ, Η-18-
237Δ, Η-6-600Α, Ο.Ι.Ω.249, Η-6-600Α, Η-
9-268Α, Η-10-640Α, Η-12-370Α, Η-14879Δ, 
Η-18-237Δ 
Ἐλεξίπορος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Ἕλεος –ου (ὁ) –(ὁ ζών εἰς ἕλος;)
Ἔλεος –ου (ὁ) –Θεός εὐσπλαγχνίας µέ 
ἐπίθετον Ἐπιεικής –Δαίµων ἐν Ἀθήναις, 
Ο.Ζ.79, Ν576, Ω249, Ε707, Α-Η-623Α, Α-
6-601Δ
Ἐλεός –οῦ (ὁ) –Ποταµός
Ἐλέουσα –σης (ἡ)
Ἐλεοῦσα –σης (ἡ)
Ἐλεπόλεια –ης (ἡ)
Ἐλέπολις –ιδος (ἡ) –Ἐπώνυµον Ἑλένης, 
ἤ σκωπτικόν Λάµιας, ἤ µηχανή πολιορ-
κητική
Ἑλέπτολις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
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Ἐλέσα καί Ἐλέσσα (ἴσως καί Ἐλεοῦσα) 
(ἡ) –Η-6-602Δ
Ἐλεσίβυς –υος (ὁ) –Ταήϊος
Ἐλεσίφρουσα –σης (ἡ)
Ἐλεσίφρων –νος (ὁ) –Κνίδιος τίς
Ἐλεσίχθουσα –σης (ἡ)
Ἐλεσίχθων –νος (ὁ)
Ἐλεύθεια –ης (ἡ) = Εἰλείθυια
Ἐλευθέρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης
Ἐλευθερά –ᾶς (ἡ) –Νύµφη ἐν Λυκία. Θε-
ότης µετά πολλῶν µαστῶν, µέ ἱερόν ὡς 
ἄσυλον καταδιωκοµένων
Ἐλευθερᾱς –ᾶ (ὁ) 
Ἐλευθερεύς –εως (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου, Α-Η-624Δ
Ἐλευθέρια –ίων (τά) –Ἑορτή Πλαταιῶν
Ἐλευθερία –ης (ἡ) –(γεναιόδωρος) –Ὄνο-
µα πλοίου –Θυγάτηρ Εὐδαιµονίας, ἀδελ_ 
φή:  Ἐγκράτειας, Ἐπιστήµης, Ἀνδρείας, 
Δικαιοσύνης, Εὐταξίας, Καλοκαγαθίας, 
Πραότητος, Σωφροσύνης, Ἀργείας ἤ 
Ἀργίας. Ἔχει ἐπίθετα: Ἀθάνατος, Βασί-
λεια, Τέκος –Χριστιανικόν
Ἐλευθερίδα –δης (ἡ)
Ἐλευθερίδας –αο (ὁ)
Ἐλευθέριν –ου (ἡ)
Ἐλευθερίνη –ης (ἡ)
Ἐλευθερῖνος –ου (ὁ)
Ἐλευθέριον –ίου (ἡ) –Σύζυγος Βρουττί-
ου, µήτηρ Μειλησίας
Ἐλευθέριος –ίου (ὁ) – (πρόµαχος ἐλευθε-
ρίας) –Ἐπίθετον Διός –Καί χριστιανικόν 
ὄνοµα, Α-Η-631Δ
Ἐλευθερίουσα –σης (ἡ)
Ἐλευθερίς –ιδος (ἡ)
Ἐλευθέρις –ιος (ὁ)
Ἐλευθεριώ –οῦς (ἡ)
Ἐλευθερίων –νος (ὁ) 
Ἐλευθέρνα –ης (ἡ) –Ὄνοµα πόλεως 
γνωστῆς καί ὡς Ἄωρος, Σάτρα, Σάωρος 
ἤ Ἀπολλωνία

Ἐλευθερόκλεια –ης (ἡ)
Ἐλευθεροκλεῖς –ειος (ὁ)
Ἐλευθεροκλῆς –εους (ὁ)
Ἐλεύθερος –ου (ὁ) –Ποταµός –Ἀθηναῖος 
–Ἐπίσκοπος 
Ἐλευθήρ καί Σάωρος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀ- 
πόλλωνος καί Αἰθούσης, θυγατρός Πο- 
σειδῶνος –Ὁµώνυµον ὅρος ὅπου ὁ Διό-
νυσος ἀπελευθερώθη ἀπό µανίαν Ἥρας 
–Υἱός Λυκάονος –Εἷς τῶν Κουρήτων –
Ἀπό Σαώρης νύµφης –Ἱδρυτής Ἐλευθέρ-
νων – Βοιωτική πόλις ἐκ βασιλέως Ἐλευ-
θῆρος (υἱοῦ Ἀπόλλωνος καί Αἰθούσης) 
Α-Η-635Α, Η-6-615Α καί Δ 
Ἐλευθυϊα καί Ἰλειθυϊα καί Ἐλευθώ 
καί Ἐλειθώ –ους (ἡ)
Ἐλευθώ –οῦς (ἡ) = Εἰλείθυια
Ἐλευσᾶ –ῆς (ἡ)
Ἐλευσᾶς –οῦ; (ὁ)
Ἐλευσία –ης (ἡ) –Θεότης Σπάρτης, ταυ-
τιζοµένη µέ Εἰλείθυια
Ἐλευσίας –ου (ὁ)
Ἐλευσίν –ῖνος (ὁ) –Υἱός Ἑρµοῦ καί Νύµ-
φης Δαίρας ἤ Δάειρας, Η-18-871Α
Ἐλευσίνα καί Ἐλευσίς –ινος (ἡ) 
Ἐλευσίνη –ης (ἡ)
Ἐλευσίνια –ων (τά) –Μυστήρια, ἅ πρῶ-
τος ἔφερεν ἐξ Αἰγύπτου (µετά λατρείας 
Δήµητρος) ὁ Μελάµπους, ὅστις ἐθερά-
πευσεν τάς θυγατέρας Προίτου καί ἐνυµ-
φεύθη την Ἰφιάνασσαν –Περί µυστηρίων 
συνέγραψεν ὁ Μελάνθιος. Τά Ἐλευσίνια 
Μυστήρια ἦσαν θρησκευτικαί µυστικαί 
τελεταί, ἰδρυθεῖσαι ὑπό Δήµητρος καί 
Κόρης, ἤ Εὐµόλπου ἤ Μουσαίου ἤ Ἐρεχ-
θέως. Μέρος λατρείας Πελασγῶν, µέ 
θρησκείαν περί τήν Γήν καί χθονίους 
δαίµονας, περί το µυστήριον ζωῆς καί 
θανάτου καί τῆς πέραν τάφου ζωῆς. Ἡ 
Δήµητρα ἐδίδαξεν 4 βασιλεῖς Ἐλευσινί-
ους. Τριπτόλεµον, Διοκλέα, Εὔµολπον,   
Κελεόν. Κατόπιν µακρῶν πολέµων Ἀθη-
ναίων καί Ἐλευσινίων, εἰς οὕς ἐφονεύθη 
Ἰµµάραδος, στρατηγός Ἐλευσίνιος καί 
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Ἐρεχθεύς Ἀθηναῖος τά µυστήρια ἐπό-
πτευον Ἀθηναίοι. Τά µικρά, ἐν Ἄγρα ἤ 
Ἄγραις, προπαρασκευαστικά ἦσαν, κα-
θαρµοί καί ἐγένοντο ΦεβρουάριονἐνἈν 
θεστηριώνι καί τά Μεγάλα ἐν Ἀθήναις 
Σεπτέµβριον Βοηδροµιώνια ἡµερῶν (14- 
22 τοῦ µηνός). Ἐµυοῦντο οἱ Μύσται εἰς 
Μικρά καί µετά ἕν ἔτος εἰς Μεγάλα. 
Σπουδαιοτέρα ἡµέρα ἡ ἕκτη καλουµέ-
νη: Ἴακχος µέ ἄγαλµα καί ὕµνους διά 
Κεραµεικοῦ καί Ἱερᾶς Ὁδοῦ εἰς Ἐλευ-
σίνα. 7η: Τελεστήριον, 8η Ἐπιδαύρια, 9η: 
Πληµοχόα. Μέ κλάδους ἐπί κεφαλῆς 
καί ράβδον “Βάκχου” ἀνά χείρας ἔφθα-
ναν εἰς γεφυρισµούς ἐν Ροίτοις (λίµνη 
Κουµουνδούρου). Ταυτοχρόνως ἐγένο-
ντο ἀγῶνες: Ἐλευσίνια. Μέ Θεοδόσιον 
(395-423) παρήκµασαν καί τό 1880 ἤρ-
χησαν ἀνασκαφαί ἐν Ἱερᾶ Ὁδῶ –Ὁ 
Μήλιος ποιητής καί σοφός Διαγόρας, ὁ 
µόνος τολµήσας ἐξειπεῖν (ἀποκαλύψας) 
τά Ἐλευσίνια µυστήρια. Ὅµοιαι µέ Ἐ-
λευσίνια ἦσαν αἱ ἑορταί τῶν Κελεῶν Η-
6-616Α καί Δ 
Ἐλευσινία–ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµητρος, 
δι΄ἤν ἐγράφη Ὁρφικός ὔµνος
Ἐλευσινιάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµη-
τρος
Ἐλευσινίδη –ης (ἡ)
Ἐλευσινίδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἐλευσῖνος, 
τοῦ Κελεοῦ
Ἐλευσινίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµητρος
Ἐλευσίνιον –ίου (τό) –Ἱερόν Δήµητρος 
καί Περσεφόνης, εἰς Ἀκρόπολιν Ἀθηνῶν
Ἐλευσίνιος –ιου (ὁ) –Ὄνοµα µηνός –Ἐ-
πίθετον Διονύσου
Ἐλευσῖνος –ου (ὁ) –Υἱός Ἑρµοῦ καί Δά-
ειρας, θυγατρός τοῦ Ὠκεανοῦ
Ἐλεύσιος –ίου (ὁ)
Ἐλευσίς καί Ἐλευσίνα –ης (ἡ) –Θεότης 
Κρήτης
Ἐλευσίς –ῖνος καί Ἐλευσῖνος –ου (ὁ & 
ἡ) –Ὄνοµα πλοίου –Πατήρ Κελεοῦ καί 
Τριπτολέµου –Υἱός Δάειρας καί Ἑρµοῦ 
–Δῆµος Ἀττικῆς –Κρήνη εἰς εἴσοδο τῶν 

Μεγάλων Προπυλαίων, µέ ὀκτώ κρου-
νούς, Η-17-843Δ
Ἐλευσώ –οῦς (ἡ)
Ἐλεύχεια –ης (ἡ) –Θεσπιάς πού µέ Ἡ-
ρακλήν γεννᾶ
Ἐλευχείας –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους 
Ἐλέφα –ης (ἡ)
Ἐλεφάντα –ης (ἡ)
Ἐλεφαντίδη –ης (ἡ)
Ἐλεφαντίδης –ου (ὁ)
Ἐλεφαντίνη καί Ἐλεφαντίς – (ἡ)
Ἐλεφαντίνη καί Γαλάτεια –ης (ἡ) –καί 
πόλις –Ἐπίθετον Αθηνας, Η-11-723Α
Ἐλεφαντίνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον βασιλέ-
ως Αἰγύπτου
Ἐλεφαντίς –ίδος καί Ἐλεφαντίνη (ἡ) 
–Σύζυγος Δαναοῦ –Ρωµαία, ἰατρός γυ-
ναικολόγος –Συγγραφεύς ποιήτρια, Η-
5-773Α
Ἐλέφας –ντος (ὁ) –Ἐπώνυµον Νικάνο-
ρος Μακεδῶνος
Ἐλεφήνωρ καί Ἐλφήνωρ –ρος (ὁ) –Υἱ-
ός Χαλκώδοντος καί Μελανίππης, ἠγε-
µών Ἀβάντων, ἔγγονος Ἄβαντος ὅν ἀ-
κουσίως ἐφόνευσαν, Η-6-628Δ, Ο.Β.540, 
Δ463
Ἐλέφουσα –σης (ἡ)
Ἑλέφων –νος; (ὁ)
Ἐλέων –νος (ὁ) –Πατήρ Σκαµάνδρου, 
πάππος Σκαµάνδρου, πενθερός Γλαυ-
κίης –Πατήρ Δηιµάχου
Ἐλεών –ῶνος (ὁ) –Δελφός τις, Η-6-628Δ
Ἐλεωνίδη –ης (ἡ)
Ἐλεωνίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Ἑληά –ᾶς (ἡ) –Ἡ µεταµορφωµένη νύµ-
φη Ἀθηνᾶς
Ἕληκις –ιος; (ὁ)
Ἔλθεµος –ου (ὁ) –Ἠγεµών Ἀράβων
Ἐλιάσιβος –ου (ὁ) –Ἱερεύς τις
Ἐλιασοῦ; (ὁ) –Ὁ Σαλαβωνίτης, µέ Ἰα-
σάν υἱοί Ἰωνάθαν
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Ἔλιβος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Βαβυλῶνος
Ἐλιεύς –εως (ὁ) –Υἱός Κηφισσοῦ –Πα-
τήρ ἥρωος Εὐνόστου –Ἐπίθετον Διός ἐν 
Θήβα
Ἐλίζα –ης (ἡ) – (εὐσεβής πρός θεόν) –Ἡ 
Ἐλισάβετ –Μήτηρ Ἰωάννου Προδρόµου 
–Σύζυγος Ζαχαρίου –Δύο ἁγίαι
Ἑλικάµπυξ –κος (ἡ) –Ἐπίθετον Σεµέλης
Ἑλικάν –ᾶνος (ὁ);
Ἑλικάνδρα –ης (ἡ)
Ἑλίκανδρος –ου (ὁ)
Ἑλικάουσα –σης (ἡ)
Ἑλικάων –νος (ὁ) –Ὁ Ρηγῖνος, Πυθαγο-
ρικός νοµοθέτης, φιλόσοφος –Γαµβρός 
Πριάµου –Υἱός Ἀντήνορος, Ο.Γ.123, Η-
16-499Δ
Ἕλικες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Ἑλίκη –ης (ἡ) – (ἑλισσοµένη) –Θυγάτηρ 
Δαναοῦ –Θυγάτηρ Ὠλένου –Θυγάτηρ 
Σελίνοῦ(ντος), συζύγου Ἴωνος, ἔδωσε 
ὄνοµα εἰς πόλιν Ἑλίκην –Θυγάτηρ Λυ-
κάονος, τήν ἠράσθη ὁ Ζεύς καί ἡ Ἥρα 
µετεµόρφωσε εἰς ἄρκτον –Τροφός Διός 
ἀναθρέψασα µετά Ἀµαλθείας καί Αἴγης 
τόν θεόν), Β575, Θ203, Α-Θ-18Α, Η-5-773 
Α, Η-9-1135Α, Η-15-542Δ, Η-18-948Δ
Ἑλίκιν –ου (ἡ)
Ἑλικίς –ίδος (ἡ)
Ἑλικιστριανή –ῆς (ἡ)
Ἑλικιστριανός –ου (ὁ) –Παραπόταµος, 
Χείµαρρος
Ἑλικίουσα –σης (ἡ)
Ἑλικίων –νος (ὁ) –Ἀντιοχεύς
Ἑλικοβλέφαρος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀ-
φροδίτης = Ἐπίθετον Μαίης µέ συνώνυ-
µον: Οὐρεία
Ἑλικοβόστρυχοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον 
Μουσῶν
Ἑλικοδρόµος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Σε-
λήνης µέ συνώνυµον: Ἀστράρχη
Ἑλικοπέταλος –ου (ὁ) –Επίθετον Διονύ-
σου

Ἑλικόπλοκος καί Ἑλινότροπος –ου (ἡ) 
–Ἐπίθετον Ἶσιδος µέ συνώνυµον: Βριθο-
µένα
Ἐλικούµ; (ὁ) –Πραγµατικόν ὄνοµα εὐ-
αγγελιστοῦ Λουκᾶ καί Ἕλληνος, ἰατρο-
φιλοσόφου καλουµένου 
Ἑλίκουσα –σης (ἡ)
Ἑλικοῦσα –σης (ἡ)
Ἑλικώ –οῦς (ἡ)
Ἑλικώδη –ης (ἡ)
Ἑλικώδης –ους (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης 
µέ συνώνυµον: Τρίπλευρος
Ἑλικών ἤ Ἐνιππεύς ἤ Δισαύλης ἤ 
Βαφύρας ἤ Ποτόκι (ὁ) –Ποταµός
Ἑλικών ή Ποτόκι (ὁ) –Μικρός ποταµός 
Μακεδονίας –Ποταµός, ὁ µετέπειτα Βα-
φύρας. Εἰς τοῦτον ἀπέπλυναν αἰ µαινά-
δαι χείρας, µετά σφαγήν Ὀρφέως –Ἀ-
δελφός Κιθαιρῶνος (µυθικοῦ βασιλέως) 
–Ὁ Δίσαυλος, πρώην Ἑλικών, µετέπειτα 
Βαφύρας καί σήµερον Ποτόκι Α-Θ-20Δ, 
Η-7-587Δ, 1155Δ, Η-10-704Α, Η-11-247Α
Ἑλίκων –νος (ὁ) –Κυζικηνός φιλόσοφος
Ἑλικωνιάδα –ης (ἡ) –Μοῦσα ἐν Ἑλικῶ-
νι, Α-Θ-20Δ
Ἑλικωνιάδες καί Ἑλικωνίδες –ων (οἱ) 
–Ἐπίθετον Μουσῶν
Ἑλικώνιαι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Ἑλικωνιανή –ῆς (ἡ)
Ἑλικωνιανός –οῦ (ὁ)
Ἑλικωνιάς –αδος (ἡ) –Γυνῆς ὄνοµα 
–Μοῦσα Ἑλικῶνος
Ἑλικωνίδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Ἑλικώνιος –ιου (ὁ) –(πολυµήχανος) –Σο-
φιστής –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ –Ἐπίθετον Πο-  
σειδῶνος µέ συνώνυµον: Ἄναξ –Βυζα_ 

ντινός σοφιστής –Χρονικογράφος –Διά-
σηµος ὑφαντής –Υἰός Ἀκεσέως ἤ Ἀκεσοῦ 
–Ἀστρονόµος –Μαθηµατικός –Προβλέ-
ψας σεισµόν, Ο.Ι.Υ.404, Α-Θ-21Α
Ἑλικωνίς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Θεσπίου 
καί Ἱπποκρήνης πού µέ Ἡρακλήν γεν-
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να Φαλίαν –Χριστιανικόν –Μάρτυς –Ἐ-
πίθετον Μούσης, Η-6-635Δ
Ἑλικωνίχα –ης (ἡ)
Ἑλικώνιχος –ου (ὁ)
Ἑλικώπα –ης (ἡ)
Ἑλικώπιδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Ἑλικῶπις –ιδος (ἡ) –Μοῦσα –Νύµφη –
Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Θέτιδος 
µέ συνώνυµον: Νηρηίνη –Ἐπίθετον Σε-
λήνης
Ἑλίκωπος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀνταύγους
Ἑλίκωρος –ου (ὁ) = Elikyra εἰς Ἀραουκα-
νικήν
Ἐλιλανή –ῆς (ἡ)
Ἐλιλανός –ου (ὁ) –Ὄνοµα –Ἑβραϊκή ἐπί-
κλησις
Ἔλιµα –µείης (ἡ)
Ἑλιµιώτα –ιδος (ἡ) –Ὄνοµα φάλαγγος 
Μακεδόνων
Ἕλιµος –ου (ὁ) –Κένταυρος
Ἕλινις –ιος; (ὁ)
Ἑλινοφόρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Ἐλινύµενος –ου (ὁ) –Προσωνύµιον Διός
Ἕλιξ –κος (ὁ) –Ἀντί Fέλιξ –Υἱός Λυκάο-
νος –Ἐραστής Ἑρπυλλίδος –Ἐπίθετον 
Κρόνου
Ἑλιξία –ης (ἡ)
Ἑλιξίας –ίου (ὁ)
Ἑλιξόπορος καί Ἑλιξίπορος –ου (ὁ & 
ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Ἕλιξος –ου (ὁ) –Ποταµός –Μεγαρεύς 
–Χῖος –Πατήρ Ἀµφιχάρους Ἀχαρνέως 
–Στρατηγός
Ἑλιξῶ –οῦς (ἡ)
Ἔλιος –ου (ὁ) –Υἱός Περσέως, οἰκίσας 
τήν πόλιν Ἕλος, Α-Θ-23Δ
Ἐλιπεύς καί Ἐνιπεύς –εως (ὁ) –Ὁ ὡραι-
ότερος τῶν ποταµίων θεῶν ὅν ἠγάπησε 
ἡ Τυρώ, Η-6-639Δ
Ἐλισάβετ (ἡ) –Χριστιανικόν 

Ἐλισαῖα –ης (ἡ)
Ἐλισαῖος –ου (ὁ) –Εὐνοῦχος
Ἐλισεύς –εως (ὁ) –Ποταµός Θεσσαλίας
Ἐλισοῦς –ντος (ὁ ) –Ποταµός Ἤλιδος
Ἐλισσά καί Ἐλίσσα καί Ἔλισσα (ὁ) –
Προπάτωρ Σικελῶν –Φοινικικόν ὄνοµα 
Διδοῦς
Ἐλίσσα ἤ Θειοσσώ ἤ Ἄννα ἤ Διδώ –οῡς 
(ἡ) –Μεγάλη Σίβυλλα, Α-Γ-570Α
Ἐλισσαῖα –ης (ἡ)
Ἐλισσαῖος –ου (ὁ) –Προφήτης Ἰουδαῖος, 
µαθητής καί Διάδοχος προφήτου Ἡλιοῦ, 
ἐξ οὗ ἔλαβεν τήν Μηλωτήν του (δέρµα 
προβάτου), ἐχώρησε τά ὕδατα Ἰορδάνου 
καί ἐπέρασε. Ἔκαµε πολλά θαύµατα, 
(λέγουν!) ὡς καί ἀνάστασιν υἱοῦ χήρας 
Σουναµίτιδος –Καί χριστιανικόν
Ἑλισσόµενος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελί-
οιο –Ἐπίθετον Οὐρανοῦ
Ἐλισσών καί Ἔλισα καί Ἐλισών καί 
Ἐλισσοῦς –ντος (ὁ) –Ποταµός Ἀρκαδίας 
ἤ Ἤλιδος, Η-6-639Δ
Ἐλισσών –ῶνος (ὁ) –Σήµερον Δαβίας 
–Παραπόταµος Ἀλφειοῦ, Η-6-644Α
Ἑλίσσων –ντος; (ὁ) –Πλουτώνιος –Ἐπί-
θετον Ἅδου –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθε-
τον Ἠελίοιο
Ἑλιχρύση –ης (ἡ) –Νύµφη
Ἑλίχρυσος –ου (ὁ)
Ἐλκεχίτουσα –σης (ἡ)
Ἐλκεχίτων –νος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµι-
δος –Ἐπίθετον Ἄττιδος
Ἕλκη –ης (ἡ)
Ἕλκης –ου (ὁ)
Ἑλκίας –ίου (ὁ)
Ἑλκοµένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Χαρύβδε-
ως µέ συνώνυµον: Κελαινή
Ἑλκόµενος –ου (ὁ)
Ἕλκουσα –σης (ἡ)
Ἕλκων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Ἕλλᾶ –ης (ἡ)
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Ἑλλαγόρα –ης (ἡ)
Ἑλλαγόρας –ου (ὁ)
Ἑλλάδα –ας (ἡ) –Ἀναφέρει Παυσανίας
Ἑλλαδαῖα –ης (ἡ)
Ἑλλαδαῖος –ου (ὁ) –Τέσσαρες ἅγιοι, 
ὅσιοι, µάρτυρες Ὀρθοδοξίας, Α-Θ-31Δ
Ἑλλαδία –ης (ἡ) –Εἰς ἐπίγραµµα
Ἑλλαδίη –ης (ἡ) –Χορεύτρια Βυζαντίς
Ἑλλάδιος –ίου (ὁ) –Γραµµατικός Ἀλε-
ξανδρινός –Χριστιανικόν –Ἐπίσκοπος 
–Λόγιος –Ἀπό Ἀντινοούπολη, Α-Θ-31Δ, 
Η-8-566Α, Η-12-214Α   
Ἑλλαδίς –ίδος; (ἡ)           
Ἑλλαµένη –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἀνταίου
Ἑλλαµένης –ου (ὁ)
Ἕλλαν –νος (ὁ)
Ἑλλάνα –ης (ἡ)
Ἑλλάνδρα –ης (ἡ)
Ἔλλανδρος –ου (ὁ)
Ἑλλανεύς –εως (ὁ)
Ἑλλανία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Αθηνας
Ἑλλανίας –ίου (ὁ)
Ἑλλανίδα –ης (ἡ)
Ἑλλανίδας –αο (ὁ)
Ἑλλανίκη καί Λανίκη –ης (ἡ) –(φωτι-
σµένη) –Τροφός Μεγάλου Ἀλεξάνδρου 
–Ἀδελφή στρατηγοῦ Κλείτου, Α-Θ-32Α, 
Η-10-840Δ
Ἑλλάνικος –ου (ὁ) –(φωτισµένος) –Μι-
λήσιος ἱστορικός –Ὁ Μυτιληναῖος, Λέ-
σβιος, υἱός Ἀνδροµένους, ἱστορικός 
–Ἱστοριογράφος –Λεπρεάτης ὀλυµπιο-
νίκης εἰς πυγµήν παίδων –Υἱός Ἀλκαί-
νου –Υἱός Αἰόλου –Γραµµατικός –Μυτι-
ληναῖος λογογράφος –Διθυραµβοποιός
Ἑλλάνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθ. Διός, Α-Θ-32Δ
Ἑλλανίουσα –σης (ἡ)
Ἑλλανίππη –ης (ἡ)
Ἑλλάνιππος –ου (ὁ)
Ἑλλανίς –ίδος (ἡ) –Ἐκ Λέσβου, ὑπόδειγ-
µα πίστεως συζυγικῆς

Ἑλλανίχα –ης (ἡ)
Ἑλλάνιχος –ου (ὁ)
Ἑλλανίων –νος (ὁ)
Ἑλλανοκράτεια –ης (ἡ)
Ἑλλανοκράτεις –ειος (ὁ)
Ἑλλανοκράτης –ου (ὁ) –Λαρισσαῖος
Ἑλλανοκρίτα –ης (ἡ)
Ἑλλανόκριτος –ου (ὁ)
Ἑλλανοµάχα –ης (ἡ)
Ἑλλανόµαχος –ου (ὁ) 
Ἑλλάνος καί Βελχάνος καί Γελχάνος 
–ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἑλλανοστράτη –ης (ἡ)
Ἑλλανόστρατος –ου (ὁ)
Ἑλλάνωρ –ρος (ὁ) –Βασιλεύς Ἄργους
Ἐλλαπώ –οῦς (ἡ) 
Ἑλλάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης 
–Μήτηρ Γοργίωνος Ἐρετριέως
Ἐλλέπορος –ου (ὁ) –Ποταµός κάτω Ἰτα-
λίας
Ἐλλερεφόντης καί Βελλερεφόντης –ου 
(ὁ) –(ὁ φονεύσας Βέλλερον)
Ἕλλη –ης (ἡ) –(φωτεινή, λάµπουσα ἀπό 
ὡραιότητα) –Θεότης ἀστραπῆς –Θυγά-
τηρ Ἀθάµαντος (βασιλέως Ὀρχοµενοῦ) 
καί Νεφέλης, πρώτης συζύγου –Ἀδελ-
φή Φρίξου, ἐξ ἧς ὁ Ἑλλήσποντος. Ἀθα-
µαντίς τό ἐπώνυµον –Μήτηρ γίγαντος 
Ἄλµωπος –Ἐγγονή Αἰόλου –Θυγάτηρ 
Ξούθου υἱοῦ Ἕλληνος, Α-Θ-35Δ, Η-9-531 
Δ, Η-18-379Α
Ἑλλῆ –ῆς (ἡ)
Ἔλληλα –ης (ἡ)
Ἔλληλος –ου (ὁ)
Ἕλλην –νος (ὁ) – (Φωτεινός νοῦς) –Πα-
τήρ Ἀθάµαντος –Υἱός Δευκαλίωνος (υἱ-
οῦ Προµηθέως) καί Πύρρας (θυγατρός 
Ἐπιµηθέως) –Ἥρως ἐπώνυµος τῶν Ἑλ-
λήνων. Μέ νύµφη Ὀρσηϊδα ἀποκτᾶ: Δῶ-
ρον, Ξοῦθον, Αἴολον (καί Ξενοπάτρα) εἰς 
οὕς διένειµεν χώραν ὀνοµάσας κατοί-
κους Ἕλληνες, πρώην Γραικούς –Υἱός 
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Διός καί Πύρρας –Υἱός Δορίππης καί 
Διός –Υἱός Προµηθέως, ἀδελφός Δευκα-
λίωνος –Πατήρ Φιλήτης, Α-Θ-36Δ, Η-7-
1158Δ, Η-15-542Α, Η-18-200Δ
Ἑλληνᾶ –ῆς; (ἡ)
Ἑλληνᾶς –ᾶ (ὁ)
Ἑλληνία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς, προ-
στάτιδος Ἑλλήνων, Α-Θ-37Α
Ἑλληνίας –ίου (ὁ)
Ἑλληνίδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν 
µέ συνώνυµον: Ἑλικωνίδες
Ἑλληνίζουσα –σης (ἡ)
Ἑλληνίζων –ντος (ὁ) –Η-5-932Α 
Ἑλλήνιος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἑλληνίς –ιδος (ἡ) –Ὄνοµα Λεσβίας τινός, 
φίλης Χαράξου, ἀδελφοῦ Σαπφοῦς
Ἑλληνοκράτεια –ης (ἡ)
Ἑλληνοκράτης –ου (ὁ)
Ἑλλησποντία –ης (ἡ) –Μάντισσα Τρω-
άς, ἐποχῆς Σόλωνος
Ἑλλησποντιανή –ῆς (ἡ)
Ἑλλησποντιανός (ὁ)
Ἑλλησπόντιος –ου (ὁ)
Ἑλλήσποντος –ου (ὁ) –Ζευχθεῖς δύο φο-
ρᾶς µέ γεφύρας ὑπό Δαρείου
Ἑλλίας –ίου (ὁ)
Ελλιµενία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἰνοῦς
Ἐλλιµένιος –ου (ὁ)
Ἐλλόγιµος – ου (ἡ) –Πλαστόν Βυζαντι-
νῶν διά Ἀθηναΐδαν, θυγατέραν Λεοντί-
ου, φιλοσόφου Ἀθηναίου, ὡς καί τό: Φι-
λοεπής
Ἑλλοδάµα –ης (ἡ)
Ἑλλοδάµας –αντος (ὁ)
Ἑλλοδάµεια –ης (ἡ)
Ἑλλόδαµος –ου (ὁ)
Ἑλλόθεµις –ιδος (ὁ & ἡ) 
Ἑλλοµένη –ης (ἡ) 
Ἑλλοµένης –ους (ὁ)
Ἑλλοοίκη καί Ἐλλοοίκη –ης (ἡ) 

Ἑλλόοικος –ου καί Ἐλλόοικος –ου (ὁ)
Ἐλλοπία –ης (ἡ) –Ὄνοµα χώρας
Ἐλλοπίδα –δης (ἡ)
Ἐλλοπίδας –αο καί Ἐλλοπίδης –ου (ὁ) 
–Συρακούσιος 
Ἐλλοπίδη –ης (ἡ)
Ἐλλοπίδης –ου (ὁ)
Ἐλλόπιος καί Ἐλλοπίων –νος (ὁ) 
Ἐλλοπίουσα –σης (ἡ)
Ἐλλοπίων –νος (ὁ) –Σωκρατικός φιλό-
σοφος –Πεπαρήθιος φιλόσοφος
Ἑλλός καί Ἕλλος καί Σέλλος καί Σελ-
λός –ου (ὁ) –Φονευθείς ὑπό Εὐρυπύλου
Ἕλλος –ου (τό;) –Ο.Β.584, 594 
Ἑλλότια –ης (ἡ)
Ἑλλότιος –ίου(ὁ) 
Ἑλλοφίλη –ης (ἡ) 
Ἑλλόφιλος –ου (ὁ)
Ἑλλοφόνος –ου καί Εὔσκοπος (ἡ) –Ἐ-
πίθετον Βριτοµάρτιος µέ συνώνυµον: 
Γορτυνίς –Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον 
Ἀρτέµιδος
Ἔλλοψ –πος (ὁ) –Υἱός Ἴωνος
Ἐλλύµια –ίης (ἡ)
Ἐλλύµιος –ίου (ὁ)
Ἔλλωρις –ιος (ὁ) –Πυθαγόριος φιλόσο-
φος
Ἑλλωτία καί Ἑλλωτίς –ιδος (ἡ) –Ἐπί-
θετον Ἀθηνᾶς
Ἑλλώτια –ίων (τά) –Ἑορτή Εὐρώπης ἐν 
Κρήτη –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς ἐν Κορίνθω
Ἑλλωτίς –ιδος (ἡ) –Ὄνοµα Εὐρώπης πα-
ρά Κρητῶν, ἐορταζόντων τά “Ἐλλώτια” 
–Ἐπώνυµον Ἀθηνᾶς –Κρητική θεότης 
ταυτιζοµένη µέ Ἀθηνάν, Α-Θ-47Α
Ἔλνη –ης (ἡ)
Ἔλνης –ου ἤ –ητος; (ὁ) –Βασιλεύς Ἀρ-
καδίας
Ἑλξίππα –ης (ἡ)
Ἕλξιππος –ου (ὁ)
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Ἑλορίς καί Έλωρις –ιος (ὁ) –(κατά Ἵπ-
πωνα)
Ἑλορίς –ίδος (ἡ) –Σαµία µαθηµατικός, 
γεωµέτρης µαθήτρια Πυθαγόρου
Ἕλος –ου (ὁ)
Ἐλουλαῖα –ης (ἡ)
Ἐλουλαῖος –ου (ὁ) –Ἡρωϊκός βασιλεύς 
Ταύρου, καταναυµαχήσας στόλον Ἀσσυ-
ρίων, Η-6-775Α 
Ἐλουσία –ης (ἡ) –Ἄρτεµις παρά Ἐφεσί-
οις
Ἐλούσιος –ίου (ὁ)
Ἐλοχίµ; (ὁ) –(κριτής) –Ἑβραϊκόν
Ἐλπαγόρα –ης (ἡ)
Ἐλπαγόρας –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος, Ἰσαῖος 
ἐξεφώνησεν λόγον
Ἐλπαρέτη –ης (ἡ)
Ἐλπάρετος –ου (ὁ)
Ἐλπᾶς –ᾶ (ὁ)
Ἐλπέα –ης (ἡ)
Ἐλπέας –ου (ὁ) 
Ἐλπένεικα –ης (ἡ)
Ἐλπένεικος –ου (ὁ) –Ἥρως
Ἐλπενίκα –ης (ἡ) 
Ἐλπενίκης –ου (ὁ)
Ἔλπη –ης καί Ἐλπώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ 
Κύκλωπος Πολυφήµου ἀγαπήσασα Λά-
ϊον, σύντροφον Ὀδυσσέως, ὅν ἠκολού-
θησε. Οἱ Λαιστρυγόνες ἐπανέφεραν εἰς 
Κύκλωπαν
Ἐλπήνωρ –ρος (ὁ) –Σύντροφος  Ὀδυσσέ-
ως. Ἄν καί ἄταφος εὑρίσκεται ἀνάµεσα 
στίς “σκιές” τοῦ Ἅδου, Ο.Ο.Λ51,57, Κ552, 
Α-Θ-53Α, Η-14-882Α
Ἔλπηρα –ης (ἡ)
Ἔλπηρος –ου (ὁ)
Ἐλπία –ης (ἡ)
Ἐλπίας –ου (ὁ) –Ρόδιος
Ἐλπιάς –άδος (ἡ)
Ἐλπιγένεια –ης (ἡ)

Ἑλπιγένη –ης (ἡ) 
Ἐλπιγένης –ους (ὁ)
Ἐλπίδα –ης (ἡ) 
Ἐλπιδᾶς –ᾶ (ὁ)
Ἐλπίδες –ων (οι) –Μέ ἐπίθετα: Ἐλαφραί, 
Ἑταίρα Τύχης, Κουφόταται µέ συνώνυ-
µον: Ἐλαφραί
Ἐλπιδηφόρα –ης (ἡ)
Ἐλπιδηφόρος –ου (ὁ)
Ἐλπιδία –ης (ἡ) –Μήτηρ Λικυνίου
Ἐλπιδιανή –ῆς (ἡ)
Ἐλπιδιανός –οῦ (ὁ) 
Ἐλπίδιος –ου (ὁ) –Ἅγιος –Μάρτυς –Ἱερα-
πόστολος –Ἱατρός, Α-Θ-53Α
Ἐλπιδίουσα –σης (ἡ)
Ἐλπίδις –ιος (ὁ)
Ἐλπιδίων –νος (ὁ)
Ἐλπιδοδώτη –ης (ἡ)
Ἐλπιδοδώτης –ου (ὁ) –Συνώνυµον: Εὔ-
λαλος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
Ἐλπιδότη –ης (ἡ) –Γυνή τις 
Ἐλπίδοτος –ου (ὁ)
Ἐλπιδοῦς –οῦντος (ὁ)
Ἐλπιδοφόρος –ου (ὁ) – (ὁ δίδων ἐλπίδας) 
–Χριστιανικόν –Μάρτυς
Ἐλπιδῦς –υος (ὁ)
Ἐλπιδώ –οῦς (ἡ) –Γυνή ἐν Λυκία
Ἐλπίζουσα –ης (ἡ)
Ἐλπίζων –ντος (ὁ)
Ἐλπικράτη –ης (ἡ)
Ἐλπικράτης –ητος (ὁ) 
Ἐλπίνα –ης (ἡ)
Ἐλπίνας –αντος (ὁ)
Ἐλπινείκη –ης καί Ἐλπινίκη –ης (ἡ) – 
(Ἐλπίς τῆς νίκης) –Ἑτεροθαλῆς ἀδελφή 
Κίµωνος, θυγάτηρ Μιλτιάδου –Σύζυγος 
Καλλίου –Ἐρωµένη Πολυγνώτου
Ἐλπίνεικος καί Ἐλπίνικος –ου (ὁ) –Ἀθη-
ναῖος ἀγγειοπλάστης 
Ἐλπίνη –ης (ἡ)
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Ἐλπίνης –ητος (ὁ) –Ἀθηναῖος Ἄρχων 
–Υἱός Ἐλπινίκου Ἀλαιεύς
Ἐλπινίκα –ης (ἡ)
Ἐλπινίκη –ης (ἡ) –Ἀδελφή Κίµωνος, Α-
Θ-53Α, Η-9-968Δ, Η-15-752Δ, Η-10-717Δ
Ἐλπινίκης –εος (ὁ) 
Ἐλπίνικος καί Ἐλπῖνος –ου (ὁ) 
Ἐλπῖνος –ου (ὁ)
Ἔλπιος –ίου (ὁ) –Γραµµατεύς µέ δοῦλον 
Ἀτρόµητον
Ἔλπις –ιδος (ὁ) –Ἀθηναῖος
Ἐλπίς –ίδος (ἡ) –Χριστιανικόν –Ἁγία 
–Μαρτύρησε µετά µητρός Σοφίας καί 
ἀδελφῶν Πίστεως καί Ἀγάπης –Θεά –
Μήτηρ Χρυσεϊδος –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
–Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐρωµένη Ρουφίνου 
–Σύζυγος Ἠρώδου, µήτηρ Σαλώµης 
–Θεότης προσωποποίησις Ἐλπίδος. Μέ 
Τύχη καί Εἰρήνη τέκνα Πίστεως ἤ Διός, 
Α-Θ-53Α, Η-15-401Α
Ἐλπίς καί Ζωογόνος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον 
Θαλυσιάδος µέ συνώνυµον: Δρεπανη-
φόρος
Ἔλπιστη –ης (ἡ)
Ἔλπιστος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος, Ἀναγυρά-
σιος
Ἐλπιστώ –οῦς (ἡ)
Ἐλπιτύχη –ης (ἡ)
Ἐλπιτύχης –ητος (ὁ)
Ἐλπιωνιανή –ῆς (ἡ)
Ἐλπιωνιανός –ου (ὁ)
Ἔλπουσα –σης (ἡ)
Ἔλπων –ν(τ)ος (ὁ) –Η-16-499Δ
Ἑλωρίππη –ης (ἡ)
Ἐλώριππος –ου (ὁ)
Ἐλυγεύς –εως (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ἐλύµα –ης (ἡ)
Ἐλυµαῖα –ης (ἡ)
Ἐλυµαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἐλυµαῖτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµι-
δος

Ἐλύµας –αντος (ὁ) –Βασιλεύς Τυρρηνί-
ας, Πράξεις Ι’Γ’8
Ἐλυµία –ης (ἡ) –Α-Θ-55Α
Ἐλύµιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Αἰανοῦ, ἰδρυ-
τοῦ Αἰανῆς
Ἐλυµιώτις –ιδος (ἡ)
Ἐλυµνία –ης (ἡ)
Ἐλύµνιος –ίου καί Ἀλύµνιος (ὁ) –Ἐπί-
θετον Ποσειδῶνος ἐν Λέσβω
Ἔλυµος –ου (ὁ) –Υἱός Πριάµου –Υἱός 
Ἀγχίσου –Πατήρ Αἰανοῦ –Τρώς φυγάς 
–Κένταυρος, Α-Θ-55Δ
Ἔλυρα –ης (ἡ)
Ἔλυρος –ου (ὁ)
Ἐλύτιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Ἐλφήνωρ καί Ἐλεφήνωρ –ρος (ὁ) –Η-
6-628Δ
Ἐλχάνος καί Βελχάνος καί Γελχάνος 
–ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός 
Ἐλωαῖα –ης (ἡ)
Ἐλωαῖος –ου (ὁ)
Ἔλωνος –ου (ὁ) 
Ἐλωός –ου καί Ἐλῶος (ὁ) –Ἐπίθετον 
Ἡφαίστου παρά Δωριεύσιν
Ἐλωρεύς –εως (ὁ) –Υἱός Ἡφαίστου
Ἑλωρίππη –ης (ἡ)
Ἑλώριππος –ου (ὁ) –Πυθαγορικός φιλό-
σοφος 
Ἕλωρις καί Ἐλορίς –ιδος (ὁ & ἡ) –Σά-
µια, –Πυθαγορίς φιλόσοφος –Συρακού-
σιος, Η-16-499Α
Ἔλωρος καί Ἕλωρος (ὁ) –Ποταµός –Υἱ-
ός Ἵστρου, Η-6-781Δ, 782Α, 
Ἐµάθεια καί Ἡµάθεια καί Θέρµη καί 
Θεσσαλονίκη καί Ἁλία –ης (ἡ) –Πόλις, 
Η-7-538Δ
Ἐµάθιον –ίου (ἡ)
Ἐµανουήλ; (ὁ) –(µεθ΄ὑµῶν ὁ Θεός)
Ἐµαύτα –ης (ἡ)
Ἐµαυτίουσα –σης (ἡ)
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Ἐµαυτίων –νος (ὁ) –Ἀρκάς τίς (Θελφού-
σιος) –Ὀλυµπιονίκης εἰς στάδιον παίδων
Ἔµαυτος –ου (ὁ)
Ἐµαυτός –ου (ὁ)
Ἐµβάδα –δης (ἡ)
Ἐµβάδας καί Ἄνυτος –ου (ὁ) – (παπου-
τσάνθρωπος) –Πλαστόν ὄνοµα Θεοπό-
µπου, πρός Ἄνυτον 
Ἐµβάρη –ης (ἡ)
Ἐµβάρης –ους (ὁ)
Ἔµβαρος καί Βάρος –ου (ὁ) –Ἔµβαρος 
εἰµί καί ἔµβαρος εἶ (πανούργος ἤ ἀνόη-
τος;) Α-Θ-58Α
Ἐµβάς –δος (ὁ) –Ἀρχηγός Ἀρµενίων 
Ἐµβάσια –ης (ἡ) 
Ἐµβασιλεύουσα –ης (ἡ)
Ἐµβασιλεύων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Πο-
σειδῶνος µέ συνώνυµον: Κρονίδης
Ἐµβάσιος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος, Α-Θ-58Α
Ἐµβασίχυτρος καί Ἐµβασίτρυχος –ου 
(ὁ) –(ὁ ἐµβαίνων εἰς χύτραν) –Ὄνοµα 
βατράχου εἰς βατραχοµυοµαχίαν, Η-4-
258Α
Ἐµβατεύουσα –σης (ἡ)
Ἐµβατεύων –ντος (ὁ) –(συχνάζων) Συ-
νώνυµον: Θυµβραῖος –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος –Ἐπίθετον Πανός 
Ἐµβεβαυῖα –ης (ἡ) – Ἐπίθετον Ἥρας µέ 
συνώνυµον: Πότνια
Ἐµβεβώς –ώτος (ὁ) – (ὁ βαίνων ταχέως) 
–Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Ἐµβίανη –ης (ἡ)
Ἐµβίανος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Ἔµβιος –ου (ὁ)
Ἐµβίσαρος καί Ἀβισάρης –ου (ὁ) –Βα-
σιλεύς Ἰνδός
Ἔµβροτος –ου (ὁ & ἡ)
Ἐµβύθιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος µέ συνώνυµον: Κρονίων –Ἐπίθετον 
Διός

Ἐµεσηνή –ῆς (ἡ)
Ἐµεσηνός –ου (ὁ) –Α-Θ-42Δ
Ἐµίνατος –ου (ὁ)
Ἐµιναύτα –ης (ἡ) 
Ἐµίναυτος –ου (ὁ)
Ἐµίσαθις –ιος (ὁ)
Ἐµµανουήλ (ὁ) –(ἀπεσταλµένος τοῦ 
Θεοῦ, ἤ µεθ΄ἡµῶν ὁ Θεός) –Ὄνοµα Χρι-
στοῦ –Χριστιανικόν
Ἐµµέλεια –ης (ἡ) –Μήτηρ Μεγ. Βασι-
λείου, ἐπισκόπου Καισαρείας ἐκ Βασι-
λείου
Ἐµµέλης –ου (ὁ)
Ἐµµένη –ης (ἡ)
Ἐµµένης –ους (ὁ) 
Ἐµµενίδα –δης (ἡ)
Ἐµµενίδας –αο (ὁ) –Δελφός τις
Ἐµµενίδη –ης (ἡ)
Ἐµµενίδης –ου (ὁ) –Υἱός Τηλεµάχου 
–Ἄλλος, Α-Θ-71Α 
Ἐµµίδωρη –ης (ἡ)
Ἐµµίδωρος –ου (ὁ)
Ἔµµονη –ης (ἡ)
Ἐµµονίς –ιδος (ἡ)
Ἔµµονος –ου (ὁ) –Πατήρ Θεοπόµπου
Ἐµµορος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Εὖρου
Ἐµµοχάρης –ους (ὁ) –Ἀργεῖος
Ἔµµωρος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Σικίµου, 
φονευθείς ὑπό υἱῶν Ἰακώβ, ὡς ἀτιµάσας 
τήν ἀδελφήν των, Δείναν, Η-6-812Δ
Ἐµπέδδεις –ειος (ὁ)
Ἐµπέδδης –ου (ὁ) 
Ἐµπεδδίουν –ούννειος (ὁ) 
Ἐµπεδδίχα –ης (ἡ) 
Ἐµπέδδιχος –ου (ὁ)
Εµπεδής –ους (ὁ) –(γάµορος = γήµορος = 
Ὁ ἔχων µερίδιόν τι Γῆς) –Ἐπίθετον Ἅδου 
Ἐµπεδία –ης (ἡ) 
Ἐµπεδίας –ίου (ὁ) –Λακεδαιµόνιος 
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Ἐµπεδίουν –ούνειος (ὁ) –Υἱός Οἰνίχειος 
Ἐµπεδίουσα –σης (ἡ)
Ἐµπεδίχουσα –σης (ἡ)
Ἐµπεδίχων –νος (ὁ)
Ἐµπεδίων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος –Σελινού-
ντιος –Ἀδελφός Ἐπιγένους, υἱός Ὁµή-
ρου
Ἐµπεδιώνδα –δης (ἡ)
Ἐµπεδιώνδας –ου (ὁ)
Ἐµπεδοδώρα –ης (ἡ)
Ἐµπεδόδωρος –ου (ὁ) 
Ἐµπεδόκλεια –ης (ἡ) 
Ἐµπεδοκλεῖς –εῖος (ὁ)
Ἐµπεδοκλῆς –εους (ὁ) –(ὁ ἔχων στα-
θεράν δόξαν) –Ὁ Ἀκραγαντῖνος Ὀλυ-
µπιονίκης εἰς κέλητα –Προιπποκράτειος 
ἰατρός διατυπώσας, πώς ὁ ὁµφάλιος 
λῶρος, διαθέτει δύο ἀρτηρίας καί δύο 
φλέβας. Ἄρα ἐγνώριζαν οἱ ἀρχαίοι πώς 
θα ἐτρέφετο µέσω τοῦ πλακοῦντος –Ἰ-
ατροφιλόσοφος –Φιλόσοφος Προσω-
κρατικός –Υἱός Ἀρχινόµου –Δάσκαλος 
Γοργίου, Ταίου, Πώλου –Καταγόµενος 
ἐξ Ἀκράγαντος, υἰός Μέτωνος, Πυθαγο-
ρικός φιλόσοφος γνωστός ὡς Κωλυσα-
νέµας ἤ Ἀλεξανέµας, φυσικός, ἐποποιός, 
µάντις, ἰατρός –ἜγγονοςἘµπεδοκλέους 
νικητοῦ Ὀλυµπίας –Ὁ υἱός του, ὀλυµπι-
ονίκης εἰς πάλην –Μάντις –Γόης –Θαυ-
µατοποιός (ἀναστήσας γυνήν µετά τρι-
άκοντα ἡµέρας καί ἄλλα θαύµατα) ὅπως 
καί ὁ Ἐπιµενίδης Κρητικός καί Ἄβαρις 
Ὑπερβόρειος, ἀλλά καί ὁ Ὀρφεύς, ὁ Ἀ-
πολλώνιος ὁ Τυανεύς –Θυγατριδοῦς 
τραγικός, Α-Θ-74Α, Η-6-814Δ, 815Α, Η-7-
571Α, καί Δ, Η-17-132Δ
Ἐµπεδόκλια –ης (ἡ)
Ἐµπεδοκλίδα –ης (ἡ)
Ἐµπεδοκλίδας –αο (ὁ)
Ἐµπεδοκράτη –ης (ἡ)
Ἐµπεδοκράτης –ου (ὁ) –Ὀπαδός Διονύ-
σου
Ἐµπεδόµητη –ης (ἡ)

Ἐµπεδοµήτης –ου (ὁ)
Ἐµπεδοµήτης –ου (ὁ)
Ἐµπεδόµητις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀνά-
γκης
Ἐµπεδονίκα –ης (ἡ)
Ἐµπεδονίκη –ης (ἡ) 
Ἐµπεδόνικος –ου (ὁ)
Ἐµπεδοξένα –ης (ἡ)
Ἐµπεδόξενος –ου (ὁ)
Ἐµπεδοσθένη –ης (ἡ)
Ἐµπεδοσθένης –ους (ὁ) 
Ἔµπεδος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος –Συβαρίτης 
Πυθαγόρειος –Στωϊκός συγγραφεύς ἀ-
ποµνηµονευµάτων, Η-16-499Α
Ἐµπεδοστράτη –ης (ἡ)
Ἐµπεδόστρατος –ου (ὁ)
Ἐµπεδοτίµη –ης (ἡ)
Ἐµπεδότιµος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς –Ἄλ-
λος
Ἐµπεδοττίς –ιδος (ἡ) –Γυνή ἐκ Λειβα-
δείας
Ἐµπέδουσα –ης (ἡ)
Ἐµπεδόφρουσα –σης (ἡ)
Ἐµπεδόφρων –νος (ὁ)
Ἐµπεδώ καί Κλεψύδρα –ης (ἡ) –Πηγή 
Ἀκροπόλεως –Ἑταίρα τοῦ Εὐβούλου, Η-
6-823Α
Ἐµπέδων–νος; (ὁ) –Χαλκιδεύς καί ἄλ-
λος
Ἐµπείθουσα –ης (ἡ)
Ἐµπείραµος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἄ-
ρεως –Ἐπίθετον Ρέας µέ συνώνυµον: 
Μήτηρ         
Ἐµπειρία –ης (ἡ)
Ἐµπειρική –ῆς (ἡ)
Ἐµπειρικός –ου (ὁ) –Σέξτος καί ἄλλοι, 
Η-16-114Δ 
Ἐµπείρος –ίου (ὁ)
Ἐµπέραµος –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης
Ἐµπετδίουν –ούνειος (ὁ)
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Ἔµπηλος –ου (ὁ) –Ποταµός
Ἔµποδος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς
Ἐµπολαῖα –ης (ἡ)
Ἐµπολαῖος καί Ἐµπόλαιος καί Ἐµπό-
λεος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ Α-Θ-78Α
Ἐµποραῖα –ης (ἡ) 
Ἐµποραῖος –ου καί Ἐµπορευτικός καί 
Ἐµπολαῖος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ
Ἐµπορευτική –ης (ἡ)
Ἐµπορευτικός –οῦ (ὁ)
Ἐµπορική –ῆς (ἡ)
Ἐµπορικός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ
Ἐµπορίουσα –σης (ἡ)
Ἐµπορίς –ιδος (ἡ) 
Ἐµπορίων –νος (ὁ)
Ἔµπορος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος 
Ἐµπόρων Ἐπιστάτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον 
Ἑρµοῦ
Ἔµπουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Θέτιδος
Ἔµπουσα καί Ἐνίπους καί Μονόπους 
καί Ὀνόκωλος καί Ὀνοσκελίς –ιδος 
(ἡ) –Φανταστικόν τέρας –Δαίµων ἤ δαι-
µωνιώδες φάντασµα, ἀκόλουθος Ἑκά-
της µέ ἕνα πόδα χάλκινον –Παραλλαγή 
παιγνίου “ἀσκωλιασµός” –Μυθικόν φα-
νταστικόν τέρας ἐρέβους –Ὀνειδιστική 
λέξις πρός κακάς γυναῖκας –Ἑταίρα, µή_ 
τηρ Αἰσχίνου –Ἐπίθετον Ἑκάτης, Α-Θ-
86Δ
Ἔµπουσα –ης (ἡ) –Ἀσελγής ἑταίρα, µή-
τηρ Αἰσχίνου –Συνώνυµον: Χθονία, Ἐπί-
θετον Ἑκάτης
Ἐµπρέπεια –ης (ἡ)
Ἐµπρεπής –οῦς (ὁ) –Σπαρτιάτης
Ἐµπρέπουσα –σης (ἡ)
Ἐµπρέπων –ντος (ὁ) – Συνώνυµον: Κω-
µαστής –Ἐπίθετον Διονύσου
Ἐµπυλία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Ἔµπυλος καί Ἐµπύλος –ου (ὁ) –Ρήτωρ 
Ἕλλην –Ρόδιος διδάσκαλος ρητορικῆς, 
Α-Θ-88Δ

Ἐµπυραῖα –ης (ἡ)
Ἐµπυραῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ
Ἐµπυριβήτη –ης (ἡ)
Ἐµπυριβήτης καί Εὔκλος καί Εὔκλους 
–εως (ὁ) –Ἀρχαῖος Κύπριος χρησµολό-
γος, Α-Θ-89Α, Η-6-849Δ, Η-8-435Α, Η-9-
531Δ
Ἔµπυρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπί-
θετον Ἠελίοιο
Ἔµς; (ὁ) –Ποταµός Γερµανίας ἤ Ἀµάσιος 
εἰς ἀρχαίαν Ἑλλάδα
Ἔµσερ; (ὁ) –Παράπόταµος Ρήνου
Ἐµύθουσα –σης (ἡ)
Ἐµύθων –νος (ὁ)
Ἐµφάνεια –ης (ἡ)
Ἐµφάνης –ους (ὁ) 
Ἐµφέρη –ης (ἡ)
Ἐµφέρης –ους; (ὁ)
Ἔµφοβοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Ἔµφραστη –ης (ἡ)
Ἔµφραστος –ου (ὁ)
Ἐµφύλια –ίης (ἡ)
Ἐµφύλιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Ἔµφυλος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς
Ἔµφυτος Θεῶν (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς
Ἐν Κήποις (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Ἐν Πλίνθῳ (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Ἐναγώνιος –ιου (ὁ & ἡ) –Ἐπώνυµον Ἑρ-
µοῦ –Ἐπώνυµον Ἀφροδίτης –Ἐπώνυµον 
Ἀθηνᾶς, Α-Θ-93Δ 
Ἐναίσιµη –ης (ἡ)
Ἐναίσιµος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός ἐν Κο-
ρωνεία –Ρόδιος –Υἱός Ἱπποκόωντος
Ἐνάλη –ης (ἡ)
Ἐναλία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος 
–Ἐπίθετον Θέτιδος
Ἐνάλιος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθε-
τον Ποσειδῶνος
Ἐνάλλη –ης (ἡ)
Ἐνάλλης –ου (ὁ)
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Ἔναλλος καί Ἔναλος –ου (ὁ) –Ἥρως 
–Κτίστης Λέσβου –Ἀνδρικόν ὄνοµα –Ἀ-
θηναῖος, Α-Θ-95Α, Η-17-416Δ 
Ἐνάνδρα –ης (ἡ)
Ἐνανδριεῖς (οἱ)
Ἔνανδρος –ου (ὁ) –Κροτωνιάτης Πυθα-
γορικός φιλόσοφος, Η-16-499Α
Ἐναντία –ίης (ἡ)
Ἑναντιονίκη –ης (ἡ)
Ἐναντιόνικος –ου (ὁ) 
Ἐναντίος –ου (ὁ) – Ἐπίθετον Ἅδου
Ἐνάντιος, καί Ἀνώνυµος καί Ἐναντιο-
φάνης –ους (ὁ) –Ὁ Ἰουλιανός ἐπί Ἰου-
στινιανοῦ –Καθηγητής Νοµικῆς
Ἐναντίουσα –σης (ἡ)
Ἑναντιοφάνη –ης (ἡ)
Ἐναντιοφάνης –ου (ὁ)
Ἑναντιοφήµη –ης (ἡ) 
Ἐναντιόφηµος –ου (ὁ)
Ἐναντίων –νος (ὁ)
Ἐναρέες (οἱ) –Σκύθαι πολεµισταί –Ἀν-
δρόγυνον (Θουκυδίδης) –Ἀνανδριεῖς (Ἱπ-
ποκράτα) 
Ἐνάρες καί Χενάρες –ου (ὁ) –Ποταµός 
Ἰσπανίας
Ἐναρεσφόρος καί Ἐναρηφόρος –ου (ὁ)
Ἐναρέτη καί Λαοδίκη –ης (ἡ) –(νέµου-
σα ἀρετάς) –Σύζυγος θεοῦ Αἰόλου µέ 
ἑπτά υἱοῦς, θυγάτηρ Δηϊµάχου, Η-7-542 
Δ, Η-11-472Α, Η-12-92Α, Η-18-1013Α
Ἐναρέτη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δειµάχου 
–Μήτηρ Σαλµονέως –Υἱοί Ἐναρέτης: 
Κρηθεύς, Σίσυφος, Ἀθάµας, Σαλµω-
νεύς, Δηϊων, Μάγνης, Περιήρης, κατ΄ 
ἄλλους καί Μακαρεύς καί Ἀέθλιος ἤ 
Μίµας καί πέντε θυγατέρες: Κανάκη, 
Ἀλκυόνη, Πεισιδίκη, Καλίκη, Περιµήδη 
ἤ κατ΄ἄλλους Τανάγρα καί Ἄρνη, Α-Θ-
96Δ, Η-10-187Δ
Ἐναρέτης –ου (ὁ)
Ἐναρήφορος –ου (ὁ) –Υἱός Ἱπποκόωντος 
Ἐνατίουσα –σης (ἡ)

Ἐνατίων –νος (ὁ)
Ἐναυλακοφοίτιδες –ων (οἱ) –(αἱ ἐν αὔ-
λακι φοιτῶσαι) –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Ἔναυρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος
Ἔναυσµα –ατος (τα) –Ἐπίθετον Αἰθέρος
Ἐνδαιθυῒα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
εἰς Μέγαρα ὡς µεταµορφωθεῖσα εἰς Aἰ-
θυῒαν (ψαρόπαπιαν) –Ἔφερεν Κέκρο-
παν εἰς Μέγαρα ἤ µέ πλοῖον (αἰθυίαν) 
ἀπό Αἴγυπτον εἰς Μέγαρα
Ἐνδαϊς καί Ἐνδηϊς –ιδος (ἡ) –Α-Θ-100Δ, 
Η-18-551ΔΛ
Ἐνδαπίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ἐνδαρθρυϊα καί Αἰθυϊα (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἀθηνᾶς
Ἐνδελέχεια –ης (ἡ) –(τό ἀέναον) –Μέ Ἀ-
πόλλωνα γεννᾶ Ψυχήν
Ἐνδελέχιος –ιου (ὁ) –καί Χριστιανικόν 
–Διδάσκαλος ρητορικῆς καί αὐλητής, Α-
Θ-100Α
Ἔνδενδρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός πα-
ρά Ροδίοις –Ἐπιθετον Διονύσου παρά Βοι-
ωτοίς 
Ἐνδέξιος –ου (ὁ)
Ἐνδηϊς καί Ἐνδαϊς (ὁ) –Θυγάτηρ Χείρω-
νος –Θυγάτηρ Σκίρωνος καί Χαρικλοῦς 
–Σύζυγος Αἰακοῦ –Μήτηρ Πηλέως καί 
Τελαµῶνος –Νύµφη, Α-Θ-100Α, Η-15-
869Α
Ἔνδηλος –ου (ὁ) 
Ἐνδηµία –ης (ἡ)
Ἔνδηµος –ου (ὁ) 
Ενδια –ίης (η)
Ἐνδίαλη –ης (ἡ)
Ἐνδίαλος –ου (ὁ) 
Ἔνδικος –ου (ὁ & ἡ) –Ὀρχοµένιος –Ἐπί-
θετον Νεµέσεως
Ἔνδιος –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης –Ἀθηναῖος 
–Υἱός Ἐπιγένους –Δελφός –Πατήρ Κρι-
τοδήµου Λαµπτρεύς –Σύζυγος Βενθεσι-
κύµης
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Ἔνδοιος –ου (ὁ) –Ἀγαλµατοποιός –Κα-
τεσκεύασε Ξόανον τῆς Ἀθηνᾶς στό πα-
λαιόν ἑκατόµπεδον τῆς Ἀκροπόλεως 
–Μαθητής Δαιδάλου, σύγχρονος Διποί-
νου καί Σκύλιδος, Α-Θ-102Δ, Η-5-735Α, 
Η-7-936Α, Η-8-582Α
Ἐνδόµυχος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἔνδοξη –ης (ἡ)
Ἔνδοξος –ου (ὁ)
Ἐνδούβια –ίης (ἡ)
Ἐνδούβιος –ίου (ὁ) –Ἱερεύς τίς 
Ἐνδυµίων –ονος (ὁ) –Θεός καί ἥρως 
ἀρχαῖας Ἑλλάδος –Βοσκός τις –Ἐτιµω-
ρήθη να κοιµᾶται ὑπερβολικῶς ἐξ οὗ 
καί ἡ φράσις; «ὑπέρ τόν Ἐνδυµίωνα κα-
θεύδεις» –Πατήρ Εὐρυκύδης πού µέ Πο-
σειδῶνα γεννᾶ Ἐλέα
Ἐνέκας –ου (ὁ) –Ἐπίσκοπος Ἰερουσαλήµ
Ἐνέλπιστη –ης (ἡ)
Ἐνέλπιστος –ου (ὁ)
Ενεµεσάρ –άρου (ο) –Αἰγύπτιος
Ἐνετίουσα –σης (ἡ)
Ἐνετίων –ωνος (ὁ) –Στρατηγός Ἀθηναί-
ων ἐκστρατεύσας µετά Περδίκκα εἰς Ἀµ-
φίπολιν
Ἐνηδύνουσα –σης (ἡ)
Ἐνηδύνων –ωντος; (ὁ) –Πλαστόν τοῦ 
Φλαβιανοῦ
Ἐνηµένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Ἐνηµένης –ου (ὁ)
Ἐνθυµιονάδης καί Ἐπειός –οῦ (ὁ) 
–Τέκνον Ἐνδυµίωνος, ἀδελφός Ἐπειοῦ, 
Πίσης, Εὐρυπύλης, Νάξου, Ἀεθλίου Αἰ-
τωλοῦ καί Παιᾶνος
Ἐνίαλον –ου (ἡ) –Γυνή τις 
Ἐνίαλος –ου (ὁ)
Ἐνιγόνη καί Ἐριγόνη καί Ἠριγόνη 
–ης (ἡ) –Θυγάτηρ Αἰγίσθου καί Κλυται-
µνήστρας
Ἐνιπαντίδα –δης (ἡ)
Ἐνιπαντίδας –αο ( ὁ)
Ἐνιπαντίδη –ης (ἡ)

Ἐνιπαντίδης –ου (ὁ)
Ἐνίππη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πηνειοῦ, σύ-
ζυγος Πελασγοῦ
Ἔνιππος –ου (ὁ)
Ἐνιπώ –οῦς (ἡ) –Μήτηρ Ἀρχιλόχου ποι-
ητοῦ
Ἐννα; (το;) –Τόπος λατρείας Δήµητρος 
ὡς καί ἡ Ἐλευσίς
Ἐνναέτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας µέ 
συνώνυµον: Μήτηρ
Ἐννυχία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Ἐννύχιος –ίου (ὁ)
Ἐνόδια –ίης (ἡ;) – Ἄρτεµις, Ἑκάτη, Κό-
ρη, Σελήνη, Α-Θ-139Δ, Η-6-925Α
Ἐνοδία καί Εἰνοδία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἀρτέµιδος ἤ Σελήνης ἤ Ἑκάτης ἤ Κόρης 
–Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς, Α-Θ-101Δ, 139Α, Η-
16-499Α 
Ἐνόδιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Τηλεγόνου 
–Ἐπίκλησις Ἑρµοῦ –Ἐπίκλησις Πανός 
–Συβαρίτης –Πυθαγορικός φιλόσοφος, 
Α-Θ-139Δ
Ἔνδοξος –ου (ὁ)
Ἐνδροµώ –οῦς (ἡ) –Δήµητρος ἐπίθετον 
ἐν Ἀλικαρνασσῶ
Ἐνδυµική –ῆς (ἡ)
Ἐνδυµικός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἐνδυµίουσα –σης (ἡ)
Ἐνδυµίων –νος (ὁ) –Υἱός Διός καί Κα-
λύκης –Πατήρ Αἰτωλοῦ –Πατήρ Παίω-
νος –Πατήρ Ἐπειοῦ –Πατήρ Εὐρυκύδας 
–Σύζυγος Ἀστεροδείης καί ἐραστής Σε-
λήνης (50 κόρες µετ΄αὐτῆς) –Θεός στήν 
Θήβα –Διά νά εἶναι νέος τόν ἐξώθησε ὁ 
Δίας εἰς διαρκή ὕπνον (ὑπέρ τόν Ἐνδυ-
µίωνα καθεύδεις!) –Ἥρως καί θεός –Ἕ-
τερος ποιµήν –Κωµωδίας ὄνοµα (Ἀλ-
καῖος) –Ἀστρονόµος, Α-Θ-120Δ, 121Α, 
Η-7-1150Δ, Η-8-962Α, Η-9-1090Α, Η-15-
60 7Δ, Η-6-881Α καί Δ 
Ἐνελκυσίς –ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµη-
τρος, Η-16-840Δ 
Ἐνέλπιστη –ης (ἡ)
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Ἐνέλπιστος –ου (ὁ)
Ἐνελυσκίς –ίδος (ἡ) –Δήµητρος ἐπίθε-
τον ἐν Σάµω
Ἐνέµεντος –ου (ὁ) –(ἀδιαίρετος)
Ἐνεργίδα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµητρος 
Ἐνεργίδας –αο (ὁ)
Ἐνεργίς –ιδος (ἡ)
Ἐνετίουσα –σης (ἡ)
Ἐνετίων –νος (ὁ) –(Δηµοσθένης κατά Φι-
λίππου) –Στρατηγός Ἀθηναίων ἐκστρα-
τεύσας µετά Περδίκκου εἰς Ἀµφίπολιν
Ἐνεύβουλη –ης (ἡ)
Ἐνεύβουλος –ου (ὁ)
Ἐνεύγαµος –ου (ὁ) –Μυθικόν ὄνοµα πα-
ρά Ἀσσυρίοις
Ἐνζεύξασα –ης (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀφροδίτης
Ἔνη –ης (ἡ) –Ὄνοµα Ἀττικοῦ πλοίου
Ἐνηδύνουσα –σης (ἡ)
Ἐνηδύνων –νος (ὁ) –Πλαστόν Φλαβια-
νοῦ –Ἀρχικυνηγός
Ἐνθαδίουσα –σης (ἡ)
Ἐνθαδίων –νος (ὁ) –Πατήρ Διονυσίου 
–Μακεδονικόν ὄνοµα
Ἔνθεος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
Ἔνθρυπτος –ο (ὁ) –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος
Ἐνθυµιονάδη –ης (ἡ)
Ἐνθυµιονάδης καί Ἐπειός –ου (ὁ) –Ἀ-
δελφός Πίσης, Εὐρυπύλης, Νάξου, Ἀε-
θλίου, Αἰτωλοῦ, Παιάνος Η-8-962Α
Ἐνθυµίουσα –σης (ἡ)
Ἐνθυµίων –νος (ὁ)
Ἐνιανή –ῆς (ἡ) –Μήτηρ Φιλοτείµου ἐκ 
Σερρῶν
Ἐνιαυτός –ου (ὁ) –Τό ἕτος ὡς προσωπο-
ποίησις θεότητος
Ἐνικεῦς –εως (ὁ) –Νικητής ἐν τοῖς Ὀλυ-
µπιακοῖς ἀγώσι 
Ἐνίουσα –σης (ἡ)
Ἐνίπα –ης (ἡ)
Ἐνιπαγόρα –ης (ἡ)

Ἐνιπαγόρας –ου (ὁ)
Ἐνιπαγόρεια –ης (ἡ) 
Ἐνιπαντίδα –δης (ἡ)
Ἐνιπαντίδας –αο (ὁ) 
Ἐνίπας –αντος (ὁ)
Ἐνιπεύς καί Ἐλιπεύς –πῆος (ὁ) –Παρα-
πόταµος τοῦ Πηνειοῦ –Ἐπίθετον Ποσει-
δῶνος –Ποτάµιος θεός, Θεσσαλίας ὁ ὡ-
ραιότερος. Τόν ἀγάπησε ἡ θυγάτηρ τοῦ 
Σαλµωνέως καί τῆς Ἀλκιδίκης, σύζυγος 
Κρηθέως, ἡ Τυρώ. Ἀπό τόν Ποσειδῶνα 
(µέ µορφήν Ἐνιπέως) ἡ Τυρώ γεννᾶ δύο 
υἱούς: Πελία καί Νηλέα, Ο.Λ.238, 240, Α-
Θ-136Δ, Η-7-1155Δ, Η-15-693Δ, Η-17-961 
Α, 
Ἐνίπους καί Ἔµπουσα καί Μονόπους 
καί Ὀνόκωλος καί Ὀνοσκελίς –ίδος(ἡ) 
–Φανταστικόν τέρας, Α-Θ-86Δ
Ἐνιπεύς –έως καί Ἐνιππεύς ἤ Δισαύ-
λης ἤ Βαφύρας ἤ Βυφήρας ἤ Ἑλικών 
ἤ Ποτόκι (ὁ) –Ποταµός 
Ἐνίππη –ης (ἡ) –Δαναϊς φονεύσασα 
τόν Αἰγυπτιάδην Ἀγήνορα
Ἔνιππος –ου (ὁ)
Ἐνιππώ –οῦς (ἡ) –Δούλη –Μήτηρ ποιη-
τοῦ Ἀρχιλόχου 
Ἐνιπώ –οῦς (ἡ) 
Ἐνίσπη –ης (ἡ) –Ο.Β.606
Ἐνιώ –οῦς καί Ἐνυώ (ἡ) –Ἀδελφή Διός 
καλουµένου Ἐνυαλίου –Πολεµική θεά, 
Η-7-1151Δ
Ἐνίων –νος (ὁ)
Ἐνκαρπία –ης (ἡ)
Ἐνκάρπιος –ίου (ὁ)
Ἐν Κήποις (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Ενκιντοῦ; (ὁ) –Με ἀδελφικόν φίλον Γιλ-
γαµές (ὡς ὁ Ἀχιλλεύς καί ὁ Πάτροκλος)
Ἐνκλέης –ους (ὁ)
Ἐν Κοτύλω (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Ἐνλλίλ (ὁ) –Θεός Βαβυλωνίων ἐκ τρια-
δικοῦ πανθέου Χαλδαίων (Ἄνου καί Ἔα)
Ἐνλόγιµος –ου (ὁ)
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Ἐνναθά –ᾶς (ἡ) –Χριστιανικόν –Παρθε-
νοµάρτυς, ἁγία (10 Φεβρουαρίου)
Ἐνναῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµητρος
Ἐνναῖος –ου (ὁ) 
Ἐννάλια –ης (ἡ)
Ἐννάλιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως 
Ἐννέα ὁδοί (οἱ) –Πρότερον ὄνοµα Ἀµφι-
πόλεως
Ἑννεάκρουνος –ου (ἡ) –Ὄνοµα πηγῆς 
Καλιρρόης
Ἐννεάς –άδος (ὁ) –Ὅρος σηµαίνων ἐν-
νιά θεούς Αἰγυπτίων, οἰκογενείας Ἡλι-
ουπόλεως
Ἐννεάτωρ –ρος (ὁ) 
Ἑννεµέσαρος –ου (ὁ) –Αἰγύπτιος
Ἑννέορος –ου (ὁ) –(Ὁ ἀνά ἑννέα ἔτη ἀ-
νερχόµενος εἰς ὄρος) –Ἐπίθετον Μίνωος; 
(παραλάµβανε ὅ, τι καί ὁ Μωϋσῆς)
Ἐννέουσα –σης (ἡ)
Ἐννεύς –έως (ὁ) –Βοιωτός πατήρ Μά-
ντεως Ὁµολωῒης
Ἐννέων –ωνος; (ὁ)
Ἔννης –ου (ὁ) –Στρατηγός Βυζαντίου 
ἐξ Ἰσαυρίας
Ἐννησιάδη –ης (ἡ)
Ἐννησιάδης –δες (οἱ) –Νύµφαι παρά 
Λεσβίοις
Ἔννια Ναίβια (ἡ) –Σύζυγος Μάτρωνος, 
Πραιτωριανῶν ἀρχηγοῦ –Ἐρωµένη Καλ-
λιγούλα, Η-6-924Α
Ἔννιος –ίου (ὁ) –Κουΐντος –Λατῖνος ποι-
ητής, ὁ καί Ἡµιέλλην –Ροδιεύς ποιητής, 
δραµατικός καί κωµικός, Η-5-837Α, Η-6-
924Α
Ἐννίουσα –σης (ἡ)
Ἐννίων –νος (ὁ) –Τεχνίτης ὑαλίνων ἀγ-
γείων –(Ἐννίων ἐποίησεν, µνήσθι ὁ ἀγο-
ράσων), Α-Θ-139Α 
Ἑννύµεναι –ων (αἱ) –(ἐνδεδυµέναι;) –Ἐ-
πίθετον Ὡρῶν
Ἐννύµενη –ης (ἡ)

Ἐννύµενος –ου (ὁ)
Ἐννυχίη –ης (ἡ) – (νυκτερινή) –Ἐπίθετον 
Σελήνης
Ἐννύχιος –ίου (ὁ)
Ἐνοδεύς –έως (ὁ)
Ἐννοδία Ὅστα (ἡ) –Θεσσαλική θεά 
στήν Βέρροια
Ἐννόδιος –ίου (ὁ) –(Μάγνος, Φῆλιξ) –Ἐ-
πίσκοπος –Ποιητής –Συγγραφεύς
Ἐννόϊος –ου (ὁ)
Ἔννοιος καί Ἔννιος –ου (ὁ) –Ποιητής
Ἐννοµίδα –δης (ἡ)
Ἐννοµίδας –αιο (ὁ) 
Ἔννοµος –ου (ὁ) –Σύµµαχος Τρώων 
Τρώς –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ, Ο.Ι.Ρ.218, Β858, 
Ο.Ο.Λ.422
Ἔννοµος καί Εὔνοµος καί Ἀρχίας καί 
Κύαθος καί Χερίας –ίου (ὁ) –(ἰδέ ἀνω-
τέρω)
Ἐννοσίγαιος καί Ἐννοσίχθων –νος (ὁ) 
–Ἐπίθετον Ποσειδῶνος, Α-Θ-141Δ
Ἐννοσίδα –δης (ἡ)
Ἐννοσίδας –αο (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος
Ἔννους –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς µέ 
συνώνυµον: Παρθένος
Ἐννυεύς –έως (ὁ)
Ἐννυάλια –ης (ἡ)
Ἐννυάλιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Δορυµή-
στορος
Ἐννύχη –ης (ἡ)
Ἐννυχία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Ἐννυχίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Φύσεως
Ἐννύχιος –ίου (ὁ) –(νυκτερινός) –Ἐπίθε-
τον Ὕπνου
Ἔννυχος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅτα
Ἐνοδία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης λα-
τρευοµένης στάς Τριόδους –Ἐπίθετον 
Ἀρτέµιδος –Ἱέρεια συµβουλεύσασα µέ 
βασιλέα Κνῶπον
Ἐνοδίτη –ης (ἡ)
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Ἐνοδίτης –ου (ὁ)             
Ἐνοδῖτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Τύχης µέ 
συνώνυµον: Μειλιχίη
Ἔνοδος –ου (ὁ)
Ἐνόλµια –ίης (ἡ)
Ἐνόλµιος –ίου (ὁ)
Ἐνοµία –ης (ἡ) –Ὧρες 
Ἔνοµος –ου (ὁ)
Ἐνόπη –ης (ἡ) –Πόλις –Ο.Ι.Ι.150
Ἐνόπλιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
–Ἐπίκλησις ἐν Λακεδαίµονι –Ἐπίθετον 
Ἅδου, Η-6-926Δ
Ἔνοπλος –ου (ὁ)
Ἐνορµίτη –ης (ἡ)
Ἐνορµίτης –ου (ὁ) –(ὁ διαµένων ἐν ὅρ-
µω) –Ἐπίθετον Πριάπου
Ἔνορµος –ου (ὁ) 
Ἐνόρχης –ου (ὁ) –Υἱός Θιέστου –Ἐπίθε-
τον Διονύσου ἐν Σάµω
Ἔνος –ου (ὁ) –Ποταµός ἐν Noρικώ, Ἰν-
δίας
Ἐνοσίγαια –ης (ἡ)
Ἐνοσίγαιος –ου (ὁ) –Ἐπώνυµον Ποσει-
δῶνος
Ἐνοσίχθουσα –σης (ἡ)
Ἐνοσίχθων –νος (ὁ) –(ὁ ταράσσων τήν 
Γῆν) –Ἐπώνυµον Ποσειδῶνος, Ο.Η.445, 
Ξ384, Φ287, α74, ν146
Ἔνουδος –ου (ὁ) –Υιός, Ἀγκαίου καί 
Σαµίας, θυγατρός θεοῦ Μαιάνδρου, ἀ-
δελφός Σάµου, Ἀλιθέρσου, Περιλάου, 
Παρθενόπης
Ἔνοψ –ος (ὁ) –Πατήρ Τρωός Θέστορος, 
φονευθέντος ὑπό Πατρόκλου
Ἐνπέδαινα –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν 
Ἐνπεδίουσα –σης (ἡ)
Ἐνπεδίων –νος (ὁ)
Ἐνπεδόκλεια –ης (ἡ)
Ἐνπεδοκλῆς –έους (ὁ) 
Ἔνπεδος –ου (ὁ)

Ἐνπεδοσθένη –ης (ἡ)
Ἐνπεδοσθένης –ου (ὁ)
Ἐνπεδοσθενίδα –ης (ἡ)
Ἐνπεδοσθενίδας –αο (ὁ)
Ἐνπέδουσα –σης (ἡ)
Ἐνπεδώ –οῦς (ἡ) –Γυνή Ἀθηναῖα 
Ἐνπέδων –ντος (ὁ) –Ἄρχων Χαιρωνεύς
Ἐνπειρίκος –ου (ὁ)
Ἐνπετδίουν –νειος (ὁ)
Ἐν Πυθώνι Θεός (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος
Ἐνπορικός –ου (ὁ)
Ἐνπορίουσα –σης (ἡ)
Ἐνπορίων –νος (ὁ) –Λέσβιος
Ἐντεδίκη –ης (ἡ) –Μία τῶν 50 Θεσπιά-
δων πού µέ Ἡρακλήν γεννᾶ Μενιππίδην 
Ἐντέδικος –ου (ὁ)
Ἐντελίδη –ης (ἡ)
Ἐντελίδης –ου (ὁ) –Υἱός Μενιππίδος καί 
Ἡρακλέους
Ἐντέλλα –ης (ἡ) –Καί ὄνοµα πόλεως
Ἐντέλλας –ου (ὁ) –Ποταµός Λιγυστικῆς
Ἐντελλίνια –ης (ἡ)
Ἐντελλίνιος –ίου (ὁ)
Ἔντελλος –ου (ὁ) –Ἥρως Σικελός, ἐξ οὗ 
ἡ πόλις Ἐντέλλα
Ἐντίµη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Θεαινῶν
Ἐντιµιανή –ῆς (ἡ)
Ἐντιµιανός –ου (ὁ)
Ἔντιµος –ου (ὁ) –Κρής ἤ Γορτύνιος. Ἐκ 
τῶν οἰκιστῶν (µετά τοῦ Ἀντιφήµου ) τῆς 
Σικελικῆς Γέλας, Α-Θ-151Δ, Η-6-943Α 
Ἐντολία –ίης (ἡ)
Ἐντόλιος –ίου (ὁ)
Ἐντοπήκτης καί Ἀντοπήκτης –ου (ὁ) 
Ἔντονος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης µέ 
συνώνυµον: Ἀχαρνική
Ἐντρέχια –ίης (ἡ)
Ἐντρέχιος –ίου (ὁ)
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Ἐντρόπη –ης (ἡ)
Ἔντροπος –ου (ὁ)
Ἐντώ –οῦς (ἡ) –Μία Γραῖα
Ἐντωρία –ης (ἡ) –Ρωµαία κόρη –Μέ Κρό-
νο γεννᾶ τέσσαρες υἱούς: Ἰανόν, Ὕµνον, 
Φαῦστον, Φιλίκαν καί µανθάνουν καλ-
λιέργειαν ἀµπέλου καί οἶνου 
Ἐνυαλίη καί Πενθεσίλεια –ης (ἡ) –Βα-
σίλισσα Ἀµαζόνων Πενθεσίλεια, θυγά-
τηρ Ἄρεως 
Ἐνυάλιος –ίου (ὁ) –Ἐπώνυµον Ἄρεως 
–Θεός Πολέµου –Ἐπίθετον Διονύσου µέ 
συνώνυµον: Βρόµιος, Α-Θ-173Δ, Η-11-
828Α, Η-6-961Δ, Ο.Ι.Ν.519, Ρ259, Υ69,
Ἐνύανη –ης (ἡ)
Ἐνύανος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἴφιδος
Ἐνυάτη –ης (ἡ)
Ἐνυάτης –άτου (ὁ) –Πατήρ Ἴφιδος
Ἐνυδρία –ης (ἡ) –Νύµφη –Προσωποποί-
ησις ἀφθονίας ὑδάτων, Α-Θ-174Δ
Ἐνυεύς –εως (ὁ) –Βασιλεύς Σκύρου, µυ-
θικός υἱός Διονύσου καί Ἀριάδνης, ἠγε-
µών Κρήτης, ἰδρυτής πόλεως Σκύρου, Ο. 
Ι.668, Α-Θ-175Δ
Ἔνυλος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Βύβλου
Ἐνυµακρατίδα –ης (ἡ)
Ἐνυµακρατίδας –αιο (ὁ)
Ἐνύµαντη –ης (ἡ)
Ἐνυµαντιάδα –δης (ἡ)
Ἐνυµαντιάδας –αο (ὁ) 
Ἐνυµαντίδης –ου (ὁ)
Ἐνύµαντος –ου (ὁ)
Ἐνυώ καί Ἐννώ –οῦς (ἡ) –Μία Γραῖα 
(θυγάτηρ Φόρκυος καί Κητοῦς), ἀδελφή  
Γοργονῶν –Θεά πολέµου –Σύντροφος 
Ἄρεως, περιποιουµένη ἴππους καί ὀδη-
γοῦσα τήν πολεµικήν Ἅµαξαν –Θήλεια 
µορφή Ἄρεως, εἰς ἦν ὁρκίσθησαν οἱ ἑπ-
τά ἐπί Θήβας, καθώς καί εἰς Ἄρην καί 
Φόβον –Ἡνίοχος Φόβου καί Δείµου, µέ 
ὑπασπιστήν Ἔριδα –Μήτηρ Ἐνυαλίου, 
υἱοῦ Ἄρεως, θυγάτηρ Φόρκυος καί Κη-

τοῦς –Ἐπίθετον Ἥρας –Ἐπίθετον Σελή-
νης, Α-Θ-176Α, Η-5-833Α, Η-6-964Α, Η-
10-693Α, Η-11-53Δ, Ο.Ε.333, 592
Ἐνῶπις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Ἔνωψ –πος (ὁ) –Ο.Β.639
Ἐξάγγελος –ου (ὁ)
Ἐξαγία –ης (ἡ)
Ἐξαγίας –ίου (ὁ)
Ἐξαγόρα –ης (ἡ)
Ἐξαγόρας –ου (ὁ) 
Ἐξαγόρης –ου (ὁ) 
Ἐξαγορίς –ιδος (ἡ) 
Ἐξάδιος –ίου (ὁ) –Λαπίθης, Η-12-99Δ, Ο. 
Α.264
Ἐξαδίς –ιος ἤ –δίδος (ἡ) 
Ἐξάθρης –ου (ὁ) –Πέρσης –Πατήρ Δα-
ρείου –Πάρθος τίς
Ἐξαίγρεατη –ης (ἡ)
Ἐξαίγρετος –ου (ὁ)
Ἐξαίθα –ης (ἡ)
Ἐξαινέτα –ης (ἡ)
Ἐξαινέτης –ου (ὁ) 
Ἐξαίνετος καί Ξεναίνετος –ου (ὁ) –Νι-
κητής ὡς δροµεύς Ὀλυµπιονίκης –Ἄρ-
χων ἐν Ἀθήναις –Ἀκραγαντῖνος Ὀλυ-
µπιονίκης εἰς πάλη, εἰς στάδιον δίς, Α 
-Θ-180Δ, Η-6-969Α 
Ἐξαίρετη –ης (ἡ)
Ἐξαίρετος –ου (ὁ)
Ἐξαιτίδα –ης (ἡ)
Ἐξαιτίδας –αο (ὁ)
Ἐξαιτίδη –ης (ἡ)
Ἐξαιτίδης –ου (ὁ)
Ἐξακέστα –ης (ἡ)
Ἐξακέστας –αντος (ὁ) 
Ἐξακέστη –ης (ἡ)
Ἐξακεστήρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἐξακέστης –ου (ὁ) –Σµυρναῑος –Θηβαῖος
Ἐξακεστίδα –δης (ἡ)
Ἐξακεστίδας –αο (ὁ)
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Ἐξακεστίδη –ης (ἡ)
Ἐξακεστίδης –ου (ὁ) 
Ἐξακεστίουσα –σης (ἡ)
Ἐξακεστίων –νος (ὁ)
Ἐξακεστόκλεια –ης (ἡ)
Ἐξακεστοκλῆς –εους (ὁ) –Βοιωτός 
Ἐξάκεστος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀθανίου 
–Υἱός Καλλιστράτου
Ἐξακέστωρ –ρος (ὁ) 
Ἐξάκης –ου (ὁ)
Ἐξακίδα –δης (ἡ)
Ἐξακίδας –αο (ὁ)
Ἔξακις –ιος (ὁ) 
Ἐξάκιος –ίου (ὁ)
Ἔξακος –ου (ὁ)
Ἐξάκουσα –σης (ἡ)
Ἐξακουστωδιανή –ῆς (ἡ)
Ἐξακουστωδιανός –ου (ὁ) –Χριστιανι-
κόν 
Ἐξάκων καί Ἐξακών –ντος (ὁ) –Ἀθη-
ναῖος 
Ἐξακῶσσα –σσης (ἡ)
Ἐξάλλαξις –ιδος; (ὁ)
Ἐξάµια –ίης (ἡ)
Ἐξάµιος –ίου (ο) –Μέ Κλεοβούλην γεν-
νᾶ φιλόσοφον Θαλήν 
Ἐξάµυα –ύης (ἡ)
Ἐξάµυος –ου (ὁ) –Πατήρ Θαλοῦ πού µέ 
Κλεοβούλη γεννᾶ φιλόσοφον Θαλήν, Η 
-9-464Δ 
Ἐξάνδιος καί Ξάνδιος –ίου (ὁ)
Ἐξάρις –ιος; (ὁ)
Ἐξάρχη –ης (ἡ) 
Ἔξαρχος –ου (ὁ) 
Ἐξάρχουσα –σης (ἡ)
Ἐξάρχων –ντος (ὁ)
Ἐξατράπη –ης (ἡ)
Ἐξατράπης –ου (ὁ) –Σατράπης
Ἐξεκίτη –ης (ἡ)

Ἐξεκίτης –ου (ὁ) –Ἀγγειογράφος, ἀγ-
γειοπλάστης, Η-7-948Δ, Η-11-50Δ
Ἐξελέγχουσα –σης (ἡ) 
Ἐξελέγχων –οντος (ὁ) –Ἐπίθετον Χρό-
νου
Ἐξηγητικόν ἤ Ἐξηγητικά Αὐτοκλεί-
δου ἤ Ἀντικλείδου Λεξικόν (τό) –(ὅρα 
Αὐτοκλείδην )
Ἐξηδάρη –ης (ἡ)
Ἐξηδάρης –ου (ὁ) –Ἀρµένιος
Ἐξήκεστη –ης (ἡ)
Ἐξηκεστίδη –ης (ἡ)
Ἐξηκεστίδης –ου (ὁ) –Πατήρ Σόλονος –
Στρατηγός –Ἱερεύς –Κιθαρωδός –Πατήρ 
Φίλωνος Ἐλευσινίου –Υἱός Χαρίου, Θο-
ρίκιος –Κοθωκίδης, Α-Θ-199Δ, Η-7-1041Α
Ἐξήκεστος –ου (ὁ) –Συρακούσιος –Ρό-
διος –Ἀθηναῖος –Γλύπτης –Μακεδών 
–Θηβαῖος –Τύραννος
Ἐξηκία –ης (ἡ)
Ἐξηκίας –ίου (ὁ) –Ἀγγειοπλάστης –Ἀγ-
γειογράφος, Α-Θ-199Δ 
Ἐξήκιος –ίου (ὁ) –Ζωγράφος, Η-7-1154 
Δ, Η-11-659Α
Ἑξηκόντιλα –ης (ἡ)
Ἑξηκόντιλος –ου (ὁ)
Ἐξιθέα –ης (ἡ)
Ἐξίθεος –ου (ὁ)
Ἐξίσατος –ου (ὁ) –Ρωµαῖος
Ἐξοίδα –ης ἀντί Ἐχσοίδα (ἡ) 
Ἐξοίδας –αο ἀντί Ἐχσοίδας –ου (ὁ)
Ἐξόλη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Θεσπίου πού 
µέ Ἡρακλήν γεννᾶ Ἐρύθραν
Ἐξοχετεύουσα –σης (ἡ)
Ἐξοχετεύων –οντος (ὁ) –(ὁ ἐξάγων ὡς 
δι΄ὀχετοῦ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο µέ συνώ-
νυµον: Ἔχων
Ἔξοχος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ὀσίριδος µέ 
συνώνυµον: Πεποθηµένος
Ἐξπεδεῖτος –ου (ὁ) 
Ἐξωπιάδη –ης (ἡ)
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Ἐξωπιάδης –ου (ὁ) –Ρωµαῖος
Ἐξώπιος –ίου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Ἔξωρος –ου (ὁ) –Ἰδρυτής Καρχηδόνος, 
πρό τῆς καταστροφῆς Τροίας, Η-10-416Δ
Ἐξώστης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Εὀαγόρα –ης (ἡ)
Εὀαγόρας –ου (ὁ) 
Εὀαγόρη –ης (ἡ)
Εὀαγόρης –ητος (ὁ)
Ἐοιτίµη –ης (ἡ) 
Ἐοίτιµος –µου (ὁ)
Εὀκλείδη –ης (ἡ)
Εὀκλείδης ἀντί Εὐκλείδης –ου (ὁ)
Ἐοήνωρ –ρος καί Εὀήνωρ (ὁ)
Ἐοικώς –ῶτος (ὁ) –(ὁµοίως, ἀναλόγως)  
–Ἐπίθετον Ἔρωτος µέ συνώνυµον: Παῖς
Εὄνοµη –ης (ἡ)
Εὄνοµος –ου (ὁ)
Εὀπαθίδη –ης (ἡ)
Εὀπαθίδης –ου (ὁ)
Ἐοπολέµα –ης (ἡ)
Ἐοπόλεµος –ου (ὁ)
Ἐοπτολέµα –ης (ἡ)
Ἐοπτόλεµος –ου (ὁ)
Ἐορδαία –ης (ἡ)
Ἐορδαϊκός –ου (ὁ) –Μικρός ποταµός ἀρ-
χαίας Ἑορδαίας ἤ Ἰλλυρίας (Δεβόλης)
Ἐορδία –ης (ἡ) 
Ἐορδός –οῦ (ὁ) –Ἥρως ἐν Μακεδονία
Ἑορταῖα –ης (ἡ)
Ἑορταῖος –ου (ὁ)
Ἑορτάσια –ης (ἡ)
Ἑορτάσιος –ίου (ὁ)
Ἑόρτη –ης (ἡ) 
Ἑόρτης –ου (ὁ)
Ἑόρτιος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
Ἕορτος –ου (ὁ) 
Ἑορτυλίς –ιδος καί Εἱορτυλίς –ῑδος (ἡ)

Ἑορτοῦσα –σης (ἡ)
Ἑορτών –ῶνος (ὁ) –Ἀττικός µήν 
Ἐορυάναξ –κτος (ὁ)
Ἐορυάνασσα –σσης (ἡ) 
Εὀρυδίκα –ης (ἡ) 
Εὀρύδικος –ου (ὁ)
Ἐορυνόµη –ης (ἡ) 
Ἐορύνοµος –ου (ὁ)
Ἐορυσθένη –ης (ἡ)
Ἐορυσθένης –ου (ὁ) 
Εὀρυσθίδη –ης (ἡ) 
Εὀρυσθίδης –ου (ὁ)
Εὄστρατη –ης (ἡ)
Εὄστρατος –ου (ὁ)
Εὀτύχη –ης (ἡ)
Εὀτύχης –ους; (ὁ)
Εὀτυχίς –ιος; (ὁ)
Εὀχάρη –ης (ἡ)
Ἐὀχάρης –ητος (ὁ)
Ἐπαγάθη –ης (ἡ)
Ἐπαγαθιανή –ῆς (ἡ)
Ἐπαγαθιανός –οῦ (ὁ) 
Ἐπαγάθιν –ου (ἡ ἤ ὁ;)
Ἐπαγαθίουσα –σης (ἡ)
Ἐπαγαθίων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος 
Ἐπάγαθος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος –Ὀρχοµέ-
νιος –Παιδαγωγός –Ἀπελεύθερος –Γλύ-
πτης –Κορίνθιος νικητής εἰς πάλην ἀν-
δρῶν
Ἐπαγάθουσα –σης (ἡ)
Ἐπαγαθώ –οῦς (ἡ) –Γυνή Ἀδριανοῦ
Ἐπαγάθων –νος (ὁ) 
Ἐπαγάλτη –ης (ἡ) 
Ἐπάγαλτος –ου (ὁ)
Ἐπάγατη –ης (ἡ)
Ἐπάγατος –ου (ὁ)
Ἐπαγήλα –ης (ἡ)
Ἐπαγήλας –α (ὁ) 

ÅÐÁÃÇËÁÓ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    �8�

Ἐπάγητη –ης (ἡ)
Ἐπάγητος –ου (ὁ) 
Ἐπάγουσα –σης (ἡ)
Ἔπαγρος –ου (ὁ)
Ἐπαγώ –οῦς (ἡ) –Ἱέρεια Ἥρας ἐν Κυρήνη
Ἐπάγων –ντος (ὁ) –Συνώνυµον: Τέκος 
–Ἐπίθετον Ἔρωτος
Ἐπαθέριος –ίου (ὁ)
Ἐπαιγώ –οῦς (ἡ) 
Ἐπαινέα –ης (ἡ)
Ἐπαινέας –ου (ὁ)
Ἐπαινέτα –ης (ἡ) 
Ἐπαινέτη –η (ἡ) 
Ἐπαίνετος –ου (ὁ) –(ἄξιος ἐπαίνων) –Ἀ-
θηναῖος –Ἄρχων –Σπαρτιάτης – Βοιωτός 
–Ἄνδριος –Ἀχαιός –Ναύαρχος –Ρωµαί-
ους ΙΣΤ 5, –Ἀργεῖος Ὀλυµπιονίκης εἰς 
στάδιον –Συγγραφεύς µαγειρικῆς –Γα-
στρονόµος –Χριστιανικόν, Α-Θ-228Α, Η-
7-539Α, Η-6-1018Δ
Ἐπαινετώ –οῦς (ἡ) 
Ἐπαινή –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Περσεφόνης 
Ἐπαίνης –ου (ὁ)
Ἐπαινία –ης (ἡ)
Ἐπαινίδη –ης (ἡ)
Ἐπαινίδης –ου (ὁ)
Ἔπαινις –ιδος (ἡ)
Ἐπαινίστα –ης (ἡ)
Ἐπαινίστη –ης (ἡ)
Ἐπαίνιστος –ου (ὁ)
Ἔπαινος –ου (ὁ)
Ἐπαινώ –οῦς (ἡ) 
Ἐπάκα –ης (ἡ)
Ἐπάκας –ου (ὁ)
Ἔπακρη –ης (ἡ)
Ἐπάκρια –ης (ἡ)
Ἐπάκριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός, Α-
Θ-229Α
Ἔπακρος –ου (ὁ) –Υἱός Ναυκύδεος Νε-
µεονίκης

Ἐπάκτιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος
Ἐπάλικος –ου (ὁ)
Ἐπάλκεια –ης (ἡ)
Ἐπαλκείδη –ης (ἡ)
Ἐπαλκείδης –ου (ὁ)
Ἐπάλκης –ους (ὁ)
Ἐπάλτη –ης (ἡ)
Ἐπάλτης ἤἘφιάλτης –ου (ὁ) 
Ἐπαµείνουσα –σης (ἡ)
Ἐπαµείνων –ντος (ὁ) 
Ἐπαµεινών –ντος (ὁ)
Ἐπαµεινώνδα –δης (ἡ)
Ἐπαµεινώνδας –ου καί Ἐπαµεινώνδης 
–ου (ὁ) –(προοδευτικός) –Υἱός Πολύµνι-
δος –Βοιωτός ἀρχιερεύς – Ἀδελφός Κα-
φεισίου –Περίφηµος Θηβαῖος στρατηγός 
–Ἔτερος, υἱός Κλεόµµιδος –Φίλος Σπιν-
θάρου, ὅστις τόν ἐπαινεῖ διότι ἤξερε πολ-
λά καί µιλοῦσε λίγα. Θηβαῖος στρατηγός  
καί πολιτικός, φιλόσοφος, µαθητής Πυ-
θαγορείου Λύσι, ὅν ἀπεκάλει “πατέρα” 
–Μέ τόν Πελοπίδα ἐδόξασαν Θήβαν  –Ἀ-
θηναῖος ἄρχων, ὁ πατήρ Ἐπαµεινώνδου 
Πόλυµνις (κατά Πλούταρχον) ἤ Κλέοµ-
µις (κατά Παυσανίαν) µέ υἱόν Στησίµ-
βροτον καί ἀδελφόν Καφισίαν, Α-Θ-230 
Α, Η-6-1020Δ, 1021Α καί Δ, 1022Α καί Δ, 
1023Α καί Δ, Η-7-205Δ, Η-9-652Α, Η-11-
280Δ, Η12-534Α, Η-15-705Δ
Ἐπαµένη –ης (ἡ)
Ἐπαµένης –ου (ὁ)
Ἐπαµινίς –ιδος (ἡ)
Ἐπαµίνουσα –σης (ἡ)
Ἐπαµίνων –νος (ὁ) –Πατήρ Διοκλέους
Ἐπαµίων –νος (ὁ)
Ἐπάµουσα –σης (ἡ)
Ἐπάµων –ωνος (ὁ) 
Ἐπάνδρα –ης (ἡ)
Ἐπανδρίδα –ης (ἡ)
Ἐπανδρίδας –αο (ὁ) 
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Ἐπανδρίδη –ης (ἡ)
Ἐπανδρίδης –ου (ὁ) –Φιλόσοφος 
Ἔπανδρος –ου (ὁ) 
Ἐπανθόκριτη –ης (ἡ)
Ἐπανθόκριτος –ου (ὁ)
Ἐπανίδα –δης (ἡ)
Ἐπανίδας –αιο (ὁ)
Ἐπάνοδος –ου (ὁ & ἡ)
Ἐπάρατος –ου (ὁ & ἡ)
Ἐπαρήγουσα –σης (ἡ)
Ἐπαρήγών –όντος (ἡ) –(ἡ βοηθός) –Ἐπί-
θετον Ἥρας –Ἐπίθετον Πειθοῦς
Ἐπαρµᾶ –ᾶς (ἡ)
Ἐπαρµᾶς –ᾶ (ὁ)
Ἐπάρµοστη –ης (ἡ)
Ἐπάρµοστος ἤ Ἐφάρµοστος –ου (ὁ) 
–Ὀπούντιος, Ὀλυµπιονίκης εἰς πάλην 
–Πατήρ Διδύµµωνος Ὀποεντίου 
Ἐπάρχη –ης (ἡ)
Ἐπαρχίδη –ης (ἡ)
Ἐπαρχίδης –ου (ὁ) –Ζωγράφος –Ἱστοριο-
γράφος –Ἰκάριος ἱστορικός, Α-Θ-235Α
Ἐπαρχίς –ιδος (ἡ) 
Ἔπαρχος –ου (ὁ) –Κερκυραῖος εὐπατρί-
δης, Η-6-1028Δ, 1029Α 
Ἐπαρωγός –ου ὠδίνων (ἡ & ὁ) –Ἐπί-
θετον Ἀρτέµιδος –Ἐπίθετον Εἰλειθυίας 
–Ἐπίθετον Ἑκάτης µέ συνώνυµον: Βριµώ 
–Ἐπίθετον Ἑρµοῦ –Ἐπίθετον Κορύβα-
ντος –Ἐπίθετον Πανός
Ἐπαυξησίς –ίδος (ἡ)
Ἐπαυξώ –οῦς (ἡ) 
Ἐπάφια –ίης(ἡ)
Ἐπάφιος –ίου (ὁ) –Ἐπίκλησις Διονύσου –
Ἐπώνυµον Βάκχου –Ἐπίθετον Διονύσου
Ἔπαφος καί Ἄφωφις καί Ἄποπις –ιος 
(ὁ)
Ἔπαφος καί Ἄπις –ιος (Αἰγυπτίων) (ὁ) 
–Υἱός Διός καί Ἰοῦς (θεάς), γεννηθείς εἰς 
Νεῖλον, βασιλεύς Αἰγυπτίων, σύζυγος 
Μέµφιδος, θυγατρός Νεῖλου, ὅς ἐγέν-

νησε Λιβύην –Υἱός Ἐρέβους καί Νυκτός 
–Υἱός Πηγµαίου, πατήρ Δώρου –Ἱστο-
ριογράφος –Πατήρ Δεκίµου Σερουϊλίου 
–Ἄλλοι ἀπόγονοι: Δαναός, Κάδµος, Δῶ-
ρος, Βῆλος, Τηλέγονος, Λυσιάνασσα, 
Θήβη –Ἀρχαῖος Ἕλλην ἱστοριογράφος 
καί ἱστορικός ταυτιζόµενος µέ Φιλοστέ-
φανον, Α-Θ-23 6Α καί Δ, Η-7-1148Δ, Η-9-
1110Α, Η-12-343, Η-17-673Δ, Η-18-380Α
Ἔπαφρα –ης (ἡ) –Ἀναφέρεται µετέχου-
σα εἰς παίγνιον “σφαίρισις”
Ἐπαφρᾶ –ῆς (ἡ)
Ἐπαφρᾶς –ᾶδος ἤ Ἐπαφρόδιτος (ὁ) 
–Υἱός Διονυσίου –Πρός Κολασσαείς, α 7, 
Φιλήµονα 22 
Ἐπαφρίουσα –σης (ἡ)
Ἐπαφρίων –νος (ὁ) –Νεοσύλλεκτος, υἱ-
ός Ὁµολωϊχου
Ἐπαφρόδειτον –ου (ἡ)
Ἐπαφρόδειτος –ου καί Ἐπαφρόδιτος 
(ὁ) –Χριστιανικόν ὄνοµα 
Ἐπαφροδισία –ης (ἡ) 
Ἐπαφροδίσιος –ίου (ὁ)
Ἐπαφροδίτα –ης (ἡ)
Ἐπαφροδιτᾶς –ᾶ (ὁ)
Ἐπαφροδίτη –ης (ἡ) 
Ἐπαφροδίτης –ου (ὁ)
Ἐπαφροδιτιανή –ῆς (ἡ) 
Ἐπαφροδιτιανός –οῦ (ὁ) 
Ἐπαφροδιτίουσα –σης (ἡ)
Ἐπαφροδιτίων –νος (ὁ)
Ἐπαφρόδιτον –ου (ἡ) 
Ἐπαφρόδιτος –ου (ὁ & ἡ) –Πατήρ Ἀρί-
στωνος –Ἀρχικά ἀφέντης τοῦ φιλοσόφου 
Ἐπικτήτου –Ἀπελεύθερος Αὐγούστου ἤ 
Νέρωνος –Μαθητής Ἀποστόλου Παύλου 
–Ἕλλην γραµµατικός –Ἐπίθετον Εἰρή-
νης, –Πρός Φιλιππησίους, Β 25, Α-Θ-236 
Δ, Η-7-1060Δ, Η-8-34Α
Ἐπαφρόδοτος –ου (ὁ)
Ἐπαφροδοῦς –οῦντος (ο)
Ἐπαφροῦς –οῦδος; (ὁ)
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Ἐπάφρουσα –σης (ἡ)
Ἐπαφρύς –ῦος (ὁ) –Ἀθηναῖος
Ἐπάφρυτος –ου (ὁ)
Ἐπαφρώ –οῦς (ἡ)
Ἐπάφρων –νος; (ὁ)
Ἐπέα –ης (ἡ)
Ἐπέας –ου (ὁ) 
Ἔπεια –ης (ἡ) –Ἡ νῦν Κορώνη 
Ἔπειας –ου (ὁ) 
Ἐπειγεύς –έως (ὁ) –Υἱός Ἀγακλέους –Εἷς 
τῶν Μυρµιδόνων –Φονευθείς ὑπό Ἕκ-
τορος, Ο.Ι.Π.571, Η-6-1030Δ, Α-Θ-237Α
Ἐπειγόµενη –ης (ἡ)
Ἐπειγόµενος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἐπειός καί Ἐνθυµιονάδης –ου (ὁ) –Τέ-
κνον Ἐνδυµίωνος. Ἀδελφός Παιάνος, Αἰ-
τωλοῦ, Ἀεθλίου, Νάξου, Εὐρυπύλης καί 
Πίσης, Η-8-962Α 
Ἐπειός –οῦ (ὁ) –Ὁ κερδίσας εἰς ἀγῶνα 
δρόµου τόν θρόνον Ἤλιδος –Ἀρχαῖος κά-
τοικος Ἤλιδος, υἱός Ἐνδυµίωνος –Ἐφευ-
ρέτης πυγµῆς (κατά Πλάτωνα) –Καί 
Ἐπειοῦ δεινότερος (ἱκανότερος) ἤ, Ἐπει-
οῦ Δειλότερος (ὡς τιµωρηθείς ὑπό Πο-
σειδῶνος πού ἀνοικοδόµησε τείχη Ἱλίου) 
–Υἱός Πανοπέως (Πανοπηϊάδης) ἐκ Κυ-
κλάδων, πήκτης καί τέκτων Δουρείου 
ἵππου –Ὑπηρέτης, ὡς ὑδροφόρος Ἀτρει-
δῶν –Ὄνοµα ὄνου ὑδροφόρου –Πατήρ 
Ὑρµίνης µέ σύζυγον Ἀναξιρόην πού µέ 
Φόρβαντα γεννᾶ Αὐγείαν –Ἀδελφός Αἴ-
γλης ἐκ Φώκου καί Ἀστεροπείης, Η-6-
1031Α, Ο.Ο.Λ.523, Ο.Ο.Θ.493, Ο.Ι.Ψ.665, 
Α-Θ-237Α, Η-8-962 Α, Η-17-883Α
Ἐπεισακτᾶ –ῆς (ἡ)
Ἐπεισακτᾶς –ᾶδος; (ὁ)
Ἐπέκτωρ –ρος (ὁ)
Ἐπέλειον –ου (ὁ & ἡ) 
Ἐπέλειος καί Ἐπίλεως –έω (ὁ) –Ἀγγειο-
πλάστης 
Ἐπελεύσιµη –ης (ἡ)
Ἐπελεύσιµος –ου (ὁ)

Ἐπέλθουσα –σης (ἡ)
Ἐπέλθων –ντος (ὁ) 
Ἔπελος –ου (ὁ) 
Ἐπενέτα –ης (ἡ)
Ἐπένετος –ου (ὁ)
Ἐπενή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Περσεφόνης
Ἔπεος –ου (ὁ)
Ἐπέραστη –ης (ἡ)
Ἐπέραστος–ου (ὁ) –Μάντις γένους Κλυ-
τιδῶν –Ἡλεῖος Ὀλυµπιονίκης εἰς ὀπλί-
την δρόµον –Νεοσύλλεκτος –Υἱός Εὐάν-
δρου
Ἐπετίνη –ης (ἡ) –καί εἶδος φυτοῦ
Ἐπέτινος –ου (ὁ)
Ἐπευάζουσαι –ων (οἱ) –Ἐπίθ. Ἐρινῦν 
Ἐπεύκτα –ης (ἡ)
Ἐπεύκτας –ου; (ὁ) –Σπαρτιάτης 
Ἐπευκτίς –ίδος (ἡ)
Ἔπευκτος –ου (ὁ) 
Ἐπευσθένη –ης (ἡ)
Ἐπευσθένης –ου (ὁ)
Ἐπευσίππη –ης (ἡ) 
Ἐπεύσιππος καί Πεύσιππος –ου (ὁ) 
–Χριστιανικόν –Ἅγιος –Ἀδελφός Μεσίπ-
που καί Ἐλασίππου 
Ἐπεγείρουσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Μνηµο-
σύνης µέ συνώνυµον: Παρεκβαίνουσα
Ἐπεγείρουσα –σης (ἡ)
Ἐπεγείρων –ντος (ὁ)
Ἐπεύχη –ης (ἡ)
Ἐπεύχης –ου (ὁ)
Ἐπηβατήρια –ης (ἡ)
Ἐπηβατήριος –ίου (ὁ)
Ἐπήβολη –ης (ἡ)
Ἐπήβολος –ου (ὁ) –Μεσσήνιος µάντις 
Ἐπήεις –ειος ἤ –εντος (ὁ) –Αἱγύπτιος ἱε-
ροφάντης 
Ἐπήεσσα –σσης (ἡ)
Ἐπήκοος –όου (ἡ) –Ἐπώνυµον Ἀφροδί-
της ἐν Καρχηδόνι 
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Ἐπήκοος –ου (ὁ)
Ἐπήναιτη –ης (ἡ)
Ἐπηναίτος καί Ἐπηνέτος –ου (ὁ)
Ἐπήναιτος –ου (ὁ) –Ἀναθέτης 
Ἐπήραστη –ης (ἡ)
Ἐπήραστος –ου (ὁ)
Ἐπηράτη –ης (ἡ)
Ἐπηρατίδα –δης (ἡ)
Ἐπηρατίδας –αο (ὁ)
Ἐπηρατίδη –ης (ἡ)
Ἐπηρατίδης –ου (ὁ) 
Ἐπήρατος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἔριδος
Ἐπήρατος καί Ἐπήριτος –ου (ὁ) –Ἔφο-
ρος ἐν Σπάρτη
Ἐπήριτη –ης (ἡ)
Ἐπήριτος καί Ἐπήρατος –ου (ὁ) –Ἔφο-
ρος Σπάρτης –Τενέδιος –Στρατηγός Φα-
ραιεύς –Υἱός Πολυαίµονος ἔγγονος Ἀ-
φείδαντος, Ο.Ο.Ω.306
Ἐπηρµένη –ης (ἡ)
Ἐπηρµένος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός 
µέ συνώνυµον: Τραγόπους
Ἐπιάγουσα –σης (ἡ)
Ἐπιάγων –ντος (ὁ)
Ἐπίαλη –ης (ἡ)
Ἐπιάλης –ου (ὁ) 
Ἐπιάλις –ιος (ὁ) 
Ἐπιάλκεια –ης (ἡ)
Ἐπιάλκης –ου (ὁ) 
Ἐπιάλτη –ης (ἡ)
Ἐπιάλτης καί Ἐφιάλτης καί Ἐφέλης καί 
Ἐπιάλης – καί Ἐπίαλις καί Ἐπωφελής 
–οῦς (ὁ) –Δαίµων –Γίγας, τοξευθείς ὑπό 
Ἀπόλλωνος ἤ Ἡρακλέους –Υἱός Ἄλκέως 
καί ἀδελφός Ὤτου, γεννηθείς ὑπό Ποσει-
δῶνος καί Ἰφιµεδείας, ἐπιθυµών ἁρπα-
γήν Ἥρας ἐξ Ὀλύµπου, ἐφονεύθη ὑπό 
Ἀπόλλωνος –Τραχίνιος ἤ Μαλιεύς, υἱός 
Εὐρυδήµου, θεωρούµενος λανθασµέ-
νως ὡς προδώσας Θερµοπύλας –Υἱός 
Σοφωνίας, ρήτωρ καί πολιτικός 

Ἐπιανακτίδη –ης (ἡ)
Ἐπιανακτίδης –ου (ὁ)
Ἐπιάναξ –κτος (ὁ)
Ἐπιάνασσα –ης (ἡ)
Ἐπίας –ου (ὁ) 
Ἐπίασσα καί Ἐπιπόλα καί Ἐπιπολλά 
–ης (ἡ) –Ἐπώνυµον Δήµητρος 
Ἐπίατρος –ου (ὁ) 
Ἐπιβατήρια –ίης (ἡ)
Ἐπιβατήριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος 
Ἐπιβάτης –ου (ὁ)
Ἐπιβήµιος –ιου (ὁ) –Ἐπώνυµον Διός ἐν 
Σίφνω 
Ἐπιβολίδα –ης (ἡ)
Ἐπιβολίδας –αιο (ὁ)
Ἐπιβολίδη –ης (ἡ)
Ἐπιβολίδης –ου (ὁ) 
Επίβουλος –ου (ο & η) –Ἐπίθετον Ἕρω-
τος
Ἐπιβριθεῖς –ῶν (οἱ) –(ἐπερχόµεναι σφο-
δρῶς ) –Ἐπίθετον Μοιρῶν µέ συνώνυµοι: 
Ματροκασιγνῆται
Ἐπιγαρίνα –ης (ἡ)
Ἐπιγαρῖνος –ου (ὁ) –Ὁπλιτοδρόµος, Η-
4-812Α 
Ἐπιγᾶς –ᾶ (ὁ)
Ἐπιγένεια –ης (ἡ)
Ἐπιγένεις –ειος (ὁ) 
Ἐπιγένες –ου (ὁ) 
Ἐπιγένευς –ευ (ὁ) 
Ἐπιγένη –ης (ἡ)
Ἐπιγένης –ου (ὁ) –Σικυώνιος τραγικός 
ποιητής
Ἐπιγένης –ους (ὁ) –Ἀλεξανδρινός γραµ-
µατικός –Κωµωδοποιός Μέσης κωµω-
δίας –Υἱός Νικίου Ἀθηναῖος –Υἱός Ἐπιγέ-
νους, Ἀθηναῖος –Πατήρ Μεταγένους, 
Ἀθηναῖος –Υἱός Μητροδώρου –Ἐξ Ὀῆ-
θεν
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Ἐπιγένης –ους (ὁ) –(µεταγενέστερος) –
Ἀθηναῖος –Υἱός Ἀντιφῶντος –Υἱός Κρί-
τωνος –Μαθητής Σωκράτους –Τριήραρ-
χος –Ποιητής –Ναυπηγός –Τραπεζίτης 
–Μάντις –Υἱός Μεταγένους –Υἱός Πο-
λυκράτου καί ἄλλων –Γραµµατικός –Ἀ-
στρολόγος –Τραγικός –Κωµικός –Βυ-
ζαντινός –Ἀστρολογικός συγγραφεύς 
–Ἀδελφός Ἐµπεδίωνος, υἱός Ὁµήρου 
–Υἱός Νικίου Κυδαθηναιεύς, Α-Θ-244Δ, 
Η-7-543Α, Η-17-520Δ 
Ἐπιγενίδα –ης (ἡ)
Ἐπιγενίδας –αο (ὁ) 
Ἐπιγενίδη –ης (ἡ)
Ἐπιγενίδης –ου (ὁ)
Ἐπιγενίς –ιδος (ἡ)
Ἐπιγένως –νω (ὁ) –Κύριον ὄνοµα
Ἑπιγεύς –έως (ὁ) –Υἱός Ἀγακλέους 
Ἐπιγήθη –ης (ἡ)
Ἐπιγήθης –ου (ὁ) 
Ἐπιγηθίδη –ης (ἡ)
Ἐπιγηθίδης –ου (ὁ)
Ἐπίγηρις –ιος (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνοµα
Ἐπίγνητη –ης (ἡ)
Ἐπίγνητος –ου (ὁ)
Ἐπίγνωµη –ης (ἡ)
Ἐπίγνωµος –ου (ὁ) 
Ἐπιγνώτη –ης (ἡ) 
Ἐπίγνωτος –ου (ὁ)
Ἐπιγόνα –ης (ἡ)
Ἐπιγόνη ἤ Ἐριγόνη ἤ Ἠριγόνη –ης 
(ἡ) –Θυγάτηρ Αἰγίσθου καί Κλυταιµνή-
στρας
Ἐπιγόνη –ης (ἡ) –Μήτηρ Φλαβιανοῦ, 
Η-12-959Α 
Ἐπιγονία –ης (ἡ)
Ἐπιγόνιος –ίου (ὁ)
Ἐπίγονος –ου (ὁ) –(µεταγενέστερος) 
–Μουσικός –Χαλκοπλάστης –Ἰδρυτής 
αἰρέσεως –Ἀµφισβητούµενος Ὀλυµπιο-
νίκης –Τύραννος –Ποιητής –Ἀγαλµατο-

ποιός –Κίναιδος Ἀθηναῖος, Η-15-738Δ, 
Η-17-309Α
Ἐπιγώ –οῦς (ἡ)
Ἐπιδάµα –ης (ἡ)
Ἐπιδάµεια –ης (ἡ)
Ἐπιδάµνα –ης (ἡ)
Ἐπιδάµνας –αο; (ὁ) 
Ἐπιδάµνεια –ης (ἡ)
Ἐπιδάµνιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Ἑλένης, 
ἧτις ἐκτιµᾶτο ὑπό Ἐπιδαµνίων ὡς θερά-
παινα Ἀφροδίτης
Ἐπίδαµνος –ου (ὁ) –Βασιλεύς καί ἰδρυ-
τής πόλεως καταστάσης αἰτία Πελοπον-
νησιακοῦ πολέµου (σηµερινόν Δυρράχι-
ον)
Ἐπίδαµνος –ου (ἡ) –Μήτηρ Μελίσσης 
(ἀδελφῆς Ἀµαλθείας), πού µέ Ποσειδῶ-
να γεννᾶ Δυρράχιον
Ἐπίδαµος –ου (ὁ) 
Ἐπιδαύρια –ίης (ἡ)
Ἐπιδαύριος –ίου (ὁ)
Ἐπίδαυρις –ιος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀσκληπι-
οῦ ἐν Ἐπιδαύρω
Ἐπίδαυρος καί Ἐπίκαρος –ου (ὁ) 
Ἐπίδαυρος –ου (ὁ) –Ὁ Ἀλεξανδρεύς Ἀµ-
µώνιος
Ἐπίδδαλα –ης (ἡ)
Ἐπιδδαλίδα –δης (ἡ)
Ἐπιδδαλίδας –λίδους (ὁ) –Πατήρ ναο-
ποιοῦ Δαµοφίλου
Ἐπίδδαλος –ου (ὁ) 
Ἐπίδειος –ου (ὁ)
Ἐπίδεκτη –ης (ἡ)
Ἐπίδεκτος καί Ἐπιδεικτος (ὁ)
Ἐπιδεσµοχαρής –έος; (ἡ) –Ἐπίθετον Πο-
δάγρας
Ἐπίδηµος –ου (ὁ & ἡ) –Συνώνυµον: Πότ-
νια –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Ἐπιδίαιτα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος 
καί Ἀφροδίτης 
Ἐπιδιαίτης –ου (ὁ) 
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Ἐπιδίκα –ης (ἡ)
Ἐπιδικαστά –ῆς (ἡ)
Ἐπιδικαστᾶς –οῦ (ὁ)
Ἐπίδικος –ου (ὁ) –Φυσικός φιλόσοφος
Ἐπίδιος –ου (ὁ) –Ρωµαῖος ρήτωρ
Ἐπίδοκη –ης (ἡ)
Ἐπίδοκος –ου (ὁ) –Συρακούσιος
Ἐπίδοξον –ου (ἡ)
Ἐπίδοξος –ου (ὁ)
Ἐπίδοον –ου (ὁ)
Ἐπίδοσις –εως (ἡ)
Ἐπιδότης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἐπίδροµος –ου (ὁ) –Λαρισσαῖος –Ἀθη-
ναῖος –Υἱός Ἀνδροµάχου –Ἀγγειοπλά-
στης ὁ καί “καλός”
Ἐπίδυκη –ης (ἡ)
Ἐπίδυκος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀκέστορος 
Ἐπιδώρα –ης (ἡ)
Ἐπιδωρίδη –ης (ἡ)
Ἐπιδωρίδης –ου (ὁ)
Ἐπίδωρος –ου (ὁ) 
Ἐπιδώτα –ης (ἡ)
Ἐπιδώτας καί Ἐπιδώτης –ου (ὁ)  Ἐπώ-
νυµον Διός (ἐν Λακεδαιµονίοις καί Μα-
ντινεία) –Ἐπώνυµον Ὕπνου ἐν Σικυώνι 
Ἐπιείκεια –ης (ἡ) –Θεότης Λατινική µε-
τά ναοῦ
Ἐπιείκελος –ου (ὁ) –(ὅµοιος) –Ἐπίθετον 
Ἠελίοιο µέ συνώνυµον: Ἀκάµας 
Ἐπιείκής –ους (ὁ) –Ἐπίθετον Θεοῦ Ἐλέ-
ους
Ἐπιεικία –ης (ἡ) –Φρούριον Σικυῶνος
Ἐπιειµένος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ
Ἐπιfάλτεια –ης (ἡ)
Ἐπιfάλτεις –ειος (ὁ)
Ἐπιfάλτης –ου (ὁ)
Ἐπιfάσκεια –ης (ἡ) 
Ἐπιfάσκεις –ειος (ὁ)
Ἐπιfάσκης –ου (ὁ)

ἘπιFαύσεις –ειος (ὁ) –Υἱός Μαχώνιος ἤ, 
Μάχωνος
Ἐπιζήλη –ης (ἡ)
Ἐπίζηλος καί Μαραθωνοµάχος (ὁ) 
–Υἱός Κουφαγόρου, τυφλωθείς ὑπό φά-
σµατος Πέρσου κατά τήν µάχην, ἐνώ 
θανατώθη ὁ παραστάτης (ἐτυφλώθη 
διά βίου ἀναιτίως). Τό φάσµα ἦτο ὁ Ἐχε-
τλαῖος, πολεµών µέ ὅπλον ὅµοιον ἀρό-
τρου = ἐχέτλη ὅ περιέφερεν ὑπέρ τήν 
κεφαλήν του) –Ἀθηναῖος –Ἄλλοι, Α-Θ-
258Δ, Η-8-15Α
Ἐπιήρανος –ου (ἡ & ὁ) –(εὐχάριστος) –
Συνώνυµον: Ποτνία –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
–Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος –Ἐπίθετον Διονύ-
σου –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Ἐπιηρείδη –ης (ἡ)
Ἐπιηρείδης –δους (ὁ)
Ἐπιθάη –ης (ἡ) 
Ἐπιθάης –ου (ὁ)
Ἐπιθαλαµίτη –ης (ἡ)
Ἐπιθαλαµίτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ
Ἐπιθάλη –ης (ἡ)
Ἐπιθάλης –εος (ὁ)
Ἐπίθαλλα –ης (ἡ) 
Ἐπίθαλλος –ου (ὁ) 
Ἐπιθάρρη –ης (ἡ)
Ἐπιθάρρης –ητος; (ὁ)
Ἐπιθέρση –ης (ἡ) 
Ἐπιθέρσης –ου (ὁ) –Ὀλυµπιονίκης Ἐρυ-
θραῖος, υἱός Μητροδώρου εἰς πυγµήν 
δύο φοράς –Γραµµατικός, Α-Θ-259Α, Η-
8-16Α
Ἐπιθερσίδη –ης (ἡ)
Ἐπιθερσίδης –ου (ὁ) –Κνίδιός τις
Ἐπιθέτη –ης (ἡ) 
Ἐπιθέτης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Ἐπίθετος –ου (ὁ)
Ἐπιθήκη –ης (ἡ) 
Ἐπιθρέφεος –ου (ὁ) 
Ἐπιθυµήτη –ης (ἡ) 
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Ἐπιθυµητή –ῆς (ἡ)
Ἐπιθύµητος καί Ἐπιθυµητός (ὁ) 
Ἐπιθυµία –ης (ἡ) –Θεότης –Ἐπίθετον Ἀ-
φροδίτης
Ἐπιθυµίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον θεᾶς Ἀ-
φροδίτης
Ἐπίκαδις καί Ἐπίκαδος –ου (ὁ) –Ἑλλη-
νικόν καί Ἰλλυρικόν ἀνθρωπονύµιον 
Ἐπίκαδος –ου (ὁ) –Πατήρ Πλάτωρος
Ἐπικάλλη –ης (η) 
Ἐπικάλλης –ου (ὁ) 
Ἐπικαλλώ –οῦς (ἡ)
Ἐπίκαρος καί Ἐπίδαυρος –ου (ὁ) –Υἱός 
Ἄργου –Υἱός Πέλοπος καί Εὐάδνης, ἐξ 
οὗ ἡ ὀνοµασία –Ἄρχων Ἐπιδαύρου, ἐξ 
οὗ τό ὄνοµα –Ἐπίδαυρος ὁ Ἀµµώνιος, ὁ 
Ἀλεξανδρεύς, ὀλυµπιονίκης εἰς στάδι-
ον, Η-8-392Α, Η-15-695Δ, Ο.Β.561
Ἐπικαρπία –ης (ἡ) 
Ἐπικάρπιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἐπικάρτη –ης (ἡ)
Ἐπικάρτης –ου (ὁ)
Ἐπικάστη καί Ἰοκάστη καί Εὐρυγάνη 
καί Ευρυγάνεια –ης (ἡ) –Μέ Πλευρώνα 
γεννᾶ Πορθάονα καί Δαµονίκη –Θυγά-
τηρ Μενοικέως, γυνή Λαϊου, ἐξ οὗ ὁ Οἰ-
δίππους –Θυγάτηρ Καλυδῶνος, γυνή 
Ἀγήνορος –Θυγάτηρ Αὐγείου πού µέ Ἡ-
ρακλή γεννᾶ Θέσταλον, Α-Θ-263Α, Η-8-
21Α, Η-17-827Δ, Ο.Ο.Λ.271
Ἐπικάστη –ης (ἡ) Μήτηρ Τροφωνίου 
υἱοῦ Ἀπόλλωνος καί Κερκύονος, σύζυ-
γος Ἀγαµήδου –Θυγάτηρ Αἰολίδου Κα-
λυδῶνος, σύζυγος Ἀγήνορος, υἱοῦ Αἰο-
λίας Πλευρῶνος, µήτηρ Δαµονίκης καί 
Πορθάονος
Ἐπικάστης –ου (ὁ) 
Ἐπίκατα –ης (ἡ)
Ἐπίκατος –ου (ὁ)
Ἐπικείµενη –ης (ἡ)
Ἐπικείµενος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Σαράπι-
δος

Ἐπικέρδη –ης (ἡ)
Ἐπικέρδης –εος (ὁ) –Κυρηναῖος
Ἐπικηφισία –ης –αι (ἡ) –Δῆµος Ἀττικῆς 
Ἐπικηφίσιος –ίου (ὁ)
Ἐπικιιχράδα καί Ἐπικιχράδα –ης (ἡ)
Ἐπικιιχράδας –ου καί Ἐπικιχράδας –ου 
(ὁ) –Ἐπώνυµον Διός ἐν Κώ 
Ἐπίκλεια –ης (ἡ)
Ἐπικλείδα –ης (ἡ)
Ἐπικλείδας –αο (ὁ) –Υἱός Λεωνίδου, ἀ-
δελφός Κλεοµένους 
Ἐπικλείδη –ης (ἡ)
Ἐπικλείδης –ου (ὁ) 
Ἐπικλεῖς –εῖος (ὁ)
Ἐπικλείτα –ης (ἡ)
Ἐπικλείτης –του (ὁ)
Ἐπίκληρη –ης (ἡ) 
Ἐπίκληρος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος, Η-15-
641Α
Ἐπικλῆς –έους (ὁ) –Λύκιος ἠγεµών 
φονευθείς ὑπό Αἴαντος διά λίθου ὅν 
ἔρριψεν –Πατήρ Στρατηγοῦ Πρωτέως 
–Ἀντίπαλος Δηµοσθένους –Κιθαρωδός 
Καί ἄλλοι –Πατήρ αὐλητοῦ Διονυσίχου 
νικητοῦ Ἀµφιαραείων, Ο.Μ.379, Α-Θ-
264Α, Η-8-22Δ
Ἐπικλήτα –ης (ἡ)
Ἐπικλήτας –ου (ὁ) –Ἐπώνυµον Πανός
Ἐπίκλητη –ης (ἡ)
Ἐπίκλητος –ου (ὁ) 
Ἐπίκλοπος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἐπίκοη –ης (ἡ)
Ἐπικοίνιος –ίου (ὁ)
Ἐπίκοος –ου (ὁ)
Ἐπικόπτη –ης (ἡ)
Ἐπικόπτης –ου (ὁ) –Ἐπώνυµον Ξενοφά-
νους, τανῦν Ὁµηραπάτης, διά πολεµι-
κήν ἐναντίον Ὀµήρου καί Ἡσιόδου 
Ἐπίκορος –ου (ὁ)
Ἔπικος –ου (ὁ) –Μιλήσιος, Η-12-984Α 
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Ἐπικόσµησις –εως (ἡ)
Ἐπικούδειος –ου (ὁ) –Η-11-280Δ
Ἐπικούδεις –ειος (ὁ) –Υἱός Φιλοκούδειος 
–Πατήρ Οἰνατου –Υἱός Οὐπερµενίδου
Ἐπικούρειος –ου (ὁ) –Ἐπώνυµον Ἀπόλ-
λωνος, Α-Θ-266Δ 
Ἐπικουριανή –ῆς (ἡ)
Ἐπικουριανός –ου (ὁ) 
Ἐπικουρίδα –δης (ἡ)
Ἐπικουρίδας –αο (ὁ) 
Ἐπικουρικός –οῦ (ὁ)
Ἐπικούριος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος 
Ἐπίκουρος –ου (ὁ & ἡ) –(βοηθός) –Ὁ Ἀ-
θηναῖος, υἱός Νεοκλέους, Γαργήττιος φι-
λαληθέστατος συγγραφεύς, περίφηµος 
φιλόσοφος –Φυσικός ἐπιστήµων συγ-
γραφεύς –Πατήρ στρατηγοῦ Πάχητος 
–Ἀθλητης –Υἱός Χαιρεστράτης –Υἱός 
Λεοντέος –Υἱός Μητροδώρου –Αὐλητής 
–Ἰδρυτής σχολῆς, ὑλιστής (ὕψιστον ἀ-
γαθόν ἡ ἡδονή, εἴτε πνευµατική, εἴτε 
ὑλική). Eἰς τόν κῆπον του ἔζων κοινοβια-
κῶς αἱ ἑταίραι: Δηµηλάτη, Νικίδιον, Λε-
όντιον, Μαρµάριον, Ἐρώτιον, Ἡδεῖα 
–Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐ-
πίθετον Ἀφροδίτης, Α-Θ-267Α, Η-7-633 
Δ, Η-9-371Α
Ἐπικραδία –ης (ἡ)
Ἐπικράδιος –ου (ὁ) –Ὀλυµπιονίκης ἐκ 
Μαντινείας, εἰς πυγµή παίδων 
Ἐπικράτα –ης (ἡ) 
Ἐπικράτεια –ειης (ἡ) 
Ἐπικράτεις –ειος (ὁ) 
Ἐπικράτη –ης (ἡ)
Ἐπικράτης –ους ή–εος (ὁ) –Ὁ Ἀµβρα-
κιώτης ποιητής Μέσης Κωµωδίας –Ἐπί-
θετον Κυρηβίων(ωνος) – Ρήτωρ καί πολι-
τικός –Ὄνοµα κωµικοῦ Ἀριστοφάνους 
–Ἀδελφός Αἰσχίνου, φίλος Λυσίου –Ποι-
ητής –Ἱερεύς –Γαστρονόµος ἐκτρέφων 
µακριάν γενειάδαν, ἐλέγετο µέ τό πλα-
στόν ὄνοµα Σακεσφόρος –Πατήρ διδύ-

µων Ἀναξοῦς καί Κληνοῦς –Γαργήττιος 
–Υἱός Φιλοδήµου Ἀθηναῖος –Κηφισιεύς –
Παλληνεύς –Ἀργεῖος πατήρ Κλεαινέτου 
Νεµεονίκου, Α-Θ-267Α καί Δ, Η-8-33Α, 
Η-13-696Α
Ἐπικράτια –ης (ἡ)
Ἐπικρατίδα –ης (ἡ)
Ἐπικρατίδας –αο (ὁ)
Ἐπικρατίδη –ης (ἡ)
Ἐπικρατίδης –ου (ὁ) –Πατήρ Τυραννί-
ωνος τοῦ Ἀµισηνοῦ
Ἐπικρατίνη –ης (ἡ)
Ἐπικρατῖνος –ου (ὁ)
Ἐπικρατίς –ιδος (ἡ) 
Ἐπικράτις –ιος (ὁ) 
Ἐπικράτουσα –σης (ἡ)
Ἐπικράτων –νος (ὁ)
Ἐπικρέτα –ου (ὁ) 
Ἐπικρέτης –ου (ὁ)
Ἐπικρίτα –ης (ἡ)
Ἐπίκριτος –ου (ὁ) 
Ἐπίκτᾶ –ης (ἡ)
Ἐπικτάριν –ου (ἡ)
Ἐπίκτας καί Ἐπικτᾶς –ᾶντος (ὁ) –Ἀθη-
ναῖος Θηβαῖος –Ἄλλος
Ἑπικτέτα –ου (ἡ)
Ἐπικτέτας –ου (ὁ) 
Ἐπικτῆ –ῆς (ἡ)
Ἐπικτήµουσα –σης (ἡ)
Ἐπικτήµων –νος (ὁ)
Ἐπικτηρίς –ίδος (ἡ)
Ἐπίκτηρις –ιος (ὁ) 
Ἐπικτῆς –οῦ (ὁ) 
Ἐπίκτηση –εως (ἡ) –Προσωποποίησις 
κέρδους
Ἐπίκτησις –εως (ἡ) –Θυγάτηρ Νεµέσε-
ως –Θυγάτηρ Σωσιβούλου, Η-17617Α
Ἐπικτησίς –ίδος; (ἡ)
Ἐπικτήσουσα –σης (ἡ)
Ἐπικτήσων –ντος (ὁ) –Ὄνοµα δούλου
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Ἐπικτήτα –ης (ἡ) 
Ἐπικτήτας –ου(ὁ)
Ἐπικτητιανή –ῆς (ἡ)
Ἐπικτητιανός –οῦ (ὁ) 
Ἐπίκτητος καί Σύµψελις – (ὁ) –Πλα-
στόν
Ἐπίκτητος –ου (ὁ) –Ἱεραπολίτης Φρύξ, 
στωϊκός φιλόσοφος
Ἐπίκτητος –ου (ὁ) –(ὁ κατόπιν κερδι-
θείς) –Ἀρχικός δοῦλος Ἐπαφροδίτου –
Στωϊκός φιλόσοφος –Υἱός Εὐφράνορος 
–Συγγραφεύς –Υἱός καί πατήρ Ζωσίµου 
–Ἀθηναῖος –Κορίνθιος –Σµηρναῖος –Ἀγ-
γειογράφος –Ζωγράφος –Κυλικογράφος 
–Ἀρχιεπίσκοπος πᾶσης Γαλατίας, Α-Θ-
236Δ, 268Α καί Δ-Η-7-651Α, Η-8-34 Α, 785 
Α, Η-11-559Δ, Η-14-455Α
Ἐπικτοῦς –ου; (ὁ)
Ἐπικτύσουσα –σης (ἡ)
Ἐπικτύσων –νος (ὁ)
Ἐπικτώ –οῦς (ἡ)
Ἐπικυδείδη –ης (ἡ)
Ἐπικυδείδης –ου (ὁ) –Πατρωνυµικόν 
τοῦ Ἐπικύδους
Ἐπικύδεις –ειος (ὁ)
Ἐπικύδη –ης (ἡ)
Ἐπικύδης –εος (ὁ) –Υἱός Εὐφηµίδου, Α-
Θ-268Δ, Η-8-35Δ
Ἐπικυδίδα –ης (ἡ)
Ἐπικυδίδας –αο (ὁ) –Στρατηγός Λακε-
δαιµονίων
Ἐπικυδίλλη –ης (ἡ)
Ἐπικυδίλλης –ητος (ὁ)
Ἐπικυκλίδια –ίης (ἡ)
Ἐπικυκλίδιος –ου (ὁ) –Ἐπώνυµον Διός
Ἐπικυλίδα –ης (ἡ)
Ἐπικυλίδας –αο (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἐπικυλίκειος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἐπικυψέλιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός 
µέ συνώνυµον: Μελισσοσόος
Ἐπικωµαῖα –ης (ἡ)

Ἐπικώµαιος –ου (ὁ) –Ἐπώνυµον Ἀπόλ-
λωνος
Ἐπίκωµος καί Φιλόκωµος –ου (ὁ & ἡ) 
–Πατήρ φιλοσόφου Καρνεάδου – Ἐπίθε-
τον Ἐνυοῦς, Η-10-365Δ 
Ἐπιλάα –ης (ἡ)
Ἐπιλαῒδα –ης (ἡ)
Ἐπιλαΐδας –ου (ὁ)
Ἐπιλαΐς –ίδος (ἡ) –Θεσπιάς πού µέ Ἡ-
ρακλή γεννᾶ Ἀστυάνακτα
Ἐπιλαµψίς –ιδος (ἡ) 
Ἐπιλάνθανος –ου (ὁ) 
Ἐπίλαος –άου (ὁ) –Η-5-844Α
Ἐπίλεως καί Ἐπέλειος –ου (ὁ)
Ἐπιλήθη –ης (ἡ)
Ἐπιλήθης –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνοµα
Ἐπιληκυθηστρία –ης (ἡ) –Μοῦσα –Τί-
τλος κωµωδίας, ἐπώνυµον τοῦ Μνασάλ-
κου ἐλεγειογράφου
Ἐπιλήναια –ης (ἡ)
Ἐπιλήναιος –ου (ὁ) 
Ἐπιλήνια –ης (ἡ)
Ἐπιλήνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος –Ἐπίθετον Διονύσου, Α-Θ-270Δ 
Ἐπιλιµηνία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Ἐπιλιµήνιος –ίου (ὁ)
Ἐπίλογος –ου (ὁ)
Ἐπίλογχος –ου (ὁ)
Ἐπιλύκη –ης (ἡ)
Ἐπιλύκης –ου (ὁ)
Ἐπίλυκος –ου (ὁ) –Κωµικός ποιητής Ἀρ-
χαῖας καί Μέσης Κωµωδίας –Ἀγγειογρά-
φος ἐπαινεθείς ὑπό Σκύθου –Ἀθηναῖος 
πατήρ Τεισάνδρου –Ἀµφιπολίτης –Γα-
στρονόµος, Α-Θ-274Δ, Η-8-42Δ
Ἐπιλυσαµενή –ῆς (ἡ)
Ἐπιλυσαµενός –ου (ὁ)
Ἐπιλύτη –ης (ἡ)
Ἐπιλυτίδα –ης (ἡ)
Ἐπιλυτίδας –αο (ὁ) –Σπαρτιάτης
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Ἐπίλυτος –ου (ὁ)
Ἐπιλώϊον –ου (ἡ) 
Ἐπιµάθεια –ης (ἡ)
Ἐπιµάθης –ου (ὁ)
Ἐπιµανθάνουσα –σης (ἡ)
Ἐπιµανθάνων –ντος (ὁ) 
Ἐπιµάρτυς –υρος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἐπιµάχα –ης (ἡ)
Ἐπιµάχανος –ου (ὁ) 
Ἐπιµάχας & Διαγόρας (ὁ) –ἰδέ Διαγόρας
Ἐπιµαχίς –ιδος (ἡ)
Ἐπίµαχος –ου καί µάρτυς (ὁ) –Ἀθηναῖ-
ος µηχανικός –Καί χριστιανικόν –Ἅγιος 
Αἰγύπτιος (31 Ὀκτωβρίου), µάρτυς Ἀλε-
ξανδρεύς, Α-Θ-275Α, Η-Θ-43Α
Ἐπιµείδη –ης (ἡ)
Ἐπιµείδης –ου (ὁ) 
Ἐπιµέλεια –ης (ἡ) 
Ἐπιµέλης –ους (ὁ)
Ἐπιµελία –ης (ἡ) 
Ἐπιµένα καί Ἐπιµένη –ης (ἡ)
Ἐπιµενείδη –ης (ἡ)
Ἐπιµενείδης –ου (ὁ) 
Ἐπιµένεις –ου ἤ –ειος (ὁ) 
Ἐπιµένη –ης (ἡ) 
Ἐποµενή –ῆς (ἡ)
Ἐπιµένης –ους; (ὁ) –Μακεδών –Υἱός Ἀρ-
σέου –Μιλήσιος –Θεσσαλός –Σφραγιδο-
γλύφος –Ἀγγειογράφος
Ἐπιµενῆς –οῦς (ὁ)
Ἐπιµενίδα –δης (ἡ)
Ἐπιµενίδας καί Ἀντιµενίδας –ου (ὁ) 
–(ὁ µή ὑποχορῶν πρό ἐµποδίων), Α-Δ-46 
Δ, Η-8-49Δ 
Ἐπιµενίδη –ης (ἡ) 
Ἐπιµενίδης –ου (ὁ) –Καθαρτής καί Μά-
ντις ἱερεύς ἐκ Κρήτης ἀπαλλάξας Ἀθη-
ναίους ἀπό Κυλώνειον ἄγος, (ἀνοµία) 
τό 596 π.Χ. Ἔγραψεν Θεογονίαν 5.000 ἐ-
ξαµέτρων στίχων 

Ἐπιµενίδης –ου (ὁ) –Ἐκ τῶν ἐπτά σοφῶν 
(ἀντί Περιάνδρου), καθιερώσας θεσµόν 
ἀγνώστων Θεῶν µετά καθαρµόν Κυλω-
νείου ἄγους. Νοµοθέτης καί ἰατρός, Κρής 
–Προφήτης –Μάντις –Υἱός Ἀγέσαρκου 
ἤ Ἡφαίστου καί νύµφης Βάλτης ἤ Βλά-
στης, ἀνελθών εἰς 150 ἔτη, (κοιµηθείς 
µετά 52 εἰς σπήλαιον Κρήτης (Τσούτσου-
ρο;) –Ἥρως Ἀττικῆς –(=Βουζύγης), Θορί-
κιος –Ρόδιος – Ἱστοριογράφος –Γενεαλό-
γος –Ἐποποιός –Ἔκαµε θαύµατα µέ παρό_ 

µοιον τρόπον ὡς ὁ Πυθαγόρας, καθώς καί 
ὁ Ἐµπεδοκλῆς καί Ἄβαρις Ὑπερβόρειος, 
Η-7-99Δ, 1237Α, Η-8-714Δ, Η-17-143Δ, Η-
18-123Δ
Ἐπιµενίσκος –ου (ὁ) 
Ἐπιµένουσα –σης (ἡ)
Ἐπιµενώ –οῦς (ἡ) 
Ἐπιµένων –ντος (ὁ)
Ἐπιµηδείδη –ης (ἡ)
Ἐπιµηδείδης –ου (ὁ)
Ἐπιµήδη –ης (ἡ)
Ἐπιµήδης –ου (ὁ) –Κουρήτας –Ἀδελφός 
Ἡρακλέους –Ἀοιδός Πριάµου, Η-5-750Α
Ἐπιµηθεύς –εως (ὁ) –Ἀδελφός Προµη-
θέως –Υἱός Ἰαπετοῦ καί Κλυµένης (θυ-
γατρός Ὠκεανοῦ). Νυµφευθείς τήν Παν-
δώρα µετά κιβωτοῦ (ἐξ ὅλων τῶν κακῶν 
τῆς Γῆς) ἐγέννησε τήν Πύρραν (σύζυγον 
Δευκαλίωνος, υἱοῦ Προµηθέως) τήν Πρό-
φασιν καί Μεταµέλειαν, Α-Θ-282Δ, Η-8-
59Δ, Η-15-401Α
Ἐπιµηθίς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἐπιµηθέ-
ως
Ἐπιµηλία –ης (ἡ)
Ἐπιµηλιάδες καί Ἐπιµηλίδες (οι) –Νύµ-
φαι προστάτριαι Ποιµνίων –Κατ΄ἄλλους 
νύµφαι προστάτριαι ὀπωροφόρων δέν-
δρων
Ἐπιµηλίδα –δης (ἡ)
Ἐπιµηλίδας –ου (ὁ)
Ἐπιµηλίδες καί Ἐπιµηλιάδες – ων (οι) 
–Νύµφαι
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Ἐπιµηλίδη –ης (ἡ)
Ἐπιµηλίδης –ου (ὁ) –Η-11-280Δ
Ἐπιµύλιος –ίου καί Ἐπιµήλιος (ὁ) –Ἐ-
πίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἀρτέµι-
δος –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ, Α-Θ-283Α
Ἐπιµηλίς καί Ἐπιµηλιάς –ιδος (ἡ) –Α-
Θ-283Α, Η-8-60Α
Ἐπιµηνή –ῆς (ἡ)
Ἐπιµηνῆς –ῆ (ὁ)
Ἐπιµήνιος –ίου (ὁ)
Ἐπιµήτωρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἐπίµνηστη –ης (ἡ)
Ἐπίµνηστος –ου (ὁ)
Ἐπινάπη –ης (ἡ)
Ἐπίναπος καί Ἐπίνεφος –ου (ὁ)
Ἐπίνεικη –ης (ἡ)
Ἐπινείκιος –ίου (ὁ)
Ἐπίνεικος –ου (ὁ)
Ἐπίνεφος καί Ἐπίναπος –ου (ὁ) –(ἐκ 
τοῦ Νάπη = κοιλάδα, δάσος) – = Epinapi εἰς 
Ἀραουκανικήν Χιλῆς (ἀπόγονοι Σπαρτι-
ατῶν)
Ἐπινίκα –ης (ἡ) 
Ἐπινίκη –ης (ἡ)
Ἐπινικίδα –δης (ἡ)
Ἐπινικίδας –ου (ὁ)
Ἐπινίκιος –ου (ὁ)
Ἐπίνικος –ου (ὁ) –Ποιητής τῆς Κωµωδί-
ας –Φίλος Δηµοσθένους –Ποιητής–Στρα-
τηγός –Φιάλην ὑπέρ αὐτοῦ ἀνέθεσεν 
Παραµόνα –Ὁ καί Κυνᾶς Κυζικινός, ὀ-
λυµπιονίκης εἰς στάδιον
Ἐπίνοια –ης (ἡ)
Ἐπινοῒδα –δης (ἡ)
Ἐπινοΐδας –αο (ὁ)
Ἐπινοῒδη –ης (ἡ)
Ἐπινοῒδης –ου (ὁ)
Ἐπίνοιος –ου (ὁ)
Ἐπινόµη –ης (ἡ)
Ἐπινοµίδη –ης (ἡ)

Ἐπινοµίδης –ου (ὁ)
Ἐπινοµίς –ιδος (ἡ) –Τίτλος ἔργου Πλή-
θωνος Γεµιστοῦ
Ἐπίνοµος καί Εἰπίνοµος –ου (ὁ)
Ἔπινος –ου (ὁ) –Υἱός Μανίγχου
Ἐπίνους –ου (ὁ)
Ἐπιξένα καί Ἐπιξένη –ης (ἡ)
Ἐπίξενος –ου (ὁ)
Ἐπιξύης –ύους (ὁ) –Πέρσης τίς
Ἐπιόνη –ης καί Ἠπιόνη (ἡ) –Ἀσκληπιός 
µέ Κορονίδα ἤ µέ Ἐπιόνην γεννᾶ Μαχά-
ωνα 
Ἐπιόπτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἐπίορος –ου (ὁ & ἡ)
Ἐπιός –οῦ (ὁ) 
Ἑπιός –οῦ (ὁ)
Ἐπιούασις –ιος (ὁ)
Ἐπίουρος –ου (ὁ & ἡ)
Ἐπιούσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµητρος
Ἐπιούσιος –ίου (ὁ)
Ἐπιόχη –ης (ἡ)
Ἐπίοχος –ου (ὁ) –Υἱός Λυκούργου –Ἀδελ-
φός Ἀλκαίου 
Ἐπίπαλα –ης (ἡ)
Ἐπίπαλος –ου (ὁ) 
Ἐπιπάστα –ης (ἡ) –Ἐπώνυµον ἑταίρας
Ἐπιπείθεις –ειος (ὁ) –Υἱός Ξενοπείθους 
Ἐπιπείθη –ης (ἡ)
Ἐπιπείθης –εος (ὁ)
Ἐπιπέµπουσα –σης (ἡ)
Ἐπιπέµπων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ 
µέ συνώνυµον: Ὄνειρος 
Ἐπιποδία –ης (ὁ)
Ἐπιπόδιος –ίου (ὁ)
Ἐπιποίθυς –υος (ὁ)
Ἐπιπόλα καί Ἐπιπολλά καί Ἐπίασσα 
–σσης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµητρος
Ἐπιπόλη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Τραχίωνος 
ἀπό Κάρυστο, ἡ µόνη µετ΄Ἀχαιῶν ἐξτρα-
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τεύσασα εἰς Τροίαν. Ἤλθεν ἐνδεδυµένη 
ἀνδρικῶς. Τήν ἀντελήφθη ὁ Παλαµήδης 
καί ἐζήτησεν νά τήν καταδικάσουν εἰς 
τόν διά λιθοβολισµοῦ θάνατον. Ποῖος 
δέν κατανοῆ τήν ἰσχυράν προσωπικότη-
ταν τῆς γυναικός πού, θυσίασε τήν ζω-
ήν της, προσπαθώντας νά σώση τήν πα-
τρίδαν της (Φώτιος –βιβλιοθήκη –κῶδιξ 
190), Α-Θ-299Δ καί Α
Ἐπιπολιαῖα –ης (ἡ)
Ἐπιπολιαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ 
ἐν Ρόδω
Ἐπίπολις –ίδος (ὁ)
Ἐπιποντία –ης (ἡ) –Ἐπώνυµον Ἀφροδί-
της
Ἐπιπόντιος –ίου (ὁ)
Ἐπιπυργιδία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης 
προστάτριας των πύργων –Ἐπίθετον 
Ἀρτέµιδος
Ἐπιπυργίδιος –ίου (ὁ)
Ἐπιπυργίτις –ιδος; (ὁ) –(Οὐδενί ἄλλω 
ἀνθρώπω ἑοικώς) – Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ἐπιρνύτια –ης (ἡ)
Ἐπιρνύτιος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός ἐν 
Κρήτη 
Ἐπίρροθος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος
Ἐπισᾶς –ᾶ (ὁ)
Ἐπίσηµη –ης (ἡ)            
Ἐπίσηµος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Ἐπισθένεια –ης (ἡ)
Ἐπισθένης –ους (ὁ) –Στρατηγός –Ὀλύν-
θιος γνωστός παιδεραστής ἀναφερόµε-
νος ὑπό Ξενοφῶντος εἰς Κύρου Ἀνάβα-
σιν –Δήλιος
Ἐπισκευαστική–ῆς (ἡ)
Ἐπισκευαστικός –οῦ (ὁ)
Ἐπίσκευη –ης (ἡ)
Ἐπίσκευος –ου (ὁ)
Ἐπίσκοποι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων 
µέ συνώνυµον: Βασίλειαι
Ἐπισκοπιανή –ῆς (ἡ)

Ἐπισκοπιανός –οῦ (ὁ)
Ἐπίσκοπος –ου (ὁ & ἡ) –συνώνυµον: 
Ὀβριµοπάτρη –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπί-
θετον Ἀρτέµιδος –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
–Ἐπίθετον Διονύσου µέ συνώνυµον: 
Χοραγός –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ – Ἐπίθετον 
Κλειοῦς –Ἐπίθετον Σελήνης µέ συνώνυ-
µον: Χρήζουσα
Ἐπίσκος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ἐπισµυγερή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀχλύος
Ἐπίσστασις –ιος (ὁ) 
Ἐπισστράτη –ης (ἡ)
Ἐπίσστρατος –ου (ὁ)
Ἐπισταµένα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἶσιδος
Ἐπισταµένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Οὐρανί-
ης
Ἐπιστάµενος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πρωτέ-
ως µέ συνώνυµον: Πάντιµος
Ἐπιστάσια –ης (ἡ)
Ἐπιστάσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἐπίστασις –ιος (ὁ) 
Ἐπιστασίχα –ης (ἡ)
Ἐπιστάσιχος –ου (ὁ)
Ἐπιστατήρια –ης (ἡ)
Ἐπιστατήριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἐπιστάτης –ου (ὁ) –Συνώνυµον: Κεραύ-
νιος –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ποσει-
δῶνος µέ συνώνυµον: Ἐνάλιος
Ἐπίστατος –ου (ὁ) 
Ἐπιστέγιος –ίου (ὁ) –Ἥρως προστάτης 
στέγης
Ἐπιστέµον ἤ Ἐπιστέµων –νος (ὁ) – (ὁ 
γνωρίζων καλῶς)
Ἐπιστένη –ης (ἡ)
Ἐπιστένης –ου (ὁ)
Ἐπιστεφέες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ερινύν 
µέ συνώνυµον: Δασπλῆτες
Ἐπιστήµη –ης (ἡ) –(σοφή, προσωπο-
ποίησις σοφίας) Καί χριστιανικόν, ἁγία 
µάρτυς (5 Νοεµβρίου) –Ὄρος, θυγάτηρ    
Εὐδαιµονίας –Ἀδελφή Εὐταξίας, Καλο-
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καγαθίας, Πραότητος, Σωφροσύνης, 
Ἀνδρείας, Δικαιοσύνης, Ἐγκρατείας, Ἐ-
λευθερίας,  (καί Ἀργείας ἤ Ἄργειας)  Η-4 
-935Δ
Ἐπιστήµων καί Ἐπιστέµον –νος (ὁ) –(ὁ 
γνωρίζων καλῶς)
Ἐπιστολή καί Ἐπιστόλη –ης (ἡ) 
Ἐπιστόλιον –ίου (ἡ)
Ἐπίστολος –ου (ὁ)
Ἐπιστράτη –ης (ἡ)
Ἐπίστρατος –ου (ὁ)
Ἐπιστρότα –ης (ἡ)
Ἐπίστροτος –ου (ὁ)
Ἐπιστροφία –ης (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀφροδίτης
Ἐπιστροφίδη –ης (ἡ)
Ἐπιστροφίδης –ου (ὁ)
Ἐπίστροφος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Σχεδίου, 
ἡγεµόνος Φωκέων καί υἱός Ἱππολύτης 
καί Ἰφίτου, σύµµαχος Τρώων –Υἱός Εὐ-
ήνου –Βασιλεύς Λυρνησσοῦ –Ἐπιδάµ-
νιος, Α-Θ-316Α, Η-8-95Α, Η-17-498Δ
Ἐπίστωρ –ρος (ὁ) –Λύκιός τις, Ο.Ι.Π.695
Ἐπίσυλα –ης (ἡ)
Ἐπίσυλος –ου (ὁ) –Κροτωνιάτης Πυθα-
γορικός φιλόσοφος, Η-16-499Α
Ἔπιτα –ης (ἡ)
Ἐπιτάδα –ης (ἡ)
Ἐπιτάδας–αο (ὁ) –Σπαρτιάτης, στρατη-
γός, Α-Θ-317Δ, Η-8-97Α
Ἐπιταδεύς –έως (ὁ) –Ἔφορος Σπάρτης, 
Α-Θ-317Δ, Η-8-97Δ
Ἐπιταινάρια –ης (ἡ)
Ἐπιταινάριος –ίου Θησεύς (ὁ) = Ἔργον 
Σοφοκλέους
Ἐπιταλάρια –ης (ἡ)
Ἐπιταλάριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης, Α-Θ-317Δ 
Ἐπιτάρροθος –ου (ὁ & ἡ) – (ὑπερασπι-
στής) –Συνώνυµον: Κοῦρος – Ἐπίθετον 
Ἀσκληπιοῦ –Ἐπίθετον Δίκης µέ συνώνυ-
µον: Εὐρυάγυια –Ἐπίθετον Μῶµου

Ἐπιτέλεια –ης (ἡ) 
Ἐπιτέλεις –ειος (ὁ)
Ἐπιτέλης –ους (ὁ) –Πατήρ Σωινόµου –
Ἀργεῖος –Ἀθηναῖος –Εὐβοεύς –Υἱός Σµι-
κύθου Θορίκιος –Ἄλλοι, Η-13-340Δ
Ἐπιτελίδα –ης (ἡ)
Ἐπιτελίδας –αο (ὁ) –Σπαρτιάτης –Ἀθη-
ναῖος –Λακεδαιµόνιος ὀλυµπιονίκης εἰς 
στάδιον
Ἐπιτελίδη –ης (ἡ) 
Ἐπιτελίδης –ου (ὁ) 
Ἐπίτεξος –ου (ὁ) 
Ἐπιτερπείδα –ης (ἡ)
Ἐπιτερπείδας –αιος (ὁ) 
Ἐπιτέρπη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Σαίνιος
Ἐπιτέρπης –ητος (ὁ) 
Ἐπιτερπίδα –ης (ἡ)
Ἐπιτερπίδας –αο (ὁ) 
Ἐπίτευγµα –ατος (ἡ) 
Ἐπιτευγµία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀλεξάν-
δρου 
Ἐπιτευκτᾶ –ᾱς (ἡ)
Ἐπιτευκτᾱς –ᾶ (ὁ) 
Ἐπιτευκτική –ῆς (ἡ)
Ἐπιτευκτικός –ου (ὁ) 
Ἐπιτευξίδη –ης (ἡ)
Ἐπιτευξίδης –ου (ὁ) 
Ἐπιτευξιδία –ης (ἡ) –(αὐτη πού βοηθᾶ 
στήν ἐπίτευξη στόχων) –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης
Ἐπιτευξίδιος –ίου (ὁ)
Ἐπίτευξις –εως; (ἡ)
Ἐπιτηδεύς –εως (ὁ) –Ἔφορος Σπάρτης, 
Η-8-608Δ 
Ἐπίτητη –ης (ἡ)
Ἐπίτητος –ου (ὁ)
Ἐπιτίµα –ης (ἡ)
Ἐπιτιµάδα –ης (ἡ)
Ἐπιτιµάδας –αιος (ὁ) –Ἀργεῖος ὀλυµπι-
ονίκης εἰς παγκράτιον
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Ἐπιτιµαῖα –ης (ἡ)
Ἐπιτίµαιος –ου (ὁ) –Ὁ καί Τίµαιος –Πλα-
στόν ὄνοµα, χάριν ἀστειότητος εἰς ἱστο-
ριογράφον Τιµαῖον, ὡς ὑπερβαλλόντος 
φιλοψόγον (ὁ φιλών νά ψέγη ), Η-7-105 
5Δ 
Ἐπιτίµη –ης (ἡ)
Ἐπιτιµήδη –ης (ἡ)
Ἐπιτιµήδης –ου (ὁ) –Χριστιανός ἤ φιλό-
σοφος
Ἐπιτιµηδίδη –ης (ἡ)
Ἐπιτιµηδίδης –ο (ὁ)
Ἐπιτιµήτωρ –ορος (ὁ)
Ἐπιτιµίδα –ης (ἡ)
Ἐπιτιµίδας –α (ὁ) 
Ἐπιτιµίδη –ης (ἡ)
Ἐπιτιµίδης –ου ἤ Ἐπιτιµήδης (ὁ) –Φι-
λόσοφος ἤ χριστιανός
Ἐπίτιµος –ου (ὁ) –Φαρσάλιος, φονευθείς 
ἐξ ἀµελείας δι΄ἀκοντισµοῦ, Η-16-459Α
Ἐπιτόλα –ης (ἡ)
Ἐπιτολάα –ης (ἡ)
Ἐπιτόλαος –ου (ὁ)
Ἐπιτόλας –αο (ὁ) 
Ἐπίτονος –ου (ὁ)
Ἔπιτος –ου (ὁ & ἡ) 
Ἐπιτραγία –ης (ἡ) –Ἐπώνυµον Ἀφρο-
δίτης –(ἔκ τινος αἰγός εἰς τράγον µετα-
µορφωθείσαν) 
Ἐπιτράγιος –ίου (ὁ)
Ἐπιτρέπουσα –σης (ἡ)
Ἐπιτρέπων –ντος (ὁ) 
Ἐπιτρέφη –ης (ἡ)
Ἐπιτρέφης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος πατήρ 
Καλλικλέους
Ἐπιτρεφίδα –ης (ἡ)
Ἐπιτρεφίδας –αο (ὁ) 
Ἐπιτρεφίδη –ης (ἡ)
Ἐπιτρεφίδης –ου (ὁ)
Ἐπιτροπίδη –ης (ἡ)

Ἐπιτροπίδης –ου (ὁ) 
Ἐπίτροπος –ου (ὁ) 
Ἐπιτροφῶν –ῶντος (ὁ)
Ἐπιτροφῶσσα –σσης (ἡ)
Ἐπιτρυγία –ης (ἡ) –Α-Θ-336Δ
Ἐπιτρύγιος –ίου (ὁ)
Ἐπιτύγχανη –ης (ἡ)
Ἐπιτύγχανος –ου (ὁ) 
Ἐπιτυγχάνουσα –σης (ἡ) 
Ἐπιτυγχάνων –νος (ὁ) –Ἔφηβος, υἱός 
Εὐνοµίχου
Ἐπιτύδη –ης (ἡ)
Ἐπιτύδης –ου (ὁ)
Ἐπιτυλίς –ιδος (ἡ)
Ἐπίτυλος –ου (ὁ)
Ἐπιτυµβία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδί-
της
Ἐπιτύµβιος –ίου (ὁ) 
Ἐπίτυς –υος (ὁ)
Ἐπιτύχαρος –ου (ὁ)
Ἐπιτυχαρώ –οῦς (ἡ) 
Ἐπιτύχη –ης (ἡ)
Ἐπιτύχης –ους (ὁ)
Ἐπιτυχία –ης (ἡ) –Γυνή ἐκ Θήρας
Ἐπιτυχίουσα –σης (ἡ)
Ἐπιτυχίων –νος (ὁ) 
Ἐπίτυχος –ου (ὁ)
Ἐπιφανέα –ης (ἡ)
Ἐπιφανέας –α (ὁ)
Ἐπιφάνεια –ης (ἡ) –Σύζυγος Ἡρακλεί-
ου, Α-Θ-340Δ 
Ἐπιφάνειον –ου (ἡ)
Ἐπιφάνειος –ου (ὁ) –(ἀποκαλυπτικός) 
–Νοµοδιδάσκαλος –Χριστιανός –Ἅγιος 
Ρήτωρ –Συγγραφεύς –Πλατωνικός φιλό- 
σοφος –Σοφιστής –Μαθητής Ἰουλιανοῦ
Ἐπιφανεῖς –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Μοιρῶν
Ἐπιφανεύς –εως (ὁ) –Α-Θ-341Δ, Η-16-
486Δ, Η-8-126Δ 
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Ἐπιφάνηα –ης (ἡ)
Ἐπιφάνης –ους (ὁ) –Ἀθηναῖος µέ ἐπί-
θετον Ἐπιφάνειος –Σύρος –Ἐπίθετον 
Διός, Α-Θ-341Δ, Η-7-240Δ, 677Α
Ἐπιφάνια –ης (ἡ)
Ἐπιφανιανή –ῆς (ἡ) 
Ἐπιφανιανός –ου καί Ἐπφανιανός (ὁ) 
–Βοιωτός τις
Ἐπιφανίδη –ης (ἡ)
Ἐπιφανίδης –ου (ὁ)
Ἐπιφάνιος –ίου ἀντί Ἀποφάνιος (ὁ) 
–Υἱός Οὐλπιανοῦ – Σοφιστής –Ἀλεξαν-
δρεύς –Ἐπίσκοπος –Χριστιανός –Μετα-
πλασθέν ὑπό Μαξίµου Ὀµολογητοῦ –Ἐ-
δόθη κατά πρῶτον (ὡς χριστιανικόν) τό 
πρῶτον ἥµισυ 4ου αἰῶνος
Ἐπιfαύσεια –ης (ἡ)
Ἐπιfαύσεις –ειος (ὁ) –Υἱός Μάχωνος
Ἐπιfαύσης –ου (ὁ)
Ἐπιφίλα –λης (ἡ)
Ἐπιφίλη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Ἐπιφίλης –ου (ὁ)
Ἐπίφοβος –ου (ὁ)
Ἐπιφορώτατος –ου (ὁ) –Συνώνυµον:
Παῖς –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ
Ἐπιφράδεια –ης (ἡ)
Ἐπιφραδῆς –οῦς (ὁ)
Ἐπίφραστη –ης (ἡ)
Ἐπίφραστος –ου (ὁ)
Ἐπίφρουσα –σης (ἡ)
Ἐπίφρων –νος (ὁ) –Μεταποντῖνος Πυ-
θαγορικός φιλόσοφος, Η-16-499Α
Ἐπιφυλλίς –ιδος (ἡ) –Εἰς ἐπιστολήν Ἀλ-
κίφρονος
Ἐπίφυλλος –ου (ὁ)
Ἐπιφῶν –ντος (ὁ) 
Ἐπιφῶσσα –σσης (ἡ)
Ἐπιχάλκη –ης (ἡ)
Ἐπίχαλκος –ου (ὁ) 
Ἐπιχάρεια –ης (ἡ)

Ἐπιχάρεις –ειος (ὁ)
Ἐπιχάρης –ους (ὁ) –Ἀθηναῖος, Λαµπ-
τρεύς, Ἀχαρνεύς ὀλυµπιονίκης εἰς στά-
διον παίδων –Πάππος Δηµοσθένους, 
ἕτερος δι΄ὅν Δείναρχος ἔγραψε λόγον 
–Ἁλαιεύς, Α-Θ-344Δ, Η-8-131Α  
Ἐπιχάρια –ης (ἡ)
Ἐπιχαρίδα –δης (ἡ)
Ἐπιχαρίδας –αο (ὁ) –Δελφός –Λειβα-
δεύς
Ἐπιχαρίδη –ης (ἡ)
Ἐπιχαρίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος –Πυθα-
γόρειος φιλόσοφος
Ἐπιχαρίνη –ης (ἡ)
Ἐπιχαρῖνος –ου (ὁ) –Πατήρ Διονυσίου 
ἀναθέτου 
Ἐπιχαρίς –ιδος; (ἡ) –Ἑταίρα
Ἐπιχάρις –ιος (ὁ) –Σικυώνιος προδότης 
Δηµοσθένους καί Κτησιφῶντος
Ἐπίχαρις –ιδος (ὁ & ἡ) –(χαριτωµένος 
–νη) –Ἑλληνίς, ὑµνηθείσα ὑπό Τακίτου 
–Ἀπελεύθερος ἑταίρα Ἑλληνίς, µέ ἐνερ-
γόν ρόλον εἰς συνοµωσίαν κατά Νέρω-
νος –Ἐπίθετον Ἄρεως
Ἐπιχαρµίδα –ης (ἡ)
Ἐπιχαρµίδας –ου (ὁ)
Ἐπιχάρµη –ης (ἡ)
Ἐπιχαρµίδη –δη (ἡ)
Ἐπιχαρµίδης –ου (ὁ)
Ἐπίχαρµος –ου (ὁ) –Ὁ Τιτύρου Συρα-
κόσιος, ἤ Κῶος Ἡλοθαλοῦς Πυθαγόρει-
ος φιλόσοφος –Κωµωδοποιός: Ἁ χείρ τάν 
χεῖρα νίζει = τὄνα χέρι... –Δραµατοποιός 
ποιητής, Η-14-465Α 
Ἐπιχάρουσα –σης (ἡ)
Ἐπίχαρτος –ου (ὁ)
Ἐπιχάρων –ντος; (ὁ)
Ἐπίχη –ης (ἡ)
Ἐπιχθονίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Χάριτος 
µέ συνώνυµον: Βιστονίς
Ἐπιχθόνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
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Ἐπίχρυσος –ου (ὁ & ἡ)
Ἐπιχώριος –ίου (ἡ) –Συνώνυµον: Πολι-
οῦχος –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ἐπόγµιος –ίου (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµητρος
Ἐποικιδία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµητρος 
Ἐποικίδιος –ίου (ὁ)
Ἑπόκιλλη –ης (ἡ)
Ἑπόκιλλος –ου (ὁ) 
Ἐπόνασος –ου (ὁ) –(εὐτυχής;)
Ἐπονίνη –ης (ἡ) –Γαλάτις
Ἐπόνινος –ου (ἡ) –Γαλάτις γυνή, περιώ-
νυµος δι΄ ἀφοσίωσιν µέ σύζυγον Ἰούλιον 
Σαβῖνον, θανοῦσα στά 78 της 
Ἐπόνφες –ου καί Ἐπόνφης –ητος; (ὁ)
Ἐπόνφης –ου καί Ἐπόνφες –ου (ὁ)
Ἔποπα –ης (ἡ)
Ἔποπας –αιο καί Ἔποψ –πος (ὁ) –(τσα-
λαπετεινός), Η-15-42Δ 
Ἐποπτεύουσα –ης (ἡ) –Συνώνυµον: Παρ-
θένος –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Ἐποπτεύων –ντος (ὁ) –Συνώνυµον: Χθό-
νιος –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ –Ἐπίθετον Ἠελί-
οιο
Ἐπόπτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός – Ἐπίθε-
τον Ἀπόλλωνος, µέ συνώνυµον: Παῖς 
Ἐπόπτις –ιδος (ἡ)
Ἐπορηδόριξ –γος (ὁ & ἡ) –Τό Περγα-
µηνόν γύναιον, τολµήσαν νά θάψη τόν 
Βῶρον
Ἔπορος –ου (ὁ)
Ἐποτρύνουσα –ης (ἡ) –Ἐπίθ. Ἔριδος
Ἐποτρύνων –νος; (ὁ)
Ἐπουράνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ζαγρέ-
ως –Ἐπίθετον Διός 
Ἐπόφιος –ίου (ὁ)
Ἐποφρᾶς –ᾶ (ὁ)
Ἔποχος –ου (ὁ) –Υἱός Λυκούργου ἐν Ἀρ-
καδία καί Ἀντινόης ἀδελφός Ἀγκαίου, 
Η-12-634Δ, Η-14-795Α
Ἐποχούµενος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελί-
οιο µέ συνώνυµον: Χρυσοκόµας

Ἔποψ καί Ἔποπας –ου (ὁ) –(τσαλαπε-
τεινός) –Η-15-42Δ
Ἔποψ –οπος (ὁ)
Ἐπόψιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἐππεδώ –οῦς (ἡ) 
Ἑπταδαίµουσα –ης (ἡ)
Ἑπταδαίµων – νος (ὁ) –Παρωνύµιον Βυ-
ζαντινῶν
Ἐπταίκενθος καί Ἀπτάκενθος καί Ἀ-
πτέκενθος –ου (ὁ) –Θρακικόν 
Ἑπτά Λοχαγοί (στρατηγοί ἐπί Θήβας) 
(οἱ) –(Ἀµφιάραος, Τυδεύς, Ἑτέοκλος Ἱπ-
ποµέδων, Καπανεύς, Παρθενοπαῖος, 
Πολυνείκης ἤ Πολυνίκης, Ἄδραστος, 
Τυδεύς, Παρθενοπαῖος, Μηκιστεύς, Ἀµ-
φιάραος). Πρίν τήν ἐπίθεσιν ὀρκίσθησαν 
εἰς Ἐνυώ (θήλυν Ἄρην), Ἄρην καί Φόβον
Ἑπτανοµίς –ίδος (ὁ) –Ὄνοµα µέσης Αἰ-
γύπτου (Μεµφίτης, Ἡρακλεοπολίτης, 
Ἀρσινοΐτης, Ἀφροδιροπολίτης, Ὀξυριγ-
χίτη, Κυνοπολίτης, Ἑρµοπολίτης)
Ἑπταπέλεθρος –ου (ο) –Ἐπίθετον Ἄρε-
ως
Ἑπτάπολη –ης (ἡ) –Μοῦσα
Ἑπταπόρη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πιέρου 
καί Νύµφης Πιµπληΐδος, ἀδελφή Νει-
λοῦς, Ἀσωποῦς, Τριτόης, Ἀχελωῒδος, Τι-
τοπλοῦς καί Ροδίης
Ἑπτάπορος –ου (ὁ & ἡ) –Ποταµός Μυ-
σίας –Ποτάµιος Θεός –Υἱός Ὠκεανοῦ καί 
Τηθύος –Ἐπίθετον Μαίης µέ συνώνυ-
µον: Πλειάς, Ο.Μ.20 
Ἑπτάπυλη –ης (ἡ) = Θήβα τειχισθείσα 
ὑπό Ζήθου καί Ἀµφίωνος µέ Πύλας = Ὁ-
µολωῒδες, Ὠγυγίες, Προιτίδες, Ὀγκαῒ-
δες, Ὕψιστες, Ἡλέκτρες, Κρηνίδες κατά 
Ἀπολλόδωρον, ἐνῶ κατά Εὐριπίδην: 
Νήϊτες, Προιτίδες, Ὠγυγίες, Ἡλέκτρες, 
Ποτνιάδες, Ὁµολωῒδες, Κρηνέες. Κατά 
Αἰσχύλον: Νήϊστες, Προιτίδες, Βορραίες, 
Ὀγκαῒδες, ἡ ἑβδόµη καί Ὁµολωῒδες. 
Ἑπτάσοφος –ου (ὁ) –(Πιττακός, Βίας, 
Θαλῆς, Περίανδρος, Κλεόβουλος, Χίλων 
Σόλων)
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Ἑπτάχρυσος –ου (ὁ) –Σύζυγος Βενούσ-
στας
Ἑπτερωµένος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος 
µέ συνώνυµον: Τοξότης καί Τύραννος
Ἐπύαξα –ης (ἡ) –Σύζυγος βασιλέως Κι-
λίκων Συεννεσίου, συµµάχου Κύρου, Α-
Θ-370Δ
Ἐπυλίς καί Ἐπυλλίς –ίδος (ἡ)
Ἐπυτίδη –ης (ἡ)
Ἐπυτίδης –ου (ὁ)
Ἔπυτος –ου (ὁ) –Πατήρ Περίφαντος κή-
ρυκος Τρώων
Ἐπώνυµος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος τις, ἤ 12 
ἥρωες, ἐξ ὧν οἱ φυλές ὀνοµάσθεισαν –
Ἐπίθετον Διονύσου µέ συνώνυµον: Χρυ-
σοµίτρας 
Ἐπωπέτη –ης (ἡ)
Ἐπωπέτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἐπωπεύς καί Ἐποπεύς –έως (ὁ) –Ἀρεύς 
Α’, βασιλεύς Σπάρτης –Υἱός Ποσειδῶνος 
καί Κανάκης, ἀδελφός Αἰόλου –Ἀλιεύς –
Εἷς τῶν Τυρρηνῶν πού µεταµορφώνεται 
ὑπό Διονύσου εἰς Δελφίνα –Βασιλεύς 
Σικυῶνος, πατήρ Μαραθῶνος –Θεσσα-
λός Ἀλωεύς, ἔγγονος Ἡλίου, παραχω-
ρήσας στόν Ἀλωέα Ἀσωπίαν (Σικυώνα) 
καί στόν Αἰήτη Ἐφυραίαν (Κόρινθον)
Ἐπωπίς –ίδος (ἡ) –Κυρίως ἐπίθετον Δή-
µητρος, ἀλλά καί ἐπίθετον Περσεφόνης 
–Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Ἐπώπη –ης (ἡ) –Ἀκροκόρινθος, ἀπό 
ὅπου Σίσυφος ἔβλεπε την Αἴγιναν νά 
ἀποχωρῆ
Ἐπωφάνη –ης (ἡ)
Ἐπωφάνης –ου (ὁ)
Ἐπωφελῆς καί Ἐπιάλης καί Ἐπίαλις 
καί Ἐπιάλτης καί Ἐφιάλτης καί Ἐφέ-
λης –ου; (ὁ) Δαίµων τις –Γίγας –Προδό-
της –Μεταρρυθµιστής
Ἐπωφέλης –ου (ὁ)
Ἐράνια –ης (ἡ)
Ἐράνιος –ιου (ὁ)
Ἐρανιστή –ῆς (ἡ)

Ἐρανιστός –οῦ (ὁ)
Ἐραννή –ης καί Ἐρεµνή –ῆς (ἡ) –Συνώ-
νυµον: Εἰνοδίη –Ἐπίθετον Εκάτης
Ἐραννοβόα –ης (ἡ)
Ἐραννοβότας –α (ὁ) –Παραπόταµος 
Γάγγου
Ἐραννώ –οῦς (ἡ) –Ὄνοµα χορεύτριας 
τινός
Ἔρανος –ου (ὁ)
Ἐραξίνη –ης (ἡ)
Ἐραξῖνος –ου (ὁ)
Ἔραος –ου (ὁ) –Υἱός Νεοπτολέµου καί 
Λεονάσσης
Ἑρᾶς –ᾶ (ὁ) –Λαοδικεύς Ὀλυµπιονίκης 
εἰς παγκράτιον 
Ἐρασζµία –ης (ἡ)
Ἐράσζµιος –ίου (ὁ)
Ἔραση –ης (ἡ)
Ἑρασία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Φινέως Θρα-
κός Μάντεως. Λόγω ἄτακτης ζωῆς µέ 
ἀδελφήν Ἀρπύρειαν ἐξολοθρεύθησαν 
ὑπό υἱῶν Βορέου, Κάλαην καί Ζήτην
Ἐρασίας –ιου (ὁ)
Ἐρασιδάµεια –ης (ἡ)
Ἐρασίδαµος –ου (ὁ)
Ἐρασίδηµη –ης (ἡ)
Ἐρασιδηµίδη –ης (ἡ)
Ἐρασιδηµίδης –ου (ὁ)
Ἑρασίδηµος –ου (ὁ)
Ἐρασίη –ης (ἡ)
Ἐρασίης –εος (ὁ) 
Ἐρασιθέα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δηίφρο-
νος
Ἐρασίθεος –ου (ὁ)
Ἑρασίκλεια –ης (ἡ) –Ἀθηναία ἤ ἐκ Θή-
ρας –Σύζυγος Ἀρχιτέλους
Ἐρασικλείδα –δης (ἡ)
Ἐρασικλείδας –αο (ὁ)
Ἐρασικλείδη –ης (ἡ)
Ἐρασικλείδης –ου (ὁ)
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Ἑρασικλῆς –εους (ὁ) –Κυβερνήτης Ἀθη-
ναῖος ἤ Ρόδιος –Ἄλλοι 
Ἐρασίλα –ης (ἡ)
Ἐρασίλας –ου (ὁ) 
Ἐρασίλεως –έω (ὁ)
Ἑράσιλλα –ης (ἡ) 
Ἐράσιλλος –ου (ὁ)
Ἐρασιµβρότη –ης (ἡ)
Ἐρασιµβρότις –ιδος (ἡ)
Ἐρασίµβροτος –ου (ὁ)
Ἐρασιµένη –ης (ἡ)
Ἐρασιµένης –ους (ὁ)
Ἐράσιµη –ης (ἡ)
Ἐρασίµολπος –ο (ἡ) –Ἐπίθετον Θαλίας
Ἐράσιµος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀγχιρόης
Ἑρασίνη –ης (ἡ)
Ἐρασινία –ης (ἡ)
Ἐρασινίδα –ης (ἡ)
Ἐρασινίδας –αο (ὁ)
Ἐρασινίδη –ης (ἡ)
Ἐρασινίδης –ο (ὁ) –Στρατηγός Ἀθηναῖος 
ἤ Κορίνθιος –Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης, Η 
-8-160Α 
Ἐρασινίκη –η (ἡ) –Ἀθηναία
Ἐρασίνικος –ου (ὁ) 
Ἐρασίνιος –ίου (ὁ) 
Ἐρασινόη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Ἐρασίνοος –όο (ὁ)
Ἐρασῖνος –ου (ὁ) –Ποταµός, ἀπό Στυµ-
φαλίδαν λίµνην πηγάζων
Ἐρασῖνος καί Ἐρασεῖνος –ου (ὁ) –Ἀρ-
γεῖος, υἱός Ἡρακλέους ἐκ Λυσίππης, θυ-
γατρός Θεσπίου 
Ἐρασιξένη –ης (ἡ)
Ἐρασίξενος –ου (ὁ) –Περιβόητος οἰνο-
πότης
Ἐρασιπλόκαµοι –ων (οἱ) –Ἐπίθ. Μου-
σῶν
Ἐρασιπλόκαµος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀ-
φροδίτης –Ἐπίθετον Περσεφόνης –Ἐπί-

θετον Σεµέλης µέ συνώνυµον: Εὐειδής             
Ἐρασίππα –ης (ἡ) 
Ἐρασίππη –ης (ἡ) –Κορινθία 
Ἐράσιππος –ου (ὁ) –Υἱός Θεσπιάδος Λυ-
σίππης καί Ἡρακλέους
Ἐράσιππος –ου ἤ Ἡράσιππος –ου (ὁ)  
–Υἱός Ἡρακλέους –Ποιητής κ.ἄ., Η-12-
652Α 
Ἐρασίπτερος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός µέ 
συνώνυµον: ὄρνις
Ἐρασιπτολέµα –ης (ἡ)
Ἐρασιπτόλεµος –ου (ὁ) 
Ἔρασις –ιος (ὁ)
Ἐρασισθένη –ης (ἡ) 
Ἐρασισθένης –ους (ὁ) 
Ἐρασιστράτη –ης (ἡ)
Ἐρασίστρατος –ου (ὁ) –(ὁ τῶν στρατιω-
τικόν ἐπάγγελµα) –Υἱός ἰατροῦ Κλεοµ-
βρότου –Ὁ εντοπίσας, µέ συσκευήν ἀρ-
τηριακῆς πιέσεως Ἡροστράτου, τήν 
ἀσθένειαν τοῦ Ἀντιόχου τοῦ Σωτῆρος 
–Περίφηµος ἀνατόµος ἰατρός, Κῖος –Γα-
στρονόµος –Γυναικολόγος Α-Θ-376Α 
καί Δ, Η-7-1057Α, Η-9-372Α, Η-10-846Α
Ἐρασιτίµα –ης (ἡ)
Ἐρασίτιµος –ου (ὁ) 
Ἐρασίφουσα –σης (ἡ)
Ἐρασίφρουσα –σης (ἡ)
Ἐρασίφρων –νος (ὁ) 
Ἐρασίφων καί Ἐρασιφῶν –ντος (ὁ) 
–Ἀθηναῖος –Υἱός Κράτωνος –Υἱός Ἐρά-
τωνος
Ἐρασιφῶσσα –σσης (ἡ)
Ἐρασµία –ης (ἡ) –(ἀξιαγάπητη) –Χρι-
στιανικόν –Ἐπίθετον Χαρίτων
Ἐράσµιοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων 
µέ συνώνυµον: Γενέτειραι
Ἐράσµιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος –Συνώνυµον: Μέγας –Ἐπίθετον Ἔ-
ρωτος
Ἐρασµονίδη –ης (ἠ)
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Ἐρασµονίδης –ου (ὁ)
Ἔρασµος –ου (ὁ) –(ἀξιαγάπητος) –Μάρ-
τυς –Συγγραφεύς –Ἅγιος καθολικός –Ὄ-
σιος, ἱεροµάρτυς (2 Ἰουνίου), Η-8-161Δ
Ἔρασος –ου (ὁ) –Υἱός Τριφύλου
Ἐράσουσα –σης (ἡ)
Ἕραστάς –α (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ἐραστείδη –ης (ἡ)
Ἐραστείδης καί Ἐρατίδης –ου (ὁ)
Ἐραστεύς καί Ἐρατεύς –έως (ὁ)
Ἐραστή –ῆς (ἡ) –Μία τῶν Χαρίτων
Ἐραστόκλεια –ης (ἡ) 
Ἐραστοκλείδη –ης (ἡ)
Ἐραστοκλείδης –ου (ὁ) –Πατήρ Φαλέου 
Ἐραστοκλῆς –εους (ὁ) –Μουσικός
Ἔραστος –ου (ὁ) –Θησαυροφύλαξ –Βα-
σιλεύς Σικυῶνος –Ὁ Σκήψιος, µαθητής 
Πλάτωνος –Χριστιανός –Μάρτυς –Πρός 
Τιµόθεον Β, κεφ.Δ, 20 –Πράξεις Ι’ Θ’ 22, 
–Ρωµαίους ΙΣΤ’ 23-Α-Θ-309Α, 378Α, Η-
7-601Α, Η-8-162Δ, 86Δ, Η-11-79Δ, Η-14-
694Δ, Η-17-9Α
Ἐράστουσα –σης (ἡ)
Ἐράστων –νος (ὁ) –Ἐπιστολή Ἀλκίφρω-
νος: Ἰοφῶν στόν Ἐράστωνα
Ἐράσων –νος; (ὁ)
Ἐρατᾶ –ης (ἡ) –Ἀθηναία –Γυνή τῶν Δελ-
φῶν –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
Ἐράτα –ης (ἡ) –Δαναΐς, ἐκ τῶν 50
Ἐραταί –ῶν (αἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων
Ἐρατασίλα –ης (ἡ)
Ἐρατασίλλα –ης (ἡ)
Ἐρατάσιλλος –ου (ὁ) 
Ἐρατάσιλος –ου (ὁ)
Ἐράτεια –ειας (ἡ)
Ἐρατειναί –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Ἐρατεινή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Εὐνοµίας 
–Ἐπίθετον Θαλίης –Ἐπίθετον Τηθύος
Ἐρατεινός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ζεφύρου 
µέ συνώνυµον: Ἀήτης

Ἐρατέουσα –σης (ἡ)
Ἐρατέων –νος (ὁ)
Έρατή –ῆς (ἡ) –(χαρίεσσα) –Ἐπίθετον 
Ἀφροδίτης – Ἐπίθετον Δήµητρος – Ἐπί-
θετον Διώνης –Ἐπίθετον Μνηµοσύνης 
–Ἐπίθετον Περσεφόνης µέ συνώνυµον: 
Κούρη –Ἐπίθετον Σελήνης –Ἐπίθετον 
Ὑγιείας µέ συνώνυµον: Ἱµερόεσσα –Ἐ-
πίθετον Φύσεως
Ἐρατία –ης (ἡ)
Ἐρατίας –ίου (ὁ) –Πατήρ Ριψίδα
Ἐρατίδη –ης (ἡ)
Ἐρατίδης –ου (ὁ) –Γένος Ροδίων
Ἐρατική –ῆς (ἡ)
Ἐρατικός –οῦ (ὁ)
Ἐρατινή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Δικαιοσύ-
νης
Ἐρατινός –οῦ (ὁ)
Ἐράτιον –ίου (ἡ) 
Ἐρατίουσα –σης (ἡ)
Ἐρατίς –ιδος (ἡ) 
Ἐρατίων –νος (ὁ)
Ἐρατογένη –ης (ἡ) 
Ἐρατογένης –ους (ὁ) 
Ἐρατογόνη –ης (ἡ)
Ἐρατόγονος –ου (ὁ)
Ἐρατοδίκη –ης (ἡ)
Ἐρατόδικος –ου (ὁ)
Ἐρατοδότη –ης (ἡ)
Ἐρατόδοτος –ου (ὁ)
Ἐρατοδώρα –ης (ἡ)
Ἐρατόδωρος –ου (ὁ)
Ἐρατόθεµις –ιδος (ὁ & ἡ)
Ἐρατοκλέα –ης (ἡ) 
Ἐρατοκλέας –ου (ὁ)
Ἐρατόκλεια –ης (ἡ) –Γυνή ἐκ Θεσσα-
λίας 
Ἐρατοκλείδα –ης (ἡ)
Ἐρατοκλείδας –αο (ὁ) 
Ἐρατοκλείδη –ης (ἡ)
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Ἐρατοκλείδης –ου (ὁ) –Πατήρ Κερκυ-
ραίου Φαλίου –Κορίνθιος 
Ἐρατοκλῆς –έους (ὁ) –Σάµιος –Ἄλλοι
Ἐρατοκλία –ης (ἡ)
Ἐρατοκλίας –ίου (ὁ) 
Ἐρατοκράτη –ης (ἡ) 
Ἐρατοκράτης –ητος (ὁ) –Θηραῖός τις
Ἐρατοκρέτη –ης (ἡ)
Ἐρατοκρέτης –ου (ὁ)
Ἐρατοκρίτη –ης (ἡ)
Ἐρατοκρίτης –ου (ὁ)
Ἐρατόλα –ης (ἡ)
Ἐρατολάα –ης (ἡ)
Ἐρατόλαος –ου (ὁ) 
Ἐρατοµάχη –ης (ἡ)
Ἐρατόµαχις –ιος (ὁ)
Ἐρατόµαχος –ου (ὁ)
Ἐρατοξένη –ης (ἡ)
Ἐρατόξενος –ου (ὁ)
Ἐρατοπόλεια –ης (ἡ)
Ἐρατόπολις –ιδος (ἡ)
Ἔρατος –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους –Βασι-
λεύς Ἄργους –Πυθαγόρειος φιλόσοφος
Ἐρατός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐ-
πίθετον Ἑρµοῦ –Ἐπίθετον Διός 
Ἐρατοσθένη –ης (ἡ)
Ἐρατοσθένης καί Βῆτα καί Πένταθ-
λος –ου (ὁ) – (ἀγαπητός διά τό σθένος) 
–Εἷς τῶν τριάκοντα Τυράννων –Γραµµα-
τικός –Γεωγράφος –Ποιητής –Φιλόσοφος 
–Μαθητής Ζήνωνος –Ὁ θανατώσας Πο-
λέµαρχον, ἀδελφόν Λισίου –Ἀθηναῖος 
πολιτικός –Λόγιος πολυµαθέστατος Ἀ-
λεξανδρείας, διευθυντής τῆς βιβλιοθή-
κης αὐτῆς, εἰς ὅν Ἀρχιµήδης ἀπέστειλεν 
τά περί µηχανικῶν θεωρηµάτων, Ἔφο-
δον. Ὑπελόγισε ἰκανοποιητικῶς πρῶτος 
περιφέρειαν Γῆς, µέ τήν βοήθειαν ἑνός 
πηγαδιοῦ στό Ἀσσουάν –Ὁ Κυρηναῖος 
Γεωγράφος –Ὁ Κροτωνιάτης Ὀλυµπιο-
νίκης εἰς στάδιον – Γεωµέτρης, µαθηµα-

τικός –Ἱστοριογράφος –Μή σίγουρος δη-
µότης Ἀθηναίων, Α-Θ-378Α, Η-7-781Δ, 
1052Α, 1054Α, Η-15-542Α, Η-18-1013Δ
Ἐρατοῦς –οῦ (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους καί 
Δυνάστης, θυγατρός Θεστίου, Η-16-499Α 
Ἐράτοῦσα –σης (ἡ)
Ἐρατοφάνεια –ης (ἡ)
Ἐρατοφάνη –ης (ἡ) 
Ἐρατοφάνης –ους (ὁ) 
Ἐρατυδίκα –ης (ἡ) 
Ἐρατυδίκη –ης (ἡ)
Ἐρατύδικος –ου (ὁ)
Ἐρατύϊα –ης (ἡ)
Ἐρατύϊος –ου (ὁ) 
Ἐράτυλλα ἤ Ἐράτυλα –ης (ἡ) 
Ἐράτυλλος –ου (ὁ) 
Ἐράτυρα –ης (ἡ)
Ἐράτυρος –ου (ὁ)
Ἐρατώ –οῦς (ἡ) –(ἀξιολάτρευτος –Ἐρα-
σµία) –Μία τῶν Μουσῶν λυρικῆς καί ἐ-
ρωτικῆς ποιήσεως –Ἐφευρέτης καί προ-
στάτης χοροῦ καί ὕµνων πρός θεούς 
–Θυγάτηρ  Διός καί Μνηµοσύνης –Μοῦ-
σα ἐλεγείας –Θυγάτηρ Νηρέως καί Δω-
ρίδος –Νύµφη Δρυάς, γυνή Ἀρκάδος, 
µεθ΄οὗ ἐγέννησε Ἀζάνην, Ἀφείδαντα, 
Ἕλατον –Θυγάτηρ Ὠκεανοῦ –Μία τῶν 
ἀδελφῶν Μελεάγρου, µεταµορφωθεῖσα 
εἰς πτηνόν –Μία τῶν 9 θυγατέρων Πιέρου 
–Θεράπαινα Περικλέους –Ἀδελφή Τι-
γράνου, βασιλέως Ἀρµενίων –Τίτλος βι-
βλίου Ἡροδότου –Βιβλίον Βίωνος –Μία 
τῶν ἐπιστολῶν Αἰσχίνου –Ἕνα βιβλίο 
ἱστορίας τοῦ Κεφαλίωνος –Δαναΐς, φο-
νεύσασα Αἰγυπτιάδην Βρόµιον –Θεσπι-
άς, µήτηρ ἐξ Ἡρακλέους Δυνάστου, ἤ Ἀ-
σωπίδου –Μαινάς –Ἐρωµένη Ὑακίνθου, 
ἥν ὁ Δίας ἔδωκεν ὡς σύζυγον εἰς Μᾰλον 
(µέ τόνον ὑφέν), µέ ὅν γεννᾶ Κλεοφήµην 
καί Αἴγλην. Ἔσµιξε ἐρωτικά καί µέ Ἀέ-
θλιον ἀποκτῶντας Θάµυριν ἤ, καί Φι-
λάµµωνα, Α-Θ-379Δ, Η-10-852Α, Η-12-
660Α, 902Δ         
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Ἐρατώι; (ἡ) 
Ἐράτων –νος (ὁ) –Φιλόσοφος, µουσικός 
διδάσκαλος Πλουτάρχου
Ἐράτων –νος (ὁ) –(ἀξιολάτρευτος) –Υἱός 
Ἀλεξία –Ἀθηναῖος πατήρ Ἐρασιφῶντος 
–Πατήρ Ἐράτωνος ἤ, Ἐρασιστράτου –
Μουσικός –Σπαρτιάτης –Αἰτωλός Ὀλυ-
µπιονίκης εἰς στάδιον, Α-Θ-379Δ
Ἐρατῶναξ –κτος (ὁ)
Ἐρατώνασσα –σσης (ἡ) –Ἀθηναία 
Ἐρατωνιανή –ῆς (ἡ)
Ἐρατωνιανός –οῦ (ὁ) –Ἐπώνυµον Με-
νεκράτου –Ἐπώνυµον Τιµοκράτου
Ἐρατωνίδα –ης (ἡ)
Ἐρατωνίδας –αο (ὁ) 
Ἐρατωνίδη –ης (ἡ)
Ἐρατωνίδης –ου (ὁ)
Ἐρατώνοµη –ης (ἡ)
Ἐρατώνοµος –ου (ὁ)
Ἐρατωνύµα –ης (ἡ)
Ἐρατώνυµος –ου (ὁ)
Ἐρατῶπις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Ἐράχιδος –ου (ὁ) 
Ἐρβανή –ῆς (ἡ)
Ἑρβανός –οῦ (ὁ)
Ἔρβατη –ης (ἡ) 
Ἔρβατος –ου (ὁ) –Παιδαγωγός
Ἑρβία –ης (ἡ)
Ἐρβίος –ίου (ὁ)
Ἐργαζόµενη –ης (ἡ)
Ἐργαζόµενος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Χρόνου
Ἑργαῖα –ης (ἡ)
Ἐργαινέτη –ης (ἡ)
Ἐργαίνετος –ου (ὁ)
Ἐργαινώ –νους (ἡ) 
Ἑργαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀερίου Διός
Ἐργαµένη –ης (ἡ) 
Ἐργαµένης –ου (ὁ) –Υἱός Εὐκτήµονος 
–Βασιλεύς Αἰθιόπων 

Ἐργάνη καί Ὀργάνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἀθηνᾶς προστάτιδος ἐργασίας, Α-Θ-382 
Δ, Η-7-1149Δ 
Ἐργάνης –ου (ὁ)
Ἐργάσιλα –ης (ἡ)
Ἐργάσιλος –ου (ὁ)
Ἐργάσιµος –ου (ἡ) 
Ἐργάσιµος –ου (ὁ)
Ἐργασίουσα –σης (ἡ)
Ἐργασίων –νος (ὁ) –Εἰς Σφῆκες
Ἔργασος –ου ὁ)
Ἐργάστα –ης (ἡ)
Ἐργαστήρ –ῆρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡφαί-
στου
Ἐργάστης –ου (ὁ)
Ἐργαστίναι –ων (αι) – Κόραι Ἀθηνῶν ὑ-
φαίνουσαι πέπλον Ἀθηνᾶς, κατά τά Πα-
ναθήναια
Ἐργαστίνη –ης (ἡ) 
Ἐργαστῖνος –ου (ὁ) 
Ἔργαστος –ου (ὁ) 
Ἐργάτα –ης (ἡ)
Ἐργάτας –ου (ὁ) –Ἐπώνυµον θεῶν
Ἐργάτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
µέ συνώνυµον: Χειρῶναξ –Ἐπίθετον Ἡ-
φαίστου
Ἐργατίνη –ης (ἡ)
Ἐργατίνης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡφαίστου
Ἐργαφίη καί Ἀργαφία καί Ἀργασία 
(ἡ) –Πηγή Βοιωτίτα
Ἐργαφίης –ου (ὁ)
Ἐργέα –ης (ἡ) 
Ἐργέας –ου (ὁ)
Ἐργία –ης (ἡ)
Ἐργιάδη –ης (ἡ)
Ἐργιάδης –ου (ὁ)
Ἐργιαῖα –ης (ἡ)
Ἐργίαιος –ου (ὁ) –Εἷς τῶν ἀπογόνων 
Διοµήδους 
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Ἐργίας καί Ἑρξίας –ου (ὁ) –Ἱστοριογρά-
φος Ρόδιος 
Ἐργίλη –ης (ἡ)
Ἐργίλος –ου (ὁ) 
Ἐργίνη –ης (ἡ)
Ἐργίνης –ου (ὁ)
Ἐργινία –ης (ἡ)
Ἐργινίας –ιου (ὁ) –Ποταµός Θράκης 
Ἐργῖνος καί Ἐρίγων –νος (ὁ) –Ποταµός 
Μακεδονίας 
Ἐργῖνος –ου (ὁ) –(δραστήριος) –Πατήρ 
Ἀγαµήδης –Ἀργοναύτης –Υἱός Ποσει-
δῶνος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος Μιλησίου 
–Υἱός Κλυµένου, βασιλέως Μινύων –Σύ-
ριος – Μαντινεύς –Βασιλεύς Ὀρχοµενοῦ 
Βοιωτίας –Ἀγγειοπλάστης –Υἱός Βου-
δείης ἤ Βουζύγης, Α-Θ-390Δ, Η-5-857Δ, 
Η-9-335Α, Η-10-908Α, Η-13-644Δ, Η-14-
775Δ, Η-17-872Δ      
Ἐργίουσα –ης (ἡ)
Ἐργίππη –ης (ἡ) 
Ἔργιππος –ου (ὁ) 
Ἔργις –ιος (ὁ) 
Ἔργις –ιδος (ἡ)
Ἐργίσκη –ης (ἡ)
Ἐργῖσκος –ου (ὁ) –Υἱός Ποσειδῶνος καί 
Ἄβης, θεµελιωτής Ἐργίσκης
Ἐργίων –νος (ὁ)
Ἐργόβια –ης (ἡ)
Ἐργόβιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Ἀριστοῦς –Ἀ-
θηναῖος, Ἀλαιεύς 
Ἐργογένη –ης (ἡ)
Ἐργογένης –ου (ὁ)
Ἐργοδότη –ης (ἡ)
Ἐργοδότης –ου (ὁ)
Ἐργόθεµις –ιδος (ὁ & ἡ) 
Ἐργοίτα –ης (ἡ)
Ἐργοίτας –αιο (ὁ)
Ἐργόκλεια –ης (ἡ) 
Ἐργοκλείδη –ης (ἡ)

Ἐργοκλείδης –ου (ὁ)
Ἐργοκλέουσα –σης (ἡ)
Ἐργοκλέων –νος (ὁ)
Ἐργοκλῆς –έους (ὁ) –Ἀθηναῖος στρατη-
γός –Ἄρχων, Α-Θ-391Α 
Ἐργοκράτη –ης (ἡ) 
Ἐργοκράτης –ους; (ὁ)
Ἐργοκρίτη –ης (ἡ)
Ἐργόκριτος –ου (ὁ)
Ἐργοµάχη –ης (ἡ)
Ἐργόµαχις –ιος (ὁ)
Ἐργόµαχος –ου (ὁ)
Ἐργοµέλεια –ης (ἡ) 
Ἐργοµέλης –ους (ὁ)
Ἐργοµένη –ης (ἡ)
Ἐργοµένης –ου (ὁ)
Ἐργοµήδη –ης (ἡ) 
Ἐργοµήδης –ου (ὁ)
Ἔργον –ου (τό;) –Ἐπίθετον Οὐρανοῦ
Ἐργονίκα –ης (ἡ)
Ἐργόνικος –ου (ὁ)
Ἐργοξένη –ης (ἡ) 
Ἐργόξενος –ου (ὁ) 
Ἐργοπάτρα –ης (ἡ)
Ἐργόπατρος –ου (ὁ)
Ἐργοπόνος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθη-
νᾶς –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Ἡ-
φαίστου
Ἐργοσθένη –ης (ἡ)
Ἐργοσθένης –ους; (ὁ) 
Ἐργοτέλεια –είης (ἡ) 
Ἐργοτέλεις –ειος (ὁ)
Ἐργοτέλης –ους (ὁ) –Ὀλυµπιονίκης Ἀ-
θηναῖος –Ὁ Ἱµεραῖος Ὀλυµπιονίκης εἰς 
Δόλιχον –Υἱός Φιλάνορος ἐκ Κνωσσοῦ, 
Ὀλυµπιονίκης –Ἀγγειοπλάστης, Α-Θ-392 
Δ, Η-8-194Α καί Δ
Ἐργοτία –ης (ἡ)
Ἐργοτίας –ου (ὁ) –Ἱστοριογράφος Ρόδι-
ος, Η-8-786Δ 
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Ἐργοτίµη –ης (ἡ)
Ἐργοτιµίδη –ης (ἡ)
Ἐργοτιµίδης –ου (ὁ) 
Ἐργότιµος –ου (ὁ) –Υἱός Εὐχείρου ἤ 
Εὐχήρου –Τεχνίτης ἐξ Αἰγίνης –Ἀγγειο-
πλάστης γνωστοῦ ἀγγείου τοῦ Φραν-
σουά εἰς Φλωρεντίαν, Α-Θ-392Δ, Η-8-
194, Η-10-902Δ
Ἐργοτίουσα –σης (ἡ) 
Ἔργουσα –σης (ἡ)
Ἐργοφάνη –ης (ἡ)
Ἐργοφάνης –ους; (ὁ)
Ἐργοτίων –νος (ὁ)
Ἐργοφίλα –ης (ἡ)
Ἐργόφιλος –ου (ὁ) –Στρατηγός καί ἄλ-
λοι
Ἐργοφῶν –ντος (ὁ)
Ἐργοφῶσσα –σσης (ἡ)
Ἐργοχάρεια –ης (ἡ)
Ἐργοχάρης –ους (ὁ) –Ἀθηναῖος 
Ἐργόχαρις –ιτος (ὁ)
Ἐργόχαρις –ιδος (ἡ)
Ἐργύλλα –ης (ἡ)
Ἐργυλλίς –ίδος (ἡ)
Ἐργύλλος –ου (ὁ)
Ἔργυς –υος (ὁ) 
Ἐργώ καί Ἐργό –οῦς (ἡ)
Ἔργων –νος (ὁ) 
Ἐργωνίδη –ης (ἡ)
Ἐργωνίδης –ου (ὁ) 
Ἔρδουσα –σης (ἡ)
Ἔρδων –ονος; (ὁ) –(ὁ προσφέρων θυσί-
αν) –Ἐπίθετον Ὕπνου
Ἐρδώνιος –ίου (ὁ) –Τύρνος ἤ ἄλλος 
Ἐρεβεννή –ῆς (ἡ) –(σκοτεινή) –Ἐπίθετον 
Νυκτός
Ἐρεβεννός –οῦ (ὁ)
Ἐρεβίνθη –ης (ἡ)
Ἐρεβίνθινος –ου (ἡ) –Ἐπίθ. Διονύσου

Ἐρεβινθολέων –ντος (ὁ) –Κωµικόν ὄνο-
µα παρασίτου 
Ἐρεβινθολέαινα –ης (ἡ)
Ἔρεβος –ους (τό) –(σκότος) –Μέ Νύκτα 
γεννᾶ Αἰθέραν –Τέκνον Χάους, ὅ µετά 
τῆς ἀδελφῆς Νυκτός ἐγέννησε Μοῖραν, 
Γῆρας, Ὕπνον, Μόρον ἤ θάνατον, Νέ-
µεσιν καί ἄλλους –Μέ Γῆν γεννᾶ Οὐρα-
νόν –Ἐπίθετον Σελήνης µε συνώνυµον:
Ἥσυχος, Ο.Ι.Π.327, Η-7-948Δ, 1147Α, 
1159Α, Η-15-489Α, Η-18-580Δ
Ἐρεδάµεια –ης (ἡ)
Ἐρέδαµος –ου (ὁ) 
Ἐρεθύµιος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος παρά Λυκίοις
Ἐρεµένα –ης (ἡ)
Ἐρεµένης –ου (ὁ)
Ἐρεµήσιος –ου (ὁ) –Ἐπώνυµον Διός
Ἐρεµναί –ῶν (οἱ) –(κατάµαυροι) –Ἐπί-
θετον Κῆρων
Ἐρεµνή καί Ἐραννή –ης (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἑκάτης µέ συνώνυµον: Εἰνοδίη –Ἐπίθε-
τον Νυκτός
Ἐρεµνός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου –Ἐπί-
θετον Ἔρωτος
Ἑρεννία –ης (ἡ) –Ἱσπανίς
Ἑρεννιανή –ῆς (ἡ)
Ἑρεννιανός –οῦ (ὁ) –Λύκιος τίς, Α-Θ-
396Δ
Ἑρέννιος –ίου (ὁ) –Ὁ Δέξιππος Ἀθηναῖ-
ος ἄρχων –Φονεύς Κικέρωνος –Νεοπλα-
τωνικός φιλόσοφος, Α-Θ-396Δ, 397Α, Η-
14-379Α
Ἐρέσειος –είου (ὁ) –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος
Ἐρεσιδήµη –ης (ἡ)
Ἐρεσιδηµίδη –ης (ἡ)
Ἐρεσιδηµίδης –ου (ὁ)
Ἐρεσίδηµος –ου (ὁ)
Ἐρεσίνα –ης (ἡ)
Ἐρεσῖνος –ου (ὁ) –Πατήρ Δαµοκρίτας
Ἐρεσίχθουσα –σης (ἡ)
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Ἐρεσίχθων –νος καί Αἴθων –νος (ὁ) –Λό-
γω ἀδηφαγίας
Ἐρετµεύς –έως (ὁ) –Εἷς τῶν νέων Φαιά-
κων, ἀγωνισθέντων µέ τήν ἔλευσιν Ὀ-
δυσσέως, Ο.Ο.Θ.112
Ἐρετρία –ίης (ἡ)
Ἐρετριάδα –δης (ἡ)
Ἐρετριάδας –αιο (ὁ)
Ἐρετριεύς –έως (ὁ) –Υἱός Φαέθοντος, ἰ-
δρυτής τῆς ἐν Εὐβοία Ἐρετρίας –Ἀθηναῖ-
ος 
Ἐρέτριος –ίου (ὁ)
Ἐρεύα –ης (ἡ) –Νύµφη –Θυγάτηρ Ἐλευ-
θερᾶς,
Ἐρεύας –ου (ὁ)
Ἐρευγοµένη –ης (ἡ) –(χυνοµένη, ρευο-
µένη) –Ἐπίθετον Χαρύβδεως
Ἐρευγόµενος –ου (ὁ)
Ἐρευθαλίουσα –σης (ἡ)
Ἐρευθαλίων –νος ἤ Ἐρευκαλίων (ὁ) 
–Βασιλεύς Ἀρκαδίας 
Ἐρευθαλίων –νος (ὁ) –Βασιλεύς Ἀρκα-
δίας, υἱός Ἱπποµέδοντος –Πατήρ Οἰνέ-
ως –Υἱός Κριάσου, θεµελιωτής Ἐρευθα-
λίας, Η-8-203Α, Ο.Δ.319, Η136
Ἐρευθεύς –έως (ὁ)
Ἐρευθιβούλα –ης (ἡ)
Ἐρευθίβουλος –ου (ὁ)
Ἐρευθιόουσα –σης (ἡ)
Ἐρευθίουσα –σης (ἠ)
Ἐρευθιόων –νος; (ὁ) –Ἐπίθετον πολεµι-
κοῦ Ἄρεως 
Ἐρευθίων –νος (ὁ)
Ἔρευθος –ου (ὁ)
Ἐρευθώ –οῦς (ἡ) –Προµητεύς (προµή-
τωρ) Βάκχου –Ἐρωµένη Ἀγαθίου –Τρο-
φός Διονύσου –Νύµφη 
Ἐρευκαλίων καί Ἐρευθαλίων –νος (ὁ) 
–Βασιλεύς Ἀρκαδίας
Ἐρευνητήρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου 

Ἐρευνητῆρες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Πανός 
µέ συνώνυµον: Ἀλῆται
Ἐρέφα –ης (ἡ)
Ἐρέφη καί Ἐρίφη καί Ἐριφία –ης (ἡ) 
–Τροφός καί ἀκόλουθος Διονύσου εἰς Ἰν-
δικήν ἐκστρατείαν, Ὠκεανίς
Ἐρέφης –ου (ὁ)
Ἐρεφύλη –ης (ἡ)
Ἐρέφυλος –ου (ὁ) –Πατήρ τοῦ Φίττιδος 
καί τῆς Φίττιδος
Ἐρεχθείδη –ης (ἡ)
Ἐρεχθείδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἐρεχθέως, Α-
Θ-400Α
Ἐρέχθειον (τό) –Ἤ Ἐρεχθέως δόµοι 
Ἐρεχθεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπί-
θετον Ποσειδῶνος µε συνώνυµον Ζεύς
Ἐρεχθεύς καί Ἐριχθόνιος (ὁ) –Υἱός Ἡ-
φαίστου καί Ἀτθῖδος –Υἱός Ἀθηνᾶς –Υἱ-
ός Δαρδάνου καί Βατείας
Ἐρεχθεύς καί Ἀποβάτης –ου (ὁ) –(ὁ σεί-
ων τήν Γήν µέ τήν δρᾶσιν του) –Μυθικός 
ἥρως καί βασιλεύς Ἀθηνῶν –Υἱός τῆς 
Γῆς µέ µορφήν Δράκοντος, ἀνατραφείς 
ὑπό Ἀθηνᾶς –Νυµφευθείς τήν ἀδελφήν 
του Πραξιθέαν, (θυγατέραν ἤ ἐγγονήν 
Κηφισσοῦ) γεννᾶ Πανδίωνα, Κέκροπα 
νεώτερον, Ἄλκωνα, Ὀρνέα, Θεσπιόν, Εὐ-
πάλαµον, Πάνδωρον, Μητίωνα, Σικυώ-
να, θυγατέρες δέ τήν Μερόπην, Κρέου-
σαν, Ὀρείθυιαν, Πρόκριδα, κατ΄ ἄλλους 
Πρωτογένεια, Πανδώρα καί Χθονίαν –
Πατήρ Ὑανθίδος, Α-Θ-402Α, Ο.Β.547
Ἐρεχθηεύς –έως (ὁ) –Ὁ Ἐρεχθείδης
Ἐρεχθηΐς –ίδος (ἡ) –Φυλή –Θάλασσα 
–Πηγή, κρήνη ἐν Ἐρεχθείω Ἀθηνῶν ἀ-
ναβλύσασα ὅταν ἔκρουσε βράχον τήν 
Τρίαιναν ὁ Ποσειδῶν 
Ἐρέχθιος –ίου (ὁ) 
Ἐρεχθίτη –ης (ἡ)
Ἐρεχθίτης; –ου (ὁ) –Σενσκίων Ἐρεχθί-
ας 
Ἐρέχθουσα –σης (ἡ)
Ἐρέχθων –νος (ὁ) –Ἐφέσιος τίς
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Ἐρηµάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµι-
δος
Ἐρηµήσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἐρηµολάλος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης 
µέ συνώνυµον: Ἀγρονόµα
Ἐρηµονόµη –ης (ἡ)
Ἐρηµονόµος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου –Ἐπίθετον Πανός µέ συνώνυµον: 
Γενετήρ
Ἐρηµοπλάνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Κορύ-
βαντος µέ συνώνυµον: Ἐπαρωγός
Ἔρης καί Ἔρος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Μήτι-
δος καί Αἰθέρος, τέκνον Νυκτός καί Ἐ-
ρέβους
Ἐρητυµένη –ης (ἡ) –Μήτηρ Σίµιος
Ἐρητυµένης –ους (ὁ) –Πατήρ Σίµιος 
Ἐρία –ης (ἡ) –Σύζυγος Δευκαλίωνος
Ἐριάνθη –ης (ἡ)
Ἐριάνθης καί Ἐρίανθος –ου (ὁ) –Θη-
βαῖος στρατηγός, Α-Θ-407Δ 
Ἐριάνθια –ίης (ἡ)
Ἐριάνθιος –ίου (ὁ)
Ἐριάνουπις –ιδος; (ὁ) 
Ἐριασπίδα –δης (ἡ)
Ἐριασπίδας –αο (ὁ) –Τεγεάτης 
Ἐριαύα –ης (ἡ)
Ἐριαύας –αντος; (ὁ)
Ἐριαύγη καί Εὐρυλύτη –ης (ἡ)
Ἐριαύγης –ου (ὁ) 
Ἐρίβια καί Ἐρίβοια καί Περίβοιαης (ἡ) 
–Ἀµαζών –Θυγάτηρ Ἀλκαθόου, σύζυ-
γος Τελαµῶνος, µήτηρ Αἴαντος 
Ἐρίβιος –ου (ὁ)
Ἐριβόα –ης (ἡ)
Ἐριβόας –α (ὁ) –Ἐπίθετον Βάκχου, Διο-
νύσου – Ἐπίθετον Ἑρµοῦ µέ συνώνυµον: 
Κάρυξ
Ἐρίβοια καί Περίβοια –ης (ἡ) –Γυνή 
Τελαµῶνος –Ἀµαζών φονευθεῖσα ὐπό 
Ἡρακλέους, Η-8-482Δ 
Ἐριβούλη –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν

Ἐρίβουλος –ου (ὁ)
Ἐριβρεµέτη –ης (ἡ)
Ἐριβρεµέτης –ου (ὁ) –Ἐπώνυµον Βάκ-
χου, Διονύσου –Ἐπώνυµον Διός –Ἐπίθε-
τον Βορῆος, Α-Θ-409Α 
Ἐρίβροµοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν 
µέ συνώνυµον: Πάντιµοι
Ἐρίβροµος –ου (ὁ) –(ὁ φωνάζων) –Ἐπί-
θετον Διονύσου –Ἐπίθετον Ἡφαίστου
Ἐριβώτα –ης (ἡ)
Ἐριβώτης –ου (ὁ) –Ἀργοναύτης, υἱός Τε-
λέοντος –Ὁ θεραπεύσας τόν Οϊλέα ἐκ 
πληγῶν προερχοµένων ἐκ Στυµφαλίδων 
ὀρνίθων, Α –Θ –409Α 
Ἐρίγδουπος –ου (ὁ) –Κένταυρος φονευ-
θείς ὑπό Λαπίθου Μακαρέως –Ἐπίθετον 
Διός, Η-12-779Α 
Ἐριγένη –ης (ἡ)
Ἐριγένης –ου (ὁ)
Ἐριγόνα –ης (ἡ) – Κυπρία πού µέ τήν ἀ-
γνότητα καί σοφίαν της, πλησίασε τήν 
Ἀθηνά καί Ἀρτέµιδα φιλικῶς. Ἐδέχθη 
βάσανα, δολοπλοκίας καί ζηλοτυπίας 
θεαινῶν. Ἡ Ἄρτεµις τήν µετεµόρφωσεν 
εἰς ταών (παγώνι), δίδουσα ἀργότερον 
ἀνθρωπίνην µορφήν καί νυµφεύοντάς 
την, µέ ἀναστηµένον Ἄδωνιν, µέ ὅν γεν-
νᾶ Τάλον ἤ Ταλέα 
Ἐριγόνη –ης καί Ἠριγόνη (ἡ) –Θυγά-
τηρ Αἰγίσθου, σύζυγος Ἐχελάου ἤ Ἀρ-
χελάου, Η-8-611Δ, Η-12-252Δ, Η-17-139Δ 
Ἐριγύϊα –ης (ἡ)
Ἐρίγυϊος –ίου (ὁ) –Φίλος καί στρατηγός 
Μ. Ἀλεξάνδρου
Ἐριγών –ντος; καί Τσέρνα καί Καρα-
σοῦ (ὁ) –Παραπόταµος Ἀξιοῦ
Ἐριγών καί Ἐρίγων –νος; (ὁ) –Ποταµός 
(Κουτσούκ καράσου Τανῦν)
Ἐρίγων καί Ἐργῖνος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀ-
γαµήδης
Ἐριδανάτα –ης (ἡ)
Ἐριδανάτας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρακλέ-
ους, παρά Ταραντίνοις 
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Ἐριδανή –ῆς (ἡ)
Ἐριδανός καί Ἠριδανός –οῦ (ὁ) –Πο-
ταµός Ἀττικῆς 
Ἐριδήµιος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός παρά 
Ροδίων
Ἐριένουβις –ιδος (ὁ)
Ἐριέρινις –ιος (ὁ)
Ἐριεύς –έως (ὁ) 
Ἐρίη καί Ἀερία (ἡ) 
Ἐριῆις –ιδος; (ὁ)
Ἐρίθα –ης (ἡ) –Ἱέρεια ἐκ Πύλου, γνωστή 
ἀπό διένεξιν µέ Δῆµον ὡς πρός κυριότη-
τα Κτήµατος 
Ἐριθακίς –ιδος (ἡ) –Ποιµενίς κατά Θεό-
κριτον 
Ἐριθαλίουσα –ης (ἡ)
Ἐριθαλίων –νος (ὁ) –Πατήρ Εὐάνδρου 
Εὐωνυµέως 
Ἐριθάρση –ης (ἡ)
Ἐριθάρσης –ου (ὁ) –Μιλήσιος 
Ἐριθασεύς καί Ἐρισαθεύς –έως (ὁ) –Ἐ-
πώνυµον Ἀπόλλωνος
Ἐριθήλα –ης (ἡ)
Ἐριθήλας –α (ὁ) –Υἱός Ἀρτάκου 
Ἐρίθια –ης (ἡ)
Ἐρίθιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
Ἔριθος –ου (ἡ) –Συνώνυµον: Βροτολοι-
γός –Ἐπίθετον Ἔριδος 
Ἐρίκεια –είης (ἡ) –Δῆµος Ἀθηναίων 
Ἐρίκη –ης (ὁ) –Θυγάτηρ ποταµίου θεοῦ 
Ἀναύρου ἤ, Θεσσαλοῦ ἥρωος Ἀναύρου 
Ἐρίκης –η (ὁ)
Ἐρίκιος –ίου (ὁ) –Ρωµαῖος Χιλίαρχος
Ἐρικτύπα –ης (ἡ)
Ἐρίκτυπος –ου (ὁ) –(ἠχηρῶς βροντῶν) –
Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος µέ συνώνυµον: Ἐννοσίγαιος
Ἐρικύδη –ης (ἡ)
Ἐρικυδής –έος (ἡ & ὁ) – Ἐπίθετον Ἀθη-
νᾶς –Ἐπίθετον Γῆς –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ 

µέ συνώνυµον: Παῖς –Ἐπίθετον Λητοῦς 
–Ἐπίθετον Μαίης –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος µέ συνώνυµον: Ἐννοσίγαιος –Ἐπίθε-
τον Σεµέλης
Ἐριµάνθεια –ης (ἡ)
Ἐρίµανθος –ου (ὁ)
Ἐριµένη –ης (ἡ) 
Ἐριµένης –ου (ὁ) 
Ἐριµήδα –ης καί Ἐριµήδη (ἡ) –Θυγά-
τηρ Δαµασίκλου ἤ Δαµασικλέους, σύζυ-
γος Ἐλάτου ἤ Ἰκάρου
Ἐριµήδας –αο (ὁ)
Ἐριµήφη –ης (ἡ)
Ἐριµήδης –ου (ὁ)
Ἔριµνα –ης (ἡ)
Ἐριµνάστη –ης (ἡ)
Ἐρίµναστος –ου (ὁ)
Ἐριµνάτη –ης (ἡ)
Ἐρίµνατος –ου (ὁ)
Ἔριµνος –ου (ὁ) 
Ἔριµος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀβδήρου
Ἐρινεός –ου (ὁ) –(ἄγρια συκιά)
Ἐρίνεως –έω (ὁ) –Πατήρ Χρυσίππου ἰα-
τροῦ ἀστρονόµου 
Ἐριννύς –ύος (ἡ) –(ἐσφαλµένα µέ δύο ν) 
–(ὀργισµένη) –Θεά ἐκδικήσεως –Τέκνον 
Γῆς καί Οὐρανοῦ (ἐξ αἵµατος χυθέντος 
ἐκ τῶν αἰδοίων του, ἐπί τῆς Γῆς) ὡς αἱ 
Μελίαι καί Γίγαντες –Ἐπίθετον Δήµη-
τρος, Η-17-21Α
Ἐρινύς –ύος (ἡ)
Ἔρινος καί Ὄρινος –ου (ὁ) –Ποταµός 
Ἐρινόχη καί Ἡριγόνη –ης (ἡ)
Ἐρίνοχος –ου (ὁ)
Ἐρινύα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Νυκτός 
Ἐρινύας –ου (ὁ) –Τέκνον Ὕπνου καί Νυ-
κτός
Ἐρινύες –ῦν (ἀντί –ων) (οἱ) –(κατάραι) 
–Ἐπίθετον Κῆρων, θυγατέρες Αἰθέρος 
καί Γῆς ἤ Ἀχέροντος καί Νυκτός ἤ Πλού-
τωνος καί Περσεφόνης ἤ Κρόνου καί 

ÅÑÉÍÕÅÓ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    �08

Εὐωνύµης, ἤ Γῆς καί Σκότους, ἤ µόνον 
Ἔριδος, ἤ µόνον Νυκτός (ἀµώµως). Ἐξ 
αἴµατος Οὐρανοῦ ἀκρωτηριασθέντος. Ἦ-
σαν: Ἀληκτώ, Μέγαιρα, Τισιφόνη, Ἀρά
Ἐρινύς –ύος (ἡ) –Ἐπίθετον Σκύλλης
Ἐρινύς καί Εὐµενίς καί Σεµνή –ῆς (ἡ) 
–(τιµωρός) –Θεά –Ἐπίθετον Τισιφόνης, 
Α-Θ-412Δ
Ἐρινύς καί Λουσία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον 
Δήµητρος – Ἐπίθετον Ἀρᾶς
Ἐρινύς –ύος ἡ Καµπεσίγουνος (ἡ) –Τι-
µωρός δύναµις, δυναµένη να κάµψη τά 
γόνατα εἰς περίπτωσιν µεγάλης ἀµαρ-
τίας, ἤ συντελεσθείσης ὕβρεως
Ἐριοκότα καί Ἐρικότα –ης (ἡ)
Ἐριοκότης καί Ἐρικότης –ου (ὁ) 
Ἐριόπις –ιδος (ἡ) 
Ἐρίουλφος –ου (ὁ) –Γότθος
Ἐριούνη –ης (ἡ)
Ἐριούνης –η (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ
Ἐριούνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ
Ἐριπτοίητος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Δήµου 
καί Φόβου
Ἐρισαθεύς καί Ἐριθασεύς –έως (ὁ) –Ἐ-
πώνυµον Ἀπόλλωνος
Ἔρις –ιδος (ἡ) –Ἀδελφή Ἄρεως, θεότης, 
προσωποποίησις διχονοίας καί φιλονει-
κίας, θυγάτηρ Νυκτός, µήτηρ κακῶν, 
ἤτοι Πόνου, Λήθης, Δυσνοµίας, Λιµοῦ, 
Ἄτης, Ὄρκου, Φόνων, Μαχῶν. Προκά-
λεσε Τρωϊκόν, ρίπτουσα χρυσόν µῆλον 
“τῆ καλλίστη”
Ἔρις ἤ Ἀγαθή –ῆς (ἡ) –Προστάτης ἀ-
γώνων
Ἔρις –ιδος καί Ἐρίδιος –ιου (ὁ) –Ὄνο-
µα πλοίου –Ποταµός Πόντου –Σύντρο-
φος Ἄρεως, θυγάτηρ Νυκτός, µήτηρ 
Ἄλγους (πόνου), Λήθης, Ὑσµίνα (Ἱσµή-
να;), Φόνου, Ἀνδροκτασίας, Ἀµφιλογίας, 
Ἄτης, Δυσνοµίας, Λιµοῦ, Μαχῶν, Νει-
κέων (Νείκεα) Ὅρκου, Πόνου, Ψευδολό-
γων (ψευδολόγου) –Ὑπασπιστής Ἐνυ-
οῦς, ἡνιόχου ἵππων Ἄρεως (Φόβου καί 

Δείµου), βοηθουµένη ὑπό Βοῆς καί Θυ-
µοῦ. Θυγάτηρ ἤ ἀδελφή Ἄρεως –Θυγά-
τηρ Λήθης, πού γεννᾶ Ὀργήν καί Πόλε-
µον Α-Θ-415Δ, Η9-534Δ, Η-14-879Δ, Ο.Ι. 
Σ.535 
Ἐρίσαµος –ου (ὁ) 
Ἐρίσβη –ης καί Ἀρίσβη (ἡ) –Θυγάτηρ 
Ἀρκάδος, σύζυγος Δαρδάνου, µήτηρ Ἐ-
ριχθονίου, πρώτη σύζυγος Πριάµου
Ἐρίσης –ου (ὁ) 
Ἐρισθενέες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν 
–Ἐπίθετον Μοιρῶν
Ἐρισθένεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀριστο-
κράτου –Μήτηρ Προκλέους, τυράννου 
Ἐπιδαυρίων
Ἐρισθενής –έος (ὁ) –(µεγαλοδύναµος) 
–Ἐπίθετον Διός
Ἐρισθένης καί Ἐριστίνης –ου (ὁ) 
Ἔρισις –ιος (ὁ) 
Ἐρισίχθουσα –σης (ἡ)
Ἐρισίχθων –νος (ὁ) –Θεσσαλός
Ἐρισµάραγος –ου (ὁ) –(ἠχηρῶς βρο-
ντῶν) –Ἐπίθετον Διός
Ἐριστάφυλος –ου (ὁ) –Ἐπώνυµον Βάκ-
χου, Διονύσου 
Ἐριστῆς –οῦ (ὁ) –Ἔπαρχος Βιθυνίας
Ἐριστίκος –ου (ὁ)
Ἐριστίνη –ης (ἡ)
Ἐριστίνης καί Ἐρισθένης –ους (ὁ)
Ἔριστος –ου (ὁ)
Ἐρισφάραγος –ου (ὁ) –(µεγαλόφωνος) 
–Ἐπίθετον Ποσειδῶνος µέ συνώνυµον: 
Γαιήοχος –Ἐπίθετον Διός
Ἐριταδώ –οῦς (ἡ) 
Ἐριτίµη –ης (ἡ) –Ἀλεξανδρινή τις
Ἐρίτιµος ἤ Ἐρείτιµος –ου (ἡ) –Θυγάτηρ 
Ταλαοῦ καί Λυσιµάχης, Θυγατρός Ἄβα-
ντος (Ὁερίτιµος ἤ Ὁερείτιµος ).
Ἐρίτιµος –ου (ἡ) –(πολύτιµος) –Ἐπίθε-
τον Θέµιδος
Ἐριτίµουσα –σης (ἡ)
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Ἐριτίµων –νος (ὁ)
Ἐρίφα –ης καί Ἐριφέα –έης (ἡ) –Τροφός 
Βάκχου, Διονύσου –Ὄνοµα ἵππου τοῦ 
Μάρµακος (ὡς καί ἡ Παρθενία ) –Ὄνοµα 
ἵππου Οἰνοµάου, Η-13-32Α
Ἐριφεγγής –έος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Σε-
λήνης
Ἐρίφεια –ης (ἡ) –Νύµφη Νυσηῒς ἀνα-
θρέψασαι Διόνυσον
Ἐρίφη καί Ἐριφία –ης (ἡ) –Ὠκεανίς 
τροφός Διονύσου
Ἐριφίλα –ης (ἡ)
Ἐρίφιλος –ου (ὁ)
Ἐρίφιος –ίου (ὁ) –Κωµικός ποιητής, Η-
8-229Δ 
Ἐριφλεγής –έος (ὁ) –(ὁ πάνυ φλέγων) –
Ἐπίθετον Ἠελίοιο, µέ συνώνυµον: Πάπ-
πος
Ἔριφος –ου (ὁ) –Κωµωδιογράφος Μέ-
σης Κωµωδίας, Α-Θ-416Δ
Ἐρίφουσα –σης (ἡ)
Ἐριφύλη καί Ἀµάλθεια καί Σίβυλλα 
Κυµαῖα (ἡ)
Ἐριφύλη –ης (ἡ) –(ἡ ἔξοχος, ἐκ τοῦ φύ-
λου τῶν γυναικῶν) –Θυγάτηρ Ταλαοῦ 
καί Λυσιµάχης ἤ Κατρέως –Ἀργεία, ἀ-
δελφή Ἀδράστου, σύζυγος µάντεως Ἀµ-
φιαράου (δεχθείσα περιδέραιον Ἁρµο-
νίας, συζύγου Κάδµου εἰς ἀποτροπήν 
ἐπιθέσεως εἰς Θήβαν) µέ ὅν γεννᾶ Δη-
µώνασσα. Ἐφονεύθη ὑπό υἱοῦ τοῦ Ἀλκ-
µαίονος – Θυγάτηρ Κατρέως, σύζυγος 
Πλεισθένους, µήτηρ Ἀγαµέµνονος –Θυ-
γάτηρ Σαλµωνέως –Μέ Ἀµφιάραον  γεν-
νᾶ: Ἀλκµαίωνα, Ἀµφίλοχον, Ἄσιον, Εὐ-
ρυδίκην, Δηµώνασσαν καί Ἀλκµήνη  
Ἐριφύλιος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπώνυµον Ἑρ-
µοῦ –Ἐπώνυµον Ἀπόλλωνος –Γυνή  Πλει-
σθένους, µήτηρ Ἀγαµέµνονος –Ο.Ο.Λ. 
326, Α-Θ-416Δ, Η-7-1150Δ, Η-12-772Α, Η-
17-139Α, 564Δ, Η-18-983Δ
Ἐρίφυλος –ου (ὁ) –Ρήτωρ ἐκ Ρότα
Ἐρίφων –νος; (ὁ)
Ἐριχθεύς καί Ἐρεχθεύς –έως (ὁ) 

Ἐριχθόνια –ίης (ἡ)
Ἐριχθονίδη –ης (ἡ)
Ἐριχθονίδης –ου (ὁ) –Τρώς –Ἀθηναῖος, 
Α-Θ-416Δ
Ἐριχθόνιος καί Ἐρεχθεύς –εως (ὁ) –Υἱ-
ός Ἡφαίστου καί Ἀτθῖδος. Κατ΄οὐσίαν 
ὁ Ἥφαιστος ἠράσθη τήν Ἀθηνάν καί 
ἐκυνήγησεν, ἀποθέσας σπέρµα εἰς τόν 
πόδα της. Τό ἐσκούπισεν διά µαλλίνου 
ὑφάσµατος, ὅ ἔρριψεν εἰς Γῆς καί ἐγεν-
νήθη Ἐριχθόνιος –Υἱός Ἀθηνᾶς –Υἱός 
Δαρδάνου καί Βατείας –Οἰκουρός ὄφις, 
κύηµα ἱεροῦ γάµου Ἀθηνᾶς καί Ἡφαί-
στου, ἤ θετός υἱός Ἀθηνᾶς, ἀπό τό σπέρ-
µα ριφθέν ἐπί Γῆς, κατοικών εἰς Ἐρέχ-
θειον, µισός ἄνθρωπος, µισό ἑρπετό, Α 
-Θ-416Δ, 417Α, Ο.Υ.219, 230, Η-7-1149Δ, 
Η-8-206Α, Η-9-867Δ, Η-10-120Δ, 566Δ, Η-
15-389Α, Η-17-881Α
Ἐριχθώ –οῦς (ἡ) –Θεσσαλή µάγισσα
Ἐριχύονος –ου (ὁ)
Ἐριχύουσα –σης (ἡ)
Ἐριχύων –νος (ὁ)
Ἐριώλη –ης (ἡ) –Ὄνοµα θαλασσίου ἵπ-
που Ποσειδῶνος
Ἐριώλης –ου (ὁ) –Θαλάσσιος ἵππος εἰς 
ἅρµα (ἐκ κοχύλης) Ποσειδῶνος. Τέκνον 
αὐτοῦ καί νύµφης 
Ἐριώπη –ης (ὁ) –Μήτηρ Αἴαντος –Θυ-
γάτηρ Ἰάσωνος καί Μηδείας
Ἐριῶπις –ιδος (ἡ) –(µεγαλόφθαλµος) 
–Θυγάτηρ Ἰάσονος καί Μήδειας –Γυνή 
Ὀϊλέως –Μήτηρ Αἴαντος –Μέ ἐπίθετον 
Εὐπλόκαµος (ψιλή) –Ἐπίθετον Σελήνης 
–Θυγάτηρ Ἀπόλλωνος καί Ἀρσινόης λεγο-
µένη καί Ἀλκιµάχη –Σύζυγος Ἀγχίσου 
µήτηρ Ἱπποδαµείας –Ἀδελφή Ἀσκληπι-
οῦ, Η-8-230Δ, Η-13-473Α, Ο.Ι.Ν.697, Ο336  
Ἐρίωτος –ου (ὁ)
Ἐριώψ –πος (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Ἑρκεῖος ἤ Μεσέρκειος –είου (ὁ) –(ὀ ἀ-
νήκων εἰς τό ἕρκος, ὁ τοῦ προαυλίου) 
–Ἐπίθετον Διός, Α-Θ-417Δ
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Ἔρκιος –ίου (ὁ) –Μεγαρεύς τις 
Ἑρκίουσα –σης (ἡ)
Ἑρκίς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµητρος
Ἑρκίων –νος (ὁ) 
Ἑρκόλιος –ιου (ὁ) 
Ἔρκος Ὀλύµπου (τό;) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Ἑρκούλιος καί Ἑρκόλιος –ίου (ὁ) –καί 
χριστιανικόν 
Ἑρκουλίουσα –σης (ἡ)
Ἕρκουλις –ιος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρακλέ-
ους 
Ἑρκουλίων καί Ἑρκυλίων –νος (ὁ)
Ἑρκυλίουσα –σης (ἡ)
Ἑρκυλίων καί Ἑρκουλίων –νος (ὁ)
Ἕρκυνα καί Ἑρκίνα –ης (ἡ) –Ποταµός 
µικρός –Θυγάτηρ Τροφωνίου, Η-12-162 
Α, Η-17-872Δ
Ἔρκυννα –ης καί Ἔρκυνα (ἡ) –(ψιλή) 
–Ἐπίθετον Δήµητρος –Νύµφη πηγῆς Ἐρ-
κύνης
Ἑρµᾶ –ῆς (ἡ)
Ἑρµαγάθα –ης (ἡ)
Ἑρµαγαθίνη –ης (ἡ)
Ἑρµαγαθῖνος –ου (ὁ)
Ἑρµάγαθος –ου (ὁ)
Ἑρµαγένη –ης (ἡ)
Ἑρµαγένης –ου (ὁ)
Ἑρµαγόρα –ης (ἡ)
Ἑρµαγοράδη –ης (ἡ)
Ἑρµαγοράδης –ου (ὁ)
Ἑρµαγόρας –ου (ὁ) –(ὁ ἐν τῆ ἀγορᾶ 
θείων πραγµάτων ἀγγελιοφόρος) –Ἄ-
γαλµα Ἑρµοῦ –Φιλόσοφος µαθητής Πε-
ρσαίου –Ρήτωρ ὁ ἀποκληθείς καί Καρί_ 
ων –Σοφιστής Γραµµατικός Ἀµφιπολί-
της µαθητής Ζήνωνος καί Περσαίου Α-
Θ-418Δ, Η-8-232Δ 
Ἑρµαγόρη –ης (ἡ) 
Ἑρµαγόρης –ητος (ὁ) 
Ἑρµάγορος –ου (ὁ)

Ἑρµάδα –ης (ἡ)
Ἑρµάδας –αο (ὁ)
Ἑρµάδη –ης (ἡ)
Ἑρµάδης –ου (ὁ)
Ἑρµαδίουσα –σης (ἡ)
Ἑρµαδίων καί Ἑρµαθίων –νος (ὁ) –Υἱ-
ός Ἐλπιδιανοῦ καί Καρµίνη –Ὁ Μάγνης, 
ἀπό Σιπύλου ὀλυµπιονίκης εἰς πάλη
Ἑρµαεύς –εως (ὁ)
Ἑρµαθήνη –ης (ἡ) –Προτοµή Ἑρµοῦ 
καί Ἀθηνᾶς (διπλῆς ὄψεως)
Ἑρµαθίουσα –σης (ἡ)
Ἑρµαθίων καί Ἑρµαδίων –νος (ὁ) 
Ἑρµαῖα –ης (ἡ)
Ἑρµαΐα –ης (ἡ) 
Ἑρµαΐας –ου (ὁ)
Ἑρµαϊάδα –ης (ἡ)
Ἑρµαϊάδας –ου (ὁ) 
Ἑρµαῒδα –ης (ἡ)
Ἑρµαΐδας –ου (ὁ) 
Ἑρµαιῒσκη –ης (ἡ)
Ἑρµαιῒσκος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀρχίππου 
–Πατήρ Κούνωνος
Ἑρµαϊκέτα –ης (ἡ)
Ἑρµαϊκέτης –ου (ὁ) 
Ἑρµαινέτη –ης (ἡ) 
Ἑρµαίνετος –ου (ὁ)
Ἑρµάῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ –Ἀγ-
γειοπλάστης –Πατήρ Κάλλωνος –Μήν 
Βιθυνῶν –Χριστιανικόν –Ἅγιος –Πατήρ 
Κλεαρίστου –Πατήρ Σωσιβίας –Δοῦλος 
–Ἰχθυοπώλης –Στρατηγός –Λαχανοπώ-
λης –Ἱστορικός, Α-Θ-419Δ, Η-5-757Δ, Η-
8-233Δ
Ἑρµάϊος –ίου (ὁ) –Πατήρ Θεοκκοῦς 
–Ἄρχων Θηβῶν –Καβειριάρχης
Ἑρµαῖος –ου (ὁ) –Δαίµων, ὑπηρέτης Ἑρ-
µοῦ –Ἐπίθετον Πανός
Ἑρµαίουν –νειος (ὁ)
Ἑρµαιούνειος –ου (ὁ)
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Ἑρµαίουσα –σης (ἡ)
Ἑρµαῒουσα –σης (ἡ)
Ἑρµαΐς –ίδος (ἡ) –Πηγή –Γυναικός ὄνο-
µα 
Ἑρµάϊς –ιος (ὁ)
Ἑρµαῒσκη –ης (ἡ)
Ἑρµαϊσκος –ου (ὁ) –Ἀναφλύστιος καί 
ἄλλοι 
Ἑρµαῒσσκη –ης (ἡ)
Ἑρµαΐσσκος –ου (ὁ) 
Ἑρµάϊχη –ης (ἡ)
Ἑρµάϊχος ἤ Ἕρµαρχος –ου (ὁ) –Τανα-
γραῖος –Ἑρµιονεύς 
Ἑρµαϊώ –οῦς (ἡ) 
Ἑρµαίων –νος (ὁ) –Κερκυραῖος 
Ἑρµαΐων –νος (ὁ)
Ἑρµαιώνδα –ης (ἡ)
Ἑρµαιώνδας –αο (ὁ) –Θηβαῖος τίς ἀπο-
σταλείς µετά Μελεάγρου
Ἑρµαιώνδη –ης (ἡ)
Ἑρµαϊώνδης –ου (ὁ)
Ἕρµακος –ου (ὁ & ἡ) 
Ἑρµάκοτος –ου (ὁ & ἡ)
Ἑρµακράτη –ης (ἡ)
Ἑρµακράτης –ητος (ὁ)
Ἑρµακρέουσα –σης (ἡ)
Ἑρµακρέων –ντος (ὁ) –Ρόδιός τις 
Ἑρµακότα –ης (ἡ)
Ἑρµακότας –ου (ὁ) 
Ἑρµάµµουσα –σης (ἡ)
Ἑρµάµµων –νος (ὁ) 
Ἑρµάν –νος (ὁ); 
Ἑρµάνα –ης (ἡ)
Ἑρµάνδα –ης (ἡ) 
Ἑρµάνδας –αιο (ὁ)
Ἑρµανδειµάσιος –ου (ὁ)
Ἑρµάνδη –ης (ἡ)
Ἑρµάνδης –εος (ὁ)
Ἑρµάνδρα –ης (ἡ)

Ἑρµανδρίδα –ης (ἡ)
Ἑρµανδρίδας –αο (ὁ)
Ἑρµανδρίδη –ης (ἡ)
Ἑρµανδρίδης –ου (ὁ)
Ἕρµανδρος –ου (ὁ) 
Ἑρµάνη –ης (ἡ)
Ἑρµάνης –ου ἤ –ητος (ὁ)
Ἑρµάνουβις –ιος (ὁ) –Ἑρµῆς καί Ἄνου-
βις, υἱός Ὀσίριδος καί Νέφθυος
Ἑρµανούδη –ης (ἡ)
Ἑρµανούδης –ου; (ὁ) –Α-Θ-420Α 
Ἑρµάξοη –ης (ἡ)
Ἑρµάξοος –ου (ὁ)
Ἕρµαος –ου (ὁ)
Ἑρµάουσα –σης (ἡ)
Ἑρµαπία –ης (ἡ)
Ἑρµαπίας καί Ἑρµαππίας –α (ὁ) –Γραµ-
µατικός, Α-Θ-420Α 
Ἑρµαπίουσα –σης (ἡ)
Ἑρµαπίων –νος (ὁ) –Συγγραφεύς
Ἑρµάρχη –ης (ἡ)
Ἕρµαρχος –ου (ὁ) –Μυτιληναῖος ὁ Πο-
λυαρχίας, Ἐπικούρειος φιλόσοφος –Χῖ-
ος –Συγγραφεύς ὁ υἱός Ἀγεµόρτου, Α-
Θ-420Δ 
Ἑρµᾶς –ᾶ (ὁ) –Ἀθηναῖος –Χριστιανός 
–Ἀποστολικός πατήρ –Συγγραφεύς –
Ρωµαίους ΙΣΤ 14 –Ἀντιοχεύς (Συρίας) 
–Ὀλυµπιονίκης εἰς παγκράτιον δίς, υἱός 
Ἰσίωνος Νεµεονίκη
Ἑρµᾶς –άντος (ὁ)
Ἑρµασάλα –ης (ἡ)
Ἑρµασάλας –ου (ὁ) 
Ἑρµασίλα –ης (ἡ)
Ἑρµασίλας –αντος (ὁ) 
Ἑρµασίουν –ειος (ὁ) 
Ἑρµασιούνειος –είου (ὁ)
Ἑρµασίουσα –σης (ἡ)
Ἑρµασίων –νος (ὁ) 
Ἑρµάστα –ης (ἡ) 
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Ἑρµάστας –ου (ὁ)
Ἑρµάττια –ης (ἡ)
Ἑρµάττιος –ιου (ὁ) 
Ἑρµάϋλη –ης (ἡ)
Ἑρµάϋλος –ου (ὁ)
Ἑρµαφίλη –ης (ἡ) 
Ἑρµάφιλος –ου (ὁ)
Ἐρµάφιλος –ου (ὁ)
Ἑρµαφρόδιτη –ης (ἡ)
Ἑρµαφρόδιτος –ου καί Ἀτλάντιος (ὁ) 
–Υἱός Ἑρµοῦ καί Ἀφροδίτης –Ποιητής 
κωµωδιῶν –Ἡ νύµφη Σαµαλκίς ἐνωθεί-
σα γιά πάντα µαζί σέ ἕνα σῶµα. Εἰς πη-
γήν µετεµορφοῦτο, µισός εἰς ἄνδρα καί 
µισός εἰς γυναῖκα Α-Θ-422Α, Η-7-1152Δ    
Ἕρµαχη –ης (ἡ)
Ἕρµαχος –ου (ὁ) –Κληρονόµος βιβλιο-
θήκης Ἐπικούρου 
Ἕρµαχος καί Ἕρµαρχος –ου (ὁ) –Α-Θ-
420Δ, Η-8-28Α 
Ἑρµάων ἤ Ἑρµῆς –οῦ (ὁ) –Ἀργεῖος
Ἑρµέα –ης (ἡ)
Ἑρµέας καί Ἑρµῆς –οῦ (ὁ) –Ἀθηναῖος, 
Ο.Ε.390, Ξ491, Ο21435, Ω457, α42, θ334, 
Μ390, ω1 
Ἑρµεῖα –ης (ἡ)
Ἑρµειάναξ –κτος (ὁ) –Η-10-88Δ 
Ἑρµειάνασσα –σσης (ἡ)
Ἑρµείας καί Ἕρµος –ου (ὁ) –Χριστιανι-
κόν ὄνοµα 
Ἑρµείας καί Ἑρµίτης –ου (ὁ) –Καί χρι-
στιανικόν –Εὐνοῦχος, τύραννος φίλος 
Ἀριστοτέλους (θεῖος τῆς συζύγου αὐτοῦ 
Πυθιάδος) –Ἰατρός –Συγγραφεύς –Δοῦ-
λος –Ὄνοµα µηνός –Φιλόσοφος Πλατω-
νικός –Σύζυγος Αἰδεσίας –Πατήρ φιλο_  
σόφου Ἀµµωνίου καί Ἡλιοδώρου γεω-
µέτρης –Ὁ Κουριεύς, ἰαµβικός ποιητής 
–Ὁ Μηθυµναῖος ἱστορικός –Ὁ Σάµιος, 
υἱός Ἑρµοδώρου συγγραφεύς –Υἱός Φο-
βεροῦ –Σκεπτικιστής Ἀλεξανδρινός, Ο. 
Ο.Δ.28, 29 

Ἑρµείη –ης (ἡ) 
Ἑρµειµέα –ης (ἡ) 
Ἑρµειµέης –ου (ὁ)
Ἑρµείνα –ης (ἡ)
Ἑρµεῖνος καί Ἑρµῖνος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος 
Ἑρµεῖος –ου (ὁ) –Η-7-543Α, 601Α
Ἑρµενάριχα –ης (ἡ)
Ἑρµενάριχος καί Ἁρµενάριχος –ου (ὁ) 
–Υἱός Ἄσπρου ἐπί Ζήνωνος 
Ἑρµένδα –ης (ἡ)
Ἑρµένδας –αο (ὁ)
Ἑρµενέφριδος –ιδου (ὁ) –Στρατηγός 
Θουρίγγων
Ἕρµερα –ης (ἡ)
Ἕρµερος –ου (ὁ) 
Ἑρµέρως –ωτος (ὁ) –Ρωµαῖος
Ἑρµερωτίς –ιδος (ἡ) 
Ἑρµήδιον –ίου (ἡ) = Ἑρµουδάκι, ὑποκο-
ριστικόν
Ἑρµηδίουσα –σης (ἡ)
Ἑρµηδίσουσα –ης (ἡ)
Ἑρµηδίσων –νος; (ὁ) 
Ἑρµηδίων –νος (ὁ) 
Ἑρµηθέα –ης (ἡ)
Ἑρµήθεος –ου (ὁ)
Ἑρµηΐς –ίδος (ἡ)
Ἑρµήλα –ης (ἡ)
Ἑρµῆλος –ου (ὁ) –Η-15-741Α 
Ἑρµήλος –ου (ὁ)
Ἑρµηνεύς –έως πάντων (ὁ) –Ἐπίθετον 
Ἑρµοῦ
Ἑρµηόνη –νης (ἡ) –Μήτηρ Ἡρακλέωνος 
Ἑρµηράκλεια –ης (ἡ)
Ἑρµηρακλῆς –εους (ὁ) –Ὡς Ἑρµαθήνη 
Ἑρµήρακλος –ου (ὁ) –Ἑρµῆς καί Ἡρα-
κλῆς
Ἑρµῆς –οῦ (ὁ) –(ἑρµηνευτής βουλήσεως 
Διός) –Ὁ Αἰγύπτιος ὁ Τρισµέγιστος, σο-
φός – Ὄνοµα πλανήτου 

ÅÑÌÁÓÔÁÓ



��� ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ 

Ἑρµῆς καί Ἑρµάων καί Ἑρµᾶς καί Ἑρ-
µείτης –ου (ὁ) –(Πιθανῶς σηµαίνει δη-
µιουργός µέσων κινήσεως καί τῆς ζωῆς) 
–Μέ τροφόν Νύµφες ἤ Ἥραν ἤ Ἄκακον 
–Θεός Ἀγγελιοφόρος –Υἱός Διός καί 
Μαίας –Υἱός Δάριδος καί Φιλοδαµείης 
–Φονεύς Ἄργου Πανόπτου –Ἀλήτης καί 
χριστιανικόν ὄνοµα –Ἅγιος –Ἰδρυτής 
Αἰγυπτιακῶν µυστηρίων –Παιδοκόρης 
ἤ –ρος παρά Μεταποντίοις –Προσωπο-
ποίησις ἀνέµου Ἀγγελιοφόρος Θεῶν 
–Μέ ἐπώνυµον Εὐρυµέδων –Μέ θυγα-
τέρα δασοβίου Δρύοπος γεννᾶ Πάνα. 
Κατ΄ἄλλους υἱός Λαρύµας –Θεός δωδε-
καθέου, Α-Θ-426Α καί Δ, Η-7-1152Α 
Ἑρµησάνδρα –ης (ἡ) 
Ἑρµήσανδρος –ου (ὁ)
Ἑρµησίανα –ης (ἡ)
Ἑρµησιάναξ –κτος (ὁ) –Ποιητής ἐρωτι-
κῆς ἐλεγείας, ὁ Κολοφώνιος –Ἀθλητής 
–Ὀλυµπιονίκης ὁ Κολοφώνιος, εἰς πάλη 
παίδων –Ἱστοριογράφος –Πατήρ Δροµέ-
ων: Ἠδέας, Διονυσιάδος καί Τρυφώσης, 
Α-Θ-430Α, Η-7-1054Δ, Η-8-249Α, Η-9-548 
Α, Η-11-40Δ, Η-12-220Δ
Ἑρµησιάνασσα –σσης (ἡ)
Ἑρµησίανος –νου (ὁ) 
Ἑρµησίδα –ης (ἡ)
Ἑρµησίδας –ου (ὁ)
Ἑρµησίδη –ης (ἡ)
Ἑρµησίδης –ου (ὁ) 
Ἑρµησίκλεια –ης (ἡ)
Ἑρµησικλῆς –έους (ὁ)
Ἑρµησικράτη –ης (ἡ) 
Ἑρµησικράτης –ου (ὁ) –Υἱός Ἑρµησι-
κράτου 
Ἑρµησίλα –ης (ἡ)
Ἑρµησίλας –αντος (ὁ) 
Ἑρµησίλεως –εω (ὁ) –Χῖος πρόξενος Ἀ-
θηναίων
Ἑρµησιλῆ –ῆς (ἡ)
Ἑρµησιλῆς –ῆ (ὁ) 

Ἑρµησιλόχεια –ης (ἡ)
Ἑρµησίλοχος –ου (ὁ) –Κλαζοµένιος 
Ἑρµησίς –ιος; (ὁ) 
Ἑρµησίουσα –σης (ἡ)
Ἑρµησιφάνη –ης (ἡ)
Ἑρµησιφάνης –ους (ὁ) 
Ἑρµησίων –νος (ὁ) 
Ἑρµητιανή –ῆς (ἡ) 
Ἑρµητιανός –οῦ (ὁ)
Ἑρµία –ης (ἡ) 
Ἑρµιάδα –ης (ἡ)
Ἑρµιάδας –αο (ὁ)
Ἑρµιάδη –ης (ἡ)
Ἑρµιάδης –ου (ὁ) 
Ἑρµιανή –ῆς (ἡ) 
Ἑρµιανός –ου (ὁ)
Ἑρµίας –ου (ὁ) –Δοῦλος Κικέρωνος –Κο-
ρίνθιος –Θηβαῖος –Πατήρ Κλείτου –Υἱός 
Διοφάνειος –Πλατωνικός φιλόσοφος –
Διοικητής Ἀταρνέως, µυστικός πράκτωρ 
Φιλίππου, Α-Θ-430Α, Η-7-587Δ 
Ἑρµιῆ –ῆς; (ἡ)
Ἑρµιῆς –έος (ὁ)
Ἑρµινίγγελδος –ου (ὁ) –Χριστιανός ἅ-
γιος (1η Νοεµβρίου) 
Ἑρµινγίλδος –ου (ὁ) –Βησιγότθος ἀνε-
ψιός βασιλέως Λεοβιγίλδου, ἐκχριστια-
νισθείς
Ἑρµίνα –ης (ἡ)
Ἑρµίνη –ης (ἡ) –Κορινθία
Ἑρµίνιος –ιου (ὁ)
Ἑρµῖνος καί Ἑρµεῖνος –ου (ὁ) –Ἀριστο-
τελικός φιλόσοφος –Ἀθηναῖος 
Ἑρµῖνος –ου (ὁ) –Στωϊκός φιλόσοφος 
γράψας περί Ἀριστοτέλους –Συγγενής 
Δειµώνακτος –Διδάσκαλος Ἀλεξάνδρου 
Ἀφροδισιέως, Α-Θ-430Δ, Η-8-250Α, Η-
12-489Α
Ἕρµιον –ιου (ἡ)
Ἑρµιόνα –ης (ἡ) 
Ἑρµιονεύς –εως (ὁ)

ÅÑÌÉÏÍÅÕÓ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    ���

Ἑρµιόνη –ης (ἡ) –(ἡ ὡραῖα ὡς ὁ Ἑρµῆς) 
–Ἐπίθετον Δήµητρος καί Κόρης –Καί χρι-
στιανικόν –Ἅγιος –Θυγάτηρ Μενελάου 
καί Ἑλένης, σύζυγος Ορέστου –Σύζυγος 
Νεοπτολέµου, υἱοῦ Ἀχιλλέως –Σύζυγος 
Ἀχιλλέως –Σύζυγος Ζωσίµου –Σύζυγος 
Κυλαράβου –Ἑρµιόνη καί Ἁρµονία, βα-
σίλισσα Θηβῶν, Ο.Ο.Δ.14, Ο.Ι.Β.560, Α-
Θ-430Δ, Η-8-250, Η-14-379Δ, 881Δ, Η-17-
139Δ, 714Α,
Ἑρµιόνη–ης (ἡ) –Ἡ Καισαρεία ἰατρός, 
χριστιανή Ἑλληνίς, θυγάτηρ Ἀποστό-
λου Φιλίππου, µαθητοῦ καί διακόνου 
τοῦ Χριστοῦ. Ἐδιδάχθη φιλοσοφίαν καί 
φιλολογίαν
Ἑρµιόνη –ης (ἡ) –Ἡ γραµµατική, καθη-
γήτρια ἀπό Ἀρσινόη Αἰγύπτου
Ἑρµιόνης –ητος (ὁ)
Ἑρµιονίς –ιδος (ἡ) –Ἑταίρα µέτοικος εἰς 
Πειραιάν, µή ἀποστρεφοµένη τά δώρα 
τῆς νεολαίας. Ὁ Ἀλκίφρων ὑποστηρίζει 
πώς ἡ Πανόπη ἤ Πανίππη ἀντελήφθη 
πώς ὁ σύζυγός της, Εὐθύβουλος, εἶχεν 
µετ΄ Ἑρµιονίδος σχέσεις, ἐγκαταλείπων 
αὐτήν καί τά τέκνα Γαλήνη καί Θαλασ-
σίωνα καί ἀπείλησε νά τόν ἐναγάγη ὁ 
πατήρ της
Ἕρµιος –ου (ὁ)
Ἑρµίουσα –σης (ἡ)
Ἑρµίππη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Βοιωτοῦ –Μέ 
Ὀρχοµενόν γεννᾶ Μινύαν
Ἑρµιππιανή –ῆς (ἡ) 
Ἑρµιππιανός –οῦ (ὁ) 
Ἑρµιππίς –ίδος (ἡ)
Ἕρµιππος –ου (ὁ) –Κωµικός ποιητής –
Φιλόσοφος –Ἱστορικός –Δοῦλος –Μαθη-
τής Φίλωνος –Ὁ Σµυρναῖος, υἱός Καλλι-
µάχειος, ποιητής Ἀρχαῖας κωµωδίας, 
ἱστορικός, βιογράφος, περιπατητικός φι-
λόσοφος – Συγγραφεύς ἀστρολογικός, 
ἀστρολογίας –Ἀγγελιοφόρος, πολίτης 
Ἀταρνείτεω, Α-Θ-431Δ, Η-7-601Δ, 1048Α, 
1056Δ, Η-8-27Δ, Η-9-1008Δ, Η-12-13Δ, Η-
15-664Δ, 755Α, Η-18-594Δ    

Ἕρµις –ιος (ὁ) 
Ἑρµίς –ιδος; (ἡ)
Ἑρµίσκη –ης (ἡ)
Ἑρµίσκος –ου (ὁ)
Ἑρµίτη –ης (ἡ)
Ἑρµίτης καί Ἑρµείας –ου (ὁ)
Ἑρµίων καί Ἑρµιών –νος (ὁ) –Υἱός Εὔ-
ροπος –Ἱδρυτής Ἑρµιόνης ἐν Ἀργολίδι 
Ἑρµοβία –ης (ἡ)
Ἑρµόβιος –ιου (ὁ)
Ἑρµογά –ᾶς (ἡ) 
Ἑρµογᾶς –ᾶ (ὁ)
Ἑρµογένεια –ειας (ὁ) 
Ἑρµογένεις –ειος (ὁ) 
Ἑρµογένης –ους (ὁ) –Ταρσεύς ὁ καί Ξυ-
στήρ
Ἑρµογένης –ους (ὁ) –(ὁ προερχόµενος ἤ 
ἔχων ἱκανότητας Ἑρµοῦ) –(ὁ καί ἡ ἵππος 
Ξάνθιος = πλαστόν) – Ὀλυµπιονίκης εἰς 
στάδιον, δίαυλον, ὁπλίτην δρόµον –Ὁ 
Φιλαδελφεύς σέ ἄγνωστο –Ὁ Ἀντιοχεύς 
υἱός Δαϊµένεος Ἰσθµιονίκης, Νεµεονί-
κης, νικητής εἰς 9 ἀγώνας δρόµου παί-
δων, ὄχι τρέχοντας ἀλλά πετώντας! –Ὁ 
Περγαµηνός εἰς στάδιον, υἱός Εἰσιδώρου 
–Καί χριστιανικόν –Ἔπαρχος Αἰγύπτου 
–Υἱός Ἱππονίκου, ἀδελφός Καλλίου, φί-
λος καί µαθητής Σωκράτους –Ρήτωρ –Ἱ-
στοριογράφος –Φιλόσοφος εἰς συµπόσι-
ον Ξενοφῶντος, παρωδός –Σοφιστής ὁ 
Ξυστήρ –Ἀρχιτέκτων  –Ζωγράφος –Δύο 
ἅγιοι – Ἀγαλµατοποιός –Δοῦλος, πρός 
Τιµόθεον Β, Γ, 15-Α-Θ-433Α, Η-7-1059Δ, 
Η-11-458Δ, Η-14-222Α, Η-17-56Δ, 417Α, 
520Δ, Η-18-294Α 
Ἑρµοδάµα –ης (ἡ)
Ἑρµοδάµας καί Κρεωφύλιος καί Λαω-
δάτης –ου (ὁ) –Διδάσκαλος Πυθαγόρου, 
Η-16-495Α
Ἑρµοδάµεια –ης (ἡ) 
Ἑρµόδαµος –ου (ὁ)
Ἑρµοδήµη –ης (ἡ)
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Ἑρµόδηµος –ου (ὁ)
Ἑρµοδίκη ἤ Δηµοδίκη –ης (ἡ) –Γυνή 
Μίδα ἤ ἄλλη, Η-13-549Δ               
Ἑρµόδικος –ου (ὁ) –Σάµιος –Λαµψα-
κηνός παράλυτος. Θεραπευθείς ὑπό Ἀ-
σκληπιοῦ καί κατ΄ἐντολήν του, ἔφερεν 
λίθον τοποθετηθέντα ἔµπροσθεν Ἀβά-
του 
Ἑρµοδόκη –ης (ἡ)
Ἑρµόδοκος –ου (ὁ)
Ἑρµοδότη –ης (ἡ)
Ἑρµόδοτος –ου (ὁ) –Ποιητής
Ἑρµόδουρος –ου (ὁ)
Ἑρµόδροµος –ου (ὁ)
Ἑρµοδώρη –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν
Ἑρµόδωρος καί Λήσταρχος –ου (ὁ) 
–Ἰατρός καί λόγιος –Ὁ Ἀσκληπιάδης Μ. 
Αὐρήλιος,  Η-12-324Α 
Ἑρµόδωρος –ου (ὁ) –Ἐπικούρειος –Πλα-
τωνικός φιλόσοφος ὁ Ἐφέσιος –Μαθη-
µατικός
Ἑρµόδωρος –ου (ὁ) –(Δῶρον Ἑρµοῦ) 
–Φιλόσοφος –Μαθητής Πλάτωνος –Ποι-
ητής ἐπιγραµµάτων –Ἀρχιτέκτων –Πα-
τήρ Σωζοπόλιδος, ἰλάρχου Μεγ. Ἀλε-
ξάνδρου, Α-Θ433Α καί Δ, Η-9-328Α
Ἑρµόζυγος –ου (ὁ)
Ἑρµοθέα –ης (ἡ)
Ἑρµόθεµις –ιδος (ἡ & ὁ)
Ἑρµόθεος –εου (ὁ)
Ἑρµόθεστη –ης (ἡ)
Ἑρµόθεστος –ου (ὁ) 
Ἑρµοθήνη –ης (ἡ) –Ἑρµῆς καί Ἀθηνά 
Ἑρµόθυµος –ου (ὁ)
Ἑρµοίτα –ης (ἡ)
Ἑρµοίτας –ου (ὁ) –Πατήρ Ἰόλλου –Υἱός 
Ἁρπάλου –Πολιτάρχης Ἀµφιπόλεως
Ἑρµόκιον –ιου (ἡ) 
Ἑρµόκλεια –ης (ἡ)
Ἑρµοκλείδη –ης (ἡ)
Ἑρµοκλείδης καί Ἑρµοκλείτης –ου (ὁ)

Ἑρµοκλείτα –ης (ἡ)
Ἑρµόκλειτος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀριστοῦς, 
υἱός Σαοναϊάδα
Ἑρµοκλῆς –εους (ὁ) –(ὁ ἔχων δόξαν 
Ἑρµοῦ) –Ρόδιος Γλύπτης –Κυζικινός Λυ-
ρικός ποιητής, Α-Θ-433Δ, Η-7-1054Δ, Η-
18-41Α 
Ἑρµοκοπίδη –ης (ἡ)
Ἑρµοκοπίδης –ου (ὁ) –Α-Θ-433Δ 
Ἑρµοκόπος –ου (ὁ) –Α-Θ-433Δ 
Ἑρµοκρατεία –ης (ἡ) 
Ἑρµοκράτεις –ειος καί Παµενῶς –ῶ (ὁ)
Ἑρµοκράτης –ητος (ὁ) –(ὁ ἔχων δύνα-
µιν Ἑρµοῦ) –Υἱός Ἕρµωνος, Συρακόσιος 
ρήτωρ –Μαθητής Σωκράτους –Πατήρ 
περιδόξου παγκρατιαστοῦ Κλειτοµάχου 
–Σοφιστής –Ἀγγειογράφος –Στρατηγός 
Συρακοσίων –Ἅγιος –Χριστιανός φιλό-
σοφος –Ἀγαλµατοποιός –Ποιητής, Α-Θ-
433Δ, Η-7-531Δ, 532Δ, Η-10-840Α, Η-11-
571, Η-17-458Α, 697Δ
Ἑρµοκρέουσα –ης (ἡ)
Ἑρµοκρέων –ντος (ὁ) –Ἀρχιτέκτων, Α-
Θ-433Δ
Ἑρµοκρηῦν –νος; (ὁ) 
Ἑρµοκρίτα –ης (ἡ)
Ἑρµόκριτος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος 
Ἑρµοκρῶν –ντος (ὁ)
Ἑρµοκρῶσσα –σσης (ἡ)
Ἑρµοκύδη –ης (ἡ) 
Ἑρµοκύδης –ου (ὁ)
Ἑρµόλα –ης (ἡ)
Ἑρµολάα –ης (ἡ)
Ἑρµόλαος –ου (ὁ) –(ὁ Ἑρµῆς τοῦ λαοῦ) 
–Μακεδών στρατηγός Μεγ. Ἀλεξάνδρου 
καί ἀκόλουθος συνοµώτης ἐναντίον του 
–Χριστιανός –Ἄγιος –Γραµµατικός, Α-Θ-
433Δ 
Ἑρµόλαος –ου (ὁ) –Ὁ Κωνσταντινου-
πόλεως γραµµατικός 
Ἑρµόλας –αντος (ὁ)
Ἑρµολέαινα –ης (ἡ)
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Ἑρµολέων –ντος (ὁ)
Ἑρµόλεως –έω (ὁ) 
Ἕρµολλα –ης (ἡ)
Ἕρµολλος –ου (ὁ)
Ἑρµολόχεια –ης (ἡ) 
Ἑρµόλοχος –ου (ὁ) –Ποιητής
Ἑρµολύκη –ης (ἡ)
Ἑρµόλυκος –ου (ὁ) –Υἱός Εὐθοίνου, παγ-
κρατιαστής διακριθείς εἰς µάχην Μυ-
κάλης
Ἑρµολύτη –ης (ἡ)
Ἑρµόλυτος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς
Ἑρµοµάνδρα –ης (ἡ)
Ἑρµόµανδρος –ου (ὁ) 
Ἑρµοµάχη –ης (ἡ)
Ἑρµόµαχος –ου (ὁ)
Ἑρµόναξ –κτος (ὁ) –(Βασιλικός ὡς Ἑρ-
µῆς) –Ἀγγειογράφος 5ου αἰῶνος 
Ἑρµόνασσα –σσης (ἡ)
Ἑρµονιακή –ης (ἡ)
Ἑρµονιακός –οῦ (ὁ) –Ὁ Κωνσταντῖνος 
τόν 15ον αἰ. ἔκαµε περίληψιν Ἰλιᾶδος
Ἑρµονίκη –ης (ἡ)
Ἑρµόνικος –ου (ὁ) 
Ἕρµοννος –ου (ὁ)
Ἑρµοξένα –ης (ἡ) 
Ἑρµοξένη –ης (ἡ)
Ἑρµόξενος –ου (ὁ) 
Ἑρµοπάν –νός (ὁ) –(Ἑρµῆς καί Πάν) –Ὡς 
Ἑρµοθήνη, Αἰγιπάν, Διοπάν, Εὐάπαν 
Ἑρµοπεδιανή – ης (ἡ)
Ἑρµοπεδιανός καί Ἑρµοπεδιεύς –έως (ὁ) 
Ἑρµοπίδη –ης (ἡ)
Ἑρµοπίδης –ου (ὁ) 
Ἑρµοπτολέµα –ης (ἡ)
Ἑρµοπτόλεµος –ου (ὁ) 
Ἕρµος καί Ἑρµείτα –ου (ὁ) –Χριστιαν.
Ἕρµος –ου (ὁ) –Ὄνοµα µηνός –Ποτά-
µιος θεός –Δῆµος Ἀττικῆς πλησίον Ἱε-

ρᾶς Ὁδοῦ –Υίός Αἰγύπτου, θανατωθείς 
ὑπό συζύγου Κλεοπάτρας, θυγατρός Δα-
ναοῦ καί Πολυξοῦς –Ποταµός, Ο.Ι.Υ.392 
Ἑρµοσθένη –ης (ἡ) 
Ἑρµοσθένης –ους (ὁ) 
Ἑρµοστράτη –ης (ἡ) 
Ἑρµόστρατος –ου (ὁ)
Ἑρµοτίµα –ης (ἡ)
Ἑρµότιµος –ου (ὁ) –(ὁ ἔχων τιµήν Ἑρµοῦ) 
–Εὐνούχος Ξέρξου ἀπό τά Πήδασα –Φι-
λόσοφος –Γεωµέτρης – Ναύκληρος –Μα-
θηµατικός –Διδάσκαλος φιλοσόφου Ἀνα-
ξαγόρου –Πατήρ Ἀσπασίας ἤ Μιλτοῦς 
ἐρωµένης Κύρου, Α-Θ-434Α, Η-12-572Α 
Ἑρµοτίνη –ης (ἡ)
Ἑρµοτῖνος –ου (ὁ) –Η-5-208Δ 
Ἑρµοτίουσα –σης (ἡ)
Ἑρµοτίων –νος (ὁ)
Ἑρµοτρέφη –ης (ἡ) 
Ἑρµοτρέφης –ηος (ὁ)
Ἑρµοῦ –οῦς (ἡ) –Πηγή εἰς ὄρος Τρίκρηνα 
τῆς Φενεοῦ
Ἑρµούλα –ης (ἡ)
Ἑρµούλαος –ου (ὁ) 
Ἕρµουν –νειος (ὁ)
Ἑρµουνδία –ης (ἡ)
Ἑρµούνδιος –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν ἐπίθετον 
Ἑρµουνία –ης (ἡ)
Ἑρµούνιος –ίου (ὁ)
Ἕρµουσα –σης (ἡ)
Ἑρµοῦχα –ης (ἡ) 
Ἑρµοῦχος –ου (ὁ) –Ἀγαλµατοποιός Δή-
µητρος ἐν Δελφοίς
Ἑρµοφάνεια –ης (ἡ) 
Ἑρµοφάνης –νους (ὁ) 
Ἑρµοφάντη –ης (ἡ)
Ἑρµόφαντος –ου (ὁ) –Στρατηγός –Ποι-
ητής –Ὁ Ἀλεξανδρεύς, ὑποκριτής συγ-
γραφεύς, ΑΘ-434Α 
Ἑρµοφίλη –ης (ἡ)
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Ἑρµοφιλίς –ίδος (ἡ) –Ρωµαία νεάνις 
κτήτωρ κούκλας
Ἑρµόφίλος –ου (ὁ) –Υἱός Κισσοῦ –Ἀθη-
ναῖος –Φιλόσοφος
Ἑρµοφῶν –ντος (ὁ)
Ἑρµοφῶσσα –σσης (ἡ) 
Ἑρµοχάρεια –ης (ἡ)
Ἑρµοχάρης –ους (ὁ) –Θεµελιωτής Καρ-
δίας –Ἀθηναῖος –Ἀργεῖος 
Ἑρµόχαρις –ιτος (ὁ) –Σπαρτιάτης
Ἑρµοχοίνιος –ου (ὁ) –Ἀρχαίον ὄνοµα 
Αἰγύπτου 
Ἑρµύλα –ης (ἡ)
Ἑρµύλος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅγίου 
ὄνοµα, Α-Θ-435Α 
Ἑρµώ –οῦς (ἡ) –Ἱέρεια Ἀρτέµιδος ἐν Λέ-
σβω
Ἕρµων –νος (ὁ) –Δυνάστης Λήµνου
Ἕρµων –νος ἤ Ἑρµῶναξ –κτος (ὁ) –Ἀλε-
ξανδρινός γραµµατικός, Ἐπικούρειος
Ἕρµων καί Ἄδραµυς –ύτιος καί Ἀδρα-
µῶν –ντος; (ὁ) –Πατήρ Διοδώρου, υἱός 
Σαδυάττου –Πατήρ Ἐρµοκράτου –Στρα-
τηγός –Συγγραφεύς –Φιλόσοφος –Ἀγαλ-
µατοποιός 
Ἑρµωνάκτεια –ης (ἡ)
Ἑρµωνακτίδη –ης (ἡ)
Ἑρµωνακτίδης –ου (ὁ)
Ἑρµῶναξ –κτος (ὁ) – Ἀγγειογράφος, Α-
Θ-435Α, Η-18-951Α 
Ἑρµῶνας –α (ὁ) –Η-7-192Δ, Η-9-383Δ
Ἑρµώνασσα –σσης (ἡ) –Πόλις –Ἑταίρα 
–Γυνή Σηµάνδρου Μυτιληναίου, Α-Θ-
436Δ
Ἑρµωνθείτη –ης (ἡ) 
Ἑρµωνθείτης –είτου (ὁ)
Ἑρµώνθια –ης (ἡ)
Ἑρµώνθιος –ίου (ὁ) 
Ἑρµωνιανή –ῆς (ἡ) 
Ἑρµωνιανός –οῦ (ὁ)
Ἑρµωνύµη –ης (ἡ)

Ἑρµώνυµος καί Ἱερώνυµος καί Χαρι-
τώνυµος καί Χριστόνυµος (ὁ) –Η-8-
255Δ
Ἐρνείχθουσα –σης (ἡ)
Ἐρνείχθων –νος (ὁ) –Υιός Μυρµιδόνος, 
γνωστός ἀδηφάγος, ὡς ὁ Τιµοκρέων Ρό-
διος, ὁ Μυθριδάτης ὁ Ποντικός κ. ἄ. 
Ἐρνεσίπεπλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Ἐρνέστα –ης (ἡ)
Ἑρνέστος –ου (ὁ) –(συνετός) –Γερµανι-
κόν ὄνοµα
Ἔρνος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος –Ἐπίθετον Αρτέµιδος µέ συνώνυµα 
Πολυώνυµος καί Πότνια –ἘπίθετονΔιο-
νύσου –Ἐπίθετον Πρωτογόνου µέ συνώ-
νυµον: Ἄρρητος
Ἐρνυώ –ους (ἡ)
Ἐρξάνδρα –ης (ἡ)
Ἔρξανδρος –ου (ὁ) –Μυτιληναῖος –Πα-
τήρ Κώου, Η-11-844Δ 
Ἐρξήνωρ –ρος (ὁ)
Ἐρξία –ης (ἡ)
Ἐρξίας –ου καί Ἐργίας –ίου (ὁ) –Ἱστορι-
κός –Ρόδιος, Α-Θ-465Δ, Η-8-304Α 
Ἐρξιγένη –ης (ἡ)
Ἐρξιγένης –ου (ὁ)
Ἐρξιδίκα –ης (ἡ)
Ἐρξίδικος –ου (ὁ)
Ἐρξίη –ης (ἡ)
Ἐρξίης –εος; (ὁ)
Ἐρξίκλεια –ης (ἡ)
Ἐρξικλείδη –ης (ἡ)
Ἐρξικλείδης –ου (ὁ) –Ἄρχων Ἀθηναίων 
Ἐρξικλῆς –έους (ὁ)
Ἐρξίλα –ης (ἡ)
Ἐρξίλας –αντος (ὁ) 
Ἐρξιλέα –έης (ἡ)
Ἐρξίλεος –έου (ὁ)
Ἑρξίλεως –έω (ὁ)
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Ἔρξιλλα –ης (ἡ)
Ἔρξιλλος –ου (ὁ)
Ἐρξιµένη –ης (ἡ)                       
Ἐρξιµένης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Ἐρξίνα –ης (ἡ)
Ἐρξῖνος –ου (ὁ)
Ἔρξις –ιος (ὁ)
Ἑροδάµεια –ης (ἡ) 
Ἑρόδαµος –ου (ὁ)
Ἑροδίππη –ης (ἡ) 
Ἑρόδιππος –ου (ὁ)
Ἑροδότη –ης (ἡ)
Ἑρόδοτος καί Ἡρόδοτος –ου (ὁ) –Ἱστο-
ρικός µέγας
Ἐρόεις –εντος (ὁ) –(θελκτικός) –Ἐπίθε-
τον Ἔρωτος
Ἐρόεσσα –σσης (ἡ) –(θελκτική) –Ἐπί-
θετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Νηµερτοῦς
Ἐρόεσσα καί Ἀλίη καί Θαλίη –ης (ἡ)
Ἑρόθεµις καί Ἡρόθεµις –ιδος (ὁ & ἡ) 
–Ἀγγειογράφος
Ἐροιάδη –ης (ἡ)
Ἑροιάδης καί Ἑρούκιος καί Ἐρύκιος 
–ίου (ὁ)
Ἐροίτιµη –ης (ἡ)
Ἐροίτιµος –ου (ὁ)
Ἑροτειός –οῦ (ὁ)
Ἐροτίον –ονος (ὁ) –Ἀδελφός Πινδάρου
Ἐροτίουσα –σης (ἡ)
Ἔροτις –ιος (ὁ) 
Ἐροτίων καί Ἐρωτίων –νος (ὁ) –Μέ πα-
τρωνυµικόν Ἀντιµάχιος
Ἐροττίς –ιδος (ἡ)
Ἐροττίχα –ης (ἡ)
Ἐρόττιχος –ου (ὁ)
Ἔρουλα –ης (ἡ)
Ἔρουλος –ου (ὁ)
Ἐρουξίλα –ης (ἡ)
Ἐρουξίλαος –ου (ὁ) 

Ἐροῦσα –σης (ἡ) 
Ἐρούσιος –ίου (ὁ)
Ἐροφυλλίς –ιδος (ἡ) –Μία τῶν Μαινά-
δων 
Ἐρπάδα –ης (ἡ)
Ἐρπάδας –ου (ὁ) –Δῆµος Ἀττικῆς
Ἑρπέα –ης (ἡ)
Ἑρπέας –ου (ὁ)
Ἑρπέσια –ης (ἡ) 
Ἑρπέσιος –ίου (ὁ)
Ἑρπετιδάµεια –ης (ἡ)
Ἑρπετίδαµος –ου (ὁ) 
Ἑρπήν –ῆνος (ὁ) –(ὄνοµα πάθους)
Ἑρπίδια –ης (ἡ)
Ἐρπίδιος –ίου (ὁ) 
Ἑρπίνεια –ης (ἡ) 
Ἑρπίνειος –ου (ὁ)
Ἑρπίνη –ης (ἡ)
Ἑρπίνης –ου (ὁ)
Ἑρπινίκα –ης (ἡ)
Ἑρπίνικος –ου (ὁ) 
Ἑρπῖνος –νου (ὁ) 
Ἑρπίς –ιδος (ἡ)
Ἕρπουσα –σης (ἡ)
Ἑρπύζουσα –σης (ἡ) 
Ἑρπύζων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Κρόνου 
µέ συνώνυµον: Ἕλιξ
Ἑρπυλίδα –δης (ἡ)
Ἑρπυλίδας –αο (ὁ) 
Ἑρπυλλίς –ιδος (ἡ) –Ἑταίρα Ἀριστοτέ-
λους µέ ὅν γεννᾶ Νικόµαχον, Α-Θ-444Δ 
Ἔρπυλλος –ου (ὁ)
Ἕρπυς –υος (ὁ) –Θηβαῖος –Πατήρ Τιµη- 
(α)γενίτου συµβούλου Μαρδονίου
Ἕρπων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Χρόνου µέ 
συνώνυµον: Πανδαµάτωρ
Ἐρπώνδα –δης (ἡ)
Ἑρπώνδας –ου (ὁ) 
Ἑρπώνδη –ης (ἡ)
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Ἑρπώνδης –ου (ὁ)
Ἔρρα –ης (ἡ) –Θεός Πολέµου καί λοι-
µοῦ
Ἐρραίνα –ης (ἡ)
Ἐρραίνας –ου (ὁ)
Ἐρραφεώτας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Ἐρραφεώτη –ης (ἡ)
Ἑρραφεώτης –ου (ὁ)
Ἐρραφέωτος –ου (ὁ)
Ἐρρεβαῖα –ης (ἡ)
Ἐρρεβαῖος –ου (ὁ) –Πατήρ Φιλώτου
Ἐρρένια –ης (ἡ) 
Ἐρρένιος –ίου (ὁ) –Καπίτων –Ρωµαῖος, 
Η-7-1060Δ 
Ἐρέννιος Δέξιππος (ὁ) –Ἄρχων Ἀθηνῶν
Ἐρρένυσις –ιος (ὁ) –Παραπόταµος 
Ἕρρη ἤ Ἕρση –ης (ἡ)
Ἐρρηφορία καί Ἀρρηφορία –ης (ἡ) 
–Ἑορτή Ἀρχαίων Ἀθηναίων –(Ἀρρηφο-
ρία = ποµπή, Ἀρρηφόροι = δύο εὐγενεῖς 
παρθένοι, Ἀρρηφορέω –ῶ = ὑπηρετῶ ὡς 
ἀρρηφόρος)
Ἐρρηφόριος –ίου (ὁ)
Ἐρριδαῖα –ης (ἡ)
Ἐρριδαῖος –ου (ὁ) –Μακεδών
Ἐρριέττα –ης (ἡ) –(κυρία τοῦ κράτους) 
–Καθολικόν ὄνοµα
Ἑρρῖκος –ου (ὁ) –(κύριος τῆς πατρίδος) 
–Βασιλεῖς Εὐρώπης
Ἔρριος –ου (ὁ)
Ἔρρος καί Ἕρσος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον 
Διός 
Ἑρσαῖα –ης (ἡ)
Ἑρσαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἕρση καί Ξέρση καί Ἀγλωρίς καί Ἀ-
γλαυρίς καί Ἔρρη –ης (ἡ) –(ἡ φέρουσα 
πρωϊνήν δρόσον, ἐκπροσωπούσα πρωϊ-
νήν δρόσον) –Θυγάτηρ Κέκροπος, ἀδελ-
φή Ἀγραύλου καί Πανδρόσου πού µέ 
Ἑρµήν γεννᾶ Κέφαλον –Ἐπίθετον Ἀθη-

νᾶς –Μία τῶν γυναικῶν Δαναοῦ, Α-Θ-
451Α, Η-7-1152Δ, Η-10-566Δ, Η-15-401Α 
Ἑρσηΐς –ίδος (ἡ) 
Ἑρσηλία καί Ἑρσιλία (ἡ) –Σύζυγος Ὄ-
στου ἤ Ὀστιλίου συµµάχου Ρωµύλου 
Ἑρσήλιος –ίου (ὁ)
Ἕρσης –ηος; (ὁ)
Ἑρσιγένη –ης (ἡ) 
Ἑρσιγένης –ου (ὁ) 
Ἐρσηδότη –ης (ἡ)
Ἑρσήδοτος –ου (ὁ)
Ἑρσίκλεια –ης (ἡ) 
Ἑρσικλῆς –εους (ὁ)
Ἑρσίλα –ης (ἡ)
Ἐρσίλας –αντος (ὁ)     
Ἐρσίς –ιος (ὁ) 
Ἕρσος –ου (ὁ) –Ἐπίκλησις Ἀπόλλωνος
Ἐρταῖα –ης (ἡ) 
Ἐρταῖος –ου (ὁ) –Πατήρ Ρησοῦς
Ἑρυάδη καί Ἑροιάδη –ης (ἡ)
Ἐρυάδης καί Ἐροιάδης –ου (ὁ)
Ἑρύαλη –ης (ἡ)
Ἐρύαλος –ου (ὁ) –Ἐπίσηµος Τρώς φο-
νευθείς ὑπό Πατρόκλου –Κένταυρος Η-
10-840Α
Ἐρύβροµη –ης (ἡ)
Ἐρύβροµος –ου (ὁ)
Ἑρύδωρα –ης (ἡ)
Ἐρύδωρος καί Ἐρώδωρος –ου (ὁ)
Ἐρυθαινοµένη –ης (ἡ) –(ποιοῦσα τι ἐρυ-
θρόν) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Ἐρυθαινόµενος –ου (ὁ)
Ἐρύθεια καί Ἐρυθείη καί Ἐρυθηΐς 
–ιδος (ἡ) –(ὡραία καί ἐρυθρά ὡς ρόδον) 
–Ἐσπερίς –Θυγάτηρ Γηρυόνου –Νύµφη 
Ἐρυθηΐς –Μέ Ἑρµήν γεννᾶ Νώρακα οἰ-
κιστήν Νώρας Σαρδηνίας –Μέ Ἄρην 
γεννᾶ Εὐρυτίωνα –Σύζυγος Φαλάριδος 
Τυράννου Ἀκράγαντος –Θυγάτηρ Ἡλί-
ου καί Ρόδης, φυλάσσουσα µέ Αἴγλην 
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τά χρυσά µῆλα τῶν Ἑσπερίδων, δῶρον 
τῆς Γαῖας προς την Ἥραν διά γάµον µέ 
Δίαν, Α-Θ-453Α, Η-9-339Α,
Ἐρύθη καί Ἐρύθεια –ης (ἡ)
Ἐρυθίβια –ης (ἡ)
Ἐρυθίβιος –ίου (ὁ) –(ὁ παρά τῶν ἐρυσί-
βων, ὁ ἀποτρέπων ἐρύσιβα –νόσον φυ-
τῶν καί καρπῶν) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος
Ἔρυθος –ου (ὁ)
Ἐρύθρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Γίγαντος Πορ-
φυρίωνος –Θεσπιάς πού µέ Ἡρακλήν 
γεννᾶ;
Ἐρυθραῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
–Σίβυλλα –Ἡροφίλη
Ἐρυθραίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Ἐρυθραῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρακλέ-
ους, 5-932Α, Η-9-371Δ
Ἐρύθρας –ντος ἤ Ἔρυθρος –ου (ὁ) –Υἱ-
ός Ἡρακλέους καί Θεσπιάδος Ἐξόλης, ἤ 
τοῦ Λεύκωνος, Α-Θ-456Α 
Ἐρυθρίς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ἐρύθριος –ίου (ὁ) –Υἱός Ἀθάµαντος καί 
Θεµιστοῦς –Αἰγύπτιος ἔπαρχος, Α-Θ-
456Δ
Ἔρυθρός –οῦ (ὁ) –Υἱός Ραδαµάνθυος, 
ἰδρύσας Ἐρυθράς –Υἱός Λεύκωνος –Υἱός 
Περσέως –Υἱός Ποσειδῶνος καί Ἀµφι-
µεδούσης, Η-16-562Α
Ἐρυθρώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Καρλοµάγ-
νου
Ἐρυθρωπός –οῦ (ὁ) –Δεξιός παραπότα-
µος Ἕβρου
Ἔρυκα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀφροδίτης 
καί Βούτου ἤ Ποσειδῶνος, γεννηθείσα 
εἰς Σικελίαν
Ἐρυκένη καί Ἐρυκίνη –ης (ἡ) –Ἐπίθε-
τον Ἀφροδίτης
Ἐρυκένης καί Ἐρυκίνης –ου (ὁ)
Ἐρύκη –ης (ἡ) –Ποταµός Σικελίας 
Ἐρυκίνη –νης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
εἰς Ψωφίδα Ἀχαΐας

Ἐρυκινός–ου (ὁ)
Ἐρύκιος –ίου (ὁ) –Ποιητής, Α-Θ-460Δ
Ἐρύκοιρος –ου (ὁ)
Ἐρύλα καί Ἔρυλα –ης (ἡ)
Ἐρύλαος –ου (ὁ) –Τρώς, Ο.Ι.Π.411
Ἔρυλος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ἰταλίας
Ἔρυµα (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ἐρυµαῒδη –ης (ἡ)
Ἐρυµαΐδης –ου (ὁ)
Ἐρυµάνδρα –ης (ἡ)
Ἐρύµανδρος –ου (ὁ) 
Ἐρυµάνθη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ ἀστρολό-
γου Βηρωσσοῦ καί χρησµολόγου Σάβης 
τῆς Χαλδαίας –Μία τῶν Σιβυλλῶν, Η-8-
295Α
Ἐρυµάνθιος καί Ἐρύµανθυς –υος (ὁ) 
–Καί Ἐρυµάνθιος κάπρος Η-11-593Α
Ἐρυµανθίς –ίδος (ἡ)
Ἐρύµανθος –ου (ὁ) –Πρόγονος Ξάνθου 
πατρός Ψωφίδος
Ἐρύµανθος καί Ὤλονος –ου (ὁ) –Υἱός 
Ἀρκάδος –Πατήρ Ξάνθου –Υἱός Ἀπόλ-
λωνος µεταµορφωθείς εἰς κάπρον ἐθα_ 
νάτωσεν Ἄδωνιν –Ποταµός –Ὄρος Ἀρ-
καδίας –Ἀρχικόν ὄνοµα Ψωφίδος, Α-Θ-
460Δ, Η-14-688Α
Ἐρύµας –ανθος; (ὁ) –Ο.Ι.Π.345, Ο.Ο.Π. 
415
Ἐρυµάχη –ης (ἡ) –Ἀντί Εὐρυµάχη 
Ἐρύµαχος ἀντί Εὐρύµαχος –ου (ὁ)
Ἐρυµενίδα –δης (ἡ)
Ἐρυµενίδας –αο (ὁ)
Ἐρυµενίδη –ης (ἡ)
Ερυµενίδης –ου (ὁ) 
Ἐρύµηλα –ης (ἡ)
Ἐρύµηλος –ου (ὁ)
Ἑρυµνεύς –έως (ὁ) –Περιπατητικός φι-
λόσοφος 
Ἐρύµνη –ης (ἡ)
Ἐρύµνης –ου (ὁ)
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Ἐρυµνίδα –δης (ἡ)
Ἐρυµνίδας –αο (ὁ)
Ἐρυµνίδη –ης (ἡ)
Ἐρυµνίδης –ου (ὁ) 
Ἐρυµνίουσα –σης (ἡ)
Ἐρυµνίων –νος (ὁ)
Ἔρυµνος –ου (ὁ)
Ἐρυµνοτάτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
Ἐρυµνότατος –ου (ὁ)
Ἐρύµνουσα –σης (ἡ)
Ἐρύµνων –νος (ὁ) –Αἰτωλός
Ἐρυµός –οῦ (ὁ) –Ἐπώνυµον Διός –Κύρι-
ον ὄνοµα
Ἕρυξ –κος (ὁ) –(πρόµαχος) –Σικελός 
ἥρως –Υἱός Ποσειδῶνος ἤ, Βούτου καί 
Ἀφροδίτης, κτίσας τήν Ἔρυκα –Πατήρ 
Ψωφίδος, Η-5-357Δ, Η-8-296Α, Η-9-338Δ, 
Η-18-868Δ
Ἐρυξία –ης (ἡ)
Ἑρυξίας –ίου (ὁ) –Ἄρχων Ἀθηναίων –
Ἰατρός –Βασιλεύς Ἀθηνῶν –Γυµναστής 
–Υἱός Ἐρυξιµάχου, Κυδαθηναιεύς
Ἑρυξίδα καί Ἑρυξίτη –ης (ἡ) 
Ἐρυξίδας –ου (ὁ) –Ὀλυµπιονίκης Χαλ-
κιδεύς
Ἐρυξίδας –αο καί Ἑρυξίτης –ου (ὁ)
Ἐρυξίτη καί Ἑρυξίδα –ης (ἡ)
Ἑρυξίτης καί Ἑρυξίδας –αο (ὁ) –Ὀλυ-
µπιονίκης Χαλκιδεύς, εἰς στάδιον νικη-
τής (ἀγῶνα δρόµου) 62ας Ὀλυµπιάδος
Ἑρυξιδαῒδα –ης (ἡ)
Ἑρυξιδαΐδας –ου (ὁ) –Πατήρ Φιλοχαρί-
δα –Πρέσβυς Λακεδαιµονίων 
Ἐρυξίλα –ης (ἡ)
Ἑρυξιλαῒδα –ης (ἡ)
Ἐρυξιλαΐδας –ου (ὁ)
Ἐρυξίλαος ἤ Ἐρουξίλαος –ου (ὁ)
Ἐρυξιµάχη –ης (ἡ)
Ἑρυξιµάχις –ιδος (ἡ)
Ἐρυξίµαχος –ου (ὁ) –(ὁ προµαχών ὑπέρ 
πατρίδος) –Υἱός Ἀκουµενοῦ ἰατροῦ –Πε-

ρίφηµος Ἀθηναῖος ἰατρός –Φίλος Φαί-
δρου –Φίλος Σωκράτους –Συγγενής Χα_ 

βρίου, συµµέτοχος Ἑρµοκοπιδῶν –Φιλό-
σοφος – Ἄλλοι, Α-Θ-461Δ, Η-17-415Α 
Ἐρυξινίκη –ης (ἡ)
Ἐρυξίνικος –ου (ὁ) –Α-Θ-461Α 
Ἔρυξις καί Ἑρυξίτης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος 
υἱός Φιλοξένου –Κηφισσιεύς –Ἀναφέρει 
Ἀριστοφάνης
Ἐρυξώ –οῦς (ἡ) –Γυνή Ἀρκεσιλάου Β’ 
βασιλέως Κυρήνης –Σώφρων καί φιλάν-
θρωπος ἐκ Κυρήνης. Ὁ Λάαρχος φονεύ-
σας τόν πατέραν της, τήν ἐζήτησε εἰς 
γάµον. Συνενοηθείσα µετ΄ἀδελφοῦ Πο-
λυάρχου ἀποµονώσαντες τόν ἐφόνευ-
σαν. Εἰς τόν Ἄµασιν, βασιλέαν Αἰγύπτου 
ἐκατηγορήθησαν ὑπό δορυφόρωνΛαάρ-
χου. Οἱ δύο ἀδελφοί µετά τῆς µητρός 
Κριτόλας (ἀδελφῆς Βάττου Εὐδαίµονος) 
ἐπορεύθησαν εἰς Ἄµασιν ὅστις ἐπήνεσεν 
ἀνδρείαν Ἐρυξοῦς ἀποστέλλουσα εἰς Κυ-
ρήνην µετά δώρων, Α-Θ-461Δ
Ἐρύουσα –σης (ἡ)
Ἐρυσιβίη –ης (ἡ) –Ἐπώνυµον Δήµητρος
Ἐρυσίβιος –ίου (ὁ)
Ἐρυσίκη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀχελώου, 
ἀφ΄ἧς ὀνοµάσθη ἡ πόλις Ἐρυσίχη
Ἐρυσίκης –ου (ὁ)
Ἐρυσιλάα –ης (ἡ)
Ἐρυσίλαος –ου (ὁ) 
Ἐρυσιπόλεια –ης (ἡ)
Ἐρυσίπολις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ἐρυσίππη –ης (ἡ) 
Ἐρύσιππος –ου (ὁ)
Ἐρυσιπτόλεια –ης (ἡ)
Ἐρυσίπτολις –ιδος (ἡ) –Ἐπώνυµον Ἀθη-
νᾶς, φύλαξ καί Σώτειρα πόλεως, Α-Θ-
462Α
Ἐρυσιχαῖα –ης (ἡ)
Ἐρυσίχαιος καί Ἐρυσιχαῖος –ου (ὁ) –(ὁ 
κρατών ποιµενικήν ράβδον)
Ἐρυσίχη καί Ἐρυσίκη –ης (ἡ) –Α-Θ-462Α
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Ἐρυσίχθη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀχελώου
Ἐρυσίχθης –ου (ὁ)
Ἑρυσίχθουσα –σης (ἡ)
Ἑρυσίχθων –νος (ὁ) –Ἐπώνυµον Αἴθων 
λόγω ἀδηφαγίας (γνωστός ὁ µῦθος του) 
–Υἱός Τριόπα, βασιλεύς Θεσσαλίας –Υἱ-
ός Μυρµιδόνος –Υἱός Κέκροπος καί Ἀ-
γραύλου, πάππος Βελλερεφόντου 
Ἐρύσσιος –ου (ὁ) –Φάλακρος
Ἔρυτος καί Εὔρυτος –ου (ὁ) –Υἱός Ἑρ-
µοῦ –Ἀργοναύτης –Υἱός Ἀντιάνειρος –Ἀ-
δελφός Ἐχίονος, υἱός Λαοθόης 
Ἐρυφύλη καί Νικάς –άδος (ἡ) –Εἰς ἐπι-
τύµβιαν στήλην 
Ἐρύφυλος –ου (ὁ)
Ἐρυχθόνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος, Η-9-409Δ 
Ἐρύων –νος (ὁ)
Ἔρχεια –ης (ἡ) –Δῆµος Ἀττικῆς εἰς ὅν 
ἐγεννήθη ὁ Ξενοφῶν
Ἐρχία –ης (ἡ)
Ἐρχιεύς καί Ὀρχιεύς –έως (ὁ) –Α-Θ-463Δ
Ἐρχέλα –ης (ἡ)
Ἐρχελάα –ης (ἡ)
Ἐρχέλαος –ου (ὁ)
Ἐρχέλας –ου (ὁ) 
Ἐρχία –ίης (ἡ)
Ἐρχίος –ου (ὁ) –Ἥρως πού ὀνόµασε τόν 
Δῆµον του ἤ νεανίας Ἕλλην
Ἐρχοµενή –ῆς (ἡ)
Ἐρχοµενός καί Ὁρχοµενός –οῦ (ὁ)
Ἐρώ καί Ἡρώ –οῦς (ἡ;) –(προσωποποίη-
σις θεᾶς Ἥρας) –Ἀθηναία 
Ἑρωαροῦς –οῦδος (ὁ) –Λύκιός τις
Ἑρωδιός –ιοῦ (ὁ) –Υἱός Μελανέως καί 
Ἱπποδαµείας µεταµορφωθείς ὑπό Διός 
εἰς πτηνόν 
Ἐρωδώρα καί Ἐρυδώρα –ης (ἡ)
Ἐρώδωρος καί Ἐρύδωρος –ου (ὁ)
Ἐρωεύς ἤ Ἄκωρις –ιος; (ὁ) –Βασιλεύς Αἰ-
γυπτίων

Ἑρωέως –ω καί Ἄκωρις –ιος (ὁ) –Βασι-
λεύς Αἰγυπτίων.
Ἐρωµανέουσα –σης (ἡ)
Ἐρωµανέων –οντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ποσει-
δῶνος µέ συνώνυµον: Ἐνοσίχθων
Ἐρωµανής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ἐρωµένη –ης (ἡ)
Ἐρωµένης –ου (ὁ)
Ἑρωπένης –ητος; (ὁ)
Ἕρως –ωτος (ὁ) –(εἰσρεῖ ἔξωθεν –ἀπό ἔξω 
ρέει µέσα στήν ψυχή) –Ἐπίθετον Φάνη-
τος –Θεός προστάτης “ἄρρενος ἔρωτος”, 
πηγή εὐγενοῦς ἅµιλλας. Διακρίνεται: 
γλυκός, πικρός, λυσιµελής, ἀγωνιστής, 
ἀνταγωνιστής, ἀθλητής,δαµαστής, ἡµε-
ρήσιος καί νυχτερινός, ἠπεροπευτάς – 
Ἀδελφός Ἀντέρωτος (προσωποποίησις 
παιδεραστείας)
Ἔρως καί Πόθος καί Ἴµερος καί Φι-
λότης –ου (ὁ) –Ὑποκριτής θεάτρου –Ὄ-
νοµα δούλων –Επαρχος –Ποιµήν –Φίλος 
Πλουτάρχου, Α-Θ-464Α, 469Α, Η-8-313Δ, 
Η-9-346Δ, Η-15-489Α, Η-18-192Α
Ἔρως καί Φάνης –ητος (ὁ) –Πάνδηµος 
ἤ Οὐράνιος –Υἱός Πόρου (θεοῦ) καί Πε-
νίας (θνητῆς –µονίµου συντρόφου Ἑλλή-
νων) –Θεότης γεννηθείσα ἐκ νυκτός –Υἱ-
ός, ἀκόλουθος Ἀφροδίτης Οὐρανίας ἤ 
Πανδήµου –Ἐπίθετον Διονύσου –Υἱός 
Εὐβιότου, Η-15-489Δ 
Ἔρως –ωτος Λουτήριος (ὁ) –Μέ Νύµ-
φας Ἐρωτιάδας
Ἔρως –ωτος (ὁ) –Με ἐπίθετα: Ἀβέβαιος, 
ἁβρός, αβροπέδιλος, ἀγέρωχος, ἀγαλ-
λόµενος, ἄγριος, ἄγρυπνος, ἀδόνητος, 
ἀήττητος, ἀθαµβής, ἀθάνατος, ἀλά-
στωρ, ἀληθινός, ἀνήµερος, ἀνίκητος, 
ἀνώνυµος, ἄρχων, ἄτεγκτος, ἄτρεπτος, 
ἄφθονος, ἄφρων, ἀφύλακτος, βαρύζη-
λος, βασιλεύς, βίαιος, γαµήλιος, γελῶν, 
γλυκύς, γλυκύπικρος, γνήσιος, γυµνός, 
δαίµων, δεινός, δέσµιος, δεσπότης, δολο-
πλόκος, δοξαστός, δραπετίδης, δριµύς, 
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ἔµφυτος, ἐπίβουλος, ἑταῖρος, εὐµενής, 
εὔχαρις, ἐφί(η)µερος, ἡγήτωρ ψυχῶν, 
ἡδύς, ἤλιος, ἡνίοχος, θερµός, θῆλυς, θη-
ρευτής, θρασύς, ἰατρός, ἱερός, ἱµερόεις, 
Κάλλιστος Θεῶν, κευθόµενος, κοινός, 
κοῦρος, κληδοῦχος, κύριος, λάβρος, λη-
στής λογισµοῦ, λυσιµελής, µέγας, µείλι-
χος, µειδιόων, µυσταγωγός, νήπιος, νο-
ητός, νόθος, ὀνοµαστός, ὀξύ δεδορκώς, 
ὅσιος, οὐράνιος, παῖς, παιώνιος, παµφά-
γος, πανδαµάτωρ, πάνδηµος, πικρός, 
πλαστός, πλανώµενος, ποικιλότροπος, 
πτερόεις, πυρφόρος, σκότιος, συνεργός, 
σώφρων, σωτήρ, τακερός, τοξαλκής, 
τοξότης, τραχύς, τριπανούργος, τύραν-
νος, ὑπερπόντιος, φρενοκλόπος, φρενο-
ληστής, φίλος, χρυσοκόµας, χρυσοφαής, 
ψυχῆς ἀκόνη, ψυχῆς µάγειρος, ὠκύς, 
Καῦνος... (ἔκθεση “Ἔρως” τοῦ Μουσείου 
κυκλαδικῆς τέχνης)  
Ἐρώσα –σης (ἡ) 
Ἐρώσας –α (ὁ)
Ἑρώσψα –ης (ἡ) 
Ἐρωτα –ῆς (ἡ)
Ἐρωτάριν –ου (ἡ) 
Ἐρωτάριον καί Ἐρώτιον –ίου (ὁ)
Ἐρωταρίουσα –σης (ἡ)
Ἐρωταρίων –νος (ὁ) 
Ἐρωτᾶς –ᾶντος (ὁ)
Ἔρωτας –ου (ὁ) –(προσωποποίησις ἔρω-
τος πολυποθήτου) –Ἅγιος –Χριστιανός, 
Η-7-1151Α, Η-17-880Α
Ἔρωτες –ων (οἱ) –Μέ πλειάδα ἐπιθέτων
Ἐρωτεύς –έως (ὁ) –Η-9-46Α 
Ἐρωτηΐς –ιδος (ἡ) –Χριστιανικόν, Α-Θ-
470Α
Ἐρωτία –ης (ἡ)
Ἐρωτίας –ίου (ὁ) –Ἀθηναῖος 
Ἐρωτιανή –ῆς (ἡ) 
Ἐρωτιανός –ου (ὁ) –Ἕλλην γραµµατι-
κός –Ἱατρός ἐπί Νέρωνος –Ὑποµνηµατι-
στής ἔργου (ὅρκου) Ἱπποκράτους, Α-Θ-
470Δ, Η-8-22Δ, Η-9-963Α καί Δ

Ἐρωτιάς –αδος (ἡ) –αι, Νύµφαι Λουτη-
ρίου Ἔρωτος
Ἐρωτιδεύς –έως (ὁ) –Μικρός Ἔρως, Α-Θ 
-470Δ
Ἑρώτική –ῆς (ἡ) –Ἑταίρα ἐκ τοῦ κύκλου 
τοῦ Ἐπικούρου
Ἑρωτικός –οῦ (ὁ) –Διάλογος Διογένους
Ἐρωτίλη –ης (ἡ) 
Ἐρωτίλος –ου (ὁ)
Ἐρώτιν –ου (ἡ) 
Ἐρωτίνη –ης (ἡ) –Μήτηρ Πίστου
Ἐρώτιον καί Ἐρωτάριον –ιου (ἡ) –Ὑπο-
κοριστικόν τοῦ Ἔρωτος –Ἑταίρα ὡς καί ἡ 
Μαρµάριον, Ἡδεία, Νικίδιον, εἰς κῆπον 
Ἐπικούρου µετά Μητροδώρου –Μία νᾶ-
νος, Η-8-26Δ
Ἐρωτίον –νος (ὁ) 
Ἐρώτιον –ίου (ἡ) –Ἑταίρα εἰς κῆπον Ἐ-
πικούρου
Ἐρώτιος –ιου (ὁ) –Α-Θ-471Δ
Ἐρωτίουσα –σης (ἡ)
Ἔρωτις –ιδος (ὁ) 
Ἐρωτίς –ιος καί –ιδος (ἡ) –Θεά Ἔρωτος 
–Σύζυγος Κύρου –Θυγάτηρ Κλαυδίου 
Ἀντέρωτος καί Νεικέας 
Ἐρωτίων –νος (ὁ) –Ἀδελφός Πινδάρου –
Θεσπιεύς –Θηβαῖος (τό ὁρθόν Ἑροτίων)
Ἐρωτιώνη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Ἐρωτοκλία –ης (ἡ)
Ἑρωτοκλίας –ου (ὁ) –Θεσσαλός τις
Ἐρωτοκρίτα –ης (ἡ)
Ἐρωτόκριτος –ου (ὁ) –(ὁ κριθείς, βασα-
νισθείς ὑπό Ἔρωτος) –Ἥρως Κρητικοῦ 
ἕπους, Α-Θ-471Δ
Ἑρωτοµάχη –ης (ἡ
Ἐρωτόµαχος –ου (ὁ)
Ἐρωτοτόκεια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης
Ἐρωτοτόκος –ου (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀφροδίτης
Ἐρωτοτρόφος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης
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Ἐρωτύλα –ης (ἡ)
Ἑρωτύλος –ου (ὁ) –Ὑποκοριστικόν Ἔρω-
τος
Ἐρωτώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Δαναοῦ (Δα-
ναΐς)
Ἐρωφίλη –ης καί Δηµοφίλη (ἡ) –(λα-
τρεύουσα τόν Ἔρωτα ) –Ἡρωϊς Γ. Χορτά-
τζη –Κυµαῖα Σιβύλλη
Ἐρώφιλος –ου (ὁ)
Ἐσαρχαντών –ονος; (ὁ) –Ἀσσύριος Βα-
σιλεύς διάδοχος Σεναχερίµπ
Ἐσβενδήτις –ιδος (ἡ)
Ἐσδιλάα –ης (ἡ)
Ἐσδιλάας –ου (ὁ) –Βαρβάρων Ἠγεµών
Ἐσζατίδη –ης (ἡ)
Ἐσζατίδης –ου (ὁ)
Ἐσηµήτις –ιδος (ἡ)
Ἐσθλαγόρα –ης (ἡ) –(ἐσθλός = ἀγαθός)
Ἐσθλαγόρας –ου (ὁ)
Ἐσθλάδα –ης (ἡ)
Ἐσθλάδας –αο (ὁ)
Ἐσθλαί –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων µέ 
συνώνυµον: Συνεργοί
Ἐσθλάν –νος; (ὁ);
Ἐσθλή –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπί-
θετον Ἐλπῖδος
Ἔσθλοικη –ης (ἡ)
Ἔσθλοικος –ου (ὁ)
Ἐσθλοµανής –ους; (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρε-
τῆς
Ἐσθλός –οῦ (ὁ) –(αἴσιος, καλός, γενναῖ-
ος) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ὀσείρι-
δος µέ συνώνυµον: Πεποθηµένος –Ἐπί-
θετον Ὀδυσσέως
Ἐσιδώρα –ης (ἡ)
Ἐσίδωρος –ου (ὁ)
Ἐσιµφαῖα –ης (ἡ)
Ἐσιµφαῖος –ου (ὁ)
Ἐσκά; (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀττίλα
Ἐσκαµάνη –ης (ἡ)

Ἐσκαµάνης –ου (ὁ)
Ἐσλαγόρα –ης (ἡ)
Ἐσλαγόρας –ου (ὁ) –(ἐσλός = ἀγαθός)
Ἐσλάδα –ης (ἡ)
Ἐσλάδας –ου (ὁ)
Ἐσλόθεµις –ιδος (ὁ & ἡ)
Ἐσλοτίµη –ης (ἡ)
Ἐσλότιµος –ου (ὁ) 
Ἔσλουσα –σης (ἡ)
Ἐσλοφάντη –ης (ἡ)
Ἐσλόφαντος –ου (ὁ)
Ἐσλοχάρεια –ης (ἡ)
Ἐσλόχαρης –ους (ὁ)
Ἐσλόχαρις –ιτος (ὁ) 
Ἐσλοχώρα –ης (ἡ)
Ἐσλόχωρος –ου (ὁ)
Ἔσλων –νος (ὁ)
Ἐσµίνις –ιος (ὁ)
Ἕσµος –ου (ὁ)
Ἔσµουνος καί Ἐσµοῦνος –ου (ὁ) –Υἱός 
Σαδύκου (παρά Φοίνιξιν)
Ἐσνέα –ης (ἡ)
Ἐσνέας –αντος; (ὁ)
Ἐσορών –ῶντος (ὁ)
Ἐσορῶσ(σ)α –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Νεµέσε-
ως µέ συνώνυµον: Βασίλεια
Ἐσουπίχα –ης (ἡ)
Ἐσούπιχος –ου (ὁ) 
Ἑσπέρα καί Ἑσπερίς –ιδος (ἡ) –Νύµφη 
–Νῆσος Ἀµαζώνων –Μία τῶν Ἑσπερί-
δων
Ἑσπεράτη –ης (ἡ)
Ἑσπεράτος –ου (ὁ) 
Ἑσπερέθουσα –ης καί Ἀρέθουσα –ης 
(ἡ) –Η-9-339Α, Ο.Ο.Ν. 408
Ἑσπερεῖς –εῖος (ὁ) 
Ἑσπερέπουσα –ης (ἡ) –Η-8-335Δ 
Ἑσπερέπων –νος; (ὁ)
Ἑσπέρια –ης (ἡ) 
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Ἑσπερία καί Ἑσπέρη καί Ἑστερίω –ους 
(ἡ) –(ὡραῖα ὡς ἄστρον Ἕσπερος) –(εἰς 
τήν δύσιν) –Μία τῶν Ἐσπερίδων –Νύµφη 
Λυκόφωτος –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπί-
θετον Σελήνης –Θυγάτηρ ποταµίου θε-
οῦ Κεβρῆνος, ἀδελφή Οἰνώνης, συζύγου 
Πάριδος, Α-Θ-484Δ, Η-8-335Α καί Δ 
Ἑσπεριανή –ῆς (ἡ) 
Ἑσπεριανός –οῦ (ὁ)
Ἑσπερίδαι (οἱ) –κατά Ἡσίοδον: Αἴγλη, Ἐ-
ρύθεια, Ἀρέθουσα ἤ Ἑσπερέθουσα. Ἐπί 
ἀγγείου ἐν Βιέννη: Δονακίς, Μέρµησα, 
Νήλισα, Καλυψώ, Ἀνθεία, Αἰωπίς. 
Ἑσπερίδες (αἱ) –Νύµφαι –Θυγατέρες 
(ὡς καί Αἴγλη, Ἀρεθοῦσα, Ἐρυθία καί 
Ἑσπέρη) Ἄτλαντος ἤ Νυκτός, φυλάσσου-
σαι ἐντός κήπου ἤ, ἄλσους τά χρυσά µῆ-
λα πού ἅρπασεν ὁ Ἡρακλῆς. Ἐγεννήθη-
σαν ἀµώµως
Ἑσπερίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
–Ἐπίθετον Ἐνυοῦς –Ἐπίθετον Νυκτός 
–Ἐπίθετον Σελήνης
Ἑσπέριος –ίου (ὁ) –(ὡραῖος ὡς ἕσπερος 
–εἰς τήν δύσιν) –Δράκων –Μῆλα χρυσά 
–Φιλόσοφος –Υἱός Φόρκυος καί Κητοῦς 
–Υἱός Τυφῶνος καί Ἐχίδνης –Ἐπίθετον 
Ζεφύρου –Επίθετον Ὀνείρου µέ συνώνυ-
µον: Ὀϊζυρός –Ἐπίθετον Διός, Η-13-488Δ
Ἑσπέριος καί Ἀσβύστης –ου (ὁ) –Ἐπί-
θετον Διός
Ἑσπερίουσα –ης (ἡ)
Ἑσπερίς –ιδος (ἡ) –Μήτηρ Κρήτης –Γυ-
ναικός ὄνοµα –Θυγάτηρ Ἑσπέρου πού 
µέ Ἄτλαντα γεννᾶ Ἑσπερίδες –Τέκνον 
Νυκτός αἱ Ἑσπερίδαι, γεννηθεῖσαι ἀµώ-
µως, ἀπαχθεῖσαι ὑπό βασιλέως Αἰγύ-
πτου Βουσίριδος καί ἀπελευθερωθεῖσαι 
ὑπό Ηρακλέους, λαβόντος διά τοῦτο τά 
χρυσά µῆλα, Η-8-335Δ, Η-9-339Δ
Ἑσπερίτα –ης (ἡ)
Ἑσπερίτας –αντος (ὁ) 
Ἑσπερίων –νος (ὁ)
Ἕσπερος –ου (ὁ) –(ὡραῖος ὡς τό ἄστρον 
Ἕσπερος –Ἀφροδίτη) –Καί χριστιανός 

–Ἄγιος σύζυγος Ζωῆς, ριφθείς εἰς καίο-
ντα κλίβανον, µετά συζύγου Ζωῆς καί 
τέκνων Κυριάκου καί Θεοδούλου –Υἱός; 
Ἀφροδίτης –Υἱός Ἠοῦς καί Ἀστραίου –
Ἀδελφός Ἄτλαντος καί πατήρἙσπερίδος 
–Ἐπίθετον Ἅδου –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ,   
Α-Θ-485Δ, Η-7-1158Α, Η-9-33Α, 339Δ
Ἑσπιρέθουσα –σης (ἡ) –Μία Ἑσπερίς
Ἐσπρέπεις –ειος (ὁ)
Ἐσπωνιδεύς –έως (ὁ)
Ἐσσήν –ῆνος (ὁ) –Ἀρχιερεύς τῆς ἐν Ἐ-
φέσσω Ἀρτέµιδος ἤ Ἐφεσίας Δήµητρος  
–Βασιλεύς Μελισσῶν 
Ἑστάτα –ης (ἡ)
Ἑστάτας –ου (ὁ)
Ἕστεια –ης (ἡ)
Ἕστειος –ου (ο)
Ἑστία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Γῆς
Ἑστία καί Ἑστιάς –αδος (ἡ)  –(πῦρ ἱερόν) 
–Θεά, συγκεντροῦσα τήν οἰκογένειαν 
–Προστάτης κοινωνικου βίου –Θυγάτηρ 
Κρόνου καί Ρέας, ἀδελφή Διός καί Ἥρας 
–Ἑσπερίς Νύµφη –Ὄνοµα Ἵππου, Η-7-
114 7Δ,1156Α
Ἑστιάδες –ων (οἱ) –Ἱέρειαι Ἑστίας
Ἑστιαία καί Ἰστιαῖα –ης (ἡ) –Συγγρα-
φεύς Ἀλεξανδρινή, Α-Θ-489Α, Η-8-353Α 
Ἑστιαιεύς –έως (ὁ)
Ἑστιαῖος –ου (ὁ) –Πατήρ Σαγγαρίου 
–Πε-ρίνθιος φιλόσοφος
Ἑστιαῖος –ου (ὁ) –Μαθητής Πλάτωνος 
–Πυθαγορικός φιλόσοφος ὁ Ταραντῖνος 
–Στωϊκός φιλόσοφος –Ἠγεµών –Ἱστορι-
κός –Ἀθηναῖος –Μιλήσιος –Ὁ Περίνθι-
ος φυσικός, µαθητής Πλάτωνος, Α-Θ-
489Α, Η-16-499Α
Ἑστίαϊς –ιδος; (ὁ)
Ἑστιάρχη –ης (ἡ)
Ἑστίαρχος –ου (ὁ)
Ἑστίας –ου (ὁ) 
Ἑστιάς –αδος (ἡ) –Η-8-353Α, Η-9-300Α
Ἑστίεια –ης (ἡ)
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Ἑστίειος –ου (ὁ)
Ἑστιδότα –ης (ἡ)
Ἑστιόδοτος –ου (ὁ)
Ἑστιοδώρα –ης (ἡ)
Ἑστιόδωρος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀριστοκλείας
Ἕστιος –ου (ὁ) –Οἱ θεοί ἀνήκοντες στήν 
Ἑστίαν τῆς οἰκίας
Ἑστιοῦχος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Δήµη-
τρος –Ἐπίθετον Διός
Ἑστιώµενη –ης (ἡ)
Ἑστιώµενος –ου (ὁ) –Συνώνυµον: Καν-
δαῖος –Ἐπίθετον Ἄρεως
Ἑστυαία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πόντου καί 
Θαλάσσης
Ἑστυαῖος –ου (ὁ) 
Ἔσφαντα –ης (ἡ)
Ἐσφαντίδα –ης (ἡ)
Ἐσφαντίδας –αο (ὁ)
Ἔσφαντος –ου (ὁ)
Ἔσχαρος –ου (ὁ) –Τύραννος, φονευθείς 
µετ΄ὀµοίων του (Ὀρτύγου καί Ἶρου) ὑπό 
Ἱππότου Κοδρίδου, ἀδελφοῦ τοῦ Κνω-
ποῦ, Η-9-977Δ, 978Α 
Ἐσχατίδη –ης (ἡ)
Ἐσχατίδης –ου (ὁ)
Ἐσχατίουσα –σης (ἡ)
Ἐσχατίων –νος (ὁ)
Ἐσχατιώτα –ης (ἡ)
Ἐσχατιώτας –ου (ὁ) –Πατρωνυµικόν 
τοῦ Λάµπωνος 
Ἐταῖα –ης (ἡ)
Ἐταῖος –ου (ὁ) –Ὁ φονεύσας θεῖον Ὀλυ-
µπιάδος, κατόπιν προσταγής Μεγάλου 
Ἀλεξάνδρου –Υἱός Ἡγησάνδρου
Ἐτάουσα –σης (ἡ)
Ἑτάρον –νος (ὁ) 
Ἐτάρουσα –σης (ἡ)
Ἑτάρων –νος (ὁ) 
Ἑταζέτα καί Ἑταζίτα –ης (ἡ) –Σύζυγος 
Νικοµήδους, βασιλέως Βιθυνίας 

Ἐταζέτας –ου (ὁ)
Ἐτάζουσα –σης (ἡ)
Ἐτάζων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ἑταῖρα –ας (ἡ) –Ἐπώνυµον Ἀφροδίτης 
προστάτις νεανίδων καί φιλίας –Ὄνοµα 
πλοίου
Ἑταῖραι Τύχης (αἱ) –Ἐπίθετον Ἐλπίδων
Ἑταιρεία –ης (ἡ) 
Ἑταίρεῖος καί Φίλιος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον 
Διός
Ἑταίρη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀµφιτρίτης –Ἐ-
πίθετον Ἑκάτης µέ συνώνυµον: Ἐχθρή
Ἑταιρίουσα –σης (ἡ)
Ἑταιρίχα –ης (ἡ)
Ἑταίριχος –ου (ὁ)
Ἑταιρίων –νος (ὁ) 
Ἑταῖρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Φαλέως
Ἑταῖρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπί-
θετον Ἑρµοῦ 
Ἑταῖρος –µελένης νυκτός (ὁ) –Ἐπίθε-
τον Ἑρµοῦ 
Ἑταῖρος –φωρῶν (ὁ) –(κλεπτῶν) –Ἐπώ-
νυµον Ἑρµοῦ
Ἑταιροφίλη καί Ἑταιφίλη –ης (ἡ) –Ἐ-
πώνυµον Περσεφόνης
Ἑταιρόφιλος –ου (ὁ) 
Ἑταιφίλη καί Ἑταιροφίλη –ης (ἡ) –Ἐ-
πώνυµον Περσεφόνης
Ἑταίφιλος –ου (ὁ)
Ἑτάουσα –σης (ἡ)
Ἑτάρη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀδραστείης  
–Ἐπίθετον Ἔριδος µε συνώνυµον: Κασι-
γνήτη 
Ἑταρίς –ιδος; (ἡ)
Ἔταρχη –ης (ἡ)
Ἔταρχος καί Ἐτέαρχος –ου (ὁ) –Τελευ-
ταῖος βασιλεύς Κρήτης –Πατήρ Φρονί-
µης 
Ἑτάων –νος (ὁ)
Ἐτεαγόρα –ης (ἡ)
Ἐτεαγόρας –ρου (ὁ)
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Ἐτεάνδρα –ης (ἡ)
Ἐτέανδρος –ου (ὁ) –Υἱός Χαρµαντίδου 
Ἀθηναίου
Ἐτέανδρος καί Ἐχετίµων –νος (ὁ) –Α-
Θ-498Α 
Ἑτεάνωρ –ρος (ὁ) –Κρής τις
Ἑτεάρχη –ης (ἡ) 
Ἐτεαρχίδη –ης (ἡ)
Ἐτεαρχίδης –ου (ὁ) 
Ἑτεαρχίς –ιδος (ἡ) –Σπαρτιάτης τις
Ἐτέαρχος καί Ἐχετίµων –νος (ὁ) –Α-Θ-
498Α
Ἐτέαρχος καί Ἔταρχος –ου (ὁ) –Τελευ-
ταῖος βασιλεύς 
Κρήτης (Αµµωνίων) –Πατήρ Φρονίµης 
–Πάππος Βάτατου –Ἀθηναῖος –Σπαρτι-
άτης –Πατήρ Σαπφοῦς καί ἄλλοι, Α-Θ-
498Α
Ἑτεοβουτάδα καί Ἑτεοβουτάδη –ης 
(ἡ) –Μέ Βοῦτον γεννᾶ Βουτάδα(δη) 
Ετεοβουτάδας –αο (ὁ)
Ἑτεοβουτάδη –ης (ὁ) 
Ἐτεοβουτάδης καί Βουτάδης –ου (ὁ) 
–Οἰκογένεια ἱερέων Ἀθηνῶν. Κατήγετο 
ἐκ Βούτου, υἱοῦ Πανδίονος, Η-9-1005Α 
Ἐτεοδάµα –ης (ἡ)
Ἐτεοδάµεια –ης (ἡ)
Ἐτεοδάµας –ντος (ὁ)
Ἑτεόδαµος –ου (ὁ)
Ἑτεοκλέα –ης (ἡ) –Εἰς νεκρικήν στήλην
Ἑτεοκλεία –ης (ἡ) 
Ἐτεοκλείδη –ης (ἡ)
Ἑτεοκλείδης –ου (ὁ)
Ἐτεόκλειοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων
Ἑτεοκλήειος ἤ Ἑτεόκλειος –είου (ὁ) 
–Υἱός Σκάωνος
Ἑτεόκληια (ἡ)
Ἐτεοκλῆς –έους (ὁ) –(ὁ ἔχων ἀληθινήν 
δόξαν) –Υἱός Ἀνδρέως καί Εὐϊππης, θυ-
γατρός Λεύκωνος –Υἱός Ἰοκάστης ἤ Ἐπι-
κάστης καί Οἰδίποδος. Μέ ἀδελφόν Πο-

λυνείκους ἐνθρονίσθησαν εἰς Θήβας πα_ 
ραγκωνισθέντος τοῦ πατρός. Ἀλληλο-
σφαγιάσθησαν µεταξύ των –Ἀθηναῖος 
ἤ υἱός Σκάωνος –Δι΄ὅν Λυσίας ἔγραψεν 
–Βασιλεύς Ὀρχοµενοῦ Βοιωτίας, ἰδρυτής 
λατρεῖας Χαρίτων, Α-Θ-498Α καί Δ, Η-9-
651Α, Η-17-217Α, Η-18-300Α          
Ἐτέοκλος –ου (ὁ) –Υἱός Ἴφιος, ἔγγονος 
Ἀλέκτορος, ἐκστρατεύσας µέ τούς ἑπτά 
ἐπί Θήβας, ἐφονεύθη εἰς ταύτην ὑπό Λε-
άδου –Υἱός Κηφισσοῦ ἤ ἄλλου, Η-8-147Δ
Ἑτεοκλυµένη ἤ Κλυµένη –ης (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Μινύου καί Κλυτοδώρης. Μήτηρ 
ἤ µάµµη Ἰάσωνος, Η-10-908Α, Η-13-644Δ
Ἑτεοκλύµενος –ου (ὁ) 
Ἐτεοκράτη –ης (ἡ)
Ἐτεοκράτης –ου (ὁ)
Ἑτεοκρέουσα –σης (ἡ)
Ἐτεοκρέων –ντος (ὁ)
Ἐτεόκρης –ητος –ητες (ὁ) –Πραγµατι-
κοί Κρῆτες κατοικούντες τήν Πραισόν Η 
-11-495Α 
Ἑτεόλκεια –ης (ἡ)
Ἐτεολκῆς –έους (ὁ)
Ἑτεοµάχη –ης (ἡ) –Θηβαία
Ἑτεόµαχος –ου (ὁ)
Ἐτεονίκη –ης (ἡ) –Σπαρτιάτις
Ἐτεόνικος –ου (ὁ) –(ἀληθινός νικητής) 
–Ὑποστράτηγος Λακεδαιµονίων ἤ Ἀθη-
ναίων, Α-Θ-498Δ, Η-8-371Α
Ἐτεοφίλη –ης (ἡ)
Ἑτεόφιλος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος 
Ἑτεοφύλη –ης (ἡ)
Ἐτεόφυλος –ου (ὁ)
Ἐτεοχάρεια –ης (ἡ)
Ἐτεοχάρης –ους (ὁ) 
Ἑτεράλκη –ης (ἡ)
Ἑτεραλκης –έος; (ὁ)  –Ἐπίθετον Ἄρεως
Ἑτεραφίλα –ης (ἡ) –Σύζυγος ἱερέως Με-
λανίππου, ὅν ἐφόνευσεν τύραννος Νι-
κόστρατος καί τήν ἐνυµφεύθη
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Ἑτεράφιλος –ου (ὁ)
Ἑτερίτα –ης (ἡ)
Ἑτερίτας –ου (ὁ)
Ἑτερορρεπής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός 
µέ συνώνυµον: Ὁµαίµων
Ἑτερόφθαλµος –ου (ὁ) = Ἀντίγονος, Η-
5-927Δ
Ἐτεύκλεια –ης (ἡ)
Ἐτευκλῆς –εους (ὁ) –Πατήρ Φιλιτίδος
Ἐτευκράτη –ης (ἡ)
Ἐτευκράτης –ητος (ὁ)
Ἔτευτα –ης (ἡ)
Ἔτευτος –ου (ὁ)
Ἐτεωνεύς –εως (ὁ) –Υἱός Βοηθοῦ (δι΄ὅν 
Ἀριστείδης ἔγραψεν), πατήρ Ἑτέονος 
κτίσας τόν Ἑτεονόν, Ο.Β.497, Ο.Δ.22, Ο. 
95, Ο.Ο.Ο.95
Ἐτεώνη –ης (ἡ)
Ἐτέωνος –ου (ὁ)
Ἐτησία –ης (ἡ)
Ἑτησίας καί Ἀντίπατρος –ου (ὁ) –Θεσ-
σαλός συγγραφεύς –Στρατηγός –Φιλό-
σοφος –Λόγιος –Ποιητής –Τεχνίτης –Πα-
τήρ Ἀλεξάρχου καί Κασσάνδρου, Α-Δ-63 
Α, Η-7-233Δ, 1057Δ, Η-15-544Α, Η-18-206Δ
Ἐτηφίλα –ης (ἡ)
Ἐτηφίλιος –ου (ὁ)
Ἐτήφιλος –ου (ὁ)
Ἐτιάρχη –ης (ἡ)
Ἐτίαρχος –ου (ὁ) –Ἐπί χαράγµατος 
Ἔτλευα –ης (ἡ) 
Ἑτοιµαρίδα –δης (ἡ)
Ἑτοιµαρίδας –αο (ὁ) 
Ἑτοιµάσια –ίης (ἡ)
Ἑτοιµάσιος –ου (ὁ) 
Ἑτοίµη –ης (ἡ) –Ἀθηναῖα
Ἑτοιµόκλεια –ης (ἡ)
Ἑτοιµοκλῆς –εους (ὁ) –Σπαρτιάτης Ὀ-
λυµπιονίκης πεντάκις υἱός Ἱπποσθένους 
Ὀλυµπιον. ἑξάκις –Στωϊκός φιλόσοφος

Ἑτοιµόλογος καί Ἑτυµόλογος –ου (ὁ) 
Ἑτοπρία –ης (ἡ) 
Ἑτόπριος –ίου (ὁ)
Ἐτρούσκα –ης (ἡ)
Ἐτρούσκος –ου (ὁ)
Ἔτς Ἀχαίµ (ἡ;) –(δένδρο ζωῆς) –Ὄνοµα 
Ἑβραϊκῆς κοινότητος (συναγωγῆς) εἰς 
Θεσσαλονίκην ἥν ἐπεσκέφθη ὁ Ἀπ. Παῦ-
λος 
Ἐττένα –ης (ἡ)
Ἐττένης –ου (ὁ) –Ἔπαρχος Παµφηλίας
Ἐτύµα –ης (ἡ) –Γυναικός ὄνοµα
Ἐτύµανδρα –ης (ἡ)
Ἐτύµανδρος –ου (ὁ) –Ποταµός 
Ἐτύµας –αντος (ὁ)
Ἐτυµόκλεια –ης (ἡ) 
Ἐτυµοκλήδεια –ης (ἡ)
Ἐτυµοκλείδη –ης (ἡ)
Ἐτυµοκλείδης –ου (ὁ)
Ἐτυµοκλήδης –ου (ὁ)
Ἐτυµοκλῆς –έους (ὁ) 
Ἔτυµος –ου (ὁ) –Υἱός Κόνωνος, Μιλή-
σιος
Ἐτύµουν –νειος (ὁ) 
Ἐτύµουσα –σης (ἡ)
Ἐτύµων –νος (ὁ) –Πατήρ Δηµαράτου
Ἐτυµώνδα –ης (ἡ)
Ἐτυµώνδας –αο (ὁ)
Εὔα καί Εὖα καί Εὐέα –ης (ἡ) –(µητέρα 
ζωῆς) –Μία τῶν Μαινάδων –Κώµη
Εὐάγαθη –ης (ἡ)
Εὐάγαθος –ου (ὁ)
Εὐαγγελάουσα –σης (ἡ)
Εὐαγγελάων –νος (ὁ)
Εὐαγγελία –ης (ἡ)  –καί χριστιανικόν
Εὐαγγελίδα –ης (ἡ)
Εὐαγγελίδας –ου ἤ –αο; (ὁ)
Εὐαγγελίδη –ης (ἡ)
Εὐαγγελίδης –ου (ὁ)
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Εὐαγγέλιος –ίου (ὁ)
Εὐαγγελίς –ίδος (ἡ)
Εὐάγγελος –ου (ὁ) –(καλός ἄγγελος) 
–Ἐπώνυµον Ἑρµοῦ –Ἐπώνυµον Διός 
–Χριστιανικόν –Ἥρως Ἐφέσιος  –Κιθα-
ρωδός –Συγγραφεύς Ἀθηναῖος –Δοῦλος 
–Στρατιωτικός συγγραφεύς –Ποιητής 
τῆς Κωµωδίας –Ἐπιστάτης Περικλέους, 
Α-Θ-510Δ
Εὐαγγελώ –οῦς (ἡ)
Εὐαγγίδη –ης (ἡ)
Εὐαγγίδης –ου (ὁ)
Εὐαγένεια –ης (ἡ)
Εὐαγένης –ους (ὁ)
Εὐάγη –ης (ἡ)
Εὐαγής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Εὐάγης –ητος (ὁ) –Η-17-933Δ
Εὐάγητη –ης (ἡ)
Εὐάγητος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀρχίου, Κορίν-
θιος, Η-15-543Α
Εὐαγίδη –ης (ἡ)
Εὐαγίδης –ου (ὁ) –Υἱός Κτησίου Φιλαί-
δης
Εὐαγίς –ίδος (ὁ & ἡ)
Εὐαγίουσα –σης (ἡ)
Εὐαγίων –νος(ὁ)
Εὐαγκρίτη –ης (ἡ)
Εὐάγκριτος –ου (ὁ) –Παγκρατιαστής 
–Υἱός Τρίακος
Εὐαγοντίδα –ης (ἡ)
Εὐαγοντίδας –αο (ὁ)
Εὐαγόρα –ης καί Εὐδώρα (ἡ) –Νηρηῒς 
–Νύµφη, πιθανή µήτηρ Ἑκάβης
Εὐαγόρας –ου (ὁ) –(καλός ἀγορητής) 
–Υἱός Εὐκλέωνος –Υἱός Νηλέως –Υἱός  
Πριάµου –Ὀλυµπ. Ἠλεῖος νικητής συνω-
ρίδος τελείων ἵππων. Ὁ Λακεδαιµόνιος 
ὀλυµπιονίκης εἰς τέθριππον τρεῖς φοράς 
–Πατήρ Νικοκλέους –Λίνδιος ἱστοριο-
γράφος –Στρατηγός Κορινθίας –Βασι-
λεύς Σαλαµῖνος Κύπρου, µέγας µεταρ-

ρυθµιστής, διδάσκαλος ρητορικῆς, Α-Θ 
-510Δ, Η-7-533Α, Η-8-391Α καί Δ, Η-10-
844Δ, Η-17-956Δ, Η-18-237Δ, 296Α
Εὐαγοράτη –ης (ἡ)
Εὐαγορατίς –ίδος (ἡ)
Εὐαγόρατος –ου (ὁ)
Εὐαγόρη καί Εὐαγόρα –ης (ἡ) –Νηρηΐς 
–Θυγάτηρ Αἴσχρωνος
Εὐαγόρης –ητος (ὁ)
Εὐαγορίδα –ης (ἡ)
Εὐαγορίδας –αο (ὁ)
Εὐαγορίδη –ης (ἡ)
Εὐαγορίδης –ου (ὁ)
Εὐάγορος –ου (ὁ)
Εὐάγουσα –σης (ἡ)
Εὐάγρεια –ης (ἡ)
Εὐάγρειος –ου (ὁ)
Εὐάγρια –ίης (ἡ)
Εὐαγρίδα –ης (ἡ)
Εὐαγρίδας –αο (ὁ)
Εὐαγρίδη –ης (ἡ)
Εὐαγρίδης –ου (ὁ)
Εὐάγριος –ίου (ὁ) –Ρήτωρ πτωχός, ὅστις 
ἐδέχθη (ὑπό Ἰουλιανοῦ) τήν δωρεάν τοῦ 
πατρογονικοῦ κτήµατος, Α-Θ-511Δ, Η-8 
-931Δ
Εὔαγρος –ου (ὁ) –Ἀνδῥ. ὄνοµα –Λαπίθης 
φονεύσας Κένταυρον Ροῖτον, Η-8-573Δ
Εὐάγωγος –ου (ὁ) –Ὄνοµα δούλου
Εὐάγων –ντος (ὁ) –Μαθητής Πλάτωνος
Εὐάδεια –ης (ἡ)
Εὐάδειος –ου (ὁ)
Εὐάδητη –ης (ἡ)
Εὐάδητος –ου (ὁ)
Εὐαδίτη –ης (ἡ)
Εὐαδίτης –ου (ὁ)
Εὐάδνη –ης καί Εὐάνδη (ἡ) –Θυγάτηρ 
Ἴφιος, ἐγγονή Ἀλέκτορος σύζυγος Κα-
πανέως . Ὄτε απέθανεν ὁ ἄνδρας αὐτῆς 
ἐρρίφθη ἐπί νεκρικῆς πυρᾶς του –Μέ 
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Στρυµώνα γεννᾶ Νέαιραν ἤ θυγάτηρ 
Στρυµῶνος καί Νεαίρας συζύγου, Ἄργου 
–Θυγάτηρ Ποσειδῶνος καί Πιτάνης ἥτις 
γέννησε ἐκ τοῦ Ἀπόλλωνος τόν Ἴαµον 
µέ θνητόν πατέρα τόν βασιλέα Ἀρκαδί-
ας Αἴπυτον –Θυγάτηρ Καπανέως τέως 
Ἰάνειρα –Θυγάτηρ Ἀσωποῦ –Θυγάτηρ 
Πελίου, σύζυγος Κάναντος, βασιλέως 
Φωκίδος –Πιτάνη µέ Ποσειδῶνα ἤ καί 
Ἀπόλλωνα γεννᾶ Εὐάδνη ἤ καί Εὐάν-
δην Α-Θ-511Δ, Η-8-932Α, Η-9-754Δ, Η-
11-548Δ, Η-14-321Δ
Εὐάεθλος –ου (ὁ) 
Εὐάζουσα –σης (ἡ)
Εὐάζων –ντος (ὁ) –(κραυγάζων πρός τι-
µήν Βάκχου) –Ἐπίθετον Σειληνοῦ µέ συ-
νώνυµον: Προπέµπων –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Εὐαής –ῆ καί εῖ (ὁ) –Ἐπίθετον Ζεφύρου
Εὐάθητη –ης (ἡ)
Εὐάθητος –ου (ὁ)
Εὔαθλος –ου (ὁ) –Ρήτωρ τροµερός ἀθλη-
τής καί ἄλλοι, Η-16-458Δ 
Εὔαθλος –ου (ὁ) –Εἰς Σφῆκες Ἀριστοφά-
νους
Εὐαίγα –ης (ὁ)
Εὐαίγης –ους (ὁ) –Υἱός Δεινίου Φιλαίδης
Εὐαιµονίδη –ης (ἡ)
Εὐαιµονίδης –ου (ὁ) –Υἱός Εὐαίµονος
Εὐαίµουσα –σης (ἡ)
Εὐαίµων –νος (ὁ) –Υἱός Λυκάονος –Υἱός 
Ὀρµένου, Η-8-483Δ, Ο.Β.736
Εὐαινέτα –ης (ἡ) –(ἀξία µεγάλου ἐπαί-
νου)
Εὐαινέτη –ης (ἡ)
Εὐαινετίδα –ης (ἡ) –Λεσβία Ἀοιδός
Εὐαινετίδας –αο (ὁ)
Εὐαινετίδη –ης (ἠ)
Εὐαινετίδης –ου (ὁ) -Λέσβιος ἀοιδός
Εὐαίνετος –ου (ὁ) –(ἄξιος µεγάλου ἐπαί- 
νου) –Υἱός Καρήνου Ἀθηναῖος –Σπαρτι- 
άτης στρατηγός –Πατήρ Ταθέου –Νοµι- 

σµατοκόπος –Ἐρχιεύς –Ἐξ Ἀλωπεκῆθεν, 
Η-8-329Α, Α-Θ-511Δ, Η-15-544Α, Η-17-
548Δ
Εὐαίνη –ης (ἡ)
Εὔαινος –ου (ὁ)
Εὐαίνωτη –ης (ἡ)
Εὐαίνωτος –ου (ὁ) –Στρατηγός
Εὐαίουσα –σης (ἡ)
Εὐαίση –ης (ἡ)
Εὐαίσης –ου (ὁ) –Σύρος
Εὔαισκρα –ης (ἡ)
Εὔαισκρος –ου (ὁ)
Εὐαιτάδα –ης (ἡ)
Εὐαιτάδας–αο (ὁ)
Εὐαιτάδη –ης (ἡ)
Εὐαιτάδης –ου (ὁ)
Εὐαιτέλεια –ης (ἡ)
Εὐαιτέλης –ους (ὁ)
Εὐαίτη –ης (ἡ)
Εὐαίτης –ου (ὁ)
Εὔαιφνος –ου (ὁ)
Εὐαίχµη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ὕλλου, σύ-
ζυγος Πολυκάονος –Σύζυγος Μεγαρέως 
–Σύζυγος Ἀλκάθου
Εὐαίχµης –ου ἤ –ητος; (ὁ) –Ἔλαβε κόρην 
καί βασιλείαν γεννῶν δύο υἱούς, Καλλί-
πολη καί Ἐχέπολη καί δύο θυγατέρας, 
Ἰφινόη καί Περίβοια. Ὁ Ἐχέπολις, φονευ-
θείς εἰς θήραν Καλυδωνίου κάπρου, ἔ-
στειλε θυγατέραν Περίβοιαν εἰς Κρήτην 
µετά Θησέως. Λαβούσαν κατόπιν γυναῖ-
κα τήν Περίβοιαν ὁ Θησεύς, γεννᾶ Τε-
λαµῶνα, ἐξ οὖ ὁ Αἴας
Εὐαίων –νος (ὁ) –(µακάριος ) –Λαµψακη-
νός φιλόσοφος µαθητής Πλάτωνος  –Ἀ-
θηναῖος δηµαγωγός –Ἀγγειοπλάστης 
–Tραγικός –Πατήρ Μυννιχίδου –Υἱός Ἐ- 
ρασιστράτου Ἀχαρνεύς –Ἐρχιεύς, Α-Θ- 
512Α
Εὐάκεστη –ης (ἡ)
Εὐάκεστος –ου (ὁ)
Εὐάκη –ης (ἡ)
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Εὐάκης –εος ἤ –ητος; (ὁ)
Εὐακίδη –ης (ἡ)
Εὐακίδης –ου (ὁ)
Εὐακλίδη –ης (ἡ)
Εὐακλίδης –ου (ὁ) –Στρατηγός Ἐρετρι-
έων εἰς Ἰωνικήν Ἐπανάστασιν
Εὐάκοος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθ. Ἀρτέµιδος
Εὔακρος –ου (ὁ)
Εὐάλα –ης (ἡ)
Εὐάλας –α ἤ –αντος; (ὁ) –Στρατηγός
Εὐάλκεια –ης (ἡ)
Εὐαλκείδη –ης (ἡ)
Εὐαλκείδης –ου (ὁ)
Εὐάλκη –ης (ἡ)
Εὐάλκης –ους (ὁ) –Ἀθηναῖος φίλος Ἀ-
γησιλάου –Πατήρ Πουθολάου, συγγρα-
φεύς ἱστορικός καί ἄλλοι
Εὐαλκίδα –δης (ἡ)
Εὐαλκίδας –αιο καί Εὐαλκίδης –ου 
(ὁ) –Στρατηγός –Ὀλυµπιονίκης Θάσιος 
–Ἠλεῖος Ὀλυµπιονίκης εἰς πυγµαχίαν 
παίδων –Υἱός Ἀπολήξιδος, Ἐρχιεύς, Η-
8-393Α
Εὐαλκίδη –ης (ἡ)
Εὐαλκίδης –ου (ὁ)
Εὔαλκος –ου (ὁ) –Λακεδαιµόνιος –Υἱός 
Εὐάλκου, Ἐρχιεύς
Εὐάλφιρα –ης (ἡ)
Εὐάλφιρος –ου (ὁ)
Εὐαµβεύς καί Εὐαµθεύς –έως (ὁ)
Εὐαµέρα –ης (ἡ)
Εὐαµερίουσα –σης (ἡ)
Εὐαµερίς –ίδος (ἡ) –Δούλη Συρακουσία
Εὐαµερίων –νος (ὁ) –Ἥρως-δαίµων, Α-
Θ-512Α, Η-8-392Α
Εὐάµερος –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης
Εὐαµερώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Ἔρωτος 
καί τῆς Μοσχίου
Εὐάµπελος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
Α-Θ-533Δ

Εὐανακτίδα –δης (ἡ)
Εὐανακτίδας –αο (ὁ)
Εὐανακτίδη –ης (ἡ)
Εὐανακτίδης –ου (ὁ)
Εὐάναξ –κτος (ὁ)
Εὐάνασσα –ης (ἡ) –Ἐπώνυµον Δήµη-
τρος –Ὄνοµα γυναικός
Εὐάνγελος –ου (ὁ)
Εὐάνδρα –ης καί Εὐάνδρη (ἡ) –Ἁµαζών
Εὐανδρᾶς –ᾶ ἤ –άδος (ὁ)
Εὐάνδρειος –ου (ὁ)
Εὐανδρία –ης (ἡ)
Εὐανδρίδα –δης (ἡ)
Εὐανδρίδας –αο (ὁ)             
Εὐανδρίδη –ης (ἡ)
Εὐανδρίδης –ου (ὁ) –Μιλήσιος –Ἠλεῖος
Εὐάνδριος –ίου (ὁ)
Εὔανδρος –ου (ὁ) –(ὁ διευθύνων γενναί-
ους ἄνδρας) –Πατήρ Ἐπεράστου –Υἱός 
Ἑρµοῦ καί Θέτιδος –Υἱός Ἑρµοῦ καί 
Καρµέντης –Ἀρκάς ἥρως –Ὁ Κοµίσας 
πρῶτος τά τοῦ Κάδµου γράµµατα, εἰς 
Ἰταλίαν –Υἱός Ἐχέµου, ἀπόγονος Πελα-
σγοῦ καί Τιµάνδρας –Υἱός Ἑρµοῦ καί 
Ἀρκάδος, νύµφης Θέµιδος –Υἱός Σαρ-
πηδόνος –Υἱός Πριάµου –Ἐφευρέτης –
Γραµµατικός –Πυθαγόρειος φιλόσοφος 
–Φωκαεύς φιλόσοφος –Υἱός Χεχούνειος 
–Χαλκοπλάστης –Υἱός Ἐριθαλίωνος Εὐ-
ωνυµεύς –Υἱός Εὐαινέτου Ἐρχιεύς –Υἱός 
Θεοκλέους Εὐωνυµεύς  –Θεός ἤ δαίµων 
ἐκ τοῦ κύκλου τοῦ Πανός ταυτιζόµενος 
µέ Φαῦνον –Γυνή τοῦ ὑπῆρξεν ἡ Δηιδά-
µεια ἤ καί Λαοδάµεια θυγάτηρ Βελλε-
ρεφόντου, Α-Θ-512Α, Η-8-393Α, Η-12-50 
Δ, 56Δ, Η-15-373Α, Η-18 247Δ
Εὐάνεµος –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Διός, Α-Θ-512Δ
Εὐάνθα –ης (ἡ)
Εὐάνθας –α (ὁ)
Εὐανθεύς καί Ἐβαµβεύς –έως (ὁ)
Εὐάνθη –ης (ἡ) –Μήτηρ Κυζίκου, σύζυ-
γος Αἰνέως, υἱοῦ τοῦ Ἀπόλλωνος –Μή-
τηρ Χαρίτων
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Εὐάνθης –εος καί Εὐανθής –οῦ (ὁ) –Υἱ-
ός Διονύσου καί Ἀριάδνης –Βασιλεύς 
Σαλαµῖνος Κύπρου –Κυζικινός Ὀλυµπι-
ονίκης εἰς πυγµήν –Μιλήσιος ἤ Σάµιος 
ἱστορικός, Α-Θ-512, Η-8-393Δ, Η-12-515Α 
καί Δ, Η-17-566Δ, Ο.Ι.Ο.197
Εὐανθία καί Εὐάνθια –ης (ἡ) –Καί χρι-
στιανικόν, Α-Θ-512Δ
Εὐανθίδα –ης (ἡ)
Εὐανθίδας –αο (ὁ) –Υἱός Μακρίωνος
Εὐανθίδη –ης (ἠ)
Εὐανθίδης –ου (ὁ)
Εὐάνθιος –ιου (ὁ) –(ὡραῖος ὡς ἀνθός) 
–Ρήτωρ –Γραµµατικός, Α-Θ-512Δ, Η-8-
393Δ 
Εὐανθίουσα –σης (ἡ)
Εὐανθίς –ιδος (ἡ) –Φυλή ἐν Ἀλεξανδρεία 
Εὐανθίων –νος (ὁ)
Εὔανθος –ου (ὁ) –Θηβαῖος τις 
Εὐανία –ίης (ἡ)
Εὐάνιος –ίου (ὁ)
Εὐανίππη –ης (ἡ) –Ἐγγονή Πολυδώρου
Εὐάνιππος –ου (ὁ)
Εὐανκρίτη –ης (ἡ)
Εὐάνκριτος –ου (ὁ)
Εὐανορέα –ης (ἡ)
Εὐανορέας –ου (ὁ)
Εὐανορίδα –ης (ἡ) 
Εὐανορίδαρ –ρος (ὁ)
Εὐανορίδας –ου (ὁ) –Θηβαῖος Ὀλυµπιο-
νίκης –Ἠλεῖος Ὀλυµπιονίκης εἰς πάλην 
παίδων στήν Ὀλυµπίαν καί Νεµέαν 
–Υἱός Νέωνος –Υἱός Φίλωνος
Εὐανορίδη –ης (ἡ)
Εὐανορίδης –ου (ὁ)
Εὐανόρεια –ης (ἡ) 
Εὐάντα –ης (ἡ)
Εὐάντας –ου (ὁ)
Εὐαντής –έος; (ἡ) –Ἐπίθετον Φύσεως
Εὐάντητος –ου (ἡ & ὁ) –(εὐαπάντητος) 

–Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος  –Ἐπίθετον Εἰλει-
θυίας –Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον 
Διός –Ἐπίθετον Νυκτός µέ συνώνυµον: 
Μάκαιρα
Εὐαντίδα –ης (ἡ)
Εὐαντίδας –αο (ὁ) –Ἀµβρακιώτης
Εὐαντίδη –ης (ἡ)
Εὐαντίδης –ου (ὁ) 
Εὐαντίς –ιδος (ἡ)
Εὔαντος –ου (ὁ)
Εὐάνωρ –ρος (ὁ) –Πυθαγόρειος φιλόσο-
φος Συβαρίτης 
Εὐάνωρ καί Εὐήνωρ –ρος (ὁ) –Συβαρί-
της Πυθαγορικός φιλόσοφος Η-16-499Α
Εὐαξίς –ιδος; (ἡ)
Εὔαξος –ου (ὁ) 
Εὐαπάδα –δης (ἡ)
Εὐαπάδας –αo (ὁ) 
Εὐαπάν –νός (ὁ) –Εὔα καί Πάν
Εὔαπτος –ου (ὁ) 
Εὐαράτη –ης (ἡ)
Εὐαράτος καί Εὐάρατος –ου (ὁ) 
Εὐάρδις καί Εὔαρδις –ιδος (ἡ) –Ἑταίρα 
Ἀθηναία, ὡραία ἀλλά παχύσαρκος, ἡ 
καί Χοιρύλη, συζοῦσα µέ Πύθωνα ὅστις 
ἐγκατέλειψεν τήν ἑταίραν Νικώ, ἐπονο-
µασθείσαν Αἴγα
Εὐαρείδα –ης (ἡ)
Εὐαρείδας –αιος (ὁ) 
Εὐάρεις –ρειος (ὁ) –Υἱός Πάντωνος –Ὀρ-
χοµένιος
Εὐαρέσια –ης (ἡ)
Εὐαρέσιος –ου (ὁ) –Θηραῖος τις
Εὐαρέστα –ης (ἡ)
Εὐαρέστας –αντος (ὁ)
Εὐαρέστη –ης (ἡ) –Α-Θ-512Δ
Εὐαρέστης –ου (ὁ)
Εὐάρεστον –ου (ἡ)
Εὐάρεστος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ὅσι-
ος (26/12) 
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Εὐάρεστος καί Εὐαρέστος –ου (ὁ) –(πο-
λύ ἀγαπητός) –Κρής –Φιλόσοφος–Ἄλλοι  
–Χριστιανός –Ἅγιος, Α-Θ-512Δ, Η-8-393Δ
Εὐαρέτα –ης (ἡ)
Εὐαρέτη –ης ἤ Εὐρυθόη ἤ Στερόπη –ης 
(ἡ) –Θυγάτηρ Ἀκρισίου, γυνή Οἰνοµάου, 
µήτηρ Ἱπποδαµείας, Η-9-954Δ, Η-14-796Α 
Εὐάρετος –ου (ὁ) 
Εὐάρη –ης (ἡ)
Εὐάρης –ους (ὁ) 
Εὐαρίδα –ης (ἡ)
Εὐαρίδας –αιος (ὁ)
Εὐάρις –ιος (ὁ) 
Εὐάρις –ιδος (ὁ) –Ἀρχιτέκτων 
Εὐαρίστα –ης (ὁ) 
Εὐαρίστη –ης (ὁ)
Εὐάριστος –ου (ὁ)
Εὐαρµίδα –δης (ἡ)
Εὐαρµίδας –ου (ὁ) 
Εὐάρµοστος –ου (ὁ) 
Εὐάρνη –ης (ἡ) –Νηρηϊς 
Εὐάρνη καί Εὐκράτη –ης καί Κραντώ 
καί Εὐκράντη (ἡ) –Νηρηῒς
Εὐάρχα –ης (ἡ)
Εὐάρχη –ης (ἡ)
Εὐαρχία –ίης (ἡ) –Θυγάτηρ Σίµου
Εὐαρχιδάµεια –ης (ἡ)
Εὐαρχίδαµος –ου (ὁ)
Εὐαρχίδα –ης (ἡ)
Εὐαρχίδας –αο (ὁ) –Υἱός Ἀναξανδρίδα
Εὐαρχίδη –ης (ἡ)
Εὐαρχίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος 
Εὐαρχίππη –ης (ἡ) 
Εὐάρχιππος –ου (ὁ) –Ἔφορος ἐν Σπάρ-
τη
Εὐαρχίς –ιδος (ἡ)
Εὐαρχοντίδη –ης ’(ἡ)
Εὐαρχοντίδης –ου (ὁ)
Εὐαρχοντίς –ίδος (ἡ)

Εὔαρχος –καί Εὔηχος (ὁ) –Ποταµός –Ἐ-
πωνυµον Κύκνου –Τύραννος –Ποιητής
Εὔας –αντος (ὁ) –Ἐπώνυµον Διονύσου
Εὔας –άδος (ἡ) –Γυνή –Μαινάς –Βάκχη 
Εὐᾶ ς –ᾶ (ὁ) –Ὁ Εὐαγόρας Φιλίστωρ 
Εὔας καί Εὕας –ντος; (ὁ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου
Εὐάσας –αντος; (ὁ)  –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Εὔασκος –ου (ὁ) 
Εὐάσπλα – (ἡ) –(ἄκλιτον) –Ποταµός Ἰν-
δίας
Εὐάστειραι –ων (οἱ) –Συνώνυµον: Πά-
ντιµοι  –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Εὐάστενος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Εὐάστερος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Σε-
λήνης µέ συνώνυµον: Ἐννυχίη καί Μά-
καιρα
Εὐαστήρ –ρος (ὁ) –(Βακχεύων)  –Ἐπίθε-
τον Διονύσου
Εὐαστῆς –ῆ; (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
–Ἐπίθετον Σιληνοῦ
Εὐατέα –ης (ἡ)
Εὐατέας –ου (ὁ)
Εὐαφένη –ης (ἡ)
Εὐαφένης –ους (ὁ)
Εὐάβερα –ης (ἡ)
Εὐαβερίσκη –ης (ἡ)
Εὐβαβερίσκος –ου (ὁ)
Εὐβάβερος –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης
Εὐβαίουσα –ης (ἡ)
Εὐβαίων –νος (ὁ)
Εὐβάλκεια –ης (ἡ)
Εὐβάλκης –ου (ὁ) –Λακεδαιµόνιος Ὀλυ-
µπιονίκης εἰς ἄγνωστο ἀγώνισµα
Εὐβάνωρ –ρος (ὁ)
Εὐβάρερος –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης
Εὔβαρις –ιος (ὁ)
Εὐβασίλαια –ης (ἡ)
Εὐβασίλαιος –ου (ὁ)
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Εὐβάτα –ης (ἡ)
Εὐβάτας –α καί Εὐβώτας καί Εὔβατος 
–ου (ὁ) –Κυρηναῖος Ὀλυµπιονίκης εἰς 
στάδιον, τέθριππον τήν 104η ὀλυµπιάδα 
τό 364 π.Χ.
Εὐβάτης –ου (ὁ)
Εὐβατίδα –δης (ἡ)
Εὐβατίδας –αιο (ὁ)
Εὐβατίδη –ης (ἡ)
Εὐβατίδης –ου (ὁ)
Εὔβατος –ου (ὁ) –Κυρηναῖος
Εὐβάτουσα –σης (ἡ)
Εὐβάτων –νος (ὁ)
Εὐβεία –ης (ἡ)
Εὐβείας –ου (ὁ)
Εὐβέτη –ης (ἡ)
Εὐβέτης –ου (ὁ)
Εὔβηρα –ης (ἡ)
Εὔβηρος –ου (ὁ)
Εὐβησίχη –ης (ἡ)
Εὐβήσιχος –ου (ὁ)
Εὐβία –ης (ἡ)
Εὐβιάδα –δης (ἡ)
Εὐβιάδας –αιο (ὁ)
Εὐβιάδη –ης (ἡ)
Εὐβιάδης –ου (ὁ)
Εὐβίας –ίου (ὁ) –Πατήρ Ἀλκίππου
Εὐβιοδήµη –ης (ἡ)
Εὐβιόδηµος –ου (ὁ)
Εὔβιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Μικαλίωνος 
–Στωϊκός φιλόσοφος –Ἀγαλµατοποιός 
–Γλύπτης συνεργάτης Ξενοκρίτου –Υἱός 
Εὐπολέµου –Πατήρ Ἀλκίππου –Υἱός Τι-
µοκράτου
Εὐβίουσα –σης (ἡ)
Εὐβιότα –ης (ἡ)
Εὐβιότεια –ης (ἡ)
Εὐβιότη –ης (ἡ)
Εὐβίοτος –ου (ὁ) –Βασιλεύς –Περιπατη-

τικός φιλόσοφος –Πατήρ Γλαυκία –Σύ-
ζυγος Ἀφροδιτοῦς –Πατήρ Ἔρωτος
Εὐβίων –νος (ὁ)
Εὔβλαστος –ου (ὁ)
Ἐυβλέφαρος –οιο (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον 
Δίκης –Ἐπίθετον Σελήνης
Εὐβόα –ης (ἡ)
Εὐβοεύς –έως (ὁ) –Ὁ Παλαµήδης
Εὔβοια –ης (ἡ) –Πόλις µέ ἀρχικόν ὄνοµα 
Μάκρις(ιδος)
Εὔβοια καί Χθονοφύλη –ης (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Ἀσωποῦ, ἐξ ἦς ὀνοµάσθη ἡ νῆ-
σος Εὔβοια, ἀγαπηµένη Ποσειδῶνος –
Θεσπιάς πού µέ Ἡρακλήν γεννᾶ Ὄλυ_ 

µπον  –Θυγάτηρ Λαρύµνου, µήτηρ Πο-
λύβου, θυγάτηρ ποταµίου θεοῦ Ἀστερί-
ωνος, ἀναθρέψασα (τροφοί) Ἥρας µετ΄ 
ἀδελφῶν Ἀκραῖας καί Προσύµνης. Ἀ-
δελφή Χαλκίδος, Σινώπης, Θήβης, Ὠε-
ρόπης, Αἰγίνης, Ἀντιόπης, Τανάγρας, 
Νεµέας, Σαλαµῖνος, Θίσβης, Πελασγοῦ, 
Ἰσµηνοῦ καί ἄλλων, Α-Θ513 Α, Ο.Β.536, 
Γ174, Η321
Εὐβοῒδα –δης (ἡ)
Εὐβοΐδας –αο (ὁ)
Εὐβοϊκή –ῆς (ἡ) –Μάντις Κυµαία
Εὐβοϊκός –οῦ (ὁ)
Εὔβοιος –ου (ὁ) –Πάριος συγγραφεύς, 
Παρωδιῶν ποιητής –Ἀπελεύθερος Θεό-
φραντος –Υἱός Κρατιστόλεω, Ἀναγυρά-
σιος, Η-4-626Δ, Η-8-397Α
Εὐβοΐς –ίδος (ἡ)
Εὐβοΐσκη –ης (ἡ) 
Εὐβοΐσκος –ου (ὁ)
Εὐβολίδη –ης (ἡ)
Εὐβολίδης –ου (ὁ)
Εὐβουλίουσα –σης (ἡ)
Εὐβολίων –νος; (ο) –Δανειστής Καρυ-
στίων
Εὐβολλεύς –έως (ὁ)
Εὔβολος –ου (ὁ) –Συγγράψας περί Γεωρ-
γικῆς
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Εὐβοοία –ης (ἡ) –Ἐπώνυµον Δήµητρος
Εὔβοος –ου (ὁ)
Εὐβοσία –ης καί Εὐποσία (ἡ) –Θεά Εὐ-
φορίας ἀντίστοιχος Δήµητρος εἰς Ἱερά- 
πολιν Φρυγίας, Α-Θ-516Δ, Η-8-397Α
Εὐβόσιος –ίου (ὁ)
Εὐβοσίουσα –σης (ἡ)
Εὐβοσίων –νος (ὁ)
Εὐβότα καί Εὐβάτα καί Εὐβώτα –ης (ἡ)
Εὐβότας καί Εὐβάτας καί Εὐβώτας –ου 
(ὁ) –Νικητής εἰς στάδιον
Εὐβούλα –ης (ἡ)
Εὐβουλαῖα –ης (ἡ)
Εὐβουλαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Εὐβουλᾶς –ᾶ (ὁ)
Εὐβουλεύς –ῆος (ὁ) –(πολύ συνετός, κα-
λόβουλος) –Υἱός Διός καί Περσεφόνης 
–Υἱός Πραξιτέλους –Υἱός Βαυοῦς καί 
Δισαύλου –Ἐπίθετον Ἅδου  –Ἐπίθετον 
Διονύσου –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἠ-
ελίοιο, Α-Θ-517Α, Η-12-49Α
Εὐβούλη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ τοῦ Βασιλέ-
ως Λεώ, θυσιασθεῖσα µετ΄ἀδελφῶν Θεό-
πης καί Πραξιθέας ἤ Φρασιθέας πρός 
σωτηρίαν πόλεως. Πρός τιµήν των, τό 
Λεωκόριον –Πυθαγορεία φιλόσοφος –
Δαναΐς φονεύσασα Δήµαρχον, χριστια-
νικόν ὄν, Η-8-397Δ
Εὐβουλία –ης (ἡ) –Θεότης
Εὐβουλιανή –ῆς (ἡ)
Εὐβουλιανός –οῦ (ὁ)
Εὐβουλίδα –ης (ἡ)
Εὐβουλίδας –αιο (ὁ) –Λαοδικεύς ὀλυ-
µπιονίκης εἰς στάδιον
Εὐβουλίδη –ης (ἡ)
Εὐβουλίδης –ου (ὁ) –Συγγραφεύς, ἀντί-
παλος Ἀριστοτέλους –Ὁ Μιλήσιος δια-
λεκτικός φιλόσοφος, ποιητής Μέσης Κω-
µωδίας –Υἱός Βουσέλου ἐξ Οἴου –Υἱός 
Φιλάγρου ἐξ Οἴου –Υἱός Εὐβουλίδου ἐξ 
Οἴου –Πυθαγορικός φιλόσοφος
Εὐβούλιον –ιου (ἡ)

Εὐβούλιος –ιου (ὁ) 
Εὐβουλίουσα –ης (ἡ)
Εὐβουλίων –νος (ὁ) 
Εὔβουλος καί Εὐβουλεύς –εως (ὁ & ἡ) –
(καλόβουλος) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον 
Ἀρτέµιδος –Ἐπίθετον Ἅδου –Καί χριστι-
ανικόν –Στρατηγός –Δηµαγωγός –Ἄρ-
χων –Ἥρως Ἐλευσίνιος –Κωµικός ποιη-
τής –Ἀθηναῖος ρήτωρ καί πολιτικός ἀρ_  
χηγός Ἀθηναίων –Ὀλυµπιονίκης εἰς δί- 
αυλον –Ὁ Ἀλεξανδρεύς φιλόσοφος –Ὁ 
Ἀθηναῖος κωµωδοποιός, υἱός Εὐφράνο-
ρος –Πρός Τιµόθεον –Ἐπίθετον Θέµιδος 
–Ἐπίθετον Νηρέως –Υἱός Κηφισοδώρου, 
Ἀφιδναῖος καί Παιανιεύς –Παιανιεύς 
–Μεσσήνιος Πυθαγόρειος. Ὅτε συνελή-
φθη ὑπό Τυρρηνῶν, ὁ Ναυσίθοος Τυρ-
ρηνός τόν ἀπελευθέρωσεν, µαθών πώς 
ἦτο µαθητής Πυθαγόρου, Β, Δ, 21, Α-Θ-
517 Α, Η-7-1048Α, Η-8-398Α, Η-10-361Δ, 
Η-14-699Δ,
Εὐβρυζέλµη καί Ερυζέλµη –ης (ἡ)
Εὐβρυζέλµης καί Ἐρυζέλµης –ου (ὁ)
Εὐβώλα –ης (ἡ)
Εὐβώλας –α (ὁ)
Εὐβώλη –ης (ἡ)
Εὐβωλίδα –δης (ἡ)
Εὐβωλίδας –αιο (ὁ) 
Εὐβωλίουσα –σης (ἡ)
Εὐβωλίων –νος (ὁ)
Εὔβωλος –ου (ὁ)
Εὐβώτας –ου (ὁ) –Ὀλυµπιονίκης Κυρη-
ναῖος
Εὐβώτη –ης(ἡ) –Θεσπιάς, µέ Ἡρακλήν 
µήτηρ Εὐρυπύλου, Η-8-484Α
Εὐγάθη –ης (ἡ)
Εὐγάθης –ου (ὁ) 
Εὐγαίουσα –σης (ἡ)
Εὐγαίων καί Εὐγέων –νος ἤ Εὐάγων 
(ὁ) –Α-Θ-517Α, Η-7-1049Α, Η-8-398Δ, Η-
12-496Α
Εὐγαµία –ης (ἡ) 
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Εὐγάµις –ιος (ὁ) 
Εὐγάµµουσα –σης (ἡ)
Εὐγάµµων –νος (ὁ) –Κυρηναῖος ποιητής 
συγγράψας Τηλεγόνεια ὡς µέρος Ὀδυσ-
σείης, ἐνῶ Τηλεγόνια, ἔργον τοῦ Σοφο-
κλέους
Εὔγαµος –ου (ὁ) –Σύζυγος Λονγινίας
Εὐγάµουσα –σης (ἡ)
Εὐγάµων καί Εὐγάµµων καί Εὐγρά(µ)-
µων –νος (ὁ) –Κυρηναῖος –Κυκλικός ποι-
ητής, Α-Θ-517Δ, Η-7-1039Δ, Η-14-765Α
Εὔγας –α (ὁ)
Εὐγεία –ης (ἡ)
Εὐγείας –ου (ὁ) –Μακεδών
Εὐγείτα –ης (ἡ)
Εὐγείτας –ου (ὁ) 
Εὐγείτη –ης (ἡ) 
Εὐγειτίουσα –σης (ἡ)
Εὐγείτιχη –ης (ἡ)
Εὐγείτιχος –ου (ὁ)
Εὐγειτίων –νος (ὁ)
Εὐγειτονίδα –ης (ἡ)
Εὐγειτονίδας –ου (ὁ)
Εὔγειτος –ου (ὁ) 
Εὐγείτουσα –σης (ἡ)
Εὐγείτων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος
Εὐγειτώνδη –ης (ἡ)
Εὐγειτώνδης –εος (ὁ) 
Εὐγενάτωρ –ρος (ὁ) –Σοφιστής
Εὐγενέα –ης (ἡ) 
Εὐγενέας –ου (ὁ)
Εὐγένεια –ης (ἡ) –Θεότης
Εὐγενειανή –ῆς (ἡ)
Εὐγενειανός –οῦ καί Εὐγενιανός –οῦ (ὁ) 
–Ἐπώνυµον Νικήτα –Ποιητής
Εὐγενείδα –ης (ἡ)
Εὐγενείδας –αιος (ὁ)
Εὐγενείδη –ης (ἡ)
Εὐγενείδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἀριστέου. Νι-
κητής διαύλου ἐν Ὠρωπώ 

Εὐγενέτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Τύχης 
Εὐγενέτωρ –ρος (ὁ)
Εὐγένης –ους (ὁ) –Ποιητής
Εὐγενία –ης (ἡ) –(ἀριστοκράτις, ἡ ἔχου-
σα εὐγενῆ αἰσθήµατα) –Χριστιανικόν 
–Ἁγία
Εὐγενία καί Εὐγενούλα καί Βγενούλα 
καί Βγενιώ καί Βγένα καί Βγένκω –ους 
(θρακικόν) (ἡ) Α-Θ-518Α, Η-8-399Α
Εὐγενίδα –ης (ἡ)
Εὐγενίδας –ου (ὁ) –Υἱός Ἀριστέα
Εὐγενίδη –ης (ἡ)
Εὐγενίδης –ου (ὁ)
Εὐγενική –ῆς (ἡ)
Εὐγενικός –οῦ (ὁ) –Μάρκος
Εὐγένιος –ίου (ὁ) –Υἰός Τροφίµου, ἐξ Αὐ-
γουστοπόλεως Φρυγίας, γραµµατικός
Εὐγένιος –ίου (ὁ) –(ὁ εὐγενής) –Λόγιος 
–Εὐνοῦχος –Γραµµατικός –Πάπας –Πα-
τριάρχης –Χριστιανός –Ἅγιος (πολιοῦχος 
Τραπεζοῦντος )
Εὐγένις –ιος (ὁ) 
Εὐγέουσα –σης (ἡ)
Εὐγέων –νος (ὁ) –Ἱστοριογράφος 
Εὐγήθη –ης (ἡ)
Εὐγήθης καί Εὐγήλης –ου (ὁ) 
Εὔγηρος –ου (ὁ) 
Εὐγησίππα –ης (ἡ)
Εὐγήσιππος –ου (ὁ) –Η-8-404Δ 
Εὐγίππιος –ίου (ὁ) –Α-Θ-520Δ 
Εὐγίτα –ης (ἡ)
Εὐγίτας –ου (ὁ)
Εὐγιτονίδα –ης (ἡ)
Εὐγιτονίδας –αιο (ὁ)
Εὐγίτουσα –σης (ἡ)
Εὐγίτων –νος (ὁ) –Υἱός Χαβῆος –Πατήρ 
νεοσυλλέκτου –Ἕτερος, ὐπεύθυνος κο-
πῆς νοµισµάτων
Εὖγλαξ –κος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ µέ 
συνώνυµον: Τυρευτής
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Εὐγλώσιος –ίου (ὁ)
Εὐγλωττία –ίης (ἡ)  –Προϊστάµενον τοῦ 
ἥρωος Εὐήµου
Εὐγνηθώ –οῦς (ἡ) –Μήτηρ Ὀµήρου
Εὐγνώµιος –ίου (ὁ) 
Εὐγνωµόνιος –ίου (ὁ)
Εὐγνώµουσα καί Εὐγνωµωνοῦσα –σης 
(ἡ)
Εὐγνώµων –νος (ὁ) –Χριστιανικόν
Εὔγνωστη –ης (ἡ)
Εὔγνωστος –ου (ὁ) –Υἱός Ξενοφάντου 
Εὔγνωτη –ης (ἡ)
Εὔγνωτος –ου (ὁ)
Εὐγόνη –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Εὔγονος –ου (ὁ)
Εὔγραµµος –ου (ὁ & ἡ) –Κορίνθιος κυ-
νικός φιλόσοφος, Α-Θ-521Δ, Η-7-941Δ, Η 
-8-785Α 
Εὐγράµµουσα –σης (ἡ)
Εὐγράµµων –νος (ὁ)
Εὐγράµουσα –σης (ἡ)
Εὐγράµων –νος (ὁ)
Εὐγραφία –ης (ἡ) 
Εὐγράφιος –ίου (ὁ)
Εὔγραφος –ου (ὁ) –Μάρτυς –Χριστιανός
Εὐγράφουσα –σης (ἡ)
Εὐγράφων –ντος (ὁ)
Εὐδαῖα –ης (ἡ)
Εὐδαιµάκουσα –σης (ἡ)
Εὐδαιµάκων –ντος; (ὁ) 
Εὐδαιµίουσα –σης (ἡ)
Εὐδαιµίων –νος (ὁ)
Εὐδαιµόκλεια –ης (ἡ)
Εὐδαιµοκλῆς –έους (ὁ)
Εὐδαιµοκράτη –ης (ἡ)
Εὐδαιµοκράτης –ου (ὁ) –Υἱός Εὐθυκλέ-
ους Λαµπτρεὐς
Εὐδαιµονία –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἐλευθερίας, 
Εὐταξίας, Καλοκαγαθίας, Σωφρωσύνης, 

Πραότητος, Ἀνδρείας, Ἐγκρατείας, Δι-
καιοσύνης, Ἐπιστήµης (Σοφίας) καί τῆς 
Ἄργειας ἤ Ἀργίας –Ἱέρεια Διονύσου καί 
Μαινάς –Περί Εὐδαιµονίας συνέγραψεν 
Συρακούσιος Πυθαγορικός φιλόσοφος 
Εὐρύφαµος –Τήν ἀναρχίαν θεωροῦν τι-
νές ὡς Εἰδαιµονίαν. Ἡ τελευταῖα εἶναι 
σκοπός τοῦ ἀνθρώπου, τό ὑπέρτατο ἀγα-
θόν... ἐστί ψυχῆς ἐνέργειά τις κατ΄ ἀρε-
τήν τελείαν, ὕψιστον ἀγαθόν (Ἠθικά 
Νικοµάχεια). Οὐδεµία δέ σύνδεσίς της 
γίγνεται µέ τήν Μονία ἤ Μονέτα, διά 
τήν ἀνθρωπίνην εὐτυχίαν Η-7-1151Α, Η 
-8-448Δ
Εὐδαιµονίδα –δης (ἡ)
Εὐδαιµονίδας –ου (ὁ)
Εὐδαιµονίδη –ης (ἡ)
Εὐδαιµονίδης –ου (ὁ)
Εὐδαιµονική –ῆς (ἡ)
Εὐδαιµονικός –οῦ καί Ἀνάξαρχος –ου 
(ὁ) –Μαθητής Δηµoκρίτου
Εὐδαιµόνιος –ίου (ὁ)
Εὔδαιµος –ου (ὁ) 
Εὐδαίµουσα –σης (ἡ)
Eὐδ(αίµων) –νος (ὁ) –Ἑστιαιόθεν Ἀθη-
νῶν
Εὐδαίµων –νος (ὁ & ἡ) –Υἱός Αἰγύπτου 
–Ἐπώνυµον Βάττου –Γραµµατικός –Ὀ-
λυµπιονίκης ἀµφισβητούµενος –Ὁ Ἀλε_ 

ξανδρεύς Ὀλυµπ. εἰς στάδιον –Υἱός Ἀτ-
τικοῦ, τραγωδός, νικητής –Ἐπίθετον Ἥ-
ρας –Ἐπίθετον Μήτιδος, Α-Θ-522Α
Εὔδαιος –ου (ὁ) 
Εὐδαιτίδη –ης (ἡ)
Εὐδαιτίδης –ου (ὁ)
Εὐδαλαγίνες (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων
Εὐδάµα –ης (ἡ) 
Εὐδάµας –ντος (ὁ)
Εὐδαµέα –ης (ἡ) 
Εὐδάµεια –ης (ἡ) 
Εὐδάµης –ου (ὁ)
Εὐδαµία –ης (ἡ) –Σπαρτιάτης
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Εὐδαµίδα –δης (ἡ)
Εὐδαµίδας –αο (ὁ) –Σπαρτιάτης –Ἀδελ-
φός Φοιβίδα –Υἱός Ἀρχιδάµου, ἀδελφός 
Ἄγιδος –Κορίνθιος, Α-Θ-522Α, Η-7-203Α, 
533Δ
Εὐδαµίδη –ης (ἡ)
Εὐδαµίδης –ου (ὁ) 
Εὐδαµίουσα –σης (ἡ)
Εὐδαµίσκη –ης (ἡ) 
Εὐδαµίσκος –ου (ὁ) 
Εὐδαµίππη –ης (ἡ) 
Εὐδάµιππος –ου (ὁ) –Φίλος ποιητοῦ Θε-
οκρίτου
Εὐδαµίχη –ης (ἡ)
Εὐδάµιχος –ου (ὁ)
Εὐδαµίων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος
Εὐδαµµοτέλεια –ης (ἡ) 
Εὐδαµµοτέλης –ους (ὁ) –Σπαρτιάτης
Εὐδαµοκλήτη –ης (ἡ)
Εὐδαµόκλητος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Εὐδαµόλια –ίης (ἡ)
Εὐδαµόλιος –ίου (ὁ)
Εὔδαµος καί Εὔδηµος –ου (ὁ) –Βασκα-
νολόγος καί Λαχανοπώλης –Κῶος Ὀλυ-
µπιονίκης εἰς στάδιον –Ἀγαλµατοποιός 
–Ὁδηγός ἐλεφάντων –Σπαρτιάτης –Κο-
ρίνθιος –Σύµµαχος Εὐµένους, Α-Θ-522 
Α, Η-16-555Δ 
Εὐδάµουσα –σης (ἡ)
Εὐδάµων –νος (ὁ) 
Εὐδάνεµος –ου (ὁ) –Ἥρως –Δι΄ὅν, λόγον 
ἔγραψεν Δείναρχος 
Εὐδαρθυία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Εὐδᾶς –ᾶ (ὁ)
Εὔδδυγος –ου (ὁ)
Εὔδειπνος –ου (ὁ)
Εὐδεκράτη –ης (ἡ)
Εὐδεκράτης –ου (ὁ)
Εὐδέκτα –ης (ἡ)
Εὐδέκτας –ου (ὁ) 

Εὐδέµουσα –σης (ἡ)
Εὐδέµων καί Εὐδαίµων –νος (ὁ) –Υἱός 
Ἀττικοῦ
Εὔδενδρος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Γῆς
Εὐδεξία –ης (ἡ)
Εὐδεξιάδα –ης (ἡ)
Εὐδεξιάδας –αιο (ὁ) 
Εὐδέξιος –ίου (ὁ) –Συγγραφεύς
Εὐδερκής –έος (ὁ & ἡ) –(ὁ βλέπων κα-
λῶς) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Σελή-
νης
Εὐδέρκους –ου (ὁ)
Εὐδετίδα –δης (ἡ)
Εὐδετίδας –αιο (ὁ) 
Εὐδήϊα –ης (ἡ)
Εὐδήϊος –ου (ὁ) 
Εὔδηκος –ου (ὁ) –Υἱός Μεγαλοκλέαιος
Εὔδηλη –ης (ἡ)
Εὔδηλος –ου (ὁ) 
Εὐδηµεία –ης (ἡ) 
Εὐδηµείας –ου (ὁ)
Εὐδήµη –ης (ἡ)
Εὐδηµίδη –ης (ἡ)
Εὐδηµίδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἀθηνοδώρου, 
Μελιτεύς 
Εὐδήµιος καί Εὐδήµειος –ίου (ὁ) 
Εὐδηµίππη –ης (ἡ)
Εὐδήµιππος –ου (ὁ)
Εὐδηµίς –ιδος (ἡ)
Εὔδηµος καί Θεόδηµος καί Θεύδηµος 
καί Θούδηµος –ου (ὁ) –(εὐεργετικός εἰς 
τόν λαόν) –Ἄρχων Ἀθηναίων –Ἀθηναῖος 
Δηµαγωγός –Ἀστρολόγος –Ἀστρονόµος 
–Ρόδιος φιλόσοφος, µαθητής Ἀριστοτέ-
λους –Συγγράψας περί λαχάνων, Πάρι-
ος ἱστοριογράφος –Περίφηµος ἀνατό-
µος, σύγχρονος Γαληνοῦ –Περιπατητικός 
φιλόσοφος –Λαχανοπώλης –Ὁδηγός ἐ-
λεφάντων –Πατήρ Ἀγαθάρχου –Πατήρ 
Πραξίωνος –Ρήτωρ, Α-Θ-522Δ, Η-7-602Δ, 
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776Δ, 948Δ, 1049Α, Η-8-912Δ, Η-12-496Α, 
Η-15-593Δ, 761Δ 
Εὐδήµουσα –σης (ἡ)
Εὐδήµων καί Εὐδαίµων –νος (ὁ) –Κω-
παεύς 
Εὐδήνη –ης (ἡ)
Εὐδήνης –ου (ὁ)
Εὔδηρα –ης (ἡ)
Εὔδηρος –ου (ὁ) 
Εὐδία –ης (ἡ) –Ὄνοµα πλοίου –Μία τῶν 
Νηρηϊδων –Ἱέρεια Διονύσου, Η-12-767Α 
Εὐδίαιτος –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης 
Εὐδιάκονος –ου (ὁ)
Εὐδιακή –ῆς (ἡ)
Εὐδιακός –οῦ (ὁ) 
Εὐδίδακτη –ης (ἡ)
Εὐδίδακτος –ου (ὁ)
Εὔδιδος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Λυσίου, Συρα-
κούσιος 
Εὐδίκα –ης (ἡ)
Εὐδίκαιη –ης (ἡ)
Εὐδίκαιος –αίου (ὁ) –Ἀµοργῖνος 
Εὐδίκας –αιο (ὁ)
Εὐδικίδη –ης (ἡ)
Εὐδικίδης –ου (ὁ)
Εὐδικίουσα –σης (ἡ)
Εὐδικίων –νος (ὁ) 
Εὔδικος –ου (ὁ) –Ὁ Λοκρός, Πυθαγόρει-
ος φιλόσοφος –Ἔφορος στήν Σπάρτη 
–Υἱός Ἀπηµάντου –Ἀθηναῖος –Δελφός 
–Θεοφορικόν, Η-16-499Α
Eὔδιqος –qoυ (ὁ) –Παλαιότατον
Εὐδίµα –ης (ἡ)
Εὔδιος –ου (ὁ) –(καθαρός) –Ἔφορος ἐν 
Σπάρτη καί ἄλλοι –Ἐπίθετον Ἠελίοιο 
–Εὔδιος στον Φιλόσκαφο: ἐπιστολή τοῦ 
Ἀλκίφρονος
Εὐδιόων –ντος (ὁ) 
Ευδιόωσσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς
Εὐδίππα –ης (ἡ)

Εὐδίππη –ης (ἡ) –Μέ Πίερον γεννᾶ ἐν-
νέα θυγατέρας, τίς Πιερίδες Η-15-880Δ 
Εὔδιππος –ου (ὁ) 
Εὔδιφος ἀντί Εὔδικος –ου (ὁ) 
Εὔδοιος –ου (ὁ) –Η-5-599Δ
Εὐδοκία καί Ἀθηναΐς –ιδος (ἡ)  –(εὐερ-
γετική, φίλλαλος) –Θυγάτηρ Λεοντίου, 
Ἀθηναίου φιλοσόφου, καλουµένη πρότε-
ρον Ἀθηναῒς –Γυνή Αὐτοκράτορος Θεο-
δοσίου Β’ –Χριστιανικόν –Ἁγία –Πολλαί 
βασίλισσαι, A-U-52 3A καί D, H-13-207A          
Εὐδοκία –ης (ἡ) –Ἡ Μακρεµβολίτισσα, 
σύζυγος Αὐτοκράτορος Κων/νου Δούκα 
καί κατόπιν Ρωµανοῦ Διογένους, συγ-
γραφεύς Λεξικοῦ
Εὐδοκία –ης (ἡ) –Ἐκ Σαµαρειτῶν, ἑταίρα 
ἀσπασθείσα τόν Χριστιανισµόν, ὁσιο-
µάρτυς ὡς ἀποκεφαλισθείσα (1η Μαρ-
τίου ἡ µνήµη)
Εὐδοκίµη –ης (ἡ)
Εὐδόκιµος –ου (ὁ) –(ἔνδοξος) –Σπαρτιά-
της –Ἄλλος –Ὄνοµα πλοίου –Χριστιανι-
κόν –Ἅγιος –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ µέ συνώ-
νυµον: Ἐπίσκοπος 
Εὐδόκιος –ίου (ὁ)
Εὔδοκος –ου (ὁ) –Δελφός
Εὐδόλουσα –σης (ἡ)
Εὐδόλων –νος (ὁ) 
Εὐδόµιος –ίου (ὁ) 
Εὐδοξεύς –έως (ὁ) –Ἀθηναῖος πατήρ καί 
υἱός
Εὐδόξη –ης (ἡ) 
Εὐδοξία –ης (ἡ) –(ἔχουσα καλήν φή-
µην καί δόξαν) –Σύζυγος Ρωµαίου αὐτο-
κράτορος Οὐάλεντος –Σύζυγος Ἀρκαδί-
ου, Α-Θ-523Δ 
Εὐδοξίδα –ης (ἡ)
Εὐδοξίδας –ου (ὁ)
Εὐδόξιος –ίου (ὁ)  –(ὁ ἔχων καλήν φή-
µην καί δόξαν)  –Καί χριστιανικόν –Ἐπί-
σκοπος Ἀντιοχείας  –Πατήρ Φρύνου, Α-
Θ -524Α
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Εὔδοξος –ου (ὁ & ἡ) –Κνίδιος, υἱός Αἰσχί-
νου, ἀστρονόµος, γεωγράφος, γεωµέ-
τρης, ἰατρός, νοµοθέτης, µαθηµατικός, 
φιλόσοφος, µαθητής Ἀρχύτου –Μέλος 
Ἀκαδηµίας Πλάτωνος ὁ Κυζικινός –Γε-
ωγράφος –Ὁ Ρόδιος ἱστορικός –Ὁ υἱός 
Ἀγαθοκλέους, Σικελιώτης ποιητής κω-
µωδίας  –Ἐπίθετον Νίκης
Εὔδοξος καί Εὐδόξιος –ίου (ὁ) –(ἔνδο-
ξος) –Υἱός Αἰσχίνου –Φιλόσοφος –Μαθη-
τής Ἀρχύτου –Μαθητής Πλάτωνος –Μα-
θητής Φιλίστωνος –Κατά Ἑβραίους ἧτο 
µαθητής Κονούφιδος –Φιλόσοφος καί ἀ-
στρονόµος –Μαθηµατικός ὁ Κνίδιος,  θε-
µελιωτής µαθηµατικῆς ἔρευνας –Ὁ Κυ-
ζικινός, ἐξερευνητής, γεωγράφος καί 
ἱστορικός –Ἰατρός –Ἱστοριογράφος –Ποι-
ητής κωµωδιῶν, Α-Θ-524Α, Η-7-1056Α, 
Η-8-941Δ, Η-9-36Δ, Η-10-120Α, Η-18-221Α
Εὐδότα –ης (ἡ)
Εὔδοτος –ου (ὁ)
Εὔδουλη –ης (ἡ)
Εὔδουλος –ου (ὁ) -Η-5-948Δ 
Εὐδράµουσα –σης (ἡ)
Εὐδράµων –νος (ὁ) 
Εὐδραῖα –ης (ἡ)
Εὐδραῖος –ου (ὁ) 
Εὐδράουσα –σης (ἡ)
Εὔδραστη –ης (ἡ)
Εὔδραστος –ου (ὁ) 
Εὐδράων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος Θορίκιος 
–Υἱός Εὐδράονος, Θορίκιος
Εὔδροµος –ου (ὁ) –Στωϊκός φιλόσοφος 
–Ἀγγελιαφόρος –Συγγραφεύς –Ἄλλοι, 
Α-Θ-524Α
Εὔδροµος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀρτέ-
µιδος –Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον Ἠε-
λίοιο
Εὐδυΐα καί Ἰδυΐα καί Εἰδοθέα –ης (ἡ) 
–Ταυτιζοµένη µέ Εἰδοθέα, Η-9-811Δ
Εὐδυµίουσα –σης (ἡ)
Εὐδυµίων – νος (ὁ)

Εὐδύνατος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἅδου 
–Ἐπίθετον Κρόνου –Ἐπίθετον Νίκης 
–Ἐπίθετον Περσεφόνης µέ συνώνυµον: 
Βριµώ
Εὐδώη –ης (ἡ) –Ὠκεανίς
Εύδῶνα –ης (ἡ)
Εὔδωνος –ου (ὁ) –Ποταµός περί Τράλ-
λεις
Εὔδωος –ώου (ὁ)
Εὐδώρα –ης καί Εὐαγόρα (ἡ) –Θυγάτηρ 
Ὡκεανοῦ καί Τηθύος –Θυγάτηρ Νηρέως 
καί Δωρίδος –Θυγάτηρ Ἄτλαντος καί 
Πλειόνης –Μία τῶν Ὑάδων νυµφῶν –Δω-
δωναία νύµφη –Μήτηρ Παρθενίου 
Εὐδώρη –ης (ἡ) –(µεγαλοδώρα)  –Θυγά-
τηρ Ὠκεανίς –Μία τῶν Ὑάδων, Α-Θ-524Δ
Εὐδωρίδα –ης (ἡ)
Εὐδωρίδας –ου (ὁ)
Εὐδωρίδη –ης (ἡ)
Εὐδωρίδης –ου (ὁ) –Οἰναῖος
Εὐδωρίχα –ης (ἡ)
Εὐδωρίχας καί Εὐδορίχος –ου (ὁ)
Εὔδωρος –ου (ὁ) –(µεγαλόδωρος)  –Ὁ Ἀλε-
ξανδρεύς ἐκ τῶν Περιπάτων, ἐκλεκτικός 
φιλόσοφος –Υἱός Ἑρµοῦ καί Πολύµηλης 
θυγατρός Φύλαντος –Ἄρχων –Πυθαγό-
ριος φιλόσοφος –Ἀγαλµατοποιός –Ἱε-
ρόσυλος –Σκηνογράφος, Α-Θ-524Δ, Η-7-
648Δ, Η-8-412Α, Ο Ι.Π.179
Εὐδώσουσα –σης (ἡ)
Εὐδωσώ –οῦς (ἡ) –Ἐπώνυµον Ἀφροδί-
της ἐν Συρακούσαις
Εὐδώσων –ντος (ὁ)
Εὐέα καί Εὔα –ης (ἡ) –Μήτηρ ζώντων 
Ευέανος –ου (ἡ)  –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
–Ἐπίθετον Δήµητρος
Εὐέθειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
µέ συνώνυµον: Κούρα
Εὐείδη –ης (ἡ)
Εὐείδης –ους (ὁ) –Ὁ Τίτος Φλαύϊος
Εὐειδής –ῆ (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
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νος  –Ἐπίθετον Εἴδης –Ἐπίθετον Σεµέλης 
–Ἐπίθετον Τερψιχόρης
Εὐειδόρεσχος –ου (ὁ) –(ὁ ἔχων ὠραίαν 
µορφήν)
Εὐείδοχος –ου (ὁ) –(ὁ ἔχων ὠραίαν 
µορφήν)
Εὐέδωκα –ης (ἡ)
Εὐέδωκος –ου (ὁ)
Εὐεδώραχη –ης (ἡ)
Εὐεδώραχος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Χαλδαί-
ων
Εὐεδώρεσχη –ης (ἡ)
Εὑεδώρεσχος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Χαλ-
δαίων
Εὐειθίδα –ης (ἡ)
Εὐειθίδας –αο (ὁ)
Εὐελθίδα –δης (ἡ)
Εὐελθίδας –αο (ὁ)
Εὐέλθουσα –σης (ἡ)
Εὐέλθων –ντος; (ὁ) –Υἱός Σιρόµου, βασι-
λεύς Σαλαµῖνος Κύπρου, Πυθαγορικός 
φιλόσοφος Ἀργεῖος ἤ ἄλλος, Α-Θ-524Α, 
Η-11-725Α, 782Α, Η-16-499Α
Εὐελίδη –ης (ἡ)
Εὐελίδης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός ἐν Κύ-
πρω 
Εὐελπία –ης (ἡ)
Εὐελπίας –ίου (ὁ)
Εὐελπίδα –δης (ἡ)
Εὐελπίδας –αο (ὁ)
Εὐελπίδη –ης (ἡ)
Εὐελπίδης –ου (ὁ) –(ὁ ἔχων ἤ δίδων 
καλάς ἐλπίδας) –Διάσηµος ἰατρός ὀφ-
θαλµῶν –Πλαστόν ὄνοµα ὑπό Ἀριστο-
φάνους (ὄρνιθες), Α-Θ-524Α, Η-15-42Δ
Εὔελπις –ιδος (ὁ) –Καρυστιογράφος 
–Χειρουργός
Εὐελπίς –ιδος (ἡ) 
Εὐέλπιστη –ης (ἡ)
Εὐελπίστια –ίης (ἡ)
Εὐελπίστιος –ιου (ὁ)

Εὐέλπιστος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀκτίου
Εὐεµετίδη καί Εὐµετίδη καί Εὐενετίδη 
–ης (ἡ)
Εὐεµετίδης καί Εὐµετίδης καί Εὐενετί-
δης –ου (ὁ) 
Εὐέµπολος –ου (ὁ) 
Εὐέξια –ίης (ἡ)
Εὐεξιθέα –ης (ἡ)
Εὐεξίθεος –ου (ὁ) –Α-Θ-517Α
Εὐέξιος –ίου (ὁ) –Βασιλεύς Χαλδαίων
Εὐέπεια καί Εὐέπης –ους (ἡ)
Εὐέπης –ους (ὁ) –(εὐφραδής) –Υἱός Μνη-
σιγένους  –Πάππος Ὁµήρου
Εὐεπία –ης (ἡ)
Εὐέπιος –ίου (ὁ) –Ἀργεῖος –Πατήρ Εὐή-
νορος
Εὐεπίς; (ὁ)
Εὐεργασία –ης (ἡ) –Ἐπώνυµον Ἥρας 
Εὐεργέα –ης (ἡ)
Εὐεργέας –ου (ὁ) –Κύριον ὄνοµα καί ἐ-
πώνυµον –Ἐπίθετον Σαράπιδος µέ συ-
νώνυµον: Σωτήρ, Η-16-486Α, Η-18-296Α
Εὐεργείτα –ης (ἡ) 
Εὐεργείτας –ου (ὁ) 
Εὐεργέτα –ης (ἡ)
Εὐεργέτας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος µέ συνώνυ-
µον: Υἱός
Εὐεργέτη –ης (ἡ)
Εὐεργέτης –ου (ὁ)
Εὐεργετίδα –ης (ἡ)
Εὐεργετίδας –αο (ὁ) –Μεσσήνιος 
Εὐεργετίδη –ης (ἡ)
Εὐεργετίδης –ου (ὁ)
Εὐεργέτις –ιδος (ἡ) –Ἡ Βερενίκη
Εὐεργία –ης (ἡ)
Εὐεργίας –ίου (ὁ) 
Εὐεργίδα –ης (ἡ)
Εὐεργίδας –αο (ὁ)
Εὐεργίδη –ης (ἡ)
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Εὐεργίδης –ου (ὁ) –Υἱός Σάλωνος –Κε-
ραµεύς ἀγγειογράφος, Ἀθηναῖος, Α-Θ-
525Δ 
Εὐεργίχα –ης (ἡ)
Εὐέργιχος –ου (ὁ) 
Εὔεργος –ου (ὁ) –Νάξιος –Ἀθηναῖος –
Τοκογλύφος- (Κατά Εὐέργου καί Μνησι-
βούλου) –Εὐωνυµεύς –Εἰς ἐπιστολήν 
Ἀλκίφρονος, Α-Θ-525Δ, Η-5-957Α, Η-14 
-217Α 
Εὐέρπιστη –ης (ἡ)
Εὐέρπιστος –ου (ὁ)
Εὐέρσα –σης (ἡ)
Εὐέρσας –αιο (ὁ) –Θηβαῖος 
Εὐέστη –ης (ἡ)
Εὐέστης –ου (ὁ) 
Εὐέστια –ης (ἡ)
Εὐέστιος –ίου (ὁ) 
Εὐέστωρ –ρος (ὁ) 
Εὐεταῖρα –ης (ἡ)
Εὐέταιρος –ου (ὁ) 
Εὐέτειρα –ης (ἡ) 
Εὐετειρίς –ίδος (ἡ) 
Εὐέτειρος –ου (ὁ)
Εὐέτη –ης (ἡ)
Εὐέτηρα –ης (ἡ) 
Εὐετηρία –ης (ἡ) –Γυναικός ὄνοµα –Ὄ-
νοµα πλοίου Ἀττικοῦ
Εὐετηρίδη –ης (ἡ)
Εὐετηρίδης –ου (ὁ)
Εὐετήριος –ιου (ὁ) 
Εὐέτηρον –ου (ἡ) 
Εὐέτηρος –ου (ὁ)
Εὐέτης –ου (ὁ) –Λοκρός –Πυθαγορικός 
φιλόσοφος –Κωµικός ποιητής, Η-11-852 
Α, Η-16-499Α
Εὐέτιος καί Εὐείτιος –ίου (ὁ) –Ἔπαρχος 
Ἀλεξανδρείας
Εὐετίουσα –σης (ἡ)

Εὐετίων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος στρατηγός 
–Υἱός Πυθαγγέλου Κηφισιεύς –Υἱός Αὐ-
τοκλείδου Σφήττιος, Α-Θ-524Δ
Εὐfαγόρα –ης (ἡ)
Εὐfαγόρας –ου (ὁ)
Εὐfαγορίς –ιδος (ἡ)
Εὐfάγουσα –σης (ἡ)
Εὐfάγων –ντος; (ο)
Εὐfαενέτα –ης (ἡ)
Εὐfαενέτης –ου (ὁ)
Εὐfαινέτη –ης (ἡ)
Εὐfαίνετος –ου (ὁ)
Εὔfαινος –ου (ὁ) 
Εὐfάνδρα –ης (ἡ)
Εὔfανδρος –ου (ὁ)
Εὐfάνια –ίης (ἡ)
Εὐfάνιος –ίου (ὁ)
Εὐfάνωρ –ρος (ὁ)
Εὐfαράτη –ης (ἡ)
Εὐfάρατος –ου (ὁ)
Εὐfάρχα –ης (ἡ)
Εὐfαρχίδα –ης (ἡ)
Εὐfαρχίδας –αο (ὁ)
Εὔfαρχος –ου (ὁ)
Εὐfειτία –ης (ἡ)
Εὐfειτίας –ίου (ὁ)
Εὐfέργουσα –σης (ἡ)
Εὐfέργων –νος; (ὁ)
Εὐfετειρίς –ιδος (ἡ)
Εὐfετηρίς –ίδος (ἡ)
Εὔfετος –ου (ὁ)
Εὐζήλη –ης (ἡ)
Εὔζηλος –ου (ὁ) 
Εὐζωϊκή –ῆς (ἡ)
Εὐζωϊκός –οῦ (ὁ) –Χριστιανικόν ὄνοµα 
–Μάρτυς
Εὐζώϊος –ίου (ὁ) –Ἐπίσκοπος Βυζαντίου 
ἀπό 148-154 µ.Χ., Η-8-415Δ 
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Εὐηγέα –ης (ἡ)
Εὐηγέας –έου (ὁ)
Εὐηγένεια –ης (ἡ)
Εὐηγένης –ους (ὁ)
Εὐηγέτη –ης (ἡ)
Εὐηγέτης –ου (ὁ) –Παλληνεύς 
Εὐηγέτις –ιδος (ἡ) –Ἀθηναῖος ἄρχων 
–Πατήρ Πολέµονος
Εὐηγόρη –ης (ἡ)
Εὐήγορος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος, υἱός Φιλί-
νου Παιανιεύς, Α-Θ-562Α
Εὐήfενη –ης (ἡ)
Εὐήfενος –ου (ὁ)
Εὐήθεια καί Μυριανθοῦσα –ης (ἡ) –Ἱέ-
ρεια Ἀρτέµιδος ἐν Κύπρω
Εὐήθη –ους (ἡ) –Θυγάτηρ Τρίτωνος 
Εὐήθης –εος (ὁ) 
Εὐήθιν –ου (ἡ)
Εὐήθια καί Εὐηθία –ης (ἡ) –Θρεπτή Δι-
οσκός
Εὐηθίδα –δης (ἡ)
Εὐηθίδας –αο καί Εὐηθίδης –ου (ὁ) 
Εὐηθίδη –ης (ἡ)
Εὐηθίδης –ου (ὁ)
Εὐήθιος –ίου (ὁ) –Ἐπίσκοπος –Χριστια-
νικόν 
Εὐηθίουσα –σης (ἡ)
Εὐηθίς –ιδος (ἡ)
Εὐηθίων –νος (ὁ) 
Εὐήκα –ης (ἡ)
Εὐήκης –ου (ὁ)
Εὐήκοη –ης (ἡ)
Εὐήκοος –όου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ
Εὐηλάσια –ης (ἡ)
Εὐηλάσιος –ίου (ὁ)
Εὔηλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Εὐήµερα –ης (ἡ)
Εὐηµερία –ης (ἡ) –Ὄνοµα πλοίου –Μέ 
ἐπίθετον: Δέσποινα

Εὐηµερίδα –ης (ἡ)
Εὐηµερίδας –αο (ὁ) –Κνίδιος ἱστοριο-
γράφος 
Εὐηµέριος –ίου (ὁ)
Εὐηµερίουσα –σης (ἡ)
Εὐηµερίς –ίδος (ἡ)
Εὐήµερος –ου (ὁ) –(ὁ ἔχων ἐν τῆ ζωῆ 
ἐπιτυχίας, ὁ χαρούµενος) –Φιλόσοφος –
Ἱστοριογράφος –Σπαρτιάτης –Βασιλεύς 
Πάρθων –Υἱός Διδύµου –Πατήρ Ἀθη-
ναίου –Πατήρ Διδύµου –Πατήρ Σιµίου 
–Κῶος καί Μεσσήνιος ἱστορικός –Συγ-
γραφεύς ἐπί Κασσάνδρου “Ἱερᾶς Ἀνα-
γραφῆς” –Ἐπειράθη λογικήν ἑρµηνείαν 
µύθων (Εὐηµερισµός), εἰς ἀντίθεσιν µέ 
Παλαίφαντον, πού ἐπειράθη φυσικήν ἑρ-
µηνείαν, Α-Θ-526Δ, Η-7-1055Δ, Η-8-416Δ, 
417Α καί Δ-Η-18-1009Α
Εὐηµέρουσα –σης (ἡ)
Εὐηµερίων –νος (ὁ) –Ἐν Σικυώνι, ὁ κα-
λός δαίµων ἀκολουθίας ἀναρρώσεως Ἀ-
σκληπιοῦ, ἄλλως Ἄκεσις, ἐν Περγάµω 
Τελέσφορος, ἐν Μακεδονία Δάρρων. Πα-
ρίστατο µικρόσωµος µέ βαρύ ἔνδυµα, 
ἀλλά χαρωπήν ὄψιν 
Εὐηµέρων –ωνος; (ὁ) 
Εὔηµος –ου (ὁ) –Ἤρως προϊστάµενος 
τῆς Εὐγλωττίας
Εὐήµων –νος(ὁ) –Ἥρως;
Εὔην –νος (ὁ) –Γενάρχης –Προπάτωρ 
Γυµνοσοφιστῶν 
Εὐήνα –ης (ἡ) 
Εὐήνεµος –ου (ὁ & ἡ)
Εὐηνέτη –ης (ἡ)
Εὐήνετος –ου (ὁ) 
Εὐήνη –ης (ἡ) –Νύµφη –Σύζυγος Τεύ-
κρου, θυγάτηρ ἱερέως Ἀφροδίτης Κινύ-
ρα 
Εὐηνία καί Νηνία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
βασιλέως Κολχίδος Αἰήτου καί Χαλκιό-
πης ἤ Ὀφιούσης, σύζυγος Φρίξου ἤ, καί 
Χαλκιόπη ἤ, Ὀφιοῦσα µήτηρ Φρόντιδος, 
Μέλανος Ἄργου
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Εὐηνίνη –ης (ἡ) –Μάρπησσα, θυγάτηρ 
Εὐήνου βασιλέως Αἰτωλῶν, γυνή Ἴδα ἐξ 
ἧς Κλεοπάτρα, Ο.Ι.557 
Εὐηνίνης –ου (ὁ)
Εὐήνιος –ίου (ὁ) –Μάντις ἐξ Ἀπολλωνί-
ας, Η-5-902Α 
Εὐηνίουσα –σης (ἡ)
Εὐήνισσος –ου (ὁ)
Εὐηνίτη καί Νηνίτη –ης (ἡ)
Εὐηνίτης καί Νηνίτης –ου (ὁ)
Εὐηνίων –νος (ὁ)
Εὐηνορίδη –ης (ἡ)
Εὐηνορίδης –ου (ὁ) –Υἱός Εὐήνορος Ἁ-
λαιεύς, Ο.Ο.Β.242, Ο.Ο.Χ.294
Εὔηνος καί Εὐήνος καί Εὐηνός καί Φι-
δάρης καί Φείδαρης καί Λυκόρµας –
ντος (ὁ) –(γενναῖος, ἀνδρεῖος) –Ποταµός 
–Ποτάµιος θεός –Υἱός Ὠκεανοῦ καί Τη-
θύος –Υἱός Ἄρεως καί Δηµονίκης, βασι-
λεύς Αἰτωλῶν –Πατήρ Μαρπήσσης οὗς 
τούς µνηστῆρες φόνευσε ὁ Εὔηνος –Πά-
ριος σοφιστής καί λυρικός ποιητής –Ποι-
ητής ἐλεγειῶν –Διδάσκαλος Σωκράτους 
–Ἐπιγραµµατοποιός –Πατήρ Δηϊφόνου 
Μάντεως, Ο.Β.693-Α-Θ-529Δ, Η-8-95Α, 
419Α, Η-9-533Α, 800Α, Η-11-645Α, Η-12-
626Δ
Εὐηνώ –οῦς (ἡ)
Εὐήνωρ –ρος καί Εὐάνωρ (ὁ) –(γενναῖ-
ος) –Ἐπίσηµος –Ἰθακήσιος  –Ἀθηναῖος, 
πατήρ Κλειτοῦς καί Λεωκρίτου –Τρώς 
–Ἰατρός, διάσηµος οφθαλµίατρος, συγ-
γραφεύς ἰατρικῶν –Ἐφέσιος ζωγράφος 
–Διδάσκαλος Παρρασίου –Υἱός Εὐήνο-
ρος, Α-Θ-529Δ, Η-10-841Δ, Η-15-587Δ, Η 
-16-499Α 
Εὐήπια –ης (ἡ)
Εὐήπιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Εὐήνορος, Η-
8-419Δ
Εὔηπνος –ου (ὁ) –Ἐπώνυµον Διός ἐν 
Δελφοῖς 
Εὐηπόλεια –ης (ἡ)
Εὐήπολις –ιδος (ὁ) 

Εὐήρατη –ης (ἡ)
Εὐήρατος –ου (ὁ)
Εὐηρείδη –ης (ἡ)
Εὐηρείδης –ου (ὁ) –Υἱός Εὐήρους, ὁ Τει-
ρεσίας
Εὐήρη –ης (ἡ)
Εὐήρης –ους (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους καί 
Παρθενόπης –Υἱός Πτερελάου ἤ Τειρε-
σίου καί Νύµφης Χαρικλοῦς
Εὐηρίδη –ης (ἡ)
Εὐηρίδης –ου (ὁ)
Εὐήρις –ιδος (ἡ)
Εὔηρος –ου (ὁ) –Σύζυγος Χαρικλοῦς, Η-
17-612Δ, Η-18-551Δ
Εὔησχρος –ου (ὁ) 
Εὐήτις –ιδος (ἡ)
Εὐηφένη –ης (ἡ)
Εὐηφένης –ους (ὁ) 
Εὐήφενος –ου (ὁ) –Πυθαγόρειος φιλό-
σοφος
Εὔηχος καί Εὔαρχος –ου (ὁ) 
Εὐθάλαµος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδί-
της
Εὐθαλέες –έων (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων
Εὐθάλεια –ης (ἡ)
Εὐθάλης –εος καί Εὐθαλής –οῦς (ὁ) 
Εὐθαλία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν, Α-Θ-
529Δ 
Εὐθάλιος –ίου (ὁ) –Α-Θ-529Δ 
Εὐθάρση –ης (ἡ)
Εὐθάρσης καί Εὐθαρσῆς –εως (ὁ)
Εὔθαρσος –ου (ὁ)
Εὐθασία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν 
Εὐθέα –ης (ἡ) 
Εὐθέας –ου (ὁ) 
Εὔθεια –ης (ἡ)
Εὐθείµουσα –σης (ἡ)
Εὐθείµων –νος (ὁ)
Εὔθεια –ης (ἡ)
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Εὔθειος –ου (ὁ) 
Εὐθέλετη –ης (ἡ)
Εὐθέλετος –ου (ὁ)
Εὐθεµένα –ης (ἡ) 
Εὐθεµένη –ης (ἡ) 
Εὐθεµένης –ου (ὁ)
Εὐθεµίδα –δης (ἡ)
Εὐθεµίδας –αο (ὁ) 
Εὐθεµίδη –ης (ἡ)
Εὐθεµίδης –ου (ὁ)
Εὔθεµις –ιδος (ὁ;) 
Εὐθενίκα –ης (ἡ) 
Εὐθένικος –ου (ὁ) 
Εὐθέρµουσα –σης (ἡ)
Εὐθέρµων –νος (ὁ)
Εὐθεσία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Εὐθεσίουσα –ης (ἡ)
Εὐθεσίων –νος (ὁ) 
Εὐθέτη –ης (ἡ) 
Εὐθέτης –ου (ὁ)
Εὐθετίουσα –ης (ἡ)
Εὐθετίς –ίδος (ἡ) 
Εὐθετίων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος 
Εὔθετος –ου (ὁ) 
Εὐθυδόµη –ης (ἡ)
Εὐθύδοµος –ου (ὁ)
Εὐθυκόµα –ης (ἡ)
Εὐθυκόµας –αντος (ὁ)
Εὐθυµήδη –ης (ἡ)
Εὐθυµήδης –ου (ὁ)
Εὐθυµία –ίης (ἡ)
Εὐθύµιος –ίου (ὁ)
Εὐθύµουσα –σης (ἡ)
Εὐθήµων –νος (ὁ) –Υἱός Εὐπόλιδος Ἁ-
λαιεύς
Εὐθηνία –ης (ἡ) –Προσωποποίησις εὐ-
καρπίας Γῆς, Η-17-617Α 
Εὐθυνίκη –ης (ἡ)

Εὐθύνικος –ου (ὁ)
Εὔθυνις –ιος (ὁ)
Εὔθηνις –ιδος; (ἡ) 
Εὔθηνος –ου καί Εὐθήνιος –ίου (ὁ) 
Εὐθήρια –ης (ἡ)
Εὐθηρίδα –ης (ἡ)
Εὐθηρίδας –αο (ὁ) 
Εὐθηρίδη –ης (ἡ)
Εὐθηρίδης –ου (ὁ)
Εὐθήριος –ου (ὁ) –Ἀρµένιος, πρώην 
σκλάβος στήν αὐλή τοῦ Κωνστάντιου 
καί ἀργότερον τοῦ Ἰουλιανοῦ 
Εὔθηρος –ου (ὁ) –(ἐπιτυχής εἰς τήν θή-
ραν)  –Φίλος Σωκράτους ἤ ἄλλος –Ἐπί-
θετον Πανός
Εὐθία –ης (ἡ)
Εὐθιάδη –ης (ἡ)
Εὐθιάδης –ου (ὁ) 
Εὐθιδίκα –ης (ἡ) 
Εὐθίδικος –ου (ὁ)
Εὐθίας –ίου (ὁ) –Καθ΄οὕ Λυσίας ἔγρα-
ψεν –Ρήτωρ µέ ὅν συνεδέθη Μυρίννη, εἰς 
ἐκδίκησιν Ὑπερείδου, συνδεθέντος µε-
τά Φρύνης –Ἄρχων –Ὄνοµα διαλόγου 
Γλάκωνος –Ὁ Δαισίου Ἁλαιεύς Λαµπ-
τρεύς, Η-18-385Α 
Εὔθιον –ίου (ἡ) 
Εὔθιος –ίου (ὁ)
Εὐθιουδάµεια –ης (ἡ) 
Εὐθιούδαµος –αµου (ὁ) 
Εὐθιούµα –ης (ἡ) 
Εὐθιούµης –ου (ὁ)
Εὐθιουµίδα –ης (ἡ)
Εὐθιουµίδα –δης (ἡ)
Εὐθιουµίδας –αο (ὁ) 
Εὐθίουµος –ου (ὁ)
Εὐθίππη –ης (ἡ) –Η-15-543Α 
Εὔθιππος –ου (ὁ) –Ἄρχων –Ἀθηναῖος 
φίλος Κίµωνος –Ἐσφαλµένως ὁ Εὔϊπ-
πος 
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Εὖθις –ιος (ὁ) 
Εὐθοίνα –ης (ἡ) –Γυνή ἐκ Κορωνείας 
Εὐθοινίδη –ης (ἡ)
Εὐθοινίδης –ου (ὁ) 
Εὐθοινόκλεια –ης (ἡ)
Εὐθοινοκλῆς –έους (ὁ) 
Εὔθοινος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος τις, Παλλη-
νεύς
Εὔθοος –ου (ὁ) 
Εὖθος –ου (ὁ) –Ὄνοµα νεανίσκου 
Εὐθοσίουσα –σης (ἡ)
Εὐθοσίων –νος (ὁ) –Ρηγῖνος Πυθαγορι-
κός φιλόσοφος, Η-16-499Α 
Εὐθουκράτη –ης (ἡ)
Εὐθουκράτης –ου (ὁ) –Υἱός Δρακοντί-
δαο 
Εὐθουµίδα –ης (ἡ)
Εὐθουµίδας –αο (ὁ) 
Εὐθουµόκλεια –ης (ἡ)
Εὐθουµοκλῆς –έους (ὁ) 
Εὔθουµος –ου (ὁ & ἡ) 
Εὐθράσεια –ης (ἡ)
Εὐθράσης –ου (ὁ) 
Εὐθρέπτη –ης (ἡ) 
Εὐθρεπτίδα –δης (ἡ)
Εὐθρεπτίδας –αο (ὁ)
Εὐθρεπτίδη –ης (ἡ)
Εὐθρεπτίδης –ου (ὁ)
Εὔθρεπτος –ου (ὁ)
Εὐθρίθυµος –ου (ὁ) 
Εὐθρόνη –ης (ἡ)
Εὐθρονίδη –ης (ἡ)
Εὐθρονίδης –ου (ὁ) 
Εὔθρονοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Εὔθρονος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος  
–Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Ἠοῦς 
–Ἐπίθετον Κλειοῦς –Ἐπίθετον Μούσης 
µέ συνώνυµον: Πότνια –Ἐπίθ. Φύσεως
Εὔθρουσα –σης (ἡ)

Εὔθρων –νος (ὁ)
Εὐθύα –ης (ἡ)
Εὐθυαῖα –ης (ἡ) 
Εὐθυαῖος –ου (ὁ) –Μήν Αἰτωλικός 
Εὐθύας –ου (ὁ)
Εὐθυβία –ης (ἡ)
Εὐθύβιος –ου (ὁ) –(εὐθύς + βίος)
Εὐθύβολη –ης (ἡ)
Εὐθύβολος –ου (ὁ)
Εὐθυβούλη –ης (ἡ)
Εὐθύβουλος –ου (ὁ) –Ἁλιεύς τίς 
Εὐθυβώλα –ης (ἡ)
Εὐθύβωλος –ου (ὁ)
Εὐθυγένεια –ης (ἡ)
Εὐθυγένης –ους (ὁ) –Ὄν Δείναρχος ὑπε-
ρασπίσθη καί ἔγραψεν –Ἀθηναῖος 
Εὐθυγείτα –ης (ἡ)
Εὐθύγειτος –ου (ὁ)
Εὐθυδάµα –ης (ἡ)
Εὐθυδάµεια –ης (ἡ)
Εὐθυδάµας –ντος (ὁ) 
Εὐθυδάµιλλα –ης (ἡ)
Εὐθυδάµιλλος –ου (ὁ)
Εὐθύδαµος –ου (ὁ)
Εὐθυδήµη –ης (ἡ)
Εὐθύδηµος –ου (ὁ) –(καλός πολίτης) 
–Ἀθηναῖος σοφιστής –Μαθητής Σωκρά-
τους –Ρήτωρ –Περιπατητικός φιλόσοφος 
–Δύο βασιλεῖς Βακτριανῆς –Ὁ Ταρσεύς, 
Πυθαγόρειος διδάσκαλος Ἀπολλωνίου 
Τυανέως –Εἰς Εὐθύδηµον, ὁ Πλάτων πε-
ριγράφει διαδικασία θρονισµοῦ Καβεί-
ρων –Ἁγνούσιος –Υἱός Στρατοκλέους, 
Διοµειεύς –Ἐρχιεύς  –Ἁγνούσιος –Υἱός 
Στρατοκλέους Διοµεεύς –Υἱός Παµφί-
λου, Κειριάδης –Κηφισιεύς –Υἱός Διοκλέ-
ους, Α-Θ-531Α, Η-8-421Δ, 422Α, Η-15-543 
Α, Η-17-516Δ 
Εὐθυδίκη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μιλτιά-
δου Λακιάδου –Θυγάτηρ Εὐθυκράτους 
τῆς Ἴµβρου 
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Εὐθύδικος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος ἰατρός –
Κύπριος καθ΄οὗ λόγον Λυσίας ἔγραψεν 
–Υἱός Διοκλέους –Υἱός Κηφισοδώρου Ἀ-
ναγυράσιος –Κόπρειος –Υἱός Ἀντιφά-
νους Φηγαιεύς
Εὐθυδόµη –ης (ἡ) –Μᾶλλον µήτηρ Ἑκά-
βης
Εὐθύδοµος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος 
Εὐθυδότα –ης (ἡ)
Εὐθύδοτος –ου (ὁ) 
Εὐθυκάρτη –ης (ἡ)
Εὐθυκάρτης –ου (ὁ)
Εὐθυκαρτίδη –ης (ἡ)
Εὐθυκαρτίδης –ου (ὁ) –Ἄγαλµα Κού-
ρου (Κολοσσός 10 µέτρων) 
Εὐθυκέρτη –ης (ἡ) 
Εὐθυκέρτης –ου (ὁ)
Εὐθύκλεια –ης (ἡ) 
Εὐθυκλείδη –ης (ἡ)
Εὐθυκλείδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Εὐθυκλῆς –έους (ὁ) –Κωµικός ποιητής 
Μέσης Κωµωδίας –Ὁ Ρηγῖνος, Πυθαγο-
ρικός φιλόσοφος –Υἱός Εὐκλέους Ἀθη-
ναῖος 
Εὐθυκλῆς –έους (ὁ) –(ὁ ἔχων δόξαν 
ἔντιµον) –Πρεσβευτής –Κωµικός ποιη-
τής –Πυθαγόρειος φιλόσοφος –Λοκρός 
Ὀλυµπιονίκης εἰς πένταθλον –Δι΄ὅν Δη-
µοσθένης ἔγραψεν –Ὁ υἱός Κτησίου Δει-
ραδιώτης –Θριάσιος –Υἱός Εὐθυκλέους 
ἐκ Κήδων –Λαµπτρεύς, Α-Θ-531Α, Η-5-
946Δ, Η-14-694Δ, Η-16-499Α
Εὐθυκόα –ης (ἡ)
Εὐθυκόας –ου (ὁ)
Εὐθυκόµα –ης (ἡ)
Εὐθυκόµας –αντος (ὁ)
Εὐθυκράτεια –ης (ἡ) 
Εὐθυκράτης –ους (ὁ) –(ἔντιµος ἄρχων) 
–Ὀλύνθιος στρατηγός παραδούς (µετά 
Λασθένου) τήν Ὄλυνθον εἰς Φίλιππον 
µέ προδοσίαν –Ἀγαλµατοποιός Σικυώ-
νιος, µαθητής καί υἱός Λυσίππου –Υἱός 

Εὐθυκράτους ἐξ Ἀµφιτροπῆθεν –Υἱός 
Ἀρχεστράτου Ἀµφιτροπῆθεν –Ἀραφήνι-
ος –Υἱός Φείδωνος, Ἐρχιεύς –Υἱός Χαρίου 
Κυδαθηναιεύς –Υἱός Εὐθυκλέους Λαµπ-
τρεύς, Α-Θ-531Α, Η-9-601Δ, Η-14-863Δ, 
Η-17-715Α
Εὐθυκρατίδη –ης (ἡ)
Εὐθυκρατίδης –ου (ὁ) –Γλύπτης Νάξι-
ος 
Εὐθύκρατος –ου (ὁ) –Συνεργάτης προ-
δότου Λασθένους, Η-12-113Δ
Εὐθύκραυη –ης (ἡ)
Εὐθύκραυος –ου (ὁ) 
Εὐθυκρέτεια –ειης (ἡ) 
Εὐθυκρέτης –ου (ὁ)
Εὐθυκρίνη –ης (ἡ)
Εὐθυκρίνης –ου (ὁ)
Εὐθυκρίτη –ης (ἡ) –Ἀθηναία 
Εὐθύκριτος –ου (ὁ) –Ἄρχων Ἀθηνῶν, Η 
-15-544Α
Εὐθύλα –ης (ἡ)
Εὐθυλάα –ης; (ἡ)
Εὐθύλαος –άου (ὁ) 
Εὐθύλας –αντος (ὁ) 
Εὔθυλλα –ης (ἡ) 
Εὔθυλλος –ου (ὁ)
Εὐθυλόχεια –ης (ἡ)
Εὐθύλοχος –ου (ὁ) 
Ευθύµαλη –ης καί Εἰθύµαλη –ης (ἡ)
Εὐθύµαλος καί Εἰθύµαλος –ου (ὁ)
Εὐθυµάνη –νης (ἡ) 
Εὐθυµάνης –ου ἤ ητος; (ὁ) –Μασσαλι-
ώτης, Α-Θ-531Δ, Η-7-248Δ
Εὐθυµάχη –ης (ἡ) 
Εὐθυµαχίδη –ης (ἡ)
Εὐθυµαχίδης –ου (ὁ)
Εὐθύµαχος καί Εἰθύµαχος –ου (ὁ) –Ἀ-
θηναῖος –Τενέδιος –Υἱός Εὐθυκράτου –
Ὀτρυνεύς πατήρ Ἀρχεδίκης –Ὁ ἐγκατα-
στήσας εἰς οἶκον ἀνοχῆς την παιδίσκην 

ÅÕÈÕÌÁ×ÏÓ
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Ὀλυνθίαν δι΄ ὅ ἐζητεῖτο ἡ ἐκτέλεσίς του, 
(πῶς παρουσιάζουν ἀνεκτήν την παιδε-
ραστίαν εἰς ἀρχαιότηταν;), Η-9-741Α 
Εὐθυµέδεια –ης (ἡ)
Εὐθυµέδης –ου (ὁ)
Εὐθυµένη –ης (ἡ)
Εὐθυµένης –ους (ὁ) –Αἰγινήτης Ὀλυµπι-
ονίκης δι΄ὅν Πίνδαρος ἔγραψεν 6ον Ἰσθ-
µιόνικον καί διά τούς Φυλακίδα καί 
Πουθέα, υἱούς Λάµπωνος, αἵτινες ἦσαν 
ἀνεψιοί του 
Εὐθυµένης καί Θεῖος –ου (ὁ) –Ἀσέου 
καί Φυλακίας; –Ὀλυµπιονίκης ὁ Μαινά-
λιος, εἰς πάλη παίδων –Ἕτερος εἰς πάλη 
–Γεωγράφος θαλασσοπόρος –Ἱστοριο-
γράφος –Ἀπό Μασσαλία, ἄρχων Ἀθη-
νῶν (Ἀχαρνῆς)
Εὐθυµενίδη –ης (ἡ)
Εὐθυµενίδης –ου (ὁ)
Εὐθυµένουσα –σης (ἡ)
Εὐθυµένων –ντος; (ὁ)
Εὐθύµη –ης (ἡ)
Εὐθυµήδεια –ης (ἡ)
Εὐθυµήδης –ου (ὁ) –Ζωγράφος –Ἀγγειο-
γράφος, ὁ µηδέποτε Εὐφρόνιος
Εὐθυµία –ης καί Θυµία (ἡ) –(ἡ πάντοτε 
χαίρουσα) –Θεά χαρᾶς καί εὐφροσύνης –
Χριστιανικόν ὄνοµα –Νύµφη πού γεννᾶ 
µέ υἱόν Τρίοπα, Μέροπα –Μαινάς, Α-Θ-
531Δ, Η-12-767Α
Εὐθυµίας –ίου (ὁ)
Εὐθυµίδα –δης (ἡ)
Εὐθυµίδας –αο (ὁ)
Εὐθυµίδη –ης (ἡ)
Εὐθυµίδης –ου (ὁ) –Εἷς τῶν Μινυῶν, 
ὁ Βάττος, Χαλκιδεύς –Ἀγγειογράφος 
ἐπί ὀστράκου –Υἱός Πολία ἤ Πολίου ἤ 
Πολλίου, Α-Θ-531Δ, Η-8-568Δ, 785ΑΗ-
10-852Δ, Η-14-694Δ
Εὐθυµίη –ης (ἡ) –Μαινάς
Εὐθύµιος –ίου καί Θύµιος –ίου (ὁ) –(Ὁ 
πάντοτε χαρούµενος) –Μεταγενέστερον 

χριστιανικόν ὄνοµα –Ἄγιος –Ἱεράρχαι, 
Α-Θ-532Α
Εὐθυµίς –ίδος (ἡ) 
Εὐθυµίσκη –ης (ἡ)
Εὐθυµίσκος –ου (ὁ)
Εὐθυµίχα –ης (ἡ)
Εὐθύµιχη –ης (ἡ) 
Εὐθυµίχης –ου (ὁ) –Ὁ Μελαγκόας, πυγ-
µάχος ἐκ Καρίας Μ. Ἀσίας
Εὐθύµιχος –ου (ὁ) –Πατήρ Αὐτονόου, 
ἀξιωµατούχου Καβειρίων
Εὐθυµόκλεια –ης (ἡ)
Εὐθυµοκλῆς –εους (ὁ)
Εὔθυµος –ου (ὁ) –(ἀνοιχτόκαρδος, κα-
λῆς διαθέσεως) –Λοκρός Ὀλυµπιονίκης 
εἰς πυγµήν τρεῖς φοράς (74, 76, 77ην 
Ὀλυµπιάδαν). Τήν 75ην, τόν ἐνίκησεν 
ὁ Θάσιος Θεαγένης. Ἀπήλλαξεν ἀπό 
θρῦλον τήν Τέµεσιν, πόλιν Ἰταλίας ἀπό 
κακόν Δαίµονα Πολίτην εἰς ὄν κατ΄ἔτος 
ἐθυσίαζον την ὡραιοτέραν Κόρην. Ἐ-
νυµφεύθη την τελευταίαν –Υἱός Ἀστυ-
κλέους –Υἱός Καικίνου, ποταµίου θεοῦ –
Παγκρατιαστής ἐκ Λοκρῶν Ὀρχοµένιος 
τρεῖς φοράς –Λευκάδιος –Παλληνεύς, 
Α-Θ-532Δ, Η-8-426Δ, Η-12-612Α, Η-16-
506Α
Εὐθύνα –ης (ἡ)
Εὐθύνας –α (ὁ)
Εὐθυνείδα –ης (ἡ)
Εὐθυνείδας –αο (ὁ) 
Εὐθυνείδη –ης (ἡ)
Εὐθυνείδης –ου (ὁ) 
Εὐθύνεως –έω (ὁ) 
Εὐθυνίδα –ης (ἡ)
Εὐθυνίδας –αο (ὁ) 
Εὐθυνίκα –ης (ἡ)
Εὐθυνίκη –ης (ἡ) 
Εὐθύνικος –ου (ὁ) –Ἐφέσιος νεανίσκος 
Εὐθυνίουσα –σης (ἡ)
Εὐθυνίων –νος (ὁ) 
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Εὐθυνόη –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Εὐθυνόκλεια –ης (ἡ)
Εὐθυνοκλῆς –έους (ὁ)
Εὐθυνόµη –ης (ἡ)
Εὐθύνοµος –ου (ὁ) 
Εὐθύνοος –όου (ὁ)
Εὔθυνος –ου (ὁ) –(ὁ διορθών, ὁ δικα-
στής) –Ἐπίθετον Διός –Ἀθλητής –Ἄρ-
χων –Πυθαγόρειος –Πατήρ Ἑρµολύκου 
–Καθ΄ὅν ἔγραψε Λυσίας
Εὐθύνους –οος (ὁ) –Ἀθηναῖος –Πυθα-
γόριος –Δι΄ὅν ἔγραψεν Ἰσοκράτης, Η-9-
1009Δ, Η-16-499Α
Εὐθυντήρ –ρος τύχης (ὁ) –Ἐπίθετον Βή-
λου
Εὐθύουσα –σης (ἡ)
Εὐθύπνοος –όου (ὁ) –Ἐπίθετον Ζεφύ-
ρου
Εὐθυπόλεια –ης (ἡ)
Εὐθύπολις –ιδος (ὁ)
Εὐθυππίδη –ης (ἡ)
Εὐθυππίδης –ου (ὁ) 
Εὐθύρητη –ης (ἡ)
Εὐθύρητος –ου (ὁ)
Εὐθυρρήµουσα –σης (ἡ)
Εὐθυρρήµων –νος (ὁ)
Εὐθύρρητη –ης (ἡ)
Εὐθύρρητος –ου (ὁ)
Εὐθυρσος –σοιο (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Εὐθύς –έος (ὁ)
Εὔθυς –υος ἤ –έως (ὁ) –Σπαρτιάτης
Εὐθυστράτη –ης (ἡ)
Εὐθύστρατος –ου (ὁ)
Εὐθύτη –ης (ἡ)
Εὐθύτης –ου (ὁ)
Εὐθυτίδα –ης (ἡ)
Εὐθυτίδας –αο (ὁ) –Υἱός Πραξιόδου
Εὐθυτίδη –ης (ἡ)

Εὐθυτίδης –ου (ὁ)
Εὐθυτίµα –ης (ἡ)
Εὐθυτίµη –ης (ὁ)
Εὐθυτιµήδη –ης (ἡ)
Εὐθυτιµήδης –ου (ὁ)
Εὐθύτιµος –ου (ὁ)
Εὐθυφάνη –ης (ἡ)
Εὐθυφάνης –ου (ὁ)
Εὐθυφήµη –ης (ἡ)
Εὐθύφηµος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Εὐθύφρουσα –σης (ἡ)
Εὐθύφρων καί Εὔφρων –νος (ὁ) –Μά-
ντις –Μαθητής Σωκράτους –Πατήρ Ἱπ-
πάσου –Πάππος Πυθαγόρου  –Ὁ υἱός 
Ἡρακλείδου Ποντικοῦ ἱστορικός, Θ-533 
Δ, Η-8-428Α καί ΔΗ-12-268Δ, Η-13-696Α, 
Η-17-520Δ 
Εὐθυχίουσα –σης (ἡ)
Εὐθυχίων –νος (ὁ) 
Εὐθύων –νος (ὁ)
Εὐθωλίς –ιδος; (ἡ)
Εὐθώρηξ –ηκος καί Εὐθώραξ –κος (ὁ 
& ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἀ-
φροδίτης  –Ἐπίθετον Διονύσου
Εὐῒα –ης (ἡ)
Εὐΐας –ου (ὁ)
Εὔϊδος –ου (ὁ)
Εὐΐερος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Μίσας 
µυστηριακῆς θεότητος Ἐλευσινιακῆς  
–Ἐπίθετον Διονύσου
Εὐϊλάσια –ης (ἡ)
Εὐϊλάσιος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν 
Εὔϊον –ίου (ἡ)
Εὔϊος –ου (ὁ) –Αὐλητής εἰς ἐκστρατείαν 
Μεγ. Ἀλεξάνδρου –Ταναγραῖος –Δούλος 
ἐν Δελφοῖς –Ἐπίθετον Διονύσου
Εὐΐππα –ης (ἡ)
Εὐΐππη –ης (ἡ) –(καλῶς ἱππεύουσα) 
–Θυγάτηρ Τυρίµµα –Ἐρωµένη Ὀδυσσέ-
ως –Μετά τήν µνηστηροφονία µέ Ὀδυσ-
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σέα γεννᾶ Εὐρύαλον –Δύο θυγατέρες 
Δαναοῦ –Θυγάτηρ Χείρωνος καί Μελα-
νίππης, ἡ καί Μελανίππη, µεταµορφω-
θεῖσα εἰς ἵππον –Θυγάτηρ Δαύνου πού 
µέ Διοµήδην (µετά τήν Αἰγιάλην) γεννᾶ 
Διοµήδην –Θυγάτηρ Λεύκωνος, σύζυγος 
Ἀνδρέως, µήτηρ Ἑτεοκλέους, Α-Θ-533Δ, 
Η-5-773Α, Η-7-1157Δ, Η-8-430Α, Η-14-762 
Δ, Η-17-954Α
Εὔϊππος καί Εὔθιππος –ου (ἐσφαλµέ-
νως) (ὁ) –(καλῶς ἱππεύων)
Εὔϊππος –ου (ὁ) –Υἱός Θεσπίου καί Εὐ-
ρυθέµιδος –Τρώς φονευθείς ὑπό Πα-
τρόκλου –Υἱός Μεγαρέως δι΄ὅν ἔγραψεν 
Δείναρχος –Ἄρχων, ἐσφαλµένως ὡς Εὔ-
θιππος, Ο.Ι.Π.417, Η-9-645Δ, Η-10-141Δ, 
Η-8-430Α 
Εὐΐστιος –ίου (ὁ)             
Εὐΐστωρ –ρος (ὁ) 
Εὔϊτος –ου (ὁ) –Σατράπης, Η-17-215Α 
Εὐκάδη –ης (ἡ)
Εὐκάδης –ου (ὁ)
Εὐκάδµη –ης (ἡ)
Εὐκαδµίδη –ης (ἡ)
Εὐκαδµίδης –ου (ὁ)
Εὔκαδµος –ου (ὁ) –Ἀγαλµατοποιός, Α-
Θ-533Δ
Εὐκαιρία –ης (ἡ) –Γλυπτικόν ἔργον Λυ-
σίππου ὡς καί τοῦ Καιροῦ εἰς ἄγνωστον 
θέσιν, Η-12-654Α
Εὔκαιρον ἤ Εὔκαιρος –ου (ἡ) –Θυγάτηρ 
Σωφίλου
Εὔκαιρος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος –Ταναγραῖ-
ος –Μαθητής Ἀριστοτέλους, Η-5-931Δ
Εὐκαλίς –ιδος; (ἡ)
Εὔκαλος –οιο (ἡ) –Ἐπίθετον Νυκτός
Εὐκαµίδα –δης (ἡ)
Εὐκαµίδας –αο (ὁ)
Εὐκαµπᾶς –ᾶ (ὁ) –Ἀθηναῖος
Εὐκαµπίδα –δης (ἡ)
Εὐκαµπίδας –αιο (ὁ) –Ἁρκάς –Πιστός 
ὁπαδός βασιλέως Φιλίππου, Η-10-623Α

Εὐκαρίµουσα –σης (ἡ)
Εὐκαρίµων –νος (ὁ) 
Εὐκαρπᾶ –ῆς (ἡ)
Εὐκαρπᾶς –ᾶ; (ὁ) –Ἀθηναῖος 
Εὐκάρπη –ης (ἡ)
Εὐκαρπία –ης (ἡ) –Μήτηρ σοφιστοῦ Μη_ 
τροφάνους –Μοῦσα Νεµέας καί Φλιοῦ-
ντος, ὡς καί Διόχαρις καί Εὐνίκη
Εὐκαρπιανή –ῆς (ἡ)
Εὐκαρπιανός –οῦ (ὁ)
Εὐκαρπίδα –ης (ἡ)
Εὐκαρπίδας –αο (ὁ)
Εὐκαρπίδη –ης (ἡ)
Εὐκαρπίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Εὐκαρπιανή –ῆς (ἡ)
Εὐκαρπιανός –οῦ (ὁ)
Εὐκάρπιος –ίου (ὁ) –Ἐπίσκοπος
Εὐκαρπίουσα –σης (ἡ)
Εὐκαρπίων –νος (ὁ)
Εὔκαρπος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος –Υἱός Φι-
λίνου ἔφηβος –Σύζυγος Δωρίδος  –Ἐπί-
θετον Διονύσου (Διός)
Εὔκαρπος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
–Ἐπίθετον Δήµητρος
Εὐκαρπώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Χαρισίου 
Ἀλωπεκῆθεν 
Εὐκάρτη –ης (ἡ)
Εὐκάρτης –ου (ὁ)
Εὐκατάλλακτη –ης (ἡ)
Εὐκατάλλακτος –ου (ὁ)
Εὐκελάδη –ης (ἡ) –Ὄνοµα Μούσης
Εὐκέλαδος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Εὐκέραος –ράοιο (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου –Ἐπίθετον Ζαγρέως –Ἐπίθετον Σε-
λήνης
Εὐκέραυνος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Εὔκερος –ου (ὁ)
Εὔκηρον –ου (ἡ)
Εὔκηρος –ου (ὁ)
Εὐκκόµιος –ίου (ὁ) 
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Εὐκλάδιος –ίου (ὁ)
Εὔκλαρος –ου (ὁ & ἡ)
Εὐκλέα –ης (ἡ)
Εὐκλέας –ου (ὁ) 
Εὐκλέγουσα –σης (ἡ)
Εὐκλέγων –ντος; (ὁ) 
Εὐκλέής –ους (ὁ & ἡ) –Συνώνυµον: Κο-
σµήτωρ –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ –Ἐπίθετον 
Ἥρας µέ συνώνυµον: Νύµφη
Εὔκλεια –ειας (ἡ) –Προσωποποίησις 
καί προστάτης εὐηµερίας καί αὐξήσεως 
–Γαµηλία θεά –Ὤρες –Ἐπίθετον Ἀρ-
τέµιδος –Ἑταίρα κοµψοτάτη, εἰς ἧν ἀνα-
φέρεται ὁ ρήτωρ καί σοφιστής Γοργίας 
–Ἀθηναία, Α-Θ-534Δ, Η-7-1151Α, 1237Α
Εὐκλείδα –δης (ἡ)
Εὐκλείδας καί Κυλείδας –αο (ὁ) –(ἔνδο-
ξος) –Ἑρµιονεύς καί ἄλλοι, Α-Θ-534Δ, 
Η-8-433Α, Η-7-244Α καί Δ
Εὐκλείδη –ης (ἡ)
Εὐκλείδης καί Εὐκλάδας –ου (ὁ) –Βα-
σιλεύς Σπάρτης –Υἱός Λεωνίδου –Μέγας 
γεωµέτρης –Μαθητής Σωκράτους, Με-
γαρεύς –Ἰδρυτής φιλοσοφικῆς σχολῆς 
–Κωµικός ποιητής  –Ἀλεξανδρινός
Εὐκλείδης καί Ἐοκλείδης καί Εὐλίδας 
–ου (ὁ) –Μαθηµατικός –Ἐφευρέτης –Ὁ 
Φειδίας τῆς Γεωµετρίας –Υἱός τυράν-
νου Ἱπποκράτου ἐκ Ζάγκλης Σικελίας, 
κτίσας µετά τοῦ Σίµου στήν Ἱµέραν 
–Τύραννος ἐν Ἀθήναις –Μάντις Φλιά-
σιος υἱός Κλεαγόρου –Φιλόσοφος –Υἱός 
Ἀµεινοκλέους –Ὀλυµπιονίκης εἰς δίαυ-
λον –Ὁ Μεγαρεύς ἤ Γελῶος Σωκρατικός 
φιλόσοφος, Α-Θ-535Α, Η-7-582Δ, 776Δ, 
Η-17-520Δ
Εὔκλεινος –ου (ὁ)
Εὔκλειος καί Εὐκλεῖος –ου (ὁ) –Μήν ἐν 
Κερκύρα –Πατρωνυµικόν Ἀσώπωνος 
Εὐκλείουσα –σης (ἡ)
Εὐκλεῖς –είος (ὁ) 
Εὐκλεΐσκος –ου (ὁ) 
Εὐκλείτη –ης (ἡ) 

Εὐκλείτης –ου (ὁ)
Εὐκλειτίδα –δης (ἡ)
Εὐκλειτίδας –αο (ὁ)
Εὐκλειτίδη –ης (ἡ)
Εὐκλειτίδης –ου (ὁ)
Εὔκλειτος –ου (ὁ) –Κῶος 
Εὐκλείων –νος; (ὁ) –Μεγαρεύς –Μαθη-
µατικός –Γλύπτης –Πλατωνικός φιλόσο-
φος
Εὐκλέουσα –σης (ἡ)
Εὐκλεύς –έως (ὁ) –Ὀλυµπιονίκης, Η-14-
291Α 
Εὐκλέων –ντος; (ὁ) –Πατήρ Εὐαγόρου
Εὔκληϊα –ης (ἡ)
Εὐκληῒδα –ης (ἡ)
Εὐκληΐδας –αο (ὁ) 
Εὔκληιος –ίου (ὁ)
Εὐκλῆς καί Θέρσιππος –ου (ὁ) –Ὁ ἀ-
ναγγείλας νίκην Μαραθῶνος –Υἱός Ἀ-
κουσιλάου, ἔγγονος Ροδίου Διαγόρου  –
Πατήρ Φείδιον(ου) –Ἀδελφός Φιλοδώρου 
ὀλυµπιονίκου ἐπίσης, υἱός Καλλιάνα-
κτος Ροδίου καί Καλλιπάτειρος, Η-9-46 
Α, 598Δ 
Εὐκλῆς καί Θέρσιππος –ου (ὁ) –Καλού-
µενος Θέρσιππος ὡς ἀναγγείλας Νίκην 
Μαραθῶνος –Ρόδιος Ὀλυµπιονίκης εἰς 
πυγµήν Εὐκλῆς καί Ἅδης καί Εὔφορος-
ου (ὁ) –Η-8-434Α,435Α 
Εὐκλῆς –έους (ὁ) –Στρατηγός Ἀθηναίων 
–Συρακούσιος –Πατήρ Εὐκλέους –Πατήρ 
Διονυσίου –Πολιτειογράφος –Ἔγγονος 
Διαγόρου, υἱός Καλλιπάτειρος καί Καλ-
λιάνακτος –Ἀνεψιός Καλλιπάτειρος –
Ρόδιος Ὀλυµπιονίκης εἰς πυγµήν –Υἱός 
Εὐθυκλέους ἐκ Κήδων 
Eὐκλήσια –ίης (ἡ)
Εὐκλήσιον –ίου (ἡ) 
Εὐκλήσιος –ίου (ὁ) 
Εὐκλήτα –ης (ἡ)
Εὐκλήτας –ου (ὁ)
Εὔκλητος –ου (ὁ) –Η-5-598Δ
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Εὔκλια –ης (ἡ)
Εὐκλίας –ίου (ὁ) 
Εὐκλίδα –δης (ἡ)
Εὐκλίδας –αο (ὁ) –Υἱός Θεοπόµπου, δα-
νειστής Ἀκραιφιέων –Υἱός Ἀµινάδαο
Εὐκλίδη –ης (ἡ)
Εὐκλίδης –ου (ὁ)
Εὐκλίνη –ης (ἡ) –Μέ Λάγορον γεννᾶ 
Καλλιπάτειραν, ὀλυµπιονίκην
Εὐκλίνης –ου (ὁ)
Εὐκλίππη –ης (ἡ)
Εὔκλιππος –ου (ὁ) 
Εὐκλίς –ίος; (ὁ)
Εὔκλος & Ἐµπυριβήτα & Μάντις –ως; (ὁ)
Εὔκλους –ου (ὁ) –Κύπριος χρησµολόγος 
“προφητεύσας” γέννησιν Ὁµήρου εἰς 
Κύπρον ἐκ Θεµιστοῦς, Α-Θ-89Α, Η-8-435 
Α, Η-9-531Δ, Η-11-771Α
Εὔκλουσα –σης (ἡ)
Εὐκλώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Δρῆ 
Εὔκλων –νος (ὁ)
Εὐκλώνη –ης (ἡ)
Εὐκλωνίς –ίδος (ἡ)
Εὐκλωνίδα –ης (ἡ)
Εὐκλωνίδας –αο (ὁ)
Εὐκλωνίδη –ης (ἡ)
Εὐκλωνίδης –ου (ὁ)
Εὐκλώτα –ης (ἡ)
Εὐκλώτας –ου (ὁ)
Εὔκναµη –ης (ἡ)
Εὔκναµος –ου (ὁ) –Ἀµφισσεύς 
Εὐκνήµις –ιδος (ἡ) –Συνώνυµον: Ἰτώνη  
–Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Εὔκνηµος –ου (ἡ & ὁ) –Γλυπτικόν ἔρ-
γον Ἁµαζῶνος Εὐκνήµου, τοῦ γλύπτου 
Στρογγυλίωνος, Η-17-323Α
Εὐκόλη –ης (ἡ) 
Εὐκολίνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης –Θυ-
γάτηρ Ἀριστογείτονος Ἀφιδναίου –Ἐπί-
θετον Εἰλειθυῒας

Εὐκολῖνος –ου (ὁ)
Εὐκόλιον –ίου (ἡ) 
Εὐκολίουσα –σης (ἡ)
Εὐκολίς –ιδος; (ἡ)
Εὐκολίων –νος (ὁ) –Ἀναγυράσιος –Υἱός 
Πυρράνδρου Ἀναγυράσιος
Εὔκολον –ου (ἡ) 
Εὔκολος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος –Ἐπώνυµον 
Ἑρµοῦ, Η-8-434Α
Εὔκολπος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Εὐκόλυµβος –ου (ὁ)
Εὐκοµίουσα –σης (ἡ)
Εὐκοµίων –νος (ὁ)
Εὔκοµος –ου (ὁ) 
Εὐκόρυφη –ης (ἡ)
Εὐκόρυφος –ου (ὁ)
Εὐκοσµίδα –δης (ἡ)
Εὐκοσµίδας –αο (ὁ)
Εὐκοσµίδη –ης (ἡ)
Εὐκοσµίδης –ου (ὁ)
Εὔκοσµος –ου (ὁ) –Υἱός Λυκούργου, Η-
12-634Δ 
Εὐκότα καί Εὐκόα –ης (ἡ)
Εὐκότας καί Εὐκόας –ου (ὁ)
Εὐκότη –ης (ἡ)
Εὐκότης –ου (ὁ)
Εὐκραή –ῆς (ἡ)
Ευκραής –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Εὔκραιρος –ου (ὁ & ἡ) –(ἔχων ὡραῖα κέ-
ρατα) –Ἐπίθετον Πανός
Εὐκρανίδα –δης (ἡ)
Εὐκρανίδας –αο (ὁ) 
Εὔκρανις –ιδος; (ὁ)
Εὐκράντη–ης (ἡ) –Νηρηΐς
Εὐκράντης –ου (ὁ)
Εὐκρασία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Εὐκρασίας –ίου (ὁ)
Εὐκρατέα –ης (ἡ) 
Εὐκρατέας –έου (ὁ)
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Εὐκράτεια –ης (ἡ) 
Εὐκράτεις –ειος (ὁ) 
Εὐκράτη καί Εὐάρνη καί Κραντώ καί 
Εὐκράντη –ης (ἡ) –Νηρηΐς
Εὐκράτης –ους (ὁ) –Ρήτωρ, Δηµαγωγός 
προσπαθών νά πολιτευθῆ µετά Περι-
κλήν, παρεγκωνίσθη ἀπό Κλέωνα –Ὁ 
Νικίου ἧτο ἀδελφός Ἀπολλωνίου, φι-
λόσοφος Ἑρµοκοπίδης –Ἱστοριογράφος 
ἄτεκνος, ὑπέργηρος πλούσιος –Γραµµα-
τικός –Κόρυδος –Στρατηγός Ἀθηναῖος 
–Υἱός Στρονβίχου Εὐωνυµεύς –Υἱός Εὐ-
κράτους Εὐωνυµεύς –Υἱός Νικηράτου, 
Κυδαντίδης –Λαµπτρεύς, Η-7-230Δ, 231Α
Εὐκράτια –ίης (ἡ)
Εὐκρατιανή –ῆς (ἡ) 
Εὐκρατιανός –οῦ (ὁ)
Εὐκρατίδα –ης (ἡ)
Εὐκρατίδας –αο ἤ Εὐκρατίδης –ου (ὁ)  
–(καλός ἡγεµών) –Μακεδονικῆς δυνα-
στείας Βασιλεῖς –Υἱός Εὐκράτου –Ἠγε-
µών  –Πιδάων, Ἐπικούρειος φιλόσοφος, 
Η-8-435Δ, 1111Δ, Η-12-92Δ, 303Α, Η-13-
246Α
Εὐκρατίδη –ης (ἡ)
Εὐκρατίδης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Βακτρια-
νῆς ἤ Βακτρίας
Εὐκρατίνη –ης (ἡ)
Εὐκρατῖνος –ου (ὁ) –Κύθνιος 
Εὐκράτιος –ίου (ὁ) 
Εὐκρατίουσα –σης (ἡ)
Εὐκράτις –ιδος (ἡ;)
Εὐκρατίων –νος (ὁ)
Εὔκρατος –ου (ὁ) 
Εὐκράτουσα –σης (ἡ)
Εὐκράτων –νος (ὁ)
Εὔκρητος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδί-
της
Εὐκρίνα –ης (ἡ)
Εὐκρίνας –ου (ὁ) 
Εὐκρίνη –ης (ἡ)

Εὐκρίνης –ους (ὁ) –Σπαρτιάτης 
Εὐκρίνητη –ης (ἡ)
Εὐκρίνητος –ου (ὁ) 
Εὐκρίνια –ίης (ἡ)
Εὐκρίνιος –ίου (ὁ) –Πατρωνυµικόν Μνη-
σικλέους Ὀρχοµενίου
Εὐκρίννει –ειος; (ὁ;) 
Εὐκρίτα –ης (ἡ) 
Εὐκρίτη –ης (ἡ)
Εὔκριτος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος –Δι΄ὅν Λυ-
σίας ἔγραψε, Η-9-548Δ
Εὐκταῖα –ης (ἡ) –Συνώνυµον: Ὠλεσίοι-
κος –Ἐπίθετον Ερινύος µέ συνώνυµον: 
Ὠλεσίοικος –Ἐπίθετον Θέµιδος Τιτανί-
δος
Εὐκταῖαι –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων
Εὐκταῖος –ου (ὁ) –Υἱός Εὐκταίου, Ξυπε-
ταιῶν –Υἱός Νικίου, Ξυπεταιῶν –Πατήρ 
Νικοδήµου, Ἀθηναῖος
Εὐκταιοτάτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ὑγιεί-
ας µέ συνώνυµον: Ἀειθαλής
Εὐκταιότατος –ου (ὁ)
Εὔκτακτος –ου (ὁ & ἡ) 
Εὐκτᾶς –ᾶ (ὁ)
Εὐκτέανος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµητρος
Εὐκτείδη –ης (ἡ)
Εὐκτείδης –ου (ὁ)
Εὐκτειµονεία –ης (ἡ) 
Εὐκτειµόνειος –είου (ὁ)
Εὐκτείµουν –νειος (ὁ) 
Εὐκτείµουσα –σης (ἡ)
Εὐκτείµων –νος (ὁ)
Εὐκτέµον –ονος (ὁ) –Μαραθωνοµάχος
Εὔκτη –ης (ἡ) 
Εὐκτηµονίδη –ης (ἡ)
Εὐκτηµονίδης –ου (ὁ) 
Εὐκτήµουσα –σης (ἡ)
Εὐκτήµων –νος (ὁ) –(Ἀρχοντικός) –Ἄρ-
χων –Ρήτωρ –Στρατηγός –Ἀθηναῖος Ἁ-
λαιεύς, υἱός Εὐθύµονος –Σύζυγος Νείκης 
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–Μετεωρολόγος, ἀστρονόµος καί γεω-
γράφος, συνεργάτης Μέτωνος –Ἐλευσί-
νιος –Κηφισιεύς –Υἱός Αἰσίωνος Κόπρει_ 
ος –Υἱός Εὐβουλίδου ἐξ Οἴου –Σκαµ-
βωνίδης, Α-Θ-536Α, Η-5-772Α, Η-8-436Α, 
Η-9-47Δ, Η-13-468Α 
Εὐκτήτη –ης (ἡ)
Εὔκτητος –ου (ὁ)
Εὐκτία –ης (ἡ)
Εὐκτίας –ίου (ὁ)
Εὐκτιµένη –ης (ἡ)
Εὐκτιµένης –ους (ὁ) –Πατήρ Τιµίδος ἤ 
Τειµίδος
Εὐκτίµενος –ου (ὁ) –Υἱός Εὐκτιµένου
Εὐκτίτη –ης (ἡ)
Εὐκτίτης –ου (ὁ)
Εὖκτος –ου (ὁ)
Εὔκτωρ –ρος (ὁ)
Εὔκυκλος –οιο (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἴριδος 
–Ἐπίθετον Σελήνης
Εὔκωµος –ου (ὁ) 
Εὔλαα –ης (ἡ)
Εὐλάβεια –ης (ἡ) –Θεότης προσωποποί-
ησις εὐλαβείας
Εὐλάβης –ητος (ὁ) 
Εὐλαβία –ης (ἡ) 
Εὐλάδη –ης (ἡ)
Εὐλάδης –ου (ὁ) 
Εὐλαῖα –ης (ἡ)
Εὐλαῒδα –ης (ἡ)
Εὐλαΐδας –αο (ὁ)
Εὐλαῒδη –ης (ἡ)
Εὐλαΐδης –ου (ὁ)
Εὔλαιος καί Εὐλαῖος –ου (ὁ)  –Πατήρ Ἀ-
γραίου ἤ Ἀγρέως –Εὐνοῦχος Θησαυρο-
φύλαξ Περσέως, Η-16-487Α
Εὐλαῖος –ου (ὁ) –Ποταµός –Ἔφηβος Δερ-
ριόπου
Εὐλαλία –ης (ἡ) –Α-Θ-537Α
Εὐλαλιανή –ῆς (ἡ)

Εὐλαλιανός –οῦ (ὁ) –Πατριάρχης Ἀντιο-
χείας 331 µ.Χ.
Εὐλάλιος –ίου καί Εὐλάµπιος –ίου (ὁ)-
Ἀθηναϊκῆς σχολῆς φιλόσοφος, καταφυ-
γών εἰς Περσίαν µετά τό διάταγµα τοῦ 
Ἰουστινιανοῦ
Εὐλαµπία –ης (ἡ) –(ἀκτινοβολοῦσα) 
Εὐλαµπίδη –ης (ἡ)
Εὐλαµπίδης –ου (ὁ)
Εὐλάµπιος ἤ Εὐλάλιος –ίου (ὁ) –(καλλί-
φωνος, γλυκοµίλητος) –Βυζαντινός ζω-
γράφος), Α-Θ-537Α
Εὐλάµπιος –ίου (ὁ) –(ἀκτινοβόλος) –
Μάρτυς –Χριστιανός –Ἅγιος, Η-8-437Α
Εὔλαλος –ου (ὁ)
Εὐλάµουσα –σης (ἡ)
Εὐλάµων καί Εύγάµµων –νος (ὁ) –Συγ-
γραφεύς “Τηλεγόνειας” συνεχείας τῆς 
“Ὀδυσσείας”, ἐνῶ “Τηλεγόνια” ἦτο ἔρ-
γον Σοφοκλέους Η-8-25Α
Εὐλάνδρα –ης (ἡ)
Εὔλανδρος –ου (ὁ) –Μακεδονικόν
Εὔλαος –ου (ὁ)
Εὐλάχουσα –σης (ἡ)
Εὐλάχων –νος (ὁ)
Εὔλεκτρος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδί-
της
Εὐλεχής –οῦς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Εὔλιβα –ης (ἡ)
Εὐλίδα –ης (ἡ)
Εὐλίδας –αο (ὁ) –Ὁ Εὐκλείδης 
Εὐλίδας καί Ἐοκλείδης καί Εὐκλείδης 
–ου (ὁ)
Εὐλιµένη –ης (ἡ)  –Νηρηΐς  –Θυγάτηρ  
Κύδωνος Βασιλέως Κρήτης, θυσιασθεῖ-
σα ὡς παρθένος (καίτοι ἔγκυος) κατό-
πιν χρησµοῦ διά τους ἥρωας τῆς χώρας, 
Α-Θ-537Α, Η-8-437Δ
Εὐλιµένης –ου (ὁ)
Εὐλίµενος –ου (ὁ)
Εὔλινος –ου (ἡ)  –Ἐπίθετον Εἰλειθυίας
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Εὐλίστη –ης (ἡ)
Εὔλιστος –ου (ὁ)
Εὐλκώτα –ης (ἡ)
Εὐλκώτας –αο (ὁ)
Εὐλογία –ης (ἡ) –Θεά
Εὐλογία –ης (ἡ) –Ἡ Παλαιολογίνα χρι-
στιανικόν
Εὐλόγιος –ίου (ὁ) –(εὔγλωττος) –Φιλόσο-
φος –Συγγραφεύς –Σχολαστικός, γραµ-
µατικός –Χριστιανικόν –Ἅγιος –Βυζαντι-
νός γραµµατικός, Α-Θ-538Δ
Εὐλόγιστος –ου (ὁ)
Εὔλογος –ου (ὁ) –Πατήρ Κραττίδης
Εὐλόχεια –ης (ἡ)
Εὔλοχος –οιο (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέ-
µιδος  –Ἐπίθετον Εἰλειθυίας –Ἐπίθετον 
Ἴριδος µέ συνώνυµον: Νύµφη –Ἐπίθε-
τον Ἀφροδίτης
Εὐόλπα –ης (ἡ)
Εὐόλπας –αιο (ὁ)
Εὔλυκη –ης (ἡ)
Εὔλυκος –ου (ὁ)
Εὔλυπος –ου (ὁ)
Εὐλύρα –ης (ἡ)
Εὐλύρας –α (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
Εὔλυροι –ων (οἱ) –(αἱ ἔχουσαι καλάς 
λύρας )  –Ἐπίθετον Μουσῶν 
Εὐλύσης –ου (ὁ) –Ἐπίσκοπος
Εὐλύτη –ης (ἡ)
Εὐλίτης –ου (ὁ)
Εὐλυτίδη –ης (ἡ)
Εὐλυτίδης –ου (ὁ) –Πατήρ Φιλοξένου
Εὔλυτος –ου (ὁ) 
Εὐλωῒουσα –σης (ἡ)
Εὐλωΐων –νος (ὁ)
Εὐλωπλώϊον –ίου (ἡ)
Εὐµᾶ –ῆς (ἡ)
Εὐµαγόρα –ης (ἡ)
Εὐµαγόρας –ου (ὁ) 
Εὐµάδια –ης (ἡ)

Εὐµάδιος –ίου (ὁ) –Α-Θ-538Α 
Εὐµάθεια –ης (ἡ)
Εὐµάθη –ης (ἡ)
Εὐµάθης –ους; (ὁ) –Ἀναφέρεται Ἐπιγέ-
νης. Ἐπί τῆς δίκης του (ἔγραψεν) –Τύ-
ραννος ἤ µέτοικος Ἀθηνῶν
Εὐµαθίδα –ης (ἡ)
Εὐµαθίδας –αο (ὁ)
Εὐµαθίη –ης (ἡ) 
Εὐµαθίης –ίου (ὁ) 
Εὐµαθίς –ιδος (ἡ) 
Εὐµάθιος –ίου ἤ Φιλοκάλλης (ὁ) –Συγ-
γραφεύς –Μοναχός –καί Χριστιανικόν 
–Βυζαντινός µηχανικός
Εὐµαθίουσα –σης (ἡ)
Εὐµαθίων –νος (ὁ) 
Εὔµαια –ης (ἡ)
Εὐµαῒδα –δης (ἡ)
Εὐµαΐδας –αο (ὁ)
Εὔµαιος –ου (ὁ) –Χοιροβοσκός Ὀδυσσέ-
ως, υἱός Κτησίου καί Φοινίσσης, ἔγγονος 
Ὀρµένου, ὁ φονεύσας µνηστῆρα Πόλυ-
βον, Α-Θ-538Δ, Ο.Ο.Ξ.360, 440, Ο307, Π57 
6Φ234, Η-14-882Α, Η-15-38ΔΗ-17-677Α 
Εὐµαµία –ης (ἡ) 
Εὐµαµίας –ίου (ὁ)
Εὐµάνη –ης (ἡ)
Εὐµάνης –ους (ὁ) 
Εὐµάντις –ιδος (ὁ) –Πατήρ Θεόκλου 
µάντιδος γένους Ἰαµιδῶν, Η-9-547Δ
Εὔµαος –ου (ὁ) 
Εὐµάρα –ης (ἡ)
Εὐµάρας –ου (ὁ) –Συβαρίτης –Ἀθηναῖ-
ος –Ζωγράφος
Εὐµαρείδα –ης (ἡ) 
Εὐµαρείδας –αο (ὁ)
Εὐµαρείδη –ης (ἡ)
Εὐµαρείδης –ου (ὁ) –Πατήρ Στρέβιος 
Εὐµάρεις –ειος (ὁ)
Εὐµάρη –ης (ἡ)
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Εὔµαρης –ητος καί Εὐµάρης –ους (ὁ) 
–Α-Θ-538Δ, 539Α, Η-7-942Α, Η-8-78Α,
Εὐµάρης –ου (ὁ) –Ζωγράφος, Α-Θ-538Δ, 
539Α
Εὐµαρής –οῦς (ὁ) –Ἐπίθετον Χρόνου 
–Μαθητής Σωκράτους φιλόσοφος Φλιά-
σιος
Εὐµαρίδα –ης (ἡ)
Εὐµαρίδας –αο (ὁ) –Θηβαῖος Βοιωτάρ-
χης 
Εὐµαρίδη –ης (ἡ)
Εὐµαρίδης –ου (ὁ)
Εὐµάριος καί Ὀµαγύριος καί Ὁµογύ-
ριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Εὐµαρίουσα –σης (ἡ)
Εὐµαρίχα –ης (ἡ)
Εὐµάριχος –ου (ὁ) –Ἑρµιονεύς 
Εὐµαρίων –νος (ὁ) –Ἐν Σικυώνι ταυτί-
ζετο µετά Τελεσφόρου,Η-17-617Α
Εὔµαρος –ου (ὁ) –Ζωγράφος Ἀθηνῶν 
Εὐµάρος –ους (ὁ) –Ζωγράφος, οὕτινος 
τήν τεχνικήν, τελειοποίησεν ὁ ζωγράφος 
Κίµων Η-10-718Α         
Εὐµάρουσα –σης (ἡ)
Εὐµάρων –νος (ὁ) –Ἐκ Θήβας ἔφηβος, 
ἀδελφός καί υἱός Νικοστράτου, πατήρ 
Κλέωνος 
Εὐµᾶς –ᾶ καί –αδος; (ὁ) 
Εὐµάστα –ης (ἡ)
Εὐµάστας –αντος (ὁ) 
Εὐµάχη –ης (ἡ) –Γυνή ἐκ Ποµπηΐας 
Eὐµαχία –ης (ἡ) –Γυνή ἐκ Ποµπηΐας 
Εὐµαχιανή –ῆς (ἡ) 
Εὐµαχιανός –οῦ (ὁ)
Εὐµαχίδα –δης (ἡ)
Εὐµαχίδας –αο (ὁ)
Εὐµαχίδη –ης (ἡ)
Εὐµαχίδης –ου (ὁ) –Αἰγινήτης
Εὐµαχίουσα –σης (ἡ)
Εὐµαχίων –νος (ὁ)

Εὔµαχος –ου (ὁ) –Στρατηγός –Συγ-
γραφεύς –Ἀθηναῖος –Κορίνθιος –Υἱός 
Χρύσιδος ἤ Χρυσίος –Ναύαρχος Ρόδιος 
κατανικήσας τόν Ἀννίβαν –Κορκυραῖος 
–Νεαπολίτης ἱστορικός, Α-Θ-539Α
Εὐµέδες –ου; (ὁ) –Εἰς ἐπιγραφήν 
Εὐµέδουσα –ης (ἡ)
Εὐµέδων –ντος (ὁ) –Πατήρ Ἀγελάου 
–Ἀθηναῖος –Σικελιώτης
Εὐµεία –ης (ἡ)
Εὐµείδη –ης (ἡ) –Θεσπιάς –Νηρηΐς
Ευµείδης –ου (ὁ)
Εὐµειθίδα –ης (ἡ)
Εὐµειθίδας –αιο (ὁ)
Εὐµειλία –ίης (ἡ)
Εὐµειλίδα –ης (ἡ)
Εὐµειλίδας –αιο (ὁ) –Ὀρχοµένιος 
Εὐµείλιος –ίου (ὁ)
Εὐµειλίς –ιδος (ἡ) 
Εὔµειλος καί Εὔµηλος –ου (ὁ) –Πατήρ 
Πραξιτέλους –Πατήρ Ἀνθείου –Ὀρχοµέ-
νιος, Η-12-280Α
Εὔµειος –ου (ὁ) 
Εὐµέλη –ης (ἡ) 
Εὐµέλης –ου (ὁ)
Εὐµελία –ης (ἡ) 
Εὐµέλισσα –ης (ἡ)
Εὐµέλπης –ους (ὁ) –Σάτυρος 
Εὐµένεια –ης (ἡ) 
Εὐµένεις –ειος (ὁ) –Πατήρ ὀλουµπίχιος
Εὐµενέουσα –σης (ἡ)
Εὐµενέων –οντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Εὐµένης –ους (ὁ) –Καρδιανός συγγρα-
φεύς, γραµµατεύς Μεγ. Ἀλεξάνδρου  
–Υἱός Ζωπύρου, Λυσιµαχεύς 
Εὐµένης –ους (ὁ)  –(ἀνδρειότατος) –Βα-
σιλεύς –Στρατηγός (ὁ Καρδιανός ἧτο 
στρατηγός Μεγ. Ἀλεξάνδρου) –Πα-
τήρ Λέοντος –Ὁ Εὐµένης Β’, ἧτο υἱός 
Ἀττάλου –Ἀδελφός Ἀτάλου, κτίστης Εὐ-
µενείας –Ἀθηναῖος στρατηγός Μεγά-
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λου Ἀλεξάνδρου –Σύζυγος Βαρσίνης 
–Ὁ Ἄτταλος Β’ (Φιλάδελφος), ἀδελφός 
Εὐµένους –Ἀναγυράσιος, Α-Θ-539Α καί 
Δ, Η-8-92Α, Η-9-704Δ, Η-18-123Δ
Εὐµενής –εος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ 
µέ συνώνυµον: Παιών –Ἐπίθετον Σαρά-
πιδος µέ συνώνυµον: Σωτήρ 
Εὐµένια –ίης (ἡ)
Εὐµενιανή –ῆς (ἡ) 
Εὐµενιανός –οῦ (ὁ) 
Εὐµενίδα –ης (ἡ)
Ευµενίδαι –ων (αἱ) = Συνώνυµον: Ἐρινύ-
αι καί Σεµναί = Πηγή Προστασίας καί 
γονιµότητος
Εὐµενίδας –αο (ὁ)
Εὐµενίδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Εὐµενίδη –ης (ἡ)
Εὐµενίδης –ου (ὁ) –Πατήρ Οἰνοχίδου 
Εὐµενίδης –Σικελιώτης Α-θ-540Α
Εὐµενιδότα –ης (ἡ) 
Εὐµενίδοτος –ου (ὁ)
Εὐµένιος –ίου (ὁ) –(σταθερός, καλόβου-
λος)  –καί Χριστανικόν –Ἅγιος –Διδάσκα-
λος Ρητορικῆς –Ἀθηναῖος –Ρήτωρ –Συµ-
φοιτητής Ἰουλιανοῦ φιλοσόφου ἀποκα_ 

καλουµένου καί Παραβάτου, Α-Θ-5 40Δ, 
541Α 
Εὐµενίς –ίδος –δαι καί Ἐρινύς καί Σε-
µνή, (αἱ) –(Γαλακτώ, Μέγαιρα, Τισιφό-
νη) –Τίς ἐξευµένησε ἡ Ἀθηνᾶ σέ ἀγαθο-
εργές θεότητες, Η-17-21Α 
Εὐµένουθις καί Μένουθις –ιος (ὁ)  –Αἰ-
γυπτιακόν
Εὐµένουσα –σης (ἡ)
Εὐµένων –νος; (ὁ)
Εὔµερος –ου (ὁ)
Εύµέτις –ιδος ή Κλεοβουλίνη (ἡ)
Εὐµήδη –ης (ἡ) –Θεσπιάς πού γεννᾶ µέ 
Ηρακλήν
Εὐµήδης –ου (ὁ) –Ποιητής τῆς Κωµωδίας 
Εὐµήδης –ου (ὁ) –Υἱός Μέλαντος –Αἰτω-
λός –Κῆρυξ –Ἱερεύς –Πατήρ Ἀκαλλαρί-

δος –Ξυπεταιῶν, Ο.Κ.314,412
Εὐµηδίδα –ης (ἡ)
Εὐµηδίδας –αο (ὁ)
Εὐµηδίουσα –ης (ἡ)
Εὐµηδίων –νος (ὁ)
Εὐµηθίδη –ης (ἡ)
Εὐµηθίδης –ου (ὁ) 
Εὐµήκειον –είου (ἡ) –Σύζυγος Πειέριος 
ἤ Πειέριδος 
Εὐµήκιος –ίου (ὁ) 
Εὐµήλα καί Λοκρίς –ιδος (ἡ) 
Εὐµήλεια –ης (ἡ)
Εὐµήλειος –είου (ὁ)
Εὐµηλιάδη –ης (ἡ)
Εὐµηλιάδης –ου ; (ὁ) 
Εὐµηλίδα –ης (ἠ)
Εὐµηλίδας –αο (ὁ)
Εὐµηλίδη –ης (ἡ)
Εὐµηλίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος –Ἀρκάς
Εὐµηλιοδώρα –ης (ἡ) 
Εὐµηλιόδωρος –ου (ὁ) 
Εὐµηλίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐµήλου, 
ἡ Παρθενόπη
Εὔµηλος –ου (ὁ) –(κύριος προβάτων, 
πλουσιότατος) –Κορίνθιος ποιητής ἐπι-
κός υἱός Ἀµφιλύτου –Πατήρ Βύσσης µε-
ταµορφωθείσης ὑπό Ἑρµοῦ εἰς Βύζαν 
(Γλαύκαν) ἤ Νυκτοκόρακαν –Υἱός Ἀδ-
µήτου καί Ἀλκύστιδος, ἠγεµών Θεσσα-
λῶν –Υἱός Μέροπος –Πατήρ Βότρου –Κυ-
κλικός ποιητής –Ἱατρός –Ζωγράφος 
–Ἱστοριογράφος –Ἱστορικός –Περιπατη-
τικός φιλόσοφος –Ὁ Ἡλεῖος Μουσικός 
–Ὁ υἱός Ἀµφιλύτου ἐπικός ποιητής –Ζω-
γράφος –Διάσηµος διά τήν ἱπποσύνην 
του εἰς Τρωϊκόν Πόλεµον –Στρατηγός 
Μεγ. Ἀλεξάνδρου, Α-Θ-541Α, Η-8-137Α, 
446Α,464, Η-9-1135Α, Η-11-240Δ, Η-15-
704Δ, Η-17-139Α, 717Δ, Ο.Β.714, Ο.Ι.Ψ. 
288, Ο.Ο.Δ.798 
Εὐµήνιον –ίου (ἡ) 
Εὐµήνιος –ίου (ὁ)
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Εὔµηνος –ου (ὁ) –Νοµισµατογλύφος, 
A-U-541A, H-8-446A 
Εὐµήστωρ –ρος (ὁ) 
Εὐµητίουσα –σης (ἡ)
Εὐµήτις καί Εὐµῆτις –ιδος (ὁ) –Υἱός Λυ-
κάονος, κεραυνοβοληθείς ὑπό Διός
Εὔµητις –ιδος καί Μῆτα –ιδος (ἡ) –(σο-
φία, εὐφυϊα) –Μήτηρ Μαίωνος –Μήτηρ 
Ὀµήρου –Θυγάτηρ Πινδάρου, Η-15-903Α 
Εὐµητίς –ιδος (ἡ) 
Εὐµητίων –νος (ὁ)
Εὔµητος –ου (ὁ) 
Εὐµήτωρ –ρος (ὁ) –Ἐπώνυµον Ἀντιόχου 
καί Σελεύκου, Η-7-240Δ 
Εὐµήχα –ης (ἡ)
Εὔµηχος –ου (ὁ) 
Εὔµια –ης (ἡ)
Εὐµίδη –ης (ἡ) –Θεσπιάς πού µέ Ἡρα-
κλήν γεννᾶ Κρέοντα 
Εὐµίδης –ους (ὁ)
Εὔµιλα –ης (ἡ)
Εὔµιλος –ου (ὁ) 
Εὔµιος –ίου (ὁ) 
Εὐµάντη –ης (ἡ)
Εὐµάντις –ιδος (ὁ)
Εὔµναση –ης (ἡ) –Εἰς ἐπίγραµµα
Εὐµνάστα –ης (ἡ) 
Εὐµνάστας –ου (ὁ)
Εὐµναστίδα –δης (ἡ)
Εὐµναστίδας –αο (ὁ) 
Εὔµναστος –ου καί Εὔµνηστος –ου (ὁ)  
–Πατήρ Μάγω(ως), Α-Θ-541Α, Η-8-446Α 
Εὐµνήµουσα –σης (ἡ)
Εὐµνήµων –νος (ὁ)
Εὔµνηστος –ου (ὁ) 
Εὐµοιρέα –ης (ἡ)
Εὐµοιρέας –έου (ὁ) 
Εὐµοίρη –ης (ἡ)
Εὔµοιροι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μοιρῶν

Εὔµοιρος –ου (ὁ) –Ὁ Πάριος Πυθαγορι-
κός φιλόσοφος, Η-16-499Α 
Εὐµόλπη –ης καί Εὔµολπη (ἡ) –(καλλί-
φωνος) –Θυγάτηρ Νηρέως καί Δωρίδος 
–Προσωποποίησις φλοίσβου 
Εὐµολπία –ης (ἡ) –Ἐπικόν ποίηµα Μου-
σαίου µέ υἱόν του, Εὔµολπον 
Εὐµολπιάς –αδος (ἡ) –Ἡ Φιλιππούπολις
Εὐµολπίδαι (οἱ) –Γένος ἐπίσηµον δηµο-
κρατικῶν 
Εὐµολπίδα –ης (ἡ)
Εὐµολπίδας –αο (ὁ) –Στρατηγός 
Εὐµολπίδη –ης (ἡ)
Εὐµολπίδης –ου (ὁ) –Θηβαῖος δηµοκρα-
τικός, Α-Θ-541Α
Εὐµόλπιος –ίου (ὁ) –Ἐπίσκοπος
Εὔµολπος –ου (ὁ) –(γλυκόφωνος, µουσι-
κός) –Θρᾶξ –Υἱός Ποσειδῶνος καί Χιό-
νης, θυγατρός Βορέου –Πατήρ Ἰσµάρου 
–Υἱός Φιλάµµονος –Ρήτωρ, διδάσκαλος 
Ἡρακλέους εἰς µουσικήν –Ἀοιδός –Πα-
τήρ Μουσαίου –Πατήρ Ἀβασκάντου 
–Μέ Πάνδροσον γεννᾶ Κήρυκον –Υἱός 
Μουσαίου (ποιητοῦ) καί Δηϊόπης, ἰδρυ-
τής Ἐλευσινίων –Ἀλεξανδρινός γραµµα-
τικός –Ὁ Ἀθηναίος Ἐλευσίνιος, υἱός 
Μουσαίου ποιητοῦ, ἐποποιός –Ἐπίθετον 
Ἀπόλλωνος µέ συνώνυµον: Ἄναξ –Προ-
οµηρικός ποιητής, Α-Θ-541Δ, Η-8-206Δ, 
Η-9-334Α, 700Δ, 873Α, Η-10-685Α, Η-11-
240Δ, Η-15-542Δ, Η-18-41Α, 640Α
Εὔµολπος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος Ἐλευσί-
νιος, υἱός ποιητοῦ Μουσαίου, ἐποποιός 
–Γραµµατικός ὁ Ἀλεξανδρινός –Υἱός Δηϊ-
όπης (θυγατρός Τριπτολέµου) καί Ὠνα-
σαίου –Υἱός Ἱπποκράτους
Εὐµορφία –ης ἤ Μόρφω (ἡ) –(ὡραία, χα-
ριτωµένη)
Εὐµορφιανή –ῆς (ἡ) 
Εὐµορφιανός –οῦ (ὁ)
Εὔµορφος –ου (ὁ) 
Εὔµουσος –ου (ὁ)
Εὔµυθις –ιος; (ὁ)
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Εὔµυθος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Καλλιό-
πης ἤ Καλλιοπείης
Εὔµυρη –ης (ἡ)
Εὔµυρος –ου (ὁ)
Εὐµωλίουσα –σης (ἡ)
Εὐµωλίων –νος (ὁ)
Εὐναῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –
Ἐπίθετον Ἥρας µέ συνώνυµον: Τελεία
Εὐναίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Εὐναῖος –ου (ὁ) –Ποταµός –Υἱός Κλυτί-
ου, Κῶος 
Εὐνάν –ᾶνος (ὁ) 
Εὐνάπη –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιστολήν Ἀλκίφρο-
νος 
Εὐνάπιον –ίου (ἡ) 
Εὐνάπιος –ίου (ὁ) –Σαρδιανός συγγρα-
φεύς, οὖ “βίοι σοφιστῶν” διεσώθησαν. 
Μαθητής Χρυσανθίου καί Προαιρεσίου 
–Λυδός πρεσβευτής –Μέ ἱεράρχην Εὐ-
σέβιον διδάσκαλοι Ἰαµβλίχου –Ἱστορι-
κός σύγχρονος Ἰουλιανοῦ –Σοφός, Α-Θ-
541Δ, Η-7-670Δ, 1059Α, Η-9-753Δ, Η-14 
-379Α 
Εὐνάτωρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Εὔνεα –ης (ἡ)
Εὐνέης καί Εὐνεύς καί Εὔνεος –ου (ὁ) 
–Υἱός Ἰάσωνος καί βασιλίσσης Ὑψιπύ-
λης, ἀδελφός Θόαντος, Η-9-775Δ,
Εὐνειβιύος καί Εὐνσιβιύος; –ου (ὁ & ἡ)
Εὐνείκα –ης (ἡ) –Σαλαµινία µαθήτρια 
Σαπφοῦς, µέ συµµαθήτριες Ἀναγόρα 
Μιλησία καί Γογγύλα Κολοφωνία
Εὐνείκη –ης καί Εὐνίκη καί Γλύκη (ἡ)  
–Νηρηΐς –Νύµφη –Συνοδός Θησέως εἰς 
ἐξόντωσιν Μινωταύρου 
Εὔνεικος καί Εὔνικος ου (ὁ) –Ποιητής 
Ἀρχαίας κωµωδίας 
Εὐνέµεια –ης (ἡ)
Εὐνέµης –ου (ὁ)
Εὔνεος –ου (ὁ) –Υἱός Ἰάσονος καί Ὑψιπύ-
λης, θυγατρός Θόαντος, ἀδελφός Νευ-
ροφόνου

Εὐνέτη –ης (ἡ)
Εὔνέτης –ου (ὁ)
Εὐνέτις –ιδος (ἡ) –(ἡ χρησιµεύουσα ὡς 
ἄγκυρα) –Ἐπίθετον Ἠοῦς –Ἐπίθετον 
Ἥρας –Ἐπίθετον Λητοῦς –Ἐπίθετον 
Μνηµοσύνης –Ἐπίθετον Σελήνης
Εὐνεύς καί Εὔνηος –ου (ὁ) –Ο.Ι.Ψ.747, 
Η;-468 
Εὔνεως καί Εὔνηος –ου ἤ Εὐνεύς ἤ Εὔ-
νεος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος –Υἱός Ἰάσονος 
καί Ὑψιπύλης, Η-9-775Δ, Η-18-103Δ 
Εὔνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Κύπρου, σύζυ-
γος Τεύκρου
Εὔνηνος –ου (ὁ)
Εὔνηος καί Εὔνεος –ου (ὁ) –Ἀδελφός 
Νευροφόνου, υἱός Υψιπύλης
Εὐνία –ης (ἡ)
Εὐνίας –ου (ὁ) 
Εὐνίη –ης (ἡ) 
Εὐνίκα –ης (ἡ) –Ἑταίρα, Η-9-549Δ 
Εὐνίκη καί Εὐνείκη καί Ροδόπηχυς –
υος (ἡ)  –(περιφανής νικήτρια) –(Εὐνίκη, 
Μαλίς, Νυχεία καί Ἐφυδατία ἦσαν αἱ 
ἁρπάσασαι τόν Ὕλαν. Εἰς τό βάθος τῆς 
πηγῆς τόν παρέσυρεν ἡ Κυπρίς (Ἀφρο-
δίτη) –Μήτηρ Τιµοθέου, µαθητοῦ Παύ-
λου –Νηρηῒς –Νύµφη –Μοῦσα Νεµέας 
καί Φλιοῦντος, ὡς ἡ Διόχαρις καί ἡ Εὐ-
καρπία, πρός Τιµόθεον Β’ 5, Α-Θ-542Δ, 
Η-8-448Α
Εὐνικιανή –ῆς (ἡ) –καί Χριστιανικόν 
Εὐνικιανός –οῦ (ὁ) –Χριστιανικόν, Α-Θ-
542Δ
Εὐνικίδα –δης (ἡ)
Εὐνικίδας –αιο (ὁ) 
Εὐνικίδη –ης (ἡ)
Εὐνικίδης –ου (ὁ) 
Εὐνικίς –ιδος; (ἡ)
Εὔνικος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος –Θηβαῖος –
Μακεδών –Πατήρ Καλλικράτου –Πατήρ 
Στρατίου –Ἀγαλµατοποιός –Τορευτής 
Μιτυληναῖος –Μέ ἑταίραν τήν Ἄντειαν 
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ὡς καί ὁ Φιλύλλιος –Χολαργεύς, Α-Θ-
542Δ 
Εὐνίουσα –σης (ἡ)
Εὖνις –ιδος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἥρας 
Εὐνίσκη –ης (ἡ)
Εὐνίσκος –ου (ὁ) 
Εὐνίων –νος (ὁ)
Εὐνόα –ης (ἡ)
Εὐνοεστάτη –ης (ἡ) –Συνώνυµον: Γλαυ-
κῶπις –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Εὐνοέστατος –ου (ὁ)
Εὐνόη καί Εὐνόα –ης (ἡ) –Νύµφη µήτηρ 
Ἀσίου, πού µέ Δήµαντα γεννᾶ Ἄσιον 
–Μήτηρ Ἐκάβης –Βασίλισσα Μαυριτα-
νίας –Δούλη  –Ἄλλαι, Η-9-549Α 
Εὔνοια –ης (ἡ) –Ὄνοµα πλοίου –Γυναι-
κός ὄνοµα –Θυγάτηρ Εὐφροσύνης
Εὐνόϊα –ης (ἡ)
Εὔνοια –ης (ἡ)
Εὐνοῒδα –ης (ἡ)
Εὐνοΐδας –αο (ὁ) 
Εὐνοῒδη –ης (ἡ)
Εὐνοῒδης –ου (ὁ)
Εὐνοϊκή –ῆς (ἡ)
Εὐνοϊκός –οῦ (ὁ) –Χριστιανικόν
Εὐνόϊος –ου (ὁ) –Μοναχός –Ρήτωρ 
Εὔνοιος –ου (ὁ) 
Εὐνοΐς –ιδος (ἡ)
Εὐνόκια –ίης (ἡ)
Εὐνόκιος –ίου (ὁ) 
Εὐνόκλεια –ης (ἡ)
Εὐνοκλῆς –έους (ὁ) –Σπαρτιάτης γνω-
στός διά φιλοφροσύνην
Εὐνόµα –ης (ἡ) –Ἐκ Χαιρωνείας
Εὐνόµειος –ου (ὁ)
Εὐνοµία –ης (ἡ) –(Δίκαιη ὁδηγός ἀγα-
θῶν) –Γυναικός ὄνοµα –Θυγάτηρ Θέ-
µιδος καί Διός –Μία τῶν Ὡρῶν Δίκης καί 
Εἰρήνης, προσωποποίησις αὐξήσεως καί 
προστάτις εὐηµερίας. Προσωποποίησις 

καλῆς ρυθµίσεως νόµων –Θυγάτηρ Θέ- 
τιδος –Ἐπιγραφή ποιήµατος Τυρταίου, 
Η-7-1148Δ, Η-8-448Δ 
Εὐνοµιανή –ῆς (ἡ)
Εὐνοµιανός –οῦ (ὁ) –Αἰρεσιάρχης καί 
ἄλλοι 
Εὐνοµίδα –ης (ἡ)
Εὐνοµίδας –αο (ὁ)
Εὐνοµίδη –ης (ἡ) 
Εὐνοµίδης –ου (ὁ) –Ἀµοργῖνος, Η-18-385Δ
Εὐνόµιος –ίου (ὁ) –Ἐπίσκοπος –Υἱός 
Πρυτάνιδος –Αἰρετικός µαθητής Ἀετίου 
–Ἀρχηγός Εὐνοµιανῶν  –Πατήρ Σαπφοῦς, 
Α-Θ-543Α
Εὐνοµίουσα –σης (ἡ)
Εὐνοµίχα –ης (ἡ)
Εὐνόµιχος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἐπιτυγχάνο-
ντος 
Εὐνοµίων –νος (ὁ)
Εὐνόµµει –ειος; (ὁ) 
Εὐνοµόη –ης (ἡ) 
Εὔνοµος –ου (ὁ) –Λοκρός µουσικός καί 
ποιητής
Εὔνοµος καί Ἔννοµος καί Χερίας 
–ίου καί Κύαθος (ὁ) –(δίκαιος ἄρχων) 
–Συναρχηγός Μυσίων –Μέ πατρωνυµι-
κόν Σιλώνιος –Υἱός Ἀρχιτέλους καί 
Πρυτανίδος, φονευθείς ἀκουσίως ὑπό 
Ἡρακλέους –Ἀθηναῖος –Μαθητής Ἰσο-
κράτους –Θηραῖος –Ἀδελφός Αἰσχίνου, 
ἤ Ἀριστογείτονος, ἤ Πυθαγόρου Οἰνοχό-
ος Οἰνέως, φονευθείς ὑπό Ἡρακλέους –
Βασιλεύς Σπάρτης, Α-Θ-543Α, Η-12-634Δ
Εὔνοος ἀντί Εὔνους –ου (ὁ) –Ἀδελφός 
Θόαντος –Υἱός Ὑψιπύλης
Εὐνόπη –ης (ἡ) –Μοῦσα 
Εὐνοσστίδα –δης (ἡ)
Εὐνοσστίδας –αο (ὁ)
Εὐνόστα –ης (ἡ) –Νύµφη καί µήτηρ Εὐ-
νόστου
Εὐνόστη –ης (ἡ) –Νύµφη ἀναθρέψασα 
τόν Εὔνοστον, Η-8-449Α
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Εὐνοστίδα –ης (ἡ)
Εὐνοστίδας –αο (ὁ) –Ἀττικός Δῆµος, Ἀ-
ντιοχίδος φυλῆς, ἀπό ἥρωος Εὐνόστου
Εὐνοστίδη –ης (ἡ)
Εὐνοστίδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἀντιδώρου, 
Α-Θ-543
Εὔνοστος –ου (ὁ & ἡ) –Ἥρως –Θεά ἐπι-
µή(υ)λιος –Μέ πατρωνυµικόν Ἀπολλο-
δώριος –Λιµήν –Ἥρως ἐν Τανάγρα –Υἱ-
ός Ἐλιέως –Ἀδελφός Πυθαγόρου –Τόν 
Εὔνοστον ψευδῶς κατηγόρησεν ἡ Ὄχνα 
καί ἐφόνευσαν οἱ ἀδελφοί της, Βονίσε-
λος, Ἔχεµος, Λέων δηλαδή τέκνα Κολω-
νοῦ –Τέσσαρες ἐξορίσθησαν καί ἡ Ὄχνα 
αὐτοκτόνησεν, Α-Θ-543Δ, Η-9-429Α, Η11 
-782Δ, Η-12-611Α
Εὐνούδα –ης (ἡ)
Εὐνούδας –αο (ὁ)
Εὔνους –οος (ὁ) –Ἀθηναῖος ἀρχηγός πο-
λέµου ἐν Σικελία –Σύριος µάντις –Δοῦ-
λος ἀνακηρυχθείς ὑπ΄αὐτῶν βασιλεύς, 
Α-Θ-543Δ 
Εὔνουσα –σης (ἡ)
Εὐνούστατη –ης (ἡ)
Εὐνούστατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ
Εὐνοῦχος καί Εὔνουχος –ου (ὁ) –Ὑπη-
ρέτης γυναικείου φύλου –Φονεύς Εὐα-
γόρου –Ἐπιγραφή συγγράµµατος, Η-8-
391Δ
Εὐνώ καί Ἴσις –ιδος (ἡ)
Εὔνων καί Εὔνωνος –ου (ὁ)
Εὐξάνθια –ης (ἡ)
Εὐξάνθιος καί Εὐξάντιος –ίου (ὁ) –Ἐξ 
οὗ Ἐξανθιάδης –Υἱός Μίνωος καί Δεξι-
θέας
Εὐξανία –ης (ἡ)
Εὐξανιάδη –ης (ἡ)
Εὐξανιάδης –ου (ὁ) 
Εὐξανίας –ίου (ὁ)
Εὐξαντία –ης (ἡ)
Εὐξαντίας –ίου (ὁ) 
Εὐξάντιος καί Εὐξάνθιος –ίου (ὁ)

Εὐξαντίς –ιδος (ἡ) 
Εὐξείνη –ης (ἡ)
Εὐξεινίδα –ης (ἠ)
Εὐξεινίδας –αο (ὁ) –Α-Θ-544Α 
Εὔξεινος –οιο (ὁ) –(φιλόξενος) –Ἐπίθε-
τον Διός, Η-5-717Δ 
Εὖξεις –ειος (ὁ) 
Εὐξένα –ης (ἡ) 
Εὐξένη –νης (ἡ)
Εὐξένης –ητος (ὁ)
Εὐξενιανή –ῆς (ἡ) 
Εὐξενιανός –οῦ (ὁ)
Εὐξενίδα –ης (ἡ)
Εὐξενίδας –αο καί Εὐξενίδης –ου (ὁ) 
–Ζωγράφος –Ποιητής ἐκ γένους ἐν Αἰγί-
νη, Η-8-451Α, Η-11-852Α 
Εὐξενίδη –ης (ἡ)
Εὐξενίδης –ου (ὁ)
Εὐξενίππη –ης (ἡ)
Εὐξένιππος –ου (ὁ) –Ἄρχων Ἀθηναῖος 
–Ὑπερείδης ἔγραψε ὑπέρ –Υἱός Ἐθελο-
κράτους Λαµπτρεύς
Εὔξενος –ου (ὁ) –Λακεδαιµόνιος –Χῖος 
–Μάντις –Πατήρ Σάωνος –Πυθαγόρειος 
ἐξ Ἡρακλείας Πόντου, διδάσκαλος Ἀ-
πολλωνίου Τυανέως –Υἱός Καλλίου Αἰ-
ξωνεύς, Α-Θ-544Α, Η-8-451Α καί Δ 
Εὐξένουσα –σης (ἡ)
Εὐξένων –νος (ὁ) –Ἡρακλεώτης 
Εὐξήαντος –ου (ὁ) –Καλύµνιος
Εὐξία –ης (ἡ)
Εὐξίας –ίου (ὁ) 
Εὐξιγένη –ης (ἡ)
Εὐξιγένης –ου (ὁ)
Εὐξιδάµεια –ης (ἡ)
Εὐξίδαµος –ου (ὁ) 
Εὐξιθέα –ης (ἡ)
Εὐξίθεµις –ιδος (ἡ & ὁ) –Πατήρ Φιλιτίδος
Εὐξίθεος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος Ἀλιµούσιος –
Κεραµεύς, ἀγγειοπλάστης –Πυθαγόρει-
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ος φιλόσοφος –Πατήρ Σωστράτου Ἀχα-
ρνέως –Υἱός Θουκρίτου, Ἁλιµούσιος –Ἀ_ 
χαρνεύς –Υἱός Τιµοκράτους, Μελιτεύς 
–Πατήρ Λυσικλέους, Ἀθηναῖος –Πατήρ 
Δηµοφίλου, Ἀθηναῖος,  Α-Θ-544Α, 517Α, 
Η-8-451Δ, Η-14-837Α
Εὐξίθιος –ίου (ὁ)
Εὐξιλάα –ης (ἡ)
Εὐξίλαος –ου (ὁ) 
Εὐξιµβρότη –ης (ἡ) 
Εὐξίµβροτος –ου (ὁ)
Εὐξιµέδεια –ης (ἡ) –Ἀδελφή Μελανίπ-
πης καί Μελεάγρου, θυγάτηρ Οἰνέως 
καί Ἀλθαῖας 
Εὐξιµέδης –ου (ὁ)
Εὐξιµέδουσα –σης (ἡ)
Εὐξιµέδων –οντος (ὁ)
Εὔξιµος –ου (ὁ) –Με τροφόν Βοίην
Εὔξιον –ίου (ἡ) 
Εὐξίππα –ης (ἡ)
Εὐξίππη καί Ζευξίππη –ης (ἡ) –Σύζυ-
γος Ἀκραιφέως, υἱοῦ Ἀπόλλωνος ἡρωῒς 
Βοιωτίας µήτηρ Πτώου ἤ, υἱοῦ Ἀθάµα-
ντος καί Θεµιστοῦς –Θυγάτηρ Σκεδάσου 
πού µέ ἀδελφάς Θεανώ ἤ Ἱππώ καί Μι-
λητία ἀπήχθησαν ὑπό δύο Σπαρτιατῶν 
Εὐξίππη –ης (ἡ) –Ἑταίρα ἤ αὐλητρίς Σα-
µία
Εὔξιππος –ου (ὁ)
Εὖξις –ιδος; (ὁ;)
Εὐξιτέλεια –ης (ἡ)
Εὐξιτέλης –ους (ὁ)
Εὐξιφάνη –ης (ἡ)
Εὐξιφάνης –ου (ὁ) 
Εὐξιφάντα –ης (ἡ) 
Εὐξίφαντος –ου (ὁ)
Εὐξύνθετη –ης (ἡ)
Εὐξύνθετος –ου (ὁ) –Κρής τις
Εὐξώ –οῦς (ἡ)           
Εὐόδα –ης (ἡ) 
Εὐόδας –αντος (ὁ)

Εὐοδεύς –έως (ὁ)
Εὐοδία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν –Πρός Φι-
λιππησίους Δ,2
Εὐοδιανή –ῆς (ἡ)
Εὐοδιανός –οῦ (ὁ) –Ρήτωρ –Σµυρναῖος 
–Ἀθηναῖος 
Εὐοδίας –ίου (ὁ)
Εὐόδιον –ίου (ἡ) 
Εὐόδιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ –Ἰου-
δαῖος –Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας ὅστις τούς 
ἐκάλεσε πρῶτος: Χριστιανούς, Α-Θ-544Α 
Εὐοδίουσα –σης (ἡ)
Εὐοδίς; (ἡ)
Εὐοδίων –νος (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνοµα
Εὔοδος –ου (ὁ) –Ὄνοµα κυνός –Προστά-
της ὁδῶν
Εὔοδος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός –Ρόδιος 
ἐπικός ποιητής –Σύζυγος Ζωσίµης, πα-
τήρ Ἀρώγου –Παιδαγωγός –Ἀθηναῖος 
–Χριστιανικόν –Μάρτυς, Α-Θ-544Α
Εὔολβος –ου (ὁ & ἡ) –Πλούτων  –Ἐπίθε-
τον Ἅδου
Εὔολπος –ου (ἡ & ὁ)
Eὐονύµη –ης καί Εὐωνύµη (ἡ)
Εὐόνυµος –ου (ὁ)
Εὐόπη –ης (ἡ)
Εὐόπης –ου (ὁ)
Εὐοπίδα –δης (ἡ)
Εὐοπίδας –αο; (ὁ)
Εὐοπίδη –ης (ἡ)
Εὐοπίδης –ου (ὁ)
Εὐοπλία –ης (ἡ)
Εὔοπλος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς
Εὐοπτία –ης (ἡ) –Προφῆτις καί ἱέρεια 
Ἀπόλλωνος. Λέγεται πώς ἐπροφήτευσε 
τήν ἔλευσιν Θεοῦ (ὡς ὁ Χριστός) καθώς 
καί ἡ ἱέρεια Ξανθίππη
Εὐόπτιος –ίου (ὁ)
Εὔοπτος καί Εὐοπτός –οῦ (ὁ)
Εὐόρα –ης (ἡ)
Εὐόρας –ου (ὁ)
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Εὐορθίδη –ης (ἡ)
Εὐορθίδης –ου (ὁ)
Εὐοριτή –ῆς (ἡ)
Εὐοριτός –οῦ (ὁ)
Εὔορκος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος
Εὐόρµα –ης (ἡ)
Εὐορµίδα –ης (ἡ)
Εὐορµίδας –αιο (ὁ)
Εὐορµίδη –ης (ἡ)
Εὐορµίδης –ου (ὁ) –Θεσπιεύς
Εὔορµος –ου (ὁ) –Ἀκουσίως φονευθείς 
ὑπό Νέσσου, Η-14-390Δ 
Εὔορνις –ιθος (ἡ) –(αἴσιος) –Ἐπίθετον 
Τανάγρας –Ἐπίθετον Τύχης
Εὐόρτιος –ίου (ὁ & ἡ)
Εὐοσία –ης (ἡ) 
Εὐοσίας –ίου (ὁ)
Εὐόσιτος –ου (ὁ & ἡ)
Εὐότµη –ης (ἡ)
Εὔοτµος –ου (ὁ)
Εὐοφελίνη –ης (ἡ)
Εὐοφελῖνος –ου (ὁ) –Κωπαεύς
Εὔοχη –ης (ἡ)
Εὔοχος –ου (ὁ)
Εὐπᾶ –ῆς (ἡ)
Εὐπάθητη –ης (ἡ)
Εὐπάθητος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν 
Εὐπαθίουσα –σης (ἡ)
Εὐπαθίων –νος (ὁ)
Εὐπαῒδα –δης (ἡ)
Εὐπαΐδας –αο (ὁ) –Ἐπιδαύριος
Εὐπαίδεια –ης (ἡ)
Εὐπαίδειος –είου (ὁ)
Εὐπαίδευτος –ου (ὁ & ἡ)
Εὐπαιῒδα –δης (ἡ)
Εὐπαιΐδας –αιο (ὁ)
Εὔπαις –δος (ὁ) –Συνώνυµον: Γόνος –Ἐ-
πίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἀσκλη-

πιοῦ –Ἐπίθετον Πανός µε συνώνυµον: 
Υἱός 
Εὐπάκµης –ητος; (ὁ) –Βασιλεύς Ἀσσυ-
ρίων
Εὐπάλαµος –ου ἤ Παλαµέων ἤ Παλα-
µαίων (ὁ & ἡ) –Ἐπώνυµον Ἀθηνᾶς –
Πατήρ ἤ πάππος Δαιδάλου –Μήτηρ 
Σιµµίου, Α-Θ-544Δ, Η-8-206Δ, 451Δ, Η-
13-504Α 
Εὐπάλαµος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Εὐπάλεια –ης (ἡ) 
Εὐπάλεστρος –ου (ὁ)
Εὐπάλα –ης (ἡ)
Εὐπαλία –ης (ἠ)
Εὐπαλίδα –ης (ἡ)
Εὐπαλίδας –αο (ὁ)
Εὐπαλίδη –ης (ἡ)
Εὐπαλίδης –ου (ὁ)
Ευπαλίνη –ης (ἡ)
Εὐπαλῖνος –ου (ὁ) –(νικητής) –Υἱός Ναυ-
στρόφου –Υἱός Μεγαρέως, διάσηµος µη-
χανικός ὑδραγωγείου Σάµου, τό “Εὐπα-
λίνειον ὄρυγµα” –Ἄλλος εἰς ἐπιγραφήν 
–Γλύπτης –Υἱός Ὁµόφρονος, Η-16-241Δ, 
Η-8-451Δ, Η-13-150Α 
Εὐπάλιον –ίου (ἡ)
Εὔπαλος –ου (ὁ)
Εὔπαµος –ου (ὁ)
Εὐπάµουσα –ης (ἡ)
Εὐπάµων –νος (ὁ) –Πατήρ Ρόδης
Εὐπαραίτητη –ης (ἡ)
Εὐπαραίτητος –ου (ὁ)
Εὐπάρθενος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀ-
θηνᾶς  –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος µέ συνώνυ-
µον: Πότνα
Εὐπᾶς –ᾶδος; (ὁ)
Εὐπατέρεια καί Εὐπατέρια –ης (ἡ) –Συ-
νώνυµον: Ἀρακυνθιάς καί Νίκη –Ἐπίθε-
τον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος µέ 
συνώνυµον: Νηοσσόος –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης –Ἐπίθετον Δίκης µέ συνώνυµον: 
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Παρθένος  –Ἐπίθετον –Ἑκάτης –Ἐπίθε-
τον Θέµιδος µέ συνώνυµον: Οὐρανόπαις 
–Ἐπίθετον Μούσης
Εὐπατέρειαι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μοιρῶν
Εὐπατέριος –ίου (ὁ) –Στρατηγός τις
Εὐπάτρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μιθριδάτου
Εὐπάτριος –ίου (ὁ) 
Εὔπατρις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Θέτιδος
Εὐπατύριος –ίου (ὁ)
Εὐπάτωρ –ρος (ὁ) –Α-Θ-544Δ, Η-16-487 
Α, Η-7-249Α
Εὐπέδιλλος –οιο; (ἡ) –Ἐπίθετον Ἴριδος
Εὐπείδη –ης (ἡ)
Εὐπείδης –ους (ὁ)
Εὐπείθεια –ης (ἡ)
Εὐπείθης –εος (ὁ) –Πατήρ Ἀντινόου –Ἀ-
θηναῖος, καθ΄οὗ Λυσίας ἔγραψεν –Υἱός 
Δερκέτου, Σφήττιος, Η-13-264Α
Εὐπειθία –ης (ἡ)
Εὐπειθίας –αο (ὁ)
Εὐπειθίδη –ης (ἠ)
Εὐπειθίδης –ου (ὁ) –Κορυδαλλεύς, Ο.Ο. 
Α.383, Δ660, Π363, Ρ477
Εὐπείθιος –ίου (ὁ) –Ἀθηναῖος γραµµα-
τικός –Υἱός Ὑγίου –Φιλόσοφος
Εὔπεπλος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµητρος –
Ἐπίθετον Μαίης –Ἐπίθετον Πεφρηδοῦς
Εὐπετάλη –ης (ἡ) –Τροφός Διονύσου, 
ἀκόλουθος εἰς Ἰνδίαν
Εὐπέταλος –ου (ὁ)
Εὐπέτη –ης (ἡ)
Εὐπέτης –ητος (ὁ)
Εὐπήληξ –κος καί Εὐπήλιξ (ἡ) –Ἐπίθε-
τον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Νίκης
Ευπήχης –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Εὔπιθος –ου (ὁ)            
Εὐπίνητη –ης (ἡ)
Εὐπίνητος –ου (ὁ) –Υἱός Νιόβης καί Ἀµ-
φίονος
Εὔπλαστη –ης (ἡ)

Εὔπλαστος –ου (ὁ)
Εὔπλειστη –ης (ἡ)
Εὔπλειστος –ου (ὁ) –Υἱός Τραϊανοῦ
Εὐπλόϊα καί Εὔπλοια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον 
Κνιδίας Ἀφροδίτης –Νῆσος –Γυναικός 
ὄνοµα –Δοτήρ εὐπλοΐας πλοῖον, Α-Θ-
546Α
Εὐπλοῖα –ης (ἡ)
Εὕπλοιος –ου (ὁ)
Ἐυπλόκαµοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρί-
των –Ἐπίθετον Ὡρῶν 
Ἐυπλόκαµος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀ-
θηνᾶς  –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος  –Ἐπίθετον 
Ἀφροδίτης  –Ἐπίθετον Δήµητρος –Ἐπίθε-
τον Διονύσου –Ἐπίθετον Διώνης –Ἐπί-
θετον Ἠοῦς –Ἐπίθετον Θέτιδος –Ἐπί-
θετον Ἴσιδος –Ἐπίθετον Καλυψοῦς 
–Ἐπίθετον Κίρκης –Ἐπίθετον Λητοῦς –
Ἐπίθετον Μαίης µέ συνώνυµον: Νύµφη 
–Ἐπίθετον Σελήνης
Ἐυπλοκαµοῦσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Κα-
λυψοῦς µέ συνώνυµον: Νύµφη
Εὗπλος καί Εὔπλος –ου (ὁ) –Καί Χρι-
στιανικόν
Εὔπλους –ου (ὁ) –Ὄνοµα πλοίου –Ἀχαρ-
νεύς –Λιθοτόµος
Εὐπλούτιος –ίου (ὁ) –Πρεσβευτής ἐπί 
Ὀνωρίου
Εὔποδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Εὐπόλεια –ης (ἡ)
Εὐπολείδη –ης (ἡ)
Εὐπολείδης –ου (ὁ)
Εὐπολέµεια –είης καί Εὐπολεµία (ἡ) –
Μήτηρ Αἰθαλίδου, θυγάτηρ Μυρµιδόνος 
ἐξ Ἑρµοῦ
Εὐπόλεµος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρετῆς 
–Ἐπίθετον Νίκης
Εὐπόλεµος –ου καί Εὔπολις (ὁ) –Ἄρχων 
Ἀθηνῶν –Ἀδελφός Ἀριζήλου –Ἠλεῖος 
Ὀλυµπιονίκης εἰς στάδιον µέ ἀνδριάντα 
ἐκ τοῦ Δαιδάλου τοῦ Σικυωνίου –Πατήρ 
Μενεκρατής –Ἀρχιτέκτων –Στρατηγός 
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–Μακεδών συγγραφεύς εἰς πολεµικάς 
τέχνας, Α-Θ-546Α, Η-9-304Δ, 851Α, Η-12-
841Α 
Εὐπόλεµος –ου (ὁ) –Ἰουδαῖος συγγρα-
φεύς
Εὔπολης –ου (ὁ)
Εὐπόλια καί Εὐπωλία –ης (ἡ)
Εὔπολις –ιδος (ὁ)  –(ὁ ἔχων ὡραίαν πό-
λιν) –Υἱός Σωσιπόλιδος, ποιητής ἀρχαῖ-
ας κωµωδίας –Ἀδελφός Θρασύλλου καί  
Μνήσονος –Πύκτης ἐπιχειρήσας νά δωρο-
δοκήση συναθλητάς διά να τοῦ παραχω-
ρήσουν νίκην. Ἀπεκαλύφθη, ἀπεβλήθη, 
παραχωρηθείς εἰς κοινήν περιφρόνησιν 
καί τελικῶς αὐτοχειριάσθη –Υἱός Προ-
νάπους, Αἰξωνεύς –Υἱός Εὐθύµονος, Ἁ-
λαιεύς –Υἱός Ἀπολλοδώρου Λευκονοιεύς 
–Υἱός Ἐπιγένους Ὀῆθεν, Α-Θ-546Α, Η-7-
1048Α, Η-8-453Δ, Η-10-108Α, Η-11-348Α, 
852Α, Η-17-526Α, 688Α
Εὐπόµπη –ης καί Εὐλιµένη (ἡ)  –Νηρηΐς
Εὐποµπίδη –ης (ἡ)
Εὐποµπίδης –ου (ὁ) –Πλαταιεύς
Εὔποµπος –ου (ὁ) –Σάµιος Ὀρχοµένιος 
–Ζωγράφος Σικυώνιος, Α-Θ-546Δ, Η-7-
945Α, Η-12-652Α, Η-15-382Α
Εὐπονίδη –ης (ἡ)
Εὐπονίδης –ου (ὁ)
Εὔπονος –ου (ὁ & ἡ)
Εὐπόρᾶ –ης (ἡ)
Εὐπόρεια καί Εὐπορία –ης (ἡ) –Ἐπίθε-
τον Ἀρτέµιδος
Εὐπορᾶς –ᾶδος; (ὁ) 
Εὔπορθµος –ου (ὁ)
Εὐπορία –ης (ἡ)  –(προσωποποίησις αὐ-
ξήσεως, προσωποποίησις εὐηµερίας) –
Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος –Ὄνοµα πλοίου 
–Ἀθηναία –Μία τῶν Ὡρών –Ἄλλη, Α-Θ-
546Δ, Η-8-454Α,
Εὐποριανή –ῆς (ἡ)
Εὐποριανός –οῦ (ὁ)
Εὐπόριος –ίου (ὁ)

Εὐπορίουσα –σης (ἡ)
Εὐπόριστη –ης (ἡ)
Εὐπόριστος –ου (ὁ) –Ἀθηναίων
Εὐπορίων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος –Τήνιος 
–Ἄλλος
Εὔπορος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος –Μιλήσιος 
–Ἄλλος –Χριστιανικόν –Ἅγιος –Υἱός Ζω-
πύρου, γλύπτης, Α-Θ-546Δ, Η-8-454Α
Εὐπορώ –οῦς (ἡ)
Ευπορώτατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρω-
τος µέ συνώνυµον: Δυσµαχώτατος
Εὐποσία –ης (ἡ) –Θεότης ἀφθονίας
Εὐποσιάρχη –ης (ἡ)
Εὐποσιάρχης –ου (ὁ)
Εὐπόσιος –ίου (ὁ)
Εὔπους –οδος (ἡ) –Ἐπίθετον Περσεφό-
νης µέ συνώνυµον: Δηωῒνη
Εὐπραξία –ης καί Εὐπραγία (ἡ) –(εὐ-
τυχία ἐν τῶ πράτατειν ἤ ὀρθῶς πράτ-
τειν) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Θυγάτηρ 
Εὐδαιµονίας –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος –Χρι-
στιανικόν, ἁγία   
Εὐπραξίας –ίου (ὁ)
Εὐπραξίδη –ης (ἡ)
Εὐπραξίδης –ου (ὁ)
Εὐπράξιος –ίου (ὁ) –Διδάσκαλος µνηµο-
νικῆς –Ἱερεύς –Φίλος Γρηγορίου
Εὔπραξις –ιδος (ὁ)
Εὐπραξίς –ιδος (ἡ)
Εὐπρέπεια –ης (ἡ)
Εὐπρέπης –ους ἤ εω; (ὁ)
Εὐπρέπουσα –σης (ἡ)
Εὐπρέπων –ντος (ὁ)
Εὐπτέρη –ης (ἡ)
Εὐπτέρης –ητος; (ὁ)
Εὔπτερος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ
Εὐπτέρυγες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρώ-
των
Εὐπτολέµα –ης (ἡ)
Εὐπτόλεµος –ου (ὁ)
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Εὐπυρίδη –ης (ἡ)
Εὐπυρίδης –ου (ὁ)
Εὔπυρος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµητρος, 
προστάτιδος εὐκαρπίας ἀγρῶν
Εὐπωλία –ης (ἡ) –Σπαρτιάτις θυγάτηρ, 
ἄρχοντος Μελισιππίδου, δευτέρα σύζυ-
γος Ἀρχιδάµου, µήτηρ Ἀγησιλάου καί 
στρατηγοῦ Τελευτία, υἱοῦ Ἀρχιδάµου 
–Θυγάτηρ Ἀγησιλάου, ἔγγονη τῆς πρώ-
της
Εὔπωλος –ου (ὁ) –Θεσσαλός Ὀλυµπιο-
νίκης, ὅστις διέφθειρεν διά χρηµάτων 
τόν πρύτανιν Κυζηκινόν εἰς Ὀλυµπίαν, 
ἤ τον πύκτην Ἁγήτορα
Εὐράνη –ης (ἡ) –Μήτηρ µάντεως Ἰά-
µου 
Εὐρείµουσα –σης (ἡ)
Εὐρείµων –νος (ὁ) 
Εὐρειπίδη καί Εὐριπίδη –ης (ἡ) 
Εὐρειπίδης καί Εὐριπίδης –ου (ὁ) –(εὐ-
φραδής) –Ἐπί ἀναγλύφου, Η-8-459Δ 
Εὑρεισία –ίης (ἡ) 
Εὑρεισίας –α (ὁ)
Εὐρείτη –ης (ἡ)
Εὐρείτης –ου (ὁ) 
Εὐρείτουσα –σης (ἡ)
Εὐρείτων –νος (ὁ) 
Εὐρέκτη –ης (ἡ)
Εὐρέκτης –ου (ὁ) –(πολύ δραστήριος) 
–Ἀθηναῖος 
Εὑρεσίεργος –ου (ἡ) –(συνώνυµον: εὐ-
ρύστερνος) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Εὑρέσια –ίης (ἡ)
Εὑρεσιγόνη –ης (ἡ)
Εὑρεσίγονος –ου (ὁ)
Εὐρέσιος –ίου (ὁ) –Ἐπώνυµον Διός 
Εὔρεσις –εως (ἡ)
Εὑρεσίς –ιδος (ἡ) 
Εὐρεσίτεχνος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀ-
θηνᾶς 
Εὐρέτη –ης (ἡ)

Εὐρέτης –ου (ὁ) –Ἀχαιῶν πρεσβευτής 
–Ὑπεύθυνος κοπῆς Θηβαϊκῶν νοµισµά-
των –Γραµµατεύς Καβειριαρχῶν –Υἱός 
Πειλεµάχου  –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπί-
θετον Ἑρµοῦ µέ συνώνυµον: Μέγας 
Εὐρέτιδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν 
µέ συνώνυµον: Τέκνα
Εὔρετος –ου (ὁ)
Εὐρήκη –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἡρακλείδου 
Τελευταγόρου
Εὕρηµα –ατος; (ἡ) 
Εὑρήµουσα –σης (ἡ)
Εὑρήµων –νος (ὁ) 
Εὑρησία –ης (ἡ)
Εὑρησίας –ίου (ὁ)
Εὑρησιβίη –ης (ἡ)
Εὑρησίβιος –ίου (ὁ) 
Εὑρησιγόνη –ης (ἡ)
Εὑρησίγονος –ου (ὁ)
Εὑρυσίδηµη –ης (ἡ)
Εὑρησίδηµος –ου (ὁ) 
Εὐρήσιος –ίου (ὁ) 
Εὕρησις –ιος; (ὁ) 
Εὑρησίς –ιδος (ἡ) 
Εὐρήτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Εὕρητος –ου (ὁ)
Εὔρια –ίης (ἡ)
Εὑρίτης –ου; (ὁ) 
Εὑριδίκη –ης (ἡ) –Νηρηῒς
Εὑριδίκης –ου (ὁ) 
Εὐριµίδα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δαµασύ-
κλου, πού µέ Ἕλατον γεννᾶ Ταίναρον 
Εὐριµίδας –αο (ὁ)
Εὑριόπη –ης (ἡ)
Εὐρίοπος –που (ὁ) 
Εὕριος –ου (ὁ) 
Εὐρίουσα –σης (ἡ)
Εὐριπίδα –ης (ἡ)
Εὐριπίδας –αιος (ὁ) –Α-Θ-547Α, Η-8-456Α
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Εὐριπίδη –ης (ἡ)
Εὐριπίδης –ου (ὁ) –(εὐφραδής) –Υἱός 
Ἀπόλλωνος καί Κλεοβούλης, εἶς τῶν 
τριῶν τραγικῶν –Δραµατικός ποιητής 
–Ἐκαλεῖτο: ὁ ἀπό σκηνῆς (σκηνικός) 
καί εἶχε δούλον τόν Κηφισοφῶντα βοη-
θόν εἰς τραγικάς παραστάσεις. Υἱός 
“Καπήλου” καί “Λαχανοπώλιδος” (σκω-
πτικά ἀµφότερα) –Φιλόσοφος, υἱός 
Μνησάρχου καί Κλειτοῦς, µέ πρώτην 
σύζυγον Μελιτώ καί δευτέρα τήν Χοιρί-
λην, ἤ Χοιρίνην, θυγατέρα Μνησιλόχου 
Φλυέως, µέ ἦν ἀπέκτησεν Μνησαρχίδην 
ἔµπορον, Μνησίλοχον ὑποκριτήν καί 
Εὐριπίδην Νεώτερον ὅς ἐδιδαξεν ἐννέα 
δράµατα τοῦ πατρός –Εἶχεν υἱόν τόν 
Μνασίλοχον –Ὁ Εὐριπίδου ἀδελφιδοῦς 
τραγικός –Ἕτερος κωµικός ποιητής –Πη-
γή παροιµιῶν –Μελιτεύς –Μαθητής 
Πρωταγόρου  –Εἰς “Ἑκάβην”: Νά λογα-
ριάζης εὐτυχισµένον ἐκεῖνον πού περνᾶ 
µέ δίχως συµφορές τήν κάθε ἡµέρα. Στιχ. 
623-625. Ὁ Εὐριπίδης ἐνικήθη ἀπό τόν 
τραγικόν ποιητήν Νικόµαχον. Πρώτη 
σύζυγος ἡ Μελιττώ, κακοῦ χαρακτῆρος 
µέ δευτέραν τήν Χοιρίνην ἤ, Χοιρίλην, 
Α-Θ-547Α, Η-8-456 ΑΗ-18-675Δ
Εὐριπίδιον –ίου (τό) =Εὐριπίδου ὑποκο-
ριστικόν
Εὐρίπιος –ιου (ὁ) –Ἐπώνυµον Ποσειδῶ-
νος
Εὔριπος –ου (ὁ) –Πέλαγος στενόν –Α-
Θ-548Α
Εὐρίππα –ης (ἡ) –Ἐπώνυµον Ἀρτέµιδος 
–Γυναικός ὄνοµα 
Εὐρίππη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Εὐριππίδη –ης (ἡ)
Εὐριππίδης –ου (ὁ) –Μυρρινούσιος, υἱός 
Ἀδειµάντου
Εὔριππος –ου (ὁ) –(ὅπως το ἀντίρροπον 
ρεῦµα στό στενό τῆς Χαλκίδος) 
Εὖρις –ιος; (ὁ)
Εὐρίτιος –ίου (ὁ)
Εὐρίων –νος (ὁ) –Πατήρ Χαριδάµου

Εὐροκύλουσα –σης (ἡ)
Εὐροκύλων –νος; (ὁ) –Ἄνεµος, Η-10-40Α
Εὐροµόκλεια –ης (ἡ)
Εὐροµοκλῆς –έους (ὁ) 
Εὐρονίκη καί Εὐρυνίκη –ης (ἡ) –Ἀθη-
ναία τις
Εὑρονίκης –ου (ὁ)
Εὖρος –ου καί Ὀρθότονος (ὁ) –Ἄνεµος, 
νοτιοανατολικός, µέ γένειον) Ο.Ι.Π, 765, 
Ο.Ι.Μ.326Α-Θ-548ΑΗ-7-1158Α 
Εὗρος καί Αἰθίοψ –οπος (ὁ)
Εὔροτα –ης (ἡ)
Εὔροτος –ου (ὁ)
Εὐρουδίκα –ης (ἡ)
Εὐρούδικος –ου (ὁ)
Εὑρουλόχεια –ης (ἡ)
Εὐρούλοχος –ου ἀντί Εὐρύλοχος –ου 
(ὁ) –Βοιωτός 
Εὐρουµάχα –ης (ἡ) 
Εὐρούµαχος –ου (ὁ) 
Εὐρούµει –ειος; (ὁ;) 
Εὐρουµόκλεια –ης (ἡ)
Εὐρουµοκλῆς –εους (ὁ)
Εὐρουτίµα –ης (ἡ)
Εὐρούτιµος –ου (ὁ) 
Εὐρουτίουσα –σης (ἡ)
Εὐρουτίων –νος (ὁ)
Εὑρουφάεσσα –σσης (ἡ)
Εὐρουφάων –νος; (ὁ) –Ὀρχοµένιος Ὀλυ-
µπιονίκης σε ἄγνωστο ἀγώνισµα
Ἐῢρραπις –ιδος (ὁ) –(ὁ ἔχων ὡραίαν 
ράβδον) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ
Εὐρύα –ης (ἡ)
Εὑρυάγυια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δίκης
Εὐρυάδη –ης (ἡ)
Εὐρυάδης –ου (ὁ) –Ἐραστής Πηνελό-
πης(!) (Λεξικόν Σακελλαρίου) –Ἠλεῖος 
Εὐρυάζα (Δωρικά) καί Εὐρυάλης –ου (ὁ)
Εὐρυάλεια –ης καί Αἰγιάλεια (ἡ) -Θυ-
γάτηρ Ἀδράστου σύζυγος Διοµήδους 
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Εὐρυάλη –ης (ἡ) –(ἡ ἀνά τάς θαλάσσας 
ζῶσα καί ταξιδεύουσα) –Γοργόνη, θυ-
γάτηρ Φόρκυος καί Κητοῦς –Θυγάτηρ 
Μίνωος µέ Ποσειδῶνα γεννᾶ Ὠρίωνα 
(µυθικόν κυνηγόν) –Ἁµαζών, Α-Θ-549Α, 
Η-7-1158Α, Η-8-480ΑΗ-13-648Δ-
Εὐρυάλης –ου καί Εὐρυάζα (Δωρικά) 
(ὁ) 
Εὐρυάλια –ης (ἡ) –Ἱεροφάντις Ποσειδῶ-
νος, Κυµαία
Εὐρύαλος – καί Δόρυκλος –ου (ὁ) –(θα-
λασσοπόρος) –Υἱός Ὀδυσσέως καί ἐρω-
µένης Εὐϊππης, ἔγγονος Τυρίµµα, Ο.Β. 
565, Ζ28,Ψ671, Η-12-222Α, Η-14-762Δ 
Εὐρύαλος καί Εὐρυάλης καί Εὐρύας 
–ου (ὁ) –Ἐπώνυµον Ἀπόλλωνος –Υἱός 
Μηκιστέως –Ἀργονάυτης –Κύκλωψ –Υἱ-
ός Μέλαντος –Μνηστήρ Ἱπποδαµείας, 
Ο.Θ.140, 158, 396, Θ115,127, Α-Θ-549Α, 
Η-8-430Α, 480Α καί ΔΗ-17139Δ 
Ευρυάλως –λωος (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµη-
τρος
Εὐρυάναξ –κτος (ὁ) –Υἱός Δωριέως –Ἠ-
γεµών Σπαρτιατῶν µετά Παυσανίου ἐν 
Πλαταιαῖς 
Εὐρυάνασσα ἤ Εὐρύβια –ης (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Πόντου καί Γαῖας, γυνή Τιτάνος 
Κρείου, µήτηρ Ἀστραίου, Πέρσου, Πάλ-
λαντος –Ἀδελφή Νηρέως, Φόρκυος, Θαύ-
µαντος, Κητοῦς,  ἔχουσα καρδίαν ἐκ χά-
λυβος
Εὐρυάνασσα καί Κλυτία καί Εὐρυα-
νάσσω –ους; (ἡ) –(Μεγάλη βασίλισσα) 
–Θεά τῆς ὁποῖας µέγα τό κράτος –Θυ-
γάτηρ Πακτωλοῦ σύζυγος Ταντάλου 
µήτηρ Βροτέως, Νιόβης, Πέλοπος –Ἀµα-
ζών –Θεσπιάς µήτηρ Πολυλάου –Θυγά-
τηρ Πόντου καί Θαλάσσης, Η-15-709Δ 
Εὐρυάνασσα –σσης (ἡ) –Ἐπώνυµον Ἤ-
βης —Μήτηρ Πέλοπος ἤ Ταντάλου –Θυ-
γάτηρ Πακτωλοῦ ἐξ ῆς µέ Τάνταλο γεν-
νᾶ Πέλοπαν –Ἐπίθετον Δήµητρος, µέ 
συνώνυµον: Μεγάλα –Θυγάτηρ Ὑπέρ-
φαντος πού µέ Μινύα γεννᾶ Κλυµένην, 
σύζυγον Φυλάκου, µητέρα Ἰφίκλου

Εὐρυάνασσα καί Εὐρυθεµίστη καί Εὐ-
ρυσθάνασσα καί Εὐρυτώ καί Εὐρυ-
πρ(λ)υτάνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ξάνθου
Εὐρυανάσσουσα –σης (ἡ)
Εὐρυανάσσων –ντος; (ὁ) –Ἐπίθετον Διός 
µέ συνώνυµον: Ὕπατος
Εὐρύας –ου (ὁ) –Εὐρυτίδης –Ο.Ο.Φ.14, 37
Εὐρύας καί Εὔρυµος καί Εὔρυµνος –ου 
(ὁ)
Εὐρυαύγη καί Εὐρυλήτη καί Ἰδυΐα 
καί Ἑκάτα –ης (ἡ) –Γυνή Αἰήτου, Η-13-
472Δ
Εὐρυαύγης –ου (ὁ)
Εὐρυβάλινδος –ου (ὁ) –Ἐπώνυµον Διο-
νύσου
Εὐρυβάναξ –κτος (ὁ)
Εὐρυβάνασσα –ης (ἡ) 
Εὐρυβάτα –ης (ἡ)
Εὐρυβάτας –ου (ὁ)
Εὐρυβάτη –ης (ἡ)
Εὐρυβάτης καί Εὐρυβαῖος καί Βαρυ-
δαίµων –νος (ὁ) –Ἀπατεών καί παροι-
µιωδῶς Αἰσχρός ὡς Φρυνώνδας (Κέρκω-
πας) υἱός Θείας καί Ὠκεανοῦ. Κῆρυξ Ἀ_ 

γαµέµνονος καί Ὀδυσσέως καί σύντρο-
φος ἐπιστροφῆς –Υἱός Τελέαντος –Ἀρ-
γοναύτης –Στρατηγός –Ὀλυµπιονίκης 
Ἀργεῖος νικητής πεντάθλου –Ἀθηναῖος 
–Σπαρτιάτης στρατηγός, φονευθείς ὑπό 
Σωφάνεος ἐκ Δεκελείας, Ο.Α.320, Β184, 
Ι170, Τα248, Α-Θ-549Α, Η-8-480Δ, Η-9-
339Δ, Η-10-633Α, Η-17-341Α, Η-18-386Δ
Εὐρυβάτης καί Εὐρύβοτος καί Εὔρυτος 
–ου (ὁ) –Ἀθηναῖος Ὀλυµπιονίκης εἰς 
στάδιον –Στρατηγός Ἀργείων  –Ἀργεῖος 
Ὀλυµπιονίκης Νεµεονίκης εἰς πένταθ-
λον
Εὐρύβατος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς –Ἐπί-
θετον Διός
Εὐρύβατος –ου (ὁ) –Ἐπώνυµον Διός –Υἱός 
Εὐφήµου ἀντιµετωπίσας τέρας Σύβαριν 
ἀντικαταστήσας ὡραίον νέονἈλκυονέα 
υἱόν Διόµου καί Μεγανείρης –Ναύαρ-
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χος –Ὀλυµπιονίκης, 1ος νικητής πάλης, 
Κέρκωπας (ψεύτης καί ἀπατεών. Ἐξα-
πάτησε καί πρόδωσε τόν Κροῖσο.) –Ἐφό-
νευσε Σύβαριν, τέρας κατατρῶγον ἀν-
θρώπους καί ζῶα εἰς Παρνασσόν, Ο. 
Α.320, Β184,1170, Τ247, Α-Θ-549Α, Η-8-
480Δ, Η-9-339Δ, Η-10-633Α, Η-17-341Α, 
Η-18-386Δ 
Εὐρύβη –ης (ἡ) –Θεσπιάς πού γεννᾶ µέ 
Ἡρακλήν
Εὐρυβία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πόντου καί 
Γαίας, (Γῆς) –Σύζυγος Τιτάνα Κεῖου, ἤ 
Κρείου –Θυγάτηρ Θεσπίου –Ἀµαζών φο-
νευθεῖσα ὑπό Ηρακλέους  –Θεσπιάς, µέ 
Ἡρακλή γεννᾶ Πολύλαον, Η-9-534Δ, Η-
11-463Α, 561Α,
Εὐρυβιάδα –δης (ἡ)
Εὐρυβιάδας καί Εὐρυβιάδης –ου (ὁ) 
–(πολύ αὐταρχικός) –Υἱός Εὐρυκλείας, 
πατήρ Κλεοδαίου –Σπαρτιάτης ναύαρ-
χος εἰς ὅν Σοφοκλῆς εἶπεν: «Πάταξον 
µέν, ἄκουσον δέ» –Υἱός Εὐρυκλείδεω, 
στρατηγός εἰς ἐξτρατείαν εἰς Ἀρτεµίσιον 
–Κορίνθιος στρατηγός Ἀδείµαντος υἱός 
Ὠκύτου, Α-Θ-549Α, Η-7-153Δ, 154Α, Η-
9-365Α
Εὐρυβίας –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος
Εὐρυβίης –η (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅτα; –Ἐπίθε-
τον Ἀπόλλωνος µε συνώνυµον: Εὔλα-
λος –Ἐπίθετον Τρίτωνος
Εὐρύβιος –ίου (ὁ) 
Εὐριβίοτος –ου (ὁ)
Εὐρυβοία –ης (ἡ) –Θεσπιάς πού γεννᾶ 
µέ Ἡρακλήν
Εὐρύβοιος –ου (ὁ)
Εὐρυβότη –ης (ἡ)
Εὐρύβοτος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος Ὀλυµπιο-
νίκης –Ἄλλοι
Εὐρυβούλα –ης (ἡ) 
Εὐρυβούλη –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Εὐρύβουλος –ου (ὁ)
Εὐρυβώτα –ης (ἡ)

Εὐρυβωτάδα –δης (ἡ)
Εὐρυβωτάδας –αο (ὁ) –Βοιωτός
Εὐρυβωτάδη –ης (ἡ)
Εὐρυβωτάδης –ου (ὁ)
Εὐρυβώτας –ου καί Συβαρνίδης καί Εὐ-
ρύβατος, (ὁ) –Λακεδαιµόνιος Ὀλυµπι-
ονίκης εἰς τέθριππον –Ὁ Κυρηναῖος νι-
κητής πυγµῆς, κατέπιεν τούς ὀδόντας 
(ἐκκρουσθείς), ὅπως µή ἐνθαρυνθῆ ὁ 
ἀντίπαλος –Κρής στρατηγός –Περίφη-
µος δισκοβόλος –Υἱός Τελέοντος ἤ Τελέ-
ωνος Εὐρυγάνεια
Εὐρυγάνη–ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ὑπέρφα-
ντος ἤ Περίφαντος, 2α σύζυγος Οιδίπο-
δος –Μήτηρ ἤ ἀδελφή Ἰοκάστης συζύ-
γου Οἰδίποδος, Α-Θ-549Α, Η-8-480Δ, Η-9 
-1005 Α, Η-14-775Δ, 899Δ
Εὐρυγάνη καί Εὐρυγάνεια –ης (ἡ)
Εὐρυγάνης –ου; (ὁ)
Εὐρυγάντεια –ης (ἡ)
Εὐρυγάντης –ου; (ὁ)
Εὐρυγένεια –ης (ἡ) –Η-8-370Δ
Εὐρυγένειος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Κρόνου 
–Ἐπίθετον Τρίτωνος
Εὐρυγένης –ου (ὁ)
Εὐρύγια –ίης (ἡ)
Εὐρύγιος –ίου (ὁ) –Ἀδελφός Σαπφοῦς, 
Παρίχου, Χαράξου, υἱός Κλέϊδος καί 
Σκαµανδρωνύµου, Η-16-863Α 
Εὐρυγόνη –ης (ἡ)
Εὐρύγονος –ου (ὁ) 
Εὐρυγύη –ης (ἡ)
Εὐρυγύης –ου (ὁ) –Ἐπώνυµον Ἀνδρο-
γέω, υἱοῦ Μίνωος
Εὐρύγυια –ης (ἡ) 
Εὐρύγυιος –ου (ὁ)
Εὐρυδάµα –ης (ἡ)
Εὐρυδάµας –αντος (ὁ) –Υἱός Αἰγύπτου 
–Υἱός Κτιµένου –Ἀργοναύτης, υἱός Ἱροῦ 
καί Δηµωνάσσης –Ἐραστής; (µνηστήρ) 
Πηνελόπης –Ἀθλητής –Υἱός Μηδείου 
–Ἐπώνυµον Ἕκτορος, Η-5-773Α

ÅÕÑÕÄÁÌÁÓ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    �70

Εὐρυδάµεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Φυλέως, 
σύζυγος Πολύιδου µάντεως, µέ ὅν γεν-
νᾶ Κλεῖτο καί Εὐχήνορα –Θυγάτηρ Δια-
κτορίδου, ἀδελφή Μενίου
Εὐρυδάµη –ης (ἡ) –Σύζυγος βασιλέως 
Σπάρτης Λεωτυχίτου µετά θάνατον Ζευ-
ξιδάµου. Ἦτο θυγάτηρ Διεκτορίδου καί 
ἀδελφή Μενία
Εὐρυδαµίδα –δης (ἡ)
Εὐρυδαµίδας –αιο (ὁ) –Υἱός Ἄγιδος Δ’, 
βασιλέως Σπάρτης, Η-7-542Δ
Εὐρυδάµνα –ης (ἡ)
Εὐρύδαµνος –ου καί Εὐρυδάτης (ὁ) –
Μεσσήνιος, ἐφεύρε θώρακα πολεµικόν
Εὐρύδαµος –ου (ὁ) –Στρατηγός ἤ ἐφευ-
ρέτης πολεµικοῦ θώρακος
Εὐρυδάµουσα –σης (ἡ)
Εὐρυδάµων –νος (ὁ)
Εὐρυδήµη –ης (ἡ)
Εὐρύδηµος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἐφιάλτου 
Μαλιέως Η-8-605Α 
Εὐρυδίκα –ης (ἡ)
Εὐρυδίκεια –ειας (ἡ) –Ἑορτή ἤ Εὐρυδίκη 
γυνή Ὀρφέως
Εὐρυδίκη καί Ἀναξώ καί Λυσιδίκη 
–ης ἤ Ἀγριόπη –ης (ἡ)  –(πολύ δικαία) 
–Μήτηρ βασιλέως Μακεδόνων Φιλίπ-
που –Θυγάτηρ Φιλίππου καί Αὐδάτης, 
τέως Κύνα –Μελεαγρίς –Νύµφη Δρυ-
άς –Σύζυγος µουσικοῦ Ὀρφέως, ὅταν 
θανοῦσα ἀνεζήτησε εἰς Ἅδην –Θυγά-
τηρ Δαναοῦ –Θυγάτηρ Ἀδράστου –Θυ-
γάτηρ Λακεδαίµονος ἤ Κλυµένου ἤ Πέ-
λοπος –Σύζυγος Λυκούργου, βασιλέως 
Νεµέας ἤ ἱερέως Νεµείου Διός θυλάσα-
σα µικρόν Ὀφέλτην ἤ Ἐρχέµορον –Σύ-
ζυγος Κρέοντος ὅν καταρᾶται πρίν αὐ_ 

τοκτονήσει. Μήτηρ Αἴµονος καί Μενοι-
κέως καλουµένη καί Ἡνιόχη –Θυγάτηρ 
Ἀπόλλωνος –Πολλαί βασίλισσαι Μακε-
δονίας –Θυγάτηρ Βιλοίτου –Μακεδονι-
κόν όνοµα, Η-9-958Δ, Η-12-650Δ, Η-15-
709Α, Α-Θ-549Δ, Η-5-773Α, Η-7-232Α, 

538Δ, 1158Α, Η-10-427Δ, Η-12-45Α, Η-18-
983Δ, Ο.Ο.Γ.452
Εὐρυδίκη καί Ἀδέα καί Αὐδάτη –ης 
(ἡ) –Θυγάτηρ Κυνάνης, Η-11-706Δ
Εὐρυδίκη καί Ἀγανίππη –ης (ἡ)  –Μή-
τηρ Δανάης, σύζυγος Ἀκρισίου
Εὐρύδικος –ου (ὁ)
Εὐρυδίνη καί Εὐρυοδίνη –ης (ἡ)
Εὐρυδίνης καί Εὐρυοδίνης –ητος; (ὁ)
Εὐρυδοµένη –ης (ἡ) –Μήτηρ Χαρίτων
Εὐρυδοµένης –ητος ἤ –ου; (ὁ) 
Εὐρυδόµη καί Εὐρυνόµη –ης (ἡ) –Η-9-
464Α, Ο.Ι.Σ.398, 399, 405
Εὐρύδοµος –ου (ὁ)
Εὐρυζέλµη –ης (ἡ)
Εὐρυζέλµης καί Ἐβρυζέλµης –ου (ὁ) –
Βασ. Ὀδρυσῶν (ἀρχ. Θράκη), Η-14-762Α
Εὐρυζέλµις καί Ἐβρυζέλµις –ιδος; (ἡ)  
–Η-9-705Α, Η-11-826Δ
Εὐρύζυγος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Εὐρυθαλίουσα –σης (ἡ)
Εὐρυθαλίων –νος (ὁ) –Υἱός Κριάσου 
καί Μελανθοῦς Η-11-548Α
Εὐρυθεία –ης (ἡ) –Μέ Ἑρµή γεννᾶ Νώ-
ρακα
Εὐρυθέµειλος καί Εὐρυθέµιλος (ὁ) –Ἐ-
πίθετον Ἅδου 
Εὐρύθεµη –ης (ἡ)
Εὐρυθέµιλος καί Εὐρυθέµειλος –ου (ὁ) 
–Ἐπίθετον Ἅτης
Εὐρύθεµις – καί Εὐρυθέµις –ιδος (ἡ) –
Μήτηρ Πληξίππου –Θυγάτηρ Κλεοβίας, 
σύζυγος Θεστίου Αἰτωλοῦ, µήτηρ Ἀλ-
θαῖας, συζύγου βασιλέως Καλυδῶνος 
Οἰνέως, µήτηρ Μελεάγρου. Ἐπίσης µή-
τηρ Εὐρυπύλου, Λήδας, Ὑπερµνήστρας, 
Πληξίππου, Εὐῒππου, Ἰφίκλου –Θυγά-
τηρ Τιµανδρέως, Α-Θ-533Δ
Εὐρυθεµίστη –ης (ἡ) –Σύζυγος Βοιωτοῦ 
–Θυγάτηρ Ξάνθου, σύζυγος Ταντάλου, 
πιθανή µήτηρ Πέλοπος
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Εὐρυθέµιστος –ου (ὁ)
Εὐρύθεµος –ου (ὁ)
Εὐρυθθενία –ης (ἡ)
Εὐρυθθενίας –ίου (ὁ)
Εὐρυθµία –ίης (ἡ)
Εὐρύθµιος –ίου (ὁ) 
Εὔρυθµος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς 
Εὐρυθόη καί Ἐναρέτη καί Στερόπη 
–ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δαναοῦ, σύζυγος Οἰ-
νοµάου, µήτηρ Ἱπποδαµείας ἤ σύζυγος 
Ἀτλίτου, Η-9-954Δ
Εὐρυθόη καί Εὐρυπόµη –ης (ἡ) –Δα-
ναῒς, φονεύσασα Ἀτλίτην Αἰγυπτιάδην
Εὐρύθοος –ου (ὁ)
Εὐρυθυΐα –ης (ἡ) –Μέ Ἑρµή γεννᾶ Νόρα
Εὐρυκάπη –ης (ἡ)
Εὐρυκάπης –ου (ὁ) –Ποταµός Κοµµαγη-
νῆς
Εὐρύκαπος –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους
Εὐρυκάπυς καί Εὐρύκαπυς –υος (ὁ)  
–Υἱός Κλυτίππης Θεσπιάδος καί Ἡρα-
κλέους
Εὐρυκάρτη –ης (ἡ)
Εὐρυκάρτης –ου (ὁ)
Εὐρύκη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Θεσπίου, πού 
µέ Ἡρακλή γεννᾶ Τελευταγόραν
Εὐρύκλεια –ειας ἤ Βαθύκλεια (ἡ) –(πο-
λυθρύλητος, καί ἔνδοξος) –Θυγάτηρ 
Ὦπου, τοῦ Πεισηνορίου –Τροφός Ὀδυσ-
σέως, σύντροφος καί θεραπαινίς Πηνε-
λόπης –Καί κατόπιν τροφός Τηλεµάχου.
Ἐκ τῶν ὁλίγων πού ἀναγνώρισαν τόν 
Ὀδυσσέαν –Θυγάτηρ Ἀθάµαντος –Μή-
τηρ Οἰδίποδος –Θυγάτηρ Ἐκφάντου 
–Θυγάτηρ Αθάµαντος καί Θεµιστοῦς 
–Νύµφη, Α-Θ-550Α, Ο.Ο.Α.429, Β347, Δ 
742 
Εὐρυκλείας –ου (ὁ)
Εὐρυκλείδα –δης (ἡ)
Εὐρυκλείδας –αο (ὁ) –Ἀθηναῖος –Λακε-
δαιµόνιος, Ὀλυµπιονίκης εἰς στάδιον
Εὐρυκλείδη –ης (ἡ)

Εὐρυκλείδης –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης –Ἀ-
θηναῖος πολιτικός –Ρήτωρ –Ἱεροφάντης, 
Α-Θ-550Δ
Εὐρυκλείουσα –ης (ἡ)
Εὐρυκλείων –νος (ὁ) –Μεγαρεύς
Εὐρυκλέουσα –σης (ἡ)
Εὐρυκλέων –ντος (ὁ) –Σπαρτιάτης
Εὐρυκλῆς –εους –έα (ὁ) –(πανένδοξος)  –
Ἀθηναῖος –Ἐγγαστρίµυθος –Μάντις ἐγ-
γαστρίµυθος διάσηµος Ἀθηναῖος Σπαρ-
τιάτης –Ὁ Λακεδαιµόνιος Ὀλυµπιονίκης 
εἰς στάδιον –Συρακούσιος –Ἀφροδισιεύς 
–Λάκων διοικητής Σπάρτης, κατασκευά-
σας τό ὁνοµαστότερον τῶν λουτρῶν πα-
ρά τῷ ἄγαλµα Ποσειδῶνος ἐν Ἰσθµώ Κο-
ρίνθου ἐκ λίθων (πρασίνου µαρµάρου) 
Κροκεῶν Λακωνίας, Α-Θ-550Δ, Η-8-482 
Α, Η-12-922Α, Η-17-151Δ, 15 4Α
Εὐρυκλήτα –ης (ἡ) –Ἱέρεια Ἥρας
Εὐρύκλητος –ου (ὁ)
Εὐρυκόων –ντος (ὁ) –(Μεγαλοθορυβών) 
–Τρώς, υἱός Περιµνήστου, Η-18-995Α
Εὐρυκόωσ(σ)α –σης (ἡ) –(Μεγαλοθο-
ρυβούσα) –Ἐπίθετον Νυκτός –Ἐπίθετον 
Κητοῦς
Εὐρυκράτη –ης (ἡ)
Εὐρυκράτης –ους ἤ –εος (ὁ) –Υἱός Πο-
λυδώρου –Βασιλεύς Σπάρτης, πατήρ Ἀ-
ναξάνδρου –Ἔγγονος Ἀναξάνδρου,  Πυ-
θαγορικός φιλόσοφος Λάκων, Α-Θ-550Δ, 
560Α καί Δ, Η-16-499Α
Εὐρυκρατίδη –ης (ἡ)
Εὐρυκρατίδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἀναξάν-
δρου ἤ, Ἀναξανδρίας –Πατήρ Λέοντος, 
βασιλέως Σπάρτης
Εὐρυκρείουσα –σης (ἡ)
Εὐρυκρείων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσει-
δῶνος µέ συνώνυµον: Ἐνοσίχθων, Η-16-
315Α
Εὐρυκρέτη –ης (ἡ)
Εὐρυκρέτης –ου (ὁ)
Εὐρυκρῶν –ντος (ὁ)
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Εὐρυκρῶσσα –σσης (ἡ)
Εὐρυκύδα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἐνδυµίω-
νος καί τῆς Ὑπερίππης, θυγατρός Ἀρκά-
δος, µήτηρ Ἠλίου, υἱοῦ Ποσειδῶνος, Η-
8-964Α
Εὐρυκύδη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἐνδυµίω-
νος πού µέ Ποσειδώναν γεννᾶ Ἐλέα
Εὐρυκύδης –ου (ὁ)
Εὐρύλα –ης (ἡ)
Εὐρυλάα –ης (ἡ)
Εὐρύλαος –ου (ὁ)
Εὐρύλας καί Γρύλος –ου (ὁ) –Χαλκιδεύς 
Ὀλυµπιονίκης εἰς στάδιον 
Εὐρυλέαινα –ης (ἡ)
Εὐρυλέων –ντος (ὁ) –Σπαρτιάτης στρα-
τηγός –Υἱός Αἰνείου καί Κρεούσης
Εὐρυλεωνίς –ιδος (ἡ) –Ὀλυµπιονική-
τρια τῆς 103ης Ὀλυµπιάδος, τό 362 π.Χ., 
2η νικήτρια γυναῖκα µέ συνωρίδα 
Εὐρύλεως –έω (ὁ)
Εὔρυλλα –ης (ἡ)
Εὔρυλλος –ου (ὁ)
Εὐρύλος –ου (ὁ)
Εὐρυλόφη –ης (ἡ) –Ἁµαζών  
Εὐρύλοφος –ου (ὁ) 
Εὐρυλόχεια –ης (ἡ)
Εὐρυλοχίδα –ης (ἡ)
Εὐρυλοχίδας –αο (ὁ)
Εὐρύλοχος –ου ή –οιο (ὁ) –(πολύ πα-
νοῦργος) –Υἱός Αἰγύπτου, φονευθείς ὑ-
πό Αὐτονόης –Ἑταῖρος καί σύντροφος 
Ὀδυσσέως, οὕτινος τήν ἀδελφήν Κτιµέ-
νην εἶχεν σύζυγον –Στρατηγός –Σκεπτι-
κός φιλόσοφος –Μηχανικός ἀρχιτέκτων 
Ἀλεξάνδρου
Εὐρυλύτη καί Εὐρυαύγη –ης (ἡ) –Γυνή 
Αἰήτου
Εὐρυλύτη καί Ἰδυΐα καί Ἑκάτα καί 
Εὐρυαύγη –ης (ἡ) –Γυνή Αἰήτου, Η-13-
47 2Δ
Εὐρυλύτης –ου (ὁ)

Εὐρύµα –ης (ἡ)
Εὐρυµαῒδη –ης (ἡ)
Εὐρυµαΐδης –ου (ὁ)
Εὐρυµάνθη –ης (ἡ)
Εὐρυµάνθης –εος (ὁ)
Εύρύµανθος –ου (ὁ)
Εὐρύµας –αντος (ὁ)
Εὐρυµάχη –ης (ἡ) 
Εὐρυµαχίδα –δης (ἡ)
Εὐρυµαχίδας –αο (ὁ)
Εὐρυµαχίδη –ης (ἡ)
Εὐρυµαχίδης –ου (ὁ)
Εὐρύµαχος καί Ἐρύµαχος –ου (ὁ)  –Υἰός 
Ἑρµοῦ –Πατήρ Λεοντιάδου (πεσόντος 
µετά 400 Θηβαίων ἐν Θερµοπύλαις) µέ 
ἀδελφούς Δαΐλοχον, Προµένην καί Γύ-
γην –Μνηστήρ Ἱπποδαµείας καί Πηνε-
λόπης  –Δάρδανος –Ἀθηναῖος –Υἱός Λε-
οντιάδεω, Α-Θ-551Α, Η-8-482Δ, Η-1262Α, 
Ο.Ο.Α.399, Ο.Ο.Ο.519, Ο.Ο.Σ.295
Εὐρυµέδη –ης (ἡ) –(ἀρχηγός ἰσχυρή) –
Γυνή Γλαυκίου –Μήτηρ Βελλερεφόντου  
–Θυγάτηρ Οἰνέως καί Ἀλθαίας, ἀδελφή 
Μελεάγρου, Η-17-555Α
Εὐρυµέδης –ου (ὁ)  –Α-Θ-506Δ 
Εὐρυµέδουν –δόντειος (ὁ)
Εὐρυµέδουσα –σης καί Εὐρυδόµη –ης 
(ἡ) –Θεράπαινα Ναυσικάς ἐξ Ἠπείρου 
–Μήτηρ Χαρίτων –Μήτηρ Μυρµιδόνος, 
υἱοῦ Διός Α-Θ-551Α, Η-8-483Α, Η-9-464Α, 
Η-12 –277Α
Εὐρυµέδων καί Παρίας –ου (ὁ) –(ἀρχη-
γός ἱσχυρός) –Ἐπώνυµον Ἑρµοῦ –Ἐπώ-
νυµον Ποσειδῶνος –Ἐπώνυµον Χείρω-
νος –Ταραντῖνος Πυθαγορικός φιλόσο_ 

φος –Ἐπίθετον Διός Η-13-648Δ
Εὐρυµέδων –ντος (ὁ) –Υἱός Ἡφαίστου 
–Εἶς τῶν Καβείρων, ἀδελφός Ἄλκηνος, 
υἱός Καβειρους –Βασιλεύς Γιγάντων 
Ἠπείρου –Στρατηγός Πελοποννησια-
κοῦ, Ἀθηναῖος –Ἱεροφάντης –Ἐπίθετον 
Ὀσείριδος –Μυρρινούσιος  –Υἱός Χαρι-
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δήµου Ἀχαρνεύς –Υἱός Μίνωος καί Πα-
ρείας νύµφης
Εὐρυµέδων –ντος (ὁ) –Ποταµός –Με-
τά τοῦ Ἀκλείδου, ἀναζητήθησαν ἐν Αἰ-
γύπτω ὑπό Μ. Ἀλεξάνδρου, ὡς γνώσται 
κλεισίµατος πυλῶν ἐνέργειας Ο.Δ.228, 
Θ114, Λ620, Η-58, Α-Θ-551Α, Η-16-499Α,  
Η-7-532Α, Η-10-13Α, Η-17-480Δ
Εὐρύµείλη –ης (ἡ)
Εὐρύµειλος –ου (ὁ) 
Εὐρυµένη –ης (ἡ)
Εὐρυµένης –ους (ὁ) –Υἰός Νηλέως καί 
Χλωρίδος –Ἐταῖρος τοῦ Αἰνείου –Σάµιος 
ἀθλητής –Ὀλυµπιονίκης σέ βαρύ ἀγώ-
νισµα (πυγµή, πάλη, παγκράτιον) –Συ-
ρακούσιος –Ἀδελφός Δίωνος, Ἀθηναῖος 
Ἀχαρνεύς, υἱός Μελετέωνος
Εὐρυµενίδη –ης (ἡ)
Εὐρυµενίδης –ου (ὁ)
Εὐρυµήδη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Οἰνέως 
–Μελεαγρίς
Εὐρυµήδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Εὐρυµηστορίδη –ης (ἡ)
Εὐρυµηστορίδης –ου (ὁ) –Τήϊος
Εὐρυµίδη –ης (ἡ)
Εὐρυµίδης –ου (ὁ) –Ο.Ο.Ι.509 
Εὐρύµµας –ντος (ὁ)
Εὐρύµµεια –ης (ἡ)
Εὐρύµνιον –ίου (ἡ)
Εὔρυµνος καί Εὔρυµος καί Εὐρύτα 
–ντος (ὁ) 
Εὐρυµόκλεια –ης (ἡ) 
Εὐρυµοκλῆς –έους (ὁ) 
Εὔρυµος –ου (ὁ) –Κύκλωψ –Πατήρ Τη-
λέµου, Ο.Ο.Ι.509 
Εὐρύνα –ης (ἡ)
Εὐρύνης –ου (ὁ) 
Εὐρύνδα –ης (ἡ)
Εὐρύνδας –α (ὁ) 
Εὐρυνόα –ης (ἡ)

Εὐρυνόη –ης (ἡ) –Σύζυγος βασιλέως Χύ-
τρων 
Εὐρυνόµα –ης (ἡ)
Εὐρυνόµη –ης (ἡ) –(ἡ ζώσα ἀνά τόν ἀ-
πέραντον Ὠκεανόν) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
–Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος –Ὠκεανίδη, ὡς θυ-
γάτηρ Ὠκεανοῦ καί Θέτιδος –Σύζυγος 
Ὀφίονος(;). Μέ Δία γεννᾶ Χάριτες –Θερά-
παινα Ἁρµονίας –Βακχίς –Σύζυγος Λυ-
κούργου Θράκης –Γυνή Ταλαοῦ, µήτηρ 
Ἀγήνορος καί Ἀδράστου –Θαλαµηπό-
λος Ὀδυσσέως. Τόν λούζει, τόν µυρώνει 
καί τοῦ φορᾶ καθαρά ροῦχα –Μήτηρ Ἀ-
σωποῦ ποταµοῦ, ἐκ Διός –Θυγάτηρ Ἀ-
σωποῦ, µήτηρ Ὠγυγίου ἐκ Διός –Δαναῒς 
–Τό λατρευτικόν ἄγαλµα τῆς θεᾶς, µέ 
µορφήν γυναικός, ἀπό τήν µέσην καί 
ἄνω καί ἰχθύος ἀπό µέσην καί κάτω Ο. 
Ρ.495, Ο.Σ.169398, 405, Τα97
Εὐρύνοµος –ου (ὁ) –(εὐρύτης νόµου)  
–Δαίµων ὑποχθόνιος  –Υἱός Ἀρχιτέλους 
–Θεράπων Οἰνέως –Υἱός Αἰγύπτ(ι)ου 
ἐξ Ἰθάκης, ἀδελφός Ἀντίφου, µνηστήρ 
Πηνελόπης –Πάππος Φόρβαντος –Κέ-
νταυρος, Ο.Ο.Χ.242Α-Θ-551Α, Η-8-483Α, 
Η-18-580Δ,
Εὐρύνοος –ου (ὁ) –Ἐφευρέτης τοξοσύ-
νης –Ἀθηναῖος 
Εὐρύνους –ου (ὁ) –Υἱός Δέρκα 
Εὐρυξένα –ης (ἡ) 
Εὐρύξενος –ου (ὁ) 
Εὐρυξίλεως –έω (ὁ)
Εὐρυοδεία –ης καί Εὐρυοδία (ἡ) –Ἐπώ-
νυµον Δήµητρος –Μήτηρ Ἀρχειόνου 
–Μέ Δία γεννᾶ Ἀρκείσιον, πρόγονον 
Ὀδυσσέως –Θεσπιάς πού µέ Ἡρακλήν 
γεννᾶ Ἀρχέδικον
Εὐρυοδίνη καί Εὐρυδίνη –ης (ἡ)
Εὐρυοδίνης καί Εὐρυδίνης –ου (ὁ)
Εὐρύοπα –όπου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐ-
πίθετον Ἠελίοιο
Εὐρυόπας καί Εὐρύοψ καί Εὐρύωψ 
–πος (ὁ) –Υἱός Θεσπιάδος Τερψικράτης 
καί Ἡρακλέους –Ἐπώνυµον Διός
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Εὐρυόπη –ης (ἡ) –Θεσπιάς πού γεννᾶ 
µέ Ἡρακλήν –Θυγάτηρ Νείλου, σύζυγος 
Αἰγύπτου 
Εὐρυπήλη –ης (ἡ)
Εὐρύπηλος –ου (ὁ) 
Εὐρυπία –ης (ἡ) –Μήτηρ Μνασιλόχου 
–Μαθήτρια Πρωταγόρου
Εὐρυπίας –ίου (ὁ)
Εὐρυπλυτάνη καί Εὐρυάνασσα –σης 
(ἡ)
Εὐρυπόθεις –ειος (ὁ)
Εὐρυπόλη –ης (ἡ) –Ἡ Θεσπιάς µέ Ἡρα-
κλήν γεννᾶ Ἀρχέδικον
Εὐρύπολις –ιδος (ὁ)
Εὐρύπολος –ου (ὁ) –Υἱός Τηλέφου καί 
Ἀστυόχης, θυγατρός Πριάµου 
Εὐρυπόµηκαί Εὐρυθόη –ης (ἡ) –Δαναΐς 
φονεύσασα Αἰγυπτιάδην Ἀτλίτην
Εὐρυποντίδα –δης (ἡ)
Εὐρυποντίδας –αιο (ὁ)
Εὐρυποντίδη –ης (ἡ)
Εὐρυποντίδης –ου (ὁ) –Η-8-449Α, 484Α, 
71 0Α, Η-9-968Δ, Α-Θ-552Α
Εὐρύπορος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος µέ συνώνυµον: Σεισίχθων –Ἐπίθε-
τον Ὠκεανοῦ
Εὔρυπος –ου (ὁ)
Εὐρυπτολέµα –ης (ἡ) –(µεγάλη ἐν πο-
λέµω νικήτρια)
Εὐρυπτόλεµος –ου (ὁ) –(ὁ µέγας ἐν πο-
λέµω νικητής) –Ἀλκµεωνίδης, εὐφρα-
δέστατος, ἐξάδελφος Ἀλκιβιάδου, ἀνε-
ψιός Περικλέους –Ἀθηναῖος –Υἱός Πεισι_ 
άνακτος Σουνιεύς –Υἱός Μεγακλέους 
Σουνιεύς –Υἱός Εὐρυπτολέµου, Σουνι-
εύς , Α-Θ-551Δ, Η-15-752Α
Εὐρυπύλη –ης καί Εὐρυκύδα (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Θεσπίου πού µέ Ἡρακλήν γεννᾶ 
Ἀρχέδικον –Θυγάτηρ Ἐνδυµίωνος –Ἁµα-
ζών –Μαινάς –Ἐρωµένη Ἀνακρέοντος, 
Η-8-962Α 
Εὐρυπυλίδα –ης (ἡ)

Εὐρυπυλίδας –αο (ὁ)
Εὐρύπυλος –ου (ὁ) –(ἰσχυρός) –Θεσσα-
λός ἥρως –Υἱός Εὐαίµονος –Μυθικός 
βασιλιᾶς Κῶ –Υἱός Ἐνδυµίονος καί Ὦ-
πος –Ἠγεµών Ὀρµενίου, πατήρ Χαλκι-
όπης –Υἱός Ποσειδῶνος καί Ἀστυπαλαί-
ας –Υἱός Ἡρακλέους καί Εὐβώτα –Υἱός 
Τηλέφου καί Ἀστυόχης, (ἀδελφῆς Πριά-
µου) ἱστορικός –Κῶος ποιητής, Ο.Β.736, 
Ε79, Ζ36, Λ580, Β677, Λ520,Ο.Ι.Π27, Α-Θ-
551Δ, Η-71150Δ, Η-8-483Δ, Η-9-604Α, Η-
10-141Δ, Η-11-53Α, Η-15-544Δ
Εὐρυπῶν –ντος καί Εὐρυφῶν –ντος (ὁ)  
–Υἱός Σόου –Ἔγγονος Προκλέους, Α-Θ-
552Α, Η-8-484Α,
Εὐρυπωντίδαι –ῶν (οἱ) –Ἐξ Εὐρυπῶ-
ντος, βασιλική οἱκογένεια Σπάρτης
Εὐρυπῶσσα –σσης (ἡ)
Εὐρυρέουσα –σης (ἡ)
Εὐρυρέων –ντος (ὁ) –Ποταµός Ἀξιός
Εὐρυρρόη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Νείλου, σύ-
ζυγος Αἰγύπτου, ἐξ οὗ γεννᾶ 50 υἱούς
Εὐρύρροος –ου (ὁ)
Εὐρύς –ἐος (ὁ) –Ἐπίθετον Οὐρανοῦ
Εὐρυσάκη –ης (ἡ)
Εὐρυσάκης –ου (ὁ) –Υἱός Τελαµωνείου 
Αἴαντος καί Τεκµήσσης, βασιλίσσης Σα-
λαµῖνος Κύπρου, ἔγγονος Διός, πρόγο-
νος Ἀλκιβιάδου Α-Θ-552Α, Η-8-484Α, Η-
17-139Δ, 613Δ 
Εὐρυσθάναξ –κτος (ὁ)
Εὐρυσθάνασσα καί Εὐρυάνασσα –σσης 
(ἡ)
Εὐρυσθένεια –ης (ἡ)
Εὐρυσθενείδη –ης (ἡ)
Εὐρυσθενείδης καί Ἁγιάδης –ου (ὁ) 
–Α-Θ-552Α, Η-8-484Α
Εὐρυσθένη –ης (ἡ)
Εὐρυσθένης καί Εὐρεσθένης –ους ἤ –
εος (ὁ) –(καρτερικότατος) –Ποταµός –Δυ-
νάστης –Υἱός Ἀριστοδήµου καί Ἀργίας, 
Δωριεύς, ἀδελφός Προκλέους µετά τοῦ 
ὁποίου κατέκτησαν τήν Λακωνίαν –Υἱός 
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Αἰγύπτου –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος µέ συ-
νώνυµον: Γαιάοχος καί Ἐννοσίγαιος, Α-  
Θ-552Α,Η-8-484Α
Εὑρυσθενής –έος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος
Εὐρυσθεύς καί Εὐρεσθεύς –έως καί –
ῆος (ὁ)  –(πανίσχυρος)  –Υἱός Σθενέλου 
καί Νικίππης, θυγατρός Πέλοπος, πα-
τήρ Ἀδµήτου, ἔγγονος Περσέως. Ἐπετέ-
λεσε 12 ἄθλους εἰς Ἡρακλέα –Υἱός Ἀµ-
φιβίας, θυγατρός Πέλοπος καί ἔγγονος 
Πέλοπος –Υἱός Ἀρτυβίας, θυγατρός Ἀµ-
φιδάµαντος, Ο.Θ.363, Ο639, Α-Θ-552Α, 
Η-7-1149Δ, Η-8-484Α, Η-9-307Α
Εὐρυσιλάα –ης (ἡ)
Εὐρυσίλαος –άω (ὁ) –Πατήρ Ὑπεροχί-
δα
Εὔρυσος –ου (ὁ) –Πυθαγορικός Φιλόσο-
φος 
Εὐρυστάρτη –ης (ἡ)
Εὐρύσταρτος –ου (ὁ)
Εὐρυστάτη –ης (ἡ) 
Εὐρύστατος –ου (ὁ)
Εὐρύστερνος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀ-
θηνᾶς –Ἐπίθετον Γῆς –Ἐπίθετον Οὐρα-
νοῦ –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος µέ συνώνυ-
µον: Κυανοχαίτης
Εὐρυστράτη –ης (ἡ) 
Εὐρυστρατίδα –δης (ἡ)
Εὐρυστρατίδας –αο (ὁ)
Εὐρύστρατος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀναξιµέ-
νου φιλοσόφου, Μιλήσιος
Εὐρυτέλεια –ης (ἡ)
Εὐρυτέλη καί Εὐρυτέλεια –ης (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Θεσπίου, µέ Ἡρακλή γεννᾶ Λεύ-
κιππον
Εὐρυτέλης –ους (ὁ)
Εὐρύτη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἱπποδάµαντος 
γυνή Πορθαονος µήτηρ Ἀγρίου, Ἀλκά-
θου, Οἰνέως, Λευκοπέως, Στερόπης καί 
Μέλανος –Νύµφη, µήτηρ Ἁλιρροθίου 
υἱοῦ Ποσειδῶνος, Η-14-794Δ

Εὐρυτία –ης καί Ἰδαία καί Εἰδοθέα (ἡ) 
–Σύζυγος Φινέως
Εὐρυτίδα –ης (ἡ)
Εὐρυτίδας –αιο καί Εὐρυτίδης –ου (ὁ)  
–Ἴφιτος ἤ Κλύτιος 
Εὐρυτίδη –ης (ἡ)
Εὐρυτίδης –ου (ὁ)
Εὐρυτίµη –ης (ἡ)
Εὐρυτιµίδα –δης (ἡ)
Εὐρυτιµίδας –αο (ὁ)
Εὐρυτιµίδη –ης (ἡ)
Εὐρυτιµίδης –ου (ὁ)
Εὐρύτιµος –ου (ὁ) –Κορίνθιος, πατήρ 
Ἀρχετίµου –Κορωναῖος –Ἐπίθετον Διός
Εὐρύτιος –ίου (ὁ) –Υἱός Σπάρτωνος –Πα-
τήρ Γαλατείας –Ὁ ἀναγράψας τό ὄνοµά 
του εἰς ἀγγεῖον, παριστών συµπόσιον 
πρός τιµήν Ἡρακλέους (Λούβρον) 
Εὐρυτίουσα –σης (ἡ)
Εὐρύτις –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐρύτου, ἡ 
Ἱόλη 
Εὐρυτίς –ιδος (ἡ) 
Εὐρυτίων –νος (ὁ) –Κένταυρος –Υἱός 
Ἄρεως καί Ἐρυθείας –Υἱός Ἴρου καί Δη-
µωνάσσης ἤ Δηµανάσσης, ἀργοναύτης 
Ἡρακλεώτης –Βοσκός Γηρυόνου φυ-
λάσσων βοῦς, Α-Θ-553Δ, Η-8-485Α, 
Η-9-338Α, 606Δ, Η-10-582, Η-15-689Δ, 
Ο.Ο.Φ.295
Εὔρυτος καί Ροῖτος –ου (ὁ) –(χειµαρώ-
δης) –Κένταυρος –Εἷς τῶν γιγάντων – 
Υἰός Ἑρµοῦ καί Ἀντιανείρας –Ἀδελφός 
Ἐχίονος –Ἀργοναύτης –Πατήρ Κλόνου 
–Υἱός Ἕκτορος καί Μολιόνης, ἀδελφός 
Κτεάτου –Υἱός Μελανέως καί Στρατο-
νίκης –Υἱός Ἱπποκόωντος φονευθείς ὑπό 
Ἡρακλέους –Εἷς τῶν 300 τοῦ Λεωνίδα τυ-
φλός ὅν ὀδήγησε εἵλωτας είς την µάχην 
ὑποφέρων ἐκ βαρειᾶς ὀφθαλµίας ὡς ὁ 
Ἀριστόδηµος θεωρούµενος φοβιτσιάρης 
–Βασιλεύς Οἰχαλίας, εὐρετής τόξου. 
Θνήσκων παρέδωσε εἰς υἱόν Ἴφιτον καί 
αὐτός εἰς Ὀδυσσέα –Πατήρ Ἰόλης ἤν ἀ-
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γάπησε Ἡρακλῆς καί ἐνώ τόν ἐνίκησε 
εἰς τόξον τό ἔδιδε εἰς Ἰόλην παρά τήν ὑ-
πόσχεσίν τοῦ –Πυθαγόριος φιλόσοφος 
ὁ Μεταποντῖνος καί ὁ Ταραντῖνος, µα-
θητής Φιλολάου, Α-Θ-553Δ, 554Α, Η-8-
484Δ, Η-9-334Α, 342Α, 923Δ, Η-11-687Α, 
Η-14-762Δ, Η0-15-747Δ, Η-16 498Δ, 499Α, 
684Α, Ο.Ο.Θ.226 
Εὐρύττουσα –σης (ἡ)
Εὐρύττων –νος; (ὁ)
Εὐρυτώ –οῦς καί Εὐρυάνασσα –σσης 
(ἡ)
Εὐρυφάεσσα καί Θεία καί Λίµνη καί 
Μέµνονις –ιδος (ἡ) –Μήτηρ Ἡλίου, Σε-
λήνης καί Ἠοῦς, σύζυγος Ὑπερίωνος 
καί ἀδελφή αὐτοῦ, Α-Θ-554Α
Εὐρύφαµος –ου (ὁ) –Συρακούσιος Πυ-
θαγόρειος φιλόσοφος συγγραφεύς (περί 
εὐδαιµονίας) 
Εὐρυφάντα –ης (ἡ)
Εὐρύφαντος –ου (ὁ)
Εὐρυφαόντιος –ίου (ὁ) –Πατρωνυµικόν 
Πυθολάου
Εὐρυφάουσα –σης (ἡ) 
Εὐρυφαρέτρας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος
Ευρυφάρετρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος
Εὐρυφάτα –ης (ἡ)
Εὐρυφάτας –ου (ὁ)
Εὐρυφάτεια –ης καί Εὐρυφάεσσα (ἡ)
Εὐρυφάων –ντος; (ὁ) –Υἱός Εὐθύµου 
–Ὀρχοµένιος
Εὐρυφήµη –ης (ἡ)
Εὐρύφηµος –ου (ὁ) –Μεταποντῖνος, Πυ-
θαγόρειος 
Εὐρυφίλη –ης (ἡ) 
Εὐρυφιλίδα –δης (ἡ)
Εὐρυφιλίδας –αο (ὁ)
Εὐρύφιλος –ου (ὁ)
Εὐρύφρουσα –σης (ἡ)
Εὐρύφρων –νος (ὁ) –Ἱατρός Κνίδιος 

Εὐρυφύη –ης (ἡ)
Εὐρυφύης –ητος (ὁ) 
Εὐρυφώ –οῦς (ἡ)
Εὐρυφῶν καί Εὐρυπών καί Εὐρύφρων 
–νος (ὁ) –Καί προϊπποκράτειος ἰατρός 
καί ἰατρός σύγχρονος Ἱπποκράτους, 
Κνίδιος, Α-θ-554Α, Η-7-831Δ, 485Δ, 486Α, 
Η-9-961Α, Η-18-995Α 
Εὐρυφῶσσα –σσης (ἡ)
Εὐρύχνους –ου καί  –νοος (ὁ)
Εὐρυχόρη –ης (ἡ) –Γυναικός ὄνοµα
Εὐρύχορος –ου (ὁ)
Εὐρυώσα καί Εὐρυώνδα –δης (ἡ)
Εὐρυώδας καί Εὐρυώνδας –ου (ὁ)
Εὐρύωψ –πος (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους καί 
Τερψικράτης, θυγατρός Θεσπίου 
Εὐρύωψ –πος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός, πού µέ 
Εὐρώπην γεννᾶ Ραδάµανθυν, Μίνωα, 
Σαρπηδόνα, καί τόν Μάντιν Κάρνον ἤ 
Καρνεῖον
Εὐρωµαῖος –ου Μῦς (ὁ) –Σταλεῖς ὑπό 
Μαρδονίου εἰς Τρωφόνειον Μαντεῖον 
Η-17-873Α
Εὐρωµεύς –εως (ὁ)
Εὔρωµα –ης (ἡ)
Εὔρωµος –ου (ὁ) –Πόλις –Υἱός Ἱδριέως
Εὐρώπα –ης (ἡ) –Γυναικός ὄνοµα
Εὐρώπα ἀντί Εὐρώπη –ης (ἡ) –Ἑλλω-
τίς 
Εὐρώπας –α (ὁ) –Σπαρτιάτης 
Εὔρωπας –αντος (ὁ) –Ἀνδρικόν, µυθι-
κόν ὄνοµα
Εὐρώπεια καί Εὐρώπη καί Ἑλλωτίς 
–ιδος καί Ἀγηνορίς (ἡ) –Μέ ἐπίθετον 
Ταυροπάρθενος –Ὡς Θεσπιάς µέ Ἡρα-
κλή γεννᾱ Τελεσταγόρα –Θυγάτηρ Ἀ-
γήνορος καί Τηλεφάσσης (Ἀγηνορίς)  – 
Ἀδελφή Φοίνικος, Κάδµου Κίλικος καί 
Εἰδοθέας –Ἀπήχθη ἐκ θαλάσσης ὑπό Δι-
ός (Εὐρύοπος ). Μέ Δία (Εὐρύοπα) γεννᾶ 
τρεῖς υἱούς (Μίνως, Ραδάµανθυς, Σαρ-
πηδών καί µάντιν Κάρνον ἤ Καρνεῖον) 
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καί θυγατέρα τήν Ἀλαγονίαν. Ἐπίσης 
καί Ὕδαρνιν –Σύζυγος Δωδωναίου Δι-
ός (Ἀκεστοδώρου) –Τίτλος ποιήµατος 
Στησιχόρου –Ὠκεανίς –Μέ Δαναόν γεν-
νᾶ Ἀµυµώνην, Α-Θ-557Δ, Η-5-773Α, Η-7-
1148Δ, Η-9-337Δ, Η-13-648Δ, Η-17-599Δ, 
872Δ, Η-18-299Δ
Εὐρώπη–ης (ἡ) –(δύναµις εἰς ποσότη-
τα) –Θυγάτηρ Φοίνικος, ἤ Ἀγήνορος καί 
Τηλεφάσσης, ἥν ἥρπασεν Ζεύς εἰς Κρή-
την, ὅπου ἠπανδρεύθη τον Ἀστερίωνα 
καί γεννᾶ Μίνωα, Σαρπηδόνα, Ραδάµαν-
θην. Ἐκ ταύτης ἡ σηµερινή Εὐρώπη. Ἐ-
φέρετο καί ὡς µήτηρ Καρνείου. Κατ΄ 
οὐσίαν Κνώσσιός τις, ὀνόµατι Ταυρο-
σπολεµών, εἰς Τύρον ἤρπασεν νεάνιδας 
καί τήν θυγατέραν βασιλέως, τήν Εὐ-
ρώπην συµβάλων εἰς δηµιουργίαν µύ-
θου –Θυγάτηρ Τιτυοῦ βιασθεῖσα ὑπό 
Ποσειδῶνος παρά Κηφισσόν καί γεννή-
σασα τόν Εὔφηµον –Ἐπίθετον Δήµητρος 
–Ὠκεανίς –Μέ Ἀστερίωνα γεννᾶ Κρή-
την, σύζυγον Μίνωος
Εὐρωπία –ης (ἡ) –Ἡ Εὐρώπη –Ἐπώνυ-
µον Ἥρας
Εὐρώπκα –ης (ἡ) –Ἐξ ἦς καί Ρόπκας
Εὔρωπος –ου (ὁ) –Υἱός Μακεδόνος καί 
Ὀριθυϊας (θυγατρός Ἐρεχθέως, πατήρ 
Τελχῖνος, Α-Θ-592Α, Η-12-850Δ, Η-18-
894Δ
Εὔρωστος –ου (ὁ&ἡ)
Εὐρώτας καί Ἶρις καί Νίρης –ου (ὁ) 
–Ποταµός –Υἱός Νύλητος βασιλέως 
Λακωνίδου καί ἔγγονος –Σπαρτιάτης 
–Πατήρ Τιάσης –Υἱός Ναϊάδος Νύµφης 
Κλεοχαρείης καί  Λέλεγος, Η-8-552Δ, Η-
10-884Α, Η-12-45Α, 190Α, Η-17-596Α,
Εὔρωτας καί Ἶρις καί Νίρις καί Μεσ 
–σήνιος καί Βῶµιξ καί Μαραθώνκαί 
Ἵµερος καί Γαλαῖσος καί Ταλαῖος ου 
(ὁ) –Ποταµός Σπάρτης καί ποτάµιος 
θεός –Ποταµός Θεσσαλίας πρώην 
Τιταρήσιος
Εὐρωτόλη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Εὐρωτώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Δαναοῦ

Εὔρωψ –πος (ὁ) –Υἱός Αἰγιαλέως, πα-
τήρ Τελχῖνος –Υἱός Φορωνέως, πατήρ 
Ἑρµίωνος, Α-Θ-593Α, Η-8-553Α
Ἐύς –Ἐῆος; (ὁ) –(εὐγενής) –Ποταµός –Ἐ-
πίθετον Διός
Εὐσαµβάτις –ιδος (ἡ)
Εὔσαµος –ου(ὁ) –Πατήρ Φαέστου
Εὐσάφιος –ίου (ὁ)
Εὐσέβεια καί Εὐσέβια –ης (ἡ) –(εὐσεβής, 
φιλόθρησκος) –(προσωποποίησις δέους 
µέ θεῖον) –Θεότης, θυγάτηρ Δίκης καί 
Νόµου –Καί χριστιανικόν –Ἁγία –Θεσ-
σαλονικιά ὀνοµαστή διά τό κάλλος, 
πνεύµα καί µόρφωσιν. Ἔγινε σύζυγος 
Κωνσταντίου. Κατά Κεδρηνόν: Καλλο-
νή περιβόητος σ΄ὅλη τήν Γῆ. Κατά Ζώ-
σιµον: Ἡ φρόνησίς της ξεπερνοῦσε τήν 
γυναικεία φύση, Β-Α-Θ-593Α 
Εὐσεβῆς –οῦς (ὁ) –Χριστιανικόν –Ὁ Ἀ-
ντωνῖνος, υἱός Ἀδριανοῦ
Εὐσέβης –ους (ὁ) –Ὁ Ἀµύντας βιογρά-
φος Ὀλυµπιάδος
Εὐσεβιανή –ῆς (ἡ)
Εὐσεβιανίς –οῦ (ὁ) 
Εὐσεβιανός –οῦ (ὁ)
Εὐσέβιον –ίου (ἡ) –Γυνή Καίσαρος
Εὐσέβιος –ου (ὁ) –(εὐσεβής) –Χριστια-
νικόν –Στρατηγός –Μύνδιος Νεοπλατω-
νικός φιλόσοφος –Ἰατρός –Ρήτωρ –Συγ-
γραφεύς ἐκκλησιαστικός –Ἐπίσκοπος 
–Εὐνούχος (καί ἀνδρόγυνον) –Ἱεράρχαι 
–Ἅγιος –Ἱεράρχης, διδάσκαλος Ἰαµβλί-
χου µέ Εὐνάπιον, Α-Θ-594Α, Η-7-670ΑΗ-
11-42Α, Η-14-379Α
Εὐσέβις –ιος (ὁ)
Εὐσεβωνᾶ –ᾶς (ἡ)
Εὐσεβωνᾶς –ᾶ (ὁ) –Χριστιανικόν 
Εὔσεινος –ου (ὁ)
Εὔσειρα –ης (ἡ)
Εὔσειρος –ου (ὁ) –Υἱός Ποσειδῶνος καί 
Ἰδοθέας –Πατήρ Θηράµβου ἤ Κεράµβου
Εὔσηµον –ου (ἡ)
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Εὐσθένεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀγλαῒας 
καί Ἡφαίστου
Εὐσθενῆς καί Εὐσθένης καί Φυσιο-
γνώµων –νος (ὁ) –Σοφιστής γράψας 
περί φυσιογνωµίας
Εὐσθένιος –ίου (ὁ) –Ἱστοριογράφος
Εὐσίγνια –ης (ἡ)
Εὐσίγνιος –ίου (ὁ) –Ὄνοµα ἀνδρικόν 
–Χριστιανικόν –Μάρτυς –Ἅγιος –Σατρά-
πης
Εὔσιος –ίου (ὁ) –Ἐπώνυµον Διονύσου ἐν 
Λακεδαίµονι
Εὔσκανος –ου (ὁ) 
Εὔσκαρµος –ου (ὁ) –(ταχύπους) –Ἐπί-
θετον Πανός
Εὐσκία –ης (ἡ)
Εὔσκιος –ου (ὁ)
Εὔσκις –ιος; (ὁ)
Εὐσκοπίδη –ης (ἡ)
Εὐσκοπίδης –ου (ὁ)
Ἐῢσκοπος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος –Ἐπίθετον 
Βριτοµάρτιος µέ συνώνυµον: Γορτυνίς 
–Ἐπίθετον Πανός
Εὐσκούπιος –ου (ὁ) –Ἐπώνυµον Ἑρµοῦ 
Ἐϋσµήριξ –ιγος (ἡ) –(ἔχων πυκνήν τρί-
χα) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Εὐσοῒδα –δης (ἡ)
Εὐσοΐδας –αιο (ὁ)
Εὐσοΐσκη –ης (ἡ)
Εὐσοῒσκος –ου (ὁ)
Εὔσους –ου (ὁ) –Ἥρως ἐγχώριος 
Εὐσόφις –ιος; (ὁ)
Εὔσοφος –ου (ὁ)
Εὔσπορος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ
Εὐσσοῒδα –ης (ἡ)
Εὐσσοΐδας –αο (ὁ)
Εὔσσωρ –ρου (ὁ)
Εὐσταθία –ης (ἡ) –(ἡ µέ σταθερόν χα-
ρακτῆρα)

Εὐστάθη –ης (ἡ)
Εὐστάθής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Ζεφύρου
Εὐστάθιος –ίου (ὁ) –(σταθερός, ἀδιατά-
ρακτος, ἤρεµος) –Σπουδαῖος Ρήτωρ –Ἱ-
στοριογράφος –Νεοπλατωνικός –Ἐπί-
σκοπος Θεσ/νίκης, ὁ καί Κατάφλωρος 
καλούµενος –Ἀρχιεπίσκοπος –Νοµοµα-
θής Βυζαντινός –Ζωγράφος Βυζαντινός 
–Στρατηγός –Σχολιαστής Ὀµήρου –Μα-
θητής καί διάδοχος τοῦ θεουργοῦ Αἰδε-
σίου, φιλοσόφου –Χριστιανικόν –Ἄγιος 
–Ἐξ οὗ τό ὄνοµα Κωνστάντιος καί Κων-
σταντῖνος (µέ προσθήκην ἑνός ἤ δύο 
“ν” –ἰδε το ὄνοµα Κωνσταντίνος), Α-Θ-
594Δ, 595Α καί Δ, Η-7-1039Α, 1057, Η-12-
513Δ
Εὐστάθις –ιος (ὁ)
Εὐσταθοῦς –οῦ (ὁ)
Εὐστασία –ης (ἡ)
Εὐστασιάδη –ης (ἡ)
Εὐστασιάδης –ου (ὁ)
Εὐστάσιος –ίου (ὁ)
Εὔστατη –ης (ἡ)
Εὔστατος –ου (ὁ)
Εὐστάφυλος –ου (ὁ & ἡ) –Ἀµπελουργός 
–Ἐπώνυµον Διονύσου –Εἰς ἐπιστολήν Ἀλ-
κίφρονος
Εὐστάχια –ίης (ἡ)
Εὐστάχιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅγι-
ος
Εὐσταχίς καί Βῶκυς –υος (ἡ)
Εὔσταχυς –υος (ὁ) –Εἰς ἐπιστολάς Ἀλκί-
φρονος
Εὐστέφανοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μου-
σῶν
Εὐστέφανος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµι-
δος –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Δή-
µητρος –Ἐπίθετον Οὐρανίης µέ συνώνυ-
µον: Μοῦσα –Ἐπίθετον Περσεφόνης
Εὐστεφής –έος (ὁ)  –Ἐπίθετον Διονύσου 
µέ συνώνυµον: Ἰόβακχος
Εὐστέφιος –ίου (ὁ) –Ρήτωρ –Μαθητής 
Λαχάρους –Σοφιστής Ἀφροδισιεύς
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Εὐστόλια –ίης (ἡ)
Εὐστόλιος –ίου (ὁ)
Εὔστολος –ου (ὁ) –Σιδώνιος Ὀλυµπιονί-
κης εἰς στάδιον
Εὐστόλουσα –σης (ἡ)
Εὐστόλων –νος (ὁ) 
Εὐστόργιος –ίου (ὁ)
Εὐστόρθυγξ –γγος (ὁ) –(ἐκ καλοῦ στε-
λέχους) –Ἐπίθετον Πριάπου
Εὐστόχια –ίης (ἡ)
Εὐστόχιος –ίου (ὁ) –Ἰατρός –Μαθητής 
Πλωτίνου –Σοφιστής Καπαδόκης –Ἰστο-
ριογράφος –Ἐπίσκοπος –Χριστιανικόν  
–Νεοπλατωνικός φιλόσοφος –Ἄλλοι, Α-
Θ-596Α, Η-8-558Α
Εὐστόχις –ιος (ὁ)
Εὔστοχος –ου (ὁ) 
Εὐστράτα –ης (ἡ) 
Εὐστράτη –ης (ἡ) 
Εὐστρατία –ης (ἡ)
Εὐστρατίδα –δης (ἡ)
Εὐστρατίδας –αιο (ὁ)
Εὐστρατίδη –ης (ἡ)
Εὐστρατίδης –ου (ὁ)
Εὐστράτιος –ίου (ὁ) –(ἀρχηγός ἔνδοξος 
τοῦ στρατοῦ) –Χριστιαν. –Ὑποµνηµατι-
στής Ἀριστοτ. –Ἀνδρικόν ὄνοµα –Ἅγιος –
Ὅσιος θαυµατουργός (9 Ἰαν.), Α-Θ-596Δ
Εὔστρατος –ου (ὁ) –Ἀνήρ ἐκ Δήµης
Εὔστρεπτος –οιο (ὁ) –Ἐπίθετον Ὠκεα-
νοῦ
Εὔστροτος –ου (ὁ) 
Εὐστροφίουσα –σης (ἡ)
Εὐστροφίων –νος (ὁ)
Εὔστροφος –ου (ὁ) –Ἀργεῖος –Ἀθηναῖ-
ος
Εὐσυεύς –έως (ὁ)
Εὔσφαιρος –ου (ἡ & ὁ)
Εὔσφυρος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀµφι-
τρίτης –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ

Εὐσχηµονίς –ίδος (ἡ) –Θυγ. Συνερῶσης 
Εὔσχηµος –ου (ὁ) –Κωµικός ποιητής
Εὐσχηµοσύνη –ης (ἡ)
Εὐσχηµόσυνος –ου (ὁ)
Εὐσχήµουσα –σης (ἡ)
Εὐσχήµων καί Ἀφροδείας –ου (ὁ)
Εὐσχλήµουσα –σης (ἡ)
Εὐσχλήµων –ονος (ὁ) –Χριστιανικόν 
Εὐσυεύς –έως (ὁ)
Εὔσυτος –ου (ὁ)
Εὔσωµος –ου (ὁ)
Εὔσωρος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀκάµαντος 
–Πατήρ Κυζίκου καί Αἰνίτης, Ο.Ζ.8
Εὐσάγεια –ης (ἡ)
Εὐσάγεις –ειος (ὁ) –Υἱός Πουθοδώρας 
Εὐσάγης –ους (ὁ) –Υἱός Κορδώνδου
Εὐτάγη –ης (ἡ)
Εὐτάγης –ητος (ὁ)
Εὔταγος –ου (ὁ)
Εὐταῖα –ης (ἡ)
Εὐταῖος –ου (ὁ)
Εὐταίουσα –σης (ἡ) 
Εὐταίχη –ης (ἡ)
Εὐταίχης –ους (ὁ) –Ὁ Εὐταύχης, Ρόδιός 
τις
Εὐταίων –νος (ὁ)
Εὔτακτον –ου (ἡ)
Εὔτακτη –ης (ἡ)
Εὔτακτος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος –Πατήρ Ὑ-
ψιγόνου
Εὐταµία –ης (ἡ)
Εὐταµίας –ίου (ὁ)
Εὐταξᾶ –ῆς (ἡ)
Εὐταξᾶς –ᾶ (ὁ)
Εὐταξία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐδαιµονίας.
Ἀδελφή: Σωφρωσύνης, Ἐγκρατείας, Ἐ-
λευθερίας, Καλοκαγαθίας, Ἐπιστήµης, 
Πραότητος, Ἀνδρείας, Δικαιοσύνης καί 
Ἄργειας 
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Εὐταξίας –ου (ὁ)
Εὐταξίδα –ης (ἡ)
Εὐταξίδας –αο (ὁ)
Εὐταξίδη –ης (ἡ)
Εὐταξίδης –ου (ὁ) 
Εὐταύχεια καί Εὐταύχια –ίης (ἡ) 
Εὐταύχειος καί Εὐταύχιος –ου (ὁ) –Χρι-
στιανικόν
Εὐταύχη –ης (ἡ)
Εὐταύχης –ους (ὁ) = Εὐταίχης, Ρόδιός τις
Εὐτείχα –ης (ἡ)
Εὐτείχη –ης (ἡ)
Εὐτείχης –ους (ὁ) –Υἱός Ἱπποκόωντος
Εὐτέκνιος –ιου (ὁ) –Γραµµατικός, Α-Θ-
557Δ, 
Εὔτεκνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Δήµητρος
Εὐτέλεια –ης (ἡ) 
Εὐτελείδα –ης (ἡ)
Εὐτελείδας –αο (ὁ) 
Εὐτέλεις –ειος (ὁ)
Εὐτέλης –ους (ὁ) 
Εὐτέλία –ας (ἡ) 
Εὐτελίδα –δης (ἡ)
Εὐτελίδας –αο (ὁ) –Ἀγαλµατοποιός Ἀρ-
γεῖος –Ὀλυµπιονίκης Ἀρκάς καί Λάκων, 
παῖς νικητής πεντάθλου τό 628 π.Χ., ὅ 
δέν ἐπανελήφθη ἐκ ζηλοτυπίας Ἠλείων
Εὐτελίδη –ης (ἡ)
Εὐτελίδης –ου (ὁ) –Α-Θ-597Δ, Η-7-934Α, 
Η-8-561Α, Η-18-765Δ
Εὐτελίνη –ης (ἡ)
Εὐτελῖνος –ου (ὁ) 
Εὐτελίουσα –σης (ἡ)
Εὐτελιστράτη –ης (ἡ) 
Εὐτελίστρατος –ου (ὁ)
Εὐτελίων –νος (ὁ) 
Εύτελιωνίδη –ης (ἡ)
Εὐτελιωνίδης –ου (ὁ) 
Εὐτέλουσα –σης (ἡ)

Εὐτέλων –νος (ὁ)
Εὐτέρπη καί Ἀβρότονον –ου (ὁ) –(τερ-
πνή καί εὐχάριστος χορηγός τέρψεως) 
–Θυγάτηρ Διός καί Μνηµοσύνης –Μοῦ-
σα πού µέ Ἀσωπόν γεννᾶ Ρῆσον –
Μουσικῆς µοῦσα, αὐλοῦ καί τραγικοῦ 
χοροῦ –Μήτηρ Θεµιστοκλέους –Ἐφεύρε 
αὐλητικήν καί ἐµπνέει τούς αὐλητάς 
–Καί Χριστιανικόν, Α-Θ-597Δ,Η-9-527Δ
Εὐτέρπης –ητος (ὁ)
Εὐτερπίδα –δης (ἡ)
Εὐτερπίδας –αιο (ὁ)
Εὐτεύχιος –ιου (ὁ & ἡ) –Εὐβοεύς τις
Εὐτηρίδα –δης (ἡ)
Εὐτηρίδας –αο (ὁ) 
Εὐτηρίδη –ης (ἡ)
Εὐτηρίδης –ου (ὁ)
Εὐτίµα –ης (ἡ)
Εὐτιµίδα –δης (ἡ)
Εὐτιµίδας –αο (ὁ) 
Εὐτιµίδη –ης (ἡ)
Εὐτιµίδης –ου (ὁ)
Εὔτιµος –ου (ὁ)
Εὐτιούχα –ης (ἡ)
Εὐτόκιος –ίου (ὁ & ἡ) –Θρᾶξ –Μαθηµα-
τικός, γεωµέτρης, µαθητής Ἀµµωνίου, 
Α-Θ-598Α, Η-8-561Α 
Εὐτόλµια –ης (ἡ)
Εὐτόλµιος –ιου (ὁ) –Ποιητής 
Εὔτολµος –ου (ὁ) 
Εὐτόνιος –ιου (ὁ) 
Εὔτοξος –ου (ὁ&ἡ)
Εὐτουχίνα –ης (ἡ)
Εὐτουχίνος –ου (ὁ) 
Εὐτουχίς –ιδος; (ἡ) 
Εὔτουχος –ου (ὁ) 
Εὐτραπελίουσα –σης (ἡ)
Εὐτραπελίων –νος (ὁ) 
Εὐτράπελος –ου (ὁ) 
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Εὐτραφές καί Εὐτραφής –έος (ὁ) –Ἐπί-
θετον Διονύσου
Εὐτρετιφάντα –ης (ἡ)
Εὐτρετίφαντος –ου (ὁ) –(ἀπό τό µαντεῖ-
ον εἰς εὔτρησιν) –Πατήρ Εὐχάριδος δε-
χθείσης προσφοράν Μογέας («Μογέα 
δίδοτι τᾶ γυναίκι δόρον Εὐχάρι τόν Εὐ-
τρετιφάντο κότυλον ὁς χάδαν πιέ»), Η-
11-347Α 
Εὐτρέφεια –ης (ἡ)
Εὐτρέφης –ους (ὁ) 
Εὐτρέχιος –ίου (ὁ) 
Εὐτρηειφάντα –ης (ἡ) 
Εὐτρηείφαντος –ου (ὁ) 
Εὐτρήσια –ης (ἡ)
Εὐτρησίας –ου (ὁ) –Ἐπώνυµον Ἀπόλλω-
νος 
Εὐτρήσιος –ίου (ὁ)
Εὔτρησις –ιδος; (ἡ) –Ο.Β.502
Εὐτρησίτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος ἐν Βοιωτία
Εὔτρητος –ου (ὁ & ἡ) 
Εὔτρητος ἤ Εὔτρησις –ιδος (ἡ) 
Εὐτρίαινα –ης (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος
Εὐτρίαινος –ου (ὁ)
Εὔτριβος –ου (ὁ) 
Εὐτροπία –ης (ἡ) –Ἀδελφή Μεγ. Κων-
σταντίνου, σύζυγος Νεπωτιανοῦ, Α-Θ-
59 8Δ 
Εὐτρόπιος –ου (ὁ) –Εὐνοῦχος –Ἱστορι-
κός –Χριστιανικόν –Ἄγιος –Ἀρειανιστής 
καλόγερος, Α-Θ-598Δ 
Εὐτροπίουσα –σης (ἡ)
Εὐτρόπις –ιος; (ὁ) 
Εὐτροπίς –ίδος (ἡ) 
Εὐτροπίων –νος (ὁ) –Ἀρχιµάγειρος Ἀ-
ντιγόνου 
Εὔτροπος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἀγαλ-
µατοποιός 
Εὐτρόφιµος –ου (ὁ & ἡ)

Εὐτρόχαλος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Σε-
λήνης
Εὐτρυτία –ης (ἡ)
Εὐτρύτιος –ίου (ὁ)
Εὐτρυτίουσα –σης (ἡ)
Εὐτρυτίων –νος (ὁ) –Ἀργοναύτης, υἱός 
Δηµανάσσης
Εὐτυκάρτη –ης (ἡ) 
Εὐτυκάρτης –ου (ὁ) 
Εὐτυκέρτη –ης (ἡ)
Εὐτυκέρτης –ου (ὁ)
Εὔτυµη –ης (ἡ)
Εὔτυµος –ου (ὁ) 
Εὐτύφρουσα –σης (ἡ)
Εὐτύφρων –νος (ὁ)
Εὐτύχα –ης (ἡ) 
Εὐτυχᾶ –ῆς (ἡ)
Εὐτυχαῖα –ας (ἡ) 
Εὐτύχαια –ης (ἡ) 
Εὐτυχαῖος –ου (ὁ) 
Εὐτυχᾶν –ᾶνος (ὁ) –Πατήρ Εὐτυχᾶ
Εὐτυχᾶς –ᾶντος (ὁ) –Υἱός Εὐτυχᾶνος
Εὐτυχειανή –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀριστο-
κλεία
Εὐτυχειανός –οῦ (ὁ) 
Εὐτυχείδη –ης (ἡ)
Εὐτυχείδης –ου (ὁ) –Πατήρ Διονυσίου 
Εὐτυχεστάτη –ης (ἡ)
Εὐτυχέστατος –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν
Εὐτύχη –ης (ἡ) 
Εὐτύχηµη –ης (ἡ)
Εὐτύχηµος –ου (ὁ) 
Εὐτυχής –οῦς (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἱερο-
µάρτυς (24 Αὐγούστου)
Εὐτυχῆς –οῦς (ὁ) –Μηνός ὄνοµα –Ἀθη-
ναῖα ἤ ἄλλη
Εὐτυχής καί Εὐταύχης –ου (ὁ) –Χριστι-
ανικόν –Υἱός Ἱπποκόωντος –Υἱός Ἐπι-
κτήτου, Θεσσαλονικεύς –Χριστιανικόν 
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–Μαθητής Διοσκουρίδου, σφραγιδογλύ-
φος Αἰξωνεύς
Εὐτυχία καί Εὐτουχία (ἡ) –Θεά Τύχης 
καί Εὐτυχίας, ἡ Αὐτοµατίας
Εὐτυχία –ης (ἡ) –(ἡ παρέχουσα εὐδαι-
µονίαν καί ψυχικήν µακαριότητα), Η-9-
549Α
Εὐτυχιάδη –ης (ἡ)
Εὐτυχιάδης –ους (ὁ) 
Εὐτυχιανή –ῆς (ἡ) –Χριστιανικόν 
Εὐτυχίανη –ης (ἡ) 
Εὐτυχιανός –οῦ (ὁ) –Χριστιανικόν –Κο-
ρίνθιος πυθαύλης εἰς ἀγῶνα Θεσπιῶν, 
Η-Θ-599A 
Εὐτυχίδα –ης (ἡ)
Εὐτυχίδας –αο (ὁ) –Σταδιοδρόµος Λακε-
δαιµόνιος, Ὀλυµπιονίκης πεντάθλου 
Εὐτυχίδη –ης (ἡ)
Εὐτυχίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος Δεκελεύς 
–Γλύπτης καί ζωγράφος –Σικυώνιος ποι-
ητής –Σικυώνιος γλύπτης, Α-Θ-599Α, Η-
8-563Α, Η-14-437Α 
Εὐτυχίη –ης (ἡ) 
Εὐτύχιµη –ης (ἡ)
Εὐτύχιµος –ου (ὁ) 
Εὐτύχιν –ου (ἡ;)
Εὐτυχίνα –ης (ἡ)
Εὐτύχιον –ίου (ἡ)
Εὐτύχιος ἤ Εὐτύχειος –ίου (ὁ) –(µακάρι-
ος) –Ἅγιος –Χριστιανικόν –Πατριάρχης
Εὐτυχίουσα –σης (ἡ)
Εὐτυχίς –ιδος καί Εἰσυχίς (ἡ)  –Δούλη 
Γοργοῦς 
Εὐτυχίς –ίος; (ὁ) 
Εὐτύχις –ιος ἀντί Εὐτύχιος –ιου (ὁ)
Εὐτυχίων –ωνος (ὁ) –Ὁ Αὐρήλιος υἱός 
Ρωµανοῦ –Σπαρτιάτης
Εὐτυχοβούλα –ης (ἡ)
Εὐτυχόβουλος –ου (ὁ) –Πλαστόν
Εὐτυχοβώλα –ης (ἡ)
Εὐτυχόβωλος –ου (ὁ)

Εὔτυχος –ου (ὁ) –Καί Χριστιανικόν –Γαµ-
βρός Χρησίας –Ἀδελφός Ὠφελίωνος, 
Πράξεις Κ,9 
Εὐτυχοῦσα –σης (ἡ) 
Εὐτυχρύστη –ης (ἡ) 
Εὐτυχρύστης –ου (ὁ) 
Εὐτυχώ –οῦς (ἡ)
Εὐτύχων –νος (ὁ) –Ταναγραῖος
Εὔυµνος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Εὐυµνότατος –ου (ὁ) –(ὑµνούµενος διά 
πλείστων ὕµνων) –Συνώνυµον: Γενάρ-
χης –Ἐπίθετον Απόλλωνος –Ἐπίθετον 
Διός
Εὔυπνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Εὐφάη –ης (ἡ)
Εὐφάης –ους; (ὁ) –Βασιλεύς Μεσσηνίων, 
Η-13-346Δ 
Εὐφαῖα –ης (ἡ)
Εὐφαίας –ου (ὁ) 
Εὐφαΐας –ου (ὁ)
Εὐφαίνα –ης (ἡ) 
Εὐφαινέτη –ης (ἡ)
Εὐφαίνετος –ου (ὁ) 
Εὐφαίνης –ου (ὁ)
Εὐφαῒτη –ης (ἡ)
Εὐφαῒτης –ητος (ὁ)
Εὐφάµα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀνδροµάχου, 
πατρός Θρασέου
Εὐφαµία –ης (ἡ)
Εὐφαµίδα –ης (ἡ)
Εὐφαµίδας –αο (ὁ) –Υἱός Ἀριστωνύµου 
–Στρατηγός –Βοιωτός –Ὀρχοµένιος
Εὐφαµίδη –ης (ἡ)
Εὐφαµίδης –ου (ὁ)
Εὐφάµιος –ίου (ὁ) –Ἐπώνυµον Διός –Ἕ-
τερος, υἱός Νεικάνορος
Εὔφαµος καί Εὔµαµος –ου (ὁ) 
Εὐφάνεια –ης (ἡ) 
Εὐφάνεις –ειος (ὁ)
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Εὐφάνης –ους (ὁ) –Προπάτωρ Τιµασά-
ρχου –Ἀθηναῖος –Ἀρεοπαγίτης –Ρόδιος 
–Κυρηναῖος, Α-8-911Δ 
Εὐφάνια –ίης (ἡ)
Εὐφάνιος –ίου (ὁ)
Εὐφανίσκη –ης (ἡ)
Εὐφανίσκος –ου (ὁ) –Ρόδιος
Εὐφάντα –ης (ἡ)
Εὐφάντακος –ου (ὁ)
Εὐφαντίδη –ης (ἡ)
Εὐφαντίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος Δεκελει-
εύς 
Εὐφαντίς –ίδος (ἡ)
Εὔφαντος –ου (ὁ) –Μαθητής Εὐκλείας, 
φιλόσοφος –Διδάσκαλος Ἀντιγόνου –Ἱ-
στοριογράφος Βοσπόριος, πατήρ Βοσπο-
ριανοῦ Διφίλου –Δήλιος –Ὀλύνθιος φι-
λόσοφος, Α-Θ-599Δ 
Εὐφαρέτρα –ης (ἡ)
Ευφαρέτρης –ου (ὁ)
Εὐφαρία –ης (ἡ) 
Εὐφάριος –ίου (ὁ) 
Εὔφαση –ης (ἡ)
Εὔφασης –ου (ὁ)
Εὐφασία –ης (ἡ) 
Εὐφάσις –ιος (ὁ) 
Εὐφάτα –ης (ἡ) 
Εὐφάτας –ου (ὁ) 
Εὐφεγγής –έος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ 
–Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Περσεφόνης 
–Ἐπίθετον Σελήνης
Εὐφέρουσα –σης (ἡ)
Εὐφέρων –ντος; (ὁ)
Εὐφήλητη –ης (ἡ) 
Εὐφήλητος –ου (ὁ)
Εὐφήµη –ης (ἡ) –Τίτθη (Τροφός) τῶν 
Μουσῶν Ἀγανιππίδων –Μέ Πάνα γεν-
νᾶ Κρότον –Θυγάτηρ Ἡφαίστου καί 
Ἀγλαῒας
Εὐφηµία –ιης (ἡ) –(ἔνδοξος) –Χριστια-

νικόν –Σύζυγος Ἰουστινιανοῦ –Ὄνοµα 
πλοίου –Ἁγία, Α-Θ-599Δ
Εὐφηµιανή –ῆς (ἡ)
Εὐφηµιανός –οῦ (ὁ)
Εὐφηµιάς –αδος (ἡ)
Εὐφηµίδα –ης (ἡ)
Εὐφηµίδας –αο καί Εὐφηµίδης –ου (ὁ)  
–Ἀπόγονος Μεγ. Βασιλείου –Ἀπόγονος 
Μινύου Εὐφήµου –Ἀθηναῖος –Πατήρ Ἐ-
πικύδου, Η-8-35Δ 
Εὐφηµίδη –ης (ἡ)
Εὐφηµίδης –ου (ὁ)
Εὐφήµιος –ίου (ὁ) –Μάγιστρος –Εἰς Σφῆ-
κες, Α-θ-599Δ 
Εὐφηµίουσα –σης (ἡ)
Εὐφηµίων –νος (ὁ) –Σπαρτιάτης
Εὔφηµος –ου (ὁ & ἡ) –Μεταποντῖνος πυ-
θαγορικός φιλόσοφος –Ἐπίθετον Μού-
σης –Υἱός Τηλοκλέους, Πανδιονίδος φυ-
λῆς –Κολυττεύς
Εὔφηµος καί Εὔφαµος –ου (ὁ) –(ὁ ἔχων 
καλήν φήµην) –Υἱός Ποσειδῶνος καί 
Εὐρώπης, θυγατρός Τιτυοῦ ἤ Κελαινοῦς, 
ὑποπηδαλιοῦχος “Ἀργοῦς”, µέ Λαµάχην 
γεννᾶ Λευκοφάνην Ἀργοναύτην (ἐξ 
Εὐβοίας) –Μισθοφόρος ἐν Ἀθήναις –Ἠ-
γεµών –Ἐπώνυµον Διός –Ἐπίθετον Ἀ-
πόλλωνος –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος –Ἄρ-
χων –Πυθαγόρειος, Α-Θ-600Α, Η-8-564 
Α, Η-9-395Α, Η-10-708Α, Η-15-904Δ, Ο.Β. 
864
Εὐφήνη –ης (ἡ)
Εὐφήνης –ου (ὁ) –Φίλος Κότυος Θρακός
Εὐφηνώ καί Κελαινώ –οῦς ἤ Κλαινώ 
–οῦς (ἡ) –Δαναϊς –Ἀτλαντίς –Θυγάτηρ 
Ἰάµου –Μέ Ποσειδῶνα γεννᾶ Λύκον ἥ-
ρωα Θηβῶν, Η-5-773Α, Η-10-567Δ, Η-12-
629Δ
Εὔφηρη –ης (ἡ)
Εὔφηρος –ου (ὁ) –Υἱός Καλλικράτους 
Ἀθηναῖος Ἀφιδναῖος –Γνωστός διά στή-
λην Ἀµάσιδος
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Εὐφήτη –ης (ἡ)
Εὐφήτης –ου (ὁ) –Ἠγεµών Ἐφύρας, Ο. 
Ο.532 
Εὔφητος –ου (ὁ) –Πατήρ Ὀφέλτου καί 
σύζυγος Εὐρυδίκης
Εὐφία –ης (ἡ) 
Εὐφίλειτη –ης (ἡ)
Εὐφίλειτος –ου (ὁ) 
Εὔφιλη –ης (ἡ)
Εὐφιλίδη –ης (ἡ)
Εὐφιλίδης –ου (ὁ) 
Εὐφίλιστη –ης (ἡ) 
Εὐφίλιστος –ου (ὁ)
Εὐφίλητη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Εὐφίλητος –ου (ὁ) –Πατήρ στρατηγοῦ 
Χαρπάδους –Υἱός Δηµοτίµου –Πατήρ 
Γαργηττοῦ –Ζωγράφος –Υἱός Σίµωνος, 
Αἰξωνεύς –Κηφισιεύς –Υἱός Εὐφιλίτου, 
Κηφισιεύς –Υἱός Ἀριστείδου, Κηφισιεύς, 
Α-Θ-600Δ, Η-7-193Δ, Η-8-164Α, Η-12-649Δ 
Εὔφιλος –ου (ὁ)
Εὐφιµία –ης (ἡ) –Μοναχή –Χριστιανι-
κόν 
Εὐφίµιος –ίου (ὁ) 
Εὔφολος –ου (ὁ) 
Εὔφορβη –ης (ἡ)
Εὐφορβίδα –δης (ἡ)
Εὐφορβίδας –αο (ὁ) 
Εὐφορβίδης –ου (ὁ) 
Εὐφορβίνη –ης (ἡ)
Εὐφορβίνης –ου (ὁ)
Εὔφορβος –ου (ὁ) –Υἱός Πάνθου ἤ, Παν-
θόου καί Φρόντιδος, ἥρωος Τροίας, (µία 
τῶν µορφῶν Πυθαγόρου) –Υἱός Ἀλκι-
µάχου καί ὁ Φίλαγρος, υἱός Κυνέω, δια-
κεκριµένοι Ἐρετριεῖς, παρέδωσαν µέ 
προδοσίαν τήν Ἐρέτριαν εἰς Πέρσας 
Εὔφορβος –ου (ὁ) –(ὁ ἔχων ὡραία λιβά-
δια καί πλούτη) –Υἱός Πανθέου –Τρώς 
τραυµατίσας πρῶτος τόν Πάτροκλον 
(τήν ψυχήν του ἔφερε ὁ Πυθαγόρας) ὅν 

υἱός Ἀτρέως Μενέλαος ἐφόνευσεν, Α-
Θ-601Α, Η-7-599Δ, Η-15-620Α, Ο.Ι.Π.800, 
850, Ρ59 
Εὐφοριανή –ῆς (ἡ) 
Εὐφοριανός –οῦ (ὁ)
Εὐφορίδα –ης (ἡ)
Εὐφορίδας –αο (ὁ)
Εὐφορίδη –ης (ἡ)
Εὐφορίδης –ου (ὁ) –Ἀνθρακοπώλης ἐξ 
Ἀχαρνῶν (Ἀναφέρει εἰς Ἀχαρνῆς ὁ Ἀρι-
στοφάνης)
Εὐφόριον –ίου (ἡ) –Ἀδελφή Γλυκέρας, 
φίλη Μενάνδρου
Εὐφορίουσα –σης (ἡ)
Εὐφορίων –νος (ὁ) –(ὁ γόνιµος, ὁ πλού-
σιος) –Υἱός Ἀχιλλέως καί Ἑλένης (ἐν τῶ 
Ἅδει) κεραυνοβοληθείς διότι ἡρνήθη ἔ-
ρωτα Διός (κατά Χῆννον Πτολεµαῖον) 
–Ἐπικός καί ἐλεγειακός ποιητής, Χαλκι-
δεύς –Πατήρ καί υἱός Αἰσχύλου, ἀδελ-
φός Βίωνος τραγικοῦ, τραγικός –Ἐκ Χαλ- 
κίδος, υἱός Πολυµνήστου, ἐποποιός καί 
ἐλεγειακός ποιητής –Ἀγαλµατοποιός 
–Τορευτής –Ὄνοµα γλύπτου Λεσβοθέ-
µιδος, παρ΄Ἀθηναίων –Συγγραφεύς –Ὁ 
Χαλκιδεύς, διευθυντής βιβλιοθήκης Ἀ-
ντιοχείας, Α-Θ-601Α, Η-7-1045Δ, 1054Δ, 
Η-8-566Α, Η-9-963Α, Η-13-473Δ
Εὐφόρµιγξ –γκος (ὁ) –Συνώνυµον: Λύ-
κειος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Εὔφορος –ου (ὁ) –(ἐπόπτης) –Μαθητής 
Ἰσοκράτoυς –Ἱστοριογράφος, Η-14-700Α
Εὔφορος καί Ἅδης καί Εὐκλῆς –εους 
(ὁ) –Η-8-434Α, 435Α
Εὐφραγένη –ης(ἡ)
Εὐφραγένης –ου (ὁ) –Ἀµοργῖνος
Εὐφραγόρα –ης (ἡ)
Εὐφραγόρας –ου (ὁ) 
Εὐφράδεια –ης (ἡ)
Εὐφράδης –ου (ὁ) 
Εὐφραῖα –ης (ἡ) 
Εὐφραιεύς –έως (ὁ)
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Εὐφραινέτη –ης (ἡ)
Εὐφραίνετος –ου (ὁ) –Δήλιος 
Εὔφραινη –ης (ἡ)
Εὔφραινος –ου (ὁ) 
Εὐφραίνουσα –σης (ἡ) –Ὄνοµα πλοίου
Εὐφραίνων –νος (ὁ)
Εὐφραῑος –ου (ὁ) –Φίλος Πλάτωνος, φι-
λόσοφος –Πατήρ Ἀειµνάστου, Ἀθηναῖος 
ἀργυραµοιβός, Α-Θ-601Δ, Η-7-587Α καί 
Δ, Η-8-86Δ, 566Α, Η-11-79Δ 
Εὐφραΐς –ίδος (ἡ)
Εὐφραίουσα –σης (ἡ)
Εὐφραίων –νος (ὁ)
Εὐφρᾶναξ –κτος καί Εὐφράναξ (ὁ)
Εὐφράνασσα –σσης (ἡ)
Εὐφράνθη –ης (ἡ) –Κορινθία
Εὐφράνθης –ου (ὁ)
Εὐφρανία –ης (ἡ)
Εὐφρανίας –ίου (ὁ) –Συγγραφεύς
Εὐφρανίδα –δης (ἡ)
Εὐφρανίδας –αο (ὁ) 
Εὐφρανίδη –ης (ἡ)
Εὐφράνιος –ίου (ὁ)
Εὐφρανορίδα –ης (ἡ)
Εὐφρανορίδας –αο (ὁ)
Εὐφρανορίδη –ης (ἡ)
Εὐφρανορίδης –ου (ὁ) -Ἀθηναῖος
Εὐφράνορις –ιος (ὁ)
Ευφρανορίς –ίδος (ἡ)
Εὐφράνουρ –νόρειος (ὁ)
Εὐφράντᾶ –ης (ἡ)
Εὐφράντᾶς –ᾶδος (ὁ) -Πρεσβευτής
Εὐφράντη –ης (ἡ) –Ἑταίρα 
Εὐφραντίδα –ης (ἡ)
Εὐφραντίδας –αο (ὁ)
Εὐφραντίδη –ης (ἡ)
Εὐφραντίδης –ου (ὁ) –Ὄνοµα Ἀθηναί-
ων –Μάντις, Α-Θ-601Δ
Εὐφραντική –ῆς (ἡ)

Εὐφραντικός –οῦ (ὁ) 
Εὔφραντις –ιος (ὁ) 
Εὐφραντίς –ίδος (ἡ)
Εὔφραντος –ου (ὁ) 
Εὐφράντυλα –ης (ἡ) 
Εὐφράντυλος –ου (ὁ)
Εὐφραντώ –οῦς (ἡ) –(πολύ εὐχάριστος)
Εὐφρανύδα –ης (ἡ)
Εὐφρανύδας; –αο (ὁ) –Ρόδιός τις
Εὐφράνωρ –ρος (ὁ) –Ἀγαλµατοποιός 
–Καί ζωγράφος καί συγγραφεύς 4ου 
π.Χ. αἰῶνος –Μηχανοποιός –Μαθητής 
Τίµωνος –Φιλόσοφος –Συγγραφεύς –Ἀ-
πελεύθερος –Ἐπίσκοπος –Χριστιανικόν 
–Πατήρ Ἐπικτήτου –Πυθαγόρειος –Υἱός 
Φώκου ἐξ Ὀῆθεν –Σελευκεύς φιλόσοφος 
µαθητής Τίµωνος Φλιασίου, Α-Θ-601Δ, 
Η-7-942Δ, 1234Δ, Η-8-398Α, 567Α, Η-10-
833Δ, Η-12-654Α, Η-15-545Α, Η-17-971Α 
Εὖφραξ –γος; (ὁ) 
Εὔφραος –ου (ὁ) 
Εὐφρᾶς –ᾶ (ὁ) –Πατήρ Ἀριστοῦς
Εὐφρασία –ης (ἡ) –Χριστιανικον –Ἁγία
Εὐφράσιος –ίου (ὁ) –Μαθητής Ἰαµβλί-
χου
Εὔφρασσα –σσης (ἡ)
Εὔφραστη –ης (ἡ) 
Εὐφραστίδα –δης (ἡ)
Εὐφραστίδας –αο (ὁ)
Εὐφραστίδη –ης (ἡ)
Εὐφραστίδης –ου (ὁ) 
Εὐφραστίουσα –σης (ἡ) 
Εὐφραστίων –νος (ὁ)
Εὔφραστος –ου (ὁ) 
Εὐφράτα –ης (ἡ)
Εὐφράτας –ου (ὁ) –Χριστιανικόν, ἐπί-
σκοπος Ἐλευθερνῶν
Εὐφράτας –ου; (ὁ) –Στρατηγός Περσῶν 
–Φιλόσοφος Βυζάντιος –Πατήρ Μενάν-
δρου
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Εὐφράτας καί Εὐφρήτας καί Εὐφραῑος 
–ου (ὁ) –Ποταµός –Ἀδελφός Τίγριδος 
καί Μεσοποταµίας –Υἱός Ἀρανδάκου –
Φιλόσοφος Στωϊκός –Ἄρχων Εὐνούχων 
–Σύρος φιλόσοφος
Εὐφράτη –ης (ἡ)
Εὐφράτης –ου (ὁ) –Καί ποταµός
Εὐφρατίουσα –σης (ἡ)
Εὐφρατίς –ιδος (ἡ)
Εὐφρατίων –νος (ὁ) 
Εὐφρατύα –ης (ἡ) 
Εὐφρατύας –ου (ὁ)
Εὐφρέα –ης (ἡ)
Εὐφρέας –ου (ὁ) –Υἱός Εὐφρέου –Ἀθη-
ναῖος
Εὐφρένουσα –σης (ἡ)
Εὐφρένων –νος (ὁ) 
Εὐφρήνωρ –ρος (ὁ) 
Εὐφρῆος –ου (ὁ)
Εὐφρήτη –ης(ἡ)
Εὐφρήτης καί Εὐφράτης –εω (ὁ) –Πο-
ταµός
Εὔφριλλα –ης (ἡ)
Εὔφριλλος –ου (ὁ) –Υἰός Ταύρου 
Εὐφρίουσα –σης (ἡ)
Εὖφρις –ιος; (ὁ)
Εὐφριώ –οῦς (ἡ) 
Εὐφρίων –νος (ὁ)
Εὔφρον –νος (ὁ) –Ἀναθέτης Καβειρίων
Εὐφρονεία –ης (ἡ) 
Εὐφρόνειος –ίου (ὁ) 
Εὔφρονες –ων (οἱ) -Ἐπίθετον Ὡρῶν
Εὐφρόνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Χαρίτων µέ 
συνώνυµον: Γενέτειραι –Ἀδελφή ἑταῖ-
ρας Γλυκέρας
Εὐφρόνης –ου (ὁ)
Εὐφρονία –ίης (ἡ)
Εὐφρονιάδες –ους; (ὁ) –Μαραθωνοµά-
χος
Εὐφρονιάδη –ης (ἡ)

Εὐφρονιάδης –ου (ὁ) –Υἱός Φρυνίωνος
Εὐφρονίδα –ης (ἡ)
Εὐφρονίδας –αο (ὁ) –Κορίνθιος
Εὐφρονίδη –ης (ἡ)
Εὐφρονίδης –ου (ὁ) –Υἱός Νυκτός –Ἀ-
γαλµατοποιός –Γραµµατοποιός –Ἐπίθε-
τον Οὐρανοῦ
Εὐφρόνιλλα –ης (ἡ) 
Εὐφρόνιλλος –ου (ὁ) 
Εὐφρονίνα –ης (ἡ) 
Εὐφρονῖνος –ου (ὁ)
Εὐφρόνιον –ίου (ἡ) –Ἀδελφή ἑταίρας Γλυ-
κέρας, φίλη κωµωδιογράφου Μενάνδρου
Εὐφρόνιος –ίου (ὁ) –Αἰαντίδης –Τραγι-
κός ποιητής τῆς πλειάδος τῶν 7 τραγι-
κῶν –Υἱός Μελανώπου, Οἰναῖος
Εὐφρόνιος –ίου (ὁ) –(Εὐ, φρῆν = ὁ ἔχων 
καλήν φρόνησιν) –Ἀθηναῖος –Σουνιεύς 
–Γραµµατικός –Συγγραφεύς –Κεραµεύς 
–Ἀγγειογράφος διάσηµος καί ἀγγειο-
πλάστης, µέ ἔργον εἰς Ἑρµιτάζ, Η-7-948 
Δ, Η-8-425Δ, Η-8-568Α, 785Α, Η-15-393Δ, 
40 4Α, 654Δ, Η-17-541Α
Εὐφρονίουσα –σης (ἡ)
Εὐφρονίς –ιδος (ἡ) 
Εὐφρονίσκα –ης (ἡ)
Εὐφρονίσκη –ης (ἡ)
Εὐφρονίσκος –ου (ὁ) –Κωπαεύς 
Εὐφρόνισκος καί Εὐφρονίσκος –ου (ὁ) 
Εὐφρονίτα –ης (ἡ)
Ευφρονίτης –ου (ὁ)
Εὐφρονίων –νος (ὁ) –Πιθανῶν Εὐφο-
ρίων –Ποιητής
Εὐφρόντη –ης (ἡ) –Θεότης –Μία τῶν 
Χαρίτων –Ἐπίθετον Νυκτός
Εὐφρόσουνη –ης (ἡ)
Εὐφρόσουνος –ου (ὁ)
Εὐφροσύνα –ης (ἡ)
Εὐφροσύνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Νυκτός
Εὐφροσύνη καί Λαµπυρίς καί Πάροι-
νον – ου (ἡ) –Ἑταίρα
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Εὐφροσύνη –ης καί Εὐρυνόµη –ης 
(ἡ) –(ἐξαιρετικά εὐχάριστος) –Θυγάτηρ 
Διός καί Εὐρυνόµης –Μία τῶν Χαρίτων 
–Αὐτοκράτειρα –Θυγάτηρ Ἡλείου καί 
Αἴγλης –Θυγάτηρ Ἐρέβους (ὄχι Βρέφους) 
καί Νυκτός –Ἑταίρα, αι –Ὄνοµα πλοί-
ου –Χριστιανικόν –Ἁγία –Μήτηρ Εὐ-
νοίας –Ὁσία ἧτις ἐνδύετο ἀνδρικῶς, πα-
ρουσιαζοµένη ὡς Σµάραγδος –Ἑταίρα, 
θυγάτηρ Γναφέως, Α-Θ-602Α, Η-7-1148 
Δ, Η-8-569Α, Η-10-595Δ, Η-17-612Δ
Εὐφρόσυνον –ου (ἡ)
Εὐφρόσυνος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος –Πατήρ 
Σωτᾶ 
Εὔφρουσα –σης (ἡ)
Εὔφρυλλα –ης ἡ)
Εὔφρυλλος –ου (ὁ) 
Εὐφρῦς –ύος (ὁ)
Εὐφρώ –οῦς (ἡ) –Περιβόητη ἑταίρα Σα-
µία –Ὑφάντρια –Θυγάτηρ Διοµήδους, 
βασιλέως Θράκης
Εὐφρώι (ἡ) 
Εὔφρων –νος (ὁ & ἡ) –Μέ συνώνυµον: 
Τριτογένεια –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς µέ συνώ-
νυµον: Δίδυµος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
–Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ µέ συνώνυµον: 
Κοῦρος –Ἐπίθετον Διονύσου, Βάκχου 
–Ἐπίθετον Ἑρµοῦ –Ἐπίθετον Ὁµονοίας 
–Ἐπίθετον Τηθύος
Εὔφρων καί Εὐθύφρων –νος (ὁ) –Σικυ-
ώνιος τύραννος –Ἀθηναῖος ἀργυραµοι-
βός –Πατήρ Λάβακος –Πατήρ Ἱππάλου 
–Πάππος Πυθαγόρου –Πατήρ Μνησάρ-
χου –Σαµίου σφραγιδογλύπτου –Κωµι-
κός µέσης κωµωδίας –Πατήρ Ὀρθόννου, 
Α-Θ-602Α καί Δ, Η-8-569Δ, Η-13-696Α 
Εὔφρων –ονος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Θέτι-
δος µέ συνώνυµον: Νηρηῒνη –Ἐπίθετον 
Σελήνης µέ συνώνυµον: Μάκαιρα
Εὐφρωνίδα –δης (ἡ)
Εὐφρωνίδας –αιο (ὁ) 
Εὐφύη –ης (ἡ)
Εὐφύης –ου (ὁ) 

Εὔφυλη –ης (ἡ)
Εὐφυλίδα –ης (ἡ)
Εὐφυλίδας –ου (ὁ)
Εὔφυλλα –ης (ἡ)
Εὔφυλλος –ου (ὁ)
Εὔφυλος –ου (ὁ)
Εὐφυοδεία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Γαίας
Εὔφωνοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Εὐχαίτα –ης (ἡ)
Εὐχαίτας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
–Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Ὑµεναί-
ου
Εὐχαίτης –ου (ὁ) –(τριποδηλάλος) –Ἐπί-
θετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Διονύσου 
–Ἐπίθετον Ἰοβάκχου –Ἐπίθετον Κρόνου 
–Ἐπίθετον Ὑµεναίου, Α-Θ-603Α
Εὐχαῒτουσα –σης (ἡ)
Εὐχαΐτων –νος (ὁ) –Ὄνοµα ἁγίου –Χρι-
στιανικόν 
Εὐχαλέµα –ης (ἡ)
Εὐχάλεµος –ου (ὁ) 
Εὐχαµένη –ης (ἡ)
Εὐχαµένης –ους (ὁ) 
Εὐχάνωρ –ρος (ὁ)
Εὐχανδρίδα –ης (ἡ)
Εὐχανδρίδας –αο (ὁ)
Εὐχάουσα –σης (ἡ)
Εὐχάρεια –ης (ἡ)
Εὐχάρης –ους (ὁ)
Εὐχαρίδα –ης (ἡ)
Εὐχαρίδας –αο (ὁ)
Εὐχαρίδη –ης (ἡ) 
Εὐχαρίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος ἐκ Κήδων 
–Ὀρχοµένιος –Ἀγγειοπλάστης, Α-Θ-603 
Α, Η-8-570Α 
Εὐχαρίνη –ης (ἡ)
Εὐχαρῖνος –ου (ὁ) 
Εὐχάριον –ίου (ἡ)
Εὐχαρίουσα –σης (ἡ)
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Εὐχαρίς –ιδος (ἡ)
Εὔχαρις –ιτος (ὁ & ἡ) –Ὄνοµα γυναικός 
–Ἀπελεύθερος Λικικίου –Ὄνοµα πλοίου 
–Θυγάτηρ Εὐτρετιφάντου –Ἐπίθετον Ἄ-
ρεως µέ συνώνυµον: Ἐπίχαρις –Ἐπίθε-
τον Ἀφροδίτης, Η-11-347Α 
Εὐχαρίστη –ης (ἡ)
Εὐχάριστος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος –Ἄρχων 
–Ἐπώνυµο Πτολεµαίου –Ὄνοµα πλοίου
Εὐχάριτος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης
Εὐχαρίουσα –ης (ἡ)
Εὐχαρίων –νος (ὁ) 
Εὔχαρµος –ου (ὁ & ἡ) 
Εὐχάρουσα –σης (ἡ)
Εὐχαρτίδα –ης (ἡ)
Εὐχαρτίδας –αο (ὁ)
Εὐχαρτίδη –ης (ἡ)
Εὐχαρτίδης –ου (ὁ)
Εὔχαρτος –ου (ὁ & ἡ) 
Εὐχάρων –νος (ὁ) 
Εὐχάων –νος (ὁ) 
Εὐχέα –ης (ἡ)
Εὐχέας –ου (ὁ) 
Εὔχεια –ης (ἡ)
Εὐχείδη –ης (ἡ)
Εὐχείδης –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀντιγόνου
Εὔχειος –ου (ὁ)
Εὔχειρ –ρος (ὁ) –Ἀθηναῖος, συγγενής 
Δανδάνου ἐφευρέτης ζωγραφικῆς Ἀγα-
λµατοποιός –Υἱός Μοιρίχου, Α-Θ-603Δ, 
Η-7-940Δ, 941Δ, Η-8-573, Α785Α, Η-18-
188Δ
Εὔχειρα –ης (ἡ)
Εὐχειρίδα –ης (ἡ)
Εὐχειρίδας –αο (ὁ) 
Εὐχειρίδη –ης (ἡ)
Εὐχειρίδης –ου (ὁ)
Εὔχειρος καί Εὔκερος καί Εὔχερις καί 
Εὔχηρος –ου (ὁ) –Κορίνθιος –Ἀγαλµα-

τοποιός –Πατήρ Ἐργοτίµου, Α-Θ-516Δ, 
Η-8-397Δ, 573Α 
Εὐχέλα –ης (ἡ)
Εὐχέλας –αντος (ὁ)
Εὔχεµος –ου (ὁ & ἡ)
Εὐχέρεια –ης (ἡ)
Εὐχέρης –ου (ὁ)
Εὐχερία –ης (ἡ) –Ποιήτρια
Εὐχέριος –ίου (ὁ) –Υἱός Στηλίχωνος ἤ 
Στηλίχωντος, ΑΘ-603Δ 
Εὔχετος –ου (ὁ & ἡ) 
Εὔχερη –ης (ἡ)
Εὔχευρος –ου (ὁ)
Εὔχη –ης (ἡ) –Θεότης προσωποποίησις 
εὐχῆς
Εὔχηµη –ης (ἡ)
Εὔχηµος –ου (ὁ) –Πατήρ Λαδόκου 
Εὐχήνωρ καί Ἐχήνωρ –ρος (ὁ) –Υἱός 
Πολυείδους ἤ Αἰγύπτου –Μέ Φλογέα 
γεννᾶ Ἔχετον –Ὁ Αἰγυπτιάδης µνηστήρ 
Ἰθιµεδούσης, Ο.Ν.633, Η-5-773Α
Εὐχηρίδα –δης (ἡ)
Εὐχηρίδας –αο (ὁ) 
Εὔχηρος –ου (ὁ) 
Εὐχήτωρ –ρος (ὁ) –Α-Θ-604Α 
Εὐχθόνια –ίης (ἡ)
Εὐχθόνιος –ίου (ὁ) 
Εὐχία –ης (ἡ)
Εὐχιανή –ῆς (ἡ) 
Εὐχιανός –οῦ (ὁ)
Εὐχίδα –ης (ἡ)
Εὐχίδας –αο (ὁ) –Πλαταιεύς, δροµεύς, 
ἔφερε καθαρόν πῦρ ἀπό Δελφούς (180 
χιλιόµετρα) καί ἐξέπνευσεν, Α-Θ-604Α, 
Η-9-46Α 
Εὔχιος –ιου (ὁ) 
Εὐχλίνα –ης (ἡ)
Εὐχλίνας –αντος (ὁ)
Εὐχλόη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµητρος
Εὔχλοος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµητρος 
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Εὐχόρα –ης (ἡ)
Εὔχορος –ου (ὁ) –Θηβαῖος   
Εὖχος –ου (ὁ) –Πατήρ Ναστῆνος
Εὐχρήστα –ης (ἡ)
Εὐχρήστας –αντος (ὁ) 
Εὐχρήστη –ης (ἡ)
Εὔχρηστος –ου (ὁ) –Υἱός Διφίλου –Σου-
νιεύς
Εὔχρους –ου (ὁ) –Μονοµάχος 
Εὔχυλα –ης (ἡ)
Εὔχυλος –ου (ὁ)
Εὐχωνίδα –ης (ἡ) 
Εὐχωνίδας –αο (ὁ) –Ἀστυπαλαιεύς 
Εὐχώρα –ης (ἡ)
Εὐχωρίδα –ης (ἡ)
Εὐχωρίδας –αο (ὁ) 
Εὔχωρος –ου (ὁ) 
Εὔψηχη –ης (ἡ)
Εὔψηφος –ου (ὁ) 
Εὐψυχία –ης (ἡ) 
Εὐψύχιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν –Α-Θ-
604Δ
Εὐψύχις –ιος (ὁ) 
Εὔψυχος –ου (ὁ)
Εὐώδη –ης (ἡ)
Ευώδης –εος; (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Εὐωδία –ης (ἡ) –Μακεδονίς
Εὐώδιν –ινος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
–Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος –Ἐπίθετον Ρέας 
–Επίθετον Γῆς –Ἐπίθετον Δήµητρος
Εὐώδιος –ίου (ὁ)
Εὐωείκη –ης (ἡ)
Εὐωείκης –ου (ὁ)
Εὐώλενοι –ων (οἱ) –(ἔχουσαι ὡραίας ὠ-
λένας) –Ἐπίθετον Μοιρῶν µέ συνώνυ-
µον: Κοῦραι
Εὐώλενος –ου (ἡ & ὁ)
Εὐών –νος (ὁ) 
Εὐῶναξ –κτος (ὁ) 

Εὐώνασσα –σσης (ἡ) 
Εὐώνδα –ης (ἡ)
Εὐώνδας –αο (ὁ)
Εὐώνασσα –ης (ἡ)
Εὐωνία –ίης (ἡ)
Εὐωνίας καί Εὐονίας –ίου (ὁ) 
Εὐώνουµη –ης (ἡ)
Εὐώνουµος –ου (ὁ) 
Εὐωνύµα –ης (ἡ)
Εὐωνύµεια –ης (ἡ) –Δῆµος Ἀττικῆς –Πό-
λις Καρίας
Εὐωνυµεύς –έως (ὁ) –Ὁ Κλείδηµος, υἱός 
Κτησάρχου
Εὐωνύµη καί Εὐονύµη –ης (ἡ) –Ἐπίθε-
τον Γῆς –Μήτηρ Εὐµενίδων –Ἡ Ἀντινόη 
–Ἡ θεά Εὐρυνόµη –Μήτηρ Σκότους καί 
Εὐµενίδων, Α-Θ-605Α 
Εὐωνύµια –ης (ἡ)
Εὐωνυµία καί Εὐωνύµια –ης (ἡ)
Εὐωνυµιανή –ῆς (ὁ)
Εὐωνυµιανός –οῦ (ὁ) –Ἀγγειογράφος
Εὐωνυµίδα –ης (ἡ)
Εὐωνυµίδας –αο (ὁ) –Θηβαῖος –Πατήρ 
Ὁµολωϊχου
Εὐωνυµίδη –ης (ἡ)
Εὐωνυµίδης –ου (ὁ)
Εὐωνύµιος –ίου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Εὐωνυµογένη –ης (ἡ)
Εὐωνυµογένης –ου (ὁ)
Εὐωνυµοδότη –ης (ἡ)
Εὐωνυµόδοτος –ου (ὁ)
Εὐωνυµοδώρα –ης (ἡ)
Εὐωνυµόδωρος –ου (ὁ) –Πατήρ Νίκω-
νος αὐλητοῦ
Εὐώνυµος –ου (ὁ) –Υἰός Οὐρανοῦ καί 
Γῆς, ἐξ οὗ Δῆµος Εὐωνυµία –Υἱός Κη-
φισσοῦ –Ἀθηναῖος Αἰθαλίδης, Η-8-575Δ
Εὐώπη –ης (ἡ) –Μαινάς τις 
Εὐώπης –ου (ὁ) = Εὐώψ 
Εὐώπια –ης (ἡ)
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Εὐωπίδα –ης (ἡ)
Εὐωπίδας –αο (ὁ)
Εὐωπίδη –ης (ἡ) 
Εὐωπίδης –ου (ὁ)
Εὐώπιος –ίου (ὁ) –Τύραννος
Εὐῶπις –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Τροιζῆνος, 
ἐρασθεῖσα ἀδελφόν ἐκρηµνίσθη ἰδιο-
χείρως –Συνώνυµον: Οὖπις  –Ἐπίθετον 
Ἀρτέµιδος –Ἐπίθετον Περσεφόνης µέ 
συνώνυµον: Κούρη –Ἐπίθετον Σελήνης 
–Ἐπίθετον Σεµέλης
Εὐωπίς καί Εὐωπία –ης (ἡ) 
Εὔωπος καί Εὔοπος –ου (ὁ)
Εὐώτη –ης (ἡ) –Μέ Ἡρακλήν γεννᾶ Εὐ-
ρύπυλον
Εὐώτης –ου (ὁ)
Εὐωφελίνη –ης (ἡ)
Εὐωφελῖνος –ου (ὁ)
Εὐώψ –πος (ὁ) –(ὁ ἔχων ὡραίους ὀφθαλ-
µούς, καλήν ὄψιν) 
Ἐφαθήσυχος –ου (ὁ & ἡ) 
Ἐφάλη –ης (ἡ)
Ἔφαλος –ου (ὁ)
Ἐφάµια –ης (ἡ)
Εφάµιος καί Ἐφήµιος –ίου (ὁ) –Ἐπώ-
νυµον Διός 
Ἐφανία –ης (ἡ)
Ἐφανίας –ίου (ὁ)
Ἐφάπτωρ καί Ἐφάπτορ –ρος (ὁ) –(ἐφα-
πτόµενος τινός) –Ἐπίθετον Διός
Ἐφάρµοστη –ης (ἡ)
Ἐφάρµοστος ἤ Ἐπάρµοστος –ου (ὁ) –
Ὀπούντιος Ὀλυµπιονίκης Νεµεονίκης, 
Ἰσθµιονίκης, Πυθιονίκης. Ὁ Πίνδαρος 
τοῦ ἀφιέρωσε τόν 9ον Ὀλυµπιόνικον. Πε-
ριοδονίκης 
Ἐφάρµοστος –ου (ὁ) –Ὀλυµπιονίκης ἐξ 
Ὀπουντίων Λοκρῶν εἱς πάλην. Ἀπεκλεί-
σθη τοῦ ἀγῶνος παίδων, κατά τά Ἡρά-
κλεια, (τελούµενα εἰς Μαραθῶνα) καί 
διαγωνισθείς πρός ἄνδρας εἰς πάλη ἐνί-
κησε 

Ἔφεδρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Γῆς
Ἐφεζοµένη –ης (ἡ) –(καθηµένη ἐπί τι-
νος) –Ἐπίθετον Ἠοῦς –Ἐπίθετον Σελή-
νης µέ συνώνυµον: Βασίλεια
Ἐφεζόµενος –ου (ὁ)
Ἐφέλης καί Ἐφιάλτης καί Ἐπιάλτης καί 
Ἐπιάλης καί, Ἐπίαλης καί Ἐπωφελής 
–ους (ὁ) –Δαίµων τίς –Υἱός Εὐρυδήµου 
ἀπό Μαλίδα κατηγορηθείς (ἐκ λάθους) 
διά προδοσίαν Θερµοπυλῶν
Ἔφεσα –σης (ἡ) 
Ἐφεσία –ης (ἡ) –(ἱερά)
Ἐφεσία –ης (ἡ) –Ἐπώνυµον Ἀρτέµιδος –
Γυναικός ὄνοµα –Ἐπώνυµον Ἀφροδίτης,  
Α-Θ-607Α
Ἐφέσιος –ίου (ὁ) –Προσωνύµιον Διός Α-
Θ-607Α, Η-7-833Α
Ἔφεσος –ου (ὁ & ἡ) –Α-Θ-607Δ, Η-8-579Δ
Ἔφεσος –ου (ἡ) –Μήτηρ Ἀµαζοῦς, ἐξ ἧς 
κατήγοντο Ἁµαζόνες –Πόλις
Ἔφεσος –ου (ὁ) –Υἱός ποταµοῦ Καΰστρου 
καί ἔγγονος Πενθεσιλείας
Ἔφεσος –ου (ἡ) –Ἁµαζών 
Ἐφεστηκυῖαι –ίων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρι-
νῦν –Συνώνυµον: Τιµωροί
Ἐφέστια –ης (ἡ)
Ἐφεστίη –ης (ἡ)
Ἐφεστίης –εος; (ὁ)
Ἐφέστιος –ίου (ὁ) –Ἐπώνυµον Διός –Προ-
βαλίσιος
Ἐφηβική –ῆς (ἡ)
Ἐφηβικός –οῦ (ὁ)
Ἔφηβος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος –Υἱός Φιλο-
ξένου –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Ἐφήµερος –ου (ὁ & ἡ) –Ὑπηρέτης Ἰου-
λιανοῦ
Ἐφησία –ης (ἡ)
Ἐφήσιος –ίου (ὁ)
Ἐφθάλανος –ου (ὁ) –Βασιλ. Ἐφθαλινῶν
Ἐφιάλης –ου (ὁ) –Εἷς τῶν γιγάντων –Γί-
γας, υἱός Ἀλωέως ἀδελφός Ὤλτου –Υἱός 
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Εὐρυδήµου –Τραχίνιος –Δοῦλος –Ρήτωρ 
–Πολιτικός 
Ἐφιάλιος –ίου (ὁ) –Γίγας ἀδελφός Ὤλ-
του καί υἱός Ἰφιµεδείας, συζύγου Ἀλω-
έως καί  Ποσειδῶνος, Η-9-1094Α
Ἐφιάλτη –ης (ἡ);
Ἐφιάλτης –ου (ὁ) –Υἱός Εὐρυδήµου ἀπό 
Μαλίδα. Προδότης, φονευθείς εἰς Σπερ-
χιάδα ὑπό τινός Ἀθηνάδα ἤ Ἀθηνάδη, 
ἀπό Τραχίνα. Ὁ φόνος ἐγένετο κατ΄ἐντο-
λήν Λακεδαιµονίων, δι΄ἄλλην αἰτίαν καί 
οὐχί διά τήν προδοσίαν τῶν Θερµοπυλῶν 
(Τινές ἐπιµένουν πώς τόν ἐξετέλεσεν ἡ 
Σπαρτιατική Κρυπτεῖα). Κατ΄ἄλλους ἐ-
πρόδωσαν ὁ Καρύστιος Ὀνήτης, υἱός Φα-
ναγόρου καί ὁ Κορυδαλλός Ἀντικυρεύς. 
Κατά Κτησίαν, προδόται ἦσαν οἱ Καλλι-
άδης καί Τιµαφέρνης, Τραχίνιοι εὐγενεῖς 
οἵτινες µετά Θώρακος Θεσσαλοῦ, Δηµα-
ράτου καί Ἠγίου συνεβούλευσαν Ξέρ-
ξην πώς οἱ Λακεδαιµόνιοι θά ἠττῶντο 
µόνον ἐάν ἐκυκλοῦντο καί ὀδήγησαν 
διά δυσβάτου τόπου 40.000 Πέρσας ὄπι-
σθεν Ἑλλήνων (Ἡρόδοτος –Πολύµνια;) 
–Μεταρρυθµιστής –Γίγας, ἀδελφός Ὤ-
του, υἱός Ἀλωέως ἐξ Ἰφιµεδούσης –Γί-
γας, υἱός Τηροῦς καί Ποσειδῶνος –Συγ-
γραφεύς δοκιµώτατος –Πολιτικός Ἀθη_ 
ναῖος διαπρεπής καί µέντορας Περι-
κλέους –Αἰγυπτιάδης νυµφευθείς ἀπό 
Ἀρσάλειαν –Υἱός Σοφωνίδου –Ἀδελφός 
Ἐλατείης, Α-Θ-623Α, Η-4-468Δ, Η-7-150 
Δ, 530Δ, Η-8-605Δ, Η-9-349Δ, Η-13-694Δ, 
Η-14-7 09Δ, Η-15-567Α752Α, Η-18-237Δ, 
Ο.Ο.Λ.308
Ἐφιάλτης καί Ἐφέλης καί Ἐπιάλτης 
καί Ἐπίαλις καί Ἐπιάλης καί Ἐπωφέ-
λης –ου (ὁ) –(ἰδε ἀνωτέρω) 
Ἐφιάµουσα –σης (ἡ)
Ἐφιάµων –νος (ὁ) 
Ἐφίδειος –ου (ὁ & ἡ)
Ἐφίµεροι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ερώτων
Ἔφιµνα –ης (ἡ)
Ἔφιµνος –ου (ὁ) –Ἀνάγλυφόν του εὐρέ-
θη στά Μέγαρα

Ἔφιπµος –ου (ὁ)
Ἔφιπνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἐφίππη –ης (ἡ) –Προσωνύµ. Ἀφροδίτης
Ἐφίππης –ου (ὁ)
Ἔφιππος –ου (ὁ) –Ἱστοριογράφος –Ποι-
ητής –Υἱός Ποιµάνδρου, Ὀλύνθιος ἱστο-
ρικός –Χαλκιδεύς –Ἀθηναῖος κωµωδοποι-
ός τῆς Κωµωδίας, Α-Θ-624Δ, Η-8-606Δ
Ἐφόδιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Ἐφοδίουσα –σης (ἡ)
Ἐφοδίων –νος (ὁ)
Ἔφοδος –ου (ὁ) 
Ἐφόρας –ου (ὁ)
Ἐφόρκιος –ίου (ὁ & ἡ) –Ἐπώνυµον Διός 
–Ὄνοµα Τιτάνων ἐν Τάγµατι
Ἔφοροι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Πανῶν
Ἔφορος –ου (ὁ & ἡ) –Ἱστορικός ἐκ Κύµης 
Αἰολίδος, υἱός Δηµοφίλου –Ἐπίθετον Ἑρ-
µοῦ –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Πανός,   
Α-Θ-626Α, Η-5-964Δ, Η-7-1051Α, Η-8-644 
Δ, 646Α, Η-9-369Α, 395Δ, Η-11-74Δ, Η-14-
869Α
Ἐφουδίουσα –σης (ἡ)
Ἐφουδίων –νος (ὁ) –Παγκρατιαστής ἐκ 
Μαινάλου
Ἐφραίµ; (ὁ) –Χριστιανικόν (γέρων) –Ἅ-
γιος –Βασιλεύς –Ἰουδαϊκόν
Εφυδατία –ης (ἡ) –Νύµφη ἐξ ἐκείνων 
πού ἀπήγαγον τόν Ὕλλαν (αἱ ἄλλαι ἦ-
σαν: Νυχεία, Εὐνίκη, Μαλίς. Ἡ Κυπρίς 
(Ἀφροδίτη) τόν παρέσυρεν εἰς τό βάθος 
τῆς πηγῆς 
Ἔφυδρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ζεφύρου 
µέ συνώνυµον: Μέγας
Ἐφύρα καί Ἔφυρα –ης (ὁ) –Θυγάτηρ 
Ὠκεανοῦ –Μήτηρ Αἰήτου, βασιλέως 
Κολχίδος –Νηρηῒς, Α-Θ-628Α, Η-8-610Δ, 
Ο.Ο.Α.259, Ο.Ι.Ο.531
Ἐφύρα καί Ephira (ἡ) –Ἀρχαῖα Κόρινθος 
καί τοπωνύµιον
Ἐφυρα –ης (ἡ) –Ἡ πόλις Κόρινθος, ἡ 
πρότερον Πάγος 
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Ἐφύρας –ου καί Ἐνιπεύς –έως (ὁ) –Πο-
ταµός Μακεδονίας (Λιτόχωρον, Δίον)
Ἐφύρη –ης (ἡ) –Η-8-59Δ, Ο.Ζ.152, 210, 
α259, β328, 659, Ο531
Ἔφυρος –ου (ὁ) –Υἱός Ἄµβρακος
Ἐφφηθίδα –ης (ἡ)
Ἐφφηθίδας –αιο (ὁ)
Ἐφωδίουσα καί Ἐφωτίουσα καί Ἐφου-
δίουσα –σης (ἡ) 
Ἐφωδίων καί Ἐφωτίων καί Ἐφουδίων 
–νος (ὁ) –Ὀλυµπιονίκης εἰς παγκράτιον  
–Μαινάλιος Περιοδονίκης
Ἐφωνύχα –ης (ἡ)
Ἐφώνυχος –ου (ὁ)
Ἐχάλκεια –ης (ἡ)
Ἐχάλκης –ου (ὁ)
Ἐχάνδρα –ης (ἡ)
Ἔχανδρος –ου (ο)
Ἔχανθα –ης (ἡ)
Ἔχανθος –ου (ὁ) 
Ἐχάνωρ –ρος (ὁ) 
Ἐχάρα –ης (ἡ)
Ἐχαρίδα –δης (ἡ)
Ἐχαρίδας –αο (ὁ)
Ἐχαρίδη –ης (ἡ)
Ἐχαρίδης –ου (ὁ)
Ἔχαρος –ου (ὁ)
Ἐχεάναξ –κτος (ὁ) –Ἐφέσιος
Ἐχεάνασσα –σσης (ἡ)
Ἐχεβία –ης (ἡ)
Ἐχέβιος –ίου (ὁ)
Ἐχεβούλα –ης (ἡ)
Ἐχέβουλος –ου (ὁ) –Μιλήσιος 
Ἐχεβώλα –ης (ἡ)
Ἐχέβωλος –ου (ὁ) 
Ἐχεδάµα –ης (ἡ)
Ἐχεδάµας –ντος (ὁ)
Ἐχεδάµεια –ης (ἡ) –Ἀθηναία τις
Ἐχεδαµίδα –δης (ἡ)

Ἐχεδαµίδας –αιο (ὁ) –Πατήρ Σθενέλα
Ἐχέδαµος καί Ἐχέδηµος –ου (ὁ) –Α-Θ-
628Α, Η-8-611Α
Ἐχεδήµη –ης (ἡ)
Ἐχέδηµος –ου (ὁ)
Ἐχεδίκα –ης (ἡ)
Ἐχέδικος –ου (ὁ)
Ἐχεδώρα καί Ἐχειδώρα –ης (ἡ) –Ἑταί-
ρα
Ἐχεδωρίδα –δης (ἡ)
Ἐχεδωρίδας –αο (ὁ)
Ἐχέδωρος καί Ἐχείδωρος –ου (ὁ) –(ὁ 
ἔχων δῶρα) –Ποταµός (Γαλλικός) –Πρώ-
ην Ἡδωνός, Α-Θ-628Δ, Η-9-340Α
Ἐχέδωρος καί Ἡδωνός –οῦ (ὁ)
Ἐχεῖα –ης (ἡ)
Ἔχειλα –ης (ἡ)
Ἔχειλος –ου (ὁ) –Ἐπώνυµος ἥρως Μα-
ραθῶνος Η-15-393Α
Ἐχεῖνος καί Ἐχῖνος –ου (ὁ)
Ἐχεῖος –ου (ὁ) 
Ἐχεισία –ης (ἡ)
Ἐχεισίας –ου (ὁ)
Ἐχέκλεια –ης (ἡ)
Ἐχεκλείδα –ης (ἡ)
Ἐχεκλείδας –αο (ὁ) 
Ἐχεκλείδες καί Ἐχεκλείδης –ου (ὁ)
Ἐχεκλείδη –ης (ἡ)
Ἐχεκλείδης –ου (ὁ) 
Ἐχεκλεῖς –εῖος (ὁ)
Ἐχεκλεύς –ῆος (ὁ)
Ἐχεκλῆς –ῆος (ὁ) –Υἱός Ἔκτορος σύζυ-
γος Πολυµήλης –Κυνικός φιλόσοφος 
–Ἐφέσιος µαθητής Μητροκλέους ὡς καί 
ὁ υἱός Θεοµβρότου –Υἱός Φαλακρίωνος 
Κηφισιεύς, Ο.Ι.Π.189, Α-Θ-628Δ 
Ἐχεκλίδα –δης (ἡ)
Ἐχεκλίδας –αο (ὁ)
Ἔχεκλος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀγήνορος, φο-
νευθείς ὑπό Ἀχιλλέως ἤ εὐγενής Τρώς 
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φονευθείς ὑπό Πατρόκλου, Ο.Ι.Π.694, 
Υ474
Ἐχεκράτεια –ης (ἡ) –Φλιουντία Πυθα-
γορεία φιλόσοφος, ἐκ τῶν 17 τῆς Πυθα-
γορείου Σχολῆς, Η-16-499Δ 
Ἐχεκράτεις –ειος (ὁ)
Ἐχεκράτης –ητος (ὁ) –Πατήρ Ὑετίωνος 
–Πάππος Κυψέλου –Πυθαγόρειος µαθη-
τής Ἀρχίτου ἤ Φιλολάου ἤ Εὐρύτου –
Φίλος Σωκράτους –Μαθητής Διονυσίου 
Ἀλικαρνασσέως –Φίλος Ἰσοκράτους, σο-
φιστής –Φίλος Φωκίωνος, ὅν ὁ Μέγας Ἀ-
λέξανδρος ἀφήνει ἐλεύθερον, Περιπα-
τητικός 
Ἐχεκρατίδα –ης (ἡ)
Ἐχεκρατίδας –αο (ὁ) –Ὀλυµπιονίκης 
Θεσσαλός εἰς κέλητα
Ἐχεκρατίδη –ης (ἡ)
Ἐχεκρατίδης –ου (ὁ) –Πατήρ Ταίµωνος, 
Α-Θ-628Δ, Η-1515Δ, Η-17-707Α
Ἐχεκτέανη –ης (ἡ)
Ἐχεκτέανος –νοιο (ὁ) –(ὁ ἔχων µεγάλα 
κτήµατα ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
Ἐχεκύδα –ης (ἡ)
Ἐχεκύδας –αο (ὁ)
Ἐχεκύδη –ης (ἡ)
Ἐχεκύδη –ης (ἡ)
Ἐχεκύδης –εος (ὁ)
Ἐχέλα –ης (ἡ)
Ἐχελάα –ης (ἡ)
Ἐχελαῒδα –ης (ἡ)
Ἐχελαΐδας –αο (ὁ) 
Ἐχελαῖα –ης (ἡ)
Ἐχελαῖος –ου (ὁ)
Ἐχέλαος καί Ἀρχέλαος –ου (ὁ) –Κύ-
πριος –Λέσβιος –Υἱός Πενθίλου –Ρήτωρ, 
ὁ υἱός Φιλωνίτου ἐκ Πλαταιῶν –Βασι-
λεύς Ἀρκάδων –Σύζυγος Ἐριγόνης, Α-
Θ-628Δ
Ἐχέλας –α (ὁ) 
Ἐχελέαινα –ης (ἡ)

Ἐχελέων –ντος; (ὁ) 
Ἐχελίδα –ης (ἡ)
Ἐχελίδας –αο (ὁ) 
Ἐχελίδη –ης (ἡ)
Ἐχελίδης –ου (ὁ) –Α-Θ-628Δ 
Ἔχελλα –ης (ἡ)
Ἔχελλος –ου (ὁ)
Ἔχελος –ου (ὁ) –Ἥρως καί δῆµος Ἀττι-
κῆς –Ἀπήχθη ὑπό αὐτοῦ ἡ Βασίλεια (ἀ-
πεικόνησις εἰς Ἐθνικόν Μουσεῖον)
Ἐχέµαντις –ιδος (ὁ) 
Ἐχεµάχη –ης (ἡ) 
Ἐχέµαχος –ου (ὁ)
Ἐχεµβρότα –ης (ἡ)
Ἐχέµβροτος –ου (ὁ) –Ἀρκάς –Αὐλωδός 
τις
Ἐχέµεια –είης καί Ἐθέµεια (ἡ) –Νύµφη 
ἐκ Μιλήτου πού µέ Μέροπα βασιλέα Κῶ, 
γεννᾶ Πανδάρεον. Ὄταν τήν ἔχασε θέ-
λησε νά αὐτοκτονήση. Τόν λυπήθηκε ἡ 
Ἥρα καί µεταµόρφωσε εἰς ἀετόν. Μετά 
τόν τοποθέτησε µεταξύ τῶν ἄστρων, 
ἀλλάζωντάς του τήν µορφήν –Νύµφη, 
Η-13-284Δ, Η-15-399Δ 
Ἐχεµείδεις –ειος (ὁ) 
Ἐχεµείδη –ης (ἡ)
Ἐχεµείδης –ου (ὁ)
Ἐχεµενείδα –ης (ἡ)
Ἐχεµενείδας –αιος (ὁ)
Ἐχεµένη –ης (ἡ)
Ἐχεµένης –ους (ὁ) –Συγγραφεύς
Ἐχεµήδα –ης (ἡ) 
Ἐχεµήδης –ου (ὁ)
Ἐχέµηδος –ου (ὁ)
Ἐχέµηλα –ης (ἡ)
Ἐχέµηλος –ου (ὁ) –Δελφός
Ἐχέµµα –ης (ἡ)
Ἐχέµµας –ου ἤ –ντος; (ὁ)
Ἐχέµµουσα –σης (ἡ)
Ἐχέµµων καί Ἐχέµων –νος (ὁ) –Ο.Ε.160
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Ἔχεµος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀερόπου –Ἔγγο-
νος Κηφέως –Ὁ Ἀρκάς ἐφόνευσε Ὕλλον 
κατόπιν µονοµαχίας (υἱόν Ἡρακλέους 
καί Δηϊανείρας) –Υἱός Κολωνοῦ –Πατήρ 
Λαδόκου –Ἀδελφός Βουκόλου –Μέ Τι-
µάνδραν γεννᾶ Εὔανδρον ἐλθόντα εἰς 
Ἰταλίαν (ὁ κοµίσας εἰς αὐτήν, τά τοῦ 
Κάδµου γράµµατα) Α-Θ-629Α, Η-9-307Α, 
Η-18-38Α 
Ἐχέµουσα –σης (ἡ)
Ἐχέµυθη –ης (ἡ)
Ἐχέµυθος –ου (ὁ)
Ἐχέµων –νος (ὁ) –Υἱός Πριάµου ὅν Διο-
µήδης ἐφόνευσε
Ἐχεναΐς καί Ξενία καί Νοµία καί Ναΐς 
καί Ἐχιναΐς –ίδος (ἡ) –Νύµφη, Η-5-824 
Α, Η-9-549Α, Η-14-204Α, Η-18-603Α
Ἐχενηΐς –ίδος (ἡ) –Νύµφη
Ἐχένηος καί Ἐχενήος –ου (ὁ) –Ἐπίση-
µος γέρων τῶν Φαιάκων, ὅν Ὅµηρος 
καλεῖ µέ πλαστόν ὄνοµα “συνετόν καί 
λόγιον”, Η-8-68Δ, Ο.Ο.Η155, Λ43
Ἐχενίκα –ης (ἡ)
Ἐχενίκη –ης (ἡ) –Δηλία τις 
Ἐχένικος –ου (ὁ)
Ἐχεπάµουσα –σης (ἡ)
Ἐχεπάµων –νος (ὁ)
Ἐχεπόλεια –ης (ἡ)
Ἐχέπολις ἀντί Ἱσχέπολις –ιδος (ὁ) –Κυ-
δαθυναιεύς, Η-13-151Α  
Ἐχέπολος –ου (ὁ) –Υἱός Σικυωνίου Ἀγ-
χίσου
Ἐχέπωλος –ου (ὁ) –Υἱός Θαλύσου φο-
νευθείς ὑπό Ἀντιόχου –Υἱός Ἀγχίσου 
–Ἠγεµών Σικυῶνος, χαρίσας ἵππον Αἴ-
θωνα εἰς Ἀγαµέµνονα –Ἄλλος, Ο.Ι.Ψ. 
296, Δ458
Ἐχεσθένη –ης (ἡ)
Ἐχεσθένης –ους (ὁ)
Ἐχεσσθένης –ους ἤ –νεος (ὁ) –Πατήρ 
Στροτᾶ
Ἐχεστράτη –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν Ἴµ-
βρου

Ἐχέστρατος –ου (ὁ) –Υἱός Ἅγιδος –Πα-
τήρ Λεοβώτου –Ἀχαρνεύς –Υἱός Νικίου 
Ἀχαρνεύς –Υἱός Ἀλκισθένους Ἀχαρνεύς
Ἐχεστρότα –ης (ἡ)
Ἐχέστροτος –ου (ὁ) 
Ἐχέταρµος –ου (ὁ) 
Ἐχετέλεια –ης (ἡ) 
Ἐχετέλης –ους (ὁ) 
Ἐχετέρµουσα –ης (ἡ)
Ἐχετέρµων –νος (ὁ)
Ἐχέτη –ης (ἡ)
Ἐχετίµα –ης (ἡ)
Ἐχετίµη –ης (ἡ)
Ἐχετιµίδα –ης (ἡ)
Ἐχετιµίδας –αο (ὁ) –Πατήρ Ταύρου Λα-
κεδαιµόνιος
Ἐχέτιµις –ιδος (ὁ & ἡ) –Σικυώνιός τις
Ἐχέτιµος –ου (ὁ)
Ἐχετίµουσα –σης (ἡ)
Ἐχετίµων ἤ Ἑτέανδρος –ου (ὁ) –Α-Θ- 
498Α 
Ἐχετίς –ίδος (ἡ)
Ἐχετλαῖα –ης (ἡ)
Ἐχετλαῖος καί Ἔχετλος –ου (ὁ) –Ἥρως 
ἐν Ἀττική –Περιέστρεφε ὑνίον ἀρότρου 
φονεύων Πέρσας, εἰς µάχην Μαραθῶ-
νος. Τόν εἶδε ὁ Ἐπίζηλος Κουφαγόρου, 
Α-Θ-629Α, Η-8-612Δ,
Ἔχετλος –ου (ὁ) –(ἐχέτλη = ἄροτρον, ὑνί) 
–Σωµατώδης, φονεύσας Πέρσας περιφέ-
ρων τήν ἐχέτλην ὑπέρ τῆς κεφαλῆς αὐ-
τοῦ, εἰς µάχην Μαραθῶνος 
Ἔχετος –ου (ὁ) –Βασιλεύς –Τύραννος ἐν 
Ἠπείρω, υἱός Εὐχήνορος καί Φλογέας 
–Πατήρ Αµφίσσης, ἥν ἐτύφλωσεν, τοῦ 
δέ µνηστῆρα ἀπέκοψεν ὤτα, µόριον 
γεννητικόν –Μέ Ἔχετον φοβέριζαν τόν 
Ἴρον (Ἀρναῖον) οἱ µνηστῆρες τῆς Πηνε-
λόπης Α-Θ-629Α, Ο.Ο.Φ.308, Σ85 
Ἐχεφείδη –ης (ἡ)
Ἐχεφείδης –ου (ὁ)
Ἐχεφίλη –ης (ἡ)
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Ἐχέφιλος –ου (ὁ) –Δελφός τις –Πατήρ 
Ἀγάθωνος
Ἐχέφρουν –όνειος (ὁ) 
Ἐχέφρουσα –σης (ἡ)
Ἐχέφρων –νος (ὁ & ἡ) –Υἱός Νέστορος 
καί Ἀναξιβίας –Υἱός Ἡρακλέους –Ἀδελ-
φός Προµάχου –Ἐπίθετον Περσεφόνης, 
Ο.Ο.Γ-439
Ἐχεφύλη –ης (ἡ)
Ἐχεφυλίδα –ης (ἡ)
Ἐχεφυλίδας –αο (ὁ)
Ἐχεφυλίδη –ης (ἡ) 
Ἐχεφυλίδης –ου (ὁ) 
Ἐχεφυλλίδα –ης (ἡ)
Ἐχεφυλλίδας –αο (ὁ) –Γραµµατικός
Ἐχέφυλος –ου (ὁ)
Ἐχησία –ης (ἡ)
Ἐχησίας –ίου (ὁ) 
Ἐχθατία –ης καί Ἐχθατιά (ἡ)
Ἐχθατίαν –ανος; (ὁ);
Ἐχθάτιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Ἀρίστωνος
Ἔχθιστη –ης (ἡ)
Ἔχθιστος –ου (ὁ) –(ἐχθρός ) –Ἐπίθετον 
Λοιµοῦ µέ συνώνυµον: Πυρφόρος
Ἔχθουσα –σης (ἡ) –(ἔχθρα; ) –Ἐπίθετον 
Νεµέσεως µέ Συνώνυµον: Χαίρουσα
Ἐχθρή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Ἐχθρός –οῦ νόσων (ὁ)  –Ἐπίθετον Ἀ-
σκληπιοῦ
Ἔχθρουσα –σης (ἡ)
Ἔχθρων –νος; (ὁ)
Ἔχθων –ντος; (ὁ)
Ἐχία –ης (ἡ)
Ἐχιάδα –ης (ἡ)
Ἐχιάδας –αο (ὁ)
Ἐχιάδη –ης (ἡ)
Ἐχιάδης –ου (ὁ) –Υἱός Κυψέλου, Κορίν-
θιος
Ἐχίας –ίου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνοµα

Ἔχιδνα –ης (ἡ) –Ἀδελφή Λάδωνος (δρά-
κων) ποταµοῦ Ἀµαζονίου, Η-7-1158Α, 
Α-8-614Δ, Η-9-335Δ, Η-10-620Α, Η-11-539 
ΑΗ-18-637Δ
Ἔχιδνα –ης (ἡ) –Φοβερόν τέρας –Θυγά-
τηρ Χρυσάορος καί Καλλιρρόης, ἤ Ταρ-
τάρου καί Γῆς, ἐγγονή Ὠκεανοῦ (µέ µι-
σό ἄνω σῶµα καλλίγραµης γυναικός 
καί κάτω µισό ὄφεως), ἤ Κητοῦς καί 
Φόρκυος –Μορφή Κόρης καί Δράκοντος 
ἐπί νήσου Πιθηκούσης, ὡµοφάγος καί 
ἀγέραστος. Συζώντας µέ φοβερόν Τυ-
φῶνα γεννᾶ Ὄρθον καί Ὄρθρον, (σκύ-
λος Γηρυόνη), Κολχικόν Ἑσπέριον Δρά-
κοντα Κέρβερον (ὡµοφάγον σκύλον 
Ἅδου), Λερναῖαν Ὕδρα, Χίµαιρα, Σφίγ-
γα, Νέµεον Λέοντα καί άλλα –Εἷς τῶν 
πεντήκοντα κύνων τοῦ Ἀκταίωνος –Μέ 
Ἐγκέλαδον γεννᾶ Γοργόνες, Σφίγγαν, 
Λερναίαν Ὕδρα, Γηρυόνην Κέρβερον, καί 
ἄλλα µυθικά τέρατα  –Σκυθία ἐρωµένη 
Ἡρακλέους, µέ ὅν γεννᾶ τρίδυµα: (Ἀγά-
θυρσον, Γελωνόν, Σκύθην ἤ Δέλαν) 
Ἐχιδνήεις –εντος (ὁ)
Ἐχιδνήεσσα –σσης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐνυ-
οῦς µέ συνώνυµον: Κρονίη
Ἐχίδνιον –ίου (ἡ) –Ὑποκοριστικόν τοῦ: 
Ἔχιδνα
Ἐχιδνόκοµος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου µέ συνώνυµον: Νυκτιφαής
Ἔχιδρα –ης (ἡ) –Α-Θ-631Δ 
Ἐχίλα –ης (ἡ)
Ἐχίλαος –ου (ὁ)
Ἔχιµος –ου (ὁ) 
Ἐχινάδα –ης (ἡ) –Νύµφη, θυγάτηρ Ἀ-
χελώου, λόγω πλῆθους Ἐχίνων
Ἐχινάδας –αιο (ὁ) –αι, συµµορία τοῦ Ἐ-
χίνου 
Ἐχιναῖα –ης (ἡ)
Ἐχιναῖος –ου (ὁ) –Δελφός ἤ ἄλλος
Ἐχιναῒς –ιδος (ἡ) –Ἐρωτευθείσα, ἐτύ-
φλωσε τον Δάφνιν
Ἐχίνας –ου (ὁ)
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Ἐχίνος –ου (ὁ) –Ἀργοναύτης;
Ἐχιονίδη –δης (ἡ)
Ἐχιονίδης –ου (ὁ) –Πατρωνυµικόν τοῦ 
Ἐχίων
Ἔχιος –ίου καί Ἐχίος (ὁ) –Ο.Ι.Θ. 333, 
Ν422, Ο339, Π416
Ἐχίουσα –σης (ἡ)
Ἐχίππη –ης (ἡ)
Ἔχιππος –ου (ὁ)
Ἐχίων –νος (ὁ) –Σπαρτός, υἱός Κάδµου 
γεννηθείς ἐξ ὀδόντων δράκοντος, οὕς ὁ 
Κάδµος ἔσπειρεν –Εἷς τῶν Γιγάντων –
Σύζυγος Ἀγαύης (θυγατρός Κάδµου), ἐξ 
ἧς γεννᾶται Πενθέας ὅστις καταφρονών 
λατρείαν Διονύσου κατεσπαράχθει ὑπό 
µητρός καί ἀδελφῶν εἰς Κιθαιρῶνα–Υἱ-
ός Ἑρµοῦ καί Λαοθόης ἤ Λαοθέας (θυ-
γατρός Θεσπίου) ἀδελφός Εὐρύτου (ἐξ 
Ἀντιανείρας καί Ἑρµοῦ). Ἔζη εἰς Παγ-
γαίων ὄρος. Ἐξῆλθεν µετά Μελεάγρου 
εἰς θήραν Καλυδωνίου Κάπρου καί κα-
τόπιν ἔπλευσεν µετά ἀργοναυτῶν εἰς 
Κολχίδα –Κιθαρωδός –Ζωγράφος –Ἀγαλ-
µατοποιός, Α-Θ-637Α, Η-10-22Α
Ἐχµάνδρα –ης (ἡ)
Ἔχµανδρος –ου (ὁ)
Ἐχναῖα –ης (ἡ)
Ἐχναῖος –ου (ὁ)
Ἐχµάνδρα –ης (ἡ)
Ἔχµανδρος –ου (ὁ)
Ἐχοίαξ –κος; (ὁ)
Ἐχοίασσα –ης (ἡ)
Ἔχοισα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης –Ἐ-
πίθετον Ρέας
Ἐχοίτα –ης (ἡ)
Ἐχοίτας –αντος (ὁ)
Ἔχουσα –(ἀµείλιχον ἧτορ) –ης (ἡ) –
Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος 
–Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Δήµη-
τρος –Ἐπίθετον Διώνης –Ἐπίθετον Ἑκά-
της –Ἐπίθετον Εὐρυβίης –Ἐπίθετον Εὐ_ 

ρυνόµης µέ συνώνυµον: Θυγάτηρ –Ἐπί-
θετον Ἥρας µέ συνώνυµον: Βασίλεια 

–Ἐπίθετον Ἴριδος –Ἐπίθετον Ἶσιδος µέ 
συνώνυµον: Πρεσβίστη –Ἐπίθετον Μνη-
µοσύνης –Ἐπίθετον Μούσης –Ἐπίθετον 
Νυκτός –Ἐπίθετον Ποδάγρας –Ἐπίθετον 
Σελήνης µέ συνώνυµον: Ἥσυχος –Ἐπί-
θετον Σκύλλης µέ συνώνυµον: Γυνή –Ἐ-
πίθετον Τύχης
Ἔχουσαι –ῶν (αἱ) –Ἐπίθετα Εἰλειθυίων 
–Ἐπίθετον Ἐρινῦν –Ἐπίθετον Κῆρων –Ἐ-
πίθετον Μουσῶν
Ἐχσεκία –ης (ἡ)
Ἐχσεκίας –ίου (ὁ)
Ἐχσηκία –ης (ἡ)
Ἐχσηκίας καί Ἐξηκίας –ίου (ὁ)
Ἐχσοίδα –ης (ἡ)
Ἐχσοίδας –ου ἀντί Ἐξοίδας –αιο (ὁ)
Ἔχυλλα –ης (ἡ)
Ἔχυλλος –ου (ὁ)
Ἐχυρεύς –έως (ὁ) –Βασιλεύς Σικυώνος
Ἐχφανία –ης (ἡ)
Ἐχφανίας –ίου (ὁ)
Ἐχφανίτη –ης (ἡ)
Ἐχφανίτης –ου (ὁ)
Ἐχφάντα –ης (ἡ) 
Ἐχφαντίδη –ης (ἡ)
Ἐχφαντίδης –ου (ὁ)
Ἔχφαντος –ου (ὁ) –Πατήρ Σωστρατίδη
Έχων –ντος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
–Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ µέ συνώνυµον: 
Ἐχθρός –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ –Ἐπίθετον 
Ἔρωτος –Ἐπίθετον Ἑωσφόρου µέ συνώ-
νυµον: Πρόµος –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθε-
τον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Οὐρανοῦ µέ συ-
νώνυµον: Φύλαξ –Ἐπίθετον Πριάπου µέ 
συνώνυµον: Δεδορκώς –Ἐπίθετον Πρω-
τέως
Ἔχων ταυρώπιδα µορφήν (ὁ)  –Ἐπίθε-
τον Διονύσου
Ἔχων Κράτος αἰέν ἀτειρές (ὁ) –Ἐπίθε-
τον Αἰθέρος
Ἐψάνδρα –ης (ἡ) –Ἡ Μήδεια (µεταµορ-
φώνουσα τούς ἄνδρας διά βρασίµατος)

Å×ÉÍÏÓ
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Ἔψανδρος –ου (ὁ)
Ἐψιβαάλ (ἡ) –Μήτηρ Μανασσῆ
Ἔψιλον (ὁ;) –Ὁ Ἀπολλώνιος ὅστις ἔκαµε 
ἀκριβεστάτας µελέτας περί τῆς Σελήνης 
ἐχούσης σχῆµα Ἔψιλον Η-7-783Α
Ἑώιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Απόλλωνος 
–Ἐπίθετον Εὖρου
Ἕωλος –ου (ὁ) 
Ἑῶος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Μέµνονος µέ 
συνώνυµον: Βασιλεύς
Ἕως καί Ιωνικά Ἠως –Ἠόος καί Ἠοῦς 
(ἡ) –Μετά πλείστων ἐπιθέτων –Ἐπίθε-
τον Ἠοῦς
Ἑώς καί Ἠώς καί Αὔως καί Παλλαντίς 
–ίδος (ἡ) –(αὐγή) Η-18-109Δ, Η-15-373Α

Ἑωσφόρος –ου (ὁ) –(ὁ τήν Ἕω (αὐγή) 
φέρων, τό ἄστρον της)   –Υἱός Ἀστεραίου 
καί Ἡοῦς, πατήρ Τηλαύγης καί Κύηκος  –
Σύζυγος Νύµφης Φιλωνίδος ἐξ ἧς γεννᾶ 
Κύηκα ὅστις νυµφεύεται Ἀλκυόνην θυ-
γατέρα θεοῦ Αἰόλου καί Ἀγχιάλης
Ἑωφόρος καί Φωσφόρος –ου (ὁ) –Κα-
τά Νόνον εἰς Διονυσιακά καλεῖται τό 
Ἡλιακόν ἄρµα τοῦ Ἀπόλλωνος –Ἑωσ-
φόρος και τό πρωϊνόν ἄστρον Σειρίου 
(Τό ὄνοµα πρωϊνοῦ ἄστρου διεκδικεῖ 
καί ὁ Χριστός, Ἀποκάλυψις ΚΒ-17 (Ἐγώ 
εἰµί ἡ ρίζα καί τό γένος τοῦ Δαυΐδ, τό 
λαµπρό πρωϊνό ἀστέρι), Α-Θ-637Δ, Η-5-
735Α, Η-7-1158Δ, Η-8-345Α, 626, Η-9-33Α, 
Ο.Ψ.226

EÙÖÏÑÏÓ
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F

Fαγέτα –ης (ἡ)
Fαγέτας –ου (ὁ)
Fαγιάδα –δης (ἡ)
Fαγιάδας –αιο (ὁ)
Fαδεῖαι—ειᾶν (οἱ)  –Ἐπίθετον Μουσῶν 
(Μωσᾶν)
Fαδιούλογος –ου (ὁ)
Fαδήσια –ίης (ἡ)
Fαδήσιος –ίου (ὁ)
Fάδοικος –ου (ὁ)
Fάδουσα –σης (ἡ)
Fάδων ἀντί Ἅδων (ὁ)
Fαδωσία –ης (ἡ)
Fαδώσιος –ίου (ὁ)
Fαιραντία –ης (ἡ) 
Fαιράντιος –ίου (ὁ)
Fαλιδία –ης (ἡ)
Fαλίδιος –ίου (ὁ)
Fανάκουσα –σης (ἡ)
Fανάκων –ντος; (ὁ)
Fαναξαγόρα –ης (ἡ)
Fαναξαγόρας –ου (ὁ)
Fαναξάνδρα –ης (ἡ)
Fαναξανδρίδα –ης (ἡ)
Fαναξανδρίδας –αιο (ὁ) 
Fανάξανδρος –ου (ὁ) 
Fαναξαρέτα –ης (ἡ)
Fαναξάρετος –ου (ὁ)
Fαναξιβία –ης (ἡ)
Fαναξίβιος –ίου (ὁ)
Fαναξιγένη –ης (ἡ)
Fαναξιγένης –ους (ὁ)
Fαναξιδάµεια –ης (ἡ)
Fαναξίδαµος –ου (ὁ)
Fαναξιδότα –ης (ἡ)

Fαναξίδοτος –ου (ὁ)
Fαναξίκλεια –ης (ἡ)
Fαναξικλῆς –έους (ὁ)
Fαναξίλα –ης (ἡ)
Fαναξιλάα –ης (ἡ)
Fαναξίλαος –ου (ὁ)
Fαναξίλας –ου (ὁ)
Fαναξιµένη –ης (ἡ)
Fαναξιµένης –ου (ὁ)
Fαναξίουσα –σης (ἡ)
Fαναξίς –ιδος (ἡ)
Fαναξίων –νος; (ὁ)
Fαναξώ –οῦς (ἡ)  –Θυγάτηρ Καλλικρῶ 
–ντος
Fαννεία –ης (ἡ)
Fαννείας –είου (ὁ)
Fάρις –ιος (ὁ)
Fαρίχα –ης (ἡ)
Fάριχος –ου (ὁ)
Fαρµίχη –ης (ἡ)
Fάρµιχος –ου (ὁ)
Fαρνεία –ης (ἡ)
Fαρνείας ἀντί Ἀρνείας –ου (ὁ)
Fάρνουσα –ης (ἡ)
Fάρνων –νος (ὁ)
Fαρτάλη –ης (ἡ)
Fάρταλος ἀντί Ἄρταλος –ου (ὁ)
Fαρτία –ίης (ἡ)
Fαρτίας –ίου (ὁ) 
Fασάνδρα –ης (ἡ)
Fασανδρίδα –δης (ἡ)
Fασανδρίδας ἀντί Ἀσανδρίδας –αο (ὁ)
Fάσανδρος –ου (ὁ)
Fασάνουσα –σης (ἡ)
Fασάνωρ –ρος(ὁ)
Fασία –ης (ἡ)
Fασίας –ίου (ὁ)
Fασιδάµεια –ης (ἡ)

ÁÓ×ÁËÏÏÕÓÁ
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Fασίδαµος –ου (ὁ)
Fασίκλεια –ης (ἡ)
Fασικλῆς –έου (ὁ)
Fασιµένη –ης (ἡ)
Fασιµένης –ους (ὁ)
Fασίουσα –σης (ἡ)
Fασίων –νος (ὁ)
Fασκώνδα ἀντί Ἀσκώνδα –δης (ἡ)
Fασκώνδας ἀντί Ἀσκώνδας –ου (ὁ)
Fάσουν ἀντί Ἄσουν –νειος (ὁ)
Fάσουσα –σης (ἡ)
Fαστέα –ης (ἡ)
Fαστέας –ου (ὁ)
Fαστία –ης ἡ)
Fαστίας –ίου (ὁ)
Fαστιῆα –ης (ἡ)
Fαστιῆος –ήου καί  Ἀστεῖος (ὁ)
Fαστίνα –ης (ἡ)
Fαστῖνος –ου (ὁ) 
Fαστιουκράτη –ης (ἡ) 
Fαστιουκράτης ἤ Fαστουκράτης –ου 
(ὁ)
Fαστιούλλει; –ειος; (ὁ)
Fαστιούλλος –ου (ὁ)
Fαστουκρίτα –ης (ἡ)
Fαστούκριτος –ου (ὁ)
Fαστούλλα –ης (ἡ)
Fαστούλλεις –ειος (ὁ)
Fάστουσα –σης (ἡ)
Fαστυκράτη –ης (ἡ)
Fαστυκράτης ἀντί Ἁστυκράτης –ου (ὁ)
Fαστυµείδουσα –σης (ἡ)
Fαστυµείδων –ντος (ὁ)
Fαστυόχη –ης (ἡ)
Fαστύοχος –ου (ὁ)
Fαστώ –οῦς (ἡ)
Fάστων –νος (ὁ)
Fάσων –νος (ὁ)

Fαττίδα –δης(ἡ)
Fαττίδας –αο (ὁ)
Fάχας –ου (ὁ)
Fᾶχος –ου (ὁ)
Fᾶχυς –υος (ὁ)
Fαχώι (ἡ)
Fεγονόα –ης (ἡ)
Fεγόνοος –ου (ὁ)
Fειαρίνη –ης (ἡ)
Fειαρῖνος –ου (ὁ)
Fεῖδυς –υος (ὁ)
Fειλάτα –ης (ἡ)
Fειλάτης –ου (ὁ)
Fειράνα –ης (ἡ)
Fειράνας –ου (ὁ)
Fεκαδήµη –ης (ἡ)
Fεκάδηµος –ου (ὁ)
Fεκεδήµη –ης (ἡ)
Fεκέδηµος –ου (ὁ)
Fελιάνγελος –ου (ὁ)
Fέλιξ ἀντί Ἕλιξ –κος; (ὁ)
Fελιξίουσα –σης (ἡ)
Fελιξίων –νος; (ὁ)
Fέπις –ιδος; (ὁ;)
Fεργαενέτη –ης (ἡ)
Fεργαένετος –ου (ὁ)
Fεργαινέτα –ης (ἡ)
Fεργαίνετος –ου (ὁ)
Fεργονίκη –ης (ἡ)
Fεργόνικος –ου (ὁ)
Fεργοτέλεια –ης (ἡ)
Fεργοτέλεις –ειος (ὁ)
Fεργοτέλης –ους (ὁ)
Fεργοτίουσα –σης (ἡ)
Fεργοτίων –νος (ὁ)
Fέργουσα –σης (ἡ)
Fεργοφίλη –ης (ἡ)
Fεργόφιλος –ου (ὁ)

FÁÓÉÄÁÌÏÓ
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Fεργώ –οῦς (ἡ)
Fέργων –ντος; (ὁ)
Fερζάν –ᾶνος; (ὁ)
Fερµαινέτα –ης (ἡ)
Fερµαίνετος –ου (ο)
Fέσκλαρη –ης (ἡ)
Fέσκλαρος –ου (ὁ)
Fιαθίς –ιδος; (ὁ ἤ ἡ;)
Fιανθέµα –ης (ἡ)
Fιανθεµίς –ίδος (ἡ)
Fιάνθεµος –ου (ὁ)
Fιανθίς –ίδος (ἡ)
Fιανθος –ου (ὁ)
Fικαδέουσα –σης (ἡ)
Fικαδέων –ντος; (ὁ) 
Fικάδια –ης (ἡ)
Fικάδιος –ίου (ὁ)
Fικαδίουσα –σης (ἡ)
Fικαδίων –νος; (ὁ)
Fικέλα –ης (ἡ)
Fίκελος –ου (ὁ)
Fίλδαν –νος; (ὁ)
Fιµπίδα –δης (ἡ)
Fιµπίδας –αο (ὁ)
Fινναδεύς –έως (ὁ)
Fιόπας (ἡ)
Fίος –ου (ὁ)
Fίουσα –σης (ἡ)
Fισάνδρα –ης (ἡ)
Fίσανδρος –ου (ὁ)
Fισάρχη –ης (ἡ)
Fίσαρχος –ου (ὁ)
Fισfάρχη –ης (ἡ)
Fίσfαρχος –ου (ὁ)
Fισfοδίκη –ης (ἡ)
Fισfόδικος –ου (ὁ)
Fισfοδάµεια –ης (ἡ)
Fισfόδαµος –ου (ὁ)

Fισίππα –ης (ἡ)
Fίσιππος –ου (ὁ)
Fισοδάµεια –ης (ἡ)
Fισόδαµος –ου (ὁ)
Fισοδίκη –ης (ἡ)
Fισόδικος –ου (ὁ)
Fισοκάρτη –ης (ἡ)
Fισοκάρτης –ου (ὁ)
Fισοκλέης –ου (ὁ)
Fισόκλεια –ης (ἡ)
Fισοκλεῖς –εῖος (ὁ)
Fισοκλῆς –έους (ὁ)
Fισόκλια –ης (ἡ)
Fισοκρέτη –ης (ἡ)
Fισοκρέτης –ου (ὁ)
Fισοκρίτη –ης (ἡ)
Fισόκριτος –ου (ὁ)
Fισολάα –ης (ἡ)
Fισόλαος –ου (ὁ)
Fισοτίµα –ης (ἡ)
Fισότιµος –ου (ὁ)
Fίσουσα –σης (ἡ)
Fιστία –ης (ἡ)
Fιστίας –ίου (ὁ)
Fισύλα –ης (ἡ)
Fισύλος –ου (ὁ)
Fίσων –νος; (ὁ)
Fισωνίδα –ης (ἡ)
Fισωνίδας –αο (ὁ)
Fισωφελίδα –δης (ἡ)
Fισωφελίδας –αο (ὁ)
Fιφιάδα –ης (ἡ)
Fιφιάδας –αο (ὁ)
Fιφικρατίδα –δης (ἡ)
Fιφικρατίδας –αο (ὁ)
Fῖφις –ιος (ὁ)
Fίφιτος –ου (ὁ)
Fιώι (ἡ)

FÉÙÉ
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Fίων –νος; (ὁ)
Fιωνίδα –δης (ἡ)
Fιωνίδας –αο (ὁ)
Fοικοσθένεια –ης (ἡ)
Fοικοσθένεις –ειος (ὁ)
Fοικοσθένης –ους (ὁ)
Fοικοσθέτα –ίης (ἡ)
Fοικοσθέτης –ου (ὁ)
Fοίκουσα –σης (ἡ)
Fοίκων –νος; (ὁ)
Fοιναγάθη –ης (ἡ)
Fοινάγαθος –ου (ὁ)
Fοινάνθα –ης (ἡ)
Fοινάνθη –ης (ἡ)
Fοινάνθης –ου (ὁ)
Fοινεύς –έως (ὁ)
Fοινέfα –ης (ἡ) 
Fοινέfας –ου (ὁ)  –Ἐκ Πύλου
Fοινία –ης (ἡ)
Fοινίας –ίου (ὁ)

Fοινίδα –δης (ἡ)
Fοινίδας –αιο (ὁ)
Fοινίουσα –σης (ἡ)
Fοινίων –νος; (ὁ)
Fόλτεσκα –ης (ἡ)
Fόλτεσκος –ου (ὁ)
Fόλχα –ης (ἡ)
Fόλχας –ου; καί  Χόλχας (ὁ)
Fορθαγόρα –ης (ἡ)
Fορθαγόρας –ου (ὁ)
Fουλιάδα –δης (ἡ)
Fουλιάδας –αιο (ὁ)
Fράδουσα –σης (ἡ)
Fράδων –ντος; (ὁ)
Fρίθισα –ης (ἡ)
Fρικνίδα –δης (ἡ)
Fρικνίδας –αο (ὁ)
Fριψίδα –δης (ἡ)
Fριψίδας –αο (ὁ)
Fρῶσις –ιος (ὁ)

FÉÙÍ
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Ζ

Ζάβ καί Ζάβατος καί Λύκος –ου (ὁ) –Πο-
ταµός Ασσυρίων 
Ζαβάγια –ίης (ἡ)
Ζαβάγιος –ίου (ὁ)
Ζαβαζίνα –ης (ἡ)
Ζαβαζῖνος –ου (ὁ)
Ζαβαζίουσα –σης (ὁ)
Ζαβαζίων –νος (ὁ)
Ζάβατα –ης (ἡ)
Ζάβατος –ου καί Λύκος –ου (ὁ) –Ποτα-
µός Ἀσίας
Ζάβδα –ης (ἡ)
Ζαβδαῖα –ης (ἡ) 
Ζαβδαῖος –ου (ὁ)
Ζάβδας –α ἤ  –ντος (ὁ) –Στρατηγός ἤ 
Πατριάρχης
Ζαβδίβηλος –ου (ὁ) –Ἀρχηγός Ἀραβικοῦ 
στρατοῦ
Ζάβδος –ου (ὁ)
Ζαβεργᾶς –ᾶ (ὁ) –Ἡγεµών Οὔνων
Ζάβή –ης (ἡ)
Ζάβηλα –ης (ἡ)
Ζάβηλος –ου (ὁ) –Ἡγεµών Ἀράβων
Ζάβης –ου (ὁ) 
Ζαβία –ης(ἡ)
Ζαβίας –ίου (ὁ) –Πατήρ Θεµιστοῦς (Θε-
µιστώ µέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Τελµησσόν)
Ζαβινᾶ –ῆς (ἡ)
Ζαβινᾶς καί Ζαβίνας καί Ζεβίνας  –ου 
(ὁ) –Ἀλέξανδρος Β’ –Ἐπώνυµον κωµω-
δίας Ἀλεξάνδρου Β’ –Xριστιανικόν ὄνο-
µα ἁγίου
Ζαβινάτα –ης (ἡ)
Ζαβινᾶτος –ου (ὁ)
Ζάβιος –ίου (ὁ) –Βασιλεύς Ὑπερβορείων 
–Πατήρ Θεµιστονόης

Ζαβός –οῦ (ὁ)
Ζαβοσκουτέλεια –ης (ἡ)
Ζαβοσκουτέλης –ου; (ὁ) –Συνώνυµον: 
Θηβαῖος –Ἐπίθετον Διονύσου
Ζαβουλών –νος (ὁ) –(πάντα βουλόµε-
νος) –Πατριάρχης Ἰουδαίων
Ζαβουλῶσσα –σσης (ἡ)
Ζάβρατος –ου (ὁ) –Χαλδαῖος
Ζαβρῆ –ῆς (ἡ)
Ζαβρῆς –οῦ (ὁ)
Ζαγάτη –ης (ἡ)
Ζαγάτης –ου (ὁ)
Ζαγάτις –ιος (ὁ)  –Ποταµός
Ζάγκλη –ης ἀντί Δάνκλη ἤ Δάνκλα  (ἡ) 
–(δρέπανον) –Πηγή –Πόλις Σικελίας, ἡ 
πρότερον Μεσσήνη
Ζαγρέα –ης (ἡ)
Ζαγρέας ἤ Ζαγρεύς –έως (ὁ) –Παλαι-
ότερον ἐπώνυµον Βάκχου ἤ Ὀσίριδος ἤ 
Καταχθονίου Διονύσου –Υἱός Διός καί 
Περσεφόνης. Ἀµεσως µετά τήν γέννη-
σιν ἐφονεύθη ὑπό Τιτάνων (Τό ἔγκληµα 
αὐτῶν) –1ος Διόνυσος
Ζαγρεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδoυ –Ἐπί-
θετον Διονύσου  
Ζάγρος –ου (ὁ) –Ὄρος Ἀσίας
Ζαδριάδη –ης (ἡ)
Ζαδριάδης –ου (ὁ) –Σατράπης βασιλέως 
Ἀντιόχου
Ζαής –οῦς (ὁ) –Ἐπίθετον Νότου
Ζαθέη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρετῆς –Ἐπί-
θετον Ισιδος
Ζάθεος –ου (ὁ) –Συνώνυµον: Ζωογόνος 
–Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Διο-
νύσου
Ζαθραύστης –ου (ὁ) –Νοµοθέτης Ἀρια-
νῶν
Ζάϊδα –ης (ἡ)
Ζάϊδος –ου (ὁ) –Ἡγεµών
Ζαίθουσα –σης (ἡ)
Ζαίθων –νος (ὁ)

ÁÔÅÉÑÉÏÓ
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Ζαικεδένθη –ης (ἡ)
Ζαικεδένθης –ου (ὁ) –Υἱός Μουκάσου 
µακρόβιος (100 ἐτῶν)
Ζαίµινα –ης (ἡ)
Ζαίµινος –ου (ὁ) 
Ζαινείλα –ης καί Ζαινέλα –ης (ἡ) –Θρα-
κικόν
Ζαινείλος –ου καί Ζαινέλος –ου (ὁ) 
Ζάκονα –ης (ἡ)
Ζάκονος –ου (ὁ)
Ζάκορα –ης (ἡ)
Ζάκορον –ου (ἡ) –Ἐρινύων γυναικάριον 
–Ἐρινύς
Ζάκορος–ου (ὁ) –Ἱεροφάντης Ἀθηναῖος
Ζάκρα –ης (ἡ)
Ζάκρος –ου (ὁ)
Ζακύνθια –ης (ἡ)
Ζακύνθιος –ίου (ὁ)
Ζάκυνθος –ου (ὁ) –Υἱός Δαρδάνου, κτί-
στης πόλεως Ζακύνθου –Πατήρ Περσέ-
ως, θεµελιωτής Βάρκης ἐν Λιβύη –Υἱός 
Ἀριστοµέδοντος, Η-8-641Α, Ο.Β.634, Α 246, 
Π 123, Τα 131
Ζακχαῖα –ης (ἡ)   
Ζακχαῖος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν                
Ζάλευκη –ης (ἡ)
Ζάλευκος –ου (ὁ) –(πάλευκος) –Σοφός 
νοµοθέτης, ὁ πρῶτος (ὁ Νόµος εἶναι ἴσος 
δι΄ὅλους) –Φιλόσοφος Πυθαγορικός ὁ 
Λοκρός ἐκ Θουρίου. Μέ Χαρώνδα Κατα-
ναῖον ἀρχαίοι νοµοθέτες, Η-7-647Α, 906 
Α, 1049Α, Η-8-643Α, Η-12-515, Η-16-499Α, 
Η-18-581Α
Ζάλζα –ης (ἡ)
Ζάλζος –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνοµα
Ζάλη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἔριδος µέ συ-
νώνυµον: Σύγχυσις
Ζάληκος ἤ Ζαλικός ἤ Ζαλίσκος –ου 
(ὁ)
Ζαλίσκη –ης (ἡ)
Ζαλίσκος ἤ Ζάληκος  – ου (ὁ) –Ποταµός

Ζάλµοξις –ιος καί Ζαλµόξις –ιδος (ὁ) –
Ἰατρός καί θαυµατουργός –Μαθητής καί 
δοῦλος φιλοσόφου Πυθαγόρου –Θρᾶξ ἤ 
Σκύθης Πυθαγορικός φιλόσοφος, Η-5-
179Δ, Η-8-651Α
Ζάλµοξις –ιδος  καί  –εως (ὁ)
Ζᾶλος –ου (ὁ)
Ζαλώνδα –δης (ἡ)
Ζαλώνδας –αο (ὁ) –Σπαρτιάτης
Ζαµάσπεια –ης (ἡ)
Ζαµάσπης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Πάρθων
Ζαµάσφεια –ης (ἡ)
Ζαµάσφης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Περσῶν
Ζάµβρ; (ὁ) –Υἱός Ζάρα 
Ζαµβρή –ῆς (ἡ)
Ζαµβρῆς –οῦ καί  –ῆ (ὁ)
Ζαµενέστατη –ης (ἡ)
Ζαµενέστατος –ου (ὁ) –Συνώνυµον: Ἑ-
κάεργος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ζαµενή –ῆς (ἡ)
Ζαµενής –έος ; (ὁ&ἡ) –Ἐπίθετον Ἄρεως 
µέ συνώνυµον: Δεκέτης –Ἐπίθετον Βο-
ρέου –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον 
Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Ρέας
Ζάµα –ης(ἡ)
Ζάµης –ου καί Ζάµος –ου (ὁ) –Ἀδελφός 
τῆς Ρέας
Ζάµος –ου (ὁ) –Ἀδελφός τῆς Ρέας
Ζαµπέτα –ης (ἡ) –Μεταποίησις τοῦ ὀνό-
µατος Ἐλισάβετ
Ζαµπέτας –ου (ὁ)
Ζαµπία –ίας (ἡ) –Μήτηρ Θεοδ. Κολοκο-
τρώνη
Ζάν –νός (ὁ) –Ἀντί Ζήν -ός
Ζάνατη –ης (ἡ)
Ζάνατος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀνικάντου
Ζάνες (οἱ) –Ἀγάλµατα Διός πού ἐγίνο-
ντο µέ χρήµατα ἐπιόρκων τῶν Ὀλυµπι-
ακῶν ἀγώνων 
Ζάννας –ου (ὁ) –Υἱός Φαρεσµάνους

ÆÁÉÊÅÄÅÍÈÇ
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Ζάννος –ου (ὁ) –Υἱός Φαρεσµάνους
Ζανουβία –ης (ἡ)
Ζανούβιος –ίου (ὁ)
Ζαντήρ –ρος (ὁ) –Μασσαγέτις τις
Ζαντική –ῆς (ἡ)
Ζαντικός –οῦ (ὁ) –Βασιλεύς Ἰαζύγων
Ζαοτύχα –ης (ἡ)
Ζαοτύχης –ου (ὁ)
Ζαπάτας –α (ὁ) –Ποταµός Ἀσσυρίας, 
παραπόταµος Τίγριτος εἰς Περσίαν
Ζαρά; (ὁ) –Πατήρ Ζάµβρ –Υἱός Ἰούδα 
–Ἰουδαϊκόν
Ζάρα –ης (ἡ) –Πόλις Ἀρµενίας ἐπί Ἀ-
ράξου ποταµοῦ
Ζάραδρη –ης (ἡ)
Ζάραδρος –ου (ὁ) –Παραπόταµος
Ζαραῖα –ης (ἡ)
Ζαραῖος –ου (ὁ) –Ἡγέτης Αἰθιόπων
Ζάρακα –ης (ἡ)
Ζάρακας – α; (ὁ) –Σύζυγος Ροιοῦς µέ ἧν 
γεννᾶ πέντε υἱούς      
Ζάραξ καί Ζάρηξ –κος (ὁ) –Υἱός Καρύ-
στου, ἐξ οὖ τό ὄρος –Πόλις Λακωνίας
Ζαράτα –ης (ἡ)
Ζαράτας –ου (ὁ) –Ἀσσύριος, διδάσκαλος 
Πυθαγόρου
Ζαραφσιάν; (ὁ) –Ποταµός ποτίζων Σα-
µαρκάνδην
Ζαραχούστρα –ης (ἡ)  –Θεός
Ζαρβιηνή –ῆς (ἡ)
Ζαρβιηνός –οῦ (ὁ) –Βασιλεύς Γορδυη-
νῆς
Ζαρδώκη –ης (ἡ)
Ζαρδώκης –ου (ὁ) –Παφλαγών
Ζαρέ ; (ὁ)  –Αἰθίοψ
Ζάρζας –ου (ὁ) –Λίβυς τις (ὁ υἱός Ζάρ-
ζα, θά ἦτο πιθανῶς: Ζαρζαµπᾶς, κατά 
τό Βάρ - ἀβᾶς. Κατ΄ἄλλην ἑρµηνείαν ἐκ 
τοῦ σλαυϊκοῦ Ζar = ἀναµµένο κάρβουνο 
καί ἐκ τοῦ σλαύϊκου Ζaba = βάτραχος)

Ζάρη –ης (ἡ)
Ζαρηκιάδη –ης (ἡ)
Ζαρηκιάδης –ου (ὁ)
Ζάρης –ου (ὁ) –Ζωροάστρης
Ζάρητα –ης (ἡ) –Κρήνη
Ζαρῆτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµι-
δος
Ζάρητος –ου (ὁ)
Ζαριάδρη –ης (ἡ)
Ζαριάδρης –ου (ὁ) –Πέρσης ἀδελφός 
Ὑστάσπου, Η-8-672Α
Ζαρίαδρις –ιος (ὁ) –Ἡγεµών Ἀρµενίας
Ζαριάσπεια –ης (ἡ)
Ζαριάσπης –ου (ὁ) –Ποταµός Βακτρια-
νῆς
Ζαρίασπις –ιδος καί Άρταµις (ὁ) –Πο-
ταµός Βακτριανῆς 
Ζαρίνα –ης (ἡ) –Βασίλισσα Σακῶν, ἀπο-
λαύουσα θείων τιµῶν µετά θάνατον 
µνηµονευοµένη ὑπό Κων/νου Πορφυρο-
γεννήτου
Ζαρίνας –ου (ὁ)
Ζάρµα –ης (ἡ)
Ζαρµανοχηγᾶς –ᾶ (ὁ) –Ἰνδός τις
Ζάρµαρος –ου (ὁ) –Ἰνδός τις
Ζάρµενις –ιδος (ὁ)
Ζάρµενος –ου (ὁ)
Ζάρµος –ου (ὁ)
Ζαρρέα –ης (ἡ)
Ζαρρέας –ου (ὁ)
Ζᾶς ἤ Ζάς –ᾶ (ὁ)  –Ὁ Ζεύς
Ζάτα –ης (ἡ)
Ζάτας καί Ζήτης καί Ζήτας –ου (ὁ) 
–Υἱός Βορέου 
Ζατέα –ης (ἡ)
Ζατέας –ου (ὁ)
Ζάτοια –ης (ἡ)
Ζάτοιος –ου (ὁ)
Ζάτουσα –σης (ἡ)
Ζάτων –νος (ὁ)

ÆÁÔÙÍ
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Ζαυάνα –ης (ἡ)
Ζαυάνας –ου (ὁ) –Θεός ἐν Σιδώνι
Ζαῢλα –ης (ἡ) 
Ζαῦλα –ης (ἡ)
Ζαΰλος –ου (ὁ)
Ζαῦλος καί Σαύλος –ου (ὁ) –Κρής τίς
Ζαφάγος –ου (ὁ & ἡ)
Ζαφειρία –ης (ἡ) –(πολύτιµη ὡς σάπ-
φειρος, ἀνεκτίµητη) –Χριστιανικόν
Ζαφείριος –ίου (ὁ) –(πολύτιµος ὡς σάπ-
φειρος) –Χριστιανικόν
Ζαχαρένια καί Ζαχαρούλα (ἡ) –(γλυ-
κειά ὡς ζάχαρι) –Χριστιανικόν
Ζαχαρίας –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἰου-
δαϊκόν (αὐτός πού θυµᾶται τόν Κύριον 
καί τόν θυµᾶται ὁ Κύριος) –Προφήτης 
–Πατήρ Ἰωάννου Προδρόµου –Σύζυγος 
Ἐλισάβετ Πολλοί ἱεράρχαι –Ἅγιος (17 
Νοεµβρίου)
Ζάχολος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
µέ συνώνυµον: Ζηλαῖος
Ζβελσούρδος –ου (ὁ) –Προσωνύµιον 
Διός
Ζέα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Ζέα καί Ζεία –αι (πληθ.) (ἡ) –Δηµη-
τριακόν διά κατασκευήν ἄρτου, ἀπό 
ἐποχῆς Ὁµήρου ἔως περίπου τό 1930 
ὁπότε ἀντεκατεστάθη ὑπό σίτου φέρο-
ντος τήν γλουτένην. Ἡ ζεία παρεῖχε 
συγκολλητικήν ἰσχυροτέραν τῆς γλου-
τένης (τήν Λυσίνην) βοηθοῦσαν τήν 
µνήµην καί τήν φαντασίαν (κατά Γεώρ-
γιον Αϋφαντήν ) –Λιµήν Πειραιώς
Ζεβεέ; (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνοµα
Ζεβείδη –ης (ἡ)
Ζεβείδης –ου (ὁ)
Ζέβεννα –ης (ἡ)
Ζέβεννος –ου (ὁ) –Ἐπίσκοπος –Χριστια-
νικόν
Ζεβίνα –ης (ἡ)
Ζεβινᾶς –ᾶ (ὁ) –Χριστιανός ἅγιος –
Ὅσιος (12 Νοεµβρίου)

Ζεβίνας καί Ζαβίνας –ου (ὁ) –Ἐπώνυµον 
βασιλέως Ἀλεξάνδρου ἐν Συρία
Ζειάλθη –ης (ἡ)
Ζειάλθης –ου (ὁ)
Ζειαµάρκη –ης (ἡ)
Ζειαµάρκης –ου (ὁ)
Ζείδωρος –ου (ὁ & ἡ) –(γόνιµος Γῆ –ἡ 
χαρίζουσα ζωήν) –Ἐπίθετον Δήµητρος 
–Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Παλαιά ἡ Ἀθήνα 
Ζεινάρα –ης (ἡ)
Ζεινάρος –ου (ὁ)
Ζεινάριον –ίου (ἡ)
Ζεινωπόρεια –ης (ἡ)
Ζεινωπόρεις –ειος (ὁ) –Θρακικόν
Ζείπα –ης (ἡ)
Ζείπας –ου (ὁ) –Υἱός Δυτούλα, ἐκ Σερ-
ρῶν
Ζείπας –ᾶνος καί Ζίπας –ου (ὁ)
Ζειποίτη –ης (ἡ)
Ζειποίτης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Βιθυνίας 
Ζείπυρα –ης (ἡ)
Ζείπυρος –ου (ὁ)
Ζειπύρουσα –σης (ἡ)
Ζειπύρων –νος (ὁ)
Ζειπύτη –ης (ἡ)
Ζειπύτης –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνοµα
Ζειρήνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
ἐν Μακεδονία
Ζειρήνης –ου (ὁ)
Ζειροφόρος –ου (ὁ) –Ἐπώνυµον Ἅδου
Ζεκεδείτουσα –σης (ἡ)
Ζεκεδείτων –νος (ὁ) –Ἔπαρχος Αἴµου
Ζελαῖα –ης (ἡ)
Ζελαῖος –ου (ὁ) 
Ζέλεια –ης (ἡ) –Ο.Β.824, Δ103,121
Ζέλειος –ου (ὁ) –Ἰδρυτής Ζελείας
Ζέλυς –υος  (ὁ) –Γορτύνιος –Ἄλλος –Ἐξ 
οὖ ἡ ἐν Τροία Ζέλεια (ἰδρυτής)
Ζέλφα –ης (ἡ) –Γυναικός ὄνοµα

ÆÁÕÁÍÁ
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Ζενάρχη –ης (ἡ)
Ζέναρχος καί Ξέναρχος –ου (ὁ)
Ζέρκια –ης (ἡ)
Ζερκίης –ίου (ὁ)
Ζερκίουσα –σης (ἡ)
Ζερκίων –νος (ὁ)
Ζἐρκουσα –σης (ἡ)
Ζέρκων –ωνος (ὁ) –Σκύθης
Ζέσασα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Σκύλλης 
µε συνώνυµον: Σκυθοτρόφος:
Ζέσοικος –ου (ὁ)
Ζέσεισος –ου (ὁ) 
Ζεῦγµα –ατος; (το;) –Συνοικία Κωνστα-
ντινουπόλεως
Ζευδᾶ –ῆς (ἡ)
Ζευδᾶς –ᾶ (ὁ)
Ζεύκτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδί-
της
Ζευκτήρ –ηρος (ὁ)
Zευκτήριος –ίου (ὁ) –Συνώνυµον: Πα-
τήρ –Ἐπίθετον Διονύσου
Ζεῦµα καί Ζεύµα; (ἡ;) –Πηγή
Ζευξᾶ –ῆς (ἡ) 
Ζευξαγόρα –ης (ἡ)
Ζευξαγόρας –ου (ὁ)
Ζεύξαλη –ης (ἡ)
Ζεύξαλος –ου (ὁ) 
 Ζευξᾶς –ᾶδος ; (ὁ)
 Ζεύξασα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας
Ζεύξης –ου (ὁ) –Ἐκ τῶν σηµαντικοτέρων 
ἐµπειρικῶν ἰατρῶν προσκείµενος σέ 
Σκεπτικούς φιλοσόφους συγγράψας καί 
τό “Περί διττῶν λόγων”
Ζευξία –ης (ἡ)
Ζευξιάδη –ης (ἡ)
Ζευξιάδης –ου (ὁ) –Μαθητής  ἀγαλµατο-
ποιοῦ Σιλανίωνος, χαλκοπλάστης –Τε-
χνίτης 
Ζευξιανή –ῆς (ἡ)
Ζευξιανός –οῦ (ὁ)

Ζευξίας –ίου (ὁ)
Ζευξιάς –άδος (ὁ & ἡ)
Ζευξίδα –ης (ἡ)
Ζευξιδάµεια –ης (ἡ)
Ζευξίδαµος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀρχιδάµου, 
βασιλέως Σπάρτης –Υἱός Λεωτυχίδου πα-
τήρ Ἀναξιδάµου, ἐπώνυµον Κυνίσκου –
Ὁ Κυνίσκος πατήρ Ἀρχιδάµου, Η-8-710 Α
Ζευξίδας –αο (ὁ) –Λακεδαιµόνιός τις
Ζευξιδήµη –ης (ἡ)
Ζευξίδηµος καί Ζευξίδαµος –ου (ὁ)
Ζευξιδία –ης (ἡ) –Ἐπώνυµον Ἥρας
Ζευξίδιος –ίου (ὁ)
Ζευξιδώρα –ης (ἡ)
Ζευξίδωρος –ου (ὁ) 
Ζευξιθέα –ης (ἡ)
Ζευξίθεος –έου (ὁ)
Ζεύξιλα –ης (ἡ)
Ζεύξιλος –ου (ὁ)
Ζευξιµάχη –ης (ἡ)
Ζευξιµάχις –ιδος (ἡ)
Ζευξίµαχος –ου (ὁ)
Ζευξιµένη –ης (ἡ)
Ζευξιµένης –ου (ὁ)
Ζεύξιον –ίου (ὁ)
Ζευξίππα –ης (ἡ) –Ἱέρεια Ἥρας
Ζευξίππη –ης καί Εὐξίππη –ης (ἡ) –Σύ-
ζυγος (υἱοῦ Ἀπόλλωνος) Ἀκραιφέως –
Νύµφη ἤ ἀδελφή Πασιθέας ἤ Πασιφάης 
–Θυγάτηρ Ἡριδανοῦ –Μήτηρ Πριάµου –
Μήτηρ Βούτου ἐκ Πανδίονος (βασιλέως 
Ἀθηνῶν ἤ µήτηρ Πρόκνης ἐκ Πανδίονος 
–Ναϊάς, Η-12-59Α, Η-15-400Δ
Ζευξιππίδη –ης (ἡ)
Ζευξιππίδης –ου (ὁ)
Ζεύξιππος –ου καί Ζεύξις –ιδος (ὁ) 
–Φίλος Στρατονίδα –Υἱός Ἀπόλλωνος 
καί Συλλίδος, βασιλεύς Σικυῶνος –Ζω-
γράφος, φίλος Στρατονίδα, φιλόσοφος, 
µαθητής Αἰνεσιδήµου –Ἡρακλεώτης, Η 
-8-710Α, Η-9-967Α, Η-11-883Α
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Ζεύξιππος ὁ Πολίτης (ὁ) 
Ζευξίς –ίδος (ἡ)
Ζεῦξις –ιδος καί Ζεύξων –ωνος; (ὁ) 
–Ζωγράφος ὀνοµαστός –Ἰατρός
Ζεύξυς –υος καί Ζεύξις –ιδος (ὁ) –Περί-
φηµος ζωγράφος ἐξ Ἡρακλείας Ἰταλίας, 
Η-7-942Δ, Η-8-710Δ, 711Α, 876Δ, Η-10-58 
3Δ, Η-12-268Δ, Η-13-557Α, Η-14-452Α, Η-
1 5-384Δ
Ζεῦξις ὁ Γωνιόπους (ὁ) –Συγγραφεύς
Ζεῦξις ὁ Αἰνεσιδήµου (ὁ) –Συγγρα-
φεύς
Ζεύξουσα –σης (ἡ) 
Ζευξώ –οῦς (ἡ) –Ὡκεανίς (θυγάτηρ Ὡ-
κεανοῦ)
Ζεύξων –νος καί Ζεύξις (ὁ)  
Ζεύς –ηνός (ὁ) –Βασίλευσεν µε σειράν:
Ὀλίων, Οὐρανός, Κρόνος, Ζεύς
Ζεύς (ὁ)  –(ὁ δίδων ζωήν) –Ἐπώνυµον ἰα-
τροῦ Μενεκράτους –Ἐπίθετον Ἠελίοιο 
–Ἐπίθετον Ἰαώ –Ἐπίθετον Ὀσείριδος
Ζεῦς (Ζηνός ἤ Ζανός;)  –Διός (ὁ) –(συν-
θέτων) –Θεῖον βρέφος τῆς Ρέας καί 
τοῦ Κρόνου, Θεῶν ἀρχηγός καί πατήρ, 
προστάτης γάµου, ἀδελφός καί σύζυ-
γος Ἥρας, ἀδελφός Ποσειδῶνος καί 
Ἅδου –Πλαστόν Συρακοσίου ἰατροῦ 
Μενεκράτους –Ἐπίθετον Αἰθέρος –Ἐπί-
θετον Ἄµµωνος –Ἐπίθετον Βήλου –Ἐπί-
θετον Διονύσου –Ἐπίθετον Πανός –Ἐπί-
θετον Πρωτογόνου, Η-7-1147Δ, 1148Α 
καί Δ, Η-8-711Α καί Δ, Η-9-321Α καί Δ
Ζεύς ἄλλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου –
Ἐπίθετον Ποσειδῶνος –Ἐπίθετον Σαρά-
πιδος
Ζευσίππη –ης (ἡ)
Ζεύσιππος –ου (ὁ)
Ζεῡσις καί Ζεύσιππος –ου (ὁ) –(ἁρµατη-
λάτης) –Περίφηµος ζωγράφος τοῦ 5ου 
αἰῶνος ἀντίτεχνος τοῦ Παρρασίου
Ζεφύρα –ης (ἡ)
Ζεφυρηΐς –ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἴριδος 
µέ συνώνυµον: Νύµφη

Ζεφυρία –ης (ἡ)
Ζεφυριανή –ῆς (ἡ)
Ζεφυριανός –οῦ (ὁ)
Ζεφυρίδη –ης (ἡ) 
Ζεφυρίδης –ου (ὁ)  
Ζεφυρίνη –ης (ἡ)
Ζεφυρῖνος –ου (ὁ)
Ζέφυρις –ιδος ; (ἡ)
Ζέφυρις –ιος (ὁ)
Ζεφυρῖτις –ιδος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀ-
φροδίτης –Ἐπίθετον Ἀρσινόης, µητρός 
Βερενίκης –Ἐπίθετον Αὐρῶν
Ζέφυροι –ων (οἱ) –Μέ Ἐπίθετον:Μαλα-
κοί καί Πρηεῖς
Ζέφυρος –ου (ὁ) –(µεσολαβητής ἀνάµε-
σα Ἅδην καί ἄνω κόσµον)
Ζέφυρος –ου (ὁ) –(εὐχάριστος ὡς ζέφυ-
ρος) –Ὄνοµα ἀνέµου –Ἔφορος βλαστή-
σεως καί ἀνθοφορίας τοῦ ἕαρος µε βα-
σίλειον εἰς Θράκην –Υἱός Ἀστραίου καί 
Ἡοῦς, ἀγαπήσας ὡραῖον Ὑάκινθον 
ὅν ἐθανάτωσεν διά δίσκου ὁ Ἀπόλλων 
–Ἐκ τῶν Ὠρῶν γεννᾶ Κάρπωνα –Μέ 
Ποδάργην (Ἁρπυΐαν) γεννᾶ ἵππους Ἀ-
χιλλέως: Ξάνθον καί Βάλιον –Ἄνεµος 
θεός (ὁ σκορπίζων ἄνθη), Ο.Π.150, Ψ195, 
200, 208, Η-7-1151Α, 1157Α, 1158Α, Η-9-
948Δ, Η-12-46Α, Η-17-947Δ (Ο.Ι.Τ.415)
Ζέχις –ιος ἤ  –ιδος (ὁ) –Φρύξ τις
Ζήαινα –ης (ἡ)
Ζηαίνης –ου (ὁ)        
Ζήγη –ης (ἡ)
Ζηγαβηνή –ῆς (ἡ)
Ζηγαβηνός καί Ζηγαβινός –ου (ὁ) –Βυ-
ζαντινός
Ζήγης –η (ὁ)
Ζηγία –ης (ἡ)
Ζηγίας –ίου (ὁ)
Ζήγιος –ίου (ὁ)
Ζηεύοδος –ου (ὁ)
Ζήθη –ης (ἡ)
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Ζήθης –ου (ὁ)
Ζῆθος –ου (ὁ) –(ὁ γεµᾶτος ζωήν) –Δί-
δυµος τοῦ Ἀµφίωνος µεθ΄οὖ ἔρριψαν 
εἰς κρήνην τήν Δίρκην καί ἐφόνευσαν 
Λύκον –Υἱός Διός καί Ἀντιόπης (ἡγεµο-
νίδος Θηβαῖας –Διόσκούρος Ἀµφίων 
καί Ζῆθος. Κυριεύσας Θήβαν ἔλαβε σύ-
ζυγον την Θήβην θυγατέραν Ἀσωποῦ 
καί ἔδωσε το ὄνοµά τῆς εἰς τήν πόλιν. 
Βγάζοντας βράχους ἀπό βουνό τούς ἔ-
δινε φτερά καί ὁ Ἀµφίων παίζων λύρα 
τούς τοποθετοῦσε, ὥστε τά τείχη τῶν 
Θηβῶν χωρίς ἐργάτες νά γίνουν. Κατ΄ 
οὐσίαν οἱ ἀδελφοί Ἀµφίων καί Ζῆ-
θος ἦσαν κιθαρωδοί µή ἁµοιβόµενοι.
Παίζωντας µουσικήν ἀντάµοιβον ὅσους 
ἐργάσθησαν στήν ἀνέγερσιν τείχους 
–Σύζυγος Ἀηδόνος, (θυγατρός Πανδά-
ρεω) βασιλεύς Θηβῶν, Ο.Ο.Λ.262,Τα 523
Ζῆθος –ου καί Ζῦθος (ὁ) –Ρήτωρ –Ἀπε-
λεύθερος –Ἰατρός –Κιθαριστής, Η-7-11 
48Δ, Η-8-561Δ, 723Δ, Η-9-650Α, Η-14-
775Α, Η-18-763Δ   
Ζηΐλα –ης (ἡ)
Ζηΐλας –ου (ὁ) –Υἱός Νικοµήδους
Ζηλάδη –ης (ἡ)
Ζηλάδης –ου (ὁ)
Ζηλαῖα –ης (ἡ)
Ζηλαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Βάκχου, Δι-
ονύσου
Ζηλάρχη –ης (ἡ)
Ζήλαρχος –ου (ὁ) –Ἀγορανόµος τίς 
Ζηλᾶς –ᾶ (ὁ)
Ζηλάς καί Ζιαήλας –ου (ὁ) –Πατήρ 
Προυσίου Α’, Η-8-724Α
Ζηλατύπος –ου (ὁ)
Ζηλέα –ης (ἡ)
Ζηλέας –ου (ὁ)
Ζήλη –ης (ἡ)
Ζηλήµουσα –σης (ἡ)
Ζηλήµων –νος (ὁ & ἡ) –(ζηλότυπος) Ἐ-
πίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἄρεως 
–Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Διός 

–Ἐπίθετον Ζεφύρου –Ἐπίθετον Ἠελίοιο 
–Ἐπίθετον Ἥρας ἤ Ἥρης –Ἐπίθετον 
Μεγαίρης –Ἐπίθετον Νίκης –Ἐπίθετον 
Σελήνης –Ἐπίθετον Χάριτος µε συνώ-
νυµον: Νύµφη
Ζηληµώνη –ης (ἡ)
Ζηλία –ης (ἡ) 
Ζηλίας –ίου(ὁ)
Ζηλίνη –ης (ἡ)
Ζηλῖνος –ου (ὁ)
Ζήλιος –ίου (ὁ)
Ζηλίτη –ης (ἡ)
Ζηλίτης –ου (ὁ)
Ζηλοβία –ης (ἡ)
Ζηλόβιος –ίου (ὁ)
Ζηλογένεια –ης (ἡ)
Ζηλογένης –ου (ὁ)
Ζηλοδότα –ης (ἡ)
Ζηλοδοτήρ –ηρος (ὁ) –(πάροχος εὐδαι-
µονίας) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθε-
τον Διονύσου µε συνώνυµον: Ζηλαῖος 
Ζηλόδοτος –ου (ὁ)
Ζηλοµανής –έος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἄρε-
ως –Ἐπίθετον Ἡφαίστου –Ἐπίθετον Ἥ-
ρας
Ζηλοµένη –ης (ἡ)
Ζηλοµενή –ῆς (ἡ)
Ζηλοµένης –ους (ὁ)
Ζηλουµενός –οῦ (ὁ)
Ζῆλος –ου (ὁ) –Υἱός Στυγός καί Πάλλα-
ντος –Με ἐπίθετον Βαρύς θεός Η-4-467Δ, 
Η-7-1157Α, Η-8-712Α, 724Α, Η-11-456Δ, 
Η-15-373Α, Η-17-333Δ
Ζηλουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Δικαιοσύ-
νης
Ζῆλυς –υος (ὁ) –Ποταµός
Ζηλώ –οῦς (ἡ) –Ὄνοµα θεᾶς πλαστόν
Ζήλων –ωνος (ὁ)
Ζήλωτη –ης (ἡ)
Ζήλωτος καί Ζηλωτός –ου (ὁ) –Ποιη-
τής
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Ζηµάρχη –ης (ἡ)        
Ζήµαρχος καί Ζίµαρχος –ου (ὁ) –Ἔ-
παρχος
Ζήν καί Ζῆν –νός (ὁ) –Ὁ Ζεύς
Ζήνά –ης (ὁ) –Ο.Ο.Ω.472 
Ζηναΐς –ίδος (ἡ) –Χριστιανή –Ἠ Ταρσεία 
χριστιανή συγγενής Ἀποστόλου Παύ-
λου, ὀργανώσασαι νοσοκοµεῖον µετ΄ἀ- 
δελφῆς Φιλονίλλης θεραπεύσασαι ἀφι_ 

λοκερδώς. Τιµᾶται 11 Οκτωβρίου, Η-8-
726Α
Ζηνάριον –ίου (ὁ) –Πτολεµαῖα γυνή
Ζηνᾶς καί Ζηνόδωρος –ου (ὁ) –Ἰουδαῖ-
ος νοµοµαθής –Χριστιανικόν ὄνοµα ἐπι-
σκόπου –Μάρτυρας, Η-8-727Α 
Ζηνέα –ης (ἡ)
Ζηνέας –ου (ὁ)
Ζηνῆς –ῆος (ὁ)
Ζηνεύς –έως (ὁ) –Ὁ Ζῆνος
Ζηνεύς καί Ζῆνις –ιος (ὁ) –Χίος συγγρα-
φεύς
Ζηνία –ης (ἡ)
Ζηνίας –ίου (ὁ)
Ζηνίβενδη –ης (ἡ)
Ζηνίβενδις –ιος (ὁ)
Ζηνίβενδος –ου (ὁ)
Ζηνικέτη –ης (ἡ)
Ζηνικέτης –ου (ὁ) –Κίλιξ τις, Η-8-726Α
Ζήνιος –ίου (ὁ) –Υἱός Ἀσκληπιάδου
Ζηνίουσα –σης (ἡ)
Ζῆνις –ιος ἤ  –ιδος (ὁ) –Τύραννος Δαρδα-
νίας (Ζηνεύς) –Χίος ἱστοριογράφος –Συγ-
γραφεύς –Σατράπης Σύζυγος Μανίας 
–Πατήρ Βλώστιν
Ζῆνις καί Ζήνιος –ίου (ὁ)
Ζηνίς –ίδος (ἡ) 
Ζηνιώ –οῦς (ἡ)
Ζηνίων –νος (ὁ)
Ζηνοβία –ης (ἡ) –(Ζῶσα ὠς θεά) –Γυνή 
Ὀδενάθ(τ)ου, βασίλ. Παλµύρας, (Ἑλλη-
νιστικοῦ κράτους) πανέµορφη δραστή-

ρια καί δεινή Κυνηγέτις. Ἰουδαῖα µέ 
Ἀραµαϊκόν ὄνοµα: Μπάρ Ζαµπάϊ, αὐ-
τοαποκαλουµένη ἄλλοτε ἀπόγονος Σε-
µιράµιδος, ἄλλοτε της Κλεοπάτρας Μα-
θήτρια Νεοπλατωνικοῦ φιλοσόφουΛογ_ 

γίνου –Χριστιανικόν –Σύζυγος Ραδαµί-
στα τοῦ Καυκάσου καί θυγάτηρ Μιθρι-
δάτου Ἀρµενίας, Η-7-249Α, Η-8-726Α  καί 
Δ, Η-12-486Δ
Ζηνόβιος –ίου (ὁ) –(ὁ ζῶν ὡς Ζεύς) 
–Χριστιανικόν –Στρατηγός –Σοφιστής –
Παροιµιογράφος –Ἅγιος, Η-7-1061Α, Η 
-8-581Δ, 727Δ, Η-12-334Α, Η-18-645Α 
Ζηνογένη –ης (ἡ)
Ζηνογένης –ου (ὁ)
Ζηνοδότη –ης (ἡ)
Ζηνοδοτήρ –ῆρος (ὁ) –Ἐπώνυµον Ἀπόλ-
λωνος
Ζηνοδοτιανή –ῆς (ἡ)
Ζηνοδοτιανός –οῦ (ὁ) –(ὁ δωρητής τοῦ 
θεοῦ)  
Ζηνόδοτος –ου (ὁ) –(ὁ δωρηθείς ἐκ θεοῦ) 
–Γραµµατικός –Στωϊκός φιλόσοφος, Νεο-
πλατωνικός µαθητής Διογένους–Μαθη-
τής Πρόκλου –Ποιητής –Ἐφέσιος Γραµ- 
µατικός, Ἐποποιός µαθηµατικός, γεωµέ_ 
τρης –Μαθητής γραµµατικοῦ Φιλήτου 
–Φιλόλογος Ἀλεξανδρινός, Η-7-1038Δ, 
1056Α, Η-8-727Δ, Η-10-822Δ, 823 Α, Η-12-
621Δ, Η-14-871Α, Η-15-903
Ζηνοδώρα –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἀριστοφά-
νους
 Ζηνόδωρος –ου καί Ζηνᾶς (ὁ) –(Δῶρον 
Διός) –Διάσηµος καλλιτέχνης ἐπί Νέρω-
νος –Περίφηµος ἀγαλµατοποιός –Γεω-
µέτρης µαθηµατικός, Η-8-727Δ, 728Α
Ζηνοθέα –ης (ἡ)
Ζηνόθέµις –ιδος (ὁ & ἡ) –Μασσαλιώτης 
πλοίαρχος –Υἱός Χαρµολέου –Φίλος Με-
νεκράτους –Ποιητής –Φυσιοδίφης –Ἀθη-
ναία, Η-5-957Α, Η-8-728Α 
Ζηνόθεος –έου (ὁ)
Ζηνόκλεια –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Ζηνοκλῆς –έους (ὁ)
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Ζηνοκράτη –ης (ἡ)     
Ζηνοκράτης –ου (ὁ) –Ἐπικούρειος ἤ ἄλ-
λος
Ζηνοκρίτη –ης (ἡ)
Ζηνόκριτος –ου (ὁ)
Ζηνοµένη –ης (ἡ)
Ζηνοµένης –ου (ὁ)
Ζηνοποσειδών –νος (ὁ) –Ζεύς καί Πο-
σειδών, ἀπό κοινοῦ εἰς ναόν τιµώµενοι 
–Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Ζηνοτίµη –ης (ἡ)
Ζηνότιµος –ου (ὁ)
Ζηνοτρεφίδη –ης (ἡ)
Ζηνοτρεφίδης –ου (ὁ)
Ζήνουσα –σης (ἡ)
Ζηνοφάνη –ης (ἡ)
Ζηνοφάνης –ους (ὁ) –Τύραννος –Συγ-
γραφεύς –Βιογράφος καί ἄλλοι –Πατήρ 
Ἄβης
Ζηνοφάντα –ης  (ἡ)
Ζηνοφάντης –ου (ὁ) –Παράσιτός τις
Ζηνόφαντος –ου (ὁ) –Ὄνοµα παρασί-
του
Ζηνοφίλη –ης (ἡ) –Ἁρπίστρια
Ζηνόφιλος –ου (ὁ) –Ὁ Ξεινόφιλος
Ζηνόφρουσα –σης (ἡ)
Ζηνόφρων –νος (ὁ) –Ἐπώνυµον Ἀπόλ-
λωνος –Συνώνυµον: Ζωογόνος
Ζήνων –νος (ὁ)  –(θεῖος) –Πανθεϊστής 
φιλόσοφος –Ὁ Ἐλεάτης Σοφιστής, υἱ-
ός Πύρητος ἤ Τελευταγόρου, µαθητής 
Παρµενίδου καί Μελίσσου, διδάσκα-
λος Περικλέους –Ὁ Κιτιεύς, φιλόσοφος, 
Στωϊκῆς Αἰρέσεως ἀρχηγός –Μέλος Ἀ-
ρείου Πάγου –Περίφηµος ἀνατόµος, Ἐ-
πικούρειος Σιδώνιος, πατήρ Σωκλέους 
–Ἄρχων –Ρήτωρ –Τύραννος, δηµιουργός 
Ποικίλης Στοᾶς –Μαθητής Παρµενίδου 
–Χριστιαν. ὄνοµα –Ἄγιος, συνεργάτης 
Ἀποστόλου Παῦλου, µαθητής Μελίσ-
σου –Ἀρχιιατροφιλόσοφος –Ἱστορικός –
Ὁ υἱός Δηµέου ἤ Μνασέου, Κιτιεύς –Στω-

ϊκός φιλόσοφος ὡς καί ὁ υἱός Μουσαίου 
–Ρήτωρ –Πατήρ Ρούφης –Ταρσεύς Στω-
ϊκός φιλόσοφος, Η-8-728Α καί Δ, 729Α 
καί Δ 
Ζηνωδία –ης (ἡ) –Γυνή Βασιλίσκου
Ζηνώδιος –ίου (ὁ)
Ζηνωΐς –ίδος (ἡ)
Ζηνωνίδα –δης (ἡ)
Ζηνωνίδας –αιο (ὁ) 
Ζηνωνίδη –ης (ἡ)
Ζηνωνίδης –ου (ὁ)
Ζηνωνίς –ίδος (ἡ)
Ζηνωπία –ης (ἡ)
Ζηνώπιος –ίου (ὁ)
Ζῆραξ –κος (ὁ)
Ζήρασσα –σσης (ἡ)
Ζηρήνη –ης (ἡ) –Σύζυγος Ἡφαίστου 
(Ἀφροδίτη) ἐν Μακεδονία –Ἐπίθετον Ἀ-
φροδίτης
Ζηρήνης –ου (ὁ)
Ζηρούανος –ου (ὁ) –Ἡγεµών Ἁρµενίας
Ζηρυνθία –ης (ἡ) –Ἐπώνυµον Ἀφροδί-
της, εἰς ἥν ἐθυσίαζον κύνας –Ἐπίθετον 
Ἑκάτης
Ζήρυνθος –ου (ὁ) –Ὄνοµα σπηλαίου 
ἔνθα ἐµυοῦντο µέλη τῶν Καβείρων
Ζής –ηνός (ὁ) –Ζεύς ὑπό Φερεκύδου, Η-
18-192Α
Ζησαῒς –ιδος (ἡ)
Ζήσης –η (ὁ) –(γεµᾶτος ζωήν)
Ζήσιµη –ης (ἡ)  
Ζήσιµος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
Ζήσις –ιδος (ὁ)
Ζήτ; (ὁ) –Βασιλεύς Τανιτῶν
Ζῆτα καί  Σάτυρος (ὁ) –Ἐπώνυµον τοῦ 
δραµατικοῦ Σατύρου, Η-12-654Δ
Ζητήρ –ῆρος (ὁ) –Ζεύς ἐν Κύπρω
Ζήτης ἤ Ζήτας ἤ Ζάτας –ου (ὁ) –(πα-
ντοῦ ἐµφανιζόµενος καί ἐρευνῶν) –Μέ 
Κάλαϊ καί (Ἀργοναύτες) εἰς Λῆµνον νι-
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κητές διώξαντες Ἁρπυΐας ἐνοχλούσας 
Φινέαν –Υἱός Βορέο καί Ὠρειθυΐας –Ἀ-
δελφός Καλάϊδος, Κλεοπάτρας, Χιόνης 
–Ζήτα καί Κάλαϊς, πτερωτοί ἥρωες φο-
νευθέντες ὑπό Ἡρακλέους 
Zητιανιᾶ –ᾶς (ἡ) –Ἀδελφή Πενίας
Ζήτις –ιδος (ὁ) –Ἀργοναύτης, Η-4-678Δ, 
Η –7-1158Δ, Η-8-733Δ, Η-10-77Α
Ζῆτος καί Ζήτος –ου (ὁ) –Φτερωτός 
ἥρως
Ζητουµενή –ῆς (ἡ)
Ζητουµενός –οῦ (ὁ)
Ζία –ης (ἡ)
Ζιαήλα –ης (ἡ)
Ζιαήλας καί Ζυΐλας –αντος (ὁ) –Πατήρ 
ΠρουσίουΑ’, Η-8-724Α
Ζίας –ίου (ὁ)
Ζιβέλµια –ίης (ἡ)
Ζιβέλµιος –ίου (ὁ) –Ἡγεµών Θράκης 
–Υἱός Διεγύλιδος
Ζιβία –ης (ἡ)
Ζιβίας καί Ζιποίτης –ου (ὁ) –Η-8-741Α
Ζιβοίτη –ης (ἡ) 
Ζιβοίτης καί Ζειποίτης καί Ζοποίτης 
καί Ζιποίτης –ου (ὁ)
Ζιέρις –ιδος (ὁ)
Ζίερις –ιος (ὁ)
Ζιήλα –ης (ἡ)
Ζιήλας –ου (ὁ) –Υἱός Νικοµήδους
Ζιῆνα –ης (ἡ) –Χριστιανικόν ὄνοµα
Ζιλεία –ης (ἡ) 
Ζιλείας –ου (ὁ) –Ποταµός
Ζιλιάν –ᾶνος (ὁ)
Ζίνθηρος –ου (ὁ) –Χαλδαῖος Ἡγεµών 
Ζίπᾶ –ῆς (ἡ)
Ζίπαιβος –ου (ὁ)
Ζίπας καί Ζείπας –ου (ὁ)
Ζιπᾶς –ᾶντος; (ὁ)
Ζιποίτη –ης (ἡ)

Ζιποίτης καί Ζοποίτης καί Ζειποίτης 
καί Ζιβοίτης –ου (ὁ) –Η-7-242Α, Η-14-45 
2Α
Ζίπυρα –ης (ἡ)
Ζίπυρος –ου (ὁ)
Ζιπύρουσα –σης (ἡ)
Ζιπύρων –ντος ; (ὁ) 
Ζµαράγδα –ας (ἡ) –Χριστιανικόν
Ζµαράγδιν καί Ζµαράγδιον –ίου (ἡ)
Ζµάραγδος –ου (ὁ)  –Ἀθηναῖος τις
Ζµένδρουσα καί Σµένδρουσα –ης (ἡ)
Ζµένδρων καί Σµένδρων –νος (ὁ) 
Ζµήρνα καί Σµήρνα –ης (ἡ)
Ζµηρναῖα –ης (ἡ)
Ζµηρναῖος ἤ Σµήρναιος –ου (ὁ)
Ζµίθουσα –σης (ἡ)
Ζµίθων –νος (ὁ)
Ζµικρίουσα –σης (ἡ)
Ζµικρίων καί Σµικρίων –νος (ὁ)
Ζµούρνα –ης (ἡ)
Ζµύρνα καί Σµύρνα –ης (ἡ)
Ζοάνδρα –ης (ἡ)
Ζόανδρος –ου (ὁ) –Υἱός Ζωΐλου
Ζοβαῒδη –ης (ἡ) 
Ζοβαΐδης –ου (ὁ)
Ζοβάρα –ης (ἡ)
Ζοβάρας –ου (ὁ)
Ζόβηρ –ηρος (ὁ) –Βασιλεύς Ἀλβανῶν
Ζοείχη –ης (ἡ) –Ὑποκοριστικόν
Ζόζέρ; ἤ Ζωζέρ (ὁ) –Φαραώ, περί τόν 
27ον π.Χ. αἰώνα. Γνωστός διά πυραµίδαν 
φέρουσαν τό ὄνοµά του
Ζόη καί Ζοή –ῆς (ἡ)
Ζοῒλη –ης (ἡ)
Ζοΐλος καί Ζωΐλος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος –
Ρήτωρ καί Γραµµατικός ἐξ Ἀµφιπόλεως
Ζοΐλος –ου καί Ὀµηροµάστιξ καί Ρη-
τορικός Κύων (ὁ) –Η-5-953Δ, Η-12-8 43 
Δ, Η-14-877Δ
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Ζοινωπόρεις –ειος (ὁ)
Ζοίτα –ης (ἡ)
Ζοιτεύς –έως (ὁ) –Υἱός Τρικολώνου
Ζοῖτος –ου (ὁ)
Ζοΐχη –ης (ἡ) –Μήτηρ Θεοδᾶ –Τροφός 
Δηµητρίου
Ζολιµίηλα –ης (ἡ)
Ζολιµίηλος –ου (ὁ)
Ζοµέρθερα –ης (ἡ)
Ζοµέρθερος –ου (ὁ)
Ζοµίκλα –ης (ἡ)
Ζοµίκλος –ου (ὁ)
Ζονασίουσα –σης (ἡ)
Ζονασίων –νος (ὁ)
Ζόννυξος –ου (ὁ) –Διόνυσος (ὡς νύξας 
µηρόν Διός πρός ἔξοδον)
Ζόπυρος –ου (ὁ & ἡ)
Ζοραµβᾶ –ῆς (ἡ)
Ζοραµβός –οῦ (ὁ)
Ζορσίνη –ης (ἡ)
Ζορσίνης –ου (ὁ)
Ζόσιµα –ης (ἡ)
Ζόσιµος καί Ζώσιµος –ου (ὁ) –(γεµᾶτος 
ζωήν) –Υἱός Ἐπικτήτου –Βοιωτός –Πλα-
ταιεύς –Θάσιος –Ποιητής –Ἰατρός –Διδά-
σκαλος Ἀριστείδου –Χριστιανός ἅγιος 
–Συγγραφεύς ἱστορικός –Βυζαντινός 
συγγραφεύς, Η-7-817Δ, Η-8-890Δ, Η-9-
1009Α, Η-10-856Δ, Η-14-744Δ, Η-18-181Δ
Ζουδιέγιπτους –ου (ὁ)
Ζουδίππα –ης (ἡ)
Ζούδιππος –ου (ὁ)
Ζουῒλα –ης (ἡ)
Ζουΐλος –ου (ὁ) 
Ζουκιπίστα –ης (ἡ)
Ζουκηπίστας –ου; (ὁ)
Ζουλέµη –ης (ἡ)
Ζουλέµης –ου (ὁ) –Θρακικόν
Ζουνάγος –ου (ὁ)

Ζούπυρα –ης (ἡ)
Ζούπυρος –ου (ὁ)
Ζουράζη –ης (ἡ)
Ζουράζης –ου (ὁ) –Θρακικόν
Ζουσυρείθα –ης (ἡ)
Ζουσυρείθας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρα-
κλέους
Ζοφερά –ῆς (ἡ)  –Ἐπίθετον Νυκτός
Ζοφερός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
Ζόφιαι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Ζοφόεις –εντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ὕπνου    
Ζοφόεσσα –σσης (ἡ) –Ἐπίθετον Χειµε-
ρίης
Ζύβια –ης (ἡ)
Ζύβιος –ίου (ὁ)
Ζυβοίτη –ης (ἡ)
Ζυβοίτης –ου καί Ζυποίτης –ου (ὁ) –Υἱ-
ός Ζιποίτου, ἀδελφός Νικοµάθους 
Ζύγα –ης (ἡ)
Ζυγαβηνή –ῆς (ἡ)
Ζυγαβηνός –οῦ (ὁ) –Ὁ Εὐθύµιος, θεολο-
γικός ἀντίπαλος Βογοµίλου
Ζυγάκτη –ης (ἡ)
Ζυγάκτης –ου (ὁ) –Ποταµός
Ζύγης –ου (ὁ) 
Ζυγία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας, ἐφόρου 
γάµων –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Ζυγίας –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ζυγίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐ-
πίθετον Ἥρας –Ἐπίθετον Φθινοπωρί-
δος
 Ζύγιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ζύκλεια –ης (ἡ) 
Ζύκλης –ου (ὁ)
Ζύµµα –ης (ἡ)
Ζύµµις –ιος; (ὁ) –Υἱός Κλεµέους, µισθο-
φόρος 
Ζύµµος –ου (ὁ)
Ζυποίτη –ης (ἡ)
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Ζυποίτης καί Ζυβοίτης –ου (ὁ) –Υἱός 
Ζυποίτου, ἀδελφός Νικοµάθους 
Ζυράξη –ης (ἡ)
Ζυράξης –ου (ὁ) –Ἡγεµών Γετῶν
Ζύσκα –ης (ἡ)
Ζύσκος –ου (ὁ) –Ποταµός Μακεδονίας
Ζωαγόρα –ης (ἡ) 
Ζωαγόρας –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Ζωαῖα –ης (ἡ)    
Ζωαῖος –ου (ὁ)
Ζώαλα –ης (ἡ)
Ζωαλία –ης (ἡ)
Ζωάλιος –ίου (ὁ)
Ζώαλος –ου (ὁ)
Ζωάνδρα –ης (ἡ)
Ζωανδρίς –ιδος (ἡ)
Ζώανδρος –ου (ὁ) –Πατήρ Σωφίλου
Ζωαπίθεια –ης (ἡ)
Ζωαπίθης –εος (ὁ)
Ζωάρκεια –ης (ἡ)
Ζωαρκής –οῦς; (ὁ) –(ὁ διατηρών τήν ζω-
ήν) –Ἐπίθετον Διός µέ συνώνυµον: Παγ-
γενέτης
Ζωάρχη –ης (ἡ)
Ζώαρχος –ου (ὁ)
Ζώασος –ου (ὁ)
Ζωβία –ης (ἡ) –Γυναικῶν ὄνοµα –Ἡ φι-
λοξενήσασα τόν Ἀριστογείτονα
Ζωβίη –ης (ἡ)
Ζώβιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Ζωβίου
Ζωβίτη –ης (ἡ)
Ζωβίτης –ου (ὁ)
Ζωβίττιον –ίου (ἡ)
Ζωγόρα –ης (ἡ)
Ζωγόρας –ου (ὁ)
Ζώγρα –ης (ἡ)
Ζωγράφος –ου (ὁ)
Ζωγραφώ –οῦς (ἡ)
Ζώγρια –ης (ἡ)

Ζώγριος –ίου (ὁ)
Ζῶγρος –ου (ὁ)
Ζωδίχα –ης (ἡ)
Ζώδιχος –ου (ὁ)
Ζώεια –ης (ἡ)
Ζώειος –ου (ὁ)
Ζώζερ καί Ζοζέρ (ὁ) –Φαραώ τόν 27ον 
αἰῶνα π.Χ. 
Ζωζόµενος –ου (ὁ) καί Σωζόµενος –Χρι-
στιανός χρονογράφος 
Ζωή –ῆς (ἡ) –(ἡ ἔχουσα καί δίνουσα ζω-
ήν) –Δύο ἅγιαι –Πολλαί αὐτοκράτειραι 
–Ἐπίθετον Φύσεως
Ζώη –ης (ἡ) –Σύζυγος Σαβίνου –Ἐπίθε-
τον Περσεφόνης
Ζωηρά –ᾶς (ἡ) –Χριστιανικόν
Ζωηρός –οῦ  (ὁ) –Χριστιανικόν
Ζώης –ητος (ὁ) –Υἱός Καϊκοθέµιδος
Ζωθάλµια –ίης (ἡ)
Ζωθάλµιος –ίου (ἡ) –(ὁ παρέχων ἀκµήν 
καί λαµπρότητα ζωῆς) –Ἐπίθετον Χάρι-
τος
Ζωθαλπέες –ων (οἱ) –(περιθάλπουσαι 
τήν ζωήν) –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Ζωῒα –ης (ἡ)
Ζωΐας –ου (ὁ)
Ζωῒδα –ης (ἡ)
Ζωΐδαϊς –ιδος (ἡ)    
Ζωϊδαῒς –ιδος (ἡ)
Ζωῒδας –αο (ὁ)
Ζωῒδη –δης (ἡ)
Ζωῒδης –ου (ὁ)
Ζωϊκή –ῆς (ἡ) 
Ζωϊκός –οῦ (ὁ) –Ἔφηβος, υἱός Λυσιµά-
χου 
Ζωΐλα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Φιλοκλέους 
Ζωΐλας –ου (ὁ) 
Ζωΐλη –ης (ἡ)
Ζωῒλια –ης (ἡ)
Ζωϊλίνη –ης (ἡ) 

ÆÕÐÏÉÔÇÓ



��� ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ 

Ζωϊλῖνος –ου (ὁ)
Ζωΐλιος –ίου (ὁ)
Ζώϊλλα – καί Ζωΐλλα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
Φιλοκλέους
Ζώϊλλος –ου (ὁ) –Υἱός Φαιέννητος
Ζωΐλος –ου (ὁ) –Ἀµφιπολίτης, ὁ Ὁµη-
ροµάστιξ ρήτωρ καί φιλόσοφος –Ὁ Περ-
γαῖος, Γραµµατικός χαριέστατος –Κηφι-
σιεύς
Ζωΐλος καί Ὁµηροµάστιξ καί Ρητορι-
κός κύων (ὁ) –Ἀθηναῖος σχολιαστής 
–Βοιωτός –Ὀρχοµένιος Δειπνοσοφιστής 
–Νοµισµατογλύφος –Τύραννος –Πατήρ 
Διωνουσοδώρου –Πατήρ Φαίδρου –Πα-
τήρ Ζωΐλου –Ὁµήρου ρήτωρ, Η-5-953Δ, 
Η-12-843Δ, Η-14-877Δ
Ζωϊλώ –οῦς (ἡ)
Ζώϊος –ίου (ὁ)
Ζωΐππη –ης (ἡ)
Ζώϊππος –ου (ὁ) –Συρακούσιος
Ζωΐς –ίδος (ἡ)
Ζώϊς –ιος ; (ὁ)
Ζώΐτα –ης (ἡ)
Ζώϊτος –ου (ὁ)
Ζωΐττα –ης (ἡ)
Ζώϊττα –ης (ἡ)
Ζωΐττας –αντος (ὁ)
Ζωκάκουσα –σης (ἡ)
Ζωκάκων –νος (ὁ) 
Ζωκύπρα –ης (ἡ)
Ζώκυπρος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Ζωµάλµη –ης (ἡ) –Θασία γυνή
Ζωµάλµης –ου (ὁ)
Ζωµένη –ης (ἡ)
Ζωµένης –ους (ὁ)
Ζωνᾶ –ᾶς (ἡ)
Ζωναῖα –ης (ἡ)
Ζωναῖος –ου (ὁ) –Ρήτωρ –Συγγραφεύς, 
Η-7-1060Α, Η-8-92Α καί Δ
Ζωναρᾶς –ᾶ (ὁ) –Χρονογράφος –Ἱστο-

ριογράφος Ἕλλην, συγγραφεύς Βυζα-
ντινός
Ζωνάριον καί Ζωναρίων –ωνος (ὁ)
Ζωναρίουσα –σης (ἡ)
Ζωναρίων –νος (ὁ)
Ζωνᾶς –ᾶ (ὁ) –Ἐπιγραµµατοποιός, Η-7-
10 57Δ
Ζωνοδρακόντις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Σε-
λήνης µέ συνώνυµον: Κυανέα
Ζωντική –ῆς (ἡ)
Ζωντικός –οῦ (ὁ)
Ζωνωΐς –ίδος (ἡ)
Ζωογόνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐ-
πίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Διός –Ἐπί-
θετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Θαλυσιάδος
Ζωοδότειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµητρος
Ζωοδότη –ης (ἡ)
Ζωοδοτήρ –ῆρος (ὁ)
Ζωοδότης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ζωοδόχος –ου (ὁ & ἡ) –Χριστιαν. ὄνοµα
Ζωόθεµις –ιδος (ὁ & ἡ)
Ζωοίτα –ης (ἡ)
Ζωοίτας –αντος (ὁ)
Ζώοιτις –ιδος (ἡ)
Ζωοκρέτη –ης (ἡ)
Ζωοκρέτης –ητος (ὁ)
Ζώορος –ου (ὁ)
Ζῶος –ου (ὁ)
Ζωοτόκος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Δήµη-
τρος –Ἐπίθετον Διός
Ζωοφάη –ης (ἡ)
Ζωόφαος –ου (ὁ)
Ζωοφόρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Τελεσ-
φόρου
Ζωπᾶ –ῆς (ἡ)
Ζωπάκουσα –ης (ἡ)
Ζωπάκων –νος (ὁ)
Ζωπᾶς –ᾶδος; (ὁ) –Ἀσίας, γραµµατεύς 
ἐν Λητῆ
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Ζώπας ὁ Ἀσία (ὁ) –Γραµµατεύς ἐν Λητῆ
Ζωπάτρα –ης (ἡ)      
Ζώπατρος –ου (ὁ)
Ζωπειρίουσα καί Ζωπυρίουσα καί Λει-
µῶσσα –σσης (ἡ)
Ζωπειρίων καί Ζωπυρίων καί Λειµῶν 
–νος (ὁ) –(σπινθήρ πνευµατικοῦ πυρός) 
–Ὄνοµα δούλου, Η-5-179Δ, Η-7-536Δ, Η-
8-886Δ
Ζωποιρίουσα –σης (ἡ)
Ζωποιρίων –νος (ὁ)
Ζωπούρα –ης (ἡ)
Ζωπουρίνα –ης (ἡ)
Ζωπουρῖνος –ου (ὁ)      
Ζωπουρίουσα –σης (ἡ)
Ζωπουρίων –νος (ὁ)
Ζώπουρος –ου (ὁ)
Ζωπουρώ –οῦς (ἡ) 
Ζωπύρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Οἰκονοµίας
Ζωπυρᾶς –ᾶ (ὁ) –Μεγαρεύς τίς 
Ζωπυρείνα –ης (ἡ) –Ἱέρεια Ἀρτέµιδος
Ζωπυρεῖνος –ου (ὁ)
Ζωπυρία –ης (ἡ)
Ζωπυρῖνα –ης (ἡ)
Ζωπυρίνη –ης (ἡ)
Ζωπύρινος καί Ζωπυρῖνος –ου (ὁ) –Ποι-
ητής
Ζωπύριος –ίου (ὁ) –Ποιητής –Συγγρα-
φεύς 
Ζωπυρίουσα –σης (ἡ)
Ζωπυρίς –ίδος (ἡ)
Ζωπυρίσκα –ης (ἡ)
Ζωπυρίσκος –ου (ὁ)
Ζωπύριχα –ης (ἡ)
Ζωπύριχος –ου (ὁ) 
Ζωπυρίων –νος (ὁ) –Λεξικογράφος καί 
Γραµµατικός
Ζώπυρος –ου (ὁ) –(Ζωογόνος θερµουρ-
γός) –Ἱστοριογράφος –Γραµµατικός –

Δοῦλος –Στρατηγός Δαρείου Ὑτασπου, 
Υἱός Μεγαβύζου πατήρ Ἀγαθοκλέους 
ἤ Ἀρίστωνος –Φυσιογνώµων –Τορευτής 
–Συγγραφεύς –Συρακόσιος Ὀλυµπιο-
νίκης εἰς στάδιον καί ὁπλίτην δρόµον 
–Υἱός Ἀθηναίου ἤ Ἀρτέµωνος ἤ Φιλέρω-
τος –Ἐπικούρειος ἰατρός –Ταραντῖνος 
Πυθαγορικός φιλόσοφος –Ἀλωπεκῆθεν 
–Υἱός Ἀριστείδου, Ἀλωπεκῆθεν –Υἱός 
Φίλωνος, Μελιτεύς, Η-5-179Δ, Η-7536Δ, 
1040Δ, Η-8-886Δ, Η-9-695Α, Η-15-75Δ, Η-
16-499Δ, Η-17-517Δ,
Ζωπυρώ –οῦς (ἡ)
Ζωραµάσδρης –ου (ὁ) –Χαλδαῖος
Ζωράµβα –ης (ἡ)
Ζωράµβας καί Ζωρόµβας καί Ζώραµ-
βος καί Ζωράµβος –ου (ὁ) –Ποταµός 
Καρµανίας
Ζώραµβος –ου (ὁ)
Ζωριάδη –ης (ἡ)
Ζωριάδης –ου (ὁ) –Συµµορία τῆς πόλε-
ως Τέω
Ζωροάστρης –ου καί  Ζερδούσχτ (ὁ) 
–Ἰδρυτής θρησκείας Περσῶν
Ζωρός –οῦ (ὁ) –Τρώς τις
Ζωσᾶ –ῆς (ἡ)
Ζωσάρα –ης (ἡ) 
Ζωσάρια –ίης (ἡ)
Ζωσάριν –ου (ἡ)       
Ζωσάριον –ίου (ἡ) –Ἀθηναία    
Ζωσάριος –ίου (ὁ) –Χιλίαρχος   
Ζωσᾶς –ᾶδος; (ὁ) –Υἱός Κοσµίας –Μακε-
δονικόν ὄνοµα   
Ζωσεῖς –εῖος (ὁ)       
Ζωσιηῒουσα –ης (ἡ)
Ζωσιηΐων –νος (ὁ)       
Ζωσικρέουσα –ης (ἡ)
Ζωσικρέων –ντος (ὁ)       
Ζωσίµα –ης (ἡ)       
Ζωσιµᾶς –ᾶ ἤ –ντος (ὁ)       
Ζωσίµη –ης (ἡ) –Γυνή Τιγράνου –Δούλη 
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–Μήτηρ Φιλήτου –Θυγάτηρ τοῦ Δούλη 
–Εἰς ἐπίγραµµα
Ζωσιµιανή –ῆς (ἡ)       
Ζωσιµιανίδη –ης (ἡ)
Ζωσιµιανίδης –ου (ὁ)        
Ζωσιµιανός –οῦ (ὁ) –Θεσπιεύς      
Ζωσιµίουσα –σης (ἡ)
Ζωσιµίων –νος (ὁ)       
Ζώσιµος –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους, καί 
Ἀπαµίτης –Ἀλεξανδρεύς φιλόσοφος –Ὁ 
Ἀσκαλωνίτης ἤ Γαζαῖος –Σοφιστής –
Χριστιανικόν –Ὅσιος (21 Ἰανουαρίου), 
ἅγιος 4 Ἰαν. )
Ζώσιµος καί Ζόσιµος –ου (ὁ) –(Ζωήν 
γεµᾶτος ) –Υἱός Ἐπικτήτου, Ἰλαρίωνος, 
Καφησίου, Νηδύµου –Βοιωτός –Πλα-
ταιεύς –Θάσιος ποιητής –Ἰατρός –Διδά-
σκαλος Ἀριστείας –Χριστιανικόν ὄνοµα 
ἁγίου –Συγγραφεύς –Ἱστορικός –Βυζα-
ντινός συγγραφεύς θεωρῶν τόν Ἰουλι-
ανόν: Μεγαλότατον, Η-7-817Δ, Η-8-890 
Δ, Η-9-1009Α, Η-10-856Δ, Η-14-744Δ, Η-
18-181Δ                                                  
Ζώσιµος ἤ Φλαµµεάτης –ου (ὁ) –Σύζυ-
γος Ἑρµιόνης     
Ζώσιµος καί Σώσιµος –ου (ὁ) –Χριστια-
νός –Κόµης ἐν Κωνσταντινουπόλει
Ζωσιµώ –οῦς (ἡ)       
Ζωσίππα –ης (ἡ)       
Ζώσιππος καί Σώσιππος –ου (ὁ)       
Ζωσίς –ιδος (ἡ)       
Ζωσίς καί Ζωσεῖς –εῖος (ὁ)        
Ζωσκάλης –ου (ὁ) –Ἡγεµών Αἰθιοπίας    
Ζωσοῦς –οῦ (ἡ)       
Ζώστειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς   
Ζωστήρ –ῆρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος –Ἀθηναῖος –Δῆµος –Ἐπίθ. Ἠελίοιο       
Ζωστηρία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς      
Ζωστήριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐ-
πίθετον Ἀπόλλωνος
Ζωστριανή –ῆς (ἡ)       
Ζωστριανός –οῦ (ὁ) –Συγγραφεύς       

Ζωσώ –οῦς (ἡ)       
Ζωτά –ᾶς (ἡ)
Ζωταίλεια –ης (ἡ)
Ζωταίλης –ους (ὁ)     
Ζωτᾶς –ᾶ (ὁ)
Ζωτέα –ης (ἡ)
Ζωτέας –ου (ὁ)       
Ζωτεάτα –ης (ἡ)
Ζωτεάτας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος  
Ζωτέλεια –ης (ἡ)
Ζωτέλης –ους (ὁ)
Ζωτελιστή –ῆς (ἡ)
Ζωτελιστής –οῦ (ὁ) –Ἐπώνυµον Ἀπόλ-
λωνος    
Ζώτη –ης (ἡ)
Ζώτης –ου (ὁ) –Πατήρ κωµικοῦ Φιλωνί-
δου      
Ζωτία –ης (ἡ)
Ζωτίας –ίου (ὁ)
Ζωτίδη –ης (ἡ)
Ζωτίδης καί Θεοσδοτίδης –ου (ὁ) –Πα-
τήρ Θεοδότου καί Νικοστράτου 
Ζωτικά –ῆς; (ἡ)  –Γενυκία       
Ζώτίκα –ης (ἡ)       
Ζωτική –ῆς (ἡ)       
Ζωτίκη –ης (ἡ)       
Ζωτικίς –ιδος (ἡ)       
Ζωτικός –οῦ (ὁ) –Ποιητής –Φίλος Πλωτί-
νου Φιλοσόφου –Χριστιανός ἅγιος, Η-5-
839Δ, Η-8-893Α,
Ζωτίµη –ης (ἡ)       
Ζώτιµος –ου (ὁ)       
Ζώτιος –ίου (ὁ)       
Ζωτίουσα –σης (ἡ)
Ζωτίχη –ης (ἡ)       
Ζώτιχος –ου (ὁ)       
Ζωτίων –νος (ὁ)       
Ζῶτος –ου (ὁ)       

ÆÙÔÏÓ
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Ζώττα –ης (ἡ)       
Ζώττας –ου (ὁ)
Ζωτύµη –ης (ἡ)       
Ζώτυµος –ου (ὁ)       
Ζωτύχη –ης (ἡ)       
Ζωτύχης –ους (ὁ)       

Ζωφρής –ῆος; (ὁ) –Βυζάντιος
Ζωφύθεια –ης (ἡ)
Ζωφύθειος –ου (ὁ)       
Ζωφυτίδη –ης (ἡ)
Ζωφυτίδης –ου (ὁ)       
Ζώχαρις ὅπως Σώχαρις –ιτος (ὁ)       

ÆÙÔÔÁ
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Η

Ἤατος –ου (ὁ) –Μήν ἐν Ἡρακλεία 
Ἥβα –ης (ἡ) –(ἀκµαῖα, νεότης)
Ἡβασίουσα –σης (ἡ)
Ἡβασισθένη –ης (ἡ)
Ἡβασισθένης –ους (ὁ)
Ἡβασίων –νος (ὁ)
Ἥβη –ης (ἡ) –(πάντοτε νέα καί καθαρά) 
–Θυγάτηρ Διός καί Ἥρας –Θεράπαινα 
Ἥρας –Θεά νεότητος, Οἰνοχόος θεῶν 
χύνουσα νέκταρ. Ἀντεκατεστάθη ὑπό 
Γανυµήδου –Σύζυγος Ἡρακλέους, µέ ὅν 
γεννᾶ Ἀνίκητον καί Ἀλεξιάρην (τούς πά-
ντρεψεν ἡ Ἥρα). Τήν Ἥβην ἐνυµφεύθη 
µετά τήν Ὀµφάλην, διά τοῦτο ἐλέγετο 
περιπαικτικά πρός Ἡρακλήν: «Ἀπό τῆς 
Ὀµφάλης ἐπί τήν Ἥβην µετεβέβηκεν!» 
–Ὄνοµα κυνός –Ὄνοµα πλοίου –Ἐν Ἀθή-
ναις εἶχεν κοινόν ἱερόν µετά Ἡρακλέ-
ους, Η-7-1148-Δ, 1150-Δ,1156, Η-9-342-Α, 
Η-10-582-Α, 792-Α, Η-14-802-Α, Η-18-285-
Α, Ο, Ι, Ε,-722,-905, Λ-603
Ἥβη καί Γανυµήδα καί Δία –ης (ἡ)
Ἡβησάρχη –ης (ἡ)
Ἡβήσαρχος –ου (ὁ)
Ἥβουσα –σης (ἡ)
Ἥβων –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Βάκχου εἰς 
Καµπανίαν –Σύµβολον βλαστήσεως καί 
καρποφορίας ἀγρῶν
Ἠγάθεος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ηγάµουσα –σης (ἡ)
Ἡγάµων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος ρήτωρ –Ἐ-
πικός ποιητής –Ποιητής ἀρχαῖας τραγω-
δίας
Ἠγάνθη –ης (ἡ)
Ἠγάνθης –ου (ὁ)
Ἡγανθίς καί Ἑγανθίς –ιδος  (ἡ) 
Ἠγέα –ης (ἡ)
Ἡγέας –ου (ὁ) 

Ἡγέκλεια –ης (ἡ)
Ἡγεκλῆς –έους (ὁ) –Ἐφέσιος 
Ἡγεκράτη –ης (ἡ) 
Ἡγεκράτης –ητος (ὁ) 
Ἡγεκρέουσα –ης (ἡ)
Ἡγεκρέων –ντος (ὁ)
Ἠγελέαινα –ης (ἡ)
Ἡγελέων –ντος (ὁ) –Διδάξας εἰς Τήµε-
νον καί Δωριεῖς τήν σάλπιγγα καί κτί-
σας ναόν Σάλπιγγος Ἀθηνᾶς
Ἡγέλεως –έω (ὁ) –Υἱός Τυρρηνοῦ 
Ἡγελόχεια καί Ἁγελόχεια –ης (ἡ)
Ἡγελοχίς –ιδος (ἡ) 
Ἡγέλοχος καί Ἀγέλοχος καί Ἡγησίλο-
χος –ου (ὁ) –Ποιητής κωµικός Ἕλλην –
Ὑποκριτῆς –Ἵππαρχος Μεγ. Ἀλεξάνδρου 
–Πρός ὅν Δείναρχος ἔγραψεν
Ἥγεµα –ατος; (ἡ)
Ἡγεµάχη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Ἡγέµαχος καί Ἡγήµαχος –ου (ὁ) –Ἄρ- 
χων. 
Ἡγεµόνεια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµι-
δος κωµωδίας
Ἡγεµονεύς –εως (ὁ) –Συνώνυµον: Υἱός 
–Ἑπίθετον Ἑρµοῦ –Πατήρ Ἄρχοντος Χαι-
ρώνδου –Ἐπίθετον Ἠελίοιο, Η-5-950Α
Ἡγεµόνη καί Ἁγηµώ –οῦς (ἡ) –Ἐπίθε-
τον Ἀρτέµιδος –Χάρις τῆς Ἀττικῆς –Ἐπί-
θετον Φύσεως, Η-8-899-Δ, Η-7-910Α
Ἡγεµόνη –ης (ἡ) –(Ὁδηγήτρια, ἐπιβλητι-
κή) –Μία ἐκ τῶν δύο ἀρχαιοτάτων Χαρί-
των –Ὄνοµα πλοίου –Ἐπίθετον Ἑκάτης 
–Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθ. Ἀρτέµιδος
Ἡγεµόνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ 
–Ἀνδρικόν ὄνοµα
Ἡγεµονίς –ιδος (ἡ) –(ἡγεµονική)
Ἥγεµος –ου (ὁ)
Ἡγέµουσα –σης (ἡ)
Ἡγεµώ –οῦς (ἡ) 
Ἡγεµών  τῶν Κουρήτων (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἀθηνᾶς

ÁÕÔÏÍÏÏÓ
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Ἡγεµών καί Ἁγεµών –νος (ὁ) –(ὁδηγός) 
–Ἄρχων –Ἐπίθετον Διός –Κωµικός ποιη-
τής Θάσιος, ἀρχαῖας κωµωδίας
Ἡγενώ –οῦς (ἡ)
Ἡγεπόλεια –ης (ἡ)
Ἡγέπολις –ιδος (ὁ) –Κῶος τίς 
Ἥγερθος –ου (ὁ)
Ἡγερία καί Αἰγερία –ης (ἡ) –(ἐµπνεύ-
στρια) –Νύµφη πηγῶν –Σύζυγος βασι-
λέως Νουµᾶ ἤ Νοµᾶ Ποµπίλιου. Σοφή 
γυνή ὑποδεικνύουσα εἰς σύζυγον Νό-
µους
Ἡγέρια –ίης (ἡ)
Ἡγέριος –ίου (ὁ) –(ἐµπνευστής) –Πατήρ 
Κολλατίνου, Η-11-10Δ
Ἡγεσία –ης (ἡ)
Ἡγεσίας –ίου (ὁ)
Ἡγέσιλα –ης (ἡ)
Ἡγεσίλαος  καί  Ἁγεσίλαος –ου (ὁ) 
–Καί ἐπίθετον Ἅδου
Ἡγεσίππη –ης (ἡ)
Ἡγέσιππος –ου (ὁ) 
Ἡγεσιστράτη καί Ἡγησιστράτη –ης 
(ἡ) –Μήτηρ Μενάνδρου, σύζυγος Διοπεί-
θου ἐκ Κηφισίας
Ἡγεσίστρατος  καί Ἡγησίστρατος –ου 
(ὁ)
Ἡγεστράτα –ης (ἡ) 
Ἡγεστράτη –ης (ἡ) 
Ἡγέστρατος –ου (ὁ) –Πλοίαρχος ἐκ 
Μασσαλίας –Ἄρχων –Υἱός Φίλωνος Νε-
µεονίκης
Ἡγέτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ἡγέτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον φθινοπωρί-
δος
Ἡγεύς –εως (ὁ)
Ἡγῆ –ῆς (ἡ)
Ἡγηλόχεια –ης (ἡ) 
Ἡγήλοχος –ου (ὁ) –Ναύαρχος Ἀλεξάν-
δρου, ὡς ὁ Ἀµφοτερός, Η-7-219Α
Ἡγηµάχη –ης (ἡ)

Ἡγήµαχος καί Ἀγέµαχος –ου (ὁ) 
Ἡγήµαχος καί Ἡγέµαχος –ου (ὁ)
Ἡγήµουσα –σης (ἡ)
Ἡγήµων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος δηµαγωγός 
–Ἐρχιεύς –Λαµπτρεύς –Ὀλυµπιονίκης 
Ἠλεῖος εἰς Κέλητα –Σµυρναῖος ποιητής 
–Ὁ Θάσιος παρωδός Ἀρχαῖας κωµωδί-
ας, ἐπικληθεῖς Φακῆ (πλαστόν) –Συγ-
γραφεύς Γεωργικῶν –Ἀθµονεύς –Λαµπ-
τρεύς –Υἱός Εὐκτήµονος, Κηφισιεύς, Η 
-5-952Δ, Η-8-900Δ, Η-12-843Δ, Η-15-590Δ 
Ἡγῆναξ –κτος (ὁ) 
Ἡγήνασσα –σης (ἡ) 
Ἡγηράνδρα –ης (ἡ)
Ἡγήρανδρος –ου (ὁ)
Ἡγηρία –ης (ἡ)
Ἡγηρίας –ου (ὁ) 
Ἡγηριβία –ης (ἡ)
Ἡγηρίβιος –ίου (ὁ) 
Ἡγηρίδηµη –ης (ἡ)
Ἡγηρίδηµος –ου (ὁ) 
Ἡγηρινίκη –ης (ἡ) 
Ἡγηρίνικος –ου (ὁ)
Ἡγηρίππα –ης (ἡ) 
Ἡγήριππος –ου (ὁ)
Ἡγῆς –ῆτος(ὁ)
Ἡγησαγόρα –ης (ἡ) 
Ἡγησαγόρας –ου (ὁ) 
Ἡγησαγόρη –ης (ἡ)
Ἡγησαγόρης –ητος (ὁ) 
Ἡγησαῖα –ης (ἡ)
Ἡγησαῖος –ου (ὁ) –Σινωπεύς τις
Ἡγησάνδρα καί Ἀγησάνδρα –ης (ἡ) –
(ἀρχηγός γενναίων) –Θυγάτηρ Ἀµύκλα 
καί Διοµήδης, σύζυγος Πέλοπος, µήτηρ 
Ἀλέκτορος 
Ἡγησανδρίδα –ης (ἡ)
Ἡγησανδρίδας καί Ἀγησανδρίδας –αο 
(ὁ) –Υἱός Ἡγησάνδρου, ἀρχηγός στόλου 
Σπαρτιατῶν –Στρατηγός Θεσπιεύς

ÇÃÅÌÙÍ
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Ἡγησανδρίδη –ης (ἡ)
Ἡγησανδρίδης –ου (ὁ)
Ἡγήσανδρος καί Ἀγήσανδρος –ου (ὁ) 
–(ἀρχηγός γενναίων) –Υἱός Ἡγησίου 
Σουνιεύς –Υἱός Ἡγησάνδρου Σουνιεύς
Ἡγήσανδρος καί Ἁγήσανδρος-ου (ὁ) 
–(στρατιωτικός ἡγέτης) –Πατήρ Ἑταίου 
–Σπαρτιάτης συγγραφεύς –Ἀδελφός  Ἡ-
γησίππου –Δελφός συγγραφεύς, Η-8-
900Δ, Η-11-771Α, Η-17-138Α      
Ἡγησαρέτη –ης (ἡ) 
Ἡγησάρετος καί Ἀγησάρετος –ου (ὁ) 
–Η-8-900Δ, 901Α 
Ἡγησάρχη –ης (ἡ) 
Ἡγήσαρχος –ου (ὁ)
Ἡγησία –ης (ἡ) –Μαθήτρια Ἀντιπάτρου 
ὡς ὁ Ἀννίκερις καί ὁ Πεισιθάνατος Η-7-
586Α. 
Ἡγησιάναξ καί Ἁγησιάναξ –κτος (ὁ) –
Συγγραφεύς ἀπό Τρωάδος –Ἐπικός ποι-
ητής –Πρεσβευτής Ἀντιόχου –Ἱστορικός 
–Σάµιος
Ἡγησιάνασσα –ης (ἡ) 
Ἡγησιανή –ῆς (ἡ) 
Ἡγησιανός –οῦ (ὁ)
Ἡγησίας ἀντί Ἀγησίας –ου (ὁ) –Κυρη-
ναῖος φιλόσοφος, σύγχρονος Πλάτωνος 
–Ρήτωρ –Υἱός Ἱπποκράτους, Ἀλωπεκῆ-
θεν –Υἱός Ἡγίου, Σουνιεύς 
Ἡγησίας καί Ἡγησῖνος –ου (ὁ) –Ἄρ-
χων –Φιλόσοφος Κυρηναῖος –Ρήτωρ –
Τύραννος –Ὑποκριτής Κωµικός –Ὁ Μά-
µνης Μύστης ἱστορικός –Ὁ Σινωπεύς 
ἐπικαλούµενος Κλοιός (πλαστόν) –Συ-
νέγραψεν µετά Στασίνου Κύπρια ἕπη, 
Η-5-65Δ, Η-8-901Α, Η-11-770Δ, Η-15-544 Α 
Ἡγησίας καί Πεισιθάνατος καί Ἡγίας 
καί Ἀλεσίας –ου (ὁ) –Σαλαµίνιος ποιη-
τής –Ἐπικός ποιητής, Η-8-901Α, 581Α, 
901Α, Η-14-900
Ἡγησιβόλα –ης (ἡ)
Ἡγησίβολος –ου (ὁ)
Ἡγησιβούλη –ης (ἡ)    

Ἡγησίβουλος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀναξαγό-
ρου –Ἀγγειοπλάστης –Κεραµεύς
Ἡγησιβώλα –ης (ἡ)
Ἡγησίβωλος –ου (ὁ)
Ἡγησιγένη –ης (ἡ)
Ηγησιγένης –ους (ὁ)
Ἡγησιδάµεια –ης (ἡ)
Ἡγησίδαµος καί Ἁγησίδαµος –ου (ὁ)
Ἡγησιδήµη –ης (ἡ)
Ἡγησίδηµος –ου (ὁ)
Ἡγησιδίκη –ης (ἡ)
Ἡγησίδικος –ου (ὁ)
Ἡγησιδότη –ης (ἡ)
Ἡγησίδοτος –ου (ὁ)
Ἡγησίθεµις –ιδος (ὁ & ἡ)
Ἡγησικλέης –έως (ὁ) –Ἀντί Ἀγασικλῆς 
–Βασιλεύς Σπάρτης –Πατήρ Ἀρίστωνος 
Ἡγησίκλεια –ης (ἡ)
Ἡγησικλῆς καί Ἁγασικλῆς καί Ἁγα-
σικλεής καί Ἁγασικλῆς (ὁ) –Α-Α-183 
Δ, 184Α      
Ἡγησικράτη –ης (ἡ)
Ἡγησικράτης –ητος (ὁ) 
Ἡγησίλα –ης (ἡ)
Ἡγησιλάα –ης (ἡ)
Ἡγησίλαος –ου (ὁ)
Ἡγησίλας –ου (ὁ)
Ἡγησίλεως καί Ἀγησίλαος –ου (ὁ) = Ἀ-
γεσίλαος –Ἐπίθετον Ἅδου –Ἀθηναῖος ἐκ 
Κεραµέων –Πολιτικός
Ἡγήσιλλα –ης (ἡ)
Ἡγήσιλλος –ου (ὁ)
Ἡγησιλόχεια –ης (ἡ)
Ἡγησίλοχος καί Ἀγέλοχος καί Ἡγέλο-
χος –ου (ὁ) –Ρόδιός τις
Ἡγησιµάχη –ης (ἡ)
Ἡγησίµαχος καί Ἀγεσίµαχος –ου (ὁ)
Ἡγησιµβρότα –ης (ἡ) 
Ἡγησίµβροτος –ου (ὁ)

ÇÃÇÓÉÌÂÑÏÔÏÓ
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Ἡγησιµένη –ης (ἡ)
Ἡγησιµένης –ους (ὁ) 
Ἡγησίνα –ης (ἡ)
Ἡγησινίκα –ης (ἡ) 
Ἡγησίνικος –ου (ὁ) 
Ἡγησῖνος καί Ἡγησίας –ίου (ὁ) –Σα-
λαµίνιος ποιητής Κυπρίων ἐπῶν καί 
“Ἀτθίς”. Πιθανῶς συνέγραψεν Κύπρια 
ἔπη µετά Στασίνου ἤ Στησινόου, συζύ-
γου Ἀρσινόης, θυγατρός Ὁµήρου
Ἡγησίνους –ου (ὁ) –Περγαµηνός φιλό-
σοφος –Ποιητής –Φιλόσοφος, Η-7-640Δ, 
Η-8-393Α, 901Α 
Ἡγήσιον –ιου (ἡ) 
Ἠγήσιος –ιου (ὁ) –Συγγραφεύς, Η-5-596Α
Ἡγησίουσα –σης (ἡ)
Ἡγησιπόλεια –ης (ἡ)
Ἡγησίπολις –ιδος (ὁ) –Ὄνοµα πλοίου 
–Διοικητής πόλεως
Ἡγησίππη καί Ἡγεσίππη –ης (ἡ) 
Ἡγησιππίδα –ης (ἡ)
Ἡγησιππίδας –αιο καί Ἡγησιππίδης 
–ου (ὁ) =Ἀντί Ἀγησιππίδας
Ἡγησιππίδη –ης (ἡ)
Ἡγησιππίδης –ου (ὁ)
Ἡγήσιππος καί Ἡγέσιππος –ου(ὁ) –Κω-
µικός ποιητής –Ὁ Ταραντῖνος συγγρα-
φεύς µαγειρικῆς –Ὁ Μηκυβερναῖος ἱστο-
ρικός συγγραφεύς –Περίφηµος ρήτωρ, 
ἐχθρός βασιλέως Φιλίππου –Ἀναγυρά-
σιος –Κυδαντίδης –Υἱός Ἡγησίου Σουνι-
εύς 
Ἡγήσιππος καί Ἡγέσιππος –ου (ὁ) –
Ρήτωρ κωµικός µέ ἐπώνυµον Κρωβύλος 
(χλευαστικόν –Πλαστόν ὄνοµα διά τόν 
κότσον στά µαλλιά) –Ποιητής ἀνθολο-
γίας –Συγγραφεύς µαγειρικῆς “Ὀψαρ-
τυτικά” –Ἐκκλησιαστικός συγγραφεύς 
–Πατήρ Νικοκλέους Ἀναγυρασίου –Ρή-
τωρ, πολιτικός συνεργάτης τοῦ Δηµοσθέ-
νους, δηµοκρατικός, φανατικός ἐχθρός 
Φιλίππου. Συγγραφέας λόγου “Περί Ἁ-
λοννήσου”, Η-5-950Α

Ἡγησιπύλη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ὀλόρου 
(βασιλέως Θράκης) –Σύζυγος Μιλτιάδου, 
ἥτις µετά θάνατόν του πανδρευθείσα 
ἐκ νέου, ἀποκτᾶ υἱόν Ὄλορον πατέρα 
Ἀθηναίου ἱστορικοῦ Θουκυδίδου, Η-8-
901Α, Η-13-627ΑΗ-14-835Δ 
Ἡγησίπυλος –ου (ὁ)
Ἥγησις –ιος (ὁ) 
Ἡγησισθένη –ης (ἡ)
Ἡγησισθένης –ου (ὁ)
Ἡγησιστράτη –ης καί Ἡγεσιστράτη (ἡ) 
–Η-13-244Α
Ἡγησίστρατος –ου καί Ἀγησίστρατος 
(ὁ)  –(στρατάρχης) –Υἱός Ἀρισταγόρου 
Σαµίου –Τύραννος –Μάντις Ἠλεῖος χρη-
σµοδότης Μαρδονίου –Υἱός Πεισιστρά-
του Τυράννου ἐν Σιγείω –Υἱός Ἡγησι-
λέω ἐκ Κεραµέων, Η-7-104Δ, Η-8-901Α, 
Η-9-370Δ, 951Δ
Ἡγησίστρατος καί Θεσσαλός (ὁ) –Η-
8-901Α 
Ἡγησιστρότα –ης (ἡ)
Ἡγησίστροτος –ου (ὁ)
Ἡγησιτέλεια –ης (ἡ) 
Ἡγησιτέλης –ους (ὁ) 
Ἡγησιτίµα –ης (ἡ)
Ἡγησίτιµος –ου (ὁ)
Ἡγησιφάνη –ης (ἡ)
Ἡγησιφάνης –ου (ὁ) 
Ἡγησίουσα –σης (ἡ)
Ἡγησίων–νος (ὁ)
Ἡγήσουσα –σης (ἡ)
Ἡγηστράτη –ης (ἡ)
Ἡγήστρατος –ου (ὁ) 
Ἡγηστρότα –ης (ἡ)
Ἡγήστροτος –ου (ὁ)
Ἡγησώ –οῦς (ἡ) –(ὁδηγήτρια) Ἀθηναία 
–Ὄνοµα πλοίου –Μακεδόνος Λύσωνος 
θυγάτηρ –Θυγάτηρ Προξένου, Ἀφιδναί-
ου, Η-7-1246Α, Η-8-125Α, 901Δ, Η-10-595 
Δ, 792Δ 

ÇÃÇÓÉÌÅÍÇ



��� ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ 

Ἡγήσων –νος (ὁ)
Ἡγήτειρα –ων ἔργων (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἠοῦς
Ἡγητορία –ης (ἡ) –(ἀρχηγός) –Νύµφη 
Ροδία, πού µέ Ὄχιµον (υἱόν Ἡλίου καί 
τῆς Ρόδου) γεννᾶ Κυρβίαν, πρότερον Κυ-
δίππην, σύζυγος Κερκάφου, µάµµη Ἰαλυ-
σοῦ, Καµείρου καί Λίνδου, κτίστες ὁµω-
νύµων Ροδιακῶν πόλεων
Ἡγητορίδη –ης (ἡ)
Ἡγητορίδης –ου (ὁ) –Κῶος, οὗ τήν θυγα-
τέραν εἶχεν παλλακίδα ὁ Φαρανδάτης, 
ὡς αἰχµάλωτον 
Ἡγήτωρ καί Μεγαλήτωρ –ρος (ὁ) –Ἐ-
πίθετον Ὀσ(ε)ίριδος µέ συνώνυµον: Πε-
ποθηµένος
Ἡγήτωρ –ρος ὀνείρων (ὁ) –(ἀρχηγός) –
Ἐπίθετον Ἑρµοῦ –Μαθηµατικός –Ἐπίθε-
τον Διονύσου µε συνώνυµον: Ἀπειλητήρ 
–Ἐπίθετον Πανός µέ συνώνυµον: Κρηµ-
νοβάτας –Πατήρ Ὀλυµπιονίκου Δηµο-
κρίτου, Ο.Β.79, Μ376, Ρ248, Η98, Λ5 26, 
Ν186
Ἡγήτωρ καί Ἡγεµών –νος (ὁ) –Πατήρ 
Ἀγλανίκης ἤ Ἀγλαονίκης –Ἐπίθετον Δι-
ός, Η-9-371Δ
Ἡγία –ης (ἡ)
Ἡγιάδη –ης (ἡ)
Ἡγιάδης –ου (ὁ) 
Ἡγίας καί Ἡγησίας καί Πεισιθάνατος 
καί Ἀλεσίας καί Ἁγίας –ου (ὁ) –Ἀθη-
ναῖος Μαραθώνιος –Ἀδελφός Τισσα-
µενοῦ Ἠλεῖου –Γλύπτης –Υἱός Ἡγησίου 
Σουνιεύς –Με Θεσσαλόν, Θώρακα καί 
Δηµάρατον ἐπρόδωσαν εἰς Ξέρξην Θερ-
µοπύλας, ἤτοι Ἀνοπαίαν ἀτραπόν, Η-8-
902Α, Η-14-900Α, Η-18179Α
Ἡγίης ἀντί Ἀγίας –ου (ὁ) –Ἀδελφός Μά-
ντεως Τισαµενοῦ ἐξ Ἤλιδος 
Ἥγιλλα –ης (ἡ)
Ἥγιλλος –ου (ὁ) 
Ἡγίνα καί Ἤγινα –ης (ἡ) = Αἴγινα κατά 
Κόριννα

Ἡγῖνος –ου (ὁ) 
Ἡγίουσα –σης (ἡ)
Ἥγιππα –ης (ἡ)
Ἥγιππος –ου (ὁ)
Ἡγίσαν –ντος; (ὁ)
Ἡγίστη –ης (ἡ)
Ἥγιστος –ου (ὁ)
Ἡγιστράτη –ης (ἡ)
Ἡγίστρατος –ου (ὁ) 
Ἡγίων –νος (ὁ)
Ἠγνατία –ης (ἡ) –Νύµφη
Ἡγνάτιος –ίου (ὁ)
Ἡγουµενή –ῆς (ἡ)
Ἡγούµενός –οῦ (ὁ) –Ἀρχηγός µοναστη-
ρίου –Ἐπίθετον Σειληνοῦ 
Ἡγοῦς –οῦντος; (ὁ)
Ἤγουσα –σης (ἡ)
Ἥγυλλα –ης (ἡ)
Ἥγυλλος καί Ἥγυλος –ου (ὁ)
Ἤγων –νος; (ὁ) 
Ἡδάνθη –ης (ἡ)
Ηδανθίς –ίδος (ἡ)
Ἡδάνθης –ου (ὁ) 
Ἡδάριον –ίου (ἡ)
Ἡδέα –ης καί Ἡδαία (ἡ) –Ἐκ Τράλλε-
ων, ὀλυµπιονίκης δρόµου, ἀδελφή Διονυ-
σίας δροµέως, νικήτριας Ἰσθµίων καί 
Ἐπιδαυρίων καί ἀδελφή Τρυφῶσης στα-
διονικητρίας. Θυγατέρων Ἑρµησιάνα-
κτος ἐκ Σπάρτης (στά µέσα 1ου αἰώνα) 
–Ἐγγονή Διονυσίου
Ἡδεῖα –ης (ἡ) –Ἑταίρα, ζῶσα κοινοβια-
κῶς µέθ΄ἑταιρῶν εἰς κῆπον Ἐπικούρου 
(ἴσως Ἐρώτιον, Μαµµάριον, Νικίδιον) πού 
µέ Λεόντιον διήγουν θυελλώδη ἐρωτι-
κήν ζωήν –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ὄνο-
µα πλοίου –Θυγάτηρ Λυσικλέους Ἀθµο-
νέως, Η-8-26Δ
Ἡδείας –ου (ὁ)
Ἠδήνα –νης (ἡ)
Ἡδιανή –ῆς (ἡ)
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Ἡδιανός –οῦ (ὁ) –Ἀθηναῖος ἐπιγραφο-
ποιός 
Ἡδίστα –ης (ἡ) –(γλυκυτάτη) 
Ἡδίστη –ης (ἡ) –Ἀθηναία –Ὄνοµα πλοί-
ου –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης µε συνώνυµον: 
Οὐρανίη –Ἐπίθετον Χάριτος
Ἡδίστιον –ίου (ἡ)
Ἥδιστος –ου  (ὁ) –(γλυκύτατος) –Ἐπίθε-
τον Διονύσου
Ἡδόνη –ης (ἡ) –(ἀπόλαυσις) –Θεά Ἀθά-
νατη, θυγάτηρ τῆς Ψυχῆς καί τοῦ Ἕρωτα 
–Σπάνιον ὄνοµα στήν Μακεδονία
Ἥδουσα –ης (ἡ)
Ἡδύβια –ίης (ἡ) 
Ἡδύβιος –ίου (ὁ) –Πατήρ καί υἱός Πυθο-
στράτου
Ἡδύγελως –ωτος (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Ἡδυέπεια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Νίκης
Ἡδυέπειαι –είων (αἱ) –Ἐπίθετον Μου-
σῶν
Ἡδυεπεῖς –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν 
µέ συνώνυµον: Κοῦραι
Ἡδυεπής –οῦς (ἡ & ὁ) –(ἡ ἡδέως ὁµιλοῦ-
σα) –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Πει-
θοῦς
Ἡδυεπής καί Σοφή καί Πειθώ καί Θελ-
ξίφρων καί Ἡχώ (ἡ) –Η-15-653Α
Ἡδυεπής –ους (ὁ) –Συνώνυµον: ἤπιος 
–Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἀ-
στραίου
Ἡδύθροοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Ἡδύθροος –όου καί Ἡδυπότης –ου (ὁ 
& ἡ) –Μέ συνώνυµον: Ἤπιος –Ἐπίθετον 
Μούσης
Ἡδύλα –ης (ἡ) –Ἀσπασίας ὑπηρέτρια
Ἡδύλαλος –ου (ὁ)
Ἡδύλη –ης (ἡ) –Κατά Ἡδύλης ἔγραψεν 
Δείναρχος –Ποιήτρια Σαµία –Θυγάτηρ 
ἤ µήτηρ Μοσχίνης
Ἡδυλίη –ης (ἡ)
Ἡδυλίης –εω (ὁ) 

Ἡδυλίνη –νης (ἡ) –Θυγάτηρ Φίλωνος 
Αἰξωνέως –Θυγάτηρ Νικοδήµου Ξυπε-
ταιῶντος 
Ἡδυλῖνος –ου (ὁ)
Ἡδύλιον –ίου (ἡ) 
Ἡδυλίουσα –σης (ἡ)
Ἡδυλίων –νος (ὁ)
Ἡδύλογοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων
Ἥδυλος καί Ἡδύλος –ου (ὁ) –(ὑποκο-
ριστικόν τοῦ ἡδύς) –Σάµιος ἤ Ἀθηναῖ-
ος συγγραφεύς –Ποιητής Σάµιος, Ἐπι-
γραµµάτων –Υἱός Παµφίλου Κειριάδης, 
Η-8-905Δ
Ἡδυµελεῖς –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Ἡδύµελος –ου (ὁ & ἡ)
Ἡδύµη –ης (ἡ)
Ἥδυµος –ου (ὁ) –(εὐχάριστος) –Ἐπίθε-
τον Ὕπνου
Ἡδυνόη –ης (ἡ)
Ἡδύνοος –όου (ὁ)
Ἡδύνους –ου (ὁ) –(γλυκύς νοῦς)
Ἡδύοινος –ου (ὁ) –(ὁ παράγων ἡδύν οἶ-
νον) 
Ἡδυόνα –ης (ἡ)
Ἡδύονος –ου (ὁ)
Ἡδυπάθεια –ης (ἡ) –(εὐάρεστος ζωή)
Ἡδυπαθής –οῦς (ὁ)
Ἡδύπνοοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Ἡδύπνοος –όου (ὁ)
Ἡδύποτος –οιο (ὁ) 
Ἡδυπρόσωποι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ὡ-
ρῶν µέ συνώνυµον: Ἀειθαλέες
Ἡδύς –έως καί Δαµόθεµις –ιδος (ὁ) 
–(γλυκύς) –Πλαστόν Δαµοθέµιδος
Ἡδύς καί Ἁδύς –εως (ὁ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου –Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον Ζε-
φύρου –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Ἡδυτάτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Μνηµοσύ-
νης
Ἡδύτατος –ου (ὁ)
Ἡδύτιον –ίου (ἡ) 
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Ἡδυτώ –οῦς (ἡ) –(γλυκεία;) –Μέ Θεό-
δωρον ἤ Ἐρχιέα γεννᾶ Ἰσοκράτην ρήτο-
ρα, ἤ µάµµη αὐτοῦ –Σύζυγος Καλλίου, 
µήτηρ Ἱππαρέτης, συζύγου Ἀλκιβιάδου
Ἡδυφίλη –ης (ἡ) –(γλυκεία φίλη) 
Ἡδύφιλος –ου (ὁ)
Ἡδυφράδεια –ης (ἡ)
Ἡδυφραδής –οῦς (ὁ) –(ὁ γλυκέως ὁµι-
λῶν)
Ἡδύφρουσα –σης (ἡ)
Ἡδύφρων –ονος (ὁ) –(ὁ καλά φρωνῶν, 
διανοούµενος) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
–Συνώνυµον: ἤπιος
Ἡδυφῶν –ντος (ὁ) –(γλυκύφωνος) –Πο-
ταµός Περσίας
Ηδυφῶσσα –σσης (ἡ)
Ἡδυχάρεια –ης (ἡ)
Ἡδυχάρης –ου (ὁ) –(περιχαρής)
Ἡδυχαρίς –ίδος; (ἡ) –Ἀναφέρει Θεόκρι-
τος
Ἡδυχρώ –οῦς (ἡ)
Ἡδώ –οῦς (ἡ) –(ἡ εὐφραινοµένη;)
Ἥδων –νος (ὁ) 
Ἡδωνίς –ιδος (ἡ)
Ἠδωνός καί Ἐχέδωρος –ου (ὁ) –Ποτα-
µός (ὀνοµασθείς µετά τήν κατάκτησιν) 
–Ἐχέδωρος (Γαλλικός)
Ἡδωνός –οῦ (ὁ) –Ἀδελφός Μύγδονος, 
γενάρχης Ἠδωνῶν, υἱός Ἄρεως καί νύµ-
φης Καλλιρρόης, θυγατρός Νέστου Πο-
ταµοῦ (οἱ Ἠδωνοί ὡς αἰχµάλωτοι τῶν 
Περσῶν µετεφέρθησαν εἰς Τίγρητα πο-
ταµόν), Η-8-908Δ, Η-10-120Δ, Η-14-748
Ἠέλιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
–Ἐπίθετον Διός
Ἡέλιος –ίοιο καί Ἥλιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθε-
τον Ἀπόλλωνος (ἕνας θεός), Ο.Ι.Ξ. 344, 
Ο.Ι.Π.777, 779 
Ἠέµαιθα –ης (ἡ)
Ἠέµαιθος –ου (ὁ)
Ἠερία καί Ἠερίη (ἡ) –(πρωϊνή) –Θεσ-

σαλίς –Ἀρχικόν ὄνοµα Αἰγύπτου –Θυ-
γάτηρ Τεκτάφου, Η-8-908Δ 
Ἠέριαι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν –Ἐπί-
θετον Μοιρῶν
Ἠερίβοια ἀντί Ἐρίβοια –ης (ἡ) –Δευτέρα 
γυνή Ἀλωέως καί Μητρυιά Ἐφιάλτου καί 
Ὤτου, θυγάτηρ Εὐρυµάχου, Ο.Ι.Ε.389 
Ἠερίβοιος –ου (ὁ)
Ἠερίη καί Αερία –ης (ἡ)
Ἠερίη καί Ἠερία –ης (ἡ) –(πρωϊνή) 
–Θυγάτηρ Τεκτάφου, ὅν φυλακισθέντα 
ἐθήλασεν διά νά µήν ἀποθάνη. Διά τήν 
στοργήν της, τήν ἠλευθέρωσεν Δεριά-
δης, Η-8-908Δ
Ἠέριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἠερόεις –εντος (ὁ) –Ἐπίθετον Κρόνου
Ἠερόεσσα –σσης (ἡ) –(συννεφώδης)
Ἠερόµορφος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ρέ-
ας –Ἐπίθετον Ἥρας
Ἡέροπος καί Ἀέροπος καί Ἀερόπης 
–ου (ὁ) = ἀντί Ἀέροψ –Υἱός Ἄρεως καί Ἀ-
ερόπης, ἀπόγονος Τηµένου –Υἱός Φυγέ-
ως, βασιλέως Τεγέας
Ἠεροφεγγής –έος; (ὁ) –Ἐπίθετον Διός 
µέ συνώνυµον: Ἠέριος
Ἠεροφοίτης –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἔρω-
τος µέ συνώνυµον: Υἱός
Ἠεροφοῖτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐρινύ-
ος –Ἐπίθετον Σελήνης µέ συνώνυµον: 
Ταυρόκερως –Ἐπίθετον Ἥρας
Ἠερόφοιτος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Σε-
λήνης –Ἐπίθετον Χειµῶνος
Ἡέροψ –πος (ὁ)
Ἡετίδη –ης (ἡ)
Ἡετίδης –ου (ὁ) –Ἀντί Ἠετωνίδης –Ὁ 
Κύψελος 
Ἡετίουσα καί Ἀετίουσα –σης (ἡ)
Ἡετίων καί Ἀετίων –νος (ὁ) –(ταχύς ὡς 
ἀετός) –Πατήρ Ἀνδροµάχης, βασιλεύς 
Κυλίκων φονευθείς ὑπό Ἀχιλλέως –Υἱός 
Ἐχεκράτους, ἀπόγονος Καινέως, πατήρ 
Κυψέλου Τυράννου –Ὁ Τρώος πατήρ 
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Ποδῆ –Υἱός Ἰάσονος, βασιλέως Ἵµβρου, 
φίλος Πριάµου. Ἐξαγόρασε ἀπό Ἀχιλ-
λέαν, υἱόν Πριάµου Λυκάονα καί ἔπεµ-
ψεν εἰς Ἀρίσβην –Συγγραφεύς ἐξ Ἀµφι-
πόλεως –Μέ Λάρδα γεννᾶ Κύψελον 
–Ἥρως Πειραιῶς –Βασιλεύς Ἴµβρου, Η-
8-908Δ, Η-9-871Α, Η-11-827Δ, Ο.Ι.Ρ.590 
Ἡετιώνη –νης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἠετίωνος, 
δηλαδή ἡ Ἀνδροµάχη 
Ἠθάλεος –έου –οιο (ἡ) –Ἐπίθετον Κορω-
νίδος
Ἠθάς –άδος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
–Ἐπίθετον Ἑσπέρου –Ἐπίθετον Μούσης 
–Ἐπίθετον Νίκης
Ἠθική –ῆς (ἡ) –(ἡ ἁρµοδία εἰς ἠθικήν) 
Ἠθικός –οῦ (ὁ) –Ἀθηναῖος τις
Ἠθογνήτη –ης (ἡ)
Ἠθόγνητος –ου (ὁ)
Ἠθόκλεια –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Ἠθοκλῆς –έους (ὁ) –Ἀθηναῖος τις
Ἠθονόη –ης (ἡ) –(ἠθῶν νόησις) –Ὄνοµα 
Ἀθηνᾶς
Ἠθόνοος –όου (ὁ)
Ἦθος –ους ἤ  –εος (ὁ) –(ἔθιµον, χαρα-
κτήρ) –Υἱός Σιτάλκου
Ἤθουσα –σης (ἡ)
Ἤθων –νος; (ὁ)
Ἠϊθέα –ης (ἡ)
Ἠῒθεος –ου (ὁ)
Ἠιόνα –ης (ἡ) –Νηρηΐς
Ἠϊονεύς –έως (ὁ) –Υἱός Μάγνητος, 
µνηστήρ Ἱπποδαµείης –Πατήρ Ρήσου, 
βασιλεύς Θράκης, φονευθείς ὑπό Διοµή-
δους –Ὁ φονευθείς εἰς Τροίαν ὑπό Ἕκτο-
ρος, Η-9-702Δ, Ο.Η.11, Κ435 
Ἠϊόνη καί Ἰόνη –ης καί Προνόη καί 
Ἠιώνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Νηρέως καί 
Δωρίδος
Ἤϊος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Φοίβου Ἀπόλ-
λωνος
Ἠϊράνα καί Ἰράνα –ης (ἡ)
Ἠιώνη –ης (ἡ) –Νηρηΐς

Ἠκεστίδη –ης (ἡ)
Ἠκεστίδης –ου (ὁ)
Ἤκεστος –ου (ὁ) –(ὁ µή ἐγγιχθείς διά 
βουκέντρου)
Ἤλα –ης (ἡ)
Ἠλάκατη –ης (ἡ) –(“ρόκα” ἐφ΄ἧς τυλίσ-
σεται ἔριον) 
Ἠλάκατος –ου (ὁ) –Φίλος Ἡρακλέους, 
Η-8-961Δ
Ἠλάµουσα –σης (ἡ)
Ἡλάµων –νος (ὁ) –Η-5-837Α 
Ἤλας –ου; (ὁ)
Ἠλάτη –ης (ἡ)
Ἠλάτος –ου (ὁ)
Ἠλεία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπί-
θετον Ἀρτέµιδος     
Ἠλείας –ου (ὁ) 
Ἠλεῖος –ου (ὁ) –Υἱός Ποσειδῶνος καί 
Εὐρυκύδης, πατήρ Αὐγείου, βασιλεύς Ἐ-
πειῶν –Υἱός Ταντάλου –Ἐπίθετον Διός 
–Κοθωκίδης
Ἤλειος –ου (ὁ) –Ἰδρυτής Ὀλυµπιακῶν 
ἀγώνων
Ἡλειος –ου – (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ἧλεις –ειος (ὁ) 
Ἠλέκτρα –ης; (ἡ) –Ποταµός Μεσσηνίας
Ἠλέκτρα καί Ἀλέκτρα καί Ἀλεκτρυ-
ώνη –νης (ἡ) –(ἡ ἀκτινοβολοῦσα ἀπό 
χάριν καί ὡραιότητα ἤ συµπύκνωσις 
ἡλιακῶν ἀκτίνων) –Θυγάτηρ Ὡκεανοῦ 
καί Τηθύος (Ὡκεανίς) πού µέ Θαύµαντα 
γεννᾶ Ἴριν καί Ἁρπυΐας –Θυγάτηρ Ἄ-
τλαντος καί Πλειόνης, µία τῶν ἑπτά 
πλειάδων πού µέ Δία γεννᾶ Δάρδανον 
καί Ἰασίωνα καί µετά ἀδελφῶνµετεµορ-
φώθη εἰς ἀστέρας –Θυγάτηρ Πόντου 
καί Γαῖας –Ἀδελφή Ὀρέστου, θυγάτηρ 
Ἀγαµέµνονος καί Κλυταιµνήστρας, πρώ-
ην Λαοδίκη (λόγω ὡραιότητος Ἡλέκ-
τρας), σώσασα ἀδελφόν Ὀρέστην, ὅτε 
µετά Ἀγαµέµνονα ὁ Αἴγισθος ἐπεθύµει 
καί θάνατον αὐτοῦ. Τόν ἀπέστειλεν 
εἰς Στρόφιον βασιλέα Φωκίδος, µε Πυ-
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λάδην σύζυγον γεννᾶ Μέδωνα καί 
Στρόφιον –Ἀδελφή Κάδµου (ἐξ ἧς αἱ 
Πύλαι Ἠλέκτραι) –Μία τῶν Πλειάδων 
–Θεότις, θυγάτηρ Ἡλίου –Θυγάτηρ Δα-
ναοῦ καί Πολυξοῦς, φονεύσασα µνη-
στήραν Περισθένην –Μία τῶν θεραπαι-
νίδων Ἑλένης, Η-5-773Α, Η-7-1047Α, Η 
-8-713Α964Α
Ἡλεκτρίδες –ων καί Μελεαγρίδες (αἱ) 
–Θυγατέραι Οἰνέως καί Ἀλθαίας ἤτοι 
Γόργη, Δηιάνειρα, Μελανίππη, Εὐρυµή-
δη. Ὁ Δίας, λυπηθείς ὅτε ἐθρήνουν ἀ-
δελφόν Μελέαγρον, µετεµόρφωσεν εἰς 
πτηνά
Ἠλεκτρίς –ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Ἠλεκτρόνα –ης (ἡ) –Ἐλατρεύετο εἰς Ἰα-
λυσόν, Η-9-752Δ 
Ἤλεκτρος –ου (ὁ) –Ἐπώνυµον τοῦ Φαέ-
θωνος ὡς ρίπτοντος µετά τῶν ἀδελφῶν 
του (Ἡλίης, Μερόπης, Φοίβης, Αἰθερίης, 
Λαµπετίας) “ἠλεκτρικά δάκρυα”
Ἠλεκτρυόνη –ης καί Ἠλέκτρα (ἡ) 
–Ἡρωῒς Ρόδου, θυγάτηρ Ἡλίου –Ἡ Ἀλκ-
µήνη ὡς θυγάτηρ Ἡλεκτρύονος
Ἠλεκτρύουσα –ης (ἡ)
Ἠλεκτρύων –ωνος καί  –ονος (ὁ) –(ἀ-
κτινοβόλος ἥλιος) –Υἱός Περσέως καί 
Ἀνδροµέδας, πατήρ Ἀλκµήνης (µητρός 
Ἡρακλέους) καί Ἡλεκτρυόνος βασιλεύς 
Μυκηνῶν –Ἥρως Τίρυνθος –Ὁ βασιλεύς 
Μυκηνῶν Ἠλεκτρύων µέ Ἀναξώ (θυγα-
τέραν Ἀλκαίου) γεννᾶ, Ἀλκµήνην, Φι-
λόνοµον, Ἀνάκτορα καί Χειρόµαχον καί 
Γοργόφονον, Η-8-1091Α, Η-12-378Δ, Η-
13-550Δ, Η-15-790Α, Η-17-790Α, Η-17-711 
Δ, Η-18-983Δ      
Ἠλεκτρυώνη-ης (ἡ) –(ἀπαστράπτουσα 
ἀπό ὡραιότηταν) –Ἥρωϊς Ρότα, θυγά-
τηρ θεοῦ Ἡλίου καί Ρόδης θανοῦσα 
παρθένος τιµωµένη ὡς ἡµιθέα –Θυγά-
τηρ Ἠλεκτρύωνος, Η-15-12Δ, 695Δ, Η-
18-765Δ
Ἠλεκτωρ –ορος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Ἡλί; (ὁ) –Ἰουδαϊκόν –Πατήρ Ὄφνι καί 
Φινεές –Συροχαλδαιϊκόν ἀλλά καί Πάπ-

πος Ἰησοῦ (Ματθαῖος κεφ.Α, χωρίον 12-
17)
Ἡλία –ης (ἡ) –Ἡλιάδες θυγατέρες Ἠλί-
ου καί Περσηῒδος Ὠκεανίδος: Μερόπη, 
Αἴγλη, Φοίβη, Λαµπετία, Αἰθερία, Διω-
ξίππη, Φαέθουσα, Η-8-1091Δ
Ἡλιάδα –ης (ἡ)
Ἡλιάδαι (οἱ) –Ἡλίου καί Ρόδου υἱοί: Ὄ-
χιµος, Κέρκαφος, Μάκαρας, Ἀκτῖνας 
(Ἀκτίς), Τενάγης, Τριόπας, Κάνδαλος 
(ἑπτά) καί θυγάτηρ µία ἡ Ἠλεκτρυώνη 
Ἡλιάδας –αο καί Ἡλιάδης –ου (ὁ) 
–Στρατηγός –Υἱός Ἡλίου καί Ρόδου µέ 
τέκνα: Ὅρχιµος, Κέρκαφος, Μάκαρ, Ἀ-
κτίς, Τενάγης, Τριόπας, Κάνδαλος 
Ἡλιάδη –δες (ἡ) –(αἱ) –Θυγατέρες Ἡλί-
ου καί Κλυµένης µεταβληθεῖσαι εἰς αἰ-
γείρους (ὑψηλάς λεύκας) καί δακρύου-
σαι ἤλεκτρον: Αἴγλη, Αἰθερία,  Διοξίππη, 
Ἡλία ἤ Λαµπετία, Μερόπη, Φαέθουσα, 
Φοίβη 
Ἡλιάδης –ου (ὁ) 
Ἡλιάνα καί Λιάνα –ης (ἡ) –(ἡλιόµορφη) 
–Χριστιανικόν ὄνοµα 
Ἡλιάναξ –κτος (ὁ) –Ἀδελφός Στησιχό-
ρου, Η-8-644Α, Η-17-281Α
Ἡλιάνασσα –σσης (ἡ)
Ἡλιανή –ῆς (ἡ)
Ἡλιανός –οῦ (ὁ) –Χριστιανικόν ὄνοµα
Ἡλίας –ίου (ὁ) –Νεοπλατωνικός φιλό-
σοφος 5ου µ.Χ. –Ὁ ἀπό Κρήτη σχολια-
στής Πύρρωνος 
Ἡλιάς –άδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ηλίου Η-15-
559Δ 
Ἡλιάς –άδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἡλίου καί 
Κλυµένης µέ ἀδέλφια: Φαέθοντα, Φαέ-
θουσα, Λαµπετία, καί Φοίβη, Μετά τόν 
θάνατον Φαέθοντος  µετεµορφώθεισαν 
εἰς δένδρα Αἰγείρους (Λεύκας) παρά τόν 
Πάδον ποταµόν
Ἡλίας –ίου (ὁ) –(ὁ ἔχων θείαν δύναµιν 
ἤτοι δύναµιν θεοῦ Ἡλίου) –Χριστιανικόν 
ἰουδαῖος προφήτης.Ἔκαµε θαύµατα(!) ὡς 
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ἀνάστασιν υἱοῦ χῆρας. Ἀνελήφθη ἐπί 
ἅρµατος, χώρισε διά ράβδου Ἰορδάνην 
–Πεῖρος εἰς Ἑλληνικήν 
Ἡλιεύς –έως (ὁ) –Μέ Σκιάδα γεννοῦν 
τόν δαίµονα, ἤ µυθικόν ἥρωα Εὔνοστον 
Η-8-449Δ 
Ἡλίκη –ης  (ἡ) –Θυγάτηρ Σελήνου, σύ-
ζυγος Ἴωνος
Ἡλίκουσα –σης (ἡ)
Ἡλίκων –νος; (ὁ)
Ἧλιξ –κος (ὁ)
Ἡλιογάβαλος καί Ἑλεγάβαλος –ου (ὁ) 
–Ρωµαῖος ἔγγονος Ἀουΐτου, Α-Α-183Δ, 
184Α 
Ἡλιογέννητη –ης (ἡ)
Ἡλιογέννητος –ου (ὁ) –(ὁ ἀπό Ἡλίου 
γεννηθείς)
Ἡλιόδοτη –ης (ἡ)
Ἡλιόδοτος –ου (ὁ)
Ἡλιοδώρα –ης (ἡ) –(Ἡλιογέννητη) –Θυ-
γάτηρ Ἡλίου, πού λάµπει ὡς ἥλιος
Ἡλιόδωρος –ου (ὁ) –(Δῶρον Ἡλίου) –Ἀ-
θηναῖος ποιητής καί συγγραφεύς –Καί 
Χριστιανικόν –Φιλόσοφος ἀδελφός Ἀµ-
µωνίου –Υἱός φιλοσόφου Αἰδεσίου καί 
φιλοσόφου Ἑρµείου –Ἰατρός χειρουρ-
γός –Γλύπτης ἤ χαλκοπλάστης –Πε-
ριηγητής –Μυθιστοριογράφος –Ἱδρυτής 
Ἑλληνικῆς Μετρικῆς –Σοφιστής –Ἅγι-
ος –Ὁ Ἀπόλλωνις Ἀλεξανδρεύς, Ὀλυ-
µπιονίκης εἰς στάδιον –Ὁ καί Τρωσιδά-
της Ἀλεξανδρεύς, Ὀλυµπιονίκης εἰς 
στάδιον δίς, Η-7-798Α, 1056Δ, 1060Δ, Η-
8-93Α, 110 8Δ, 1109Α, Η-14-106Α, Η-15-
638Α, Η-17-595Δ, 598Α 
Ἡλιόδωρος –ου (ὁ) –Ὁ Ἀθηναῖος περι-
ηγητής πενθερός Δηµοσθένους –Γραµ-
µατικός –Ρήτωρ –Συγγραφεύς ὁ καί 
Περιηγητής καλούµενος –Καί χριστιανι-
κόν –Υἱός Δίωνος, λάτρης θεοῦ Βισνοῦ
Ἡλιόκλεια –ης (ἡ)
Ἡλιοκλῆς –έους (ὁ) –Βασιλεύς Βακτρι-
ανῆς. Τελευταῖος Ἕλλην βασιλεύς στό 
Βακτρικό ἔδαφος, Η-8-1111Δ, Η-12-92Α 

Ἡλιόπη –ης (ἡ) –Θεότης(;) –Μέ ἐπίθετον 
Ταναῶπις –Ἐταίρα
Ἡλιόπης –ου (ὁ)
Ἡλιοπολίτη –ης (ἡ)
Ἡλιοπολίτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός, 
λατρευοµένου εἰς Ἡλιούπολιν Συρίας, 
τανῦν Μπααλµπέκ Λιβάνου
Ἥλιος καί Ἥλειος καί Ἡλέκτωρ 
–ρος (ὁ) –(θεός φωτός) –Η-7-1158Δ, Η-8-
1091Α, Η-10-622ΔΗ-15-489Δ 
Ἥλιος καί Ἡέλιος –ίου (ὁ) –Θεός µέ ἐ-
πώνυµον Ἀνταύγης (Τό πιό λατρεµένο 
ἀντικείµενο ὅλων τῶν ἐποχῶν. Παρί-
σταται µέ τόν Αἰγυπτιακό θεό Ὤρο). 
Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Ἡφαί-
στου µέ συνώνυµον: Αἰθήρ –Ἐπίθετον 
Σαράπιδος µέ συνώνυµον: Ζεύς, Ο.Ι.Π. 
777, 779 
Ἥλιος καί Ἡέλιος –ου (ὁ) –Θεός φωτός 
–Τιτάν –Συνεχέετο µέ Ἀπόλλωνα καί µέ 
τό ὄνοµα Ἥλιος καί Φοῖβος –Μέ Πέρ-
σην θυγατέρα Ὠκεανοῦ γεννᾶ Αἰήτην 
καί Πασιφάην –Μέ Νεαίραν ὁ Ἥλιος 
γεννᾶ τήν Νύµφην Φαέθουσαν καί Λα-
µπετίαν –Ὁ Ἥλιος µέ Ρόδην θυγατέ-
ραν Ποσειδῶνος καί Ἀµφιτρίτης γεννᾶ 
Φαέθοντα. Κατά Εὔµηλον χάρισε τήν 
περιοχήν Ἀσωπίαν στόν υἱόν Ἀλωέα 
καί τήν παρακειµένην Ἐφυραίην εἰς Αἰ-
ήτην. Ὁ ἔγγονός τοῦ Μαραθών, µετά 
τον θάνατον τοῦ πατρός του Ἐπωπέως, 
µοίρασε τό κράτος του εἰς υἱούς Σικυώ-
να (τήν Σικυώνα) καί Κόρινθον (τήν Ἐ-
φυραίαν) 
Ἥλιος καί Ἀνήλ(ι)αγος καί Φοῖβος 
–ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Θεός φωτός, 
υἱός Τιτάνος Ὑπερίονος καί Θείας Εὐρυ-
φαέσσης, ἀδελφός Ἠοῦς, Σελήνης καί 
Αὐγῆς –Δι΄ὄν ἐγράφη Ὁρφικός ὕµνος, 
Η-9-385Α, Η-11-244Α, Η-18-294Α  
Ἥλιος καί Σέραπις –ιδος (ὁ) –Θεός 
–Πατήρ Φαέθοντος 
Ἡλιοστάλακτη –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Ἡλίουσα –σης (ἡ)
Ἦλις καί Ἦλεις –ειος (ὁ) 
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Ἧλις –ιδος (ἡ) –Η-8-962Α, Ο.Β.615, Λ673, 
686, Δ635, Ω430
Ἦλις –ιδος; καί Ἠλεῖος (ὁ) –Υἱός Πο-
σειδῶνος, βασιλεύς Ἐπειῶν –Εἷς τῶν 
υἱῶν Ταντάλου, Σφήτιος, Κοθωκίδης 
–Υἱός Πρωτογενείας, ἀδελφός Αἰτωλοῦ, 
ἔγγονος Ἐνδυµίωνος, ἐξάδελφος Καλυ-
δῶνος, ἀνεψιός Αἰτωλοῦ, Παίονος καί 
Ἐπειοῦ, Η-8-962Α, 964Α, Ο.Β.615, Λ673, 
686, Ω430, Δ635 
Ἡλιοφῶν –ντος (ὁ) –Σύζυγος Λύκας, 
πατήρ Οὐαλέριος 
Ἡλιοφῶσσα –σσης (ἡ)
Ἡλιοφωτος –ου (ὁ & ἡ)
Ἠλιτόποινοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν 
Ἡλίων –νος (ὁ) –Στρατηγός
Ἡλιώτης –ου (ὁ) –αι –Μυθικός κάτοικος 
Ἡλίου, Η-9-38Δ 
Ἡλοθάλη –ης (ἡ)
Ἠλόθαλης καί Ἠλοθάλης –ους καί 
Θύρσος –ου (ὁ) –Αὐλητής –Πυθαγόρειος 
φιλόσοφος –Πατήρ Ἐπιχάρµου, Ἡλίης, 
Μερόπης, Φοίβης, Λαµπετίας, Αἰθερίας, 
Διωξίππης –Ἐπίθετον Διός
Ἡλοκράτη –ης(ἡ) 
Ἡλοκράτης καί Ἀλοκράτης –ους (ὁ) 
–Υἱός Ἡρακλέους καί Ὀλυµπούσης Θε-
σπιάδος
Ἠλύσιον Πεδίον (τό) –Τόπος χαριέστα-
τος, ὅπου ἐπέµποντο ψυχαί ἐναρέτων 
καί δικαίων, καλούµενος καί Νῆσοι Μα-
κάρων
Ἡλύσιος –ίου (ὁ)
Ἡλώ –οῦς (ἡ) –Αὐλητρίς ἐξ Ἐρετρείας
Ἠλώνη –νης (ἡ) –Ο.Β.739
Ἠµάθεια –ης (ἡ) –(ἀµµώδης)
Ἠµαθία –ης (ἡ)
Ἠµαθίδη –δης καί Ηµαθίς –ίδος –δες 
(ἡ) –Μία τῶν ἐννέα θυγατέρων τοῦ Πιέ-
ρου. Φιλονικήσασαι µέ Μούσας ἐπί Ἑλι-
κῶνος ἐνικήθησαν µεταµορφωθεῖσαι εἰς 
πτηνά. 

Ἠµαθίη –ης (ἡ) –Ο.Ξ.226 
Ἠµάθιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Γαλάνδρου, 
θεµελιωτής καί ἡγεµών Γαλανδρῶν
Ἠµαθίουσα –σης (ἡ)
Ἠµαθίων –νος (ὁ) –(πολυµαθίτης) –Υἱ-
ός Ἠοῦς καί Τιθωνοῦ –Ἐφονεύθη ὑπό Ἡ-
ρακλέους εἰς κῆπον Ἑσπερίδων –Βασι-
λεύς Σαµοθράκης –Ἀδελφός Μέµνονος, 
βασιλέως Αἰθιόπων, Η-7-1158Δ, Η-9-41Α, 
340Δ, 425Δ 
Ἡµαθόεις –εντος (ὁ)
Ἡµαθόεσσα –σσης (ἡ) –(ἄµαθος, ἀµ-
µώδεις) –Ἐπίθετον Πύλου, Η-16-513Α
Ἠµατίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Νυκτός
Ἡµατίης –ου (ὁ)
Ἥµειρα –ης (ἡ)
Ἥµειρας –αντος (ὁ)
Ἡµέρα –ας; (ἡ) –Θεά ἡµέρας, θυγάτηρ 
Ἐρέβους καί Νυκτός. Μέ Αἰθέρα (ἀδελ-
φόν) γεννᾶ Γῆ, Οὐρανόν καί Θάλασσα 
–Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος –Ἐπίθετον Ἠοῦς 
Ἡµεράρχη –ης (ἡ)
Ἡµεράρχης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο 
µέ συνώνυµον: Τερψίµβροτος
Ἡµέρας –αντος; (ὁ)
Ἡµερασία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος 
στήν Κλειτορία Ἀρκαδίας. Στόν ἐκεῖ να-
όν, ὁ Μελάµπους ἐθεράπευσεν θυγατέ-
ρας Προίτου 
Ἡµεράσιος –ίου (ὁ)
Ἡµέρη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Ἡµερησία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος 
Ἡµερήσιος –ίου (ὁ) –Νέος ζωγράφος –
Πλαστόν ὄνοµα παιδός, ὅ ἐζωγραφήθη 
εἰς µίαν ἡµέραν ὑπό Παυσίου, Η-15-638Δ 
Ηµερίδη –ης (ἡ)
Ἡµερίδης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ἡµέρια –ης (ἡ)
Ἡµέριος καί Ἰµέριος –ίου (ὁ) –Η-9-45Δ
Ἥµερος –ου (ὁ)
Ἡµερώ –οῦς (ἡ)
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Ἡµετέρη –ης (ἡ) –(ἰδική της)
Ἡµέτερος –ου (ὁ) –(ἰδικός του)
Ἡµιθέα καί Ἀµφιθέα καί Λευκονόη 
καί Λευκοθέα καί Μελποδία –ης (ἡ) 
–Θυγάτηρ Σταφύλου καί Χρυσοθέµιδος 
ἔκγονος Βάκχου, ἐρίφθη εἰς θάλασσαν 
ὅτε ἀνεκάλυψεν φαγωθεῖσαν ὑπό χοί-
ρων τήν ἄµπελον, ἧν φύλαττε µετά 
τῆς ἀδελφῆς –Θυγάτηρ Κύκνου βασι-
λέως Θράκης –Θυγάτηρ Λύρκου, υἱοῦ 
Φορωνέως, γεννᾶ µέ Στάφυλον τόν 
Βάσιλον –Θεά, ἀδελφή Ροιοῦς καί Παρ-
θένου, θυγάτηρ Σταφύλου καί Χρυσο-
θέµιδος, Α-Γ-266Α, Η-9-78Δ
Ἡµιθέουσα –σης (ἡ)
Ἡµιθέων –νος; (ὁ) –Συβαρίτης τίς, συγ-
γραφεύς βιβλίου αἰσχροτήτων καί ἀναι-
δειῶν
Ἡµίθηλυς –υος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄττιδος
Ἡµιµναία –ης (ἡ)
Ἡµιµναῖος–ου (ὁ)
Ἡµιτέλεστος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ὥ-
ρης µε συνώνυµον: Ἄχρονος
Ἡµιτελής –οῦς (ὁ & ἡ) –Συνώνυµον: 
Νήπιος –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον 
Νυκτός
Ἡµίτοµος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Ἥµουσα –σης (ἡ)
Ἥµων –νος (ὁ)
Ἡνατία –ης (ἡ)
Ἡνάτιος –ίου (ὁ)
Ἠνατίουσα –σης (ἡ)
Ἠνατίων –νος (ὁ)
Ἡνεία –ης (ἡ)
Ἠνείας –ου (ὁ)
Ἠνειός –οῦ (ὁ) –Υἱός Καινέως, Ἀργο-
ναύτης
Ἠνεσία –ης (ἡ)
Ἠνεσίας –ου (ὁ)
Ἠνεσιδάµεια –ης (ἡ)
Ἠνεσίδαµος –ου (ὁ)

Ἤνετη –ης (ἡ)
Ἤνετος –ου (ὁ)
Ἠνησιδάµεια –ης (ἡ)
Ἠνησίδαµος –ου (ὁ)
Ἠνθηνίς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ὑακίνθου.
Ὅτε νόσος ἐπῆλθεν ἐν Ἀθήναις την ἐθυ-
σίασαν ἐπί τάφου Κύκλωπος Γεραίστου
Ἠνιοπεύς –εως καί  –ῆος (ὁ) –Υἱός Θη-
βαίου, ἡνίοχος Ἕκτορος φονευθείς ὑπό 
Διοµήδους, Ο.Θ.120 
Ἡνιόχα –ης (ἡ)
Ἡνιοχεύς –εως (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος 
µέ συνώνυµον: Θοῦρος –Ἐπίθετον Ἠελί-
οιο –Ἐπίθετον Σκέλµιος µέ συνώνυµον: 
Τελχίς
Ἡνιόχη –ης (ἡ) –(ὁδηγοῦσα ἤ αὔτη 
πού κρατᾶ τά ἠνία) –Ἐπίθετον Ἥρας 
παριστανοµένης ἐπί ἁµάξης συροµένης 
ὑπό τῶν –Σύζυγος Κρέοντος, βασιλέως 
Θηβῶν καλουµένη καί Εὐρυδίκη, ἡ µή-
τηρ Μενοικέως καί Αἴµονος –Ἀδελφή 
Σκείρωνος, Η-10-198Δ, Η-17-872Δ     
Ἡνιοχίδη –ης (ἡ)
Ἡνιοχίδης –ου (ὁ)  –(υἱός ὁδηγοῦ)
Ἡνίοχος –ου (ἡ) –Συνώνυµον: Πολιοῦ-
χος –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθ. Αἰῶνος
Ἡνίοχος –ου (ὁ) –(ὁδηγός, κρατών τά 
ἡνία, ἁµαξηλάτης, διφρηλάτης) –Ἀθη-
ναῖος ποιητής, κωµικός µέσης Κωµω-
δίας –Ἀστερισµός –Ἔθνος Καυκασσίας 
φυλῆς –Ἄγαλµα πού δώρησε ὁ τύραννος 
τῆς Γέλας Πολύζαλος ὡς νικητής εἰς τέ-
θριππον, Η-8-206Δ,Η-9-91Α
Ἡνιοχοῦσα –σης (ἠ)
Ἡνιοχῶν –ντος Ἥλιον (ὁ) –Ἐπίθετον 
Ἑρµοῦ
Ἥνοπα καί Ἡνόπεια –ης (ἡ)
Ἤνοπας –ου; (ὁ) 
Ἡνοπεύς –εως (ὁ) –Ο.Ο.Ξ.445
Ἡνοπίδη –ης (ἡ)
Ἡνοπίδης –ου (ὁ) –Πατρωνυµικόν, υἱός 
Ἥνοπος, Ο.Ο.Ξ.444
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Ἦνοψ καί Ἔνοψ –πος (ὁ) –Τρώς πατήρ 
Θέστορος (φονευθέντος ὑπό Πατρόκλου) 
–Ἕλλην, Η-14-672Δ, Ο.Ι.Π.401, Ψ634, 
Ξ445, Π401
Ἤνοψ –πος (ὁ) –Ποιµήν πού µέ Ναϊάδα 
Νύµφη γεννᾶ Σάτνιον –Πατήρ Κλυτο-
δήµου
Ἤνυτος –ου (ὁ & ἡ) 
Ἡοίαι – ων (αἱ) –Κατά Ἠσίοδον, ἀρχαῖαι 
Ἑλληνῖδαι ἡρωΐδαι, ἐπειδή ἡ περιγραφή 
ἑκάστης ἄρχιζε µέ τήν λέξιν “ἡ οἴη”
Ἡονεύς –έως (ὁ)
Ἡούλα –ης (ἡ)
Ἡούλης –ου (ὁ) –Κάτοχος ἵππου Αἴθω-
νος
Ἦπα –ης (ἡ)
Ἦπας –α (ὁ) 
Ἦπεια –ης (ἡ)
Ἤπειος καί Ἤπιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον 
Ἀπόλλωνος
Ἤπειρος –ου (ἡ) –(ξηρά) –Θυγάτηρ Ἐχίο-
νος Σπαρτοῦ καί τῆς Ἀγαύης, θυγατρός 
Κάδµου Θήβης. Ἐκαλεῖτο Χαονία, –Πρό-
τερον ἡ Ἤπειρος ἐκαλεῖτο Δρυοπίς Η-8-
625Δ 
Ἠπειρώτα –ης (ἡ)
Ἠπειρώτας –ου (ὁ) 
Ἠπειρωτική –ῆς (ἡ)
Ἠπειρωτικός –οῦ (ὁ)
Ἠπεροπεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου µέ συνώνυµα: Δύσερως καί Ἤπιος
Ἢπεροπευτάς –ᾱ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Ἠπεροπευτής –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ
Ἠπία –ης (ἡ)
Ἠπιδανή –ῆς (ἡ)
Ἠπιδανός ἀντί Ἀπιδανός –οῦ (ὁ) –Πο-
ταµός
Ἠπίη –ης (ἡ)
Ἠπιοδότα –ης (ἡ)
Ἠπιόδοτος –ου (ὁ)
Ἠπιοδώρα –ης (ἡ)

Ἠπιόδωροι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μου-
σῶν
Ἠπιόδωρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀ-
σκληπιοῦ –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Ἠπιοδώτα –ης (ἡ)
Ἠπιοδώτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀσκλη-
πιοῦ
Ἠπιόθυµοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μοιρῶν 
µέ συνώνυµον: Ἠέριαι
Ἠπιόνη –ης καί Ἐπιόνη (ἡ) –(παρηγο-
ρήτρια) –Θεά Ὑγείας καί ἰατρικῆς Τέχνης 
(σύζυγος Ἀσκληπιοῦ) µέ θεραπευτικάς 
ἰδιότητας –Θεά, προσωποποίησις κάλ-
λους καί καταπραΰνσεως πόνων. Μέ 
Ἀσκληπιόν γεννᾶ ἰατρούς Μαχάονα, 
Ποδαλείριον, Πανάκειαν, Ἰασώ, Ἀκεσώ, 
Αἴγλην καί Ὑγιείαν –Ἔχει ἐπίθετα: Παι-
ηονίς καί Πρηείη, Η-16-142Α, Η-7-1159Α, 
Η-13-284Δ, Η-15-394Α
Ἠπίτη –ης (ἡ)
Ἠπίτης –ου (ὁ)
Ἤπιος καί Ἤπειος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθε-
τον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ 
–Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Διός –
Ἐπίθετον Λητοῦς µε συνώνυµον: Κυανό-
πεπλος –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Ἠπιόφρουσα –σης (ἡ)
Ἠπιόφρων καί Ἠπιόφρον –νος (ὁ) –Ἐ-
πίθετον Ἀσκληπιοῦ –Ἐπίθετον Φιλότη-
τος
Ἠπιόχειρ –ρος (ὁ) –Συνώνυµον: ἤπιος 
–Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ἠπιόχη –ης (ἡ) 
Ἠπίοχος –ου (ὁ)
Ἠπίς –ίος (ὁ)
Ἤπις –ιος (ὁ) –Υἱός Παραµόνας
Ἠπιότατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
µέ συνώνυµον: Δεινότατος
Ἤπυς –υτος (ὁ)
Ἠπύτα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Τρίτωνος µέ 
συνώνυµον: Θρέµµα
Ἠπύτας –ου (ὁ) –(βοητής, κράκτης, µε-
γαλόφωνος κήρυξ)
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Ἠπυτίδη –ης (ἡ)
Ἠπυτίδης –ου (ὁ) –Πατρωνυµικόν Ἤ-
πυτος, υἱός Ἠπύτου, ὁ Περίφας κῆρυξ, 
Ο.Ι.Ρ.324
Ἦρ –Ἠρός (ὁ) –Υἱός Ἁρµονίου ἐκ Παµ-
φυλίας. Παρέµεινεν ἐπί δεκαήµερον νε-
κρός εἰς πεδίον µάχης. Κατόπιν ἐτέθη 
ἐπί πυρᾶς ἀλλ΄ἀνεστήθη διηγούµενος 
παράδοξα (νεκρανάστασις;) 
Ἤρα καί Ἤρη καί Ἰµβρασία –ης καί 
Χρυσοπέδιλος (ἡ) –(λάµπουσα, φωτεινή, 
ἀέρινη) –Βασίλισα θεῶν καί ἀνθρώπων 
–Θεά οὐρανοῦ –Θυγάτηρ Κρόνου καί 
Ρέας, ἀδελφή καί σύζυγος Διός µέ ὅν 
γεννᾶ Ἄρην (ἀµώµως), Ἥφαιστον, Ἥ-
βην καί Εἰλείθειαν. Προστάτης γάµου 
(οἰκογενειακῆς τιµῆς) –Τροφός Ἑρµοῦ –
Μήτηρ Ἄρεως ὅν ἐγέννησε ἄνευ βοηθεί-
ας Διός (ἀµώµως). Κατέστη ἔγγυος ἀγ- 
γίζουσα ἕνα λουλούδι πού τῆςπροσέφερε 
ἡ νύµφη Χλωρίς ἤ Ἀνθούσα (Φλώρα ἡ 
ἀντίστοιχος Ρωµαϊκή Θεότης) –Ἀνετρά-
φη ὑπό Τηθῦος καί Ὠκεανοῦ. Ἔχουσα 
µῖσος διά Πάριν βοήθησε Ἕλληνας, ὅ-
πως Ἀθηνά καί Ποσειδῶνας. Εἰς τά Ἡ-
ραῖα τήν ἔσυρον µέ ἅµαξάν της –Ἱερόν 
πτηνόν Ἥρας, ὁ Ταώς –Ἐπώνυµον αὐτο-
κρατειρῶν Ρώµης –Κατά Σαµιακόν µῦ-
θον ὁ Δίας ἐφανέρωσε τόν γάµον µετά 
τριῶν αἰώνων µυστικήν συµβίωσιν –Ἐπί-
θετον Ἀφροδίτης –Ἰσοτελής µέ Δία –Ἱε-
ρά φυτά: Κρίνος, ρόδι, ἐλίχρυσος, (ἀναρ-
ριχώµενον καλούµενον: Δάκρυα τῆς 
Παναγίας, ἐν Κύπρω), Η-7-1147Δ, 1149 
Α, Η-9-299Δ, Ο.Ο.Μ.72, Α400, Ξ153, Υ112, 
865, Δ513, Θ465
Ἡράα –ης (ἡ)
Ἡραγόρα –ης (ἡ)
Ἡραγόρας  καί Ἀρέας καί Ἀρίας –ίου 
(ὁ) –Η-9-345Α 
Ἡραγόρας καί Ἠρέας καί Ἠρίας –ου (ὁ)
Ἡραγορεύς –έως – (ὁ)
Ἡραγόρη –ης (ἡ)
Ἡραγόρης –ητος (ὁ) 
Ἡραή –ῆς (ἡ)

Ἡραής –οῦ; (ὁ)
Ἡραθλίουσα –σης (ἡ)
Ἡραθλίων –νος (ὁ)
Ἡραιᾶ –ᾶς (ἡ)
Ἡραιάδα –ης (ἡ)
Ἡραιάδας –αο (ὁ) 
Ἡραιάς –άδος (ἡ)
Ἡραιεύς –έως (ὁ) –Ἐκ τῶν πεντήκοντα 
υἱῶν Λυκάονος –Ὁ Μυτιληναῖος ἧτο 
ἄνευ τριχῶν εἰς κεφαλήν, µετά πλεί-
στων ὅµως εἰς πώγωνα. Κοιµηθείς εἰς 
ἱερόν θεοῦ Ἀσκληπιοῦ, οὖτος ἔχρισε διά 
φάρµακος τήν κεφαλήν του, ἥτις ἐµφά-
νισεν τρίχας, (φάρµακον κατά φαλά-
κρας;), Η-7-1172Α 
Ἡραιΐς –ίδος (ἡ) 
Ἡράϊνη –ης (ἡ)
Ἡράϊνος –ου (ὁ) 
Ἡραιοδώρη –ης (ἡ)
Ἡραιόδωρος –ου (ὁ)
Ἥραιος –ου (ὁ)
Ἡραῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ὁ ἀνῆ-
κων εἰς Ἥραν –Τῶν Βιθυνῶν 
Ἡραίουσα –σης (ἡ)
Ἡραΐππη –ης (ἡ)
Ἡράϊππος –ου (ὁ)
Ἡραῒππουσα –σης (ἡ)
Ἡραΐππων –ντος; (ὁ) 
Ἡράϊς –ιος (ὁ) –Κύριον ὄνοµα 
Ἡραΐς –ίδος (ἡ) –Πλαστό ὄνοµα Τάσρης 
–Θυγάτηρ Μακεδόνος Διοφάντου καί 
µιᾶς Ἀράβισσας, σύζυγος Σαµιάδου. Με-
τά φλεγµονήν ὑπογαστρίου ὑπέστη ἀλ-
λαγήν φύλου (Φώτιος)
Ἡραΐς –ΐδος ἡ καί Ταάσρις –ιδος; (ἡ) 
–Ὄνοµα Ἑλληνίδων –Θυγάτηρ Μακεδό-
νος Διοφάντου
Ἡραῒσκη –ης (ἡ)
Ἡραΐσκος –ου (ὁ) –Αἰγύπτιος συγγρα-
φεύς, φιλόσοφος Νεοπλατωνικός, Η-9-
305Α

ÇÐÕÔÉÄÇ



��� ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ 

Ἡραιστία –ης (ἡ)
Ἡραίστιος –ίου (ὁ) –Φιλόσοφος 
Ἡραίτη –ης (ἡ)
Ἡραίτης –ου (ὁ) 
Ἡραίων –νος ; (ὁ)
Ἡρακᾶ –ῆς (ἡ)
Ἡρακᾶς –ᾶ (ὁ)
Ἡρακέα –ης (ἡ)
Ἡρακέας –είου (ὁ) –Η-9-340Δ 
Ἡρακείδη –ης (ἡ)
Ἡρακείδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἰβανώλλιου
Ἥρακη –ης (ἡ)
Ἡρακίουσα –σης (ἡ) 
Ἡρακίων –ντος –ἤ  –νος (ὁ) –Πατήρ Ἡ-
ρακλείτου 
Ἡρακκοντίδη –ης (ἡ)
Ἡρακκοντίδης –ου (ὁ) 
Ἥρακος –ου (ἡ)
Ἡράκλα –ης (ἡ)
Ἡρακλανή –ῆς (ἡ) 
Ἡρακλανός –οῦ (ὁ) 
Ἡράκλας –α (ὁ) –Η-9-305Α
Ἡρακλᾶς –ᾶ (ὁ) –Ἰατρός µαθητής Ἡλιο-
δώρου –Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας
Ἡρακλέα –ης (ἡ) –Σύζυγος Ἀµερίµνου, 
τοῦ καί Λυχνᾶ
Ἡρακλέας –ου (ὁ)
Ἡρακλέη –ης (ἡ)
Ἡρακλέης –έους (ὁ) = Ἀντί Ἡρακλῆς 
Ἡράκλεια καί Σεναπαθίς –ιδος (ἡ) 
Ἡράκλεια καί Ἡρακλειάς –άδος (ἡ)
Ἡράκλεια –ης  (ἡ) –Καί µετέποιτα Λύγ-
κος, πρωτεύουσα Λυγκιστίδος
Ἡρακλειανή –ῆς (ἡ)
Ἡρακλειανός –οῦ (ὁ) –Ἀνατόµος Ἀλε-
ξανδρινός Διδάσκαλος Γαληνοῦ
Ἡρακλείδα –δης (ἡ)
Ἡρακλείδας –αο (ὁ) 
Ἡρακλείδη –ης (ἡ)

Ἡρακλείδης καί Ἡρακληΐδης –ου (ὁ) 
–(ἀνδρεῖος ὡς Ἡρακλῆς) –Ὁ Ταραντῖ-
νος γαστρονόµος –Φιλόσοφος καί συγ-
γραφεύς ἀστρολογίας –Υἱός ἤ ἀπόγονος 
Ἡρακλέους, ὁ Τληπόλεµος –Ὁ Κύπριος 
Σαλαµίνιος ὀλυµπιονίκης εἰς στάδιον 
–Ὁ Ἀλεξανδρεύς, ὀλυµπιον. εἰς πυγµήν 
–Ὁ Ἡρακλείδης Ἰππότης σκότωσε τόν 
Μάντι Κάρνο –Στρατηγός –Ἱστορικός 
–Ὁ Αἴνιος µαθητής Πλάτωνος –Ὁ Ἀλε-
ξανδρεύς Γραµµατικός –Βαργυληΐτης 
διαλεκτικός –Υἱός Ἀριστογένους στρατη-
γός Συρακουσίων –Ἡρακλεώτης Φλυα-
κογράφος –Υἱός Λυσιµάχου, στρατηγός 
Συρακουσίων –Ὁ Καλατιανός ἤ Ὀξυρυγ-
χίτης, υἱός Σεραπίωνος, ὁ καί Λέµβος 
(πλαστόν) περιπατητικός φιλόσοφος 
–Σοφιστής –Στρατηγός Ἀθηναίων ἐκ 
Κλαζοµενῶν –Κυµαῖος ἱστορικός –Ὁ Πο-
ντικός, υἱός Εὐθύφρονος ἤ Εὔφρονος, 
συγγραφεύς, πολιτικός φιλόσοφος καί 
ρήτωρ, µαθητής Ἀριστοτέλους καί Πλά-
τωνος –Δύο συγγραφεῖς µαγειρικῆς Συ-
ρακούσιοι –Διάσηµος ἐµπειρικός ἰατρός, 
ὁ Ταραντῖνος, ὁπαδός Ἐµπειρικῆς σχο-
λῆς, προσκείµενος εἰς σκεπτικούς φιλο-
σόφους –Υἱός Ἰβανώλιδος Μυλασσεύς, 
στρατηγός Καρῶν –Ὁ Ἐρυθραῖος ἰατρός 
τῆς σχολῆς Ἡροφίλου, συγγραφεύς (µή 
Ἀθηναῖος) –Γραµµατικός, ὁ Ποντικός µα-
θητής Διδύµου –Κριτικός –Τραπεζίτης 
ὡς ὁ Φορµίων, Ἀριστόλοχος, ὁ Πασίων, 
Ο.Β. 653, 679, Η-7-600Δ, 1056Α, Η-8-37Α, 
910Α, Η-18-898Α 
Ἡρακλειδῦς –ῦος ; (ὁ)
Ἡρακλείη –ης (ἡ)
Ἡρακλείης –ου (ὁ) 
Ἡρακλειογένη –ης (ἡ)
Ἡρακλειογένης –ους (ὁ)
Ἡρακλειοδήµη –ης (ἡ)
Ἡρακλειόδηµος –ου (ὁ) 
Ἡρακλειόδώρα –ης (ἡ)
Ἡρακλειόδωρος –ου (ὁ)
Ἡρακλειοξανθίτις –ίδος (ὁ) –Ἡρακλῆς 
καί Ξανθίας –Δοῦλος Ἡρακλέους 
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Ἡράκλειος καί Ἡράκλιος –ου (ὁ)
Ἡρακλεῖος –ου (ὁ) –Ποταµός Βοιωτίας 
Ἡράκλειος –είου (ὁ) –(ὅπως ὁ Ἡρακλῆς) 
–Καί χριστιανός ἅγιος –Καί µήν Βιθυ-
νῶν –Ἥρως –Αὐτοκράτωρ, Η-9-314ΔΗ-
15-624Δ
Ἡρακλείουσα –σης (ἡ)
Ἡρακλεῒσκη –ης (ἡ)
Ἡρακλεΐσκος –ου (ὁ) –Η-17-139Α
Ἡρακλειταίουσα –σης (ἡ)
Ἡρακλειταίων –νος (ὁ) 
Ἡράκλειτη –ης (ἡ)
Ἡρακλειτίδη –ης (ἡ)
Ἡρακλειτίδης –ου (ὁ) –Πλαστόν διά 
Παυσανίαν
Ἡρακλειτιστή –ῆς (ἡ)
Ἡρακλειτιστής –οῦ (ὁ) –Ὁ Παυσανίας 
ἀναφερόµενος σέ ἔργα Ἡρακλείτου, Η-
15-638Δ,
Ἡράκλειτος –ου (ὁ) –Ἕλλην φιλόσοφος 
Ἰωνικῆς σχολῆς, ἐξ Ἐφέσου καί ἐκ τῶν 
ἐξόχων. Υἱός Βλόσωνος, ἤ Βλύσωνος, 
ἤ Ἡράκωνος, ἤ Ἡρακῶντος, ἀπό τήν 
γενεάν τοῦ Κόδρου. Ἡ οἰκογένειά του 
κληρονόµος ἀξιώµατος ἱερέως Ἐλευσι-
νίας Δήµητρος, δικαίωµα παραχωρη-
θέν εἰς ἀδελφόν του. Χαρακτηρήσθη ὑ-
πό Διογένους Λαερτίου: Μεγαλόφρων 
καί ὑπερόπτης (πλαστόν) –Ὑπό Τίµω-
νος Σιλλογράφου: Κοκκυστής καί ὀχλο-
λοίδορος (φωνακλᾶς καί περιφρονητής 
λαοῦ (πλαστόν) –Ἐπίσης Κλαυσῖνος 
= στοχαστής πού κλαίει (πλαστόν).Ὑπο-
στάς ὑδροπικίαν ἁλοίφθηκε τήν στε-
γνήν κοπριάν διά νά ἀπορροφήση ὑγρά 
σώµατος καί ἀπέθανεν. Ὁ καί σκοτει-
νός 
Ἡράκλειτος –ου (ὁ) –Ἀπό Ροδιάπολη 
χαρακτηρισθείς «Ὅµηρος ἰατρικῆς ποι-
ήσεως» –Υἱός Ἀµφιλόχου Ἀντιοχεύς Νε-
µεονίκης δροµεύς εἰς στάδιον ἀνδρῶν
Ἡράκλειτος –ου (ὁ) –Ἕλλην τις –Κιθα-
ρίστας Μεγ. Ἀλεξάνδρου –Πανθεϊστής 

–Φιλόσοφος προσωκρατικός –Ἐφέσιος 
συγγραφεύς, υἱός Βλόσωνος ἤ Ἡράκω-
νος –Ποιητής ἐλεγείας –Σάµιος Ὀλυ-
µπιονίκης εἰς στάδιον –Κωµικός ποιητής 
–Ἱστοριογράφος –Λυρικός ποιητής, Η-5-
198Α, Η-7-570Α, 1017Α, Η-12-844Α, Η-10-
822Α, Η-9-316Δ, Η-17-132Δ
Ἡρακλειτώ –οῦς (ἡ) 
Ἡρακλείων –νος; (ὁ)
Ἡρακλεογένη –ης (ἡ)
Ἡρακλεογένης –ου (ὁ)
Ἡρακλεοδότα –ης (ἡ)
Ἡρακλεόδοτος –ου (ὁ)                   
Ἡρακλεόδροµος –ου (ὁ)
Ἡρακλεοδώρη –ης (ἡ)
Ἡρακλεόδωρος –ου (ὁ) –Ἕλλην τίς, πα-
τήρ Λυσιθέου 
Ἡρακλέουσα –σης (ἡ)
Ἡρακλέων –νος ; (ὁ) –Πατήρ Ζωσίµου 
Ἀπαµίτου –Πατήρ Ψυχικοῦ –Ἕλλην 
τις –Ἐφέσιος συγγραφεύς –Ὁ Μάγνης 
φιλόσοφος περιπατητικός –Μεγαρεύς 
γραµµατικός –Υἱός Ἑρµηόνης(;) Η-7-
1060Δ, Η-9-332Δ 
Ἡρακλεώνα –ης (ἡ)
Ἡρακλεώνας –ου (ὁ) –Μαρκιανός, Η-9-
332Α καί Δ
Ἡρακλεώτη –ης (ἡ)
Ἡρακλεώτης –ου (ὁ)
Ἡρακληῒδα –ης (ἡ)
Ἡρακληΐδας –αο (ὁ) 
Ἡρακληΐς –ίδος (ἡ)
Ἡρακλῆς καί Ἡρακλέης καί Ἡρύκα-
λος καί Ἥρυκλος καί  Ἥρυλλος –ου 
(ὁ) –Καί ἄλλα, ὡς Ὄγµιος (παρά Κελ-
τῶν) ἤ Ἕρκουλις –(Δόξα τῆς Ἥρας) 
–(ἀθλοφόρος Ἥρως) –Σάνδων (παρά 
Κιλίκων ) –Μυθικός ἥρως –Ἀργοναύτης 
–Ἐπίθετον Διός –Πατήρ Τριδύµων: Δέ-
λα, Ἀγαθύρσου καί Γελωνοῦ –Υἱός Το-
ξικράτου –Υἱός Ἀλκµήνης (θυγατρός 
Ἠλεκτρύονος καί Ἀµφιτρύωνος, ἀπόγο-
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νος Περσέως, ἔκγονος Ἀλκαίου, ἐξ οὖ καί 
Ἀλκείδης ἐκαλεῖτο) καί Διός ἤ Τιρυνθίας. 
Ἐφόνευσε φοβερούς δράκοντας ὑπό ζη-
λοφθόνου Ἥρας σταλέντας. Εἶχεν διδά-
σκαλον Χείρωνα. Πρῶτος ἡρωϊσµός ὁ 
φόνος τοῦ ἐν Κιθαιρῶνι λέοντος. Συνέ-
βαλε εἰς µάχην κατά Γιγάντων. Γαµβρός 
ἑνός τῶν Μερόπων ἐν ΚώτουἈλκιώπου. 
Ἐκθρονίσας τόν Αὐγείαν, ἴδρυσε τούς Ὀ-
λυµπιακούς ἀγῶνας –Πατήρ 52 τέκνων. 
Ἐξαγνίσθη ἀπό Θέσπιον καί ἐλθών εἰς 
Δελφούς ὀνοµάσθη ὑπό Πυθίας τό πρῶ-
τον:  Ἡρακλῆς –Διερχόµενον ἐξ Ἰταλίας 
ἐπιχείρησαν νά ληστεύσουν Κέρκωπες 
–Ἕτερον ἐπίθετον: Μόνοικος (ἐξ οὗ τό 
Μονακό), Η-18-983Δ 
ΗΡΑΚΛΗΣ (–ῆος ἤ  –έους)
1ος: Υἱός Διός καί Ἀστερίας, θυγατρός Τι-
τάνος Κοίου
2ος:  Ὁ θεός πού τό 17550 π.Χ. βασίλευσε 
στήν Αἴγυπτο µετά τούς θεούς Ὅσιρι, 
Τυφώνα καί Ὧρο. Κατά Μανέθωνα, αὐ-
τός ἦτο ἡµίθεος καί ἔζησε µετά τόν κα-
τακλυσµόν τοῦ Δευκαλίωνος, Κραναοῦ.
3ος: Ἧτο ἕτερος µεταξύ τῶν Ἰδαίων δα-
κτύλων. Φιλογύναιος ἤ Πολυγύναιος 
(µέ 52 τέκνα).Ἴδρυσε τούς Ὀλυµπιακούς 
ἀγῶνες τούς ὁποίους καθιέρωσε ὁ ἀπό-
γονός του, Κλύµενος, στήν Ὀλυµπία µε-
τά τόν κατακλυσµόν. Αὐτός ὁ Ἰδαῖος Ἡ-
ρακλῆς ἔζησε τό 9600 π.Χ. τήν ἐποχή τοῦ 
Δία καί τῆς Τιτανοµαχίας µέ τόν Κρόνο
4ος: Υἱός Ἀµφιτρύωνος καί Ἀλκµήνης 
πού ἔλαβε ὡς δηµοφιλέστερος καί τήν 
δόξαν τῶν ἄλλων καί λέγεται καί υἱός 
Διός. Καταγόταν ἀπό τόν Περσέα, τήν 
µεγάλη γενιᾶ τοῦ Ἰνάχου ἀπό τό Ἄργος.
Ὁ Περσέας εἶχε υἱόν τόν Ἠλεκτρύωνα, 
βασιλέα τῶν Μυκηνῶν µέ θυγατέρα 
τήν Ἀλκµήνη. Μετά τόν ἀκούσιο φόνο 
Ἠλεκτρύωνα ἀπό Ἀµφιτρύωνα ὁ τελευ-
ταῖος ἐκδιώχθηκε ἀπό Σθένελο υἱό 
Περσέα καί βασιλέα Τίρυνθος καί ἧλθε 
µέ Ἀλκµήνη στήν Θήβα. Μέ τήν βοή-
θεια Κρέοντα (Θηβῶν) καί Κεφάλου (Ἀτ-
τικῆς) κατέκτησε τούς Τηλεβόες Ἰονίου 

καί ἐπιστρέφοντας στήν Θήβα νυµφεύ-
θηκε Ἀλκµήνη καί γέννησε δίδυµον: 
Ἡρακλήν καί Ἰφικλήν. Κατά τόν Ἡρό-
δωρον διεπαρθένευσε πεντήκοντα θυ-
γατέρας Θεσπίου ἐντός ἑπτά ἡµερῶν!
ΗΡΑΚΛΗΣ (–ῆος καί  –έους): Λεγόταν 
Ἀλκαῖος ἤ Ἀλκείδης ἀπό τόν παπποῦ του 
Ἀλκαῖο, υἱό τοῦ Περσέα καί πατέρα τοῦ 
Ἀµφιτρύωνα. Μέ πενήντα θυγατέρες 
τοῦ Θεσπίου γεννᾶ υἱούς. Μέ τήν θυγα-
τέρα τοῦ Κρέοντος τήν Μεγάρα, γέννη-
σε τέκνα πού ἐφόνευσε κατόπιν µανίας. 
Ἀπό τόν πατέρα του διδάχθηκε τά πο-
λεµικά Ἅρµατα, ἀπό τόν Αὐτόλυκο νά 
παλεύει, Ἀπο τόν Εὔρυτο νά τοξεύει. 
Κατ΄ἄλλους, τόξον ἐδίδαξεν ὁ Σκύθης βο-
σκός Ταύταρος Ἀπό τόν Κάστορα νά ὁ-
πλοµαχεῖ καί ἀπό τόν Λῖνο νά τραγουδᾶ 
µέ τήν κιθάρα. Μετά παρατήρηση τοῦ 
τελευταίου τόν ἐφόνευσε µέ αὐτήν.
ΗΡΑΚΛΗΣ: Ἀθλοφόρος ἥρως, υἱός Διός 
καί Ἀλκµήνης Ἡ ζηλοτυπία τῆς Ἥρας 
ἐπιβράδυνεν τήν γέννησίν του καί ἐπε-
τάχυνε τήν τοῦ Εὐρυσθέως, ὅστις ἐπέβα-
λε στόν πρῶτο 12 ἄθλους στούς ὁποίους  
ἐθριάµβευσε. Ἐπιθυµών νά νυµφευθῆ 
Ἰόλην θυγατέρα Εὐρύτου, ἔλαβε δῶρον 
ἀπό νόµιµον σύζυγον Δηϊάνειραν ὁλο-
πόρφυρον χιτῶνα, ὅν περιβληθείς κατε-
κάει. Ὁ Ζεύς τόν ἔκαµε Ἀστερισµόν. 
Ὑπῆρξαν καί ἕτεροι ἀγωνοθέται –Ἀθλο-
θέται –Νικητής Ὀλυµπιακῶν ἀγώνων 
είς πάλην καί παγκράτιον 
Ἡρακλήτη –ης (ἡ)
Ἡράκλητος –ου (ὁ) 
Ἡρακλιανή –ῆς (ἡ) 
Ἡρακλιανός καί Ἡρακλειανός –οῦ (ὁ) 
–Η-4-965Δ,  Η-9-306Δ
Ἡρακλίδα –δης (ἡ)
Ἡρακλίδας –αο (ὁ)
Ἡρακλίδης –ου (ὁ) 
Ἡρακλίδης –ου (ὁ) –Υἱός Φίλωνος Μα-
κεδών 
Ἡρακλιοξανθία –ης (ἡ)
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Ἡρακλίουσα –σης (ἡ)
Ἡράκλις –ιος; (ὁ) 
Ἡρακλίσκη –ης (ἡ)
Ἡρακλῖσκος καί Ἡρακλεΐσκος –ου 
(ὁ) –Ὑποκοριστικόν τοῦ Ἡρακλῆς 
Ἡράκλιτη –ης (ἡ)
Ἡράκλιτος –ου (ὁ)
Ἡρακλίων –νος; (ὁ) 
Ἡρακλοξανθίας –ίου (ὁ) –(βάτραχοι Ἀ-
ριστοφάνους)
Ἡρακλοῦς –οῦντος (ὁ) 
Ἡράκλουσα –σης (ἡ)
Ἡρακλύων –νος (ὁ)
Ἡράκλων –νος; (ὁ)
Ἥρακος –ου (ὁ) 
Ἡρακοῦς –οῦ (ὁ)
Ἡράκουσα –σης (ἡ)
Ἡρακώ –οῦς (ἡ)
Ἡράκων –νος καί Ἡρακῶν –ντος (καί 
Βλύσων καί Βλόσων  –νος) (ὁ) –Υἱός Βει-
τυρίγου –Μακεδών τις, Η-9-316Δ
Ἡραµίθρη –ης (ἡ)
Ἡραµίθρης –ου (ὁ) –Σήρ τις 
Ἡράµνεη –ης (ἡ)
Ἡράµνεος –έου (ὁ) 
Ἡραµονία –ης (ἡ) –Ἡ µόνη ἐπωνυµία 
τῆς Ἥρας (ἐξ ἦς: Μόνια, Μονέτα, Μόνευ) 
καί ἐξ αυτoῦ τό λατινικόν moneta. Στό 
προαύλιον τοῦ ναοῦ τῆς θεᾶς Ἥρας στήν 
Ρώµη, ἦταν τό νοµισµατοκοπεῖον καί τά 
νοµίσµατα ἔφεραν τήν παράστασίν της 
(monetae)
Ἡράνδρα –ης (ἡ)
Ἥρανδρος –ου (ὁ)
Ἡραννοντίδη –ης (ἡ)
Ἡραννοντίδης –ου (ὁ) 
Ἡράνωρ –ορος (ὁ)
Ἥραος –ου (ὁ) 
Ἥρας –ου (ὁ) –Ἰατρός Ἕλλην ἐκ Καππα-
δοκίας, Η-9-345Α 

Ἡρᾶς –ᾶδος; (ὁ) –Ἰατρός –Γραµµατικός 
–Χῖος Ὀλυµπιονίκης εἰς στάδιον –Ὀλυ-
µπιονίκης στό παγκράτιον –Λαοδικεύς 
Νεµεονίκης 
Ἡράσιος –ίου (ὁ) –Μήν, παρά Λάκωσι
Ἡρασιπτολέµα –ης (ἡ) 
Ἠρασιπτόλεµος –ου (ὁ)
Ἡρασιπτόλεµος –ου (ὁ)
Ἡραώνδα –ης (ἡ)
Ἡραώνδας –αο (ὁ) 
Ἡρέα –ης (ἡ)
Ἡρέας καί Ἡραγόρας καί Ἡρίας –ου 
(ὁ) –Ὁ Μεγαρεύς ἱστορικός, Η-9-345Α 
Ἡρέννη –ης (ἡ)
Ἡρέννιος –ίου (ὁ) –Υἱός Δεξίππου 
Ἡρείδα καί Εἰρεσίδα –ης (ἡ)
Ἡρείδας καί Εἰρεσίδας –ου (ὁ) 
Ἡρεσίς –ιδος (ἡ) 
Ἡρεύς –έως (ὁ) 
Ἥρη ἀντί Ἵfρα –ης (ἡ) –Δι΄ ἤν ἐγράφη 
Ὁρφικός ὕµνος
Ἡρηγένεια καί Ἡριγένεια –ης (ἡ) –Ἐ-
πίθετον Ἠοῦς –Μήτηρ Ἀστέρων, ὡς τοῦ 
Αὐγερινοῦ
Ἡρηγενής –οῦς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Ἥρης –ητος (ὁ)
Ἡρία –ης (ἡ)
Ἡρίας –ου (ὁ) 
Ἡριβόνη –ης (ἡ) –(ὡραία καί ποθητή 
ὡς γλυκοχάραµα) –Θυγάτηρ Ἠοῦς, φω-
τοστεφανωµένη 
Ἡριγένεια –είης καί Ἠρηγένεια (ἡ) 
–(πρωΐ γεννηθεῖσα, τέκνον πρωΐας) –Ἐ-
πίθετον Ἠοῦς –Ἐπίθετον Σελήνης µέ συ-
νώνυµον: Νέα 
Ἡριγένης –ου (ὁ)
Ἡριγενής –ῆ (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Ἡριγόνη –ης καί Ἐριγόνη καί Ἀλῆτις 
–ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Αἰγίσθου καί Κλυ-
ταιµνήστρας, ἥν ὁ Ὀρέστης ἐφόνευσεν 
ἤ ἔλαβεν σύζυγον –Θυγάτηρ Ἰκαρίου 
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υποδεχθεῖσα Διόνυσον εἰς πατρικήν οἰ-
κίαν. Με Διόνυσον γεννᾶ Στάφυλον, 
µαθοῦσα ὅµως πατρικόν θάνατον ἐκ λύ-
πης ἐκρεµάσθη –Τίτλος ποιήµατος Ἐρα-
τοσθένους –Πιθανῶς µήτηρ Κλυται-
µνήστρας –Πιθανή κόρη Αἰγίσθου καί 
Κλυταιµνήστρας –Θυγάτηρ Αἰγίσθου, 
µήτηρ Πενθίλου ἀπό Ὀρέστην, Η-7-1047 
Α, Η-9-345Δ, Η-12-772Α, Η-15-54-2Δ
Ἠριγόνης –ου (ὁ) –Η-15-593Α
Ἠρίγονος –ου (ὁ) –Ζωγράφος
Ἠρίδα –δης (ἡ)
Ἡριδανή –ῆς (ἡ)
Ἠριδανός καί Ἐριδανός –οῦ (ὁ) –Ποτα-
µός Ἀττικῆς
Ἠριδανός-οῦ (ὁ) –Μυθικός ποταµός 
εἰς ὅν ἔπεσεν Φαέθων –Υἱός Ὠκεανοῦ 
καί Τηθύος. Εἰς Ἰταλίαν ἔλεγον οὕτω 
τον Πάδον. Ἐν Γαλλία τόν Ροδανόν ἤ 
Ρῆνον –Ποταµός Ἀττικῆς καί Ἐριδανός 
καλούµενος 
Ἡριδανός –οῦ (ὁ) –Πηγή –Ποταµός µυ-
θικός-Ποτάµιος θεός –Τέκνον Ὡκεανοῦ 
καί Τηθύος, πατήρ Ζευξίππης πού µέ Τε-
λέοντα γεννᾶ Ἀργοναύτην Βούτην –Εἰς 
ὅν ἐκρηµνίσθη καί ἐπνίγει ὁ Φαέθων, 
υἱός Ἡλίου ὅταν ἤθελε νά ὁδηγήσει τό 
ἅρµα τοῦ πατρός του, Η-9-346Α
Ἡρίδας –αο (ὁ) 
Ἠρίη καί Ἀερία –ης (ἡ) 
Ἡρίκαλος –ου (ὁ)
Ἠρικαπαῖος καί Ἠρικεπαῖος  –ου (ὁ & 
ἡ) –Μυστικόν ἐπώνυµον Βάκχου, Διονύ-
σου –Ἐπώνυµον Πριάπου –Ἐπίθετον 
Μήτιδος µέ συνώνυµον: Εὐδαίµων καί 
Πρωτόγονος, Η-9-346Α καί Δ 
Ἠρικεπαῖος –ου (ὁ) = Βάκχος, µε συνώ-
νυµον: Πρωτόγονος –Ἐπίθετον Πρωτο-
γόνου µέ συνώνυµον: Σπέρµα
Ἠρίκοθος –ου (ὁ) 
Ἡρίλα –ης καί Ἠρίλα (ἡ)
Ἠρίλας –αντος (ὁ) 
Ἡρίλλα –ης (ἡ)

Ἡρίλλειος –ου (ὁ) –Η-9-346Δ
Ἡρίλλος –ου (ὁ) –Η-9-346Δ 
Ἥριλλος –ου (ὁ) –Ἕλλην φιλόσοφος 
–Καρχηδόνιος συγγραφεύς. Ἐθεώρει τε-
λικόν σκοπόν τῆς ζωῆς την ἐπιστήµην 
(ἀληθήν γνῶσιν), Η-7-625Α, Η-8-730Α 
Ἥριλος –ου (ὁ) –Υἱός νύµφης Φερωνίας 
(Περσεφόνης), ἔχων τρία σώµατα καί 
τρεῖς ψυχάς, Η-9-346Δ 
Ἠριλόχεια –ης (ἡ) 
Ἠρίλοχος –ου (ὁ) 
Ἠριµνάστη –ης (ἡ)
Ἠρίµναστος –ου (ὁ)
Ἡρίνη –ης (ἡ)
Ἤριννα –ης (ἡ) –Περίφηµος λυρική 
ποιήτρια Ἑλληνίς ἐκ Τέω, ἤ τῆς Λέσβου 
ἤ Τήλου, 4ου αἰῶνος µ.Χ., µιµουµένη τήν 
Σαπφώ ἐθεωρήθη φίλη της (µέ διαφορά 
8 αἰῶνων!) Ἀπέθανεν εἰς ἠλικίαν 19 ἐ-
τῶν. Σπουδαῖον ἔργον ἡ “Ἠλακάτη”, Η-
7-1043Α, Η-9-346Δ 
Ἡρινόη –ης (ἡ)
Ἠρίνοος –ου (ὁ)
Ἤρινος –ου (ὁ)
Ἡρίουσα –σης (ἡ)
Ἠριπόλη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Ἥριππα –ης (ἡ) 
Ἡρίππη –ης (ἡ)  –Ἑλληνίς
Ἡριππίδα –ης (ἡ)
Ἡριππίδας –αο (ὁ) –Ναύαρχος Λακεδαι-
µόνιος –Λάκων τίς, Η-9-346Δ 
Ἡριππίδη –ης (ἡ)
Ἡριππίδης –ου (ὁ)
Ἥριππος –ου (ὁ)
 Ἠριφάνη –ης (ἡ)
Ἠριφάνης –ους (ὁ) 
Ἡριφανίς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Μενάλ-
κου, ἡ Μελοποιός –Ποιήτρια Ἑλληνίς, 
συγγράψασα ἐρωτικά ποιήµατα
Ἡριφίλη –ης (ἡ) 
Ἡρίφιλος –ου (ὁ)
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Ἥριχα –ης (ἡ)
Ἥριχος καί Εἵριχος –ου (ὁ) –Πατήρ Κο-
σκούλου 
Ἡρίων –νος (ὁ)
Ἡριώνη –ης (ἡ)
Ἡρκλανή –ῆς (ἡ)
Ἡρκλανός –οῦ (ὁ) 
Ἥρκος –ου (ὁ) –Νεώτερον;
Ἥρµουσα –σης (ἡ)
Ἥρµων –νος (ὁ)
Ἡροβούλη –ης (ἡ)
Ἡρόβουλος –ου (ὁ) 
Ἡρογείτα –ης (ἡ) 
Ἡρόγειτος –ου (ὁ) 
Ἡρογείτουσα –σης (ἡ)
Ἡρογείτων –νος (ὁ) –Πατήρ Πραξίου 
Ἡρογένη –ης (ἡ) 
Ἡρογένης –ους (ὁ)
Ἡρογνήτα –ης (ἡ)
Ἡρόγνητος –ου (ὁ)
Ἡροδάµεια –ης (ὁ) 
Ἡρόδαµος –ου (ὁ)
Ἡροδήλη –ης (ἡ)
Ἡρόδηλος –ου (ὁ) 
Ἡροδίκη –ης (ἡ) –Σύζυγος Κυψέλου, 
βασιλέως Ἀρκαδίας, Η-10-121Δ 
Ἡρόδικος –ου (ὁ) –Ἱστορικός –Θράξ ἰα-
τρός, Ἱπποκράτους κηδεµών, διδάσκα-
λος –Γραµµατικός, υἱός Κρατήτειος –Βα-
βυλώνιος
Ἡρόδικος –ου(ὁ) –(ὁ τιµωρών ὡς ἡ θεά 
Ἥρα) –Ὄνοµα πολλῶν Ἑλλήνων –Σο-
φιστής κατά Πλάτωνα, ὁ Σηλύµβριος 
ἰατρός καί µουσικός καί διδάσκαλος 
ἀθλητικῆς τέχνης –Ἰατρός ὁ Λεοντῖνος, 
ἀδελφός σοφιστοῦ Γοργίου –Προϊππο-
κρατικός ἰατρός, Η-7-578Α, 831Δ, 1056Δ, 
Η-9-347Α, 961Α, Η-15-75Δ
Ἡροδίτα –ης (ἡ) 
Ἡρόδιτος καί Εἰρόδιτος –ου (ὁ) 

Ἡροδόξη –ης (ἡ) 
Ἡρόδοξος –ου (ὁ)
Ἡροδότη –ης (ἡ) 
Ἡροδότιος –ίου (ὁ)
Ἡρόδοτος –ου (ὁ) –Ἱστορικός, ἱστοριο-
γράφος, πατήρ ἱστορίας Αλικαρνασσεύς 
υἱός Λύξου καί Δρυοῦς ἤ Ροιοῦς ἥ Ρυοῦς 
ἤ Δρυοῦς, µε ἐπίθετον Μελίγηρυς, ἀδε-
λφός Θεοδώρου, ἀνεψιός ἤ ἐξάδελφος 
Πανύασση ἐπικοῦ ποιητοῦ καί τερατο-
σκόπου (ἑρµηνευτής θεϊκῶν σηµείων) 
–Ὁ Κλαζοµένιος Ὀλυµπιονίκης εἰς στά-
διον παίδων –Συγγραφεύς, φιλόσοφος 
περίφηµος ὁ Ἀλικαρνασσεύς –Ἰατρός µα-
θητης Ἀγαθήνου –Ἕτερος περίφηµος 
ἀνατόµος –Γλύπτης Ὀλύνθιος –Λογό-
γιµος –Βιογράφος –Συγγραφεύς σχολια-
στής Ἱπποκράτους –Υἱός Βασιληΐδεω ἤ 
Βασιλίδου –Ἀθλητής Θηβαῖος, ὑµνηθείς 
ὑπό Πινδάρου –Πατήρ Ἀσωποδάρου, 
Ἰσθµιονίκου Θηβαίου, ἀγαλµατοποιοῦ 
–Ὁ ἰατρός ἀπό Ταρσό, δάσκαλος Σέξτου, 
Η-7-1049Δ, Η-12-496Α, Η-16-975Α 
Ἡροδώρα –ης (ἡ)
Ἡρόδωρος καί Ἡρακλεώτης καί Πο-
ντικός –οῦ (ὁ) –(θεόπεµπτος) Ὄνοµα 
πολλῶν –Ὁ Μεγαρεύς, ὀλυµπιονίκης σέ 
ἀγώνα σαλπιγκτῶν δεκάκις ἐπί 36 χρό-
νους! –Ἱστορικός µυθογράφος καί γεω-
γράφος –Γραµµατικός ἐξ Ἡρακλείας –
Γλύπτης –Πατήρ Ξεινύλλης, Η-7-1049Δ, 
Η-9-339Δ, 371Α 
Ἡροθέα –ης (ἡ)
Ἡρόθεµις καί Ἑρόθεµις –ιδος (ὁ & ἡ) 
Ἡρόθεος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς 
Ἡροῒδα –δης (ἡ)
Ἡροΐδας –αο (ὁ) 
Ἡροῒδη –ης (ἡ)
Ἡροῒδης –ου (ὁ) 
Ἡροκλείδη –ης (ἡ)
Ἡροκλείδης –ους (ὁ)
Ἡροκράτη –ης (ἡ) 
Ἡροκράτης –ητος (ὁ)
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Ἡροκρίτη –ης (ἡ)
Ἡρόκριτος –ου (ὁ) 
Ἡροµένη –ης (ἡ)
Ἡροµένης –ους (ὁ) –Μακεδών, ἀδελφός 
Ἀρραβαίου, υἱός Ἀερόπου –Συνωµότης 
(ἀπό Λυγκηστίδα) ἐναντίον Φιλίππου Β’, 
ἀδελφός Ἀλεξάνδρου 
Ἡρονίκα –ης (ἡ)
Ἡρόνικος –ου (ὁ)
Ἡροξένα –ης (ἡ) 
Ἡροξένη –ης (ἡ) 
Ἡρόξενος –ου (ὁ) 
Ἡροόδη –ης (ἡ)
Ἡροόδης –ου (ὁ)
Ἡροπείθη –ης (ἡ) 
Ἡροπείθης –εος (ὁ)
Ἡροπύθη –ης (ἡ)
Ἡροπύθης –εος (ὁ) –Ψευδώνυµον Ἀθη-
ναίου ἄρχοντος 
Ἡρόπυθος –ου (ὁ) –Ἀβδηρίτης –Ἐφέσι-
ος –Ἄρχων Ἀθηνῶν –Ἱστορικός συγγρα-
φεύς, Η-9-371Α
Ἡροσάνθη –ης (ἡ)
Ἡροσάνθης –ου (ὁ)
Ἡροσκάµανδρος –ου (ὁ) –Ἕλλην τις 
–Ἀθηναῖος
Ἡροστράτη –ης (ἡ) 
Ἡρόστρατος –ου (ὁ) –Περιβόητος πυρ-
πολητής ναοῦ Ἐφεσσίας Ἀρτέµιδος, ὅτε 
ἡ Ὀλυµπιάς ἐγέννησεν Ἀλέξανδρον 
Μέγαν. Ἐτιµωρήθη µέ θάνατον καί ἀ-
πηγορεύθη ἡ ἀναφορά τοῦ ὀνόµατός 
του, Η-8-580Δ, Η-9-371Α, Η-13-586Δ, Η-
14-222Α 
Ἡρόστρατος –ου (ὁ) –Μεταξύ ἄλλων 
καί ἐφευρέτης συσκευῆς ἀρτηριακῆς πιέ-
σεως 
Ἡροτίµα –ης (ἡ) 
Ἡρότιµος –ου (ὁ)  –Θισβεύς 
Ἥρουσα –σης (ἡ) 
Ἡροσῶν –ντος (ὁ)

Ἡροφάνεια –ης (ἡ)
Ἡροφάνη –ης (ἡ)
Ἡροφάνης –ους (ὁ) –Τροιζήνιος ἱστορι-
κός
Ἡροφάντα –ης (ἡ) 
Ἡροφάντη –ης (ἡ) 
Ἡρόφαντος –ου (ὁ) –Τύραννος Παρίου 
ἐν Ἑλλησπόντω,) –Στρατηγός κατά Σκυ-
θῶν µέ Δαρεῖον –Ἰατρός –Φιλόσοφος Κυ-
νικός 
Ἡροφίλα –ης (ἡ) 
Ἡροφίλειος –ου (ὁ) –Ὁπαδός Ἡροφίλου
Ἡροφίλη καί Σιβυλλα καί Σαµβήδη 
καί Σάβη –ης (ἡ) –(ὠραία ὡς Ἥρα) 
–Δηµοφιλεστέρα Σίβυλλα Ἐρυθραῖα, 
θυγάτηρ Θεοδώρου –Χρησµολόγος 
–Μάντεις δύο –Θυγάτηρ Ἀπόλλωνος 
–Θυγάτηρ Κητοφάγου προµαντεύσασα 
καταστροφήν Τροίας –Μάντισσα Δελ-
φῶν , Η-9-731Δ, 799Α 
Ἡρόφιλος –ου (ὁ) –(ὁ εἰς θεάν Ἥραν 
ἀγαπητός) –Διδάσκαλος Ἀπολλωνίου 
Μυός, ἰατρός –Κυνικός φιλόσοφος –Ἰα-
τρός ἀνατόµος, ἀρχηγός Ἀλεξανδρινῆς 
σχολῆς –Ἰατρός περίφηµος ἀνατόµος 
–Κυνικός φιλόσοφος –Ἰατρός Χαλκηδό-
νιος ἤ Ἀλεξανδρινός. Εὑρετής (ἐφευρέ-
της) πιεσοµέτρου καί ἰδρυτής ἐπιστη-
µονικῆς ἀνατοµίας καί φυσιολογίας 
–Σφραγιδογλύφος, µαθητής Διοσκουρί-
δου –Γυναικολόγος, χειρουργός Η-4-965 
Α καί Δ, Η-7-823Δ, Η-9-372Δ, 548Α, Η-10-
381Δ, Η-8-160Δ, 161Α, Η-18-223Α
Ἡροφύτα –ης (ἡ)
Ἡρόφυτος –ου (ὁ) –Ἕλλην τίς, Η-8-
580Δ
Ἡροφῶν –ντος (ὁ) –(προσωποποίησις 
δυνάµεως θεᾶς Ἥρας) –Γλύπτης Μακε-
δών, Η-9-372Δ 
Ἡροφῶς –ῶτος; (ὁ) 
Ἡροφῶσσα –σσης (ἡ)
Ἡρύα –ης (ἡ)
Ἡρύας –αντος (ὁ) 
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Ἡρύκαλη –ης (ἡ)
Ἡρύκαλος –ου (ὁ) 
Ἥρυκλα –ης (ἡ)
Ἥρυκλος –ου (ὁ)
Ἡρύλα –ης (ἡ)
Ἥρυλλα –ης (ἡ) 
Ἥρυλλος –ου (ὁ) –Ὑποκοριστικόν τοῦ 
Ἡρακλέους 
Ἡρύλος –ου (ὁ)
Ἥρυτη –ης (ἡ)
Ἥρυτος –ου (ὁ)
Ἡρώ καί Ἑρώ –οῦς (ἡ) –Ἱέρεια Ἰδαλίας 
Ἀφροδίτης ἐν Σηστώ. Ἠράσθη Λέανδρον 
ἐξ Ἀβύδου ὅταν τήν ἐπεσκέπτετο κολυµ-
βών. Ὅτε ἐπνίγη, αὕτη τόν ἠκολούθη-
σεν
Ἡρώ καί Ἑρώ –οῦς (ἡ) –(προσωποποί-
ησις θεᾶς Ἥρας) –Χία δροµεύς ἐρω-
µένη Λεάνδρου. Ἱέρεια Ἀρτέµιδος ἥν 
ἠγάπησεν Λέανδρος. Διαπλέων τόν Ἑλ-
λήσποντον (πρός συνάντησιν) ἐπνίγει 
εἰς τρικυµίαν. Ἀνακαλύψασα ἡ Ἡρώ τόν 
ἠκολούθησεν. Τά καθ΄Ἡρώ καί Λέαν-
δρον ἔγραψεν ὁ ποιητής Μουσαῖος –Δα-
ναῒς σύζυγος Αἰγυπτιάδου Ἀνδροµάχου, 
Η-7-137Δ, Η-9-372Δ, Η-12-159Δ
Ἡρωγένη –ης (ἡ)
Ἡρωγένης –ους (ὁ)
Ἡρώδα –δης (ἡ)
Ἡρώδας –αο καί Συρακούσιος –ίου 
(ὁ) 
Ἡρώδας καί Ἡρώνδας –αο (ὁ) –Κῶος 
Μιµογράφος
Ἡρώδη –ης (ἡ)
Ἡρώδης –ου (ὁ) –(γενναῖος, ἡρωϊκός 
βλαστός –ἀπό τόν Ἤρωα) –Ὁ Μέγας 
ἧτο ἀδελφός Φασαήλου ἀποθανών τό 
4 ἤ 6 π.Χ.(!) –Βασιλεύς Ἰουδαίων –Δύο 
Ἕλληνες ρήτορες –Σοφιστής –Σύζυγος 
Ἀννίας Ρήγιλλας, ὁ γνωστός Ἀττικός 
–Βασιλεύς Γαλιλαίας, Η-7-543Δ, Η-9-373 
Δ, Η-17-133Α 

Ἡρώδης –ου (ὁ) –Ἀττικός σοφιστής καί 
ρήτωρ, Ἀθηναῖος πολιτικός –Ἀρχιτέ-
κτων µέ διδάσκαλον Ἀντίοχον
Ἡρωδιανή –ῆς (ἡ) 
Ἡρωδιανός –οῦ (ὁ) –Ρωµαῖος ἱστορι-
κός –Γραµµατικός –Ὁ Αἴλιος υἱός Ἀπολ-
λωνίου γραµµατικοῦ Ἀλεξανδρέως–Σύ-
ριος, Η-9-376Α, Η-18-898Α 
Ἡρωδιάς –αδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀριστο-
βούλου, ἐγγονή Ἡρώδου Μεγάλου
Ἡρώδιος –ίου (ὁ) 
Ἡρωδίουσα –σης (ἡ)
Ἡρωδίων –νος (ὁ) –Πρός Ρωµαίους ΙΣΤ, 
11 –Χριστιανικόν ὄνοµα –Ἅγιος
Ἡρώι; (ἡ) 
Ἡρωῒδα –ης (ἡ)
Ἠρωῒδα –ης  (ἡ)
Ἡρωϊδαίτη –ης (ἡ)
Ἡρωϊδαίτης –ου (ὁ)
Ἠρωϊδας –αο (ὁ)
Ἡρωΐδας –αο (ὁ) 
Ἡρωῒδη –ης (ἡ)
Ἡρωΐδης –ου (ὁ) 
Ἡρώϊδης –ου (ὁ) 
Ἡρωῒνη –ης (ἡ) –Ἀναφέρει Ἐπιγένης
Ἡρωΐς –ίδος (ἡ) 
Ἡρωΐσκος –ου (ὁ)
Ἥρων –νος (ὁ) –(ἰσχυρός ὡς ἡ Ἥρα) –Ἀ-
λεξανδρινός µαθηµατικός –Αἰγύπτιος –
Ἕτερος µαθηµατικός –(ἐπί Πτολεµαῖου 
Φιλαδέλφου) –Φυσικός καί µηχανικός 
γεωµέτρης, Ἀλεξανδρινός, µαθητής Κτη-
σιβίου, ἐφευρέτης ὑδραυλικῶνµηχανῶν 
–Διδάσκαλος ρητορικῆς –Φιλόσοφος–Ἱ-
στορικός –Γραµµατικός –Ὀφθαλµίατρος 
–Ἀλεξανδρινός (ὑδατικός) λατόµος, Η-
7-789Α, Η-8-588Δ, Η-9-377Α, 383Α, Η-16-
690Α      
Ἡρῶναξ καί Ἡρώναξ –κτος (ὁ) –Ἕλλην 
τις –Υἱός Καλλιφάνεος, Μυτιληναῖος
Ἡρωνᾶς –ᾶ (ὁ)
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Ἡρώνασσα –σσης (ἡ) 
Ἡρώνδα –δης (ἡ)
Ἡρώνδας καί Ἡρώδας –ου (ὁ) –(ἡρωϊ-
κός) –Κῶος µιµογράφος ἤ Συρακούσιος, 
Η-9-754Δ, 980Δ, Η-13-634Α, Η-15-474Δ, Η 
-17-4 59Α
Ἠρώνη –ης (ἡ) –Η-14-291Α 
Ἡρωνίκη –ης (ἡ)
Ἡρώνικος –ου (ὁ)
Ἡρωνύµη –ης (ἡ) 
Ἡρώνυµος –ου (ὁ)
Ἥρως –ωος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ 
–Ἐπίθετον τιµητικόν
Ἥρως –ωος καί Τόξαρις καί Καλαµί-
της (ὁ) –Ἰατρός, Η-9-334Δ, Η-17-716Δ
Ἡρῶσσα –ης (ἡ)
Ἡρωφίλη καί Ἡροφίλη –ης (ἡ)
Ἡρώφιλος –ου (ὁ)
Ἡσαΐας –ίου (ὁ) –(ὁ ἐκ θεοῦ Σωτήρ –Ὁ 
κύριος εἶναι ἡ σωτηρία) –Πατριάρχης –
Προφήτης –Χριστιανός –Ἰουδαῖος –Υἱός 
προφήτου Ἁµώς 
Ἡσάνδρα –ης (ἡ) 
Ἥσανδρος –ου (ὁ)
Ἡσία –ης (ἡ)
Ἡσιάναξ –κτος (ὁ) –Ἱστορικός συγγρα-
φεύς
Ἡσιάνασσα –σσης (ἡ)
Ἡσίας –ίου (ὁ)
Ἡσίδωρος καί Εἰσίδωρος καί Ἰσίδω-
ρος –ου (ὁ) 
Ἡσικλείτη –ης (ἡ) 
Ἡσίκλειτος –ου (ὁ)
Ἡσίοδος καί Αἰσίοδος καί Ἰσίοδος καί 
Εἰσίοδος –ου (Βοιωτικός τύπος) (ὁ) –(ὁ 
ὀδηγών εἰς αἴσιον καί εὐτυχή βίον) –(ὁ 
ψάλτης, ὁ ποιητής) –Πηγή παροιµιῶν –
Ἀρχαιότατος σοφός, συγγραφεύς ἐπικός 
καί διδακτικός ποιητής, καταγόµενος ἐκ 
Κύµης Αἰολικῆς, γεννηθείς εἰς Ἄσκρα, 
πλησίον Ἑλικῶνος µέ ἐπώνυµον Ἀσ-

κραῖος υἱός Πυκιµήδης καί Δίου, (κατ΄ 
ἄλλους υἱός Δίου καί Λυκιµήδης) ἀδελ-
φός Πέρσου –Δοῦλος –Θεολόγος –Συγ-
γραφεύς –Σοφιστής (κατά Πρωταγόραν) 
καί διδάξας Γεωργικήν τέχνην –Συστη-
µατοποίησε θρησκείαν Ἑλλήνων µέ τό 
ἕπος “Θεογονία” καί δίδαξε καλλιέρ-
γειαν γῆς µέ τό ἔργο: Ἔργα καί Ἡµέραι, 
µέ τρίτον ἔργον “Ἀσπίς Ἡρακλέους” 
–Υἱός Πυκιµήδης καί Δίου, υἱοῦ Ἀπέλλι-
δος Μελανώπου, φονευθείς ἐκ λάθους 
ὑπό Ἀντίφου καί Κτιµένου, υἱῶν Ἀµφι-
φάνους (ἤ Ἀµφιφάνη καί Γανύκτορος 
υἱῶν Φηγέως) διότι τόν ἐθεώρουν διαφ-
θορέα τῆς ἀδελφῆς των, Κτηµένης 
–Προάγγελος ἀρχαῖας Ἑλληνικῆς φιλο-
σοφίας. Πρῶτος θεολογήσας (Ἀριστοτέ-
λης). Ἔζησε (ἔτη 67) τό 936/5 κατά Πάρι-
ον Χρονικόν, ἰσάξιος Ὁµήρου ποιητοῦ, 
Η-9-387Α, 388Α καί Δ, Η-15-543Α 
Ἡσιονεύς –έως (ὁ)
Ἡσιόνη –νης (ἡ) –(τερπνή καί εὐχάρι-
στος) –Τήν ἐλευθέρωσε ὁ Ἡρακλῆς καί 
τήν ἔλαβε ὡς γέρας ὁ Τελαµών. Μέ τήν 
καλύπτρα της ἐξαγόρασε τήν ἐλευθερία 
τοῦ ἀδελφοῦ της Ποδάρκους (µετέπει-
τα Πριάµου) –Θυγάτηρ Λαοµέδοντος 
καί Λευκίππης –Θυγάτηρ Τρωός Λαο-
µέδοντος, δεδεµένη διά βοράν θαλασ-
σίου τέρατος τήν ἔσωσε Ἡρακλῆς –Θυ-
γάτηρ Δαναοῦ –Μήτηρ Ὀρχοµενοῦ ἐκ 
Διός –Θυγάτηρ Ὠκεανοῦ, σύζυγος Προ-
µηθέως –Σύζυγος Ναυπλίου, µήτηρ Πα-
λαµήδου, Η-9-341Δ, 398Α, Η-11-723Α, Η-
12-93Α, Η-17-614Α
Ἡσιόνη –ης (ἡ) –Πρώτη ἀφορµή Τρωϊ-
κοῦ Πολέµου –1. Θυγάτηρ Λαοµέδοντος 
ἐλευθερώσασα ἀδελφόν Ποδάρκην (µε-
τέποιτα Πρίαµον) δίδουσα καλύπτραν 
της. Σύζυγος Τελαµῶνος –2. Θυγάτηρ 
Δαναοῦ πού µέ Δία γεννᾶ Ὀρχοµενόν 
γενάρχην Μινυῶν –3. Θυγάτηρ Ὠκεανοῦ 
καί Τηθύος ἐρωµένη Προµηθέως µήτηρ 
Δευκαλίωνος –4. Σύζυγος Ἄτλαντος µή-
τηρ Ἡλέκτρας –5. Ἐρωµένη Ναυπλίου 
(θαλασσίου θεοῦ) υἱοῦ Ποσειδῶνος καί 
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Ἀµµυµώνης, θυγατρός Δαναοῦ. Κατά Ἀ-
πολλόδωρον ἦτο µήτηρ Οἴακος, Παλα-
µήδους, Ναυσιµέδοντος
Ἡσιόνης –ητος (ὁ)
Ἡσιόχη –ης (ἡ) 
Ἡσίοχος –ου (ὁ) 
Ἥσις –ιδος; (ἡ)
Ἤσοκος –ου (ὁ & ἡ) 
Ἤσυδρος –ου (ὁ)  –Ποταµός
Ἡσυχία –ης (ἡ) –Θεά,προσωποποίησις 
τῆς ἡσυχίας –Θεσπιάς πού µέ Ἡρακλήν 
γεννᾶ Οἰστρέβλην –Ὄνοµα ἄλλων –Ἱέ-
ρεια εἰς Κλαζοµενάς
Ἡσυχία –ης (ἡ) –Θεά προσωποποίησις 
ἡσυχίας µέ ἐπίθετα: Θυγάτηρ, Μεγαλά-
νωρ, Μεγιστόπολις, Φιλόπολις, Φιλό-
φρων 
Ἡσυχίδα –δης (ἡ)
Ἡσυχίδας –αιο (ὁ) –Ἐκ τοῦ Ἥρωος ἤ 
Ἡσύχου
Ἡσυχίδη –ης (ἡ)
Ἡσυχίδης –ου (ὁ)
Ἡσύχιον –ου (ἡ)
Ἡσύχιος –ίου (ὁ) –(γαλήνιος) –Λεξικο-
γράφος, ὀνοµατολόγος, ἱστοριογράφος 
καί χριστιανός –Ἅγιος –Ἀλεξανδρεύς 
γραµµατικός Ἰλλούστριος, Η-9-328Α, Η-
12-166Δ, Η-17-138Α 
Ἡσύχις –ιος (ὁ)
Ἥσυχος –ου (ὁ & ἡ) –Ἀθηναῖος Ἥρως, 
ἐξ ὥν Ἡσυχίδας –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος 
–Ἐπίθετον Σελήνης, Η-9-401Δ
Ἠσχίνα –ης (ἡ)
Ἠσχίνας –αο (ὁ)
Ἠσχίνης –ου (ὁ)
Ἤσχουλος καί Ἠσχούλος –ου (ὁ) –Μα-
κεδονικόν 
Ἠσχρίουσα –σης (ἡ)
Ἠσχρίων –νος (ὁ)
Ἠσχριώνδα –δης (ἡ)
Ἠσχριώνδας –αο (ὁ) –Υἱός Θεοµνάστιος

Ἠσχρώνδα –δης (ἡ)
Ἠσχρώνδας –αο (ὁ) –Μέ πατρωνυµικόν 
Θεοµνάστιος
Ἠσχύλος –ου (ὁ) 
Ἠσώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐρυφαέσσης
Ἡτάσιππη –ης (ἡ)
Ἡτάσιππος καί Ἑράσιππος –ου (ὁ) 
–Υἱός Ἡρακλέους –Ποιητής –Ἄλλος, Η-
12-652Α
Ἡτιάς –αδος (ἡ) –Θυγάτηρ Αἰνείου, Η-
9-401Δ
Ἦτις –ιδος; (ἡ) –Δήµος Λακωνικῆς 
Ἦτις καί Ἆτις –ιδος (ὁ)
Ἠτιωνίδα –δης (ἡ)
Ἠτιωνίδας –αο (ὁ)
Ἠτιωνίδη –ης (ἡ)
Ἠτιωνίδης –ου (ὁ) 
Ἠυγενής (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Θέµιδος
Ἠϋθέµε(θ)λος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Γῆς
Ἠύκερως –ωτος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Πα-
νός –Ἐπίθετον Σελήνης
Ἠύκοµοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν 
–Ἐπίθετον Χαρίτων
Ἠῢκοµος –οιο –οι (ἡ –αἱ) –Ἐπίθετον Ἀ-
θηνᾶς –Ἐπίθετον Ἁρπυιῶν –Ἐπίθετον 
Δήµητρος –Ἐπίθετον Ἥρας –Ἐπίθετον 
Θέτιδος –Ἐπίθετον Καλυψοῦς –Ἐπίθε-
τον Λητοῦς –Ἐπίθετον Ρέας –Ἐπίθετον 
Σελήνης 
Ηὐς –ύος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐ-
πίθετον Διονύσου
Ἡφαιστᾶ –ῆς (ἡ)
Ἡφαιστᾶς –ᾶδος (ὁ) 
Ἡφαίστεια –ης (ἡ)
Ἡφαίστειος –ου (ὁ) 
Ἡφαίστη –ης (ἡ)
Ἡφαιστή –ῆς (ἡ)
Ἡφαιστηϊάδη –ης (ἡ)
Ἡφαιστηϊάδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἡφαίστου 
–Ἐπίθετον Εὐρυµέδοντος
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Ἡφαίστης –ου (ὁ) –Ψηφιδογράφος –Ὁ 
πρῶτος τεχνίτης ψηφιδωτῶν ἀναµειγνύ-
ων δύο χρώµατα δηµιουργώντας σκιάσεις 
Ἡφαιστῆς –οῦ (ὁ) 
Ἡφαιστία –ης (ἡ) 
Ἡφαιστιάδη –ης (ἡ)
Ἡφαιστιάδης –ου (ὁ)
Ἡφαιστίνη –ης  (ἡ) –Μέ σύζυγον Αἴγυ-
πτον γεννᾶ ἕξ υἱούς. Ἀπόγονος Ἰοῦς, Η-
5-773Α
Ἡφαιστῖνος –ου (ὁ)
Ἡφαίστιος –ίου (ὁ) –Μηνός ὄνοµα
Ἡφαιστίουσα –σης (ἡ)
Ἡφαιστίχη –ης (ἡ)
Ἡφαίστιχος –ου (ὁ)
Ἡφαιστίων –νος (ὁ) –(πύρινος, φλογε-
ρός) –Γραµµατικός –Περίφηµος στρατη-
γός –Φίλος Μεγ. Ἀλεξάνδρου (ὁ καί 
Ἀλεξανδρόφιλος ἀποκλιθείς), σύζυγος 
Δρυπέτιδος, ἀδελφῆς Βαρσίνης συζύγου 
Μεγ. Ἀλεξάνδρου –Πατήρ τοῦ Ἀναξιθέ-
µιδος ἐξ Ἀθηνῶν –Γλύπτης Ἀθηναῖος 
–Συγγραφεύς –Μετρικός, Η-7-225Δ, 537 
Α, 868Α, Η-9-40 7Δ
Ἡφαιστόβουλος –ου (ὁ)
Ἡφαιστοδήµη –ης (ἡ)
Ἡφαιστόδηµος –ου (ὁ) –Πατήρ Εὐθυ-
γένους
Ἡφαιστοδίκη –ης (ἡ)
Ἡφαιστόδικος –ου (ὁ)
Ἡφαιστοδότα –ης (ἡ)
Ἡφαιστόδοτος –ου (ὁ)
Ἡφαιστοδώρα –ης (ἡ)
Ἡφαιστόδωρος καί Ἀφηστόδωρος –
ου (ὁ) –Ἀθηναῖος –Θηβαῖος –Υἱός Ἡφαι-
στοδώρου Ἀθηναῖος –Πατήρ Πλαθάνης
Ἡφαιστόκλεια –ης (ἡ)
Ἡφαιστοκλῆς –εους (ὁ)
Ἡφαιστοκράτη –ης (ἡ)
Ἡφαιστοκράτης –ου (ὁ) 
Ἡφαιστονίκη –ης (ἡ)

Ἡφαιστονίκης –ου (ὁ)
Ἡφαιστοπόλεια –ης (ἡ)
Ἡφαιστόπολις –ιος (ὁ) –Σάµιος πατήρ 
Ἰάδµονος
Ἥφαιστος καί Ἅφαιστος –ου (δωρικά) 
(ὁ) –(ὁ ἀνάπτων το πῦρ τῶν ἡφαιστείων) 
–Θεός πυρός –Υἱός Διός καί Ἥρας –Τε-
χνολόγος –Ἑτεροθαλής ἀδελφός Διονύ-
σου –Θεός φωτιᾶς καί τεχνῶν χωλός 
ἐκ γενετῆς –Ἔργα του: ὅπλα Ἀχιλλέως, 
θρόνοι θεῶν, σκῆπτρο καί Αἰγίδα Διός, 
χρυσό φτερωτό κρεββάτι τοῦ Ἥλιου. Κα-
τά Ἡσίοδον, ἡ Ἥρα τόν γέννησε µόνη 
(ἀµώµως) δυσειδήν. Ἐγεννήθη δηλαδή 
µετά ἄσπορον σύλληψιν ἐκ τῆς µητρός 
Ἥρης. Ἐκ τῆς κεφαλῆς του, ὁ Ζεύς ἐξέ-
βαλεν τήν Ἀθηνάν καί τόν ἔῥῥιψεν τοῦ 
Ὀλύµπου. Ἐρυνόµη καί Θέτις ἐκράτη-
σαν ἐννέα ἕτη εἰς σπήλαιον. Τόν ἔῥῥι-
ψεν δευτέραν φορά ἐξ Οὐρανοῦ κα-
ταστάντα Χωλόν. Πρώτη σύζυγος ἡ 
Ἀγλαΐα τῶν Χαρίτων. Δευτέρα ἡ Ἀφρο-
δίτη –Κυρίαρχη θεότης τῶν Καβείρων, 
συγχεοµένη τόν θεό Κνήφ Αἰγυπτίων, 
Η-7-1149, ΔΟ.Ι.Ξ.167, Α571, Ε23, Ο214, 
Σ369, Θ284, ψ160, 875
Ἥφαιστος –ου  (ὁ) –Κρῆνες εἰς παλάτι 
Αἰήτου µέ θερµό καί ψυχρόν ὕδωρ ἀνα-
λόγως τῆς Πούλιας (ἀνατολῆς καί δύ-
σεως)
Ἡφαιστοῦς –οῦ; (ὁ)
Ἡφηστίχη –ης (ἡ)
Ἡφήστιχος –ου (ὁ)
Ἠχέτης –του (ὁ) –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ µέ 
συνώνυµον: Γείτων
Ἠχήεις –εντος (ὁ) –Ἐπίθετον Βορῆος
Ἠχήεσσα –ης (ἡ) –Συνώνυµον: Ἑταίρη- 
Ἐπίθετον Ἀµφιτρίτης
Ἤχµουσα –σης (ἡ)
Ἤχµων –νος (ὁ) 
Ἦχος –ου (ὁ)
Ἠχώ καί Ἀχώ καί Πειθώ –οῦς καί Ἡ-
δυεπής καί Σοφίς καί Θελξίφρων –
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ονος  (ἡ) –(ἀνταποκρινοµένη εἰς φωνήν) 
–Νύµφη δυσειδής καί ἐκ τούτου κρυπτο-
µένη –Ὀρεστιάς –Ἐρωµένη τοῦ Πανός 
–Προσωποποίσις φαινοµένου τοῦ Ἀντι-
λάλου –Ἐρωτεύθηκε Νάρκισσον (υἱόν 
Κηφισοῦ) χωρίς ἀνταπόκρισην. Καταφυ-
γοῦσα δέ σέ βάθη πηγαδιῶν λιώνει ἀπό 
λύπη καί ὀργή αἰσθηµάτων –Ἡλιακόν 
ἅρµα Ἀπόλλωνος –Βερεκυντίς ὡς καί 
ἡ Πλουτώ, Η-7-1156Δ, Η-9-420Α, 600Δ, 
1090Α, Η-14-270Δ, Η-15-653Α 
Ἠώ καί Λάµπος –ου (ἡ ;) –Δι΄ἦν ἐγράφη 
Ὀρφικός Ὕµνος
Ἠώνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Θεσπίου (Θε-
σπιάς) πού µέ Ἡρακλήν γεννᾶ Ἀµήστρι-
ον ἤ Ἀµέστριον
Ἠώ(ς) –(οῦς) καί Αὔως καί Ἄας καί Ἔως 
καί Παλλαντίς καί Λάµπος καί (Ἠσώ;) 
καί Ἠριγένεια καί Φαεσίµβροτος καί 
Ροδοδάκτυλος καί Ροδόπηχυς καί Ρο-
δόσφυρος καί Ροδοστεφής καί Κροκό-

πεπλος καί Ἡµέρα –ας (ἡ) –(ὠς φέρου-
σα φῶς, ἡµέρα) –(Αὐγή ἤ γλυκοχάραµα) 
–Θεότης (ἀπό θεϊκή γενιᾶ Τιτάνων πρω-
ϊνοῦ φωτός προσωποποίησις ὡραιοτάτη 
–Θυγάτηρ Ὑπερίωνος καί Θείας ἤ Εὐρυ-
φαέσσης –Ἀδελφή Σελήνης καί Ἡλίου 
–Μέ Τιθωνόν γεννᾶ Μέµνονα καί Ἠµα-
θίωνα –Μέ Ἀστραίον γεννᾶ Ζέφυρον 
βορρά καί Νότον, Ἕσπερον καί ἀστέρας. 
Εἶχεν ἐραστήν τόν Τιθωνόν ὅν ἀπήγαγεν, 
καθιστῶντα ἀθάνατον, οὐχί ὅµως µέ αἰ-
ωνίαν νεότητα. Ἐπειδή ἐκοιµήθη καί µέ 
τόν Ἄρη, ἡ Ἀφροδίτη τήν ἐτιµώρησεν νά 
ψάχνη συνεχῶς γιά ἐρωµένους. Ἡ Νέα 
Ἠας ἤ Νίκαια ἤ Φαεσφόρος ἤ Σελήνη 
= Νύµφη πού µέ Διόνυσον γεννᾶ Σάτυ-
ρον ἤ Τελετήν –Διά ὡραιότητάν του µε-
τέφερεν Κλεῖτον εἰς Ὄλυµπον, Η-7-1158 
Δ, Η-10-660Δ, Η-15-373Α, Η-17-883Α, Η-
18-109Δ
Ἠῶος –ου (ὁ) –(πρωϊνός) –Ἐπίθετον Ὠ-
κεανοῦ
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Θ

Θαγάστη –ης (ἡ) –Νουµηδία
Θαγάστης –ου (ὁ)
Θαδδαῖα –ης (ἡ)
Θαδδαῖος –ου (ὁ) –(δυνατός ὑµνητής        
τοῦ Θεοῦ) –Xριστιανικόν ὄνοµα –Εἶς  τῶν 
Ἀποστόλων
Θαεθάρρη –ης (ἡ)
Θαεθάρρης –ητος; (ὁ)
Θαεισαρέτα –ης (ἡ)
Θαεισάρετος –ου (ὁ) 
Θαεισύλα –ης (ἡ) 
Θαείσυλλα –ης (ἡ) 
Θαείσυλλος –ου (ὁ)
Θαεισύλος –ου (ὁ)
Θάη –ης (ἡ)
Θαηΐς –ιδος; (ἡ)
Θάηις –ιος (ὁ)
Θάης –ου (ὁ) 
Θαησάνδρα –ης (ἡ)
Θαήσανδρος –ου (ὁ) 
Θάησις –ιος (ὁ)
Θαητή –ῆς (ἡ)
Θαητός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑωσφόρου
Θάθη –ης (ἡ)
Θάθοις –οιος; (ὁ)
Θάθος –ου (ὁ)                   
Θαθουήλ; (ὁ) –Ἑβραϊκόν καί χριστιανι-
κόν –Ἅγιος 
Θαθυγνώµουσα –σης (ἡ) 
Θαθυγνώµων –νος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀλή-
θειας
Θαί; (ἡ) 
Θαῖα –ης (ἡ)
Θαϊανή –ῆς (ἡ)
Θαϊανός –οῦ (ὁ) 

Θαιήτα –ης (ἡ)
Θαιήτας –αντος; (ὁ)
Θαῖος –ου (ὁ) 
Θαΐς –ὁ καί Φιλόχαρις (ὁ) –Πλαστόν 
Φιλοχάριος
Θαΐς –ιδος  (ἡ) –(θαυµαστή) – Σύζυγος 
µηχανικοῦ Κτησιβίου –Ἑταίρα (Ἀθηναία 
γεννηθεῖσα εἰς Ἀλεξάνδρειαν) τοῦ Με-
νάνδρου, ὡς καί ἡ Φάνιον –Ἐσπούδασε 
δέ Πάµφιλον –Χριστιανή ὁσία, καθολική 
–Ὡραιοτάτη φίλη Μεγάλου Ἀλεξάνδρου 
ἀκολουθήσασα εἰς Ἀσίαν καί ὑποδείξα-
σα καταστροφήν Περσικῶν Παλατιῶν 
(αἰτία ἐµπρησµοῦ ἀνακτόρων Περσεπό-
λεως) –Μέ Πτολεµαῖον γεννᾶ Λάγον, 
Η-8-362-Δ, 449-Δ, Η-9-429-Α, Η-12-22Α, 
Η-13-244-Α
Θαϊσύλα –ης (ἡ)
Θαϊσύλος –ου (ὁ)
Θακήα –ης (ἡ)
Θάκηος –ήου (ὁ) –Πατήρ Σίµωνος
Θακῶν –οῦντος  (ὁ)  –Ἐπίθετον Διός
Θακῶσσα –ης (ἡ)
Θαλαλαῖα –ης (ἡ)
Θαλάλαιος καί Θαλλέλαιος –ου (ὁ) 
–Χριστιανικόν –Ὅσιος –Ἑβραῖος (27 Φε-
βρουαρίου) 
Θαλάµη –ης (ἡ)
Θαλαµηιάδη –ης (ἡ)
Θαλαµηιάδης –ου (ὁ) –Κωµικόν πα-
τρωνυµικόν τοῦ θύννου (ἰχθύος)
Θαλαµηπόλος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον 
Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Ἥρας µέ συνώνυ-
µον: Μήτηρ –Ἐπίθετον Νηρέως –Ἐπίθε-
τον Νίκης –Ἐπίθετον Πειθοῦς –Ἐπίθετον 
Ὕπνου –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Θάλαµος –ου (ὁ)
Θαλάρχη –ης (ἡ)
Θαλαρχίς –ιδος (ἡ) –Γυναικός ὄνοµα 
Θάλαρχος –ου (ὁ)
Θάλασσα –ης (ἡ) –Τηθύς, κατά τινας –
Ἑταίρα –Θυγάτηρ Αἰθέρος καί Ἡµέρας, 
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ἀδελφή Γῆς καί Οὐρανοῦ, συγχεοµένη 
µέ γυνή Ὠκεανοῦ. Ἐλέγετο καί Πέλαγος 
–Προσωποποίησις Θαλάσσης µέ ἐπίθε-
τον: Μάτηρ –Ἐπίθετον Θέτιδος–Ἐπίθε-
τον Πανός µέ συνώνυµον: Οὐρανός, Η-9 
-455-Α
Θαλασσαίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδί-
της –Ἐπίθετον Θέτιδος
Θαλασσαῖος –ου (ὁ)
Θαλασσία –ης  (ἡ) –Ἐπίθετον Θέτιδος 
–Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Θαλασσίγονος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης
Θαλασσίδη –ης (ἡ)
Θαλασσίδης –ου (ὁ)
Θαλασσινή –ῆς (ἡ) –Νέον
Θαλασσινός –οῦ (ὁ) –Νέον
Θαλάσσιος –ίου (ὁ) –Χριστιαν. ὄνοµα 
–Ἔπαρχος –Σύζυγος Ἱερείας Θεοδώρας 
–Ὅσιος (22 Φεβρ.) –Ἐπίθετον Νηρέως µέ 
συνώνυµον: Τόπαρχος –Ἐπίθετον Ποσει-
δῶνος –Ἐπίθετον Πρωτέως –Ὕπαρχος 
Πραιτωρίου –Συγκλητικός –Προσωνύµι-
ον Διός
Θαλασσίουσα –σης (ἡ)
Θαλασσίς –ιδος (ἡ) –Γυναικείον ὄνοµα 
Θαλασσίων –νος (ὁ)
Θαλασσοµέδουσα –ης (ἡ) –(ἡ Ἰνώ) 
–Σύνθετον
Θαλασσοµέδων –ντος (ὁ) –(ἄρχων θα-
λάσσης) –Σύνθετον –Ἐπίθετον Ποσει-
δῶνος µέ συνώνυµον: Ἐνοίχθων. 
Θαλασσόµοθος –ου (ὁ) –(µοχθών εἰς 
θαλασσαν) –Ἐπίθετον Διονύσου 
Θαλασσόπαις –αιδος (ὁ) –Ἐπίθετον Τρί-
τωνος
Θαλασσοπόρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου
Θάλαττα –ης (ἡ) –Ἑταίρα ὡραία καί πι-
στή φίλη Διοκλέους 
Θαλέα –ης (ἡ)
Θαλέας –ου (ὁ)

Θάλεια καί Θάλια –ης  (ἡ) –(Δροσερή 
–Ὡραῖα –Θάλπουσα) –Νηρηΐς –Μοῦσα 
θυγάτηρ Διός καί Μνηµοσύνης, ἔφορος 
Κωµωδίας καί Βακχικῆς ποιήσεως. Μέ 
Ἀπόλλωνα γεννᾶ Κορύβαντες –Μία τῶν 
Χαρίτων –Προσωποποίησις θελγήτρων 
ὀµορφιᾶς, ἡδονῆς –Θυγάτηρ Ἡλίου καί 
Αἴγλης ἤ Διός καί Εὐρυνόµης ἤ Μνηµο-
σύνης –Κωµωδείας ἐπίθετον ὀµορφιάς 
–Ὁ Καλλατιανός ρήτωρ, Ο, Ι, Σ-39 
Θάλεια ἤ Θαλία ἤ Θεµιστώ –οῦς (ἡ) 
–Νηρηῒς –Μία τῶν Χαρίτων –Μία τῶν 
Μουσῶν πού µέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Κορύ-
βαντες
Θαλέλλαια –ης (ἡ)
Θαλέλαιος καί Θαλλέλαιος καί Θα 
–λήλιος καί Θαλελαῖος –ου (ὁ) –Η-9-
464-Δ 
Θαλερά –ᾶς (ἡ) = Ἐπίθετον Ἥβης
Θαλεραί –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων 
–Ἐπίθετον Μουσῶν
Θαλερή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
–Ἐπίθετον Ἑστίας –Ἐπίθετον Ἥρας –Ἐ-
πίθετον Μούσης µέ συνώνυµον:Νειλαίη 
–Ἐπίθετον Περσεφόνης µέ συνώνυµον: 
Κόρη
Θάλερός –ου (ὁ) –Μέ συνώνυµον: Θηρο-
φόνος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
Θαλερῶπις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς  
Θαλέρωπος –ου (ὁ)
Θαλέστρα –ης (ἡ)
Θαλεστρίς –ιδος (ἡ) –Νέα πού µέ Θη-
σέα ταξίδεψεν εἰς Κρήτην
Θάλεστρος –ου (ὁ)
Θαλέτα –ης (ἡ)                        
Θαλέτας –ου (ὁ) –Γορτύνιος –Λυρικός 
–Μουσικός χορικός. 
Θαλέτας καί Θαλίτας –ου (ὁ) 
Θαλῆ –ῆς (ἡ)
Θαλῆς –οῦ καί –εω καί –ητος (ὁ) 
= Θαλήτας –(τρυφερός καί ὡραῖος βλα-
στός) –Φιλόσοφος Μιλήσιος –Εἶς τῶν 7 
σοφῶν –Εἶς τῶν Ε’ –Μαθηµατικός, εὐ-  
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γνώµων εἰς τούς θεούς διότι ἦτο Ἕλλην, 
ἀνήρ καί ἄνθρωπος (Προτροπή τοῦ Κο-
ραή: Ἐγγράµµατος, ἐλεύθερος, ἄνθρω-
πος) –Μεταξύ τῶν ἐπιτευγµάτων ἀνα-
φέρεται ἡ µέτρησις τῶν Αἰγυπτιακῶν 
Πυραµίδων διά τοῦ Σκιοθηρικοῦ Γνώ-
µωνος –Υἱός Ἐξαµίου καί Κλεοβούλης 
ἤ Ἐξάµυος καί Κλεοβουλίνης –Ζωγρά-
φος, Η-7-555Α, Η-9-464-Α, Η-17-143-Δ
Θάλης –ητος (ὁ) –Πρῶτος φιλόσοφος, 
υἱός Κλεοβουλίνης, ἔγγονος Κλεοβού-
λου –Κρής ἐκ Γόρτυνος, ποιητής, µά-
ντις, µουσικός 
Θάλης –ητις; (ἡ) –Η-7-1237-Α, Η-9-467-
Δ, Η-12-635-Α 
Θαλήσεια –ης (ἡ) 
Θαλήσειος –είου (ὁ) 
Θαλησιγένη –ης (ἡ) 
Θαλησιγένης –ου (ὁ) 
Θαλησιδότη –ης (ἡ)
Θαλησίδοτος –ου (ὁ)
Θαλησίθεµις –ιδος (ὁ & ἡ)
Θαλησίκλεια –ης (ἡ) 
Θαλησικλῆς –έους (ὁ) –Πατήρ Πανίτα 
Θαλήστρια καί Θαληστρίς –ίδος (ἡ) 
–Βασίλισσα Ἀµαζώνων, Η-9-467Δ
Θαληστρίς καί Θαλήστρια –ης (ἡ) –Βα-
σίλισσα Ἀµαζώνων ἐπί Μ. Ἀλεξάνδρου. 
Τόν ἐπλησίασεν µέ τριακοσίας αἰτοῦσα 
τέκνα. Τάς ἀπέστειλεν µέ δῶρα, Η-9-46 
7Δ. 
Θαλήστριος –ίου (ὁ)
Θάλήτα –ης (ἡ)
Θαλήτας καί Θαλῆς –ου (ὁ) –(Θαλερός) 
–Κνώσιος Ραψωδός –Ὁ Κρής Ἐλύριος 
Λυρικός ποιητής —Γορτύνιος µελοποιός, 
Μουσικοδιδάσκαλος, ἀοιδός, Η-7-529-Δ, 
!017-Α, 1041-Α, Η-14-693-Δ, Η-15-308-Α,3 
28-Δ,
Θάλια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἡφαίστου ἐ-
ρωµένη Διός ζητήσασα κατά ἐγκυµοσύ-
νην βοήθειαν Γαίας, ἥτις ἔκρυψεν ἐντός 
Γῆς. Μέ το πλήρωµα χρόνου ἐξῆλθον Γῆς 

οἱ δύο Πάλικοι (υἱοί Διός λατρευόµενοι 
ἐν Παλικῆ) –Θεοποιηθέντες 
Θαλία –ης καί Θάλεια (ἡ) –Μία τῶν 
Χαρίτων –Μία Νηρηΐς –Μέ ἐπίθετα: Ἐ-
ρασίµολπος καί Ἐρατεινή, Η-7-1148-Α, 
Η-9-464-Δ 
Θαλιάνθη –ης (ἡ) 
Θαλιάνθης –εος (ὁ)
Θαλιανθίς –ίδος (ὁ & ἡ)
Θαλιάρχη καί Θαλλιάρχη –ης (ἡ) 
Θαλιαρχίδα –ης (ἡ)
Θαλιαρχίδας –αο (ὁ) 
Θαλιαρχίς –ιδος (ἡ)
Θαλίαρχος καί Θαλλίαρχος –ου (ὁ) 
–Ζωγράφος –Ἀγγειογράφος –Ὁλυµπιο-
νίκης πυγµή –Ἠλείος Ὁλυµπιονίκης 
πυγµή παίδων
Θαλιδάµεια –ης (ἡ)
Θαλίδαµος –ου (ὁ)
Θαλιή –ῆς καί Ἐρόεσσα καί Ἀλίη –ης 
(ἡ) –Νηρηΐς 
Θαλίη καί Ἀλία καί Καφείρη καί Κα-
φείρα –ης (ἡ) –Νηρηΐς
Θαλίνα –ης (ἡ)
Θαλινίδη –ης (ἡ)
Θαλινίδης –ου (ὁ) 
Θάλιννη –ης (ἡ)
Θάλιννος –ου (ὁ)
Θαλῖνος –ου (ὁ) 
Θάλιος –ίου (ὁ)
Θαλίτα –ης (ἡ)
Θαλίτας καί Θαλέτας –ου (ὁ) 
Θαλίτας –ου (ὁ)
Θαλίτη –ης (ἡ)
Θαλίτης –ου (ὁ)
Θαλλέα –ης (ἡ)
Θαλλέας –ου (ὁ)
Θάλλει –ειος (ἡ;) 
Θάλλεις –ειος (ὁ)
Θαλλέλαια –ης (ἡ)
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Θαλλέλαιος –ου (ὁ) 
Θάλλη –ης (ἡ)
Θαλλῆς –οῦ (ὁ)
Θαλλία –ης (ἡ)
Θαλλίας –ου (ὁ) 
Θαλλίδη –ης (ἡ)
Θαλλίδης –ου (ὁ) 
Θαλλιέπεια –ης (ἡ)
Θαλλίεπος –ου (ὁ)
Θάλλιον –ίου (ἡ) 
Θαλλίουσα –σης (ἡ)
Θαλλίππη –ης (ἡ) 
Θάλλιπος –ου (ὁ) 
Θαλλίς –ίδος (ἡ) 
Θάλλις –ιος (ὁ)
Θαλλίσκη –ης (ἡ)
Θαλλίσκος –ου (ὁ) –Εἰς ἐπιστολήν Ἀλ-
κίφρονος 
Θαλλίων –νος (ὁ)
Θαλλοµήδη –ης (ἡ)
Θαλλοµήδης –ου (ὁ) 
Θαλλοµηδίδη –ης (ἡ)
Θαλλοµηδίδης –ου ἤ –εος (ὁ)
Θάλλος ἤ Θαλλός –οῦ (ὁ) –Καί χριστια-
νικόν ὄνοµα –Σαµαρείτης συγγραφεύς 
–Λαµπτρεύς –Υἱός Κινέου Λαµπτρεύς, 
Η-9-468-Δ
Θαλλοῦς –οῦ ἤ –ντος (ὁ) 
Θάλλουσα –ης καί Θάλουσα  (ἡ) –(δρο-
σερά) –Ἑταίρα ὀνοµαστή δι΄ὡραιοτάτην 
ἐπιδερµίδαν –Τηΐα –Παρθένος τις –Μοῦ-
σα –Ἐπίθετον Περσεφόνης
Θαλλυστρίς –ίδος (ἡ) –Ἀµαζών
Θαλλώ –οῦς (ἡ) –(δροσερά) –Θεά προσω-
ποποίησις αὐξήσεως καί εὐηµερίας καί 
γεννέσεως –Μία τῶν ἀρχαιοτάτων Ὠ-
ρῶν, ἀδελφή τοῦ Κάρπους –Μία τῶν 
Χαρίτων, Η-9-469Α 
Θάλλων –νος (ὁ) –(ὄνοµα κυνός) –Ἐπί-
θετον Ἀπόλλωνος

Θάλος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος 
–Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ –Ἐπίθετον Διο-
νύσου –Ἐπίθετον Περσεφόνης µέ συνώ-
νυµον: Πραξιδίκη
Θάλουσα –σης (ἡ)
Θάλπεια – ης (ἡ)
Θάλπειος καί Θάλπιος –ιου (ὁ) –(εὐ-
γενής, περιποιητικός) –Ἡγεµών Ἐπειῶν 
εἰς Τροίαν, υἱός Εὐρύτου, ἔκγονος Ἄκτο-
ρος –Μέ Ἀµφίµαχον ἀρχηγοί Ἠλείων Ο, 
Ι, 620, Η-8-485Δ, Η-9-469Α              
Θαλπίδη –ης (ἡ) –Συνώνυµον τῆ Ἴριδι 
Θαλπίδης –ου (ὁ)
Θάλπις –ιος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἴριδος –Ὀ-
λυµπιονίκης εἰς στάδιον
Θάλπουσα καί Θέλπουσα καί Ταέλ-
βουσα καί Τέλφουσα –ης (ἡ) –Νύµφη 
Ἀρκαδίας –Θυγάτηρ Λάδωνος
Θάλπων –ντος; (ὁ) 
Θαλυκίδα –ης (ἡ)
Θαλυκίδας –ου (ὁ)
Θαλυσιάδη –ης (ἡ)
Θαλυσιάδης –ου (ὁ) –Υἱός Θαλυσίου, ὁ 
Ἐχέπωλος, Ο.Ι.Δ-458 
Θαλυσιάς –άδος (ἡ) –Θυγάτηρ Θαλυσί-
ου –Ἱέρεια –Ἐπίθετον Ὥρης Δήµητρος 
–Ἐπίθετον Δήµητρος
Θαλύσιος –ίου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Δήµη-
τρος
Θάλων –νος; (ὁ) 
Θαλωνίδα –ης (ἡ)
Θαλωνίδας –αο (ὁ)
Θάµαξ –κος (ὁ)
Θάµάρ –ρις; (ἡ) –Ἰουδαϊκόν (ἡ λαβοῦσα 
ὡς ἀµοιβή ἐκπορνεύσεως κοσµήµατα ἐκ 
πενθεροῦ Ἰακώβ. Τοῦτο ψάλλει ὁ ἱερέας 
εἰς µυστήριον γάµου: τόν δακτύλιον τοῦ-
τον, ὡς τῆς Θαµάρ λάµπρυνον!) ἤ θυ-
γάτηρ Ἀνδρονίκου Α’ –Πόλις µετέπειτα 
Παλµύρα
 Θάµαρ καί Ταµάρα –ης (ἡ) –Βασίλισσα 
Γεωργίας
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Θαµάρω –ους (ἡ) –Πόλις Παλαιστίνης 
Θαµάσια –ίης (ἡ)
Θαµάσιος –ίου (ὁ) –Πέρσης τις 
Θάµβος –ου (ὁ)
Θαµβράδα –ης (ἡ)
Θαµβράδας –αο (ὁ) –Στρατηγός, Ἡγε-
µών Σακῶν 
Θαµικλέη –ης (ἡ)
Θαµικλέης –ου (ὁ)
Θαµίκλεια –ης (ἡ)
Θαµικλῆς –έους (ὁ)
Θαµιµασάδα –ης (ἡ)
Θαµιµασάδας –αο (ὁ) –Ποσειδῶν Σκύ-
θων 
Θαµνεύς –έως (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνοµα 
Θαµνίδη –ης (ἡ)
Θαµνίδης –ου (ὁ)
Θάµνος –ου (ὁ)
Θαµοῦς –οῦντος καί Ἀµοῦς καί Ἄµ-
µων (ἡ) –Βασιλεύς Θηβῶν Αἰγύπτου 
Θάµουσα –σης (ἡ)
Θαµοφίλη –ης (ἡ) 
Θαµόφιλος –ου (ὁ) 
Θαµύκλεια –ης (ἡ)
Θαµυκλῆς –έους (ὁ)
Θαµυνδάρη –ης (ἡ)
Θαµυνδάρης –ους (ὁ)
Θαµύνδαρις –ιδος; (ὁ ἤ ἡ) 
Θαµύρα –ης (ἡ)
Θαµύρας καί Θάµυρις –ιος καί –ιδος 
(ὁ) –Θράξ, υἱός Φιλάµµωνος καί Νύµ-
φης Ἀγριόπης, ποιητής προοµηρικός 
καί ὑµνωδός Θράκης, µαθητής Λίνου. 
Νικηθείς ὑπό Μουσῶν ἐτυφλώθη καί 
λησµόνησε καί µουσικήν τέχνην, Η-7-
1037-Δ, Η-8-92-Δ, 788-Α, Η-9-700-Δ. Η16-
508Α, Η-17-138Α, 139Α
Θαµυρίουσα –σης (ἡ)
Θάµυρις –ιδος (ὁ) –Ἀρχηγός Θρακῶν –
Ἀοιδός διαγωνισθείς εἰς Μούσας –Ἔψαλ-
λε τυφλός –Πατήρ Μενίππης

Θάµυρις –ιδος (ὁ & ἡ) – (Πολύτιµος) –Υἱ-
ός Ἀργιόπης, Ο.Β.595, Η-10-705Δ, Η-12-
366Δ, Η-13-257Α, 820Α, Η-14-762Α, Η-17-
717Δ, 975Α, Η-18-41Α
 Θαµυρίων–νος (ὁ)
Θάµυρος –ου (ὁ) 
Θάµων –νος (ὁ)
Θανάκη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μεγασσάρου 
µήτηρ Κινύρα 
Θανάκης –εο (ὁ)
Θανάσιµος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
Θανατηγός –ου (ὁ & ἡ) –(ἡ φέρουσα θά-
νατον) –Ἐπίθετον Σελήνης µέ συνώνυ-
µον: Αἱµοπότις
Θανατηφόρος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἅδου
Θάνατος –ου (ὁ) –Δίδυµος ἀδελφός Ὕ-
πνου, υἰός Νυκτός γεννηθείς ἀφ΄ἑαυτῆς, 
(ἀµώµως) θεωρούµενος φοβερόν ὄν µι-
σούµενον ὑπό θεῶν τε καί ἀνθρώπων. 
Φέρει πλεῖστα ἐπίθετα –Δι΄ὅν ἐγράφη 
Ὁρφικός ὕµνος
Θάνατος –ου (ὁ) –Δαίµων, θεός Θανά-
του, δίδυµος ἀδελφός Ὕπνου. Τέκνον 
Νυκτός καί Ἐρέβους –Τίτλος ἔργου “ὁ 
Θάνατος ἀγένειος πτερωτός Δαίµων” 
φιλοτεχνηθείς ὑπό Σκόπα, Ο.Ι.Ξ231, Π 
682, Η-7-1147Δ, Η-9-425Δ, 426Α, 534Α, Η-
11-828ΑΗ-14-903Α, Η-17-21Δ, Η-18-61Δ 
Θαννύρα –ης (ἡ)
Θαννύρας –αντος (ὁ) –Βασιλεύς Λιβύης, 
υἱός Ἰνάρου 
Θανύρα –ης (ἡ)
Θανύρας –ου (ὁ)
Θαρακίδα καί Ναρακίδα –δης (ἡ)
Θαρακίδας καί Ναρακίδας –ου (ὁ)
Θάρβουνα –ης (ἡ) 
Θαργελεύς –έως (ὁ) 
Θαργέλια –ίης (ἡ)
Θαργέλιος –ίου (ὁ) 
Θαργηλία –ης (ἡ) –Ἑταίρα Θεσσαλιῶτις 
ἀγαπηµένη Θεµιστοκλέους, ὡραιοτάτη 
καί εὐφυεστάτη –Θυγάτηρ Ἀγησάγορος 
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βασιλέως Θεσπιῶν –Ἑταίρα Μιλησία 
–Ἑταίρα Ἀθηναία
Θαργήλιος –ίου ἤ Ἀπατούριος (ὁ) 
–(πρός τιµήν ἐορτῶν)
Θαργηλίς –ιδος; (ὁ) 
Θάργηλος –ου (ὁ)
Θαργιειλία –ης (ἡ) –Μιλησία ἑταίρα
Θαργυλία –ης (ἡ) –Ἑταίρα τίς –Μιλησία 
ἐλθοῦσα εἰς Θεσσαλίαν ὑπανδρεύθη 
βασιλέαν Ἀντίοχον, µετά θάνατόν του 
κατέστη βασίλισσα καί ὑπεδέχθη Ξέρξην 
ἐκστρατεύσαντα κατά Ἑλλήνων. Ὠραιο-
τάτη, Η-8-362Δ, Η-9-478Δ
Θαργύλιος –ίου (ὁ) 
Θαργυλίουσα –σης (ἡ)
Θαργυλίων –νος (ὁ) –Πατήρ Ἀγησαγό-
ρου 
Θαργυλιών καί Ταργυλιών –νος; (ὁ) -
Ὄνοµα µηνός ἐνδεκάτου (µέσον Μαΐου 
ἕως µέσον Ἰουνίου)
Θαργυλιῶσσα καί Ταργυλιῶσσα –σσης 
(ἡ)
Θάργυλος –ου (ὁ) 
Θάρητα –ης (ἡ)
Θάρητος –ου (ὁ)   
Θαρία –ης (ἡ)
Θαρίας καί Θαρρίας –ου (ὁ)
Θάρικη –ης (ἡ) 
Θάρικος –ου (ὁ)
Θάριος –ίου (ὁ)
Θαρίππη –ης (ἡ)
Θάριππος –ου (ὁ)
Θάρνα –ης (ἡ) 
Θάρνος –ου (ὁ)
Θαρόκλεια –ης (ἡ)
Θαρόκλειος –ου (ὁ)
Θαροκλῆς –ους (ὁ) 
Θάρος καί Θάρσος –ου (ὁ) –Μακεδονι-
κόν
Θάροψ καί Χάροψ –πος καί Τάῥῥοπος 

–ου (ὁ) –Πατήρ Οἰάγρου –Πάππος Ὀρ-
φέως –Βασιλεύς Μολοσσῶν, πατήρ Ἀλ-
κέτου, Η-9-478 
Θαρραγόρα –ης (ἡ)
Θαρραγόρας –ου (ὁ)
Θαρράνδρα –ης (ἡ)
Θάρρανδρος –ου (ὁ) 
Θαρ (ρ)έα –ης (ἡ)
Θαρ (ρ)έας –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀσύρου 
Θαρρεδάµεια –ης (ἡ)
Θαρρέδαµος –ου (ὁ) 
Θαρρελείδη –ης (ἡ)
Θαρρελείδης –ου (ὁ) –Ἀναφέρει Ἀριστο-
φάνης
Θαρρή –ῆς (ἡ)
Θάῥῥηξ –ηκος (ὁ) –Ἀθηναῖος 
Θαρρῆς –ῆος (ὁ)
Θάρρητα –ης (ἡ)
Θάρρήτας –ου;  (ὁ) –Βασιλεύς Μολοσ-
σῶν, Η-9-268Α 
Θαρρία –ης (ἡ)
Θαρριάδα –ης (ἡ)
Θαρριάδας –αο (ὁ)
Θαρριάδη –ης (ἠ)
Θαρριάδης –ου (ὁ) –Υίός Φρονήµονος
Θαρρίας καί Θαρίας –ίου (ὁ) 
Θάρρικος –ου (ὁ)
Θαρρίκουσα –σης (ἡ)
Θαρρίκων –νος (ὁ)
Θάρριµη –ης (ἡ)
Θάρριµος –ου (ὁ) 
Θαρρίνη –ης (ἡ)
Θαρρῖνος –ου (ὁ) 
Θαρρίππη –ης (ἡ)
Θαρριππίδη –ης (ἡ) 
Θαρριππίδης –ου (ὁ) 
Θάρριππος –ου (ὁ) 
Θάρροπος καί Χάροψ καί Θάροψ 
–οπος (ὁ)
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Θάρρουσα –σης καί Δάρρουσα –σης 
(ἡ)
Θαρρυδάµεια –ης (ἡ)
Θαρρύδαµος –ου (ὁ) 
Θάρρυλα –ης (ἡ)
Θαρρυλίουσα –σης (ἡ)
Θαρρυλίς –ίδος (ἡ)
Θαρρυλίων –νος (ὁ)
Θάρρυλος –ου (ὁ) 
Θαρρυµάχα –ης (ἡ) 
Θαρρυµάχας –αντος ἤ –αιος; (ὁ)
Θαρρυµάχη –ης (ἡ) 
Θαρρύµαχος –ου (ὁ)
Θαρρυµένη –ης (ἡ)
Θαρρυµένης –ου (ὁ)
Θάρρυνα –ης (ἡ)
Θάρρυνος –ου (ὁ) 
Θαρρύνουσα –σης (ἡ)
Θαρρύνων –νος (ὁ)
Θάρρυπα –ης (ἡ)
Θάρρυπος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀλκέτου,πάπ-
πος Νέοπτολέµου, προπάππος Μυρτά-
λης (Ὀλυµπιάδος) προ, προ, πάππος Με-
γάλου Ἀλεξάνδρου 
Θαρρυπτολέµα –ης (ἡ) 
Θαρρυπτόλεµος –ου (ὁ)
Θάρρυς –υος (ὁ) 
Θαῥῥύτα –ης (ἡ)
Θαῥῥύτας –αιο (ὁ) – Βασιλεύς Μολοσσῶν, 
Η-9-268Α
Θαρρυφίλλη –ης (ἡ) 
Θαρρυφίλλης –ου (ὁ)
Θαρρύφιλλος – ου (ο)
Θάρρων –ωνος καί Δάρρων –νος (ὁ) 
–(ἐκ τοῦ δέρη = τράχηλος) –Θεός ὑγιείας 
παρά Μακεδόσι 
Θαρσαγόρα –ης (ἡ)
Θαρσαγόρας –ου (ὁ) –Πατήρ Γανύω-
νος 
Θαρσαγόρη –ης (ἡ) 

Θαρσαγόρης –ητος; (ὁ) 
Θαρσάλεα –ης (ἡ)
Θαρσάλεος –έου (ὁ)
Θαρσάνδρα –ης (ἡ)
Θάρσανδρος –ου (ὁ)            
Θαρσέα –ης (η)
Θαρσέας –ου (ὁ) 
Θαρσέουσα –ης (ἡ)
Θαρσέων –νος (ὁ)
Θάρση –ης (ἡ) –Μακεδονικόν
Θαρσήεις –εντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Θαρσήεσσα –σσης ( ἡ)
Θαρσήν –ῆνος (ὁ)
Θαρσήνωρ –ρος (ὁ) –Υἱός Ἠγησιπόλεως 
Θαρσήτα –ης (ἡ)
Θαρσήτας –αιο; (ὁ)
Θαρσία –ης (ἡ)
Θαρσιάδα –ης (ἡ)
Θαρσιάδας –αο (ὁ) 
Θαρσιάδη –ης (ἡ)
Θαρσιάδης –ου (ὁ)
Θαρσίας –ίου (ὁ) –Υἱός Φιλοάδους 
Θαρσικράτη –ης (ἡ)
Θαρσικράτης –ητος (ὁ) 
Θαρσικρέτη –ης (ἡ)
Θαρσικρέτης –ου (ὁ)
Θάρσιλα –ης (ἡ)
Θαρσιλαῒδα –ης (ἡ)
Θαρσιλαΐδας –αο (ὁ) 
Θαρσίλος –ου (ὁ) 
Θαρσιλόχεια –ης (ἡ)
Θαρσίλοχος –ου (ὁ) 
Θαρσιµάχη –ης (ἡ)
Θαρσίµαχος –ου (ὁ)
Θαρσιµένη –ης (ἡ) 
Θαρσιµένης –ους (ὁ)
Θαρσίνη –ης (ἡ)
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Θαρσῖνος –ου (ὁ) 
Θαρσίουσα –σης (ἡ)
Θαρσιπόλεια –ης (ἡ)
Θαρσίπολις –ιδος (ὁ)
Θαρσίπονος –ου (ὁ & ἡ)
Θαρσίππη –ης (ἡ)
Θάρσιππος –ου (ὁ)
Θάρσις –ιος (ὁ) 
Θαρσίς –ιδος (ἡ) –Ἀθηναία ἑταίρα, φίλη 
Μ. Ἀλεξάνδρου, ὅν ἐσυνόδευσεν
Θαρσίπονος –ου (ὁ) 
Θαρσιφάνη –ης (ἡ) 
Θαρσιφάνης –ους (ὁ)
Θαρσίων –νος (ὁ) 
Θαρσοκράτεια –ης (ἡ)
Θαρσοκράτεια –ης (ἡ)
Θαρσοµάχη –ης (ἡ)
Θαρσόµαχος –ου (ὁ)
Θαρσουµάχη –ης (ἡ)
Θαρσούµαχος –ου (ὁ)
Θάρσουσα –σης (ἡ)
Θαρσύα –ης (ἡ)
Θαρσύας –ύου (ὁ)
Θαρσυβία –ης (ἡ) 
Θαρσύβιος –ίου (ὁ) 
Θαρσυγένεια –ης (ἡ)
Θαρσυγένης –ου (ὁ)
Θαρσυδάµα –ης (ἡ)
Θαρσυδάµας –ντος (ὁ)
Θαρσυδάµεια –ης (ἡ)
Θαρσυδίκα –ης (ἡ)
Θαρσυδίκας –αιο (ὁ) 
Θαρσυδίκη –ης (ἡ) 
Θαρσύδικος –ου (ὁ) 
Θαρσυδότη –ης (ἡ)
Θαρσύδοτος –ου (ὁ)
Θαρσυδώρα –ης (ἡ)
Θαρσύδωρος –ου (ὁ)

Θαρσύθεµις –ιδος (ὁ & ἡ)
Θαρσυκράτεια –ης (ἡ)
Θαρσυκράτης –ους (ὁ)
Θαρσύλα –ης (ἡ)
Θαρσύλος –ου (ὁ) 
Θαρσυµάχη –ης (ἡ) 
Θαρσύµαχος –ου (ὁ) 
Θαρσυµένη –ης (ἡ) 
Θαρσυµένης –ους (ὁ) 
Θαρσύννουσα –σης (ἡ)
Θαρσύννων –ντος (ὁ) 
Θαρσύνουσα –σης (ἡ)
Θαρσύνων –ντος (ὁ) –Εἰς ἐπιγραφήν ἐν 
Θήβαις 
Θαρσύτα –ης (ἡ)
Θαρσύτας ἤ Θαρούτας –αο; (ὁ) –Πατήρ 
Ρανθύλου 
Θαρσύτη –ης (ἡ) 
Θάρσυτος –ου (ὁ)
Θαρσυφᾶ –ῆς (ἡ)
Θαρσυφάνη –ης (ἡ) 
Θαρσυφάνης –ους (ὁ) 
Θαρσυφᾶς –ᾶντος (ὁ)
Θαρσώ –οῦς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
Θάρσων–ωνος (ὁ) –(Θαρσύνων) –Δαίµων 
Μακεδονικός 
Θαρτέα –ης (ἡ)
Θαρτέας –ου (ὁ)
Θάρυβις –ιος (ὁ) –Ἡγεµών Πέρσης, στρα-
τηγός Λυδῶν 
Θαρυκίδα –δης (ἡ)
Θαρυκίδας –αιο (ὁ) 
Θάρυλα –ης (ἡ) 
Θάρυλος –ου (ὁ)
Θαρυµάχη –ης (ἡ) 
Θαρύµαχος –ου (ὁ) 
Θαρυµένη –ης (ἡ)
Θαρυµένης –ου (ὁ)
Θάρυξ –κος (ὁ) 
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Θαρύπας καί Θάρυπας καί Θάσιος –
ίου (ὁ) –Βασιλεύς Μολοσσῶν –Ἐρώµενος 
στρατηγοῦ Μέµνονος Θετταλοῦ, Η-5-
837Α, Η-9-250Δ, 602Δ 
Θαρυσθένη –ης (ἡ) 
Θαρυσθένης –ους (ὁ) 
Θάρυψ –πος (ὁ) –Ἐκ Μολοσσίας 
Θάρως –ωτος (ὁ) 
Θᾶς –ᾶ (ὁ)
Θάσα –ης (ἡ)
Θασεύς –εως (ὁ) –Ἀντί Θησεύς 
Θασιακή –ῆς (ἡ)
Θασιακός –οῦ (ὁ) 
Θασίλα –ης (ἡ)
Θασίλας –αντος (ὁ) 
Θάσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρακλέους 
–Ἐπίθετον Διονύσου
Θασίουσα –σης (ἡ)
Θασίς –ιδος (ἡ) 
Θασίων –νος (ὁ) 
Θάσος –ου (ἡ) –Ἀρχαῖα Ἀερία, ἤ Ὀδωνίς 
Θάσος –ου (ὁ) –Υἱός Ποσειδῶνος ἤ Ἀγή-
νορος, σταλείς εἰς ἀναζήτησιν ἀδελφῆς 
Εὐρώπης. Ἐγκατασταθείς εἰς νῆσον ἔ-
δωκεν τό ὄνοµά αὐτοῦ –Ἐπίθετον Διός 
–Μέ Τηλέφην γεννᾶ Γαληψόν –Φοῖνιξ, 
ἐξ οὗ το ὄνοµα τῆς νήσου (Ἡρόδοτος), 
Η-8-478Δ, Η-9-480Δ
Θάσουσα –σης (ἡ)
Θάσσα –ης (ἡ) 
Θασσεύς καί Θησεύς –έως (ὁ) –Ἀττικός 
ἥρως, ἰδρυτής Ἀθηνῶν –Ἕτερος ὁ καί Ὀ-
ξύτερπος, υἱός Πετρωνιανοῦ 
Θάσσος –ου (ὁ)
Θάσσουσα –σης (ἡ)
Θάσσων –νος καί Θάττων (ὁ) –(ταχύς) 
–Ἐπίθετον Μέµνονος µέ συνώνυµον: 
Παῖς 
Θάσυς –υος (ὁ) –Θεµελιωτής πόλεως 
Θάσου –Υἱός βασιλέως Φοινίκης Ἀγή-
νορος

Θάσων –ωνος (ὁ)
Θάτα –ης (ἡ)
Θάτης –ου (ὁ) –Ποταµός Μαιώτιδος
Θάττουσα –σης (ἡ)
Θάττων –ντος; (ὁ)
Θαυβόριος –ίου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνοµα 
Θαυή –ῆς (ἡ)
Θαυῆς –ῆος (ὁ)
Θαύλια –ης (ἡ)
Θαύλιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός 
Θαῦλος –ου (ὁ) –Ὁ Ἄρης ὁ καί Βροτολοι-
γός –Ἐπίθετον Ἄρεως
Θαύλουσα καί Βαύλουσα καί Βουφό-
νη –ης (ἡ)
Θαύλων καί Βαύλων –νος καί Βουφό-
νος (ὁ) –Ὁ ἀποκτείνας βοῦν, ὅστις ἔφα-
γεν πλακοῦντα (πόπανον) ἐπί ἐποχῆς 
Ἐρεχθέως
Θαυλωνίδη –ης (ἡ)
Θαυλωνίδης καί Βουτύπος –ου (ὁ) –Ἱε-
ρατικόν γένος Ἀθηνῶν 
Θαῦµα –τος; (τό;) –Ἐπίθετον Διός µέ 
συνώνυµον: Πατήρ
Θαυµακίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµι-
δος
Θαυµακίη ἤ Φθία –ίης (ἡ) –Πόλις Θεσ-
σαλίας, Ο.Β.716
Θαύµακος –ου (ὁ) –Πατήρ Ποίαντος ἐκ 
Μεθώνης
Θαύµανδρα –ης (ἡ)
Θαύµανδρος –ου (ὁ) 
Θαυµαντία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Θαύµα-
ντος, υἱοῦ Πόντου καί Γαίης –Ἐπίθετον 
Ἴριδος
Θαυµάντιος –ίου (ὁ)
Θαυµαρέτα –ης (ἡ) 
Θαυµαρέτη –ης (ἡ) –Εἰς ἐπίγραµµα 
Θαυµαρέτης –ου (ὁ) 
Θαυµάρετος –ου (ὁ) 
Θαυµάρια –ίης (ἡ)
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Θαυµάριον –ου (ἡ) –Ἑταίρα ὀνοµαστή 
καί γραµµατική ἀναφεροµένη ὑπό Γορ-
γίου καί Ἀριστοφάνους διασωζωµένη 
µετ΄ἄλλων ὑπό Ἀθήναιου (Ὑπ΄αὐτοῦ  κα-
λεῖται ἡ ἑταίρα Ἀγαλλίς καί Θαυµάριον, 
Σιγή, Θρυαλλίς, καί Λαµπάς)
Θαυµάριος –ίου (ὁ)
Θαύµας –ντος (ὁ) –Κένταυρος φυγών 
διασωθείς ἐκ γάµων Πειριθόου –Υἱός 
Πόντου καί Γῆς, πού µέ Ὠκεανίδα Ἠ-
λέκτρα γεννᾶ Ἴριν καί Ἀρπυίας –Πα-
τήρ Ἀελλοῦς –Ὡς µυθικός πατήρἼριδος 
(κατά Πλάτωνα), παριστᾶ τήν φιλοσο-
φικήν ἀρχήν, Η-7-1157ΑΗ-8-964Α, Η-9-
534Δ 
Θαυµασία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
–Ἔργον Κηφισοδώρου
Θαυµασία –ης καί Θεία (ἡ) –Ἐπίθετον 
Σωφροσύνης µέ συνώνυµον: Κόρη
Θαυµασίας –ίου (ὁ) 
Θαυµασίλα –ης (ἡ)
Θαυµάσιλος –ου (ὁ)
Θαυµάσιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅ-
γιος 
Θαυµάστα –ης (ἡ)
Θαυµαστή –ῆς (ἡ)
Θαύµαστης –ου (ἡ)
Θαύµαστον –ου (ἡ)
Θαύµαστος καί Θαυµαστός–οῦ (ὁ) –
Τενεάτης, υἱός Ἐπικτήτου νικητής παγ-
κρατίου 
Θαυµατοφόρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον ὁσί-
ου Ἀντωνίου (17 Ἰανουαρίου)
Θαυµέα –ης (ἡ)         
Θαυµέας –ου (ὁ) 
Θαυµία –ης (ἡ)
Θαυµίας –ίου (ὁ) 
Θαυµίνα –ης (ἡ) 
Θαυµίνας –ου (ὁ) 
Θαυµῖνος –ου (ὁ)
Θαύµιον –ίου (ἡ) 
Θαῦµις –ιος (ὁ)

Θαῦµος καί Θαῦλος –ου (ὁ) –(θούριος) 
–Ἄρης παρά Μακεδόσι
Θαύµουσα –σης (ἡ)
Θαύµων –νος (ὁ)
Θεά –ᾶς (ἡ) –Θέαινα Ἐλευσῖνος
Θέα καί Θέαινα καί Ἔγχελυ –εως (ἡ) 
–Η-9-552-Δ, Η-12-49-Δ
Θεαγγέλα –ης (ἡ)
Θεαγγέλας –α (ὁ) 
Θεαγγελίδα –ης (ἡ)
Θεαγγελίδας –αο (ὁ)
Θεαγγελίδη –ης (ἡ)
Θεαγγελίδης –ου (ὁ)
Θεαγγελίντα –ης (ἡ) 
Θεαγγελίντας –ου (ὁ)
Θεάγγελος –ου (ὁ)
Θεαγένεις –ειος (ὁ)
Θεαγένη –νης (ἡ) –(θεογέννητη)
Θεαγένης ἤ Θεογένης –ους (ὁ) –Θά-
σιος Ὀλυµπιονίκης, υἱός Τιµοξένου ἤ 
Τιµοσθένους ἱερέως (τήν µορφήν τοῦ 
ἔλαβεν τό φάντασµα Ἡρακλέους καί 
συνευρέθη µετά τῆς µητρός τοῦ Θεαγέ-
νους). Τήν 75ην Ὀλυµπιάδα ἐνίκησεν 
στήν πυγµήν τόν Εὔθυµον τόν Λοκρόν 
καί τήν 76ην στό παγκράτιον 
Θεαγένης ὁ Θάσιος (ὁ) –(θεογέννητος) 
–Υἱός Τιµασθένους Θάσιος. Μέ 1400 στε-
φάνους νικῶν. Δίς Ὀλυµπιονίκης τό 480 
π.Χ. πυγµή καί 476 π.Χ. στό παγκράτιο. 
Ἀρνηθείς ἀγῶνα τιµωρήθηκε µέ πρό-
στιµο ἕνα τάλαντο
Θεαγένης καί Θευγένης καί Θεογένης 
–ους (ὁ) –(θεογέννητος) –Ὀπαδός Φιλίπ- 
που Β’. Τύραννος Μεγάρων –Πενθερός 
Κύλωνος –Ὀλυµπιονίκης –Ὁ Μακεδών 
ἱστορικός συγγραφεύς –Γνωστός παγ-
κρατιαστής ὁ Θάσιος. Νίκησε Εὔθυµον 
στήν πυγµαχία. Λόγω κούρασις παρά-
τησε τό παγκράτιον καί τήν νίκην, ἀκο-
νιτί, ἔλαβε ὁ Μαντίνειος δροµεύς –Ἐκ 
Κολωνοῦ –Συγγραφεύς Ρήγιος, Η-7-

ÈÁÕÌÁÑÉÏÍ



��� ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ 

529Δ, 647Δ, 1060Α, Η-8-362Α, 1108Δ, Η-9-
485Δ, Η-13-150Α, Η-17-598Α,
Θεαγενίδα –δης (ἡ)
Θεαγενίδας –αο (ὁ)
Θεαγενίδη –ης (ἡ)
Θεαγενίδης καί Θεογενίδης –αο (ὁ) 
–Ἀρχηγός Ἀθηναίων, Η-15-543Δ
Θεάγη –ης (ἡ)
Θεάγης –ους ἤ –ητος (ὁ) –Μαθητής Σω-
κράτους, υἱός Δηµοδόκου, ἀδελφός Πα-
ράλου –Πυθαγόρειος φιλόσοφος, Η-7-
587Δ, Η-9-486Α, καί Δ,Η-17-520Δ
Θεάγης ἤ Θεαίτητος –ου (ὁ)
Θεαγόρα –ης (ἡ)
Θεαγόρας –ου (ὁ)
Θεάδουσα –ης (ἡ) –Λάκαινα Πυθαγο-
ρίς φιλόσοφος, κατά Ἰάµβλιχον
Θεάδων –ντος (ὁ) 
Θεαῖα –ης (ἡ)
Θεαίδητη –ης (ἡ)
Θεαίδητος –ου (ὁ)
Θέαινα –ης (ἡ) –Ἀντί Θεά
Θεαινέτη –ης (ἡ)
Θεαίνετος –ου (ὁ)
Θεαινώ –οῦς (ἡ)
Θεαινώι –;  (ἡ)
Θεαῖος καί Θειαῖος –ου (ὁ) –Υἱός Οὐλίου 
ἐξ Ἄργους, νικητής Ἑκατοµβαίων ἀγώ-
νων τρίς: Νεµεονίκης, Ἰσθµιονίκης καί 
Πυθιονίκης, δι΄ὅν Πίνδαρος ἔγραψεν 
10ον Νεµεόνικον, συγγενής Ἀντίου καί 
Θρασύκλου
Θέαιρος –ου (ὁ) –Ποταµός
Θεαίτητη –ης (ἡ)
Θεαίτητος –ου (ὁ) –(αἰτηθείς ἀπό τῷ 
θεῷ) –Ἀθηναῖος ἀστρολόγος φιλόσοφος 
–Ἀθηναῖος γεωµέτρης µαθηµατικός –
Ἡρακλεώτης φιλόσοφος –Ποιητής –Ρη-
γῖνος Πυθαγόρειος νοµοθέτης –Ἀθη_ 
ναῖος, υἱός Εὐφρονίου, µαθητής Σωκρά-
τους ἀναφερόµενος εἰς διάλογον Πλά-

τωνος, Η-7-587Δ, 1048Α, Η-9-487Δ, Η-17-
133Δ, 520Δ
Θέαλος –ου; (ὁ)
Θεᾶναξ –κτος (ὁ)
Θεάνασσα –σσης (ἡ) 
Θεάνδρα –ης (ἡ)
Θεανδρίδη –ης (ἡ)
Θεανδρίδης –ου (ὁ) –Ἀπόγον. Θεάνδρου
Θέανδρος –ου (ὁ)
Θεάνειρ –ρος (ὁ)
Θεάνειρα –ης (ἡ) –Μεταξύ τῶν Τρωα-
διτισσῶν αἰχµαλώτων ὑπό Ἡρακλέους 
καί µήτηρ Τραµβύλου ἤ Τραµβήλου
Θεανορίδη καί Σιανορίδη –ης (ἡ)
Θεανορίδης καί Σιανορίδης –ου (ὁ) 
–Βοιωτός τίς
Θέανη –ης (ἡ)
Θέανος –ου (ὁ)
Θεαντίς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Θέαντος –ου (ὁ) –Λεπρεάτης ὀλυµπιο-
νίκης εἰς πυγµήν παίδων
Θεανώ –οῦς (ἡ) –(θεία, θεϊκή, κοσµιοτά-
τη) –Σύζυγος Ἀντήνορος –Σύζυγος καί 
µαθήτρια Πυθαγόρου καί µήτηρ Τη-
λαύγους, Μνησάρχου, Μυίας –Ἡ Κρο-
τωνιάτης γυνή Βροτίνου, Πυθαγορίς 
φιλόσοφος, θυγάτηρ Λεωφόντος –Δα-
ναΐς φονεύσασα µνηστήραν Φάντην 
–Θυγάτηρ Κισσέως, ἀδελφή Ἑκάβης, 
σύζυγος Ἀντήνορος, ἱέρεια Ἀθηνᾶς 
ἐν Τροία –Ἱέρεια, θυγάτηρ Μένωνος 
–Λοκρή Λυρική ποιήτρια –Μεταποντίνη 
θυγάτηρ Λεώφρονος, ἤ Θουρία Πυθα-
γορεία συγγραφεύς –Σύζυγος Μεταπό-
ντου, βασιλέως τῆς Ἰκάρου –Μήτηρ στρα-
τηγοῦ Παυσανίου νικητοῦ Περσῶν ἐν 
Πλαταιαίς ἡ καί Ἀγχιτεία καί Ἀλκιθέα 
–Θυγάτηρ Πολυκράτους µεταξύ τῶν 
56 µαθητῶν τῆς πρώτης ἐν Σάµω σχο-
λῆς –Ἱέρεια Ἀγραύλου, ἡ µόνη µή ἀνα-
θεµατίσασα τόν Ἀλκιβιάδην, Η-5-773Α, 
Ο, Ζ, 302, Λ22 4, Η-9-488Α καί Δ, Η-10-
791Α, Η-13-630Δ, Η-16-499Δ, Η-17-673Α

ÈÅÁÍÙ
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Θεανώ –ους (ἡ) –Ἡ Θηβαία, ἦν ἀπήγα-
γον Φωκαεῖς καί εγένετο ἀφορµή ἱεροῦ 
πολέµου –Ἡ Θουρία, φιλόσοφος µαθή-
τρια καί σύζυγος Πυθαγόρου µέ πλεῖστα 
τέκνα ἐξ ὧν, Τηλαύγης καί Μνήσαρχος. 
Μαθηµατικός καί ἀστρονόµος, θυγάτηρ 
ἰατροῦ Βροντίνου 36 ἔτη νεωτέρα τοῦ φι-
λοσόφου Πυθαγόρου. Ἐδίδαξε µαθηµα-
τικά εἰς σχολήν Σάµου καί Κρότωνος, 
ἀναλαβοῦσα σχολήν µετά θάνατον δι-
δασκάλου µετά θυγατέρων, Δαµώ, Νυ-
ρία καί Ἀριγνώτη –Σύζυγος Κτεσίλεω 
–Δαναΐς
Θεάνωρ –ρος (ὁ) –Πυθαγορικός φιλό-
σοφος
Θεάρεστη –ης (ἡ)
Θεάρεστος –ου (ὁ)
Θεάρη –ης (ἡ)
Θεάρης –ους (ὁ)
Θεάρητη –ης (ἡ)
Θεάρητος –ου (ὁ)
Θεάρια –ης (ἡ)
Θεαρίδα –ης (ἡ)
Θεαρίδας –αο (ὁ) –Ἀκονίζων ξῖφος ἠρω-
τήθη ἄν εἶναι κοφτερό καί ἀπήντησε: 
Πιό κοφτερό ἀπό συκοφαντία
Θεαρίδη –ης (ἡ)
Θεαρίδης –ου (ὁ) –Η-12-626Δ, 649Α 
Θεαρίνη – ης (ἡ)
Θεαρῖνος –ου (ὁ)
Θεάριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Θεαρίουσα –σης (ἡ)
Θέαρις –ιος (ὁ)
Θεαρίς –ιδος (ἡ)
Θεαρίων –νος (ὁ) –Αἰγινήτης πατήρ 
Σωγένους λαβόντος ἀριστεῖον νίκης εἰς 
Νεµέαν –Ἀθηναῖος περίφηµος ἀρτοποιός 
Θεάρκης –εος (ὁ)
Θέαρος –ου (ὁ)
Θεαρωγένη –ης (ἡ)
Θεαρωγένης –ους (ὁ)

Θέας –ντος (ὁ) –Λεπρεάτης ὀλυµπιονί-
κης εἰς πυγµήν παίδων
Θεασίδη –ης (ἡ)
Θεασίδης –ου (ὁ) –Υἱός Λεωπρέπεος ἐν 
Σπάρτη
Θεάτων δµεάτων (ὁ) –Ἐπίθετον Δήµη-
τρος 
Θεβαγένεια –ης (ἡ) 
Θεβαγενείας –ου (ὁ) 
Θέδηµ (ὁ) –Χριστιανικόν ὄνοµα ἱεροµο-
νάχου
Θεέλλα –ης (ἡ)
Θεέλλος –ου (ὁ) 
Θεέπεσις (Θέσπεσις;) – ιος (ὁ) 
Θεή –ῆς (ἡ) –Χριστιανικόν –Μάρτυς
Θεηγένη –ης (ἡ)
Θεηγενής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Θεηγόρος –ου (ὁ) –Συνώνυµον: Κοίρα-
νος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
θεήκεστος –ου (ὁ)
Θεήλατη –ης (ἡ)
Θεήλατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Θεητόκος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας
Θεήτορες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Θεῖα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Γῆς, µήτηρ Ἡλί-
ου καί Σελήνης
Θεῖα καί Θαυµασία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον 
Σωφροσύνης µέ συνώνυµον: Κόρη –Προ-
σωνυµία, ἐπίθετον Λητοῦς 
Θεῖα καί Εὐρυφάεσσα καί Λίµνη καί 
Μέµνονις (ἡ) –Μήτηρ Ὦλου –Ἀδελφή 
Ὑπερίωνος µεθ΄οὗ γεννᾶ Ἠώ, Ἥλιον, 
Σελήνην καί Αὐγήν –Τιτανίς, Οὐρανίδη 
(θυγάτηρ Οὐρανοῦ καί Γῆς) σύζυγος 
Ὑπερίωνος, µήτηρ Ηλίου, Σελήνης καί 
Ἡοῦς –Θυγάτηρ ἤ σύζυγος Ὠκεανοῦ 
µήτηρ Κερκώπων, Η-7-1147Α, Η-9-8Α, 
505Δ, Η-10-633Α, Η-15-167Δ, Η-18-54Δ
Θεία –ης καί Μέµνονις καί Λίµνη καί 
Εὐρυφάεσσα –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἡλίου, 
Σελήνης καί Ἠοῦς, σύζυγος Ὑπερίωνος.
Θεότης πρώτης θεϊκῆς γεννεᾶς 

ÈÅÁÍÙ
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Θεῖαι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Θειαῖα –ης (ἡ) 
Θειαῖος καί Θεαῖος –ου (ὁ) –Υἱός Οὐ-
λίας ἐξ Ἄργους
Θειαντιάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Σελή-
νης
Θειαντίνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Θειαντίς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Θείας –ντος καί Κινύρας (ὁ) –Βασιλεύς 
Ἀσσυρίων. Υἱός Βήλου, πατήρ Σµύρνης 
ἤ Μύρρης, µή τιµούσης τήν Ἀφροδίτην, 
ἥτις τήν τιµώρησεν νά ἐρωτευθῆ ἐξα-
πατώντας τόν πατέραν τῆς. Ὅταν τό 
ἀντελήφθη ὁ Θείας, τήν ἀπείλησεν µέ 
τό σπαθί του. Ἐκείνη ἐπεκαλέσθη τούς 
θεούς, οἵτινες τήν µετεµόρφωσαν εἰς δέν-
δρον: Σµύρνα (Ἀραβική Μυρσίνη). Ἐκ 
τοῦ φλοιοῦ της ἐγεννήθη ὁ Ἄδωνις, ὅν 
ἔδωκεν πρός φύλαξιν εἰς Περσεφόνην.
Αὕτη µαγεµένη ἀπό κάλλος του δέν 
ἤθελε νά τόν ἐπιστρέψει. Τῇ µεσολαβή-
σει Διός, αὐτός ἔµενε πλέον τέσσαρες 
µῆνες µέ Ἀφροδίτην καί τέσσαρες µέ 
Περσεφόνην, Η-14-152Δ
Θειβάδα –ης (ἡ) 
Θειβάδας καί Θηβάδας –ου (ὁ) –Πα-
τρωνυµικόν Θεοζότιος 
Θειβάδη –ης (ἡ)
Θειβάδης –ου (ὁ)
Θειβίχα –ης (ἡ)
Θείβιχος καί Θήβιχος –ου (ὁ) –Μέ πα-
τρωνυµικόν Καλλιχάριος –Υἱός Καλλι-
χάριος 
Θειδίππη –ης (ἡ)
Θείδιππος –ου (ὁ)
Θείη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Λητοῦς µέ συ-
νώνυµον: Εὐπλόκαµος
Θεικράτη –ης (ἡ)
Θεικράτης –ου (ὁ)
Θειογίτα καί Θοεγείτα –ης (ἡ)
Θειογίτας –ου (ὁ)
Θειοδάµεια –ης (ἡ)

Θειοδάµας –ντος (ὁ) –Βασιλεύς Δρυό-
πων, πατήρ Ὕλα. Νικήσας ὁ Ἡρακλῆς 
τόν ἐφόνευσε λαβών µετ΄αὐτοῦ τόν Ὕ-
λαν
Θειοδότη –ης (ἡ) –Ἑταίρα ἥτις συνδιε-
λέχθη µετά Σωκράτου, γιγνοµένη κα-
τόπιν ἐρωµένη Ἀλκιβιάδου ὅν ἐκήδευ-
σεν µετά Θάνατον
Θειόδοτος καί Θεόδοτος –ου (ὁ) 
Θειοῖα –ης (ἡ)
Θειοῖος – (ὁ) –(θεῖος) –Ἐπίθετον Ὀδυσ-
σέως
Θειοῖτα –ης (ἡ)
Θειοίτας –ου (ὁ) 
Θειοµένη –ης (ἡ) 
Θειοµένης –ους (ὁ)
Θειονόη –ης (ἡ) –Πιθανή σύζυγος Βιά-
νορος
Θειόνοος –όου (ὁ) 
Θειόνους –νοος (ὁ)
Θεῖος –ου (ὁ) –Τίτλος Αὐτοκράτορος –
Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ µέ συνώνυµον: 
Μάκαρ –Ἐπίθετον Νηρέως ἤ Νηρῆος –
Ἐπίθετον Ὀνείρου –Ἐπίθετον Πρωτέως 
µέ συνώνυµον: Γέρων 
Θειοσ(σ)ώ καί Ἄννα ἤ Διδώ ἤ Ἔλισσα 
ἤ Ἐλίζα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Τυρίου 
–Θυγάτηρ Βήλου –Θυγάτηρ Ἀγήνορος 
–Σύζυγος Σιχαίου, ἰδρυτοῦ Καρχηδόνος, 
Α-Η-192Δ, Η-9-772Α, Η-10-416Δ, Η-18-
295Δ
Θειοῦς –οῦ (ὁ) –Παραπόταµος Ἀλφειοῦ 
Θείουσα –σης (ἡ)
Θειοφάνες –ους (ὁ)
Θειοφάνη –ης (ἡ)
Θειοφάνης –ους (ὁ)
Θειοφάντη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Καλλίου 
ἐξ Ἀγρυλῆθεν
Θειόφαντος –ου (ὁ)
Θείπης –ου (ὁ)
Θείραµος καί Θύραµος –ου (ὁ) –Βασι-
λεύς Τυρίων 

ÈÅÉÑÁÌÏÓ
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Θειριµάχα –ης (ἡ) 
Θειριµάχη –ης (ἡ) 
Θειρίµαχος –ου (ὁ) 
Θεισία καί Θεισόα –ης (ἡ) –Νύµφη, 
τροφός Διός µέ νύµφες Ἁγνώ καί Νέδα 
–Πόλις Ἀρκαδίας
Θείσουσα –σης (ἡ)
Θείσων –νος (ὁ)
Θειωδά –ῆς (ἡ)
Θειωδᾶς –ᾶο (ὁ) –Λαοδικεύς συγγρα-
φεύς
Θειών –ντος; (ὁ) –Μάρτυς χριστιανός
Θεΐων –νος (ὁ)
Θειώνη –ης (ἡ) –Ἐγγονή Ποσειδῶνος ἐκ 
Πρωτέως, πού µέ Ψαµµάθη ἤ Τορώνη 
γεννᾶ Τηλέγονο, Πολύφονο καί Θεο-
κλύµενο καί θυγατέραν Θειώνην, Η-16-
463Α 
Θειῶσσα –σσης (ἡ)
Θέκλα –ης (ἡ) –(θεϊκήν δόξαν ἔχουσα) 
–Καί χριστιανικόν –Ἁγία –Θυγάτηρ αὐ-
τοκράτορος Θεοφίλου –Αὐτοκράτειρα 
–Προστάτης Κοµνηνῶν καί βασιλικοῦ 
Οἴκου , Η-9-523Α καί Δ
Θέκλος; –ου (ὁ)
Θελαίσια –ης (ἡ) 
Θελαίσιος –ίου (ὁ)
Θελγεσίθυµος –ου (ὁ) –Με συνώνυµον: 
θηροφόνος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Θελγεσίµυθος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος
Θέλγουσα –σης (ἡ)
Θέλγων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀσκλη-
πιοῦ
Θελήµων –ονος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου –Ἐπίθετον Μοίρης
Θελκτήρ –ῆρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀσκλη-
πιοῦ
Θέλκτωρ –ορος (ἡ) –Ἐπίθετον Πειθοῦς
Θέλξη –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Θελξία καί Θελξίνεια –ης (ἡ)

Θελξίας –ίου (ὁ)
Θελξιέπεια – ης καί Θελξίπεια καί Θελ-
ξιόπη (η) –Σειρήν, θυγάτηρ Ἀχελώου 
καί Μελποµένης
Θελξιέπης –ους (ὁ)
Θελξίµβροτος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου µέ συνώνυµον: Ποιµήν 
Θελξίνεια καί Θελξίας –ης (ἡ) –Ἐπίθε-
τον Ἥρας –Θυγάτηρ Ὡγύγου 
Θελξίνεια –ης (ἡ) –(Πραξιδίκη), Η-16-3 
50Δ
Θελξίνια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας ἐν Ἀ-
θήναις
Θελξίνιος – ίου (ὁ)
Θελξινόη –ης (ἡ) –(θέλγουσα νοῦν) 
–Μοῦσα, θυγάτηρ ἐκ Διός καί Νύµφης 
Πλουσίας (Αἰθέροι) –Ἀδελφή Φιλαινίδος 
φηµισµένης ἑταίρας ἧς “ἔκλεψεν” ἐρα-
στήν –Θυγάτηρ Κάδµου, θεραπαινίς Σε-
µέλης
Θελξίνοια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ τῆς Εὐωνύ-
µου καί Ὠγύγου, ἀδελφή Ἀλαλκοµε-
νείας καί Αὐλίδος. Τιµωρός ἀδικίας. Αἱ 
ἀδελφαί καλοῦνται καί Πραξιδίκαι
Θελξινόνη καί Θελξινόη –ης (ἡ) –Μοῦ-
σα, µία ἐκ των ἀρχαίων τεσσάρων, Η-
13-205Δ
Θελξίνοος –όου (ὁ & ἡ) –(θέλγων νοῦν) 
–Ἐπίθετον Πειθοῦς
Θελξίνους – ου (ὁ)
Θελξίνωρ –ρος (ὁ) –Ἀνδριαντοποιός, Η-
14-217Α
Θελξιόνη –ης (ἡ) –Μία Μοῦσα ἐκ τεσ-
σάρων ἀρχαιοτάτων
Θελξιόπη –ης καί Θελξιέπεια (ἡ) –Μοῦ-
σα –Σειρήν –Θυγάτηρ Ἀχελώου καί 
Καλλιόπης ἤ Μελποµένης, Η-16-912Α 
Θελξιόπη –ης (ἡ) –Σειρήν 
Θελξίοπος –ου (ὁ)
Θελξίουσα –σης (ἡ)
Θελξίπεια καί Θελξιέπεια καί Θελξιό-
πη –ης (ἡ) –Σειρήν

ÈÅÉÑÉÌÁ×Á
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Θελξίφρονες –ων (οι) –Ἐπίθετον Ἐρώτων
Θελξίφρων –νος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον 
Πειθοῦς
Θελξίφρων καί Ἡδυεπής καί Σοφή 
καί Πειθώ καί Ἠχώ (ἡ) –Η-7-1151Α, Η-
15-653Α
Θελξίων –νος (ὁ) –Υἱός Ἄπιος κατά Παυ-
σανίαν. Βασιλεύς Σικυῶνος φονεύσας 
Ἄπιν βασιλέαν Ἄργους –Πατήρ Αἰγύρου 
–Υἱός Τελχῖνος, Η-9-524Α
Θέλπουσα καί Τελφοῦσα καί Ταέλ-
φουσα καί Δελφουσία (ἡ) –Νύµφη 
–Πόλις
Θέλπων –ντος (ὁ)
Θεµέλη –ης (ἡ) = Σεµέλη
Θεµελιοῦχος –ου (ἡ)
Θεµελιοῦχος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσει-
δῶνος
Θέµελος –ου (ὁ) –Μεταγενέστερον
Θεµεραί –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων
Θεµερῶπις –ώπιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἁρ-
µονίας
Θεµέστια –ης (ἡ)
Θεµέστιος –ίου (ὁ) –Ὑποµνηµατιστής, 
Η-7-555Α, 648Δ
Θεµήστωρ –ρος (ὁ) –Σάµιος τύραννος 
Θεµία –ης (ἡ) –Ἐγγονή Οἰάνθου
Θεµίας –ου (ὁ) 
Θεµίνη –ης (ἡ) 
Θεµίνης –ητος (ὁ)
Θεµινοδώρα –ης (ἡ)
Θεµινόδωρος –ου (ὁ)
Θεµινοκράτη –ης (ἡ)
Θεµινικράτης –ου (ὁ)
Θεµινοστράτη –ης (ἡ) 
Θεµινόστρατος –ου (ὁ) 
Θεµιξένη –ης (ἡ) 
Θεµίξενος –ου (ὁ)
Θέµις –ιδος (ιστος καί –ιτος –ιος) καί 
Γαῖα καί Χθών –νός (ἡ) –(προσωποποί-

ησις δικαιοσύνης, ἤ ἡ ἐξουσιάζουσα τούς 
θεσµούς καί µεταλαµπαδεύουσα τούς 
νόµους τοῦ Ἀπόλλωνα, δίδουσα νέκταρ 
καί ἀµβροσίαν εἰς αὐτά) –Θυγάτηρ Ἵλου 
σύζυγος Κάπυος, µήτηρ Ἀγχίσου –Θεά 
Εὐταξίας, προστάτης καθεστῶτος δικαί-
ου. Θεότης διδάξασα τρόπους µαντείας 
εἰς Ἀπόλλωνα –Ἐπίθετον Εἰλειθυίας–
Θυγάτηρ Οὐρανοῦ καί Γῆς. Γεννᾶ µέ 
Δία, Ὥρες καί Μοίρες; (Εὐνοµία, Δίκη, 
Εἰρήνη) –Τιτανίς, Ο.87, 43, Υ4, Β68, Η-7-
1147Α, Η-15-167Δ 
Θεµισθαγόρα –ης (ἡ)
Θεµισθαγόρας –ου (ὁ)
Θεµισθαρέτα –ης (ἡ) 
Θεµισθάρετος –ου (ὁ)
Θεµισθίς –ίος; (ὁ)
Θεµισκύρα –ης (ἡ) –Πόλις ἀρχαιοτάτη 
καθέδρα Ἀµαζώνων
Θέµισος –ου (ὁ & ἡ)
Θεµίσουσα –σης (ἡ)
Θεµίστα –ης (ἡ) –(ἔννοµη), Η-8-26Δ, Η-
12-219Α
Θεµισταγόρα –ης (ἡ)
Θεµισταγόρας –ου (ὁ) –Ἐφέσιος Μυθο-
γράφος –πατήρ τῆς Τρυφοῦς –Κατα-
σκευαστής ἡλιακῶν ὡρολογίων, Η-16-
835Α, Η-9-526Δ 
Θεµισταγόρη –ης (ὁ) 
Θεµιστάγορος –όρου (ὁ) 
Θεµιστᾶναξ –κτος (ὁ)
Θεµιστάνασσα –σσης (ἡ)
Θεµιστᾶς –ᾶ (ὁ)
Θεµιστέα –ης (ἡ)
Θεµιστέας –ου (ὁ) –Ὁ τῆς Θέµιδος-Μά-
ντις
Θεµιστεύουσα –σης (ἡ)
Θεµιστεύων –νος; (ο) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος –Συνώνυµον: Διδυµεύς
Θεµιστή ἤ Θέµις (Θέµιστος) (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Ἴλου καί Εὐρυδίκης, θυγατρός Ἀ-
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δράστου, σύζυγος Κάπυος µήτηρ Ἀγχί-
σου, Ο.Ο.Β.68 
Θεµιστῆς –οῦ (ὁ) 
Θεµίστης –ου (ὁ)
Θεµιστία –ης (ἡ)
Θεµιστίας –ίου (ὁ)
Θεµιστιάς –άδος (ἡ) -Νύµφη 
Θεµίστιον –ίου (ἡ)
Θεµίστιος –ίου (ὁ) –(Δίκαιος, εὐπρεπής) 
–Ἐπίθετον Διός –Αἰγινήτης πατήρΛά-
µπονος, πάππος Πυθέου –Υἱός Εὐγενί-
ου Πάφλαγών, Σοφιστής καί Γνωστός 
Ρήτωρ –Συγγραφεύς φιλόσοφος ἔµπι-
στος Ἰουλιανοῦ –Καθηγητής φιλοσοφίας 
στήν Κωνσταντινούπολη –Εἰς πυγµήν 
καί παγκράτιον νικητής Ἐπιδαύρου, Η-
7-670Δ, 1045Α, Η-9-526Δ, Η-12-130Δ, Η-
15-762Α 
Θεµιστίουσα –σης (ἡ)
Θεµιστίων –νος (ὁ)
Θεµιστοβούλα –ης (ἡ)
Θεµιστόβουλος –ου (ὁ)
Θεµιστογένη –ης (ἡ)
Θεµιστογένης –ους (ὁ) –(Τέκνον Θέµι-
δος) –Καί χριστιανικόν –Συρακούσιος ὁ 
ἱστορικός. Ἔτσι δηµοσίευσε ὁ Ξενοφῶν 
τήν ἀνάβασιν (πλαστόν, ψευδώνυµον), 
ἐνῶ ἀνάβασιν ἔγραψεν καί ὁ Σοφαίνε-
τος, Η-9-527Α 
Θεµιστοδάµα –ης (ἡ)
Θεµιστοδάµας –αντος (ὁ)
Θεµιστοδάµεια –ης (ἡ)
Θεµιστόδαµος –ου (ὁ) 
Θεµιστοδήµη –ης (ἡ)
Θεµιστόδηµος –ου (ὁ) 
Θεµιστοδίκη –ης (ἡ) –Σύζυγος Κιχησίου
Θεµιστόδικος –ου (ὁ) 
Θεµιστοδότα –ης (ἡ)
Θεµιστόδοτος –ου (ὁ)
Θεµιστοδώρα –ης (ἡ)
Θεµιστόδωρος –ου (ὁ) 

Θεµιστοκλέα –ης (ἡ)
Θεµιστοκλέας –ου (ὁ) 
Θεµιστόκλεια –ης καί Δελφίς καί Θε-
όκλεια (ἡ) –(ἔνδοξη ὑπερασπίστρια τοῦ 
δικαίου) –Καθηγήτρια, διδάσκαλος ἰέ-
ρεια Δελφική, διδάξασα ἠθικά δόγµα-
τα. Αὕτη ἐδίδαξεν Γεωµετρίαν καί ἀριθ- 
µοσοφίαν εἰς Πυθαγόραν. Ἐκ τοῦ ἐνθου_ 
σιασµοῦ του, ἀπεφάσισεν νά δεχθεῖ γυ-
ναίκας εἰς τήν σχολήν. Ἡ Θεµιστόκλεια 
ἐδίδασκε µαθηµατικά εἰς τούς ἐπισκέ-
πτας τῶν Δελφῶν καί διακοσµοῦσε τόν 
Βωµόν τοῦ ναοῦ µέ σχήµατα γεωµετρι-
κά, Η-16-495Δ 
Θεµιστοκλεῖς –εῖος (ὁ)
Θεµιστοκλῆς καί Θεµιστοκλέης –ους 
(ὁ) –Ἐπιφανής στρατηγός καί πολιτικός 
–Ἀθηναῖος µέ τροφόν Ἀµύκλαν –Ἐξο-
στρακισθείς –Ἴων –Νικητής Περσῶν εἰς 
Σαλαµίνα –Υἱός Νεοκλέους καί Ἀβροτό-
νου, Φρεάρριος –Περιέφερεν εἰς ἀγοράν 
Κεραµεικοῦ, πλήρην κόσµου, ἐφ΄ ἀµάξης 
τάς ἑταίρας, Νάννιον, Λάµια, Σικυώνα 
ἤ Σικιώνα καί Σατήραν ἤ Σατύραν –Λε-
ωντίδος φυλῆς –Υἱός Πολυάρχου, Φρε-
άρριος –Πατήρ Συβάριδος καί Ἰταλίας, 
Η-9-527Δ 
Θεµιστοκλία –ίης (ἡ)
Θεµιστοκλίας –ίου (ὁ)
Θεµιστόκλιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Μαλεί-
κου
Θεµιστοκράτη –ης (ἡ)
Θεµιστοκράτης –ους (ὁ) 
Θεµιστοκύπρα –ης (ἡ) 
Θεµιστόκυπρος –ου (ὁ)
Θεµιστόλα –ης; (ἡ)
Θεµιστολάα –ης (ἡ)
Θεµιστόλαος –άου (ὁ) 
Θεµιστόλας –αντος (ὁ)
Θεµιστονόη –ης (ἡ) –Σύζυγος Κύκνου, 
θυγάτηρ Κήυκος –Θυγάτηρ Κήυκος ἤ 
Κίλικος, σύζυγος Κύκνου, υἱοῦ Ἄρεως 
καί Πελοπίας, Η-10-690Δ
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Θεµιστόνοος –όου (ὁ) 
Θεµιστόνους –ου (ὁ) 
Θέµιστος –ου (ὁ) –(θεµιτός)           
Θεµίστουσα –σης (ἡ)
Θεµιστύς –ύος (ἡ) –Μεταγενέστερον
Θεµιστώ καί Μεγιστώ –οῦς (ἡ) –Νη-
ρηϊς –Μέ Ἀπόλλωνα, ἤ Τελµησσόν γεν-
νᾶ Γαλεώτην –Θυγάτηρ Ζαβίου –(Θεά, 
προσωποποίησις δικαιοσύνης) –Κυπρία 
µήτηρ Ὁµήρου, ἐκ “προφητείας” Εὔκλου 
Κυπρίου χρησµολόγου –Θυγάτηρ Ὑψέ-
ως Λαπίθου, σύζυγος Ἀθάµαντος, θυγά-
τηρ Ὑψέα, µήτηρ Λεύκωνος, Ἐρυθρίου, 
Σχοινέως καί Πτώου. Θυγάτηρ Κρίθω-
νος Οἰανθέου. Τήν ἠράσθη Φίλων, υἱός 
Φρικοδήµου Τυράννου. Τήν ἐζήτησεν 
εἰς γάµον ἀντιδροῦντος τοῦ πατρός της.
Τότε ὁ τύραννος ἔρριψεν εἰς θηρία ἀ-
δελφούς Θεµιστοῦς ἐµπρός εἰς ὄµµατα 
γονέων. Ἔτσι ἀπέσπασε νύµφη καί ἐπέ-
τυχεν γάµον. Ἡ Θεµιστώ ὑποκρινοµένη 
ἀπέκοψεν τήν νύχτα λαιµόν Φίλωνος 
καί κατέφυγεν ἱκέτις εἰς ναόν Ἀπόλλω-
νος ἐν Ἑλίκη Ἀχαΐας. Φρικόδηµος ἀπο-
στέλλων εἰς Ἑλικεῖς υἱόν Ἡρακωντα 
ἀπαίτησεν Θεµιστώ. Κατά τήν επιστρο-
φήν ὁ Ἡρακών, ὑπό παραπλεόντων 
Ἀκαρνάνων κατέληξεν εἰς χείρας Θεµι-
στοῦς ἥτις µέ Φρικόδηµον διεπραγµα-
τεύθη ἀπελευθέρωσιν γονέων της. Οἱ 
Ἀκαρνάνες ἐφόνευσαν τόν Ἡρακώντα. 
Ὁ ἐπελθών σεισµός κατέστρεψεν Ἑλίκην 
καί κατοίκους ἐπειδή παρέδωσαν τήν 
καταφυγούσαν Θεµιστώ ὡς ικέτιδα εἰς 
ναόν Ἀπόλλωνος, Η-9-531 Δ, 920Δ, Η-17-
618Δ 
Θεµιστώι; (ἡ)                        
Θεµίστων –νος (ὁ) 
Θεµιστῶναξ –κτος (ὁ) 
Θεµιστώνασσα –σσης (ἡ) 
Θεµίστωρ –ρος (ὁ) –(ὁ γινώσκων τόν 
νόµον)
Θεµισφᾶ –ῆς (ἡ)
Θεµισφᾶς –ᾶ ἤ –ντος (ὁ) 

Θεµίσων –ωνος (ὁ) –Ἱστορικός συγγρα-
φεύς –Ἰατρός, ἰδρυτής Μεθοδικῆς σχολῆς 
ἰατρικῆς Ἰταλίας –Τύραννος Ἐρετρίας –
Ὑπουργός Ἀντιόχου Σιδήτου, βασιλέως 
Κύπρου –Λαοδικεύς, Η-7-832Δ, Η-8-408 
Δ, Η-9-531Δ, Η-10-638Δ 
Θεµιτεύς –έως (ὁ)
Θεµιτώι; (ἡ)
Θεµνάστη –ης (ἡ)
Θέµναστος –ου (ὁ) 
Θεµοθέα –ης (ἡ)
Θεµόθεος –ου (ὁ) 
Θεµόνοθος –ου (ὁ & ἡ) 
Θέµουσα –σης (ἡ)
Θέµων –νος (ὁ)
Θεναγένη –ης (ἡ) – Χριστιανικόν 
Θεναγένης –ους (ὁ) –Χριστιανικόν
Θενάτα –ης (ἡ)
Θενάτας –α (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Θέννα –ης (ἡ)
Θέννας –αντος (ὁ)
Θέννος –ου (ὁ)
Θενώ καί Θεανώ –οῦς (ἡ) –Σύζυγος Πυ-
θαγόρου
Θεοβία –ης (ἡ)
Θεόβιος –ίου (ὁ) –(θεός + βίος)
Θεοβόουσα –σης (ἡ)
Θεοβούλα –ης (ἡ) 
Θεοβούλη –ης (ἡ) –Σύζυγος Λύκου µή-
τηρ Ἀρκεσιλά
ου –Σίβυλλα 
Θεόβουλος –ου (ὁ) –Φιλόσοφος
Θεοβόων –ντος; (ὁ) 
Θεοβώλα –ης (ἡ) 
Θεόβωλος –ου (ο)
Θεογαµία –ης (ἡ) –Ἑορτή Σικελῶν, πρός 
τιµήν Περσεφόνης, ὅτε τήν ἐνυµφεύθη 
ὁ Πλούτων
Θεογείτα –ης (ἡ) 
Θεόγειτος –ου (ὁ)
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Θεογείτουσα –σης (ἡ)
Θεογείτων –νος (ὁ) –Θηβαῖος φίλος βα-
σιλέως Φιλίππου –Υἱός Θυµόχου, Ἀφιδ-
ναῖος 
Θεογειτώνδα –ης (ἡ)
Θεογειτώνδας –αο (ὁ) 
Θεογειτώνδη –ης (ἡ)
Θεογειτώνδης –ητος; (ὁ)
Θεογενείδη –ης (ἡ)
Θεογενείδης –ου (ὁ) 
Θεογένεις –ειος (ὁ) –Πατήρ Φιλαινοῦς 
Θεογένη –ης (ἡ)
Θεογένης –ους καί Θεαγένης –ους (ὁ) 
–Πρέσβυς Ἀθηναίων εἰς Φαρνάβαζον 
καί εἷς, τῶν τριάκοντα Τυράννων –Ἀθη-
ναῖος κωµωδούµενος διά χυδαῖα ἤθη 
(Καυχησιάρχης) ὑπό Ἀριστοφάνους –Υἱ-
ός Ἡγήµονος Ἀθµονεύς 
Θεογένης ἤ Θεαγένης –ους (ὁ) –(θεο-
γέννητος) –Θάσιος ὀλυµπιονίκης εἰς 
πυγµήν µία, Παγκράτιον δύο φοράς 
–Υἱός Κλιµείλου –Υἱός Μύρτωνος 
Θεογενίδη –ης (ἡ)
Θεογενίδης καί Θεαγενίδης –ου (ὁ) 
–Ἀρχηγός Ἀθηναίων 
Θεογενίς –ιδος (ἡ)
Θεογίτα –ης (ἡ) 
Θεογιτονίδα –ης (ἡ)
Θεογιτονίδας –αο (ὁ) 
Θεόγιτος –ου (ὁ) 
Θεογίτουσα –σης (ἡ)
Θεογίτων –νος (ὁ)
Θεογνετίς –ιδος (ἡ)
Θεόγνη –ης (ἡ)
Θεόγνης καί Θέογνης –ητος (ὁ) –Με-
γαρεύς
Θεογνήτη –ης (ἡ)
Θεογνήτης –ου (ὁ) –Μαθητής Πυθαγό-
ρου µέ συλλογήν ποιηµάτων Ὀρφικῶν 
(24 βιβλία), πού ἐγράφη µαζί µέ Κέκροπα 
καί Τηλαύγην

Θεόγνητος –ου (ὁ) – Αἰγινήτης τίς, Ὀλυµ-
πιονίκης εἰς πάλην παίδων –Ποιητής τῆς 
Κωµωδίας, Η-9-532Δ, Η-10-633Α, Η-15-
75Δ
Θεόγνιος –ίου (ὁ) –Χριστιανός –Ἅγιος 
–Μάρτυς
Θέογνις –ιδος καί –ιος (ὁ) –Ἱστορικός 
Ρόδου –Ὁ Μεγαρεύς Σικελίας ὁ ἐλεγεια-
κός γνωµικός ποιητής –Ὁ τραγωδίτης 
ποιητής καί Χιών ἐλέγετο, διδάσκαλος 
φιλοσόφου Πυθαγόρου –Εἷς τῶν τριάκο-
ντα Τυράννων –Τραγικός Ἀθηναῖος ποι-
ητής –Συγγραφεύς –Ἁγνούσιος
Θέογνις –ιδος καί Δίογνις (ὁ) –(τέκνον 
θεοῦ) –Λυρικός ποιητής –Δύο ἅγιοι –Ἐ-
λεγειακός ἤ τραγικός ποητής, εἷς τῶν 
τριάκοντα Τυράννων –Ὁ Μεγαρεύς, 
πλήρεις πολιτικῶν καί ἠθικῶν γνωµῶν 
–Πηγή παροιµιῶν, Η-7-530Α, 1041Α, Η-9 
-532Δ, 533Α καί Δ, Η-12-325Δ, Η-16-889Δ, 
Η-17-953Α
Θεογνίς –ιδος (ἡ) 
Θεόγνωστος καί Θεύγνωστος –ου (ὁ 
& ἡ) –Γραµµατικός –Κρής, Η-9-533Δ 
Θεογνωτίδα –δης (ἡ)
Θεογνωτίδας –αιο (ὁ)
Θεόγνωτη –ης (ἡ)
Θεόγνωτος –ου καί Θεύγνωτος (ὁ & ἡ) 
Θεογόνη –νης (ἡ) –Μέ Ἄρην γεννᾶ Τµῶ-
λον (θεόν)
Θεογονία –ης (ἡ) –Ὄνοµα ἔργου Ἡσιό-
δου (Τά ἕτερα: Ἀσπίς Ἡρακλέους, ἔργα 
καί ἡµέραι,) ἀµφισβητούµενον ὑπό ἀρ-
χαίων καί νεωτέρων κριτικῶν   
Θεόγονος –ου (ὁ) 
Θεοδᾶ –ῆς; (ἡ)
Θεοδαίσια –ίης (ἡ)
Θεοδαίσιος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
καί µήν Δαίσιος Μακεδόνων 
Θεοδαίσις –ιος (ὁ) 
Θεοδάµα –ης (ἡ)
Θεοδάµας –ντος (ὁ) –Εἷς τῶν Γιγάντων, 
υἱός Ταρτάρου καί Γῆς

ÈÅÏÃÅÉÔÏÕÓÁ



��� ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ 

Θεοδάµεια –ης (ἡ)
Θεόδαµος –ου (ὁ) 
Θεοδᾶς –ᾶ (ὁ) –Ὑποκοριστικόν τοῦ Θε-
όδωρος
Θεοδᾶς –ᾶ (ὁ) –Ἐµπειρικός ἰατρός προ-
σκείµενος στούς Σκεπτικούς φιλοσό-
φους, ἀπό τήν Λαοδίκεια
Θεοδέκτα –ης (ἡ)
Θεοδέκτας –ου (ὁ)
Θεοδέκτη –ης (ἡ)
Θεοδέκτης –ου (ὁ) –Ἀπό Φάσηλη Λυ-
κίας, τραγικός ποιητής φιλόσοφος καί 
ρήτωρ µαθητής Ἰσοκράτους, 4ου π.Χ. 
αἰῶνος –Φίλος Μεγ. Ἀλεξάνδρου, Η-7-
1047Δ, Η-9-535Α, 1008Δ
Θεοδέκτης –ου (ὁ) –Φιλόσοφος καί ρή-
τωρ ἐκ Φασηλίδος, µαθητής Ἀριστοτέ-
λους, Πλάτωνος καί Ἰσοκράτους, συγ-
γράψας πεντήκοντα τραγωδίας καί µίαν 
ἀπολογίαν Σωκράτους 
Θεόδεκτος ἤ Θεοδέκτης –ου (ὁ) –Συγ-
γραφεύς –Ὁ Φασηλίτης ἐκ Λυκίας, υἱός 
Ἀριστάνδρου, τραγικός ποιητής καί ρή-
τωρ –Ὁ υἱός τοῦ προηγουµένου, συγ-
γραφεύς περί φιλοπονίας
Θεοδήγιος –ίου (ὁ) –Διδάσκαλος ἀστρο-
νοµίας ἐπί βυζαντίου
Θεόδηλη –ης (ἡ)
Θεόδηλος –ου (ὁ) 
Θεοδήµη –ης (ἡ)
Θεοδηµίδη –ης (ἡ)
Θεοδηµίδης –ου (ὁ)
Θεόδηµος καί Θεύδηµος καί Θούδηµος 
καί Εὔδηµος –ου (ὁ) –Ἄρχων Ἀθηναίων 
–Υἱός Θεοµνήστου Ῥαµνούσιος
Θεοδίππα –ης (ἡ)
Θεόδιππος –ου (ὁ)
Θεόδοκη –ης (ἡ)
Θεόδοκος –ου (ὁ)
Θεοδόξα –ης (ἡ)
Θεόδοξος –ου (ὁ) 

Θεοδοσία –ης (ἡ) –(θεϊκόν δῶρον) –Πό-
λις, ἤ ὄνοµα γυναικός –Χριστιανικόν 
Θεοδόσιος –ίου (ὁ) –(δῶρον θεοῦ, χάρις 
θεοῦ) –Ἅγιος –Ἱεράρχαι –Αὐτοκράτωρ –
Μαθηµατικός καί ἀστρονόµος –Σύζυγος 
Γάλλης, Η-9-536Α καί Δ
Θεοδόσιος –ίου (ὁ) –Αὐτοκράτωρ Βυζα-
ντίου, (Ἑβραῖος ἀγνώστου προτέρου ὀνό-
µατος) σύζυγος Αἰλίας Φλακίλλης δι΄ ἧς 
γεννᾶ Ἀρκάδιον, Ὀνώριον καί Πουλχε- 
ρίαν. Μέ δευτέραν σύζυγον τήν ἀδελφήν 
Οὐαλεντινιανοῦ Γάλλαν. Θανατώσας 
18.000 Θεσσαλονικεῖς ἀπεκλήθη Μέ-
γας (!) ἀντί τοῦ ὁρθοῦ Μέλας –νος  –Συγ-
γραφεύς, µαθηµατικός, ἀστρονόµος 
–Γραµµατικός ἐξ Ἀλεξανδρείας –Χριστι-
ανικόν –Ὅσιος τοῦ Κοινοβιάρχου (11 Ἰα-
νουαρίου) –Ὁ Β’ καί Καλλιγράφος 
Θεοδότα καί Θεοδότη –ης (ἡ) –5η Ὀ-
λυµπιονικήτρια ἐκ Πελοποννήσου µέ 
πωλικόν τέθριππον τό 84; π.Χ., στήν 174η 
Ὀλυµπιάδα, νίκησε τούς ἄνδρας 
Θεοδότας –ου (ὁ) –(χάρις θεοῦ) Ρόδιος 
στρατηγός Ἀντιόχου 
Θεοδότη – καί Θεοδώτη –ης (ἡ) –Πρίν 
ἦτο ἡ ἱερόδουλος: Σκυφόρος –Θυγάτηρ 
Πολυεύκτου ἐξ Ἀµφιτροπῆθεν –Μήτηρ 
φιλοσόφου Ἰσιδώρου
Θεοδότη –ης (ἡ) –Ἑταῖρα Ἀλκιβιάτα, 
σύγχρονη Ἀσπασίας –Ἁγία –Αὐτοκράτει-
ρα ἡ πρίν Σκυφόρου (ἱερόδουλος) –Μή-
τηρ Ψελλοῦ 
Θεοδότης –ου (ὁ) –(Χάρις καί δῶρον Θε-
οῦ) –Χριστιανικόν 
Θεοδοτιανή –ῆς (ἡ) 
Θεοδοτιανός –οῦ (ὁ)
Θεοδοτίδα –δης (ἡ)
Θεοδοτίδας –αιο (ὁ) 
Θεοδοτίουσα –σης (ἡ)
Θεοδοτίων –νος (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅ-
γιος –Ἐφέσιος µεταφραστής παλαιᾶς 
διαθήκης, Η-9-538Α               
Θεόδοτος καί Θεύδοτος –ου (ὁ) –Μαθη-
τής Σωκράτους, υἱός Θεοσδοτίδου –Διδά-
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σκαλος ρητορικῆς –Ἀθηναῖος µέτοικος, 
ἰσοτελής –Υἱός Θεοζοτίδου Κεκροπίδος 
φυλῆς –Σάµιος σοφιστής –Τραπεζίτης
Θεόδοτος –ου (ὁ) –(θεϊκόν δῶρον) χρι-
στιανός –Ἅγιος –Ἱεράρχαι –Βασιλεῖς, Η-
7-242Α, Η-9-538Α καί Δ, Η-10-421Α 
Θεοδούλα –ης (ἡ) –(ἀφοσιωµένη εἰς Θε-
όν) – Χριστιανικόν
Θεοδούλη –ης (ἡ) –(δούλη θεοῦ) –Χρι-
στιανικόν –Σύζυγος Βαλεντίνου 
Θεόδουλος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν –Μέ 
ἀδελφόν Κυριάκον καί γονεῖς Ἕσπερον 
καί Ζωήν, ἐρίφθησαν εἰς καιόµενον κλί-
βανον –Ἅγιος, Η-5-839Α, Η-9-538Δ 
Θεοδούρη –ης (ἡ)
Θεόδουρος –ου (ὁ) 
Θεοδόχη –ης (ἡ)
Θεοδόχος –ου (ὁ)
Θεοδώρα καί Θοδώρα –τα (ἡ) –(θεϊκόν 
δῶρον) –Χριστιανικόν –Ἁγία –Σύζυγος 
Ἰουστινιανοῦ ἤ Θεοφίλου ἤ Ἰουστίνου 
Α’, Η-9538Δ, 539Α καί Δ
Θεοδώρητη –ης (ἡ) –(δωρηθείσα ὑπό 
Θεοῦ) –Χριστιανικόν
Θεοδώρητος –ου (ὁ) –(δῶρον εἰς ἀνθρώ-
πους) –Ἱεροµάρτης (3 Μαρτίου) –Χριστι-
ανικόν, συγγραφεύς –Στρατηγός –Ἐπί-
σκοπος, Η-9-540Δ
Θεοδωριανή –ῆς (ἡ)
Θεοδωριανός –οῦ (ὁ) 
Θεοδωριάς –αδος (ἡ)
Θεοδωρίδα –δης (ἡ)
Θεοδωρίδας –αο (ὁ) –Λυρικός ποιητής 
Συρακόσιος –Ἐπιγραµµατοποιός, Η-9-
54 1Α
Θεοδωρίδη –ης (ἡ)
Θεοδωρίδης –ου (ὁ) –Υἱός Θεοδώρου 
Ἀθµονεύς 
Θεοδωρίς –ιδος (ἡ) –Ληµνία γυνή φα-
ρµακίς –Ἑταίρα εἰς Ἀθήνα 
Θεοδωρίχα –ης (ἡ) 
Θεοδώριχος –ου (ὁ) –Ὀστρογότθος 

Θεόδωρος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ὁ 
Γράπτος, ἀδελφός Θεοφάνους Γράπτου 
ποιητοῦ –Ὅσιος (27 Δεκεµβρίου)
Θεόδωρος καί Θεύδωρος –ου (ὁ) –Σά-
µιος γλύπτης, υἱός Τηλέκλους καί ἀρ-
χιτέκτων –Τραγικός ποιητής –Πατήρ 
Προκλέους Ἀθηναίου –Σοφιστής καί 
διδάσκαλος ἐκ Βυζαντίου, κληθείς ὑπό 
Πλάτωνος Λογοδαίδαλος Βυζάντιος –
Ἕτερος σοφιστής ἐκ Κυρήνης, διδάξας 
γεωµετρίαν εἰς Σωκράτην καί Πλάτωνα 
–Φιλόσοφος Κυρηναῖος, ὁ καί Ἄθεος, 
µαθητής Ἀριστίππου καί Κράτητος –
Ἐπίσηµος Ἐρετριεύς –Μαθητής Ἰαµβλί-
χου –Ὑποκριτής δραµάτων –Συρακού-
σιος συγγραφεύς –Πατήρ Σωστράτου, 
υἱός Κλεοµυττάδου –Ἐρχιεύς –Ἀθµο-
νεύς –Ἁµαξαντιεύς –Ἰατρός –Υἱός Εὐ-
φαντίδου, Δεκελειεύς –Υἱός Στρατο-
κλέους, Δεκελειεύς –Υἱός Θεοδώρου 
Ἐρ-χιεύς –Υἱός Εὐδηµίας, Μελιτεύς –Υἱ-
ός Μελησίου ἐξ Ὀῆθεν –Υἱός Ἀπολλο-
δώρου, Πλωθειεύς –Ἐφέσιος φιλόσο-
φος
Θεόδωρος καί Θόδωρος καί Θεύδερος 
καί Ἄθεος καί Θεοδᾶς –ᾶ (ὁ) –(δῶρον 
θεοῦ) –Μεσσήνιος Ὀλυµπιονίκης εἰς 
στάδιον, δίς –Ἀνδριαντοποιός –Χριστια-
νικόν –Περίφηµος ἀνατόµος –Ἠλεῖος 
Ὀλυµπιονίκης εἰς πένταθλον –Ὁ Υἱός 
Δηµητρίου, παλαιστής καί Πύκτης –Σο-
φιστής διάσηµος (Βυζάντιος) –Ἀρχιερεύς 
–Σάµιος ἀρχιτέκτων –Ἀγρυλῆθεν Νεο-
πλατωνικός –Στρατηλάτης –Μεγαλοµάρ-
τυς –Ἠγεµόνες –Ἱεράρχαι –Βυζάντιος 
σοφιστής, ὁ λογοδαίδαλος –Ἱστορικός –
Ἱεραπολίτης συγγραφεύς –Ὁ Γαδαρεύς 
ρήτωρ σοφιστής –Γραµµατικός –Κολο-
φώνιος ποιητής –Κυρηναῖος φιλόσοφος 
ἐπικληθείς “Ἄθεος” µαθητής Ἀριστίππου 
–Κυρηναῖος Γεωµέτρης µαθηµατικός 
–Μιλήσιος στωϊκός φιλόσοφος –Πατήρ 
Σάβωνος –Πατήρ Φιληροῦς –Υἱός Ὀλυµ-
πίχου Μελιτεύς –Ἀθµονεύς –Σάµιος υἱ-
ός Τηλεκλέους, φηµισµένος γλύπτης 
(χρυσή πλάτανος καί χρυσή ἄµπελος), 
τορνευτής, σφραγιδογλύφος καί ἐφευ-

ÈÅÏÄÏÔÏÓ



��� ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ 

ρέτης –Ὁ Μετοχίτης ἀναφερθείς εἰς Σκε-
πτικούς, Η-7-586Α, 936Δ, 945Α, Η-9-487Α, 
543Δ, Η-16-499Α
Θεοδώρουσα καί Θεδώρουσα –σης (ἡ) 
Θεοδώρων καί Θεδώρων –ωνος; (ὁ) 
Θεοδώτα –ου (ὁ)
Θεοδώτας –ου (ὁ) 
Θεοδώτη –ης (ἡ)
Θεοδώτης –ου (ὁ)
Θεόεργος –ου (ὁ)
Θεόfη –ης (ἡ)
Θεόfης –ου (ὁ)
Θεοζότα –ης (ἡ) 
Θεοζοτίδα –δης (ἡ)
Θεοζοτίδας –αο (ὁ) –Δανειστής Καρυ-
στίων
Θεοζοτίδη –ης (ἡ)
Θεοζοτίδης –ου (ὁ) –Υἱός Νικοστράτου, 
Κεκροπίδος φυλῆς 
Θεοζότιος –ιου (ὁ) –Πατρωνυµικόν τοῦ 
Θειβάδα
Θεόζοτος –ου (ὁ) –Ἄρχων Ἀθηναίων 
–Πατήρ Ὠρωποδώρου 
Θεοθείδη –ης (ἡ)
Θεοθείδης –ου (ὁ) 
Θεόθεµις –ιδος (ὁ & ἡ)
Θεοθέστη –ης (ἡ)
Θεόθεστος –ου (ὁ) 
Θέοινος –ου (ὁ) –Θεός οἴνου –Ἐπίθετον 
Διονύσου µέ συνώνυµον: Πατήρ 
Θεοίτα –ης (ἡ)
Θεοίτας –ου (ὁ) 
Θεοίτη –ης (ἡ)
Θεοίτης –ου (ὁ)
Θεοκήδη –ης (ἡ)
Θεοκήδης –ου (ὁ)
Θεοκῆρυξ –κος (ὁ) –(κῆρυξ θεῶν) –Γέ-
νος ἀπό Ταλβυθίου
Θεοκκώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Ἑρµαΐου 
–Ἱέρεια 

Θεοκλέα –ης (ἡ) 
Θεοκλέης καί Θεοκλῆς –έους (ὁ)
Θεόκλεια –ης καί Κορώνη (ἡ) –Ἑταίρα 
Ἀθηνῶν, παύσασα νέα τό επάγγελµα 
–Πυθαγόρεια φιλόσοφος
Θεόκλεια καί Θεµιστόκλεια –ης (ἡ)
Θεοκλείδα –δης (ἡ)
Θεοκλείδας –αο (ὁ) 
Θεοκλείδη –ης (ἡ)
Θεοκλείδης –ου (ὁ) –Η-13-152Δ 
Θεοκλεῖς –ειος (ὁ) 
Θεοκλείτεια –ης (ἡ)
Θεοκλείτειος –ου (ὁ)
Θεόκλειτη –ης (ἡ) 
Θεόκλειτος –ου (ὁ) 
Θεοκλεύς –έως (ὁ) –Πατήρ Ψαµµητίχου 
–Υἱός Ταύρου –Ἥρως στεφανωθείς διά 
χρυσοῦ στεφάνου εἰς Κῖον
Θεοκλήδη –ης (ἡ)
Θεοκλήδης –ου (ὁ)
Θεοκλῆς –έους (ὁ) –Ἀλεξανδρινός ποι-
ητής –Σπαρτιάτης ἀγαλµατοποιός µαθη-
τής Διποίνου καί Σκύλλιδος –Πλούσιος 
Κορίνθιος µεγαλόψυχος –Πυθαγόρειος 
φιλόσοφος
Θεοκλῆς –εους (ὁ) –(ὁ ἐκ θεοῦ ἔνδοξος) 
–Κορίνθιος –Ἀγαλµατοποιός –Πατήρ Ἰσι-
δώρου –Υἱός Θεοξένου, Εὐωνυµεύς –Υἱός 
Λευκίου Σουνιεύς –Πατήρ Εὐάνδρου, ὁ 
Εὐωνυµεύς, Η-11-561Α, Η-14-218Α, 845Δ, 
Η-16-1013Δ
Θεόκλητη –ης (ἡ)
Θεόκλητος –ου (ὁ) –(ὑπό θεοῦ κληθείς) 
Θεοκλητώ –οῦς (ἡ) 
Θεοκλίδα –ης (ἡ)
Θεοκλίδας –αο (ὁ)
Θέοκλος –ου (ὁ) –Μάντις Μεσσηνίων 
φίλος Ἀριστοµένους 
Θεόκλος –ου (ὁ) –Η-9-547Δ, Η-12-956Δ
Θεοκλυµένη –ης (ἡ)
Θεοκλύµενος –ου (ὁ) –Υἱός Πολυφείδου.
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Μετά φόνον εἰς Ἄργος φθάνει εἰς Ἰθά-
κην µέ Τηλέµαχον. Ἔµπειρος εἰς τήν µα-
ντικήν προβλέπει ἀφανισµόν µνηστῆ-
ρων καί ἐπιστροφήν Ὀδυσσέως. 
Θεοκλύµενος –ου (ὁ) –(ὁ ὑπό θεοῦ δοξα-
σθείς) –Υἱός Πρωτέως µέ ἀδελφούς Θει-
ώνη, Τηλεγόνη καί Πολύφονον –Μάντις 
περίφηµος, ἀκόλουθος Τηλεµάχου. Ἐ-
προµάντευσεν ἐπιστροφήν Ὀδυσσέως 
καί µνηστροφονίαν, Ο.Ο.Ο.256, Υ350, Η 
-8-46 9Α,Η-9-547Δ, 645Δ, Η-10-909Δ, Η-
16-463Α, Η-18-802Α
Θεοκλώς –ῶ (Θεοκλέους ἤ Θεοκλοῦς) 
(ὁ) –Ἐκ τοῦ Θεοκλῆς
Θεόκολος –ου (ὁ)
Θεόκοσµος –ου (ὁ) –(θεῖος καλλιτέχνης) 
Γλύπτης σύγχρονος Φειδίου, Η-9-547Δ, 
Η-10-114Α, Η-13150Α, Η-16-240Δ 
Θεοκράτη –ης (ἡ) 
Θεοκράτης –ους (ὁ)
Θεοκρατία –ης (ἡ) –(κράτος θεοῦ)
Θεοκράτιος –ίου (ὁ)
Θεοκρήπις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθη-
νᾶς
Θεοκρίνη –νης (ἡ) 
Θεοκρίνης –ους (ὁ) –Ὑποκριτής τραγι-
κῶν δραµάτων –Ὁ Ὑβάδης, διάσηµος 
συκοφάντης
Θεόκρινος –ου (ὁ) –Η-5-957Δ 
Θεοκρίσια –ίης (ἡ)
Θεοκρίσιος –ου (ὁ) 
Θεοκρίτα –ης (ἡ) 
Θεοκρίτη –ης (ἡ) 
Θεοκρίτης –ου (ὁ) –Κριτής θεῶν, ὁ Πά-
ρις (ἐπίθετον Πάριδος) 
Θεοκρίτια –ίης (ἡ)
Θεοκρίτιος –ου (ὁ) –Πατρωνυµικόν τοῦ 
Κλιοκρίτου
Θεόκριτος –ου (ὁ) –Ἀντί  Θεοκρίτης –Μα-
θητής Φιλητᾶ –Μάντις –Συρακούσιος 
ποιητής, Βουκολικός συγγραφεύς, Βου-
κόλος ὀνοµαζόµενος, υἱός Πραξαγόρα 

καί Φιλίνης –Πατήρ Ἀντικλέους –Κριθείς 
ἰσάξιος πρός θεούς –Μαθητής Ἀσκλη-
πιάδου ἐπιγραµµατοποιοῦ –Χῖος ἱστορι-
κός καί Σκωπτικός ποιητής –Χῖος –Σοφι-
στής –Ἀξιωµατοῦχος λατρείας Καβείρου, 
υἱός Κούλωνος Η-7-1051Α, 1060Δ, Η-8-
1013Α, Η-9-332Δ, 548Α καί Δ, 549Α, Η-11-
347Α, Η-12-472Α, Η-17-286Δ, 459Α, Η-8-
221Δ, 1013Δ   
Θεοκτᾶ –ῆς (ἡ)
Θεοκτᾶς –ᾶ (ὁ)
Θεοκτήτη –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Θεόκτητος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν 
Θεοκτίδα –ης (ἡ)
Θεοκτίδας –αο (ὁ)
Θεοκτίστη –ης (ἡ) –Χριστιανικόν –Ὅσία 
(9 Νοεµβρίου) –Χριστιανικόν –Θυγάτηρ 
Μαυρικίου, Η-9-550Δ
Θεόκτιστος –ου (ὁ) –(θεῖον τεχνούργη-
µα - δηµιούργηµα) –Χριστιανικόν –Ἅγιοι 
δύο –Βυζαντινός ἄρχων, Η-9-550Δ
Θεοκτίτη –ης (ἡ)
Θεόκτιτος –ου (ὁ)
Θεοκύδη –ης (ἡ) 
Θεοκύδης –εος (ὁ) –Πατήρ Δικαίου, Η-
9-361Α 
Θεοκυδίδη –ης (ἡ)
Θεοκυδίδης –ου (ὁ)
Θεόλα –ης (ἡ)
Θεολάα –ης (ἡ)
Θεολάϊφος –ου (ὁ) –Κόµης
Θεόλαος –ου (ὁ)
Θεόλας –αντος (ὁ)
Θεολήπτη –ης (ἡ) –(ἡ ὑπό θεοῦ ἐµπνε-
οµένη) –Χριστιανικόν
Θεόληπτος –ου (ὁ) –(ὁ ὑπό θεοῦ ἐµπνε-
όµενος) –Πατριάρχης –Ὑµνογράφος–Χρι-
στιανικόν, Η-9-550Δ, Η-18-40Δ 
Θεολίστη –ης (ἡ)
Θεολιστῆς –οῦ (ὁ)
Θεόλιστος –ου (ὁ) 
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Θεολλίδη –ης (ἡ)
Θεολλίδης –ου (ὁ) 
Θέολλος –ου (ὁ)
Θεολόγης –ου (ὁ) –(ὁ περί θεοῦ πάντοτε 
ὁµιλῶν) –Ἐκ τοῦ Θεολόγος
Θεολογία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Θεόλογος καί Θεολόγος –ου (ὁ) –(ὁ 
περί θεοῦ πάντοτε ὁµιλῶν), Η-9-551Δ
Θεόλουκος –ου (ὁ) 
Θεολύκα –ης (ἡ)
Θεόλυκος –ου (ὁ) 
Θεολύτη –ης (ἡ) –Ἑταῖρα εὐπρόσωπος 
µνηµονευοµένη µετά Ὠκίµου καί Λαγί-
σκιον (ἑταιρῶν) ὑπό Ἀναξανδρίδου 
Θεόλυτος καί Θεύλυτος –ου (ὁ) –Ἑπικός 
ποιητής, ἤ ἐποποιός ὁ Μυτιληναῖος –Μυ-
θηµναῖος ποιητής καί χρονικογράφος
Θεόλυτος –ου (ὁ) –Ἐποποιός –Πατήρ 
Κύνητος –Ἀκαρνάν 
Θεοµάνδρα –ης (ἡ)
Θεοµανδρίδη –ης (ἡ)
Θεοµανδρίδης –ου (ὁ) 
Θεόµανδρος –ου (ὁ) 
Θεοµαντίδη –ης (ἡ)
Θεοµαντίδης –ου (ὁ)
Θεόµαντις –ιδος (ὁ & ἡ) –Θεοφορικόν
Θεόµαντος –ου (ὁ)
Θεοµάχη –ης (ἡ) –(µαχοµένη ἐναντίον 
Θεοῦ) 
Θεόµαχος –ου (ὁ) 
Θεοµβρότα –ης (ἡ) 
Θεοµβρότη –ης (ἡ)
Θεόµβροτος –ου (ὁ) 
Θεοµείδεια –ης (ἡ)
Θεοµείδεις –ειος (ὁ) 
Θεοµείδης –ου (ὁ)
Θεοµέλη –ης (ἡ)
Θεοµέλης –εος (ὁ) 
Θεοµένδη –ης (ἡ)
Θεοµένδης –εος (ὁ) 

Θεοµένη –ης (ἡ) 
Θεοµένης –ους (ὁ)
Θεοµήδη –ης (ἡ) 
Θεοµήδης –ου (ὁ) 
Θεοµηλίδα –ης (ἡ)
Θεοµηλίδας –αο (ὁ) 
Θεοµηλίδη –ης (ἡ)
Θεοµηλίδης –ου (ὁ)
Θεοµήστωρ –ρος (ὁ) –(ἴσος τοῖς θεοῖς 
κατά τήν βουλήν) – Υἱός Ἀνδροδάµαντος, 
τύραννος Σάµου, πολεµήσας µετά Ξέρ-
ξου, Η-9-552Α, Η-16-837Δ 
Θεόµητις –ιδος (ὁ)
Θεοµήτωρ –ρος (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέτα –Ἐ-
πίθετον Παναγίας
Θεοµνάστα –ης (ἡ)
Θεοµνάστη –ης (ἡ)
Θεόµναστος –ου (ὁ) 
Θεοµνήµουσα –σης (ἡ)
Θεοµνήµων –νος (ὁ)
Θεοµνησική –ῆς (ἡ)
Θεοµνησικός –οῦ (ὁ)
Θεοµνήστη –ης (ἡ) 
Θεοµνήστης –ου (ὁ) –Συγγραφεύς 
Θεοµνηστιανή –ῆς (ἡ) 
Θεοµνηστιανός –οῦ (ὁ) 
Θεοµνηστίδη –ης (ἡ)
Θεοµνηστίδης –ου (ὁ)
Θεόµνηστος καί Θεόµναστος –ου (ὁ) 
–Φιλόσοφος –Υἱός Αἰσχρίωνος –Υἱός Δει-
νίου Ἀθµονεύς –Ῥαµνούσιος, Η-7-250Α, 
Η-9-552Α 
Θεοµνήστωρ –ρος (ὁ)
Θέοµνις –ιδος (ὁ) 
Θέοµος –ου (ὁ) 
Θεόνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πρωτέως καί 
Ψαµµάθης, πρώην Εἰδώ καί Εἰδοθέα, 
µάντις –Θυγάτηρ Ποσειδῶνος –Ἡρωῒς 
Ἀριστοφάνους –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Θυ-
γάτηρ Θέστορος 
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Θεόνη καί Θεώνη καί Θυώνη καί Θυ-
άνα καί Σεµέλη –ης (ἡ) – Μήτηρ Διονύ-
σου 
Θεονήτη –ης (ἡ)
Θεόνητος –ου (ὁ)
Θεονίκα –ης (ἡ) 
Θεονίκη –ης (ἡ) 
Θεονίκης –ου (ὁ)
Θεόνικος –ου (ὁ) 
Θεοννῶ –οῦς (ἡ) –Θεοφορικόν 
Θεονόη καί Εἰδοθέα –ης (ἡ) –Πρότερον 
Εἰδώ –Θυγάτηρ Πρωτέως, Η-8-458Α, Η-
9-645Δ
Θεονόµα –ης (ἡ)
Θεόνοµος –ου (ὁ)
Θεόνοος –όου (ὁ)
Θεόνοστος –ου (ὁ) –Πατήρ τῆς Νικάσιον 
ἤ Νικάσιν 
Θεονύµφευτος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Πα-
ναγίας –Χριστιανικόν
Θεονύµφη –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Θεόνυµφος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Παναγί-
ας –Χριστιανικόν
Θεοξένα –ης (ἡ) 
Θεοξένη –ης (ἡ) –Σύζυγος Ἀγαθοκλέους 
Βασιλέως Συρακουσῶν 
Θεοξενία –ης (ἡ καί τά) –Ἑορτή Ἀπόλ-
λωνος 
Θεοξενίδα –ης (ἡ)
Θεοξενίδας –αο (ὁ)
Θεοξενίδη –ης (ἡ)
Θεοξενίδης καί Φιλόξενος –ου (ὁ) –Σίφ-
νιός τις –Εἰρεσίδης Ἀθηναῖος, Η-16-1053 
Δ, Η-18-247Α, 898Α 
Θεοξένιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ
Θεοξενίς –ιδος (ἡ)
Θεόξενος –ου (ὁ) –Τενέδιος –Υἱός Ἀγη-
σιλάου –Υἱός Θεοκλέους Εὐωνυµεύς –Ἱ-
στορικός (περί Σκύθου Ἀναχάρσιδος) Ἀ-
θηναῖος Φρεάρριος 

Θεοξένος καί Ξένιος –ίου (ὁ) – Ἐπίθετον 
Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Διός –Γλύπτης-
Υἱός Πάντωνος –Φρεάρριος, Η-15-903Α
Θεόξηνος –ου (ὁ) 
Θέοξις –ιδος; (ὁ) 
Θεόπαις –αιδος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἔρω-
τος –Ἐπίθετον Σεµέλης
Θεοπάτρα –ης (ἡ) 
Θεόπατρος –ου (ὁ)
Θεοπάτωρ –ρος (ὁ) –(πατήρ Θεοῦ)
Θεοπείθη –ης (ἡ) –(εὐπειθής τω Θεώ)
Θεοπείθης –εος (ὁ) –Υἱός Ἀγάθου 
Θεόπεµπτος –ου (ὁ) –(ἀπεσταλµένος 
τοῡ θεοῦ) –Χριστιανικόν –Ἱεροµάρτυς, 
Η-9-552Α
Θεόπη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀθηναίου Λεώ, 
ἡρωῒς, ἀδελφή Φρασιθέας ἤ Πραξιθέας 
καί Εὐβούλης θυσιασθεῖσαι ὑπέρ σωτη-
ρίας Ἀθηνῶν. Πρός τιµήν των, τό Λεοκό-
ριον, Η-8-397Δ, Η-12-309Α
Θεοπίστη –ης (ἡ) –Χριστιανικόν –Ἁγία 
–Σύζυγος Εὐσταθίου
Θεοπίστης –ου (ὁ) –Χριστιανικόν 
Θεόπιστος –ου (ὁ) –(πιστός εἰς θεόν) 
–Χριστιανικόν –Ἅγιος 
Θεοπλάστη –ης (ἡ) –Χριστιανικόν;
Θεόπλαστος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν;
Θεοπόλεια –ης (ἡ)
Θεόπολις –ιος (ὁ)
Θεόπολις –ιδος (η)
Θεοπόµπη –ης (ἡ)
Θεοποµπίδα καί Θεοποµπίδη –ης (ἡ)
Θεοποµπίδας καί Θεοποµπίδης –ου (ὁ)
Θεοποµπίς –ιδος (ἡ)
Θεόποµπος –ου (ὁ) –(θεόπεµπτος) –Υἱός 
Θεοδέκτου, Ἀθηναῖος ποιητής ἀρχαῖας 
κωµωδίας –Κολοφώνιος Ἀλεξανδρινός 
ἐπικός ποιητής –Λάκων νοµοθέτης –Χῖος, 
υἱός Δαµασιστράτου, ρήτωρ ἱστορικός 
µαθητής Ἰσοκράτους συγγραφεύς –Κω-
µικός ποιητής τραγικοῦ Θεοδώρου –Πα-
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τήρ Οἰνοκλέους –Υἱός Νικάνδρου Εὐρι-
τιωνιάδης –Μιλήσιος ὡς πρέσβυς κήρυξ 
εἰς Σπάρτην –Υἱός Πυρρίνου Γαργήττιος 
–Ἀδελφός Καυκάλου
Θεόποµπος –ου (ὁ) –(θεόπεµπτος) 
–Ψευδώνυµον Ξενοφώντος –Ὁ Θεόπο-
µπος ὁ Ἀθηναῖος –Κωµικός ποιητής –
Ρήτωρ –Βασιλεύς –Ἱστορικός –Μιλήσιος 
–Σύζυγος Χειλωνίδος –Ἀδελφός Χίου 
ρήτορος Καυκάλου –Ἡραιεύς ὀλυµπιο-
νίκης πένταθλον δίς –Ἡραιεύς ὀλυµπι-
ονίκης εἰς πάλην δίς –Ὁ Θεσσαλός ὀ-
λυµπιονίκης εἰς στάδιον –Υἱός Ἐµµόνου 
–Υἱός Χαριδήµου ἐξ Οἴου Λωντίδος Φυ-
λῆς, Η-5-759Α, Η-7-529Α, 1051Α, Η-8-608 
Δ, 710Α, 911Δ, Η-9-369Α, 552Δ, 1008Δ, Η-
18-180Α, 766Α
Θέοπος –ου (ὁ)
Θεοπούλα –ας (ἡ) –Χριστιανικόν
Θεοπρέπεια –ης (ἡ) –(µεγαλοπρέπεια)
Θεοπρέπη –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιτύµβιαν στή-
λην
Θεοπρόκα –ης (ἡ)
Θεοπροκίδα –ης (ἡ)
Θεοπροκίδας –αο (ὁ)
Θεοπρόκος –ου (ὁ)
Θεόπροπη –ης (ἡ)
Θεοπροπίδα –ης (ἡ)
Θεοπροπίδας –αο (ὁ)
Θεοπροπίδη –ης (ἡ)
Θεοπροπίδης –ου (ὁ) 
Θεοπρόπιος –ίου (ὁ)
Θεοπροπίς –ιδος (ἡ) 
Θεοπρόπος –ου (ὁ) – Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος
Θεόπροπος –ου (ὁ) –Μάντις –προφήτης 
–Ἀθηναῖος –Γλύπτης –Ρόδιος Ὀλυµπιο-
νίκης εἰς Κέλητα, Η-9-552Δ 
Θεόπρωτη –ης (ἡ)
Θεόπρωτος –ου (ὁ) 
Θεόρδοτη –ης (ἡ)
Θεόρδοτος –ου (ὁ) 

Θεόρρετη –ης (ἡ)
Θεόρρετος –ου (ὁ) –Ὁ φιλοτεχνήσας µε-
τά Μενεκράτους, Διονυσιάδου, Ὀρέστου 
καί ἄλλων (ἐν συνόλω 15) τήν Ζωφόρον 
ναοῦ τῆς Περγάµου Η-15-738Α 
Θεόρρητη –ης (ἡ)
Θεόρρητος –ου (ὁ)
Θέος –ου (ὁ) –Δοῦλος, σύντροφος στρατη-
γοῦ Ξενοφῶντος ἐν Ἀθήναις. Ἀπελεύ-
θερος ὁ καί Θεµιστογένης ὁ Συρακού-
σιος
Θεός καί Θιός καί Σιός (ὁ)
Θεός –οῦ (ὁ) –(Θεός = ἅγιος = ἀγαθός = µέ 
λεξάριθµον 284) –Ἐλευσίνιος θεός ὡς ἡ 
Κόρη καί ἡ θεά
Θεός καί Ἄθεος καί Θεόδωρος καί Ἀ-
ντίοχος θεός (ὁ) –Η-7-240Δ, Η-12-16Α, 
49Δ, 268Δ, Η-16-486Δ, 499Α, Η-17-51Α, 
133Α, 520Δ                              
Θεός καί Θόδωρος καί Ἄθεος –ου (ὁ) 
Θεός καί Ἀντίοχος –ου (ὁ) 
Θεός (ἡ) =Ἥρα
Θεόσαµος –ου (ὁ) 
Θεοσδότη –ης (ἡ) = Ἀντί Θεοδότη
Θεοσδοτίδη καί Ζωτίδη –ης (ἡ)
Θεοσδοτίδης καί Ζωτίδης –ου (ὁ) –Πα-
τήρ Νικοστράτου καί Θεοδότου
Θεόσδοτος –ου (ὁ) =Ἀντί Θεόδοτος
Θεοσέβεια –ης (ἡ) –(τό σέβεσθαι τόν 
Θεόν) –Θυγάτηρ Καλλιάδου Ἀναφλυ-
στίου
Θεοσέβης –ητος (ὁ)
Θεοσέβιος –ιου (ὁ) –(εὐλαβής πρός θεόν) 
–Θεός ἤ Ἀντίοχος Β’ –Νεοπλατωνικός 
φιλόσοφος, Η-9-554Δ 
Θεόσηµη –ης (ἡ)
Θεόσηµος –ου (ὁ)
Θεοσθένις –ιδος; (ὁ & ἡ)
Θεοσκοπή –ῆς (ἡ)
Θεοσκοπῆς –οῦς (ὁ) –(ὑπό θεοῦ σκοπού-
µενος) 
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Θεοσοφία –ης (ἡ)
Θεόσοφος –ου (ὁ) –(σοφός περί τά θεῖα)
Θεόσσυτος –ου (ἡ & ἡ) –Ἐπίθετον Σε-
λήνης
Θεοστήρικτη –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Θεοστήρικτος –ου (ὁ) –(στηριζόµενος 
ὑπό θεοῦ) –Χριστιανικόν, Η-9-556Α
Θεοστίχη –ης (ἡ) 
Θόστιχος –ου (ὁ) –Χριστιανός ἅγιος 
Θεοστράτη –ης (ἡ) 
Θεόστρατος –ου (ὁ) –Μελιτεύς –Υἱός 
Χαρίνου Ἐρχιεύς
Θεοσχώτα –ης (ἡ)
Θεοσχώτας καί Θεοσχώτας –ου (ὁ) 
Θεόταυρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Θεοτείµη –ης (ἡ)
Θεότειµος –ου (ὁ) –Υἱός Νεικολάου 
Θεοτείχη –ης (ἡ)
Θεοτείχης –ου (ὁ) 
Θεότεκνη –ης (ἡ) 
Θεότεκνος –ου (ὁ) –Δύο Χριστιανοί µάρ-
τυρες –Ἐπίσκοπος, Η-9-556Α
Θεοτέκτουσα –σης (ἡ)
Θεοτέκτων –νος (ὁ) –Πατήρ Ἱπποκρί-
του 
Θεοτέλεια –ης (ἡ) 
Θεοτέλεις –ειος (ὁ) –Πατήρ Ἀριστοξέ-
νου 
Θεοτέλης –ιος ἤ –ους (ὁ) –Πατήρ Ἀριστο-
ξένου
Θεοτελίδη –ης (ἡ)
Θεοτελίδης –ου (ὁ) 
Θεοτένη –ης (ἡ)
Θεοτένης –ου ἤ –ητος (ὁ) 
Θεοτέρπη –ης (ἡ)
Θεοτέρπης –ους (ὁ)
Θεοτίδη –ης (ἡ)
Θεοτίδης –ου (ὁ) 
Θεοτίµα –ης (ἡ)

Θεοτίµη –ης (ἡ) –Χριστιανικόν, Η-9-
556Α 
Θεοτίµη καί Θουτίµη –ης (ἡ)
Θεοτίµητη –ης (ἡ) –(τιµηµένη ὑπό Θε-
ῶν)
Θεοτίµητος –ου (ὁ)
Θεοτιµίδα –ης (ἡ)
Θεοτιµίδας –αο (ὁ) 
Θεοτιµίδη –ης (ἡ)
Θεοτιµίδης –ου (ὁ) 
Θεότιµος –ου (ἡ & ἡ) –Χριστιανικόν –Ἱ-
στορικός –Λακεδαιµόνιος φίλος ποιητοῦ 
Θεόγνιδος –Ἐπίθετον Ρέας µέ συνώνυ-
µον: Μήτηρ –Ἐκ Κήδων 
Θεότιµος καί Θούτιµος –ου (ὁ) – Ἠλεῖος 
Ὀλυµπιονίκης εἰς πυγµήν παίδων –Υἱός 
Παρµενίωνος –Υἱός Σωστράτου, Η-5-73 
9ΔΗ-9-556Α
Θεοτόκος –ου (ὁ)  ΕΠΙΘΕΤΑ: Ὁδηγήτρια –
Παντάνασσα –Πανύµνητος – Πανάχρα-
ντος –Ἄσπιλος –Ἐλεοῦσα –Ἐπίσκεψις  κα-
ταπονουµένων –Ἐλπίς ἀπηλπισµένων 
–Ἡ πάντων χαρά –Ἡ Μεσίτρια τῶν Χρι-
στιανῶν –Ἀχειροποίητος –Ἡ θεία Ἁλ-
ουργίς –Ἡ τῶν Οὐρανῶν Ὑψηλοτέρα 
–Ἡ Πηγή τῆς Ζωῆς –Ἡ Χώρα τῶν Ζώ-
ντων –Ἡ Περίβλεπτος (Διονύσιος ἐκ 
Φουρνᾶ) 
ΘΕΟΤΟΚΟΝΥΜΙΑ ΕTEΡA: Ἀγγελόκτι-
στος, Ἁγία Σκέπη, Ἁγιάσσου, Ἀγιδε-
κτινή, Ἁγιοπλιώτισσα, Ἁγιολούσαινα, 
Ἁγίου Ὅρους, Ἁγνή, Ἁγριδιώτισσα, Ἀγ-
ριλιώτισσα, Ἀειµακάριστος, Ἀειµεσιτεύ-
ουσα, Ἀθηνιώτισσα, Αἰγύπτια, Αἱµα-
τούσα, Αἰµίαλου, Αἰρκώτισσα, Ἀκαθή, 
Ἀκατάβλητος, Ἀκατάφλεκτη, Ἀκήρασα, 
Ἀκρωτηριανή, Ἀλανιώτισσα, Ἀλεξαν-
δριανή, Ἀλεξίου Κοµνηνοῦ, Ἀλεπινή, 
Ἀληθινή, Ἀλοιώτισσα, Ἀλόχη, Αἱµατί-
τση, Ἄµεµπτος, Ἀµετάθετος, Ἀµολια-
νή, Ἀµόλυντος, Ἀµπελακίων, Ἀµπελο-
κήπισσα, Ἄµωµη, Ἄνασσα, Ἀναφωνή_ 
τρια, Ἀντινίτισσα, Ἀντιφωνήτρια, Ἀνω-
µερίτισσα, Ἄξιον Ἐστί, Ἀπείρανδρος, Ἀ-
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πειρόγαµος, Ἀπρόσιτος, Ἀρακιώτισσα, 
Ἀράπισσα, Ἀρβανίτισσα, Ἀρείτα, Ἀρµε-
νοκρατοῦσα, Ἀρσανά, Ἀρτάκης, Ἀρχαγ_ 
γελιώτισσα, Ἀρχισπορίτισσα, Ἀσπραγ-
γέλου, Ἀσπροβουνιώτισσα, Ἀσπροπανα-
γιά, Ἀσύγκριτη, Αὐγουστιανή, Ἀφέντρι_ 
κα, Ἄφθορος, Ἀφροδίτισσα, Ἀχειροποί-
ητος, Ἄχραντος, Ἀψιδιώτισσα, Βαλουκλι-
ώτισσα, Βανιώτισσα, Βαραγγιώτισσα, 
Βαρδανιώτισσα, Βαρκού, Βασίλισσα, Βα-
σιληγενέτειρα, Βατοπεδινή, Βατούσαινα, 
Βελανιδιά, Βελεστίνου, Βελλά, Βεργου-
πουλιανή, Βηµατάρισσα, Βιγλιώτισσα, Βι- 
διανή, Βιργιωµένη, Βλασαρού, Βλαχέρ- 
να, Βλέπουσα, Βλυχιόρικα, Βοήθεια, Βο 
ρινή, Βούλιστα, Βουναρκώτισσα, Βουνο-
γιάτρισσα, Βουνού, Βουρνιώτισσα, Βρά-
χου, Βρεσθενίτισσα, Βρεφοκοµούσα, Βρε-
φοκρατούσα, Βρεφουργήσασα, Βρεχού_ 

σα, Βροντιανή, Βρόντου Βροχής, Βρυσι-
ανή Γαλακτίνης, Γαλακτοτροφούσα, Γα- 
λανή, Γαλανούσα, Γαλατιανή, Γαλατού-
σα, Γαλαχτοτροφία, Γαλαχτοφορούσα, 
Γαλουχιότισσα, Γενεσίου Θεοτόκου Σα-
βαθιανών Γέννας, Γερόντισσα, Γεσθη-
µανίτισσα, Γηροµεριού, Γηροκοµήτισσα, 
Γιαλούσα, Γιάτρισσα, Γκαβή, Γκιζιλκι-
ζιώτισσα, Γκουβερνιώτισσα, Γλυκιώτισ-
σα, Γλυκοκυµατούσα, Γλυκοφιλούσα, 
Γλωσσά, Γοιρδελάκη, Γοργόνα, Γοργο-
επήκοος, Γουµένισσα, Γουµερά, Γουνιώ-
τισσα, Γούντα, Γουρλοµάτα, Γραφιώτισ-
σα, Γρηγορίτσα, Γρηγορούσα, Γύψενη, 
Γωνιά Δαδιού, Δαδιώτισσα, Δακρυρρ(ο)-
ούσα, Δαµάστα, Δέηση, Δεκαπεντούσα, 
Δένδρου, Δεξιοκρατούσα, Δεόµενη, Δερ-
µάτα, Δέσποινα, Δηµοκράνια, Διακονού-
σα, Διασώζουσα, Δικαιόκριτος, Δικαιότα-
τη, Διότισσα, Δόβρα, Δοµνιανίτισσα, Δo_ 
ξάρισσα, Δουβέργαινα, Δακρύβρεχτoς, 
πόλη Ἐγγυήτρια, Ἑκατονταπυλιανή,Ἐκ-
κλησιάρχουσα, Εἰκονίστρια, Ἐλεηµονή-
τρια, Ἐλαία, Ἐλαιοβρύτισσα, Ἐλειµονή 
τρια, Ἐλεοβρύτης, Ἐλέους, Ἐλεούσα, Ἐ- 
λευθερώτρια, Ἐλπιδοφόρα, Ἐλπίς ἀπηλ- 
πισµένων, Ἐλπίς Πιστών, Ἐλῶνα, Ἔν_  
θρονη, Ἐξακουστή, Ἐξοχική, Ἐπακούου-

σα, Ἐπανωχωριανή, Ἐπισκοπιανή,Ἐπου 
ράνιος, Ἐπουράνιος Πύλη, Ἑπταβηµα-
τούσα, Ἐρυπιανή, Ἐσφαγµένη, Εὐαγγελί-
στρια, Εὑρετή, Εὔσπλαγχνος (Ἐλεήµων 
= ἐπίθετον Ἀφροδίτης) Ζαλακιώτισσα, Ζε_  
ραχιώτισσα, Ζεριχιώτισσα, Ζερµπτίτσης, 
Ζυλή, Ζωάρκεια, Ζωήρρυτος, Ζωηφόρος, 
Ζωοδότειρα, Ζωοδότρα, Ζωοδόχος, Ζωο-
πηγή, Ζωοπόρος, Ζωοτόκος, Ἡγήτρια, 
Ἡγουµένη, Ἡδύπνους, Ἡλιόκαλη, Ἡλιο-
στάλακτος Θρόνος, Ἡλιοτόκος, Θαλασ-
σινή, Θαλασσίτρα, Θαλασσοµάχισσα, 
Θαλασσοµαχουσα, Θαρεινή, Θεάλεχτη, 
Θεία Ἁλουργίς, Θεοδίδαχτη, Θεοδόξα-
στη, Θεόκλητη, Θεοκνήτωρ, Θεοκόσµη-
τη, Θεόληπτος, Θεοµάνα, Θεοµητρο-
πρεπεστέρα, Θεοσκέπαστη, Θεοτίµητη, 
Θεοτόκος, Θεουργία, Θεόφραστος, Θεό-
φρων, Θερµιανή, Θευαγέστατη, Θρη-
νούσα, Θρηνωδούσα, Θωµιανή, Ἴαµα, 
Ἴαση, Ἱερόβλαστος, Ἱεροµύτης, Ἱεροσο-
λυµιτική, Ἱεροσολυµίτισσα, Ἱλαρώτατη, 
Ἰµερόεσσα, Ἰσηγορία, Κατά, Καθαριώ-
τισσα, Καθαρών, Καθέδρα τοῦ Βασιλέ-
ως Καθρέπτης, Κακαβιώτισσα,  Καλαθή, 
Καλαµιώτισσα, Καλάµου, Καλιγού, Καλ-
λίτοκος, Καλοῦ Νεροῦ, Καλυβιανή, Κα-
µακάρι, Καµατερός, Καµένη, Καµπιώ-
τισσα, Κάµπου, Κανάλα, Κανδήξη, Kα  
νταριώτισσα, Καπνικαραία, Καρδιοβα-
στάζουσα, Καρδιώτισσα, Καρποφορού-
σα, Καρύπη, Καστριανή, Καστρουλέρου, 
Κατάκαρπος, Καταλωνική, Κατάπαυση, 
Καταπολιανή, Καταφυγή, Καψοδερµα-
τούσα, Κερά, Κέρνιτσα, Κεχαριτωµένη, 
Κηπουραίων, Κήπου (τοῦ) Κισσιώτισσα, 
Κιτιού, Κλειδί τοῦ Παραδείσου, Κλεισού-
ρας, Κλεφτοπαναγιά, Κοιµητηρίων, 
Κόκκινη, Κολοκυθιώτισσα, Κολυβιανή, 
Κορκοδειλιά, Κορυφή, Κορφιάτισσα, Κο-
σµοπόθητος, Κοσµοσώτειρα, Κοσυφοί-
νισσα, Κότσικα, Κουκουζέλισσα, Κου-
µπελίδικη, Κουνοπιώτισσα, Κουρίου, 
Κουροτρόφος, Κουτσουρώ, Κουφή, Κου-
φή Πέτρας, Κοφινή, Κρεµαστή, Κροµ-
µυδιώτισσα, Κτιστή, Κτιτόρισσα, Κυκ_ 
κώτισσα, Κυπαιότισσα, Κυρά Ξένη καί  
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Κυρία τῶν Ἀγγέλων, Κώµη, Λαγουδια-
νή, Λαµπρότατη, Λαµπροφορία, Λαοδη_ 
γήτρια, Λαού, Λαυριώτισσα, Λάχνη, Λε-
σινιώτισσα, Λεφένα, Λεχούσα, Λιβαδιώ-
τισσα, Λιόσα, Λογκοβάρδα, Λοιµιώτισσα, 
Λουβαρά, Λυκοδήµου, Λυκούρεσι, Μα-
γαζιώτισσα, Μαγδαληνή, Μαδύτου, Μα-
κελάρια, Μαλεβή, Μανδαλάκη, Μανεδή, 
Μαντιλούσα, Μαραθούντα, Μαρία Μα-  
στών, Μαύρη, Μαυριώτισσα, Μαυροµ-
µάτα, Μαχαιρωµένη, Μέ τούς Κρίνους, 
Μεγαλοµάρτυρος, Μεγαλόχαρη, Μεσί-
τρια Χριστιανῶν, Μεσοσπορίτισσα, Μη-
τέρα, Μητέρα Θεοῦ ἐπί τόν Θρόνο, Μι-
κρά, Μογρονήσια, Μολυβδοσκέπαστη, 
Μοναρκά, Μυροβλήτισσα, Μυρτενή, 
Μυρτιδιώτισσα, Μυφελαιώτισσα Νάπα, 
Νάσσα, Νέα, Νέγρων, Νεοφάνεισσα, 
Νεροφορουσα, Νικητάτου, Νικοποιός, 
Νίκους (Κυθνία) Νταλιανή, Νυµφοτό-
κος, Ξεκουράστρα, Ξενοπαναγιά Ξενο-
βλήτης, Ξένων, Ξεσκλαβώτρα, Ξεσπορί-
τισσα, Ξηροκαµπίτισσα, Ξηρορείτισσα, 
Ξυνήγορος, Ὀδηγήτρια, Οἰκειωτάτη, Οἰ-
κονόµισσα, Ὀλβιόδωρος, Ὀλυµπιώτισ-
σα, Ὀµόθεος, Ὀµονοούσα, Ὀρθοκωστά, 
Ὁσιώτατη, Οὐρανού καί Γῆς, Παγγαιό-
τισσα, Πάθους, Παιδεύσασα, Παλαιοκα-
στρίτισσα, Παλαιολογίνα, Παλατιανή, 
Παλίνου, Παµµακάριστος, Παναγία,  Πα-
ναγιόχορτο, Πανάχραντος, Παντάνασ-
σα, Παντευλόγητη, Πάντιµος, Παντοβα-
σίλισσα, Παντόχαρα, Πάντων Χαρά, Πα_ 
ραµυθία, Παρηγορήτρα, Παρθένα, Παυ-
σολύπη, Πειραιώτισσα, Πελαγονίτισσα, 
Πεπελινίτσης, Περίβλεπτος, Περλιγού, 
Πετραΐδα, Πλατανιώτισσα, Πλατυτέρα, 
Πολίτισσα, Πολυσπορίτισσα, Πονολύ-
τρια, Πόνου, Πορταΐτισσα, Πορτιανή, 
Πουλάτη, Πρέσβειρα, Προαναγγελοµέ-
νη, Προπύλη, Προσηγορία, Προσίστισ-
σα, Προστάτρια, Προσφυγιά, Προυσιώ-
τισσα, Πυργιώτισσα, Πυροβολήθησα, 
Ραγίου, Ραχοπήδη, Ρόδο τό Ἀµάραντο, 
Ρόµβη, Ρουµελιώτισσα, Σαµακιώτισσα, 
Σεπτεµβριανή, Σηµάου, Σιών, Σκάλα 
τοῦ Οὐρανοῦ, Σκαλωτή, Σκιαδενή, Σκο _ 

πιότισσα, Σοίριζα, Σοτοµβριανή, Σουµε-
λά, Σπηλιώτισσα, Στεφάνα, Σώµατα, 
Σωτείρα, Ταξιδιάρα, Ταταρνώτισσα, Tή- 
νου, Τά Βάτου, Τίµια Σκέπη, Τιµιωτέρα, 
Τοπλού, Τοῦ Χάρου, Τουρλιανή, Τριπιώ-
τισσα Τριχερούσα, Τροβάτου, Τρουλή, 
Τρυπητή, Τρυφερούσα, Τσαµπίκα, Τσυκ-
κώτισσα, Υπέρµαχος, Ὑψηλή, Φανερου-
λιώτισσα, Φανερωµένη, Φαρµακολύτρα, 
Φιδιότισσα, Φιδοττοταµιανή, Διδούσα, 
Φίδωσα, Φλεβαριανή, Φοβερά Προστα-
σία, Χαιρετισµών, Χαλκοπρατειών, Χελι-
δονού, Χιλιονοµατούσα, Χοζοβιώτισσα, 
Χρυσαφίτισσα, Χρυσοβαλάντη, Χρυσο-
γαλούσα, Χρυσοδαφνιώτισσα, Χρυσοκα-
στριώτισσα, Χρυσοκελαριά, Χρυσοπηγή, 
Χρυσοπλοκώτατος Πύργος, Xρυσοποδα-
ρίτισσα, Χρυσοσπηλιώτισσα, Ψυχοσώ-
στρα, Ψυχοσώτρια  
Θεοτόκος –ου (ἡ) –Μήτηρ Χριστοῦ (Θε-
οτοτόκος) ὀνοµάσθη τό 431 ἀντί τοῦ 
προτεινοµένου (ὑπό τοῦ αἰρετικοῦ Νέ-
στορος): Χριστοτόκος 
Θεόττα –ης (ἡ) 
Θέοττας –α (ὁ) –Σπάνιον πατρωνυµικόν 
Θεόττις –ιδος; (ὁ) –Ὑπεύθυνος ἄρχων 
–Νοµισµατοκόπτης Χίου
Θέουν –νειος (ὁ)
Θέουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Θεοφᾶ –ῆς; (ἡ)
Θεοφάµα –ης (ἡ)
Θεοφαµίδα –ης (ἡ)
Θεοφαµίδας –αο (ὁ) 
Θεόφαµος –ου (ὁ)
Θεοφάνεια –ης (ἡ) 
Θεοφάνεις –ειος (ὁ)
Θεοφάνη –ης (ἡ) –(φαινοµένη ὡραῖα 
ὡς Θεά) –Θυγάτηρ Βισάλτου ὡραιοτάτη. 
Μέ Ποσειδῶνα γεννᾶ Χρυσόµαλλον Δέ-
ρας, ὅ µετέφερεν Φρίξον καί Ἕλλην, Η-
9-567Α
Θεοφάνης –ους (ὁ) –(φαινόµενος ὡραῖος 
ὡς θεός) –Λέσβιος Ρήτωρ ποιητής ἐµµέ-
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τρου ἱστορίας –Χρονογράφος –Ἅγιος – 
Παρακοιµώµενος –Υἱός Θεο(α)γένους 
ἐκ Κολωνοῦ –Ἱστορικός 
Θεοφανία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Θεοφανίδη –ης (ἡ)
Θεοφανίδης –ου (ὁ)
Θεοφάνιος –ίου (ὁ) –Ποταµός Ἀσίας 
Θεοφανίσκη –ης (ἡ) 
Θεοφανίσκος –ου (ὁ)
Θεοφάντα –ης (ἡ) 
Θεοφάντη –ης (ἡ)
Θεοφάντης –ου (ὁ) –(ὑπό θεοῦ φανερω-
θείς) –Ἱεροφάντης 
Θεοφαντίδη –ης (ἡ)
Θεοφαντίδης –ου (ὁ) 
Θεόφαντος –ου (ὁ) –Πατήρ Φιλοκράτα
Θεοφανῶ –οῦς (ἡ) –(θεία ἀποκάλυψις) 
–Τρεῖς αὐτοκράτειραι –Βασίλισσα –Χρι-
στιανικόν –Ἁγία –Σύζυγος Σταυρακίου, 
αὐτοκράτειρα –Σύζυγος Ρωµανοῦ –Πορ-
φυρογέννητη, Η-9-569Δ 
Θεοφᾶς –ᾶντος (ὁ)
Θεοφείδα –δης (ἡ)
Θεοφείδας –αο (ὁ) –Υἱός Ὀδυσσείδου
Θεοφείδη –ης (ἡ)
Θεοφείδης –ου (ὁ) 
Θεόφεργος καί Θεόfεργος –ου (ὁ & ἡ) 
Θεόφεστη –ης (ἡ)
Θεόφεστος –ου (ὁ)
Θεοφθεοπόλεια –ης (ἡ)
Θεοφθεόπολις –ιδος (ὁ) 
Θεοφήµη –ης (ἡ) 
Θεόφηµος –ου (ὁ) –Εὐωνυµεύς  
Θεοφίλα καί Θεοφίλη –ης (ἡ) –(ἀγα-
πητή εἰς θεόν) –Θυγάτηρ Ναξίου Τιµό-
λεω 
Θεοφίλα ἤ Θεοφίλη –ης (ἡ) –Σύζυγος 
Μουστιανοῦ 
Θεοφίλακτη –ης (ἡ)
Θεοφίλακτος –ου (ὁ) 

Θεοφίλη –ης (ἡ) –Μήτηρ Νοσσίδος ποι-
ητρίας, θυγάτηρ Κλεόχας 
Θεοφίλης –ους (ὁ)
Θεοφιλίδα –δης (ἡ)
Θεοφιλίδας –αο (ὁ)
Θεοφιλιανή –ῆς (ἡ)
Θεοφιλιανός –οῦ (ὁ)
Θεοφιλίς καί Θευφιλίς –ιδος (ἡ) = Θεο-
φίλη
Θεοφιλίσκη –ης (ἡ)
Θεοφιλίσκος –ου (ὁ)
Θεόφιλος –ου (ὁ) –Ἱστορικός –Κωµικός 
ποιητής τῆς κωµωδίας καί ἰατρός Ἐπι-
δαύρειος –Πατριάρχης –Ἀθµονεύς –Υἱός 
Ἐχεστράτου Ἀχαρνεύς –Υἱός Καλλικρά-
τους Ἐρχιεύς
Θεόφιλος –ου (ὁ) –(θεαγάπητος) –Αὐτο-
κράτωρ –Ἅγιος –Ρωµαῖος –Ἐπώνυµος 
ἄρχων Ἀθηναῖος –Ποιητής –Χριστιανι-
κόν –Συγγραφεύς, Ἀπολογητής χριστι-
ανισµοῦ –Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας –Λαδέ-
µπορος πού ἐπλήρωσε πρόστιµο στήν 
Φαγιούµ λόγω ρυπάνσεως ὁδοῦ περι-
βάλλοντος –Φρεάριος, Η-7-833Δ, Η-9-
570Α
Θέοφις –ιδος (ὁ)
Θεοφόβιος –ίου (ὁ & ἡ) 
Θεόφοβος –ου (ὁ) –(φοβούµενος θεόν) 
Θεόφοιτος –ου (ὁ & ἡ) –(κατειληµµένος 
ὑπό Θείας µανίας) –Ἐπίθετον Κασσάν-
δρας θυγατρός Πριάµου καί µνηστής 
Κοροίβου υἱοῦ Μύγδονος καί Αναξιµέ-
νης
Θεοφόρβα –ης (ἡ)
Θεόφορβος –ου (ὁ)
Θεοφόρος –ου (ὁ & ἡ) –(φέρων εἰς θεόν) 
–Χριστιανικόν 
Θεοφράδεια –ης (ἡ)
Θεοφράδης –ου (ὁ) –(προφητικός)
Θεοφράντα –ης (ἡ)
Θεόφραντη –ης (ἡ)
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Θεόφραντος –ου (ὁ) –Ὁ ἀπελευθερῶτα 
Εὔβοιον
Θεοφράσµουσα –σης (ἡ)
Θεοφράσµων –νος (ὁ) 
Θεοφράστη –ης (ἡ)
Θεοφραστίδη –ης (ἡ)
Θεοφραστίδης –ου (ὁ)
Θεόφραστος καί Θούφραστος –ου (ὁ) –
Ὁ υἱός Μελάντα Τύρταµος, συγγραφεύς   
(περί Λίθων) –Πλαστόν ὑπό Ἀριστοτέ-
λους ὡς καί Θούφραστος –Φιλόσοφος 
–Ἀθηναῖος ἐξ Ἀµφιτροπῆθεν –Υἱός Βα-
θύλλου, Χολαργεύς 
Θεόφραστος καί Θούφραστος καί 
Τύρταµος –ου (ὁ) –(ὁ ὁµιλών ὡς θεός) 
–Παροιµιογράφος –Φιλόσοφος µαθητής 
Ἀριστοτέλους –Χηµικός –Συγγραφεύς-
Ἀθηναῖος ἀριστοκράτης –Ὁ φιλόσοφος 
υἱός Μελάντα –Ὁ ἐξ Ἐρεσοῦ Λέσβου 
φυσικές ἐπιστῆµες –Συνδραµών τήν ἰα-
τρικήν, Η-7-619Δ, Η-8-200Α, 918Δ, Η-9-
391Α, 571Δ, Η-12-220Δ, 613Δ, Η-15-544Α, 
584Δ, 761Δ, Η-17-514Δ, 712ΔΑ, Η-18-115Δ
Θέοφρις καί Θεόφρις –ιος (ὁ) –Πατήρ 
Πυθαγορίδος φιλοσόφου, ἐκ Κρότωνος 
τῆς Φίλτυδος 
Θεοφρόνια –ης (ἡ)
Θεοφρόνιος –ίου (ὁ)
Θεόφρουσα –σης (ἡ) 
Θεόφρυς καί Θέοφρυς –υος (ἡ) –Πατήρ 
Φίλτυδος, Η-16-499Α 
Θεόφρων –νος (ὁ) –(θεῖα φρονῶν, εὐσε-
βής)
Θεοφύλακτη –ης (ἡ)
Θεοφύλακτος –ου (ὁ) –(ὁ ὑπό θεοῦ προ-
στατευόµενος) –Χριστιανικόν –Ἅγιος, 8 
Μαρτίου –Γέρων σπανός –Συγγραφεύς 
–Σοφιστής µέ ἐπώνυµον Σιµοκάτης 
Θεοφῶν –ντος (ὁ) 
Θεοφῶσσα –σσης (ἡ)
Θεοχάρεια –ης (ἡ)
Θεοχάρεις –ειος (ὁ) 

Θεοχάρης –ους (ὁ) –Ἀγγελῆθεν
Θεοχαρίδη –ης (ἡ)
Θεοχαρίδης –ου (ὁ)
Θεοχαρµίδα –ης (ἡ)
Θεοχαρµίδας –αο (ὁ)
Θεοχρήστη –ης (ἡ) 
Θεόχρηστος –ου (ὁ) –(ὑπό θεοῦ χρησµο-
δοτηθείς) –Κυρηναῖος Ὀλυµπιονίκης εἰς 
τέθριππον
Θέποµπη –ης (ἡ)
Θέποµπος –ου (ὁ)
Θεράπαινα –ης (ἡ) –Συνώνυµον: Πειθώ 
–Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον Πειθοῦς 
–Ἐπίθετον Σελήνης µέ συνώνυµον: Εὐ-
νέτις
Θεράπιθη –ης (ἡ)
Θεράπιθος –ου (ὁ) 
Θεράπνα καί Θεράπνη –ης (ἡ) –Θυγά-
τηρ Λέλεγος, ἐξ ἧς ἡ πόλις Θεράπνη 
–Τόπος ἐνταφιασµοῦ Μενελάου καί Ἑ-
λένης, καθώς καί Κάστορος καί Πολυ-
δεύκους 
Θεραπναῖος –ου (ὁ & ἡ) –Μέ συνώνυ-
µον: υἱός –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Θεράπνη –ης (ἡ) –(ὑπηρέτρια) –Θυγά-
τηρ Λέλεγος –Ἱερόν Ὡραῖας Ἑλένης Η-
12-190Α 
Θεράπουσα –σης (ἡ)
Θεράπων –ντος (ὁ) –(ἐξυπηρετικός) –
Χριστιαν. ἅγιος –Ἐπίθετον Πανός –Δοῦ-
λος Ἀγάθωνος (Θεσµοφοριάζουσαι), Η 
-9-574Α 
Θεράπων –ντος, τεός (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀ-
πόλλωνος –Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον 
Ὠκεανοῦ µέ συνώνυµον: Πλατύς 
Θεράπων καί Ἅγιος –ου (ὁ) –(ὑπηρέτης, 
ἀκόλουθος) –Χριστιανικόν
Θέρεια –ης (ἠ)
Θέρειος καί Θερειός –οῦ (ὁ) –(ἀνήκων 
εἰς τό θέρος)
Θερελίµιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Θερία –ης (ἡ)
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Θερίας –ου (ὁ)
Θερίδα –ης (ἡ)
Θερίδας –αο (ὁ)
Θερίζουσα –ης (ἡ)
Θερίζων –ντος (ο) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Θερίκλεια –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Θερικλείδη –ης (ἡ)
Θερικλείδης –ου –αἱ (ὁ) 
Θερικλῆς –έους (ὁ)
Θεριναῖα –ης (ἡ)
Θεριναῖος –ου (ὁ) 
Θερινή –ῆς (ἡ) 
Θερίννα –ης (ἡ)
Θερίννας –αντος (ὁ)
Θερινόν –οῦ (ἡ) 
θερινός –οῦ (ὁ) –(καλοκαιρινός) 
Θέρινος καί Θερινός –οῦ (ὁ) 
Θέριος –ίου (ὁ)
Θερίσουσα –ης (ἡ)
Θερίσων –ντος; (ὁ) –Ὁ Λαοδικεύς ἧτο 
περίφηµος ἀνατόµος 
Θερίτη –ης (ἡ)
Θερίτης –ου (ὁ)
Θέρµα –ης (ἡ) –Νύµφη, προσωποποίη-
σις θερµῶν πηγῶν, Η-9-578Α
 Θερµαῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Θερµαῖος –ου (ὁ)
Θερµαντία –ης (ἡ) –Μήτηρ Θεοδοσίου 
Μεγάλου(!)
Θερµάντιος –ίου (ὁ)
Θερµασία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµητρος
Θέρµη καί (πρώηνΛαλία) καί Ἠµαθία 
καί Θεσσαλονίκη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἀφροδίτης
Θερµησία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµητρος
Θερµία –ης καί Θερµαία (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἀρτέµιδος, προστάτιδος θερµῶν πηγῶν
Θέρµιον –ίου (ἡ) –Γυναικός ὄνοµα –Ἑ-
ταίρα 

Θέρµιος –ίου (ὁ) –Υἱός Αἴµονος –Ἐπί-
κλησις Ἀπόλλωνος ἐν Ὀλυµπία –Ἐπίθε-
τον Ἀπόλλωνος 
Θέρµισσα –σσης (ἡ) –Μία τῶν Λιπα-
ρῶν Νήσων 
Θερµίων –νος (ὁ) –Ποταµός µικρός Μα-
κεδονίας –Νεανίας ἀπό τό Ἑρκουλάνι-
ουµ
Θερµόλαιος –ου (ὁ) –Ὄνοµα µηνός Κρη-
τῶν 
Θερµοξένα –ης (ἡ) 
Θερµόξενος –ου (ο) 
Θερµός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως  –Ἐπί-
θετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον Νότου µέ συ-
νώνυµον: Ἀήτης, Η-14-294Δ
Θερµοτέρη –ης (η) –Ἐπίθ. Ἀφροδίτης
Θερµότερος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Θερµότης –τητος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἡφαί-
στου
Θέρµουβις –ιδος; (ἡ) –Αἰγυπτία –Ὄνο-
µα ἱερᾶς ἀσπίδος
Θέρµουθις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἴσιδος 
Θερµοῦθις –ιος (ὁ) 
Θερµοῦς –οῦδος; (ὁ) 
Θέρµουσα –σης (ἡ)
Θερµώ –οῦς (ἡ)
Θερµώδουσα –σης (ἡ)
Θερµώδων –οντος καί Κρύσταλλος 
–ου (ὁ) –Ποταµός (Ἀµαζώνιος;) –Ἐδώ 
ἐξεστράτευσε ὁ Ἡρακλῆς διά τήν ἁρπα-
γήν Ζώνης Ἱππολύτης. Ποταµός Καπ-
παδοκίας –Ποταµός Βοιωτίας καί Αἴµων 
καλούµενος 
Θέρµων –νος (ὁ) –Σπαρτιάτης τίς
Θέρον –ντος; (ὁ)
Θερπία –ίης (ἡ)
Θερπίας –ου (ὁ) –Η-12-639Α 
Θέρπις –ιος (ὁ)
Θερπίτη –ης (ἡ)
Θερπίτης –ου (ὁ) –Ἀδελφός Μελανίππου 
καί Λυκωπέως Η-12-639Α
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Θέρρην –ῆνος (ὁ) –Ποταµός 
Θερρίλα –ης (ἡ)
Θερρίλας –ου (ὁ) 
Θέρσα καί Θέρσις –ιδος (ἡ) –Εἰς ἐπίγραµ-
µα
Θερσαγόρα –ης (ἡ)
Θερσαγόρας –ου (ὁ) –Ποιητής Ἀθηναῖος 
Θερσαγόρη –ης (ἡ) 
Θερσάνδρα –ης (ἡ)
Θερσανδρίδα –δης (ἡ)
Θερσανδρίδας –αο (ὁ) 
Θερσανδρίδη –ης (ἡ)
Θερσανδρίδης –ου (ὁ) 
Θερσανδρίχα –ης (ἡ) 
Θερσάνδριχος –ου (ὁ)
Θέρσανδρος –ου (ὁ) –(θαρραλέος, ἐνθα-
ρύνων ἄλλους) –Υἱός Πολυνείκους καί 
Ἀργείας, θυγατρός Ἀδράστου θανατω-
θείς µαχόµενος µετά τοῦ Τηλέφου εἰς 
πολιορκίαν Τροίας –Υἱός Ἀγαµηδίδου; 
–Πατήρ Λαθρίας –Πατήρ Ἀναξάνδρας 
–Πατήρ Ἀλιάρτου –Μέ Δηµώνασσα θυ-
γατέρα Ἀµφιάραω καί Ἐριφύλης ἤ Ἐρι-
πύλης γεννᾶ Τισσαµενόν –Ἐπίσηµος ἐξ 
Ὀρχοµενοῦ –Υἱός Σισύφου, Η-7-1245Δ, 
Η-9-598Δ, Η-11-282Α, Η-12-3 6Α 
Θερσάνωρ –ρος (ὁ)
Θέρσας –α (ὁ)
Θερσέα –ης (ἡ)
Θερσέας –ου (ὁ) 
Θερσέλεως –εω (ὁ) 
Θέρσή –ῆς (ἡ)
Θερσήν –ῆνος (ὁ) 
Θερσήνωρ –ρος (ὁ) 
Θερσῆς –ῆος (ὁ)
Θερσιάν –νου; (ὁ)
Θερσίας καί Θέρσιος –ίου (ὁ) –Θεσσα-
λός τίς –Ὀλυµπιονίκης εἰς Ἀπήνη
Θέρσιος καί Θερσίας –ίου (ὁ) –Θεσ-
σαλός Ὀλυµπιονίκης εἰς Ἀπήνη –Πατήρ 
Τιµᾶ ἤ Τειµᾶ

Θερσιδάµεια –ης (ἡ)
Θερσίδαµος –ου (ὁ)
Θερσίκλεια –ης (ἡ)
Θερσικλῆς –εους (ὁ)
Θερσικράτη –ης (ἡ)
Θερσικράτα –ου (ὁ) 
Θερσίλα –ης (ἡ)
Θερσίλας –α (ὁ) 
Θερσίλος καί Θέρσιλος –ου (ὁ) 
Θερσιλόχεια –ης (ἡ)
Θερσίλοχος –ου (ὁ) –Λύκιος σύµµαχος 
Τρώων, φονευθείς ὑπό Ἀχιλλέως –Κερ-
κυραῖος Ὀλυµπιονίκης εἰς πυγµήν παί-
δων, Ο.Ι.Ρ.261, Φ209, Η-16-240Δ
Θερσιµένη –ης (ἡ)
Θερσιµένης –ου (ὁ)
Θερσίνη –ης (ἡ)
Θερσινόη –ης (ἡ)
Θερσίνοος –όου (ὁ)
Θέρσινος –ου (ὁ)
Θερσίνους –ου (ὁ) 
Θέρσιος καί Θερσίας –ιου (ὁ)
Θερσίουσα –σης (ἡ)
Θερσίππα –ης (ἡ) 
Θερσίππη –ης (ἡ) 
Θέρσιππος –ου (ὁ) –Καί Εὐκλῆς –Ὁ 
ἀναγγείλας νίκην Μαραθῶνος –Υἱός Ἀ-
κουσιλάου, ἔγγονος Διαγόρου –Ὅν Ἀλέ-
ξανδρος ἔπεµψεν εἰς Δαρεῖον –Μακε-
δών, Η-9-46Α, 598Δ 
Θερσίς –ιδος (ἡ) 
Θέρσις –ιος; (ὁ)
Θέρσις –ιδος (ὁ) –Θεσσαλός Ὀλυµπιο-
νίκης εἰς Ἀπήνη 
Θερσίτα –ης (ἡ)
Θερσίτας–ου (ὁ)
Θερσιτέλεια –ης (ἡ)
Θερσιτέλης –ους (ὁ) 
Θερσίων –νος (ὁ) 
Θερσολόχεια –ης (ἡ) 
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Θερσόλοχος –ου (ὁ) 
Θερσοπόλεια –ης (ἡ)
Θερσόπολις –ιδος (ὁ)
Θέρσος –ου (ὁ)
Θέρσος –ου καί Θερσίας  (ὁ) –(αὐθάδης) 
–Υἱός Ἀγρίου, ἀδελφός Οἰνέως περίφη-
µος δι΄ἀσχηµίαν του (ραιβοσκελής, κου-
φός, κυφός) καί προπέτειαν καί ἀθηρο-
στοµίαν του, µεταξύ Ἀχαιῶν Τρωϊκῆς 
ἐκστρατείας. Φέρεται φονευθείς ὑπό 
Ἀχιλλέως (ὅς τόν ἠγάπησεν) ὡς ἐξω-
ρήξας ὀφθαλµούς Ἀµαζῶνος Πενθεσι-
λείας –Ἀναφέρεται µέ Αἴαντα Σαλαµί-
νιον καί Παλαµήδην νά παίζουν ζάρια 
ἐνώ Αἴας Οἰλέως παρακολουθεῖ, Η-15-
712Α, Ο.Β.212, Η-9-598Δ, Η-11-142Δ, Η-
14-357Δ, 744Δ 
Θέρσουν –νειος (ὁ) –Υἱός τῆς Κρανοπό-
λιδος
Θερσούνδα –δης (ἡ)
Θερσούνδας –αο (ὁ)
Θερσούνεις –ειος (ὁ) –Υἱός Κρανοπόλι-
δος
Θερσουνίδα –δης (ἡ)
Θερσουνίδας –αο (ὁ) 
Θέρσουσα –σης (ἡ)
Θερσύχη –ης (ἡ)
Θέρσυχος –ου (ὁ)
Θερσώ –οῦς (ἡ) 
Θέρσων –νος (ὁ) –Θετταλός
Θεσβίουσα –σης (ἡ)
Θεσβίων –νος (ὁ) 
Θέσια –ίης (ἡ)
Θέσιος –ίου (ὁ)
Θέσκελος –ου (ὁ & ἡ) –(ὅµοιος θεοῦ, 
ὑπεράνθρωπος, ὄχι ὄνοµα) –Ἐπίθετον 
Ἑρµοῦ –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Θεσκέρα –ης (ἡ) –Τιθήνη Νύσα, τροφός 
Διονύσου
Θέσκερος –ου (ὁ)
Θεσµία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµητρος 

Θέσµιος –ίου (ο) –Ἐπίθετον Ερµου
Θεσµογένη –ης (ἡ)
Θεσµογένης –ου (ὁ) 
Θεσµοδότειρα –ης (ἡ) –Θεότης; µέ Ἐπί-
θετον: Ἀµύµων –Ἐπίθετον Δήµητρος
Θεσµοθετία –ης (ἡ)
Θεσµοθέτιος –ίου (ὁ)
Θεσµοθέτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἴσιδος 
–Ἐπίθετον Δήµητρος
Θεσµόκλυτος –ου (ὁ) –Θεοφορικόν ὄνο-
µα
Θεσµοκρίτη –ης (ἡ)
Θεσµόκριτος –ου (ὁ)
Θεσµονίκη –ης (ἡ)
Θεσµόνικος –ου (ὁ) 
Θεσµοπόλεια –ης (ἡ)
Θεσµόπολις –ιδος (ὁ)
Θέσµος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀγλάου
Θεσµοφάνεια –ης (ἡ)
Θεσµοφάνη –ης (ἡ)
Θεσµοφάνης –ους (ὁ)
Θεσµοφείδη –ης (ἡ)
Θεσµοφείδης –ου (ὁ)
Θεσµοφόρα –ης (ἡ) –Ἐπίθ. Δήµητρος
Θεσµοφορία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµη-
τρος
Θεσµοφόρια –ίων (τά) –Ἑορτή Θεσµίας 
Δήµητρος
Θεσµοφορίουσα –σης (ἡ)
Θεσµοφορίων –νος (ὁ) –Μήν Κρητικός
Θεσµοφόρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Δή-
µητρος –Ἐπίθετον Κόρης –Ἐπίθετον Δι-
ονύσου –Ἐπίθετον Περσεφόνης µέ συ-
νώνυµον: Πότνια –Ἐπίθετον Διός
Θέσπεια –ης (ἡ)
Θέσπεια καί Θέσπια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
Ἀσωποῦ
Θεσπεσία –ίου (ὁ)
Θεσπεσίη –ης (η) –Ἐπίθετον Ἠοῦς –Ἐ-
πίθετον Νυκτός –Ἐπίθετον Ρέας

ÈÅÓÐÅÓÉÇ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    �78

Θεσπέσιος –ίου (ὁ) –(ὁµιλών ὡς θεός) 
–Δύο ἅγιοι –Ἐπίθετον Πανός, Η-9-601Α 
Θέσπεσις ἤ Θεέσπεσις –ιδος (ὁ) 
Θεσπέσις –ιδος (ὁ)
Θέσπη –ης (ἡ)
Θέσπης καί Θέσπις –ιδος (ὁ) –Ἡγεµών 
Θεσπιῶν
Θεσπία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ ποταµοῦ Ἀσω-
ποῦ –Ἐπίθετον Ἠοῦς, Η-9-601Α 
Θεσπιάδαι (οἱ) –Πεντήκοντα δύο υἱοί Ἡ-
ρακλέους οὕς µετώκησεν εἰς νῆσον Σαρ-
δώ ὁ Ἰόλαος 
Θεσπιάδες (αἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν –Θυ-
γατέρες Θεσπίου καί Μεγαµήδης, θυγα-
τρός Ἀρναίου –Ἑννέα Μοῦσαι
Θεσπιάδη –δες –(ἡ –αἱ) –50 θυγατέρες Θε-
σπίου, υἱοῦ Ἐρεχθέως πού µέ Ἡρακλήν 
γεννοῦν 50 υἱούς: Ἀγλαῒα, Αἰσχρηῒς, Ἄν-
θεια, Ἀνθίππη, Ἀντιόπη, Ἄντις, Ἀργέλη, 
Ἀρχεδίκη, Ἀσωπίς, Δηλεία, Δυνάστη, Ἐ-
λεύχεια, Ἑλικωνίς, Ἐξόλη, Ἐπιλαῒς, Ἐρα-
τώ, Ἐρύθρα, Εὔβοια, Εὐβώτη, Εὐµήδη, 
Εὐρύβοια, Εὐρυόπη, Εὐρυπύλη, Εὐρυτέ-
λη, Εὐρύβη, Ἡσυχία, Ἠώνη, Ἱπποκράτη, 
Ἱππώ, Ἴφις, Καλάµιτις, Καπύλη, Κήθρα, 
Κράθη, Κλυτίππη, Λαoθόη, Λαοµένη, 
Λύση, Λυσιδίκη, Λυσίππη, Μάρση, Μελί-
νη, Μενιππίδη, Νίκη, Νικίππη, Ξανθίς, 
Ὀλυµποῦσα, Ὀρεία, Πανόπη, Πατρώ, 
Πραξιθέα, Πρόκρις, Πυρίππη, Στρατο-
νίκη, Τελευταγόρα, Τερψικράτη, Τιφύση, 
Τορικράτη, Φυληῒς, Χρυσηῒς καί Ἐντεδί-
κη πού µέ Ἡρακλήν γεννᾶ Μενιππίδην, 
ὡς καί Εὐρύκη, πού γεννᾶ Τελευταγό-
ραν (62)  
Θεσπιάδη –ης (ἡ)
Θεσπιάδης –ου (ὁ) –Η-9-601Α 
Θεσπιάναξ –κτος (ὁ) 
Θεσπιάνασσα –σσης (ἡ) 
Θεσπιάοιδη –ης (η)
Θεσπιάοιδος –ου (ὁ) –Ποιητής
Θεσπίας –ου (ὁ) 
Θεσπιάς καί Θεσπιᾶς –αδος (ἡ) –Ἑταίρα

Θεσπιάς –άδος (ἡ) –Νύµφη –Μέ Ἡρα-
κλήν γεννᾶ Φαλίαν –Ἑταίρα
Θεσπιγένεια –ης (ἡ)
Θεσπιγένεις –ειος (ὁ)
Θεσπιγένης –ους; (ὁ)
Θεσπιδότη –ης (ἡ)
Θεσπίδοτος –ου (ὁ)
Θεσπιεύς –εως (ὁ) –(ὁµιλών ὡς θεός) 
–Βασιλεύς Ἀθηνῶν καί ἄλλοι
Θεσπίζουσα –σης (ἡ)
Θεσπίζων –ντος (ο) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος –Συνώνυµον: Ἄναξ καί Χρησµο-
λέσχης
Θεσπίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Θεσπικράτεια –ης (ἡ)
Θεσπικράτης –ου (ὁ)
Θεσπίλλει –ειος; (ἡ)
Θέσπιος καί Θέστιος –ίου (ὁ) –(θεῖος) 
–Υἱός Ἐρεχθέως ἡγεµών Θεσπιῶν. Μέ 
Μεγαµήδην γεννᾶ πεντήκοντα δύο υἱ-
ούς,  οὕς µετώκισεν Ἰόλαος εἰς Σαρδώ 
νῆσον
Θέσπιος –ίου (ὁ) –Υἱός Ἀνδροδίκης, πα-
τήρ Ἀνθείας, Ἀνθίππης, Τοξικράτης
Θέσπις –ιδος καί Θέσπης –ου (ὁ & ἡ) 
–Πρῶτος τραγικός ποιητής, ἐπινοητής 
τραγωδίας, κιθαρωδός –Ἐπίθετον Ρέας, 
Η-7-1045Α, Η-8-957Α, Η-9-601Δ, Η-17-797 
Δ, Η-18-385Δ
Θέσπις –ιδος (ὁ) –Ἀττικός Ἀρχαῖος ποι-
ητής καλούµενος Ὀρχηστής –Θηβαῖος 
Μουσικός –Αὐλητής Πτολεµαίου
Θέσπουσα –σης (ἡ)
Θεσπρώτα –ης (ἡ)
Θεσπρωτός –οῦ (ὁ) –Υἱός Λυκάονος, πα-
τήρ Ἄµβρακος –Βασιλεύς Ἠπείρου –Ἐ-
πίθετον Διός, Η-9-602Α 
Θέσπων –νος (ὁ)
Θεσσάλη –ης (ἡ)
Θεσσαλία καί Ἡερία –ης (ἡ) –Η-8-908Δ
Θεσσαλικός –οῦ (ὁ) 
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Θεσσαλίς –ιδος (ἡ) –Νύµφη Θεσσαλική 
–Θεσσαλή Μάγισσα
Θεσσαλίς –ιδος (ἡ) –Θεσσαλίς κυνῆ 
–Φαρµακίς καθόσον αἱ Θεσσαλίδαι φη-
µίζοντο ὡς Μάγισσαι καί φαρµακίδες
Θεσσαλίσκος –ου (ὁ) –Ἕλλην τις –Υἱός 
Δωδωνίδος σύζυγος Ἰσµηνίου –Θηβαῖος 
τις
Θεσσαλίουσα –σης (ἡ)
Θεσσαλίων –νος (ὁ)
Θεσσαλονίκα –ης (ἡ) –Ὄνοµα δούλης 
εἰς ἐπιγραφήν Βουθρωτοῦ 
Θεσσαλονίκη καί Λαλία καί Ἁλία καί 
Ἐµάθεια καί Ἠµαθεία καί Θέρµη καί 
Θεσσαλονίκεια καί Θεσσαλονείκη (ἡ) 
–Ὄνοµα πόλεως Θεσσαλονίκης καί Ἐ-
δέσσης. Ἐκτίσθη ὑπό Φιλίππου (κατά 
Ἀντίπατρον θεσσαλονικέα γραµµατο-
ποιόν 1ου µετά Χριστόν ἤ ὑπό Κασσάν-
δρου (κατά Στράβωνα). Πόλις ἐξ 26 µικ-
ρῶν πόλεων περί Θέρµην. Ἠλέγχθη ὡς 
ἐσφαλµένη καθόσον ἡ Θέρµη ἀπέχει 
10 ὡς 12 χιλιόµετρα. Ἐπί πλέον ὁ Ψευ-
δολογγίνος ἀναφέρει τόν ἔµπορον Παυ-
σανίαν ἐκ Θεσσαλονίκης ὅστις διεκδί-
κησε Ὀλυµπιάδαν ἐκ Φιλίππου καί τραυ 
µάτισε θανασίµως. Τόν ἐφόνευσεν ὁ Φί-
λιππος διά µαχαίρας πού ἔφερεν ὁ Μ. 
Ἀλέξανδρος διά να πληρωθεῖ χρησµός. 
Ἄρα ζῶντος τοῦ Φιλίππου ἐκτίσθη ἡ πό-
λις. ΟΝΟΜΑΤΑ: Σαλονίκη, Θεσσαλονί-
κη. Σαλονίκειον, Θετταλονίκη (κατά 
ἱστορικόν Πολύβιον) Σαρονίκη (1261) 
Salonika, Thessalonika, Thessalonic, Sa-
louski (Περιηγητή Τουδέλας) Saloniki (Ἄ-
ραψ γεωγράφος Ἐντριζί) Soloun ἤ Seloun 
(Βούλγαροι) Siruna (Κουτσόβλαχοι) Sa-
lonik, Salnek (Τούρκοι), Ἁλία, Ἑµάθεια, 
Θέρµη (Βυζαντινῶν), Σελανίκ (Ἰσπανο-
εβραϊκά) (περί τά 25 ὀνόµατα συνολι-
κῶς)
Θεσσαλονίκη –ης (ἡ) –Σύζυγος Κασσάν-
δρου –Θυγάτηρ Φιλίππου βασιλέως καί 
Θεσσαλίδος πριγκηπίσσης τῆς Νικησι-
πόλιδος (Ναυσιπόλιδος) ἤ τῆς Φήτιδος.

Ὁµοπάτριος Μεγάλου Ἀλεξάνδρου –
Σπάνιον ὄνοµα εἰς λοιπήν Μακεδονίαν. 
Ἔσχεν τρεῖς υἱούς µέ Κάσσανδρον: 
Φίλιππον, Ἀντίπατρον, Ἀλέξανδρον, 
Ἐφονεύθη ὐπό Ἀντιπάτρου ἐκ ζηλο-
τυπίας πρός Ἀλέξανδρον, ὅν ἐνόµιζε ὅτι 
ἡγάπα περισσότερον. Στήν διαθήκην 
του ὁ Ἀλέξανδρος ὅριζε ὡς σύζυγον 
Λυσιµάχου Θράκης, καθώς καί τήν ἀ-
δελφήν Κλεοπάτραν ὡς σύζυγον Ἀλε-
ξάνδρου βασιλέως Ἠπείρου ἤ Πτολε-
µαίου διοικητοῦ Λιβύης, Η-7-538Δ 
Θεσσαλός καί Ἡγήστρατος –ου (ὁ) 
–Κῶος ἱατρός, υἱός Ἱπποκράτου διασή-
µου –Ὁ Κορίνθιος Ὀλυµπιονίκης εἰς δί-
αυλον –Ἀπό Τράλλεις –Υἱός Κίµωνος, 
Η-8-901Α, Η-9-604Α, 645Α καί Δ, Η-14-
390Δ, Η-15-691Α
Θεσσαλός καί Θετταλός καί Φέρης 
–ητος (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους καί Χαλκι-
όπης µέ υἱούς Ἄντιφον καί Φείδιππον 
ἐκστρατεύσαντας εἰς Τροίαν –Υἱός Αἴµο-
νος –Υἱός Πεισιστράτου, ἀδελφός Ἱπ-
πία καί Ὑππάρχου ἀπό πρώτη σύζυγο 
–Σπαρτιάτης –Υἱός Ἱπποκράτους ἰατρός 
–Υἱός Ἰάσονος καί Μηδείας σωθείς ἐκ 
µητρός ἀνετράφη ὑπό Κορινθίων κατα-
κτήσας κατόπιν Ἰωλκόν, Ο.Β.697, Η-9-
962Α, Η-12-43Α, Η-13-473Α, Η-18-183Δ,
Θεσσαλός –οῦ (ὁ) –Πατήρ ἰατροῦ Δρά-
κοντος θεραπεύσαντος τήν Ρωξάνην 
τοῦ Μεγ. Ἀλεξάνδρου –Υἱός Πεισιστρά-
του Ἀθηναῖος –Υἱός Κίµωνος Λακιάδης
Θεσσάνδρα –ης (ἡ)
Θέσσανδρος –ου (ὁ) –Ὁ Ἀπόγονός τοῦ 
Θήρα, υἱός Αὐτεσίωνος, κτίστης νήσου 
Θήρας
Θέστα –ης (ἡ)
Θέσταλη –ης (ἡ)
Θέσταλος –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους καί 
Ἐπικάστης, θυγατρός Αὐγείου
Θεστέα –ης (ἡ)
Θεστέας –ου (ὁ)
Θέστη –ης (ἡ) –Πηγή ἐν Λιβύη –Θυγά-
τηρ τυράννου Διονυσίου 
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Θέστης –ου (ὁ)
Θεστία –ης (ἡ)
Θεστιάδαι –ων (αι) –Θυγατέραι Λητοῦς 
καί Θεστίου (κατά Εὐριπίδην) ἤτοι Φοίβη, 
Κλυταιµήστρα, καί Ἑλένη (Ἰφιγένεια)
Θεστιάδη –ης (ἡ)
Θεστιάδης –ου (ὁ) –Ἀπόγονος Θεστίου, 
ὁ υἱός Ἴφικλος
Θεστίας –ου (ὁ) 
Θεστιάς –αδος (ἡ) –Θυγάτηρ Θεστίου, 
ἡ Λήδα καί ἡ Ἀλθαία
Θεστίδα –δης (ἡ)
Θεστίδας –αο (ὁ)
Θεστίδη –ης (ἡ)
Θεστίδης –ου (ὀ)
Θέστιος –ίου (ὁ) –Μέ Μεγαµήδην, θυ-
γατέραν Ἀρναίου γεννᾶ πεντήκοντα θυ-
γατέρας
Θέστιος –ίου (ὁ) –(ὁ προφήτης) –Υἱός 
Ἄρεως καί Δηµανάσσης ἔκγονος Ἀγή-
νορος. Μέ σύζυγον Λαοφόντην ἤ Δηϊ-
δάµειαν γεννᾶ Λήδαν, Ὑπερµνήστραν, 
Ἀλθαίαν καί υἱούς: Φλέξιππον Ἴφικλον, 
Εὔϊππον. Ὁ Τυνδάρεως καί Ἰκάριος ἐκ 
Σπάρτης κατέφυγον εἰς αὐτούς –Βασι-
λεύς Μακεδονίας Ἀργειάδης –Αἰτωλός 
Ἠγεµών, Η-7-1148Δ, Η-9-645Δ, Η-12-313 
Α, Η-17-940Δ
Θέστις –ιος (ὁ)
Θεστίς –ιδος καί Φαιστίς καί Φαιστιάς 
(ἡ) –Μήτηρ Ἀριστοτέλους
Θεστορίδα –δης (ἡ)
Θεστορίδας καί Θεστορίδης –ου (ὁ) 
–Υἱός Θέστορος, ὁ Κάλχας, Ο.Α.69, Μ394
Θέστουρ –ριος (ὁ) 
Θέστυλις καί Θεστυλίς –ιδος (ἡ) –Ὄνο-
µα δούλης
Θεστύλλις –ιδος (ἡ) –Δούλη Σιµµαίθας 
Θέστουσα –σης (ἡ)
Θέστων –νος (ὁ)
Θέστωρ –ρος (ὁ) –(προφήτης) –Ποσει-
δωνιάτης ἱστορικός –Εἶς τῶν Πυθαγο-

ρείων ἀποκαταστήσας οἰκονοµικῶς τόν 
Θυµαρίδην ὁτε περιέπεσεν εἰς φτώχιαν 
–Πατήρ Ἀλκµέωνος –Ἀργοναύτης, υἱός 
Ἴδµονος, πατήρ µάντεως Κάλχαντος, 
Λευκίππης καί Θεονόης –Υἱός Ἀπόλλω-
νος –Υἱός Ἥνοπος, Η-9-645Δ, Ο.Ι.Α.68, 
Π.401
Θέτιµη –ης (ἡ)
Θέτιµος –ου (ὁ) 
Θέτις –ιδος (ὁ) 
Θέτις –ιδος (ἡ) –(φέρουσα γαλήνην) –Ὄ-
νοµα πλοίου
Θέτις –ιδος (ἡ) –(παντόµορφος) –Ἡ ὡ-
ραιοτέρα Νηρηΐς µετά τῆς Ἀµφιτρύτης 
–Θεότης θαλασσία. Τήν ἀνέθρεψεν ἡ 
Ἥρα καί ἔδωκεν σύζυγον Πηλέως, µή-
τηρ Ἀχιλλέως. Ἅπαντες οἱ Ὀλύµπιοι θε-
οί εἰς γάµους, ἐκτός Ἴριδος. Αὕτη, διά 
τήν περιφρόνησιν, ἔῥῥιψεν τό µῆλον καί 
διήγειρεν ζηλοτυπίαν τριῶν θεῶν. –Μία 
τῶν Νηρηΐδων (θυγατέρων Νηρέως καί 
Δωρίδος Νύµφαι θαλάσσης, Νεράϊδες) –
Θαλασσία θεότης µεταµορφωµένη ὡς ὁ 
Πρωτέας. Ἐγέννησεν ἕξ τέκνα, πρίν τόν 
Ἀχιλλέα, πού ἔῥῥιψεν εἰς φωτιά ἤ λέ-
βητα δοκιµάζωντας τήν θεία φύσιν των. 
–Μήτηρ Πολυδώρης συζύγου Βώρου, 
υἱοῦ Περιήρους, Ο.Α.538, Σ385, 428, Η-8-
964Α, Η-9-606Δ, 646Α, Η-12-624Α, Η-15-
620Δ, 869Δ, Η-17-883Α
Θέτις ἤ Τhetiς (ἡ) –Σύζυγος Πηλέως ἀρ-
γοναύτου καί τοπωνύµιον εἰς Νότιον Ἀ-
µερικήν
Θέτουσα –σης (ἡ)
Θεττάλη καί Θετταλή –ῆς (ἡ) –Ἑταίρα 
καί αὐλητρίς ὡς ἡ φίλη της Μεγάρα 
–Θυγάτηρ Ἰνοῦς, Θηβαία Μαινάς –Φίλη 
Θαῒδος
Θετταλία –ης (ἡ)
Θετταλίσκη –ης (ἡ)
Θετταλίσκος –ου (ὁ)
Θετταλός –οῦ (ὁ) –Τραγωδός
Θεττίµα –ης (ἡ)
Θέττιµος –ου (ὁ)
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Θέτων –νος (ὁ)
Θευβία –ης (ἡ)
Θεύβιος –ίου (ὁ)
Θευβούλη –ης (ἡ)
Θεύβουλος –ου (ὁ)
Θευγείτα –ης (ἡ)
Θεύγειτος –ου (ὁ)
Θευγείτουσα –σης (ἡ)
Θευγείτων –νος (ὁ) 
Θευγένη –ης (ἡ)
Θευγένης καί Θεαγένης –ους (ὁ) –(θεο-
γέννητος) 
Θευγενίδη –ης (ἡ)
Θευγενίδης –ου (ὁ) –Ἀντί Θουγενίδης
Θευγενίς καί Θεογενίς –ιδος (ἡ) –Γυνή 
Νικίου ἰατροῦ ἐκ Μιλήτου, Η-9-550Α
Θευγίνη –ης (ἡ)
Θευγίνης –ους (ὁ)
Θεύγνητη –ης (ἡ)
Θεύγνητος –ου (ὁ)
Θεῦγνις –ιδος; (ὁ)
Θεύγνωστη καί Θεόγνωστη –ης (ἡ)
Θεύγνωστος καί Θεόγνωστος –ου (ὁ)
Θεύγνωτη –ης (ἡ)
Θεύγνωτος –ου (ὁ)
Θευγόνη –ης (ἡ)
Θεύγονος –ου (ὁ)
Θευγράστη –ης (ἡ)
Θεύγραστος –ου (ὁ)
Θεύδα –ης (ἡ)
Θευδᾶ –ῆς (ἡ) 
Θευδαγόρα –ης (ἡ)
Θευδαγόρας –ου (ὁ)
Θευδαγόρη –ης (ἡ)
Θευδαισία –ης (ἡ)
Θευδαίσιος –ου (ὁ)
Θευδάµας –αντος (ὁ)
Θευδάµεια –ης (ἡ)

Θεύδαµος –ου (ὁ) 
Θευδᾶς καί Θεοδᾶς –ᾶ (ὁ) –Ὑποκορι-
στικόν τοῦ Θεοδότου, Θεοδώρου, ἤ ἄλ-
λων
Θευδεισοῦ –οῦς (ἡ)
Θεύδετη –ης (ἡ)
Θεύδετος –ου (ὁ) 
Θευδῆ –ῆς (ἡ)
Θευδήµη –ης (ἡ)
Θεύδηµος –ου (ὁ)
Θευδῆς –έος; (ὁ)
Θευδιανή –ῆς (ἡ)
Θευδιανός –οῦ (ὁ)
Θεύδηµος καί Θεόδηµος καί Θούδη-
µος καί Εὔδηµος –ου (ὁ) –Ἄρχων Ἀθη-
ναίων
Θεύδιον –ίου (ἡ)
Θεύδιος –ίου (ὁ) –Μάγνης, γεωµέτρης, 
µαθηµατικός, Η-5-208Δ, Η-7-776Α 
Θευδίουσα –σης (ἡ)
Θευδίππη –ης (ἡ) 
Θεύδιππος –ου (ὁ)
Θεῦδις –ιος (ὁ) 
Θευδίων –νος (ὁ)
Θευδοσία –ης (ἡ)
Θευδοσίη –ης (ἡ) 
Θευδόσιον –ίου (ἡ)
Θευδόσιος –ίου (ὁ) –Μαθηµατικός –Ὁ 
Τριπολίτης µαθηµατικός φιλόσοφος –
Συγγραφεύς
Θευδότα –ης (ἡ)
Θευδότη –ης (ἡ) 
Θευδότης –ου (ὁ)
Θεύδοτος καί Θεόδοτος –ου (ὁ)
Θεύδρα –ης (ἡ)
Θεύδρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ
Θευδώρα –ης (ἡ)
Θευδώρη –ης (ἡ) 
Θευδωρίδα –δης (ἡ)
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Θευδωρίδας –αο (ὁ) 
Θευδωρίς –ιδος (ἡ)
Θεύδωρος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀριστον βρό-
του Νεµεονίκου
Θευδώτη –ης (ἡ)
Θευδώτης –ου (ὁ)
Θεύθ καί Θόθ καί Θαούτ (ὁ) –Ἄκλιτον.
Θεότης ἀρχαίων Αἰγυπτίων 
Θεῦθ καί Θώθ καί Θωύθ (ὁ) –Μερκού-
ριος Αἰγυπτίων 
Θεύκλεια –ης (ἡ)
Θευκλείδα –δης (ἡ)
Θευκλείδας –αο (ὁ)
Θευκλῆς –έους (ὁ) 
Θευκλύτα –ης (ἡ)
Θευκλυτίδα –ης (ἡ)
Θευκλυτίδας –αιο (ὁ) 
Θευκλητίδη –ης (ἡ)
Θευκλητίδης –ου (ὁ)
Θεύκλητος –ου (ὁ)
Θεύκοσµος –ου (ὁ)
Θευκράτη καί Θεοκράτη –ης (ἡ)
Θευκράτης καί Θεοκράτης –ητος (ὁ)
Θευκρίνη –ης (ἡ)
Θευκρίνης –ου (ὁ)
Θευκρισία –ης (ἡ)
Θευκρίσιος –ιου (ὁ)
Θευκρίτα –ης (ἡ)
Θεύκριτος –ου (ὁ)
Θευκύδη –ης (ἡ)
Θευκύδης –εος (ὁ)
Θευκυδίδη –ης (ἡ)
Θευκυδίδης καί Θουκυδίδης –ου (ὁ) 
–Περίφηµος ἱστορικός καί συγγραφεύς 
Θέϋλλα –ης (ἡ)
Θέϋλλος –ου (ὁ)
Θευλύτα καί Θεόλυτη –ης (ἡ)
Θεύλυτος καί Θεόλυτος –ου (ὁ)
Θευµάνδρα –ης (ἡ)

Θεύµανδρος –ου (ὁ)
Θευµαρίδα –δης (ἡ)
Θευµαρίδας –αιο (ὁ)
Θευµαρίδη –ης (ἡ)
Θευµαρίδης –ου (ὁ) 
Θευµέδουσα –σης (ἡ)
Θευµέδων –νους (ὁ)
Θευµένη –ης (ἡ) 
Θευµένης –ου (ὁ)
Θευµήδη –ης (ἡ)
Θευµήδης –ου (ὁ)
Θευµνάστα –ης (ἡ)
Θεύµναστος –ου (ὁ)
Θεῦµνις –ιος (ὁ)
Θευνίουσα –σης (ἡ)
Θευνίων –νος (ὁ)
Θευνόστη –ης (ἡ)
Θεύνοστος –ου (ὁ) 
Θευξένα –ης (ἡ)
Θευξενία καί Θεοξενία –ης (ἡ)
Θευξενίδα –δης (ἡ)
Θευξενίδας –αο (ὁ) 
Θευξενίδη –ης (ἡ)
Θευξενίδης –ου (ὁ)
Θευξένιος –ίου (ὁ)
Θεύξενος –ου (ὁ)
Θευοδότη –ης (ἡ) 
Θευόδοτος –ου (ὁ)
Θευοξένη –ης (ἡ)
Θευόξενος –ου (ὁ)
Θεύποµπος –ου (ὁ)
Θευπρόπα –ης (ἡ)
Θευπροπία –ίης (ἡ)
Θευπροπίας –ου (ὁ)
Θευπροπίδα –δης (ἡ)
Θευπροπίδας –αο (ὁ)
Θεύπροπος –ου (ὁ)
Θεύρουσα –σης (ἡ)
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Θεύρων –νος; (ὁ)
Θεύς (δωρικά: Θεός) (ὁ)
Θευσιβίη –ης (ἡ)
Θευσίβιος –ου (ὁ)
Θεύσκοπος –ου (ὁ)
Θευτακώ –οῦς (ἡ) 
Θευτᾶ –ῆς (ἡ)
Θευτᾶς –ᾶ (ὁ)
Θευτέλεια –ης (ἡ) 
Θευτέλης –ους (ὁ) 
Θευτέρπη –ης (ἡ)
Θευτέρπης –ητος (ὁ)
Θευτίµα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Οἰνέως 
Θευτίµη –ης (ἡ)
Θευτιµίδα –ης (ἡ)
Θευτιµίδας –αιο (ὁ)
Θευτιµίδη –ης (ἡ)
Θευτιµίδης –ου (ὁ)
Θεύτιµος –ου (ὁ)
Θεῦττις –ιος (ὁ)
Θεύφαµη –ης (ἡ)
Θευφαµίδα –ης (ἡ)
Θευφαµίδας –αο (ὁ) 
Θεύφαµος –ου (ὁ)
Θευφάνεια –ης (ἡ) 
Θευφάνη –ης (ἡ) 
Θευφάνης –ους (ὁ)
Θευφανίσκη –ης (ἡ)
Θευφανίσκος –ου (ὁ)
Θευφάντη –ης (ἡ)
Θεύφαντος –ου (ὁ) 
Θευφείδη –ης (ἡ)
Θευφείδης –ου (ὁ) 
Θευφίλη –ης (ἡ)
Θευφίλητη –ης (ἡ)
Θευφίλητος –ου (ὁ)
Θευφιλίδα –ης (ἡ)
Θευφιλίδας –αο (ὁ)

Θευφιλίς καί Θεοφιλίς –ιδος (ἡ & ὁ) –Πα-
τήρ Νοσσίδος
Θευφιλίσκη –ης (ἡ)
Θευφιλίσκος –ου (ὁ) 
Θεύφιλος –ου (ὁ)
Θεύφραστη –ης (ἡ)
Θεύφραστος –ου (ὁ)
Θευχάρεια –ης (ἡ)
Θευχάρης –ους (ὁ)
Θευχάρις καί Θεοχάρις –ιτος; (ὁ)
Θεύχαρις –ιδος (ἡ) 
Θεύχαρις –ιδος; (ὁ)
Θεύχρηστη –ης (ἡ)
Θεύχρηστος –ου (ὁ) –Πατήρ Φιλοτάσιος 
ἤ Φιλοτάσειος
Θεώ –οῦς (ἡ) –Γυνή Καλλικράτους Ἁλαι-
έως Ἀραφηνίου
Θεωγᾶ –ῆς (ἡ)
Θεωγᾶς –ᾶντος; (ὁ) 
Θέωλα ἀντί Θέωρα –ης (ἡ)
Θέωλος ἀντί Θέωρος –ου (ὁ) –Ἐσφαλµέ-
νως ἡ προφορά τοῦ Ἀλκιβιάδου
Θέων –νος; (ὁ) –Ἀλεξανδρεύς συγγρα-
φεύς, Στωϊκός φιλόσοφος, ρήτωρ καί 
σοφιστής –Σάµιος ζωγράφος –Αὐλητής 
–Ἀλεξανδρεύς Ὀλυµπιονίκης –Πλατω-
νικός φιλόσοφος –Διδάσκαλος γυµνα-
στικῆς –Μαθηµατικός –Πατήρ Ὑπατίας 
φιλοσόφου, περίφηµος µαθηµατικός 
–Σοφιστής συγγραφεύς –Γραµµατικός 
–Γυµνασίου σοφιστής ὁ Σιδώνιος –Φιλό-
σοφος Αἰγύπτιος συγγραφεύς –Υἱός 
Ὀδυσσείδου –Σµυρναῖος µαθηµατικός 
καί λόγιος 2ου τινός αἰώνα περιγράψας 
στάδια εἰσόδου εἰς ἑταιρείαν Καβείρων: 
Καθαρµός, παράδοση, ἐποπτεία, ἀνά-
θεσις στεφάνων καί τελειοποίησις (πέ-
ντε στάδια) –Πατήρ Ἀλκιµίδα Αἰγινήτου 
Νεµεονίκου στην πάλη παίδων, Η-4-
255Α, Η-5-910Δ, 933Δ, Η-7-566Δ, 791Α, 
Η-8-78 8 Α, Η-9-644Α καί Δ, Η-10-823Α
Θεωνᾶ –ῆς (ἡ)
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Θεωνᾶς –ᾶ; (ὁ) –Πλαστόν ὄνοµα Σµερ-
δαλέου, χριστιανικόν –Ἐπισκοπος Ἀλε-
ξανδρείας –Ὁ καί Σµάραγδος, Ἀλεξαν-
δρεύς Ὀλυµπιονίκης εἰς στάδιον
Θεώνδα –δης (ἡ)
Θεώνδας –αο (ὁ)
Θεώνδη –ης (ἡ)
Θεώνδης –εος; (ὁ)
Θεώνειος –είου (ὁ) –Μαθητής Θέωνος
Θεώνη –ης (ἡ) –(θεόµορφος)
Θεωνίδα –δης (ἡ)
Θεωνίδας –αο (ὁ)
Θεωνίδη –ης (ἡ)
Θεωνίδης –ου (ὁ)
Θεωνίς –ίδος (ἡ)
Θεωνίχα –ης (ἡ)
Θεώνιχος –ου (ὁ)
Θεωνύµη –ης (ἡ) 
Θεωνυµή –ῆς (ἡ)
Θεωνυµῆς –οῦ (ὁ)
Θεώνυµος –ου (ὁ) –(ὀνοµασθείς κατά 
τό ὄνοµα θεοῦ)
Θεωρία –ης (ἡ) –(τό θεωρεῖν) –Θεά ἑορ-
τῶν καί πανηγύρεων
Θεωρική –ῆς (ἡ)
Θεωρίκλεια –ης (ἡ)
Θεωρικλῆς –εους (ὁ)
Θεωρικός –οῦ (ὁ)
Θεωρίς –ιδος (ἡ) –Φίλη καί ἐρωµένη Σο-
φοκλέους, Σικυωνία µέ ἥν γεννᾶ Ἀρίσ-
τωνα τραγικόν –Χρησµολόγος –Περήφα-
νος ἑταίρα, ἥν ἠράσθη Δηµοσθένης. 
Ἀρνηθεῖσα τόν ἔρωτάν του, ἐκατηγορή-
θη ὑπ΄αὐτοῦ διά ἱεροσυλίαν καί ἐζητήθη 
ἡ καταδίκη αὐτῆς εἰς θάνατον. Ἀλλά καί 
ὁ Σοφοκλης εἰς τό βαθύν του γήρας τήν 
ἠράσθη, ἀποκαλοῦσαν “φίλην” ὡς καί 
τήν ἑταίραν Ἀρχίππην –Ἑταίρα –Ληµνία 
µάγισσα, Η-17-138Α 
Θεώριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος 

Θεωρίουσα –σης (ἡ)
Θέωρις –ιδος; (ὁ)
Θεωρίων –νος; (ὁ) 
Θέωρος καί Θέωλος –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν 
ὄνοµα –Ἀθηναῖος, περιβόητος δι΄ἐπιορ-
κίαν καί ρυπαρόν χαρακτῆρα –Εἰς “Σφῆ-
κες” Ἀριστοφάνους καί Ἱππῆς. Κόλακας 
δηµαγωγοῦ Κλέωνος καί ἐχθρός τῶν 
“Ἱππέων” –Ἀπεσταλµένος βασιλέως Σι-
τάλκου (Ἀχαρνῆς), Η-12-220Δ 
Θεώρυλα –ης (ἡ)
Θεώρυλος –ου (ὁ)
Θέωτα καί Γιβραλτάρ (ἡ;)
Θεώτας –ου (ὁ) 
Θεοφών –ντος (ὁ) –Υἱός Θρασυλέοντος
Θεοφῶσσα –σσης (ἡ)
Θήβα –ης (ἡ) –Βούς Συριστί (Συριακή 
γλῶσσα)
Θήβα –ης (ἡ) –Ἀντί Θήβη. Θυγάτηρ Ἀ-
σωποῦ ποταµοῦ καί Μετόπης, ἀδελφή 
Αἰγίνης, σύζυγος Ζήθου, ἐξ ἦς ἡ πόλις 
ἔλαβε τό ὄνοµα. (Διός Κούροι, ὁ Ζήθος 
καί Ἀµφίων ἔκτισαν τά τείχη των, ἄνευ 
(!) ἐργατῶν) –Θυγάτηρ Προµηθέως καί 
µιᾶς τῶν νυµφῶν, ἐξ ἧς ὀνοµάσθη ἡ 
πόλις Θήβη 
Θηβάγγελος –ου (ὁ)
Θηβαγένη –ης (ἡ) –(εἰς Θήβαν γεννη-
θεῖσα)
Θηβαγένης –ους (ὁ)
Θηβαγόρα –ης (ὁ)
Θηβαγόρας –ου (ὁ) –Πατήρ Μεγακλέ-
ους
Θηβαγόρης –ου (ὁ) 
Θηβάδα καί Θειβάδη –ης (ἡ)
Θηβάδας καί Θειβάδης –ου (ὁ) 
Θηβάδη –ης (ἡ)
Θηβάδης –ου (ὁ)
Θηβαεύς –εως (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Θήβαι (αἱ) –Πόλις, Ο.Ι.381, Δ126, Χ479
Θηβαιγενή –ῆς (ἡ)
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Θηβαιγενής –έος (ὁ) –Ἐπίθ. Διονύσου
Θηβαιΐς –ίδος (ἡ) 
Θηβαῖος καί Θηβάϊος –ίου (ὁ) –Ἀπό τάς 
Θήβας –Τρώς τις –Ἐπίθετον Διονύσου 
–Ἐπώνυµον Διός
Θηβαΐς –ίδος (ἡ) –Ὄνοµα Ἀρχαίου ἔ-
πους (ἐπικόν ποίηµα) –Γυναικός ὄνοµα, 
Η-8-137Δ, Η-17-217Α
Θηβαῒτη –ης (ἡ)
Θηβαΐτης –ου (ὁ) –Θηβαῖος ἐξ Αἰγύπτου 
Θηβαλένεια –ης (ἡ)
Θηβάνα –ης (ἡ)
Θηβάνας –ου (ὁ) –Ἄνεµος καικίας 
Θηβᾶς –ᾶ (ὁ)
Θηβασιµάχη –ης (ἡ) 
Θηβασίµαχος –ου (ὁ) 
Θήβεις –ειος (ὁ)
Θήβη –ης ἤ Θήβα (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀσω-
ποῦ καί Μετώπης, σύζυγος Ζήθου (πτε-
ρωτοῦ ἥρωος) κτίστου Θηβῶν, ἀδελφή 
Αἰγίνης –Θυγάτηρ Κίλικος (ἀδελφοῦ 
Κάδµου), σύζυγος Κορύβαντος, υἱοῦ Κυ-
βέλης –Θυγάτηρ Πελασγοῦ Γρανικοῦ, 
ἤ Πελασγοῦ Ἀτράµους, ἰδρυτοῦ Ἀδρα-
µυττίου –Θυγάτηρ Ἐπάφου (ἐκ Διός καί 
Διός Ἀργείας), ἤ Νείλου, ἤ Πρωτέος, ἤ 
Λίβυος, ἤ Κίλικος –Θυγάτηρ Προµηθέως 
καί νύµφης Κελαινοῦς, ἐξ ἧς αἱ Θήβαι 
Μυσίας –Σύζυγος Ἀλεξάνδρου, βασιλέ-
ως Θηβῶν –Θυγάτηρ Ἰάσονος, τυράννου 
Θηβῶν, σύζυγος Ἀλεξάνδρου ἡγεµόνος 
Θηβῶν –Θυγάτηρ Διός καί Ἰοδάµης, Η-
12-515Δ, Ο.Α.366, Ζ416, Η-9-655Δ, 
Θηβηγένη –ης (ἡ)
Θηβηγένης –ους (ὁ)
Θήβιχα –ης (ἡ)
Θήβιχος καί Θείβιχος –ου (ὁ)
Θήβουσα –σης (ἡ)
Θήβρακος καί Θίβρακος –ου (ὁ) –Πο-
λέµαρχος Λακεδαιµονίων, Η-7-1242Α, 
Η-10-596Α
Θήβων –ωνος (ὁ)

Θηγένη –ης (ἡ)
Θηγένης –ους (ὁ) 
Θηγίς –ιδος (ἡ)
Θηγόρα –ης (ἡ)
Θηγόρας –αντος (ὁ)
Θηγυλίς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
Θήθεις –ειος (ὁ)
Θηκταµένη –ης (ἡ)
Θηκταµένης –ου (ὁ)
Θήλεια –ης (ἡ) –Συνώνυµον: Παίς –Ἐπί-
θετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Θηλίδη –ης (ἡ)
Θηλίδης –ου (ὁ) –Γένος ἀπογόνων Κάδ-
µου, Η-9-464Δ
Θηλιµίθρης –ου (ὁ) 
Θήλπουσα καί Θέλπουσα καί Τέλβου 
–σα –ης (ἡ) –Νύµφη
Θήλπων –νος (ὁ)
Θηλυκτόνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Θηλυµανεῖς –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Πόθων
Θηλυµανής –ῆος; (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου –Ἐπίθετον Διός
Θηλύµιτρις –ιδος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Θηλύµορφος –ου (ὁ & ἡ) 
Θηλύνασα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Γης
Θῆλυς –εως (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
–Ἐπίθετον Ἐνυοῦς –Ἐπίθετον Πρωτογό-
νου –Ἐπίθετον Ζεφύρου µέ συνώνυµον: 
Ἀήτης –Ἐπίθετον Σελήνης
Θηλυτέρη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Θηλύφρουσα –σης (ἡ)
Θηλύφρων –νος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου
Θηµακός –οῦ (ὁ) –Δῆµος Ἀττικῆς 
Θήµη –ης (ἡ)
Θῆµος –ου (ὁ) 
Θύµουσα –σης (ἡ)
Θυµοχάρη –ης (ἡ)
Θυµοχάρης –ους (ὁ)
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Θήµων –νος (ὁ) –(σωρός)
Θήρ –ρός (ὁ) –(θήραµα) –Ἐπίθετον Πα-
νός
Θήρα –ης (ἡ) –Ἕν τῶν ὀνοµάτων τῆς 
νήσου. Ἕτερα ὑπῆρξαν Σαντορίνη (Σά-
ντα Εἰρήνη), Στρογγύλη, Καλλίστη ἤ 
Καλλιστώ, (Ἡρόδοτος) Φιλητέρα ἤ Φι-
λωτέρα, Καλαυρία, Καρίστη, Τευσία, 
Θηραµένη, Ρηνεία, Δεϊµερτζίκ (µικρός 
µῦλος). Τέλος, ὡς πλαστόν, σήµερον 
θά προτείνω καί τό Σάντα Μαρινᾶτος, 
ὡς οἰκονοµικοῦ ἀνορθωτοῦ τῆς νήσου 
–Συνδεοµένη µέ Κάρνειον Ἀπόλλωνα 
ὡς ἡ Λακωνία καί ἀργότερον ἡ Κυρήνη.
Ὁ Θέσσανδρος, ἀπόγονος τοῦ Θήρα, 
υἱός Αὐτεσίωνος ἦτο κτίστης τῆς νήσου 
Θήρας. Τό ὄνοµα Καλλίστη ἔλαβε ἐπί 
Μίνυος Α’, ὅταν ἐξεδίωξαν τούς Κάρες 
ἀπό τήν Θήραν, Η-9-670Δ
Θήρα –ης καί Εἰδοθέα (ἡ) –Θυγάτηρ 
Ἀµφίονος καί Νιόβης –Κατ΄ἄλλους Εἰ-
δοθέα
Θηράγρα –ης (ἡ)
Θηραγρεύτας –α (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Θήραγρος –ου (ὁ) –Υἱός Κλυµένου καί 
Ἐπικάστης, ὅν ἔσφαξε ἡ ἀδελφή του Ἀρ-
παλύκη, ἐκδικουµένη τόν βιαστήν πατέ-
ραν των
Θήραγρος –ου (ὁ) –(ἀγρεύων θηρία) 
–Ὄνοµα κυνός
Θηραία –ης (ἡ)
Θηραῒδα –ης (ἡ)
Θηραΐδας –αο (ὁ) 
Θηραιΐς –ίδος (ἡ)
Θηραινώ –οῦς (ἡ) 
Θηραῖος –ου (ὁ)
Θηραιφόνη καί Θηραφόνη καί Θηρο-
φόνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δεξαµενοῦ, σύ-
ζυγος Ἀκτορίδου Εὐρύτου, µήτηρ Θαλ-
πίου, Η-5-877Δ, Η-8-485Δ 
Θηραίφονος –ου (ὁ)
Θήραµα –τος; (τό;) –Ἐπίθετον Ἀρετῆς, 
µέ συνώνυµον: Πολύµοχθος

Θηράµβη –ης (ἡ)
Θήραµβος –ου (ὁ) –Υἱός Εὐσείρου 
Θηραµένη –ης (ἡ) –Νύµφη
Θηραµένης –ουw (ὁ) –(µανιώδης κυνη-
γός) –Στρατηγός, πολιτικός –Ἔπιε τό 
κώνειον. Δεινός ρήτωρ κατά Κικέρωνα 
–Λακεδαιµόνιος τίς –Τύραννος ἐκ τῶν 
30 θανατωθείς ὑπό Κριτίου –Ἀθηναῖος 
ρήτωρ, συγγραφεύς –Κεῖος σοφιστής, 
συγγραφεύς –Yἱός Χαρίου Ἀγρυλῆθεν  
–Κηφισιεύς –Υἱός Ἄγνωνος, Στειριεύς  
–Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης, Η-7-532Α, Η-
9-674Δ, Η-10-114Α, 841Α, Η-11-571Α 
Θηράνας –ου (ὁ) –Ὁ ἄνεµος Καικίας 
Θηράρχη –ης (ἡ) 
Θήραρχος –ου (ὁ) –(ὁ ὁδηγών ἐλέφα-
ντα)
Θῆρας –α (ὁ)
Θήρας –α (ὁ) –Υἱός Αὐτεσίωνος, τοῦΛά-
κωνος, οὐχί Θηβαίου ἤ Τεγεάτου. Ἰδρυ-
τής τῆς νήσου Θήρας καί οὐχί ὁ Μεµ-
βλίαρος, ὅστις ἐσύστησε ἀποικίαν Φοι_ 
νίκων ὥν ἑταῖρος Κάδµου. Ἀπόγονος 
Θεσσάνδρου, ἔκγονος Τισαµενοῦ –Υἱός 
τοῦ Θήρα ἐκ Σπάρτης ἧτο ὁ Οἰόλυκος (ὁ 
ἐκτεθείς εἰς λύκους καί πατήρ Αἰγέως) 
–Ἀδελφός Ἀργείτου –Ἀπόγονοι Κάδµου, 
Η-9-669Δ, 670Δ, Η-11-647Δ καί Α, Η-14-
802Δ 
Θηράς; (ὁ) –Υιός Ἰάφεθ, ἔγγονος Νῶε, 
ἀδελφός Γοµέρ, Μαγώγ, Μαδάϊ, Ἰοβάν, 
Ἐλισά, Θοβέλ, Μισόχ
Θηρασιάτη –ης (ἡ)
Θηρασιάτης –ου (ὁ) 
Θήρατη –ης (ἡ)
Θηρατίδα –ης (ἡ)
Θηρατίδας –αο (ὁ) 
Θηρατίδη –ης (ἡ)
Θηρατίδης –ου (ὁ)
Θήρατος –ου (ὁ)
Θηρεσία –ης (ἡ) –Χριστιανή ἁγία καθο-
λική –Βασίλισσα 
Θηρέσιος –ίου (Τέρενς;) (ὁ)
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Θηρεύς –έως (ὁ) –Κένταυρος. Εἰσβάλων 
εἰς ἄντρον Φόλου ἐφονεύθη ὑπό Ἡρα-
κλέους 
Θηρευτής –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Θηρεφόνη καί Θηραφόνη –ης (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Δεξαµενοῦ
Θηρέφονος –ου (ὁ)
Θηρήα –ης (ἡ)
Θηρήας –ου (ὁ) 
Θηρητήρ –ῆρος (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Θηρηφόνη –ης (ἡ)
Θηρήφονος –ου (ὁ)
Θηρία –ης (ἡ)
Θηριαµένη –ης (ἡ) 
Θηριαµένης –ου (ὁ)
Θηρίας –ου (ὁ)
Θηρίκλεια –ης (ἡ)
Θηρικλείδη –ης (ἡ)
Θηρικλείδης –ου (ὁ)
Θηρίκλειος –ου (ὁ)
Θηρικλῆς –εους (ὁ) –Κορίνθιος Χυτρεύς, 
(περίφηµος σκευοποιός ἤ κεραµεύς), εὑ-
ρέτης Θηρικλείας (εἶδος κύλικος µέ πλα-
τύ ἔδαφος)
Θήρικλος –ου (ὁ) –(Ἀθήναιος), Η-11-
451Δ 
Θηρικύουσα –σης (ἡ)
Θηρικύων –νος (ὁ) –Ἐκ Δελφῶν 
Θηριλάα –ης (ἡ)
Θηρίλαος –ου (ὁ)
Θηριµάχη –ης (ἡ) 
Θηρίµαχος –ου (ὁ) –Λάκων –Κρής –Υἱός 
Ἡρακλέους καί Μεγάρας, φονευθείς ὑπ’ 
αὐτοῦ ἐκ µανίας
Θηριµένη –ης (ἡ)
Θηριµένης –ου (ὁ) –Λακεδαιµόνιος Ναύ-
αρχος
Θηρίνας –ου (ὁ) 
Θήριος –ου (ὁ)
Θηρίουσα –σης (ἡ)

Θηρίππη –ης (ἡ)
Θηριππίδα –δης (ἡ)
Θηριππίδας –αο (ὁ)
Θηριππίδη –ης (ἡ)
Θηριππίδης –ου (ὁ) –Φίλος Δηµοσθέ-
νους, Η-5-944Α
Θηριππίουσα –σης (ἡ)
Θηριππίων –νος (ὁ)
Θήριππος –ου (ὁ) 
Θῆρις –ιος; (ὁ)
Θήρις –ιδος (ὁ) –Κρής τίς 
Θηρίσκη –ης (ἡ)
Θηρίσκος –ου (ὁ) 
Θηρίτα –ης (ἡ)
Θηρίτας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως, ὁ Ἐνυ-
άλιος παρά Λάκωσιν 
Θηρίων –νος (ὁ)
Θηριώτα –ης (ἡ)
Θηριώτης –ου (ὁ) 
Θηρόβροµος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑ-
κάτης
Θηροδάµεια –ης (ἡ) 
Θηροδάµας –ου (ὁ) 
Θηροκτόνος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρ-
τέµιδος
Θηρολέτα –ης (ἡ)
Θηρολέτης –ου (ὁ)
Θηροµάχη –ης (ἡ)
Θηρόµαχις –ιος (ὁ)
Θηρόµαχος –ου (ὁ)
Θηρονίκη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δεξαµενοῦ. 
Μέ Κτέατον γεννᾶ Ἀµφίµαχον, ἥρωα 
Τρωϊκοῦ πολέµου, Η-5-877Δ 
Θηρονίκης –ου (ὁ) 
Θηρονόµος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός 
µέ συνώνυµον: Ναίων
Θηρόπεπλοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Θηρόπλαστος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Κίρ-
κης µέ συνώνυµον: Δράκαινα
Θῆρος –ου (ὁ)
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Θηροσκόπος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρ-
τέµιδος
Θηροτρόφος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Τη-
θύος µέ συνώνυµον: Ἀγαλλοµένη 
Θήρουσα –σης (ἡ)
Θηροφάνη –ης (ἡ) 
Θηροφάνης –ου (ὁ) –(φαινόµενος ὡς 
θηρίον)
Θηρόφανος –ου (ὁ)
Θηροφόνη –ης καί Θηραιφόνη (ἡ) 
–(ἀγριµοκτόνα) Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Θηροφόνος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Θηρύλα –ης (ἡ)
Θηρυλίδη –ης (ἡ)
Θηρυλίδης –ου (ὁ)
Θηρύλος –ου (ὁ) 
Θηρύουσα –σης (ἡ)
Θηρύων –νος (ὁ)
Θηρώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Φύλαντος καί 
Λειπεφίλης, ἤ Δηιφίλης, ἤ Ἱπποφίλης, 
ἐγγονή Ἰολάου πού µέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ 
Χαίρωνα ἥρωα Χαιρωνίας –Τροφός Ἄρε-
ως, ἥν ἔφερον Διόσκουροι ἐκ Κολχίδος, 
Η-18-512Δ
Θήρων –νος (ὁ) –Τύραννος Ἀκραγαντί-
νων, ὀλυµπιονίκης εἰς ἀπήνη, υἰός Αἰνη-
σιδήµου, ἀδελφός Ξενοκράτους
Θήρων –νος καί Ἐµµενίδης (δας) (ὁ) 
–Ἐξ Ἀκράγαντος οἰκογένεια 7 γεννεῶν 
–Τύραννος Ἀκράγαντος, πατήρ Θρασυ-
δαίου –Ὀλυµπιονίκης εἰς τέθριππον –
Πατήρ Νικοφῶντος, ποιητοῦ Ἀρχαῖας 
Κωµωδίας, Η-7-530Α, Η-9-676Α, 837Δ, 
Η-15-78Δ, 902, 903ΑΔ,
Θηρώνδη –ης (ἡ)
Θηρώνδης –ου (ὁ) 
Θηρωνίδη –ης (ἡ)
Θηρωνίδης –ου (ὁ) 
Θήσαυρος –ου (ὁ)
Θησείδη –ης (ἡ)

Θησείδης –ου (ὁ) –Ἀπόγονος Θησέως, 
Η-9-862Δ
Θησεύς καί Θασεύς, ὁ καί Ὀηύτερπος 
ἤ Θηύτερπος (ὁ) –Ἥρως καί ἰδρυτής Ἀ-
θηνῶν –Ἀργοναύτης –Υἱός Αἰγέως (Πο-
σειδῶνος) καί Αἶθρας (θυγατρός Πιτ-
θέως), ἀδελφός Πάλλαντος µέ υἱούς 
τούς Παλλαντίδες –Ἕτερος ἱστορικός 
–Ἄθλοι: Σκότωσε Περιφήτην, Σίνη, Πι-
τυοκάµπτη, Σκίρωνα, Κερκύωνα, Προ-
κρούστην καί Κρεµµυώνα ἀγριόχοιρον 
(φαιάν) Ἰσθµίας καί Μινώταυρο (τῇ βο-
ηθεία Ἀριάδνης, θυγατρός Μίνω) –Σύ-
ζυγος Αἴγλης, θυγατρός Πανοπέως.
Μετέσχε θήρας Καλυδωνίου Κάπρου 
–Πάππος Ἰώξου –Σύζυγος Φαίδρας θυ-
γατρός Μίνωος, πατήρ Ἀκάµαντος, Δη-
µοφῶντος, Ἱππολύτου (ἐξ Ἀµαζῶνος 
Ἀντιόπης). (Τόν Δηµοφῶντα γεννᾶ ἡ 
Φαίδρα, ὅτε Θησεύς ἦλθεν εἰς Τροίαν 
διά νά ἀπελευθερώση τήν µητέραν του, 
Αἴθραν) Δι΄Ἱππόλυτον ἔνοιωσε ἔρωταν 
ντροπῆς ἡ Φαίδρα καί αὐτοκτονήσασα 
τόν κατηγόρησε ἀδίκως –Παρασυρθείς, 
σκοτώθηκε ὑπό Λυκολέοντος ἤ Λυκοµή-
δους, βασιλέως Σκύρου –Πολυγύναιος: 
Ἤρπασε Ἑλένην, Ἀριάδνην καί ἄλλας 
ἐξ ἔρωτος ἤ ἁρπαγῆς, ἄλλας ἐκ νοµίµου 
γάµου. Ἐπισης Ἑλένην, Ἀριάδνην, Ἱππο-
λύτην θυγατέρες Κερκίονος καί Σίνιδος 
(Περιγούνη, ἥτις ἔσχεν τόν πρώτον υἱόν 
ἐκ Θησέως). Ἤρπασεν νοµίµως Μελίβοι-
αν µητέρα Αἴαντος, Ἵππην, καί Αἴγλην 
(κατά Ἰσίοδον) τήν Φερέβοιαν (κατά Φε-
ρεκύδην). Εἰς ἁρπαγήν Ἑλένης ἡνίοχος 
ὁ Φορβάς. –Ἐκ Τροίας τήν Ἀναξῶ, Ἱππο-
λύτην καί Φαίδραν –Πρίν ἀπό Φαίδρα 
ἐνυµφεύθη Τροιζηνίαν Ἀναξώ. Σύζυγος 
Ἀµαζώνος Σµύρνης, ἐξ ἦς τό ὄνοµα πό-
λεως Ἰωνίας –Mέ συνοδόν Γλύκην, ἤ 
Εὐνείκην, ἤ Εὐνίκην ἐξόντωσεν Μινώ-
ταυρον –Με Θησέα ταξίδευσεν ἡ Θαλε-
στρίς εἰς Κρήτην –Παιδαγωγόν εἶχεν τόν 
Κοννίδαν, λατρευόµενον ὡς ἥρωα ὑπό 
Ἀθηναίων µετά θάνατόν του –Τόν ταῦ-
ρον τοῦ Μίνωος, δῶρον τοῦ Ποσειδῶνος, 
µετέφερεν εἰς Πελοπόννησον Ἡρακλῆς. 
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Τήν καταφάνησεν καί εἰσῆλθεν εἰς Ἀτ-
τικήν, φονευθείς ὑπό Θησέως ὡς Μα-
ραθώνιος ταῦρος –Θησεύς καί Ἀριάδνη 
εἶχον θεραπαινίδα Λυσιδίκην. Ὁ Θησεύς 
ἴδρυσεν Ἀθήνας ἐνῶ ὁ Κελαδιανός τάς 
Ἀθήνας –Κυβερνήτην εἶχεν τόν Ναυσί-
θουν –Τήν Φερέβοιαν ἤ Φερίβοιαν ἔφε-
ρεν ως δῶρον Μινωταύρου ἤ εἶχεν σύ-
ζυγον   Ο.265, Λ322, 631, Η-9-679Α καί Δ, 
Η-17-55Α,
Θησηϊάδη –ης (ἡ)
Θησηϊάδης –ου (ὁ) –Ὁ καί Θησείδης
Θησηΐς –ιδος (ἡ) –Τίτλος ποιήµατος –Εἶ-
δος κουρεύµατος τριχῶν κεφαλῆς, Η-6-
130Δ 
Θησιάδη –ης (ἡ)
Θησιάδης –ου (ὁ)
Θησίππη –ης (ἡ)
Θήσιππος –ου (ὁ) 
Θησοονία –ης (ἡ)
Θησοόνιος –ίου (ὁ)
Θησοόντη –ης (ἡ)
Θησοόντης –ου (ὁ) 
Θιάγγελος –ου (ὁ)
Θιαγέα –ης (ἡ) 
Θιαγέας –ου (ὁ)
Θιαγένια –ίης (ἡ)
Θιαγένιος –ίου (ὁ) 
Θιάθιους –ίου (ὁ)
Θιαῖα –ης (ἡ)
Θιαῖος –ου (ὁ) 
Θιάκη –ης (ἡ)
Θίακος –ου (ὁ)
Θιανώ –οῦς (ἡ) 
Θιάρεια –ης (ἡ)
Θιάρης –ου; ἤ –ητος (ὁ)
Θίαρις –ιδος (ὁ) 
Θίας –ου καί Θιάς –α (ὁ) –Υἱός Ἑστιαίου 
Θιασῆς –ῆος (ὁ)
Θιασίδα –ης (ἡ)

Θιασίδας –αο (ὁ)
Θίασος –ου (ὁ)
Θιασώδεις –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Θιασώδης –εος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου –Ἐπίθετον Μούσης –Ἐπίθετον Ρέας
Θιασώτας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Θιασώτα –ης (ἡ)
Θιασώτης –ου (ὁ) –Συνώνυµον: Θρήιξ- 
Ἐπίθετον Διονύσου
Θιβάνα –ης (ἡ) –Η-10-40Α 
Θιβάνας –ου (ὁ) –Ἄνεµος 
Θίβη –ης (ἡ) –Μία τῶν πεντήκοντα Ἀµα-
ζώνων, θανατωθείσα ὑπό Ἡρακλέους
Θίβος –ου (ὁ) 
Θίβρακος καί Θήβρακος –ου (ὁ) –Πολέ-
µαρχος Λακεδαιµονίων, Η-7-1242Α, Η-
10-596Α
Θίβραχος –ου (ὁ) –Πολέµαρχος Ἀθη-
ναῖος 
Θιβρή –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Θίβρουν –νειος (ὁ)
Θιβρουνίδα –δης (ἡ)
Θιβρουνίδας –αιο (ὁ)
Θίβρουσα –σης (ἡ)
Θίβρων καί Θίµβρων –νος (ὁ) –(ἀπα-
λός, θερµός) –Ἁρµοστής –Λακεδαιµόνι-
ος στρατηγός, Η-7-533Α, Η-8-580Δ, Η-9-
687Δ, Η17-325Δ 
Θιγγωνίδα –δης (ἡ)
Θιγγωνίδας –αο (ὁ) 
Θιέστη –ης (ἡ)
Θιέστης –ου (ὁ) 
Θιέστιος –ίου (ὁ)
Θίθθη καί Ταίτθη –ης (ἡ) 
Θικρίτα –ης (ἡ) 
Θίκριτος –ου (ὁ)
Θιλαῖα –ης (ἡ)
Θιλαῖος –ου (ὁ) 
Θιλάκλεια –ης (ἡ)
Θιλακλεῖς –εῖτος ἤ –εῖος (ὁ)
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Θιλακλῆς –έους (ὁ) 
Θιµβραῖα –ης (ἡ)
Θιµβραῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος 
Θίµβρις –ιδος (ἡ) –Μέ Δία γεννᾶ Πάνα
Θίµβρουσα –σης (ἡ)
Θίµβρων –νος (ὁ) –Ὁ φονεύσας Ἅρπα-
λον, Η-7-200Α, Η-14-700Δ
Θιναµύα –ης (ἡ)
Θιναµύας –α;ντος (ὁ)
Θιναµύτη –ης (ἡ)
Θιναµύτης –ου (ὁ)
Θίνηρ –ρος (ὁ)                
Θίνηρα –ης (ἡ)
Θίνηρος –ου (ὁ)
Θιοβώλα –ης (ἡ) 
Θιοβωλίδα –ης (ἡ)
Θιοβωλίδας –αο (ὁ)
Θιόβωλος –ου (ὁ) 
Θιογένεια –ης (ἡ)
Θιογένειος –ου (ὁ) 
Θιογένεις –ειος (ὁ) 
Θιογείτουσα –ης (ἡ)
Θιογείτων –νος (ὁ) 
Θιογίτα –ης (ἡ) 
Θιόγιτος –ου (ὁ)
Θιογιτώ –οῦς (ἡ) 
Θιογίτουσα –σης (ἡ)
Θιογίτων –νος (ὁ) –Πατήρ Παντάρειος 
Θιογνητίδα –δης (ἡ)
Θιογνητίδας –αο (ὁ) 
Θιόγνητος –ου (ὁ) 
Θιοδαῖα –ης (ἡ)
Θιοδαῖος –ου (ὁ) 
Θιοδαµίδα –δης (ἡ)
Θιοδαµίδας –αο (ὁ) 
Θιοδέκτα –ης (ἡ)
Θιοδέκτης –ου (ὁ) 

Θιοδεξίλα –ης (ἡ)
Θιοδεξιλάα –ης (ἡ)
Θιοδεξίλαος –ου (ὁ)
Θιοδεξίλας –ου (ὁ)
Θιοδότα –ης (ἡ) 
Θιοδότη –ης (ἡ) 
Θιόδοτος –ου (ὁ) –Υἱός Ὀλλυµπίχιος
Θιόδουρα –ης (ἡ)
Θιόδουρος –ου (ὁ)
Θιοδώρα –ης (ἡ)
Θιοδωρίδα –ης (ἡ) 
Θιοδωρίχα –ης (ἡ) 
Θιοδώριχος –ου (ὁ) –Πατήρ Τιµόλλειος
Θιόδωρος –ου (ὁ) 
Θιοζότα –ης (ἡ)
Θιόζοτος –ου (ὁ)
Θιόκλεια –ης (ἡ) 
Θιοκλείδα –ης (ἡ)
Θιοκλείδας –αο (ὁ) 
Θιοκλεῖς –είος (ὁ)
Θιοκλῆς –έους (ὁ)
Θιόκλια –ης (ἡ) 
Θιοκλίδα –ης (ἡ)
Θιοκλίδας –αο (ὁ) 
Θιοκορµίδα –ης (ἡ)
Θιοκορµίδας –αο (ὁ)
Θιοκούδα –ης (ἡ) 
Θιοκούδεις –ειος (ὁ)
Θιοκρίτη –ης (ἡ)
Θιόκριτος –ου (ὁ) 
Θιοκύδη –ης (ἡ)
Θιοκύδης –ου (ὁ)
Θιοµένη –ης (ἡ)
Θιόµενος –ου (ὁ) 
Θιοµνάστα –ης (ἡ) 
Θιοµνάστη –ης (ἡ)
Θιοµνάστιος –ίου (ὁ) –Πατρωνυµικόν 
Ἠσχρώνδα
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Θιόµναστις –ιος (ὁ) –Πατήρ Ἠσχριών-
δου
Θιόµναστος –ου (ὁ)
Θιονόη –ης (ἡ)
Θιόνοος –όου (ὁ)
Θιόνους –νοος (ὁ)
Θιοξένα –ης (ἡ) 
Θιοξένη –ης (ἡ) 
Θιόξενος –ου (ὁ)
Θιοπαλίδα –δης (ἡ)
Θιοπαλίδας –αο (ὁ)
Θιοπείθεια –ης (ἡ)
Θιοπείθης –ους (ὁ)
Θιοπιθίδα –δης (ἡ)
Θιοπιθίδας –αο (ὁ) 
Θιόποµπος –ου (ὁ) –Νεοσσύλεκτος υἱός 
Λύκιος (πατρωνυµικόνΛύκιος) 
Θιόππαστος –ου (ὁ) 
Θιόρδοτη –ης (ἡ)
Θιόρδοτος –ου (ὁ) 
Θιόρητη –ης (ἡ)
Θιόρητος –ου (ὁ)
Θίος –ου (ὁ) –Η-8-393Α
Θιοτέλεια –ης (ἡ)
Θιοτέλεις –ειος (ὁ) 
Θιοτέλης –ους (ὁ) 
Θιοτέλια –ης (ἡ) 
Θιοτίµα –ης (ὁ) 
Θιοτιµίδα –δης (ἡ)
Θιοτιµίδας –αο (ὁ) 
Θιότιµος –ου (ὁ) –Υἱός Πολυστρότου
Θίουσα –σης (ἡ)
Θιουτίµα –ης (ἡ)
Θιούτιµος –ου (ὁ)
Θιόφαµος –ου (ὁ) –Πατήρ Νίθωνος 
Θιοφάνεις –ειος (ὁ) 
Θιοφάνη –ης (ἡ) 
Θιοφάνης –ους (ὁ) 

Θιοφάντη –ης (ἡ) 
Θιόφαντος –ου (ὁ)
Θιοφείδη –ης (ἡ)
Θιοφείδης –ου (ὁ) 
Θιόφεισστη –ης (ἡ)
Θιόφεισστος –ου (ὁ) 
Θιόφειστη –ης (ἡ)
Θιόφειστος –ου (ὁ)
Θιοφέστη –ης (ἡ)
Θιοφεστίδα –δης (ἡ) 
Θιοφεστίδας –αο (ὁ) 
Θιόφεστος –ου (ὁ)
Θιόφηστη –ης (ἡ) 
Θιόφηστος –ου (ὁ) 
Θιοφίλη –ης (ἡ)
Θιόφιλος –ου (ὁ)
Θιοχάρεια –ης (ἡ)
Θιοχάρεις –ειος (ὁ)
Θιοχάρης –ους (ὁ) 
Θιόχρηστη –ης (ἡ)
Θιόχρηστος –ου (ὁ)
Θίοψ –πος (ὁ)
Θίρβουσα –σης (ἡ)
Θίρβων –ντος ἤ –νος; (ὁ) –Στρατηγός 
Λακεδαιµόνιος
Θίρθαγος –ου (ὁ)
Θιριδάτη –ης (ἡ)
Θιριδάτης –ου (ὁ) –Ἀρµένιος ἀρχιτέ-
κτων σηµερινῆς θόλου Ἁγίας Σοφίας
Θίσβη –ης (ἡ) –(ἡ ἀναβαίνουσα εἰς 
θεία δώµατα) –Πόλις, θυγάτηρ Ἀσωποῦ 
ἡρωΐς Βοιωτίας
Θίσβη καί Πύραµις –ιδος (ὁ) –ης (ἡ)  –Ὡ-
ραία κόρη Βαβυλῶνος. Θεωρώντας την 
νεκρή, ὁ Πύραµις πέφτει ἐπάνω στό σπα-
θί του (Ρωµαῖος) –Θυγάτηρ Βαβυλῶνος 
ἐρωµένη Πυράµου –Ἕτερη (Ἡλιόδωρος) 
–Νύµφη πηγῆς ἐν Θράκη
Θισβιανή –ῆς (ἡ)
Θισβιανός –οῦ (ὁ)
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Θίσσα –ης (ἡ)
Θίσσος –ου (ὁ)
Θίων –νος (ὁ) –Πατήρ Νικάρχου –Ὑπεύ-
θυνος κοπῆς νοµισµάτων
Θιωνίδα –δης (ἡ)
Θιωνίδας –αο (ὁ) 
Θιωνίς –ιδος (ἡ) 
Θιωνίχα –ης (ἡ)
Θιώνιχος –ου (ὁ)
Θιῶτα –ης (ἡ)
Θιώτας –ου; (ὁ)
Θλίψη –ης καί Θλῖψις –εως (ἡ) –Μαζί 
µέ τήν Ἔγνοια, κακάσχηµοι δούλοι Ἀ-
φροδίτης
Θόα –ης (ἡ) 
Θοαί –ων (οἱ) –(ταχεῖς) –Ἐπίθετον Ἑρι-
νῦν –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Θοαί –ων (αι) –Ἐπίθετον Ἄρπυιων –Ἐπί-
θετον Ἑρινῦν
Θοαντεία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Θοαντιάς –αδος (ἡ) –Πατρωνυµικόν 
Ὑψιπύλης, θυγατρός Θόαντος, βασιλέ-
ως Λήµνου καί Μυρίνη
Θόαξος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Θόας –ντος (ὁ) –(ταχύς, γοργοπόδαρος) 
–Ἀρχαῖον ὄνοµα Ἀχελώου ποταµοῦ 
–Βασιλεύς Λήµνου –Υἱός Διονύσου καί 
Ἀριάδνης, ἀδελφός Οἰνοπίωνος, Σταφύ-
λου καί Πεπαρή Θοῦ. Μέ Μύρινα ἀπέ-
κτησε Σίκινο καί Ὑψιπύλη –Υἱός Ἰάσο-
νος καί Ὑψιπύλης, βασιλεύς Ταυρικῆς, 
ἀδελφός Εὔνηου ἤ Εὐνέου ἤ Εὐνέω –Υἱ-
ός Ἀνδραίµονος καί Γόργης, βασιλεύς 
Πλευρῶνος καί Καλυδῶνος, µετασχών 
(ὡς ἡγεµών Αἰτωλῶν) εἰς Τρωϊκόν πό-
λεµον µέ 40 πλοῖα –Υἱός Ἀνδράρου 
–Πατήρ Ὑψιπύλης –Υἱός Ἰκαρίου καί 
Περιβοίας, ἀδελφός Πηνελόπης –Υἱός 
Βαρυσθένους –Ἐπίσηµος Τρώς, φονευ-
θείς ὑπό Μενελάου –Τύραννος Ὠρεοῦ, 
φίλος Φιλίππου, βασιλέως Μακεδόνων, 
Ο.Ξ.230, Ψ745, Β638, Δ527, Ξ499, Π311, Η-
8-468Α, Η-9-688, 1092Α καί Δ, Η-12-317Α, 

Η-14-802Δ, 925Α, Η-15-682Δ, 746Δ, Η-18-
103Δ
Θόασα –σης (ἡ) –Θυγάτηρ Τεύκρου, 
µήτηρ Πριάµου
Θόβελ καί Θότα; (ὁ)
Θόγα –ης (ἡ)
Θογνήτη –ης (ἡ)
Θόγνητος –ου (ὁ)
Θοδίουσα –σης (ἡ)
Θοδίων –νος (ὁ)
Θοεγείτα καί Θειογίτα –ης (ἡ)
Θοέγειτος –ου (ὁ)
Θόη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ὡκεανοῦ καί Τη-
θύος (Ὡκεανίς) –Νηρηΐς, Ο.Ι.Σ.40
Θοή καί Θόη –ης (ἡ) –(ποινή) –Ἐλευθώ- 
Ἐπίθετον Εἰλειθυίας –Ἐπίθετον Ἐρινύος 
–Ἐπίθετον Μοίρης –Ἐπίθετον Νυκτός 
Θοηῒς –ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς ἐν 
Αἰγύπτω
Θόηρις –ιδος; (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
εἰς Αἴγυπτον
Θόης –ητος (ὁ)
Θοίνα –ης (ἡ)
Θοινάρχη –ης (ἡ) 
Θοινάρχης –ου (ὁ)
Θοιναρχίδα –δης (ἡ)
Θοιναρχίδας –αιο (ὁ) 
Θοίναρχος –ου (ὁ)
Θοινέτα –ης (ἡ)
Θοινέτας –ου (ὁ) –Υἱός Ἀριστοτέλους 
καί Πουθογίτας 
Θοινήτωρ –ρος (ὁ) –(ὁ παρέχων συµπό-
σιον) –Ἐπίθετον Κρόνου µέ συνώνυµον: 
Ἀγκυλοµήτης καί Ὠµηστήρ
Θοινία –ης (ἡ) 
Θοινίας –ου (ὁ) –Υἱός Τεισικράτου, γλύ-
πτης Σικυώνιος
Θοινίδα –ης (ἡ)
Θοινίδας –αο (ὁ) 
Θοινίδη –ης (ἡ)

ÈÉÓÓÁ
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Θοινίδης –ου (ὁ) 
Θοίνιος –ιου (ὁ)
Θοινίουσα καί Θυνίουσα –σης (ἡ)
Θοινίχα –ης (ἡ) 
Θοινίχη –ης (ἡ) 
Θοινίχος –ου (ὁ) 
Θοινίων –νος καί Θυνίων (ὁ) –Ὁ τῶν 
Δελφῶν τις 
Θοῖνος –ου (ὁ) 
Θοίνουσα –σης (ἡ)
Θοίνων –νος (ὁ) –Τύραννος Συρακουσῶν 
–Πατήρ Θηβαίου δικαστοῦ, Η-9-851Α
Θοιώδα –ης (ἡ)
Θοιώδας –αο (ὁ) 
Θόκλεια –ης (ἡ)
Θοκλείδα –ης (ἡ)
Θοκλείδας –αο (ὁ)
Θοκλείδη –ης (ἡ)
Θοκλείδης –ου (ὁ) 
Θοκλῆς –εους (ὁ) 
Θοκρίνη –ης (ἡ) 
Θοκρίνης –ου (ὁ) 
Θολερά –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑρινύος µέ 
συνώνυµον: Γοργών
Θολερός –οῦ (ὁ)
Θολοµαῖος –ου (ὁ) –Ἰουδαϊκόν, πατήρ 
Βαρθολοµαίου (Ναθαναήλ) 
Θονόη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πρωτέως καί 
Ψαµµάθης, ἐρασθείσα Κάνωβον, Η-10-
227Α 
Θοξούχαρος –ου (ὁ)
Θοός –οῦ (ὁ) –(ἀµόλυντος, ταχύς) –Ἐπί-
θετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ µέ συ-
νώνυµον: Ἰθυντήρ
Θόουσα καί Θόωσα –ωσης (ἡ) –Νύµ-
φη –Μέ Ποσειδῶνα γεννᾶ γίγαντα Πο-
λύφηµον
Θοραί (αἱ) –Δῆµος Ἀττικῆς 
Θοραῖα –ης (ἡ)
Θοραῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος

Θόραξ καί Θόρναξ –κος (ἡ) 
Θόρασσα –σσης (ἡ)
Θορίκια –ίης (ἡ)
Θορίκιος –ιου (ὁ)
Θορικίουσα –σης (ἡ)
Θορικίων –νος (ὁ) 
Θόρικος –ου (ὁ)
Θορίουσα –σης (ἡ)
Θορίων –νος (ὁ)
Θόρναξ –κος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
παρά Λάκωσι
Θόρναξ –κος (ἡ) –Γυνή Ἰαπετοῦ πού 
γεννᾶ Βουφάγον 
Θόρουσα –σης (ἡ)
Θόρσος –ου (ὁ) –Ποταµός Σαρδηνίας 
Θορσυλόχεια –ης (ἡ) 
Θορσύλοχος –ου (ὁ) –Πατήρ Νεοκλέ-
ους
Θόρσυς –υος (ὁ)
Θορυβίη –ης (ἡ) 
Θορύβιος –ιου (ὁ) 
Θορύκλεια –ης (ἡ)
Θορυκλῆς; –έους (ὁ) –Γλύπτης Σπαρ-
τιάτης
Θορυστάρτη –ης (ἡ) 
Θορύσταρτος –ου (ὁ)
Θόρων –νος (ὁ)
Θοῦα –ης (ἡ)
Θοῦας –α (ὁ) 
Θουγάτηρ –τρός (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας
Θουγείτουσα –σης (ἡ)
Θουγείτων –νος (ὁ) 
Θουγένη –ης (ἡ) 
Θουγένης –ου (ὁ)
Θουγενίδη –ης (ἡ)
Θουγενίδης –ου (ὁ) 
Θουδᾶ –ῆς (ἡ)
Θουδαῖα –ης (ἡ)
Θουδαῖας –ου (ὁ) 

ÈÏÕÄÁÉÁÓ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    �9�

Θουδᾶς –ᾶ (ὁ) 
Θούδηµος καί Θεύδηµος –καί Εὔδη-
µος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος 
Θούδηµος –ου (ὁ)
Θούδης –ου (ὁ) 
Θουδῆς –ῆ (ὁ)
Θουδιάδη –ης (ἡ)
Θουδιάδης –ου (ὁ)
Θουδίουσα –σης (ἡ)
Θουδίππη –ης (ἡ)
Θούδιππος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος Ἀραφή-
νιος, πατήρ Ἀναξίππου, καταδικασθείς 
µετά Φωκίωνος εἰς θάνατον 
Θουδιτίδη –ης (ἡ)
Θουδιτίδης –ου (ὁ) 
Θουδίων –νος (ὁ) 
Θουδοσία –ης (ἡ)
Θουδόσιος –ιου (ὁ) 
Θουδότη –ης (ἡ)
Θούδοτος –ου (ὁ)
Θουδώρα –ης (ἡ) 
Θουδωρίδη –ης (ἡ)
Θουδωρίδης –ου (ὁ)
Θούδωρος –ου (ὁ) 
Θουελάα –ης (ἡ)
Θουέλαος –ου (ὁ) 
Θουέλλει –ειος; (ἡ)
Θουέρις –ιδος (ὁ) –Αἰγυπτιακή Θεότης
Θούθµωσις καί Τούθµωσις –ιος (ὁ) –Ὁ 
Α’, πατήρ Χατσεπσούτ, Η-10-584Δ, Η-16-
676Δ
Θούθους –ου (ὁ) 
Θουθύλουσα –σης (ἡ)
Θουθύλων –νος (ὁ)
Θουκλεία –ης (ἡ) 
Θουκλείδη –ης (ἡ)
Θουκλείδης –ου (ὁ) 
Θουκλεύς –έως (ὁ) 
Θοῦκλη –ης (ἡ) 

Θουκλήϊα –ης (ἡ)
Θουκλήϊος –ου (ὁ) 
Θουκλῆς –καί Θεοκλῆς –εους (ὁ) –Πα-
τήρ Δηµοσθένους Ἀθηναίου –Χαλκιδεύς
Θοῦκλος –ου (ὁ)
Θουκρίτα –ης (ἡ) 
Θουκριτίδη –ης (ἡ)
Θουκριτίδης –ου (ὁ) –Υἱός Χαρισίου Ἁλι-
µούσιος –Υἱός Καλλίου, Θορίκιος –Υἱός 
Θουκριτίδου, Ἁλιµούσιος –Υἱος Κηφισο-
δώρου, Ἁλιµούσιος
Θούκριτος –ου (ὁ) –Πατήρ Φιλανοῦς
Θούκριτος καί Θεόκριτος –ου (ὁ) –Γέ-
ρων εἰς σάτυραν Λουκιανοῦ –Ἁλιµούσιος
Θούκριτος –ου (ὁ) = Θεόκριτος
Θουκυδίδα –δης (ἡ)
Θουκυδίδας –αο (ὁ)
Θουκυδίδη –ης (ἡ)
Θουκυδίδης καί Θεοκυδίδης –ου (ὁ) –
Υἱός Ὀλόρου Ἁλιµούσιος –Υἱός Μελησί-
ου Ἀλωπεκῆθεν –Ἀλκισθένους Ἀφιδναῖ-
ος –Υἱός Ἀρίστωνος, Ἀχερδούσιος
Θουκυδίδης καί Θευκυδίδης καί Θού-
ριος καί Ὕπανις –ιδος (ὁ) –(δόξα τοῦ 
θεοῦ) Πολιτικός, στρατηγός, ἱστορικός 
διάσηµος –Συγγραφεύς, υἱός Ὀλόρου, 
Ἁλιµούσιος (ὁ Ὁλορος ἦτο υἱός ἐκ δευ-
τέρου γάµου, µετά θάνατον Μιλτιάδου, 
τῆς Ἡγησιπύλης καί πατήρ Θουκυδίδου) 
–Σοφιστής διάσηµος, ἕτερος υἱός Μηλη-
σία, φίλος Νικίου, Η-9-350 Δ, 692Α
Θούλακος –ου (ὁ)
Θούλη –ης (ἡ)
Θούλης –η (ὁ)
Θούλις –ιδος; (ὁ) –Βασιλεύς Αἰγύπτου
Θούλος –ου (ὁ)
Θούµαντις –ιδος (ὁ) 
Θούµαντις –εως (ὁ) –Πτωχός Ἀθηναῖος 
Μάντις
Θουµβρότα –ης (ἡ)
Θούµβροτος –ου (ὁ) 

ÈÏÕÄÁÓ
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Θουµένη –ης (ἡ) 
Θουµένης –ου (ὁ) 
Θουµία –ίης (ἡ)
Θουµίας –ου (ὁ) 
Θουµόρια –ίης (ἡ)
Θουµόριος –ίου (ὁ)
Θοῦος –ου (ὁ) 
Θουπείθεια –ης (ἡ)
Θουπείθης –ου (ὁ)
Θούραξ –κος (ὁ)
Θούρας –αντος (–άδες) (ὁ) –Υἱός Ζά-
µου, ἀδελφός Ρέας καί Ἥρας
Θοῦρας –ντος (ὁ) –(ὁρµητικός;) 
Θούρας –άδες (ὁ) –Κύων Λυκόφρονος 
Θουρεύς –έως (ὁ) 
Θουρία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµητρος
Θουριάδη –ης (ἡ)
Θουριάδης –ου (ὁ)
Θούριδες (αἱ) –Νύµφαι –αἱ –Μοῦσαι 
–Μακεδόνες 
Θουριµάχη –ης (ἡ)
Θουρίµαχος –ου (ὁ) –Ἀρχαιότερος αὐτό-
χθων βασιλεύς Σικυώνος 
Θουρίνα –ης (ἡ) 
Θουρῖνος –ου (ὁ) 
Θουριόµαντις –εως (ὁ) –Μάντις ἐν Ἀ-
θήναις
Θούριος καί Θοῦρος –ου (ὁ) –Εἷς Γίγας 
Θούριος –ίου (ὁ) –(Ὁρµητικός) –Ἐπίθε-
τον Ἄρεως
Θουρίππη –ης (ἡ)
Θούριππος –ου (ὁ)
Θοῦρις –ιδος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
–Ἐπίθετον Ἐνυοῦς µέ συνώνυµον: Θυι-
άς –Ἐπίθετον Ἐρινῦος
Θοῦρος –ου (ὁ) –Συβαρίτης –Μυθοποιός-
συγγραφεύς-Ἐπίθετον Ἄρεως-Ἐπίθετον 
Ἔρωτος –Ἐπίθετον Ὑµεναίου, Η-9-699Α 
Θούρουσα –σης (ἡ)
Θουρύπα –ης (ἡ) 

Θούρυπος –ου (ὁ)
Θουρώ καί Θηρώ –οῦς (ἡ)
Θουρών –ντος; (ὁ)
Θοῦς –οῦ καί –οῦντος (ὁ)
Θοῦσα –ης (ἡ)
Θουτίµα –ης (ἡ) 
Θουτιµίδη –ης (ἡ)
Θουτιµίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος τίς, Φλυ-
εύς
Θούτιµος –καί Θεότιµος –ου (ὁ) –Ἀτλα-
ντίδος Φυλῆς –Υἱός Ἀριστογείτονος, Ἀ-
φιδναῖος –Υἱός Ἀνδροκλέους, Πόριος
Θουφάη –ης (ἡ)
Θουφάνης καί Θεοφάνης –ους (ὁ) –(ὁ 
ἀποκαλυπτόµενος ὡς ἄξιος ὑπό θεοῦ) 
–Χριστιανός –Ἅγιος –Ζωγράφος –Ἱστο-
ρικός –Ὅσιος (12 Μαρτίου), Η-9-567Δ –
Κόλαξ, ἀπατεών, φατριαστής Κλέωνος 
Θουφανίδη –ης (ἡ)
Θουφανίδης –ου (ὁ) 
Θούφραστος καί Θεόφραστος καί 
Ταύρταµος –ου (ὁ) –Φιλόσοφος, µαθη-
τής Ἀριστοτέλους –Παράσιτός τα καί 
–Σοφιστής –Πιθεύς
Θουχάρεια –ης (ἡ)
Θουχάρης –ου (ὁ) 
Θουχαρίουσα –σης (ἡ)
Θουχαρίων –νος (ὁ)
Θουχάρµη –ης (ἡ)
Θούχαρµος –ου (ὁ)
Θοφάνη –ης (ἡ)
Θοφάνης –ου (ὁ) 
Θόων –ντος ἤ –νος καί Θῶν ἤ Θῶνις 
–ιος (ὁ)  –Ὄνοµα δύο Τρώων –Γίγας (φο-
νευθείς ὑπό Μοιρῶν εἰς γιγαντοµαχί-
αν) –Φαίαξ ἀγωνισθείς, ὅτε Ἀλκίνοος 
ὑπεδέχθη Ὀδυσσέαν, υἱός Φαίνοπος, 
ἀδελφός Ξάνθου –Τρώς φονευθείς ὑπό 
Διοµήδους –Τρώς φονευθείς ὑπό Ἡρα-
κλέους, Ο.Ο.Θ 113, Ε152, Λ 422, Μ140, 
Ν5451

ÈÏÙÍ
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Θόωσ(σ)α –σης καί Θῶσσα (ἡ) –(τα-
χεῖα καί θυελλώδης) Νύµφη, προκαλοῦ-
σα τρικυµίαν φυσικήν ἤ τῶν καρδιῶν 
–Μήτηρ Κύκλωπος Πολυφήµου, ὅν γεν-
νᾶ µέ Ποσειδῶνα, θυγάτηρ Φόρκυος τοῦ 
υἱοῦ τοῦ Πόντου, Ο.Α.71
Θοώτα –ης (ἡ)
Θοώτης –ου (ὁ) –Ἕλλην κήρυξ, Ο.Μ.342
Θραϊκία –ης (ἡ) 
Θραϊκίας –ίου (ὁ)
Θραϊκίδα –δης (ἡ)
Θραϊκίδας –αο (ὁ)
Θραϊκίδης –ου (ὁ) 
Θραϊκίουσα –σης (ἡ)
Θραϊκίων –νος (ὁ)
Θραικυλίουσα –ης (ἡ)
Θραικυλίων –νος (ὁ)
Θραϊκώ –οῦς (ἡ) 
Θραῖξ; (ἡ) 
Θρᾶϊξ –κος (ὁ) 
Θράϊξ –κος (ὁ) 
Θράξ –κος (ὁ) –Ὄνοµα ζώου, πτηνοῦ, 
Η-9-711Δ
Θρᾶξ –κός (ὁ)
Θράϊσσα –ης (ἡ) –Μήτηρ Μηδίου καί 
Κλείτου, οἱ ὁποίοι τῆς ἔστησαν µνηµεῖον 
Θράϊττα –ης; (ἡ) 
Θραῖττα –ης; (ἡ)
Θραϊττίς –ιδος; (ἡ) 
Θραῖχς; (ἡ) 
Θράκη –ης (ἡ) –Τιτανίς –Μέ Δία γεννᾶ 
Bιθυνόν, µέ Κρόνον γεννᾶ Δόλογκον 
–Μέ Βριάρεω γεννᾶ Τριήρην –Θυγάτηρ 
Ὠκεανοῦ καί Παρθενόπης, Η-8-487Α
Θρακίδα –δης (ἡ)
Θρακίδας –αο (ὁ) –Ἱερατικη γενεά ἐν 
Δελφοῖς 
Θρακίδη –ης (ἡ)
Θρακίδης –ου (ὁ)
Θρᾶξ –κός (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπί-
θετον Βορῆος

Θράρυς –υος (ὁ)
Θράσ (σ)α –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἄρεως καί 
τῆς Τυρήνος, σύζυγος Ἱππόνου, µήτηρ 
Πολυφόντου
Θρασαγόρα –ης (ἡ)
Θρασαγόρας –ου (ὁ)
Θρασαγόρη –ης (ἡ) 
Θρασέα –ης (ἡ)
Θρασέας –έου (ὁ) –Υἱός Ἀνδροµάχου 
Θρασέας ἤ Πρασέας –ου (ὁ) –Πατήρ 
Κρινόλεω Νεµεονίκου
Θρασέες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρώτων
Θρασεία –είης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
Θρασείας –ου (ὁ) 
Θράσεος –εου (ὁ) –Μεταποντῖνος Πυ-
θαγορικός φιλόσοφος, υἱός Παίτα. Τά 
βιβλία τοῦ ἔκαυσαν εἰς δηµόσια ἀγορά, 
Η-16-499Α
Θρασῆ –ῆς (ἡ)
Θρασήνωρ –ρος (ὁ) 
Θρασῆς –ῆος; (ὁ)
Θρασία –ης (ἡ)
Θρασίας –ου (ὁ) –Μάντις ἐκ Κύπρου, πα-
ρακινών βασιλέαν Βούσιριν νά θύει ξέ-
νους εἰς Δίαν. Ἐφονεύθη ὑπό Ἡρακλέους 
µετά υἱοῦ τοῦ Ἀµφιδάµαντος 
Θρασικία –ης (ἡ)
Θρασικίας –ιου (ὁ) –Ἄνεµος 
Θράσιος –ίου (ὁ) –Τρώς –Σύντροφος Τι-
µολέοντος –Υἱός Παντελείδου, Ο.Ι.Φ.210 
Θράσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίσηµος Παίων φο-
νευθείς ὑπό Ἀχιλλέως –Μάντις Κύπριος 
καλούµενος καί Φράσιος
Θρασίππη –ης (ἡ) 
Θρασιππίδα –δης (ἡ)
Θρασιππίδας –αο (ὁ)
Θρασιππίδη –ης (ἡ)
Θρασιππίδης –ου (ὁ) 
Θράσιππος –ου (ὁ) –Ἀθµονεύς –Κυδα-
θηναῖος
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Θράσις –ιδος; (ὁ) –Πατήρ Ἀριστοδήµου 
Νεµεονίκου
Θρᾶσος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀνίου βασιλέως 
Δήλου ὅν κατεσπάραξαν οἱ κῦνες του.
Ἀδελφός Οἰνοῦς, Ἐλαιοῦς, Σπερµοῦς
Θρασούλα –ης (ἡ) 
Θρασουλαῒδα –ης (ἡ)
Θρασουλαΐδας –αο (ὁ) 
Θρασουλαῒδη –ης (ἡ)
Θρασουλαῒδης –ου (ὁ)
Θρασούλαος –ου (ὁ) 
Θράσουν –νειος (ὁ)
Θράσουσα –σης (ἡ)
Θράσσα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Τηρήνης καί 
Ἄρεως. Μέ σύζυγον Ἱππονόον (υἱοῦ Τρι-
βάλου) γεννᾶ Πολυφόντην
Θράσσουσα –σης (ἡ)
Θρασσώ –οῦς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
Θράσσων –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀλαζόνος 
εἰς Ἀττικήν κωµωδίαν (πλαστόν ὄνοµα)
Θρασύα –ης (ἡ) 
Θρασυάλκη –ης (ἡ) 
Θρασυάλκης –ους (ὁ) –Συγγραφεύς, 
ἱστοριογράφος Ἕλλην –Ὁ Θάσιος τῶν 
Ἀρχαίων φυσικῶν 
Θρασυάναξ –κτος (ὁ) 
Θρασυάνασσα –ης (ἡ)
Θρασυάνδρα –ης (ἡ) 
Θρασύανδρος –ου (ὁ) 
Θρασυάνωρ –ρος (ὁ) –Υἱός Κτησίππου
Θρασύας –ου (ὁ) 
Θρασυβούλα –ης (ἡ) –(τολµηρά σκεπτο-
µένη) 
Θρασυβούλη –ης (ἡ) –Ἐξ Ἰκαρίας, σύζυ-
γος Γύλη, µήτηρ ἱερέως Θεογένους
Θρασυβουλίδα –ης (ἡ)
Θρασυβουλίδας –αο (ὁ) 
Θρασυβουλίδη –ης (ἡ)
Θρασυβουλίδης –ου (ὁ) 

Θρασύβουλος –ου (ὁ) –(τολµηρά σκε-
πτόµενος) –Τύραννος Μιλήτου –Ναύαρ-
χος Ἀθηναίων –Φιλόσοφος –Υἱός Φιλο- 
µήλου Ἁλαιεύς –Υἱός Θράσωνος Ἐρχιεύς 
–Υἱός Θράσωνος Κολλυτεύς –Πατήρ 
Μαραθωνίου –Παλληνεύς –Υἱός Ξενο-
κράτους Ἀκραγαντῖνος, Η-7-532Α, Η-8-
200Α, Η-9-712Α, Η-10-596Α, Η-15-901Δ, 
Η-17-458Α, 822Α, Η-18-511Α 
Θρασύβουλος –ου (ὁ) –Τύραννος Συρα-
κουσσῶν, ἀδελφός Ἱέρωνος –Ἀκραγα-
ντῖνος, υἱός Ξενοκράτους–Υἱός Λύκου, 
στρατηγός Ἀθηναίων  –Υἱός Θρασυβού-
λου, Στειριεύς –Ἕτερος στρατηγός Κο-
λυττεύς –Υἱός περιφήµου στρατηγοῦ 
Θρασυβούλου –Ἁλαιεύς –Ἐρχιεύς Μα-
ραθώνιος –Υἱός Λύκου, Στειριεύς –Υἱός 
Θρασυβούλου, Στειριεύς
Θρασυβώλα –ης (ἡ) 
Θρασύβωλος –ου (ὁ) 
Θρασυγένεια –ης (ἡ)
Θρασυγένης –ους (ὁ)
Θρασυγόρα –ης (ἡ)
Θρασυγόρας –ου (ὁ) 
Θρασύδα –ης (ἡ)
Θρασυδάεια –ης (ἡ)
Θρασυδάειος –ου (ὁ) 
Θρασύδαη –ης (ἡ)
Θρασυδάης –ους (ὁ)
Θρασυδαῖα –ης (ἡ)
Θρασύδαιος –ου (ὁ) –Ἀφιδναῖος, υἱός 
Ἀλκµεωνίδου
Θρασυδαῖος καί Θρασυδήϊος –ου (ὁ) 
–Υἱός Θήρωνος ἐξ Ἀκράγαντος Ἐµµε-
νίδης, νικηθείς ὑπό τυράννου Ἱέρωνος 
Συρακουσῶν –Υἱός Πυθονίκου, Πυθιο-
νίκου –Μακεδονικόν –Στρατηγός Ἠλεῖ-
ος, Η-7-530Δ, Η-9-871Δ, Η-14-693Α 
Θρασύδαιος καί Θρασυδήϊος (δάϊος) 
(o) –Ἐκ Λαρίσσης υἱός Ἀλεύα, ἀδελφός 
Θώρακος καί Εὐρυπύλου –Δηµαγωγός 
ἐξ Ἤλιδος –Θηβαῖος Πυθιονίκης υἱός 
Θήρωνος –Φίλος Φιλίππου Μακεδόνων
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Θρασυδάµα –ης (ἡ)
Θρασυδάµας –αντος (ὁ)
Θρασυδάµεια –ης (ἡ)
Θρασύδαµος –ου (ὁ) –Ἀργεῖος πυθαγό-
ρειος φιλόσοφος –Ὁ κατηγορήσας Γορ-
γίαν ὅτι ἀντέγραψεν Μελησαγόραν, Η 
-16-499Α 
Θρασύδαος –αο (ὁ) 
Θρασυδήϊα –ίης (ἡ)
Θρασυδήϊος –ου (ὁ)
Θρασυδήµη –ης (ἡ)
Θρασυδηµίδη –ης (ἡ)
Θρασυδηµίδης –ου (ὁ)
Θρασύδηµος –ου (ὁ) –Ο.Π.463 
Θρασυδίκη –ης (ἡ) 
Θρασύδικος –ου (ὁ) 
Θρασυέργη –ης (ἡ)
Θρασυέργης –ητος (ὁ)
Θρασύεργος –ου (ὁ) 
Θρασύθη –ης (ἡ)
Θρασύθης –ου (ὁ) –Ἄρχων Σικυωνίων 
Θρασυκκώ –οῦς (ἡ) 
Θρασυκλέης καί Θρασυκλῆς –έους 
(ὁ) –Ψευτοφιλόσοφος, Η-12-636Α      
Θρασύκλεια –ης (ἡ) –Εἰς ἔργον γλύ-
πτου Ἀριστίωνος
Θρασικλείδα –δης (ἡ)
Θρασυκλείδας –αο (ὁ) 
Θρασυκλείδη –ης (ἡ)
Θρασυκλείδης –ου (ὁ) 
Θρασυκλείη –ης (ἡ)
Θρασυκλείης –ου (ὁ) 
Θρασυκλεῖς –εῖος (ὁ)
Θρασυκλῆς –έους (ὁ) –Πλούσιος Κορίν-
θιος –Ἀθηναῖος Δεκελιεύς, υἱός Θρασύλ-
λου Ἐλευσίνιος
Θρασικλίδα –δης (ἡ)
Θρασυκλίδας –αο (ὁ) 
Θρασυκλίδη –ης (ἡ)
Θρασυκλίδης –ου (ὁ) 

Θράσυκλος –ου (ὁ) –Εὐγενής Ἀργεῖος, 
συγγενής παλαιστοῦ Θεαῖου ὡς καί ὁ 
Ἀντίας, τετράκις Νεµεονίκης καί τετρά-
κις Ἰσθµιονίκης εἰς ἱπποδροµίαν 
Θρασυκράτη –ης (ἡ) 
Θρασυκράτης –ους (ὁ)
Θρασυκρίτη –ης (ἡ)
Θρασύκριτος –ου (ὁ)
Θρασύλα –ης (ἡ) 
Θρασυλάα –ης (ἡ)
Θρασύλαος –ου (ὁ) –Θεσσαλός τις 
Θρασύλας –ου (ὁ) 
Θρασυλέαινα –ης (ἡ)
Θρασυλέων –ντος (ὁ) –Πατήρ Θεοφῶ-
ντος –Φίλος Μεγάλου Ἀλεξάνδρου
Θρασύλεως –έω (ὁ) –Ἀθηναῖος τις 
Θράσυλλα –ης (ἡ)
Θρασυλλίουσα –σης (ἡ)
Θρασυλλίς –ιδος (ἡ) 
Θρασυλλίων –νος; (ὁ) 
Θράσυλλος καί Θρασύλος –ου (ὁ) –
(ὑποκοριστικόν Θρασυκλέους –Στρατη-
γός Ἀργείων –Στρατηγός Ἀθηναίων 
Πλατωνικός φιλόσοφος, µαθηµατικός, 
ἀστρολόγος –Υἱός Θρασύλλου Δεκελιεύς 
–Μουσικός Φλιάσιος
Θρασύλος –ου καί Θράσυλλος (ὁ) –
(θαραλλέος) –Ὑποκοριστικόν τοῦ Θρα-
συκλῆς –Εἷς τῶν δέκα στρατηγῶν τῶν 
ἐν Ἀργινούσαις –Ἀστρολόγος –Πατήρ 
στρατηγοῦ Στησιλάου –Υἱός Σωσιπόλι-
δος, ἀδελφός Εὐπόλιδος καί Μνήσονος-
Συγγραφεύς –Κυνικός φιλόσοφος –Υἱός 
Θρασύλλου Δεκελιεύς –Υἱός Μνήσωνος 
Λευκονοιεύς –Υἱός Ἀπολλοδώρου Λευκο-
νοιεύς –Υἱός Γναθίου Λευκονοιεύς, Η-7-
532Α, Η-8-200Α, Η-9-307Α, 486Δ, 712Α, 
Η-10-841Α, Η-18-155Δ, 511Α 
Θρασυλόχεια –ης (ἡ) 
Θρασυλοχίς –ιδος (ἡ)
Θρασύλοχος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Μειδίου 
Ἀθηναῖος ἐπί Δηµοσθένους τριηραρχί-
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σας –Μεσσήνιος ὀπαδός Φιλίππου –Υἱ-
ός Κηφισοδώρου, Ἀναγυράσιος –Υἱός 
Ξενοκλέους, Εὐωνυµεύς, Η-9-1009Δ
Θρασυµανίς –ιδος; (ἡ) 
Θρασυµάχα –ης (ἡ) 
Θρασυµάχη –ης (ἡ) 
Θρασύµαχος –ου (ὁ) –Δεινός ρήτωρ, µα-
θητής Πλάτωνος καί Ἰσοκράτους, σοφι-
στής Χαλκιδώνιος
Θρασύµαχος –ου (ὁ) –(Γενναῖος εἰς 
µάχην) –Διάσηµος Χαλκηδόνιος καί δι-
δάσκαλος ρητορικῆς συγγράψας περί 
“Ἐλέους” (Περί τῆς τέχνης τοῦ προκα-
λεῖν οἶκτον) σοφιστής –Διάσηµος ἰατρός, 
Η-7-577Α, 1051Δ, Η-9-712Δ, Η-10-841Α, 
Η-17-132Δ, 520Δ, Η-18-983Δ 
Θρασυµβρότα –ης (ἡ)
Θρασύµβροτος –ου (ὁ) 
Θρασυµέδουσα –ης (ἡ)
Θρασυµέδων –ντος (ὁ) 
Θρασυµείδεια –ης (ἡ)
Θρασυµείδεις –ειος (ὁ) 
Θρασυµελίδη –ης (ἡ)
Θρασυµελίδης –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης υἱ-
ός Κρατησικλέους
Θρασυµέµνουσα –ης (ἡ)
Θρασυµέµνων –νος (ὁ) –(εὐτόλµως στα-
θερός) –Ἐπίθετον Ἡρακλέους
Θρασυµένα –ης (ἡ)
Θρασυµένη –ης (ἡ) 
Θρασυµένης –ους (ὁ) 
Θρασυµένουσα –σης (ἡ)
Θρασυµένων –ντος (ὁ)
Θρασυµεύς –εως (ὁ)
Θρασύµη –ης (ἡ)
Θρασυµήδη –ης (ἡ) 
Θρασυµήδης –ου (ὁ) –Πυθαγόρειος 
–Λουσιεύς φιλόσοφος. Μεταποντῖνος 
–Γλύπτης µαθητής Φειδίου
Θρασυµήδης –ου (ὁ) –(τολµηρά σκε-
πτόµενος) –Υἱός Νέστορος, βασιλέως 

καί Ἀναξιβίας –Γλύπτης –(τολµηρός εἰς 
διαγώνισµα), Ο.Ο.Ι.414, Ο.Ι.Π.463, Η-7-
1159Α, Η-8-9Δ, Η-9-712Δ, Η-10-918Δ, Η-
12-650Δ 
Θρασυµήλη –ης (ἡ)
Θασυµηλίδα –ης (ἡ)
Θρασυµηλίδας –αο (ὁ) –Σπαρτιάτης 
–Στρατηγός
Θρασύµηλος –ήλου (ὁ) –Θεράπων Σαρ-
πηδόνος, Ο.Ι.Π.463 
Θρασύµητις –ιδος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Θρασύµµα –ης (ἡ)
Θρασύµµας –ου (ὁ) 
Θράσυνα –ης (ἡ)
Θρασυννάδη –ης (ἡ)
Θρασυννάδης –ου (ὁ)
Θράσυνος –ου (ὁ)
Θρασύνουσα –σης (ἡ)
Θρασυνυάδη –ης (ἡ)
Θρασυνυάδης –ου (ὁ)
Θρασύνων –ντος (ὁ) 
Θρασυξένη –ης (ἡ) 
Θρασύξενος –ου (ὁ) –Πάριός τις 
Θρασυπείθη –ης (ἡ)
Θρασυπείθης –εος (ὁ)
Θρασυπλείστη –ης (ἡ)
Θρασύπλειστος –ου (ὁ)
Θρασυπόλεια –ης (ἡ)
Θρασύπολις –ιδος (ὁ) 
Θρασύς –έως; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐ-
πίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Ἔρωτος 
–Ἐπίθετον Εὖρου –Ἐπίθετον Εὐρυµέδο-
ντος –Ἐπίθετον Ἑωσφόρου –Ἐπίθετον 
Ἱµέρου µέ συνώνυµον: Πανδαµάτωρ
Θράσυς –υος (ὁ) –Η-8-580Δ, Η-16-368Α
Θρασυσίππη –ης (ἡ) 
Θρασύσιππος –ου (ὁ) 
Θρασύσπλαγχνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον 
Ἔρωτος µέ συνώνυµον: Πτερωτός
Θρασυτίµη –ης (ἡ)
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Θρασύτιµος –ου (ὁ) 
Θρασυφῶν –ντος (ὁ)
Θρασυφῶσσα –σσης (ἡ)
Θρασώ –οῦς καί Θαρσώ (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἀθηνᾶς 
Θράσων –νος (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνοµα ἀλ-
λαζόνος στρατιώτου –Φίλος βασιλέως 
Φιλίππου Ἀθηναῖος –Ἐρχιεύς –Κολλυ-
τεύς –Χαλκοπλάστης
Θρασώνδα –ης (ἡ)
Θρασώνδας –ου (ὁ) –Θηβαῖος τις
Θρασωνίδα –ης (ἡ)
Θρασωνίδας καί Θρασωνίδης –ου (ὁ) 
–Ἠλεῖος Ὀλυµπιονίκης εἰς ἱπποδροµίαν 
Πώλων 
Θρασωνίδας –αιο (ὁ) –Ἠλεῖος
Θρασωνίδη –ης (ἡ)
Θρασωνίδης –ου (ὁ) –Πλούσιος Κορίν-
θιος
Θράττα καί Θράσσα –ης (ἡ) –Θερα-
παινίς Νεαίρας
Θράϋλλα –ης (ἡ)
Θράϋλλος –ου (ὁ)
Θραύουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Δικαιο-
σύνης –Ἐπίθετον Τηθύος 
Θραψύλα –ης (ἡ)
Θράψυλος –ου (ὁ)
Θραύων –ντος (ὁ)
Θρεῖσσα –ης (ἡ) –Η-9-383Δ 
Θρέµµα –ατος (τό) –Ἐπίθετον Τρίτω-
νος
Θρέπτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Γῆς –Ἐπί-
θετον Δήµητρος –Ἐπίθετον Δίκης
Θρέπτειραι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Θρέπτη –ης (ἡ) 
Θρεπτήρ –ῆρος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Θρεπτίουσα –σης (ἡ)
Θρεπτίων –νος (ὁ) 
Θρέπτος –ου (ὁ) 
Θρέπτυλα –ης (ἡ)

Θρέπτυλος –ου καί Θρεπτύλος –ου (ὁ) 
Θρέστη –ης (ἡ)
Θρέστης –ου (ὁ)
Θρεψίππας –ου (ὁ) –Ὑἱός Ἡρακλέους, 
Η-15-419 
Θρεψίππη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Θρέψίππος καί Θρεψίππας –ου (ὁ) –
Υἱός Θεσπιάδος Πανώπης καί Ἡρακλέ-
ους
Θρηῒκίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Βενδίδος
Θρηῒκιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐ-
πίθετον Βορηος
Θρηϊξ –κος; (ὁ) –(θράξ) Θρῆκες (θρά-
κες) –Ἐπίθετον Βορῆος –Ἐπίθετον Διο-
νύσου –Ἐπίθετον Ζεφύρου, Ο.Β.595, 
Δ537, Κ464
Θρήϊσσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
–Ἐπίθετον Καβειροῦς
Θρῆκες (οἱ) 
Θρήκη –ης (ἡ) –Ο.Λ.223, Υ485, Θ361
Θρήκιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Βορῆος
Θρηξ –κός (ὁ) –Ἐπίθετον Βορῆος
Θρία –ης –αί (ἡ) –(εὐκίνητος,κυνηγέτης) 
–Νύµφαι Παρνασίδαι, Αἰθριαί, Μαντιεῖς 
διδάσκαλοι (τρεῖς µαντεύουσαι ἐκ ψή-
φων µαντίας καί χρησµούς) –Τροφοί Ἀ-
πόλλωνος
Θριαί (αἱ) –Νύµφαι Παρνασσοῦ (τρεῖς) 
ἀναθρέψασαι Ἀπόλλωνα καί µαντεύου-
σαι διά λιθαρίων ῥιπτοµένων εἰς κάλ-
πην 
Θρυαλλίς –ίδος (ἡ) –Ἡ ἑταίρα Ἀγαλλίς 
καλουµένη ὑπό Ἀθήναιου, Θρυαλλίς, 
Λαµπάς, Θαυµάριον καί Σιγή
Θριαµβο –Διθύραµβος –ου (ὁ) –Ἐπίθε-
τον Διονύσου
Θρίαµβος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
µέ συνώνυµον: Ἴακχος
Θριάσιος –ίου (ὁ) –Ἥρως τοπικός
Θρινακία καί Θρινακίη –ης (ἡ) = Σικε-
λία –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος, Ο.Ο.Λ.107, 
Μ135
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Θρῖναξ –κος (ὁ) –Υἱός Ἡλίου, ἀδελφός 
Μακρανέως καί Αὔλητος, Η-5-770Α 
Θρίξας –ου (ὁ)
Θρίπαινος –ου (ὁ)
Θριπύλος –ου (ὁ) 
Θριφώνδα –δης (ἡ)
Θριφώνδας –αο (ὁ)
Θριφώνδη –ης (ἡ)
Θριφώνδης –ου (ὁ)
Θριχία –ης (ἡ)
Θριχίεια –ης (ἡ)
Θριχίειος –ου (ὁ)
Θριχίης –ου (ὁ)
Θριώ –οῦς (ἡ) –Ἱέρεια Ἀπόλλωνος
Θρόµια –ίης (ἡ)
Θρόµιος –ου (ὁ) 
Θρονία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Βήλου, σύζυ-
γος Ἑρµάονος, µήτηρ Ἀβδήρου (υἱοῦ Πο-
σειδῶνος)  καί Ἀράβου
Θρόνιον –ίου (ἡ) –Ο.Β.532 
Θροσιουστρότα –ης (ἡ) 
Θροσιούστροτος –ου (ὁ) 
Θρυαλλία καί Θρυαλλίς –ίδος (ἡ) –Ἑ-
ταίρα
Θρυάλλιος –ίου (ὁ)
Θρυαλλίς –ιδος (ἡ) –Ὀνοµαστή ἑταίρα 
νικήσασα Μυρίννην ἑταίραν εἰς διαγω-
νισµόν καλλιτέρων “πυγῶν” (ὀπίσθια). 
Διέσωσεν Ἀθήναιος 
Θρυλλίουσα –σης (ἡ)
Θρυλλίων –νος (ὁ) 
Θρυλλούµεναι –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Χα-
ρίτων
Θρυµώνδα –δης (ἡ)
Θρυµώνδας –αιο (ὁ) –Πατήρ Δηµοφῶ-
ντος 
Θρυµώνδη –ης (ἡ)
Θρυµώνδης –ου (ὁ) 
Θρυόεις –εντος (ὁ)
Θρυόεσσα καί Θρύον –ου (ἡ)

Θρύον καί Θρυόεσσα –ης (ἡ) –Ο.Β.592, 
Λ711
Θρύουσα –σης (ἡ)
Θρύων –νος (ὁ)
Θρῶσσα –ης (ἡ) –Ἡρωῒς Θράκης
Θυᾶ –ῆς (ἡ)
Θύα –ης (ἡ)
Θυάδες καί Μαινάδες καί Βακχίδες καί 
Βάκχες (οἱ)
Θυαίνη –ης (ἡ)
Θυαινίς –ιδος (ἡ)
Θύαινος –ου (ὁ) 
Θυαµία –ης (ὁ) –Φρούριον µεταξύ Φλοι-
οῦντος καί Σικυῶνος 
Θύαµις –ιδος (ὁ) –Ποταµός Ἠπείρου, 
σήµερον Κάλλαµα
Θυάναξ –κτος (ὁ) 
Θυάνασσα –σσης (ἡ)
Θυάνδρα –ης (ἡ) 
Θύανδρος –ου (ὁ) 
Θυάνη καί Θυώνη καί Σεµέλη –ης (ἡ) 
–Μήτηρ Διονύσου,  Η-9-733Δ
Θύας –αντος (ὁ) 
Θυᾶς –ᾶ ἤ –ντος; (ὁ)
Θυγατέρες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Εἰλειθυί-
ων –Ἐπίθετον Ἐρινῦν –Ἐπίθετον Μου-
σῶν –Ἐπίθετον Χαρίτων –Ἐπίθετον Ὡ-
ρῶν
Θυγάτηρ –τρος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
–Ἐπίθετον Ἀλήθειας –Ἐπίθετον Ἀρτέµι-
δος –Ἐπίθετον Ἄτης; –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης –Ἐπίθετον Δήµητρος –Ἐπίθετον 
Ἑκάτης (ὡς θυγάτηρ Περσαίου) –Ἐπί-
θετον Ἐλπίδος –Ἐπίθετον Ἑστίας –Ἐπί-
θετον Εὐνοµίας –Ἐπίθετον Εὐρυνόµης 
–Ἐπίθετον Ἥρας –Ἐπίθετον Ἡσυχίας 
µέ συνώνυµον: Φιλόφρων –Ἐπίθετον 
Θέµιδος –Ἐπίθετον Θέτιδος –Ἐπίθετον 
Ἴριδος –Ἐπίθετον Ἴσιδος µε συνώνυµον: 
Πρέσβα –Ἐπίθετον Καλλιοπείης µε συ-
νώνυµον: Μῶσα –Ἐπίθετον Καλυψοῦς –
Ἐπίθετον Κίρκης –Ἐπίθετον Κορωνίδος 
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–Ἐπίθετον Λητοῦς –Ἐπίθετον Μαίης –
Ἐπίθετον Μούσης –Ἐπίθετον Νεµέσεως 
µε συνώνυµον: Πτερόεσσα –Ἐπίθετον 
Οὐρανίης –Ἐπίθετον Πειθοῦς –Ἐπίθετον 
Περσεφόνης –Ἐπίθετον Ρέας –Ἐπίθετον 
Σελήνης –Ἐπίθετον Σεµέλης –Ἐπίθετον 
Σωφροσύνης µε συνώνυµον: Πότνια –
Ἐπίθετον Τύχης µε συνώνυµον: Ἀδελφά 
–Ἐπίθετον Ὥρης
Θύγατρες –ων Χάους (οἱ) –Ἐπίθετον 
Μοιρῶν –Ἐπίθετον Μουσῶν –Ἐπίθετον 
Χαρίτων µέ συνώνυµον:Ἐτεόκλειοι
Θυγατριδέαι –ων (οι) –Ἐπίθετον Ἑρινῦν 
µέ συνώνυµον: Δασπλητες
Θύελλα καί Ἀελλώ καί Ἀελλώπη καί 
Ἁρπυΐα –ης (ἡ) –Ἀρπυΐα, Α-Α-538Α
Θυελλέσια –ης (ἡ)
Θυελλέσιος –ίου (ὁ)
Θυελλήεις –εντος (ὁ) 
Θυελλήεσσα –σσης (ἡ) –Ἐπίθετον Ενυ-
ους
Θυέσσα καί Αἰθρία –ης (ἡ) –Η-9-394Δ, 
723Δ, Η-12-785Δ 
Θύεσσος –ου (ὁ) –Πόλις Λυδίας 
Θυέστα –ης (ἡ)
Θυέστας –ου (ὁ)
Θυέστη –ης (ἡ)
Θυέστης –ου (ὁ) –(εὐσεβής) –Υἱός Πέ-
λοπος καί Ἱπποδαµείας ἔγγονος Τα-
ντάλου –Πατήρ Ἀγλαοῦ, ἀδελφός Ἀτρέ-
ως καί Ἀλκαθόου, πατήρ Αἰγίσθου 
βασιλέως Μυκηνῶν, ὅν ἐγέννησεν συ-
νευρεθείς ἐξ ἀγνοίας µετά θυγατρός 
του, Πελοπίας –Ἠράσθη σύζυγον Ἀτρέ-
ως, τήν Ἀερόπην καί ἐκδιώχθη. Ἐπα-
νελθών, ἐδέχθη ὡς γεῦµα ὑπό Ἀτρέως 
τόν σφαγέντα υἱόν του, Ο.Β.107, Δ517Η-
8-966Δ, Η-9-722Δ, 955Α, Η-15-695Δ, Η-17-
139Δ
Θυεστιάδη –ης (ἡ)
Θυεστιάδης –ου (ὁ) –Υἱός Θυέστου, Ο. 
Ο.Δ.518, 523
Θύεστος –ου (ὁ) –Η-13-248Δ 

Θύζοτος –ου (ὁ) 
Θυηµάχη –ης (ἡ)
Θυήµαχος –ου (ὁ) 
Θυῆς –οῦ ἤ –ῆ (ὁ)
Θυῖα –ης (ἡ) –Ἑορτή πρός τιµήν θεοῦ 
Βάκχου
Θυῖα καί Αἰθυΐα καί Αἰθρία –ης (ἡ) –
(Ταχεῖα ὡς πνοή ἀνέµου) –Ἱέρεια Διονύ-
σου –Εἰσάγει τα ὄργια πρός τιµήν τοῦ 
θεοῦ Διονύσου –Μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ 
τόν Δελφόν –Θυγάτηρ Κασταλίου –Θυ-
γάτηρ Κηφισσοῦ 
Θυΐα –ης (ἡ) –Πρώτη ἱέρεια Διονύσου 
εἰς Δελφούς. Θυγάτηρ Κηφισου ἤ ἥρωος 
Κασταλίου –ἘπίθετονἭρας –Θυγάτηρ 
Δευκαλίωνος, µήτηρ Μακεδόνος ἐκ Διός 
καί Μάγνητος
Θυϊάδαι (αἱ) –Μαινόµεναι νύµφαι συνο-
δεύουσαι τόν Βάκχον ἤ τόν Ἀπόλλωνα –
Ἀττικαί γυναῖκες φοιτῶσαι εἰς Παρνασ-
σόν –Γυναῖκες Δελφῶν, ἄγουσαι ὄργια 
Διονύσου 
Θυϊάδη –ης (ἡ)
Θυϊάδης –ου (ὁ) 
Θυϊάς –αδος καί Θυάς (ἡ) –Συνώνυµον: 
Μαινάς –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος –Ἐπίθετον 
Ἑνυοῦς
Θυῒας –αντος (ὁ)
Θυῒηλα –ης (ἡ)
Θυΐηλος –ου (ὁ) 
Θύϊλλα –ης (ἡ)
Θύϊλλος –ου (ὁ) –Ἐπιγραµµατοποιός
Θυῒνα –ης (ἡ)
Θυΐνος –ου (ὁ) 
Θυϊνός –οῦ (ὁ) 
Θύϊος –ίου (ὁ)
Θυῒουσα –σης (ἡ)
Θυΐων –νος; (ὁ)
Θυϊωνίδα –δης (ἡ)
Θυϊωνίδας –αο (ὁ) 
Θυκόδοµος –ου (ὁ)
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Θύλακος –ου (ὁ)
Θύλης –η (ὁ) 
Θυλλικός –οῦ (ὁ) 
Θυλλίνα –ης (ἡ)
Θυλλῖνος –ου (ὁ) 
Θυλλίς –ιδος; (ἡ) 
Θυµαγάθη –ης (ἡ) 
Θυµάγαθος –ου (ὁ) 
Θυµάδη –ης (ἡ)
Θυµάδης –ου (ὁ) 
Θυµαίθα –ης (ἡ) 
Θύµαιθος –ου (ὁ) 
Θυµάνδρα –ης (ἡ) 
Θύµανδρος –ου (ὁ) 
Θυµάρα –ης (ἡ)
Θυµάρης –ου (ὁ)
Θυµαρίδα –ης (ἡ)
Θυµαρίδας –αο (ὁ) –Πυθαγόριος, Η-16-
499Α 
Θυµαρίδη –ης (ἡ
Θυµαρίδης –καί θυµαρίδας –ου (ὁ) –
Ταραντῖνος ἤ Πάριος Πυθαγορικός φιλό-
σοφος, ὅτε περιέπεσεν εἰς πτώχειαν τόν 
ἀποκατέστησεν ὁ Πυθαγόρειος Θέστωρ 
ὁ Ποσειδωνιάτης, Η-16-499Α 
Θυµατάδα –ης (ἡ)
Θυµατάδας καί Θυµατοίδας –αο (ὁ) 
–Δῆµος Ἀττικῆς 
Θυµατίδα –ης (ἡ)
Θυµατίδας –αιο (ὁ)
Θυµατοίδα –δης (ἡ)
Θυµατοίδας καί Θυµατάδας –αο (ὁ) 
–Δῆµος Ἀττικῆς 
Θυµβραῖα –ης (ἡ)
Θυµβραῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος –Ἔντιµος Τρώς, φονευθείς ὑπό Διο-
µήδους –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἀδελ-
φός Ἀντίφαντος = Ἀντιφάτου, υἱός Λαο_ 
κόοντος, θανατωθέντες ὑπό φοβεροῦ ὄ-
φεως ἐνῶ ἐθυσίαζαν, Η-9-724Δ, ΟΛ.320 

Θύµβρη –ης καί Θύµβρις καί Θίµβρις 
(ἡ) –Ἀντί Θύµβρα, πολίχνη Τρωϊκῆς χώ-
ρας, Ο.Κ430 
Θύµβριος –ίου (ὁ) –Ποταµός εἰσβάλων 
εἰς Σκάµανδρον 
Θύµβρις –ιδος καί –εως (ἡ) –Μήτηρ 
Πανός, νύµφη –Ποταµός καί πηγή ἐν Σι-
κελία, Η-15-383Α 
Θύµβρος –ου (ὁ) –Παρα –πόταµος Σαγ-
γαρίου
Θυµέα –ης (ἡ)
Θυµέας –ου (ὁ) 
Θυµέλη –ης (ἡ) –Σύζυγος Προθοήνορος 
–Ἡ Σεµέλη
Θυµέλης –ητος (ὁ)
Θυµελική –ης (ἡ)
Θυµελικός –οῦ (ὁ) 
Θυµήτα –ης (ἡ)
Θυµήτας –αντος (ὁ)
Θυµία καί Εὐθυµία –ης (ἡ) 
Θυµιάδα –ης (ἡ)
Θυµιάδας –αο (ὁ)
Θυµιάδη –ης (ἡ)
Θυµιάδης –ου (ὁ)
Θυµίας –ου (ὁ) 
Θυµίλα –ης (ἡ)
Θυµίλος –ου (ὁ) –Γλύπτης –Ὁ Ἀσπένδι-
ος, ὀλυµπιονίκης εἰς στάδιον 
Θύµιος καί Εὐθύµιος –ίου (ὁ) –Καί Χρι-
στιανικόν 
Θυµοβόροι –ων (οἱ) –(οἱ ἐνοχλοῦσαι τήν 
καρδίαν) –Ἐπίθετον Κῆρων
Θυµοδώρα –ης (ἡ)
Θυµόδωρος –ου (ὁ) 
Θυµοία –ης (ἡ)
Θυµοίας –ου (ὁ) –Τρώς ἐπίσηµος –Βα-
σιλεύς Ἀθηνῶν –Υἱός Θυµοίτου τοῦ 
Λαοµέδοντος, συντάκτης Φρυγικῆς ποί-
ησις –Σύζυγος Κύλλας, ἀδελφῆς Ἑκά-
βης, Ο.Γ.146, Η-10-712Α
Θυµοκήδη –ης (ἡ)
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Θυµοκήδης –ου (ὁ) 
Θυµοκλέης –ου (ὁ) 
Θυµόκλεια –ης (ἡ) 
Θυµοκλῆς –εους (ὁ) –Ποιητής ἐπιγραµ-
µάτων –Λευκονοιεύς –Πρασιεύς
Θυµοκράτη –ης (ἡ) 
Θυµοκράτης –ητος (ὁ) 
Θυµοκύδη –ης (ἡ)
Θυµοκύδης –ου (ὁ)
Θυµολέαινα –ης (ἡ)
Θυµολέων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου, Ο.Ε.639, Η228, Λ267
Θυµοµένη –ης (ἡ) 
Θυµοµένης –ου (ὁ) 
Θυµονόη –ης (ἡ) –(θυµός καί νοῦς), Η-
11-685Α 
Θυµόνοος –ου (ὁ) –(θυµός καί νοῦς) 
Θυµόνους –όου (ὁ)
Θυµοτέρπη –ης (ἡ)
Θυµοτέρπης –ητος (ὁ)
Θυµός –οῦ (ὁ) –Ὄνοµα κυνός –Ἐπίθετον 
Ἄρεως –Ὁ βοηθών µετά τῆς Βοῆς τήν Ἔ-
ριδαν, Η-7-1151Δ 
Θυµόσοφος –ου (ὁ & ἡ)
Θυµοτέλεια –ης (ἡ) 
Θυµοτέλης –ους (ὁ) 
Θυµοτέρπη –ης (ἡ)
Θυµοτέρπης –ου (ὁ) 
Θύµουσα –σης (ἡ)
Θυµοῦχα –ης (ἡ)
Θυµοῦχος –ου (ὁ) 
Θυµούχος –ου (ὁ) –Θηβαῖος 
Θυµοχάρεια –ης (ἡ)
Θυµοχάρης –ους καί Θυµόχαρις (ὁ) 
–(αἰσιόδοξος, ὁ πάντοτε χαίρων) –Ἀθη-
ναῖος στρατηγός, ναύαρχος ἐν τῶ Πελο-
ποννησιακῶ πολέµω –Υἱός Δηµοχάρους, 
Λευκονοιεύς –Υἱός Φαίδρου, Σφήττιος
Θυµοφθόρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Θυµόχη –ης (ἡ)

Θύµοχος –ου (ὁ) –Πατήρ Θειογείτονος
Θυµώδη –ης (ἡ)
Θυµώδης –ου (ὁ) 
Θυµωῒδα –ης (ἡ)
Θυµωΐδας –αο (ὁ) 
Θυµωῒδη –ης (ἡ)
Θυµωΐδης –ου (ὁ) 
Θύµων –νος (ὁ)
Θύν –νος (ὁ) –Μυθικός ἥρως, υἱός Φινέ-
ως, ἀδελφός Βιθυνοῦ, Η-9-727Α
Θυνάρχη –ης (ἡ)
Θυναρχίδα –ης (ἡ
Θυναρχίδας –αο (ὁ) 
Θύναρχος –ου (ὁ) –Πατήρ Καφησία ἤ 
Καφισία αὐλητοῦ
Θυνείτα –ης (ἡ)
Θυνείτης –ου (ὁ) 
Θυνίδα –δης (ἡ)
Θυνίδας –αο (ὁ) 
Θυνίουσα –σης (ἡ)_
Θυνίων –νος (ὁ)
Θύννεια –ης (ἡ)
Θύννειος καί Κύννειος –ου (ὁ) –Ἐπίθε-
τον Ἀπόλλωνος 
Θυννοθήρα –ης (ἡ)
Θυννοθήρας –αιος (ὁ) –Μίµος ὡς καί ὁ 
Ἁλιεύς, Η-9-549Δ
Θύννος –ου (ὁ) 
Θύννουσα –σης (ἡ)
Θύννων –ος (ὁ) 
Θυνοκλίδα –ης (ἡ)
Θυνοκλίδας –αο (ὁ)
Θῦνος καί Βιθυνός –οῦ (ὁ) –Ἀδελφός 
Μαριανδυνοῦ –Υἱός Φινέως
Θύνουσα –σης (ἡ)
Θύνων –νος (ὁ)
Θύοισα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Θῦος –ου (ὁ) –Περιβόητος Παφλαγών 
δι΄ἀδδηφαγίαν 
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Θύουσα –σης (ἡ)
Θυραῖα –ης καί Θύραθεν (ἡ) –(ἡ ἔξω 
τῆς θύρας)
Θυραιγένη –ης (ἡ) 
Θυραιγένης –ους (ὁ) 
Θυραιεύς –έως –(ὁ) 
Θυραῖος –ου (ὁ) –Υἱός Λυκάονος, ἐξ οὗ 
ἡ πόλις Θυραία, Η-9-728Α  
Θυραµένη –ης (ἡ)
Θυραµένης –ου (ὁ) –Υἱός Ἄγνωνος ἰδρυ-
τοῦ Ἀµφιπόλεως
Θυρβαῖα –ης (ἡ)
Θυρβαῖος –ου (ὁ)
Θυργωνίδα –δης (ἡ) 
Θυργωνίδας –αο (ὁ) –Δῆµος Ἀττικῆς 
Θυρεάτις –ιδος (ἡ & ὁ) 
Θυρειάδα –ης (ἡ)
Θυρειάδας –αδαο (ὁ)
Θυρεπανοίκτης –ου (ὁ) –Ὁ Ἀσκώνδου 
Κράτης, φιλόσοφος καί ποιητής
Θυρεύς –εως (ὁ) –Υἱός Οἰνέως καί Ἀλ-
θαῖτα, θυγατρός Θεστίου, Η-5-591Δ, Η-
14-794Δ 
Θυρηβόλα –ης (ἡ)
Θυρηβόλος –ου (ὁ) –Τέκτων 
Θυρθεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος 
Θυρία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀµφινόµου, 
πού µέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Κύκνον καί 
κατόπιν µεταµορφοῦται, µετά υἱοῦ, εἰς 
πτηνά
Θύριος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅγιος 
Θυρίουσα –σης (ἡ)
Θυρίων –νος; (ὁ)
Θύρµαξ –κος (ὁ) 
Θυρξεύς –εως (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
Θυρρειάδα –ης (ἡ)
Θυρρειάδας –ου (ὁ)
Θυρρειάδη –ης (ἡ) 
Θυρρειάδης –ου (ὁ)

Θύρρουσα –σης (ἡ)
Θύρρων –νος (ὁ) –Πατήρ Λυσίνου Ὀρ-
χοµένιος 
Θυρσεγχές –έος; (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Θυρσεγχής –έος; (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Θύρση –ης (ἡ)
Θυρσία –ης (ἡ) 
Θυρσιάδα –δης (ἡ)
Θυρσιάδας –αο (ὁ)
Θυρσιάδη –ης (ἡ)
Θυρσιάδης –ου (ὁ) 
Θυρσίας –ου (ὁ)
Θυρσίουσα –σης (ἡ)
Θύρσις –ιδος (ὁ) –Ὄνοµα ποιµένος 
Θυρσίων –νος (ὁ) 
Θυρσόκονος –ου (ὁ) –Ὄνοµα κωµωδίας 
Λυσίππου –Τίτλος ἔργου
Θυρσοµανές –έος; (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Θυρσοµανής –η (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Θύρσος καί Ἡλοθαλῆς –οῦ (ὁ) –Αὐλη-
τής –Πυθαγόρειος φιλόσοφος, πατήρ 
Ἐπιχάρµου, ἀδελφός Μητροδώρου Πυ-
θαγορείου –Ἡ Ράβδη τῶν Βάκχων –Χρι-
στιανός –Ἅγιος 
Θύρσος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
Θυρσοτινάκτης –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον 
Διονύσου 
Θυρσοφόρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου
Θυρσοχαρής –έος; (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου µε συνώνυµον: Γόνος
Θυρώ –οῦς (ἡ)
Θύς –(Θύ –Θύν) (ὁ) –Βασιλεύς Παφλα-
γόνων, υἱός Ἀτωτέω
Θύσα –ης (ἡ) –Φρυγική θεότης
Θυσάνδρα –ης (ἡ)
Θύσανδρος –ου (ὁ) 
Θυσία –ης (ἡ)

ÈÕÓÉÁ
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Θυσίλεως –έω (ὁ)
Θύσιος –ίου (ὁ) 
Θυσσαγέτη –ης (ἡ)
Θυσσαγέτης –ου (ὁ) –Σκύθης τις
Θύσσος –ου (ὁ & ἡ) –Πόλις Μακεδο-
νίας
Θύστρος καί Δύστρος –ου (ὁ) –Μήν Μα-
κεδόνων, Ἀνθεστηριών. Μάρτιος
Θύτα –ης (ἡ)
Θύτας –ου (ὁ)
Θύτης –ου (ὁ)
Θύτλεια –ης (ἡ)
Θύτλης –ου; (ὁ)
Θύτουσα –σης (ἡ)
Θύττας –ου; (ὁ)
Θύτων –νος (ὁ) 
Θυφειθίδη –ης (ἡ)
Θυφειθίδης –ου (ὁ) 
Θύχαρα –ης (ἡ)
Θύχαρος –ου (ὁ) 
Θύχασις –ιος; (ὁ) 
Θυχασώ –οῦς (ἡ)
Θύχουσα –σης (ἡ)
Θύχων –νος (ὁ)
Θύων –νος (ὁ)
Θυώνα –ης (ἡ) 
Θυωναῖα –ης (ἡ)
Θυωναῖος καί Θυωνεύς –εως (ὁ) –Υἱός 
Θυώνης –Ὁ Διόνυσος 
Θυωναῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Θυωνεύς –έως (ὁ) –Υἱός Βάκχου –Πατήρ 
Θόαντος –Βασιλεύς Λέσβου
Θυώνη –ης (ἡ) –Μετονοµασία Σεµέλης 
–Ἐπίθ. Σεµέλης µε συνώνυµον: Σεµέλη
Θυώνη καί Θυάνα καί Θεόνη καί Θε-
ώνη καί Σεµέλη (ἡ) –Μήτηρ Διονύσου, 
ἀποκληθείσα Θυώνη µετά τήν γέννησιν  
ὑπό Διός, ἐξελθών ὁ υἱός ὡς Διώνυξος
Θυώνη καί Θυάνα καί Σεµέλη –ης (ἡ) 
–(Ταχύπους καί Ταχύπτερος) –Πιθανή 

τροφός Διονύσου –Ἐπίθετον Σεµέλης. 
Μετονοµάσθη οὕτω ὅταν ἐπανῆλθε, 
ὑπό ὁ Διόνυσος ἐπαναφέρει ἐξ Ἅδου 
τοῦ Διονύσου, εἰς γῆν ἐξ Ἅδου. Ἱέρεια 
Διονύσου. Τήν ἠράσθη καί ἀποθανοῦσα 
τήν κατέστησε ἀθάνατον (ἀναστήσα-
σαν) –Μήτηρ Ἀπατουρίου, Η-9-733Δ
Θυώνης –ητος (ὁ)
Θυωνίδα –ης (ἡ)
Θυωνίδας –αο (ὁ) –Υἱός Σεµέλης, ὁ Διό-
νυσος 
Θυωνίδη –ης (ἡ)
Θυωνίδης –ου (ὁ)
Θυωνίχα –ης (ἡ)
Θυώνιχος –ου (ὁ) –Σικελός, Η-9-549Α
Θώα –ης (ἡ)
Θώας –ου (ὁ) –Ἥρως
Θώθ –ος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ; 
Θώθ; (ὁ) –Αἰγύπτιος Σεληνιακός θεός 
µε κεφαλήν πουλιοῦ Αἰγυπτιακοῦ ἴβιος. 
Κύριος γραφῆς, µεταδίδων τήν γνώσην. 
Πρωτοστατεῖ εἰς θεϊκόν δικαστηριον, 
λύων διαφοράν Σήθ καί Ὥρου
Θῶθος –ου (ὁ)
Θωῒα –ης (ἡ)
Θωΐας –ου (ὁ)
Θῶκνος –ου (ὁ) –Υἱός Λυκάονος
Θωµά –ῆς; (ἡ)
Θωµαδία –ης (ἡ)
Θωµάδιος –ίου (ὁ)
Θωµαΐς –ιδος καί Θωµαή (ἡ) –(ἡ 
ἔχουσα θείαν ἀποστολήν) –Χριστιανι-
κόν
Θωµάντα –ης (ἡ)
Θωµάντας –ου (ὁ)
Θωµᾶς καί Ἰούδας καί Ταοµά (ὁ) –Δί-
δυµος αδελφός του Χριστοῦ. Ἄρα οἱ µα-
θητές ἦσαν 11 και ο Χριστός δέν ἦτο µο-
νογενής! 
Θωµᾶς –ᾶ (ὁ) –Χριστιανικόν ὄνοµα –Ἅ-
γιος –Δίδυµος –Μαθητής Χριστοῦ, ἀπό-
στολος τέως Ἰούδας ἀδελφός Λυσιάδος 
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Θωµᾶς –ᾶ (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅγιος Ἀ-
πόστολος (6 Ὀκτωβρίου), γνωστός ὡς 
“ἄπιστος” –Ὁ καί Μάγιστρος
Θωµίγγουσα –ης (ἡ)
Θωµίγγων –νος (ὁ)
Θώµουσα –σης (ἡ)
Θωµυρία –ης (ἡ)
Θωµυρίας –ίου (ὁ)
Θωµυρίουσα –σης (ἡ)
Θωµυρίων –νος (ὁ)
Θώµων –νος (ὁ) 
Θῶν –νου καί Θών –θῶνος καί Θώνης 
–ου (ὁ) –Αἰγύπτιος βασιλεύς, σύζυγος 
Πολυάµνης, Ο.Ο.Δ.228 
Θώνις –ιος (ὁ) 
Θώνις –ιδος (ἡ) 
Θώπα –ης (ἡ)
Θώπας –α (ὁ) 
Θωπία –ίης (ἡ)
Θωπίας –ιου (ὁ) 
Θωπίνα –ης (ἡ)
Θωπίνας –ου (ὁ) 
Θώπιον –ίου (ἡ) 
Θώπιον –ου (ὁ)
Θωπίουσα –σης (ἡ)
Θωπίων –νος (ὁ)
Θωπύλη –ης (ἡ)
Θωπύλος –ου (ὁ) 
Θωράκη καί Θωρήκη –ης (ἡ) –Ἀµαζών
Θωρακίδα –δης (ἡ)

Θωρακίδας –αο (ὁ) 
Θωρακίδη –ης (ἡ)
Θωρακίδης –ου (ὁ) 
Θωρακίς –ίδος (ἡ) 
Θωρακίων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος τις 
Θώραξ ἤ Θώρηξ –κος (ὁ) –Θεσσαλός τοῦ 
γένους Ἀλευάδων –Λαρισσαῖος –Στρα-
τηγός Σπαρτιατῶν φίλος Λυσάνδρου –
Θεσσαλός πού µέ Δηµάρατον καί Ἠγίαν 
ἐπρόδωσαν εἰς Ξέρξην Θερµοπύλας
Θώρασσα; –σσης; (ἡ)
Θωρήκη –ης (ἡ) –Ἀµαζών 
Θώρηξ καί Θώραξ –κος (ὁ) –Στρατηγός 
Σπαρτιατῶν –Λαρισσαῖος –Θεσσαλός 
τοῦ γένους Ἀλευάδων, Η-17-154Α 
Θώρηξις –ιδος; (ὁ)
Θώρησσα; –σσης (ἡ)
Θωρηχθείς –έντος (ὁ) –(ὁπλισθείς διά 
θώρακος) –Ἐπίθετον Διός
Θωροπίδα –δης (ἡ)
Θωροπίδας –ου (ὁ) 
Θωρυκίουσα –σης (ἡ)
Θωρυκίων –νος (ὁ) –Τελώνης δασµῶν 
Ἀθηναῖος, ἐν Αἰγίνη. Ἐξήγαγε στήν Πε-
λοπόννησο διάφορα ἀπαγορευµένα γιά 
τόν πόλεµο εἴδη –Ἀναφέρει Ἀριστοφά-
νης
Θώτ; (ὁ) –Αἰγυπτιακός θεός, ταυτιζόµε-
νος µέ Ἐρµήν τρισµέγιστον
Θώτιµη –ης (ἡ)
Θώτιµος –ου (ὁ)

ÈÙÔÉÌÏÓ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    �08ÁÃÇÚÊÑÁÔÇÓ



�09 ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ 

Ι

Ἰᾶ –ᾶς (ἡ)
Ἴα –ης (ἡ) –(µία) –Θυγάτηρ Μίδα Πεσιν-
οῦντος, βασιλίσσης τινός –Σύζυγος Ἅτ-
τιος ἤ Ἄττυος (υἱός Διός ἄνευ µητρός) 
Ἰααθιθίς –ιδος; (ἡ) –Γυνή Βάσσους Σκά-
βητος
Ἰαβώκ (ὁ) –Ποταµός Παλαιστίνης τανῦν 
Βαδί, Ζέρκα
Ἰαδίνχαν –νος; (ὁ); 
Ἰάδµουσα –σης (ἡ)
Ἰάδµων –ωνος (ὁ) –(Πολυγνώστης) – 
Σάµιος φιλόσοφος ΥἱόςἩφαιστοπόλιoς 
–Ἀφέντης µυθοποιοῦ Αἰσώπου, Η-7-1042 
Α, Η-16-679Α
Ἰάειρα –ης (ἡ)
Ἰάειρος –ου (ὁ) –(ὑπό θεοῦ φωτιζόµενος) 
–Ἀρχισυναγωγός Καπερναούµ
Ἰάζηµος –ου (ὁ) 
Ἰάθις –ιος (ὁ) 
Ἰάϊα καί Λάϊα καί Λάλα (ἡ) –Ἑλληνίς 
ζωγράφος, Η-12-53Α 
Ἰαιµένη –ης (ἡ) 
Ἰαιµένης –ους (ὁ) –Εὐγενής ἐκ Λυκίας 
–Ἕτερος
Ἰαινώ –οῦς (ἡ) –(τήκω) –Θυγάτηρ Φόρ-
κυος, ὡς Πεµφρειδώ καί Κητώ, σχετιζο-
µένη µέ Δεινώ
Ἰαινώ καί Δεινώ –οῦς (ἡ) –Γραῖα, φα-
νταστικόν τέρας ὡς Πεµφρειδώ καί Κη-
τώ (κατά Ἡσίοδον)
Ἴαιρα –ης (ἡ) –Νύµφη, Νηρηΐς (θυγάτηρ 
Νηρέως καί Δωρίδος, Ο.Ι.Σ 42
Ιαιφόνη –ης (ἡ)
Ἰαιφόνος καί Μιαιφόνος –ου (ὁ)
Ἰακύνθη –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Ἰάκυνθος –ου (ὁ) –Χριστιανός, µάρτυς, 
ἅγιος

Ἰακυνθοτρόφος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀρ-
τέµιδος
Ἰακχαγωγός –οῦ (ὁ) –(ὁ φέρων εἴδωλα 
Βάκχου) 
Ἰάκχη –ης (ἡ)
Ἰάκχια –ίης (ἡ)
Ἰάκχιος –ίου (ὁ)
Ἴακχος –ου (ὁ) –(µυστικόν ὄνοµα Βάκ-
χου, ὕµνος αὐτοῦ) – (ἰάχω = Φωνάζω γιά 
ἐκδήλωση χαρᾶς ἤ λύπης). Πάρεδρος 
Δήµητρος καί Περσεφόνης, ἀρχηγέτης 
Δηµητριακῶν µυστηρίων –Ἐπίθετον 
Διονύσου –Ἐπίθετον Ζαγρέως –Ἅσµα 
ἀδόµενον πρός τιµήν Βάκχου –Ἡ ἕκτη 
καί ἡ ἱερωτάτη ηµέρα τῶν Μεγάλων Μυ-
στηρίων –Ἀρχηγέτης θεός Ἐλευσινίων, 
Η-9-747Δ
Ἰακώβ; (ὁ) –Μετονοµασθείς εἰς Ἰσραήλ
Ἰάκωβος –ου (ὁ) –(νικητής) χριστιανικόν 
ὄνοµα –Ἀδελφός Ἰωάννου –Υἱός Ζεβε-
δαίου –Ἕτερος ἀπόστολος, υἱός Ἀλφαίου 
καί ἄλλος –Ὁ Πέρσης ἅγιος (27 Νοεµ-
βρίου) –Ὅσιος ἀναχωρητής (26 Νοεµβρί_ 
ου), Η-7-833Α
Ἴαλ (ὁ ἤ ἡ;)
Ἰαλεβίουσα καί Ἀλεβίουσα –σης (ἡ)
Ἰαλεβίων καί Ἀλεβίων –νος (ὁ) –Ἀδελ-
φός Δέρκυνος, υἱός Ποσειδῶνος, Η-9-
338Α
Ἰάλεµος –ου (ὁ) –(θρῆνος) –Προσωποποί-
ησις µοιρολογιοῦ –Υἱός Ἀπόλλωνος καί 
Νύµφης Καλλιόπης, ἐφευρέτης πενθί-
µων ἁσµάτων, Η-9-752Α, Η-10-118Α, Η-
13-820Α,
Ἰαλλιανή –ῆς (ἡ)
Ἰαλλιανός –οῦ (ὁ)
Ἰάλλιος –ίου (ὁ)
Ἰαλλίς –ιδος (ἡ)
Ἰάλµενος –ου (ὁ) –(ὁρµητικός) –Υἱός 
Ἄρεως καί Ἀστυόχης ἀδελφός Ἀσκαλά-
φου, Ἀργοναύτης, πολεµήσας εἰς Τροί-
αν µέ τριάκοντα πλοῖα, Η-9-752Α, Ο.Β. 
182, 512
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Ἴαλµις –ιδος (ὁ)
Ἰαλυσός καί Ἰάλυσος καί Ἰήλυσος 
–οῦ (ὁ) –Υἰός Κερκάφου καί Κυδίππης, 
ἔκγονος Ἡλίου, ἀδελφός Καµήρου καί 
Λίνδου, διεµοιράσας µετ΄αὐτῶν βασιλεί-
αν Ρόδου (Ἡλιάδης) –Η-9-752Α, Η-16-
464Α, Η-17-3 67Α
Ἰάµβη –ης (ἡ) –(Τό πειραχτήριον) –Δού-
λη Κελεοῦ καί Μετανείρας ἤ Μετανείρας 
καί Ἱπποθόοντος –Θυγάτηρ Πανός καί 
Ἠχοῦς –Νύµφη –Ὑπό Ἱπποθόοντος πεν-
θοῦσα, ἡ Δήµητρα ἐζήτει Περσεφόνην 
καί ἐκινήθη εἰς γέλωτα ὑπό ἀστεϊσµῶν 
Ἰάµβης, Η-6-616Α, Η-7-1153Α, Η-9-420Α, 
753Α, καί 54Α, Η-17-139Δ, 281Α
Ἰαµβική –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης
Ἰάµβλιχη –ης (ἡ)
Ἰάµβλιχος –ου (ὁ) –(ποιητικός καί δηκτι-
κός) –Ἐρωτικός ὡς συγγραφεύς µυθι-
στοριογράφος –Ἰατρός –Ἕλλην συγγρα_ 
φεύς –Καί χριστιανικόν –Ἅγιος –Νεο-
πλατωνικός φιλόσοφος συγγραφεύς 
Χαλκίδος, τῆς Βόρειας Συρίας, φηµιζό-
µενος ὡς τερατοποιός µέ σχολή εἰς 
Ἀπάµεια, µέ µαθητήν Ἀνεβώ –Μυστι-
κιστής –Θαυµατοποιός –Νεοπλατωνι-
κός φιλόσοφος, σηµαντικότερος φιλόσο-
φος θεολόγος µετά τόν Πλάτωνα, κατά 
Ἰουλιανόν –Μέ διδασκάλους Εὐσέβιον 
ἱεράρχην καί Εὐνάπιον, Η-7-670Α, 1060 
Α, Η-8-93Α, 644Α, Η-9-753Δ, 754Α, Η-18-
248Δ
Ἴαµβος –ου (ὁ) –(πεταχτός, µετρικός 
πούς) –Ἐπίθετον Διονύσου  
Ἰάµβουλη – ης (ἡ)
Ἰάµβουλλη –ης (ἡ)
Ἰάµβουλλος –ου (ὁ) –Ἀλλόκοτες διηγή-
σεις
Ἰάµβουλος –ου (ὁ) –Ἱστορικός –Περιη-
γητής, Η-12-574Α
Ἰαµβοῦλος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς τερα-
τολόγος, µυθιστοριογράφος 
Ἰάµεια –ης (ἡ)
Ἰαµενή –ῆς (ἡ) 

Ἰαµενός –οῦ (ὁ) –Ἐπίσηµος Τρώς, ἥρως, 
Ο.Μ.139
Ἰαµίδαι (οἱ) – Μάντεις, ἰερατικόν γένος
Ἰαµίδη –ης (ἡ)
Ἰαµίδης –ου (ὁ) –Η-8-714Α, Η-9-547Δ, 
754Δ 
Ἰαµίσκος –ου (ὁ) 
Ἰάµισσα καί Ἰαµησά καί Τάµεσα (ἡ)  
–Ποταµός, νῦν Τάµεσις Βρεττανίας 
Ἰαµίτα –ου (ὁ) –Μεσσήνιός τις 
Ἴαµνος –ου (ὁ).
Ἴαµος –ου (ὁ) –Μάντις υἱός Εὐράνης –
Υἱός Ἀπόλλωνος καί Εὐάδνης, ἀνατρα-
φείς ὑπό δύο ὄφεων καί ἔχων τήν µα-
ντικήν καί θνητόν πατέρα, ἔχων Αἴπυτον 
βασιλέαν Ἀρκαδίας, Η-8-392Α, Η-9-754Δ, 
Η-15-904Δ
Ἰαµφορίνα –ης (ἡ)
Ἰαµφορῖνος –ου (ὁ) 
Ἰάν –Ἰάνειος (ὁ)
Ἰάναξ –κτος (ὁ) 
Ἰανάριος –ου (ὁ) 
Ἰανάρις –ιος (ὁ)
Ἰάνασσα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Νηρέως καί 
Δωρίδος (Νηρηϊς), Ο.Ι.Σ.47 
Ἰάνειρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Νηρέως (Νη-
ρηϊς) –Θυγάτηρ Ὠκεανοῦ (Ὠκεανίς) –Ἡ 
µετέπειτα Εὐάδνη, θυγάτηρ Καπανέως, 
θυγάτηρ Ἴφιος, Ο.Ι.Σ.47 
Ἰάνθη –ης καί Ἴφις (ἡ) –(Μενεξεδένια) –
Μία τῶν Ὠκεανίδων (θυγάτηρ Ὠκεανοῦ 
καί Τηθύος, συµπαίκτωρ καί σύντροφος 
Περσεφόνης – Θυγάτηρ Τελέστου –Νη-
ρηϊς –Ἡρωΐς Κρήτης, σύζυγος Ἴφη, Η-
17-617Α 
Ἰάνθης –ου (ὁ)
Ἰανθίδη –ης (ἡ)
Ἰανθίδης –ου (ὁ)
Ἴανθος –ου (ὁ)
Ἰανίβηλα –ης (ἡ)
Ἰανίβηλος –ου (ὁ) 
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Ἰανίσκος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Σικυῶνος
Ἰανναῖα –ης (ἡ)
Ἰανναῖος –ου (ὁ) –Η-9-755Α 
Ἵανος –ου (ὁ) –Ἀρχαία θεότης Λατίνων 
µέ ἐπίθετον Προπάτωρ –Πατήρ Κανέν-
της συζύγου Πίκου
Ἴανος –ου καί Ἰανός (ὁ) –Ἀρχαιότερος 
βασιλεύς Ἰταλίας –Υἱός Ἀπόλλωνος καί 
Κρεούσης (θυγατρός Ἐρεχθέως) –Υἱός 
Κρόνου καί Ἐντωρίας, ἀδελφός Ὕµνου, 
Φίληκα καί Φαύστου πού ἔµαθαν καλ-
λιέργειαν ἀµπέλου καί οἶνου –Ἐπώνυ-
µον Γεµῖνος –Πατήρ Αἴθικος –Πατήρ 
Ὀλιστήνης Η-9- 755Α, Η-10-833Α
Ἰανός –ου (ὁ) –Βασιλεύς Κύπρου, πατήρ 
Ἄννης, µετέπειτα Δουκίσσης Σαβοΐας
Ἰανουαρία –ης (ἡ) 
Ἰανουάριος –ιου (ὁ) 
Ἰανουάρις –ιος (ὁ)
Ἰανουριανή –ῆς (ἡ)
Ἰανουριανός –οῦ (ὁ)
Ἰανώ καί Δεινώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ 
Φόρκυος καί Κητοῦς, µία τῶν Γραίων, 
ἀδελφή Γοργόνων, Α-Η-24Α
Ἰαξάρτης καί Τάναϊς (ὁ) –Ποταµός 
Περσίας, τανῦν Συρ, Δαρία. Ὁ κατά Στρά-
βωνα Κύρα
Ἰαολκός –οῦ (ὁ)
Ἰάουσα –σης (ἡ)
Ἰαπετίδη –ης (ἡ)
Ἰαπετίδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἰαπετοῦ, Η-9-
756Δ
Ἰαπετιονίδη καί Ἰαπετιωνίδη –ης (ἡ)
Ἰαπετιονίδης καί Ἰαπετιωνίδης –ου 
(ὁ) –Ἀντί Ἰαπετίδης –Πατρωνυµικόν Ἰα-
πετοῦ, υἱός Ἰαπετοῦ, ὁ Προµηθεύς
Ἰαπετιονίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἰαπε-
τοῦ
Ἰαπετός –οῦ καί Γέρων (ὁ) –(ὁ γιγα-
ντούµενος) –Μυθικός ἥρως –Βασιλεύς 
Τιτάνων (Τιτάν) –Μέ σύζυγον Κλυµένην, 
γεννᾶ Προµηθέα καί Ἐπιµηθέα καί Ἄ-

τλαντα καί Μενοίτιο –Γενάρχης Ἑλλή-
νων –Κατ΄ἄλλους σύζυγον εἶχεν τήν 
Ἀσία –Τιτάνας (Οὐρανός καί Τηθῦς) 
–Πατήρ Βουφάγου –Πατήρ Ἀγχιάλης 
–Υἱός Γῆς καί Οὐρανοῦ (Οὐρανίων) 
–Πατήρ Ἄµπυκος –Ο.Θ.479, Η-7-1147Α, 
Η-8-712Α, Η-9-756Δ, Η-10-908Α, Η-15-
485Α
Ἰαπίς –ίδος (ὁ) –Μικρός ποταµός
Ἰαπυγία –ης (ἡ) –Μέ Πύθην γεννᾶ Πιε-
ρίαν, ἐρασθείσαν ὑπό Φρυγίου, υἱοῦ Νη-
λέως
Ἰαπυγίης –ου (ὁ)
Ἰάπυξ –γος καί Ἰήπυξ (ἰωνικά) (ὁ) –Υἱός 
Λυκάονος –Υἱός Δαιδάλου µέ δούλην 
Μίνωος Ναυκράτην, ὅστις ἐλθών εἰς Ἰ-
ταλίαν ἐκάλεσεν τµῆµα τήν Ἰαπυγία 
–Κάτοικος Ἰαπυγίας χώρας, Η-4-844Δ 
Ἱαράρχα –ης (ἡ) 
Ἱαράρχης –ου (ὁ) 
Ἱάραρχος –ου (ὁ)
Ἰάρβας –αντος (ὁ) –Ποταµός
Ἰάρβας –ντος (ὁ) –Υἱός Διός καί Νύµφης 
Γαραµαντίδος –Ἱερεύς καί βασιλεύς Γε-
τουλίας ἐν Ἀφρική, υἱός Ἄµµωνος Διός.
Βιάσας Διδώ διά νά µή λάβη σύζυγον, 
ἔγινεν αἴτιος αὐτοχειρίας της 
Ἰαρδάνη –ης (ἡ) –Θεράπαινα Ὀµφάλης. 
Μέ Ἡρακλή γεννᾶ Ἀλκαῖον, βασιλέα Λυ-
δίας, Ἡρακλειδῶν δυναστεία
Ἰαρδάνης –ου (ὁ) = Ἱάρδανος –ου (ὁ) –
Ποταµός Ἤλιδος –Ποταµός Κρήτης, Ο. 
Ο.Γ.292, Η135, Η-9-342Α, Η-14-897Α
Ἰάρδανος –ου καί Ἀκίδας καί Ἀκίδων 
–ντος (ὁ) –Ποταµός Ἥλιδος
Ἰάρδανος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Λυδίας, πα-
τήρ Ὀµφάλης
Ἱαρέα –ης (ἡ)
Ἱαρέας –ου (ὁ)
Ἱαρέδα –ης (ἡ)
Ἱαρέδας –αο (ὁ) 
Ἱαρειάδα –ης (ἡ)
Ἱαρειάδας –αιο (ὁ) 
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Ἱαρείδα –δης (ἡ)
Ἱαρείδας –ου (ὁ) 
Ἱαρεύς –εως (ὁ) 
Ἰαρθᾶ –ῆς (ἡ)
Ἰαρθάµµουσα –σης (ἡ)
Ἰαρθάµµων –νος (ὁ) 
Ἰαρθᾶς –ᾶ (ὁ)
Ἱαρίδα –ης (ἡ)
Ἱαρίδας –ου ἤ –αο (ὁ) 
Ἰ(Ἠ)αρίνη –ης (ἡ)
Ἰ(Ἠ)αρίνης –ου (ὁ)
Ἱαρόκλεια –ης (ἡ) 
Ἱαροκλεῖς –εῖος (ὁ)
Ἱαροκλῆς –έους (ὁ)
Ἱαρόκλια –ης (ἡ) 
Ἱαροτέλεια –ης (ἡ) 
Ἱαροτέλεις –ειος (ὁ) 
Ἱαροτέλης –ους (ὁ) 
Ἱάρουσα –σης (ἡ)
Ἱαροφῶν –ντος (ὁ)
Ἱαροφῶσσα –σσης (ἡ) 
Ἰαρταµάν –ᾶνος (ὁ) = Ψευδαρτάβανος 
(Ἀχαρνῆς)
Ἱάρυς –υος (ὁ)
Ἱαρώ –οῦς (ἡ)
Ἱαρώι; (ἡ) 
Ἱάρων –νος; (ὁ) –Ἱέρων Δεινοµένεος 
–Πατήρ Τιµοκρίτου
Ἱαρώνδα –ης (ἡ)
Ἱαρώνδας –ου (ὁ)
Ἱαρωνύµη –ης (ἡ)
Ἱαρώνυµος –ου (ὁ) 
Ἰάς –άδος; (ὁ καί ἡ)
Ἴας –α (ὁ) –(ἰωνική) –Ὅταν ὁ Ἄττυς, ὁ 
γεννηθείς ἐξ ἀµυγδαλῶν (ἑρµαφροδί-
του) Ἀγδίστυος ἔφθασεν εἰς ἡλικίαν 
ἀνδρός, ἐνυµφεύθη τόν Ἴαν (ὁ πρῶτος 
γάµος ὁµοφύλων;)
Ἰάς –αδος; (ὁ)

Ἱασεύς –έως (ὁ) –Η-12-639Α 
Ἰασία –ίης (ἡ)
Ἰασιάδα –δης (ἡ)
Ἰασιάδης –ου (ὁ)
Ἰασιδάµεια –ης (ἡ)
Ἰασίδαµος –ου (ὁ)
Ἱασίδαος –ου (ὁ) –Ο.Ο.Λ.283
Ἰασίδη –ης (ἡ)
Ἰασίδηµη –ης (ἡ)
Ἰασίδηµος –ου (ὁ) –Πατήρ Φιλίππου ἐκ 
Κολωνῆθεν
Ἱασίδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἰασίου, ὁ Ἀµφίων, 
Η-9-772Δ
Ἰασίκλεια –ης (ἡ)
Ἰασικλῆς –εους (ὁ)
Ἱασικράτη –ης (ἡ)
Ἱασικράτης –ητος (ὁ) 
Ἰασιλέαινα –ης (ἡ)
Ἰασιλέων –ντος (ὁ) 
Ἰασιµάχη –ης (ἡ) 
Ἰασίµαχος –ου (ὁ)
Ἰάσιος –ίου (ὁ) –Βασιλεύς Ὀρχοµενοῦ 
πατήρ Ἀµφίωνος –Υἱός Λυκούργου πού 
µέ σύζυγον Κλυµένην (θυγατέραν Μι-
νύου γεννᾶ Ἀρκάδα –Ὁ Ἄρτας, ἥρως, 
νικητής Ὀλυµπιονίκης εἰς κέλητα ἵπ-
πον –Πατήρ Ἀµφίωνος, υἱός Διός καί 
Ἀντιόπης, Η-13-648Δ
Ἰασίπολις –ιδος (ἡ)
Ἴασις –ιδος καί Ἰώ καί Ἰασία (ἡ) –Νύµ-
φη Ἰωνιάδη –Μεταµορφωµένη ἡ Ἰώ µέ 
Ἑρµήν, γεννᾶ εἰς Αἴγυπτον Ἔπαφον 
λατρευοµένη πλέον ὡς θεά Ἴασις, Η-9-
1137Δ 
Ἴασις –εως (ἡ) –Νύµφη Ἰωνίδη, θερα-
πευτική θεότης
Ἰάσµις –ιδος (ὁ)
Ἴασον –ου (ἡ) –Ο.Σ.246
Ἰασονείκη –ης (ἡ)
Ἰασόνεικος –ου (ὁ)
Ἰασόνειος –ου (ὁ)
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Ἰασονίδα –δης (ἡ)
Ἰασονίδας –ου (ὁ)
Ἰασονίδη –ης (ἡ)
Ἰασονίδης καί Ἰησονίδης –ου (ὁ) –Υἱός 
Ἰάσονος, ὁ Εὔνεος
Ἰασονίκη –ης (ἡ)
Ἰασόνικος –ου (ὁ) 
Ἰασόπολις –ιδος (ὁ)
Ἴασος καί Ἔκβασος –ου (ὁ) = Ἰάσιος –
Υἱός Ἄργου καί Εὐάδνης, ἀπόγονος Φο-
ρωνέως, πατήρ Ἀγήνορος. Ἔκγονος Ἰά-
σου ὁ Ἄργος Πανόπτης καί τούτου υἱός 
ὁ Ἴασος, ὁ δεύτερος –Υἱός Πανόπτου 
Ἄργου καί Ἰσµήνης, ἔκγονος προτέρου 
Ἰάσου καί πατήρ Ἰοῦς –ἩγεµώνἈθηναί-
ων εἰς Τροίαν, υἱός Σφήλου, φονευθείς 
ὑπό Αἰνείου –Πατήρ Ἀταλάντης ἐξ Ἀρ-
καδίας, οὐχί τῆς Θεµιστοῦς –Κολλυτεύς 
ἀγαλµατοποιός, εἰς τό Ἐρέχθειον ἐργα-
σθείς, Ο.Ο.Σ.246, Η-5-48Α, 750Α, Η-8-392 
Α, Η-9-744Α, Η-11-604Δ
Ἴασος καί Ἰασίων –νος καί Ἰάσιος 
(ὁ) –(θεραπευτής) –Κάβειρος –Κρής τις 
–Υἱός Διός καί Ἡλέκτρας ἤ Κορύθου 
καί Ἡλέκτρας (θυγατρός Ἄτλαντος) ἀ-
δελφός Δαρδάνου. Διά ὡραιότητα ἡγά-
πησεν Δήµητρα µέ ὅν γεννᾶ Πλούτον 
καί Κόρυτον κεραυνωθείς κατόπιν ὁ Ἰα-
σίων ὑπό Διός –Εἰκάζεται ἐκ µύθου, ὅτι 
ἐδίδαξεν εἰς Κρήτην γεωργίαν καί προέ-
κυψεν ὡς τέκνον ὁ Πλοῦτος –Κολλυ-
τεύς, Η-9-773Δ, Η-10-12Δ, 513Δ, Ο.Ο.Ε. 
125, Η-7-1153Δ, Η-8-964Α, 
Ἰάσουν –νειος (ὁ) 
Ἰασούς καί Ἰησοῦς –οῦ (ὁ) –(θεραπευ-
τής)
Ἰάσουσα –σης (ἡ)
Ἴασπις –ιδος (ὁ) 
Ἴασσα –σσης (ἡ) 
Ἴασσος –ου (ὁ)
Ἰασώ –οῦς (ἡ) –Ὄνοµα πλοίου
Ἰασώ –οῦς (ἡ) –(ἰάοµαι) –Θεά ἰάσεως καί 
ἰαµατικῆς δυνάµεως –Ἀδελφή Ὑγείας, 

θεᾶς ἰάσεως ἀσθενούντων, θυγάτηρ 
Ἀσκληπιοῦ καί Λαµπετίτα, ἤ Ἠπιόνης 
ἰατρός, ἀδελφή Αἴγλης, Ἀκεσοῦς, Ὑγιεί-
ας, Πανάκειας –Θυγάτηρ ἤ σύζυγος 
Ἀµφιαράου, Η-7-830Δ, 1159Α, Η-9-774Δ
Ἰάσων καί Ρεπρόβας (ὁ) –Τῶν βορείων, 
Οὐκρανίας
Ἰάσων καί Ἰήσων –νος (ὁ) –(θεραπευ-
τής) –Ἅγιος –Μετέσχε θήρας  Καλυδωνίου 
Κάπρου –Ἐφεύρε το πένταθλον –Τύραν-
νος Φερρῶν ἔχων σκοπόν νά ἐκστρατεύ-
ση κατά Περσῶν ἐδέχθη συνοµωσίαν 
ἀδελφῶν Πολύφρονος καί Πολυδώρου. 
Ἧτο µαθητής Ἰσοκράτους καί προετοί-
µαζε Πυθίους ἀγώνας –Υἱός Αἴσονος βα-
σιλέως Ἰωλκοῦ καί Πολυµήδης ἀδελφός 
Προµάχου –Ἀργοναύτης, (κατ΄ἐντολήν 
θείου Πελίου), ἠγεµών αὐτῶν ἐκ Θεσσα-
λίας καί ἥρως ἀπωλέσας σανδάλιόν του 
εἰς Ἄναυρον ποταµόν –Πατήρ Τισιφόνου 
–Ἔγγονος (ἐκ µητρός) Λαοδόκου –Μέ 
Μήδειαν (θυγατέρα Αἰήτου) γεννᾶ Τίσ-
σανδρον, Θεσσαλόν, Ἀλκιµένην (οὕς ἔ-
σφαξεν;) Φέρητα καί Μέρµερον. Μετά 
τήν Μήδειαν σύζυγον εἶχεν τήν Γλαύκην 
θυγατέραν Κρέοντος. Ἡ Μήδεια τῆς ἀπέ-
στειλεν δηλητηριασµένον φόρεµα µέυἱ-
ούς Μέρµερον καί Φέρητα. Διά τοῦτο 
τούς ἐλιθοβόλησαν οἱ Κορίνθιοι –Μέ Ὑ-
ψιπύλην θυγατέραν Θόαντος βασιλέ-
ως Λήµνου, γεννᾶ Θόαντα καί Εὔνηον, 
ἤ Εὔνεον, ἤ Εὔνεω –Ἀργεῖος ἱστορικός, 
γραµµατικός συγγράψας περί Ἑλλάδος 
–Ὁ Νυσαεύς, υἱός Μενεκράτους (Ρόδιος 
ἐκ µητρός) φιλόσοφος  –Καί χριστιανός, 
Πράξεις ΙΖ, 6, 7, Ο.Ο.Μ.72, Η-7-205Α, 533Δ, 
534Δ, 1159Δ, Η-9-250Δ, 340Δ, 607Α, 774Δ, 
1135Α, Η-12-852Δ, Η-14-438Α, Η-15-693Δ, 
Η-17-56Δ, Η-18-603Α
Ἰατάδα –ης (ἡ)
Ἰατάδας –αο (ὁ)
Ἰάτειρα ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης εἰς 
Πειραιᾶ
Ἰατήρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ
Ἴατος –ου (ὁ) –Υἱός Σφήλου, ἔγγονος 
Βουκόλου
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Ἰατραγόρα –ης (ἡ)
Ἰατραγόρας –ου (ὁ) –Μιλήσιός τις
Ἰατραγόρη –ης (ἡ)
Ἰατραγόρεως –έω (ὁ) 
Ἰατρική –ῆς (ἡ) 
Ἰατρίουσα –σης (ἡ)
Ἰατρίων –νος (ὁ)
Ἰατρογένη –ης (ἡ)
Ἰατρογένης –ους (ὁ)
Ἰατροδότη –ης (ἡ)
Ἰατρόδοτος –ου (ὁ)
Ἰατροδώρα –ης (ἡ)
Ἰατρόδωρος –ου (ὁ) –Σµυρναῖος, Η-17-
56Δ
Ἰατρόκλεια –ης (ἡ)
Ἰατροκλείδα –ης (ἡ)
Ἰατροκλείδας –αο (ὁ)
Ἰατροκλείδη –ης (ἡ)
Ἰατροκλείδης –ου (ὁ)
Ἰατροκλεῖς –ειος (ὁ)
Ἰατροκλῆς –έους ἤ –έος (ὁ) –Συγγρα-
φεύς µαγειρικῆς καί γαστρονόµος –Υἱ-
ός Μιννίωνος –Ἀθηναῖος ὀπαδός Φιλίπ-
που, αἰχµάλωτος τῆς Ὀλύνθου πού ἀπε_ 
λευθερώθη
Ἰατρονίκη –ης (ἡ) –(νικήτρια ἰατρῶν)
Ἰατρονίκης –ου (ὁ) –Εἰς ἐπιγραφήν
Ἰατρόνικος –ου (ὁ)
Ἰατρός καί Ἰωνιάδη καί Ἰωνίδη –ης 
(ἡ) –Νύµφαι: Ἴασις, Καλλιφάεια, Πη-
γαία καί Συναλλαξίς, θεραπευτικαί θε-
ότηται, ὀφείλουσαι ὄνοµα εἰς Ἴωναν, υἱ-
όν Γαργηττοῦ, Η-9-1137
Ἰατρός –οῦ (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος – Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ – Ἐπίθετον 
Διονύσου –Ἐπίθετον Κυβέλης µέ συνώ-
νυµον: Σοφή –Ἐπίθετον Παιᾶνος –Ἐπί-
θετον Χρόνου
Ἰαττού; (ὁ)
Ἰαυλήνα –ης (ἡ)
Ἰαυλήνος –ου (ὁ) –Σύζυγος Σαµβατίδος

Ἰαφάγος –ου (ὁ)
Ἰάφεθ (ὁ) –(Τύπος τοῦ Ἰαπετοῦ) –(ὁ συ-
νεχώς ἐξαπλούµενος) –Υἱός Νῶε, άδελ-
φός Σήµ, Χάµ. Ἐξ αὐτοῦ (κατά µίαν ἐκ-
δοχήν) προέρχονται οἱ Τούρκοι 
Ἰαφέτη –ης (ἡ)
Ἰαφέτης –ου (ὁ)
Ἰάφθαν –νος (ὁ); 
Ἰάφιδος –ου (ὁ)
Ἰαχαῖα –ης (ἡ)
Ἰαχαῖος –ου (ὁ)
Ἰάχη –ης (ἡ) –Νύµφη, σύντροφος Περ-
σεφόνης –Νηρηΐς –Ὠκεανίς
Ἴαχος –ου (ὁ)
Ἰαώ καί Ἰάω –ους (ἡ) –Θεότης;
Ἱαωλκός –οῦ (ὁ) = Ἰωλκός –Πόλις, Ο.Ο.Λ. 
256
Ἰάων –ονος (ὁ) –Ἀντί Ἴων –Ποταµός Πι-
σάτιδος, ὀνοµασθείς πιθανώς ἐξ Ἴωνος, 
υἱοῦ Γαργηττοῦ, Η-9-1138Α, 
Ἰβάνωλις –ιδος (ὁ) –Πατήρ Ἡρακλείδου 
ἐκ Μυλάσων 
Ἰβάνωλις (ιος) καί Ἰβανώλλιος –ίου (ὁ) 
–Κάρ τις, πατήρ 
Ἡρακλείδου 
Ἰβάνωλλις –ιος (ὁ)
Ἰβάτζης –η (ὁ) –Στρατηγός Βούλγαρος
Ἴβηρ –ρος (ὁ) –(διαβατός) –Ποταµός 
Ἰσπανίας, Ἔβρος –Κάτοικος Ἠβηρίας
Ἴβυκος –ου (ὁ) –(σαλπιγκτής) –Υἱός Φυ-
τίου, λυρικός ποιητής ἐκ Ρηγίου, χορικῆς 
ποίησις. Μέλλων νά θανατωθεῖ ὑπό λη-
στῶν ἐζήτησεν ἐκδίκησιν ὑπό διερχοµέ-
νων γερανῶν ὅπερ καί ἐγένετο ἀργότε-
ρον, Η-7-923Α, Η-9-796Δ, Η-13-450Δ, Η 
-16-242 Α, 837Α, Η-7-1044Α
Ἴβυξ –κος (ὁ) –Ὄνοµα ὀρνέου
Ἰγγένουα –ης (ἡ)
Ἰγγένουος –ου (ὁ) 
Ἰγέρτα –ης (ἡ)
Ἰγέρτας –ου (ὁ)
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Ἰγίσαν –ᾶνου; (ὁ)
Ἰγνατία –ης (ἡ) 
Ἰγνάτιος –ίου (ὁ) –Ὁ Θεοφόρος (γηγε-
νής) –Καί χριστιανικόν –Ἀποστολικός 
πατήρ –Συγγραφεύς, ἀπολογητής θρη-
σκευτικῶν, ὁ πρῶτος χρησιµοποιήσας 
τόν ὅρον Χριστιανισµός (70-107 µ.X.) –Ἅ-
γιος, ἱεροµάρτυς (20 Δεκεµβρίου)
Ἰγνάτις –ιδος (ἡ)
Ἴγρουσα –σης (ἡ)
Ἴγρων –νος; (ὁ) 
Ἴδα καί Ἴδη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μελισ-
σέως, θρέψασα µετ΄ἀδελφῶν τόν Δίαν –
Θυγάτηρ Κορύβαντος, πού µέ Λύκαστον 
γεννᾶ δεύτερον Μίνωα
Ἰδαῖα καί Ἰδαία –ης; (ἡ) –Νύµφη µεθ΄ 
ἧς Σκάµανδρος ποταµός γεννᾶ Τεύκρον 
–Θυγάτηρ Δαρδάνου, δεύτερη σύζυγος 
Φινέως, παρακινήσασα αὐτόν νά τυφλώ-
ση δύο παῖδας ἐκ πρώτης συζύγου Κλε-
οπάτρας –Ἐπίθετον Κυβέλης –Ἐπίθετον 
Ρέας µέ συνώνυµον: Μάτηρ –Προσωνύ-
µιον νυµφῶν –Δαναῒς, σύζυγος Ἀντιµά-
χου –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Νύµφη Τρω_ 
άς, σύζυγος Σκαµάνδρου, µήτηρ Τεύ-
κρου, ὄστις ἐνυµφεύθη Βάτειαν, θυγα-
τέραν Δαρδάνου –Μήτηρ Κουρήτων 
–Θυγάτηρ Δαρδάνου Α’ καί Χρύσης, θυ-
γατρός Πάλλαντος –Νύµφη πού µέ ποι-
µένα Θεόδωρον γεννᾶ Σίβυλλα Ἡροφί-
λην –Ἐπίθετον Μεγάλης Μητρός, Η-5 
-801Δ, Η-9-799Α, Η-10-847Δ, Η-11-475Δ 
Ἰδαίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐ-
πίθετον Ρέας
Ἰδαίοι δάκτυλοι (οἱ) –Ἰδρυτές Ὀλυµπια-
κῶν ἀγώνων
Ἰδαῖος –ου (ὁ) –Κήρυξ Τρῶος, σταλείς 
ὑπό ἐκτιµῶντος αὐτόν Πριάµου, εἰς Ἕλ-
ληνας πρός ἀνακωχήν –Υἱός Δάρητος, 
ἱερέως Ἡφαίστου, Τρῶος φονευθείς ὑπό 
Διοµήδους –Υἱός Πάριδος καί Ἑλένης, 
καταπλακωθείς ὑπό στέγης οἰκήµατος, 
ἀδελφός Ἀγανοῦ –Υἱός Δαρδάνου δώ-
σας ὄνοµα εἰς Ἴδην Τροίας –Ἐπίθετον 
Διός –Ἀπό τήν Ἱµέρα –Ἰδαῖος καί ὁ Ἡ-

ρακλῆς µέ ἀδελφούς τούς Κουρήτας: 
Παιωναῖον, Ἴδαν, Ἰάσιον καί Ἐπιµήδην
Ἰδαῖος καί Εἰδαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον 
Διός –Τρώς –Ἱερεύς Ἡφαίστου –Ἡνίοχος 
–Κῆρυξ –Κυρηναῖος, ὁ καί Νικάτωρ, ὀλυ-
µπιονίκης εἰς δίαυλον –Κουρήτας ἤ Κο-
ρύβας –Ρόδιος υἱός Λισσοῦ ἐποποιός, Η 
-5-801Δ, Η-9-37Δ, 799Δ, Η-10-685Δ, Η-11-
54Δ, Ο.Θ.170, Π605, Ω291, Ο.Γ.248, Ε11, 
Ω470 
Ἰδαλγός –οῦ (ὁ) –Ὁ Ἰουλιανός Αὐτοκρά-
τωρ 
Ἰδαλία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
Ἰδάλιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Ἀνδροσθένους
Ἰδαµενεύς –εως (ὁ)
Ἰδαµένη –ης (ἡ)
Ἰδαµένης –ου (ὁ) 
Ἰδάνθυρσος –ου (ὁ) –Υἱός Σαυλίου, βα-
σιλεύς Σκυθῶν
Ἰδαρεύς –έως (ὁ) –Τύραννος Καρίας σύγ-
χρονος ρήτορος Δηµοσθένους
Ἴδας –α καί Ἴδης –εω (ὁ) –Υἱός Ἀρήνης 
καί Ἀφαρέως, ἀδελφός Λυγκέως ἁρπά-
σας ὡραίαν θυγατέραν Εὐήνου, τήν Μάρ-
πησσαν µονοµάχησεν µέ Ἀπόλλωνα. 
Τούς διεχώρησεν Ζεύς, ἀφήσας προτίµη-
σιν εἰς κόρην, ἧτις προτίµησε Ἴδαντα, 
µέ ὅν γεννᾶ Κλεοπάτραν, σύζυγον Με-
λεάγρου. Παρευρέθη εἰς θήραν Καλυδω-
νίου κάπρου καί ἦτο ἀργοναύτης. Ἐφό-
νευσε Κάστορα καί Πολυδεύκην καί ἐκε_ 
ραυνώθη ὑπό Διός –Υἱός Αἰγύπτου µνη-
στήρ Δαναϊδος Ἱπποδίκης –Ἀδελφός Ἁρ-
παλύκης
Ἴδας καί Ἀφεσίδας καί Μίδαµος καί 
Πολυδέκτωρ καί Ἐγκέλαδος –ου καί 
Ἀφαρείδας (ὁ) –(ὀξυδερκής) –Ἐπίθετον 
Ἡρακλέους –Μετέσχε θήρας Καλυδω-
νίου –Δίδυµο ζευγάρι µέ τόν Λυγκέα, 
ἀντίπαλοι τῶν Διοσκούρων –Υἱός Αἰγύ-
πτου ἤ Ἑρµοῦ καί Νύµφης Ἴσης, ἀδελ-
φός Ληγκέως καί πατήρ Κλεοπάτρας 
(ἐκ Μαρπήσσης), συζύγου Μελεάγρου 
–Ἀργοναύτης, Η-5-773Α, Η-9-545Δ, Η-
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10-847Δ, Η-11-828Α, Η-12-276Α, 613ΔΗ-
14-897Δ, Η-18-945Α
Ἱδέρνης –ου (ὁ) –Πέρσης τις
Ἰδεύς καί Νόνος καί Κάλανδος (ὁ) 
–Ἀδελφός Καλάνδου –Υἱός Θεστίου. Εἰς 
θήραν Καλυδωνίου κάπρου ἐφονεύθη 
ὑπό (Σ) Μελεάγρου ὅτε θέλησε νά ἀφαι-
ρέση δέρας θηρίου ἀπό Ἀταλάντη προ-
σφερθέν ὑπό Μελεάγρου 
Ἴδη –ης (ἡ) –Μέ Λύκαστον γεννᾶ Ραδά-
µανθυν –Νύµφη, θυγάτηρ Μελισσέως 
πού µέ ἀδέλφια ἀνέθρεψαν Δίαν –Θυ-
γάτηρ Κορύβαντος, σύζυγος Λυκάστου, 
µήτηρ Μίνωος δευτέρου, Η-7-1148Α, Η-
13-648Δ, Ο.Β.821, Θ47, Ν13, Φ449
Ἰδήνα –ης (ἡ) 
Ἰδήνης –ου (ὁ)
Ἰδήρατη –ης (ἡ)
Ἰδήρατος –ου (ὁ)
Ἴδης –εω (ὁ) = ἀντί Ἴδας, Ο.Ι.558 
Ἰδίβλουσα –σης (ἡ)
Ἰδίβλων –νος (ὁ) 
Ἴδιον –ου (ἡ) 
Ἴδιος –ου (ὁ) –Ἰατρός Ἕλλην 
Ἰδίουσα –σης (ἡ)
Ἰδίων –νος (ὁ)
Ἰδιώτης –ου (ὁ) –(πολίτης ὡς ἄτοµον) 
–Ἰατρός τις 
Ἰδµονεύς –έως (ὁ) –Κηφισιεύς
Ἴδµουσα –σης (ἡ)
Ἴδµων –νος (ὁ) –(γνωστός ὡς ἀνδρεῖος, 
ἔµπειρος) –Υἱός Ἀπόλλωνος καί Κυρή-
νης, ἤ Ἀστερίας, ἤ θυγατρός Φέρητος 
Ἀντιανείρης, περίφηµος οἰονοσκόπος 
καί µάντις, Ἀργοναύτης θανατωθείς 
ἀπό ἄγριον χοίρον –Υἱός Αἰγύπτου καί 
Γοργόνης –Πατήρ Ἀράχνης, Η-7-1149Δ, 
Η-9-645Δ
Ἴδµων –νος (ὁ) –Τέχνης λυσιπόνου –Ἐ-
πίθετον Ἀπόλλωνος
Ἰδνάδη –ης (ἡ)
Ἰδνάδης –ου (ὁ) 

Ἰδοθέα –ης (ἡ) = Εἰδοθέα
Ἰδόθεος –ου (ὁ)
Ἰδοκρίτη –ης (ἡ) 
Ἰδόκριτος –ου (ὁ)
Ἰδοµένεια –ης (ἡ)
Ἰδοµενεύς –έως –ῆος –έος καί Κνώσιος 
καί Λύκτιος –ίου (ὁ) –Υἱός Δευκαλίωνος, 
ἔκγονος Μίνωος, ὡραιότατος καί γενναι-
ότατος, µνηστήρ Ἑλένης, µετασχών εἰς 
Τρωϊκόν πόλεµον µέ 80 πλοῖα. Μέ αὐτόν 
πολέµησεν καί ὁ Κρής ποιητής Δίκτυς, 
ὅστις ἀργότερον ἐξιστόρησεν Τρωϊκόν 
Πόλεµον. Σύζυγος Μήδους ἥν πρός ἐκ-
δίκησιν ὁ Ναύπλιος προέτρεψεν καί ἀ-
πάτησεν τόν Ἰδοµενέα – Βασιλεύς καί 
ἀρχηγός Κρητῶν –Υἱός Πριάµου –Σύζυ-
γος Βατίδος –Ἱστορικός ἐκ Λαµψάκου 
–Ἥρως µετά θάνατον, Η-8-26Δ, Η-9-810 
Δ, Η-11-495Α, Η-13-502Α, Η-17-566Δ, 883 
Δ, Ο.Ο.Γ.191, Ξ237, Ο.Α.145, Δ265, Μ17, 
Ν259
Ἰδοµένη καί Εἰδοµένη –ης (ἡ) –Σύζυγος 
Ἀµυθάονος
Ἰδοµένης –ου (ὁ)
Ἴδος –ου (ὁ)
Ἰδουµαῖα –ης (ἡ)
Ἰδουµαῖος –ου (ὁ)
Ἰδράµουσα –σης (ἡ)
Ἰδράµων –νος (ὁ) 
Ἰδριέα –ης (ἠ)
Ἰδριέας –ου (ὁ) 
Ἰδριεύς –έως (ὁ) –Βασιλεύς Καρίας, πα-
τήρ Εὐρώµου
Ἴδρις –ιος (ὁ) –Συνώνυµον: Βασιλεύς 
–Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ
Ἴδροµας καί Ἰδρότης –ου (ὁ)
Ἰδρότης καί Ἴδροµας –αντος; (ὁ) 
Ἵδρυµα –τος (τό) –Ἐπίθετον Τελεσφό-
ρου µέ συνώνυµον: Μάκαρ
Ἱδρυµένος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρµοῦ
Ἰδύα –ης (ἡ)
Ἰδύης –ου (ὁ) 
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Ἰδυΐα καί Εὐδυΐα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
Ὠκεανοῦ καί Τηθύος, σύζυγος Αἰήτου, 
βασιλεώς Κόλχων, µήτηρ Μηδείας Χαλ-
κιόπης, Ἀψύρτου, Η-9-811Δ
Ἰδυΐα καί Εὐρυλήτη καί Ἑκάτη –ης 
(ἡ) –Ὠκεανίς –Ἐπίθετον Μήτιδος, Η-13-
472Δ 
Ἰδύλη –ης (ἡ) 
Ἰδύλος –ου (ὁ)
Ἴδυρος –ου (ὁ) –Ποταµός
Ἰεζεκιήλ (ὁ) –(ὁ θεός εἶναι ἡ δύναµίς µου) 
προφήτης –Ἅγιος –Χριστιανικόν (23 Ἰ-
ουλίου)
Ἰειουλιανός καί Ἰουλιανός –οῦ (ὁ)
Ἱεῖσα –σης (ἡ) –Συνώνυµον: Ἀναυδήσα-
σα –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Ἱεµένα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος 
Ἱέµψαλος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Νουµιδίας, 
πατήρ Ἰόβα
Ἱεπαιάν –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ἱέρα –ης (ἡ) –Ἀµαζών –Ὄνοµα πλοίου – 
Γυνή Τηλέφου, ὅστις ἦτο µετά Ἐλλήνων 
στήν πρώτην ἐκστρατείαν ἐναντίον 
Τροίας. Ἔκαµαν ἀπόβασιν εἰς Μυσίαν. 
Τούς ἐπολέµησαν αἱ γυναίκαι µέ ἐπικε-
φαλής τήν Ἱέραν. Φονευθείσα ὑπό Νη-
ρέως ὡραιοτέρα τῆς Ἑλένης γεννᾶ µέ 
Τήλεφον, Τάρχωνα καί Τυρσηνόν –Ἱέ-
ρεια Ἀθηνᾶς. Ὄµορφη, ὑψηλή παρθέ-
νος, πολεµήσασα Αἰτωλούς δίπλα στούς 
Πελληνείς –Ἐπίθετον Θέµιδος Τιτανίδος 
–Ἐπίθετον Ἠοῦς –Ἀνέθρεψεν Αἰνείαν 
καί Βίτιον, δίδυµον ἀδελφόν Πανδάρου 
(Φιλόστρατος, ἡρωῒς 2, 18 –Τζέτζης, Σχό-
λια στόν Λυκόφρονα 1248)
Ἱεράδα –ης (ἡ) 
Ἱεράδας –αο (ὁ)
Ἱεραί –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Μοιρῶν –Ἐπί-
θετον Μουσῶν
Ἱεραῖα –ης (ἡ)
Ἱεραῖος –ου (ὁ)
Ἱέρακη –ης (ἡ)
Ἱερακίδα –δης (ἡ)

Ἱερακίδας –αο (ὁ) 
Ἱεράκλεια –ης (ἡ)
Ἱερακλῆς –ῆος (ὁ)
Ἱέρακος –ου (ὁ) 
Ἱερακρίτη –ης (ἡ) 
Ἱεράκριτος –ου (ὁ)
Ἱεραµένη –ης (ἡ) –Μήτηρ Μιτραίου
Ἱεραµένης –ους (ὁ) –Πέρσης τις, µᾶλλον 
πατήρ Μιτραίου, γαµβρός Ξέρξου 
Ἱέραξ –κος (ὁ) –(ὁρµητικός) –Ὁ Ἀντίοχος 
λόγος πλεονεξίας –Μαθητής τις, τοῦ Ὀ-
λύµπου –Ἀργεῖος –Μουσικός –Δύο ἅγι-
οι –Καί χριστιανικόν –Φιλόσοφος, συγ-
γραφεύς –Πρέσβυς ἐξ Ἀµφιπόλεως 
–Ναύαρχος Λακεδαιµονίων 
Ἱέραξ –κος, ὁ καί Ἀντίοχος (ὁ) 
Ἱεράρχη –ης (ἡ) 
Ἱεράρχης –ου (ὁ) –(ἄρχων ἱερῶν τελε-
τῶν)
Ἱέραρχος –ου (ὁ)
Ἱεράσιµη –ης (ἡ)
Ἱεράσιµος –ου (ὁ)
Ἱέρασος –ου (ὁ) –Ποταµός Σαρµατίας, 
τανῦν Προῦτος
Ἱέρασσα –σσης (ἡ)
Ἱερατηφάλτης –ου (ὁ)
Ἱερατική –ῆς (ἡ)
Ἱερατικός –οῦ (ὁ)
Ἱερατίµα –ης (ἡ)
Ἱεράτιµος –ου (ὁ) 
Ἱέρεια –ης (ἡ) –Σιβύλλη Ἐρωφίλη –Μή-
τηρ Γίγαντος, υἱοῦ Ἑρµοῦ –Ἱέρεια Ἀθη-
νᾶς –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Ἱερεµία –ης (ἡ)
Ἱερεµίας –ίου (ὁ) –(ἐκεῖνος ὅν κύριος 
ἀνυψώνει) –Ἰουδαϊκόν –Προφήτης –Πα-
τριάρχαι –Ἱεράρχαι
Ἱερεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Θανάτου
Ἱερεωτέλεια –ης (ἡ)
Ἱερεωτέλης –ους (ὁ)
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Ἱερή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας µέ συνώ-
νυµον: Τιθήνη –Ἐπίθετον Νυκτός –Ἐπί-
θετον Ὁµονοίας –Ἐπίθετον Σελήνης
Ἱερήν –ῆνος (ὁ) 
Ἱέρηξ –κος (ὁ)
Ἱερία –ίης (ἡ)
Ἱερίαι –ων (οἱ) –ενέρων –Ἐπίθετον Ἑρι-
νῦν
Ἱερίνη –ης (ἡ)
Ἱερῖνος –ου (ὁ)
Ἱέριος –ίου (ὁ) –Υἱός Πλουτάρχου –Ἔγ-
γονος Νεστορίου Ἀθηναίου 
Ἵερις –ιος; (ὁ) 
Ἱερισσός καί Ἑρισσός –οῦ (ὁ) –Πρότε-
ρον Ἀπολλωνία
Ἰέρνη –ης (ἡ) –Περιοχή Βρετταννίας 
ἧς οἱ κάτοικοι ἦσαν ἄγριου, ἀνθρωπο-
φάγοι καί παµφάγοι (κατά Στράβωνα 
–Γεωγραφικά 200 α,β «Τούς τελευτήσα-
ντας αὐτῶν γονεῖς ἐσθίουσι. Μίγνηνται 
δέ ἄλλαις γυναιξί καί µητράσι») –Ἀρχαῖ-
ον ὄνοµα Ἰρλανδίας
Ἰέρνος –ου (ὁ) –Ποταµός Ἰρλανδίας 
Ἱεροβοάµ (ὁ) –Ἰουδαϊκόν     
Ἱεροβούλα –ης (ἡ)
Ἱεροβούλη –ης (ἡ)
Ἱερόβουλος –ου (ὁ) 
Ἱερογένεια –ης (ἡ)
Ἱερογένεις –ειος (ὁ)
Ἱερογένης –ους (ὁ)
Ἱερογνώτα –ης (ἡ)
Ἱερόγνωτος –ου (ὁ)
Ἱεροδότη –ης (ἡ) 
Ἱερόδοτος –ου (ὁ) 
Ἱεροδώρα –ης (ἡ) 
Ἱερόδωρος –ου (ὁ)
Ἱεροθέα –ης (ἡ) 
Ἱερόθεµις –ιδος (ὁ & ἡ)
Ἱερόθεος –ου (ὁ) –(ἡγιασµένος ἀπό τόν 
θεόν) –Χριστιανικόν 

Ἱεροίτα –ης (ἡ)
Ἱεροίτας –αντος (ὁ) –Στρατηγός Μυτι-
ληναῖος, Η-12-251Δ
Ἱεροκλέα –ης (ἡ) 
Ἱερόκλεια –ης (ἡ) –Ἑταίρα Ἀθηναία, 
γραῖα πτωχή ἄνευ γοητείας –Θυγάτηρ 
Εὐαινέτου ἐξ Ἀλωπεκῆθεν 
Ἱεροκλείδη –ης (ἡ)
Ἱεροκλείδης –ου (ὁ) 
Ἱεροκλεύς –εως (ὁ) –(ὁ ἔχων ἱεράν δό-
ξαν) –Νεοπλατωνικός φιλόσοφος, Η-9-
554Δ, Η-18-47Α
Ἱεροκλῆς –έους (ὁ) –Ἀλεξανδρεύς φι-
λόσοφος –Χρησµολόγος ἐξ Ὡρεῶν –Ὁ 
γραµµατικός, σύγχρονος Ἰουστινιανοῦ 
συγγραφέας –Μάντις –Ἱστορικός –Θη-
βαίος ἄρχων –Ρήτωρ –Στωϊκός φιλόσο-
φος –Δύο ἱστορικοί –Κτηνίατρος –Ἰφι-
στιάδης –Ἐκ Κήδων –Κυδαθηναιεύς 
–Φλυεύς –Ἐρχιεύς –Πατήρ Δρακοντοµέ-
νους Νεµεονίκη, Η-7-658Δ, 672Δ, Η-9-
554Δ, 826Α, Η-11-280Α, 783Δ, Η-14-379Α
Ἱεροκρίτη –ης (ἡ)
Ἱερόκριτος –ου (ὁ)
Ἱεροµβρότη –ης (ἡ)
Ἱερόµβροτος –ου (ὁ) 
Ἱεροµένη –ης (ἡ)
Ἱεροµένης –ους (ὁ) 
Ἱεροµίαξ –κος (ὁ) –Ποταµός (Varmak), 
εἰς ὅν οἱ ἄραβες ἔτρεψαν εἰς φυγήν στρα-
τόν Ἡρακλείου τό 636 µ.Χ.
Ἱεροµνάµουν –νειος (ὁ) 
Ἱεροµνάµουσα –σης (ἡ)
Ἱεροµνάµων –νος (ὁ)
Ἱεροµνάστα –ης (ἡ)
Ἱερόµναστος –ου (ὁ)
Ἱεροµνήµη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Σιµόε-
ντος, σύζυγος Ἀσσαράκου, µέ ὅν γεννᾶ 
Κάπυν, Η-10-273Δ
Ἱεροµνήµη καί Ἱερωµένη –ης (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Σιµόεντος
Ἱεροµνήµουσα –σης (ἡ)
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Ἱεροµνήµων –νος (ὁ) –Ἄρχων Ἀθηνῶν 
Η-15-544Α
Ἱερονίκη –ης (ἡ) –Πιθανή µήτηρ Ἴυγγος 
Ἱερόνικος –ου (ὁ) 
Ἱερονόµη –ης (ἡ) 
Ἱερόνοµος –ου (ὁ) 
Ἱερονύµα –ης (ἡ)
Ἱερόνυµος –ου (ὁ)
Ἱεροξένη –ης (ἡ)
Ἱερόξενος –ου (ὁ) 
Ἱεροποιός –οῦ (ὁ) 
Ἱεροπόλεια –ης (ἡ)
Ἱερόπολις –ιδος (ὁ) 
Ἱερόπτης –ου (ὁ)
Ἵερος –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνοµα 
Ἱερός –οῦ (ὁ) –Δηλίων τις
Ἱεροσθένη –ης (ἡ) 
Ἱεροσθένης –ους (ὁ)
Ἱεροσκόπος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Θέµιδος 
Ἱεροσόλυµα –ων (τά) –Πόλις ὅπου ἱερόν 
Σολύµου, Μειλιχίου Διός
Ἱεροστράτη –ης (ἡ) 
Ἱερόστρατος –ου (ὁ) –Ὁ πυρπολήσας να-
όν Ἐφεσίας Ἀρτέµιδος, Η-7-826Α, 833Δ
Ἱεροσῶν –ντος (ὁ) 
Ἱεροσῶσσα –σσης (ἡ)
Ἱερότατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
Ἱεροτέλεια –ης (ἡ) 
Ἱεροτέλης –ους (ὁ) 
Ἱεροτίµα –ης (ἡ) 
Ἱερότιµος –ου (ὁ)
Ἱερούδης –η (ὁ)
Ἱέρουν –νειος (ὁ)
Ἱέρουσα –σης (ἡ)
Ἱερουσαλήµ (ἡ) –Ἁγία µέ τέκνα Σέκεν-
δο, Σεκένδικο, Κήγορο
Ἱεροφάνη –ης (ἡ)
Ἱεροφάνης –ους (ὁ)
Ἱεροφάντα –ης (ἡ) 

Ἱεροφάντης –ου (ὁ) –(ὁ διδάσκων τάξιν 
ἱερῶν θυσιῶν καί λατρείας)
Ἱεροφαντίδα –ης (ἡ)
Ἱεροφαντίδας –αο (ὁ)
Ἱεροφαντίδη –ης (ἡ) 
Ἱεροφαντίδης –ου (ὁ) 
Ἱεροφίλη καί Δηµώ καί Δηµοφίλη –ης 
(ἡ) –Κυµαία Σιβύλλη –Θυγάτηρ Λαµίας, 
θυγατρός Ποσειδῶνος ἤ Διός 
Ἱερόφιλος –ου (ὁ)
Ἱεροφοντίς –ίδος (ἡ) 
Ἱεροφῶν –ντος (ὁ) –Ναύαρχος Ἀθηναί-
ων, Η-9-836Α 
Ἱεροφωντίς –ιδος (ὁ & ἡ)
Ἱεροφῶσσα –σσης (ἡ)
Ἵερυς –υος (ὁ) 
Ἱερώ –οῦς (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν
Ἱερωµένη καί Ἱεροµνήµη –ης (ἡ) –Θυ-
γάτηρ ποταµοῦ Σιµόεντος
Ἱέρων –ωνος (ὁ) –Υἱός Δεινοµένους, ἀ-
δελφός Γέλωνος, τύραννος Συρακουσῶν 
–Ὁ Β’, υἱός Ἱεροκλέους, ἡγεµών Συρα-
κουσῶν –Εἰς τῶν τυράννων Ἀθηνῶν –
Κήρυξ Ἀθηνῶν –Τύραννος Σικελίας, υἱ-
ός ποιητοῦ Ξενοφάνους, ψέγοντος τόν 
Ὅµηρον – Υἱός Ἱερωνύµου, Ἀχαρνεύς 
–Λαµπτρεύς
Ἱέρων –νος (ὁ) –(ἱερός) –Βασιλεύς Συρα-
κουσῶν ἤ Τύραννος –Ὀλυµπιονίκης εἰς 
κέλητα ἤ εἰς τέθριππον –Ὁ Ἀθηναῖος 
ἧτο ὁ 1ος Πυθιονίκης –Ζωγράφος –Δύο 
βασιλεῖς –Ἀγγειοπλάστης –Ἀγγειογρά-
φος –Πατήρ Ἱερωνύµου Ἀχαρνέως –Υἱός 
Ἱερωνύµου, Λαµπτρεύς –Υἱός Χαρίου, 
Παλληνεύς –Υἱός Ἱέρωνος Παλληνεύς –
Σφήττιος –Διάσηµος ἡγέτης Μεγ. Ἑλλά-
δος Η-7-248Α,1044Α, Η-8-785Α, Η-9-548Α, 
549Δ, 837Α, 838Α, Η-15-543Δ, 545Α, 903Δ 
Ἱερωνᾶς –ᾶ (ὁ)
Ἱερώνασσα –σσης (ἡ)
Ἱερώνδα –ης (ἡ)
Ἱερώνδας –αο (ὁ) 
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Ἱερωνίδα –ης (ἡ)
Ἱερωνίδας –αο (ὁ) 
Ἱερωνίδη –ης (ἡ)
Ἱερωνίδης –ου (ὁ) 
Ἱερωνίς –ιδος (ἡ)
Ἱερωνύµα –ης (ἡ)
Ἱερώνυµος καί Εἱερώνυµος –ου (ὁ) 
–(ὁ ἔχων ἱερόν ὄνοµα) –Ὁ ἀπό Ἄνδρον 
Ὀλυµπιονίκης, νικητής ἀκοντίου, δί-
σκου καί πάλης (πεντάθλου) –Υἱός Ξε-
νοφάντους, κωµωδούµενος ὑπό Ἀριστο-
φάνους, λυρικός ποιητής, δασύτριχος 
–Κατασκευαστής σκούφων ἐκ δέρµατος 
ζώων (Ἀχαρνῆς) –Ἀρκάς φίλος βασιλέως 
Φιλίππου –Υἱός Ἱέρωνος, Ἀχαρνεύς –Ἕ-
τερος Ἀχαρνεύς –Υἱός Λάχητος, Ἑκαλῆ-
θεν –Λαµπτρεύς –Περιπατητικός φιλό-
σοφος 
Ἱερώνυµος καί Χαριτώνυµος καί Χρι-
στώνυµος καί Ἑρµώνυµος (ὁ) –Βασι-
λεύς –Ἱστοριογράφος καί στρατηγός ἐκ 
Καρδίας Θράκης, περιπατητικός φιλό-
σοφος –Συγγραφεύς Ρόδιος –Τραγικός 
ποιητής –Χριστιανικόν –Ἅγιος –Ἱστορι-
κός Καρδιανός ἐκ τῶν διαδόχων Μεγ. 
Ἀλεξάνδρου –Υἱός Λάχητος ἐξ Ἑκαλῆ-
θεν –Σπαρτιάτης, Η-17-137Δ, Η-8-255Δ, 
Η-5-835, Η-7-1055Δ, Η-9-838Δ, 872Δ, Η-
10-623Α, Η-12-844Α
Ἱερωσύνα –ης (ἡ)
Ἱερώσυνος –ου (ὁ) 
Ἱερώτατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος µέ συνώνµον: Ἄναξ
Ἱεσωρίνα –ης (ἡ)
Ἱεσωρῖνος –ου (ὁ)
Ἵfρα –ης ἀντί Ἥρα –ης (ἡ) 
Ἰζάτης – ου (ὁ)
Ἰζέλα –ης (ἡ) –(Ἀγαθή τύχη) –Θεά ἀγα-
θοδαίµων
Ἴζελα –ης (ἡ) –Ἀγαθή Τύχη παρά Μα-
κεδόσι καί Λάκωσι
Ἴζελος –ου (ὁ) –(Θαλάττιος σκορπιός)

Ἴη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ βασιλέως Πεσσι-
νοῦντος. Αὐτοκτονήσασα (εἰς µῦθον Ἀγ-
δίστυος) καί ἐκ τοῦ αἵµατος γεννώνται 
Ἴα (βιολέτες)
Ἰήϊος καί Ἰηϊός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀ-
πόλλωνος –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ
Ἰήκλεια –ης (ἡ)
Ἰηκλῆς –έους (ὁ)
Ἰηλυσός –οῦ (ἡ) –Ἀντί Ἰαλυσός
Ἰήλυσσος –ου (ὁ) –Ὄνοµα ἀνδρός
Ἰηπαιήουσα –σης (ἡ)
Ἰηπαιήων –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος
Ἰηρίτη –ης (ἡ)
Ἰηρίτης –ου (ὁ)
Ἰησιµάχη –ης (ἡ)
Ἰησίµαχος –ου (ὁ)
Ἰησονίδη –ης (ἡ)
Ἰησονίδης –ου (ὁ) –Ο.Ι.Ψ.747
Ἰησονίδης καί Ἰασονίδης –ου (ὁ)
Ἰησονίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ἰησοῦς –οῦ (ὁ) = Χριστός µέ λεξάριθµον 
888 (ὀκτώ µονάδες, ὀκτώ δεκάδες, ὀκτώ 
ἑκατοντάδες (τέσσαρα φωνήεντα, δύο 
σύµφωνα = προφητεία Σίβυλλας) –Πραγ-
µατικόν ὄνοµα: Γιεχοσούα ἤ Τζεσουά ἤ 
κατά τήν χριστιανικήν ἐκκλησίαν: Ἐµ-
µανουήλ (µεθ΄ἡµῶν ὁ θεός)
Ἰησοῦς Ναυῆ (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἰου-
δαϊκόν –Ἰδιόκλητον
Ἰησοῦς –οῦ (ὁ) –Τοῦ Σειράχ
Ίησοῦς –οῦ (ὁ) = καί Ὁ Βαραββάς κατά 
τόν Ὠριγένην, τήν Ἁγίαν Αἰκατερίνην 
καί τόν Kodex Koridethi
Ἰήσουσα –σης (ἡ)
Ἰήσων –ονος (ὁ) –Ἀντί Ἰάσων –νος, Ο. 
Ο.Μ. 72 
Ἰήσων καί Ἰάσων –νος (ὁ)
Ἰητήρ –ηρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
–Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ
Ἰητραγόρη –ης (ἡ)
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Ἰητραγόρης –εω (ὁ) –Μιλήσιος βοηθή-
σας Ἀρισταγόραν, ὅτε ἐπανεστάτησαν 
Ἴωνες κατά Δαρείου
Ἰήτραινα –ης (ἡ)
Ἰητρογόρη –ης (ἡ)
Ἰητρογόρης –ου (ὁ)
Ἰητρός –οῦ (ὁ) 
Ἰθαγένεια –ης (ἡ) –(ἰθύω = βαίνω ἐπί εὐ-
θείας + γένος καί οὐχί Ἰθύνω = διευθύνω 
+ γένος) 
Ἰθαγαίνη –ης (ἡ)
Ἰθαγαίνης –ους (ὁ) –Υἱός Σαµίου Με-
λίσσου
Ἰθαγένεις –ιος (ὁ)
Ἰθαγένης –ου (ὁ)
Ἰθαῖα –ης (ἡ)
Ἰθαιγένεια –ης (ἡ)
Ἰθαιγένης –ους (ὁ)
Ἰθαιµένη –ης (ἡ)
Ἰθαιµένης –ους (ὁ) –Πατήρ Τρώου 
Σθενελάου –Πατήρ Ὀνησάνδρου Ἐλευ-
σινίου, Ο.Ι.Π.586 
Ἰθαῖος –ου (ὁ) 
Ἰθάκη –ης (ἡ) –Νῆσος, Β632, Γ201
Ἰθακίσια –ης (ἡ)
Ἰθακίσιος –ου (ὁ)
Ἴθακος –ου (ὁ) –Ἀρχαῖος ἥρως, ὅστις 
µετ΄ἀδελφῶν Νήριτος καί Πολύκτορος 
κατώκησαν τήν νήσον Ἰθάκην, Ο.Ο.Ρ. 
207
Ἰθαλάν –ᾶνος (ὁ); 
Ἰθαλλάµ(µ)ουσα –σης (ἡ)
Ἰθαλλάµ (µων) –νος (ὁ)
Ἰθαλλαµώνη –ης (ἡ)
Ἰθαµάρτη –ης (ἡ)
Ἰθαµάρτης –εω (ὁ) –Ἠγεµών Περσικοῦ 
στόλου, υἱός Ἀρτύντεω
Ἰθαµίτρη –ης (ἡ)
Ἰθαµίτρης –ου (ὁ) –Πέρσης ναύαρχος, 
ἀνεψιός Ἀρταῢντη ἤ πατήρ συναρχηγός 

Ἰθαννύρα –ης (ἡ)
Ἰθαννύρας –αντος (ὁ)
Ἰθιµέδουσα –σης (ἡ) –Δαναΐς µνηστή 
Εὐχήνορος, Η-5-773
Ἰθιµέδων –ντος (ὁ)
Ἰθιουδάµεια –ης (ἡ)
Ἰθιούδαµος –ου (ὁ)
Ἰθιουδίκη –ης (ἡ)
Ἰθιούδικος –ου (ὁ)
Ἰθιππίνα –ης (ἡ) 
Ἰθµονίκα –ης (ἡ) 
Ἰθµονίκη –ης (ἡ) –Μακεδόνισσα
Ἰθµόνικος –ου (ὁ) 
Ἰθµονικώ –οῦς (ἡ) 
Ἰθουδάµεια –ης (ἡ) 
Ἰθούδαµος –ου (ὁ) 
Ἰθουλάα –ας (ἡ)
Ἰθούλαος –ου (ὁ) 
Ἴθουσα –σης (ἡ)
Ἰθυγειτονίδη –ης (ἡ)
Ἰθυγειτονίδης –ου (ὁ)
Ἰθυδάµεια –ης (ἡ) 
Ἰθύδαµος –ου (ὁ) 
Ἰθυδίκα –ης (ἡ) 
Ἰθυδίκη –ης (ἡ) 
Ἰθυδίκης –ου (ὁ)
Ἰθύδικος –ου (ὁ) –(ὁ δικαίως κρίνων) 
–Ἐπίθετον Διός 
Ἰθύκλεια –ης (ἡ) 
Ἰθυκλεῖς –ειος (ὁ) 
Ἰθυκλῆς –έους (ὁ) –Ἄρχων ἐν Ἀθήναις 
Ἰθυκράτεις –ειος (ὁ) 
Ἰθυκράτη –ης (ἡ) 
Ἰθυκράτης –ου (ὁ) 
Ἴθυλλα –ης (ἡ)
Ἰθυλλία –ης (ἡ)
Ἰθυλλίας –ίου (ὁ) 
Ἰθυλλιάς –αδος (ἡ) 
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Ἰθύλλιχα –ης (ἡ)
Ἰθύλλιχος –ου (ὁ) 
Ἴθυλλος –ου (ὁ)
Ἰθυµάχη –ης (ἡ)
Ἰθύµαχος –ου (ὁ) 
Ἰθυνόη –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν
Ἰθύνοος –όου (ὁ)
Ἰθύντειρα –ης (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Δίκης
Ἰθυντήρ –ῆρος (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Ἰθύντωρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἐρµοῦ
Ἰθυπόλεια –ης (ἡ)
Ἰθύπολις –ιδος (ὁ) 
Ἰθύτρειτος –ου (ὁ)
Ἰθυφαλικός Ἑρµῆς (ὁ) –Πανηγυρική τε-
λετή Καβείρων
Ἰθύφαλος καί Εἰθύφαλος καί Λορδών 
καί Κύβδαλος καί Τύχων καί Κονίσα-
λος καί Ὀρθάνης –ου (ὁ) –Θεότης ὀ-
µοία µέ Πρίαπον, Η-12-536Δ
Ἰθύφρουσα –σης (ἡ)
Ἰθύφρων –νος (ὁ) 
Ἰθυφύλα –ης (ἡ)
Ἰθύφυλος –ου (ὁ) 
Ἰθυώνη –ης (ἡ) –Βάκχη τις 
Ἰθωµάτα –ης (ἡ)
Ἰθωµάτας καί Ἰθωµήτης –ου (ὁ) –Ἐπί-
θετον Διός 
Ἰθώµη –µης (ἡ) –Τροφός Διός, Μεσσή-
νιος Νύµφη πού µέ νύµφη Νέδα ἔλουζαν 
τόν Δία µωρό στήν πηγήν Κλεψύδρας 
–Φρούριον –Πόλις, Η-7-1148Α, Ο.Β.729 
Ἰθώµης – ου (ὁ)             
Ἰθωµία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ἰθωµιάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ἴθων –νος (ὁ) 
Ἰκάδα –δης (ἡ)
Ἰκάδας –αιο (ὁ)
Ἰκαδεύς –εως (ὁ) 
Ἰκάδια –ίης (ἡ)

Ἰκάδιος –ίου (ὁ)
Ἰκαδίουσα –σης (ἡ)
Ἰκαδίων –νος (ὁ) –Υἱός Ἀναξάρχου –Ὁ 
Κρής, Ὀλυµπιονίκης εἰς στάδιον παίδων 
Ἱκάνη καί ἱκανή –ης (ἡ)
Ἱκανός –οῦ (ὁ)
Ἰκαρία –ης (ἡ) –Δῆµος Ἀττικῆς –Ἐπίθε-
τον Ἀρτέµιδος
Ἰκάριος καί Ἴκαρος καί Ἰκαρίων (ἐξ 
Ἰκαρίας) (ὁ) –Υἱός Περιήρους καί Γοργ-
φόνης, ἀδελφός Τυνδάρεω καί Ἱπποκό-
ωντος ἐκ Λακεδαίµονος. Μέ Περίβοιαν 
ὡς σύζυγον γεννᾶ: Πηνελόπην, Θόαντα, 
Δαµάσιππον, Ἀλήτην, Περίλαον. Διωχ-
θείς ὑπό Ἱπποκόωντος, ἦλθε εἰς Ἀκαρ-
νανίαν δοῦς εἰς Ὀδυσσέαν σύζυγον τήν 
Πηνελόπην –Πατήρ Ἠριγόνης, ὁ ἀρχαῖ-
ος ἥρως Ἀττικῆς –Πατήρ Ἀλίζου –Ὑπε-
ρησιεύς Ὀλυµπιονίκης εἰς στάδιον –Πρῶ-
τος ἀµπελουργός καί οἰνοποιός διδαχθείς  
ἀπό Διόνυσον –Υἱός Διός µεταµορφωθείς 
εἰς ἀστέρα Βοώτην ἤ Ἀρκτοῦρον, Ο.Ι.Α. 
329, Λ445, π435, Τα546, Ο.Ο.Δ.797, Ρ562, Η 
-7-1154Δ, Η-9-341Α, Η-12-264Α, Η-14-763Α 
Ἰκάριος καί Ἀρκτοῦρος καί Βοώτα –
ου (ὁ) –Ἀστήρ µεταµορφωθείς ὑπό Διός
Ἰκαρίουσα –σης (ἡ)
Ἰκαρίων –νος (ὁ) –Ὁ Ἰκάριος, Η-9-850Δ
Ἰκαριώνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἰκαρίου, 
Πηνελόπης ἐπίθετον
Ἰκαροµένιππος –ου (ὁ) –Ἐπιγραφή συγ-
γραφῆς Λουκιανοῦ, Η-12-572Δ
Ἴκαρος ἤ Εἴκαρος (ὁ) –(ὁ πετῶν) –Υἱός 
Δαιδάλου καί τῆς Δούλης Μίνωος Ναυ-
κράτης, ἀδελφός Ἰάπυγος –Βασιλεύς Κα_ 
ρίας, Η-9-850Δ, Η-12-268Δ 
Ἰκασίνα –ης (ἡ)
Ἰκασῖνος –ου (ὁ) –Ἀρχιτέκτων ἰσάξιος 
Μνησικλέους, ἀρχιτέκτονος Ἐρεχθείου 
(Δαῖρπφελδ) 
Ἱκατέουσα –σης (ἡ)
Ἰκατέων –νος (ὁ)
Ἱκατίδα –δης (ἡ)
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Ἱκατίδας –αο (ὁ) 
Ἱκατίδη –ης (ἡ)
Ἱκατίδης –ου (ὁ)
Ἰκεῖα –ης (ἡ)
Ἰκείας –ου (ὁ)
Ἰκείτη –ης (ἡ)
Ἰκείτης –ητος (ὁ)
Ἰκελίδα –ης (ἡ)
Ἰκελίδας –αο (ὁ)
Ἴκελος καί Φοβήτωρ καί Εἴκελος –ου 
(ὁ) –(ὁµοιάζων) –Τέκνον Ὕπνου, θεότης 
προφητικῶν ὀνείρων
Ἱκεσία –ης (ἠ) –Ἐπίθετον Θέµιδος
Ἱκεσίας –ίου (ὁ) –(δεόµενος) –Πατήρ Διο-
γένους Κυνικοῦ ἐκ Πόντου, Η-13-499Α
Ἱκεσίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ερινύος 
Ἰκέσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός  –Πατήρ 
Ἀσκληπιάδου –Ἰατρός ὁ υἱός Ἐρασιο-
στράτειος, Η-9-851Α
Ἱκεστίδη –ης (ἡ)
Ἱκεστίδης –ου (ὁ) 
Ἱκέστος –ου (ὁ)  –Προσωνύµιον Διός
Ἱκέτᾶ –ης (ἡ)
Ἱκεταῒδα –ης (ἡ)
Ἱκεταΐδας –αο (ὁ)
Ικεταονίδη –ης (ἡ)
Ἱκεταονίδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἱκετάονος, ὁ 
Μελάνιππος, Ο.Ι.Ο.546
Ἱκετᾶς –ᾶδος (ὁ)
Ἰκέτας καί Νικήτας –α (ὁ) –Συρακόσιος 
Πυθαγόρειος, Η-7-566Δ, Η-9-851Α, Η-17-
705Δ
Ἱκετάουσα –σης (ἡ)
Ἱκετάων –νος (ὁ) –Ἀδελφός Πριάµου 
–Πατήρ Κριτολάου
Ἱκέτη –ης (ἡ)
Ἱκέτης –ου (ὁ) –(ὁ ἐρχόµενος καί ζητῶν 
βοήθειαν) –Πυθαγόρειος φιλόσοφος –Ἠ-
γεµών Συρακουσῶν συµπολεµήσας µέ 
Πύρρον Ρωµαίους 

Ἱκετήσιος –ου (ὁ) – Ἐπίθετον Διός 
Ἱκετίνα –ης (ἡ)
Ἱκετῖνος –ου (ὁ) 
Ἰκέτις–ι (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης 
Ἱκησία –ίης (ἡ)
Ἱκησίας –ίου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Ἵκηστα –ης (ἡ)
Ἵκηστας –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος 
Ἱκήτα –ης (ἡ)
Ἱκήτας –ου (ὁ)
Ἰκίδµα –ης (ἡ) 
Ἰκίδµας –ου (ὁ)
Ἴκιος –ου (ὁ) –Ὁ Κόλλων
Ἵκκος –ου (ὁ) –(ἵππος) –Ἀθλητής –Ὀ-
λυµπιονίκης πεντάθλου, δάσκαλος πά-
λης καί Γυµναστικῆς, Ταραντῖνος Πυ-
θαγορικός ἀθλητής καί σοφιστής –Ὁ   
Ἐπιδαύριος πυκτεύων ἐφονεύθη ὑπό 
Κλεοµήδου, σύγχρονος Θεµιστοκλέους 
–Σοφιστής, Η-9-853Α, Η-16-499Α
Ἰκµαῖα –ης (ἡ)
Ἰκµαῖος –αίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός, ὑπό 
ὅν, Ἀρισταῖος ἤγειρε ναόν εἰς Κέαν
Ἰκµαλία –ης (ἡ)
Ἰκµάλιος –ου (ὁ) –Ξυλουργός ἀνακλίν-
τρου Πηνελόπης, Ο.Ο.Τ.57
Ἰκµάς –άδος – (ὁ)
Ἴκµιος –ίου (ἡ) –(ὑγρός) –Ἐπίθετον Ὥ-
ρης –Ἐπίθετον Διός
Ἵκουσα –σης (ἡ)
Ἱκταῖα –ης (ἡ)
Ἱκταῖος –ου (ὁ) (=Ἱκέσιος) –Ἐπίθ. Διός
Ἱκτήρ –ῆρος (ὁ) –(ἱκέτης) –Ἐπίθετον 
Διός
Ἰκτῖνος –ου (ὁ) –(ἁρπακτικός ἤ φωτει-
νός νοῦς) –Εἶδος κόρακος –Εἶδος λύκου 
–Διάσηµος ἀρχιτέκτων ἐπί Περικλέους, 
κατασκευάσας Παρθενώνα, ναόν Ἀπόλ-
λωνος εἰς Φιγάλειαν καί τελεστήριον 
Ἐλευσῖνος, Η-7-1004Δ, Η-9-856Δ, Η-10-
583Α
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Ἵκτιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός µε συνώ-
νυµον: Ἱκταῖος
Ἰκτύρνη –ης (ἡ)
Ἴκτωρ –ρος (ὁ)
Ἴκων –νος (ὁ) 
Ἱλάειρα καί Σελήνη καί Ἱλέαιρα (ἡ)  
–(γλυκοφέγγη) –Ἀδελφή Φοίβης καί Ἀ-
φαρέως, θυγάτηρ Λευκίππου καί Φιλο-
δίκης, σύζυγος Κάστορος (ἐνῶ τήν ἑτε-
ραν ἁρπαγεῖσαν Φοίβην συνεζεύχθη ὁ 
Πολυδεύκης) θυγάτηρ Ἰνάχου, γεννήσα-
σα τήν Ἀνάξιδα, ἤ Ἀναξία ἤ Ἄναξιν, τόν 
Ἀνώγωνα, Η-15-721Α
Ἰλαΐς –ίδος (ἡ)
Ἵλαος –ου (ὁ & ἡ) –(Ἤπιος) –Ἐπίθετον 
Ὑµεναίου
Ἰλάουσα –σης (ἡ)
Ἱλάρά –ᾶς (ἡ)
Ἱλαραί –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων
Ἱλάργη –ης (ἡ) 
Ἵλαργος –ου (ὁ) –Ποταµός Ῥαιτίας, τα-
νῦν Ἴλερ 
Ἱλαρή –ῆς καί Ἱλάειρα –ης (ἡ) –(εὔ-
θυµη) –Ἐπίθετον Σελήνης µέ συνώνυ-
µον: Τερπνή
Ἱλαρία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν    
Ἱλαριανή –ῆς (ἡ) 
Ἱλαριανός –οῦ (ὁ) –Ἄρχων Βιθυνίας 
Ἱλαρῖνος –ου (ὁ)
Ἱλάριος –ίου (ὁ) –(φαιδρός, εὔθυµος) 
–Καί χριστιανικόν –Φιλόσοφος –4 ἅγιοι 
–Ἱεροφάντης Ἑλευσῖνος, Η-9-859Δ 
Ἱλάριος καί Ἱλαρίων –νος (ὁ) –(φαιδρός, 
εὔθυµος, αἰσιόδοξος) –Χριστιανικόν ἁγί-
ου –Ἱεροµονάχου –Φιλόσοφος –Τελευ-
ταῖος ἱεροφάντης Ἐλευσῖνος –Πατήρ 
Ζωσίµου –Πατήρ Νικίππου, Η-9-859Δ
Ἱλαρίουσα –σης (ἡ)
Ἱλαρίων –νος (ὁ)
Ἱλαρόκλεια –ης (ἡ)
Ἱλαροκλῆς –εους (ὁ) 
Ἵλαρον –ου (ἡ) 

Ἵλαρος –ου (ὁ) –Ἴλαρχος –Σπαρτιάτης 
ἔφορος –Σύζυγος Φίλας
Ἰλάρουσα –σης (ἡ)
Ἰλάρχη –ης (ἡ)
Ἴλαρχος –ου (ὁ) –Ἔφορος Σπάρτης 
Ἰλαρώ –οῦς (ἡ) 
Ἱλάρων –νος (ὁ)
Ἴλας –α (ὁ) –Ἀντί Ἰόλας 
Ἰλάσαρος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ἀραβίας 
Ιλασία – ης (ἡ)
Ἰλάσιος –ου (ὁ) 
Ἱλάτιρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Λευκίππου, 
πού µέ ἀδελφήν Φοίβην ἐµνηστεύθη-
σαν ἐξαδέλφους Ἴδαν καί Λυγκέαν, Η-
12-276Α 
Ἰλάτιρος –ου (ὁ)
Ἰλάων –νος (ὁ) –Υἱός Ποσειδῶνος
Ἰλδερίχη –ης (ἡ)
Ἰλδέριχος –ου (ὁ) –Συγγενῆς Ὀάµερος 
(Βόρειος) Ἴλε = Ὕλας εἰς Ἀραουκανικήν
Ἰλέα –ης (ἡ)
Ἰλέαιρα –ης (ἡ) –Ἐπί ἀγγείου
Ἱλεάραια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Λευκίππου 
(Χ.Λάζου, 461, παίζουσα κότσια µέ µία 
τῶν Χαρίτων, τήν Ἀγλαΐα)
Ιλεάραιος –ου (ὁ)
Ἱλερίουσα –σης (ἡ)
Ἱλερίων –νος (ὁ)
Ἰλεύς –έως (ὁ) –Ἀντί Ὀϊλεύς            
Ἰλεύς καί Οϊλεύς –έως (ὁ) –Πατήρ Αἴ-
αντος
Ἰλία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνας –Θυγά-
τηρ Αἰνείου καί Λαβινίας, µήτηρ Ρώµου 
καί Ρωµύλου, υἱῶν Ἄρεως –Θυγάτηρ Μί- 
νωος, σύζυγος Θησέως Φαίδρα, Η-9-861Α
Ἰλιάδα –ης (ἡ)
Ἰλιάδας –α (ὁ) –Ἀντί Ὀϊλιάδης, υἱός Ὀϊ-
λέως 
Ἰλιάδη –ης (ἡ) 
Ἰλιάδης καί Οϊλιάδης –ου (ὁ) –Ἀπόγο-
νος Τρωός Ἴλου
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Ἰλιαία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς ἐν 
Τροία
Ἰλιακή –ῆς (ἡ) 
Ἰλιακός –οῦ (ὁ) –Ὁ τῆς Τροίας –Ὁ  πό-
λεµος Τρωάδος 
Ἰλιανή –ῆς (ἡ) 
Ἰλιανός –οῦ (ὁ)
Ἰλιάς –άδος (ἡ) –Πόλις –Γυνή –Ἑπικόν 
ποίηµα Ὁµήρου –Ἑτέρα Ἰλιάς, Αἰγυπτι-
ακή µέ συγγραφέαν Ἵππαρχον –Ἐπίσης 
µικρά Ἰλιάδα ἔγραψεν Λέσχης, ἄνω τῶν 
6 βιβλίων –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς, Η-9-861Α 
Ἰλιεία –ης καί Ἰλιάς καί Ἰλιαία (ἡ) –Ἐ-
πίθετον Ἀθηνᾶς ἐν Τροία
Ἰλίνα –ης (ἡ)
Ἰλῖνος –ου (ὁ) –Ἀγγειοπλάστης, Η-9-861Δ
Ἰλιονεύς –έως (ὁ) –Τρώς, υἱός Φόρβαντος 
φονευθείς ὑπό Πηνέλεω –Υἱός Ἀµφίονος 
καί Νιόβης µετ΄ἀδελφῶν φονευθείς ὑπό 
Ἀπόλλωνος, Ο.Ι.Ξ.489
Ἰλιόνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πριάµου καί 
Ἑκάβης, σύζυγος Πολυµνήστορος, βασι-
λέως Θράκης ἥτις, µετά ἄλωσιν Τροίας 
αὐτοκτόνησεν, Η-16-244Α 
Ἴλιος καί Εἴλειος –ου (ὁ) –Ἀντί Ἴλιον 
Ἰλίουσα –σης (ἡ)
Ἶλις –ιδος; (ἡ) 
Ἰλισός καί Ἰλισσός καί Εἰλισσός (ὁ) 
–Ποταµός 
Ἰλισσιάς –άδος καί Ἰλισσίς –ίδος (ἡ)
Ἰλισσιάδες καί Ἰλισσάδες καί Εἰλησ-
σάδες (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν ἐκ ναοῦ, 
ἐπί ποταµοῦ Ἰλισσοῦ
Ἰλισσίς –ιδος (ἡ) 
Ἰλισσός καί Εἰλισσός (ὁ) –Ποταµός 
Ἰλίων –νος; (ὁ)
Ἰλιωνεύς –έως (ὁ) –Υἱός Φόρβαντος
Ἴλλος –ου (ὁ) –Καί Βυζαντινός στρατη-
γός, ἀρχηγός στρατοῦ, Η-8-731Α, Η-9-
865Δ, Η-12-220Δ, 276Α 
Ἰλλυρία –ης (ἡ) –Ἐκ τοῦ Ἰλλύριου, υἱοῦ 
Κάδµου καί Ἁρµονίας

Ἰλλυρική – ης (ἡ)
Ἰλλυρικός καί Δρύλων – νος (ὁ) –Ποτα-
µός τανῦν Δρῖνος
Ἰλλυριοί ἤ Ἄβαντες ἤ Ἐγχέλεις (οἱ) = 
Σκηπητάρ ἤ Ἀλβανοί, κατοικούντες πε-
ρί ἐκβολάς Κύρου ἤ Λύκου ποταµοῦ
Ἰλλύριος καί Ἰλλυριός –οῦ (ὁ) –Υἱός 
Κάδµου καί Ἁρµονίας, ἐξ οὗ Ἰλλυρία, Η-
9-867Α, Η-10-22Α
Ἶλος –ου (ὁ) –Υἱός Δαρδάνου καί Βατείας 
βασιλεύς Δαρδανίας ὅν διεδέχθη ἀδελ-
φός Ἐριχθόνιος –Υἱός Δηϊανείρας καί 
Ἡρακλέους –Υἱός Οὐρανοῦ καί Γῆς –Υἱ-
ός Τρωός καί Καλιῥῥόης, πατήρ Λαοµέ-
δοντος, ἀδελφός Γανυµήδους κτίσας 
πόλιν Ἶλον, ἰδρυτής Τροίας. Πολέµησε 
Τάνταλον καί ἐξεδίωξε Πέλοπα, πατήρ 
Λαοµέδοντος –Υἱός Μερµέρου εἰς τήν 
χώραν οὕ, ἀνεζήτησεν φάρµακον διά 
βέλη ὁ Ὀδυσσεύς –Ὁ καί Κρόνος, Ο.Ο.Α. 
259, Ο.Ι.Υ.236, Η-4-920Α, Η-9-867Δ, Η-12-
93Α, Η-15-371Α, Η-17-881Α, 885Α, Η-18-
983Δ 
Ἴλουσα –σης (ἡ)
Ἴλων –νος (ὁ)
Ἰµά –ῆς (ἡ)
Ἰµαῖα –ης (ἡ) 
Ἰµαῖος –ου (ὁ) –Πέρσης στρατηγός 
Ἰµαλέαινα –ης (ἡ)
Ἰµαλέουσα –σης (ἡ)
Ἰµαλέων –νος ἤ –ντος (ὁ) –Ἕλλην τις
Ἰµαλία –ης (ἡ) –(µυλωνοῦ) –Νύµφη Ρό-
δου πού µέ Δία (ὑπό µορφήν γονιµοποι-
οῦ βροχῆς, µετά τήν νίκην ἐναντίον τῶν 
Γιγάντων) γεννᾶ τρείς υἱούς (στάδια ζω-
ῆς σίτου), τόν Σπαρταῖον (σπορέα), τόν 
Κρόνιον (τόν ὡριµάζοντα) καί Κύτον 
ἤ Κύτιον (ἀρτοποιόν), ἤ ”κοῖλον” (πού 
κλείνει τόν σπόρον στόν σιτοβολώνα). 
Ὄταν τήν νῆσον Ρόδον σκέπασεν ὁ κα-
τακλυσµός, τά τέκνα Ἰµαλίας σώθηκαν 
καταφυγώντα εἰς τά ὀρεινά, Η-8-713Δ, 
Η-9-869Α 
Ἱµάλιος –ίου (ὁ)
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Ἱµαλίς –ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµητρος
Ἰµαός –ου (ὁ) –Ποταµός συµβάλων µέ 
Παραπάµισον
Ἰµᾶς –ᾶ ἤ –ντος; (ὁ)
Ἰµασαώλα –ου (ὁ)
Ἰµασαὠλας –αντος (ὁ)
Ἴµβραµος καί Ἴµβρος –ου (ὁ) –Ἐπίθε-
τον Ἑρµοῦ, Η-9-871Α
Ἰµβρασία –ης καί Ιµβρασίη καί Ἥρα 
–ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας ἀπό ποταµόν 
Ἴµβρασον –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος, Η-7-
1147Δ, 1149Α, Η-9-299Δ
Ἰµβρασίδη –ης (ἡ)
Ἰµβρασίδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἰµβράσου, Ο. 
Δ.520
Ἴµβρασος καί Παρθένιος –ου (ὁ) –Πο-
ταµός –Ἀνδρικόν ὄνοµα, Η-9-870Δ, Η-
15-682Δ, Η-18-881Α
Ἴµβριος –ίου (ὁ) –Υἱός Μέντορος ἐκ Πη-
δάσου Καρίας, σύζυγος Μεδησικάστης, 
θυγατρός Πριάµου, φονευθείς ὑπό Τεύ-
κρου υἱοῦ Τελαµῶνος
Ἴµβρος –ου (ὁ) –Υἱός Αἰγύπτου καί Νύµ-
φης Καλιάδνης, Η-5-773Α 
Ἱµείρουσα –σης (αίµατος) (ἡ) –Ἐπίθε-
τον Ἑκάτης
Ἱµείρων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ἱµέρα –ης (ἡ) –Η-12-624Α, Η-13-240Δ
Ἱµεραῖα –ης (ἡ) –Γραῖα ἱέρεια γνωστή 
ἀπό τό “ἱερείας Ἐνύπνιον”. Τοῦτο ὑπε-
νόει τύραννον Διονύσιον, ὅστις ἔδωκεν 
ἐντολήν νά θανατώσουν
Ἱµέραιος –ου (ὁ)
Ἱµεραῖος καί Στησίχορος –ου (ὁ) –Ἀδελ-
φός Φαληρέως –Δηµαγωγός Ἀθηνών, 
ἀνάξιος –Υἱός Φαληρέως –Υἱός Φανο-
στράτου, Φαληρεύς, Η-7-230Δ, 1044Δ, Η-
9-871Δ, Η-17-281Δ
Ἱµέρας –ου (ὁ) –Ποταµός
Ἱµερία –ης (ἡ)
Ἱµέριος καί Ἡµέριος –ίου (ὁ) –(ποθητό-
τατος) –Σοφιστής –Ρήτωρ –Ἔπαρχος Αἰ-

γύπτου –Υἱός Ἀµεινίου, Προυσιεύς σο-
φιστής, Η-8-100Δ, Η-9-45Δ, 872Α, Η-15 
-404Α 
Ἱµερίουσα –σης (ἡ)
Ἱµερίων –νος (ὁ)
Ἱµερόεις –εντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
µέ συνώνυµον Λάτρις –Ἐπίθετον Ἔρω-
τος –Ἐπίθετον Πόθου
Ἱµερόεντες –ων (ὁ) –Ἐπίθετον Ἐρώτων
Ἱµερόεσσα –σσης (ἡ) –(ἥµερος πόθος) 
Ἐπίθετον Δήµητρος – Ἐπίθετον Ἐνυοῦς 
–Ἐπίθετον Καλυψοῦς –Ἐπίθετον Κορω-
νίδος µέ συνώνυµον: Φλεγυηίς –Ἐπίθε-
τον Ὑγιείας
Ἱµερόεσσαι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρί-
των µέ συνώνυµον: Εὐκταίαι
Ἱµεροέστατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πλού-
του µέ συνώνυµον: Κάλλιστος
Ἵµεροι –ων (οἱ) –Θεότηται; µέ συνώνυ-
µον: Μελιχροί
Ἱµερόκλεια –ης (ἡ) 
Ἱµεροκλεῖς –εῖος (ὁ)
Ἱµεροκλῆς –έους (ὁ) 
Ἱµερόλα –ης (ἡ) 
Ἱµερόλας –αντος (ὁ) 
Ἱµερόπη –ης (ἡ) –Σειρήν –Φτερωτή παρ-
θένος –Καλλίφωνη
Ἵµερος –ου (ὁ) –Θεότης ἐκ τοῦ κύκλου 
τῆς Ἀφροδίτης, προσωποποίησις ἐρωτι-
κῆς ἐπιθυµίας µέ ἐπίθετα: Γλυκύς, Θρα-
σύς, Καλός, Πανδαµάτωρ.
Ἵµερος καί Γαλαῖσος –ου (ὁ) –Ποτα-
µός
Ἵµερος καί Ἶρις καί Εὐρώτας καί Βῶ-
µις καί Μεσσήνιος καί Γαλαῖσος (ὁ)  
–Ποταµός, Η-7-1151Α, Η-9-872Α, Η-12-
45Α, Η-17-596Α 
Ἰµερόφονος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος
Ἱµεροφῶν –ντος (ὁ)
Ἰµερόφωνοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρί-
των
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Ἱµεροφῶσσα –σσης (ἡ)
Ἱµέρτας –ου (ὁ)
Ἱµερτή –ης (δασεία) (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀ-
φροδίτης
Ἵµερτος –ου (ὁ) –(ἀγαπητός) –Ἐπίθετον 
ποταµοῦ
Ἱµερτός –ου (ὁ) –Συνώνυµον: Ἰαφέτης –
Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Διονύ-
σου µέ συνώνυµον: Ἰνδολέτης
Ἱµερώι (ἡ)
Ἰµεύσιµος –ου (ὁ) –Υἱός Ἰκαρίου καί Πε-
ριβοίας, Η-15-746Δ –Μεσίτρια τῶν Χρι-
στιανῶν –Ἀχειροποίητος –Θεία Ἁλουρ-
γίς  
Ἰµίλκουσα –σης (ἡ)
Ἰµίλκων –νος (ὁ) –Ὁ ἀρχηγός ἱππικοῦ 
Καρχηδονίων, ὁ καί Φαµέας –Στρατηγός 
–Ναύαρχος Καρχηδόνιος, Η-12-237Δ
Ἰµίλχουσα –σης (ἡ)
Ἰµίλχων –νος (ὁ) 
Ἰµίουσα –σης (ἡ)
Ἰµίων –νος (ὁ)
Ἴµµα –ης (ἡ)
Ἰµµάραδος καί Ἴσµαρος καί Ἴµµαρος 
–ου (ὁ) –Υἱός Εὐµόλπου,  Η-6-616Α, Η-9-
873Α
Ἰµούθης –η (ὁ)
Ἰµπεδέτης –ου (ὁ)
Ἴµπεδις –ιος; (ὁ)
Ἰµπεδοκρίτη –ης (ἡ)
Ἰµπεδόκριτος –ου (ὁ)
Ἰµπεδόκλεια –ης (ἡ)
Ἰµπεδοκλῆς –έους (ὁ)
Ἴµπρασος –ου (ὁ) 
Ἰµύλχ –ωνος; (ὁ)
Ἰµχοτέπ (ὁ) –Αἰγύπτιος, θεωρούµενος 
δηµιουργός λυχνιῶν ἀσβέστου φωτός 
χρησιµοποιουµένων ὑπογείως τῶν Πυ-
ραµίδων (Διαψεύδεται οὕτω ὁ Νταίνικεν 
ὅστις ἐπέµενε πώς δέν ἠδύναντο νά ζω-
γραφίζουν στά ὑπόγεια τῶν Πυραµίδων 

ἀφοῦ οἱ συνήθεις λυχνίαι ἐξαντλοῦν τό 
ὀξυγόνον. Δύνανται ἐναλλακτικά νά 
χρησιµοποιηθοῦν πυγολαµπίδες ἐντός 
ὑαλίων φιαλυδίων πού ὑπῆρξαν ἐκείνη 
τήν ἐποχή) 
Ἰµχοτέπ καί Ἰχµοτέπ (ὁ) –Βασιλικός 
ἀρχιτέκτων
Ἴµψιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος 
Ἰναµάµης –ου (ὁ) –Ποταµός
Ἰνάρης –ου (ὁ) –Υἱός Ψαµµητίχου
Ἴναρος –ου (ὁ –Πατήρ Θαννύρου, Η-7-
530Δ
Ἰνάρως –ωτος; (ὁ) –Υἱός Ψαµµητίχου, 
βασιλέως Λιβύων, φονεύσας Ἀχαιµένην 
ἀδελφόν καί τέκνον Δαρείου
Ἰναχείη –ης (ἡ) –Ἡ Ἰώ, θυγάτηρ Ἰνάχου
Ἰναχίδα –δης (ἡ)
Ἰναχίδας –αο (ὁ)
Ἰναχίδη –ης (ἡ)
Ἰναχίδης –ου (ὁ) –Ἀπόγονος Ἰνάχου, 
Η-9-881Α
Ἰναχίη –ης (ἡ) –Μυθική ποιήτρια –Ἐπί-
θετον Ἴσιδος
Ἰνάχιος –ίου (ὁ) –Ὁ Κρισπίνιος 
Ἰναχίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἰνάχου –Ἐπί-
θετον Ἥρας
Ἰναχιώνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἰνάχου
Ἴναχος –ου (ὁ) –Υἱός Αὔρας καί Διονύ-
σου –Εἷς τῶν διδύµων, οὗς στόν παραλο-
γισµόν της κατεσπάραξεν
Ἴναχος –ου (ὁ) –Ποταµός –Ποτάµιος 
θεός –Πατήρ Μυκήνης, Η-7-1148Δ, Η-
9-395Α, 881Α, 1109Δ, Η-13-209Α, Η-14-
461Α, Η-17-139Α
Ἴναχος –ου (ὁ) –Υἱός Ὠκεανοῦ καί Τη-
θύος, κτίστης Ἄργους, πατήρ Φορωνέως 
καί Ἰοῦς καί Ἰνοῦς
Ἴναχος –ου (ὁ) –Ποταµός, µυθικός βα-
σιλεύς Ἄργους, σύζυγος Ὠκεανίδος Με-
λίης ἤ Ἀργείας µέ 6 τέκνα: Φορωνέα, Αἰ-
γιάλεια, Πανόπτη, Ἄργο, Πελασγό, Ἰώ, 
ἴσως καί Μυκήνη 

ÉÍÁ×ÏÓ
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Ἰνγένη –ης (ἡ)
Ἰνγένης –ου (ὁ)
Ἰνγένος –ου (ὁ) –Ἰούλιος,  Μακεδονιάρ-
χης –Ἱεροφάντης
Ἰνδαθύρσης –ου (ὁ) –Υἱός Σαυλίου. Ἀρ-
χηγός βασιλεύς Σκυθῶν, ὅτε (Σαύλιος) 
ἐτόξευσεν σοφόν Ἀνάχαρσιν
Ἰνδαρώ –οῦς (ἡ)
Ἰνδικοπλεύστης –ου (ὁ) –Κοσµάς ταξι-
δέψας Ἀφρικήν καί Ἀσίαν, ἔγραψε χρι-
στιανική τοπογραφία Ἀφρικανικῶν καί 
Ἀσιατικῶν ζώων, Η-9-1090Α, Η-16-506Δ
Ἰνδικός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπί-
θετον Ὠκεανοῦ
Ἰνδίς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑνυοῦς µέ συ-
νώνυµον: Θυιάς
Ἰνδολέτης καί Περσολέτης –ου (ὁ) –Ἐ-
πίθετα Ἀλεξάνδρου
Ἴνδον καί Ἴδον –ου (ἡ)
Ἰνδοπάτης –ου (ὁ)
Ἰνδός –οῦ (ὁ) –Ποταµός –Πατήρ Γάγ-
γου ἐκ Καλαυρίας –Ἐπίθετον Ἄρεως 
Ἰνδοφόνος –οιο (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Ἰνδώη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης  –
Ἐπίθετον Ἐνυοῦς –Ἐπίθετον Θέτιδος
Ἰνδώος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Ἰνέραξ –ακος (ὁ)
Ἰνιάς –αδος (ἡ & ὁ) 
Ἰνίβαλος –ου (ὁ)
Ἶνις –ιος (ὁ) –(υἱός) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος
Ἴννα –ης (ἡ) –Πηγή ἐν Θράκη
Ἰννάνα –ης (ἡ) –Θεότης Σουµεριακή 
ἀντίστοιχος τῆς Ἀφροδίτης
Ἰννᾶς –ᾶ (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅγιος µάρ-
τυρας (20 Ἰανουαρίου)
Ἰννίκη –ης (ἡ)
Ἰννοκέντια –ίης (ἡ)
Ἰννοκέντιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν –Μο-
ναχός –Πάπας

Ἰνουέντη –ης (ἡ)
Ἰνουέντια –ίης (ἡ)
Ἰνουέντιος –ου (ὁ)
Ἰνούεντος –ου (ὁ)
Ἰνουσα –σης (ἡ)
Ἰνστέϊος –ου (ὁ) –Υἱός Κάστου
Ἰνταφέρνη –ης (ἡ)
Ἰνταφέρνης –ου (ὁ) –Πέρσης ἐπίσηµος, 
Σµέρδιν µάντιν φονεύσας, Η-14-105Δ
Ἴντρα –ας; (ὁ) –Δίας στήν Ἰνδία
Ἵνυκος –ου (ὁ)
Ἰνυνία –ης (ἡ) –Ἑορτή ἐν Λήµνω
Ἰνώ –οῦς (ἡ) –(θυγάτηρ, θηλυκόν τοῦ 
ἶνις  = υἱός)
Ἰνώ καί Βύνη καί Λευκοθέα –ης, Ἀγη-
νορίς (ἡ) –(νευρώδης, ρωµαλέα) –Σύ-
ζυγος Ἀθάµαντος, µέ ὅν γεννᾶ Λέαρχον 
καί Μελικέρτην, µητρυιά Φρίξου καί 
Ἕλλης (τέκνων Νεφέλης) –Θαλασσία 
θεά, τροφός Διονύσου –Θυγάτηρ Κάδµου 
καί Ἁρµονίας –Μαινάς καί ἀπόγονός της 
ἡ Κοσκώ –Δευτέρα σύζυγος Ἀθάµαντος. 
Ἐξ αἰτίας της τά τέκνα αὐτοῦ καί τῆς 
Νεφέλης (Φρῖξος καί Ἕλλη), ἵππευσαν 
πτερωτόν Κριόν. Διά τό δέρας αὐτοῦ 
ἔγινεν ἡ Ἀργοναυτική ἐκστρατεία. (Ἡ 
ὀργισθεῖσα Ἥρα ἔκαµε παράφρονα 
Ἀθάµαντα καί ἔρριψεν εἰς θάλασσαν 
Ἰνώ καί Μελικέρτην (ἀπό Μολουρίδα 
Πέτρα). Τῆ µεσολαβήσει τῆς Ἀφροδίτης 
ὁ Ποσειδῶν κατέστησεν θαλασσίους 
θεούς λατρευοµένης τῆς Ἰνοῦς ὡς Λευ-
κοθέας. Ὑπηρέτρια εἶχεν τήν Ἴυγγα 
–Μήτηρ Κροέσσης πού µέ Ποσειδῶνα 
γεννᾶ Βύζαντα, Ο.Ο.Ε.461, Η-7-1154, Η-
9-531Δ, 920Δ, Η-13-213Δ, Η-18-379Α 
Ἴνων –νος (ὁ)
Ἴνωπη καί Ἰνωπή –ῆς (ἡ)
Ἴνωπος καί Ἰνωπός –οῦ (ὁ) –Ποταµός
Ἰξευτής –οῦ (ὁ)
Ἰξιόνη –νης (ἡ)
Ἰξιονίδη – ης (ἡ)
Ἰξιονίδης –ου (ὁ) –Ἀπόγονος Ἰξίονος

ÉÍÃÅÍÇ
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Ἴξιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ἰξίουσα –σης (ἡ)
Ἰξίων –νος (ὁ) –Πατήρ Αἴτωνος –Υἱός 
Ἀντίονος καί Περιµήλης, Θεσσαλῶν βα-
σιλεύς, µέ Δίαν, θυγατέρα Δηϊονέως, 
γεννᾶ Πειρίθοον. Ἠράσθη Ἥραν καί 
ὁ Ζεύς ἐξηπάτησεν διά νεφέλης, ρίψας 
εἰς Τάρταρον καί δέσας εἰς τροχόν, µέ 
ψευδήν Ἥραν γεννᾶ Κενταύρους –Στρα-
τηγός Θεσσαλός –Γραµµατικός, Η-5-932 
Α, Η-7-1056Δ, 1060Δ, 1148Α, Η-8-714Δ, 
Η-9-300Δ, 682Α, 921Δ, Η-10-582Α, Η-14-
404Δ, Η-15-682Δ
Ἰξίων –νος (ὁ) –Μέ Νεφέλη γεννᾶ Κεν-
ταύρους –Ἤ ὁ Ζεύς µέ Δία σύζυγον Ἰξί-
ωνος γεννᾶ Κενταύρους 
Ἰξός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Ἰόβακχος –ου (ὁ) –(ὁ Βάκχος, ὅν ἐπε-
καλοῦντο διά τῆς κραυγῆς Ἰώ) –Ἐπίθε-
τον Διονύσου
Ἰοβάν; (ὁ) –Υἱός Ἰάφεθ, πατριάρχης Ἑλ-
λήνων, κατά εὐσεβήν πόθον καταγε-
γραµµένον εἰς Βῖβλον! 
Ἰόβας καί Ἰξός –οῦ (ὁ) –(κάλαµος ἐν 
Κρήτη) 
Ἰόβας καί Ἰόλας –ου (ὁ) –Βασιλεύς 
Μαυριτανίας υἱός Ἰεµψάλου, φίλος Πο-
µπηΐου, ἐχθρός Ἰουλίου Καίσαρος, φο-
νευθείς ὑπό τινός τῶν δούλων του, Η-9-
923Δ, Η-10-621Δ, 
Ἰοβάτα –ης (ἡ)
Ἰοβάτης – καί Ἀµφιάναξ –κτος (ὁ) –Βα-
σιλεύς Λυκίας, πατήρ Ἀντείας, Σθενε-
βοίας καί Φιλονόης, ἤ Φιώνης (συζύγου 
Βελλερεφόντου) –Πενθερός Προίτου, Α-
Γ-259Δ, Η-9-22Δ, Η-10-426Δ, Η-17-139Α
Ἰόβης –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους καί Κέρ-
θης (Θεσπιάδος). Εἷς τῶν 52 υἱῶν του, ἐκ 
Θεσπιάδων
Ἰοβιανή –ῆς (ἡ)
Ἰοβιανός –οῦ (ὁ) –Αὐτοκράτωρ µετά τόν 
Ἰουλιανόν –Ὕπαρχος –Παρώνοµα Διός 
Ἰόβις καί Ἴοβις –ιος; (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ἰοβλέφαρος –ου (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀφροδίτης

Ἰογένη –ης (ἡ)
Ἰογένης –ους (ὁ) 
Ἰοδάµα καί Ἰοδάµεια –ης (ἡ) –Ἱέρια 
Ἰτωνίας Ἀθηνᾶς, ἀδελφή Χρωµίης. Εἰ-
σελθοῦσα εἰς τέµενος θεᾶς καί ἰδοῦσα 
ἐπί χιτῶνος κεφαλήν Γοργόνος Μεδού-
σης, µετεµορφώθει εἰς λίθον –Θυγάτηρ 
Ἰτωνοῦ ἥρωος, ἐγγονή Ἀµφικτύονος –
Μέ Δίαν γεννᾶ Θήβην
Ἰοδάµας –ντος (ὁ)
Ἰοδάµη καί Ἰοδάµεια –ης (ἡ)
Ιόεις –εντος (ὁ)
Ἰόεσ(σ)α –ης (ἡ) –Ἑταίρα µικρά, χαρι-
τωµένη, ἐρωτευµένη µέ Λυσίαν 
Ἰοκάδη – ης (ἡ)
Ἰοκάδης –ου (ὁ)
Ἰόκαλλη –ης (ἡ)
Ἰοκαλλίς –ίδος (ἡ) –(Ὡραῖα ὡς µενεξές) 
–Γυναικός ὄνοµα, τιµηθείσα διά πρᾶξιν 
της
Ἰόκαλλος –ου (ὁ)
Ἰοκάστη καί Ἐπικάστη καί Εὐρυγάνη 
καί Εὐρυγάνεια καί Εὐρυγένεια –ης (ἡ) 
–Θυγάτηρ Μενοικέως, ἀδελφή Κρέοντος, 
σύζυγος Λαϊου, µήτηρ Ἀντιγόνης καί 
Ἰσµήνης, Ἑτεοκλέους καί Πολυνείκους 
µέ σύζυγον καί υἱόν Οἰδίποδα, ὅς ὑπέ-
στη αὐτοτύφλωσιν, Ἀνακαλύψασα τήν 
ἀπάτην αὐτοχειρίσθη, Α-Θ-263Α, Η-9-
650Δ, Η-12-42Δ, Η-14-775Α 
Ἰοκάστης – καί Ἰόκαστος –ου (ὁ) –Υἱός 
Αἰόλου, βασιλέως Λιπάρων νήσων 
Ἰόκλεια –ης (ἡ)
Ἰοκλεύς καί Ἀκταῖος –ου (ὁ) –Βασιλεύς 
Ἀττικῆς, Η-15-354Δ
Ἰοκλῆς –έους καί Οἰκλῆς (ὁ) –Υἱός 
Ἀντφάτου, πατήρ Ἀµφιάρεω, Η-17-139Δ
Ἰοκονδά –ῆς (ἡ)
Ἰοκονδᾶς –ᾶ; (ὁ) 
Ἰοκούνδα –δης (ἡ)
Ἰοκούνδας –αο (ὁ) 
Ἰοκράτη –ης (ἡ) 

ÉÏÊÑÁÔÇ
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Ἰοκράτης –ου (ὁ)
Ἰόλα –ης (ἡ)
Ἰολάνδη –ης (ἡ) –(Γιολάντα) –Εὐρωπαϊ-
κόν ὄνοµα –Αὐτοκράτειρα
Ἰόλαος –ου καί Ἰόλεως καί Ἰόλας (ὁ) –
Υἱός Διοµηδείας καί Ἰφίκλου ἤ Ἰφικλέως 
καί Αὐτοµεδούσης φίλος καί σύντροφος 
πιστός Ἡρακλέους. Ἔφερε εἰς Ἡρακλήν 
τούς πεντήκοντα υἱούς ἐκ Θεσπιάδων εἰς 
νήσον Σάρδων –Στρατηγός Μακεδόνων 
ἄρχων ἱππικοῦ 
Ἰόλαος καί Ἰόλεως –έω (ὁ) –(βέλος, δύ-
ναµις λαοῦ) –Υἱός Ἰφίκλου καί Αὐτοµε-
δούσης, πιστός σύντροφος Ἡρακλέους 
–Ὀλυµπιονίκης εἰς ἁρµατοδροµίαν –Μα-
κεδών στρατηγός –Ἄρχων ἱππικοῦ –Πα-
τήρ Λειπειφίλης –Ἥρως Βοιωτίας, Η-4-
792Δ, Η-8-335Δ, 484Δ, 910Δ, Η-9-336Α, 
343Α, 394Α, 923Δ, 1094Α, Η-11-50Α, Η-
18-391Α
Ἰόλας καί Ἰόλλας –ου (ὁ) –Υἱός Ἀντι-
πάτρου, ἀδελφός Κασσάνδρου –Ἰατρός 
–Οἰνοχόος Μ. Ἀλεξάνδρου, Η-10-427Α
Ἰόλεια –ης (ἡ) = ἀντί Ἰόλη, Η-8-485Δ
Ἰόλεια καί Ἰόλη –ης (ἡ) –(ἡ ὡραῖα) –Θυ-
γάτηρ Εὐρύτου βασιλέως Οἰχαλίας. Τήν 
πῆρε σκλάβα ὁ Ἡρακλῆς καί τήν ἠγά-
πησεν ἀφοῦ σκότωσεν Εὔρυτον. Ζηλο-
τυπήσασα ἡ Δηϊάνειρα ἐφόνευσεν ἥρωα 
καί Ἰόλην ἔλαβε σύζυγον ὁ υἱός Ὕλλος, 
Η-9-923Δ, Η-14390Δ, Η-18-38Α
Ἰόλη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐρύτου, ὑπο-
σχεθείς ὅτι θα ἔδιδε εἰς γάµον ὅποιον 
τόν ἐνίκει εἰς τόξον. Ἀρνήθηκε ὅµως τόν 
νικήσαντα Ἡρακλήν, ὅς φονεύων Εὔ-
ρυτον, αἰχµαλώτησε Ἰόλην. Ζηλοτυπή-
σασα ἡ Δηϊάνειρα, τόν δηλητηρίασεν καί 
τήν ἔλαβε σύζυγον Ὕλλος, υἱός αὐτοῦ 
Ἴολκος –ου (ὁ) –Υἱός Κενταύρου Δηµο-
λέοντος 
Ἰολλᾶς –ᾶ (ὁ) 
Ἰόλλη –ης (ἡ)
Ἰολλίδα –ης (ἡ)
Ἰολλίδας –αντος καί Ἰταῒδας (ὁ)

Ἴολλος –ου (ὁ)
Ἰόνη καί Ἠϊόνη καί Προνόη –ης (ἡ) 
–Νηρηΐς 
Ἰονίκη –ης (ἡ)
Ἰονίκης –ου (ὁ)
Ἰόνιος –ίου (ὁ) –Υἱός Δυρράχου ἤ Ἀδρία 
ἀπό Ἰλλυρία. Ἄρχων Ἰονίου Πελάγους, 
φονευθείς ἐκ λάθους ὑπό Ἡρακλέους
Ἰοξίδη –ης (ἡ)
Ἰοξίδης –ου (ὁ) –Ἀπόγονος Ἰόξου, Η-9-
680Α 
Ἴοξος –ου (ὁ) –Υἱός Μελανίππου, Η-9-
680Α 
Ἰόπη καί Ἰόππη –ης (ἡ) –Πόλις Παλαι-
στίνης –Θυγάτηρ Ἰφικλέους, σύζυγος Θη-
σέως 
Ἰόπη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Αἰόλου, σύζυγος 
Κηφέως 
Ἰοπλόκαµοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μου-
σῶν
Ἰοπλόκος καί Ἰραφιώτης –ου (ὁ) –Συ-
νώνυµον: Ἰνδολέτης –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Ἰόππη καί Ἵππη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἰφι-
κλέους, Η-9-930Δ, 950Δ, Η-13-192Δ, Η-
16-255Δ 
Ἰοππίς –ιδος (ἡ) 
Ἰόρ; (ὁ;) –Πηγή Ἰορδάνου ὡς τα ὁ Δάν 
Ἰόρας –α καί Ἰουράσιος (ὁ) 
Ἰορδάνα –ης (ἡ) –Νέον χριστιανικόν
Ἰορδάνης –ου καί Ἰορδάν (ὁ) –Ποταµός 
καί Πρεσβύτερος –Χριστιανικόν –Ἱππο-
ϊατρός –Βασιλεύς Λυδῶν –Πατήρ Ὀµφά-
λης –Η-9-931Δ 
Ἰορνάνδης –ου (ὁ) –Βιογράφος Φιλίπ-
που Β’
Ἰοστέφανοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν 
–Ἐπίθετον Χαρίτων µέ συνώνυµον: Ἰο-
στεφέες
Ἰοστέφανος –ου (ὁ & ἡ) –(φορῶν στέµ-
µα ἐξ ἴων) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθε-
τον Μούσης 

ÉÏÊÑÁÔÇÓ
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Ἰοστεφέες –έων (οἱ) –ἘπίθετονΧαρίτων
Ἰοστράτη –ης (ἡ) 
Ἰόστρατος –ου (ὁ) 
Ἰουαναρία –ης (ἡ)
Ἰουανάριος –ίου (ὁ) 
Ἰουβάλ (ὁ) –Ἀπόγονος τοῦ Κάϊν, κατα-
σκευάσας ψαλτήριον κιθάρας, Λύρας, 
αὐλόν (ἑβραϊκόν κείµενον)
Ἰούβας –α ἤ –ντος; (ὁ) 
Ἰούβελας–α (ὁ) –Μέ Ιούβελον καί Ιού-
βελουµ λέγεται πώς εδολοφόνησαν τόν 
Χειράν, κτίστην ναου Σολοµώντος
Ἰουβενάλης –η (ὁ)
Ἰουβενάλιος –ίου (ὁ) –Ὁ Δόκιµος Ἰούνι-
ος, σατυρικός ποιητής. Ρωµαϊκόν ὄνοµα. 
Ἀγνοεῖ τόν Χριστόν ὅπως καί Ἰώσηπος 
καί Φίλων, Πλούταρχος, Παυσανίας, Δί-
ων, ὁ Χρυσόστοµος, Ἰοῦστος καί Γκέλιος 
Ἰουβεντία –ης (ἡ) 
Ἰουβεντιανή –ῆς (ἡ) 
Ἰουβεντιανός –οῦ (ὁ) 
Ἰουβεντίνος –ου (ὁ) –Χριστιανός –Μάρ-
τυς (12 Ὀκτωβρίου) 
Ἰουβίνα –ης (ἡ)
Ἰουβῖνος –ου (ὁ) 
Ἰουγγῖνα –ης (ἡ) 
Ἰουγούρθας –ου (ὁ) –Βασιλεύς Νουµιδί-
ας, ἔγγονος Μασσανίσσα 
Ἰοῦδα –ης (ἡ)
Ἰουδαῖα –ης (ἡ)
Ἰουδαῖος –ου (ὁ)
Ἰούδα –δης; (ἡ)
Ἰούδας –αο (ὁ) –Ἰουδαϊκόν –Καί πατρι-
άρχης Ἰουδαίων –Πατήρ Ζαρά καί Φαρές 
–Ἀδελφός Ἰησοῦ (ἑτεροθαλής) 
Ἰουδήθ (ἡ) –Ἰουδαϊκόν ὄνοµα (ἡ ἀνελοῦ-
σα τόν Ὀλοφέρνην, ἡ φονεύσασα) –Χῆ-
ρα τοῦ Μανασσῆ
Ἰούδιον –ίου (ἡ) 
Ἰουδίουσα –σης (ἡ)
Ἰουδίων –νος (ὁ) 

Ἰουέντια –ίης (ἡ)
Ἰουέντιος –ίου (ὁ) –Ρωµαϊκόν
Ἰουκονδά –ῆς (ἡ)
Ἰουκονδᾶς –ᾶ (ὁ) 
Ἰουκονδάς –ά (ὁ)
Ἰουκόνδη –ης (ἡ)
Ἰουκόνδης –ου (ὁ)
Ἰουκοῦνδα –ης (ἡ) 
Ἰουκοῦνδος –ου (ὁ)
Ἰούκτα –ης (ἡ)
Ἰούκτας –ου; (ὁ) –Πατήρ Ὀφείρου 
Ἰούκτας –αντος ἤ –α (ὁ) 
Ἰούλα –ης (ἡ)
Ἰουλαῖος –ου (ὁ)
Ἰουλία καί Δόµνα –ης (ἡ) –Ρωµαϊκόν –
Θυγάτηρ Καίσαρος, σύζυγος Οὐϊψανίου 
Ἀγρίππα –Θυγάτηρ Ἰουλίας καί Ἀγρίπ-
πα –Ἰουλία Λιβία, θυγάτηρ Γερµανικοῦ 
καί Ἀγριππίνης, φονευθείσα ὑπό Καίσα-
ρος Κλαυδίου –Χριστιανικόν, ἁγία, Η-9-
936Α, Η-12-250Α 
Ἰουλιάδη –ης (ἡ)
Ἰουλιάδης –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνοµα 
–Λατινικόν 
Ἰουλιάνα –ης (ἡ) –Σύζυγος Ἀρεοβίνδου 
Βυζαντινοῦ στρατηλάτου
Ἰουλιανή –ῆς (ἡ) –Χριστιανικόν –Ἅγία 
(4 Μαρτίου)
Ἰουλιανός, ἤ Φλάβιος Κλαύδιος Ἰου-
λιανός, ἤ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης, ἤ 
Ἰουλιανός ὁ Ἀποστάτης, (ὁ) Ἰουλιανός 
καί Ἰειουλιανός καί (Σκωπτικόν) Ἀ-
ντιηχιτικός (Ἀντιοχικός) καί Μισοπώ-
γων καί Ἀποστάτης ἤ Παραβάτης καί 
δυσεβής καί Ἰδαλγός –οῦ (ὁ) –(ἔνδοξος 
ὡς Ἰούλιος Καῖσαρ) καί Βικτωρῖνο = Νι-
κητάκι –Ἐστεµµένος φιλόσοφος –Ὁσιο-
µάρτυς (18 Ὀκτωβρίου) –Χριστιανικόν, 
ἅγιος Μάρτυς (8 Ἰανουαρ.) Κατά Γρηγό-
ριον Θεολόγον: Ἐκεῖνος, αὐτός, δαιµονι-
σµένος, Δράκοντας, ἀχρεῖος, Πισαῖος, Ἀ_ 
δωναῖος, Εἰδωλιανός, Καυσίταυρος (λό-
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γος στηλιτευτικός. Κατά Ἐπίσκοπον Γε-
ώργιον: Ἀναγνώστης –Συγγραφεύς –Πα_ 
ραβάτης ἤ φιλόσοφος; Ὁ διατυπώσας 
τήν ἀρχήν τῆς Τρισηλίου θεότητος καί 
µετεξέλεξεν Γεωργ. Πλήθων Γεµιστός 
εἰς Ἀρχήν Ἁγίας Τριάδος –Ὁ Αἰγύπτιος, 
ἠγεµών Αἰγύπτου –Ὁ Χαλδαῖος, νεοπυ-
θαγορικός φιλόσοφος –Ρήτωρ ἐκ Και-
σαρίας Καππαδοκίας –Ὁ Ἰουλιανός 
ἦτο υἱός Βασιλίνας (δευτέρας συζύγου) 
καί Ἰουλίου (υἱοῦ Θεοδώρας καί Κων-
σταντίου Χλωροῦ –Ὁ Ζώσιµος τόν θεω-
ρεῖ: Μεγαλότατον. Διδάσκαλον εἶχεν ὁ 
Ἰουλιανός τόν Ἄλκιµον. Ἐκτός ἄλλων 
εἰς Μαρδόνιον Θράκα καί µητέραν του 
µετέδωσεν ἀγάπην διά Ὅµηρον! –Εἰδω-
λιανός κατά Γρηγόριον Θεολόγον καί 
Μεγαλότατος κατά Ζώσιµον, Η-7-1061 
Α, Η-8-127Α, Η-17-416Α  
Ἰουλιανός ὁ Θεουργός (ὁ)
Ἰουλίας –ου (ὁ) 
Ἰουλιάς –άδος (ἡ) 
Ἰουλιήτης –ου (ὁ) –Ἥ καί Κήϊος = Ὁ Ἐρα-
σίστρατος, Η-8-160Δ
Ἰούλιος –ίου (ὁ) –Υἱός Κιανοῦ στρατηγός 
–Ὁ Καίσαρ Αὐτοκράτωρ –Υἱός Θεοδώρας 
καί Κωνσταντίου Χλωροῦ
Ἰούλιος Ἀφρικανός –ου (ὁ) –Ὁ συµπλη-
ρώσας κατάλογον µέ Ὀλυµπιάδας 
Ἰούλιος –ίου (ὁ) –Συγγραφεύς –Στρατη-
γός –Καίσαρ –Ρωµαϊκόν
Ἰούλιος Βαλέριος (ὁ)
Ἰούλιος Βάσσος –ου (ὁ) –Μιλήσιος κή-
ρυκας καί τραγωδός νικητής σε ἀγώνας 
τραγωδίας εἰς Νέα Σεβαστά καί Διδύ-
µεια, σέ ἀγώνας κωµωδίας εἰς Ἀρτεµίσια 
Ἐφέσου. Πεντάκις περιοδονίκης
Ἰούλιος Παυλεῖνος (ὁ) –Εἰς ἐπιγραφήν
Ἰουλίουσα –σης (ἡ)
Ἰούλις –ιος; (ὁ)
Ἴουλις –ιδος (ὁ) 
Ἴουλις –ιος (ὁ) 
Ἰουλίς –ίδος (ἡ) –Σύζυγος Ἀλκιδάµαντος, 
γεννᾶ Κτήσυλλαν

Ἰουλίς –ίδος (ἡ) –Πρωτεύουσα Κῶ 
Ἰούλιττα καί Ἰουλίττα –ης (ἡ) –Χριστι-
ανικόν –Ἁγία 
Ἰουλίων –νος (ὁ)
Ἰούλλα –ης (ἡ) 
Ἴουλλος –ου (ὁ)
Ἴουλος –ου (ὁ) –Ὁ γράψας ὕµνους. Τό 
ὄνοµά του εὑρέθη εἰς ἐπιγραφάς Ἀσκλη-
πιείου Ἐπιδαύρου, Η-7-1054Δ 
Ἰουλώ –οῦς (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµητρος 
Ἴουν –νειος (ὁ) 
Ἰουνία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν, πρός Ρω-
µαίους ΙΣΤ΄ 
Ἰουνιανή –ῆς (ἡ) 
Ἰουνιανός –οῦ (ὁ)
Ἰουνίνα –ης (ἡ)
Ἰούνινος –ου (ὁ) –Φιλόσοφος
Ἰούνιος –ου (ὁ) –Πατήρ Τιµάδος 
Ἰούνιος Σιλανός –οῦ (ὁ) –Ἀνθύπατος
Ἰοῦνκος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς 
Ἰουουέντια –ίης (ἡ)
Ἰουουέντιος –ίου (ὁ) –Ρωµαϊκόν 
Ἰουράσια –ίης (ἡ)
Ἰουράσιος καί Ἰουρασσός καί Ἰόρας –α 
(ὁ)
Ἰοῦστα –ης (ἡ) –(δικαία) 
Ἰούστα –ης (ἡ) 
Ἰούστα καί Ἰουστ(ίν)α καί Ἰουστ(ιν)- 
ιανή (ἡ) 
Ἰούστια –ίης (ἡ)
Ἰουστίνη –ης καί Ἰουστίνα (ἡ) –(δι-
καία) –Χριστιανικόν –Ἁγία
Ἰουστινιανή –ῆς (ἡ)
Ἰουστινιανός –οῦ (ὁ) –Χριστιανικόν 
–Αὐτοκράτωρ –Ἅγιος (2 Αὐγούστου). Ὁ 
ὀνοµάσας τήν Ἑλλάδα Βυζάντιον καί 
τούς Ἕλληνας Ρωµιούς. Τό Ἑβραϊκόν του 
ὄνοµα: Γιουτπράβδας, «ὁ µηδέποτε κοι-
µώµενος αὐτοκράτωρ» –Kατά Προκόπι-
ον «...µωροκακοήθης, νεωτεροποιός ...καί 
ἐς τά κακά εὐπαράγωγος...»
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Ἰουστῖνος –ου (ὁ) –Ρωµαῖος ἱστορικός, 
συγγράψας ἱστορίαν
Ἰούστιος –ίου (ὁ) –Ὁ Μαρκιανός Ροῦφος 
ἀµφισβητούµενος Ὀλυµπιονίκης 
Ἰοῦστος καί Ἰουστ(ῖν)ος καί Ἰουστι-
ν(ιαν)ός – (ὁ) –(δίκαιος) –Χριστιανικόν 
–Καί σύζυγος Εὐφηµίας –Ἅγιος –Αὐτο-
κράτωρ –Ἀπολογητής χριστιανισµοῦ 
καί συγγραφεύς ἱστορικός, Ἐβραῖος, 
ἀγνοῶν ὡς ὁ Φίλων τόν Χριστόν, Η-9-
944Α, Η-17-513Δ
Ἰοῦστος –ου (ὁ) –Ἰουδαῖος ἱστορικός –
(Κορινθίους, Κολοσσαείς Δ11) –Χριστια-
νικόν –Ἅγιος 
Ἰοῦστος –ου (ὁ) –Ἑβραῖος ἱστορικός σύγ-
χρονος Φίλωνος, ὅστις οὐδέν ἀναφέρει 
περί Χριστοῦ
Ἰοφῶν –ντος (ὁ) –(µενεξεδένιος) –Υἱός 
ποιητοῦ Σοφοκλέους, τραγικός ποιητής 
καλός –Υἱός Πεισιστράτου, Ἀθηναῖος 
–Ἰοφῶν στόν Ἐράστονα, ἐπιστολή Ἀλκί-
φρονος, Η-7-1047Δ, Η-9-945Δ, Η-17-138Α
Ἰόφῶσσα –σσης (ἡ) –Θυγάτηρ Αἰήτου, 
σύζυγος Φρίξου –Νύµφη
Ἰοχέαιρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος 
–Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον Σελήνης 
–Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Ἰοχέαιρος –ου (ὁ)
Ἴοψ –πος (ὁ) –Σπαρτιάτης ἥρως, Η-18-
945Α, 
Ἱπάλκιµος –ου (ὁ) –Υἱός Ἰτωνοῦ, ἔκγονος 
Βοιωτοῦ, ἀδελφός Ἠλεκτρύονος, πατήρ 
Ἀργοναύτου Πηνέλεω –Υἱός Πέλοπος 
καί Ἱπποδαµείας ἐκ Πίσης, ἀργοναύτης 
Ἱπνίτα –ου (ἡ) 
Ἱπνίτας –ου (ὁ)
Ἵπνουντις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας 
ἐν Σάµω
Ἱπόκλεια –ης (ἡ)
Ἱποκλῆς καί Ἱπποκλῆς –έους καί Ἱπ-
ποκλέης –έους (ὁ) –Υἱός Φρικίου Πυθιό-
νικος –Ναύαρχος Ἀθηναίων
Ἱποκράτη –ης (ἡ)

Ἱποκράτης καί Ἱπποκράτης –ου (ὁ) 
Ἱπόλα –ης (ἡ) 
Ἱπόλας –αντος (ὁ)
Ἰπολίουν –νειος (ὁ) –Πατήρ Σαµίδος
Ἱποµέδουσα –σης (ἡ)
Ἱποµέδων καί Ἱπποµέδων –ντος (ὁ)
Ἵππα καί Ἵπτα –ης (ἡ) –Τροφός Διονύ-
σου –Ἐπίθετον Ρέας
Ἱππαγόρα –ης (ἡ)
Ἱππαγόρας –ου (ὁ) –Yἱός Nεστοπύριος 
–Ἱστορικός Καρχηδόνος
Ἱππαγόρης –ητος (ὁ)
Ἱππαγρέτα –ου (ἡ) –Σπαρτιάτις
Ἱππαγρέτας –ου (ὁ)
Ἱππαῖα –ης (ἡ) 
Ἱππαῖας –ου (ὁ)
Ἱππαίθα –ης (ἡ)
Ἵππαιθος –ου (ὁ) 
Ἱππαινία –ης (ἡ) 
Ἱππαινίας –ίου (ὁ)
Ἵππαινη –ης (ἡ)
Ἵππαινος –ου (ὁ)
Ἱππαῖος –ίου (ὁ) 
Ἱππαῖτα –ης (ἡ)
Ἱππαίτας –ου (ὁ) 
Ἱππαίφα –ης (ἡ)
Ἱππαίφας –αντος; (ὁ)
Ἵππαιχµη –ης (ἡ)
Ἵππαιχµος –ου (ὁ) 
Ἵπαιχνη –ης (ἡ)
Ἵππαιχνος –ου (ὁ) 
Ἱππακή –ῆς (ἡ)
Ἱππακίδη –ης (ἡ)
Ἱππακίδης –ου (ὁ) 
Ἵππακος καί Ἱππακός –ου (ὁ) –Ἀνδρι-
κόν ὄνοµα 
Ἱππακρήνη –ης (ἡ) –Κρήνη δηµιουργη-
θεῖσα ἀπό χτύπηµα οπλῆς Πηγάσου Η-
7-1155Δ
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Ἱππαλεκτρύουσα –σης (ἡ)
Ἱππαλεκτρύων –νος (ὁ) –Ὄνοµα πτη-
νοῦ –Μυθικός µέγας πετεινός 
Ἱππάλη –ης (ἡ)
Ἱππάλια –ίης (ἡ)
Ἱππάλιος –ου (ὁ)
Ἱππάλκεια –ης (ἡ)
Ἱππάλκης –ου (ὁ) –Σύζυγος Ἀστερόπης, 
µητρός Πηνέλεω 
Ἱππάλκιµος καί Ἱππάλκµος –ου (ὁ) 
–Υἱός Βοιωτοῦ –Μέ Κάβειρο θεότητες 
Θεσσαλονίκης 
Ἵππαλκµος καί Ἵππαλµος –ου (ὁ) –Πα-
τήρ Πηνέλεω, Η-15-709Α
Ἵππαλµος –ου (ὁ) –Υἱός Ἱππάλµου καί 
Ἀστερόπης
Ἵππαλος καί Κυβερνήτης –ου (ὁ) –Θα-
λασσοπόρος διαπλεύσας Ἰνδικόν, Η-9-
334Α 
Ἱππάµουσα –σης (ἡ)
Ἱππάµων –νος (ὁ) 
Ἵππανθη –ης (ἡ)
Ἵππανθος –ου (ὁ)
Ἱππάνθρωπος –ου (ὁ) –Κένταυρος 
Ἱππαρέτα –ης (ἡ)
Ἱππαρέτη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Καλλίου, 
σύζυγος Ἀλκιβιάδου –Σύζυγος Ἱππονί-
κου ἐξ Ἀλωπεκῆθεν –Θυγάτηρ Ἀλκιβιά-
δου Σκαµβωνίδου, Η-9-947Α 
Ἱππαρέτης –ου (ὁ) 
Ἱππαρίνα –ης (ἡ)
Ἱππαρῖνος –ου (ὁ) –Υἱός Διονυσίου Πρε-
σβυτέρου –Εὐγενής καί ἐπίσηµος Συρα-
κούσιος –Πατήρ Δίωνος, ὅστις τόν ἐπώ-
λησεν ὡς δοῦλον εἰς Αἴγιναν, Η-887Δ
Ἵππαρις –ιδος; (ὁ) –Ποταµός Σικελίας, 
Η-9-947Δ 
Ἱππαρµίουσα –σης (ἡ)
Ἱππαρµίων –νος (ὁ) 
Ἱππαρµοδώρα –ης (ἡ)
Ἱππαρµόδωρος –ου (ὁ) –Πλαταιεύς τις 

Ἵππαρµος –ου (ὁ) 
Ἱππάρχα –ης (ἡ) –Θειβήα 
Ἱππάρχη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μαντιθέου 
Θορικίου
Ἱππαρχία –ης (ἡ) –Σύζυγος κυνικοῦ φι-
λοσόφου Κράτητος Μαρωνείτης, ἀδελ-
φή Μητροκλέους, κυνική φιλόσοφος ή 
Θηβαία φιλόσοφος ἀδελφή Μητροφά-
νους. Ἀπέκρουσε ἐραστάς ἀλλά κατε-
κτήθη ὑπό φιλοσόφου Κράτητος, τοῦ καί 
“Κύφου” καί δυσµόρφου, ὅν ἐνυµφεύθη, 
Η-7-584Δ, Η-9-947Δ, Η-11-452Α    
Ἱππαρχίδα –ης (ἡ)
Ἱππαρχίδας –αο (ὁ)
Ἱππαρχίδη –ης (ἡ)
Ἱππαρχίδης –ου (ὁ) –Ἀργεῖος Πυθαγο-
ρικός φιλόσοφος- Η-16 499Α
Ἵππαρχος –ου (ὁ) –(Διοικών τόν ἵππον) 
–Ἐπίθετον Ποσειδῶνος –Υἱός Πεισιστρά-
του καί ἀδελφός Ἰππεία, ἤ Ἱππία. Ἐφο-
νεύθη ὑπό Ἁρµοδίου καί Ἀριστογείτονος 
(γεφυραίων ὁµοφυλοφίλων) –Ἀστρονό-
µος –Υἱός Χάρµου, Κολλυτεύς, πρῶτος 
ὀστρακισθείς συγγενής Πεισιστράτου 
–Ὁ Νικαεύς, υἱός Διονυσίου διαλεκτικοῦ 
µέγας ἀστρονόµος καί µαθηµατικός ἧτο 
γεωµέτρης τριγωνοµέτρης –Ἱστορικός 
συγγραφεύς –Kωµικός ἀρχαίας κωµω-
δίας, ποιητής –Πυθαγόρειος φιλόσοφος 
–Φιλόσοφος συγγραφεύς ὁ Σταγειρίτης 
–Συγγραφεύς Αἰγυπτιακῆς Ἰλιάδος–Τύ-
ραννος Ἐρετρίας, Η-7-530Α, 1242Δ, Η-8-
233Α, 58 8Α, Η-9-48Α, 947Δ, 951Δ, Η-14-
853Δ, Η-15-543Α, Η-18-555Δ
Ἱππάσα; –ης (ἡ)
Ἱππασίδη –ης (ἡ)
Ἱππασίδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἱππάσου Ο.Ι. 
Ρ.348
Ἱππάσιος καί Ὑπεράσιος –ίου (ὁ)
Ἵππασος καί Μεταπόντιος καί Μετα-
ποντῖνος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀπισάονος 
–Τρώς πατήρ Σώκου. Τούς υἱούς του φό_ 
νευσεν Ἡρακλῆς –Υἱός Κήυκος σύντρο-
φος Ἡρακλέους –Προπάππος Πυθαγό-
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ρου –Πυθαγορικός –Λακεδαιµόνιος ἱστο-
ρικός –Πατήρ Ὑψήνορος –Μεταποντίνος 
φιλόσοφος µαθητής Πυθαγόρου –Πατήρ 
Ἀργοναύτου Ἄκτορος –Υἱός Λευκίππης, 
ὅν µετ΄ἀδελφῶν ἐν µανία κατεσπάραξεν 
–Κένταυρος, φονευθείς ὑπό Θησέως εἰς 
γάµους Πειριθόου, Η-7-565Α, Η-9-950Α, 
Η-10-690Δ, Η-12-276Α, Η-13-696Α, Η-14-
818Δ, Η-16-499Α, Η-15-709Α, Ο.Λ.450, 
Ν411, Ρ348 
Ἱππάφεσις –ιος (ὁ)
Ἱππάφεσις – ιδος (ἡ) –Ἑταίρα ὡραιο-
τάτη, γνωστή Λυσίου ἐνωρίς παύσασα 
ἐπάγγελµα
Ἱππέα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀντίππου, σύ-
ζυγος Ἐλάτου, µέ ὅν γεννᾶ ἀργοναύτην 
Πολύφηµον 
Ἱππέας –ου (ὁ)
Ἱππεία –ης καί Ἱππεύς (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἀθηνᾶς –Θυγάτηρ Ἀντίππου ἤ Ἀνθίπ-
που, µέ Ἕλατον γεννᾶ Καινέα καί Πολύ-
φηµον, Ἀργοναύτας –Η-10-4 4Α 
Ἵππεια καί Ἱππεία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἀθηνᾶς –Η-10-44Α
Ἱππείας καί Ἱππίας –ου (ὁ) –Ἀδελφός 
Ἱππάρχου, υἱός Πεισιστράτου. Ἔκοψεν 
καί ἔρριψεν εἰς αὐτόν τήν γλῶσσαν αὐ-
τῆς, ἡ ἑταῖρα Ἄγλωττος ἤ Λέαινα διά νά 
µή ὁµολογήση 
Ἱππεῖος –ου (ὁ) –Σοφιστής διάσηµος Ἠ-
λεῖος
Ἱππελάτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθη-
νᾶς
Ἵππεος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Ἱππεύουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελή-
νης µέ συνώνυµον: Βασίλεια
Ἱππεύς –έως (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀντίππου 
πού µε Ἔλατον γεννᾶ ἀργοναύτην Πο-
λύφηµον
Ἱππεύς –έως (ὁ) –Στρατηγός –Υἱός Ἡ-
ρακλέους καί Προκρίδος Θεσπιάδος –
Θρακικός θεός, µέγας ἱππεύς, Η-9-950Α 
Ἱππεύων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο 
µέ συνώνυµον: Ἀστροχίτων

Ἵππη –ης καί Ἱόπη (ἡ) –Θυγάτηρ Ἰφι-
κλέους –Ἑταίρα, ἐρωµένη Θεοδότου, 
προµηθευτοῦ χόρτων δι΄ἵππους Πτολε-
µαίου Η-9-930Δ, 950Α Η-13-192Δ, Η-16-
255Δ,      
Ἵππη –ης (ἡ) –Δαναΐς –Νύµφη –Γυναι-
κός ὄνοµα –Θυγάτηρ Κενταύρου Χείρω-
νος, µάντις ἀποπλανηθείσα ὑπό Αἰόλου, 
υἱοῦ Ἕλληνος. Κατέφυγε εἰς Πήλιον διά 
νά γεννήση κρυφίως θέλουσα νά ἀποφύ-
γη παρακολούθησιν πατρός. Ἐζήτησε 
βοήθεια θεῶν, πού τήν µετεµόρφωσαν 
εἰς ἀστερισµόν µέ µορφήν ἵππου 
Ἱππηγέτη –ης (ἡ)
Ἱππηγέτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος
Ἱππήν –ῆνος (ὁ) 
Ἱππία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
Ἱππία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας –Γυναι-
κός ὄνοµα, Η-7-530Α, 576Δ, 577Α, Η-9-
951Δ 
Ἱππιάδα –ης (ἡ)
Ἱππιάδας –ου (ὁ) 
Ἱππίας καί Ἱππίης –ου καί Ἱππείας 
(ὁ) –Πατήρ καί υἱός Πεισιστράτου, υἱός 
Πεισιδίκης. Πρεσβύτερος ἀδελφός Ἱπ-
πάρχου Θεσσαλοῦ, ὁ ὁδηγήσας εἰς Μα-
ραθῶνα Πέρσες –Ὁ Ἠλεῖος σοφιστής εἰς 
ὅν ἀπεδίδετο ἡ ἀναγραφή Ὀλυµπιακῶν 
ἀγώνων κατά Ἀριστοτέλην. Ἠρίθµησε 
καί τακτοποίησε Ὀλυµπιάδας ὁ Κόροι-
βος –Πολέµαρχος Θηβαῖος –Ἠλεῖος  µα-
θηµατικός –Ἐρυθραῖος ἱστορικός –Θά-
σιος ποιητής –Ὁ Ἠλεῖος, υἱός Διοπείθους, 
σοφιστής –Ὁ ρήτωρ, υἱός Πλαθάνης 
–Πατήρ Τιµοκράτιδος –Ἀρχιτέκτων –Σο-
φιστής, Η-7-1049Δ, Η-9-947Δ, 951Δ, Η-14-
853Δ, Η-15-638Α 
Ἱππιατρικός –οῦ (ὁ) = Σίµων ὁ Ἀθηναῖος 
γράψας “περί Ἱππικῆς” Η-16-1029Α
Ἱππίδη –ης (ἡ)
Ἱππίδης –ου (ὁ) 
Ἱππίη –ης (ἡ)
Ἱππίης –εος (ὁ) 
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Ἱππική –ῆς (ἡ) 
Ἱππικός –οῦ (ὁ) 
Ἱππίκουσα –σης (ἡ)
Ἱππίκων –νος; (ὁ) 
Ἱππίνη –ης (ἡ)
Ἱππῖνος –ου (ὁ)
Ἵππιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ἵππιος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος-
Ποταµός Μικρᾶς Ἀσίας, τανῦν Δσχενι-
σκαλέ –Ἐπίθετον Ἄρεως 
Ἵππιος καί Ταραξίας –ίου (ὁ) –Ἐπίθε-
τον Ποσειδῶνος 
Ἱππίούσα –σης (ἡ)
Ἵππις –ιος (ὁ) –Ποταµός 
Ἱππίς –ίδος (ἡ)
Ἱππισᾶ –ῆς (ἡ)
Ἱππισᾶς –ᾶντος (ὁ) 
Ἱππίσκα –ης (ἡ) 
Ἱππῖσκος –ου (ὁ)
Ἱππῖσκος –ου (ὁ) –Υἱός Αἰσχύλου Παιο-
νίδης –Ἕτερος Παιονίδης
Ἱππίτα –ης (ἡ)
Ἱππίτας –ου (ὁ) –Φίλος Κλεοµένους 
Ἱππιοχάρµη –ης (ἡ)
Ἱππιοχάρµης –ου (ὁ) 
Ἱππιόχαρµος –ου (ὁ) 
Ἱππίχα –ης (ἡ) 
Ἱππίχη –ης (ἡ)
Ἵππιχος –ου (ὁ)
Ἱππιών –ῶνος (ὁ) 
Ἱππίων –νος (ὁ) 
Ἱπποβάτα –ης (ἡ)
Ἱπποβάτας –ου (ὁ) 
Ἱπποβάτεια καί Ἱπποδάµεια –ης (ἡ) 
–(ἁρµατοδρόµος), Η-9-955Α
Ἱπποβατίς –ιδος (ἡ)
Ἱπποβίνα –ης (ἡ)
Ἱπποβῖνος –ου (ὁ) –Πατήρ Καλλία, ἀνα-
φέρει Ἀριστοφάνης

Ἱπποβότα –ης (ἡ)
Ἱπποβότης –ου (ὁ) –(βόσκων ἵππους)
Ἱππόβοτος –ου (ὁ) –(βοσκόµενος) –Πα-
τήρ Ἀθηναΐδος –Ὀλυµπιονίκης εἰς δό-
λιχον –Φιλόσοφος συγγραφεύς –Δοξο-
γράφος
Ἱπποδάµα –ης (ἡ) 
Ἱπποδάµας –ντος (ὁ) –Σαλαµίνιος ποι-
ητής –Υἱός Ἀχελώου καί Περιµήδης, πα-
τήρ Εὐρύτης συζύγου Πορθάονος –Υἱός 
Πριάµου φονευθείς ὑπό Ἀχιλλέως
Ἱπποδάµας καί Θούριος καί Ἱππόδα-
µος καί Κάστωρ –ρος (ὁ) –(Ἱπποδαµα-
στής) –Φιλόσοφος καί πολεοδόµος, Ο.Υ. 
401 –Σύγχρονος Περικλέους –Μιλήσιος 
ὡραιοπαθής –Ἀρχιτέκτων –Μέ Ἡρόδοτο 
καί Πρωταγόρα πρωτοστάτησαν εἰς ἐ-
ποικισµόν Θουρίων τό 444 –Ἀρχιτέκτων 
ρυµοτοµήσας Πειραιάν, Η-7-566Δ, 1173 
Δ, 1174Α, Η-9-349Δ, 954Δ, 955Α, Η-11-572 
Δ, Η-15-666Δ, Η-18-995Α
Ἱπποδάµας –ντος (ὁ) –Σαλαµίνιος ποι-
ητής
Ἱπποδάµας καί Κάστωρ –ρος (ὁ) –Υἱός 
Ἀχιλλέως –Τρώς εὐγενής, Η-9-954Δ, Ο.Ι. 
Υ. 401
Ἱπποδάµεια καί Ἀστυνόµη καί Βρυ-
σηΐς –ίδος (ἡ) –(ἱπποδαµάστρια), Ο.Ι.Τ. 
246, 261, Η-10-141Δ, 235Α, Η-17-564Δ, Η-
18-957Α
Ἱπποδάµεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀδρά-
στου, σύζυγος Πειριθόου. Εἰς γάµον της, 
ἐγένετο µάχη Λαπίθων καί Κενταύρων, 
ἐπιθυµούντων (τῶν Κενταύρων) νά ἀτι-
µάσουν γυναίκας Λαπίθων. Ὁ Εὔρυτος 
ἤρπασεν πρώτην Ἱπποδάµειαν, φονευ-
θείς ὑπό Ὀδυσσέως. Μέ Πειρίθοον ἡ 
Ἱπποδάµεια γεννᾶ Πολυποίτην –Θυγά-
τηρ Ἀστερόπης καί Οἰνοµάου, βασιλέως 
Ἤλιδος. Μετά ἔλαβεν σύζυγον Πέλοψ καί 
ἐγένησεν ἕξ υἱούς –Θυγάτηρ Ἀγχίσου, 
ἀδελφή Αἰνείου, σύζυγος Ἀλκαθόου –
Θυγάτηρ Βρίσου, αἰχµάλωτος Ἀχιλλέως 
καί Βρισηΐς καλουµένη –Σύζυγος βασι-
λέως Ὀρµενίου Ἀµύντορος, µέ ὅν µνη-
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στῆρας Αἰγυπτιάδας Ἴστρον καί Διοκο_ 
ρύστην –Ἐκ τῶν µνηστήρων της, ὁ Ἐ-
ρύµαχος ἤ Εὐρύµαχος, ὑπῆρξεν καί 
µνηστήρ Πηνελόπης –Ἕτερος µνηστήρ 
ὁ Μάρµαξ µέ ἵππους Ἐρίφα καί Παρθε-
νία  
Ἱπποδάµεια καί Ἱπποβάτεια καί Λαο-
δάµη –ης (ἡ) –(ἁρµατοδρόµος) –Μελε-
αγρίς –Σύζυγος Πειρίθου –Θυγάτηρ 
Ἀγχίσου –Θεράπαινα Πηνελόπης –Θυ-
γάτηρ Οἰνοµάου, σύζυγος Πέλοπος
Ἱπποδάµεια καί Ἀστυνόµη –ης (ἡ)  
–Ο.Ο.Σ.181, Η-8-962Α, Η-10-582Δ, Η-14-
796Α
Ἱπποδάµη καί Δηϊδάµεια –ης (ἡ) –Η-
9-955Α
Ἱππόδαµος –ου (ὁ) –Υἱός Εὐρυφῶντος, 
Μιλήσιος, Πυθαγόρειος, πολεοδόµος ὁ 
µεγαλύτερος τῆς ἀρχαιότητος καί Νο-
µοθέτης, µαθηµατικός, φυσικός ἀστρο-
νόµος καί ἀρχιτέκτων, ὁ καί Μέτων 
(πλαστόν) εἰς Ὄρνιθας Ἀριστοφάνους 
–Ἐπίσηµος Τρώος φονευθείς ὑπό Ὀδυσ-
σέως –Σικυώνιος 
Ἱππόδετος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρακλέ-
ους
Ἱπποδίκη –ης (ἡ) –Δαναΐς µνηστή Αἰγυ-
πτιάδου Ἴδα, Η-5-773Α, Η-9-800Α
Ἱππόδικος –ου (ὁ) 
Ἱπποδρόµη –ης (ἡ)
Ἱπποδρόµιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσει-
δῶνος µέ συνώνυµον: Υἱός
Ἱππόδροµος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἱπποῦς –
Υἱός Ἠρακλέους καί Θεσπιάδος Ἀνθίπ-
πης –Kύριον Ἑλληνικόν ὄνοµα –Σοφι-
στής καί ρήτωρ Λαρισσαῖος, Η-9-958Α, 
Η-12-105Δ
Ἱππόζυγος –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους καί 
Ἱπποκράτης
Θεσπιάδος
Ἱπποθάλεια –ης (ἡ)
Ἱπποθάλης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος µαθητής 
Πλάτωνος, εἰς διάλογον: Λύσιν καλούµε-
νον –Υἱός Ἱερωνύµου, Η-18-1019Δ

Ἱπποθερίδη –ης (ἡ)
Ἱπποθερίδης –ου (ὁ)
Ἱπποθέρση –ης (ἡ)
Ἱπποθέρσης –ου (ὁ)
Ἱπποθόη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Λυσιδίκης, 
θυγατρός Πέλοπος καί Μήστορος, ἔκγο-
νος Περσέως πού µέ Ποσειδῶνα γεννᾶ 
Τάφιον –Θυγάτηρ Νηρέως καί Δωρίδος 
–Μία τῶν θυγατέρων Πελίου, αἵτινες κα-
τά προτροπήν Μηδίας ἔσφαξαν πατέρα 
αὐτῶν 
Ἱπποθόη –ης (ἡ) –(ταχεᾶ ὡς ἵππος) –Νη-
ρηΐς –Ἐγγονή Περσέως καί Ἀνδροµέδας 
–Η-8-230Δ, Η-9-958Δ, Η-15-693Δ, Η-17-
601Δ
Ἱπποθοίτις –ιδος (ἡ) –Φυλή Τεγεατῶν
Ἱππόθοος καί Ἱππόθους –ου (ὁ) –(ταχύς 
ὡς ἵππος) –Υἱός Πριάµου νόθος, θρη-
νών µετ΄αὐτοῦ θάνατον Ἕκτορος –Υἱός 
Λίθου ἀπόγονος Ἄρεως, ἐλθών εἰς βοή-
θειαν Τρώων µετ΄ἀδελφοῦ Πηλαίου ἐκ 
τῆς Λαρίσσης Τροίας φονευθείς ὑπό Αἴ-
αντος –Ἕτερος –Βασιλεύς Τεγέας –Βα-
σιλεύς ἐν Ἀρκαδία υἱός ληστοῦ Κερκύ-
ονος –Υἱός Αἰγύπτου φονευθείς ὑπό 
Δαναΐδος Γόργης –Υἱός Ἱπποκόωντος 
–Φιλόσοφος («οὐκ ἀγαθόν τό γαµεῖν...
ὅτι οὐκ ἔστ΄ ἐλεύθερος» –γαµέω –ῶ = νυµ-
φεύοµαι ὑπό ἀνδρός) Ο.Ι.Ρ.217, Η-9-958 
Δ, Ο.Β.840, Ρ289, Ω251
Ιπποθόουσα –σης (ἡ)
Ἱππόθους –ου (ὁ) –(ταχύς ὡς ἵππος) 
–Πατήρ Αἰπύτου, Η-5-773Α
Ἱπποθοῦσα –σης (ἡ)
Ἱπποθόων –ωντος καί Ἱππόθοος (ὁ) 
–Φιλόσοφος –Υἱός Ποσειδῶνος καί Ἀ-
λόπης (εἰς δρᾶµα Εὐριπίδου Ἀλόπη) 
θυγατρός Κερκύονος ἥτις φοβουµένη 
ἐξέθηκε βρέφος Ἱπποθόωντα, (µετέπει-
τα ἥρωα Ιπποθοωντίδος φυλῆς) καί ἐ-
τράφη ὑπό φορβάδος. Τό ἀνεῦρον ποι-
µένες, ἐλθόντες εἰς ἔριδα διά πολυτελῆ 
ἐνδύµατα. Φέροντες εἰς Κερκύονα διε-
τάχθησαν νά ρίψουν εἰς θηρία τήν δέ 
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Ἀλόην ἐφόνευσε. Οἱ ποιµένες τό ἀνέ-
θρεψαν καί τῆ συνεργεία Θησέως ἔγινεν 
ἡγεµών µετά θάνατον Κερκύονος –Ἥ-
ρως ποιητής –Φιλόσοφος συγγραφεύς 
(περί φθόνου, περί Ὑπεροψίας), Η-9-958Δ, 
Η-10-632Δ 
Ἱπποθοώντιον –ίου (το) –Ἡρῶον πρός 
τιµήν, ἐν Ἀθήναις
Ἱπποθοωντίς –ίδος καί Ἱπποθωντίς 
–ίδος (ἡ) –Φυλή Ἀττικῆς –Δῆµος Ἀττι-
κῆς –Ὄνοµα πλοίου.
Ἱπποθράης –ου (ὁ) 
Ἱπποθράσης –ου (ὁ)
Ἱπποθῶν –ντος (ὁ)
Ἱπποθωνίδη –ης (ἡ)
Ἱπποθωνίδης –ου (ὁ)
Ἱπποθῶσσα –σσης (ἡ)
Ἱπποκάουσα –σης (ἡ)
Ἱπποκάων –ντος ἤ –νος; (ὁ) –Η-18-
945Α
Ἱπποκένταυροι (οἱ) –Μυθικά τερατώδη 
ὄντα, µέ µορφήν ἵππου καί ἀνθρώπου, 
γεννηθέντες ὑπό µιᾶς Νεφέλης καί τοῦ 
Ἰξίωνος 
Ἱπποκένταυρος –ου (ὁ) –Τέρας, µισός 
ἄνθρωπος, µισός ἵππος, Η-10-583Δ 
Ἱπποκλέα –ης (ἡ)
Ἱπποκλεάδα –ης (ἡ)
Ἱπποκλεάδας –αιο (ὁ)
Ἱπποκλέας (ὁ) –Ἀντί Ἱπποκλέης 
Ἱπποκλέας –ου (ὁ) –Θεσσαλός τίς –Ὁ 
Πελιναῖος, ὀλυµπιονίκης στό ἀγώνισµα 
δρόµου δύο φοράς 
Ἱπποκλέης καί Ἱπποκλῆς –έους (ὁ) 
–Υἱός Ἀθέµµωνος, Η-7-90Α, Η-14-128Α, 
Η-15-901Δ
Ἱππόκλεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δηµοχά-
ρους Λευκονοιέως
Ἱπποκλείδα –δης (ἡ)
Ἱπποκλείδας –αο (ὁ)
Ἱπποκλείδη –ης (ἡ) 

Ἱπποκλείδης –ου (ὁ) –Ἔχασε τήν ἐξαί-
ρετον Ἀγαρίστην ἐξ αἰτίας τῶν ἀσέµνων 
χορῶν του (οὔ φροντίς Ἱπποκλείδη)
Ἱπποκλείδης –ου (ὁ) –Υἱός Τεισάνδρου, 
Ἀθηναῖος ἀπόγονος Αἰαντίδου Φιλαίου 
καί µητρός Λυσιδίκης, ἐκ Λαπίθου Και-
νέως. Πλούσιος ἐλθών ὡς µνηστήρ Ἀ-
γαρίστης, θυγατρός τυράννου Κλεισθέ-
νους εἰς Σικυῶνα, ἐχόρευσεν ἀσέµνως 
καί ὁ Κλεισθένης τόν ἠρνήθη. «Ὦ παῖ 
Τεισάνδρου ἀπόρχησας γε µέν τόν γά-
µον»: Γιέ τοῦ Τεισάνδρου µέ τόν χορόν 
σου ἔχασες τήν νύµφην. Παροιµιώδης ἡ 
φράσις µνηστῆρος. «Οὔ φροντίς Ἱππο-
κλείδη»: Δέν σκοτίσθηκεν ὁ Ἱπποκλείδης. 
Ἦτο πρῶτος εἰς ὀµορφιάν καί πλοῦτον. 
Τήν ἐνυµφεύθη Μεγακλῆς, ἐξ οὗ κατή-
γετο ὁ Περικλῆς, Η-9-960Δ 
Ἱπποκλεῖς –εῖος (ὁ) –Υἱός Ἀθέµµωνος
Ἱππόκλης –ου καί Ἱπποκλῆς καί Ἱππο-
κλέης (ὁ) –Υἱός Θεσσαλοῦ Ὀλυµπιονί-
κου Φρικίου σταδιονίκης Πυθιόνικος 
–Ναύαρχος Ἀθηναίων, Η-7-121Δ, 203Δ, 
Η-15-695Δ
Ἱπποκλῆς –εους (ὁ)
Ἱππόκλια –ης (ἡ) 
Ἵπποκλος –ου (ὁ) –Ἠγεµών Λαµψάκου, 
πατήρ Αἰαντίδου –Πατήρ Πελοπίδα –Η-
9-960Δ, Η-12-77Α 
Ἱπποκόµης –ου καί Ἱπποκόµος (ὁ) 
–Τίτλος ἔργου Μενάνδρου 
Ἱπποκοοντίδη –ης (ἡ)
Ἱπποκοοντίδης –ου (ὁ) –Η-9-341Α 
Ἱπποκόουσα –σης (ἡ)
Ἱπποκορυστής –οῦ (ὁ) –Σύζυγος Ὑπερίπ-
πης
Ἱπποκορύστης –ου (ὁ) –Υἱός Ἱπποκό-
ωντος, βασιλεύς Σπάρτης –Υἱός Αἰγύ-
πτου, µνηστήρ φονευθείς ὑπό Δαναΐδος 
(θυγατρός Δαναοῦ καί Κρινοῦς) Ὑπερίπ-
πης
Ἱπποκορυστής –ου (ὁ) –Συνώνυµον: 
Ἰαφέτης –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
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Ἱπποκόρυστος –ου (ὁ) –Υἱός Αἰγύπτου 
–Υἱός Ἱπποκόοντος
Ἱπποκούριος καί Ἱππόκουρος καί Ἱπ-
ποκόριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος 
Ἱπποκόων –ντος (ὁ) –Ποταµός Σικελί-
ας 
Ἱπποκόων –ντος (ὁ) –Θράξ, υἱός Οἰβά-
λου καί Βατείας, ἀδελφός Τυνδάρεω καί 
Ἰκαρίονος, πατήρ Λυκαίθου Σεβροῦ, 
Τεβροῦ φονευθέντων ὑπό Ἡρακλέους 
µετ΄ἀδελφῶν. Οἱ ἀνδρείοι υἱοί Ἱπποκό-
ωντος εἰς θήραν Καλυδωνίου Κάπρου 
–Σύντροφος βασιλέως Ῥήσσου, κοιµω-
µένου βαθέως ὅτε Διοµήδης ἥρπασεν 
ἵππους, Ο.Κ.518, Ζ197, Ρ140, Λ122, Η-4-
733Δ, Η-8-485Δ, Η-9-702Δ, 960Δ, Η-17-60 
9Α, 940Δ
Ἱπποκοωντίδη –ης (ἡ)
Ἱπποκοωντίδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἱπποκό-
ωντος 
Ἱπποκράτεια –ης (ἡ) 
Ἱπποκρατείδη –ης (ἡ)
Ἱπποκρατείδης –ου (ὁ) 
Ἱπποκράτεις –ειος (ὁ) 
Ἱπποκράτη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Θεσπίου, 
µέ Ἡρακλή γεννᾶ Ἱππόζυγον
Ἱπποκράτης –ους (ὁ) –(νικητής διά τῶν 
ἵππων) –Υἱός Γνωσιδίκου πατήρ Ἡρα-
κλείδου πατρός Ἱπποκράτους ἰατρός –Πε-
ρίφηµος Κῶος, υἱός Ἡρακλείδου, ἰατρός, 
µέ ἀδελφόν πάππου του τόν Αἴνειον –
Πατήρ Πεισιστράτου ἐκ τοῦ γένους Νη-
λέους –Συγγραφεύς —Κάτοχος παλαί-
στρας –Χῖος γεωµετρικός µαθηµατικός, 
µέ σχολή ἐν Ἀθήναις, ἐπιτυχών τόν τε-
τραγωνισµόν µυνίσκου, προσπαθών νά 
ἐπιτύχει τετραγωνισµόν κύκλου (πρῶτη 
ἀπόδειξις τετραγωνισµοῦ καµπυλογράµ-
µου σχήµατος στήν ἱστορίαν τῶν µαθη-
µατικῶν –Θεσσαλός, Ὀλυµπιονίκης εἰς 
πωλικόν κέλητα –Ἰατρός Μεγάλου Ἀλε-
ξάνδρου –Κῶος, Θεσσαλοῦ ἰατρός –Υἱός 
Πραξιάνακτος, ἰατρός –Υἱός ἄρχοντος 

Μεγακλέους, πατήρ Ἀγαρίστης, πάππος 
Περικλέους –Τύρανος Γέλας βασιλεύσας 
πρό τοῦ Γέλωνος –Στρατηγός Ἀθηναίων, 
υἱός Ἀρίφρονος γεννήσας ἀνόητα τέκνα 
(Ἀριστοφάνης, στῖχος 273, Θεσµοφορι-
άζουσαι) –Πατήρ ἰατρικῆς ἐπιστήµης, 
διδαχθείς ὑπό πατρός Ἡρακλείδου Ἰα-
τρικήν, σύγχρονος Σωκράτους, Πλάτω-
νος, Θουκυδίδου, Ξενοφῶντος ἀποθα-
νών 90ντούτης εἰς Λάρισσαν. Σώζωνται 
συγγράµµατα –Ἀθηναῖος µέ χαύνους 
καί ἡλιθίους υἱούς: Τελέσιππον, Δηµο-
φῶντα καί Περικλήν (Ἀριστοφάνης) 
–Κῶος ἰατρός ζώων, ἐπί Μεγάλου Κων-
σταντίνου, ὁ Ἱπποκράτης Β’ ὁ Μέγας ἧτο 
18ος ἀπόγονος τοῦ Θεοῦ Ἀπόλλωνος: 
Ἀπόλλων, Ἀσκληπιός, Ποδαλείριος,Ἱπ-
πόλοχος, Σώστρατος Α’, Δάρδανος, Κρί 
σαµις Α’, Κλεοµυτάδης, Θεόδωρος Α’, 
Σώστρατος Β’, Κρίσαµις Β, Θεόδωρος 
Β’, Σώστρατος Γ’, Νέβρος, Χρύσης, Γνω-
σίδικος, Ἱπποκράτης Α’, Ἡρακλείδης, 
Ἱπποκράτης Β’ ὁ Μέγας, 460 π.Χ. Τό ἔρ-
γον του συνεχίζουν ὁ Πόλυβος, σύζυγος 
Φαιναρέτης, θυγατρός Ἱπποκράτους, µέ 
υἱούς Θεσσαλόν καί Δράκωντα –Υἱός 
Ἀναξιλέω Ἀθηναῖος –Υἱός Μεγακλέους 
Ἀθηναῖος –Υἱός Ἀλκµεωνίδου Ἀλωπε-
κῆθεν, –Υἱός Ἀρρίφρονος, Χολαργεύς –
Διδάσκαλος Ἱπποκράτους, ὁ Μάλισσος, 
Η-9-960Δ, 966Α, Η-17-458Α  
Ἱπποκρατίδα –δης (ἡ)
Ἱπποκρατίδας –αο (ὁ)
Ἱπποκρατίδη –ης (ἡ) 
Ἱπποκρατίδης καί Ἱπποκρατείδης –ου 
(ὁ) –Βασιλεύς Σπάρτης, υἱός Λεωτυχίδου
Ἱπποκρατιππιάδη –ης (ἡ)
Ἱπποκρατιππιάδης –ου (ὁ) 
Ἱπποκρήνη (λανθασµένως) καί Ἵππου 
κρήνη (ἡ) –(κρήνη ἵππου) –Μήτηρ Ἐλι-
κωνίδος –Πηγή ἀναβλύσασα ἀπό τήν 
ὁπλήν τοῦ Πηγάσου. Ἱερή πηγή Μουσῶν 
εἰς πρόποδας Ἑλικῶνος
Ἱπποκρηνῖδες –ων (οι) –Ἐπίθετον Μου-
σων
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Ἱπποκρίτα –ης (ἡ)
Ἱπποκρίτη –ης (ἡ) 
Ἱππόκριτος –ου (ὁ) –Υἱός Θεοτέκτονος 
Ἱπποκύδες; (ὁ) 
Ἱπποκύδη –ης (ἡ)
Ἱπποκύδης –εος (ὁ)
Ἱππολάα –ης (ἡ)
Ἱππολάδα –ης (ἡ)
Ἱππολάδας –αιο (ὁ)
Ἱππολαῖτις –ιδος καί Ἱππολαϊτίς –ίδος 
(ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ἱππόλαος –ου (ὁ) –Υἱός Προµένους, ἔγ-
γονος Λεοντιάδου 
Ἱππολεχής –ους (ἡ) –Ἐπίθετον Δήµητρος
Ἱππολέαινα –νης (ἡ)
Ἱππολέων –ντος (ὁ)
Ἱππόλεως –έω (ὁ)
Ἵππολος –ου (ὁ)
Ἱππολόχεια –ης (ἡ)
Ἱππολοχίδα –δης (ἡ)
Ἱππολοχίδας –αιο (ὁ) –Θεσσαλός τις
Ἱππολοχίδης –ου (ὁ) –Υἱός Θρασυµή-
δους, Λουσιεύς –Υἱός Ἱππολοχίδου, Λου-
σιεύς
Ἱππόλοχος –ου (ὁ) –Μακεδών ἐπιστολο-
γράφος –Καί υἱός Ποδαλειρίου –Υἱός 
Βελλερεφόντου καί Φιλονόης, θυγατρός 
Γλαύκου, Τρώς υἱός Ἀντιµάχου φονευ-
θείς ὑπό Ἀγαµέµνωνος –Εἶς τῶν τριάκο-
ντα τυράννων –Αἰτωλός –Θεσσαλός 
–Ἐξ προβοδώντας ἔµµεναι ἄλλων, Ο.Ι.Ρ 
140, Η-7-833Δ, Η-9-966Α
Ἱππολύγη καί Ἰφολύγη –ης (ἡ) 
Ἱππόλυσος –ου (ὁ)
Ἱππολύτα –ης (ἡ)
Ἱππολύτη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Κρηθέως ἤ 
Ἱππολύτου, σύζυγος Ἀκάστου, βασιλέως 
Ἰωλκοῦ, ἀτυχῶς ἐρασθείσα Πηλέα. Τήν 
διέβαλεν εἰς Ἄκαστον –Τροφός Σµύρ-
νας, θυγατρός Θείαντος, βασιλέως Ἀσ-
συρίων

Ἱππολύτη καί Μελανίππη –ης (ἡ) –(ἁρ-
µατηλάτη) –Ἐκ θυγατέρων Ἄρεως καί 
Ἀρµονίας βασίλισσα Ἀµαζώνων (ὡς καί 
ἡ Αἰγαία). Τήν ζωστῆραν της ἤρπασεν 
Ἡρακλῆς καί ἔφερεν εἰς Εὐρυσθέαν, εἰς 
Μυκήνας. Ἀφορµή διά τήν ζώνην ἔγινεν 
ἡ θυγάτηρ της Ἀντιµάχης, Ἀδµήτη καί 
ὁ πατήρ της νά ἀποστείλη Ἡρακλήν. 
Κατώκουν αἱ Ἀµαζώναι εἰς Θεµίσκυρα 
Καππαδοκίας. Πολεµώντας ἔφθασεν 
µέχρις Ἀττικῆς, ἡττηθεῖσα ὑπό Θησέως, 
µέ ὅν γεννᾶ Ἱππόλυτον. Τήν ζωστήρα 
καί τόν διπλοῦν πέλεκυν ἀφήρεσεν πρῶ-
τος ὁ Ἡρακλής. Ὁ Ἄρσελυς, σκυλεύσας 
Κανδαύλην µετά µάχην, ἀφήρεσεν δι-
πλοῦν πέλεκυν καί ἔφερεν εἰς Καρίαν, 
Η-9-338Α, 966Δ
Ἱππολύτη καί Ἀντιόπη –ης (ἡ) –Ἀµα-
ζών, σύζυγος Θησέως –Θεότης, προσω-
ποποίησις οὐρανίου τόξου –Mέ Ἴφιτον 
γεννᾶ Σχέδιον –Mέ Ἡρακλή γεννᾶ Τρι-
πτόλεµον καί Κτήσιππον, Η-9-682Α, Η-
17-488Δ
Ἱππολύτη καί Ἀστυδάµεια –ης (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Ἀµύντορος –Σύζυγος Ἀκάστου, 
βασιλέως Ἰωλκοῦ, Α-Ε-101Α, Η-9-332Δ, 
606Δ, Η-12-236Δ,
Ἱππολυτίουσα –σης (ἡ)
Ἱππολυτίων –νος (ὁ)
Ἱππόλυτος –ου (ὁ) –(δεινός ἁρµατηλά-
της) –Καί χριστιανικόν –Συγγραφεύς 3ου 
µ.Χ. αἰῶνος –Δοξογράφος –Ἐκ διαβολῶν 
Φαίδρας εἶχεν οἰκτρόν τέλος –Υἱός Αἰγύ-
πτου καί Ἀραβίας –Ἑκκλησιαστικός συγ-
γραφεύς –Ἔργον Εὐριπίδου, Η-5-733 Α, 
Η-9-324Α, 682Α, Η-18-110Α 
Ἱππόλυτος –ου (ὁ) –Αἰγυπτιάδης φονευ-
θείς ὑπό Βεβρύκης –Γίγας, θανατωθείς 
ὑπό Ἑρµοῦ εἰς γιγαντοµαχίαν –Υἱός Θη-
σέως καί Ἀµαζόνος Ἱππολύτης ἤ Ἀντι-
όπης. Κατηγορήθη ὑπό Φαίδρας ὡς µή 
ἀνταποκριθείς εἰς ἔρωτάν της. Φεύγων 
ἐκ Τροιζῆνος τόν κατεσπάραξαν οἱ ἵπποι 
φοβηθέντες ὑπό θαλασσίου τέρατος 
πεµφθέντος ὑπό Ποσειδῶνος, κατά πα-
ράκλησιν Θησέως, Μετά θάνατον ἐτιµή-
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θη ὡς ἥρως ὑπό Τροιζηνίων συγκαταλέ-
γωντας µεταξύ ἀστέρων –Πατήρ Δηϊφό_ 
βου, καθάρων τόν Ἡρακλέα τοῦ φόνου 
Ἰφίτου
Ἱπποµάχη –ης (ἡ) –(µαχόµενη ἀπό ἵπ-
που)
Ἱππόµαχος –ου (ὁ) –Ἐπίσηµος Τρώς, υἱ-
ός Ἀντιµάχου φονευθείς ὑπό Λεοντέως 
–Μάντις Λευκάδιος –Τύραννος ἐκ τῶν 
τριάκοντα –Αὐλητής καί διδάσκαλος ἀθ-
λητικῆς τέχνης –Ἠλεῖος, Ὀλυµπιονίκης 
εἰς πυγµήν παίδων –Πατήρ Περινείκης, 
Ο.Ι.Μ.189, Η-9-968Δ, Η-11-571Α, Η-18-554Δ
Ἱπποµέδα καί Ἱπποµέδουσα –σης (ἡ) –
Θυγάτηρ Δαναοῦ, σύζυγος Ἀλκµήνορος, 
Η-5-773Α, Η-9-968Δ
Ιπποµέδουσα –ης (ἡ)
Ἱπποµέδων –ντος (ὁ) –(στρατηλάτης) 
–Υἱός Ἀριστοµάχου καί ἀδελφῆς Ἀδρά-
στου βασιλέως Ἄργους, υἱός Ταλαοῦ –
Υἱός Ἀγησιλάου –Στρατηγός –Μετέσχε 
µέ ἑπτά ἐπί Θήβας, φονευθείς ὑπό Ἰσµά-
ρου. Ὁ υἱός αὐτοῦ Πολύδωρος, µετά 
ἐπιγόνων, κατά Θηβῶν –Ἐπίθετον Πο-
σειδῶνος µέ συνώνυµον: υἱός –Εὐριπο-
ντίδης –Ἀπό Ἀρσίνη, Ἀργεῖος Πυθαγό-
ρειος, Η-8-203Α, Η-9-968Δ, Η-16-499Α, 
Η-17-564Δ, Η-18-1016Δ
Ἱπποµένη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μεγαρέως 
µεταµορφωθεῖσα εἰς λέοντα
Ἱπποµένης καί Μελανίων καί Μειλα-
νίων –νος (ὁ) –(µανιώδης ἱππεύς) –Πα-
τήρ Μεγαρέως καί υἱός, πέµψας βοήθει-
αν εἰς Νίσον Μεγάρων –Υἱός Μεγαρέως 
καί Μερόπης, Θηβαῖος πρίγκηψ νικήσας 
(τῆ βοηθεία Ἀφροδίτης) εἰς δρόµον, µή 
νυµφευθείς Ἀταλάντην, θυγατέραν Σχοι-
νέως (ἔριπτε πρό αὐτῆς χρυσά µήλα). 
Ἐπειδή ἠναγκαλίσθησαν ἐντός ναοῦ Κυ-
βέλης, παροργισθεῖσα ἡ θεά µετεµόρ-
φωσεν εἰς λέοντας, Η-8-147Δ, Η-9-968Δ, 
Η-10-840Α, Η-12-176Δ, Η-13-149Δ, 193Δ, 
488Δ 
Ἱπποµενίδα –ης (ἡ)
Ἱπποµενίδας –αο (ὁ)

Ἱπποµήδη –ης (ἡ) 
Ἱπποµήδης –ου (ὁ) 
Ἱπποµνήστη –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν 
Ἱππόµνηστος –ου (ὁ)
Ἱππόµνις –ιδος; (ὁ)
Ἱππόναξ –κτος (ὁ) –Ποιητής λοιδορῶν 
εἰς ποιήµατα Βούπαλον γλύπτην, ἀγαλ-
µατοποιόν
Ἱππόνασσα –σσης (ἡ) 
Ἱππονίκα –ης (ἡ) 
Ἱππονίκη –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Ἱππονικίς –ιδος (ἡ) 
Ἱππόνικος –ου (ὁ) –(νικητής ἁρµατο-
δρόµος) –Ἀνδρικόν –Ἐπώνυµον = Ἄµµων 
–Πατήρ Φιλίππου –Ἔµπιστος φίλος Σό-
λωνος –Μέ Ἀσπασίαν σύζυγον γεννᾶ 
Καλλίαν καί Ἑρµογένην. Υἱός τοῦ Καλ-
λία καί τῆς Ἐλπινίκης (ἀδελφῆς τοῦ 
Κίµωνος) –Τήν θυγατέραν του ἐνυµφεύ-
θη Ἀλκιβιάδης –Υἱός Ἱππονίκου, Ἀλω-
πεκῆθεν, Η-5-734Α, Η-8-482Δ, Η-9-947Α, 
968Δ, 1010Α, Η-10-108Α, Η-15-756Δ, Η-
17-525Α 
Ἱππόνικος –ου (ὁ) –Γεωµέτρης –Στρα-
τηγός βασιλέως Φιλίππου – Υἱός Καλλία 
ἔκγονος Φαινίππου πλούσιος Ἀθηναῖος 
ἐξ Ἀλωπεκῆθεν. Ὅτε ὁ Ἐρετριεύς Διόµ-
νηστος ἔφερεν Περσικούς θησαυρούς 
ἐγένετο πλουσιότερος –Υἱός Καλλία 
στρατηγός Ἀθηναίων ἐξ Ἀλωπεκῆθεν –
Υἱός Στρούθωνος, τῆς Ἀκαµαντίδος Φυ-
λῆς –Διδάσκαλος Ἀρκεσιλάου γεωµέ-
τρης
Ἱππονόη –ης (ἡ) –Νηρηΐς –Σύζυγος Ἀλ-
καίου, βασιλέως Τίρυνθος 
Ἱππονοῒδα –ης (ἡ)
Ἱππονοΐδας –αιο (ὁ) –Στρατηγός Λακε-
δαιµονίων
Ἱππονοµεύς –έως (ὁ) –(ὁ βόσκων ἵπ-
πους)
Ἱππονόµη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μενοικέ-
ως, ἀδελφή Κρέοντος πού µέ Ἀλκαῖον 
γεννᾶ Ἀναξώ καί Ἀµφιτρύονα, Η-9-332Δ
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Ἱππονόµος –ου (ὁ) –(ὁ νέµων ἵππους)
Ἱππόνοος –όου (ὁ) –Φονεύσας ἐξ ἀπρο-
σεξίας Βέλλερον ἀπεκλήθη Βελλερεφό-
ντης –Υἱός Πριάµου καί Ἑκάβης –Μέ 
Ἀστυόχην, θυγατέραν Ταλαοῦ γεννᾶ 
Περίβοιαν, σύζυγον Οἰνέως ἐκ τοῦ γέ-
νους Προίτου, υἱός Μεγαπένθους ἤ Ἀ-
ναξαγόρα –Υἱός Τριβαλλοῦ πού µέ σύ-
ζυγον Θράσσαν γεννᾶ Πολύφόντην 
Ἱππόνοος –όου (ὁ) –Ὄνοµα τραγωδίας 
(τίτλος ἔργου) –Υἱός Τριβάλου καί Περι-
βοίας –Πατήρ Καπανέως –Ἠγεµών ἐν 
Τροία
Ἱππόνους –ου (ὁ) –Υἱός Τριβάλου, Η-17-
139Α
Ἱππονωῒδη –δης (ἡ)
Ἱππονωΐδης –ου (ὁ)
Ἱππονώµα –ης (ἡ)
Ἱππονώµας –αντος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠε-
λίοιο
Ἱπποξένη –ης (ἡ)
Ἱππόξενος –ου (ὁ)
Ἱπποποσειδῶν –νος (ὁ)
Ἱπποπρόσωπος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρ-
τέµιδος
Ἵππος –ου (ὁ) –Ποταµός Κολχικῆς –Πό-
λις Παλαιστίνης 
Ἵππος –ου (ὁ) –(πλαστόν) –Ποταµός –
Ἱστορικός –Ζωγράφος –Λειτουργός θεᾶς 
–Ὀλυµπιονίκης ὁ Ἠλεῖος, εἰς πυγµήν 
παίδων –Ὁ Ξάνθιος, εἰς στάδιον, δίαυλον 
καί Ὁπλίτην δρόµον –Ἐπίθετον Σελήνης 
–Παρωνύµιον Τ. Φλαβίου Ἑρµογένους
Ἱπποσθενείδα –ης (ἡ)
Ἱπποσθενείδας –αο (ὁ) 
Ἱπποσθένεις –ειος (ὁ) 
Ἱπποσθένη –ης (ἡ)
Ἱπποσθένης –ους (ὁ) –Λακεδαιµόνιος –
Ἴππαρχος  Ἱέρωνος  –Πατήρ Ἑτοιµοκλέ-
ους, πρῶτος νικητής (Ὀλυµπιον.) δρόµου 
–Ἤλειος, 6άκις νικητής πάλης  –Ὁ Λακε-
δαιµόνιος, πατήρ Ἑτοιµοκλέους (5άκις) 
νικητοῦ πάλης παίδων –Κροτωνιάτης ἤ 

Κυζικινός Πυθαγόρειος φιλόσοφος, Η-
16-499Α           
Ἱπποσθενίδα –ης (ἡ)
Ἱπποσθενίδας –ου (ὁ) 
Ἱπποσθενίς καί Ἱπποσσθενίς –ιδος (ἡ)
Ἱπποσκέλη –ης (ἡ)
Ἱπποσκέλης –ους (ἡ)
Ἱπποσκελίς –ιδος (ἡ)
Ἱπποσόα –ης (ἡ) –Συνώνυµον: Θυγά-
τηρ –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Ἱπποσόος καί Ιπποσσόος –ου (ἡ) –Ἐπί-
θετον Ἀθηνᾶς 
Ἱπποσστράτη –ης (ἡ)
Ἱππόσστρατος –ου (ὁ)
Ἱπποστράτη –ης (ἡ)
Ἱπποστράτης –ου (ὁ) 
Ἱππόστρατος –ου (ὁ) –Κροτωνιάτης 
Ὀλυµπιονίκης εἰς στάδιον –Σελευκεύς 
εἰς στάδιον –Κροτωνιάτης Πυθαγορικός 
φιλόσοφος –Υἱός Ἀµαρυγκέως, ὅστις λέ-
γεται βίασε Περίβοιαν –Ἱστοριογράφος, 
Η-9-977Δ, Η-10-847Δ, Η-16-499Α 
Ἱππόστροφη –ης (ἡ)
Ἰππόστροφος –ου (ὁ)
Ἱππότα –ης (ἡ)
Ἱπποτάδα –ης (ἡ)
Ἱπποτάδας –αο (ὁ)
Ἱπποτάδη –ης (ἡ)
Ἱπποτάδης –ου (ὁ) –Πατρωνυµικόν Αἰ-
όλου, ἀπόγονος Ἱππότου, θεός ἀνέµου, 
Ο.Ο.Κ.2, 36 
Ἱππότας –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀγήτου –Μέ 
Μελανίππη γεννᾶ Αἴολον  –Ἐραστής Κο-
ρινθίας Λαΐδος, ζησάσης ἐν Θεσσαλία
Ἱππότας –ου (ὁ) –(ἱπποδαµαστής) –Ἀπό-
γονος Ἡρακλέους, υἱός Φύλαντος –Βα-
σιλεύς Κορίνθου –Υἱός Διός ἤ Ποσειδῶ-
νος, πατήρ Αἰόλου, ἤ πάππος Αἰόλου ἐκ 
θυγατρός Ἄρνης –Υἱός Μίµαντος, ἔκγο-
γονος Αἰόλου Α’ πού µέ Μελανίππη 
γεννᾶ Αἴολον Β’ καί ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ µέ 
Ποσειδῶνα γεννᾶ Αἴολον Γ’ καί Βοιωτόν 
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–Υἱός Κρέοντος ἤ Γλαύκου ὅν ἐφόνευ-
σεν Μήδεια 
Ἱπποτέλεια –ης (ἡ) 
Ἱπποτέλης –ους (ὁ) –Καλλιτέχνης
Ἱππότη –ης (ἡ) –Θεσπιάς, µήτηρ Πύλου, 
υἱοῦ Ἡρακλέους
Ἱπποτιάδη –ης (ἡ)
Ἱπποτιάδης καί Ἱπποτίδης –ου (ὁ) –Πα-
τήρ Περιβοίης, Η-14-794Δ
Ἱπποτίµα –ης (ἡ) 
Ἱπποτίµη –ης (ἡ) 
Ἱππότιµος –ου (ὁ)
Ἱπποτίουσα –σης (ἡ)
Ἱππότις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς –Ἐπί-
θετον Ὥρης µέ συνώνυµον: Ἄχρονος
Ἱπποτίων –νος (ὁ) –Φρύξ τις, σύµµαχος 
Τρώων, φονευθείς ὑπό Μηριόνου –Ταρα-
ντῖνος τίς –Πατήρ Ἀσκανίου, Ο.Ι.Ν.792, 
Ξ514,Η-14-443Α, 
Ἱππότυρος –ου (ὁ)
Ἵππουσα –σης (ἡ)
Ἱπποφίλη –ης (ἡ) = Δηϊφίλη –Σύζυγος 
Φύλαντος, µήτηρ Θηροῦς καί Ἱπποτεί-
δου, θυγάτηρ Ἰολάου
Ἱππόφιλος –ου (ὁ)
Ἱπποχάρεια –ης (ἡ)
Ἱπποχάρης –ους (ὁ)
Ἱπποχάρµας –αντος (ὁ)
Ἱπποχάρµη –ης (ἡ)
Ἱπποχάρµης –ου (ὁ)
Ἱππόχαρµος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος Κρωπί-
δης
Ἵππυλλα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ ἤ γυνή Ὀ-
νήτορος Ἀθηναία
Ἵππυλλος καί Ἵππυλος –ου (ὁ) –Ἀθη-
ναῖος, φίλος ἀσώτου καί ἀδδηφάγου Θε-
οφράστου –Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης
Ἱππύλος –ου (ὁ)
Ἵππυς –υος (ὁ) –Ποιητής Ἕλλην ἐκ Ῥη-
γίου καί ἱστορικός, εὐρετής παρωδιῶν 

Ἵππυς καί Ἱππύς –υος (ὁ) –Ἕλλην ἱστο-
ρικός –Ποιητής Ἕλλην, εὑρέτης παρωδι-
ῶν, Η-7-1049Α, Η-9-980Α, Η-12-496Α
Ἱππώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Ἱπποδρόµου-
Ἀµαζών –Θυγάτηρ Ὠκεανοῦ καί Τηθύος 
–Θυγάτηρ Σκεδάσου ἐκ Λακεδαίµονος –
Θεσπιάς πού µέ Ἡρακλή γεννᾶ Πύλον –
Θυγάτηρ Χείρωνος κενταύρου –Ἀδελφή 
Μολπίας, θυγάτηρ Σκεδάσου
Ἱππώι; (ἡ)
Ἵππων –νος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἱππώνιος 
–Ἀγγειογράφος –Σάµιος φιλόσοφος κα-
τηγορηθείς Ἄθεος, ἤ Πυθαγορικός φι-
λόσοφος ἐκ Μήλου –Ἀναφλύστιος, Η-9 
–980Α, Η-16-499Α
Ἵππωνα καί Ἱππώνα –ης (ἡ) –Θεά ἵπ-
πων καί θυγάτηρ Ἵππου, τοῦ µισογύνη 
Φουλουΐου Στέλλου (ὅστις συνεσµίγετο 
µέθ΄ἵππου)
Ἱππωνακτίδη –ης (ἡ) 
Ἱππωνακτίδης –ου (ὁ)
Ἱππώναξ –κτος (ὁ) –(βασιλεύς ἁρµατη-
λατῶν) –Λυρικός σατυρικός ποιητής –
Αὐτόν καί τόν Ἀρχίλοχον ἀπαγόρευσεν 
ὁ Ἰουλιανός ὡς ἱερεῖς –Ἰατρός –Ἐφέσιος 
ἰαµβογράφος, υἱός Πυθέω, Η-7-1042Α, 
1055Α, Η-8-580Δ, Η-9-383Δ, 754Α, 980Α, 
Η-14-455Α, Η-15-543Δ, Η-18-792Α
Ἱππῶναξ –κτος καί Λύχνος –ου (ὁ) –Ὁ 
ποιητής Ἀλέξανδρος
Ἱππώνασσα –ης (ἡ) 
Ἱππώνδη –ης (ἡ)
Ἱππώνδης –εος; (ὁ)
Ἱππώνιον –ίου (ἡ) 
Ἱππώνιος –ίου (ὁ)
Ἱππώνοσος –ου (ὁ & ἡ) –Ἔφηβος Δερρι-
όπου
Ἵππωτος –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους καί 
Θεσπιάδος
Ἵπτα –ης καί Ἵππα (ἡ) –Θεότης Ὀρφι-
κῆς λατρείας ἐν Μ. Ἀσία. Τροφός βρέ-
φους Διονύσου
Ἴρα –ης (ἡ) 
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Ἶρα –ης (ἡ)
Ἰράνα καί Ἠιράνα –ης (ἡ) 
Ἰραναῖα –ης (ἡ)
Ἰραναῖος –ου (ὁ) 
Ἰρανῆος –ου (ὁ)
Ἰρανίουσα –σης (ἡ)
Ἴρανις –ιος; (ὁ) 
Ἰράνιχα –ης (ἡ)
Ἰράνιχος –ου (ὁ)
Ἰρανίων –νος (ὁ)
Ἴρανος –ου (ὁ) 
Ἴρας –α (ὁ) 
Ἰρᾶς –ᾶ (ὁ)
Ἰραφιώτη καί Εἰραφιώτη –ης (ἡ)
Ἰραφιώτης καί Εἰραφιώτης –ου (ὁ) –Ἐ-
πίθετον Βάκχου
Ἴραχος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ἄργους –Μέ 
νύµφη Ὡκεανίδη, τήν Μελίαν, γεννᾶ 
Φορωνέα
Ἴρβος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀµφισθένους,πατήρ 
Ἀλώπεκος καί Ἀστραβάκου 
Ἱρή –ῆς (ἡ) –Ὄνοµα πόλεως; Ο.Ι.Ι.150 
Ἴρη –ης καί Ἀβία (κατ΄Ὄµηρον) (ἡ) 
–Τροφός Ὕλλου, υἱοῦ Ἡρακλέους
Ἴρης –η (ὁ) –Ποταµός
Ἰρίουσα –σης (ἡ)
Ἶρις καί Εὐρώτας καί Εὔρωτας καί 
Βῶµιξ καί Μεσσήνιος καί Μαραθών 
καί Ἵµερος καί Γαλαῖσος (ὁ) –Ποταµός 
–Κύριον ὄνοµα, Η-8-552Δ
Ἶρις ( –ιος καί –ιδος) (ἡ) –(ἀγγελιοφόρος 
Θεῶν) –Φτερωτή θεά, προσωποποίησις 
Οὐρανίου τόξου –Θυγάτηρ Ἀγήνορος 
καί Τηλεφάσσης –Θυγάτηρ µυθικοῦ πα-
τρός Θαύµαντος (κατά Πλάτωνα) καί 
Ἡλέκτρας –Παρίσταται ἔγγελος θεῶν 
ἐν Ὀλύµπω (δαίµων χρυσόπτερος κατά 
ποιητήν), Ὑπηρέτης καί σύντροφος Ἥ-
ρας –Προσωποποίησις Οὐρανίου τόξου, 
χαρακτηριζοµένη Ἄγγελος Θεῶν –Εἰς 
Ἴριδα µετεµορφώθη ή Βέροια ἐν Σικε-
λία, Ο.Γ.121, Ε353, Ω77, Η-7-1153, 1157Α, 

Η-8-964Α, Η-9-984Δ, Η-12-325Δ, Η-14-858 
Δ, Η-17-617Α 
Ἰρίων –νος (ὁ) –Γαµβρός Οἰωνέως
Ἴρκανος –ου (ὁ)
Ἴρµα –ης (ἡ) –Εἰσαχθέν ἐν Ἑλλάδι 
Ἴρµος –ου (ὁ)
Ἰρνίνι (ὁ) –Αἰγύπτιος δικαστής
Ἱρόθεµις –ιδος (ὁ & ἡ) 
Ἱροίτα –ης (ἡ)
Ἱροίτας –αντος (ὁ)
Ἱροµάχη –ης (ἡ) 
Ἱρόµαχος –ου (ὁ)
Ἶρος καί Ἀρναῖος –ου (ὁ) –Ὄνοµα ἐπαί-
του ληφθέν ἀπό τό Ἶρις = ἀγγελιοφόρος 
καί δοθέν ὑπό µνηστήρων Πηνελόπης. 
Ἀγωνισθείς, τόν ἐπλήγωσεν καί ἐδίωξεν 
Ὀδυσσεύς –Υἱός Ἄκτορος, πατήρ Εὐρυ-
τίωνος, ἐκκαθάρισεν Πηλέα ἀπό φόνον 
ἀδελφοῦ του, Ο.Ο.Σ. 25, 38, 73, Η-8-485Α, 
612Δ, Η-9-978Α, Η-14-872Δ
Ἵρουσα –σης (ἡ)
Ἵρτια –ίης (ἡ)
Ἵρτιος –ου (ὁ) –Ἱστοριογράφος Ρωµαῖος
Ἱρώι; (ἡ)
Ἵρων –νος (ὁ)
Ἴς –; (ὁ) –Ποταµός Βαβυλωνίας –Ἀπό Ἑλί-
κη Ἀχαῒας, οἰκιστής Συβάρεως 
Ἴσα –σης (ἡ) –Νύµφη πού µέ Ἑρµήν γεν-
νᾶ Ἴδαν
Ἰσᾶ –ῆς (ἡ)
Ἰσαάκ (ὁ) –Ἰουδαϊκόν καί χριστιανικόν 
–Ἅγιος –Πατριάρχης –Υἱός Ἀβραάµ 
Ἰσαάκιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ὅσι-
ος (30 Μαΐου)
Ἰσαβέλλα –ης (ἡ) –(εὐσεβής) –Βασίλισ-
σα καί πριγκήπισσα 
Ἰσαβέλλα καί Ἰσαµπέλλα καί Ἰζαµπέλ-
λα–τα (ἡ)
Ἰσαγόρα –ρης (ἡ) 
Ἰσαγόρας καί Ἰσαγόρης –εως (ὁ) –(ἐξ 
ἴσου δεινός ρήτωρ) –Ἀρχηγός ἀριστο-
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κρατῶν ἐν Ἀθήναις, ἀντίπαλος Κλεισθέ-
νους, υἱός Τισάνδρου, Η-9-993Δ, Η-10-
836Α
Ἰσαγόρεια –ης (ἡ)
Ἰσαγόρη –ης (ἡ)
Ἰσαγόρης –ητος; (ὁ)
Ἰσάδα –ης (ἡ)
Ἰσάδας –αιο (ὁ) –Λακεδαιµόνιος, τιµω-
ρηθείς διότι πρό ἀπαιτουµένης ἠλικίας, 
ὤρµησεν εἰς ἐχθρούς 
Ἰσάδας καί Ἰσίδας –ου (ὁ) –Λάκων 
ἐλευθερωτής Γυθείου, Η-9-997Δ 
Ἰσαδώ –οῦς (ἡ) 
Ἰσαζάθα –ης (ἡ) 
Ἰσάζαθος –ου (ὁ)
Ἰσαῖα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀγήνορος 
Ἰσαία –ης καί Νησαίη (ἡ) –Θυγάτηρ 
Νηρέως καί Δωρίδος, καί Νησαίη καλου-
µένη
Ἰσαῖος –ου (ὁ) –Περίφηµος Ἀθηναῖος 
ρήτωρ, διδάσκαλος Δηµοσθένους –Προ-
σωνύµιον Διός 
Ἰσαῖος –ου (ὁ) –Περίφηµος Ἀθηναῖος 
ρήτωρ, ὑπόδειγµα –Χαλκιδεύς ρήτωρ –
Διδάσκαλος Δηµοσθένους, Η-5-953Δ, Η-
7-1052Δ, 1059Α, Η-9-993Δ, Η-12-649Δ
Ἰσαίουσα –σης (ἡ)
Ἰσαιών –ῶνος (ὁ)
Ἰσακᾶ –ῆς (ἡ)
Ἰσακᾶς –ᾶ (ὁ) 
Ἴσαµαν –ᾶνος; (ὁ); 
Ἴσαµος –ου (ὁ) –Ποταµός Βακτριανῆς
Ἰσαµώ –οῦς (ἡ) 
Ἰσάνδρα –ης (ἡ)
Ἴσανδρος καί Ἴσαντρος –ου (ὁ) –Υἱός 
Βελλερεφόντου καί θυγατρός Ἰοβάτου 
Φιώνης, θανατωθείς ὑπό τοῦ Ἄρεως, Ο. 
Ζ.197, 203, Η-8-611Α 
Ἰσάνθη –ης (ἡ) 
Ἰσάνθης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Θράκης 
Ἰσανόρα –ης (ἡ)

Ἰσανόρεια –ης (ἡ)
Ἰσανόρης –ου (ὁ)
Ἴσανος –ου (ὁ) –Ποταµός Μακεδονίας
Ἰσαντία –ης (ἡ)
Ἰσάντιος –ίου (ὁ) 
Ἰσάνωρ –ρος (ὁ) –Λακεδαιµόνιος –Ἔφο-
ρος Σπάρτης
Ἴσαρ –ρος καί Ἰσάρας (ὁ) –Ποταµός 
Γαλλίας, τανῦν Ἴσερ
Ἰσάρας –ου (ὁ) –Ποταµός –Ὁ Πυθαγο-
ρείου Λευκάνας συγγραφεύς 
Ἰσάρβας –αντος; (ὁ) –Βασιλεύς βορείας 
ἀκτῆς Ἀφρικῆς, Η-10-416Δ
Ἰσαργυρίς –ιδος (ἡ) 
Ἰσάργυρος –ου (ὁ)
Ἰσαρήτη –ης (ἡ) 
Ἰσαρίουσα –σης (ἡ)
Ἰσαρίων –νος (ὁ) –Ὀλυµπιονίκης Ἀλε-
ξανδρεύς εἰς στάδιον
Ἰσάρχη –ης (ἡ) 
Ἰσαρχίδα –δης (ἡ)
Ἰσαρχίδας –αιο (ὁ) –Κορίνθιος στρατη-
γός
Ἴσαρχος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἰσαρχίδου 
–Ἄρχων Ἀθηναίων 
Ἰσᾶς καί Εἰσᾶς –ᾶ (ὁ)
Ἴσάτις –ιδος (ἡ) –(φυτόν διά βαφήν βα-
θέως κυανήν) –Ὄνοµα 
Ἴσαυρος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν 
Ἴσαυρος καί Ἀρπαζάκιος –ίου (ὁ) –
(σκωπτικόν) –Χριστιανικόν
Ἴσβουρος –ου (ὁ) –Ποταµός Σικελίας
Ἰσδιγέρδης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Περσῶν
Ἰσδίγερδις –ιος (ὁ) –Πατήρ Οὐαραρά-
νου 
Ἰσέας καί Ἰσίας –ου (ὁ) –Τύραννος Κε-
ρήνιας –Λακεδαιµόνιος
Ἴσεια (τά) –Ἑορτή πρός τιµήν θεᾶς Ἴσι-
δος 
Ἰσεύθη καί Ἴσενθη –ης (ἡ)
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Ἰσεύθης καί Ἴσευθος καί Ἴσενθος –ου 
(ὁ) 
Ἴση –ης (ἡ) –Νύµφη. Μέ Ἑρµήν γεννᾶ 
Πρύλιν ἤ Ἴδαν
Ἰσηγόρη –ης (ἡ) 
Ἰσηγορίδη –ης (ἡ)
Ἰσηγορίδης –ου (ὁ)
Ἰσήγορος –ου (ὁ) 
Ἰσήµερος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ὥρης µέ 
συνώνυµον: Ἀµφιθαλής
Ἴσηπος –ου (ὁ)
Ἴσθµια –ης (ἡ) –Ἑορτή πρός τιµήν Πα-
λαίµονος, ὑπό Σισύφου 
Ἰσθµία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑστίας 
Ἰσθµιάδη –ης (ἡ)
Ἰσθµιάδης –ου (ὁ) –Σύζυγος Πελάργης 
Ἰσθµιάς –αδος (ἡ) –Ἑταίρα, δούλη Κα-
σίου. “Κατασέπησε” ὑπό ἀσθενείας πα-
ραµεληµένη
Ἰσθµική –ῆς (ἡ) 
Ἰσθµικός –οῦ (ὁ) 
Ἰσθµιοδώρα –ης (ἡ) 
Ἰσθµιόδωρος –ου (ὁ)
Ἰσθµιονίκη –ης (ἡ) 
Ἰσθµιονίκης καί Ἰσθµιόνικος –ου (ὁ) 
–Ἀθηναῖος
Ἰσθµιόνικος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖός τις
Ἴσθµιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος 
Ἴσθµιος –ίου (ὁ) –Υἱός Γλαύκου –Υἱός 
Τηµένου
Ἰσθµοδώρα –ης (ἡ)
Ἰσθµόδωρος –ου (ὁ) 
Ἰσθµονίκη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Λύσιδος 
Αἰξωνέως
Ἰσθµόνικος –ου (ὁ) 
Ἴσθµος καί Ἰσθµός –οῦ (ὁ) –Ὄνοµα 
στεριᾶς ἀπό Σαρωνικόν ὡς Κορινθιακό 
κόλπο. Τήν ἰδέα Διώρυγος πρῶτος συνέ-
λαβε Περίανδρος ὁ σοφός Κορίνθιος. Ἐν 

συνεχεία ὁ Δηµήτριος ὁ Πολιορκητής, 
Ἰούλιος Καῖσαρ, ὁ Γάϊος, ὀ Ἀδριανός, ὁ 
Νέρων (χρησιµοποιών πέντε χιλιάδας 
ἐργατῶν Ἑβραίων). Πραγµατικότης ἔγι-
νεν τόν Ἰούλιον τοῦ 1893 –Ὄνοµα ἀν-
δρός
Ἰσθµώ –οῦς (ἡ)
Ἰσθµώι; (ἡ) 
Ἰσία –ης (ἡ)
Ἰσιάς καί Εἰσιάς –ᾱδος (ἡ) –Γυναικός 
ὄνοµα
Ἰσίας καί Ἰσέας –ου (ὁ) –Τύραννος Κε-
ρήνιας –Λακεδαιµόνιος ἔφορος
Ἰσιάς –άδος (ἡ) –Γυναικός ὄνοµα 
Ἰσιγᾶς καί Εἰσιγᾶς –ᾶ (ὁ)
Ἰσιγένεια καί Εἰσιγένεια –ης (ἡ) 
Ἱσιγένεις –ειος (ὁ)
Ἰσιγένηα –ης (ἡ) 
Ἰσιγένης –ους (ὁ) 
Ἰσιγόνη –ης (ἡ)
Ἰσίγονος –ου (ὁ) –Ἐκ Νικαίας παραδο-
ξογράφος
Ἰσίδα καί Ἰσάδα –ης (ἡ)
Ἰσίδας καί Ἰσάδας –αιο (ὁ) –Λάκων, 
Η-9-997Δ 
Ἰσιδίκα –ης (ἡ) 
Ἰσιδίκη –ης (ἡ)
Ἰσίδικος –ου (ὁ)
Ἰσιδότη –ης καί Εἰσιδότη –ης (ἡ)
Ἰσίδοτος καί Εἰσίδοτος –ου (ὁ) –Πατήρ 
Παραµόνου 
Ἰσιδώρα –ης καί Εἰσιδώρα –ης (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Ἡρακλείδου 
Ἰσιδωριανή –ῆς (ἡ) 
Ἰσιδωριανός –οῦ (ὁ)
Ἰσίδωρος καί Εἰσίδωρος καί Ἡσίδωρος 
–ου (ὁ) –(ἴσον δῶρον) –Πατήρ Ἰσιδώρου 
–Πατήρ Στρατώου –Πατήρ Θεοκλέους 
–Πατήρ Ἐρµογένους –Ἀλεξανδρεύς Ὀ-
λυµπιονίκης εἰς πάλην –Χριστιανικόν 
–Ἅγιος –Ἱεράρχαι –Δύο φιλόσοφοι –Χα-
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ρακηνός Γεωγράφος, ἱστοριογράφος –
Μιλήσιος –Φιλόσοφος, υἱός Θεοδότης, 
Η-7-671Δ,1059 Α, Η-8-588Δ, Η-9-998Α, 
Η-14-379Α 
Ἰσίδωρος ὁ καί Ἀρτεµίδωρος –ου (ὁ) –
Ἀλεξανδρεύς ὀλυµπιονίκης εἰς στάδιον 
δύο φοράς 
Ἰσίκλεια –ης (ἡ)
Ἰσίκλειτη –ης (ἡ) 
Ἰσίκλειτος –ου (ὁ) –Ἱστορικός συγγρα-
φεύς 
Ἰσικλῆς –έους (ὁ) 
Ἱσικράτη –ης (ἡ)
Ἰσικράτης –ου (ὁ) –Ρήτωρ µέ φίλον καί 
µαθητήν τοῦ Νικοκλῆ, υἱόν Εὐαγόρου, 
βασιλέα Σαλαµῖνος Κύπρου 
Ἰσιλόχεια –ης (ἡ)
Ἰσιλόχορη –ης (ἡ)
Ἰσιλόχορος –ου (ὁ) 
Ἰσίλοχος –ου (ὁ)
Ἰσιµένη –ης (ἡ) 
Ἰσιµένης –ους (ὁ) 
Ἰσίµηλη –ης (ἡ)
Ἰσίµηλος –ου (ὁ)
Ἰσιµιλίουσα –σης (ἡ)
Ἰσιµιλίων –νος (ὁ) 
Ἰσίοδος καί Ἡσίοδος –ου καί Αἰσίοδος 
Εἰσίοδος (Βοιωτικός τύπος) (ὁ) –(ὁ δια-
βαίνων αἰσίαν ἤ Ἰσίαν ὁδόν) –Πηγή πα-
ροιµιῶν (ἰδέ Ἡσίοδος)
Ἴσιον –ίου (ἡ) 
Ἴσιος –ου (ὁ) –Στρατηγός Αἰτωλῶν, ὁ 
Ἀλέξανδρος 
Ἰσίουσα –σης (ἡ)
Ἶσις καί Εἶσις –ιδος (ἡ) –Θεά Αἰγυπτί-
ων
Ἶσις –ιδος καί –ιος (ἡ) –Θεά Αἰγυπτίων, 
ἀδελφή καί σύζυγος Ὀσίριδος –Δήµη-
τρα Ἑλλήνων –Προστάτις τοκετοῦ  καί 
γάµου. Τοῦ θανάτου τοῦ Ὀσίριδος ἡ θεά 
ἐπιζητοῦσε τό διαµελισµένον σῶµα καί 

ἐπαναφοράν ἀπό τόν Ἅδην. Με τήν ἀγά-
πη τόν ἀνέστησε. Ταυτίζεται µέ θεότη-
τες ὡς ἡ Σενταΐτ –Κατ΄Ἕλληνας θυγά-
τηρ Κρόνου καί Ρέας, ἤ ἀντί Ἰοῦς µητρός 
Ἐπάφου –Μήτηρ Ὥρου –Θυγάτηρ Προ-
µηθέως κατά Ἀντικλείδην
Ἰσιτύχη –ης (ἡ) 
Ἰσιτύχης –ου (ὁ) 
Ἰσίτυχος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀπονηρίου 
Ἰσιφᾶ –ᾶς; (ἡ)
Ἰσιφᾶς –ᾶ (ὁ) 
Ἰσιφίλη –ης (ἡ)
Ἰσίφιλος –ου (ὁ)
Ἰσιώ –οῦς (ἡ) 
Ἰσίων ἤ Εἰσίων –νος (ὁ) –Πατήρ Ἑρµᾶ 
Νεµεονίκου 
Ἰσκέας –ου (ὁ)
Ἰσµαήλ (ὁ) –Ἰουδαϊκόν καί µουσουλµα-
νικόν 
Ἰσµάνδη –ης (ἡ)
Ἰσµάνδης καί Ὀσοµανδύας –α (ὁ) –Αἰ-
γυπτιακόν 
Ἰσµάνδης –ου ἤ Μέµνων (ὁ) –(σταθε-
ρός, ἐπίµονος) –Αἰγυπτιακόν ὄνοµα Μέ-
µνονος –Ἐπιγραφή Ἐπιδαύρου
Ἰσµαριανή –ῆς (ἡ)
Ἰσµαριανός –οῦ (ὁ) 
Ἴσµαρος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀστακοῦ, Θηβαῖ-
ος, ὁ φονεύσας Ἱπποµέδοντα –Υἱός Θρά-
κης, H-9-873A, H-6-616A, Ο.O.I.40, 198 
Ἴσµαρος –ου καί Ἰµµάραδος (ὁ) –Υιός 
Εὐµόλπου, Η-9-873Α, Η-6-616Α 
Ἰσµεινία –ης (ἡ) 
Ἰσµεινίας –ου (ὁ) –Υἱός Φιλοµειλίδαο
Ἰσµεινιῆος –ου (ὁ) –Πατρωνυµικόν τοῦ 
Ξενοκλείδα
Ἱσµεινικέτα –ης (ἡ)
Ἱσµεινικέτας –ου (ὁ) –Υἱός Σαµιῆος 
Ἱσµείνιος –ίου (ὁ) –Μέ πατρωνυµικόν 
Δινοµάχιος 
Ἰσµεινίχα –ης (ἡ) 
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Ἰσµείνιχος –ου (ὁ)
Ἱσµεινοδώρα –ης (ἡ)
Ἱσµεινόδωρος –ου (ὁ) 
Ἰσµεινοτέλεια –ης (ἡ)
Ἰσµεινοτέλεις –ειος (ὁ)
Ἰσµεινοτέλης –ους (ὁ)
Ἰσµεινώ –οῦς (ἡ)
Ἱσµενία –ίης (ἡ)
Ἱσµενίας –ίου (ὁ) 
Ἴσµενος –ου (ὁ) –Ἄρχων τῶν Χίων 
Ἰσµήνα –ης (ἡ)
Ἰσµήνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀσωποῦ, 
πού µε σύζυγον Ἄργον Πανόπτη γεννᾶ 
Ἴασον καί Ἰώ –Θυγάτηρ Οἰδίποδος καί 
Ἰοκάστης, ἀδελφή Ἐτεοκλέους καί Πο-
λύνείκους 
Ἰσµήνη –ης (ἡ) –(ἔχουσα σµῆνος χαρί-
των) –Θυγάτηρ Οἰδίποδος, ἀδελφή Ἀ-
ντιγόνης –Ἡρωΐς –Μήτηρ ἤ µάµµη Ἰοῦς 
–Θυγάτηρ Ἰοκάστης
Ἰσµηνία –ης (ἡ) –Θηβαῖα τίς –Ὡραία 
κόρη ἐκ Σµύρνης
Ἰσµηνίας –ου (ὁ) –(ἔχων σµῆνος χαρί-
των ὡς ὁ ποταµός Ἰσµηνός) –(χειµαρ-
ρώδης) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Πολιτι-
κός –Στρατηγός –Αὐλητής ἐκ Θίσβης 
–Φιλόπατρις Δηµοκρατικός –Νεωπλα-
τωνικός –Θηβαῖος Πολιτικός ζωγράφος 
–Ἀθλητής περίφηµος –Ἕλλην συγγρα-
φεύς –Ὄνοµα δούλου –Διάσηµος αὐλη-
τής ἔµπειρος σοφός, ἐζήτησε µε αὑλόν 
καί µελωδικούς θρήνους καί δεήσεις 
ἔλεος (ἀπό Ἀλέξανδρον) διά τήν Θήβαν 
–Ἐπίθετον Διός. Εἰς τοῦτον ἀνέθηκεν ὁ 
Σκαῖος ἐπιγραφήν, ἐκ Καδµείων γραµ-
µάτων, Η-7-203Α, 533Δ, 945Α, Η-8-788Α, 
Η-9-1005Α, Η-13-266Δ
Ἰσµηνικέτα –ης (ἡ)
Ἰσµηνικέτας –ου (ὁ) –Θηβαῖος –Πατήρ 
Σαµίου
Ἰσµηνικέτη – ης (ἡ)
Ἰσµήνιος –ίου καί Ἰσµηνός (ὁ) –Υἱός 
Ἀπόλλωνος καί Ὠκεανίδος νύµφης Με-

λίας, ἀδελφός Τενάρου. Ἐξ αὐτοῦ ὁ Ἰ-
σµηνός ποταµός, πρότερον Λάδων, ἤ 
Κάδµος –Ἐπίθετον Διός (εἰς ὅν Σκαῖος ἀ-
νέθηκεν ἐπιγραφήν Καδµείων γραµµά-
των) –Ἐπίθετον Απόλλωνος –Πατήρ 
Στροπίης 
Ἰσµήνιος καί Ἰσµηνός καί Ἰσµένιος 
–ίου (ὁ) –Ποταµός πρώην Λάδων ἤ Κάδ-
µος 
Ἰσµηνίχα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δάµωνος 
Ἰσµήνιχος –ου (ὁ) –Θηβαῖός τις 
Ἱσµήνιχος –ου (ὁ)
Ἱσµηνοδώρη καί Ἱσµηνοδώρα –ης (ἡ) 
–Βοιωτίς τίς, αὐλήτρια θεωρουµένη “ἱέ-
ρεια µουσικῆς”. Αὐτή διέδωσεν πώς ὁ 
Τειρεσίας ἔγινεν ἀπό γυνή ἀνήρ 
Ἱσµηνόδωρος –ου (ὁ) –Θηβαῖος –Πα-
τήρ Ἀκροτάτου –Πατήρ Γοργίωνος 
Ἰσµηνόκλεια –ης (ἡ)
Ἰσµηνοκλῆς –έους (ὁ) –Πατήρ Ἰεροκλέ-
ους 
Ἴσµηνος καί Ἰσµηνός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθε-
τον Ἀπόλλωνος –Υἱός Ἀπόλλωνος –Υἱός 
Ἀσωποῦ καί Μετόπης, ποτάµιος θεός 
Βοιωτίας –Μάντις –Ποταµός Θηβῶν 
–Υἱός Νιόβης (Νιοβίδης) καί Ἀµφίονος 
(πρεσβύτερος), τοξευθείς ὑπό Ἀπόλλω-
νος, ἔπεσεν εἰς Λάδωνα ἤ Κάδµον τα-
νῦν Ἰσµηνόν, Η-9-1005Δ, Η-14-461Α, Η-
13-468Α 
Ἰσµηνοτέλεια –ης (ἡ)
Ἰσµηνοτέλης –ους (ὁ)
Ἱσµήνουσα –σης (ἡ)
Ἱσµήνων –νος (ὁ)
Ἱσµινίχα –ης (ἡ) 
Ἰσµίνιχος –ου (ὁ) 
Ἰσµύνη –ης (ἡ)
Ισµύνος – ου (ὁ)
Ἰσογόνη –ης (ἡ)
Ἰσόγονη –ης (ἡ)
Ἰσόγονος –ου (ὁ) –Η-7-1059Δ, Η-9-997 
Δ, Η-10-794Α, Η-11-770Δ 
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Ἰσοδαίτη –ης (ἡ)
Ἰσοδαίτης –ου (ὁ) –(ὁ µοιράζων ἴσα µε-
ρίδας φαγητοῦ) –Χθόνιος Δαίµων 
Ἰσοδάµα –ης (ἡ)
Ἰσοδάµας –ντος (ὁ)
Ἰσοδάµεια –ης (ἡ) 
Ἰσοδαµίς –ιδος (ἡ) 
Ἰσοδαµίωργος –ου (ὁ) 
Ἰσόδαµος –ου (ὁ) –Η-16-1018Δ 
Ἰσοδήµη –ης (ἡ)
Ἰσόδηµος –ου (ὁ) –Σύζυγος Αἰλίας, Ἰου-
λάς 
Ἰσόδηµος –ου (ὁ) –Τροιζήνιος ποιητής 
παιάνων
Ἰσόδηµος –ου (ὁ) –Διάδοχος Ὀρθαγόρου, 
τυράννου Σικυῶνος, ὡς οἱ Μύρων, Ἀρισ-
τώνυµος καί Κλεισθένης
Ἰσοδίκη –ης (ἡ) –Ἑλληνίς τις –Θυγάτηρ 
Εὐρυπτολέµου Σουνιέως –Σύζυγος Κί-
µωνος, υἱοῦ Μιλτιάδου, Η-8-483Δ 
Ἰσόδικος –ου (ὁ) –Αἰαντίδος φυλῆς, Ἀ-
θηναῖος –Οἰναῖος
Ἰσοδότη –ης (ἡ) 
Ἰσόδοτος –ου (ὁ) 
Ἱσοδρόµη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας
Ἱσόδροµος –ου (ὁ)
Ἰσοδώρα –ης (ἡ)
Ἰσόδωρος –ου (ὁ)
Ἰσόθεµις –ιδος (ὁ & ἡ)
Ἰσοκάρθη –ης (ἡ)
Ἰσοκάρθης –εος (ὁ) 
Ἱσοκάσια –ίης (ἡ)
Ἰσοκάσιος –ίου (ὁ)
Ἰσόκλεια –ης (ἡ)
Ἰσοκλείδη –ης (ἡ)
Ἰσοκλείδης –ου (ὁ) 
Ἰσοκλῆς –έους (ὁ) 
Ἰσοκράτεια –ης (ἡ)
Ἰσοκράτη –ης (ἡ)

Ἰσοκράτης καί Εἰσοκράτης –ου (ὁ)
Ἰσοκράτης –ους (ὁ) –(ἱσοδύναµος) –Ἰδρυ-
τής ρητορικῆς σχολῆς –Διδάσκαλος ἐφό-
όρου ἱστοριογράφου ἐκ Κύµης –Στρατη-
γός Κορινθίων –Ρήτωρ, ὑπόδειγµα Ἀτ_ 
τικῆς, µαθητής Σωκράτους, υἱός αὐλο-
ποιοῦ Θεοδώρου ἤ Ἐρχιέως καί Ἡδυτοῦς 
–Υἱός Θεοδώρου, πλουσίου κατασκευα-
στοῦ, Αὐλῶν. Μαθητής Πρωταγόρου, 
Προδίκου Τεισίου, Γοργίου καί Σωκρά-
τους. Κατ΄ἀρχᾶς λογογράφος και κατό-
πιν ἰδρυτής σχολῆς µεταξύ Κυνοσάρ-
γους καί Λυκείου. Ἔγραψεν 60 λόγους, 
µεταξύ τῶν ὁποίων τόν ἔπαινον (Πανη-
γυρικόν) ἐπεξεργαζόµενον ἐπί δεκαετί-
αν, ὅστις καί δέν ἀνεγνώσθη εἰς 100ην 
Ὀλυµπιάδαν, τό 380 π.Χ. Προέτρεπεν: 
«Τοῖς Βαρβάροις εἰλωτεύειν!» Εἰς τόν πα-
νηγυρικόν λόγον, δοκίµιον, ἐκθέτει τάς 
θέσεις (τῆς µεγαλυτέρας µυστικῆς ἐται-
ρίας, µέ κύριο ἐκπρόσωπο Κίµωνα καί 
Αἰσχύλο) διά τόν σχηµατισµόν Πανελ-
λήνιας ὁµοσπονδίας µέ στόχο τερµατι-
σµόν πολιτικῶν ἐρίδων καί ἐµφυλίων 
ἀντιπαραθέσεων –Μέ ἑταίραν Λαγίσκην 
ἀπέκτησεν θυγατέραν –Ὁ υἱός Θεοδώ-
ρου Ἐρχιεύς, Η-7-1052Α, Η-9-1008Α, Η-
17-715Α, Η-18-296Α
Ἰσοκρατία –ης (ἡ) –Ἀµαζών ἐκ τῶν ἐπι-
σηµοτέρων, φονευθεῖσα ὑπό Ἡρακλέ-
ους 
Ἰσοκρέουσα –ης (ἡ)
Ἰσοκρέων –ντος (ὁ)
Ἰσοκρίτα –η (ἡ)
Ἰσόκριτος –ου (ὁ) 
Ἰσοκύδη –ης (ἡ)
Ἰσοκύδης –εος (ὁ) 
Ἰσολόχεια –ης (ἡ)
Ἰσόλοχος –ου (ὁ) –Πατήρ Πυθοδώρου, 
στρατηγοῦ Ἀθηναίων 
Ἰσοµάτωρ καί Ἰσοµήτωρ –ρος (ὁ)
Ἰσοµάχη –ης (ἡ)
Ἰσόµαχος καί Ἰσχόµαχος –ου (ὁ) –Πλού-
σιος κτηµατίας 
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Ἰσοµέλη –ης (ἡ)
Ἰσοµέλης –ου (ὁ) 
Ἰσοµένη –ης (ἡ)
Ἰσοµένης –ους (ὁ) 
Ἰσοµέντωρ –ρος (ὁ) 
Ἰσοµήτωρ καί Ἰσοµάτωρ –ρος (ὁ)
Ἰσονίκη –ης (ἡ) –Η-10-717Α
Ἰσόνικος –ου (ὁ) 
Ἰσονόη καί Εἰσονόη καί Ὁµονόη –ης 
(ἡ) –Μήτηρ Ὀρχοµενοῦ –Θυγ. Δαναοῦ
Ἰσονόµη –ης (ἡ)
Ἰσόνοµος –ου (ὁ) 
Ἰσόνοος –όου (ὁ)
Ἰσοπάρθενος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Σελή-
νης µέ συνώνυµον: Κύων
Ἰσοπόλεια –ης (ἡ)
Ἰσόπολις –ιδος (ὁ)
Ἴσορµος –ου (ὁ & ἡ) 
Ἰσόροπος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑνυοῦς 
µέ συνώνυµον: Ὀψιτέλεστος
Ἴσος –ου (ὁ)
Ἶσος –ου (ὁ) –Υἱός Πριάµου νόθος ἐξα-
γορασθείς ὑπό καί φονευθείς ὑπό Ἀγα-
µέµνονος –Ἕτερος Συβαρίτης Ἀχιλλέως 
Ἰσός –ου (ὁ) –Ποταµός, τανῦν Παγιάσι
Ἰσοτίµη –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν 
Ἰσοτιµίδα –δης (ἡ)
Ἰσοτιµίδας –αο (ὁ) 
Ἰσοτιµίδη –ης (ἡ)
Ἰσοτιµίδης –ου (ὁ)
Ἰσότιµος –ου (ὁ) 
Ἴσουσα –σης (ἡ)
Ἰσούχια –ης (ἡ)
Ἰσούχιος –ίου (ὁ) 
Ἰσοφίλη –ης (ἡ)
Ἰσόφιλος –ου (ὁ)
Ἰσοφυή –ῆς (ἡ)
Ἰσοφυής –ῆ (ὁ) –Ἐπίθετον Ζαγρέως µέ 
συνώνυµον: Διόνυσος

Ἰσοφῶν –ντος (ὁ)
Ἰσοφῶσσα –σσης (ἡ) 
Ἰσοχρύση –ης (ἡ) 
Ἰσόχρυσος –ου (ὁ) 
Ἰσπάλα –ης (ἡ) 
Ἴσπαλος – ου (ὁ) –Κυβερνήτης
Ἱσπανή –ῆς (ἡ) 
Ἰσπανός –οῦ (ὁ)
Ἰσπή –ῆς (ἡ)
Ἰσπῆς –οῦ; (ὁ) 
Ἰσραήλ (ὁ) –(ὁ ὁρῶν τόν θεόν, ὁ λαός 
πού γνωρίζει τόν Θεόν Ρά (Δία), τόν 
Ἥλιον = εἰσορών τόν Ρά, Ἥλιον –Μετο-
νοµασία τοῦ Ἰακώβ 
Ἴσσα –ης καί Ἴση (ἡ) –Μέ Ἑρµή γεννᾶ 
Πρύλιν 
Ἴσση –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μεγαρέως ἤ 
Μακάρεως, οἰκιστοῦ Λέσβου, εἰς ἥν ὁ 
Ἀπόλλων ἐνεφανίσθη ὡς ποιµήν ἐκ 
Λέσβου –Νύµφη πού γεννᾶ µέ Ἑρµήν 
τόν Πρύλλιν, ὅστις προείπεν εἰς Ἀχαιούς 
ἃλωσιν Ἰλίου, µέσω Δουρείου 
Ἱσσµηνοδώρα –ης (ἡ)
Ἱσσµηνόδωρος –ου (ὁ) 
Ἴσσος –ου (ὁ) 
Ἱστιαῖα –ης (ἡ)
Ἱστιαῒδα –δης (ἡ)
Ἱσστιαΐδας –αο (ὁ) 
Ἱσστιαῖος –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν 
Ἴσσυλος –ου (ὁ) –Η-8-41Α 
Ἰσχύνα –ης (ἡ)
Ἰσσχίνας –αο (ὁ) 
Ἰσσώρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Ἰσσωρεία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Ἰσσωρία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος 
Ἴσσωρος –ου (ὁ)
Ἱσταῖα –ης (ἡ)
Ἱσταῖος –ου (ὁ)
Ἰστάνη –ης (ἡ)
Ἰστάνης –ου (ὁ) –Υἱός Ὀξυάρτου 
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Ἴστανις –ιδος (ἡ) 
Ἰστάρ (ἡ) –Ἀστάρτη εἰς Χαλδαϊκά 
Ἱστιαῑα –καί Ἱστιαία καί Ἱσταίη καί 
Ὠρεός (ἡ) –Πόλις Εὐβοίας –Νύµφη –Ἀ-
λεξανδρινή λογία, Ο.Β.537 
Ἱστιαιεύς –έως (ὁ) 
Ἱστιαῖος –ου (ὁ) –Γραµµατικός –Υἱός 
Λυσαγόρου Μιλήσιος –Υἱός Τύµνεω, 
ἡγεµών ἐν Καρία, στρατηγός Ξέρξου 
(Ἡρόδοτος –Πολύµνια) τύραννος Μιλή-
του, Η-7-121Δ, Η-8-88Δ,Η-91043Α, Η-11-
616Δ, Η-12-644Α
Ἱστιάρχη –ης (ἡ)
Ἱστίαρχος –ου (ὁ) –Ἄρχων Θουρίων 
Ἱστιάτωρ –ρος (ὁ)
Ἱστίεια –ης (ἡ)
Ἱστίειος καί Ἱστιειός –οῦ (ὁ) 
Ἱστίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας
Ἰστιήιος –ου (ὁ) –Ὁ Ἰστιαῖος 
Ἱστιῆος –ου (ὁ) 
Ἱστιήτωρ –ρος (ὁ)
Ἱστικῶν –ντος (ὁ) 
Ἱστικῶσσα –σσης (ἡ)
Ἱστιοδώρα –ης (ἡ) 
Ἱστιόδωρος –ου (ὁ) 
Ἰστληΐα –ης (ἡ)
Ἰστλήϊος –ίου (ὁ)
Ἰστοµάχη –ης (ἡ)
Ἰστόµαχος –ου (ὁ) –Η-9-960Δ 
Ἱστοµένη –ης (ἡ) 
Ἰστόπόνος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθη-
νᾶς –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Ἵστορ –ιδος (ἡ) 
Ἵστορες –ων (οἱ) –(ἐρευνηταί) –Ἐπίθε-
τον Μουσῶν µέ συνώνυµον: Κοῦραι
Ἱστορία καί Ἱσστορία –ης (ἡ) 
Ἱστορίς –ίδος καί Γαλανθίς καί Γαλιν-
θίς (ἡ) –Θυγάτηρ Τειρεσίου. Λέγεται ὅτι 
διά ἐπωδῶν αὐτῆς ἐπιταχύνθη γέννησις 
Ἡρακλέους. Ἡ Ἥρα ἧτο ὀργισµένη καί 

µετέφερε ὀδύνας εἰς Ἀλκµήνην. Ἀδελ-
φή Μαντοῦς –Ἐγγονή Χαρικλοῦς καί 
Εὐήρους, Η-17-612 
Ἱστοτέλεια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
Ἱστοτέλης –ους (ὁ) 
Ἵστουρ –όρειος (ὁ)
Ἴστουσα –σης (ἡ) 
Ἱστριάδη –ης (ἡ)
Ἱστριάδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἴστρου 
Ἰστροδότη –ης (ἡ)
Ἰστρόδοτος –ου (ὁ) –Ἄρχων τις 
Ἱστρόκλεια –ης (ἡ)
Ἱστροκλέης –ου (ὁ)
Ἱστροκλῆς –έους (ὁ) 
Ἴστρος –ου (ὁ) –Ποταµός Εὐρώπης, 
Δούναβις καί ὑπό Ρωµαίων Δανούβιος 
–Ποτάµιος θεός Σκύθων
Ἴστρος –ου καί Νάρικος (ὁ) –(ὁ Δού-
ναβις) –Ἱστοριογράφος, ὁ υἱός Καλλιµά-
χειος ἤ Μενάνδρου µαθητής –Υἱός Αἰ-
γύπτου –Τέκνον Ὡκεανοῦ καί Τηθῦος 
–Μαθητής Καλλιµάχου –Ἱστορικός ὁ 
Ἀλεξανδρεύς –Υἱός Αἰγύπτου, µνηστήρ 
Δαναΐδος Ἱπποδαµείας, ἐξ ἦς ἐφονεύθη, 
Η-5-773Α, 1056Δ, 1060Δ, Η-9-32Α, 534Δ, 
1058Α, Η-10-855Δ, Η-15-638Α, Η-17-137Δ
Ἵστων –νος (ὁ)
Ἱστῶν –ῶνος (ὁ) –(ὑφαντουργός) –Ἐπί-
θετον Ποσειδῶνος µέ συνώνυµον: Ἄναξ
Ἵστωρ –ρος (ὁ)
Ἱστῶσσα –σσης (ἡ)
Ἴσυλα –ης (ἡ)
Ἴσυλλα –ης (ἡ)
Ἴσυλλος –ου (ὁ) –Μουσικός –Ποιητής 
Ἐπιδαύριος, Η-9-1058Α
Ἴσυλος –ου (ὁ)
Ἰσυφῶν –ντος (ὁ)
Ἰσυφῶσσα –σσης (ἡ)
Ἰσχαγόρα –ης (ἡ)
Ἰσχαγόρας –ου (ὁ) –Στρατηγός Λακε-
δαιµονίων
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Ἰσχάνδρα –ης (ἡ)
Ἴσχανδρος –ου (ὁ) 
Ἰσχάς –άδος (ἡ) –Ὅνοµα ἑταίρας
Ἰσχέα –ης (ἡ)
Ἰσχέας –ου (ὁ)
Ἰσχεδάµεια –ης (ἡ)
Ἰσχέδαµος –ου (ὁ) 
Ἰσχεµάχη –ης (ἡ) 
Ἰσχέµαχος –ου (ὁ) 
Ἴσχενα –ης (ἡ)
Ἰσχενόη –ης (ἡ)
Ἰσχένοος –όου (ὁ)
Ἴσχενος –ου (ὁ) –Ἔγγονος Ἑρµοῦ. Υἱός 
ἑνός τῶν Γιγάντων, ὅστις ἀπάλλαξε Ἑλ-
λάδα ἐκ λοιµοῦ, θυσιασθείς ἑκουσίως 
καί τιµώµενος εἰς ἐν Ὀλυµπία ἀγῶνας 
Ἰσχένους –όου καί Ἰσχόνους (ὁ) –Αἰγι-
νήτης –Πατήρ Πύθεω 
Ἰσχεπόλεια –ης (ἡ)
Ἰσχέπολις –εως καί –ιδος ἀντί Ἐχέπο-
λις –εως; (ὁ) –Βασιλεύς Μεγάρων –Υἱός 
Ἀµάθου, Η-13-151Α
Ἰσχιµάχη –ης (ἡ) 
Ἰσχίµαχος –ου (ὁ)
Ἴσχις –ιος (ὁ) 
Ἰσχνολάα –ης (ἡ)
Ἰσχνόλαος –ου (ὁ) –Λάκων τις 
Ἰσχόλα –ης (ἡ)
Ἰσχολάα –ης (ἡ)
Ἰσχόλαος –άου (ὁ) –Λακεδαιµόνιός τις
Ἰσχόλας –αντος; (ὁ) –Παρίστατο εἰς Θερ-
µοπύλας 
Ἰσχολείδη –ης (ἡ)
Ἰσχολείδης –ου (ὁ)
Ἰσχοµάχη –ης (ἡ)
Ἰσχόµαχος καί Ἰσόµαχος –ου (ὁ) –Ὀ-
λυµπιονίκης Κροτωνιάτης εἰς στάδιον 
δίς –Πλούσιος κτηµατίας (Ξενοφῶντος, 
Οἰκονοµικά) –Ἀθηναῖος δηµότης ἄγνω-

στος καί µή σίγουρος, Η-7-90Δ, 1050Δ, 
Η-14-704Δ 
Ἰσχόµαχος καί Ἰσόµαχος –ου (ὁ) –(οἰ-
κονοµ. Ξενοφῶν) –Πλούσιος κτηµατίας 
–Ὁ Κροτωνιάτης Ὀλυµπιονίκης εἰς στά-
διον δίς –Υἱός Ἀριστοµάχου, Ξυπεταιῶν, 
Η-7-90Δ, 1050Δ, Η-14-704Δ 
Ἰσχοπόλεια –ης (ἡ)
Ἰσχόπολις –ιδος (ὁ) 
Ἴσχουσα –σης (ἡ)
Ἴσχυλος καί Ἴσχυλλος –ου (ὁ) –Ἀγγει-
ογράφος, ἀγγειοπλάστης
Ἰσχύλος –ου (ὁ) –Κεραµεύς –Ἀγγειοπλά-
στης, Η-9-1059Δ 
Ἰσχύουσα –σης (ἡ)
Ἰσχυρά –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας µέ συ-
νώνυµον: Ἄλογος
Ἰσχυρία –ης (ἡ)
Ἰσχυρίας –ίου (ὁ) –Ἀθηναῖος Αἰξωνεύς 
Ἰσχυρίδα –δης (ἡ)
Ἰσχυρίδας –αο (ὁ)
Ἰσχυρίδη –ης (ἡ)
Ἰσχυρίδης –ου (ὁ)
Ἰσχυρίουσα –σης (ἡ) 
Ἰσχυρίων –νος (ὁ) 
Ἰσχυρός –οῦ (ὁ) –Ἰµεραῖος ὀλυµπιονίκης 
σταδίου –Ἐπίθετον Πανός
Ἰσχύς –ύος (ἡ) –Τέκνον Ἑλάτου καί Λα-
οδίκης, ἀδελφός Κυλλῆνος, φυγών ἐξ 
Ἀρκαδίας εἰς Θεσσαλίαν, τόν ἠγάπησεν 
ἡ Κορωνίς, θυγάτηρ Φλεγύου καί γεννᾶ 
περίφηµον ἰατρόν Ἀσκληπιόν
Ἴσχυς –υος (ὁ) –Υἱός Ἐλάτου καί Λαο-
δίκης –Ἠράσθη Κορωνίδα µεθ΄ἧς Ἀπόλ-
λων γεννᾶ Ἀσκληπιόν. Μαθών ἐκ τοῦ 
πτηνοῦ του, ὁ Θεός τόν ἐτόξευσεν. Πρό 
τῆς πουρᾶς, ἐξέβαλεν τῆς ἐγκύου τόν Ἀ-
σκληπιόν παραδώσαντα τήν ἀνατροφήν 
εἰς Χείρωνα, Η-9-1059Δ, Η-11-282Α, Η-12 
-45Δ, Η-17-872Δ
Ἰσχύτα –ης (ἡ)
Ἰσχύτας –ου (ὁ)
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Ἰσχυρία –ης (ἡ)
Ἰσχυρίας –ίου (ὁ) –Ἀθηναῖος Αἰξωνεύς
Ἰσχυρίουσα –σης (ἡ)
Ἰσχυρίων –νος; (ὁ)
Ἰσχύτη –ης (ἡ)
Ἰσχύτης –ου (ὁ)
Ἰσχύων –ντος; (ὁ)
Ἴσχων –νος (ὁ)
Ἰσχωνίδα –δης (ἡ)
Ἰσχωνίδη –ης (ἡ)
Ἰσχωνίδης –ου (ὁ)
Ἰσώ –οῦς (ἡ)
Ἴσων –νος (ὁ) 
Ἰσωνύµη –ης (ἡ) 
Ἰσώνυµος –ου (ὁ)
Ἰσώρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος
Ἴσωρος –ου (ὁ)
Ἰταβέλια –ίης (ἡ)
Ἰταβέλιος –ίου (ὁ) –Στρατηγός Περσῶν 
Ἰταῖα –ης (ἡ)
Ἰταιαλάν –ᾶνος; (ὁ) 
Ἰταιάν –ᾶνος; (ὁ) 
Ἰταῒδα –δης (ἡ)
Ἰταΐδας –αντος καί Ἰολλίδας (ὁ) –Θη-
βαῖος στρατηγός, φίλος Ἐπαµεινώνδου 
–Ἀργεῖος ὀλυµπιονίκης εἰς στάδιον, Η-
9-923Α
Ἰταιλάν –νος; (ὁ); 
Ἰταίµα –ης (ἡ)
Ἱταίµης –ητος (ὁ)
Ἰταῖος –ου (ὁ) –Ἀδώνιδος ἐπίθετον
Ἰταλία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ  Θεµιστοκλέ-
ους Φρεαρρίου, σύζυγος Πανθοῒας(;) Χί-
ου, ἀδελφή Συβάριδος
Ἰταλική –ῆς (ἡ)
Ἰταλικός –οῦ (ὁ)
Ἱταλίς –ίδος (ἡ)
Ἴταλος –ου (ὁ) –Πατήρ Τιβερίου, Η-14-
802Δ

Ἰταλός –οῦ (ὁ) –Ἀρχαῖος βασιλεύς Ἰτα-
λῶν –Βασιλεύς εἰς Ν.Ἰταλίαν, ἐξ οὖ τό ὄ-
νοµα χώρας –Ἐπίθετον Διονύσου –Υἱός 
Λυκάονος, πού µέ ἀδελφούς Οἴνωτρον 
καί Πευκέσταν κατοίκησαν κάτω Ἰτα-
λίαν (Οἰνωτρίαν), ἀγνοούµενοι ὑπό Ἡ-
σιόδου, ἰδίας γενιᾶς µέ Δευκαλίωνα 
Ἰταµάνη –ης (ἡ)
Ἰταµάνης –ου (ὁ) –Πέρσης τις 
Ἰταµάτη –ης (ἡ)
Ἰταµάτης –ου (ὁ)
Ἰταµένη –ης (ἡ)
Ἰταµένης –ους (ὁ) –Σατράπης Περσῶν 
Ἰτάµη –ης (ἡ)
Ἰταµονεύς –εως (ὁ) –Υἱός Ὑπειρόχου 
–Ἔγγονος Πριάµου
Ἰταµονίς –ίδος (ἡ)
Ἴταµος –ου (ὁ)
Ἰταναῖα –ης (ἡ)
Ἰταναῖος –ου (ὁ) –Κροτωνιάτης Πυθα-
γορικός φιλόσοφος, Η-16-499Α
Ἴτανος –ου καί Πρίανσος –ου (ὁ) –Ὁ 
Τσούτσουρας Κρήτης
Ἴτανος καί Οἴνατος –ου (ἡ) –Ἡ σηµε-
ρινή σπηλιά στήν Κρήτη, ὁ Τσούτσου-
ρας
Ἰταρικλίδα –δης (ἡ)
Ἰταρικλίδας –αο (ὁ) 
Ἰτέα –ης (ἡ) –Δαναΐς γυνή Ἀντιόχου 
–Δῆµος Ἀττικῆς
Ἰτεβύκια –ίης (ἡ)
Ἰτεβύκιος –ου (ὁ)
Ἰτεῖα –ης (ἡ)
Ἰτεῖος –ου (ὁ) –Υἱός Βοιωτοῦ καί πατήρ 
Ἠλεκτρύωνος, Η-8-1091Α
Ἴτη –ης (ἡ)
Ἰτθαλάµµουσα –σης (ἡ)
Ἰτθαλλάµµων –νος (ὁ)
Ἰτθαλλαµώνη –ης (ἡ)
Ἰτθαννύρα –ης (ἡ)
Ἰτθαννύρας –αντος (ὁ)
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Ἰτιωνίδα –δης (ἡ)
Ἰτιωνίδας –αο (ὁ)
Ἰτιωνίδης –ου (ὁ) 
Ἴτουσα –σης (ἡ)
Ἰτούφρωσα –ης (ἡ)
Ἰτούφρων –νος (ὁ)
Ἴτυλος καίἼτυς –υος (ὁ) –Υἱός Ζήθου, 
βασιλέως Θηβῶν καί Ἀηδόνος, θυγατρός 
Πανδάρεω, ἧτις ἐν µανία τόν ἐφόνευσεν 
καί µετεµορφώθη εἰς ἀηδόνα θρηνοῦσα 
θάνατόν του, ἐνῶ µισούσε τά τέκνα Νιό-
βης καί Ἀµφίωνος –Υἱός Τηρέως καί 
Πρόκνης, Η-9-1089Δ, Ο.Ο.Τ.522
Ἰτυµονέτη –ης (ἡ)
Ἰτυµονέτης –ου (ὁ)
Ἰτυµονεύς –εως (ὁ) –Υἱός Ὑπειρόχου 
–Ἕτερος, Ο.Ι.Λ.672
Ἴτυς –υος (ὁ) –Υἱός Τηρέως καί Πρόκνης 
πού µέ ἀδελφήν, τήν Φιλοµήλα, κατα-
µελίσασαν τόν παρέθηκαν ὡς φαγητόν 
εἰς Τηρέαν. Διά τό ἀνουσιούργηµα µετε-
µορφώθη εἰς χελιδόνα, καί ὁ Ἴτυς εἰς φα-
σιανόν
Ἰτών –νου (ὁ)
Ἴτων –νος (ὁ) –Ο.Β.696
Ἰτώνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Λυκτίου, πού 
µέ Μίνωα γεννᾶ Λυκάστην –Ἐπίθετον 
Ἀθηνᾶς, Η-13-648Δ
Ἰτωνία καί Ἰτωνιάς –αδος (ἡ) –Ἐπίθε-
τον Ἀθηνᾶς
Ἰτωνιάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
Ἰτωνίς –ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ἴτωνος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀµφικτύονος, πού 
µέ νύµφη Μελανίππην γεννᾶ Βοιωτόν 
–Θεσσαλός ἥρως τῆς πόλεως Ἴτωνος, 
Η-9-1090Α
Ἰτωνός καί Εἰτωνός –οῦ (ὁ)
Ἴυγγα –γγης (ἡ) 
Ἰύγιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Ἴυγξ –γγος (ἡ) –(σουσουράδα) –Θυγά-
τηρ Πανός καί Ἠχοῦς –Ὑπηρέτρια Ἰοῦς, 
θυγατρός Ἰνάχου. Ὑπέρ Ἰοῦς µέ µάγια 

εἵλκυσε Δίαν καί ἡ ὀργισθείσα Ἥρα µε-
τεµόρφωσεν εἰς πτηνόν –Νύµφη Πιερίς 
κατόπιν φιλονικίας µετά Μουσῶν µετε-
µορφώθη εις πτηνόν, Η-7-1151Δ, 1156Δ, 
Η-9-1090Α 
Ἰφεµυθάνη –ης (ἡ)
Ἰφεµυθάνης –ου (ὁ) 
Ἰφέρσα –ης (ἡ)
Ἰφέρσας –ου (ὁ)
Ἰφεύς –έως (ὁ) –Λύκιος τις, Ο.Ι.Π.417 
Ἴφη –ης (ἡ)
Ἴφης –η (ὁ) –Σύζυγος Ἰάνθης
Ἰφθίµη –ης (ἡ) –Ἀδελφή Τεκτάµου καί 
Αἰγιµίου, θυγάτηρ Δώρου, ἐγγονή Ἕλ-
ληνος καί Ὀρσηϊδος, δισέγγονη Δευκα-
λίωνος καί Πύρρας –Θυγάτηρ Ἰκαρίου 
ἀδελφή Πηνελόπης, σύζυγος Εὐµήλου, 
βασιλέως Φερῶν –Θυγάτηρ Νηρέως καί 
Δωρίδος, πού µέ Ἑρµήν γεννᾶ Σατύρους 
–Ἐπίθετον Περσεφόνης µέ συνώνυµον: 
Θυγάτηρ, Η-6-277Δ, Ο.Ο.Δ.797 
Ἴφθιµος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
Ἰφιάδα –ης (ἡ)
Ἰφιάδας –αο (ὁ) 
Ἰφιάδη –ης (ἡ)
Ἰφιάδης –ου (ὁ)
Ἰφιάναξ –κτος (ὁ)
Ἰφιάνασσα καί Ἰφιγένεια (ἡ) –Θυγά-
τηρ Προίτου –Θυγάτηρ Αἰτωλοῦ, σύζυ-
γος Ἐνδυµίωνος
Ἰφιάνασσα καί Ἰφιγένεια –ης (ἡ) –(ἰσχυ-
ρά ὡς Βασίλισσα) –Προιτίς (θυγάτηρ 
Προῖτου, σύζυγος µάντεως Μελάµπο-
δος) –Θυγάτηρ Αἰτωλοῦ –Σύζυγος Ἐνδυ-
µίωνος –(ὄνοµα Ἰφιγένειας, Ὅµηρος) 
–Θυγάτηρ Ἀγαµέµνωνος –Νηρηΐς, Η-7-
830Α, Η-9-1090Α, 1094Α, Η-12-652Α, Η-
18-765Δ, Ο.Ι.Ι.145, 286, 287, Λ144 
Ἰφιάνειρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μεγαπέν-
θους, σύζυγος Μελάµποδος 
Ἰφιάς –αδος καί Εὐάδνη (ἡ) –Ἱέρεια Ἀρ-
τέµιδος –Θυγάτηρ Ἴφιος
Ἰφιβόη –ης (ἡ) –Μήτηρ Αὐγείου
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Ἰφίβοος –ου (ὁ)
Ἰφιγένεια καί Ἴφις καί Ἰφιγόνη καί 
Ἰφιάνασσα –ης (κατ΄Ὄµηρον) καί Ἰφι-
γένη (ἡ) –(ἰσχυρά) –Τραγική ἡρωΐς 
–Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος –Θυγάτηρ Ἀγαµέ-
µνωνος καί Κλυταιµνήστρας, καθ΄ὑπό-
δειξιν Κάλχαντος Μάντεως ἔµελλε νά 
θυσιασθεῖ διά νά πλεύσουν εἰς Τροίαν. 
Ἡ Ἄρτεµις ἀντικατέστησε µέ ἔλαφον 
καί ἔφερε εἰς Ταυρικήν, Η-9-1090Α καί Δ, 
1091Α καί Δ, 1092Α καί Δ, 1093Α καί Δ, 
Η-15-695Δ
Ἰφιγένεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Αγαµέµνο-
νος καί Κλυταιµνήστρας, ἤ Χρύσου καί 
Ἀστυνόµης ἤ Θησέως καί Ἑλένης, υἱοθε-
τηθεῖσα ὑπό Κλυταιµήστρας –Ἐπίθετον 
Ἀρτέµιδος
Ἰφιγένης –ους (ὁ)
Ἰφιγόνη καί Ἰφιγένεια (ἡ)
Ἰφίγονος –ου (ὁ) 
Ἰφιδάµα –ης (ἡ)
Ἰφιδάµας –ντος (ὁ) –Τρώς –Υἱός Βουσί-
ριδος –Υἱός Ἀντήνορος καί Θεανοῦς, ἀ-
νατραφείς ὑπό παπποῦ Κισσέως ἐν Θρά-
κη. Σύµµαχος Πριάµου, φονευθείς ὑπό 
Ἀγαµέµνονος, Ο.Λ.221, 224, Η-9-1093Δ, 
1094Α
Ἰφιδάµεια –ης (ἡ) 
Ἰφίδαµος –ου (ὁ)
Ἰφιδίκη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἰφικράτους 
Ραµνουσίου 
Ἰφίδικος –ου (ὁ)
Ἰφιθέα –ης (ἡ) –Μήτηρ Λυκοῦς, σύζυγος 
βασιλέως Δίωνος, Η-12-638Δ
Ἰφίθεος –ου (ὁ) 
Ἰφίκκας –ου (ὁ)
Ἰφικλέης καί Ἰφικλῆς –έους (ὁ) –(ἐνδο-
ξότατος) –Υἱός Ἀµφιτρίωνος καί Ἀλκ-
µήνης, δίδυµος ἀδελφός Ἡρακλέους, εἰς 
θήραν Καλυδωνίου κάπρου. Μετά θά-
νατον ἥρως –Σύζυγος Αὐτοµεδούσης 
πού γεννᾶ Ἰόλαον ἀκόλουθον Ἡρακλέ-
ους, Ο.Ο.Λ.290, 296, Η-4-792Δ, Η-9-332Δ, 
1094Α 

Ἰφίκλεια –ης (ἡ)
Ἰφικλείδη –ης (ἡ)
Ἰφικλείδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἰφίκλου, ὁ Ἰό-
λαος 
Ἰφικληϊάδη –ης (ἡ)
Ἰφικληϊάδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἰφίκλου, ὁ 
Ποδάρκης
Ἰφικλῆς –έους (ὁ) –Ἀδελφός Ἡρακλέ-
ους, τραυµατισθείς ὑπό Μολιονίδων καί 
φιλοξενηθείς ἐν Φενεώ ὑπό Πρόµνης, 
συζύγου Ἀρκάδος Βουφάγου
Ἴφικλος –ου (ὁ) –(πολύ ἔνδοξος) –Υἱός 
Φυλάκου καί Κλεοµένης ταχύπους καί 
Ἀργοναύτης –Υἱός Θεστίου ἀργοναύτης 
καί εἰς θήραν Καλυδωνίου –Βασιλεύς 
Θεσσαλικῆς Φυλάκης –Σπουδαῖος Ὀλυ-
µπιονίκης –Πατήρ Πρωτεσιλάου καί Πο-
δάρκους –Σύζυγος Αὐτοµεδούσης –Μέ 
Διοµήδεια γεννᾶ Ἰόλαον, Β705, Ν698, 
ψ636, Η-9-645Δ, Η-10-141Δ, 908Α, Η-12-
280Α, Η-16-676Α 
Ἰφικράτεια –ης (ἡ)
Ἰφικράτης –ητος (ὁ) –(κραταιότατος) 
–Στρατηγός Ἀθηναίων, υἱός Τιµοθέου, 
ἔνδοξος καί ἔµπειρος. Εἶχε σχέδιον πλα-
γιοκοπήσεως Περσικοῦ κράτους (κατα-
λαµβάνοντας Αἴγυπτον). Τόν ἀντελή-
φθη Τισσαφέρνης καί κατέφυγεν εἰς 
Ἀµύνταν Γ’ –Ἀθηναῖος ρήτωρ –Γεωγρά-
φος –Υἱός Τιµοθέου Ραµνούσιος –Υἱός 
Ἰφικράτους Ραµνούσιος, Η-7-202Δ, 533Α, 
Η-9-1094Α, Η-17-150Δ
Ἰφικρατίδα –ης (ἡ)
Ἰφικρατίδας –αο (ὁ) 
Ἰφικρατίδη –ης (ἡ)
Ἰφικρατίδης –ου (ὁ) –(υἱός κραταιοῦ) 
Ἰφικρίτη –ης (ἡ) 
Ἰφίκριτος –ου (ὁ) 
Ἰφιλόχεια –ης (ἡ)
Ἰφιλόχη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀλέκτορος 
(υἱοῦ Ἀργείου ἤ Πέλοπος καί Ἠγησάν-
δρας), σύζυγος Μεγαπένθους (νόθου υἱ-
οῦ Μενελάου καί δούλης Τυριδάης) 
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Ἰφίλοχος –ου (ὁ) 
Ἰφιµέδεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Τρίοπος, σύ-
ζυγος Ἀλωέως πού µέ Ποσειδῶνα γεννᾶ 
Ὧ(λ)τον καί Ἐφιάλτην 
Ἰφιµέδεια –ης (ἡ) –Σύζυγος Ἁλωέως 
–Μήτηρ Ὤλτου –Θυγάτηρ Τρίοπος 
–Μήτηρ Γιγάντων Ἀλωάδων, ἐκ Ποσει-
δῶνος, Ο.Ο.Λ.305, Η-9-1094Α
Ἰφιµέδουσα –σης (ἡ) –Δαναΐς σύζυγος 
Εὐχήνορος
Ἰφιµέδων –ντος (ὁ) –Υἱός Εὐρυσθέους, 
εἰς µετά Ἡρακλειδῶν µάχην φονευθείς
Ἰφιµήδεια –ης (ἡ) –(πολύ συνετή)
Ἰφιµήδης –ου (ὁ)
Ἰφινόη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Προίτου καί 
Σθενοβοίας –Θυγάτηρ Ἀλκαθόου, θα-
νοῦσα παρθένος. Εἰς τόν τάφον της, µε-
λόνυµφαι ἐπρόσφερον τήν κόµην τῆς 
κεφαλῆς των –Θυγάτηρ Νίσου, σύζυγος 
Μεγάρου ἤ Μεγαρέως, υἱοῦ Ποσειδῶνος 
–Μεγαρίς ἡρωΐς –Ἀµαζών ἥν ἠράσθη ὁ 
Ὕλας –Ληµνία φονεύσασα ἄνδρα της, 
διατηροῦσα ἀποκρύφους σχέσεις µετ΄ 
ἀργοναυτῶν –Σύζυγος Μητίωνος, µή-
τηρ Δαιδάλου –Σύζυγος Ἀνταίου, µήτηρ 
Παλαίµονος, Η-7-830Α, Η-9-1094Α, Η-
12-652Α, Η-13-149Δ 
Ἰφινόµη –ης (ἡ) –Ἀµαζών περίφηµος
Ἰφίνοµος –ου (ὁ) 
Ἰφίνοος –όου (ὁ) –Υἱός Δεξίου εἰς Τροίαν 
φονευθείς ὑπό Λυκίου Γλαύκου 
Ἰφίνοος –οου καί Ἰφίνους (ὁ) –Ἕλλην 
τις –Υἱός Δεξίου 
Ἰφίνους –ου (ὁ) –Υἱός Δεξίου
Ἴφιος –ίου (ὁ) –Η-8-147Δ 
Ἰφίουσα –σης (ἡ)
Ἶφις –ιος (ὁ) –Ἥρως Ἀργεῖος –Υἱός Ἀ-
λέκτορος –Θηβαῖος –Πατήρ Εὐάδνης 
(συζύγου Καινέως) –Πατήρ Ἐριφύλης 
–Πενθερός Ἀµφιαράου –Υἱός Ἐνυάτου, 
Ο.Ι.667
Ἴφις –ιος καί – ιδος (ἡ) –Παλλάκη Πα-
τρόκλου, θυγάτηρ Ἐνυέως ἤ Ενυάτου, 

ἥν αἰχµαλώτησε Ἀχιλλεύς καί παραχώ-
ρησε εἰς φίλον του Πάτροκλον –Θυγά-
τηρ Θεσπίου, πού µέ Ἡρακλή γεννᾶ Κε-
λευστάνωρα –Ἡ Ἰφιγένεια 
Ἴφις –ιδος (ἡ) –Ἐρωµένη τοῦ Πατρόκλου, 
θυγάτηρ Ἐνυάνου ἀπό Σκύρο –Θυγάτηρ 
(µετέπειτα υἱός) Λίγδου καί Τελεθέουσας 
ἀπό Φαιστό, ἐρασθείσα Ἰάνθην καί µή 
εὑρίσκουσα ἀνταπόκρισιν. Λυπηθείσαν 
ταύτην ἡ Ἴσις, µετεµόρφωσεν εἰς ἄνδρα 
Ἴφις –ιος (ὁ) –Υἱός Ἀλέκτορος, ἀπόγονος 
Προίτου, πατήρ Εὐάδνης. Μέ συµβουλή 
τοῦ Πολυνείκη, ἔπεισε Ἀµφιάραον καί 
συνεκστράτευσε εἰς Θήβαν –Ἐπίσηµος 
Τρώς, φονευθείς ὑπό Πατρόκλου –Υἱός 
Σθενέλου, Ἀργοναύτης εἰς Κολχίδα 
Ἰφιστίδα –ης (ἡ)
Ἰφιστείδας –αο (ὁ)
Ἰφίστια –ίης (ἡ)
Ἰφιστιάδη –ης (ἡ)
Ἰφιστιάδης –ου –αι (ὁ) –Δῆµος Ἀττικῆς, 
Η-9-1094Δ
Ἰφίστιος –ίου (ὁ) –Ἥρως, Η-9-1094Δ
Ἰφιτίδη –ης (ἡ)
Ἰφιτίδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἰφίτου, ὁ Ἀρχι-
πτόλεµος, Ο.Θ.128 
Ἰφιτίουσα –σης (ἡ)
Ἰφιτίων –νος (ὁ) –Ἐπίσηµος Τρώς –Υἱός 
Ὀτρυντέου, Ο.Ι.Υ.382, Η-14-677Δ  
Ἴφιτος –ου (ὁ) –(ἰσχυρός) –Μέ Ἰππολύτην 
γεννᾶ Σχέδιον –Υἱός Εὐρύτου, ἀδελφός 
Ἰόλης, φονευθείς ὑπό Ἡρακλέους –Υἱός 
Ναυβόλου καί Περενίκης µετέσχε Ἀργο-
ναυτικῆς ἐκστρατείας, πατήρ Σχεδίου 
–Υἱός Πραξωνίδου, συγγραφεύς –Ἀργο-
ναύτης –Υἱός Αἴµονος βασιλεύς Ἤλιδος, 
ἀπόγονος Ὀξύλου, ἀνανεωτής Ὀλυµπι-
ακῶν ἀγώνων. Ἐπανιδρυτής τό 884 π.Χ. 
µετά ἐκεχειρίαν, Ο.Φ.14, Η-8-485Δ, 962Α, 
Η-9-340Α, 341Α, 342Α, 1094Δ, Η-14-762Δ, 
Η-17-498Δ 
Ἰφίων –νος (ὁ) –Ζωγράφος Κορίνθιος –
Πατήρ Τιµοσθένους, Αἰγινήτου Ὀλυµπι-
ονίκου, Η-9-1094Δ
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Ἰφολύγη καί Ἰφολύγε καί Ἱππολύγη 
–ης (ἡ)
Ἰχαίουσα –σης (ἡ)
Ἰχαίων –νος; (ὁ)
Ἰχθύβολα –ης (ἡ)
Ἰχθύβολος –ου (ὁ)
Ἰχθυλόχεια –ης (ἡ)
Ἰχθύλοχος –ου (ὁ)
Ἰχθυόεις –εντος (ἡ)
Ἰχθυόεσσα –ης (ἡ) –Συνώνυµον: Γλαύ-
κη –Ἐπίθετον Ἀµφιτρίτης 
Ἰχθυοκένταυρος –ου (ὁ) –(µέχρι τοῦ ὀµ-
φαλοῦ ἄνθρωπος καί ἐκεῖθεν µέχρι οὐ-
ραίου δελφίς, ἐπί τοῦ Τρίτωνος), Η-9-
1095Α
Ἰχθύουσα –σης (ἡ)
Ἰχθύς –ύος (ὁ) –Υἱός Ἀτάργατης ἤ Ἀ-
στάρτης –Ἐπίθετον Βάκχου, Η-4-964Α, 
Η-13-857Δ 
Ἰχθύτη –ης (ἡ) 
Ἰχθύτης –ου (ὁ) –Φιλόσοφος Μεγαρεύς, 
υἱός Μετάλλου –Διάδοχος Εὐκλείδου 
–Διάλογος Διογένους, Η-9-1094Δ
Ἰχθυωµένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σκύλλης 
µέ συνώνυµον: Κύων
Ἰχθύων –νος (ὁ)
Ἰχναία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Θέµιδος µέ συ-
νώνυµον: Θυγάτηρ –Ἐπίθετον Νεµέσε-
ως µέ συνώνυµον: Παρθένος,  Η-7-1157Α
Ἰχναίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Θέµιδος
Ἰχναῖος –ου (ὁ) –(ἴχνος)
Ἰχονοῦφις καί Κνοῦφις –ιος (ὁ) –Ἀγα-
θοδαίµων, Αἰγυπτιακόν
Ἰχωνίδα –δης (ἡ)
Ἰχωνίδας –αο (ὁ)
Ἰχώρ (τό) –Αἷµα θεῶν ἤ νερουλιάρικο 
αἷµα ἤ τό ἔµπυον, αἱ κακοχυµίαι. Τό ἀ-
κάθαρτο νερό ἤ τό πυορροοῦν ἔκκριµα 
ἐκ τοῦ δέρµατος (κιτρινοπράσινο δύσο-
σµο) προερχόµενον ἐκ σηψιγόνων βακτη-
ριδίων

Ἰώ –οῦς –ῶ –οῦν (ἡ) –Θυγάτηρ Ἰνάχου 
κατά Κάστορα, ἤ Ἰάσου ἤ Πειρήνος κα-
τά Ἀκουσίλαον καί Ἡσίοδον. Ἡ Λυγκώ 
ἐξαπάτησε Δίαν καί ἀντί ὕδατος προ-
σέφερεν µαγικόν φίλτρον µέ ὅ οὖτος ἠ-
ράσθη τήν Ἰώ –Ἡ Σελήνη ἐν Ἄργει –Ἐκ 
τῶν µνηστήρων της, Λύρκος
Ἰώ –οῦς –ῶ –οῦν (ἡ) –(ὡραῖα ὡς ἄνθος) 
–Θυγάτηρ Ἰνάχου, βασιλέως Ἄργους 
–Θυγάτηρ Ἰάσου καί Ἀργείας, ἤ Μελίας 
ἥν ἠγάπησεν Ζεύς διά ὡραιότητα καί µε-
τεµορφώθη εἰς ταῦρον. Ζηλοτυπήσασα 
ἡ Ἥρα, µετεµόρφωσεν αὐτην εἰς δάµα-
λιν, φυλασοµένην εἰς ἄλσος, πλησίων 
Μυκηνῶν ὑπό Ἄργου Πανόπτου. Τούτον 
φονεύσας Ἑρµῆς ἔφερε εἰς Αἴγυπτον Ἰών 
λαβοῦσαν πρότερον παρθενική µορφήν 
καί γεννᾶ Ἔπαφον, λατρευοµένη µέ τό 
ὄνοµα: Ἴασις –Θυγάτηρ Ἰσµήνης, Η-7-
1148Δ, Η-8-152Α, 713Δ, Η-9-774Α, 1090Α, 
1109Δ 
Ἰώ –ους (ἡ) –Τόν διάλογον τῆς ἐλεύσεως 
τοῦ Ιησοῦ Χριστοῦ πού έκαµε µέ Προ-
µηθέα, παραδίδει ὁ Αἰσχύλος. «...Θά χά-
ση ὁ Δίας τήν ἐξουσίαν του ἀπό υἱόν 
πού θά γεννηθῆ τρείς γεννεάς µετά τάς 
δέκα...». Υπολογίζεται δέ ὁρθῶς ὅ,τι αὐτό 
θά συµβῆ περί τό 4 ἤ 6 π.Χ. Ἡ πλαστή 
αὕτη ἑρµηνεία ἐδόθη ὑπό χριστιανῶν 
πρός ἐξαπάτησιν. –Ἡ Ἰῶ γεννᾶ µέ Δίαν 
τόν Ἔπαφον στήν 1η γεννεά. –Ὁ Ἔ-
παφος µέ τήν Μέµφιδα γεννᾶ Λιβύην 
στήν 2η γεννεά. –Ἡ Λιβύη µέ τόν Πο-
σειδῶνα γεννᾶ τόν Βῆλον στήν 3η γεν-
νεᾶ. –Ὁ Βῆλος µε τήν Ἀγχινόη γεννᾶ 
τόν Δαναόν στήν 4η γεννεά. –Ὁ Δα-
ναός µέ διάφορες γυναίκες γεννᾶ 50 
θυγατέρας (στήν 5η γεννεᾶ) πού ἀργό-
τερα φονεύουν τούς µνηστήρας των, 
πλήν Υπερµνήστρας, πού µέ Λυγκέα 
γεννᾶ Ἄβαντα στήν 6η γεννεᾶ. –Ὁ Ἄβας 
µέ τήν Ἀγλαΐα γεννᾶ τόν Ἀκρίσιον στήν 
7η γεννεᾶ. –Ὁ Ἀκρίσιος µέ τήν Εὐριδίκη 
γεννᾶ Δανάην στήν 8ην γεννεάν. –Ἡ 
Δανάη µέ τόν Δία γεννᾶ τόν Περσέα, 9η 
γεννεᾶ. –Ὁ Περσέας µέ τήν Ἀνδροµέδα 
γεννᾶ Ἡλεκτρύωνα στήν 10η γεννεᾶ. 

ÉÙ
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–Ὁ Ἡλεκτρύων µέ τήν Ἀναξῶ γεννοῦν 
τήν Ἀλκµήνην στήν 11η γεννεᾶ. –Ἡ 
Ἀλκµήνη µε τόν Δία γεννᾶ τόν Ἡρα-
κλήν. Ὁ Ἡρακλῆς κατελθών εἰς τόν κό-
σµον, λύτρωσε τους ἀνθρώπους ἀπό 
πολλά κακά. Ἐλευθέρωσε τόν Προµηθέα 
(δεσµώτην) σκοτώνων τόν ἀετόν τοῦ 
Διός πού κατέτρωγε τό ἦπαρ του. Μετά 
θάνατον ὁ Δίας τόν ἀνέβασε στόν Ὄλυ-
µπο καί ἀπό ἡµίθεο ἔκαµε Θεό.  
Ἰωάδ (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἰουδαῖος προ-
φήτης 
Ἰωακείµ (ὁ) –(ὁ ἀνυψωθείς ὑπό θεοῦ) 
–Ἰουδαϊκόν καί χριστιανικόν –Πατήρ 
Θεοτόκου
Ἰώαννα καί Ἰωάννα –ης (ἡ) –(ἀπεστα-
λµένη ἀπό τόν Θεόν) 
Ἰωάννα –ης (ἡ) –Χριστιανικόν 
Ἰωάννης –ου (ὁ) –(ἡ χάρις καί ἡ εὔνοια 
τοῦ θεοῦ –Ὁ ἄνθρωπος µέσα στά νερά 
µυών τούς ἀνθρώπους στή νέα γνώση) 
–Χριστιανικόν –Ἅγιος –Βασιλεῖς –Ἱεράρ-
χαι –Υἱός Ζαχαρίου καί Ἐλισάβετ –Ἕλ-
λην ποιητής καί γραµµατικός ἐκ Βυζα_ 
ντίου (πρόδροµος Χριστοῦ) –Υἱός Ζε-
βεδαίου καί Σαλώµης, ἀδελφῆς Θεο-
τόκου –Μαθητής καί εὐαγγελιστής 
–Μέγιστος ρήτωρ (υἱός Ἀνθούσης) –Ὁ 
Ἀλεξανδρεύς γραµµατικός συγγραφεύς 
ἐπικληθείς Φιλόπονος –Ὁ Στοβεύς ἀν-
θολόγος –Ὁ Φιλαδελφεύς Λυδός συγ-
γραφεύς –Ὁ ἡσυχαστής (3 Δεκεµβρίου) 
–Ὁ Βλαδίµηρος (22 Μαΐου) –Τό ὄνοµα 
Ἰωάννης µετέτρεψαν οἱ Ἰουδαίοι ἀπό τό: 
Ὀάννες πού ἧτο θεός ὑδάτων εἰς Μεσο-
ποταµίαν καί συνέδεσαν µέ τόν Βαπτι-
στήν 
Ἰωαννίκειος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
Ἰωαννίκιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅ-
γιος 
Ἰωάννιος –ίου (ὁ)
Ἰώανος –ου (ὁ) 
Ἰωάσαφ (ὁ) –Ἰουδαϊκόν –Ὡς µοναχός ὁ 
Ἰωάννης Καντακουζηνός–Χριστιανικόν

Ἰώβ (ὁ) –(δοκιµασθείς) –Χριστιανικόν 
καί Ἰουδαϊκόν 
Ἰωβηλαῖος –ου (ὁ) –Ἔτος (Ἰουδαίων) ἀφέ-
σεως χρεῶν
Ἰωβία –ης (ἡ)
Ἰωβιανή –ῆς (ἡ)
Ἰωβιανός –οῦ (ὁ)
Ἰώβιος –ίου (ὁ) –Ἀρχηγός πεζικοῦ Ἰου-
λιανοῦ
Ἰωήλ (ὁ) –Χριστιανικόν καί Ἰουδαϊκόν, 
προφήτης
Ἰωκή –ῆς (ἡ) –(καταδίωξις) –Θεότης; µέ 
ἐπίθετον: Κρυόεσσα
Ἰωλκία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέµιδος 
Ἰώλκιος –ίου (ὁ) –Στρατηγός Ἀθηναίων 
Ἰωλκός –οῦ (ἡ) –Πόλις
Ἰώµενος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Τελεσφό-
ρου
Ἴων –νος (ὁ) –Υἱός Γαργηττοῦ δοῦς ὄνο-
µα εἰς νύµφας, θεραπευτικάς θεότητας 
Ἰωνιάδας –Πεζογράφος καί τραγικός 
ποιητής Χῖος –Μαθητής Πρόκλου, Νεο-
πλατωνικός φιλόσοφος
Ἴων –ωνος καί –ονος (ὁ) –Ποταµός Ἠ-
πείρου 
Ἴων –νος (ὁ) –(Φωτισµός εἰς Γῆ) πατήρ 
Τελέωνος, πενθερός Ζευξίππης, ἥτις 
γεννᾶ Ἀργοναύτην Βούτην –Πατήρ Γε-
λέωνος –Υἱός Γαργηττοῦ, ἐξ οὗ νύµφαι 
Ἰωνίδαι –Πλατωνικός θαυµαστός φιλό-
σοφος –Χῖος τραγωδοποιός, ποιητής
Ἴων –νος (ὁ) –Γενάρχης Ἰώνων –Ἔγγονος 
Ἕλληνος. Υἱός Ξούθου καί Κρεούσης θυ-
γατρός Ἐρεχθέως –Υἱός Ἀπόλλωνος καί 
Κρεούσης –Πατήρ Ἀργάδου –Τραγικός 
λυρικός ποιητής καλλιεργήσας ἐλεγείαν, 
Χίος –Ραψωδός Ἐφέσιος εἰς διάλογον 
Πλάτωνος, Η-7-1041Δ, 1158Δ, Η-9-1135Α, 
Η-14-716Δ, Η-17-139Α, 520Δ, Η-18-948Δ 
Ἰωναθᾶ –ῆς (ἡ)
Ἰωνάθαν –νος (ὁ) –Χριστιανικόν 
Ἰωναθᾶς –ᾶ (ὁ)
Ἰωνάθης –ου (ὁ)
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Ἰωνᾶς –ᾶ (ὁ) –(ἀγγελιοφόρος περιστερά, 
ἀπεσταλµένος θεοῦ) –Χριστιανικόν –Ἅ-
γιος –Προφήτης –Ἰουδαϊκόν –Ἐκ τῶν δώ-
δεκα µικρῶν προφητῶν 
Ἰώνη –ης (ἡ) –Βακχίς καί Βασσαρίς –Καί 
Ἰώ, θυγάτηρ Ἰνάχου Ἄργους –Τροφός 
Διονύσου 
Ἰωνία –ης (ἡ) = Ἀττική –Ἑταίρα καί ἄλλη
Ἰωνιαῖα –ης (ἡ)
Ἰωνιαῖος –ου (ὁ) 
Ἰωνίας –ίου (ὁ) 
Ἰωνιάς –άδος –δες (ἡ) –Νύµφη 
Ἰωνίδα –ης (ἡ)
Ἰωνίδας –αο – (αι –οἱ) (ὁ) –Δῆµος Ἀττι-
κῆς, Αἰγηΐδος φυλῆς 
Ἰωνίδη καί Ἰωνιάδη καί Ρατρός –οῦ 
(ἡ) –Θεραπευτικαί θεότητες –Νύµφαι:
Ἴασις, Καλλιφά(ν)εια, Πηγαῖα καί Συ-
ναλλα(σ)ξίς, λαβοῦσαι ὄνοµα ὑπό Ἴω-
νος, υἱοῦ Γαργηττοῦ, Η-9-1137
Ἰωνίδης –ου (ὁ) 
Ἰωνική –ῆς (ἡ)
Ἰωνικός –ου (ὁ) –Ἰατρός ἐκ Σάρδεων, 
Η-9-1139Δ
Ἰώνιος –ίου (ὁ)
Ἰωνίς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἰωνίας 
Ἰωνίχη –ης (ἡ) 
Ἰώνιχος –ου (ὁ) 
Ἰωννίκια –ίης (ἡ)
Ἰωννίκιος –ίου (ὁ)
Ἰωνόκλεια –ης (ἡ)
Ἰωνοκλῆς –εους (ὁ)
Ἴωξος –ου (ὁ) –Υἱός Μελανίππου, ἔκ-
γονος Θησέως µετά Ὀρνύτου κατώκη-
σαν εἰς Καρίαν 
Ἰωόανα –ης (ἡ) 
Ἰωσή –ῆς (ἡ)

Ἰώσηπος –ου (ὁ) –(ὄν ὁ θεός ἔκαµε τέ-
λειον) –Ἐξελληνισµένον τό ἑβραϊκόν:
Ἰωσήφ
Ἰώσηπος –ου Φλάβιος (ὁ) –Ἐξελληνι-
σµένο τό Ἐβραϊκόν Ἰωσήφ. Τό Ἑβραϊκόν 
του ὄνοµα ἦτο: Μπέν Ματτιτιάου. Ἰου-
δαῖος ἱστορικός. Μετεφράσθη ὑπό Κασ-
σιοδώρου εἰς Λατινικήν, τόν 6ον αἰῶνα. 
Ἡ πλαστογραφηµένη κακοµίµησις τῆς 
“Ἰουδαϊκῆς Ἀρχαιολογίας” του, ἔδωσε 
ἱστορικήν στήριξιν στόν Χριστό. (Ἰ. Κορ-
δᾶτος: Ἀρχαίες θρησκείες σελ. 227). Τόν 
Χριστόν ἀγνοοῦν ἐπίσης Φίλων καί Ἰοῦ-
στος, (Ἑβραῖοι ἱστορικοί.) Τόν ἀγνοοῦν 
ἀκόµη: Πλούταρχος, Παυσανίας, Δίων ὁ 
Χρυσόστοµος, (ὁ ἀποδείξας τήν γνῶσιν 
ὑπάρξεως τῆς Ἀµερικῆς ὑπό ἀρχαίων 
Ἑλλήνων), ὁ Ἰουβενάλιος καί σύγχρονός 
του, ὁ Γκέλιος συγγραφεύς. Τόν προφη-
τεύει ὅµως ἡ Σίβυλλα (µέ λεξάριθµο=888, 
ἤτοι ὀκτώ µονάδες, ὀκτώ δεκάδες, ὀκτώ 
ἑκατοντάδες. Δύο σύµφωνα, τέσσαρα 
φωνήεντα. = Ἰ-η-σ-ο-ῦ-ς. Τό πραγµατικόν  
ὅµως ὄνοµα παραµένει Γιεχοσούα ἤ 
Τζέσουα). Ὁ Κήρινθος, Ἰουδαῖος αἰρετι-
κός τοῦ 1ου αἰώνα θεωρεῖ τόν Χριστόν 
ἄνθρωπον, καί τόν Ἰωσήφ καί Μαρία 
γονείς του. Ἐπιφοιτίσθη ὄµως µετά τήν 
βάπτησιν. Θεωρεῖται (ὁ τελευταῖος) ὑπό 
τινων, συγγραφεύς τῆς ἀποκαλύψεως 
–Τόν 18ον αἰῶνα ὁ Ἰώσηπος ἐκαλεῖτο: 
Μοισιόδαξ –Στρατηγός καί προφήτης
Ἰωσῆς –ῆ (ὁ) –Υἱός Παρηγορίου, Αλε-
ξανδρεύς 
Ἰωσήφ (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἰουδαϊκόν 
–Πατριάρχης –Υἱός Ἰακώβ καί Ραχήλ, 
ἔγγονος Ματθάν –Μνηστήρ Θεοτόκου – 
ὁ ἀπό Ἀριµαθαῖας θάψας Ἰησοῦν –Τέσ-
σαρες ἅγιοι, Ἰωσήφ Μπέν Ματθίας 
Ἰὠσηπος (ὁ) –Ἡ µήτηρ του ἀπόγονος 
Ἀσµοναίου, ἀρχιερέως Ἰωνάθαν
Ἱωσίας –ίου (ὁ) –Βασιλεύς Ἰουδαῖας
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