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Κ

Κά  (ἡ) –Ὄνομα δευτέρου πνεύματος Αἰ-
γυπτίων
Kααθᾶς –ᾶ  (ὁ) –Πατήρ Σίμωνος, Ἰου-
δαῖος;
Καάνθη –ης  (ἡ)
Καάνθης –ου (ὁ) –Ὁ πυρπολήσας ἱερόν 
Ἰσμηνίου Ἀπόλλωνος, H-9-1005Δ
Κάανθος –ου (ὁ) –Υἱός Ὠκεανοῦ –Υἱός 
Ποσειδῶνος, ὅν ἐτόξευσεν Ἀπόλλων δι-
ότι τοῦ ἔκαυσεν ἱερόν ἄλσος εἰς Ἰσμηνόν 
ποταμόν 
Κάβα –ης (ἡ)
Καβάδεια –ης (ἡ)
Καβάδης –ου (ὁ) –Βασιλιάς Περσών 
Κάβαισα –ης (ἡ)
Κάβαισος –ου (ὁ) 
Καβαλίς –ιδος (ἡ) 
Καβάλα –ης; (ἡ) –Καί πόλις
Κάβαλλος –ου (ὁ) 
Κάβας –ου (ὁ)
Κάβας ἤ Σκάβρας (ὁ) –Πλαστόν Ἀργεί-
ου ἱστορικοῦ Ἀκουσιλάου
Κάβειρα καί Καβείρα –ης καί Καβειρώ 
–οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Πρωτέως πού μέ Ἥ-
φαιστον γεννᾶ Καβείρους –Θυγάτηρ Πο-
σειδῶνος, Η-8-482Δ
Καβειραία ἤ Καβειρία ἤ Καβείρη –ης 
(ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος 
Καβειραῖος –ου (ὁ)
Καβείρας –α (ὁ)
Καβειρία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Καβειρίας –ίου (ὁ) 
Καβειρίδη –ης (ἡ) -αι –Τρείς νύμφαι, 
ἀδελφαί Καβείρων (Στράβων 10, 3-21), 
Η-10-12Δ 
Καβειρίδη –ης (ἡ)
Καβειρίδης –ου (ὁ)

Καβειρίς –ίδος (ἡ) –Νύμφαι, ἀδελφαί 
Καβείρων 
Καβείριχα –ης (ἡ)
Καβείριχος –ου (ὁ)
Κάβειροι (οἱ) –3 ἤ 4 παῖδες Ἡφαίστου 
καί Καβειροῦς, θυγατρός Πρωτέως, τι-
μώμενοι ἐν Λήμνω, Ἴμβρω καί Σαμο-
θράκη ὡς κατώτεροι θεοί. Ἀργότερον ὡς 
πάρεδροι ἀνωτέρων θεῶν, ταυτίζοντο 
καί ἐλατρεύοντο εἰς τά, ἐν Σαμοθράκη, 
Μυστήρια (Τά στάδια εἰσόδου εἰς ἑται-
ρείαν Καβείρων ὅρα: Θέων –νος) –Τόν 
πρῶτον οἰκισμόν Καβείρων ἵδρυσεν ὁ 
Προμηθεύς μετά τοῦ υἱοῦ Αἰτναίου –Ἐ-
μυοῦντο εἰς σπήλαιον ὀνομασθέν: Ζή-
ρυνθος 
Κάβειρος –ου (ὁ) –(καρκίνος) –Κατώ-
τατος θεός, προστάτης Μακεδονίας μέ 
ἐπίθετα: Βοιώτιος, Δεσπότης καί Καλλί-
παις –Υἱός Ἡφαίστου –Ἐπίθετον Εὐρυ-
μέδοντος
Καβειρώ ἤ Καβείρη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
Πρωτέως καί Ἀγχινόης, μήτηρ τριῶν 
Καβείρων καί τριῶν Καβειρίδων, μετά 
θεοῦ Ἡφαίστου –Θυγάτηρ Ἱεροκλέους –
Ἐπίθετον Δήμητρος, Η-9-409Δ, Η-10-12Δ
Κάβησος –ου (ὁ) –Ο.Ι.Ν.363
Καβίρ –ος (ὁ) –Ὑπεύθυνος κοπῆς νομι-
σμάτων
Καβιρεῖνα –ης (ἡ) 
Καβιρεῖνος –ου (ὁ)
Καβίρια –ης (ἡ)
Καβιρίας –ίου (ὁ)
Καβιρίνη –ης (ἡ)
Καβιρῖνος –ου (ὁ) 
Καβίριος –ίου (ὁ)
Καβίριχα –ης (ἡ)  
Καβιριχίς –ιδος (ἡ)
Καβίριχος –ου (ὁ) –Υιός Θεοδώρου 
Κάβιρος –ου (ὁ) 
Καβιρώ –οῦς (ἡ)
Κάβουσα –ης (ἡ)
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Κάβρος –ου καί Καλαβρός (κατά Σου 
–ΐδαν)  (ὁ) –Θεότης Μικρᾶς Ἀσίας, εἰς ἥν 
προσέφερον τεταριχευμένους ἰχθεῖς 
Καβύη –ης (ἡ) –Σύζυγος Λοκροῦ, θυγά-
τηρ βασιλέως Ὀποῦντος, Η-12-515Δ 
Καβύης –ύου (ὁ)
Καβύλα –ης (ἡ) 
Καβύλης –ου (ὁ)
Καβωῒα –ης (ἡ)
Καβωΐας –ίου (ὁ) 
Κάβων –νος (ὁ) 
Καβωνίδα –ης (ἡ)
Καβωνίδας –εω ἤ –αιο (ὁ)
Καγχαλόων –ντος; (ὁ)
Καγχαλόωσα –ης (ἡ) –(καγχάζουσα) 
–Ἐπίθετον Ἠοῦς
Κάγχανη –ης (ἡ)
Κάγχανος –ου (ὁ)
Καγψία –ης (ἡ)
Καγψίας –ίου (ὁ)
Καδιανή καί Κάντιω –ως (ἡ)
Καδιανός –οῦ (ὁ)
Κάδμεια καί Καδμεία –ης (ἡ) –Ἀκρό-
πολις Θηβῶν –Ἐπίθετον Σεμέλης μέ συ-
νώνυμα: Γυνή καί Νύμφη –Θυγάτηρ Ἀ-
λεξάνδρου Μολοσσοῦ καί Κλεοπάτρας, 
ἀδελφῆς Μ. Ἀλεξάνδρου –Ὁ Σκαῖος ἀνέ-
θηκεν εἰς Ἰσμηνίαν Δίαν ἐπιγραφήν, ἐκ 
Καδμείων γραμμάτων
Καδμείη –ης καί Σεμέλη (ἡ) –Θυγάτηρ 
Κάδμου –Ἐπίθετον Σεμέλης
Καδμεῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Βάκχου 
(Διονύσου) ὡς ἐκγόνου Κάδμου
Καδμείουσα –σης (ἡ)
Καδμείων –νος (ὁ) –Ἀπόγονοι Κάδμου, 
οἱ Θηβαίοι
Καδμειώνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Κάδμου, 
ἡ Σεμέλη
Καδμηΐς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Κάδμου, ἡ 
Αὐτονόη –Ἐπίθετον Σεμέλης
Καδμήλη –ης (ἡ)

Κάδμηλος ἤ Καδμῖλος ἤ Κασμῖλος –ου 
(ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Υἱός Ἡφαίστου 
καί Καβειροῦς, ἤ Κεβειροῦς. Σέ σκαφίδι 
ἐξέθεσε Σεμέλην καί Διόνυσον, Η-10-
13Α, 21Α
Κάδμος –ου (ὁ)  –(ἀνατολίτης –δόρυ, λό-
φος, ἁσπίς) –Ἰδρυτής Θηβῶν –Ἕτερος, 
τύραννος, λογογράφος ὁ ἀρχαιότερος 
–Ἀπόγονός του ὁ Αἰγεύς, υἱός Οἰολύκου 
(ἐκτεθέντος εἰς λύκους) ἔγγονος Θήρα, 
ἰδρυτοῦ Σαντορίνης, δισέγγονος Αὐτε-
σίωνος Λάκωνος –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Κάδμος –ου (ὁ) –(φωτεινός, λαμπρός) 
–Ἐκ τῶν Σπαρτῶν –Πατήρ Ἀγαύης καί 
Λευκοθέας ἤ Ἰνούς, κτίστης Ἀκροπόλε-
ως Θηβῶν (ἠκολούθησεν τόν βοῦν τοῦ 
Πελάγοντος διά νά κτίση Θήβαν) –Υἱ-
ός Ἀγήνορος, βασιλέως Φοινίκης καί 
Τηλεφάσσης, ἀδελφός Εὐρώπης καί 
Εἰδοθέας, Φοίνικος, Κίλικος, Θάσου.
Ἀνῆκε εἰς Καβείρους –Υἱός Ποσειδῶνος 
καί Λιβύας ἤ Ἀντιόπης, εἰσαγαγών τά 
πρῶτα γράμματα (Καδμήϊα ἤ Φοινίκεια) 
–Λογογράφος ἱστορικός ὁ Μιλήσιος, υἱ-
ός Πανδίωνος –Ἱστορικός Νεώτερος, ὁ 
υἱός Ἀρχελάου –Υἱός Σκύθου, τύραννος 
Κῶ, φονεύς Δράκοντος (ἐνσπείρων τούς 
ὀδόντας αὐτοῦ) –Σύζυγος Ἁρμονίας (θυ-
γατρός Ἄρεως καί Ἀφροδίτης) –Πατήρ 
Σεμέλης, Πολυδώρου καί Αὐτονόης καί 
Ἰνούς καί Ἀγαύης (μητρός Πενθέως) 
–(Ἰνώ καί Ἀγαύη συνδέονται μέ Διόνυ-
σον) –Τά τοῦ Κάδμου γράμματα, ἐκόμι-
σεν πρῶτος εἰς Ἰταλίαν ὁ Εὔανδρος, 
Η-7-1049Α, Η-10-21Α καί Δ, Η-15-542Α, 
Η-18-229Δ, 1010Δ
Κάδμος –ου (ὁ) –Ποταμός στήν Λαοδί-
κεια –Χοιροβοσκός, πατήρ Ρίζωνος 
Καδονία ἤ Καδονίδα –ης (ἡ)
Καδονίας  ἤ Καδονίδας –αο (ὁ) –Βασι-
λεύς Σκύθων
Κάδος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Λυδίας
Καδοσία –ης (ἡ)
Καδόσιος – ίου (ὁ) –Υἱός Ματυλαίου 
Κάδοσις –ιος (ὁ) 
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Κάδους –ου (ὁ) 
Κάδουσα –σης (ἡ)
Κάδρηξ –κος; (ὁ)
Κάδυς –υος (ὁ) –Σύζυγος Δαμοννοῦς, 
ἥτις τόν ἐδηλητηρίασεν καί ἐν συνεχεία 
ἀπέθανεν, Η-10-22Δ
Κάδων –νος (ὁ)
Κάειρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Κεραμέως 
ἐκ Μιλήτου. Συνδέεται μέ χρησμόν δο-
θέντα εἰς Νηλέα (...Θά ἐγκατασταθῆ 
εἰς νέαν χώραν, ὅπου νέα γυνή θα τοῦ 
προσφέρη χῶμα ἀνάμεικτο μέ νερό. 
Ὅταν ὁ Νηλεύς ἔφθασεν εἰς Μίλητον ἀ-
ναζητών πηλόν δι΄ἀποτύπωσιν σφραγί-
δος τοῦ παρέδωσεν ἡ Κάειρα, Η-10-22Δ 
Κάειρος –ου (ὁ)
Καθαπτόμενη –ης (ἡ)
Καθαπτόμενος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πρι-
άπου
Καθαπτή –ῆς (ἡ)
Καθαπτός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Καθαρά –ᾶς (ἡ) –Θυγάτηρ Τρέλλου
Καθαρή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –
Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Θέμιδος 
–Ἐπίθετον Ἀφροδίτης μέ συνώνυμον: 
Κυθείρη –Ἐπίθετον Δικαιοσύνης –Ἐπί-
θετον Δίκης –Ἐπίθετον Νυκτός –Ἐπίθε-
τον Ἠοῦς
Καθαρόν –οῦ ἀέρος (τό;) –Ἐπίθετον 
Διός 
Καθαρός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
–Ἐπίθετον Σαράπιδος
Καθάρσια –ίης (ἡ)
Καθάρσιος –ίου (ὁ) –(ἐξαγνιστικός) –Ἐ-
πίθετον Διός
Καθάρτης –ου (ὁ) –Πλαστόν ὄνομα Ἐ-
πιμενίδου
Καθηγεμόνη –ης (ἡ)
Καθηγέμοῦσα –σης (ἡ)
Καθηγεμών –νος (ὁ)
Καθηγήτειραι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μου-
σῶν μέ συνώνυμον: Ἄνασσαι

Καθήγιλλα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Καθήγιλλος –ου (ὁ) 
Καθήκουσα –σης (ἡ)
Καθήκων –ντος; (ὁ) 
Καθήσακης –ου (ὁ) –Πλαστόν διά κου-
ρέα Ἀθηνῶν
Καθήχουσα –ης (ἡ)
Καθήχων –ντος; (ὀ)
Καθίζουσα –σης (ἡ)
Καθίζων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος μέ συνώνυμον: Πύθιος
Καθίκων –ντος; (ὁ)
Καθοδηγός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Καθυπέρτερη –ης (ἡ)
Καθυπέρτερος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Καθωκίδα –δης (ἡ)
Καθωκίδας –αο (ὁ) –Δῆμος Ἀθηναίων 
Κάϊ ;  (ὁ) –Αἰγύπτιος
Καίβουσα –ης (ἡ)
Καίβων –νος;  (ὁ) 
Καιήτη –ης (ἡ) –Τροφός Ἀἰνείου, ἐξ οὗ 
ἡ πόλις 
Καιήτης –ου (ὁ)
Καιϊλάα –ης (ἡ)
Καιΐλαος –ου (ὁ) 
Καίκα –ης (ἡ)
Καίκαλη –ης (ἡ)
Καίκαλος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς Ἀργεῖος 
τις, ποιητής
Καίκανδρα –ης (ἡ)
Καίκανδρος –ου καί Καίκας (ὁ) –Σύν-
τροφος Ἀἰνείου
Καίκας –α (ὁ)
Καῒκεια –ης (ἡ)
Καΐκειος –ου (ὁ)
Καικέλια –ης (ἡ)
Καικέλιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Σωτάς, 
χαλκεύς
Καικία –ης (ἡ)
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Καικίας –ου ἤ Θηράνας (ὁ) –Ἄνεμος, ὁ 
Βορράς ἤ Βορειοανατολικός (σκορπίζων 
χάλαζα ἀπό τήν ἀσπίδα)
Καικίδα –δης (ἡ)
Καϊκίδα –δης (ἡ)
Καϊκίδας –αο (ὁ)
Καικίδας –αο (ὁ)
Καικίδη –ης (ἡ)
Καϊκίδη –ης (ἡ)
Καικίδης –ου (ὁ)
Καϊκίδης –ου (ὁ) –Πατήρ Φανούς 
Καϊκίη –ης (ἡ)
Καικιλία –ης (ἡ) –Ἁγία, δυτικῆς ἑκκλη-
σίας 
Καικιλία καί Γαΐα καί Τανακύλλα καί 
Τανακυλλίς –ίδος (ἡ) 
Καικιλία –ης ἤ Γαΐα καί Τανακύλλα –
ης (ἡ) –Σύζυγος Ταρκυνίου –Προστάτις 
ὀδοντιάτρων, ἡ ἁγία
Καικιλιανή –ῆς (ἡ) 
Καικιλιανός –οῦ (ὁ)
Καικίλιος –ίου (ὁ) –Ρήτωρ καί συγγρα-
φεύς ὁ ἀπό Καλῆς Ἀκτῆς –Ὁ Καλακτῖνος 
Σικελός ἱστορικός φιλολογίας καί ρητο-
ρικῆς –Ἐπίσημοι, στρατηγοί, Ὕπατοι Ρώ-
μης 
Καικιλίς –ιδος (ἡ) 
Καικίνη –ης (ἡ)
Καικινιάδα –δης (ἡ)
Καικινιάδας –αιο (ὁ)
Καικῖνος καί Καϊκινός –ου (ὁ) –Ποτα-
μός κάτω Ἰταλίας καί ποτάμιος θεός 
πατήρ Εὐθύμου 
Καικίς καί Κακίς –ίδος (ἡ) –Ἡρακλεώ-
τις
Καϊκογένεια –ης (ἡ)
Καϊκογένης –ους (ὁ)
Καϊκοδίκη –ης (ἡ) 
Καϊκόδικος –ου (ὁ) 
Καϊκοδότη –ης (ἡ)
Καϊκόδοτος –ου (ὁ)

Καϊκοδώρα –ης (ἡ) 
Καϊκόδωρος –ου (ὁ) 
Καϊκοθέμις –ιδος καί Καϊκόθεμις (ὁ & 
ἡ)
Καϊκόθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Καϊκομένη –ης (ἡ)
Καϊκομένης –ους (ὁ)
Κάϊκος –ου καί Ἄδουρος –ου (ὁ) –Πο-
ταμός Μυσίας –Ποτάμιος Θεός –Υἱός 
Ἑρμοῦ καί Ὠκυθόης –Η-18-881Α
Κάϊκος –ου (ὁ & ἡ) –Ποταμός –Ὄνομα 
γυναικός
Καϊκοσθένη –ης (ἡ)
Καϊκοσθένης –ους (ὁ) –Ἀρχαῖος γλύ-
πτης, υἱός Ἀπολλωνίδου, ταυτισθείς μέ 
Χαλκοσθένην ἀγαλματοποιόν Η-10-41Α
Καίκουλος –ου (ὁ) –Μυθικόν πρόσω-
πον  
Καϊκωνύμη –ης (ἡ)
Καϊκώνυμος –ου (ὁ) 
Καιλεσῖνα –ης (ἡ) 
Καιλεσῖνος –ου (ὁ) 
Καιλία –ης (ἡ)
Καιλιανή –ῆς (ἡ) 
Καιλιανός –οῦ (ὁ)
Καιλίδια –ίης (ἡ)
Καιλίδιος –ίου (ὁ)
Καίλιος –ίου (ὁ) –Λόφος –Πατήρ Ρώμιος 
(ἤ Ρώμιδος;)
Καίμμης –ου ἤ  –ητος (ὁ)
Κάϊν (ὁ) –Ἰουδαϊκόν –Υἱός Ἀδάμ καί Εὔας
Καϊνᾶν (ὁ) –Υἱός Ἐνώς –Υἱός Ἀρφαξάδ 
–Ἰουδαϊκόν 
Καινάξαρθος –ου (ὁ)
Καίνας –ου (ὁ) –Ποταμός Ἰνδίας 
Καινέα –ης (ἡ)
Καινεάδη –ης (ἡ)
Καινεάδης –ητος; (ὁ)
Καινέας –ου (ὁ) –Λαπίθης, Η-12-99Δ
Καινεῒδη καί Καινείδη –ης (ἡ)
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Καινεΐδης καί Καινείδης –ου (ὁ) –Υιός 
Καινέως, ὁ Κόρωνος, Ο-Β-746
Καινεύς –έως (ὁ) –Υἱός Ἐλάτου καί Ἱπ-
πείας πολεμήσας Κενταύρους εἰς γάμον 
Πειριθόου –Πατήρ καί υἱός Κορώνου Ἀρ-
γοναύτου –Βασιλεύς Λαπιθῶν –Φίλος 
Πειρίθου –Γραμματικός συγγραφεύς 
–Γεννηθείσα κόρη ὡραιοτάτη, ἠγαπήθη 
ὑπό Ποσειδῶνος καί μετεβλήθη εἰς ἄν-
δρα. Κατά μῦθον Καινέως, ὅστις ἦτο 
ἥρως ἀθάνατος, πού γιά νά ἐξοντώσουν 
οἱ Κένταυροι κάρφωσαν στήν γῆ (ὡς τήν 
μέσην τῶν κνημῶν) χτυπώντας τον μέ 
ἔλατον, Ο.Ι.Α.264, Η-9-341Α, Η-10-44Α, 
583Α, Η-11-282Α, Η-12-88Α
Καινεύς καί Κοῖνος –ου (ὁ) –Ἔγγονος 
Καράνου, υἱός Κοῖνου, καλούμενος Τυ-
ρίμμας
Καινία –ης (ἡ)
Καινίας –ου (ὁ) –Ταραντῖνος Πυθαγορι-
κός φιλόσοφος, Η-16-499Α 
Καίνιος –ίου (ὁ)
Καινίς –ίδος (ἡ) –Θεσσαλή ἡρωΐς, βια-
σθείσα ὑπό Ποσειδῶνος –Θυγάτηρ Λα-
πίθου Ἄτρακος, ἦτις κατ΄ἐπιθυμίαν Πο-
σειδῶνος ἔγινεν ἄνδρας (Ἡ  Καινίς ἔγινεν 
Καινεύς)
Καινίς καί Καινέας –ου κατόπιν (ὁ) –
Πανέμορφη γυνή ἐρασθείσα ὑπό Ποσει-
δῶνος. Διά νά μήν ὑποκύψει ἐζήτησεν 
ἀπό τόν θεόν νά τήν μετατρέψη εἰς 
ἄτρωτον ἄνδρα. Μέ τήν νέαν μορφήν 
(ἀνδρός Καινέως) ἔλαβεν μέρος στόν 
ἀγώνα μέ Κενταύρους οἵτινες –ὡς ἄτρω-
τον– μή δυνάμενοι νά τόν ἐξοντώσουν 
τόν ἔθαψαν ῥίπτοντες κορμούς ἐλάτων. 
Ὁ Καινέας οὕτος ἀναφέρεται ὡς ἀρχη-
γός Λαπιθῶν ἀντί τοῦ γνωστοῦ Πειρι-
θόου 
Καινοπόλεια –ης (ἡ)
Καινόπολις –ιδος;  (ὁ)
Καῖνος –ου καί Κοῖνος –ου (ὁ) –Ποτα-
μός Ναρβωνίτιδος Γαλλίας
Καίνουσα –σης (ἡ)

Καίνων –νος (ὁ) –Ὄνομα κυνός 
Καῖος –ου (ὁ)
Καιπιανή –ῆς (ἡ)
Καιπιανός –οῦ (ὁ)
Καιπίουσα –σης (ἡ)
Καιπίων –νος (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Καῖρα –ης (ἡ)
Καίραντος –ου (ὁ)
Καίρατος –ου (ὁ) –Ποταμός –Ἀρχικόν 
ὄνομα Κνωσσοῦ 
Καίρια –ίης (ἡ)
Καιριμένεις –ειος (ὁ)
Καιριμένη –ης (ἡ)
Καιριμένης –ου (ὁ) 
Καίριμος –ου (ὁ) –Ἄρχων Ἀθηνῶν (εἰς 
Πάριον Χρονικόν), Η-15-544Α 
Καίριος καί Κέριος –ίου (ὁ)
Καίριχα –ης (ἡ)
Καίριχος –ου (ὁ) 
Καιρογένη –ης (ἡ) 
Καιρογένης –ους (ὁ)
Καιρός –οῦ (ὁ) –Ἵππος Ἀδράστου –Ὄ-
νομα ἀνδρός –Θεότης μέ ἐπίθετον: Παν-
δαμάτωρ –Πατήρ Ἀλήθειας –Γλυπτικόν 
ἔργον Λυσίππου, ὡς καί ἡ Εὐκαιρία, εἰς 
ἄγνωστον θέσιν, Η-12-654Α
Καῖρος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Καιρώ –οῦς (ἡ)
Καῖσαρ –ρος (ὁ) –(πλαστόν, ὡς ἐκ τομῆς 
καισαρικῆς προερχόμενος) –Ρωμαϊκόν 
–Χριστιανικόν (βασιλικός)
Καισάρεια –τα (ἡ) –Πόλις –Γυναικός 
ὄνομα 
Καισαριανή –ῆς (ἡ) 
Καισαριανός –οῦ (ὁ)
Καισάριος –ίου (ὁ) –Χριστιανός ἅγιος
Καισαρίουσα –σης (ἡ)
Καισαρίων –νος (ὁ) –Υἱός Ἰουλίου Καί-
σαρος καί Κλεοπάτρας
Καισεννιανή –ῆς (ἡ)
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Καισεννιανός –οῦ (ὁ)
Καισία –ης (ἡ)
Καίσιος –ίου (ὁ)
Καίσουσα –σης (ἡ)
Καισσαρίουσα –ης (ἡ)
Καισσαρίων –νος (ὁ)
Καιστίρουσα –σης (ἡ)
Καιστίρων –ωνος; (ὁ)
Καίσων –νος (ὁ)
Κακά –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Μοίρης
Κακάγγελος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Αἴ-
σης
Κακαί –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Κῆρων
Κακασανή –ῆς (ἡ)
Κακασανός –οῦ (ὁ)
Κακάσβη –ης (ἡ) –Θρακικόν ὄνομα
Κάκασβος –ου (ὁ) –Θρακικόν ὄνομα
Κακεργάτης –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Παῖς 
–Ἐπίθετον Ἔρωτος
Κακεργέτης –ου (ὁ) –Εἰρωνικῶς ὁ Πτο-
λεμαῖος Εὐεργέτης, Η-16-487Α
Κακή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Κηρός –Ἐπίθε-
τον Μοίρης –Ἐπίθετον Νυκτός
Κακή Διός (ἡ) –Ἐπίθετον Αἴσης
Κάκια καί Ἀκακία –ης (ἡ) –(ἀγνή) 
–Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Χριστιανικόν
Κακία –ης (ἡ) –Ὄνομα γυναικός ὡς καί 
Ἀρετῆς, πού ἀναφέρει ὁ Πρόδικος, εἰς 
μῦθον Ἡρακλέους 
Κακιζότεχνος –ου (ὁ)
Κακίστη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Φιλοτιμίας
Κάκιστος –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Κρόνος 
–Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Κρόνου 
–Ἐπίθετον Φθόνου
Κακοδαίμουσα –σης (ἡ)
Κακοδαίμων –νος (ἡ) –Ἐπίθ. Κλωθοῦς
Κακοδαιμώνη –ης (ἡ)
Κακοεργής –έος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Κακοεργός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως 
–Ἐπίθετον Ἠελίοιο

Κακόκναμοι –ων (οἱ) –(κακόκνημοι) 
–Ἐπίθετον Παῶν
Κακόμαντις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐρινύ-
ος μέ συνώνυμον: Ὠλεσίοικος
Κακομάχανος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Κακομήδη –ης (ἡ)
Kακομηδής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ 
μέ συνώνυμον: Παῖς
Κακόμητις –ιος (ἡ) –Ἐπίθετον Μεγαίρης
Κακομήχανος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Με-
γαίρης
Κακοπάθεια –ης (ἡ) –Ἡ πονεμένη θυγά-
τηρ Νυκτός
Κακοπάρθενος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Μοί-
ρης
Κακόπτερος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης
Κακορίνα –ης (ἡ)
Κακορῖνος –ου (ὁ)
Κακός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Εὖρου
Κάκος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκή θεότης –Υἱός 
Ἡφαίστου, Η-5-26Α, Η-9-409Δ
Κάκος καί Κακός –ου (ὁ) –Ληστής φο-
βερός, Γίγας, φονευθείς ὑπό Ἡρακλέους 
ὅτε ἔφερεν βοῦς Γηρυόνου ἐξ Ἰταλίας –
Υἱός Ἡφαίστου –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
–Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Θανάτου
Κακότεχνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Κακούμενος –ου Ζεύς (ὁ) –Κωμωδία 
ποιητοῦ Πλάτωνος
Κακόφρουσα –σης (ἡ)
Κακόφρων –νος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Τέρ-
ψεως
Κακύπαρις –εως (ὁ) –Ποταμός ἐν Σικε-
λία
Κάλα –ης  (ἡ)
Καλά –ῆς; (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπί-
θετον Ἀφροδίτης
Κάλαβις –ιδος (ἡ)
Κάλαβις –ιος; (ὁ)
Καλαβρία –ης (ἡ) –Μήτηρ Γάγγου, υἱοῦ 
Ἰνδοῦ

ÊÁÉÓÅÍÍÉÁÍÏÓ



�� ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ 

Καλαβρός καί Κάβρος –ου (ὁ) –Θεότης 
Μ. Ἀσίας
Καλάδη –ης (ἡ)
Καλάδης –ου (ὁ) –Νομοθέτης Ἀθηναί-
ων
Καλάης καί Κάλαϊς –ιδος (ὁ) –(Καλῶς 
πνέων) –Ἀργοναύτης –Υἱός Βορρέου καί 
Ὀρειθυΐας, φτερωτός, ἀδελφός Ζήτου, 
Κλεοπάτρας καί Χιόνης, Η-7-1158Α, Η-
15-81Δ,
Καλαθίνη –ης (ἡ) –Ὄνομα κυνός –Εἰς 
ἐπίγραμμα Ἀδαίου, υἱοῦ Ἡρακλέους
Καλαθίνης –ου (ὁ)
Καλαί –ῶν (αἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Καλαῒδη –ης (ἡ)
Καλαΐδης –ου (ὁ)
Καλαίθα –ης (ἡ)
Κάλαιθις –ιδος (ἡ) –Ὄνομα δούλης
Κάλαιθος –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν
Καλαικάρπη –ης (ἡ)
Καλαίκαρπος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀρισταίου, 
γεννηθείς μετά τοῦ ἀδελφοῦ Χάρμου, 
ἐπί Σαρδοῦς νήσου 
Καλαίκη –ης (ἡ)
Κάλαικος –ου (ὁ)
Κάλαϊς καί Κάλλαϊς –ιδος καί  –ιος 
(ὁ) –Φτερωτός ἥρως, ἀδελφός Βοΐτου ἤ 
Ζήτου, υἱός Βορρέου, Η-4-678Δ, Η-8-733 
Δ, Η-16-499Α, Η-17-688Α, Η-18-640Α
Κάλαϊς –ιδος (ὁ) –Φτερωτός ἥρως, υἱός 
Βορρέου καί Ὀρειθύας, ἀδελφός Βοΐτου 
ἤ Ζήτου –Σελινούντιος Πυθαγορικός φι-
λόσοφος 
Κάλαισος –ου (ὁ)
Kάλαισχρος –ου (ὁ) –Πιθανός πατήρ 
Κριτίου ἀθλητοῦ, δίς Νεμεονίκου καί δίς 
Ἰσθμιονίκου
Καλακᾶ –ῆς (ἡ)
Καλακᾶς –ᾶ ἤ –άδος (ὁ)
Καλακτία –ίης (ἡ)
Καλακτίας –ου (ὁ) –Ρήτωρ –Ἱστορικός
Καλακτίνη –ης (ἡ)

Καλακτῖνος –ου (ὁ) –Η-16-911Α, 1060Δ 
Καλαμαία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Καλαμαῖος –ίου (ὁ)
Καλαμέρα –ης (ἡ)
Καλαμέρας –ου (ὁ) 
Καλαμίνη –ης (ἡ)
Καλαμῖνος –ου (ὁ) –Μεταγενέστερος 
ἥρως ἐν Ἀθήναις, Η-5-958Α
Κάλαμις –ιδος (ὁ) –Περίφημος ἀνδρι-
αντοποιός μέ ἄγαλμα ὑπό τούτου –Γλύ-
πτης διδάσκαλος Πραξίου, Η-7-938, 1234, 
Η-10-82Δ, Η-12- 310Α καί Δ, Η-14-437Α, 
900Α, Η-17-540Δ 
Καλαμίσκος –ου (ὁ) –Υποκοριστικόν 
τοῦ Κάλαμις-ιδος, πλαστόν δοθέν ὑπό 
Ἀριστοτέλους
Καλαμίτης καί Τόξαρις καί Ἥρως –ος 
(ὁ) –Ἰατρός
Καλάμιτης καί Καλαμίτα καί Καλά 
–μινος –ου (ὁ) 
Καλάμητις καί Κλαάμητις –ιδος (ἡ) 
–Θεσπιάς πού μέ Ἡρακλήν, γεννᾶ τήν 
Ἀστυβίαν
Καλάμμη –ης (ἡ)
Καλαμόδρυς –υος καί Καλαμόδρους 
–ου (ὁ) –Κυζικινός ἀδηφάγος
Κάλαμος –ου (ὁ) –Η-10-84Δ, 388Δ, Η-12-
761Α
Καλάνδη –ης (ἡ)
Καλανδίουσα –σης (ἡ)
Καλανδίων –νος (ὁ) –Υἱός Ἑρμιόνης
Κάλανδος –ου (ὁ) –Νόνος καί Ἰδεύς, ἀ-
δελφοί Καλάνδου 
Καλάνδρα –ης (ἡ)
Κάλανδρος –ου (ὁ) 
Καλάνερ –έρου (ὁ)
Καλανεύς –έως (ὁ)
Κάλανη –ης (ἡ)
Κάλανος καί Καλανός –οῦ (ὁ) –Bραχ-
μάν τις –Ἰνδός ἀπό Σχολήν γυμνοσοφι-
στῶν 
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Καλαός καί Ταλαός –οῦ (ὁ) –(στραβός!) 
Πατήρ Ἄττου(ττης) –Πατήρ Ἀδρήστου, 
Η-10-88Δ, Η-13-479Α, Η-17-564Δ 
Κάλαος –ου (ὁ) 
Καλάουσα –σης (ἡ)
Καλαρέτα –ης (ἡ) 
Καλάρετος –ου (ὁ)
Καλάρχη –ης (ἡ)
Κάλαρχος –ου (ὁ)
Κάλας –α καί  –άδου (ὁ) –Ἀρχαῖος ζω-
γράφος ἐκ Περγάμου, ὅστις κατ΄ἐντολήν 
Ἀττάλου, ἦλθεν εἰς Δελφούς διά νά ἀντι-
γράψει τοιχογραφίας, πιθανῶς Πολυγνώ-
του
Κάλας (αδου καί  –α) καί Κάλλας –α (ὁ) 
–(ἐκ τοῦ καλός ἤ Κάλλος) Υἱός Ἁρπάλου 
(ἀνεψιοῦ Φιλίππου), ἀρχηγός ἱππικοῦ 
Μεγ. Ἀλεξάνδρου μέ 1800 ἱππεῖς Θεσ-
σαλούς. Ὅτε ὁ πατήρ του, λαβών τμῆμα 
θησαυρῶν Βαβυλῶνος, κατέφυγε εἰς Ἑλ-
λάδαν, οὗτος (πιθανῶς) ἐγκατασταθείς 
μετ΄ἀνδρῶν ἴδρυσεν τήν σημερινή φυ-
λήν τῶν Καλλάς(;) προφανῶς ἐκ Θεσ-
σαλῶν καί οὐχί Μακεδόνων) –Ἡλεῖος 
Ὀλυμπιονίκης εἰς παγκράτιον παίδων –
Ὁ γράψας νόμους, οὖ ὁ ἀνδριάς εὐρίσκε-
το εἰς ἱερόν Ἄρεως, ἐν τῆ ἀγορά Ἀθηνῶν 
–Καί Μακεδονικόν, Η-7-536Α, 1237Α, Η-
10-90Α 
Καλάσηρις –ιος; (ὁ) 
Κάλατη –ης (ἡ)
Κάλατος –ου (ὁ) 
Καλατύχη –ης (ἡ) 
Καλατυχιανή –ῆς (ἡ) 
Καλατυχιανός –οῦ (ὁ) 
Καλάτυχος –ου (ὁ)
Καλαυρία –ης (ἡ) –Μήτηρ Γάγγου, ἐξ 
Ἰνδοῦ 
Καλαυρός –οῦ (ὁ) –Ἀδελφός Ταινάρου 
καί Γεραίστου, Η-17-555Α 
Καλάων –ντος (ὁ) –Ποταμός 
Καλβασία –ης (ἡ) 

Καλβάσιος –ίου (ὁ)
Καλβία –ης (ἡ)
Κάλβιος –ίου (ὁ)
Καλβίσια –ίης (ἡ)
Καλβίσιος –ίου (ὁ) –Συγγραφεύς 
Καλδηνή καί Χαλδηνή –ῆς (ἡ) –Μέ Δία 
γεννᾶ Σόλυμον 
Καλδηνός καί Χαλδηνός –οῦ (ὁ)
Καλεδία –ίης (ἡ)
Καλέδιος –ίου (ὁ)
Καλεδίτη –ης (ἡ)
Καλεδίτης –ίου (ὁ) 
Κάλεια –ης (ἡ) 
Καλείδα –ης (ἡ)
Καλείδας –αο (ὁ)
Kάλειος –ου (ὁ)
Καλεΐς –ίδος (ἡ) 
Καλένδια –ίης (ἡ)
Καλένδιος –ίου (ὁ) 
Καλέουσα –σης (ἡ)
Καλεσία –ης (ἡ)
Καλεσίας –ίου (ὁ)
Καλεσσίχορη –ης (ἡ)
Καλεσσίχορος –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Διονύσου
Καλεστίνα –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Καλεστίνος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
Καλεύς –έως (ὁ)
Καλέων –νος; (ὁ) –Ποτάμιος θεός ἐν 
Σμύρνη, Η-10-94Δ 
Κάλη –ης Ιουνία (ἡ) –Μήτηρ Ιουνίου 
Ἀντιγόνου 
Καλή –ῆς (ἡ) –(ἡ καλή εἰς ψυχήν, εἰς 
χαρακτῆρα) –Συγγενής Ἐπαφροδείτου 
–Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἀμφιτρί-
της μέ συνώνυμον: Ἁλοσύδνη –Ἐπίθετον 
Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Διώνης –Ἐπίθετον 
Σελήνης μέ συνώνυμον: Σύνευνος, Η-
17-612Δ 
Καλή –ῆς ῥοδοδάκτυλος (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἠοῦς –Ἐπίθετον Καλλιοπείης –Ἐπίθε-
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τον Κυβέλης –Ἐπίθετον Μοίρης –Ἐπίθε-
τον Χάριτος μέ συνώνυμον: Λιπαροκρή-
δεμνος –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Σύζυγος 
πιστή, ὑμνηθείσα ἀπό Ἀἰγύπτιον Ἰουλια-
νόν
Καλή –ῆς (ἡ) –Θυγάτηρ Μ. Ἀλεξάνδρου 
καί παλλακίδος Οὔνης, (Ψευδοκαλλι-
σθένης, ἀλλά καί Δαρεῖος ἀναφέρει στόν 
Πῶρο διά παλλακίδας Μ. Ἀλεξάνδρου)
Καλήθεα καί Καληθέα καί Φαύνη 
–ης (ἡ) –Μέ Ἄττη γεννᾶ Λίθον καί Τυρ-
ρηνόν. 
Καλημέρά –ης (ἡ) 
Καλημερᾶς –ᾶδος (ὁ)
Καλημέρης –ου (ὁ) 
Καλημερία –ης (ἡ) –Σύζυγος Πίστου 
Καλήμερος –ου (ὁ) 
Καλήν –ῆνος (ὁ)
Καληνός –οῦ (ὁ)
Κάληξ –κος (ὁ) –Ποταμός Βιθυνίας 
Καληποδίη –ης (ἡ) –Γυνή Μαξίμου
Κάληρος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ἀλωπακω-
νήσου
Κάλης –ητος (ὁ) –Ὁ Κάληξ ποταμός 
Κάλης –ητος (ὁ) 
Καλήσιος –ίου (ὁ) –Τρώς υἱός Ἀξύλου 
φονευθείς ὑπό Διομήδους 
Καλήσιος –ίου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα, 
Ο.Ι.Ζ.18 
Καλητορίδη –ης (ἡ)
Καλητορίδης –ου (ὁ) –Ο. Ι. Ν. 541 
Καλητώ –οῦς (ἡ) 
Καλήτωρ –ορος (ὁ) –Υἱός Κλυτίου, ἀνε-
ψιός Πριάμου, φονευθείς ὑπό Τελαμωνί-
ου Αἴαντος, Η-18-945Α, Ο.Ι.Ο.419, Ν.541 
Καλία –ης (ἡ) 
Καλιάνδη καί Καλιάδνη –ης (ἡ) –Μέ 
Αἴγυπτον γεννᾶ Λίξον,Ἴμβρον
Καλιάδνη καί Καλιάνδη καί Καλλιάδ 
–νη –ης (ἡ) –Νύμφη, Ναϊάς, μέ Αἴγυπτον 
γεννᾶ Χθόνιον, Πολύκτορα καί 10 ἄλλους 
υἱούς, Η-18-632Α 

Καλιάναξ – κτος (ὁ)
Καλιάνασσα –ης (ἡ)
Κάλιανη –ης (ἡ) –Ναϊάς νυμφευθείσα 
Αἴγυπτον μέ ὅν γεννᾶ δώδεκα υἱούς, Η-
10-96Α
Καλιάρα καί Καλλιάρα –ης (ἡ) 
Καλίας –ίου (ὁ) 
Καλιάς –άδος καί Καλλιάς (ἡ) –Ἐπίθε-
τον Ἀφροδίτης
Καλιδία –ης (ἡ)
Καλίδιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Κάλιθα –ης (ἡ)
Καλιθεσίς –ίδος (ἡ) 
Κάλιθος –ου (ὁ)
Καλιθύη –ης (ἡ) 
Καλιθύης –ου (ὁ)
Καλίκη –ης (ἡ) –Μέ Δία γεννᾶ Ἀέθλιον 
Καλικλέα –ης (ἡ)
Καλικλέας –ου (ὁ)
Καλίκλεια –ης (ἡ) 
Καλικλῆς –έους (ὁ) 
Καλικλώ –οῦς (ἡ)
Καλικόμη – ης (ἡ)
Καλιqόμη –ης (ἡ) –Παλαιότατον
Καλίκομος –ου (ὁ)
Καλίqομος –ου (ὁ) –Παλαιότατον
Καλικράτεια –ης (ἡ) 
Καλικράτης –ου (ὁ) 
Καλικρατώ –οῦς (ἡ) 
Καλικρίτη –ης (ἡ)
Καλίκριτος –ίτου (ὁ)
Καλικοπίς –ίδος (ἡ) –Θυγατ. Δύμαντος, 
ἐγγονή Ὀτρέως, ἀληθής μήτηρ Αἰνείου 
Καλιμέλεια –ης (ἡ)
Καλιμέλεις –ειος (ὁ)
Καλιμέλης –ους (ὁ) 
Καλίνθια –ίης (ἡ)
Καλίνθιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Ποτιδαΐχου
Καλινόα –ης (ἡ)
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Καλινόας –ου (ὁ)
Καλίνομος –ου (ὁ)
Καλιόπα –ης (ἡ) 
Καλιόπας –ου; (ὁ)
Καλιούκιον –ίου (ἡ)
Καλίουσα –σης (ἡ)
Καλιόψιος –ίου (ὁ)
Καλιόψις –ιδος; (ὁ) 
Καλίπα –ης (ἡ)
Κάλιπος –ου (ὁ) –Ποταμός Πορτογαλ-
λίας 
Καλίππα –ης (ἡ)
Καλιππία –ης (ἡ) –Η-8-583Α 
Καλιππίδη –ης (ἡ)
Καλιππίδης –ου (ὁ) –Μαγειρικόν ἔργον 
Στράτιος
Κάλιππος –ου (ὁ) –Ἱστορικός, Η-5-957Δ 
Κάλις καί Κάλλις –ιδος;  (ὁ), 
Καλίς –ίος;  (ὁ) = Ὁ Ἀβαιόδορ 
Καλιστάρχα –ης (ἡ) 
Καλίσταρχος –ου (ὁ) 
Καλιστεύς –έως  (ὁ) 
Καλιστίουσα –σης  (ἡ)
Καλιστίων –νος  (ὁ)
Καλιστόλα –ης  (ἡ)
Καλιστόλας –ου  (ὁ)
Καλιστράτη –ης  (ἡ) 
Καλίστρατος –ου  (ὁ) 
Καλιτιμίδα –ης (ἡ)
Καλιτιμίδας –αιο (ὁ) 
Καλιώ –οῦς (ἡ) 
Καλίων –νος (ὁ)
Καλλαγόρα –ης (ἡ) 
Καλλαγόρας –ου (ὁ) 
Καλλαῖα –ης (ἡ)
Καλλαῖος –ου (ὁ)
Κάλλαισχρα –ης (ἡ)
Καλλαισχρίδη –ης (ἡ)

Καλλαισχρίδης –ου (ὁ)
Κάλλαισχρος –ου (ὁ) –Πατήρ καί υἱός 
Κριτίου Ἐρεχθίδος φυλῆς –Υἱός Διοτίμου 
–Εὐπυρίδης –Φηγούσιος –Σίφνιος καί οὐ-
χί Ἀθηναῖος –Ἀδελφός Γλαύκωνος πρε-
σβυτέρου καί Ἀδειμάντου, Η-10-105Δ, Η 
–11-571Α 
Κάλλαρα –ης (ἡ)
Κάλλαρος –ου (ὁ) –Ὄνομα δούλου Εὐ-
βοίας, Η-10-106Α
Κάλλας –α (ὁ) –Στρατηγός Κασσάνδρου 
–Ποταμός
Καλλᾶς –ᾶ ή –άδου (ὁ) –Υἱός Ἀρπάλου, 
ἀνεψιοῦ Φιλίππου
Κάλλας –ντος (ὁ) –Ποταμός
Καλλατιανή –ῆς (ἡ)
Καλλατιανός –οῦ (ὁ) –Συγγραφεύς, Η- 
5-932Α 
Καλλέα –ης (ἡ)
Καλλέας –ου (ὁ) –Ἄρχων ἐν Ἀθήναις (εἰς 
Πάριον Χρονικόν) –Υἱός Καλλικράτους 
Νεμεονίκης, Η-15-543Δ 
Καλλείδα –ης (ἡ)
Καλλείδας –αο (ὁ)
Κάλλειν –ου (ἡ); 
Καλλειπάτειρα καί Ἀριστοπάτειρα καί 
Φερενίκη καί Βερονίκη –ης (ἡ) –Θυγά-
τηρ Ὀλυμπιονίκου Διαγόρου
Καλλενίκα –ης (ἡ) 
Καλλένικος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος δημότης, 
μή σίγουρος
Καλλετίμα καί Καλλετείμη –ης (ἡ)
Καλλέτιμος –ου (ὁ) 
Κάλλεσχρος καί Κάλλεχρος –ου (ὁ)
Κάλλεχρος  καί Κάλλεσχρος –ου (ὁ)
Καλλεύς –έως (ὁ) 
Καλλεύτα –ης (ἡ)
Καλλεύτας –ου (ὁ) 
Κάλλη –ης (ἡ)
Καλλήν –νος (ὁ)
Καλλῆς –ῆ ἤ  –οῦ;  (ὁ) 
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Κάλλης –ου (ὁ) –Πρό τῆς ἀλλαγῆς φύλ-
λου ἦτο ἡ γυνή Καλλώ ἤ Καλλώ –οῦς
Καλλία –ης (ἡ)
Καλλιάδα –δης (ἡ)
Καλλιάδας –αο καί Καλλιάδης –ου (ὁ)  
–Υἱός Ξένωνος –Ἄρχων Ἀθηναίων ὅτε 
κατέφθασεν Ξέρξης –Ὀλυμπιονίκης εἰς 
ἱππικόν ἀγῶνα –Ζωγράφος, ἀγγειογρά-
φος, ἀγγειοπλάστης, –Ποιητής Κωμω-
δίας –Ποιητής ἀρχαίας κωμωδίας, γλύ-
πτης –Αἰξωνεύς –Υἱός Μνησιφάνους 
Ἀναφλύστιος –Υἱός Νικομάχου Κυδα-
θηναιεύς –Προδότης Θερμοπυλῶν μετά  
Τιμαφέρνους, κατά Κτησίαν, Η-7-923Δ, 
Η-10-107Δ, Η-15-543Δ
Καλλιάδη –ης (ἡ)
Καλλιάδης –ου (ὁ)
Καλλιάναξ –κτος (ὁ) –Ἀλεξανδρινός πε-
ρίφημος ἀνατόμος, μαθητής Ἡροφίλου 
καί Ἐρασιστράτου –Ρόδιος πατήρ περι-
φήμων ἀθλητῶν, Εὐκλέους καί Φιλοδώ-
ρου Ὀλυμπιονικῶν, Η-7-832Δ, Η-9-372Α, 
Η-14-291Α, Η-15-683Α
Καλλιάνασσα –σσης καί Καλλιάνειρα 
(ἡ) –(ὡραία ὡς βασίλισσα) –Νηρηΐς, Ο.Ι. 
Σ.46, Η-17-417Α, Η-18-110Δ
Καλλιάνειρ (ρος) καί Καλλιάνειρα –
ης (ἡ) –(ὡραῖα καί ρωμαλέα ὡς ἀνήρ) 
–Νηρηΐς, Ο.Ι.Σ.44 
Καλλίαρ –ρος (ὁ)
Καλλιάρα –ης  καί Καλιάρα –ης (ἡ)
Καλλιαρίστα –ης (ἡ)
Καλλιάριστος –ου (ὁ)
Καλλίαρος –ου (ὁ) –Υἱός Ὀδοιδόκου καί 
Λαονόμης, Ο.Β.531
Καλλιάρχη –ης (ἡ) 
Καλλιαρχίδα –δης (ἡ)
Καλλιαρχίδας –αο (ὁ)
Καλλιαρχίδη –ης (ἡ)
Καλλιαρχίδης –ου (ὁ)
Καλλίαρχος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος ἄρχων
Καλλίας –ίου (ὁ) –(ὡραῖος) –Εἶδος πιθή-

κων πού εἶχαν ὡς κατοικίδια οἱ Ἀθηναίοι 
–Υἱός Τηλοκλέους, Πανδιονίδος Φυλῆς 
–Υἱός Ἄβρωνος Βατῆθεν –Υἱός Ἀλκμέω-
νος Ἀθηναῖος –Υἱός Ὑπεροχίδου Ἀθη-
ναῖος –Υἱός Φαινίππου, Ἀθηναῖος, πα-
τήρ Ἱππονίκου, νικητής ἱπποδρομιῶν 
(Ὀλυμπιονίκης κέλητος, Πυθιονίκης καί 
δεύτερος νικητής τεθρίππου, ἔχων τρεῖς 
θυγατέρας, ἅς πάντρεψε μέ ὅν ἤθελον 
–Περιβόητος δοῦλος (Ὀλυνθιακός Β’) –
Μαραθωνομάχος –Υἱός Αὐτοκλέους Ἁ-
γνούσιος –Υἱός Θεοδώρου Ἀγρυλῆθεν 
–Υἱός Καλλιάδου Αἰξωνεύς –Υἱός Ἱππο-
νίκου Ἀλωπεκῆθεν –Υἱός Καλλικράτους 
Ἀφιδναῖος –Υἱός Ἐγερτίου, Ἐρχιεύς –Υἱ-
ός Ἐπιγένους, Λαμπτρεύς –Υἱός Καλλι-
τέλους, Λαμπτρεύς –Υἱός Καλλιτέλους 
Σφήττιος –Υἱός Θυμοχάρους, Σφήττιος 
–Θορίκιος –Ἐκ Κικυννέων –Πρόξενος 
Σπάρτης ἐν Ἀθήναις –Ὁ ἀπό Χαλκίδαν, 
πρέσβυς Ἀθηναίων εἰς Πελοπόννησον
Καλλίας –ίου καί Καλλίης –ου (ὁ)–
(ὡραῖος) –Υἱός Τημένου ἀπόγονος Ἡρα-
κλέους φονεύσας μετ΄ἀδελφῶν τόν πα-
τέραν των –Υἱός Φαινίππου καί πατήρ 
Ἱππονίκου, ἐξ Ἀλωπεκῆθεν –Υἱός Ἱππο-
νίκου καί Ἀσπασίας (μετέπειτα συζύγου 
Περικλέους καί ἀργότερον προβατοπώ-
λου Λυσικλέους) πλουσιότατος Ἀθηναῖ-
ος ἐξ Ἀλωπεκῆθεν καί ἀδελφός Ἑρμο-
γένους, πενθερός Ἀλκιβιάδου ἐκ τῆς θυ_ 
γατρός αὐτοῦ Ἱππαρέτης. Εἰς τόν οἶκον 
του (διάλογος Πλάτωνος = Πρωταγόρας 
γίγνεται μύησις Σωκράτους, Χαρμίδου, 
Κριτίου, Ἱπποκράτις, υἱῶν Περικλέους 
καί Ἀλκιβιάδου –Υἱός Ἅβρωνος, ἐκ Βα-
τῆθεν –Τύραννος –Ἀθηναῖος ποιητής 
ἀρχαῖας κωμωδίας –Υἱός Λυσιμάχου 
–Ἀθηναῖος ρήτωρ –Ἱστορικός –Ὀλυμπι-
ονίκης καί Πυθιονίκης –Ὁ Ἀθηναῖος εἰς 
παγκράτιον –Ὁ Φαινίππου, εἰς κέλητα 
–Καλλίας Β’ Ἀθηναῖος, εἰς τέθριππον, 
τρίς Ὀλυμπιονίκης –Ἀδελφός Ἑρμογέ-
νους –Πατήρ Ὀλυμπίχου –Σύζυγος Ἐλ-
πινίκης, ἐρωμένης Πολυγνώτου, θυγα-
τρός Μιλτιάδου, καί ἀδελφῆς Κίμωνος 
–Ἀθηναῖος τραγικός συγγραφεύς –Ὁ 
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Μυτιληναῖος γραμματικός –Ὁ Συρακού-
σιος ἱστοριογράφος –Δαδοῦχος καί ἱε-
ρεύς Ἐλευσινίων –Υἱός Ἀὐτοκλέους, 
Ἁγνούσιος –Ὁ υἱός Ἐγερτίου Ἐρχιεύς 
–Ἀρχηγός δημοκρατικῆς μερίδος –Υἱός 
Ἀρτεμιδώρου Μακεδών Χαλκίδος –Ὁ 
Διδυμίου, Ἀθηναῖος νεμεονίκης –Συγγε-
νής Ἀλκιμίδα Θέωνος, νικητοῦ εἰς ἄλμα 
–Τῶν Ἰαμιδέων μάντις Ἠλεῖος, Η-5-734 
Δ, Η-7-1048Α, 1050Δ, Η-9-349Δ, Η-10-108 
Α, Η-12-648Δ, Η-15-543Δ, Η-17-417Α, Η-
18-110Δ
Καλλίας –ου (ὁ) –Υἱός Διδυμίου, Ἀθηναῖ-
ος Ὀλυμπιονίκης εἰς παγκράτιον, τήν 
77ην Ὀλυμπιάδαν
Καλλίας καί Λακκόπλουτος (ὁ) –Πλού-
σιος τίς Ἀθηναῖος, σπάταλος. Οἱ ἀπόγο-
νοί τοῦ ὀνομάζοντο Λακκόπλουτοι, διότι 
ἐπλούτισαν ἀπό θαμένον θησαυρόν 
Καλλιβέπεια –ης (ἡ) 
Καλλιβέπης –ητος (ὁ)
Καλλιβία –ης (ἡ)
Καλλίβιος –ίου (ὁ) –Σπαρτιάτης Ἁρμο-
στής –Υἱός Κηφισοφῶντος, Παιανιεύς, 
Η-7-205Δ, Η-10-109Α 
Κάλλιβος –ου (ὁ)
Καλλιβούλα –ης (ἡ)
Καλλιβούλη –ης (ἡ)
Καλλίβουλος –ου (ὁ)
Καλλιβρότη –ης (ἡ)
Καλλίβροτος καί Καλλίμβροτος –ου (ὁ) 
–Καυλωνιάτης Πυθαγορικός φιλόσοφος 
–Πατήρ Δίκωνος περιοδονίκου δρομέως, 
Η-16-499Α 
Καλλιβώλα –ης (ἡ) 
Καλλίβωλος –ου (ὁ) 
Καλλίγαμος –ου (ὁ)
Καλλιγείτα –ης (ἡ)
Καλλίγειτος –ου (ὁ) –Μεγαρεύς τίς
Καλλιγείτουσα –σης (ἡ)
Καλλιγείτων –νος (ὁ) –Βυζάντιός τίς
Καλλιγειτώνη –ης (ἡ)

Καλλιγένεθλος –ου (ἡ & ὁ) –Συνώνυ-
μον: Μήτηρ –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Καλλιγένεια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμη-
τρος καί ὄνομα θεραπαινίδος (ἱερείας) 
τῆς θεᾶς –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώ-
νυμον: Κυδιάνειρα –Τροφός Περσεφό-
νης
Καλλιγένης –ους (ὁ) –Μυτιληναῖος 
Καλλιγενίδα –δης (ἡ)
Καλλιγενίδας –αο (ὁ)
Καλλιγερίδη –ης (ἡ)
Καλλιγερίδης –ου (ὁ)
Καλλιγίτα –ης (ἡ) 
Καλλιγιτίς –ίδος (ἡ)
Καλλίγιτος –ου (ὁ)
Καλλιγίτουσα –σης (ἡ)
Καλλιγίτων –νος (ὁ)
Kαλλίγλουτος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἀφροδίτης
Καλλιγνώτα –ης (ἡ)
Καλλίγνωτος –ώτου (ὁ) –Ἰατροφιλό-
σοφος, Η-7-831Δ 
Καλλιγόνη –ης (ἡ) 
Καλλιγονιανή –ῆς (ἡ)
Καλλιγονιανός –οῦ (ὁ) 
Καλλίγονος –ου (ὁ) 
Καλλιγράφος –ου (ὁ) –Ὁ Θεοδόσιος Β’, 
αὐτοκράτωρ Βυζαντίου, ἀδελφός Πουλ-
χερίας, σύζυγος Εὐδοκίας, πρώην Ἀθη-
ναῒς
Καλλιδαίτα –ης (ἡ)
Καλλιδαίτας –ου (ὁ)
Καλλιδαίτης –ου (ὁ)
Καλλιδάμα –ης (ἡ) 
Καλλιδάμας –ντος (ὁ)
Καλλιδάμεια –ης (ἡ) 
Καλλιδαμίδα –δης (ἡ)
Καλλιδαμίδας –αο;  (ὁ)
Καλλιδαμίδη –ης (ἡ)
Καλλιδαμίδης –ου (ὁ)
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Καλλίδαμος –ου (ὁ)
Καλλιδεμίδη –ης (ἡ)
Καλλιδεμίδης –ου (ὁ) –Ἄρχων Κορίνθου 
κατά 105ην Ὀλυμπιάδαν
Καλλίδη –ης (ἡ) 
Καλλιδήμη –ης (ἡ)
Καλλιδημίδη –ης (ὁ)
Καλλιδημίδης καί Καλλιμήδης –ου 
(ὁ) –Εἰς νεκρικόν διάλογον Λουκιανοῦ 
καί Σαμοσατέως (Ζηνοφάντου καί Καλ-
λιμήδου) –Ἄρχων, Η-14-357Δ, 700Α 
Καλλίδημος –ου (ὁ) 
Καλλίδης –ου (ὁ) –Ὑπό Πλινίου, ὁ Καλ-
λιάδης χαλκοπλάστης, Η-10-107Δ 
Καλλιδίκα –ης (ἡ)
Καλλιδίκη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Κελεοῦ, 
υἱοῦ ἥρωος Ἐλευσῖνος –Θυγάτηρ Δα-
ναοῦ (Δαναΐς) φονεύσασα Ἀἰγυπτιάδην 
Πανδίονα –Σύζυγος δεύτερη Ὀδυσσέως 
–Βασίλισσα Θεσπρωτῶν, μήτηρ Πολυ-
ποίτου, υἱοῦ Ὀδυσσέως, Η-5-773Α, Η-14-
765Α
Καλλίδικος –ου (ὁ)
Καλλίδιφρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀ-
θηνᾶς
Καλλιδόκα –ης (ἡ)
Καλλίδοκος –ου (ὁ) 
Καλλιδρομία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Θεαι-
νῶν
Καλλίδρομος –ου (ὁ)
Καλλιδώρα –ης (ἡ) –Γυναικός ὄνομα
Καλλίδωρος –ου (ὁ) =Kelentara εἰς Ἀρα-
ουκανικήν
Καλλιέθειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥβης
Καλλιέθειρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Καλλιέρα –ης (ἡ) 
Καλλιέργη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Καλλιεργία –ης (ἡ)
Καλλίεργος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθη-
νᾶς

Καλλίερος –ου (ὁ) 
Καλλιέρουσα –σης (ἡ)
Καλλιέρων –ντος; (ὁ)
Καλλιέτειρα –ης (ἡ) 
Καλλιέτης –ου (ὁ) 
Καλλιθάλεια –ης (ἡ)
Καλλιθάλης καί Καλλιθάλες –ου (ὁ)
Καλλιθάνη –ης (ἡ)
Καλλιθάνης –ους (ὁ) =Kallotane εἰς Ἀρα-
ουκανικήν
Καλλιθέα –ης καί Καλλιθόη καί Καλ 
–λιθύεσσα καί Καλλιθυῒα (ἡ) –Ἱέρεια 
Ἥρας, θυγάτηρ Τροχίλου, θυγάτηρ Πεί-
ραντος
Καλλιθεία –ης (ἡ) –Ἱέρεια Ἥρας –Μή-
τηρ Τροχίλου 
Καλλιθείδη –ης (ἡ)
Καλλιθείδης –ου (ὁ) 
Καλλίθεμις –ιδος (ὁ & ἡ) 
Καλλίθεος –ου (ὁ)
Καλλιθόη καί Καλιθύεσσα καί Καλλι-
θύη καί Καλλιθυΐα –ης (ἡ)  –(θαυμαστή 
δρομεύς) –Θυγάτηρ βασιλέως Ἐλευσῖ-
νος Κελεοῦ –Πρώτη ἱέρεια Ἀργείας Ἥ-
ρας, Η-9-1109Δ, Η-10-113Α 
Καλλίθοια –ης (ἡ) –Ἱέρεια
Καλλιθύεσσα –σης (ἡ) = Καλλιθέα
Καλλίθυια –ης (ἡ)
Καλλίθυια –ης καί Καλλιθόη –ης (ἡ) 
–Θυγάτηρ Πιράνθου τῆς γενεᾶς τοῦ Ἰνά-
χου, πρώτη ἱέρεια Ἥρας ἐν Ἄργει 
Καλλίκαρπος –ου (ὁ & ἡ)
Καλλικέλαδος –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Ἑλι-
κοπέταλος
Καλλικλέα –ης (ἡ)
Καλλικλέας καί Καλλίκαρπος –ου (ὁ) 
Καλλίκλεια –ης (ἡ) –Εἰς ἐπίγραμμα
Καλλικλείδα –δης (ἡ) 
Καλλικλείδας –αο (ὁ) 
Καλλικλείδη –ης (ἡ)
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Καλλικλείδης –ου (ὁ) 
Καλλίκλειος –ου (ὁ)
Καλλικλεῖς –εῖος (ὁ) –Υἱός Δάμωνος
Καλλικλῆς –έους (ὁ) –(καλός διά τό κάλ-
λος του) –Πατήρ Καλλικλέους –Σιδώνιος 
Ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον –Ρήτωρ καί 
πολιτικός –Σοφιστής –Ἀνδριαντοποιός–
Ζωγράφος –Φιλόσοφος –Μαθητής Κα-
ρνεάδου –Υἱός Ἀρρεν(ε)ίδου, Παιανιεύς 
–Θεῖος Τιμησάρχου –Δημαγωγος ἐν Ἀθή-
ναις –Υἱός Ροδοκλέους Παιανιεύς –Τί-
τλος λόγου Δημοσθένους, Η-5-957Δ, Η-
10-114Α 
Καλλικλῆς –έους (ὁ) –Υἱός Ἀριστοφά-
νους, ἀδελφός Λύσωνος –Υἱός Θεοκό-
σμου γλύπτης
Καλλίκλια –ης (ἡ) 
Καλλικλιανή –ῆς (ἡ)
Καλλικλιανός –οῦ (ὁ) 
Καλλικλίας –ίου (ὁ)
Καλλικλίδα –δης (ἡ)
Καλλικλίδας –αο (ὁ) –Υιός Καφισίου 
Καλλίκοινη –ης (ἡ)
Καλλίκοινος –ου (ὁ)
Καλλικοίτη –ης (ἡ)
Καλλικοίτης –ου (ὁ)
Καλλικολώνη –ης (ἡ) –Λόος Τροίας, Ο. 
Ι.Υ.53
Καλλικολώνης –ου (ὁ)
Καλλικόμα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμι-
δος μέ συνώνυμον: Ἐφεσία 
Καλλικομᾶς –ᾶ (ὁ) –Σύζυγος τοῦ Μά-
κου
Καλλίκομοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν 
–Ἐπίθετον Χαρίτων –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Καλλίκομος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδί-
της –Ἐπίθετον Μνημοσύνης –Ἐπίθετον 
Νεμέσεως –Ἐπίθετον Σεμέλης μέ συνώ-
νυμον: Παῖς
Καλλικόρη –ης (αἱ)  (ἡ) –Νύμφη 
Καλλικόων καί Καλλικῶν –ντος (ὁ)
Καλλικόωσσα –ης (ἡ)

Καλλικράτεια –ης (ἡ) –(ὡραιοτάτη) –Αἰ-
ωνόβια, πολύτεκνη
Καλλικράτεις –ειος (ὁ) 
Καλλικράτη –ης (ἡ)
Καλλικράτης –ου ἤ  –ητος (ὁ) –Υἱός 
Σατύρου ἐκ Δαιδαλίδων –Υἱός Εὐφήρου 
Ἀθηναῖος –Υἱός Ἀριστοκράτους Ἀθηναῖ-
ος –Υἱός Πυθοδήλου Ἀθηναῖος –Πατήρ 
καί υἱός Ἀντικράτους Ἀθηναῖος –Υἱός 
Καλλισθένους –Πατήρ Πολυκλείδου, Ἀ-
θηναῖος –Πατήρ Θεοφίλου, Ἀθηναῖος 
–Πατήρ Καλλέα Νεμεονίκου
Καλλικράτης –ους ἤ –εος (ὁ) –(ὡραιό-
τατος) –Αρχιτέκτων τοῦ Παρθενῶνος 
–Στρατηγός –Ἱστορικός –Υἱός Εὐνίκου 
–Ὁ Μάγνης ἀπό Μαιάνδρου, Ὀλυμπιο-
νίκης εἰς ὁπλίτην δρόμον δίς –Ποιητής 
τῆς Κωμωδίας –Πατήρ Πυθαγορίδος, 
φιλοσόφου τῆς Φίντυδος –Γενναῖος 
Σπαρτιάτης –Υἱός Καλλίου, ναύαρχος 
Κορινθίων –Ἀθηναῖος Ἁλαιεύς ἤ Ἀρα-
φήνιος –Γλύπτης Λακεδαιμόνιος –Υἱός 
Καλλιστράτου, Ἀφιδναῖος –Ὁ Εὐφήρου 
Ἀφιδναῖος –Ὁ Ἀριστοκράτης Ἀφιδναῖος 
–Υἱός Σατύρου Δαιδαλίδης –Υἱός Ἀντι-
κράτους Ἐρχιεύς –Καλλισθένους Ἐρχι-
εύς- Κολλυτεύς –Υἱός Καλλικράτου 
Ἐρχιεύς –Υἱός Πυθοδήλου Ἀθηναῖος 
Κολλυτεύς –Ἀγύρριος υἱός Καλλιμέδο-
ντος, Η-9-358Δ, 856Δ, Η-10-114Δ, Η-12-
626Δ, Η-15-706Δ 
Καλλικρατίδα –ης (ἡ)
Καλλικρατίδας –αο (ὁ) –(ὡραιότατος) 
–Λάκων Πυθαγόρειος φιλόσοφος –Λα-
κεδαιμόνιος στρατηγός διάδοχος Λυσάν-
δρου
Καλλικρατίδη –ης (ἡ)
Καλλικρατίδης –ου (ὁ) –Λακεδαιμόνιος 
Ναύαρχος –Σπαρτιάτης στρατηγός –
Νεοπυθαγόρειος φιλόσοφος, Η-7- 532Δ, 
Η-8-371Α, Η-10-114Δ, Η-13-478Δ 
Καλλικράτις –ιδος (ἡ)
Καλλικρέτεια –ης (ἡ) 
Καλλικρέτη –ης (ἡ)
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Καλλικρέτης –ου (ὁ)
Καλλικρήτη –ης (ἡ) –Νύμφη –Θυγάτηρ 
Κυνάνης
Καλλικρήτης –ου (ὁ)
Καλλικρίτα –ης (ἡ)
Καλλικρίτη –ης (ἡ) –Νύμφη, θυγάτηρ 
Κυάνης ἤ Κυνάνης –Ἑταῖρα, σοφή 
Ἑλληνίς
Καλλίκριτος –ου  (ὁ) –Πατήρ Βιότης 
Καλλικρῶν –ντος (ὁ) –Πατήρ Fανα-
ξοῦς 
Καλλικρῶσσα –σσης (ἡ)
Καλλικτέτα καί Καλλικτήτη –ης (ἡ)
Καλλίκτετος ἤ Καλλίκτητος –ου (ὁ)
Καλλικτῆρ –ρος (ὁ) –Ποιητής 
Καλλικτήτη –ης (ἡ)
Καλλίκτητος καί Καλλίκτετος –ου (ὁ) 
Καλλικύδη –ης (ἡ)
Καλλικύδης –εω;  (ὁ) 
Καλλικώ –οῦς (ἡ)
Καλλικῶν –ντος (ὁ) 
Καλλίκων –ντος; (ὁ) 
Καλλικώπη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἡφαί-
στου ἤ, θυγάτηρ Ὀρθρέως, βασιλέως 
Φρυγίας ἥν ἐνυμφεύθη ὁ Ἤφαιστος, 
μήτηρ Αἰνείου
Καλλικώπης –ου (ὁ)
Καλλικῶσσα –ης (ἡ)
Καλλιλάα –ης (ἡ)
Καλλιλαῒδα –ης (ἡ)
Καλλιλαΐδας –αο (ὁ) 
Καλλιλαμπέτα –ης (ἡ)
Καλλιλαμπέτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠε-
λίοιο
Καλλιλάμπη –ης (ἡ)
Καλλιλάμπης –ους (ὁ) = Kallolanke εἰς 
Ἀραουκανικήν
Καλλίλαος –ου (ὁ) 
Καλλίλας –ου (ὁ) 
Καλλίλεως –έω (ὁ)

Καλλίλογος –ου (ὁ) = Kallοlalangue εἰς 
Ἀραουκανικήν
Καλλιλόχεια –ης (ἡ)
Καλλίλοχος –ου (ὁ) 
Καλλιμάνδρα –ης (ἡ)
Καλλίμανδρος –ου (ὁ)
Καλλιμάντης –ου (ὁ) = Kalemante εἰς Ἀ-
ραουκανικήν 
Καλλιμάχα –ης (ἡ)
Καλλιμάχειος –ου (ὁ)
Καλλιμάχη –ης (ἡ) –Ἔνδοξη πολεμί-
στρια)
Καλλιμάχης –ητος (ὁ) –Μέγας διερμη-
νέας τῆς Ὑψηλῆς Πύλης καί πρέσβυς ἐν 
Παρισίοις
Καλλιμαχίδα –ης (ἡ)
Καλλιμαχίδας –αο (ὁ) 
Καλλιμαχίδη –ης (ἡ)
Καλλιμαχίδης –ου (ὁ) –Ἄρχων Ἀθηναί-
ων
Καλλιμαχίς –ίδος – (ἡ)
Καλλίμαχος –ου  (καί Χρυσορόη –ης)  
(ὁ) –Ἥρως Βυζαντινοῦ ἐρωτικοῦ διηγή-
ματος πού ἔγραψεν Ἀνδρόνικος υἱός(;) 
σεβαστοτάτου Κωνσταντίνου –Ἀφιδναῖ-
ος στρατηγός –Περίφημος ποιητής Κυ-
ρηναῖος –Συγγραφεύς (περί πτηνῶν) 
–Ἀναγυράσιος –Υἱός Καλλιστράτου, 
Μελιτεύς –Ἐλεγειοποιός –Γλύπτης –Ἰα-
τρός –Ποιητής ἐπιγραμματοποιός –Yἱός 
Διογένους
Καλλίμαχος καί Κατατηξίτεχνος –ου 
(ὁ) –(ἔνδοξος πολεμιστής) –Μαραθωνο-
μάχος καί ἡθικός αὐτουργός Νίκης Μα-
ραθῶνος, καθότι μέ τήν ψῆφον του πα-
ρεχώρησε ἐλευθερίαν κινήσεων εἰς Μιλ_ 
τιάδην. Ἐφευρέτης –Ποιητής, ἰαμβογρά-
φος –Περίφημος ἀνατόμος –Ὁ Κυρηναῖ-
ος ὑπῆρξε ἐπιφανέστερος ποιητής ἐρω-
τικῆς ἐλεγείας –Πατήρ Φανομάχου 
–Πατήρ Φανόχου –Πατήρ Κάλλωνος 
–Γλύπτης –Ἰατρός Ἀλεξανδρινός ἥρως 
–Ἀλεξανδρινός ποιητής –Ὀ υἱός Βάττου 
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γραμματικός καί ποιητής μαθητής Ἑρ-
μοκράτους Ἰασέως –Ἐποποιός ὁ Κυρη-
ναῖος υἱός Στασίνορος –Πτωχός χοροδι-
δάσκαλος, Η-5-954Δ, Η-7-940Α, 1056Α, 
1060Δ, Η-8-152Α, Η-9-372Α, 847Δ, 947Δ, 
1058Α, Η-10-116Α, Η-15-754Δ, Η-18-41Α
Καλλιμβρότα –ης (ἡ)
Καλλίμβροτος καί Καλλίβροτος –ου 
(ὁ) –Καυλωνιάτης Πυθαγορικός φιλόσο-
φος, Η-16-499Α 
Καλλιμέδουσα –σης (ἡ)
Καλλιμέδων ὁ καί Κάραβος –ου (ὁ) 
–(ὡραῖος ἄρχων) –Ἀθηναῖος ρήτωρ καί 
πολιτικός ὁ Κάραβος –Ἱστορικός εἷς τῶν 
ἑξήκοντα (ξ’) –Υἱός Καλλικράτους Κολ-
λυτεύς 
Καλλιμείδεις –ειος (ὁ)
Καλλιμείδη –ης (ἡ)
Καλλιμείδης –ου (ὁ)
Καλλίμειλος –ου (ὁ) 
Καλλιμέλεια –ης (ἡ)
Καλλιμέλεις –ειος (ὁ)
Καλλιμέλης –ους (ὁ) 
Καλλίμελος –ου (ὁ) = Kallomalin εἰς Ἀ-
ραουκανικήν
Καλλιμένα –ης (ἡ) 
Καλλιμένεις –ειος (ὁ) 
Καλλιμένη –ης (ἡ)
Καλλιμένης –ους (ὁ) –Ἄρχων εἰς Συρα-
κούσας 
Καλλίμενις –ιος; (ὁ)
Καλλίμη –ης (ἡ)
Καλλιμήδη –ης (ἡ)
Καλλιμήδης καί Καλλιδημίδης –ου (ὁ) 
–Η-11-456Α
Καλλίμηλος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀὐλητοῦ 
Διοκλέους 
Καλλιμητίδη –ης (ἡ)
Καλλιμητίδης –ου (ὁ)
Καλλιμητίς –ιδος (ἡ) 
Καλλιμνήστα –ης (ἡ)

Καλλίμνηστος –ου (ὁ)
Καλλίμορφος –ου (ὁ) –Ἱστοριογράφος 
καί ἰατρός –Ἐπίθετον Διονύσου (ἐκ Διός 
γόνος) –Υἱός Κλαυδίου Ἀγαθαγγέλου, 
ἰσόβιος ἱερεύς θεᾶς Νίκης, περιοδονίκης 
αὐλητής
Καλλιμορφώ –οῦς (ἡ) 
Κάλλιμος καί Κάλλιμις; –ιδος; (ὁ) 
Καλλιμόσχιος –ίου (ὁ)
Καλλίνα –ης (ἡ)
Καλλίναος –άου (ὁ) –Ποταμός –Ἕτερον 
ὄνομα Κηφισσοῦ
Καλλίνας –ου (ὁ)
Καλλινείκη –ης (ἡ)
Καλλίνεικος –ου (ὁ) 
Καλλινεῖος –ου (ὁ)
Καλλίνη –ης (ἡ) –Σύζυγος Λυσιθέου, μέ 
ὄν γεννᾶ Μεγάκλειαν
Καλλίνης –ου (ὁ) –Μακεδονικόν. Ἀρχη-
γός ἑταίρων, ἱππικοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου
Καλλινίκα –ης (ἡ) –(Ὠραῖα καί ἔνδοξη 
νικήτρια)
Καλλινίκη –ης (ἡ) –Καί Χριστιανικόν –
Ὄνομα πλοίου (νηός) –Θυγάτηρ Θεοδώ-
ρου Ἐρχιέως
Καλλινίκης –ου (ὁ) 
Καλλινικίδα –δης (ἡ)
Καλλινικίδας –αο (ὁ)
Καλλίνικος –ου (ὁ & ἡ) –(ὡραῖος καί 
ἔνδοξος νικητής) –Καί Χριστιανικόν –
Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἡρα-
κλέους –Βασιλεῖς –Ρητοροδιδάσκαλος – 
Πατριάρχαι –Ἄγιος –Σύρος ἤ Πετραῖος 
–Υἱός Γαΐου, σοφιστής –Υἱός βασιλέως 
Συρίας Σελεύκου –Ἐπίθετον Μούσης 
–Ἀδελφός Ἀντιόχου Ἐπιφανοῦς –Πρῶ-
τος λαμπαδηδρόμος ἐν Ὀλυμπία –Ἐφευ-
ρέτης ὑγροῦ πυρός εἰς Βυζάντιον, Η-7-
240Δ, Η-10-117Α, Η-16-925Δ 
Καλλινόη –ης (ἡ) 
Καλλινόμη –ης (ἡ)
Καλλίνομος –ου (ὁ) 
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Καλλίνοος –όου (ὁ), 
Καλλῖνος καί Κάλλινος –ου (ὁ) –Ἐφέ-
σιος ἐλεγειακός ποιητής, εὑρετής γλώσ-
σης ἐλεγείας, πατήρ ἐλεγειακῆς ποίησις 
–Ποιητής βιβλιογράφος –Υἱός Μόλου 
–Υἱός Μολύκου, Η-5-958Α, Η-7-529Α, Η-
8-580Α, Η-10-117Δ, 715Α
Καλλίνους –οος (ὁ –Πατήρ Ρέωντος 
Καλλινώ –οῦς (ἡ)
Καλλιξείνα – ης (ἡ) –Ὡραιοτάτη ἑταῖρα 
σταλεῖσα ὑπό Ὀλυμπιάδος, ἐν γνώσει 
Φιλίππου, διά νά διαπιστώσει ἐάν ὁ Ἀ-
λέξανδρος ἧτο ἤ ὄχι “ἀνδρόγυνος”, μή 
συνειδητοποιώντας τήν ἐγκράτειαν καί 
ἠθικήν ζωήν Ἀνδρός (Ἀθήναιος, Δειπνο-
σοφιστές Ι’45, 26, Εὐσέβιος, Σχόλια εἰς 
τήν Ομήρου Οδύσσειαν, τόμος Α’ κεφ. 
409, 25 κ.α.). Ἀργότερον, περισσοτέρας 
τῆς μιᾶς γυναικός ἐνυμφεύθη καί τεκνο-
ποίησεν. Εἶχεν ἐπίσης καί παλλακίδας 
ὠς τήν Παγκάστην ἤ Πακάστην ἤν πα-
ρεχώρησεν εἰς ζωγράφον του Ἀπελλήν 
Καλλιξείνη –ης (ἡ) –Γηραιά ἱέρεια Πα-
γανισμοῦ (Κυβέλης), 40 χρόνια ὑπηρε-
τοῦσα τούς θεούς
Καλλίξεινος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς, Η-
7-1056Δ
Καλλιξένα –ης (ἡ) –Θεσσαλή ἑταίρα 
–Ὄνομα πλοίου (νηός), Η-10-117Δ
Καλλιξένη –ης (ἡ) –Γυναικός ὄνομα
Καλλιξένης –ητος (ὁ) –Ἀθηναῖος δημα-
γωγός
Καλλίξενος ἤ Καλλίξεινος –ου (ὁ) 
–Πατήρ Καλλιτέλειος ἤ Καλλιτέλους 
–Ρόδιος συγγραφεύς ἱστοριογράφος-
Ρήτωρ ἐν Ἀθήναις –Υἱός Κλεισθένους 
Ἀλωπεκῆθεν –Υἱός Ἀριστωνύμου Ξυπε-
ταιῶν, Η-10-117Δ, Η-17-641Α 
Καλλιόι (ἡ) 
Κάλλιον –ίου (ἡ) 
Καλλιόπα –ης (ἡ)
Καλλιόπη καί Καλλιόπεια –ης (ἡ)  –
(Κλυτόμοχθος –Καλλίφωνος) –(ἡ ἔχου-
σα ὡραία καί ἀκτινοβόλα μάτια) καί 

χριστιανικόν –Μοῦσα (ἡ πρεσβυτέρα 
τῶν ἐννέα), μήτηρ Ὀρφέως καί Λίνου θυ_ 
γάτηρ Διός καί Μνημοσύνης –Νύμφη –
Μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Ἰάλεμον –Ἐπικῆς 
ποιήσεως –Χριστιανή ἁγία –Πόλις Παρ-
θίας, Η-7-1037Δ, Η-8-561Α, Η-9-354Δ, Η-
10-118Α, Η-18-39Α 
Καλλιόπιος –ίου (ὁ) –(ὁ ἔχων ὡραίους 
ὀφθαλμούς) –Καί Χριστιανικόν –Ἅγιος 
Μακάριος (7 Ἀπριλίου) 
Καλλιόπις –ιδος (ἡ) 
Καλλίοπος –ου (ὁ)
Καλλίουλος –ου (ὁ) –Ὕμνος Δήμητρος 
Καλλίουσα –σης (ἡ)
Καλλιόχη –ης (ἡ)
Καλλίοχος –ου (ὁ) 
Καλλίπα –ης (ἡ)
Καλλίπαις –δος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Κα-
βείρου –Ἐπίθετον Λητοῦς –Ἐπίθετον 
Περσεφόνης
Καλλιπάρειος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Λητοῦς 
–Ἐπίθετον Θέμιδος
Καλλιπάρηοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρί-
των
Καλλιπάρηος –ήω (ἡ) –Ἐπίθετον Τιτα-
νίδος Θέμιδος –Ἐπίθετον Λητοῦς
Καλλιπάρθενος –ου (ὁ) 
Καλλιπάτα –ης (ἡ)
Καλλιπάτας –ου (ὁ)
Καλλιπάτειρ –ρος (ἡ) –(ἡ ἔχουσα ἔν-
δοξον πατέρα), Η-14-852Α, Η-15-683Α
Καλλιπάτειρα –ης (ἡ) –Μήτηρ Εὐκλέους, 
θυγάτηρ Διαγόρου ταυτιζομένη μέ Φε-
ρενίκη, μητέρα Πεισιρόδου, θυγάτηρ καί 
αὕτη Διαγόρου
Καλλιπάτειρα –ης καί Φερενίκη καί 
Ἀριστοπάτειρα (ἡ) –(Ἡ ἔχουσα ἔνδο-
ξον πατέρα) –Σύζυγος Ροδίου εὐγενοῦς, 
μητηρ Πεισιρόδου, ἀδελφή Δημαγήτου, 
Ἀκουσιλάου, Ἀχαιοῦ, θυγάτηρ Ὀλυμπι-
ονίκου Διαγόρου –Ἑτέρα θυγάτηρ Λαγό-
ρου καί Εὐκλίνης ἐπίσης Ὀλυμπιονίκης
Καλλιπέδιλος –ου (ἡ)
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Καλλιπείδη –ης (ἡ)
Καλλιπείδης –ου (ὁ)
Καλλιπείθη –ης (ἡ)
Καλλιπείθης –ους;  (ὁ) 
Καλλίπεπλος – ου (ἡ) –Ἐπίθετον Κορω-
νίδος
Καλλίπη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πιστοξένου, 
Ἀθηναῖα 
Καλλιπιανή –ῆς (ἡ) 
Καλλιπιανός –οῦ (ὁ)
Καλλιπίδα καί Καλλιππίδα –ης (ἡ)
Καλλιπίδας καί Καλλιππίδας –αο (ὁ) 
–Δεικηλίκτας (οὔτω οἱ Λακεδαιμόνιοι 
ἀπεκάλουν τούς μίμους)
Καλλιππίδη –ης (ἡ)
Καλλιππίδης –ου (ὁ) –Υἱός Κάλλωνος –
Υἱός Καλλίου, Ἀφιδναῖος –Εἰς κωμωδίαν 
Μενάνδρου “Δύσκολος”
Καλλιπίδης –ου (ὁ) –Ἐκ τῶν διαπρεπε-
στέρων ὑποκριτῶν τῆς Ἀθηναϊκῆς τρα-
γωδίας, Η-8-957Δ, Η-10-119Α 
Καλλιπίνα –ης (ἡ)
Καλλιπῖνος –ου (ὁ) 
Καλλιπίς –ίδος (ἡ) –Εἰς ἐπιτάφια λήκυ-
θον
Αἱ Καλλιπλόκαμοι –ων (αἱ) –Ἐπίθετον 
Μουσῶν
Καλλιπλόκαμος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Θέ-
τιδος ὡς Καλοσύδνης –Ἐπίθετον Δήμη-
τρος μέ συνώνυμον: Ἄνασσα –Ἐπίθετον 
Θέτιδος –Ἐπίθετον Κίρκης –Ἐπίθετον 
Λητοῦς –Ἐπίθετον Περσεφόνης μέ συ-
νώνυμον: Κούρη
Καλλίπονος –ου (ὁ & ἡ)
Καλλιπόλεια –ης (ἡ)
Καλλίπολις –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀλκά-
θου
Καλλίπολις –ιδος (ὁ) –Υἱός Ἀλκάθου, 
Η-13-151Α
Κάλλιπος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος ρήτωρ μα-
θητής Πλάτωνος –Ὁ Κυζικινός ἀστρο-

νόμος –Ὁ Κορίνθιος φιλόσοφος –Αἰξω-
νεύς –Παλληνεύς –Παιανιεύς
Καλλίπουσα –σης (ἡ)
Κάλλιππος –ου (ὁ) –(ὁ ἔχων ὡραίους 
ἵππους) –Ρόδιος Ὀλυμπιονίκης εἰς πυγ-
μήν –Πεισαῖος Ὀλυμπιονίκης εἰς ἱππο-
δρομίαν πώλων –Ἀθηναῖος Ὀλυμπιον, 
εἰς πένταθλον –Ἡλεῖος Ὀλυμπιονίκης 
εἰς πωλικόν κέλητα –Μαθητής Πλάτω-
νος –Ἀστρονόμος –Ἱστορικός –Υιός Ἀρι-
στοπόλιδος –Υἱός Φίλωνος Ἀἰξωνεύς –
Εὐωνυμεύς –Παλληνεύς, Η-4-753Α, 1237 
Α, Η-8-87Α, Η-9-48Α, Η-10-120Α, 
Καλλίπυγος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀ-
φροδίτης 
Καλλίπων –νος (ὁ) 
Καλλιρόα –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἀθανίχου 
Καλλιρόδη –ης (ἡ)
Καλλίροδος –ου (ὁ)
Καλλιρόη καί Καλλιρρόη καί Καλλι 
–θόη –ης (ἡ) –(δροσερή) –Ἱέρεια Ἀρτέ-
μιδος –Κρήνη –Νύμφη πολλῶν πηγῶν 
–Θυγάτηρ Ὠκεανοῦ καί Τηθύος, μέ Χρυ-
σάωρα γεννᾶ Ἀλκμαίωνα, Γηρυόνην 
καί Ἔχιδναν –Θυγάτηρ Ἀχελώου, πού 
μέ Ἀλκμαίωνα, γεννᾶ Ἀκαρνάνα καί 
Ἀμφότερον –Θυγάτηρ Σκαμάνδρου, γυ-
νή Τρωός, βασιλέως Τροίας. Μέ Τρῶα 
γεννᾶ Κλεοπάτραν, Ἶλον, Ἀσάρακον 
Γανυμήδην –Ὠραία παρθένος ἐκ Καλυ-
δῶνος, ἥν ἠγάπησε ἱερεύς Βάκχου Κό-
ρεσος, σφαγιασθείς ἰδιοχείρως ὑπέρ 
αὐτῆς. Ἡ Καλλιῥῥόη μετεμορφώθη εἰς 
κρήνην –Θυγάτηρ βασιλέως Λιβύης Λύ-
κου. Μετά τήν Τροίαν. Ὁ Λύκος αἰχμα-
λώτισε Διομήδην καί ὅτε τόν ἠράσθη ἡ 
θυγάτηρ του Καλλιρόη, τόν ἐλευθέρω-
σεν. Οὖτος τήν ἐγκατέλειψεν καί αὔτη 
ἀπηγχονίσθη, Η-8-614Δ, 908Δ, Η-10-120Δ, 
Η-12-629Δ, 761Δ, Η-18-640Α 
Καλλιροῒδα –ης (ἡ)
Καλλιροΐδας –αο (ὁ) 
Καλλίροος –όου (ὁ) –Ἐπίθετον Ὠκεα-
νοῦ 

ÊÁËËÉÐÅÉÄÇ



�7 ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ 

Καλλιρρήμουσα –σης (ἡ)
Καλλιρρήμων –νος (ὁ)
Καλλιρρόης –ητος (ὁ)
Κάλλις καί Κάλις –ιδος (ἡ)
Καλλίς –ίδος (ἡ) –Ἱέρεια
Καλλισθένα –ης (ἡ) 
Καλλισθένεια –ης (ἡ) 
Καλλισθένεις –ειος (ὁ) 
Καλλισθένη –ης (ἡ) 
Καλλισθένης –ους (ὁ) –(ὁ ἔχων καλόν 
σθένος) –Λακεδαιμόνιος Ὀλυμπιονίκης 
εἰς στάδιον –Φιλόσοφος εἰς ἐκστρατείαν 
Μεγ. Ἀλεξάνδρου –Ἱστοριογράφος –Ρή-
τωρ καί ἱστορικός ὁ Ὀλύνθιος, υἱός Δη-
μοτίμου, καταγράψας γεγονότα ἐκστρα-
τείας Μ. Ἀλεξάνδρου –Ἀνεψιός Ἀριστο_ 
τέλους Ὀλύνθιος, συμμαθητής Μεγ. 
Ἀλεξάνδρου, θανατωθείς ἀλύπητα ὑπ΄ 
αὐτοῦ –Σοφιστής αὐλῆς Ἀλεξάνδρου 
–Συβαρίτης ἱστορικός καί φιλόσοφος –
Συγγραφεύς ἀπομνημονευμάτων –Δη-
μαγωγός φίλος Δημοσθένους, ἐχθρός 
Φιλίππου –Υἱός Καλλικράτους, Ἐρχιεύς 
–Υἱός Ἀριστωνύμου, Ξυπεταιῶν –Φιλό-
σοφος Ὀλύνθιος, Η-7-1051Α, Η-10-121Α, 
Η-12-843Δ, Η-17-641Α 
Καλλισθενίδη –ης (ἡ)
Καλλισθενίδης –ου (ὁ) 
Καλλισιθέα –ης (ἡ)
Καλλισίθεος –έου (ὁ) 
Κάλλισπος –ου (ὁ & ἡ) 
Καλλισστράτη –ης (ἡ)
Καλλίσστρατος –ου (ὁ)
Καλλίστα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος 
–Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Εἰρή-
νης μέ συνώνυμον: Βαθύπλουτος –Ἐπί-
θετον Ἥβης
Καλλισταγόρα –ης (ἡ) 
Καλλισταγόρας –ου (ὁ) 
Καλλισταινέτα –ης (ἡ)
Καλλισταίνετος –ου (ὁ)
Καλλιστάνθη –ης (ἡ)

Καλλιστάνθης –ου (ὁ) 
Καλλισταρέτα –ης (ἡ) 
Καλλισταρέτη –ης (ἡ) 
Καλλισταρέτις –ιδος (ἡ) 
Καλλιστάρετος –ου (ὁ) 
Καλλιστάριν –ου (ἡ)
Καλλιστάρχα –ης (ἡ)
Καλλιστάρχας –αιο (ὁ) –Ἀναθέτης Κα-
βειρίων
Καλλίσταρχος –ου (ὁ)
Καλλιστέφανος –ου (ἡ) –Ἡ ἀγριελαία 
δι΄ἧς ἐπλέκοντο στέφανοι δι΄Ὀλυμπιο-
νίκας –Ἐπίθετον Δήμητρος –Ἐπίθετον 
Ἥρας
Καλλίστη –ης (ἡ) –Πρότερον ἡ νῆσος 
Θήρα. Ἐπί Μίνυος 1ου ἐξεδιώχθησαν οἱ 
Κάρες ἀπό Θήρα καί ἐκάλεσαν Καλλί-
στην –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον 
Εἰρήνης
Καλλίστη –ης (ἡ) –(ὡραιοτάτη) –Καί 
Χριστιανικόν –Ἁγία –Ἐπίθετον Ἀρτέμι-
δος –Νύμφη συνοδός Ἀρτέμιδος, θυγά-
τηρ Λυκάονος, μέ Δία γεννᾶ Ἀρκάδα, 
Η-7-1241Δ, Η-10-122Α 
Καλλιστιανή –ῆς (ἡ) 
Καλλιστιανός –οῦ (ὁ)
Καλλιστίδη –ης (ἡ)
Καλλιστίδης –ου (ὁ) 
Καλλίστιν –ου;  (ἡ)  
Κάλλιστιν –ου (ὁ;)
Καλλιστίνα –ης (ἡ) 
Καλλιστῖνος –ου (ὁ) 
Καλλίστιον –ίου (ἡ) –Ἠ καί Πτωχελένη, 
ἑταίρα μέ ὑψηλόν δείκτην νοημοσύνης
Καλλιστίουσα –σης (ἡ)
Καλλιστίων –νος (ὁ) 
Καλλιστογένη –ης (ἡ) 
Καλλιστογένης –ους (ὁ) 
Καλλιστοδίκη –ης (ἡ) 
Καλλιστόδικος –ου (ὁ)
Καλλιστοδότη –ης (ἡ)
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Καλλιστόδοτος –ου (ὁ)
Καλλιστόκλεια –ης (ἡ) 
Καλλιστόκλεις –ειος (ὁ)
Καλλιστοκλῆς –έους (ὁ) 
Καλλιστοκράτη –ης (ἡ)
Καλλιστοκράτης –ους (ὁ)
Καλλιστόλα –ης (ἡ)
Καλλιστόλας –ου; (ὁ) –Ἔργον Ἐπικού-
ρου, Η-8-28Δ
Καλλιστομάχη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Φι-
λίππου Αἰξωνέως 
Καλλιστόμαχος –ου (ὁ)
Καλλιστόμυθος –ου (ὁ) 
Κάλλιστον –ου (ἡ & ὁ) 
Καλλιστόνα –ης (ἡ)
Καλλιστόνη –ης (ἡ) 
Καλλιστονίκα –ης (ἡ)
Καλλιστονίκη –ης (ἡ)
Καλλιστονίκιος –ίου (ὁ)
Καλλιστόνικος –ου (ὁ) –Υἱός Μελίσσου 
–Γλύπτης –Θηβαῖος, Η-8-971Α, Η-14-708Δ
Καλλιστονόη –ης (ἡ)
Καλλιστόνοος –όου (ὁ)
Καλλιστόνους –ου (ὁ)
Κάλλιστος –ου (ὁ) –(ὡραιότατος καί ἐν-
δοξότατος) –Σιδώνιος Ὀλυμπιονίκης εἰς 
στάδιον –Χριστιανικόν –Ἅγιος –Πατρι-
άρχαι –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον 
Έρωτος –Ἐπίθετον Ἑσπέρου –Ἐπίθετον 
Διός –Ἐπίθετον Πλούτου
Καλιστοτίμη –ης (ἡ)
Καλλιστότιμος –ίμου (ὁ)
Καλλίστουσα –σης (ἡ)
Καλλιστράτα –ης (ἡ) 
Καλλιστράτη –ης (ἡ) –Ἑταίρα –Θυγά-
τηρ Διοκλέους ἐξ Ἀγγελῆθεν –Θυγάτηρ 
Σωσιθέου ἐξ Ἀγγελῆθεν –Θυγάτηρ Καλ-
λικράτους Ἀφιδναίου
Καλλιστράτης καί Φιλωνίδης (ὁ) –Μέ 
αὐτά τά ὀνόματα παρουσίασε τά πρῶ-

τα ἔργα ὁ Ἀριστοφάνης καί ἐλάμβανεν 
χορηγίας 
Καλλιστρατίδα –δης (ἡ)
Καλλιστρατίδας –αο (ὁ) –Σπαρτιάτης
Καλλιστρατίδη –ης (ἡ)
Καλλιστρατίδης –ου (ὁ) 
Καλλίστρατος –ου (ὁ) –Υἱός Ὀνχειστί-
ωνος –Υἱός Καλλικράτους, Ἀφιδναῖος 
–Υἱός Ἐπιθέτου, Ἀθηναῖος –Υἱός Καλλι-
κράτους, Ἐρχιεύς –Τελεσίνου Ἐρχιεύς –
Υἱός Ἀμυθέονος, Μελιτεύς –Υἱός Εὐβου-
λίδου ἐξ Οἴου –Τειθράσιος –Φυλάσιος 
–Υἱός Καλλικράτους, Ἀθηναῖος –Πατήρ 
Σωστράτου, Ἀθηναῖος –Πατήρ Τελεσί-
νου
Καλλίστρατος ὁ καί Πλαγκιανός (ὁ)- 
(ἄριστος στρατηλάτης) –Καί Χριστιανι-
κόν –Ἄγιος (27 Σεπτ.) –Πατήρ Ἐξακέστου 
–Σάμιος ἐφευρέτης Ἰωνικοῦ ἀλφαβήτου 
24 γραμμάτων –Ποιητής –Ρήτωρ δεινός, 
ὁ Ἀφιδναῖος υἱός Ἐμπέτα –Γραμματικός, 
μαθητής Ἀριστοφάνους ὁ Ἀλεξανδρινός 
–Κωμωδιογράφος –Δημαγωγός –Στρα-
τηγός –Χοροδιδάσκαλος –Φυλάσιος –Σι-
κυώνιος υἱός Φιλοθάλεος, Η-5-739Δ, Η-7 
–1052Δ, Η-8-957Δ, Η-9-1094Α, Η-10-122Α, 
H-15-42D, 544A, H-17-21A, 704A
Καλλίστρατος –ου (ὁ) –Υἱός Φιλοθάλε-
ος Σικυώνιος, μέ πέντε στεφάνια στά 
Νέμεα, μία νίκη στήν πυγμαχία, δύο στό 
παγκράτιο, διπλή σέ πυγμαχία καί παγ-
κράτιο. Διπλή νίκη στά Ἴσθμια
Καλλιστρότα –ης (ἡ)
Καλλίστροτος –ου (ὁ)
Καλλιστώ καί Μεγιστώ καί Θεμιστώ 
–οῦς (ὁ) –(ὡραιοτάτη) –Θυγάτηρ Λυκάο-
νος, μεταμορφωθεῖσα ὑπό Ἥρας ἤ Διός 
εἰς Μ. Ἄρκτον (ὡς μή διατηρήσασα παρ-
θενίαν καί γεννᾶ μέ Δία Ἀρκάδαν) –Ἐ-
πίθετον Ἀρτέμιδος –Ἑταίρα Ἀθηναῖα, 
σύγχρονος Σωκράτους, ἰσχυριζομένη 
πώς δύναται νά τοῦ ἀποσπάσει ἅπα-
ντας τούς μαθητάς. Μετά θάνατον Λυ-
κόφρονος, μέ ὄν ἔζη πρίν, ἀπέκτησε μέ 
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Σωκράτην υἱόν, τόν Σύμμαχον. Ἐλέγετο 
καί Ὕς = γουρούνα, ενώ η μήτηρ αὔτης 
Κορώνη (Κουρούνα). Διαφορά δηλαδή 
ἑνός γράμματος –Θυγάτηρ Ἅβρωνος ἐκ 
Βατῆθεν –Θυγάτηρ Λυκόφρονος Βουτά-
δου, Η-8-713Α, 716Α, 962Δ, Η-9-1109Δ, Η-
10-123Α, Η-15-383Α
Καλλιστώ –ους (ἡ) –Ὄνομα νηός (πλοί-
ου) –Ἀδελφή Ὀδυσσέως –Νύμφη Ἀρκα-
δίας 
Καλλίστων –νος (ὁ)
Καλλιστῶναξ –κτος (ὁ)
Καλλιστώνασσα –ης (ἡ)
Καλλιστῶσσα –σης (ἡ)
Καλλίσφυρος –ου (ἡ) –Πλαστόν διάτήν 
σύζυγον Τερπάνδρου Χρυσογόνην –Ἐπί-
θετον Ἀρτέμιδος μέ συνώνυμον: Φοίβη 
–Ἐπίθετον Δήμητρος –Ἐπίθετον Ἥβης 
–Ἐπίθετον Λητοῦς –Ἐπίθετον Νίκης
Καλλίτα –ης (ἡ)
Καλλίτας –αντος; (ὁ) 
Καλλίτεκνος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Λητοῦς 
μέ συνώνυμον: Μήτηρ 
Καλλιτέλεια –ης (ἡ)
Καλλιτέλεις καί Καλλιτέλες –ειος (ὁ)  
–Υἱός Καλλιξένου
Καλλιτέλης –ους (ὁ)  –Πατήρ Συλοσώνος 
τύραννος Σάμου –Ὁ Λακεδαιμόνιος, Ὁ-
λυμπιονίκης εἰς πάλην –Υἱός Καλλίου 
Λαμπτρεύς –Πατήρ Σαμίας Πραξοῦς ἤ 
Πρηξοῦς, Η-11-562Δ, Η-14-708, 900Α, Η-
16-836Δ
Καλλιτελίδα –δης (ἡ)
Καλλιτελίδας –αο (ὁ)
Καλλίτευχος –ου (ὁ)
Καλλιτίβερις –ιδος (ὁ)
Καλλιτίμα –ης (ἡ) 
Καλλιτίμη –ης (ἡ) 
Καλλιτιμίδα –ης (ἡ)
Καλλιτιμίδας –αο (ὁ)
Καλλίτιμος –ου (ὁ) 
Καλλιτίουσα –σης (ἡ)

Καλλιτίων –νος (ὁ) 
Κάλλιτος –ου (ὁ) 
Καλλίτουσα –σης (ἡ)
Καλλιτρόπη –ης (ἡ) –Τόν ὑπέροχον πα-
ραθαλάσσιον ἀμπελῶνα της εἶχε βάλει 
στό μάτι Ἰωάννης Χρυσόστομος καί βα-
σίλισσα Εὐδοξία (13 Ἰανουαρίου καί 27 
Ἰανουαρίου, ἀνακομιδή λειψάνου Ἰωάν-
νη, συναξάρια) 
Καλλίτροπος –ου (ὁ)
Καλλιτύχα –ης (ἡ) 
Καλλιτύχη καί Καλλιτύχα –ης (ἡ) 
–Θυγάτηρ Ἀσκλάπωνος
Καλλιτύχης –ου (ὁ)
Καλλιτυχίδη –ης (ἡ)
Καλλιτυχίδης –ου (ὁ) –Υἱός Φωκίωνος 
νικηθείς ὑπό ποιητοῦ Βιψανίου ἤ Οὐϊψα-
νίου 
Καλλίτυχος –ου (ὁ) 
Καλλιτώ –οῦς (ἡ)
Καλλίτων –νος (ὁ)
Καλλίτωσσα –σσσης (ἡ)
Καλλιφάεια –ης (ἡ) –Νύμφη (Ἰωνίδη ἤ 
Ἰωνιάδη ἐκ τῶν τεσσάρων) θεραπευτική 
κατωτέρα Θεότης, ἐξ υἱοῦ Γαργηττοῦ 
τοῦ Ἴωνος, Η- 9-1137Δ 
Καλλιφάεσσα –σσης (ἡ)
Καλλιφάη –ης (ἡ)
Καλλιφάης –ου (ὁ) 
Καλλίφαμα –ης (ἡ)
Καλλίφαμος –ου (ὁ)
Καλλιφάνεια –ης (ἡ)
Καλλιφάνεις –ειος (ὁ) 
Καλλιφάνη –ης (ἡ) 
Καλλιφάνης –ους (ὁ) = Κallopan εἰς Ἀρα-
ουκάνικα
Καλλιφάνης –ους ἤ –εος (ὁ) –Πατήρ 
Ἡρώνακτος –Ὁ υἱός Παροβρύκοντος 
συγγραφεύς –Υἱός Ὀψιάδου –Υἱός Καλ-
λικράτους Ἐρχιεύς –Πατήρ Ἀρχίππου, 
Μυτηλιναίου Νεμεονίκου 
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Καλλιφάντη –ης (ἡ) 
Καλλίφαντος –ου (ὁ)
Καλλιφάων –νος (ὁ) 
Καλλιφάωσσα –σσης (ἡ)
Καλλιφεγγής –έος;  (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον 
Ἠοῦς –Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Σε-
λήνης
Καλλιφήμη –ης (ἡ) 
Καλλίφημος –ου (ὁ)
Καλλιφίλη –ης (ἡ)
Καλλίφιλος –ου (ὁ) 
Καλλιφίλουσα –σης (ἡ)
Kαλλιφίλων –νος (ὁ) = Kallopillan εἰς Ἀ-
ραουκανικήν
Καλλιφίων –νος (ὁ)
Καλλιφόρα –ης (ἡ)
Καλλιφόρος –ου (ὁ) 
Καλλιφρονίς –ίδος (ἡ) 
Καλλίφρουσα –σης (ἡ)
Καλλίφρων –νος (ὁ) –Χορευτής καί διδά-
σκαλος μουσικῆς Ἐπαμεινώνδου μετά 
Διονυσίου καί Ὀλυμπιοδώρου 
Καλλιφύη –ης (ἡ) 
Καλλιφύης –ητος (ὁ) 
Καλλιφύτη –ης (ἡ)
Καλλίφυτος –ου (ὁ)
Καλλιφῶν –ῶντος (ὁ) –(λάμπων ἀπό 
κάλλος) –Σάμιος Ζωγράφος –Συρακού-
σιος –Πατήρ ἰατροῦ Δημοκήδους, Η-7-
942Α, Η-8-785Α, Η-10-124Α, Η-16-836Δ, 
Η-17-884Α
Καλλιφῶσσα –σης (ἡ)
Καλλίχα καί Καλλίχη –ης (ἡ) 
Καλλιχάρεις –ειος (ὁ)
Καλλιχάρης –ητος (ὁ)
Καλλιχάριος –ίου (ὁ) –Πατρωνυμικόν 
Θειβίχου
Καλλίχαρις –ιος (ὁ) –Πατήρ νεοσυλλέ-
κτου Θειβίχου 
Κάλλιχον –ου (ἡ)

Καλλιχόρη –ης (ἡ) –Τροφός Διονύσου
Καλλιχόριος –ίου (ὁ) –Συνθύτης εἰς ἀ-
νάθημα συνθητῶν
Καλλίχορον καί Καλλίχωρον Φρέαρ 
καί Ἄνθιον καί Ἄνθινον καί Πραθένιον 
–ιου καί Παρθένιον  (τό) –Πηγή καί φρέ-
αρ παρά τήν Ἀγέλαστον Πέτραν εἰς Ἐ-
λευσίνα
Καλλίχορος –ου (ὁ) –Ποταμός Παφλα-
γονίας, Η-10-124Δ
Καλλίχροος—όου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Καλλίχωρος –ου (ὁ & ἡ) 
Καλλιώ –οῦς (ἡ) 
Καλλίων –νος (ὁ) 
Καλλιώνδα –δης (ἡ)
Καλλιώνδας –ου (ὁ)
Καλλίωρος –ου (ὁ) –Υἱός Ὀδοιδόκου καί 
Λαονόμης 
Kallolalangue  (ὁ) = Καλλίλογος εἰς Ἀρα-
ουκανικήν
Kallomalin  (ὁ) = Kαλλίμελος εἰς Ἀραου-
κανικήν
Καλλόνη –ης (ἡ)
Καλλόλας –αντος; (ὁ)
Kallopan  (ὁ) = Kαλλιφάνης εἰς Ἀραουκα-
νικήν
Kallopillan  (ὁ) = Καλλοφίλων εἰς Ἀραου-
κανικήν
Κάλλος –ου (ὁ) –Ποτάμιος θεός
Κάλλουρα –ης (ἡ)
Κάλλουρος –ου (ὁ)
Καλλοῦς –οῦντος; (ὁ) 
Κάλλουσα –σης (ἡ)
Καλλοφάνη –ης (ἡ)
Καλλοφάνης –ους (ὁ) 
Κάλλυρος –ου (ἡ) –Θυγάτηρ Φιλιστοῦς
Καλλώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Κόσμου –Νέα 
ἀφιεροῦσα τά πλούσια μαλλιά της εἰς 
Ἀμαρυνθιάδες Νύμφες –Θυγάτηρ Τερ-
μονίου
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Κάλλων –νος  ἤ Κάλων –νος (ὁ) –Ὀλυ-
μπιονίκης Ἡλεῖος εἰς πυγμήν παίδων –
Υἱός Ἑρμαίου ἤ Ἑρμαΐου ἤ Καλλιμάχου 
ἤ Κάλλωνος –Πατήρ Ἀμεινίου ἤ Καλίπ-
που –Ἀγαλματοποιός Αἰγινίτης, Η-5-534 
Δ, Η-10-126Α, Η-17-612Δ 
Καλλώνδη –ης (ἡ)
Καλλώνδης –ου (ὁ)
Καλλωνίδη –ης (ἡ)
Καλλωνίδης –ου (ὁ)
Καλογένητη –ης (ἡ) 
Καλογένητος –ου (ὁ) 
Καλοδίκη –ης (ἡ)
Καλόδικος –ίκου (ὁ)
Καλοδότη –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Καλόδοτος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
Καλόδρυς –υος (ὁ)
Καλοΐς –ιδος (ἡ)
Καλοΐσιος – ίου (ὁ)
Καλοκαγαθία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐδαι-
μονίας, ἀδελφή Ἐπιστήμης, Ἀνδρείας, 
Δικαιοσύνης κ.ἄ (9 σύνολον) 
Καλοκαιρία –ης (ἡ)
Καλόκαιρος καί Καλοκαιρινός –ου (ὁ) –
Ὁ καί Ὀλύμπις –Διοικητής Κύπρου στα-
λείς ὑπό Μ. Κωνσταντίνου, Η-11-731Δ 
Καλοκλέα –ης (ἡ) 
Καλοκλεία –ης (ἡ)
Καλοκλείδα –ης (ἡ)
Καλοκλείδας –αο (ὁ) 
Καλοκλείδη –ης (ἡ)
Καλοκλείδης –ου (ὁ)
Καλοκλείνα –ης (ἠ)
Καλοκλείνας –ου (ὁ) 
Καλοκλῆς –έους (ὁ)
Καλοκλίδα –δης (ἡ)
Καλοκλίδας –αο (ὁ)
Καλοκλίδη –ης (ἡ) 
Kαλοκλίδης –ου (ὁ) –Υιός Μαντιξένου 
Καλομνήστα –ης (ἡ)

Καλόμνηστος –ου (ὁ)
Καλομοίρα –ης (ἡ) –(Εὐνοουμένη Μοι-
ρῶν) –Χριστιανικόν –Σύζυγος Μοῖρα –
Συγκοπτόμενον Μοίρα, θυγάτηρ Ἀπόλ-
λωνος καί Σμύρνης
Καλόμοιρος –ου (ὁ) –(εὐνοούμενος Μοι-
ρῶν) –Χριστιανικόν –Ἐπίθετον Μεγ. Να-
πολέωντος (Buona parte)
Καλόνη –ης (ἡ)
Καλονίκα –ης (ἡ)
Καλονίκη –ης (ἡ) –Πλαστόν ὑπό Ἀρι-
στοφάνους 
Καλίνικος –ου (ὁ) 
Καλόνιος –ίου (ὁ)
Καλοννώ –οῦς (ἡ)
Καλοπόδη –ης (ἡ)
Καλοπόδης –ου (ὁ) 
Καλοπόδιος –ίου (ὁ) 
Καλοπούλα –ης (ἡ) –Πηγή 
Καλόπους –οδος (ὁ) 
Καλοποῦς –οῦντος (ἡ) 
Κάλοπους –οδος (ἡ)
Καλόρρους –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ
Κάλος –ου (ὁ) 
Καλός –οῦ (ὁ) –Πλαστόν Νικοστράτου, 
Ἀθηναῖος υἱός στρατηγοῦ Διϊτρέφους, 
μαθητής Σωκράτους, περίφημος ζωγρά-
φος, σύγχρονος Ζεύξιδος –Ἐπίθετον 
Διός –Ἐπίθετον Ἱμέρου, Η-5-931Α, Η-7-
541Δ 
Καλός –οῦ (ὁ) –Πλαστόν Σαννίωνος 
–Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Βορῆ-
ος –Ἐπίθετον Έρωτος –Πλαστόν δι΄ ἀγ-
γειογράφον Μεγακλήν –Πλαστόν διά 
τόν ἀγγειοπλάστην Ἐπίδρομον
Καλοσυνάς –ᾶ (ὁ) –Ἐπώνυμον ἰατροῦ 
Ἀνωνίου Κρητικοῦ 
Καλοσύνη –ης (ἡ) –Ἀδελφή Μεγαλο-
ψυχίας
Καλοτύχη –ης (ἡ) 
Καλότυχος –ου (ὁ)
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Καλουϊσία –ης (ἡ)
Καλουΐσιος –ίου (ὁ)
Κάλουσα καί Κάλλουσα –σης (ἡ)
Κάλπας –ου (ὁ) –Ποταμός Βιθυνίας
Καλπόρνιος –ίου (ὁ) –Υἱός Πείσωνος
Καλπουρνία – ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Καλπούρνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Καλπυΐα –ης (ἡ) 
Κάλσος –ου (ὁ) 
Καλύβη –ης (ἡ) –Νύμφη πού μέ Λαομέ-
δοντα (υἱόν Ἵλου) γεννᾶ Βουκολίωνα 
ἐρωμένον Ἀβαρβαρίης 
Καλυδνεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος 
Καλυδνός –οῦ (ὁ) –Υιός Οὐρανοῦ –Υιός 
Ἀἰτωλοῦ, Η-10-141Α 
Καλύδουν –νειος (ὁ) 
Καλυδουνία –ης (ἡ) 
Καλυδούνιος –ίου (ὁ)
Καλύδουσα –σης (ἡ)
Καλύδων καί Καλυδών –νος (ὁ & ἡ) 
–Υιός Ἀἰτωλοῦ καί Προνόης, ἀνεψιός 
Πλευρῶνος –Υἱός Ἄρεως ἤ Ἐνδυμίωνος 
καί Ἀστυνόμης. Μέ Αἰολίαν θυγατέραν 
Ἀμυθάονος γεννᾶ Ἐπικάστην καί Πρω-
τογενείαν –Στειριεύς, Ο.Ι.Ν.217, Β.640, 
Ξ.116, Η-8-21Α, Η-10-141Δ, Η-13-203Δ, 
Η-16-464Α
Καλυδώνιος Κάπρος (ὁ) –Στήν Καλυ-
δῶνα τοῦ Οἰνέως, ἐπειδή δέν ἐθυσίασε 
στήν Ἀρτέμιδα, ἐστάλη ὁ καταστροφικός 
κάπρος. Μετέσχον στήν θήραν του, Ὕ-
λας καί Ἀγγαίος καί ἐφονεύθησαν πρῶ-
τοι. Ὁ Ἀμφιάραος δεύτερος. Στά νώτα 
τόν ἐτόξευσε ἡ Ἀταλάντη καί τόν ἀπο-
τελείωσε ὁ Μελέαγρος (υἱός Οἰνέως) 
λογχίζοντάς τον. Τό δέρας προσέφερε 
στήν Ἀταλάντη, ἀλλά αὐτή ἐνυμφεύθη 
Ἱππομένην (Θηβαίον, νικητήν δρόμου).
Τό δέρας ἔγινεν αἰτία φόνου υἱῶν Θε-
στίου. Ἕτεροι μετασχόντες εἰς θήραν:
Ἴδας, Λυγκεύς, Κάστωρ, Πολυδεύκης, 
Θησεύς, Ἄδμητος, Ἰφικλῆς, Κηφεύς, Ἰά-

σων, Πειρίθους, Πηλεύς, Τελαμών (17 
ἐν συνόλω) 
Καλύκα –ης (ἡ)
Καλύκαδνος –ου (ὁ) –Ποταμός Κιλικί-
ας
Καλύκη –ης καί Καλυκία –ης (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Αἰόλου καί Ἐναρέτης, μήτηρ πε-
ριφήμου Ἐνδυμίωνος –Ὄνομα ἄσματος 
(Αἰολίδη) –Θυγάτηρ Ἑκάτωνος πού μέ 
Ποσειδῶνα γεννᾶ Κύκνον –Νύμφη Αἰ-
τωλίς τροφός Διονύσου –Ἡ καί Φιλονό-
μη μητριά Τένητος –Ἡρωῒς εἰς “Λυσι-
στράτην”, Η-11- 685Α 
Καλυκήδιος –ίου (ὁ) –Ποταμός Καλι-
λίας 
Καλύκης –ητος (ὁ)
Καλυκία –ης (ἡ)
Καλυκῖνος –ου (ὁ) 
Καλύκιον –ίου (ἡ)
Καλυκίς –ίδος (ἡ)
Καλυκώπιδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρί-
των μέ συνώνυμον: Εὐκταῑαι
Καλυκῶπις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης ὅταν γεννᾶ Ἀἰνείαν μετά Ἀγχίσου 
–Θυγάτηρ Ὀτρέως, βασιλέως Φρυγίας 
–Ἐπίθετον Θέμιδος μέ συνώνυμον: Βλά-
στημα 
Καλυκῶπις καί Καλλιπλόκαμος –ου 
(ἡ) –Ἐπίθετον Περσεφόνης μέ συνώνυ-
μον: Κούρη
Καλύμνη –ης (ἡ)
Καλύμνης –ητος (ὁ) 
Καλύμνια –ίης (ἡ)
Καλύμνιος –ίου ἀντί Κάλυμνος (ὁ) –
(σῖτος) –Αἰγυπτιακόν
Καλυνθίς –ίδος (ἡ)
Κάλυνθος –ου (ὁ) –Γλύπτης, συνεργα-
σθείς μέ Ὀνάταν, Η-14-900Α
Καλυπτομένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Περ-
σεφόνης
Καλύπτρα –ης (ἡ) –Εἰς ἐπίγραμμα
Καλύπτουσα –σης (ἡ)
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Καλύπτων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Καλυτέλας –αντος (ὁ)
Καλυψώ –οῦς (ἡ) –(Ἡ κρύπτουσα κάτι 
τό πολύτιμον π.χ. τόν Ὀδυσσέα) –Νύμ-
φη ὡς Μάντις (ἀστρονόμος;) –Μία ζω-
γράφος –Ἀτλαντίς –Ἑσπερίς –Ὠκεανίς 
–Νηρηΐς –Ἐπώνυμον Αἰαίη –Μέ Ὀδυσ-
σέα γεννᾶ Τηλέγονον ἤ Ναυσίθοον καί 
Ναυσίνοον –Θυγάτηρ Ἄτλαντος ἤ Ὠκε-
ανοῦ καί Τηθύος, Ο.Ο.Α.608, Ο.Ι.Α.14, 52, 
Η245, Η-9-339Α, Η-10-145Α, 584Α, Η-14-
764Α
Κάλχας –α ἤ  –ντος (ὁ) –(μυστικός, σκο-
τεινός) –Υἱός Θέστορος ἔγγονος Ἴδμονος, 
ἀδελφός Λευκίππης καί Θεονόης, σημα-
ντικότατος μάντις, προμάντεψε τά τῆς 
Τροίας, προβλέποντας διάρκειαν πολέ-
μου. Ἐπηρέασεν Σίβυλλα Κολοφωνία, ἡ 
πρόγονος. Τόν ἀπεικόνισε ὁ ζωγράφος 
Τιμάνθης. Ἐπιστρέφοντας ἀπό τήν Τροία 
πέθανε διότι βρῆκε μάντιν καλύτερον, 
τόν Μόψον –Ἦτο ἔγγονος Λαοθόης, Ο.Ι. 
Α.69, 105, Β322, Ν70, Η-9-396Α, 552Δ, 645Δ, 
1090Δ, 1091Α, Η-10-145Α, Η-17-701Δ, 882Δ 
Καλχηδονία –ης (ἡ) –Μήτηρ Σολύμου, 
υἱοῦ Διός
Καλχηδόνιος –ίου (ὁ)
Καλχηνία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Λευκίππου 
ἐκ Σπάρτης ἤ Σικυῶνος. Μέ Ποσειδῶνα 
γεννᾶ Πέρατον
Καλχήνιος – ίου (ὁ)
Καλχινία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Λευκίππου
Καλχίνιος – ίου (ὁ)
Κάλχος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Δαυνίων ἀγα-
πήσας Κίρκιν, ἐλθών εἰς νῆσον ὅτε καί 
Ὀδυσσεύς μετεμορφώθει ὑπό Κίρκης 
εἰς χοῖρον, Η-10-145Δ 
Καλώ –ους καί Καλλώ –ους (ἡ) –Κατό-
πιν ἀλλαγῆς φύλου ἐγένετο Κάλλης 
Καλώβροτη –ης (ἡ) 
Καλώβροτος –ου (ὁ)
Κάλων καί Κάλλων –νος; (ὁ) –Αἰγινήτης 
καλλιτέχνης –Σύζυγος Νεικηφορίδος, Η 
-10-126Α

Καλωνᾶς –ᾶ (ὁ)
Καλώνδας καί Καλώνδης –ου (ὁ)
Καλωνείκα –ης (ἡ)
Καλώνεικος –ου (ὁ) 
Καλωνύμη –ης (ἡ)
Καλώνυμος –ου (ὁ) –Ναυτικός
Κάλως καί Τάλως καί Πέρδιξ –κος (ὁ) 
–Υἱός Πέρδικος, ἀδελφῆς Δαιδάλου, βο-
ηθός Δαιδάλου ὅν κατακρήμνησε (ἐξ Ἀ-
κροπόλεως;) ζηλεύοντα
Κάλως –ω (ὁ) –Μαθητής Δαιδάλου, Η-
5-735Α, Η-8-487Δ, Η-12-280Α 
Καλώτα –ης (ἡ)
Καλώτας –ου (ὁ) 
Καλωτώ –οῦς (ἡ)
Καμάνδρα –ης (ἡ)
Καμάνδρια –ίης (ἡ)
Καμάνδριος –ίου (ὁ)
Κάμανδρος –ου (ὁ)
Καμαρείτη –ης (ἡ)
Καμαρείτης –ου (ὁ) –Ἐπίκλησις θεοῦ 
Μηνός
Καμαρίνα –ης (ἡ) –Νύμφη Ὡκεανίς –Πό-
λις –Μέ Ψαύμιν γεννᾶ Ἄκρωνα 
Κάμβαλος –ου (ὁ & ἡ)
Κάμβη –ης (ἡ)
Κάμβης –ητος (ὁ) –Λυδός περιβόητος 
δι΄ ἀδηφαγίαν 
Κάμβλη –ης (ἡ)
Κάμβλης –ητος (ὁ) –Βασιλεύς Ληδῶν 
Καμβλίτα –ης (ἡ)
Καμβλίτης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ληδῶν
Καμβύλη καί Καμβούλη –ης (ἡ)
Καμβύλης καί Καμβούλης –ου (ὁ) –Ἀρ-
χηγός Γαλατῶν 
Καμβύλος –ου (ὁ) –Κρής τίς
Καμβύση –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ὀπούντος 
–Μέ Δία γεννᾶ Ὀπούντα
Καμβύσης –ου (ὁ) –Πατήρ Κύρου –Ἀ-
δελφός καί υἱός Σμέρδιος –Ὁ Β’ υἱός Κύ-
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ρου καί Κασσανδάνης Η-10-152Δ, Η-16-
837Δ
Καμβύσης –ου (ὁ) –Ποταμός Μηδίας
Κάμβυσος –ου (ὁ)
Καμένη –ης (ἡ)
Καμένος –ου (ὁ)
Καμειράς –άδος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Κάμειρος –ου (ἡ) –Ἀρχαία πόλις Ρόδου 
Κάμειρος καί Κάμιρος –ου (ὁ) –Υἱός 
Κερκάφου, Ἡλιάδου
Καμειρώ καί Κλεοθήρα –ης (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Πανδάρεω καί Ἁρμοθόης, Η-10-
153Δ 
Κάμηλος –ου (ὁ) –Παρωνύμιον Ἀγαθοῦ 
Δαίμονος Νεμεονίκου, πύκτου Ἀλεξαν-
δρέως
Καμίκη –ης (ἡ)
Κάμικος καί Καμικός –οῦ (ὁ) –Ποταμός, 
Η-17-139Α
Καμίλλα –ης (ἡ) –(ἀφιερωμένη) –Θυγά-
τηρ βασιλέως Μετάβου –Θεραπαινίς Ἀρ-
τέμιδος
Κάμιλλος καί Κάσμιλλος καί Κάδμιλ 
–λος –ου (ὁ) –(ἀφιερωμένος, ὑπηρέτης 
θεῶν) –Υἱός Ἡφαίστου καί Καβείρας 
–Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Πατήρ Καβείρων 
–Ρωμαῖος στρατηγός –Ὑπηρέτης ἱερέων 
ἐν Ρώμη
Καμινᾶς –ᾶ (ὁ)
Κάμιρα καί Καμίρα –ης (ἡ) –Η-15-399Δ
Καμιράς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Καμιρεύς –έως (ὁ) –Ὁ ἀπό Κάμιρον Ρό-
δου, ὁ Πείσανδρος, παριστῶν Λερναίαν 
Ὕδραν μέ ἑννέα κεφαλάς, ὥστε νά κα-
ταστῆ φοβεροτέρα 
Κάμιρος  –καί Κάμειρος –ου (ὁ) –Υἱός 
Κερκάφου, ἔγγονος Ἡλίου, Ο.Β.656, Η-
9-752Α
Κάμις –ιος (ὁ)
Καμισσάρη –ης (ἡ)
Καμισσάρης –ου (ὁ) –Πατήρ Δατάμου

Κάμμα –ης (ἡ) –Σύζυγος Σινάτου, τετράρ-
χου Γαλατίας ὡς καί ὁ Σινόριξ. Ὡραιο-
τάτη. Τήν ἠράσθη ὁ τελευταῖος καί δολο-
φόνησε τόν Σινάτον. Κατόπιν πιέσεως 
ἡ Κάμμα, ἱέρεια Ἀρτέμιδος, τόν ἐδέχθη 
εἰς τό ἱερόν καί εκεί τόν ἐδηλητηρίασεν, 
λαβοῦσα ἐκδίκησιν διά θάνατον συζύ-
γου
Καμμή –ῆς (ἡ)
Καμμῆς –οῦ (ὁ) 
Κάμμης –οῦ ἤ  –ῆος (ὁ) –Τύραννος Μυ-
τιλήνης 
Κάμμυς –υος (ὁ)
Κάμολος –ου (ὁ)
Κάμουσα –σης (ἡ)
Καμοφία –ης (ἡ)
Καμοφίας –ίου (ὁ) 
Κάμπα –ης (ἡ) 
Καμπάνη –ης (ἡ)
Καμπανός –οῦ (ὁ) 
Κάμπας –α (ὁ)
Καμπάσπη –ης (ἡ) –Ἐρωμένη Μ. Ἀλε-
ξάνδρου
Καμπάσπη ἤ Πακάτη ἤ Παγκάσπη ἤ 
Παγκάστη (ἡ)
Καμπάσπης –εος (ὁ)
Καμπεσίγουνος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ερι-
νύος 
Κάμπη καί Νύμφη –ης καί Ταρταρίη 
(ἡ) –(κάμπτω) –Νύμφη, (φτερωτή, τέρας 
Ἅδου μέ 50 κεφαλές, καί κάτω ὀφιοειδές. 
Ἐφύλαττε Ἑκατόγχειρες, Κύκλωπες καί 
ἐφονεύθη ὑπό Διός ἤ ὑπό Διονύσου), Η-
8-712Α, Η-12-842Α
Κάμπος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ἠπείρου, πα-
τήρ Κεστρίας –Πατήρ Κίμωνος, Κείου 
Νεμεονίκου 
Καμπουλική –ης (ἡ)
Καμπουλικός  ή Λοντώς (ὁ) –Ποταμός 
Ἰνδός ὑπό Πτολεμαίου
Καμπύλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Aἰῶνος
Καμύδουσα –σης (ἡ)
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Καμύδων –νος (ὁ)
Καμψέα –ίης (ἡ)
Καμψέας –έου (ὁ)
Καμψία –ίης (ἡ)
Καμψίας –ίου (ὁ)
Καμψίποδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν 
Καμψίπους –οδος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἐρι-
νύος
Καμώ –οῦς (ἡ)
Κάμων –νος (ὁ) –Πατήρ Σαπφοῦς
Κάνα –ης (ἡ)
Κάναθος καί Ἀμυμώνη καί Ἀμυμόνη 
–ης (ἡ) –Πηγή πρό Ναυπλίω. Κατ΄ἕτος 
ἐλούετο ἡ Ἥρα ἀνακτῶσα τήν παρθενί-
αν –Ποταμός –Θυγάτηρ Ἀδώνιδος –Θυ-
γάτηρ Δαναοῦ, Η-14-200Α 
Καναῖα –ης (ἡ)
Καναῖος –ου (ὁ)
Κανάκη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Αἰόλου καί 
Ἐναρέτης –Νύμφη Αἰολίδη –Μέ Ποσει-
δώνα γεννᾶ Τριόπα καί τέσσαρες ἄλ-
λους –Ἡ ἐρασθείσα ἀδελφόν Μάκαρα, 
Η-10-187Δ, Η-12-779Α, Η-14-465Α
Κάνακις –ιδος; (ὁ & ἡ)
Κανάκορη –ης (ἡ)
Κανάκορος –ου (ὁ)
Κάναλα –ης (ἡ)
Κάναλος –ου (ὁ)
Κανανεύς –έως (ὁ)
Κάνας –αντος (ὁ) –Βασιλεύς Φωκίδος, 
σύζυγος Εὐάδνης, θυγατρός Πελίου, Η-
8-392Α
Καναχάς –ά (ὁ) –Χαλκοπλάστης, φιλο-
τεχνήσας Φιλίσιον Ἀπόλλωνα
Κανάχη –ης καί Κανάκη (ἡ) –Θυγάτηρ 
Αἰόλου καί Ἐναρέτης, ἀδελφή καί σύζυ-
γος Μακάρεως (βιαστοῦτης) μέ ὅν γεν-
νᾶ Ὁπλέα, Νηρέα, Ἐπωπέα, Ἀλωέα, καί 
Τρίοπα, τέκνα Ποσειδῶνος
Κάναχος –ου (ὁ) –Ἀγαλματοποιός Σι-
κυώνιος, μαθητής Πολυκλείτου. Εἰς τήν 

Σικυώνα ὑπῆρξεν Ἄβατον (πλήν ἱερεί-
ας) μέ χρυσελεφάντινον ἄγαλμα, ἔργον 
Κανάχου –Ἕλλην γλύπτης, Η-6-26Δ, Η-
10-193Α, Η-15-913Δ, Η-16-240Δ, 1019Δ
Κανδαῖα –ης (ἡ)
Κανδαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως 
Κανδάκη –ης (ἡ) –Βασίλισσα Αἰθιόπων, 
ἤ Αἰγύπτου, ἤ Μερόης, μήτηρ Κανδαύ-
λου
Κάνδακος –ου (ὁ)
Κάνδαλα –ης (ἡ)
Κάνδαλος –ου (ὁ) –Υἱος Ἡλίου καί Ρό-
δου (Ἡλιάδης)
Κανδάουσα –σης (ἡ)
Κανδαύλας –ου;  (ὁ) –Θεός Λυδικός ἀντί-
στοιχος Ἑρμοῦ ἤ Ἡρακλέους –Ἐπίθετον 
Ἑρμοῦ μέ συνώνυμον: Κυνάγχης, Η-10-
194Δ, 
Κανδαύλη –ης (ἡ)
Κανδαύλης –ου (ὁ) –Ὄνομα δύο βασιλέ-
ων τῆς Λυδίας –Υἱός Μύρσου, σύζυγος 
Ἁβροῦς, πού τόν ἐφόνευσεν μέ τόν πι-
στόν ὑπηρέτην Γύγον, λαβόντες θρόνον 
Λυδίας –Υἱός Κανδάκης, βασιλίσσης 
Μερόης –Σύζυγος Ἁρπύσσης, Η-9-347Δ, 
Η-10-194Δ, Η-12-12Α, 616Δ, 
Κανδάων –νος (ὁ) –Ἐπίκλησις Ἄρεως 
–Ἐπίθετον Ἄρεως
Κανδάων –ωνος (ὁ) –Ἐπίθετον Ὠρίωνος 
παρά Βοιωτοῖς –Ἐπίθετον Ἡφαίστου 
Κάνδιδα –ης (ἡ)
Κανδιδιανή –ῆς (ἡ) –Χριστιανικόν
Κανδιδιανός –οῦ (ὁ) –Χριστιανικόν 
Κάνδιδος –ίδου (ὁ) –Ἰστορικός –Χριστια-
νικόν –Ἅγιος 
Κάνδιτα –ης (ἡ)
Κάνδιτος –ου (ὁ) 
Κανδρηνή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Κανδρηνός –οῦ (ὁ)
Κάνδυβος –ου (ὁ) –Υἱός Δευκαλίωνος, 
κτίσας Κανδύβην Λυκίας 
Κανέθα –ης (ἡ)
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Κάνεθος –ου (ὁ) –Ἀπόγονος Ἄβαντος
Κάνεια –ης (ἡ)
Κανείνια –ίης (ἡ)
Κανείνιος –ιου (ὁ)
Κάνειος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Κανέλλα –ης (ἡ) –(εὐχάριστος, ὡς κα-
νέλλα) 
Kανέλλα –ης (ἡ) –(εὐχάριστος ὡς κα-
νέλλα) –Γυνή ἐκ Ταινάρου –Καί χριστια-
νικόν
Κανέντη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἰανοῦ, γυνή 
Πίκου
Κανέντης –ου (ὁ)
Κάνευς –εως ή Κάνενς –ντος;  (ὁ)
Κάνηθα –ης (ἡ)
Κάνηθος –ου (ὁ) –Υιός Λυκάονος, κεραυ-
νωθείς μετ΄ἀδελφῶν ὑπό Διός –Ὅρος 
Εὐβοίας –Υἱός Ἄβαντος πατήρ Ἀργο-
ναύτου Κάνθου, Η-10-198Δ 
Κανηφόροι –ων (αι) –Νέαι, φέρουσαι 
καλάθια μέ ἱερά ἀντικείμενα καί προσ-
φοράς, κατά Παναθήναια
Κανθάρα –ης (ἡ) 
Κανθαρίουσα –σης (ἡ)
Κανθαρίς –ιδος (ἡ) 
Κανθαρίων –νος (ὁ) –Πατήρ Δαμοξένης 
Κάνθαρος –ου (ὁ) –Ἀττικός ποιητής κω-
μωδιῶν (Ἀρχαῖας Κωμωδίας) –Ὁ Σικυ-
ώνιος γλύπτης καί χαλκουργός Ἀνδρι-
άντων –Η-10-200Α 
Κανθία –ης (ἡ)
Κανθίας –ίου (ὁ) 
Κανθίς –ιδος (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν
Κάνθος –ου (ὁ) –Υἱός Καννίδ(θ)ου, υἱοῦ 
Ἄβαντος (Ἀργοναύτης), ὁ πρῶτος ἀπο-
θανών ἐν πτήσει, Η-10-200Α, 536Δ
Κάνθος –ου (ὁ) –Ἀργοναύτης, υἱός Κα-
νήθου, ἔγγονος Ἄβαντος 
Κάνθυς –υος (ὁ)
Κανία –ίης (ἡ) 
Κανίας –ου (ὁ) –Σκύθης βασιλεύς

Κανίδια –ίης (ἡ)
Κανίδιος –ίου (ὁ) –Ἀπεσταλμένος Ρω-
μαίων εἰς Πτολεμαῖον –Χριστιανός ἅγι-
ος, Η-11-728Δ 
Κανίνια –ίης (ἡ)
Κανίνιος καί Κέλερ καί Κέλερος καί 
Κελέριος –ίου (ὁ) –Ἕλλην διδάσκαλος 
ρητορικῆς Μάρκου Αὐρηλίου, συγγρα-
φεύς ρητορικῶν συγγραμμάτων, Η-10-
568Δ 
Kanio =Γεννίων (γενάρχης) εἰς Ἀραουκα-
νικήν
Καννή –ῆς (ἡ)
Καννῆς –ῆος (ὁ) 
Καννίδη –ης (ἡ)
Καννίδης –ου (ὁ) –Πατήρ Κάνθου, υἱός 
Ἄβαντος, Η-10-200Α 
Κάννωνος καί Καννωνός –οῦ (ὁ) –Ἀνα-
φέρει εἰς ἐκκλησιάζουσες ὁ Ἀριστοφά-
νης
Κανόβα –ης (ἡ)
Κανόβας –ου (ὁ) –Γλύπτης “Ἔρως καί 
Ψυχή” (Λοῦβρον), Η-8-305Α
Κανολήϊα – ης (ἡ)
Κανολήϊος –ίου (ὁ) 
Κάνος –ου (ὁ) –Βασιλεύς
Κανουληΐα –ης (ἡ) –Ἱέρεια, ἑστιάς παρ-
θένος, φυλάσσουσα ἀμόλυντον καί ἄφ-
θαρτον τό ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΠΥΡ
Κανουληΐος – ίου (ὁ)
Κάντηρ –ρος (ὁ) 
Καντίβαρις –ιος;  (ὁ) –Πέρσης
Κάντωρ –ρος (ὁ) –Σολεύς, Η-8-461Α
Κανυληΐα –ης (ἡ) 
Κανυλήϊος –ίου (ὁ)
Κανωβεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρακλέ-
ους
Κανωβία –ίης (ἡ)
Κανωβίας –ου (ὁ) –Δηλαδή ὁ Θεός 
Κανωβίτη καί Κανωπίτα –ης (ἡ)
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Κανωβίτης καί Κανωπίτας –ου (ὁ) –
Ἐπίθετον Σαράπιδος μέ συνώνυμον: Κα-
νωπίτης
Κάνωβος –ου (ὁ) –Κυβερνήτης νηός Με-
νελάου, ἐλθών μετ΄αὐτοῦ εἰς Αἴγυπτον 
καί ἀποθανών –Ποταμός, δυτικός κλά-
δος Νείλου, τανῦν Ρασσίτ –Θεότης μέ 
συνώνυμον: Σάραπις 
Κάνωβος καί Κάνωπος –ου (ὁ) –Κυ-
βερνήτης ναυαρχίδος Μενελάου –Πόλις 
κάτω Αἰγύπτου, Η-10-227Δ
Κανών –νος (ὁ) –Ἐπώνυμον ἀγάλματος 
Δορυφόρου τοῦ Πολυκλείτου
Κάνων –νος (ὁ) 
Κάνωνος καί Κάννωνος –ου (ὁ) –Ἀθη-
ναῖος, ἐκδούς τό ἰσχυρότατον ψήφισμα 
Κανώνου
Κάνωπις –ιδος (ὁ) 
Κανωπίτας καί Κανωβίτης –ου (ὁ) –Ἐ-
πίθετον Σαράπιδος μέ συνώνυμον: Κα-
νωπίτης
Κανωπίτης –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Σαράπιδος 
Κάνωπος –ου (ὁ) –Καί ἱερόν Κανώπου 
Ποσειδῶνος –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Κάνωπος καί Κάνωβος –ου (ὁ) –Κυβερ-
νήτης ναυαρχίδος Μενελάου ἐπιστρέφο-
ντος μετ΄Ἑλένης εἰς Σπάρτην. Διερχόμε-
νοι Αἰγύπτου ἡ Θονόη, θυγάτηρ Πρωτέ_ 
ως καί Ψαμμάθης, τόν ἠράσθη ἀλλά ἀ-
πέτυχεν. Ἐδήχθη ὑπό ὄφεως καί ἐτάφη 
λατρευόμενος, ὡς θεῖον ζεῦγος μετά τῆς 
Μενούθιος
Κάνωψ –ωπος (ὁ) –Πατήρ Φρύνιδος, 
Μυτιληναίου ποιητοῦ καί κιθαρωδοῦ
Κάος –ου (ὁ) –Τιτάν
Kaupolikun = Γαιοπολιγένης εἰς Ἀραου-
κανικήν
Κάουσα –σης (ἡ)
Καπαῖα –ης (ἡ)
Καπαῖος –ου (ὁ) –(ὁ ἀνήκων εἰς κάπην, 
φάτνην) –Ἐπίθετον Διός
Καπανεύς –έως (ὁ) –Γίγας –Ἀπόγονος 
Προῖτου –Πατήρ Ἀδράστου –Πατήρ Σθε-

νέλου –Εἷς τῶν 7 ἐπί Θήβας συμπολεμι-
στής Τυδέως –Υἱός Ἱππονόου καί Ἀστυ-
νόμης (θυγατρός Ἀδράστου) ἤ Λαοδίκης 
ἤ Ἐριφύλης,πατήρ Σθενέλου ἐκ τῆς Εὐ-
άνθης (θυγατρός Ἴφιος), Ο.Β.564, Ε.319, 
Η-8-148Α, 392Α, Η-10-235Α, Η-17-597Δ, 
Η-18-300Α
Καπανηϊάδη –ης (ἡ)
Καπανηϊάδης –ου (ὁ) –Υἱός Καπανέως, 
ὁ Σθένελος
Καπανία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Καπανίς –ιδος (ἡ) 
Καπάρουσα –σης (ἡ)
Καπάρων –νος (ὁ)
Καπάτουσα –σης (ἡ)
Καπάτων –νος (ὁ) –Λοκρός τις –Ἰατρός
Καπέτα –ης (ἡ)
Κάπετος –ου (ὁ) –Μνηστήρ Ἱπποδαμείας 
φονευθείς ὑπό Οἰνομάου
Καπέττας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός 
Καπετωλίουσα –σης (ἡ)
Καπετωλίων –νος (ὁ) –Χριστιανικόν 
–Ἅγιος
Κάπηλος –ου (ὁ) –Σκωπτικόν τοῦ πα-
τρός τοῦ Εὐριπίδου, ἐνώ τῆς μητρός του 
“Λαχανόπωλις”, Η-8-456Α
Κάπης –ου; ἤ –ητος; (ὁ) 
Καπικλάρια –ίης (ἡ)
Καπικλάριος –ίου καί Χουδίων (ὁ) –Χρι-
στιανικόν 
Κάπιλλα –ης (ἡ) 
Κάπιλλος –ου (ὁ) 
Καπίλλει –ειος; (ἡ) 
Καπίνα –ης (ἡ)
Καπῖνος –ίνου (ὁ) 
Καπίουσα –σης (ἡ)
Κάπισος –ου (ὁ)
Καπίτουσα –σης (ἡ)
Καπιτώλια –ίων (τά) –Ρωμαϊκοί Ἀγῶ-
νες
Καπιτωλία –ης (ἡ) 
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Καπιτώλιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Καπίτων –νος (ὁ) –Ἀλεξανδρεύς ἐπο-
ποιός 
Καπίων –νος (ὁ)
Καπνιάς –ά (ὁ) –Πατήρ Βδελυκλέωνος 
(Σφῆκες)
Καπνός –οῦ (ὁ) –Πλαστόν σκωπτικόν Αἰ-
σχίνου, υἱοῦ Σέλλου, ὑπό Ἀριστοφάνους
Κάπος –ου (ὁ)
Κάποσος –ου (ὁ)
Κάπουσα –σης (ἡ)
Καππαδόκη –ης (ἡ)
Καππάδοκος –ου (ὁ)
Καππάδοξ –κος = Καππαδόκης (ὁ) –Πο-
ταμός
Κάππαρη –ης (ἡ) –Ὄνομα κυνός 
Καππωλίνα –ης (ἡ)
Καππωλῖνος –ου (ὁ)
Καππώτας –ου; (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Καπράρα καί Καπράρη –ης (ἡ) –Καί 
νῆσος Ἰταλίας
Καπρείλια –ης (ἡ)
Καπρείλιος –ίου (ὁ)
Κάπρια –ιης (ἡ)
Κάπριος –ίου (ὁ) 
Καπρόγονη –ης (ἡ)
Καπρόγονον –νου (ἡ)
Καπρόγονος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἁγίας
Καπρόδους –οντος καί Καρδία (ὁ & ἡ)  
–Ἐπίθετον Ερινύος μέ συνώνυμον: Γορ-
γών 
Κάπρος καί Κάτα καί Κάας –ου (ὁ)  –Ἡ-
λεῖος Ὀλυμπιονίκης εἰς πάλη καί παγ-
κράτιον –Ποταμός –Νῆσος –Λιμήν
Κάπρουσα –σης (ἡ)
Καπροφάγος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀρτέ-
μιδος 
Κάπρων –νος (ὁ)
Καπύλη καί Καπύλλη –ης (ἡ) –Μήτηρ 
Ἱππώτου ἐξ Ἡρακλέους, Θεσπιάς

Κάπυλλος –ου (ὁ)
Κάπυλος –ου (ὁ)
Καπυνεύς –έως (ὁ) 
Κάπυς –υος (ὁ) –(πνεύμα) –Μέ Θέμιδα 
(θυγατέρα Ἵλου) γεννᾶ Ἄγχισον –Υἱός 
Ἀσσαράκου καί Ἱερομνήμης, θυγατρός 
Σιμόεντος, Ο.Ι.Υ.239, Η-12-92Α
Κάπων –νος (ὁ)
Καπώτα –ης (ἡ)
Καπώτας καί Καππωτάς –ά (ὁ) –(θε-
ραπευτής) –Ἐπίθετον Διός καί χριστια-
νικόν 
Κάρ –ρός ἤ Κάειρα (ὁ) –Υἱός Φορωνέως, 
ἀδελφός Μυσοῦ καί Λυδοῦ. Μέ Καλλι-
ρόην γεννᾶ Ἀλάβανδον Ο.Β.867, Κ.428, 
Η-8-788Α, Η-10-120Δ, 273Δ, Η-12-190Α, 
617Δ, Η-13-149Α
Κάρα –ης (ἡ)
Καραβαντία –ης (ἡ)
Καραβάντιος –ίου (ὁ)
Καράβασμος –ου (ὁ)
Κάραβος καί Καλλιμέδων –ντος (ὁ) –Ρή-
τωρ ἐν Ἀθήναις, Η-7-231Α
Καραῖα –ης (ἡ) 
Καραϊαγείτα –ης (ἡ)
Καραϊάγειτος –ου (ὁ)
Καραίθως –ωτος; (ὁ)  
Καράϊκη –ης (ἡ)
Καράϊκος –ου (ὁ)
Κάραικος –ου (ὁ)
Καραΐλλε; (ἡ) 
Καραιογείτα –ης (ἡ)
Καραιόγειτος –ου (ὁ)
Καραϊογίτα –ης (ἡ)
Καραϊόγιτος –ου (ὁ)
Καραῖος καί Καράνιος –ίου (ὁ) –(κάρα) 
–Ἐπίθετον Διός μέ συνώνυμον: Ξένιος
Καραιός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Διός παρά 
Βοιωτοῖς
Κάραιός καί Καραός καί Κάριος –ίου 
(ὁ) –Ἐπίθετον Διός εἰς Βοιωτίαν
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Καραῖος –ου (ὁ) 
Καραῒουσα –σης (ἡ)
Καραΐς –ιδος (ἡ) 
Καράϊχος –ου (ὁ)
Καραΐων –νος (ὁ)
Καρακάλλα –ης (ἡ)
Καρακάλλας –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν –Αὐτο-
κράτωρ
Καρακάσης – ου (ὁ) –Ποταμός 
Καράμαλλος –ου (ὁ) –Παντόμιμος
Κάρανη καί Κάρηνη –ης (ἡ)
Καρανία –ης (ἡ)
Καράνιος –ίου (ὁ)
Κάρανος ἤ Κάρηνος –ου (ὁ) –Πρώτος 
βασιλεύς Μακεδονίας ἐξ Ἄργους, ἀπό-
γονος Τημένους πατήρ Γαυάνου, Ἀέρο-
που καί Περδίκα. Γενάρχης καί ἰδρυτής 
Μακεδονικοῦ οἶκου, Ἀργεῖος, ἀδελφός 
βασιλέως Ἄργους Φείδωνος, Ἀριστοδα-
μίδα, Ἀέροπος, Κισσίου, Τημένου, Ἀρι-
στομάχου, Κλεαδάτης, Ὕλλου τοῦ Ἡρα-
κλέους –Ἠγεμών ἀπόγονος Ἡρακλέους 
–Μυθικός γενάρχης βασιλικοῦ οἴκου 
Μακεδόνων –Υἱός Ἀριστοδαμίδου –Υἱός 
Φιλίππου καί Κλεοπάτρας, ὁμοπάτριος 
Μεγ. Ἀλεξάνδρου, γεννηθείς λίγον πρό 
τοῦ θανάτου του, λέγεται φονευθείς 
παῖς ὥν ὑπό Ἀλεξάνδρου ἤ Ὀλυμπιάδος 
–Λαπίθης ὡς ὁ Κοῖνος, Η-7-536Δ, Η-10-
295Δ, Η-12-801Α
Κάραννος καί Κάρανος καί Κόρωνος 
–ου (ὁ) –(Ἐκ τοῦ κάρα, κάρηνον, κύριος) 
60 ἔτη πρό τῆς κτίσεως τῆς Ρώμης, ἐξ 
Ἄργους ἐλθών, κατέλαβε τήν Μακεδονί-
αν. Τόν διεδέχθη Κοῖνος καί αὐτόν Τυ-
ρίμμας ἤ Θουρίμας
Καρᾶς –ᾶ (ὁ) 
Κάρας –αντος (ὁ)
Κάρασα –σης (ἡ)
Κάρασος –ου (ὁ)
Καρασοῦ ἤ Στρυμών –νος καί Παλαι 
–στίνιος (ὁ) –Ποταμός Μακεδονίας
Καρβᾶν –νος (ὁ)

Κάρβας –αντος; (ὁ) –Ἄνεμος ἀνατολι-
κός
Καρβονόψινα –ης Ζωή, (ἡ) –(Ἡ ἔχουσα 
μαύρους ὀφθαλμούς καί φλογερούς 
σάν κάρβουνο), ἐρωμένη τοῦ Λέοντος, 
Αὐτοκράτορος Βυζαντίου
Κάρβουσα –σης (ἡ)
Κάρβων –νος (ὁ) –Ὄνομα ἐπισήμων Ρω-
μαίων 
Καρδάμη –ης (ἡ) 
Καρδαμίουσα –σης (ἡ)
Καρδαμίων –νος (ὁ)
Κάρδαμος –ου (ὁ)
Καρδαμύλη –λης (ἡ) –Πόλις Μεσσηνί-
ας, Ο.Ι.150, 292
Καρδαμύλης –ου (ὁ)
Καρδένθη –ης (ἡ)
Καρδένθης –ου (ὁ) –Θρακικόν
Καρδιόδαιτος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Σελή-
νης μέ συνώνυμον: Αἱμοπότις
Καρδοπίουσα –σης (ἡ)
Καρδοπίων –νος (ὁ) –Εἰς Σφῆκες Ἀριστο-
φάνους
Κάρδυς –υος (ὁ) –Πατήρ Κλυμένου, Η-
8-962Α, Η-10-908Α
Κare = Χάρις εἰς Ἀραουκανικήν 
Κάρεια –ης (ἡ)
Κάρειος –ου (ὁ)
Karela = Χαρίλαος εἰς Ἀραουκανικήν 
Karellanga = Χαρίλαμπος εἰς Ἀραουκανι-
κήν
Καρέλλα –ης (ἡ)
Καρέλλας –α (ὁ) –Ἐπώνυμον
Karenaipai = Χαρίνιππος εἰς Ἀραουκανι-
κήν
Κάρες καί Κάρης –ητος;  (ὁ)
Κάρηνος ἀντί Κάρανος –ου (ὁ) –Σπαρ-
τιάτης –Πατήρ Εὐαινέτου
Κάρης ἤ Κάρες –ου; (ὁ)
Κάρησος –ου (ὁ) –Ο.Μ.20 –Ποταμός 
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Κάρησος –ου (ἡ)
Καρθαῖα –ης (ἡ)
Καρθαῖος –ου (ὁ)
Κάρθλος –ου (ὁ) –Μυθικός βασιλεύς, 
γενάρχης Γεωργιανῶν, Η-10-329Δ
Καρία –ης (ἡ) –Μάντισσα
Καρίας –ίου (ὁ)
Καριδάβα –ης (ἡ) –Θρακικόν
Καριδάβας –α ἤ  –ντος (ὁ) 
Καριήνα –ης (ἡ)
Καριήνος –ου (ὁ) –Τραγικός ποιητής
Καρική –ῆς (ἡ)
Καρικόν –οῦ (ἡ)
Καρικός –οῦ (ὁ)
Καρίνα –ης (ἡ)  –αι –Μοιρολογίστραι, 
Η-9-714Δ 
Καρίνας –ου (ὁ) 
Καρινατία ἤ Καρρεινατία –ης (ἡ)
Καρινατίας ἤ Καρρεινατίας –ου (ὁ)
Καρίνδη –ης (ἡ)
Καρίνδης –ου (ὁ)
Καρίνη –ης (ἡ) = Καρήνη –Πόλις
Καρινός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
Καρῖνος –ου (ὁ) –Βασιλεύς
Κάριον –ίου (ἡ) 
Καρίον –ίου (ὁ;) 
Καριόνη –ης (ἡ)
Καριόνης –ου (ὁ)
Κάριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός 
Καρίουν –ούνειος (ὁ) 
Καρίουσα –σης (ἡ)
Καρισθένη –ης (ἡ) 
Καρισθένης –ους (ὁ)
Καρίων –νος (ὁ) –Ὄνομα ἀνδραπόδου 
εἰς κωμωδίαν Μενάνδρου –Ποταμός 
–Ὄνομα δούλου –Μικρός στρατιώτης 
–Πλαστόν ρήτορος Ἑρμαγόρου 
Καριώτα καί Καριώτης –ου (ὁ)
Καριώτας –ου (ὁ)

Καρκάβος –ου (ὁ) –Υιός Ἡγεμόνος (Πε-
ραιβών) Τριόπα. Ἰδρυτής πόλεως Ζέλεια, 
πρόγονος ἥρωα Πανδάρου
Κάρκαβος ἤ Καρνάβας –α (ὁ) –Υἱός βα-
σιλέως Περραιβῶν Τριόπα, Η-10-333Δ 
Καρκαλίνη –ης (ἡ)
Καρκαλίνης –ου (ὁ) –Μακεδονικόν
Καρκησία –ης (ἡ)
Καρκήσιος –ίου (ὁ) 
Καρκινία –ης (ἡ)
Καρκινίας –ίου (ὁ)
Καρκινίουσα –σης (ἡ)
Καρκινίτις –ίδος καί Καρκινίας (ὁ) 
Καρκινίων –νος (ὁ)
Καρκῖνος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος τραγικός 
ποιητής, υἱός Ξενοκλέους ἤ Θεοδέκτου, 
ὁ στρατηγός υἱός Ξενοτίμου –Ὁ Ἀκρα-
γαντῖνος τραγικός ποιητής μέ υἱούς: 
τόν τραγικόν Ξενοκλήν, Ξενότιμον καί 
Ξέναρχον –Μουσικός –Ναυπάκτιος  –
Καί υἱός Ξενοτίμου Θορίκιος
Καρκῖνος –ου (ὁ) –Τραγικός ποιητής 
–Στρατηγός Ἀθηναίων, Η-9-390Δ, 775Δ, 
Η-10-338Α, Η-14-694Δ
Καρκῖνος Θορίκιος (ὁ) –Υἱός Ξενοτίμου
Καρκώ –οῦς (ἡ) –Φοβερά τέρατα καί 
φανταστικά διά νά φοβίζουν μικρά παι-
διά, Η-10-355Α
Καρμάθια –ίης (ἡ)
Καρμάθιος –ίου (ὁ)
Καρμαντίδη –ης (ἡ)
Καρμαντίδης –ου (ὁ) –Πατήρ ρήτορος 
Γοργίου
Καρμάνωρ –ρος (ὁ) –Κρής τις, πατήρ Χρυ-
σοθέμιδος, υἱός Διονύσου καί Ἀλεξιρ-
ροίας, Καθαρτής τοῦ Ἀπόλλωνος ἐκ τοῦ 
φόνου δράκοντος Πύθωνος, πατήρ Εὐ-
βούλου γεννήσαντος Κάρμην –Κουρή-
τας, ἐξάδελφος Χρυσοθέμιδος, Η-4-846Α, 
Η-18-41Α
Καρμενίδη –ης (ἡ)
Καρμενίδης –ου (ὁ) –Ἀγαλματοποιός, 
Μαθητής Εὐφράνορος (ἕλληνος ἀγαλ-
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ματοποιοῦ ζωγράφου καί συγγραφέως), 
Η-8-567Δ
Καρμέντα –ης (ἡ) –Καλεῖται οὔτω, κατά 
Πλούταρχον, ἡ σύζυγος Ἀρκάδος Εὐάν-
δρου, ἐποικιστοῦ Ρώμης
Καρμέντη –ης (ἡ) –Μέ Ἑρμή γεννᾶ Εὔ-
ανδρον, Η-15-372Δ
Καρμέντις –ιδος καί Καρμέντα (ἡ) –Ἡ 
Νικοστράτη μάντισσα –Ἀρχαῖα Νύμφη 
πού μέ Ἡρακλήν, ἤ Ἑρμήν γεννᾶ Εὔαν-
δρον. Μετά θάνατον θεοποιεῖται καί 
ἑορτάζωνται τά Καρμεντάλια. Κατά 
Πλούταρχον καλεῖται Καρμέντα
Κάρμη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐβούλου ἐγ-
γονή Καρμάνορος –Μέ Δία γεννᾶ Βριτό-
μαρτιν –Ἤ θυγάτηρ Φοίνικος, ἔκγονη Ἀ-
γήνορος
Κάρμηλα –ης (ἡ)
Κάρμηλος –ου (ὁ) –Ὄρος καί λόφος ἄβα-
τος –Ἐπίθετον Διός
Κάρμινα –ης (ἡ) –Νῆσος
Κάρμινος –ου (ὁ)
Καρμιόνη –ης (ἡ) 
Καρμιόνης –ου (ὁ)
Καρμόννη –ης (ἡ)
Καρμόννης –ου (ὁ)
Κάρμουσα –σης (ἡ)
Κάρμων –νος (ὁ)
Καρνᾶ –ῆς; (ἡ)
Καρνάβα καί Καρκάβα –ης (ἡ)
Καρνάβας –α; (ὁ) –Ὁ Ἀπηλιώτης
Καρνάβας ἤ Κάρκαβος –ου (ὁ) –Υἱός 
μυθολογικοῦ βασιλέως Περραιβῶν Τριό-
πα, πρόγονος ἥρωος Τροίας Πανδάρου, 
Η-10-333Δ
Κάρναβος καί Χαρναβών –ντος; (ὁ) –Βα-
σιλεύς Γετῶν, ὑποδεχθείς Τριπτόλεμον 
(σταλέντα ὑπό Δήμητρος) πρός διάδο-
σιν καλλιεργείας δημητριακῶν. Κατόπιν 
ἐφόνευσεν τόν ἕναν δράκοντα ἅρματος 
Τριπτολέμου διά νά μή διαδοθῆ ἀλλα-
χοῦ ἡ καλλιέργεια, Η-10-363Δ 

Καρνᾶς –ᾶ ἤ –άδου (ὁ)
Καρνεᾶ –ῆς (ἡ)
Καρνεάδα –ης (ἡ)
Καρνεάδας –αο (ὁ)
Καρνεάδη –ης (ἡ)
Καρνεάδης –ου (ὁ) –Φιλόσοφος ἄριστος 
υἱός Φιλοκώμου ἤ Ἐπικώμου Κυρηναῖος, 
σκεπτικός σχολάρχης τῆς Ἀκαδημίας, 
Η-7-248Α, 599Δ, Η-8-28Α, Η-9-332Α, Η-
10-365Α, 523Δ
Καρνεᾶς –ᾶο (ὁ)
Κάρνεια –ης (ἡ)
Κάρνειος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
–Η-11-463Α
Καρνεῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
–Φιλόσοφος κυνικός –Μεγαρεύς τις –Ὁ 
μεταγειτνιῶν Ἀθηνῶν.
Καρνεῖος καί Κάρνος καί Κρεῖος –ου 
(ὁ) –Θεός Λακεδαιμονίων Βουκολικός, 
Η-8-713Α, Η-9-977Δ, Η-10-366Δ, Η-11-
463Α 
Καρνεΐς –ίδος (ἡ)
Καρνεῒσκη –ης (ἡ)
Καρνεΐσκος –ου (ὁ) –Ἐπικούρειος φιλό-
σοφος (μνημονευθείς ὑπό Φιλοδήμου) 
Καρνεοδότα –ης (ἡ)
Καρνεόδοτος –ου (ὁ)
Καρνεοφῶν –ντος (ὁ)
Καρνεοφῶσσα –σσης (ἡ) 
Καρνηάδα –ης (ἡ)
Καρνηάδας –αιο (ὁ)
Καρνήδα –ης (ἡ)
Καρνήδας –αο (ὁ)
Καρνηῒα –ης (ἡ)
Καρνήϊος –ίου (ὁ) –Ἀντί Κάρνειος
Καρνίουσα –σης (ἡ)
Κάρνις –ιος (ὁ)
Καρνίσκος –ου (ὁ) –Λαμψακηνός
Καρνίων –νος (ὁ) –Παρα, πόταμος Ἀλ-
φειοῦ Ἀρκαδίας
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Κάρνος –ου (ὁ) –Μάντις Ἀκαρνάν (Κάρ-
νεια εἰς μνήμην). –Τόν ἐσκότωσε Ἡρα-
κλείδης Ἱππότης (υἱός Φύλαντος) καί 
Ἀλήτης. Υἱός Διός καί Εὐρώπης, ἐρώ-
μενος Ἀπόλλωνος, διδαχθείς ὑπ΄αὐτοῦ 
μαντικήν –Νῆσος Κάλαμος
Καρολίνα –ης (ἡ) –(Τρυφερή, ἀγαπη-
μένη) –Πολλαί Βασίλισσαι Δύσεως
Κάρολος –ου (ὁ) –(τρυφερός, ἀγαπημέ-
νος) –Ηγεμόνες τῆς Δύσεως 
Κᾶρος –ου (ὁ)
Καρουκίδα –ης (ἡ)
Καρουκίδας –κιδᾶο (ὁ) –Πατήρ Διοδώ-
ρου 
Καροῦς –οῦ (ὁ);
Καροῦσα –σης (ἡ)
Καροφάντη –ης (ἡ)
Καροφάντης –ου (ὁ)
Καροφαντίδα –ης (ἡ)
Καροφαντίδας –αο (ὁ) –Πυθαγόριος φι-
λόσοφος Ταραντῖνος, Η-16-499Α 
Καρόφνη –ης (ἡ) 
Καρόφνης –ου ἤ –ηος (ὁ) 
Καρπᾶ –ης (ἡ)
Καρπάδα –ης (ἡ)
Καρπάδας –αο (ὁ)
Κάρπαθος –ου (ἡ) –Ο.Β.676 
Καρπᾶς –ᾶδος (ὁ)
Καρπία –ης (ἡ) 
Καρπιάδα –ης (ἡ)
Καρπιάδας –αιος (ὁ) 
Καρπιάδη –ης (ἡ)
Καρπιάδης –ου (ὁ) 
Καρπιανή –ης (ἡ) 
Καρπιανός –οῦ (ὁ)
Καρπίας –ίου (ὁ) 
Καρπίδη –ης (ἡ)
Καρπίδης –ου (ὁ) 
Καρπιμέρως –ωτος (ὁ) 
Καρπίμη ἤ Καρπήμη –ης (ἡ)

Καρπίμη –ης (ἡ) –Μέ Ἐλπιδιανό γεννᾶ 
Ἑρμαδίωνα 
Κάρπιμος –ου (ὁ) -Ἐπίθετον Διονύσου –
Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Παιᾶνος –
Ἐπίθετον Πανός μέ συνώνυμον: Παιάν
Κάρπιον –ίου (ἡ)
Κάρπιος –ίου (ὁ) –Ὁ συγγράψας μετά 
Ἰκτίνου “περί Δωρικοῦ ναοῦ Ἀθηνᾶς”, 
Η-9-856Δ
Καρπίουσα –σης (ἡ)
Κάρπις –ιος (ὁ) –Παραπόταμος Δουνά-
βεως, τανῦν Δραῦος
Καρπίων –νος (ὁ) –Ἀρχιτέκτων μετά τόν 
Ἰκτίνον
Καρπογένεθλος –ου (ὀ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος –Συνώνυμον: Κοσμοπλόκος
Καρποδότειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Γῆς 
–Ἐπίθετον Δήμητρος μέ συνώνυμον: μή-
τηρ 
Καρποδοτήρ –ρος (ὁ) –Προσωνύμιον 
Διός
Καρποδώρα –ης (ἡ)
Καρπόδωρος –ου (ὁ) 
Καρποκρᾶ –ᾶς (ἡ)
Καρποκρᾶς –ᾶτου ;  (ὁ)
Καρποκράτη –ης (ἠ)
Καρποκράτης –ου (ὁ) –Φιλόσοφος, Η-
7-676Δ, Η-8-127Α, Η-10-387Δ
Καρποποιός –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Δή-
μητρος
Κάρπος –ου (ὁ) –(πνευματικῶς ὡφέλι-
μος) –Καί Χριστιανικόν –Μαθητής Ἀπο-
στόλου Παύλου –Πατήρ Ἀνδρικοῦ –Ἅγι-
ος –Μάρτυς –Ἕλλην ἀστρονόμος, ἀστρο_ 
λόγος, γεωμέτρης, μαθηματικός ὁ Ἀντι-
οχεύς –Ἀδελφός Θαλλοῦς, πρός Τιμόθε-
ον Β’, κεφ. Δ,13, Η-7-788Α, Η-8-723Α, Η-
10-84Δ, 388Δ, 
Καρποτόκος –ου (ἡ) –Ὲπίθετον Δήμη-
τρος –Ἐπίθετον Ἴσιδος
Κάρπουσα –σης (ἡ)
Καρποφόρα –ης (ἡ) 
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Καρποφορία –ης (ἡ) 
Καρποφοριανή –ῆς (ἡ) 
Καρποφοριανός –οῦ (ὁ)
Καρποφόριος –ίου (ὁ)
Καρπόφορος –ου (ὁ) –Λεκτεικάριος (φο-
ρειοφορεύς)
Καρποφόρος –ροιος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον 
Γῆς –Ἐπίθετον Δήμητρος μέ συνώνυμον: 
Βασίλεια –Ἐπίθετον Θαλυσιάδος –Ἐπί-
θετον Διός
Καρπῦς –ύος (ὁ) 
Καρπώ –οῦς (ἡ) –Μία τῶν Χαρίτων Ἀτ-
τικῆς –Μία τῶν Ὡρῶν, ἡ φέρουσα καρ-
πόν –Προσωποποίησις ἀνοίξεως καί 
Εὐημερίας (προστάτιδες), Η-9-469Α, Η-
10 -391Δ
Κάρπων –νος; (ὁ) –Υἱός ἀνέμου Ζεφύ-
ρου καί Χλωρίδος 
Καρπωνίδα –ης (ἡ)
Καρπωνίδας –αο (ὁ)
Καρπωνίδη –ης (ἡ)
Καρπωνίδης –δη (ἡ)
Κάῥῥτας –α (ὁ) –Ποταμός Μεσοποταμί-
ας, Πυθιονίκης εἰς ἀπήνη
Κάῥῥωσος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀλεξιβίου, γυ-
ναικάδελφος Ἀρκεσιλάου
Κάρρωτος καί Καρρωτός –οῦ (ὁ & ἡ) 
–Κυρρηναῖος τίς
Κάρσις –ιδος (ὁ) –Μακεδών 
Κάρσις –ιος (ὁ) –Θράιξ
Καρσίχαος –ου (ὁ) –Γαλάτης
Κάρσος τα Κέρσος –ου (ὁ) 
Κάρσος – ου (ὁ) –Ποταμός (Κύρου Ἀνά-
βασις)
Καρταγόρα –ης (ἡ) 
Καρταγόρας –ου (ὁ)
Καρταγόρη –ης (ἡ)
Καρταιβία –ης (ἡ)
Καρταίβιος –ίου (ὁ) 
Καρταιδάμα –ης (ἡ)
Καρταιδάμας –ντος (ὁ) 

Καρταιμένη –ης (ἡ) 
Καρταιμένης –ους (ὁ)
Καρτεραίχμη καί Κρατεραίχμη –ης (ἡ)
Καρτεραίχμης ἤ Κρατεραίχμης –ου 
(ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρακλέους
Καρτερία –ης (ἡ) –Σωματοφύλακας τῆς 
πενίας –Καί χριστιανικόν
Καρτέριος –ίου (ὁ) –Καί χριστιανικόν 
Καρτερίουσα –σης (ἡ)
Καρτερίων –νος (ὁ)
Καρτεροβρόντας –ου (ὁ) –(ὁ ἰσχυρῶς 
βροντῶν) –Ἐπίθετον Διός
Καρτερόθυμος –ου (ὁ & ἡ) –(Καρτερό-
ψυχος) –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς –Ἐπίθετον 
Ἔριδος –Ἐπίθετον Διός μέ συνώνυμον: 
Υἱός
Κάρτερός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐ-
πίθετον Πανός μέ συνώνυμον: Ἰσχυρός
Καρτερός ἤ Κράτερος –ου (ὁ) –Ἕλλην 
ἰατρός –Θεσσαλός Ολυμπιονίκης εἰς τέ-
θριππον
Καρτέρουσα –σης (ἡ)
Καρτερόχειρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως 
–Ἐπίθετον Ἡφαίστου
Καρτέρων –νος; (ὁ) –Υἱός Λυκάονος, κε-
ραυνωθείς μετ΄ἀδελφῶν ὑπό Διός 
Καρτία –ης (ἡ) 
Καρτιδάμα –ης (ἡ)
Καρτιδάμας –ντος (ὁ) 
Καρτιδάμεια –ης (ἡ)
Καρτίη –ης (ἡ)
Καρτίης –ίου (ὁ) 
Καρτιλία –ης (ἡ)
Καρτίλιος –ίου (ὁ) 
Καρτιμάχη –ης (ἡ) 
Καρτίμαχος –ου (ὁ) 
Καρτινίκα –ης (ἡ) 
Καρτίνικος –ίκου (ὁ) 
Καρτισθένη –ης (ἡ) 
Καρτισθένης –ους (ὁ)
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Κάρτομος –ου (ὁ) 
Καρτονόη –ης (ἡ)
Καρτόνοος –ου (ὁ)
Καρτόνους –οος (ὁ) 
Kάρτουσα –σης (ἡ)
Καρτύδα ἤ Γαρτύδα –ης (ἡ)
Καρτύδας ἤ Γαρτύδας –ου (ὁ) –Πυθα-
γόριος φιλόσοφος, Κροτωνιάτης 
Κάρτων –νος (ὁ)
Καρύα –ης (ἡ) –Νέα ἐκ Λακωνίας, μετα-
μορφωθείσα εἰς καρυδιάν –Κατ΄ ἄλλους 
Ἀμαδρυάς πού γεννήθηκε μέ αἱμομιξίαν 
Ὀξύλου (υἱοῦ Ὀρείου) καί Ἀμαδρυάδος 
ἀδελφῆς –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος εἰς Ἄθων 
ἐξ οὖ Καρυαί
Καρύα ἤ Ὄρφη ἤ Λυκώ –οῦς (ἡ) –Μά-
ντισα, θυγάτηρ βασιλέως Λακεδαίμονος 
τοῦ Δίωνος, καθώς καί αἱ ἀδελφαί της, 
Η-12-638Δ 
Καρυανδεύς –έως (ὁ) –Ὁ Σκύλαξ, ὁ δια-
πλεύσας νῆσον Σάσων (Στράβων) ἥν 
προσέφερον οἱ Ἕλληνες διά τό διαμετα-
κομιστικόν ἐμπόριον τῆς Ἀλβανίας, ὑπό 
τήν προϋπόθεσιν νά αὐτονομήσουν Βό-
ρειον Ἤπειρον, Η-16-886Δ
Καρυᾶτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμι-
δος
Καρυκίδα –δης (ἡ)
Καρυκίδας –αιο (ὁ) 
Κᾶρυξ –κος καί Κάρυξ (ὁ) –Ἐπίθετον 
Θεῶν –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Ὥ-
ρης μέ συνώνυμον: Πότνια 
Κάρυον –ου (ἡ)
Κάρυς –υος (ὁ) 
Κάρυσσα; –σσης (ἡ)
Καρυστία –ης (ἡ)
Καρύστιος –ίου (ὁ) –Ὁ Περγαμηνός ἱ-
στορεῖ Κερκυραῖας γυναῖκας –Γραμμα-
τολόγος, H-10-410Δ, Η-17-137Δ 
Καρυστίουσα –σης (ἡ)
Καρυστίων –νος (ὁ)
Καρυστονίκη –ης (ἡ) 

Καρυστόνικος –ου (ὁ)
Κάρυστος –ου (ἡ) –Θυγάτηρ Ναϊάδος 
Χαρικλοῦς, ἀδελφή Ὠκυρρόης
Κάρυστος –ου (ὁ) –Υἱός Χείρωνος –Υἱός 
Ἀπόλλωνος –Ἰδρυτής πόλεως Καρύστου 
καί πατήρ Ἀνίου –Πατήρ Ζάρακος ἤ Ζά-
ρηκος, Η-10-410Δ, Ο.Β.539
Κόρυτος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Ἰταίονος
Καρφαλέη –ης (ἡ) –(κατάξηρος) –Ἐπί-
θετον Ὥρης
Καρφίνα –ης (ἡ)
Καρφίνας –α (ὁ) –Ἀκαρνάν 
Καρφινία –ης (ἡ)
Καρφίνιος –ίου (ὁ)
Καρφυλίδη –ης (ἡ)
Καρφυλίδης –ου (ὁ) –Ποιητής τίς
Κάρχαξ –κος ἤ –γος; (ὁ)
Καρχαρόδουσα –σης (ἡ)
Καρχαρόδων –ντος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄ-
ρεως 
Κάρχαρος –ου (ὁ)
Καρχηδών –ονος (ἡ) –Μετά Ἐζώρου ἰδ-
ρύει Καρχηδόνα 21 ετη πρό της Ἁλώσεως 
Τροίας –Τήν ἐπανέκτισεν Διδώ, ἀδελφή 
Πυγμαλίωνος –Πόλις, Η-10-416Δ 
Καρχυλίουσα –ης (ἡ)
Καρχυλίων καί Χαρχυλίων –ωνος (ὁ) 
–Ἀγγειοπλάστης 6ου Αἰῶνος
Κάρων –νος (ὁ)
Καρώνια –ίης (ἡ)
Καρώνιος –ίου (ὁ) –Τίς ἐν Κνωσσῶ
Κασάμβη –ης (ἡ)
Κάσαμβος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀριστοκράτους, 
προύχων Αἰγίνης, πού μέ Κριό Πολυκρί-
του, παρεδόθησαν ὅμηροι ἀπό Αἴγινα 
εἰς Ἀθηναίους
Κασάνδρα –ης (ἡ) –(ὑπερφέρουσα) –Σύ-
ζυγος Ἀτιλίου
Κασάνδρα καί Κασάνδρεια (ἡ) = Κασ-
σάνδρα καί Κασσάνδρεια –Μακεδονι-
κόν
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Κάσανδρος –ου (ὁ) –(ἐκ τοῦ καίνυμαι, 
κέκασμαι, ὑπερφέρων) –Μακεδονικόν
Κασδόα –ης (ἡ)
Κασδόας –α (ὁ) –Ἑβραῖος Χριστιανός 
–Ἅγιος
Κάσθαλη –ης (ἡ)
Κάσθαλος –ου (ὁ) 
Κασθώ καί Καστώ;  (ὁ) –Βασιλεύς Αἰθι-
οπίας
Κασία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν ὄνομα ὁ-
σίας – Πόλις Πτολεμαίου, τανῦν Καρασ-
σιάρ
Κασία –ης καί Μνασιθέα (ἡ) –Ἡ ἐξ Ἥ-
λιδος Ὀλυμπιονίκης, 6η νικήτρια πωλί-
ων τεθρίππου, τῆς 233ης Ὀλυμπιάδος, 
τό 153 μ.Χ.
Κασιγνήτα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμι-
δος –Ἐπίθετον Δίκης –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς 
–Ἐπίθετον Ἑστίας
Κασίγνηται –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μοι-
ρῶν
Κασιγνήτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμι-
δος –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Ἕ-
ριδος –Ἐπίθετον Ἥρας –Ἐπίθετον Κίρ-
κης –Ἐπίθετον Σεμέλης –Ἐπίθετον Τη_ 
θύος
Κασίγνητος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον 
Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Ὕπνου
Κασιγνίτη –ης (ἡ) –(Ἀδελφή) –Καί ἄ-
γαλμα 
Κασίγνιτος –ίτου (ὁ)
Κασίης –ίου (ὁ) 
Κασίλα –ης (ἡ)
Κασίλης –η (ὁ)
Κασίλουσα –σης (ἡ)
Κασίλων –νος (ὁ) –Σοφιστής, πατήρ Ἀ-
λεξάνδρου 
Κασίμη –ης (ἡ) 
Κασίμης –ητος (ὁ) 
Κασίνη –ης (ἡ)
Κασίννια –ης (ἡ)

Κασίννιος –ίου (ὁ)
Κάσινος –ου (ὁ) –Ποταμός Λατίου 
Κασιοδώρα –ης (ἡ) 
Κασιόδωρος –ου (ὁ) –Ἀντιοχεύς –Ἀπα-
μεύς
Κάσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός ἐν Βοι-
ωτία –Ποταμός Ἀλβανίας εἰσβάλων εἰς 
Κασπίαν
Κασίουσα –σης (ἡ)
Κάσις –ιδος (ἡ) –(Ὑπερασπιστής) –Ἐπί-
θετον Θέτιδος
Κασιφόνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ μάγισσας 
Κίρκης Γυνή Τηλεμάχου
Κασίων –νος (ὁ) –Μέ Δήμητρα γεννᾶ 
Πλοῦτον
Κασκέλλια –ης (ἡ)
Κασκέλλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Κασμιριεύς – έως (ὁ)
Κασμίλη –ης (ἡ)
Κασμῖλος καί Καδμῖλος καί Κασμῖλ-
λος –ου (ὁ) –(πάνσοφος) –Θεότης τῆς 
Σαμοθράκης –Εἷς τῶν τεσσάρων μυστι-
κῶν Καβείρων εἰς Σαμοθράκη
Κασμίλλη –ης (ἡ)
Κασμίλλος καί Κέλμις –ιος (ὁ) –Ἐπίθε-
τον Ἑρμοῦ –Κάβειρος θεότης, Η-10-13Α
Κασμίνη –ης (ἡ)
Κασμῖνος –ου (ὁ)
Κασμύλη – ης (ἡ)
Κασμύλος –ου (ὁ) –Ρόδιός τις
Κάσος –ου (ἡ) –Ο.Β.676
Κάσος –ου ἤ Ρῆσος –ου (ὁ) –Βασιλεύς 
Σαλαμῖνος Κύπρου
Κασπέρια –ης (ἡ) –Σύζυγος Ροιτείου βα-
σιλέως, ἀπόγονος Φόρκυνος
Κασπίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀμφιτρίτης
Κάσπιθος –ου (ὁ)
Κασσανδάνη –ης (ἡ) –Γυνή Κύρου, μή-
τηρ Καμβύσου Β’
Κασσανδάνης –ου (ὁ)
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Κασσάνδρα καί Κασσάνδρη καί Ἀλ 
–κιμέδουσα καί Ἀλεξάνδρα –ης (ἡ) 
–(ἡρωϊκή –ὑπερφέρουσα) –Μάντις, θυ-
γάτηρ Πριάμου καί Ἑκάβης –Χαϊδευτι-
κόν τῆς Ἀλεξάνδρας, ἀδελφῆς τοῦ Πά-
ριδος καί δίδυμος τοῦ Ἑλένου μάντεως, 
μανθάνοντός της μαντική ὑπό Ἀπόλλω-
νος –Μέ Ἀγαμέμνονα γεννᾶ Τηλέδαμον, 
προμαντεύει θάνατον αὐτοῦ καί θανα-
τώνεται ὑπό Κλυταιμνήστρας –Μνηστή 
Κοροίβου, υἱοῦ Μύγδονος καί Ἀναξιμέ-
νης μέ ἐπίθετον: Θεόφοιτος –Θυγάτηρ 
βασιλέως Ἰοβάτου ἡ καί Ἀλκιμέδουσας, 
Η-7-1150Α, Η-10-426Δ 
Κασσάνδρη –ης (ἡ) –Ο.Ι.Ω.699, Ο.Ο.Λ. 
421, Η-15-393Δ, 544Δ
Κασσανδρίδη –ης (ἡ)
Κασσανδρίδης –ου (ὁ)
Κάσσανδρος καί Κάσανδρος –ου (ὁ) 
–(Κυρίαρχος στρατοῦ) –Στρατηγός Μεγ. 
Ἀλεξάνδρου καί φονεύς αὐτοῦ (κατά 
τινας ἱστορικούς) ὑποκινούμενος ὑπό 
πατρός Ἀντιπάτρου –Τρώς –Υἱός Ἀντι-
πάτρου, σύζυγος Θεσσαλονίκης καί πα-
τήρ Ἀντιπάτρου, (φονέως τῆς μητρός αὐ_ 
τοῦ, διότι ἐνόμιζεν ὅτι ἠγάπα περισσό-
τερον τόν ἀδελφόν Ἀλέξανδρον) Φιλίπ-
που καί Ἀλεξάνδρου –Βασιλεύς Θράκης, 
πατήρ Ρόμβου (μετέπειτα Ἕβρου) –Ἀ-
δίστακτης βίας ἄνθρωπος, φονεύς συγ-
γενῶν καί ἀπογόνων Μεγ. Ἀλεξάνδρου, 
ὅμως πεπαιδευμένος, γνωρίζων ἀπό 
στήθους μέγιστον μέρος Ἱλιάδας καί Ὀ-
δύσσειας, ἀντιγράψας ἰδιοχείρως ὁλό-
κληρα καί τά δύο ἔργα –Υἱός Ἀταίης ἤ 
Ἀττίης, Η-10-427Α καί Δ, Η-15-544Α, Η-
17-150Α, Η-18-206Δ 
Κάσση –ης (ἡ)
Κασσία ἤ Κασσιανή –ῆς (ἡ) –Χριστια-
νικόν, ὑμνωδός Ἑκκλησίας
Κασσιάνδρα –ης (ἡ)
Κάσσιανδρος –ου (ὁ) 
Κασσιανή –ης (ἡ) –Σύζυγος Κασσιανοῦ 
–Ποιήτρια

Κασσιανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαῖος –Ἅγιος 
–Χριστιανός –Ἐπιφανής θεολόγος
Κασσίεια –ης (ἡ) = Κασσιέπεια
Κασσιέπεια καί Κασσιόπα καί Κασσι 
–όπεια καί Κασσιόπη καί Κασσώπη –
ης καί Ἰόππη (ἡ) –(Δολοπλόκος) –(Γεν-
ναία πρόμαχος) –Θυγάτηρ Ἀράβου, 
Γυνή Κηφέως βασιλιᾶ Αἰθιοπίας –Μέ 
Κηφέα γεννᾶ Ἀνδρομέδα που μετεμορ-
φώθη εἰς ἀστέρα –Μέ Δία γεννᾶ Ἀτύμ-
νιον –Λιμάνι Κερκύρας –Σύζυγος Ἐπά-
φου μήτηρ Λιβύης, Η-10-431Α,710Δ
Κασσιοδίκη –ης (ἡ)
Κασσιόδικος –ου (ὁ)
Κασσιοδώρα –ης (ἡ)
Κασσιόδωρος –ου (ὁ) –Ὁ μεταφράσας 
Φλάβιον Ἰώσηπον εἰς Λατινικήν, τόν 6ον 
αἰῶνα μ.Χ. 
Κασσιόπη –ης καί Κασσώπη καί Κασ 
–σιέπεια (ἡ)
Κάσσιος –ίου (ὁ) –Καί Ρωμαϊκόν –Ἐπί-
θετον Διός –Δίων Κοκκηϊανός –Λογγί-
νος, Η-7-250Α, 1058Δ, Η-14-321Δ 
Κασσίς –ίδος; (ἡ)
Κασσιτερίδες καί Καττιτερίδες καί Ἑ 
–σπερίδες νῆσοι (οἱ) –Βορειοδυτικῶς 
τῆς Ἰσπανίας νῆσοι
Κασσιφόνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ὁδυσσέ-
ως καί Κίρκης, ἀδελφή Τηλεγόνου. Λα-
βοῦσα ὡς σύζυγον ὁ Τηλέμαχος λέγεται 
πώς ἐφονεύθη ὑπ΄αὐτῆς, Η-10-435Α, Η-
14-762Δ
Κασσίφονος –ου (ὁ) 
Κασσιώτα –ης (ἡ)
Κασσιώτας –ου (ὁ)
Κασσκέλια –ίης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Κασσκέλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Κάσσος –ου (ὁ) –Υἱός Ἰνάχου μέ σύζυγον 
τήν Κιτίαν 
Κασσοτίς –ιδος (ἡ) –Πηγή –Νύμφη 
Παρνασσοῦ
Κασστορίδα –δης (ἡ)

ÊÁÓÓÁÍÄÑÁ
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Κασστορίδας –αιο (ὁ)
Κασσώ –οῦς (ἡ) 
Κασσωτίς καί Κασσοτίς –ίδος (ἡ) –Πη-
γή, κρήνη Δελφῶν –Νύμφη πού ἠράσθη 
ὁ Ἀπόλλων καί μετεμορφώθη, διά νά 
τόν ἀποφύγη εἰς πηγήν, Η-10-435Α 
Κάστα –ης (ἡ)
Κασταλία καί Δάφνη –ης (ἡ) –(καλ-
λίρροος) –Νύμφη εἰς Παρνασσόν –Πη-
γή ἐκ τῆς κορυφῆς Ὑάμπεια μέ ὕδωρ 
ἔχων μαντικάς ἰδιότητας –Μοῦσα –Θυ-
γάτηρ Ἀχελώου. Κατ΄ἀλλους, γυνή βα-
σιλέως Δέλφου, μέ ὅν ἀπέκτησεν υἱόν 
Καστάλιον, μετέπειτα βασιλέα Δελφῶν 
–Θυγάτηρ Κηφισοῦ –Νέα ἐκ Δελφῶν, 
κυνηγημένη ὑπό Ἀπόλλωνος ἔπεσεν εἰς 
πηγήν, λαβούσαν τό ὄνομά της, Η-10-
436Α
Κασταλίδες –ων (οἱ) –Μουσῶν ἐπίθετον 
παρά Κασταλίαν πηγήν 
Καστάλιος –ίου (ὁ) –Ἥρως –Υἱός Δελ-
φοῦ, ἐπώνυμος τῆς περιφήμου πηγῆς –
Πατήρ Θυΐας, ἥρως, αὐτόχθων –Πατήρ 
Λαφρίου –Υἱός Δέλφου καί Κασταλίας
Κάσταλος –ου (ὁ)
Καστάνις –ιδος (ἡ) 
Καστελιανή –ῆς (ἡ) 
Καστελιανός –οῦ (ὁ)
Καστιάνειρα –ρης (ἡ) –Σύζυγος Πριά-
μου ἐκ Θράκης, μήτηρ Γοργυθίωνος, πε-
ριφήμου διά ὡραιότηταν, ὅν ἐφόνευσεν 
Τεύκρος, Ο.Θ.305
Καστῖνα –ης (ἡ)
Καστινιήτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης
Καστῖνος –ου (ὁ)
Καστνία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Καστοριά καί Κορέστια –ίης (ἡ)
Καστορίδη –ης (ἡ)
Καστορίδης –ου (ὁ)
Καστορίουσα –σης (ἡ)
Καστορίων –νος (ὁ) –Ὁ Σολεύς ποιητής 

Διθυράμβων –Λυρικός ποιητής, Η-7-1054 
Δ, Η-10-447Δ, Η-18-41Α
Κάστος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἰνστεΐου –Καί 
Χριστιανικόν
Καστράτη –ης (ἡ)
Καστράτος –ου (ὁ) 
Καστραφέντη –ης (ἡ) 
Καστραφέντης –ου (ὁ)
Καστρεύς –έως (ὁ)
Καστριανή –ῆς (ἡ)
Καστριανός –οῦ (ὁ)
Καστρικία –ης (ἡ)
Καστρίκιος –ίου (ὁ)
Καστώ ἤ Κασθώ; (ὁ) –Βασιλεύς Αἰθιο-
πίας
Κάστωρ καί Ἱπποδάμας καί Ἱππόδα –
μος –ου (ὁ) –(Στολίδι) –Ὡς ἄριστος εἰς τόν 
δρόμον μετέσχε τῆς θήρας Καλυδωνίου 
Κάπρου –Υἱός Διός καί Λήδας –ΥἱόςὙ-
λάκου –Υἱός Τυνδάρεω καί Λύδας –Δί-
δυμος ἀδελφός Πολυδεύκου –Πατήρ 
τοῦ Ἀταξιος –Ρόδιος ρήτωρ χρονικογρά-
φος καί ἕτερος ἱστορικός ἀποκληθείς: 
Φιλορώμαιος –Γαλάτης, υἱός Σαπκον-
δάρου, σύζυγος θυγατρός Δηϊοτάρου 
–Ἅγιος –Σύζυγος Ἰλαείρης θυγατρός Φι-
λοδίκης καί Λευκίππου, Ο.Ο.Ξ.204, Ο.Γ. 
237, Λ300, Η-7-1148Δ, Η-10-450Δ, 452Δ, 
Η-17-567Δ, 940Δ 
Κάστωρ καί Φιλορρωμαῖος –ου (ὁ) –Η 
-10-450Δ
Κάστωρ –ρος (ὁ) –Υἱός Διός, ἀδελφός 
(Διόσκουρος) Πολυδεύκους (ἴσως καί Ἑ-
λένου), φονευθέντες ὑπό Ἴδαντος –Χρι-
στιανικόν –Ἅγιος
Κασύρας –α (ὁ) –Ἀναφέρει εἰς Ἀχαρνῆς 
ὁ Ἀριστοφάνης
Κασώπα –ης (ἡ)
Κασώπας –ου; (ὁ)
Κατάβητα –ης (ἡ) –Ποταμός Ἰνδίας 
Κατάγραφη –ης (ἡ)
Κατάγραφος –ου (ὁ) 

ÊÁÔÁÃÑÁÖÏÓ
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Κατάγχουσα –σης (ἡ)
Κατάγχων –νος (ὁ) –(Καταπνίγων) –Ἐπί-
θετον Ποσειδῶνος μέ συνώνυμον: Ἄναξ
Καταγώγιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου 
Καταδερκομένα –ης (ἡ) –(καθοροῦσα;) 
–Ἐπίθετον Ἥρας μέ συνώνυμον: Σκαπ-
τοῦχος
Καταθύμιον –ίου (ἡ)
Καταιβάσια –ίων (τά) –Ὄνομα σπηλιᾶς 
εἰς Ἐλευσίνα
Καταιβάσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος, Η-10-463Δ
Καταιβάτας –ου καί Καταιβάσιος (ὁ) 
–Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπί-
θετον Ἅδου, Η-10-463Δ 
Κατάκασσα –ης (ἡ) –(Κάσσα) –Ἐπίθε-
τον Σκύλλης μέ συνώνυμον: Γυνή
Kατακλυνοβατής –έος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθε-
τον Ποδάγρας μέ συνώνυμον: Ἐπιδεσμο-
χαρής
Κατάκοη –ης (ἡ)
Κατάκοος –όου (ὁ)
Κατακορᾶ –ῆς; (ἡ)
Κατακορᾶς –ᾶδος (ὁ)
Καταλαμπομένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀ-
φροδίτης
Κατανάγκη –ης (ἡ)
Κατανάγκης –ου (ὁ) –Ἐπί Ἀλεξίου Α’ 
Ἀθηναῖος μάντυς 
Κατανίκη –ης (ἡ)
Κατάνικος –ίκου (ὁ)
Κατανύα –ης (ἡ)
Κατανύας –ου (ὁ) 
Κατανύσα καί Κατανύσασα –ης (ἡ)
Κατανύσας –αντος (ὁ)
Κατάουσα –σης (ἡ)
Κατάπλους –ου (ὁ)
Κατάπτερος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθ. Νίκης
Κατάπτυστοι –ων (οι) –Ἐπίθετον Ἐρι-
νῦν μέ συνώνυμον: Κόραι

Καταπυγοσύνη –ης (ἡ) –(Ἀναίσχυντος, 
εὐρύπρωκτος) –Σκωπτικόν
Kaταῥῥάκτης καί Kαταρρήκτης –ου 
(ὁ) –Ποταμός Φρυγίας, ἤ Νείλου, ἤ Παμ-
φιλίας, χεόμενος εἰς Μαίανδρον, γνω-
στός ὡς Μαρσύας
Κατάρχη –ης (ἡ) 
Κάταρχος –ου (ὁ)
Κατάσκιος –ίου (ἡ) –Ἐπίθετον Χειμερί-
ης
Κατασκοπεία καί Κατασκοπία –ης (ἡ) 
–Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Κατασκοποῦσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀ-
φροδίτης –Ἐπίθετον θεῶν 
Κατάστημα –ατος (το;) –Ἐπίθετον Ἥ-
ρας –Ἐπίθετον Θέτιδος
Καταστράπτουσα –σης (ἡ)
Καταστράπτων –ντος (ὁ)  –(ἐξακοντίζων 
ἀστραπάς) –Ἐπίθετον Διός
Κατασύρουσα –σης (ἡ)
Κατασύρων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Οὐρα-
νοῦ
Κατατηξίτεχνος καί Καλλίμαχος ἀντί 
Κακιζότεχνος (ὁ) –Μαθητής Φειδίου, 
Η-5-954Δ, Η-15-754Δ
Καταυγάζουσα –σης (ἡ)
Καταυγάζων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠε-
λίοιο μέ συνώνυμον: Φωσφόρος
Καταυγάστειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σε-
λήνης μέ συνώνυμον: Ἠλεκτρίς
Καταχθόνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός 
–Ἐπίθετον Ἅδου
Κατάων –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
εἰς Καταονίαν Καππαδοκίας
Κάτελλα –ης (ἡ)
Κάτελλος –ου (ὁ) 
Κατέχουσα –ης (ἡ)
Κατέχων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου –Ἐ-
πίθετον Νηρέως, ἤ Νηρῆος
Κατήκουσα –σης (ἡ)
Κατήκων –ντος (ὁ)
Κάτηλλος –ου (ὁ)

ÊÁÔÁÃ×ÏÕÓÁ
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Κατηφιόων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Κατηφιόωσσα –σσης (ἡ)
Κατιάνιλλα –ης (ἡ) 
Κατιάνιλλος –ου (ὁ)
Κατίαρος –ου (ὁ) –Σκυθική φυλή
Κατιδιανή –ῆς (ὁ)
Κατιδιανός –οῦ (ὁ)
Κάτιλα –ης (ἡ) 
Κατιλίνα –ης (ἡ)
Κατιλίνας –α (ὁ) –Ρωμαῖος ἀριστοκρά-
της, ἡγέτης μυστικῆς ἑταιρίας 
Κάτιλλα –ης (ἡ)
Κατιλλία –ης (ἡ)
Κατίλλιος –ίου (ὁ) 
Κάτιλλος –ου (ὁ)
Κατιλλώπτουσα –σης (ἡ)
Κατιλλώπτων –ντος; (ὁ) –(Ὁ βλέπων 
λοξῶς τά τινά) –Ἐπίθετον Πριάπου μέ 
συνώνυμον: Γλυκερός
Κάτιλος –ου (ὁ) –Κροτωνιάτης 
Κατινία –ης (ἡ) 
Κατίνιος –ίου (ὁ) 
Κάτλος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Κατόκα –ης (ἡ)
Κατόκας –ου (ὁ) –Ὁ Κάρ Μένιππος
Κατόλια –ίης (ἡ)
Κατόλιος –ίου (ὁ)
Κατόπτης –ου; (ὁ) –Ἐπίθετον Διός μέ 
συνώνυμον: Διόπτης
Κατόπτις –ιδος; (ἡ) –Ἐπίκλησις Ἴριδος 
Κατόριξ –ιγος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Κάτουλλα –ης (ἡ)
Κάτουλλος –ου (ὁ)
Κάτουλος  –καί Κάττυλος –ου (ὁ) –Ἐλε-
γειακός ποιητής, Ρωμαῖος –Μιμηθείς 
Σαπφώ εἰς ὑμεναίους 
Κάτουσα –σης (ἡ)
Κατρέζερις –ιος;  (ὁ)

Κατρεύς –έως (ὁ) –Υιός Μίνωος καί Κρή-
της σύζυγος Φρονίας –Πατήρ Ἀπημο-
σύνης, Ἀλθαιμένους –Εἶδος Ἰνδικοῦ 
Ταώ –Πατήρ Εριφύλης –Ἐκ Κάτρης, ὁ 
φιλοξενήσας Μενέλαον ὅτε Πάρις τοῦ 
ἔκλεψεν Ἑλένην, Η-9-722Δ, Η-10-513Δ, 
Η-13-648Δ, Η-15-594Α
Κάτρη –ης (ἡ) –Τόπος ἐν Κρήτη, Η-10-
513Δ
Κατσίκα –ης (ἡ) = Νικώ –Ἑταίρα
Κατταρία –ίης (ἡ)
Κατταρίας –ίου (ὁ)
Κατυλλίνα –ης (ἡ)
Κατυλλῖνος –ου (ὁ)
Κατυχίδη –ης (ἡ)
Κατυχίδης –ου (ὁ) –Υἱός Φωκίωνος,νικη-
θείς ὡς ποιητής προσοδίου ὑπό Βιψανίου 
υἱοῦ Φιλοξένου
Κάτω (ἡ) –Ἐπίθετον Περσεφόνης
Κάτων –νος (ὁ) –Φιλόσοφος –Φιλόλογος 
–Στρατηγός Ρωμαῖος –Ρήτωρ, Η-14-336Α 
Κατωνάνδρα –ης (ἡ)
Κατώνανδρος –ου (ὁ)
Καύα –ης (ἡ)
Καύαρος καί Καυάρας –ου (ὁ) –Βασι-
λεύς Γαλατῶν
Καυδιάκης –ου (ὁ) –Ποταμός Γεδρω-
σίας
Καύκαλη –ης (ἡ)
Καύκαλος –ου (ὁ) –Ρήτωρ Χῖος, ἀδελφός 
Θεοπόμπου, Η-10-527Α
Καυκασία –ίης (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀρτέμιδος 
Καυκάσιος –ίου (ὁ)
Καυκασίουσα –σης (ἡ)
Καυκασίων –νος (ὁ)
Καύκασος –ου (ὁ) –Ὄρος καί ποταμός 
συμβάλλων μέ Παραπάμισον καί Ἰμαόν
Καύκουσα –σης (ἡ)
Καύκων –νος (ὁ) –Ποταμός –Υἱός Λυκά-
ονος ἰδρυτής Μεγάλων Μυστηρίων Ἀν-
δανίας

ÊÁÕÊÙÍ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    �0

Καύκων –νος (ὁ) –Ἥρως –Υἱός Λυκάο-
νος κεραυνωθείς μετ΄ἀδελφῶν ὑπό Διός 
–Υἱός Κελαινοῦ –Μύστης φιλόσοφος 
–Ἀντεραστής Ἡρακλέους φονευθείς 
ἀντ΄αὐτοῦ, Η-10-531Α, 567Δ, 986Α, Η-12-
236Δ
Καύλαρις –ιδος; (ὁ) –Ποταμός Καρίας
Καῦλος –ου (ὁ) –Καί τό ἀνδρικόν γεννη-
τικόν μόριον (κατά Μιχαλακέαν)
Καῦμα –ατος; (ὁ) –Σκωπτικόν Μελα-
νίππου
Καύτα καί Μελάνιππος –ου (ὁ)
Καυμένη –ης (ἡ)
Καύμενος –ου (ὁ;) –Ὄνομα Κρήτης
Καῦνος –ου (ὁ) –Μιλήσιος –Ὄνομα ἀνέ-
μου –Ἐπίθετον ἔρωτος –Ἀδελφός Βιβλί-
δος, υἱός Μιλήτου καί Εἰδοθέας, θυγα-
τρός Εὐρύτου, βασιλέως Καρίας –Ἀργο_ 
ναύτης, Η-4-480Δ, Η-13-617Δ
Καῦος –ου (ὁ) –Πατήρ Ὀρειχάρητος
Καῦρος –ρου (ὁ)  (κακός)
Καυσάθας –ου ἤ –ντος (ὁ) –Θεότης(;) 
μέ ἐπίθετα: Λελογχώς, οἰκήτωρ, σεμνός
Καύσανθα –ης (ἡ) –Φάντασμα τῶν λου-
τρῶν
Καύσανθος –ου (ὁ)
Καυσία –ης (ἡ) 
Καυσίας –ίου (ὁ)
Καυσίλα –ης (ἡ)
Καυσίλος –ου (ὁ) 
Καύσιος –ίου (ὁ) 
Καυσίταυρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἰουλια-
νοῦ κατά Γρηγόριον Θεολόγον 
Καυσοθίδη –ης (ἡ)
Καυσοθίδης –ου (ὁ)
Καύσουσα –σης (ἡ)
Καῢστρια –ίης (ἡ)
Καΰστριος –ίου (ὁ) –Ἥρως Ἕλλην –Υἱός 
Ἀσίου, Λυδοῦ ἥρωος, πού μέ Δερκετώ 
γεννᾶ Σεμίραμιν, βασίλισσα Ἀσσυρίων
Καΰστριος καί Κάϋστρος –ου (ὁ) –Πο-
τάμιος θεός Λυδίης, Ο.Β.461 

Καϋστροβία –ης (ἡ)
Καϋστρόβιος –ίου (ὁ)
Κάϋστρος –ου (ὁ) –Ποταμός Ἰωνίας καί 
Φρυγίας –Υἱός Ἀμαζόνος Πενθεσιλείας, 
Η-8-579Δ   
Κάϋστρος καί Κέστρος –ου (ὁ) –Ποτα-
μός Παμφυλίας
Καυσώ –οῦς (ἡ)
Καύσων –νος (ὁ)
Καύτης –ου (ὁ)
Καυτοπάτη – ης (ἡ)
Καυτοπάτης – ου (ὁ)
Καυχάνη –ης (ἡ)
Καύχανος –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν 
Καυχησία –ης (ἡ) –Σύντροφος τοῦ Πλού-
του
Καυχήσιος –ίου (ὁ)
Καφαρεύς –έως (ὁ) = Καφηρεύς
Κάφαυρος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀμφιθέμιδος 
καί Νύμφης Τριτωνίδος, θανατώσας Καύ-
νον Ἀργοναύτην, διότι ἐπεθύμει νά τοῦ 
ἀφαιρέση τό ποίμνιόν του, Η-10-536Δ
Καφείρα καί Λευκοθέα καί Ἁλία καί 
Καφείρη καί Θαλίη –ης (ἡ) –Ὡκεανίς 
–Τροφός Ποσειδῶνος Η-5-566Α, Η-10-
537Δ, Η-17-620Α 
Καφεισία –ης (ἡ)
Καφεισίας –ίου (ὁ) –Υἱός Πολύμνιδος, 
ἀδελφός Ἐπαμεινώνδου
Καφένη –ης (ἡ) –Νεαρά παρθένος, ἐρω-
τευθείσα τόν Νυμφαῖον
Καφένη –ης (ἡ) –Νέα ἀπό τήν Κρίασσο 
Καρίας. Ἀποικοι Ἕλληνες, ἀπό Μῆλον, 
ἐγκατεστάθησαν ἐκεί μέ ἀρχηγόν τόν 
Νυμφαίον, συντόμως ἰσχυροποιηθέντες. 
Οι Κρυάσσιοι ἀνησυχούντες, ἐπεθύμουν 
νά τούς ἐξολοθρεύσουν. Τούς ἐκάλεσαν 
εἰς ἑορτήν, μέ σκοπόν νά τούς δολοφο-
νήσουν. Στόν Νυμφαῖον ἀπεκάλυψεν τό 
σχέδιον ἡ ἐρωτευμένη Καφένη. Ἐκεῖνος 
ἐδέχθη μέ σκοπό νά παρευρίσκονται καί 
αἱ γυναίκαι αὐτῶν. Παρουσιάσθησαν ἄ-
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οπλοι ἐνώ αἱ γυναίκαι ἔκρυψαν σπαθιά 
στά ροῦχα των. Οἱ Κάρες ἐπετέθησαν 
Ἀλλ΄οἱ Ἕλληνες τούς ἐξολόθρευσαν ἰσο-
πεδούντες τήν πόλιν, ἥν ἐπανέκτησαν 
καλούντες αὐτήν, νέαν Κρύασσον. Ἡ 
Καφένη ἐτιμήθη καί ὁ Νυμφαῖος τήν 
ἐνυμφεύθη 
Καφηρεύς –έως (ὁ) –(τόπος θαλάσσης 
μέ Αἰγιαλόν τραχύν) –Πατήρ Ἀντινόης 
ἰδρυσάσης Μαντίνειαν, Η-12-957Δ
Καφίρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ὠκεανοῦ ἥτις 
παραλαβοῦσα βρέφος τόν Ποσειδῶνα 
ἀνέθρεψεν
Κᾶφις καί Κάφις –ιδος; (ὁ) –Φωκεύς
Καφίσα –ης (ἡ)
Καφίσανδρα –ης (ἡ)
Καφίσανδρος –ου (ὁ)
Καφισία –ης (ἡ)
Καφισιάδα –ης (ἡ)
Καφισιάδας –αιο (ὁ) –Ὀρχομένιος
Καφισιανή –ης (ἡ)
Καφισιανός –οῦ (ὁ)
Καφισίας –ίου (ὁ) –Αὐλητής υἱός Θυνάρ-
χου –Πατρωνυμικόν Ἀριστιῆος –Γλύ-
πτης πιθανῶς Βοιωτός –Ἀδελφός Ἐπα-
μεινώνδου στρατηγοῦ, Η-7-1017Α, Η-10 
-541Δ
Καφισῖνα –ης (ἡ)
Καφισῖνος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀνδροκλείας 
μέ πατρωνυμικόν ( Κιαπώνιος)
Καφίσιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Ὁμολωΐχου 
–Πατήρ Ζωσίμου –Πατήρ Καλλικλίδα 
–Ἀδελφός Ἐπαμεινώνδου, μέ δάσκαλον 
φιλόσοφον Λύσιν 
Καφισίς –ιδος (ἡ)
Καφισσίουσα –σης (ἡ)
Καφισσίων –νος (ὁ) 
Καφισογένεια –ης (ἡ)
Καφισογένεις –ειος (ὁ)
Καφισογένη –ης (ἡ)
Καφισογένης –ου (ὁ) 

Καφησοδήμη –ης (ἡ)
Καφησόδημος –ου (ὁ)
Καφισοδότα –ης (ἡ) 
Καφισόδοτος –ου (ὁ) 
Καφισοδώρα –ης (ἡ) 
Καφισοδώριος –ίου (ὁ) –Πατρωνυμικόν 
Γοργίδου
Καφισόδωρος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀκαστίδου 
μέ πατρωνυμικόν Ἀπολλοδώριος –Πα-
τήρ Ἀσωπίχου
Καφισοθράσεια –ης (ἡ)
Καφισοθράσης –ου (ὁ)
Καφισόκλεια –ης (ἡ) 
Καφισοκλεῖς –εῖος (ὁ)
Καφισοκλῆς –έους (ὁ) 
Καφισοκλίδα –ης (ἡ)
Καφισοκλίδας –αο (ὁ) 
Καφισοκρίτα –ης (ἡ)
Καφισόκριτος –ου (ὁ) 
Καφισός καί Κηφισός καί Καλλίναος 
–οῦ (ὁ) –Ποταμός 
Καφισοτέλεια –ης (ἡ) 
Καφισοτέλης –ους (ὁ) 
Καφισοτίμη –ης (ἡ) 
Καφισότιμος –ου (ὁ) 
Καφισόττει –ειος; (ο;) 
Καφίσουσα –σης (ἡ)
Καφισοφάουσα –σης (ἡ)
Καφισοφάων –νος (ὁ) 
Καφισοφίλη –ης (ἡ) 
Καφισόφιλος –ου (ὁ)
Καφισοφῶν –ῶντος (ὁ) 
Καφισοφῶσσα –σσης (ἡ)
Καφίσσει –ειος; (ὁ;) 
Καφίσων –νος (ὁ)
Κάφουσα –σης (ἡ)
Καφώ –οῦς (ἡ) 
Κάφων –νος (ὁ)
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Καχάλης –ου (ὁ) –Ποταμός Φωκίδος, 
πηγάζων ἀπό Παρνασσόν καί ἐκβάλ-
λων εἰς Κηφισόν
Κάχης –ητος (ὁ) –Ποταμός Βιθυνίας
Καχρυδίουσα –ης (ἡ)
Καχρυδίων –νος (ὁ) –Κεραμεύς τίς
Καχρυλίων καί Χαχρυλίων –νος (ὁ) 
–Ἀγγειοπλάστης καί ἕτερος κεραμεύς 
ἀγγειογράφος, Η-10-544Δ, Η-14-837Α 
Καψίς καί Καφσίς –έως; (ὁ)
Κάων –νος (ὁ)
Καωνίας –ίου (ὁ)  –ἄνεμος
Κβινκβενάλια –ίων (τά) –Ρωμαΐκοί ἀ-
γῶνες
Κέα –ης (ἡ)
Κεάδα –δης (ἡ)
Κεάδας –αιο (ὁ) –Ο.Ι.Β.846,847 
Κεάδη –ης (ἡ)
Κεάδης –ου (ὁ) –Τροιζήνιος
Κεάλτη –ης (ἡ)
Κεάλτης καί Κεάλτες –ου (ὁ)
Kεανίς –ιδος (ἡ)
Κέανος –ου (ὀ)
Κεβάλα –ης (ἡ)
Κεβαλίνα ἀντί Κεφαλίνα –ης (ἡ)
Κεβαλῖνος ἀντί Κεφαλῖνος –ου (ὁ) –Μα-
κεδονικόν
Κέβαλος ἀντί Κέφαλος –ου (ὁ) –Μα-
κεδονικόν 
Κέββας –ου ἤ –αντος; (ὁ)
Κεβειρώ –οῦς (ἡ) –Μήτηρ Καδμήλου
Κέβη –ης (ἡ)
Κέβης –ητος (ὁ) –Θηβαῖος φιλόσοφος.
Μετά τοῦ Σιμμίου κατ΄ἀρχήν μαθητές 
καί ἀκροατές Φιλολάου καί κατόπιν μα-
θητές Σωκράτους, Πυθαγόρειος –Συγ-
γραφεύς τοῦ Πίνακα, Η-7-565Δ, Η-10-
562Α, Η-17-520Δ, Η-18-113Δ, 239Α
Κεβήτης –ου (ὁ) –Αἰγύπτιος
Κεβίς –ιδος; (ἡ)

Κεβλήγονος –ου (ἡ) –Συνώνυμον: Ἀτρυ-
τώνη –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Κέβρες –ου; (ὁ)
Κεβρῆν –ῆνος (ὁ) –Θεός –Πατήρ Ἀστε-
ρόπης καί Οἰνόης, πανδρευθῆσαι υἱούς 
Πριάμου, Αἴσακον καί Πάριν –Ποταμός 
–Πόλις
Κεβρηνίς (ιδος) ἤ Οἰνώνη –ης (ἡ) –Θυ-
γάτηρ ποταμίου θεοῦ Κεβρῆνος
Κεβρῖνος –ου (ὁ)
Κεβριόνη –ης (ἡ)
Κεβριόνης –ου (ὁ) –Γίγας –Πτηνόν –Υἱ-
ός Πριάμου καί δούλης, ἠνίοχος Ἕκτο-
ρος, φονευθείς ὑπό Πατρόκλου Ο.Ι.Π. 
727, Θ318, Π738 
Κεβρίουσα –σης (ἡ)
Κέβρις –ιος; (ὁ) 
Κεβρίων –νος (ὁ) –Ο.Ι.Ν.790
Κέβρος –ου (ὁ)
Κέγλουσα –ης (ἡ) –Νύμφη πού μέ Πο-
σειδῶνα γεννᾶ Ἀσωπόν 
Κέγραμις –ιος; (ὁ) –Τεχνίτης
Κέγχραμος καί Κέχχραμος –ου (ὁ) 
–Ἀθηναῖος γλύπτης, Η-10-562Α 
Κέγχρεια –ης (ἡ) –Κρήνη, πρίν Κέρ-
χνεια
Κεγχρεύς –έως (ὁ) = Κυχρεύς
Κεγχρία –ίης (ἡ)
Κεγχρίας –ίου (ὁ) –Υἱός Ποσειδῶνος καί 
Πυρήνης (θυγατρός Ἀχελώου), ἐκ λά-
θους τοξευθείς ὑπό Ἀρτέμιδος 
Κεγχρίας –ίου (ὁ) –Υἱός Ποσειδῶνος καί 
Πειρήνης, ἀδελφός Κέγχρητος 
Κεγχριός καί Κέχριος –ίου (ὁ) –Υἱός 
Νύμφης Πειρήνης, ἔγγονος Ἀσωποῦ, Η-
12-296Δ, Η-15-682Α
Κέγχρις –ιδος (ἡ) –Μία τῶν ἐννέα θυγα-
τέρων τοῦ Πιέρου καί Εὐδίππης, φιλονι-
κήσασαι μετά Μουσῶν, μετεμορφώθη-
σαν εἰς πτηνά –Νύμφη Πιερίας 
Κέγχρουσα –σης (ἡ)
Κέγχρων –νος (ὁ) –Ὄνομα ἀνέμου
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Κεδαλία –ίης (ἡ)
Κεδάλιος –ίου (ὁ)
Κεδαλίουν –ίονος;  (ὁ)
Κεδνή –ης (ἡ) –(ἐπιμελής) –Ἐπίθετον 
Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Περσεφόνης –Ἐπί-
θετον Ρέας
Κεδνός –οῦ (ὁ) –(ἐπιμελητής, φρόνιμος, 
σοφός)
Κέδουσα –σης (ἡ)
Κεδρεᾶτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
–Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος 
Κέδρη –ης (ἡ)
Κεδρηνή –ης (ἡ)
Κεδρηνός –οῦ (ὁ) –Βυζαντινός συγγρα-
φεύς
Κεδρηπόλεια –ης (ἡ)
Κεδρήπολις –ιδος ;  (ὁ)
Κέδρισος καί Κεδρῖσος –ου (ὁ) –Ποτα-
μός Κρήτης
Κέδρος –ου (ὁ) 
Κεδύκεια ἤ Καιδίκια –ίης (ἡ)
Κεδύκειος ἤ Καιδίκιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊ-
κόν
Κέδων –νος (ὁ) –Ὁ πρῶτος ἐναντιωθείς 
εἰς τυραννίαν 
Κεθέγος –ου (ὁ) –Ἥρως;
Κέθηγος –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον τῶν Κορ-
νηλίων –Ρωμαϊκόν 
Κεία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης
Κείαλα –ης (ἡ)
Κείαλος –ου (ὁ)
Κειδίκια –ίης (ἡ)
Κειδίκιος –ου (ὁ) 
Κεικολάα –ης (ἡ)
Κεικόλαος –ου (ὁ)
Κείλουσα –σης (ἡ)
Κείλων –νος (ὁ)
Κεινέτα καί Κινέτα –ου (ὁ)
Κεῖος –ου (ὁ) –Τιτάνας, σύζυγος Εὐρυ-
βίας

Κειρείσιχη –ης (ἡ)
Κειρείσιχος –ου (ὁ)
Κείρη –ης (ἡ) –Σπήλαιον Θράκης
Κειριάδη –ης (ἡ)
Κειριάδης –ου (ὁ) –Δημότης Ἀττικῆς
Κειρσάδα –δης (ἡ)
Κειρσάδας –αιο (ὁ) –Δῆμος Ἀττικῆς
Κεισα –ης (ἡ)
Κεισίνη –ης (ἡ)
Κεισῖνος –ου (ὁ)
Κεῖσος –ου (ὁ) –Υἱός Τημένου, Η-10-565 
Δ, Η-13-166Α, Η-17-687Α, Η-18-91Δ
Κειτούκειτη –ης (ἡ)
Κειτούκειτος –ου (ὁ) –Πλαστόν ὄνομα 
ρήτορος Οὐλπιανοῦ, Η-10-565Δ
Κέκαλη –ης (ἡ)
Κέκαλος –ου (ὁ) –Μεγαρεύς τις
Κεκασμένη –ης (ἡ)
Κεκασμένος –ου (ὁ) –(Κατασυντριμμέ-
νος) –Συνώνυμον: Κοίρανος –Ἐπίθετον 
Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἡφαίστου μέ 
συνώνυμον: Κλυτός
Κεκαυμμένη – ης (ἡ)
Κεκαυμμένος –ου (ὁ) –Ἑλληνοαρμένιος 
Βυζαντινός (1000 μ.Χ.) στρατηγός 
Κεκερασμένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐρι-
νύος
Κεκιλία –ης (ἡ)
Κεκίλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Κεκορυθμένος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Αἰθέ-
ρος –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Διός
Κεκροπία –ης (ἡ) = Ἀττική 
Κεκροπία –ης (ἡ) –Ἀκρόπολις Ἀθηνῶν 
–Γυναικός ὄνομα 
Κεκροπίδη –ης (ἡ)
Κεκροπίδης –ου (ὁ) –Ἀπόγονος Κέκρο-
πος –Ἀθηναῖος
Κεκροπίδουσα –ης (ἡ)
Κεκροπίδων –ντος; (ὁ) –Ἐκ Κοίλης Ἀθη-
νῶν
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Κεκροπίη –ης (ἡ) –Συνώνυμον: Πρόμα-
χος –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Κεκρόπιος –ίου (ὁ) –Ὕλαρχος Δαλμα-
τῶν, Η-10-566Α
Κεκροπίς –ίδος (ἡ) –Φυλή Ἀττικῆς
Κέκροψ –οπος (ὁ) –Βασιλεύς καί ἥρως 
Ἀθηνῶν παριστάμενος μέ οὐράν φιδιοῦ 
–Κτίστης Ἀθήνας –Μέ Ἄγραυλον γεννᾶ 
Ἕρσην, Πάνδροσον καί Ἄγλαυρον –Ἕ-
τερος βασιλεύς Ἀθήνας, υἱός Ἐρεχθέως, 
ἔγγονος Πανδίωνος –Ἕτερος πατήρ 
Φρυγίης πού μέ κύκλωπα Ἄργην γεννᾶ 
Ἀταρήνην. Ἔζησεν μίαν γεννεάν μετά 
τόν, τοῦ Δευκαλίωνος, κατακλυσμόν ὡς 
καί ὁ Λυκάων
Κεκτημένη –ης (ἡ) –Συνώνυμον: Παρ-
θένος –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον 
Τύχης
Κεκτημένος –ου (ὁ)
Κελαδεινή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος 
–Συνώνυμον: Εὐστέφανος καί χρυσηλά-
κατος –Ἐπίθ. Χαρίτων –Ἐπίθετον Ἥρας
Κελαδεινός –οῦ (ὁ) –Συνώνυμον: Κωμα-
στής –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Ζε-
φύρου
Κελαδενναί –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρί-
των
Κελαδιανή –ῆς (ἡ)
Κελαδιανός –οῦ (ὁ) –Ἥρως –Υἱός Ἐρεχ-
θέως βασιλέως Ἀττικῆς, Γενάρχης καί 
κτίστης Ἀθήνας (ἐνώ ὁ Θησεύς τῶν Ἀ-
θηνῶν καθώς καί ὁ Κέκροψ), μεταγενέ-
στερος τοῦ Ἡσιόδου ἀφοῦ στήν θεογο_ 
γονία τόν ἀγνοεῖ, καθώς καί τόν Λυκά-
ονα –Πατήρ Ἀγραυλίδων –Ἕτερος Κέρ-
κωπας (απατεών), Η-7-1149Δ, 1159Δ, Η-
8-98Δ, Η-10- 566Α, Η-15-542Δ, Η-18-945Δ 
Κελαδίνή –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Κελαδῖνος –ου (ὁ) 
Κελαδίουσα –σης (ἡ)
Κελαδίων –ντος;  (ὁ) –Ἐπίσκοπος 
Κελαδοδρόμος –ου (ἡ) –Συνώνυμον: Ἐμ-
πυλίη –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος

Κέλαδος –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα –Πο-
ταμός 
Κελάδων –ντος (ὁ) –Ποταμός –Λαπίθης 
φονευθείς εἰς γάμον Πειροθόου ὑπό Κεν-
ταύρου Ἀμύκου –Ἐπίθετον Βορῆος –Ἐ-
πίθετον Ζεφύρου –Ἐπίθετον Νότου –Ἐ-
πίθετον Ὠκεανοῦ –Ἐπίθετον Κῆρων 
Κελάδων καί Κλάδαος καί κλάδεος 
–έου (ὁ) –Ποταμός
Κελαινεγχής –ους (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Κελαινές –ῶν (οἱ) –Ὅπου τό δέρμα τοῦ 
Μαρσύου
Κελαινεύς καί Κηλαινεύς –έως (ὁ) –Υἱ-
ός Ἡλεκτρύονος (βασιλέως Μυκηνῶν) 
καί Ἀναξοῦς
Κελαινεφές καί Κελαινεφής –έος;  (ὁ)  
–(Μέλανα ἔχων νέφη) –Ἐπίθετον Διός
Κελαίνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Προίτου ἤ 
Πριάμου
Κελαινή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Νυκτός –Ἐπί-
θετον Χαρύβδεως
Κελαινιόωσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Με-
γαίρης
Κέλαινος καί Κόλαινος –ου (ὁ) –(νος-
νη-νον = σκοτεινός) –Υἱός Φλύου –Υἱός 
Ποσειδῶνος καί Δαναῒδος Κελαινοῦς, 
Η-10-531Α, 567Δ, Η-10-986Α
Κελαινότατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
Κελαινώ ἤ Κλαινώ ἤ Εὐφηνώ –οῦς (ἡ) 
–Μέ Ποσειδῶνα γεννᾶ τόν ἥρωα Θηβῶν 
Λύκον ὡς Ἀτλαντίς (θυγάτηρ Ἄτλαντος 
καί Πλειόνης) –Μήτηρ ἐκ Ποσειδῶνος 
τοῦ Κελαίνου –Ἐγγονή Λικώρου –Θυγά-
τηρ Δαναοῦ φονεύσασα μνηστῆρα Ὑ-
πέρβιον –Θυγάτηρ Ὑάμου πού μέ Ἀπόλ-
λωνα γεννᾶ Δελφόν –Ἀμαζών, Η-5- 773 
Α, Η-10-567Δ, Η-12-629Δ
Κελαιστίς –ίδος (ἡ) –Τό ἱερόν της ἰσο-
πεδώνουν οἱ χριστιανοί τό 421 μ.Χ., εἰς 
Καρχηδόνα 
Κελαμνός –ου (ὁ) –Ἥρως;
Κελβίδα –ης (ἡ)
Κελβίδας –αιο (ὁ) –Κυμαῖος τίς
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Κελέα –ης (ἡ)
Κελέας –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης
Κελεές –ῶν (αἱ) –Ἑορτή ὁμοία τῶν Ἐλευ-
σινίων, ἧν εἰσήγαγεν στήν Φλιοῦντα ὁ 
Δυσαύλης, ὁ διδαχθείς καλλιέργειαν δη_ 
μητριακῶν ὑπό Δήμητρος
Κελέης –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης
Κελειτίεις –ίειος (ὁ)
Κελένη –ης (ἡ) –Μήτηρ Δευκαλίωνος
Κελεός –οῦ (ὁ) –Πτηνόν
Κελεός –οῦ (ὁ) –(ἐξουσιαστής, κυρίαρ-
χος) –Ἥρως Ἀθηναῖος –Υἱός Φάρου, ἔκ-
γονος Κραναοῦ, βασιλεύς Ἐλευσῖνος, 
πατήρ Τριπτολέμου, ὅν Δήμητρα ἀπέ-
στειλε νά διδάξει σποράν σίτου. Ἀπό 
εὐγνωμοσύνη θέλησε νά καταστήση 
τόν υἱόν Κελεοῦ, Δηϊφώντα, ἀθάνατον. 
Νύκτα ἔκαιεν θνητήν σάρκαν του. Ἡ 
μήτηρ του Μετάνειρα, ἱδοῦσα, ἐξέβαλεν 
φωνήν γινομένη αἰτία θανάτου τοῦ υἱοῦ 
τῆς. Πρός παραμυθίαν (ἀνακούφισιν), ἡ 
Δήμητρα τοῦ ἔδωκεν υἱόν τόν Τριπτό-
λεμον. Ὁ Κελεός ἔκτοτε ἔγινεν ἱερεύς 
Δήμητρος μετά θυγατέρων του: Διογε-
νείας, Παμμηρόνης καί Σαισάρας. Εἶ-
χεν δέ καί ἑτέρας θυγατέρας ἤτοι: Καλ-
λιδίκην, Κλεισιδίκην, Δημώ, Καλλιθόην 
–Ἀδελφός Τριπτολέμου –Υἱός Ἐλευσίς 
(–ῖνος) –Ἐλευσίνος βασιλεύς, Η-7-1153Α, 
Η-9-753Α, Η-10-113Α, 567Δ, 568Δ, Η-11-
589Α, Η-16-800Α, Η-17-843Δ 
Κέλερ καί Κελέριος –ου καί Κέλερος 
καί Κανίνιος (ὁ) –Σύζυγος Νικομάχης 
–Ἕλλην τεχνογράφος –Παρώνυμον Με-
τέλλου, Η-10- 568Δ
Κελερείνη Σιλβανή (ἡ) –Ρωμαία –Θυ-
γάτηρ Σιλβανοῦ Κέλερος
Κελερίνα –ης (ὁ) 
Κελερίνη –ης (ἡ) –Σύζυγος Φαταλίου
Κελερῖνος –ου (ὁ)
Κέλερος καί Κανίνιος –ίου (ὁ)
Κελεύθεια καί Κελευθεία –ης (ἡ) –Ἐπίθ. 
Ἀθηνᾶς –Κάθε θεά προστάτης δρόμων
Κελεύουσα –σης (ἠ)

Κελεύσια –ης (ἡ)
Κελεύσιος –ίου (ὁ)
Κέλευσος –ου (ὁ)
Κελευστάνωρ –ρος (ὁ) –Υιός Ηρακλέους 
καί Λαοθόης –Υἱός Ἡρακλέους καί Ἴφι-
δος (θυγατρός Θεσπίου)
Κελεύτωρ –ρος (ὁ) –Υἱός Ἀγρίου φονευ-
θείς ὑπό Διομήδους
Κελεύων –ντος (ὁ)
Kέληνα –ης (ἡ)
Κέληνος –ου (ὁ)
Κέλης –ητος (ὁ) –Ἀργείων –Ὀλυμπιονί-
κης –Δημόσιον
Κελκαῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Κελκαῖος –ου (ὁ)
Κέλλη –ης (ἡ)
Κέλλης –ητος (ὁ)
Κέλμης –ητος; (ὁ) –Θεότης
Κέλμις καί Σκέλμις –ιος (ὁ) –Ὁ παῖς ἤ 
Ἰδαῖος Δάκτυλος, Η-15-542Δ
Κέλος –ου (ὁ)
Κέλουσα –σης (ἡ)
Κέλσα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν 
Κελσίνη –ης (ἡ)
Κελσῖνος –ου (ὁ) –Φιλόσοφος
Κέλσιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅγιος
Κέλσις –ιος (ὁ) –Ἰδαῖος Δάκτυλος ὡς 
Δαμναμένης καί Ἄκμων, Η-5-749Δ
Κέλσος –ου (ὁ) –Ἐπικούρειος φιλόσοφος, 
φίλος Λουκιανοῦ, Ἕλληνας, ὡς καί ἡ οἰ-
κογένειά του, μέ δικαίωμα Ρωμαίου Πο-
λίτου. Τό 110 ὁ υἱός του Ἀκύλας ἀνεδεί-
χθη Ὕπατος –Ρωμαϊκόν –Ἡ Ρώμη μόνη 
ἀνάστησε ζῶντα μέ ἄγαλμα καί ἐπιγρα-
φήν: Ἡ βασίλισσα τοῦ Κόσμου στόν βα-
σιλιᾶ τῆς εὐγλωττίας –Χριστιανός ἐκ Κι-
λικίας, Η-10-572Δ
Κέλτα –ης (ἡ)
Κέλτης –ου (ὁ) –Ἀδελφός Ἰλλυριοῦ καί 
Γαλάτου, υἱός Πολυφήμου καί Γαλάτει-
ας, Η-4-949Α, Η-9-867Α

ÊÅËÔÇÓ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    ��

Κελτίνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Βρεταννοῦ.
Ὅτε Ἡρακλῆς ἔφερεν εἰς χώραν της, 
βοῦς Γηρυόνου τόν ἠράσθη. Γεννᾶ μέ 
Ἡρακλήν τόν Κελτόν, ἐξ οὕ οἱ Κελτοί   
Κελτῖνος –ου (ὁ)
Κελτός –οῦ (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους καί 
Κελτίνης, ἐπώνυμος Κελτῶν –Ἐπίθετον 
Ἄρεως
Κελτώ –οῦς ἤ Κελτίνη (ἡ) –Μήτηρ Κελ-
τοῦ, θυγάτηρ Βρεττανοῦ, ἐρωμένη Ἡρα-
κλέους
Κέλυδνα –ης (ἡ)
Κέλυδνος καί Κελυδνός –ου (ὁ) –Ποτα-
μός Ἠπείρου 
Κέλων –νος (ὁ) –Τροιζήνιος
Κελωνία –ίης (ἡ)
Κελωνίας –ίου (ὁ)
Κέλωρ –ρος (ὁ) –Υἱός Εὐρ. Ἀνδρ. 1033
Κεμαδοσσόος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέ-
μιδος 
Κεμέλια –ίης (ἡ)
Κεμέλιος –ίου (ὁ)
Κενδαιβία –ης (ἡ)
Κενδαίβιος –ίου (ὁ) 
Κενδέα –ης (ἡ)
Κενδεβαία –ης (ὁ) 
Κενδεβαῖος –ου (ὁ)
Κένδεος –ου (ὁ)
Κενδέτα –ης (ἡ) 
Κενδέτης –ου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅγιος
Κενδίουσα –σης (ἡ)
Κενδίων –νος; (ὁ)
Κενεή –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Κενεός –οῦ (ὁ)
Κένδρεισα –σης (ἡ)
Κένδρεισος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος 
Κένθη –ης (ἡ)
Κενθήν –ηνος (ὁ) –Δαίμων καταχθόνιος
Κενθίππη –ης (ἡ) –Εἰς Σουΐδαν

Κένθιππος –ου (ὁ)
Κένθος –ου (ὁ)
Κενίουσα –σης (ἡ)
Κενίων –νος (ὁ) –Ποταμός
Κενσία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Κένσιος –ίου (ὁ) –Ρωμαιος
Κενσορίνη –ης (ἡ)
Κενσορῖνος –ου (ὁ) –Φιλόσοφος 3ος μ.Χ. 
αἰῶν 
Κενσουρίνη –ης (ἡ)
Κενσουρῖνος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅ-
γιος (30 Ἰαν.)                                   
Κέντα –ης (ἡ)
Κενταιβία –ης (ἡ)
Κενταίβιος –ίου (ὁ)
Κενταύρα –ης (ἡ) –Ὄνομα ἀττικῆς νε-
ώς (πλοῖου)
Κένταυροι (οἱ) –Γεννηθέντες ἐκ Νεφέ-
λης καί Ἰξίωνος ἤ ἐκ τοῦ Διός καί τῆς 
Δίας, γυναικός Ἰξίωνος
Κένταυρος –ου (ὁ) –(ὁ Κεντών τήν ἀν-
θρωπίνην Αὔραν) –Υἱός Στίλβης (θυγα-
τρός Πηνέως καί Κρεούσης) καί Ἀπόλ-
λωνος, ἀδελφός Λαπίθου –Υἱός Ἰξίονος 
καί Νεφέλης ἤ Ίξίωνος καί ψευδῆς Ἥρας 
–Υἱός Κρόου καί Φιλύρας –Υἱός Μελί-
ης καί Σειληνοῦ –Ἐπίθετον Κρόνου μέ 
συνώνυμον: Τύμβος, Η-10-582Α καί Δ, Η 
-15-872Δ, Η-17-283Α, 816Δ, Ο.Ο.Φ.295 
Κενταυροφόνη –ης (ἡ)
Κενταυροφόνος –ου (ὁ) –(ὁ φονεύων 
Κένταυρον) –Ἐπίθετον Ἡρακλέους 
Κεντηνία –ης (ἡ)
Κεντήνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Κεντιανή –ῆς (ἡ)
Κεντιανός –οῦ (ὁ)
Kedoman = Κηδομένης (φροντίζω, μερι-
μνῶ)
Κέντος –ου (ὁ)
Κέντουσα –σης (ἡ)
Κεντρία –ίης (ἡ)
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Κεντριάδη –ης (ἡ)
Κεντριάδης –ου (ὁ) –Οἱ, γένος ἐν Ἀτ-
τική 
Κεντρίας –ου (ὁ) –Εἶδος ὄφεως –Ποτα-
μός ἐν Ἀρμενία
Κέντων –νος; (ὁ) –Ρωμαῖος 
Κένχραμη –ης (ἡ)
Κένχραμος –ου (ὁ)
Κέος –ου (ὁ) –Κέως νῆσος, Ο.Β.847
Κέπιον (μέ τόνον ἰφέν ἤ σημεῖον βρα-
χέως εἰς ε ὡς καί ὁ Μᾰλος) –ίου (ἡ)
Κεπόρας –ου (ὁ) 
Κεπρί; (ὁ) –Αἰγύπτιος θεός ἐνσάρκωσις 
Ἡλίου, παρισταμενος ὡς σκαραβαῖος, ἤ 
ἄνθρωπος μέ πρόσωπον σκαραβαίου
Κεραελκέες –έων (οἱ) –Ἐπίθετον Πανῶν
Κεραέλκεια –ης (ἡ)
Κεραελκής –έος (ὁ) = ἀντί τοῦ Κερεαλκής 
–(ὁ ἔχων ἀλκήν εἰς τά κέρατα) –Ἐπίθετον 
Πανός μέ συνώνυμον: Υἱός
Κεραή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Κεραιή –ῆς (ἡ)
Κεραιός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄμμωνος 
Διός
Κεραίουσα –σης (ἡ)
Κεράϊς –ιδος καί Κεραΐς (ἡ) –Κορώνη 
–Ἡ Μήδεια
Κεραϊώ –ιοῦς (ἡ)
Κεραίων –ντος; (ὁ)
Κέραμβη –ης (ἡ)
Κέραμβος καί Τέραμβος –ου (ὁ) –Υἱός 
Εὐσείρου –Πυθαγορικός φιλόσοφος, ὁ 
Λευκανός, Η-16-499Α, Η-10-594Δ
Κεράμβυκα –ης; (ὁ) –Πλαστόν ὄνομα 
κανθάρου, εἰς ὅν μετεμορφώθη ὁ Κέραμ-
βος
Κεραμεία –ης (ἡ) –Ἐπί ὀστράκου
Κεραμεικός –οῦ (ὁ) –Ὁ Κέραμος (ἰδε κα-
τωτέρω)
Κεραμεῖς (οἱ) 
Κεραμέουσα –σης (ἡ)

Κεραμέων –ντος; (ὁ) –Δῆμος Ἀττικῆς
Κέραμος –ου (ὁ) –(προστάτης ἀγγειο-
πλαστῶν) –Ἥρως, υἱός Βάκχου καί Ἀρι-
άδνης, ἐξ οὖ ὁ Κεραμεικός, Η-10-599Α, 
604Α 
Κεράμουσα –σης (ἡ)
Κεραμώ καί Κεραμό –οῦς; (ἡ)
Κεράμων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος 
Κεράνη –ης (ἡ)
Κεράνης –ητος; (ὁ)
Κεραοί καί Κράντορες –ων (οἱ) –Ἐπίθε-
τον Πανῶν μέ συνώνυμον: Ἔφοροι
Κεραός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄμμωνος –
Ἐπίθετον Διονύσου
Κεράουσα –σης (ἡ)
Κερᾶς –ᾶδου;  (ὁ) –Ἀργεῖος τις Ὀλυμπιο-
νίκης, ὀνομαστός παλαιστής (Συλλαβών 
ταῦρον τοῦ ἀπέμεινεν ἡ χηλή τοῦ ποδός 
ταύρου ἀνά χείρας)
Κέρας –ατος; καί Κήρας (ὁ)
Κέρας καί Κήρας καί Κῆρας –ατος; (ὁ) 
Κερασιά –ᾶς (ἡ)
Κεράστής –ου (ὁ) –(ὁ φέρων κέρατα) 
–Ἐπίθετον Διονύσου μέ συνώνυμον: 
Ταυροφυής –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον 
Πανός μέ συνώνυμον: Ζεύς
Κερασφόρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου –Ἐπίθετον Διός μέ συνώνυμον: 
Ἅρπαξ –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυ-
μον: Ἀργέτα
Κερατηφόρος –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Ζεύς 
–Ἐπίθετον Ἄμμωνος
Κερατίας ἤ Κερασφόρος –ου (ὁ) –Ἐπί-
θετον Βάκχου
Κερατῶπις –ώπιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρ-
τέμιδος –Ἐπίθετον Σελήνης
Κέραυλη –ης (ἡ)
Κέραυλος –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα
Κεραύνεια –ης (ἡ)
Κεραύνειος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός 
Κεραυνία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σεμέλης 
μέ συνώνυμον: Μάτηρ καί Μήτηρ
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Κεραύνιος –ίου (ὁ) –(θεός κεραυνοῦ) 
–Ἐπίθετον Διός, δι΄ὄν ἐγράφη Ὁρφικός 
Ὕμνος
Κεραυνοβόλος –ου (ὁ) –Προσωνύμιον 
Διός
Κεραυνοβρόντη –ης (ἡ)
Κεραυνοβρόντης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον 
Διός
Κέραυνος καί Κεραυνός –οῦ (ὁ) –Ὁ 
Πτολεμαῖος
Κεραυνός –οῦ (ὁ) –Η-7-1148Α, Η-12-806 
Δ, Η-16-488Α 
Κεράων –νος (ὁ) –Ἥρως Σπάρτης, Η-
10-620Α 
Κεράωψ –ωπος (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Κέρβερος –ου (ὁ) –Υἱός Τυφώνος καί 
Ἐχίδνης (μέ 50 κεφαλάς ἤ μέ τρεῖς, φύ-
λακας Ἅδου) –Ὁ Ἡρακλῆς ἔφερεν ἐκ 
τοῦ Ἅδου, κατ΄ἐντολήν Εὐρυσθέως, καί 
τόν ἐπέστρεψεν –Ὁ Ἑταῖος Μιλήσιος, 
ἀπό φοβερό σκύλο φύλακα, μετέτρεψε 
τόν μῦθον εἰς ἐπικίνδυνον ὄφιν, ζῶντα 
στό Ταίναρον, Η-7-1158Δ, Η-9-338Δ, Η-
10-620 Ἀ, Η14357Δ, Η-15-26
Κερβήν ἤ Κεβρήν –ῆνος (ὁ) 
Κέρβης –ητος; (ὁ) –Ποταμός Εὐβοίας 
Κέρδα –δης (ἡ)
Κερδαλέη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀπάτης 
–Ἐπίθετον Ἥρας
Κερδαλέος –έου (ὁ)
Κέρδας –αντος; (ὁ) –Πατήρ Ἰβύκου 
Κερδᾶς –ᾶ (ὁ)
Κερδέμπορος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ 
Κερδέουσα –σης (ἡ)
Κερδέων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ 
Κερδίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Πειθοῦς 
Κερδίμμα –ης (ἡ) 
Κερδίμμας –αντος καί  –α (ὁ) –Πατήρ 
Μένωνος
Κερδίππη –ης (ἡ) 
Κέρδιππος –ου (ὁ)

Κέρδον –ου (ἡ;) 
Κέρδος –ου (ὁ)
Κέρδουσα –σης (ἡ)
Κερδοφόρος –ου (ὁ) 
Κερδύλα –ης (ἡ)
Κερδύλας –α (ὁ) –Ἐπίθετον Διός 
Κερδύλλα –ης (ἡ)
Κερδύλλας –ου καί Κερδύλλος –ου (ὁ) 
–Ἐπίθετον Διός
Κερδυνόμη –ης (ἡ) 
Κερδύνομος –ου (ὁ) 
Κερδώ –οῦς (ἡ) –Γυνή Φορωνέως μέ τά-
φον εἰς Ἄργος 
Κέρδων –νος (ὁ) –Ὄνομα Ἀθηναίου, 
δούλου, ἀξιοπείθους, ἐργασθέντος εἰς 
κατασκευήν Ἐρεχθείου –Πατήρ Σαπ-
φοῦς, Η-9-383Δ 
Κερδωνίς –ίδος (ἡ) 
Κερδῶος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐ-
πίθετον Ἀπόλλωνος –Συνώνυμον: Δελ-
φίνιος 
Κερεάλα –ης (ἡ)
Κερεάλης –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα 
Κερεάλια –ίης (ἡ)
Κερεάλις –ιος (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Κερεάλιος –ίου (ὁ) –Ποιητής –Ἐπιγραμ-
ματοποιός
Κερεάτη –ης (ἡ)
Κερεάτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος 
Κερέθρια –ίης (ἡ)
Κερέθριος –ίου (ὁ) –Ἀρχηγός Γάλλων 
Κερεισία –ης (ἡ)
Κερεισιάδα –ης (ἡ)
Κερεισιάδας –αο (ὁ) 
Κερεισίας –ου (ὁ) 
Κερεισίς καί Κερεσίς –ιδος (ἡ)
Κερεισίχα –ης (ἡ) 
Κερείσιχος –ου (ὁ) –Υἱός Νάκου 
Κερελλία –ης (ἡ) –Φίλη τοῦ Κικέρωνος 
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Κερέλλιος –ίου (ὁ) 
Κερήνη –ης (ἡ)
Κερήννης –ου (ὁ) 
Κερησή –ῆς (ἡ)
Κερησίχα –ης (ἡ)
Κερήσιχος –ου (ὁ) 
Κερησοδότη –ης (ἡ) 
Κερησόδοτος –ου (ὁ)
Κερησός –οῦ (ὁ) 
Κερησοτίμα –ης (ἡ) 
Κερησότιμος –ου (ὁ)
Κέρθερα –ης (ἡ)
Κέρθερος –ου (ὁ) 
Κέρθη –ης (ἡ) –Θεσπιάς πού μέ Ἡρακλήν 
γεννᾶ Ἰόβην, Η-10-621Δ 
Κέρθη καί Κήρθα καί Κήθρα καί Κρά 
–θη –ης (ἡ) –Θεσπιάς
Κέρθης –ητος (ἡ)
Κέρινη –ης (ἡ)
Κέρινος –ου (ὁ) 
Κέριος καί Καίριος –ίου (ὁ) 
Κέρκα –ης (ἡ)
Κέρκας ἤ Κρέκας –α (ὁ) –Ἡνίοχος Διο-
σκούρων θεωρούμενος ἀδελφός Ἀμφι-
στράτου, Η-11-463Α
Κέρκας ἤ Κρέκας –ου (ὁ) –Ἡνίοχος Διο-
σκούρων ὡς καί ἕτεροι, ὁ Ἀμφίστρατος 
καί Ἄμφυτος
Κερκάσωρη –ης (ἡ)
Κερκάσωρος – ου (ἡ) –Καί πόλις
Κερκάφα – ης (ἡ) –(ἐγγυητής;)
Κερκαφίδη –ης (ἡ)
Κερκαφίδης –ου (ὁ) –Υἱός Κερκάφου
Κέρκαφος –ου (ὁ) –(ἐγγυητής;) –Ἡλι-
άδης (υἱός Ἡλίου καί Ρόδης). Σύζυγος 
Κυδίππης θυγατρός ἀδελφοῦ αὐτοῦ. 
Μέ Κυδίππη γεννᾶ Ἰάλυσον, Κάμειρον, 
Λίνδον, Η-8-1091Δ, Η-10-622Δ, Η-12-761 
Α, Η-15-38Δ, 
Κερκέα –ης (ἡ)

Κερκέας –ου (ὁ) –Υιός Αἰγύπτου καί Φοι-
νίσσης
Κέρκερκις –ιδος (ὁ)
Κερκέστη –ης (ἡ)
Κερκέστης –ου (ὁ) –Υἱός Αἰγύπτου θα-
νατωθείς ὑπό Δαναΐδος Δώριον (–ίου)
Κερκηΐς –ίδος (ἡ) –Ὠκεανίς (θυγάτηρ 
Ὠκεανοῦ καί Τηθύος)
Κέρκια –ίης (ἡ)
Κερκίδα –δης (ἡ)
Κερκίδας ἤ Κερκιδᾶς –ᾶ (ὁ) –Νομοθέ-
της –Ποιητής –Ἀρκάς –Μακεδών –Κρής 
ἤ Μεγαλοπολίτης ἡδονικός κυνικός καί 
ποιητής, Η-7-638Α, Η-10-623Α, Η-11-706 
Α, Η-15-474Δ
Κερκίνη –ης (ἡ) –Λίμνη καί ὄρος (Μπέ-
λες), ἤ καί Βαλαβίστα, ἤ Βαλαθίστα, ἤ 
Μπελασίστα, ἤ Μπέλες, ἤ Σουλτανίτσα
Κερκινιανή –ῆς (ἡ)
Κερκινιανός –οῦ (ὁ) –Εὐνοῦχος, ἐφευρέ-
της πολιορκητικῶν μηχανῶν
Κερκῖνος –ου (ὁ)
Κερκῖνος –ου (ὁ)
Κέρκιος –ίου (ὁ)
Κερκίουσα καί Κερκίεσσα –σης (ἡ)
Κέρκις καί Κερκίς –ιδος (ἡ;)
Κερκίστη –ης (ἡ)
Κερκίστης καί Κερκήστης –ου (ὁ) –Υἱ-
ός Αἰγύπτου, φονευθείς ὑπό Δαναΐδος 
μνηστῆς, τῆς Δωρίου 
Κερκίων –νος (ὁ) –Θεσσαλός τις
Κερκοπύρρα καί Πύρρα (ἡ) –Ὄνομα 
Ἀχιλλέως
Κερκούριον –ίου (ἡ) –Ἑταίρα, ὡς καί 
Λέμβιον, εἰς Λιμένα Σάμου
Κέρκουσα –σης (ἡ)
Κερκύλα ἤ Κερκώλα –ης (ἡ)
Κερκύλας ἤ Κερκώλας –ου; (ὁ) –Ἄνδρι-
ός τις, σύζυγος Σαπφοῦς
Κερκύλος –ου (ὁ)
Κερκυονεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος
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Κερκύουσα –σης (ἡ)
Κέρκυρ –ρος (ὁ) = Κερκυραῖος
Κέρκυρα –ης καί Κόρκυρα καί Κορυ –
φώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀσωποῦ καί Με-
θώνης, μέ Ποσειδῶναν γεννᾶ Φαίακαν 
–Νῆσος, ἡ Πρώην Σχερία, ἤ Δρεπάνη
Κερκύρα –ας (ἡ) –Μάρτυς –Χριστιανι-
κόν 
Κερκυσέρα καί Κερκυσήρα ἤ Πύρρη 
ἤ Λιγύρων (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀχιλλέως ὄτε 
ἐκρύβετο εἰς Σκύρον 
Κερκύων καί Κερκυών –ονος (ὁ) –Πα-
τήρ Ἀλόπης ἥν ἐθανάτωσεν βασιλεύς 
Ἐλευσῖνος –Υἱός Ποσειδῶνος –Υἱός Ἡ-
φαίστου. Ληστής Ἐλευσῖνος, φονεύων 
τούς διαβάτας μετά τῶν ὁποίων ἐπάλευ-
εν. Πατήρ Ἱπποθόου. Ἐφονεύθη ὑπό Θη-
σέως 
Κέρκων –νος (ὁ)
Κέρκωπας –α (ὁ) –Ληστής φονευθείς 
ὑπό Ἡρακλέους, Η-10-633Α, Η-14-897Α
Κέρκωπες –ων (οἱ) –(ἀπατεώνες διαβό-
ητοι καί ψευδολόγοι) Φρυνώνδας, Σώ-
στρατος, Δημοκλείδης, Τέμαρχος, Τίμαρ-
χος, Ἀριστόδημος, Ὤλος, Εὐρυβάτης ἤ 
Εὐρύβατος Σίλλος, Τριβαλός ἤ Γρίβαλος, 
Κελαδιανός. Τούς Κέρκωπες περιγρά-
φουν: Κρατῖνος, Ἑρμῖνος, Mένιππος κ.ἄ. 
Μποροῦν νά συνδεθοῦν μέ Καβείρους 
καί πιθήκους ἀφοῦ ὁ Δίας μετεμόρφω-
σεν μέ οὐράν ἤ ἀπολίθωσε ὅτε τόν ἐξη-
πάτησαν. Προσεπάθησαν νά κλέψουν 
ὄπλα Ἡρακλέους. Ἐκεῖνος τους συνέλα-
βε μέ ἕνα κοντάρι καί περιέφερε εἰς ὤ-
μους διά τιμωρίαν 
Κέρκωπες –ων (οἱ) –Πνευματώδεις ψεῦ-
σται καί κλέπται, ἐπιχειρήσαντες νά λη-
στεύσουν καί Δίαν καί Ἡρακλήν (διερ-
χόμενον ἐξ Ἰταλίας). Δίδυμοι ἀδελφοί 
ἐξ Οἰχαλίας οἴτοι: Σίλλος καί Τριβαλός.
Ἐπίσης Ὤλος καί Εὐρύβατος, Ἄνδουλος 
καί Ἄτλαντος, Πάσσαλος καί Ἄκμων 
τέκνα Θείας, ἤ Λίμνης, ἤ Μεμνόνιδος, 
θυγατρός ἤ συζύγου Ὠκεανοῦ φοβούμε-
νοι τον Μελάμπυγον. Ἐπίσης Φρυνών-

δας, Σώστρατος, Δημοκλείδης, Τέμαρ-
χος, Δημοκράτης. Κελαδιανός. Μεταξύ 
Ἄρείου Πάγου καί Ἀκροπόλεως ὑπῆρξε 
ἡ ἀγορά Κερκώπων (κλοπιμαίων) –Ἡ 
Μέμνονις, ἤ Θεῖα, ἤ Λίμνη, ἤ Εὐρυφάεσ-
σα, ἀνήκουσα εἰς Γίγαντας Κέρκωπας, 
οἵτινες ἐπιτέθησαν ἐπί Ἡρακλέους διερ-
χομένου ἐξ Ἰταλίας
Κερκώπη –ης ἤ Λίμνη (ἡ) –Μήτηρ Κερ-
κώπων, ληστῶν Λυδίας
Κέρκωψ –οπος (ὁ) –Θηρίον μέ μακράν 
οὐράν –Μιλήσιος ἐποποιός –Πυθαγόρει-
ος φιλόσοφος, Η-5-773Δ, Η-9-341Α, Η-10-
633Α, Η-15-75Δ
Κεροβάτα –ης (ἡ)
Κεροβάτας –α (ὁ) –(ὁ φέρων ὁπλάς καί 
χηλάς) –Ἐπίθετον Πανός
Κερόεις –εντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
–Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Πανός
Κερόεσσα –έσσης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἰοῦς 
καί Διός, σύζυγος Ἐπάφου, γεννηθείσα 
εἰς λόφον ὅπου ἰδρύθη τό Βυζάντιον –
Ἐπίθετον Ἑκάτης μέ συνώνυμον: Τιτηνίς 
–Ἐπίθετον Περσεφόνης μέ συνώνυμον: 
Εὐφεγγύς –Ἐπίθετον Σελήνης –Νύμφη 
μήτηρ Βύζαντος
Κέρουσα –σης (ἡ)
Κερρίς –ίδος (ἡ) –Ὄνομα ἰχθῦος
Κερρίουσα –σης (ἡ)
Κερρίων –νος (ὁ)
Κερσεβλέπτη ἤ Κερσοβλέπτη –ης (ἡ)
Κερσεβλέπτης ἤ Κερσοβλέπτης –ου 
(ὁ) –Υἱός Κότυος, βασιλέως Ὀδρυσῶν 
(Θράκης), Η-5-946Δ, Η-9-704Δ, 705Α, Η-
10-315Δ, Η-15-75Δ 
Κερσή –ῆς (ἡ)
Κερσῆς –ῆος (ὁ)
Κερσίβαυλος –αύλου (ὁ) –Βασιλεύς Ὀ-
δρυσῶν
Κερσοβλέπτης –ου (ὁ) –Ἀδελφός Ἁμα-
δόκου καί Βηρισάδου, ἤ Βιρισάδου
Κέρσος –ου (ὁ) –Ποταμός Κιλικίας
Κερτίμμα –ης (ἡ) –Μακεδονικόν
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Κερτίμμας –ου (ὁ) –Μακεδονικόν
Κερτιμύλα –ης (ἡ) –Μακεδονικόν 
Κερτίμυλος –ου (ὁ)
Κέρτομα –ης (ἡ)
Κέρτομος –ου (ὁ)
Κερύνεια –ης (ἡ) –Πόλις
Κερύνη –ης (ἡ)
Κερύνης –ου (ὁ) –Εἰς τῶν τεσσάρων υἱ-
ῶν Ἡρακλείδου Τημένου, φονευθείς ὑπό 
Δηϊφόντου (ἐπ΄ἀδελφή γαμβροῦ, τῆς 
Ὑρνηθοῦς, κατά διεκδίκησιν θρόνου), 
Η-10-639Α, Η-18-91Δ
Κέρων –νος; (ὁ)
Κερῶνυξ –χος (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Κεσάρεα –ης (ἡ)
Κεσάρεος –ου (ὁ)
Κέσκια –ίης (ἡ)
Κέσκιος –ου (ὁ)
Κέστερ –ρος (ὁ) –Νεανίας Ἀργεῖος
Κεστεύς –έως (ὁ) –Αἰγύπτιός τίς
Κεστιανή –ῆς (ἡ)
Κεστιανός –οῦ (ὁ) –Αἴλιος
Κεστιλία –ης (ἡ) –Ρωμαία 
Κεστίλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαῖος
Κέστιλλα –ης (ἡ)
Κέστιλλος –ου (ὁ) –Πλαστόν τοῦ Οὐά-
λη
Κέστιος –ίου (ὁ)
Κεστρία καί Κεστρίνη –ης (ἡ) –Σύζυγος 
Ἑλένου, θυγάτηρ Κάμπου, βασιλέως Ἠ-
πείρου
Κεστρίνη –ης (ἡ) –Ἐπαρχία
Κεστρινίσκη –ης (ἡ)
Κεστρινίσκος –ου (ὁ) –Ὑποκοριστικόν 
τοῦ Κεστρίνου
Κεστρῖνος –ου (ὁ) –Υἱός Ἑλένου καί Ἀν-
δρομάχης, Η-10-640Α
Κέστρος καί Κάϋστρος –ου (ὁ) –Ποτα-
μός Παμφυλίας
Κεστρωνιανή –ῆς (ἡ)

Κεστρωνιανός –οῦ (ὁ)
Κέτην –ῆνος (ὁ) –Ὁ Βασιλεύς Πρωτεύς 
εἰς Αἰγυπτίους 
Κέτος –ου (ὁ) –Ποταμός Κύμης 
Κέτουσα –σης (ἡ)
Κετρείπορις –εως (ὁ)
Κετρίζη –ης (ἡ)
Κετρίζης –εω ;  (ὁ) 
Κετρίπορις –ιδος (ὁ) –Βασιλεύς Θράκης 
μέ χρυσορυχεῖα Παγγαίου, Η-10-642Α
Κέτων –νος (ὁ)
Κευθήν –ῆνος (ὁ) –Δαίμων καταχθόνι-
ος
Κευθωνύμη –ης (ἡ)
Κευθώνυμος ἤ Κυθώνυμος –ου (ὁ) 
–Πατήρ Μενοιτίου, φυλάσσων ἀγέλας 
Πλούτωνος
Κεΰλη –ης (ἡ)
Κεῢλης –ου; (ὁ)
Κέϋξ –κος (ὁ) –Πατήρ Θυμονόης συζύ-
γου Κύκνου, Η-11-685Α
Κέϋσσα –σσης (ἡ)
Κεφαλᾶ –ῆς; (ἡ)
Κεφάλας –ου; (ὁ) –Συνώνυμον: τοξήρης 
–Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἀ-
σκληπιοῦ μέ συνώνυμον: Μάκαρ
Κεφαλᾶς –ᾶ (ὁ)
Κεφάλη –ης (ἡ)
Κεφαλή –ῆς (ἡ) –Δῆμος Ἀττικῆς –Ἐπί-
θετον Διός
Κεφάλης –ητος καί ου (ὁ) –Χοιροβο-
σκός
Κεφαλήτη –ης (ἡ)
Κεφαλήτης –ου (ὁ)
Κεφαλίδα –δης (ἡ)
Κεφαλίδας –αο (ὁ) –αι –Γένος Ἀθηναί-
ων 
Κεφαλίδη –ης (ἡ)
Κεφαλίδης –ου (ὁ) –Καί Ἄβαρις παρά 
Σκύθαις
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Κεφαλίνη –ης (ἡ)
Κεφαλῖνος –ου (ὁ) 
Κεφαλίς –ιδος; (ἡ) 
Κεφαλίουσα –σης (ἡ)
Κεφαλίων –νος ἤ Κεφάλων –νος (ὁ) –
Δύο, ἱστορικός καί ἱστοριογράφος –Συγ-
γραφεύς –Ρήτωρ καί ἱστορικός Γεργίθιος 
–Υἱός Κηφισοφῶντος, Ἀφιδναῖος ἄρχων 
Περγάμου –Διάλογος Διογένους Σινω-
πέως, Η-10-536Δ, 653Δ
Κεφαλλάνα –ης (ἡ)
Κεφαλλᾶνας –ου (ὁ)
Κεφαλέαινα –ης (ἡ)
Κεφαλέων –ντος (ὁ)
Κεφαλλέαινα –ης (ἡ)
Κεφάλλεις –ειος; (ὁ)
Κεφαλλέων –ντος; (ὁ)
Κεφαλλήν –ῆνος (ὁ) –Ἐπίθετον Βάκχου  
–Ἔμπορός τις 
Κεφαλλήνα –ης (ἡ)
Κεφαλλήνας –ου (ὁ)
Κεφαλλίς –ίδος (ἡ) 
Κεφαλλίουσα –σης (ἡ)
Κεφαλλίων –νος (ὁ)
Κέφαλος –ου καί Κέβαλος (ὁ) –Υἱός 
Ἑρμοῦ καί Ἕρσης, ἤ Κρεούσης, ἔξοχος 
διά τό κάλλος του. Ἁρπαγείς ὑπό Ἠοῦς 
γεννᾶ εἰς Συρίαν Φαέθοντα ἤ Τιθωνόν 
–Δημαγωγός υἱός Κεραμέως –Ρήτωρ 
Ἀθηναῖος –Μακεδονικόν –Πολιτικός 
–Κορίνθιος ἤ Συρακόσιος νομοθέτης 
–Πατήρ Ρόγχου –Υἱός Δηϊονέως καί 
Διομήδης, ἔκγονος Αἰόλου, ἀνήρ Πρό-
κριδος θυγατρός Ἐρεχθέως –Δημαγω-
γός Κολλυτεύς –Βιοτέχνης κεραμικῆς 
φιλοπόλεμος Ἀθηναῖος –Συρακούσιος 
ἀσπιδοποιός –Πατήρ Εὐθυδήμου, Γλαύ-
κου καί Πολεμάρχου, Η-5-739Δ, Η-7-
1052Α, 1158Δ, Η-9-43Δ, 425Δ, Η-10-654Δ, 
660Α καί Δ,Η-12- 297Δ, 648Α, Η-15-560Δ, 
Η-17-652Α, Η-18-109Δ, 181Α 
Κεφάλουν –νειος (ὁ) –Υἱός Μαχίου 

Κεφάλουσα –σης (ἡ)
Κεφαλύτη –ης (ἡ)
Κεφαλύτης –ου (ὁ)
Κεφάλυτος –ου (ὁ)
Κεφαλώ –οῦς (ἡ) 
Κεφάλων καί Κεφαλῶν –νος (ὁ) –Φίλος 
Φιλίππου –Φίλος Ἀράτου –Ἀρχηγός Ἀρα-
χωβίων –Ἀθηναῖος –Θεσσαλός
Κεφαλώνη –ης (ἡ)
Κέφαυρος –ου καί Κεφαλίων (ὁ) –Ἀδελ-
φός Νασάμονος, υἱός Ἀμφιθέμιδος καί 
Τριτωνίδος νύμφης 
Κέφενος –ου (ὁ) –Ἥρως;
Κεφεύς –έως (ὁ) –Ἥρως; 
Κεφίνα –ης (ἡ)
Κεφίνας –ου (ὁ)
Κέφος –ου (ὁ) 
Κέφουσα –σης (ἡ)
Κεφρήν καί Χεφρήν –ῆνος (ὁ) –Βασι-
λεύς Αἰγύπτου 
Κέφων –νος (ὁ) –Πατήρ Πολέμωνος 
Κεφώνια –ίης (ἡ)
Κεφώνιος –ίου (ὁ) –Πατρωνυμικόν Ὀρ-
χομενίου, τοῦ Ἀμευσίου
Κεφωνίχα –ης (ἡ)
Κεφώνιχος –ου (ὁ) 
Κεχαρισμένη –ης (ἡ) –Χριστιανικόν 
Κεχαρισμένος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν 
Κεχηνώς –ωτος; (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Κεχίας –ίου (ὁ) –Θεσπιεύς
Κεωναῖα –ης (ἡ) 
Κεωναῖος –ου (ὁ) 
Κέως –ω (ἡ) 
Κηβερία –ης (ἡ)
Κηβέριος –ίου (ὁ)
Κηγλούσα –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἀσωποῦ
Κήγλων – νος (ὁ)
Κήγορος –ου (ὁ) –Υἱός ἁγίας Ἱερουσα-
λήμ, ἀδελφός Σεκένδου καί Σεκενδίκου
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Κηδαλίουσα –σης (ἡ)
Κηδαλίων –νος (ὁ) –(φροντιστής) –Δοῦ-
λος Ἡφαίστου –Αὐτόν παρέδωσε ἡ Ἥρα 
εἰς Ἥφαιστον ἵνα διδάξει Χαλκουργίαν. 
Ὡδήγη σέ Ὠρίωνα τόν Ἥλιον καί ἐτυ-
φλώθη ὑπό Οἰνοπίωνος, Η-9-409Δ, Η-10 
–663Δ, Η-17-139Α
Κηδείδη –ης (ἡ)
Κηδείδης –ου (ὁ) –Ἑρμιονεύς ποιητής 
Διθυράμβων, Η-10-668Δ
Κηδεμών – νος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
Κηδεμῶσσα –σσης (ἡ)
Κηδίδη –ης (ἡ)
Κηδίδης ἀντί Κηκείδης –ου (ὁ) –Ἀρ-
χαῖος ποιητής, διθυραμβότης 
Κηδικράτη –ης (ἡ) 
Κηδικράτης –ου (ὁ)
Κηδοί (οἱ) –Δῆμος Ἀττικῆς
Κηδομένη –ης (ἡ)
Κηδομένης –ους (ὁ) = (κῆδος, μέριμνα, 
φροντίς) = Kedoman εἰς Ἀραουκανικήν
Κήδουσα –σης (ἡ)
Κήδων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος
Κηδωνίδη –ης (ἡ)
Κηδωνίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Κηθέα –ης (ἡ)
Κηθέας –ου (ὁ)
Κηθείδη –ης (ἡ)
Κηθείδης –ου (ὁ) –Ποιητής διθυράμβων
Κήθρα –ης (ἡ) = Κέρθη –Θεσπιάς πού 
γεννᾶ μέ Ἡρακλήν
Κηκείδη –ης (ἡ)
Κηκείδης καί Κηκίδης καί Κυκήδης 
–ου (ὁ) –Ποιητής Διθυράμβων
Κηκήν –ῆνος; (ὁ);
Κηκλοῦσα –ης (ἡ) –Μέ Ποσειδῶνα γεν-
νᾶ Ἀσωπόν
Κηλαινεύς καί Κελαινεύς –έως (ὁ) 
–Υἱός Ἀναξοῦς καί Ἠλεκτρύονος βασι-
λέως Μυκηνῶν, φονευθείς ὑπό υἱῶν 
Πτερελάου

Κηλευμένα –ης  Τρίγλαις  (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἑκάτης μέ συνώνυμον: Δέσποινα
Κήλητος –ου (ὁ) –Αἰγύπτιος
Κηλύτα –ης (ἡ)
Κηλύτης –ήτου (ὁ) –Ἐπώνυμον Ἀθάνας. 
Θεοφ. Χρονικ. 
Κηλοῦσα –σης (ἡ) = Κηκλοῦσα
Κήλων –νος (ὁ) 
Κηλῶσα –σης (ἡ) = Κηκλοῦσα
Κηλώσσα καί Κήλλωσα καί Κηκοῦσα 
–ης (ἡ) –Μέ Ποσειδῶνα γεννᾶ Ἀσωπόν
Κηναῖα –ης (ἡ)
Κηναῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός μέ βω-
μόν εἰς Δῖον Εὐβοίας
Κηνσωρίνα καί Κηνσωρείνη –ης (ἡ) 
Κηνσωρῖνος καί Κηνσωρεῖνος –ου (ὁ) 
–Ρωμαῖος γραμματικός (Κήνσωρ = τιμη-
τής, κῆνσος = νόμισμα)
Κήντα –ης (ἡ) 
Κῆντος –ου (ὁ)
Κηπιανή –ῆς (ἡ)
Κηπιανός –ου (ὁ)
Κηπίδη –ης (ἡ)
Κηπίδης –ου (ὁ)
Κηπίουσα –σης (ἡ)
Κηπίς –ίδος (ἡ) –Νύμφη
Κῆπις –ιδος (ὁ) –Πατήρ Ἀδειμάντου
Κηπίων καί Καπίων –νος (ὁ) –Μαθητής 
Τερπάνδρου
Ἐν Κήποις (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Κηποτύραννος –ου (ὁ) –Πλαστόν Ἐπι-
κουρίου Ἀπολλοδώρου φιλοσόφου, Η-8-
25Α
Κηπουρός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Πριάπου
Κήπουσα –σης (ἡ)
Κήπων –νος (ὁ)
Κήρ –ρος (ὁ) –Τέκνον Νυκτός (Κῆρες) 
–Μοῖρα τοῦ θανάτου, λέξη ἀπό τήν ὁ-
ποίαν παράγεται ὁ κεραυνός καί ἡ Ἔρις, 
Η-10-679Δ, Η-18-61Δ, Ο.Ι.Σ.535
Κῆρα –ης (ἡ) –Γένος Νυκτός, Η-9-534Α
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Κήραγος –ου (ὁ) –Σφήττιος
Κηραμύντη –ης (ἡ)
Κηραμύντης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρα-
κλέους
Κῆρας καί Κέρας –ατος; (ὁ)
Κηρᾶς –ᾶ (ὁ) –Χριστιανικόν 
Κηράτουσα –σης (ἡ)
Κηράτων –νος (ὁ)
Κηρεβία –ης (ἡ) –Μήτηρ Πολυδεύκους 
καί Δίκτυος, πού ζούσαν εἰς Σέριφον, 
σύζυγος Ποσειδῶνος
Κηρέβιος –ίου (ὁ)
Κῆρες (οἱ) –(ἀνάλογοι ὡς Ἐρινύες ἤ Ἀρ-
πυΐες –παρασύρουν εἰς Ἄδην.  Θυγατέρες 
Νυκτός, πνεύματα ἐκδίκησις). Ἀδελφαί 
Μοιρῶν –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Κηρεύς –έως (ὁ) –Ποταμός Εὐβοίας, μέ 
Νηλέα σχηματίζουν Βούδορον ἤ Βούδω-
ρον
Κήρης –ητος; (ὁ) –Ἥρως;
Κήρθα –ης (ἡ) = Κέρθη
Κήρθης –ου (ὁ)
Κηρικίουσα –σης (ἡ)
Κηρικίων –νος (ὁ) –Υἱός Σωσιστράτου 
Ἀθηναῖος
Κήρινθα –ης (ἡ)
Κήρινθος –ου (ἡ) –Παραλιακή πόλις, 
Ο.Ι.Β.538
Κήρινθος –ου (ὁ) –(τροφή μελισσῶν) –
Ἰουδαῖος αἰρετικός 1ου αἰῶνος, ὅστις θε-
ωρεῖ τόν Χριστόν ἄνθρωπον ὡς ὁ Ἰωσήφ 
καί ἡ Μαρία (οἱ γονείς του). Ἐπιφοιτί-
σθη τοῦτος μετά τήν βάπτησιν. Θεωρεῖ-
ται, ὑπό τινων, συγγραφεύς τῆς ἀποκα-
λύψεως. Γνωστικός φιλόσοφος
Κηρκαία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Κηρκαῖος –ου (ὁ)
Κηρουλάρια –ίης (ἡ)
Κηρουλάριος –ίου (ὁ) –Ὁ Μιχαήλ, πα-
τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Κήρτη –ης (ἡ)

Κήρτης –ου καί Κήρτως –ω (ὁ) –Βασι-
λεύς Αἰγύπτου 
Κήρυκες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Κηρύκια –ίης (ἡ)
Κηρυκίδα –ης (ἡ)
Κηρυκίδας –αο (ὁ)
Κηρυκίδη –ης (ἡ)
Κηρυκίδης –ου (ὁ) –Γένος Ἀθηναίων
Κηρύκιος –ίου (ὁ)
Κηρυκίουσα –σης (ἡ)
Κηρυκίων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος, μή σί-
γουρος υἱός Σωσιστράτου
Κήρυκος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν –Καί σο-
φιστής ἐκ Γεράσων
Κηρύκος –ου (ὁ) –(Κῆρυξ) –Χριστιανός 
ἅγιος
Κῆρυξ –κος καί Κήρυξ (ὁ & ἡ) –Ἐπίθε-
τον Ἑρμοῦ –Ἀρχηγέτης ἱερατικοῦ γένους 
Κηρύκων ἐν Ἀθήναις –Υἱός Εὐμόλπου ἤ 
Ἑρμοῦ καί Πανδρόσου –Ἐπίθετον Ἴρι-
δος, Η-8-242Α, Η-10-685Α, Η-15-401Α 
Κήσα –σης (ἡ)
Κησάρια –ίης (ἡ)
Κησάριος –ιου (ὁ) 
Κησισοφῶν –ντος (ὁ) –Ἀναφέρει Ἀρι-
στοφάνης
Κησισοφῶσσα –σσης (ἡ)
Κησιφών καί Κηφισοφῶν –ντος (ὁ) 
–Ἄρχων ἐν Ἀθήναις
Κησιφῶσσα –σσης (ἡ)
Κῆσος –ου (ὁ) –Ποταμός 
Κηστίνα –ης (ἡ)
Κηστῖνος –ου (ὁ)
Κησώ –οῦς (ἡ)
Κησώι; (ἡ)
Κήτειος ἤ Κήτεος –ου (ὁ) –Ποταμός
Κητεύς –έως (ὁ) –Υἱός Λυκάονος καί πα-
τήρ Καλλιστοῦς, Η-10-687Δ, Ο.Ο.Λ.521
Κητίδα –δης (ἡ)
Κητίδας –αο (ὁ)
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Κητίδη –ης (ἡ)
Κητίδης –ου (ὀ)
Κήτουσα –σης (ἡ)
Κητόφαγος –ου (ὁ) –Πατήρ Σιβύλλης 
Ἡροφίλης προμαντευσάσης τήν κατα-
στροφήν Τροίας
Κητταί  (οἱ) –Δῆμος Ἀττικῆς
Κητώ –ους (ἡ) –Θαλασσία θεά –Γραία 
–Νηρηΐς –Θυγάτηρ Πόντου καί Γαίας, 
γυνή Φόρκυος μετά τῆς ὁποίας γεννᾶ 
Γραίας καί Γοργόνας –Ἐπίθετον ὡς καί 
τῆς Νυκτός: Εὐρυκόωσα (Μεγαλοθορυ-
βούσα) –Θυγάτηρ Νηρέως καί Δωρίδος 
–Θυγατέρες των νοοῦνται καί οἱ Ἑσπε-
ρίδες, Η-7-1158Α, Η-8-614Δ, Η-9-534Δ, Η-
10-687Δ, Η-12-30Α
Κήτων –νος (ὁ) –Μέγας βασιλεύς –Ὁ 
Λοκρός, Ὀλυμπιονίκης εἰς πένταθλον
Κῆϋξ –κος (ὁ) –Ἀδηφάγον πτηνόν –Υἱός 
Ἑσπέρου ἤ Ἑωσφόρου καί Νύμφης Φιλω-
νίδος, σύζυγος Ἀλκυόνης θυγατρός Αἰό-
λου. Μέ αὐτήν γεννᾶ Ἵππασον, ἐκστρα-
τεύσαντα μεθ΄ Ἡρακλέους ἐναντίον Οἰ_ 
χαλίας, μέ Ὕλα, σύντροφον Ἡρακλέους 
τῶν Ἀργοναυτῶν καί Θεμιστονόην (σύ-
ζυγον Κύκνου φονευθέντος ὑπό Ἡρα-
κλέους) ὁ Κῆυξ ἀπεκαλεῖτο Ζεύς ὑπό Ἀλ-
κυόνης καί αὕτη Ἥρα ὑπό Κήυκος. Διά 
τήν αὐθάδειαν ὁ Ζεύς τούς μετεμόρφω-
σεν εἰς γλάρον καί ἀλκυόνην –Πατήρ 
Κυδίππης, Η-8-484Δ, Η-10-690Δ, Η-15-869Α
Κήϋσσα; –σσης (ἡ)
Κήφας – ου (ὁ) –Ποταμός
Κηφᾶς –ᾶ (ὁ) –(Ἰουδαϊκά = πέτρα) –Ἐπί-
θετον Ἀποστόλου Πέτρου (πρός Κοριν-
θίους Γ22) –Χριστιανικόν –Μάρτυρος
Κηφεύς –έως (ὁ) –(ἥσυχος, σιωπηλός, 
κηφός ἤ κηφήν, ὁ λαμβάνων μέρος) 
–Υἱός Λυκούργου, βασιλεύς Ἀρκαδίας, 
ἀδελφός Ἀγγαίου μετά τοῦ ὁποίου ἦ-
σαν εἰς θήραν Καλυδωνίου κάπρου 
–Ἀδελφός Φηνέως –Ἀργοναύτης, υἱός 
Κλεοβούλης καί Ἀλεοῦ, ἀδελφός Λυ-
κούργου καί Ἀμφιδάμαντος –Ἁρκάς –

Ἀχαιός –Ἀστερισμός –Ἥρως –Βασιλεύς 
–Υἱός Βήλου, πού μέ Κασσιόπην γεννᾶ 
Ἀνδρομέδαν ἧν ἀπελευθέρωσεν Περ-
σεύς ἀπό κῆτος καί κάνει σύζυγον 
–Υἱός Ἀλεοῦ καί Νεαίρας, Η-8-487Δ, Η-
10- 638Δ, 690Δ, Η-14-321Δ, Η-15-789Δ, Η-
17-609Δ
Κηφεισίδοτη καί Κηφισίδοτη –ης (ἡ)
Κηφεισίδοτος καί Κηφισίδοτος –ου (ὁ) 
Κηφηΐς –ίδος (ἡ) –Ἡ Ἀνδρομέδα
Κηφήν –ῆνος (ὁ) –(ἄρρην μέλισσα) –Πλα-
στόν
Κηφῆνες –ων (οἱ) –Πέρσες ὑπό Ἑλλή-
νων 
Κηφιρία –ης (ἡ)
Κηφιρίας –ου (ὁ) 
Κῆφις –ιος (ὁ) –Χῖος τις 
Κηφισάνδρα –ης (ἡ)
Κηφίσανδρος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος 
Κηφισεύς –έως (ὁ) –Ἀθηναῖος πατήρ Φα-
νοστράτου
Κηφίση –ης (ἡ)
Κηφίσης καί Κηφισῆς –οῦ (ὁ)
Κηφισία καί Κησιφία –ης (ἡ) 
Κηφισία –ης (ἡ) –Μήτηρ Μυρτιᾶς –Θυ-
γάτηρ Εὔκλου
Κηφισιάδη –ης (ἡ)
Κηφισιάδης –ου (ὁ) –Υἱός Κηφισοῦ, ὡς 
θεοῦ
Κηφισίας –ίου (ὁ)
Κηφισίδη –ης (ὁ)
Κηφισίδης –ου (ὁ) 
Κηφισιδότη –ης (ἡ)
Κηφισίδοτος  ἤ  Κηφεισίδοτος –ου (ὁ) –
Ρήτωρ καί στρατηγός –Ἀγαλματοποιός –
Εἰρεσίδης –Υἱός Πραξιτέλους Εἰρεσίδης 
Κηφισιεύς –έως (ὁ) 
Κηφισιοδότη –ης (ἡ)
Κηφισιόδοτος –ου (ὁ) –Γλύπτης πιθανῶς 
πατήρ Πραξιτέλους –Γλύπτης, υἱός Πρα-
ξιτέλους
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Κηφίσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον υἱοῦ Κηφι-
σοῦ –Ἀθηναῖος Δημαγωγός –Τρικορύσι-
ος, Η-10-692Α
Κηφισίουσα –σης (ἡ)
Κηφισίππη –ης (ἡ)
Κηφίσιππος –ου (ὁ) 
Κηφισίς –ιδος (ἡ) –Ο.Ε.709, Η-13-819Δ 
Κηφισίων –νος (ὁ) –Στρατηγός –Ἀθη-
ναῖος –Ἀρχηγός Θηβαίων 
Κηφισοβούλη –ης (ἡ) 
Κηφισόβουλος –ου (ὁ)
Κηφισογείτουσα –σης (ἡ)
Κηφισογείτων –νος (ὁ) –Ἐπικηφίσιος
Κηφισογένη –ης (ἡ)
Κηφισογένης –ου (ὁ)
Κηφισοδάμα –ης (ἡ)
Κηφισοδάμας –ντος (ὁ)
Κηφισοδάμεια –ης (ἡ)
Κηφισοδήμη –ης (ἡ)
Κηφισόδημος –ου (ὁ) –Συκοφάντης Ἀ-
θηναῖος (Ἀχαρνῆς)
Κηφισοδότη –ης (ἡ) 
Κηφισόδοτος –ου (ὁ) –Στρατηγός –Ρή-
τωρ Ἀθηναίων –Υἱός Θεοπόμπου, υἱός 
Πραξιτέλους Συβρίδης 
Κηφισόδοτος καί Κηφισσόδοτος –ου 
(ὁ) –(δῶρον καί βλαστός Κηφισοῦ) –Υἱός 
Πραξιτέλους ἀγαλματοποιός καί πα-
τήρ Πραξιτέλους, γλύπτης –Ὁ Θηβαῖος 
ἧτο πατήρ Φερενίκου –Υἱός Θουκρίτου 
Ἀθηναῖος –Σικυώνιος ἀγαλματοποιός, 
Η-7-534Δ, 950Δ, Η-10-692Α, Η-13-820Α, 
Η-14-955Α,
Κηφισοδώρα –ης (ἡ) –Γυνή ἐκ Χαιρω-
νείας
Κηφισόδωρος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος λοχα-
γός εἰς Κύρου Ἀνάβασιν –Υἱός Πραξιτέ-
λους, περίφημος ἀγαλματοποιος –Ἔτε-
ρος ἀγαλματοποιός –Υἱός Παναίσχους, 
Ἀχαρνεύς –Ἀφιδναῖος –Υἱός Κηφισοφῶ-
ντος, Ἀφιδναῖος –Μελιτεύς –Ἐξ Ὀῆθεν 
–Υἱός Ἐσχατίωνος, Φηγαιεύς

Κηφισόδωρος –ου (ὁ) –(δῶρον, βλαστός 
Κηφισοῦ) –Πατήρ Πασιχαρίδα –Θηβαῖος 
Ἱστορικός –Υἱός Ἀσκληπιοῦ ἄρχων Ἀ-
θηνῶν –Γλύπτης –Ἀθηναῖος ποιητής 
ἀρχαῖας τραγωδίας καί Κωμωδίας –Ὁ 
Υἱός Ἱσοκράτους μαθητής ἀντίπαλος 
κατ΄Ἀριστοτέλους –Πατήρ Θρασυλόχου 
Ἀναγυρασίου –Υἱός Μειδίου Ἀναγυρά-
σιος –Υἱός Κηφισοδώρου Ἀθηναῖος –Ἁλι-
μούσιος –Υἱός Θουκρίτου Ἁλιμούσιος 
–Χαλκοπλάστης μέ ἔργον “Θαυμασίαν 
Ἀθηνάν”, Η-7-203Δ, 1051Α, 1246Α, Η-10-
693Α καί Δ, Η-14-708Α, Η-15-543Δ,
Κηφισόκλεια –ης (ἡ) 
Κηφισοκλείδη –ης (ἡ)
Κηφισοκλείδης –ου (ὁ)
Κηφισοκλῆς –έους (ὁ) –Χῖος –Ὑποκρι-
τής 
Κηφισοκράτη –ης (ἡ)
Κηφισοκράτης –ου (ὁ)
Κηφισοκρίτη –ης (ἡ)
Κηφισόκριτος –ίτου (ὁ)
Κήφισος –ου (ὁ) –Λαοδικεύς
Κηφισός καί Κηφισσός καί Καφισός 
καί Κηφισώ (ὁ & ἡ) –Ποτάμιος θεός –
Ποταμός –Πατήρ Διογενίας –Πατήρ Εὐ-
ωνύμου καί Λιλαίας –Μικρός ποταμός 
καί ἐν Σικυώνι, Η-8- 206Δ, Η-12-378Δ, Η-
14-270Δ, Ο.Β.523
Κηφισοστράτη –ης (ἡ)
Κηφισόστρατος –ου (ὁ)
Κηφισοτέλεια –ης (ἡ)
Κηφισοτέλης –ους (ὁ)
Κηφισοτίμα –ης (ἡ)
Κηφισότιμος –ου (ὁ)
Κηφισοφάνη –ης (ἡ)
Κηφισοφάνης –ους (ὁ)
Κηφισοφάντη –ης (ἡ)
Κηφισοφάντης –ου (ὁ)
Κηφισοφῶν –ντος (ὁ) –Ἄρχων Ἀθηναί-
ων –Ραμνούσιος υἱός Κηφισοφῶντος –
Ρήτωρ, υἱός Κλέωνος –Δοῦλος Εὐριπίδου 
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βοηθών εἰς τραγικάς παραστάσεις –Υἱ-
ός Κεφαλίωνος, Ἀφιδναῖος Λεωντίδος 
φυλῆς –Υἱός Καλλιβίου, Παιανιεύς
Κηφισοφῶσσα –σσης (ἡ)
Κηφισοχάρης –ητος (ὁ)
Κηφισσός καί Καλλίναος –ου (ὁ) –Πο-
ταμός
Κηφισώ καί Κηφισσώ –οῦς (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Ἀπόλλωνος –Μοῦσα (κατά Εὔμη-
λον)
Κηφνοφῶν –ντος (ὁ)
Κηφνοφῶσσα –σσης (ἡ)
Κί; (ὁ) –Μέ ἀδελφούς Κόριβ καί Τσέκ ἵ-
δρυσαν Κίεβον
Κία –ης (ἡ) –Μᾶλλον δευτέρα σύζυγος 
Ἀκενατόν, μέ ἥν γεννᾶ Τουταγχαμώνα
Κιάβρος –ου (ὁ) –Ποταμός Μοισίας
Κίαμβρος καί Κίαμβος –ου (ὁ) –Ποτα-
μός
Κιανή –ῆς (ἡ)
Κιανός –οῦ (ὁ) –Ἰατρός –Ἐπίθετον –Πα-
τήρ Ἰουλίου
Κιαπώνια –ης (ἡ)
Κιαπώνιος –ίου (ὁ) –Πατρωνυμικόν Κα-
φισίνου
Κιαπώνις –ιος (ὁ) –Πατήρ νεοσυλλέκτου 
Καφισινοῦ
Κίασα –ης καί Φυλλίς (ἡ) –Θυγάτηρ 
Κιάσου
Κίασος –ου (ὁ) –Πατήρ Κιάσης
Κιβᾶ –ῆς (ἡ)
Κιβαλή –ῆς (ἡ)
Κιβαλής –ου (ὁ) –Ποταμός
Κιβᾶς –ᾶ (ὁ)
Κιβέας ἤ Κιβῆς –οῦ (ὁ) 
Κίβις –ιος (ὁ & ἡ)
Κίβυσσα –σσης (ἡ)
Κίβισσος καί Κίβυσθος –ου (ὁ) –Υἱός 
φιλοσόφου Θάλητος
Κιβύρας –ου (ὁ) –Πατήρ Μαρσύου, ἰδρυ-
τής Κιβύρας 

Κίβυς –υος (ὁ)
Κίβυσθος –ου (ὁ)
Κιγδαγάτα –ης (ἡ)
Κιγδαγάτας –ου (ὁ) –Στρατηγός Περ-
σῶν
Κίγκια –ίης (ἡ)
Κίγκιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Κίδα –ης (ἡ)
Κιδαρία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος 
εἰς Φενεόν Ἀρκαδίας
Κιδάριος –ίου (ὁ) 
Κιδεκράτη –ης (ἡ)
Κιδεκράτης –ητος (ὁ) 
Κίδος –ου (ὁ) 
Κιδύλλη –ης (ἡ) –Δούλη εἰς μῖμον Ἡ-
ρώνδα
Κιδύλλος –ου (ὁ)
Κιθαίρουν –νειος (ὁ) 
Κιθαίρουσα –σης (ἡ)
Κιθαίρων καί Κιθαιρῶν –νος (ὁ) –Μυ-
θολογικός βασιλεύς Πλαταιῶν, ἀδελφός 
Ἑλικῶνος (μετέποιτα Βαφύρας) Η-10-
703Δ, Η-11-247Α 
Κιθαιρωνία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Κιθαιρωνίδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μου-
σῶν
Κιθαιρώνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Κιθαιρωνίς –ιδος (ἡ) –Νύμφη
Κιθαρία –ης (ἡ) –Ἐπώνυμον Δήμητρος
Κίθαρος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Ἀλκαίου (χι-
τών)
Κιθαρωδός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος 
Κιθεριάδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Κιθία –ης (ἡ)
Κίθιος –ίου (ὁ) 
Κίθνα –ης (ἡ)
Κίθνος –ου (ὁ)
Κιθόουσα –σης (ἡ)
Κιθόων –νος (ὁ) –Ἀρχιστράτηγος ἐν Ἀ-
θήναις ὑπό Ἀλεξάνδρου
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Κικᾶ –ᾶς; (ἡ)
Κικάς –ᾶ (ὁ) –Υἱός Γράψα
Κικέρουσα –σης (ἡ)
Κικέρων –νος Μάρκος Τύλλιος (ὁ) –Πε-
ρίφημος (μεγαλύτερος) ρήτωρ, Ρωμαίος 
μέ μεγάλην βιβλιοθήκην. Ὁ Λεύκιος 
Παπίριος Παίτιος, θαυμαστής καί φίλος, 
τοῦ δώρησε τήν βιβλιοθήκην τοῦ ἀποθα-
νόντος ἑτεροθαλοῦς ἀδελφοῦ Σερβίου 
Κλαυδίου, ὅστις εἶχεν ἀναπτύξει καί φι-
λολογικήν δραστηριότηταν. Τίς βιβλιο-
θήκες τακτοποίησε μέ λογίους δούλους 
Διονύσιο, Μενόφιλο, Τυραννίωνα: Ἀνῆ-
κε εἰς Καβείρους (μυστική ἐταιρία) –Ἐπί-
θετον Αἰσώπου –Διδάσκαλον εἶχεν τόν 
Ἀντίοχον, ὡς καί Ἡρώδης –Τά ἔργα του 
ἀντέγραψεν ὁ ἄνοστος καί ἀμαθής Βί-
μπιος –Τόν Κικέρωνα ἐφόνευσεν Ἐρέν-
νιος
Κικιλία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Κικίλιος –ου (ὁ) –Ἀργεῖος ἐποποιός 
Κικίνα –ης (ἡ)
Κικίνος –ου (ὁ) 
Κίκις –ιος (ὁ)
Κίκκος –ου (ὁ) 
Κίκκουσα –σης (ἡ)
Κικκώ –οῦς (ὁ)
Κίκκων –νος (ὁ) 
Κικνία –ίης (ἡ)
Κικνίας –ίου (ὁ) 
Κῖκος –ου (ὁ) 
Κίκουσα –σης (ἡ)
Κίκρια –ίης (ἡ)
Κίκριος –ίου (ὁ)
Κικύνα –ης (ἡ) –Δῆμος Ἀττικῆς
Κικυννᾶτα –ης (ἡ)
Κικυννᾶτος ἤ Κικυννάτος –ου (ὁ) –Ρω-
μαίος
Κίκυννος –ου (ὁ) –Εἶς, τῶν ἑκατόν Δή-
μων Ἀθήνας
Κίκυς –υος (ὁ) –Η-15-934Δ

Κίκων –νος (ὁ) –Υἱός Ἀπόλλωνος καί 
Ροδόπης –Λακιάδης Ἀθηναῖος, πατήρ 
Χειμέως
Κίλα –ης (ἡ)
Κιλαίθα –ης (ἡ)
Κίλαιθος –ου (ὁ) –Πατήρ Μνάσωνος
Κίλας –αντος; (ὁ) –Μιλήσιος
Κίλβη –ης (ἡ)
Κίλβος –ου (ὁ)
Κιλικᾶ –ᾶς; (ἡ)
Κιλικᾶς –ᾶ (ὁ)
Κιλικία –ης (ἡ)
Κιλικίδα –δης (ἡ)
Κιλικίδας –αιο (ὁ) –Ταρσεύς
Κιλίκιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Πάφου ἡμι-
θέου, Η-11-723Α
Κῖλιξ –κος (ὁ) –Υἱός Ἀγήνορος καί Τηλε-
φάσσης, ἀδελφός Φοίνικος, Κάδμου, Εὐ-
ρώπης –Ἡ Θήβη, θυγάτηρ Κίλικος, σύ-
ζυγος Κορύβαντος, υἱοῦ Κυβέλης, Η-8 
-449Δ, 487Δ, Η-10-21Δ, 710Δ, Η-15-542Δ, 
Η-18-299Δ 
Κίλισσα –ης (ἡ)
Κίλλα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Λαομέδοντος 
καί Στρυμοῦς, ἀδελφή Πριάμου –Ἀδελ-
φή Ἑκάβης, σύζυγος Θυμοίτου. Μέ Πρί-
αμον παρανόμως γεννᾶ Μούνιππον 
Κιλλαῖα –ης (ἡ)
Κιλλαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος 
Κιλλανή –ῆς (ἡ)
Κιλλανός –οῦ (ὁ) 
Κίλλαρον –ου (ἡ)
Κίλλας καί Κίλλος –ου (ὁ) –Ἡνίοχος Πέ-
λοπος (ὑπό Ἠλείων), ἐξ οὖ ὀνομάσθη ἡ 
Κιλικία, ἐνώ Σφαῖρος (ὑπό Τροιζηνίων), 
Η-10-712Δ
Κιλλεύς – έως (ὁ)  
Κίλλη –ης (ἡ)
Κίλλης –ητος; (ὁ) –(Κιλλός, φαιός, πο-
λιός) –Στρατηγός Πτολεμαίου, Η-5-930Δ, 
Η-10-713Α, Η-16-485Α καί Δ
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Κιλλικών –ντος (ὁ) –Ἐπώνυμον Ἀχαιοῦ, 
υἱοῦ Μέροπος –Προδότης Μιλήτου, προ-
δώσας αὔτην εἰς Πριηνεῖς καί ἐρωτώμε-
νος, τι κάνει; ἀπήντα: Ὅλο καλά κάνω!
Κιλλικῶσσα –ης (ἡ)
Κίλλος –ου (ὁ)
Κίλλουσα –σης (ἡ)
Κιλλώ –οῦς (ἡ) 
Κίλλων –νος (ὁ) 
Κιλούρα –ης (ἡ)
Κιλοῦρος –ρου (ὁ)
Κίλουσα –σης (ἡ)
Κίλυμος –ου (ὁ) 
Κίλυσα –σης (ἡ)
Κίλυσος –ου (ὁ) 
Κίλων –νος (ὁ) 
Κιλώρα –ης (ἡ)
Κιλῶρος –ου (ὁ)
Κίμβηρ –ηρος (ὁ)
Κιμιά –ιᾶς (ἡ;) –Ὅνομα χόρτου, δυνάμε-
νον νά μεταβάλλη ἄσημα μέταλλα εἰς 
χρυσόν 
Κιμμέρια –ίης (ἡ)
Κιμμέριος –ίου (ὁ)
Κιμμερίς –ίδος (ἡ) –Θεά –Ἐπίθετον Ρέ-
ας 
Κιμορτίουσα –σης (ἡ)
Κιμορτίων –νος (ὁ) 
Κίμος –ου (ὁ)
Κίμουν –νειος (ὁ)
Κίμουσα καί Κιμώνασσα –σης (ἡ)
Κίμωλος –ου (ἡ) –Νῆσος, περίφημη διά 
κιμωλίαν γῆν, Η-10-716Δ
Κίμων –νος (ὁ) –(θυελλώδης) –Υἱός Στη-
σαγόρου Κυθήρριος –Πατήρ καί υἱός 
Μιλτιάδου Λακιάδης. Μέ Αἰσχύλο ἦσαν 
κυριώτεροι ἐκπρόσωποι μυστικῆς ὀρ-
γάνωσις “Κίνημα Πανελλήνιας ἰδέας’’ 
–Πατήρ Λακεδαιμονίου –Ὀλυμπιονίκης 
εἰς τέθριππον, ὁ Ἀθηναῖος –Ζωγράφος 
ὁ Κλεωναῖος –Υἱός Κίμωνος Λακιάδης –

Υἱός ΣτησαγόρουΛακιάδης –Περίφημος 
χαράκτης –Πρεσβευτής Ἀθηναίων εἰς 
Φίλιππον –Ζωγράφος Κλεωναῖος –Υἱός 
Κάμπου, Κεῖος Νεμεονίκης εἰς παγκρά-
τιον ἀνδρῶν –Μέ Κλειτορία γεννᾶ Ἠ-
λεῖον, Η-7-177Α καί Δ, 942Α, Η-10- 716Δ, 
Η-15-752Α, Η-18-179Α
Κιμωνίς –ίδος (ἡ)
Κινάδα –δης (ἡ)
Κινάδας –αιος (ὁ)
Κινάδη –ης (ἡ)
Κινάδης –ου (ὁ)
Κινάδος –ου (ὁ) –Πηδαλιοῦχος Μενελά-
ου (κατά Παυσανίαν), ὁ Φρόντις (κατά 
Ὅμηρον), Η-10-746Α
Κινάδουσα –σης (ἡ)
Κινάδων –ντος; (ὁ) –Ἀρχηγός συνωμω-
τῶν Σπαρτιατῶν, Η-7-200Α, Η-10-746Α 
Κιναίδα; –δης (ἡ)
Κίναιδος –ου (ὁ)
Κιναίθα –ης (ἡ)
Κίναιθος –ου (ὁ) –Αἰνείου ἑταῖρος
Κιναίθων –νος; (ὁ) –Λακεδαιμόνιος ποι-
ητής –Συγγραφεύς, Η-7-1039Δ, Η-8-24Δ, 
Η-9-346Α, Η-10-746Α, Η-15-704Δ, 
Κινάνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ βασιλέως Φι-
λίππου, συζευχθείσα ἀνεψιόν του Ἀμύ-
νταν, Η-7-210Α
Κινάνης –ου (ὁ)
Κινάρα –ης (ἡ)
Κινάρας καί Κινύρας –ου (ὁ) 
Κίναρος –ου (ὁ)
Κινδέα –ης (ἡ)
Κινδέος –ου (ὁ) –Ἅγιος πρεσβύτερος (11 
Ἰουλίου)
Κινδύα –ης (ἡ)
Κινδυάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμι-
δος 
Κίνδουσα –σης (ἡ)
Κίνδων –νος (ὁ)
Κινέα –ης (ἡ) 

ÊÉÍÅÁ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    70

Κινεάδα –ης (ἡ)
Κινεάδας –αο (ὁ)
Κινεάδη –ης (ἡ)
Κινεάδης –ου (ὁ) 
Κινέας καί Κεινέας καί Κινέης –ου (ὁ) 
–Ἰατρός καί ἕτερος, συγγραφεύς φίλος 
Πύρρου, εκπρόσωπος καί συμβουλάτο-
ρας, Θεσσαλός, εὐφυής –Ρήτωρ, πολι-
τικός –Υἱός Στεφάνου, Λαμπτρεύς –Υἱός 
Θάλλου, Λαμπτρεύς –Υἱός Νικομάχου, 
Λάμπτρεύς
Κινεύς –έως (ὁ) –Συγγραφεύς 
Κινησία –ης (ἡ)
Κινησίας –ίου (ὁ) –Ποιητής διθυράμβων 
Ἀθηναῖος –Θηβαῖος –Ἀθηναῖος –Υἱός 
Μέλητος –Λυρικός ποιητής –Πλαστόν 
τοῦ Φιλυρίνου –Γνωστός κίναιδος Ἀθή-
νας, Η-7-1045Α, Η-10-763Δ 
Κίνησις –εως (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ 
Κινησιφόρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Φύ-
σεως μέ συνώνυμον: Ἀϊδίη
Κινησίχθουσα –σης (ἡ)
Κινησίχθων –ωνος (ὁ) –Ἐπίθετον Πο-
σειδῶνος
Κινητήρ –ῆρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος
Κινία –ης (ἡ)
Κινίας –ου (ὁ)
Κίννα –ης (ἡ)
Κινναμίς –ίδος (ἡ)
Κιννάμη –ης (ἡ)
Κίνναμος –ου (ὁ) –Βυζαντινός συγγρα-
φεύς –Πατήρ Νάρδου
Κίννας –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Κινουμένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Τύχης
Κινούμενος –ου (ὁ)
Κίνουσα –σης (ἡ)
Κίντα –ης (ἡ)
Κιντιλιανή –ῆς (ἡ)
Κιντιλιανός –οῦ (ὁ) –Παιδαγωγός –Ρω-
μαϊκόν

Κίντος –ου (ὁ) 
Κινύρα –ης (ἡ)
Κινυράδη –ης (ἡ)
Κινυράδης –ου (ὁ) –Ἀπόγονος Κινύρου, 
Η-11-723Α
Κινύρας καί Κινάρας καί Κινύρης –ου 
(ὁ) –Βασιλεύς Κύπρου, διάσημος διά τά 
πλούτη του –Ἔστειλε λαμπρόν θώρακα 
εἰς Μενέλαον διά Τροίαν –Πατήρ παιδός 
Ἀμαράκου –Πατήρ Κουρέως –Υἱός Ἀ-
πόλλωνος καί Ἀμαθούσης ἤ Φαρνάκης 
ἤ Ἀγριόπης, πατήρ Σανδόκου καί Φαρ-
νάκης ἤ Πάφου ἤ Θείαντος ἤ Εὐρυμέ-
δοντος καί Παφίας Νύμφης, πάππος 
προομηρικοῦ ποιητοῦ Κινύρα –Βασιλεύς 
Κύπρου ἤ Πάφου –Πατήρ Ἀδώνιδος 
–Υἱός Θανάκης, ἔγγονος Μεγασσάρου –
Η-10-771Α, Η-11-717Α, 723Α, Η-14-152Δ, 
Η-15-640Α, Η-18-1013Δ 
Κινύρης –ου (ὁ) –Ο.Λ.20
Κινυρίδη –ης (ἡ)
Κινυρίδης –ου (ὁ) –Γένος Κινύρα, Η-10-
771Α
Κινυρίς –ιδος (ἡ) 
Κινυρός –ου (ὁ) –(κλαυθμυρός, γοερός) 
–Ἐπίθετον Διονύσου μέ συνώνυμον: 
Μάρτυς
Κινύφειος –είου (ὁ) –Ποταμός
Κίνυφς –ου; (ὁ;)
Κίνυψ καί Κῖνυψ –πος καί Κίνυφος –ου 
(ὁ) –Ποταμός 
Κινώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀρτεμισίου 
–Καρυστία 
Κίνων –νος (ὁ)
Κῖος –ου (ὁ) –Ποταμός –Ἑταῖρος Ἡρακλέ-
ους –Ἀργοναύτης –Κτίστης Κίου, κληθείς 
κατόπιν Προυσίας, Η-10-773Α 
Κίουσα –σης (ἡ)
Κίπος –ου (ὁ)
Κιππός –οῦ (ὁ) 
Κιπῶς –ῶ (ὁ)
Κιραῖα –ης (ἡ)
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Κιραῖος –ου (ὁ) 
Κιρία –ης (ἡ)
Κιρίας –ου (ὁ)
Kirio = Κύριος εἰς Ἀραουκανικήν
Κίρις –ιδος;  (ὁ) –(λύχνος, ὄρνεον, Ἄδω-
νις παρά Λάκωσιν)
Κίρις ἤ Κίρρις ἤ Κύρις ἤ Πυγμαίων ἤ 
Γαύας ἤ Ἀβώβας (ὁ) –Ἐπώνυμον Ἀδώ-
νιδος –Ποταμός –Η-13-186Δ
Κίρκη καί Κίρκα –ης (ἡ) –(πιθανῶς: 
Κίρκος = γεράκι) –Μάγισσα, θυγάτηρ Ἡ-
λίου καί Πέρσης ἤ Περσηΐδος, ἀδελφή 
Αἰήτου καί Πασιφάης –Θυγάτηρ Ὑπερί-
ωνος καί Ἀστερόης, ἀδελφή Αἰήτου καί 
Πασιφάης –Φαρμακεύτρια –Νύμφη –Ἡ 
δεχθεῖσα τόν Ὀδυσσέαν (ἐπώνυμον Αἰ-
αίη). Μέ Ὀδυσσέαν γεννᾶ Ρωμανόν, Τη-
λέφονον, Ἀρδείαν ἤ Τηλέγονον, Ἄγριον 
καί Λατίνον. Ἡ μεταμορφώνουσα εἰς 
χοίρους τούς ἄνδρας τοῦ Ὀδυσσέως.
Ἔδιδε τυρί, μέλι καί οἶνον εἰς ἄνδρας 
Ὀδυσσέως, Ο.Ο.Α.609, Κ375, Ι31, Κ136, 
Λ62, Μ16
Κίρκια –ης (ἡ)
Κίρκιος –ίου (ὁ) –Ἄνεμος, Η-10-40Α 
Κίρνη –ης (ἡ) 
Κίρνης –ητος; (ὁ)
Κίρος –ου (ὁ)
Κίρουσα –σης (ἡ)
Κίρρα –ης (ἡ) –Νύμφη 
Κιρρίας –ίου (ὁ) –Υἱός καί πατήρ Ποσει-
δίππου Πρασιεύς
Κίρρις ἤ Κίρις (ὁ) –Ποταμός –Ἐπώνυμον 
Ἀδώνιδος
Κίρφυς –υος (ὁ)
Κίρων –νος (ὁ) –Ὁ Χίρων –Πυθεύς
Κιρωνίδη –ης (ἡ)
Κιρωνίδης –ου (ὁ) –Υἱός Παυσανίου
Κίς –Κίος (ὁ) –Χοιροβοσκός ἐν Βοιωτία
Κίς; (ὁ) –Ἄκλιτον, πατήρ Σαούλ
Κίσαμος –ου (ὁ)
Κισία –ης (ἡ) –Σύζυγος βασιλ. Τιθωνοῦ

Κίσιος –ίου (ὁ)
Κισκιβά –ᾶς;  (ἡ)
Κισκιβᾶς –ᾶντος (ὁ)
Κίσσα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πιέρου (Πιερίς) 
περιποιηθεῖσα Διόνυσον εἰς Νύσα, μετα-
μορφωθείσα εἰς πτηνόν λόγω ἀσεβείας
Κίσσαβος –ου (ὁ)
Κισσαία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Κισσαίθα –ης (ἡ) –Ὄνομα μιᾶς βουκό-
λου
Κίσσαιθος –ου (ὁ)
Κισσαῖος –ου (ὁ) 
Κίσσαμις –ιδος (ὁ);
Κισσάμπελος –ου (ὁ&ἡ)
Κισσέα –ης (ἡ)
Κισσέας καί Κισσεύς καί Κισσῆς –οῦ 
(ὁ) –Βασιλεύς Θράκης, πατήρ Θεανοῦς, 
συζύγου Ἀντήνορος –Υἱός Αἰγύπτου, 
φονευθείς ὑπό Δαναΐδος Ἀνθήλης
Κισσεοχαίτη –ης (ἡ)
Κισσεοχαίτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος
Κισσεύς –έως (ὁ) –(κισσός) –Ἐπίθετον 
Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Διονύσου μέ συ-
νώνυμον: Ἄναξ, βασιλεύς Θράκης (Ὀρε-
στῶν), πατήρ Ἑκάβης, Η-5-773Α, Η-9-488 
Α, Η-10-791Α 
Κισσή –ῆς (ἡ)
Κισσηῒς ἤ Θεανώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ 
Κισσέως
Κισσηΐς ἤ Ἑκάβη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
Κισσέως –Νύμφη Ναϊάς, ἀναθρέψασα 
Διόνυσον, Η-10-791Α, Η-17-508Δ
Κισσῆς ἤ Κισσέας –ου (ὁ) –Βασιλεύς 
Θράκης, Ο.Λ.223
Κισσία –ης (ἡ) –Μήτηρ Μέμνωνος
Κισσίδα –δης (ἡ)
Κισσίδας –αιο (ὁ) –Συρακούσιος ἀρχη-
γός Κελτῶν
Κίσσιος –ίου (ὁ) –Βασιλεύς Μακεδονίας, 
Ἀργειάδης ἀδελφός Καράνου καί ἄλ-
λων, Η-9-645Δ
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Κισσιφών –ῶντος (ὁ)
Κισσιφῶσσα –σσης (ἡ)
Κισσόβρυος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Κισσοκόμα –ης (ἡ)                               
Κισσοκόμας –ου; (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Κισσοκόμης –εος; (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Κισσός –οῦ (ὁ) –Πατήρ Ἑρμοφίλου 
Κίσσος –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον Διονύσου –
Πατήρ Ἀλθαιμένους –Τανῦν Χορτιάτης 
(ἐν Θεσ/νίκη)
Κισσοστέφανος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Βάκ-
χου, Διονύσου μέ συνώνυμον: Κωμαστής
Κισσοῦσα –ης (ἡ) –Πηγή παρά Ἁλίαρ-
τον Βοιωτίας, Η-10-792Α
Κισσοφόρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου
Κισσοχαίτη –ης (ἡ)
Κισσοχαίτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Κισσοχάρεια –ης (ἡ)
Κισσοχαρής –έος; (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Κισσόχαρις –ιτος ;  (ὁ)
Κισσοχίτουσα –σης (ἡ)
Κισσοχίτων –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου μέ συνώνυμον: Ποιμήν
Κισσύα –ης (ἡ)
Κισσύας –ου (ὁ) 
Κισσώ –οῦς (ἡ) 
Κίσσων –νος (ὁ) 
Κίσυς –υος (ὁ)
Κισώ; –οῦς (ὁ) 
Κιτία ἤ Ἀύκη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Σαλα-
μίνου, Κυπρίου βασιλέως, σύζυγος Κάσ-
σου, υἱοῦ Ἰνάχου
Κιτίας –ίου ({ὁ)
Κιτιάς –αδος (ἡ) 
Κίτιον –ίου (ἡ) 

Κίτος –ου (ὁ)
Κίτσος –ου (ὁ) –Ὑποκοριστικόν τοῦ Χρί-
στος
Κιτταῖα –ης (ἡ)
Κιτταῖος –ου (ὁ) 
Κιττῆ –ῆς (ἡ)
Κιττίη –ης (ἡ)
Κιττίης –ίου (ὁ)
Κίττος ἤ Κιττός –οῦ (ὁ) –Σύζυγος Ζωπύ-
ρας –Ἀντιοχεύς –Θηβαῖος –Σινωπεύς 
–Ὠρώπιος –Τραπεζίτης Ἀθηναῖος –Ἀγ-
γειοπλάστης, Η-10-798Α
Κίττουσα –σης (ἡ)
Κιττύλα καί Κίτυλα –ης (ἡ)
Κιττύλος καί Κίτυλος –ου (ὁ)
Κίτων –νος (ὁ)
Κίχη –ης (ἡ)
Κιχησία –ης (ἡ)
Κιχησίας –ίου (ὁ) –Σύζυγος Θεμιστοδί-
κης
Κιχησίππη –ης (ἡ)
Κιχήσιππος –ου (ὁ) 
Κίχος –ου (ὁ)
Κίχουσα –σης (ἡ)
Κίχυρα –ης (ἡ)
Κίχυρος –ου (ὁ) –Υἱός βασιλέως Χαό-
νων, Η-10-799Α
Κίχων καί Χίχων –νος (ὁ) 
Κιχωνίδη –ης (ἡ)
Κιχωνίδης –ου (ὁ)
Κίων –νος (ὁ)
Κλαάμητις καί Καλάμητις –ιδος (ἡ) –
Θυγάτηρ Θεσπίου. Μέ Ἡρακλήν γεννᾶ 
Ἀστυβίαν
Κλάδαη –ης (ἡ)
Κλάδαος καί Κλάδεος –ου καί Κελά 
–δων (ὁ) –Ποταμός
Κλάδεα –ης (ἡ)
Κλάδεος –ου (ὁ) –Ποταμός
Κλαδεύς –έως (ὁ) 
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Κλάδη –ης (ἡ)
Κλάδης –ητος ;  (ὁ)
Κλαδιανή –ῆς (ἡ)
Κλαδιανός –οῦ (ὁ)
Κλάδιον –ίου (ἡ) 
Κλαδίουσα –σης (ἡ)
Κλαδίσκη –ης (ἡ)
Κλαδίσκος –ου (ὁ)
Κλαδισός –οῦ (ὁ)
Κλαδίουσα –σης (ἡ)
Κλαδίων –νος (ὁ)
Κλάδος –ου (ὁ) –Ποταμός –Ἀνδρικόν ὄ-
νομα –Ὄνομα κυνός
Κλάδουσα –σης (ἡ)
Κλαδοφῶν –ντος (ὁ)
Κλαδοφῶσσα –ης (ἡ)
Κλάδων –νος (ὁ)
Κλαία –ης (ἡ) –Νύμφη Λακωνίας
Κλαινώ καί Κελαινώ καί Εὐφηνώ 
–οῦς (ἡ) –Ἀτλαντίς –Δαναΐς –Θυγάτηρ 
Ὑάμου
Κλαΐς ἤ Κλεΐς –ιδος (ἡ)
Κλάνις –εως (ὁ) –Kένταυρος φονευθείς 
εἰς γάμους Πειριθόου, ὑπό Πηλέως
Κλάνις (εως) ἤ Γλάνις (εως) (ὁ) –Ποτα-
μός Ἰταλίας
Κλαομέδουσα –ης (ἡ)
Κλαομέδων –ντος (ὁ)
Κλᾶρα –ης (ἡ) –(ἔνδοξος) –Καθολική –Ἁ-
γία
Κλαρία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Κλάριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπί-
θετον Ἀπόλλωνος –Ποταμός
Κλᾶρος –ου (ὁ) –Μιλήσιος –Ἥρως 
Κλάσις –ιος; (ὁ)
Κλασσική –ῆς (ἡ)
Κλασσικός –οῦ (ὁ) 
Κλασσίχα –ης (ἡ)
Κλάσσιχος –ου (ὁ)

Κλαυδία –ης (ἡ) –Καί Χριστιανικόν –Ἐ-
πίσημος γεννεᾶ ἐν Ρώμη
Κλαυδιανή –ῆς (ἡ) –Χριστιανικόν –Ρω-
μαϊκόν
Κλαυδιανός –οῦ (ὁ) –Χριστιανικόν –Ρω-
μαϊκόν –Ἐπικός ποιητής
Κλαύδιος –ίου (ὁ) –Καί Χριστιανικόν –
Ἅγιος –Ὁ υἱός Κλύμεντος ἦτο στρατηγός 
–Ρωμαϊκόν, Η-7-788Δ
Κλαύδιος Ἀγαθἀγγελος –ου (ὁ) –Πα-
τήρ Καλλιμόρφου
Κλαύδιος –ίου (ὁ) –Ὁ Ροῦφος, ὁ καί Ἀ-
πολλώνιος Σμυρναῖος, Ὀλυμπιονίκης 
εἰς ἄγνωστο ἀγώνισμα (πάλην, πυγμήν, 
παγκράτιον) δύο φοράς, υἱός Κλαυδίου 
Ἀπολλωνίου Σμυρναίου περιοδονίκου 
Κλαύδιος Γαληνός (ὁ) –Ἰατρός ἐκ Περ-
γάμου
Κλαύδιος Δορυφόρος (ὁ) –Ἱεροκήρυξ
Κλαύδιος Πτολεμαῖος (ὁ) –Ἔλλην, ἀ-
στρονόμος, γεωγράφος, μαθηματικός, 
ἐξερευνητής
Κλαύδιος Ροῦφος  (ὁ) –Ὁ καί Ἀπολλώ-
νιος Πεισαῖος Νεμεονίκης
Κλαύδιος Φλάβιος –ίου (ὁ) –Ὁ Γοτθι-
κός, πατήρ Κωνσταντίου Χλωροῦ συζύ-
γου Ἑλένης (Ἁγίας!) ἤν δέν ἔλαβε εἰς 
νόμιμον γάμον, ἀλλά μέ τρόπο ἐπιτρέ-
ποντα νά μή θεωροῦνται νόθα τά τέκνα 
στρατιωτικῶν. Ἐγέννησε μέ ταύτην τόν 
Κωνσταντίνον (Μέγαν). Ὄταν ὁ Διοκλη-
τιανός τόν ἔχρισε Καίσαρα τῆς Δύσης, 
τότε ἐνυμφεύθη τήν Θεοδώραν ἐκ Συ-
ρίας μέ ἥν γεννᾶ τέσσαρα κορίτσια καί 
τρεῖς υἱούς: Ἰούλιον, Δαλμάτιον, Ἀννι-
βαλιανόν. ὁ Ἰούλιος σύζυγος Γκάλλας 
πατρικίας ἥτις γέννησε τόν Τκάλλο. Κα-
τόπιν στεφανώθη τήν Βασιλίναν (θυ-
γατέραν διοικητοῦ Αἰγὐπτου καί γεννᾶ 
Ἰουλιανόν τόν Παραβάτην
Κλαυσιγέλως –ωτος καί Κλαυσίγελως 
(ὁ & ἡ) –Ἐπώνυμον ἑταίρας Φρύνης 
(Μνησαρέτης τό πραγματικόν ) 
Κλαυσιμάχη –ης (ἡ)
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Κλαυσίμαχος καί Λάμαχος –ου (ὁ)  
–(κλαψόμαχος) –Ἀθηναῖος στρατηγός 
–Λογοπαίγνιον τοῦ Λαμάχου, ἀναφέρει 
Ἀριστοφάνης εἰς ΕΙΡΗΝΗ, Η-5-953Α, Η-
7-194Α, Η-12-58Δ, Η- 14- 441Α 
Κλαυσίνα –ης (ἡ)
Κλαυσῖνος –ου (ὁ) –(πλαστόν) ὄνομα 
Ἡρακλείτου = στοχαστής πού κλαίει
Κλαψιάρης –η (ὁ) –Παρωνύμιον Βυζα-
ντινῶν
Κλέα ἤ Κλέη –ης (ἡ) –Δελφῶν ἱέρεια –
Ἀρχηγός Δελφικῶν Θυϊάδων, Ἀθηναία 
Κλεαγένη –ης (ἡ)
Κλεαγένης –ους (ὁ) 
Κλεαγόρα –ης (ἡ) –Μήτηρ Ζωείχης ἤ 
Βότρυος
Κλεαγόρας –ου (ὁ) –Ζωγράφος ἐκ Φλι-
οῦντος
Κλεαγόρη –ης (ἡ)
Κλεάγορος –ου (ὁ)
Κλεάδα –ης (ἡ)
Κλεάδας –αο (ὁ) –Πατήρ Χειλωνίδος ἤ 
Χιλωνίδος
Κλεαδάτη –ης (ἡ)
Κλεαδάτης –ους (ὁ) –Ἀδελφός Καρά-
νου 
Κλεάδη –ης (ἡ)
Κλεάδης –ου (ὁ) –Υἱός Αὐτοδίκου, Πλα-
ταιεύς σχηματίσας Τύμβον εἰς Πλαταιᾶς 
ἄνευ νεκρῶν 
Κλεαία –ης (ἡ)
Κλεαιθίδα –δης (ἡ)
Κλεαιθίδας –αο (ὁ) 
Κλέαινα –νης (ἡ)
Κλεαινέτα –ης (ἡ)
Κλεαινέτη –ης (ἡ)
Κλεαίνετος –αινέω (ὁ) –Ἀθηναῖος τρα-
γικός ποιητής –Πατήρ Κλέωνος –Φιλό-
σοφος –Λοχαγός –Ἱκαριεύς –Υἱός Κλεο-
ομέδοντος, Κυδαθηναιεύς –Ὁ υἱός Ἐπι_ 
κράτεος νικητής ἀγῶνος δρόμου στά Νέ-

μεα, στά Πύθια ἐξάκις, στα Λύκαια, στό 
Ἄργος (Ἡραῖα ἤ Ἑκατόμβαια) στά Ἀ-
σκληπίεια ἤ καί Παναθήναια, Ἀργεῖος, 
Η-7-1047Δ, Η-10-855Δ 
Κλεαινίς –ιδος (ἡ) 
Κλέαινος –ου (ὁ)  
Κλεαῖος –ου (ὁ) 
Κλεαιρέτα –ης (ἡ)
Κλεαίρετος –ου (ὁ)
Κλεαίχμα –ης (ἡ) –Πυθαγορίς φιλόσο-
φος, ἀδελφή Ἀὐτοχαρίδα Λάκωνος, Η-
16-499Δ
Κλεαιχμίδα –ης (ἡ)
Κλεαιχμίδας –αιο (ὁ)
Κλέαιχμος –ου (ὁ) 
Κλεάκη –ης (ἡ)
Κλεαμβρότα –ης (ἡ)
Κλεάμβροτος –ου (ὁ)
Κλεανακτίδα –ης (ἡ)
Κλεανακτίδας –αο (ὁ) –Μυτιληναῖος 
Κλεανακτίδη –ης (ἡ)
Κλεανακτίδης –ου (ὁ) 
Κλεᾶναξ –κτος (ὁ) 
Κλεάνασσα –ης (ἡ) –Εἰς ἐπίγραμμα Θα-
λοῦ 
Κλεάνδρα –ης (ἡ)
Κλεανδρίδα –δης (ἡ)
Κλεανδρίδας –ου καί Κλεανδρίδης (ὁ) 
–Πατήρ στρατηγοῦ Σπαρτιατῶν Γυλίπ-
που –Ἔφορος, Η-10-827Α
Κλεανδρίδη –ης (ἡ)
Κλεανδρίδης –ου (ὁ)
Κλέανδρος –ου (ὁ) –Φονευθείς ὑπό Σα-
βύλλου ὁ τύραννος Γέλας, ἀδελφός 
Ἱπποκράτους –Πατήρ Παντορδάνου, Ἰ-
λάρχου Μεγ. Ἀλεξάνδρου –Υἱός Ἀριστο-
βούλου –Αἰγινήτης, υἱός Τελεσάρχου, 
νικητής παγκρατίου εἰς Ἐπίδαυρον καί 
Ἰσθμιονίκης καί Νεμεονίκης –Ἔπαρχος 
Βυζαντίου Λακεδαιμόνιος –Ὄνομα δού-
λου μάντεως μεταξύ δούλων Ἄργους –
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Υἱός Πολεμοκράτους παρά τόν Μ. Ἀλέ-
ξανδρον, Η-7-248Α, Η-8-957Δ, Η-10-827Α 
Κλεάνθη –ης (ἡ)
Κλεάνθης –ους (ὁ) –(ἐνδοξότατος) –Ἄσ-
σιος στωϊκός φιλόσοφος ἐπωνομασθείς 
καί Φρεάντλης, υἱός Φανίου, ὁ δεύτερος 
Ἡρακλῆς –Μαθητής Ζήνωνος –Ζωγρά-
φος –Συγγραφεύς ὁ Ταραντῖνος, Η-7-
625Α, 941Δ, Η-8-785Α, Η-10-827Α καί Δ, 
Η-17-336Α, 884Α, Η-18-41Α, 763Δ,
Κλεανθίς –ιδος (ἡ) –Εἰς Σουῒδαν
Κλέανθος –ου (ὁ)
Κλεανθώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Κάδμου, 
υἱοῦ Ἀγήνορος
Κλεανίκη –ης (ἡ)
Κλεάνικος –ου (ὁ) 
Κλεανόη ἤ Κληανόη –ης (ἡ) 
Κλεάνοος –όου (ὁ)
Κλεαντίδα –ης (ἡ)
Κλεαντίδας –αιο (ὁ) 
Κλεανώ –οῦς (ἡ) –Μαθήτρια Πυθαγό-
ρου
Κλεάνωρ –ρος (ὁ) –Ὀρχομένιος –Ἀρκάς 
–Ἐκλέγεται στρατηγός, σέ θέση τοῦ Ἁ-
γία τοῦ Ἀρκάδα, μετά τήν δολοφονίαν 
στρατηγῶν τῶν μυρίων –Ὁ Λάκων Πυ-
θαγορικός φιλόσοφος –Πατήρ Μάρκου 
Αὐρηλίου, Η-12-60Δ, Η-16-499Α, Η-17-
128Α
Κλέαξ –κος (ὁ) –Πατήρ καί υἱός Ἀλκι-
μάχου 
Κλεάρα –ης (ἡ)
Κλεαράτη –ης (ἡ)
Κλεάρατος –ου (ὁ) –Ταραντῖνος Πυθα-
γορικός φιλόσοφος, Η-16-499Α 
Κλεάρεια –ης (ἡ)
Κλεαρέτα –ης (ἡ) 
Κλεαρέτας –ου (ὁ) 
Κλεαρέτη –ης (ἡ) 
Κλεάρετος –ου (ὁ) –Ἡλεῖος Ὀλυμπιονί-
κης εἰς πένταθλον –Υἱός Κλεομέδοντος, 
Ραμνούσιος

Κλεάρης –ου (ὁ)
Κλεαρίδα –ης (ἡ)
Κλεαρίδας –αο (ὁ) –Σπαρτιάτης, υἱός 
Κλεωνύμου, νικήσας Κλέωνα 
Κλέαρις –ιδος (ὁ) 
Κλεαρίστα –ης (ἡ) 
Κλεαρίστη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Φάνου 
Κλεαρεστίδη –ης (ἡ)
Κλεαριστίδης –ου (ὁ) 
Κλεαριστίς –ιδος (ἡ)
Κλεάριστος –ου (ὁ) –Υἱός Ἑρμαίου ἔφη-
βος –Φίλος Θεόγνιδος, Η-9-533Α 
Kλεαρίτη –ης (ἡ)
Κλεάριτος –ου (ὁ) 
Κλεάρχη –ης (ἡ) 
Κλεαρχίδα –ης (ἡ)
Κλεαρχίδας –αιο (ὁ)
Κλεαρχίδη –ης (ἡ)
Κλεαρχίδης –ου (ὁ) –Πατήρ Κράτητος 
Κλεαρχίς –ιδος (ἡ)
Κλέαρχος –ου (ὁ) –(ἔνδοξος ἄρχων καί 
ἡγέτης) –Λακεδαιμόνιος στρατηγός εἰς 
κάθοδον Μυρίων –Μαθητής Πλάτωνος 
–Μαθητής Ἱπποκράτους –Υἱός Ραμφίου 
–Σολεύς παροιμιογράφος, συγγραφεύς 
–Τοξάρχης Μεγ. Ἀλεξάνδρου –Περιπα-
τητικός φιλόσοφος ὀνομασθείς ἐκ τοῦ 
περιπάτου –Ἀνδριαντοποιός χαλκῶν 
Ρηγῖνος –Ποιητής νεωτέρας κωμωδίας, 
(μέσης καί τα ) –Ὁ Σολεύς περιπατητικός 
φιλόσοφος ἠθικολόγος, μαθητής Ἀρι-
στοτέλους –Ὁ Ποντικός φιλόσοφος 
–Τύραννος Ἡρακλείας Θράκης –Υἱός 
Ναυσικλέους, Αἰγιλιεύς καί ἕτερος ἐξ 
Ὀῆθεν, H-7-199A, 939A, H-10- 830A, Η-
11-645Δ, Η-15-584Δ, Η-18-598Δ 
Κλεαρώ –οῦς (ἡ) 
Κλέας –ου (ὁ)
Κλέασσα –ης (ἡ)
Κλέασσος –ου (ὁ)
Κλεαφάνεια –ης (ἡ)
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Κλεαφάνεις –ειος (ὁ)
Κλεαφάνη –ης (ἡ) 
Κλεαφάνης –ου (ὁ) 
Κλεαφένη –ης (ἡ)
Κλεαφένης –ους (ὁ)
Κλεβερία –ης (ἡ)
Κλεβέριος –ίου (ὁ) 
Κλέβετα –ης (ἡ)
Κλέβετος –ου (ὁ) 
Κλεδώρα –ης (ἡ)
Κλέδωρος –ου (ὁ)
Κλέεια –ης (ἡ) –Nύμφη –Ἡ Ὑάς μέ τό 
ὄμορφο στεφάνι 
Κλέειδα (δης) καί Κλεΐς –ίδος (ἡ) –Μέ 
Σκαμανδρώνυμον γεννᾶ, Σαπφώ, Πά-
ριχον, Εὐρύγιον, Χάραξον
Κλέειδας –αο (ὁ)
Κλεείδη –ης (ἡ)
Κλεείδης –ου ;  (ὁ)
Κλεεινή –ῆς (ἡ)
Κλεεινός –ου (ὁ) –Συνώνυμον: παίς –Ἐ-
πίθετον Ἀπόλλωνος
Κλεέμπορος –ου (ὁ) –Ἰατρός καί ἕτερος 
Κλεεσθένεια –ης (ἡ)
Κλεεσθένεις –ειος (ὁ)
Κλεεσθένης –ους (ὁ) 
Κλεεσσθένεια –ης (ἡ)
Κλεεσσθένης –ους (ἡ)
Κλεfάνθια –ης (ἡ) 
Κλεfάνθιος –ίου (ὁ) 
Κλεfεθοήνια –ίης (ἡ)
Κλεfεθοήνιος –ίου (ὁ) 
Κλεfεκρατέα –ης (ἡ)
Κλεfεκράτης –ου (ὁ) 
Κλεfίχα –ης (ἡ)
Κλέfιχος –ου (ὁ)
Κλέη –ης (ἡ) –Σύζυγος Κλεάδα γλύ-
πτου 
Κλεηγόρα –ης (ἡ)

Κλεηγόρας –ου (ὁ)
Κλεηγορίδη –ης (ἡ)
Κλεηγορίδης –ου (ὁ) 
Κλεηνέτα –ης (ἡ)
Κλεήνετος –ου (ὁ)
Κλεηράτη –ης (ἡ)
Κλεήρατος –ου (ὁ) 
Κλέης –ητος (ὁ)
Κλεησίππη –ης (ἡ)
Κλεήσιππος –ου (ὁ) 
Κλεησισήρα –ης (ἡ)
Κλεησισήρας –αιο;  (ὁ)
Κλειαγόρα –ης (ὁ)
Κλειαγόρας –ου (ὁ)
Κλειαγόρης –ου (ὁ) 
Κλειάδα –ης (ἡ) 
Κλειάδας –αιο (ὁ) 
Κλειάδη –ης (ἡ)
Κλειάδης –ου (ὁ)
Κλειάνδρα –ης (ἡ)
Κλείανδρος –ου (ὁ)
Κλειάνωρ –ρος (ὁ) 
Κλειαρίστη –ης (ὁ) 
Κλειάριστος –ου (ὁ)
Κλειβούλη –ης (ἡ)
Κλείβουλος –ου (ὁ) 
Κλειγένη –νης (ἡ)
Κλειγένης –ου (ὁ) –Ἀκάνθιος ἐκπρόσω-
πος Λακεδαιμονίων –Ἀθηναῖος πλούσι-
ος μέτοικος, μικρόσωμος
Κλείδα –ης (ἡ)
Κλειδάμα –ης (ἡ)
Κλειδάμας –αντος (ὁ)
Κλειδάμεια –ης (ἡ)
Κλείδαμος –ου (ὁ) –Μιλήσιος 
Κλείδας –αο (ὁ)
Κλείδη –ης (ἡ) –Νύμφη τιμωμένη εἰς 
Νάξον –Ὑάς
Κλειδήμη –ης (ἡ)
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Κλειδημίδη –ης (ἡ)
Κλειδημίδης –ου (ὁ) –Υἱός τραγικοῦ 
Σοφοκλέους ἐξ Ἀθηνῶν, Η-8-957Δ
Κλείδημος ἤ Κλείδαμος –ου (ὁ) –Ἱστο-
ρικός συγγράψας ἱστορίαν Ἀττικῆς 
Κλείδημος καί Εὐώνυμος –ου (ὁ) –Υιός 
Κτησάρχου ἐπωνομαζόμενος Εὐωνυ-
μεύς
Κλείδημος ἤ Κλειτόδημος –ου (ὁ) –Ἱστο-
ριογράφος –Φιλόσοφος –Ὁ ἀρχαιότερος 
Ἀτθιδογράφος –Υἱός Κτησάρχου, Η-10-
830Δ, Η-12-14Δ 
Κλείδης –ου ἤ  –ητος (ὁ) 
Κλειδίκα –ης (ἡ)
Κλειδίκη καί Κληδίκη καί Κλεοδίκη 
–ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δαϊφάντου, γυνή, μή-
-τηρ Πινδάρου 
Κλείδικος –ου (ὁ) –Υἱός Αἰσιμίδου –Ἀ-
θηναῖος ἄρχων –Πατήρ Κλεινίου –Yἱός 
Κινέου Λαμπτρεύς, Η-10-831Α 
Κλειδίχα –ης (ἡ)
Κλείδιχος –ου (ὁ)
Κλειδοῦχος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
–Ἐπίθετον Κόρης 
Κλειδοφόρος –ου (ὁ) –Ἥρως προστάτης 
κλειδιοῦ
Κλειδώ –οῦς (ἡ) –Καί ὄνομα δάσους νή-
σου Χίου
Κλείεργη –ης (ἡ)
Κλείεργος –ου (ὁ) 
Κλειθώρα –ης (ἡ) = Κλεισιθήρα
Κλείθωρος –ου (ὁ) = Κλεισίθηρος
Κλειμάχη –ης (ἡ) 
Κλείμαχος –ου (ὁ)
Κλειμένη –ης (ἡ)
Κλειμένης –ου (ὁ) 
Κλειμήδη –ης (ἡ)
Κλειμήδης –εος (ὁ) –Πατήρ Θεογείτο-
νος 
Κλείμηλα –ης (ἡ)
Κλείμηλος –ου (ὁ) 

Κλειμμάχα –ης (ἡ)
Κλείμμαχος –ου (ὁ) 
Κλείνα –ης (ἡ) 
Κλειναγόρα –ης (ἡ)
Κλειναγόρας –ου (ὁ) –Ἱερεύς Ἀμφικτυ-
όνων –Πατήρ Σωτηρίχου –Ταραντῖνος 
Πυθαγορικός φιλόσοφος, Η-16-499Α
Κλειναγόρη –ης (ἡ) 
Κλεινάνδρα –ης (ἡ)
Κλείνανδρος –ου (ὁ)
Κλειναρέτη –ης (ἡ) –Εἰς Ἀριστοφάνην 
–Γυνή ἀπό Πιτάνη Μυσίας 
Κλεινάρετος –ου (ὁ) 
Κλεινάρχη –ης (ἡ)
Κλειναρχίδη –ης (ἡ)
Κλειναρχίδης –ου (ὁ) 
Κλείναρχος –ου (ὁ)
Κλειναρώ –οῦς (ἡ)
Κλεινάτα –ης (ἡ)
Κλεινάτας –ου (ὁ) –Ἀσθενής ἰαθείς ὑπό 
Ἀσκληπιοῦ ἐν Ἐπιδαύρω 
Κλεινέλα –ης (ἡ)
Κλεινέλας –αο (ὁ) 
Κλεινή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας μέ συ-
νώνυμον: Δάμαρ –Ἐπίθετον Σωφροσύ-
νης –Μήτηρ Φιλαινίδος
Κλεινία –ης (ἡ)
Κλεινίας καί Κλεινίης –ου (ὁ) –(ἔνδοξος) 
–Ἀδελφός ἤ πατήρ Ἀλκιβιάδου υἱός Κλει-
νίου Σκαμβωνίδης, ἀνεψιός Περικλέους 
–Μέ Δεινιμάχην γεννᾶ Ἀλκιβιάδην 
–Πατήρ Ἀράτου –Ρήτωρ –Ταραντῖνος 
Πυθαγορικός φιλόσοφος, υἱός Ἀξιόχου, 
φημιζόμενος διά φιλίαν μετά Πρώρου 
ὡς ὁ Δάμων καί Φιντίας, ἤ ὁ Πλάτων 
καί Ἀρχύτας –Κρής –Σοφιστής –Υἱός 
Κλειδίκου, Ἀθηναῖος –Υἱός Ἀλκιβιάδου, 
Σκαμβωνίδης, διακριθείς εἰς Ἀρτεμίσιον
Κλεινίας καί Χρεωκοπίδης –ου (ὁ) –Υἱός 
Ἀλκιβιάδου τινός Σκαμβωνίδης –Πατήρ 
περιφήμου Ἀλκιβιάδου –Νεώτερος ἀ-
δελφός Ἀλκιβιάδου –Στρατηγός Ἀθη-
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ναῖος –Πυθαγόρειος φιλόσοφος –Υἱός 
Ἀξιόχου, Σκαμβωνίδης, Η-10-834Δ, Η-16 
–499Α 
Κλεινίκη –ης (ἡ)
Κλείνικος –ου (ὁ)
Κλείνιος –ίου (ὁ) –Ἐκ Μεσοποταμίας, 
πατήρ Λυκίου, μεταμορφωθέντος (καθ΄ 
ὄσον παρέβει ἐντολάς) ὑπό Ἀπόλλωνος, 
εἰς κόρακα, Η-12-624Α 
Κλεινίππη –ης (ἡ) 
Κλείνιππος –ου (ὁ) 
Κλεινίς –ιδος;  (ἡ) 
Κλεῖνις –ιος;  (ὁ) –Πατήρ Ἁρπάσου ἤ 
Ἁρπάγου
Κλεινογένη –ης (ἡ)
Κλεινογένης –ους (ὁ) 
Κλεινοδήμη –ης (ἡ)
Κλεινόδημος –ου (ὁ) 
Κλεινοδίκη –ης (ἡ) 
Κλεινόδικος –ου (ὁ) 
Κλεινοδότη –ης (ἡ)
Κλεινόδοτος –ου (ὁ)
Κλεινοδώρα –ης (ἡ) 
Κλεινόδωρος –ου (ὁ) 
Κλεινοθόη –ης (ἡ)
Κλεινόθοος –όου (ὁ) 
Κλείνοθος καί Κλένοθος –ου (ὁ) 
Κλεινοκλίτη –ης (ἡ)
Κλεινοκλίτης –ου (ὁ) 
Κλεινοκράτεια –ης (ἡ) 
Κλεινοκράτης –ους (ὁ) 
Κλεινοκρίτη –ης (ἡ)
Κλεινοκρίτης –ου (ὁ)
Κλεινομάχα –ης (ἡ) 
Κλεινομάχη –ης (ἡ) –Μήτηρ τῆς Ναυσί-
ου
Κλεινόμαχος –ου (ὁ) –Ἔφορος ἐν Σπάρ-
τη –Ἡλεῖος Ὁλυμπιονίκης εἰς πέντα-
θλον 
Κλεινομβρότη –ης (ἡ) 

Κλεινόμβροτις –ιος (ὁ)
Κλεινόμβροτος –ου (ὁ)                          
Κλεινοξένα –ης (ἡ)
Κλεινόξενος –ου (ὁ) 
Κλεινοπόλεια –ης (ἡ)
Κλεινόπολις –ιδος (ὁ) 
Κλεῖνος –ου (ὁ) –Κώων –Σύζυγος Βάσσι-
λως –Πατήρ Διοκλέους, Ὀλυμπιονίκου
Κλεινός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπί-
θετον Ἥρωος μέ συνώνυμον: Ἄλκιμος 
–Ἐπίθετον Τελεσφόρου μέ συνώνυμον: 
Μάκαρ
Κλεινοσθένη –ης (ἡ) 
Κλεινοσθένης –ους (ὁ) 
Κλεινοστράτη –ης (ἡ) 
Κλεινοστρατίς –ίδος (ἡ)
Κλεινόστρατος –ου (ὁ)
Κλεινοτάτη –ης (ἡ)
Κλεινότατος –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Ὄνει-
αρ (τος –ὄφελος) –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ
Κλείνουσα –σης (ἡ)
Κλεινοφάνη –ης (ἡ)
Κλεινοφάνης –ους (ὁ)
Κλεινοφῶν –ῶντος (ὁ) 
Κλεινοφῶσσα –σης (ἡ)
Κλεινώ –οῦς (ἡ) 
Κλείνων –νος (ὁ)
Κλειξένα –ης (ἡ) 
Κλείξενος –ου (ὁ)
Κλειογένεια –ης (ἡ)
Κλειογένεις –ειος (ὁ) 
Κλειογένης –ους (ὁ)
Κλειοκράτεια –ης (ἡ) 
Κλειοκράτη –ης (ἡ)
Κλειοκράτης –ου (ὁ) 
Κλειοπάτρη –ης (ἡ) –Ἀντί Κλεοπάτρη
Κλειόπατρος –ου (ὁ) 
Κλειορόδη –ης (ἡ)
Κλειόροδος –ου (ὁ)
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Κλείουν –νειος (ὁ) 
Κλείουσα –σης (ἡ)
Κλειοχάρεια –ης (ἡ) –Ναϊάς Νύμφη πού 
μέ Λέλεγα γεννᾶ Εὐρώταν
Κλειοχάρης –ους (ὁ)
Κλεΐππη –ης (ἡ) 
Κλεϊππίδα –ης (ἡ)
Κλεϊππίδας –αο (ὁ) 
Κλεϊππίδη –ης (ἡ) 
Κλεϊππίδης –ου (ὁ) –Υἱός Δεινίου, ναύ-
αρχος Ἀθηναίων 
Κλέϊππος –ου (ὁ)
Κλεΐς καί Κλέειδα (ἡ) –Μέ Σκαμανδρώ-
νυμον γεννᾶ Σαπφώ καί ἄλλους
Κλείς –ίδος (ἡ) –Νύμφη ἀναθρέψασα 
Βάκχον ἐν Νάξω
Κλέϊς καί Κλεΐς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Σαπ-
φοῦς, ἐγγονή Κλέϊδος –Νύμφη Νάξου 
Κλεισαγόρα –ης (ἡ)
Κλεισαγόρας –ου (ὁ) 
Κλεισαγόρη –ης (ἡ) 
Κλεισανθίδα –δης (ἡ)
Κλεισανθίδας –αο (ὁ) 
Κλεισθένεια –ης (ἡ)
Κλεισθένεις –ειος (ὁ) 
Κλεισθένης –ους (ὁ) –(Πανίσχυρος, 
ἔνδοξος) –Νομοθέτης, Ἀθηναῖος πολι-
τικός, Υἱός Ἀριστωνύμου –Υἱός Με-
γακλέους –Υιός Σιβύρτιος –Ὁ Ἐπιδάμ-
νιος Ὀλυμπιονίκης εἰς τέθριππον, τήν 
66ην Ὀλυμπιάδα, μέ ἄλογα Φοῖνιξ, 
Κόραξ, Κνακίας, Σάμος –Πατήρ Ἀγαρί-
στης, τύραννος Σικυώνος καί ἁρματο-
δρόμος Ὀλυμπιονίκης (ὡς καί ὁ Μύ-
ρων) εἰς Ὀλυμπίαν καί Δελφούς, υἱός 
Μύρωνος, υἱοῦ Ἀνδρίου –Τῆς θυγατρός 
Σικυωνίου Κλεισθένους, ὁ Μολοσσός 
μνηστήρ Ἄλκων –Ἀθηναῖος κίναιδος, 
μόνιμος στόχος καί ἐμπαιζόμενος ὑπό 
Ἀριστοφάνους –Ἐρετριεύς σκηνογρά-
φος –Εἰσηγητής διατάξεως (ἐξ)οστρακι-
σμοῦ, ὄν ὑπέστη πρῶτος, μέ τελευταῖον 

τόν Ὑπέρβολον υἱόν Ἀντιφάνους –Υἱ-
ός Αὐτοκράτους, Ἐρεχθεῖδος φυλῆς –
Ἀθμονεύς –Υἱός Μεγακλέους Ἀλωπεκῆ-
θεν –Υἱός Ἀριστωνύμου Ξυπεταιῶν, Η 
-9-600Δ, Η-10-836Α, Η-15-751Δ 
Κλεισία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Κλεισίας –ου (ὁ) 
Κλεισιδίκη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἐλευσινί-
ου Κελεοῦ 
Κλεισίδικος –ου (ὁ) 
Κλεισίθεμις –ιδος (ὁ & ἡ )
Κλεισιθήρα ἤ Κλεισιθύρα –ης ἤ Κλει-
θώρα (ἡ) –Τήν θυγατέραν αὐτοῦ ὑπε-
σχέθη ὁ Ἰδομενεύς εἰς Λεῦκον, υἱόν Τά-
λω, Η-12-280Α 
Κλεισιθήρας –ου; (ὁ)
Κλεισιλόχεια –ης (ἡ) 
Κλεισίλοχος –ου (ὁ)
Κλεισιμάχη –ης (ἡ)
Κλεισίμαχος –ου (ὁ) 
Κλεισιμβρότη –ης (ἡ)
Κλεισιμβροτίδα –δης (ἡ)
Κλεισιμβροτίδας –αο (ὁ)
Κλεισιμβροτίδη –ης (ἡ)
Κλεισιμβροτίδης –ου (ὁ) 
Κλεισίμβροτος –ου (ὁ) 
Κλείσιος –ίου (ὁ)
Κλεισίουσα –σης (ἡ)
Κλεισίππη –ης (ἡ)
Κλεισιππίδα –δης (ἡ)
Κλεισιππίδας –αο (ὁ)
Κλεισιππίδη –ης (ἡ)
Κλεισιππίδης –ου (ὁ) 
Κλείσιππος –ου (ὁ) 
Κλεισιρόδη –ης (ἡ)
Κλεισίροδος –ου (ὁ) 
Κλεισιστράτη –ης (ἡ) 
Κλεισίστρατος –ου (ὁ)
Κλεισιστρότα –ης (ἡ) 
Κλεισίστροτος –ου (ὁ) 
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Κλεισιτίμη –ης (ἡ)
Κλεισίτιμος –ου (ὁ) 
Κλεισιφῶν –ντος (ὁ) 
Κλεισιφῶσσα –σσης (ἡ)
Κλεισίων –νος; (ὁ)
Κλεΐσκα –ης (ἡ)
Κλεΐσκος –ου (ὁ) 
Κλεισολόχεια –ης (ἡ)
Κλεισόλοχος –ου (ὁ)
Κλείσουσα –σης (ἡ)
Κλείσοφος –ου (ὁ) –(Ἔνδοξος) –Ἀγγειο-
πλάστης –Ἀγγειογράφος, Η-10-838Α καί 
Δ, Η-11-645Α, 
Κλεισταινέτη –ης (ἡ) 
Κλεισταίνετος –ου (ὁ) 
Κλειστιρία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀχελώου
Κλειστιρίας –ου (ὁ)
Κλεισώ –οῦς (ἡ)
Κλείσων –ντος;  (ὁ)
Κλεισωνύμη –ης (ἡ)
Κλεισώνυμος –ου (ὁ) –Ὁ φονευθείς ὑπό 
τοῦ Πατρόκλου ὅστις “ὡλωθείς ἀμφ΄ 
ἀστραγάλοισιν” προέβη πρός τοῦτο κα-
τά τήν διάρκειαν τοῦ παιχνιδιοῦ. 
Κλείτα –ης (ἡ) –Ἀντί Κλείτη, ὄνομα 
δούλης 
Κλειταγήτα –ης (ἡ)
Κλειταγήτης –ου (ὁ)
Κλειταγόρα –ης (ἡ) –Ποιήτρια Λακε-
δαιμονία –Γυνή εἰς Νεφέλας –Θεσσαλή 
ποιήτρια
Κλειταγόρας –ου (ὁ) –Ἀναφέρει Ἀριστο-
φάνης 
Κλειταγορίδα –ης (ἡ)
Κλειταγορίδας –αο (ὁ)
Κλειταγορίδη –ης (ἡ)
Κλειταγορίδης –ου (ὁ)
Κλειτάνδρα –ης (ἡ)
Κλείτανδρος –ου (ὁ)
Κλειταινέτη –ης (ἡ)

Κλειταίνετος –ου (ὁ) 
Κλειταίχμη –ης (ἡ) 
Κλείταιχμος –ου (ὁ)
Κλειτάναξ –κτος (ὁ)
Κλειτάνασσα –σης (ἡ)
Κλειτάνδρα –ης (ἡ)
Κλειτανδρίδα –δης (ἡ)
Κλειτανδρίδας –αο (ὁ)
Κλειτανδρίδη –ης (ἡ)
Κλειτανδρίδης –ου (ὁ)
Κλείτανδρος –ου (ὁ) 
Κλειτανορίδα –δης (ἡ)
Κλειτανορίδας –αο (ὁ)
Κλειτανορίδη –ης (ἡ)
Κλειτανορίδης –ου (ὁ)
Κλειτάνωρ –ρος (ὁ) 
Κλειτανωρίς –ιδος (ἡ)
Κλειταρέτη –ης (ἡ)
Κλειτάρετος –ου (ὁ) 
Κλειτάρχη –ης (ἡ) 
Κλείταρχος καί Κλίταρχος –ου (ὁ)
Κλείταρχος –ου (ὁ) –(ἔνδοξος ἄρχων 
καί ἡγέτης) –Ἱστορικός εἰς ἐκστρατείαν 
Μ. Ἀλεξάνδρου –Ἱστοριογράφος –Γραμ-
ματικός –Τύραννος Ἐρετρίας ἐγκατα-
σταθείς ὑπό Φιλίππου –Υἱός Δίνωνος, 
ἰστοριογράφος Η-5-837Α, Η-7-534Δ, 535 
Δ, 1051Α, Η-10-839Δ 
Κλειταρώ –οῦς (ἡ) 
Κλείτας –ου (ὁ) 
Κλειτέα –ης (ἡ)
Κλειτέας –ου (ὁ) 
Κλειτέκτουσα –σης (ἡ)
Κλειτέκτων –νος (ὁ) 
Κλειτέλεια –ης (ἡ) 
Κλειτέλης –ου (ὁ) –Κορίνθιος
Κλειτή ἤ Κλήτη –ης (ἡ) –Δαναΐς σύ-
ζυγος Κλείτου –Θυγάτηρ Μάντεως Μέ-
ροπος σύζυγος Κυζίκου –Ἀμαζών, Η-5-
773Α, Η-10-839Δ 
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Κλείτη –ης (ἡ) –Δαναΐς φονεύσασα Αἰ-
γυπτιάδην Κλεῖτον –Θυγάτηρ Μέροπος 
γυνή Κυζίκου 
Κλειτή –ης (ἡ) –Συνώνυμον: Λητωΐς 
–Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Κλειτήνη –ης (ἡ)
Κλείτηνος –ου (ὁ)
Κλείτης –ου (ὁ)
Κλειτία –ης (ἡ) 
Κλειτιανή –ῆς (ἡ)
Κλειτιανός –οῦ (ὁ)
Κλειτίας –ου (ὁ) –Ἀγγειογράφος (ἀγ-
γεῖον Φρανσουά εἰς Φλωρεντία) 
Κλειτίδα –δης (ἡ)
Κλειτίδας –αο (ὁ)
Κλειτίδη –ης (ἡ)
Κλειτίδης –ου (ὁ) 
Κλειτίνη –ης (ἡ)
Κλειτῖνος –ου (ὁ) –Πατήρ Θεοξένου 
Κλείτιον –ου (ἡ) 
Κλειτίππη –ης (ἡ)
Κλείτιππος –ου (ὁ) 
Κλειτογένη –ης (ἡ)
Κλειτογένης –ους (ὁ) 
Κλειτοδάμεια –ης (ἡ)
Κλειτόδαμος –ου (ὁ)
Κλειτοδήμη –ης (ἡ)
Κλειτόδημος ἤ Κλείδημος –ου (ὁ) –Ἀρ-
χαῖος ἱστορικός, γραμματικός –Υἱός 
Κτησάρχου –Ὁ ἀρχαιότερος συγγρα-
φεύς ἀσχοληθείς μέ Ἀττικήν, Η-10-830Δ 
Κλειτοδίκη –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Κλειτόδικος –ου (ὁ)
Κλειτοδότη –ης (ἡ)
Κλειτόδοτος –ου (ὁ) 
Κλειτοδώρη –ης (ἡ) 
Κλειτόδωρος –ου (ὁ) 
Κλειτοθέη –ης (ἡ) 
Κλειτόθεος –ου (ὁ)

Κλειτόλα –ης (ἡ)
Κλειτολάα –ης (ἡ)
Κλειτόλαος –ου (ὁ)
Κλειτόλας –αντος (ὁ) 
Κλειτομάχα –ης (ἡ)
Κλειτομάχη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μειδυλί-
δου Ὀτρυνέως
Κλειτομαχίς –ιδος (ἡ)
Κλειτόμαχος –ου καί Ἀσδρούβας (ὁ) 
–(ἔνδοξος μαχητής) –Θηβαῖος Ὀλυμπιο-
νίκης εἰς πυγμήν καί παγκράτιον, υἱός 
Ἑρμοκράτους –Ἀδελφός Τιμάρχου –Πρέ-
σβυς Ἀθηναίων –Περιπατητικός φιλό-
σοφος μαθητής Καρνεάδου, πρώην Ἀσ-
δρούβας, Καρχηδόνιος ἀκαδημεικός 
σκεπτικός φιλόσοφος, Η-7-554Δ, 641Α, 
Η-9-332Α, Η-10-365Δ, 840Α 
Κλειτομβρότα –ης (ἡ) 
Κλειτόμβροτος –ου (ὁ) 
Κλειτομένη –ης (ἡ)
Κλειτομένης ἤ Κλειτομένες –ους (ὁ)
Κλειτόνηα –ης (ἡ)
Κλειτόνηος –ου (ὁ)
Κλειτοξένα –ης (ἡ) 
Κλειτοξένη –ης (ἡ) 
Κλειτόξενος –ου (ὁ) 
Κλειτοπόλεια –ης (ἡ)
Κλειτόπολις –ιδος (ὁ)
Κλειτορία –ης (ἡ) –Μέ Κίμωνα γεννᾶ 
Ἡλεῖον, Η-8-964Α 
Κλειτορίδη –ης (ἡ)
Κλειτορίδης –ου (ὁ) 
Κλειτόριον –ου (ἡ)  
Κλειτόριος –ίου (ὁ) 
Κλειτορίς –ιδος (ἡ) 
Κλεῖτος ἤ Κλῖτος –ου (ὁ)
Κλεῖτος καί Κλύτος –ου (ὁ) –(ἔνδοξος, 
κλειτός) –Υἱός Δροπίδου ἤ Δρόπιος ὁ Μέ-
λας. Ἰλάρχης Μεγ. Ἀλεξάνδρου, στρα-
τηγός Φιλίππου καί Μεγ. Ἀλεξάνδρου, 
ὅν ἐφόνευσε εἰς παραφοράν του, ἐνώ 
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πρίν είς Γρανικόν ἐσώθη παρ΄αὐτοῦ 
–Ὁ Ρόδιος Ὀλυμπιονίκης –(τραχυλίζων 
ἐνίκα) –Μακεδών –Ἀδελφός Ἑλλανίκης, 
τροφοῦ Μεγ. Ἀλεξάνδρου –Αἰγυπτιάδης 
φονευθείς ὑπό Δαναΐδος Κλείτης –Υἱός 
Πεισάνορος φονευθείς ὑπό Τεύκρου –
Υἱός Μαντίου, ἔκγονος Μελάμπου. Διά 
ὡραιότητα ἡ Ἠώ μετέφερεν εἰς Ὄλυ-
μπον, Η-5-773Α, Η-7-536Δ, 867Α, Η-10-
839Δ, 840Α καί Δ, Η-15-544Α 
Κλεῖτος καί Λευκός καί Μέλας καί Μα 
–κεδών –νος (ὁ) –Υἱός Αἰγύπτου –Υἱός 
Μαντίου, ὅν μεταμόρφωσε ἡ Ἠώς καί 
κατέστησε ἀθάνατον λόγω ὀμορφιᾶς, 
Ο.Ο.Ο.249, 445
Κλεῖτος καί Κλῖτος –ου (ὁ) –Βασιλεύς 
Σιθώνων ἐν Θράκη 
Κλειτοσθένη –ης (ἡ) 
Κλειτοσθένης –ους (ὁ)
Κλειτοστράτη –ης (ἡ) 
Κλειτόστρατος καί Κλειόστρατος –ου 
(ὁ) –Ὀλυμπιονίκης Ρόδιος εἰς στάδιον 
Κλειτοτίμη –ης (ἡ) 
Κλειτότιμος – ου (ὁ) 
Κλείτουσα –σης (ἡ)
Κλειτοφάνεια –ης (ἡ)
Κλειτοφάνη – ης (ἡ) 
Κλειτοφάνης –ους (ὁ)
Κλειφοῦσα –ης (ἡ) 
Κλειτοφῶν –ῶντος (ὁ) –Υἱός Ἀριστωνύ-
μου, Ἀθηναῖος πολιτικός, μαθητής Σω-
κράτους –Ἔργον Ἀχιλλέως Ταττίου –Ρό-
διος ἱστορικός, Η-7-1060Α, Η-10-840Δ, 
Η-17-342Α, 595Δ 
Κλειτοφῶσσα –σσης (ἡ) 
Κλειτώ –οῦς (ἡ) 
Κλείτων –ωνος (ὁ) –Μακεδονικόν
Κλειτώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀντιμένους 
ἤ Πραξίωνος –Μέ Ποσειδώνα γεννᾶ 
Ἀβάη (Ἀζάη) ἤ Ἀμφάρη βασιλέα μυθι-
κῆς Ἀτλαντίδος –Θυγάτηρ Τυρίας καί 
Αἰγύπτου –Θυγάτηρ Ἄτλαντος –Θυγά-
τηρ Εὐήνορος καί Λευκίππης –Θυγάτηρ 

καί μήτηρ Εὐριπίδου –Γυνή Ἀριστοκρά-
τους Λακιάδου, Η-7-1046Δ, Η-10-841Δ
Κλειτῶ καί Ἀρουραία –ης (ἡ) –Θεά, Η-
10-841Δ,Η-18-39Α 
Κλείτων –ωνος καί Κλίτων (ὁ) –Περί-
φημος Ἀθηναῖος ἀγαλματοποιός, γλύ-
πτης ἀθλητῶν, Η-10-841Δ 
Κλειτωνύμη –ης (ἡ)
Κλειτώνυμος –ου (ὁ) –Ἱστορικός 
Κλείτωρ –ορος (ὁ) –Υἱός Ἀζᾶνος, ἔγγο-
νος Ἀρκάδος καί Ἐρατοῦς
Κλείτωρ καί Κλίτωρ –ρος (ὁ) –Υἱός Ἀ-
ζάνος, βασιλ. Ἀρκαδίας –Υἱός Λυκάονος 
–Ποταμός –Πόλις, Η-10-841Δ, Η-12-630 
Α, Η-18-868Δ 
Κλειφάνη –ης (ἡ)
Κλειφάνης –ου (ὁ) 
Κλειφαντίς –ιδος (ἡ)
Κλείφων –ντος; (ὁ)
Κλειφῶσσα –ης (ἡ)
Κλειώ καί Κλεώ –οῦς (ἡ) –(ἔνδοξος χαρί-
ζουσα δόξαν –τό κλέος διαφημίζουσα) 
–Μοῦσα ἔφορος ἱστορίας, θυγάτηρ Διός 
καί Μνημοσύνης. Μέ σφοδρόν ἔρωτα 
εἰς Πίερον, υἱόν Μάγνητος, γεννᾶ Ὑά-
κινθον, Λίνον καί Ὑμέναιον –Γυνή περι-
βόητος δι΄οἰνοποσίαν –Πιθανή μήτηρ 
Εὐριπίδου –Νηρηῒς, Η-10-842Δ, Η-15-881 
Α, Η-17-975Δ, 
Κ(Q)λειῶ –οῦς (ἡ) = Μοῦσα Ἱστορίας μέ 
λεξάριθμον = 90+30+5+10+80 = 215 > 17 = 8
Κλείων –όνειος (ὁ) 
Κλεμάχη –ης (ἡ) 
Κλέμαχος –ου (ὁ)
Κλεμέλα –ης (ἡ) 
Κλεμέντια –ίης  (ἡ) –Θεά συγχωρήσεως 
στήν Ρώμη –Ρωμαϊκόν
Κλεμεύς –έως (ὁ) –Υἱός Ζύμμιδος 
Κλεμήδη –ης (ἡ)
Κλεμήδης –ου (ὁ) 
Κλέμης –ου (ὁ) 
Κλεμνίς –ιδος (ἡ) 
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Κλεναγόρα –ης (ἡ)
Κλενάγορος –ου (ὁ)
Κλεόβια –ης καί Κλεόβοια (ἡ) –(Κλέ-
ος = δόξα) –Μαρία, παρθένος μεταφέρου-
σα εἰς Θάσον λατρείαν καί ὄργια Δή-
μητρος. Ἀπηθανατίσθη ἀπό Θάσιον 
ζωγράφον Πολύγνωτον –Ἑτέρα, σύζυ-
γος ἡγεμόνος Μιλήτου Φοβίου. Ἠράσθη 
ὡραιότατον Ἀνθέα καί ἀποκρουσθείσα 
ἐφόνευσεν, Η-10-844Δ
Κλέοβις –ιος (ὁ) –(ὁ ζήσας βίον μέ δόξαν) 
–Ἀργεῖος, υἱός Κυδίππης, ἀδελφός Βίτ-
τωνος. Μετ΄ἀδελφοῦ Βίτωνος ἐζεύχθη-
σαν τό ἅρμα καί ἔφεραν ἐγκαίρως τήν 
μητέραν των Κυδίππην, εἰς ναόν Ἥρας. 
Ἀπέθανον τόν γλυκύτερον τῶν θανάτων 
–Σύμπλεγμα ἀγάλματος δύο ἀδελφῶν 
εἰς Δελφούς, ἐκ τοῦ Πολυμήδους; Η-7-
1136Δ, Η-9- 360Α, Η-11-659Δ
Κλεόβοια –οίης καί Κλεόβια (ἡ) –Μή-
τηρ τοῦ Εὐρυθέμιδος, συζύγου Θεστίου, 
βασιλέως Πλευρῶνος. Γυνή ἐκ Πάρου, 
ἥτις ἐδίδαξεν Θασίους καλλιέργειαν σί-
του. Τήν ἐζωγράφισεν Πολύγνωτος ὁ 
Θάσιος –Ἱέρεια εἰσάγουσα λατρείαν Δή-
μητρος εἰς Θάσον –Σύζυγος Φοβίου Νη-
λείδου, βασιλέως Μιλήτου, Η-11-548Δ, 
Η-16-244Α, Η-18-580Δ 
Κλεόβοιος –ου (ὁ)
Κλεοβούλα –ης (ἡ) 
Κλεοβούλη ἤ Νεαίρα –ης (ἡ) –(ἡ πο-
θοῦσα δόξαν) –Θυγάτηρ Αἰόλου, πού 
μέ Ἑρμή γεννᾶ Μυρτίλον –Θυγάτηρ Γύ-
λωνος ἐκ Κεραμέων –Μήτηρ Δημοσθέ-
νους –Μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Εὐριπίδην 
–Σύζυγος Ἀλεοῦ ἐξ Ἀρκαδίας, μήτηρ 
Ἀμφιδάμαντος καί Κηφέως –Θυγάτηρ 
Φόρβαντος υἱοῦ Μελανθοῦς, Η-10-690Δ, 
844Δ, Η-12-314Δ 
Κλεοβουλιανή –ῆς (ἡ)
Κλεοβουλιανός –ου (ὁ)
Κλεοβουλίδα –δης (ἡ)
Κλεοβουλίδας –αιο (ὁ)
Κλεοβουλίνη –ης (ἡ) –Λινδία ποιήτρια 

καί φιλόσοφος, θυγάτηρ Κλεοβούλου 
σοφοῦ Ροδίου –Μήτηρ Θάλητος ἤ Θα-
λοῦ Μιλησίου –Ποιήτρια κοσμιοτάτη, 
Η-9-464Δ, Η-10- 844Δ, Η-16-670Α 
Κλεοβουλίνη ή Εὔμετις –ιδος (ἡ)
Κλεοβουλῖνος –ου (ὁ)
Κλεόβουλος καί  Κλεύβουλος –ου (ὁ) –
(ὁ ποθών δόξαν) –(ἐπινοητικότατος) –
Εἷς τῶν ἑπτά σοφῶν, ποιητής ὁ υἱός Εὐ-
αγόρου, Ρόδιος Λίνδιος, («πᾶν μέτρον 
ἄριστον») –Τύραννος –Ἐπίσημος Τρώς 
φονευθείς ὑπό Ἀἴαντος –Ἔφορος ἐν 
Σπάρτη –Υἱός Γλαύκου Ἀχαρνεύς, Ο.Π. 
330, Η-8-151Α, 608Δ, Η-10-844Δ, Η-17-
143Δ 
Κλεογένα –ης (ἡ) 
Κλεογένεια –ης (ἡ) 
Κλεογένεις –ειος (ὁ)
Κλεογένη –ης (ἡ)
Κλεογένης –ους (ὁ) –Ἡλεῖος Ὀλυμπιο-
νίκης εἰς Κέλητα 
Κλεογενίδη –ης (ἡ)
Κλεογενίδης –ου (ὁ) 
Κλεογνήτα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δεινίου 
Κλεογνήτη –ης (ἡ)
Κλεόγνητος –ου (ὁ) 
Κλεοδαῖα –ης (ἡ)
Κλεόδαιος –ου (ὁ) –Υἱός Ὕλλου, ἔγγονος 
Ἡρακλέους, πατήρ Ἀριστομάχου –Υἱός 
Ἀργήλης καί Ἡρακλέους –Μακεδονικόν, 
Η-10-845Δ, Η-11-471Α 
Κλεοδαΐς –ίδος (ἡ) 
Κλεοδάμα –ης (ἡ)
Κλεοδάμας –ντος (ὁ) –Ὁ Ὀρχομένιος 
ἦτο πατήρ Ὀλυμπιονίκου Ἀσωπίχου, Η-
10-845Δ
Κλεοδάμεια –ης (ἡ)
Κλεόδαμος –ου καί Κλεόδημος (ὁ) –Ποι-
μήν –Φιλόσοφος Περιπατητικός –Στρα-
τηγός καί μηχανικός 
Κλεοδήμη –ης (ἡ) 
Κλεοδημίδη –ης (ἡ) 
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Κλεοδημίδης –ου (ὁ)
Κλεόδημος καί Προφήτης καί Μάλχος 
–ου (ὁ) –(ἔνδοξον τέκνον λαοῦ) –Ἱστο-
ρικός, Η-9-397Α, Η-10-845Δ 
Κλεοδίκη καί Κληδίκη καί Κλειδίκη 
–ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δαϊφάντου, γυνή, μή-
τηρ Πινδάρου –Μέ Ἵμερον γεννᾶ Ἀσω-
πόν –Τρωαδίτισσα αἰχμάλωτος Ἀχαιῶν 
–Θυγάτηρ Λακεδαίμονος καί Σπάρτης
Κλεόδικος –ου (ὁ) –Θεοφορικόν
Κλεοδόξα –ης καί Κλεοδόξη (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Νιόβης
Κλεοδόξη –ης (ἡ) –Νιοβίδη (θυγάτηρ 
Νιόβης καί Ἀμφίονος), Η-14-461Α 
Κλεόδοξος –ου (ὁ) 
Κλεόδρομος –ου (ὁ) 
Κλεοδώρα –ης (ἡ) –(Δῶρον δόξης) –
Νύμφη, μήτηρ Παρνασσοῦ, υἱοῦ Ποσει-
δῶνος, Η-15-399Δ
Κλεοδώρα –ης (ἡ) –Δαναΐς φονεύσασα 
τόν Λῖξον Αἰγυπτιάδην –Νύμφη, μέ Πο-
σειδῶνα γεννᾶ Παρνασσόν 
Κλεοδώρη –ης (ἡ) –Δαναΐς, Η-5-773Α 
Κλεοδωρίδη –ης (ἡ)
Κλεοδωρίδης –ου (ὁ)
Κλεόδωρος –ου (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης εἰς 
πάλη παίδων, Η-17-416Δ 
Κλεοθάρση –ης (ἡ)
Κλεοθάρσης –ητος;  (ὁ) 
Κλεοθέα –ης (ἡ) 
Κλεόθεμις –ιδος (ὁ) –Πατήρ Ἀγλανθι-
οῦς 
Κλεόθεος –ου (ὁ) 
Κλεοθήρα καί Κάμειρω καί Καμειρώ 
καί Κλυτία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πανδά-
ρεω, κλέψαντος χρυσοῦν κύνα Διός καί 
Ἁρμοθόρης. Τήν ἡμέραν τοῦ γάμου της 
ἀνηρπάγη (ἐντολή Διός), μετ΄ἀδελφῆς 
Κλυτίας, διά νά ὑπηρετοῦν Ἀρπυίας (τοι-
χογράφησεν Πολύγνωτος) –Θυγάτηρ 
Πανδάρεω καί Ἀρμοθόης, ἀδελφή Με-
ρόπης καί Ἀηδόνος, ἀνατραφεῖσαι ὑπό 

Ἥρας, Ἀθηνᾶς καί Ἀφροδίτης ὡς ἀπω-
λέσασαι γονείς. Ἡ μεγαλυτέρα Ἀηδών, 
ὅτε μεγάλωσε ὑπανδρεύθη Ζῆθον, τάς 
δέ ἄλλας ἔκαμαν ὑπηρετρίας αἱ Ἑρινύ-
αι, Η-10-153Δ 
Κλεόθηρος –ου (ὁ) 
Κλέόθθις –ιος (ὁ) 
Κλεοθοίνη –ης (ἡ)
Κλεόθοινος –ου (ὁ)
Κλεοίτα –ης (ἡ)
Κλεοίτας –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος γλύπτης 
ἐπινοητής μηχανῆς εἰς ἀφετηρίαν ἁρ-
μάτων, Η-10-845Δ 
Κλεοίτης –ου (ὁ)
Κλεόκα –ης (ἡ)
Κλεόκας –ου  (ὁ) 
Κλεοκρατέα –ης (ἡ) 
Κλεοκράτεια –ης (ἡ) 
Κλεοκράτεις –ειος (ὁ) 
Κλεοκράτη –ης (ἡ)
Κλεοκράτης –ητος (ὁ) –Χολαργεύς
Κλεοκρατίδα –ης (ἡ) 
Κλεοκρατίδας –αο (ὁ) 
Κλεοκρατίνη –ης (ἡ)
Κλεοκρατῖνος –ου (ὁ)
Κλεοκράτις –ιδος (ἡ) 
Κλεοκρίτα –ης (ἡ)
Κλεοκρίτη –ης (ἡ) 
Κλεόκριτος καί Κλιόκριτος –ου (ὁ)
Κλεόκριτος –ου (ὁ) –Κήρυξ Ἀττικῶν μυ-
στηρίων, κωμωδούμενος ὑπό Ἀριστοφά-
νους διά πολυσαρκίαν καί βραδυκινη-
σίαν –Υἱός Βουσέλου, ἐξ Οἴου –Πατήρ 
Ναξίου (Σικελίας) Τισάνδρου, πύκτου τε-
τράκις Ὀλυμπιονίκου καί Πουθιονίκου 
εἰς 52, 53, 54, καί 55η Ὀλυμπιάδαν 
Κλεοκύδη –ης (ἡ)
Κλεοκύδης –ου (ὁ)
Κλεόλα καί Κλεόλη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
Δίαντος πού μέ Ἀτρέα γεννᾶ Πλεισθέ-
νην 
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Κλεολαεύς –έως (ὁ)
Κλεολαΐς –ιδος (ἡ)
Κλεόλαος –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους καί 
δούλης Ὀμφάλης, H-13-648Δ 
Κλεόλας –ου (ὁ) –Αὐλητής, χορευτής 
Κλεολαυεύς –έως (ὁ)
Κλεόλεως –έω (ὁ)
Κλεόλη –ης (ἡ) –Μέ Πλεισθένη γεννᾶ 
Ἀναξιβίαν, ἀδελφήν Ἀτρέως ἤ Ἀγαμέμ-
νονος 
Κλεόλλη –ης (ἡ)
Κλεόλλης –ου (ὁ) 
Κλεολόχεια –ης (ἡ)
Κλεόλοχος –ου (ὁ) 
Κλεομάνδρα –ης (ἡ)
Κλεόμανδρος –ου (ὁ)
Κλεομάντη –ης (ἡ)
Κλεομάντης –ου (ὁ) –Μάντις Λάκων
Kλεόμαντις –εως (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης εἰς 
στάδιον, ὁ ἀπό Κλειτορίας, Η-10-933Α 
Κλεόμαντις –ιδος (ὁ)
Κλεόμαντος –ου (ὁ)
Κλεομάχα –ης (ἡ)
Κλεομάχη –ης (ἡ)
Κλεομαχίδα –δης (ἡ)
Κλεομαχίδας –αιο (ὁ)
Κλεομαχίδη –ης (ἡ)
Κλεομαχίδης –ου (ὁ) –Ἄρχων Θεσσα-
λῶν
Κλεόμαχος –ου (ὁ) –Καί τραγικός ποι-
ητής καί ἡθοποιός –Ὁ Μάγνης ἀπό 
Μαιάνδρου Ὀλυμπιονίκης εἰς πυγμήν 
–Ἀχαρνεύς –Στιχουργός ἐκ Μαγνησίας, 
Η-10-845Δ
Κλεομβρότη –ης (ἡ)
Κλεόμβροτος –ου (ὁ) –(ὁ ἐκ τῶν θνητῶν 
δοξασμένος) –Τρεῖς βασιλεῖς Σπάρτης –
Πατήρ Κλεομένους, ἀδελφόςΛεωνίδου –
Ἀχαρνεύς –Υἱός Δεινοκράτους Ἀχαρνεύς 
–Πατήρ Παυσανίου στρατηγός Σπαρτια-
τῶν –Πατήρ Ἀγησιπόλιδος –Ἕτερος ἰα-

τρός πατήρ Ἐρασιστράτου ἀνατόμου 
–Υἱός Παυσανίου, υἱοῦ Ἀναξανδρίδου δι-
άδοχος Ἀγησιπόλιδος, φιλόσοφος Ἀκα-
δημαϊκός μαθητής Σωκράτους, Η-7-156 
Δ, 204Α, 533Δ, Η-10-845Δ, Η-12-534Α, Η-
14-452Δ, Η-15-633Α 
Κλεομέδδεις –ειος (ὁ) 
Κλεομέδουσα –σης (ἡ)
Κλεομέδων –ντος (ὁ) –Υἱός Κλέωνος 
Κυδαθηναῖος –Υἱός Διογείτονος Λαμπ-
τρεύς –Ραμνούσιος –Υἱός Κλεαρέτου 
Ραμνούσιος 
Κλεομείτις –ιδος (ἡ) 
Κλεομένεις –ειος (ὁ)
Κλεομενεύς –έως (ὁ)
Κλεομένη –ης (ἡ)
Κλεομένης καί Κλέομις (ὁ) –Τύραννος 
Μηθύμνης
Κλεομένης –ους ἤ –εος καί Κλευμένης 
–ους (ὁ) –(ἔνδοξος διά τήν γενναιότητα) 
–Υἱός βασιλέως Ἀναξανδρίδα, πρεσβύ-
τερος ἀδελφός Λεωνίδου, ἀδελφός Δω-
ριέως –Ἀδελφός Ἡγησιπόλιδος, βασι-
λέως Σπάρτης –Τρεῖς βασιλεῖς Σπάρτης 
–Υἱός Ἀπολλοδώρου, ἀγαλματοποιός 
(Ἀφροδίτη Μεδίκων) –Ναυκρατίτης συγ-
γραφεύς –Ραψωδός –Ρηγῖνος ποιητής 
Διθυράμβων –Συγγραφεύς παιδαγωγι-
κῆς –Υἱός Κλεομβρότου –Υἱός Λεωνίδου, 
Ναυκρατίτης ἀρχιτέκτων, Η-7-244Α, Η-
9-353Α, 601Δ, Η-10-846Α, Η-17-105Α, Η-
18-949Δ 
Κλεομήδα –ης (ἡ)
Κλεομήδας –αο (ὁ)
Κλεομήδη –ης (ἡ)
Κλεομήδης –ου (ὁ) –(σοφότατος) –Ἀστρο-
νόμος –Πυγμάχος –Ὁ Ἀστυπαλαιεύς 
Ὀλυμπιονίκης εἰς πυγμήν, φονεύσας 
τόν ἀντίπαλον, Ἐπιδαύριον Ἴκκον, ὅτε 
ἔλαβεν τό βραβεῖον. Τό μαντεῖον Δελ-
φών θεώρησε ὕστατον Ἥρωα τιμώμε-
νον ὡς Ἀθάνατον –Μαθηματικός –Ἐκ 
τῶν Τριάκοντα Τυράννων –Στρατηγός 
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Ἀθηναίων –Υἱός Λυκομήδους, Φλυεύς, 
Η-7-643Δ, 787Α, Η-8- 588Δ, Η-10-847Α 
Κλεομήλα –ης (ἡ)
Κλεόμηλος –ου (ὁ)
Κλεομήτη –ης (ἡ) 
Κλεόμητις –ιδος (ὁ)
Κλεόμητος –ου (ὁ)
Κλεομήστρα –ης καί Κλεομνήστρα (ἡ) 
–Σύζυγος Ἰκετάωνος, μήτηρ Ἀντήνορος
Κλεομήστωρ –ρος (ὁ) 
Κλέομις –ιδος (ὁ)
Κλεόμμας –αντος; (ὁ)
Κλεόμμεια –ης (ἡ)
Κλέομμις –ιδος (ὁ) –Πατήρ Ἐπαμεινών-
δου (κατά Παυσανίαν) 
Κλεομνάστα –ης (ἡ)
Κλεομνάστη –ης (ἡ)
Κλεόμναστος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀκαστί-
δου σταδιέως ἤ, πενταθλητοῦ καί Πυ-
θέου
Κλεομνήστη –ης (ἡ)
Κλεόμνηστος –ου (ὁ) –Πατήρ Θηβαίου
Κλεομνήστρα καί Κλεομήστρα –ης (ἡ)
Κλεόμνηστρος –ου (ὁ)
Κλεόμολπος –ου (ὁ & ἡ)
Κλεόμορτος –ου (ὁ & ἡ)
Κλεόμροτος –ου (ὁ) –Ὁ Κλεόμβροτος 
–Υἱός Δεξιλάου
Κλεομυτάδη –ης (ἡ)
Κλεομυτάδης –ου (ὁ) –Ἕκτος ἀπόγονος 
Ἀσκληπιοῦ –Ἑνδέκατος πρόγονος Ἱπ-
ποκράτους Β’, τοῦ μεγάλου –Υἱός βα-
σιλέως Κρισάμιδος
Κλεομυττάδη –ης (ἡ)
Κλεομυττάδης καί Κλεομυτάδης –ου 
(ὁ) –Πατήρ Θεοδώρου
Κλέον –νος; (ὁ) 
Κλεόνδα –δης (ἡ)
Κλεόνδας –αο (ὁ)
Κλεονείδη –ης (ἡ)

Κλεονείδης καί Κλεονίδης –ου (ὁ) –Ὁ 
συγγράψας “Εἰσαγωγήν ἁρμονικήν”, Η 
–7-1060Δ 
Κλεονείκη –ης (ἡ)
Κλεονείκης –ου (ὁ)
Κλεονίκα –ης (ἡ)
Κλεονίκη καί Κλευνίκη –ης (ἡ) –(ἔνδο-
ξος νικήτρια ἐν ζωή) –Ὄνομα Βυζαντίων 
γυναικῶν –Σύζυγος Κνώπου, βασιλέως 
Ἀθηνῶν ἤ, τυράννου Ἐρυθρῶν Ιωνίας 
–Χριστιανικόν –Ἁγία –Βυζαντία παρ-
θένος, ἐξ ἀγνοίας (ταραχῆς καί φόβου) 
φονευθείσα ὑπό Παυσανίου διά μαχαί-
ρας, ἔχων ἔκτοτε τύψεις –Ἥρωῒς εἰς Λυ-
σιστράτην
Κλεονίκης –ου (ὁ)
Κλεονικίδα –ης (ἡ)
Κλεονικίδας –αο (ὁ)
Κλεόνικος καί Κλεύνικος –ου (ὁ) –(Ἔν-
δοξος νικητής) –Χριστιανικόν –Ἅγιος-
Ἀπό Χλαινέα κατηγορήθη (ὑπό Λυκί-
σκου) ὡς ὑπέρμαχος συμμαχίας εἰς 
Ρώμη –Παρωδός, Η-8-562Α
Κλεόνικος καί Κλεύνικος –ου (ὁ) –Θεσ-
σαλός
Κλέονις –ιδος (ὁ) –Μέ Φολέα, βοηθοί 
στρατηγοῦ Δάμιδος, Η-5-770Α 
Κλέοννίς –ιδος (ὁ) 
Κλεοννώ –οῦς (ἡ) 
Κλεόνοθη –ης (ἡ)
Κλεόνοθος –ου (ὁ)
Κλεονόη –ης (ἡ)
Κλεόνοος –ου (ὁ) 
Κλεόνοστος –ου (ὁ & ἡ)
Κλεονύμη –ης (ἡ)
Κλεονυμιανή –ῆς (ἡ)
Κλεονυμιανός –οῦ (ὁ)
Κλεόνυμος καί Κλεώνυμος –ου (ὁ) –Υἱ-
ός βασιλέως Σπάρτης Κλεομένους Β’, Η 
-7-139Α, 244Α, 539Δ, Η-10-856Δ, Η-12-307 
Δ, Η-15-42Δ, Η-16-551Α
Κλεοξένα –ης (ἡ)

ÊËÅÏÌÇËÁ 



87 ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ 

Κλεοξένη –ης (ἡ) –Ἐφεσία
Κλεοξενίδα –δης (ἡ)
Κλεοξενίδας –αο (ὁ)
Κλεοξενίδης –ου (ὁ) 
Κλεόξενος –ου (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης πυγ-
μῆς ὁ Ἀλεξανδρεύς 
Κλεόπα –ης (ἡ)
Κλεοπάμουσα –σης (ἡ)
Κλεοπάμων –νος (ὁ)
Κλεόπας καί Κλεοπᾶς καί Κλεώπας –α 
(ὁ) –(πολύ δοξασμένος) –Καί Χριστιανι-
κόν –Ἐβραϊκόν –Μαθητής Ἰησοῦ –Συγ-
γραφεύς, μέ Δημόκλειτον ἔγραψαν περί 
Πυρσῶν, Η-10-847Δ 
Κλεοπασίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Κλεο-
χάρους
Κλεοπάτρα –ης (ἡ) –Ἀλχημίστρια συγ-
γραφεύς, Ἀλεξανδρινή –Θυγάτηρ Βορέ-
ου καί Ὀρειθυΐας, ἀδελφή Ζήτου καί 
Κάλαη, γνωστός ὡς Κάλαΐς. Τήν ἐνυμ-
φεύθη Φινεύς ἐκ Σαλμυδησσοῦ καί ἀπε-
λευθέρωσεν ἀδελφόν ἐρχόμενονμετά 
Ἀργοναυτῶν. Τήν ἔστειλαν εἰς Σκυθίαν 
πατρίδαν καί δίδοντες τήν βασιλείανεἰς 
τέκνα της –Θυγάτηρ Ἴδα –Θυγάτηρ 
Τρωός καί Καλλιρόης –Δαναΐς φονεύσα-
σα Ἀγήνορα –Δαναΐς σύζυγος Ἑρμοῦ 
–Φιλίππου σύζυγος θανατωθείσα τῇ 
προτροπή Ὀλυμπιάδος –Θυγάτηρ Φιλίπ-
που καί Όλυμπιάδος, σύζυγος Ἀλεξάν-
δρου, βασιλέως Ἠπείρου, ἤ σύζυγος Πτο-
λεμαίου, διοικητοῦ Λιβύης (ὁρισθείσα 
ὑπό Ἀλεξάνδρου εἰς διαθήκην). Μετά θά-
νατόν του, ἠπανδρεύθη Περδίκκαν ἐπί-
τροπον βασιλείου. Μετά τοῦτον μᾶλλον 
ἐνήργησε νά δολοφονηθῆ διά νά μήν 
λάβη σύζυγον Πτολεμαῖον Αἰγύπτου 
–Θυγάτηρ Πτολεμαίου Φιλομήτορος –
Θυγάτηρ Πτολεμαίου Αὐλητοῦ, ἀδελφή 
Πτολεμαίου ΙΒ’. Ὁ Καῖσαρ τήν ἔφερεν 
εἰς Ρώμην υἰοθετήσας τόν υἱόν της Και-
σαρίωνα. Ἀργότερον, συνεδέθη μετά 
Ἀντωνίου, φονεύσασα ἀδελφόν καί ἀ-
δελφήν της. Αὐτοκτόνησε. Θέλησε νά ἐλ-
κύση ἀργότερον νικητήν Ὀκτάβιον καί 

ἐδηλητηριάσθη ἀπό ὀχιά. Συγγραφεύς 
πολλῶν μαγικῶν φίλτρων καί βοτάνων. 
Ὁ Ἀντώνιος της ἐχάρισεν (λέγεται) 200. 
000 τόμους βιβλίων ἀπό βιβλιοθήκην 
Περγάμου 
Κλεοπάτρα καί Κλεύπατρα –ης (ἡ) 
–(ἡ δόξα της πατρίδος) –Καί χριστιανι-
κόν –Θυγάτηρ Τρωός καί Καλλιρρόης 
–Βασίλισσα Αἰγύπτου μέ θεραπαινίδας 
Εἰράδα καί Χάρμιον –Θυγάτηρ Πτολε-
μαίου Αὐλητοῦ –Ἀδελφή Πτολεμαίου ΙΓ’ 
–Θυγάτηρ Βορρέως καί Ὀρειθυΐας πού, 
ὡς γυνή Φινέως γεννᾶ Πλίξιππον καί 
Πανδίονα –Δαναΐς φονεύσασα Ἀγήνορα 
Αἰγυπτιάδην –Ἀδελφή Ἀττάλου καί Ἱπ-
ποστράτου, σύζυγος Φιλίππου μέ ὅν 
γεννᾶ Κάρανον καί Εὐρώπην (μητέρα 
καί τέκνα φονεύει κατόπιν θανάτου Φι-
λίππου ἡ Ὀλυμπιάς) –Ἀνεψιά Ἀττάλου 
–Σύζυγος βασιλέως Περδίκα –Θυγάτηρ 
Φιλίππου καί Ὀλυμπιάδος, φονευθείσα 
ὑπό Ἀντιγόνου –Ἀδελφή Ἀντιόχου, σύ-
ζυγος Πτολεμαίου, Η-5-773 Α, Η-9-755Α, 
Η-10-847Δ, Η-12-217Δ, Η-18-269Α
Κλεοπάτρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Φιλίππου, 
νυμφευθείσα Ἀλέξανδρον, βασιλέα Ἠ-
πείρου –Σύζυγος Ἕρμου, θυγάτηρ Δα-
ναοῦ καί Πολυξοῦς –Θυγάτηρ Ἴδα, γυνή 
Μελεάγρου –Θυγάτηρ Πτολεμαίου Ἐπι-
φανοῦς –Θυγάτηρ Πτολεμαίου Φιλομή-
τορος –Τελευταῖα βασίλισσα Αἰγύπτου 
Κλεοπάτρη –ης (ἡ) –Ο.Ι.556
Κλεοπάτρη καί Κλεοπάτρα καί Κλεω-
πάτρη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Τρωός καί 
Καλιῥῥόης, θυγατρός Σκαμάνδρου –Θυ-
γάτηρ Ἴδα καί Μαρπήσσης, σύζυγος Με-
λεάγρου 
Κλεοπάτρας –α (ὁ) –Σκύριος 
Κλεοπατρᾶς –ᾶ (ὁ)
Κλεόπατρίς –ίδος (ἡ) –Πόλις Ἀρσινόη
Κλεόπατρος καί Κλεωπᾶς καί Κλω-
πᾶς –ᾶ (ὁ) 
Κλεοπατρώ –οῦς (ἡ)
Κλεοπείθη –ης (ἡ)
Κλεοπείθης –ους (ὁ) 
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Κλεόπη ἤ Κλεόπη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
Μαλατέστα, σύζυγος Θεοδώρου Παλαι-
ολόγου
Κλεόπολις –ιδος (ὁ & ἡ) 
Κλεοπόμπη –ης (ἡ)
Κλεόπομπος –ου (ὁ) –(δοξασμένος) 
–Στρατηγός Ἀθηναῖος –Μέ Κλεοδώρα 
γεννᾶ Παρνασσόν (κατ΄ἄλλους Ποσει-
δῶνα καί Κλεοδώρα), Η-10-852Α, Η-12-
513Δ 
Κλέοπος –ου (ὁ)
Κλεοπτολέμα –ης (ἡ) 
Κλεοπτολέμη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μειδο-
τέλους καί Μνησοῦς
Κλεοπτόλεμος –ου (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης 
εἰς στάδιον, Λακεδαιμόνιος –Υἱός Οἰο-
λύκου
Κλεόρα –ης (ἡ) –Σύζυγος Ἀγησιλάου
Κλεόρας –ου (ὁ) 
Κλέος –ου (ὁ) 
Κλεοσθένεια –ης (ἡ)
Κλεοσθένεις –ειος (ὁ) 
Κλεοσθένη –ης (ἡ)
Κλεοσθένης καί Κλεωσθένης –ους (ὁ)  
–Ἔφορος Σπάρτης –Τύραννος Σικυώνος 
–Ὀλυμπιονίκης –Κροτωνιάτης Πυθαγο-
ρικός φιλόσοφος, Η-8-95Α 
Κλεοσθένια –ίης (ἡ)
Κλεοσθενίδη –ης (ἠ)
Κλεοσθενίδης –ου (ὁ) –Υἱός Ράδιος 
Κλεοσθένιος –ίου (ὁ) 
Κλεοσθεσίλα –ης (ἡ) 
Κλεοσθεσίλας –αντος (ὁ) 
Κλεοσιμένη –ης (ἡ)
Κλεοσιμένης –ου (ὁ) 
Κλεοστράτη –ης (ἡ)
Κλεοστρατίδη –ης (ἡ)
Κλεοστρατίδης –ου (ὁ)
Κλεόστρατος –ου (ὁ) –(δοξασμένος 
στρατιώτης καί στρατηλάτις) –Υἱός Ἀρί-
στωνος, ἱερομνήμων –Ἀστρονόμος 5ου 

π.Χ. αἰῶνος –Τενέδιος ποιητής φιλόσο-
φος –Πρέσβυς Ἀργείων –Ἐξ Ὀῆθεν –Πα-
τήρ Ξενοθέμιδος Ὀλυμπιονίκου, Η-8-47 
Δ, Η-10-852Α 
Κλεότα –ης (ἡ)
Κλεοτάρμη –ης (ἡ)
Κλεόταρμος –ου (ὁ) 
Κλεότας –ου (ὁ)
Κλεοτείμη –ης (ἡ)
Κλεότειμος –ου (ὁ) 
Κλεοτέκτουσα –σης (ἡ)
Κλεοτέκτων –νος (ὁ) 
Κλεοτέλεια –ης (ἡ) 
Κλεοτέλης –ους (ὁ)
Κλεοτίμα –ης (ἡ)
Κλεοτίμη –ης (ἡ) 
Κλεοτιμίδη –ης (ἡ)
Κλεοτιμίδης –ου (ὁ) –Ἀτηνεύς
Κλεότιμος –ου (ὁ) –Πιστός φίλος βασι-
λέως Φιλίππου, ἐξ Ἄργους –Ἀτηνεύς
Κλέοτος –ου (ὁ) 
Κλεόττα –ης (ἡ)
Κλεόττας –ου (ὁ)
Κλέουν –νειος (ὁ) 
Κλεούνομη –ης (ἡ)
Κλεούνουμος –ου (ὁ) 
Κλεουπώ –οῦς (ἡ) 
Κλέουσα –ης (ἡ) –Νύμφη, ἐρωμένη Πη-
νειοῦ
Κλεούτα –ης (ἡ)
Κλεούτας –α (ὁ) 
Κλεοφάη –ης (ἡ)
Κλεοφάης –ου (ὁ) 
Κλεοφάνεια –ης (ἡ)
Κλεοφάνεις –ειος (ὁ)
Κλεοφάνη –ης (ἡ)
Κλεοφάνης –ους (ὁ) –Ἱστοριογράφος 
Κλεοφανίδα –ης (ἡ)
Κλεοφανίδας –αο (ὁ) 
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Κλεοφανίδη –ης (ἡ)
Κλεοφανίδης –ου (ὁ)
Κλεοφανίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Αἰσχί-
νη 
Κλεοφάντα –ης (ἡ) 
Κλεοφάντη –ης (ἡ)
Κλεοφάντης –ου (ὁ)
Κλεοφαντίδα –ης (ἡ)
Κλεοφαντίδας –αο (ὁ) –Πυθαγορικός 
φιλόσοφος Ταραντῖνος 
Κλεοφαντίδη –ης (ἡ)
Κλεοφαντίδης –ου (ὁ) 
Κλεοφαντίς –ιδος (ἡ) –Σπαρτιάτισσα 
ἑταίρα
Κλεόφαντος –ου (ὁ) –(δοξασθείς) –Περί-
φημος ἀνατόμος –Ἰατρός –Υἱός Θεμι-
στοκλέους καί Ἀρχίππης, θυγατρός Λυ-
σάνδρου, περίφημος ἱππεύς Φρεάρριος 
(ἴστατο ὄρθιος ἐπί ἵππου καί ἠκόντιζε), 
Η-7-832Δ, Η-10-852, Η-11-240Α 
Κλεόφατη –ης (ἡ)
Κλεόφατος –ου (ὁ)
Κλεοφέρη –ης (ἡ)
Κλεοφέρης –ητος;  (ὁ)
Κλεοφήμα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ ἥρωος 
καί βασιλέως Ἐπιδαύρου Μάλου, μήτηρ 
Κορωνίδος, πού μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Ἀ-
σκληπιόν, Η-12-902Δ
Κλεοφήμας –αντος; (ὁ) 
Κλεοφήμη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἐρατοῦς, 
Η-12-902Δ 
Κλεόφημος –ου (ὁ)
Κλεοφίλη –ης (ἡ) –Μέ Λυκοῦργο γεννᾶ 
Ἀγγαῖον,Ἴασον,Ἔποχον, Ἀμφιδάμαντα 
Κλεόφιλος –ου (ὁ)
Κλεόφιμος –ου (ἡ)
Κλεόφιμος –ου (ὁ) –(Κλέος + φίμος = φί-
μωτρον) 
Κλέοφις –ιδος (ἡ) –Βασίλισσα Ἰνδικοῦ, 
εὐγνωμονοῦσα Μέγαν Ἀλέξανδρον ὀνο-
ματοδότησε τόν υἱόν τῆς ὁμοίως 

Κλεοφοῖνιξ –κος (ὁ) 
Κλεοφοίνισσα –σσης (ἡ)
Κλεοφόρβη –ης (ἡ)
Κλεόφορβος –ου (ὁ) 
Κλεοφράδεια –ης (ἡ)
Κλεοφράδη –ης (ἡ) –(κλέος + συνετή)
Κλεοφράδης –ου (ὁ) –(κλέος + συνετός) 
–Κεραμεύς –Ἀγγειοπλάστης καί ἀγγειο-
γράφος –Ζωγράφος, Η-8-785Α, Η-10-852 
Α 
Κλεόφρουσα –σης (ἡ)
Κλεόφρων –νος (ὁ) –Κροτωνιάτης Πυ-
θαγορικός φιλόσοφος, Η-16-499Α 
Κλεόφυτος –ου (ὁ & ἡ)
Κλεοφῶν –ντος (ὁ) –(τό κορύφωμα τῆς 
δόξης) –Τραγικός ποιητής Ἀθηναῖος –Δη-
μαγωγός, στρατηγός, υἱός μιᾶς Θράσ-
σης –Η-7-196Α, 532Δ, 1047Δ, Η-10-852Δ
Κλεοφωνίς –ιδος (ἡ)
Κλεοφῶσσα –σσης (ἡ)
Κλεόχα –ης (ἡ) –Μήτηρ Θεοφίλης, μάμ-
μη Νοσσίδος ποιητρίας
Κλεοχάρεια –ης (ἡ) –Ναϊάς νύμφη πού 
μέ Λέλεγα γεννᾶ Εὐρώταν, Η-8-552Δ, 
Η-10-853Α, Η-12-51Α, 190Α 
Κλεόχα –ης (ἡ) 
Κλεοχάρεια –ης (ἡ) –Ναϊάς Νύμφη πού 
μέ λέλεγα γεννᾶ Εὐρώταν
Κλεοχάρης –ους (ὁ) –(εὐτυχής διά τήν 
δόξαν) –Μαθηματικός –Ρήτωρ Βιθυνός 
ἐκ Μύρλειας –Υἱός Γλαυκέτου, Κηφισι-
εύς, Η-7-225Α, Η-10-853Α 
Κλεόχαρις –ιτος; (ὁ) 
Κλεοχάρμη –ης (ἡ)
Κλεόχαρμος –ου (ὁ)
Κλέοχος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀρέας πού μέ 
Ἀπόλλωνα γεννᾶ Μίλητον, Η-13-617Δ 
Κλεπάνδρα –ης (ἡ)
Κλέπανδρος –ου (ὁ) 
Κλεππίδη –ης (ἡ)
Κλεππίδης –ου (ὁ)
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Κλέπτα –ης (ἡ)
Κλέπτας –αιο (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Κλέπτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Κλέπτια –ης (ἡ)
Κλέπτιος –ου (ὁ) –Ἀρχηγός Λευκανῶν
Κλέπωρ –ρος (ὁ) 
Κλεσθένη –ης (ἡ)
Κλεσθένης –ου (ὁ) 
Κλεστράτη –ης (ἡ) 
Κλέστρατος –ου (ὁ)
Κλεταῖα –ης (ἡ) 
Κλεταῖος –ου (ὁ) 
Κλέτη –ης (ἡ)
Κλετήα –ης (ἡ)
Κλετήας –ου (ὁ) 
Κλέτης –ου;  (ὁ) 
Κλεύα –ης (ἡ)
Κλεύας –α (ὁ) –Πατήρ Μοσχίνης
Κλευάνδρα –ης (ἡ)
Κλεύανδρος –ου (ὁ) 
Κλευάρχη –ης (ἡ) 
Κλεύαρχις –ιος (ὁ)
Κλεύαρχος –ου (ὁ)
Κλευβότα –ης (ἡ)
Κλεύβοτος –ου (ὁ)
Κλευβούλη –ης (ἡ)
Κλεύβουλος καί Κλεόβουλος –ου (ὁ) 
Κλευβώλα –ης (ἡ)
Κλεύβωλος –ου (ὁ) 
Κλευγένεια –ης (ἡ)
Κλευγένεις –ειος (ὁ)
Κλευγένη –ης (ἡ) 
Κλευγένης –ους (ὁ) 
Κλευγενίδα –ης (ἡ)
Κλευγενίδας –αο (ὁ)  
Κλευγενίς – ίδος (ἡ)
Κλευδάμα –ης (ἡ) 
Κλευδάμας –ντος (ὁ)

Κλευδάμεια –ης (ἡ)
Κλεύδαμις –ιδος (ἡ)
Κλεύδαμος –ου (ὁ) –Ἀντί Κλεόδημος.
Πατήρ Ἀσωπίχου Ὀλυμπιονίκου 
Κλευδήμη –ης (ἡ)
Κλεύδημος –ου (ὁ) 
Κλευδίκη –ης (ἡ) 
Κλεύδικος –ου (ὁ)
Κλευδότη –ης (ἡ)
Κλεύδοτος –ου (ὁ)
Κλευδώρα –ης (ἡ) 
Κλεύδωρος –ου (ὁ)
Κλευfέδρα –ης (ἡ)
Κλευfέδρας –αιο (ὁ)
Κλεύη –ης (ἡ)
Κλεύης –η καί Κλεῦης (ὁ) –Υἱός Δώρου 
Κλεύθεμις –ιδος (ὁ & ἡ) 
Κλευθήρα –ης (ἡ)
Κλεύθηρος–ου (ὁ)
Κλευκράτη –ης (ἡ)
Κλευκράτης –ητος (ὁ)
Κλευκρίτη –ης (ἡ) 
Κλεύκριτος –ου (ὁ) 
Κλευκύδη –ης (ἡ) 
Κλευκύδης –ου (ὁ) 
Κλέϋλλα –ης (ἡ)
Κλέϋλλος –ου (ὁ) 
Κλεῦλος –ου; (ὁ)
Κλεύμανδρα –ης (ἡ) 
Κλευμανδρίδα –δης (ἡ)
Κλευμανδρίδας –αο (ὁ)
Κλεύμανδρος –ου (ὁ) 
Κλευμαντίδα –δης (ἡ)
Κλευμαντίδας –αο (ὁ) 
Κλεύμαντις –ιος (ὁ)
Κλευμάτρα –ης (ἡ) 
Κλευμάτρας –ου (ὁ)
Κλευμάχη –ης (ἡ) 
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Κλευμαχίς –ιδος (ἡ)
Κλεύμαχος –ου (ὁ) 
Κλευμβρότη –ης (ἡ) 
Κλεύμβροτος –ου (ὁ)
Κλευμέδουσα –ης (ἡ) 
Κλευμέδων –ντος (ὁ) 
Κλευμένη –ης (ἡ)
Κλευμένης –ητος ἤ –ους (ὁ) 
Κλευμενίδα –ης (ἡ)
Κλευμενίδας –αο (ὁ)
Κλευμενίδη –ης (ἡ)
Κλευμενίδης –ου (ὁ) 
Κλευμήδη –ης (ἡ) 
Κλευμήδης –ου (ὁ) 
Κλευμηδίδη –ης (ἡ)
Κλευμηδίδης –ου (ὁ)
Κλευμνάστα –ης (ἡ) 
Κλεύμναστος –ου (ὁ) 
Κλευμυτάδα –ης (ἡ)
Κλευμυτάδας –αιο (ὁ)
Κλευνίκα –ης (ἡ) 
Κλευνίκη –ης (ἡ) 
Κλευνίκης –ου (ὁ)
Κλευνικίδα –δης (ἡ)
Κλευνικίδας –αο (ὁ)
Κλεύνικος ἀντί Κλεόνικος –ου (ὁ) 
Κλευξέδρα –ης (ἡ) 
Κλευξένα –ης (ἡ)
Κλευξένη –ης (ἡ)
Κλευξενίδα –ης (ἡ)
Κλευξενίδας –αο (ὁ) 
Κλεύξενος –ου (ὁ)
Κλευομάχη –ης (ἡ)
Κλευόμαχος –ου (ὁ)
Κλευπάτρα –ης (ἡ) 
Κλεύπατρος –ου (ὁ) 
Κλεύπιν –ου; (ἡ) –Τέκνον Σουρήνα 
Κλεῦπις –ιδος; (ὁ) 

Κλευπόλεια –ης (ἡ)
Κλεύπολις –ιδος (ὁ) 
Κλευρόδη –ης (ἡ)
Κλεύροθα –ης (ἡ)
Κλεύροδος –ου (ὁ)
Κλεύροθος –ου (ὁ) 
Κλευσθένη –ης (ἡ) 
Κλευσθένης –ους (ὁ) 
Κλευσία –ης (ἡ)
Κλευσίας –ίου (ὁ) 
Κλευσίππη –ης (ἡ) 
Κλεύσιππος –ου (ὁ)
Κλευστράτη –ης (ἡ) 
Κλεύστρατος –ου (ὁ) –Ἐξ Ὀῆθεν
Κλεύτα –ης (ἡ)
Κλεύτας –ου; (ὁ) –Πατήρ Μοσχίνης
Κλευτίμη –ης (ἡ)
Κλευτιμίδη –ης (ἡ)
Κλευτιμίδης –ου (ὁ) 
Κλεύτιμος –ου (ὁ) 
Κλευφάνη –ης (ἡ)
Κλευφάνης –ους (ὁ) 
Κλευφάντη –ης (ἡ)
Κλεύφαντος –ου (ὁ)
Κλευφῶν –ντος; (ὁ)
Κλευφῶσσα –σσης (ἡ)
Κλευχάρεια –ης (ἡ)
Κλεύχαρις –ιτος (ὁ)
Κλεύχια –ης (ἡ)
Κλεύχιος –ίου (ὁ)
Κλεψαΐς –ιδος (ἡ) 
Κλεψία –ης (ἡ)
Κλεψίας –ίου (ὁ) 
Κλεψίγαμος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Κλεψίρρυτον –ου καί Ἐμπεδώ (ἡ) –Πη-
γή Ἀκροπόλεως Ἀθηνῶν, ἡ Κλεψύδρα
Κλεψιτόκος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας 
Κλεψίφρουσα –σης (ἡ)
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Κλεψίφρων –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Ερμου
Κλεψύδρα –ης καί Ἐμπεδώ –οῦς (ἡ) –
Πηγή Ἀκροπόλεως εἰς ΒΔ πρόποδας, ἄλ-
λοτε πλημμυροῦσα καί ἄλλοτε στερεύ-
ουσα, ἐξ οὖ τό ὄνομα. Πλησίον ἱεροῦ 
Ἀπόλλωνος, μέ κλίμακα 69 βαθμίδων, 
φθάνουσα μέχρις ἐκκλησίαν Ἀποστόλ-
ων. Ἐκαλεῖτο καί Κλεψίῥῥυτον. Εἰς ΒΔ 
πλευράν Ἀκροπόλεως Ἀθηνῶν καλου-
μένη καί Ντάπια τοῦ νεροῦ, ἤ τοῦ Δυσ-
σέα –Ἑταίρα τοῦ Εὐβούλου, μετρῶσα 
ὑπηρεσίας εἰς ἄνδρας μέ μέτρον κλεψύ-
δραν –Πηγή, ὅπου ἡ νύμφη Ἰθώμη καί 
Νέδα ἔλουζον τον Δίαν, Η-6-823Α, Η-10-
855Δ, Η-16-114Δ 
Κλεψύδρα –ης (ἡ) –Κρήνη ἐν Μεσσηνία 
–Ἑταίρα
Κλεώ καί Κλειώ –οῦς (ἡ) –Μοῦσα ἱστο-
ρίας, θυγάτηρ Κλέων(έ)ος Αἰξωνέως –Ἱ-
έρεια Θέτιδος
Κλεωβούλα –ης (ἡ)
Κλεωβουλος –ου (ὁ)
Κλεωβώλα –ης (ἡ) 
Κλεώβωλος –ου (ὁ)
Κλεωγένεια –ης (ἡ)
Κλεωγένης –ους (ὁ)
Κλεωδότα –ης (ἡ)
Κλεώδοτος –ου (ὁ)
Κλεωΐς –ίδος (ἡ) 
Κλεώϊχα –ης (ἡ)
Κλεώϊχος –ου (ὁ)
Κλεωκρίτη –ης (ἡ)
Κλεώκριτος –ου (ὁ)
Κλεώμη –ης (ἡ)
Κλέωμος –ου (ὁ)
Κλέων καί Βδελυκλέων –ντος (ὁ) – (ἔν-
δοξος) –Διεφθαρμένος δημαγωγός Ἀθη-
νῶν, χλευαστικῶς καί Ἀντιλέων –Υἱός 
Ὀγχειστίωνος –Ὑπεύθυνος κοπῆς νομι-
σμάτων –Πατήρ Κράτωνος –Πατήρ Τε-
λεδήμου –Χαλκοπλάστης,  γλύπτης Σι_ 
κυώνιος φιλοτεχνήσας ἀνδριάντα Ἀλ-

κέτου πυγμάχου –Ἐπιδαύριος Ὀλυμπιο-
νίκης εἰς στάδιον –Υἱός Κλεαινέτου –Ρή-
τωρ Ἀλικαρνασσεύς –Πυθαγορικός φι_ 
λόσοφος Ταραντῖνος –Ὁ υἱός Κλέωνος 
φίλος Αἰσχίνου, ἐχθρός Δημοσθένους 
–Τύραννος Σικυῶνος διωχθείς ὑπό Ἀρά-
του, στρατηγοῦ Ἀχαιῶν τό 220 π.Χ. –Αἰ-
ξωνεύς –Υἱός Θουδίππου Ἀραφήνιος 
–Υἱός Κλεαινέτου, Κυδαθηναιεύς –Υἱός 
Κλεομέδοντος Κυδαθηναιεύς –Υἱός Με-
νεξένου, Κυδαθηναιεύς, Η-7-531Α, Η-8-
449Δ, 1093Δ, Η-9-950Δ, 951Α, Η-10-855Δ, 
Η-15-709Α, 756Α, Η-16-499Α 
Κλέων –νος; (ὁ) –Υἱός Ὀλουμπίχιος –Βυρ-
σοδέψης μέ πλαστόν τι, κωμικόν ὄνομα: 
Μυρτίνη ἤ Βυρσίνη –Ὁ δημαγωγός ἀ-
πεκαλεῖτο μέ πλαστόν ὑπό Ἀριστοφά-
νους: Κυκλοβόρος
Κλεωναί (αἱ) –Ο.Β.590 
Κλεωναῖα –ης (ἡ)
Κλεωναῖος –ου (ὁ) –Η-8-785Α
Κλεωνᾶς –ᾶ (ὁ) 
Κλεώνδα –ης (ἡ)
Κλεώνδας –αο (ὁ)
Κλεώνδη –ης (ἡ) 
Κλεώνδης –ου (ὁ) –Πατήρ Κλεονίδος
Κλεωνείδη –ης (ἡ)
Κλεωνείδης –ου (ὁ) –Θεωρητικός μουσι-
κῆς
Κλεωνέμη –ης (ἡ)
Κλεώνεμος –ου (ὁ)
Κλεώνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀσωποῦ καί 
Μεθώνης, ἐκ τῶν δώδεκα –Σύζυγος Ἀτ-
ρέως μήτηρ Πλεισθένους –Ἀδελφή Νε-
μέας ὡς καί ἡ Πειρήνη, Ἅρπινα, Θήβα, 
Αἴγινα, Η-10-856Α
Κλεώνης –ου (ὁ) –Υἱός Πέλοπος, ἐξ οὖ ἡ 
πόλις Κλεωναί
Κλεωνίδα –ης (ἡ)
Κλεωνίδας –αο (ὁ) 
Κλεωνίδας καί Κλεώνδας –αο (ὁ) –Θη-
βαῖος Ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον –Υἱός 
Διονυσίου 
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Κλεωνίδη –ης (ἡ)
Κλεωνίδης –ου (ὁ) –Μουσικός συγγρα-
φεύς, Η-10-856Δ 
Κλεωνίκα –κης (ἡ) 
Κλεωνίκη –ης (ἡ) 
Κλεωνίκης –η (ἡ)
Κλεωνίς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Κλεώνδου 
Κλεωνόμη –ης (ἡ)
Κλεώνομος –ου (ὁ)
Κλεωνύμα –ης (ἡ)
Κλεωνύμη –ης (ἡ) –(ἔχουσα ἔνδοξον ὄ-
νομα) 
Κλεωνυμίδα –ης (ἡ)
Κλεωνυμίδας –αο (ὁ)
Κλεωνυμίδη –ης (ἡ)
Κλεωνυμίδης –ου (ὁ) –Υἱός Κλεωνύμου
Κλεώνυμος –ου (ὁ) –(ὁ ἔχων ἔνδοξον 
ὄνομα) –Υἱός Πέλοπος –Δημαγωγός 
–Υἱός βασιλέως Κλεομένους –Θηβαῖος 
Ἰσθμιονίκης, ἀπόγονος Κάδμου –Υἱός 
Σφοδρίου Σπαρτιάτου –Διακωμωδού-
μενος ὑπό Ἀριστοφάνους ὁ πολύσαρκος 
καί ἀδηφάγος, ὁ καί Ῥίστασπις (ρίψα-
σπις) –Υἱός καί πατήρ Φιλωνίδου, Ἀφιδ-
ναῖος –Πατήρ τῆς Ὀνυχίου Ἀθηναῖας 
–Υἱός Φιλοχάρους, Ἀφιδναῖος –Εἰς 
Σφῆκες –Υἱός Ἀκύλου –Πατήρ Ἀδύμου 
–Ἱδρυτής Κλεωνῶν –Ρόδιος Νεμεονίκης 
εἰς συνωρίδαν 
Κλεώπατρα –ης (ἡ)
Κλεώπατρος –ου (ὁ)
Κλεωσθένη –ης (ἡ)
Κλεωσθένης καί Κλεοσθένης –ου (ὁ) –
Πατήρ Ἀγαρίστης, τύραννος Σικυώνος, 
Η-8-95Α 
Κλεωφείδη –ης (ἡ)
Κλεωφείδης –ου (ὁ) 
Κλεωφῶν –ντος (ὁ) –Ἀναφέρει Ἀριστο-
φάνης
Κλεωφῶσσα –σσης (ἡ)
Κλήβωλα –ης (ἡ)
Κλήβωλος –ου (ὁ)

Κληγόρα –ης (ἡ)  
Κληγόρας –ου (ὁ)
Κληδίκη καί Κλεοδίκη καί Κλειδίκη 
–ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δαϊφάντου –Γυνή Πιν-
δάρου –Μήτηρ Πινδάρου
Κληδίκης –ου (ὁ)
Κληδονία –ης (ἡ)
Κληδόνιος –ίου (ὁ) –(ὁ παρέχων οἰω-
νούς, ὁ προσημαίνων) –Ἐπίκλησις Διός 
καί Ἑρμοῦ
Κληδοῦχος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀθη-
νᾶς –Ἐπίθετον Εἰλειθυίας –Ἐπίθετον Ἑ-
κάτης μέ συνώνυμον: Ἄνασσα –Ἐπίθε-
τον Ἔρωτος
Κλήδων –νος (ὁ & ἡ) –Θεότης, Η-17-56Δ 
Κληϊνίκα –ης (ἡ) 
Κληΐνικος –ου (ὁ) 
Κληΐς – ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Σαπφοῦς καί 
Κερκόλα ἐξ Ἄνδρου –Ἐπίθετον Φάνη-
τος, Η-16-863Α 
Κληματία –ης (ἡ) –Σύζυγος Γάγγου, μή-
τηρ Ἄθιδος, φονευθέντος ὑπό Περσέως
Κλημάτιος –ίου (ὁ) –Αἰγύπτιος ἀριστο-
κράτης
Κλημαχίας –ίου (ὁ)
Κλημένη καί Κλυμένη (ἡ) –Τρωάς αἰχ-
μάλωτος Ἀχαιῶν –Ὡκεανίς σύζυγος Ἰα-
πετοῦ μήτηρ Ἄτλαντος Μενοιτίου, Προ-
μηθέως, Ἐπιμηθέως
Κλημεντιανή –ῆς (ἡ) 
Κλημεντιανός –οῦ (ὁ)
Κλημεντίνα –ης (ἡ)
Κλημεντίνη –ης (ἡ)
Κλημεντίνης –ου (ὁ)
Κλήμη –ης (ἡ)
Κλημήλα –ης (ἡ)
Κλημήλας καί Κλήμηλος –ου (ὁ)
Κλήμην–νος; (ὁ) –Πατήρ Ἀζέως –Υἱός 
Σχοινέως, Η-15-749Δ
Κλήμης –εντος ;  (ὁ) – (Ὁ ὑπευθύνως κλη-
θείς εἰς ἔργον ὑψηλόν) –Καί Χριστιανι-
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κόν ὄνομα –Ἐπίσκοπος Ρώμης ὅσιος (24 
Νοεμβ.) Ἀπολογητής, ἀποστολικός πα-
τήρ –Πατριάρχαι –Πάππαι –Ἄγιοι –Δι-
δάσκαλος Ὠριγένους –Ἐκκλησιαστικός 
συγγραφεύς, Η-7-677Δ, Η-9-395Δ, Η-10-
859Α, Η-15-76Α, Η-17-717Δ, Η-18-183Α 
Κλῆμις –ιος; (ὁ)
Κλήνα –ης (ἡ)  
Κληναγόρα –ης (ἡ)
Κληναγόρας –ου (ὁ) 
Κληναγόρη –ης (ἡ) 
Κληναγόρης –ητος (ὁ) 
Κληναγορίς –ιδος (ἡ) 
Κληνανδρίδα –ης (ἡ)
Κληνανδρίδας –αο (ὁ)
Κληνανδρίδη –ης (ἡ)
Κληνανδρίδης –ου (ὁ) 
Κλῆναξ –κος (ὁ) 
Κληνάρχη –ης (ἡ) 
Κληναρχίδα –δης (ἡ)
Κληναρχίδας –αο (ὁ) 
Κληναρχίδη –ης (ἡ)
Κληναρχίδης –ου (ὁ)
Κλήναρχος –ου (ὁ) 
Κληνᾶς –ᾶ (ὁ)
Κλήνασσα –ης (ἡ) 
Κληνάτα –ης (ἡ)
Κληνάτας –α (ὁ)
Κληνερήτη –ης (ἡ) –Ἐρεσία 
Κληνερήτης –ου (ὁ) 
Κληνέτη –ης (ἡ)
Κλήνετος –ου (ὁ) 
Κληνία –ης (ἡ)
Κληνίας –ίου (ὁ) 
Κληνίδα –δης (ἡ)
Κληνίδας –αο (ὁ) 
Κληνίκη –ης (ἡ)
Κληνίκης –ου (ὁ) 
Κληνικίδα –ης (ἡ)

Κληνικίδας –αο (ὁ) 
Κλήνικος –ου (ὁ) 
Κληνίππα –ης (ἡ) 
Κλήνιππος –ου (ὁ) 
Κλῆνις –ιος (ὁ) 
Κληνίς –ιδος; (ἡ) 
Κληνιώ –οῦς (ἡ)
Κληνοδότη –ης (ἡ)
Κληνόδοτος –ου (ὁ)
Κληνογένεια –ης (ἡ)
Κληνογένης –ους (ὁ)
Κληνοδότα –ης (ἡ)
Κληνόδοτος –ου (ὁ)
Κληνοδώρα –ης (η)
Κληνόδωρος –ου (ο) 
Κληνόθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Κληνοκράτη –ης (ἡ)
Κληνοκράτης –ου (ὁ)
Κληνομάχη –ης (η) 
Κληνόμαχις –ιος (ὁ)
Κληνόμαχος –ου (ὁ) 
Κληνομβρότα –ης (ἡ)
Κληνομβροτίς –ιδος (ἡ)
Κληνόμβροτος –ου (ὁ)
Κλῆνος –ου (ὁ) 
Κληνοσθένης –ους (ὁ & ἡ)
Κληνοστράτη –ης (ἡ) 
Κληνοστράτις –ιδος (ἡ)
Κληνόστρατος –ος (ὁ) 
Κλήνουσα –ης (ἡ) 
Κληνώ –οῦς (ἡ) –Δίδυμη ἀδελφή Ἀνα-
ξοῦς, θυγάτηρ Ἐπικράτεος –Ὀγδοντά-
χρονη ἱέρεια Δήμητρος; –Εἰς ἐπίγραμμα 
Διοτίμου
Κλήνων –νος (ὁ) 
Κληπτολέμα –ης (ἡ)
Κληπτόλεμος –ου (ὁ)
Κληρερήτη –ης (ἡ)
Κληρερήτης –ου (ὁ) 
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Κληρέρητος –ου (ὁ)
Κληρέτα –ης (ἡ) 
Κληρέτας –ου (ὁ) 
Κλήρικος –ου (ὁ) 
Κληρίουσα –σης (ἡ)
Κληρισσία –ης (ἡ)
Κληρίσσιος –ίου (ὁ) 
Κληρίων –νος (ὁ) 
Κλῆρος –ου (ὁ)
Κληροῦχος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ 
μέ συνώνυμον: Προπομπός
Κληρώ –οῦς (ἡ) –Καρυστία 
Κλής –ῆ (ὁ) –Ποταμός 
Κλησάρχη –ης (ἡ) 
Κλησαρχίς –ιδος (ἡ)
Κλήσαρχος –ου (ὁ)
Κλῆσας –αντος;  (ὁ)
Κλησθένη –ης (ἡ)
Κλησθένης –ους (ὁ) 
Κλησθώ –οῦς (ἡ)
Κλησιδίκη καί Κλεισιδίκη –ης (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Ἐλευσινίου Κελεοῦ
Κλησίη –ης (η) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος 
Κλησιθήρα –ης (ἡ) –Θυγ. Λυκόφρονος
Κλησιθήρας –ου (ὁ)
Κλησιμβρότα –ης (ἡ) 
Κλησίμβροτος –ου (ὁ) 
Κλησίππη –ης (ἡ)
Κλήσιππος –ου (ὁ)
Κλησιρόδη –ης (ἡ)
Κλησίροδος –ου (ὁ) 
Κλῆσις –ιος;  (ὁ;)
Κλήσουσα –σης (ἡ)
Κληστρότα –ης (ἡ)
Κλήστροτος –ου (ο)
Κλησώ – ους (ἡ) –Θυγάτηρ Κλήσωνος, 
υἱοῦ Λέλεγος, ἀδελφή Ταυροπόλιδος δι΄ 
ἧς ἐπιστεύετο ὅτι ἔθαψαν σῶμα Ἰνοῦς 
ἐκβρασθέν εἰς παραλίαν Μεγάρων

Κλήσων –νος (ὁ) –Υἱός Λέλεγος διάδοχος 
Κλήσονος εἰς θρόνον Μεγάρων –Πατήρ 
Πύλαντος ἤ Πύλα, Η-10-884Α, Η-12-190 
Α, Η-13-149Δ, Η-16-514Α
Κλησωνύμα –ης (ἡ)
Κλησώνυμος –ου (ὁ) –Υιός Ἀμφιδάμαν-
τος, Η-10-884Α, Η-15-620Α 
Κλήτα –ης (ἡ) –Μέ Φάεννα = Χάριτες ἐν 
Σπάρτη μαζί μέ τήν Κλητώ –Ἀμαζών –
Μέ Εὐρώτα γεννᾶ Σπάρτην, Η-10-884Α 
Κλήτα καί Κλήτη –ης (η) –Ἀμαζών, 
τροφός βασιλίσσης Ἀμαζώνων Πενθεσί-
λειας
Κληταγόρα –ης (ἡ)
Κληταγορῆ –ῆς (ἡ)
Κληταγόρης –ητος (ὁ) 
Κλητάγορος –ου (ὁ) 
Κληταῖα –ης (ἡ) 
Κληταῖος –ου (ὁ) 
Κληταρίστα –ης (ἡ) 
Κληταρίστη –ης (ἡ)
Κλητάριστος –ου (ὁ)
Κλητέα –ης (ἡ)
Κλητέας –ου (ὁ) –Τεγεάτης
Kλήτη –ης (ἡ) –Τροφός Πενθεσιλείας, 
βασιλίσσης Ἀμαζώνων
Κλητή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Τιτανίδος Θέ-
μιδος
Κλητία –ης (ἡ)
Κλητίας –ίου (ὁ) –Ἡλεῖος Ὀλυμπιονίκης 
εἰς πωλικήν Συνωρίδα –Ἀγγειογράφος 
“ἀγγείου Φρανσουά” κατασκευασθέν 
ὑπό Ἐργοτίμου
Κλητίουσα –σης (ἡ)
Κλῆτις –ιος (ὁ) 
Κλητίς –ιδος;  (ἡ) 
Κλητίων –νος (ὁ)
Κλητομάχη –ης (ἡ) 
Κλητόμαχος –ου (ὁ) 
Κλητόπωλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον τοῦ Ἀϊ-
δωνέως καί  Ἄϊδου
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Κλῆτος –ου (ὁ) –Σμηρναῖος
Κλητοσθένη –ης (ἡ)
Κλητοσθένης –ους (ὁ)
Κλήτουσα –σης (ἡ)
Κλῆττας –αντος (ὁ)
Κλητώ –οῦς (ἡ) –Μέ Ποσειδώνα γεννᾶ 
Ἀμφήριον 
Κλήτων –νος (ὁ)
Κλητωνύμη –ης (ἡ)
Κλητώνυμος –ου (ὁ) 
Κλήτωρ –ρος (ὁ)
Κλία –ης;  (ἡ) 
Κλιαγόρη –ης (ἡ)
Κλιάγορος –ου (ὁ)
Κλιαινέτα –ης (ἡ) 
Κλιαίνετος –ου (ὁ) 
Κλιάνδρα –ης (ἡ)
Κλίανδρες; ου; (ὁ;) 
Κλίανδρος –ου (ὁ) 
Κλιαρέστη –ης (ἡ)
Κλιάρεστος –ου (ὁ)
Κλιαρέτα –ης (ἡ) 
Κλιαρέτη –ης (ἡ)
Κλιάρετος –ου (ὁ) –Ὀρχομένιός τις
Κλιαρίστη –ης (ἡ)
Κλιαριστίδα –ης (ἡ)
Κλιαριστίδας –αο (ὁ)
Κλιαριστίδη –ης (ἡ)
Κλιαριστίδης –ου (ὁ)
Κλιάριστος –ου (ὁ)
Κλιάρχα –ης (ἡ) 
Κλίαρχος –ου (ὁ)
Κλίας –ίου (ὁ)
Κλίδα –ης (ἡ)
Κλιδαμίδα –ης (ἡ)
Κλιδαμίδας –δαο (ὁ) –Πατήρ Λ(ο)υσίου
Κλίδαμος –ου (ὁ) –Πατήρ Φειδίου καί 
υἱός Φειδίαο, νεοσύλλεκτος 

Κλίδη –ης (ἡ)
Κλίδης –ου (ὁ)
Κλιειγένη –ης (ἡ)
Κλιειγένης –ου (ὁ)
Κλιηνέτη –ης (ἡ)
Κλιήνετος –ου (ὁ)
Κλιηνέτω –ους (ἡ) –Μακεδονικόν 
Κλίθα –ης (ἡ)
Κλίθος –ου (ὁ)
Κλῖμαξ –κος (ὁ) 
Κλίμασσα –σσης (ἡ)
Κλιματία –ης (ἡ)
Κλιμάτιος –ίου (ὁ)
Κλιμάχη –ης (ἡ)
Κλιμαχίδα –δης (ἡ)
Κλιμαχίδας –αο (ὁ)
Κλίμαχος –ου (ὁ)
Κλίμειλα –ης (ἡ)
Κλίμειλος –ου (ὁ) –Πατήρ Θεογείτονος
Κλιμένη –ης (ἡ)
Κλίμενος –ου (ὁ) –Η-18-983Δ 
Κλίμηλα –ης (ἡ)
Κλίμηλος –ου (ο) –Πατήρ Πυρρίχου
Κλίμις –ιος (ὁ)
Κλιμνάστα –ης (ἡ)
Κλίμναστος –ου (ὁ) 
Κλίνη –ης! (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀσκληπιοῦ, 
ἐξ ἦς ἡ Κλινική, ἀδελφή Ποδαλειρίου, 
Μαχάονος, Αἴγλης, Ἀκεσοῦς, Ἰασοῦς, 
Ὑγιείας, Πανάκειας 
Κλινία –ης (ἡ) –Ἀσθενής Ἱπποκράτους
Κλινίας –ίου (ὁ)
Κλινίκα –ης (ἡ)
Κλίνικος –ου (ὁ) 
Κλινιμάχη –ης (ἡ)
Κλινόμαχος –ου (ὁ) –Λοκρός ἁρματο-
δρόμος
Κλινοσοῦ καί Κλινοσώ –οῦς (ἡ)
Κλινοσώ καί Κλινοσοῦς (ἡ)
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Κλινοχάρεια –ης (ἡ)
Κλινοχαρής –έος (ἡ) –Ἐπίθετον Ποδά-
γρας
Κλιογίτα –ης (ἡ)
Κλιόγιτος –ου (ὁ)
Κλιογίτων –νος (ὁ) 
Κλιοδάμας –ντος (ὁ)
Κλιοδάμεια –ης (ἡ)
Κλιόδαμος –ου (ὁ) 
Κλιόι; (ἡ)
Κλιοκρίτη –ης (ἡ)
Κλιόκριτος ἤ Κλεόκριτος –ου (ὁ) –Υἱός 
καί πατρωνυμικόν Θεοκρίτιος
Κλιομάχα –ης (ἡ) 
Κλιομαχία –ίης (ἡ)
Κλιομαχίας –ίου (ὁ) 
Κλιόμαχος –ου (ὁ) 
Κλιομείλα –ης (ἡ)
Κλιομείλας –ου (ὁ) 
Κλιονάστα –ης (ἡ)
Κλιονάστας –ου (ὁ) 
Κλιονίκη –ης (ἡ) 
Κλιόνικος –ου (ὁ) 
Κλιοννίδα –δης (ἡ)
Κλιοννίδας –αιο (ὁ)
Κλιόνφα –ης (ἡ)
Κλιόνφας –ντος;  (ὁ)
Κλιοξένη –ης (ἡ)
Κλιοξενίς –ιδος (ἡ) 
Κλιόξενος –ου (ὁ) 
Κλιοπάτρα –ης (ἡ) 
Κλιόπατρος –ου (ὁ)
Κλιοπτολέμα –ης (ἡ)
Κλιοπτόλεμος –ου (ὁ) 
Κλιοστρότα –ης (ἡ)
Κλιόστροτος –ου (ὁ)
Κλίουσα καί Κλέουσα –σης (ἡ)
Κλιοφάνεια –ης (ἡ) 

Κλιοφάνεις –ειος (ὁ)
Κλιοφάνη –ης (ἡ)
Κλιοφάνης –ους (ὁ) 
Κλισθένεια –ης (ἡ)
Κλισθένεις –ειος (ὁ) 
Κλισθένης –ου (ὁ)
Κλισιθήρα –ης (ἡ) = Κλεισιθήρα
Κλισιθήρας –ου (ὁ)
Κλισιμάχη –ης (ἡ)
Κλισίμαχος –ου (ὁ) –Πατήρ Λυσιπόλι-
δος
Κλίτη –ης καί Κλείτη (ἡ) –Θυγάτηρ Πε-
λασγοῦ, βασιλέως Πιάσου, σύζυγος Κυ-
ζίκου, ἥτις ἐκ θλίψεως ἐκρεμάσθη
Κλιτία –ης (ἡ)
Κλιτίας –ίου (ὁ) –Ζωγράφος, Ἀττικός 
ἀγγειογράφος, Η-8-785Α, Η-10-902Δ 
Κλιτομία –ης (ἡ)
Κλιτομίας –ίου (ὁ) 
Κλιτοξένα –ης (ἡ) 
Κλιτόξενος –ου (ὁ) 
Κλίτος καί Κλεῖτος –ου (ὁ) –Βασιλεύς 
Σιθώνων ἐν Θράκη
Κλιτοσθένη –ης (ἡ)
Κλιτοσθένης –ους (ὁ)
Κλίτουσα –σης (ἡ)
Κλιτύα –ης (ἡ) –(Ἡλιοτρόπιον) –Νύμ-
φη; μεταμορφωμένη ὑπό Ἡλίου
Κλιτύας –ου (ὁ)
Κλιτώ –ους (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐήνορος καί 
Λευκίππης, κατοίκων Ἀτλαντῖδος
Κλίτων –νος (ὁ) –Μακεδονικόν –Ὀλυμ-
πιονίκης εἰς στάδιον τό 328 π.Χ. 
Κλιτώνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Θεοῦ Ποσει-
δῶνος, γεννᾶ πέντε φοράς διδύμους υἱ-
ούς: Μνησέαν, Αὐτόχθοναν, Κλάσιπ-
πον, Νέστοραν, Ἀζάην καί Διαπρεπήν, 
Ἀμφήρην, Ἄτλανταν, Εὐαίμοναν, μή ἀ-
ναφερομένου τοῦ δεκάτου
Κλιώ –οῦς (ἡ)  
Κλίων ἤ Κλέων –νος (ὁ) 
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Κλιώνδα –ης (ἡ)
Κλιώνδας –αο (ὁ) 
Κλιωνύμη –ης (ἡ) 
Κλιώνυμος –ου (ὁ)
Κλοάνθη –ης (η)
Κλοάνθης –ου (ὁ)
Κλογένη –ης (ἡ)
Κλογένης –ου (ὁ)
Κλογενίδη –ης (ἡ)
Κλογενίδης –ου (ὁ) 
Κλόδεινη –ης (η)
Κλόδεινος –ου (ὁ) 
Κλόfάτη –ης (ἡ)
Κλόfατος –ου (ὁ)
Κλοθάρια –ίης (ἡ)
Κλοθάριος  καί Χλοθάριος –ίου (ὁ) 
Κλόθουσα –σης (ἡ)
Κλόθων –νος (ὁ)
Κλοιλία –ης (η) –Παρθένος κόρη Τυρρη-
νή. Ὁ Πορσήνας, βασιλεύς Τυρρηνῶν, 
τήν ἐπαίνεσεν διά τήν προσπάθειαν ἀ-
πόδρασις ἀπό Ρωμαίους, τῆς ἐχάρισεν 
ἵππον καί ἀπέστειλεν εἰς Ρωμαίους
Κλοίλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Κλοιός –οῦ (ὁ) –(πλαστόν) –Ὁ Σινωπεύς 
Ἡγησίας καί Ἡγησῖνος
Κλονά –ῆς (ἡ)
Κλονᾶς –ᾶ (ὁ) –Τεγεάτης ἤ Θηβαῖος πα-
λαιός μουσικός, ἑπτά αὐλωδικῶν νόμων 
ἐφευρέτης –Ἐλεγειακός καί ἐπικός ποιη-
τής, Η-7-1041Α καί Δ
Κλονία –ης (ἡ) –Νύμφη, μέ Ὑριέα γεννᾶ 
Ὠρίωνα, Λύκον καί Νυκτέα –Ἀμαζών
Κλόνικη –ης (η)
Κλόνικος –ίκου (ὁ)
Κλόνιος καί Κλονίος –ίου (ὁ) –Υἱός Ἀ-
λέκτορος θανατωθείς ὑπό Ἀγόνορος 
–Στρατηγός –Υἱός Πριάμου καί ἄλλοι 
–Ἐπίθετον Ποσειδῶνος με συνώνυμον: 
Σεισίχθων Η-10-904Δ, Ο.Ι.Ο.340, Ο.Β.495

Κλόνος –ου (ὁ) –Υἱός Εὐρύτου –Υἱός Ἡ-
ρακλέους καί Δηϊανείρας 
Κλοπία – ης (ἡ)
Κλόπιος –ίου (ὁ)
Κλορίδια – ης (ἡ) 
Κλορίδιος –ίου (ὁ) 
Κλουμενίδα –ης (ἡ)
Κλουμενίδας –αο (ὁ)
Κλουμενίδη –ης (ἡ)
Κλουμενίδης –ου (ὁ)
Κλουσία –ης (ἡ)
Κλούσιος –ίου (ὁ) –Παρά πόταμος Πά-
δου 
Κλουτωρία –ης (ἡ) 
Κλουτώριος –ίου (ὁ)
Κλοfατος –ου (ὁ)
Κλύδουσα –σης (ἡ)
Κλύδων –νος;  (ὁ) –Υπηρέτης Μέμνωνος 
Κλυή –ης (ἡ)
Κλυῆς –ῆος;  (ὁ)
Κλύκα –ης;  (ἡ)
Κλύκης –ου (ο)
Κλυμένη καί Φιλύρα –ης (ἡ) –Σύζυγος 
Ναυπλίου, μήτηρ Παλαμήδου –Ἀπό τήν 
πρώτη θεϊκή γεννεά 
Κλυμένη καί Περικλυμένη –ης (ἡ) – (ξα-
κουστή) –Θεραπαινίς ὡραίας Ἑλένης, ἥν 
ἔφερεν εἰς Τροίαν ὁ Πάρις μετά Αἴθρης, 
μητρός Θησέως –Νηρηΐς –Θυγάτηρ Κα-
τρέως, ἔκγονος Μίνωος –Θυγάτηρ Ὠκε-
ανοῦ καί Τηθύος (Ὠκεανίς), μέ Ἰαπετόν 
γεννᾶ Ἄτλαντα, Προμηθέα, Ἐπιμηθέα. 
Κατ΄ ἄλλους σύζυγος βασιλέως Αἰθιό-
πων Μέροπος πού με Ἥλιον γεννᾶ Φα-
έθοντα –Θυγάτηρ Μινύα πού μέ Ἴασον 
γεννᾶ Ἀταλάντην –Ἑτέρα θυγάτηρ Μι-
νύα, πού μέ Φύλακον γεννᾶ Ἀργοναύ-
την Ἴφικλον –Γυνή Φύλακος, μήτηρ Πο-
δόκεως –Θυγάτηρ Πριάμου, Ο.Ο.Λ.326, 
Ο, Ι, Σ, 47, Η-8-1091Δ, Η-10-908Α 
Κλυμένης –ητος ἤ  –ους;  (ὁ) 
Κλυμενίδα –δης (ἡ)
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Κλυμενίδας –αο (ὁ) 
Κλυμενίδη –ης (ἡ)
Κλυμενίδης –ου (ὁ)
Κλυμενίς –ίδος (ἡ)
Κλύμενος καί Περικλύμενος –ου (ὁ)  –
(ξακουστός) –Ἥρως Ἀρκαδίας καί Κρή-
της –Βασιλεύς Ὀρχομενοῦ, υἱός Τελέως, 
βασιλέως Ἄργους –Ἀπόγονος Ἡρακλέ-
ους –Πατήρ Ἀζέως –Υἱός Ἡλίου καί 
Νύμφης Μερόπης –Υἱός Σχοινέως –Ἰα-
τρός –Υιός Κάδμου –Μετά κατακλυσμόν 
Δευκαλίωνος, ἰδρύει τούς Ὀλυμπιακούς 
ἀγώνας –Ἐπίθετον Ἄϊδου –Υἱός Ἡρα-
κλέους –Ἔκγονος Φρίξου, βασιλεύς Μι-
νύων, πατήρ Ἐργίνου –Πατήρ Εὐρυδί-
κης, συζύγου Νέστορος –Υἱός Οἰνέως 
καί Ἀλθαίας –Υἱός Φορωνέως, Ο.Γ.452, 
Η-7-1138Α, Η-8-962Α, Η-9-335, Η-10-908Α, 
Η-14-794Δ 
Κλυμεντία –ίης (ἡ)
Κλυμεντίνη –ης (ἡ) –(ἡ κληθεῖσα δι΄ὑ-
ψηλήν ἀποστολήν) –Χριστιανικόν –Πολ-
λαί ἡγεμονίδες Δύσεως 
Κλυμεντῖνος –ου (ὁ)
Κλυμέντιος –ίου (ὁ) –Ἄγιος χριστιανο-
σύνης, μαθητης Κυρίλλου καί Μεθοδίου 
Κλυομένη –ης (ἡ)
Κλυομενός –οῦ (ὁ) 
Κλυσωνύμη –ης (ἡ)
Κλυσώνυμος καί Κλυτώνυμος καί Αἰ 
–άνης –ου (ὁ) –Υἱός Ἀμφιδάμαντος, Α-
Β-79Α
Κλυτά –ᾶς (ἡ) –Ἐπίθετον Θέτιδος μέ 
συνώνυμον: Παῖς –Ἐπίθετον Λητοῦς
Κλύτα καί Κλύτη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
Δαναοῦ
Κλυταιμήστρα ἤ Κλυταιμνήστρα –ης;  
(ἡ) –(ἡ ξακουστή πού ὅλοι θυμούνται) –
Σύζυγος Ἀγαμέμνωνος, ἀδελφή ὡραίας 
Ἑλένης, ἀδελφή Διοσκούρων, θυγάτηρ 
Διός (Τυνδάρεως) καί Λύδας. Μέ Ἀγαμέ-
μνωνα γεννᾶ Ἰφιγένειαν, Ἡλέκτραν, 
Ὀρέστην –Σύζυγος Ταντάλου, υἱοῦ Θυέ-

στου, φονευθέντος ὑπό Ἀτρέως μετά τοῦ 
τέκνου αὐτῆς, πρίν τήν νυμφευθεῖ ὁ Ἀγα-
μέμνων –Σύζυγος Βροντέως, πατρός Τα-
ντάλου πρό τοῦ Ἀγαμέμνωνος. Μέ Αἴγι-
σθον γεννᾶ Ἠριγόνην, ἤ Ἐπιγόνην, ἤ 
Ἐριγόνη –Ἡ Θεσπιάς Κλυταιμήστρα μέ 
Ἀπόλλωνα γεννᾶ Ἀμφιάραον, Η-7-1148 
Δ, Η-9-1090Α καί Δ, 1091Α, Η-17-139Δ, Η-
18-294Α  
Κλυταιμήστρη ἤ Κληταιμνήστρη –ης 
(ἡ) –Η-10-909Α, Η-17-940Δ, Ο, Ο, Λ, 422, 
Ο.Α.193, Γ266, Λ422
Κλυτεμνήστη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πό-
ντου καί Θαλάσσης
Κλυτή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Κλύτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐρινύος –Ἐ-
πίθετον Ἥρας –Ἐπίθετον Θέμιδος –Ἐπί-
θετον Σελήνης
Κλυτία –ης καί Κλεοθήρα (ἡ –Ὠκεανίς 
(θυγάτηρ Ὠκεανοῦ καί Τηθύος) –Παλ-
λακίς Ἀμύντορος, διαβάλουσα τόν υἱόν 
του Φοίνικα, ὅν ἐτύφλωσεν –Ἀγαπήσα-
σα Ἀπόλλωνα μετεμορφώθη εἰς ἡλιο-
τρόπιον –Μήτηρ Χάλκωνος, βασιλέως 
Κῶ –Θυγάτηρ Πόντου καί Θαλάσσης 
–Θυγάτηρ Ἀμφιδάμαντος μήτηρ Πέλο-
πος 
Κλυτία –ης (ἡ) –(ξακουστή, πού ὅλοι θυ-
μοῦνται) –Ὠκεανίς (θυγάτηρ Ὠκεανοῦ 
καί Τηθύος) –Θυγάτηρ Θεστίου με ἀδελ-
φάς Λήδαν καί Μελανίππην ὠνομάζο-
ντο Λακωνίδες 
Κλυτιάδα –ης (ἡ)
Κλυτιάδας –ου (ὁ) 
Κλυτιάδη –ης (ἡ)
Κλυτιάδης –ου (ὁ) –Υἱός Κλυτίου –Ἠ-
λεῖος τοῦ γένους Ἰαμιδῶν, Η-8-714Α
Κλυτίας –ίου (ὁ) – (ξακουστός πού ὅλοι 
θυμούνται) –Ἀγγειογράφος
Κλυτίδη –ης (ἡ)
Κλυτίδης ἤ Κλυτιάδης –ου (ὁ) –Ἀπόγο-
νος Κλυτίου 
Κλυτίδης καί Κλυτιάδης (ὁ) –Η-10-909 
Δ, Ο.Λ.302, Ο.Ο.Ο.540
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Κλυτίη καί Κλυτία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
Μέροπος, βασιλέως Κῶ, γυνή Εὐρυπύ-
λου, μήτηρ Ἀνταγόρου καί Χάλκωνος
Κλυτιός καί Κλύτιος –ίου (ὁ) –Γίγας 
–Πατήρ Καλήτερος, υἱός Λαομέδοντος, 
ἀδελφός Πριάμου –Υἱός Ἀλκμαίωνος 
καί Ἀρσινόης, θυγατρός Φηγέως, πατήρ 
Πειρείου 
Κλύτιος καί Κλυτιός –ου (ὁ) –Η-5-402Α, 
Η-8-485Δ, Η-9-398Α, Η-10-909Δ
Κλυτίππη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Θεσπίου, 
πού μέ Ἡρακλήν γεννᾶ Εὐρύκαπιν 
Κλύτιππος –ου (ὁ) 
Κλυτοβούλη –ης (ἡ)
Κλυτόβουλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Κλυτοβώλα –ης (ἡ)
Κλυτόβωλος –ου (ὁ)
Κλυτοδώρα –ης (ἡ) –Σύζυγος Μινύου, 
μήτηρ Ἑτεοκλυμένης, πού ἦτο μήτηρ Ἰά-
σονος –Μήτηρ Λαομέδοντος
Κλυτοδώρη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Λαομέ-
δοντος, Η-13-644Δ
Κλυτόδωρος –ου (ὁ)
Κλυτοεργός –οῦ (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἡφαί-
στου –Ἐπίθετον Τύχης
Κλυτομάχη –ης (ἡ)
Κλυτόμαχος –ου (ὁ) –Ὀνομαστός πυγ-
μάχος, Η-16-494Α
Κλυτομήδη –ης (ἡ)
Κλυτομήδης –ου (ὁ) –Πυγμάχος, Αἰτω-
λός υἱός Ἕνοπος, εἰς ἀγῶνα ὑπέρ Ἀμα-
ρυγκέως τόν ἐνίκησεν ὁ Νέστωρ
Κλυτομήδης καί Κλητομήδης –ου (ὁ)
Κλυτόμητις –ιος (ὁ)  –ἘπίθετονἈπόλλω-
νος –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ με συνώνυ- 
μον: Παιάν –Ἐπίθετον Ἡφαίστου –Προ-
σωνύμιον Διός
Κλυτόμοχθος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον 
Καλλιόπης
Κλυτονεύς καί Κλητόνηος –ήου (ὁ) –
Φαίαξ, υἱός Ἀλκινόου, νικήσας εἰς ἀγῶ-
νας ἀδελφούς Ἅλιον καί Λαοδάμαντα, 

ἀδελφός Ναυσικᾶς –Υἱός Ναυβόλου, Η 
-14-300Α
Κλυτόνηος –ου (ὁ) –Η-10-909Δ, Ο.Ο.Θ. 
119, 123 
Κλυτόπωλος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἅδου 
–Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος μέ συνώνυμον: 
Ἠέλιος –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυ-
μον: Δῖα, Εὐδερκής, Φαέθουσα
Κλύτοςἤ Κλυτός –οῦ (ὁ) –(ξακουστός) –
Υἱός Πάλλαντος –Ἱστορικός ἐκ Μιλήτου, 
μαθητής Ἀριστοτέλους –Υἱός Τημένου 
–Αἰγυπτιάδης, φονευθείς ὑπό Δαναΐδος 
Ἀντοδίκης –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπί-
θετον Βορῆος –Ἐπίθετον Ἔρωτος μέ συ-
νώνυμον: Διφυής –Ἐπίθετον Διός –Ἐπί-
θετον Μήτιδος, Η-10-910Α 
Κλυτός –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀμφιτρί-
της μέ συνώνυμον: Κλυτή –Ἐπίθετον 
Ἠοῦς μέ συνώνυμον: Μειδιόωσα –Ἐπί-
θετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Ἡφαίστου –Ἐ-
πίθετον Μέμνονος –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος μέ συνώνυμον: Ἐννοσίγαιος
Κλυτός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπί-
θετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Πρωτογόνου 
–Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ
Κλυτοσθένη –ης (ἡ)
Κλυτοσθένης –ους (ὁ)
Κλυτοτέχνης –ου (ὁ & ἡ) –(ξακουστός 
διά τέχνην) –Ἐπίθετον Ἡφαίστου 
Κλυτότοξος –ου (ὁ) –(ξακουστός διά τό-
ξον) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Κλυτοφῶν –ντος (ὁ) 
Κλυτοφῶσσα –σσης (ἡ)
Κλυτύμητις –ιος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐ-
πίθετον Ἀπόλλωνος 
Κλυτώ –οῦς (ἡ)
Qλυτώ –ους (η) –Παλαιότατον
Κλυτωνύμη –ης (ἡ)
Κλυτώνυμος –ἤ Κλυσώνυμος –ἤ Αἰά-
κης –ου (ὁ)
Κλωβός –οῦ (ὁ) –Ἀγγειοπλάστης (καί 
ζωγράφος;)
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Κλωδία –ης (ἡ) –Ἀδελφή Δημάρχου 
Κλωδίου –Χριστιανικόν ὄνομα 
Κλωδιανή –ῆς (ἡ)
Κλωδιανός –οῦ (ὁ) –Ποταμός –Ἀνδρι-
κόν ὄνομα
Κλώδιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Κλώδις –ιος (ὁ & ἡ) 
Κλώθουσα –σης (ἡ)
Κλωθώ καί Αἶσα –ης (ἡ)
Κλωθώ –οῦς (ἡ) –(ἡ προσδιορίζουσα τό 
νῆμα καί μῆκος ζωῆς τῶν ἀνθρώπων) 
–Μοίρα ἡ πρεσβυτέρα –Θυγάτηρ Διός 
καί Θέμιδος –Ἀδελφή Ἀτρόπου καί Λα-
χέσιος –Θυγάτηρ Νυκτός
Κλωθώ –οῦς (ἡ) –Ἐπίθετον Τύχης
Κλωθῶες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἁρπυιῶν
Κλώθων –νος (ὁ)
Κλῶνα –ης (ἡ)
Κλωνακᾶ –ῆς (ἡ)
Κλωνακᾶς –ᾶ (ὁ)
Κλωνάριον –ίου (ἡ) –Ἑταίρα, ὡς καί ἡ 
Λέαινα
Κλώναξ –κτος (ὁ)
Κλώνας –ου (ὁ) –Μουσικός ἐκ Τεγέας ἤ 
Θηβῶν, Η-10-911Α 
Κλώνασσα –ης (ἡ)
Κλωπᾶ –ᾶς; (ἡ)
Κλωπᾶς καί Κλεοπᾶς καί Κλεόπατρος 
–ου (ὁ) 
Κλωπετίον –νος  (ὁ) 
Κλωπετίουσα –σης (ἡ)
Κλωπετίων –νος (ὁ)
Κλωπίδα –ης (ἡ)
Κλωπίδας –αο (ὁ) –Δῆμος Ἀττικῆς
Κλωσαμένη –ης (ἡ)
Κλωσάμενος –ου (ὁ)
Κλωσάμεναι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μοι-
ρῶν μέ συνώνυμον: Τριάδελφοι
Κλωστήρ –ῆρος (ἡ) –Ἐπίθετον Μοίρης
Κλώτη –ης (ἡ)

Κλωτοπάτωρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός 
μέ συνώνυμον: Βροτοβάμων
Κναγεύς –έως (ὁ) –Μυθικός ἥρως, Λά-
κων
Κναγία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Κνακαλησία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμι-
δος
Κνακαλήσιος –ίου (ὁ) 
Κνακεᾶτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμι-
δος
Κνακία –ης (ἡ)
Κνακίας –ίου (ὁ) –Ὄνομα ἵππου, Ὀλυμ-
πιονίκου Κλεισθένους
Κνακίουσα καί Κνακιοῦσα καί Κνη-
κείουσα –σης (ἡ)
Κνακίων καί Κνακιών καί Κνηκείων 
–νος (ὁ) –Ποταμός, Η-10-913Δ 
Κνάκουσα –σης (ἡ)
Κνάκων –νος (ὁ) –Ὄνομα τράγου 
Κναφεύς καί Κνίφων καί Γνίφων –ωνος 
(ὁ) –(ὁ φιλάργυρος) 
Κναφευτική –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Κναφευτικός –οῦ (ὁ) 
Κνέφ; (ὁ) –Αἰγυπτιακή θεότης
Κνέφια –ίης (ἡ)
Κνέφιος –ίου (ὁ)
Κνεοπόλεια –ης (ἡ)
Κνεόπολις –ιδος; (ὁ)
Κνηκείουσα καί Κνακίουσα καί Κνα-
κιῶσσα –σσης (ἡ)
Κνηκείων καί Κνακίων καί Κνακιών 
–νος (ὁ) –Ποταμός 
Κνηκιών –νος (ὁ) –Ποταμός
Κνηκιῶσσα –σσης (ἡ)
Κνήμης –ου (ὁ) –Ναύαρχος Λακεδαιμο-
νίων, Η-4-809Δ
Κνῆμος –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης στρατηγός, 
ναύαρχος, Η-9-250Δ, Η-10-916Δ
Κνήμουσα –σης (ἡ)
Κνήμων –νος (ὁ) –Ἀγρότης καί ἕτερος 
–Υἱός Ἀριστίππου –Ὁ μισάνθρωπος ἤ 
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δύσκολος, εἰς κωμωδίαν Μενάνδρου, Η-
14-357Δ
Κνησωρινή –ῆς (ἡ)
Κνησωρινός –οῦ (ὁ)
Κνήφ  (ὁ) –Αἰγυπτιακός κυρίαρχος θεός 
τῶν Καβείρων, συγχεόμενος με Ἥφαι-
στον
Κνίδη –ης (ἡ) –Δούλη τις
Κνίδης –ου (ὁ)
Κνιδία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης μέ 
ἐπώνυμον Εὐπλόϊα
Κνιδιείδα –δης (ἡ)
Κνιδιείδας –αο (ὁ)
Κνιδίη –ης (η) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Κνίδις –ιος (ὁ) 
Κνίδος –ου (ὁ)
Κνίδουσα –σης (ἡ)
Κνίδω –ους (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Κνίδων –νος (ὁ) –Χριστιαν. –Μάρτυς 
Κνιμβεύς –έως (ὁ) 
Κνίπον –νος (ὁ)
Κνίπουσα –σης (ἡ)
Κνίπων –νος (ὁ) 
Κνῖτος –ου (ὁ)
Κνίφα –ης (ἡ)
Κνίφας –ου (ὁ) 
Κνίφουσα –σης (ἡ)
Κνίφων –νος (ὁ) 
Κνίψ –πός – (ὁ) 
Κνοίθη –ης (ἡ)
Κνοῖθος –ου (ὁ) –Αἰγινήτης πατήρ Νικο-
δρόμου 
Κνοίθουσα –σης (ἡ)
Κνοίθων καί Κνοίθον –νος (ὁ)
Κνοῦφις καί Ἰχονοῦφις –ιος (ὁ) –(Ἀγα-
θοδαίμων) –Αἰγυπτιακόν
Κνύμουσα –σης (ἡ)
Κνύμων –νος (ὁ) 
Κνωῒα –ης (ἡ)

Κνωῒας –ίου (ὁ)
Κνωπία –ης (ἡ)
Κνωπιάδα –δης (ἡ)
Κνωπιάδας –αιος (ὁ)
Κνωπιάδη –ης (ἡ)
Κνωπιάδης –ου (ὁ)
Κνωπίας –ίου (ὁ)
Κνωπόμορφος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον 
Κηρός
Κνῶπος –ου (ὁ) –Σύζυγος Κλεονίκης 
–Θεσσαλός βασιλεύς, ὅν συμβούλευσεν 
(ἤ συμβασίλευσεν;) ἱέρεια Ἐνοδία
Κνωσία –ης (ἡ) –Νύμφη
Κνώσιος καί Λύκτιος καί Ἰδομενεύς 
–έως (ὁ) –Υἱός Δευκαλίωνος, ἔγγονος 
Μίνωος καί Πασιφάης, Η-8-26Δ, Η-11-
495Α, Η-17-566Δ, 883Δ
Κνωσίουσα –σης (ἡ)
Κνωσίων –νος (ὁ)
Κνώσος –ου (ὁ) –Ἐφέσιος
Κνωσσία –ης (ἡ) –Νύμφη –Ἐρωμένη 
Μενελάου ἐν Τροία, Η-14-693Δ 
Κνωσσός –ου (ἡ) –Πόλις Κρήτης, πρώ-
ην Καίρατος, Ο.Β.646, Σ591, Ο.Ο.Τ.178
Κνωσσός –οῦ (ὁ) –Ἀρχικόν ὄνομα Καί-
ρατος 
Κόα –ης (ἡ)
Κόαρτα –ης (ἡ)
Κόαρτος –ου (ὁ)
Κόας καί Κόης –ου (ὁ) –Ὄνομα διδόμε-
νον εἰς ἱερέαν, τελούντα τόν καθαρμόν 
τῶν Καβείρων 
Κόβετος –ου (ὁ) 
Κοβίς –ιδος; (ἡ)
Κόβουσα –σης (ἡ)
Κόβων –νος (ὁ) –Πολίτης Δελφῶν πείσας 
Πυθίαν Περιάλλαν νά ἀποκριθεῖ πρός 
χάριν Κλεομένους κατά Δημαράτου κα-
τηγορουμένου ὡς τοῦ γνησίου υἱοῦ Ἀρί-
στωνος. Ἦτο υἱός Ἀριστοφάντου (Ἐρα-
τώ –Ἡρόδοτος)
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Κόγνιτα –ης (ἡ)
Κόγνιτος –ου (ὁ) –Πατήρ Μάγνου –Πα-
τήρ Δαμοῦς
Κόγχη –ης (ἡ)
Κόγχης καί Κόγχος –ου (ὁ)
Κόγχουσα –σης (ἡ)
Κόγχων –νος (ὁ)
Κοδίς –ίδος (ἡ)
Κόδις –ιος (ὁ)
Κοδόμα –ης (ἡ) 
Κόδρα –ης (ἠ)
Κοδράτα –ης (ἡ)
Κοδράτης –ου (ὁ) –Καί Χριστιανικόν 
Κοδράτιλλα –ης (ἡ) 
Κοδράτιλλος –ου (ο)
Κόδρατος –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν Ρωμαϊκόν 
Κοδρᾶτος –ου (ὁ) –Ἀπολογητής ρήτωρ 
–Χριστιανός –Ἅγιος (10 Μαρτίου)
Κοδρίδη –ης (ἡ)
Κοδρίδης –ου (ὁ) –Υἱός καί ἀπόγονος 
Κόδρου, Η-9-977Δ
Κόδρος –ου (ὁ) – (ἔνδοξος) –Υἱός Μελάν-
θου, πατήρ Ἀνδρόκλου –Φιλόπατρις –Βα-
σιλεύς Βιθυνῶν, ἐφονεύθη ὑπό Δωριέων 
διά σωτηρίαν πατρίδος –Τελευταῖος βα-
σιλεύς Ἀθηνῶν
Κοδώ –οῦς (ἡ)
Κόεις –ειος ἤ  –εντος; (ὁ) 
Κοέρανος καί Κοίρανος –ου (ὁ) –Πο-
ταμός
Κόεσσα –σσης (η)
Κοζειμᾶζος –ου (ὁ) –Υἱός Πολυχάρμου 
ἐκ Σερρῶν
Κοεύς –έως (ὁ)
Κόης καί Κόας καί Κοίης –ου (ὁ) –Ἱε-
ρεύς Καβείρων πού κάθαιρε φονεῖς
Κόθα –ης (ἡ)
Κοθήλα –ης (ἡ)
Κοθήλας –ου (ὁ) –Βασιλεύς Θράκης, πεν-
θερός Φιλίππου Β’ –Πατήρ Μήδας

Κόθθουσα –σης (ἡ)
Κόθθων –νος (ο) –Ὁ καί Βωξύλος
Κοθίνα –ης (ἡ)
Κοθίνας –ου (ὁ) 
Κοθόδια –ης (ἡ)
Κοθόδιος –ίου (ὁ) 
Κόθορνος –ου (ὁ) –Ὑπόδημα –Ὄνομα 
Ἐπονείδιστον
Κόθος –ου (ὁ) –Υἱός Ξάνθου 
Κοθοῦς –οῦ (ἡ)
Κόθουσα –σης (ἡ)
Κοθωκίδαι  (οἱ) –Δῆμος Ἀττικῆς
Κοθωκίδη –ης (ἡ)
Κοθωκίδης –ου (ὁ) –Ὁ ρήτωρ Αἰσχίνης 
ὑποκρινόμενος Οἰνόμαον εἰς θέατρον 
Κόθων –νος (ὁ) 
Κοθώπα –ης (ἡ) 
Κοθώπας –α (ὁ)
Κοΐα –ης (ἡ) 
Κοία –ης (ἡ) –Ἀνδρειοτάτη Ἀμαζών, φο-
νευθεῖσα ὑπό Ἡρακλέους 
Κοιαντίς –ιδος καί Κοιηΐς (ἡ) –Θυγάτηρ 
Κοίου, Λητώ καί Ἀστερία –Ἐπίθετον Λη-
τοῦς
Κοιάτωρ –ρος (ὁ) 
Κοίβουσα –σης (ἡ)
Κοίβων –νος (ὁ) 
Κοϊγκτία –ης (ἡ)
Κοϊγκτίας –ίου (ὁ)
Κοιδάρα –ης (ἡ)
Κοίδαρος –ου (ὁ) 
Κοίδρουσα –σης (ἡ)
Κοίδρων –νος (ὁ)
Κοιηΐς καί Ἀστερία (ἡ) –Ἐπίθετον Λη-
τοῦς 
Κοίης καί Κόης –ου (ὁ) –Ἱερεύς Καβεί-
ρων (κατά Ἠσύχιον), πού κάθαιρε φο-
νεῖς
Κοιήτη –ης (ἡ)
Κοιῆτος –ου (ὁ) 
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Κοιθᾶ –ῆς (ἡ)
Κοιθᾶς –ᾶ (ὁ) 
Κοιθίουσα –σης (ἡ)
Κοιθίων –νος (ὁ)
Κοικηῒς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Λητοῦς
Κοικόα –ης (ἡ) 
Κοικόας –ου (ὁ)
Κοίλη –ης (ἡ) –Δῆμος Ἀττικῆς ἐκλεκτός, 
ὡς καί τῆς Μελίττης
Κοίλια –ης (ἡ)
Κοιλιάρη –ης (ἡ)
Κοιλιάρης καί Κοίλιαρης –ου (ὁ)
Κοίλιος –ίου (ὁ) –Ὄνομα ἐπισήμων Ρω-
μαίων
Κοιλίς –ιδος (ἡ) –Δῆμος Ἀττικῆς
Κοῖλος –ου καί οιο (ὁ) –Πατήρ Τοξίου 
ἐφευρέτου Πλίνθου –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ
Κοιμογένη –ης (η) 
Κοιμογένης –ου (ὁ) –Πατήρ τῆς Μαχέτ-
τιον –ίου 
Κοίνα –ης (ἡ) 
Κοιναί –ῶν (αἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων
Κοινεύς –έως (ὁ) 
Κοινή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐ-
πίθετον Φύσεως
Κοινίδη –ης (ἡ)
Κοινίδης –ου (ὁ) –Ἡρακλεώτης 
Κοινοκράτη –ης (ἡ) 
Κοινοκράτης –ους (ὁ)
Κοινοκρίτη –ης (ἡ)
Κοινόκριτος –ου (ὁ)
Κοινός –οῦ (ὁ) –Βασιλεύς Μακεδόνων –
Ἀργεάδης –Γετῶν –Ἐπίθετον Θανάτου –
Ἐπίθετον Χρόνου μέ συνώνυμον: Ἰατρός
Κοῖνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
Κοῖνος καί Κοινός –οῦ (ὁ) –(κοινός) 
–Στρατηγός, ἑταῖρος Μεγ. Ἀλεξάνδρου 
–Λαπίθης ὡς ὁ Κάρανος –Ἐπίθετον Ἄ-
ρεως –Ἐπίθετον Διός μέ συνώνυμον: Τα-
μίας

Κοῖνος καί Καινεύς –έως (ο)
Κόϊντα καί Κοῒντα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
Ἀλέξωνος
Κοϊντιανή –ῆς (ἡ)
Κοϊντιανός –οῦ (ὁ) 
Κοϊντιλία –ης (ἡ) 
Κοϊντιλιανή –ῆς (ἡ)
Κοϊντιλιανός –οῦ (ὁ) –Μουσικός –Συγ-
γραφεύς μαθητής Πορφυρίου, Η-7-1060 
Δ, Η-13-825Α, Η-17-282Α 
Κοϊντίλιος –ίου (ὁ)
Κόϊντος καί Κύϊντος –ου (ὁ) –Σμυρναῖος 
ἑπικός ποιητής –Χριστιανικόν, ἅγιος (2 
Μαρτίου), προσευχηθείς προεκάλεσεν...
σεισμόν! –Ρωμαϊκόν –Ὁ Κόϊντος Φάβιος 
Πίκτωρ, Ρωμαῖος ἴστορικός –Ἐποποιός 
γραμματικός, Η-5-535Δ, Η-8-137Δ, Η-18-
198Δ 
Κοινώ –οῦς (ἡ) –Ἀθηναῖα, γυνή Ἀφαρέως 
Ἐρχιέως 
Κοινωνίς –ιδος (ἡ) –Μιλησία
Κοινωνός λόγων (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Κοιογένεια –ης (ἡ) –Ἐκ Κοίου (υἱοῦ Ου-
ρανοῦ καί Γῆς) γεννηθείσα –Ἐπίθετον 
Λητοῦς
Κοιογένης –ου (ὁ)
Κοιογενής –έος; (ἡ) –Ἐπίθετον Λητοῦς
Κοῖος –ου (ὁ) –Οὐρανίων –Τιτάν –Μέ 
Φοίβην γεννᾶ Λητώ καί Ἀστερίαν, Η-7- 
1147Α, Η-10-968Δ, Η-12-325Α, Η-15-167Δ, 
489Α
Κοῖος καί Κῶος –ου (ὁ) –Τορευτής, Η-
10-968Δ 
Κοιράνη –ης (ἡ) 
Κοιρανίδα –δης (ἡ)
Κοιρανίδας –αιο (ὁ) –Πολύϊδος ἐκ Κο-
ρίνθου, υἱός Κοιράνου
Κοίρανος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
–Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ μέ συνώνυμον: 
Παιήων –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον 
Ἠελίοιο μέ συνώνυμον: Ζείδωρος –Ἐπί-
θετον Ἥρας –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος μέ 
συνώνυμον: Βασιλεύς
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Κοίρανος καί Κοέρανος –ου (ὁ) –Ἐπί-
σημος Λυκίων φονευθείς ὑπό Ὀδυσσέως 
–Πατήρ Μάντεως Πολυείδου καί Πολυΐ-
δου, ἀπόγονος Μελάμπου –Κρής, φονευ-
θείς ὑπό Ἕκτορος –Ἐπίθετον Ἅτα –Ἐπί-
θετον Ἀκτιωφίδος μέ συνώνυμον Τύχη 
Θεῶν καί Δαιμόνων –Ἐπίθετον Ἄμμω-
νος μέ συνώνυμον Μέγας –Ἐπίθετον Ἀ-
πόλλωνος –Ἐπίθετον τοῦ Βαλμαρκώθ –
Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἡφαίστου μέ 
συνώνυμον: Πατήρ –Ἐπίθετον Σαράπι-
δος
Κοιρατάδα –δης (ἡ)
Κοιρατάδας –αο καί Κοιρατάδης –ου 
(ὁ) –Ἀρχηγός Θηβαϊκοῦ στρατοῦ, διδά-
σκαλος τακτικῆς, Η-10-967Α 
Κοῖρις –ιδος; (ὁ)
Κοιρομάχη –ης (ἡ)
Κοιρόμαχος –ου (ὁ) 
Κοισέα –ης (ἡ)
Κοισέας –ου (ὁ) 
Κοισιδία –ης (ἡ) 
Κοισίδιος –ίου (ὁ) 
Κοῖσος –ου (ὁ)
Κοίσουσα –σης (ἡ) 
Κοισύρα –ης (ἡ) –Πλουσία γυνή ἐξ Εὐ-
βοίας, σύζυγος Πεισιστράτου, θυγάτηρ 
Μεγακλέους, ἤ σύζυγος Ἀλκμαίωνος –
Ἤ Δεινομάχη: Γυνή Κλεινίου, Ἀθηναία, 
συγγενής Περικλέους, μήτηρ Άλκιβιά-
δου
Κοισύρας ἤ Κοισύρος –ου (ὁ) –Ἀπόγο-
νος Κοισύρας, ὁ Περικλῆς 
Κοίσων –νος (ὁ)
Κοιτίουσα –σης (ἡ)
Κοιτίων –νος (ὁ)
Κοιτος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
Κοίτουσα –σης (ἡ)
Κοίτων –νος (ὁ) 
Κοιτωνική –ῆς (ἡ)
Κοιτωνικός –οῦ (ὁ)
Κοιτωνίς –ίδος (ἡ) 

Κοῖχις –ιος; (ὁ) 
Κοκάτορις καί Κώκαρις καί Κώκαλος 
–ου (ὁ)
Κοκκαίεια –ης (ἡ)
Κοκκαίειος –ου (ὁ) 
Κοκκάλη –ης (ἡ) –Εἰς μῖμον Ἡρώνδα, 
Η-9-383Δ 
Κοκκαλίνη –ης (ἡ) –Θεραπαινίς ἀνα-
φερομένη εἰς Νεαίρα, ἑταίρα Δημοσθέ-
νους
Κόκκαλος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Σικελίας 
εἰς ὅν προσέφυγεν ὁ Δαίδαλος Η-13-
648Δ 
Κοκκεεία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ὡνυσοῦς
Κοκκεία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ ἤ μαθήτρια 
Δωροθαίας
Κοκκέϊος –ου (ὁ)
Κοκκή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Τρύφαινας 
Κλεοπάτρας
Κοκκήϊος –ου (ὁ) –Ἀνθύπατος, ὁ Λού-
κιος Ἰοῦστος –Ρωμαϊκόν
Κοκκίουσα –σης (ἡ)
Κοκκίππη –ης (ἡ) 
Κόκκιππος –ου (ὁ) 
Κοκκίς –ίδος (ἡ) 
Κοκκίων –νος (ὁ)
Κόκκος –ου (ὁ)
Κοκκουβία –ίης (ἡ) 
Κοκκουβίας –ίου (ὁ) 
Κοκκυμώ καί Κοκκυκώ –οῦς (ἡ) –Μία 
τῶν Πλειάδων, τέκνα βασίλισσας Ἀμα-
ζώνων ἤτοι: Κοκκυκώ, Παρθενία, Μαία, 
Στονυχία, Λαμπηθώ, Πλαυκία, Πρῶα, 
Ἠλέκτρα;
Κοκκύς –ύδος (ἡ) 
Κοκκυστής καί ὀχλολοίδορος (ὁ) –
(πλαστόν) –Ἡρακείτου Ἐφεσίου φιλοσό-
φου = φωνακλᾶς καί περιφρονητής λαοῦ 
(Τίμων Σιλλογράφος)
Κοκκυτός καί Ἀμέλης –ητος; (ὁ) –Πο-
ταμός Ἅδου
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Κόκκυψ καί Κόκκυφς –γος; (ὁ)
Κοκκώκα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Κοκκώνα – ης (ἡ) –Ἐπίθετον Αρτέμιδος 
εἰς Ολυμπίαν
Κοκκωνᾶς –ᾶ (ὁ) –Χρονικογράφος –Βυ-
ζάντιος ὁπαδός Ἀβονοτειχίτου Ἀλεξάν-
δρου
Κοκόδουσα –σης (ἡ)
Κοκόδων –ντος (ὁ)
Κοκόνδρια –ίης (ἡ)
Κοκόνδριος –ίου (ὁ) –Διδάσκαλος Ρητο-
ρικῆς
Κόκος – ου (ο) –Ποταμός
Κοκυτός καί Κοκκυτός –οῦ (ὁ) –(χῶρος 
στεναγμῶν) –Ποταμός 4ος τοῦ Ἄδου, ὁ-
δηγών εἰς Τάρταρον. Μετεξέλιξις τῆς 
Στυγός (Ἀχέρων, Πυριφλεγέθων, Στύξ, 
Κοκυτός)
Κόκχυρα –ης (ἡ)
Κοκχυρίς καί Βοκχυρίς –ίδος (ἡ) 
Κόκχυρος –ου (ὁ)
Κολαινίς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος 
δοθέν ὑπό Κολαίνου
Κόλαινος καί Κέλαινος –ου (ὁ) –Υἱός 
Ἑρμοῦ, βασιλεύσας εἰς Ἀττικήν πρό Κέ-
κροπος, Η-10-531Α, 986Α, Η-11-52Δ
Κολακωνύμη –ης (ἡ)
Κολακώνυμος –ου (ὁ) –Ἀντί Κλεώνυμος, 
πλαστόν Ἀριστοφάνους εἰς Σφῆκες
Κόλαξ –κος (ὁ) 
Κολάξαϊς –ϊος (ὁ) –Προπάτωρ Σκυθῶν, 
υἱός βασιλέως Ταργιτάου
Κόλαπις –ιος (ὁ) –Ποταμός, τανῦν Κοῦλ-
πα
Κολαστής –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος
Κολαφίδιον –ίου (ἡ) 
Κόλαφος –ου (ὁ)
Κολεός –οῦ (ὁ) 
Κολήβα –ης (ἡ)
Κολήβας –αντος; (ὁ) 

Κολιάδη –ης (ἡ)
Κολιάδης –ου (ὁ) –Φατρία ἐν Ἰθάκη 
Κολιανή –ῆς (ἡ) 
Κολιανός –οῦ (ὁ)
Κολίντα –ης (ἡ)
Κολίντας –ου (ὁ) –Πατήρ Χθονίας 
Κολλᾶ –ῆς (ἡ)
Κολλᾶς –ᾶδου (ὁ)
Κολλατίνη –ης (ἡ)
Κολλατῖνος –ου (ὁ) –Ἐπίσημος Ρωμαῖος 
Κολλῆ –ῆς (ἡ)
Κολλῆς –ῆος (ὁ)
Κολλίουσα –σης (ἡ) 
Κολλίων –νος (ὁ)
Κόλλουθα –ης (ἡ)
Κολλοῦθος ἤ Κόλονθος –ου (ὁ) 
Κολλούθος καί Κόλουθος –ου (ὁ) –Ἐπι-
κός ποιητής ὁ Λυκοπολίτης καί ἐποποι-
ός ἐπηρεασθείς ἀπό Νόννον, Η-11-18Α 
Κόλλουσα –σης (ἡ)
Κολλυβά –ῆς (ἡ)
Κολλυβᾶς –άντος; (ὁ) 
Κολλύρα –ης (ἡ) 
Κολλυτίδη –ης (ἡ)
Κολλυτίδης –ου (ὁ) 
Κόλλων –νος; (ὁ) –Ὁ Ἴκιος –Υἱός Λευ-
κάδου
Κόλοβη –ης (ἡ)
Κόλοβος –ου (ὁ) 
Κολόδουσα –σης (ἡ)
Κολόδων –ντος;  (ὁ) 
Κολοηνή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος 
Κολοηνός –οῦ (ὁ)
Κολοῖα –ης (ἡ)
Κολοῖος –ου (ὁ)
Κόλοιος καί Κολοιός –οῦ (ὁ) –Ὄνομα 
διαλόγου Διογένους 
Κολοιφῶν –ντος (ὁ)
Κολοιφῶσσα –σσης (ἡ)
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Κολοκασία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
λατρευομένης ἐν Σικυώνι
Κολοκάσιος –ίου (ὁ)
Κολοκύνθη –ης (ἡ)
Κολοκύνθης –ου (ὁ)
Κολοκυνθία –ης (ἡ)
Κολοκύνθιος –ίου (ὁ)
Κολοκυνθίς –ίδος (ἡ)
Κολοκυνθώ –ους (ἡ)
Κολομβίουσα –σης (ἡ)
Κολομβίων –νος (ὁ)
Κολόντα –ης (ἡ)
Κολόντας –ου (ὁ) –Πατήρ Χθονίας 
Κολόρωθα –ης (ἡ)
Κολόρωθος –ου (ὁ) 
Κολόσιμμα –ης (ἡ)
Κολόσιμμος –ίμου (ὁ)
Κολοσσός –οῦ (ὁ)
Κόλουθα –ης (ἡ)
Κόλουθος –ου (ὁ) –Θηβαῖος Λυκοπολί-
της ἐποποιός 
Κολουμέλα –ης (ἡ)
Κολουμέλας –αντος;  (ὁ) –Η-16-104Δ 
Κολούρα –ης (ἡ) 
Κόλουρις καί Κούλουρις καί Σκιράς 
καί Κυχρεύς –έως (ὁ) –Βασιλεύς Σαλα-
μῖνος Ἀττικῆς μετά ὄφιν, ὅν ἐφόνευσεν
Κόλουρος –ου (ὁ) –Υἱός Παισιάδα
Κόλουσα –σης (ἡ)
Κολοφωνία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμι-
δος –Θυγάτηρ Ἐρεχθέως θυσιασθεῖσα 
πρός ἐξιλέωσιν θεῶν ἐν Ἀθήναις
Κολπίας –ου (ὁ) –Θεότης –Μυθολογικός 
σύζυγος Βαυάτης, Η-11- 41Δ, 42Α
Κόλπος –ου (ὁ) 
Κόλπουβρις –ιος; (ὁ) –Πατήρ Ἁρπακεί-
λου
Κόλτα –ης (ἡ)
Κόλτης –ου (ὁ)
Κολυμβά –ῆς (ἡ)

Κολυμβάξ καί Κολυμβάς –άδος (ἡ)
Κολυμβάς –άδος ή Κολυμβάξ (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Πιέρου καί Εὐδίππης, νικηθείσα 
εἰς φιλονικίαν μετά Μουσῶν καί μετα-
μορφωθείσα μετ΄ἀδελφῶν εἰς πτηνόν 
Κολλύσστα –ης (ἡ)
Κολύσστας –ου (ὁ)
Κολυττή –ῆς (ἡ)
Κολυττός –οῦ (ὁ) –Ἥρως, πατήρ Διόμου 
–Δῆμος Ἀττικῆς
Κόλχα –ης (ἡ) = Κολχίς καί Κόχλα
Κολχίς –ίδος (ἡ) –Αὐλητρίς παρθένος. 
Τούς αὑλούς της ἔσπασε Δεινόμαχος, Αἰ-
τωλός στρατιώτης φίλος της Κροκάλης. 
Ὁ στρατιώτης ἔδειρε ἀντεραστήν του 
Γόργον, πλούσιον γεωργόν ἐξ Οινόης
Κολχίς καί Τιτανίς Αἴη (ἡ) –Χώρα
Κόλχος καί Κολχός –οῦ (ὁ) –Ἀγγειο-
πλάστης, ἀγγειογράφος, υἱός Φάσιδος, 
μέ ἔργον εἰς μουσεῖον Βερολίνου, Η-11- 
50Α, 685Α
Κόλων –νος; (ὁ)
Κολωνάτα –ης (ἡ)
Κολωνάτας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Βάκχου 
(Διός)
Κολώνη ἤ Κολωνή –ῆς (ἡ)
Κόλωνος καί Κολωνός –οῦ (ὁ) –Δῆμος 
Ἀττικῆς –Υἱός Κηφισσοῦ –Πατήρ Ὄχνης, 
Βουκόλου, Βονισέλου, Λέοντος καί Ἐχέ-
μου. Ἐξ΄αἰτίας τῆς Ὄχνης ἐξορίσθη μεθ΄ 
υἱῶν του, Η-4-733Δ
Κολώτα –ης (ἡ)
Κολώτας καί Κωλώτης –οῦ (ὁ) –Μαθη-
τής Φειδίου τορευτής, γλύπτης –Ὁ Λαμ-
ψακηνός ὀπαδός, μαθητής Ἐπικούρου, 
φιλόσοφος –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης, Η-8-
25Α, Η-11-53Α, Η-14-678Α, Η-15-393Δ, Η-
17-701Δ, Η-18-181Α 
Κομᾶ –ῆς; (ἡ)
Κόμαδδος –ου (ὁ) 
Κομίδα –δης (ἡ)
Κομίδας –αιο (ὁ)
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Κομαθέουσα –σης (ἡ)
Κομαθέων –ντος;  (ὁ) –Υἱός Μούσης 
Καλλιόπης ὡς ὁ Ὅμηρος (κατά τινας), 
H-10-118A 
Κομαῖα –ης (ἡ)
Κομαίθα ης (ἡ) –Τυχούσα γυνή
Κόμαιθος –ου (ὁ) –Υιός Δίωνος, μέ ὑπο-
κοριστικόν Κόμης
Κομαιθώ ἤ Κομμαιθώ –οῦς (ἡ) –Θυγά-
τηρ Πτερελάου, βασιλέως Τηλεβόων,πο-
λεμοῦντος τόν Ἀμφιτρύωνα. Τόν τελευ-
ταῖον ἠράσθη Κομαιθῶ καί ἀπέκοψεν 
ἐκ τῆς κεφαλῆς του τήν χρυσήν τρίχα, 
ἄνευ τῆς ὁποίας δέν ἔζη ὁ πατήρ της. 
Κυριεύσας ὁ Ἀμφιτρύων Τηλεβόας, ἐφό-
νευσεν διά τήν προδοσίαν τήν Κομαιθώ 
–Ἱέρεια Ἀρτέμιδος, καλλίστη παρθένος, 
παραδοθεῖσα ἐρωτικῶς εἰς Μελάνιππον, 
ἐντός Ναοῦ. Ἐξόργισεν θεάν Ἀρτέμιδα, 
πέμψασαν θανατηφόρον νόσον εἰς κα-
τοίκους. Κατόπιν χρησμοῦ Πυθίας, οἱ 
κάτοικοι θυσίασαν Κομαιθώ, Μελανίπ-
πον, ἀλλά καί μίαν παρθένον καί ἕναν 
νέον, ἐκ τῶν ὡραιοτέρων κατ΄ ἔτος. Κα-
τόπιν χρησμοῦ σταμάτησεν τό κακόν, 
Η-11-53Α, 651Α, Η-13-193Α
Κομαῖος –ου (ὁ) –Μεγαρεύς, Ὀλυμπιο-
νίκης εἰς πυγμήν –Υἱός Κόμωνος, Σημα-
χίδης
Κόμαλλα –ης (ἡ)
Κομαλλίς –ιδος (ἡ)
Κόμαλλος –ου (ὁ) 
Κομανή –ῆς (ἡ)
Κομανός –οῦ (ὁ) –Ἀδελφός βασιλέως 
Εὔνου (μετέπειτα Ἀντιόχου), Η-8-449Δ
Κομαρίς –ιδος (ἡ)
Κόμαρα –ης (ἡ)
Κόμαρος –ου (ὁ)
Κομᾶς –ᾶ (ὁ) –Τύραννος Ἐφέσου, Η-8-5 
80Δ
Κομάτα –ης (ἡ)
Κομάτας –αντος;  (ὁ) –Ἀντί Κομήτης: 
Βουκόλος τις, Η-9-548Δ

Κόμβαβος καί Κομβάβος –ου (ὁ) –Ὡ-
ραῖος νεανίας, ὑπηρέτης Σελεύκου Νι-
κάτορος. Εὐνουχήθη ἰδιοχείρως ὅτε συ-
νόδευσεν τήν σύζυγον τοῦ Σελεύκου εἰς 
ὁδοιπορίαν, Η-11-54Δ
Κομβάρα –ης (ἡ)
Κομβαρίς –ιδος (ἡ)
Κόμβαρος –ου (ὁ)
Κόμβαφη –ης (ἡ)
Κόμβαφις καί Φάνης –ου (ὁ) –Η-18-
144Α 
Κόμβαφος –ου (ὁ)
Κόμβη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ ποταμοῦ Ἀ-
σωποῦ καί Μετώπης ταυτιζομένη μέ 
Χαλκίδα. Εἶχεν ἑκατόν τέκνα καί σύζυ-
γον Σῶχον ἤ Σῶκον, τόν μανιακόν. Κατ΄ 
ἄλλους ἐπτά, τούς Κουρήτας ἤ Κορύβα-
ντες (Πριμνεύς, Μίμας(ντος), Ἄκμων, 
Δαμνεύς, Ὡκύθοος, Ἰδαῖος, Μελισσεύς. 
Ἐσκοτώθη ὑπό τῶν τέκνων (ὄτε ἐπέ-
στρεψε ἀπό ταξίδια εἰς Εὔβοιαν) καί με-
τεμορφώθη εἰς περιστεράν
Κόμβος –ου (ὁ)
Κόμβουσα –σης (ἡ)
Κόμβων –νος (ὁ)
Κόμη –ης (ἡ)
Κομήθα –ης (ἡ)
Κόμηθος –ου (ὁ)
Κόμης –ου καί  –ητος (ὁ) – (Ἄρχων, ἡγε-
μών) –Ἐφέσιος –Ὑποκοριστικόν τοῦ Κο-
μαίθου υἱοῦ Δίωνος 
Κομητά –ῆς (ἡ)
Κομηταμυνία –ης (ἡ)
Κομηταμυνίας –ίου (ὁ) –(ὁ μέγα φρο-
νῶν). Κωμική διαστροφή τοῦ ὀνόματος 
Ἀμυνίας 
Κομητᾶς ποιητής –Κομιτᾶς καί Κω-
μητᾶς –ᾶ (ὁ) –Χαρτουλάριος ἤ Σχολια-
στής 
Κομήτας –ου (ὁ) –Θεσσαλός Ἥρως –
Λαπίθης φονευθείς ὑπό Κενταύρων εἰς 
γάμους Πειριθόου –Πατήρ Ἀστερίωνος 
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ἀργοναύτου –Ἐπίθετον Ἠελίοιο, Η-11-
66Α
Κομήτης –ου (ὁ) –Ἐπίτροπος ἐν Ἄργει, 
μέ ὅν ἡ Αἰγιάλη ἀπάτησεν σύζυγον Διο-
μήδην, τῆ προτροπῆ Ναυπλίου
Κομήτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός μέ 
συνώνυμον: Υἱός
Κομήτης ἐν Σάμω (ὁ) = Πυθαγόρας
Κομητίδη –ης (ἡ)
Κομητίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος –Πατήρ 
Ἀργοναύτου Ἀστερίωνος 
Κομηών –ντος ;  (ὁ) 
Κομητώ –οῦς (ἡ) –Ὀρχηστρίς
Κομηῶσσα –σσης (ἡ)
Κομία –ίης (ἡ)
Κομίας –ίου (ὁ)
Κομίδη –ης (ἡ) 
Κομίδης –ου (ὁ)
Κομίζουσα –σης (ἡ)
Κομίζων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑωσφό-
ρου μέ συνώνυμον: Πρόμος
Κομίλη –ης (ἡ)
Κομίλος –ου (ὁ)
Κομινία –ης (ὁ)
Κομίνιος –ίου (ὁ) 
Κόμιος –ίου (ὁ)
Κομίστρια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Φύσεως 
μέ συνώνυμον: Πάνσοφος
Κομιτώ –οῦς (ἡ) –Ἀδελφή Αὐγούστας 
Θεοδώρας, περίφημος ἑταίρα, θυγάτηρ 
Ἀκακίου θηριοτρόφου
Κομμαγηνή –ῆς (ἡ)
Κομμαγηνός –οῦ (ὁ) –Ὁ Ἀντίοχος, Η-9-
385Α
Κόμμεις –ειος ἤ Κόμμης –ου (ὁ)
Κομμενάσης –ου (ὁ) –Ποταμός Ἰνδίας
Κομμίνια –ίης (ἡ)
Κομμίνιος –ίου (ο) –Σύζυγος Γιδίκας
Κόμμοδος –ου (ὁ) –Υἱός Μάρκου Αὐ-
ρηλίου, δολοφονηθείς –Θετός υἱός Αὐτο- 

κράτορος Ἀδριανοῦ –Ρωμαϊκόν –Αὐτο-
κράτωρ, Η-14-163Δ
Kομμότας –ου (ὁ) –Μέ παράκοιτον τόν 
Ἐκλεκτόν
Κομμοῦνα –ης (ἡ)
Κομμούνης –η (ὁ)
Κομμοῦνος –ου (ὁ)
Κόμνα –ης (ἡ)
Κομνηνή –ῆς (ἡ) 
Κομνηνός –οῦ  (ὁ) –Ἐμμανουήλ, αὐτο-
κράτωρ Φιλοϊουδαῖος 
Κομνιάδα –δης (ἡ)
Κομνιάδας –αο (ὁ) 
Κόμνος –ου (ὁ)
Κόμουσα –σης (ἡ)
Κομπασεύς –έως (ὁ) –Πλαστόν ὑπό Ἀρι-
στοφάνους
Κομπασεύς –εως (ὁ) –Χλευαστικόν ὄνο-
μα τοῦ Προξενίδου ὡς κομπάζοντος διά 
τά πλούτη του, (κομπασεύς ἧτο καί ὁ 
Μῦξος ἐξ οὗ: Βαβαί Μῦξος-μπᾶ, μπᾶ 
Μῦξος)  
Κομπασμός –οῦ (ὁ) –(σκωπτικόν, πλα-
στόν) –Ὡς κομπάζων διά τά πλούτη του 
ὁ Προξενίδης καί Προξενίδας καί Σοφι-
στής, Η-9-351Δ 
Κόμυρα –ης (ἡ)
Κόμυρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός, Η-11-
155Α
Κόμψατος καί Κομψᾶτος –ου (ὁ) –Ὁ 
ποταμός (Κουρουτσάϊ) Θράκης, τανῦν 
Σόπαρις 
Κόμψη –ης (ἡ) –Μειλησία 
Κόμψις –ιδος (ὁ) 
Κομψοπρέπεια –ης (ἡ)
Κομψοπρεπεῖς –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Μου-
σῶν
Κομψοπρεπής –ῆ (ἡ) –Ἐπίθετον Μού-
σης
Κόμψος –ου (ὁ)
Κομώ –οῦς (ἡ) –Μήτηρ Τριτοῦς
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Κόμων –νος (ὁ) –Πατήρ τῆς Παραμόνας 
–Μεσσήνιος –Πατήρ Κομαίου Σημαχί-
δου, Η-11-156Α
Κομώνη –ης (ἡ)
Κομωνίδη –ης (ἡ)
Κομωνίδης –ου (ὁ) 
Κόνα –ης (ἡ) 
Κόναβος –ου (ὁ) –Ἵππος Ἄρεως 
Κόναγος –ου (ὁ) 
Κοναλίς –ίδος (ἡ) 
Κοναλλίς –ίδος (ἡ) –Γραῖα ἑταίρα, μνη-
μονευομένη ὑπό Τιμοκλέους μετ΄ἄλλων 
γραιῶν ἑταίρων, ὡς ἡ Νάννιον, Πλαγ-
γών, Γλύκα, Γνάθαινα, Φρύνη, Πυθιο-
νίκη, Χρυσίς, Ἱερόκλεια καί Λοπάδιον 
–Θυγάτηρ σιδηρουργοῦ Φιλίνου
Κόνας –ου (ὁ)
Κόνδαλος –ου (ὁ) –Ὕπαρχος Μαυσώ-
λου 
Κονδιανή –ῆς (ἡ) 
Κονδιανός –οῦ (ὁ) 
Κόνδουσα –σης (ἡ)
Κονδοχάτης –ου (ὁ) –Παραπόταμος Ἰν-
δίας
Κονδυλεᾶτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέ-
μιδος 
Κόνδων –νος (ὁ)
Κονδώνια –ίης (ἡ)
Κονδώνιος –ίου (ὁ) –Πατρωνυμικόν Κρι-
τολάου
Κονθύλη –ης (ἡ) –Ἀρχαῖος Ἀττικός δῆ-
μος 
Κονθύλος –ου (ὁ)
Κονία –ίης (ἡ)
Κονιοκαύστη –ης (ἡ)
Κονιόκαυστος –ου (ὁ)
Κόνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Κονίσαλα –ης (ἡ)
Κονίσαλος καί Λόρδων –νος; (ὁ) –Ἀκό-
λουθος Πριάπου, θεός Ἀθηναίων –Μυ-
θικός Δαίμων, Η-11-169Δ, Η-12-536Δ 

Κονκορδία –ιης (ἡ)
Κονκόρδιος –ίου (ὁ) 
Κόννα –ης (ἡ) –Ἡρακλεώτις 
Κοννακίς –ιδος ;  (ἡ)
Κόνναρος –ου (ὁ) –Μαθητής, παίκτης 
ἀστραγάλων
Κοννᾶς –οῦ καί Κόννος –ου (ὁ) –Αὐλη-
τής Ἀθηναῖος, ὀνομαστός μουσικοδιδά-
σκαλος Σωκράτους 
Κόννητη –ης (ἡ) 
Κόννητος –ου (ὁ)
Κοννίδα –δης (ἡ)
Κοννίδας –αιο (ὁ) –Παιδαγωγός Θησέ-
ως. Μετά θάνατον τιμοῦσαν ὡς ἥρωα οἱ 
Ἀθηναίοι, Η-9-679Δ, Η-11-173Δ  
Κόννιον –ίου (ἡ) –Ἀθηναῖα, θυγάτηρ Ἀ-
λεξάνδρου(;)
Κοννίς –ιδος (ἡ)
Κοννόπα –ης (ἡ)
Κοννόπας –α καί Ἀνδρομέδα –ης (οἱ)  
–Ζεῦγος, νάννων ὕψους 0,80 μέτρου 
(Πλίνιος)
Κόννος καί Κοννάς –ᾶ (ὁ) –Μουσικός 
διδάσκαλος Σωκράτους, κιθαρωδός ἤ 
λυρωδός, υἱός Μητροβίου, μανθάνοντος 
κιθάραν εἰς Σωκράτην –Τίτλος ἔργου 
Ἀμειψίου, νικήσας Νεφέλες Ἀριστοφά-
νους –Ἐκ Περγασῆθεν 
Κοννῦς –υος (ἡ)
Κονόζος –ου (ὁ) –Ἀρχικόν ὄνομα ποτα-
μοῦ Παλαιστίνου. Ἐδῶ ἐπνίγει ὁ Θρᾶξ, 
βασιλεύς Παλαιστίνος, υἱός Ποσειδῶνος 
μαθών θάνατον, σέ μάχη τοῦ υἱοῦ του 
Ἀλιάκμονα
Κονοπιάδα –δης (ἡ) 
Κονοπιάδας –αο (ο) 
Κονοπιάδη –ης (ἡ)
Κονοπιάδης –ου (ὁ)
Κόνος –ου (ὁ)
Κόνοσος –ου (ὁ) 
Κόνουν –νειος (ὁ) 
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Κονουνεία –ης (ἡ)
Κονούνειος –ου (ὁ)
Κόνουσα –σης (ἡ)
Κονούφις –ιδος (ὁ) –Αἰγύπτιος, διδάσκα-
λος Εὐδόξου –Κατά Ἑβραίους ἤ, Χριστι-
ανούς ἐκκλησιαστικούς συγγραφείς 
Κόνοψ –πος (ὁ) –Υἱός Ἀντιγόνας Διο-
σκουρίδου 
Κονσιδία –ης (ἡ)
Κονσίδιος –ίου (ὁ) –Ὄνομα Ρωμαίων
Κόνσος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Νεπτούνου
Κονσουάλια –ίων (τά) –Ρωμαΐκοί ἀγῶ-
νες καθιερωθέντες μετά κατατρόπωσιν 
Λατίνων 
Κοντάδεσδος –ου (ὁ) –Ποταμός Θράκης 
εἰσβάλλων εἰς Ἀγριάνην 
Κοντεύς –έως (ὁ)
Κοντό –οῦς (ἡ) 
Κοντυλέα –έης (ἡ)
Κοντυλέας καί Κοντύλω –ους (ἡ) –(ἀπό 
τό κονδύλι τῶν ζωγράφων, ἄρα ἡ ζω-
γραφιά) –Χριστιανικόν
Κοντυλένια –ιας (ἡ)
Κοντυλένιος –ίου (ὁ) 
Κοντώ –οῦς (ἡ)
Κονώ –οῦς (ἡ)
Κόνων –νος (ὁ) –(ὁρμητικός) –Ἱερεύς –
Ἀστρονόμος –Καί Χριστιανικόν –Πατήρ 
Τιμοθέου ἤ υἱός, Ἀναφλύστιος στρατη-
γός Ἀθηναίων –Μυθογράφος –Ἀστρο-
νόμος –Ἄγιος –Ζωγράφος ἐκ Κλεωνῶν 
–Χριστιανικόν Ὁσιομάρτυς (5 Μαρτίου) 
–Υἱός Κλεισθένους Ἀθμονεύς –Υἱός Μη-
τροδώρου Κυδαθηναιεύς –Ποτάμιος –
Ναύαρχος –Τίτλος ἔργου Δημοσθένους, 
H-7-532D, 781A καί Δ, 1061A, H-10-596A, 
Η-11-189Δ, 190Δ, 645Α, Η-15-668Α, Η-18-
296Α, 1002Α  
Κονωνεύς –έως (ὁ)
Κόνωψ –πος (ὁ) –Υιός Ἀντιγόνας Διο-
σκουρίδου 
Κοξυφίουσα –σης (ἡ)

Κοξυφίων –νος (ὁ) 
Κοπαίνα –ης (ἡ)
Κοπαίνης –ου (ὁ)
Κοπβίδα –ης (ἡ)
Κοπβίδας –δαιος (ὁ)
Κοπετόκτυπος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Σελή-
νης μέ συνώνυμον: Σαρκοφάγος
Κόπος –ου (ὁ) –Σωματοφύλακας πενίας
Κοπράτα –ης (ἡ)
Κοπράτας καί Κοπράτης –ου (ὁ) –Ποτα-
μός Σουσιανῆς
Κοπρεαῖα –ης (ἡ)
Κοπρεαῖος –ου (ὁ) –Κωμικόν πλαστόν 
ὑπό Ἀριστοφάνους
Κοπρεύς –έως (ὁ) –Πατήρ Περιφήτου 
–Υἱός Πέλοπος φονευθείς ὑπό Ἵφιτον –
Ο.Ι.Ο.639, Η-9-326Α, Η-11- 197Α, Η-15-659Δ 
Κόπρή –ῆς (ἡ)
Κόπρης –ητος (ὁ) –Χριστιανός –Ἅγιος 
Κοπρῆς –ῆος (ὁ)
Κοπρία –ης (ἡ) –Μακεδονικόν 
Κοπριανή –ῆς (ἡ) 
Κοπριανός –οῦ (ὁ)
Κοπρίας –ίου (ὁ) –Μακεδονικόν 
Κόπριλλα –λλης (ἡ)
Κόπριλλος –ου (ὁ) 
Κοπρίουσα –σης (ἡ)
Κόπρις –ιος (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅγιος 
(17 Δεκεμβρίου) 
Κοπρίων –νος (ὁ)
Κόπρολλα –λης (ἡ)
Κόπρολλος –ου (ὁ)
Κόπρουσα –σης (ἡ)
Κοπρύλλα –ης (ἡ
Κοπρύλλος καί Κόπρυλλος καί Κοπρύ-
λος (ὁ) –Μακεδονικόν
Κοπρύλος –ου (ὁ)
Κόπρων –νος (ὁ)
Κοπρωνύμα –ης (ἡ)
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Κοπρώνυμος –ου (ὁ) –Βυζαντινόν; 
Κοπύνα –ης (ἡ)
Κοπύνης –ου (ὁ)
Κόρα –ας (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπί-
θετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Δίκης –Ἐπί-
θετον Θέτιδος –Ἐπίθετον Περσεφόνης –
Ἐπίθετον Ποδάγρας –Ἐπίθ. Πολυμνίης
Κόραβος –ου (ὁ) –Ὁ Λύδιος, ὁ θέσας πέμ-
πτην χορδήν εἰς τήν Λύραν, Η-12-643Δ 
Κοραγίουσα –σης (ἡ)
Κοραγίων –νος (ὁ)
Κόραγος καί Κόρραγος –ου (ὁ) –Μακε-
δών –Στρατηγός Μεγ. Ἀλεξάνδρου –Πα-
τήρ Στράτωνος Ὀλυμπιονίκου
Κόραι –ῶν (αἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν –Ἐπί-
θετον Μοιρῶν –Ἐπίθετον Μουσῶν (κό-
ραι Πιερίδος Διός) –Ἐπίθετον Χαρίτων μέ 
συνώνυμα: Βροδοπαχέες καί Συνεργοί
Κοραινέτα –ης (ἡ)
Κοραίνετος –ου (ὁ)
Κόρακας –α (ὁ) –Ρήτορας –Συρακούσιος 
Σοφιστής 
Κορακίνα –ης (ἡ)
Κορακῖνος –ου (ὁ) 
Κορακίουσα –σης (ἡ)
Κορακίων –νος (ὁ) –Ἀρχηγός αἰρέσεως 
Χιλιαστῶν
Κόρακος –ου Πέτρα (ἡ) –Βράχος ἐπί 
νήσου Ἰθάκης. Θηρεύων ὁ Κόραξ, υἱός 
Ἀρεθούσης, ἐκρημνίσθη ἀπό τοῦτου
Κοραλίουσα –σης (ἡ)
Κοραλίων –νος (ὁ) –Η-18-595Δ
Κοραλλία –ης (ἡ) –(λουλουδένια. Τό 
κοράλλι) –Χριστιανικόν
Κοράλλιον –ιου (ἡ)
Κοράλλιος –ίου (ὁ) –Ὁ τάφος του εἰς 
Κεραμεικόν, Η-7-1245Δ
Κοράνη –ης (ἡ)
Κόραννος –ου (ὁ) –Μακεδών Βασιλεύς
Κόραξ –κος (ὁ) –Ὄνομα ἵππου Κλεισθέ-
νους εἰς 66ην Ὀλυμπιάδαν –Ρήτωρ Συρα-

κούσιος –Ὁ Σικελός ρήτωρ, μέ μαθητήν 
Τισίαν, γράψας τό ἀρχαιότερον ἔργον 
ρητορικῆς –Υἱός Κορωνοῦ, ἔκγονος Ἀ-
πόλλωνος, βασιλεύς Σικυῶνος ἀφήσας 
μετά θάνατον βασίλειον εἰς Ἑποπέα –Υἱ-
ός Ἀρεθούσης ὅστις θηρεύων ἔπεσεν ἐκ 
Κόρακος Πέτρας –Ὅρος –Ποταμός Κολ-
χίδος –Νάξιος φονεύς Ἀρχιλόχου, Ο.Ο. 
Ν.408, Η-7-1051Δ, 1158Δ, Η-11-211Α, 282 
Α, Η-17-715Α 
Κόρας –αντος;  (ὁ)
Κοράσια –ίων (τά) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Κορβείδα καί Κορfείδα καί Κορρείδα 
–ης (ἡ)
Κορβείδας καί Κορfείδας καί Κορρεί-
δας –ου (ὁ) –Υἱός Πουθιῆος
Κορβουλίουσα –σης (ἡ)
Κορβουλίων –νος (ὁ)
Κορβούλων –νος; (ὁ) –Ὁ μεγαλύτερος 
στρατηγός τῆς ἐποχῆς του 
Κόργισις –ιος (ὁ;) 
Κόρδα –ης (ἡ)
Κορδάκα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος 
–(ὄρχησις –ἀρχαῖα κωμωδία πρός τιμήν 
Ἀρτέμιδος)
Κορδακία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Κόρδαξ –κος (ὁ) –Πατήρ Ἀρχῖνου –Ἐπί-
θετον Ἀπόλλωνος –Χορός
Κορδάτα –ης (ἡ)
Κορδᾶτος –ου (ὁ)
Κόρδαφος –ου (ὁ) –Λεπρεάτης Ὀλυμπι-
ονίκης εἰς ἄγνωστο ἀγώνισμα 
Κορδίρα –ης (ἡ)
Κορδίρας –ου (ὁ) 
Κόρδος –ου (ὁ) 
Κορδούπα –ης (ἡ)
Κορδούπας –α (ὁ)
Κορδύβη –ης (ἡ)
Κόρδυβος –ου (ο)
Κορδύπη –ης (ἡ)
Κορδύπης –ου (ὁ)
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Κορδώνδα –δης (ἡ)
Κορδώνδας –αο (ὁ) –Πατήρ Εὐτάγους
Κορέθουσα –σης (ἡ)
Κορέθων –οντος (ὁ) –Υἱός Λυκάονος, 
Ἀρκάς
Κόρεια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Κορεία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Κορειάδα –δης (ἡ)
Κορειάδας –αιο (ὁ)
Κορείδα –δης (ἡ)
Κορείδας –αο (ὁ) 
Κόρειος –ου (ὁ)
Κορεῖτα καί Κορέτις –ιδος (ἡ) –Ὄχι Κω-
ρεῖτα
Κορέννα –ης (ἡ)
Κορέννας –ου (ὁ)
Κόρεσος –ου (ὁ –Ἱερεύς Βάκχου, σφα-
γιασθείς ἰδιοχείρως ὑπέρ ἔρωτος Καλ-
λιρόης, Η-11-230Δ 
Κορέστια; καί Καστοριά –ᾶς (ἡ) –Πό-
λις
Κορέτα –ης (ἡ) 
Κορέτας –ου (ὁ) 
Κορέτις καί Κορεῖτις –ιδος (ἡ) – (ὄχι 
Κωρεῖτα)
Κόρη καί Κούρη –ης (ἡ) –Προσωνύμιον 
Περσεφόνης εἰς Ἀττικήν –Ἐπίθετον Ἀ-
θηνᾶς –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον 
Ἴριδος –Ἐπίθετον Σελήνης –Μαθήτρια 
Ἀσπασίας –Θυγάτηρ Ἅδου εἰς Μολοσ-
σοῦς. Τήν ἠράσθη Πειρίθους πού τόν κα-
τεσπάραξεν Τρικέρβερος. Τό ἴδιο ἔπρα-
ξεν καί εἰς τήν προστρεχούσαν Κόρην 
καί λέγουν πώς ἥρπασεν Πλούτων, Η-
7-1150Δ, Η-9-602Α, Η-11-232Α 
Kόρη –ης (ἡ) –Ἑταιρίζουσα –Ἑταίρα, 
παρθένος μαθήτρια ἑταίρας Μιλησίας 
Ἀσπασίας, ἐξ Ἀρκαδίας, φημιζομένη διά 
“σπινθηροβόλους ἀπαντήσεις” –Ἐπίθε-
τον Ἑκάτης –Ἐπίθετον Περσεφόνης –Ἐ-
πίθετον Σεμέλης –Ἐπίθετον Σωφροσύ-
νης

Κόρη –ης Ὠκεανοῦ (ἡ) –Ἐπίθετον Εὐ-
ρυνόμης
Κορήθα –ης (ἡ)
Κορηθίς –ιδος (ἡ)
Κόρηθος –ου (ὁ)
Κόρηνα –ης (ἡ)
Κορηνίς – καί Κορωνίς –ιδος (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Φλεγύου (υἱοῦ Ἄρεως καί Δωτί-
δος) –Ἡ Κορηνίς μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ 
Ἀσκληπιόν
Κόρηνος –ου (ὁ)
Κορησία καί Κορία καί Κοριάσεια 
–ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον 
Ἀθηνᾶς, Η-11-232Δ
Κορήσιος –ίου (ὁ)
Κορήτα –ης (ἡ)
Κορήτις –ιδος (ἡ) 
Κορητώ –οῦς (ὁ) 
Κορήχα –ης (ἡ) 
Κόρήχος –ου (ὁ) 
Κόρθα –ης (ἡ)
Κόρθος –ου (ὁ)
Κόρθυς –υος (ὁ)  
Κορία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐ-
πίθετον Ἀθηνᾶς ἐν Ἀρκαδία
Κοριαν (ν)ώ –οῦς (ἡ) –Ἑλληνίς ἑταίρα 
–Κωμωδία Φερεκράτους, Η-18-192Α 
Κοριατία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν 
Κοριάτιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Κόριβ ; (ὁ) –Ἰδρυτής Κιέβου, μέ ἀδελφούς 
Τσέκ καί Κί
Κορίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Κοριθώ –οῦς (ἡ)
Κόριλλα –ης (ἡ) –Βοιωτίς 
Κόριλλος –ου (ὁ)
Κόρινα ἤ Κόριννα ἤ Κορρίνα –ης (ἡ)  
–(ἡ κορυφαία μέ χάριτας καί ἀρετάς) 
–Ἑταίρα –Περίφημη ποιήτρια (γνωστή 
καί ὡς Μυία), ἀπό Τανάγρα ἤ Θήβα, 
Νικήσασα (5άκις) καί Πίνδαρον, ὅστις 
τήν ἀπεκάλεσεν Χοιρίλην (γουρούνα). 
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Ὠραιοτάτη εἰς φαντασίαν, μαθήτρια 
Μύρτιδος –Θυγάτηρ Ἀγελοδώρου καί 
Προκρατίας –Ἡ νεωτέρα, ἡ Θηβαῖα, λυ-
ρική ποιήτρια καθώς καί ἡ Θεσπία, ἡ καί 
Μυία, διδάσκαλος Πινδάρου, Η-7-1043Α, 
Η-10-21Δ, Η-11-247Α, Η-14-154Α, Η-15- 
475Δ901Α, 906, 
Κοριναῖα –ης (ἡ) 
Κοριναῖος –ου (ὁ) –Μακεδονικόν
Κορίνθα –ης (ἡ)
Κορινθᾶς –ᾶ (ὁ) 
Κορίνθια –ης (ἡ) 
Κορινθία –ης (ἡ) 
Κορινθιάδη –ης (ἡ)
Κορινθιάδης –ου (ὁ) 
Κορινθιάς –άδος (ἡ) 
Κορίνθιος καί Ἀχλαδαῖος –ου (ὁ) –(ἀρχ. 
ὄνομα), Η-15-709Α
Κόρινθις καί Κορινθίς –ιδος (ἡ) –Β570 
Κόρινθος –ου (ὁ) –Υἱός Διός, σύζυγος 
Γόργης, ἐξ ἧς ἡ λίμνη Γοργῶπις, πατήρ 
Συλέης (συζύγου Πολυποίμονος καί μη-
τρός ληστοῦ Σίνιδος) –Πόλις μέ ἀρχικά 
ὀνόματα: Πάγος, Ἀφνειός, Ἐφύρα κ.ἄ. 
Κορινθοτίμη –ης (ἡ) 
Κορινθότιμος –ου (ὁ) 
Κορινθώ –οῦς (ἡ) 
Κόριννα καί Μυῖα –ης (ἡ) –Συνθέτις 
καί ποιήτρια λυρική, Θεσπιακή τέλη 6ου, 
ἀρχάς 5ου, ἐνίκησε 5ακις τόν Πίνδαρον 
καί δή σέ ἀγώνα ἄσματος καί διά τοῦτο 
τήν ἀπεκάλει Χοιρύλην (γουρούνα) 
Κορίννα – ης (ἡ) –Ἑταίρα 
Κορίννα –ης (ἡ) –Ψευδώνυμον ἀγαπη-
μένης Ὀβιδίου 
Κόριννα – ης (ἡ) –Ὡραιοτάτη ἑταίρα 
ἤτις, κατά προτροπήν μητρός Κρωβύλης, 
διά νά βελτιώσουν τά οικονομικά των 
(ὡς ἡ κόρη Δαφνίδος, ἡ Λύρα). Ἦτο θυ-
γάτηρ Φιλίνου σιδηρουργοῦ, πρώτου τε-
χνίτου Πειραιῶς
Κοριννίς ἤ Κωρηννίς –ιδος (ἡ)

Κόριννος –ου (ὁ) –Ἰλιεύς –ποιητής –Ἐπο-
ποιός
Κοριννώ –οῦς (ἡ) 
Κοριολανή –ῆς (ἡ)
Κοριολανός –οῦ (ὁ) –Στρατηγός καί Πα-
τρίκιος –Ρωμαῖος 
Κόριος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Κορίουσα –σης (ἡ)
Κορίσκος –ου (ὁ) –Ἐκ Σκήψεως Τρωάδος, 
υἱός Νηλέως, ἀκροατής καί γραμματικός 
Ἀριστοτέλους, φιλόσοφος Σωκρατικός, 
μαθητής Πλάτωνος, Ἀκαδημεικός. Κατ΄ 
ἐντολήν Ἀριστοτέλους συνέστησεν βι-
βλιοθήκην, Η-7-601Δ, Η-8-86Δ, 918Δ, Η-
11-79Δ, Η-14-694Δ 
Κοριττᾶ –ῆς (ἡ)
Κοριττᾶς –ᾶδος (ὁ)
Κοριττώ –οῦς καί Κορυτώ (ἡ) –Φίλη μη-
τροῦς εἰς μῖμον Ἡρώνδα –Ἑταίρα, Η-9-
383Δ
Κοριφφώ –οῦς (ἡ)
Κοριφώ καί Κοριφφώ –οῦς (ἡ) 
Κοριφώ –οῦς (ἡ)
Κορίχη –ης (ἡ) 
Κόριχος –ου (ὁ)
Κορίων –νος (ὁ)
Κορκή –ῆς (ἡ)
Κορκῆς –ῆ (ὁ)
Κορκίνη –ης (ἡ) –Τροφός Ἀριάδνης
Κορκίνης –ου (ὁ)
Κόρκις –ιος;  (ὁ)
Κορκόρα –ης (ἡ)
Κορκόρας –αιο (ο) –Ποταμός πλησῖον 
Ναυπόρτου
Κορκύνη –ης (ἡ) –Τροφός Ἀριάδνης, Η 
–11-250Δ
Κορκύνης –ου (ὁ)
Κόρκυρα –ης (ἡ)
Κορκυραια –ης (η)
Κορκυραῖος ἤ Κερκυραῖος –ου (ὁ) 

ÊÏÑÉÍÁÉÁ



��� ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ 

Κόρκυρος –ου (ο)
Κορμάνωρ –ρος (ὁ) –Ἱερεύς Μαντείου 
Ταρραῖου, ἤ Ταραίου Απόλλωνος –Ἐξά-
δελφος τοῦ Χρυσοθέμιδος 
Κορμίνας –αο (ὁ)
Κορμίνη – ης (η)
Κορμίς –ιδος (ἡ) 
Κόρμος –ου (ὁ)
Κόρνα –ης (ἡ)
Κόρνας –α (ὁ)
Κορνᾶς –ᾶ (ὁ)
Κορνέτη –ης (ἡ)
Κορνέτος –ου (ὁ) –Ἐπί τάφου του, εἰς Ἐ-
τρουρίαν, ἡ σκηνή τυφλώσεως τοῦ Πο-
λυφήμου, Η-11-684Α
Κορνηλία –ης (ἡ) –(ἡ αὐστηρά τά ἤθη) 
–Θυγάτηρ Σκιπίωνος Ἀφρικανοῦ, μήτηρ 
Γράκχων –Ρωμαϊκόν –Θυγάτηρ Κίννα, 
γυνή Ἰουλίου Καίσαρος, μήτηρ Ἰουλίας, 
πρώτης συζύγου Πομπηΐου –Θυγάτηρ 
Μετέλλου Σκιπίωνος συζευχθείσα Κράσ-
σον καί κατόπιν Πομπήΐον 
Κορνηλιανή –ῆς (ἡ) 
Κορνηλιανός –οῦ (ὁ)
Κορνήλιος –ίου (ὁ) –(τραχύς, σκληρός) 
–Ρωμαϊκόν καί χριστιανικόν –Ὁ Σκιπίων 
Ρωμαῖος στρατηγός –Ἄγιος –Νεμεονίκης 
αὐλητής Κορίνθιος
Κορνήλιος Πούλχρος –ου (ὁ) –Ἀγωνο-
θέτης Ἰσθμίων 
Κορνηφικία –ης (ἡ)
Κορνηφίκιος –ίου (ὁ)
Κορνοῦτα –ης (ἡ)
Κορνοῦτος καί Φουρνοῦτος –ου (ὁ) 
–Καί Χριστιανικόν –Φιλόσοφος
Κόροβα –ης (ἡ)
Κόροβος καί Κόρωβος –ου (ὁ) –Υἱός Μύγ-
δονος καί Ἀναξιμένης, μνηστήρ Κασ-
σάνδρας, θυγατρός Πριάμου
Κορογκάνια –ίης (ἡ)
Κορογκάνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν 

Κόροιβα –ης (ἡ)
Κοροιβίδη –ης (ἡ)
Κοροιβίδης –ου (ὁ)
Κόροιβος –ου (ὁ) – (ἠλίθιος, μωρός) –Πα-
τήρ Ἀμμέου –Ἡλεῖος Ὀλυμπιονίκης εἰς 
στάδιον τό 776 π.Χ., (Κοροίβου ἠλιθιώτε-
ρος ἤ μωρότερος = χαμηλῆς νοημοσύνης) 
–Βασιλεύς Κορίνθου, σύζυγος Περιβοίας 
(εὑρών ὁ ποιμήν του Οἰδίποδαν, ἔφερεν 
εἰς γυνήν του) –Ἀρχιτέκτων (ἤρχησεν τε-
λεστήριον Ἐλευσῖνος καί συνέχισε τούς 
ἄνω κίονας καί διάζωμα Μεταγένης) –
Υἱός Μύγδονος, βασιλέως Φρυγίας καί 
Ἀναξιμένης. Ἐβοήθησεν Πρίαμον ἐπιθυ-
μών διά σύζυγον Κασσάνδραν (μνηστήρ 
της) ἐφονεύθη ὑπό Διομήδους –Λατῖνος 
συγγραφεύς. Ἠρίθμησεν καί τακτοποί-
ησεν Ὀλυμπιάδας, Η-7-1048Δ, Η-9-48Α, 
856Δ
Κόροιβος καί Κόρωβος –ου (ὁ)
Κορονός –οῦ (ὁ) –(καθαρός νοῦς) –Υἱός 
Καινέως, φονευθείς ὑπό Ἡρακλέους, Η-
9-341Α
Κοροπαῖα –ης (ἡ)
Κοροπαῖος καί Κορωπαῖος –ου (ὁ) –Ἐ-
πίθετον Ἀπόλλωνος
Κοροπίδα –δης (ἡ)
Κοροπίδας –αο (ὁ)
Κόρος καί Κῦρος –ου (ὁ) –(καθαρός) –Βα-
σιλεύς Περσίας
Κόρος –ου (ὁ) –Ποταμός Περσίας –Ἐπί-
θετον Απόλλωνος 
Κόρος –ου (ἡ) –(ὑπερβολή) –Θυγάτηρ 
Ὕβρεως
Κορούθων –νος (ὁ) –Πατήρ Στρατονί-
κης 
Κορούθωσσα –ης (ἡ)
Κόρουνα –ης (ἡ)
Κόρουνος –ου (ὁ)
Κόρουσα –σης (ἡ)
Κορπίλα –ης (ἡ)
Κορπῖλος –ου (ὁ)
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Κορραγίδα –δης (ἡ)
Κορραγίδας –αο (ὁ)
Κόρραγος –ου (ὁ) –(κόρρα, κόρση, κε-
φαλή, κρόταφος) –Υἱός Περδίκκου ἤ 
Ἱέρακος ἤ Παραμόνου ἤ Στρατονίκης 
–Μακεδονικόν όνομα –Πατήρ Στράτω-
νος, ἤ Στρατονίκου Ἀλεξανδρέως, ὀλυμ-
πιονίκου
Κορραῖα –ης (η) –(κόρρα, κεφαλή, κρό-
ταφος) –Μακεδονικόν ὄνομα
Κορραῖος –ου (ο) –(κόρρα, κόρση, κεφα-
λή, κρόταφος) –Μακεδονικόν ὄνομα
Κοράλλη –ης (ἡ)
Κόρραλος –ου (ὁ)
Κορράτα καί Κορράτη –ης (ἡ) –Μακε-
δονικόν
Κορράτας –ου (ὁ) –Μακεδονικόν 
Κόρριθα –ης (ἡ)
Κόρριθος –ου (ὁ) 
Κορριμάχη –ης (ἡ) 
Κορρίμαχος –ου (ὁ) –Υἱός Στριβούνειος 
Κορρινάδα –δης (ἠ)
Κορρινάδας –αιο (ὁ) 
Κορρίνβα –ης (ἡ)
Κορρίνβας –ντος (ὁ) 
Κόρρος –ου (ὁ)
Κορσαῖα –ης (ἡ)
Κορσαῖος –ου (ὁ)
Κορσίς –ιδος (ἡ) =Κύρνος νῆσος 
Κόρτια –ίης (ἡ)
Κόρτιος –ίου (ὁ) 
Κορτυνία –ης (ἡ)
Κορτύνιος –ίου (ὁ)
Κορύβαντες (οἱ) – (θορυβοποιοί δαίμο-
νες) –Ἱερεῖς τῆς θεᾶς Ρέας, ἤ θεᾶς Κυβέ-
λης. Ρυτία, ἡ μήτηρ των Κορυβάντων 
καί πατήρ ὁ Ἀπόλλων –Καλοῦνται καί 
Κουρῆτες ἤ Ἱδαίοι Δάκτυλοι, θεωρούμε-
νοι Δαίμονες ἤ Ἡμίθεοι. Κατ΄ἄλλους 
μήτηρ ἦτο ἡ Κόμβη θυγάτηρ Ἀσωποῦ 
ταυτιζομένη μέ Χαλκίδα ἔχουσα ἑκατόν 

τέκνα ἤ ἑπτά ( Πριμνεύς, Μίμας, Ἄκμων, 
Δαμνεύς, Ὡκύθοος, Ἰδαῖος, Μελισσεύς). 
Φονεύσαντες τήν Κόμβην αὐτήν, μετε-
μορφώθη εἰς περιστεράν
Κορυβαντίδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μου-
σῶν
Κορυβαντίς –ίδος (ἡ) –Ἱέρεια Κυβέλης
Κορύβας –ντος καί Ἄττυς –υος (ὁ) –Υἱός 
Ἰασίωνος καί Κυβέλης –Υἱός Ἀπόλλω-
νος καί Θαλείας Μούσης –Σύζυγος Θή-
βης θυγατρός Κίλικος –Ἱερεῖς θεᾶς Κυ_ 
βέλης (Κορύβαντες ἤ Κουρῆτες) –Συνώ-
νυμον: Κύρβας –Δι΄αὐτόν ἐγράφη Ὀρ-
φικός ὕμνος
Κόρυδα –δης (ἡ)
Κορυδαλλός καί Κορυδός καί Κορυ-
δαλός –οῦ (ὁ) –Ἐπώνυμον Φιλοκλέους 
–Δῆμος Ἀττικῆς
Κορύδαλλος –ου (ὁ) –Ἐξ Ἀντικύρων Φω-
κίδος, δείξας εἰς Πέρσας ἄγνωστην ὁδόν 
φέρουσαν εἰς Θερμοπύλας, μετά τοῦ Ὀ-
νήτου, υἱοῦ Φαναγόρου, ἀντί τοῦ Ἐφιάλ-
του ὄν ἄπαντες φέρουν ὡς προδότην
Κόρυδος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
–Συγγραφεύς μνημονευόμενος ἀπό Ἀ-
θήναιον, Η-8-435Δ
Κορύδουσα –σης (ἡ)
Κορύδων –ντος; (ὁ) –Ποιμήν τις, Η-9-
548Δ
Κορύζουσα –σης (ἡ)
Κορύζων –νος (ὁ)
Κορυθάΐξ –κος; (ὁ) –Συνώνυμον: Πολε-
μιστής –Ἐπίθετον Ἄρεως
Κορυθαίολος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἕκ-
τορος –Ἐπίθετον Αθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἄ-
ρεως –Ἐπίθετον Πασιθέης
Κορυθάλεια καί Κορυθαλία –ης (ἡ) –
Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Τροφός Ἀπόλλω-
νος μέ Ἀλήθεια –Θυγάτηρ Καιροῦ
Kορυθαλιάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέ-
μιδος
Κορυθαλίς –ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέ-
μιδος
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Κορυθεῖς (οἱ) –Δῆμος Τεγέας
Κορυθεσία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Κορυθίουσα –σης (ἡ)
Κορυθίων –νος (ὁ)
Κόρυθος –ου (ὁ) –Υἱός Διός, σύζυγος Ἡ-
λέκτρας –Βασιλεύς Ἰταλίας, σύζυγος Ἡ-
λέκτρας, θυγατρός Ἄτλαντος, μεθ΄ἧς ὁ 
Ζεύς γεννᾶ Δάρδανον βασιλεύσαντα 
εἰς Ἀρκαδίαν –Υἱός Ἀλεξάνδρου (Πάρι-
δος) καί Οἰνώνης ἤ Οἰνόνης ἤ Οἰνοπίας 
φονευθείς ὑπό πατρός διότι ἐκάθητο 
πλησίον Ἑλένης (δέν τόν ἀναφέρει ὁ 
Ὅμηρος) –Ἀρκάς, οὗ οἱ ποιμένες ἀνέ-
θρεψαν εὑρῶντες τόν Τήλεφον. 
Κορύθουσα –σης (ἡ)
Κορύθων –νος; (ὁ)
Κορύλα –ης (ἡ)
Κορύλας –ου (ὁ) –Σατράπης Παφλαγο-
νίας
Κορύμβια –ίης (ἡ)
Κορύμβιος –ίου (ὁ)
Κόρυμβος –ου (ὁ)
Κορυμβοφόρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου
Κόρυνα –ης (ἡ)
Κορυνήτη –ης (ἡ)
Κορυνήτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Περιφή-
του ληστοῦ ἐκ Κορύνης, ροπάλου –Καί 
Κορυνήτης Ἀρείθοος (Ο.Ι.Β.138)
Κορυνήτης καί Περιφήτης καί Ἀρηΐ-
θοος –όου (ὁ) –Ληστής φονευθείς ὑπό 
Θησέως –Ἐπώνυμον Ἀρηϊθόου –Ἕτεροι
Κόρυνθις –ιος (ὁ)
Κόρυνος –ου (ὁ)
Κορύπτα –ης (ἡ)
Κορύπτας –αντος καί Κόρυπτος (ὁ) 
–Πατήρ Βέργιος
Κόρυς –υος (ὁ) –Ποταμός Ἀραβίας
Κορύς –ύδος; (ἡ)
Κορυσσομένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης

Κορυσσόμενος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου
Κορύσσουσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἔρι-
δος 
Κορυστίουσα –σης (ἡ)
Κορυστίων –νος (ὁ)
Κόρυτος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Πλούτου, υἱ-
ός Ἰασίωνος (κεραυνωθέντος κατόπιν 
ὑπό Διός), ὡραιοτάτου καί θεᾶς Δήμη-
τρος
Κόρυττος –ου (ὁ)
Κορυτώ καί Κοριττώ –οῦς (ἡ) –Ἑταίρα
Κορυφαγένεια –ης (ἡ)
Κορυφαγένης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀθη-
νᾶς
Κορυφαία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Κορυφαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐ-
πίθετον Ποσειδῶνος
Κορυφασ(σ)ία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρ-
τέμιδος ἐκ τοῦ Ἀκρωτηρίου –Ἐπίθετον 
Ἀθηνᾶς
Κορυφάσιος –ίου (ὁ)
Κορυφή –ῆς (ἡ) –Ὠκεανίς πού μέ Δίαν 
γεννᾶ Ἀθηνάν Κορίαν κατά Ἀρκάδας. 
Μέ Ποσειδῶνα γεννᾶ Ἀθηνᾶ Ἱππεία 
Κορυφία –ης (ἡ)
Κορύφιος –ίου (ὁ) –Υἱός Νικάνδρου
Κόρυφις –ιος (ὁ)
Κόρυφς; ἤ Κόρυψ (ὁ)
Κορυφώ –οῦς (ὁ) –Ὄνομα ἀκρωτηρίου 
–Κερκυραία
Κορώβια –ίης (ἡ)
Κορώβιος –ίου (ὁ) –Κρής τις
Κόρωβος ή Κόροιβος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀ-
ναξιμένης καί Μύγδονος, μνηστήρ Κασ-
σάνδρας, θυγατρός Πριάμου
Κόρων –νος (ὁ)
Κορώνα –ης (ἡ)
Κορωναῖα –τα (ἡ)
Κορωναῖος –ου (ὁ) –Θετός υἱός Ἀθάμα-
ντος, Η-11-279Δ
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Κορώνεια –ης (ἡ) –Ο.Β.503
Κορωνεύς –έως (ὁ) –Βασιλεύς Κορωνί-
δος
Κορώνη –ης (ἡ) –(κουρούνα) –Θυγάτηρ 
Ἀπόλλωνος –Μήτηρ ἑταίρας Καλλι-
στοῦς, ἡ καί Ὕς = γουρούνα λεγομένη –
Θυγάτηρ Ναννίου, ἑταίρα ἥν ὁ Μέναν-
δρος συγκαταλέγει μεταξύ τῶν ὡραιοτέ_ 
ρων ἑταίρων –Νύμφη Θράκης, σύζυγος 
Πρωτέως
Κορωνίδη –ης –αι (ἡ) –Δύο θυγατέρες 
τοῦ Ὠρίωνος (ἡ Μητιόχη καί Μενίππη) 
θυσιασθεῖσαι πρός αποφυγήν λοιμοῦ 
εἰς Ὀρχομενόν Βοιωτίας. Ὁ Ἄδης καί ἡ 
Περσεφόνη μετεμόρφωσαν αὐτάς εἰς δύο 
λαμπρά ἄστρα, οὐρανίους κομήτας, Η-
11-281Δ
Κορωνίδης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος
Κορώνιον –ίου (ἡ) –Ἑταίρα
Κορωνίουσα –σης (ἡ)
Κορωνίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ὠκεανοῦ 
καί μιᾶς τῶν Ὑάδων Νυμφῶν –Νύμφη 
πού μέ ἀδελφάς Φιλία καί Κλείδην ἀνέ-
θρεψαν Δίαν καί Διόνυσον, θυγάτηρ 
(πρώην Αἴγλη) Κορωνέως, ἤ Φλεγύου, 
ἐξόχου κάλλους, πού μέ Ἀπόλλωνα γεν-
νᾶ Ἀσκληπιόν. Μαθών κατόπιν τόν ἔ-
ρωτάν της (διά τοῦ Κόρακός του) μετά 
τοῦ Ἴσχυος τήν ἐτόξευσεν. Τοῦ κόρακος 
τάς λευκάς πτέρυγας μετέτρεψεν εἰς μέ-
λανας. Τόν Ἀσκληπιόν τῆς ἐξέβαλεν πρό 
τῆς πυρᾶς ἐκ τῆς ἐγκύου καί παρέδωσεν 
εἰς Χείρωνα νά ἀναθρέψη –Νύμφη εἰς 
τήν ὁποίαν ὁ Ζεύς, μετά ἀδελφῶν της, 
ἐνεπιστεύθη τήν ἀνατροφήν Βάκχου 
–Τροφός Βάκχου –Δωδωναία Νύμφη 
–Ἡ Κορωνίς τόν Ἀσκληπιόν γεννᾶ μέ 
καισαρική, τῆ βοηθεία Ἑρμοῦ (ὄστις μέ 
καισαρική ξεγεννᾶ καί τήν Σεμέλην, Η-
7-1158Δ, Η-9-1059Δ, Η- 10-852Α, Η-11-282 
Α, Η-12-902Δ, Η-15-904Δ, Η-17-872Δ
Κορωνίς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Λαπίθου 
Φλεγύου, ἥν ἠράσθη Ἀπόλλων κατα-
στήσας ἔγκυον καί ὑποχρεωθεῖσα ὑπό 

πατρός νά νυμφευθεῖ ἐξάδελφον Ἴσχυν. 
Ὀργισθείς ὁ Ἀπόλλων τόν ἐτόξευσεν, 
ἐνῶ ἡ Ἄρτεμις ἐτόξευσεν τήν Κορωνί-
δαν. Ὅτε τήν ἀντίκρυσεν ἐπί τῆς πυρᾶς 
ὁ Ἀπόλλων, μέ “καισαρικήν” ἐξέβαλεν 
Ἀσκληπιόν, παραδούς εἰς Κένταυρον 
Χείρωνα, ὅστις τόν ἐδίδαξεν καί ἐπετύγ-
χανεν ἀκόμη καί ἀναστάσεις, ὥστε πα-
ρέμεναν κενά τά δώματα Πλούτωνος. 
Κατόπιν παραπόνων εἰς Δίαν, κατακε-
ραύνωσε οὖτος τόν Ἀσκληπιόν 
Κορωνίχα –ης (ἡ)
Κορώνιχος –ου (ὁ)
Κορωνίων –νος (ὁ)
Κόρωνος καί Κορωνός –ου (ὁ) –(κου-
ρούνος) –Βασιλόπαις Λαπιθῶν, πατήρ 
Ἀναξιρόης –Υἱός Ἀπόλλωνος καί Χρυ-
σόρθης τοῦ ὁποίου ὁ υἱός Κόραξ ἐβασί-
λευσεν ἐν Σικυῶνι –Υἱός Καινέως, πα-
τήρ Λεοντέως, Ἀργοναύτης, πατήρ Ἀρ_ 
γοναύτου Καινέως –Υἱός Φορωνέως, φο-
νευθείς ὑπό Ἡρακλέους –Υἱός Ἀλέκτο-
ρος –Πατήρ Λαομέδοντος –Πατήρ Λεο-
ντέως, ὅστις μετά Πολυποίτου, υἱοῦ 
Πειρίθου, ἡγήθησαν στρατοῦ εἰς Ὀλοσ-
σώνα ἐκ Τρωϊκοῦ Πολέμου –Υἱός Θερ-
σάνδρου, ἔκγονος Σισύφου, υἱοθετηθείς 
ὑπό Ἀθάμαντος –Ο.Β.746, Η-7-792Δ, Η-
10-44Α, Η-11-282Α, Η-12- 59Α, 88Α, 99Δ
Κορωπαῖα –ης (ἡ)
Κορωπαῖος –ου (ὁ) 
Κοσάρα –ης (ἡ) –Σύζυγος Βλαδιμήρου, 
θυγάτηρ Σαμουήλ
Κόσας –α (ὁ) –Ποταμός Λατίου
Κοσίγκας –α (ὁ) 
Κόσιλλα –ης (ἡ)
Κόσιλλος –ου (ὁ)
Κοσίνα –ης (ἡ) 
Κοσίνας –ου (ὁ)
Κοσινία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ὑγίνου
Κοσίνιος –ίου (ὁ)
Κόσις –ιος (ὁ) –Υἱός Λυκίσκου 
Κόσκαλη –ης (ἡ)
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Κόσκαλος –ου (ὁ) 
Κοσκούλα –ης (ἡ) 
Κοσκούλος –ου (ὁ) –Υἱός Εἱρίχου ἤ Ἠρί-
χου
Κόσκυνθα –ης (ἡ)
Κόσκυνθος –ου (ὁ) –Ποταμός Εὐβοίας
Κοσκώ –οῦς (ἡ) –Μαινάς ἐκ Θηβῶν ἀ-
πόγονος κόρη Ἰνοῦς, ἀδελφή Βαυβοῦς 
καί Θεττάλης
Κοσκωνία –ης (ἡ)
Κοσκώνιος –ίου (ὁ)
Κοσμά –ῆς (ἡ)
Κοσμαγόρα –ης (ἡ) 
Κοσμαγόρας –ου (ὁ) 
Κοσμαγόρη –ης (ἡ)
Κοσμᾶς –ᾶδος (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅ-
γιος –Καί ἀνάργυρος (ὡς ἰατρός) καί 
Δαμιανός (17 Ὀκτωβρίου ἤ 1 Ἰουλίου) –
Μελωδός –Ὑμνωδός – Ὁ Ἱεροσολυμίτης 
τοῦ 6ου μ.Χ. πατριάρχης 
Κόσμης καί Κοσμῆς –οῦ (ὁ) –Συγγρα-
φεύς –(περί Αἰγύπτου) 
Κοσμησιάναξ –κτος (ὁ) 
Κοσμησιάνασσα –ης (ἡ) 
Κοσμησίλα –ης (ἡ) 
Κοσμησίλη –ης (ἡ)
Κοσμησίλος –ου (ὁ) 
Κοσμησιστράτη –ης (ἡ) 
Κοσμησίστρατος –ου (ὁ)
Κοσμητά –ῆς; (ἡ)
Κοσμήτᾶς –οῦ (ὁ) –Ἐπώνυμον Διός
Κοσμήτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Φύσεως 
μέ συνώνυμον: Ἁγνή
Κοσμητής –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐ-
πίθετον Ἑρμοῦ
Κοσμήτωρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Κοσμία –ης (ἡ) –Μήτηρ Ζωσά 
Κοσμιάδα –δης (ἡ)
Κοσμιάδας –αο (ὁ)
Κοσμιάδη –ης (ἡ)

Κοσμιάδης –ου (ὁ) 
Κοσμιανή –ῆς (ἡ)
Κοσμιανός –οῦ (ὁ) 
Κοσμίας –ου (ὁ) 
Κοσμίδη –ης (ἡ)
Κοσμίδης –ου (ὁ) 
Κοσμίερος –ου (ὁ & ἡ) 
Κοσμική –ῆς (ἡ) 
Κοσμικός –οῦ (ὁ)
Κόσμιλλα –ης (ἡ)
Κοσμίλλος –ου (ὁ) 
Κόσμιος –ίου (ὁ) 
Κοσμίουσα –σης (ἡ)
Κοσμίππη –ης (ἡ)
Κόσμιππος –ου (ὁ) –Πατήρ Καπίωνος 
Καβειριάρχου 
Κόσμις –ιος (ὁ)
Κοσμίων –νος (ὁ) –(λαμπερός) 
Κοσμόκλεια –ης (ἡ) 
Κοσμοκλῆς –έους (ὁ) 
Κοσμοκράτεια –ης (ἡ) 
Κοσμοκράτης –ους (ὁ)
Κοσμοκράτωρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρ-
μοῦ –Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Οὐ-
ρανοῦ –Ἐπίθετον Πανός 
Κοσμόλα –ης (ἡ) 
Κοσμόλας –αντος (ὁ)
Κοσμοπλόκος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος 
Κοσμοπόλεια –ης (ἡ)
Κοσμόπολις –ιδος (ὁ) –Ἀνώτατος ἄρ-
χων, Η-8-645Δ
Κόσμος –ου (ὁ) –Σύζυγος Ἀρνίου –Θεό-
της; Μέ ἐπίθετα, Ἄναξ καί Πουλυφανής
Κόσμος (ἡ;) –Θυγάτηρ Καλλοῦς 
Κοσμύλα –ης (ἡ) 
Κοσμύλος –ου (ὁ)
Κοσμώ –οῦς (ἡ) –Ἱέρεια Παλλάδος Ἀ-
θηνᾶς
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Κοσπιννία –ης (η)
Κοσπίννιος –ίου (ὁ)
Κόσσα –σης (ἡ)
Κοσσάλα –ης (ἡ)
Κόσσαλος –ου (ὁ)
Κόσσας –α ἤ Κόσσος –ου (ὁ) –Παλλη-
νεύς, παροιμιώδης διά δικαιοσύνην του
Κόσση – ης (ἡ) –Πηγή
Κοσσιδάμεια –ης (ἡ)
Κοσσίδαμος –ου (ὁ) 
Κόσιλλα –ης (ἡ) 
Κόσιλλος –ου (ὁ) 
Κόσος –ου (ὁ)
Κόσουσα –σης (ἡ)
Κόσσα –ης (ἡ) 
Κοσσαῖα –τα (ἡ) 
Κοσσαῖος –ου (ὁ) 
Κόσσαλη –ης (ἡ) 
Κόσσαλος –ου (ὁ) 
Κοσσινία –ης (ἡ) 
Κοσσινίας –ου (ὁ) –Ποταμός Θράκης 
Κοσσίνιος –ίου (ὁ)
Κοσσόανη –ης (η)
Κοσσόανος –ου (ὁ) –Ποταμός Ἰνδικῆς 
Κόσσος καί Κόσσας – ου (ὁ) –Παλληνεύς 
παροιμιώδης διά δικαιοσύνην του 
Κοσσούα –ης (ἡ)
Κοσσούτια –ίης (ἡ)
Κοσσούτιος –ίου (ὁ) 
Κοσσούτις –ιος (ὁ)
Κόσσυνθα –ης (ἡ)
Κόσσυνθος –ου (ὁ) –Χείμαρρος Ξάν-
θης
Κοσσύφα –ης (ἡ) –Ἐταίρα μνημονευο-
μένη ὑπό κωμικοῦ Φιλεταίρου, ὡς καί ἡ 
Γαλήνη καί Κορώνα
Κοσσυφᾶς –ᾶντος; (ὁ)
Κοσσύφη –ης (ἡ) –Ὄνομα ἑταιρῶν Φι-
λέταιρων ἐν Ἀθήναις 

Κοσσύφιον –ίου (ἡ)
Κόσσυφος –ου (ὁ) 
Κοστίουσα –σης (ἡ)
Κοστίων –νος (ὁ); 
Κοστρά –ῆς; (ἡ)
Κοστρᾶς –ᾶ (ὁ) 
Κόσυβος –ου (ὁ) 
Κοσυμβίς –ίδος (ἡ) 
Κοσυμφίς –ίδος (ἡ)
Κόσων –νος (ὁ) –Βασιλεύς Θράκης
Κότα –ας; (ὁ) –Άττικός Δῆμος
Κότας –α (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα
Κοτέουσα –ης (ἡ)
Κοτέων –νος (ὁ)
Κότης –ου (ὁ)
Κοτιμίδα –δης (ἡ)
Κοτιμίδας –αιο (ὁ)
Κοτιμμίδας –ου (ο)
Κότινος –ου (ὁ) –Πλαστόν ὑπό Ἀλκίφρο-
νος
Κότιον –ίου (ἡ) –Ἡρακλεώτις 
Κοτίουσα –σης (ἡ)
Κοτίσωρος –ου (ὁ) –Η-18-379Α 
Κοτίων –νος (ὁ) 
Κότολλα –ης (ἡ)
Κότολλος –ου (ὁ)
Κοτρίλη –ης (ἡ)
Κοτρίλος –ου (ὁ)
Κότταβος –ου (ὁ)
Κοττάβουσα –σης (ἡ)
Κοττάβων –νος (ὁ) –Ὄνομα παιγνίου
Κότταρος –ου (ὁ) –Ἄτακτος μαθητήςΛα-
μπρίσκου υἱός Μητροτίμης (εἰς μῖμον 
Ἡρώνδα), Η-9-383Δ
Κόττας καί Κοττᾶς –ᾶ (ὁ) –Συγγραφεύς 
Ἀθηναῖος –Ρωμαϊκόν 
Κοττείης –ου (ὁ) 
Κοττία –ης (ἡ)
Κοττίαρις –ιος (ὁ) –Ποταμός Σινῶν 
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Κοττίας –ίου (ὁ)
Κόττινα –ης (ὁ)
Κοττίουσα –σης (ἡ)
Κοττίς –ίδος;  (ἡ) 
Κοττίων –νος (ὁ)
Κόττος –ου (ὁ) –(μανιώδης, ὀργῖλος) 
–Γίγας –Εἷς Ἑκατόγχειρ, υἱός Οὐρανοῦ 
καί Γῆς, Η-7-1147Α, Η-11-346Δ, Η-15-
489Α
Κόττυς –υδος; (ἡ) = Κοττυτώ
Κόττυς καί Κώτυς –υος (ὁ) 
Κοττυτώ –οῦς (ἡ)
Κόττυφα –ης (ἡ)
Κοττυφίουσα –σης (ἡ)
Κοττυφίων –νος (ὁ) –Πλαστόν ὑπό Λου-
κιανοῦ
Κόττυφος –ου (ὁ) –Φαρσάλιος ἱερομνή-
μων –Ἁρκάς στρατηγός εἰς ἱερόν πόλε-
μον, Η-7-21Δ, 535Δ
Κοττώ –οῦς (ἡ) 
Κοτυλᾶ –ᾶς (ἡ)
Κοτυλᾶς –ᾶδου (ὁ) 
Κοτυλεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀσκληπι-
οῦ 
Κοτύλη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον τοῦ ἐκ Τάρα-
ντος Φιλωνίδου 
Κοτυλίσκη –ης (ἡ) –Ὑποκοριστικόν τοῦ 
Κοτύλη 
Κότυλος καί Κοτύλος –ου (ὁ) –Βοιωτός 
τίς 
Κοτύλουσα –σης (ἡ)
Ἐν Κοτύλω (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Κοτύλων –νος (ὁ) –Ἐπίθετον τοῦ Πολυ-
πότου Βαρίου –Σκωπτικόν ὄνομα –Ἱστο-
ριογράφος
Κότυς καί Ὄτυς –υος (ὁ) –Βασιλεύς Πα-
φλαγονίας –Η-15-108Α
Κότυς καί Κόττυς καί Κώτυς –υος (ὁ) –
Ἀδελφός Ρηβούλα, φίλος Εὐφήνους, υἱός 
Στεύθου. Ὁ Εἰρήνης, ἀρχισυνάγωγος –
Βασιλεύς Θράκης, πενθερός Ἰφικράτους, 

στρατηγός ὠμότατος, Η-7-208Δ, 534Α 
καί Δ, Η-9-1094Α, Η-10-637Α, Η-14-762Α, 
Η-17-705Δ
Κότυς –υος καί  –ωος (ὁ) –Πατήρ Ἀσίου 
Φρυγός –Βασιλεύς Θράκης, πατήρ Χερ-
σοβλέπτου, πενθερός στρατηγοῦ Ἰφι-
κράτους –Ἀδελφός Ἀρριδαίου, υἱός Σω-
πάτρου
Κότυς καί Κόττυς –υος (ὁ) –Υἱός Στεύ-
θου, βασιλέως Ὀδρυσῶν, ἀδελφός Ρη-
βούλου 
Κότυς ἤ Κότωος –ου (ὁ) 
Κότυς καί Κοτυττώ –οῦς (ἡ) –Ἱέρεια 
Παλλάδος
Κοτυτταρίς –ίδος (ἡ) –Μάγισσά τις
Κοτύττια –ίων (τά) –Ἑορτή
Κοτυτώ καί Κοττυτώ –οῦς καί Κόττυς 
(ἡ) –Θεότης Θρακική ἡδονῶν καί πάσης 
ἀκολασίας, Η-11-348Α,
Κότως –ω (ὁ) –Θρακικόν
Κουαδράτα –ης (ἡ)
Κουαδρᾶτος –ου (ὁ)
Κουάννει –ειος (ὁ) –Υἱός Ἀριστοκρά-
τειος
Κουάριος καί Κουράλιος καί Κωράλι 
–ος –ιου (ὁ) –Ποταμός 
Κουάριος καί Κούαρτος –ου (ὁ) –Χρι-
στιανικόν –Μάρτυς –Πρός Ρωμαίους 
ΙΣΤ’, α 23
Κουάρτα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν 
Κουαρτίουσα –σης (ἡ)
Κουαρτίων –νος (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Κούαρτος –ου (ὁ)
Κουβράτα –ης (ἡ)
Κουβρᾶτος –ου (ὁ) 
Κουδία –ης (ἡ)
Κουδίας –ίου (ὁ) –Υἱός Φρασαρίδου
Κουδίππα –ης (ἡ)
Κουδίππη –ης (ἡ)
Κουδιππίδα –ης (ἡ)
Κουδιππίδας –αο (ὁ)
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Κούδιππος –ου (ὁ)
Κοῦθα –ης (ἡ)
Κοῦθος –ου (ὁ) –Υἱός Ξούθου 
Κουΐδα –ης (ἡ)
Κουΐδας –ου (ὁ)
Κουῒνα –ης (ἡ)
Κουΐνις –ιος; (ὁ)
Κουῒνος –ου (ὁ) 
Κουΐντα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν 
Κουϊντιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαΐκόν 
Κουϊντιανός –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Κούϊντος –ου (ὁ) 
Κουϊρίνη –ης (ἡ) 
Κουϊρῖνος –ου (ὁ) –Ὄνομα Ῥωμύλου, 
πρώτου βασιλέως Ρωμαίων
Κουϊχαντζίνη –ης (ἡ)
Κουϊχαντζίνης –ου (ὁ) –Ποταμός
Κουκούμη –ης (ἡ)
Κουκούμης –ητος;  (ὁ) 
Κούκούσα –σης (ἡ)
Κούκων –νος (ὁ) 
Κουκώνη –ης (ἡ)
Κουκώνης –η; (ὁ)
Κούλουρα –ης (ἡ)
Κούλουρις καί Κόλουρις καί Σκιράς 
καί Κυχρεύς –έως (ὁ) –Βασιλεύς Σαλαμῖ-
νος Ἀττικῆς μέ ὄφιν, ὅν ἐφόνευσεν
Κούλουρος –ου (ὁ)
Κούλουσα –σης (ἡ)
Κούλων –νος (ὁ) –Πατήρ ἀξιωματούχου 
λατρείας Καβείρου Θεοκρίτου 
Κουμίουν –νειος (ὁ)
Κούναγος –ου (ὁ)
Κουνοῦς –οῦ (ὁ)
Κούνουσα –σης (ἡ)
Κουνούτα –ης (ἡ)
Κουνούτος –ου (ὁ) 
Κούντουρα –ης (ἡ)

Κούντουρος καί Οὐνογούνδουρος –ου 
(ὁ) –(ὡς δεύτερον ὄνομα)
Κούνων –νος; καί Κούνωψ –πος (ὁ) 
–Υἱός Ἑρμαιΐσκου
Κουπέρια –ίης (ἡ)
Κουπέριος –ίου (ὁ)
Κούρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς – Ἐπί-
θετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
μέ συνώνυμον: Κώρα – Ἐπίθετον Ἑκάτης 
μέ συνώνυμον: Πολυώνυμος –Ἐπίθετον 
Κορωνίδος –Ἐπίθετον Νίκης –Ἐπίθετον 
Περσεφόνης
Κοῦραι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν –Ἐ-
πίθετον Λιτῶν –Ἐπίθετον Μοιρῶν –Ἐπί-
θετον Μουσῶν –Ἐπίθετον Χαρίτων –Ἐ-
πίθετον Ὡρῶν
Kουράλια –ης (η)
Κουράλιος καί Κουάριος –ίου (ὁ) –Πο-
ταμός
Κούραμβος –ου (ὁ) –Υἱός Σφόδριος
Κουραφροδίτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Παρ-
θένου Ἀφροδίτης
Κουρένη –ης (ἡ)
Κουρένης –ου (ὁ) –(Κουρένη λαλίστε-
ρος!)
Κουρεύς –έως (ὁ) –Ἀκαρνάν –Υἱός Κινύ-
ρα, βασιλέως Κύπρου 
Κούρη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπί-
θετον Ἀμφιτρίτης –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος 
–Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Βριτο-
μάρτιος –Ἐπίθετον Γῆς –Ἐπίθετον Δή-
μητρος –Ἐπίθετον Δίκης –Ἐπίθετον Ἑ_ 
κάτης (εὐμενέουσα, Ὑψαύχενος) –Ἐπί-
θετον Ἑστίας –Ἐπίθετον Θέμιδος –Ἐπί-
θετον Θέτιδος –Ἐπίθετον Ἴριδος – Ἐπίθε-
τον Κίρκης – Ἐπίθετον Κορωνίδος –Ἐπί_ 
θετον Κυβέλης μέ συνώνυμον: Κυβήκη –
Ἐπίθετον Μούσης –Ἐπίθετον Περσεφό-
νης –Ἐπίθετον Ρέας –Ἐπίθετον Σελήνης 
–Ἐπίθετον Σεμέλης –Ἐπίθετον Φύσεως 
μέ συνώνυμον: Ἡγεμόνη
Κούρη καί Κόρη –ης (ἡ) –Ἐκτός τῶν 
ἄλλων ὑπῆρξε καί κόρη Ἅδου εἰς Μο-
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λοσσούς. Τήν ἠράσθη ὁ Πειρίθους, ὅν 
κατεσπάραξεν ὁ Τρικέρβερος ἤ, Κέρβε-
ρος. Τό αὐτό ἔκαμε καί μέ τήν προστρέ-
ξασαν Κόρην καί λέγουν πώς τήν ἤρ-
πασεν ὁ Πλούτων
Κουρή –ης (ἡ) –Θρακικόν
Κουρής –ῆτος ἤ –ῆ (ὁ) –Ἰνδός –Κρής ἐ-
φευρέτης ἐνόπλου ὁρχήσεως ἐξ οὗ Κου-
ρήτες –Υἱός Πλευρώνος –Ἐπίθετον Κο-
ρύβαντος
Κουρήτα –ης (ἡ)
Κούρητας καί Δάκτυλος –ου (ὁ) –Δαί-
μων –Kαπετάνιος, ἀνεψιός Καρμάνορος, 
ἐξάδελφος Χρυσοθέμιδος, Η-11-477Α, Η 
-7-1138Α 
Κουρήτες καί Κορύβαντες καί Ἰδαῖοι 
Δάκτυλοι (οἱ) –Ἀδελφοί τοῦ Κρηταγε-
νοῦς Ἡρακλέους: ὁ Παιωναῖος, ὁ Ἴδας, ὁ 
Ἰάσιος καί ὁ Ἐπιμήδης –Δι΄αὐτούς ἐγρά-
φη Ὁρφικός ὔμνος
Κουρήτες  (οἱ) –Ἑπτά ὀνομαζόμενοι καί 
Εὐβοϊκοί Κορύβαντες: Ἄκμων, Δαμνεύς, 
Ὀδαῖος, Μελισσεύς, Μίμας, Πρυμνεύς, 
Ὀκύθοος ἤ κατ΄ἄλλους Σῶκος ἤ Σωκός 
Σώχος ἤ Σωχός καί ἡ Κόμβη –Οἱ ἱερεῖς 
τῆς Κυβέλεις στήν Ἑλλάδα καλοῦντο: 
Κουρήτες ἤ Κορύβαντες (Καί πρέπει νά 
ἦσαν εὐνοῦχοι) 
Κουρήτης –ου (ο)
Κουριακή –ῆς (ἡ)
Κουριακός –οῦ (ο)
Κουρίζουσα –σης (ἡ)
Κουρίζων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Κούριος –ίου (ὁ) –Υἱός καί πατήρ Κινύ-
ρα βασιλέως, Η-11-723Δ
Κουρίουσα –σης (ἡ)
Κουρίων –νος (ὁ)
Κούρκος –ου (ὁ) –Ἑλληνικόν ὄνομα
Κούρνια –ίης (ἡ)
Κούρνιος –ίου (ὁ)
Κοῦρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ 
–Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ 

–Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Ἰάκχου 
–Ἐπίθετον Πανός
Κουροσόος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Εἰ-
λειθυίας μέ συνώνυμον: Πότνια
Κουροτρόφος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀ-
φροδίτης –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπί-
θετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
–Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον Περσεφό-
νης, Κόρης –Ἐπίθετον Γῆς –Ἐπίθετον 
Δήμητρος –Ἐπίθετον Εἰρήνης –Ἐπίθετον 
Ἥρας –Ἐπίθετον Λητοῦς –ἘπίθετονΣω-
φροσύνης
Κούρουπος –ου (ὁ) –Τῶν Ἀκαρνάνων
Κούρουσα –σης (ἡ)
Κουρουσός –οῦ (ὁ)
Κούρτια –ίης (ἡ)
Κούρτιος –ίου (ὁ) –Ὁ Ροῦφος συγγρα-
φεύς Ρωμαῖος ἱστοριογράφος 
Κούρων –νος (ὁ) 
Κουρώνη –ης (ἡ)
Κουρωνίς –ίδος (ἡ)
Κουρώνος –ου (ὁ)
Κούτα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Σαμώνδου 
Κούτας –ου (ὁ)
Κουτζοδάκτυλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Λέ-
οντος 
Κοῦτρις –ιος (ὁ) 
Κούττιλλα –ης (ἡ) 
Κούττιλλος –ου (ὁ)
Κουφαγόρα –ης (ἡ)
Qουφαγόρα – ης (η)
Qουφαγόρας – ου (ο)
Κουφαγόρας –ου (ὁ) –Πατήρ Μαραθω-
νομάχου Ἐπιζήλου, τυφλωθέντος (διά 
βίου ἀναιτίως) ὑπό φάσματος Πέρσου, 
ἐνώ πρίν ἐθανατώθη ὁ παραστάτης, Η-
8-75Α 
Κουφαγόρη –ης (ἡ) 
Κοῦφαι –Κούφων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἀρπυ-
ιῶν
Κούφη –ης (ἡ)
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Κουφία –ης (ἡ)
Κουφίας –ίου (ὁ)
Κουφογένεια –ης (ἡ)
Κουφογένης –ους (ὁ)
Κουφοδάμας –αντος (ὁ)
Κουφοδάμεια –ης (ἡ)
Κουφοδότη –ης (ἡ)
Κουφοδότης –ου (ὁ)
Κουφόκλεια –ης (ἡ)
Κουφοκλῆς –έους (ὁ) 
Κουφοκρίτα –ης (ἡ)
Κουφοκρίτη –ης (ἡ) 
Κουφόκριτος –ου (ὁ) 
Κοῦφος –ου (ο) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Κουφόταται –ων (οι) –Ἐπίθετον Ἐλπίδων
Κουφοτάτη –ης (ἡ) –Ὄνομα πλοίου
Κουφότατος –ου (ὁ)
Κούφουσα –σης (ἡ)
Κουχήδα –ης (ἡ)
Κουχήδας –αο (ὁ) –Υἱός Ἀθανία 
Κουχήδη –ης (ἡ)
Κουχήδης –ου (ὁ)
Κοφίνα –ης (ἡ)
Κοφίνας –ου (ὁ) –Ποταμός Καμπούλ
Κόχλα –ης (ἡ)
Κόχλη –ης (ἡ)
Κοχλίς –ιδος; (ἡ) –Ἑταῖρα τίς, φίλη αὐ-
λητρίδος Παρθενίδος
Κόχλος –ου (ὁ)
Κοχρύβα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Φιλλέα 
Κοχύβρας –ου (ὁ)
Κόψια –ίης (ἡ)
Κόψιος –ίου (ὁ)
Κοψόρρηνος –ου (ὁ) –Παρωνύμιον Βυ-
ζαντινῶν
Κοώκους –ου (ὁ) –Θρακικόν
Κόων –ωνος (ὁ) –Ἀρχηγός Τρώων –Υἱός 
Ἀντήνορος φονευθείς ὑπό Ἀγαμέμνω-
νος ὅν ἐτραυμάτησεν, Η-18-293Δ 

Κόωσσα –σσης (ἡ)
Κραβάσουσα –σης (ἡ)
Κραβάσων –νος; (ὁ) 
Κράγα –ης (ἡ)
Κραγαλεύς –έως (ὁ) –Υἱός Δρύοπος. Ἐνῶ 
φύλαττε ἀγέλας του, ἐδέχθη Ἀπόλλω-
ναν, Ἡρακλήν καί Ἀρτέμιδαν οἵτινες τόν 
ἐρώτουν ποῖον θεωρεῖ προστάτην Ἀμ-
βρακίας. Ἀπαντήσας τόν Ἡρακλήν ὁ Ἀ-
πόλλων τόν μετεμόρφωσεν εἰς βράχον 
Κράγαλος –ου (ὁ) –Ταναγραῖος
Κράγος –ου (ὁ) –Υἱός Πραξιδίκης Ἀλαλ-
κομενείης καί Τριμιλήτου ἤ Τρεμύλου, 
ἀδελφός Πινάρου, Τλῶ, Ξάνθου –Ἐπίθε-
τον Διός
Κράθη –ης (ἡ) –Θεσπιάς πού γεννᾶ μέ 
Ἡρακλήν
Κραθίη καί Κραθία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἀθηνᾶς
Κράθιος –ίου (ὁ) –Ποταμός πλησίον Σιβά-
ρεως ὅπου αἱ αἰχμάλωται Τρωαδίτισσαι 
παρώτρυναν συντρόφους νά καύσουν τά 
πλοῖα τῶν Ἀχαιῶν διά νά παραμείνουν 
ἐκεῖ, ὡς πλησιέστερον τῆς Τροῖας. Ἐπί ἑ-
ταίρου Κραθίου, πλησίον ἡ πόλις Αἰγαί 
Κραθίππη –ης (ἡ)
Κράθιππος –ου (ὁ) = Κράτιππος
Κρᾶθις –ίδος καί –ιος (ἡ) –Ποταμός 
–Ὅρος
Κράθις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Κράθος –ου (ὁ) –(πιθανόν Κρᾶνος) –Το-
πωνύμιον
Κράϊκα –ης (ἡ)
Κράϊκος –ου (ὁ) 
Κραίνουσα –σης (η) –Ἐπίθετον Ἑστίας
Κραῖνυς – υος (ὁ)
Κραινώ –οῦς (ἡ)
Κραίνων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός μέ 
συνώνυμον: Βασιλεύς καί Σωτήρ
Κραιπνός –ου (ὁ) –(Ὁρμητικός) –Ἐπίθε-
τον Ἄρεως –Ἐπίθετον Βορῆος –Ἐπίθετον 
Ζεφύρου –Ἐπίθετον Νότου
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Κρακαΐς –ιδος (ἡ)
Κρακάς –ᾶ (ὁ) –Πιστός στρατηγός Σα-
μουήλ
Κράμαῒς –ίδος (ἡ)
Κράμβις –ιος (ὁ) –Υἱός Φινέως καί Κλε-
οπάτρας τυφλωθείς ὑπό πατρός πεισθέ-
ντος ὑπό διαβολάς μητρυιᾶς Ἰδαίας, Η-
18-269Α
Κραμίς –ιδος ;  (ἡ) 
Κράμλις –ιδος ;  (ἡ)
Κράνα –ης (ἡ)
Κρανάη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Κραναοῦ καί 
Πεδιάδος, θυγατρός Μήνυος, ἀδελφή 
Κραναίχμης καί Ἀτθίδος, Ο.Γ.445, Η-11-
436Α
Κρανάης –ου (ὁ)
Κραναία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
Κραναῖος –ου (ὁ)
Κραναΐς –ίδος (ἡ) –Παλαιός Ἀττικός 
Δῆμος
Κραναίχμη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Κραναοῦ 
καί Πεδιάδος ἀδελφή Κρανάης καί Ἀτ-
θίδος, Η-11-436Α
Κραναίχμης –ου (ὁ)
Κραναός –οῦ (ὁ) –(πρόμαχος –πετρώ-
δης) –Πατήρ Ράρου –Ἤ Γρανιανός Σικυ-
ώνιος Ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον –Μυθι-
κός Βασιλεύς Ἀθηνῶν μέ κάστρο τήν 
Ἀκρόπολιν, διάδοχος Κέκροπος –Ἥρως 
Ἀττικῆς –Ἐπί ἐποχῆς του ὁ δεύτερος κα-
τακλυσμός, ὁ καί Δαρδάνου καλούμενος 
Η-7-93Α, Η-10-568Δ, Η-11-436Α, Η-15-
542Α 
Κρανάπη –ης (ἡ)
Κρανάπης –ου (ὁ) –Ἡγεμών ἐν Ἀσία υἱ-
ός Μητροβάτου
Κρανάχη –ης (ἡ)
Κράναχος –ου (ὁ) –Γλύπτης, Η-13-694Δ
Κράνεια –ης (ἡ) –Τέκνον Ὀξύλου μετ΄ 
ἀδελφῆς Ἀμαδρυάδος –Νύμφη
Κράνειος –ου (ὁ)
Κρανεύα –ης (ἡ)

Κρανεύας –α (ὁ) –Συγγραφεύς ἔργων 
βοτανικῆς μετ΄εἰκόνων, Η-7-828Α
Κράνια –ης (ἡ)
Κράνιος –ίου (ὁ) 
Κρανίχα –ης (ἡ)
Κράνιχος –ου (ὁ) 
Κράννουσα –σης (ἡ)
Κράννων –νος (ὁ) –Υιός Κραντιάδου
Κρανοβούλη –ης (ἡ) 
Κρανοβουλίς –ιδος (ἡ) 
Κρανόβουλος –ου (ὁ) 
Κρανοβώλα –ης (ἡ)
Κρανοβώλος –ου (ὁ)
Κρανογένεια –ης (ἡ)
Κρανογένης –ους (ὁ)
Κρανοδάμας –αντος (ὁ)
Κρανοδάμεια –ης (ἡ)
Κρανοδίκα –κης (ἡ) 
Κρανοδίκης –ου (ὁ)
Κρανοδότη –ης (ἡ)
Κρανόδοτος –ου (ὁ)
Κρανόη –ης (ἡ)
Κρανόκλεια –ης (ἡ)
Κρανοκλῆς –έους (ὁ)
Κράνοος –όου (ὁ) –Ποσειδωνιάτης Πυ-
θαγόρειος φιλόσοφος, Η-16-499Α 
Κρανόπολις –ιδος (ἡ) –Μήτηρ Θερσού-
νειος 
Κρᾶνος –ου (ὁ) 
Κρανού –οῦς (ἡ) 
Κράντειρα –ης (ἡ) –(κυβερνῶσα) –Ἐπί-
θετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Τύχης –Ἐπίθε-
τον Φύσεως μέ συνώνυμον: Ἡγεμόνη
Κράντη –ης (ἡ)
Κράντης –ου (ὁ) 
Κραντιάδα –δης (ἡ)
Κραντιάδας –αο (ὁ)
Κραντιάδη –ης (ἡ)
Κραντιάδης –ου (ὁ) –Πατήρ Κράννωνος
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Κράντορες καί Κεραοί –ῶν (οἱ) –Ἐπί-
θετον Πανῶν μέ συνώνυμον: Ἔφοροι
Κραντώ –οῦς (ἡ) –Νηρηΐς, θυγάτηρ Νη-
ρέως καί Δωρίδος
Κράντωρ –ρος (ὁ) –Ὁ Σολεύς Ἀκαδημαϊ-
κός φιλόσοφος, μαθητής Ξενοκράτους 
καί Πολέμωνος –Υἱός Ἀμύντορος Λαπί-
θης, φονευθείς εἰς γάμους Πειριθόου 
ὑπό Κενταύρου Δημολέοντος (ἤ ὁ Πη-
λεύς ἐφόνευσεν Δημολέοντα καί πρίν 
Κράντωρα), Η-7-600Δ, Η-8-911Α, Η-11-
446Α 
Κρανώ –οῦς (ἡ) 
Κράξια –ης (ἡ)
Κράξιος –ίου (ὁ)
Κράπαθος –ου ἀντί Κάρπαθος (ὁ) –Νῆ-
σος 
Κρασία –ης (ἡ)
Κρασίας –ίου (ὁ)
Κρᾶσις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Κρασοθέα –ης (ἡ)
Κρασόθεος –ου (ὁ) –Πλαστόν Διονύσου
Κρασσίουσα –ης (ἡ)
Κρασσίων –νος (ὁ)
Κράσσος –ου (ὁ) –Ἐπίσημον Ρωμαϊκόν.
Ὁ Μάρκος Λικίνιος Κράσσος, ὁ πλουσιό-
τερος τῆς Ρώμης, πραγματικός ἐγκέφα-
λος μυστικῆς ἑταιρίας, κατά Σαλλούστι-
ον 
Κράτα –ης (ἡ)
Κραταιά –ῆς (ἡ) –Μήτηρ Σκύλλης
Κραταιβία –ης (ἡ)
Κραταίβιος –ου (ὁ) 
Κραταιγόνη –ης (ἡ)
Κραταιγόνης –ου (ὁ) –Υἱός Ἀγχιρόης, 
θυγατρός Χρεμέτου καί Λιβύης, σύζυγος 
Ψύλλου;
Κραταίδα –ης (ἡ)
Κραταίδας –αο (ὁ)
Κραταίδη –ης (ἡ)
Κραταίδης –ου (ὁ)

Κραταιή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Βενδίδος –Ἐ-
πίθετον Τηθύος μέ συνώνυμον: Μήτηρ
Κράταιΐς –ιδος (ἡ) –Νύμφη, μήτηρ Σκύλ-
λης, κατ΄ἄλλους ἡ Ἑκάτη (ἐπίθετον Ἑ-
κάτης), Ο.Μ.124 
Κραταιμεῖα –ης (ἡ)
Κραταιμεῖος –ου (ὁ) 
Κραταιμένη –ης (ἡ) 
Κραταιμένης –ους (ὁ) –Χαλκιδεύς, Η-
15-749Δ 
Κραταιός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
–Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ 
–Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἡφαίστου 
–Ἐπίθετον Ποσειδῶνος μέ συνώνυμον: 
Υἱός –Ἐπίθετον Φόρκυος
Κραταιόφρουσα –σης (ἡ)
Κραταιόφρων –νος (ο) –Ἐπίθετον Ἀ-
πόλλωνος
Κρατάνδρα –ης (ἡ)
Κράτανδρος –ου (ὁ)
Κρατέα –ης (ἡ) 
Κρατέας –ου (ὁ)
Κρατεᾶς –ᾶ (ὁ) –Μακεδών 
Κράτεια –ης (ἡ) –Ἱέρισσα –Μήτηρ Περι-
άνδρου –Ἡρωῒς Θηβῶν 
Κρατείνη –ης (ἡ)
Κρατεῖνος –ου (ὁ) –Λαοδικεύς 
Κράτειος –ου (ὁ) 
Κράτεις –ειος (ὁ) 
Κρατεισαγόρα –ης (ἡ)
Κρατεισαγόρας –ου (ὁ) 
Κρατεισία –ης (ἡ) 
Κρατεισίας –ίου (ὁ)
Κρατεισιβούλα –ης (ἡ) 
Κρατεισίβουλος –ου (ο) 
Κρατεισιγένη –ης (ἡ)
Κρατεισιγένης –ους (ὁ)
Κρατεισίδοτη –ης (ἡ)
Κρατεισίδοτος –ου (ὁ)
Κρατεισίκλεια –ης (ἡ)
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Κρατεισικλής –έως (ὁ)
Κρατεισικρίτη –ης (ἡ)
Κρατεισίκριτος –ου (ὁ) 
Κρατεισιμάχη –ης (ἡ) 
Κρατεισίμαχος –ου (ὁ) 
Κρατεισίπολις –ιδος (ἡ) 
Κρατεισίππη –ης (ἡ) 
Κρατεισιππίδα –δης (ἡ)
Κρατεισιππίδας –αο (ὁ)
Κρατείσιππος –ου (ὁ) 
Κρατεισίς –ιδος (ἡ) 
Κρατεισού –οῦς (ἡ)
Κρατέννα –ης (η)
Κρατέννας –ου (ὁ) –Μακεδονικόν 
Κρατέουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Σοφίας
Κρατέρα –ης (ἡ)
Κρατεραί –ων (οι) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν 
Κρατεραῖα –ης (ἡ)
Κρατεραῖος –ου (ὁ) 
Κρατερή –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Αἴσης –Ἐ-
πίθετον Ἀνάγκης –Ἐπίθετον Ἕριδος –
Ἐπίθετον Μοίρης
Κράτερμος –ου (ὁ)
Κρατερογένεις –ειος (ὁ)
Κρατερογένη –ης (ἡ) 
Κρατερογένης –ου (ὁ)
Κράτερος –ου (ὁ) –Περίφημος στρατη-
γός Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καί φίλος 
–Μακεδονικόν όνομα
Κράτερος καί Κρατερός –οῦ (ὁ) - (ἰσχυ-
ρός) –Υιός Ἀριστοπάτρας –Υἱός Ἀλε-
ξάνδρου καί Ἀριστίδος –μακεδονικόν 
–στρατηγός-ἱστορικός –ἰατρός –                     
Κρατερός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐ-
πίθετον Ἀσκληπιου μέ συνώνυμον: Υἱός 
–Ἐπίθετον Κόρου –Ἐπίθετον Πανός –Ἐ-
πίθετον Πρωτογόνου μέ συνώνυμον: 
Θῆλυς –Ἐπίθετον Φόβου καί Δείμου μέ 
συνώνυμον: Υἱός –Ὀλύνθιος μηχανικός 
πλησίον Ἀλεξάνδρου Η-7-536Δ, Η-11-
450Α, Η-15-544Α, Η-18-206Δ

Κρατερός –ου (ὁ) –(Λολυδέγμων καί 
Πυλάρτης) –Ἐπίθετον Ἅτα –Ἐπίθετον 
Βορῆος –Ἐπίθετον Κρόνου –Ἐπίθετον 
Φωσφόρου μέ συνώνυμον: Φαεινός
Κρατερόφρουν –νειος (ὁ) 
Κρατερόφρων –νος (ὁ & ἡ) –(συνώνυ-
μον: Κούρη) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθε-
τον Ἀπόλλωνος μέ συνώνυμον: Κοσμο-
πλόκος –Ἐπίθετον Ἔριδος μέ συνώνυμον: 
Πατροκασιγνήτη –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος μέ συνώνυμον: Ἐννοσίγαιος
Κρατεύα –ης (ἡ)
Κρατεύας –ου καί Κράτερος (ὁ) –Μακε-
δών, φονεύσας βασιλέα Μακεδονίας Ἀρ-
χέλαον 
Κρατεύας –ου (ὁ) –Θεσσαλός –Ριζοτόμος 
καί Φαρμακολόγος –Περίφημος ἀνατό-
μος, Η-7-820Α, Η-9-780Δ, Η-11-451Α 
Κρατεύς –έως (ὁ) –Υἱός Κρήτης καί Μί-
νωος 
Κρατέων –νος; (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης
Κράτη –ης (ἡ)
Κρατηϊδάμας –ντος (ὁ) 
Κρατηϊδάμεια –ης (ἡ)
Κρατηΐππη –ης (ἡ)
Κρατηϊππίδα –ης (ἡ)
Κρατηϊππίδας –αο (ὁ)
Κρατήϊππος –ου (ὁ)
Κράτης –ητος (ὁ) –Κωμικός ποιητής 
–Θηβαῖος κυνικός φιλόσοφος, μαθητής 
Διογένους Σινωπέως –Γραμματικός ἐκ 
Κιλικίας –Υἱός Κτησιβίου Σφήττιος –Υἱός 
Ξείνιδος Σφήττιος –Μηχανικός ἐν μέρει 
ἀποξηράνας λίμνην Κωπαῒδα –Πατήρ 
Μελιτέως Δημοκλέους
Κράτης –ητος (ὁ) –Υἱός Κλεαρχίδου –Ἡ-
λεῖος Ὀλυμπιονίκης εἰς ἀγῶνα κηρύκων 
–Μέ πατρωνυμικόν, Μοττύλιος –Ἀθη-
ναῖος κυνικός φιλόσοφος καί ποιητής, 
υἱός Ἀσκώνδου, ὁ Θυρεπανοίκτης –Ἀθη-
ναῖος ἰαμβογράφος κωμικός ποιητής καί 
ἠθοποιός –Ἀθηναῖος κριτικός κωμικός –
Ἀθηναῖος, υἱός Ἀντιγένους, διευθυντής 
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Ἀκαδημείας –Μαθητής Διογένους –Ἀθη 
ναῖος ποιητής ἀρχαῖας Κωμωδίας –Λυρι-
κός ποιητής –Μαθηματικός, γεωμέτρης 
–Στωϊκός φιλόσοφος ὁ Μαλλώτης, υἰός 
Τιμοκράτους, ἐπί Ἀττάλου Β’, χαρακτη-
ρισθείς εἰδικός μεγάλος δι΄Ὅμηρον –Ὁ 
Περγαμηνός γραμματικός –Περιπατητι-
κός φιλόσοφος –Ποιητής ἐπιγραμμά-
των –Ὁ Ταρσεύς φιλόσοφος, Ἀκαδημα-
ϊκός –Ρήτωρ Ἰσοκράτειος ὁ Τραλλιανός 
–Γεωλόγος μηχανικός (μεταλλευτής) ὁ 
Χαλκιδεύς –Ὁ Ἀλεξανδρεύς, ὀλυμπιο-
νίκης εἰς στάδιον –Ὁ φιλόσοφος ἀδελ-
φός Πασικλέους ἡπανδρεύθη Ἱππαρ-
χίαν Θηβαίαν, ἀδελφήν Μητροφάνους 
(Κράτης, Διογένης, Ἀντισθένης = Κυνι-
κοί), Η-4-467, Η-7-585Δ, 599Δ, 1039Α, 1041 
Δ, 1047Δ, 1056Δ, 1060Δ, Η-8-712Α, Η-9-
947Δ, Η-10-823Α, Η-11-452Α, 852Α, Η-14-
357Δ, Η-18-192Α 
Κρατησία –ης (ἡ)
Κρατησιβούλη –ης (ἡ) 
Κρατησίβουλος –ου (ὁ)
Κρατησιβώλα –ης (ἡ)
Κρατησίβωλος –ου (ὁ)
Κρατησιγένη –ης (ἡ)
Κρατησιγένης –ους (ὁ)
Κρατησιδότη –ης (ἡ)
Κρατησίδοτος –ου (ὁ)
Κρατησίθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Κρατησικλέα –ης (ἡ) 
Κρατησίκλεια –ης (ἡ) –Λάκαινα Πυθα-
γορίς φιλόσοφος, γυνή Κλεάνορος Λα-
κεδαιμονίου –Βασίλισσα Σπάρτης, Η-
11-452Δ, Η-16-499Δ
Κρατησικλῆς –έους (ὁ) –Πατήρ Θρασυ-
μελίδου Σπαρτιάτου 
Κρατησίλα –ης (ἡ)
Κρατησιλάα –ης (ἡ)
Κρατησίλας –αντος (ὁ) 
Κρατησίλαος –ου (ὁ)
Κρατησιλόχεια –ης (ἡ)

Κρατησίλοχος –ου (ὁ) 
Κρατησιμάχα –ης (ἡ)
Κρατησιμάχη –ης (ἡ) 
Κρατησίμαχος –ου (ὁ)
Κρατησινίκα –ης (ἡ)
Κρατησίνικος –ου (ὁ) 
Κρατήσιον –ίου (ἡ)  
Κρατήσιον –ιου (ἡ) 
Κρατήσιος –ου (ὁ)
Κρατησίπολις καί Κρατεσίπολις –ιδος 
(ἡ) –Σύζυγος Ἀλεξάνδρου, τυράννου Κο-
ρίνθου, υἱοῦ Πολυσπέρχοντος, διοικού-
σης Σικυώνα μετά θάνατον συζύγου, Η 
-11-452Δ, Η-16-1019Α
Κρατησίππα –ης (ἡ) 
Κρατησίππη –ης (ἡ) 
Κρατησιππίδα –ης (ἡ) 
Κρατησιππίδας καί Κρατησιππίδης 
–ου (ὁ) –Ναύαρχος Σπαρτιατῶν
Κρατήσιππος –ου (ὁ) 
Κρατησίς ἤ Κρατισίς –ιδος (ἡ) 
Κρατησίχα –ης (ἡ) 
Κρατήσιχος –ου (ὁ) 
Κρατησώ –οῦς (ἡ)
Κρατήτεις; –ειος (ὁ) –Πατήρ Ἡροδίκου 
Κρατία –ης (ἡ)
Κρατιάδα –ης (ἡ)
Κρατιάδας –αο (ὁ)
Κρατιάδη –ης (ἡ)
Κρατιάδης –ου (ὁ)
Κρατιάναξ –κτος (ὁ) –Υἱός Αἴσχρωνος 
Κρατιάνασσα –ης (ἡ) 
Κρατίας –ίου (ὁ)
Κρατίδα καί Κραττίδα –ης (ἡ) –Θυγά-
τηρ Εὐλόγου 
Κρατιδαία –ης (ἡ)
Κρατιδαίας –ου (ὁ)
Κρατιδάμεια –ης (ἡ) 
Κρατίδαμος –ου (ὁ)
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Κρατίδας –αο καί Κραττίδας –αο (ὁ) 
–Υἱός Κράτητος 
Κρατίδας –αο (ὁ) –Πατήρ Φιλεταίου 
Κρατίδη –ης (ἡ)
Κρατιδήμη –ης (ἡ)
Κρατίδημος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀχιλλᾶ 
Κρατίδης –ου (ὁ) 
Κρατιέα –ης (ἡ)
Κρατιέας –ου (ὁ) 
Κρατιεύς –έως (ὁ) –Πατήρ Ἀναξιβίας συ-
ζύγου Νέστορος 
Κρατίη –ης (ἡ) 
Κρατίης –ου (ὁ)
Κρατίλα –ης (ἡ)
Κρατίλας –αντος (ὁ)
Κράτιλλα –ης (ἡ)
Κράτιλλος –ου (ὁ) 
Κράτίνα –ης (ἡ) –Ἑταίρα φίλη Πραξιτέ-
λους 
Κρατινίκα –ης (ἡ)
Κρατίνικος –ου (ὁ) 
Κρατίννιον –ίου (ἡ)
Κρατῖνος –ου (ὁ) –(δυνατός) –Ψιλοκιθα-
ριστής Μεγ. Ἀλεξάνδρου –Υἱός Καλλι-
μήδους –Ὀλυμπιονίκης Αἰγειράτης (Ἀ_ 
χαΐα) εἰς πάλη παίδων, μέ μεγίστη πα-
λαιστική τέχνη –Ὁ Μεγαρεύς Ὀλυμπι-
ονίκης εἰς σταδιον –Ἕτερος Ὀλυμπιονί-
κης νικητής πάλης –Κωμικός ποιητής 
(ὀρχηστής) Ἀθηναῖος, υἱός Καλλιμήδους, 
ὅστις μέ ἔργον Πυτίνη ἐκέρδισεν Νεφέ-
λες Ἀριστοφάνους (εἰς ἡλικίαν 97 ἐτῶν, 
ἦλθε πρώτη ἡ Πυτίνη, δεύτερος ὁ Κόννος 
τοῦ Ἀμειψίου καί τρίτες οἱ Νεφέλες τοῦ 
Ἀριστοφάνους). Ἴσως ὁ πολύ μέθυσος 
κωμικός ποιητής, ὅν συνεχῶς ἐκωμώδει 
Ἀριστοφάνης. Πιθανός διδάσκαλος Ἀρι-
στοφάνους. Ὄπως μέ τήν τριάδαν τῶν 
Τραγικῶν (Αἰσχύλου, Σοφοκλέους, Εὐ-
ριπίδου), ὁ Ὀράτιος διακρίνει τριάδα ἀρ-
χαῖας Ἀττικῆς κωμωδίας: Εὔπολις, Κρα-
τῖνος, Ἀριστοφάνης. Ἡ πρῶτη νίκη στά 

Μ. Διονύσια ἔφερε τόν Κρατῖνο στήν 
12η θέση καί τόν Ἀριστοφάνη στήν 22α, 
πού δείχνη τό ἐπίπεδον τοῦ Κρατίνου 
(δημιουργοῦ πολιτικῆς σάτυρας σέ σχέ-
ση μέ τόν Ἀριστοφάνην –Ζωγράφος 
–Στρατηγός ἐπί ἐποχῆς Δημοσθένους 
–Ἐρχιεύς –Υἱός Σμικίθου Λουσιεύς –Θε-
μελιωτής ἀρχαῖας Ἀττικῆς κωμωδίας 
–Μέ ἐπίθετον Ἀρτέμων –Ζωγράφος, 
πατήρ Εἰρήνης ζωγράφου –Πατήρ Ἀμει-
νοκλέους, Η-7-1017Α, 1048Α, Η-9-391Δ, 
980Α, Η-10-844Δ, Η-11-456Α, 852Α 
Κράτιος –ίου (ὁ) 
Κρατίππη –ης (ἡ)
Κρατιππίδα –δης (ἡ)
Κρατιππίδας –αο (ὁ)
Κράτιππος –ου (ὁ) –(ἰσχυρός ἱππεύς) 
–Φιλόσοφος περιπατητικός –Υιός Με-
γώνδα –Ἱστοριογράφος, ἱστορικός συ-
νεχιστής Θουκυδίδου –Ἀθηναῖος –Κρά-
τιππος Διονύσιος σύζυγος Ἀπφίης, Η-7 
–250Α, 645Δ, 1051Α, Η-11-456Δ 
Κρατίς –ιδος (ἡ) 
Κράτις –ιος (ὁ)
Κρατισθένη –ης (ἡ)
Κρατισθένης –ους (ὁ) –Κυρηναῖος Ὀλυμ-
πιονίκης εἰς τέθριππον (ἁρματοδρόμος) 
υἱός Μνασέου –Φλιάσιος μαθητής θαυ-
ματοποιοῦ Ξενοφῶντος, Η-16-506Α 
Κρατισίς –ίδος (ἡ) 
Κρατίσκος –ου (ὁ) 
Κρατίστα –ης (ἡ) –(συνώνυμον: χαλκίοι-
κος) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
Κρατίστας –ου (ὁ)
Κρατιστεύουσα –σης (ἡ)
Κρατιστεύων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠε-
λίοιο
Κρατίστη –ης (ἡ) –Ὄνομα Ἀθηναϊκῆς 
νεώς –Ἐπίθετον Βενδίδος –Ἐπίθετον Φύ-
σεως μέ συνώνυμον: Βαρυβρεμέτειρα
Κρατιστόλα –ης (ἡ)
Κρατιστολάα –ης (ἡ)
Κρατιστόλαος –ου (ὁ) 
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Κρατιστόλας –αντος (ὁ) 
Κρατιστόλεια –ης (ἡ) 
Κρατιστόλεως –έω (ὁ) –Πατήρ Εὐβοίου 
Ἀναγυρασίου 
Κρατιστολίδη –ης (ἡ)
Κρατιστολίδης –ου (ὁ) 
Κρατίστολος –ου (ὁ) 
Κρατιστομάχη –ης (ἡ)
Κρατιστόμαχος –ου (ὁ)
Κράτιστος –ου (ὁ) –Γεωμέτρης καί μα-
θηματικός –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον 
Πλούτου –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Κρατιστοτέλεια –ης (ἡ) 
Κρατιστοτέλης –ου (ὁ) 
Κρατιστού –οῦς (ἡ) 
Κρατίστουσα –σης (ἡ)
Κρατιστώ –οῦς (ἡ) –(θυγάτηρ Πολέμω-
νος), Ὀλυνθία 
Κρατίστων –νος (ὁ)
Κρατιστῶναξ –κτος (ὁ)
Κρατιστώνασσα –ης (ἡ) 
Κρατοξένη –ης (ἡ) 
Κρατόξενος –ου (ὁ)
Κράτος καί Βία (ὁ & ἡ) –Μέ ἐπίθετα: 
Τέκνα
Κράτος –εος (ὁ) –Φρουρός Διός, (ὡς καί 
ἡ Βία), ἀδελφός Βίας, Νίκης καί Ζήλου, 
τέκνον Στυγός καί Πάλλαντος. Συνε-
μάχησαν ὑπέρ Διός κατά Τιτάνων, Η-11 
–456Α, Η-15- 373Α, Η-17-333Δ
Κράτος καί Κράτυς καί Κρατύς –ῦος 
(ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Ἀ-
θηνᾶς –Ἐπίθετον Διός
Κρατοῦς –οῦντος (ἡ) 
Κράτουσα –σης (ἡ)
Κρατοῦσα –ης (ἡ) –Ὄνομα Ἀθηναϊκῆς 
νεώς –Κρατοῦσα σθεναρῶν βελῶν –Ἐπί-
θετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
–Ἐπίθετον Μοίρης 
Κραττείδα –ης (ἡ)
Κραττείδας –αο (ὁ) 

Κραττίδα –ης (ἡ) 
Κραττίδας –ου (ὁ)
Κρατύϊος –αο (ὁ) 
Κράτυλα –ης (ἡ)
Κρατυλίς –ιδος (ἡ) 
Κράτυλλα –ης (ἡ) 
Κράτυλλος –ου (ὁ)
Κρατύλος –ου καί Κράτυλος (ὁ) –(ἰσχυ-
ρός) –Φιλόσοφος μαθητής Ἡρακλείτου 
–Πρῶτος διδάσκαλος φιλοσόφου Πλά-
τωνος, Η-7-587Δ, Η-8-428Α, Η-9-330Α, Η 
-10-822Α, Η-11-458Α, Η-17-520Δ 
Κρατύνουσα –σης (ἡ)
Κρατύνων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός 
Κράτυς καί Κρατύς καί Κράτος –ου (ὁ) 
–Ἐπίθετον Ἑρμοῦ μέ συνώνυμον: Ἀργει-
φόντης
Κρατώ –οῦς (ἡ) 
Κρατώι; (ἡ)
Ὁ Κρατῶν –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός 
Κρατῶν –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Έρωτος
Κράτων –νος (ὁ) –Ἰατρός –Φιλόσοφος 
–Τραγωδός, υἱός Κλέωνος –Πατήρ Ἑρα-
σιφῶντος –Ζωγράφος Σικυώνιος ἐφευ-
ρέτης “γραφικῆς”, Η-7-942Δ, Η-8-785Α, 
Η-11-460Α, Η-13- 739Δ, Η-16-1019Δ 
Κράτωρ καί Ράτωρ –ρος (ὁ)
Κρατῶσσα –σης (ἡ)
Κραυγαλέως –έω (ὁ) –Υιός Δρύοπος
Κραυγασίδη –ης (ἡ)
Κραυγασίδης –ου (ὁ) –Ὄνομα βατρά-
χου εἰς βατραχομυομαχίαν, Η-4-258Δ 
Κραύγασος –ου (ὁ) 
Κραύγατος –ου (ὁ) 
Κραῦτις –ιδος (ὁ) –Πατήρ Φιλοποίμε-
νος
Κραυξίδα –δης (ἡ)
Κραυξίδας –αο (ὁ) –Θεσσαλός 1ος νικη-
τής Ὀλυμπιονίκης
Κραυξίλα –ης (ἡ)
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Κραυξίλας –ου (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης εἰς 
κέλητα ἵππον 
Κράφαγος –ου (ὁ)
Krea = Κρέουσα εἰς Ἀραουκανικήν 
Κρεββατᾶς –ᾶ (ὁ) –Οἶκος Λακεδαίμονος
Κρείοισα –ης (ἡ) = Κρέουσα –Συνώνυμον: 
Τρίλλιστος –Ἐπίθετον Δήμητρος
Κρειοντιάδη –ης (ἡ)
Κρειοντιάδης –ου (ὁ) –Υἱός Κρέοντος, 
ἀντί Κρεοντιάδης, Ο.Τ.240
Κρειοντίς –ίδος (ἡ) –Ἀντί Κρεοντίς, θυ-
γάτηρ Κρέοντος, ἡ Μεγάρα
Κρεῖος ἤ Κάρνος ἤ Καρνεῖος –ου (ὁ) 
–Η-8-713Α, Η-10-366Δ, Η-11-463Α, Η-9-
977Δ
Κρεῖος καί Κριός καί Κρῖος –ου (ὁ) –Τι-
τάν ἤ Ουρανίων (υἱός Οὐρανοῦ καί Γῆς. 
Μέ Εὐρυβία γεννᾶ Ἀστραῖον, Πάλλαντα 
καί Πέρσην, Ο.Ο.Λ.269, Η-11-463Α
Κρείουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Καλυ-
ψοῦς –Ἐπίθετον Ρέας
Κρείσσουσα –σης (ἡ)
Κρείσσων –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Άρεως
Κρείων –ντος (ὁ) –Ἀντί Κρέων –Υἱός Με-
νοικέως –Ἀδελφός Ἰοκάστης –Ἐπίθετον 
Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἠελί-
οιο –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος, Ο.Ι.84, Λ269
Κρέκα –ης (ἡ)
Κρέκας καί Κέρκας –ου (ὁ) –Ἡνίοχος 
Διοσκούρων –Ἀδελφός Ἀμφιστράτου ἡ-
νιόχου καί τούτου ὡς καί Ἀμφύτου, Η-
11-463Α 
Κρεκίλα –ης (ἡ)
Κρεκίλας –ου (ὁ) 
Κρέκουσα –σης (ἡ)
Κρέκων –ντος; (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Κρεμαστή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Λαρίσσης 
πόλεως
Κρεμαστός –οῦ (ὁ)
Κρεμμύουσα –σης (ἡ)
Κρεμμύων = Κρομμύων (ὁ)

Κρεμμυών –νος (ὁ) –Θῆλυς ἀγριόχοιρος, 
ἀπό Κρεμμυώνα Μεγαρῖδος, πού σκότω-
σε Θησεύς (ἆθλος)
Κρεμμυῶσσα –σσης (ἡ)
Κρέξος –ου (ὁ) –Ποιητής διθυράμβων, 
Η-11-468Α 
Κρεομάχα –ης (ἡ) 
Κρεόμαχος –ου (ὁ)
Κρεοντεία καί Γλαύκη –ης (ἡ) –(ἀρχό-
ντισσα) –Θυγάτηρ Κρέοντος Κορίνθου, 
δηλητηριασθείσα ὑπό Μηδείας, Η-11-
468Δ
Κρεοντιάδη –ης (ἡ)
Κρεοντιάδης –ου (ὁ) –Πατρωνυμικόν, 
υἱός Κρέοντος, ὁ Λυκομήδης –Υἱός Ἡρα-
κλέους καί Μεγάρας, θυγατρός Κρέο-
ντος, Ο.Ι.Τ.240, Η-9-335Α 
Κρεοντίδα
Κρεοντίδας –αιο (ὁ) 
Κρεοντίδης –ου (ὁ) –Συγγενής παλαι-
στοῦ Ἀλκιμίδα υἱοῦ Θέωνος, Νεμεονί-
κης νικητής εἰς ἄγνωστο ἀγώνισμα (Ἀ-
ναφέρει 6ος Νεμεόνικος Πινδάρου
Κρεοντίδης καί Κρέωντας καί Σκοπά-
δης καί Κρεώνδας (ὁ) –Η-11-472 
Κρεοντίς –ιδος (ἡ)
Kρέουσα –ης (ἡ) 
Krea = Ἀραουκάνικα
Κρέουσα καί Γλαύκη –ης (ἡ) –(ἀρχό-
ντισσα) –Μέ Πηνέα (υἱόν Ὠκεανοῦ) 
γεννᾶ Ὑψέα –Μήτηρ Ἴωνος καί Αἰγέως 
καί Ἀχαιοῦ, σύζυγος Ἰάσονος –Θυγά-
τηρ Ἐρεχθέως καί Πραξιθέας, πού μέ 
Ξοῦθον υἱόν Ἕλληνος, γεννᾶ Ἀχαιόν καί 
Ἴωναν. Μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Ἵανον –
Θυγάτηρ Κρέοντος, βασιλέως Κορίνθου 
πού μέ σύζυγον Ἰάσωνα ἀποκαλεῖται 
Γλαύκη. Πρός ἐκδίκησιν ἡ Μήδεια ἀ-
πέστειλεν φαρμακερόν ἔνδυμα –Θυ-
γάτηρ Πριάμου καί Ἑκάβης πού μέ 
Αἰνείαν γεννᾶ Ἀσκάνιον καί μετά ἅλω-
σιν Τροίας ἔγινεν ἀφανής –Μέ Πηνέα 
γεννᾶ Στίλβην –Ναϊάς νύμφη Θεσσα-
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λίας θυγάτηρ Γαίας, μήτηρ Στίλβης καί 
Ὑψέως, βασιλέως Λαπιθῶν, τέκνων Πη-
νειοῦ, Η-8-206Δ, Η-9-1135Α, Η-10-660Α, 
Η-11-468Δ, Η-14-716Δ, Η-15-401Α, 872Δ, 
Η-17-139Α, 974Δ
Κρεοφύλη –ης (ἡ)
Κρεόφυλος καί Κρεώφυλος –ου (ὁ)  –Ἐ-
πικός ποιητής, φίλος Ὀμήρου ἐκ Σάμου 
ἤ Χίου, πρόγονος Ἑρμοδάμαντος. Φιλο-
ξενηθείς ὑπό Ὁμήρου ἐγένετο φίλος 
καί διδάσκαλος στά ἔργα του. Πιθανός 
συγγραφεύς ἔπους Ὁμηρικοῦ: Οἰχαλί-
ας ἅλωσις, Η-11-469Α, Η-14-806Α
Κρέπα –ης (ἡ)
Κρεπερέη –ης (ἡ) –Ἑλληνίς ζῶσα ἐν Ρώ-
μη, γνωστή ἀπό κούκλα
Κρεπερεία Τρύφαινα –ης (ἡ) –Ρωμαϊ-
κόν
Κρεπερία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν 
Κρεπέριος –ιου (ὁ) –Υἱός Γαΐου –Ρωμαϊ-
κόν
Κρεσίλα –ης (ἡ)
Κρεσίλας –ου (ὁ) –Η-18-183Α 
Κρεσφόντη –ης (ἡ)
Κρεσφόντης –ου (ὁ) –(φοβερός ἐξολο-
θρευτής ἐχθρῶν) –Υἱός Ἀριστομάχου, ἐκ 
τῶν Ἡρακλειδῶν, ἀδελφός Τημένου καί 
Ἀριστοδήμου, πατήρ Αἰγύπτου, σύζυγος 
Μερόπης, ἀπόγονος Ἡρακλέους καί ὁ 
Ἡρακλείδης ὅστις ἔλαβε διά δόλου ὡς 
κλῆρον τήν Μεσσηνίαν –Η-9-307Α, Η-11 
–471Α, 827Δ, Η-13284Α, Η-14-897Δ, Η-16- 
255Δ 
Κρεταία –ης (ἡ)
Κρεταῖος –ου (ὁ) 
Κρέτεια –ης (ἡ) 
Κρετόμα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀμογήτου
Κρετόμης –ου (ὁ) 
Κρετώ –οῦς (ἡ) 
Κρεύγα –ης (ἡ)
Κρεύγας –αντος;  (ὁ) –Παγκρατιαστής, 
Ὀλυμπιονίκης ἄν καί ἐνικήθη ὑπό Δαμο-
ξένου παγκρατιαστοῦ –Ὀλυμπιονίκης 

ἐξ Ἐπιδάμνου, λαβών νεκρός στέφανον, 
ἀγωνισθείς μετά Δαμοξένου (ἰδε Δαμό-
ξενον), Η-5-771Α 
Κρεύθουσα –ης (ἡ)
Κρεύθων –νος;  (ὁ) 
Κρευμένουσα –σης (ἡ)
Κρευμένων –ντος;  (ὁ) 
Κρεῦσις –ιδος (ἡ) = Κρέουσα
Κρέων –ντος καί Κρείων (ὁ) –(ἄρχων) 
–Βασιλεύς Θηβῶν –Υἱός Μενοικέως, σύ-
ζυγος Εὐρυδίκης καλουμένης καί Ἡνιό-
χης, ἀδελφός Ἰοκάστης, θεῖος Ἀντιγόνης, 
πατήρ Αἴμονος καί Μεγαρέως, πάππος 
Μαίωνος ἐξ Ἀντιγόνης. Μέ δύο κακές 
πράξεις, 1ον, ὁ ἄταφος Πολυνείκης καί 
2ον, θάβει ζωντανή τήν Ἀντιγόνη –Βα-
σιλεύς Κορίνθου πατήρ Κρεούσης (Γλαύ_ 
κης) δευτέρας συζύγου Ἰάσωνος –Πα-
τήρ Λυκομήδους ἥρωος Τροίας –Υἱός 
Ἡρακλέους καί Θεσπιάδος Εὐμίδης–Πα-
τήρ Σκόπα, ἡγεμῶνος Κρανῶνος –Ἐπί-
θετον Διός –Υἱός Θεσπιάδος Εὐμίδης 
καί Ἡρακλέους, Η-9-335Α, 775Δ, Η-11-
471Δ, Η-14-725Α, Η-18-300Α, 983Δ 
Κρεώνδα –ης (ἡ)
Κρεώνδας –αο (ὁ)
Κρεώνδας καί Σκοπάδης καί Κρεων-
τίδης καί Κρεώντας –ου (ὁ)
Κρεώνδη –ης (ἡ)
Κρεώνδης –ου (ὁ)
Κρεώντα –ης (ἡ)
Κρεώντας –ου καί Κρεωντίδης καί 
Σκοπάδης καί Κρεώνδας (ὁ)
Κρεωφυλία –ης (ἡ)
Κρεωφύλιος καί Λαωδάμας καί Ἑρμο-
δάμας –ντος (ὁ) –Διδάσκαλος Πυθαγό-
ρου, Η-16-495Δ 
Κρεωφύλη –ης (ἡ)
Κρεώφυλος καί Κρεόφυλος –ου (ὁ) 
–(κρέας καί φύλον) –Συγγραφεύς Χῖος 
ἤ Σάμιος –Φίλος Ὀμήρου –Ἱστορικός Ἐ-
φέσου, υἱός Ἀστυκλέους, Η-8-137Α, Η-9-
343Α
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Κρή –ῆς (ἡ)
Κρηθεῒδα –ης (ἡ)
Κρηθεΐδας –αο (ὁ) –Ἀντί Κρηθεΐδης –Υἱ-
ός Κρηθέως, ὁ Νηλεύς καί ὁ Αἴσων
Κρηθεῒδη –ης (ἡ)
Κρηθεΐδης –ου (ὁ) –Ὁ Αἴσων, Η-11-427Δ
Κρηθεύς –έως (ὁ) –Υἱός Αἰόλου καί Ἐνα-
ρέτης ἤ Λαοδίκης κτίστης Ἰωλκοῦ, πατήρ 
Φέρητος –Με Τυρώ θυγατέρα ἀδελφοῦ 
τοῦ Σαλμωνέως γεννᾶ Αμυθάονα, Αἴ-
σονα, Φέρητα. Μέ Ποσειδώνα ἡ Τυρώ 
γεννᾶ Νηλέα καί Πελία, Ο.Ο.Λ.237, 258, 
Η-9-774Δ, 1135Α, Η-11-472Α, καί Δ, Η-14-
413Δ, Η-15-693Δ, Η-17-961Α
Κρήθη –ης (ἡ) = Κέρθη
Κρηθηΐς καί Κρηθεΐς –ιδος (ἡ) –Μυ-
θολογική μήτηρ Ὀμήρου τοῦ Μελησιγε-
νοῦς υἱός ποταμίου θεοῦ Μέλητος. Θυ-
γάτηρ Ἀπελλοῦ, ἀδελφοῦ Μαίονος καί 
Δίου, Η-12-774Α
Κρῆθις καί Κρῆθθις –ιος (ὁ)
Κρηθίς –ιος; (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Σα-
μία τίς
Κρήθουσα –σης (ἡ)
Κρήθων –νος (ὁ) –Ἥρως, υἱός Διόκλου ἤ 
Διοκλέους ἡγεμόνος Φερρῶν Μεσσηνίας 
ἀδελφός Ὀρσιλόχου φονευθείς μετά πο-
λιορκίαν Τροίας ὑπό Αἰνείου, Ο.Ε.542, 
549
Κρηΐλα –ης (ἡ)
Κρηΐλος –ου (ὁ) 
Κρημνοβάτα –ης (ἡ)
Κρημνοβάτας –αο (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Κρηναῖα –ης (ἡ) –Πύλη Θηβῶν –Ἡ 
κρήνη Δίρκη 
Κρηναῖος – ου (ὁ)
Κρήνη καί Κρήννη –ης (ἡ) 
Κρηνιάδη –ης (ἡ)
Kρηνιάδης –ου (ὁ) –Εἰς ἐπιστολήν Ἀλ-
κίφρονος
Κρηνιάς –αδος (ἡ) –Νύμφη Κρηναίων
Κρηνίς –ίδος (ἡ) –Νηρηΐς

Κρής –ητός (ὁ) –Μυθολογικός πρῶτος 
βασιλεύς Κρήτης, υἱός Διός καί Νύμφης 
Ἰδαίας –Εἶς τῶν Γιγάντων, ἐξ οὗ ἡ Κρή-
τη ἔλαβεν τό ὄνομα –Ὁ ταῦρος τοῦ Μί-
νωος, δῶρον Ποσειδῶνος κομισθείς εἰς 
Πελοπόννησον ὑπό Ἡρακλέους καί κα-
ταφανίσας αὐτήν καί εἰσελθών εἰς Ἀττι-
κήν, ἐφονεύθη ὑπό Θησέως ὡς Μαρα-
θώνιος ταῦρος, Η-11-475Δ, Η-17-566Δ 
Κρής Θαλής ή Θάλητας –ου (ὁ)
Κρησία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος 
–Ἐπίθετον Ἀφροδίτης μέ συνώνυμον: 
Γνησία –Ἐπίθετον Βριτομάρτιος
Κρησίδα –ης (ἡ)
Κρησίδας –αο;  (ὁ)
Κρησίδη –ης (ἡ)
Κρησίδης –ου (ὁ)
Κρησίλα –ης (ἡ)
Κρησιλάα –ας (ἡ)
Κρησίλαος –ου (ὁ) –Κορυφαῖος γλύπτης 
ἐκ Κυδωνιῶν. Ἡ μαρμαρίνη κεφαλή τῆς 
θεᾶς Ἀθηνᾶς (τμῆμα ἔργου αὐτοῦ) κο-
σμεῖ τό μουσεῖον Ἑρμιτάζ. 
Κρησίλας καί Κρησίδας καί Κρισίας –
ου (ὁ) –Χαλκοπλάστης, γλύπτης προτο-
μῆς Περικλέους, Η-7-944, Η-8-582Α, Η-11 
–475Δ, 645Δ, Η-15-753Μ, Η-16-240Α
Κρήσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
εἰς Ἄργος ὅπου ἔθαψεν τήν Ἀριάδνην 
Μίνωος
Κρήσκενς –ντος; (ὁ)
Κρησκεντίουσα –σης (ἡ)
Κρησκεντίων –νος (ὁ)
Κρήσκη –ης (ἡ)
Κρήσκης –εντος (ὁ) –Καί χριστιανικόν 
–Ἅγιος –Πρός Τιμόθεον, Β’ κεφ. Δ10
Κρησκώνις καί Κρησκώνεις –ειος (ὁ)
Κρῆσος –ου (ὁ) –Ἴων κτίσας ναόν Ἐφε-
σίας Ἀρτέμιδος
Κρῆσσα –ης (ἡ) –Κάτοικος Κρήτης –Λι-
μήν πλησίον Αἰγῶν, Η-9-722Δ
Κρήστουσα –σης (ἡ)
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Κρήστων –νος (ὁ)
Κρηστώνη –ης (ἡ) –Μήτηρ Δαυλιέως, 
σύζυγος Τυράννου
Κρηστώνης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Κρηστωνία –ης (ἡ) –Ἐπαρχία Θράκης 
καί Χριστανία καί Γρηστωνία
Κρηστώνιος –ίου (ὁ)
Κρηταγένη –ης (ἡ)
Κρηταγενής –οῦς (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρα-
κλέους –Ἐπίθετον Διός, Η-5-750Α
Κρηταῖα –ης (ἡ)
Κρηταῖος –ου (ὁ)
Κρητεύς –εως (ὁ) –Πατήρ Ἀλθαιμένους
Κρήτη καί Πασιφάη –ης (ἡ)
Κρήτη –ης (ἡ) –Ἑσπερίς –Νύμφη –Μέ 
Δία γεννᾶ –Θυγάτηρ Ἀστερίωνος, βα-
σιλέως Κρήτης. Μέ Μίνωα γεννᾶ Κα-
τρέα, Γλαύκον, Ἀνδρόγεων, Δευκαλίω-
να, Ἀκάλλην, Ξενοδίκην, Ἀριάδνη καί 
Φαίδραν, καλουμένην καί Πασιφάην 
–Μέ Ἥλιον γεννᾶ Πασιφάην, σύζυγον 
Μίνωος –Θυγάτηρ Κουρήτα τινός, λα-
βούσα σύζυγον ὁ Ἄμμων ἐλθών ἐκ Λι-
βύης εἰς Ἰδαίαν νῆσον καλουμένην πλέ-
ον Κρήτην –Θυγάτηρ Δευκαλίωνος, ἀ_ 
δελφή Ἰδομενέως καί Μόλου –Σύζυγος 
Μίνωος, μήτηρ Πασιφάης ἀπό Ἥλιο καί 
Καρός ἀπό Δία, Η-10-273Δ, Η-11-477Α, 
Η-13-473Δ, Ο.Ν.50, Ξ199, Ρ523, Τ171 
Κρητίδη –ης (ἡ)
Κρητίδης –ου (ὁ) 
Κρητική –ῆς (ἡ)
Κρητικός –οῦ (ὁ)
Κρητίνα –ης (ἡ)
Κρητίνας –αντος (ὁ)
Κρητίνη –ης (ἡ)
Κρητίνης –εω (ὁ) –Πατήρ Ἀναξιλάου 
τυράννου Ῥηγίου 
Κρητοδήμη –ης (ἡ)
Κρητοδημίδη –ης (ἡ)
Κρητοδημίδης –ου (ὁ) 
Κρητόδημος –ου (ὁ)

Κρητοδίκη –ης (ἡ) 
Κρητόδικος –ου (ὁ) 
Κρητομήθεια –ης (ἡ) –Δαναΐς φονεύσα-
σα τον Αἰγυπτιάδην Ἀντίπαφον 
Κρητομήθης –ους; (ὁ) 
Κρητοξένη –ης (ὁ) –Ἀδελφή ἀνατόμου 
Μηδίου πού μέ ἰατρόν Κλεόμβροτον γεν-
νᾶ ἰατρόν Ἐρασίστρατον, Η-8-160Δ
Κρητόξενος –ου (ὁ)
Κρήτος –ου (ὁ) –Πατήρ Τάλω (ἐρώμενου 
Ραδαμάνθυος) 
Κρήτουσα –σης (ἡ)
Κρῆττα –ης (ἡ) 
Κρήτων –νος (ὁ) 
Κρία –ης (ἡ)
Κρίαλλη –ης (ἡ)
Κρίαλλης –ου (ὁ)
Κριάνια –ίης (ἡ)
Κριάνιος ἤ Κριάννιος –ου (ὁ) –Ἡλεῖος 
Ὀλυμπιονίκης εἰς ὁπλίτην δρόμον 
Κρίας –ου (ὁ)
Κρίασος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ἄργους, Ἀρ-
γασίνης τό ἐπώνυμον, υἱός Ἀργάσου 
–Υἱός Ἄργου καί Εὐάδνης –Πατήρ Ἐρευ-
θαλίωνος
Κρίβουσα –σης (ἡ)
Κρίβων –νος;  (ὁ)
Κριθαΐς καί Κριθηΐς καί Κρηθηΐς –ιδος 
(ἡ) –Νύμφη –Μήτηρ Ὀμήρου καί, Η-11-
553Α, Η-14-868Δ 
Κριθέα –ης (ἡ)
Κριθέας –ου (ὁ)
Κριθεύς –εως (ὁ) –Ἱστορικός ἄγνωστος
Κριθηῒς –ίδος (ἡ) = Κρηθηῒς
Κρίθινος –ου (ὁ) –Πλαστόν Λυκούργου 
τινός, συγγράψαντος “κατά Δημοσθέ-
νους” μέ ἀναφοράν καί εἰς χρήματα 
Ἁρπάλου, ὁ καί Κρίθινος Δημοσθένης, 
Η-7-1053Δ 
Κριθύλη –ης (ἡ)
Κριθύλος –ου (ὁ)
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Κρίθουσα –σης (ἡ)
Κρίθων –νος (ὁ) –Πατήρ Στράτωνος, Τα-
ναγραίου –Πατήρ Θεμιστοῦς, υἱός Οἰαν-
θέου
Κριθώνια –ίης (ἡ)
Κριθώνιος –ίου (ὁ)
Κριμασή –ῆς (ἡ) 
Κριμασός –οῦ (ὁ)
Κριμασίδη –ης (ἡ)
Κριμασίδης –ου (ὁ)
Κριμισή – ης (η)
Κριμισός ἤ Κριμίσος –ου (ὁ) –Ποταμός 
πού μέ μίαν θυγατέραν Φοινοδάμαντος 
γεννᾶ Αἴγεστον, σύζυγον Στύλλης –Ἀν-
δρικόν ὄνομα
Κριμισσός –οῦ (ὁ) –Ποτάμιος θεός Σικε-
λίας μέ σύζυγον Αἰγέστην
Κριμμάτιον –ίου (ἡ)
Κριμματίς –ιδος (ἡ)
Κριμματώ –οῦς (ἡ)
Κρίμον –νος (ὁ) 
Κρίμουσα –σης (ἡ)
Κρίμων –νος (ὁ)
Κρίνα –ης (ἡ)
Κριναγόρα –ης (ἡ)
Κριναγόρας –ου (ὁ) –Λάσσιος Επιγραμ-
ματοποιός –Ποιητής Λέσβιος, Η-7-1057Δ, 
Η-11-559Δ
Κριναγόρη –ης (ἡ)
Κριναγόρης –ητος (ὁ)
Κρινάκη – ης (η)
Κρινάκος καί Κρίνακος –ου (ὁ) –Υἱός 
Διός, πατήρ Μακαρέως, Η-11-559Δ, Η-
12-779Α 
Κρινάνθη –ης (ἡ) 
Κρινάνθης –ους (ὁ)
Κριναρέτη –ης (ἡ) 
Κρινάρετος –ου (ὁ) 
Κρίνα –ης (ἡ)
Κρίνας –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Πριάπου

Κρινέα –ης (ἡ)
Κρινέας –ου (ὁ)
Κρίνεως –ω (ὁ) –Πατήρ Σιμωνίδου Ἰαμ-
βογράφου
Κρινή –ῆς (ἡ)
Κρινῆς –ῆος (ὁ)
Κρινία –ίης (ἡ)
Κρινίας –ίου (ὁ)
Κρινιάδα –ης (ἡ)
Κρινιάδας –αο (ὁ) 
Κρινή –ῆς (ἡ)
Κρινῆς –ῆ (ὁ) 
Κρινία –ης (η)
Κρινίας –ίου (ὁ) 
Κρίνιον –ίου (ἡ) –Θυγάτηρ ἀπόγονος 
Ἀμύντου Χολλείδου
Κρίνιος –ίου (ὁ)
Κρινίουσα –σης (ἡ)
Κρινίππη –ης (ἡ)
Κρίνιππος –ου (ὁ) –Πατήρ Τηρίλλου τυ-
ράννου Ἱμέρας Σικελίας
Κρῖνις –ιος; (ὁ) 
Κρῖνις –ιος ἤ –ιδος (ὁ) –Γραμματικός, 
Η-11-559Δ
Κρινιώ –οῦς (ἡ) –(ἀγνή ὡς κρίνος) –Χρι-
στιανικόν
Κρινίων –νος (ὁ) 
Krinno = Κρίνος καί Κρίνων εἰς Ἀραουκα-
νικήν 
Κρινογένεια –ης (ἡ)
Κρινογένης –ους (ὁ)
Κρινοδάμα –ης (ἡ)
Κρινοδάμας –αντος (ὁ)
Κρινοδάμεια –ης (ἡ) 
Κρινόδαμος –ου (ὁ)
Κρινοδίκη –ης (ἡ)
Κρινοδίκης –ου (ὁ)
Κρινοδότη –ης (ἡ)
Κρινόδοτος –ου (ὁ)

ÊÑÉÍÏÄÏÔÏÓ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    ���

Κρινοδώρα –ης (ἡ)
Κρινόδωρος –ου (ὁ)
Κρινόθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Κρινοκρίτη –ης (ἡ)
Κρινόκριτος –ου (ὁ)
Κρινόκλεια –ης (ἡ)
Κρινοκλῆς –έους (ὁ)
Κρινοκύπρα –ης (ἡ)
Κρινόκυπρος –ου (ὁ)
Κρινολάα –ης (ἡ) 
Κρινόλαος –ου (ο)  
Κρινόλεως –έω (ὁ) –Υἱός Πρασέου Νε-
μεονίκης
Κρινομένη –ης (ἡ) 
Κρινομένης –ους (ὁ) –Σύζυγος Ἀμφιπο-
λίτιδος 
Κρινοτέλεια –ης (ἡ) 
Κρινοτέλεις –ειος (ὁ)
Κρινοτέλης –ους (ὁ)
Κρίνουν –νειος (ὁ) 
Κρινουνεία –ης (ἡ) 
Κρίνουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Νίκης
Κρινύλιον –ίου (ἡ)
Κρίνυλλα –ης (ἡ)
Κρίνυλλος –ου (ὁ)
Κρινώ –οῦς (ἡ) –Μέ Δαναόν γεννᾶ Ὑ-
περίππην καί Δαναΐδαν Οἴμην (ἧτις 
ἐφόνευσε Ἄρβηλον), Κελαινώ καί Καλ-
λιδίκην –Τρωαδίτισσα αἰχμάλωτος, ἱέ_ 
ρεια Ἀθηνᾶς, κόρη Ἀντήνορος, υἱοῦ Αἰσυ-
ήτου καί Θεανοῦς, θυγατρός Κισσέως 
καί ἀδελφῆς Ἑκάβης 
Κρίνων –ντος (ὁ) –(Τό κρίνον) –Μακεδο-
νικόν ὄνομα
Κρίνων ἤ Κρίνος –ου (ὁ) –Krinno = Ἀρα-
ουκάνικα Χιλῆς
Κρίξος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν –Γαλατικόν.
Μαζί μέ Οἰνόμαον ὑπαρχηγοί τοῦ 
Σπάρτακου
Κρῖος καί Κρεῖος –ου (ὁ) –Τιτάνας –Αἰ-

γινήτης τις, Η-7-162Δ, 1147Α, Η-15-167Δ, 
489Α, Η-16- 242Δ, Η-11-561Α
Κριός –οῦ (ὁ) –Ὁ ἐκ Κέω παῖς, Ὀλυμπιο-
νίκης εἰς πυγμήν –Υἱός καί πατήρ Πο-
λυκρίτου ἐξ Αἰγίνης –Ἐξ αὐτοῦ τό χρυσό-
μαλλον δέρας. Ἦτο τέκνον Ποσειδῶνος 
καί Θεοφανοῦς, θυγατρός Βισάλτου, γε-
νάρχου Βισαλτῶν (τανῦν Νιγρίτα). Εἰς 
κριόν μετεμορφώθη ὁ Ποσειδῶν διά νά 
ἐνωθῆ μετά μεταμορφωθείσης εἰς ἁμνά-
δα Θεοφανοῦς καί ἐγεννήθη Κριός φέ-
ρων τό χρυσόμαλλον δέρας (Ἀργοναύ-
τες)
Κριοφόρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ 
Κριοφῶν –ντος (ὁ) 
Κριοφῶσσα –σσης (ἡ)
Κρισάδα –ης (ἡ)
Κρισάδας –αο (ὁ)
Κρισαῖα –ης (ἡ) 
Κρισαῖος –ου (ὁ)
Κρίσαμις –ιος (ὁ) –Μυθολογικός Βασι-
λεύς τῆς Κῶ –Ἀπόγονος Ἱπποκράτους, 
φονεύσας τήν Ἔγχελυν (θαλάσσιον τέ-
ρας), πατήρ Κλεομυττάδου, Η-7-831Δ, ἡ 
–11-563Δ
Κρισίη –ης καί Χρυσηΐς –ιδος (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Ὠκεανοῦ καί Τηθύος
Κρίσις –ιος ; (ὁ) –Τίτλος ἔργου Σοφοκλέ-
ους, Η-17-139Δ
Κρίσκος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν ὄνομα 
μάρτυρος 
Κρισκωνία –ης (ἡ) 
Κρισκώνιος –ίου (ὁ) 
Κρίσος ἤ Κρίσσος –ου (ὁ) –Ἰδρυτής Κρί-
σης –Υἱός Φώκου, πατήρ Στροφίου, πάπ-
πος Πυλάδου 
Κρῖσος –ου (ὁ) –Υἱός Φώκου, πατήρ Στρο-
φίου, σύζυγος Ἀναξιβίας, ἀδελφῆς Ἀγα-
μέμνονος
Κρίσουσα καί Κρίσσουσα –σης (η)
Κρισπείνα –ης (ἡ) –Ἱερόδουλος –Θυγά-
τηρ Κρίσπου –Μήτηρ στρατιώτου τινός
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Κρισπεῖνος –ου (ὁ) 
Κρίσπη –ης (ἡ)
Κρίσπης –ου (ὁ)
Κρισπιανή –ῆς (ἡ) 
Κρισπιανός –ου (ὁ) 
Κρισπῖνα –ης (ἡ)
Κρισπίνη –ης (ἡ) 
Κρισπινία –ης (ἡ)
Κρισπίνιος –ου (ὁ) –Ὀ καί Ἰνάχιος
Κρισπῖνος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς φιλό-
σοφος –Ρωμαϊκόν
Κρίσπος –ου (ὁ) –Δίς ὑπατεύσας Ρωμαῖ-
ος ρήτωρ –Υἱός Μεγάλου Κωνσταντί-
νου μέ διδάσκαλον ἐπί δεκαετίαν τόν 
Λακτάντιον. Ὁ Πασσιηνός δεύτερος σύ-
ζυγος Ἀγριππίνης Η-11-569Δ, Η-18-177Α
Κρισσεύς –έως (ὁ)
Κρίσση –ης (ἡ)
Κρίσσης –ου (ὁ) –Ἐξ Ἱμέρας Σικελίας 
ὀνομαστός δρομέας εἰς στάδιον, τρείς 
φοράς Ὀλυμπιονίκης, λιτός καί ἐγκρα-
τής (κατά Πλάτωνα) 
Κρίστα –ης (ἡ)
Κρίστας –αντος;  (ὁ) 
Κρίσυλλα –ης (ἡ)
Κρίσυλλος –ου (ὁ)
Κρίσων καί Κρίσσων –νος (ὁ) –Σταδιο-
δρόμος ὀλυμπιον., ἐξ Ἱμέρας Σικελίας 
Κρίτα –ου (ὁ)
Κριταρίστα –ης (ἡ)
Κριταρίστας –ου (ὁ)
Κρίτης –ου (ὁ)
Κριτησίς καί Κρατησίς –ιδος; (ἡ)
Κριτία –ης (ἡ) 
Κριτιάδα –δης (ἡ)
Κριτιάδας –αο (ὁ)
Κριτιάδη –ης (ἡ)
Κριτιάδης –ου (ὁ) 
Κριτίας καί Κρίτιος –ου (ὁ) –(κριτής, ὀ-
μαστής! (συντραγουδιστής;) –Διάσημος 

σοφιστής, ποιητής, πολιτικός, ὁ υἱός Καλ-
λαίσχρου κράτιστος τύραννος –Εἷς τῶν 
30 Τυράννων –Θεῖος Πλάτωνος –Μα-
θητής Σωκράτους –Φίλος Ἀλκιβιάδου 
–Ὁ ἀγαλματοποιός εἶχε επώνυμον: Νη-
σιώτης –Υἱός Δρωπίτου, Πάππος Κρι-
τίου Β’ – Ἀγαλματοποιός –Συγγραφεύς 
–Υἱός Λεαῒας Ἐρεχθηῒδος φυλῆς –Υἱός 
Καλλαίσχρου Ἐρεχθηῒδος Φυλῆς, Η-7-
532Δ, 938, 1237Α, Η-8-902Α, Η-10-114Α 
Κριτίη –ης (ἡ)
Κριτίης –ίου (ὁ)
Κρίτιον –ίου (ἡ) –Ἡρακλεώτις
Κρίτιος ἤ Κριτίας –ου (ὁ) –Χαλκοπλά-
στης γλύπτης –Η-11-571Α, 578Δ, Η-17- 
696Δ, Η-18-554Δ 
Κριτίς –ιδος (ἡ) –Μήτηρ Ὠφελειμίδος
Κριτοβούλα –ης (ἡ) 
Κριτοβούλη –ης (ἡ) –(Νουνεχής) –Μέ 
Ἄρη γεννᾶ Παγκαῖον
Κριτόβουλος –ου (ὁ) –(Νουνεχής). Υἱός 
Κρίτωνος ἐξ Ἀλωπεκῆθεν, μαθητής Σω-
κράτους –Ἱστορικός –Ἰατρός Μεγάλου 
Ἀλεξάνδρου –Ἰατρός Φιλίππου, θερα-
πεύσας ὁφθαλμόν του μετά πολιορκίαν 
Ὀλύνθου, τοξευθέντα ὑπό Ἀστίβου ὅν 
ἐκρέμασεν –Ἐξ Ἀντιοχίδος Φυλῆς –Υἱός 
Κρίτωνος ἐξ Ἀλωπεκῆθεν –Ἐκ Τορώνης 
εἰς ὅν Ἀρτάβαζος παρέδωσε Ὄλυνθον 
(Ἡρόδοτος, Οὐρανία), Η-7-1054Δ, Η-8-42 
2Δ, Η-11-86Δ, Η-12-28Δ, Η-14-704Α, Η-
17-417Α 
Κριτοβώλα –ης (ἡ) 
Κριτόβωλος –ου (ὁ)
Κριτογένεια –ης (ἡ)
Κριτογένης –ου (ὁ)
Κριτοδάμεια –ης (ἡ)
Κριτόδαμος –ου (ὁ) –Κλειτόριος Ὁλυ-
μπιονίκης εἰς πυγμήν παίδων, Η-10-856Α
Κριτοδήμη –ης (ἡ)
Κριτόδημος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀριστοδή-
μου –Ἰατρός Μεγ. Ἀλεξάνδρου –Ἰατρός 
ἐν Κῶ –Ὁ υἰός Κριτοδήμου ἐξ Ἀλωπεκῆ-
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θεν –Πατήρ Ἀριστομάχου –Υἱός Ἐνδίου 
Λαμπτρεύς –Ἀστρολόγος, Η-11-579Δ 
Κριτόκλεια –ης (ἡ)
Κριτοκλῆς –έους (ὁ)
Κρίτολα καί Κριτόλα –ης (ἡ) –Αἰγινῆτις 
–Ἀδελφή Βάττου Εὐδαίμονος, μήτηρ Ἐ-
ρυξοῦς καί Πολυάρχου
Κριτολάα –ης (ἡ)
Κριτολαῒδα –δης (ἡ)
Κριτολαΐδας –αο (ὁ) –Σπαρτιάτης
Κριτόλαος –ου (ὁ) –(ὁ ὑπό λαοῦ κριθείς 
ἄξιος) –Υἱός Ἱκετάονος –Περιπατητικός 
φιλόσοφος –Στρατηγός Ἀχαϊκοῦ δε-
σμοῦ –Μέ πατρωνυμικόν Κονδώνιος –Ὁ 
Φασηλίτης ἱστορικός –Σύζυγος Ἀριστο-
μάχης, θυγατρός Πριάμου, Η-5-994Δ, Η 
–10-365Α, Η-11-579Δ, Η-12-866Α, Η-15-
706Δ, Η-18-949Δ
Κριτόλας –αντος (ὁ) 
Κριτολέα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Φανοκλέους 
Κηττίου 
Κριτόλεως –έω (ὁ) 
Κριτόλη –λης (ἡ) 
Κριτόλης –ητος (ὁ)
Κριτομάχη –ης (ἡ) 
Κριτόμαχος –ου (ὁ) 
Κριτομένη –ης (ἡ)
Κριτομένης ὁ καί Κλιτομένες –ους (ὁ)
Κριτομήδη –ης καί Κρητομήδεια (ἡ)  
–Δαναΐς φονεύσασα Αἰγυπτιάδην Ἀντί-
παφον
Κριτομήδης –ου (ὁ) 
Κριτονίδη –ης (ἡ)
Κριτονίδης –ου (ὁ) 
Κριτονίκη –ης (ἡ)
Κριτόνικος –ου (ὁ) 
Κριτονίλλα –ης (ἡ) 
Κριτόνιλλος –ου (ὁ)
Κριτοξένη –ης (ἡ)
Κριτόξενος –ου (ὁ) 

Κρίτος –ου (ὁ) –Ὁ κινηθείς ἐναντίον Ἀ-
κρισίου 
Κριτοσθένη –ης (ἡ) 
Κριτοσθένης –ους;  (ὁ)
Κρίτουν –νειος καί Κρίτων –νος (ὁ) –(ὁ 
εὐφυής) –Ἀθηναῖος πλούσιος, ἀφοσιω-
μένος στόν Σωκράτη καί μαθητής του 
–Ἀθηναῖος φιλόσοφος –Ἀργεῖος Πυθα-
γόρειος, υἱός Δαμίππου –Ὁ Νάξιος, ἤ 
Πιεριώτης ἱστορικός –Ποιητής τῆς Κω-
μωδίας –Συγγραφεύς μαγειρικῆς, Η-7-
940Δ, Η-11-580Α, Η-12-844Α, Η-16-499Α, 
Η-17-520Δ 
Κρίτουσα –σης (ἡ)
Κριτοφάντα –ης (ἡ) 
Κριτόφαντος –ου (ὁ)
Κριτοφήμη –ης (ἡ)
Κριτόφημος –ου (ὁ) 
Κριτοφύλη –ης (ἡ) 
Κριτόφυλος –ου (ὁ) 
Κρίττις –ιος; (ὁ) 
Κρίτύλλα –ης (ἡ) –Ἀθηναῖα θυγάτηρ 
Ἀντιθέου ἐκ Γαργηττοῦ (Λυσιστράτη καί 
Θεσμοφοριάζουσαι Ἀριστοφάνους)
Κρίτύλλος –ου (ὁ) 
Κριτώ –οῦς (ἡ)
Κρίτων –νος καί Κρίτουν –νειος (ὁ) (εὐ-
φυής) –Πλούσιος Ἀθηναῖος, φίλος Σω-
κράτους, ἐξ Ἀλωπεκῆθεν, υἱός Κριτο-
βούλου –Υἱός Κρίτωνος ἐξ Ἀλωπεκῆθεν 
–Υἱός Ἀστυόχου Κυδαθηναιεύς –Κωμι-
κός ποιητής
Κρίτων –ωνος (ὁ) –Ὁ Σικυώνιος ἐφευρέ-
της ζωγραφικῆς –Υἱός Ἀστυόχου Κυδα-
θηναιεύς, Η-16-967Α
Κριτωνιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Κριτωνιανός –οῦ (ο) –Ρωμαϊκόν –Ἀγαλ-
ματοποιός 
Κριτωνίδα –ης (ἡ)
Κριτωνίδας –αο (ὁ)
Κριτωνίδη –ης (ἡ)
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Κριτωνίδης –ου (ὁ) –Πάριος γλύπτης, 
Η-11-581Δ 
Κριῶα –ης (ἡ) –Ἀττικῆς Δῆμος
Κρόεις –εντος (ὁ)
Κρόεσσα –ης καί Κερόεσσα (ἡ) –Θυγά-
τηρ Ἰνοῦς, πού μέ Ποσειδῶνα γεννᾶ Βύ-
ζαντα 
Κροίδουσα –σης (ἡ)
Κροίδων –νος; (ὁ) 
Κροικύλα –ης (ἡ)
Κροικύλος –ου (ὁ) –Ποιμήν τίς
Κροῖσμα –ης (ἡ)
Κροῖσμος –ου (ὁ) –Ἐπίσημος Τρώς, θα-
νατωθείς ὑπό Μέγητος 
Κροῖσα –σης (ἡ)
Κροῖσος –ου (ὁ) –Καί ἄγαλμα –Ἀθη-
ναῖος 
Κροῖσος –ου (ὁ) –(Ὁ τροπαιοῦχος) –Βα-
σιλεύς Λυδίας, γνωστός διά μυθικόν 
πλοῦτον, υἱός Ἀλυάττου, Η-11-583Α καί 
Δ, Η-12-616Δ 
Κροίτης –ου (ὁ)
Κρόκα –ης (ἡ)
Κροκάλη –ης (ἡ) –Ἑταίρα –Νύμφη, σύ-
ντροφος (ὁπαδός) Ἀρτέμιδος (Ὀβίδιος) 
Κρόκαλος –ου (ὁ) 
Κροκεάτας –αντος;  (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Κροκία –ης (ἡ)
Κροκίας –ίου (ὁ) –Πρωταθλητής ἁρμα-
τοδρόμος
Κροκίνα καί Κρουκίνα –ης (ἡ)
Κροκίνας καί Κρουκίνας –ου (ὁ) –Ὀλυ-
μπιονίκης (ὁ Λαρισσαῖος εἰς δίαυλον) 
νικητής σταδίου 
Κροκίνη –νης (ἡ)
Κροκίνης –ου (ὁ)
Κροκοδείλων –νος;  (ὁ) –Ποταμός
Κροκόπεπλοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μου-
σῶν
Κροκόπεπλος –ου (ἡ) –Ἡοῦς ἐπίθετον 
–Μοῦσα –Ἐπίθετον νύμφης Τελεστοῦς 

–Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς 
–Ἐπίθετον Μειλινόης μέ συνώνυμον: 
Νύμφη
Κρόκος –ου (ὁ) - (κίτρινος) –Φίλος Ερμοῦ 
–Κατά μίαν ἔννοιαν –Ὄστις ἐκ λάθους 
τον ἐφόνευσεν. Ἐκεῖ ὅπου ἔπεσεν ἐφύ-
τρωσεν τό φυτόν πού καλεῖται καί σα-
φράν ἤ καί σαφαράν
Κρόκουσα –σης (ἡ)
Κροκταβηνή –ῆς (ἡ)
Κροκταβηνός –οῦ (ὁ) –Κ(...)κταβηνός 
–Ἐφέσιος Ὀλυμπιονίκης εἰς ὁπλίτην 
δρόμον δύο φοράς 
Κροκύλεια –ης (ἡ) –Ο.Β.633 
Κροκύλη –ης (ἡ) 
Κροκύλος –ου (ο) –Ποιμήν τις
Κρόκων –νος (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης Ἐρε-
τριεύς εἰς κέλητα –Πατήρ Μεγανείρας 
γυναικός Ἀρκάδος –Ἔγγονος Κελεοῦ, υἱ-
ός Τριπτολέμου 
Κρόκων –ωνος (ὁ) –Πατήρ Μεγανείρας 
ἤ Μετανείρας συζύγου Ἀρκάδος
Κροκωνίδη –ης (ἠ)
Κροκωνίδης –ου (ὁ) –αι, –Ἱερατικόν γέ-
νος, Η-11-589Α
Κροκωτίς –ιδος (ἡ)
Κρομμυδαρώ –οῦς (ἡ) –Αὐλωνίσκος πε-
ριβαλλόμενος ὑπό τείχους Θεμιστοκλέ-
ους, Η-8-909Α
Κρομμυών –νος (ὁ) –Κάτοχος ἀγρίου 
χοίρου, τῆς Φαιᾶς
Κρομμυωνία Ὕς καί Κρεμμυώ καί 
Φαιά –ᾶς (ἡ) –Θῆλυς χοῖρος ὅν ἐφόνευ-
σε ὁ Θησεύς, Η-11-593Α
Κρομμυωνίτις σῦς  (ὁ) –Ὑπερμεγέθης 
θῆλυς ἄγριος χοῖρος συγγενής Ἐρυμαν-
θίου καί Καλυδωνίου
Κρομμυῶσσα –σσης (ἡ)
Κρόμος καί Κρῶμος –ου (ὁ) –Υἱός Πο-
σειδῶνος
Κρονείουσα –σης (ἡ)
Κρονείων –νος; (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
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Κρονία –ης (ἡ) –Ἑορτή –Ἐπίθ. Ἥρας
Κρονίη ἅλς (ἡ) = ἡ Ἀδριατική θάλασσα 
–Ἐπίθετον Ἐνυοῦς
Κρονίδα –δης (ἡ)
Κρονίδας –αο (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Κρονίδη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Φοίβης
Κρονίδης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Υἱός 
Κρόνου –Ἐπίθετον Ἄδου –Ἐπίθετον Πο-
σειδῶνος, Ο.Δ.5, Ι18, Λ289, Φ508, Η-8-714 
Δ, Η-9-391Δ, 775Α
Κρόνιος –ίου (ὁ) –Υἱός Διός καί Ἰμαλίας 
(κατ΄ Ὄμηρον) –Φιλόσοφος –Μνηστήρ 
Ἱπποδαμείας –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον 
Πανός –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος, Η-8-713 
Δ, Η-9-869Α,Η-11-593Δ
Κρονίουσα –σης (ἡ)
Κρονίππη –ης (ἡ)
Κρόνιππος –ου (ὁ) –Πλαστόν
Κρονίων –νος (ὁ) –Πατρωνυμικόν Κρό-
νου –Υἱός Κρόνου, ὁ Ζεύς –Ἐπίθετον Δι-
ός –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος Η-18-182Δ, Ο, 
Ι, Ν, 226, 783, Α528, Θ175
Κρονοδαίμουσα –σης (ἡ)
Κρονοδαίμων –ονος (ὁ) –Ὁ Κρόνος
Κρόνος –ου (ὁ) –(καθαρός νοῦς) –Μέ ἐ-
πώνυμον Παιδοβρώς(ωτος) –Τιτάν –Θε-
ός –Μέ πατρωνυμικόν Κρονίων –Υἱός 
Οὐρανοῦ καί Γῆς (οὐρανίων), μέ ἀδελ-
φήν Ρέαν γεννᾶ τέκνα: Πλούτωνα, Πο-
σειδῶνα, Δήμητραν, Ἥραν, Ἑστίαν, Δί-
αν (τόν μόνον πού δέν κατέπιεν) –Γεννᾶ 
ἐπίσης Αἰθέρα καί Ἕρωτα –Ὄνομα πλα-
νήτου –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Χρό-
νου –Ἀδελφός Ὀλύμβρου, Η-7-1147Α, Η 
-11-594Α, Η-17-672Δ, Η-18-177Α
Κρονοσόλων –νος (ὁ) –Ὄνομα πλαστόν 
ἱερέως
Κρονότεκνος –ου (ὁ) –Πατήρ Κρόνου –
Ἐπίθετον Οὐρανοῦ μέ συνώνυμον: Παν-
δερκής
Κροτάλη –ης (ἡ)
Κρόταλος –ου (ὁ) –Μνηστήρ Ἱπποδα-
μείας –Ἀπόγονος Αἴαντος

Κρότατος –ου (ὁ) –Μνηστήρ Ἱπποδαμεί-
ας, φονευθείς ὑπό Οἰνομάου 
Κροτέα –ης (ἡ)
Κροτέας –ου (ὁ)
Κροτίς –ιδος (ἡ)
Κρότος –ου (ὁ) –Υἱός Πανός καί Εὐφήμης 
μετατεθείς (μεταμορφωθείς) εἰς ἄστρον 
(ὁ ἀστερισμός Κρότου ὀνομάσθη Τοξό-
της) –Πατήρ Ἀνάγκης, Η-11-601Δ 
Κρότουσα –σης (ἡ)
Κρότων –νος (ὁ) –Υἱός Αἰακοῦ –Ἀρχαῖος 
ἥρως Ἰταλίας φονευθείς ὑπό Ἡρακλέ-
ους 
Κροτωνίς –ίδος (ἡ) 
Κρότωπος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ἄργους, 
υἱός Ἀγήνορος, ἔκγονος Ἰνάχου, πατήρ 
Ψαμάθης πού μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Λί-
νον, Η-11-604Δ, Η-12-424Δ, Η-18-802Α
Κροτώπους –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ἄργους, 
πατήρ Ψαμάθης φονευθήσεις ὐπό πα-
τρός, ἀφοῦ μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Λῖνον, 
Η-11-257Α 
Κρουκίνα –ης (ἡ) 
Κρουκίνας –ου (ὁ)
Κρουλλίχη –ης (ἡ)
Κρούλλιχος –ου (ὁ)
Κρουμάτιον –ίου (ἡ) –Αὐλητρίς ἐκ Με-
γάρων
Κροῦμμος –ου (ὁ) –Ἡγέτης Βουλγάρων
Κρουνίτα –ης (ἡ) = Κρουναῖα
Κρουνίτης –ου (ὁ)
Κρουνῖτις –ιδος (ἡ) –Νύμφη
Κρουσία –ης (ἡ)
Κρουσιλύρα –ης (ἡ)
Κρουσιλύρης –η (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος
Κρούσιος –ίου καί Κρούσιους (ὁ) –Ἀνα-
φορές εἰς Στησίχορον, Η-13-634Α, Η-17-
282Α 
Κροῦσις –ιος (ὁ) –Υἱός Μύδωνος
Κρουσσεύς –έως (ὁ) –Υἱός Μύγδονος, 
Η-11-599Α
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Κρύασσα –σσης (ἡ)
Κρυασσεύς –έως (ὁ) 
Κρύασσος –ου (ὁ)
Κρυερά –ῆς (ἡ)
Κρυερός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου –Ἐπί-
θετον Βορῆος –Ἐπίθετον Κρόνου
Κρυμοπαγής –ους; (ὁ & ἡ) –Συνώνυμον: 
Δονών –Επίθετον Βορῆος
Κρυόεις –εντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅτα–Ἐπί-
θετον Κρόνου
Κρυόεσσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἰωκῆς
Κρύπτη –ης (ἡ)
Κρυπτομένα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ερινύος 
μέ συνώνυμον: Πολύπους
Κρυπτόμενος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Κρυστάλη –ης (ἡ) –Μήτηρ Δελφοῦ
Κρυσταλλίνη –ης (ἡ) –(καθαρή ὡς κρυ-
σταλλίνη)
Κρυστάλλινος –ου (ὁ)
Κρύσταλος –ου (ὁ)
Κρύσταλος καί Θερμόδων –ντος (ὁ) 
–Ποταμός
Κρυτάγουσα –σης (ἡ)
Κρυτάγων –ντος (ὁ)
Κρυτίδα –δης (ἡ)
Κρυτίδας –αο (ἡ) –Ἥρως φονευθείς ὑπό 
Ἡρακλέους διερχομένου μέ βοῦς Γηρυ-
όνου
Κρυτίνα –ης (ἡ)
Κρυτίνας –ου (ὁ)
Κρύτουσα –σης (ἡ)
Κρύτων –νος (ὁ) –Πολυρήνιος, υἱός Τά-
σκου
Κρυφίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Κρύφιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
–Ἐπίθετον Πρωτογόνου μέ συνώνυμον: 
Ἄρρητος
Κρυφῶν –ντος (ὁ)
Κρυφῶσσα –σσης (ἡ)
Κρωβίλη –ης (ἡ) –Σύζυγος Πειραιώτου 
σιδηρουργοῦ Φιλίνου

Κρωβίλος –ου (ὁ) –Ρήτωρος Ἡγησίππου, 
πλαστόν, χλευαστικόν διά τόν κότσον 
στά μαλλιά, Η-7-1053Δ
Κρωβύλη –ης (ἡ) –Μήτηρ Κορίννης, ἑ-
ταίρα καί αὐτή, σύζυγος Φιλίνου, προ-
τρέπουσα θυγατέρα πρός ἑταιρισμόν ἐκ 
λόγων οἰκονομικῶν προβλημάτων 
Κρωβῦλος καί Κρώβυλος –ου (ὁ) –Πλα-
στόν χλευαστικόν ὄνομα Ἡγησίππου διά 
τόν κότσον στά μαλλιά (Κωμικός ποιη-
τής) –Ἀθηναῖος συκοφάντης –Ἀθηναῖος 
ὁψοποιός (παρασκευαστής ἐδεσμάτων), 
Η-5-956Α, Η-11-626Δ 
Κρωκηνά –ῆς (ἡ)
Κρωκηνᾶς –ᾶ (ὁ) 
Κρωκίνα –ης (ἡ)
Κρωκίνας –ου (ὁ) 
Κρωμάχη –ης (η) 
Κρώμαχος –ου (ὁ) 
Κρῶμνα –ης (ἡ) –Φρούριον, Ο.Β.855
Κρῶμνος –ου (ὁ) –Υἱός Λυκάονος –Ὀχυ-
ρόν
Κρῶμος –ου (ὁ) –Ἀρκάς Ἥρως –Υἱός Λυ-
κάονος 
Κρωμύθα –ης (ἡ)
Κρωμύθας –ου (ὁ)
Κρωμυωνία Ὗς (ἡ) –Τέκνον Ἐχίδνης 
καί Τυφῶνος, Η-8-614Δ
Κρωμυώνιος –ίου (ὁ)
Κρωπία –ης (ἡ) –Ἀττικός Δῆμος
Κρωπίδη –ης (ἡ)
Κρωπίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος γλύπτης, 
Η-8-573Α 
Κρώπιος –ίου (ὁ) –Υἱός Νέστορος
Κρώπιος –ίου (ὁ) –Δημότης Κρωπίας 
Κρωσσίς –ιδος (ἡ) –Εἰς ἐπίγραμμα
Κρωταμήνη –ης (ἡ)
Κρωταμήνης –ου (ὁ)
Κτάρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ερμοῦ 
Κτασικλείδα –δης (ἡ)
Κτασικλείδας –αο (ὁ)
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Κτάσις –ιος (ὁ) –Υἱός Προσθένου
Κτεάτα –ης (ἡ)
Κτεάτας καί Κτέατος –ου (ὁ) –Υἱός Ἄ-
κτορος καί Μολιόνης –Υἱός Ποσειδῶνος, 
ἀδελφός δίδυμος Εὐρύτου, φονευθέντες 
ὑπό Ἡρακλέους κατά τούς Ἰσθμικούς 
ἀγῶνας –Μέ Ρηρονίκη γεννᾶ Ἀμφίμα-
χον, Η-11-628Α, Ο.Β.621 
Κτεάτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Νυκτός μέ 
συνώνυμον: Φιλία
Κτεισία –ίης (ἡ)
Κτεισίας –ίου (ὁ) 
Κτεισίουσα –σης (ἡ)
Κτεισίων –νος (ὁ)
Κτεσίκλεια –ης (ἡ) 
Κτεσικλίδα –δης (ἡ)
Κτεσικλείδας –αο (ὁ)
Κτεσικλεῑς –εῖος (ὁ) 
Κτεσικλῆς –έους (ο)
Κτεσίλεως –έω (ὁ) –Σύζυγος Θεανοῦς
Κτέουσα –σης (ἡ)
Κτέων –νος (ὁ) 
Κτήμαγρα –ης (ἡ)
Κτήμαγρος –ου (ὁ) 
Κτηματία –ης (ἡ)
Κτημάτιος –ίου (ὁ)
Κτημένη –ης (ἡ) = Κτιμένη –Θυγάτηρ 
Λαέρτου, ἀδελφή Ὀδυσσέως –Πόλις Δο-
λόπων
Κτημένη –ης (ἡ)
Κτημένης –ους (ὁ)
Κτρημενίουσα –σης (ἡ)
Κτημενίων ἤ Κτιμενίων –νος (ὁ) –Δῆ-
μος
Κτήμουσα –σης (ἡ)
Κτήμων –νος (ὁ) 
Κτηρία –ης (ἡ) 
Κτηρίας –ίου (ὁ) 
Κτηριβία –ης (ἡ)
Κτηριβιάδα –δης (ἡ)

Κτηριβιάδας –αο (ὀ)
Κτηριβιάδη –ης (ἡ) 
Κτηριβιάδης –ου (ὁ)
Κτηρίβιος –ίου (ὁ) 
Κτηριβότα –ης (ἡ)
Κτηρίβοτος –ου (ὁ) 
Κτηρίκλεια –ης (ἡ) 
Κτηρικλείδα –ης (ἡ)
Κτηρικλείδας –αο (ὁ) 
Κτηρικλείδη –ης (ἡ)
Κτηρικλείδης –ου (ὁ)
Κτηρικλῆς –έους (ο) 
Κτηρικράτεια –ης (ἡ) 
Κτηρικράτης –ους (ὁ) 
Κτήριλλα –ης (ἡ)
Κτήριλλος –ου (ὁ)
Κτήρίνα –ης (ἡ)
Κτηρῖνος –ου (ὁ) 
Κτηρίουσα –σης (ἡ)
Κτηρίππη –ης (ἡ)
Κτήριππος –ου (ὁ) –Μακεδονικόν 
Κτηρίων –νος (ὁ)
Κτησᾶ –ῆς (ἡ)
Κτησάνδρα –ης (ἡ) 
Κτήσανδρος –ου (ὁ) 
Κτησαρέτη –ης (ἡ)
Κτησάρετος –ου (ὁ)
Κτησάρχη –ης (ἡ)
Κτησάρχις –ιδος (ἡ)
Κτήσαρχος –ου (ὁ) –Ἐκτελεστής διαθή-
κης Ἀριστοτέλους –Πατήρ Κλειδήμου 
Κτησᾶς –ᾶντος (ὁ) 
Κτησέα –ης (ἡ)
Κτησέας –ου (ὁ)
Κτησία –ης (ἡ) 
Κτησιάδα –ης (ἡ)
Κτησιάδας –αο (ὁ)
Κτησιάδη –ης (ἡ)
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Κτησιάδης –ου (ὁ)
Κτησιάρχη –ης (ἡ)
Κτησίαρχος –ου (ὁ) –Πατήρ ἰατρου 
Κτησίου –Προιπποκράτειος ἰατρός ἐκ 
Κνίδου, Η-7-831Δ
Κτησίας –ίου (ὁ) –Ἰατρός Κνίδιος καί ἱ-
στορικός υἱός Κτησιάρχου. Ἀναφέρει δύο 
προδότας διά Θερμοπύλας: Τούς Τραχι-
νίους εὐγενεῖς: Καλλιάδην καί Τιμαφέρ-
νην. Μετά Θώρακος Θεσσαλοῦ, Δημα-
ράτου καί Ἡγίου συνεβούλευον τόν 
Ξέρξην λέγοντες πώς οἱ Λακεδαιμόνιοι 
θά ἠττηθῶσιν μόνον ἐάν κυκλοθῶσιν. 
Ἠγουμένων τῶν Τραχινίων διῆλθον διά 
δυσβάτου τόπου μετά τεσσαράκοντα χι-
λιάδων Περσῶν –Προϊπποκράτειος ἰα-
τρός –Κατάσκοπος καί Συκοφάντης Ἀ-
θηνῶν –Πατήρ Εὐθυκλέους Δειραδιώτου 
–Υἱός Κτησιφῶντος Κυθήρριος –Υἱός 
Τιμοκράτους Κυθήρριος –Ξυπεταιῶν –
Υἱός Εὐαγίδου Φιλαίδης, Η-7-831Δ, Η-9-
369Α, Η-11-190Α, 645Α, Η-17-465Δ
Κτησιβία –ης (ὁ) 
Κτησίβιος –ιου (ὁ) –Ὁ Κορίνθιος κουρεύς 
μηχανικός ἧτο σύζυγος Θαΐδος.Ὑδραύ-
λεως ἐφευρέτης (ἁρμόνιον–ὄργκελ ) –(εἰς 
Δίον Κατερίνης σήμερον) –(Ὕδραυλις, 
λόγω λειτουργίας μέ ὑδραυλικήν πίεσιν) 
–Μαθηματικός –Ἐφευρέτης μουσικῶν 
ὀργάνων καί ἐμβολοφόρου ἀντλίας. 
Θεμελιωτής μηχανικῆς ρευστῶν καί ἱ-
δρυτής σχολῆς Ἀλεξανδρινῶν μηχανι-
κῶν –Συγγραφεύς φιλόσοφος ὁ Χαλκι-
δεύς σφαιρίστας ὡς καί Μ. Ἀλέξανδρος 
–Ἀθηναῖος, Ἁλαιεύς –Υἱός Διοδώρου, Ἁ-
λαιεύς –Υἱός Διοδώρου Σφήττιος, Η-7-
789Α, 1057Α, Η-8-588Α, Η-10-854Δ, Η-
11-645Δ, Η-18-267Δ 
Κτησίβιος –ίου (ὁ) –Ἀλεξανδρεύς περί-
φημος μαθηματικός, κατ΄ἀρχάς κουρεύς. 
Εὐφυής, ἔκαμε ἀνακαλύψεις τελειοποι-
ών μηχανικάς τέχνας, ἐπινοήσας διάφο-
ρα ἐργαλεῖα
Κτησίβις –ιος (ἡ) 
Κτησιβούλη –ης (ἡ) 

Κτησίβουλος –ου (ὁ)
Κτησιγένη –ης (ἡ)
Κτησιγένης –ους (ὁ) 
Κτησιδήμεια –ης (ἡ)
Κτησιδήμη –ης (ἡ) 
Κτησίδημος –ου (ὁ) –Ζωγράφος διδά-
σκαλος Ἀντιφίλου, Η-11-645Δ 
Κτησιέπεια –ης (ἡ)
Κτησιέπης –ους (ὁ)
Κτησικλέα –ης (ἡ)
Κτησίκλεια –ης (ἡ) –Ἐκ Μιλήτου 
Κτησικλείδη –ης (ἡ)
Κτησικλείδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος συγ-
γραφεύς
Κτησικλῆς –έους (ὁ) –(ὁ κτήσας δόξαν) 
–Ἄρχων –Λογογράφος –Ἱστοριογράφος 
–Ζωγράφος –Γλύπτης –Ξυπεταιῶν, Η-7-
945Α, Η-8-788Δ, Η-11- 645Δ, Η-15-544Α 
Κτησικλῆς –έους (ὁ) –Πολίτης Ἀθηναῖ-
ος –Κωμικόν ὄνομα Κυνικοῦ φιλοσό-
φου
Κτησίκος –ου (ὁ)
Κτησικράτη –ης (ἡ) 
Κτησικράτης –ητος (ὁ) –Υἱός Κτησιβίου 
Σφήττιος 
Κτησικρίτη –ης (ἡ) 
Κτησίκριτος –ου (ὁ)
Κτήσιλα –ης (ἡ)
Κτησιλάα –ης (ἡ)
Κτησίλαος καί Κτησίλεως –έω (ὁ) 
–Χαλκοπλάστης, Η-11-645Δ 
Κτησίλαος –ου (ο) –Ἀγαλματοποιός, 
σύγχρονος Πολυκλείτου 
Κτησίλεως –έω (ὁ)
Κτήσιλλα –ης (ἡ)
Κτήσιλλος –ου (ὁ) 
Κτήσιλλος –ου (ὁ)
Κτησιλόχεια –ης (ἡ)
Κτησίλοχος καί Κτησίοχος –ου (ὁ) – (ὁ 
ἔχων πλῆθος πολεμιστῶν) –Ζωγράφος 
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Κτησιμένη –ης (ἡ) 
Κτησιμένης –ους (ὁ) 
Κτήσιμη –ης (ἡ)
Κτήσιμος –ου (ὁ)
Κτησίμουσα –σης (ἡ)
Κτησίμων –νος (ὁ)
Κτησίνα –ης (ἡ)
Κτησινίκα –ης (ἡ)
Κτησίνικος –ου (ὁ)
Κτησινόη –ης (ἡ) –Αὐλητρίς
Κτησίνοος –όου  (ὁ)
Κτησῖνος –ου (ὁ) 
Κτήσιον –ίου (ἡ) –Μακρώνισσα 
Κτήσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Υἱός 
Ὀρμένου –Μέ Φοίνισσα γεννᾶ Εὔμαιον, 
χοιροβοσκόν Ὀδυσσέως Ο.Ο.Ο.414, Η-8-
443Α 
Κτησίουσα –σης (ἡ)
Κτησιόχη –ης (ἡ)
Κτησίοχος καί Κτησίλοχος –ου (ὁ) 
–Προϊπποκράτειος ἰατρός –Πατήρ Κτη-
σίου –Ζωγράφος, Η-7-831Δ, Η-11-645Α 
καί Δ
Κτησίππη –ης (ἡ) 
Κτησιππίδη –ης (ἡ)
Κτησιππίδης –ου (ὁ) 
Κτησιπόλεια –ης (ἡ)
Κτησίπολις –ιδος (ὁ)
Κτησίππολις –ιδος (ὁ)
Κτήσιππος –ου (ὁ) –(ὁ ἔχων πολλούς 
ἵππους) –Υἱός Πολυθή(ε)ρσου, μνηστήρ 
Πηνελόπης φονευθείς ὑπό Φιλοιτίου 
–Υἱός Ἡρακλέους καί Δηϊανείρας, ἀδελ-
φός Ὕλλου –Υἱός Ἡρακλέους καί Ἀ-
στυδαμείας –Μαθητής Σωκράτους ὁ 
Παιανιεύς –Υἱός στρατηγοῦ Χαβρίου 
Αἰξωνεύς, κατήγορος Λεπτίνου –Υἱός 
Κρίτωνος ἐξ Ἀλωπεκῆθεν –Υἱός Σιμύ-
λου Κυθήρριος
Κτήσιππος –ου (ὁ) –(ὁ ἔχων πολλούς 
ἵππους) –Υἱός Ἡρακλέους καί Ἀστυδα-

μείας –Μνηστήρ Πηνελόπης, υἱός Πο-
λύθυρσου –Μαθητής Σωκράτους –Συγ-
γραφεύς –Πολιτικός, Η-5-946Α, Η-5-946 
Α, Η-3- 432Α καί Δ,Η-9-341Α,Η-17-520Δ, 
Η-18-1019Δ, Ο.Υ.288, 303, Χ279, 285 
Κτήσις –εως (ὁ) –Προσωποποίησις ἀρε-
τῆς, πού μαζί μέ τήν χρῆσιν ἀναφέρονται 
εἰς ἀφθονίαν 
Κτησίς –ιδος (ἡ) 
Κτῆσις –ιος (ὁ) 
Κτησισθένη –ης (ἡ) 
Κτησισθένης –ους (ὁ) 
Κτησιφάνεια –ης (ἡ) 
Κτησιφάνης –ους (ὁ) 
Κτησιφίλη –ης (ἡ) 
Κτησίφιλος –ου (ὁ)
Κτησιφόνη –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Κτησίφονος –ου (ὁ)
Κτησιφῶν –ντος (ὁ) –(ἰσχυρός) –Υἱός 
Λεωσθένους, πολιτικός ἀνήρ, φίλος Δη-
μοσθένους ῥήτορος –Ἀθηναῖος ποιητής 
Κολάβρων (εἶδος ἀκολάστου ὠδῆς) –Ἱ-
στορικός –Ἀθηναῖος πρέσβυς εἰς Μακε-
δόνα βασιλέα Φίλιππον –Ὑπέρ Κτησι-
φῶντος λόγος Δημοσθένους –Ἔνθερμος 
ὑπερασπιστής τοῦ Φιλίππου συγγρα-
φεύς “Βοιωτικῶν” καί “Περσικῶν”, Η-5- 
948Δ, Η-7-1053Α, Η-11-646Α 
Κτησιφῶσσα –ης (ἡ) 
Κτησιχάρεια –ης (ἡ)
Κτησιχάρης –ητος (ὁ) 
Κτησίχαρις –ιδος (ἡ) –Εἰς ἐπίγραμμα 
Ἴμβρου
Κτησίων –νος (ὁ)
Κτῆσος  καί Κτέσος (ὁ)
Κτήσουσα –σης (ἡ)
Κτησυλίς –ιδος (ἡ)
Κτήσυλλα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀλκιδά-
μαντος ἐξ Ἰουλίδος πόλεως τῆς Κέω.
Τήν ἠράσθη Ἑρμοχάρης καί ἀπήγαγε 
εἰς Ἀθήνας. Μετά θάνατόν της ἔκτισε 
ναόν Κτησύλλης Ἀφροδίτης εἰς Κέω 
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Κτησυλλίς –ιδος (ἡ)
Κτήσυλλος –ου (ὁ) 
Κτησώ –οῦς (ἡ)
Κτήσων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος –Ἰθακήσιος 
–Υἱός Εὐβουλίας –Κωμικόν, πλαστόν 
Κυνικοῦ φιλοσόφου –Υἱός Φρύνου ἐκ 
Κεραμέων –Μέγας εὐεργέτης Ἠπείρου, 
ἀνακηρυχθείς μετά τέκνων πολίτης Ἠ-
πείρου 
Κτησωνίδη –ης (ἡ)
Κτησωνίδης –ου (ὁ) 
Κτήτα –ης (ἡ)
Κτῆτος –ου (ὁ) –Υἱός Μίντωνος –Ἀρμέ-
νιος 
Κτητοῦς –οῦντος (ἡ) 
Κτητοῦσα –σης (ἡ)
Κτήτων –νος (ὁ)
Κτῖλος –ου (ὁ) –(μπροστάρης εἰς μάχην) 
–Ἐπίθετον Ὀδυσσέως 
Κτιμένη καί Κλυμένη καί Κτημένη –ης 
(ἡ) –Θυγάτηρ Λαέρτου καί Ἀντικλείας 
ἀδελφή Ὀδυσσέως –Σύζυγος Εὐρυλόχου 
συντρόφου Ὀδυσσέως –Θυγάτηρ Φηγέ-
ως ἐξ Οἰνόης μήτηρ Στησιχόρου υἱοῦ Ἡ-
σιόδου, Η-9-390Α, Η-13-159, Ο, Ο, Ο, 363
Κτιμενία –ης (ἡ)
Κτίμενος καί Κτιμένιος –ίου (ὁ) –Υἱός 
Γανύκτορος –Πατήρ Εὐρυδάμαντος 
Κτίστωρ –ρος (ὁ) 
Κτίτα –ης (ἡ)
Κτίτας –ου (ὁ)
Κτοίτα –ης (ἡ)
Κτοίτας –ου (ὁ)
Κύαθος καί Εὔνομος καί Ἔννομος καί 
Ἀρχίας (ὁ) –Υιός Φύλαντος, οἰνοχόος 
Οἰνέως –Η-11-648, Η-9-871 
Κύαθος –ου (ὁ) –Οἰνοχόος Οἰνέως, υἱός 
Πύλητος, ἀδελφός Ἀντιμάχου φονευ-
θείς διά ραπίσματος ὑπό Ἡρακλέους
Κύαθος –ου (ὁ)  –Ποταμός 
Κυαίθα –ης (ἡ)

Κύαιθος –ου (ὁ)
Κυαμίτη –ης (ἡ)
Κυαμίτης –ου (ὁ) –Ἀττικός ἥρως, προ-
στάτης κυάμων μέ ναόν εἰς Κηφισσόν, 
σπέρνων κουκιά “ἀκάθαρτα”
Κυαμόσωρυς –υος καί Κυαμόσωρος 
(ὁ) –Ποταμός
Κυαναῖα –ης (ἡ)
Κυαναίας –ου (ὁ)
Κυαναίος –ου (ὀ)
Κυαναιγίς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
μέ συνώνυμον: Παρθένος 
Κυαναυγίς –ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀμφι-
τρίτης
Κυαναυγής –έος ἤ –οῦς (ἡ) –Ἐπίθετον 
Νυκτός μέ συνώνυμον: Μάκαιρα
Κυανέα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μαιάνδρου 
πού μέ Μίλητον, ἔγγονον Μίνωος γεν-
νᾶ Βυβλίδα –Ἐπίθετον Εἰρήνης –Ἐπίθε-
τον Θέτιδος –Ἐπίθετον Σελήνης
Κυανέαι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Κῆρων 
Κυανέαι Πέτραι ἤ Πληγάδαι (αἱ) = Συμ-
πληγάδες Πέτρες
Κυάνεαι νῆσοι ἤ Πληγάδαι Πέτραι (οἱ) 
= Συμπληγάδες Πέτρες
Κυανέη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς –Ἐ-
πίθετον Μοίρης –Ἐπίθετον Νυκτός
Κυάνεος –ου (ὁ) –Παραπόταμος –Ἐπί-
θετον Ἅτα
Κυανεψιών –νος (ὁ) –Κυζικινός τις
Κυανεψιῶσσα –σσης (ἡ)
Κυάνη καί Κυανή –ῆς (ἡ) –Νύμφη συ-
νοδεύουσα Περσεφόνην κατά τήν ἁρ-
παγήν ὑπό Πλούτωνος. Ἐκ λύπης με-
τεμορφώθει εἰς Κυανήν Κρήνην, ὅπου 
ἐθυσίαζον Ταύρους –Θυγάτηρ Λιπάρου, 
σύζυγος Αἰόλου, θυγάτηρ Κυανίππου –
Μήτηρ νύμφης Καλλικρίτης, Η-11-649Δ, 
650Α, Η-12-761Α, Η-13-617Δ
Κυανίππη –ης (ἡ)
Κυάνιππος –ου (ὁ) –Μυθολογικός βα-
σιλεύς Ἄργους –Πατήρ Κυάνης –Υἱός 
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Αἰγυαλέως, ἔκγονος Ἀδράστου μέ ἐπί-
τροπον Διομήδην μετά πατρικόν θάνα-
τον, Η-11-650Α, 651Α
Κυανοκρήδεμνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Θέ-
τιδος 
Κυανόπεπλος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμη-
τρος –Ἐπίθετον Λητοῦς –Ἐπίθετον Τη-
θύος
Κυανός –οῦ (ὁ)
Κυανοστόλος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης
Κυανοχαίτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσει-
δῶνος
Κυανοχαίτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –
Ἐπίθετον Ἅτα –Ἐπίθετον Νηρέως –Ἐπί-
θετον Ποσειδῶνος
Κυανόχρως –ωτος (ὁ) –Ἐπίθετον Οὐρα-
νοῦ
Κυανόχρωτοι –ων (οι) –Ἐπίθετον Ἐρι-
νῦν μέ συνώνυμον: Ἄνασσα
Κυανόχρωτος –οιο (ὁ) –Ἐπίθετον Κρό-
νου
Κυανῶπις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀμφιτρί-
της –Ἐπίθετον Νεμέσεως μέ συνώνυμον: 
Πτερόεσσα –Ἐπίθετον Περσεφόνης
Κυαξάρη –ης (ἡ)
Κυαξάρης –ους καί  –εω (ὁ) –Υἱός Φρα-
όρτεω, ἔκγονος Δηϊόκου, βασιλεύς Μη-
δίας –Υἱός καί διάδοχος Ἀστυάγους 
–Ἔγγονος –Τύραννος 
Κύβαλος –ου (ὁ)
Κυβερνήσιος –ίου (ὁ)
Κυβερνήτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέ-
μιδος –Ἐπίθετον Νεμέσεως μέ συνώνυ-
μον: Παρθένος –Ἐπίθετον Σελήνης μέ 
συνώνυμον: Τέκος –Ἐπίθετον Τύχης 
–Ἐπίθετον Φύσεως μέ συνώνυμον: Παν-
δαμάτωρ
Κυβερνητήρ –ῆρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρε-
ως –Ἐπίθετον Ἔρωτος μέ συνώνυμον: 
Υἱός –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος μέ συνώνυ-
μον: Ὑγρομέδων
Κύβερνις –ιδος (ὁ)

Κυβερνῶν –ντος πάντα  (ὁ) –Συνώνυ-
μον: Ἀρχηγός –Ἐπίθετον Διός
Κυβερνῶσσα –σσης (ἡ)
Κύβδαλος καί Λορδών καί Ἰθυφαλλος 
καί Κονίσαλος καί Ὀρθάνης καί Τύ-
χων –νος (ὁ) –Θεότης Πριαπική, Η-12-
536Δ
Κυβέλα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας
Κυβέλη καί Κυβήλη καί Κυβήβη καί 
Κύβελλα καί Ἄγδιστις καί Ρέα καί Ἀ-
νταῖα καί Δινδυμήνη καί Βερεκυνθία 
–ης (ἡ) –Θεά Φρυγική συγχεομένη μέ 
Ῥέα, Γαίαν, καί Ἑστίαν –Θυγάτηρ Διν-
δύμης –Θυγάτηρ Μαίονος, βασιλέως 
Φρυγίας –Θυγάτηρ Πρωτογόνου μέ 
Σαγγάριον γεννᾶ νύμφην Νικαίαν –Οἱ 
ἱερεῖς της ἐκαλοῦντο Γάλλοι, μέ κορυ-
φαῖον τόν Ἀρχέγαλλον, ὅντες πάντοτε 
εὐνοῦχοι. Προσφιλής της ἧτο ὁ Ἄτυς –Εἰς 
Ἑλλάδα οἱ ἱερεῖς ἐκαλοῦντο Κορύβαντες 
ἤ Κουρῆτες, Α-Η-224Δ, Η-11-653Δ
Κυβέλη καί Τύχη καί Ἀτάργατις καί 
Ἀτέργατις  –ιδος (ἡ) –Θεά Συρίων
Κυβεληῒς –ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας
Κυβελίς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Κύβελος –ου (ὁ) –Σικυώνιός τίς
Κύβερνης –ου (ὁ) –Υἱός Κοσσίκα ἐκ Λυ-
κίας στρατηγός Ξέρξου (Ἡρόδοτος –Πο-
λύμνια)
Κυβερνήτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης
Κυβερνήτης ἤ Ἴππαλος –ου (ὁ) –Ὁ υἱός 
του δίδαξε ὡς ὁπλίτην τόν Ἡρακλήν, Η-
9-334Α 
Κύβερνις –ιος; (ὁ) 
Κυβερνίσκος –ου (ὁ) –Ναύαρχος Ξέρ-
ξου, υἱός Σίκα
Κυβήβη –ης καί Κυβέλη καί Δινδυμή-
νη καί (ἡ) –Μητέρα θεῶν –Ἀφροδίτη 
Φρύγων καί Λυδῶν 
Κυβήκη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Αφροδίτης
Κυβήλη –ης (ἡ) –Ὄνομα μητέρας Θεῶν 
Ρέας

ÊÕÁÍÏÊÑÇÄÅÌÍÏÓ
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Κυβηλίς –ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
–Ἐπίθετον Εἰρήνης –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς
Κύβισος –ου (ὁ) –Μυθογράφος 
Κύβουσα –σης (ἡ)
Κύβων –νος (ὁ) 
Κύδα –ης (ἡ)
Κυδαγόρα –ης (ἡ)
Κυδαγόρας –ου (ὁ)
Κυδαγόρη –ης (ἡ) 
Κυδάδα –ης (ἡ)
Κυδάδας –αο (ὁ) 
Κυδάδη –ης (ἡ)
Κυδάδης –ου (ὁ) 
Κυδαθηναιείς καί Κυδαθηναῖοι (οἱ) 
–(κῦδος = δόξα) –Μέγας Δῆμος 
Κυδαθηναιεύς –έως (ὁ) –”Σφῆκες” κύ-
ων, Η-17-482Δ
Κυδαθήναιον –ου (τό) –Δῆμος Ἀττικῆς 
Κυδαθηναῖος –ου (ὁ)
Κυδαίθουσα –σης (ἡ)
Κυδαίθων –νος (ὁ) 
Κυδαίνουσα –σης (ἡ)
Κυδαίνων –νος (ὁ) 
Κυδάλη –ης (ἡ)
Κυδάλης –ου (ὁ) 
Κυδαλιμία –ης (ἡ)
Κυδαλίμιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Μενελά-
ου ὑπό Ὁμήρου 
Κυδάναξ –κτος (ὁ) 
Κυδάνασσα –ης (ἡ) 
Κύδαννη –ης (ἡ)
Κύδαννος –ου (ὁ) 
Κύδανς –ντος; (ὁ) 
Κυδανταγόρα –ης (ἡ)
Κυδανταγόρας –ου (ὁ)
Κυδανταγόρη –ης (ἡ) 
Κυδαντία –ίης (ἡ)
Κυδάντιος –ίου (ὁ)
Κυδαντίουσα –σης (ἡ)

Κυδαντίων –νος (ὁ) 
Κυδάρα –ης (ἡ)
Κυδαρέτα –ης (ἡ) 
Κυδάρετος –ου (ὁ)
Κύδαρις –ιος (ὁ) –Ποταμός εἰς Κων/
πολη
Κύδαρος –ου (ὁ) 
Κυδάρχη –ης (ἡ) 
Κύδαρχος –ου (ὁ)
Κύδας –ου (ὁ) –Ὁ καί “ἀκοντιοφόρος”, 
διευθυντής Βιβλιοθήκης 
Κύδας –ου (ὁ) –Κρής τις –Υἱός Ἀντιτάλ-
κου –Κύδας καί Ἀλήτης, ὁ Ἀρκάς Βάκις 
Κυδείδη –ης (ἡ)
Κυδείδης –ου (ὁ) 
Κύδη –ης (ἡ)
Κυδήνωρ –ρος (ὁ) 
Κύδης –ητος (ὁ)
Κυδία –ης (ἡ) 
Κυδιάδη –ης (ἡ)
Κυδιάδης –ου (ὁ) 
Κυδιάλκη –ης (ἡ)
Κυδίαλκος –ου (ὁ)
Κυδιάλκουσα –σης (ἡ)
Κυδιάλκων –νος (ὁ)
Κυδιάνειρα –ης (ἡ) –(Ἰσόπαλη μέ ἄν-
δρα) –Ἐπίθετον Σελήνης –Ἐπίθετον Φύ-
σεως μέ συνώνυμον: Ἄφθιτος
Κυδιάουσα –σης (ἡ) –Συνώνυμον: Πο-
λυώνυμος –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Κυδίας –ίου (ὁ) –Λυρικός ποιητής –Ζω-
γράφος ἐκ Κύθνου, σύγχρονος Εὐφρά-
νορος 
Κυδίας –ου (ὁ) –Κιθαρωδός καί ποιητής 
–Ἑρμιονεύς, Η-9-372Α, Η-11-659Δ, 672Δ 
Κυδιάουσα –σης (ἡ)
Κυδιάων –νος;  (ὁ)
Κυδιγένη –ης (ἡ) 
Κυδιγένης –ους (ὁ) 
Κυδιδότη –ης (ἡ)
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Κυδίδοτος –ου (ὁ)
Κυδιδώρα –ης (ἡ)
Κυδίδωρος –ου (ὁ)
Κυδιθάλη –ης (ἡ)
Κυδιθάλης –εος (ὁ)
Κυδίκλεια –ης (ἡ)
Κυδικλῆς –έους  (ὁ) –Πατήρ τῆς Ξεινίου 
–Πατήρ Δηξένου, Οἰναῖος
Κυδικράτεια –ης (ἡ) 
Κυδικράτης –ου (ὁ) 
Κύδίλα –ης (ἡ) 
Κυδίλας –αιο (ὁ) 
Κύδιλλα –ης (ἡ) 
Κυδίλλη –ης (ἡ) –Δούλη –Ἑταίρα
Κύδιλλος –ου (ὁ) 
Κυδίλος –ου (ὁ) 
Κυδίμα –ης (ἡ) 
Κυδιμαμούκη –ης (ἡ)
Κυδιμαμούκης –εος (ὁ)
Κυδίμας –αντος ἤ –ου; (ὁ)
Κυδιμάχα –ης (ἡ)
Κυδιμάχη –ης (ἡ)
Κυδίμαχος –ου (ὁ) –Οἰναῖος 
Κυδιμένη –ης (ἡ) 
Κυδιμένης –ους (ὁ) 
Κύδιμος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –
Προσωποποίησις βοῆς μαχῶν, συνοδός 
Ἐνυοῦς –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος μέ συ-
νώνυμα: Ἀνάκτωρ, Κοῦρος καί Παιάν –
Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθ. Σαβαζίου μέ 
συνώνυμον: Πατήρ –Ἐπίθετον Σελήνης
Κύδιος –ίου (ὁ) –Ποταμός
Κυδίουσα –σης (ἡ)
Κυδίππα –ης (ἡ) –Κέρκαφος
Κυδίππη –ης (ἡ) –(Ἔνδοξος ἱππεύτρια) 
–Ὡραῖα νεάνις, τήν ἀγάπησε Ἀκόντιος 
καί τήν συνεζεύχθη –Ἱέρεια Ἥρας ἐν 
Ἄργει, μήτηρ Βίτωνος καί Κλεόβιος. Διά 
νά τήν μεταφέρουν ἐγκαίρως εἰς ναόν 
ἐζεύχθησαν τό ἅρμα καί δικαιώθησαν 

ἔχοντες γλυκύτατον θάνατον –Μέ Ἡ-
λιάδην (υἱόν Ἡλίου καί Ρόδης) Κέρκα-
φον, ἑτέρα Κυδίππη, (θυγάτηρ τοῦ 
ἀδελφοῦ αὐτοῦ) γεννᾶ: Ἰάλυσον, Κάμει-
ρον, Λίνδον –Ἐπίθετον Ἥρας –Νηρηῒς, 
Η-10-844Α, Η-11-659Δ, 788Δ, Η-16-464Α 
Κυδίππη καί Κυσίππη –ης καί Θεανώ 
(ἡ) –Ἱέρεια Ἥρας
Κυδίππη καί Κυρβία (ἡ) –Θυγάτηρ Ὀ-
χίμου, βασιλέως Ρόδου, υἱοῦ Ἡλίου καί 
Ρόδου, καί Ἡγητορίας νύμφης Ροδίας. 
Ἐνυμφεύθη Κέρκαφον καί γέννησε Λίν-
δον, Κάμειρον, Ἰαλυσόν κτίστας ἀντι-
στοίχων πόλεων –Μετέποιτα ὀνομάζετο 
Κυρβία
Κυδιππίδα –ης (ἡ) 
Κυδιππίδας –αο (ὁ)
Κυδιππίδη –ης (ἡ)
Κυδιππίδης –ου (ὁ)
Κύδιππος –ου (ὁ) 
Κῦδις –ιος (ὁ)
Κυδίστη –ης (η) –Συνώνυμον: Τριτογέ-
νεια –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Λη-
τοῦς μέ συνώνυμον: Θυγάτηρ
Κύδιστος –ου (ο) –(ἐνδοξότατος) –Ἐπί-
θετον Διονύσου –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθε-
τον Ἀγαμέμνονος
Κυδιστράτη –ης (ἡ)
Κυδίστρατος –ου (ὁ) 
Κυδιφόνη –ης (ἡ)
Κυδιφῶν –ντος (ὁ)
Κυδιφῶσσα –σσης (ἡ)
Κυδίχα –ης (ἡ) 
Κύδιχος –ου (ὁ) 
Κυδίων –νος (ὁ) –Συζητᾶ μέ ἐν Ἅδει κα-
τελθόντα Τιμαρίωνα εἰς κείμενον “Δη-
μητρίων”
Κυδνή –ης (η) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Κύδνος –ου (ὁ) –Ποταμός, τανῦν Καρα-
σοῦ. Ἔνθα κολυμβών ὁ Ἀλέξανδρος ἠ-
σθαίνησεν βαρέως. Ποτάμιος θεός, υἱός 
Ἀγχιάλης, θυγατρός Ἰαπετοῦ
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Κυδνώ –οῦς (ἡ) –Μαθήτρια Σαπφοῦς
Κυδοιμόκλεια –ης (ἡ) 
Κυδοιμοκλῆς –έους (ὁ)
Κύδοιμος καί Κυδοιμός –οῦ (ὁ) – (ταρα-
χή) –Δαίμων συνοδός Ἄρεως –Προσω-
ποποίησις του θορύβου τῆς μάχης, μέ 
ἐπίθετα: Δεινός καί Παῖς, Ο.Ι.Σ.535 
Κυδοκάρπη –ης (ἡ) 
Κυδόκαρπος –ου (ὁ)
Κυδόκλεια –ης (ἡ)
Κυδοκλῆς –έους
Κυδοκράτη –ης (ἡ)
Κυδοκράτης –ου (ὁ)
Κυδόλα –ης (ἡ)
Κυδολάα –ης (ἡ)
Κυδόλαος –ου (ὁ) –(κῦδος = δόξα) 
Κυδόλας –αιο ἤ  –ντος (ὁ)
Κυδομένη –ης (ἡ) 
Κυδομένης –ους (ὁ)
Κυδονίκη –ης (ἡ)
Κυδόνικος –ου (ὁ) 
Κυδοστράτη –ης (ἡ) 
Κυδόστρατος –ου (ὁ) 
Κύδουσα –σης (ἡ)
Κυδοφάνεια –ης (ἡ) 
Κυδοφάνης –ου (ὁ)
Κύδρα –ης (ἡ)
Κυδραγόρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀτρέως
Κυδραγόρα καί Κυνδραγόρα –ης (ἡ) = 
Ἀναξιβία. Ἀδελφή Ἀγαμέμνονος, θυγά-
τηρ Ἀτρέως. Μέ Στρόφιον γεννᾶ Πυλά-
δην καί Ἀστυδάμειαν –Σύζυγος Κρίσου, 
υἱοῦ Φώκου
Κυδραγόρας –ου (ὁ)
Κυδραγόρη –ης (ἡ)
Κυδραγόρης –ητος (ὁ)
Κυδρή –ης; (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐ-
πίθετον Αλήθειας –Ἐπίθετον Ἀφροδί-
της μέ συνώνυμον: Κύθηρις –Ἐπίθετον 
Δήμητρος –Ἐπίθετον Δίκης μέ συνώνυ-

μον: Ἐκγεγαυῖα –Ἐπίθετον Ἥρας μέ συ-
νώνυμον: Κασιγνήτη καί Παράκοιτις 
–Ἐπίθετον Λητοῦς μέ συνώνυμον: Πα-
ράκοιτις
Κύδρηλα –ης (ἡ)
Κυδρηλίς –ιδος (ἡ)
Κύδρηλος –ου (ὁ)
Κυδρίουσα –σης (ἡ)
Κῦδρις –ιος; (ὁ)
Κυδρίων –νος (ὁ) 
Κυδρογένεια –ης (ἡ)
Κυδρογένης –ους (ὁ)
Κυδρόκλεια –ης (ἡ)
Κυδροκλῆς –εους (ὁ) –Υἱός Βαικύλου, 
πατήρ Στεφάνου, Κῶος –Υἱός Τιμοκρά-
τους Κριωεύς
Κυδρόλα –ης (ἡ)
Κυδρόλαος –ου (ὁ) –Ἄποικος ἐκ Λέσβου 
(ἔφορος), Η-16-835Δ 
Κῦδρος –ου (ὁ)
Κυδρός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος μέ 
συνώνυμον: Διφυής –Ἐπίθετον Φάνητος 
Κύδρουσα –σης (ἡ)
Κύδρυλα –ης (ἡ)
Κύδρυλος καί Κυδρῆλος –ου (ὁ) –Υἱός 
Κόδρου 
Κύδρων –νος (ὁ)
Κύδων –νος (ὁ) –Υἱός Ἑρμοῦ καί Ἀκκα-
καλίδος Νύμφης, ἐξ οὗ Κυδωνία Κρήτης 
–Υἱός Ἀπόλλωνος καί Ἀκκακαλίδος, Η-
7-1172Α, Η-11-659Δ, Η-18-183Α
Κυδωναῖα –ης (ἡ)
Κυδωναῖος καί Κύδων καί Κυδώνιος 
καί Κυδωνιάτης –ου (ὁ) –Ἐκ Τεγέας, 
Η-11-660Δ 
Κυδώνης –ητος; (ὁ) –Βυζαντινός συγ-
γραφεύς
Κυδωνία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς μέ 
συνώνυμον: Θρασών
Κυδωνιάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέ-
μιδος

ÊÕÄÙÍÉÁÓ
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Κυδωνίας –ιου (ὁ) 
Κυδωνίς –ίδος (ἡ) 
Κύδωρα –ης (ἡ)
Κύδωρος –ου (ὁ)
Κυέστωρ –ρος (ὁ)
Κυζηκινή –ῆς (ἡ)
Κυζηκινός –οῦ (ὁ)
Κυζικία –ης (ἡ)
Κυζίκιος –ίου (ὁ)
Κυζικιτή –ῆς (ἡ)
Κυζηκιτός –οῦ (ὁ) –Ὁ πρύτανις πού διε-
φθάρει εἰς Ὀλυμπίαν διά χρημάτων Ὀ-
λυμπιονίκου Εὐπώλου, Θεσσαλοῦ
Κύζικος –ου (ὁ) –Υ ἱός Αἴνου καί Αἰνήτης, 
θυγατρός Εὐσώρου, βασιλεύς Δολιόνων 
Θεωρήσας διερχομένους Ἀργοναύτας 
ὡς κακούργους, ἐπιτεθείς ἐφονεύθη ὑπό 
Ἰάσονος. Ἐκ θλήψεως ἀπέκοψαν κόμας 
κεφαλῆς οἱ Ἀργοναῦται –Σύζυγος Κλεί-
της (θυγατρός Μέροπος), Η-10-839Δ, Η-
11-664Α
Kυήκη –ης (ἡ) –Μήτηρ Ὕλα, φίλου Ἡ-
ρακλέους
Κύηξ –κος (ὁ) –Βασιλεύς Τραχίνας –Σύ-
ζυγος Ἀλκυώνης μεταμορφωθείς εἰς ἀρ-
σενικήν Ἀλκυώνην –Υἱός Ἑωσφόρου καί 
Νύμφης Φιλωνίδος. 
Κύης –ου (ὁ) –Μυθολογικός 
Κυήσκα –ης (ἡ) = Κυνίσκα
Κυήσκος –ου (ὁ)
Κυῆτος –ου (ὁ)
Κύθαινα –ης (ἡ)
Κυθαίνης –ου (ὁ)
Κύθειρα –ης (η) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Κυθέρεια καί Κυθέρηα  καί  Κυθαίρεια 
καί Κυθερηϊάς καί Κυθέρη καί Κυθή-
ρη καί Κυθείρη καί Κυθήρεια καί Κυ-
θηρία καί Κυθερία καί Κυθηριάς καί 
Κύθηρις καί Κυθηρίη καί Κυθηρίς καί 
Κυθηρείη καί Κυθήρη καί Κυθερέη 
καί Κυθέρη καί Κυθέρηα καί Κυθερηΐς 
–ίδος (ἡ) –Ἐπίθετα Ἀφροδίτης

Κυθέρη –ης (ἡ) –Βιθυνίς
Κυθηνᾶς ἤ Σατουρνῖνος –ου (ὁ) –Ρω-
μαῖος, Η-16-888Α 
Κυθερήιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑσπέρου 
μέ συνώνυμον: Χρύσεος
Κυθέρια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Κύθήρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
–Ἐπίθετον Περσεφόνης
Κυθηρία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Κυθήριος –ίου (ὁ) –Σοφιστής –Καί χρι-
στιανικόν –Ποταμός Ἤλιδος
Κυθηρίς –ιδος (ἡ)
Κύθηρος –ου (ὁ)
Κυθηρώ καί Κηθηρώ –οῦς (ἡ)
Κύθωρα –ης (ἡ)
Κύθωρος –ου (ὁ) –Υἱός Φρύξου καί Χαλ-
κιόπης, ἀδελφός Κυλίνδρου
Κυΐα –ης (ἡ)
Κυΐας –ου (ὁ)
Κυϊντιανή –ῆς (ἡ) –Θυγάτ. Καπίτωνος 
Κυϊντιανός –οῦ (ὁ) –Υιός Καπίτωνος
Κυΐππη καί Ὠκυρρόη –ης (ὁ) –Η-18-60 
3Α 
Κυῒππος –ου (ὁ)
Κύκη –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἀρτέμωνος
Κυκίκουσα –σης (ἡ)
Κυκίκων –νος;  (ὁ) 
Κυκλάδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων μέ 
συνώνυμον: Εὐκταῖαι –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Κυκλαῖα –ης (ἡ)
Κυκλαῖος –ου (ὁ)
Κυκλάς –ᾶ (ὁ) 
Κυκλάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς –Ἐ-
πίθετον Σελήνης
Κυκλεύς –εως (ὁ) –Πατήρ λυρικοῦ, Ἀρί-
ωνος Λεσβίου
Κυκλία –ης (ἡ)
Κυκλιάδα –δης (ἡ)
Κυκλιάδας –αιο (ὁ) –Ἀχαιός τις, Η-11-
677Δ

ÊÕÄÙÍÉÁÓ
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Κυκλίας –ου (ὁ)
Κυκλοβόλος –ου (ὁ)
Κυκλοβόρος –ου (ὁ) –Χείμαῥῥος ἐν Ἀτ-
τική –Πλαστόν ὄνομα δημαγωγοῦ Κλέ-
ωνος ὑπό Ἀριστοφάνους 
Κυκλογράφος –ου (ὁ) –Πλαστόν διά 
Διονύσιον συγγραφέα Σάμιον ἤ Ρόδιον, 
συντάξαντα ἐγχειρίδιον μυθολογίας
Κυκλοέλικτος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελί-
οιο
Κύκλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπί-
θετον Διός
Κυκλοτερής –οῦς (ἡ) –Ἐπίθετον Φύσε-
ως μέ συνώνυμον: Πάνρυτος
Κύκλουσα –σης (ἡ)
Κύκλοψ –οπος (ὁ) –Σατυρικόν δρᾶμα 
(Εὐριπίδη) –Τέκνα Ποσειδῶνος οἱ Κύ-
κλωπες –Γίγας, Η-14-763Δ, Ο.Ο.Β.19 Α71, 
Η206, Ι106, 275
Κύκλων –νος (ὁ) –Ἀργεῖος τίς
Κύκλωψ –ωπος καί Μονόφθαλμος (ὁ 
& ἡ) –Ὁ Ἀντίγονος υἱός Φιλίππου –Ἐπί-
θετον Σελήνης
Κύκλωψ καί Ἄργος –ου (ὁ) –Γίγας. Φο-
βεροί τερατώδεις υἱοί Γῆς καί Οὐρανοῦ 
(Ἄργης, Βρόντης, Στερόπης) –Κατ΄ Ὅμη-
ρον τέκνα Ποσειδῶνος –Ἕτεροι κτίσται 
Ἄργους, Τίρυνθος, Μυκηνῶν, περίφημοι 
τέκτονες ζῶντες ἐξ ἐργασίας χειρῶν –
Κύκλωψ ὁ Πολύφημος –Χορός μιμούμε-
νος ἔρωτα Πολυφήμου καί νύμφης Γα-
λατείας –Ὁ Ἀντίγονος, υἱός Φιλίππου, ὁ 
καί Μονόφθαλμος 
Κυκνέα –ης (η)
Κυκνέας –ου (ὁ)
Κύκνος –ου (ὁ) –(ὁ κραυγάζων καί Ψάλ-
λων) –Πατήρ Τένου –Υἱός Ἁρπάλης καί 
Ποσειδῶνος –Ἱερόν πτηνόν Ἀπόλλωνος 
–Ἥρως Τρωάδος –Υἱός Πελοπίας καί 
Ἄρεος, σύζυγος Θεμιστονόης θυγατρός 
Κήυκος. Τόν ἐθανάτωσεν Ἡρακλῆς λα-
βών ὅπλα ὡς λάφυρα –Υἱός Ἄρεος καί 
Πυρήνης φονευθείς ὑπό Ἡρακλέους εἰς 
11ον ἆθλον. Ληστής τις, φορῶν θεοῦ Ἀ-

πόλλωνος –(Ἀρητιάδης) –Υἱός Ποσειδῶ-
νος καί Καλύκης, θυγατρός Ἑκάτωνος, 
βασιλεύς Τενέδου φονευθείς ὑπό Ἀ-
χιλλέως. Μέ Πρόκλειαν θυγατέραν 
Κλυτίου γεννᾶ τήν Ἡμιθέαν καί τόν 
Τέννην –Υἱός Ἀπόλλωνος καί Θυρίας ἤ 
Ὑρίας εὐειδής εἰς ἄκρον ἀλλά μέ αἰσχρά 
ἤθη μεταμορφωθείς μετά τῆς μητρός 
ὑπό Ἀπόλλωνος εἰς πτηνόν κύκνον –Ἐ-
πίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Διός, Η-
7-1040Α, Η-9-78Δ, 340Α, 393Α καί Δ, Η-
11-50Α καί Δ, 685Α, Η-15-218Α, Η-16-535 
Δ, Η-17-629Α
Κύκνος –ου (ὁ) –Υἱός Ἄρεως, Θεσσαλός 
ἥρως –Ὁ πρῶτος Τρώς ἥρως πού σκότω-
σεν ὁ Ἀχιλλεύς
Qύκνος – ου (ο) –Παλαιότατον
Kυκυῒα –ης (η) 
Κυκυΐης –ου (ὁ) 
Κυκυώι (ἡ)
Κυλάα –ης (ἡ)
Κυλάβαρη –ης (ἡ)
Κυλάβαρις καί Κυλλάβαρις –ιδος (ἡ)  
–Γυμνάσιον πλησίον Ἄργους, Η-11-687Α
Κυλάβαρος καί Κυλαράβης –ου (ὁ) 
–Βασιλεύς Ἄργους, υἱός Σθενέλου 
Κυλαῒδη –ης (ἡ)
Κυλάϊδης –ου (ὁ) 
Κύλαμη –ης (ἡ)
Κύλαμος –ου (ὁ)
Κυλάνθη –ης (ἡ)
Κύλανθος –ου (ὁ) –Υἱός Ὀρφέως
Κυλανή –ῆς (ἡ)
Κυλανός –οῦ (ὁ) 
Κύλαος –ου (ὁ)
Κυλαράβα –ης (ἡ)
Κυλαράβης –ου (ὁ) –Υἱός Σθενέλου –Σύ-
ζυγος Ἑρμιόνης (θυγάτηρ Μενελάου), 
Η-15-14Α
Κυλείδα –ης (ἡ)
Κυλείδας ἤ Εὐκλείδας –αο (ὁ)
Κυλείδη –ης (ἡ)
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Κυλείδης –ου (ὁ)
Κυληνή –ῆς (ἡ)
Κυληνός –οῦ (ὁ) 
Κύλησις –ιος;  (ὁ) 
Κυλησίδεια –ης (ἡ) 
Κυλησίδειος –ου (ὁ)
Κυλία –ίης (ἡ)
Κυλίας –ου (ὁ) 
Κυλίνδρα –ης (ἡ)
Κύλινδρος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Κυθώρου, 
Υἱός Φρύξου καί Χαλκιόπης 
Κυλίνδουσα –σης (ἡ)
Κυλίνδων –νος (ὁ) = Καμπύλος –Ἐπίθε-
τον Αἰῶνος
Κυλίτης –ου ;  (ὁ) 
Κύλιτος –ου (ὁ)
Κύλισα –σης (ἡ)
Κύλισος –ου (ὁ)
Κυλίσταρος –ου (ὁ) –Ποταμός 
Κυλίφακτη –ης (ἡ)
Κυλίφακτος –ου (ὁ)
Κυλίχα –ης (ἡ)
Κυλίχος –ου (ὁ)
Κύλλα –ης (ἡ) –Ἀδελφή Ἑκάβης (καί τῆς 
Ἡσιόνης) πού μέ Πρίαμον γεννᾶ Μύ-
νιππον νόθον υἱόν, Η-9-398Α
Κυλλάβαρις καί Κυλάβαρις –ιδος (ἡ) 
–Γυμνάσιον
Κυλλάνα –ης (ἡ) –Ἀντί Κυλλήνη
Κυλλάναξ ἀνάσσων (ὁ) –Ὁ Ἑρμῆς ἐκ 
Κυλλήνης
Κυλλάνασσα –σσης (ἡ) 
Κυλλανή –ῆς (ἡ)
Κυλλανία –ης (ἡ)
Κυλλάνιος –ιου (ὁ) 
Κυλλανός –οῦ (ὁ) 
Κυλλάρα –ης (ἡ)
Κύλλαρος –ου (ὁ) –Ὄνομα ἵππου τέκνου 
Ποδάργης, δῶρον Ἑρμου εἰς Πολυδεύ-
κην καί Κάστορα –Κένταυρος σύζυγος 

Ὑλονόμης φονευθείσης εἰς μάχην Κε-
νταύρων, Λαπίθων. Μέ τό ἴδιο βέλος αὐ-
τοκτόνησεν 
Κυλλῆ –ῆς (ἡ)
Κυλλῆν –ῆνος (ὁ) –Υἱός Ἐλάτου καί Λαο-
δίκης, ἀδελφός Ἰσχύος
Κυλληναῖα –ης (ἡ)
Κυλληναῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ 
μέ συνώνυμον: Φίλος
Κυλλήνη καί Μελίβοια –ης (ἡ) –Νύμφη 
Ἄργους, θυγάτηρ Διός καί Καλλιστοῦς 
πού μέ Πελασγό γεννᾶ Λυκάονα, τρο-
φός Ἑρμοῦ, Ο.Β.603, Η-8-964Α, Η-12-620 
Δ, Η-14-802Δ, Η-15-619Α
Κυλληνία –ης (ἡ)
Κυλλήνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ 
ἐπιγραμματοποιός –Ποιητής ἀνθολογί-
ας –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ μέ συνώνυμον: Φι-
λωρείτας
Κύλλης –ου ἤ –ητος (ὁ) –Μακεδονικόν 
Κυλλῆς –ῆος (ὁ) 
Κυλλία –ης (ἡ)
Κυλλίας –ου (ὁ)
Κύλλις –ιος;  (ὁ)
Κυλλοποδίουσα –σης (ἡ)
Κυλλοποδίων –νος (ὁ) –(χωλός) –Ἐπί-
θετον Ἡφαίστου
Κύλλουσα –σης (ἡ)
Κυλλόπους –οδος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡφαί-
στου
Κύλλος –ου (ὁ) –Θεσσαλός τις 
Κύλλουσα –σης (ἡ)
Κύλλων –νος (ὁ)
Κυλοία –ης (ἡ)
Κυλοίας –ου (ὁ) 
Κύλος –ου (ὁ) 
Κύλουθα –ης (ἡ)
Κύλουθος –ου (ὁ) 
Κύλουσα –σης (ἡ)
Κυλωϊάδα –ης (ἡ)
Κυλωϊάδας –αιο (ὁ) 
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Κυλωῒδα –δης (ἡ)
Κυλωΐδας –αο (ὁ)
Κύλων καί Κύλλων –νος (ὁ) –Εὐπατρί-
δης Ἀθηναῖος –Κροτωνιάτης –Ἀθηναῖ-
ος εὐγενής, Ὀλυμπιονίκης εἰς δίαυλον, 
γαμβρός Θεαγένους, τυράννου Μεγά-
ρων, σύζυγος θυγατρός αὐτοῦ. Ἀνῆκε 
εἰς μυστικήν ὀργάνωσιν ἀποβλέπουσα 
εἰς ἐγκαθίδρυσιν τυραννίας. Εἰς λουτρόν 
αἵματος σφαγιάζονται τά μέλη της ἀ-
κόμη καί τά καταφυγόντα εἰς βωμόν 
Σεμνῶν θεῶν. Τό ἄγος (μίασμα) ἐξαγνί-
ζεται μέσω ἐξιλασμῶν καί καθαρμῶν 
πού ἐπιβάλλει διάσημος ἰατρός καί 
νομοθέτης Ἐπιμενίδης ὁ Κρής καθιερώ-
νωντας κατόπιν θεσμόν Ἀγνώστων θε-
ῶν –Ἐπίσημος πλούσιος Ἀθηναῖος κυ-
ριεύσας Ἀκρόπολιν πρός σφετερισμόν 
ἐξουσίας ὑπό Μεγακλέους –Ἔξαρχος 
Συβαριτῶν ἐκδιωχθείς μετά Περίλλου 
Θουρίου, ἐκ τοῦ Ὁμακοείου Πυθαγόρου, 
Η-7-529Δ, Η-9-485Δ, Η-11-690Δ, Η-12-654 
Δ, Η-14- 717Α
Κυμαῖα –ης (ἡ) –Ἐκ Κύμης χρησμολό-
γος μάντισσα
Κυμαίθα καί Κυνναίθα –ης (ἡ) –Ὄνο-
μα Δαμάλεως, Η-4-952Δ
Κυμαίθας –αντος (ὁ) –Ὄνομα ποιμένος
Κύμαιθος –ου (ὁ) 
Κυμαίνουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Τηθύ-
ος μέ συνώνυμον: Ἄνασσα
Κυμαίνων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ὠκεα-
νοῦ
Κυμαῖος –ου (ὁ) 
Κυμαίουσα –σης (ἡ)
Κυμαίων –νος (ὁ) 
Κυμάτιον –ίου (ἡ) –Ἡρακλεῶτης 
Κυματοδαμάστρια –ης (ἡ)
Κυματοδαμάστης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον 
Ποσειδῶνος
Κυματόεις –εντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Κυματόεσσα –σσης (ἡ)
Κυματοθέα –ης (ἡ)

Κυματόθεος –ου (ὁ)
Κυματολήγη –ης (ἡ) –(Ἡ καταπραῢνου-
σα κύματα) –Νηρηΐς τίς
Κυματολήγης – ου (ὁ)
Κύμβα –ης (ἡ)
Κυμβάδεια –ης (ἡ)
Κυμβάδειος –ου (ὁ)
Κυμβάλιον –ίου (ἡ) –Ἑταίρα τίς, αὑλη-
τρίς, μουσική ἱέρεια, μνημονευομένη ὑ-
πό Λουκιανοῦ εἰς διάλογον μεταξύ Λυ-
σίου καί ἑταίρας Ἰόεσσας
Κύμβαλος –ου (ὁ) 
Κύμβας –αντος;  (ὁ)
Κύμη –ης (η) –Ἀμαζών 
Κυμινάνθη –ης (ἡ) –Δηλιάς τίς
Κυμινάνθης –ου ἤ  –τος (ὁ)
Κυμοδόκεια καί Κυμοδόκη καί Κυμο 
–θόη καί Κυμώ –οῦς (ἡ) –Νηρηῒς
Κυμοδόκη –ης (ἡ) = Κυμοδόκεια –Νηρη-
ΐς τις, Ο.Ι.Σ.39
Κυμόδοκος –ου (ὁ)
Κυμοθάλεια –ης (ἡ)
Κυμοθαλής –έος (ὁ) –Ἐπίθ. Ποσειδῶνος
Κυμοθόη –ης (ἡ) = Κυμοδόκεια –Νηρηΐς 
τις, Ο.Ι.Σ.41, Η-11-696Α
Κυμόθοος –ου (ὁ) –Υἱός Μούσης Καλ-
λιόπης, Η-13-820Α
Κυμοπόλεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ποσει-
δῶνος, σύζυγος Ἑκατογχείρου γίγαντα 
Αἰγαίωνος, εὐγενικοῦ Βριάρεω
Κυμοπόλις –ιδος (ἡ)
Κυμοπόλης –η (ὁ)
Κυμώ –οῦς (ἡ) = Κυμοδόκεια –Νηρηΐς
Κύμωθα –ης (ἡ)
Κύμωθος –ου (ὁ) –Ὄνομα Ἁλιέων
Κύνα καί Κύννα καί Κυννάνη –ης (ἡ) 
–Θυγάτηρ Φιλίππου καί Αὐδάτης Ἰλ-
λυρίδος, μετονομασθείσης Εὐρυδίκης 
–Μνηστή Ἀμύντου ἀνεψιοῦ Φιλίππου 
Β’ –Ἀμαζών –Ἑταίρα Ἀθηνῶν –Μήτηρ 
Καλλικρήτης, Η-11-706Δ 

ÊÕÍÁ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    ���

Κυναγία –ης (ἡ) 
Κυναγίδα –δης (ἡ)
Κυναγίδας –αο (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρακλέ-
ους 
Κυναγοί –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Ἔρώτων
Κύναγος –ου (ὁ)
Κυναγός –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀρτέ-
μιδος –Ἐπίθετον Ἔρωτος μέ συνώνυμον: 
Ἰξός
Κυνάγχη –ης (ἡ)
Κυνάγχης –ου (ο) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Κυναίγειρα –ης (ἡ)
Κυναίγειρος –ου (ὁ) –Φονευθείς εἰς Μα-
ραθῶνα προσπαθών νά συγκρατήση 
πλοῖον Περσῶν. Υἱός Εὐφορίωνος, ἱερέ-
ως Ἐλευσινίων Μυστηρίων καί Κυναί-
θης, ἀδελφός ποιητοῦ Αἰσχύλου καί Ἀ-
μεινίου
Κύναιθα –ης (ἡ) –Πόλις Ἀρκαδίας, πλη-
σίον Ἐρυμάνθου ποταμοῦ, μέ πηγήν ἰα-
ματικήν τήν Ἄλυσσον 
Κυναίθα –ης (ἡ) –Μέ Εὐφορίωνα γεννᾶ 
Αἰσχύλον καί Κυναίγειρον –Ἑτέρα ποι-
μενίς 
Κυναιθεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Κύναιθος –ου (ὁ) –Τέκνον Λυκάονος 
κεραυνωθείς ὑπό Διός –Ῥαψωδός ἐκ Χί-
ου –Ραψωδός 
Κυναλώπηξ –εκος (ἡ) –(σκυλαλεποῦ) 
–Πλαστόν Φιλοστράτου ὑπό Ἀριστοφά-
νους
Κυνάνα –ης (ἡ) 
Κυνάνδρα –ης (ἡ) –Πηγή ἐν Ἄργει ἀπ΄ 
ὅπου ἔπινον ὕδωρ οἱ δούλοι ὅταν ἐλευ-
θεροῦντο 
Κύνανδρος –ου (ὁ)
Κυνάνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Φιλίππου 
Β’, φονευθεῖσα ὑπό Ἀλκέτου, ἀδελφοῦ 
Περδίκκου, υἱοῦ Ὀρόντου 
Κυνάνης –ου ἤ ητος ;  (ὁ)
Κύναρβος –ου (ὁ) 
Κύναργος –ου (ὁ)

Κυναρήτη –ης (ἡ) 
Κυνάρητος καί Κυάρητος –ου (ὁ) –Υἱ-
ός Κόδρου, ἰδρυτής Μυούντος 
Κυνᾶς –ᾶ (ὁ) –Πλαστόν ὄνομα τοῦ Ἐπι-
νίκου Κυζικινοῦ, Ὀλυμπιονίκου εἰς στά-
διον 
Κυνδία –ίης (ἡ)
Κυνδιάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμι-
δος
Κύνδιος –ίου (ὁ)
Κυνδραγόρα –ης (ἡ) = Κυδραγόρα 
Κυνδραγόρας –ου (ὁ)
Κυνέα –ης (ἡ)
Κυνέας –ου (ὁ) –Ἐρετριεύς, πατήρ Φιλα-
γρίου –Ὑπουργός καί εὕνους βασιλέως 
Πύῥῥου
Κυνέγειρα –ης (ἡ)
Κυνέγειρος καί Κυναίγειρος –ου (ὁ) 
–(δεινός κυνηγός) –Ἀδελφός Αἰσχύλου 
καί Ἀμεινίου –Υἱός Εὐφορίωνος καί Κυ-
ναίθης, μαραθωνομάχος, Η-7-161Α, Η-
11-697Α καί Δ, Η-13-393Α, 628Δ 
Κύνεια καί Κυνίεια –ης (ἡ)
Κύνειος καί Κυνίειος –ου (ὁ) –Ἱερεύς Ἀ-
πόλλωνος
Κύνες –ῶν (ὁ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν –Ἐπί-
θετον Κῆρων
Κύνεσις –ιος (ὁ)
Κύνεως –έω  (ὁ) –Πατήρ Φιλάγρου
Κυνηγέτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμι-
δος –Ἐπίθετον Μοίρης
Κυνήγιος –ίου (ὁ)
Κυνηγίς –ιδος (ἡ) –Ἑταίρα 
Κυνηγός καί Προυσίας Β’ (ὁ) –Υἱός κα-
ταστροφέως Κίου
Κύνης –ητος (ἡ) –Ἀκαρνάν, υἱός Θεολύ-
του ἤ Θεύλυτου
Κύνθη –ης (ἡ)
Κυνθία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐ-
πίθετον Ἀρτέμιδος
Κυνθιάδη –ης (ἡ)
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Κυνθιάδης –ου (ὁ) 
Κυνθίδα –δης (ἡ)
Κυνθίδας –αο (ὁ)
Κύνθιος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθε-
τον Ἀπόλλωνος
Κύνθος –ου (ο) –Ὅρος ὅπου ἐγεννήθη 
Ἄρτεμις καί Ἀπόλλων 
Κύνθος –ου (ὁ) –Λόφος Δήλου, εἰς ὅν ἡ 
Λητώ ἔτεκεν Ἄρτεμιν καί Ἀπόλλωνα 
Κυνία –ης (ἡ)
Κυνίας –ίου (ὁ)
Κυνική –ῆς (ἡ)
Κυνικός –οῦ (ὁ) –Φιλόσοφος, Η-5-932Α 
Κυνίππη –ης (ἡ)
Κύνιππος –ου (ὁ)
Κυνίσκα –ης καί Κύσκα (ἡ) –Λακεδαι-
μονία Ὀλυμπιονίκης εἰς τέθριππον δύο 
φοράς –Ὁ πατήρ της ἤρχισεν τόν 30ετή 
Πελοποννησιακόν πόλεμον –Ἀδελφή Ἀ-
γησιλάου καί θυγάτηρ βασιλέως Ἀρχι-
δάμου (νικήτρια τό 396 καί 392 π.Χ. στήν 
96η καί 97η Ολυμπιάδα). Ὁ Ἀγησίλαος 
τήν προέτρεψε νά συμμετάσχη εἰς Ὀλυ-
μπιακούς διά νά ἀποδείξη στούς Ἔλλη-
νας πώς ἡ νίκη δεν εἶναι ἰδιαίτερη ἀρετή, 
ἀλλά σχετίζεται μέ πλοῦτο καί δαπάνη 
(τό ἀπέδειξε στήν 90η Ὀλυμπιάδα ὁ Ἀλ-
κιβιάδης ὅστις μέ ἐπτά ἅρματα, δεκατέσ-
σαρα ἄλογα, κέρδισε 1η, 2η καί 4η νίκη), 
Η-9-549Α, Η-11-706Α, Η-14-840Α,
Κυνίσκη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ βασιλέως 
Ἀρχιδάμου, εἰς ἱπποδρομίας νικήσασα 
–Σικελή
Qυνίσκη –ης (η) –Παλαιότατον
Qυνίσκος –ου (ο) –Παλαιότατον
Κυνίσκος –ου (ὁ) –(κύων) –Ἐπώνυμον 
Λεωτυχίδου –Μακεδονικόν όνομα 
Κυνίσκος –ου (ὁ) –Κωμικός μικρός κυ-
νικός φιλόσοφος –Ὁ μέ ἐπώνυμον Ζευ-
ξίδαμος –Ὁ Μαντινεύς Ὀλυμπιονίκης 
εἰς πυγμήν παίδων –Κασσανδρεύς, Η-11 
–706Δ, Η-16-240Α 
Κυνίσκυλος –ου (ὁ)

Κύννα –ης (ἡ) –Μακεδονικόν
Κύννα καί Κύνα –ης (ἡ) –Περιβόητος 
τῶν Ἀθηνῶν ἑταίρα, ἀναφερομένη ὑπό 
Ἀριστοφάνους εἰς Ἰππεῖς. Αὐτή καί ἡ 
Σαλαβακχώ ἐθαυμάζοντο ὑπό Ἀθηναί-
ων ἑταιρῶν –Θυγάτηρ Φιλίππου καί Αὐ-
δάτης
Κυννάνα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἐπιγένους
Κυνναίθα καί Κυμαίθα –ης (ἡ) –Ὄνο-
μα δαμάλεως
Κύννεια –ης (ἡ)
Κύννειος καί Θύννειος –ου (ὁ) –Ἐπίθε-
τον Ἀπόλλωνος 
Κυννήθια –ίης (ἡ)
Κυννήθιος –ου (ὁ) 
Κύννης –ου (ὁ) –Υἱός Ἀπόλλωνος καί 
Παρνηθίας Νύμφης, Η-11-706Δ
Κύννια –ης (ἡ)
Κυννίνα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Χρόμου 
Κύννινα –ης (ἡ) 
Κύννιος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Κυννίς –ιδος (ἡ)
Κυννώ –οῦς (ἡ)
Κυνολύγματος –ου (ἡ) –Συνώνυμον: 
Ἱπποπρόσωπος –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Κυνόρτα –ης (η)
Κυνόρτας καί Κυνόρτης –ου (ὁ) –Βα-
σιλεύς Σπάρτης, υἱός Ἀμύκλα καί Διο-
μήδης, ἀδελφός Ὑακίνθου, Η-11-709Α 
Κυνόρτας καί Κυνόρτης –ου (ὁ) –Υἱός 
Διομήδης καί Ἀμύκλα, βασιλεύς Λακε-
δαίμονος, ἀδελφός Ὑακίνθου. Πατήρ 
Περιήρους πού μέ Γοργοφόνην γεννᾶ: 
Ἀφαρέα, Λεύκιππον, Ἰκάριον, Τυνδάρε-
ων 
Κύνορτος –ου (ὁ)
Κῦνος –ου (ὁ) –Ἐπίνειον Ὀποῦντος, Ο.Β. 
531, Η-7-867Δ, Η-12-512Α
Κυνοσάρα –ης (η) –Νύμφη Ἴδης Κρήτης 
πού μέ νύμφη Ἑλίκην ἀνέθρεψαν Δίαν. 
Ὁ Κρόνος τάς κατεδίωκεν καί μετεμόρ-
φωσεν εἰς μικράν καί μεγάλην ἄρκτον 

ÊÕÍÏÓÁÑÁ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    ���

ἐνώ ὁ ἴδιος μετεμορφώθη εἰς ἀστερισμόν 
Δράκοντος
Κυνός σῆμα ἤ Κυνόσσημα (τό) –Τάφος 
τῆς Ἑκάβης
Κυνοσάργη –ης (ἡ)
Κυνοσάργης –ους (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρα-
κλέους
Κυνόσουρα καί Κυνοσάρα –ης (ἡ) 
–Νύμφη –Μέ τήν Νύμφην Ἑλίκην ἀνέ-
θρεψαν Δίαν εἰς Ἴδην Κρήτης. Μετα-
μορφώθησαν κατόπιν εἰς ἀστερισμόν 
μικράς καί μεγάλης Ἄρκτου διά νά ἀπο-
φύγουν ἐρωτικήν παρενόχλησιν Κρό-
νου, Η-11-709Α 
Κυνόσουρα –ης (ἡ) –Νύμφη ἐξ Ἴδης 
Κρήτης ἀναθρέψασα Δίαν ὅστις τήν με-
τεμόρφωσεν εἰς ἀστερισμόν Μικρᾶς  Ἄρ-
κτου
Κυνόσουρος –ου (ὁ) –Υἱός Πέλοπος καί 
Ἱπποδαμείας, Η-15-709Α
Κυνοσσόος –ου (ἡ) –Συνώνυμον: Λητώϊ 
–Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Κυνοσφαγής –ῆ (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης 
μέ συνώνυμον: Κυνοσφάγος –Ἐπίθετον 
Ρέας
Κυνοσφάγος –ους (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκά-
της –Ἐπίθετον Ἥρας –Ἐπίθετον Ρέας
Κυνοσφανῆς –οῦς (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἑκάτης
Κυνούλκα –ης (ἡ)
Κύνουλκος καί Κυνούλκος –ου (ὁ) –Γα-
στρονόμος –Παρωδός
Κύνουσα –σης (ἡ)
Κυνοφόντις ἤ Ἀρνηΐς –ίδος (ἡ) –Ἑορτή 
διά Λῖνον
Κυνόφρουσα –σης (ἡ)
Κυνόφρων – νος (ὁ) –Ὁ πνίξας Σκύλλην 
θυγατέραν Νίσου, βασιλέως Μεγαρίδος
Κύνοψ –πος (ὁ) –Ἰερεύς Ἀρτέμιδος 
Κύνταρος –ου (ὁ)
Κυντιανή –ῆς (ἡ) 
Κυντιανός –οῦ (ὁ)

Κυντιλιανή –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Κυντιλιανός –ου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἄ-
γιος 
Κυνώ ἤ Σπακώ –οῦς (Περσικά)  (ἡ) –Σύ-
ζυγος Μήδου, ἀναθρέψασα Κῦρον (ἐξελ-
ληνισμένον ὄνομα Σπακοῦς) 
Κυνώ –ἤ Σπακώ (Μηδικά)  (ἡ) –Σύζυγος 
ποιμένος βασιλέως Μήδων Ἀστυάγους, 
ἀναθρέψασα Μέγαν Κύρον, υἱόν τῆς 
θυγατρός του Μανδάνης (ἐπλάσθη ὅτι 
τήν ἐθήλασε μία κύων)
Κύνων –νος (ὁ)
Κυνώπιδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν 
μέ συνώνυμον: Ἱέρειαι –Ἐπίθετον Κῆ-
ρων μέ συνώνυμον: Δειναί
Κυνῶπις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδί-
της
Κυνώπις –ιδος (ἡ) –(σκυλομούρα) –Σκω-
πτικῶς αὐτοαποκληθείσα ἡ ὡραῖα Ἑλέ-
νη (Ἰλιάς, Γ 180) –Ἐπίθετον Ἥρας μέ συ-
νώνυμον: Μήτηρ
Κυπάρα καί Ἀρέθουσα καί Ἑσπερέθου-
σα –ης (ἡ) –Κρήνη ἐν Σικελία
Κυπάρη –ης (ἡ)
Κυπάρης –ητος (ὁ)
Κυπαρίνη –ης (ἡ)
Κυπαρῖνος –ου (ὁ)
Κυπάρισση –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Βορέα, 
βασιλέως Κελτῶν ὄστις τήν ἔκλαψεν 
πολύ θανοῦσαν νέαν. Τῆς εφύτευσεν, 
τό γνωστόν ὡς τότε δένδρον, τό ὁποῖον 
ἀφιεροῦται πλέον εἰς νεκρούς.  
Κυπαρισσήεις –εντος (ὁ) –Πόλις –Πο-
ταμός Μεσσηνίας
Κυπαρισσήεσσα –σσης (ἡ)
Κυπαρισσία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς, 
Η-11-711Δ
Κυπάρισσος –ου (ὁ) –Ὡραῖος νεανίας 
Κεῖος –Υἱός Τηλέφου, ἐρώμένος Ἀπόλ-
λωνος, ὅστις διά να τον ἀποφύγει μετε-
μορφώθη εἰς κυπάρισσον –Υἱός Μινύα-
ντος, ἀδελφός Ὀρχομενοῦ, Η-7-1150Α, 
Ο.Β.519 
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Κύπαρος –ου (ὁ) 
Κύπειρα –ης (ἡ)
Κύπειρος –ου (ὁ)
Κυπελλοφόρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου μέ συνώνυμον: Εὐαστής
Κυπέτη –ης (ἡ)
Κυπέτης –ου (ὁ)
Κυπεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Κυπία –ης (ἡ)
Κυπίας –ίου (ὁ)
Κύπις –ιδος (ὁ) –Πατήρ Ἀδειμάντου
Κύπρα –ης (η) –(σκύλλα) –Ἐπώνυμον 
Ἥρας Τυρηννῶν
Κυπραγόρα –ης (ἡ)
Κυπραγόρας –ου (ὁ) 
Κυπραγόρη –ης (ἡ) 
Κυπραῖα –ης (ἡ)
Κυπραῖος –ου (ὁ) 
Κύπρη –ης (ἡ) 
Κύπρης –ου (ὁ) 
Κυπρία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
Κυπριακή – ης (ἡ)
Κυπριακός –οῦ (ὁ) –Χριστιανικόν 
Κυπριανή –ης (η)
Κυπριανός –οῦ (ὁ) –(Τέκνον Εὐάνδρου 
Κύπρου) –Χριστιανικόν –Ἱεράρχαι, Η-11 
-715Α καί Δ, Η-18-40Δ 
Κυπρίας –ίου (ὁ) –Ποιητής Ἀλικαρνασ-
σεύς
Κυπρίδα –ης (ἡ)
Κυπρίδας –αο (ὁ)
Κυπρίδιοι –ίων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρώτων
Κυπρίλλα –ης (ἡ) –Χριστιανικόν ὄνομα 
Κυπρίλλος –ου (ὁ)
Κύπριος –ίου (ὁ)
Κύπρις –ιδος καί Κυπρίς (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἀφροδίτης –Νύμφη, ἧτις ἡράσθη τόν 
Ὕλαν καί παρέσυρεν εἰς τά βάθη της 
πηγῆς –Σύζυγος Ἀντιπάτρου Ἕλληνος, 

πατρός Ἡρώδου –Θυγάτηρ Νυκτός, Η-
17-817Α, Ο.Ε.330, 422
Κυπρογένεια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης
Κυπρογένεια ἤ Κυπρογένης –ου (ἡ) 
–Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
Κυπρογενές –ους (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης
Κυπρογένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδί-
της
Κυπρογένήα –ης (ἡ)
Κυπρογένης –ους (ὁ)
Κυπρογενής –ους (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης
Κυπρογόνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδί-
της
Κυπρόγονος –ου (ὁ)
Κυπροδάμα –ης (ἡ) 
Κυπροδάμας –ντος (ὁ)
Κυπροδάμεια –ης (ἡ) 
Κυπρόδαμος –ου (ὁ) 
Κυπροδήμεια –ης (ἡ)
Κυπροδήμη –ης (ἡ)
Κυπρόδημος –ου (ὁ) 
Κυπροθάλεια –ης (ἡ)
Κυπροθάλης –ου (ὁ)
Κυπρόθεμις –ιδος (ὁ & ἡ) –Τοπάρχις Ρό-
δου τοῦ σατράπου Τιγράνου 
Κυπροκλέη –ης (ἡ)
Κυπροκλέης –ους (ὁ)
Κυπρόκλεια –ης (ἡ)
Κυπροκλῆς –έους (ὁ)
Κυπροκράτη –ης (ἡ)
Κυπροκράτης –Κυπροκράτιfος (ὁ;)
Κυπροκράτις –ιδος (ὁ & ἡ)
Κυπρομέδουσα –ης (ἡ)
Κυπρομέδων –ντος (ὁ) 
Κυπρονύμα –ης (ἡ)
Κυπρόνυμος –ου (ὁ)
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Κύπρος –ου (ἡ) –Μήτηρ Ἡρώδου Μεγά-
λου σύζυγος Ἀντιπάτρου –Θυγάτηρ Ἀ-
ντιπάτρου Κυπρίου, σύζυγος Ἑλκία, υἱ-
οῦ τοῦ Ἀλεξᾶ –Σύζυγος Ἀγρίππα, υἱοῦ 
Ἀριστοβούλου, θυγάτηρ Φασαήλου καί 
Σαλαμψιοῦς –Νῆσος μέ παλαιόν ὄνομα 
Σφήκεια, Η-9-373Δ, Η-11-717Α 
Κυπροτίμα –ης (ἡ) 
Κυπρότιμος –ου (ὁ) 
Κυπροφίλη –ης (ἡ) 
Κυπρόφιλος –ου (ὁ)
Κυπύρα –ης (ἡ) 
Κυπήρας –ου (ὁ)
Κύρα –ης (ἡ) –Χριστιανικόν –Ὁσία (28 
Φεβρουαρίου) 
Κυράμβη –ης (ἡ)
Κύραμβος –ου (ὁ)
Κυράνα –ης (ἡ) –Θεότης Πελοποννήσου
Κυράνα καί Κυρήνη –ης (ὁ) 
Κυραναῖα –ης (ἡ) 
Κυραναῖος –ου (ὁ)
Κυράννα –ης (ἡ) –Χριστιανικόν 
Κύραννις –ιδος; (ὁ & ἡ) –Πατήρ Πράτι-
δος
Κύραξ –κος (ὁ)
Κύρασσα –σσης (ἡ)
Κύρβα –ης (ἡ)
Κύρβας –αντος (ὁ) = ἀντί Κορύβας-αντος 
Κύρβαση –ης (ἡ)
Κυρβασία –ης (ἡ)
Κυρβασίας –ίου (ὁ) 
Κυρβάσιος –ίου (ὁ)
Κύρβασος –ου (ὁ) 
Κυρβηλίουσα –σης (ἡ)
Κυρβηλίων –νος; (ὁ) 
Κυρβία –ης καί Κυδίππη  (πρότερον)  
(ἡ) –Θυγάτηρ Ὀχίμου καί νύμφης Ἡγη-
τορίας. Με Κέρκαφον γεννᾶ Λίνδον, Ἰά-
λυσον καί Κάμιρον –Πρώην Κυδίππη, 
Η-11-788Δ

Κύρβιος –ίου (ὁ)
Κύρή –ῆς (ἡ) –Ἱερή Κρήνη τοῦ Ἀπόλλω-
νος ἐν Λιβύη
Κήρηβα –ης (ἡ)
Κηρηβίουσα –σης (ἡ)
Κυρηβίων καί Κηρυβίων –ωνος (ὁ) –Ἐ-
πίθετον Ἐπικράτεος, ἀδελφοῦ τοῦ Αἰ-
σχίνου –Ἀρτοποιός
Κυρηβίων –ωνος  καί Κιριβός  (ὁ) –Ἀρ-
τοποιός 
Κύρηβος –ου (ὁ) 
Κυρηναῖα –ης (ἡ)
Κυρηναῖος –ου (ὁ) 
Κυρήναιος –ου (ὁ)
Κυρήνη –ης (ἡ) –Μήτηρ Λακινίου προ-
σωποποίησις εὐφορίας –Θεότης θαλασ-
σία –Νύμφη πού μέ Ἄρην γεννᾶ Διομή-
δην βασιλέα Θράκης –Θυγάτηρ Ὑψέως 
ὡραιοτάτη ἐρασθείσαν ὁ Ἀπόλλων ἥρ-
πασεν ἐκ Πηλίου καί ἔφερεν εἰς Λιβύαν 
ὅπου μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Ἀρισταῖον ἤ 
Ἀνταῖον καί Αὐτοῦχον –Νύμφη πού μέ 
Ἀπόλλωνα γεννᾶ Ἴδμονα –Ὄνομα ἑταί-
ρας μέ πλαστόν τό: Δωδεκαμήχανον –Ἑ-
ταίρα Κορινθία, Η-9-394Δ, 702Α, Η-11-
791Δ, Η-14-682Δ, Η-15-904Δ
Κυρήνης –ου (ὁ)
Κύρητα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Κυρήτας –ου (ὁ)
Κυρία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σωφροσύνης 
–Ἐπίθετον Ἥρας καί ἐπίθετον Ἀφροδί-
της ἐν Σπάρτη 
Κυριάκη καί Κυριακή –ῆς (ἡ) –Χριστι-
ανικόν (ἀφοσιωμένη εἰς θεόν) –Ἁγία (7 
Ἰουλίου)
Κυριᾶκος –ου (ὁ) –(Ὁ πλῆρως ἀφοσιω-
μένος εἰς Κύριον) –Χριστιανικόν
Κυριακός –οῦ (ὁ) –Καί Χριστιανικόν 
–Ὄσιος ἀναχωρητής (29 Σεπτεμβρίου) 
–Υἱός Ἀπολλωνίδου, Η-18-40Δ
Κυριάναξ –κτος (ὁ)
Κυριάνασσα –ης (ἡ) 
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Κυριάρχη –ης (ἡ)
Κυριάρχης –ου (ὁ) 
Κυρίαρχος –ου (ὁ)
Κύριβος καί (ὁ) –Ὁ διακοσμημένος τά-
φος του εἰς ἀγοράν Μεγάρων, Η-13-151Α
Κυριδίουσα –σης (ἡ)
Κυριδίων –νος (ὁ)
Κυρίλλα –ης (ἡ) –Μιμάς –Ἠθοποιός ἐν 
τοῖς μίμοις
Κύριλλος –ου (ὁ) –(ἀφοσιωμένος εἰς κύ-
ριον) –Χριστιανικόν –Ἐπιγραμμάτων 
ποιητής ἀνθολογίας –Πατριάρχης –Μο-
ναχός –Ἅγιος –Διάκονος –Δημιουργός 
ἀλφαβήτου μέ 11 Ἑβραϊκά Γράμματα 
(Γ. Γρηγορομιχελάκης –βίοι ἁγίων) –Ἀρ-
χιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας ξεσηκώσας 
μελανοχίτωνες, κατακρεουργήσαν τήν 
φιλόσοφον Ὑπατίαν
Κυρίνη –ης (ἡ)
Κυρίννα –ης (ἡ) –Ἑταίρα θυγάτηρ Κρω-
βύλης
Κυρῖνος –ου (ὁ) –Ὄνομα πρῶτου βασι-
λέως Ρωμαίων, Ῥωμύλου
Κύριος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθε-
τον Ἅτα –Ἐπίθετον Απόλλωνος μέ συνώ-
νυμον: Ἄναξ –Kirio = ὄνομα Ἀραουκανῶν 
Χιλῆς, ἀπογόνων Σπαρτιατῶν
Κύριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Νηρέως
Κυρίουσα –σης (ἡ)
Κύρις –ιδος; (ὁ) –(πλέγμα, σχοινίον, κυρ-
τίς) –Ἐπίθετον Ἀδώνιδος 
Κῦρις –ιδος (ὁ;)
Κυρίσκος –ου (ὁ) –Σωκρατικός στοχα-
στής ὅπως ὁ Ἕρατος καί ὁ Νηλεύς, Η-
17-9Α
Κυρίων –νος; (ὁ) –Χριστιαν. –Μάρτυς 
Κύρνια –ης (ἡ)
Κύρνιος –ου (ὁ) 
Κύρνος –ου (ὁ) –Υἱός Πολυπαΐδου –Υἱός 
Ἡρακλέους ὀνομάσας νῆσον Κύρνον 
–Φίλος ποιητοῦ Θεόγνιδος, Η-7-1041Δ, 
Η-9-533Α

Κύροιβος καί Κόροιβος –ου (ὁ) –Πρῶ-
τος καταγραφείς Ὀλυμπιονίκης τό 776 
π.Χ., Η-14-853Α
Κῦρος –ου (ὁ) – (Κυρίαρχος) –Ὄνομα παι-
δός –Βασιλεύς Περσίας, υἱός Καμβύσου 
Περσίδος καί Μανδάνης, θυγατρός Ἀ-
στυάγους βασιλέως Μήδων –Ὁ Νεώτε-
ρος, υἱός Δαρείου καί Παρυσάτιδος ἀ-
δελφός Ἀρταξέρξου Μνήμονος –Γιός 
–Χριστιανικόν –Ποταμός Περσίδος, Η-
7-199Α
Κύρος –ου (ὁ) –(Περσικά = Κουράχ) –Υἱ-
ός Καμβύσου –Υἱός Ἀργόστης –Υἱός Δα-
ρείου Α’καί Β’
Κῦρος –ου (ὁ) –Ποταμός –Ὁ μετέπειτα 
Ἀγραδάτης. Περί τάς ἐκβολάς του κατώ-
κουν Ἀλβανοί (Ποταγός Περιηγητής)
Κυῥῥάνη καί Κυῥῥανή –ῆς (ἡ) –Ὄνομα 
θεᾶς
Κύρράνις –ιδος (ὁ) –Πατήρ Πράτιδος
Κυρρίτη –ης (ἡ)
Κυρρίτης –ου (ὁ) 
Κυρρόη –ης (ἡ)
Κύρρος –ου (ὁ) –Πόλις Μακεδονίας, ἤ 
Συρίας 
Κύρσα –ης (ἡ) 
Κυρσάμα –ης (ἡ)
Κύρσαμος –ου (ὁ)
Κύρσας –ου (ὁ) –Χῖος ἀναζητών Σωκρά-
την, ἐκοιμήθη πλησίον τοῦ τάφου του 
“τούτο μόνον ἀπολαύσας τοῦ φιλοσόφου” 
Κυρσίλα –ης (ἡ)
Κυρσιλίδα –δης (ἡ)
Κυρσιλίδας –αιο (ὁ)
Κυρσίλος καί Κυρσῖλος καί Κύρσιλος 
(λανθασμένως) –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος καί 
Φαρσάλιος ἱστορικός –Στρατηγός Μεγ.
Αλεξάνδρου –Ἀθηναῖος ἐναντιωθείς εἰς 
Θεμιστοκλήν πρίν ἀντιπαραταχθεῖ εἰς 
Πέρσας. Ἐπεθύμει νά τόν προσκυνήση 
διά τοῦτο ἐλιθοβολήθη, Η-11-810Δ 
Κύρσος –ου (ὁ)
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Κύρτανη –ης (ἡ)
Κύρτανος –ου (ὁ)
Κύρτη – ης (ἡ)
Κύρτιος –ου (ὁ) –Ἀντιοχεύς
Κυρτίουσα –σης (ἡ)
Κυρτίων –νος (ὁ) –Πλαστόν ὄνομα Ἀ-
λίμης 
Κύρτος –ου (ὁ) 
Κυρωνίδη –ης (ἡ)
Κυρωνίδης –ου (ὁ) 
Κυρωνίς –ιδος (ἡ) –Μήτηρ Ἀσκληπιοῦ 
ἐξ Ἀπόλλωνος. Συνευρεθείσα μέ Ἴσχυν 
(υἱόν Εἱλάτου) ἐγένετο αἰτία νά τήν φο-
νεύσει ὁ Ἀπόλλων, Η-12-45Δ
Κυσίππη –ης καί Θεανώ καί Κυδίππη 
(ἡ) –Ἀργεία ἱέρεια Ἥρας μήτηρ Κλεόβι-
δος καί Βίτωνος
Κύτης –ου (ὁ)
Κυτίλεια –ίης (ἡ)
Κυτίλης –ους (ὁ)
Κυτίλωρος καί Κυτίσσωρος καί Κυτί 
–σωρος καί Κύτορος –ου (ὁ) –Υἱός Φρί-
ξου καί Χαλκιόπης, (θυγατρός) ἀδελφός 
Φρόντιος καί Φρόντιδος, Ἄργου, Μελαί-
νου 
Κύτινη –ης (ἡ)
Κύτινος –ου (ὁ) –Πατήρ Νικάωνος
Κύτισα –σης (ἡ)
Κύτισος –ου (ὁ)
Κυτίσσωρος –ου (ὁ) –Υἱός Φρίξου καί 
Χαλκιόπης
Κυτίσωρος –ου (ὁ)
Κύτος καί Κύτιος –ίου (ὁ) –(ἀρτοποιός) 
–Υἱός Διός καί Ἰμαλίας, καί “κοῖλος”πού 
κλείνει τόν σπόρον, ἀδελφός Σπαρταίου 
καί Κρονίου, Η-8-713Δ
Κύτουσα –ης (ἡ)
Κυτραγόρα –ης (ἡ)
Κυτραγόρας –ου (ὁ)
Κύτων –νος (ὁ)
Κύτωρις –ιδος; (ἡ) –Ο.Β.853

Κυτώταρις –ιδος (ἡ) –Ὑπεραιωνόβιος
Κύφα –ης (ἡ)
Κύφας –ντος (ὁ) –Χοιροβοσκός
Κύφης –ου (ὁ) –Βυζαντινόν γηροκομεῖ-
ον, Η-7-833Δ 
Κύφις –ιδος (ἡ) –Ο.Β.748
Κύφος –ου (ὁ) –Υἱός Πεῥῥαιβοῦ ὠνομά-
σας τήν πόλιν Κύφον
Κυφός –οῦ  (ὁ) –Πλαστόν διά φιλόσοφον 
Κράτην, ὅστις ἧτο καί δύσμορφος καί 
ἠπανδρεύθη Ἱππαρχίαν, Θηβαίαν ἀδελ-
φήν Μητροφάνους
Κυφωρεσσίτα –ης (ἡ)
Κυφωρεσσίτας –αντος; (ὁ) –Ἐπίθετον 
Πανός
Κυχραῖα –ης (ἡ)
Κυχραῖος –ου (ὁ)
Κυχρεία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον νήσου Σαλα-
μῖνος
Κυχρείας –ου (ὁ) 
Κυχρεύς (ὁ) –Βασιλεύς Σαλαμῖνος Ἀττι-
κῆς
Κυχρεύς καί Σκιράς καί Κόλουρις καί 
Κούλουρις (ὁ) –Βασιλεύς Σαλαμῖνος Ἀτ-
τικῆς πού ἐφόνευσεν τόν Ὄφιν –Ἐπώνυ-
μον Ἀναξίφου –Υἱός Ποσειδῶνος καί Σα-
λαμῖνος, θυγατρός Ἀσωποῦ, φονεύσας 
Δράκοντα ἀφανίζοντα νῆσον Σαλαμί-
ναν. Μετά τοῦτο ἐβασίλευσεν εἰς νῆσον. 
Ἀποθανών ἄτεκνος κατέλειπε βασιλεί-
αν εἰς Τελαμῶναν, υἱόν Αἰακοῦ, Η-11-
826Δ, Η-16-815Δ, Η-17-615Α, Η-18-551Δ 
Κύχρις –ιδος (ὁ)
Κυχρώς ἤ Κυχρεύς –έως (ὁ) –Ἐπώνυμον 
Ἀναξίφου
Κύψελη –ης (ἡ)
Κυψελίδη –ης (ἡ)
Κυψελίδης –ου (ὁ) –Υἱός Κυψέλου
Κύψελις –ιδος (ὁ) –Πατήρ Τελλῆνος
Κύψελος καί Κύψελλος –ου (ὁ) –(ὁ κά-
τοχος ἀφθόνων ἀγαθῶν, ὡς ἡ κύψελος 
μελισσῶν –πιθάρι) –Ἔγγονος Ἀντάσσου 
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–Υἱός Ἠετίωνος καί Νάρδας ἤ Λάβδας 
(θυγατρός Ἀμφίονος) ὅστις θά κατέστρε-
φε (κατά τον χρησμόν) τίς Βακχιάδες δι΄ 
ὅ καί ἀνεζήτησαν νά τόν θανατώσουν. 
Διώξας αὔτας κατέστη πρῶτος τύραννος 
Κορίνθου. Κατ΄ἀρχάς σκληρός, κατόπιν 
πρᾶος, κατέλιπεν θρόνον Κορίνθου εἰς 
υἱόν Περίανδρον –Πατήρ Περιάνδρου 
καί Γαργάσου –Υἱός Αἰπύτου, βασιλέως 
Ἀρκαδίας. Μετά σωτηρίαν ἀπό Ἡρακλεί-
δας ἔλαβε γαμβρόν τόν Κρεσφόντην 
Ἡρακλείδην διά θυγατέραν του –Πατήρ 
Μιλτιάδου –Υἱός Ἀγαμήστορος Ἀθηναῖ-
ος –Ἀδελφός Γόργου, Η-7-529Δ, Η-9-775Δ, 
Η-10-121Δ, Η-11-237Δ, 240Δ, 827Δ, 828Α, 
Η-17-617Α
Κύων –υνός (ὁ & ἡ) = Κυνικός,πλαστόν 
τοῦ φιλοσόφου Διογένους –Ἀστερισμός 
–Πατήρ Μιλτιάδου Ἀθηνῶν –Ἐπίθετον 
Βορῆος –Ἐπίθετον Ἐρινύος –Ἐπίθετον Σε-
λήνης –Ἐπίθετον Σκύλλης
Κώα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
Κώα –ης (η) –Ποταμός, τανῦν Τζιατρά-
ρης
Κώας –ου (ὁ) –Ποταμός 
Κῶτις –ιος (ἡ) –Θυγάτηρ Κεφαλλίωνος, 
Ἡρακλεῶτης
Κωβία –ης (ἡ)
Κώβιος –ίου (ὁ) –Σαλαμίνιος
Κωβλανή –ῆς (ἡ)
Κωβλανός –οῦ (ὁ) –Γλύπτης –Ὀλυμπιο-
νίκης εἰς τέθριππον, Η-11-839Δ 
Κῶδα –ης (ἡ) –Θυγ. Μάνητος ἤ Μάνους 
Κώδαλη –ης (ἠ)
Κώδαλος –ου (ὁ) –Αὐλητής τίς
Κωδηνή – ης (ἡ) 
Κωδηνός –οῦ (ὁ) –Συγγραφεύς Βυζαντι-
νός, Η-12-159Δ 
Κώδων –νος (ὁ) –Πατήρ Ἀπολλωνικέτι-
δος, Γαλήψιος 
Κώδωσσα –σσης (ἡ)
Κώης –ου (ὁ) –Υἱός Ἐρξάνδρου, τύραν-
νος Μυτιληναίων, Η-11-843Δ 

Κωθία –ης (ἡ)
Κώθιος –ίου (ὁ) –Υἱός Κριτοβούλου 
Κωθίουσα –σης (ἡ)
Κωθίων –νος (ὁ)
Κώθουσα –σης (ἡ)
Κώθυλλα –ης (ἡ)             
Κώθυλλος –ου (ὁ) 
Κώθων –νος (ὁ) –Πατήρ Λεωσθένους
Κώκα –ης (ἡ)
Κωκάλη –ης (ἡ)
Κώκαλος –ου (ὁ) –Τίτλος ἔργου Ἀριστο-
φάνους 
Κώκαλος καί Κώκκαλος καί Κώκαρις 
καί Κοκάτορις –ιος; (ὁ) –Γραμματικός –
Μυθικός βασιλεύς τῆς Καμίκου Σικελίας 
ἐξ οὖ ὁ Μίνως διεκδίκησεν Δαίδαλον. Αἱ 
θυγατέραι ὅμως Κωκκάλου ἐφόνευσαν 
Μίνωαν εἰς λουτρόν μέ ζέον ὕδωρ, Η-11 
–75Δ, 846Α
Κώκαρις καί Κοκάτορις –ιος; (ὁ)
Κωκίλουσα –σης (ἡ)
Κωκίλων –νος (ὁ)
Κώκκαλος καί Κώκαλος καί Κώκαρις 
καί Κοκάτορις (ὁ) 
Κῶκος –ου (ὁ)
Κώκουσα –σης (ἡ)
Κωκυλίον –ίου (ὁ)
Κωκυλίουσα –σης (ἡ)
Κωκυλίων –νος (ὁ)
Κώκυτος –ου (ὁ) –Εἷς τῶν τεσσάρων 
ποταμῶν τοῦ Ἄδου (ποταμός στεναγ-
μῶν) –Τέκνον Στυγός ῥέων μετά Πυρι-
φλεγέθωντος εἰς Ἀχέροντα εἰσβάλλων 
εἰς Τάρταρον –Ποταμός Θεσπρωτίας 
τανῦν Γλικί, Ο.Ο.Κ.514, Η-7-1159Α, Η-18 
-580Δ 
Κωκυτός –οῦ (ὁ) –Ἰατρός διδαχθείς πα-
ρά Χείρωνος, ἐπισκεφθείς τόν πληγέντα 
Ἅδωνιν 
Κώκων –νος; (ὁ) 
Κωκώνη –ης (ἡ)
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Κωλαῖα –ης (ἡ) 
Κωλαῖος –ου (ὁ) –Θαλασσοπόρος 7ου 
αἰῶνος π.Χ., διελθών Ἡρακλείους Στή-
λας καί ἐπιστρέψας εἰς Σάμον, Η-7-91Α, 
Η-11-846Δ, Η16-836Α 
Κωλέαινα –ης (ἡ) 
Κωλέων –νος (ὁ)
Κωλιάς ἤ Κωλῶτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἀφροδίτης 
Κωλιάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
–Ἀκρωτήριον Ἀττικῆς
Κωλυσανέμας –ου; (ὁ) –Πλαστόν υἱοῦ 
Μέτωνος, ὁ Ἐμπεδοκλῆς φιλόσοφος, ὡς 
ἀναστρέψας ροήν ἀνέμων καί γενικώτε-
ρον θαυματοποιός
Κωλυσανέμας –ντος; καί Ἀλεξανέμας 
(ὁ) –Πλαστόν φιλοσόφου Ἐμπεδοκλέους 
τῆς Συνδιαστικῆς Σχολῆς 
Κωλυσοδρόμας –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον 
Ποδάγρας μέ συνώνυμον: Ἐπιδεσμοχα-
ρής
Κωλῶτα καί Κωλιάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθε-
τον Ἀφροδίτης 
Κωλώτης καί Κολώτης –ου (ὁ) –Γλύ-
πτης –Ἐπικούρου μαθητής φιλόσοφος, 
Η-7-634Α 
Κωλῶτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδί-
της 
Κωμᾶ –ῆς; (ἡ) 
Κωμάδα –ης (ἡ) 
Κωμάδας –αο (ὁ) 
Κωμάδη –ης (ἡ) 
Κωμάδης –ητος; (ὁ)
Κωμάζουσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελή-
νης 
Κωμαῖα –ης (ἡ) 
Κωμαῖος –ου (ὁ) 
Κωμάρχη –ης (ἡ) 
Κωμαρχίδη –ης (ἡ)
Κωμαρχίδης –ου (ὁ) –Ἐλληνικόν ὄνομα 
πλαστόν τοῦ Κωμάρχου ἐξ Ἀριστοφά-
νους 

Κώμαρχος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀπολλοδώ-
ρου καί Σωσοῦς Ἡρακλεῶτης 
Κωμᾶς –ᾶ (ὁ) –Τύραννος, Η-9-980Δ 
Κωμασία –ης (ἡ) 
Κωμάσιος –ιου (ὁ) 
Κωμάστα –ης (ἡ) 
Κωμάστας –αντος (ὁ) 
Κωμαστή –ῆς (ἡ) 
Κωμάστης –ου (ὁ) 
Κωμαστής –οῦ (ὁ) –Καί ὁ βάκχος ὡς 
ἀρχηγός τῆς πομπῆς –Ἐπίθετον Διονύ-
σου, Η-9-548Δ 
Κωματικός –οῦ (ὁ) –Προσωνύμιον Διός
Κωμέα –ης (ἡ) 
Κωμέας –ου (ὁ) –Ἄρχων Ἀθηνῶν, Η-15-
543Α 
Κωμεῖς –εῖδος (ἡ) –Θυγάτηρ Λεωδάμα-
ντος, εὐεργέτης τῆς Θάσου (διά προγό-
νων) 
Κωμέος –ου (ὁ) 
Κώμη –ης (ἡ) 
Κωμητᾶ –ῆς (ἡ) 
Κωμητᾶς καί Κομητᾶς καί Κομιτᾶς 
–ᾶ (ὁ) –Ποιητής ἀνθολογίας 
Κωμία –ης (ἡ)
Κωμιάδα –ης (ἡ) 
Κωμιάδας –αο (ὁ)
Κωμιάδη –ης (ἡ)
Κωμιάδης –ου (ὁ) –Ἀχαρνεύς 
Κωμίας –ίου (ὁ) –Ἀθηναῖος ἄρχων (Ἀρι-
στοφ. Σφῆκες)
Κωμική –ῆς (ἡ) 
Κωμικόν –οῦ (ἡ) 
Κωμικός –οῦ (ὁ) 
Κωμίνα –ης (ἡ)
Κωμίνας –ου (ὁ)
Κωμίνη –ης (ἡ)
Κωμίνης –ου (ὁ)
Κωμίουσα –σης (ἡ)
Κωμίς –ιδος (ἡ) –Μήτηρ Τρυγητίου 
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Κωμίων –νος (ὁ)
Κωμναρός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Διός 
Κωμόκλεια –ης (ἡ)
Κωμοκλῆς –έους (ὁ) 
Κῶμος –ου (ὁ) –Σάτυρος οἰνοχόος 
Κώμουσα –σης (ἡ)
Κωμύλα –ης (ἡ)
Κωμύλος –ου (ὁ)
Κώμυρα –ης (ἡ)
Κώμυρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός ἐν Ἀλι-
καρνασσῶ 
Κωμώ –οῦς (ἡ)
Κωμωδία –ης (ἡ) 
Κωμώδιος –ίου (ὁ)
Κωμωϊδίουσα (ἡ)
Κωμωϊδίων –νος (ὁ)
Κώμων –νος (ὁ) –Μεγαρεύς τις 
Κώμωρις –ιδος (ἡ)
Κωνάρα –ης (ἡ)
Κώναρος καί Κωνάρας –ου (ὁ) –Ποι-
μήν τις
Κωνέα –ης (ἡ)
Κωνέας –ου (ὁ) 
Κωνεύς –έως (ὁ) 
Κῶνοψ –πος (ὁ)  –Φρύξ 
Κώνστα –ης (ἡ)
Κωνσταντία –ης (ἡ) –Μετονομασία τῆς 
Σαλαμῖνος Κύπρου, ἐν συνεχεία Ἀμμό-
χωστος καί Ἁλασία καί Βαρόσι (τουρκι-
κόν) –Ἀδελφή Μ. Κωνσταντίνου –Θυγά-
τηρ Κων/νου Β’ καί Φαυστίνης
Κωνσταντία καί Κωνσταντίνα καί Κω 
–σταντιανή –ῆς (ἡ) –Θυγάτηρ Μ. Κων/
νου, σύζυγος Ἀννιβαλιανοῦ –Ἀδελφή 
Κωνσταντίου, υἱοῦ Μ. Κωνσταντίνου 
σύζυγος Γκάλλου, ἀδελφοῦ Ἰουλιανοῦ
Κωνσταντίνα –ης (ἡ) – (ἡ ἔχουσα στα-
θερόν χαρακτῆρα) –Αὐτοκράτειρα Βυζα-
ντίου σύζυγος Μαυρικίου καί θυγάτηρ 
βασιλέως Τιβερίου 
Κωνσταντινιανή –ῆς (ἡ) 

Κωνσταντινιανός –οῦ (ὁ)
Κωνσταντῖνος –ου (ὁ) –(σταθερός) –Χρι-
στιανός –Ἅγιος –Προερχόμενον ἐκ τοῦ 
Εὐστάθιος ὡς καί ὁ Κωνστάντιος –Αὐτο-
κράτορες –Βασιλεῖς –Υἱός Κωνσταντίου 
Χλωροῦ καί Ἑλένης, σύζυγος Φαύστας, 
πατήρ Κωνσταντίνου, Κωνσταντίου, 
Κώνστα καί Κρίσπου. Ξέκανε συγκυβερ-
νήτας: Μαξέντιο, Μαρτινιανό καί γαμ-
βρό Λικίνιο. Σκότωσε τόν ἄξιον πρωτότο-
κον υἱόν του Κρίσπον καί ἔπνιξε τήν 
σύζυγόν τοῦ Φαῦσταν στό λουτρό της. 
Κωνσταντῖνος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν ἐκ 
τοῦ Εὐστάθιος = (ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΕΥ,ΣΤΑΤ, 
ΙΟΣ –CYN, ΣΤΑΤ, ΙΟΣ –CΟΝ,ΣΤΑΤ, ΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑ(Ν)ΤΙΟΣ –ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ(Ν)ΟΣ
Κωνστάντιος –ιου (ὁ) –(σταθερός) –Ὁ 
καί Φλαύϊος Χλωρός, υἱός Εὐτροπίου, Η-
9-526Δ, 527Α 
Κωνστάντις –ιος (ὁ),          
Κώνστας –αντος (ὁ) –Τέκνον Κωνστα-
ντίνου, Η-11-730Δ
Κώνουσα –σης (ἡ)
Κώνων –νος (ὁ)
Κωνώπα –ης (ἡ) –Πόλις Αἰτωλίας ὀνο-
μασθείσα Ἀρσινόη ἐξ Ἀρσινόης, συζύ-
γου Πτολεμαίου Β’
Κωνωπᾶς –ᾶ (ὁ) = Ὁ καί Μαριανός 
Κωνώπη –ης (ἡ)
Κωνώπης –ητος (ὁ)
Κωνωπιάδα –ης (ἡ)
Κωνωπιάδας –ου (ὁ)
Κωνώπιον –ίου (ἡ) –Ἑταίρα
Κωνωπίουσα –σης (ἡ)
Κωνωπίων –νος (ὁ)
Κώνωψ –πος (ὁ) Κῶος –ου (ὁ) –Υἱός Ἐρ-
ξάνδρου
Κῶπαι (αἱ) -Ο.Β.502
Κωπώ –οῦς (ἡ) –Ἐν Θήβαις ἡ σούβλα στο-
λισμένη μέ δάφνη ἤ ἄνθη παριστάνουσα 
Ἥλιον ἤ Σελήνην εἰς ἑορτήν Ἀπόλλωνος 
Ἰσμηνίου 
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Κώπων –ντος; (ὁ)
Κώρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Περσεφόνης
Κωράλια –ης (η)
Κωράλιος καί Κουάριος –ιου (ὁ) –Πο-
ταμός
Κωραλίσκα –ης (ἡ)
Κωραλίσκος –ου (ὁ) –Ὄνομα ἔργου 
Κωρηννίς –ιδος καί Κοριννίς (ἡ) 
Κωρίλα –ης (ἡ)
Κωρίλος –ου (ὁ) 
Κωρινώ –οῦς (ἡ)
Κῶροι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρώτων
Κωροφίλη –ης (ἡ)
Κωροφίλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Κωρυκεία καί Κωρυκία –ης (ἡ) –Νύμφη 
θυγάτηρ ποταμίου θεοῦ Πλείστου. Μέ 
Ἀπόλλωνα γεννᾶ Λυκωρέα, ἐξ ἧς Κωρύ-
κιον ἄντρον Παρνασσοῦ, ἔνθα διέτριβον 
θυγατέραι Πλείστου, Η-12-639Α
Κωρυκίδες –ων (οἱ) = Κωρυκίαι νύμφαι 
–Ἐπίθετον Μουσῶν 
Κωρύκιος –ίου (ὁ) –(ἐκ τοῦ Κωρυκίου 
Ἄντρου) –Ἐπίθετον Πανός
Κωρυκίς –ιδος (ἡ) –Πέτρα ἔνθα τό Κω-
ρύκιον ἄντρον
Κωρυκιώτη –ης (ἡ)
Κωρυκιώτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ 
Κωρώτα –ης (ἡ)
Κωρώτας –αντος (ὁ)
Κῶς –ῶ (ἡ) –Νῆσου ὄνομα, Ο.Β.677
Κώσα –ης (ἡ)
Κώσας –α καί Κόσας (ὁ) –Ποταμός Λα-
τίου 

Κωσίλα –ης (ἡ)
Κωσίλος –ου (ὁ) 
Κώτα –ης (ἡ )
Κωτάλη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δίωνος, Ἡ-
ρακλεῶτις
Κώταλος –ου (ὁ)
Κώτη –ης (ἡ)
Κώτης –ου (ὁ)
Κωτία –ης (ἡ) 
Κωτίας –ου (ὁ) 
Κωτίλα –λης (ἡ) 
Κωτίλος –ου (ὁ) 
Κώτιον –ίου (ἡ) 
Κώτιος –ου (ὁ)
Κώτος –ου (ὁ) –Πατήρ Ζωβίου, Μιλή-
σιος 
Κωτυλώ –οῦς (ἡ) 
Κωτυλώι (ἡ)
Κωφαῖα –ης (ἡ)
Κωφαῖος –ου (ὁ) –Ἰνδός τις 
Κώφη –ης (ἡ)
Κωφήν –ῆνος καί Κώφης –ου (ὁ) –Πα-
ρά – πόταμος Ἰνδοῦ καί ὄνομα Ἰνδῶν ἤ 
Περσῶν
Κωφήν –ῆνος (ὁ) –Ποταμός συμβάλων 
μέ Χοάσπην, ἤ Χόην, ἤ Ὑδάσπην
Κώφηνα –ης (ἡ)
Κωφήνης –ου (ὁ)
Κώφης –η (ὁ) –Ποταμός
Κώφινα –ης (ἡ)
Κωφίνης –ου (ὁ)
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Λ

Λά –αν (ὁ) –Ὑπεύθυνος κοπῆς θηβαϊκῶν 
νομισμάτων
Λάαγα –ης (ἡ)
Λάαγος καί Λάγος –ου (ὁ) –Μακεδών, 
πατήρ Πτολεμαίου ἤ υἱός Πτολεμαίου 
ἐκ Θαΐδος, Η-7-239, Η-12-22Α, Η-16-484Δ
Λάαλκα –ης (ἡ)
Λάαλκος –ου (ὁ)
Λαάναξ –κτος (ὁ)
Λαάνασσα –ης (ἡ) 
Λαάνδρα –ης (ἡ)
Λαανδρία –ης (ἡ)
Λαανδρίας –ίου (ὁ)
Λαάνδρισα –σης (ἡ)
Λαάνδρισος –ου (ὁ)
Λάανδρος –ου (ὁ) –Υἱός Ὀλυμπιοδώρου, 
πατήρ Ὠφελίωνος –Πατἠρ Πάτωνος
Λάαρκη –ης (ἡ)
Λάαρκος –ου (ὁ) = Ἄλαρκος
Λαάρχη –ης (ἡ)
Λααρχίδα –ης (ἡ)
Λααρχίδας –αιο (ὁ)
Λάαρχος –ου (ὁ) –Ὁ Λέαρχος, βασιλεύς 
Κυρήνης
Λάας –α (ἡ) –Ο.Ι.Β.585
Λάβα –ης (ἡ)
Λάβαξ –κος (ὁ) –Λεπρεάτης, υἱός Εὔφρο-
νος ὀλυμπιονίκης εἰς πυγμήν
Λάβας καί Λαβᾶς –ᾶ (ὁ) –Ἀντί Λάβης, 
Σικελιώτης
Λάβασσα –σσης (ἡ)
Λάβδα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀμφίονος, πού 
μέ Ἠετίωνα, γεννᾶ Κύψελον, τύραννον 
Κορίνθου, Η-11-827Δ, Η-12-8Δ
Λαβδάκη –ης (ἡ)
Λαβδακίδη –ης (ἡ)

Λαβδακίδης –ου (ὁ) –Συκοφαντηθείς 
ὑπό Ἀρχιλόχου –Υἱός ἤ ἀπόγονος Λαβ-
δάκου, ὁ Λάϊος
Λάβδακος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Θηβῶν, πα-
τήρ Λαΐου, ἤ Σικελιώτης –Υἱός Πολυδώ-
ρου καί Νυκτηΐδος, Η-9-650Δ, Η-12-8Δ, 
9Δ, Η-14-775Α, Η-15-42Δ, 400Δ
Λάβδαξ –κος (ὁ) –Βασιλεύς; Θηβῶν, Η-
12-629Α
Λάβδας –α (ὁ) –Ἰδρυτής Θεισόας Ἠλείας
Λαβεάτα –ης (ἡ)
Λαβεάτης –ου (ὁ)
Λαβερία –ης (ἡ)
Λαβέριος –ίου (ὁ) –Δέκιμος, Ἱππεύς καί 
μίμων ποιητής Ρωμαῖος
Λαβέριος Περικλῆς –ἐους (ὁ) –Νικητής 
εἰς ἄγνωστον ἀγῶνα κιθαρωδῶν Ἀκραι-
φνίας
Λαβέρις –ιος (ὁ) 
Λάβετα –ης (ἡ)
Λάβετος –ου (ὁ)
Λαβέουσα –σης (ἡ)
Λαβέων –ωνος (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Λάβη –ης (ἡ)
Λάβης –ητος (ὁ) –Διακωμώδησις ὀνόμα-
τος Λάχης δωροδοκηθείς ὑπό Σικελιω-
τῶν –Ὄνομα κυνός, Η-17-482Δ
Λαβία –ης (ἡ)
Λαβιάδα –δης (ἡ)
Λαβιάδας –αο (ὁ)
Λαβίας –ίου (ὁ)
Λαβιῆνα καί Λαβίηνα –ης (ἡ)
Λαβιῆνος και Λαβίηνος –ου (ὁ) –Ρω-
μαῖος
Λαβινία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ βασιλ. ταυ-
τιζομένη μέ Λευκαρίαν –Θυγάτηρ Λα-
τίνου βασιλέως Ἰταλίας, υἱοῦ Ὀδυσσέως 
καί Κίρκης. Ἠραβωνίσθη με Τύρνο ἀλλ΄ὁ 
πατήρ Ἄνιος βασιλεύς Δήλου πάνδρεψε 
μέ Αἰνεία καί γεννᾶ Ἴλια (ταυτιζομένη 
με Ρέα Σύλβια) καί Ἀσκάνιον 
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Λαβίνιος –ίου (ὁ) –Ὄνομα ἀνδρικόν
Λαβίουσα –σης (ἡ)
Λαβίππα –ης (ἡ)
Λάβιππος –ου (ὁ)
Λαβίων –νος (ὁ)
Λαβότα –ης (ἡ)
Λαβότας –ου (ὁ) –Ποταμός
Λάβρα –ης (ἡ)
Λαβραδεύς –έως (ὁ) –Προσωνύμιον Διός
Λαβραμέα –ης (ἡ)
Λαβραμέας –αντος (ὁ)
Λαβράνδα –ης (ἡ)
Λαβρανδεύς –έως καί Λαβρανδηνός  
(ὁ) –Ἐπίθετον Διός, Η-12-12Α
Λαβρανδηνή –ῆς (ἡ)
Λαβρανδηνός –οῦ (ὁ)
Λάβρανδος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Λαβρέα –ης (ἡ)
Λαβρέας –ου (ὁ) –Γλύπτης, Ἀργεῖος χαλ-
κοπλάστης, Η-12-12Δ
Λάβρης –ου ἤ –ητος (ὁ)
Λαβρία –ίης (ἡ)
Λαβρίας –ίου (ὁ) –Ἀργεῖος χαλκοπλάστης
Λαβρόμεια –ης (ἡ)
Λάβρομος –ου (ὁ)
Λάβρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Λάβρυς –υος (ὁ) –(ἐκ τοῦ, ἀμφίστομος 
πέλεκυς) –Σύμβολον Διός, Ἀπόλλωνος, 
Ἡφαίστου, Διοσκούρων, Ἡρακλέους, Η-
12-15Δ
Λαβυάδη –ης (ἡ)
Λαβυάδης –ου (ὁ) –Δελφικόν σωματεῖ-
ον, Η-12-13Δ
Λαβύνητη –ης (ἡ)
Λαβύνητος –ου (ὁ) –Βασιλεύς  Βαβυλῶ-
νος, ὁ Ναβουχοδονόσωρ ἤ βασιλεύς Ἀσ-
συρίας ἤ Νεβουκαδνεζάρ –Βασιλεύς Βα-
βυλῶνος ἐπί Κύρου, ὁ καί Ναβοδηνός
Λαβύρινθος –ου (ὁ) –(λάβρυς = πέλεκυς) 
–Ἐπώνυμον φιλοσόφου λόγω σκέψεων 

–Κτίσμα ἐπί Μοίριδος λίμνης ἐπί Ψαμ-
μητίχου οἰκοδομηθείς, ἤ ὑπό Μένδητος 
βασιλέως –Κτίσμα Δαιδάλου εἰς Κρήτην 
ἐπί Μίνωος Αἰγυπτιακόν ὄνομα
Λάβυς –υτος (ὁ) –Καί εὐνοῦχος, νεωκό-
ρος, Η-12-13Δ
Λάβυτος –ου (ὁ) –Πέρσης τις 
Λαβώτα –ης (ἡ)
Λαβώτας καί Λεωβότας –ου (ὁ) –Βασι-
λεύς Σπάρτης,
Λαβώτης καί Λεωβώτης –ου (ὁ) –Ἔπαρ-
χος Σπαρτιάτης, Η-12-16Α 
Λαβώτης καί Λεωβότης καί Λεωβώ –
της –ου (ὁ) –Πάππος Ἀγησιλάου, πατήρ 
Ἀγησιλάου
Λάβωτος –ου (ὁ)
Λαγαρωνία –ης (ἡ)
Λαγαρώνιος –ίου (ὁ)
Λάγγαρος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ἀγριάνων.
Ὅταν ἐχήρευσεν ἡ Κύννα (Εὐρυδίκη), 
τήν ὑπεσχέθη Ἀλέξανδρος εἰς αὐτόν, Η 
-11-706Δ
Λαγγεία –ης ἤ Λαγκεία –ης (ἡ) –Πηγή 
ἐν Ἄργει
Λάγγρων –νος (ὁ) –Δεσπότης εἰς Βυζά-
ντιον
Λαγένη –ης (ἡ)
Λαγένης –ου (ὁ)
Λάγεσις –ιδος (ἡ) –Σικελική θεά
Λαγέτα –ης (ἡ)
Λαγέτας –αντος (ὁ)
Λαγετάς –ᾶ (ὁ) –Κνώσσιος, υἱός Δορυ-
λάου 
Λαγία –ης (ἡ)
Λαγιάδα –ης (ἡ)
Λαγιάδας –αιο καί Λαγιάδης –ου (ὁ) 
–Ἀντί Λαγίδας, υἱός Λάγου Πτολεμαίου
Λαγίδα –δης (ἡ)
Λαγίδας –ου (ὁ) –Ἰσχυρόν γένος διαδό-
χων Μ.Ἀλεξάνδρου, Η-11-728Α
Λαγίδη –ης (ἡ)
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Λαγίδης –ου (ὁ) –Στρατηγός, Η-11-728Α
Λαγίμα –ης (ἡ)
Λάγιμος –ου (ὁ)
Λαγινίουσα –σης (ἡ)
Λαγινίων –νος (ὁ) –Ἐπώνυμον παρασί-
του
Λάγιος –ίου (ὁ)
Λαγίς –ιδος (ἡ) –Ἑταίρα καλλίσωμος ἐ-
ρωμένη Λυσίου
Λαγίσκα –ης καί Λαγίσκη (ἡ) –Ἑταίρα 
μέ ἥν ὁ Ἰσοκράτης ἀπέκτησε θυγατέραν
Λαγίσκιον –ίου (ἡ) –Παλλακίς Ἰσοκρά-
τους, ἐρωτοτροποῦσα μέ αὐλοτρύπην αὐ-
τοῦ. Ὁ Ἀναξανδρίδης τήν μνημονεύει με-
τά εὐπροσώπου Θεολύτης καί ἑταίρας 
Ὤκιμον –Τήν ἀναφέρει Λυσίας 
Λαγίσκιον –ίου (ἡ) –Ἑταίρα συνδεθείσα 
μετά Ἰσοκράτους καί ἴσως ἀπέκτησεν 
θυγατέραν. Μετά Ὠκίμου καί Θεολύτης 
(ἑταιρῶν) μνημονεύεται ὑπό Ἀναξανδρί-
δου 
Λαγίσκος –ου (ὁ)
Λαγκεῖα –ης (ἡ) –Πηγή ἐν Λακωνία
Λαγκεῖος –ου (ὁ) 
Λαγόα –ης (ἡ)
Λαγόας –ου (ὁ) 
Λαγόρα –ης (ἡ)
Λαγόρας –ου (ὁ) –Στρατηγός Κρής, Η-
12-22Α 
Λαγορίδα –δης (ἡ)
Λαγορίδας –αιο (ὁ) 
Λάγορος –ου (ὁ)
Λᾶγος –ου (ὁ) –Μακεδονικόν
Λάγος ἤ Λάαγος –ου (ὁ) –Πατήρ βασι-
λέως Πτολεμαίου Μακεδών 
Λαγωβόλος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀρ-
τέμιδος –Ἐπίθετον Ἔρωτος μέ συνώνυ-    
μον: Πυρόεις
Λαδάμα –ης (ἡ) 
Λαδάμαfος –ου (ὁ) 
Λαδάμας –αντος;  (ὁ) 

Λαδαμέα –ης (ἡ) 
Λαδαμέας –ου (ὁ)
Λαδάμεια –ης (ἡ) 
Λαδάμης –ου (ὁ) 
Λαδαμίδα –ης (ἡ)
Λαδαμίδας –αο (ὁ)
Λαδαμίδη –ης (ἡ)
Λαδαμίδης –ου (ὁ) 
Λάδαμος –ου (ὁ)
Λάδας –α (ὁ) –(ταχύς ὡς ἔλαφος) –Ὀλυ-
μπιονίκης Λάκων, Ἀργεῖος εἰς δόλιχον, 
Αἰγιεύς εἰς στάδιον. Περίφημος δρομεύς 
πίπτων νεκρός τήν στιγμήν τῆς νίκης 
(φιλοτέχνησε ὁ Μύρων), Η-12-28Α 
Λαδέκτα –ης (ἡ)
Λαδέκτας –ου (ὁ) 
Λάδη –ης (ἡ) 
Λάδης –ου ἤ  –ητος; (ὁ) 
Λαδίκα –ης (ἡ) 
Λαδίκη καί  Λαοδίκη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
Βάττου, σύζυγος βασιλ. Ἀμάσιος, Η-11-
792Δ, Η-12-28Δ
Λάδικος καί  Λαόδικος –ου (ὁ) –Ἀκαρ-
νάν ἤ Σουνιεύς
Λαδόκα –ης (ἡ)
Λάδοκος –ου (ὁ) –Υἱός Ἐχέμου ἤ Εὐχή-
μου ἤ Ἐχέωνος
Λαδόμα –ης (ἡ) –Σύζυγος Λυκόφρονος, 
μήτηρ Ἀρτεμεισίας
Λάδομος –ου (ὁ)
Λάδουσα –σης (ἡ)
Λάδρομος –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης, ὀλυμπι-
ονίκης νικητής σταδίου
Λαδύτια –ίης (ἡ)
Λαδύτιον –ίου (ἡ)
Λαδύτιος –ίου (ὁ)
Λάδων καί Κάδμος –ου (ὁ) –Ποταμός 
μετέπειτα Ἰσμήνιος
Λάδων –νος (ὁ) –Ποταμός σημερινός 
Ρουφιᾶς –Θεός ποτάμιος Ἀρκαδίας (ὁ 
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ποταμός δηλαδή Ἀμαζόνιος μέ 50-100 
κεφάλια δηλαδή παραποτάμους) –Υἱός 
Ὠκεανοῦ καί Τηθύος πατήρ Μεθώνης 
συζύγου Ἀσωποῦ μυθολογικός δράκων, 
φυλάσσων χρυσά μῆλα ἐσπερίδων φο-
νευθείς ὑπό Ἡρακλέους –Πατήρ Μετώ-
πης ἀδελφός Ἐχίδνης, –Ποταμός Ἀρκα-
δίας –Μέ Γήν γεννᾶ Δάφνιδα, Η-12-29Δ, 
30Α, Η-13-468Α
Λαέα –ης (ἡ)
Λαέας –ου (ὁ)
Λαεδή –ῆς (ἡ)
Λαεδός –οῦ (ὁ) –Ὄνομα πτηνοῦ
Λαέθουσα –ης (ἡ) –Σύζυγος βασιλέως 
Θράκης Λυγκέως, εἰς ὅν Τηρέας ἐνεπι-
στεύθη κουνιάδα Φιλομήλα. Φίλη τῆς 
Πρόκνης, τῆς ἀπεκάλυψεν τήν ἀσέβειαν 
τοῦ συζύγου καί ἀπεφάσισεν ἐκδίκησιν 
(Παραλλαγή μύθου Τηρέως καί Πρό-
κνης)
Λαέθων –ντος; (ὁ)
Λαέρκεια –ης (ἡ)
Λαέρκης –εος (ὁ) –Πατήρ Ἀλκιμέδοντος 
Μυρμιδών ἤ τεχνίτης –Χρυσοχόος, Ο.Ι.Ρ. 
427, Ο.Ο.Γ.425
Λαέρτα –ης (ἡ)
Λαέρτας –αντος (ὁ)
Λαέρτη –ης (ἡ) 
Λαέρτης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ἰθάκης, υἱός 
Ἀντικλείας (θυγατρός Αὐτολύκου, βια-
σθείσης ὑπό Σισύφου) καί Σισύφου –Υἱ-
ός Ἀκρισίου καί Χαλκομεδούσης πού μέ 
Ἀντίκλεια ἤ Εὐρύκλεια γεννᾶ Ὀδυσσέαν. 
Εἰς θήραν Καλυδωνίου μετέπειτα ἀργο-
ναύτης. Τόν εὕρε γέροντα ἐπιστρέφων ἐκ 
Τροίας ὁ Ὀδυσσεύς. Ἡ Ἀθηνά τοῦ ἐχάρι-
σε νεότητα, διά νά πολεμήσουν Ἰθακη-
σίους, Ο.Ο.Α.189, 430, Ο555, Τα144, Χ135
Λαερετιάδη καί Λαρτιάδη –ης (ἡ)
Λαερτιάδης καί Λαρτιάδης –ου (ὁ) –Ὀ-
δυσσέας, Ο.Ο.Λ.60, Η-12-31Α, Η-18-238Α
Λαέρτιος καί Λάρτιος –ίου (ὁ) = Λαέρ-
της, Η-7-1057Δ, Η-8-443Α, Η-12-31Α, Η-
13-159Δ 

Λαετία –ης (ἡ)
Λαέτιος –ίου (ὁ)
Λαfαγός –oυ (o) –(λαός, ἀγός, ὀδηγών 
λαόν) –Μακεδονικόν ὄνομα
Λαfάναξ –κτος (ὁ) 
Λαfάνασσα –ης (ἡ)
Λαfάρχη –ης (ἡ)
Λάfαρχος –ου (ὁ) 
Λαfοδάμεια –ης (ἡ)
Λαfοδάμας –αντος; (ὁ) 
Λαfοπτολέμα –ης (ἡ) 
Λαfοπτόλεμος –ου (ὁ) 
Λαfόσοφος –ου (ὁ & ἡ)
Λάζαρος –ου (ὁ) –(Βοήθεια καί χάρις 
θεοῦ) –Χριστ. ὄνομα ἐκ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ Ἐ-
λεάζαρ, ἀδελφός Μάρθας καί Μαρίας 
–Ὅσιος (7 Νοεμβρίου) 
Λάζευξις –ιδος; (ὁ) 
Λάζια –ίης (ἡ)
Λάζιος –ίου (ὁ) 
Λάζυγα –ης (ἡ)
Λάζυγος –ου (ὁ) 
Λαήν –ῆνος (ὁ)
Λάησος –ου (ὁ)
Λαθέα –ης (ἡ)
Λαθέας –ου (ὁ)
Λαθικηδέαι –ων (οἱ) –(πραϋντικοί) –Ἐ-
πίθετον Μοιρῶν
Λαθικηδής –έος; (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
Λάθοια –ης (ἡ)
Λάθοιος –ου (ὁ)
Λάθουρα –ης (ἡ)
Λάθουρος καί Λάθυρος –ου (ὁ) –Δύσ-
μορφος μέ ἐπώνυμον Ποθεινός, Η-9-75 
5Α, Η-10-848Δ, Η-11-728Α, Η-12-37Α, Η-1 
6-487Δ
Λάθουσα –σης (ἡ)
Λαθραία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Λαθραῖος –ου (ὁ)
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Λαθρία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας –Ἐγγο-
νή Κλεωνῶν βασιλέων, θυγάτηρ Ἡρα-
κλείδου Θερσάνδρου, γυνή ἑτέρου τῶν 
διδύμων υἱῶν Ἀριστοδήμου, δίδυμος 
ἀδελφή Ἀναξάνδρας, γυνῆς τοῦ ἑτέρου 
διδύμου υἱοῦ Ἀριστοδήμου 
Λαθρίας –ίου (ὁ)
Λάθυρα καί Λάθουρα –ης (ἡ)
Λάθυρος καί Λάθουρος –ου (ὁ)
Λάθων καί Ληθαῖος –ου (ὁ) –Ποταμός 
καί ποτάμιος θεός
Λαί; (ἡ) –Ἐπιγραφή Τροιζηνίας
Λαΐα καί Λάλα καί  Ἰάϊα –ης (ὁ) –Ἑλλη-
νίς ζωγράφος, Η-8-791Α, Η-12-53Α
Λαιάδα –ης (ἡ)
Λαϊάδα –ης (ἡ)
Λαϊάδας –αο (ὁ)
Λαιάδας –αο (ὁ)
Λαιάνδρα –ης (ἡ)
Λαιανδρίς καί Λακανδρίς –ιδος καί  
Λεανδρίς –ίδος (ἡ) –Σύζυγος Ἀναξάν-
δρου, βασιλέως Σπάρτης
Λαίανδρος –ου (ὁ)
Λαϊανή –ῆς (ἡ)
Λαϊανός –οῦ (ὁ)
Λαΐας –ου (ὁ) –Υἱός Ὀξύλου, υἱός Ὑραί-
ου 
Λαιβίνα –ης (ἡ)
Λαιβῖνος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν ὄνομα 
Λαΐδα –ης (ἡ)
Λαΐδας –αιο (ὁ) –Δελφός τίς 
Λαΐδη –ης (ἡ)
Λαΐδης –ου (ὁ) 
Λαιδία –ίης (ἡ)
Λαιδίας –ιου (ὁ) 
Λαιδίκα –κης (ἡ) 
Λαιδίκη –ης (ἡ)
Λαιδίκης –ου (ὁ)
Λαίδουσα –σης (ἡ)
Λαιδρή –ῆς (ἡ)

Λαιδρία –ης (ἡ)
Λαιδρίας –ου (ὁ) 
Λαιδρός –οῦ (ὁ) 
Λαίδων –νος; (ὁ) 
Λαιετίουσα –σης (ἡ)
Λαιετίων –νος (ὁ)
Λαίκλεια –ης (ἡ) 
Λαικλῆς –έους (ὁ) 
Λαϊκλῆς –έους (ὁ)
Λαιλία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν ὄνομα
Λαίλιος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν ὄνομα 
Λαίνη –ης (ἡ)
Λαίνης –ητος (ὁ) –Κωμωδιογράφος 
Λαΐνης; –ου (ὁ)
Λαιλιανή –ῆς (ἡ)
Λαιλιανός –οῦ (ὁ) 
Λαΐνα –ης (ἡ) 
Λαΐνας –ου (ὁ) 
Λαινέτη –ης (ἡ) 
Λαινετίουσα –σης (ἡ)
Λαινετίων –νος (ὁ)
Λαίνετος –ου (ὁ)
Λαινίλλα –ης (ἡ) –Εἰς λεξικόν Σουῒδα
Λαίνιλλος –ου (ὁ) 
Λαϊοβώτα –ης (ἡ)
Λαϊοβώτας –ου (ὁ)
Λαιονόμη –ης (ἡ) –Μέ Ὀδοιδόκον γεν-
νᾶ Καλλίαρον, Η-12-513Δ
Λαιόνομος –ου (ο)
Λάϊος –ου (ὁ) –(ἄνθρωπος λαοῦ, σκλη-
ρός ὡς λῖθος) –Βασιλεύς Θηβῶν, μετά 
τόν Ἀμφίωνα –Πατήρ Οἰδίποδος ἐξ Ἰο-
κάστης φονευθείς ὑπό αὐτοῦ καί ταφείς 
ὑπό βασιλέως Πλαταιῶν Δαμασιστρά-
του –Υἱός Λαβδάκου (υἱοῦ τοῦ Πολυδώ-
ρου, ἀπό τοῦ Κάδμου τήν γενιά καί τοῦ 
παλαιοῦ Ἀγήνορα) –Σύντροφος Ὀδυσ-
σέως ὅν ἠράσθη Ἔλπη, θυγάτηρ Κύκλω-
πος Πολυφήμου. Τήν ἐπανέφερον εἰς 
Κύκλωπα οἱ Λαιστρυγόνες, Η-9-650Δ, 
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923Α, Η-12-42Α, 629Δ, Η-14-775Α, Η-18-
299Δ 
Λαΐππη –ης (ἡ) 
Λάϊππος –ου (ὁ) –Κροτωνιάτης ὀλυμπι-
ονίκης εἰς πυγμήν
Λαΐς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Πυθέου –Δύο 
Κορίνθιαι ἑταίραι μέ ἐπίθετον Ἀρχαίη –
Θυγ. Τιμάνδρης ἤ Δαμασάνδρης –Τάφος 
της, ἐν Ἰσθμώ –Ἡ ζήσασα ἐν Θεσσαλία 
ἐρωμένη Ἱπποστράτου, Η-7-585Α, Η-8-
362Δ, Η-10-580Δ, Η-11-240Δ, Η-12-43Α, 
Η-17-701Δ
Λαῒς –ίδος (ἡ) –Τρεῖς ἑταῖραι γεννηθεῖ-
σαι, 1η 480 π.Χ., 2η ἐξ Ὑκκάρων Σικελίας 
θυγάτηρ Τιμάνδρας ἑταίρα Αλκβιάδου 
μέ ἧν συνέζη μέχρι πέρατος βίου. Αὐτή 
7 ἐτῶν αἰχμαλωτίσθη ὑπό Νικίου ὄστις 
τήν επώλησεν εἰς Κορίνθιον, 3η γεννη-
θείσα τό 350 π.Χ. (Λαΐς Κορινθία, Σικε-
λίς, Νεωτέρα)
Λαϊσθένη –ης (ἡ) 
Λαϊσθένης –ους (ὁ)
Λαϊσποδία –ης (ἡ)
Λαισποδία –ης (ἡ) 
Λαισποδίας –ίου (ὁ) –Στρατηγός ἐν Ἀθή-
ναις φέρων ἕλκος ἐπί ἀριστερᾶς κνήμης 
ὅ ἐσκέπαζε μέ τό ἰμάτιόν του (ἀναφέρει 
Ἀριστοφάνης εἰς Ὄρνιθας), Η-12-43Δ
Λαϊσποδίας –ίου (ὁ) 
Λαΐστα –ης (ἡ)
Λαΐστας –αντος (ὁ) 
Λαϊστράτη –ης (ἡ) 
Λαΐστρατος –ου (ὁ)
Λαιστρυγών –νος (ὁ) –Ἔθνος ἄγριον καί 
ἀνθρωποφάγον, Ο.Ο.Κ.106, 119 
Λαιστρυγώνη –ης (ἡ)
Λαιστρυγῶσσα –σσης (ἡ)
Λαιτία –ης (ἡ)
Λαίτιος –ίου (ὁ)
Λαῖτλος –ου (ὁ)
Λαῖτος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς –Ρωμαϊκόν
Λάϊτος –ου (ὁ)

Λαΐχη –ης (ἡ)
Λάϊχος –ου (ὁ)
Λαιψηρή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ὑγιείας
Λαιψηρός –οῦ (ὁ) –(εὐκίνητος) –Ἐπίθε-
τον Ζεφύρου
Λακάδη –ης (ἡ)
Λακάδης –ου (ὁ)
Λάκαινα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης –Ὄ-
νομα ὑπηρετριῶν ἐκ Λακωνίας 
Λακαρτώ –οῦς (ἡ)
Λακεδαιμονία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Λακεδαιμόνιος –ιου (ὁ) –Υἱός Κίμωνος 
Λακιάδης, ναύαρχος Ἀθηναίων ἤ ἀδελ-
φός Ἀσύρου –Ἐπίθετον Διός
Λακεδαίμουσα –σης (ἡ)
Λακεδαίμων –νος (ὁ) –Ἥρως, υἱός Διός 
καί νύμφης Ταϋγέτης, πού μέ Σπάρτην 
γεννᾶ Ἀμύκλαν καί Εὐρυδίκην, Ο.Β.581, 
Γ244, Δ702, Ν414, Φ13, Η-7-1172Α, Η-8-
552Δ, Η-12-45Α, Η-17-596Α, Η-18-945Α
Λακερή –ῆς καί Λακέρη (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἀσκληπιοῦ, Η-12-45Δ
Λακεστάδη –ης (ἡ)
Λακεστάδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἱππολύτου, 
Η-18-137Α 
Λάκη –ης (ἡ)
Λακήδα –δης (ἡ)
Λακήδας –αιο καί  Λακίδης καί  Λεω-
κήδης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ἄργους, υἱός 
Μέδοντος –Η-12-45Δ
Λάκης –ητος (ὁ)
Λακία –ης (ἡ) –Δῆμος Ἀττικῆς
Λακιάδαι  (οἱ) –Δῆμος Ἀττικῆς
Λακινία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Λακινιάς –αδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Λακίνιος –ίου (ὁ) –Υἱός Κυρήνης –Λη-
στής ἐν Ἰταλία φονευθείς ὑπό Ἡρακλέ-
ους. Ὁ Ἡρακλῆς ὁδηγώντας τούς βοῦς 
μέσω Ἰταλίας, ἐπειδή τόν ἔβλαψε ὁ Λα-
κίνιος, σκότωσε Κρότωνα πού ἦρθε νύ-
κτα νά βοηθήση, θεωρώντας ἐκ λάθους 
ἐχθρούς
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Λακῖνος καί Λακίνος –ου (ὁ) –Πατήρ 
Λαυρίνης νυμφευθείσης Λοκρόν, Η-12-
515Α 
Λάκιος –ίου (ὁ) –Ἀδελφός Ἀντιφήμου, 
ἰδρυτής Φασήλιδος μεταξύ Λυκίας, Κιλι-
κίας –Ἥρως Ἀττικῆς 
Λακίππη –ης (ἡ) 
Λακιππίδα –δης (ἡ)
Λακιππίδας –αο (ὁ)
Λάκιππος –ου (ὁ)
Λακισθένη –ης (ἡ)
Λακισθένης –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης
Λακκόπλουτος –ου (ὁ) –Ὁ Καλλίας, 
πλούσιος Ἀθηναῖος, Η-5-734Α, Η-10-
108Α 
Λάκλεια –ης (ἡ)
Λακλείδα –δης (ἡ)
Λακλείδας –αιο (ὁ)
Λακλείδη –ης (ἡ)
Λακλείδης –ου (ὁ)
Λακλῆς –έους (ὁ)
Λακόουσα –σης (ἡ)
Λάκος –ου (ὁ)
Λάκουν –νειος (ὁ)
Λάκουσα –σης (ἡ)
Λακόων –ντος (ο) 
Λακράτεια –ης (ἡ)
Λακρατείδη –ης (ἡ)
Λακρατείδης –ου (ὁ) –Ἱερεύς Ἐλευσῖνος, 
Η-12-49Δ 
Λακράτεις –ειος (ὁ)
Λακρατεύς –έως (ὁ)
Λακράτη –ης (ἡ)
Λακράτης –ου ἤ –ητος (ὁ) –Στρατηγός-
ὀλυμπιον. Λακεδαιμόνιος εἰς ἄγνωστον 
ἀγώνισμα –Θηβαῖος υἱός Πύρρου –Πυ-
θαγόριος φιλόσοφος Μεταποντῖνος, Η-
16-499Α 
Λακρατία –ης (ἡ)
Λακρατίδα –ης (ἡ)

Λακρατίδας –αο (ὁ)
Λακρατίδη –ης (ἡ)
Λακρατίδης –ου (ὁ) –Ἱερομάντης –Ἀθη-
ναῖος γνωστός ἀπό μάχη Μαραθῶνος.
Ὅτε ἦτο ἄρχων συνέβη δεινός χειμών 
(παροιμιώδης)
Λακράτιος –ίου (ὁ) –Πατρώνυμον τοῦ 
Δαμάρχου 
Λακρατίππη –ης (ἡ) 
Λακράτιππος –ου (ὁ)
Λακρατίς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Τιμοστρά-
του 
Λακράτις –ιδος (ἡ)
Λάκρατις –ιος (ὁ) –Πατήρ Δαμάρχου
Λακρία –ης (ἡ)
Λακρίας –ίου (ὁ)
Λακρίδα –δης (ἡ)
Λακρίδας –αιο (ὁ)
Λακριδίουσα –σης (ἡ)
Λακριδίων –νος (ὁ)
Λακρίνη –ης (ἡ)
Λακρίνης –ους (ὁ) –Λακεδαιμόνιος –Φω-
καεύς πρέσβυς εἰς Μέγαν Κύρον
Λάκρις –ιδος;  (ὁ) 
Λᾶκρις –ιδος (ἡ;)
Λακρίτη –ης (ἡ)
Λακριτίνα –ης (ἡ)
Λακριτῖνος –ου (ὁ)
Λάκριτος –ου (ὁ) –Ρήτωρ Σοφιστής, μα-
θητής Ἰσοκράτους –Σπαρτιάτης –Κατά 
Λακρίτου, λόγος Δημοσθένους, Η-5-957 
Α, Η-16-499Α
Λάκρουσα –σης (ἡ)
Λάκρων –νος (ὁ) –Μέ πατρωνυμικόν Δα-
μώνιος 
Λακταντία –ης (ἡ)
Λακτάντιος –ίου (ὁ) –Ὁ Πλάκιδος συγ-
γραφεύς Ρωμαῖος 3ος μ.Χ. αἰῶν, σχολια-
στής εἰς Θηβαῒδα Στατίου –Ρωμαϊκόν 
–Δάσκαλος ρητορικῆς καί ἐπί δεκαετίαν 
δάσκαλος Κρίσπου, υἱοῦ Μ. Κων/νου 
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Λακτιστής –ου (ο) –Πλαστόν, δι΄ Ἀθή-
ναιον, ὑπό φίλων Σωκράτους
Λακύδα –ης (η)
Λακύδας –αιο (ὁ) 
Λακύδειον –ου (ἡ;) –Κῆπος εἰς ὅν ἐδίδα-
σκεν Λακύδης
Λακύδη –ης (ἡ)
Λακύδης –εω; (ὁ) –Ὁ Κυρηναῖος Ἀλε-
ξάνδρου Ἀκαδημαϊκός φιλόσοφος ἤ βα-
σιλεύς. Διεδέχθη Ἀρκεσίλαον εἰς Ἀκα-
δημίαν, Η-7-640Δ, Η-8-393Α, 398Α, 566Α, 
Η-12-50Δ
Λακυδίδα –ης (ἠ)
Λακυδίδας –αιο (ὁ) 
Λακώ –οῦς (ἡ) 
Λάκων –νος (ὁ) –Υἱός Λαπίθου, Πλαται-
εύς –Πυθαγορικός φιλόσοφος ἐκ Σάμου 
–Ὄνομα δούλου –Ἐπίθετον Ἄρεως, Η-5-
932Δ, Η-8-482Α, Η-9-548Δ, Η-12-50Δ, Η-
16-499Α 
Λακωνίδες –ων (οἱ) –Θυγατέρες Θεστί-
ου ἤτοι: Κλυτία, Λήδα, Μελανίππη 
Λακωνίδη –ης (ἡ)
Λακωνίδης –ου (ὁ) 
Λακωνικός –οῦ (ὁ) 
Λακωνίς –ιδος (ἡ)
Λακωνιστής –οῦ (ὁ)
Λάλα καί Λάϊα καί  Ἰάϊα καί Ἰαία –ης 
(ἡ) –Ἑλληνίς ζωγράφος καί ποιήτρια, 
2ου π.Χ. αἰῶνος, Η-12-53Α, Η-8-791Α
Λαλάγη –ης (ἡ)
Λαλαγριώνια –ίης (ἡ)
Λαλαγριώνιος –ίου (ὁ)
Λάλαξ –κος (ὁ)
Λάλασσα –σσης (ἡ)
Λάλασσος –ου (ὁ)
Λαλία –ης (ἡ) –Πόλις μετέπειτα Θέρμη, 
Ἠμαθία, Θεσσαλονίκη 
Λαλλᾶ –ῆς (ἡ)
Λαλλᾶς –ᾶδος (ὁ) 
Λαλλῆ –ῆς (ἡ)

Λαλλῆς –οῦ ἤ  –ῆος; (ὁ)
Λάλος –ου (ὁ) –Σύζυγος Σωτηρίου (Σω-
τήριν) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ, μέ συνώνυμον: 
Στωμύλος, Η-9-429Α
Λαμάγα –ης (ἡ)
Λαμάγης –ητος (ὁ)
Λαμάθη –ης (ἡ)
Λάμαθος –ου (ὁ)
Λάμαξις –ιδος (ἡ) –Λεσβία ὑπόδειγμα 
συζύγου
Λαμάχη καί Μαλάχη –ης (ἡ) –Ἡρωΐς 
Λήμνου. Μέ ὑποπηδαλιοῦχον “Ἀργοῦς” 
ὠκυποδέστατον Εὔφημον ἀργοναύτην, 
(ἀδελφόν Λύκου καί Νυκτέως, υἱόν Πο-
σειδῶνος καί Κελαινοῦς) γεννᾶ Λευκο-
φάνην, οὗ οἱ ἀπόγονοι διωχθέντες ἐκ 
Λήμνου ἦλθον εἰς Σπάρτην καί Θήραν 
ἀπωκίσαντες καί Κυρήνην, Η-8-564Δ
Λαμαχίππιον –ίου (τό) –Πλαστόν κωμι-
κόν ὑπό Ἀριστοφάνους ἐκ τοῦ Λάμαχος 
καί Ἵππος
Λάμαχος καί Κλαυσίμαχος –ου (ὁ) –
(μαχητής λαοῦ, λογοπαίγνιον) –Ὁ Ταυ-
ρομενίτης ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον –Ἀ-
θηναῖος στρατηγός –Υἱός Ξενοφῶντος ἤ 
Μυριναῖος γράψας ἐγκώμιον Μεγ. Ἀλε-
ξάνδρου καί σοφιστής –Πατήρ Γυκίης 
Λαμεδοντεία –ης (ἡ)
Λαμεδόντειος –είου (ὁ)
Λαμέδουν –δόντειος (ὁ)
Λαμέδουσα –σης (ἡ)
Λαμέδων –οντος (ὁ) –Πατήρ Βαλάκρου
Λαμεδών –ντος (ὁ) –Υἱός Κορώνου, βα-
σιλεύς Σικυώνος, σύζυγος Φηνοῦς. Μέ 
θυγατέραν Ζευξίππην νυμφεύει τόν Σι-
κυῶνα καί καθιστᾶ ἀργότερον ἐπώνυ-
μον τῆς χώρας, Η-12-59Α
Λαμένη –ης (ἡ)
Λαμένης –ου (ὁ)
Λαμηρώ –οῦς (ἡ)
Λάμια καί Γελώ – ους (ἡ) –Τέρας κατοι-
κοῦν εἰς ὄρη Δελφῶν
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Λαμία καί  Λάμια καί Ἑροφίλη καί 
Δημοφίλη (ἡ) –Θυγάτηρ Ποσειδῶνος 
καί μάντιδος Ἱεροφίλης πού μέ Δία γεν-
νᾶ Δελφικήν Σιβύλλην ἤ Σιβύλλαν Ἱε-
ροφίλην –Ἑταίρα θυγάτηρ Κλεάνορος 
–Ἀδελφή Αὐξησίας ἐκ Κρήτης 
Λαμία καί Λάμια –ης καί Λαμώ (ἡ) 
–Θυγάτηρ Βήλου καί Λιβύας, μεταμορ-
φωθείσα εἰς φοβερόν μυθολογικόν τέ-
ρας ὑπό Ἥρας, ὡς ἐρωμένη Διός. Φόβη-
τρον παίδων ὡς κατατρώγουσα αὐτά 
ἀπανθρώπως –Περίφημη αὐλητρίς καί 
ἑταίρα, ἐρωμένη Δημητρίου Πολιορκη-
τοῦ, με ὅν γεννᾶ τήν Φίλαν –Ἀθηναία 
θυγάτηρ Κλεάνορος ἤ Κλείνορος –Ἀθη-
ναίοι καί Θηβαίοι ἔστησαν ναούς διά τήν 
Λάμιαν μέ ἐπιγραφήν “Ἀφροδίτη Λαμία” 
καί ὁ Δημήτριος τήν “Σωφρωνεστέραν 
Πηνελόπης”, Η-8-362Δ, Η-12-60Α καί Δ, 
61Α, Η-16-981Δ, Η-17-34Δ, 341Α
Λαμιάδα –ης (ἡ)
Λαμιάδας –αιο (ὁ)
Λαμιάδη –ης (ἡ)
Λαμιάδης –ου (ὁ)
Λαμίας  –ίου (ὁ) –Πλαστόν ὑπό Ἀριστο-
φάνους
Λαμιάς –αδος (ἡ)
Λαμίδιον –ίου (ἡ)
Λάμιες –ίων (οἱ) –Θηλυκά πνεύματα πού 
κολλοῦσαν εἰς τούς νέους ρουφώντας 
τους αἷμα
Λαμιεύς –έως (ὁ)
Λάμιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Τιμούχου, Σπαρ-
τιάτης –Παῖς Ἡρακλέους κτίσας Λαμίαν 
Λαμίππη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Νιόβης
Λάμιππος –ου (ὁ)
Λάμις –ιδος (ὁ) –Μεγαρεύς τίς
Λαμίσκα –ης (ἡ) –Εἰς Κερκυραϊκήν στή-
λην
Λαμίσκη –ης (ἡ) –Αἰγυπτία θυγάτηρ 
Νικαρέτης καί Εὐπόλιδος
Λάμισκος –ου (ὁ) –Φιλόσοφος Πυθαγό-
ρειος ἐκ Σάμου

Λαμίσκος –ου (ὁ) –Ἕλλην Πυθαγόρειος 
συνδεθείς διά φιλίας μέ Πλάτωνα, Η-12-
64Α 
Λαμίχα –ης (ἡ) 
Λαμιχίδη – ης (ἡ)
Λαμιχίδης –ου (ὁ)
Λάμιχος –ου (ὁ)
Λαμίστα –ης (ἡ)
Λαμίστας –α (ὁ)
Λαμμίχη –ης (ἡ)
Λάμμιχος –ου (ὁ) 
Λάμμος –ου (ὁ) 
Λαμμώ –οῦς (ἡ)
Λαμναῖα –ης (ἡ)
Λαμναῖος –ου (ὁ) –(κατά Ἀρριανόν) –Ὁ 
ποταμός: Ναμάδας
Λάμνη –ης (ἡ) 
Λάμνος –ου (ὁ)
Λαμογένη –ης (ἡ)
Λαμογένης –ου (ὁ)
Λαμοδότη –ης (η)
Λαμόδοτος –ου (ὁ)
Λαμοδόχη –ης (ἡ)
Λαμόδοχος –ου (ὁ)
Λάμος καί  Λαομίδης καί Ἀγέλαος –ου 
(ὁ) –Υἱός Ποσειδῶνος, βασιλεύς Λαιστρυ-
γόνων, κτίσας Τηλέπυλον ἐν Ἰταλία ὅ-
που διῆλθεν Ὀδυσσεύς μετά Τροίαν, Ο. 
Ο.Κ.81, Η-12-61Α, 64Δ, Η-14-763Δ, Η-16-
763Δ
Λάμος –ου (ὁ) –Ποταμός Κιλικίας –Πο-
ταμός Βοιωτίας 
Λάμουν –νειος (ὁ)
Λαμούνειος –είου (ὁ)
Λαμουνίδα –δης (ἡ)
Λαμουνίδας –αο (ὁ)
Λάμουσα –σης (ἡ)
Λαμπᾶ –ῆς (ἡ)
Λαμπάδα –ης (η) –Χαριτωμένη καί κομ-
ψή ἑταίρα
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Λαμπαδία –ίης (ἡ)
Λαμπαδίας –ίου (ὁ)
Λαμπαδιάς –άδος; (ἡ) –Συνώνυμον: Σε-
λήνης –Ἐπίθετον Αρτέμιδος
Λαμπάδιος –ίου (ὁ) 
Λαμπαδίουσα –σης (ἡ)
Λαμπάδις –ιος (ἡ) 
Λαμπαδίων –νος (ὁ)
Λαμπαδόεις –εντος (ὁ)
Λαμπαδόεσσα –σσης (ἡ) –Ἐπίθετον Δή-
μητρος
Λαμπαδός –οῦ (ὁ) –Χριστ. ὄνομα ἁγίου
Λαμπαθώ καί Κοκκυμώ –οῦς (ἡ) 
Λαμπάς –άδος (ἡ) –Ἑταίρα κομψή ἡ Ἀ-
γαλλίς, καλουμένη οὕτω ὑπό Ἀθήναιου 
ὡς καί Σιγή, Θρυαλλίς καί Θαυμάριον 
–Ὄνομα πλοίου –Ὄνομα κυνός –Ἐπίθε-
τον Σελήνης
Λαμπεδώ καί Λαμπετώ –οῦς (ἡ) –Μέ 
τήν Μάρπησσα ἡγέτιδες δυναστείας Ἀ-
μαζώνων, Η-12-68Α, 654Δ 
Λαμπερρίες –εντος;  (ὁ;)
Λαμπερρίεσσα –ης (ἡ)
Λαμπερρίη –ης (ἡ)
Λαμπερρίης –ίου (ὁ)
Λαμπέτη –ης (ἡ)
Λαμπέτης –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Λαμπετία καί Λαμπετίη –ης (ἡ) –Ὄ-
νομα Ἀθηναϊκοῦ πλοίου –Ἡλιάδη (θυ-
γάτηρ Ἡλίου καί Ρόδης ἤ Ἡλίου καί 
Νύμφης Νεαίρας), ἀδελφή Φαεθούσης, 
Ἀμφότεραι ἐφύλαττον ἱεράς βοῦς πα-
τρός Ἡλίου. Ὅτε οἱ ἑταίροι Ὀδυσσέως 
ἤρπασον τινάς, αὕτη τούς ἐμύνησεν εἰς 
Ἥλιον. Μετά θάνατον Φαέθοντος μετε-
μορφώθησαν εἰς λευκάς κλαίουσας καί 
τά δάκρυά των γίνονται κεχριμπάρι –Ἐ-
πίθετον Σελήνης, Ο.Ο.Μ.132, 375, Η-8-
1091Δ, Η-12-68Α, Η-14-321Δ
Λαμπετίδα –δης (ἡ)
Λαμπετίδας –αο (ὁ)
Λαμπετίδη –ης (ἡ)

Λαμπετίδης –ου (ὁ) –Υἱός Λάμπου, δη-
λαδή ὁ Δόλοψ, Ο.Ι.Ο.526
Λαμπετίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Λαμπέτιος –ίου (ὁ)
Λαμπετίουσα –σης (ἡ)
Λαμπέτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Λαμπετίων –νος (ὁ) –Τεγεάτης
Λάμπετος –ου (ὁ) –Ἥρως
Λαμπετόων –νος;  (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος –Συνώνυμον: Λυτογενής
Λαμπετόωσσα –σσης (ἡ)
Λαμπετώ –οῦς (ἡ) –Σύζυγος Ἀσκληπι-
οῦ 
Λαμπεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Λαμπηδώ –οῦς καί Λαμπιδώ καί Λεμ-
πετώ καί Μάρπησσα (ἡ) –Θυγάτηρ Λε-
ωτυχίτου –Ἀρχηγός Ἀμαζώνων
Λαμπηθώ –οῦς (ἡ)  –Πλειάς
Λαμπία –ης (ἡ)
Λαμπίας –ου (ὁ)
Λαμπίδη –ης (ἡ)
Λαμπίδης –ου (ὁ)
Λαμπιδώ –οῦς καί Λαμπιτώ (ἡ) –(λάμ-
πουσα, ὡραιοτάτη) –Σύζυγος βασιλέως 
Σπάρτης Ἀρχιδάμου, μήτηρ Ἄγιδος, θυ-
γάτηρ Λεωτυχίδου
Λαμπιθώ –οῦς (ἡ)
Λάμπιον –ίου (ἡ)
Λαμπίουσα –σης (ἡ)
Λαμπίς –ιδος (ἡ)
Λάμπις –ιδος (ὁ) –Ἐπιφανής τῆς Ἤλιδος, 
πλούσιος ἐξοπλιστής πλοίων –Πρῶτος 
ὀλυμπιονίκης εἰς πένταθλον –Ὁ ναύ-
κληρος οἰκονομολόγος, ἐρωτηθείς πῶς 
ἐκτήσατο τόν πλοῦτον ἀπήντησε: χαλε-
πῶς, τόν μέγαν, ἐπιπόνως τόν βραχύν
Λαμπίτη –ης (ἡ) 
Λαμπίτης –ου (ὁ)
Λαμπιτώ καί  Λαμπετώ καί Λαμπιδώ 
καί Λαμηδώ –οῦς (ἡ) –Βοηθός Λυσι-
στράτης, Σπαρτιάτις ἤ Σαμία ἑταίρα ἡ 
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καί Χατιροβλέφαρος –Γυνή Ἀρχιδάμου, 
θυγάτηρ Εὐρυδάμης καί Λεωτυχίδου, Η 
-12-68Α
Λαμπίχη –ης (ἡ)
Λαμπιχίς –ίδος (ἡ)
Λάμπιχος –ου (ὁ) –Τύραννος Σικελίας 
Λαμπίων –νος (ὁ)
Λαμπόμενος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡφαί-
στου
Λάμπος –ου (ὁ & ἡ) –Ἵππος Διομήδους 
κατασπαράξας Ἄβδηρον –Ὀλυμπιονίκης 
εἰς τέθριππον –Υἱός Αἰγύπτου καί Γορ-
γόνης –Υἱός Λαομέδοντος ἤ Τερραίου ἤ 
Ἀρνίσκου Ἠλείου ἤ Προλάου – Ὄνομα 
Ἠοῦς –Ἵππος Ἕκτορος –Ἵππος Ἡλίου, 
Ο.Ι.Ο.526, Ο.Ο.Ψ.246, Η-5-773Α, Η-9-398 
Α, 425Α, Η-12-100Δ, Η-18-880Δ
Λάμπου –ους (ὁ) –Φιλιππίσιος ὀλυμπιο-
νίκης τό 304 π.Χ.
Λάμπους καί Πυρίλαμπος –ους (ὁ) 
–Ἀγαλματοποιός, Η-14-708Δ, Η-15-560Δ 
Λάμπουσα –σης (ἡ) –Ἡ Κολοφωνία 
μάντισσα Σίβυλλα ἀπόγονος Κάλχα-
ντος –Ἐπίθετον Σελήνης με συνώνυμον: 
Ἀπαυγάζουσα
Λάμπρά –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης  –
Ὄνομα πλοίου 
Λαμπραγόρα –ης (ἡ) 
Λαμπραγόρας –ου (ὁ) 
Λαμπράγορος –ου (ὁ)
Λαμπρᾶς –ᾶδος (ὁ) 
Λαμπραυγή –ῆς (ἡ)
Λαμπραυγής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελί-
οιο
Λαμπρέα –ης (ἡ)
Λαμπρέας –ου (ὁ) 
Λαμπρεύς –έως (ὁ)
Λάμπρη καί Λαμπρή –ης (ἡ) –Ἐπίθετον 
Σελήνης 
Λαμπρῆς –ῆ (ὁ) 
Λαμπρία –ης (ἡ)
Λαμπριάδα –ης (ἡ)

Λαμπριάδας –αο (ὁ) = Λαμπρεύς
Λαμπριάδη –ης (ἡ)
Λαμπριάδης –ου (ὁ)
Λαμπρίας –ίου (ὁ) –Ἀδελφός ἤ υἱός 
Πλουτάρχου Χαιρωνέως, συγγραφεύς 
–Ἀθηναῖος –Θηβαῖος –Μάγειρος, Η-12-
72Α
Λαμπριεύς; –Λαμπριῆος (γενική)  (ὁ) 
Λαμπρίης; –ῆος (ὁ)
Λαμπρινή –ῆς (ἡ) –(ἡ λάμπουσα) –Χρι-
στιανικόν ὄνομα 
Λαμπρινίδα –ης (ἡ) 
Λαμπρινίδας –αο (ὁ) 
Λαμπρινίδη –ης (ἡ)
Λαμπρινίδης –ου (ὁ)
Λαμπρῖνος –ου (ὁ)
Λαμπρινός –οῦ (ὁ)
Λαμπρίουσα –σης (ἡ)
Λάμπρις –ιδος; (ὁ) –Ἐρυθραῖος, πυθαγο-
ρικός φιλόσοφος
Λαμπρίς –ιδος; (ἡ) 
Λαμπρίσκη –ης (ἡ) –Ἀθηναία κόρη
Λαμπρίσκος –ου (ὁ) –Διδάσκαλος, Η-9-
383Δ 
Λαμπρίχα –χης (ἡ) 
Λάμπριχις –ιος (ὁ)
Λάμπριχος –ου (ὁ)
Λαμπριώ –οῦς (ἡ) 
Λαμπρίων –νος (ὁ) 
Λαμπροθέα –ης (ἡ)
Λαμπρόθεος –ου (ὁ)
Λαμπρόκλεια –ης (ἡ) –Γνωστή Ξενοφῶ-
ντος 
Λαμπροκλεῖς –εῖος (ὁ) 
Λαμπροκλῆς –εους (ὁ) –(ὁ ἔχων λαμ-
πρήν δόξαν) –Μουσικός Ἀθηναῖος καί 
διθυραμβοποιός –Πρεσβύτερος υἱός Σω-
κράτους –Μαθητής Ἀγαθοκλέους –Δι-
δάσκαλος Δάμωνος καί τραγικοῦ Σοφο-
κλέους –Κεῖος, υἱός Ἀξίλεω Νεμεονίκης
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Λαμπροκλίδα –ης (ἡ)
Λαμπροκλίδας –αο (ὁ) –Πατήρ Φαστα-
κίνου 
Λαμπρομάχη –ης (ἡ) 
Λαμπρομάχις –ιδος (ἡ)
Λαμπρόμαχος –ου (ὁ) –Ὀπούντιος νι-
κητής ἐν Ἰσθμίοις
Λαμπρομένη –ης (ἡ) 
Λαμπρομένης –ους (ὁ) 
Λάμπρον –ου (ἡ) –Στυμφαλία γυνή Σα-
ραπίωνος
Λάμπρος –ου (ὁ) –(λάμπων, ἔξοχος) –
Γραμματικός –Σοφοκλέους διδάσκαλος 
μουσικός Η-17-138Α
Λαμπρός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Αἰθέρος –Ἐ-
πίθετον Ἑωσφόρου –Ἐπίθετον Ἠελίοιο 
–Ἐπίθετον Φωσφόρου
Λαμπροστράτη –ης (ἡ) 
Λαμπρόστρατος –ου (ὁ) 
Λαμπροτάτη –ης (ἡ)
Λαμπρότατος –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Ὑμεναίου
Λαμπροτύχη –ης (ἡ) 
Λαμπροτύχης –ους (ὁ) 
Λαμπροῦς –οῦ ἤ  –οῦντος (ὁ)
Λάμπρουσα –σης (ἡ)
Λαμπροφάη –ης (ἡ)
Λαμπροφαής –ῆ (η) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Λαμπρώ –οῦς (ἡ)
Λάμπρων –ντος; (ὁ) –Υἱός Λέοντος τινός 
Λαμπρῶναξ –κτος (ὁ) 
Λαμπρώνασσα –ης (ἡ)
Λαμπτήρ –ῆρος (ὁ) –Ἐπίθετον βάκχου, 
Διονύσου –Ἐπίθετον Ἠελίοιο 
Λαμπυρίδα –δης (ἡ)
Λαμπυρίδας –αο (ὁ)
Λαμπυρίουσα –σης (ἡ)
Λάμπυρις καί Λαμπυρίς –ιδος (ἡ) –Ἑ-
ταίρα Εὐφροσύνη ἡ καί Πάροινον
Λαμπυρίων –νος (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης εἰς 
ἄγνωστον ἀγώνισμα

Λάμπυτα –ης (ἡ)
Λάμπυτος –ου (ὁ)
Λαμπώ –οῦς (ἡ) –Ἑταίρα
Λάμπων –νος; (ὁ) –Λάμπος παρ΄ Ὁμήρω 
–Υἱός Λαομέδοντος ἤ Εὐαγόρου –Πατήρ 
Πυθέως καί Φυλακίδου ὀλυμπιονίκης ἐξ 
Αἰγίνης, ἔγγονος Θεμιστίου δρέψαντος 
δάφνας ἐν Ἐπιδαύρω (πυγμαχία καί 
παγκράτιον) –Σάμιος –Ἀθηναῖος ἱερεύς 
καί μάντις καί ἑρμηνευτής χρησμῶν, 
διακωμωδούμενος, ἀρχηγός ἀποικίας 
Ἀθηναίων εἰς Θούριον Ἰταλίας –Ὀπού-
ντιος –Ὄνομα κυνός –Ἐπίθετον Ἠελίοιο 
–Ἐπίθετον Φωσφόρου. Ὁ Λάμπων υἱός 
Θρασυκλέους, ὁ Ἀθηναγόρας υἱός Ἀρχε-
στρατίδη, ὁ Ἠγησίστρατος υἱός Ἀριστα-
γόρου καί ὁ Θεομήστωρ υἱός Ἀνδροδά-
μαντος τυράννου Σάμου ἦσαν Ἀγγελιο_ 
φόροι ἀπό Σάμου κατά Περσικήν ἐκστρα-
τείαν 
Λαμπῶναξ –κτος (ὁ)
Λαμπώνασσα –ης (ἡ)
Λαμπωνιανή –ῆς (ἡ)
Λαμπωνιανός –οῦ (ὁ) 
Λαμυνθία –ης (ἡ) 
Λαμύνθιος –ίου (ὁ) –Ἐρωτικός λυρικός 
ποιητής ἐκ Μιλήτου, ἔχουσα μέ αὐτόν ἔ-
ρωτα ἡ ἑταίρα Λυδή 
Λαμύρα –ης (ἡ) –Μήτηρ Γερμανοῦ –Μή-
τηρ Ἑρμοῦ
Λαμυρίδη –ης (ἡ)
Λαμυρίδης –ου (ὁ) –Πατήρ Νέπωνος 
Λαμυρίνη –ης (ἡ) 
Λαμυρῖνος –ου (ὁ) 
Λάμυρος –ου (ὁ) –Ποταμός 
Λάμυχα –ης (ἡ) 
Λάμυχος –ου (ὁ)
Λάμφιλη –ης (ἡ)
Λάμφιλος –ου (ὁ) –Λακεδαιμόνιος
Λάμψα –ης (ἡ)
Λαμψαγόρα –ης (ἡ)
Λαμψαγόρας –ου (ὁ) 
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Λαμψαγόρη –ης (ἡ) 
Λαμψαγόρης –ητος (ὁ)
Λαμψάκη –ης (ὁ) –Πόλις πρώην Πιτυ-
οῦσα, ἐπώνυμος ἡρωῒς, θυγάτηρ βασι-
λέως Βεβρύκων Μάνδρωνος, Η-12-7 7Α
Λαμψάκη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μάνδρω-
νος, βασιλέως Βεβρύκων ὀνομαζομένων 
Πιτυοεσσηνῶν, βοηθήσασα Ἕλληνας, 
ἀπέθανεν ἐξ ἀσθενείας. Ἀργότερον ἐτι-
μᾶτο μέ θυσίας ὡς Θεά
Λαμψακηνή –ῆς (ἡ)
Λαμψακηνός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Πριά-
που 
Λαμψάκος –ου (ἡ) –Πόλις πρώην Πιτυ-
οῦσα, Η-11-723Α
Λᾶμψας –αντος (ὁ) 
Λαμψία –ης (ἡ)
Λαμψίας –ίου (ὁ)
Λαμψικράτη –ης (ἡ) 
Λαμψικράτης –ου (ὁ)
Λαμώ καί Λάμια –ης (ἡ) –Ἀνόητος γυ-
νή (Ἀριστοφάνης)
Λάμων –νος (ὁ) –Αἰγοβοσκός, Η-5-824Δ
Λάνα –ης (ἡ)
Λανάριν –ου (ἡ)
Λᾶναξ –κτος; (ὁ)
Λάνασσα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πρωτέου, 
τροφός Μ. Ἀλεξάνδρου –Θυγάτηρ Ἀγα-
θοκλέους, βασιλέως Συρακουσῶν –Θυ-
γάτηρ Κλεοδαίου, υἱοῦ Ἡρακλείδου 
Ὕλου, σύζυγος Νεοπτολέμου υἱοῦ Ἀχιλ-
λέως. Ἦτο ἱέρεια Δωδώνης καί ἔφυγε μέ 
Πύρρον (ὄτε ἐπεσκέφθη μαντεῖον) ἀπο-
κτήσασα ὀκτώ τέκνα, Η-12-78Δ, Η-16-
550Δ
Λάνδρα –ης (ἡ)
Λανδρίδα –δης (ἡ)
Λανδρίδας –αο (ὁ)
Λᾶνδρος –ου (ὁ)
Λανείκα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Νικάνορος 
–Σύζυγος Αἰνείου
Λανείκης –ου (ὁ)

Λανθάνουσα –ης (ἡ) 
Λανθάνων –ντος (ὁ)
Λανίκα –ης (ἡ)
Λανίκη καί Ἑλανίκη –ης (ἡ) –Τροφός 
Μεγ. Ἀλεξάνδρου, γυνή στρατηγοῦ Ἀν-
δρονίκου, μήτηρ Ναυάρχου Πρωτέως, 
θυγάτηρ Δρόπιδος Λακεδαιμονία, Α-Θ-
32Α, Η-12-82Α 
Λανίκης –ου (ὁ)
Λάνικος καί Λανίκος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀ-
γαθοκλέους
Λανίχα –χης (ἡ)
Λάνιχος –ου (ὁ)
Λανομένη –ης (ἡ)
Λανομένης καί Λαομένης –ου (ὁ) –Υἱός 
Ἡρακλέους καί Ὀρεστιάδος
Λάνομη –ης (ἡ)
Λάνομος –ου (ὁ) 
Λάνος –ου (ὁ)
Λανπρία –ης (ἡ)
Λανπρίας –ίου (ὁ)
Λανπρίουσα –σης (ἡ)
Λανπρίων –νος (ὁ)
Λαογόνη –ης (ἡ)
Λαογόνος καί Λαόγονος –ου (ὁ) –Τρώς, 
υἱός Ὀνήτορος –Υἱός  Βίαντος ἐκ Τροίας, 
Ο.Ι.Π.604, Υ460 
Λαογόρα –ης (ἡ)
Λαογόρας –ου (ὁ) –Βασιλεύς Δρυόπων 
φονευθείς ὑπό Ἡρακλέους, Η-9-341Α, Η 
-12-88Α
Λαογόρη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Κινύρα καί 
Μεθάρμης, ἡ καί Λαοδίκη ἀδελφή Ὀρε-
δίκης, Ἐναρέτης, Ὀξυπόρου, Ἀδώνιδος 
–Kυπρία ἀπόγονος Ἀγαπήνορος Ἀρκά-
δος – Σύζυγος στρατηγοῦ Μακεδόνων 
Ἀντιόχου, μήτηρ Σελεύκου Νικάνορος 
κτίσαντος πρός τιμήν Λαοδίκειαν –Θυ-
γάτηρ Ἀντιόχου Σωτῆρος σύζυγος Ἀντι-
όχου Θεοῦ –Θυγάτηρ Μιθριδάτου Α’, 
σύζυγος Μιθριδάτου Μεγάλου –Ἀδελ-
φή αὐτῆς καί σύζυγος βασιλέως Καππα-
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δοκίας Ἀριαράθου Ζ’, κατόπιν τοῦ βασι-
λέως Βιθυνίας Νικομήδους –Αὐλητρίς  
Λαοδάμα –ης (ἡ)
Λαοδάμεια –ης (ἡ)
Λαοδάμεια καί Ἰφθίμη καί Λαοδίκη 
καί Ὑψιπύλη καί Μήδη –ης (ἡ) –Θυγά-
τηρ Ἰκαρίου καί Ἀστεροδίας, ἀδελφἠ 
Πηνελόπης
Λαοδάμεια καί  Λαοδάμη καί  Ἱπποδά-
μεια καί  Ἱπποδάμη ἤ Δηϊδάμεια –ης 
(ἡ) –(ἡ δέσποινα) –Θυγάτηρ Βελλερε-
φόντου καί Φιλονόης πού, μέ Δία γεννᾶ 
Σαρπηδόνα –Θυγάτηρ Ἀκάστου σύζυ-
γος Πρωτεσιλάου, ἥτις μαθοῦσα τόν ἐν 
Τροία θάνατον συζύγου αὐτοχειρίσθη –
Θυγάτηρ Ἀμύκλου πού μέ Ἀρκάδα γεν-
νᾶ Τρίφυλον –Τροφός Ὀρέστου, Ο.Ζ.198, 
Η-9-955Α, Η-12-91ΔΗ-17-850 
Λαοδάμας –ντος (ὁ) –Ἀττικῶς Λεωδά-
μας –Τρώς –Υἱός Ἀντήνορος φονευθείς 
ὑπό Αἴαντος –Υἱός Ἑτεοκλέους βασιλιάς 
Θηβῶν –Τύρανος Φωκαίας –Μαθητής 
Ἰσοκράτους Ἀθηναῖος –Υἱός Ἀλκινόου 
βασιλέως Φαιάκων τῶν ὁμηλίκων ὡραι-
ότερος καί ρωμαλαιότερος –Ἐπίθετον 
Ἄρεως, Η-8-86Δ, Η-10-21Α, Η-12-91Δ, Ο. 
Ο.Θ.119
Λαοδαμίδα –δης (ἡ)
Λαοδαμίδας –αο (ὁ)
Λαοδίεια –ειας (ἡ)
Λαοδίειος –ου (ὁ)
Λαοδίκα –ης (ἡ)
Λαοδίκεια –ειας (ἡ) –Μήτηρ Σελεύκου, 
σύζυγος Ἀντιόχου
Λαοδικεύς –έως (ὁ)
Λαοδίκη καί Ἐναρέτη –ης (ἡ) –(ἡ ὑπο-
στηρίζουσα τό δίκαιον τοῦ λαοῦ) –Νύμ-
φη, μήτηρ Ἄγιδος ή Ἄπιδος καί Νιόβης 
ἐκ Φορωνέως –Θυγάτηρ Πριάμου, ἡ ὠ-
ραιοτέρα σύζυγος Ἑλικάωνος. Ἐρασθεί-
σα τοῦ πρέσβεως Ἀκάμαντος ἐλθόντος 
μετά Διομήδους εἰς Τροίαν. Μέ Ἀκάμα-
ντα γεννᾶ Μύνιτον. Μετά θάνατον υἱ-
οῦ εἰς Θράκην, ἐκρημνίσθη ἐκ βράχου 

–Θυγάτηρ Ἀγαμέμνονος, μετέπειτα Ἡ-
λέκτρα λόγω ὠραιότητος (ἡ παρά τρα-
γωδίαν Ἡλέκτρα). Μέ Πυλάδην γεννᾶ 
Μέδωνα καί Στρόφιον –Θυγάτηρ Κινύ-
ρα, μέ σύζυγον Ἕλατον γεννᾶ Πηρέαν 
καί Στύμφαλον καλουμένη καί Λαογόρη 
–Θυγάτηρ Ἀγαπήνορος ἐν Πάφω –Ἑταί-
ρα –Μέ σύζυγον στρατηγόν Ἀντίοχον 
Μακεδόνων γεννᾶ Σέλευκον Νικάτορα 
–Θυγάτηρ Ἀντιόχου Σωτῆρος, πού μέ Ἀ-
ντίοχον θεόν γεννᾶ Σέλευκον, Ἀντίοχον, 
Ἱέρακα, Καλλίνικον –Θυγάτηρ Μιθριδά-
του, γυνή ἑτέρου Μιθριδάτου –Ἀδελφή 
Ἀριαράθου, σύζυγος βασιλέως Νικομή-
δους –Αὐλητρίς –Σύζυγος Συρίας Δημη-
τρίου –Ὑπερβορεία φέρουσα μετά Ὑπε-
ρόχης καί πέντε συνοδῶν (Περφερεῖς) 
δῶρα Ἀπόλλωνος εἰς Δῆλον –Νύμφη 
μήτηρ Νιόβης –Ἀδελφή Πηνελόπης, Ο.Γ. 
124, Ζ252, Ι145, 287, Η-7-542Δ, Η-11-472Α, 
Η-12-92Α, Η-18-1013Α
Λαοδίκη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Γρυποῦ, Η-
7-242Δ
Λαοδίκη –ης (ἡ) = Ἡ Λαογόρη
Λαοδίκης –ου (ὁ)
Λαοδίκιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν –Δε-
σμοφύλαξ ἁγίας Γλυκερίας ὅστις... ἐπί-
στευσεν ! 
Λαόδίκος καί  Λαοδόκος καί Λαόδοκος 
καί  Λαωδόκος –ου (ὁ) –Πάππος τοῦ Ἰά-
σονος ἐκ μητρός –Τρώς –Υἱός Ἀντήνο-
ρος ἠγεμόνος Τροίας –Υἱός Πριάμου 
–Ἑταῖρος Ἀντιόχου ἐν Τροία –Υἱός Ἀπόλ-
λωνος καί Φθίας φονευθείς ὑπό Αἰτω-
λοῦ μετ΄ἀδελφοῦ Δώρου –Υἱός Βίαντος 
ἤ Ἐχέτου –Ἀρκάς –Κιθαρωδός–Ἡγεμών 
ἐναντίον Θηβῶν, Νεμεονίκης εἰς ἀκόντι-
ον, Ο.Δ.87, Ρ699, Η-12-92Α
Λαοδώρα –ης (ἡ)
Λαόδωρος –ου (ὁ) –Λαutαrο –Ἀραουκα-
νός ἤ Μαπούτσε
Λαοθένεια –ης (ἡ) –Γυνή Πριάμου
Λαοθόη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Θεσπίου πού 
γεννᾶ μέ Ἡρακλήν –Θυγάτηρ Ἄλτου, 
βασιλέως Λελέγων πού μέ Πρίαμον γεν-
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νᾶ Λυκάονα –Μήτηρ Πολυδώρου (ὄν ἐν 
τῆ μάχη ἐφόνευσε Ἀχιλλεύς) –Νύμφη 
Μενετοῦ μήτηρ Ἐχίονος καί Ἐρύτου 
–Μήτηρ Θέστορος, υἱοῦ Ἀπόλλωνος καί 
μάμμη Κάλχαντος, Ο.Ι.Φ.85, Υ48, Η-9-
645Δ, Η-16-236Α
Λαοθόης –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους καί 
Ἀντίδος Θεσπιάδος
Λαοθόος –όου (ὁ)
Λαοίτα –ης (ἡ)
Λαοίτας –οιο;  (ὁ) –Προσωνύμιον Διός
Λάοκα –ης (ἡ)
Λαοκάστη –ης (ἡ) –Βασίλισσα Οἴτης 
(θήρας)
Λαόκαστος καί Λαοκάστης –ου (ὁ)
Λάοκος –ου (ὁ)
Λαοκόων –ντος (ὁ) –(σύμβουλος τοῦ λα-
οῦ) –Ἱερεύς Ποσειδῶνος εἰς Τροίαν –Υἱ-
ός Πορθάονος βασιλεύς Αἰτωλῶν, Ἀργο-
ναύτης ἀδελφός Οἰνέως –Τό σύμπλεγμα 
εἰς Βατικανόν εἶναι ἔργον Ροδίων, Ἀθη-
νοδώρου, Ἀγησάνδρου καί Πολυδώρου 
–Ἀδελφός Οἰνέως –Ἀργοναύτης. Μετά 
υἱῶν τόν κατασπάραξαν ὄφεις, ἡ Πόρκις 
καί ἡ Χαρίβοια, Η-17-139Δ
Λαοκόωσα –ης καί Λαοκόσσα καί 
Ἀρήνη καί Πολυδώρα (ἡ) –Σύζυγος ἤ 
μήτηρ Ἀφαρέως, υἱοῦ Αἰολίδου Περιή-
ρους –Μήτηρ Λυγκέως καί Ἴδα
Λαόκλεια –ης (ἡ)
Λαοκλῆς –έους (ὁ)
Λάοκος –ου (ὁ) 
Λαοκράτεια –ης (ἡ)
Λαοκράτη –ης (ἡ) 
Λαοκράτης –ους (ὁ)
Λαοκρέουσα –ης (η)  
Λαοκρέων –ντος (ὁ)
Λαοκρίτα –ης (ἡ)
Λαοκρίτης καί Λαόκριτος –ου (ὁ)
Λαομάγα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Περίτου 
Λαομάγας –α (ὁ)

Λαομάχη –ης (ἡ) –Μᾶλλον Λημνία σύ-
ζυγος Βοιωτοῦ ἤρωος, Εὐφήμου
Λαόμαχος –ου (ὁ)
Λαομέδεια –ης (ἡ) –Νηρηΐς (θυγάτηρ 
Νηρέως καί Δωρίδος)
Λαομέδεια καί Λαμέσα –ης (ἡ)
Λαομέδεια καί Λειαγόρη καί Λυαγόρη 
καί Λαομέδη (ἡ) –Νηρηῒς, προστάτης 
καί βοηθός ἐμπορικῶν συναλλαγῶν
Λαομέδη καί Λαομέδεια –ης (ἡ)
Λαομεδοντία –ης (ἡ)
Λαομεδοντιάδη –ης (ἡ)
Λαομεδοντιάδης καί Λαομεντιάδης 
–ου (ὁ) –Υἱός Λαομέδοντος, ὁ Πρίαμος ἤ 
ὁ Λάμπος, Ο.Ι.Γ.250, Ο.527
Λαομεδοντίδη –ης (ἡ)
Λαομεδοντίδης –ου (ὁ)
Λαομεδόντιος –ίου (ὁ)
Λαομέδουσα –ης (ἡ)
Λαομέδων –ντος (ὁ) –(Ἠγέτης καί ἄρ-
χων λαοῦ) –Υἱός Ἴλου, μέ νύμφη Καλύβην 
γεννᾶ Βουκολίωνα –Υἱός Ἡρακλέους 
καί νύμφης Μελίνης Θεσπιάδος –Υἱός 
Λαρίχου ἐξ Ἀμφιπόλεως, πατήρ Αἰθίλ-
λης ἀδελφῆς Πριάμου –Ἀδελφός Τριγυΐ-
ου, ἔπαρχος Ἀλεξάνδρου ἐν Συρία –Ὀρ-
χομένιος –Υἱός Ἴλου καί Εὐρυδίκης πού 
μέ Στρυμώ θυγατέρα Σκαμάνδρου γεν- 
νᾶ Πρίαμον (πρώην Ποδάργην), Ἱκετά-
ωνα, Λάμπον καί θυγατέρας τήν Ἠσιό-
νην, Ἀστιόχην καί Κίλλαν. Ὁ Ἀπόλλων 
καί ὁ Ποσειδῶν ἔκτισαν τείχη Τροίας 
ἐπί μισθώ, ὅν θά ἀπέδιδεν Λαομέδων. 
Ὁ Ποσειδῶν ἔπεμψεν θαλάσσιον τέρας 
ἀφανίζον τήν ἐπικράτειαν. Τό μαντεῖον 
ὑπέδειξεν προσφοράν Ἠσιόνης ὡς βο-
ρᾶν εἰς θηρίον. Ὁ Ἡρακλῆς διελθών ἐ-
φόνευσεν θηρίον καί ἀπελευθερώσας 
Ἠσιόνην ἔδωκεν ὡς σύζυγον εἰς Τελα-
μῶνα. Ἐκ τῆς καλύπτρας τῆς ἐλευθέρω-
σεν Πρίαμον, Ο.Ι.Υ.236, 237, Φ443, 452, 
Ψ348, Η-7-229Α, 1150Α, Η-9-341Δ, 398Α, 
Η-10-712Α, Η-12-93Α, 252Δ, Η-17-695Α, 
881Α
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Λαομένη –ης (ἡ) –Θεσπιάς μήτηρ Ὀ-
ρείου ἐξ Ἡρακλέους
Λαομένης –ους (ὁ) –(Λαός+) Υἱός Ἡρα-
κλέους καί Δρείης Θεσπιάδος
Λαομήδη –ης (ἡ)
Λαομήδης –ους (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους 
καί Ὀμφάλης 
Λαομίδη –ης (ἡ)
Λαομίδης καί  Λάμος καί  Ἀγέλαος 
–ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους καί Ὀμφάλης, 
Η-12-61Α, 64Δ 
Λαόμμα –ης (ἡ)
Λαόμμας –ντος;  (ὁ)
Λαονίκη –ης (ἡ) –Σύζυγος Λεβάδου – 
Τροφός Μ. Ἀλεξάνδρου (Λεξικόν Μυθο-
λογίας, Ἀ. Κων/νίδη)
Λαονίκη καί Λανίκη –ης (ἡ)
Λαόνικος –ου (ὁ) –Ἀνήρ ἐκ Κύμης –Ὁ 
Κρής ἐπανέκδοσε τό 1474 τήν “Βατραχο-
μυομαχίαν”
Λαονόμη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Γουνέως 
Φενεάτου, γυνή Ἀλκαίου υἱοῦ Περσέως 
καί Ἀνδρομέδας, μήτηρ ἤ θυγάτηρ Ἀμ-
φιτρύωνος, σύζυγος ἀργοναύτου Πολυ-
φήμου ἤ Εὐφήμου –Μέ Ὀδοιδόκον γεν-
νᾶ Καλλίαρον, Η-8-564Α, Η-9-332Δ, Η-18 
-188Δ
Λαόνομος –ου (ὁ)
Λᾶος –ου (ὁ) –Ποταμός κάτω Ἰταλίας 
–Πατήρ Περδίκα
Λᾶος –ου (ὁ) = Λάϊος
Λαοσθένη –ης (ἡ)
Λαοσθένης –ους (ὁ) –Δρομεύς ὀλυμπιο-
νίκης Θηβαῖος νικητής καί Δολίχου, Η-
12-93Δ
Λαοσθενίδα –δης (ἡ)
Λαοσθενίδας –αο (ὁ) –Ἱστορικός συγ-
γραφεύς
Λαοσόος καί Λαοσσόος –οῦ (ἡ) –Ἐπί-
θετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἕριδος μέ συ-
νώνυμον:  Κρατερή
Λαοσόος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ

Λαοσσόος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ 
μέ συνώνυμον:  Ἀργειφόντης
Λάοτος –ου (ὁ)
Λαουϊνία καί Λαβινία –ης (ἡ) –Θυγά-
τηρ βασιλέως Λατίνου πού μέ Αἰνείαν 
(ἐλθόντα εἰς Ἰταλίαν) γεννᾶ Αἰνείαν 
Σίλβιον –Θυγάτηρ Ἀνίου Δήλου, ἀκολου-
θοῦσα Αἰνείαν ὡς Λαύνα, τῆς κτίζει πό-
λιν Λαβινίαν
Λαουΐνιος –ίου καί Λαβίνιος (ὁ)
Λάουσα –σης (ἡ)
Lautaro = Λαόδωρος εἰς Ἀραουκανικήν 
Λαοῦχα –ης (ἡ)
Λαοῦχος –ου (ὁ)
Λαοφάνεια –ης (ἡ)
Λαοφάνης –οῦ (ὁ)
Λαοφίλη –ης (ἡ)
Λαόφιλος –ου (ὁ)
Λαοφόντη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πλευρῶ-
νος καί Ξανθίππης, ἐγγονή Αἰτωλοῦ καί 
Προνόης. Μέ Θέσπιον γεννᾶ Ἀλθαίαν 
καί Λήδαν
Λαοφόντης –ου (ὁ) 
Λαόφρουσα –σης (ἡ)
Λαόφρων –νος (ὁ)
Λαοφῶν –ντος (ὁ) –Μεγαρεύς τίς
Λαοφῶσσα –σσης (ἡ)
Λάπαθος –ου (ὁ) –Η-12-50Δ ; 
Λαπείθεια –ης (ἡ) 
Λαπίθεις –ειος (ὁ)
Λαπείθης –ου (ὁ)
Λαπέρσης –αι (ὁ) –Ἐπώνυμον Κάστο-
ρος καί Πολυδεύκους
Λαπέρσιος –ίου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διός
Λαπίδα –δης (ἡ)
Λαπίδας –αο (ὁ)
Λαπίδη –ης (ἡ)
Λαπίδης –ου (ὁ)
Λαπίθα –ης (ἡ)
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Λαπίθαι (οἱ) –Λαός Θεσσαλικός ἀπό 
Λαπίθου Ἀπόλλωνος, πλησιόχωροι Κε-
νταύρων, οὕς πολέμησαν εἰς γάμους 
Πειριθόου καί ἐνίκησαν τῆ βοηθεία Ἡ-
ρακλέους. Περιφημότεροι: Δρύας, Και-
νέας, Πειρίθους, Ἐξάδιος, Ο.Ι.Μ128, 181, 
Φ297
Λαπίθας –αο (ὁ)
Λαπίθη –ης (ἡ)
Λαπίθης –ου (ὁ) –(λαμπρός, ὡραῖος) –Ἐ-
πίθετον Ἀπόλλωνος –Σπαρτιάτης ἥρως, 
πατήρ τῆς Διομήδης, συζύγου Ἀμύκλα 
–Μέ Ὀρσινόμη γεννᾶ Φόρβαντα –Υἱός 
Στίλβης καί Ἀπόλλωνος, ἀδελφός Κε-
νταύρου, Η-10-583Α, Η-12-99Δ, 100Α, Η-
15-872Δ, Η-17-283Α
Λαπιθίς –ιδος (ἡ) –Θεσσαλή
Λάπιθος –ου (ὁ) –Πατήρ Λάκωνος –Ὄ-
ρος, Η-11-142Δ, Η-12-248Δ 
Λαπίρουσα –σης (ἡ)
Λαπίρων –νος (ὁ) 
Λαπόμπη –ης (ἡ)
Λαπομπίδα –δης (ἡ)
Λαπομπίδας –αιο (ὁ)
Λάπομπος –ου (ὁ)
Λουπαστίουσα –σης (ἡ)
Λαπουστίων –νος (ὁ)
Λάππα –ης (ἡ)
Λαππαῖα –ης (ἡ)
Λαππαῖος –ου (ὁ) 
Λαππᾶος –ου (ὁ)
Λαππερρίες; (ὁ;) 
Λάππιος Γάϊος (ὁ) –Ρωμαΐκόν
Λαπρέπεια –ης (ἡ)
Λαπρέπεις –ειος (ὁ)
Λαπρέπης –ου (ὁ)
Λάπυρις –ιος; (ὁ)
Λάπυτος –ου (ὁ) –Ἀκάνθιός τις
Λάρα –ης (ἡ) –Ρωμαία, ἐξ ἧς θεός Σαβ-
βίνων. Θυγάτηρ Πολυμήλης καί Ἑρμοῦ, 
μέ ἀδελφόν Πολύδωρον ἤ Εὔδωρον

Λάργα –ης (ἡ)
Λάργος –ου (ὁ)
Λάρδα –ης (ἡ) –Μέ Ἱετίωνα γεννᾶ Κύ-
ψελον
Λάρδας –αο (ὁ)
Λαρεντία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν ὄνομα 
Λαρέντιος –ίου (ὁ)
Λάρες (οἱ) –Ἐφέστιοι ἤ κατοικίδιοι θεοί 
Ρωμαίων, τέκνα Ἑρμοῦ καί Λάρας
Λαρέτα –ης (ἡ) –Σύζυγος Ἀττίνου
Λαρέτας –αο (ὁ)
Λαρήνσια –ίης (ἡ)
Λαρήνσιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Λαρία –ης (ἡ)
Λάριξ –κος (ὁ)
Λάριος –ίου (ὁ)
Λαρίουσα –σης (ἡ)
Laris  (ἡ) –Χωρίον Ν. Ἀμερικῆς
Λάρις –ιος (ὁ) –Ποταμός
Λάρισα ἤ Λήρισα –ης (ἡ) –Νύμφη –Σύ-
ζυγος Ποσειδῶνος, μήτηρ Ἀχαιοῦ, Φθί-
ου, Πελασγοῦ –Θυγάτηρ Πιάσου ἤ Πε-
λασγοῦ ἡγεμόνων, ἐξ ἦς ὀνομάσθη ἡ 
Ἀκρόπολις Ἄργους, καί η πόλις Λάρισα 
–Θυγάτηρ Ὑψέως καί Τρίκκης, ἀδελφή 
Θεμιστοῦς καί Κυρήνης, Η-11-791Δ, Η-
12-104Δ, Η-15-691Α, Η-17-682Δ, Η-18-
200Δ
Λαρισαῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Λαρισαῖος καί Λαρίσιος –ίου (ὁ) –Ἐπί-
θετον Διός 
Λαρισινή –ῆς (ἡ)
Λαρισινός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος
Λαρίσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Λάρισος καί Λάρισσος –ου (ὁ) –Ποτα-
μός
Λαρισσαῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Λαρισσαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Λαρισσηνή –ῆς (ἡ)
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Λαρισσηνός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος
Λαρίχα –ης (ἡ)
Λάριχος –ου (ὁ) –Μυτιληναῖος, πατήρ 
Λαομέδοντος –Ἀδελφός Σαπφοῦς, Η-12 
-93Α, 252Δ, Η-16-863Α 
Λαρίων –νος (ὁ)
Λάρκα –ης (ἡ)
Λάρκας –αντος (ὁ)
Λάρκια –ίης (ἡ)
Λάρκιος –ίου (ὁ)
Λαρνακόγυιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Πα-
νός με συνώνυμον: Βροτοβάμων
Λαρός –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Λητογενής 
–Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Λάρος –ου (ὁ) –Lar –Ἐτρουσκικόν –Ὁ 
Ἀθηναῖος πατήρ τραγικοῦ ποιητοῦ καί 
ρήτορος κατηγόρου Σωκράτους
Λαρνασσός καί Παρνησός καί Παρ-
νασός –οῦ (ὁ) –Ο.Τ.394, 432 
Λάρουσα –σης (ἡ)
Λαρτία – ης (ἡ)
Λαρτιάδη –ης (ἡ)
Λαρτιάδης –ου (ὁ) –Ὁ Λαερτιάδης
Λάρτιος –ίου (ὁ) = Ὁ Λαέρτιος 
Λαρύμα –ης (ἡ) –Ἴσως καί μήτηρ Ἑρμοῦ
Λάρυμνα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Κύνου
Λάρυμνος –ου (ὁ)
Λάρυμος –ου (ὁ)
Λαρύνθια –ης (ἡ)
Λαρύνθιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός 
Λάρχα –ης (ἡ) 
Λαρχίδα –δης (ἡ)
Λαρχίδας –αιο (ὁ) 
Λαρχίππη –ης (ἡ) 
Λαρχιππίδη –ης (ἡ)
Λαρχιππίδης –ου (ὁ)
Λάρχιππος –ου (ὁ) 
Λάρχος –ου (ὁ) 
Λάρων –νος (ὁ) 

Λάσα –ης (ἡ)
Λασαργάδη –ης (η)
Λασαργάδης –ου (ὁ)
Λασή –ης (η)
Λασῆς –ῆ (ὁ)
Λασθένεια καί  Λασθενία –ης (ἡ) –Πυ-
θαγορίς φιλόσοφος Ἀρκάδισσα, μαθη-
ματικός –Ἑταῖρα ἐκ Μαντινείας –Μαντι-
νίς φιλόσοφος ἐρωμένη Σπευσίππου, 
μαθήτρια Πλάτωνος, ἥν ἠράσθη, Η-11-
81Α, Η-12-113Δ, Η-16-499Δ
Λασθένεις –ειος (ὁ) 
Λασθένης –ους (ὁ) –Στρατηγός Ὀλύν-
θιος –Ὀλυμπιονίκης Θηβαῖος εἰς δόλι-
χον, Ἠλεῖος εἰς κέλητα –Θηβαῖος πο-
λεμήσας κατά Ἀμφιάρεω –Ὀλύνθιος 
προδώσας τήν πατρίδα εἰς Φίλιππον 
Μακεδόνα, Η-8-147Δ, Η-11-661Α, Η-12-
113Δ, Η-13-135Δ, Η-14-863Δ
Λασθενία –ης (ἡ) –Ἐκ Μαντινείας ἑταί-
ρα περιβόητος, ἐρασία Σπευσίππου φι-
λοσόφου
Λασθενίδα –ης (ἡ)
Λασθενίδας –αο (ὁ) 
Λασθενίδη –ης (ἡ)
Λασθενίδης –ου (ὁ) 
Λασία –ίης (ἡ)
Λασίας –ίου (ὁ)
Λάσιμη –ης (ἡ)
Λάσιμος –ου (ὁ) –Ἀγγειογράφος
Λάσιος –ίου (ὁ) –Μνηστήρ Ἱπποδαμεί-
ας, φονευθείς ὑπό Οἰνομάου –Ἐπίθετον 
Κρόνου, Η-12-114Δ
Λασίππη –ης (ἡ) 
Λάσιππος –ου (ὁ)
Λάσκαρη –ης (ἡ)
Λάσκαρης –η (ὁ) –Σύγχρονον
Λασκίβα –ης (ἡ)
Λασκῖβος –ου καί Λασκεῖβος –ου (ὁ)
Λασοῒδα –δης (ἡ)
Λασοΐδας –αο (ὁ)
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Λᾶσος καί Λάσος –ου (ὁ) –Ποιητής λυ-
ρικός καί μουσικός, ὁ υἱός Χαρβίνου, δι-
δάσκαλος Πινδάρου –Ὁ Ἑρμιονεύς διθυ-
ραμβοποιός (μετέφερε ἀπό Κορίνθου εἰς 
Ἀθήνας τήν ἐξέλιξιν τοῦ διθυράμβου). 
Δημιουργός Ὑπερδωρίου καί Ὑποδωρίου 
μουσικοῦ τρόπου. Συνέλαβε Ὀνομάκρι-
τον νά παρεμβάλη νόθον χρησμόν εἰς 
στίχους Μουσαίου. Θεωρητικός μουσι-
κῆς, μεταρρυθμιστής διθυράμβου, ἐφεῦ-
ρε κύκλιο χορό, πιθανῶς δάσκαλος Πιν-
δάρου, ἀνταγωνιστής Σιμωνίδου
Λάσουσα –σης (ἡ)
Λασποδία –ίης (ἡ)
Λασποδίας –ίου (ὁ) = Ὁ Ἀνδρώνυμος 
Λάσταυρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον κιναίδου
Λάστουσα –σης (ἡ)
Λαστράτη –ης (ἡ) 
Λαστρατίδα –δης (ἡ)
Λαστρατίδας –αο (ὁ) –Νεμεονίκης υἱός 
Παραβάλλοντος Ὀλυμπιονίκου –Ἠλεῖ-
ος ὀλυμπιονίκης εἰς πάλη παίδων 
Λάστρατος –ου (ὁ) 
Λάστων –νος (ὁ)
Λάσυρα –ης (η) 
Λάσυρος –ου (ὁ) –Ποταμός Ἱβηρίας
Λασύρτα –ης (ἡ)
Λασύρτας –αο (ὁ)
Λασύρτος –ου (ὁ) –Λασιώνιος ἀνήρ
Λασύς –ύος (ὁ) –Θεσπιεύς 
Λάσων –νος (ὁ) 
Λατασσώ –οῦς (ἡ) –Ἑταίρα
Λατιάναξ –κτος (ὁ) 
Λατιάνασσα –ης (ἡ)
Λατιαρία –ης (ἡ)
Λατιάριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός ἐν 
Λατίω 
Λατίμα –ης (ἡ)
Λατιμίδη –ης (ἡ)
Λατιμίδης –ου (ὁ)
Λάτιμος –ου (ὁ)

Λατινάναξ –κτος (ὁ) 
Λατινάνασσα –ης (ἡ)
Λατινάρχη –ης (ἡ)
Λατινάρχης καί Λατινάναξ –κτος (ὁ) 
–Ἡγεμών τῶν Λατίνων 
Λατίνη –ης (η)
Λατινία –ης (ἡ)
Λατίνιος –ίου (ὁ)  –Ρωμαϊκόν
Λατινίς –ί; (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης μέ συ-
νώνυμον: Νοερή
Λατῖνος –ου (ὁ) –Υἱός Ὀδυσσέως καί Κίρ-
κης –Βασιλεύς Ἀβοριγίνων –Βασιλεύς 
Λατίου ἐποχῆς Τρωϊκοῦ, υἱός Φαύνου 
καί Νύμφης Μαρκίας –Υἱός Ἡρακλέους 
καί θυγατρός Εὐάνδρου, Η-12-10Δ, Η-14 
-762Δ, Η-18-177Α
Λατίς –ίδος (ἡ) –Ὀρχηστρίς ἐξ Ἐρετρίας
Λατμία –ίης (ἡ)
Λατμιάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Λάτμος –ου (ὁ) 
Λατογένεια καί Λατογενής –ους (ἡ) –
Συνώνυμον: Κούρα καί Παῖς –Ἐπίθετον 
Ἀρτέμιδος
Λατογένης –ους (ὁ)
Λατοῒδα –δης (ἡ)
Λατοΐδας –αιο (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος
Λατοῒδη –ης (ἡ)
Λατοΐδης –ου (ὁ) = Λητοΐδης 
Λατοΐδης καί Λητοΐδης –ου (ὁ) –Ἐπί-
θετον Ἀπόλλωνος
Λάτραμα –ης (ἡ)
Λάτραμος –ου (ὁ)
Λάτραμις –ιος (ὁ) –Υἱός Βάκχου καί Ἀ-
ριάδνης
Λάτραμυς –υος (ὁ) –Υἱός Θησέως καί 
Ἀριάδνης, Η-12-134Α
Λατρεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος 
μέ συνώνυμον: Κολαστής 
Λάτρις –ιδος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Ἔρωτος 

ËÁÔÑÉÓ
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–Ἐπίθετον Ἴριδος –Ἐπίθετον Μόρου –Ἐ-
πίθετον Ποσειδῶνος μέ συνώνυμον: Κυ-
ανοχαίτης –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Λάτροπα –ης (ἡ)
Λάτροπος –ου (ὁ) 
Λάτταβα –ης (ἡ)
Λάτταβος –ου (ὁ) –Αἰτωλός τίς
Λάτταμα –ης (ἡ)
Λάτταμος –ου (ὁ) 
Λατταμύας καί Λατταμίας –ίου (ὁ) 
–Ταγός Θεσσαλῶν
Λάττυγος –ου (ὁ)
Λαττύπη –ης (ἡ)
Λάττυπος –ου (ὁ)
Λατύχη –ης (ἡ)
Λατυχίδα –δης (ἡ)
Λατυχίδας –αο (ὁ)
Λάτυχος –ου (ὁ) 
Λατώ καί Λητώ –οῦς (ἡ) –Θεά 
Λατώα –ης (ἡ)
Λατωῒς –ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Λάτων καί Λητώ –οῦς (ἡ)
Λατώνη –ης (ἡ) –Εἰς Ὀρτυγίαν σύμπλεγ-
μα Σκόπα, Η-17-21Δ 
Λατώνης –ου (ὁ) 
Λατωνός –οῦ (ὁ) 
Λατῶος –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Κόρος –Ἐ-
πίθετον Ἀπόλλωνος 
Λατώρεια –ης (ἡ) –Ἀμαζών
Λάτως –ω (ὁ)
Λαύδα –δης (ἡ)
Λαυδίκα –κης (ἡ)
Λαυδίκη –ης (ἡ) 
Λαυδίκηι; (ἡ) 
Λαυδικιανή –ῆς (ἡ) 
Λαυδικιανός –οῦ (ὁ)
Λαύδικος –ου (ο) 
Λαύδος –ου (ὁ) 
Λαύκλεια –ης (ἡ) 

Λαυκλῆς –ῆ (ὁ) 
Λαυκρίτα –ης (ἡ)
Λαυκρίτης –ου (ὁ) 
Λαύνα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀνίου ἥν δι-
ερχόμενου μετά Τροίαν τοῦ Αἰνείου 
παρεχώρησεν ὁ πατήρ μάντις ὡς σύμ-
βουλον εἰς Λάτιον. Κατά κτίσιμον πόλε-
ως αὕτη ἀπέθανεν καί προς τιμήν τῆς 
ὀνόμασε τήν πόλιν Λαβινίαν 
Λαύνης –ου (ἡ)
Λαύρα –ης (ἡ) –Καί Χριστιανικόν
Λαυρακία –ης (ἡ)
Λαυράκιος –ίου (ὁ)
Λαυρέας –έου (ὁ) –Ἐπιγραμματοποιός, 
Η-7-1057Δ
Λαυρεντία –ης (ἡ) –(ἡ γεμάτη ζωήν) 
–Χριστιανικόν
Λαυρέντιος –ίου (ὁ) –(ὁ φλογερός) –Χρι-
στιανός –Σοφός τῶν Μεδίκων
Λαύρη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Λατίνου, σύ-
ζυγος Κρότωνος, ἐξ ἧς ἡ πόλις Κρότων
Λαυρίνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Λακίνου σύ-
ζυγος Λοκροῦ, τοῦ Φαίακος, Η-12-515Α 
Λαυρῖνος –ου (ὁ) 
Λαῦρος –ου (ὁ) 
Λαύρος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν ὄνομα 
Λαύσα –ης (ἡ)
Λαυσόη –ης (ἡ)
Λαύσοος –ου (ὁ)
Λαῦσος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Τυρρηνῶν 
–Αὐτοκρατορικός εὐνοῦχος 
Λάφα –ης (ἡ)
Λαφάεια –ης (ἡ) 
Λαφάης –ου (ὁ) –Γλύπτης ἐκ Φλιοῦντος 
ἤ Ταύραννος Ἀργείων, Η-12-146Α 
Λαφάνη –ης (ἡ)
Λαφάνης –ου (ὁ) –Υἱός Λασθένους –Υἱ-
ός Εὐφορίωνος μνηστήρ εἰς Σικυῶνα διά 
Ἀγαρίστην Κλεισθένους. Κάτοικος Ἀζα-
νίας ἐκ πόλεως Παίου, δεχθείς Διοσκού-
ρους εἰς οἰκίαν του –Ἀρκάς, Η-13-135Δ
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Λαφάντα –ης (ἡ)
Λαφάντας –ου (ὁ) 
Λαφάουσα –σης (ἡ)
Λαφάων –ντος; (ὁ) –Ὁ Μεταποντῖνος 
Πυθαγορικός φιλόσοφος, Η-16-499Α 
Λαφείδη –ης (ἡ)
Λαφείδης –ου (ὁ)
Λάφιλη –ης (ἡ) –Κορινθία 
Λαφιλίδη –ης (ἡ)
Λαφιλίδης –ου (ὁ)
Λάφιλος –ου (ὁ) –Λακεδαιμόνιος ἀντι-
πρόσωπος
Λαφιστία ἤ Λαφύστια –ίης –ης (ἡ)
Λαφίστιος ἤ Λαφύστιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθ.
Διός, Η-12-149Δ 
Λάφος –ου (ὁ)
Λάφουσα –σης (ἡ)
Λαφρία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐ-
πίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος 
ἤ παναρχαῖας θεότητος ταυτιζομένης 
μέ Βριτόμαρτιν καί Ἀρτέμιδαν
Λάφρίος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπί-
θετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
–Υἱός Κασταλίου
Λαφυγμός –οῦ (ὁ) –(Λαιμαργία) –Μέ ἐπί-
θετον Φιλεύχυλος
Λαφυδίδα –δης (ἡ)
Λαφυδίδας –αο (ὁ)
Λαφύρα –ης καί Λαφρία (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἀθηνᾶς 
Λαφυράδα –δης (ἡ)
Λαφυράδας –αο (ὁ) 
Λαφύργας –ου (ὁ) 
Λάφυρος –ου (ὁ)
Λαφύστια καί Λαφίστια –ίης (ἡ)
Λαφύστιος καί Λαφίστιος –ίου (ὁ) –(λα-
φύσσειν = φεύγειν) –Ἐπίθετον Διός –Συ-
ρακούσιος, Η-12-149Δ 
Λάφων –νος; (ὁ) 
Λαχά –ῆς (ἡ)
Λαχανά –ῆς (ἡ)

Λαχανᾶς –ᾶ (ὁ) 
Λαχανόπωλις –ιδος (ἡ) –Σκωπτικόν, 
πλαστόν ὄνομα μητρός Εὐριπίδου, ἐνῶ 
τοῦ πατρός αὐτοῦ “Κάπηλος”, Η-8-456Δ
Λαχάρη καί Λαχάρεια –ης (ἡ)
Λαχάρης –ους (ὁ) –Ἀθηναῖος δημαγω-
γός –Τύραννος Ἀθηνῶν ἀφαιρέσας χρυ-
σόν καί ἄργυρον ἐξ ἀγάλματος Ἀθηνᾶς 
ἐν Ἀκροπόλει –Σοφιστής ὁ Ἀθηναῖος, 
υἱός Λαχάρους, ρήτωρ, Η-7-1242Α, Η-8-
482Δ, Η-12-153Α, 922Α, Η-18-112Δ, 181Δ
Λαχαρίδα –ης (ἡ)
Λαχαρίδας –αο (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης εἰς 
στάδιον παίδων
Λαχαρίδη –ης (ἡ)
Λαχαρίδης –ου (ὁ) –Ἐλευσίνιός τις –Ἀ-
χαρνεύς,  Η-11-782Α 
Λάχαρις –ιος; (ὁ)
Λάχαρις –ιδος (ἡ) 
Λάχαρτη –ης (ἡ)
Λάχαρτος –ου (ὁ)
Λαχᾶς –ᾶ (ὁ)  –Ποταμός 
Λαχέα –ης (ἡ)
Λαχέας –ου (ὁ)
Λαχέμοιρα –ης (ἡ) 
Λαχέμοιρος –ου (ὁ) –Θριάσιος πατήρ 
Μοροίχου –Θεοφορικόν ὄνομα
Λάχεσις –εως καί   –ιος (ἡ) –(Ἡ ρυθμί-
ζουσα τήν τύχην βίου (Μοίρα) –Θυγάτηρ 
Διός καί Θέμιδος ἤ Ἀνάγκης –Ἀδελφή Ἀ-
τρόπου καί Κλωθοῦς –Θυγάτηρ Νυκτός, 
Η-7-1148Δ,Η-12-156Α
Λάχη –ης (ἡ)
Λάχης –ητος (ὁ) –(τυχερός) –Ἀθηναῖος 
ἀνδρειότατος στρατηγός εἰς Πελοποννη-
σιακόν –Υἱός Μελάμπου –Κόλαξ εἰς κω-
μωδίαν συγγραφεύς (ἄγνωστος) –Πα-
τήρ Ἱερωνύμου ἐξ Ἑκαλῆθεν –Υἱός Δη_ 
Δημοχάρους Λευκονοιεύς –Ἀναφέρει Ἀ-
ριστοφάνης –Διακωμωδηθεῖς ἐκαλεῖτο 
Λάβης, Η-7-531Α, 581Α, Η-9-486Δ, Η-12-
156Δ, Η-15-543Δ, Η-17-523Δ
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Λαχητά –ῆς (ἡ)
Λαχητᾶς –οῦ (ὁ)
Λαχία –ης (ἡ)
Λαχίας –ίου (ὁ) 
Λαχοῖσαι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων 
μέ συνώνυμον: Βασίλειαι
Λάχοῦσα –ούσης (ἡ) –Συνώνυμον: Ἄ-
νασσα –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον 
Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης μέ συ-
νώνυμον: Ἀφρογενής –Ἐπίθετον Λητοῦς
Λαχρίη –ης (ἡ)
Λαχρίης –ου (ὁ)
Λάχων –ν (τ)ος (ὁ) –Κεῖος ὀλυμπιονίκης 
Νεμεονίκης εἰς στάδιον παίδων, υἱός Ἀ-
ριστομένεος
Λαώ –οῦς (ἡ) 
Λαωδάμας –ντος (ὁ)
Λαωδάμεια –ης (ἡ)
Λαωδάτα –ης (ἡ)
Λαωδάτης καί Κρεωφύλιος καί Ἑρμο-
δάμας –ντος (ὁ) –Διδάσκαλος Πυθαγό-
ρου, Η-16-495Δ 
Λαωδόκα –ης (ἡ)
Λαωδόκος καί  Λαόδοκος –ου (ὁ) –Μυ-
θολογικός ἥρως –Ἥρως ἀργοναυτικοῦ 
πλοῦ, υἱός Βίαντος –Υἱός Ἀπόλλωνος καί 
Φθίας –Ἑταῖρος Ἀντιλόχου –Ὑπερβόρει-
ος ἥρως, Ο.Δ.87, Ρ699, Η-12-92Α
Λάων –νος (ὁ) –Ποιητής νεωτέρας κω-
μωδίας –Συγγραφεύς, Η-12-158Δ
Λεαγόρα –ης (ἡ)
Λεαγόρας –ου (ὁ)
Λεαγόρη –ης (ἡ)
Λεαγόρης –ητος (ὁ)
Λέαγρη –ης (ἡ)
Λεαγρίδα –δης (ἡ)
Λεαγρίδας –αο (ὁ)
Λεαγρίδη –ης (ἡ)
Λεαγρίδης –ου (ὁ)
Λέαγρος –ου (ὁ) –Υἱός Γλαύκωνος, στρα-
τηγός Ἀθηναίων ἐκ Κεραμέων –Ἀγγειο-

γράφος –Ζωγράφος –Υἱός Λεάγρου ἐκ 
Κεραμέων, Η-7-178Α, 1237Δ, 1241Δ, Η-10 
-596Α, 852Δ
Λεάδη –ης (ἡ)
Λεάδης –ητος καί Λειάδης –ου (ὁ) –Ἥ-
ρως Θηβῶν, υἱός Ἀστακοῦ συμπολεμή-
σας μετ΄ἀδελφῶν ἐναντίον τῶν ἑπτά 
Ἡρώων,  Η-12-159Α 
Λεαία –ης (ἡ)
Λεαῒα –ης (ἡ) –Μήτηρ Κριτίου Ἐρεχθηῒ-
δος φυλῆς
Λεαῒας –ῒου (ὁ)
Λεαῒδα –ης (ἡ)
Λεαῒδας –αο (ὁ)
Λεαῒδη –ης (ἡ)
Λεαΐδης –ου (ὁ)
Λεαίθα –ης (ἡ)
Λέαιθος –ου (ὁ)
Λέαινα –ης (ἡ) –Ἑταίρα Ἀθηνῶν, ὑπό 
βασάνων ἀποθανοῦσα, ὅτε ἐφονεύθη ὁ 
Πεισιστρατίδης Ἵππαρχος, ἐρωμένη Ἀ-
ριστογείτονος ἤ φίλη Ἀρμοδίου συλλη-
φθείσα ὑπό τυράννου Ἱππία. Διά νά μήν 
ὀμολογήση κατά τά βασανιστήρια ἀπέ-
κοψεν γλῶσσαν καί ἔρριψεν εἰς πρόσω-
πον Ἱππίου. Καλεῖτο καί Ἄγλωττος. Εἰς 
τά προπύλαια οἱ Ἀθηναίοι ἔστησαν ἄ-
γαλμα “Λέαινας Ἀγλώττου” –Ὄνομα Ἀ-
θηναϊκοῦ πλοίου –Ἐρωμένη Δημητρίου 
Πολιορκητοῦ –Ἐπίθετον Σκύλλης μέ συ-
νώνυμον: Κύων, Η-8-362, Η-12-159Α
Λεαινέτη –ης (ἡ) 
Λεαίνετος –ου (ὁ)
Λεαῖος –ου (ὁ)
Λεαμήδεια –ης (ἡ)
Λεαμήδη –ης (ἡ)
Λεαμήδης –ου (ὁ)
Λεᾶναξ –κτος (ὁ) –Ὁ Συβαρίτης Πυθα-
γορικός φιλόσοφος
Λεάνασσα –ης (ἡ)
Λεάνδρα –ης (ἡ)
Λεανδρίας –ίου (ὁ) –Σπαρτιάτης τις

ËÁ×ÇÔÁ



�87 ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ 

Λεανδρίς –ίδος (ἡ) –Σπαρτιάτισσα, γυ-
νή βασιλέως Ἀναξάνδρου, Λεάνδριος
 Λέανδρος –ου (ὁ) – (ὁ ἀνδρεῖος τοῦ λαοῦ) 
–Συγγραφεύς ἤ ὠραῖος νέος, ἐραστής 
Ἡροῦς (κολυμβών εἰς Ἑλλήσποντον διά 
νά συναντήσει τήν Ἡρώ στήν Σηστό ἐ-
πνίγει) ἱερείας Ἀφροδίτης, Η-8-137Δ, Η-
9-372Δ, Η-12-159Δ, 760Δ
Λέανδρος καί Λεόντωρ –ρος (ὁ) = Lientur 
εἰς ἀραουκανικήν
Λεάνειρ –ρας (ἡ)
Λεάνειρα  καί Λευκοφρύνη –νης (ἡ)  
–Θυγάτηρ Ἀμύκλα πού μέ Ἀρκά γεννᾶ 
Ἕλατον καί Ἀφείδαντα 
Λεάνωρ –ρος (ὁ) –Πυθαγορικός φιλό-
σοφος, Η-16-499Α
Λεαρέτα –ης (ἡ)
Λεαρέτη –ης (ἡ)
Λεάρετος –ου (ὁ)
Λεάρχη –ης (ἡ)
Λεαρχίς –ίδος (ἡ)
Λέαρχος –ου (ὁ) –(ἠγέτης, ἄρχων) –Υἱός 
Ἀθάμαντος καί Ἰνοῦς, ὅν ἐτόξευσεν ἐν 
μανία ὁ πατήρ του, νομίσαντα ἔλαφον 
–Ἀδελφός Ἀρκεσιλάου, βασιλ. Κυρήνης 
–Ἀθηναῖος, υἱός Καλλιμάχου –Γλύπτης, 
Η-9-920Δ, Η-11-792Α, Η-12-160Α
Λεβάδα –ης (ἡ)
Λεβάδας –αιο (ὁ)
Λέβαδος –ου (ὁ) –Σύζυγος Λαονίκης, Η 
-12-162Α
Λεβαῖα –ης (ἡ)
Λεβαῖος –ου (ὁ)
Λεβαντίνη –ης (ἡ) –(λουλούδι, ἀληθινόν 
ἄρωμα) –Χριστιανικόν
Λεβαντῖνος –ου (ὁ)
Λέβη –ης (ἡ)
Λέβηρα –ης (ἡ)
Λέβηρος –ου (ὁ)
Λέβης –ητος (ὁ) –Πατήρ Ρακίου
Λέβινθα –ης (ἡ)

Λέβινθος –ου (ὁ)
Λέβουρα –ης (ἡ)
Λέβουρος –ου (ὁ)
Λέβυρα –ης (ἡ)
Λέβυρος –ου (ὁ)
Λεγκάρος καί  Λογγάρος –ου (ὁ) –Πα-
τήρ Βάτωνος, ἠγεμόνος Δαισιτιατῶν, Η-
5-739Δ
Λέγκω καί Ἑλένη –ης (ἡ) –Α-Η-618Δ
Λέγων –ντος (ὁ) –(θέσφατα) –Συνώνυ-
μον: Κοῦρος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Λεfκάνα –ης (ἡ)
Λεfκάνας –αο (ὁ)
Λεία –ης (ἡ) –Πρώτη γυνή Ἰακώβ
Λειαγόρα –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Λειαγόρη –ης (ἡ) –Νηρηΐς (θυγάτηρ Νη-
ρέως καί Δωρίδος) –Κάτοικος Μιλήτου, 
Η-12-173Δ
Λειάγορος –ου (ὁ)
Λειβηθριάδαι καί Λιβηθριάδαι (αἱ) –
Νύμφαι, συγχεόμεναι μέ μοῦσας εἰς ὄ-
ρος Λιβήθριον καί ἄντρο μέ πηγές ὁμοι-
άζουσας τούς μαστούς, ρέοντες ὕδατος 
ὡς γάλα
Λειβηθριάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Μού-
σης μέ συνώνυμον: Κούρη
Λειβηθρίς –ιδος (ἡ) –Νύμφη
Λειβηνή –ῆς (ἡ)
Λειβηνός καί Λειβῆνος –ου (ὁ) –Ἐπίθε-
τον Διονύσου
Λειβιανή –ῆς (ἡ)
Λειβιανός –οῦ (ὁ)
Λείγηρ καί Λίγειρ –ος (ὁ) –Ποταμός
Λείγουρον –ου (ἡ)
Λεικομήδεια –ης (ἡ)
Λεικομείδεις –ειος (ὁ) –Υἱός Χαύρου
Λεικομήδης –ους (ο)
Λείμουσα –σης (ἡ)
Λειμῶν καί Ζωπυρίων –νος (ὁ) –Υἱός 
Τεγεᾶτου καί Μαῖρας, ἀδελφός Σκέφρου 
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ὅν ἐφόνευσεν, Η-12-176Δ, 772Α, Η-5-179 
Δ, Η-7-536Δ, Η-8-886Δ
Λειμῶν –ντος (ὁ)
Λειμώνασσα –σης (ἡ)
Λειμώνη καί Λειμωνίς –ιδος (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Ἱππομένους, Ἀθηναίου εὐγενοῦς, 
βασιλέως Ἀθηνῶν, ἀπόγονος Κόδρου. 
Ὄτε ὁ πατήρ ἀντελήφθη ὅ,τι ἔπαψε αὐ-
τή νά παραμένει παρθένος, τήν κλείδω-
σε εἰς οἶκον μεθ΄ἵππου, ὅστις τήν κατε-
βρόχθησεν –Πόλις, Η-12-176Δ
Λειμωνιάδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ὡρῶν 
με συνώνυμον: Εἰαριναί
Λειμωνίδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Λείναις –αίου; (ὁ)
Λειοντίσκη –ης (ἡ)
Λειοντίσκος –ου (ὁ)
Λείουσα –σης (ἡ)
Λειπειφίλη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἰολάου, 
σύζυγος Φύλαντος, μέ ὅν γεννᾶ Θηρώ, 
Η-18-391Α,
Λειπειφίλη καί Λειπεφίλη –ης καί  Ἱπ-
ποφίλη (ἡ) –Θυγάτηρ Ἰολάου, σύζυγος 
Φύλαντος
Λειπείφιλος –ου (ὁ)
Λειπομένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης 
μέ συνώνυμον: Αὐξομένη
Λειπόξαϊς –ιος (ο) –Υἱός Ταργιτάου βα-
σιλέως Σκυθῶν, ἐξ οὗ κατήγοντο οἱ Αὐ-
χάται 
Οὐ Λείπουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελή-
νης
Λέϊππη –ης (ἡ) 
Λέϊππος –ου (ὁ) 
Λειριόεις –εντος (ὁ)
Λειριόεσσα καί Λειριόπη –ης (ἡ)
Λείριον –ου (ἡ) 
Λειριόπη καί Λειριόεσσα –ης (ἡ) –Μή-
τηρ Ἄκιος, ἀγαπημένου Γαλατείας, ἀπό 
Θεόν Φαύνον –Νύμφη Μήτηρ Ναρκίσ-
σου, υἱοῦ τοῦ ποταμοῦ Κηφισσοῦ
Λειριόπης –ου (ὁ)

Λεῖρις –ιος (ὁ) –Ποταμός Λατίου
Λειριώ –οῦς (ἡ) 
Λειριώπη –ης (ἡ) –Νύμφη, Η-14-270Δ
Λειριώπης –ου;  (ὁ)
Λειτάρχα –ης (ἡ)
Λείταρχος –ου (ὁ)
Λείτη –ης (ἡ)
Λείτος –ου (ὁ) –Ἀργοναύτης, υἱός Ἀλέκ-
τορος –Πατήρ Πεινελέου Ἀργοναύτου 
καί μνηστῆρος Πηνελόπης
Λειτός –οῦ (ὁ)
Λείχα –ης (ἡ)
Λείχας καί Λίχας καί Λίχης –ου (ὁ) –
Ὑπηρέτης Ἡρακλέους, παιδαγωγός Ὕλ-
λου. Τόν ἔῥῥιψεν εἰς θάλασσαν ὡς φέρο-
ντα ἐκ Δηϊανείρης δηλητηριασμένον (ἐξ 
αἵματος Νέσσου) ἔνδημα –Σπαρτιάτης 
εὑρών ὤτα Ὀρέστου –Σπαρτιάτης περί-
φημος διά φιλοξενίαν καί φιλοφροσύνην 
Λειχήν καί Λιχήν –ηνος (ὁ) –(εἶδος βρύ-
ου) –Πλαστόν 
Λειχοπίναξ –κος (ὁ) –(ὁ λείχων τά πινά-
κια) –Ὄνομα ποντικοῦ εἰς βατραχομυο-
μαχίαν, Η-4-258Α
Λειψιφαής –οῦς (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Σε-
λήνης
Λειώδη καί Ληώδη –ης (ἡ)
Λειώδης καί Ληώδης –ου (ὁ) –Μνηστήρ 
Πηνελόπης, μάντυς, υἱός Οἴνοπος, θα-
νατωθείς ὑπό Ὀδυσσέως, Ο.Ο.Φ.144, 
Χ310, Η-12-184Α 
Λειωκρίτα –ης (ἡ)
Λειώκριτος καί Ληόριτος –ου (ὁ) –Υἱός 
Ἀρίσβα, σύντροφος Διομήδους ἤ Λυκο-
μήδους ἐν Τροία φονευθείς ὑπό Αἰνείου 
–Υἱός Εὐήνορος, μνηστήρ Πηνελόπης 
–Ο.Ο.Β.242, Χ294, Ο.Ι.Ρ.344
Λείων –νος (ὁ) –Ἔφηβος, υἱός Εὐμένους
Λέκαδη –ης (ἡ)
Λέκαδος –ου (ὁ) 
Λεκαπηνή –ῆς (ἡ) –Μαρία Εἰρήνη, Τσα-
ρίνα Βουλγαρίας
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Λεκαπηνός –οῦ (ὁ) –Θεοφύλακτος Πα-
τριάρχης
Λέκκον (τό) –Δῆμος Ἀττικῆς
Λεκτροχαρής –ους (ἡ καί  ὁ) –Συνώνυ-
μον: Πειθώ –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Λέκτωρ –ρος (ὁ)
Λέλα –ης (ἡ)
Λελακυῖα –ης (ἡ) –Συνώνυμον: Βροτολοι-
γός –Ἐπίθετον Ἔριδος –Ἐπίθετον Σκύλ-
λης
Λελάντη –ης (ἡ)
Λέλαντος –ου (ὁ)
Λέλαξ καί  Λέλεξ –γος (ὁ) –Υἱός Ποσει-
δῶνος καί Λιβύας, βασιλεύς Μεγάρων, 
πάππος Πύλαντος –Πρῶτος βασιλεύς 
Λακεδαιμονίων. Μέ νύμφη Κλεοχάρει-
αν γεννᾶ Θεράπνην καί Εὐρώταν ἐξ 
οὗ Μύλητα ἤ Μῦλον καί Πολυκάωνα 
–Πρῶτος βασιλεύς Ἰθάκης, Η-8-552Δ, 
Η-10-853Α, 884Α, Η-11-709Α, Η-12-51Α, 
190Α, Η-13-149Δ, Η-17-14Δ
Λέλας –αντου καί  Λέλεξ –γος (ὁ) –Ἀρ-
χηγός ἔθνους ἐλθόντος ἐκ Καρίας καί 
συστήσαντος ἔθνος Λακεδαίμονος, Η-
12-190Α, 344Δ, Η-17-673Δ
Λελεγέτη –ης (ἡ)
Λελεγέτης –ου (ὁ) –Υἱός Ροδίου Διαγό-
ρου 
Λελία –ης (ἡ)
Λελίας –ίου (ὁ)
Λελογχώς –ωτος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ 
–Ἐπίθετον Καυσάθα
Λεμβάς –άδος (ἡ) –Ἑταίρα
Λέμβιον –ου (ἡ) –Ἑταίρα εἰς Λιμένα Σά-
μου ὡς καί ἡ Κερκούριον, ἐφορμοῦσαι 
πρός ἄγραν νεανίων. Ρουφίνος γράφει. 
Ὁ Σάμιος ποιητής ἐρωτικῶν ἐπιγραμμά-
των
Λέμβος –ου (ὁ) –Πλαστόν ὄνομα Ἡρακ-
λείδου ἤ Ἡρακληῒδου, ὑποστηρίζοντος 
πώς ὁ Πυθαγόρας ἔγραψε δύο φιλοσο-
φικά ποιήματα: Περί τοῦ ὅλου καί Ἱερός 
Λόγος, Η-9-308Α 

Lemo Lemo = Πτολεμαῖος εἰς Ἀραουκα-
νικήν 
Λεμονιά –ιᾶς (ἡ) –(γεμάτη σωματικά 
χαρίσματα) –Χριστιανικον 
Λεμωνιάς –άδος ;  (ἡ) 
Λένεον –ου (ἡ)
Λένη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Λευκίππου
Λεντιλία –ης (ἡ)
Λεντίλιος –ίου (ὁ) 
Λεντίνη –ης (ἡ) 
Λεντίνης –ου (ὁ)
Λεντῖνος –ου (ὁ)
Λεντίχη –ης (ἡ)
Λέντιχος –ου (ὁ)
Λεντύλα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Λεντύλος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Λεξειάδα –ης (ἡ)
Λεξειάδας –αο (ὁ) 
Λέξις –ιδος; (ἡ)
Λεξιφάνη –ης (ἡ)
Λεξιφάνης –ους (ὁ) –(ὁ φανερώνων λέ-
ξεις) –Ἐπιγραφή διαλόγου Λουκιανοῦ Σα-
μοσατέως –Ἀττικίζων, Η-12-215Δ, 573Δ 
Λεοβία –ης (ἡ)
Λεοβιγίλδος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Βησιγότ-
θων μέ ἀνεψιούς Ἑρμιγίλδον καί Ρεκκα-
ρέδον
Λεόβιος –ίου (ὁ)
Λεογένη –ης (ἡ)
Λεογένης –ου (ὁ)
Λεογώρα –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Λεογώρας –ου (ὁ)
Λεοδάμα –ης (ἡ)
Λεοδάμας –ντος (ὁ) 
Λεοδάμεια –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Λεοδίκη –ης (ἡ)
Λεόδικος –ου (ὁ) –Θεοφορικόν
Λεοδότη –ης (ἡ)
Λεόδοτος –ου (ὁ)
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Λεοθέτη –ης (ἡ)
Λεοθέτης –ου (ὁ) 
Leokan = Λεωγένης εἰς Ἀραουκανικήν 
Leokato = Λεοκράτης εἰς Ἀραουκανικήν
Λεοκάρτη –ης (ἡ)
Λεοκάρτης –ου (ὁ) 
Λεόκλεια –ης (ἡ)
Λεοκλείδη –ης (ἡ)
Λεοκλείδης –ου (ὁ) 
Λεοκλῆς –έους (ὁ)
Λεοκράτεια –ης (ἡ)
Λεοκράτης –ους (ὁ)
Λεοκρίτη –ης (ἡ)
Λεόκριτος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς, ὁ Καρ-
χηδόνιος Πυθαγόρειος φιλόσοφος, Η-
16-499Α 
Λεομβρότη –ης (ἡ)
Λεόμβροτος –ου (ὁ) 
Λεομέδουσα –ης (ἡ)
Λεομέδων –ντος (ὁ)
Λεομένη –ης (ἡ)
Λεομένης –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους καί 
Ὀρείης
Λέον –οντος; (ὁ) –Ἱερεύς Καβείρου
Λεοναῖα –ης (ἡ)
Λεόναιος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν ὄνομα 
Λεόναξ –κτος (ὁ)
Λεονάρδος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν 
Λεονᾶς –ᾶ (ὁ) 
Λεόνασσα –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἐράου, ἐκ 
Νεοπτολέμου 
Λεονάτα –ης (ἡ)
Λεονᾶτος –ου (ὁ) –Πατήρ Ὀλκίου 
Λεονίδη –ης (ἡ)
Λεονίδης –ου (ὁ) –Χριστιανικόν 
Λεονίκη –ης (ἡ)
Λεόνικος –ου (ὁ)
Λεοννᾶς –ᾶ (ὁ)
Λεόννατη –ης (ἡ)

Λεόννατος καί Πευκέστας καί Ἀβρέ-
τας –ου (ὁ) –(ἐκ τοῦ λεώς, λαός καί ὀνί-
νημι, ὀνήσιμος, ὡφελών τόν λαόν) –Υἱός 
Ἀνταίου, στρατηγός Φιλίππουκαί Μεγ. 
Ἀλεξάνδρου καί σύντροφος καί ὑπασπι-
στής βληθείς διά βέλους εἰς πρόσωπον, 
Η-7-229Α, Η-12-217Δ, Η-14-333Δ
Λεοντᾶ –ῆς (ἡ)
Λεοντάριον καί Λεόντιον μάρμαρον 
(τό) –Πλάξ μαρμαρίνη, Η-8-26Δ
Λεοντᾶς –ᾶδος (ὁ)
Λεοντεύς –έος ἤ –έως (ὁ) –Υἱός Κορώνου 
ὄζος (βλαστός) –Ἄρηος, μνηστήρ Ἑλέ-
νης, εἰς Τροίαν μέ 40 πλοῖα –Ἀργεῖος 
τραγωδός –Ὁ Λαμψακηνός φιλόσοφος–
Ὁ Ταραντῖνος Πυθαγορικός –Υἱός Ἀντι-
κλείδου Κηφισιεύς Ο.Ι.Β.745, Μ130, 188, 
Ψ837, 841, Η-8-29Α, Η-12-99Δ, Η-16-499Α 
Λέοντῆς –ῆος (ὁ) –Ἐκπρόσωπος Μεγ. 
Ἀλεξάνδρου εἰς Ἀθήνα 
Λεοντία –ης (ἡ) –(γενναία ὡς λέων) –
Θυγάτηρ Αὐτοκράτορος Λέοντος Α’, σύ-
ζυγος Μαρκιανοῦ, υἱοῦ βασιλέως Ρώμης 
Ἀνθεμίου, Η-12-219Α 
Λεοντιάδη –ης (ἡ)
Λεοντιάδης –ου (ὁ) –Ὄνομα Θηβαίων 
–Ἀρχηγός ἀριστοκρατῶν –Υἱός Εὐρυμά-
χου στρατηγός Θηβαίων εἰς μάχην Θερ-
μοπυλῶν –Πολέμαρχος Θηβαίων προ_ 
δώσας εἰς Φοιβίδαν Καδμείαν Ἀκρόπο-
λιν, Η-7-203Α, Η-9-350Δ, 652Α, Η-12-219Δ 
Λεοντιανή –ῆς (ἡ) 
Λεοντιανός –οῦ (ὁ) 
Λεοντίας –ίου (ὁ) 
Λεοντίδα –δης (ἡ)
Λεοντίδας –αο (ὁ) 
Λεοντιδέα –ης (ἡ)
Λεοντιδέας –έου (ὁ)
Λεοντιδεύς –έως (ὁ)
Λεοντίδη –ης (ἡ)
Λεοντίδης –ου (ὁ) –Υἱός Τρύφωνος, ἔφη-
βος ἤ πατήρ Δαϊλόχου ἀναθέτου καί 
Προμένους ὡς καί Τύχη καί Εὐρυμάχου 
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Λεοντιδία –ης (ἡ)
Λεοντίδιος –ίου (ὁ) 
Λεοντίλα –ης (ἡ)
Λεοντῖλος –ου (ὁ) 
Λεοντίνη –ης (ἡ) –Καί Χριστιανικόν 
Λεοντίνης –ου (ὁ) –Καί Χριστιανικόν
Λεοντῖνος –ου (ὁ) –Καί Χριστιανικόν
Λεόντιον –ίου (ἡ) –Ἑταίρα, πνευματοδε-
στάτη, φίλη ἐρωμένη Ἐπικούρου. Μετέ-
πειτα σύζυγος Μητροδώρου, συγγράψα-
σα εἰς γλῶσσαν Ἀττικήν, βιβλίον κατά 
Θεοφράστου –Ἑταίρα περίφημος Ἀθη-
ναία φίλη Φιλωνίδου, κατόπιν τοῦ Ἑρ-
μησιάνακτος ὅστις τῆς ἀφιέρωσε τρία ἑ-
λεγειακά βιβλία, ἄν καί ἡ ἑταίρα ἠγάπα 
τόν Τίμαρχον, Η-12-220Δ
Λεόντιον  Μαρμάριον ἤ Λεοντάριον –
ιου (τό) –Πλάξ μαρμαρίνη εἰς ἥν ἀνα-
γράφονται ἡγέται Ἀθηνῶν. Καλεῖται  ἐ-
σφαλμένως καί Ἀρουνδέλιον ἐκ τοῦ κλε_ 
πταποδόχου Ἄγγλου Ἀρουνδέλ κατά συ-
νήθειαν ἀκολουθημένην καί μέ Ἔλγιν, 
(Ποῖος ἔλεγξε ἄν ἀληθῶς ἡ πλᾶξ ἦτο ἀ-
νυπόγραφος καί ὄχι ξεομένη;) Η-8-26Δ, 
29Α 
Λεόντιον μαρμάριον ἤ Λεοντάριον ἤ 
Πάριον Μάρμαρον ἤ Πάριον Χρονικόν 
ἤ Ὀξώνιον ἤ Άρουνδέλιον (τό) –Μαρ-
μαρίνη πλᾶξ ἀναγράφουσα ἠγέτας Ἀ-
θηνῶν... Λαϊκή χρονογραφία (ὅρα Πά-
ριον Μάρμαρον). 
Λεόντιον Μαρμάριον –ίου (ἡ) –Ἑταίρα 
ζῶσα κοινοβιακῶς μεθ΄ἑταιρῶν εἰς κῆ-
πον Ἐπικούρου
Λεόντιος –ίου (ὁ) –(Ἰσχυρός ὡς λέων) –
Σοφιστής –Ἀθλητής ἐπί Ἰουλιανοῦ –Αὐ-
τοκράτωρ –Φιλόσοφος –Ἅγιος –Χριστια-
νός –Υἱός Ἀντικλείδου, Ἀθηναῖος, Η-12 
-220Δ
Λεόντιος –ιου (ἡ) –Ἑταίρα, φίλη Ἑρμη-
σιάνακτος 
Λεοντίουσα –σης (ἡ)
Λεοντίππη –ης (ἡ) 
Λεόντιππος –ου (ὁ) 

Λεοντίς –ιδος (ἡ)
Λεόντις –ιος (ὁ) 
Λέοντις –ιος (ὁ) 
Λεοντίς ἤ Λεωντίς –ιδος (ἡ) –Φυλή Ἀτ-
τικῆς καί ὄνομα Ἱερείας Δελφῶν, ἐξ-
αιρέτου μορφώσεως, φίλη Κλέας καί 
Πλουτάρχου, ἡ κατ΄αὐτόν “Ἀρίστη φίλη 
Σθενίου”
Λεοντίσια –ίης (ἡ)
Λεοντίσιος –ίου (ὁ)
Λεοντίσκη –ης (ἡ)
Λεοντίσκος –ου (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης  Μεσ-
σήνιος, παγκράτιον, Σικελιώτης, πάλη 
δύο φοράς –Zωγράφος 
Λεοντίχα –ης (ἡ)
Λεόντιχος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος τριήραρχος 
–Υἱός Φοσύρου –Ὁ τάφος του ἐπί Ἱερᾶς 
ὁδοῦ ὡς καί τῆς Ραδινῆς, Η-12-221Δ 
Λεοντίων –νος (ὁ)
Λεοντό ἤ Λεοντογένης –ου (ὁ) 
Λεοντό ἀντί Λεοντώ –οῦς (ἡ)
Λεοντοβότος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας
Λεοντογένη –ης (ἡ) 
Λεοντογένης –ου (ὁ)
Λεοντοδάμα –ης (ἡ)
Λεοντοδάμας –ντος (ὁ)
Λεοντόδιφρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον 
Ρέας
Λεοντοκράτεια –ης (ἡ)
Λεοντοκράτεις –ειος (ὁ)
Λεοντοκράτης –ους (ἡ) 
Λεοντολύκη –ης (ἡ)
Λεοντόλυκος –ου (ὁ)
Λεοντομένεις –ειος (ὁ)
Λεοντομένη –ης (ἡ)
Λεοντομένης –ους (ὁ) –Ἤρως, Η-12-221Δ
Λεοντοφάνη –ης (ἡ)
Λεοντοφάνης –ου (ὁ)
Λεοντοφάντη –ης (ἡ)
Λεοντοφάντης –ου (ὁ)
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Λεοντοφόνη –ης (ἡ)
Λεοντοφόνος –ου (ὁ) –Υἱός Ὀδυσσέως 
–Ἐπίθετον Ἡρακλέους
Λεοντόφρων –νος (ὁ) –Υἱός Ὀδυσσέως, 
Η-12-222Α, Η-14-762Δ
Λεοντύχη –ης (ἡ)
Λεοντύχης –ου (ὁ) –Ρόδιος, ἐπιθυμών αἰ-
ώνιον τόν ἕρωτάν του μετά τῆς Ροδίνης, 
αὐτοχειριάσθησαν ὁμοῦ. Τῆς ἐπιφυλά-
χθη μαρμάρινον σύμπλεγμα εἰς Ρόδον 
Λεοντώ –οῦς (ἡ)
Λεόντωρ καί Λέανδρος –ου (ὁ) = Lientur 
εἰς Ἀραουκανικήν
Λέος –ου (ὁ) –Κήρυξ Παλλαντιδῶν προ-
δώσας εἰς Θησέα, Η-9-681Α
Λεούνδα –ης (ἡ)
Λεούνδας –αο (ὁ)
Λεουνίδα –δης (ἡ)
Λεουνίδας –αιο (ὁ) 
Λέουσα –σης (ἡ)
Λεοφρονίς –ιδος (ἡ)
Λεόφρουσα –σης (ἡ)
Λεόφρων –νος (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης κέλη-
τος –Ὁ Κροτωνιάτης Πυθαγορικός φιλό-
σοφος, Η-14-848Α, Η-16-499Α
Λεοφῶν –ντος (ὁ)
Λεοφῶσσα –σσης (ἡ) 
Λεοχάρεια –ης (ἡ)
Λεοχάρης –ους (ὁ)  
Λεπενδρηνή –ῆς (ἡ)
Λεπενδρηνός –οῦ (ὁ) –Ἐπί Βυζαντίου 
πλούσιος Κύπριος
Λεπέτυμνα –ης (ἡ)
Λεπέτυμνος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Λέσβου, 
πατήρ Πεισιδίκης ἥτις ἐβοήθησεν Ἀχιλ-
λέαν εἰς κατάληψιν πόλεως, μέ ὑπόσχε-
σιν γάμου μή τηρήσασαν μετά κατάλη-
ψιν. Ἅπαντας ἐφόνευσεν, τήν δέ Πεισιδί_ 
κην διέταξεν νά λιθοβολήσουν
Λέπιδα –ης (ἡ) 
Λέπιδας –αιος (ὁ)

Λεπίδη –ης (ἡ)
Λεπίδης –ου (ὁ) –Ἀρχηγός στόλου νικη-
θείς ὐπό Δημοχάρους εἰς Σικελίαν, Η-5-
965Δ
Λεπιδία –ης (ἡ)
Λεπίδιος –ίου (ὁ)
Λέπιδος –ου (ὁ) –Υἱός Αἰμιλίου Λεπίδος 
–Ρωμαϊκόν, Η-17-217Α
Λεπούσκλα –ης (ἡ)
Λεπρέα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πυργέως
Λεπρέας καί Λεπρέος καί Λέπρεος –ου 
(ὁ) –Υἱός Πυργέως καί Ἀστυδαμείας –
Υἱός Καύκωνος ἀντεραστής Ἡρακλέους, 
φονευθείς ἀντ΄αὐτοῦ, Η-10-527Α, Η-12-
236Δ
Λεπρεύς –έως (ὁ) –Υἱός Καύκωνος 
Λέπτα –ης (ἡ)
Λέπταργη –ης (ἡ)
Λέπταργος –ου (ὁ)
Λεπτία –ης (ἡ)
Λεπτίας –ίου (ὁ)
Λεπτίνα –ης (ἡ)
Λεπτίνας –αντος (ὁ)
Λεπτίνες –ου (ὁ) –Μαραθωνομάχος
Λεπτίνη –ης (ἡ) –Ἀναφέρει εἰς λόγον Δη-
μοσθένης (εἰς Λεπτίνην)
Λεπτίνης –ου καί   –νεω (ὁ) –Συρακούσιος 
στρατιωτικός ἤ Πυθαγορικός φιλόσο-
φος –Ἀθηναῖος εἱς ὅν ἀπευθήνει λόγον 
Δημοσθένης ἐξ Ἀλωπεκῆθεν ἤ Ὀλυμπε-
κῆθεν –Ρήτωρ –Ἀδελφός Διονυσίου, τυ-
ράννου Συρακουσῶν –Ἐκ Κοίλης –Υἱός 
Ἀντιφῶντος Σφήττιος, Η-5-946Α, Η-9-838, 
872Δ, Η-12-237Δ, Η-16-499Α 
Λέπτυνις –ιδος; (ἡ) –Ἐπίθετον Περσεφό-
νης
Λέπτος –ου (ὁ) 
Λέπτουσα –σης (ἡ)
Λέπτων –νος (ὁ)
Λερία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος Παρ-
θένου

ËÅÏÍÔÏÖÏÍÇ
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Λερίας –ίου (ὁ)
Λερναία Ὕδρα (ἡ) –Θυγάτηρ Τυφῶνος 
καί Ἐχίδνης. Πολυκέφαλος κατά Πείσαν-
δρον Καμιρέα Ρόδιον (ὡς τρομερωτέρα) 
καί μονοκέφαλος (κατά Παυσανίαν) –
Θηλυκός δράκος, ἆθλος Ἡρακλέους (ἐ-
πιτελεσθείς μετά Ἰολάου) 
Λερναῖος –ου (ὁ)
Λέρνη καί Δεινή καί Ἀνάβολος –ου (ἡ)  
–Πηγή, πλησίον θεάτρου Κορίνθου, Η-
12-245Δ
Λέρνος –ου (ὁ) –Ἰδρυτής Λέρνης, Ἕλλην 
ἐν Τροία ἤ πάππος Ναυπλίου ἀργοναύ-
του –Πατήρ Παλαιμονίου ἀργοναύτου 
χωλοῦ –Βασιλεύς, υἱός Προῖτου –Πατήρ 
Ναυβόλου, Η-12-245Δ
Λέρουσα –σης (ἡ)
Λέρων –νος; (ὁ)
Λεσβία –ης (ἡ) –Ὄνομα δούλης –Μελο-
ποιός –Ἑτέρα ἀγνώστου ἐπαγγέλματος 
γνωστή ἐκ διαλόγου Λουκιανοῦ μεταξύ 
ἑταίρας Μύρτιον, Παμφίλου καί Δωρί-
δος
Λεσβιανή –ῆς (ἡ) 
Λεσβιανός –οῦ (ὁ)
Λέσβιος –ίου (ὁ) –Αὐρήλιος ὁ καί (πρίν) 
Ἄτταλος Μυτιληναῖος –Ἐπίθ. Διονύσου
Λέσβις –ιος (ἡ) –Ο.Ι.Ι 129, 271
Λεσβόθεμις –ιδος (ὁ & ἡ) –Ὁ γλύπτης 
ἐκ Λέσβου Εὐφορίων, παρ΄ Ἀθηναίων 
Λεσβόθεμις
Λεσβόκλεια –ης (ἡ)
Λεσβοκλῆς –έους (ὁ) –Λέσβιος συγγρα-
φεύς
Λέσβος –ου (ὁ) –Υἱός Λαπίθου, ἐλθών 
εἰς Πελασγίαν νῆσον ἐκάλεσεν Λέσβον.
Σύζυγος Μεθύμνας, θυγατρός Μακάρε-
ὡς ἐβασίλευσεν ἐπί τοῦ ἡμίσεως τῆς νή-
σου –Κατ΄ἄλλους ὀνομάσθει ἡ νῆσος 
ὑπό Τενάγους ἀδελφοῦ Μάκαρος, Ο.Ι. 
129, Ω544, Η-12-248Δ
Λεσβῶναξ –κτος (ὁ) –Ρήτωρ, σοφιστής, 
ὁ Μυτιληναῖος φιλόσοφος, υἱός Ποτά-
μωνος, Η-7-1059Α, Η-8-92Α, Η-12-256Δ 

Λεσβώνασσα –ης (ἡ) 
Λέσσχουσα –ης (ἡ)
Λέσσχων –νος; (ὁ)
Λεστορίδη –ης (ἡ)
Λεστορίδης –ου (ὁ) –Μνηστήρ Πηνελό-
πης, Η-12-260Α
Λεστόρμη –ης (ἡ) –Θρακικόν
Λέστορμος –ου (ὁ)
Λέστωρ –ρος (ὁ)
Λεσφίνα –ης (ἡ)
Λεσφίνας –ου (ὁ) 
Λεσχαῖα –ης (ἡ)
Λεσχαῖος –ου (ὁ) 
Λεσχανόρια –ης (ἡ)
Λεσχανορίδα –ης (ἡ)
Λεσχανορίδας –αο (ὁ)
Λεσχανορίδη –ης (ἡ)
Λεσχανορίδης –ου (ὁ)
Λεσχανόριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος, Η-12-260Α
Λεσχεινάρια –ίης (ἡ)
Λεσχεινάριος καί Λεσχηνάριος –ίου 
(ὁ) –Ἐπώνυμον Ἀπόλλωνος, ἐφόρου Λέ-
σχης ἀρχαίων 
Λεσχεύς –έως (ὁ)
Λέσχεως –έω (ὁ) –Yἱός Αἰσχυλίνου Πυρ-
ραῖος ἐποποιός (ἐπικός συγγραφεύς)
Λέσχη –ης (ἡ)
Λέσχης –εω (ὁ) –Μυτιληναῖος, κυκλικός 
ἐπικός ποιητής, συγγραφεύς μικράς Ἰλι-
άδος, Η-7-1039Δ, Η-9-392Α, καί Δ, Η-12-
261Α
Λεσχῆς –ῆος (ὁ)
Λεσχητόρια –ίης (ἡ)
Λεσχητόριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος
Λεσχίδη –ης (ἡ)
Λεσχίδης –ου (ὁ) –Ἐπικός ποιητής (ἐπο-
ποιός) 
Λεσχίνα –ης (ἡ)

ËÅÓ×ÉÍÁ
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Λεσχίνας –ου (ὁ)
Λέσχις –ιος (ὁ)
Λέσχος –ου (ὁ)
Λετρεύς –έως (ὁ) –Oἰκιστής Λετρίνων 
(σημερινοῦ Πύργου) –Υἱός Πέλοπος, Η-
12-261Δ 
Λεττίνα –ης (ἡ)
Λεττίνας –ου (ὁ)
Λεττίνης –ου (ὁ)
Λευγαία –ης (ἡ) –Ὅνομα Ἴλης ἱππικοῦ 
Μεγ. Ἀλεξάνδρου 
Λευγαλέαι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Κῆρων
Λευγαλέος –έου (ὁ) –(ἐλεεινός) –Ἐπίθε-
τον Θανάτου
Λευΐ  (ὁ) –Πατριάρχης Ἰουδαίων –Υἱός 
Ἀλφαίου (Ματθαίου)
Λευϊάθαν (ὁ) –Δράκων, νοῦς μέγας, Ἀσ-
σύριος
Λευκά –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Αφροδίτης
Λεύκα –ης (ἡ) 
Λευκάδεια –ης (ἡ)
Λευκάδη –ης (ἡ)
Λευκάδης –ητος; (ὁ)
Λευκάδια –ίης (ἡ)
Λευκάδιος –ίου (ὁ) –Υἱός Ἰκαρίου, ἀδελ-
φός Πηνελόπης, βασιλεύσας μετ΄ἀδελ-
φοῦ Ἀλυζίου εἰς Ἀκαρνανίαν πόλιν με_ 
τέπειτα Λευκάδαν –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος, Η-12-264Α
Λευκαδικός βράχος –ου (ὁ)
Λευκαθίδη –ης (ἡ)
Λευκαθίδης –ου (ὁ)
Λευκαί –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Μοιρῶν με 
συνώνυμον: Κόραι
Λευκαῖα –ης (ἡ)
Λευκαίνουσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελή-
νης –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Λευκαίνων –ντος (ὁ)
Λευκαῖος καί Λευκαίος –ου (ὁ) –Ἐπίθε-
τον Διός 
Λευκάνη –ης (ἡ)

Λευκανίτης –ου (ο) –Ποταμός
Λευκανός –οῦ (ὁ) –Η-12-265Α
Λευκάντη –ης (ἡ) –Μάντισσα Ἐρυθραία
Λεύκαντος –ου (ὁ)
Λευκάνωρ –ρος (ὁ) –Πατήρ Βαρκέτιδος 
ἤ Βαρκέτιος (βασιλεύς Βοσπόρου), σύζυ-
γος Μαστείρης 
Λεύκαρη –ης (ἡ)
Λευκαρία –ίης (ἡ) –Γυνή βασιλέως Ἰτά-
λου, μήτηρ Λύσωνος ἐπωνύμου Αὐσω-
νίας (μετέπειτα Ἰταλία). Κατ΄ἄλλους μή-
τηρ Ρώμου, θυγάτηρ βασιλέως Λατίνου, 
πανδρευθεῖσα Αἰνείαν, ταυτιζομένη μέ 
Λαβινία
Λευκάριος –ίου (ὁ)
Λεύκαρος –ου (ὁ) –Ἀμφισβητούμενος 
ὀλυμπιονίκης, ὁ Ἀκαρνανεύς. Ὁ Ἀκαρ-
νάν ἀνήγαγε εἰς τέχνην τό παγκράτιον, 
Η-15-299Δ
Λευκάρχη –ης (ἡ)
Λεύκαρχος –ου (ὁ) 
Λευκάς –άδος (ἡ) –Λευκάς Πέτρη, βρά-
χος κάθοδος Ἠπείρου εἰς Ἅδου ἤ ἀκρω-
τήριον Λευκάδος ἀπ΄ὅπου Σαπφώ ἐκρη-
μνίσθη –Ἐπίθετον Πασιθέης –Πόλις τέως 
Ἀκαρνανία
Λευκασία –ης (ἡ) –Ποταμός
Λευκασία –ης (ἡ) = Λευκωσία
Λευκασίας –ίου (ὁ) = Λευκωσίας
Λεύκασπις –δος (ὁ) –Σικελός ἥρως, Η-
12-272Α 
Λευκάστη –ης (ἡ)
Λευκάστης –ου (ὁ)
Λευκάτα –ης (ἡ)
Λευκάτας καί Λευκάτης –ου (ὁ) –Ἐπίθ.
Ἀπόλλωνος –Βράχος ἐξ οὖ ἐκρημνίσθη 
ἡ Ἀρτεμισία, λαβοῦσα πρώτη μέρος εἰς 
ναυμαχίαν Σαλαμῖνος ὑπέρ Ξέρξου καί 
τυφλώσασα Ἀβυδηνόν, μή ἀνταποκρι-
θέντα εἰς ἔρωτάν της 
Λευκάτη –ης (ἡ) 
Λευκετώ –οῦς (ἡ)

ËÅÓ×ÉÍÁÓ 
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Λεύκη –ης (ἡ) –Νύμφη μεταμορφωθεί-
σα εἰς δένδρον ὑπό Περσεφόνης ὡς καί 
ἡ Μίνθη (ἡδύοσμος) –Νύμφη Ὠκεανίς 
πού ὁ Ἅδης ἐρωτευθείς ὀδήγησε εἰς 
κάτω κόσμον. Μή οὖσα ἀθάνατος, ὅτε 
πλησίασεν ὁ χρόνος Θανάτου, ὁ Ἅδης 
μετεμόρφωσεν εἰς λεύκην (λευκό καβά-
κι) πού ὑψώνετο εἰς Ἠλύσια Πεδία. Ἐκ 
τοῦ δένδρου τούτου ὁ Ἡρακλῆς ἐπιστρέ-
φων ἀπό Ἄδην ἔπλεξεν στεφάνι –Νῆσος 
εἰς Ἔξεινον, στήν ἐκβολή Δουνάβεως, 
ὅπου ὁ Ἠρακλῆς ἔζη εὐτυχή βίον μετά 
τῆς Ἑλένης ἤ Μηδείας ἤ Ἰφιγενείας, Η-
7-1159Α.
Λευκή –ῆς (ἡ)  –(ἀγνή) –Χριστιανικόν 
–Νῆσος –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Λευκήρετμος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Λευκία –ης (ἡ)
Λευκίας –ου (ὁ)
Λευκίδα –δης (ἡ)
Λευκίδας –αο (ὁ)
Λεύκιλα –ης (ἡ)
Λευκιλία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Λευκίλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Λευκίλος –ου (ὁ)
Λευκίνα –ης (ἡ)
Λευκίνας –ου (ὁ)
Λευκίνη –ης (ἡ)
Λευκίνης –ου (ὁ) –Υἱός Δάμωνος 
Λευκῖνος –ου (ὁ) –Υἱός Δάμωνος
Λεύκιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν –(φωτεινός, 
λάμπων ἀπό ὡραιότητα καί κατά τό 
πνεῦμα) –Υἱός αὐτοκράτωρος Ἀντωνίου 
εὐσεβοῦς, Λιμινικίου, Νατάλιδος, Ρυμαί-
ου ὀλυμπονίκης εἰς τέθριππον –Χριστια-
νικόν –Πατήρ Τυχαρίωνος –Ὁ Λεύκιος 
Αἴλιος, διδάσκαλος Κικέρωνος καί Βάρ-
ρωνος –Σουνιεύς –Υἱός Θεοκλέους Σου-
νιεύς –Ὁ Σιλίκιος Φίρμος Μανδρογένης, 
Νεμεονίκης Λεύκιος Δομίτιος Ἀχενόβαρ-
βος = Νέρων
Λευκίουσα –σης (ἡ)

Λευκίππη –ης (ἡ) –(ἀγνή ἱππεύτρια) –
Θυγάτηρ Ὠκεανοῦ ἤ Μινύου, καί Τηθύ-
ος, σύζυγος Εὐήνορος καί Ὀλεία, ἐπί 
νήσου Ἀτλαντίδος –Γυνή Ἴλου, μήτηρ 
Λαομέδοντος ἤ, γυνή Λαομέδοντος, μή-
τηρ Πριάμου –Θυγάτηρ Μινύα ἐξ Ὀρχο-
μενοῦ. Μετεμορφώθη ὑπό Διονύσου εἰς 
νυκτερίδα μετά ἀδελφῶν Ἀλκιθόης καί 
Ἀρσίππης, Η-7-1060Α, Η-9-645Δ, Η-10-
841Δ, Η-12-276Α, Η-13-644Α καί Δ
Λευκιππίδα –δης (ἡ)
Λευκιππίδας –αο (ὁ) –δαι: Θυγατέραι 
Λευκίππου, ἀδελφοῦ Ἀφαρέως. Ἡ Ἱλά-
ειρα καί Φοίβη μνηστευθεῖσαι μετά Λυ_ 
γκέως καί Ἴδα ἀνηρπάγησαν ὑπό Διο-
σκούρων. Ἠ τρίτη Ἀρσινόη μέ Ἀπόλλω-
να γεννᾶ Ἀσκληπιόν
Λευκιππίδη –ης (ἡ) –(δες) –Θυγάτηρ 
Λευκίππου ἀπαχθεῖσα ὑπό Διοσκούρων 
(Ἰλάειρα, Φοίβη, Ἀρσινόη). Αἱ ἱέρειαί των 
ἐν Σπάρτη, ὀνομάζοντο Λευκαί κόραι, 
Η-12-272Α
Λευκιππίδης –ου (ὁ) –Γένος ἐξ οὗ ἡ Ξάν-
θη, σύζυγος Ἀσκληπιοῦ, (Μεσσηνιακή 
παράδοσις), Η-14-686Α
Λευκιπποδώρη –ης (ἡ) 
Λευκιππόδωρος –ου (ὁ)
ἁ Λεύκιππος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς 
–Ἐπίθετον Περσεφόνης με συνώνυμον: 
Θυγάτηρ
Λεύκιππος –ου (ὁ) –(Ὁ ἔχων λευκούς, ἐ-
κλεκτούς ἵππους). Προήγαγε καί Ἰατρι-
κήν –Μυθολογικόν ὄνομα καί φιλόσο-
φος Πυθαγορικός Μιλήσιος –Σύζυγος 
Φιλοδίκης (θυγατρός Ἰνάχου, καί μη-
τρός Ἰλαείρας καί Φοίβης) –Ὁ Ἀβδηρί-
της διετύπωσε θεωρεία ἀτόμων καί συ-
στηματοποίησε ὁ Δημόκριτος οὗ ὑπῆρξε 
διδάσκαλος –Υἱός Περιήρους καί Γοργο-
φόνης, ἀδελφός Ἀφαρέως καί Τυνδάρε-
ως, γέννησε Ἰλάειραν, Φοίβην ἅς ἥρπα-
σαν οἱ Διόσκουροι καί Ἀρσινόην πού 
μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Ἀσκληπιόν –Υἱός 
Ἡρακλέους καί Εὐρυτέλης θυγατρός Θε-
σπίου –Υἱός Οἰνομάου ἀγαπήσας Δάφ-

ËÅÕÊÉÐÐÏÓ
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νην θυγάτηρ Λάμπρου καί Γαλατείας ἥν 
ἡ Λητώ μετεμόρφωσεν ἀπό παρθένονεἰς 
νεανίαν κατά παράκλησιν τῆς μητρός 
της –Υἱός Ναξίου, πατήρ Σμαρδίου, βα-
σιλέως νήσου Νάξου –Φιλόσοφος Ἐλε-
ατικῆς σχολῆς, δάσκαλος Δημοκρίτου, 
Η-7-573Α καί Δ, Η-8-30Δ, Η-9-549Δ, 704Δ, 
Η-12-276Δ, Η-14-796Α, Η-15-564Α, 721Α, 
Η-18-294Α
Λευκίς –ιδος (ἡ)
Λεύκις –ιος; (ὁ)
Λευκίουσα –σης (ἡ) 
Λευκίων –νος (ὁ)
Λευκοδότα –ης (ἡ)
Λευκόδοτος –ου (ὁ)
Λευκοδώρα –ης (ἡ)
Λευκόδωρος –ου (ὁ)
Λευκοθέα –ης καί Ἰνώ (ἡ) –(ἀγνή θεά) 
–Ἐναλία θεά –Νῆσος –Θυγάτηρ Κάδμου 
λατρευομένη ὡς σώτειρα θαλασσία Θεά 
(Ὁ Ἡρακλής ἤ ὁ Ὀδυσσεύς ἀντιμετωπί-
ζων τρικυμίαν φορεί τόν κρήδεμνον ἐπι-
καλούμενος τήν Θεάν), Η-10-909Δ, Η-14 
-764Α
Λευκοθέη καί Ἰνώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ 
Κάδμου –Θεά τρικυμίας –Θυγάτηρ Κύ-
κνου, ἀδελφή Τένητος
Λευκόθεος –ου (ὁ)
Λευκοθόη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πέρσου 
βασιλέως Ὀρχάμου καί Εὐρυνόμης. Τήν 
ἠράσθη Ἀπόλλων καί κατέκτησεν ὑπό 
μορφήν μητρός της. Ζηλότυπος ἀδελφή 
ἐφανέρωσε εἰς πατέραν ὅστις ἔθαψεν 
ζῶσαν. Τόν τάφον ἔρανεν μέ νέκταρ Ἀ-
πόλλων καί βλάστησεν ἡ λιβανωτίς (δεν-
δρολίβανον) –Νηρηῒς, Η-12-277Α
Λευκοθόη ή Λευκοθέα –ης (η) –Κατά 
τινας εἶναι τό ὄνομα τῆς ἀντιπάλου τῆς 
Κλυτίας, ἐρωμένης Ἡλίου πού μετεμορ-
φώθη εἰς ηλιοτρόπιον –Θυγάτηρ βασι-
λέως Βαβυλῶνος Ὀρχάμου καί Εὐρυνό-
μης, ἐρωμένη Ἀπόλλωνος ἤ Ἡλίου. Ἡ 
ἀντίζηλος Κλυτία κατήγγειλε εἰς πατέ-
ρα ὅστις ἔθαψεν ζωντανήν

Λευκόθοος –όου (ὁ)
Λευκόϊον –ου (ἡ)
Λευκοκόμα –ης (ἡ)
Λευκοκόμας –ντος; (ὁ)
Λεύκολλα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν 
Λεύκολλας –α (ὁ) –Λιμήν
Λεύκολλος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Λεύκολος –ου (ὁ) = Λούκουλλος
Λευκολόφα –ης (ἡ)
Λευκολόφας –ου (ὁ) –Ὁ μαλθακός, ἀ-
βροδίαιτος
Λευκολοφίδη –ης (ἡ)
Λευκολοφίδης –ου (ὁ) –Ἐπιφανής Ἀθη-
ναῖος, πατήρ Ἀδειμάντου, στρατηγοῦ Ἀ-
θηναίων 
Λευκόλοφος –ου (ὁ) –Ἀναφέρει Ἀριστο-
φάνης
Λευκόμαντις –ιδος;  (ἡ) –Κυπρία
Λευκονόη – ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μινύου
Λευκονόη καί Ἀμφιθέα καί Ἡμιθέα καί 
Λευκοθόη ἤ Μελποδία –ης (ἡ) –Σύζυ-
γος Κυανίππου Θεσσαλοῦ κυνηγοῦ ἥτις 
κατεσπαράχθη ὑπό σκύλων του. Τήν ἐ-
φόνευσεν καί αὐτοκτόνησε 
Λευκονόη καί  Λευκόνοιον καί  Λευκό-
νιον –ίου (ἡ) –Δῆμος Ἀττικῆς
Λευκοπάρειοι –είων (οἱ) –Ἐπίθετον Χα-
ρίτων
Λευκοπάρειος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Σελή-
νης
Λευκοπέος –εος (ὁ) –Υἱός βασιλέως Πορ-
θάονος, ἀδελφός Ἀπιστάρχου
Λευκοπεύς –έως (ὁ) –Υἱός Πορθάονος 
καί Εὐρύτης
Λευκοπία –ης (ἡ) –Σειρήν τις
Λευκόπτερος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἡῶς 
–Ἐπίθετον Ἡμέρας
Λευκοπτέρυξ –υγος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑω-
σφόρου μέ συνώνυμον: Ἀώιος
Λευκόπους –οδος (ἡ) –Ἐπίθετον Θέτι-
δος
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Λευκοπύρα –ης (ἡ) –Δῆμος Ἀττικῆς 
Λευκόπυρος – ου (ὁ)
Λευκόπωλος –ου (ἡ & ὁ) –ἘπίθετονἨῶς 
–Ἐπίθετον Ἡμέρας
Λεῦκος –ου (ὁ) –Ποταμός Πιερίας (Πέ-
λικας)
Λεῦκος –ου (ὁ) –Ἥρως Ὀμηρικός, υἱός 
Τόλου –Ὄνομα ἰχθύος –Σύντροφος Ὀδυσ-
σέως –Τύραννος ἐν Κρήτη –Ποταμός 
Μακεδονίας ἤ Συρίας
Λευκός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄττιδος
Λευκοσία –ης (ἡ)
Λευκόσιν –νου;  (ἡ)
Λευκόσιος –ιου (ὁ)
Λευκόσφυρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἥβης
Λευκοῦς –οῦ ἤ  –οῦντος;  (ὁ)
Λεύκουσα –σης (ἡ)
Λευκοφάνη –ης (ἡ)
Λευκοφανής –ους (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀ-
φροδίτης
Λευκοφάνης –ου (ὁ) –Υἱός Εὐφήμου, 
πρόγονος Βάτου του οἰκιστοῦ Κυρήνης 
–Υἱός Λαμάχης καί Εὐφήμου Ἀργοναύ-
της, Η-8-564
Λευκοφρυήνη καί  Λευκοφρύνη –ης (ἡ) 
–Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίσημος Θεσ-
σαλή
Λευκοφρύνη καί Λεάνειρα –ης (ἡ) 
Λεύκοφρυς –υδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέ-
μιδος
Λευκόχροος –όου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Λευκτριάδα –δης (ἡ)
Λευκτριάδας –αιο (ὁ)
Λευκτρίς –ιδος (ἡ)
Λευκυανία –ης (ἡ)
Λευκυανίας –ίου (ὁ) –Ποταμός
Λευκώλενος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης –Ἐπίθετον Ἥρας –Ἐπίθετον Μού-
σης μέ συνώνυμον: Παρθένος –Ἐπίθε-
τον Περσεφόνης –Ἐπίθετον Σελήνης μέ 

συνώνυμον Ἄνασσα –Ἐπίθετον Σεμέλης
Λεύκων –νος (ὁ) –Υἱός Ἀθάμαντος καί 
Θεμιστοῦς –Ποιητής, κωμωδοποιός ἀρ-
χαίας κωμωδίας, ὁ υἱός Ἄγνωνος Ἀθη-
ναῖος –Ὄνομα βασιλέως Βοσπόρου, εἰς 
ὅν ἐδόθη ἀτέλεια 1/10 ἑπί σίτου, ὅν μετέ-
φερεν ἀπό Θεοδοσίαν Εὐξείνου πόντου 
εἰς Ἀθήνα μέσω Βοσπόρου, Η-8-283Δ, Η-
12-289Α, Η-13-191Δ
Λευκώνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀφείδα-
ντος μέ ἐπίθετον Λευκώνιος, γυνή Κυα-
νίππου
Λευκώνη –ης (ἡ)  –Κρήνη
Λευκώνης –ου (ὁ)
Λευκωνία –ης (ἡ)
Λευκωνίδη –ης (ἡ)
Λευκωνίδης –ου (ὁ)
Λευκώνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθ. Λευκώνης
Λευκωπεύς –έως (ὁ) –Υἱός Πορθάονος
Λευκωπία –ης (ἡ) –Σειρήν –Θυγάτηρ 
Ἀχελώου καί Καλλιόπης ἤ Μελπομέ-
νης
Λευκῶπις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Λευκωσία –ης καί Λευκασία –ης καί 
Λευκωπία (ἡ) –Σειρήν –Νῆσος πλησίον 
Ἰταλίας –Πόλις 
Λεῦρος  Οὔλπιος (ὁ)
Λεύση –ης (ἡ)
Λεῦσος –ου (ὁ)
Λεύσσουσα –σσης (ἡ)
Λεύσσων –νος (ὁ) –(βλέπων) –Ὄνομα 
κυνός –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Λευτυχίδη –ης (ἡ)
Λευτυχίδης –ου (ὁ) –Ὁ Λεωτυχίδης
Λευφῶν –ντος (ὁ)
Λευφῶσσα –σσης (ἡ)
Λεύχαρη –ης (ἡ)
Λεύχαρος –ου (ὁ)
Λεχαῖα –ης (ἡ)
Λεχαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος 
μέ συνώνυμον: Κρείων
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Λεχεάτη –ης (ἡ)
Λεχεάτης –άτου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Λέχης –ου ἤ –ητος (ὁ) –Υἱός Ποσειδῶνος 
καί Πειρήνης, ἀδελφός Κεγχρίου, Η-12-
296Δ
Λεχιδήμη –ης (ἡ)
Λεχίδημος –ου (ὁ)
Λεχώ –οῦς καί Λεχωΐς –ιδος (ἡ) –Ἐπί-
θετον Ἀρτέμιδος
Λεχώι;  (ἡ)
Λεχωῒδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Λέψια καί Λείψια –ης (ἡ)
Λεψίμανδρα –ης (ἡ)
Λεψίμανδρος –ου (ὁ) –Ποταμός
Λέψιος ἤ Λεψιεύς ἤ Λείψιος –ου (ὁ) –Ἐ-
πίθετον Ἀπόλλωνος
Λεώ (ὁ) –Ἥρως Ἀττικῆς, ἐξ οὗ ἡ φυλή 
Λεωντίς,  –ίδος –Αἱ θυγατέραι Λεώ (Φρα-
σιθέα, Θεόπη καί Ευβούλη) θυσιάσθη-
σαν ὑπέρ σωτηρίας Ἀθηνῶν. Πρός τιμήν 
των τό Λεοκόριον 
Λεώϊος –ου (ὁ) –Η-8-397Δ
Λεώβριμα –ης (ἡ)
Λεώβριμος –ου (ὁ)
Λεωβώτα –ης (ἡ)
Λεωβώτης –ου (ὁ) –Ἀντί Λαβώτας βασι-
λεύς Σπάρτης, ἀνεψιός Λυκούργου –Καί 
Λεώ καί Χαρίλαος, υἱός Πολυδέκτου –
Υἱός Ἀλκμέωνος Ἀγρυλῆθεν, Η-12-635Α 
Λεωγείτουσα –σης (ἡ)
Λεωγείτων –νος (ὁ) 
Λεωγένη –ης (ἡ)
Λεωγένης –ους (ὁ) = Leokano καί Leocan  
εἰς Ἀραουκανικήν 
Λεωγόνη –ης (ἡ)
Λεώγονος –ου (ὁ)
Λεωγόρα –ης (ἡ) 
Λεωγόρας –ου (ὁ) –Ἀντί Λαογόρας –Πα-
τήρ καί υἱός Ἀνδοκίδου ρήτορος –Περι-
βόητος ἀδδηφάγος Ἀθηναῖος –Θοραιεύς 
–Κυδαθηναιεύς, Η-7-193Α, Η-16-835Δ  

Λεωγόρη –ης (ἡ)
Λεωγόρης –ητος (ὁ) 
Λεωγορίδη –ης (ἡ)
Λεωγορίδης –ου (ὁ) 
Λεώγορος –ου (ὁ)
Λεωγόρος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀνδοκίδου, 
φίλος ἑταίρας Μυρρίνης, Η-14-153Α 
Λεωδάμα –ης (ἡ)
Λεωδάμας –αντος (ὁ) –Πατήρ καί υἱός 
Φαίακος Ἀχαρνέως –Υἱός Ἐρασιστράτου 
Ἀχαρνέως 
Λεωδάμεια –ης (ἡ)
Λεωδάμης –ου (ὁ) –Μαθηματικός
Λεωδά –ῆς (ἡ)
Λεωδάς –ντος καί Λαομέδων (ὁ) –Ὁ Ἀ-
θηναῖος ρήτωρ καί δημαγωγός –Ὁ Θά-
σιος φιλόσοφος, Στόλαρχος, Η-7-776Α, 
Η-9-1008Δ, Η-12-297Δ, 843Δ
Λεωδίκη –ης (ἡ)  –Εἰς ἐπιγραφήν 
Λεώδικος –ου (ὁ) 
Λεωδόκη –ης (ἡ)
Λεώδοκος –ου (ὁ) –Ἀντί Λαόδοκος –Ἀρ-
γοναύτης, υἱός Βίαντος καί Πηροῦς, ἀ-
δελφός Ταλαοῦ καί Ἀρήϊου 
Λεωθάλεια –ης (ἡ)
Λεωθάλης –ου (ὁ) 
Λεωθάρση –ης (ἡ)
Λεωθάρσης –ητος ;  (ὁ)
Λεωκήδη –ης (ἡ)
Λεωκήδης καί  Λακήδας –αιο (ὁ) –Βα-
σιλεύς Ἄργους –Υἱός Φείδωνος τύραννος 
Ἄργους, καθορίσας τίς μονάδες μέτρησις 
ἐκ μέρους Πελοποννησίων, Η-12-45Δ
Λεωκόρειον –ου (τό) –Ἱερόν 
Λεωκράτεια –ης (ἡ)
Λεωκράτης –ους (ὁ) = Leokato εἰς Ἀρα-
ουκανικήν
Λεωκράτης –ους (ὁ) –Στρατηγός Ἀθη-
ναίων καί ναύαρχος –Υἱός Στροίβου 
–Υἱός Λεωστράτους Ἀθηναῖος –Ἐλευσί-
νιος –Υἱός Λεωστράτου Ἐλευσίνιος –Εὐ-
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ωνυμεύς –Παλληνεύς, Η-7-1053Δ, Η-12-
298Α, 636Δ 
Λεωκρατίδη –ης (ἡ)
Λεωκρατίδης –ου (ὁ) 
Λεωκρέουσα –σης (ἡ)
Λεωκρέων –ντος (ὁ) –Κεῖος ὀλυμπιονί-
κης εἰς πυγμήν παίδων
Λεωκρίτη –ης (ἡ) 
Λεώκριτος –ου καί Λειώκριτος (ὁ) –Υἱ-
ός Ἀρίσβα. Μέ Διομήδην εἰς Τροίαν φο-
νευθείς ὑπό Αἰνείου –Υἱός Εὐήνορος 
μνηστήρ Πηνελόπης
Λεωκύδη –ης (ἡ)
Λεωκύδης –ου (ὁ) –Ὁ Μεταποντῖνος Πυ-
θαγορικός φιλόσοφος, Η-6-499Α 
Λεωμάχη –ης (ἡ) 
Λεώμαχος –ου (ὁ)
Λεωμέδουσα –ης (ἡ)
Λεωμέδων –ντος (ὁ) –Πατήρ Κήρυκος 
Λέοντος Κείου Νεμεονίκου 
Λεωμένη –ης (ἡ) 
Λεωμένης –ους (ὁ)
Λεωμήδη –ης (ἡ)
Λεωμήδης –ου (ὁ) 
Λέωμις –ιδος;  (ὁ) 
Λεώμυθος –ου (ὁ & ἡ)  
Λέων –ντος (ὁ) –(ὁρμητικός ὡς λέων) 
–Πατήρ Ἀλεξανδρίδα καί Ἀναξάνδρου –
Ἐπίθετον Κουτζοδάκτυλος –Χριστιαν. –
Ἅγιος –Γλύπτης –Αὐτοκράτορες –Πατρι-
άρχαι –Συγγραφεῖς –Καλλιτέχναι –Ὁ 
Λακεδαιμόνιος ὀλυμπιον. εἰς τέθριππον 
–Ὁ Ἀλαβανδεύς ρήτωρ καί συγγραφεύς –
Ὁ Βυζάντιος Λέοντος Ἀκαδημαϊκόςσυγ-
γραφεύς –Ὁ μαθητής Νεοκλείτου, μαθη_ 
ματικός καί γεωμέτρης, ὁ Μεταποντῖ-
νος Πυθαγορικός φιλόσοφος –Υἱός Λυ-
κάονος ἐξ Ἀρκαδίας –Υἱός Εὐρυκρατί-
δου, βασιλεύς Σπάρτης –Σπαρτιάτης 
–Στρατηγός Ἀθηναίων Σαλαμίνιος –Υἱ-
ός Φατνιάδου –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συ-
νώνυμον: Ἵππος –Ὁ υἱός Ἀγασικλέους 

Ἐλευσίνιος –Υἱός Λέοντος Ἐλευσίνιος –
Μακεδών ἱστορικός —Υἱός Ἐχίδνης –Τύ-
ραννος Φλιασίων –Ὁ Κεῖος, υἱός Λεωμέ-
δοντος, Νεμεονίκης σἐ ἀγῶνα κηρύκων 
–Ὁ υἱός Μυωνίδου, νικητής στήν πάλη 
παίδων καί ἀγενείων, στήν πάλη καί 
στό παγκράτιο ἀνδρῶν στά Ὀλύμπια, 
Πύθια, Νέμεα, Ἴσθμια, στά Δίεια τῶν 
Τράλλεων καί στα Ρωμαῖα, στα Θεοφά-
νεια τῆς Χίου, στα Ἡράκλεια τῆς Θήβας, 
στα Ὑακινθοτρόφια τῆς Κνίδου καί στά 
Ἡραῖα τοῦ Ἄργους –Ἀμβρακιώτης ἀθλη-
τής Ἠλεῖος, Η-8-614Δ, Η-12-303Α, Η-13 
-149Δ, Η-14-374Α, Η-16-499Α, Η-17-524Α, 
Η-18-248Δ, 637Δ 
Λεῶναξ –κτος (ὁ)
Λεωνᾶς –ᾶ (ὁ) –Ἀλεξανδρεύς διδάσκα-
λος Πρόκλου –Ἀρχιταμίας Κωνσταντί-
ου, Η-16-400Α
Λεώνασσα –ης (ἡ) –(λέαινα) –Ἐγγονή 
Ὕλλου, σύζυγος Νεοπτολέμου (μέ ὄν 
γεννᾶ, Ἄργον, Πέργαμον, Πάνδαρον, 
Δωριέα, Γένοον, Εὐρύλοχον, Δανάην, 
Ληθαίαν, ἀδελφή Τημένου, θυγάτηρ 
Κλεοδαίου –Ὁ σύζυγος ἐπιχείρησε νά ἐ-
πωμισθεί τήν προσβολήν ἀλλά καί οὖ-
τος ἀπελιθώθη, Η-10-845Α
Λεώνασσα καί Λάνασσα –ης (ἡ)
Λεώνη –ης (ἡ)
Λεωνίδα –ης (ἡ)
Λεωνίδας –αο καί  Λεωνίδης –ου (ὁ)  –Ἥ-
ρως (μολών λαβέ) –Υἱός Ἀναξανδρίδου 
ἀδελφός Κλεομβρότου καί Κλεομένους 
ἐκ τοῦ οἴκου Εὐρυσθέους βασιλεύς 
Σπάρτης –Ἕτερος βασιλεύς Σπάρτης –
Στρατηγός Βυζαντίων –Τέκνον Λέοντος 
–Ὁ Ρόδιος ὀλυμπιον. εἰς στάδιον, δίαυ-
λον καί ὁπλίτην δρόμον (12 στεφάνους) 
–Βασιλεύς Σπάρτης, τοῦ οἴκου τῶν Αἰγι-
αδῶν –Νεώτερος ἀδελφός τοῦ Κλεομέ-
νους, εἰπών στόν Ξέρξη τό ἀνωτέρω. Σύ-
ζυγος Γοργοῦς, ἀποκαλυψάσης μήνυμα 
Δημαράτου –Ρόδιος τριαστής, (δρόμος, 
δίαυλος, δόλιχος) –Πατήρ Διογένους –
Στάδιον 3, δίαυλος 4, ὁπλίτης δρόμος 4 –
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Συγγενής Ὀλυμπιάδος –Αὐστηρός παι-
δαγωγός Μεγ. Ἀλεξάνδρου (6-13 ἐτῶν) 
–Ἰατρός –Ἐπιγραμματοποιός –Ἀρχιτέ-
κτων Νάξιος –Στρατηγός –Ὁ Βυζάντιος 
συγγραφεύς –Ὁ ἐλεγειακός ποιητής ἰαμ-
βογράφος –Λεωνίδης ὁ Λίνδιος Στωϊκός 
φιλόσοφος –Καί  Χριστιανικόν –Υἱός Ἀ-
ναξανδρίδη, υἱοῦ τοῦ Λέοντα, πού ἦτο τέ-
κνον Εὐρυκρατίδη πού εἶχε πατέρατόν 
Ἀνάξανδρο, υἱοῦ τοῦ Εὐρυκράτους, υἱοῦ 
τοῦ Πολυδώρου, πού ἦτο τέκνον τοῦ 
Ἀλκαμένους, υἱοῦ τοῦ Τηλέκλου, υἱοῦ 
τοῦ Ἀρχέλα, τοῦ Ἠγησίλα, πού ἦτο υἱός 
Δορύσσου, τέκνον τοῦ Λεωβώτου υἱοῦ 
τοῦ Ἐχεστράτου, τέκνον τοῦ Ἤγιος τοῦ 
Εὐρυσθένεος, τοῦ Ἀριστοδήμου, τοῦ Ἀ-
ριστομάχου τοῦ Κλεοδαίου, υἱοῦ τοῦ 
Ὕλλου υἱοῦ τοῦ Ἡρακλέους, σύζυγος 
Γοργοῦς Κλεομένους –Ἐν Θερμοπύλαις 
εἶχεν παρατηρητήν τῶν γιγνομένων τόν 
Ἀθηναῖον Ἀβρώνυμον ἤ Ἀβρώνυχον. 
Πατήρ Ἐπικλείδαο, ἀδελφοῦ Κλεομέ-
νους, Η-10-845Δ
Λεωνίδη –ης (ἡ)
Λεωνίδης –ου (ὁ) –Ἰατρός συγγράψας 
περί παθῶν 
Λεωνιδία –ης (ἡ)
Λεωνίδιος –ίου (ὁ) 
Λεωνίκη –ης (ἡ) –Ἀθηναία 
Λεωνικίδη –ης (ἡ)
Λεωνικίδης –ου (ὁ)
Λεώνικος –ου (ὁ)
Λεωνίππα –ης (ἡ)
Λεώνιππος –ου (ὁ) 
Λέωνις –ιδος (ὁ)
Λεωνίς –ιδος (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν 
Λεώνις –ιδος; (ἡ)
Λεωννᾶτα –ης (ἡ)
Λεωννᾶτος –ου (ὁ) –Σωματοφύλαξ Φι-
λίππου, Η-12-62Α 
Λεωντίδα –ης (ἡ)
Λεωντίδας –αο (ὁ) 
Λεωντίδη –ης (ἡ)

Λεωντίδης –ου (ὁ)
Λεωντίς –ιδος (ἡ) –Ὄνομα πλοίου –Φυ-
λή Ἀττική
Λεωντύχη –ης (ἡ)
Λεώντυχος –ου (ὁ) –Πρός διατήρησιν 
αἰωνίου ἔρωτος αὐτοχειριάσθη μετά Ρο-
δινῆς
Λεωντώ ἤ Λεωντογένει; (ἡ)
Λεωνύμη –ης (ἡ)
Λεώνυμος καί  Αὐτολέων –ντος (ὁ) –Κρο-
τωνιάτης –Βασιλεύς Παιόνων–Σπαρτιά-
της 
Λεωπείθη –ης (ἡ) 
Λεωπείθης –εος (ὁ) –Ἀθηναῖος δημότης 
ἄγνωστος καί μή σίγουρος
Λεωπρέπεια –ης (ἡ) 
Λεωπρέπης –ους (ὁ) –Πατήρ Θεασίδου
Λεωπρέπης –ους καί Λεωπρεπεύς–έως 
(ὁ) –Σπαρτιάτης ἤ, πατήρ ποιητοῦ Σιμω-
νίδου Η-7-1044Α, Η-15-543Δ, Η-16-29Δ
Λέως ἤ Λεώς –ώ (ὁ) -Ἥρως Ἀττικῆς ἐξ 
οὗ ἡ Λεοντίς φυλή. Αἰ τρεῖς θυγατέραι 
του ἐθυσιάσθησαν πρός σωτηρίαν πα-
τρίδος. Πρός τιμήν των ἀνηγέρθει τό  Λε-
ωκόριον 
Λεωσέβεια –ης (ἡ)
Λεωσέβης –εος (ὁ) 
Λεωσθένεια –ης (ἡ) –Μαθήτρια Πλάτω-
νος
Λεωσθένης –ους (ὁ) –(σθένος τοῦ λαοῦ, 
γενναῖος) –Υἱός Κώθωνος –Ὁ Ἀθηναῖος 
ρήτωρ καί στρατηγός Λαμιακοῦ Πολέ-
μου. Μετέφερεν ὅσους Ἕλληνας ὑπό τόν 
Δαρεῖον πολέμησαν Ἀλέξανδρον καί ἐ_ 
κλέχθη στρατηγός ἐναντίον Μακεδό-
νων –Υἱός Λεωσθένους ἐκ Κεφαλῆθεν, 
Η-7-537Δ, 1242Α, Η-12-63 Δ, 309Α, Η-18-
551Δ 
Λεωσθένης –ους (ὁ) = Leochengo εἰςἈρα-
ουκανικήν
Λεωσθενίδη –ης (ἡ)
Λεωσθενίδης –ου (ὁ)
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Λεωστράτη –ης (ἡ) 
Λεωστρατίδη –ης (ἡ)
Λεωστρατίδης –ου (ὁ)
Λεώστρατος –ου (ὁ) –Υἱός Λεωκράτους 
Ἐλευσίνιος 
Λεώτα –ης (ἡ)
Λεώτας –ου (ὁ) –Λεωνίδας ἀναθέτης, 
Η-12-307Α 
Λεώτης –ου (ὁ) 
Λεωτίμα –ης (ἡ) –Ἐκ Λέσβου
Λεώτιμος –ου (ὁ)
Λεωτίνη –ης (ἡ)
Λεωτῖνος –ου (ὁ) –Δι΄αὐτοῦ, ὁ Πλάτων 
ἀγοράσας Ἀπόλλωνα διαδούμενον (ἀπό 
Λεωχάρην) ἐδώρησεν εἰς Διονύσιον τύ-
ραννον Συρακουσῶν, Η-12-310Δ
Λεωτρέφη –ης (ἡ)
Λεωτρέφης –ους (ὁ) 
Λεωτρεφίδη –ης (ἡ)
Λεωτρεφίδης –ου (ὁ)
Λεωτροφίδη –ης (ἡ)
Λεωτροφίδης –ου (ὁ) –Διθυραμβοποιός 
–Ἀθηναῖος λυρικός ποιητής διακωμω-
δούμενος διά ἰσχνότητα ὑπό Ἀριστοφά-
νους, Η-12-309Δ, 200Α, Η-8-710Α, 901Δ, 
Η-9-353Δ, 607Α, Η-12-309Δ
Λεωτύχη –ης (ἡ)
Λεωτύχης –ου (ὁ)
Λεωτυχίδη καί Λεωτυχίδα –ης (ἡ)
Λεωτυχίδης καί Λεωτυχίδας –αιο (ὁ) 
–Πατήρ Ζευξιδάμου (μέ ἐπώνυμον Κυ-
νίσκος) –Υἱός Λεωτύχου, βασιλεύς Σπάρ-
της –Υἱός βασιλέως Ἄγιδος –Μετά θάνα-
τον Ζευξιδάμου νυμφεύεται Εὐρυδάμην, 
ἀδελφή Μενία, θυγατέρα Διακτορίδη καί 
γεννᾶ Λαμπιτώ, σύζυγον Ἀρχιδάμου ἤ 
Ζευξιδάμου 
Λεωτυχίδης –ου (ὁ) –(δημιουργός λαϊ-
κῆς εὐτυχίας) –Υἱός Μενάρου υἱοῦ Ἅγιος 
μνηστευθείς Πέρκαλον, θυγατέραν Χί-
λωνος υἱοῦ Δημαρμένου καί δεχθείς κα-
θαιρεθέντα Δημάρατον πατέρα Ζευξι-

δάμου τοῦ καί Κυνίσκου –Ὄνομα δύο 
βασιλέων τῆς Σπάρτης, Η-7-150Α, 694Α 
Λεωτυχίδης –ου (ὁ) –Στρατηγός καί 
ναύαρχος, υἱός Μεναρέος, υἱοῦ Ἀγησι-
λάου πού εἶχε πατέρα Ἱπποκρατίδην  
–Υἱός Λεωτυχίδη, υἱός Ἀναξίλεω, υἱοῦ 
Ἀρχιδήμου τοῦ Ἀναξανδρίδη, πού εἶχε 
πατέρα τον Θεόπομπο, υἱός Νικάνδρου 
τέκνον Χαρίλεω, υἱός Ὠνόμου, υἱός 
Πολυδέκτεω τέκνον Πρυτάνιος, υἱοῦ 
Εὐρυφῶντος, υἱός Προκλέος υἱοῦ τοῦ 
Ἀριστοδήμου, υἱός Ἀριστομάχου υἱός 
Κλεοδαίου τέκνον Ὕλλου, υἱοῦ Ἡρα-
κλέους –Υἱός Ἀλκιβιάδου καί Τιμαῖας, 
συζύγου Ἄγιδος, ὅν παρουσία φίλων τόν 
ἀπεκάλει Ἀλκιβιάδην 
Λεώφακα –ης (ἡ)
Λεώφακος –ου (ὁ) 
Λεωφάνεια –ης (ἡ)
Λεωφάνης –ους (ὁ)
Λεωφάντα –ης (ἡ)
Λεώφαντος –ου (ὁ) –Ὁ Γοργιάδας Λεβέ-
διος ἤ Ἐφέσιος φιλόσοφος, Η-8-151Α, Η-
17-143Δ 
Λεωφείδη –ης (ἡ)
Λεωφείδης –ου (ὁ)
Λεωφίλη –ης (ἡ) 
Λεώφιλος –ου (ὁ)
Λεωφόντη –ης (ὁ)
Λεωφόντης –ου (ὁ) –Ὁ Βελλερεφόντης 
Λεωφοντίδη –ης (ἡ)
Λεωφοντίδης –ου (ὁ) 
Λεωφοντίς –ίδος (ἡ)
Λεωφόρβη –ης (ἡ)
Λεωφορβίδη –ης (ἡ)
Λεωφορβίδης –ου (ὁ)
Λεωφορβίς –ιδος (ἡ)
Λεώφορβος –ου (ὁ) 
Λεωφράδεια –ης (ἡ)
Λεωφράδης –ου (ὁ) 
Λεώφρουσα –σης (ἡ)
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Λεώφρων –νος; (ὁ)
Λεωφῶν –ντος (ὁ)
Λεωφῶσσα –σσης (ἡ)
Λεῶχα –ης (ἡ)
Λεωχάρη –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Λεωχάρης –ους (ὁ) –(χαρά λαοῦ) –Ὀ-
λυμπιονίκης Μεσσήνιος εἰς στάδιον 
–Περίφημος ἀγαλματοποιός Ἀθηναῖος, 
φιλοτεχνήσας καί μνημεῖον Μαυσώλου 
μέ Σκόπα καί Τιμόθεον.Ἔκαμε χάλκινον 
Γανυμήδην ἀναρπαζόμενον ὑπό ἀετοῦ. 
Δική του ἡ Ἄρτεμις τῶν Βερσαλλιῶν 
(Λούβρον) –Υἱός Λεωστράτους Ἐλευσί-
νιος –Παλληνεύς, Η-10-583Δ, Η-12-310Α, 
654Α, Η-17-21Δ 
Λεωχαρίδη –ης (ἡ)
Λεωχαρίδης –ου (ὁ)
Λεωχίδη –ης (ἡ)
Λεωχίδης –ου (ὁ) 
Λεῶχος –ου (ὁ) 
Ληβώτα –ης (ἡ)
Ληβώτης –ου (ὁ)
Ληγέα –ης (ἡ)
Ληγέας –ου (ὁ)
Ληγκιστίς –ιδος (ἡ)
Λήδα καί Λήδδα καί  Λήδη καί Λύδα 
–ης (ἡ) –Θυγάτηρ Γλαύκου καί Λαοφό-
ντης
Λήδα καί Μνησινόη (ἡ) –(λεπτή καί 
Ἀπαλή ὡς πέπλος νυφικός) –Θυγάτηρ 
Θεστίου καί Εὐρυθέμιδος σύζυγος Τυν-
δάρεω, μήτηρ Τιμάνδρας καί Κλυται-
μνήστρας καί Κάστορος, Φοίβης, Φιλο-
νόης –Μέ Δία (ὡς κύκνον) γεννᾶἙλένην 
καί Πολυδεύκην –Κατά τινας γεννᾶ δύο 
ὡά. 1ον ἐκ Διός (ἐκβῆκεν Ἑλένη καί Πο-
λυδεύκης), 2ον ἐκ Τυνδάρεω (Κάστωρ καί 
Κλυταιμνήστρα), Ο.Ο.Λ.298, Η-7-1148Δ, 
Η-10-909Α, Η-12-313Α, Η-17-701Δ, 940Δ
Λήδη –ης (ἡ) –Ο.Ο.Λ.298
Ληδίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Λῆδος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἱπποθόου, Η-9-
958Δ

Ληθαῖα –ης (ἡ) –Σύζυγος Ὠλένου –Με-
ταμορφωθείσα εἰς κωνοειδῆ λίθον ὑπό 
θεαινῶν ὡς ἐπαιρομένη διά τήν ὀμορφι-
άν της –Θυγάτηρ Λεωνάσσης καί Νεο-
πτολέμου, Η-12-313Δ
Ληθαῖος καί  Λάθων –ντος; (ὁ) –Ποτα-
μός καί ποτάμιος θεός ἐν Κρήτη, Θεσ-
σαλία ἤ παραπόταμος Ταάνδρου
Λήθη –ης (ἡ) –Τέκνον Ἔριδος, μήτηρ Χα-
ρίτων δίδουσα ὄνομα στήν πηγήν λήθης 
στόν Ἅδη γιά νά λησμονοῦν οἱ νεκροί 
τήν επίγεια ζωή. Ὄσες ψυχές ἀνέβαιναν 
στήν Γῆ μπαίνοντας σε ἕνα σῶμα ἔπι-
ναν ἀπό τήν πηγή λησμονώντας ὅσα 
εἶδαν στόν κάτω κόσμο. Στήν Λειβαδιά 
ὑπῆρξεν πηγή Λήθης (λησμονιάς) καί 
πηγή Μνημοσύνης (θύμησις). Ἡ Λήθη 
κατέληξε ἀλληγορία. Ἡ Λησμονιά ἀ-
δελφή τοῦ Θανάτου καί τοῦ Ὕπνου. Οὕ-
τω ἀναφέρωνται ἀπό τούς ποιητάς. Ἡ 
Λήθη γεννᾶ Ἔριδα καί τούτη Ὀργή καί 
Πόλεμον –Ποταμός Λησμονιάς, Η-7-
1159Α, Η-8-228Δ, Η-9-534Δ, Η-12-314Δ, Η 
-13-694Δ, Η-17-872Δ, Η-18-553Δ
Λήθης –ου (ὁ) –Ποταμός λησμονιᾶς
Λήθοος –όου (ὁ) –Ο.Ι.Ρ, 288
Λῆθος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Πελασγῶν, πα-
τήρ Πηλαίου –Υἱός Τευτάμου, βασιλεύς 
Πελασγῶν 
Λήθουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐρινύος
Ληθώ καί  Λητώ –οῦς (ἡ) –(λεῖον τοῦ 
ἤθους) –Ὄνομα, ἐπίθετον Λητοῦς 
Λήθων –νος; (ὁ) –Ποταμός –Υἱός Τευτά-
μου
Ληῒα –ης (ἡ)
Ληῒας –ου (ὁ)
Ληϊδίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ληῒδιος –ίου (ὁ)
Ληϊλόχεια –ης (ἡ)
Ληΐλοχος –ου (ὁ)
Ληΐς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ὄρου, μήτηρ 
Ἀλθήπου υἱοῦ Ποσειδῶνος
Ληϊστήρ –ῆρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
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Ληΐτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Λήϊτος –ου (ὁ) –Ἥρως Βοιωτίας –Ἀρχη-
γός εἰς Τροίαν –Ἀργοναύτης –Υἱός Ἀλέ-
κτορος ἤ Ἀλεκτρύονος, Ο.Ι.Ρ.601, Μ91, 
Η-12-162Α, 314Δ
Λυκέα –ης (ἡ)
Λυκέας –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Ληκτηρία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Ληκτήριος –ίου (ὁ)
Ληκυθίζουσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Μού-
σης μέ συνώνυμον: Τραγωδός
Ληκυθίζων –ντος ;  (ὁ)
Ληκώ –οῦς (ἡ)
Λήλα –ης (ἡ)
Ληλάντη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μουνίχου 
βασιλέως Μολοσσῶν
Ληλαντία –ης (ἡ)
Ληλαντιάς –άδος (η) –Ἐπίθετον Ἀρτέ-
μιδος
Ληλαντίδη –ης (ἡ)
Ληλαντίδης –ου (ὁ)
Ληλάντιος –ίου (ὁ)
Λήλας –αντος καί Λήλαντος –ου  (ὁ) 
–Ποταμός Εὐβοίας –Τιτάν πού μέ Περί-
βοια γεννᾶ Αὔραν
Λήμη –ης (ἡ) –Ἑταίρα Παρόραμα, φίλη 
δημαγωγοῦ Στρατοκλέους, καλουμένη 
καί Δίδραχμον
Λημναῖα –ης (ἡ)
Λημναῖος –ου (ὁ)
Λημνία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Λημνιάρχη –ης (ἡ)
Λημνίαρχος –ου (ὁ)
Λημνιάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Καβει-
ροῦς
Λήμνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡφαίστου –
Ὁ γλύπτης Ἀλκαμένης, μαθητής Φειδίου 
–Πλαστόν Φιλοστράτου Φλαβίου
Λημνίχα –ης (ἡ)
Λήμνιχος –ου (ὁ)

Λῆμνος –ου καί Σιντιῒς (ἡ) –Ο.Α.593, 
Θ230, Φ40
Λῆνα –ης (ἡ)
Λῆναι (αἱ) –Σύντροφοι Διονύσου καί 
Βάκχαι καί Μαινάδες καί Θυϊάδες, Βασ-
σάραι
Λήναια –ης (ἡ) 
Ληναιΐς –ιδος (ἡ)
Λήναιος καί Ληναῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον 
Διονύσου –Ἀνδρικόν ὄνομα –Ὀλυμπιο-
νίκης σέ εἰδικό ἀγώνισμα, Η-8-436Δ, Η-
12-320Δ
Ληναῖος –ου (ὁ)
Ληναΐς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ ἤ σύζυγος 
Ἀντιγόνου Αἰθαλιδῶν 
Λήναῒς –ιδος (ἡ)
Λήναις –; (ὁ)
Ληναΐσκη –ης (ἡ)
Ληναΐσκος –ου (ὁ) 
Λυναιτόκυπος –ου (ἡ)
Ληναιτόκυστος (ἡ)
Ληναιών –ῶνος (ὁ) –Μήν
Ληναιῶσσα –σσης (ἡ)
Λῆναξ –κος; (ὁ)
Ληνᾶς –άδος (ὁ)
Λήνασσα –σσης (ἡ)
Ληνεύς –έως (ὁ) 
Ληνία –ης (ἡ)
Ληνιάς –άδος (ἡ) 
Ληνίας –ου (ὁ)
Ληνίς –ιδος (ἡ) –Βάκχη τίς
Λήνναια –ης (ἡ)
Λήνναιος –ου (ὁ) –Σύρος Αὐλητής
Ληνοβία –ίης (ἡ)
Ληνόβιος –ίου (ὁ)
Ληνογένη –ης (ἡ)
Ληνογένης –ου (ὁ)
Ληνοδότη –ης (ἡ)
Ληνόδοτος –ου (ὁ)
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Ληνοδώρα –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἀράτου
Ληνόδωρος –ου (ὁ)
Λῆνος –ου (ὁ)
Ληόριτη –ης (ἡ)
Ληόριτος καί  Λειώκριτος –ου (ὁ) –Ο.Ο.Β 
242, Χ294, Ο.Ι.Ρ.344
Λήριον –ίου (ἡ) 
Λήρισα ἤ Λάρισα –ης (ἡ) –Νύμφη
Ληροκρίτη –ης (ἡ)
Ληρόκριτος –ου (ὁ) –Οὔτω ἐκλήθη ὀ 
Δημόκριτος παρωδούμενος ὑπό Ἐπικού-
ρου, Η-8-27Α 
Ληρόκριτος καί Πένταθλος καί Δημό-
κριτος καί Γελασῖνος –ου (ὁ) –Ὁ Δημό-
κριτος
Λησία –ης (ἡ)
Λησίας –ου (ὁ) 
Λησμονιά –ιᾶς (ἡ = Λήθη
Ληστάρχη –ης (ἡ)
Λήσταρχος καί  Ἑρμόδωρος –ου (ὁ) 
–Ἰατρός καί λόγιος, Η-12-324Α
Ληστής –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπί-
θετον Ἔρωτος μέ συνώνυμον: Ὑβριστής
Ληταία καί Λουσία –ης (ἡ)
Λητή –ῆς (ἡ)  –Εἰς Σουῒδαν
Λητογένεια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμι-
δος
Λητογενής –οῦς (ὁ) –Ὁ ἐκ Λητοῦς γεν-
νηθείς –Συνώνυμον: Ληροθηγεύς –Ἐπί-
θετον Ἀπόλλωνος
Λητοδότη –ης (ἡ)
Λητοδότης –ου (ὁ)
Λητοδώρα –ης (ἡ)
Λητοδώρη –ης (ἡ)
Λητόδωρος –ου (ὁ)
Λητοῒδα –ης (ἡ)
Λητοΐδας –αιο (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος
Λητοῒδη –ης καί Λατοείδη –ης (ἡ)
Λητοΐδης καί Λατοείδης –ου (ὁ) –Ἐπί-

θετον Ἀπόλλωνος –Υἱός Λητοῦς –Ἐπί-
θετον Ἀσκληπιοῦ
Λητοπόλεια –ης (ἡ)
Λητόπολης –ου (ὁ) –Ἀρχαῖος Αἰγύπτι-
ος Θεός, ὁ Ὤρος
Λήτος –ου (ὁ)
Λητοφίλα –ης (ἡ) –Σύζυγος Ἀθηνοδώ-
ρου, μήτηρ ποιητοῦ Ἀράτου καί Σολέως 
ἐκ Κιλικίας
Λητόφιλος –ου (ὁ)
Λητώ –οῦς καί  Λατώ καί Λάτων (ἡ) 
–Θυγάτηρ Τιτάνος Κοίου καί Φοίβης. Μέ 
Δία γεννᾶ Ἄρτεμιν καί Ἀπόλλωνα ἀφοῦ 
ἐπλανήθη καί ὁ Ποσειδῶν φανέρωσε Δῆ-
λον. (Κατά Πίνδαρον ἐγέννησεν εἰς νῆ-
σον παρά τήν Σικελίαν) ὁ Γίγας Τιτυός 
θέλησε να βιάσει ἀλλά ἐτοξεύθη ὑπό Ἀρ-
τέμιδος καί Ἀπόλλωνος –Σύζυγος βασι-
λέως Κύπρου Ευαγόρου 
Λητώ καί Βούτη καί  Βουτώ –οῦς (ἡ) 
–(ἡ μυστηριώδης) –Τροφός Ἀπόλλωνος 
–Θεά ἐν Αἰγύπτω
Λητώ καί Κοιαντίς καί Ἀστερία καί 
Κοιηΐς –ιδος (ἡ) –(Ληθώ, Λήθη, Σκότος 
Ἀμνησίας) –Ἐναντίον τῆς ἐπετέθη Τιτυ-
ός γίγας, φονευθείς ὑπό Ἀπόλλωνος καί 
Ἀρτέμιδος –Θυγάτηρ Φοίβης καί Τιτάνος 
Κοίου (Κοιηΐς) –Μέ Δία γεννᾶ Ἀπόλλω-
να καί Ἀρτέμιδα, Ο.Α.9, 36, Ε447, Υ40, Η 
-7-1148Δ, Η-9-984Δ, Η-12-325 Α καί Δ, Η-
18-123Δ, 294Α
Λητώ καί Λατώ καί Λάτων καί Βούτη 
καί Βουτώ καί Κοιαντίς καί Ἀστερία 
καί Κοιηῒς –ιδος (ἡ)
Λητώα –ης (η) –Συνώνυμον: Κόρη –Ἐ-
πίθετον Ἀρτέμιδος
Λητώη –ης (η) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Λητωϊάς –άδος (ἡ) = Ἡ Ἄρτεμις –Ἐπίθε-
τον Ἀρτέμιδος
Λητωΐς –ιδος (ἡ) –Ἄρτεμις, θυγάτηρ 
Λητοῦς –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Λητώος –ου (ο) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Λήχα –ης (ἡ)
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Λήχας –αντος (ὁ)
Ληώδη καί Λειώδη –ης (ἡ)
Ληώδης καί Λειώδης –ου (ὁ) –Μνηστήρ 
Πηνελόπης
Λιάνα καί Ἡλιάνα –ης (ἡ) –(ἡλιόμορφη) 
–Χριστιανικόν 
Λιάννις –ιδος ;  (ἡ)
Λιβαθώ –οῦς (ὁ)
Λιβάνη –ης (ἡ)
Λιβανηίδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μου-
σῶν
Λιβάνιος –ίου (ὁ) –Τέκνον ὄρους Λιβά-
νου –Σοφιστής καί ρήτωρ Ἀντιοχεύς, 
συγγραφεύς –Ρήτωρ –Διδάσκαλος ἐπί 
Ἰουλιανοῦ, Μεγ. Βασιλείου καί Ἰωάννου 
Χρυσοστόμου –Ἐθνικός καί ἱστοριογρά-
φος ἐκστρατείας κατά Περσῶν, βασι-
λεύς ρητόρων, μοναδικός ἑρμηνευτής 
ἀρχαίων, Ὁ Δημοσθένης, Η-5-956Α, Η-
8-93Α, 151Α, Η-9-369Δ, Η-12-334Α, Η-15-
404Δ, Η-17-525Δ 
Λιβανίς –ιδος (ἡ)
Λιβανῖτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδί-
της
Λίβανος καί Λιβανός –οῦ (ὁ)
Λιβάς –ᾶ (ὁ) 
Λίβας –α (ὁ) –Νοτιοδυτικός ἄνεμος, τα 
μέ τεμάχιον ναυαγίου
Λίβερα –ης (ἡ)
Λιβεράλια –ης (η)
Λιβεράλιος καί  Λιβεράλις –ιος (ὁ) –Ἕλ-
λην γραμματικός –Συγγραφεύς ὁ Ἀντώ-
νιος Λιβεράλις, Η-12-338Α
Λιβερία –ης (ἡ)
Λιβέριος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν
Λίβερτα –ης (ἡ) –Θεότης ἐν Ρώμη, θυ-
γάτηρ Διός καί Ἥρας 
Λιβερτίνη –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Λιβερτῖνος –ουὁ) –Ρωμαϊκόν
Λίβερτος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Λιβηθρία –ίης (ἡ)

Λιβηθριάς –άδος (ἡ) –Νύμφη Πιερίας 
πού μέ ἀδελφήν Πέτραν ἀπετέλουν Λι-
βηθριάδες 
Λιβηθρίδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μου-
σῶν
Λιβήθριος –ίου (ὁ)
Λιβία –ης (ἡ) –Γένος Ρωμαϊκόν
Λιβιανή –ῆς (ἡ) 
Λιβιανός –οῦ (ὁ)
Λιβίας –ίου (ὁ) –Ὁ μετέπειτα Δροῦσος
Λιβίνα –ης (ἡ)
Λιβίλλα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Λιβίλλος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
όνΛιβῖνος –ου (ὁ) –Κόμης
Λίβιος  –καί Λίβυς –υος (ὁ) –Γένος Ρω-
μαίων, Η-7-198Δ, 1241Δ, Η-12-621Δ, Η-
17-957Δ
Λίβιος –ου (ὁ) –Τίτος ὁ ἱστοριογράφος
Λίβουσα –σης (ἡ)
Λιβουσκίδια –ίης (ἡ)
Λιβουσκίδιος –ίου (ὁ)
Λιβύη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἐπάφου (Διο-
γεννήτου υἱοῦ Ἰοῦς) καί Μένφιος ἤ 
Μένφιδος καί Παλαμήδη, μεθ΄ ἧς γεννᾶ 
Λίβυον –Μέ Ποσειδῶνα γεννᾶ Ἀγήνορα 
καί Βῆλον (κατ΄ἄλλους καί Ἀθηνάν) 
–Θυγάτηρ Ὠκεανοῦ, ἀδελφή Ἀσίας καί 
Εὐρώπης –Τέκνα της θεωροῦνται Φοῖ-
νιξ, Ἄτλας, Βούσιρις, Ἐνάλιος –Μέ Χρε-
μέτην γεννᾶ Ἀγχιρόην, σύζυγον Ψύλ-
λου, μήτέρα Κραταιγόνου, Ο.Δ.85, Ξ295 
Λιβυκός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ
Λιβύρνα –ης (ἡ)
Λιβύρνας –αο (ὁ)
Λιβύρνια καί Λιβυρνία –ης (ἡ) –Ρωμαϊ-
κόν 
Λιβύρνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Λίβυρνος καί Λιβυρνός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊ-
κόν
Λίβυς –υος (ὁ) –(χυμένος, ἁλοιμένος;) 
–Υἱός Ἑρμοῦ καί Λιβύης θυγατρός Πα-
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λαμήδη –Ἀδελφός τοῦ γνωστοῦ Λυσάν-
δρου Σπαρτιάτου –Ἐπίθετον Βήλου μέ 
συνώνυμον: Ζεύς –Ἐπίθετον Διός –Ἐπί-
θετον Νηρέως
Λίβυς καί Λίβυος καί Ἀννίκερις –ιος 
(ὁ) –Ὁ Λυτρώσας ἀπό δουλείαν τόν Πλά-
τωνα 
Λίβυς –υος Κεκλυμένος (ὁ) –Ἐπίθετον 
Ἄμμωνος
Λίβυσσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος 
μέ ναόν εἰς Ἄργος, ὅτε ὁ Ἄργος μετέφερε 
δημητριακά ἀπό Λιβύαν
Λιβυστίς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
–Ἐπίθετον Ἀμφιτρίτης
Λιβυστράτη –ης (ἡ)
Λιβύστρατος –ου (ὁ)
Λίβυστρος –ου (ὁ) 
Λίβυττα –ης (ἡ)
Λιβυφοίνιξ –ικος (ὁ) –Κάτοικος Λιβύας 
καταγόμενος ἐκ Φοινίκων (Καρχηδόνιοι 
ἰδία ὡς ἄποικοι τῶν Τυρίων)
Λιβυφοίνισσα –σσης (ἡ)
Λίβων –νος;  (ὁ) –Ἠλεῖος ἀρχιτέκτων να-
οῦ Διός εἰς Ὀλυμπίαν, Η-12-346Α
Λιβώτα –ης (ἡ)
Λιβώτης –ου (ὁ)
Λίγδα –ης (η)
Λίγδος –ου (ὁ) –Μέ Τελέθουσα γεννᾶ 
Ἴφιδα, ἥτις ἐρασθείσα Ἰάνθη καί μή εὑ-
ρίσκουσα ἀνταπόκρισιν, μετεμορφώθη 
ὑπό Ἴσιδος εἰς ἄνδρα 
Λιγέα –ης (ἡ) –Νύμφη
Λιγέαι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Λίγεια –ης (ἡ) –(εὐκρινής) –Μία τῶν Σει-
ρήνων μέ ἐπίθετον ὀρνιθόπαις –Ἐπίθε-
τον Καλλιόπης –Ἐπίθετον Μούσης –Νη-
ρηῒς
Λιγεία –ης (ἡ) –Μία τῶν Σειρήνων, θυ-
γάτηρ Ἀχελώου καί Μελπομένης ἤ Καλ-
λιόπης, Η-16-912Α
Λιγείη –ης (ἡ)
Λίγειος –ου (ὁ)

Λίγειρ καί Λείγειρ –ρος (ὁ) –Ποταμός 
Γαλλίας
Λίγξ –γγός (ὁ) –Ποταμός
Λιγύα –ης (ἡ) –Μήτηρ θεοῦ Αἰόλου
Λιγυαστάδη –ης (ἡ)
Λιγυαστάδης –ου (ὁ) –Ποιητής, ὁ Μίμ-
νερμος
Λίγυρ –υρος (ὁ) –Ποταμός Γαλλίας
Λιγυρά –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Καλλιοπείης 
–Ἐπίθετον Μούσης –Συνώνυμον Ἀδού-
σης
Λιγυρίνα –ης (ἡ)  
Λιγυρῖνος –ου (ὁ) 
Λιγυρίς –ιδος (ἡ) 
Λίγυρον καί Λιγυρόν –οῦ (ἡ) 
Λίγυρος –ου (ὁ)
Λιγύρουσα –σης (ἡ)
Λιγυρόφθογγοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον 
Μουσῶν
Λιγυρτιάδη –ης (ἡ)
Λιγυρτιάδης –ου (ὁ) –Πατήρ Μιμνέρ-
μου
Λιγύρων –νος (ὁ) –Ὁ Ἀχιλλεύς, παῖς ἔτι 
ὤν 
Λίγυς καί Λιγύς –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Εὖ-
ρου
Λιγύς –ύος (ὁ) –Γενάρχης Λιγύων
Λιγυστίς – ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Κίρκης
Λιγυφεγγέτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Σε-
λήνης
Λιγύφθογγος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Μοίρης
Λιγυφόνη –ης (ἡ)
Λιγύφονος –ου (ο) –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος
Λιγύφωνοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν 
μέ συνώνυμον: Ἱεραί
Λίδοκος –ου (ὁ) 
Λίθαγος –ου (ὁ) –Πυθαγορικός φιλόσο-
φος
Λιθαῖα –ης (ἡ)
Λιθαῖος –ου (ὁ)

ËÉÂÕÓ



�07 ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ 

Λίθαξ –κος (ὁ)
Λίθασσα –σσης (ἡ)
Λιθήσια – ης (η)
Λιθήσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος
Λίθινη –ης (ἡ)
Λίθινος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Λιθοβόλια –ίων (τά) –Ἑορτή ἐν Τροιζῆ-
νι. Δαμία καί Αὐξησία ἐκ Κρήτης, εὑρε-
θεῖσαι ἐν Τροιζῆνι ἔτυχον ἐν μέσω πε-
τροπολέμου καί ἐθανατώθησαν. Τά ἑορ_ 
τάζουν κατ΄ἔτος
Λιθόλευστος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Λιθοπολίτης –ου (ὁ) –Συγγραφεύς
Λίθος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Τυρρηνοῦ, υἱός 
Ἄττη καί Καλλιθέας
Λιθοτόμος –ου (ὁ) –Πλαστόν τοῦ Ἀλε-
ξανδρινοῦ χειρουργοῦ Ἀμμωνίου δι΄ εἰ-
δικήν ἐπέμβασιν (λιθοτριψία;)
Λικικία –ης (ἡ)
Λικίκιος –ου (ὁ) –Ὁ ἀπελευθερώσας τόν 
Εὔχαριν
Λικινία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν –Ἐπίσημον 
γένος Ρωμαίων
Λικίνιος –ου (ὁ) –(εὐέλικτος) –Ρωμαῖος 
αὐτοκράτωρ
Λικίνιος Λούκουλος (ὁ) –Ρωμαῖος διοι-
κητής Μακεδονίας
Λικιννία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Λικίννιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Λίκκνος –ου (ὁ)
Λικμαίη –ης (η) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Λικμαῖος –ου (ὁ)
Λικνίτη –ης (ἡ)
Λικνίτης –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Διονύσου δι΄ὅν 
ἐγράφη Ὁρφικός ὔμνος
Λικύθα –ης (ἡ)
Λίκυθος –ου (ὁ)
Λικυμνία –ης (ἡ)
Λικύμνιος –ίου (ὁ) –Υἱός Ἡλεκτρύονος 
καί Μηδείας, θεῖος Ἡρακλέους, ὁ μόνος 
ἐκ τῶν ἀδελφῶν σωθείς εἰς μάχην μέ 

παίδας Πτερελάου.Ἐφονεύθη ἐκ λάθους 
υἱοῦ Ἡρακλέους τοῦ Τληπτολέμου –Ρή-
τωρ ἐκ Σικελίας ἐπινοήσας ρητορικήν 
τεχνικήν –Πατήρ Ἀργείου –Ἀδελφός Ἀλ-
κμήνης –Διάσημος σοφιστής Χῖος –Ὁ 
Χῖος λυρικός ποιητής, διθυραμβοποιός, 
Η-7-1045Α, Η-8-1091Α, Η-12-378Δ, Η-13-
550Δ, Η-16-669Δ, Η-17-720Α, Ο.Β.663
Λικώρεια –ης (ἡ) –Κορυφή Παρνασ-
σοῦ;
Λικώρος –ου (ὁ) –Πάππος Κελαινοῦς 
Λίλαια –ης (ἡ) –Ναϊάς νύμφη, θυγάτηρ 
Κηφισσοῦ
Λίλαιος –ου (ὁ) –Ὄνομα Πέρσου
Λίληθ; (ἡ) –Ὄνομα θήλεως Ἀντιχρίστου!
Λίλιθ καί Λιλοῦ καί Λιλατοῦ –οῦς (ἡ)  
–(προσωποποίησις Δαίμονος, στοιχεῖον 
νύχτας) –Ἡ γυναῖκα πού ἔπλασε ὁ Θε-
ός (ἀπό πηλό) μαζί μέ τόν Ἀδάμ. Διεκδί-
κησε μανιωδῶς ἰσότητα γυναικῶν.Ἐγ-
κατέλειψε μέ μανία τόν Παράδεισον 
μεταμορφουμένη εἰς δαίμονα. Ἐχθρός 
Εὔας, ὑποκινήτρια παρανόμου ἔρωτος. 
Ζεῖ εἰς βάθη θαλάσσης περιορισμένη, 
διά νά μήν ἀναστατώση ζωήν ἀνδρῶν 
καί γυναικῶν. Τρέφει μῖσος διά οἰκογέ-
νεια, ζευγάρια, παιδιά. 
Λίλλεις –ειος (ὁ) –Θρακικόν ὄνομα
Λίλουσα –σης (ἡ)
Λίλλων –νος (ὁ) 
Λιλυβήα –ης (ἡ)
Λιλυβήας –αιο;  (ὁ)
Λιλυβηΐς –ιδος;  (ὁ) 
Λίμβαρος –ου (ὁ)
Λιμέναρχη –ης (ἡ)
Λιμέναρχος –ου (ὁ)
Λιμένδα –δης (ἡ)
Λιμένδας –αο (ὁ) –Υἱός Χαροπίνου, λι-
θογράφος
Λιμένδη –ης (ἡ)
Λιμένδης –ου (ὁ)
Λιμένη –ης (ἡ)
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Λιμενῆτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμι-
δος
Λιμενία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Λιμένιος –ίου (ὁ) –Λυρικός ποιητής
Λιμενίτα –ης (ἡ)
Λιμενίτας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πριάπου
Λιμενίτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Λιμενῖτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμι-
δος
Λιμενορμίτη –ης (ἡ)
Λιμενορμίτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πριά-
που
Λιμενορμίτις –ιδος (ἡ)
Λιμενοσκόπος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον 
Διός –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον 
Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Λιμενοῦχα –χης (ἡ)
Λιμενοῦχος –ου (ὁ)
Λιμήν –ένος (ὁ)
Λιμήνιος –ίου (ὁ) –Μουσικός
Λιμνάδες – (αἱ) –Νύμφαι 
Λιμναῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος 
μέ ἱερόν εἰς Σικυώνα (Παυσανίας) καί 
Σπάρτη (Στράβων)
Λίμναιον –ου (ἡ)
Λιμναῖος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀφροδεισίου –
Καί χριστιανικόν –Ὄσιος (22 Φεβρουαρ.) 
–Ἐπίθετον Διονύσου
Λιμνάς –αδος ἤ Λιμνία (ἡ) -αι –Νύμφαι, 
ἔφοροι λιμνῶν –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπί-
θετον Ἀρτέμιδος
Λιμνατία –ης (ἡ) –Νύμφη
Λιμνᾶτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Λιμνεύς –έως (ὁ)
Λίμνη –ης (ἡ) –Μήτηρ Κερκώπων
Λίμνη καί θεία καί Μέμνονις καί Εὐ-
ρυφάεσσα –σσης (ἡ) –Μήτηρ Ἡλίου, 
Σελήνης, καί Ἠοῦς, σύζυγος Ὑπερίωνος, 
Η-10-633Α, Α-Θ-554Α
Λιμνησία –ης (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
Λιμνήσιος –ίου (ὁ)

Λιμνία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας –Νύμ-
φη
Λιμνῖτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης 
μέ συνώνυμον: Οὐρανία
Λίμνος –ου (ὁ) –Μακεδών συνομότης, 
Η-12-411Δ
Λιμνώρεια –ης (ἡ) –Νηρηΐς (θυγάτηρ 
Νηρέως καί Δωρίδος), Ο.Ι.Σ.41
Λίμνωρος –ου (ὁ)
Λίμος καί Λιμός –οῦ (ὁ) –Υἱός Ἔριδος, 
ἀδελφός Ἄλγεων, Μαχῶν, Πόνου, Δυσ-
νομίας με Ἐπίθετον: Συνοικιστήρ, Η-12-
412Δ
Λίμυρα –ης (ἡ)
Λίμυρος –ου (ὁ) –Ποταμός Λυκίας, τα-
νῦν Μύρα
Λίνα –ης (ἡ)
Λίνας –ου (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης εἰς ὁπλί-
την δρόμον
Λινδία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς, πού 
τόν ναόν εἰς Λίνδον, τῆς ἔκτισεν Δαναός
Λίνδος –ου (ὁ) –Υἱός Κερκάφου καί Κυ-
δίππης, εἶς τῶν τριῶν παίδων, Ἡλιάδης 
(υἱός Ἡλίου καί Ρόδης), θεμελιωτής Λίν-
δου, Η-9-752Α, Ο.Β.656
Λίνδουσα –σης (ἡ)
Λίνδων –νος (ὁ)
Λινναῖα –ης (ἡ)
Λινναῖος –ου (ὁ)
Λίννος καί  Λίνος καί  Αἵλινος –ου (ὁ) 
–(Τραγουδιστής) –Ὁ ποιητής υἱός Τερψι-
χόρης –Μυθικός ἥρως, ἀοιδός καί μουσι-
κός, υἱός Ἀπόλλωνος καί Οὐρανίας ἤ, 
Ἀπόλλωνος καί Μούσης Καλλιόπης ἤ, 
υἱός Οἰάγρου καί Μούσης Καλλιόπης ἤ, 
ὁ Χαλκιδεύς υἱός Ἀπόλλωνος καί Τερ-
ψιχόρης ἤ Εὐτέρπης καί πατήρ του ὁ Οἴ-
αγρος (Ἀπολλόδωρος), ἤ ὁ Ἀμφίμαρος 
υἱός Ποσειδῶνος (Παυσανίας) –Διδά-
σκαλος εἰς κιθάραν Ἡρακλέους, φονευ-
θείς ὑπ΄αὐτοῦ διότι τόν παρετήρησεν...
Ἐφευρέτης ὀνομάτων Ἑλληνικῶν καί 
τῶν ἐπί μέρους ψηφίων των. Ὠραιότατος 
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ὡς προώρως θανών καί θρηνούμενος 
ὑπό Μουσῶν –Δάσκαλος Ὀρφέως καί 
Ἡρακλέους –Υἱός Ἀπόλλωνος καί Ψα-
μάθης Κροτώπου. Τόν ἔξέθεσεν καί τόν 
παρέλαβεν ποιμήν. Μαθών ὁ Κρότωπος 
τήν ἔθαψεν ζῶσαν. Ὁ Ἀπόλλων ἔστειλεν 
τήν Ποινήν καί κατόπιν λοιμόν. Μέ Λίνον 
ἑορτάζοντα ἆσμα τόν Αἴλινον καί ἑορτήν 
τήν Ἀρνηΐδα ἤ Κυνοφόντιδα –Θεός βλα-
στήσεως –Ἄγιος –Προομηρικός ποιητής, 
πρός Τιμόθεον Β δ-21, Ο.Ι.Σ570, Η-7-921 
Α, Η-9-334Α, Η-10-118Α, 705Δ, Η-11-604Δ, 
Η-12-424Δ, Η-13-820Α, Η-17-640Δ, 717Δ, 
Η-18-41Α 
Λινόπεπλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἴσιδος 
μέ συνώνυμον: Μεδέουσα 
Λῖνος καί Λίνος –ου (ὁ)
Λινόστολος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἴσιδος 
μέ συνώνυμον: Βασίλεια
Λίξος –ου (ὁ) –Υἱός Αἰγύπτου καί Καλι-
άνδης φονευθείς ὑπό Δαναΐδος Κλεο-
δώρης, Η-5-773Α 
Λιοκρίτη –ης (ἡ)
Λιόκριτος –ου (ὁ) –Μνηστήρ Πηνελό-
πης 
Λιόντζης –ου (ὁ) –Μακεδονικόν ἐπώνυ-
μον
Λιοντίδα –δης (ἡ)
Λιοντίδας –αο (ὁ) 
Λιοντίσκη –ης (ἡ) 
Λιοντίσκος –ου (ὁ) 
Λιοντίχη –ης (ἡ) 
Λιόντιχος –ου (ὁ) 
Λιοντοκράτεια –ης (ἡ) 
Λιοντοκράτης –ου (ὁ) 
Λιοντομένη –ης (ἡ) 
Λιοντομένης –ου (ὁ)
Λιοντοσθένη –ης (ἡ)
Λιοντοσθένης –ους (ὁ)
Λιούϊ;  (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἄγιος ἀδελφός 
ἁγίων Ντιούϊ καί Χιούϊ 
Λιουκίνα –ης (ἡ)

Λιουκῖνος –ου (ὁ) 
Λιουκίσκα –ης (ἡ) 
Λιουκίσκος –ου (ὁ)
Λιουκοδότη –ης (ἡ)
Λιουκόδοτος –ου (ὁ)
Λιουκοδώρη –ης (ἡ)
Λιουκόδωρος –ου (ὁ) 
Λιουκόκλεια –ης (ἡ)
Λιουκοκλῆς –έους (ὁ)
Λιούκουσα –σης (ἡ)
Λιούκων –νος;  (ὁ) 
Λίουν –νειος  (ὁ) 
Λιουσία –ης  (ἡ)
Λιουσίας –ίου  (ὁ) –Υἱός Ὀλιουνπίωνος 
Λιουσιθία –ης (ἡ)
Λιουσίθιος –ίου (ὁ) 
Λιουσίκλεια –ης (ἡ) 
Λιουσικλεῖς –εῖος (ὁ)
Λιουσικλῆς –έους (ὁ) 
Λιουσίκλια –ης (ἡ) 
Λιουσίππη –ης (ἡ) 
Λιούσιππος –ου (ὁ) 
Λιουσίς –ιδος (ἡ) 
Λιουσιφάντα –ης (ἡ)
Λιουσίφαντος –ου (ὁ) 
Λιούσων –νος (ὁ)
Λιούσωσσα –σσης (ἡ)
Λιπάνης –ου (ὁ) –Μακεδονικόν ἐπώνυ-
μον
Λίπαξος –ου (ἡ) –Πόλις πλησίον Ὀλύν-
θου
Λιπάρα –ης (ἡ) –Ἐπισημοτέρα νήσων 
Αἰόλου ἐναντι Σικελίας –Ἐπίθετον Τιτα-
νίδος Θέμιδος, Η-7-1158Α, Η-12-431 Α
Λιπαραί –ῶν (αἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων
Λιπαραῖα –ης (ἡ) 
Λιπαραῑος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡφαίστου
Λιπαράμπυξ –κος (ἡ) –Ἐπίθετον Μνη-
μοσύνης
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Λιπαραυγής –έος (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον 
Σελήνης μέ συνώνυμον: Γλαυκόφωτος
Λιπαρή –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Γῆς μέ συνώ-
νυμον: Κουροτρόφος –Ἐπίθετον Θέμι-
δος 
Λιπαρίουσα –σης (ἡ)
Λιπαρίων –νος (ὁ) –Υἱός Λιπάρου, Κεῖος 
ἀθλητής εἰς ὅν Βακχυλίδης ἀφιέρωσεν 
8ον Ἐπίνικον καί ἐνίκησε εἰς Νέμεα, 
Ἴσθμια, Πύθια εἰς ἄγνωστον ἀγώνισμα
Λιπαρόζωνος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἠελίοιο
Λιπαρόθρονος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον 
Δίκης μέ συνώνυμον: Ἀδελφά
Λιπαροκρήδεμνοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον 
Χαρίτων
Λιπαροκρήδεμνος –ου (ἡ & ὁ) –(λα-
μπρός κεφαλόδεσμος) –Ἐπίθετον Ἑκά-
της –Ἐπίθετον Ρέας
Λιπαρόμματος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ὑγι-
είας
Λιπαροπλόκαμος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθε-
τον Λητοῦς
Λίπαρος –ου (ὁ) –Υἱός Αὔσονος, βιασ-
θείς ὑπ΄ἀδελφῶν νά ἀφήση τήν Ἰταλίαν, 
κατώκησεν Λιπάρας νήσους μέ θυγα-
τέραν του Κυάνην, πού ἔλαβε σύζυγον 
Αἴολος
Λίπαρος –ου (ὁ) –Κύριον ὄνομα Ἑλληνι-
κόν –Πατήρ Λιπαρίωνος
Λιπαρός –οῦ (ὁ) –Υἱός Αὔσονος, βασι-
λέως Αὐσόνων, Η-12-431Α 
Λιπάρουσα –σης (ἡ)
Λιπαρόχροος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης –Ἐπίθετον Σελήνης
Λιπάρων –ντος (ὁ)
Λιποδώρα –ης (ἡ)
Λιπόδωρος –ου (ὁ) –Ἀρχηγός ἐπανα-
στατῶν 
Λιποπτόλεμος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου
Λιπόσκιος –ίου (ἡ) –(φωτεινός) –Ἐπίθε-
τον Ὥρης

Λίπουσα –σης (ἡ)
Λιποφεγγής –έος (ἡ) –Ἐπίθετον Σελή-
νης
Λίπων –ντος; (ὁ) 
Λίρανα –ης (ἡ)
Λίρανος –ου (ὁ) 
Λίργος –ου (ὁ)
Λίρια –ίης (ἡ)
Λίριος –ίου (ὁ) –Ποταμός
Λιρώ –οῦς (ἡ) 
Λίση –ης (ἡ)
Λίσος –ου (ὁ) –Ποταμός 
Λίσουσα –σης (ἡ)
Λισσή –ῆς (ἡ)
Λισσία –ίης (ἡ)
Λισσίας –ίου (ὁ)
Λισσίδα –δης (ἡ) 
Λισσίδας –αο (ὁ)
Λίσσιος –ίου (ο) –Υἱός Νεμηνίου
Λίσσος καί  Λίσος καί  Φιλιούρι (ὁ) –Μι-
κρός ποταμός Θράκης
Λισσός –οῦ (ὁ) –Πατήρ ἐποποιοῦ Ἱδαί-
ου
Λισυάς –άδος (ἡ) 
Λισφίνα –ης (ἡ)
Λισφίνας –ου (ὁ) 
Λίσων –νος (ὁ) 
Λιτάγη –ης (ἡ)
Λιτάγης –ου (ὁ) 
Λιταί –ῶν (αἱ) –Ἐννάτη ῥαψωδία Ἰλιάδος 
–Θεότητες συμβολικαί, θυγατέρες Διός, 
ἀδελφαί Ἄτης, συνοδεύουσαι ἀείποτε 
τήν Ἄτην ἐπανορθοῦσαι τάς ζημίας της.
Παρίστανται ὑπό Ὁμήρου, ῥυτιδώδεις 
καί χωλαί, ἀλλοίθωροι δυσκόλως παρα-
κολουθοῦσαι τήν γοργήν ὡς ἀστραπήν 
Ἄτην. Προσωποποιήσεις μετανοίας καί 
ἐξιλαστηρίων δεήσεων, θεότηται παρα-
κλήσεων, Η-12-468Δ
Λιτάρα –ης (ἡ)
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Λιτάρης –ου (ὁ) –(λιθάρης) –Μακεδονι-
κόν ἐπώνυμον
Λιτάς –ᾶ (ὁ) –Ποταμός 
Λιτάτης –ου (ὁ)
Λιτεύς –έως (ὁ) 
Λίτη καί Λιτή –ῆς (ἡ) –(ἰκεσία) –Ἐπί-
θετον Ἠοῦς –Κάτοικος Μακεδονίας –Ὄ-
νομα θυγατέρων Διός 
Λίτης –ου (ὁ)
Λιτία –ης (ἡ)
Λιτίας –ίου (ὁ) 
Λίτος –ου (ὁ) 
Λιττία –ης (ἡ)
Λιττίας –ίου (ὁ)
Λιτυέρσα –ης (ἡ)
Λιτυέρσης καί  Λυτιέρσας –ου (Δωρι-
κά) (ὁ) –Ἄσμα θεριστῶν –Ἥρως μυθο-
λογικός –Νόθος υἱός βασιλέως Φρυγίας, 
τοῦ Μίτα –Ὠδικότατος καί θεριστής πε-
ρίφημος, ἀναγκάζων εἰς ἀγῶνα θερι-
σμοῦ. Νικηθείς ὑπό Ἡρακλέους, Η-9-
340Δ, Η-12-468, 471Δ
Λίχα –ης (ἡ)
Λίχας –αντος καί Λείχας καί Λίχης (ἰω-
νικά)  (ὁ) –(καταστρεπτικός) –Κήρυξ Ἡ-
ρακλέους ἤ ὑπηρέτης αὐτοῦ –Τόν κατα-
κρεούργησε θεωρώντας ὑπεύθυνον διά 
τήν ὑπό Νέσσου δηλητηριασμένην Λε-
οντήν –Πλούσιος Σπαρτιάτης –Ἕτερος 
Σπαρτιάτης περίφημος διά φιλοφροσύ-
νην καί φιλοξενίαν –Σπαρτιάτης, λέγε-
ται εὑρών τά ὀστά Ὀρέστου –Υἱός Ἀρκε-
σιλάου ἐκτροφεύς ἀλόγων δι΄ὅν ἐστήθη 
ἀνδριάς, Η-9-342Α, Η-12-472Δ, Η-17-
816Δ 
Λίχης –ητος (ὁ) –(καταστρεπτικός) 
Λιχμέα –έης (ἡ)
Λιχμέας –ου (ὁ)
Λιχμώνδα –δης (ἡ)
Λιχμώνδας –αιο (ὁ) –Μακεδόνας ὀλυ-
μπιονίκης εἰς τέθριππον
Λίχος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀρκεσιλάου ἤ Ἀρκε-
σιλέω ἤ Ἀρκεσίλου

Λίψ –βός; (ὁ) –(ἄνεμος) –Μέ ἐπίθετα ἄ-
γριος, δροσερός, ὑβριστής
Λιψός –ου (ὁ) –Παρωνύμιον Βυζαντι-
νῶν
Λιωρᾶς –ᾶ (ὁ) –Βασιλεύς Μακεδονίας 
Ἀμύντας Β’  
Λοβαῖα –ης (ἡ)
Λοβαῖος –ου (ὁ)
Λοβία –ης (ἡ) 
Λοβίας –ίου (ὁ)
Λόβιος –ίου (ὁ)
Λοβρίνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας
Λοβρῖνος –ου (ὁ)
Λόβουσα –σης (ἡ)
Λόβων –ντος; (ὁ) –Γραμματικός –Συγ-
γράψας περί ποιητῶν, Η-17-138Δ 
Λογάρια –ης (ἡ)
Λογάριος –ίου (ὁ) 
Λογάς –ᾶ (ὁ)
Λογγάνα –ης (ἡ)
Λογγάνος –ου (ὁ) –Ποταμός Σικελίας
Λογγάρα καί Λεγκάρα –ης (ἡ)
Λογγάρος καί  Λεγκάρος –ου (ὁ) –Πα-
τήρ Βάτωνος, Η-5-739Δ
Λογγᾶτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
παρά Βοιωτῶν –Ἐπίθετον Ἑκάτης μέ συ-
νώνυμον: Παρθένος
Λογγείνα –ης (ἡ)
Λογγεῖνος καί Λονγεῖνος –ου (ὁ) 
Λογγῖνος –ου (ὁ) –Ὁ Κάσσιος ἧτο φιλό-
σοφος –Ὁ Διονύσιος Πλατωνικός φιλό-
σοφος περίφημος ρήτωρ –Χριστιανός 
ἅγιος, Η-7-249Α, 1059Δ, Η-12-214Α, Η-
14-379Α 
Λογγῖνα –ης (ἡ) 
Λογγῖνος –ου (ὁ) –Κάσσιος Νεωπλατω-
νικός φιλόσοφος
Λογγίστη –ης (ἡ)
Λόγγιστος –ου (ο)
Λόγγος –ου (ὁ) = Lonko εἰς Ἀραουκανι-
κήν
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Λόγγος –ου (ὁ) –Μυθιστοριογράφος, 
οὕ σώζωνται βιβλία κατά Δάφνην καί 
Χλόην –Ποταμός Σκωτίας, τανῦν Linn 
Loch, Η-4-733Α, Η-8-95Α, Η-9-420Α, Η-
12-488Α 
Λογείνα καί Λογίνα –ης (ἡ)
Λογεῖνος καί Λογῖνος –ου (ὁ) 
Λογιζομένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Μοίρης
Λογικαί –ῶν (αἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Λογική –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης
Λογικός –οῦ (ὁ) 
Λόγιμη –ης (ἡ)
Λόγιμος –ου (ὁ) 
Λογίνα –ης (ὁ)
Λογῖνος –ου (ὁ)
Λόγιον –ίου (ἡ)
Λόγιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ 
Λόγιος καί Συνετός –οῦ (ὁ) –Ὁ Ἐχήνηος 
γέρων Φαίαξ (ὑπό Ὁμήρου)
Λόγισμος καί Λογισμός –οῦ (ὁ) –Υἱός 
Διονυσίου –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Λογίστα –ης (ἡ)
Λογίστας –ου (ὁ)
Λογοδαίδαλος Βυζάντιος –ίου (ὁ) 
–Πλαστόν ὑπό Πλάτωνος διά σοφιστήν 
Θεόδωρον 
Λογοθέτη –ης (ἡ)
Λογοθέτης –ου (ὁ)
Λόγος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Λογχευθεῖσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Λογχή καί Λόγχη –ης (ἡ) –Ὄνομα πλοί-
ου –Κύριον ὄνομα –Ὄνομα κυνός 
Λογχίς –ιδος (ἡ) 
Λόδανα –ης (ἡ)
Λόδανης –ου (ὁ)
Λοίγιος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Αἴσης 
–Ἐπίθετον Ἄρεως
Λοιγός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Λοῒδα καί Λωῒδα καί Λόϊς (ἡ)
Λοῒδας –αο (ὁ)

Λοίζα καί Λοῒζα –ης (ἡ)
Λοἱζος καί Λοῒζος –ου (ὁ)
Λοίμιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Λοιμός –οῦ (ὁ) –Ἀδελφός Λήθης, Ἄτης, 
Ὄρκου –Υἱός Ἕριδος, μέ ἐπίθετα: δυσε-
ξάλυκτος, ἔχθιστος, πυρφόρος, Η-8-228Δ 
Λοιοντώ –οῦς (ἡ)
Λοκάδη –ης (ἡ)
Λοκάδης –ου (ὁ)
Λοκούστα –ης (ἡ) -Φαρμακεύτρια
Λόκρα –ης (ἡ) –Ποταμός νήσου Κύρνου
Λοκρικός –οῦ (ὁ)
Λοκρίουσα –σης (ἡ)
Λοκρίς καί Λόκρις –ιδος (ἡ) 
Λοκρίων –νος (ὁ)
Λοκρός καί  Αἴας καί  Οϊλεύς –έως (ὁ) 
–Ἠγεμών Λελέγων –Υἱός Διός –Γλύπτης 
ἐκ Πάρου –Υἱός Ἀμφικτύονος ἐξ οὗ οἱ 
Λοκροί (Διακρίνονται εἰς Ἐπικνημιδίους, 
Ὀπουντίους, Ὀζόλους, Ἐπιζεφυρίους 
–Υἱός Φυσκίου ἔκγονος Αἰτωλοῦ. Ὁ υἱός 
αὐτοῦ Ὀπούς ἔκτισε τήν πόλιν Ὀπούντα 
–Υἱός Δευκαλίωνος καί Πύρρας, Ο.Β.535, 
Ν686, Η7-1237Α, Η-12-515Α καί Δ, 772Α 
Λοqρός – ου (ὁ) –Παλαιότατον
Λόλια –ίης (ἡ)
Λόλιος –ίου (ὁ) –Φίλος Ὀρατίου
Λολλία –ης (ἡ)
Λολλιάνα –ης (ἡ)
Λολλιανός –οῦ (ὁ) –Σοφιστής Ἐφέσιος, 
ρήτωρ καί πολιτικός, Η-12-516Δ
Λόλλιος –ίου καί Λόλλις (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
ὄνομα, Η-7-1057Δ
Λόλλιος –Βάσσος (ὁ) –Ἐπιγραμματο-
ποιός 
Λόλλις ἤ Λόλλιος –ου (ὁ) 
Λόλλος –ου (ὁ) 
Λόμβα –ης –ες (ἡ) –Αἱ γυναῖκαι ἀρχηγοί 
θυσιῶν ἐν Δήλῳ
Λόμβαξ –κος (ὁ)
Λόμβασσα –σσης (ἡ)
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Λονγεινιανή –ῆς (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Λονγεινιανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Λονγινία –ης (ὁ) –Σύζυγος Εὐγάμου 
–Μακεδονικόν
Λονγίνιος –ου (ὁ) –Μακεδονικόν
Λόνιος –ίου (ὁ)
Lonko = Λόγγος εἰς Ἀραουκανικήν
Λοντίνη –ης (ἡ)
Λοντῖνος –ου (ὁ) –Φιλόσοφος
Λοντώ –ους (η) –Ποταμός
Λοντώ –ως (ο) –Ἤ Καμπουλικός –Ποτα-
μός καλούμενος ὑπό Πτολεμαίου Ἰνδός
Λόξα –ης (ἡ) –Ποταμός Σκωτίας
Λοξή –ης (η) –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς
Λοξία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Βορέου
Λοξίας –ιου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
ἀπό Λοξώ, Η-12-533Α
Λόξιος –ίου (ὁ)
Λόξος –ου (ὁ) –Συγγράψας περί φυσιο-
γνωμίας (φυσιογνωμιστής)
Λοξώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Βορέου, μυθο-
ποιημένη ἱέρεια, Ὑπερβορεία. Μέ ἀδελ-
φάς Ὦπιν καί Ἑκαέργην ἔφερον δῶρα 
είς Δῆλον, ἀπό μακρυνή χώραν Ἀριμα-
σπῶν, Η-12-534Δ 
Λοπάδιον –ίου (ἡ) –Ἑταίρα Ἑλληνίς, τρυ-
φερά καί κομψή ἀλλά πτωχή
Λοπείνα –ης (ἡ) –Σύζυγος Λουπέρκου 
Λοπεῖνος –ου (ὁ)
Λοπενδία –ης (ἡ)
Λόρδιος –ίου (ὁ)
Λόρδουσα –σης (ἡ)
Λόρδων –νος (ὁ) –Δαίμων αἰσχρᾶς λορ-
δώσεως
Λορδών καί  Ἰθύφαλλος καί Κύβδαλος 
καί Ταύχων καί Κονίσαλος καί  Ὀρθά-
νης –ου (ὁ) –Κωμικός φανταστικός Δαί-
μων, Η-12-536Δ 
Λοριλλίλ; (ὁ;) 
Λόστρις –ιδος (ἡ) –Χῆρα ἑνός Φαραώ
Λουβέλα –ης (ἡ)

Λούβελος –ου (ὁ) 
Λουδία –ης (ἡ) –(ἡ λάμπουσα;)
Λουδίας –ίου καί Λυδίας (ὁ) –Μικρός 
ποταμός Μακεδονίας (Καρασμάκ)
Λούδιος –ίου (ὁ) –Ἄριστος τοιχογράφος, 
Η-7-945Δ
Λουδίουσα –σης (ἡ)
Λουδίων –νος; (ὁ) –Χριστιανικόν ὄνομα
Λουδοβίκη –ης (ἡ)
Λουδοβῖκος –ου (ὁ) –(ξακουστός ἀγωνι-
στής) –Ἡγεμόνες –Βασιλεῖς –Δοῦκες 
Λουδονίκη –ης (ἡ) –Ἐκ τοῦ Λουλουδονί-
κη πλαστόν
Λουδονῖκος –ου (ὁ) –Ἐκ τοῦ Λουλουδο-
νῖκος, πλαστόν σύγχρονον
Λουϊάδα –δης (ἡ)
Λουϊάδας –αιο (ὁ)
Λουΐζα –ης (ἡ) –(ἔνδοξος ἀγωνίστρια) 
–Πολλαί βασίλισσαι δύσεως 
Λουῒζος –ου (ὁ)
Λουϊτπράνδος –ου (ὁ) –Πρέσβυς, γνώ-
στης Ἑλληνικῆς Γλώσσης, σταλείς εἰς 
Βυζάντιον 
Λουκᾶ –ῆς; (ἡ)
Λουκανή –ῆς (ἡ) 
Λουκανία –ης (ἡ) 
Λουκάνιος –ίου (ὁ)
Λουκανός –οῦ (ὁ) –Ὁ Μάρκος Ἀνναῖος 
–Σημαντικός ἐπικός ποιητής Ρωμαῖος, 
στήν ἀρχή φίλος καί μετά πολέμιος Νέ-
ρωνος, πού ἀπαίτησε νά κόψη φλέβας 
καί ἀπέθανεν 26 ἐτῶν
Λουκάντρα –ης (ὁ)
Λούκαντρος –ου καί Λούκανδρος (ὁ)-
ὄνομα Ποντίου Παναγιώτου
Λουκᾶς –ᾶ (ὁ) –(φωτισμένος) –Ὀλυμπιο-
νίκης Ἀλεξανδρεύς εἰς στάδιον –Χριστ. 
–Ὅσιος (6 Νοεμβρίου) –Ἅγιος –Ἰατρός 
–Καί εὐαγγελιστής μέ πραγματικόν Ἰου-
δαϊκόν ὄνομα “Ἐλικούμ”
Λουκειλία –ης (ἡ) 
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Λουκείλιος –ου (ὁ) 
Λουκία –ης (ἡ)  –Χριστιαν. ὄνομα  –Ἁγία  
Λουκιανή –ῆς (ἡ)
Λουκιανός καί Σύρις καί  Λυκίνος –ου 
(ὁ) –(τέκνον φωτός) –Κύριος ἐκπρόσωπος 
δεύτερης σοφιστικῆς –Συγγραφεύς λο-
γογράφος –Σοφιστής –Χριστιαν. –Ρήτωρ 
–Ἅγιος χρ. –Σατυρικός συγγραφεύς ἐξ 
οἰκογενείας μαρμαρογλυπτῶν –Ὀρθο-
λογιστής καί σκεπτικιστής εἰρωνευόμε-
νος καί ἀπομυθοποιῶν τόν Δία καί ὄχι 
μόνον –Ὁ Σαμοσατεύς δικηγόρος λαο-
γράφος ἐπικληθείς “δύσθυμος” ἤ “βλά-
σφημος”, σοφιστής καί συγγραφεύς, Η 
-5-1015Δ, Η-7-1057Δ, 1059Δ Η-12-572Α, Η 
-17-416Α, Η-18-181Α 
Λουκίδα –ης (ἡ)
Λουκίδας –αο (ὁ)
Λουκιλία –ης (ἡ)
Λουκίλιος καί Λουκίλλιος καί Λούκιλ-
λος –ου (ὁ) –Παροιμιογράφος –Ἐπιγραμ-
ματοποιός, Η-7-1057Δ, Η-12-575Α, Η-17 
-284Α
Λουκίλλα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Λουκιλλία –ης (ἡ)
Λουκιλλιανή –ῆς (ἡ) –Χριστιανικόν καί 
Ρωμαϊκόν
Λουκιλλιανός –οῦ (ὁ) –Χριστιανικόν καί 
Ρωμαϊκόν –Κόμης Σερβίας –Ναύαρχος
Λουκίλλιος –ίου (ὁ) –Πατήρ σατυρικῆς 
ποιήσεως Ρωμαίων, θεῖος τοῦ Μεγάλου 
Πομπηΐου –Ἐπιγραμματοποιός
Λουκίλλος –ου (ὁ) –Ὁ Ταρραῖος Κρής 
Ἰωάννης Πετρώφ, ὁ ἐκ Μόσχας συγγρά-
ψας περί Θεσσαλονίκης 
Λουκίνα –νης (ἡ)
Λουκῖνος –ου (ὁ)
Λούκιος –ίου καί Λεύκιος (ὁ) –Ἐπιφα-
νής Ταρραῖος –Συγγραφεύς ἐκ Πατρῶν
Λούκιος Βέρος –ου (ὁ) –Συναυτοκράτωρ 
Μάρκου Αὐρηλίου
Λούκιος καί  Λούκιλλος –ου (ὁ) –Ἅγιος 
χριστιανικῆς δυτικῆς ἑκκλησίας –Φιλόσο-

φος Νεοπλατωνικός –Πολλοί πάππαι
Λούκιος Βίμπιος (ὁ) –(φωτισμένος) –Ρω-
μαῖος
Λούκιος Σεπτίμιος Αὐρηλιανός –οῦ (ὁ) 
–Νεμεονίκης
Λούκιος  Σεπτίμιος Αὐρήλιος Σεραπί-
ων (ὁ) –Ἀλεξανδρεύς, Νεμεονίκης
Λούκιος Σερτώριος –ίου (ὁ) –Δαλδιανός 
(ἡ μετέπειτα Καισάρεια) Ἑλληνικός καί 
Ρωμαϊκός ποιητής καί ὑμνογράφος, νι-
κητής μουσικῶν ἀγὠνων
Λούκις –ιος (ὁ) 
Λοῦκις –ιος (ὁ) 
Λούκις καί Λούκιος –ίου (ὁ) 
Λουκισάνδρα –ης (ἡ) 
Λουκίσανδρος –ου (ὁ)
Λουκίσκα –ης (ἡ)
Λουκίσκος –ου (ὁ) 
Λουκιφέρα –ης (ἡ)
Λουκίφερος –ου (ὁ)
Λουκούα –ης (ἡ)
Λουκούας –αο ἤ  –αντος (ὁ) 
Λούκουλλα –ης (ἡ)
Λούκουλλος –ου (ὁ) –Ρωμαῖος μέ ἐπί-
θετον Τερψιλαρύγγιος καί κάτοχος σε-
βαστῆς βιβλιοθήκης 
Λούκουλλος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν. Ἀπο-
βιβασθείς εἰς Σαμοθράκην εἰσέρχεται 
(προτρέψας καί ὑπασπιστήν Βοκώνιον) 
εἰς Καβείρους
Λούκουσα –σης (ἡ)
Λουκρητία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν –Γυνή 
Ρωμαία μέ σωφρωσύνην καί διάσημος 
θυγατέρα Σπουρίου Λουκρητίου, σύζυ-
γος Ταρκουΐνου Κολλατίνου ἥτις ἀτιμα-
σθεῖσα ἀπό Σήξτον ηὐτοκτόνησε 
Λουκρήτιος –ιου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Λουκρῆτις –ιος (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Λούκων –νος (ὁ) –Πατήρ Ὀξουμάχου
Λούπα –ης (ἡ)
Λουπαρίουσα –σης (ἡ)
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Λουπαρίων –νος (ὁ)
Λουπαρκάλια –ίων (τά) –Ἑορτή
Λουπαρκάλιος καί  Φαύνος –ου (ὁ) 
–Πατήρ Ἄκιος ἐκ Σιμαιθίδος, Η-4-952Δ, 
Η-18-177Α, 247Α 
Λουπέρκα –ης (ἡ)                    
Λούπερκος καί  Λουπέρκος –ου (ὁ) –
Γραμματικός –Σύζυγος Λοπείνας, Η-12 
-589Α
Λουπία –ης (ἡ)
Λουπίας –ίου (ὁ) –Ποταμός Γερμανίας
Λουπικία καί Λουπικίνα –ης (ἡ) 
Λουπίκιος –ίου (ὁ)
Λουπισίνα –ης (ἡ)
Λουπισῖνος –ου (ὁ) –Στρατηγός Ἰουλια-
νοῦ σταλείς ἐναντίον Σκώτων
Λοῦπος καί Λούππος –ου (ὁ) –Ἄγιος –
Χριστιανικόν –Ρωμαῖος –Πατήρ Τίθθης
Λοῦππος –ου (ὁ) –Σύζυγος Τορπιλίας 
Λουσάνδρα –ης (ἡ) 
Λούσανδρος –ου (ὁ) 
Λουσανία –ης (ἡ) 
Λουσανίας –ίου (ὁ) 
Λουσάτα –ης (ἡ)
Λουσάτας –ου (ὁ)
Λουσατία –ης (ἡ)
Λουσάτιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Λουσατίου
Λουσία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Θέμιδος, Ἀρ-
τέμιδος –Δῆμος Ἀττικῆς, Η-12-594Α 
Λουσία –ης καί Ἐρινύς –ύος (ἡ) –Ἐπί-
θετον Δήμητρος βιασθείσης ὑπό Ποσει-
δῶνος καί λουσθείσηςπρός καθαρισμόν 
εἰς ποταμόν Λάδο(ν)τα –Ἐπίθετον Θέ-
μιδος –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἡ Λυταία 
καί Ληταία, θυγάτηρ Λακεδαιμονίου Ὑ-
ακίνθου. Μέ ἀδελφάς Ἀνθηῒδα, Αἰγληῒ-
δα, καί Ὀρθία ἤ Ὀρθαία διά νά ἀπαλ-
λάξουν Ἀθήνα ἀπό λιμό καί λοιμό ἐθυ_ 
σιάσθεισαν ἐπί τάφου Κύκλωπος Γεραί-
στου 
Λουσίας –ίου (ὁ) –Ποταμός –Ἀνδρικόν 
ὄνομα –Υἱός Δίου ἤ Κλιδαμίδαο

Λουσιθία –ης (ἡ)
Λουσίθιος –ίου (ὁ)
Λουσικράτεια –ης (ἡ) 
Λουσικράτεις –ειος (ὁ)
Λουσικράτης –ου (ο)
Λουσίλα –ης (ἡ)
Λουσίλαος –ου (ὁ) 
Λουσιμάχη –ης (ἡ) 
Λουσίμαχος –ου (ὁ) 
Λουσιμνάστα –ης (ἡ) 
Λουσίμναστος –ου (ὁ)
Λουσίνη –ης (ἡ)
Λουσῖνος –ου (ὁ) 
Λουσίππη –ης (ἡ) 
Λούσιππος –ου (ὁ)
Λουσίς –ιδος (ἡ)
Λουσιστράτη –ης (ἡ)
Λουσίστρατος –ου (ὁ)
Λουσιστρότη –ης (ἡ) 
Λουσίστροτος –ου (ὁ) 
Λουσκινία –ης (ἡ)
Λουσκίνιος –ίου (ὁ)
Λούσος –ου (ο) –Ἀρχιστράτηγος Διονύ-
σου
Λούσουσα –σης (ἡ)
Λούσων –νος (ὁ) 
Λουτατία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν, ἐπίσημον 
γένος Κατούλων
Λουτατιανή –ῆς (ἡ) 
Λουτατιανός –οῦ (ὁ)
Λουτάτιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν, ἐπίση-
μον γένος Κατούλων
Λουτέρια –ίης (ἡ)
Λουτέριος καί  Λυτήριος –ου (ὁ) –Ἐπί-
θετον Πανός
Λουτρίδες καί Πλυντρίδες καί  Ἀντληρί-
δες (αἱ) –Αἱ λούουσαι ἀγάλματα Ἀθηνᾶς 
Λουτρίδη –ης καί Ἀντληρίδη καί Πλην-
τρίδη –ης (ἡ)
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Λουτρίδης –ου καί Ἀντκηρίδης καί 
Πλυντρίδης –ου (ὁ)
Λόφαξ –κος (ὁ) 
Λόφασσα; –σσης (ἡ)
Λοφία –ίης (ἡ)
Λοφιήτη –ης (ἡ)
Λοφιήτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Λόφιος –ου (ὁ)
Λοφίτης –ου (ὁ) –Προσωνύμιον Διός
Λόφος –ου (ὁ) 
Λόχαγος –ου (ὁ) –Πατήρ Μάχωνος 
–Πατήρ Πολυαινίδη, υἱός Σείρωνος
Λοχαία –ης (ἡ) 
Λοχαῖος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀνδροσθένους 
Λοχεία καί  Λοχείη καί Λοχία –ης (ἡ) 
–Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος 
Λόχειος –ου (ὁ) 
Λοχευομένα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδί-
της
Λοχευόμενος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Λοχῆς –ῆος καί  Λοχές –οῦ; (ὁ) 
Λοχία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Λοχιάς –αδος (ἡ)
Λοχίδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Εἰλειθυίων
Λοχίη –ης  (ἡ) –Συνώνυμον: Καλή –Ἐπί-
θετον Ἀρτέμιδος
Λοχίσκη –ης (ἡ) 
Λοχίσκος –ου (ὁ) 
Λοχίτα –ου (ὁ)
Λοχίτας –ου (ὁ) 
Λοχίτη –ης (ἡ)
Λοχίτης –ου (ὁ)
Λοχμαία –ης (ἡ –Ἐπίθετον Μούσης
Λοχμαῖος –ου (ὁ)
Λόχος –ου (ὁ) 
Λυαγόρη –ης (ἡ) =Λαομέδεια
Λυαγόρης –ου (ὁ)
Λυαῖα –ης (ἡ) 

Λύαιος –ου (ὁ) 
Λυαῖος –ου καί Λύσιος (ὁ) –(Ὁ κατα-
παύων μερίμνας θνητῶν)  
Λυαῖος –ου (ὁ) –Οὗ τήν ἔπαρσιν κατεβί-
βασεν ἅγιος Δημήτριος! –Ἐπίθετον Βάκ-
χου, Διονύσου 
Λύαμμη –ης (ἡ)
Λύαμμος –ου (ὁ) –Μνηστήρ Πηνελό-
πης 
Λυάνδρα –ης (ἡ)
Λύανδρος –ου (ὁ)
Λυβάνια –ίης (ἡ)
Λυβάνιος –ίου (ὁ) 
Λύβας καί Ἀλύβας –ου (ὁ) –Δαίμων, Η-
12-612Α
Λίβυρνα –ης (ἡ)
Λίβυρνος –ου (ὁ)
Λυγαία –ης (ἡ)
Λυγαῖος –ου (ὁ) –Πατήρ Πολυκάστης
Λύγδα –δης (ἡ)
Λυγδάμια – ης (η)
Λυγδάμιος –ίου (ὁ) –Ἕλλην ἡγεμών Ἀ-
λικαρνασσοῦ, Η-16-836Δ 
Λύγδαμις –ιος (ὁ) –Τύραννος –Νάξιος 
ἤ Συρακόσιος –Πατήρ ἤ υἱός ἤ ἔγγονος 
Ἀρτεμισίας, βασιλίσσης Ἀλικαρνασσοῦ 
–Ὁλυμπιονίκης Συρακόσιος, πρῶτος νι-
κητής παγκρατίου –Βασιλεύς Κιμμερίων 
ἐν Σκυθία, Η-7-1049Δ, Η-8-580Α, Η-9-347 
Α καί Δ, Η-10-715Α, Η-12-613Α, Η-14-216 
Δ, Η-15-299Δ 
Λύγδαμος –ου (ὁ)
Λύγδας –αο (ο) –Παρωνύμιον Βυζαντι-
νων
Λυγίνα –ης (ἡ)
Λύγινος –ου (ὁ) –Ποταμός
Λύγκα –ης (ἡ) –Ἐναντιώθη εἰς Ἡρα-
κλήν; –Θυγάτηρ Πανός πού παραπλά-
νησε Δίαν καί ἀντί ποτηρίου ὕδατος ἔ_ 
δωκεν φίλτρο μαγικόν καί ἠράσθη πα-
ραφόρως Ἰώ, θυγατέραν Ἰναχου, βασι-
λέως Ἄργους 

ËÏÕÔÑÉÄÇÓ



��7 ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ 

Λυγκαῖα –ης (ἡ)
Λυγκαῖος –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους καί 
Τιφύσης
Λυγκεύς (καί Ἴδας –α) (ὁ) –(ὀξυδερκής 
ὡς ὁ λύγξ) –Υἱός Ἀφαρέως καί Ἀρήνης, 
ἀδελφός Ἴδα. Ἔβλεπε καί κεκρυμμένα 
ὑπό τήν γῆν, μετέσχε καί θήρας Καλυ-
δωνίου κάπρου καί Ἀργοναυτικῆς –Μο-
νομαχήσας ὑπέρ Ἰλαείρας, ὁ Ἴδας ἐθα-
νάτωσεν Κάστοραν καί ὁ Πολυδεύκης 
τόν Λυγκέαν –Παρατηρητής, ἐξερευνη-
τής μέ τόν Πυθέα εἰς ἐξερεύνησιν Βορ-
ρᾶ (σταλέντες ὑπό Μεγ. Ἀλεξάνδρου;) 
–Υἱός Αἰγύπτου καί Ἀργυφίας σύζυγος 
Ὑπερμ(ν)ήστρας  (ἡ μόνη μή φονεύσα-
σα ἐκ τῶν Δαναΐδων) –Σάμιος ποιητής 
γραμματικός ὁ ἥδιστος, ἱστορικὀς καί 
κωμωδοποιός ἀδελφός Δούριδος ἱστορι-
κοῦ καί τυράννου Σάμου, δισέγγονος 
Ἀλκιβιάδου, ἔγραψε πλεῖστα –Πατήρ 
Ἄβαντος –Υἱός Ἀφαρέως (Ἀφαρείδης), 
ἀδελφός Ἴδης –Ἀργοναύτης μέ ὀξυτά-
την ὄρασιν –Δίδυμο ζευγάρι (ἀδέλφια) 
ἀντίπαλοι τῶν Διοσκούρων –Υἱός Ἡρα-
κλέους καί Θεσπιάδος νύμφης –Ὄνομα 
κυνός Ἀκταίωνος, Η-5-773Α, Η-9-366Δ, 
549Δ, Η-12-276Α, 613Δ, Η-14-897Δ, Η-18-
55Α, 937Α, 945Α
Λυγκηστίς –ιδος (ἡ) –Ὀρεινή Μακεδο-
νική χώρα μεταξύ Πελαγονίας καί Ἐλυ-
μιώτιδος, ἀντιστοιχοῦσα σέ τρεῖς πεδιά_ 
δας: Φλωρίνης, Πριλάπου καί Μοναστη-
ρίου, διαρρεομένη ὑπό Ἐριγῶνος καί 
διασχισθεῖσα ἀργότερον ὑπό Ἐγνατίας. 
Ἐπί Ρωμαίων τέταρτο τμήματος Μακε-
δονίας. Ἐπί Βυζαντινῶν, τμῆμα ἐπαρχί-
ας Ἰλλυρικοῦ. Πόλεις πού ἀναφέρωνται: 
Ἄθακος, Βρυγιάς, Μελιττῶν, μέ πρωτεύ-
ουσα τήν Ἡράκλεια, Λύγκος ἀρχικῶς 
καλουμένη
Λυγκηστίς καί Λύγκος –ου (ὁ) –Τόπος 
ἐν Μακεδονία 
Λύγκος –ου (ὁ) –Τρώς τις ἤ ἡ Πιερία, Η-
5-920Δ, Η-7-1153Δ, Η-12-614Α,         
Λύγκος –ου (ὁ) –Μυθικός βασιλεύς Σκυ-
θίας, ἐπιχειρῶν να φονεύση φιλοξενού-

μενον Τριπτόλεμον, ἀπεσταλμένον Δή-
μητρος (ὅστις Τριπτόλεμος, διά τόν ἴδιον 
λόγον ἐπεσκέφθη βασιλέα Γετῶν Χαρ-
ναβών ἤ Κάρναβον) διά νά οἰκειοποιη-
θεῖ δόξαν κομιστοῦ θείων δώρων καί εὐ-
εργέτου ἀνθρώπων. Πρίν ἐγκληματίση 
μετεμορφώθη ὑπό Δήμητρος εἰς λύγκα 
(λύκον) 
Λύγξ –γγός (ὁ) –(λόξυγγας) 
Λύγξ –γκός (ὁ) – (σαρκοφάγον ζῶον)
Λυγόδεσμα;  (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος ἐν 
Σπάρτη
Λυγρά –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Μοίρης
Λυγραί –ῶν (αἱ) –Ἐπίθετον Κῆρων 
Λυγρή –ης (ἡ) – (λυσιμελής) –Ἐπίθετον 
Αἴσης –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς –Ἐπίθετον 
Μοίρης
Λυγρός –ου (ὁ) – (λυσιμελής) –Ἐπίθετον 
Ἅτα –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Ὀνεί-
ρου
Λύγουσα –σης (ἡ)
Λύγων –οντος ;  (ὁ)
Λύδα καί  Λήδα καί  Λήδδα καί Λήδη 
–ης (ἡ) –Μέ Δία γεννᾶ Διοσκούρους (Κά-
στωρα καί Πολυδεύκην) καί Ἕλενον(;) 
μεταλλαχθέντα εἰς Ἑλένην; 
Λυδέ ; (ἡ;) 
Λύδη –ης (ἡ) –Ἑταίρα –Ἐρωμένη ἤ σύ-
ζυγος Ἀντιμάχου Κολοφωνίου 
Λυδή –ῆς (ἡ) –Κάτοικος Λυδίας –Ἐρα-
σμία Ἀντιμάχου ποιητοῦ –Ἑταίρα, ἔχου-
σα ἔρωταν μέ ποιητήν ἐρωτικόν, τόν Λα-
μύνθιον
Λυδή – ης ἡ Ἀσιατογενής (ἡ) –Ἑταίρα 
ὡραιοτάτη γνωστή ἐξ ἔρωτος μέ ποιητήν 
Λαμύνθιον Μιλήσιον
Λυδία –ης (ἡ) –Πορφυροπῶλις –Ἡ πρώ-
τη εὐρωπαία χριστιανή –Γυνή ἐκ Θυα-
τείρων –Ἁγία –Ἑταίρα θυγάτηρ Δαφνίδος 
–Ἐπίθετον Ἴσιδος –Ἐπίθετον βασιλίσσης 
Ὀμφάλης
Λυδία καί Καρία καί Μυσία –ης (ἡ) 
–Ἔθνος
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Λυδιάδα καί Λυδιάδη –ης (ἡ)
Λυδιάδας καί Λυδιάδης –ου (ὁ) –Ἀρκάς 
στρατηγός Μεγαλοπολίτης
Λυδίης –εω καί Λυδίας –ίου καί Λου-
δίας (ὁ) –Ποταμός Μακεδονίας
Λύδιον –ίου (ἡ)
Λύδιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπί-
θετον Ἄττιδος –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐ-
πίθετον Διός
Λυδίουσα –σης (ἡ)
Λυδίων –νος (ὁ) 
Λυδός –οῦ (ὁ) –Μυθολογικός βασιλιᾶς 
–Ἀγγειογράφος –Υἱός Ἄτυος, βασιλέως 
Λυδίας, ἀδελφός Μυσοῦ καί Καρός –Σύ-
νηθες τῶν δούλων ὄνομα –Ἐπίθετον 
Διονύσου
Λυδός –οῦ (ὁ) –Υἱός Φορωνέως –Υἱός 
Ἄτυος, ἀδελφός Μυσοῦ καί Καρός –Ἐπί-
θετον Διός
Λύδος –ου (ὁ) 
Λύδρα –ης (ἡ)
Λύη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Λυήτη –ης (ἡ)
Λύητος –ου (ὁ) 
Λυθίμνα –ης (ἡ)
Λυθίμνας –αο (ὁ) –Πέρσης
Λυϊγένη –ης (ἡ)
Λυιγένης; καί Λυϊγένης –ου (ὁ) 
Λυϊξενίδα –δης (ἡ)
Λυϊξενίδας –αο (ὁ) 
Λυϊξήνα –ης (ἡ)
Λυῒξηνος ; –ου (ὁ) 
Λυῒουσα –σης (ἡ)
Λυΐων –νος (ὁ)
Λύκα –ης (ἡ) –(φωτεινή) –Σύζυγος Ἡ-
λιοφῶντος, μήτηρ Οὐαλερίου –Μητρω-
νυμικόν
Λυκάβα –ης (ἡ)
Λυκάβας –ντος ή –ου;  (ὁ) –Κένταυρος, 
Η-12-618Α

Λυκαβηττός καί Λυκαβυτός –οῦ (ὁ) 
–Ὄρος Ἀττικῆς 
Λυκαγόρα –ης (ἡ) 
Λυκαγόρας –ου (ὁ) –Ἀξιωματικός Μεγ.
Ἀλεξάνδρου 
Λυκάδα –ης (ἡ)
Λυκάδας –αιος (ὁ) 
Λυκάδη –ης (ἡ)
Λυκάδης –ητος (ὁ) 
Λυκαία –ης (ἡ) 
Λυκαίθα –ης (ἡ) 
Λυκαιθία –ης (ἡ)
Λυκαίθιον –ίου (ἡ)
Λυκαίθιος –ιου (ἡ)
Λύκαιθος –ου (ὁ) –Υἱός Ἱπποκόωντος, 
(ἀδελφοῦ Τυνδάρεω καί Ἰκαρίωνος) ἀ-
δελφός Τέβρου, Σέβρου, θανατωθέντες 
ὑπό Ἡρακλέους 
Λύκαινα –ης (ἡ) –Ἁρπύστρια, ἱέρεια 
Μουσῶν –Ἑταίρα
Λύκαινα –ης (ἡ) –Συνώνυμον: Ἱπποπρό-
σωπος –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον 
Σελήνης μέ συνώνυμον:Ἵππος
Λυκαίνης –ητος (ὁ)
Λυκαινία –ης (ἡ)
Λυκαίνιον –ίου (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐδίκου
Λυκαίνιος –ίου (ὁ) 
Λυκαινίς –ίδος (ἡ) –Γνωστή δι΄ ἰσχνότη-
ταν 
Λυκαῖος καί  Λύκαιος –ου (ὁ) –Ἐπίθετο 
Διός –Ἐπίθετον Πανός –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος λατρευομένου εἰς Σικυῶνα ὡς ἀ-
παλλάξας ποίμνια τῶν λύκων –Ἐπίθε-
τον Πανός
Λύκαισα καί Λυκαίσα –ης (ἡ)
Λύκαισος –ου (ὁ)
Λυκάμβη –ης (ἡ)
Λυκάμβης –ητος;  (ὁ) –Πάριος, πατήρ 
Νεοβούλης μνηστής Ἀρχιλόχου (δεινοῦ 
ἰαμβογράφου). Διαλύσας τήν μνηστείαν 
(διά τῶν Ἰάμβων) τοῦ Ἀρχιλόχου, ἠνά-
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γκασε καθώς (τήν μνηστήν καί τάς ἀ-
δελφάς της) νά αὐτοκτονήσουν –Υἱός 
Δώτου
Λυκαμήδη –ης (ἡ) 
Λυκαμήδης –ου (ὁ) 
Λυκαμηδίδη –ης (ἡ)
Λυκαμηδίδης –ου (ὁ)
Λυκάνθη –ης (ἡ)
Λύκανθος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος 
Λυκανίδη –ης (ἡ)
Λυκανίδης –ου (ὁ)
Λυκανίς – ίδος (ἡ) –Γυνή, ἦν μνημονεύ-
ει Καλλίμαχος
Λυκαονίδη –ης (ἡ)
Λυκαονίδης –ου (ὁ) –Υἱός Λυκάονος, ὁ 
Μαίναλος ἤ Ἀρκάς 
Λυκάονες – ων (οι) –Περίεργοι, μυστικοί 
καί ἄγνωστοι προστάτες πολιτιστικῆς 
κληρονομιᾶς τῆς πατρίδος, ὁπόταν κιν-
δύνευε ἀνεπανόρθωτα. Ὀλίγοι, ἀποφα-
σιστικοί, δίχως ὄνομα, ἀντικαθιστώντες 
ὁ εἷς τόν ἕτερον “ὁ ἕνας φεύγει, ὁ ἄλλος 
ἔρχεται” (Ἰωάννης Γιαννόπουλος: “Μυ-
στική Ἀκρόπολις”)
Λυκάουσα –σης (ἡ)
Λυκάρεια –ης (ἡ)
Λυκάρης –ητος; (ὁ) 
Λυκαρήτη –ης (ἡ)
Λυκάρητος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Μαιαν-
δρίου, τυράννου Σαμίων –Ἄρχων ἐν Λή-
μνω, Η-12-620Α
Λυκάριος –ου (ὁ) –Ἔφορος Σπάρτης
Λυκαρίουσα –σης (ἡ)
Λυκαρίων –νος (ὁ) 
Λύκαρος –ου (ὁ)
Λύκας καί  Λυκᾶς –ᾶ (ὁ) –Ἔφηβος ἐξ 
Ὀρεστίδος
Λυκάστη –ης (ἡ) –Βάκχη –Τροφός Ἀρι-
στονίκης
Λυκάστης –ου (ὁ) –Υἱός βασιλέως Μί-
νωος πρώτου καί Ἰτώνης, σύζυγος Ἴδας 

θυγατρός Κορύβαντος μέ ὅν γεννᾶ Μί-
νωα δεύτερον. Ὁ Μίνως οὗτος καί “Λύ-
καστος”, ὡς υἱός Διός 
Λυκαστίδα –δης (ἡ)
Λυκαστίδας –αο (ὁ) –Ἄνδριός τις
Λυκαστίδη –ης (ἡ)
Λυκαστίδης –ου (ὁ)
Λύκαστος καί  Λυκαστός –ου (ὁ) –Μέ 
Ἴδη θυγατέρα Κορύβαντος γεννᾶ Ραδά-
μανθυν καί δεύτερον Μίνωα
Λύκαστος –ου (ἡ) –Βασίλισσα Κρήτης, 
Ο.Β.647, Η-13-648
Λυκάων –ονος (ὁ) –(φωτεινός) –Υἱός Πε-
λασγοῦ καί Μελιβοίας Ὠκεανίδος νύμ-
φης –Υἱός Ἀζᾶνος, ἔκγονος Πελασγοῦ, 
βασιλεύς Ἀρκαδίας –Πατήρ Ἁρπάλεως 
καί Μαντινέως –Καί Γενέτωρος –Βασι-
λεύς πατήρ πεντήκοντα υἱῶν. Διελθών 
ἀγνώριστος ὁ Ζεύς ἐφιλοξενήθη, ὅτε μέ 
δοκιμήν θείας φύσης τοῦ παρέθηκαν 
γεῦμα ἐξ ἀνθρωπίνων σαρκῶν. Διά με-
σιτείας τῆς Γῆς ἐκεραυνοβολήθησαν ἄ-
παντες ἐκτός τοῦ Νυκτίν(μ)ου. Μέ τήν 
θυγατέραν Λυκάονος Καλλιστώ, ὁ Ζεύς 
γεννᾶ Ἀρκάδα, ὁ Ἀπόλλων μέ τήν Θεί-
αν γεννᾶ Δρύοπα –Μεταγενέστερος Ἡ-
σιόδου ἀφοῦ τόν ἀγνοεῖ στήν Θεογονί-
αν του (Παράξενον ἀφοῦ οἱ υἱοί αὐτοῦ 
Οἴνωτρος, Ἴταλος, Πευκέτιος καί Ἀρκά-
δας ἀποίκισαν τήν Κάτω Ἰταλίαν (Οἰνω-
τρίαν). Ὁ Λυκάων σύγχρονος Κέκροπος 
ἔζησε μία γενεά πρίν τον Κατακλυσμόν 
Δευκαλίωνος, 9600 π.Χ.) –Υἱός Πριάμου 
καί Λαοθόης, ἀπελευθερωθείς ὑπό Ἠε-
τίωνος ἐξ Ἀχιλλέως καί σταλείς εἰς Ἀρί-
σβην –Ἀρχαιότατος βασιλεύς Ἠμαθίας 
μέ υἱόν, ὅστις καλεῖται Μακεδών, οὗ ὁ 
υἱός καλεῖται Πίνδος –Σάμιος μουσικός 
κατασκευαστής ὀκταχόρδου κιθάρας, 
O.B.826, G333, D89, 93, E95, 101, 169, 179, 
193, 197, 229, 246, 276, 283, Υ81, Φ35, 127, 
Χ46, Ψ746, Η-12-620Δ
Λυκέα –ης (ἡ)
Λυκέας –ου (ὁ) –Ὁ τῶν ἐπιχωρίων Ἄρ-
γους ἐξηγητής συγγραφεύς –Ὁ Ναυκρα-
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τίτης ἱστορικός –Μή σίγουρος δημότης 
Ἀθηναῖος, Η-12-621Α
Λύκει ἄναξ –κτος (ὁ) –Ἐπίθετον  Λυκο-
κτόνου Ἀπόλλωνος
Λυκεία –ης (ἡ) –Έπίθετον Ἀρτέμιδος 
Λυκείας –ου (ὁ)
Λυκείη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
Λυκειός –οῦ (ὁ) 
Λύκειος καί Λύκιος καί Λυκιγένης –ου 
καί Λυκαῖος (ὁ) –Ἐπίθετον  Ἀπόλλωνος 
Λυκείουσα –σης (ἡ)
Λυκείων –νος; (ὁ)
Λυκεύς –έως (ὁ) –Ὁπλίτης Ἀθηναῖος –
Ποιητής τῆς Κωμωδίας –Ποιητής Ἀργεῖ-
ος
Λύκη –ης (ἡ) –(φωτεινή) –Νύμφη ἐρασ-
θείσα τόν Δάφνιν, Η-5-824Α
Λύκηα –ης (ἡ)
Λύκηας –ου (ὁ)
Λυκηγένη –ης (ἡ)
Λυκηγενής –οῦς (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος 
Λυκηδότη –ης (ἡ)
Λυκήδοτος –ου (ὁ)
Λυκήθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Λυκηΐα –ης (ἡ) 
Λυκηῒος –ίου (ὁ)
Λυκήν –ῆνος (ὁ) 
Λύκηος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
Λύκης –η (ὁ) –Ἀθηναῖος ποιητής (Ἀρι-
στοφάνης) 
Λύκης –ου (ὁ)
Λυκία –ης (ἡ) –Θυγάτ. Ξάνθου ποταμοῦ, 
μήτηρ Πατάρου, υἱοῦ Ἀπόλλωνος –Χρι-
στιανικόν ὄνομα –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος 
Λυκιάδα –ης (ἡ)
Λυκιάδας –αο (ὁ)
Λυκιάδη –ης (ἡ) 
Λυκιάδης –ου (ὁ) 
Λυκιανή –ῆς (ἡ) 

Λυκιανός –οῦ (ὁ) 
Λυκίας –ου (ὁ)
Λυκιγένεια –ης (ἡ)
Λυκιγενής καί Λύκειος καί Λύκιος (ὁ)  
–Ἐπιθετον Ἀπόλλωνος 
Λυκίδας –αο καί Λυκίδης (ὁ) –Κένταυ-
ρος φονευθείς ὑπό Δρύαντος, εἰς γάμους 
Πειριθόου –Δοῦλος στρατηγοῦ Χαβρίου 
–Βουκολικός ποιητής 
Λυκίδεα –ης (ἡ)
Λυκίδεος –ου (ὁ)
Λυκίδη –ης (ἡ)
Λυκίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος λιθοβολη-
θείς σύν γυναιξί καί τέκνοις, ὁμιλών εἰς 
βουλήν ὑπέρ Περσῶν καί Μαρδονίου, 
Η-7-166Α
Λυκιδίουσα –σης (ἡ)
Λυκιδίων –νος (ὁ) 
Λυκίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης, 
Ο.Β. 877, Ε479, Ζ225 
Λυκίης –ου (ὁ)
Λυκίνα –ης (ἡ) 
Λυκίνειος –ου (ὁ) 
Λυκινία –ης (ἡ)
Λυκινιανή –ῆς (ἡ)
Λυκινιανός –οῦ (ὁ) –Υἱός Λυκινίου καί 
ἀδελφῆς Μ. Κωνσταντίνου
Λυκινίδη –ης (ἡ)
Λυκινίδης –ου (ὁ)
Λυκίννα –ης (ἡ)
Λυκῖννος –ου (ὁ)
Λυκῖνος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος Αἰγιλιεύς –
Υἱός Νίκωνος, Ἁλιμούσιος –Οἰναῖος πα-
τήρ Ἀριστάνδρου –Παλληνεύς –Υἱός Φαι-
ναρέτης καί Κελεοῦ
Λυκῖνος καί  Λυκ(ε)ῖνος –ου (ὁ) –(φω-
τεινός, ἔνδοξος) –Ὀλυμπιον. εἰς ὁπλίτην 
δρόμον, Ἠλεῖος εἰς πυγμήν παίδων, Κρο-
τωνιάτης εἰς στάδιον, Λακεδαιμόνιος εἰς 
τέθριππον, Ἡραιεύς εἰς στάδιον –Γαρ-
γήττιος –Ἀθμονεύς, Η-10-856Α, Η-12-
572Δ, 623Δ, Η-14-155Α

ËÕÊÅÉ ÁÍÁÎ



��� ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ 

Λύκιος –ίου (ὁ) –Υἱός ἐκ Μεσοποταμίας 
Ἀνδρός Κλείνιος, μεταμορφωθείς ὑπό Ἀ-
πόλλωνος εἰς κόρακα, διότι παρέβει τάς 
ἐντολάς τοῦ Θεοῦ –Υἱός Πολυστράτου, 
Δειραδιώτης Ἀθηναῖος 
Λύκιος Ἑρμογένης –ους (ὁ) –Υἱός Ξάν-
θιος, ὁ καί ἵππος Ὀλυμπιονίκης
Λύκιος (ου) καί Ὠλῆν (ῆνος) καί Δυ-
μαῖος (ου) καί Ὑπερβόρειος –ου (ὁ) 
–Μαθητής Μουσώνιου
Λύκιος –ου (ὁ) –(φωτοβόλος, λαμπρός) 
–Προομηρικός ποιητής ὡς ὀ Σύαγρος, Ὀ-
ροιβάντιος, καί Πάμφως, Ὠλήν –Ἱερός 
ἀοιδός –Γλύπτης Ἀθηναῖος, μαθητής 
Μύρονος –Πατρωνυμικόν Θεοπόμπου –
Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Παῖς Λυκάονος 
–Υἱός Ἡρακλέους καί Θεσπιάδος –Ἀθη-
ναῖος ἡγεμών ἱππικοῦ –Λύκος, υἱός Παν-
δίονος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Υἱός 
Μύρωνος Βοιωτός Χαλκοπλάστης, Η-7 
-1037Δ, Η-9-426ΑΗ-12-624Α, Η-13-450Α, 
Η-18-41, 204, 881Δ
Λυκίος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς
Λυκίουσα –σης (ἡ)
Λυκίππη –ης (ἡ) 
Λύκιππος –ου (ὁ)
Λύκις –ιδος (ὁ) –Κωμικός ποιητής κω-
μωδούμενος ὡς ψυχρός ποιητής ἤ πατήρ 
Θεοπόμπου
Λυκίς –ίδος (ἡ)
Λυκίσκα –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν
Λυκίσκος –ου (ὁ) –Ἀντί Λύκισφος –Πα-
τήρ Ἀφηστοδώρου –Μακεδών στρατη-
γός –Πρεσβευτής Ἀκαρνάνων κατηγο-
ρήσας Χλαινέα καί Κλεόνικον –Ἐξ Ἀμφι_ 
τροπῆθεν –Ἄρχων Ἀθηνῶν ὅτε ἐξεφω-
νήθη Β’ Φιλιππικός Δημοσθένους, Η-12-
624Α, Η-18-225Α
Λυκίσφος –ου (ὁ) –Ἀντί Λυκίσκος, Αθη-
ναῖος
Λυκίων –νος (ὁ)
Λύκκα –ης (ἡ)
Λυκκαία –ης (ἡ)
Λυκκαῖος –ου (ὁ)

Λύκκας –α (ὁ) 
Λυκκήια –ης (ἡ)
Λυκκήιος –ίου (ὁ)
Λυκκίδεα –ης (ἡ)
Λυκκίδεος –ου (ὁ)
Λυκκίδη –ης (ἡ)
Λυκκίδης –ου (ὁ)
Λυκοᾶτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμι-
δος
Λυκοδήμη –ης (ἡ)
Λυκόδημος –ου (ὁ) –Η-18-941Α
Λυκοδόρκα –ης (ἡ)
Λυκοδόρκας –αο (ὁ)
Λυκόεργος –ου (ὁ) –Ὁ Λυκούργος 
Λυκόλα –ης (ἡ)
Λυκολάα –ης (ἡ)
Λυκόλαος –ου (ὁ)
Λυκόλας –ου (ὁ) –Ὄνομα παιδός Ἀθη-
ναίου
Λυκοθέρση –ης (ἡ)
Λυκοθέρσης –εος (ὁ) –Μυθολογικός βα-
σιλιᾶς, Η-12-625Α
Λυκοίτα –ης (ἡ)
Λυκοίτας –αο (ὁ) 
Λυκοιτία –ης (ἡ) 
Λυκοίτιος –ίου (ὁ)
Λυκοκτόνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος
Λυκόλα –ης (ἡ)
Λυκόλας –αντος (ὁ)
Λυκολέαινα –ης (ἡ)
Λυκολένα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ζοῆς
Λυκόλενος –ου (ὁ)
Λυκολέων –ντος (ὁ) –Ἀρχαῖος ρήτωρ, 
Η-12-626Α 
Λύκολλα –ης (ἡ)
Λύκολλας –αο (ὁ) 
Λυκομάχη –ης (ἡ) 
Λυκόμαχος –ου (ὁ)
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Λυκομέδουσα –ης (ἡ)
Λυκομέδων –ντος (ὁ) 
Λυκομήδεια ἤ Διοτίμα –ης (ἡ) –Πατρω-
νυμικόν Δηιδαμείης, θυγατρός Λυκομή-
δους, πού μέ Ἀχιλλέα γεννᾶ Πύρρον ἤ 
Νεοπτόλεμον 
Λυκομείδεις –ειος (ὁ)
Λυκομηδείδη –ης (ἡ)
Λυκομηδείδης –ου (ὁ) –Πατρωνυμικόν 
Λυκομήδους
Λυκομήδη –ης (ἡ)
Λυκομήδης καί  Λυκομήδεος καί Λυ-
κομίδης –ους (ὁ) –(ὁ φωτεινά σκεπτόμε-
νος) –Βασιλεύς Δολόπων (Σκύρου), παρέ-
συρε καί ἐφόνευσε Θησέαν –Στρατηγός 
–Βασιλιᾶς Σκύρου, πατήρ Δηϊδαμείης 
πού νυμφεύεται Ἀχιλλέαν (κρυμένον 
ἀπό Θέτιδα) καί γεννᾶ Νοεπτόλεμον 
–Υἱός Ἀπόλλωνος καί Παρθενόπης θυ-
γατρός Ἀγγαίου, πατήρ Ὠροδάλτιδος 
–Υἱός Κρέοντος τῶν ἐν Τροία Ἑλλήνων 
ἡγεμόνων –Βουτάδης –Υἱός Αἰσχραίου 
Φλυεύς πολεμιστής, πρῶτος καταλαβών 
ἐχθρικόν πλοῖον εἰς Ἀρτεμίσιον –Πατήρ 
Ἀρχεστράτου –Ὀλυμπιονίκης εἰς κέλη-
τα υἱός Ἀριστοδάμου, Ο.Ι.Ρ.345, Η-5-734 
Α,1157Δ, Η-9-527Δ, 682Δ
Λυκομηδίς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ληκο-
μήδους, ἡ Δηϊδάμεια
Λυκόμουσα –σης (ἡ)
Λυκόμων καί Λουκούμων –νος (ὁ) –Ρω-
μαϊκόν
Λυκόοργος –οιο (ὁ) = Λυκοῦργος 
Λυκόοργος –οιο (ὁ) –Ο.Ζ.130, 134
Λυκόρμα –ης (ἡ)
Λυκόρμας καί Εὐῆνος καί Εὔηνος καί 
Εὐηνός καί Φιδάρης καί Φείδαρης –ου 
(ὁ) –Ποταμός Αἰτωλίας, Η-12-626Δ
Λυκόρτα –ης (ἡ)
Λυκόρτας –αντος (ὁ) –Πατήρ περιφήμου 
ἱστοριγράφου Πολυβίου ἐκ Μεγαλουπό-
λεως ἡγεμων ἱππικῆς δυνάμεως ὑπό τόν 
ἔνδοξον Φιλοποίμενα –Στρατηγός Ἀρ-

κάς –Ἕτεροι, Η-7-246Α, 1055Δ, Η-12-626 
Δ, Η-13-144Α, Η-15-706Δ, Η-18-949Δ
Λύκος –ου (ὁ) –Βασιλεύς πού ἐπέβαλε 
ἄθλους στόν Βελλερεφόντην
Λύκος –ου (ὁ) –Ποταμός –Ἀθηναῖος υἱός 
Πανδίονος, χρησμολόγος ἀδελφός Αἰγέ-
ως, βασιλέως Ἀττικῆς –Πυθαγορικόςφι-
λόσοφος –Ὁ Ρηγῖνος ἱστορικός –Υἱός Πο-
σειδῶνος καί Κελαινοῦς –Υἱός Δασκύλου 
ἔκγονος Ταντάλου, ὑποδεχθείς καλῶς 
Ἀργοναύτας καί συνεργασθείς μεθ΄ Ἡ-
ρακλέους κατά Βεβρύκων –Υἱός Ὑριέως, 
ἀδελφός Ὡρίωνος καί Νυκτέως, ἀνήρ 
Δίρκης. Μετά Νυκτέως ἐλθών εἰς Θήβαν 
ἐπί Πενθέως ἤρπασεν θρόνον μετά θά-
νατον τελευταίου. Ἐκστρατεύσας ἐνα-
ντίον Ἐποπέως βασιλέως Σικυῶνος κα-
ταλαβών χώραν τον ἐφόνευσεν. Ὁ ἴδιος 
ἐφονεύθη πολεμηθείς ὑπό ἀνεψιῶν Ἐ-
ποπέως ἤτοι ὑπό Ἀμφίονος καί Ζήθου 
υἱῶν Ἀντιόπης θυγατρός Νυκτέως. Ἔκ-
τοτε ἡ Θήβα ὑπετάχθη εἰς δύο ἀνωτέρω 
–Μεσσήνιος μέ τάφον εἰς Σικυώνα –Στει-
ριεύς –Ὡς υἱός Ποσειδῶνος ἀδελφός Δα-
μναμενέως καί Σκελμίου
Λύκος –ου (ὁ) –Σύζυγος Ἀντιόπης, μη-
τρός Ἀμφίονος καί Ζήθου –Α’ οἰκιστής 
Θήβας –Ὁ Μεσσήνιος ἀμφισβητούμενος 
Ὀλυμπιονίκης (ὑπό Παυσανίου), ὁ Λα-
ρισσαῖος εἰς στάδιον –Υἱός Αἰγύπτου, 
πατήρ Ἀνθεμοεισίας –Αὐλητής –Ἀγγειο-
γράφος –Κυλικογράφος, Η-5-770Α, 773Α, 
Η-8-134Δ, Η-9-545Α, 650Α, 712Α, Η-10 
-120Δ, Η-12-42Α, 280Α, 623Α, 629Δ, Η-18-
632Α, 945Α
Λύκος καί Ζάβατος –ου καί Ζάβ (ὁ) 
–Ποταμός Ἀσσυρίας
Λύκος –ου  (ὁ) –Ποταμός Παφλαγονίας, 
τανῦν Τουράκ –Ποταμός Φρυγίας –Πο-
ταμός Σαρματίας τανῦν Σαμάρα –Ποτα-
μός Καππαδοκίας –Ποταμός Φοινίκης, 
τανῦν Ναχάρ, Κέλβ
Λύκος καί Κῦρος –ου (ὁ) –Ποταμός περί 
τάς ἐκβολάς του κατώκουν οι Ἀλβανοί
Λύqoς –ου (ὁ)
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Λυκοσιτόνος –ου (ὁ)
Λυκουργείδη –ης (ἡ)
Λυκουργείδης –ου (ὁ) –Ἀπόγονος Λυ-
κούργου 
Λυκουργίς –ίδος (ἡ)
Λυκοῦργος –ου (ὁ) –(φωτοδότης, ὁ λα-
μπρά, φωτεινά ἔργα ἐργαζόμενος) –
Συγγραφεύς –Υἱός Τοξικράτης (θεσπιάς) 
–Υἱός Ἀλεοῦ (ἥρως) καί Νεαίρας ἐξ Ἀρ-
καδίας, ἀδελφός Κηφέως πού μέ σύζυ-
γον Εὐρυνόμης ἤ Ἀντιόπης ἤ Κλεοφίλης 
–Γεννᾶ Ἀγκαῖον, Ἴασον, Ἔποχον, Ἀμφι-
δάμαντα –Πατήρ Ἄβρωνος ἤ Ἀμιάντου 
ἤ Ἀντιώρου –Ὑπόδειγμα ρήτορος (Ἀτ-
τικοῦ), υἱός Λυκόφρονος Βουτάδης –Υἱός 
Λυκούργου Βουτάδης –Υἱός Ἀριστολα-
ΐας –Σύζυγος Ἀντινόης –Υἱός βασιλέως 
Εὐνόμου Σπάρτης, ὁ περίφημος νομο-
θέτης –Υἱός Δρύαντος, βασιλεύς Ἠδω-
νῶν ἐν Θράκη, κατατρέχων Διόνυσον 
καί Βάκχας, τούς ἔρριψεν εἰς θάλασσαν 
καί ὁ ἴδιος ἀπεβίωσεν. Πατήρ Δρύα-
ντος –Ρήτωρ μαθητής Ἰσοκράτους καί 
Πλάτωνος –Υἱός Λυκομήδους Βουτάδης 
–Ὑπῆρξεν Σπαρτιάτης ὅστις δυσαρεστη-
μένος ἀπό νομοθεσίαν Λυκούργου τοῦ 
ἐξόρυξεν τον ὀφθαλμόν –Βασιλεύς καί 
ἱερεύς Νεμείου Διός, υἱός Φέρητος, κτί-
στου Φερῶν Θεσσαλίας καί Περικλυμέ-
νης, ἀδελφός Ἀδμήτου, σύζυγος Εὐρυ-
δίκης ἤ Ἀμφιθέας μέ ἧν γεννᾶ Ὀφέλτην 
ἤ Ἀρχέμορον –Ἀπόγονος Αἰόλου, ἀφοῦ 
ὁ Φέρης ἦτο πεντηκοστός υἱός Κρηθέως, 
πρωτοτόκου υἱοῦ Αἰόλου καί ἀδελφοῦ 
Σισύφου –Κατά Παυσανίαν, υἱός Πρώ-
νακτος φονευθέντος ὑπό Ἀμφιαράου –
Λυκοῦργος συγγράψας κατά Δημοσθέ-
νους ὁ καί Κρίθινος Δημοσθένης, Η-7 
-906Δ, 1154Α, Η-12-634Α καί Δ, 635Α καί 
Δ, 636Α καί Δ
Λυκουρία –ης (ἡ)
Λυκουρίας – ίου (ὁ) –Ποταμός
Λύκουσα –σης (ἡ)
Λυκουτα –ης (ἡ)
Λυκοῦτας –αο (ὁ)

Λυκοφόντη –ης (ἡ)
Λυκοφόντης –ου (ὁ) –Τρώς, Ο.Θ.275
Λυκοφρονίδα –δης (ἡ)
Λυκοφρονίδας –αο (ὁ)
Λυκοφρονίδη –ης (ἡ)
Λυκοφρονίδης –ου (ὁ) –Λυρικός ποιη-
τής –Διθυραμβοποιός
Λυκόφρουν –όνειος (ὁ)
Λυκοφρούνειος – είου (ὁ)
Λυκόφρουσα –σης (ἡ)
Λυκόφρων –ονος (ὁ) –(ὁ ἔχων φωτεινάς 
σκέψεις) –Σύζυγος Λαδόμης καί πατήρ 
Ἀρτεμεισίας –Ὁ Χαλκιδεύς υἱός Σωκλέ-
ους ποιητής τραγωδίας τῆς πλειάδοςτῶν 
7 τραγικῶν ἐπί  Πτολεμαίου Φιλαδέλ-
φου, ὁ συγγράψας τό σκοτεινόν ποίημα 
“Ἀλεξάνδρα” καί “Μενέδημος” –Σοφι-
στής –Ὀλυμπιονίκης Ἀθηναῖος εἰς στά-
διον –Ἑταῖρος τοῦ Τελαμωνίου Αἴαντος 
φονευθείς ὑπό Ἕκτορος, υἱός Μηστορος 
ἐκ Κυθήρων φυγών εἰς Τροίαν πράξας 
φόνον εἰς πατρίδα –Υἱός τυράννου Κορίν-
θου Περιάνδρου καί Μελίσσης. Μαθών 
θάνατον μητρός του ὑπό πατρόςτου ἔφυ-
γεν εἰς Κέρκυραν φονευθείς ὑπό Κερκυ-
ραίων ὅτε τόν ἀνεζήτη ὁ Περίανδρος 
–Τύραννος Φερρῶν ἀδελφός τυράννου 
Ἀλεξάνδρου –Γραμματικός, τραγικός 
Χαλκιδεύς –Κύριον ὄνομα Ἀλεξανδρι-
νοῦ ποιητοῦ –Ἤρωες πολλοί –Τύραννος 
Φερρῶν –Υἱός Λυκούργου Βουτάδης –Υἱ-
ός Λυκόφρονος Βουτάδης γόνος Κλεομ-
βρότου Ἀχαρνέως, Ο.Ο.430, Η-7-532Δ, 
1055Α, 1060Δ, Η-8-552Δ, Η-9-607Α, 776Α, 
Η-10-823Α, Η-12-149Δ, 629Δ, 637Δ, Η-14-
768Α
Λύκτια –ίης (ἡ)
Λύκτιος καί  Ἰδομενεύς καί Κνώσιος –
ιου (ὁ) –Πενθερός Μίνωος, με τήν θυγα-
τέραν οὕ γεννᾶ Λύκαστον, Η-11-495Α, 
Η-13-648Δ
Λύκτος καί  Λύττος καί  Λύτος –ου (ὁ)  
–Πατήρ Ἀνδρομάχου –Υἱός Λυκάονος, 
Πόλις, Ο.Β.647, Ρ611
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Λυκτώ –οῦς (ἡ) –Σπαρτιάτις
Λυκύμνα –ης (ἡ)
Λυκυμνίς –ιδος;  (ἡ)
Λύκυμνος –ου (ὁ)
Λυκώ καί  Καρία καί  Ὄρφη –ης (ἡ) –
Μάντισσα, κόρη Δίωνος, μυθικοῦ βασι-
λιᾶ Λακεδαίμονος καί Ἰφιθέας –Kατ΄ 
ἄλλους, δύο αδελφαί Καρύας, θυγατρός 
Δίωνος –Θυγάτηρ Ἰφιθέας, Η-12-638Δ
Λύκων –ωνος (ὁ) –(φωτισμένος) –Πα-
τήρ Λύκωνος –Φιλόσοφος –Τρώς φονευ-
θείς ὑπό Πηνέλεω –Ὑπεύθυνος κοπῆς 
νομισμάτων ἐν Θήβαις –Περιπατητικός 
φιλόσοφος ὁ Τρωαδεύς, υἱός Ἀστυάνα-
κτος –Κατήγορος Σωκράτους μέ Ἄνυτον 
καί Μέλητον, κωμωδούμενος ὑπό Ἀρι-
στοφάνους ὡς κόλαξ καί παράσιτος. 
Τόν Σωκράτην κατηγόρει καί ὁ Ἀντιφών 
ὅτι διάγει ἄθλιον βίον –Ἕτερος μέ ὁμά-
δα του, κωμικός εἰς ἐκστρατείαν Μεγ. 
Ἀλεξάνδρου –Ἐπιγραμμάτων ποιητής 
–Ἐπικός ποιητής –Ὁ Ἰασεύς βιογράφος 
Πυθαγόρου –Ὁ Ταραντῖνος Πυθαγορι-
κός –Πατήρ τῆς Τάξιδος Ἡρακλεώτιδος 
–Σπαρτιάτης υἱός Ἱπποκόοντος φονευ-
θείς ὑπό Ἡρακλέους –Ποιμήν τις –Υἱός 
Γλαυκέτου, μή σίγουρος Ἀθηναῖος δη-
μότης, Ο.Α.314, Ξ171, Η-7-580Α, Η-8-443 
Δ, Η-14-705Α, Η-15-762Α, Η-16-499Α, Η-
17-417Α
Λύκων –νος καί Γλύκων (ὁ) –Δι΄εὐγλωτ-
τίαν. Περιπατητικός φιλόσοφος –Ρήτωρ 
Ἀθηναῖος
Λυκώνη –ης (ἡ)
Λυκωνίδα –ης (ἡ)
Λυκωνίδας –αο (ὁ)
Λυκωνίδη –ης (ἡ)
Λυκωνίδης –ου (ὁ)
Λυκώπα καί Λυκώπη –ης (ἡ)
Λυκώπας καί  Λυκώπης –ου (ὁ) –Πατήρ 
Μενελάου τινός –Γενναῖος Σάμιος 
Λυκωπεύς –έως (ὁ) –Πολίτης νήσου Κῶ 
–Θεῖος Τυδέως, υἱός Ἀγρίου, διώξας Οἰ-
νέαν ἐκ θρόνου, ἐφονεύθη ὑπό Τυδέως

Λύκωπος –ου (ὁ) –Αἰτωλός
Λυκώρεια –ης (ἡ) –Κορυφή Παρνασσοῦ 
ὅπου ἐπ΄ὁλίγον ὁ Δευκαλίων ἐβασίλευ-
σεν, τανῦν Λυάκουρα –Νύμφη
Λυκώρειος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος
Λυκωρεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος –Υἱός Ἀπόλλωνος καί νύμφης Κωρυ-
κίας, θυγατρός ποταμίου θεοῦ Πλείστου 
(ἐξ οὖ καί ἡ κορυφή Παρνασσοῦ), Η-12-
639Α
Λυκωριάς –άδος (ἡ) –Θυγάτηρ Νηρέως 
καί Δωρίδος
Λυκωρίς –ιδος (ἡ)
Λύκωρος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀπόλλωνος καί 
νύμφης Κορυνίτης, Η-10-567, Η-12-639Α
Λυκώτα –ης (ἡ)
Λυκωτάδα –ης (η)
Λυκωτάδας –αιο (ὁ) 
Λυκώτας –ου (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης εἰς στά-
διον Λακεδαιμόνιος
Λυκώτη –ου (ὁ)
Λυκωτία –ης (ἡ)
Λυκώτιος –ίου (ὁ)
Λύλη –ης (ἡ)
Λύλης –ου (ὁ) 
Λυναιτόκυστον –ου (ἡ) –Ἑταίρα πτωχή 
καί χαριτωμένη
Λυναιτόκυστος – ου (ἡ) –Γυνή ἐνδιαφέ-
ρουσα
Λυνδρία –ης (ἡ) –Σύζυγος Ἀμισηνοῦ, 
γραμματικοῦ καί σοφιστοῦ τοῦ Τυραν-
νίωνος
Λύνδριος –ίου (ὁ)
Λυνκεύς –έως (ὁ) 
Λύνος –ου (ὁ) –Υἱός Δασκύλου
Λύξη –ης (ἡ)
Λύξης –ου (ὁ)
Λύξος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἡροδότου
Λῦος –ου (ὁ)
Λύουσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ειλειθυίας
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Λύπη –ης (ἡ) –(δυστυχία) μέ ἐπίθετον 
Δεινή
Λυπηρός –οῦ  (ὁ) –Ἐπίθετον Θανάτου
Λυπήτη –ης (ἡ)
Λυπήτης –ου (ὁ)
Λύρα –ης (ἡ) –Ἑταίρα, θυγάτηρ Δαφνί-
δος καί Φιλίνου σιδηρουργοῦ, πρώτου 
τεχνίτου εἰς Πειραιά. Ἡ μήτηρ της τήν 
ὤθησε νά γίνη ἑταίρα –Πόλις, εἰς ἧν Ὀρ-
φεύς ἀνέθηκεν λύραν εἰς Ἀπόλλωνα
Λυράκα –ης (ἡ)
Λύρακος –ου (ὁ)
Λυράμνα –ης (ἡ)
Λύραμνος –ου (ὁ) –Ὁ Ποντικός Πυθα-
γορικός φιλόσοφος, Η-16-499Α
Λυρανία –ης καί Λυρανίη (ἡ) –Μήτηρ 
Μυννίχου
Λυρανίας –ίου καί Λυρανίης (ὁ) –Υἱός 
Μυννίχου 
Λυρανίσκα –ης (ἡ) 
Λυρανίσκος –ου (ὁ) 
Λυριδήμη –ης (ἡ)
Λυρίδημος –ου (ὁ)
Λυρίκλεια –ης (ἡ)
Λυρικλείουσα –σης (ἡ)
Λυρικλείων –νος;  (ὁ)
Λυρικλῆς –έους (ὁ)
Λυρική –ης (ἡ)
Λυρικός –οῦ (ὁ) 
Λυριμάχη –ης (ἡ) 
Λυρίμαχος –ου (ὁ) 
Λύριον –ίου (ἡ) 
Λυρίππη –ης (ἡ) 
Λύριππος –ου (ὁ)
Λυρίς –ιδος;  (ἡ) 
Λυρίσκα –ης (ἡ) 
Λυρίσκος –ου (ὁ)
Λύρκα –ης (ἡ)
Λύρκος –ου (ὁ) –Νόθος υἱός Ἄβαντος –
Υἱός Φορωνέως, πατήρ Ἡμιθέης πού μέ 

Στάφυλον γεννᾶ Βάσιλον. Ἐνυμφεύθη 
Εἰλεβίην, θυγατέραν βασιλέως Καρίας 
Καύνου καί ὑπῆρξεν εἵς τῶν μνηστήρων 
Ἰοῦς. Τόν διεξεδίκει θυγάτηρ Σταφύλου 
ἡ Ροιώ, ἀπό ἀδελφήν της Ἡμιθέαν 
Λύρνα –ης (ἡ) 
Λυρνησσός –οῦ καί Λυρνησός (ἡ) –Πό-
λις ἥν ἐκυρίευσεν Ἀχιλλεύς, Ο.Ι.Τ.60
Λύρνος καί Λύρος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀγχί-
σου καί Ἀφροδίτης, ἀδελφός Αἰνείου, ἀ-
ποθανών ἔτι παῖς ὥν
Λυρογηθής –έος;  (ὁ) –Συνώνυμον: Λυ-
τογενής –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Λυροεργός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Απόλλω-
νος
Λυροθηγής –ους (ὁ) –Συνώνυμον: Λητο-
γενής –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Λυροκτύπη –ης (ἡ)
Λυροκτύπος –ου (ὁ)
Λυροπαίγμουσα –σης (ἡ)
Λυροπαίγμων –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου
Λύρος –ου (ὁ) 
Λύρουσα –σης (ἡ)
Λυρυστράτη –ης (ἡ) 
Λυρύστρατος –ου (ὁ) 
Λύρων –νος (ὁ) 
Λύς –ντός (ὁ)
Λυσαγόρα –ης (ἡ)
Λυσαγόρας καί Λυσαγόρης –εω (ὁ) 
–Πατήρ Ἰστιαίου Μιλησίου –Πάριός υἱός 
Τεισίου συκοφαντήσας τον Μιλτιάδην 
εἰς Πέρσην Ὑδαρνέα –Υἱός Ἀσίου ἤ Πρα-
ξίνου, Η-9-1043Α, Η-12-647Δ, Η-15-543Α 
Λυσαγόρη –ης (ἡ)
Λυσαγόρης –εω (ὁ)
Λυσαγορίδα –ης (ἡ)
Λυσαγορίδας –αο (ὁ)
Λυσαγορίδη –ης (ἡ)
Λυσαγορίδης –ου (ὁ)
Λυσαῖα –ης (ἡ)
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Λυσαιθίδα –ης (ἡ)
Λυσαιθίδας –αο (ὁ) 
Λυσαινέτη –ης (ἡ) 
Λυσαίνετος –ου (ὁ)
Λυσαῖος –ου (ὁ) 
Λυσαίχμη –ης (ἡ)
Λύσαιχμος –ου (ὁ)
Λυσακώ –οῦς (ἡ) 
Λυσαμενή –ῆς (ἡ)
Λυσαμενός –οῦ (ὁ)
Λυσάνδρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πτολε-
μαίου Λάγου καί Εὐρυδίκης, σύζυγος Ἀ-
γαθοκλέους, υἱοῦ Λυσιμάχου
Λυσανδρία –ης (ἡ)
Λυσάνδρια καί Λυσάνδρεια –ων (τά) 
–Ἀγῶνες καί θυσίαι 
Λυσανδρίδα –ης (ἡ)
Λυσανδρίδας –αο καί Λυσανορίδας 
–αο (ὁ) –Σπαρτιάτης διοικών στρατόν 
Πελοποννησίων, Η-12-648Α 
Λυσανδρίδη –ης (ἡ) 
Λυσανδρίδης –ου (ὁ)
Λυσάνδριος – ίου (ο)
Λύσανδρος –ου (ὁ) –(νικητής ἐχθρῶν 
πατρίδος) –Υἱός Ἀριστοκρίτου ναύαρχος 
Σπιλιατῶν –Τρώς φονευθείς ὑπό Αἴα-
ντος –Μισθοφόρος –Κιθαριστής –Περί-
φημος στρατηγός Λακεδαιμονίων –Ἐξ 
Ἀλωπεκῆθεν –Υἱός Φανοστράτου, Ο.Λ. 
491, Η-7-196Α, 532Δ, Η-12-647Δ
Λυσανία –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Λυσανίας –ίου (ὁ) –Ἀθηναῖος ἐκ Βου-
τάδων –Λεωντίδος Φυλῆς –Ἁλιμούσιος 
–Βουτάδης –Υἱός Προξένου Σουνιεύς 
Λυσανίας καί Λύσανδρος –ου (ὁ)
Λυσανίας –ίου (ὁ) –Ὁ Μαλλώτης ἱστο-
ρικός, ὁ Κυρηναῖος συγγραφεύς –Πατήρ 
Αἰσχίνου, φίλος Σωκράτους –Ἐρετριεύς,  
Η-7-781Δ, Η-12-648Α, Η-17-525Α 
Λυσάνιος καί Λυσίας –ίου (ὁ) –Υἱός Φι-
λομήλου Μακεδόνος, Η-7-1245Δ, Η-10-
660Δ

Λυσαννία –ης (ἡ)
Λυσαννίας –ου (ὁ) 
Λυσανορίδα –ης (ἡ)
Λυσανορίδας καί  Λυσανδρίδας –αο (ὁ) 
–Σπαρτιάτης ἁρμοστής, Η-12-648Α 
Λυσανορίδη –ης (ἡ)
Λυσανορίδης –ου (ὁ)
Λυσάνωρ –ρος (ὁ)
Λυσανωρίς –ίδος (ἡ)
Λυσαρέτη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀλκιδήμου 
Λυσάρετος –ου (ὁ) 
Λυσαρίστη –ης (ἡ) 
Λυσάριστος –ου (ὁ)
Λυσάρχη –ης (ἡ) 
Λυσαρχίδα –δης (ἡ)
Λυσαρχίδας –αο (ὁ) 
Λυσαρχίδη –ης (ἡ)
Λυσαρχίδης –ου (ὁ) 
Λυσαρχίς –ιδος (ἡ)
Λύσαρχος –ου (ὁ) 
Λυσαρώ –οῦς (ἡ)
Λυσᾶς –ᾶ (ὁ) 
Λυσέα –ης (ἡ) 
Λυσέας – (ὁ) –Υἱός Σήμωνος Ἀθηναίου 
Ζωογράφου, Η-16-967Α
Λύσεια –ης (ἡ)
Λύσειος –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Ἴακχος 
–Ἐπίθετον Διονύσου
Λυσέρως –ωτος (ὁ) 
Λυσεύς –έως (ὁ)
Λύση –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Θεσπίου, μήτηρ 
Ἡρακλείδου Εὐμήδους ἐξ Ἡρακλέους, 
Η-12-648Α 
Λυσή –ῆς (ἡ)
Λυσήν –ῆνος (ὁ)
Λύσης –ου (ὁ) –Πυθαγόρειος φιλόσοφος
Λυσῆς –ῆος (ὁ) –Πατήρ Σίμιος 
Λυσία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ὑα-
κίνθη, ἀδελφή Ἀνθηῒδος καί Λυσίας καί 
Ἀγλαῒδος καί Λυταῖας
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Λυσιάδα –ης (ἡ)
Λυσιάδας –αο (ὁ)
Λυσιάδη –ης (ἡ) 
Λυσιάδης –ου (ὁ) –Πυθαγορικός φιλό-
σοφος ὁ Καταναῖος –Ἁγνούσιος Ἀθηναῖ-
ος –Λευκονοιεύς –Πατήρ Λυσικλέους 
Λευκονοιεύς, Η-15-543Α, Η-16-499Α
Λυσιάναξ –κτος (ὁ) –Πατήρ Σατύρου 
Ἠλείου Ὀλυμπιονίκου δίς τοῦ γένους 
τῶν Ἰαμιδῶν, πεντάκις Νεμεονίκου πύκ-
του καί δίς Πυθιονίκου μέ ἀνδριάντα 
ὑπό τοῦ Ἀθηναίου Σιλανίωνος
Λυσιάνασσα –σσης (ἡ) –Νηρηΐς –Θυ-
γάτηρ Ἐπάφου καί μήτηρ Βουσίριδος, 
τυράννου ἐν Αἰγύπτω –Μέ Ποσειδῶνα 
γεννᾶ Βούσιριν, ἀρχαῖον βασιλέαν Αἰγύ-
πτου, Η-17-564Δ
Λυσιάνασσα καί Λυσιμάχη –ης (ἡ) 
–Θυγάτηρ Πολύβου, σύζυγος Ταλαοῦ, 
υἱοῦ Βίαντος κυβερνήτου Ἄργους 
Λυσίανη καί  Λυσιανή –ῆς (ἡ) –Θυγά-
τηρ Χαρμοσύνης 
Λυσιανός –οῦ (ὁ)
Λυσίας –ίου (ὁ) –(ὁ ἀπελευθερωτής) –Ὁ 
Ἀθηναῖος υἱός Κεφάλου ρήτωρ (μή Ἀ-
θηναῖος) –Ὁ ἐκ Ταρσοῦ Ἐπικούρειος φι-
λόσοφος, τύραννος καί ἱερεύς Ἡρακλέ-
ους –Ἀθηναῖος Ἄρχων –Ἐξ Ἀγκελῆθεν 
–Ἀθμονεύς
Λυσίας –ίου καί  –ία (ὁ) –(Ὁ δίδων λύ-
σεις) –Συγγραφεύς –Υἱός Κεφάλου –Λο-
γογράφος –Ἄδελφός Πολεμάρχου –Μα-
θητής Ταίου –Ὁ ρήτωρ υἱός Δημοκράτου 
–Στρατηγός –Γλύπτης –Υἱός Κλιδαμίδαο 
–Ἀδελφός Κλεοπάτρας συζύγου βασι-
λέως Φιλίππου, ὅν ῥίψας κύπελον ἐφό-
νευσεν Ἀλέξανδρος, Η-5-931Α, Η-12-648 
Α, 649Α καί Δ1650Δ, Η-14-701Α, Η-17-715 
Α, Η-18-110Α, 112Α 
Λυσιάς –αδος (ἡ) –Ἀδελφή Ἀποστόλου 
Θωμᾶ (τέως Ἰούδα), Η-9-734Α
Λυσιβία –ης (ἡ)
Λυσίβιος –ίου (ὁ) –Εἷς τῶν Πυθαγορείων, 
φιλόσοφος, Η-16-499Α 

Λυσίδα –ης (ἡ)
Λυσιδάμεια –ης (ἡ) 
Λυσίδαμος –ου (ὁ) 
Λυσίδας –αο (ὁ)
Λυσίδη ἤ Μέλισσα –ης (ἡ) –Γυνή Περι-
άνδρου, Η-15-744Δ 
Λυσιδήμη –ης (ἡ)
Λυσίδημος –ου (ὁ) –Υἱός Λυσίου ἐξ Ἀγ-
κυλῆθεν Ἀθηνῶν
Λυσίδης –ου (ὁ) 
Λυσιδίκα –ης (ἡ) 
Λυσιδίκη – ης (ἡ) –Ἑταίρα προσφέρουσα 
εἰς θεάν Ἀφροδίτην χρυσά σπιρούνια δι΄ 
ἀνάβασιν ἐπί ἵππου
Λυσιδίκη καί  Εὐρυδίκη καί  Ἀναξώ 
–οῦς (ἡ) –(ἡ δικαία) –Θυγάτηρ Πέλοπος 
καί Ἱπποδαμείας πού μέ Μήστορα γεννᾶ 
Ἱπποθόην ἤ σύζυγος Ἡλεκτρύωνος, μή-
τηρ Ἀλκμήνης –Θεραπαινίς Θησέως καί 
Ἀριάδνης –Θεσπιάς πού μέ Ἡρακλῆ γεν-
νᾶ Τέλον –Σύζυγος Βώρου, μήτηρ Πεν-
θίλου –Θυγάτηρ Κορώνου, γυνή Αἴαντος 
Τελαμωνίου, μήτηρ Φιλίου –Θυγάτηρ 
Προκλέους, τυράννου Ἐπιδαύρου, σύζυ-
γος Περιάνδρου ἥν ἐφόνευσε κατόπιν 
κατηγοριῶν παλλακίδων, Η-9-958Δ, Η-
12-650Α, Η-15-709Α 
Λυσίδικος –ου (ὁ) –Υἱός Λυσιστράτου 
Ἀχαρνεύς –Θεοφορικόν
Λυσιδώι;  (ἡ)
Λυσίειος –ου (ὁ)
Λυσιζώνη  καί  Λυσίζωνος –ου (ἡ) –Ἐ-
πίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Εἰλειθυί-
ας
Λυσίζωνος –ου (ὁ)
Λυσιθέα –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Λυσιθείδη –ης (ἡ)
Λυσιθείδης –ου (ὁ) –Καί διάλογος Γλαύ-
κωνος φιλοσόφου –Πλούσιος Ἀθηναῖος 
υἱός Λυσιθέου –Ἐρχιεύς –Κικκυνεύς –Υἱ-
ός Λυσικράτου, Κικκυνεύς, Η-12-650Δ
Λυσιθείδα –ης (ἡ)
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Λυσιθείδας –αο (ὁ) –Πατήρ Φιλοκούδει-
ος ἤ Φιλοκύδου
Λυσιθείδη –ης (ἡ)
Λυσιθείδης –ου (ὁ) –Ἐκ Κικκυνέων
Λυσίθεος –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλεοδώρου, 
σύζυγος Καλλίνης, πατήρ Μεγακλείτου 
–Ἀθηναῖος Ἄρχων –Ἀχαρνεύς –Θυμαι-
τάδης –Χολαργεύς
Λυσιθόη –ης (ἡ)
Λυσίθοος –ου (ὁ) –Υἱός Πριάμου νόθος 
Λυσικλέα –ης (ἡ)
Λυσικλέας –ου (ὁ) 
Λυσίκλεια –ης (ἡ) 
Λυσικλείδα –δης (ἡ)
Λυσικλείδας –αο (ὁ) 
Λυσικλείδης –ου (ὁ) 
Λυσικλεύς –έως καί  Λυσικλῆς (ὁ) –(Ὁ 
δίδων ἐνδόξους λύσεις ἤ δεξιοτέχνης) 
–Δημαγωγός –Σύζυγος Ἀσπασίας (μετά 
θάνατον φίλου Περικλέους) πρώηνπρο-
βατοπώλης κατακωμωδούμενος ὑπό 
Ἀριστοφάνους. Ἡ Ἀσπασία προσεπάθη-
σεν νά ἐπιβάλει ὡς πολιτικόν, διά νά 
ἀναλάβη Δῆμον Ἀθηναίων, παραμερι-
σθείς ὡς καί ὁ Εὐκράτης ὑπό Κλέωνος 
–Πατήρ Ἀβρωνίχου –Υἱός Εὐξιθέου, Η-
12-650Δ 
Λυσικλῆς –έους (ὁ) –Υἱός Λυσίππου, 
Ἀθμονεύς –Υἱός Εὐξιθέου Ἀχαρνεύς 
–Υἱός Δρακοντίδου ἐκ Βατῆθεν –Υἱός 
Ἀφαρέως Ἐρχιεύς –Κυδαντίδης –Λαμ-
πτρεύς –Υἱός Λυσιάδου Λευκονοιεύς 
–Υἱός Βιόττου Ὀῆθεν –Υἱός Εὐξιθέου Ἀ-
θηναίου
Λυσικλία –ίης (ἡ)
Λυσικλίας –ίου (ὁ)
Λυσίκουσα –σης (ἡ)
Λυσικράτεια –ης (ἡ) –Ἀναθέτις 
Λυσικράτεις –ειος (ὁ) 
Λυσικράτης –ους (ὁ) –(ὁ ἱκανός εἰς λύ-
σεις) –Ἀθηναῖος χορηγός, γνωστός μέ 
τό χλευαστικόν πλαστόν: “ὁ μελαίνων 

τάς ἑαυτοῦ τρίχας” –Στρατηγός Ἀθη-
ναῖος κατηγορούμενος διά μικρόν σῶ-
μα καί δωροδοκίαν ὑπό ἐχθρῶν –Υἱός 
Λυσιθείδου Κικκυνεύς –Υἱός Λυσιστρά-
του Μελιτεύς –Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης 
–Ἄρχων Ἀθηνῶν, Η-7-1154Δ, Η-12-650Δ 
Λυσικράτις –ιδος (ἡ) 
Λυσικρίτη –ης (ἡ)
Λυσίκριτος –ου (ὁ) 
Λυσικύδη –ης (ἡ)
Λυσικύδης –ου (ὁ)
Λυσίκων –ντος ;  (ὁ) 
Λυσίκων καί  Λυσικών –ντος;  (ὁ) –Υἱ-
ός Εὐμήλου
Λυσικῶσσα –σσης (ἡ)
Λυσιλάα –ης (ἡ)
Λυσίλαος –ου (ὁ) –Κιθαρωδός 
Λυσίλεως –έω (ὁ)
Λύσιλλα –ης (ἡ) –Γυναικός ὄνομα ὑπό 
Ἀριστοφάνους, γραμματεύς γυναικῶν 
Θεσμοφορίων 
Λυσίλλει –λλειος (ὁ)
Λύσιλλος –ου (ὁ) 
Λυσιλόχεια –ης (ἡ)
Λυσίλοχος –ου (ὁ)
Λυσιμάχα –ης (ἡ) –(λύουσα μάχην) –Καί 
ὄνομα πόλεως, Η-9-650Α, Η-11-235Α
Λυσιμάχη –ης (ἡ) – (νικήτρια) –Θυγατηρ 
Ἄβαντος πού μέ Ταλαόν γεννᾶ: Ἄδρα-
στον, Ἀριστόμαχον, Παρθενοπέα καί 
Πρώνακτον, Ἐριφύλην –Θυγάτηρ Πριά-
μου –Σύζυγος Καπίτωνος –Ἐπίθετον 
Εἰρήνης –Θυγάτηρ Δρακοντίδου ἐκ Βα-
τῆθεν –Θυγάτηρ Λυσιστράτου ἐκ Βατῆ-
θεν –Ἱέρεια Ἀθηνᾶς 
Λυσιμαχίδα –ης (ἡ)
Λυσιμαχίδαος –άο (ὁ) –Πατήρ Ἀριάν-
θιος
Λυσιμαχίδας –αο (ὁ) –Ἀχαρνεύς μέ τά-
φον ἐπί ὁδοῦ Πειραιῶς, Η-7-1246Α
Λυσιμαχίδη –ης (ἡ)
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Λυσιμαχίδης –ου (ὁ) –Ἕλλην γραμμα-
τικός –Υἱός Λυσιμάχου Ἀχαρνεύς, Η-12-
651Δ
Λυσιμαχίς –ιδος (ἡ)
Λυσίμαχος –ου (ὁ) –(Ὁ εἰς τάς μάχας 
νικητής) –Πατήρ Δικαίου καί ἐναρέτου 
Ἀριστείδου –Πατήρ Τορκουάτου –Χρι-
στιανικόν –Πατήρ ἐφήβου Ζωϊκοῦ –Πα-
τήρ Ἀριανθίδος καί υἱός Ἀριστείας –
Ἀκαρνάν, δάσκαλος Μεγ. Ἀλεξάνδρου 
ἤ στρατηγός κατόπιν βασιλεύς Θράκης 
–Χριστ. –Ἅγιος –Ὁ Ἀκαρνάν, Μεγ. Ἀλε-
ξάνδρου παιδαγωγός, μαλακός καί 
ἀστεῖος –Ὁ Ἀλεξανδρεύς γραμματικός 
–Υἱός Ἀγαθοκλέους ἐκ Πέλλας –Υἱός 
Ἀριστοκράτου Ἀφιδναῖος –Υἱός Ἀριστεί-
δου ἐξ Ἀλωπεκῆθεν –Υἱός Σωσιδήμου 
Ἀχαρνεύς, Η-7-236Α καί Δ, 1174Α, Η-8-
581Α, Η-9-365Α, Η-10-840Δ, Η-11-50Δ, 
Η-12-77Α, 651Δ, 652Α, Η-15-736Δ, Η-18-
214Α 
Λύσιμβος –ου (ὁ) 
Λυσιμβρότη –ης (ἡ) 
Λυσίμβροτος –ου (ἡ) 
Λυσιμέδουσα –ης (ἡ)
Λυσιμέδων –ντος (ὁ)
Λυσιμελεῖς –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Λυσιμελής –οῦς (ἡ & ὁ) –(Ὁ τά μέλη 
σώματος λύων) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –
Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Ἔρωτος 
–Ἐπίθετον Ποδάγρας
Λυσιμελής –οῦς (ὁ) –Ἐπίθετον Πόθου
Λυσιμένη –ης (ἡ)
Λυσιμένης –ους (ὁ) –Σικυώνιος 
Λυσιμέριμνος –ου (ἡ & ὁ) –(ὁ λύων με-
ρίμνας) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθε-
τον Διονύσου μέ συνώνυμον: Λυδός 
–Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Νυκτός 
–Ἐπίθετον Ὕπνου
Λυσιμήδη –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἡσιόδου, 
καί κατ΄ἄλλους ἡ Πυκιμήδη
Λυσιμήδης –ου (ὁ) 
Λυσιμνάστα –ης (ἡ)

Λυσίμναστος –ου (ὁ)
Λυσίνη –ης (ἡ) 
Λυσινίκη –ης (ἡ) 
Λυσίνικος –ου (ὁ)
Λυσινόμη –ης (ἡ) –Τρωαδίτισσα
Λυσίνομος –ου (ὁ) –Υἱός Ἠλεκτρύωνος 
καί Ἀναξοῦς
Λυσῖνος –ου (ὁ) –Υἱός Θύρρωνος
Λυσιξένη –ης (ἡ) 
Λυσιξενίδα –ης (ἡ)
Λυσιξενίδας –αο (ὁ)
Λυσίξενος –ου (ὁ) –Παῖς ὀλυμπιονίκης 
δολιχοδρόμος, Η-12-12Δ 
Λυσίξια –ης (ἡ)
Λυσίξιος –ίου (ὁ) 
Λυσιομέλεια –ης (ἡ) 
Λυσιομέλης –ητος (ὁ)
Λύσιον –ίου (ἡ) –Γυνή Ἀφαρέως Ἐρχι-
έως
Λύσιος –ίου (ὁ) = Λυαῖος –(λύων μερί-
μνας θνητῶν διά οἴνου) –Ἐπίθετον Βάκ-
χου, Διονύσου
Λυσίος –ου (ὁ) 
Λυσίουσα –σης (ἡ)
Λυσιπαίγμουσα –σης (ἡ)
Λυσιπαίγμων –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου
Λυσιπάτρα –ης (ἡ) 
Λυσίπατρος –ου (ὁ)
Λυσιπήμουσα –σης (ἡ)
Λυσιπήμων –νος (ὁ) –Ἐπίθ. Διονύσου
Λυσίπολις –ιδος (ὁ) –Υἱός Κλισιμάχου 
–Γλύπτης –Θρᾶξ 
Λυσίπονος –ου (ὁ) –(Ὁ λύων τόν κόπον) 
–Υἱός Ἀρκεσοῦς καί Χαιρέου –Ἐπίθετον 
Διονύσου –Ἐπίθετον Παιᾶνος –Ἐπίθε-
τον Ὕπνου
Λυσίππα –ης (ἡ)
Λυσίππη –ης (ἡ) –(δεινή ἱππεύτρια) 
–Θυγάτηρ Θεσπίου, μέ Ἡρακλῆ γεννᾶ 
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Ἐρασῖνον ἤ Ἐράσιππον –Θυγάτηρ Προῖ-
του, ἀδελφή Ἰφιανάσσης καί Ἰφινόης, 
θεραπευθεῖσαι ὑπό Μελάμποδος ἐξ ὑ-
στερίας, φρενίτιδος καί ἐκζέματος λόγω 
ὑπερβολικοῦ αὐνανισμοῦ –Θυγάτηρ Ἀλ-
κιβιάδου Χολλείδου, Η-4-441Δ, Η-9-1094 
Α, Η-12-652Α 
Λυσιππίδη –ης (ἡ)
Λυσιππίδης –ου (ὁ) –Υἱός Πασικλέους 
Γαργήττιος –Υἱός Λυσιθέου Ἀχαρνεύς 
–Ζωγράφος
Λύσιππος –ου (ὁ) –(δεινός Ἁρματηλά-
της) –Ἀνδριαντοποιός Μεγ. Ἀλεξάνδρου 
–Υἱός Τελεσία –Πατρωνυμικόν Πυρραλί-
ωνος –Γλύπτης διάσημος ἐκ Σικυῶνος, 
σύγχρονος Ἀλεξάνδρου, κυρίως χαλκο-
πλάστης, πιθανός ἀδελφός γλύπτου 
Λυσιστράτου –”Ὁ ἀποξυόμενος” εἰς Βα-
τικανόν –Ὁ Ἡλεῖος ὀλυμπιονίκης εἰς 
πάλην παίδων –Ποιητής ἀρχαῖας κωμω-
δίας –Υἱός Λυσίου Ἀθμονεύς –Υἱός 
Διοφάνου Ἀθμονεύς –Κήττιος –Υἱός 
Λυσίππου Κήττιος –Κριωεύς, πατήρ 
Μνησιμάχης, Η-7-940Δ, Η-8-1111Δ, Η-12 
-652Α, Η-14-437Α, Η-17-525Α, 715Α, Η-
18-551Α 
Λυσιπτολέμα –ης (ἡ) 
Λυσιπτόλεμος –ου (ὁ)
Λύσις –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Θεσπίου, μέ 
Ἡρακλή γεννᾶ Εὐμείδην
Λύσις –ιδος (ὁ) –Νεανίας Ἀθηναῖος εἰς 
διάλογον Πλάτωνος –Υἱός Δημοκράτους 
Αἰξωνεύς –Ἐρχιεύς
Λῦσις –ιδος καί   –εως (ὁ) –(ὁ φέρων εἰς 
πέρας, ὁ δίδων λύσεις) –Πυθαγόρειος 
φιλόσοφος ὁ Ταραντῖνος, διδάσκαλος 
ἤ μαθητής Ἐπαμεινώνδου (ὅν ἀπεκά-
λει “πατέρα”) καί Καφισίου, ἀδελφοῦ 
αὐτοῦ. Εἶναι ὁ ἐπιπλήξας Ἵππαρχον 
διότι μετέδιδε λόγους σέ μή εἰσακτέους 
καί χωρίς μαθήματα καί θεωρίες –
Συγγραφεύς κυναιδολογῶν –Υἱός Τιμο-
θέου Ἁλιμούσιος –Υἱός Ἀσκληπιάδου 
Ἁλιμούσιος –Ἐρχιεύς –Πυθαγόριος φι-
λόσοφος –Ἀθηναῖος, υἱός Δημοκράτους 

πού μέ ἔγγονον Δημοκράτην νικηταί σέ 
τέθριππο καί κέλητα στά Νέμεα, Πύ-
θια, Ἴσθμια, Η-9-949Α, Η-12-654Δ, Η-16-
499Α, Η-18-1019Δ
Λυσισθένη –ης (ἡ)
Λυσισθένης –ου (ὁ)
Λυσιστράτη –ης (ἡ) –Κοινόν γυναικῶν 
–Εἰς κωμωδίαν Ἀριστοφάνους προτρέ-
ψασα εἰς ἀποχήν σεξουαλικῶν σχέσεων 
ἀπό ἄνδρας διά νά ἐπέλθη εἰρήνη –Χρη-
σμολόγος προβλέψασα νίκην Ἀθηναί-
ων εἰς ναυμαχίαν Σαλαμῖνος –Θυγάτηρ 
Πολυεύκτου ἐκ Βατῆθεν, Η-12-654Δ
Λυσίστρατος –ου (ὁ) –Υἱός Λιμναίου –
Ἀθηναῖος χρησμολόγος μάντις προβλέ-
ψας Περσικά ναυάγια ἅτινα ἐφέρθησαν 
ἐπί Κωλιάδος ἀκτῆς –Ἕλλην ἀγαλμα-
τοποιός Σικυώνιος πιθανῶς ἀδελφός 
Λυσίππου –Κυβιστής ἐν Ἀθήναις, ὅν Ἀ-
ριστοφάνης καλεί Ὄνειδος Χολαργέων 
–Υἱός Κηφισοδώρου Μελιτεύς –Ἀχαρ-
νεύς, Η-7-1245Δ, Η-12-652Α, 655Δ
 Λυσιστρότα –ης (ἡ) 
Λυσίστροτος –ου (ὁ) 
Λυσιτάφα –ης (ἡ)
Λυσιτάφας –αντος;  (ὁ)
Λυσιτέλεια –ης (ἡ)
Λυσιτέλης –ους (ὁ) 
Λυσιτίμη –ης (ἡ) 
Λυσίτιμος –ου (ὁ)
Λυσιφάνη –ης (ἡ)
Λυσιφάνης –ους (ὁ) –Διδάσκαλος Ἐπι-
κούρου 
Λυσιφανίς –ιδος (ἡ) 
Λυσιφήμη –ης (ἡ) 
Λυσίφημος –ου (ὁ)
Λυσιφίλη –ης (ἡ)
Λυσίφιλος –ου (ὁ)
Λυσίφρουσα –σης (ἡ)
Λυσίφρων –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Λυσιφῶν –ντος (ὁ)
Λυσιφῶσσα –σσης (ἡ)
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Λυσίχα –ης (ἡ) 
Λυσιχάρεια –ης (ἡ)
Λυσιχάρης –ους (ὁ)
Λύσιχος –ου (ο) 
Λυσιώ –οῦς (ἡ) 
Λυσιώι;  (ἡ) 
Λυσίων –νος (ὁ)
Λυσκία –ης (ἡ)
Λύσκιος –ίου (ὁ)
Λῦσος –ου (ὁ) –Γλύπτης Μακεδών, Η-
12-843Δ 
Λύσουν –νειος (ὁ) 
Λύσουσα –σης (ἡ)
Λύσσα –ης (ἡ) –(Μανία, ὀργή)
Λυσσαία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ὑακίνθου, 
Η-17-947Δ
Λυσσαῖος –ου (ὁ)
Λυσσάνδρα –ης (ἡ)
Λύσσανδρος –ου (ὁ)
Λυσσάρα –ης (ἡ)
Λυσσάρης –ου (ὁ) –Βυζαντινόν ἐπώνυ-
μον
Λυσσάς –άδος;  (ἡ) –Συνώνυμον: Μαι-
νάς –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Λυσσήεις –εντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἰοβάκ-
χου
Λυσσήεσσα –ης (ἡ)
Λυσσήρεις –ων (οἱ) –Συνώνυμον Πεπο-
τημέναι –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Λύσσος –ου (ὁ) 
Λύσσουσα –σης (ἡ)
Λύσσων –ντος (ο)
Λυσσῶσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐρινύος
Λυσώ –οῦς (ἡ) 
Λυσώι;  (ἡ)
Λύσων –νος (ὁ) –Ὁ καί Ἀριστήν, υἱός 
Ἀντιμάχου –Πατήρ Γαλατείαs –Χαλκο-
πλάστης, ἀγαλματοποιός –Υἱός Ἀριστο-
φάνους, ἀδελφός Καλλικλέους –Πλα-
στόν Ἀντιμάχου, Η-4-753Α, 1237Α

Λυσωνίδη –ης (ἡ)
Λυσωνίδης –ου (ὁ) –Ἱπποθωντίδος φυ-
λῆς –Πατήρ Ἀντιφῶντος Ἀθηναίου, δη-
μότου ἀγνώστου καί μή σίγουρου
Λυταία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ὑακίνθου, ἥν 
Ἀθηναίοι μετά ἀδελφῶν της (Ἀνθηΐδος, 
Αἰγληΐδος, Ὀρθαίας) ἐθυσίασαν ἐπί τά-
φου Κύκλωπος Γεραίστου, πρός ἀποτρο-
πήν λιμοῦ καί λοιμοῦ 
Λυταίδα –ης (ἡ)
Λυταίδας –αο (ὁ)
Λυταῖος –ου (ὁ)
Λυτατία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Λυτάτιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Λύτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐ-
πίθ. Φύσεως μέ συνώνυμον: Αὐξιτρόφος
Λύτειρος –ου (ο) 
Λυτήρια –ης (ἡ)
Λυτηριάς – άδος (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀρτέμιδος 
–Ἐπίθ. Ρέας μέ συνώνυμον: Ψευδομένη
Λυτήριος καί Λουτέριος –ου (ὁ) –Ἐπί-
θετον Πανός
Λυτίδη –ης (ἡ)
Λυτίδης –ου (ὁ)
Λυτιέρσα –ης (ἡ)
Λυτιέρσας καί Λυτιέρσης καί Λιτυ 
–έρσης –ου (ὁ) –(ὠδικώτατος) –Θεριστι-
κός ὕμνος πρός τιμήν Μίδα –Υἱός βασι-
λέως Μίδα περιβόητος διά πολυφαγίαν. 
Οἱ Φρύγες ἐθεώρουν ἔμπειρον ἐπί γεωρ-
γίας, Η-9-342Α
Λυτική –ῆς (ἡ)
Λυτικός καί Σωσίβιος –ίου (ὁ) –Ἱστορι-
κός, γραμματικός, Η-17-541Δ
Λύτις –ιδος (ὁ)
Λύτος καί Λύττος καί Λύκτος –ου (ὁ) 
–Πατήρ Ἀνδρομάχου
Λύκτος καί Λύττος καί Λύτος –ου (ὁ) 
–Πατήρ Ἀνδρομάχου –Υἱός Λυκάονος
Λυχνά –ῆς (ἡ)
Λυχνᾶς –ᾶ (ὁ) –(ὁ ἀμέριμνος) –Σύζυγος 
Ἡρακλέας 
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Λυχνιδά –ῆς (ἡ)
Λυχνιδός –οῦ (ὁ)
Λυχνίς –ιδος (ἡ)
Λυχνίτις –ιδος (ὁ & ἡ)
Λύχνος –ου (ὁ) –Πλαστόν ἑταίρας Συνω-
ρίδος –Μέ ἐπίθετα: Ἄναξ καί Φίλτατος 
–Καί Ἱππῶναξ, ὁ ποιητής Ἀλέξανδρος
Λύων –ντος;  (ὁ) –Πατήρ Ἀλεξίου Ἑρμι-
ονέως
Λώα –ης (ἡ)
Λώας καί Λῶος –ου (ὁ)
Λωβητηρες –ων (οι) –Ἐπίθετον Ἑρινῦν
Λωβίνα –ης (ἡ)
Λωβῖνος –ου (ὁ) 
Λώϊα –ης (ἡ)
Λωΐνη –ης (ἡ)
Λωϊνίκη –ης (ἡ)
Λωΐνικος –ου (ὁ) 
Λώϊνος –ου (ὁ)
Λωϊόνικη –ης (ἡ)
Λωϊόνικος –ου (ὁ)
Λώϊος καί  Ὁμολώϊος –ου (ὁ) –Καί μήν 
Μακεδόνων –Ἐπίθετον Διός, Η-14-893Α
Λωῒουσα –σης (ἡ)
Λωΐς –ιδος (ἡ) –Τιμόθεος, κεφάλαιον Α-
5, μάμμη Τιμοθέου (2-1-5) 
Λώϊστη –ης (ἡ)
Λωϊστικράτεια –ης (ἡ)
Λωϊστικράτης –ους (ὁ)
Λώϊστος –ου (ὁ) 
Λωϊώ –οῦς (ἡ)
Λωΐων καί Λώων –νος ;  (ὁ) –(εὐαρεστό-
τερος)
Λωκίουσα –σης (ἡ)
Λωκίων –νος (ὁ) –Υἱός Νεδοντίου, Κεῖος 
Νεμεονίκης

Λωνίκα –ης (ἡ)
Λώνικος –ου (ὁ) 
Λωξάνδρα –ης (ἡ) –Νέον ὄνομα χριστι-
ανικόν
Λῶος καί Λότα –α (ὁ) –Μήν Μακεδο-
νικός 
Λώπυα –ης (ἡ)
Λώπυος –ου (ὁ) 
Λώπιστη –ης (ἡ)
Λώπιστος –ου (ὁ) –Ὁ Παλαμήδης (ἐκ 
τῆς ἐπιρράψεως τῶν ἱματίων) 
Λωρχίδα –δης (ἡ)
Λωρχίδας –αιο (ὁ) 
Λῶσις –ιδος ;  (ὁ) 
Λῶστος –ου (ὁ) –(Εὐαρεστότερος) –Ἐπί-
θετον Διός 
Λώτ (ὁ) –Ἰουδαϊκόν, ἀνεψιός Ἀβραάμ ὅ-
στις ἐσμίγετο αἱμομεικτικῶς μετά θυγα-
τέρων –Καί χριστιανικόν 
Λωτίνη –ης (ἡ) 
Λωτῖνος –ου (ὁ
Λωτίς – ίδος (ἡ) –Νύμφη ἥν ἠράσθη Πρί-
αμος καί αὐτή μετεμορφώθη εἰς θάμνον 
μέ ἄνθη ἐρυθρά καί ὄνομα λωτόν
Λωτός –οῦ (ὁ)
Λῶτος –ου (ὁ)
Λωτοφάγος –ου (ὁ) –Ο.Ι.84, 91, Ψ311
Λ. Σεπτίμιος Αὐρηλιανός (ὁ) –Νικομη-
δεύς ἤ Ἀθηναῖος ἅπαξ Ὀλυμπιονίκης, δίς 
στά Ἴσθμια, Νέμεα, Πύθια καί ἀλλαχοῦ 
Ἑλλάδος καί Ἀσίας ὡς σαλπιγκτής
Λ. Σεπτίμιος Αὐρήλιος Σ(εραπίων) –νος 
(ὁ) –Ἀλεξανδρεύς περιοδονίκης
Λ. Τυρρώνιος Λόνγος –ου (ὁ) –Φωνα-
σκός (διδάσκαλος ὠδικῆς ἤ ἀπαγγελίας) 
Πόπλιου Αἰλίου Ἀρτεμᾶ Λαοδικέως νι-
κητοῦ σαλπίγγων
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Μά (ἡ); –Ἡ Σελήνη –Θεοφόρο γυναικός 
ὄνομα –Μήτηρ Τροφίμου –Θυγάτηρ Διο-
νυσίου –Τροφός Βάκχου ἤ Διονύσου, Η-
11-53Δ
Μᾶ –ᾶς (ἡ) –Θεράπαινα Ῥέας. Ὁ Ζεύς τῆς 
ἐνεπιστεύθη ἀνατροφήν Βάκχου. Αὕτη 
ἀπέκρυψεν αὐτόν ἀπό Ἥραν εἰποῦσα 
ὅτι ἧτο τέκνον Ἄρεος –Ἐπίθετον Ρέας
Μά ἤ Μᾶς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος, Η-
12-682Α
Μάα (ἡ)
Μαάρβα –ης (ἡ)
Μαάρβας –αια (ὁ) –Καρχηδόνιος
Μαάρκη –ης (ἡ)
Μάαρκος ἤ Μάμαρχος –ου (ὁ) –Υἱός 
Λεύκιος –Πατήρ Στραταγίδος. Πολλίης, 
Στατίης, Μονῖδος 
Μααρσάγης ἤ Μαρσάγης –ου (ὁ) –Πο-
ταμός 
Μααρσάρης –ου (ὁ) –Ποταμός Βαβυλω-
νίας 
Μαάτ; (ἡ) –Αἰγυπτία θεά, προσωποποί-
ησις κοσμικῆς ὀρθότητος καί ἰσορροπίας 
πού θέλησε ὁ δημιουργός
Μάγα –ης (ἡ)
Μαγάδις –ιος (ὁ & ἡ);
Μαγαρσία καί Μάγαρσις –ιδος (ἡ) –Ἐ-
πίθετον Ἀθηνᾶς
Μαγαρσίς –ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Μάγας –α (ὁ) –(Σανίς τετράγωνος) –Υἱ-
ός Στράτωνος –Πατήρ Βερενίκης, ἑτερο-
θαλής ἀδελφός Πτολεμαίου Φιλαδέλ-
φου –Μέ Κυρήνην γεννᾶ Ἀρσινόην, Η-7 
-539Δ, Η-11-789Δ, Η-12-685Α, Η-16-486Α, 
Η-18-229Δ 
Μαγας Ἑνός –ου (Μάγας Ἑνός) (ὁ)
Μαγγάνη –ης (ἡ)
Μαγγάνης ἤ Μανγάνης –ου (ὁ) 

Μάγγρις –ιος (ὁ) –Ὁ Βυρίχου τοῦ Αἰσχί-
να 
Μαγδαληνή –ῆς (ἡ) –Ἡ ἐκ Μαγδάλων 
Μαρία εἶδε πρώτη τόν ἀναστάντα Χρι-
στόν
Μάγδις –ιος (ὁ) –Θρᾶξ, ἐφευρέτης μα-
γάδιδος (αὐλοῦ)
Μαγεδάτη –ης (ἡ)
Μαγεδάτης –ου (ὁ)
Μάγη –ης (ἡ)
Μάγης –εο (ὁ)
Μάγια –ης (ἡ) –Θυγ. Γναίου Δομετίου 
Μαγίδιον –ίου (ἡ) –Ἁρπύστρια, ἱέρεια 
μουσικῆς
Μάγιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Φλακκίης 
Μάγιρος –ου (ὁ) 
Μάγις –ιδος; (ὁ;)
Μάγιστρος καί Σηθῆς –οῦ; (ὁ) –Βυζα-
ντινός ἰατρός, ὁ Συμεών Πρωτοβεστιά-
ριος, ὁ καί Σηθῆς καλούμενος, Η-7-833Δ
Μαγίουσα –σης (ἡ)
Μαγίων –νος;  (ὁ)
Μάγνα –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Μαγνεντία –ης (ἡ)
Μαγνέντιος –ίου (ὁ) –Σφετεριστής
Μάγνης –ητος ἤ –ου (ὁ) –(μαγνήτης) –
Κωμικός Ἀθηναῖος  ποιητής παλαιᾶς κω-
μωδίας ἐνδεκάκις νικητής εἰς ἀγώνας 
ποιητικούς. Ἔγραψε Ὄρνιθες, Λυδοί, Ψή-
νες (ζουζούνια), Βατράχους. Τίς Ψῆνες 
καί τούς Βατράχους τοῦ Μάγνητος πι-
θανόν νά μιμήθηκε ὁ Ἀριστοφάνης, θε-
ωρουμένου τοῦ “Ἀλληλοδανεισμοῦ”(λο-
γοκλοπῆς καί ἀντιγραφῆς) νομίμου 
–Πατήρ Γλαφυροῦ –Ὁ ἀπό Ταάνδρου, 
ὀλυμπιονίκης ὁπλίτου δρόμου δύο φο-
ρᾶς –Υἱός Ἰατροκλέους –Υἱός Αἰόλου καί 
Ἐναρέτης πού μέ σύζυγον  μίαν Ναϊάδα 
γεννᾶ Πολυδέκτην, Δίκτον, Πίερον –Υἱ-
ός Ἄργου καί Περιμήλης ἔκγονος Φρί-
ξου –Κάτοικος Μαγνησίας –Ποιμήν 
ἀνακαλύψας διά σιδηροῦ ἄκρου εἰς βα-
κτηρίαν τήν μαγνητικήν δύναμιν λίθων 
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ἐπί ὄρους Ἴδης –Βοσκός εὑρετής τῆςμα-
γνησίας (Μαγνῆτης λίθος), Ο.Β.756, Η-
5-923Α, Η-7-1048Α, 1057Α, Η-9-394Δ, Η-
11-852Α, Η-12-712Δ, 850Δ, Η-13-820Α, Η 
-15-881Α, Η-17-975Α, Η-18-39Α
Μαγνησία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Μαγνήσιος –ίου (ὁ)
Μάγνητα –ης (ἡ)
Μάγνητας –ου (ὁ) –Πρόγονος Θεσσα-
λῶν –Υἱός Διός καί Πανδῶρας, ἀδελφός 
Μακεδόνος
Μάγνια –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Μάγνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Μάγνος –ου (ὁ) –Κύριον ὄνομα Ρωμαϊ-
κόν –Περίφημος ἀνατόμος ὁ Ἕλλην –
Χριστιαν. –Ἄγιος –Ὁ Κυρηναῖος ὀλυμπι-
ονίκης εἰς στάδιον –Υἱός Κογνίτου, Η-7 
-792Α, 832Δ
Μάγος –ου (ὁ) –Ἄραψ τις
Ὁ Μάγος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Μάγουσα –σης (ἡ)
Μάγχη –ης (ἡ)
Μάγχης –ου (ὁ)
Μάγων –ντος ;  (ὁ) –(ὁ γόης, γοητευτικός) 
–Καρχηδόνιος, εἰδικός περί γεωργίαν 
–Στρατηγός Καρχηδόνιος ἐναντίον Διο-
νυσίου τυράννου Συρακουσῶν –Ἕτερος 
Καρχηδόνιος στρατηγός, υἱός Ἁμιλκάρ, 
ἀδελφός περιφήμου Ἀννίβα, Η-12-237Δ
Μάγως –ω (ὁ) –Υἱός Εὐμνάστου
Μαδαγαύα –ης (ἡ) –Μήτηρ Αὐρηλίου 
Ἡρακλείας
Μαδαγαύας –ου (ὁ)
Μαδάκη –ης (ἡ)
Μαδάκης –ου (ὁ)
Μαδᾶτα –ης (ἡ)
Μαδᾶτας –ου (ὁ) –Πέρσης
Μαδήνα –ης (ἡ)
Μαδήνας –αο (ὁ)
Μάδινα –ης (ἡ)
Μάδινος –ου (ὁ)

Μάδρη –ης (ἡ)
Μάδρος –ου (ὁ)
Μαδύη –ης (ἡ)
Μαδύης –εω καί Μάδυς –υος (ὁ) –Βασι-
λεύς Σκύθων, Η-10-715Α 
Μαδύλα –ης (ἡ) 
Μαδύλος –ου (ὁ)
Μαζάγος –ου (ὁ)
Μαζάθη –ης (ἡ)
Μάζαθος –ου (ὁ)
Μαζαία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ βασιλέως Βο-
σπόρου Λευκάνορος
Μαζαῖος –ου (ὁ) –Σατράπης –Ὄνομα 
Περσῶν –Στρατηγός Δαρείου
Μαζάκη –ης (ἡ)
Μαζάκης –ου (ὁ) –Ὄνομα Περσῶν
Μαζάκις –ιος (ὁ) –Παρθικόν
Μαζάκος –ου (ὁ) –Σατράπης Αἰγύπτου
Μαζάν –ᾶνος (ὁ) –Υἱός Σωσίου
Μάζαρη –ης (ἡ)
Μάζαρης –ου (ὁ) –Ποταμός
Μαζάρης –ου (ὁ) –Μῆδος
Μάζαρος –ου (ὁ) –Μῆδος τις, Η-7-536Δ
Μαζεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Διός ἐν Φρυ-
γία
Μαζήνα –ης (ἡ)
Μαζήνης –ου (ὁ) –Ἡγεμών στόν Περσι-
κό Κόλπο
Μάζιμα καί Μάξιμα –ης (ἡ) –Μήτηρ 
Διονυσίου
Μάζιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Ἀρτιβόλου(λης) 
Μάζιρις –ιος (ὁ) –Ποταμός
Μάζουσις –ιος (ὁ)
Μάη –ης (ἡ)
Μάης –ητος;  (ὁ) –Yἱός Μάη 
Μαθαία –ης (ἡ) 
Μαθαῖος –ου (ὁ) 
Μάθη –ης (ἡ)
Μάθης –ητος;  (ὁ) –Ποταμός
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Μαθθαία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Φίλωνος
Μαθθαῖος –ου (ὁ)
Μαθθέα –ης (ἡ)
Μαθθέας –ου (ὁ)
Μαθθία –ης (ἡ)
Μαθθίας –αιο (ὁ)
Μάθις –ιος (ὁ & ἡ) –Θυγάτηρ καί υἱός 
Πυθέου
Μάθος –ου (ὁ) –Ρωμαΐκόν
Μάθυμνα καί Μήθυμνα –ης (ἡ) –Ἀδελ-
φή Δαμοῦς
Μάθως –ω (ὁ) –Λίβυς τις
Μαῖα καί Μαίη καί Μαιάς –αδος (ἡ) 
–Μέ Δία γεννᾶ Ἑρμήν καί κατόπιν ὁ 
Ζεύς κατέταξεν μεταξύ Πλειάδων –Ἀ-
τλαντίς (θυγ. Ἄτλαντος καί Πλειόνης) 
–Γυνή ἐξ Ἀρκαδίας πού ὁ Ζεύς τῆς ἀνέ-
θεσεν ἀνατροφήν Ἀρκάδος –Ἰατρός γυ-
ναικολόγος –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπί-
θετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Δήμητρος 
–Ἐπίθετον Ἕριδος –Ἐπίθετον Λαχέσιδος 
–Ἐπίθετον Νυκτός –Ἐπίθετον Πολυμνί-
ης –Ἐπίθετον Σοφίας, Ο.Ο.Ξ.435, Η-7-
1148, 1156Δ, Η-8-713Α, Η-12-759Δ, Η-13-
503Δ
Μαιάδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Μαιαδεύς καί Ταάδης –ου (ὁ) –Υἱός 
Μαῖας –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ μέ συνώνυμον: 
Φίλος 
Μαιαμμᾶ –ῆς (ἡ)
Μαιαμμᾶς –ᾶ (ὁ)
Μαιάνδρα –ης (ἡ)
Μαιανδρεύς –έως (ὁ)
Μαιανδρία –ης (ἡ)
Μαιανδρίδη –ης (ἡ)
Μαιανδρίδης –ου (ὁ)
Μαιάνδριος –ίου (ὁ) –Ἱστορικός –Τύραν-
νος Σάμου –Διάδοχος Πολυκράτου –Ἱ-
στορικός Μιλήσιος καί συγγραφεύς, Η-
12-620Α, 760Δ, Η-16-458Α
Μαίανδρος –ου (ὁ) –Ποταμός Μαγνησί-
ας Μ. Ἀσίας ὁ πρίν Ἀναβαίνων –Ποτά-

μιος θεός Μ. Ἀσίας –Υἱός Τηθύος καί Ὠ-
κεανοῦ –Πατήρ Σάτα πού μέ Ἀγκαῖον 
γεννᾶ: Ἀλιθέρσην, Περίλαον, Σάμον 
–Τανῦν Μεϊνδέρ –Υἱός Ἀναξιβίας συζύ-
γου Κερκάφου, Ο.Β.869, Η-5-599Α, Η-9-
534Δ, Η-10-84Δ, Η-12-761Α
Μαιάς –άδος (ἡ) = Μαῖα 
Μαίας –ου (ὁ) 
Μαιδάτα –ης (ἡ)
Μαιδάτας –αντος (ὁ) –Σκλάβος;
Μαιδική –ῆς (ἡ)
Μαιδικός –οῦ (ὁ)
Μαίδια –ης (ἡ)
Μαίδιος –ου (ὁ)
Μαιδωράνη –ης (ἡ) 
Μαιδωράνος –ου (ο) –Ὄρος
Μαίεις –ειος (ὁ)
Μαίεισσα –σσης (ἡ)
Μαιζάρα –ης (ἡ)
Μαιζάρης –εος (ὁ) –Μῆδος τίς
Μαιήιος –ίου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Μαιήτη –ης (ἡ)
Μαιήτης –ου (ὁ) –Ἀντί Μαιώτης
Μαιήτις –ιδος (ἡ) –Ἀντί Ταῶτις –ιδος
Μαιΐστα –ης (ἡ)
Μαιΐστας –αντος (ὁ) –Ποιητής –Ἀρετα-
λογία (ἀστεϊσμός) τοῦ Σάραπη
Μαῖκεψ –που; (ὁ)
Μαίκη –ης; (ἡ)
Μαικήνα –ης (ἡ)
Μαικήνας –α (ὁ) –Υἱός Παραμόνου –
Ἐπίσημος Ρωμαῖος γνωστός σφαιριστής 
ὡς ὁ Ὀράτιος, Μούκιος Σκαιβόλας, Κά-
των, Μάρκος Αὐρήλιος, Ἀλέξανδρος, 
Σεβήρος, Βιργίλιος, Ἰούλιος Καίσαρ, Αὔ-
γουστος κ.ἄ. 
Μαικία –ης (ἡ)
Μαικίνα –ης (ἡ) 
Μαικίνας –αο (ὁ) 
Μαίκιος –ίου (ὁ) –Γλύπτης –Ἐπιγραμ-
ματοποιός

ÌÁÉÊÉÏÓ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    ���

Μαίκιπα –ης (ἡ)
Μαίκιπος –ου (ὁ)
Μαῖκος –ου (ὁ)
Μαιλενίς καί Μελανθώ –οῦς (ἡ) –Θυγ. 
Κηφισσοῦ καί Μελανθοῦς, μήτηρ Δελφοῦ
Μαιμακτήρια (ἡ) –Ἑορτή Ἀθηναίων
Μαιμακτηριών –ῶνος (ὁ) –5ος μήν Ἀ-
θηναίων
Μαιμακτηριῶσσα –σσης (ἡ)
Μαιμάκτης –ου (ὁ) –(σφοδρός) –Ἐπώ-
νυμον Διός
Μαίμακτος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Μαιμάλα –ης (ἡ)
Μαιμαλίδη –ης (ἡ)
Μαιμαλίδης –ου (ὁ) –Υἱός Μαιμάλου, ὁ 
Πείσανδρος, Ο.Ι.Π.194
Μαίμαλος –ου (ὁ) –Μυρμιδών τις, Η-15-
683Α
Μαϊμονίδης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Μωϋσέ-
ως ἐκ Κόρδοβας, Ἰουδαῖος φιλόσοφος 
Μαίμουσα –σης (ἡ)
Μαίμων –νος (ἡ)
Μαίμων ἤ Μαίων –νος (ὁ)
Μαινάδες –ων (αἱ) –Ἱερές Βάκχες, συνο-
δοί Διονύσου κυριευθεῖσαι ὑπό Μανίας. 
Παρίστανται γυμναί, ἤ με ἐλαφρόν πέ-
πλον, μέ στεφάνι ἀπό κισσόν καί θύρσον 
ἀνά χείρας, ἤ κάνθαρο χορεύωντας ἀ-
γρίως, παίζοντας δέ αὐλόν ἤ κρούωντας 
τύμπανο. Προσωποποιοῦν ὀργιαστικά 
στοιχεῖα φύσεως. Θεωροῦνται νύμφαι ἀ-
ναθρέψασαι Διόνυσον καί κατασπαρά-
ξασαι Ὀρφέαν εἰς ποταμόν Βαφύραν 
τέως Ἑλικῶνα Δίου Πιερίας. Εἶχον τήν 
οἰνοτρόπον ἰδιότηταν μετατρέπουσαι ὕ-
δωρ εἰς οἶνον –Ἐπίθετον Ἐρινύν 
Μαινάδες καί Θυάδες καί Βάκχες καί 
Βακχίδες –ων (οἱ) 
Μαιναῖα –ης (ἡ)
Μαιναῖος –ου (ὁ)
Μαιναλία –ης (ἡ) –Τροφός καί συνοδός 
Διονύσου

Μαινάλιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Μαινάλιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Μαίναλος –ου (ὁ) –Υἱός Λυκάονος, Η-
12-620Δ
Μαινάς καί Οἰνάς –άδος (ἡ) –Θεές κα-
τώτερες, ἱέρειαι Διονύσου –Ἐπίθετον Ἀρ-
τέμιδος –Ἐπίθετον Ἐρινύος –Ἐπίθετον 
Ἴσιδος μέ συνώνυμον: Τριτάλαινα
Μαινίλα –ης (ἡ)
Μαινίλας –α (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Μαινόλης –ου (ὁ) –Βάκχος τις –Ἐπίθε-
τον Διονύσου
Μαινόλιος –ίου (ὁ) –Βάκχος τις –Συνώ-
νυμον: Μύστης –Ἐπίθετον Διονύσου 
Μαινόμενος –ου (ὁ) –Συνώνυμα: Ἐνυ-
άλιος καί Λαοδάμας –Ἐπίθετον Ἄρεως 
–Ἐπίθετον Βορῆος –Ἐπίθετον Διονύσου
Μαίνυρα –ης (ἡ)
Μαίνυρος –ου (ὁ)
Μαιονίδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον 
Μαιονίδη –ης (ἡ)
Μαιονίδης –ου (ὁ) –Υἱός Μαίονος, πα-
τρωνυμικόν Ὁμήρου, εἴτε ἐκ τοῦ πατρός 
εἴτε ἐκ τῆς Μαιονίας χώρας, Η-12-771Α, 
777Α 
Μαιονίδης ἤ Μαιόνιος κύκνος (ὁ) –Ὁ 
Ὅμηρος Μουσῶν
Μαιόνιος Κύκνος ἤ Μαιονίδης (ὁ) –Πα-
τρωνυμικόν Ὁμήρου
Μαιόνιος καί Μηόνιος (ὁ) –Ἐπίθετον 
Βάκχου ἐκ Μαιονίας χώρας παραγούσης 
ἐξαίρετον οἶνον
Μαιόνος –ου (ὁ) –Ἀνεψιός Ἡρώδου δο-
λοφονήσας τόν υἱόν Ἡρώδου Ὀδέναθον, 
Η-8-726Δ 
Μαίορ –ρος (ὁ)
Μάϊος –ου (ὁ) –Υἱός Ζωΐλου ἤ Πακύλ-
λου 
Μαῖος –ου (ὁ) –Μήν Ρωμαϊκός 
Μαϊουμᾶ –ῆς (ἡ) 
Μαϊουμᾶς –ᾶ (ὁ) –Χριστιανός μοναχός
Μαϊουμᾶς –ᾶ (ὁ) –Ἀρχαῖα θεότης 
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Μαίουσα –σης (ἡ)
Μαῖρα ἤ Μαίρη –ης (ἡ) –Νηρηΐς
Μαῖρα ἤ Μαιρά –ᾶς (ἡ) –Νηρηΐς θυγά-
τηρ Ἐρασίνου, ἀδελφή Ἀγχιρρόης –Θυγ.
Προῖτου καί Ἀντείας πού με Δία γεννᾶ 
Λοκρόν καί ἐθανατώθη ὑπό Ἀρτέμιδος 
ἥν ἐσυνόδευεν μετ΄ἄλλων παρθένων –
Θυγάτηρ Ἱκαρίου καί Ἡριγόνης –Θυγά-
τηρ Ἄτλαντος, σύζυγος Τεγεάτου, μήτηρ 
Λειμῶνος καί Σκέρδου –Κύων Ἰκαρίου 
μηνύσας θάνατον δεσπότου εἰς θυγατέ-
ραν Ἐριγόνην. Ὁ Ζεύς μετέστησεν εἰς 
ἀστέρας μέ ὄνομα: μικρός κύων, Ο.Ι.Σ. 
48, Ο.Ο.Λ.326
Μαίρα –ης (ἡ) –Κύων συνδεδεμένη μέ 
μύθον τοῦ Ἱκαρίου καί τῆς Ἡριγόνης, 
Η-9-345Δ, Η-12-176Δ, 772Α, Η-16-1068Δ
Μαῖρας –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
Μαίρη –ης (ἡ) –Ἀγγλ. τύπος τοῦ Μαρία
Μάϊς –ιδος (ὁ & ἡ) –Πατήρ καί μήτηρ 
Μάκρωνος
Μαίσα –ης (ἡ)
Μαισά –ᾶς (ἡ) –Θυγάτηρ Βασσιανοῦ ἐκ 
Φοινίκης, μήτηρ αὐτοκράτορος Ἡλιογα-
βάλου
Μαισάδη –ης (ἡ)
Μαισάδης –ου (ὁ) –Πατήρ Σεύθου βασι-
λεύς Θράκης 
Μαίσια –ίης (ἡ)
Μαισιάδα –ης (ἡ)
Μαισιάδας –αο (ὁ) 
Μαισιάδη –ης (ἡ)
Μαισιάδης –ου (ὁ) 
Μαίσιος –ίου (ὁ) –Ἱερεύς
Μαῖσις –ιος (ὁ) –Υἱός Ὑραίου
Μαίσουσα –σης (ἡ)
Μαίσωλος –ου (ὁ) –Ποταμός Ἰνδίας
Μαίσων –νος (ὁ) –Ὑποκριτής Μεγαρεύς 
–Πατήρ Σωκράτους ἤ Ἡρακλείτου –Υἱός 
Νουμηνίου ἤ Φιλωνίας, Η-12-775Δ
Μαίων –νος (ὁ) –(πνευματώδης) –Πα-
τήρ ἤ πάππος τοῦ Ὁμήρου (ἐξ οὗ Μαι-

ώνιος κύκνος ἤ Μαιωνίδης) –Σύζυγος 
Δινδύμης –Θηβαῖος, υἱός Αἴμονος καί 
Ἀντιγόνης
Μαίων –νος ἤ Μαίμων –νος (ὁ) –Υἱός 
Αἱμονίδου, Ο.Δ.394, 398, Η-8-147Δ, Η-9-
389Δ, Η-11-553Α, Η-12-771Α 
Μαίωρ –ρος (ὁ) 
Μαΐωρ –ρος (ὁ) 
Maιώρα –ης (ἡ)
Μαιωρίνα –ης (ἡ)
Μαιωρῖνος –ου (ὁ) –Υἱός Νουμέρου
Μαίωρος –ου (ὁ)
Μαιώτη καί Μαιήτη –ης (ἡ)
Μαιώτης ἤ Μαιήτης –ου (ὁ) –Ὁ ποτα-
μός Τάναϊς
Μαιωτίς –ιδος (ἡ)
Μάκαγος –ου (ὁ) 
Μακάδα –δης (ἡ)
Μακάδις –ιος; (ὁ)
Μάκαδος –ου (ὁ)
Μάκαιρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –
Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἀφροδί-
της –Ἐπίθετον Γῆς –Ἐπίθετον Δήμητρος 
–Ἐπίθετον Εἰλειθυίας –Ἐπίθετον Ἑστίας 
–Ἐπίθετον Ἠοῦς –Ἐπίθετον Ἥρης –Ἐπί-
θετον Θείης –Ἐπίθετον Θέμιδος –Ἐπίθε-
τον Ἴσιδος –Ἐπίθετον Λητοῦς –Ἐπίθετον 
Μνημοσύνης –Ἐπίθετον Νεμέσεως –Ἐπί_ 
θετον Νίκης –Ἐπίθετον Νυκτός –Ἐπίθε-
τον Περσεφόνης –Ἐπίθετον Ρέας –Ἐπίθ.
Σελήνης –Ἐπίθετον Ὑγιείας –Ἐπίθετον 
Φύσεως μέ συνώνυμον: Ὠκυλόχεια
Μάκαρ –ρος καί Μακαρεύς (ὁ) –(εὐ-
τυχής, μακάριος) –Ἡλιάδης (υἱός Ἡλί-
ου καί Ρόδης) φονεύσας ἀδελφόν Τενά-
γην φυγών εἰς Λέσβον ὀνόμασεν αὐτήν 
–Πατήρ Ἀμφίσσης –Υἱός Αἰόλου, πατήρ 
Ἀμφίσσης, βασιλέως Λέσβου –Υἱός Κρι-
άσου –Υἱός Κρινάκου ἔγγονος Διός –Υἱός 
Αἰόλου καί Ἀμφιθέας –Ἐπίθετον Ἄδου 
καί Ἀδώνιδος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
–Ἐπίθετον Ἄττιδος –Ἐπίθετον Διονύσου 
–Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἡφαίστου 
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–Ἐπίθετον Θανάτου –Ἐπίθετον Πανός 
–Ἐπίθετον Ποσειδῶνος –Ἐπίθετον Πρι-
άπου μέ συνώνυμον: Λιμενίτας –Ἐπίθε-
τον Τηθύος –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ
Μάκαρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Κορύβαντος 
–Ἐπίθετον Σαβαζίου –Ἐπίθετον Τελε-
σφόρου –Ἐπίθετον Ὕπνου, Ο.Ι.Ω.544, Η-
8-1091Δ, Η-12-515Δ, Η-14-176Δ
Μάκαρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐ-
πίθετον Ἀσκληπιοῦ –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ 
–Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον Ἠελίοιο 
–Ἐπίθετον Ἰάω –Ἐπίθετον Νηρέως –Ἐ-
πίθετον Νόμου –Ἐπίθετον Νότου –Ἐπί-
θετον Οὐρανοῦ μέ συνώνυμον: Πανδερ-
κής –Ἐπίθετον Πρωτογόνου
Μακάρα –ης (ἡ)
Μακαρέτα –ης (ἡ)
Μακαρέτης –ου ἤ –έα (ὁ) –Υἱός Λυκά-
ονος, Η-12-779Α
Μακαρεύς –έως (ὁ) –Υἱός Αἰόλου –Υἱός 
Λυκάονος –Συγγραφεύς καί ἱστορικός 
ὁ Κῶος –Σύνηθες ὄνομα –Λαπίθης φο-
νεύσας Κένταυρον Ἐρίγδουπον –Υἱός 
Ἰάσονος καί Μηδείας –Συγγραφεύς, Η-
10-187Δ, Η-12-248Δ, 515Δ, 779Α
Μακαρία –ης (ἡ) –(εὐτυχισμένη) –Πηγή 
Μαραθῶνος –Θυγάτηρ Ἡρακλέους καί 
Δηϊανείρας – Τραγική ἡρωΐς –Προσφέρει 
τήν ζωήν του περιφρουρώντας γένος Ἡ-
ρακλειδῶν, Η-8-458Α, Η-12-767Α 
Μακαρίαινα –ης (ἡ)
Μακαρίαινος –ου (ὁ) 
Μακαριανή –ῆς (ἡ)
Μακαριανός –οῦ (ὁ) 
Μακαρίνα –ης (ἡ)
Μακαρῖνος –ου (ὁ) 
Μακάριος –ίου (ὁ) –(εὐτυχής) –Σπαρτιά-
της –Ἐπίθετον Διός μέ συνώνυμον: Ξέ-
νιος –Χριστιανικόν, Ἅγιοι δύο (19 Ἰανου-
αρίου), Η-12-781Α 
Μακαρίουσα –σης (ἡ)
Μακαρίς –ιδος (ἡ) 
Μακάρις –ιος (ὁ) 

Μακαρίων –νος (ὁ) –Ὅσιος (19 Ἰανουα-
ρίου) 
Μάκαρος –ου (ὁ)
Μακάρουσα –σης (ἡ)
Μακάρτατη –ης (η)
Μακάρτατος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀγνίου 
–Ἐπίθετον Διός μέ συνώνυμον: Ἄναξ 
–Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Υἱός Ἀπολήξιδος 
Προσπάλτιος –Υἱός Μακαρτάτου Προ-
σπαλτίου γόνω δε Θεοπόμπου, Η-7-
1241Δ, Η-15-957Α 
Μάκαρτα –ης (ἡ)
Μάκαρτος –ου (ὁ)
Μακάρων –νος; (ὁ) –Νῆσος, Η-11-559Δ 
Μακεδνός –οῦ (ὁ) 
Μάκεδνος –ου (ὁ) –Εἷς τῶν παίδων Λυ-
κάονος
Μακεδονία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Διός καί 
Θυΐας, ἐξ ἧς ἡ χώρα Μακεδονία –Θυ-
γάτηρ Φιλομβρότου –Θυγάτηρ ἐπιγραμ-
ματοποιοῦ Σιλεντιαρίου
Μακεδονία καί Μακεδονίδα (Ἠρόδο-
τος) καί Μακετία –ης (ἡ) –Χώρα κλη-
θεῖσα ὑπό Μακεδόνος, υἱοῦ Διός καί 
Θυΐας, (θυγατρός Δευκαλίωνος) ἤ, υἱοῦ 
Αἰόλου ἤ, υἱοῦ Λυκάονος (βασιλέως Ἠ-
μαθίας Τρίχη γενεαλογεῖται) μέ πρώ-
τους κατοίκους Πελασγούς
Μακεδονική –ῆς (ἡ)
Μακεδονικός –οῦ (ὁ)
Μακεδόνινα –ης (ἡ)
Μακεδόνινος –ου (ὁ) –Ὁ Μέτελλος, Η-
11-579Δ
Μακεδόνιος –ίου (ὁ) –Ἐπιγραμματοποι-
ός Θεσσαλονικεύς –Λυρικός ποιητής 
–Χριστιαν. ὄνομα –Ὅσιος (24 Ἰανουαρ.) 
Μακεδώ –οῦς (ἡ) –Μήτηρ Μαμίας
Μακεδών –όνος (ὁ) –Υἱός Διός καί Θυΐας 
(θυγατρός Δευκαλίωνος) ἤ Αἰθυΐας ἤ 
Αἰθρίας –Στρατηγός Ὀσροηνῶν –Υἱός 
Μακεδόνος –Πατήρ Σωστράτου –Υἱός 
Βίωνος –Υἱός Ὀσίριδος στρατηγός –Μέ 
υἱόν Ἀτιντάνα
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Μακεδών –νος (ὁ) –Υἱός βασιλέως Ἡ-
μαθείας Λυκάονος τοῦ ὁποίου ὁ υἱός κα-
λεῖτο Πίνδος
Μακέδων καί Μάκεδνος καί Μακεδα-
νός καί Μᾶκος –ου καί Μακέτης –ου 
(ὁ) 
Μακεδῶς –ῶ (ὁ) –Εἷς τῶν υἱῶν τοῦ Λυ-
κάονος 
Μακεδῶσσα –σσης (ἡ)
Μακελίνη –ης (ἡ) 
Μακελῖνος –ου (ὁ) 
Μακελλώ –οῦς (ἡ) –Ἀδελφή Δεξιθέας, 
θυγάτηρ Δάμωνος, ἀρχηγοῦ Τελχίνων
Μακέλουσα –σης (ἡ)
Μακελώ –οῦς (ἡ) –Μέ ἀδελφήν Δεξιθέ-
αν ἐδέχθησαν στό τραπέζι των τόν Δίαν, 
Ἀπόλλωνα, ἴσως καί Ποσειδῶνα 
Μακέλων –νος; (ὁ)
Μάκερ –ρος (ὁ) 
Μακεσάλα –ης (ἡ) 
Μακεσάλας –αο (ὁ) 
Μακέστη –ης (ἡ) 
Μακεστία –ης (ἡ) 
Μακέστιος –ίου (ὁ) = Μακίστιος   
Μάκεστος ἤ Μάκιστος –ου (ὁ) –Ποτα-
μός Μυσίας
Μακέτα –ης (ἡ)
Μακέτας –αντος (ὁ) –Μακεδονικόν ὄ-
νομα –Υἱός Κηφισοῦ
Μακέτη –ης (ἡ)
Μακέτης –ου (ὁ) –Υἱός Αἰόλου –Ἡγε-
μών –Πατήρ Πιερίου –Υἱός Διός καί 
Πανδῶρας, ἀδελφός Μάγνητος, πρόγο-
νος Μακεδόνων –Πατήρ Ὠρωποῦ, Η-7-
1172Α, Η-9-394Δ 
Μακέτης –ου (ὁ) = Μακεδών, κάτοικος 
τῆς χώρας
Μακέτις –ιδος (ἡ) = Ἀντί Μακεδονίς
Μάκη; –ης (ἡ) –Σύζυγος Καλλικομᾶ
Μακηδών –νος (ὁ) –Ἀντί Μακεδών –Υἱ-
ός Διός  

Μακηδῶσσα –σσης (ἡ)
Μάκηρις –ιδος; (ὁ) –Λίβυς τίς 
Μάκης –η (ὁ) –Χριστιανικόν –Ὑποκορι-
στικόν 
Μακιδών –ῶνος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Μακιδῶσσα –σσης (ἡ)
Μακίνα –ης (ἡ)
Μακῖνος –ου (ὁ)
Μακιστεύς –έως (ὁ) –Ἀντί Μηκιστεύς 
–Πατήρ Ἐπιστρόφου σύμμαχος Τρώων, 
Η-8-95Α
Μακιστεύς καί Μηκιστεύς –έως (ὁ)
Μακίστη –ης (ἡ) –Ἀδελφή τοῦ Φρίξου 
καί τῆς Ἕλλης, θυγάτηρ Ἀθάμαντος 
Μάκιστος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀθάμαντος, ἀ-
δελφός Φρύξου
Μακκαβαῖα –ης (ἡ)
Μακκαβαῖος –ου (ὁ) –(δεσπότης εἰς Περ-
σικήν) –Καί Ἰουδαϊκόν
Μακκαβαίουσα –σης (ἡ)
Μακκαβαίων –νος; (ὁ) –Χριστιανικόν 
Μακκιάδη –ης (ἡ)
Μακκιάδης –ου (ὁ)
Μακκιάδουσα –σης (ἡ)
Μακκιάδων –ντος;  (ὁ) 
Μάκκυρ –ρος (ὁ) 
Μακκώ –οῦς (ἡ) –Ὄνομα γυναικός (Ἀ-
ριστοφάνης)
Μάκος ἤ Μακεδών ἤ Μάκου –ους;  (ὁ) 
–(ὡς ἀνωτέρω) 
Μάκουν –νειος (ὁ) –Πατήρ Ὀμφαλίω-
νος
Μάκουσα –σης (ἡ)
Μάκρα –ης (ἡ)
Μακραίωνες –ωνων (οἱ) –Ἐπίθ. Μοιρῶν
Μακρανεύς –έως (ὁ) –Υἱός Ἡλίου, ἀδελ-
φός Θρίνακος καί Αὔλητος, Η-5-770Α
Μακρεμβολίτη –ης (ἡ)
Μακρεμβολίτης –ου (ὁ) –Ὁ Εὐστάθιος 
ποιητής Βυζαντίου
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Μακρῖνα –ης (ἡ) –Χριστιαν. –Ρωμαϊκόν 
Μακρίνη –ης (ἡ) –Χριστιανικόν 
Μακρῖνος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν, αὐτοκρά-
τωρ Ρωμαίων –Πατήρ Διαδουμενιανοῦ, 
Η-7-1058Δ
Μάκρις –ιδος ἤ Νύσα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
Ἀρισταίου ἐν Εὐβοία, ἔθρεψεν Διόνυσον 
διά μέλιτος καί διωχθείσα ὑπό Ἥρας 
ἤλθε εἰς νῆσον Φαιάκων –Ἀρχικόν ὄνο-
μα Εὐβοίας
Μακρόβεις –ειος (ὁ) 
Μακροβία –ης (ἡ) 
Μακροβιανή –ῆς (ἡ)
Μακροβιανός –οῦ (ὁ)
Μακρόβιος –ίου (ὁ) –Συγγραφεύς, 4ος 
–5ος αἰῶν μ.Χ., Η-12-92Α, 643Δ, 866Δ, Η-
17-416Α
Μακροπένθης –ους (ὁ) –Εἰς Ἀραουκα-
νικήν: Manropente
Μάκρος –ου (ὁ)
Μάκρουσα –σης (ἡ)
Μάκρων –νος (ὁ) –Ἀγγειογράφος –Υἱός 
Μάϊδος –Πατήρ Ταρούλα ἤ Ἀρτεμιδώρου 
–Ζωγράφος, Η-8-785Α, Η-9-838Α, Η-12-
874Δ
Μακύτα –ης (ἡ)
Μακύτας –ταέα (ὁ)
Μακκώ –ους (ἡ) –Παροιμιώδης διά μω-
ρίαν, ἐξ οὖ τό Μακκοάω = Μωραίνω
Μάκων –νος; (ὁ) –Υἱός Ἐπικράτειος ἤ 
Ὀμφαλίωνος –Πατήρ Φιλοκλέους 
Μακωνίς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἱαρέα 
Μαλαῖα –ης (ἡ)
Μαλαῖος –ου (ὁ) –Ἀρχηγός Πελασγῶν 
Μαλαιώτα –ης (ἡ)
Μαλαιώτας –ου (ὁ)
Μαλακαί –ῶν (οαἱ) –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Μαλακή –ης (ἠ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Μαλακοί –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Ζεφύρων
Μάλακος –ου (ὁ) –Σίφνιος χρονικογρά-
φος –Μακεδών, Η-12-885Α 

Μαλακός –οῦ (ὁ) –Χρονογράφος, Η-16-
1053Α 
Μαλάκουσα –σης (ἡ)
Μαλακόφρουσα –σης (ἡ)
Μαλακόφρων –νος (ὁ)
Μαλακόφρωνες –ων (οἱ) –(εὐμενεῖς) –
Ἐπίθετον Μοιρῶν μέ συνώνυμον: Ἠέρι-
αι
Μαλάκων –νος (ὁ)
Μαλάλα –ης (ἡ)
Μαλάλας –α (ὁ) –Ο Ἰωάννης, χρονικο-
γράφος ἱστορικός Βυζαντίου 
Μάλαμος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
Μαλάμω ἤ Μαλαματέα –ιας (ἡ) –(πο-
λύτιμη ὡς χρυσός) –Χριστιανικόν     
Μάλανκρος –ου (ὁ) –Πατήρ Νεούν(ειος)
Μαλαός καί Μαλάος –ου (ὁ) –Ἀπόγο-
νος Ἀγαμέμνονος
Μάλας καί Μέλας –νος;  (ὁ) –Ἀρχαῖος 
γλύπτης, Χῖος, Η-12-889Α 
Μαλατέστα –ης (ἡ)
Μαλατέστας –ου (ὁ) –(πονοκέφαλος) 
Μαλαυῒδα –ης (ἡ)
Μαλαυΐδας –αο (ὁ)
Μαλαχάθ (ὁ) –Ποταμός Μαυρουσίων
Μαλάχβηλος –ου (ὁ) –Θεός πατρῶος 
Φοινίκων
Μαλάχη καί Λαμάχη –ης (ἡ) –Μέ Εὔ-
φημον γεννᾶ Λευκοφάνην, Η-8-564Δ
Μαλαχίας –ίου (ὁ) –(ἀγγελιοφόρος θε-
οῦ) –Ἰουδαῖος καί χριστ. ὄνομα –Ἅγιος!
Μάλβαχος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Μάλγις –ιδος (ὁ) –Βοιωτάρχης  
Μαλέα –ης (ἡ)
Μαλεαία –ης (ἡ)
Μαλεαίος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Μαλέας –ου (ὁ)
Μαλεάτα –ης (ἡ)
Μαλεάτας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος
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Μαλεάτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος ἐν Ἐπιδαύρω
Μάλεια –είης (ἡ)
Μαλειάων ὅρος (τό) –Ο.Ο.Γ.287, Ο.Ο.Δ. 
514
Μαλειήτη –ης (ἡ)
Μαλειήτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Μάλεικη –ης (ἡ)
Μάλεικος –ου (ὁ) –Υἱός Θεμιστοκλίου
Μαλέϊνη –ης (ἡ)
Μαλέϊνος –ου (ὁ) –Ὁ Εὐστάθιος φιλοξε-
νήσας Βασίλειον Β’ καί καταστραφείς 
οἰκονομικῶς –Βυζαντινός
Μάλειος –ου (ὁ)
Μάλευρα –ης (ἡ)
Μαλερός –οῖο (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως 
Μάλευρος –ου (ὁ)
Μάλεως –έω (ὁ) –Ἀρχηγός Πελασγῶν
Μαληκίδα –ης (ἡ)
Μαληκίδας –αο (ὁ) –Βοιωτάρχης –Πα-
τήρ Ἀσωποδώρου 
Μάληκη –ης (η)
Μάληκος –ου (ὁ) –Υἱός Σμικύθου Ἀχαρ-
νεύς
Μάληξ –κος (ὁ) –Πατήρ Τιμοκράτου  
Μάλης –ου ἤ –ητος (ὁ) –Αἰτωλός ἀδελ-
φός Τιτόρμου, δυνατότερος τῶν Ἑλλήνων
Μάληφος –ου (ὁ) 
Μαλθάκα –κης (ἡ)
Μαλθακή –ῆς (ἡ) –Σύζυγος Ἡρώτα
Μαλθάκη –ης ἤ Γλυκανθίς (ἡ) –Ἑταίρα 
–Μήτηρ Ἀρχελάου κατά Ἀρχελάου (ἰου-
δαΐκή ἀρχαιολογία) –Θυγάτηρ Μόσχου, 
Ἀθηναῖα 17, 252) 
Μαλθάκης –ητος (ὁ)
Μαλθάκιον –ιου (ἡ) 
Μάλθιον –ίου (ἡ)
Μαλθώ –οῦς (ἡ) –Γυμνάσιον Ἠκείων ἐξ 
ἐδάφους μαλθακοῦ
Μαλία –ης (ἡ) –Πόλις, Η-10-588Δ

Μαλιάδα –ης (ἡ)
Μαλιάδας –αο (ὁ) –Υἱός Χαιρόλα 
Μαλιεύς ἤ Μηλιεύς –έως (ὁ)
Μαλίκα –κης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἐπικάτα
Μαλίκας –αιο (ὁ) –Ἡρακλῆς Ἀμαθου-
σίων 
Μάλικος –ου (ὁ)
Μάλιος –ίου (ὁ)
Μαλίουσα –σης (ἡ)
Μαλίς –ιδος (ἡ) –Δούλη βασιλέως Ἰαρ-
δάνου ἤ, κόρης Ὀμφάλης, μητρός τοῦ 
Ἀκέλη ἀπό Ἡρακλήν –Nύμφη ἁρπάσα-
σα Ὕλαν μέ Εὐνίκην καί Νυχείαν καί Ἐ-
φυδατίαν. Ἡ Κυπρίς τόν παρέσυρεν εἰς 
τό βάθος τῆς πηγῆς –Νύμφη προστάτις 
προβάτων
Μαλισσίων –νος (ὁ)
Μάλισσος –ου (ὁ) –Διδάσκαλος Ἱππο-
κράτους, Η-9-961Α
Μαλίχα –ης (ἡ) 
Μάλιχος καί Μάλχος –ου (ὁ) –Ἰουδαῖος 
πολιτικός καί Στρατιωτικός
Μαλιώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Κτήσωνος 
Μαλίων –νος (ὁ) 
Μαλκίδουσα –σης (ἡ)
Μαλκίδων –ωνος;  (ὁ) 
Μαλκίτα –ης (ἡ)
Μαλκίτας –αο (ὁ)
Μαλκοίδουσα –σης (ἡ)
Μαλκοίδων –νος;  (ὁ)
Μάλλα –ης (ἡ) 
Μαλλαῖα –ης (ἡ)
Μαλλαῖος –ου (ὁ)
Μάλλας –ου (ὁ) 
Μάλλια –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν 
Μαλλίκα –κης (ἡ) 
Μαλλίκης –ου (ὁ)
Μάλλιον –ίου (ἡ) 
Μάλλιος –ιου (ὁ) –Ρωμαϊκόν ὄνομα 
–Πατήρ Μάρκου 
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Μαλλίουσα –σης (ἡ)
Μαλλίων –νος (ὁ) –Κροτωνιάτης Πυθα-
γόρειος, Η-16-499Α 
Μάλλος –ου (ὁ) –Πατήρ Πατροκλέου 
Μαλλου –ους (ἡ) –Πόλις θεμελιωθείσα 
ὑπό Ρακίου πού μέ Μαντώ γεννᾶ Μόψον
Μαλλυλᾶ –ᾶς (ἡ) 
Μαλλυλᾶς –ᾶδου (ὁ)
Μαλόεις –εντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος ἐν Λέσβω –Ὄνομα τόπου 
Μαλόεσσα –σσης (ἡ)
Μάλοισα –σης (ἡ)
Μαλοίσια –ης (ἡ)
Μαλοϊσίη –ης (ἡ)
Μαλοΐσιος –ίου (ὁ) 
Μαλοίσιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Δαμοχά-
ρους 
Μάλοισος –ου (ὁ)
Μαλοίτα –ης (ἡ)
Μαλοίτας –αο (ὁ) –Ποταμός
Μαλός –οῦ (ὁ) –Βασιλεύς Ἐπιδαύρου, 
πατήρ Κλεοφήμης
Μᾰλος –ου (ὁ) –(μέ τόνον: ὑφέν, ἤ ση-
μεῖον βραχέως ἀντί περισπωμένης ὡς καί 
ἡ Κέπιον) –Ἔλαβε παρά Διός σύζυγον 
τήν Ἐρατώ (ἐρωμένην Ὑακίνθου) μέ ἥν 
γεννᾶ Κλεοφήμην καί Αἴγλην
Μάλος –ου (ὁ) –Ἀδελφός τοῦ Βουκόλου 
Τιτόρμου –Βασιλεύς Ἐπιδαύρου, πατήρ 
Κλεοφήμης καί Αἴγλης, Η-10-852Α, Η-
12-902Δ
Μαλοτρόφος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Δή-
μητρος
Μαλοῦς –οῦντος (ὁ & ἡ) –Ποταμός –Τό-
πος ἐν Τροία 
Μαλούσια –ης (ἡ) 
Μαλούσιος –ίου (ὁ)
Μαλοφόρος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον  Περσε-
φόνης, κόρης Δήμητρος 
Μαλοφύλαξ –κος (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός 
μέ συνώνυμον: Πάνσκοπος

Μαλοφύλασσα –σσης (ἡ)
Μαλπαγόρα –ης (ἡ)
Μαλπαγόρας –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀριστα-
γόρου, τυράννου Μιλήτου
Μαλτάδα –δης (ἡ)
Μαλτάδας –αο (ὁ)
Μαλύλα –ης (ἡ) 
Μαλύλος –ου (ὁ)
Μαλχίουσα –σης (ἡ) 
Μαλχίς –ιδος (ἡ) 
Μαλχίων –ωνος (ὁ) –Σύρος τις
Μάλχος –ου (ὁ) –Βασιλεύς εἰς γλῶσσαν 
Σύρων –Ἱστορικός
Μάλχος καί Μάλιχος καί Προφήτης 
καί Κλεόδημος –ου (ὁ) –Ἰουδαῖος ἱστο-
ρικός 3ου αἰῶνα, Η-9-397Α, Η-10-845Δ
Μάλχος –ου (ο) –Συνώνυμον: Ἄχορος 
–Ἐπίθετον Ἄρεως
Μαλώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀντιγενείδου 
Μαλώι; (ἡ)
Μάμα –ης (ἡ) 
Μαμάη –ης (ἡ)
Μαμάλλα –ης (ἡ) 
Μαμαλλαία –ης (ἡ) 
Μαμαλλαῖος –ου (ὁ)
Μαμάλλας –α (ὁ) –Πατήρ Μενεπόλιδος
Μάμαος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἤλιδος
Μαμάρα –ης (ἡ)
Μαμαρίς –ίδος (ἡ) 
Μαμάρκη –ης (ἡ)
Μάμαρκος –ου (ὁ) 
Μάμαρος –ου (ὁ)
Μαμαρτίνουσα –σης (ἡ)
Μαμαρτίνων –νος; (ὁ) 
Μαμάρχη –ης (ἡ) 
Μάμαρχος –ου (ὁ) –Πατήρ Μονῖδος, 
Στατίης, Στραταγῖδος, Πολλίης –Υἱός 
Ταίνθωρος
Μάμας –αντος (ὁ) –(στοργικός) Xριστ.
ὄνομα –5 ἅγιοι –Μάρτυρας Παφλαγών
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Μαμέλχθα –ης (ἡ) –Περσίς, ἱέρεια Ἀρ-
τέμιδος καί χριστιανικόν. Κατόπιν ἁγία 
μάρτυς (5 Ὀκτωβρίου)
Μάμερκος –ου (ὁ) –Ἐλεγειακός –Tραγι-
κός –Τύραννος Καταναίων
Μάμέρσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
Μαμέρσης –ου (ὁ)
Μαμερσίδη –ης (ἡ)
Μαμερσίδης –ου (ὁ) –Φρούραρχος
Μαμερτίνα –ης (ἡ)
Μαμερτίνας –αιο (ὁ)
Μαμερτίνη –ης (ἡ)
Μαμερτῖνος (σήμερον) ἤ Μάμερκος –
ου (ὁ) –Ἀδελφός Στησιχόρου γεωμέτρης 
καί Μαθηματικός, Η-14-453Δ
Μάμερτος –ου καί Μάμερκος (ὁ) –Ἐπί-
θετον Ἄρεος παρά Σαβίνων –Ἐπίθετον 
Ἄρεως μέ συνώνυμα: Κανδαῖος καί Καν-
δάων
Μαμεύνις καί Μαμώνις; –ιδος (ὁ;) 
Μαμεύς –έως (ὁ)
Μαμία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Οὐαλερία 
–Θυγάτηρ Μακεδοῦς –Ἑταίρα ἐρωμένη 
Δημητρίου Πολιορκητοῦ
Μαμίλια –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Μαμίλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Μαμμαία –ης (ἡ) –Μήτηρ Αὐτοκράτο-
ρος Ἀλεξάνδρου Σευῆρου 
Μαμμάκυθος –ου καί Μαμμάκουθος 
(ὁ) – (μαμόθρεπτος) –Πλαστόν ὑπό Ἀρι-
στοφάνους –Ὄνομα μωροῦ, ὡς ὁ μελη-
τογένης 
Μάμμανη –ης (ἡ)
Μάμμανος –ου (ὁ) 
Μαμμάρειος –είου (ὁ) 
Μαμμάριον –ίου (ἡ) –Σύζυγος Λεοντέ-
ως Ἐπικουρείου, μέ ἐρωμένην τήν Θέμι-
σταν –Ἑταίρα, Η-12-219Α 
Μάμμαρον –ου (ἡ)
Μαμμή –ῆς (ἡ) –Θεά Σουμερίων 
Μάμμη –ης (η) –Ἐπίθετον Γῆς

Μαμμία –ης (ἡ) 
Μαμμίας –ίου (ὁ) 
Μαμμίχα –ης (ἡ) 
Μαμμίχος –ου (ὁ)
Μάμοξις –ιος (ὁ) –Θρᾶξ 
Μᾶμος –ου (ὁ)
Μαμώνις –ιδος (ὁ)
Μάν;  (ὁ;) –Αἰγυπτιακή θεότης 
Μαναίχμη –ης (ἡ)
Μάναιχμος –ου (ὁ) –Ἀλωπεκοννήσιος 
(κατ΄ἄλλους Προκοννήσιος) –Φιλόσοφος 
Πλατωνικός –Ὁ Σικυώνιος υἱός Ἀλκιβί-
ου ἤ Ἀλκιβιάδου ἱστορικός
Μανάκη –ης (ἡ)
Μανάκης –ου (ὁ) –Ἀρχηγός Σκυθῶν 
Μανασσῆ –ῆς (ἡ)
Μανασσῆς –οῦ (ὁ) –Χρονογράφος
Μανβογαῖα –ης (ἡ) 
Μανβογαῖος –ου (ὁ) –Υἱός Σαραπίωνος
Μανδάνη –νης (ἡ) –Θυγάτηρ βασιλέως 
Μήδων Ἀστυάγους. Μέ Καμβύσην γεν-
νᾶ Κύρον Μέγαν
Μανδάνης –ου (ὁ)
Μανδάνιος –ίου (ὁ) –Βασιλεύς Ἰσπανίας
Μάνδανις –ιος (ὁ) –Βραχμάν τις 
Μανδίουσα –σης (ἡ)
Μανδίων –νος (ὁ)
Μανδοῦλι –ίου; (ὁ) –Μέ ἐπίθετον: Προ-
καθηγέτης –Ἐπίθετον Παιᾶνος
Μάνδρα –ης (ἡ)
Μανδραβούλη –ης (ἡ)
Μανδράβουλος ἤ Μανδρόβουλος –ου 
(ὁ) –Σάμιος, εὐρών θησαυρόν ἀφιέρωσε 
εἰς Ἥραν 1ον χρυσοῦν πρόβατον 2ον 
ἀργυροῦν καί 3ον χαλκοῦν! 
Μανδραγόρας –ου (ὁ) –Θάμνος ὑπνω-
τίζων ὑπό τήν σκιάν του. Τό ἐρώτημα: 
Ὑπό μανδραγόραν καθεύδεις; –Ἐπίθετον 
Διός
Μανδραγόρη –ης (ἡ) 
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Μανδραγόρης –εω (ὁ)
Μανδρηκίδα –ης (ἡ) 
Μανδρηκίδας –αο (ὁ) 
Μανδρῆ –ῆς (ἡ)
Μανδρῆς –ῆος (ὁ) 
Μανδρία –ης (ἡ)
Μανδρίας –ίου (ὁ) 
Μάνδρις –ιος (ὁ)
Μανδροβόλα –ης (ἡ)
Μανδροβόλος –ου (ὁ)
Μανδροβούλη –ης (ἡ)
Μανδρόβουλος –ου (ὁ)
Μανδροβώλα –ης (ἡ)
Μανδρόβωλος –ου (ὁ)
Μανδρογένη –ης (ἡ)
Μανδρογένης –ους (ὁ) –Ὄνομα γελω-
τοποιοῦ καί σκώπτου 
Μανδροδίκη –ης (ἡ) 
Μανδρόδικος –ου (ὁ) –Θεοφορικόν
Μανδρόθεμις –ιος (ὁ & ἡ)
Μανδρόκλεια –ης (ἡ) 
Μανδροκλείδα –ης (ἡ)
Μανδροκλείδας –αο (ὁ)
Μανδροκλῆς –έος ἤ –έης (ὁ) –(ἔνδοξος 
τεχνίτης) –Πατήρ Σωμβροτίδα –Ἀρχιτέκ-
των Σάμιος, ζεύξας τόν Βόσπορον (κα-
τασκευαστής γεφύρας –Μηχανικός) διά 
διέλευσιν Δαρείου ἐκστρατεύοντος κα-
τά Σκυθῶν, Η-7-122Α, 942Α, Η-8-75Α, Η-
12-916Δ, Η-16-836Δ 
Μανδροκράτη –ης (ἡ) 
Μανδροκράτης –ους (ὁ)
Μανδρομάχη –ης (ἡ)
Μανδρόμαχος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀναξι-
μάνδρου 
Μανδρονίκη –ης (ἡ)
Μανδρόνικος –ου (ὁ) 
Μανδροπότη –ης (ἡ)
Μανδροπότης –ου (ὁ) 

Μάνδρος –ου (ὁ) –Σύζυγος Μητρίχης 
εἰς μῖμον, Η-9-383Δ
Μάνδρουσα –σης (ἡ)
Μάνδρων –νος (ὁ) –Πατήρ Ἀράβιος 
–Βασιλεύς Βαβρύκων, Η-12-77Α
Μανέθουσα –ης (ἡ) 
Μανεθώ –οῦς (ἡ)
Μανέθων –ωνος καί Μανεθῶν καί Μα-
νεθῶς –ῶ καί Μανεθώ –ῶς (ὁ) –Ἱερεύς 
Αἰγύπτιος, σοφός, ἱστοριογράφος, Η-7-
46Δ, 1055Δ, 1057Δ, Η-9-873Δ, Η-12-153Δ, 
Η-18-953Δ, Η-18-950Δ
Μανέθων καί Μανέθως καί Μανέθω-
νας –α (ὁ) –Ἱστορικός καί Ἀρχιερεύς 
ἀπό Σεβέννυτο κάτω Αἰγύπτου. Στά Αἰ-
γυπτιακά του καταγράφει δυναστείας 
τῶν Φαραώ. Μέ Χαιρίμωνα, Λυσίμαχον, 
Ποσειδώνιον, Ἀπολλώνιον Μόλονα, Ἀ-
πίωνα, Μνασέαν εἶναι οἱ γράψαντες ἔρ-
γα κατά Ἰουδαίων, ἅτινα... συμπτωμα-
τικῶς(!) ἐξηφανίσθησαν ἅπαντα 
Μανείλια –ης (ἡ)
Μανείλιος –ίου (ὁ)
Μανέκτωρ –ρος (ὁ) –Μάνης καί Ἕκτωρ 
–Δράμα τοῦ κωμικοῦ Μενεκράτη
Μανέρως –ωτος (ὁ) –Ἆσμα καί εὐρετής 
Γεωργίας καί μουσῶν μαθητής –Μονο-
γενής υἱός πρώτου βασιλέως Αἰγύπτου. 
Ταυτίζεται μέ τόν παρ΄Ἕλλησιν Λίνον
Μανέφηβος –ου (ὁ&ἡ) 
Μάνη –ης; (ἡ)
Μάνης –ους καί –ητος (ὁ) –Ὁ καί Μα-
νῆς –Υἱός Διός καί Γῆς –Ὄνομα δούλων 
σύνηθες –Ὄνομα Παφλαγόνων –Δούλος 
Διογένους Κυνικοῦ φιλοσόφου –Πατήρ 
Κώδης –Πατήρ Αἰγύπτου –Ἀναφέρει Ἀ-
ριστοφάνης, Η-12-932Α καί Δ, Η-18-384Α
Μάνης –ητος ἤ Μανιχαῖος –ου (ὁ) –Ἐξ 
οὗ Μανιχαϊσμός, Η-7-677Α, Η-12-932Α
Μάνης –ους (ὁ) –Ποταμός Λοκρίδος, ὁ 
πρίν Βοάγριος
Μανησμώ –οῦς (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν Κυ-
δωνιῶν
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Μάνι –εντος; (ὁ) –Πέρσης ἱερέας, ἱδρύσας 
Μανιχαϊσμόν (πάλη πνευματικοῦ καί ὑ-
λικοῦ κόσμου, πρεσβεύων διθεΐαν)
Μανία –ης (ἡ) –Δούλη –Ἡ ἑταίρα Δημώ 
εἰς τήν αὐλήν Δημ. Πολιορκητοῦ. Κατ΄ 
ἄλλους ἡ ἑταίρα ἐκαλεῖτο καί Μελίττα, 
ὁ δέ Δημ. Πολιορκητής ἐθεώρει ὅτι ἐπρο-
ξένει “μανίαν” καί μέ ἀνάδοχον ἕναν ἐ-
ραστήν μετονομάσθη ἡ Μελίττα εἰς Μα-
νίαν –Γυνή Σατράπου Ζήνιδος, ἤ Ζήνιος 
καί ἄλλαι –Προσωποποίησις τρέλλας 
–Θεότης, μισή ἀφηρημένη ἔννοια ὅπως 
Τρόμος, Ἄτη κ.ἄ. Στέλλωνται εἰς ὄσους 
δέν τελοῦν ἱερούς θεσμούς, τρελλαίνω-
νται, καί βουλιάζουν σέ φόνους, κατα-
στροφές καί παραλογισμούς –Ἐρινύς 
–Ὑπηρέτρια Βερενίκης
Μανιάδα –ης (ἡ)
Μανιάδας –αο (ὁ) 
Μανίαι (αἱ) –Ἐρινύων ὄνομα 
Μανιάκη –ης (ἡ)
Μανιάκης –ου (ὁ)
Μανίας –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Μανιγχαῖα –ης (ἡ)
Μανιγχαῖος –ου (ὁ)
Μανίγχη –ης (ἡ) 
Μάνιγχος –ου (ὁ) –Πατήρ Δημητρίου ἤ, 
Ἀγαθάρχου ἤ, Ἐπίνου ἤ Δημαινέτου ἤ, 
Εὐξένου –Υἱός Ἀγαθάρχου ἤ Νικαίου ἤ, 
Φιλολάου ἤ Παρμενίωνος 
Μανίδα –ης (ἡ)
Μανίδας –αιος (ὁ)
Maniqueo = Μενοικεύς εἰς Ἀραουκανικήν
Μανιλία –ης (ἡ)
Μανίλιος ἤ Μανίλλιος –ίου (ὁ)
Μανίμαζος –ου (ὁ & ἡ) –Ἥρως 
Μάνινχα –ης (ἡ)
Μάνινχος –ου (ὁ) 
Μανιόκηπος –ου (ὁ) –Πλαστόν ἑταίρας
Μάνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαίων ὄν –Πατήρ 
Πυλάτα 
Μᾶνις –ιος; (ὁ) 

Μανίχα –ης (ἡ) 
Μανιχαῖα –ης (ἡ) 
Μανιχαῖος ἤ Μάνης –ητος (ὁ) 
Μάνιχος –ειος (ὁ) –Πατήρ Μονίμου ἤ 
Ἀφθόνιτος –Υἱός Ἀντιόχου
Μανιώδης –ου  (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου –Ἐπίθετον Τηθύος
Μάνκινος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Μανλία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν 
Μάνλιος –ίου (ὁ) 
Μάννεια –ης (ἡ)
Μάννειος –ου (ὁ)
Μάννη –ης (ἡ)
Μαννήϊα –ης (ἡ) 
Μαννήϊος –ῒου (ὁ)
Μάννης –ους (ὁ) 
Μάννικα –ης (ἡ)
Μάννικος –ου (ὁ) 
Μαννίνα –ης (ἡ) 
Μαννίνος –ου (ὁ)
Μαννίτσα –ης (ἡ) –Ἡ μαῖα εἰς χωρίον  
–Σκοπός Θράκης
Μαννίχη –ης (ἡ)
Μάννιχος –ου (ὁ) –Πατήρ Παρμενίω-
νος
Μάννος –ου (ὁ) –Βασιλιᾶς Ὀσροηνῆς
Μανόα καί Μινώα –ης (ἡ) –Πρωτεύου-
σα Ἀμαζόνων εἰς Ἀμαζόνιον, πρίν Πορ-
τογάλοι καί Ἰσπανοί φθάσουν εἰς Ἀμε-
ρικήν –Θεά ἀντικατασταθεῖσα ἀπό Δή_ 
μητραν Δικτύννα
Μανοδώρα –ης (ἡ)
Μανόδωρος –ου (ὁ) –Ὄνομα δούλου 
–Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης 
Μανοιτίμα –ης (ἡ) 
Μανοίτιμος –ου (ὁ)
Μάνος –ου (ὁ) –Ὁ Σίμων –Πατήρ Ἄτυος, 
Η-7-676Δ
Μανουήλ (ὁ) –Συγκεκομένον τό Ἐμμα-
νουήλ πού σημαίνει: ΕΚΕΙΝΟΣ μέ ΤΟΝ 
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ΟΠΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ, ἄρα: ὁ υἱός  
τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως ὁ ἴδιος διακήρυξε!!
Μανουήλ Φιλῆς (ὁ) –Φίλος Παχυμέρη 
καί Μαξίμου Πλανούδη, συνέγραψεν 
“Σύντομον περιγραφήν τοῦ ἐλέφαντος”
Μανουνία –ης (ἡ)
Μανούνιος –ίου (ὁ) –Θρακικόν ὄνομα, 
Η-7-541Α
Μάνους –οῦνης (ὁ) –Πατήρ Αἰγύπτου
Manropente = Μακροπένθης εἰς Ἀραου-
κανικήν 
Μάντα –ης ἤ –ας (ἡ) –Ἄγνωστη θεότις 
λατρευομένη στήν Νικήτη Χαλκιδικῆς 
–Ὄνομα: Κόϊντα Σηόεια Μάντα –Μήτηρ 
Διονυσίου –Μήτηρ Παιβίλου –Θυγάτηρ 
Σούδιος 
Μανταροῦς –οῦντος;  (ἡ)
Μάντας ἤ Μάντις –ιος (ὁ) –Μακεδών 
Μαντειάδης –ου (ὁ)
Μαντεῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος
Μαντήια –ης (ἡ)
Μαντήιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω 
–νος
Μαντία –ης (ἡ) 
Μαντιάδα –ης (ἡ)
Μαντιάδας –αο (ὁ)
Μαντιάδη –ης (ἡ)
Μαντιάδης –ου (ὁ)
Μαντίας –ίου (ὁ) –Περίφημος ἀνατό-
μος –Ὁ Ἀθηναῖος ρήτωρ –Πατήρ Πα-
τροκλεῖος ἤ Ὀλυμπιοδώρου –Υἱός Νικο-
κλίδου –Πατήρ Κλείτου (ὡραίος ὡς ὁ 
Ὑάκινθος, πού ἦτο ἔγγονος Μελάμπου) 
μεταμορφωθέντος ὑπό Ἠοῦς καί μετα-
φερθέντος εἰς Ὄλυμπον διά ὀμορφιάν 
καταστάντος ἀθανάτου –Υἱός Μαντιθέ-
ου Θορίκιος –Ἰατρός ἀπό Ἀλεξάνδρεια, 
Η-7-832Δ, Η-9-779Δ, Η-10-840Δ, Η-12-953Δ 
Μαντιγένη –ης (ἡ)
Μαντιγένης –ους (ὁ) 
Μαντίδα –δης (ἡ)

Μαντίδας –αο (ὁ) –Υἱός Αἰνησιδάμου 
Μαντίδη –ης (ἡ)
Μαντίδης –ου (ὁ)
Μαντιδίκη –ης (ἡ)
Μαντίδικος –ου (ὁ)
Μαντιδότα –ης (ἡ)
Μαντίδοτος –ου (ὁ) –Υἱός Καλλιστρά-
του
Μαντιδώρα –ης (ἡ)
Μαντίδωρος –ου (ὁ) 
Μαντίη –ης (ἡ)
Μαντίης –ου (ὁ) –Παίων τις
Μαντιθέα –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν
Μαντιθέας –ου ἤ Μαντίθεος –ου (ὁ) 
–Βουλευτής Ἀθηνῶν –Στρατηγός Ἀθη-
ναίων, Η-7-193Α
Μαντίθεος –έου (ὁ) –Υἱός Μαντίου Θο-
ρίκιος –Ἀκαμαντίδος Φυλῆς –Ἀθηναῖος 
ἀξιωματικός
Μαντιθία –ης (ἡ)
Μαντίθιος –ίου (ὁ)
Μαντική –ῆς (ἡ)
Μαντικλέα –ης (ἡ) 
Μαντίκλεια –ης (ἡ)
Μαντικλεῖς –εῖος (ὁ) –Πατήρ Εὐφρονί-
ου
Μαντικλῆς –έους (ὁ) –Υἱός Συμμάχου
Μάντικλος ἤ Μαντίκλους –ου (ὁ) –Ἐ-
πίθετον Ἡρακλέους ἐν Σικελία, Η-12-
956Δ 
Μαντικός –οῦ (ὁ) 
Μαντικράτη –ης (ἡ)
Μαντικράτης –ου (ὁ) 
Μαντικρέτη –ης (ἡ)
Μαντικρέτης –ου (ὁ)
Μαντικρίτη –ης (ἡ)
Μαντίκριτος –ου (ὁ)
Μαντινέη –ης (ἡ) –Ο.Β.607
Μαντινέης –έου (ὁ)
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Μαντινεύς –εως (ὁ) –Πατήρ Ὠκαλείας, 
συζύγου Ἄβαντος –Υἱός Λυκάονος 
Μαντιξένη –ης (ἡ)
Μαντίξενος –ου (ὁ) –Πατήρ Καφισοδώ-
ρου ἤ Καλοκλίτου
Μάντιος –ίου (ὁ) –Ἀθηναῖος –Υἱός Με-
λάμπου ἀδελφός Ἀντιφάτου, Η-10-909Δ, 
Η-14-779Δ, Ο.Ο.Ο.242, 249
Μαντιπόλεια –ης (ἡ)
Μαντιπόλος –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος
Μάντις –ιδος  (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἄμμω-
νος –Συνώνυμον: Ζεύς –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον 
Διός
Μαντιτέλεια –ης (ἡ) 
Μαντιτέλης –ους (ὁ) 
Μαντίτης –ου (ὁ) –Θεοφορικον
Μάντουσα –σης (ἡ)
Μαντύα –ης (ἡ)
Μαντύας –ου (ὁ) –Παίων ἀδελφός Πί-
γρητος μέ ὅν παρεκίνησαν Δαρεῖον (κυ-
ρίως μέ ἐπιρροήν τῆς ἀδελφῆς των) νά 
μεταφέρει Παίονας (Σερρῶν) εἰς Ἀσίαν 
καί Φρύγες, ἤ Μυσοῦς, ἤ Ὀδόμαντες εἰς 
Μακεδονίαν. Ἐπιθυμούντες οἱ ἀδελφοί 
νά γίνουν τύραννοι Παιόνων μετεφέρ-
θησαν εἰς Σάρδεις μετά ὑψηλῆς καί ὄ-
μορφης ἀδελφῆς των. Ἐκεῖ αὔτη παρου-
σιάσθη ὡς πολυτάλαντος (πότισε τόν 
ἵππον της καί ταυτόχρονα ἔγνεθε μέ τήν 
ρόκα της μεταφέροντας ὕδωρ εἰς ὑδρίαν) 
ἔπιμένοντας πώς ἔτσι εἶναι αἱ γυναῖκαι 
τῶν Παιόνων. Ὁ Δαρεῖος ἔστειλε τόν 
Μεγάβαζο νά τούς φέρει. Ρομαντικά ἀ-
ντελήφθη τό γεγονός ὁ Ἠρόδοτος  
Μαντύης –ου (ὁ)
Μαντώ ἤ Δάφνη –ης (ἡ) –Μάντις –Θυ-
γάτηρ Τειρεσίου ἐκ Δελφῶν, μήτηρ 
Μόψου μέ Ἀπόλλωνα –Ἤ θυγάτηρ μά-
ντεως Πολυείδου –Θυγάτηρ Ἡρακλέ-
ους μάντις –Ἀδελφή Τειρεσίου ἤ θυγά-
τηρ –Ἡρωΐς ἐπαναστάσεως 1821 –Μέ 
Ἀπόλλωνα γεννᾶ Μόψον μάντιν καί 

εἰσάγει λατρείαν θεοῦ. Κατ΄ἄλλους 
Μόψον γεννᾶ μέ Ράκιον, Κρήτα θεμε-
λιωτήν πόλεως Μαλλοῦ –Μέ Ἀλκμαίω-
να γεννᾶ Ἀμφίλοχον –Καλεῖται καί 
Δάφνη, Η-5-818Α καί Δ, Η-9-396Α, Η-10-
818Α, Η-11-472Α, Η-12-963Δ, Η-13-857Δ, 
Η-17-612Δ, 715Α, Η-18-300Α
Μάντων –νος (ὁ) –Πατήρ Νίκωνος 
Μανύκα –ης (ἡ) 
Μάνυκος –ου (ὁ)
Μάνυς –εω (ὁ) –Πατήρ Ἄτιος 
Μανύτωρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος 
Μαξεντία –ης (ἡ)
Μαξέντιος –ίου (ὁ) –(Μέγιστος, ἰσχυρό-
τατος) –Ρωμαῖος αὐτοκράτωρ
Μαξήρα –ης (ἡ) –Ποταμός Ὑρκανίας
Μάξιμα καί Μαξίμα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
Μαξιμοῦς 
Μάξιμα ἤ Μάζιμα –ης (ἡ) –Μήτηρ Διο-
νυσίου 
Μαξίμη –ης (ἡ)
Μαξιμιάνα ἤ Μαξιμιλλία ἤ Μαξιμώ ἤ 
Μαξιμοῦ –οῦς (ἡ) –Περίφημη Ἀμαζών, 
Η-9-800Α, Η-10-847Δ
Μαξιμιανός –οῦ (ὁ) –(Τέκνον μεγίστου 
ἀνδρός) –Δύο αὐτοκράτορες –Φιλόσοφοι 
–Ἀστρονόμοι –Ἄγιος
Μαξιμιλιανή –ῆς (ἡ)
Μαξιμιλιανός –οῦ (ὁ) –(Ὁ χιλιάκις μέ-
γιστος) –Χριστιανός ἅγιος ἤ ἡγεμών
Μαξιμίλλα –ης (ἡ) –Προφῆτις ὡς καί 
ἡ Πρισκίλλα, ἅς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 
ἀπαγόρευσεν νά προφητεύουν περιορί-
σας τοῦτο (προφητείαν) εἰς ἀνδρικόν φῦ-
λον
Μαξιμίνα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Μαξιμῖνος –ου (ὁ) –(υἱός μεγίστου ἀν-
δρός) –Ρωμαϊκόν ὄνομα –Ἄγιος –Χριστ. 
–Αὐτοκράτωρ Ρωμαίων –Μέ Φέλιξ, καί 
Γιουβέντιον χριστιανοί ἀξιωματικοί Ἰου-
λιανοῦ
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Μάξιμος –ου (ὁ) –(μέγιστος) –Γνωστός 
ὁ Ταύριος ὁπαδός Νεοπλατωνικῆς φι-
λοσοφίας –Ρήτωρ –Ρωμαῖος συγγραφεύς 
ὁ Οὐαλέριος –Χριστιανός –Ἅγιοι δύο (21 
Ἰανουαρ.) – Ὁ Βυζάντιος ἤ Ἠπειρώτης φι-
λόσοφος, συγγραφεύς ὡς καί ὁ Ταύριος 
–Ἡγεμόνας –Ἐφέσιος Νεοπλατωνικός 
–Μυστικιστής –Θεουργός –Ὁ Αἰγιεύς 
συγγραφεύς –Υἱός Ζωσίμου ἤ, ὁ 2ος υἱός 
τοῦ 1ου ἤ, Κρατεραίου –Ἕτερος Μάξιμος 
διδάσκαλος αὐτοκράτορος Ἰουλιανοῦ 
συγγραφεύς ἀστρολογικῶν βιβλίων, Η-
7-670Α, Η-8-93Α, Η-11-706Α, Η-12-967Δ, 
968Α, Η-14-379Α, Η-17-520Α, Η-18-300Α 
Μαξιμοῦλα –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Μαξιμώ –οῦς (ἡ) –Ἀμαζών
Μάος –ου (ὁ) –Πατήρ Μηνοφίλης
Μάπην –ῆνος (ὁ) –Ταύριός τις
Μαπισώνια –ης (ἡ)
Μαπισώνιος –ου (ὁ)
Μαππαφάνισος –ου (ὁ) –Πλαστόν ὑπό 
Ἀλκίφρονος
Μαππαφάσιος –ίου (ὁ) –Ὄνομα παρα-
σίτου
Μάππιλα –ης (ἡ) 
Μάππιλος –ου (ὁ)
Μάρα –ης (ἡ) 
Μαραβρετία –ης (ἡ)
Μάραγδος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ἀραβίας 
Μαραγίς ἤ Μαραγδίς –ιδος;  (ἡ) 
Μαράθα –ης (ἡ)
Μάραθος –ου (ὁ) –Ἥρως Μαραθῶνος –
Υἱός Ἀπόλλωνος, ἐξ οὗ ἰδρύθη ὁ Μαρα-
θών (ἀπό τό χόρτον μάραθον τό ὄνομα)
Μαραθοῦς –οῦντος (ὁ) –Δῆμος 
Μαραθών –ῶνος (ὁ) –Δῆμος Ἀττικῆς –
Ἥρως Ἀττικῆς –Υἱός Ἐποπέως, βασιλέ-
ως Σικυώνος –Πατήρ Σικυώνος, Ο.Η.80, 
Η-15-393Α, Η-16-489Α
Μαραθώνιος –ίου (ὁ) –Τόν Μαραθώνι-
ον ταῦρον ἔφερεν Ἡρακλῆς ἐν Ἑλλάδι 
καί ἐφόνευσεν Θησεύς, Η-7-230Δ

Μαράθωνις –ιδος (ἡ καί ὁ) –Σύζυγος 
τῆς Νικοπόλιδος
Μαραθωνομάχος –ου (ὁ) –Ὁ Ἀθηναῖος 
Ἐπίζηλος υἱός Κουφαγόρου. Κατά τήν 
μάχην φάσμα Πέρσου ἐφόνευσε παρα-
στάτην καί ἐτύφλωσεν αὐτόν μέχρις 
βαθέως γήρατος, Η-8-15Α 
Μαραῖα –ης (ἡ)
Μαραῖος –ου (ὁ) –Ὁ 2ος, υἱός τοῦ 1ου 
Μαρακός –οῦ (ὁ)
Μαράνα –ης (ἡ) –Χριστιανικόν –Ὁσία 
(28 Φεβρουαρίου)
Μαράντα –ης (ἡ)
Μαράντας –ου (ὁ) –Πατήρ Εὐθυδάμου
Μαράξας καί Μάραξος καί Ἀπελλαῖος 
–ου (ὁ) –Ὄνομα ἀνέμου
Μάραος –ου (ὁ)
Μαραπτίκα –ης (ἡ) –Βυζαντινή αὐλη-
τρίς ἐπί Κομνηνοῦ Ἀνδρονίκου
Μάρας –αντος (ὁ)
Μαραφία –ης (ἡ)
Μαράφιος –ίου (ὁ) –Υἱός Μενελάου ἐξ 
οὖ ἀρχαῖον ἔθνος Περσίας 
Μάραφις –ιος (ὁ) –Πέρσης τις, ἕκτος 
βασιλεύς Περσίας
Μαργάριον –ίου (ἡ) 
Μαργαρίς –ιδος (ἡ) –Μήτηρ Χαρίου
Μαργαρίτα –ης (ἡ) –(πολύτιμη ὡς ὁ λῖ-
θος μαργαρίτης) –Ἡγεμονίς –Ἁγία –Χρι-
στιαν. –Ὁσία –Ἱερόν ἄνθος Ἀρτέμιδος
Μαργαρίτης –ου (ὁ) –(πολύτιμος ὡς 
μαργαρίτα)
Μαργαριτώ –οῦς (ἡ) –Ζήσασα ἐπί Θεο-
δοσίου Β’, μετέπειτα Ἁγία Πελαγία –Ἑ-
ταίρα, Η-13-635Δ
Μαργαρόστερνοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον 
Χαρίτων μέ συνώνυμον: Συνεργοί
Μαργιανή –ης (ἡ) = Μαόρ
Μαργιανός –οῦ (ὁ)
Μαργίτης –ου (ὁ) –Τό ἀρχαῖον ἔπος, 
κωμικόν ποιημα Ὁμήρου, Η-12-984Α, Η-
13-451Α
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Μάργοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Μάργος –ου (ὁ) –Στρατηγός καί πολιτι-
κός
Μάργος καί Βάργος – ου (ὁ) –Ποταμός 
τανῦν Μαόρ –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Μάργος –ου καί Μάργις (ὁ) –Ποταμός 
Ἰλλυρίας ἤ Μαργιανῆς ἤ Βακτρίας, τανῦν 
Μοράβας –Υἱός Ἀκέστορος, Η-12-984Δ
Μαργύλα –ης (ἡ)
Μαργύλος –ου (ὁ)
Μάρδα –ης (ἡ)
Μαρδάρια –ίης (ἡ)
Μαρδάριος –ίου (ὁ) –Χριστ. –Μάρτυς
Μάρδης –ου (ὁ) –Ἀναθέτης εἰς ἱερόν 
Ἀντιπάρου
Μάρδις –ιος (ὁ) –Ἀναθέτης εἰς ἱερόν Ἀ-
πόλλωνος (ἀρχαῖα Πρεπέσινθος) Δεσπο-
τικοῦ ἔναντι Ἀντιπάρου
Μαρδόνια –ίης (ἡ)
Μαρδόνιος –ίου (ὁ) –Υἱός Γωβρίεω, γαμ-
βρός Δαρείου Ὑασπου. Πέρσης στρατη-
γός, πατήρ Ἀρτόντου(ντης) φονευθείς 
ἐν Πλαταιαίς ὑπό Ἀριμνήστου καί τα-
φείς κρυφίως ὑπό Διονυσοφάνους, δε-
χθείς ἀκριβά δῶρα ὑπό Ἀρτόντου –Ἕτε-
ρος Θρᾶξ, διδάσκαλος Ἰουλιανοῦ ὄταν 
ἐμόρφωσε αὐτόν καί τήν μητέραν του 
μεταδώσας ἀγάπην διά Ὅμηρον
Μαρδόντης –ου (ὁ) –Πέρσης ἠγεμών, 
υἱός Βαγαίου καί Ἀρταῢντης στρατηγός 
φονευθείς εἰς Μυκάλην 
Μάρδος καί Ἄμαρδος –ου (ὁ) –Ποταμός 
Μηδείας –Ὄνομα Πέρσου
Μαρδούκ;  (ὁ) –Μέγιστος θεός Βαβυλώ-
νιος
Μάρδουσα –σης (ἡ)
Μάρδων –νος (ὁ) –Πέρσης στρατηγός 
Λυδῶν 
Μαρεινιανή –ῆς (ἡ) 
Μαρεινιανός –οῦ (ὁ)
Μαρεότις –ιδος (ἡ) 
Μαρεστία –ης (ἡ) 

Μαρέστιος –ίου (ὁ)
Μάρζουνη –ης (ἡ) –Συνώνυμον: Φοβε-
ρά –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Μαρήλια καί Μαρίλια καί Μαρήλια 
–ίης (ἡ) –Χριστιανικόν
Μαρήλιος –ίου (ὁ)
Μάρη –ης (ἡ)
Μάρης –ου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ὅσιος 
(25 Ἰανουαρίου) –Ἐπίσκοπος
Μάρης –ητος (ὁ) –Βασιλεύς Θηβῶν Αἰ-
γύπτου –Καί χριστιανικόν
Μάρθα –ης (ἡ) –Χριστιαν. –Ἁγία (8 Φεβρ.) 
Μαρθᾶ –ῆς (ἡ)
Μαρθᾶς –ᾶ (ὁ) 
Μαρθίνη –ης (ἡ)
Μαρθίνης –ητος (ὁ)
Μαρία –ας (ἡ) –Ἱερόδουλος 
Μαρία –ας (ἡ) –(Ἡ πικραθείσα ἀλλά 
καί ὑψωθείσα καί δοξασθείσα) –Ἰουδα-
ϊκόν –Χριστιανικόν –Θυγάτηρ Ἰωακείμ 
καί Ἄννης –Ἀδελφή Λαζάρου –Ἡ Μαγ-
δαληνή –Ἡγεμονίδες 
Μαρία –ας (ἡ) –Χριστιανικόν –Ἁγία 
Μάρτυς καί Μάρθα (8 Φεβρ.) – Ιουδαία 
5ου ἤ 4ου αἰῶνος μ.Χ. Χυμεύτρια ἐπινο-
ήσασα μεταξύ ἄλλων τό ὑδρόλουτρον 
(Εὐάγγελος Σπανδάγος –Φυσικοί Ἐπι-
στήμονες Ἀρχαίας Ἑλλάδος)
Μαρία ἤ Μαῦρα –ης (ἡ) –Μήτηρ Λο-
κροῦ ἀπό Δία. Ἀκόλουθος Ἀρτέμιδος, 
ἥτις τήν ἐφόνευσεν διότι ἠράσθη
Μαριά –ᾶς (ἡ)
Μαριάμ; (ἡ) –Ἰουδαϊκόν
Μαριάμη καί Μαριάμμη καί Μαριαμ-
μία (ἡ) –Πόλις Συρίας, Η-13-13Α
Μαριάμνη –ης (ἡ) –Χριστιανικόν 
Μαριάμνης –ου (ὁ)
Μαριανδυνή –ῆς (ἡ)
Μαριανδυνός –οῦ (ὁ) –Υἱός Φινέως ἤ 
Φρίξου –Ἀδελφός Θύνου (Βιθυνοῦ) –Υἱός 
Τιτυοῦ καί ἀδελφός Πριόλα καί Βώρμου 
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Μαριανή –ῆς (ἡ) –Αὐγούστα, σύζυγος 
αὐτοκράτορος Βαλεντιανοῦ 
Μαριάνθη –ης (ἡ) –Ἄλλος τῦπος τοῦ 
Μαρία
Μαριάνθης –ητος;  (ὁ)
Μαριανή –ῆς (ἡ)
Μαριανός –οῦ (ὁ) –Ὁ καί Κωνωπᾶς
Μαριανός ἤ Σχολαστικός –οῦ (ὁ) –Ἀρ-
χαῖος ποιητής –Μοναχός Σύριος, Η-13-
14Α, Η-8-163Δ
Μαριάς –αδος (ἡ)
Μαρίκα –ας (ἡ) –Γυνή Φαύνου
Μαρικᾶς –ᾶ (ὁ) –Ὄνομα κωμωδίας Εὐ-
πόλιδος ἐν τῆ ὁποία οὗτος ἐφάπτεται τοῦ 
ῥήτορος Ὑπερβόλου –Υἱός Νικασίππου
Μαριλάδη –ης (ὁ)
Μαριλάδης –ου (ὁ) –(Μαρίλη=ἄνθραξ) 
–Ἀνθρακεύς ἐξ Ἀχαρνῶν (Ἀχαρνῆς)
Μαρίλλη –ης (ἡ) –Νέον χριστιανικόν 
Μαρίλλης –ου (ὁ)
Μάριν; ινος;  (ὁ) 
Μάριν –; ου (ἡ)
Μαρίνα –ης (ἡ) – (θαλασσινή, ἀγαπῶσα 
τήν θάλασσαν) –Καί χριστιανικόν ὄνο-
μα ἁγίας –Θυγάτηρ Ἀρκαδίου, ἀδελφή 
Πουλχερίας καί Θεοδοσίου Α’
Μαρινιανή –ῆς (ἡ) –Χριστιανικόν
Μαρινιανός –οῦ (ὁ) –Χριστιανικόν
Μαρῖνος –ου (ὁ) –Διάδοχος Πρόκλου –
Χριστ. ἅγιος –Γεωγράφος 2ου αἰώνος τις 
Τύριος –Περίφημος ἀνατόμος τό 90 μ.Χ., 
Η-7-671Α, 1058Δ, Η-9-998Δ, Η-14-379Α
Μαρῖνος καί Νεαπολίτης –ου (ὁ) –(ἄν-
θρωπος θαλασσῶν καί ταξιδίων) –Ἰα-
τρός ἀνατόμος μέ εἴκοσιν βιβλία περί 
ἐγχειρήσεων –Ὁ Ταύριος ὑπῆρξε τεχνί-
της –Γεωγράφος, χαρτογράφος –Φιλό-
σοφος
Μάριον –ίου (ἡ)
Μάριος –ίου (ὁ) –(θαλασσόφιλος) –Ρω-
μαϊκόν –Χριστιαν. –Στρατηγός –Υἱός Θε-
οφίλου –Ρωμαῖος –Ἤρως τοῦ Οὐγκώ

Μαρίουσα –σης (ἡ)
Μάρις –ιος (ὁ) –Ποταμός ἐν Σκυθία
Μάρις –ιος ἤ Μάρης –ητος;  (ὁ) –Λυ-
δός –Υἱός Ἀμισαδώρου ἤ Νέστορος καί 
ἀδελφός Ἀτύμνιος (ὁ πατήρ τοῦ ἀνέ-
θρεψεν φοβεράν Χίμαιραν). Μέ Σαρπη-
δόνα σύμμαχοι Πριάμου πληγωθείς ὑπό 
Θρασυμένους –Γεωγράφος –Νεοπλα-
τωνικός –Τρεῖς ἅγιοι, Ο.Ι.Π.319 
Μαρίσκα –ης (ἡ)
Μαρίσκος –ου (ὁ) –Σύζυγος Συλβανῆς
Μάρισος –ου (ὁ) –Ποταμός, τανῦν Μά-
ρος ἤ Μάροσος
Μαριταία –ης (ἡ)
Μαρίταιος –ου (ὁ)
Μαρίων –νος (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης Ἀλε-
ξανδρινός εἰς πάλην καί παγκράτιον 
Μάρκ –ου; (ὁ)
Μάρκαινα –ης (ἡ) 
Μάρκαινος –ου (ὁ)
Μαρκαρίουσα –σης (ἡ)
Μαρκαρίων –νος (ὁ)
Μαρκελῖνα –ης (ἡ)
Μαρκελῖνος –ου (ὁ)
Μάρκελλα ἤ Μαρκέλλα –ης (ἡ) –(Ἀ-
διάφορη στά ὑλικά, δραστήρια στά 
πνευματικά) –Χριστιανή –Ἁγία
Μαρκελλεῖνα –ης (ἡ)
Μαρκελλίνη –ης (ἡ)
Μαρκελλῖνος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς βιο-
γραφίας Θουκυδίδου, Η-9-692Α καί Δ, Η 
-13-23Α
Μάρκελλος –ου (ὁ) –(ἀδιάφορος στά 
ὑλικά, ἐραστής στά πνευματικά) –Ὁ 
Κλαύδιος, Ρωμαίος στρατηγός –Καί χρι-
στιανός –10 ἅγιοι, Η-7-1057Δ, Η-13-23Δ, 
Η-9-372Α, 872Δ, Η-11-572Δ, Η-12-130Δ 
Μάρκη –ης;  (ἡ)
Μαρκία –ης (ἡ) –Ἄττη Μολήους –Ἀθη-
ναΐς –Μήτηρ Μαρκύλου –Θυγάτηρ Ἀ-
σκληπιάδου ἤ Ἰσαγόρου –Νύμφη πού μέ 
Φαύνον γεννᾶ Λατίνον –Καί Ρωμαϊκόν
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Μαρκιάνα –ης (ἡ)
Μαρκιανή –ῆς (ἡ)
Μαρκιανός –οῦ (ὁ) –(τέκνον πνεύματος) 
–Αὐτοκράτωρ –Ἄγιος –Γεωγράφος –Χρι-
στιανός –Ὅσιος (2 Νοεμβρίου) ἀπό τήν 
Κύρο –Ἀμφισβητούμενος Ὀλυμπιονίκης, 
Η-13-24Δ, Η-16-506Δ
Μάρκιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Μαρκίουσα –σης (ἡ)
Μαρκίων –νος (ὁ) –Πατήρ Μαρκύλου –
Ρωμαϊκόν –Γνωστικιστής –Ἐφοπλιστής
Μᾶρκος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν –Ἀρκάς –
Καί χριστ. ἅγιος –Αὐτοκράτωρ –Στωϊκός 
φιλόσοφος –Συγγραφεύς –Στρατηγός 
–Ὀλυμπιονίκες –Ὁ Ἀντιοχεύς (Συρία) 
εἰς πάλη παίδων –Ὁ Μ. Οὔλπιος Δομέ-
στικος Ἐφέσιος εἰς παγκράτιον –Δημητρ. 
Ἀλεξανδρεύς εἰς παγκράτιον –Ὁ Μ. 
Αὐρηλ. Δημόστρατος Δαμᾶς Σαρδιανός, 
εἰς παγκράτιον δύο φορᾶς –Ὁ Μ. Αὐρηλ. 
Πεῖος Δαλλιανός σέ ἄγνωστο ἀγώ-
νισμα –Ταύλλιος –Ὁ Ἀπαμεῦς (Βιθυνός) 
εἰς πυγμήν δύο φοράς –Ὁ Μ. Αὐρήλιος 
Χρύσιππος, Σμυρναῖος, εἰς πάλη –Ὁ Μ. 
Αὐρ. Φιλοσέβαστος Ἐφέσιος σέ ἄγνωστο 
ἀγώνισμα –Ὁ Μ. Α. Ἀσκληπιάδης Ἀλε-
ξανδρεύς εἰς πάλην δύο φοράς –Ὁ Μ. Α. 
Ἱεροκλῆς Νυσαεύς εἰς ἄγνωστον ἀγώ-
νισμα –Πατήρ Νικολάου ἤ Μάρκου 2ου 
–Υἱός Ἐπαφροδίτου ἤ Δέκμου ἤ Ἐπα-
φρᾶ, Η-18-949Δ
Μᾶρκος Αἴλιος Αὐρήλιος Μένανδρος 
–ου (ὁ) –Περιοδονίκης στό παγκράτιον
Μᾶρκος Αὐρήλιος (ὁ) –ἰδέ ἀνωτέρω
Μᾶρκος Ἀντώνιος (ὁ) –Στρατηγός –Ὁ 
Λολλιανός ποιητής Ἐφέσιος περιοδονίκης
Μᾶρκος Αὐρήλιος Ἀγαθόπους (ὁ) –Αἰ-
γινήτης, δἰς Ὀλυμπιονίκης στό στάδιον
Μᾶρκος Αὐρήλιος Ἀλέξανδρος –ου (ὁ) 
–Τραγωδός περιοδονίκης
Μᾶρκος Αὐρήλιος Ἀντώνιος Λούκιος 
–ίου (ὁ) –Νεμεονίκης, Ἰσθμιονίκης
Μᾶρκος Αὐρήλιος Ἀσκληπιάδης (ὁ) 
–Ἀλεξανδρεύς, δίς Περιοδονίκης στήν 

πάλη –Ὁ  Μ. Αὐρήλιος Ἀσκληπιάδης ὁ καί 
Ἑρμόδωρος, υἱός Αὐρηλίου Δημητρίου 
Ἀλεξανδρέως παγκρατιαστής ἅπαξ Ὀ-
λυμπιονίκης στην ὁλυμπία καί Δελφούς, 
δίς στά Νέμεα καί Ἴσθμια
Μᾶρκος Αὐρήλιος Ἀρέτων –ωνος (ὁ) 
–Ἀγωνοθέτης
Μᾶρκος Αὐρήλιος Δημήτριος (ὁ) –Ἀ-
λεξανδρεύς καί Ἑρμοπολίτης, πατήρ 
Μάρκου Αὐρηλίου Ἀσκληπιάδη, τοῦ καί 
Ἁρμοδώρου, παγκρατιαστής καί παλαι-
στής περιοδονίκης
Μάρκος Αὐρήλιος Δημόστρατος Δα-
μάς (ὁ) –Ἐκ Σάρδεων, παγκρατιαστής 
καί παλαιστής, δίς περιοδονίκης
Μάρκος Μέττιος Ἐπαφρόδιτος (ὁ) –Φι-
λόλογος μέ 30.000 ρόλους βιβλίων 
Μᾶρκος Αὐρήλιος Ἑρμαγόρας (ὁ) 
–Μάγνης ἀπό Σιπύλου, 29 φοράς νι-
κητής (τρεῖς στα Νέμεα, δύο στά Ἴσ-
θμια, μία στα Ὀλύμπεια, ἀπό δύο στά 
Παναθήναια, στά Ἄκτια, στά Πανελλή-
νια, στά Ἀδριάνεια Ἀθῆνας, στούς Πο-
τιόλους, στά Ἄλεια Ρόδου, τρεῖς στά 
Αὐγούστεια Περγάμου καί ἀπό μίαν 
στό κοινόν Ἀσίας στήν Σμύρνη, στά 
Ἀδριάνεια καί Ὀλύμπια Ἐφέσου καί 
Τραϊάνεια Περγάμου –Ὁ καί Ζώσιμος 
ἀπό Τελμησσό Λυκίας παγκρατιαστής 
υἱός καί αὐτός Ἑρμαγόρου –Ὀ υἱός 
Διοφάνους πατήρ Ζωσίμου –Ὁ μάγνης 
ἀπό Σιπύλου
Μᾶρκος Αυρήλιος Ερμογένης (ὁ) –
Υἱός Τατιανοῦ Ἑρμογένους, Πυθιονίκης 
εἰς πένταθλον
Μᾶρκος Αὐρήλιος Ἡρᾶς (ὁ) –Δρομέας 
ἀπό Χίο σταδιονίκης εἰς Ὀλυμπίαν
Μᾶρκος Αὐρήλιος Θηλυμίτρηςου (ὁ) 
–Πυθιονείκης, Καπετωλειονίκης, περιο-
δονείκης –Πατήρ προηγουμένου
Μᾶρκος Αὐρήλιος Ἱεροκλῆς (ὁ) –Τραλ-
λιανός καί Νυσαεύς, Περιοδονίκης, Ὀ-
λυμπιονίκης
Μᾶρκος Αὐρήλιος (ὁ) –Υἱός Κλεάνορος 
Σπαρτιάτης, περιοδονίκης, ἱερονίκης –Ὁ 
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Ἀνκυρανός μουσικός νικητής στά Νέ-
μεα, Πύθια, Ἴσθμια. –Ὁ Κλεάνορος Νε-
μεονίκης 
Μᾶρκος Αὐρήλιος Μουσαῖος (ὁ) –Ὁ 
καί Ἑορτάσιος, φωνασκός
Μᾶρκος Αὐρήλιος Πετρώνιος Κέλσος 
–ου (ὁ) –Ὁ καί Μένιππος, υἱός Ποπλίου 
Αἰλίου Τυδέως, περιοδονίκης εἰς πάλην
Μᾶρκος Αὐρήλιος Πτολεμαῖος (ὁ) –Ἀρ-
γεῖος περιοδονίκης στά Νέμεα, Πύθια, 
Ἴσθμια
Μᾶρκος Αὐρήλιος Σιλβανός (ὁ) –Ἀπό 
Ἑρμόπολη, νικητής στά Νέμεα, τρεῖς 
στά Πύθια, δέκα στά Ὀλύμπια, δώδεκα 
στά Ἄκτια, δεκατρεῖς στά Ἀσκληπίεια
Μᾶρκος Αὐρήλιος Φιλοσέβαστος (ὁ) 
–Περιοδονίκης ἀπό Ἔφεσο –Πατήρ Φι-
λοσεβάστου
Μᾶρκος Αὐρήλιος Χρύσιππος –ου (ὁ) 
–Ὀλυμπιονίκης παλαιστής ἀπό Σμύρνη
Μᾶρκος Εἰούστιος Μαρκιανός Ῥοῦ-
φος (ὁ) –Ἀπό Σινώπη δίς Νεμεονίκης, 
δίς Ἰσθμιονίκης, μία στα Πύθια, μία στά 
Ὀλύμπια, τρεῖς στα Καπιτώλια, δίς στά 
Σεβαστά Νεαπόλεως κ.ἄ. (συνολικῶς 
150 νίκας)
Μᾶρκος Κλαύδιος Μένανδρος (ὁ) –Ἐ-
φεσιονίκης
Μᾶρκος Νεοπτόλεμος (ὁ) –Υἱός Διδό-
του, Νεμεονίκης 
Μᾶρκος Οὔλπιος Ἡλιόδωρος (ὁ) –Ἀπό 
Θεσσαλονίκη υἱός Διοδώρου κιθαρωδός 
Νεμεονίκης, Ὀλυμπιονίκης
Μᾶρκος Οὔλπιος Δομεστικός (ὁ) –Παγ-
κρατιαστής ἀπό Ἔφεσο περιοδονίκης
Μᾶρκος Οὔλπιος Θεόδωρος (ὁ) –Ἀδελ-
φός Μ. Οὐλπίου Ἡλιοδώρου
Μᾶρκος Οὔλπιος Σωκράτης –ου (ὁ) 
–Περιοδονίκης σε ἄγνωστο ἀγώνισμα
Μᾶρκος Οὔλπιος Φίρμος Δομέστικος 
(ὁ) –Ἀρχιερεύς
Μᾶρκος Τούλλιος Εὐτύχης (ὁ) –Γλύ-
πτης

Μᾶρκος Τύλλιος –ίου (ὁ) –Ὀλυμπιονί-
κης ἀπό Ἀπάμεια
Μᾶρκος Φλάβιος Ἀντωνῖνος (ὁ) –Ἀπό 
Ἱεράπολη Φρυγίας, δίς περιοδονίκης
Μαρκύλα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Μαρκύλος –ου (ὁ) –Υἱός Μαρκίωνος ἤ 
Μαρκίας –Ρωμαϊκόν
Μᾶρκυς –υος (ὁ) –Υἱός Αἰσχρίωνος
Μαρκώ –οῦς (ἡ)
Μαρμαίρουσα –σης (ἡ)
Μαρμαίρων –ντος;  (ὁ) –(Ἀστράπτων) 
–Ἐπίθετον Ἠελίοιο μέ συνώνυμον: Υἱός
Μάρμακα –ης (ἡ)
Μάρμακος –ου (ὁ) –Πατήρ Πυθαγόρου
Μάρμαξ –κος (ὁ) –Μνηστήρ Ἱπποδα-
μείας ἔχων ἵππους Ἐρίφα καί Παρθενί-
αν, φονευθείς ὑπό Οἰνομάου, Η-13-32Α
Μαρμάξακος –ου (ὁ)
Μαρμάρα –ης (ἡ)
Μαρμαρέη –ης (η) –Ἐπίθετον Ἀρετῆς
Μαρμαρίδη –ης (ἡ)
Μαρμαρίδης –ου (ὁ) –Κάτοικος Μαρμα-
ρικῆς χώρας ἐν Λιβύα
Μαρμάρινος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος
Μαρμάριον –ίου (ἡ) –Ὄνομα ἑταίρας 
–Πόλις Εὐβοίας
Μάρμαρος –ου (ὁ)
Μαρμαροῦ –Γελλοῦ (ἡ) –Φόβητρα θή-
λεα 
Μαρμαρωπός –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Λύσ-
σης
Μαρμίκα –ης (ἡ)
Μάρμικος –ου (ὁ) –Υἱός Ἱππάσου ἐκ 
Φλιοῦντος –Πατήρ Πυθαγόρου (κατά Δι-
ογένην Λαέρτιον). Πατήρ Πυθαγόρου 
(κατά Ἡρόδοτον) ἦτο ὁ Μνήσαρχος, Η-
13-696Α
Μαρμορίς –ιδος (ἡ)
Μαρνᾶς –ᾶ (ὁ) –Δίας παρά Γαζαίων = 
Κρητογενής –Παλαιστινιακή θεότης
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Μάρνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Θεσπίου πού 
μέ Ἡρακλή γεννᾶ Βουκόλον, Η-4-733Δ
Μάρνης –ου (ὁ) –Ποταμός 
Μάρνος –ου (ὁ)
Μαροβοῦδος –ου (ὁ) 
Μᾶρος –ου (ὁ)
Μαροῦλα –ης (ἡ) –Μεταποίηση τοῦ Μα-
ρία –Ἡρωΐς Εὐβοία ἤ Λημνία
Μάρουσα –σης (ἡ)
Μάρπη –ης (ἡ) –Ἀμαζών
Μάρπησσα ἤ Χοίρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
Εὐήνου βασιλέως Αἰτωλῶν, ὅστις ἐφό-
νευσε τούς μνηστῆρες αὐτῆς. Μέ σύζυ-
γον Ἴδαν, υἱόν Ἀφαρέως γεννᾶ Κλεοπά-
τραν. Τήν ἀγάπησαν Ἀπόλλων καί Ζεύς 
ἀφήνοντας τήν ἐκλογήν εἰς ταύτην. Ἐ-
ξέλεξε Ἴδαν –Ἡρωῒς Τεγέας, στρατηγός 
γυναικῶν κατά Λακεδαιμονίων. Τρέπου-
σα εἰς φυγήν, αἰχμαλώτησε βασιλέαν 
στρατηγόν Χαρίλαον
Μάρπησα ἤ Μάρπησσα –ης (ἡ) –Ἀμα-
ζών, Ο.Ι.557, Η-11-828Α, Η-12-68Α
Μάρπησα καί Πάρπησσα –ης (ἡ) –Μέ 
Ἴδα γεννᾶ Κλεοπάτραν, σύζυγον Μελε-
άγρου
Μαρπησία –ης (ἡ) –Ἀμαζών
Μαρσάγης ἤ Μααρσάρης –ου (ὁ) –Πο-
ταμός
Μάρση –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Θεσπίου πού 
μέ Ἡρακλήν γεννᾶ Βουκόλον, Η-13-69Α 
Μαρσία –ης (ἡ)
Μαρσιδία –ης (ἡ)
Μαρσίδιος –ίου (ὁ)
Μαρσίλια –ίης (ἡ)
Μαρσίλιος –ου Φικίνος (ὁ) –Ἰταλός φι-
λόσοφος
Μάρσιος –ίου (ὁ) –Προστατευόμενος τοῦ 
Μαικήνα, Η-12-763Δ 
Μαρσίππη –ης (ἡ) 
Μάρσιππος καί Μάρσυπος –ου (ὁ)
Μάρσις –ιος (ὁ) –Πατήρ Ξένωνος

Μαρσός –οῦ (ὁ) –Πατήρ Μαρσύου –Υἱός 
Κιβύρου 
Μαρσύα –ης (ἡ) 
Μαρσυαία –ης (ἡ)
Μαρσύαιος –ου (ὁ)
Μαρσύας –ου (ὁ) –Ποταμός ἤ χώρα εἰς 
Συρία –Ἀπό τήν Πέλλα
Μαρσύας –αιος (ὁ) –Πατήρ Παρμενείας 
καί Ἀναξίππου, υἱός Φαλαννάτα, Ἀνα-
ξίππου, Ἀριστοκρατείας, Ἀνδροκλέους
Μαρσύας –ου ἤ Μαρσύης –εω (ὁ) –Σά-
τυρος υἱός Ὀλύμπου, ἤ Οἰάγρου, ἤ Ὑά-
γνιδος γνωστός ἀπό μῦθον μέ Ἀπόλλω-
να, ἀδελφός Αὐλητοῦ, φιλοτεχνημένος 
ἀπό Πραξιτέλην (εἰς Ἐθνικόν ἀρχαιολο-
γικόν μουσεῖον). Τούς αὐλούς ἔῥῥιψεν 
Ἀθηνᾶ, διότι τόν ἔκαμον δύσμορφον. Γυ-
μνασθείς εἰς τό νά αὐλίζη φιλονίκησε μέ 
Ἀπόλλωνα, ἀλλά ὁ Σκύθης τόν ἀνέμε-
νεν. Ἐκράτει μάχαιραν διά νά τοῦ ἀφαι-
ρέση δέρμα προσώπου ἐφόσον νικηθεῖ 
ἀπό τόν Ἀπόλλωνα (ἡ μεγίστη ἀτίμωσις) 
–Ἕτερος υἱός Κυβύρου ἤ Μάρσου –Ἱστο-
ριογράφος ἐκ Πέλλης εἰς ἐκστρατείαν 
Μεγ. Ἀλεξάνδρου –Ναύαρχος Δημητρί-
ου Πολιορκητοῦ, συγγράψας Μακεδο-
νικά –Ἀκόλουθος Κυβέλης καί ἐφευρέ-
της αὐλοῦ. Φιλονικήσας μέ Ἀπόλλωνα 
ἐνικήθη καί ἐκρεμάσθη ἀπό δένδρον καί 
ἐγδάρη ζωντανός. Τό δέρμα του ἦτο στίς 
Κελαινές, Σειληνός, Η-10-705Α, Η-12-76 
Α, 844Α, Η-16-352Δ, Η-17-974Α
Μαρσύας –ου (ὁ) –Ποταμός Φρυγίας ἐκ-
χυόμενος εἰς Μαίανδρον ποταμόν –Πο-
ταμός Συρίας –Ὁ ποταμός Καταρρήκτης
Μαρσύεω ἤ Μαρσης (ὁ)
Μαρσύη –ης (ἡ)
Μαρσύης –εω (ὁ)
Μαρτελάα –ας (ἡ)
Μαρτελάος –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον Ἀντω-
νίου Ζακυνθινοῦ, διδασκάλου τῶν ἐπί-
σης Ζακυνθινῶν Οὔγου Φώσκολου, Ἀν-
δρέου Κάλβου, Διονυσίου Σολωμοῦ
Μαρτιάλια – ης (ἡ)
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Μαρτιάλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν ὄνομα 
–Ἕλλην ἰατρός, ταυτιζόμενος ὑπό τινῶν 
μέ Μαρτιανόν –Ἀπόστολος ἅγιος, Η-13-
75Α
Μαρτιάλις –ιος (ὁ) –Ποιητής, Η-7-648Α 
Μαρτιανή –ῆς (ἡ)
Μαρτιανός –οῦ (ὁ) –Ἰατρός ἀνατόμος 
–Συγγραφεύς, Η-13-74Δ
Μαρτίνα –ης (ἡ) –Σύζυγος Μεγ. Κων/
νου 
Μαρτίνη –ης (ἡ) –Αὐτοκράτειρα Βυζα-
ντίου, δευτέρα σύζυγος Ἡρακλείου, θυ-
γάτηρ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ, Η-9-332Δ
Μαρτίνης –ου (ὁ) 
Μαρτινιανή –ῆς (ἡ)
Μαρτινιανός –οῦ (ὁ) –Χριστιανικόν
Μαρτῖνος –ου (ὁ) –(ἡρωϊκός ὡς ὁ θεός 
Ἄρης) –Χριστιανός –Ἅγιος, Πάπας Ρώ-
μης –Βυζαντινός στρατηγός 
Μάρτιος –ίου (ὁ)
Μαρτυρία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Μαρτύριος –ίου (ὁ) –(ὁ διά τόν Χριστόν 
δεχόμενος μαρτύριον) –Χριστιαν., Ἅγιος 
Μάρτυρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Μάρτυς –υρος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
Μαρύλα –ης (ἡ)
Μάρυλλα ἤ Μαρυλία –ης (ἡ) 
Μάρυλλος –ου (ὁ) 
Μαρύλος –ου (ὁ)
Μαρψίας –ίου (ὁ) –Ἀθηναῖος ρήτωρ, 
φλύαρος –Δημαγωγός ἐμπαιζόμενος ὑπό 
Ἀριστοφάνους
Μάρψουσα –σης (ἡ)
Μάρψων –νος (ὁ)
Μάρων –νος (ὁ) –(σπινθηροβόλος) –Υἱ-
ός Εὐάνθους, ἱερεύς Ἀπόλλωνος –Υἱός 
Βάκχου –Ρωμαίου ποιητοῦ Οὐϊργιλίου 
ἐπώνυμον –Λακεδαιμόνιος φονευθεῖς 
εἰς Θερμοπύλας, μετά ἀδελφοῦ Ἀλφεοῦ 
υἱοί Ὀρσιφάντου –Υἱός Ποιμνίχου –Καί 
χριστιανικόν –Πατήρ Πούθωνος –Ὅσι-

ος, (14 Φεβρουαρίου), Η-8-702Δ, Η-13-82Δ, 
Ο.Ο.Ι.197 
Μαρωνία –ης (ἡ)
Μαρωνιανή –ῆς (ἡ)
Μαρωνιανός –οῦ (ὁ)
Μαρώνιος –ίου (ὁ)
Μαρωνίς –ιδος (ἡ) –Ἐταίρα γνωστή δι΄ 
ἀγάπην εἰς οἶνον
Μαρωνῖτις –ιδος  (ἡ & ὁ) –Γένος Ἀσκών-
δου 
Μᾶς ἤΜά (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος, Η-
12-682Α
Μάσακος –ου (ὁ) –Πατήρ Καλλισθέ-
νους ἤ Εὐδήμου
Μάσαρις –ιος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου, 
Βάκχου, ἐκ τῆς τροφοῦ Μᾶ
Μασᾶς –ᾶ (ὁ) –Πατήρ Μηνοφίλου
Μάσθλη –ης (ἡ) –(δέρμα, διφθέρα)
Μάσθλος –ου (ὁ) –Υἱός Ταλαιμένους, 
ἀδελφός Ἀντίφου
Μασίθολος καί Μασσήθολος καί Νή-
γειρ –ρος (ὁ) –Ποταμός
Μασιμάχη –ης (ἡ)
Μασίμαχος –ου (ὁ)
Μασινίσσα καί Μασινισσά –ῆς καί 
Μασσανάσση –ης (ἡ)
Μασινίσσας καί Μασινισσᾶς –ᾶ καί 
Μασσανάσσης (ὁ) –Βασιλεύς ἐν Λιβύα 
φίλος Ρωμαίων
Μασινιτύα –ης (ἡ)
Μασινιτύας –ου (ὁ) –Εἰς Σφῆκες Ἀρι-
στοφάνους
Μασίστη –ης (ἡ)
Μασίστης –εω (ὁ) –Υἱός Δαρείου –Πα-
τήρ Ἀρταῢντης 
Μασίστια –ης (ἡ)
Μασίστιος –ίου (ὁ) –Καί Μακίστιος ὑπό 
Ἑλλήνων. Ὁ θώραξ τοῦ ἐφυλάσσετο εἰς 
Ἐρεχθεῖον. Ἀρχηγός ἱππικῆς δυνάμεως 
Περσῶν, υἱός Σιρομίτρεω, ἀρχηγός Ἀλα-
ροδίων καί Σασπείρων. Στρατηγός Μαρ-

ÌÁÑÔÉÁËÉÏÓ



��� ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ 

δονίου, ἀποθανών, πληγείς εἰς ὀφθαλ-
μόν, Η-8-204Α 
Μασίστρα –ης (ἡ)
Μασίστρης καί Ταίστρας –ου (ὁ) –Πέρ-
σης στρατηγός
Μασκάμη –ης (ἡ)
Μασκάμης –ου (ὁ) –Πέρσης σατράπης, 
υἱός Μεγαδόστη. Διοικητής στό Δορῖσκο 
(Ἡρόδοτος –Πολύμνια)
Μάσκας καί Μασκᾶς –ᾶ (ὁ) –Ποταμός 
Ἀραβίας 
Μασκέλλα –ης (ἡ)
Μασκελλίς –ιδος (ἡ)
Μάσκελλος –ου (ὁ)
Μάσκια –ίης (ἡ)
Mάσκιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Μάσκυξ –γος (ὁ)
Μάσκυσσα –σσης (ἡ)
Μασούητα –ης (ἡ)
Μασούητος –ου (ὁ)
Μασουρία –ης (ἡ)
Μασούριος –ίου (ὁ)
Μασσαγέτα –ης (ἡ)
Μασσαγέτης –ου (ὁ)
Μασσαγέτις –ιδος (ἡ)
Μασσάγη –ης (ἡ)
Μασσάγης –εω (ὁ) –Ἀρχηγός Λιβύων, 
υἱός Ὀαρίζου –Δύο Πέρσες
Μασσανάσης καί Μασανάσης καί 
Μασανάσσης καί Μασσανίσης καί 
Μασινίσσας καί Μασινισσᾶς –ου (ὁ) 
–Βασιλεύς Νομάδων
Μάσσας –α (ὁ) –Ποταμός 
Μασσιανή –ῆς (ἡ) 
Μασσιανός –οῦ (ὁ)
Μασσινίσσα –ης (ἡ)
Μασσινίσσας –α (ὁ) –Πάππος βασιλέ-
ως Νουμιδίας Ἰουγούρθα
Μαστάκη –ης (ἡ)
Μαστακίς –ιδος (ἡ)

Μαστάκης –ου (ὁ) 
Μάστακος –ου (ὁ)
Μάστειρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ ἤ σύζυγος 
Λευκάνορος, βασιλέως Βοσπόρου, μήτηρ 
Βαρκέτιος 
Μάστειρος –ου (ὁ)
Μαστήρια –ίης (ἡ)
Μαστήριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ 
μέ συνώνυμον: Μέγιστος
Μαστόκλεια –ης (ἡ)
Μαστοκλῆς –έους (ὁ)
Μάστονος –ου (ὁ)
Μαστορίδη –ης (ἡ)
Μαστορίδης –ου (ὁ) –Υἱός Μάστορος, ὁ 
Λυκόφρων (Ἰλιάς) Ἀλιθέρσης
Μάστος –ου (ὁ) –Ἀναθέτης μετά Πτωΐο-
νος
Μαστουσία –ης (ἡ) 
Μαστούσιος –ίου (ὁ) –Ἐπιφανής Θρᾶξ 
ἐμπλακείς μέ Δημιφῶντα, Η-5-937Α
Μάστωρ –ρος (ὁ) –Ἰθακήσιος πατήρ Ἁ-
λιθέρσου –Ἐπίσημος πολίτης ἐν Κυθή-
ροις, πατήρ Λυκόφρονος, Ο.Ι.Ο.430
Μασυντία –ης (ἡ)
Μασυντίας –ίου (ὁ) –Ὄνομα δούλου
Μασχαλία ἤ Μαχαλία –ης (ἡ) –Θυγά-
τηρ Διονυσίου 
Μασχάλιος καί Μαχάλιος –ίου (ὁ)
Μάτα καί Μαστοῦς –οῦ (ὁ)
Μάτα –ης (ἡ) –Σύζυγος βουλευτοῦ Δε-
ντούπη –Θεῖον ὄνομα Καππαδόκων
Μάταια –ης (ἡ)
Ματαιόπονος ἤ Φιλόπονος  (ἡ & ὁ) 
–Γραμματικός, Η-12-214Α, Η-15-762Α, Η 
-18-247Δ 
Μάταιος –ου (ὁ) 
Ματαΐς –ιδος (ἡ) 
Ματάκα –ης (ἡ)
Ματάκας –α (ὁ) –Ὄνομα Εὐνούχου 
Ματάλη –ης (ἡ)
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Ματαλίνη –ης (ἡ) 
Ματαλίνης –ητος (ὁ)
Μάταλλος –ου (ὁ) –Πέρσης στρατηγός 
Μάταλος –ου (ὁ) –Πατήρ Διονυσίου 
Μάταν –νου; (ὁ); 
Μάτας –α (ὁ) –Πατήρ Φηνίου 
Ματεαίς ἤ Μάτελα ἤ Ματελίς –ιδος (ἡ)
Ματείς –είος (ἡ) –Θυγάτηρ Βαράνου
Ματέλα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μενάνδρου
Ματέλας –ου (ὁ)
Ματερῖνα –ης (ἡ)
Ματερῖνος –ου (ὁ)
Μάτερις –ιος (ὁ) –Υἱός Πεισάνδρου
Ματερίσκα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Θεοδώ-
ρου ἤ Ζωπύρου
Ματερίσκος –ου (ὁ)
Ματέρνα –ης (ἡ)
Μάτερνος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ματερώ –οῦς (ἡ) –Μακεδονικόν –Θυ-
γάτηρ Γλυκέρου –Θυγάτηρ Διονυσίου
Ματζορῖνος –ου (ὁ) –Ἐπίσκοπος ὅν διε-
δέχθη ὁ Δονᾶτος
Μάτηρ –τρος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
–Ἐπίθετον Γῆς –Ἐπίθετον Δήμητρος–Ἐ-
πίθετον Ἐρατοῦς –Ἐπίθετον Ἥρης 
–Ἐ-πίθετον Θαλάσσης –Ἐπίθετον Θείης 
–Ἐπίθετον Θέτιδος –Ἐπίθετον Καλλιο-
πείης –Ἐπίθετον Κορωνίδος –Ἐπίθετον 
Κυβέλης –Ἐπίθετον Λητοῦς –Ἐπίθετον 
Μούσης μέ συνώνυμον: Πιερίς καί Πότ-
νια –Ἐπίθετον Νυκτός –Ἐπίθετον Ρέας 
–Ἐπίθετον Ὕβρεως –Ἐπίθετον Ὑγιείας 
μέ συνώνυμον: Λιπαρόμματος
Μάτης –ου (ὁ) –Μικρός Μακεδονίας πο-
ταμός
Ματθαῖα –ης (ἡ)
Ματθαῖος –ου (ὁ) –Καί Χριστιανικόν 
–Εὐαγγελιστής μέ πραγματικόν ὄνομα 
Ματχάϊ 
Ματθίας –ίου (ὁ) –(δῶρον θεοῦ) –Ἀνα-
πληρωτής Ἰούδα 

Ματθίλδη –ης (ἡ) –(δῶρον θεοῦ) –Ἁγία 
δυτική 
Μάτηρ –ρος (ἡ) –Ἐπίθετον Σεμέλης
Ματιδία –ης (ἡ) 
Ματίδιος –ίου (ὁ)
Ματιῆνα –ης (ἡ)
Ματιῆνος –ου (ὁ)
Μάτιον –ιου (ἡ) 
Ματίουσα –σης (ἡ)
Ματίχα –ης (ἡ) 
Ματίχος –ου (ὁ) 
Ματιώ –ιοῦς (ἡ) 
Ματίων –νος (ὁ)
Ματόα –ης (ἡ)
Ματόας ἤ Ἴστρος καί Δούναβις (ὁ) –Πο-
ταμός
Μάτουρα –ης (ἡ)
Μάτουρος –ου (ὁ) 
Ματοῦρος –ου (ὁ) 
Μάτρα ἤ Ματερῖνα –ης (ἡ) 
Ματρέα ἤ Μετρέα ἤ Μητρέα –ου (ὁ) 
–Ποιητής –Συγγραφεύς ἀστείων λόγων 
–Υἱός Πουθοδότου ἤ, Εὐχαρίας ἤ, Χαρμί-
ας ἤ, Ἡρακλείτου ἤ, Ξάνθου –Πατήρ Πυ-
θίωνος, Μνασίωνος, Φιλιστίου;  Η-5-837Α, 
Η-7-1055Δ, Η-15-590Δ 
Ματρέας ἤ Μάτρων –νος (ὁ) –Ποιητής 
παρωδιῶν ἐκ Πιτάνης
Ματρία –ης (ἡ)
Ματρίας –ίου (ὁ)
Ματρικέα –ης (ἡ)
Ματρικέας –ου (ὁ) –Μυθημναῖος ἀστρο-
νόμος 
Ματρικέτα –ης (ἡ)
Ματρικέτας –αντος (ὁ)
Ματρίκων –ντος; (ὁ) –Θεοφορικόν
Ματρίνια –ης (ἡ)
Ματρίνιος –ίου (ὁ)
Μᾶτρις ἤ Ματρίς –ιος (ὁ) –Ὑμνογράφος 
–Πατήρ Διοδώρου ἤ Ἀριστοκλέους
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Μάτρις –ιδος ὁ καί Ὑδροπότης –ου (ὁ) 
–Ἀρχαῖος συγγραφεύς Θηβαῖος, Η-13-
108Δ
Μᾶτρις –ιδος (ὁ) 
Ματριφάνη –ης (ἡ)
Ματριφάνης –ους (ὁ)
Ματρίχα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Τιμόλα
Μάτριχος –ου (ὁ) –Υἱός Ἵππωνος –Πα-
τήρ Λυσιμάχου
Ματροβία –ης (ἡ)
Ματρόβιος ἤ Μητρόβιος –ίου (ὁ) 
Ματρογένη –ης (ἡ)
Ματρογένης –ους (ὁ) 
Ματροδότα –ης (ἡ)
Ματρόδοτος –ου (ὁ) 
Ματροδώρα –ης (ἡ)
Ματρόδωρος ἤ Μητρόδωρος –ου (ὁ) –
Πατήρ Θιοκλίδα, Τερψίωνος, Τιμοξένου 
ἤ Καλλίωνος –Υἱός Ἀντιφίλου, Μνάσω-
νος, Πυθοτίμου, Πυθοδώρου 
Ματροκασιγνῆται –ων (οἱ) –(μητροα-
δελφικοί) –Ἐπίθετον Μοιρῶν
Ματρόκλεια –ης (ἡ) 
Ματροκλεῖς –εῖος (ὁ)
Ματροκλῆς –έους (ὁ) –Υἱός Δημοτέλους 
ἤ πατήρ Δαμέου
Ματροκλίδα –ης (ἡ)
Ματροκλίδας –αο (ὁ) –Υἱός Δαματρί-
νου
Ματρόνα –ης (ἡ) –Ἁγία, εἰς ὄσιον Δαυῒδ 
(μονή Σωτῆρος Χριστοῦ εἰς ἄνω πόλιν 
Θεσ/νίκης, ἤτοι: Σουλατζᾶ Κεραμιντίν 
Τζαμί)
Ματροξένα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Θύμω-
νος
Ματροξενίς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἡρά-
κωνος
Ματρόξενος ἤ Μητρόξενος –ου (ὁ) 
–Πατήρ Μελισσίωνος 
Ματροπόλος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Εἰλει-
θυίας

Ματρόῥῥιπτος –ου (ὁ) –Συνώνυμον: 
Ἀπάτωρ –Ἐπίθετον Ἡφαίστου
Μᾶτρος –ου (ὁ)
Μάτρουσα –σης (ἡ)
Ματροφάη –ης (ἡ)
Ματροφάης –ητος; (ὁ) –Πατήρ Φιλησί-
δος 
Ματροφαια –ης (ἡ) 
Ματροφαῖος –ου (ὁ)
Ματροφάνεια –ης (ἡ)
Ματροφάνεις –ειος (ὁ) 
Ματροφάνη –ης (ἡ)
Ματροφάνης –ους (ὁ) 
Ματροφάντη –ης (ἡ)
Ματροφάντης –ου (ὁ)
Ματροχάρεια –ης (ἡ)
Ματροχάρης –ους (ὁ)
Ματρώ –οῦς (ἡ)
Ματρώι (ἡ) –Θυγάτηρ Διώνδου –Μεγα-
ρίς
Μάτρων –ωνος ἤ –ώνιος ἤ Ματρέας 
(ὁ) –Συγγραφεύς παρωδιῶν –Υἱός Διο-
νυσίου ἤ Μενάνδρου ἤ Μελαμποδώρου 
–Πατήρ Θωρακίας, Σιμαλίωνος, Διονυ-
σίου, Ζωπύρης –Ἐκ Πιτάνης
Ματρώνα –ης (ἡ) 
Ματρώνδα –ης (η)
Ματρώνδας –αο (ὁ) –Υἱός Λαχάρου
Ματρώνη –ης (ἡ) –Χριστιανικόν –Ἁγία 
–Ὁσία (20 Ὀκτωβρίου)
Ματρώνης –ου (ὁ) –Χριστιανός
Ματρωνίς –ιδος (ἡ)
Μάττήν –ῆνος (ὁ) –Τύριος τριήραρχος, 
υἱός βασιλέως Σιρώμου ἤ, Εἰρώμου (Ἡ-
ρόδοτος –Πολύμνια), Η-13-112Α
Ματτία –ης (ἡ)
Ματτίας –ίου (ὁ)
Μάττουσα καί Μάτουσα –σης (ἡ)
Μάττων ἤ Μάτων –νος (ὁ) –Λακεδαιμό-
νιος, ἥρως τῆς μαγειρικῆς τέχνης –Σο-
φιστής καί γαστρίμαργος
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Ματυγένεια –ης (ἡ)
Ματυγένης –ου (ὁ)
Ματυδίκη –ης (ἡ)
Ματυδίκης –ου (ὁ)
Ματυδότη –ης (ἡ)
Ματύδοτος –ου (ὁ)
Ματύθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Ματύκλεια –ης (ἡ)
Ματυκλῆς –έους (ὁ)
Ματυλαῖα –ης (ἡ)
Ματυλαῖος –ου (ὁ) –Πατήρ Καδόσιος
Ματχάϊ; (ὁ) –Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου 
πραγματικόν ὄνομα –Ἰουδαῖος 
Ματώ –οῦς (ἡ)
Μαῦα –ης (ἡ)
Μαῦας –ου (ὁ)
Μαυλοῦ –οῦς (ἡ) –Φανταστικά τέρατα, 
φόβητρα θήλεα
Μαῦρα –ης (ἡ) –Χριστιανικόν –Ἁγία (3 
Μαΐου)
Μαῦρα καί Μαρία –τα (ἡ)
Μαύρας –α (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἄγιος (9 
Νοεμβρίου)
Μαυρικία –ης (ἡ)
Μαυρίκιος –ίου (ὁ) –Αὐτοκράτωρ –Πα-
τήρ Θεοκτίστης –Χριστιανικόν ὄνομα 
Μαυρίνα –ης (ἡ)
Μαυρίνας –ου (ὁ) –Υἱός Πολεμοκράτου
Μαυροπένθη –ης (ἡ)
Μαυροπένθης –εος (ὁ) = Mauropande 
εἰς Ἀραουκανικήν
Μαυρόπους –οδος (ὁ) –Ἰωάννης, ἐπί-
σκοπος
Μαῦρος –ου (ὁ) = Μαυρούσιος (νομάς) 
–Χριστιανικόν 
Μαύσσωλος ἤ Μαύσωλος –ου (ὁ) –Βα-
σιλιᾶς Καρίας Σατράπης –Ἀδελφός καί 
σύζυγος νεωτέρας Ἀρτεμισίας. Ἀρχιτέ_ 
κτων τοῦ μνημείου ὁ Πύθιος –Τό ἀνή-
γειρεν ἡ σύζυγος (44 μέτρα –Μαυσω-
λεῖον) ἕν τῶν 7 θαυμάτων, ἐφιλοτέχνη-

σαν γλύπται: Σκόπας, Λεωχάρης καί 
Τιμόθεος, Η-7-534Δ, Η-8-580Δ, Η-9-535 
Α, Η-13-131Δ
Μάχα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ὑβρίμμα
Μάχαι (αἱ) –Θυγάτηρ Ἔριδος.
Μαχαίδα –δης (ἡ)
Μαχαίδας –αο (ὁ) –Τύραννος Σπάρτης 
ὑπό Φιλοποίμενος φονευθείς
Μαχαίνα –ης (ἡ)
Μαχαίνας –ου (ὁ) 
Μαχαιρά –ᾶς (ἡ)
Μαχαιρᾶς –ᾶ (ὁ) –Βυζαντινός χρονο-
γράφος
Μαχαιρεύς –έως καί Μαχερεύς (ὁ) 
–Λέγεται φονεύς Νεοπτολέμου, υἱοῦ Ἀ-
χιλλέως, Η-13-134Α
Μαχαιρίουσα –σης (ἡ)
Μαχαιρίων –νος (ὁ) –Σπαρτιάτης φο-
νεύς Ἐπαμεινώνδου (τραυματίας) –Ἕλ-
λην ἰατρός, Η-13-134Α 
Μαχαιροφόρας ἤ Μαχηροφόρας –ου 
(ὁ) –Πατρωνυμικόν τοῦ Φίλωνος
Μαχαλία ἤ Μασχαλία –ης (ἡ) –Θυγά-
τηρ Διονυσίου 
Μαχάλιος –ίου (ὁ)
Μαχαμαῖα –ης (ἡ)
Μαχαμαῖος –ου (ὁ) –Στρατηγός ἀδελ-
φός Μαύρου
Μαχανάδη –ης (ἡ)
Μαχανάδας –αο (ὁ)
Μαχάνδρα –ης (ἡ)
Μάχανδρος –ου (ὁ)
Μαχανεύς –έως (ὁ) –Ὄνομα μηνός –Ἐ-
πίθετον Διός
Μάχανη –ης (ἡ)
Μαχανιαμούν (ὁ) –Αἰγύπτιος θεός
Μαχανίδα –ης (ἡ)
Μαχανίδας –αο ἤ –ου (ὁ) –Τύραννος 
Σπάρτης, φονευθείς ὑπό Φιλοποίμενος, 
Η-12-958Α, Η-13-135Α, Η-14-196Α, Η-18-
247Δ, 949Δ 
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Μάχανος –ου (ὁ)
Μαχάνουσα –σης (ἡ
Μαχάνων –νος (ὁ) –Υἱός Βουκατίωνος
Μάχαη –ης (ἡ)
Μάχαος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀμυνάνδρου
Μαχάουσα –σης (ἡ)
Μαχάπολις –ιδος  (ἡ & ὁ) –Υἰός καί θυ-
γάτηρ Φιλαμβρότου
Μαχάρεια –ης (ἡ)
Μαχάρης –ου (ὁ) –Υἱός Μιθριδάτου
Μαχάς –σιος (ὁ) –Λακεδαιμόνιος νικη-
θείς ὑπό Ἀθηναίου ναυάρχου Φορμίο-
νος, Η-17-560Α
Μαχάτα –ης (ἡ)
Μαχάτας καί Μαχάτης –ου (ὁ) –Πα-
τήρ Χάροπος Β’ ἤ Ἀλκιμάχου –Πατήρ 
Ἁρπάλου στρατηγοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου 
–Ἐλυμιώτης Ἡγεμών –Ἀδελφός Δάρδα 
καί Β’ σύζυγος τοῦ Φιλίππου δηλ. τῆς 
Φίλα –Πατήρ Κρίτωνος, Φύσκου, Ἀλκέ-
του –Υἱός Νικοβούλου, Ἀσάνδρου –Μα-
κεδονικόν –Ἀνδριαντοποιός, Η-7-537Α, 
Η-13-135Δ
Μαχατᾶς –ᾶ (ὁ) –Αἰτωλός
Μαχάων –νος (ὁ) –(πολεμιστής) –Υἱός 
Ἀσκληπιοῦ καί Κορονίδος ἤ, Ἐπιόνης, 
ἰατρῶν Ἀχαιῶν, συναρχηγός Θεσσα-
λῶν εἰς Τροίαν, σύζυγος Σύρνας θυγα-
τρός Δαμαίθου –1ος χειρουργός, 2ος 
Κορίνθιος Στρατηγός –Ποιητής τῆς κω-
μωδίας, Ο.Β.732, Δ193, Η-7-159Α, Η-13-
135Δ, Η-18-237Δ 
Μαχέουσα –ης (ἡ)
Μαχέττα –ης (ἡ)
Μαχέττης –ου (ὁ)
Μαχέττιον –ίου (ἡ) –Θυγάτηρ Κοιμογέ-
νου 
Μαχέων –ντος (ὁ)
Μάχη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἔριδος
Μαχήμονες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μου-
σῶν
Μαχήμουσα –σης (ἡ)

Mαχήμων –νος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου –Ἐπίθετον Εἰρήνης –Ἐπίθετον Ἐ-
νυοῦς –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Μαχηροφόρας –ου (ὁ) –Πλαστόν τοῦ 
Φίλωνος 
Μάχης –ητος (ὁ)
Μαχητής –οῦ (ὁ) –Φίλος Ἀλεξάνδρου
Μαχία –ίης (ἡ)
Μαχίδα –ης (ἡ)
Μαχίδας –αο (ὁ) –Πατήρ Φλείακος ἤ 
Τλάσωνος –Υἱός Μήλωνος
Μάχιμος (ὁ & ἡ) –Κύων τοῦ Ἀκταίωνος 
ὑφ΄ὥν κατεσπαράχθη(;) –Ἐπίθετον Ἔρι-
δος
Μαχίνα –ης (ἡ)
Μαχῖνος –ου (ὁ) –Πατήρ Δυνάτου
Μάχιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Κεφάλουν ( –νει-
ος)
Μάχλος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης
Μαχοβούλη –ης (ἡ)
Μαχόβουλος –ου (ὁ) –Πατήρ Βουλαίου
Μαχογένη –ης (ἡ)
Μαχογένης –ητος ἤ –ους (ὁ)
Μαχοδότη –ης (ἡ)
Μαχοδότης –ου (ὁ)
Μαχομενή –ῆς (ἡ)
Μαχομενός –οῦ (ὁ)
Μάχος –ου (ὁ)
Μάχουσα –σης (ἡ)
Μάχων –ωνος (ὁ) –Ποιητής κωμικῶν 
δραμάτων Κορίνθιος ἤ Σικυώνιος (κωμω-
διογράφος). Συλλέκτης ἀπομνημονευ-
μάτων ἑταιρῶν –Λόγιος –Ἀδελφός Ἀν-
νίβα
Μάχων –ιος ἤ –ωνος (ὁ) –Πατήρ Ἐπι- 
Fαύσειος, Καλλίου, Νουμηνίδος –Υἱός 
Λόχαγου 
Μαχωνία –ης (ἡ) 
Μαχώνιος –ίου (ὁ) –Πατρωνυμικόν του
Μάψιχα –ης (ἡ)
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Μάψιχος –ου (ὁ)
Μάψουρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον μιᾶς Ἑσπε-
ρίδος
Μάψουρος –ου (ὁ)
Μέγα –ης (ἡ)
Μεγαβάζη –ης (ἡ)
Μεγαβάζης –ου (ὁ) –Στρατηγός Πέρσης
Μεγάβαζος ἤ Μεγάβυζος καί Μεγαλό-
βυζος –ου (ὁ) –Πέρσης –Εὐνοῦχος–
Ἱερεῖς Ἐφεσίας Ἀρτέμιδος –Υἱός καί 
πατήρ Ζωπύρου –Υἱός Μεγαβάτεω, 
στρατηγός –Υἱός Σπιθριδάτου στρατη-
γός (Δαρείου) Περσῶν υποτάξας τούς 
Παίονας ἤγαγεν σύν γυναιξί καί τέκνοις 
εἰς Ἀσίαν
Μεγαβάτα –εω καί Μαγάβαζος –ου 
(ὁ) –Πέρσης –Σατράπης –Συγγενής Δα-
ρείου Ὑστάσπου –Πατήρ Σησάκα –Υἱός 
Σπιθριδάτου, Η-7-530Α
Μεγαβρόντης –ου (ὁ) –Τῶν Δολιόνων 
τις –Ἐπίθετον Διός
Μεγάδα –ης (ἡ)
Μεγάδης ἤ Μέγας (ὁ) –Πατρωνυμικόν 
τοῦ Μέγας –Ο.Ι.Π.695
Μεγαδόστης –ου (ὁ) –Πέρσης
Μεγάθυρσος –ου (ὁ) –Πατήρ Μακεδό-
νος
Μεγάθυμος –ου (ὁ καί ἡ) –Ἐπίθετον Ἀ-
θηνᾶς –Κύριον ὄνομα –Ἐπίθετον Ἄρεως 
–Ἐπίθετον Λητοῦς
Μεγαινέτη –ης (ἡ)
Μεγαίνετος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος χλευα-
ζόμενος ὑπό Ἀριστοφάνους μετά Φορμι-
σίου, διά χονδροειδές ἧθος –Υἱός Σιμία
Μέγαιρα –ης (ἡ) –(μῖσος καί φθόνος 
–ἐπίφθονη –μοχθηρά Ἐρινύς) –Προσω-
ποποίησις τύψεων –Ἐπίθετον Ἐρινύος 
Μεγακήτης –εος (ὁ) –Ἐπίθετον Ὠκεα-
νοῦ
Μεγακλέα –ης (ἡ)
Μεγάκλεια –ης (ἡ) –Γυνή Πινδάρου –
Θυγάτ. Λυσιθέου καί Καλλίνης –Μήτηρ 
Δαϊφάντου, Πρωτομάχης, Εὐμητίδος 

Μεγακλείδα –δης (ἡ)
Μεγακλείδας –αο (ὁ) –Πατήρ Διοδώρου
Μεγακλείδη –ης (ἡ)
Μεγακλείδης –ου (ὁ) –Ἐλευθερωτής 
Καδμείας –Ὁ ἠθικολογῶν συγγραφεύς 
–Υἱός Ἀριστομένους –Ἱστοριογράφος, Η 
-13-139Δ, Η-16-458Δ, Η-18-945Α
Μεγακλεῖς –ειος (ὁ) –Υἱός Καλλικλεῖος 
ἤ Καλλιτίμου 
Μεγακλείτη ἤ Μεγακλώ –οῦς (ἡ) –
Λεσβία –Πιθανή μήτηρ ἡρωῒδος Θήβης, 
Η-12-515Δ
Μεγακλῆς ἤ Μεγακλέης –ους (ὁ)–Πα-
τήρ Ἀγαρίστης –Πατήρ Ἀγλαΐδος–Ἕτε-
ρος Μεγακλῆς τοῦ Ἱπποκράτους ἐξ Ἁ_ 
λωπεκῆς ὑπῆρξε ὁ δεύτερος ἐξοστρακι-
σθεῖς –Ἄριστος στρατηγός –Ἀθηναῖος 
εὐπατρίδης –”καλός” ἀγγειογράφος 
(ὑπό Εὐθυμίας) –Ὁ υἱός Μεγακλέους Ἀ-
λωπεκῆθεν –Ὁ Μεγακλῆς, υἱός Μεγα-
κλέους Ραμνούσιος γλύπτης –Υἱός Ἀλκ-
μέωνος Ἀθηναῖος, ὅς προτίμησε τήν Ἀ_ 
γαρίστην νά νυμφευθεῖ, θυγατέραν τοῦ 
Κλεισθένους –Ἀθηναῖος ὀλυμπιονίκης 
εἰς τέθριππον –Πυθιονίκης –Βιογράφος, 
συγγραφεύς, πατήρ Φιλλέου ἤ Σωκρά-
τους ἤ Λυκίνου ἤ Εὐμάχου –Υἱός Φιλ-
λέου ἤ Θηβαγόρου –Ἀχαρνεύς –Υἱός 
Μενίππου Ἀχαρνεύς –Υἱός Ἀλκμέωνος, 
ἀδελφός Ἱπποκράτους, ἐπισκεφθείς τον 
Κροῖσον, ὅστις τοῦ παρεχώρησεν ὅσον 
χρυσόν ἠδύνατο μόνος νά μεταφέρει 
καί ἐνθυλάκωσε ἀκόμη καί εἰς τό στόμα, 
στά ὑποδήματα καί χρυσόσκονην ἐπί 
τῆς κεφαλῆς –Υἱός Εὐρυπτολέμου Σου-
νιεύς –Ἀντίπαλος Πεισιστράτου, Η-7-
101Α, Η-8-483Δ, Η-9-394Α, 947Δ, Η-13-
140Α, Η-14-845Δ, Η-15-683Α
Μεγάκλια –ης (ἡ)
Μεγακλίτη –ης καί Ἐγακλίτη (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Μεγαρέως
Μέγακλος –ου (ὁ)
Μεγάκλουσα –σης (ἡ)
Μεγακλώ –ους (ἡ) –Μία θυγατέρα Μά-
καρος, βασιλέως Λέσβου. Κακομεταχει-
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ριζόταν τήν γυναίκα του καί ἡ Μεγακλώ 
ἔλαβε ὡς δοῦλες Λεσβιακές παρθένες 
(τίς Ἑπτά Μοῦσες τῆς Λέσβου καί τίς 
ἐδίδαξε μέ τήν λύραν τραγούδι. Αὐταί 
ἔδωσαν συναυλίαν στόν Μάκαρα καί ἡ 
μουσική “μαλάκωσε” τόν χαρακτήρα του 
καί ἐμεταχειρίζετο πλέον ἀνθρωπίνως 
τήν σύζυγον 
Μεγακλών –νος (ὁ)
Μεγακρέουσα –σης (η)
Μεγακρέων –ντος (ὁ) –Ἀβδηρίτης
Μεγάλα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ρούφου Μέ-
γα –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον 
Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Ἐρινύος –Ἐπίθε-
τον Ἥρης –Ἐπίθετον Θέμιδος –Ἐπίθε-
τον Κυβέλης μέ συνώνυμον: Μάτηρ Ἐ-
πίθετον Ρέας
Μεγαλάγυρος –ου (ὁ)
Μεγάλα θεός (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος 
Μεγάλαι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν –Ἐ-
πίθετον Μοιρῶν –Ἐπίθετον Νεμέσεων
Μεγαλάνθη –ης (ἡ)
Μεγαλάνθη –ης (ἡ)
Μεγαλάνωρ –ορος (ὁ) –Ἐπίθ. Ἡσυχίας
Mεγάλαρος – ου (ο) –(μέγας ανήρ)
Μεγαλάρτια –ης (ἡ)
Μεγαλάρτιος –ίου (ὁ) –Ὄνομα μηνός 
Θηβῶν, Φθιώτιδος –Τῆς Πυράσου, Σκό-
λον Βοιωτίας, Δελφῶν, Θάσου καί Δήλου
Μεγάλαρτος –ου (ἡ) –(μέγας, ἄρτος) 
–Ἐπίθετον Δήμητρος 
Μεγαλαυχής –οῦς (ἡ) –Ἐπίθετον Δικαι-
οσύνης μέ συνώνυμον: Πάντιμος
Μεγάλαυχοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἑρινύν 
μέ συνώνυμον: Κῆρες
Μεγαλέα –ης (ἡ) –Μακεδονικόν
Μεγαλέας –ου (ὁ) –Μακεδονικόν
Μεγάλεια –ης (ἡ) 
Μεγάλη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐ-
πίθετον Ἀνάγκης –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος 
–Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Βενδί-
δος –Ἐπίθετον Δήμητρος –Ἐπίθετον Ἥ-

ρης μέ συνώνυμον: Ἄλοχος –Ἐπίθετον 
Νεμέσεως –Ἐπίθετον Πίστεως –Ἐπίθε-
τον Ρέας
Μεγάλη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Μοίρης
Μεγαλήσια –ίων (τά) –Ρωμαϊκοί ἀγῶ-
νες
Μεγαλησία –ης (ἡ) 
Μεγαλήσιος –ίου (ὁ)
Μεγαλήτωρ –ος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος –Ἐπίθετον Ἄρεως
Μεγαλήτωρ καί Ἡγήτωρ –ρος (ὁ) –Ἐ-
πίθετον Ὀσείριδος μέ συνώνυμον: Πε-
ποθημένος
Μεγαλία –ης (ἡ)
Μεγαλίας –ίου (ὁ) –Πατήρ Σωκράτειος 
Μεγαλιήα –ης (ἡ)
Μεγαλιῆος –ου (ὁ) –Πατήρ Νίκωνος
Μεγαλίνη –ης (ἡ) 
Μεγαλινία –ης (ἡ)
Μεγαλίνιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Τυρμίας
Μεγαλῖνος –ου (ὁ) 
Μεγάλιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Σωκράτειος
Μεγάλλα ἤ Μέγαλλα –ης (ἡ) –Μήτηρ 
Σωστράτου
Μεγάλλεια –ης (ἡ)
Μεγάλλεις –ειος (ὁ) 
Μεγαλλῆς –ῆος (ὁ) 
Μεγαλλία –ης (ἡ)
Μέγαλλις –ιος (ὁ)
Μεγαλλίς –ιδος (ἡ) 
Μεγαλλίας –ία (ὁ) 
Μέγαλλος –ου (ὁ)
Μεγαλοβρεμέτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός 
Μεγαλόδοξος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον 
Εὐνομίας μέ συνώνυμον: Θυγάτηρ
Μεγάλοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Καβείρων
Μεγαλοκλέα –ης (ἡ)
Μεγαλοκλέας –κλέαιος ἤ –κλέϊος (ὁ) 
–Πατήρ Ἱερομνάμωνος ἤ Εὐδήκου ἤ 
Τιμάρχου –Υἱός Κλεοβουλίας 
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Μεγαλόκλεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐ-
βιότου ἤ Ἱπποδρόμου 
Μεγαλοκλείδα –ης (ἡ)
Μεγαλοκλείδας –αο (ὁ) 
Μεγαλοκλείδη –ης (ἡ)
Μεγαλοκλείδης –ου (ὁ) 
Μεγαλοκλέϊος ἤ Μεγαλοκλέαιος –ου (ὁ) 
Μεγαλοκλῆς –έους (ὁ) –Υἱός Ἀγελάου, 
Ἀσκληπιοδώρου, Μενεμάχου, πατήρ Λέ-
οντος, Ἀφαρέως, Πολυνίκου, Λεοντομέ-
νους, Ἀσκληπιοδώρου, Πυθάγορος (–ό-
ρου)
Μεγαλόκλια –ης (ἡ) 
Μεγαλοκλίας –ίαιος (ὁ) –Πατήρ Θειο-
ζότου –Υἱός Ἀλκαμένειος ἤ, Τιμασιθέου 
Μεγαλόκολπος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Νυκ-
τός μέ συνώνυμον: Μελανόκολπος
Μεγαλοκτήμουσα –σης (ἡ)
Μεγαλοκτήμων –νος (ὁ) 
Μεγαλονύμη –ης (ἡ)
Μεγαλόνυμος –ου (ὁ καί ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἀθηνᾶς –Μεγαλοψυχία
Μεγαλοπολίτης –ου (ὁ)
Μεγαλοπολῖτις –ιδος;  (ὁ) 
Μέγαλος –ου (ὁ)
Μεγαλοσθένεια –ης (ἡ)
Μεγαλοσθενής –έος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀ-
θηνᾶς –Ἐπίθετον Ἥρης
Μεγαλοστράτα –ης (ἡ)
Μεγαλοστράτη –ης (ἡ) –Ἑταίρα φιλό-
σοφος καί ποιήτρια, φίλη Ἀλκμάνος ποι-
ητοῦ
Μεγαλόστρατος –ου (ὁ)
Μεγάλουσα –σης (ἡ)
Μεγαλοφάνη –ης (ἡ)
Μεγαλοφάνης –ου (ὁ) –Μεγαλοπολίτης 
φιλόσοφος
Μεγαλόφρων –νος (ἡ) –Ἐπίθετον Αἰ-
δοῦς
Μεγαλοψυχία –ης (ἡ) –Προσωποποίη-
σις ἀρετῆς ἡρώων. Ἀδελφή Καλοσύνης

Μεγαλώ –οῦς (ἡ) 
Μεγάλων –νος (ὁ) 
Μεγαλωνύμη –ης (ἡ) 
Μεγαλώνυμοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρι-
νῦν μέ συνώνυμον: Θυγατέρες –Ἐπίθε-
τον Μουσῶν –Ἐπίθετον Χαρτων
Μεγαλώνυμος –ου  (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον 
Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Αἰθέρος –Συνώνυ-
μον: Πατήρ –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπί-
θετον Διός –Ἐπίθετον Νηρέως μέ συνώ-
νυμον: Ἀγαλλόμενος –Ἐπίθετον Τύχης 
μέ συνώνυμον: Ἄρτεμις
Μεγαλώνυμος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Νί-
κης
Μεγαμηδείδη –ης (ἡ)
Μεγαμηδείδης –ου (ὁ) –Υἱός Μεγαμή-
δους, πατήρ Πάλλαντος
Μεγαμήδη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀρναίου, 
σύζυγος Θεσπίου, μέ ὅν γεννᾶ πεντήκο-
ντα θυγατέρας
Μεγαμήδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἀρναίου, Η-
9-601Α, Η-15-373Α
Μεγάνειρα ἤ Μετάνειρα –ης (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Κρόκωνος, σύζυγος Ἀρκάδος 
–Μήτηρ Ἀλκυονέως, σύζυγος Διόμου 
Δελφῶν
Μεγάνειρα καί Μετάνειρα –ης (ἡ) –Σύ-
ζυγος Κελεοῦ Ἐλευσίνος 
Μεγανίκα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀνδρονί-
κου ἤ Φιλωτέρας 
Μεγάνικος –ου (ὁ) 
Μεγανίτη –ης (ἡ)
Μεγανίτης –ου (ὁ) –Ποταμός 
Μεγανόη –ης (ἡ)
Μεγάνοος –ου (ὁ)
Μεγάνους –ου (ὁ)
Μεγαπάνος καί Μεγάπανος –ου (ὁ) 
–Ὑρκανῶν Ἠγεμών
Μεγαπένθη –ης (ἡ)
Μεγαπένθης –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀναξαγό-
ρου –Μενελάου νόθος υἱός ἐκ δούλης 
Τηριδάης (σύζυγος Ἰφιλόχης θυγατρός 
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Ἀλέκτορος) ὡς καί Νικόστρατος (ἐξά-
δελφος Περσέως) –Υἱός Προῖτου ἤ Λα-
κύτα –Τύραννος ἄγνωστος, Ο.ΟΔ.11, 
Ο10 0,103, Η-13-148Δ, 550Δ, Η-15-790Α, 
Η-17-711Δ
Μεγαπόλη –ης (ἡ) –Κύριον ὄνομα
Μεγάρα – ης (ἡ) –Αὐλητρίς, πανέμορφη 
Ελληνίς πού μέ ἐπιστολήν εἰς βακχίδα 
διέσωσε τόν τρόπον ζωής αὐλητρίδων. 
Μεταξύ ἄλλων διοργάνωσε καί διαγω-
νισμόν ὁμορφιάς. Ἐνυμφεύθη Ἡρακλήν 
καί διέλυσε γάμον μετά χαμόν τέκνων 
–Φίλη Σαπφοῦς ὡς καί ἡ Ἀτθίς καί ἡ Τε-
λέσιππα 
Μεγάρα –ης καί Μεγάρη –ης (ἡ) –Θυ-
γάτηρ βασιλέως Κρέοντος Θηβῶν πού μέ 
Ἡρακλήν γεννᾶ: Θηρίμαχον, Κρεοντί-
δαν καί Δηϊόνα. Κατόπιν δίδει αὐτούς 
εἰς σύζυγον φίλου Ἰολάου –Ἑταίρα καί 
αὐλητρίς, ὡς ἡ φίλη της Θεττάλη
Μεγάρα ἤ Μεγάρη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
Κρέοντος, μέ Ἠρακλή γεννᾶ Δηϊκόωντα 
ὅν ἐν μανία οὖτος ἐφόνευσεν, Ο.Λ.269, 
Η-9-335Α, 923Δ, Η-11-471Δ, Η-13-149Α, 
Η-8-362Α
Μεγαρεύς ἤ Μενοικεύς –έως (ὁ) –Υἱός 
Ποσειδῶνος καί Οἰνόπης –Υἱός Ἱππο-
μένους –Μακεδών –Πατήρ Τιμάλκου – 
Υἱός Κρέοντος πού ὁ Τειρεσίας πρότεινε 
νά προσφέρει στόν Ἄρη γιά νά σώση τήν 
Θήβα. Θυσιάστηκε πίπτων ἀπό τά τείχη 
διότι ὁ Κάδμος ἐφόνευσε τόν Δράκοντα, 
Η-9-1094Α, Η-13-149Δ
Μεγαρική –ῆς (ἡ)
Μεγαρικός –οῦ (ὁ) 
Μεγαρίς –ιδος (ἡ) –Μαθήτρια Σαπφοῦς
Μεγαρίστα –ης (ἡ) 
Μεγαρίστη –ης (ἡ)
Μεγάριστος –ου (ὁ)
Μέγαρος –ου καί Μεγαρεύς (ὁ) –Υἱός 
Ἱππομένους ἤ υἱός Ποσειδῶνος καί Οἰ-
νόπης, σύζυγος Ἰφινόης θυγατρός βα-
σιλέως Νίσου –Υἱός Διός καί μιᾶς τῶν 
Σιθνίδων νυμφῶν. Μετά κατακλυσμόν 

Δευκαλίωνος ἐσώθη ἐπί ὄρους ὅπου 
ἐνήχοντο Γέρανοι, ὀνομάσας τό ὄρος 
–Μακεδών
Μεγάρση –ης (ἡ)
Μέγαρσος –ου (ὁ) = Μάγαρσος
Μεγάρτα –ης (ἡ) 
Μεγάρτας –ου (ὁ) –Υἱός Παραμόνου 
–Πατήρ Εὐαγγέλου ἤ, Εὐάνδρου –Υἱός 
Μελισσίωνος ἤ, Πολύης ἤ, Εὐαγγέλου 
καί Φιλοῦς 
Μέγας –α (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅτης –Ἐπίθε-
τον Ἄρεως –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ –Ἐπί-
θετον Ἀστραίου –Ἐπίθετον Βορῆος –Ἐπί_ 
θετον Διονύσου –Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐ-
πίθετον Διός –Ἐπίθετον Ζεφύρου –Ἐπί-
θετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Ἡφαίστου 
–Ἐπίθετον Θαύμαντος –Ἐπίθετον Κρό-
νου –Ἐπίθετον –Ἐπίθετον Οὐρανοῦ –
Ἐπίθετον Πανός –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος 
–Ἐπίθετον Νηρέως –Ἐπίθετον Τρίτωνος 
–Ἐπίθετον Φάνητος –Ἐπίθετον Χρόνου 
–Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ –Αἰγινήτης Νεμεο-
νίκης εἰς ἄγνωστον ἀγώνισμα, πατήρ 
Σταδιονίκου Νεμεονίκου Δεινίου
Μέγαν Θεόν (τόν;) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω 
–νος
Μέγας Θεός (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
–Ἐπίθετον Πρωτογόνου μέ συνώνυμον: 
Διφυής –Ἐπίθετον Σαράπιδος μέ συνώ-
νυμον: Πατήρ
Μέγας Όβριμος Άμμων (ὁ) –Ἐπίθετον 
Ἄμμωνος
Μέγας ἤ Σωτήρ –ρος (ὁ) –Αἰγινήτης 
–Μέγας, ὁ Ἀντίοχος Γ; –Τρώς ἤ Λύκιος 
πατήρ Μεγάδου, Ο.Π.695, Η-7-240Δ
Μεγασάρα –ης (ἡ) –Γυνή Σάδυκος, ἐγ-
γονοῦ Φαέθοντος. Μήτηρ Κινύρα, θυ-
γάτηρ βασιλέως Κύπρου Πυγμαλίωνος
Μεγάσαρος –ου (ὁ)
Μεγασθένεια –ης (ἡ)
Μεγασθενές καί Μεγασθενής –ους (ὁ) 
–Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Διονύσου 
–Ἐπίθετον Ἡφαίστου
Μεγασθένη –ης (ἡ)
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Μεγασθενής –έος; (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον 
Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθε-
τον Ἄρας –Ἐπίθετον Ἑκάτης μέ συνώ-
νυμον: Προθυραια –Ἐπίθετον Διός
Μεγασθένής –έος (ὁ) –(πολύ ἰσχυρός, 
καί καρτερικός) –Συγγραφεύς ἱστοριο-
γράφος –Ὁ Ἴων ἱστορικός, γεωγράφος 
–Ἐπίθετον Κρόνου –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος, Η-7-240Δ, 1055Δ, Η-13-555Α 
Μεγάσουσα –σης (ἡ)
Μεγασσάρα –ης (ἡ)
Μεγάσσαρος –ου (ὁ) –Πάππος Κινύρα, 
βασιλέως Κύπρου
Μεγάσων –νος;  (ὁ)
Μεγάτα –ης (ἡ)
Μεγάτας ἤ Μεγάρτας –α (ὁ) –Σπαρτι-
άτης
Μεγατίμα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Βάττου 
–Μήτηρ Καλλιμάχου Κυρηναίου γραμ-
ματικοῦ
Μεγάτιμος –ου (ὁ)
Μεγαφέρνη –ης (ἡ)
Μεγαφέρνης –ου (ὁ) –Πέρσης εὐγενής 
καί ἐπίσημος 
Μεγγίδα –ης (ἡ)
Μεγγίδας –αο (ὁ)
Μεγεθίον –ιου; (ὁ) –Η-7-794Α
Μεγεθία –ης (η)
Μεγέθιος –ιου (ὁ) –Ἀλεξανδρινός –Σύ-
ζυγος Λεοντοῦς
Μεγέθουσα –σης (ἡ)
Μεγέθων –ντος; (ὁ)
Μεγεσσάρα – ης (η)
Μεγεσσάρας καί Μεγασσάρας –αο 
(ὁ) –Πατήρ Φαρνάκης καί Θανάκης, 
πάππος Κινύρα
Μέγη –ης (ἡ)
Μέγηα –ης (ἡ)
Μεγήνωρ –ρος (ὁ)
Μέγης –ητος (ὁ) –Υἱός Φυλέως, ἔγγονος 
Αὐγείου, μνηστήρ Ἐλένης βασιλέως Ἤ-

λιδος εἰς Τροίαν μέ τεσσαράκοντα πλοῖα 
–Τρώς, ἀρχηγός Δουλιχίων –Χειρουργός 
–Υἱός Κτι(σ)μένης, Ο.Ι.Ο.520, Τ239, Η-13-
159Δ 
Μεγιαλία –ης (ἡ)
Μεγιάλιος –ίου (ὁ) –Λακεδαιμόνιος 
Μεγίας –ου (ὁ) 
Μέγιλα –λης καί Μέγιλλα (ἡ) –Ἑταίρα 
ἐκ Λέσβου. Ὁ Λουκιανός εἰς ἑταιρικούς 
διαλόγους του (Ε’ 1, 2, κ.ε.) ἐμφανίζει 
τήν ἑταίραν Κλωνάριον νά πιέζει τήν 
ἑταίραν Λέαιναν νά παραδεχθῆ ἐρωτι-
κάς σχέσεις μέ ἑταίραν Μέγιλλαν 
Μεγίλλα καί Μέγιλλα –ης (ἡ) –Ὄνομα 
ἑταίρας
Μέγιλλος ἤ Μεγιάλλιος –ίου (ὁ) –Ἱστο-
ριογράφος –Γεωργικός, συγγραφεύς 
–Διαλεγόμενος εἰς νόμους Πλάτωνος 
–Ὠραῖος τίς ἐκ Κορίνθου, Η-9-346Δ 
Μέγιον –ίου (ἡ) 
Μεγίππη –ης (ἡ)
Μέγιππος –ου (ὁ)
Μεγίσστη –ης (ἡ) 
Μεγίστα –ης (ἡ) 
Μεγιστάν –ᾶνος (ὁ) –Υἱός Μηνᾶ, Μιλή-
σιος
Μεγίστας –ου (ὁ) 
Μεγιστᾶς –ᾶ (ὁ)
Μεγιστέα –ης (ἡ)
Μεγιστέας –ου (ὁ)
Μεγιστεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Διός 
–Νεανίας εὐειδής, ὅν ἠγάπα λυρικός Ἀ-
νακρέων
Μεγιστή –ῆς (ἡ)
Μεγίστη –ης (ἡ) –Ὄνομα γυναικός –Ὄ-
νομα πλοίου (νηός) Ἀττικῆς –Ἑλληνίς 
ἑταίρα –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Μεγίστη των Θεων (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀναι-
δείης –Ἐπίθετον Γῆς –Ἐπίθετον Θέτιδος 
–Ἐπίθ. Νεμέσεως μέ συνώνυμον Βασί-
λεια –Ἐπίθετον Τυραννίδος –Ἐπίθετον 
Φύσεως μέ συνώνυμον: Αὐτοπάτωρ
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Μεγίστης ἤ Μεγιστεύς –έως (ὁ) –Ἐρω-
μένος (παιδικά) τοῦ Ἀνακρέοντος 
Μεγιστῆς –οῦ (ὁ) 
Μεγίστης ἤ Μεγιστεύς –έως (ὁ) 
Μεγιστία –ης (ἡ)
Μεγιστίας –ία καί Μεγιστίης –εω (ὁ) 
–Μάντυς ὁ Ἀκαρνάν, συμπαραστάτης 
Λεωνίδα ἐν Θερμοπύλαις προβλέψας 
μέλλοντα ἐν Θερμοπύλαις. Κατήγετο 
ἀπό Μελάμποδος, φίλος Σιμωνίδου υἱοῦ 
Λεωπρέπεος ὅτα ἔγραψεν ἐπίγραμμα –Ὁ 
Μεταποντῖνος Πυθαγορικός φιλόσοφος, 
Η-13-160Α, Η-16-499Α 
Μεγίστιον –ίου (ἡ) 
Μεγιστίουσα –σης (ἡ)
Μεγιστίων –νος (ὁ)
Μεγιστογένη –ης (ἡ)
Μεγιστογένης –ους (ὁ)
Μεγιστοδάμα –ης (ἡ)
Μεγιστοδάμας –αντος (ὁ)
Μεγιστοδάμεια –ης (ἡ) 
Μεγιστόδαμος –ου (ὁ) 
Μεγιστοδότη –ης (ἡ)
Μεγιστόδοτος –ου (ὁ)
Μεγιστοδώρα –ης (ἡ)
Μεγιστόδωρος –ου (ὁ) 
Μεγιστόκλεια –ης (ἡ)
Μεγιστοκλῆς –έως; (ὁ) 
Μεγιστονόη –ης (ἡ)
Μεγιστόνοος –όου (ὁ)
Μεγίστονος –ου (ὁ)
Μεγιστόνους –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης, Η-
7-542Δ, Η-11-452Δ
Μεγιστόπολις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἡ-
συχίας μέ συνώνυμον: Φιλόφρων
Μέγιστος –ου (ὁ) –Ποταμός –Ἐπίθετον Δι-
ός – Ἐπίθετον Αἰῶνος – Ἐπίθετον Ἀσκλη-
πιοῦ –Ἐπίθετον Νόμου –Ἐπίθετον Πα-
νός –Ἐπίθετον Σαράπιδος μέ συνώνυμον: 
Σωτήρ 
Μέγιστος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Κρόνου

Μεγιστοτίμα –ης (ἡ)
Μεγιστότιμος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθ. Δίκης
Μεγιστώ –οῦς (η) –Θυγάτηρ Πελάγο-
ντος εις Φωκίδα. Ἀνηρπάγη ὑπό Κιρραί-
ων καθιστῶσα αἰτία ἱεροῦ πολέμου μα-
κροχρονίου 
Μεγιστώ –οῦς ἤ Καλλιστώ ἤ Θεμιστώ 
–οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Τάβης καί Κητέως 
– Γυνή Τιμολέοντος ηγεμονίς, Η-8-716Α, 
962Δ, Η-10-687Δ, Η-12-620Δ 
Μεγκία –ίης (ἡ)
Μεγκίας –ίου (ὁ) 
Μεγούλα –ης (ἡ)
Μεγούλος –ου (ὁ) 
Μέγουσα –σης (ἡ)
Μεγυλλῆ –ης (ἡ)
Μεγυλλῆς –οῦ ἤ –ῆος (ὁ) 
Μεγυλλία –ης (ἡ)
Μεγυλλίας –ίου (ὁ) 
Μέγυλλος –ου (ὁ)
Μέγυλος ἤ Μεγύλος –ου (ὁ) 
Μεγώ –οῦς (ἡ) 
Μεγώι (ἡ)
Μέγων –νος; (ὁ)
Μεγώνδα –δης (ἡ)
Μεγώνδας –αο (ὁ) –Πατήρ Κρατίππου
Μεγωνίδα –δης (ἡ)
Μεγωνίδας –αο (ὁ) 
Μεδέα –ης (ἡ) 
Μέδεις –ειος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Μεδέουσα –ης (ἡ) –Μέ συνώνυμα: Δέ-
σποινα καί Πολιοῦχος –Ἐπίθετον Ἀθη-
νᾶς – Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον 
Ἕριδος –Ἐπίθετον Ἥρης –Ἐπίθετον Ἴσι-
δος –Ἐπίθετον Μνημοσύνης –Ἐπίθετον 
Φύσεως μέ συνώνυμον: Αἰθερίη
Μεδέουσα τόξων (η) –Συνώνυμον: Εὔ-
λοχος –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον 
Ἑκάτης
Μέδεστις –ιος (ὁ) 
Μέδεστος –ου (ὁ)
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Μεδέων –ντος; (ὁ) –(κυβερνῶν) –Ἐπίθε-
τον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπί-
θετον Πανός –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος 
–Ἐπίθετον Σαβαζίου μέ συνώνυμον:  Μά-
καρ
Μεδεών –ῶνος καί Μεδών –ῶνος (ὁ) –
(Μεδέω = σκέπτομαι) –Υἱός Πυλάδου καί 
Ἠλέκτρας (Λαοδίκης) ἀδελφός Στροφί-
ου, Ο.Β.501
Μεδησικάστη καί Μηδεσικάστη –ης 
(ἡ) –Θυγάτηρ Πριάμου, σύζυγος Ἰμβρί-
ου φονευθέντος ὑπό Τεύκρου
Μεδησικάστης καί Μηδεσικάστης 
–ου (ὁ)
Μεδία –ης (ἡ)
Μεδίας –ου (ὁ)
Μέδμασα καί Δέδμασα –ης (ἡ)
Μεδόακος –ου (ὁ) –Ποταμός ἄνω Ἰτα-
λίας, τανῦν Βρέντα
Μέδοκος –ου (ὁ)
Μεδοντία –ίης (ἡ)
Μεδοντιάς –αδος (ἡ) –Ἑταίρα
Μεδοντίδη –ης (ἡ)
Μεδοντίδης –ου (ὁ) –Ἀπόγονος Μέδο-
ντος 
Μεδόντιος –ίου (ὁ)
Μεδοντίς –ιδος καί Μεδοντιάς (ἡ) –Φη-
μισμένη ἑταίρα ἐξ Ἀβύδου Ἑλλησπόν- 
του. Ὠραιοτάτη ἥν Ἀλκιβιάδης ἠράσθη 
ἐξ ἀκοῆς καί ἐπεσκέφθη Ἀξιόμαχον εἰς 
Ἑλλήσποντον διά νά τήν γνωρίση καί 
νά πῆ ὁ Φερεκράτης «Ἀνήρ ἁπασῶν γυ-
ναικῶν ἔστι νῦν» (Ἀθήναιος, Δειπνοσο-
φιστές)
Μεδούλη –ης (ἡ) –Χριστιανή –Ἁγία
Μέδουσα καί Γοργόνα καί Εὐρυάλη 
καί Σθενώ καί Γοργώ –οῦς (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Φόρκυος καί Κητοῦς –Γυνή Πο-
λύβου, βασιλέως Κορίνθου, θυγάτηρ 
Ὀρσιλόχου –Θυγάτηρ Πριάμου –Θυ-
γάτηρ Σθενέλου καί Ἀμφιβίας –Μία 
Γοργόνα τήν ἐφόνευσε Περσέας. (Ἀντί 
τριχῶν εἶχεν ὄφεις καί μετέτρεπεν εἰς 

λίθον ὅποιον τήν ἔβλεπεν. Τῇ βοηθεία 
Ἀθηνᾶς καί Ἑρμοῦ ἀπέκοψεν τήν κεφα-
λήν καί φέρων εἰς κόλπον του, ἀπελί-
θωσε θαλάσσιον τέρας ἐπαπειλοῦν τήν 
Ἀνδρομέδαν. Ἐν συνεχεία τήν ἔβαλεν 
Ἀθηνᾶ ἐπί Ἀσπίδος της. Ἐκ τοῦ χυθέντος 
αἵματος σχηματίσθη ὁ Πήγασσος ὅν 
γεννᾶ ἐκ Ποσειδῶνος. Κατά Πρόκλον 
ὑπῆρξεν ἡ Μέδουσα ὡς φοβερά γυνή 
εἰς Ἀφρικήν φθάνουσα ἕως Τριτωνίδα 
λίμνην Λιβύας ὅπου καί θανατοῦται 
ὑπό Περσέως –Ἐπίθετον Ἑκάτης μέ συ-
νώνυμον: Ζηρυνθία, Η-7-1149-1155Δ, 
1158Δ, Η-15-789Δ, Η-18-181 Α
Μέδων –οντος ἤ Μήδων –νος (ὁ) –(γε-
νάρχης, ἄρχων) –Βασιλεύς Ἄργους –
Πρωτότοκος υἱός Κόδρου, ἀδελφός Νη-
λέως –Κῆρυξ στήν αὐλή Ὀδυσσέως, 
ἀνακαλύψας ἀναχώρησιν Τηλεμάχου 
καί ἐπιβουλήν κατ΄αὐτοῦ μνηστήρων 
Πηνελόπης –Υἱός Οϊλέως, Λοκρός ὁμο-
πάτριος ἀδελφός Αἴαντος, φονευθείς 
ὑπό Αἰνείου –Στρατηγός Τροίας –Ὅτε ὁ 
Φιλοκτήτης ἔμεινεν εἰς Λήμνον (λόγω 
δήγματος ὄφεως) ἀνέλαβε Ἀργείους εἰς 
Τροίαν Ο.Ι.Ρ.216, Ο.Ο.Δ.677, 696, Π252
Μεδών –ουντος (ο) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος
Μέδων –ντος (ὁ) –Γλύπτης, ἀδελφός 
γλύπτου Σπαρτιάτου Δορυκλείδου –Ἐ-
πίθετον Φόρκυος
Μεδώνη –ης (ἡ)
Μεθάπη –ης (ἡ)
Μέθαπος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος,ἐφευρέτης 
ὀργίων καί παντοίων συνθέτων καί τε-
λεστής μυστηρίων, Η-12-626Δ
Μεθάρμη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πυγμαλίω-
νος πού μέ σύζυγον Κινύρα γεννᾶ Ἄ-
δωνιν καί Ὀξύπορον, Ὀρεδίκην, Λαογό-
ρην 
Μεθάρμης –ου (ὁ)
Μέθη –ης (ἡ) –Νύμφη, ἀκόλουθος Διο-
νύσου. Ὁ Σικυώνιος ζωγράφος Παυσίας 
την ζωγράφισε να πίνει κρασί ἀπό ὑα-
λίνην φιάλην μέ τρόπο πού φαίνεται τό 
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πρόσωπον πίσω ἀπό τον γυαλί,  Η-7-1154 
Δ, Η-15-638Δ 
Μέθης –ητος (ὁ)
Μεθίκουσα –σης (ἡ)
Μεθίκων –ντος; (ὁ) 
Μέθιον –ίου (ἡ) 
Μέθιος –ίου (ὁ) 
Μεθίστα καί Μεθύστα –ης (ἡ)
Μεθίστας καί Μεθύστας –ου (ὁ)
Μεθοδία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Μεθοδίας –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν
Μεθόδιος –ίου (ὁ) –(ὁ ἔχων μέθοδον) 
–Χριστιανός –Ἅγιος –Πατριάρχης 
Μεθοδικός –οῦ (ὁ)
Μεθομήρεος –έου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Μέθοῦσα –σης (ἡ)
Μεθυδρία –ίης (ἡ)
Μεθυδριάς –άδος (ἡ) –Νύμφη –Θεά ὑ-
δάτων 
Μεθύδριον – ίου (η)
Μεθύδριος –ίου (ὁ)
Μεθυδώτη –ης (ἡ)
Μεθυδώτης –ου; (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Μέθυλλα –ης (ἡ)
Μεθύλλιον –ίου (ἡ) 
Μέθυλλος –ου (ὁ)
Μεθύμνα –ης (ἡ) –Σύζυγος Λέσβου, θυ-
γάτηρ Μακάρεως 
Μεθυμναῖα –ης (ἡ)
Μεθυμναῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Βάκχου, 
Διονύσου 
Μεθύσιον –ίου (ἡ)
Μεθύστα καί Μεθίστα –ης (ἡ)
Μεθυστάδη –ης (ἡ)
Μεθυστάδης –ου (ὁ) 
Μεθύστας καί Μεθίστας –ου (ὁ)
Μέθων –νος (ὁ)
Μεθώνη –ης (ἡ) –Σύζυγος Ἀσωποῦ (πο-
ταμίου θεοῦ) μήτηρ Χαλκίδος, Κερκύρας 

–Μήτηρ Ποίαντος ἐκ Θαυμάκου –Θυγά-
τηρ γίγαντος Ἀλκυωνέως 
Μειδαγόρα –ης (ἡ)
Μειδαγόρας –ου (ὁ) 
Μείδη –ης (ἡ)
Μείδης –ου ἤ –ητος (ὁ) 
Μειδία –ης (ἡ) –Ἀναφέρεται ὑπό Δημο-
σθένους
Μειδίας –ίου (ὁ) –Παίζων τάς ὄρτυγας 
ἀπεκλήθη “ὀρτυκοτρόφος” –Ἀγγειογρά-
φος –Ἀγγειοπλάστης –Ἐπίσημος πλού-
σιος Ἀθηναῖος –Υἱός Κηφισοδώρου, Ἀ-
ναγυράσιος, Η-5-949Α, Η-8-785Α, Η-12 
-276Δ, Η-13-176Α 
Μειδιάσαισα –ης (η) –Συνώνυμον: Μά-
καιρα –Ἐπίθετον 
Αφροδίτης
Μειδίλα –ης (ἡ)
Μειδίλας –αο ἤ –ντος (ὁ) 
Μειδίλεως –έω (ὁ) 
Μείδιμα –ης (ἡ)
Μείδιμος –ου (ὁ)
Μείδιον –ου (ἡ) –Γυνή Γλαυκίππου Κολ-
λυτέως –Θυγάτηρ Ὑπερείδου, Ἀθηναῖα
Μείδιος –ίου (ὁ) –(γελαστός) –Κατά 
Μειδίου, τίτλος λόγου Δημοσθένους
Μειδιόωσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς 
Μειδίππη –ης (ἡ)
Μειδιππίδη –ης (ἡ)
Μειδιππίδης –ου (ὁ)
Μείδιππος –ου (ὁ) 
Μειδογένη –ης (ἡ)
Μειδογένης –ου (ὁ) 
Μειδοδίκη –ης (ἡ)
Μειδόδικος –ου (ὁ)
Μειδοδότη –ης (ἡ)
Μειδόδοτος –ου (ὁ)
Μειδόθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Μειδόκλεια –ης (ἡ)
Μειδοκλῆς –έους (ὁ) 
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Μειδοκράτη –ης (ἡ) 
Μειδοκράτης –ου (ὁ) –Ἐξ Ὀῆθεν 
Μειδοκρίτη –ης (ἡ) 
Μειδόκριτος –ου (ὁ) 
Μειδομένη –ης (ἡ)
Μειδομένης –ου (ὁ)
Μειδονίκη –ης (ἡ) 
Μειδόνικος –ου (ὁ) 
Μεῒδος καί Πολύϊδος –ου (ὁ) –Μάντις 
Μειδοτέλεια –ης (ἡ) 
Μειδοτέλης –ους (ὁ) –Μέ Μνησώ γεννᾶ 
Κλεοπτολέμη
Μείδουσα –ης (ἡ)
Μειδύλα –ης (ἡ)
Μειδύλια –ίης (ἡ)
Μειδυλίδη –ης (ἡ)
Μειδυλίδης –ου (ὁ) –Ὄνομα δύο Ἀθηναί-
ων, ὁ εἶς υἱός Εὐθυμάχου Ὀτρυνεύς καί 
ὁ ἕτερος υἱός Ἀριστοτέλους Παλληνεύς 
–Υἱός Μειδοκράτους ἐξ Ὤαθεν – Πατήρ 
Κλειτομάχης
Μειδύλιος –ίου (ὁ)
Μειδύλος –ου (ὁ) –Πατήρ Βακχυλίτου
Μείδων –νος (ὁ) –Σάμιος
Μειδωνίδη –ης (ἡ)
Μειδωνίδης –ου (ὁ) –Πατήρ Περικλέους 
Σουνιέως
Μειζιάδη –ης (ἡ)
Μειζιάδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Μείθρα καί Μίθρα –ης (ἡ)
Μείθρας ἤ Μίθρας –ου (ὁ) –Ἔργον Ἐπι-
κούρου, Η-8-28Δ
Μίθρας ἤ Μείθρας –ου ἤ –ντος; (ὁ) –Η-
8-28Δ
Μεικία –ίης (ἡ)
Μεικιάδη –ης (ἡ)
Μεικιάδης –ου (ὁ) –Ναύαρχος ἐκ Κερ-
κύρας
Μεικίνη –ης (ἡ)
Μεικίνης –ου (ὁ) 

Μείκιος –ίου (ὁ)
Μειλανή –ῆς (ἡ)
Μειλανίουσα –σης (ἡ)
Μειλανίων –νος (ὁ) –Ὁ Μελανίων. Υἱός 
Ἀμφιδάμαντος, σύζυγος Ἀταλάντης θυ-
γατρός Σχοινέως, μετά τῆς ὁποίας με-
τεμορφώθη εἰς λέοντα. Μέ Ἀταλάντην 
γεννᾶ Παρθενοπαῖον 
Μειλανός –οῦ (ὁ)
Μείλη –ης (ἡ)
Μειλησία –ης (ἡ) –Μήτηρ τῆς (Ἐλευθέ-
ριον) 
Μειλήσιος –ίου (ὁ)
Μείλησις –ιος (ὁ) –Ὁ Δεμεστριανός μο-
νομάχος 
Μειλία –ης (ἡ) 
Μειλίας –ου (ὁ)
Μειλινόη –ης (ἡ) –Θεότης = Εὐφημιστι-
κόν ὄνομα Ἑκάτης
Μειλίνοος –όου (ὁ) 
Μείλιος –ου (ὁ)
Μειλίουσα –σης (ἡ)
Μειλίτη –ης (ἡ)
Μειλίτης –ου (ὁ)
Μειλίχη καί Μιλίχη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον 
Λητοῦς ἐν Θεσπιές
Μειλιχία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
Μειλίχιαι –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Μειλιχίδα –ης (ἠ)
Μειλιχίδας –αο (ὁ) 
Μειλιχίδη –ης (ἡ)
Μειλιχίδης –ου (ὁ)
Μειλιχίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
–Ἐπίθετον Τύχης –Ἐπίθετον Χάριτος
Μειλίχιος –ίου (ὁ) –(πρᾶος, γλυκός, εὐ-
γενικός) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος ἤ Διός 
λαυτρευομένου εἰς Ἄργος –Ἐπίθετον 
Διονύσου –Ἐπίθετον Πανός μέ συνώνυ-
μον: Μηλονόμος
Μειλιχοβούλη –ης (ἡ)
Μειλιχόβουλος –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Ἀθηνᾶς
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Μειλιχόδωρος –ου  (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον 
Παιᾶνος –Ἐπίθετον Ὑγιείας μέ συνώνυ-
μον: Πρεσβίστης
Μείλιχος –ου  (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Διός 
–Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος μέ συνώνυμον: 
Συρικτής –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον 
Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον 
Λητοῦς μέ συνώνυμον: Κυανόπεπλος 
–Ἐπίθετον Νηρέως
Μείλιχος καί Ἀμείλιχος –ου (ὁ) –Ποτα-
μός –Θεοφορικόν, Α-Γ-173Α
Μειλίχουσα –σης (ἡ)
Μειλίχων –ντος; (ὁ)
Μειλίων –ντος; (ὁ)
Μεῖλος καί Ἀρχίμελος καί Ἀρχίμειλος 
–ου (ὁ) –Ἐπιγραμματοποιός
Μειλοτίμη –ης (ἡ)
Μειλότιμος –ου (ὁ) 
Μείνη –ης (ἡ)
Μείνης –ου ἤ –ητος;  (ὁ)
Μεῖνις –ιος ἤ –ιδος;  (ὁ; ἡ;) 
Μείνουσα –σης (ἡ)
Μείνων –ντος (ὁ) –Πατήρ Ξένωνος 
Μειξαρέτη –ης (ἡ)
Μειξάρετος –ου (ὁ) 
Μειξία –ης (ἡ)
Μειξιάδη –ης (ἡ)
Μειξιάδης –ου (ὁ) –Κηφισιεύς 
Μειξίας –ου (ὁ)
Μειξιγένη –ης (ἡ) 
Μειξιγένης –ου (ὁ) –Υἱός Μίκωνος 
Χολλείδης 
Μειξιδήμη –ης (ἡ)
Μειξιδημίδη –ης (ἡ)
Μειξιδημίδης –ου (ὁ)
Μειξίδημος –ου (ὁ) 
Μειξιδότη –ης (ἡ)
Μειξίδοτος –ου (ὁ)
Μειξιθέα –ης (ἡ)
Μειξίθεμις –ιδος (ὁ)

Μειξίθεος –ου (ὁ) 
Μειξικέρτη –ης (ἡ)
Μειξικέρτης –ου (ὁ)
Μειξίκλεια –ης (ἡ)
Μειξικλῆς –έους (ὁ) 
Μειξικράτη –ης (ἡ) 
Μειξικράτης –ου (ὁ)
Μειξικρίτη –ης (ἡ)
Μειξίκριτος –ου (ὁ)
Μειξικύπρα –ης (ἡ)
Μειξίκυπρος –ου (ὁ)
Μειξίλα –ης (ἡ)
Μειξιλάα –ης (ἡ)
Μειξίλαος –ου (ὁ) –Πατήρ Ξένωνος
Μείξιλλα –ης (ἡ) 
Μείξιλλος –ου (ὁ) 
Μειξίππα –ης (ἡ) –(Ἡ μειγνύουσα ἵπ-
πους;) 
Μειξιππίδη –ης (ἡ)
Μειξιππίδης –ου (ὁ)
Μείξιππος –ου (ὁ) 
Μεῖξις –ιος (ὁ) –Πατήρ Ξενάρους ἤ –εος
Μειξίφρουσα –σης (ἡ)
Μειξίφρων –νος (ὁ)
Μείξουσα –σης (ἡ)
Μείξυλλα –ης (ἡ) 
Μείξυλλος –ου (ὁ) 
Μείξων –νος (ὁ)
Μειξωνίδη –ης (ἡ)
Μειξωνίδης –ου (ὁ)
Μειράκιον –ίου (τό) –Πλαστόν ὑπόἈ-
ριστοφάνους (ἐλέγετο ὁ Διϊτρέφης ἤ Δι-
ειτρέφης στρατηγός) καί ὁ Μέγας Ἀλέ-
ξανδρος ὑπό Δημοσθένους
Μείραξ –κος (ὁ)
Μειράχαν –ανος; (ὁ) –Υἱός Τιμάρχου 
Μειρηνία –ης (ἡ) 
Μειρίνιος –ίου (ὁ)
Μειριόνα –ης (ἡ)
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Μειριόνας –ου (ὁ) 
Μεισικράτη –ης (ἡ)
Μεισικράτης –ους (ὁ)
Μεῖσις –ιος (ὁ) 
Μειχύλη –ης (ἡ)
Μειχύλος –ου (ὁ)
Μείωσις –σι (ἡ) –Ἐπίθετον Κρόνου
Μεκάκλεια –ης (ἡ)
Μεκακλέϊα –ης (ἡ)
Μεκακλέϊος –ου (ὁ)
Μεκακλῆς –έους (ὁ)
Μέκγα –ης (ἡ)
Μέκγας –αντος;  (ὁ)
Μέλα –ης (ἡ)
Μελαγηρίδα –ης (ἡ)
Μελαγηρίδας –αο;  (ὁ)
Μελάγγα –ης (ἡ) 
Μελάγγας –α (ὁ) 
Μελαγκόας –ου (ὁ) –Ἀπό Καρία (Μ. 
Ἀσίας) ὀλυμπιονίκης πυγμάχος (Εὐθυ-
μίχης) νικήσας πολλές φορές δίχως νά 
χτυπήση ἀντίπαλον
 Μέλαγκος –ου (ὁ)
Μελάγκουρός –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀσα-
φείας
Μελάγκραινα –ης (ἡ) –(μαυροκέφαλη) 
–Παρατσούκλι Σίβυλλας Κυμαίας
Μελάγκραινος –ου (ὁ)
Μελαγκρήδεμνος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον 
Νυκτός
Μελαγκρίδα –δης (ἡ)
Μελαγκρίδας –αο (ὁ)
Μελανγκρίδη –ης (ἡ)
Μελαγκρίδης –ου (ὁ)
Μελάγριος –ίου  (ἡ & ὁ) –(ὁ εὐθυμάχης)
Μέλαγρος –ου (ὁ) –Υἱός Νειπτολέμου, 
Ταξίαρχος Μεγ. Ἀλεξάνδρου
Μελαγχαίτα –ης (ἡ)
Μελαγχαίτας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου

Μελαγχαίτης –ου (ὁ) –Κένταυρος –Ἐπί-
θετον Ποσειδῶνος μέ συνώνυμον: Πα-
ρακοίτης
Μελάγχθουσα –σης (ἡ)
Μελάγχθων –νος (ὁ) –Φιλόσοφος νεω-
τέρας ἐποχῆς, μεταφραστής Λουκιανοῦ, 
Η-8-942Α, Η-12-574Α, Η-15-762Α 
Μελάγχρα –ης (ἡ)
Μελάγχλαινοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Πριά-
πων
Μελάγχραινος –ου (ὁ) 
Μελαγχρίδα –ης (ἡ)
Μελαγχρίδας –αο (ὁ) –Κάτοικος Χίου
Μέλαγχρος –ου (ὁ) –Tύραννος Μυτιλή-
νης, φίλος ποιητοῦ Ἀλκαίου ἀνατραπείς 
ὑπό Πιττακοῦ –Πατήρ Ἀναξιδίκης, Η-7-
1042Δ, Η-13-186Δ, Η-15-934Δ
Μελάγχρῶτες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρι-
νῦν μέ συνώνυμον: Δρομάδες
 Μέλαιβος –ου (ὁ) 
Μελαιή –ῆς (ἡ)
Μελαιής –οῦ (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Μέλαινα ἤ Μελαίνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἀνεμώνης, μήτηρ Δελφοῦ, θυγάτηρ Κη-
φισσοῦ –Ἐπίθετον Ἀνάγκης –Ἐπίθετον 
Ἄρας –Ἐπίθετον Ἅτης –Ἐπίθετον Γῆς 
–Ἐπίθετον Ἐρινύος –Ἐπίθετον Ἑκάτης 
–Ἐπίθετον Κηρός –Ἐπίθετον Μοίρης 
–Ἐπίθετον Περσεφόνης –Ἐπίθετον Δή-
μητρος –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Μέλαινα ἤ Μελαινίς –ίδος καί Μελαν-
θεία καί Μελαιναί (αἱ) –Δῆμος Ἀττικῆς 
–Ἐπίθετον Ἁρπυιῶν
Μέλαιναι –ων (οἱ) –Συνώνυμον: Ἄπτε-
ροι –Ἐπίθετον Ἐρινῦν –Ἐπίθετον Κῆρων
Μελαινεύς –έως ἤ –ῆος (ὁ) –Υἱός Λυκά-
ονος 
Μελαίνη –ης (ἡ)
Μελαίνης –ητος (ὁ)
Μελαινίδη –ης (ἡ)
Μελαινιδής –έος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδί-
της
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Μελαινίς –ίδος καί Μέλαινα (ἡ) –Ἐπί-
θετον Ἀφροδίτης 
Μελαίνουσα –σης (ἡ)
Μελαινώ –οῦς (ἡ) 
Μελαίνων τάς ἑαυτοῦ τρίχας (ὁ) –(ὁ 
Λυσικράτης) –Πλαστόν – Χλευαστικόν 
Μελαμβία –ης (ἡ) 
Μελάμβιος –ίου (ὁ) –Μέ πατρωνυμικόν:
Διώνιος 
Μελαμβίχη –ης (ἡ) 
Μελάμβιχος –ου (ὁ )
Μελάμπελος –ου  (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Θα-
νάτου μέ συνώνυμον: Ἄναξ –Ἐπίθετον 
Νυκτός –Ἐπίθετον
Μελάμπεπλοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρι-
νῦν Περσεφόνης
Μελαμποδία –ης (ἡ) 
Μελαμποδίας –ίου (ὁ)
Μελαμποδίδη –ης (ἡ)
Μελαμποδίδης –ου (ὁ) –Υἱός Μελάμπο-
δος, ὁ Θεοκλύμενος 
Μελαμποδότη –ης (ἡ)
Μελαμπόδοτος –ου (ὁ)
Μελαμποδώρα –ης (ἡ) 
Μελαμπόδωρος –ου (ὁ) –Πατήρ Μά-
τρωνος
Μελάμπους –οδος καί Δωρικά Μέλα-
μπος  (ἡ & ὁ) –Υἱός Ἀμυθάονος καί Εἰ-
δομένης, μάντις περίφημος, ἀδελφός 
Βίαντος. Ἐθεράπευσε ἀπό ἀτεκνίαν Ἴφι-
κλον υἱόν Φυλάκου. Ἔλαβε δῶρα βοῦς 
δι΄ὧν Βίας ἔλαβε σύζυγον Πηρώ, θυγα-
τέρα Νηλέως. Θεραπεύσας θυγατέρας 
Προῖτου ἐκ μανίας, ἔλαβε σύζυγον τήν 
Ἰφιάνασσαν. Ἐδιδάχθη μυθολογίανκαί 
λατρείαν Διονύσου ὑπό Αἰγυπτίων. Πρῶ-
τος ἔφερεν Ἐλευσίνια καί λατρείαν Δή-
μητρος ἐξ Αἰγύπτου –Ἐπίθετον Νυκτός
Μελάμπους –οδος (ὁ) –(ὁ ἔχων μελα-
ψοῦς πόδας, σκληραγωγημένος) –Μά-
ντυς –Ποιμήν –Γραμματικός –Πατήρ 
Λάχητος –Πρῶτος ἰατρός, αδελφός Βί-
αντος, πρόγονος Ἀμφιαράου –Πατήρ 

Ἀντιφάτου –Σύζυγος Προιτίδος Ἰφια-
νάσσης. Τάς θυγατέρας Προῖτου ἐθερά-
πευσεν εἰς τον ναόν Κλειτορίας Ἀρκαδί-
ας –Προ-ομηρικός ποιητής –Σημειολύτης 
Μ. Ἀλεξάνδρου, Ο.Ο.Ο.225, Η-8-49Δ, Η-
9-366Δ, 396Α, 425Δ, 1090Α, 1094Α, Η-10-
909Δ, Η-13-187Δ, 188Α, Η-15-874Δ 
Μελαμπρία –ης (ἡ)
Μελαμπρίας –ίου (ὁ)
Μελάμπυγος λίθος (ὁ) –Βράχος περί 
τήν Λοκρίδα 
Μελάμπυγος –ου (ὁ) –(Ὁ ἔχων μαῦρα 
ἤ τριχωτά ὀπίσθια) –Ἐπίθετον Ἡρακλέ-
ους, Η-10-633Α
Μελάμφυλλος –ου (ἡ & ὁ) –(μέλαν, φύλ-
λον) –Ἀρχαῖον ὄνομα Σάμου
Μελᾶνα –ης (ἡ)
Μελαναιγίδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρι-
νῦν
Μελαναιγίς –ίδος (ὁ) –(μέλας, αἴξ) –Ἐ-
πίθετον Βάκχου, (ὡς μαύρη αἴξ παρου-
σιάσθη εἰς Μέλανθον παρακινῶν νά φο-
νεύση τόν Ξάνθον) 
Μελαναιγίς –ιδος (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀ-
θηνᾶς 
Μελάναιγις –ιδος (ὁ & ἡ) –Συνώνυμον: 
Κασίγνητος –Ἐπίθετον Διονύσου – Ἐπί-
θετον Ἑρινύος 
Μελᾶνας –α (ὁ) 
Μελανβίχα –ης (ἡ)
Μελάνβιχος –ου (ὁ)
Μελανδίνη –ης (ἡ)
Μελανδίνης –ου (ὁ) –Ποταμός, ὁ Γάγ-
γης
Μελάνδρα –ης (ἡ)
Μέλανδρος –ου (ὁ) 
Μέλανδρυς ἤ Μελάνδρυς –υος (ὁ) 
Μελανείμουσα –σης (ἡ) 
Μελανείμων –νος (ἡ) –Ἐπίθετον Μετα-
νείας
Μελανείμων –νος (ὁ) –(καταχθόνιος) 
–Ἐπίθετον Ἅδου
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Μελανείμων –νος (ἡ) –Συνώνυμον: Νυ-
χία –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Μελανειός –οῦ (ὁ) 
Μελανεύς –έως (ὁ) –Υἱός Ἀπόλλωνος 
βασιλεύς Δρυόπων, λαβών μέρος Μεσ-
σηνίας παρά Περιήρους, ἔδωκεν ὄνομα 
τῆς συζύγου τοῦ Οἰχαλίας –Πατήρ τοῦ 
ἐν Ἰθάκη Ἀμφιμέδοντος –Κένταυρος 
παρευρεθείς εἰς γάμους Πειριθόου 
Μελανεύς –έως ἤ –ῆος (ὁ) –Σύζυγος 
Οἰχαλίας –Πατήρ Ἀμφιμέδοντος –Υἱός 
Ἀπόλλωνος –Πατήρ Εὐρύτου, Ο.Ο.Ω.103
Μελάνζωνος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον 
Νυκτός, μητρός Ὕπνου
Μελάνη –ης (ἡ) –Ὁσία χριστ. –Ρωμαία 
–Χριστιανή –Ἁγία νέα
Μελάνης –ου (ὁ) –Χριστιανικόν 
Μελανηφόρος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον 
Ἴσιδος μέ συνώνυμον: Μήτηρ
Mελανθᾶ –ᾶς (ἡ)
Μελανθάδα –δης (ἡ)
Μελανθάδας –αο (ὁ) 
Μελάνθαν –ᾶνος;  (ὁ)
Μελανθᾶς –ᾶ (ὁ) –Πατήρ Ἀθηναίου 
Φρυνίχου τραγικοῦ
Μελάνθεια ἤ Μελανθώ –οῦς καί Με-
λάνθη (ἡ) –Θεραπαινίς Πηνελόπης – 
Θυγάτηρ Δευκαλίωνος, μήτηρ Δελφοῦ 
ὑπό Ποσειδῶνος, Η-13-186Δ
Μελανθεύς –έως (ὁ) –Υἱός Δουλίου, ἔφο-
ρος αἰγοβοσκῶν Ὀδυσσέως, ἀλλαζών 
καί ἄπιστος συνεργών μετά μνηστήρων 
Πηνελόπης ἐναντίον δεσπότου του. 
Μελανθεύς ἤ Μελάνθιος ἤ Μέλας –
ανος;  (ὁ) –Δοῦλος Ὀδυσσέως, Η-7-945Α, 
Η-8-482Α, 485Δ, 580Α, 788Α, Η-10-933Α, 
Η-12-889Α, Η-13-191Δ, Η-14-452Α 
Μελάνθη –ης (ἡ) –Μήτηρ Ὑπερλάου,τοῦ 
φονευθέντος ὐπό Τυδέως –Σύντροφος, 
θεραπαινίς Πηνελόπης
Μελάνθια –ίης (ἡ)
Μελανθιάδη –ης (ἡ)
Μελανθιάδης –ου (ὁ)

Μελανθίδα –δης (ἡ) 
Μελανθίδας –αο (ὁ) –Ἀπόγονος Μελαν-
θίου 
Μελανθίδη –ης (ἡ)
Μελανθίδης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου 
Μελάνθιν –ου  (ἡ & ὁ) 
Μελάνθιον –ίου (ἡ)
Μελάνθιος καί Μέλανθος –ου (ὁ) –Ζω-
γράφος Σικυωνίας σχολῆς ὀπαδός “χρη-
στογραφίας”
Μελάνθιος –ίου (ὁ) –Ζωγράφος, συγ-
γραφεύς Ἐλευσινίων Μυστηρίων –Ὁ 
Ἀττικός ἤ Ἀθηναῖος ἤ Ρόδιος (υἱός Φι-
λοκλέους), τραγωδίας ποιητής. Φιλόσο-
φος ἄσωτος καί ἀδδηφάγος, ἐμπαιζόμε-
νος ὑπό Ἀριστοφάνους –Στρατηγός Ἀ 
θηναίων –Υἱός Δολίου, σχεδόν ἀναγνω-
ρίσας Ὀδυσσέαν κατά τήν ἐπιστροφήν 
καί ἐπιχειρήσας νά ἐφοδιάσει μέ ὅπλα 
τούς μνηστήρας –Ἀτθιδογράφος
Μελάνθιος –θίειος (ὁ) –(νυκτόβιος, μυ-
στηριώδης) –Ποιητής –Ἰατροφιλόσοφος 
–Γιδοβοσκός Ὀδυσσέως –Στρατηγός 
–Ζωγράφος –Μηχανικός ἀρχιτέκτων Ἀ-
λεξάνδρου
Μελανθίς –ιδος (ἡ) 
Μέλανθος –ου (ὁ) –Υἱός Νηλέως καί 
Περικλυμένης –Σπαρτιάτης 
Μέλανθος –ου (ὁ) –Πατήρ Κόδρου –Υἱός 
Νηλέως καί Περικλυμένης –Ἐπίθετον 
Ποσειδῶνος, Ο.Ζ.36, Ρ367, Φ175, Χ195, Η 
-14-688Α, Η-15-382Α 
Μελανθοῦ –οῦς (ἡ)
Μελάνθουσα –σης (ἡ)
Μελάνθυρος –ου  (ἡ & ὁ) –Υἱός Παραμυ-
θίου
Μελανθώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Δολίου, 
ἀνατραφείσα πλησίον Πηνελόπης, ἐνώ-
θη μέ μνηστῆρες καί ἐφονεύθη ὑπό Ὀ-
δυσσέως 
Μελανθώ –οῦς (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος 
φερούσης μέλαινα, ἐξ ἁρπαγῆς Περσε-
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φόνης –Θυγάτηρ Κηφισοῦ. Μέ Ἀπόλλω-
να ἤ Ποσειδῶνα γεννᾶ Δελφόν. Κατ΄ 
ἄλλους μάμμη Δελφοῦ ἐνώ μήτηρ ἧτο 
Πυθώ ἤ Κελαινώ –Θυγάτηρ Δολίου, 
ἀδελφή Μελανθέως, θεράπαινα Πηνε-
λόπης, φονευθείσα μετ΄ἀδελφοῦ της ὑ-
πό Ὀδυσσέως 
Μελανθώ –οῦς ἤ Μελάνθεια –ης (ἡ) –
Θυγάτηρ Δευκαλίωνος καί Πύρρας πού 
μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Δελφόν –Δούλη 
Ὀδυσσέως, Ο.Σ.321,Τ.65, Η-5-897Α, Η-
11-548Δ, Η-13-192Α
Μελανθώι;  (ἡ)
Μελάνθων –νος;  (ὁ)
Μελανία –ης (ἡ) 
Μελανίδη –ης (ἡ)
Μελανίδης –ου (ὁ) –Ὁ Κύψελος ἀπό 
πατρικῆς πλευρᾶς, Η-11-827Δ        
Μελανία –ης (ἡ) 
Μελανιόρειος –ου (ὁ) 
Μελάνιος –ίου (ὁ) –Ἀδελφός Ἀφροδίας 
καί Ἀφροδίσιον 
Μελανίουσα –σης (ἡ)
Μελανίπη –ης (ἡ)
Μελάνιπος –ου (ὁ) –Ὁ καί Καῦμα 
(σκωπτικόν) 
Μελανίππα –ης (ἡ)
Μελανίππη –ης (ἡ) –(ἡ ἔχουσα μέλα-
νας ἵππους) –Θυγάτηρ Χείρωνος μετα-
μορφωθείσα εἰς ἵππον κατά παράκλησιν 
πατρός διότι γέννησε μετά Αἰόλου τέ-
κνον –Θυγάτηρ Αἰόλου ἤ, Δησμόντου 
ἐγγονή Χείρωνος πού ἐκ Ποσειδῶνος 
βιασθεῖσα γεννᾶ Βοιωτόν καί Αἴολον 
Τιμωρήσας ὁ πατήρ τύφλωσε καί ἔκλει-
σε εἰς σκοτεινόν πύργον ἕως ὅτου ἐ-
λευθερώσουν τά τέκνα της –Βασίλισσα 
Ἀμαζώνων ἧς τήν ζώνην ὁ Ἡρακλῆς 
ἁρπάσας ἔφερεν εἰς Εὐρυσθέα εἰς Μυ-
κῆνας –Νύμφη πού μέ Ἰτωνόν γεννᾶ 
Βοιωτόν –Σύζυγος Ἱππότου –Σοφή Ὀρ-
χομενία μέ τέλεια ἱπποφορβεῖα 
Μελανίππη καί Μελανίπη –ης (ἡ) 
–Νύμφη 

Μελανίππη καί Ἱππολύτη –ης (ἡ) –(ἡ 
μέ μαύρους ἵππους) – Ἀμαζών, βασίλισ-
σα –Ἐπιθετον Ἀρητίαs –Μήτηρ Ἐλεφή-
νορος καί Χαλκόδοντος –Θυγάτηρ Αἰ-
όλου ἤ Χείρωνος ἤ Οἰνέως –Ἀδελφή 
Μελεάγρου καί Εὐξιμεδείης –Σύζυγος 
Δεσμόντου πού μέ Ποσειδῶνα γεννᾶ 
Βοιωτόν Η-8-458Δ, Η-9-338Α, 950Δ, 966Δ, 
Η-12-655Δ, Η-14-704Δ 
Μελανιππίδα –ης (ἡ)
Μελανιππίδας –αο (ὁ)
Μελανιππίδη –ης (ἡ)
Μελανιππίδης –ου (ὁ) –(υἱός ἔχοντος 
μελανούς ἵππους) –Ὁ Μήλιος, υἱός Κρί-
τωνος ἤ Μελανίππου, λυρικός ποιητής 
διθυράμβων, μελοποιός καί τραγικός 
–Πυθαγορικός φιλόσοφος –Υἱός Οὑλί-
μου 
Μελανιππίδης –ου (ὁ) –Τραγικός ποιη-
τής –Λυρικός ποιητής –Περίφημος Διθυ-
ραμβοποιός, Η-7-1045Α, Η-15-543Α, Η-18 
-247Α
Μελάνιππος –ου (ὁ) –(δεινός μαῦρος κα-
βαλάρης) –Θηβαῖος ἥρως –Υἱός Θησέως 
ἔγγονος Σίνι –Υἱός Ἀκάστου Θηβαῖος –
Υἱός Πριάμου –Υἱός Ἀγρίου –Ἕτεροι, Ο. 
Θ.276, Τ240, Ο547, Η-9-680Α, Η-12-639Α, 
Η-13-192Δ, Η-15-747Δ, Η-16-499Α
Μελάνιππος –ου (ὁ) –(Ὁ ἔχων ἵππους 
μελανούς) 
Μελανίς ἤ Μελαινίς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθε-
τον Ἀφροδίτης 
Μέλανις –ιδος (ὁ) 
Μελανίων καί Μειλανίων –νος (ὁ) 
–Νεανίας Ἀθηναίος μισογύνης
Μελανίων ἤ Μειλανίων ἤ Ἱππομένης 
–ου (ὁ) –(καταστρεπτικός) –Ἥρως Θη-
βαῖος –Ἐκέρδισε μέ ἀγώνα δρόμου τήν 
Ἀταλάντην, ἥν συζεύχθη, Η-8-147Δ, Η-
10-84 0Α, Η-13-193Δ 
Μελανκόας –ου (ὁ) –Κάρ (Μ. Ἀσία) –Ὀ-
λυμπιονίκης εἰς πυγμήν
Μέλανκρος –ειος (ὁ) 
Μέλανκρος –ου (ὁ) 
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Μελάννει –ειος (ἡ;) 
Μελάννεις –ειος (ὁ;)
Μελανόκολπος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Νυ-
κτός
Μέλανος –ου (ὁ) 
Μελανόστολος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἴσι-
δος μέ συνώνυμον: Βασίλισσα
Μελανόπτερος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Νυ-
κτός
Μελανόχροος –όου (ὁ) –Ἐπίθετον Ὕ-
πνου
Μελάνπυρος –ου (ὁ)
Μελάνστερνος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἄ-
ρουρας
Μελάντα –ης (ἡ) 
Μελαντάδα –ης (ἡ)
Μελαντᾶδας –αο (ὁ)
Μελάντας –α (ὁ) –Πατήρ φιλοσόφου 
Θεοφράστου –Υἱός Συνδρόμου 
Μελάντης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος 
Μελαντία –ης (ἡ)
Μελάντιος –ίου (ὁ) –Τοῦ Μέλανος 
Μελαντίσχα –ης (ἡ)
Μελαντίσχος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀρίστωνος, 
ἰδρυτής ναοῦ Ἡρακλέους Παλαίμονος 
εἰς Κορώνειαν, Η-11-280Α 
Μελαντίχα –ης (ἡ) 
Μελαντίχιος –ίου (ὁ) –Πατρωνυμικόν 
τοῦ Νίκωνος 
Μελάντιχος –ου (ὁ) –Ποιητής –Υἱός Μο-
λοττοῦ
Μελαντόρειος –ου (ὁ) 
Μέλαντος –ου (ὁ) –Παράσιτος, κόλαξ, 
χαμερπής 
Μελάνχρη –ης (ἡ)
Μέλανχρος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀναξιδίκας
Μελανώπη –ης (ἡ) –Πιθανή μήτηρ Ὁ-
μήρου 
Μελανωπίδη –ης (ἡ)
Μελανωπίδης –ου (ὁ)

Μελάνωπος –ου (ὁ) –Πατήρ Ροδανθίδος 
–Πατήρ Λάχητος, Ἀθηναῖος ἐχθρός ρή-
τορος Καλλιστράτου –Υἱός Λάχητος δη-
μαγωγός ποταποῦ χαρακτῆρος –Πατήρ 
Ἀπέλλιδος, ὄστις ἦτο πατήρ Δίου, ὅστις 
ἦτο πατήρ Ἡσιόδου
Μελάνωπος –ου (ὁ) –Σύνηθες ὄνομα 
–Ὁ Κυμαῖος ποιητής –Πατήρ Εὐφρονίου 
Οἰναῖος, Ἱπποθωοντίδος φυλῆς 
Μέλαξα καί Μελίς –ιδος (ἡ) –Δούλη 
Ὀμφάλης
Μέλας ἤ Μάλας (ὁ) –Ἀρχαῖος γλύπτης 
ἐκ Χίου, Η-12-889Α
Μέλας –ανος (ὁ) –Χῖος ἀγαλματοποιός, 
γλύπτης –Υἱός Φρίξου καί Χαλκιόπης 
ἀργοναύτης πνιγείς εἰς Εὔξεινον, κα-
λούμενον πλέον Μέλανα κόλπον –Υἱός 
Πορθέως ἤ Πορθάονος, ἀδελφός Οἰνέως 
τοῦ ὁποίου υἱούς ἐφόνευσεν Τυδεύς –
Ἐπίθετον Ἅδου –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπί-
θετον Ὀλέθρου 
Μέλας ἤ Μέλαντας –ου (ὁ) –Κλεῖτος 
Ἴλαρχος Μεγ. Ἀλεξάνδρου –Ποταμός 
(ἀρχικά ὁ Νεῖλος) –Υἱός Οἰνοπίωνος –
Υἱός Λυκιμνίου σύντροφος Ἡρακλέους 
φονευθείς ὑπό Εὐρύτου, υἱός Φρίξου –
Πατήρ Εὐρυάλου ἤ Φινέως –Ἐπιγραφο-
ποιός, Ο.Ι.Ξ.117, Η-13-196Δ, 557Α, Η-18-
379Α, 644Δ
Ὁ Μέλας –ανος (ὁ) –Ἐπίθετον Εὖρου
Μέλας –ανος (ὁ) –Ποταμός Φθιώτιδος 
ἤ Θράκης ἤ Βοιωτίας ἤ Ἀχαΐας ἤ Παμ-
φυλίας εἰς Μικράν Ἀσίαν
Μελέα –ης (ἡ)
Μελεαγρίς –ιδος (ἡ) –Πτηνόν καί κύρι-
ον ὄνομα
Μελεαγρίδαι –ων (οἱ) –Ἀδελφαί Μελεά-
γρου, Εὐξιμέδεια καί Μελανίππη μετα-
μορφωθεῖσαι εἰς πτηνά ὑπό Ἀρτέμιδος. 
Κατ΄ἄλλους Γόργη, Εὐρυμήδη, Δηϊάνει-
ρα καί Μελανίππη θρηνούσαι χαμόν 
ἀδελφοῦ Μελεάγρου μετεμορφώθησαν 
ὑπό Ἀρτέμιδος εἰς πτηνά. (Μελεαγρίδες= 
Φραγγόκοττες).  Κατά Νίκανδρον: Γόργη, 
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Δηϊάνειρα, διέφυγον τήν ἀπορνέωσιν. 
Κατ΄ἀνώνυμον μυθογράφον: Φοίβη, Εὐ-
ρυδίκη, Μενεστώ, Ἐρατώ, Ἀντιόππη, Ἱπ-
ποδάμεια –Νῆσοι 
Μελέαγρος –ου (ὁ) –(φίλος κυνηγίου) –
Υἱός Ἀλθαῖας καί βασιλέως Οἰνέως, ὀρ-
γανώσας θήραν Καλυδωνίου κάπρου.
Ὁ φονεύσας ἀρχαῖον ἥρωα Ἀρτάκεον.
Με σύζυγον Κλεοπάτραν, θυγάτηρ Ἴδα 
καί Μαρπήσσης. Μέ Ἀταλάντην γεννᾶ 
Παρθενοπαῖον –Κυνικός φιλόσοφος καί 
συγγραφεύς ἐκ Γαδάρων –Ἀδελφός Τυ-
δέως, ὁ φονεύσας Καλυδώνιον Κάπρον 
–Ἀδελφός Ἐρατοῦς, Ἀργοναύτης –Στρα-
τηγός Μεγ. Ἀλεξάνδρου, διοικητής Φοι-
νίκης καί Κοίλης Συρίας –Ὁ υἱός Εὐκρά-
του ποιητής ἐπιγραμμάτων –Ἀπεστάλη 
μετά Ἑρμαιώνδου, O.B.642, I543, H-7226 
A, 537D, 1055A, H-9-800A, Η-10-141Δ, 847 
Δ, Η-13-203Α, Η-14-794Δ, Η-1722Α, 542Δ 
Μελέας –ου (ὁ) –Λάκων τίς 
Μελέβοια –ης (ἡ) –Ὠκεανίς, μήτηρ Λυ-
κάονος
Μελέβοιος –ου (ὁ)
Μελεδάμας –αντος (ὁ)
Μελεδάμεια –ης (ἡ)
Μελέδαμος –ου (ὁ) 
Μελεδήμη –ης (ἡ)
Μελέδημος καί Τελέδημος –ου καί 
Τηλέδημος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Μελεδίη –ης (ἡ) 
Μελεδίης –ου (ὁ)
Μελέϊππη –ης (ἡ)
Μελέϊππος –ου (ὁ) 
Μέλεις –ειος (ὁ) 
Μελεΐς –ιδος (ἡ) 
Μελεισίουσα –σης (ἡ)
Μελεισίων –νος (ὁ)
Μελένια –ης (ἡ) –Xριστιανικόν
Μελένιος –ίου (ὁ) –Xριστιανικόν 
Μέλεος –ου (ὁ) 
Μελέουσα –ης (ἡ) –Εἰς ἀγγειογραφίαν

Μελέσθεια –ης (ἡ)
Μελεσθεύς –έως (ὁ) –Πατήρ Περοίδα 
Μελεσίππη –ης (ἡ)
Μελέσιππος –ου (ὁ)
Μελέσιππος –ου (ὁ) –Xριστιανός –Ἅγιος
Μελεσώ –οῦς (ἡ) 
Μελετέουσα –σης (ἡ)
Μελετέων –νος (ὁ) –Πατήρ Εὐρυμένους 
Ἀχαρνέως –Πατήρ Πολύῒππης Ἀχαρνέ-
ως
Μελέτη –ης (ἡ) –Ἑλικωνίς Μοῦσα μετά 
Ἀοιδής καί Μνήμης
Μελέτη ἤ Ἀπολλωνίς –ιδος (ἡ) –Φυλή 
–Πόλις –Θυγ. Ἀπόλλωνος –Σύζυγος Ἀτ-
τάλου, Α-Δ-241, Η-13-205Δ, 810Δ, 819Δ
Μελέτη καί Μελετῶσα –ης (ἡ) –Μοῦ-
σα, (Ἀοιδή καί Μνήμη) –Θυγάτηρ Διός 
καί Μνημοσύνης, ἤ Διός καί νύμφης 
Πλουσίας (αἰθέροι). Τήν λατρείαν των 
εἰσήγαγον υἱοί Ἀλωέως εἰς Βοιωτίαν, Η-
13-205Α καί Δ, 694Δ 
Μελέτης –ου (ὁ)
Μελετία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν 
Μελετίνη ἤ Μελιτίνη ἤ Μελτίνη ἤ Ἀ-
κτίνη –ης (ἡ) –Μακεδονικόν ὄνομα 
–Χριστιανικόν –Ἁγία
Μελέτιος –ίου (ὁ) –(ἄνθρωπος τῆς μελέ-
της) –Χριστιανός –Ἄγιος –Ἱεράρχης, Η-
13-630Δ
Μελέτουσα –σης (ἡ)
Μελέτων –νος (ὁ)
Μελετῶσσα –σσης (ἡ)
Μελή –ῆς (ἡ)
Μεληδών –νος (ὁ) 
Μεληδῶσσα –σσης (ἡ)
Μεληῒουσα –σης (ἡ)
Μεληΐππη –ης (ἡ)
Μεληϊππίδα –δης (ἡ)
Μεληϊππίδας –αο (ὁ) 
Μελήϊππος –ου (ὁ) 
Μεληΐων –νος (ὁ)
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Μέλημα –ατος Χαρίτων (τό) –Ἐπίθετον 
Πανός μέ συνώνυμον: Μεδέων
Μελῆς –ῆος (ὁ)
Μέλης –ητος (ὁ) –Ἤρως –Ποταμός καί 
ποτάμιος θεός, εἰς Σμύρνην ἔκ τοῦ ὁποί-
ου λέγεται ὅτι ἐγεννήθη Ὅμηρος –Πα-
τήρ Ὁμήρου –Κιθαρωδός πατήρ Κινησία 
ποιητοῦ διθυράμβων, Η-7-193Α, καί Δ, 
580Α, Η-10-763Δ, Η-11-553Α 
Μελησαγόρα –ης (ἡ)
Μελησαγόρας ἤ Ἀμελησαγόρας –ου 
(ὁ) –Ἱστορικός Ἀθηναῖος ἤ Χαλκηδώνιος 
–Τόν Γοργίαν κατηγόρησεν ὁ Θρασύδα-
μος ὅτι ἀντέγραψεν Μελησαγόραν, Η-
12-619Α, Η-13-207Α, Α-Γ-177Α 
Μελησαγόρη –ης (ἡ) 
Μελησαγόρης –εω (ὁ) 
Μελησάνδρα –ης (ἡ)
Μελήσανδρος ἤ Μελήσσανδρος –ου 
(ὁ) –Στρατηγός Ἀθηναίων (Ἀγγελῆθεν) 
εἰς Πελοποννησιακόν, Η-7-1242Α 
Μελησάρχη –ης (ἡ)
Μελήσαρχος –ου (ὁ)
Μελήσερμος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος σοφι-
στής καί συγγραφεύς, Η-7-1066Α, Η-13-
207Α
Μελησία –ης (ἡ) –Εἰς Σουῒδαν 
Μελησίας –ίου (ὁ) –Μεταποντῖνος Πυ-
θαγόριος φιλόσοφος –Παιδοτρίβης 30 νι-
κητῶν Αἰγινητῶν νικητής (ὀλυμπιονίκης 
παγκρατίου;) –Υἱός Ἀθηναίου Θουκυδί-
δου ἐξ Ἀλωπεκῆθεν, ἀντιπάλου Περι-
κλέους –Ἐξ  Ἀγγελῆθεν –Ἐξ  Ἀλωπεκῆθεν  
–Υἱός Μελησίππου ἐξ Ἀλωπεκῆθεν –Υἱ-
ός Ἀριστοκράτου, Λαμπτρεύς –Ἐξ Ὀῆ-
θεν –Ἀθηναῖος προπονητής τοῦ Ἀλκι-
μέδοντος Νεμεονίκης στό παγκράτιον, 
τοῦ Ἀλκιμίδα καί Τιμασάρχου Αἰγινή-
του, Η-7-531Α, Η-13-207Α, Η-15-907Α, Η 
-16-499Α         
Μελησιγενῆς καί Μελησιγένης καί 
Μελητογένης καί Ὅμηρος καί Μαιώ-
νιος κύκνος καί Μαιωνίδης –ου (ὁ) –Ἐ-

πώνυμον ποιητοῦ Ὁμήρου ἐκ ποταμίου 
Θεοῦ Μέλητος,  Η-11-553Α
Μελησιδήμη –ης (ἡ)
Μελησίδημος –ου (ὁ) 
Μελησίης –ου (ὁ)
Μελησιμένη –ης (ἡ)
Μελησιμένης –ου (ὁ) 
Μελήσιος –ιου (ὁ) –Υἱός Ἐφιάλτου πο-
λιτικός ἀντίπαλος Περικλέους –Νεμεο-
νίκης διδάσκαλος γυμναστικῆς, Η-9-349 
Δ, Η-12-76Δ 
Μελησίππη –ης (ἡ) 
Μελησιππίδα –ης (ἡ) –Σπαρτιάτις
Μελησιππίδας –αο (ὁ) 
Μελήσιππος –ου (ο) –Λάκων, υἱός Δια-
κρίτου –Πρέσβυς Λακεδαιμονίων μετά 
Ραμφίου –Υἱός Μελησίου, Ἀγκυλῆθεν 
–Ἀλωπεκῆθεν –Ξυπεταιῶν, Η-7-183Δ, Η 
-15-756Α
Μελισσάνθη καί Μελισσάνη; –ης (ἡ)
Μέλησσος ἤ Μέλιτος –ου (ὁ) –Πυθα-
γόρειος τοῦ Ἰαμβλίχου, Η-16-499Α     
Μεληστᾶναξ –κτος (ὁ) –(ὁ φροντίζων 
τό γένος τοῦ) –Ἐπίθετον Ὁμήρου
Μεληστάνασσα –ης (ἡ)
Μέλητα –ης (ἡ)
Μελητάδη –ης (ἡ)
Μελητάδης –ου (ὁ)
Μελήτειοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων
Μελητεύς –έως (ὁ)
Μελήτη –ης (ἡ) –Ἀναφέρει Ρουφῖνος
Μελητίδη –ης (ἡ)
Μελητίδης ἤ Μελητογένης –ου (ὁ)
Μελητογένεια –ης (ἡ)
Μελητογένης ἤ Μελητίδης –ου (ὁ) Πα-
τρώνυμον τοῦ Μέλητος –Ὄνομα μωροῦ 
ὡς τό Μαμμάκυθος 
Μέλητος ἤ Μέλισσος –ου (ὁ) –Ὁ λεξι-
κογράφος τῆς Σούδας –Ὁπαδος 30 τυ-
ράννων –Πιτθεύς –Ὁ Ἀθηναῖος, υἰός 
Λάρου. Τραγικός ποιητής, καί ρήτωρ, 

ÌÅËÇÌÁ



�77 ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ 

γνωστός ὡς κατήγορος τοῦ Σωκράτους 
μετ΄Ἀνύτου καί Λύκωνος. Τόν Σωκράτην 
κατηγόρει καί ὁ Ἄντιφών ὡς διάγοντα 
ἄθλιον βίον. Υἱός Μεγακλέους, Ἀλωπε-
κῆθεν, Η-13-207Α, Η-17-524Δ
Μέλητος καί Μέλιτος –ου (ὁ) –Τραγικός 
κατηγορήσας Σωκράτην
Μελία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ὠκεανοῦ, πού 
μέ Ἴναχον γεννᾶ Αἰγιαλέα, Φηγέα καί 
Φορωνέα –Νύμφη θυγάτηρ Ὠκεανοῦ 
ἁρπαγεῖσα ὑπό Ἀπόλλωνος μέ ὅν γεννᾶ 
Ἰσμήνιον καί Τέναρον –Μέ Σειληνόν 
γεννᾶ Κένταυρον Φόλον 
Μελία –ης (ἡ) –(δροσερός βλαστός) –Ὡ-
κεανίς –Νύμφη πού μέ Ἴραχον γεννᾶ 
Φορωνέα –Μήτηρ Κενταύρου Φόλου, 
θυγάτηρ Νιόβης –Μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ 
Ταίναρον –Θυγάτηρ Ἀγήνορος, σύζυγος 
Δαναοῦ –Νηρηῒς, Η-5-770Α, 881Α, Η-9-
1005Δ, Η-13-209Α
Μελίαι (αἱ) –Νύμφαι. Μέ Σιληνό γεννᾶ 
Φόλον –Δρυάς, Ἀμαδρυάς –(Μελίαι) νύμ-
φαι ἀναθρέψασαι τόν Δίαν μέ μέλι καί 
γάλα –Θυγατέρες νύμφαι Ὠκεανοῦ καί 
Γῆς, γεννηθεῖσαι ἀπό σταγόνες αἴματος 
πού χύθηκαν ἀπό τόν οὐρανό ὅταν ὁ 
Κρόνος τόν ἀκρωτηρίασεν. Ἐκ τῶν δέν-
δρων πού κατώκουν κατασκεύαζον τά 
δόρατα 
Μελιάνθη –ης (ἡ)
Μελίανθος –ου (ὁ)
Μελίας –ου (ὁ) –Στρατηγός, Η-13-210Α 
Μελιασταί –ῶν (οἱ) –Πηγαί στά Μαντί-
νεια 
Μελιαστής –οῦ (ὁ) –Μελιασταί = ὀργια-
σταί Διονύσου 
Μελιβοεύς –έως (ὁ) 
Μελίβοια –ης (ἡ) –Ὡκεανίς μήτηρ Λυ-
κάονος ἐκ Πελασγοῦ –Θυγάτηρ Νιόβης 
ἡ μόνη μή τοξευθείσα ὑπό Ἀρτέμιδος –
Μήτηρ Αἴαντος –Ἐπίθετον Περσεφόνης 
–Νέα ἐρωτευμένη πού κατόπιν βασάνων 
πολλῶν ἀνῆλθε εἰς πλοῖον, οὕ τά πανιά 
ἄνοιξαν μόνα καί βγῆκε στό πέλαγος 

ἀναζητώντας τόν ἀγαπημένον Ἀλέξιδα 
ἔτοιμον γιά συμπόσιον. Τόν ἐνυμφεύθη 
κτίζωντας ἱερόν ἐν Ἐφέσω πρός τιμήν 
Ἀρτέμιδος, Αὐτομάτου καί Ἐπιδιαίτης 
Ἀφροδίτης, εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ὀνόματος 
τοῦ πλοίου καί τοῦ ἐτοίμου συμποσίου ὅ 
εὕρε φθάσασα 
Μελίβοια ἤ Μελιβοιάς ἤ Χλωρίς ἤ Ἀρε-
γονίς –ιδος (ἡ) –Η-12-620Δ, Η-14-460Δ
Μελίβοια ἤ Κυλλήνη –ης (ἡ) –Ο.Β.717, 
Η-8-964Α, Η-12-620Δ, Η-14-802Δ, Η-15-
619Α 
Μελίβοιος –ίου (ὁ) 
Μελίγηρυς –υος  (ἡ & ὁ) –(μελωδικός) 
–Ἑπίθετον Ἡροδότου –Πλαστόν τοῦ ρή-
τωρος Ἀντιφῶντος, Η-7-1049Δ
Μελίγλωσσοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μου-
σῶν
Μελίγλωσσος ἤ Μελίφθογγος –ου (ὁ) 
–Κλαύδιος Αἰλιανός ἐκ Πραινέστου Ἰτα-
λίας, διδαχθείς ὑπό σοφιστοῦ Παυσα-
νίου ἑλληνικήν καί συγγράψας εἰς ταύ-
την, ἀπεκαλεῖτο οὕτω. “Περί ζώων”, 17 
βιβλία μέ διηγήσεις περί ζώων καί ψυχι-
κῶν των ἰδιοτήτων. “Ποικίλη ἱστορία” 
εἰς 14 βιβλία, τά ἀνέκδοτα ἱστορικά, ἀρ-
χαιολογικά, βιογραφικά κ.λπ. Ἀποδίδω-
νται εἰς τοῦτον 20 “Ἀγροικικαί ἐπιστο-
λαί”, Η-7-1059Δ 
Μελιγουνίς –ιδος (ἡ) –Νῆσος Αἰόλου ἤ 
θυγάτηρ Ἀφροδίτης 
Μελίδνη –ης (ἡ)
Mελίδνης –ου (ὁ)
Μελιδώρα –ης (ἡ)
Μελίδωρος –ου (ὁ) –Πατήρ Προκλέους 
Μελιζόμενος –ου (ὁ) –(ψαλλόμενος) –Ἐ-
πίθετον Πανός
Μελίζουσα –ης (ἡ) 
Μελίη –ης (ἡ) = Μελία –Θυγάτηρ Νη-
ρέως καί Δωρίδος 
Μελιθήριος –ίου (ὁ)
Μελίκαρθος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρα-
κλέους 
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Μελικέρτη –ης (ἡ) –Η-7-1155Δ, Η-9-920Δ, 
997Α 
Μελικέρτης –ου (ὁ) –Ὁ καί Παλαίμων –
Ἥρως –Υἱός Ἀθάμαντος καί Ἰνοῦς (πνι-
γείς μετά θεράπαινας μητρός Ἀντιφέ-
ρης) μεταμορφωθείς εἰς θαλάσιον θεόν 
Παλαίμωνα, Η-9-342Δ, Η-18-296Δ
Μελίκλεια –ης (ἡ)
Μελικλείδα –ης (ἡ) 
Μελικλείδας –αο (ὁ)
Μελικλείδη –ης (ἡ)
Μελικλείδης –ου (ὁ)
Μελικλῆς –έως (ὁ) 
Mελικράτη –ης (η)
Μελικράτης –ου (ὁ) 
Μελίκταινα ἤ Μελίταινα ἤ Βακχίς (ἡ)
Μελίκταινος –ου (ὁ) 
Μέλινα –ης (ἡ)
Μελιναία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
μέ συνώνυμον: Καστνία
Μελιναῖος –ου (ὁ) 
Μελίνδη –ης (ἡ)
Μελίνδης –ου (ὁ) 
Μελίνδια –ης (ἡ) –Σύζυγος Ἀῒτα, βασι-
λέως Μολοσσῶν. Μήτηρ πανεμόρφου 
Περσεφόνης
Μελίνδιος –ίου (ὁ)
Μελίνη –ης (ἡ) –Νύμφη Θεσπιάς πού 
μέ Ἡρακλῆ γεννᾶ Λαομέδοντα υἱοῦ Ἄ-
ρεως, Η-12-93Α 
Μελίνιον –ίου (ἡ) 
Μελίννα –ης (ἡ) –Εἰς ἐπίγραμμα Νοσσί-
δος 
Μέλιννος –ου (ὁ)
Μελιννώ ἤ Μελινώ –οῦς (ἡ) –Ποιήτρια 
ἐκ Λέσβου 
Μέλινος –ου (ὁ)
Μελιξώ –οῦς (ἡ) –Αὐλήτρια 
Μελιξώς –ῶ (ὁ) 
Μέλιος –ίου (ὁ) 

Μελίπνοοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Μελίππη –ης (ἡ) –Θυγ. Ὠρίωνος ὡς καί 
Μητιόχη (Κορωνίδη), Η-11-281Δ
Μέλιππος –ου (ὁ)
Μελίς –ιδος (ἡ) = Μέλαξα
Μέλις –ιος;  (ὁ) 
Μέλισα –ης (ἡ)
Μελισαγόρα –ης (ἡ)
Μελισαγόρας ἤ Ἀμελισαγόρας –ου (ὁ) 
–Ἱστορικός Ἀθηναῖος,  Α-Γ-177Α, Η-12-
496Α
Μελισάνδρα –ης (ἡ) 
Μελίσανδρος –ου (ὁ) –Ποιητής ἐκ Μιλή-
του μέ ἑπικόν ποίημα: Μάχη Λαπίθων 
κατά Κενταύρων 
Μελισάνη –ης (ἡ) –Σπήλαιον Κεφαλην-
νίας
Μελισία –ης (ἡ) –Ἑταίρα ἐν Ἀθήναις
Μελίσκα –ης (ἡ) –Αὐλήτρια
Μελίσκος καί Μιλίσκος –ου (ὁ) –Κύρι-
ον ὀνομα –Χωρίον ὅπου ἐτάφη ὁ Ἀλκιβι-
άδης 
Μέλισος –ου (ὁ) 
Μέλισσα Δελφία (ἡ) = Ἡ Πυθία κατά 
Πίνδαρον
Μέλισσα καί Λυσίδη –ης (ἡ) –Γυνή Πε-
ριάνδρου Κρήτης, ἡ Ἀδράστεια καί ἡ Ἴδα 
ἀναθρέψασαι Δίαν, Η-15-744Δ
Μέλισσα καί Μελία –ης (ἡ) –Τροφός 
Διός –Ἱέρεια Δήμητρος
Μέλισσα ή Μελίττα –ης (ἡ) –Πανέμορ-
φος ἑταίρα ἥν ἠράσθη Χαρῖνος
Μέλισσα –ης (ἡ) –Περίφημος ἑταίρα 
θυγάτηρ Προκλέους ἐξ Ἐπιδαύρου. Τήν 
ἠράσθη καί ἐνυμφεύθη Περίανδρος ὁ 
Κορίνθιος (λέγει Πυθαίνετος), ὁπαδός 
Πυθαγορείων –Νύμφη πού ἐφεῦρε τήν 
χρήσιν μέλιτος –Χωρίον Φρυγίας, μέ ἀν-
δριάντα Ἀλκιβιάδου ἐκ περσικοῦ μαρμά-
ρου –Ἀδελφή Ἀμάλθειας –Μήτηρ Δυρ-
ραχίου ἐκ Ποσειδῶνος –Βασιλεύς Κρή_ 
της. Ἀμάλθεια καί Μέλισσα ἀνέθρεψαν 
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Δίαν. θυγάτηρ Μελισσέως, Η-8-711Δ, Η-
13-216Δ
Μέλισσαι –ων (αἱ) –Θυγατέρες Μελισ-
σέως, βασιλέως εἰς Ἴδην ὄρος, καλούμε-
ναι καί Δικταῖαι Μελίαι –Ἱέρειαι Δήμη-
τρος καί Ἀρτέμιδος ἐν Κρήτη 
Μελισσαῖα –ης (ἡ)
Μελισσαίος –ου (ὁ) –Προσωνύμιον Διός
Μελισσαῖος –ίου (ὁ) –Ἔξοχος ἠθοποιός 
(ἡ ποιότητα τῆς ἑρμηνείας σώζει ἀπό τήν 
μονοτονία τῆς ἐπαναλήψεως)
Μελισσάνθη –ης (ἡ) –Αὐτοκτόνησε ὅταν 
ὁ Πᾶν τῆς ἠρνήθη τόν ἔρωτά του 
Μελισσάνθης – ου (ὁ)
Μελισσάριον –ίου (ἡ) –Ἑταίρα Ἀθηναία 
καί ἠθοποιός
Μελισσέα –ης (ἡ)
Μελισσέας ἤ Μελισσεύς ἤ Μελισσαῖος 
–ου (ὁ) –(δημιουργός ὡς ἡ μέλισσα) –Βα-
σιλεύς Κουρήτας Ἀμαλθείας, Μελίσσης, 
Ἀδραστείας, Ἴδης, ἤ Κορύβας – Βασιλεύς 
Κρήτης πατήρ νυμφῶν, Η-7-1148Α, Η-8-
711Δ, Η-11-54Δ, Η13-217Α    
Μελισσηνή –ῆς (ἡ)
Μελισσηνός –οῦ (ὁ)
Μελισσία –ης (ἡ)
Μελισσίας –ίου (ὁ) –Ὄνομα στον “Στέ-
φανον” Φιλίππου 
Μελισσιάς –άδος (ἡ) –Ἑταῖρα 
Μελισσίδα –δης (ἡ)
Μελισσίδας –αο (ὁ)
Μελισσίδη –ης (ἡ)
Μελισσίδης –ου (ὁ)
Μελίσσιον –ίου (ἡ) –Εἰς ποίημα ἀνωνύ-
μου
Μελίσσιος –ίου (ὁ)
Μελισσίουσα –σης (ἡ)
Μελισσίς –ίδος (ἡ) 
Μελισσίων –νος; (ὁ) –Υἱός Ματροξένου 
ἤ Μητροξένου 
Μελισσίων –νος (ὁ) –Πατήρ Χαρίξης

Μελισσοκράτωρ –ορος (ὁ) –Ἐπίθετον 
Μίνωος, υἱοῦ Διός καί Εὐρώπης ἀδελφοῦ 
Ραδαμάνθυος καί Σαρπηδόνος (συμπο-
λεμίσαντος μετά Τρώων ἐναντίον Ἀχαι-
ῶν) 
Μέλισσος ἤ Μήλισσος ἤ  Μελισσός 
–οῦ (ὁ) –(δημιουργός ὡς ἡ μελισσα) –Ὁ 
παγκρατιαστής εἶχεν προπονητήν τόν 
Ὀρέαν –Υἱός Τελεσιάδου Θηβαῖος Νεμε-
ονίκης καί Ἰσθμιονίκης ἀναφερόμενος 
στόν 3ον Ἰσθμιόνικον Πινδάρου –Ὁ Θη-
βαῖος παγκρατιαστής ἐνίκησε μέ ὑπτι-
ασμόν στά Ἴσθμια –Σάμιος υἱός Ἰθαγαί-
νους, Ἐλεατικός φιλόσοφος φυσικός, 
συγγραφεύς, μαθητής Παρμενίδη –Ἕτε-
ρος Σάμιος Πυθαγορικός φιλόσοφος 
–Πατήρ Καλλιστονίκου –Μαθηματικός, 
Η-7-569Δ, Η-10-579Δ, Η-12-763Δ, Η-13-
221Α, Η-16-499Α, Η-15-299Α 
Μελισσοσόος –όου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Μελίσσουσα –σης (ἡ)
Μελίσσων –νος (ὁ)
Μελίσται (οἱ)
Μελίστακτοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μου-
σῶν 
Mελιστάναξ – κτος (ὁ) –Ἐπίθετον Ὁμή-
ρου 
Μελιστάνασσα –ης (ἡ) 
Μελιστίκα –κης (ἡ)
Μελίστικος –ου (ο)
Μελιστίνη –ης (ἡ)
Μελίστινος –ου (ὁ)
Μελιστίουσα –σης (ἡ)
Μελιστίχη –ης (ἡ) –Γυναικός ὄνομα παρ΄ 
Ἀριστοφάνους, γυνή Σμικιθίωνος
Μελίστιχος –ου (ὁ)
Μελιστίων –νος (ὁ)
Μελίτα –ης (ἡ) –Σύζυγος Ἀνμιανοῦ, μή-
τηρ Ἀνμιανοῦ 
Μελιταῖον –ου (ἡ)
Μελιταῖος –ου (ὁ) = Melitaun εἰς Ἀραου-
κανικήν
Μελιτέα –ης (ἡ) 
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Μελίτεια – ης (ἡ) –Θυγάτηρ Λυκομήδους 
–Θυγάτηρ Φιλομήδης ἐκ Κρήτης
Μελίτεια ἤ Μελίτεα ἤ Μελιτέα –ης (ἡ) 
–Ἀπό Βεργίνα
Μελιτεύς –έως (ὁ) –Υἱός Διός καί νύμφης 
Ὀρθρυΐδος, εὑρεθείς ἐντός δάσους καί 
ἀνατραφείς ὑπό ἀδελφοῦ Φράγκου
Μελίτη ἤ Μελίττη –ης (ἡ) –Δῆμος Ἀττι-
κῆς (κάλιστος ὡς καί τῆς Κοίλης) –Θυ-
γάτηρ Νηρέως –Νύμφη, θυγάτηρ Αἰγαί-
ου ποταμίου θεοῦ, πού μέ Ἡρακλήν 
γεννᾶ Ὕλλον. ἈδελφήΔιόμου, κόρη Κολ-
λητοῦ έξ ἧς Δῆμος Ἀθηνῶν –Γυνή Σπου-
δοκράτου Φλυέως –Νῆσος –Θυγάτηρ Ἐ-
ρασίνου, ἀδελφή Βριτομάρτιδος, Βύζης, 
Ἀγχιρρόης –Νηρηῒς –Ἡ Μοῦσα Μελέτη, 
Ο.Ι.Σ.42, Η-7-1245Δ, Η-9-679Α, Η-13-223Α 
Μελίτη –ης (ἡ) –Θυγατέρα ποταμοῦ 
Ἀργαίου μέ Ἡρακλή γεννᾶ Ὕλλον –Ὁ 
Ρουφῖνος, ὡς κριτής διαγωνισμου ὀμορ-
φιᾶς (Ροδόπης, Ροδοκλείας καί Μελίτης) 
ἐστεφάνωσε καί τάς τρεῖς –Νηρηΐς
Μελίτης –ητος (ὁ)
Μελιτία –ης (ἡ) = Μελίταια –Πόλις πρώ-
ην Πύῥῥα
Μελιτίας –ίου (ὁ)
Μελιτίδη –ης (ἡ)
Μελιτίδης ἤ Μελητίδης –ου (ὁ) –Ἐμπαι-
κτικόν, παριστᾶνον βλάκα καί χοντρο-
ήθη 
Μελιτίνα –ης (ἡ) 
Μελιτίνη ἤ Μελιτινή –ῆς (ἡ) –Χριστια-
νικόν 
Μελιτίνης –ητος (ὁ)
Μελίτιον –ίου (ἡ) 
Μελιτίουσα –σης (ἡ)
Μελίτις –ιδος (ἡ) 
Μελιτίων –νος (ὁ)
Μέλιτος καί Μέλητος –ου (ὁ) –Τραγικός 
Ἀθηναῖος ποιητής, πού μέ Ἄνυτον καί 
Λύκωνα κατήγοροι Σωκράτους
Μελίτουσα –σης (ἡ)

Μέλιττα –ης (ἡ) –Ἀντί Μέλισσα –Ἑταί-
ρα εἰς αὐλήν Δ. Πολιορκητοῦ, ἡ καί Μα-
νία καλουμένη κατά τινας
Μελίττα –ης καί Μανία (ἡ) –Ἑταίρα 
βραχύσωμος καί χαριτωμένη ἥν ἠράσθη 
παγκρατιαστής Λεοντίσκος καί διετήρη 
ὡς ἐρωμένην καί ὁ παγκρατιαστής Ἀντή-
νωρ
Μελιττεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Μελίττια –ίης (ἡ)
Μελιττίδη –ης (ἡ)
Μελιττίδης –ου (ὁ) 
Μελίττιος –ίου (ὁ) 
Μελιττίς –ιδος (ἡ)
Μέλιττος –ου (ὁ) –Πλαστόν ὄνομα Σο-
φοκλέους 
Μελιττώ –οῦς (ἡ) –Ἡ κακῆς διαγωγῆς 
πρώτη σύζυγος Εὐριπίδου
Μελιττῶν –νος (ἡ)
Μελιτῶσσα –σσης (ἡ)
Μελιτώ –οῦς (ἡ) –Πρώτη σύζυγος Εὐρι-
πίδου μέ δευτέρα την Χοιρίνη ἤ Χοιρίλη, 
Η-8-457Δ, Η-18-675Δ
Μελιτώδη –ης (ἡ)
Μελιτώδης –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Περσεφό-
νης
Μελίτων –νος (ὁ) –(Μελίρρυτος) –Χρι-
στιανός –Μάρτυς –Ἐπίσκοπος –Ἅγιος 
–Ὁ Σάρδεων συγγραφεύς ἀπολογητής 
χριστιανισμοῦ Αἴλιος, Η-7-1059Δ
Μελίφάντα –ης (ἡ) 
Μελίφαντος –ου (ὁ)
Μελίφθογγοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μου-
σῶν 
Μελίφθογγος –ου  (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον 
Τερψιχόρης
Μελίφθογγος ἤ Μελίγλωσσος –ου (ὁ) 
–Ὁ ρήτωρ Αἴλιος Κλαύδιος έκ Πραινέ-
στου Ἰταλίας
Μελιφίλη –ης (ἡ)
Μελίφιλος –ου (ὁ) = Melivilu εἰς Ἀραου-
κανικήν
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Μελίφρουσα –σης (ἡ)
Μελίφρων –νος (ὁ) – (Ὁ φροντίζων περί 
μελισσῶν) –Ὁ ἐφευρών 
Μελιχρή –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Μελιχροί –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Ἱμέρων
Μελιχρός –ου (ο) –(γλυκύς ως μέλι) –Ἐπί-
θετον Ἔρωτος —Ἐπίθετον Σοφοκλέους 
τραγικοῦ
Μελίχρους –ου (ὁ) 
Μελίχρως –ω (ὁ) 
Μελκάρ; (ὁ) –Ὁ Ἡρακλῆς παρά Φοίνι-
σιν 
Μέλκαρθος –ου (ὁ) 
Μέλλαξ –κος;  (ὁ)
Μέλλασκος καί Μένλασκος –ου (ὁ) 
–Ποταμός
Μελλίδαν –νου;  (ὁ) 
Μέλλις –ιος;  (ἡ) 
Μελίσσια –ίης (ἡ)
Μελισσίας –ίου (ὁ)
Μελίσσιος –ίου (ὁ)
Μελισσίουσα –σης (ἡ)
Μελισσίων –νος (ὁ)
Μελλίταν –ου;  (ὁ); 
Μελλόγαμος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Μέλλουσα –ης (ἡ) 
Μέλλων –ωνος καί Μίλων (ὁ) –Θηβαῖος
Μέλλωσος –ου (ὁ)
Μέλος –ους;  (ὁ)
Μελόσα –ης (ἡ)
Mελουζίνη –ης (ἡ) –Μύθος νεράϊδας 
ἀποτελούσης μεταμόρφωσιν θεᾶς ἔρω-
τος, μέ βαρειά κατάρα στιγματισμένης, 
πρόγονος δυναστείας Λουζινιανῶν βασι-
λευσάντων ἐν Κύπρω ἀπό 1191 ἔως 1489 
Μελουζίνης –ου (ὁ)
Μέλουσα –ης (ἡ)
Μελποδία ἤ Λευλοθέα ἤ Ἀμφιθέα ἤ 
Ἡμιθέα –ης (ἡ) –(ἰδέ Ἀμφιθέα)

Μελπόμεναι –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Μου-
σῶν μέ συνώνυμον: Χρυσάμπυκες
Μελπομένη καί Μέλπω –ως (ἡ) –(ἡ εὐ-
φραίνουσα διά τοῦ ἄσματος) –Μοῦσα 
Πιερίς ἐκ τῶν ἐννέα –Τραγωδίας ὄνομα 
–Θυγάτηρ Διός καί Μνημοσύνης –Ἀοι-
δός, προστάτης τραγωδίας –Ἔφορος καί 
ἐμπνεύστρια τραγικῆς ποίησις – Μέ Ἀ-
χελῶον γεννᾶ Σειρῆνας, Η-7-1158Α, Η-
10-937Α, Η-13-820Α
Μελπόμενος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
Μέλπουσα –σης (ἡ)
Μέλπων –ντος;  (ὁ)
Μέλσα –ης (ἡ)
Μέλσας –ου (ὁ)
Μελσέουσα –σης (ἡ)
Μελσέων –νος;  (ὁ)
Μέλτα –ης (ἡ)
Μέλτας –αιο (ὁ) –Θηβαῖος, ἀρχηγός δη-
μοκρατικῶν –Τελευταῖος βασιλεύς Ἄρ-
γους, Η-7-203Δ, Η-9-652Α
Μελτίνη –ης (ἡ) –Εἰς ἐπίγραμμα 
Μελτίνος –ου (ὁ)
Μελώ –οῦς (ἡ)
Μελωδός –οῦ (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης μέ 
συνώνυμον: Μήτηρ –Ἐπίθετον Τερψιχό-
ρης μέ συνώνυμον: Μήτηρ
Μέλων –ωντος; ἤ Μέλλων (ὁ) –Ἐπιφα-
νής Θηβαῖος μέ ἐπιστάτην Χλίδωνα
Μελώτα –ης (ἡ)
Μελώτας –ου (ὁ)
Mεμάρθηρ –ρος (ὁ)
Μεμαυῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἔριδος
Μεμαυῖας –ῖου (ὁ)
Μέμβλα –ης (ἡ)
Μέμβλης –ου (ὁ) –Ποταμός κάτω Ἰτα-
λίας
Μεμβλίαρη –ης (ἡ)
Μεμβλίαρος –ίου (ὁ) –Υἱός Ποικίλου, 
Φοῖνιξ, ἐταῖρος Κάδμου μείνας ἐπί νή-
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σου Καλλίστης (Θήρας) ἐσύστησεν (καί 
οὐχί ἴδρυσεν) ἀποικίαν Φοινίκων –Νῆ-
σος Ἀνάφη πλησίον Θῆρας 
Μέμη –ης (ἡ) –Μήτηρ Αὐρηλίας –Ρωμαϊ-
κόν
Μεμηλώς –ωτος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Μεμηνώς –ώτος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Μεμιγμένη –ης (ἡ)
Μεμιγμένος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος 
μέ συνώνυμον: Ἡδύς
Μεμμία –ης (ἡ) –Ρωμαία 
Μεμμιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Μεμμιανός –οῦ (ὁ)
Μέμμιος –ίου (ὁ) –(Memmius) –Ρωμαίος 
Πολιτάρχης Θεσσαλονίκης –Mαικήνας 
φιλέλλην
Μεμμίς καί Μερμίς –ιδος; (ἡ)
Μεμνόνια –ης (ἡ)
Μεμνόνιος –ίου (ὁ)
Μέμνονις ἤ Θεία ἤ Λίμνη ἤ Εὐρυφά-
εσσα –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἡλίου, Σελήνης, 
Ἠοῦς, σύζυγος Ὑπερίωνος –Ἀνῆκε εἰς 
Κέρκωπες γίγαντες πού ἐπετέθησαν εἰς 
Ἡρακλήν διερχόμενον ἐξ Ἰταλίας, Η-10-
633Α
Μέμνουσα –σης (ἡ)
Μέμνων ἤ Ἰσμάνδης –ου (ὁ) – (Αἰγυπτι-
ακόν) –(σταθερός, ἐπίμονος) –Κτίστης 
τειχῶν Βαβυλῶνος –Ἡ χήρα αὐτοῦ Βαρ-
σίνη ἤ Ἀρσινόη, υἱός Κισσίας –Ἀρχιτέ-
κτων –Βασιλεύς Αἰθιοπίας, υἱός Ἠοῦς καί 
Τιθωνοῦ, σύμμαχος Πριάμου φονευθείς 
ὑπό Ἀχιλλέως καί φονεύσας Ἀντίλοχον 
–Στρατηγός Περσῶν ἐναντίον Μεγ.Ἀλε-
ξάνδρου
Μέμνων –νος (ὁ) –Υἱός Διαζότου –Ὄνο-
μα ὄνου ἐν Ἀθήναις (λόγω ὑπομονῆς) 
–Ὄνομα δύο ἀγαλμάτων –Μελιτεύς 
–Υἱός Ἀντικλέους Μελιτεύς, Ο.Ο.Λ.522, 
Η-7-536Α, 1158Δ, Η-9-344Δ, 425Δ, Η-10-
679Δ, Η-13-240Α καί Δ
Μεμόριος –ίου (ὁ) –Διοικητής Ταρσοῦ

Μεμορμέναι –ων (οἱ) –(ποθούμεναι) 
–Ἐπίθετον Κῆρων
Μέμουσα –σης (ἡ)
Μεμφάδη –ης (ἡ)
Μεμφάδης –ου (ὁ)
Μέμφης – εως (ἡ) –Χώρα, πόλις
Μέμφις –ιδος ἤ –ιος (ἡ) –Θυγάτηρ Νεί-
λου, γυνή Ἐπάφου μέ ὅν γεννᾶ τήν Λι-
βύαν –Γυνή Δαναοῦ
Μέμφις –ιος (ὁ) –Πέρσης ἡγεμών –Ρω-
μαῖος φιλόσοφος –Χορευτής
Μεμφίτη –ης (ἡ)
Μεμφίτης –ου (ὁ) –Υἱός Πτολεμαίου –Ἐ-
πίθετον Ἀπόλλωνος
Μέμφιτος –ου (ὁ) –Υἱός Κλεοπάτρας Β’, 
Η-10-848Α, Η-16-487Α
Μέμψης –ητος (ὁ) –Σφετεριστής θρόνου
Μέμων –νος (ὁ) –Ἐξ Ἡρακλείας Πόντου 
ἱστορικός
Μέν;  (ὁ;)
Μένα –ης (ἡ) 
Μεναῒδα –ης (ἡ)
Μεναΐδας –αιος (ὁ) 
Μεναῖα –ης (ἡ)
Μέναιος καί Μεναῖος –ου (ὁ)
Μεναίχμη –ης (ἡ)
Μεναίχμης –ητος;  (ὁ)
Μέναιχμος –ου (ὁ) –Γεωμέτρης Μαθη-
ματικός –Ὁ Σικυώνιος ἱστορικός συγγρα-
φεύς –Ἀγαλματοποιός ἐκ Ναυπάκτου –
Ἰστορικός εἷς τῶν ἑξήκοντα (ξ), Η-7-587 
Δ, Η-8-588Α, Η-13-243Α, Η-14-294
Μεναλίππη –ης (ἡ) –Ἡ Μελανίππη
Μενάλιππος –ου (ὁ) –(ἐκ τοῦ Μελάνιπ-
πος) –Φίλος Ἀλκαίου
Μενάλκα –ης (ἡ)
Μενάλκας –αιος ἤ Μενάλκης –ου (ὁ) 
–Pοιμήν –Ἡλεῖος ὀλυμπ. εἰς πένταθλον, 
Ὀπούντιος εἰς πυγμήν –Υἱός Αἰγύπτου, 
Η-5-773Α, Η-9-548Δ, 549Α, Η-10-847Δ, Η-
13-243Δ 
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Μενάλκεις –ειος ἤ –κεος (ὁ) 
Μενάλκη –ης (ἡ) 
Μενάλκης –ητος (ὁ) –Υἱός Αἰγύπτου 
φονευθείς ὑπό Ἀδύτης
Μεναλκίδα –δης (ἡ)
Μεναλκίδας –αο (ὁ) –Σπαρτιάτης, Η-5-
994Δ, Η-7-246Δ 
Μέναλκος –ου (ὁ)
Μενάνδρα –ης (ἡ) –(ἡ ἔχουσα μένος ἀν-
δρικόν) 
Μενανδρίδα –ης (ἡ)
Μενανδρίδας –αο (ὁ) 
Μενανδρίδης –ου (ὁ) 
Μενανδρίουσα –σης (ἡ)
Μενανδρίς –ιδος (ἡ) 
Μενανδρίων –νος (ὁ)
Μένανδρος –ου (ὁ) –(ὁ ἔχων ὁρμήν ἀν-
δρικήν) –Ὁ Ἀθηναῖος κωμικός Ἀρχαίας 
κωμωδίας –Ὁ υἱός Διοπείθους καί Ἡγε-
σιστράτης κωμωδιογράφος Νέας κωμω-
δίας –Ἀρχηγός μισθοφόρων Μεγ. Ἀλε-
ξάνδρου –Υἱός Εὐφρατᾶ, ὁ προτίκτωρ 
ἱστορικός –Χριστιανός –Ὁ Θεσσαλός 
ὀλυμπιονίκης εἰς πυγμήν –Πηγή παροι-
μιῶν ὁ κωμικός –Δραματικός ποιητής 
–Κωμικός ποιητής –Ἀθηναῖος στρατη-
γός –Φίλος καί στρατηγός Μεγ. Ἀλε-
ξάνδρου –Ὁ Δρυμός φιλόσοφος –Ὁ Λα-
οδικεύς σοφιστής συγγραφεύς ρήτωρ 
–Μέ φίλη, τήν ἑταίραν Θαΐδαν καί τήν 
Φάνιον –Διδάσκαλος γυμναστικῆς –Βυ-
ζάντιος ποιητής μαθητής Ἐρατοσθένους 
–Σικυώνιος –Μελιτεύς –Πατήρ Παρα-
μόνου –Υἱός Μενάνδρου Μελιτεύς 
–Υἱός Ὀνήτορος Μελιτεύς –Πατήρ Σω-
κλέους –Ἁλείπτης Πουθέως –Ὁ κωμω-
διογράφος εἶχεν φίλην τήν Εὐφρόνιον, 
ἀδελφήν τῆς ἑταίρας Γλυκέρας, Η-7-
536Δ, 911Α, 1048Α, 1060Α, Η-8-92Δ, 911Α, 
Η-9-429Α, Η-11-835Α, Η-13-243Α, Η-15-
474Δ, 544Α, Η-18-221Α
Μενάρη –ης (ἡ)
Μενάρης –ητος;  (ὁ) –Πατήρ βασιλέως 
Σπάρτης Λεωτυχίας

Μενάρχα –ης (ἡ)
Μεναρχίδα –ης (ἡ)
Μεναρχίδας –αο (ὁ)
Μεναρχίδη –ης (ἡ)
Μεναρχίδης –ου (ὁ) 
Μέναρχος –ου (ὁ) –Υἱός Αἰγύπτου, Η-5 
-773Α
Μενᾶς –ᾶ ἤ Μένας –α (ὁ) –Κτίστης Με-
νεβρίας
Μένασκος –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης 
Μενάχη –ης (ἡ)
Μέναχος –ου (ὁ) –Υἱός Αἰγύπτου, φο-
νευθείς ὐπό Δαναΐδος Νηλοῦς
Μενδαῖα –ας (ἡ)
Μενδαῖος –ου (ὁ) –Ὄνομα καί κάτοικος 
πόλεως
Μενδᾶς –άδος (ὁ;)
Μενδέλσων –νος (ὁ) –Ἐξελληνισμένον
Μένδη –ης (ἡ) –Πόλις χερσονήσου Παλ-
λήνης (Κασσάνδρεια)
Μενδηΐς –ιδος (ἡ) –Νύμφη, μέ Ἄρη 
γεννᾶ τόν Σίθωνα
Μένδης –ητος; (ὁ) –(ὁ Πᾶν ἤ ὁ τράγος 
Αἰγυπτιαστί) ἤ ἀρχαιότατος βασιλεύς 
Αἰγύπτου –Πόλις Αἰγύπτου ἡ καί Μέν-
δητα –Θεότης Αἰγυπτίων
Μενδήσια –ης (ἡ)
Μενδήσιον –ίου (η;) –Κλάδος Νειλου
Μενδήσιος –ίου (ὁ) –Ποταμός, τανῦν 
Μέντζελ
Μενδία –ης (ἡ)
Μενδίδωρος –ου (ὁ)
Μενδίς ἤ Βενδίς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑ-
κάτης, (Μένδυς = μύρον, μενδήσιον ἔλαι-
ον. Μέντιος = Μένδιος ὄνος) Η-4-325Α
Μενδῖς –ῖδος (ἡ) –Θεά Θρακῶν
Μενέα –ης (ἡ)
Μενέας –ου (ὁ) –Πατήρ Τιμᾶ ἤ Τειμᾶ
Μενεβούλη –ης (ἡ)
Μενέβουλος –ου (ὁ) 
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Μενέβωλα –ας (ἡ) 
Μενέβωλος –ου (ὁ) 
Μενεγείτα –ης (ἡ) 
Μενέγειτος –ου (ὁ) 
Μενεγείτουσα –σης (ἡ)
Μενεγείτων –νος (ὁ)
Μενεγένεια –ης (ἡ)
Μενεγένης –ους (ὁ)
Μενεδαῖα –ης (ἡ)
Μενεδάϊα –ης (ἡ)
Μενεδάϊος –ου (ὁ)
Μενεδαῖος –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης –Μακε-
δονικόν
Μενεδάμας –αντος (ὁ)
Μενεδάμεια –ης (ἡ)
Μενέδαμος –ου (ὁ)
Μενεδήιος –ίου  (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἥ-
ρης
Μενεδημερούμενος –ου (ὁ)
Μενεδήμη –ης (ἡ)
Μενέδημος –ου (ὁ) –Ἐρετριεύς φιλόσο-
φος –Ἱδρυτής σχολῆς –Μαθητής Πλάτω-
νος –Ὁ Ἡλεῖος ὀλυμπιον. εἰς συνωρίδα, 
υἱός Μενεδήμου, τοῦ υἱοῦ του Πρῶτου. 
Ὁ πατήρ Μενέδημος, υἱός Πρώτου, ὀλυ-
μπιονίκης σε ἱππικόν ἀγώνισμα –Ὁ υἱός 
Ἀσκληπιάδου –Σκηνογράφος –Ὁ Κωλώ-
του, μαθητής Λαμψακηνοῦ –Στρατηγός 
Μεγ. Ἀλεξάνδρου –Κυνικός φιλόσοφος, 
Η-7-583Α, 638Α, Η-8-963Δ, Η-11-706Α, Η-
13-248Α
Μενεδίκη –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Μενέδικος –ου (ὁ)
Μενεδότη –ης (ἡ)
Μενέδοτος –ου (ὁ) –Γλύπτης, Η-6-78Δ 
Μενέδουπος –ου  (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀ-
θηνᾶς
Μενεθάλεια –ης (ἡ)
Μενεθάλης –εος (ὁ)
Μενεθάρση –ης (ἡ)

Μενεθάρσης –ου (ὁ) 
Μενέθοινα –ης (ἡ)
Μενέθοινος –ου (ὁ)
Μένεια –ης (ἡ)
Μενείδα –ης (ἡ)
Μενείδας –αο (ὁ) –Πατήρ Νελλείης 
Μένειος –ου (ὁ)
Μένεις –ειος;  (ὁ)
Μενέκαλη –ης (ἡ)
Μενέκαλος –ου (ὁ)
Μενεκάρτη –ης (ἡ)
Μενεκάρτης –ου (ὁ) 
Μενεκκᾶ –ᾶς (ἡ)
Μενέκκα –ης (ἡ)
Μενεκκᾶς –ᾶ (ὁ) 
Μενέκκας –α (ὁ)
Μένεκλα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ὕλλου πού 
μέ Ἰππότην γεννᾶ Αἴολον 
Μενέκλεα ἤ Μενεκλέα –ης (ἡ)
Μενέκλεια –ης (ἡ)
Μενεκλείδα –δης (ἡ)
Μενεκλείδας –αο (ὁ)
Μενεκλείδη –δης (ἡ)
Μενεκλείδης ἤ Μενεκλείδας –ου (ὁ) 
–Ρήτωρ Θηβαῖος καί δημαγωγός, ἔχων 
ἑταίραν τήν Βακχίδα. Ὅτε νεαρός ἠρά-
σθη τήν Πλαγγόναν, ἐκείνη ἐζήτησεν 
καί ἔλαβεν τό περιδέραιον τό δοθέν εἰς 
Βακχίδα, Η-17-138Α
Μενεκλεῖς –ειος (ὁ) –Πατήρ Ὁμωλοΐχου
Μενεκλεύς –έως (ὁ)
Μενεκλῆς –εους ἤ Βαρκαῖος (ὁ) –Ἱστο-
ριογράφος, ἱστορικός –Ὁ Ἀλαβανδεύς 
ἀδελφός Ἱεροκλέους –Ρήτωρ Ἀθηναῖος –
Πατήρ Στεφάνου Ἀχαρνέως –Χολαργεύς 
–Υἱός Ἐχεστράτου Ἀθηναῖος, Η-12-268Δ, 
Η-13-248Α 
Μενέκλια –ης (ἡ) 
Μενεκλίδα –δης (ἡ)
Μενεκλίδας –αιο (ὁ)
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Μένεκλος –ου καί Μενέκωλος –ου (ὁ) 
–Συρακούσιος κτίστης Καμαρίνης 
Μενέκορρος –ου (ὁ)
Μενεκράτα –ης (ἡ)
Μενεκρατέα –ης (ἡ)
Μενεκράτεια –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν 
Μενεκράτεις –ειος (ὁ)
Μενεκράτη καί Μενεκράτηα –ήας (ἡ) 
–Θυγάτηρ Εὐπολέμου
Μενεκράτης –ου (ὁ) –Θηβαῖος γλύπτης 
–Υἱός Σωπάτρου –Ἱατρός ὁ Ἐλαΐας, υἱός 
Διεύχους –Ὁ Νυσαεύς μαθητής Ἀρι-
στάρχου –Ὁ ἐκ Ξάνθου Λυκίας ἱστοριο-
γράφος –Ὁ Σάμιος συγγραφεύς –Ἰατρός 
ὁ Συρακόσιος, ὁ ἐπικαλούμενος Ζεύς 
–Ἐπώνυμον Διός –Ἰστορικός –Πατήρ ἀ-
οιδοῦ Δεξιάδου –Κωμικός ποιητής Συρα-
κούσιος –Ἐξ Ἀλωπεκῆς –Υἱός Λυσιμένους 
Ἀθηναῖος –Γεωγράφος, Η-9-776Α, Η-13- 
248Α, Η-15-738Α, Η-16-1014Α, Η-17-597Δ 
Μενεκράτης –εως (ὁ) –Ἀγορανόμος
Μενεκρατίδα –ης (ἡ)
Μενεκρατίδας –αο (ὁ) 
Μενεκρατίδη –ης (ἡ)
Μενεκρατίδης –ου (ὁ)
Μενεκρατίς –ιδος (ἡ) –Εἰς ἐρωτικόν ποί-
ημα
Μενεκράτις –ιδος (ἡ) 
Μενεκρατώ –οῦς (ἡ)
Μενεκρατώι (ἡ) 
Μενεκρέτη –ης (ἡ) 
Μενεκρέτης –ου (ὁ)
Μενεκρίτα –ης (ἡ)
Μενέκριτος –ίτου (ὁ)
Μενέκτωρ –ρος (ὁ) –Ὄνομα κωμωδίας 
Μενεκράτους, Η-13-248Δ
Μενεκύδη –ης (ἡ)
Μενεκύδης –ου (ὁ)
Μενέκωλος καί Μένεκλος –ου (ὁ) –Συ-
ρακούσιος κτίσας Καμαρίνην, Η-5-808Α, 
Η-13-248Δ 

Μενέλα –ης (ἡ)
Μενελαῒδα –ης (ἡ)
Μενελαΐδας –αο;  (ὁ) 
Μενελαῒδη –ης (ἡ)
Μενελαῒδης –ου (ὁ)
Μενελαΐς –ιδος (ἡ) –Πηγή Ἀρκαδίας 
–Εἶδος κυνών 
Μενέλαος ἤ Μενέλεως –έω (ὁ) –(μένος 
καί σθένος λαοῦ) –Ἥρως Τρωϊκοῦ πολέ-
μου –Ἀδελφός Ἀγαμέμνονος, υἱός Ἀτρέ-
ως ἤ Κλεισθένους, σύζυγος ὡραίας Ἑλέ-
νης (θυγατρός Τυνδάρεω), ἔγγονος Πέ_ 
λοπος, δισέγγονος Ταντάλου. Μέ Ἑλέ-
νην γεννᾶ μόνον Ἑρμιόνην, μνηστήν 
Νεοπτολέμου, υἱοῦ Ἀχιλλέως. Ἐτάφη 
μετά Ἑλένης εἰς Θεράπνην ἤ ἐλθών εἰς 
ἀναζήτησιν Ὀρέστου εἰς Ταυρικήν ἐσφά-
γησαν ὑπο Ἰφιγενείας εἰς θυσίαν Ἀρ-
τέμιδος –Πατήρ Ἀμύντα βασιλέως Μα-
κεδονίας, πάππος Φιλίππου –Ἀδελφός 
Πτολεμαίου Λάγου, σατράπης Κύπρου 
–Μαθηματικός καί ἀστρονόμος –Πατήρ 
Αἰθιόλα, Ἀμφιμέδοντος –Μέ Τηριδάη 
γεννᾶ Νικόστρατον καί Μεγαπένθην 
–Μέ Γνωσίαν γεννᾶ Ξενόδαμον –Κατά 
Ὄμηρον πηδαλιοῦχον ἔσχε Φρόντιν, ἐνῶ 
κατά Παυσανίαν τόν Κινάδον. Καλεῖ 
ας, αὔας, ἀγαθόν Μενέλαον, Ξανθόν, 
Ἀρηΐφιλον, Κυδαλίμιον ἐπίθετον κατ΄ 
Ὄμηρον) –Ἀδελφός Φιλίππου Βασιλέως 
Μακεδόνων, θανατωθείς μετά Ἅλωσιν 
Ὀλύνθου τό 348 π.Χ. –Μαθηματικός καί 
γεωμέτρης ὁ Ἀλεξανδρεύς –Γλύπτης 
–Πατήρ Ἑρμιόνης, (συζύγ. Ὁρέστου, μη-
τρός Τισσαμενοῦ) –Ἀναζήτησε νά μάθη 
ἀλήθειες ἀπό τόν Πρωτέα –Ὁ Αἰγαῖος 
ἐποποιός –Λαβών ἐκ Κινύρα, βασιλέως 
Κύπρου λαμπρόν θώρακα διά Τροίαν 
–Υἱός Μενελόχου, Μυρρινούσιος –Υἱός 
Μενελάου ὁ Μαράφιος ἐξ οὖ το ἀρχαῖον 
ἔθνος Περσίας –Ἐρωμένη Μενελάου εἰς 
Τροίαν ἡ Κνωσσία, Ο.Α.159, Γ27, Κ36, Η-
7-787Δ, Η-9-862Δ, Η-13-248Δ, 249Α
Μενέλας –αντος (ὁ) –Υἱός Ασήρου, πο-
λίτης ἐξ Ὀρεστίδος 
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Μενέλεως –έω (ὁ)
Μενέλλα –ης (ἡ)
Μενέλλας –ου;  (ὁ)
Μενελόχεια –ης (ἡ) 
Μενέλοχος –ου (ὁ) –Πατήρ Μενελάου 
Μυρρινουσίου
Μενεμάχη –ης (ἡ)
Μενέμαχος –ου (ὁ) –Ἕλλην ἰατρός ὁπα-
δός Μεθοδικῆς Σχολῆς, ὁρίσας λήθαρ-
γον καί ἐφευρέτης φαρμάκου κατά ὀ-
δονταλγίας, Η-13-250Α 
Μένεμος –ου (ὁ) 
Μενένια –ης (ἡ) 
Μενενίκα –κης (ἡ) 
Μενένικος –ου (ὁ)
Μενένιος –ίου (ὁ)
Μενεξελία –ης (ἡ)
Μενέξελος –ου (ὁ)
Μενεξένη –ης (ἡ) –Ἀργεία τις
Μενέξενος –ου (ὁ) –Μαθητής Σωκρά-
τους –Ὄνομα διαλόγου Πλάτωνος–Υἱός 
Δικαιογένους Κυδαθηναιεύς –Υἱός Κλέ-
ωνος, Ἀθηναῖος –Υἱός Κηφισοφῶντος, 
Παιανιεύς –Υἱός Πολυαράτου, Χολαρ-
γεύς, Η-7-587Δ, Η-8-100Α, Η-13-250Α, Η-
17-516Α, Η-18-1019Α 
Μενεξία –ης (ἡ)
Μενέξιος –ίου (ὁ) 
Μενεξίππα –ης (ἡ)
Μενέξιππος –ου (ὁ) 
Μενέπολις –ιδος;  (ἡ & ὁ) –Υἱός Μαμάλ-
λα
Μενεπτολέμα –ης (ἡ)
Μενεπτόλεμος –ου (ὁ) –Ὁ Ἀπολλωνιεύς 
ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον παίδων –Πα-
τήρ Μύσφου –Υἱός Ἰφίκλου, βασιλέως 
Φυλάκης, εἰς πολιορκίαν Τροίας –Ἐπίθε-
τον Διονύσου
Μένεριθ;  (ὁ) –Αἰγυπτιακόν ὄνομα
Μενές καί Μένης καί Μένας καί Μέν –
ός (ὁ) –Ἀρχαιότατος βασιλεύς Αἰγύπτου

Μενεσαίχμη –ης (ἡ)
Μενέσαιχμος –ου (ὁ) –Ρήτωρ Ἀθηναῖος, 
κατήγορος τοῦ Δημοσθένους διά τούς 
θησαυρούς τοῦ Ἁρπάλου (τάλαντα), Η-
12-636Α, Η-13-255Δ 
Μενεσάνδρα –ης (ἡ)
Μενέσανδρος –ου (ὁ) 
Μενέσθεια –ης (ἡ) 
Μενεσθένεια –ης (ἡ) 
Μενεσθένεις –ειος (ὁ)
Μενεσθένης –ους (ὁ) –Ἱστορικός συγ-
γραφεύς
Μενεσθεύς –έως (ὁ) –(γενναῖος) –Ὁ Βαρ-
κυλίας ὀλυμπ. εἰς στάδιον –Πατήρ ἰλάρ-
χου Περοίας –Υἱός Πετεοῦ εἰς πολιορκίαν 
Τροίας –Στρατηγός Ἀθηναίων, υἱός Ἰφι-
κράτους, εἰς Τροίαν μέ 50 πλοία Ραμνού-
σιος –Ἀπόγονος Ἐρεχθέως αὐτοχρισθείς 
Βασιλεύς Ἀθηνῶν –Υἱός Σωσιθέου Ἀθη-
ναῖος –Κικυννεύς –Υἱός Φιλάγρου ἐξ Οἴ-
ου –Υἱός Μενεσθίδου Ραμνούσιος, Ο.Ε. 
609, Η-5-965Α, Η-9-682Α, Η-13-255Δ
Μενέσθη –ης (ἡ)
Μενέσθης –ου (ὁ) –Ἕλλην πρό τῆς Τροί-
ας, ὁπαδός Θησέως κατά τόν πλοῦν εἰς 
Κρήτην φονευθείς ὑπό Ἕκτορος, Ο.Ε.609 
Μενέσθια –ης (ἡ)
Μενεσθίδα –ης (ἡ)
Μενεσθίδας –αο (ὁ) 
Μενεσθίδη –ης (ἡ)
Μενεσθίδης –ου (ὁ) 
Μενέσθιον –ίου (ἡ)
Μενέσθιος –ίου (ὁ) –Υἱός Περιφήτου 
ἤ Υἱός Ἀρηιθόου ἤ Υἱός Σπερχειοῦ καί 
Πολυδώρης –Ἀρχηγός Μυρμιδόνων εἰς 
Τροίαν φονευθείς ὑπό Πάριδος –Υἱός 
Βώρου καί Πολύδώρης, θυγατρός Πηλέ-
ως, Ο.Η.9, Π173 
Μένεσθος –ου (ὁ)
Μενεσθώ –οῦς (ἡ) –Ὠκεανίς (θυγάτηρ 
Ὠκεανοῦ καί Τηθύος)
Μενεσικράτη –ης (ἡ)
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Μενεσικράτης –ου (ὁ) 
Μενεσίππη –ης (ἡ) 
Μενέσιππος –ου (ὁ) 
Μενεσιστράτη –ης (ἡ) 
Μενεσίστρατος –ου (ὁ) 
Μενεσστράτη –ης (ἡ)
Μενέσστρατος –ου (ὁ)
Μενεσστρότα –ης (ἡ) 
Μενέσστροτος –ου (ὁ)
Μενέστα –ης (ἡ)
Μενέστας –αιο ἤ –αντος (ὁ) –Ἡπειρώτης 
Μενστίδα –ης (ἡ)
Μενεστίδας –αο (ὁ)
Μενεστίδη –ης (ἡ)
Μενεστίδης –ου (ὁ)
Μενεστίκλεια –ης (ἡ)
Μενεστικλῆς –έως (ὁ)
Μενεστράτα –ης (ἡ) 
Μενεστράτη –ης (ἡ) 
Μενεστράτης –ου (ὁ) 
Μενεστρατίδη –ης (ἡ)
Μενεστρατίδης –ου (ὁ)
Μενέστρατος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος κατη-
γορηθείς διά συνομοσίαν κατά τῶν τρι-
άκοντα –Παληνεύς, Η-13-255Δ 
Μενεστρότα –ης (ἡ)
Μενεστροτίς –ίδος (ἡ) 
Μενέστροτος –ου (ὁ)
Μενεστώ –οῦς (ὁ) –Μελεαγρίς. Αἰ ἀδελ-
φαί Μελεάγρου θρηνοῦσαι διά θάνα-
τον μετεμορφώθησαν εἰς πτηνά.Ἧσαν: 
Γόργη, Δηϊάνειρα, Μελανίππη, Εὐρυμή-
δη. Κατά Νίκανδρον, Γόργη καί Δηϊα-
νειρα διέφυγον τήν ἀπορνέωσιν τῆ μεσο_ 
λαβήσῃ Διονύσου. Κατά μυθογράφον 
ἀνώνυμον ἧσαν: Φοίβη, Εὐρυδίκη, Με-
νεστώ, Ἐρατώ, Ἀντιόππη, Ἱπποδάμεια, 
Η-13-202Α
Μενέστωρ –ρος (ὁ) –Πυθαγορικός φι-
λόσοφος, Η-16-499Α 

Μένετα –ης (ἡ)
Μενετέα –ης (ἡ)
Μενετέας –ου (ὁ)
Μενετέλεια –ης (ἡ)
Μενετέλης –ους (ὁ) –Υἱός Μένητος Ἀ-
ναγυράσιος
Μενετηΐς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Μενέτου, 
ἡ Ἀντιάνειρα
Μενετίμη –ης (ἡ)
Μενέτιμος –ου (ὁ)
Μένετος καί Μενετός –οῦ (ὁ) –Πάππος 
Ἀργοναυτῶν Εὐρύτου καί Ἐχίονος –Πα-
τήρ Μενετηῒδος Ἀντιανείρης 
Μενεττία –ης (ἡ)
Μενεττίας –ίου (ὁ)
Μενέτωρ –ρος (ὁ) –Συγγραφεύς περί 
προσφορῶν
Μενεχάρμα –ης (ἡ)
Μενέχαρμος –ου  (ἡ & ὁ) – (Καί ὁ ὑπο-
μένων στήν μάχην) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
–Ἐπίθετον Ἄρεως
Μενεχώρα –ης (ἡ)
Μενέχωρος –ου (ὁ)
Μενεφείδη –ης (ἡ)
Μενεφείδης –ου (ὁ)
Μενεφίλη –ης (ἡ)
Μενέφιλος –ου (ὁ) –Πατήρ Ξενοφῶντος 
ἤ, υἱός Ἀλεξιώρου 
Μενέφρουν –φρόνειος (ο)
Μενέφρουσα –σης (ἡ)
Μενέφρων –νος (ὁ)
Μενεφύλη –ης (ἡ)
Μενέφυλος –ου (ὁ) –Σύγχρονος Πλου-
τάρχου, Περιπατητικός φιλόσοφος –Πα-
τήρ Ξενοφῶντος, παγκρατιαστοῦ ἀπό 
Αἴγιον
Μενεφῶν –ντος (ὁ) 
Μενεφῶσσα –σσης (ἡ)
Μενεχάρεια –ης (ἡ)
Μενεχάρης –ους (ὁ) 

ÌÅÍÅ×ÁÑÇÓ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    �88

Μενεχαρίδα –δης (ἡ)
Μενεχαρίδας –αο (ὁ) 
Μενέχαρμος –ου  (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον 
Ἀθηνᾶς –Ἱερεύς Ναῒου Διός
Μενέχωρος –ου (ὁ) 
Μενέψοφος –ου (ὁ)
Μένη –ης (ἡ)
Μενηΐς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Μενήτου, ἡ 
Ἀντιάνειρα
Μένης –ητος ἤ Μενήτιος –ίου (ὁ) –Στρα-
τηγός Μεγ. Ἀλεξάνδρου, σωματοφύλαξ 
–Μακεδών εὐπατρίδης ἐκ Πέλλης, υἱός 
Διονυσίου –Δοικητής Συρίας –Πατήρ 
Μενετέλους, Ἀναγυρασίου –Ὁ Πατήρ 
Ἀλεξιδίκου Νεμεονίκου, Η-7-536Δ, Η-13 
-256Α
Μενητία –ης (ἡ) 
Μενητίδα –δης (ἡ)
Μενητίδας –αο (ὁ)
Μενητίδη –ης (ἡ)
Μενητίδης –ου (ὁ)
Μενήτιος –ίου (ὁ)
Μενήτωρ –ρος (ὁ)
Μένθη καί Μίνθη καί Μίνθα –ης (ἡ) –
(Μέντα, ἡδύοσμος) –Νύμφη Ἅδου, παλ-
λακή Πλούτωνος. Τήν ἐκακομεταχειρί-
σθη Περσεφόνη ἤ ἐκ ζηλοτυπίας ἐπαρα_ 
πονέθη εἰς Δήμητραν ἥτις μετεμόρφωσε 
εἰς φυτόν ἄκαρπον, Η-13-637Α 
Μενία –ης (ἡ)
Μενιάδα –ης (ἡ)
Μενιάδας –αο (ὁ)
Μενιάδη –ης (ἡ)
Μενιάδης –ου (ὁ) 
Μενίας –ίου (ὁ) 
Μενιβία –ης (ἡ)
Μενίβιος –ου (ὁ)
Μενίδα –ης (ἡ)
Μενίδας –αο (ὁ) – (μένος) –Μακεδονικόν 
Ὄνομα –Ἠγεμών ἱππικοῦ Ἀλεξάνδρου, 
Η-7-867Α

Μένιλλα –ης (ἡ)
Μένιλλος –ου (ὁ) 
Μένιννα –ης (ἡ)
Μέννινος –ου (ὁ) Ι
Μένιος καί Μενίος –ίου (ὁ) –Σπαρτιάτης 
–Υἱός Διφίλου, Προσπάλτιος 
Μενίπα –ης (ἡ)
Μένιπος –ου (ὁ) 
Μενίππα –ης (ἡ) 
Μενίππειοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων
Μενίππη –ης (ἡ) –(Θαρραλέα ἱππεύ-
τρια) –Νηρηΐς θυγάτηρ Πόντου καί Θα-
λάσσης –Θυγάτηρ Πελασγοῦ, μήτηρ 
Φράστορος –Θυγάτηρ Πηνειοῦ –Θυγά-
τηρ Θαμύριδος, μήτηρ Ὀρφέως –Σύζυ-
γος Σθενέλου, μήτηρ Εὐρυσθέως –Θυ-
γάτηρ Ὠρίωνος καί ἀδελφή Ἀστυόχης ἤ 
Μητιόχης, Η-11-281Δ, Η-13-257Α
Μενιππιανή –ῆς (ἡ)
Μενιππιανός –οῦ (ὁ) 
Μενιππίδα –ης (ἡ)
Μενιππίδας –αο (ὁ)
Μενιππίδη –ης (ἡ) –Θεσπιάς πού γεννᾶ 
μέ Ἡρακλήν
Μενιππίδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους 
καί Θεσπιάδος Εντεδίκης 
Μενιππίς –ίδος (ἡ) –Μήτηρ Ἡρακλείδου 
Ἐντελίδου
Μένιππος –ου (ὁ) –(Ὁρμητικός ἱππεύς) 
–Κυνικός φιλόσοφος ὁ Σινωπεύς ἤ Γα-
δαρινός –Ὁ Φοῖνιξ ὁ Κάρδοῦλος, κυνι-
κός –Ὁ χονδρός τοκογλύφος –Ἀθη-
ναῖος ἐξ Ἀγγελῆθεν –Ὁ Γαδαρείας 
σπουδογέλοιος –Κωμικός συγγραφεύς 
–Ἱστορικός γράψας περί Λυδῶν –Ρήτωρ, 
σοφιστής ὁ Στρατονικεύς ἐπικαλούμενος 
Κάρ ὁ Κατόκας –Τύραννος Ὠρεοῦ ἐν 
Εὐβοία –Υἱός Δημοκράτους, Ἀχαρνεύς 
–Υἱός Μεγακλέους, Ἀχαρνεύς –Παρω-
νύμιον Μ. Αὐρηλίου Πετρωνίου Κέλσου, 
Η-7-638Α, 647Δ, 1055Δ, Η-8-910Α, Η-12-
572Δ, Η-13-257Α καί Δ, Η-14-357Α καί Δ
Μένιππος Ἀμμίου (ὁ) –Ὀ καί Σεβῆρος
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Μενίσκα –ης (ἡ) 
Μενίσκη –ης (ἡ) 
Μενίσκος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀπολλωνίου 
–Πατήρ Νάνας
Μενιστράτη –ης (ἡ)
Μενίστρατος –ου (ὁ)
Μενίτα –ης (ἡ)
Μενίτας –ου (ὁ)
Μενίτη –ης (ἡ)
Μενίτης –ου (ὁ) –Υἱός Διεκτορίδου, ἀδελ-
φός Εὐρυδάμης 
Μενιτώ –οῦς (ἡ)
Μένλασκος καί Μέλλασκος –ου (ὁ) 
–Ποταμός Ἰσπανίας
Μενναΐς –ιδος (ἡ) 
Μενναρώ –οῦς (ἡ)
Μέννας –α (ὁ)
Μεννέα –ης (ἡ)
Μεννέας –ου (ὁ)
Μέννει; –ειος;  (ὁ) –Μέ πατρωνυμικόν 
Διοζότιος 
Μεννεία –ης (ἡ)
Μεννείας –ου (ὁ) 
Μεννείδα –ης (ἡ)
Μεννείδας –αο (ὁ) 
Μεννείδη –ης (ἡ)
Μεννείδης –ου (ὁ)
Μέννεις –ειος (ὁ) 
Μέννης –ου; ἤ –ητος;  (ὁ) 
Μεννία –ίης (ἡ)
Μεννίας –ίου (ὁ) 
Μεννίδα –ης (ἡ)
Μεννίδας –αο (ὁ)
Μεννίδη –ης (ἡ)
Μεννίδης –ου (ὁ) 
Μεννιεία –ης (ἡ)
Μεννιείας –ου (ὁ)
Μεννίνα –ης (ἡ) 
Μεννίνος –ου (ὁ)

Μέννις –ιος;  (ὁ) 
Μέννιχη –ης (ἡ) 
Μεννιχίς –ίδος (ἡ)
Μέννιχος –ου (ὁ) 
Μέννος –ου (ὁ) –Μέ πατρωνυμικόν Διο-
ζότιος 
Μεννώ –οῦς (ἡ)
Μενοδήμη –ης (ἡ)
Μενοδημίδη –ης (ἡ)
Μενοδημίδης –ου (ὁ)
Μενόδημος –ου (ὁ) 
Μενοδίκη –ης (ἡ)
Μενόδικος –ου (ὁ)
Μενοδότη –ης (ἡ)
Μενόδοτος –ου (ὁ)
Μενοδώρα –ης (ἡ)
Μενόδωρος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος ὀλυμπιο-
νίκης εἰς πάλην
Μενοικέα –ης (ἡ)
Μενοικέας ἤ Μενοικεύς ἤ Μεγαρεύς–
εως (ὁ) –(Πρόμαχος πατρίδος) –Υἱός Πο-
σειδῶνος καί Οἰνόπης –Πατήρ Κρέοντος 
καί Ἰοκάστης –Τραγικός, υἱός Κρέοντος, 
–Υἱός Ὀκλάσου, Η-8-28Δ, 147Δ, Η-9-332 Δ, 
335Α, Η-13-258Δ, Η-15-749Δ, Η-17-612Δ, 
Η-18-300Α  
Μενοικεύς –έως (ὁ) = Maniqueo εἰς Ἀρα-
ουκανικήν
Μένοικος –ου (ὁ)
Μένοινις –ιος;  (ὁ)
Μενοίτα –ης (ἡ)
Μενοίτας –αντος (ὁ)
Μενοίτη καί Μενοιτηῒς –ιδος (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Μενοιτίου
Μενοίτης ἤ Μενοίτας –ου (ὁ) –Υἱός Εὐ-
φροσύνης –Ἀγωνοθέτης Σικυῶνος, Η-9-
338Α, Η-13-259Α 
Μενοιτηῒς –ιδος (ἡ)
Μενοίτης –ου (ὁ) –Βουκόλος, Η-9-339Α
Μενοιτία –ης (ἡ)
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Μενοιτιάδη –ης (ἡ)
Μενοιτιάδης –ου (ὁ) –Πατρωνυμικόν 
τοῦ υἱοῦ Μενοιτίου, τοῦ Πατρόκλου, Ο. 
Α.307, Ι 211, Π420, Ρ538Φ28, Ω77
Μενοίτιος –ίου (ὁ) –(Ἀνδρεῖος εἰς τάς Δυ-
στυχίας) –Υἱός Ἰαπετοῦ καί Κλυμένης, 
ἀδελφός Προμηθέως. Ὁ Ζεύς κεραύνωσε 
ῥίψαντα εἰς Τάρταρον  δι΄ἀλλαζονίαν καί 
φαυλότητα –Υἱός Ἄκτορος καί Αἰγίνης 
(θυγατρός Ἀσωποῦ). Μέ Φιλομήλα γεν-
νᾶ Πάτροκλον Ἀργοναύτην –Βουκόλος 
ἤ ἕτερος –Ὁρμητικότερος τῶν Τιτάνων 
–Υἱός Κευθωνύμου, φύλαξ ποιμνίων 
Πλούτωνος, ὅν παρ΄ὁλίγον νά θανατώ-
ση Ἡρακλῆς ἐλθών διά Κέρβερον –Ἀργο-
ναύτης –Πατήρ Πατρόκλου, υἱός Ἄκτο-
ρος καί Αἰγίνης, Ο.Ι.Π.14626, Λ765, 785, Σ12 
Μενοίττια –ης (ἡ)
Μενοίττιος –ου (ὁ)
Μενόκλεια –ης (ἡ)
Μενοκλῆς –έους (ὁ) –Πατήρ Χαύχανς 
(ου;) 
Μενοκράτη –ης (ἡ)
Μενοκράτης –ους (ὁ) 
Μενοκρέτη –ης (ἡ)
Μενοκρέτης –ους (ὁ) 
Μενοκρίτη –ης (ἡ)
Μενόκριτος –ου (ὁ) 
Μενομάχη –ης (ἡ)
Μενόμαχος –ου (ὁ) 
Μένον –νος;  (ὁ)
Μενοντίδα –δης (ἡ)
Μενοντίδας –αο (ὁ)
Μενοντίδη –ης (ἡ)
Μενοντίδης –ου (ὁ) 
Μενοπτολέμα –ης (ἡ)
Μενοπτόλεμος –ου (ὁ) 
Μένος –ου (ὁ) –Μεγαρεύς ὀλυμπιον. εἰς 
στάδιον 
Μενοστράτη –ης (ἡ) 
Μενόστρατος –ου (ὁ)

Μενούα –ας (ἡ)
Μενούας –α (ὁ) –Βασιλεύς, Η-10-715Α 
Μενούθι –ιος (ἡ) –Λατρευομένη ὡς θεῖ-
ον ζεῦγος μετά Κανώπου, πρώην κυβερ-
νήτου πλοίου Μενελάου, ἐπιστρέφοντος 
εἰς Σπάρτην, Η-10-227Α
Μένουθις καί Εὐμένουθις –ιος (ὁ) –Αἰ-
γυπτιακόν 
Μένουν –νειος (ὁ)
Μενούνδα –δης (ἡ)
Μενούνδας –αο (ὁ)
Μενουνίδα –δης (ἡ)
Μενουνίδας –ου (ὁ)
Μένουσα –ης (ἡ)
Μενοφίλη –ης (ἡ)
Μενόφιλος –ου (ὁ) 
Μενταῖα –ης (ἡ)
Μενταῖος –ου (ὁ) 
Μέντας –αιο (ὁ)
Μέντης –ητος (ὁ) –Υἱός Ἀγχιλάου, βα-
σιλέως Ταφίων; ξένος Ὀδυσσέως –Πα-
τήρ Ἀπολλοδώρου –Μεγαλοπολίτης –
Ἠγεμών Κικόνων, βασιλεύς Ταφίων, Ο. 
Ο.Α.105,180,418,Ο.Ι.Ρ.73 
Μέντιος –ίου (ὁ)
Μεντορίδη –ης (ἡ)
Μεντορίδης –ου (ὁ) –Υἱός Μέντορος
Μέντωρ –ρος (ὁ) –(Καλός σύμβουλος) 
–Ρόδιος στρατηγός καί καλός φίλος, εἰς 
ὅν ἀνέθηκεν τήν οἰκίαν του ὁ Ὁδυσσεύς 
ἀναχωρήσας διά Τροίαν –Υἱός Ἀλκίμου, 
φίλος Ὀδυσσέως καί παιδαγωγός Τηλε-
μάχου –Υἱός Ἡρακλέους καί Ἀσωπίδος 
Θεσπιάδος –Υἱός καί πατήρ Ἴμβρου –Φύ-
λακας, Ο.Ο.Β.225, Γ22, Δ654, Ρ68, Η-13-
241Α, 264Α, Η-14-881Δ, Η-17-677Δ
Μένυλα –ης (ἡ)
Μένυλλα –ης (ἡ) 
Μενυλλίς –ιδος (ἡ)
Μένυλλος –ου (ὁ) –Μακεδών στρατιω-
τικός –Φρούραρχος Μουνυχίας –Ἰστορι-
κός συγγραφεύς
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Μενύλος –ου (ὁ) 
Μένυς –υος;  (ὁ)
Μενώ –οῦς (ἡ) 
Μενώι (ἡ) 
Μένων –νος (ὁ) –(Ἀνδρεῖος) –Ἀγγειοπλά-
στης δίγλωσσος –Υἱός Κερδίμμα –Λαρισ-
σαῖος σοφιστής καί ἕτερος Τρώς –Θεσσα-
λός στρατηγός, (μισθοφόρος) εἰς κάθο_ 
δον μυρίων καμαρώνων δι΄ἀνηθικότη-
τα –Ὁ Μεγαρεύς, ὀλυμπιονίκης νικητής 
δρόμου –Μαθητής Ἀριστοτέλους καί ἰα-
τρός –Ὁ Κροτωνιάτης Πυθαγορικός φι-
λόσοφος, σύζυγος θυγατρός Πυθαγό-
ρου –Στρατηγός Μεγ. Ἀλεξάνδρου –Υἱός 
Πυθοδώρου, Ἀχαρνέως –Υἱός Προξενί-
δου Ἀχαρνέως –Διάλογος Πλάτωνος 
–Φαρσάλιος –Πλούσιος, καταγόμενος 
ἐξ Ἀλευάδων, Ο.Μ.193, Η-7-536Δ, Η-12-
105 Α, Η-15-755Α, 786Α, Η-16-499Α
Μενωνίδα –ης (ἡ)
Μενωνίδας –αο (ὁ)
Μενωνίδη –ης (ἡ) 
Μενωνίδης –ου (ὁ) 
Μενώνδα –ης (ἡ)
Μενώνδας –αο (ὁ) 
Μενώνδη –ης (ἡ)
Μενώνδης –εω;  (ὁ)
Μεξιδήμη –ης (ἡ)
Μεξίδημος –ου (ὁ) –Λόγος Λυσίου, πρός 
Μεξίδημον ἀπολογία
Μεράδη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Οἰνοπίωνος, 
βασιλέως Χίου
Μεράδης –ου (ὁ)
Μέρβαλη –ης (ἡ)
Μέρβαλος καί Νάρβαλος καί Νέρβα-
λος –ου (ὁ) –Ὄνομα Καρχηδονίων –Πέρ-
σης ἀπό Ἄραδο στρατηγός Ξέρξου, υἱός 
Ἀβγάλου (Ἡρόδοτος –Πολύμνια)
Μερδία –ης (ἡ)
Μερδίας –ίου (ὁ)
Μέρδις –ιος (ὁ) = Σμέρδης, πέμπτος βα-
σιλεύς Περσῶν 

Μερένα –ης (ἡ)
Μερένας –ου (ὁ) –Ἀρχηγός Περσικοῦ ἱπ-
πικοῦ
Μερέντα –ης (η) –Καί ὄρος Μυρινοῦ-
ντος
Μερεντία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Μερέντιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἱε-
ρεύς
Μερέντος –ου (ὁ)
Μεριδάρπαξ –γος;  (ὁ) – (Ὀ ἁρπάζων με-
ρίδας) –Ὄνομα ποντικοῦ εἰς βατραχομυ-
ομαχίαν, Η-4-258Α
Μεριδάρπασσα –σσης (ἡ)
Μερίη –ης (ἡ)
Μερίης –ητος (ὁ)
Μέριμνα –ης (ἡ)
Μέριμνος –ου (ὁ) 
Μερίς –ιδος; (ἡ)
Μέριτα –ης (ἡ) 
Μέριτος –ου (ὁ) 
Μερκάτωρ –ρος (ὁ) –Νῆσος –Πόλις
Μερκούριος –ιου (ὁ) –(Ὄμοιος μέ Ἑρμή) 
–Χριστιανικόν –Ἄγιος –Πιθανῶς φονεύ-
σας τόν Ἰουλιανόν τρώσαντα εἰς ἧπαρ 
(Ὁ Πέρσης βασιλεύς εἶχεν τάξη ἁμοι-
βήν διά φονέαν Ἰουλιανοῦ καί οὐδείς 
παρουσιάσθη. Τοῦτο συντείνη εἰς τήν 
ἀνωτέρω κατηγορίαν 
Μέρμερα –ης (ἡ)
Μερμερεύς –έως καί Μακαρεύς –έως 
καί Μέρμερος (ὁ) –Υἱός Ἰάσονος καί 
Μηδείας. Ἐῥῥίφθη ὑπό Κορινθίων μετά 
Φέρητος εἰς φρέαρ ὡς φέρων δηλητηρια-
σμένον φόρεμα εἰς Γλαύκην 
Μερμερίδη –ης (ἠ)
Μερμερίδης –ου (ὁ) –Τρώς, Ο.Α.259
Μέρμερος –ου (ὁ) –Τρώς, πατήρ Ἴλου, 
Μερμερίδης καλούμενος –Υἱός Ἰάσονος 
καί Μηδείας –Ἐπίσημος τῶν Μυσῶν, 
φονευθείς ὑπό Ἀντιλόχου –Κένταυρος 
εἰς γάμον Πειριθόου, Ο.Ι.Ξ.513, Η-5-833 
Α, Η-9-868Α, Η-13-473Α
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Μέρμησα –ης (ἡ) –Ἑσπερίς, Η-9-339Α 
Μερμίς καί Μεμμίς –ίδος (ἡ)
Μερμνάδη –ης (ἡ)
Μερμνάδης –ου (ὁ) –αι –Ἡγεμόνες Λυ-
δίας, Η-17-858Δ
Μέρμνουσα –σης (ἡ)
Μέρμνων –νος (ὁ) –Ποιμήν 
Μερμόδα –δης (ἡ)
Μερμόδας –αο (ὁ) –Ποταμός Ἀλβανίας 
ἐν Ἀσία, σήμερον Ἐγορλίκ 
Μεροβαῖα –ης (ἡ)
Μεροβαῖος –ου (ὁ)
Μερόη –ης (ἡ)
Μερόης –ου (ὁ) –Λυδός τις 
Μερόλα –ας (ἡ)
Μερόλας –αο (ὁ)
Μερόπη –ης (ἡ) –(Ἡ μερίζουσα τήν ὄ-
πην, ἡ θνητή) –Νύμφη –Θυγάτηρ Κυψ-
έλου, βασιλέως Ἀρκαδίας, σύζυγος βα-
σιλέως Μεσσηνίας Κρεσφόντου –Μήτηρ 
Αἰγύπτου ὅν ἐφόνευσε ἐκ παρεξηγήσε-
ως –Θυγάτηρ Ἡλίου καί Ρόδης –Πλειάς 
–Θυγάτηρ Ἄτλαντος καί Πλειόνης μέ 
σύζυγον Σίσυφον (μόνον θνητόν) γεννᾶ 
Γλαύκον –Μέ Ἥλιον γεννᾶ Κλύμενον –
Ἀτλαντίς (θυγάτηρ Ἄτλαντος καί Πλει-
όνης) –Θυγάτηρ Οἰνοπίωνος, υἱοῦ Πο-
σειδῶνος καί Ἀριάδνης, γυνή Ὠρίωνος 
–Γυνή Πολύβου, βασιλέως Κορίνθου ἀ-
ναθρέψασα Οιδίποδαν –Θυγάτηρ βασι-
λέως Κυψέλου πού μέ σύζυγον Κρεσφό-
ντην γεννᾶ Αἴπυτον. Μετά θάνατον 
Κρεσφόντου ἔλαβεν σύζυγον Πολυφό-
ντης, Η-8-206Δ, 1091Δ, Η-10-909Δ, Η-13-
284Α, Η-15-399Δ, Η-18-897Δ
Μεροπήϊος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ὕπνου
Μεροπηΐς –ΐδος (ἡ) –Νῆσος
Μερόπης –ητος (ὁ)
Μεροπία –ης (ἡ)
Μερόπιος –ίου (ὁ)
Μεροπίς –ίδος (ἡ) –Μυθώδης χώρα 
–Θυγάτηρ βασιλέως Κῶ Μέροπος

Μέροπις ἤ Βοιώ –οῦς (ἡ)
Μέρος –ους;  (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡφαίστου μέ 
συνώνυμον ἐργαστήρ –Ἐπίθετον Οὐρα-
νοῦ μέ συνώνυμον: Παγγενέτωρ
Μέροψ –οπος (ὁ) –(Ἐπίγειος, θνητός) –
Πατήρ Ἀμφίου καί Ἀδράστου –Περίφη-
μος μάντυς, Θρᾶξ –Βασιλεύς τῆς Κῶ. 
Υἱός Τριόπα, μέ σύζυγον τήν Νύμφην 
Εὐθυμίαν γεννᾶ ἐν Κῶ καλουμένη ἡ νῆ-
σος Μεροπίς καί οἱ κάτοικοι Μέροπες 
–Πατήρ Ἀρίσβης πού μέ Πρίαμον γεννᾶ 
Αἴσακον –Ἠγεμών ἐπί Περκώτης Ἑλλη-
σπόντου περίφημος μάντις καί οἰονο-
σκόπος μέ υἱούς Ἄδραστον καί Ἄμφιον 
φονευθείς ὑπό Διομήδους εἰς Τροίαν, Ο. 
Β.831, 1329, Η-9-299Α, 955Α, Η-10-908Α, 
Η-13-284Δ, Η-15-399Δ, Η-17-881Α
Μέρτια –ίης (ἡ)
Μέρτιος –ίου (ὁ)
Μέρωψ –πος (ὁ) –Βασιλεύς Μακεδόνων, 
Ἀργειάδης 
Μεσάπια –ίης (ἡ)
Μεσάπιος –ίου (ὁ) –Ποταμός Ευβοίας
Μεσαρίτη –ης (ἡ)
Μεσαρίτης –ου (ὁ) –Συνέγραψε ζωή καί 
διδασκαλία εἰς σχολή ἁγίων Ἀποστό-
λων
Μεσατεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Βάκχου 
λατρευόμενος εἰς Πάτρας
Μέσατη –ης (ἡ)
Μεσάτμα –ης (ἡ)
Μεσάτμας –αντος;  (ὁ)
Μέσατος –ου (ὁ)
Μεσαύλια –ίης (ἡ)
Μεσάυλιος –ιου (ὁ) –Δοῦλος Ὀδυσσέως 
ἐν Ἰθάκη, Ο.Ο.Ξ.449, 455
Μεσέρκεια καί Ἕρκεια –ης (ἡ)
Μεσέρκειος ἤ Ἕρκειος –ου (ὁ) –Ἐπίθε-
τον Διός, Α-Θ-417Δ
Μέση –ης (ἡ) –Μοῦσα (κατά Πλούταρ-
χον), Η-13-205Α
Μεσηΐς –ιδος (ἡ) –Πηγή
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Μεσθᾶ –ῆς (ἡ)
Μεσθᾶς –ᾶ ἤ –άδος (ὁ)
Μέσθλα –ης (ἡ)
Μέσθλης –ου (ὁ) –Υἱός Παλαιμένους 
καί νύμφης Γυγαίας, σύμμαχος Πριάμου 
Ο.Ι.Ρ.216, Β864
Mεσήνη –ης (ἡ) –Ἀργεία, θυγάτηρ 
Τριόπα, υἱοῦ Φόρβαντος καί Σωῒδος. 
Ἐπί βασιλείας του εἰς Μεσηνίαν ἦλθεν 
Καύκων, υἱός Λυκάονος ἱδρύσας Μεγά-
λα Μυστήρια Ἀνδανίας
Μεσίας –ίου (ὁ) –Χριστός –Παρά τό μέ-
σος
Μεσινίδη –ης (ἡ)
Μεσινίδης –ου (ὁ) 
Μεσίππη –ης (ἡ)
Μέσιππος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Πευσίππου 
ἤ Ἐλασίππου ἅγιος –Χριστιανικόν 
Μεσίτις καί Μεσῖας καί Μεφῖτις –ιδος 
(ἡ) –Ὑποθετικόν ὄνομα Ἥρας
Μεσκινία –ης (ἡ) 
Μεσκίνιος –ίου (ὁ)
Μεσογαία ἤ Μεσόγαια ἤ Μεσόγεια 
–ης (ἡ) –Περιοχή Ἀττικῆς –Φυλή αὐτῆς 
Μεσογαῖος –ου (ὁ) 
Μεσοδάμας –αντος (ὁ)
Μεσοδάμεια –ης (ἡ)
Μεσόδαμος –ου (ὁ)
Μέσολα –ης (ἡ)
Μέσολος –ου (ὁ)
Μεσομήδη –ης (ἡ)
Μεσομήδης –ου (ὁ) –Λυρικός ποιητής ὁ 
Κρής, Η-7-1057Δ, Η-10-705Δ, Η-13-328Δ
Μεσοπόντια –ίης (ἡ)
Μεσοπόντιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσει-
δῶνος
Μεσοπορπακιστάτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ειρήνης
Μεσοποταμία –ης (ἡ) –Ἀδελφή Τίγρι-
τος καί Εὐφράτου, ὡραιοτάτη ἱέρεια Ἀ-
φροδίτης, οἱ νέοι πού τήν διεκδίκησαν σέ 

διαγωνισμό μέ δίκαιο δικαστή τόν Βόχο-
ρο σκοτώθηκαν μεταξύ των καί ἔμεινε 
ἀνύπαντρος
Μέσσα –σσας;  (ὁ) –Ἐπίθετον Διός μέ 
συνώνυμον: Κεφαλή 
Μέσσαλα –ης (ἡ)
Μέσσαλος –ου (ὁ)
Μεσσαπεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Διός 
Μεσσάπη –ης (ἡ)
Μεσσάπιος –ίου (ὁ) –Ποταμός
Μέσσαπος –άπου (ὁ) –Βοιωτός ἐλθών 
εἰς Ἰταλίαν
Μεσσένια –ίης (ἡ)
Μεσσένιος –ου (ὁ)
Μέσση –ης (ἡ) –Πόλις καί λιμήν, Ο.Β. 
582
Μεσσηΐς –ΐδος (ἡ) –Πηγή καί κρήνη Θεσ-
σαλίας, Ο.Ζ.457
Μεσσηνεύς –έως (ὁ) 
Μεσσήνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Τρίοπος, 
γυνή Πολυκάονος
Μεσσήνια –ίης (ἡ)
Μεσσήνιος καί Βῶμιξ καί Ἶρις καί Μα-
ραθών καί Ἵμερος καί Ταλαῖος καί Γα-
λαῖσος καί Εὐρώτας –α (ὁ) –Ποταμός 
Μεσσίας –ίου (ὁ) –Ὁ Χριστός
Μεσσογένεια –ης (ἡ)
Μεσσογένης –ους (ὁ)
Μεσσοδότη –ης (ἡ)
Μεσσόδοτος –ου (ὁ)
Μεσσόκλεια –ης (ἡ)
Μεσσοκλῆς –εους (ὁ)
Μεσσοκράτη –ης (ἡ)
Μεσσοκράτης –ου (ἡ)
Μεσσοφάνη –ης (ἡ)
Μεσσοφανής –ῆ (ἡ) –Ἐπίθετον Σελή-
νης
Μέσστριος –ίου (ὁ) –Σύζυγος Σεκουν-
δίλλης –Ρωμαία 
Μέστα –ης (ἡ) 
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Μεσταρώ –οῦς (ἡ) 
Μέστας –α (ὁ) –Θρακικόν 
Μέστη –ης (ἡ)
Μέστης –ου (ὁ) 
Μεστίζελμος –ου (ὁ) 
Μέστις –ιος (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Μέστος –ου (ὁ) –Πατήρ Τόρκου 
Μεστούζελμος –ου (ὁ)
Μέστρια –ης (ἡ) –Ρωμαία –Εἰς ἐπιγρα-
φήν Δίου
Μεστριανή –ῆς (ἡ)
Μεστριανός ἤ Δεμεστριανός –οῦ (ὁ) 
Μέστριος –ίου (ὁ)
Μέστυς –υος (ὁ) –Πατήρ Ἀπολλωνίας ἤ 
υἱός Βείθυος
Μέστωρ –ρος (ὁ)
Μεταβακχεύουσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἑκάτης 
Μεταβακχεύων –ντος (ὁ)
Μεταβαλοῦσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Τύ-
χης
Μεταβαλών –ῶντος (ὁ)
Μεταβόλη –ης (ἡ) 
Μετάβολος –ου (ὁ)
Μέταβος –ου (ὁ) –Υἱός Σισύφου –Βασι-
λεύς πατήρ Καμίλλης, θεραπαινῖδος 
Ἀρτέμιδος
Μεταγείτνια –ίης (ἡ)
Μεταγείτνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος
Μεταγειτνιοῦσα –σης (ἡ)
Μεταγειτνιών –νος (ὁ) –Μήν 
Μεταγένη –ης (ἡ)
Μεταγένης –ους (ὁ) –Ὁ Ἀθηναῖος Ξυ-
πέτιος ἀρχιτέκτων (τό τελεστήριον τῆς 
Ἐλευσῖνος ἤρχισεν ὁ Κόροιβος καί ὁ Με-
ταγένης συνέχισε τούς ἄνω κίονας εἰς τό 
Διάζωμα) –Ἀθηναῖος κωμικός ποιητής 
ἀρχαίας κωμωδίας –Λακεδαιμόνιος –Υἱ-
ός Ἐπιγένους, Κυδαθηναιεύς –Ὁ υἱός 
Χερσίφρονος ἀνοικοδομήσας μετ΄αὐτοῦ 

τόν ναόν Ἐφεσίας Ἀρτέμιδος, Η-8-582Α, 
Η-9-856Δ, Η-13-362Δ, Η-14-222Α, Η-15-
754Δ 
Μεταγόνη –ης (ἡ)
Μεταγονίδα –ης (ἡ) 
Μεταγονίδας –αο (ὁ) 
Μεταγονίδη –ης (ἡ)
Μεταγονίδης –ου (ὁ) 
Μετάγονος –ου (ὁ)
Μεταθέμενη –ης (η)
Μεταθέμενος ή Σπίνθαρος –ου (ὁ) –Ὁ 
πλαστόν Διονυσίου συγγραφέως, υἱοῦ 
Θεοφάντου Ηρακλεώτου
Μετάκλεια –ης (ἡ)
Μετακλείδη –ης (ἡ)
Μετακλείδης –ου (ὁ) 
Μετακλῆς –έους (ὁ)
Μετάκοινοι –ων (οἱ) –(Μετέχοντες) –Ἐ-
πίθετον Μοιρῶν μέ συνώνυμον: Ματρο-
κασιγνῆται
Μετακομψώ –οῦς (ἡ) –Καί πόλις
Μετάληξις –ιος; (ὁ) 
Μετάλκεια –ης (ἡ)
Μετάλκης καί Μενάλκης –ου (ὁ) –Αἰ-
γυπτιάδης φονευθείς ὑπό Δαναΐδος Ἀ-
δύτης ἤ, Ἀδίτης
Μέταλλος –ου (ὁ) –Πατήρ Φιλοσόφου 
Ἰχθύα, Η-9-1094Δ
Μεταμέλεια –ης (ἡ) –Ἐπιμηθίς ὡς καί ἡ 
Πρόφασις (δηλαδή θυγάτηρ Ἐπιμηθέως 
καί Πανδώρας). Ἀλληγορικαί θεότηται 
διά ἀναποφασιστικότηταν καί βραδύ-
νοιαν
Μετανάστιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Νηρέ-
ως
Μετάνειρ –ρος (ἡ)
Μετάνειρα –ης (ἡ) –Δούλη Κασίου τοῦ 
Ἡλείου. Κατόπιν ἐγένετο ἑταίρα, ἐρω-
μένη Λυσίου σοφιστοῦ, μνημονευομένη 
καί ὡς “πάγκαλος”
Μετάνειρα καί Μεγάνειρα –ης (ἡ) –Σύ-
ζυγος Κελεοῦ πού γεννᾶ Τριπτόλεμον, 
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βασιλέα Ἐλευσῖνος. Συνήντησε Δήμη-
τραν ἐλθοῦσαν εἰς Ἐλευσίναν πρός ἀ-
ναζήτησιν Περσεφόνης. Μήτηρ Διογε-
νείας, Παμμερόης, Σαισάρας ἤ Καλλιδί_ 
κης, Κλειδίκης, Καλλιθόης καί Δημοῦς, 
Δημοφῶντος, Η-6-616Α, Η-7-1153Α, Η-13 
-409, Η-17-843Δ 
Μετάνοια –ης (ἡ) – (Μεταβολή γνώμης) 
–Μέ ἐπίθετον Μελανείμων
Μεταντλοῦσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Τύ-
χης μέ συνώνυμον: Καπηλεύουσα
Μεταξένη –ης (ἡ) 
Μετάξενος –ου (ὁ) 
Μεταξία –ης (ἡ) –(Λεπτή ὡς μετάξι) 
–Χριστιανικόν νέον 
Μεταπάτρα –ας (ἡ)
Μετάπατρος –ου (ὁ)
Μεταπλάσσουσα –σης (ἡ)
Μεταπλάσσων –ντος (ὁ) –Συνώνυμον: 
Μέγιστος –Ἐπίθετον Αἰῶνος
Μεταπόντιος καί Μεταποντῖνος καί 
Ἵππασος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀπισάονος, Η 
-&-565Α, Η-9-950Α 
Μετάποντος καί Μέταβος –ου (ὁ) –(υἱ-
ός Σισύφου;) –Πρώην σύζυγος Σίριδος, 
θυγατρός Μόργου 
Μεταρίτη –ης (ἡ)
Μετάριτος –ου (ὁ)
Μετάρσια –ίης (ἡ)
Μετάρσιος –ίου (ο) –Ἐπίθετον Ἔρωτος 
μέ συνώνυμον: Υἱός
Μετατρωχῶσα –ώσης (ἠ) –Ἐπίθετον 
Ἄτης
Μέταυρος –ου (ὁ) –Ποταμός Ἰταλίας 
Μεταφῶν –ντος (ὁ) 
Μεταφῶσσα –σσης (ἡ)
Μετέλλα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Μέτελλος –ου (ἡ) –Ἀκραγαντῖνος μου-
σικός διδάσκαλος Πλάτωνος, Η-16-256 
Α, Η-17-284Α 
Μετήριτη –ης (ἡ)
Μετήριτος –ου (ὁ)

Μετιόχη –ης (ἡ)
Μετίοχος –ου (ὁ) –Υἱός νεωτέρου Μιλ-
τιάδου 
Μετοίκιος –ίου (ὁ) –Προσωνύμιον Διός
Μέτοικος –ου (ὁ) 
Μετόπη –ης (ἡ) –Μέ Ἀσωπόν γεννᾶ 
Ὀρνίαν 
Μετόπη ἤ Ἄμφισα –ης ἤ Μετώσα (ἡ) 
–Μέ Ἀσωπόν γεννᾶ Θήβην καί Αἴγιναν 
–Θυγάτηρ Ἔχέτου, βασιλέως Ἠπείρου, 
ἀποκόψαντος ὥτα, ρίνα καί γεννητικά 
ὄργανα τοῦ ἀποπλανήσαντος αὐτάς. 
Εἰς αὐτόν ἠπείλει ὁ μνηστήρ Πηνελόπης 
Ἀντίνοος, νά παραδώση τόν Ἀρναῖον ἤ 
Ἴρον, Η-8-612Δ, Η-9-655Δ 
Μετόπη καί Μετώπη –ης (ἡ) –Σύζυγος 
Ἀσωποῦ, μήτηρ Θήβης, γεννηθεῖσα εἰς 
Στυμφαλίαν
Μετοπίς –ιδος (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν 
Μέτουν –νειος (ὁ) 
Μετουνεία –ης (ἡ)
Μέτουπος –ειος (ὁ)
Μέτουσα –σης (ἡ)
Μετρητής –οῦ (ὁ) –Ὁ Ξέναρχος ὁ Ρόδιος 
διά πολυποσίαν (πλαστόν)
Μετρία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Μετρίας καί Μητρίας καί Μάτρων 
καί Ματρίας –ου (ὁ) –Ποιητής
Μετρίη –ης (ἡ)
Μετρίης –ητος (ὁ)
Μετροδώρα –ης (ἡ)
Μετρόδωρος –ου (ὁ) 
Μετροτίμη –ης (ἡ)
Μετρότιμος –ου (ὁ) 
Μετρώ –οῦς (ἡ) –Ἀναφέρει Ἡρώνδας
Μέττιος –ίου (ὁ) –Ὁ Μάρκος Ἐπαφρό-
διτος κατέχων 30.000 ρόλους βιβλίων
Μέττις –ιος (ὁ) 
Μεττίχα –ης (ἡ)
Μεττιχίουσα –σης (ἡ)
Μεττιχίων –νος (ὁ) 
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Μέττιχος –ου (ὁ)
Μέτυικη –ης (ἡ)
Μέτυικος καί Μέτνικος –ου (ὁ)
Μέτυς –υος (ὁ) –Υἱός Κετρυπόρεως
Μέτων –νος (ὁ) –Πατήρ Ἐμπεδοκλέους 
περίφημος ἀστρονόμος –Λάκων ἤ Λευ-
κονοιεύς, υἱός Παυσανίου, ἀστρονόμος 
καί γεωμέτρης διορθώσας καί διατάξας 
χρονολογίαν Ἀθηναίων περί 432 (ἐφεῦ-
ρεν καί ἐφήρμοσεν κύκλον (τήν ἐννεα-
καιδεκαετηρίδαν) –Ὁ Λευκονοιεύς, υἱός 
Παυσανίου, ἰατρός μαθηματικός καί ἀ-
στρονόμος ἄριστος –Ὁ Πάριος Πυθαγο-
ρικός φιλόσοφος –Πλαστόν δι΄ Ἱππόδα-
μον, Η-7-571Α, Η-8-436Α, Η-9-47Δ, 52Δ, 
Η-10-120Α, Η-15-42Δ, Η-16-499Α 
Μετωνύμη –ης (ἡ)
Μετώνυμος –ου (ὁ)
Μετώπα –ης (ἡ) 
Μετώπη καί Μετόπη –ης (ἡ)
Μετώπη καί Μετώπα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
ποταμίου θεοῦ Λάδωνος πού μέ σύζυγον 
Ἀσωπόν γεννᾶ Ἰσμηνόν, Πελάγωνα, 
Θήβην καί ἄλλας (κατά Ἀπολλόδωρον) 
–Γυνή ἤ κόρη Σαγγαρίου ποταμοῦ, μή-
τηρ Ἑκάβης, συζύγου Πριάμου –Ποτα-
μός (εἰς Στύμφαλον Ἀρκαδίας)
Μετώπης –ου (ὁ) –Ἀρσενικός ποταμός 
Στυμφαλίων
Μετωπίς –ιδος (ἡ)
Μέτωπος –ου (ὁ) –Πυθαγορικός φιλόσο-
φος ὁ Μεταποντῖνος καί ὁ Συβαρίας, Η-
13-469Δ, Η-16-499Α
Μετώσα –σης (ἡ) = Μετόπη
Μεύσιππα –ης (ἡ)
Μεύσιππος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Πευσίπ-
που καί Ἐλασίππου –Χριστιανοί ἅγιοι
Μεύσις –ιος (ὁ) –Ποταμός
Μεφῖτις –ιδος (ἡ) –Ὑποθετικόν ὄνομα 
Ἥρας
Μεχεντί;  (ὁ) –Ὁ ἀρχαῖος Αἰγύπτιος θεός 
Ὦρος

Μήδα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Φύλαντος –Γυ-
νή Ἰδομενέως –Γυνή Φιλίππου Μακε-
δόνος, θυγάτηρ βασιλέως Κοθήλα. Εἶ-
ναι μᾶλλον ἡ νεκρή μέ τό χρυσοῢφαντο 
ὕφασμα στόν προθάλαμο τάφου τοῦ Φι-
λίππου, πού τόν ἀκολούθησε στόν Ἅδη, 
Η-11-495Α
Μηδέα –ης (ἡ)
Μηδέας –ου (ὁ)
Μήδεια καί Μήδια καί Μηδίη καί Κε-
ραΐς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ βασιλέως Κόλ-
χων Αἰήτου (υἱοῦ Ἡλίου) καί Ἰδυΐας ἤ 
Εἰδυῒας (πού ἧταν θυγάτηρ Φρίξου) κατ΄ 
ἄλλους τῆς Ἑκάτης, περιβόητη φαρμα-
κίς καί μάγισσα, ἀδελφή Ἀψύρτου, ἐγ-
γονή Ἡλίου, (ἐκ πατρός Αἰήτου) –Μέ 
Ἰάσονα γεννᾶ Τίσανδρον καί Μήδειον 
καί Θεσσαλόν (ὅστις σωθείς ἐκ μητρός, 
ἀνετράφη ὑπό Κορινθίων, καταλαβών 
κατόπιν Ἰωλκόν) –Μήτηρ Μερμέρου καί 
Φέρητος, οἵτινες φέροντες δῶρον (δηλη-
τηριασμένον φόρεμα) εἰς Γλαύκην (θυ-
γατέρα Κρέοντος βασιλέως Κορίνθου), 
ἐλιθοβολήθησαν ὑπό Κορινθίων (δράμα 
Εὐριπίδου) –Ἱππόταν (υἱόν Κρέοντος ἤ 
Γλασύκου) ἐφόνευσεν ἡ Μήδεια. Κατ΄ 
ἄλλους, Μέρμερος καί Φέρης ἐσφάγη-
σαν ὑπό μητρός –Ὀρθῶς ὅμως ἔσφαξεν 
Ἀλκιμένην γεννήσαντα τόν Ἰάσονα διό-
τι ἐνυμφεύθη Γλαύκην –Μέ Ποσειδῶνα 
γεννᾶ Ἀσπόδικον –Μέ ἐπώνυμον Αἰαῖη 
–Καί Ἐψάνδρα (ὡς μεταμορφώνουσα 
τούς ἄνδρας διά ψησίματος) –Μέ Αἰγέαν 
βασιλέα Ἀθηνῶν γεννᾶ Μῆδον καί δια-
φεύγει εἰς Κολχίδα ἤ Βουθρωτό Ἠπείρου 
(ὅπου ἀπέθανεν) διότι ἐπεβουλεύθη νε-
αρόν Θησέα –Θυγάτηρ Φύλαντος πού 
μέ Ἡρακλήν γεννᾶ Ἱππότην
Μήδεια καί Ἐψάνδρα (ἡ) –(Ἡ μεταμορ-
φώνουσα ἄνδρας)
Μήδειος –ου (ὁ) –Υἱός Ἰάσονος καί Μη-
δείας –Ἀθηναῖος –Ἐπίθετον τοῦ Μῆδος –
Ὁ ἐξ Εὐμολπιδῶν ἐξηγητής –Πειραιεύς, 
ἱερέας Ποσειδῶνος, ἐπιμελητής Δήλου, 
ἀγωνοθέτης, χορηγός, Η-8-100 ἤ 160Δ
Μήδεος –ου (ὁ)

ÌÅÔÔÉ×ÏÓ



�97 ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ 

Μηδεσικάστη καί Μεδησικάστη–ης 
(ἡ) –Νόθος θυγάτηρ τοῦ Πριάμου, σύζυ-
γος Ἰμβρίου, φονευθέντος ὑπό Τεύκρου 
υἱοῦ Τελαμῶνος ἤ, θυγάτηρ Λαομέδο-
ντος, (Ναυπρηστίδες: μετά Αἰθύλης, Ἀ-
στυόχης), Ο.Ι.Ν.173 
Mήδη –ης (ἡ) –Ἀναφέρει Σουῒδας
Μηδίας –ιου (ὁ)
Μηδιμάχη –ης (ἡ)
Μηδίμαχος –ου (ὁ)
Μηδινεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Μήδιος –ου (ὁ) –Υἱός Ὀξυθεμίας(δης) –
Λαρισσαῖος ἀξιωματικός Μεγ. Ἀλεξάν-
δρου, ναύαρχος Ἀντιγόνου –Ἱστορικός 
συγγραφεύς –Oἰνοχόος Ἀλεξανδρου ὡς 
καί ὁ Ἰόλλας, υἱός Ἀντιπάτρου θεωρη-
θέντες δηλητηριαστές τοῦ Μ. Ἀλεξάν-
δρου. Ὅτε ὅμως εἰσῆλθεν ὁ Ἀλέξανδρος 
εἰς οἰκίαν Μηδίου εἶχε ἤδη πυρετόν. 
Δηλητηριαστήν ἐθεώρησαν ἀκόμη καί 
τον Ἀριστοτέλην, Η-11-810Δ, Η-13-478Δ 
Μηδίστα –ης (ἡ)
Μηδίστας –αντος (ὁ)
Μήδοκος καί Ἀμάτοκος –ου (ὁ) –Βασι-
λεύς Ὀδρυσσῶν ἐν Θράκη, Η-9-706Α, Η-
14-762Α
Μήδοκος καί Μήτοκος καί Ἀμάδοκος 
–ου (ὁ) –Βασιλεύς Ὀδρυσῶν Θράκης
Μηδοκρίτα –ης (ἡ) 
Μηδόκριτος –ου (ὁ)
Μήδος ἤ Πολύξενος –ου (ὁ) –Σύζυγος 
Σπακοῦς –Κάτοικος Μηδίας –Πρῶτος 
βασιλεύς Περσῶν Δαρεῖος ἤ Ἀστυάγης, 
Η-9-680Δ, Η-13-473Α, 478Δ
Μῆδος ἤ Μήδειος –ου (ὁ) –Υἱός Μηδεί-
ας καί Αἰγέως, βασιλέως Ἀθηνῶν. Θέ-
λουσα νά θανατώση διά φαρμάκων τῆς 
τόν νέον Θησέα ἐβιάσθη νά ἀναχωρή-
σει. Ἐπέστρεψεν εἰς Κολχίδα ἤ ἀπεβίω-
σεν εἰς Βουθρωτό Ἠπείρου –Πατήρ Ἀγ-
χούρου, βασιλέα Περσῶν –Κάτοικος 
Μηδίας, ἐπίθετον Μήδειος
Μῆδος ἤ Μήδειος –ου (ὁ) –Ποταμός 
μικρός Περσῖδος

Μηδοσάδη –ης (ἡ)
Μηδοσάδης –ου (ὁ) –Πρέσβυς βασιλέως 
Σεύθου ἐν Θράκη
Μηδοσάκης –ου (ὁ) –Πέρσης
Μηδοσάκκης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Σαρ-
ματῶν, σύζυγος Ἀμάγης
Μήδουσα καί Μέδουσα –σης (ἡ)
Μηδυζεύς –έως (ὁ) –Ἀρχαῖος Θρακικός 
θεός 
Μήδυλλα –ης (ἡ)
Μήδυλλος –ου (ὁ)
Μηδώ –ους (ἡ) –Σύζυγος Ἱδομενέως βα-
σιλέως Κρήτης ἥτις (τῇ προτροπή Ναυ-
πλίου) ἀπάτησε σύζυγον εὑρισκόμενον 
ἐν Τροία
Μήδων ἤ Μέδων –ντος (ὁ) –Βασιλεύς 
Ἄργους ἔγγονος Τίσαμενοῦ –Κῆρυξ στήν 
αὑλή Ὀδυσσέως, Η-13-166Α, Ο.Ι.Ρ.216, 
Ο.Ο.Δ.678, 696, Π252
Μήζωτρος –ου (ὁ) 
Μηθίκη –ης (ἡ)
Μηθίκης –ητος (ὁ)
Μήθυμνα καί Μάθυμνα –ης (ἡ) –Πόλις 
–Θυγάτηρ Μακάρεως γυνή Λεπετύμνου 
–Ἀδελφή Δαμοῦς κατά Ἀριστόδικον, Η-
12-248Δ, 779Α
Μηθύμνη –ης (ἡ)
Μηθύμνης –ητος (ὁ)
Μηθώνη –ης ἀντί Μεθώνη (ἡ) –Ο.Β. 
716
Μηθώνης –ητος;  (ὁ)
Μηκεστιάδη –ης (ἡ)
Μηκεστιάδης –ου (ὁ) –Πατρωνυμικόν 
Εὐρυάλου
Μηκήνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἰνάχου σύ-
ζυγος Ἀρέστορος, Η-9-395Α
Μηκήνης –ητος;  (ὁ)
Μηκιονίκη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ὠρίωνος 
ἤ Εὐρώτα μήτηρ Εὐφήμου, υἱοῦ Ποσει-
δῶνος καί Βοιωτοῦ ἥρωος κατά τήν Ἀρ-
γοναυτικήν ἐκστρατείαν
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Μηκιόνικος –ου (ὁ) 
Μηκισσεύς –έως (ὁ) –Υἱός Ταλαοῦ, πα-
τήρ Εὐρυάλου, ἠγεμών Ἀργείων –Υἱός 
Ἐχίου
Μηκιστεύς καί Μακιστεύς –έως (ὁ) –
Υἱός Λυσιμάχης καί Ταλαοῦ –Ἐπίθετον 
Ἡρακλέους –Ἀδελφός Ἀδράστου, πατήρ 
Εὐρυάλου ἐξεστράτευσε ἐναντίον Θη-
βῶν καί ἐφονεύθη ὑπό Μελανίππου 
–Υἱός Ἐχίου, ἑταῖρος Τεύκρου –Υἱός Λυ-
κάονος, Ο.Ι.Ν.422, Η-8-147Δ, Η-13-193Α, 
479Α, Η-17-564Δ
Μηκιστιάδη –ης (ἡ)
Μηκιστιάδης –ου (ὁ) –Υἱός Μηκιστέως, 
ὁ Εὐρύαλος, Ο.Ζ.28 
Μηκιστογένη –ης (ἡ)
Μηκιστογένης –ους (ὁ)
Μηκιστοδότη –ης (ἡ)
Μηκιστόδοτος –ου (ὁ)
Μηκιστοδώρα –ας (ἡ) 
Μηκιστόδωρος –ου (ὁ)
Μηκιστόκλεια –ης (ἡ)
Μηκιστοκλῆς –έους (ὁ)
Μήκκιος –ου (ὁ)
Μήκυθα –ης (ἡ)
Μήκυθος –ου (ὁ) 
Μήκονος –ου (ὁ) –Ἥρως υἱός Αἰνίου Κα-
ρυστοῦ καί Ρυοῦς τῆς Ζάρυκος –Νῆσου 
ὄνομα, Η-14-128Α
Μήκουσα –σης (ἡ)
Μήκων –νος (ὁ) –Ζωγράφος μέ ἔργον 
εἰς Ποικίλην Στοάν, Η-11-697Α 
Μηκώνη καί Μυκώνη –ης (ἡ) –Ἀρχαῖον 
ὄνομα Σικυῶνος. Ἐνταῦθα, ὅπως λέγει 
ὁ Ἡσίοδος, ὁ Προμηθέας κατεβίβασεν 
τό πῦρ ἐξ Οὐρανοῦ, ἐγένετο ἡ πρώτη θυ-
σία καί ἐθεσπίσθη τό ἔθιμον ταύτης ὑπό 
τῶν Ἑλλήνων  
Μηκωνίς –ιδος (ἡ)
Μήλα –ης (ἡ)
Μήλας –αντος (ὁ) 

Μηλεσαγόρα –ης (ἡ)
Μηλεσαγόρας καί Μνασαγόρας –ου 
(ὁ) –Ἕλλην συγγραφεύς
Μήλης –ητος (ὁ) –Βασιλεύς Λυδίας, τε-
λευταῖος γένους Ἡρακλειδῶν
Μηλιάδα ἤ Μιλιάδα –ης (ἡ) –Νύμφη 
–αι, τῶν μηλέων καί ὀπωροφόρων
Μηλιάς –δος (ἡ) = Μαλιάς ἤ Μαλίς –Νύμ-
φη
Μηλιεύς ἤ Μαλιεύς –έως (ὁ) –Κάτοικος 
Μήλιδος
Μηλική –ῆς (ἡ)
Μηλικός –οῦ (ὁ)
Μηλίνη –ης (ἡ) –Μήτηρ Λαομέδοντος, 
υἱοῦ Ἡρακλέους
Μηλινόη –ης (ἡ) –Νύμφη, θυγάτηρ Περ-
σεφόνης καί Διός ἤ Πλούτωνος, δι΄ ἤν 
ἐγράφη Ὀρφικός ὕμνος
Μηλίνοος –όου (ὁ) 
Μήλιος –ίου (ὁ) –Υἱός Ἀριστοδήμου, 
Ὀπούντιος –Ὁ ἄθεος Φιλόσοφος καί 
ποιητής Διαγόρας –Ὁ Σωκράτης κατά 
Στρεψιάδην, ὅστις τόν παριστᾶ ἄθεον
Μηλίουσα –σης (ἡ),
Μήλις ἤ Μάλις –ιδος (ὁ) –Νύμφη Ἀμα-
δρυάς, προστάτης ποιμνίων, Η-12-899Α
Μῆλις ἤΜηλιάς –αδος (ἡ) 
Μηλίς –ιδος (ἡ) = ἀντί Μαλίς
Μηλισίππη –ης (ἡ) 
Μηλίσιππος –ου (ὁ) –Υἱός Διακρίτου, Η 
-7-187Δ, Η-12-268Δ
Μήλιττα –ης (ἡ) 
Μήλιττος –ου (ὁ) 
Μήλιχα –ης (ἡ) 
Μήλιχος –ου (ὁ) 
Μηλίων –νος (ὁ) 
Μηλιώνη –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιστολήν Ἀλκί-
φρονος
Μηλόβοσις καί Μηλόβασις –ιδος (ἡ) 
–Ὠκεανίς –Θυγάτηρ Ὠκεανοῦ καί Τηθύ-
ος, νύμφη συνοδεύουσα Περσεφόνην 
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Μηλοκέρως –ωτος (ὁ) –Ἐπίθ. Ἄμμωνος 
–Συνώνυμον: Φοῖβος –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος
Μηλονόμος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Μῆλος –ου (ὁ) –Δήλιος νέος, Η-13-489Α, 
490Α
Μηλόσιος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Μηλοσσόος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ 
μέ συνώνυμον: Τετραγλώχιν
Μηλοτίμα–ης (ἡ)
Μηλότιμος –ου (ὁ)
Μήλουσα –σης (ἡ)
Μηλοῦχα –ης (ἡ)
Μηλοῦχος –ου (ὁ)
Μηλοφόρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος 
Μηλοφόρος –ου (ἡ)
Μηλοφῶν –ντος (ὁ)
Μηλοφῶσσα –σσης (ἡ)
Μηλώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀντιγενίας, 
αὐλητρίς, ἀδελφή Σατύρης
Μήλων –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρακλέους 
Μηλωνίχη –ης (ἡ)
Μηλώνιχος –ου (ὁ)
Μηλωσία –ης (η)
Μηλώσιος –ιου (ὁ) –(προστάτης προβά-
των) –Ἐπίθετον Διός
Μήν –Μῆνος (ὁ) –Πρῶτος βασιλεύς Αἰ-
γύπτου, Η-14-165Α
Μῆν –ηνός (ὁ) –Θεότης Φρύγων παρι-
στῶσα Σελήνην μέ ἐπίθετα: Ποιμήν καί 
Φωσφόρος 
Μήνα ἤ Μήνη –ης (ἡ) = Σελήνη
Μηναγόρα –ης (ἡ)
Μηναγόρης –ου (ὁ)
Μηναδία –ης (ἡ) 
Μηνάδιος –ίου;  (ὁ)
Μηνάκουσα –σης (ἡ)
Μηνάκων –νος (ὁ) 
Μηνάρχη –ης (ἡ)
Μηνάρχης καί Μήναρχος –ου (ὁ) –Θε-
ότητος ὄνομα

Μηνᾶς –ᾶ (ὁ) –Λακεδαιμίνιος –Αἰχμά-
λωτος ἐλευθερωθείς ὑπό Σέξτου Πομπη-
ΐου
Μηνᾶς –ᾶ (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅγιος (10 
Δεκεμβρίου) –Μήν ἤ Λακεδαιμόνιος
Μηνᾶς ἤ Μηνόδωρος –ου (ὁ) –(φωτει-
νός ὡς Σελήνη) –Χριστιανός, ἰατρός, Η-
9-383Α, 601Δ, Η-13-499Α
Μηναυγάστη –ης (ἡ)
Μηναυγάστης –ου (ὁ) –Ὄνομα θεότη-
τος
Μήνη καί Μήνα –ης (ἡ) –(Σελήνη) –
Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἑκάτης 
μέ συνώνυμον: Γοργώ –Ἐπίθετον Σελή-
νης
Μήνης –η ἤ –εως καί Μενές καί Μη-
νῶας –ου καί Μήν (ὁ) –Βασιλεύς Αἰγύ-
πτου ἐνοποιήσας ἄνω καί κάτω Αἰγυ-
πτον
Μήνης καί Μένες καί Μηνάς καί Μί-
νωας –α (ὁ) –Δεν εἶναι ὄνομα, ἀλλά βα-
σιλικός τίτλος Κρητῶν, ὅπως ὁ Φαραώ 
τῶν Αἰγυπτίων
Μηνία –ης (ἡ)
Μηνίας –ου (ὁ) 
Μηνιάς –αδος (ἡ)
Μήνιον –ου (ἡ) –Ναός τῆς Μήνης (Σε-
λήνης)
Μήνιος –ου (ὁ) –Ποταμός οὗ τό ρεῦμα 
ἔστρεψε ὁ Ἡρακλῆς (κατ΄ἄλλους τοῦ 
Πηνειοῦ) διά νά καθαρίση τήν κόπρον 
τοῦ Αὐγείου
Μηνίς –ιδος (ἡ)
Μῆνις –ιος ἤ ιδος (ὁ) –Βασιλιᾶς Αἰγύ-
πτου –Πατήρ Μηνοδώρου ἤ Μύστας ἤ 
Μηνοφίλα, Ἀγκυρανός ἤ Αἰγινήτης
Μηνίσκος –ου (ὁ) –Θεοφορικόν ὄνομα
Μηνογᾶς –ᾶ;  (ὁ)
Μηνογένη –ης (ἡ)
Μηνογένης –ους (ὁ) –Πατήρ Διοτείμης 
ἤ Σωκρατείας
Μηνοδότα –ης (ἡ)
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Μηνοδότη –ης (ἡ)
Μηνόδοτος –ου (ὁ) –(ὁ ὑπό Σελήνης δο-
θεῖς, σκοτεινός) –Σάμιος καί Περίνθιος 
ἱστορικός –Ἕλλην ἀπό Νικομήδεια ἐμ-
πειρικός ἰατρός, προσκείμενος εἰς σκε-
πτικούς φιλοσόφους –Ὁ υἱός Ἀρτεμι-
δώρου, γλύπτης –Φιλόσοφος, Η-9-371Α, 
Η-13-499Α
Μηνοδώρα (Μητροδώρα καί Νυμφο-
δώρα) –ης (ἡ) –Χριστιανικόν ὄνομα 
–Ἀγία ὡς καί ἀνωτέρω ἀδελφαί, Η-13-
499Α 
Μηνοδωρίς –ιδος (ἡ)
Μηνόδωρος –ου (ὁ) –Υἱός Γναίου Ἀθη-
ναῖος περιοδονίκης. Στά Ἐλευσίνια στήν 
πάλην ἀγενείων, στήν πάλη καί παγκρά-
τιον ἀνδρῶν, δίς στά Σωτήρια Δελφῶν 
δύο στό παγκράτιον καί μία στήν πάλην 
ἀνδρῶν, στά Νέμεα στήν πάλην ἀνδρῶν 
στήν πάλην ἀγενείων καί στό παγκρά-
τιον ἀνδρῶν, στά Ἡράκλεια Θήβας ἀπό 
δύο στήν πάλην καί στό παγκράτιον ἀν-
δρῶν, πάλην ἀνδρῶν στά Δήλια, στά 
Ρωμαῖα Χαλκίδος στό παγκράτιον καί 
πάλην ἀνδρῶν, ὁμοίως στά Ἡραῖα τοῦ 
Ἄργους, στά Λύκαια στό παγκράτιον 
ἀνδρῶν, στά Νάα Δωδώνης παγκράτιον 
καί πάλην ἀνδρῶν, ὁμοίως στά Τροφώ-
νια Λεβαδείας καί στά Νυμφαῖα Ἀπολ-
λωνίας 
Μηνόδωρος ἤ Μηνᾶς –ᾶ (ὁ) –Ἰατρός ὁ 
Ἐρασιστράτειος –Ὁ Ἀσιάρχης λόγιος, Η 
-9-383Α, 601Δ, Η-13-499Α
Μηνόη –ης (ἠ)
Μηνοθέα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μηνοθέμι-
δος –Ἀπολλωνιάς
Μηνόθεος –ου (ὁ)
Μηνόθεμις –ιδος  (ἡ & ὁ) 
Μηνόκλεια –ης (ἡ)
Μηνοκλῆς –έους (ὁ)
Μηνοκράτη –ης (ἡ)
Μηνόκρατος –ου (ὁ) –Σάμιος ἰατρός
Μηνοκρίτα –ης (ἡ) 
Μηνόκριτος –ου (ὁ)

Μηνομάνη –ης (ἡ)
Μηνομάνης –ου (ὁ) 
Μηνόος –όου (ὁ) –Ποταμός, τανῦν Ρο-
ντούν 
Μῆνος –ου καί Νινος (ὁ) –Υἱός Ἀλφε-
σιβοίας καί Διονύσου μεταμορφωθέντος 
εἰς τίγρην καί ἔκτοτε καλεῖται οὔτω ὁ 
ποταμός 
Μήνος –ου καί Μηνάς ἤ Μήνη (ὁ) – 
(Σελήνη) –Αἰγύπτιος ἐπινοήσας ἀλφά-
βητον τόν 18ον αἰῶνα π.Χ. 
Μήνουσα –σης (ἡ)
Μηνοφάνη –ης (ἡ)
Μηνοφάνης –ους (ὁ) –Ἰατρός
Μηνοφάντα –ης (ἡ)
Μηνόφαντος –ου (ὁ) –(Λάμπων ὡς Σε-
λήνη) –Ἀρχαῖος γλύπτης, Η-13-500Α
Μηνοφάτα –ης (ἡ)
Μηνοφάτης –ου (ὁ) –Στρατηγός Μιθρι-
δάτου
Μηνοφίλα –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Μηνοφίλη –ης (ἡ)
Μηνοφιλίς –ιδος (ἡ)
Μηνόφιλος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος ἤ ποιη-
τής ἐκ Δαμασκοῦ –Ὁ Ἐφέσιος πατήρ Ἀ-
γασίου ἀνδριαντοποιοῦ –Υἱός Μασᾶ
Μήνυς –υος (ὁ) –Πατήρ Πεδιάδος πού 
μέ Κραναόν γεννᾶ Κρανάην
Μηνοφῶν –ντος (ὁ)
Μηνοφῶσσα –σης (ἡ)
Μηνοχάρεια –ης (ἡ)
Μηνοχάρης –ητος (ὁ) –Πρεσβευτής 
Δημητρίου Σωτῆρος
Μηνόχαρις –ιος (ὁ)
Μηνώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Λεοντίσκου, 
Ἡρακλεῶας 
Μήνων –νος (ὁ)
Μηονίη –ης (ἡ) –Πόλις, Ο.Τ.401, Σ291
Μηριγένη –ης (ἡ)
Μηριγένης –ου (ὁ) –Πατήρ Σταδμέα 
Μηριδότη –ης (ἡ)
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Μηριδότης –ου (ὁ)
Μηριθέμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Μηριόνη –ης (ἡ)
Μηριόνης –αο (ὁ) –Ο.Ι.Ρ.610
Μηριόνης –ους (ὁ) –(ταχύπους) –Υἱός 
Μόλου καί Μέλφιδος, Κρής ἥρως, σύ-
ντροφος Ἰδομενέως, ἔκγονος Δευκαλί-
ωνος εἰς πολιορκίαν Τροίας, Ο.Η.166, 
Κ270, Η-9-810Δ, Η-11-495Α, Η-12-638Δ, 
Η-13-502Α, Η-14-880Α
Μηρισός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Βορῆος
Μηροτρεφές καί Μηροτρεφής –έος; 
(ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Μηροτρεφή –ῆς (ἡ)
Μηρροραφή –ῆς (ἡ)
Μηρροραφής –οῦς ἤ Διόνυξος –ου 
(ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου –Ὁ Διόνυσος 
ραφείς εἰς μηρόν (καί οὐχί εἰς κνήμην 
Διός). Κατόπιν τῆς γέννας ἡ μήτηρ του 
Σεμέλη ἐθεοποιήθη, ὑπό Διός, ὡς Θυώνη 
–Τελειωθείς ὁ Διόνυσος ἐξῆλθεν ὡς Διό-
νυξος (ὁ πρῶτος εἰς θερμοκοιτίδα!!)
Μήρυλα –ης (ἡ)
Μήρυλος –ου (ὁ) –Πατήρ Νεικάνδρου 
Μῆρυς –υος (ὁ)
Μήσα –ης (ἡ) –Θεότης δι΄ ἤν ἐγράφη 
Ὁρφικός ὕμνος
Μησίδα –δης (ἡ)
Μησίδας –αο (ὁ)
Μησίδη –ης (ἡ)
Μησίδης –ου (ὁ) 
Μησίππη –ης (ἡ)
Μήσιππος –ου (ὁ)
Μήσμη –ης (ἡ)
Μήσμης –ου (ὁ)
Μήστορα –ης (ἡ)
Μήστορας –ου (ὁ)
Μήστρα ἤ Μήτρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
Θεσσαλοῦ Ἐρυσίχθονος, σύζυγος Αὐτο-
λύκου καταδικασθεῖσα ὑπό Δημητρος 
εἰς ἀκόρεστον πεῖνα. Ὁ θλιμένος πατήρ 

τήν ἐπώλησεν. Εἶχεν τήν δύναμιν μετα-
μορφώσεως εἴτε εἰς δάμαλιν εἴτε εἰς ἵπ-
πον εἴτε εἰς πτηνόν –Θυγάτηρ Αἴθωνος 
υἱοῦ Ἡλίου. Μέ Αὐτόλυκον γεννᾶ Ἀντί-
κλειαν μητέραν Ὀδυσσέως –Μέ Ποσει-
δῶνα γεννᾶ Ὠγύγην καί τήν ἰκανότηταν 
νά μεταμορφώνεται κατά τήν θέλησίν 
της. Ὅτε Αἴθων ἐταυτίσθη μετά Ἐρυσίχ-
θονος τότε παρουσιάζετο ὡς θυγάτηρ 
αὐτοῦ  
Μηστρία –ης (ἡ)
Μήστρος –ου (ὁ)
Μήστωρ –ωρος (ὁ) –Υἱός Περσέως καί 
Ἀνδρομέδας, ἀδελφός Ἠλεκτρύωνος 
πού μέ σύζυγον Λυσιδίκην θυγατέραν 
Πέλοπος γεννᾶ Ἱπποθόην –Νόθος υἱός 
Πριάμου εἰς πολιορκίαν Τροίας –Υἱός Πο-
σειδῶνος καί Κλειτοῦς –Ἐπίθετον Διός, 
Ο.Ι.Ω.257, Η-8-1091Δ, Η-9-958, Η-12-637Δ, 
Η-15-790Α
Μήτα –ης (ἡ) –Γυνή Αἰγέως βασιλέως 
Ἀθηνῶν, θυγ. Ὅπλητος, ἐγγονή Ἴωνος
Μητᾶς –ᾶδος (ὁ)
Μήτειρ –ρός (ἡ) –Συνώνυμον: Ροδοδά-
κτυλος –Ἐπίθετον Ἠοῦς –Ἐπίθετον Νυ-
κτός
Μήτηρ –τρός τεχνῶν (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀ-
θηνᾶς –Ἐπίθετον Αἴγλης –Ἐπίθετον Ἀ-
νατολίης –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθε-
τον Δήμητρος –Ἐπίθετον  Δικαιοσύνης 
–Ἐπίθετον Δίκης –Ἐπίθ. Διώνης –Ἐπί-
θετον Εἰλειθυίας –Ἐπίθετον Ἠοῦς –Ἐ-
πίθετον Ἥρης –Ἐπίθετον Θέμιδος –Ἐ-
πίθετον Θέτιδος –Ἐπίθετον Ἴσιδος –Ἐ 
πίθετον Καλλιοπείης –Ἐπίθετον Κυβέ-
λης –Ἐπίθετον Μνημοσύνης, Η-7-1150Α, 
Η-13-503Δ
Μήτηρ –τρός καί –τέρος Θεῶν (ἡ) –Ἐ-
πίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον Ἴριδος μέ 
συνώνυμον: Νύμφη –Ἐπίθετον Κίρκης–
Ἐπίθετον Κορωνίδος –Ἐπίθετον Κρα-
ταιῒδος –Ἐπίθετον Λητοῦς –Ἐπίθετον 
Μούσης –Ἐπίθετον Περσεφόνης –Ἐπίθε-
τον Ρέας –Ἐπίθετον Σελήνης –Ἐπίθετον 
Σεμέλης –Ἐπίθετον Τηθύος –Ἐπίθετον 
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Ὑγιείας μέ συνώνυμον: Μάκαιρα –Ἐπί-
θετον Φύσεως μέ συνώνυμα: Παμμήτει-
ρα καί Πατήρ
Μητία –ης (ἡ) 
Μητιάδουσα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ  Εὐπαλά-
μου. Γυνή Κέκροπος μέ ὅν γεννᾶ Πανδί-
ονα Β’, Η-15-400Δ
Μητίας –ιου (ὁ)
Μητιγένη –ης (ἡ)
Μητιγένης –ου (ὁ)
Μητιδότα –ης (ἡ)
Μητίδοτος –ου (ὁ)
Μητιδώρα –ης (ἡ)
Μητίδωρος –ου (ὁ)
Μητίετα –έταο καί Μητιέτης –ου (ὁ) 
–Ἐπίθετον Διός
Μητική –ῆς (ἡ)
Μητίκλεια –ης (ἡ)
Μητικλῆς –έους (ὁ) 
Μήτικλος –ου (ὁ)
Μητικός –οῦ (ὁ)
Μητιόεις –εντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Μητιόεσσα –σσης (ἡ) –(πλήρης συνέ-
σεως)
Μητιονίδη –ης (ἡ)
Μητιονίδης –ου (ὁ) –Ἀπόγονος Μητίω-
νος, Η-13-503Δ
Μητιονίκη καί Μητιόχη –ης (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Ὡρίωνος καί Ὑρίας πού μέ Ποσει-
δῶνα γεννᾶ Βοωτόν Εὔφημον, Η-8-564Α 
Μητιόνικος –ου (ο)
Μητίουσα –σης
Μητιόχη –ης καί Μητιονίκη (ἡ) = Θυ-
γάτηρ Ὠρίωνος –Τρωαδίτις αἰχμαλωτι-
σθεῖσα ὑπό Ἀχαιῶν
Μητίοχος –ου (ὁ) –Υἱός Μιλτιάδου Ἀθη-
ναῖος, ὄχι ἀπό Ἠγησιπύλη –Ὁ ἐξ ἀπορ-
ρήτων τοῦ Περικλέους
Μητιόων –νος;  (ὁ)
Μητιόω (σ)σα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Θέτι-
δος –Ἐπίθετον Καλλιόπης

Μῆτις –ιδος καί –ιος (ἡ) –(Εὐφυΐα, Σο-
φία) –Θυγάτηρ Ὠκεανοῦ καί Τηθῦος, 
σύζυγος Εὐπαλάμου, μήτηρ Δαιδάλου 
–Α’ σύζυγος Διός, πού ὡς ἔγγυος εἰς Ἀ-
θηνάν, ὁ Δίας κατέπιεν τοποθετών τό 
ἔμβρυον εἰς κεφαλήν του. Τῆ ἐπεμβάσει 
Ἡφαίστου ἐγεννήθη πάνοπλος ἡ Θεά 
–Θυγάτηρ Νυκτός καί Ἐρέβους, ἀδελφή 
Αἰθέρος καί Ἔρου καί γυνή Κύκλωπος 
Βρόντη –Α’ σύζυγος Αἰγέως ἄτεκνος –Ἐ-
πίθετον Ἀθηνᾶς, Η-7-1148Δ, Η-8-712Α
Μῆτις καί Εὔμητις –ιδος (ἡ) –Σύζυγος 
Διός (1η κατά Πίνδαρον, 2α κατά Ἡσίο-
δον) ἥν ἔγκυον οὖσαν κατάπιε καί ἐγέν-
νησε την Ἀθηνάν. Μέ ἐπίθετα: Ἰδυῒα 
καί Πατραδέλφη, Η-9-346Δ, 526Α, Η-11-
594Δ, Η-13-503Δ, Η-15 –713Α 
Μῆτις –ιος (ὁ) –Θεός σκέψεως, μέ ἐπί-
θετα: Ἀτάσθαλος, Γενέτις, Γενέτωρ, Εὐ-
δαίμων, Ἠρικεπαῖος –Ἐπίθετον Πρωτο-
γόνου μέ συνώνυμον: Κλυτός
Μητιόχη –ης (ἡ) –Κορωνίδη –Θυγάτηρ 
Ὠρίωνος ὡς καί ἡ Μελίππη, Η-11-281Δ, 
Μητίοχος ἤ Μήτιχος –ου (ὁ) –(συνε-
τός) –Ρήτωρ –Ἀρχιτέκτων –Φίλος Περι-
κλέους –Υἱός στρατηγ. Μιλτιάδου, Η-13-
504Α, 627Α
Μητίχα καί Μητίχη καί Κλεψύδρα 
–ας (ἡ) –Ἑταίρα ἥτις ἐχρησιμοποίει εἰς 
ἐραστάς τήν κλεψύδραν, καί αὕτοι ἀπε-
χώρουν εἰς τό τέλος, ἐρωμένη Εὐβού-
λου
Μητίχη –ης (ἡ)
Μητίων –νος (ὁ) –Ἥρως Ἀττικῆς –Πα-
τήρ Σικυῶνος –Υἱός Ἐρεχθέως καί Πρα-
ξιθέας πατήρ Εὐπαλάμου, πάππος Δαι-
δάλου –Πατήρ Δαιδάλου, Η-8-206Δ, 451 
Δ, Η-13-503Δ, 504Α, Η-15-401Α
Μητόκα –ης (ἡ)
Μήτοκος καί Μήδικος –ου (ὁ) –Βασιλ.
Ὀδρυσῶν –Ὄνομα Θρακῶν
Μήτουσα –σης (ἡ)
Μήτρα καί Μήστρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
Θεσσαλοῦ Ἐρεσίχθονος
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Μητραγάθη –ης (ἡ)
Μητραγάθης –ου (ὁ) –Πέρσης
Μητρᾶς καί Μητρόδωρος –ου (ὁ) –
Υἱός Τελεσφόρου –Ὑποκοριστικόν, ἰδιό-
κλητον ἀπό Μητρόδωρος
Μητρᾶς –ᾶδος (ὁ) –Υἱός Δάμωνος –Θε-
οφορικόν
Μητρέα –ης (ἡ)
Μητρέας –ου (ὁ) –Ποιητής
Μητρία –ης (ἡ)
Μητρίας –ίου (ὁ) –Λέσβιος 
Μητρικέτης –ου (ὁ)
Μητρικοῦσα –σης καί Μητρικῶσσα 
–ης (ἡ)
Μητρικῶν –ντος (ὁ)
Μήτριος –ίου (ὁ)
Μῆτρις –ιδος (ἡ)
Μητριφάνη –ης (ἡ)
Μητριφάνης –ους (ὁ)
Μητρίχα –ης (ἡ)
Μητρίχη –ης (ἡ) –Σύζυγος Μάνδρου 
–Ἀναφέρει Ἡρώνδας, Η-9-383Δ
Μήτριχος –ου (ὁ)
Μητροβάτα –ης (ἡ)
Μητροβάτης –ους (ὁ) –Πατήρ Κρανά-
που, ἡγεμόνος Δασκυλίου –Πέρσης τις
Μητροβία –ης (ἡ)
Μητροβίη ἤ Ματροβίη –ης (ἡ)
Μητρόβιος –ίου (ὁ) –Συγγραφεύς περί 
πλακούντων
Μητρόβιος καί Ματρόβιος –ίου (ὁ) –
Τιβέριος Φλάβιος –Ἰασεύς ὀλυμπιονίκης 
εἰς δόλιχον
Μητρόβιος –ίου (ο) –Πατήρ Κόννου ἤ 
Κοννᾶ αὐλητοῦ
Μητραγαθή –ῆς (ἡ)
Μητρογαθής –η (ὁ) –Πέρσης
Μητρογένεια –ης (ἡ)
Μητρογένης –ους (ὁ)
Μητροδίδακτη –ης (ἡ)

Μητροδίδακτος –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον 
Ἀριστίππου νεωτέρου ὡς διδαχθέντος 
ὑπό μητρός φιλοσόφου Βασιλοῦς, Η-4-
236Α
Μητροδόξα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀσίμω-
νος, Ὠρωπία
Μητρόδοξης – ου (ὁ)
Μητροδότα –ης (ἡ)
Μητρόδοτος –ου (ὁ)
Μητροδώρα –ης (ἡ) –(Δῶρον θεᾶς) –Ἀ-
δελφή Μηνοδώρας –Χριστιανικόν –Ὄνο-
μα ἁγίας –Θυγάτηρ Σίνιδος, Η-14-678Δ
Μητροδώρα καί Κλεοπάτρα –ης (ἡ) 
–Ἰατρός, γυναικολόγος 4ου μ.Χ. αἰῶνος 
Μητρόδωρος καί Μητρᾶς καί Ματρό-
δωρος –ου (ὁ) –(δῶρον θεᾶς μητρός 
(Δήμητρος) –Φιλόσοφος, ἀδελφος τῆς φι-
λοσόφου Βάτιδος –Τύραννος –Ραψωδός 
καί ποιητής Λαμψακηνός –Διδάσκαλος 
Ἀναξάρχου –Χῖος φιλόσοφος, μαθητής 
Δημοκρίτου –Ἕτερος φιλόσοφος μαθη-
τής Ἀναξαγόρου –Ἐπικουρικός φιλόσο-
φος –Τύραννος Ἑλλησπόντου, ὁ Θύρ-
σου, διδάσκαλος ἰατρικῆς, ἀδελφός Ἐπι_ 
χάρμου –Ὁ Λαμψακηνός, υἱός Τιμοκρά-
του ἤ Ἀθηναίου, φιλόσοφος Ἐπικούρειος 
–Ὁ Σκήψιος πολιτικός φιλόσοφος –Ὁ 
Χῖος ἱστορικός, γραμματικός, ἀτομικός 
φιλόσοφος –Κυδαθηναιεύς –Πατήρ Ἐ-
πιθέρσου πυγμάχου Ὀλυμπιονίκου, Η-
7-634Α, Η-8-25Α, 791Α, Η-9-482Δ, Η-12 
-1220Δ, Η-13-512Δ, Η-14-302Α
Μητρόθεμις –ιδος  (ἡ & ὁ) 
Μητρόκλεια –ης (ἡ)
Μητροκλῆς –έους (ὁ) –Κυνικός φιλόσο-
φος σύγχρονος Στίλπωνος μέ μαθητάς: 
Ἀλεξανδρέα, Τίμαρχον, Κλεομένην, Θε-
όμβροτον, Δημήτριον Θεομβρότου, Τί-
μαρχον Κλεομένους, Θεομβρότου Ἐχε-
κλήν –Ἀδελφός Ἱππαρχίας συγγραφεύς, 
μαθητής Κράτητος Η-7-584Δ, 706Δ
Μητρόπολις –ιδος (ὁ & ἡ)
Μητρόπυθος –ου (ὁ)
Μῆτρος –ου (ὁ)
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Μητρός Ἀνταῖας (ἡ) –Δι΄ἤν ἐγράφη 
Ὁρφικός ὕμνος Μητρός θεῶν –Δι΄ἤν ἐ-
γράφη Ὁρφικός ὔμνος
Μητροτίμα –ης (ἡ) –Μήτηρ μικροῦ 
Κοκκάλου
Μητροτίμη –ης (ἡ) –Μήτηρ Κοττάρου 
μέ γέροντα σύζυγον, ὀδηγοῦσα υἱόν εἰς 
διδάσκαλον Λαμπρίσκον (Μῖμος Ἡρών-
δα), Η-9-383Δ
Μητρότιμος –ου (ὁ) –Ἐκ δῆμου Αἰγίνης, 
Η-5-835Α
Μήτρουσα –σης (ἡ)
Μητροφάνη –ης (ἡ)
Μητροφάνης ἤ Μηνοφάνης –ου (ὁ) 
–Ναύαρχος –Χριστιανός –Σοφιστής, 
συγγραφεύς –Πατήρ Σαββατίδος, Η-13-
517Δ
Μητροφάντα –ης (ἡ)
Μητρόφαντος –ου (ὁ)
Μητροφήμη –ης (ἡ)
Μητρόφημος –ου (ὁ) 
Μητροφίλα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Γλαύκου, 
Ἀπάμισσα
Μητροφίλη –ης (ἡ)
Μητρόφιλος –ου (ὁ)
Μητροφῶν –ντος (ὁ)
Μητροφῶσσα –σσης (ἡ)
Μητρυιή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρης
Μητρώ –οῦς (ὁ) –Ἡ Αἰλία, Η-9-383Δ 
Μητρῶα –ης (ἡ)
Μήτρων καί Μάτρων –νος (ὁ)
Μήτρων –νος (ὁ) –Μήν Βιθυνῶν –Υἱός 
Πυδναίου Ἐπιχάρμου 
Μητρῶναξ –κτος (ὁ) 
Μητρώνασσα –σσης (ἡ)
Μητρώνη –ης (ἡ)
Μητρώνης –ου;  (ὁ)
Μητρωνίδη –ης (ἡ)
Μητρωνίδης –ου (ὁ)
Μητρῶος –ου (ὁ)

Μητύλα –ης (ἡ)
Μητύλος –ου (ὁ)
Μήτων –νος (ὁ)
Μηχανεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Μηχανίδα –δης (ἡ)
Μηχανίδας –αο (ὁ)
Μηχανίδη –ης (ἡ)
Μηχανίδης –ου (ὁ)
Μηχανικός –οῦ (ὁ) –Πλαστόν δι΄ἀρχιτέ-
κτονα Ἁγίας Σοφίας Ἀνθέμιον
Μηχανίουσα –σης (ἡ)
Μηχανῖτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
–Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Μηχανίων –νος (ὁ) –Πατήρ Τισαμενοῦ 
Ἀθηναίου πολιτικοῦ, Η-17-714Α
Μηχανιώτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Μῆχαρ –ρου; (τό) = Μῆχος (=μέσον, τρό-
πος θεραπείας) –Ἐπίθετον Διός μέ συ-
νώνυμον: Πατήρ
Μήων –νος (ὁ) = Μαίων –Σύζυγος Δινδύ-
μης –Τρώς –Βασιλεύς Φρυγίας καί Λυ-
δίας
Μιαίνουσα –σης (ἡ)
Μιαίνων –νος (ὁ) –Συνώνυμον: Λαοδά-
μας –Ἐπίθετον Ἄρεως
Μιαιοφόνη –ης (ἡ)
Μιαιφόνος ἤ Ἰαιφόνος –ου (ὁ) –Ἐπίθε-
τον Ἄρεως
Μιαρά καί Μυσαρά –ᾶς (ἡ) –Ἐπίθετον 
Τύχης μέ συνώνυμον: Γραῦς
Μιάστωρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Μιγαλάνθεια –ης (ἡ)
Μιγαλάνθη –ης (ἡ)
Μιγαλάνθης –ους (ὁ)
Μίγδουσα –σης (ἡ)
Μίγδων –νος (ὁ) –Σπαρτιάτης στρατη-
γός 
Μίγια –α (ὁ) –Ὄνομα μικροῦ κυνός
Μίγκη –ης (ἡ)
Μίγκης –ητος (ὁ)
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Μίγκια –ης (ἡ)
Μίγκιος –ου (ὁ) –Ποταμός, εἰς Πάδον 
ριπτόμενος 
Μίγκουσα –σης (ἡ)
Μιγκύλα –ης (ἡ)
Μιγκυλίς –ιδος (ἡ)
Μιγκύλος –ου (ὁ)
Μίγκων –νος (ὁ)
Μιγωνῖτις –ιδος (ἡ) –Ὲπίθ. Ἀφροδίτης
Μίδα –ας (ἡ)
Μιδαία –ης (ἡ) 
Μιδαῖος –ου (ὁ) 
Μίδαμος ἤ Ἴδας ἤ Πολυδέκτωρ ἤ 
Ἐγκέλαδος –ου (ὁ) –Υἱός Αἰγύπτου, φο-
νευθείς ὑπό Δαναΐδος Ἀμυμώνης, Α-Β-
354Δ 
Μίδας –ου ἤ Μίδης –εω (ὁ) –Υἱός 
Γορδίου, βασιλέως Βρύγων ἐν Θράκη 
–Υἱός θεᾶς Ἴδης καί σατύρου βασιλέως 
Μακεδονικοῦ Βρωμίου βασιλεύων εἰς 
Βρύγες –Θρυλικός βασιλιᾶς Φρυγίας. 
Φρύγες Μετώκησαν εκ Μακεδονίας καί 
Θράκης εις Ασίαν –Πατήρ Αἰγισταῖου 
–Δοῦλος τις –Υἱός Γοργίου ἤ Γορδίου, 
λάτρης Διονύσου. Ἔτσι ἀπάλλαξε Σά-
τυρον, πού συνέλαβε στό κυνήγι μέ χά-
ρισμα (ἀπό Διόνυσο), ὅτι πιάνεται νά 
γίνεται χρυσός. Ἀκόμη και ἡ τροφή 
του νά γίνεται χρυσός, καθώς καί ὁ πο-
ταμός Πακτωλός εἰς ὅν ἐλούετο. Διαι-
τήτευσε μεταξύ Πανός καί Ἀπόλλωνος, 
εἰς φιλονεικίαν ὡς πρός τήν καλυτέραν 
μουσικήν. Ὑποδείξας Πάναν, ὄργισε Ἀ-
πόλλωναν ὅστις τοῦ ἔθεσεν ὤτα ὄνου, ἤ 
μετεμόρφωσεν εἰς ὄνον Μίδαν –Ὁ σύγ-
χρονος Κροίσου πατήρ Ἀδράστου, πίων 
αἶμα ταύρου ἀπέθανεν μή βαστάζων 
δεινά ἐπικρατείας του –Ἀκραγαντῖνος 
Πυθιόνικος εἰς αὐλόν –Την ψυχήν τοῦ 
Φρυγός Μίδου, υἱοῦ Γοργίου ἐλογίζετο 
πώς κατεῖχεν, μετά τήν ἀναβίωσιν, ὁ 
Μυλλίας, Η-7-1154Α, Η-9-340Α, 703Α, 
Η-10-844Δ, Η-12-471Δ, Η-13-549Δ, Η-18-
384Α

Μιδέα –ας (ἡ) –Κόρη ἐκ Φρυγίας παλ-
λακίς ἥν ἠράσθη Ἠλεκτρύων καί γεννᾶ 
Λικύμνιον –Νύμφη πού μέ Ποσειδῶνα 
γεννᾶ Ἀσπληδόνα –Θυγάτηρ Φύλαντος, 
μήτηρ Ἀντιόχου, υἱοῦ Ἡρακλέους
Μιδέα –ης ἤ Μίδεια –ης (ἡ) –Νύμφη –Μέ 
Ποσειδῶνα γεννᾶ Ἀσπληδόνα –Μήτηρ 
Λικυμνίου,παλλακίς Ἠλεκτρύωνος
Μιδεᾶτις –ιδος (ἡ) –Ἡ Ἀλκμήνη θυγά-
τηρ Ἠλεκτρύονος
Μίδεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Φύλαντος πού 
μέ Ἡρακλήν γεννᾶ Ἀντίοχον –Πόλις 
Μίδη –ης (ἡ) –Ἡ θήλεια ὑπόστασις τοῦ 
Διονύσου
Μίδης –εω καί Μίδας –ου (ὁ)
Μιδία –ίης (ἡ)
Μιδίας –ίου (ὁ) –Υἱός Διοκλέους, Ἀπα-
μεύς 
Μίδιος –ίου (ὁ)
Μίδου –ους (ἡ) –Κρήνη Φρυγίας εἰς ἥν 
Μίδας ἐθήρευσε Σειληνόν κεράσας ὕδωρ 
καί οἶνον
Μίδουσα –σης (ἡ)
Μιδυλίδαι (οἱ) –Ἐπίσημον γένος Αἰγι-
νητῶν 
Μιδυλίδη –ης (ἡ)
Μιδυλίδης –ου (ὁ)
Μίδων –νος (ὁ) –Κύριον ὄνομα –Κωμω-
δία Ἀντιφάνους καί Ἀλέξιδος 
Μίεζα –ης (ἡ) –Πόλις στόν Στρυμῶνα 
–Μέ τήν Βέροιαν μέ ἑτέραν τρεῖς θυγα-
τέρες τοῦ Βέρητος ἤ Βόρητος Μακεδόνος, 
ἀδελφή Ὀλγάνου 
Μιέστη –ης (ἡ)
Μιέστης –ου (ὁ) 
Μίζερθις –ιος (ὁ)
Μιηφόνη –ης (ἡ)
Μιηφόνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως 
Μίθαικος –ου (ὁ) –(ταχύς) –Ἕλλην γρά-
ψας μαγειρικήν καί γραμματικός, Η-13-
553Α 
Μίθουσα –σης (ἡ)
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Μιθρᾶ –ῆς (ἡ)
Μίθρα –ης (ἡ) –(Μithra) –Θεότης τῶν 
Περσῶν, ἀντίστοιχος Ἀπόλλωνος μέ 
10.000 μάτια καί 1.000 αὐτιά. Ἄγρυπνος 
φύλαξ κοσμικῆς τάξεως καί ἀντίπαλος 
ἀρνητικῶν πνευμάτων νύχτας
Μιθραδάτη ἀντί Μιθριδάτη –ης (ἡ)
Μιθραδάτης ἀντί Μιθριδάτης –ου (ὁ) 
Μιθραῖα –ης (ἡ)
Μιθραῖος –ου (ὁ) 
Μιθραΐς –ιδος (ἡ)
Μίθρας καί Μίθρης –ου (ὁ) –Περσική 
θεότης Ὑπερτάτου πυρός ἤ Ἠλίου παρι-
στῶσα 
Μιθρᾶς καί Μιθρῆς –οῦ (ὁ) 
Μιθρᾶς –ᾶδος (ὁ) –Ὁ Μιζυθρᾶς; (Μυσ-
τράς;)
Μίθρας καί Μείθρας καί Μίθρης –ου 
(ὁ) –(Μεσίτης, ἥλιος) –Θεός Ἥλιος ἤ με-
σίτης τῶν Περσῶν, μέ ἐπίθετον: Φαέ-
θων, Η-8-28Δ
Μιθράτη –ης (ἡ)
Μιθράτης –ου (ὁ) –Υἱός Ἀνέμιος 
Μίθρή –ης (ἡ)
Μίθρης –ητος (ὁ) 
Μιθρῆς –ῆος (ὁ) –Υἰός Σώσου, Ἀντιο-
χεύς 
Μιθριδάτη –ης (ἡ)
Μιθριδάτης –ου (ὁ) –Υἱός Ἀδοβογιωνί-
δος –Πέρσης –Ὄνομα πολλῶν βασιλέων 
πόντου –Υἱός Μενοίτου, Λαοδικεύς Πέρ-
ντικός γνωστός ἀδηφάγος
Μιθριδάτις –ιδος (ἡ) –Θυγ. Μιθριδάτου 
Εὐπάτορος 
Μιθρίνη –ης (ἡ)
Μιθρίνης καί Μιθρήνης –ου (ὁ) –Πέρ-
σης Σατράπης 
Μιθροβαζάνη –ης (ἡ)
Μιθροβαζάνης –ους (ὁ) –Μάγος Πέρ-
σης 
Μιθροβαρζάνη –ης (ἡ)

Μιθροβαρζάνης –ου (ὁ)
Μιθροπαύστα –ης (ἡ) 
Μιθροπαύστης –ου (ὁ)
Μιθυλίνη –ης (ἡ)
Μιθυλῖνος –ου (ὁ) 
Μίθων –νος (ὁ)
Μίκα –ης (ἡ) –Κορασίς ἀναφερομένη 
ὑπό Ἀριστοφάνους
Μικά –ῆς (ἡ)
Μικάδη –ης (ἡ)
Μικάδης –ου (ὁ) –Υἱός Γύρωνος, Χαλκι-
δεύς 
Μικάλη –ης (ἡ)
Μικαλίουσα –σης (ἡ)
Μικαλίων –νος (ὁ) –Υἱός Εὐβίου 
Μικάλλη –ης (ἡ)
Μικάλλης –ου;  (ὁ) 
Μίκαλος –ου (ὁ) 
Μίκαρη –ης (ἡ)
Μίκαρος –ου (ὁ) 
Μικᾶς –ᾶ (ὁ)
Μικέα –ης (ἡ)
Μικέας –ου (ὁ) 
Μίκη –ης (ἡ) 
Μικηστεύς –έως (ὁ) –Πατήρ Εὐρυάλου, 
Η-6-1042Δ 
Μικία –ης (ἡ)
Μικιάδα –δης (ἡ)
Μικιάδας –αο (ὁ) 
Μικιάδη –ης (ἡ)
Μικιάδης –ου (ὁ) 
Μικίας –ίου (ὁ)
Μίκιλλα –ης (ἡ)
Μίκιλλος –ου (ὁ) –Ἀχαιός ἐξ Αἰγᾶς 
Μικίνα –ης (ἡ)
Μικίνας ἤ Μικίνης –ου (ὁ) –Ρόδιος ὀλυ-
μπιονίκης εἰς στάδιον –Πατήρ Σαμίχου 
–Ἀδελφός Δημοκλέους, Ξενοκλέους, υἱ-
ός Χσείνιος 

ÌÉÈÑÁ



�07 ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ 

Μικίνη –ης (ἡ) 
Μικίνης –ητος (ὁ) –Ρόδιός τις 
Μικίννη –ης (ἡ)
Μικίννης –ου (ὁ) 
Μίκιον –ίου (ἡ) 
Μικίουσα –σης (ἡ)
Μῖκις –ιος (ὁ)
Μικίψα –ης (ἡ)
Μικίψας –αιο (ὁ) –Υἱός βασιλέως Νουμι-
δίας
Μικίων –νος (ὁ) –Σκαμβωνίδης Ἀθη-
ναῖος
Μίκκα –ης καί Μίκα (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν 
Θηβῶν –Κοράσιον ὑπό Ἀριστοφάνους 
–Θυγάτηρ Φιλοδήμου, προτιμήσασα νά 
ἀποθάνη παρά νά ἀπωλέση παρθενίαν 
ἀπό Λεύκιον, ἀρχηγόν μισθοφόρων Ἀ-
ριστοτίμου, τυράννου Ἠλείων
Μικκάδα –ης (ἡ)
Μικκάδας –αιο (ὁ) 
Μικκάλη –ης (ἡ)
Μικκάλης –ητος (ὁ) 
Μικκαλίουσα –σης (ἡ)
Μικκαλίων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος 
Μικκάλλη –ης (ἡ)
Μικκάλλης –ου;  (ὁ)
Μίκκαλος –ου (ὁ) –Ἔμπιστος Μεγ. Ἀλε-
ξάνδρου –Χριστιαν. ἅγιος –Μουσικός 
Μίκκας –αντος (ὁ)
Μικκέα –ης (ἡ)
Μικκέας –ου (ὁ) 
Μίκκη –ης (ἡ)
Μίκκης –ητος (ὁ)
Μικκία –ης (ἡ) 
Μικκιάδη –ης (ἡ)
Μικκιάδης –ου (ὁ) –Χῖος γλύπτης, Η-
11-142Δ, Η-12-889Α, Η-13-557Α
Μικκίας –ου (ὁ)
Μικκίνα –ης (ἡ)
Μικκίνας –α (ὁ)

Μίκκιον –ίου (ἡ) 
Μικκίουν –νειος (ὁ)
Μικκίουσα –σης (ἡ)
Μικκίς –ιδος (ἡ) 
Μικκίψας –α ἤ –ντος (ὁ) –Υἱός Μασι-
νίσσα, βασιλέως Νουμιδίας 
Μικκίων –νος (ὁ)
Μικκίων ἤ Μικίων –νος καί Λιγυστά-
δης (ὁ) –Διά τό Λιγύ καί Ἐμμελές, ἤ μα-
θητής Ζεύξιδος ὁ Μικκίων, Ἀθηναῖος 
ζωγράφος –Ὁ Βοιωτός ὀλυμπιονίκης εἰς 
στάδιον, Η-7-230Δ, 537Δ, Η-8-482Α, Η-13 
-557Α, Η-16-677Α 
Μίκκος –ου (ὁ) –(Ἀντί μικρός) –Πατήρ 
Ἀλκαίου κωμικοῦ –Σοφιστής –Κάτοχος 
παλαίστρας –Πατήρ Ὑπατοδώρου –Ἄρ-
χων Θηβαίων –Πολίτης ἐκ Πελλήνης, 
Η-18-1019Δ 
Μίκκουσα –σης (ἡ)
Μικκύθα –ης (ἡ)
Μίκκυθος –ου (ὁ) 
Μικκύλα –ης (ἡ) 
Μικκυλίουσα –σης (ἡ)
Μικκυλίων –νος (ὁ)
Μικκύλος –ου (ὁ) 
Μικκώ –οῦς (ἡ)
Μίκκων –νος (ὁ) 
Μικόλα –ης (ἡ) 
Μίκολος –ου (ὁ)
Μίκος –ου (ὁ) 
Μῖκος –ου (ὁ) –Πατήρ Πάλθες (–ου) 
Μικοτέρα –ης (ἡ) 
Μικοτέρη –ης (ἡ) 
Μικότερον –ου (ἡ) 
Μικότερος –ου (ὁ) 
Μίκουθα –ης (ἡ)
Μίκουθος –ου (ὁ) 
Μίκουλα –ης (ἡ)
Μίκουλος –ου (ὁ)
Μίκουσα –σης (ἡ)
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Μίκρα –ας;  (ἡ)
Μικρία –ης (ἡ)
Μικρίας –ίου (ὁ)
Μικρίη –ης (ἡ)
Μικρίης –ίου (ὁ) 
Μικρίνα –ας (ἡ) 
Μικρίνας ἤ Σμικρίνας –ου (ὁ)
Μικρίνη –ης (ἡ)
Μικρῖνος –ου (ὁ) 
Μικρίουν –νειος (ὁ)
Μικρίουσα –σης (ἡ)
Μικρίων –νος (ὁ) –Πατήρ Εὐανθίδου
Μικροδύναμος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρ-
μοῦ 
Μικρολόγος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Μοίρης
Μικρός –ου (ὁ) –Πλαστόν δι΄Ἀριστόδη-
μον
Μῖκρος –ου (ὁ)
Μικρός –ου (ὁ) –Πλαστόν Ἀριστοδήμου 
μαθητοῦ Σωκράτους Κυδαθηναιέως –Ἐ-
πίθετον Ἔρωτος
Μικρούλα –ας (ἡ) –Νέον Ἑλληνικόν 
χριστιανικόν, ποντιακόν 
Μικροφῶν –ντος (ὁ) 
Μικρόφως –τος (ὁ)
Μικροφῶσσα –σσης (ἡ)
Μικρυλίδα –ης (ἡ)
Μικρυλίδας –αο (ὁ) 
Μικύθα –ης (ἡ)
Μικύθη –ης (ἡ)
Μικυθίουσα –σης (ἡ)
Μικυθίων ἤ Μικιθίων –νος (ὁ) –Πατήρ 
Ἀντιγένους, Η-17-706Α
Μίκυθος –ου (ὁ) –Πατήρ Δαιτώνδου –
Ὑπηρέτης Ἀναξιλάου τύραννος Ρηγίου, 
υἱός Χαίρου –Εὕνους στρατηγοῦ Ἐπα-
μεινῶνδου, Η-14-877Δ
Μικυθοφάνη –ης (ἡ) 
Μικυθοφάνης –ου (ὁ)
Μικύλα –ης (ἡ) 

Μικυλαῖα –ης (ἡ)
Μικυλαῖος –ου (ὁ) 
Μικύλη –ης (ἡ) –Ἀσιναία 
Μικυλία –ης (ἡ)
Μικυλίνα –ης (ἡ) 
Μικυλίνη –ης (ἡ)
Μικυλῖνος –ου (ὁ) 
Μικύλιος –ίου (ὁ)
Μικυλίουσα –σης (ἡ)
Μικυλίων –νος (ὁ) 
Μίκυλλα –ης (ἡ)
Μίκυλλος –ου (ὁ)
Μίκύλος –ου (ὁ)
Μίκυλος ἤ Μίκυλλος –ου (ὁ) –Πατήρ 
Ἐράτωνος –Υἱός Ἀσώπωνος, Η-12-573Δ
Μικύλος –ου (ὁ) –Ἀρχαῖος ποιητής
Μίκων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος ζωγράφος 
καί γλύπτης, συνεργασθείς μέ Πάναι-
νον. Ἐζωγράφει Ἀμαζώνας –Ὄνομα 
ποιμένος –Χολλείδης Ἀθηναῖος, Η-7-942 
Δ, 1237Α,Η-9-677Δ, Η-13-613Α, Η-14-900 
Α, Η-15-393Α, Η-17-701Α 
Μιλᾶ –ᾶς (ἡ)
Μίλακον –ου (ἡ) 
Μίλακος –ου (ὁ) 
Μιλᾶς –ᾶ (ὁ) 
Μίλας –α (ὁ) –Υἱός Φιλίππου Μάγνης 
Μιλασία –ης (ἡ)
Μιλάσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος
Μίλατος –ου (ὁ) = Μίλητος 
Μιλεισία –ης (ἡ)
Μιλείσιος –ου (ὁ)
Μιλέτη –ης (ἡ)
Μίλετος καί Μοῖρις –ιος (ὁ)
Μίλης –η (ὁ)
Μιλησία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος 
–Νέα ἐκ Μιλήτου
Μιλήσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος 
–Πατήρ Αἰγινήτου Ὀνάτα 
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Μιλήτα –ης (ἡ)
Μιλητία –ης (ἡ)
Μίλητος –ου (ὁ) –Βασιλιᾶς Κρήτης 
–Υἱός Ἀκακαλίδος (θυγατρός Μίνωος) 
καί Ἀπόλλωνος, ἐλθών εἰς Ἀσίαν (μέ 
θυγατέραν Εὐρύτου, βασιλέως Καρίας) 
τήν Εἰδοθέαν γεννᾶ Καῦνον καί Βίβλι-
δα –Υἱός Ἀπόλλωνος καί Ἀρείας, θυγα-
τρός Κλεόχου, ἐκ Κρήτης ἐλθών μέ Σαρ-
πέδονα εἰς Ἀσίαν κτίζει Μίλητον –Υἱός 
Ἀπόλλωνος καί Ἀκάλλης –Ἱδρυτής Μι-
λήτου Καρίας. Κατ΄ἄλλους τήν Μίλητον 
πρώην Ἀνακτορίαν, κτίζει υἱός Κόδρου 
τελευταίου βασιλέως Ἀθηνῶν ὁ Νηλεύς, 
Ο.Β.647, Η-4-480Δ, Η-10-567Δ, Η-13-617Δ 
Μίλια –ίης (ἡ)
Μιλιάρτη –ης (ἡ)
Μιλιάρτης –ου (ὁ)
Μιλίκια –ίης (ἡ)
Μιλίκιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Μίλιος –iου (ὁ)
Μιλίσκος ἤ Μελίσκος –ου (ὁ)
Μιλισσαῖα –ης (ἡ)
Μιλισσαῖος –ου (ὁ)
Μιλίχη καί Μειλίχη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον 
Λητοῦς
Μιλίχια –ης (ἡ)
Μιλίχιος ἤ Μειλίχιος –ιου (ὁ) 
Μιλκιάθουσα –σης (ἡ)
Μιλκιάθων –ντος; (ὁ) 
Μίλκουσα –σης (ἡ)
Μίλκων –νος (ὁ)
Μίλλει –ειος; (ἡ) 
Μίλλεις –ειος ἤ –εος (ὁ)
Μιλοβία –ης (ἡ) 
Μιλόβιος –ίου (ὁ) –Τύραννος Ἀθηνῶν 
ἐκ τῶν τριάκοντα
Μιλόβοσις –ιδος (ἡ) –Ὠκεανίς
Μίλος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἄγιος (10 
Νοεμβρίου) 
Μίλουσα –σης (ἡ)

Μίλτα –ης (ἡ)
Μίλτας –ου (ὁ) 
Μιλτεύς –έως (ὁ) 
Μιλτία –ης (ἡ)
Μιλτιάδα –ης (ἡ)
Μιλτιάδας –αιος (ὁ)
Μιλτιάδη –ης (ἡ)
Μιλτιάδης –ου (ὁ) –(αἱματώδης, ἀνδρεῖ-
ος) –Υἱός Κυψέλου, Λακιάδης – Ὀλυμπι-
ονίκης εἰς τέθριππον, ἀπόγονος Αἰακοῦ 
–Ἐπιφανής στρατηγός (Μαραθών) –Υἱός 
Κίμωνος, νικητής Περσῶν. Ἡ ἐχθρότης 
Ξανθίππου Μιλτιάδου μετεβιβάσθη εἰς 
τέκνα Περικλήν Κίμωνα ἔγγονος Στησα-
γόρου –Υἱός Κυψέλου –Τύραννος –Πα-
τήρ Κίμωνος καί Ἐλπινίκης, ἐρωμένης 
Πολυγνώτου, συζύγου Καλλία –Σύζυγος 
Ἠγησιπύλης θυγατρός Ὀλόρου βασιλιᾶ 
Θράκης –Πυθαγορικός φιλόσοφος –Υἱ-
ός Κυψέλου Ἀθηναῖος –Υἱός Κίμωνος 
Λακιάδης –Υἱός Στησαγόρου, Λακιάδης 
–Υἱός Ὀφέλου, Λακιάδης, Η-16-499Α, Η-
18-182Δ 
Μιλτίας –ίου (ὁ) 
Μιλτοκύδη –ης (ἡ)
Μιλτοκύδης –ου (ὁ)
Μιλτοκύθη –ης (ἡ)
Μιλτοκύθης –ους; (ὁ) –Ὁ Θρᾶξ, ὁ αὐτο-
μολήσας εἰς κάθοδον μυρίων
Μίλτουσα –σης (ἡ)
Μιλτοφορίουσα –σης (ἡ)
Μιλτοφορίων –νος (ὁ) –Μήν Ἀμοργοῦ
Μιλτώ καί Μυλτώ –οῦς (ἡ) – (ἡ Φωκαΐς 
Ἀσπασία) –(ἁλοιμένη μέ μῖλτο, ὀρυκτή 
ἐρυθρά βαφή) –Ἐπώνυμον παλλακίδος 
Κύρου, θυγατρός Ἐργοτίμου
Μίλτων –νος (ὁ)
Μιλύα –ης (ἡ)
Μιλύας –ου (ὁ) –Ἀπελεύθερος Δημο-
σθένους
Μίλων –νος (ὁ) –Ὁ Κροτωνιάτης ὁμιλη-
τής, Πυθαγόρου μαθητής, ἀφήσας συγ-
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γράμματα ἀθλητής παλαιστής, ὀλυμπ.
εἰς πάλη πέντε φοράς ἤ ἑξάκις, λέγεται 
φέρων εἰς ὥμους ταῦρον (ἤ δαμάλαν 
τετράχρονην), πλήξας διά πυγμῆς ἐθα-
νάτωσεν. Σύζυγος Μυῖας, θυγατρός με-
γάλου Πυθαγόρου καί Θεανοῦς. Εἰς τόν 
οἶκον αὐτοῦ συνεδρίαζον συχνά Πυθα-
γόριοι. Τήν κόρην του ἐνυμφεύθη ἰατρός 
Δημοκήδης, ὁ θεραπεύσας Δαρεῖον καί 
Ἄτοσσαν. Υἱός Διοτίμου –Εἰς πάλην παί-
δων ἕτερος, Η-9-548Δ, 549Α, Η-11-604Α, 
Η-12-654Δ, Η-13-630Α, Η-16-499Α 
Μιλωνία –ης (ἡ) 
Μιλωνίδα –ης (ἡ)
Μιλωνίδας –αιο (ὁ)
Μιλωνίδη –ης (ἡ)
Μιλωνίδης –ου (ὁ)
Μιλώνιος –ίου (ὁ)
Μίμα –ης (ἡ)
Μιμάλλη –ης (ἡ)
Μίμαλλος
Μιμαλλίς –ιδος (ἡ)
Μιμάλλουσα –σης (ἡ)
Μιμάλλων –νος (ὁ) –Ὄνομα Βάκχων 
Μακεδονικόν 
Μιμάρα –ας (ἡ) 
Μιμάρας –ου (ὁ)
Μίμας ἤ Ἀέθλιος –ου (ὁ) –Υἱός Αἰόλου 
–Κουρήτας ἤ Κορύβας –Γίγας –Κένταυ-
ρος παρευρεθείς εἰς γάμους Πειριθόου –
Υἱός Ἀμύκου καί Θεανοῦς –Ἀκρωτήριον 
–Ὅρος
Miμναγόρη –ης (η)
Μιμναγόρης –εω (ὁ)
Μιμνέα –ης (ἡ)
Μιμνέας –ου (ὁ)
Μίμνερμος καί Λιγυστάδης –ου (ὁ) –
(διατηρούμενος ὡς θεός Ἑρμῆς) –(διά τά 
λιγυρά καί πένθιμα ἄσματα). Εὐρετής 
ἀφηγηματικῆς ἐλεγείας –Λυρικός ποι-
ητής –Ἐλεγειακός ὁ Κολοφώνιος ἤ 
Σμυρναῖος, δημιουργός ἐρωτικῆς ἐλεγεί-

ας αὐλητής, Η-7-1041Α, Η-9-33Α, 425Α, 
533Α, Η-11-40Δ, Η-13-634Δ
Μιμνῆ –ῆς (ἡ)
Μιμνῆς –ῆ (ὁ) –Ἕλλην ζωγράφος 
Μιμνία –ίης (ἡ)
Μιμνίας –ίου (ὁ) 
Μίμνις –ιος (ὁ)
Μιμνογένεια –ης (ἡ)
Μιμνογένης –ους ἤ –ητος (ὁ)
Μιμνοδότη –ης (ἡ)
Μιμνοδότης –ου (ὁ)
Μιμνοδώρα –ης (ἡ)
Μιμνόδωρος –ου (ὁ)
Μιμνόκλεια –ης (ἡ)
Μιμνοκλῆς –ῆος;  (ὁ)
Μιμνοκράτεια –ης (ἡ)
Μιμνοκράτης –ους (ὁ)
Μιμνομάχη –ης (ἡ)
Μιμνόμαχος –ου (ὁ) –Πυθαγόρειος ἐκ 
Τάραντος
Μιμνοπόλεια –ης (ἡ)
Μιμνόπολις –ιδος (ὁ) 
Μίμνουσα –σης (ἡ)
Μιμνώ –οῦς (ἡ)
Μίμνων –νος (ὁ)
Μίμουσα –σης (ἡ)
Μίμων ἤ Ἀέθλιος –ου (ὁ) –Υἱός Διός 
καί Πρωτογενείας, Α-Α-533Α καί Δ, Η-8 
-962Α 
Μιμώνασσα –σης (ἡ)
Μιμώνη –ης (ἡ)
Μίν; (ὁ) –Αἰγύπτιος θεός γονιμότητος, 
ἰθυφαλλικός λατρευόμενος (μέ ἤ ὡς;) 
Κόπτο καί μέ Ἀχμίμ
Μίνα –ης (ἡ)
Μινάδα –δης (ἡ)
Μινάδας –αο (ὁ) 
Μιναίχμη –ης (ἡ)
Μίναιχμος –ου (ὁ) 
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Μίνακος –ου (ὁ) 
Μινακώ –οῦ (ἡ) 
Μίναξ –κος (ὁ) 
Μινᾶς –ᾶ καί vel –iς καί vel –oς (ὁ) 
Μίνασσα –ης (ἡ) 
Μίνατη –ης (ἡ)
Μινατία –ης (ἡ) 
Μινάτιος –ίου (ὁ) 
Μίνατος –ου (ὁ)
Μίνδαρος –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης Ναύαρ-
χος νικηθείς ὑπό Ἀλκιβιάδου, Η-7-196Α, 
Η-8-22Δ, Η-9-965Δ, Η-11-664Α, Η-13-636 
Α καί Δ 
Μινδασίουσα –σης (ἡ)
Μινδασίων –ωνος (ὁ) 
Μινδία –ης (ἡ)
Μίνδιος –ου (ὁ)
Μίνδουν –νειος (ὁ)
Μίνδρα –ης (ἡ)
Μίνδρος –ου (ὁ) 
Μίνδρουσα –σης (ἡ)
Μίνδρων –νος (ὁ)
Μίνδυς –υος ἤ –ύειος (ὁ) 
Μίνεις –ειος (ὁ) –Πατήρ Ὀλουμπίχης 
Μινέρβα –ης (ἡ) –Ἀθηνά τῶν Ρωμαίων
Μινερβίνη –ης (ἡ) –Πρώτη σύζυγος Με-
γάλου Κωνσταντίνου, Η-18-177Α
Μινέτεια –ης (ἡ) 
Μινέτειος –είου (ὁ)
Μινεύς –έως (ὁ)
Μίνθα καί Μίνθη καί Μένθη –ης (ἡ) 
–Νύμφη, θυγάτηρ Κωκυττοῦ ποταμοῦ  
Ἅδου παλλακή Πλούτωνος –Παραπο-
νεθεῖσα ἡ Περσεφόνη κομμάτιασεν. Ὁ 
Πλούτων μετεμόρφωσεν εἰς Μίνθην ἤ 
δυόσμον, Η-13-637Α
Μίνθη –ης (ἡ) –Νύμφη Ἄδου –Νύμφη 
Κωκυτοῦ, ἐρωμένη Πλούτωνος μεταμορ-
φωθεῖσα ὑπό Περσεφόνης ἤ Δήμητρος 
εἰς ὁμώνυμον φυτόν (ἡδύοσμον), Η-7-
1159Α 

Μινία –ίης (ἡ)
Μινίας –ου (ὁ) 
Μινίκια –ης (ἡ)
Μινικιανή –ῆς (ἡ) 
Μινικιανός –οῦ (ὁ)
Μινίκιος –ίου (ὁ)
Μίνιος –ίου (ὁ) –Ποταμός Λυσιτανίας 
Μίννακα –ης (ἡ)
Μίννακος –ου (ὁ) 
Μιννάριον –ίου (ἡ) 
Μιννεῖος –είου (ὁ)
Μιννιάς –αδος (ἡ) 
Μίννιον –ίου (ἡ)
Μιννίουσα –σης (ἡ)
Μιννίς –ίδος; (ἡ)
Μιννίων –νος (ὁ) –Πατήρ Ἀρτα(ε)μιδώ-
ρου καί Ἰατροκλεῖος 
Μιννυρίδα –δης (ἡ)
Μιννυρίδας –αο (ὁ)
Μιννυρίδη –ης (ἡ)
Μιννυρίδης –ου (ὁ) 
Μιννώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Διοφάντου, 
Ὀλυνθία 
Μινοδάμα –ης (ἡ)
Μινοδάμας –αντος (ὁ)
Μινοδάμεια –ης (ἡ) 
Μινόδαμος –ου (ὁ) 
Μινοκρέτη –ης (ἡ) 
Μινοκρέτης –ητος (ὁ) 
Μίνος –ου (ὁ) 
Μινουκία –ης (ἡ)
Μινουκιανή –ῆς (ἡ)
Μινούκιανος καί Μινουκιανός –οῦ (ὁ) 
–Ὁ Ἀθηναῖος υἱός Νικαγόρου σοφιστής, 
συγγραφεύς, Η-7-1059Δ
Μινούκιος –ίου (ὁ)
Μινουκκιανή –ῆς (ἡ)
Μινουκκιανός –οῦ (ὁ) 
Μίνουσα –σης (ἡ)

ÌÉÍÏÕÓÁ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    ���

Μίντουσα –σης (ἡ)
Μίντων –νος (ὁ) –Πατήρ Κτήτου
Μινύα –ης (ἡ)
Μινυάδα –ης (ἡ)
Μινυάδαι –ων (αἱ) –Λευκίππη, Ἀρσίπ-
πη, Ἀλκιθόη ἤ Ἀλκαθόη
Μινυάδας –αιο (ὁ)
Μινυάδη –ης (ἡ)
Μινυάδης –ου (ὁ)
Μινύαι (οἱ) –Ἀπόγονοι Ἀργοναυτῶν ἐκ 
Λήμνου –Λαός Αἰολίας, ἐλθών μέ ὁδηγί-
αν Μινύα, υἱοῦ Χρύσου, ἐκγόνου Ποσει-
δῶνος –Ἀργοναύται ἐξ Ὀρχομενίου Μι-
νύα
Μινυάς –αδος (ἡ) –αδες –Κόρες Μινύ-
ου; Ἀλκιθόη ἤ Ἀλκαθόη, Ἀρσίππη, Λευ-
κίππη
Μινύας (–ου ἤ –αντος) ἤ Μινύης–(άο) 
(ὁ) –(Ἐξολοθρευτής ἐχθρῶν) –Γενάρχης 
Μινυῶν, Υἱός Χρύσου –Ἔγγονος Πο-
σειδῶνος καί Χρυσογόνης –Υἱός Ὀρχομε-
νοῦ, πατήρ Ἀρσίππης, Κυπαρίσσου 
καί Ὀρχομενοῦ, Λευκίππης, Ἀλκιθόης 
καλούμενοι Μινυάδες. Ὁ Μινύας ἤ ἡ 
Ἀρσίππη μετεμορφώθη ὑπό Ἑρμοῦ εἰς 
νυχτερίδα –Ἱστορικός συγγραφεύς
Μινύας –ου (ὁ) –(Mεταλλορύχος!!) –Βα-
σιλεύς Μινυῶν Ὀρχομενοῦ, (ἱδρυτής 
κράτους μέ πρωτεύουσα Ὀρχομενόν) 
–Υἱός Ἑρμίππης καί Ὀρχομενοῦ –Υἱός 
Τρωαδίτου Χρύσου ἱερέως ἤ Ποσειδῶνος 
ἤ Σισύφου ἤ Ἅλμου. Νυμφευθείς Τριτο-
γένειαν ἤ Κλυτοδώραν ἤ Φανοσύραν 
γεννᾶ Ὀρχομενόν, Πρέσβωνα, Ἀθάμα-
ντα, Διοχθώνδαν καί θυγατέρας Ἐτεο-
κλυμένην, Περικλυμένην Λευκίππην, 
Ἀρσινόην, Ἀλκαθόην καί Μινυάδα, Η-
13-644Δ, Η-15-81Δ
Μινυάς –άδος (ἡ) –Ποίημα –Θυγάτηρ 
Μινύα μέ ἀδελφούς: Ὀρχομενόν, Πρέ-
σβωνα, Ἀθάμαντα, Διοχθώνδα καί ἀ-
δελφάς: Ἐτεοκλυμένην,  Περικλυμένην, 
Λευκίππην, Ἀρσινόην ἤ Ἀρσίππην, Ἀλ-
καθόην. Χλευάσασαι λατρείαν Διονύ-

σου ἐτιμωρήθησαν μέ τρέλλαν. Ἤρπα-
σαν υἱόν Λευκίππης Ἵππασον καί κομ_ 
μάτιασαν καταφυγοῦσαι εἰς ὄρη
Μινυεῖος –ου (ὁ) –Πόλις; Ο.Ο.Λ.284 
Μινυήϊος καί Μινυεῖος –ου (ὁ) –Ποτα-
μός
Μινυήϊς –ήϊδος καί Μινυηΐς –ιδος (ἡ) 
–Θυγάτηρ Μινύειος ἤ, θυγάτηρ Μινύου 
καί Κλυμένης
Μινύθουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελή-
νης
Μινύκια –ίης (ἡ)
Μινύκιος –ίου (ὁ) 
Μίνυλλα –ης (ἡ)
Μίνυλλος –ου (ὁ)
Μινυνθάδιος –ίου  (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον 
Διονύσου
Μινυός –οῦ (ὁ) –Ἥρως Μινύων, Η-7-
1172Α, Η-12-276Α, Η-13-644Α καί Δ 
Μινύρα –ης (ἡ) 
Μίνυς –υος (ὁ) –Ἐπί Μίνυος Α’ ἐξεδίω-
ξαν Κάρες ἀπό Θήρα καί ἐκάλεσαν 
Καλλίστην, Η-9-670Δ
Μίνυτος –ου (ὁ) –Νιοβίδης (υἱός Ἀμφί-
ωνος καί Νιόβης) τοξευθείς μετ’ἀδελφῶν 
ὑπό Ἀπόλλωνος, Η-14-461Α
Μινώα –ης (ἡ) –Θεά φύσεως, ἀντικα-
τασταθεῖσα ὑπό Δικτύννης ἤ Ἀρτέμιδος 
Δικτύννης –Πρωτεύουσα Ἀμαζόνων εἰς 
Ἀμαζόνιον ποταμόν πρίν φθάσουν εἰς 
Ἀμερικήν Πορτογάλοι καί Ἰσπανοί 
Μινώας ἤ Μήνης –ου (ὁ)
Μινωΐς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
Μίνων –νος (ὁ) 
Μινώς –έως (ὁ)
Μίνως –ος (ὁ) –Υἱός Διός καί Τηλεφα-
έσσης
Μίνως –ω καί –ωος (ὁ) –Ὁ λαμβάνων 
ἐντολᾶς γραπτᾶς παρά τῶ θεῶ ἀνά 9 
ἔτη, ἀναβᾶς ἐπί ὄρους “ἑννέορος” κατ΄ 
Ὅμηρον (πρίν ἤ μετά τόν Μωϋσήν;) –Ὁ 
Κρής βασιλεύς νομοθέτης, θαλασσοπό-
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ρος –Ὁ διαθέτων αὐτόματον μηχανικόν 
ὑπηρέτην τόν Τάλων ἤ Κάλων φονεύο-
ντα, εχθρούς μέ σαρδώνειον γέλωταν   
Μίνως –ος ἤ –ου (ὁ) –(λαμπρός ὠς ἥ-
λιος) –Ἀθηναῖος ὀλυμπιον. εἰς στάδιον 
–Υἱός Διός καί Εὐρώπης –Υἱός Ἀστερίου 
(κατά Ἰσίοδον) –Μυθικός βασιλιᾶς Κρή-
της, σύζυγος Πασιφάης, ἀδελφός Ρα-
δαμάνθιος καί Σαρπη(ε)δόνος, πατήρ 
Ἀριάδνης, Φαίδρας, Μινωταύρου, Ἀν-
δρογέω. Ἐπίσης Σατουρίας ἐξ ἄλλων 
γυναικῶν πλήν Πασιφάης, μέ ἀδέλφια 
Μόλον, Φολέγανδρον, Κλεόλαον, Εὐ-
ρυάλην. Μέ νύμφη Παρείαν γεννᾶ Εὐ-
ρυμέδοντα –Κριτής, δικαστής κάτω κό-
σμου μέ Ραδάμανθυ καί Αἰακόν –Υἱός 
Λυκάστου –Νομοθέτης Κρήτης καί μετά 
θάνατον κριτής ἐν Ἄϊδη –Ἕτερος υἱός 
Λυγκάστου, ἔγγονος προηγουμένου, 
κτίστης Λαβυρίνθου –Βασιλιᾶς Αἰγίνης,      
Ο.Ο.Ρ.523, Ο.Ο.Λ.322, Η-7-905Δ, 1148Δ, Η 
-13-648Δ, Η-15-542Δ, Η-17-139Α, 566Δ
Μίνως –ωος (ὁ) –Κατ΄ἄλλας παραδόσεις 
ὁ Α’, σύζυγος Ἰτώνης, θυγατρός Λυκτίου 
μέ υἱόν τόν Λύκαστον, σύζυγον Ἴδης, 
θυγατρός Κορύβαντος μέ ἥν ἔσχεν Μί-
νωα Β’. Ὁ Ὅμηρος καί Ἡσίοδος ἀνα-
φέρουν ἕναν μόνον (Διός ἀγλάου υἱόν). 
Ὁ Β’, ἔγγονος Α’, σύζυγος Πασιφάης, 
θυγατρός Ἡλίου μέ τέκνα: Κατρέα, 
Δευκαλίωνα, Γλαῦκον, Ἀνδρόγεων, Ἀ-
κάλλην ἤ Ἀκακυαλίδαν, Ξενοδίκην, 
Ἀριάδνην καί Φαῖδραν. Μέ ἄλλας γυναί-
κας καί Νύμφας ὡς Παρείαν ἔσχεν υἱούς: 
Εὐρυμέδοντα ἤ Παρίαν, Νηφάλιον καί 
Φιλόλαον καί θυγατέραν Δοξιθέαν ἤ 
Δεξιόνη ἤ Δεξιθώνη. Μέ σύζυγον τήν 
Νύμφην Φρονίαν ἀπέκτησεν υἱόν Ἰάσι-
ον, πατέρα Κατρέως. Μέ σύζυγον Ἀν-
δρόγεια, ἔσχεν υἱόν Ἀστέριον ἤ Ἀστερί-
ωνα. Μέ ἄλλας θνητάς συζύγους ὁ 
Μίνως ἔσχεν πολλά τέκνα: Μόλον, Φο-
λέγανδρον, Κλεόλαον, Εὐρυάλην (μητέ-
ρα Ὠρίωνος) καί τήν Σατουρίαν. Μέ 
Δεξιθέαν γεννᾶ Εὐξάνθιον ἤ Εὐξάντιον
Μινώταυρος ἤ Ἀστερίων –νος (ὁ) –Υἱ-
ός Πασιφάης καί Μίνωος 2ου ἤ ταύρου 

Ποσειδῶνος (ὄνομα ταύρου καί ἀνθρώ-
που, μισός –μισός) φονευθέντος ὑπό Θη-
σέως. Εἰς τόν ἀγώνα τοῦτον ὁ Θησεύς 
εἶχεν σύντροφον τήν Γλύκην ἤ Εὐνείκην 
ἤ Εὐνίκην 
Μιξιάδη –ης (ἡ)
Μιξιάδης –ου (ὁ) –Κηφισιεύς 
Μιξιδάμεια –ης (ἡ)
Μιξίδαμος –ου (ὁ)
Μιξιδήμη –ης (ἡ)
Μιξιδημίδη –ης (ἡ)
Μιξιδημίδης –ου (ὁ)
Μιξίδημος –ου (ὁ)
Μιξίλα –ης (ἡ)
Μιξιλάα –ης (ἡ)
Μιξίλαος –ου (ὁ) –Βοιωτάρχης
Μιξίλας –αντος (ὁ)
Μιξινόη –ης (ἡ)
Μιξίνοος –όου (ὁ)
Μιξόθηρ –ηρος (ἡ) –Ἐπίθετον Σκύλλης
Μιξοπάρθενος –ου  (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἐ-
ρινύος μέ συνώνυμον: Κύων –Ἐπίθετον 
Σκύλλης μέ συνώνυμον: Κύων
Μίουσα –σης (ἡ)
Μιραλλύς –ύδος (ἡ) 
Μιράντα –ας (ἡ) –Σύγχρονον
Μιρᾶς –ᾶ (ὁ) 
Μίργος –ου (ὁ) 
Μίργουσα –σης (ἡ)
Μίργων –νος (ὁ) 
Μιρίκυθα –ης (ἡ)
Μιρίκυθος –ου (ὁ) 
Μίρκα ἤ Μίκρα –ας (ἡ)
Μίρκος –ου (ὁ)
Μίρος –ου (ὁ) 
Μιρούνδα –δης (ἡ)
Μιρούνδας –αο (ὁ)
Μίρουσα –σης (ἡ)
Μίρρα –ας (ἡ) –Θυγάτηρ Κινύρα πού 
γεννᾶ Ἄδωνιν, Η-11-723Α

ÌÉÑÑÁ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    ���

Μίρων –νος (ὁ) –Πατήρ Μνησιθέου
Μίσα ἤ Νίσα –ης (ἡ) –Μυστική θεό-
της Ἐλευσινία, θυγάτηρ Δυσαύλου καί 
Βαυβοῦς, ἀδελφή Πρωτονόης μέ ἐπίθε-
τον Εὐῒερος. Κατ΄ἀρχήν ἀνῆκε εἰς κύ-
κλον μεγάλης Μητρός. Κατόπιν Ἀφρο-
δίτης καί Κυβέλης, Ο.Β.508, Η-8-397Δ, Η 
-13-656Δ
Μισάνθρωπος –ου (ὁ) –Πλαστόν, ὁ 
Τίμων ὁ Ἀθηναῖος 
Μισγόλα –ης (ἡ)
Μισγολαῒδα –ης (ἡ)
Μισγολαΐδας –αο (ὁ) –Σπαρτιάτης 
Μισγολαῒδη –ης (ἠ)
Μισγολαῒδης –ου (ὁ)
Μισγόλας –αντος (ὁ) –Ἰουδαῖος; 
Μίσγουσα –σης (ἠ)
Μίσγυς –υος (ὁ)
Μίσγων –νος (ὁ) –Μακεδονικόν 
Μίσδη –ης (ἡ)
Μίσδης –ου (ὁ) –Καρχηδόνιος
Μίση ἤ Νίση –ης (ἡ) –Θεότις σχετική 
μέ Δήμητρα, μέ ἐπίθετον Ἁγνή –Μέ 
Πρωτονόη, Εὐβουλία, καί Τριπτόλεμο 
ἀποτελοῦν τέκνα Βαυβοῦς καί Δισαύ-
λου, Η-8-387Δ
Μισηνός –οῦ (ὁ) –Υἱός Αἰόλου, Η-13-
657Δ 
Μισθίδα –δης (ἡ)
Μισθίδας –αιο (ὁ) 
Μισθοδίκη –ης (ἡ)
Μισθόδικος –ου (ὁ) 
Μῖσθος –ου (ὁ)
Μίσμη –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἀσκαλάφου φι-
λοξενήσασα Δήμητραν εἰς Ἀττικήν.Τόν 
εἰρωνευθέντα τήν θεάν υἱόν, μετεμόρ-
φωσεν εἰς Σαύραν –Μοῦσα, Η-5-920Α, 
Η-7-1153Δ
Μισόγνιφος –ου (ὁ) –Ὄνομα παρασί-
του
Μισογύνης –ου (ὁ) –Ἐπιγρ. κωμωδίας 
Μενάνδρου

Μισόθρονος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Μισόκαλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Φθόνου
Μισόνυμφος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
–Συνώνυμον: Λαφρία
Μισοπλάτων –νος (ὁ) –Πλαστόν διά 
τούς μισούντας αὐτόν
Μισοπορπακιστάτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ειρήνης
Μισόπτωχος –ου (ἡ) –(Ἡ μισοῦσα πτω-
χούς) –Ἐπίθετον Ποδάγρας
Μισοσύλλας –α (ὁ) –Ὁ μισών Σύλλαν 
Μισούμενη –ης (ἡ)
Μισούμενος –ου (ὁ) –Πατήρ Μενάν-
δρου
Μισοφίλιππος –ου (ὁ) 
Μισοπώγων –νος (ὁ) –Πλαστόν σκω-
πτικόν τοῦ Ἰουλιανοῦ
Μισσθίδα –ης (ἡ)
Μισσθίδας –αο (ὁ) 
Μίτα –ης (ἡ) 
Μιτάλουσα –σης (ἡ)
Μιτάλων –νος (ὁ)
Μιτία –ης (ἡ) 
Μιτιάδα –ης (ἡ)
Μιτιάδας –αο (ὁ) 
Μιτιάτη –ης (ἡ) 
Μιτιάτης –ου (ὁ) 
Μίτιον ἤ Μιτίον –ου (ἡ) 
Μιτίουσα –σης (ἡ) 
Μιτίων –νος (ὁ)
Μίτας –ου (ὁ) –Πατήρ Λιτυέρσου
Μίτουσα –σης (ἡ)
Μίτρα –ας (ἡ) –Θεότης περσική παρι-
στῶσα Οὐρανίαν Ἀφροδίτην ἀλλά καί 
Ἰνδική
Μιτραδάτη –ης (ἡ)
Μιτραδάτης καί Μιθραδάτης –ου 
(ὁ) –Ποιμήν Ἀστυάγους, εἰς ὅν ἔδωκεν 
Ἅρπαγος τόν παῖδα Κῦρον νά ἐκθέση 
εἰς θηρία
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Μιτραῖα –ας (ἡ) 
Μιτραῖος –ου (ὁ) –Υἱός Ἱεραμένους Πέρ-
σου 
Μιτρηφόρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου 
Μίτρις –ιος; (ὁ)
Μιτρίχη –ης (ἡ)
Μίτριχος –ου (ὁ)
Μιτροβάτα –ης (ἡ)
Μιτροβάτης –ου (ὁ) –Πέρσης Σατρά-
πης
Μιτρούμενη –ης (ἡ)
Μιτρούμενος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ὠκε-
ανοῦ μέ συνώνυμα: Κελάδων καί Πλα-
τύς
Μίτρουσα –σης (ἡ)
Μίτρων –νος (ὁ) 
Μίττα –ης (ἡ)
Μιτταΐς –ιδος (ἡ)
Μίττας –α (ὁ) –Πατήρ Διδοῦς
Μιττάχια –ης (ἡ)
Μιττάχιος –ίου (ὁ) 
Μίτταχις –ιος (ὁ) –Πατήρ Σομόδης 
Μιτταχίς –ιδος (ἡ)
Μιττίουσα –σης (ἡ)
Μιττίων –νος (ὁ) 
Μιττυρίουσα –σης (ἡ)
Μιττυρίων –νος (ὁ) 
Μιτύλα –ης (ἡ)
Μυτιληναῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Μιτυλίνη καί Μυτιλήνη καί Μιτυλάνη 
καί Μιτυλᾶνα (ἡ) 
Μιτυλῖνος –ου (ὁ)
Μιτύλος –ου (ὁ)
Μίτυς –υος (ὁ) –Ἀργεῖος τις 
Μίτυς –υος (ὁ) –Ποταμός, μικρός Μακε-
δονίας (Κατερίνα)
Μίτων –νος (ὁ)
Μίχα –ης (ἡ) 

Μιχαήλ (ὁ) –Χριστιανικόν (ὅμοιος μέ 
θεόν), ἀρχάγγελος ἐκ τῶν τριῶν –Ἡγε-
μόνες –Ἱεράρχαι 
Μιχαήλια –ης (ἡ)
Μιχαήλιος –ιου (ὁ) 
Μιχαία –ης (ἡ)
Μιχαίας –ου (ὁ) –(Ὄμοιος μέ θεόν) ἐκ 
τῶν 12 μικρῶν προφητῶν 
Μιχαῖος –ου (ὁ) –Προφήτης ἰουδαῖος
Μιχαλία –ης (ἡ) –(ὁμοία μέ θεότητα) 
–Νέον ὄνομα χριστιανικόν
Μιχάλιος –ίου (ὁ)
Μίχας –ου (ὁ)
Μιχθίουσα –σης (ἡ)
Μιχθίων –νος (ὁ)
Μίων –νος (ὁ) –Πατήρ Βρύλλης ἤτις μέ 
Ὑριέα γεννᾶ Ὠρίωνα
Μναῖα –ης (ἡ)
Μναιμάχη –ης (ἡ)
Μναίμαχος –ου (ὁ)
Μναῖος –ου (ὁ) 
Μναΐς –ιδος (ἡ)
Μναϊστράτη –ης (ἡ)
Μναΐστρατος –ου (ὁ) 
Μναιστρία –ης (ἡ) 
Μναϊτίμη –ης (ἡ)
Μναΐτιμος –ου (ὁ) 
Μναμάχη –ης (ἡ)
Μνάμαχος –ου (ὁ) 
Μναμία καί Μνασία –ης (ἡ)
Μναμίας ἤ Μνασίας –ίου (ὁ) –Θηβαῖος 
στρατηγός 
Μνᾶμις –ιος;  (ὁ) 
Μναμόνη ἤ Μνημόνη ἤ Μνημοσύνη 
–ης (ἡ) –(ἰδέ μνημοσύνη) 
Μναμονίδα –ης (ἡ)
Μναμονίδας –αο;  (ὁ)
Μνάμονος –ου (ὁ) 
Μναμοσύνα –ης (ἡ) 
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Μναμόσυνον –ου (ἡ)
Μναμόσυνος –ου (ὁ)
Μνάμουσα –σης (ἡ)
Μναμοχάρτη –ης (ἡ) 
Μναμόχαρτος –ου (ὁ)
Μνάμων –νος (ὁ) –Λέσβιος
Μναπία –ης (η)
Μναπίας –ου (ὁ)
Μνάσα –ης (ἡ) –Ἑταίρα κωμικοῦ ποιη-
τοῦ Κράτητος, ἐρωμένη
Μνασάγκα –ης (ἡ)
Μνασάγκας –α (ὁ) –Ἐλεγειακός ποιη-
τής Σικυώνιος 
Μνασαγόρα –ης (ἡ) 
Μνασαγόρας –ου (ὁ)
Μνασαγόρας ἤ Μνησαγόρας καί Μη-
λεσαγόρας –ου (ὁ) –Ἕλλην συγγαφεύς 
Μνασαγόρη –ης (ἡ)
Μνασάγορος –ου (ὁ) 
Μνάσαιγος –ου (ὁ) –Πατήρ Χαριδήμου 
Μνασάλκας ἤ Μνασάλκης –ου (ὁ) 
–Σικυώνιος –Ποιητής –Ἐλεγειογράφος 
–Ἐλεγειακός 
Μνασάλκη –ης (ἡ) –Ὄνομα τραγικῆς 
ἐπιληκυθιστρίας Μοῦσας, Η-13-694Α
Μνασάλκης καί Μνασάλκας –ου (ὁ) 
–Σικυώνιος ἐπιγραμματοποιός ποιητής 
Μνασαλκίδα –δης (ἡ)
Μνασαλκίδας –αιο (ὁ) 
Μνασάνδρα –ης (ἡ)
Μνασανδρίδα –δης (ἡ)
Μνασανδρίδας –αο (ὁ) 
Μνάσανδρος –ου (ὁ)
Μνασαρείχα –ης (ἡ)
Μνασάρειχος –ου (ὁ) 
Μνασαρέτα –ης (ἡ)
Μνασαρέτη –ης (ἡ) 
Μνασάρετος –ου (ὁ) 
Μνασαρίχη –ης (ἡ)
Μνασάριχος –ου (ὁ)

Μνάσαρον –ου (ἡ)
Μνασάρχα –ης (ἡ) 
Μνασαρχίδα –δης (ἡ)
Μνασαρχίδας –αο (ὁ)
Μνάσαρχος –ου (ὁ) –Υἱός Δάμωνος 
Μνασέα –ης (ἡ) 
Μνασέας –ουἤ Μνασίας (ὁ) –Συγγρα-
φεύς –Συνθέτης παιγνίων –Υἱός Δημέου, 
Ῥαμνούσιος –Μαθηματικός
Μνασέας –ου (ὁ) –Ἀργεῖος φίλος πιστός 
Φιλίππου –Ἱστορικός καί γεωγράφος ἐκ 
Πατρῶν, συγγράψας μετά Χαιρίμωνος, 
Λυσιμάχου, Ποσειδωνίου, Ἀπολλωνίου 
Μόλονος, Ἀπίωνος, Μνασέου, Μανέθω-
νος κατά Ἰουδαίων –Στρατηγός Φωκέων
Μνασέας ἤ Ἀρχιέπης ἤ Στησίχορος 
–ου (ὁ) –Υἱός Ἠσιόδου
Μνασεία –ης (ἡ) 
Μνασείας –ου (ὁ) 
Μνάσή –ης (ἡ)
Μνασήα –ης (ἡ)
Μνασήας –ου (ὁ) 
Μνασήν –ῆνος (ὁ) –Πατήρ Φυτόλλω-
νος 
Μνάσης –ου (ὁ)
Μνασία –ης (ἡ)
Μνασιάδα –ης (ἡ)
Μνασιάδας –αιο (ὁ) 
Μνασιάδη –ης (ἡ)
Μνασιάδης –ου (ὁ) –Ἀργεῖος 
Μνασιανακτίδα –δης (ἡ)
Μνασιανακτίδας –αο (ὁ) 
Μνασιανακτίδη –ης (ἡ)
Μνασιανακτίδης –ου (ὁ)
Μνασιάναξ –κτος (ὁ)
Μνασιάνασσα –σσης (ἡ)
Μνασιαρίτη –ης (ἡ)
Μνασιάριτος –ου (ὁ) 
Μνασίας ἤ Μναμίας –ίου (ὁ) –Θηβαῖος 
στρατηγός

ÌÍÁÌÏÓÕÍÏÍ
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Μνασίας ἤ Μνασέας –ου (ὁ) –Ἐξερευ-
νητής –Υἱός Κλεώνδου –Ὁ Κυρηναῖος 
ὀλυμπ. εἰς ὁπλίτην δρόμον Η-7-623Δ, Η-
12-652Α, Η-13-694Α, Η-857Δ, Η-16-506Α 
Μνασιβούλα –ης (ἡ) 
Μνασίβουλος καί Μνησίβουλος –ου 
(ὁ) –Ὁ Ἐλατεύς Φωκίδος, ὀλυμπιον. εἰς 
στάδιον καί ὁπλίτην δρόμον –Ὁ Ἀργεῖος 
ἀμφισβητούμενος ὡς ὀλυμπιονίκης –Ὁ 
Μνασίβουλος, υἱός Μνασιβούλου, Νε-
μεονίκης
Μνασιβώλα –ας (ἡ)
Μνασίβωλος –ου (ὁ)
Μνασιγείτα –ης (ἡ)
Μνασίγειτος –ου (ὁ) 
Μνασιγείτουσα –σης (ἡ)
Μνασιγείτων –νος (ὁ) –Ἱστορικός, εἷς 
τῶν ἑξήκοντα (ξ)
Μνασιγένεια –ης (ἡ)
Μνασιγένεις –ειος (ὁ) 
Μνασιγένης –ἤ Μνησιγένης –ου (ὁ) 
Μνασιγένιος –ιου (ὁ) = Μνασιγένος, Η-
-9-741Α 
Μνασιγίτα –ης (ἡ) 
Μνασίγιτος –ου (ὁ)
Μνασιγόνα –ης (ἡ)
Μνασίγονος –ου (ὁ)
Μνασιδάμεια –ης (ἡ)
Μνασίδαμος –ου (ὁ) 
Μνασίδαμος ἤ Μνησίδαμος –ου (ὁ)
Μνασιδίκα –ης (ἡ) –Λεσβία 
Μνασίδικος –ου (ὁ) 
Μνησιδότη –ης (ἡ)
Μνησίδοτος –ου (ὁ)
Μνασιδώρα –ἤ Μνησιδώρα –ης (ἡ)
Μνασίδωρος –ου (ὁ)
Μνασιθάλεια –ης (ἡ)
Μνασιθάλεις –ειος (ὁ)
Μνασιθάλης –ους (ὁ) 
Μνασιθέα –ης (ἡ) –Ἡ Κασία ἐξ Ἤλιδος 

6η νικήτρια ὀλυμπ.στήν 233η ὀλυμπιάδα 
τό 153 μ.Χ. 
Μνασιθεία –ης (ὁ) 
Μνασίθειος –ου (ὁ)
Μνασίθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Μνασίθεος ἤ Μνησίθεος –ου (ὁ) –Ἰα-
τρός, Η-8-611Α, Η-13-696Α 
Μνασίθεος ἤ Μνησίθεος –ου (ὁ) –(Ὁ 
ἐνθυμούμενος πάντοτε τον θεόν) –Ἰα-
τρός διάσημος Ἀθηναῖος ἤ Ἰλάρχης –Υἱ-
ός Μίρωνος –Ζωγράφος, Η-8-611Α, Η-13 
-696Α 
Μνα (η)σίθη –ης (ἡ)
Μνα (η)σίθης –ητος (ὁ)
Μνασίθιος –ίου (ὁ) 
Μνασίθοινα –ης (ἡ)
Μνασίθοινος –ου (ὁ)
Μνασικάρτη –ης (ἡ) 
Μνασικάρτης –ου (ὁ)
Μνασικέρτη –ης (ἡ)
Μνασικέρτης –ου (ὁ)
Μνασίκλεια –ης (ἡ)
Μνασικλείδα –ης (ἡ)
Μνασικλείδας –αο (ὁ) 
Μνασικλεῖς –ειος (ὁ)
Μνασικλήϊα –ης (ἡ)
Μνασικλήϊος –ίου (ὁ)
Μνασικλῆς –έους (ὁ) 
Μνασικλῆς ἤ Μνησικλῆς –έους (ὁ) –(Ὁ 
ὑπενθυμίζων τήν δόξαν) –Ἀρχιτέκτων, 
κατασκευαστής Προπυλαίων –Υἱός Δη-
μοστράτου, Η-7-1005Α, Η-9-687Δ, Η-13-
696Α, Η-15-754Δ
 Μνασίκλια –ης (ἡ) 
Μνασικλίας –ίου (ὁ) 
Μνασικλίδα –ης (ἡ)
Μνασικλίδας –αο (ὁ)
Μνασικράτεις –ειος (ὁ)
Μνασικράτη –ης (ἡ) 
Μνασικράτης –ητος (ὁ) 

ÌÍÁÓÉÊÑÁÔÇÓ
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Μνασικρίτη –ης (ἡ)
Μνασίκριτος –ου (ὁ)
Μνασικύδη –ης (ἡ)
Μνασικύδης –εω (ὁ)
Μνασικῶν –ντος (ὁ)
Μνασικῶ (σ)σα –ης (ἡ)
Μνασίλα –ης (ἡ) 
Μνασιλάα –ης (ἡ)
Μνασιλαῒδα –ης (ἡ)
Μνασιλαΐδας –αο (ὁ) 
Μνασιλαΐς –ιδος (ἡ)
Μνασίλαος –ου (ὁ) 
Μνασίλας –αντος (ὁ) 
Μνάσιλλα –ης (ἡ) –Μήτηρ Νευτίμας
Μνάσιλλας –ου (ὁ) 
Μνασίλλει –ειος (ὁ) 
Μνασίλλεις –ειος (ὁ)
Μνάσιλλος –ου (ὁ) 
Μνασιλλώ –οῦς (ἡ)
Μνασιλόχα –ας (ἡ)
Μνασιλόχεια –ης (ἡ)
Μνασίλοχος –ου (ὁ) 
Μνασίλοχος ἤ Μνησίλοχος –ου (ὁ) 
–Υἱός Εὐρυπίας, πατήρ Χοιρίλης, πενθε-
ρός Εὐρυπίας 
Μνασιμάχα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Φοξίνου 
Μνασιμαχίδα –ης (ἡ)
Μνασιμαχίδας –αο (ὁ)
Μνασίμαχος ἤ Μνησίμαχος –ου (ὁ) 
–Κωμικός ποιητής –Πατήρ Σαμόλα 
Μνασιμβρότη –ης (ἡ) 
Μνασίμβροτος –ου (ὁ) 
Μνασιμείλα –ης (ἡ)
Μνασιμείλις –ιδος (ἡ) 
Μνασίμειλος –ου (ὁ) 
Μνασιμήδη –ης (ἡ) 
Μνασιμήδης –ου (ὁ) 
Μνασιμήλη –ης (ἡ)
Μνασίμηλος –ου (ὁ) 

Μνασίμορτος –ου (ὁ & ἡ)
Μνασινίκα –ης (ἡ)
Μνασίνικος –ου (ὁ) 
Μνασινόη –ης (ἡ)
Μνασίνοος –όου (ὁ) 
Μνασῖνος –ου (ὁ)
Μνασίνους –ου (ὁ) 
Μνασιξένα –ης (ἡ) 
Μνασίξενος –ου (ὁ) 
Μνασίοργος –ου (ὁ & ἡ)
Μνασίουσα –σης (ἡ)
Μνασιόχη –ης (ἡ)
Μνασίοχος –ου (ὁ) 
Μνασιπόλεια –ης (ἡ)
Μνασίπολις –ιδος (ὁ) 
Μνασίπονος –ου  (ἡ & ὁ) 
Μνασίππα –ης (ἡ)
Μνασίππη –ης (ἡ) –Σπαρτιάτις
Μνασιππίδα –ης (ἡ)
Μνασιππίδας –αο (ὁ)
Μνάσιππος –ου (ὁ) –Πατήρ καί υἱός 
Οἰολύκου –Στρατηγός Λακεδαιμόνων 
–Ἁλαιεύς Ἀραφήνιος 
Μνάσιππος ἤ Μνήσιππος –ου (ὁ) –Υἱός 
Μνασιστρότου –Ναύαρχος Λακεδαιμό-
νιος, Η-13-694Α 
Μνασιρόα –ης (ἡ) 
Μνασιρόη –ης (ἡ)
Μνασίροος –όου (ὁ)
Μνᾶσις –ιος (ὁ) –(ἀβέβαιον) 
Μνάσις –ιος  (ἡ & ὁ) 
Μνᾶσις – ιος;  (ὁ) 
Μνασίς –ιδος (ἡ) 
Μνασισθένη –ης (ἡ)
Μνασισθένης –ου (ὁ) 
Μνασιστράτα –ης (ἡ)
Μνασιστράτη –ης (ἡ) 
Μνασίστρατις –ιος (ὁ) –Πατήρ Δεξίπ-
που
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Μνασίστρατος –ου (ὁ)
Μνασιστρότα –ης (ἡ) 
Μνασιστροτία –ης (ἡ)
Μνασιστρότιος –ου (ὁ) –Πατρωνυμικόν 
τοῦ Δεξίππου
Μνασίστροτος –ου (ὁ) –Πατήρ Μνασίπ-
που 
Μνασίτα –ης (ἡ)
Μνασίτας –αιο (ὁ)
Μνασιτέλεια –ης (ἡ)
Μνασιτέλης –ους (ὁ) 
Μνασιτίμη –ης (ἡ)
Μνασίτιμος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀριστωνίδα 
Ρόδιος γλύπτης –Υἱός Τελέσωνος Ρόδιος 
γλύπτης
Μνασιφάνη –ης (ἡ) 
Μνασιφάνης –ους (ὁ) 
Μνασιφίλα –ης (ἡ) 
Μνασίφιλος –ου (ὁ) 
Μνασιφῶν –ντος (ὁ)
Μνασιφῶσσα –σσης (ἡ)
Μνασιχάρεις –ειος (ὁ) 
Μνασιχάρης –ους (ὁ) –Υἱός Ξενοδόκου
Μνασίχαρις –ιτος (ὁ) –Πατήρ Ξενοδό-
κου 
Μνασίων –νος (ὁ) 
Μνάσουλλα –ης (ἡ) 
Μνάσουλλος –ου (ο)
Μνάσουν –νειος (ὁ)
Μνάσουσα –σης (ἡ)
Μνάσσα –ης (ἡ)
Μνάσσας –ου (ὁ) 
Μνάστα –ης (ἡ) 
Μνάστας –ου (ὁ)
Μναστεῖα –ης (ἡ)
Μναστείας –ου (ὁ)
Μνάστηρ –ρος (ὁ)
Μναστήρα –ης (ἡ) 
Μναστήρας –αντος (ὁ)

Μναστίουσα –σης (ἡ)
Μνάστις –ιδος;  (ὁ) –Ἀδελφός Πύρρου 
–Υἱός Μναστιχίδαο
Μναστιχίδα –ης (ἡ)
Μναστιχίδας –αο (ὁ) –Πατήρ Μνάστι-
δος –Πατήρ Πύρρου ἤ, Νεοπτολέμου 
Μναστίων –νος;  (ὁ) 
Μναστοκλέα –ης (ἡ)
Μναστόκλεια –ης (ἡ) 
Μναστοκλῆς –έους (ὁ) 
Μναστόνα –ης (ἡ)
Μναστόνας –αντος (ὁ)
Μναστορίδα –ης (ἡ)
Μναστορίδας –αο (ὁ) 
Μνάστουσα –σης (ἡ)
Μναστοφῶσσα –σσης (ἡ)
Μναστοφῶν –ντος (ὁ) 
Μνάστων –νος (ὁ) 
Μνάστωρ –ρος (ὁ)
Μνασύλα –ης (ἡ)
Μνάσυλλα –ης (ἡ)
Μνάσυλλος –ου (ὁ) 
Μνασύλος –ου (ὁ)
Μνασώ –οῦς (ἡ) 
Μνασώι; (ἡ)
Μνάσων –νος (ὁ) –Πατήρ Μνάσωνος 
–Ἠγεμών Ἐλατείας, μαθητής Ἀριστοτέ-
λους 
Μνασωνίδα –ης (ἡ)
Μνασωνίδας –αο (ὁ) 
Μνασωνίδη –ης (ἡ)
Μνασωνίδης –ου (ὁ)
Μνατέα –ης (ἡ)
Μνατέας –ου (ὁ)
Μνεύϊς –ιος (ὁ) 
Μνηλαρίς –ιδος;  (ἡ) 
Μνημαγόρα –ου (ὁ) 
Μνημαγόρας –ου (ὁ) 
Μνημάνδρα –ης (ἡ)
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Μνήμανδρος –ου (ὁ)
Μνημάρχα –ης (ἡ)
Μνήμαρχος –ου (ὁ) –Υἱός Πυθαγόρου
Μνημάτιον –ίου (ἡ) –Ἡρωῒς καί τῖτλος 
δράματος Ἐπιγένους
Μνήμη ἥ Μοῦσα ἤ Θεά Ὑμνώ –οῦς 
(ἡ) –Θυγάτηρ Διός –Μοῦσα μέ ἐπίθετον: 
Τελεσίφρων Η-13-205Α, 694Δ, Η17-872Δ
Μνήμη –ης (ἡ) –Μήτηρ Σοφίας (κατά 
Αἰσχύλον). Σωτηρία αἰσθήσεων (κατά 
Πλάτωνα). Θησαυρός ὅλων τῶν ἐπιστη-
μῶν (κατά Κικέρωνα)
Μνημοδίκη –ης (ἡ)
Μνημοδίκης –ου (ὁ) –Θεοφορικόν
Μνήμονες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Μνημόνη –ης (ἡ) = Μνημοσύνη 
Μνημόνις –ιδος (ὁ) 
Μνημονίς –ιδος (ἡ)
Μνημοσύνη ἀντί Μναμοσύνη –ης (ἡ)
Μνημοσύνη ἤ Μνημόνη ἥ Μναμόνη 
ἤ Μνημώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Ουρανου 
καί Γης πού μέ Δία γεννᾶ ἐννέα Μοῦ-
σες: Μνήμη, Ἀοιδή, Μελέτη –Τιτανίς 
προσωποποίησις μνήμης –Διά ταύτην 
ἐγράφη Ὁρφικός ὔμνος
Μνημοσυνίδες (οἱ) –Θυγατέρες Μνημο-
σύνης –Ἐπώνυμον Μουσῶν
Μνήμουσα –σης (ἡ)
Μνημώ –οῦς (ἡ) –Μνημοσύνη –Ὀρφι-
κή θεά προσωποποίησις μνήμης –Οὐρα-
νίδη –Τιτανίς, Η-7-1147Α, 1148Δ, Η-9-391 
Δ, Η-13-819Δ, Η-15-167Δ
Μνήμων –νος (ὁ & ἡ) –(Ἔχων ἰσχυράν 
μνήμην) –Ἰατρός Πτολεμαίου –Ἐπίθετον 
Ερινύος, Η-10-852Α, Η-13-696Α
Μνήμων ἤ Ἀρσίκης –ου (ὁ) –Υἱός Δα-
ρείου Β’, τοῦ νόθου 
Μνηριβότα –ης (ἡ)
Μνηρίβοτος –ου (ὁ) 
Μνηριμάχη –ης (ἡ) 
Μνηρίμαχις –ιος (ὁ)
Μνηρίμαχος –ου (ὁ) 

Μνηριπτολέμα –ης (ἡ) 
Μνηριπτόλεμος –ου (ὁ) 
Μνήσα –ης (η)
Μνησαγόρα –ης (ἡ)
Μνησαγόρας –ου (ὁ) –Ἁλαιεύς Ἀραφή-
νιος –Υἱός Μνησιλόχου, Ἁλαιεύς –Υἱός 
Μνήσωνος, Ἁλαιεύς
Μνησαγόρη –ης (ἡ)
Μνησαγόρης –ητος (ὁ) 
Μνησαῖα –ης (ἡ)
Μνήσαιος ἤ Μνησαῖος –ου (ὁ) –Τρώς 
Μνησάλκη –ης (ἡ)
Μνήσαλκος –ου (ὁ) 
Μνησάνδρα –ης (ἡ)
Μνήσανδρος –ου (ὁ) 
Μνησαρέτη ἤ Φρύνη –ης (ἡ) –(Χλωμή 
ὡς φρῦνος ἤ ὠφέλιμη) ἐπιφανής διάση-
μη ἑταῖρα μέ ἐπώνυμον Κλαυσίγελως –
Θυγάτηρ Φιλινίας ἐκ Μυρίνης –Θυγάτηρ 
Χαρικλέους Ἀθηναῖα
Μνησάρετος –ου (ὁ)
Μνησάρχη –ης (ἡ)
Μνησαρχίδα –ης (ἡ)
Μνησαρχίδας –αιος (ὁ) 
Μνησαρχίδη –ης (ἡ)
Μνησαρχίδης –ου (ὁ) –Πατήρ τῆς Οἰ-
νάρου –Υἱός Μνησάρχου, Ἁλαιεύς
Μνησαρχίδης –ου (ὁ) –Σφραγιδογλύ-
πτης ἤ Δακτυλιογλύπτης –Υἱός  Μνησάρ-
χου,ὁ Πυθαγόρας, Η-7-563Δ,1046Δ, Η-9-
329Α, Η-10-108Α, Η-12-366Δ, Η-13-696Α 
Μνήσαρχος ἤ Μνησαρχίδης –ου (ὁ) 
–Πατήρ Εὐριπίας –Πατήρ Πυθαγόρου 
σφραγιδογλύφος (κατά Ἡρόδοτον, ἐνῶ 
Μάρμικος, κατά Διογένην Λαέρτιον) –
Στωϊκός φιλόσοφος, μαθητής Παναιτίου 
–Σάμιος σφραγιδογλύπτης καί ἄριστος 
δακτυλιογλυφος, υἱός Εὔφρωνος ἤ Εὐθύ-
φρωνος –Υἱός Μνησίππου Ἁλαιεύς –Υἱ-
ός Μνησαρχίας Ἁλαιεύς –Ἐξ Ὄαθεν –Υἱ-
ός Πυθαγόρου, Η-18-675Δ 
Μνήσας –ου ἤ –ντος (ὁ)
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Μνησείδη –ης (ἡ)
Μνησείδης –ου (ὁ)
Μνησεύς –έως (ὁ) 
Μνησή –ῆς (ἡ)
Μνησῆς –οῦ (ὁ) 
Μνησθέα –ης (ἡ) 
Μνησθέας –έου (ὁ)
Μνησθεύς –έως (ὁ) –Ἐπίσημος Τρώς, 
ἀπόγονος Ἀσσαράκου ἐλθών μέ Αἰνείαν 
εἰς Ἰταλίαν
Μνῆσθος ἤ Μνῆσος –ου (ὁ) –Εὐγενής 
υἱός Παίονος (Παίων), φονευθείς ὑπό 
Ἀχιλλέως, Ο.Ι.Φ.210
Μνησία –ης (ἡ)
Μνησιάδη –ης (ἡ)
Μνησιάδης –ου (ὁ) 
Μνησιάναξ –κτος (ὁ) 
Μνησιάνασσα –ης (ἡ)
Μνησίας –ίου (ὁ) 
Μνησιβία –ης (ἡ) 
Μνησίβιος –ίου (ὁ)
Μνησιβούλη –ης (ἡ)
Μνησίβουλος καί Μνασίβουλος –ου 
(ὁ) –Ὁ Ρηγῖνος πυθαγορικός φιλόσοφος 
–Ἁλαιεύς –Σφήττιος –Ὁ Ἐλατεύς Φωκί-
δος Ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον καί ὁπλί-
την δρόμον
Μνησιβώλα –ης (ἡ)
Μνησίβωλος –ου (ὁ)
Μνησιγείτουσα –σης (ἡ)
Μνησιγείτων –νος (ὁ) 
Μνησιγειτώνη –ης (ἡ)
Μνησιγένη –ης (ἡ)
Μνησιγένης ἤ Μνασιγένης –ους (ὁ) 
–Πατήρ Εὐέπους 
Μνησιδάμας –ντος (ὁ)
Μνησιδάμεια –ης (ἡ)
Μνησίδαμος ἤ Μνασίδαμος –ου (ὁ) 
Μνησίδη –ης (ἡ)
Μνησιδήμη –ης (ἡ)

Μνησίδημος –ου (ὁ) 
Μνησίδης –ου (ὁ)
Μνησιδότη –ης (ἡ)
Μνησίδοτος –ου (ὁ)
Μνησιδώρα –ης (ἡ) 
Μνησιδώρη –ης (ἡ)
Μνησίδωρος –ου (ὁ) 
Μνησιέπεια –ης (ἡ)
Μνησιέπης –ους; (ὁ)
Μνησιεργίδη –ης (ἡ)
Μνησιεργίδης –ου (ὁ) 
Μνησίεργος –ου  (ἡ & ὁ) 
Μνησίη –ης (ἡ)
Μνησίης –ίου (ὁ) 
Μνησιθέα –ης (ἡ)
Μνησιθείδη –ης (ἡ)
Μνησιθείδης –ου (ὁ) –Εἷς τῶν τριάκοντα 
τυράννων –Υἱός Μνησιθέου –Ἀθηναῖος 
ἄρχων –Φυλάσιος
Μνησίθεος ἤ Μνασίθεος –ου (ὁ) –Ἀ-
θηναῖος, ἰατρός, Κωμικός ποιητής –Υἱός 
Ταχυβούλου, Μυρρινούσιος –Πόριος ἤ 
Ποτάμιος
Μνησίθη –ης (ἡ) 
Μνησίθης –ου (ὁ)
Μνησικαρία –ης (ἡ)
Μνησικαρίας –ίου (ὁ) 
Μνησική –ῆς (ἡ)
Μνησικήδη –ης (ἡ)
Μνησικήδης –ου (ὁ) 
Μνησίκλεια –ης (ἡ)                    
Μνησικλείδη –ης (ἡ)
Μνησικλείδης –ου (ὁ)
Μνησικλῆς –έους (ὁ) –Ἀρχιτέκτων τοῦ 
Ἐρεχθείου (κατά Δαῖρπφελντ, ἐξ ἐπι-
γραφῆς) ἤ, Προπυλαίων –Ἱσάξιος Ἰκα-
σίνου –Υἱός Κίρωνος Ἀθηναῖος Πιθεύς 
Μνησικός –οῦ (ὁ) –Ὁ Οἰναῖος υἱός Ἐπι-
κράτου 
Μνησικράτεια –ης (ἡ) 

ÌÍÇÓÉÊÑÁÔÅÉÁ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    ���

Μνησικράτη –ης (ἡ)
Μνησικράτης –ου (ὁ)
Μνησικρίτη –ης (ἡ)
Μνησίκριτος –ου (ὁ)
Μνήσιλα –ης (ἡ)
Μνησίλεως ἤ Μνασίνους –ου (ὁ) –Υἱός 
Πολυδεύκους καί Φοίβης (μέ ἄγαλμα 
ἐντός ναοῦ Διοσκούρων εἰς Κόρινθον) 
ἤ, Ἰλαίρας, ἀδελφῆς Φοίβης (θυγατρός 
Λευκίππου) 
Μνήσιλλα –ης καί Μνήσιλα (ἡ) –
Σκλάβα
Μνήσιλλος –ου (ὁ)
Μνησιλόχεια –ης (ἡ) 
Μνησίλοχος ἤ Μνασίλοχος –ου (ὁ) –
Πενθερός καί Υἱός Εὐριπίδου ὑποκριτής 
τραγωδιῶν –Πατήρ Χοιρίλης –Εἷς τῶν 
τριάκοντα Τυράννων –Ἕλλην κωμωδός 
–Υἱός Μνασίππου Ἁλαιεύς, Ἀραφήνιος 
–Περιθοίδης, Η-8-457Δ, Η-9-600Δ, Η-13-
696Α, Η-18-675Δ
Μνησιμάχη καί Δηϊάνειρα –ης (ἡ) 
–Θυγάτηρ Δεξαμενοῦ καί Ἀλθαῖας. Τήν 
ἐλευθέρωσεν Ἡρακλῆς ἀπό βίαν μνη-
στῆρος Εὐρυτίωνος –Θυγάτηρ Λυσίππου 
Κριωέως, Η-5-877Δ, Η-13-696Α
Μνησίμαχος ἤ Μνασίμαχος –ου (ὁ) 
–Κωμικός ποιητής μέσης κωμωδίας, ἤ 
προϊπποκράτειος ἰατρός καί ἕτερος γα-
στρονόμος –Εἷς τῶν 30 τυράννων –Δη-
μότης Ἀθηναίων μή σίγουρος, Η-7-831Δ, 
Η-13-696Δ, Η-14-890Α 
Μνησιμβρότη –ης (ἡ)
Μνησίμβροτος –ου (ὁ) 
Μνησιμήδη –ης (ἡ) 
Μνησιμήδης –ου (ὁ)
Μνησινίκη –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Μνησίνικος –ου (ὁ)
Μνησινόη ἤ Λήδα –ης (ἡ)  
Μνησίνοος –όου (ὁ) 
Μνησῖνος –ου (ὁ)
Μνησίνους –ου (ὁ)

Μνήσιον –ίου (ἡ)
Μνήσιος –ου (ὁ) –Καί Σπίνθαρος, πα-
τήρ Ἀριστοξένου 
Μνησίουσα –σης (ἡ)
Μνησιόχη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀμφιδά-
μαντος 
Μνησίοχος –ου (ὁ) 
Μνησιπολέμα καί Μνησιπτολέμα –ης 
(ἡ) –Θυγάτηρ Θεμιστοκλέους
Μνησιπόλεμος καί Μνησιπτόλεμος 
–ου (ὁ) –Ἱστορικός, Η-13-696Δ
Μνησίπολις –ιδος (ἡ)
Μνησίππη –ης (ἡ) 
Μνησιππίδη –ης (ἡ)
Μνησιππίδης –ου (ὁ)
Μνήσιππος καί Μνάσιππος –ου (ὁ) 
–Υἱός Μνησάρχου, Ἁλαιεύς –Υἱός Μνη-
σαγόρου Ἁλαιεύς –Υἱός Χαριταίου Ἁλαι-
εύς Ἀραφήνιος
Μνησιππώ –οῦς (ἡ)
Μνησιπτολέμα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ συ-
ζύγου Θεμιστοκλέους Φρεαρρίου Ἀθη-
ναῖα, σύζυγος Ἀρχεπτόλιος ἱέρεια εἰς 
ναόν θεᾶς Δινδυμήνης Ρέας
Μνησιπτολέμη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Νι-
κοστράτου Ἀχαρνέως
Μνησιπτόλεμος ἤ Μνησιπόλεμος –ου 
(ὁ) –Ἱστοριογράφος
Μνῆσις –ιδος (ἡ) –Ἑταίρα Ἀλεξανδρινή 
καί αὐλητρίς
Μνησίς –ιδος (ἡ) –Αὐλητρίς καί ἑταίρα 
δρῶσα εις Αλεξάνδρειαν
Μνησιστράτη –ης (ἡ)
Μνησίστρατος –ου (ὁ) –Μαθητής Πλά-
τωνος καί οἱ μαθητές αὐτοῦ Μνησιστρά-
τειοι –Ἀθηναῖος, Η-13-696Δ
Μνησιτέλεια –ης (ἡ)
Μνησιτέλης –ους (ὁ)
Μνησιφάνη –ης (ἡ)
Μνησιφάνης –ους (ὁ) –Ἀναφλύστιος
Μνησιφίλη –ης (ἡ)
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Μνησίφιλος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος ἄρχων 
ἤ ἑταῖρος Σόλωνος –Φρεάρριος παιδα-
γωγός Ἀθηναίου στρατηγοῦ Θεμιστο-
κλέους, Η-9-364Δ, 365Α, 529Α, Η-17-416Δ
Μνησιφῶν –ντος (ὁ)
Μνησιφῶσσα –ης (ἡ)
Μνησιχάρεια –ης (ἡ)
Μνησιχάρης –ους (ὁ)
Μνησίων –νος (ὁ)
Μνήσος –ου (ὁ)
Μνήσουσα –σης (ἡ)
Μνησόχη –ης (ἡ)
Μνήσοχος –ου (ὁ)
Μνήστη –ης (ἡ)
Μνήστηρ καί Μνηστήρ –ῆρος (ὁ) –Μῖ-
μος Ρωμαῖος –Ἐπίθετον Διονύσου
Μνήστης –ου (ὁ)
Μνηστορίδα –δης (ἡ)
Μνηστορίδας –αιο (ὁ) –Λακεδαιμόνιος
Μνήστρα –ης (ἡ) –Δαναΐς (θυγ. Δαναοῦ 
καί Εὐρώπης) φονεύσασα Αἴγιον –Ἐ-
ρωμένη Κίμωνος –Θυγάτηρ Ἐρυσίχθο-
νος πιθανή σύζυγος Αὐτολύκου, πάπ-
που Ὀδυσσέως καί ἄλλαι, Η-5-773Α, Η 
-8-484Α 
Μνήστωρ –ρος (ὁ) –Υἱός Μηνοφίλου, 
Μιλήσιος
Μνησώ –οῦς (ἡ) –Μήτηρ Κλεοπτολέμης 
ἐκ Μειδοτέλους 
Μνήσων –νος (ὁ) –Ἀδελφός Θρασύλλου 
καί Εὐπόλιδος, υἱός Σωσιπόλιδος ἤ Λευ-
κονοιεύς –Ἁλαιεύς Ἀραφήνιος –Υἱός Ἀ-
πολλοδώρου Λευκονοιεύς –Υἱός Θρασύλ-
λου Λευκονοιεύς 
Μνησωνίδα –δης (ἡ)
Μνησωνίδας –αο (ὁ)
Μνησωνίδη –ης (ἡ)
Μνησωνίδης –ου (ὁ) –Ἀχαρνεύς
Μνίχον –ου;  (ἡ) 
Μνίχουσα –σης (ἡ)
Μνίχων –νος;  (ὁ)

Μνοσίππα –ης (ἡ)
Μνόσιππος –ου (ὁ) –Ἀρχηγός Σπαρτια-
τικοῦ στόλου, Η-17-281Δ 
Μογέα –ης (ἡ) –Ἀναφέρεται δωρήσασα 
ποτήριον (Κοτύλη) εἰς τήν Εὔχαριν θυ-
γατέρα Εὐτρετιφάντου, Η-11-347Α 
Μογέας –ου (ὁ)
Μογερά –ᾶς (ἡ) –(Ἄθλιος) –Ἐπίθετον 
Μοίρης
Μογισαψεδάφας –α (ἡ) –(Ἠ μόλις ἐγγί-
ζουσα ἔδαφος) –Ἐπίθετον Ποδάγρας μέ 
συνώνυμον: Ἐπιδεσμοχαρής
Μογλενίτσα –ης (ἡ) –Παραπόταμος 
Λουδία πού χύνεται στον Ἀξιό 
Μογοστόκοι –ων (οἱ) –Ἐπίθ. Εἰλειθυίων
Μογοστόκος –ου  (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Εἰ-
λειθυΐας –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθε-
τον Ἠοῦς –Ἐπίθετον Ἡφαίστου
Μοδεράτα –ης (ἡ) –Παιδανία, σύζυγος 
Ρουφριανοῦ 
Μοδερᾶτος –ου (ὁ) –Νεοπυθαγόρειος 
φιλόσοφος ἐκ Γαδάρων, συγγραφεύς, Η-
7-647Α, Η-13-702Δ, Η-14-380Δ, Η-16-501Α 
Μοδέστα –ης (ἡ) 
Μόδεστος –ου (ὁ) –(ἐγκρατής, σώφρων) 
–Χριστιανικόν –Πατριάρχης –Ἅγιος
Μοδιάνα –ας (ἡ) –Πόλις Εὐδαίμονος Ἀ-
ραβίας
Μόδονος –ου (ὁ) –Ποταμός 
Μοερίχη –ης (ἡ)
Μοέριχος –ου (ὁ)
Μόθαξ καί Μόθων –νος (ὁ) –Οἰκογενής 
δοῦλος 
Μόθων –νος καί Μόθαξ –κος (ὁ) –Οἰκο-
γενής δοῦλος 
Μόθων –νος (ὁ) –Υἱός Λάκωνος, ἐκ πό-
λεων ἔξω τῆς Σπάρτης, Η-14-291Α, Η-15 
-757Α
Μοθώνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Οινέως, υἱ-
οῦ Πορθάονος
Μοίρα –ης (ἡ) –(Ἡ χαρίζουσα Εὐτυχίαν) 
–Συγκοπτόμενον τοῦ Καλομοίρα –Θυ-
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γάτηρ Ἀπόλλωνος καί Σμύρνης, θυγα-
τέρες Ἀνάγκης ἤ Νυκτός καί Ἐρέβους 
ἤ Διός καί Θέμιδος ἤ μόνον Θαλάσσης 
ἤ Ἀνάγκης, τρεῖς: Κλωθώ, Λάχεσις, Ἄ-
τροπος (Μοίραι) ἀναφέρωνται θυγατέ-
ρες Διός καί Θέμιδος. Παρίστανται ἔφο-
ροι τύχης καί συμβαινόντων. Ἡ Κλωθώ 
κρατᾶ ἠλακάτην, ἡ Λάχεσις ἄτρακτον, 
καί ἡ Ἄτροπος ψαλίδι. Κατώκουν εἰς Ἅ-
δην ὡς γραίαι εἱκονιζόμεναι καθήμεναι 
ἐπί θρόνων μέ λευκά ἰμάτια
Μοῖρα –ης (ἡ) –Τέκνον Νυκτός –Ἐπίθε-
τον Διός μέ συνώνυμον: Κρονίων –Ἐπί-
θετον Κλωθοῦς, Ο.Ι.Τ.87, Η-9-360Α, Η-15 
-489Α
Μοῖρα ἤ Καλομοῖρα –ης (ἡ)
Μοιραγένεις –ειος (ὁ)
Μοιραγένη –ης (ἡ)
Μοιραγένης –ους (ὁ) –Συγγραφεύς –Εὐ-
γενής Μακεδών
Μοιραγένης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός 
(ἐφόρου τύχης θνητῶν) καί Ἀπόλλωνος
Μοιραγέτη –ης (ἡ)
Μοιραγέτης –ου (ὁ) –Προσωνύμιον Διός
Μοιραγόρα –ης (ἡ)
Μοιραγόρας –ου (ὁ)
Μοῖραι (αἱ) –Κλωθώ, Λάχεσις, Ἄτροπος 
–Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Μοιράκιον –ίου (ἡ) –Δημοσθένης ἀπε-
κάλεσε Μ. Ἀλέξανδρον 
Μοιρᾶς –ᾶ (ὁ) –Θεοφορικόν 
Μοιρέα –ης (ἡ)
Μοιρέας –ου (ὁ)
Μοιρεστράτη –ης (ἡ) –Θεοφορικόν
Μοιρέστρατος –ου (ὁ) 
Μοιρηγένη –ης (ἡ)
Μοιρηγένης –ου (ὁ) 
Μοίρης –ου ἤ –ητος;  (ὁ) –Ἀττικιστής
Μοιρία –ης (ἡ)
Μοιριάδη –ης (ἡ) –Θεοφορικόν
Μοιριάδης –ου (ὁ) 

Μοιρίας –ου (ὁ) –Θεοφορικόν 
Μοιριγένη –ης (ἡ)
Μοιριγένης –ου (ὁ) 
Μοιριδότη –ης (ἡ)
Μοιρίδοτος –ου (ὁ)
Μοιριδώρα –ης (ἡ)
Μοιρίδωρος –ου (ὁ)
Μοιρίκλεια –ης (ἡ)
Μοιρικλῆς –έους (ὁ)
Μοιρίλα –ης (ἡ)
Μοιρίλος –ου (ὁ) –Θεοφορικόν
Μοίριμος –ου  (ἡ & ὁ) 
Μοίριον –ίου (ἡ) 
Μοιρίππα –ης (ἡ)
Μοίριππος –ου (ὁ) –Θεοφορικόν 
Μοῖρις –ιδος ἤ Μίλετος –ου (ὁ) –Καί Λί-
μνη
Μοῖρις –ιος ἤ –άϊδος (ὁ) –Γεωμέτρης –
Συγγραφεύς –Γραμματικός ἤ Αἰγύπτιος 
βασιλιᾶς –Θεοφορικόν, Η-7-1061Α, Η-12 
–214Α
Μοῖρις –ιδος καί –ιος ὁ Ἀττικιστής (ὁ) 
–Ἕλλην συγγραφεύς τῶν χρόνων Ἀδρι-
ανοῦ 
Μοιρισθένη –ης (ἡ)
Μοιρισθένης –ους (ὁ) –Θεοφορικόν 
Μοιρίχη –ης (ἡ)
Μοίριχος –ου (ὁ) –Πλούσιος ἐξάδελφος 
Ἀριστέως ἤ πατήρ Εὔχειρ(ος) Κορίνθιος 
–Θεοφορικόν 
Μοιρογένη –ης (ἡ)
Μοιρογένης –ου (ὁ)
Μοιροδότη –ης (ἡ)
Μοιρόδοτος –ου (ὁ)
Μοιροδώρα –ης (ἡ)
Μοιρόδωρος –ου (ὁ) –Θεοφορικόν ὄνο-
μα
Μοιρόκλεια –ης (ἡ)
Μοιροκλῆς –έους (ὁ) –Ρήτωρ Ἀθηναῖος 
καί δημαγωγός ὅν ἐζήτησε, μετά τῶν 
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ἄλλων, νά παραδώσουν εἰς αὐτόν ὁ Ἀλέ-
ξανδρος. 
Μοιροσθένη –ης (ἡ)
Μοιροσθένης –ου (ὁ) 
Μοίρουσα –σης (ἡ)
Μοιροφάνη –ης (ἡ) 
Μοιροφάνης –ου (ὁ) –Θεοφορικόν
Μοιρώ –οῦς καί Μυρώ καί Βυζαντία 
(ἡ) –Ἡ Βυζαντία ποιήτρια 
Μοίρων –νος (ὁ) –Θεοφορικόν
Μοῖσα –ης (ἡ) 
Μοισαγέτα –ης (ἡ)
Μοισαγέτας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος
Μοισαῖα –ης (ἡ)
Μοισαῖος ἀντί Μουσαῖος –ου (ὁ)
Μοισέα –ης (ἡ)
Μοισέας –ου (ὁ)
Μοισεάτα –ης (ἡ) 
Μοισεάτας –αντος (ὁ)
Μοίσης –ητος (ὁ)
Μοισιόδαξ –κος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἰωσήπου 
18ου αἰῶνος 
Μοισύα –ης (ἡ)
Μοισύας –ου (ὁ) 
Μοιωνίδη –ης (ἡ)
Μοιωνίδης –ου (ὁ) 
Μοίωνις –ιδος (ἡ) 
Μοκαπόλεια –ης (ἡ)
Μοκάπολις –ιδος (ὁ)
Μοκαπόρεια –ης (ἡ)
Μοκάπορις –ιδος;  (ὁ) 
Μοκτίνα –ης (ἡ)
Μοκτῖνος –ου (ὁ) 
Μόκουσα –σης (ἡ)
Μόκων –νος (ὁ) 
Μολλάκα –ης (ἡ) 
Μολλάκης –ου (ὁ)
Μολάρχη –ης (ἡ)

Μόλαρχος –ου (ὁ) –Πτωχός ἐν Κλεωναῖς 
Νεμέας φιλοξενίσας Ἡρακλέα
Μόλας –αντος; (ὁ) –Υἱός Δευκαλίωνος, 
πατήρ Μυριόνου 
Μολγαῖα –ης (ἡ)
Μολγαῖος –ου (ὁ) 
Μολέσια –ίης (ἡ)
Μολέσιος –ου (ὁ) 
Μολεύς –έως (ὁ) 
Μόλη –ης (ἡ)
Μόλης –ου ἤ –ητος (ὁ) 
Μολιβδολιθώδης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον 
Κρόνου μέ συνώνυμον: Ψυχρός
Μολίνη καί Μολιόνη –ης (ἡ)
Μολιόνη –ης (ἡ) –Μήτηρ Μολιόνων –
Γυνή Ἄκτορος πού μέ Ποσειδῶνα γεννᾶ 
διδύμους: Κτέατον καί Εὔρυτον, Η-13-
712Δ 
Mολιόνης –ου ἤ –ητος (ὁ)
Μολιονίδαι (οἱ) = Μολιόνε –Υἱοί Μολιό-
νης: Εὔρυτος καί Κτέατος, μέ ὑπερβολική 
δύναμιν γεννηθέντες ἐντός ἀσημένιου 
ὠοῦ. Ἐνιαῖον σῶμα μέ δύο κεφαλάς καί 
τέσσαρα πόδια καί χείρας. Υἱοί Ποσει-
δῶνος ἤ Ἄκτορος, ἀδελφοῦ βασιλέως 
Ἤλιδος Αὐγείου, ἐξ οὖ καί Ἀκτορίδες ἤ 
Ἀκτορίονες 
Μολιονίδη καί Ἀκτορίδη –ης (ἡ)
Μολιονίδης ἤ Ἀκτορίδης –ου (ὁ) –Η-9-
341Α 
Μόλις –ιδος;  (ὁ)
Μολίων ἤ Μολιόνε ἤ Ἀκτορίωνε ἤ Ἀ-
κορίων –νος (ὁ) –Υἱός Ἄκτορος καί Μο-
λιόνης (Κτέατος καί Εὔρυτος οὕς θανά-
τωσεν Ἡρακλῆς εἰς μάχην κατά Αὐγίου) 
–Τρώς –Ἤ Τρώς ἡνίοχος Θυμβραίου 
–Υἱός Εὐρύτου, φονευθείς ὑπό Ἡρακλέ-
ους, Α-Β-451Α, Ο.Λ.322
Μολλιανή –ῆς (ἡ) 
Μολλιανός –οῦ (ὁ) –Τερμησσεύς 
Μόλλις –ιος; (ὁ)

ÌÏËËÉÓ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    ���

Μολοβόβαρ –ρος καί Κοχοβόβαλ;  (ὁ) 
–Ἀστήρ Διός
Μολόβρα –ης (ἡ)
Μολόβρος –ου (ὁ)
Μολόεις –εντος (ὁ) –Ποταμός Βοιωτίας 
Μολόεσσα –σσης (ἡ)
Μόλορκα –ης (ἡ)
Μόλορκος –ου (ὁ)
Μολόρχη –ης (ἡ)
Μόλορχος καί Μόλορκος –ου (ὁ) –Πέ-
νης (χερνήτης) κάτοικος Κλεωνῶν, φι-
λοξενήσας τον Ἡρακλήν
Μόλος –ου (ὁ) –Υἱός Δευκαλίωνος ἔκ-
γονος Μίνωος πατήρ Μηριόνου –Υἱός 
Ραισιδάτιδος –Ἀδελφός Ἰδομενέως καί 
Κρήτης θυγατρός Κουρήτα, Ο.Κ.269, Ν 
249, Η-13-648, 714Α 
Μολοσσία –ης (ἡ)
Μολόσσιος –ίου (ὁ)
Μολοσσός –οῦ (ὁ) –Υἱός Πύρρου καί 
Ἀνδρομάχης ἤ, υἱός Νεοπτολέμου, ἔκ-
γονος Ἀχιλλέως –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
–Ἐπίθετον Διός, Η-7-536Α, Η-8-250Α, Η-
9-250Α, Η-13-714Α 
Μολοττός –οῦ (ὁ) –Μακεδών –Πατήρ 
ποιητοῦ –Ἐπώνυμον Μελαντίχου
Μολουρίς –ιδος (ἡ) –Πέτρα (βράχος ἐν 
Μεγαρίδι) ἀπό τήν ὁποίαν ἐκρημνήσθη 
Μελικέρτης καί Ἰνώ εἰς θάλασσαν 
Μόλουρος –ου (ὁ)
Μόλουσα –σης (ἡ)
Μολόχ καί Μολώχ;  (ὁ) –Θεός 
Μολπᾶ –ῆς (ἡ)
Μολπαγόρα –ης (ἡ)
Μολπαγόρας –ου (ὁ) –Δημαγωγός Μι-
λήσιος
Μολπαδία ἤ Μελανίππη –ης (ἡ) –Ἀ-
μαζών –Θυγάτηρ Σταφύλου, υἱοῦ Διο-
νύσου καί Χρυσοθέμιδος –Ἀδελφή Ροι-
οῦς καί Παρθένου (χοίροι ἔῥῥιψαν οἶνον 
πατρός καί διά νά ἀποφύγουν ὀργήν ἐῥ-
ῥίφθησαν εἰς θάλασσαν), Η-17-243Δ 

Μόλπαινα –ης (ἡ)
Μόλπαινος –ου (ὁ)
Μολπᾶς –ᾶ (ὁ)
Μολπαστάς –αντος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀ-
πόλλωνος
Μολπεῖνα –ης (ἡ)
Μολπεῖνος –ου (ὁ) –Τίτλος μίμου ἔργου, 
Η-9-383Δ
Μόλπη –ης (ἡ) –Σειρήν –Θυγάτηρ Ἀχε-
λώου καί Καλλιόπης ἤ Μελπομένης, Η-
16-912Α
Μολπία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Σκεδάσου, 
ἀδελφή Ἱπποῦς. Βιασθεῖσαι ὑπό στρατι-
ωτῶν Λακεδαιμονίων 
Μολπική –ῆς (ἡ)
Μολπικός –οῦ (ὁ) 
Μολπίουσα –σης (ἡ)
Μόλπις –ιος (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης –Ὁ Λά-
κων ἱστορικός τῆς Σπάρτης
Μολπίς –ίδος (ἡ) –Ἡ Σειρήν Μόλπη
Μολπίχη –ης (ἡ)
Μολπίχος –ου (ὁ) 
Μολπίων –νος (ὁ) 
Mολπόθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Μόλπος –ου (ὁ) 
Μολπώ –οῦς (ἡ)
Μόλυβρος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἐπιτάδα, Η-
8-97Α 
Μολύκκα –ης (ἡ)
Μολύκκας –ου (ὁ)
Μόλυκκος –ου (ὁ)
Μόλυκος –ου (ὁ) –Στρατηγός Κασσάν-
δρου –Πατήρ Καλλίνου 
Μόλυνθος –ου (ὁ)
Μόλυρος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀρίσβαντος 
Μολύσουσα –σης (ἡ)
Μολύσχριος –ίου (ὁ) 
Μολύσων –νος (ὁ) 
Μολύχα –ης (ἡ) 
Μόλυχος –ου (ὁ)
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Mόλχο = Molcho (ὁ) –(ξύλινο καλάθι) 
–Ἑβραϊκόν
Μόλων –νος (ὁ) –Ὑποκριτής δραμάτων 
–Ἀθηναῖος Ἄρχων –Ρόδιος –Γίγαντας 
εἰς Βατράχους Ἀριστοφάνους –Ὁ Ἀπολ-
λώνιος Μόλων καθώς καί ὁ Μανέθων, 
Χαιρίμων, Λυσίμαχος, Ποσειδώνιος, Ἀ-
πίων, Μνασέας ἔγραψαν ἔργα κατά Ἰ-
ουδαίων πού συμπτωματικῶς(!) ἐξηφα-
νίσθησαν, Η-13-248Α
Μολώνια –ης (ἡ)
Μολώνιος –ίου (ὁ) –Πατρωνυμικόν Ἀϊ-
κλίδα
Μολώτα –ης (ἡ)
Μολώτας –ου (ὁ)
Μολωτίς –ίδος (ἡ)
Μόλωτος –ου (ὁ)
Μομμία –ης (ἡ)
Μόμμιος –ου Λεύκιος (ὁ) –Στρατηγός 
Ρωμαῖος, νικήσας δίς τούς Ἀχαιούς –Ἔ-
τερος Ὕπατος
Μόμορος –ου (ὁ) –Βασιλεύς, Η-12-547Α
Μομφόσαος –ου (ὁ) 
Μομψίδα –ης (ἡ)
Μομψίδας –αο (ὁ)
Μονᾶ –ᾶς (ἡ)
Μοναίση –ης (ἡ)
Μοναίσης –ου (ὁ) –Βασιλεύς; Πάρθων
Μονάξια –ης (ἡ)
Μονάξιος –ου (ὁ)
Μονάρχη –ης (ἡ) 
Μοναρχίς –ιδος (ἡ) 
Μόναρχος –ου (ὁ) –Υἱός Νικομάχου, να-
οποιός –Ἐπίθετον Διός
Μονᾶς –ᾶ (ὁ) –Ἕλλην ἰατρός 
Μοναχή –ῆς (ἡ)
Μοναχός ἤ Πρωτοσπαθάριος –ου (ὁ) 
–Βυζαντινός ἰατρός, Η-7-833Δ 
Μονδαῖα –ης (ἡ) 
Μονδαῖος –ου (ὁ) 
Μόνδος –ου (ὁ)

Μόνδουσα –σης (ἡ)
Μόνδων –νος (ὁ) 
Μονέρις –ιδος (ἡ;)
Μονήκα –ης (ἡ)
Μονήτα –ης (ἡ) –Μήτηρ Μουσῶν πα-
ρά Λατίνων –Ἐπίθετον Ἥρας παρά Ρω-
μαίων
Μονήτιος –ου (ὁ) 
Μονία –ίης (ἡ) –Τό μόνον ἐπίθετον τῆς 
Θεᾶς Ἥρας
Μονίκα –κης (ἡ) 
Μονίκης –ου (ὁ)
Μονίμη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἴωνος, Περ-
γαμηνή –Μιλησία γυνή Μιθριδάτου
Μόνιμος καί Μονιμός –ου (ὁ) –Φιλόσο-
φος Ἕλλην ἐν Συρακούσαις κυνικός 
–Συγγραφεύς –Υἱός Πυθίωνος αὐλικός 
Ὀλυμπιάδος, σύζυγος Παντίκας –Στρα-
τηγός Κασσάνδρου –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ, 
Η-7-584Δ, Η-13-739Δ
Μόνιος –ου (ὁ) 
Μονίππη –ης (ἡ) 
Μονιππίδη –ης (ἡ)
Μονιππίδης –ου (ὁ) 
Μόνιππος –ου (ὁ)
Μονίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Μαμάρκου 
ἤ Μαμάρχου, ἀδελφή Πολλίης, Στατίης, 
Στραταγίδος
Μόνιτη –ης (ἡ)
Μόνιτος ἤ Μούνιτος –ου (ὁ) –Υἱός Δα-
μοφῶντος καί Λαοδίκης 
Μόννα –ης (ἡ)
Μόννας –αντος (ὁ)
Μοννίτια –ίης (ἡ)
Μοννίτιος ἤ Μονηΐτιος –ου (ὁ) –Ἐπίθ.
Διός ἐν Κρήτη
Μόννος ἤ Μόνος –ου (ὁ) –Ποιητής τις
Μόννου –ους ἤ Μόννους –ου (ὁ) –Εἰδι-
κός καλλιτέχνης Μωσαϊκῶν, ψηφοθέ-
της, Η-8-561Α
Μονοβύζα –ης (ἡ) –Μυθική βασίλισσα

ÌÏÍÏÂÕÆÁ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    ��8

Μονογενή –οῦς (ἡ)
Μονογενής –οῦς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
–Ἐπίθετον Δήμητρος
Μόνοικος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρακλέους 
(ἐξ οὗ Μονακόν), Η-13-744Α
Μονομάχος –ου (ὁ) –Ὁ Ρόδιος Ἀννίβας 
(–ου)
Μονόμορφος –ου  (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον 
Ἑκάτης
Μονόπους –οδος καί Μονόφθαλμος –
ου  (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρινύος μέ συνώ-
νυμον: Γοργών
Μονόπους καί Ἔμπουσα καί Ἐνίπους 
καί Ὀνόκωλος καί Ὀνοσκελίς –ιδος (ἡ) 
–Φανταστικόν τέρας –Δαίμων, Α-Θ-86Δ 
Μονόπωλος –ου  (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἠ-
οῦς 
Μονοστόρθυγξ –γγος (ὁ) –Ἐπίθετον 
Πριάπου μέ συνώνυμον: Ἀγροιώτης
Μόνοστος –ου  (ἡ & ὁ) 
Μονούνια –ης (ἡ) 
Μονούνιος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ἰλλυρίας, 
Η-5-534Δ, Η-13-750Δ
Μονόφθαλμος ἤ Κύκλωψ –πος (ὁ) 
–Ἐπίγονος πού μέ Στρατονίκην γεννᾶ 
Πολιορκητήν, υἱός Φιλίππου, Η-5-930Α
Μονόκωλος –ου (ο) –Παρωνύμιον Βυζα-
ντινῶν
Μόντα –ης (ἡ)
Μοντάνα –ης (ἡ) –Ρωμαία
Μοντάνος καί Μοντανός –οῦ (ὁ) –Ἱερεύς 
Φρύγιος, Η-13-756Α 
Μόντας –αο (ὁ) 
Μοντία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν 
Μόντιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἀνθύ-
πατος
Μοντού; (ὁ καί ή) –Αἰγυπτιακός θεός ἤ 
θεότης, γεράκι, μέ ἀκαταμάχητη πολε-
μική δύναμη
Μονύχα –ης (ἡ)
Μόνυχος –ου (ὁ) –Κένταυρος φονευθείς 
εἰς γάμους Πειριθόου, Η-10-44Α

Μόπολχα –ης (ἡ)
Μόπολχος –ου (ὁ) 
Μοράβα; (ὁ) –Παραπόταμος Δουνάβε-
ως στήν Σερβία
Μοράνδρα –ης (ἡ)
Μόρανδρος –ου (ὁ)
Μόργη –ης (ἡ)
Μόργης – ου (ο) –Βασιλεύς πατήρ Σίρι-
δος
Μόργος –ου (ὁ) –Εἷς τῶν Ἰδαίων Δακτύ-
λων
Μορέα –ης (ἡ) –Νύμφη, θυγάτηρ Ὀξύ-
λου καί Ἀμαδρυάδος
Μορέας –έου (ὁ)
Μορία –ης (ἡ) –Ἀττική νύμφη ἥς τόν 
ἀδελφόν, ἐφόνευσε ὁ Δράκων Τύλος, Η-
5-758Δ
Μορία –ης (ἡ) –Λυδία ἀναστήσασα ἀ-
δελφόν Τύλον, ὅστις δειχθείς ὑπό ὄφεος 
ἀπέθανεν. Τοῦ ἔθεσε εἰς τούς ρώθωνας 
τό ἀντίδοτον ὄφεων πού λέγεται Βάλλις 
(εως) 
Μόριμος –ου (ὁ)
Μόριος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός, Η-7-1242
Μορίχη –ης (ἡ)
Μόριχος –ου (ὁ) –Ποιμήν
Μόρκος –ου (ὁ)
Μόρμα –ης (ἡ)
Μορμάδεια –ης (ἡ)
Μορμάδειος –ου (ὁ) 
Μόρμας –αντος (ὁ)
Μορμία –ης (ἡ)
Μορμίας –ιου (ὁ) 
Μορμίνη –ης (ἡ)
Μορμῖνος –ου (ὁ)
Μορμολήκη καί Μορμολύκη –ης (ἡ) 
–(λύκαινα Μορμώ) = Μορμώ –Φόβητρον 
παίδων σχετιζομένη μέ φαντάσματα 
καί νεκρούς –Τροφός Αχέροντος
Μορμολήκης –ου (ὁ) 
Μορμύλη –ης (ἡ)

ÌÏÍÏÃÅÍÇ



��9 ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ 

Μορμύλος –ου (ὁ)
Μορμώ –ους (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐκάτης μέ 
συνώνυμον: Γοργώ –Μία τῶν Γοργόνων
Μορμώ (οῦς) καί Μορμών (ῶνος καί 
–ονος) καί Ἔμπουσα καί Λάμια καί 
Ὀνόκωλος καί Ὀνοσκελίς –ιδος (ἡ) –
(φανταστικά τέρατα γυναικείας μορφῆς) 
–Φόβητρο παίδων μέ την ἐπίκλησιν = Μορ-
μολύκειον = φόβητρο, οἱ τροφοί τρομο-
κράτουν μικρά παιδιά
Μόροιβος –ου (ὁ)
Μόροιβος ἤ Γλαυκέτος ἤ Τελέας –ου 
(ὁ) –Ἀθηναῖος πολυφαγᾶς 
Μόροιχος –ου (ὁ) –Υἱός Λαχεμοίρου 
Θριάσιος
Μόρος –ου (ὁ) –Τέκνον Νυκτός καί ἀ-
δελφός Κήρα, Θανάτου, Ὕπνου, Μοιρῶν 
(Κλωθώ, Λάχεσις, Ἄτροπος) Κηρῶν, Νε-
μέσεως, Ἀπάτης, Φιλότητος, Γήρατος, 
Ἔριδος, Η-9-534Α, Η-18-61Δ
Μόρουχος –ου (ὁ)
Μορρέα –ας (ἡ)
Μορρέας –ου (ὁ)
Μορσίμα –ης (ἡ)
Μόρσιμος –ου (ὁ) –Τραγικός ποιητής  ψυ-
χρός, ὀφθαλμῶν ἰατρός, πατήρ Ἀστυδά-
μαντος Ἀθηναίου τραγικοῦ  –Υἱός Φιλο-
κλέους ποιητοῦ, ἀδελφός Μελανθίου, 
χλευαζόμενος ὑπό Ἀριστοφάνους, ἄσημος 
ποιητής δραματικῶν ἔργων, Η-7-1047Δ
Μόρσος –ου (ὁ) –Ξυλοκόπος, Η-9-548Δ 
Μόρσουσα –σης (ἡ)
Μόρσων –νος; (ὁ) –Ποιμήν
Μορτάγουσα –σης (ἡ)
Μορτάγων –ντος;  (ὁ) 
Μορτόνασος –ου (ὁ & ἡ)
Μορτύλα –ης (ἡ)
Μορτύλος –ου (ὁ) 
Μόρυλλα –ης (ἡ)
Μόρυλλος –ου (ὁ)
Μόρυν –νος (ὁ) –Υἱός Ἱπποτίωνος, Ο.Ι. 
Ν.792, Ξ514 

Μορυχίδα –δης (ἡ)
Μορυχίδας –αο (ἡ)
Μορυχίδη –ης (ἡ)
Μορυχίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος ἄρχων
Μορυχίουσα –σης (ἡ)
Μορυχίων –νος (ὁ) 
Μόρυχος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
–Ἀδόκιμός τις Ἀθηναῖος τραγικός, ἐμ-
παιζόμενος ὑπό Ἀριστοφάνους δι΄ἀσω-
τίαν καί ἀδδηφαγίαν (Σφῆκες) –Υἱός Λα_ 
χεμοίρου Θριάσιος
Μορφεύς –εως (ὁ) –Εἷς τῶν 100 υἱῶν τοῦ 
Ὕπνου καί τῆς Νυκτός, θεός προσωπο-
ποίησις ὀνείρων, παριστανόμενος ὡς 
εὐειδής νεανίας ἱστάμενος πρό νυκτός, 
ἀγγίζων ἀναπαυομένους μέ ἄνθη μήκω-
νος (ὑπνοφόρου;) καί ἀποκοιμίζων ἀν-
θρώπους. Κατ΄ἄλλους γέρων, κατά κα-
νόνα μέ ἁπαλάς καί ἀθορύβους κατά 
τήν πτήσιν πτέρυγας καί γλυκύ πρόσω-
πον, ἀδελφοί του ὁ Φάντασος καί ὁ 
Φοβήτωρ
Μορφή –ῆς (ἡ) 
Μόρφιον –ίου (ἡ) 
Μορφίουσα –σης (ἡ)
Μορφίων –νος (ὁ)
Μορφοδᾶτα –ης (ἡ)
Mορφοδατος –ου (ὁ) –Καππαδόκης
Μορφώ –όος ἤ –οῦς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀ-
φροδίτης –Ἤ ἐν Λακεδαιμόνι κάλλος δί-
δουσα 
Mόρφω καί Εὐμορφία (ἡ) –(Ὡραία χα-
ριτωμένη) –Και χριστιανικόν
Μορφώτρια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Κίρκης 
μέ συνώνυμον:  Λιγυστίς
Μοσάουσα –σης (ἡ)
Μοσάων –νος; (ὁ) 
Μόσις –ιος (ὁ) –Θρακικόν
Μοσσέος –έου (ὁ) –Βασιλεύς Βισαλτῶν 
(ὡς καί ὁ Βασταρεύς) τυφλώσας υἱούς 
του
Μοστύλα –ης (ἡ)
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Μοστυλίουσα –σης (ἡ)
Μοστυλίων –νος (ὁ) 
Μοστύλος –ου (ὁ)
Μοσχᾶ –ῆς (ἡ)
Μόσχα –ας (ἡ) –Λουκανία,κάτω Ἰταλία 
Μοσχάνθη –ης (ἡ) –(ἄνθη μέ ἄρωμα 
μόσχου)
Μοσχάνθης –ου (ὁ)
Μοσχάριον –ίου (ἡ) –Θυγάτηρ Βακχί-
ου, Ἡρακλεώτις 
Μοσχᾶς –ᾶντος; (ὁ) 
Μόσχας –ου (ὁ)
Μόσχειν –ης;  (ἡ)
Μοσχία –ης (ἡ) 
Μοσχιανή –ῆς (ἡ)
Μοσχιανός –οῦ (ὁ)
Μοσχίδα –ης (ἡ)
Μοσχίδας –αιο (ὁ) 
Μοσχίδη –ης (ἡ)
Μοσχίδης –ου (ὁ) 
Μοσχίλη –ης (ἡ)
Μοσχίλος –ου (ὁ)
Μόσχιν –ου; (ἡ) 
Μόσχινα ἤ Μοσχίνα –ης (ἡ) –Ἀθηναία 
ποιήτρια, μήτηρ ποιητρίας Ἡδύλης
Μοσχίνη καί Μοσχείνη –ης (ἡ) –Θυγά-
τηρ Κλεύου, ἡρώισσα 
Μοσχίνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Κλεύα (ἤ 
–ου) –Θυγάτηρ Ἐργοκλέους, Ἀσπενδία 
–Θυγάτηρ Σφαίρου, Λαοδίκισσα –Ἀθη-
ναία ποιήτρια, θυγάτηρ ποιητρίας Ἡ-
δύλης καί Μελικέρτου Σαμίου ἐπιγραμ-
ματοποιοῦ, κατ΄ἄλλους μήτηρ Ἡδύλης, 
Η-8-905Δ 
Μοσχίνηι;  (ἡ)
Μοσχίνης –ητος (ὁ) –Υἱός Κλεύας 
Μοσχῖνος –ου (ὁ) 
Μόσχιον –ίου (ἡ) –Θυγάτηρ Κράτωνος ἤ 
Κλειδάμου. Μέ Ἔρωτα γεννᾶ Εὐαμερώ
Μόσχιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Ἀπάτης

Μόσχιος –ίου (ὁ) –Ποταμός 
Μοσχίουσα –σης (ἡ)
Μοσχίς –ιδος (ἡ)
Μοσχίων –νος (ὁ) –Ἕλλην ποιητής τρα-
γικός καί κωμικός –Συγγραφεύς δώσας 
περιγραφήν τοῦ Ἰέρωνος πλοίου –Υἱός 
Ἀπολλοδώρου ἤ Σωτηρίχου –Ὁ υἱός αὐ-
τοῦ ἧτο στρατηγός Κίου –Πατήρ Τερψι-
χόρου Μιλησίου –Υἱός Ἐπιγένους Λαμ-
πτρεύς –Υἱός Δημέου εἰς “Σαμίαν” Με_ 
νάνδρου, Η-7-1047Δ, Η-13-795Α
Μοσχόλα –ας (ἡ)
Μοσχόλαος –ου (ὁ)
Μόσχος –ου (ὁ) –(Εὐχάριστος ὡς τό ἄ-
ρωμα) –Βουκολικός ποιητής εἰδυλλίων 
Συρακούσιος –Ἀθηναῖος έξ Ἀγγελῆθεν 
–Συγγράψας περί ἀστρολογίας –Ὁ Περ-
γαμηνός ὀλυμπιονίκης, υἱός Μόσχου εἰς 
ἄγνωστον ἀγώνισμα –Ὁ Κολοφώνιος 
Ὀλυμπιονίκης περιοδονίκης εἰς πυγμήν 
παίδων –Ἀλεξανδρινός ποιητής καί 
γραμματικός –Συγγραφεύς μηχανικῶν 
σοφιστής –Υἱός Ἀντιφάνους Ἀναφλύ-
στιος, Η-8-963Δ, Η-9-333Α, 420Α, Η-13-
798Α, Η-16-487Α
Μόσχουσα –σης (ἡ)
Μοσχύλα –ης (ἡ)
Μοσχύλος –ου (ὁ)
Μόσχω –ους (ἡ) –(ἡ εὐχάριστος ὡς τό 
ἄρωμα μόσχος) 
Μόσχων –ντος (ὁ)
Μοσχώνια –ίης (ἡ)
Μοσχώνιος –ίου (ὁ)
Μοτύα –ας καί Μοτύη (ἡ) –Ἠ ἀποκα-
λύψασα εἰς Ἡρακλήν αὐτούς πού τοῦ 
ἤρπασεν τούς βούς του, διαβαίνων τήν 
Ἰταλίαν. Πρός τιμήν της ἔκτισεν Μοτύην 
Μόττυλα –ης (ἡ) 
Μόττυλις –ιος (ὁ) 
Μοττύλιος –ίου (ὁ) –Πατρωνυμικόν τοῦ 
Κράτητος 
Μοττύλος –ου (ὁ)
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Μουδανιά καί Μύρλεια καί Ἀπάμεια 
καί Κιβωτός –οῦ (ἡ) –Ὄνομα πόλεως 
Χαλκιδικῆς (πρώην πόλις Βιθυνίας δι΄ἦν 
Στράβων λέγει: Ἐμπορεῖον μέγα, τῆς ἰδί-
ως λεγομένης Ἀσίας, δευτερεύον μετά 
τήν Ἔφεσον 
Μουδύουσα –σης (ἡ)
Μουδύων –νος (ὁ) 
Μουζουνάγος –ου (ὁ)
Μούθ;  (ὁ) –Υἱός Κρόνου καί Ρέας –Θά-
νατον μέ καί Πλούτωνα ὀνομάζουσι 
Φοίνικες 
Μουκάκενθος –ου (ὁ) 
Μούκασος –ου (ὁ) –Πατήρ τοῦ μακρο-
βίου (ἑκατόν ἐτῶν) Ζαικεδένθου 
Μουκατράλις –ιος (ὁ) –Θρακικόν
Μουκία –ας (ἡ) 
Μουκιανή –ῆς (ἡ)
Μουκιανός –οῦ (ὁ) –Ἰουδαῖος; 
Μούκιος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν ὄνομα 
–Ρωμαϊκόν –Ὁ Σκαιβόλας, ὀνομαστός 
σφαιριστής 
Μούκις –ιος;  (ὁ)
Μούκκων –νος (ὁ)
Μουκρίνα –ης (ἡ)
Μουκρῖνος –ου (ὁ) 
Μούκων –νος;  (ὁ) 
Μούκωσσα –σσης (ἡ)
Μούλια –ίης (ἡ)
Μούλιος –ίου (ὁ) –Σύζυγος Ἀγαμήδης 
θυγατρός Αὐγίου φονευθείς ὑπό Νέστο-
ρος –Ὄνομα δύο Τρώων –Ὑπηρέτης Ἀμ-
φινόμου, Ο.Ι.Π.696, Υ472, Ο.Ο.Σ.423 
Μουλλάρα –ης (ἡ)
Μούλλαρος –ου (ὁ) 
Μούμμια –ίης (ἡ)
Μούμμιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Μουνατία –ης (ἡ)
Μουνάτιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Μουνατίου 
Μουνδικία –ης (ἡ)

Μουνδίκιος –ου (ὁ) 
Μοῦνδος –ου (ὁ) –Ὄνομα ἀνδρικόν –Πο-
ταμός Λυσιτανίας
Μούνια –ίης (ἡ)
Μούνιος –ίου (ὁ)
Μουνίππη –ης (ἡ) 
Μούνιππος –ου (ὁ) –Η-10-412Α
Μουνίτη –ης (ἡ)
Μούνιτος ἤ Μόνιτος –ου (ὁ) –Υἱός Δα-
μοφῶντος καί Λαοδίκης
Μουνιχία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος, 
προστάτις λιμανιῶν –Λόφος Καστέλας
Μουνιχίη –ης (ἡ) –Συνώνυμον: Πότνια 
–Ἐπίθετον Αρτέμιδος
Μουνίχιος –ίου (ὁ)
Μουνιχιών –ῶνος (ὁ) –Δέκατος μήν Ἀτ-
τικός
Μουνιχιῶσσα –σσης (ἡ)
Μούνιχος ἤ Μούνιτος –ου (ὁ) –Υἱός Πα-
ντακλέους –Πατήρ Ἀλικάνδρου –Ἥρως 
κτίστης ναοῦ Μουνιχίας Ἀρτέμιδος –Πα-
τήρ Ὑπερίπτης, Η-13-809Δ, 810Α
Μουνογένεια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Περσε-
φόνης
Μουνογενής –οῦς καί Μουνογενές (ἡ) 
–Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Δήμητρος 
–Ἐπίθετον Ἑκάτης
Μουντανή –ῆς (ἡ)
Μουντανός –οῦ (ὁ) –(Βουνήσιος) –Ρω-
μαϊκόν
Μουνύχη –ης (ἡ)
Μουνυχίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Μούνυχος –ου (ὁ) –Παλαιός Ἄρχων 
Μουνιχίας –Υἱός Δρύαντος, δικαιότατος 
καί οἰωνοσκόπος πού μέ Λελαντίαν γεν-
νᾶ: Φιλαῖον, Ἄλκανδρον, Μεγαλήτορα, 
οὕς ὁ Ζεύς μετεμόρφωσεν εἰς πτηνά 
σπλαγχνησθείς ἵνα μή συλληφθοῦν ὑπό 
κακούργων 
Μουρήνα –ης (ἡ)
Μουρῆνας –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν ὄνομα
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Μουρκία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Μούρος – ου (ὁ) –Ποταμός 
Μούρουσα –σης (ἡ)
Μούρτα –ης (ἡ)
Μούρτας –α (ὁ) 
Μουρτίχα –ης (ἡ) 
Μούρτιχος –ου (ὁ)
Μουρτώ –οῦς (ἡ) 
Μούρτων –νος (ὁ)
Μούρτωσσα –σσης (ἡ)
Μουρυχίδα –δης (ἡ)
Μουρυχίδας –αο (ὁ) 
Μουρυχίδη –ης (ἡ)
Μουρυχίδης –ου (ὁ) –Ἀντί Μορυχίδης 
–Ἀθηναῖος ἄρχων –Ἀνήρ ἐξ Ἑλλησπό-
ντου. Ὁ Μαρδόνιος ἔπεμψεν εἰς Ἀθη-
ναίους ἵνα προσκυνήσουν Πέρσην βασι-
λέαν 
Μούρων –νος (ὁ) 
Μοῦσα –ης (ἡ) –(Ἡ ἐμπνέουσα ὡς μοῦ-
σα) –Μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Ὑμέναιον –
Θεότης –Ἡ Ἰουλία Μοῦσα τροφός –Ἐπίθ. 
Ἐρατοῦς –Ἐπίθετον Θαλείης–Ἐπίθετον 
Καλλιόπης –Ἐπίθετον Κλειοῦς –Ἐπίθε-
τον Οὐρανίης –Ἐπίθετον Τερψιχόρης, Η 
-10-937Α, Η-12-23Α 
Μουσαγέα –ης (ἡ) 
Μουσαγέας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρα-
κλέους –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος μέ συνώ-
νυμα: Κρουσολύρης, Μουσηγέτης
Μουσαγένη –ης (ἡ)
Μουσαγένης –ου (ὁ) –Θεοφορικόν 
Μουσάδη –ης (ἡ)
Μουσάδης –ου (ὁ) 
Μοῦσαι (αἱ) –Θεαί καί ἔφοροι ἐλευθέρων 
τεχνῶν καί πάσης νοερᾶς τῶν ἀνθρώ-
πων ἀπασχολήσεως, θυγατέρες Διός καί  
Μνημοσύνης (ἐννέα) καλούμεναι καί Πι-
ερίδες, Ἑλικωνιάδες, Ἑλικώνιες, Ἑλικω-
νίδες: Κλειώ, Εὐτέρπη, Θάλεια, Μελπο-
μένη, Τερψιχόρη, Ἐρατώ, Πολύμνια, Οὐ_ 
ρανία, Καλλιόπη. Ἑλούοντο εἰς πηγήν 

Ἱππουκρήνην. Τίς ἐφρόντιζεν Εὐφήμη 
καί δίδαξε μουσικήν Ἀπόλλων Μουση-
γέτης. Πρό Ἡσιόδου: Ἀοιδή, Μελέτη ἤ 
Μελετῶσα καί Μνήμη ἤ Μοῦσα θεά 
Ὑμνώ. Ὁ Πλούταρχος διακρίνει: Νήτη, 
Μέση, Ὑπάτη καί κατόπιν Πολυμάθεια, 
θυγατέρες Πλουσίας καί Διός, Αἰθέροι 
καλούμεναι, Θελξινόη, Ἀοιδή, Ἀρχή 
καί Μελέτη. Ὁ Κορίνθιος Εὔμηλος δια-
κρίνει: Κηφισσώ (Κηφισσίς), Ἀπολλω-
νίδα (Ἀπολλωνίς), Βορυσθενίδα (Βορυ-
σθενίς) ὡς θυγατέρες Ἀπόλλωνος. Ἤ 
Μελέτη, Μνήμη, Ἀοιδή. Ἤ Θελξιόπη, 
Μνήμη, Ἀοιδή καί Μελέτη. Ἤ κατ΄ἄλ-
λους ὅσαι καί αἰσθήσεις: Ὅρασις, Γεῦ-
σις, Ὄσφρησις, Ἀφή καί Ἀκοή. Ἤ Νεῖλος 
ἤ Νειλώ, Τριτώ, Ἀσωπίς, Ἑπταπόλη, Ἀ-
χελωΐς, Τριπόπλους καί Ροδία. Ἤ Καλ- 
λιχόρη, Εὐνίκη, Ἑλίκη, Θελξινόη, Τερψι-
χόρη, Εὐτέρπη, Ἐγκελάδη, Δία, Εὐνόπη. 
Κατ΄Ἐπίχαρμον ἑπτά: Μία ἡ Ἀσωπώ. Ἐν 
Τροιζῆνι καλοῦντο: Ἀρδαλῖδαι, Ἀρδαλῖ-
αι, Ἀρδαλιώτιδες. Μοῦσα ἦτο καί ἡ Τρι-
τώ. Προστάτιδαι θεότηται παιδείας. Ἄρα 
ὅσοι δέν μετέχουν στόν χορόν των εἶναι 
ἀπαίδευτοι –Διά ταύτας ἐγράφη Ὁρφι-
κός ὕμνος
Μουσαῖα –ης (ἡ)
Μουσαῖος ἤ Μουσσαῖος –ου (ὁ) –(Ὁ 
ἐμπνευσμένος ἀπό Μοῦσες) –Μυθικός 
ποιητής –Μαθητής καί φίλος Ὀρφέως 
καί Λίνου –Θρησκευτικός ποιητής –Δί-
δαξε τρόπους καί μέσα θεραπείας ἀσθε-
νειῶν –Υἱός Εὐμόλπου καί Σελήνης ἐξ 
Ἀθηνῶν. Ἤ ποιητής πατήρ Εὐμόλπου 
(ὅστις μέ Δηϊόπη γεννᾶ Κήρυκον), ἰδρυ-
τοῦ Ἐλευσινίων  –Ἐπικός ποιητής γρά-
ψας τά καθ΄ Ἡρώ καί Λέανδρον –Μά-
ντις, ἀοιδός, χρησμολόγος, ἐφευρέτης 
γραφῆς. Μέ Ὀρφέα, Πάμφο καί Ὠλώνα 
ἐκπρόσωποι κοσμογονικῆς θεολογικῆς 
ποίησις, προομηρικοί ποιηταί ὁ Ἐλευσί-
νιος υἱός Ἀντιφήμου ἐποποιός χρησμο-
λόγος ἀοιδός –Μελοποιός ὁ υἱός Θαμύ-
ρα –Φιλόσοφος, Η-8-137Δ, Η-9-373Α, 603 
Δ, Η-10-705Δ, Η-12-159Δ, Η-13-820Α καί 
Δ, Η-16-508Α, Η-18-41Α
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Μουσαῖος ὁ Γραμματικός (ὁ) –Η-13-
820Δ 
Εὐχή προς Μουσαίον (ἡ) –Ὁρφικός ὕμ-
νος
Μουσαΐς –ιδος (ἡ) –Θεοφορικόν 
Μουσακών –ντος;  (ὁ)
Μουσακῶσσα –σσης (ἡ)
Μουσάνος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀντιοφήμου
Μουσάουσα –σης (ἡ)
Μουσάριον –ίου (ἡ) –Ὄνομα ἑταίρας 
νεαράς εἰς διάλογον Λουκιανοῦ, ἐρωμέ-
νη Χαιρέα
Μουσαρίουσα –σης (ἡ)
Μουσαρίων –νος (ὁ) –Θεοφορικόν ὄνο-
μα
Μουσάρχη –ης (ἡ) 
Μούσαρχος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος
Μούσας –α (ὁ) –Ἰατρός 
Μουσᾶς –ᾶ (ὁ) 
Μουσάων –νος (ὁ) –Θεράπων; –Θεοφο-
ρικόν
Μουσέρως –ωτος (ὁ) –Πατήρ Εὐγένου, 
Μιλήσιος –Θηβαῖος τις
Μουσηγέτης –ου (ὁ) –Ἐπθετον Ἀπόλ-
λωνος 
Μουσηγέας καί Μουσαγέας –ου (ὁ) 
–Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
Μουσήλιος –ου (ὁ) –Εὐνοῦχος τις
Μουσιάς –άδος (ἡ) 
Μουσικανή –ῆς (ἡ)
Μουσικανός –οῦ (ὁ) –Ἠγεμών Ἰνδιῶν, 
Η-7-537Α
Μουσική –ῆς (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀθηνᾶς –Θεο-
φορικόν
Μουσικία –ης (ἡ) 
Μουσίκιος –ου (ὁ) –Ἐπιγραμματοποιός
Μουσικόν –οῦ (ἡ) –Ἡρακλεῶτης
Μουσικός –οῦ (ὁ) –Νεοσύλλεκτος Θη-
βαῖος
Μουσικών –ντος;  (ὁ)

Μουσικῶσσα –σσης (ἡ)
Μούσιον –ίου (ἡ) –Θυγάτηρ Σωκράτους, 
Σικυωνία
Μούσιος –ίου (ὁ)
Μουσίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀργαίου ἤ 
Ἀθηναίου, Μιλησία 
Μούσις –ιδος (ἡ) –Ἀθηναῖα τις 
Μουσοβία –ίης (ἡ)
Μουσόβιος –ίου (ὁ)
Μουσογένεια –ης (ἡ) 
Μουσογένης –ους (ὁ)
Μουσοδότα –ης (ἡ)
Μουσόδοτος –ου (ὁ)
Μουσοδώρα –ης (ἡ)
Μουσόδωρος –ου (ὁ)
Μουσόκλεια –ης (ἡ)
Μουσοκλῆς –έους (ὁ) –Θεοφορικόν 
ὄνομα
Μουσοπόλεια –ης (ἡ)
Μουσοπόλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Μοῦσος –ου (ὁ) –Ἀγαλματοποιός –Θεο-
φορικόν
Μουσοτόκος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Σοφίας 
μέ συνώνυμον: Κρατέουσα
Μούσουσα –σης (ἡ)
Μούστια –ης (ἡ)
Μουστιανή –ῆς (ἡ)
Μουστιανός –οῦ (ὁ) –Σύζυγος Θεοφίλης
Μούστιος –ίου (ὁ) 
Μούσων –νος (ὁ) –Θεοφορικόν
Μουσωνία –ης (ἡ) 
Μουσωνίας –ου (ὁ)
Μουσώνιος –ίου (ὁ) –Ὁ Ροῦφος φιλό-
σοφος συγγραφεύς, στωϊκός Ρωμαῖος, 
διδάσκαλος Ἐπικτήτου, Λύκιου, Η-7-677 
Δ, Η-10-969Α 
Μουσώνις –ιος (ὁ)
Μούτ;  (ἡ) –(μητέρα) –Αἰγυπτία θεά καί 
γράφεται καί μέ σημάδι τοῦ γρύπα. Σκο-
τεινῆς καταγωγῆς ὡς καί τοῦ συζύγου 
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αὐτῆς. Κληρονόμησε μερικά χαρακτηρι-
στικά ἀπό τήν θεά γύπα Νεκμπέτ
Μουτάτη –ης (ἡ)
Μούτατος –ου (ὁ)
Μουτία –ης (ἡ)
Μουτιλία –ης (ἡ)
Μουτιλιανή –ῆς (ἡ)
Μουτιλιανός –οῦ (ὁ)
Μουτίλιος –ίου (ὁ) –Υἱός Τίτου, Μακε-
δών
Μουτίνη –ης (ἡ)
Μουτίνης –ου (ὁ) –Στρατηγός Καρχηδό-
νιος
Μούτιος –ίου (ὁ)
Μούτουσα –σης (ἡ)
Μούτων –νος (ὁ)
Μουττιηνή –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Μουττιηνός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Μόχθος ἤ Πλειστονίκης ἤ Ἀπίων –νος 
(ὁ) –Γραμματικός συγγραφεύς.Ἔγραψε, 
διά τούς Ἰουδαίους καί ἐδέχθη τά “κατά 
Ἀπίωνος” τοῦ Ἱωσήπου Φλαβίου (Μπέν 
Ματιτιάου) –(Μανέθων, Χαιρίμων, Λυ-
σίμαχος, Ποσειδώνιος, Ἀπολλώνιος Μό-
λων, Ἀπίων Μνασέας, οἱ γράψαντες ἔργα 
κατά Ἰουδαίων, πού συμπτωματικῶς(!!) 
ἐξηφανίσθησαν ἅπαντα), Α-Δ-178Α 
Μοχλευτής –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος μέ συνώνυμον: Ταμίας
Μόψεια –ης (ἡ)
Μόψειος –ου (ὁ)
Μόψια –ης (ἡ)
Μοψίδη –ης (ἡ)
Μοψίδης –ου (ὁ)
Μόψιος –ίου (ὁ)
Μοψοπία –ης (ἡ) –Ἀρχαῖο ὄνομα Ἀττι-
κῆς –Θυγάτηρ Ὠκεανοῦ, Η-8-566Α
Μοψόπιος –ίου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Μόψοπος καί Μόψοψ –οπος (ὁ) –Ἀρχαῖ-
ος βασιλεύς Ἀττικῆς
Μοψουεστία –ης (ἡ)

Μοψουεστίας –ίου (ὁ) = Ὁ Θεόδωρος
Μόψος –ου καί Tιταρήσιος (ὁ) –Μά-
ντυς Θεσσαλός καί οἰωνοσκόπος ὐἱός 
Ἄμπυκος καί Χλωρίδος, καλύτερος τοῦ 
Κάλχαντος –Υἱός Ἀρηγονίδος καί Ἄμπυ-
κος ὁ Λαπίθης, μέ ἐπώνυμον Τιταρήσι-
ος –Υἱός Ἀπόλλωνος καί Μαντοῦς, θυ-
γατρός Τειρεσίου, περίφημος οἰωνοσκό_ 
πος –Υἱός Κρητός Ρακίου καί Μαντοῦς –
Θεμελιωτής Μαλλοῦ μετά τοῦ Ἀμφιλό-
χου Ἀμφιαρέω –Ἀργοναύτης –Σύντρο-
φος κατά τήν θήραν Καλυδωνίου κά_ 
πρου –Ἀπέθανεν ἐξ ὄφεων ἀναφυέντων 
ἐκ χυθέντος αἵματος Μεδούσης εἰς Λί-
βυαν, Η-9-396Α, 606Δ, Η-10-145Δ, Η-12-
99Δ, 963Δ, Η13-857Δ
Μοψυήτις –ιος (ὁ)
Μπά (ἡ) –Αἰγυπτιακόν ὄνομα ψυχῆς
Μπαγκώη ἤ Μπεγκώη –ης (ἡ) –Νύμφη
Μπαστέρτ; (ἡ) –Θυγάτηρ Ὤρου 
Μπαστέτ; (ἡ) –Αἰγυπτία θεά, γάτα τῆς 
Βούβαστης. Προστατεύει ἐγκυμοσύνη 
καί γεννήσεις
Μπέν Ματτιτιάου (ὁ) = Ἰώσηπος Φλάβιος
Μπερόσους –ου (ὁ) –Βαβυλώνιος ἰερεύς
Μπές (ὁ) –Αἰγυπτιακή θεότης
Μπίρη –ης (ἡ)
Μπίρης –ου ἤ –ητος;  (ὁ)
Μπογιάνα καί Βαρβάννα καί Βογιάνα 
–ης (η)
Μπογιάνας καί Βαρβάννας καί Βογιά-
νας –ου (ὁ)
Μπόρος – ου (ὁ) –Ποταμός
Μπούτο (ὁ) –Αἰγυπτιακή θεότης
Μρόγος –ου (ὁ) 
Μροχώ –οῦς (ἡ) 
Μυανεύς –έως (ὁ) 
Μύαξ –κος (ὁ)
Μύασσα; – σσης (ἡ)
Μυγδονία –ης (ἡ) 
Μυγδόνιος –ίου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα 
–Ποταμός –Ἐπίθετον Διονύσου

ÌÏÕÔÁÔÇ
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Μύγδων –ωνος (ὁ) –Βασιλιάς Φρυγίας, 
υἱός Ἄκμονος πού μέ Ἀναξιμένην γεννᾶ 
Κόροιβον μνηστήρα Κασσάνδρας Πριά-
μου –Βασιλεύς Βεβρύκων, ἀδελφός Ἀ-
μύκου φονευθείς ὑπό Ἡρακλέους –Υἱός 
Ἄρεως καί Νύμφης Καλλιόπης, μυθικός 
ἰδρυτής Μυγδονίας –Ἀδελφός Ἠδωνοῦ, 
Ο.Γ.186, Η-11-257Α, 599Α, Η-14-100Α 
Μυγδωνία ἤ Μυγδωνίς –ιδος (ἡ) –Χώ-
ρα
Μυγδών –ωνος (ὁ) –Κάτοικος Μυγδωνί-
ας –Πατήρ ἐξ Ἀναξιμένης τοῦ Κοροίβου 
ἤ Κορώβου μνηστῆρος Κασσάνδρας θυ-
γατρός Πριάμου
Μυγδῶσσα –σσης (ἡ)
Μυδάχη –ης (ἡ) –Πλαστόν ἑταίρας
Μυδάχης –ου (ὁ)
Μύδιον –ίου (ἡ) –Θυγάτηρ Σωπάτρου ἤ 
Θέωνος 
Μύδια –ης (ἡ)
Μύδιος –ου (ὁ) 
Μυδίουσα –σης (ἡ)
Μυδίων –νος (ὁ) 
Μύδουσα –σης (ἡ)
Μύδρα –ης (ἡ)
Μύδρης –ητος (ὁ) 
Μύδων –νος (ὁ) –Τρώς –Υἱός Ἀντυμνίου 
ἠνίοχος Πυλαιμένους φονευθείς ὑπό 
Ἀντιλόχου, Ο.Ι.Φ.209, Ο.Ι.Ε.579
Μύης –ου (ὁ) –Ὁ Ποσειδωνιάτης Πυ-
θαγορικός φιλόσοφος, Η-16-499Α
Μυθιάμβουσα –σης (ἡ)
Μυθιάμβων –νος (ὁ) –Ποιητής, Η-7-
1057Δ 
Μυθοπλόκος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Μῦθος –ου (ὁ)
Μυθυδίκη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ταλαοῦ 
καί Λυσιανάσσης, Η-17-564Δ 
Μυθυδίκης –οῦ (ὁ)
Μυθώδεις –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Μυῖα –ης (ἡ) –Ὄνομα πολλῶν ποιητρι-
ῶν, π.χ. Κόριννα ἡ Θεσπιακή, λυρική ποι-

ήτρια –Ἡ Πυθαγορική φιλόσοφος –Σα-
μία θυγάτηρ Πυθαγόρου τοῦ Μεγάλου 
καί Θεανοῦς σύζυγος Μίλωνος Κροτω-
νιάτου –Φανταστικόν τέρας –Φόβητρα 
θήλεα –Μυῖα σοφή ποιήτρια πιθανῶς 
Σπαρτιάτις –Νεάνις ὡραία ἀντίζηλος Σε-
λήνης μεταμορφωθεῖσα εἰς ὁμώνυμον 
ἔντομον, Η-16-499Δ 
Μυΐαγρος –ου (ὁ) –(Ὁ ἀγριεύων μυΐγας) 
–Θεός τῶν Ἠλείων –Ἐπίθετον Διός, Η-
14-110Δ
Μυϊάρωγος –ου (ὁ) –Θεός Ἠλείων, Η-
14-110Δ 
Μυΐδιον –ου (ἡ) 
Μυΐλλη –ης (ἡ)
Μυΐλλος –ου (ὁ) 
Μυῒουσα –σης (ἡ)
Μυΐσκη –ης (ἡ)
Μυΐσκος –ου (ὁ) –Πατήρ Σιληνίδος;
Μυϊώ –οῦς (ἡ) –Μήτηρ Ἀσίου μυθικοῦ 
ἥρωος Λυδῶν, σύζυγος Κότυος 
Μυΐων –νος; (ὁ)
Μυκάλη –ης (ἡ) –Ἀκρωτήριον –Ἀθηναία, 
Ο.Β.869
Μυκάλης –ητος (ὁ)
Μυκαλησία –ης (ἡ) –Κόρη Περσεφόνη 
ἤ ἐπίθετον Δήμητρος
Μυκαλησίς –ιδος –αι (ἡ) –Νύμφαι ἐν 
Σάμω
Μυκαλησσία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμη-
τρος
Μυκαλησσός –οῦ καί Μυκαλησός (ἡ) 
–Πόλις, Ο.Β.498
Μυκάμουσα –σης (ἡ)
Μυκάμων –νος (ο) –Ἐπίθετον Ἅδου
Μυκερίνη –ης (ἡ)
Μυκερῖνος –ου (ὁ) –Ὄνομα ἐξελληνι-
σμένο, υἱός Χέοπος, βασιλέως Αἰγύπτου
Μύκη –ης (ἡ)
Μυκήναι (αἱ) –1ον Ἐκ τοῦ Μυκηνέως, 
2ον ἐκ τῆς Μυκήνης θυγατρός Ἰνάχου, 
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3ον Ἐκ τοῦ Περσέως, 4ον ἐκ τοῦ Μύκη-
τος τοῦ ξίφους, 5ον ἐκ τῆς Νύμφης Μυ-
κήνης, Ο.638 
Μυκηναία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμι-
δος
Μυκηνᾶς –ᾶ (ὁ)
Μυκηνεύς –έως (ὁ) –Υἱός Σπάρτωνος, 
ἀνεψιός Χθονίης, ἔγγονος Φορωνέως 
Μυκηνεύς –έως (ὁ) –Ἀνεψιός Χθονίης, 
Υἱός Σπάρτωνος, βασιλέως Ἄργους, ἔγ-
γονος Φορωνέως καί Λαοδίκης (θυγα-
τρός Ἄπιος)
Μυκήνη –ης (ἡ) –Πόλις καί ἡρωΐς (Λυ-
γερή κατ΄Ὄμηρον) θυγάτηρ Ἰνάχου, σύ-
ζυγος Ἀστέροπος ἐξ ἧς ἡ ὁμώνυμος πό-
λις, Η-9-881Α, Η-13-209Α, Η-14-112Δ, Ο. 
Β.569, Δ52 
Μύκης –η ἤ –ητος; (ὁ) 
Μύκκα –ης (ἡ)
Μύκκας –αντος (ὁ) 
Μυκκίς –ιδος;  (ἡ;) 
Μύκλα –ης (ἡ)
Μύκλος –ου (ὁ) 
Μυκονία –ης (ἡ)
Μυκόνιος –ίου (ὁ)
Μύκονος –ου (ἡ) –Νῆσος Κυκλάδων
Μύκονος – ου (ὁ) –Ἀπόγονος Ἀπόλλω-
νος
Μύκουσα –σης (ἡ)
Μύκων –νος (ὁ) –Παιδοτρίβης Σάμιος
Μυκώνη –ης (ἡ) –(παπαρούνα) –Καί 
πόλις –Προγενέστερα ἡ Σικυών
Μύλα –ης (ἡ)
Μυλακκός –οῦ (ὁ)
Μυλακκώ –οῦς (ἡ)
Μύλας –αντος (ὁ) –Εἷς τῶν Τελχίνων
Μυλασσέα –ης (ἡ)
Μυλασσέας –έου (ὁ)
Μυλασώ –οῦς (ἡ) 
Μύλαυρα –ης (ἡ)
Μύλαυρος –ου (ὁ) 

Μυλάουσα –σης (ἡ)
Μυλάων –ντος; (ὁ) –Ποταμός Ἀρκαδίας
Μυλεύς –έως (ὁ) –(προστάτης μύλων) 
–Ἐπίθετον Διός
Μύλης –ητος ἤ Μῦλος –ου (ὁ) –Υἱός 
Λέλεγος πρώτου βασιλέως Σπάρτης, 
πατήρ Εὐρώτα, ἀδελφός Πολυκάονος, 
πρῶτος ἐπινοήσας κατασκευήν μύλων, 
Η-8-552, Η-12-190Α 
Μυλήτη –ης (ἡ) –Ὡραία ἑταίρα
Μύλητον –ου (ἡ) 
Μύλίνη –ης (ἡ)
Μύλινος –ου (ὁ) –Γίγας τίς ἐν Κρήτη
Μυλῖνος –ου (ὁ) –Ἀρχαῖος τύραννος 
Κρήτης, ὑπό Διός ἀφανισθείς
Μυλιόνη –ης (ἡ) –Ἠλεία κατ΄ἐντολήν 
της ρητήν, τῆς ἔστελλε θεωρίαν εἰς Ἴσθ-
μια, Η-9-997Α
Μυλιόνης –ου (ὁ) 
Μύλιττα καί Μυλήτα –ης (ἡ) –Παρ΄ 
Ἀσσυρίων ἡ Οὐρανία Ἀφροδίτη –Θεό-
της
Μύλλα –ης (ἡ) 
Μύλλαρον –ου (ἡ) 
Μυλλέα –ης (ἡ)
Μυλλέας –ου (ὁ) 
Μυλλένα –ης (ἡ)
Μυλλένας –ου (ὁ) 
Μυλλία –ας (ἡ) 
Μυλλιάς –αδος (ἡ)
Μυλλίας –ου (ὁ) –Πυθαγόριος Κροτω-
νιάτης, εἰς ὅν ἐλογίζετο ὅτι εὐρίσκετο ἡ 
ψυχή Φρυγός Μίδου, υἱοῦ Γοργίου, μετά 
τήν ἀναβίωσίν του, Η-16-499
Μυλλίνα –ης (ἡ)
Μυλλίνας –ου;  (ὁ) 
Μύλλιον –ου (ἡ)
Μύλλιος – ου (ὁ) –Κροτωνιάτης σύζυγος 
Τιμύχης 
Μυλλίς –ιδος (ἡ) 
Μυλλίχη –ης (ἡ) 
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Μύλλιχος –ου (ὁ) 
Μυλλόεις –εντος (ὁ) –Ποταμός Ἀρκα-
δίας 
Μυλλόεσσα –σσης (ἡ)
Μύλλος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος κωμικός, Η-
11-852Α 
Μύλλων –νος (ὁ) 
Μύλος –ου (ὁ) 
Μυλτώ καί Μιλτώ – ους καί Ασπασία 
(ἡ) –Φωκαΐς, ἀγαπημένη βασιλέως Κύ-
ρου, θυγάτηρ Εργοτίμου
Μύλωθρος –ου (ὁ) 
Μυμαικύλη –ης (ἡ) 
Μυμαικύλης –ου (ὁ) 
Μυμάρχη –ης (ἡ) 
Μύμαρχος –ου (ὁ) 
Μύνδη –ης (ἡ)
Μυνδία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Μύνδιος –ου (ὁ) 
Μύνδος –ου (ὁ)
Μύνδουσα –σης (ἡ)
Μύνδων –νος (ὁ)
Μύνης –ητος (ὁ) –Υἱός Εὐήνου, ἠγεμών 
Λυρνησσοῦ, ἀνήρ Βρισηΐδος φονευθείς 
ὑπό Ἀχιλλέως, Ο.Ι.Τ.296, Η-8-95Α, Η-11-
436Α                
Μυνίππη –ης (ἡ) 
Μύνιππος –ου (ὁ) –Νόθος υἱός Πριάμου 
καί Κύλλας, ἀδελφῆς Ἑκάβης, συζύγου 
Θυμοίτου
Μυνίσκος καί Μυννίσκος –ου (ὁ) –Ὑ-
ποκριτής ἐπί Αἰσχύλου, Η-8-957Δ 
Μυννάκη –ης (ἡ)
Μυννάκης –ου (ὁ)
Μύννη –ης (ἡ)
Μυννησίς –ιδος (ἡ) 
Μυννία –ης (ἡ) 
Μυννίνη –ης (ἡ) 
Μύννιον –ου (ἡ) –Θυγάτηρ Χαιρεστρά-
του Ἁγνουσίου

Μυννίουσα –σης (ἡ)
Μυννίσκα –ης (ἡ)
Μυννίσκος –ου (ὁ)
Μύννιχα –χης (ἡ)
Μυννιχίδη καί Μυμνιχίδη –ης (ἡ)
Μυννιχίδης ἤ Μυμνιχίδης –ου (ὁ) –Υἱ-
ός Εὐαίωνος
Μύννιχος –ου (ὁ) –Πατήρ Λυρανία καί 
υἱός Λυρανίας 
Μυννίχος –ου (ὁ) –Υἱός Λυρανίης καί 
πατήρ Λυρανίου
Μυννίων –νος (ὁ) –Γλύπτης εἰς ζωφόρον 
Ἐρεχθείου
Μύννος –ου (ὁ)
Μύννουσα –σης (ἡ)
Μυννώ –οῦς (ἡ) 
Μύννων –νος (ὁ) 
Μύνον –ου (ἡ)
Μυντίλα –ης (ἡ) 
Μυντίλος –ου (ὁ)
Μυξιάρης – η (ὁ) –Βυζαντινόν παρωνύ-
μιον
Μύξος –ου (ὁ) –(ἀστεῖος καί μεγάλαυχος) 
–Ἱερεύς Ἀρτέμιδος –Ἐπί κομπαζόντων 
καί μεγαλαυχούντων: Βαβαί Μύξος 
Μυοσωτίς –ιδος (ἡ) –(μή μέ λησμόνει) 
–Πλαστόν καί ὄνομα φυτοῦ 
Μυοῦς –ούντος (ὁ) –Πατήρ Περσεφόνης 
ἤ Φερσεφόνης γυνῆς Ἀμφίονος
Μύουσα –σης (ἡ)
Μύοχη –ης (ἡ)
Μύοχος –ου (ὁ)
Μύραινα ἤ Ταρτησσία –ης (ἡ) –Ἐνά-
λιον τέρας, γεννῶν θαλασσίους ὄφεις 
Μυραΐς –ιδος (ἡ) 
Μύραλλη –ης (ἡ)
Μυραλλίς –ιδος (ἡ) 
Μύραλλος –ου (ἡ)
Μυράμνα –ης (ἡ) 
Μυράμνης –ητος (ὁ)
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Μύργις –ιος; (ὁ;) 
Μυρεψός –οῦ (ὁ) –(ὁ βρίζων μύρα) –Ἰα-
τρός Βυζαντινός, Η-7-833Δ, 839Δ
Μυρήα –ης (ἡ)
Μυρήας –ου (ὁ)
Μύρητα –ης (ἡ)
Μύρητας –α (ὁ) 
Μυρθώ – (ἡ) 
Μυρία –ης καί Μυία (ἡ)
Μυριανανθοῦσα καί Μυριανθοῦσα 
–ης καί Εὐήθεια (ἡ) –Ἱέρεια τῆς Ἀρτέ-
μιδος
Μυριάνδρα –ης (ἡ) 
Μυρίανδρος –ου (ὁ) –Πόλις καί ποτα-
μός, ἔνθα (Ἡρόδοτος) ἐκάθητο Μ. Ἀλέ-
ξανδρος !
Μυριανθεύς –έως (ὁ)
Μυριάνθη –ης (ἡ) –(ἡ πολύ ὡραῖα ὡς 
ἄνθος) –Χριστιαν., νέον –Ἀθηναία
Μυρίανθος –ου (ὁ)
Μυριανθοῦσα καί Μυριανανθοῦσα 
–ης (ἡ) –Ἡ Εὐήθεια, ἱέρειαι Ἀρτέμιδος 
ἐν Κύπρω 
Μυριανθῶν –ντος (ὁ)
Μυρίας –ου (ὁ)
Μυρικαία –ης (ἡ)
Μυρικαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος
Μυρίκη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ βασιλέως 
Κύπρου Κινύρα, μεταμορφωθείσα εἰς 
ὀμώνυμον δενδρύλιον θυμίζων τόν μύ-
θον Μύρρας ή Σμύρνας θυγατρός τοῦ 
Κινύρα
Μυρίκης –ου (ὁ)
Μύριλλα –ης (ἡ)
Μυρίλλος –ου Δημόκοπος (ὁ) –Περί-
φημος ἀρχιτέκτων, Η-17-458Δ
Μύρινα ἤ Μύριννα –ης (ἡ) –Πόλις 
–Μυθική ἡρωΐς –Ἴσως Ἀμαζών ἀδελφή 
Μυτιλήνης (θυγατέρες Μάκαρος) θυ-
γάτηρ Τεύκρου, σύζυγος Δαρδάνου κτί-

σασα νήσον –Θυγ. Κρηθέως βασιλέως 
Θεσσαλικοῦ Ἰωλκοῦ, γυνή Θόαντος μυ-
θικοῦ βασιλέως Λήμνου, ἐξ ἦς ἐγεννήθη 
Ὑψιπύλη καί Σίκινος. Ἐφονεύθη ὑπό 
Μόψου 
Μυρίνη –ης (ἡ) –Σύζυγος Θόαντος –Ἀ-
μαζών φονευθείσα εἰς πολιορκίαν Τροί-
ας –Ἡρωῒς Μενάνδρου σύζυγος Κνήμο-
νος
Μυρίννα –ης (ἡ) –Ἀθηναία αὐλητρίς
Μυρίννη –ης (ἡ) –Ἑταῖρα, νικηθείσα ὑ-
πό Θρυαλλίδος ἑταῖρας εἰς διαγωνισμόν 
καλλιτέρας “πυγῆς” (ὀπισθίων), ἐκ Σά-
μου. Τήν ἠράσθη βασιλεύς Δημήτριος καί 
κατόπιν συνεδέθη ἐρωτικῶς μέ ρήτορα 
Υπερείδη ὅστις ἐξεδίωξε Γλαύκιππον υἱ-
όν διά νά ἐγκαταστήσει ἑταίραν. Ταυτο-
χρόνως εἶχεν ἐν Πειραιεί τήν ἑταίραν 
Ἀρισταγόραν καί ὲν Ἐλευσίνι τήν ἑταί-
ραν Φίλαν –Ἡρωΐς Ἀριστοφάνους –Ἐπί-
θετον Ἀφροδίτης
Μυρίννη καί Βάτεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
Τεύκρου, γυνή Δαρδάνου καί Βάτεια κα-
λουμένη
Μύρινος ἤ Μυρῖνος –ου (ὁ) –Ἀρχαῖος 
ποιητής –Ἐπιγραμματοποιός, Η-14-145Δ
Μυριόμορφος –ου  (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀ-
πόλλωνος –Συνώνυμον: Μυστιπόλος –
Ἐπίθετον Διονύσου μέ συνώνυμον: Μύ-
στης –Ἐπίθετον Ἴσιδος μέ συνώνυμον: 
Καρποφόρος
Μυριόναυς –νεος  (ἡ & ὁ) – (Ὁ  ἀποτελού-
μενος ἐκ μυρίων Νεῶν –Μυριόναυν Ἄ-
ρην) –Ἐπίθετον Άρεως
Μυριόνη –ης (ἡ)
Μυριόνης –ου (ὁ) –Υἱός Μόλου, Η-13-
714Α, Η-17-736Δ 
Μύριος –ου (ὁ) 
Μυρίππη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Μύριππος –ου (ὁ)
Μῦρις –ιος; (ὁ) 
Μύρις –ιδος (ἡ)
Μυρίσκα –ης (ἡ)
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Μυρίσκος –ου (ὁ)
Μύρισμα –ης;  (ἡ)
Μύρισμος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀντιγόνας 
–Σύζυγος Ἀντιγόνας
Μυριωνύμη –ης (ἡ) –(Φέρουσα μύρια 
ὀνόματα) –Ἐπίθετον Ἴσιδος
Μυριώνυμος –ου (ὀ)
Μυρκεύς –έως (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης εἰς 
πυγμή παίδων
Μύρκινος –ου (ὁ) –Ποταμός
Μύρλεια ἤ Ἀπάμεια ἤ Μουδανιά ἤ 
Κιβωτός (ἡ) –Πόλις Βιθυνίας τανῦν 
Χαλκιδικῆς
Μύρλος –ου (ὁ) –Κολοφώνιος, ἐξ οὗ ἡ 
Μύρλεια
Μύρμαξ –κος (ὁ)
Μύρμασσα –σσης (ἡ)
Μυρμακίδη –ης (ἡ)
Μυρμηκίδης –ου (ὁ) –Συγγραφεύς καί 
μικρογράφος γλύπτης π.χ. κατεσκεύα-
σεν τέθριππα καλυπτόμενα ὑπό μυίας. 
Ἦτο Μιλήσιος, Η-14-746Δ 
Μυρμηκώ –οῦς (ἡ)
Μύρμηξ –ηκος (ὁ) –Πατήρ Μελίας ἤ 
Ἀθηναῖος –Ὁ Ἐξαινέτου διαλεκτικός φι-
λόσοφος –Σκόπελος εἰς Αἰγαίον πέλα-
γος
Μύρμησσα –σσης (ἡ)
Μυρμίδα –ης (ἡ)
Μυρμίδας –αο (ὁ) 
Μυρμίδη –ης (ἡ)
Μυρμίδης –ου (ὁ) 
Μυρμιδόνες (οἱ) –Ἐκ μυρμήκων (τῆ μέ-
σολαβήσει Αἰακοῦ) ὁ Ζεύς τούς μετε-
μόρφωσεν εἰς ἀνθρώπους
Μυρμιδόνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δαναοῦ 
φονεύσασα Αἰγυπτιάδην Μενέα 
Μυρμιδών –ονος (ὁ) –Ἥρως γενάρχης, 
υἱός Διός πού μέ Εὐρυμέδουσα γεννᾶ Ἄ-
ντιφον καί Πεισιδίκην –Κάτοικος –Ἐπί-
θετον Ἄρεως μέ συνώνυμον: Φθιώτας, 
Η-8-299Δ, Η-14-151Δ, Η-15-683Α

Μυρμιδῶσσα –σσης (ἡ)
Μυρογένη –ης (ἡ)
Μυρογένης –ους (ὁ)
Μυρόκλεια –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν 
Μυροκλῆς –έους (ὁ)
Μύρον –ου (ἡ;) 
Μυρόπη –ης (ἡ) –Χριστιαν. ὄνομα
Μυρόπνους –ου  (ἡ & ὁ) –Δοῦλος δραπέ-
της παριστών φιλόσοφον –Ἐπίθετον 
Πειθοῦς
Μυρόπολις –ιδος (ὁ)
Μυρόπωλις –ιδος (ἡ)
Μυρορόη –ης (ἡ)
Μυρορόης –ου (ὁ) –(μυροβλήτης) –Ἐπί-
θετον Δημητρίου 
Μύρος –ου (ὁ)
Μύρουσα –σης (ἡ)
Μύρρα ἤ Σμύρνα –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἀδώ-
νιδος –Θυγ. Κινύρα –Θυγάτηρ Θείαντος. 
Μήτηρ Ἀδώνιδος ἥτις εξ ἐνόχων ἐρώτων 
μετεμορφώθη εἰς σμύρναν, Η-14-152Δ 
Μυρρίδα –δης (ἡ)
Μυρρίδας –αο (ὁ)
Μυρρίνα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Καλλίου, 
σύζυγος Ἱππία τυράννου, υἱοῦ Πεισι-
στράτου –Ἀθηναία (Ἀριστοφάνης)
Μυρρίνη –νης (ἡ) –Φίλη Δημητρίου Πο 
–λιορκητοῦ ἐκ Σάμου –Φίλη Λεωγόρου 
πατρός Ἀνδοκίδου σπάταλη διότι τόν 
κατέστρεψεν –Σπάταλος φίλη ἑταίρα, 
ρήτορος Ὑπερείδου –Θυγάτηρ Καλλίου 
Ἀθηναῖα –Θυγάτηρ Φιλοχάρους Παια-
νιέως –Θυγάτηρ Κνήμονος εἰς κωμω-
δίαν Μενάνδρου –Ἀναφέρει Ἀριστοφά-
νης, Η-14-153Α
Μυρρίννη –ης καί Μυρσίνη (ἡ) –Σύ-
ζυγος τυράννου Ἱππία, θυγάτηρ Καλ-
λία καλουμένη καί Βυρσίνη εἰς Ἱππῆς 
Ἀριστοφάνους –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Μυρρίνης –ητος (ὁ)
Μυρρινίδιον –ίου (ἡ) –Ἑταίρα
Μυρρινίκη –ης (ἡ)
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Μυρρίνικος –ου (ὁ) 
Μυρρινίσκη –ης (ἡ)
Μυρρινίσκος –ου (ὁ)
Μυρρινοῦς –οῦντος (ὁ) –Δῆμος Ἀττι-
κῆς
Μυρρινώ –οῦς (ἡ) 
Μύρρος –ου (ὁ)
Μύρσα –ης (ἡ)
Μύρσης –ου (ὁ) –Πατήρ Κανδαύλου, Η-
10-194Δ
Μυρσίλα –ης (ἡ)
Μυρσίλος ἤ Μύρσιλος καί Μυρσῖλος 
καί Μυρτίλος –ου (ὁ) –Τύραννος Μυτι-
λήνης –Λέσβιος ἱστορικός συγγραφεύς 
“Λεσβιακῶν” –Ἑλληνικόν ὄνομα Λυδοῦ 
Κανδαύλου τελευταίου βασιλέως Λυδῶν 
ἐκ γένους Ἡρακλειδῶν, Η-7-1042Δ, Η-
14-153Α, Η-15-934Δ
Μύρσιλος –ου (ὁ)
Μυρσίνα καί Μυρρίνη –ης (ἡ)
Μυρσίνη –ης (ἡ) –Ἄλλως τό φυτόν 
Μύρτος –Μεταμορφωμένη νύμφη ἥν 
ἠράσθη θεός Ἄρης 
Μυρσίνη –ης (ἡ) –(Εὐχάριστος ὡς ἄρω-
μα μύρτου) – Θυγάτηρ Ὑπεροχίας
Μυρσίνης ἤ Μύρσινος –ου (ὁ) –Ἥρως, 
Ο.Β.616
Μυρσίνος –ου (ὁ) –Ἀθλητής υἱός Στρα-
τηγικοῦ περιοδονίκης, νικητής λαμπα-
δηδρομίας
Μυρσίσκα –ης (ἡ); 
Μυρσίσκος –ου (ὁ)
Μύρσος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Λυδῶν, πα-
τήρ καί υἱός Κανδαύλου (Ἑλληνιστί 
Μυρσίλος) σύζυγος Ἁβροῦς –Υἱός Γύ-
γου Λυδός
Μύρσουσα –σης (ἡ)
Μύρσων –ωνος (ὁ) –Ὄνομα ποιμένος
Μύρτα –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιτύμβιαν στήλην
Μυρτάλη –ης (ἡ) –Ἑταίρα Ἑλληνίς μέ 
ἐραστήν Δωρίωνα –Πρότερον ὄνομα Ὀ-
λυμπιάδος Φιλίππου. Προπάππον εἶχεν 

τον Θάρρυπον, πού ἦτο πατήρ Ἀλκέτου, 
πάππος Νεοπτολέμου καί πρό, πρό, 
πάππος Μ. Ἀλεξάνδρου 
Μυρτάλη καί Ὀλυμπιάς –αδος (ἡ) –Ἀμ-
βρακιῶτις, θυγάτηρ Νεοπτολέμου –Βα-
σίλισσα Μακεδονίας σύζυγος Φιλίππου 
Ὡς παῖς ἐλέγετο Πολυξένη, ὡς ὔπαν-
δρος Μυρτάλη καί ἀργότερον Ὁλυμπιάς 
–Ἀδελφή Ἀρύμβου, Τρωάδος –Σύζυγος 
ἰατροῦ Ἀγαθήνορος –Πλουσία καί ὡραι-
οτάτη ἑταίρα, αὐτοκτονήσασα, ὅτε ὁ 
Χαρμίδης ἀπέκρουσε τον ἔρωτάν της 
Μυρτάλης –ητος (ὁ)
Μυρταλίουσα –σης (ἡ)
Μυρταλίς –ιδος (ἡ)
Μυρταλίων –νος (ὁ)
Μυρταρώ –οῦς (ἡ)
Μυρτάς –άδος (ἡ) –Ἑταίρα γνωστή οἰ-
νοπότης
Μυρτασώ –οῦς (ἡ)
Μυρτείδη –ης (ἡ)
Μυρτείδης –ου (ὁ)
Μύρτη –ης (ἡ) –Εἰς στήλην Κεραμεικοῦ 
Μύρτης –ου (ὁ)
Μυρτία –ης (ἡ) –Ἀθηναία ὁπωροπῶλις 
–Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Θυγάτηρ Ἀγκυ-
λίωνος καί Σωστράτης
Μυρτίας –ου (ὁ) 
Μυρτίλη –ης (ἡ) –Ἀναφέρει Μένανδρος 
Μυρτιλλίς –ιδος (ἡ)
Μύρτιλλος ἤ Μυρτίλος –ου (ὁ) –(Εὐχά-
ριστος ὡς μυρσίνη) –Ἐκ δόλου του ἐθανα-
τώθη ὁ Οἰνόμαος –Υἱός Ἑρμοῦ καί Φαε-
θούσης ἤ Κλεοβούλης ἤ Θεοβούλης 
–Σύνηθες ὄνομα –Κλεωναῖος ὁ Ἀθηναῖ-
ος, υἱός Λύσιδος, ποιητής Ἀρχαίας κωμω-
δίας, ὁ Θεσσαλός δειπνοσοφιστής, Η-7-
1048Α, Η-9-954Δ, Η-14-154Α, 796Α, Η-15 
-709Δ, Η-18-188Δ               
Μύρτιλος ἤ Μυρτίλλος –ου (ὁ) –Συγ-
γραφέας γαστρονομίας –Μυθολογικός 
ἡνίοχος Οἰνομάου, ἐνώ τοῦ Πέλοπος 
ἧτο ὁ Κίλλας ἤ Κίλλος, (ὑπό Ἡλείων), 
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Σφαῖρος (ὑπό Τροιζινίων) –Ἥρως Ἀρκα-
δίας 
Μυρτίνη –ης (ἡ) 
Μυρτίνη ἤ Βυρσίνη –ης (ἡ) –Πλαστόν 
ὄνομα Κλέωνος
Μυρτινίς –ιδος (ἡ)
Μύρτινος –ου (ὁ) –Κωμικός ἀδελφός ποι-
ητοῦ Ἑρμίππου, Η-8-251Α
Μύρτιον –ίου (ἡ) –Ἑταίρα ἑρωμένη Φι-
λαδέλφου Β’, βασιλέως Αἰγύπτου
Μύρτιος –ου (ὁ)
Μυρτίουσα –σης (ἡ)
Μύρτις –ιος (ὁ)
Μύρτις ἤ Μυρτίς –ιδος (ἡ) –Ἀοιδός καί 
Λυρική ποιήτρια, δασκάλα Πινδάρου 
καί Κόριννας, μέ πλαστόν: Γλυκύηχος. 
Ἀνθηδονία ποιήτρια μελῶν, συναγωνι-
σθεῖσα μέ Πίνδαρον εἰς ποιητικόν ἀγῶ-
να, Η-7-1043Α, Η-14-154, 900Α 
Μυρτιφώ –οῦς (ἡ)
Μυρτιφῶν –ντος (ὁ)
Μυρτιφῶσσα –σσης (ἡ)
Μύρτιχα –ης (ἡ) 
Μυρτίχη –ης (ἡ)
Μύρτιχος –ου (ὁ)
Μυρτιχώ –οῦς (ἡ) 
Μυρτιώ –οῦς (ἡ)
Μυρτίων –νος; (ὁ)
Μυρτόεις –εντος (ὁ)
Μυρτόεσσα –ης (ἡ) –Νύμφη ἀναθρέ-
ψασα Δίαν εἰς Ἀρκαδίαν
Μυρτόι (ἡ)
Μυρτόκλεια –ης (ἡ) –Καλλονή ἐκ Σμύρ-
νης
Μυρτοκλῆς –έους (ὁ)
Μύρτον –ου (ἡ)
Μύρτος –ου (ὁ) 
Μύρτουσα –σης (ἡ)
Μυρτώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Μενοιτίου, 
ἀδελφή Πατρόκλου. Μέ Ἡρακλήν γεν-
νᾶ Εὔκλειαν ἀποθανοῦσαν παρθένον –

Ἐγγονή Ἀριστείας ἀπό υἱόν Λυσίμαχον 
–Ἀμαζών –Θυγάτηρ Ἀριστείας Δικαίου, 
δεύτερη σύζυγος Σωκράτους –Ποιμενίς 
–Ἡ δοῦσα ὄνομα εἰς Μυρτῶον Πέλαγος, 
Η-14-154Α, Η-17-516Α
Μυρτώεις –εντος (ὁ)
Μυρτώεσσα –ης (ἡ) –Πηγή –Νύμφη
Μύρτων –νος (ὁ) –Σκωπτικόν ὄνομα 
–Υἱός Πυθοκλέους –Πατήρ Θεογείτονος 
–Πατήρ Ἀρτέμωνος αὐλητοῦ –Τρικορύ-
σιος 
Μυρτωσία –ης (ἡ)
Μυρτώσιος –ιου (ὁ) 
Μύρτωσις –ιος (ὁ)
Μυρώ –ους (ἡ) –Ἡ καί ἡρωΐς –Θυγάτηρ 
Ἀριστοτίμου τυράννου ἀποφυγοῦσα τήν 
ἀτίμωσιν ὄχι καί τήν αὐτοκτονίαν –Φιλό_ 
σοφος Ροδία, συγγραφεύς μύθων καί βί-
ων βασιλισσῶν
Μυρώ –οῦς (ἡ) –Μέ Ἀνδρόμαχον γεννᾶ 
Ὅμηρον, τραγικόν ἐξ Ἱεραπόλεως ἐπί 
Πτολεμαίου Φιλαδέλφου –Ἡ Βυζαντία, 
ἐλεγειακή καί ἐπική ποιήτρια –Ἡ Ροδία, 
φιλόσοφος συγγραφεύς, Η-7-1055Α, Η-
10-692Δ
Μυρώ καί Μοιρώ καί Βυζαντία (ἡ) 
–Ποιήτρια Βυζαντία
Μυρώδεια –ης (ἡ)
Μυρώδης –ου (ὁ) – (Ὁ πολύ τερπνός καί 
εὐχάριστος ) –Νέον ὄνομα χριστιανικόν 
Μύρων –νος (ὁ) – (εὐχάριστος ὡς μύρον) 
–Γλύπτης σύγχρονος Πολυκλείτου –Τύ-
ραννος, ὁ Σικυώνιος Ὀλυμπιονίκης εἰς 
τέθριππον ὅπως καί ὁ τύραννος Μύρων, 
εἰς Ὀλυμπίαν καί Δελφοῦς –Ποτάμιος –
Χριστιανός –Ἅγιος –Μαθητής Ἀγελάδα. 
Φιλοτέχνησε Λάδα δρομέα, Σαυροκτόνο 
Ἀπόλλωνα, δισκοβόλο –Ὁ Πριηνεύς 
ἱστορικός –Τύραννος –Υἱός Πασικλέους 
Ποτάμιος, Η-7-938, Η-8-582Α, Η-9-426 Α, 
Η-12-624Α, Η-14-155Α, 156Δ, Η-15-612Δ, 
Η-18-204Δ 
Μυρώνδα –δης (ἡ)
Μυρώνδας –αιο (ὁ)
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Mυρωνιανή –ῆς (η)
Μυρωνιανός –οῦ (ὁ) –Ἀμαστριανός συγ-
γραφεύς
Μυρωνίδα –δης (ἡ)
Μυρωνίδας –αο (ὁ)
Μυρωνίδη –ης (ἡ)
Μυρωνίδης –ου (ὁ) –Πάππος Κλεισθέ-
νους –Στρατηγός Ἀθηναῖος –Σύνηθες 
ὄνομα –Υἱός Κλέωνος, Ἀραφήνιος, Η-7-
180Α, 530Δ, Η-11-238Α, Η-14-157Α
Μυρωνίς –ιδος (ἡ)
Μυρώπη –ης (ἡ) –Χριστιαν. –Ἁγία 
Μυρώτα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Σωσινίκου, 
Λοκρίς
Μυρώτας –ου (ὁ)
Μῦς –ός (ὁ) –Ἀθηναῖος τορνευτής καί 
τῆς ἀσπίδος Προμάχου Ἀθηνᾶς σέ σχέ-
διον Παρρασίου –Ὀλυμπιον. εἰς στιγμήν 
ὁ Ταραντῖνος –Κάρ (Εὐρωμεύς). Πρέσβυς 
Μαρδονίου σταλείς εἰς Δελφούς, Η-8-
28Α, Η-9-308Δ, 371Δ, Η-10-583Α, Η-14-
160Α, Η-15-588Α, Η-17-741Α, 873Α
Μυσαρά καί Μιαρά –ᾶς (ἡ) –Ἐπίθετον 
Τύχης μέ συνώνυμον: Γραῦς
Μυσαρός –ου (ὁ) –(Ρυπαρός)
Μυσή –ῆς (ἡ)
Μυσηγέτη –ης (ἡ)
Μυσηγέτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος
Μυσία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος –Ἐ-
πίθετον Ἀρτέμιδος ἐν Ἄργει
Μυσία καί Καρία καί Λυδία –ης (ἡ) 
–Ἔθνος
Μυσίας –ίου (ὁ) 
Μύσιον –ου (ἡ) 
Μύσιος –ου (ὁ) –Ποταμός –Ὁ Ἀργεῖος 
εἶναι ὁ φιλοξενήσας Δήμητραν κατά τήν 
ἀναζήτησιν Κόρης 
Μυσίς –ιδος (ἡ)
Μύσκαλλος –ου (ὁ)
Μύσκελλα –ης (ἡ)

Μύσκελλος –ου ἤ –ειος (ὁ) –Ἱδρυτής 
Κρότωνος, Η-11-604Α, Η-14-160Α
Μύσκελος –ου (ὁ) –Υἱός Ἄλκμονος Ἀρ-
γεῖος. Εἰς ὅναρ ὁ Ἡρακλῆς ἐπρόσταξεν 
νά ἀπέλθη εἰς Ἰταλίαν.Ἐλθών εἰς τάφον 
Κρότωνος ἔκτισε τήν ὁμώνυμον πόλιν 
Μύσκος ἤ Μύσφος –ου (ὁ) –Υἱός Μενε-
πτολέμου
Μύσκουσα –σης (ἡ)
Μύσκων –νος (ὁ) –Υἱός Μενεκράτους 
–Στρατηγός Συρακοσίων 
Μυσός –οῦ (ὁ) –Κάτοικος Μυσίας –Ἀ-
δελφός Καρός καί Λυδοῦ –Ποταμός Μυ-
σίας –Υἱός Φορωνέως, Η-10-273Δ, Η-12-
617Δ
Μύσουσα –σης (ἡ)
Μύσπια –ίης (ἡ)
Μύσπιος –ου (ὁ) 
Μύσπουσα –σης (ἡ)
Μύσπων –νος;  (ὁ)
Μύσσια –ίης (ἡ)
Μύσσιος –ου (ὁ) 
Μυσσκλία –ίης (ἡ)
Μυσσκλίας –ίου (ὁ) 
Μυσσός –οῦ (ὁ) 
Μύστα –ης (ἡ) –Ὠραιοτάτη Ἑλληνίς, 
ἑταίρα ἐρωμένη βασιλέως Σελεύκου ταυ-
τοχρόνως μέ τήν Νύσσαν –Εἰς ἐπιτάφια 
στήλην
Μύστα Φλαβία (ἡ) –Σὐζυγος Μενέκου
Μυσταγωγός ἤ Ψευδοδημόκριτος –ου 
(ὁ) –Ὁ Δημόκριτος, Η-5-941Α
Μυσταλίδη –ης (ἡ)
Μυσταλίδης –ου (ὁ)
Μυστέα –ης (ἡ)
Μυστέας –ου (ὁ)
Μύστη –ης (ἠ)
Μύστης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
–Ἐπίθετον Ἡρακλέους
Μυστική –ῆς (ἡ) 
Μυστικός –οῦ (ὁ) –Θεοφορικόν 
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Μυστίλη –ης (ἡ) 
Μυστίλος –ου (ὁ) 
Μύστιον –ίου (ἡ)
Μυστιπόλοι –ων (οἱ) –(Οἱ τελοῦντες μυ-
στηριώδεις τελετάς) –Ἐπίθετον Καβεί-
ρων –Ἐπίθετον Ὡρῶν μέ συνώνυμον: 
Θυγατέρες
Μυστιπόλος –ου  (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀ-
θηνᾶς –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Μύστις –ιδος (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀφροδί-
της –Ἐπίθετον Δήμητρος –Ἐπίθετον Διο-
νύσου
Μυστίχη –ης (ἡ)
Μυστιχίδη –ης (ἡ)
Μυστιχίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος ἄρχων
Μύστιχος –ου (ὁ) 
Μυστοδότη –ης (ἡ)
Μυστοδότης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος
Μύστος –ου (ὁ)
Μύστουσα –σης (ἡ)
Μυστρᾶς –ᾶ καί Μυζηθρᾶς καί Μεζι-
θρᾶς καί Μεσυθρᾶς (ὁ) –Ὄρος ὑπό τον 
Ταῢγετον
Μύστρουσα –σης (ἡ)
Μύστρων –νος (ὁ)
Μύσφος –ου (ὁ) –Υἱός Μενεπτολέμου
Μυσχίδη –ης (ἡ)
Μυσχίδης –ου (ὁ)
Μύσχουσα –σης (ἡ)
Μύσχων –νος (ὁ)
Μύσων –ωνος (ὁ) –Φιλόσοφος –Ἀγγειο-
γράφος –Ζωγράφος –Ὁ Χηνιεύς υἱός 
Στρύμωνος, ἐκ τῶν 7 σοφῶν (κατά Πλά-
τωνα ἀντί Περιάνδρου), Η-8-151Α, Η-14-
175Α, Η-17-143Δ, Η-18-629Δ
Μύτα –ης (ἡ) –Φόβητρα θήλεα
Μυτάλα –ης (ἡ)
Μυτάλας –αο (ὁ)
Μύταλος –ου (ὁ)
Μυτίλη –ης (ἡ) –Η-14-176Δ

Μυτιληναῖα –ης (ἡ)
Μυτιληναῖος –ου (ὁ)
Μυτιλήνη –ης ἤ Μυτηλήνη –ης (ἡ) 
–Θυγάτηρ Μακάρεως –Ἡρωΐς Λέσβου 
μήτηρ Μάκαρος ἤ Μακάρεως, σύζυγος 
Λέσβου, θυγάτηρ Πέλοπος –Ἡρωΐς εἰς τό 
ὄνομα τῆς ὁποίας ἐκτίσθη ἡ νῆσος, μετά 
τόν τοῦ Δευκαλίωνος κατακλυσμόν –Μέ 
Ποσειδῶνα γεννᾶ Μύτωνα ἥρωα, Η-11-
559Δ, Η-12-779Α, Η-14-176Δ 
Μυτίλης –ου (ὁ) –Οἰκιστής τῆς νήσου 
καί ἥρως, ἀδελφός Μύτωνος, υἱός Πο-
σειδῶνος καί Μυτιλήνης, ἀδελφῆς Ἀμα-
ζῶνος Μυρίνης ἥτις ἐγκατεστάθη εἰς νῆ-
σον μετά κατακλυσμόν Δευκαλίωνος, 
καί ἔκτισεν αὕτη τήν νήσον, Η-14-176Δ
Μυτίλος –ου (ὁ) 
Μυτίουσα –σης (ἡ)
Μῦτις –ιος (ὁ) 
Μυτίς –ιδος (ἡ) 
Μυτίων –νος (ὁ) 
Μύτουσα –σης (ἡ)
Μύττη –ης (ἡ)
Μύττης –ου (ὁ) 
Μύττιον –ίου (ἡ) 
Μυττώπη –ης (ἡ)
Μύτων –νος (ὁ) –Ἤρως, υἱός Ποσειδῶ-
νος καί Μυτιλήνης, Η-14-176Δ
Μύχα –ης (ἡ) 
Μυχία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Μύχιαι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Μύχιος –ίου (ο) –(Νύχιος) –Ἐπίθετον 
Ἅδου
Μύχουσα –σης (ἡ)
Μύχων –νος (ὁ)
Μύων –νος (ὁ) 
Μυωνίδη –ης (ἡ)
Μυωνίδης –ου (ὁ) –Υἱός Οὐλιάδη –Πα-
τήρ Λέοντος, Ὀλυμπιονίκου παλαιστοῦ 
Μύωψ –πος (ὁ)
Μωάβ; (ὁ)
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Μωαβία –ου (ὁ) –Ἄραψ, χαλίφης
Μωάμεθ; (ὁ) –Προφήτης Ἀράβων 
Μωγέτα –ης (ἡ)
Μωγέτας –αντος (ὁ)
Μωγετάσια –ης (ἡ)
Μωγετάσιος –ίου (ὁ)
Μωδαίουσα –σης (ἡ)
Μωδαίων –νος; (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Μωδία –ης (ἡ)
Μώδιος –ίου (ὁ) –Συγγραφεύς
Μώκια –ης (ἡ)
Μώκιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅγιος 
Μῶκη –ης (ἡ)
Μῶκος –ου (ὁ) 
Μῶλα –ης (ἡ)
Μώλιουτα –ης (ἡ)
Μώλιουτος –ου (ὁ)
Μῶλος –ου (ὁ) –Υἱός Δημονίκης 
Μῶλος ἤ Μώλος –ου (ὁ) –Υἱός Ἄρεως ἤ 
υἱός Δευκαλίωνος ἤ Δημοδίκης, ἀδελφός 
Θεστίου, Εὐήνου, Πύλου, τέκνων Ἄρεως
Μωλόχια –ης (ἡ)
Μωλόχιος –ίου (ὁ)
Μωμόγερος –ου (ὁ) –Πλαστόν σκωπτι-
κόν
Μῶμος –ου (ὁ) –Θεός μομφῆς (ψόγου) 
προσωποποιημένος –Υἱός Ὕπνου καί 
Νυκτός –Συγγραφεύς. Κατηγόρησε τήν 
Ἀψεγάδιαστη Ἀφροδίτη διά τόν θόρυβον 
τῶν Σανδαλίων της 
Μωμώ –οῦς (ἡ) –Σύζυγος Διονυσίου
Μώπυργα –ης (ἡ)
Μωπυργίς –ίδος (ἡ)
Μώπυργος –ου (ὁ)
Μωπυργώ –οῦς (ἡ) 

Μωραύτα –ης (ἡ)
Μωραύτας –αο (ὁ)
Μωρρά ἤ Γελλοῦ (ἡ) –Φόβητρα θήλεα
Μῶσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Καλλιόπης
Μώσαρχη –ης (ἡ)
Μώσαρχος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος
Μωσηλέ;  (ὁ) –Ἀλέξιος, Καῖσαρ γαμβρός 
Θεοφίλου 
Μωσῆ –ῆς (ἡ)
Μωσῆς –ῆ (ὁ) 
Μωσίς –ιος;  (ὁ) 
Μωσοπόλος –ου (ὁ) –(μώς = ὕδωρ Αἰγυ-
πτιακά) –Ἐπίθετον Πανός μέ συνώνυ-
μον: Θήρ
Μώσουσα –σης (ἡ)
Μώσων –νος (ὁ) 
Μωτέα –ης (ἡ)
Μωτέας –ου (ὁ)
Μωϋσή –ῆς (ἡ)
Μωϋσῆς –έως (ὁ) –(διασωθείς ἐκ τῶν 
ὑδάτων) –Προφήτης –Ἰουδαϊκόν –Χρι-
στιανικόν –Ἐπίσκοπος –Ὑπό Στράβωνος 
ἐκαλεῖτο Αἰγύπτιος –Ὁ Μαϊμονίδης Μω-
ϋσῆς ἦτο Ἰουδαῖος φιλόσοφος ἐκ Κόρ-
δοβας 
Μωυσῆς –έως (ὁ) –Ἱερεύς Αἰγυπτιακῆς 
θρησκεῖας ἐξ Ἡλιουπόλεως μέ ὄνομα 
Ὄσαρσηφ (Μανέθων –Αἰγυπτιακά 54. 
121)
Μωφίς –ίος; (ὁ) –Ποταμός Ἰνδίας
Μώχα –ης (ἡ)
Μώχας –ου (ὁ) –Αἰγύπτιος φυσικός φι-
λόσοφος καί προφήτης
Μῶψος –ου (ὁ) –Οἰκιστῆς Μαγάρσου 
μετ΄Ἀμφιλόχου, Η-12-685Α
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Ν

Ναακία –ης (ἡ)
Ναάκιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν ὄνομα
Νααρσάρης –ου (ὁ) –Ποταμός
Ναάρχη –ης (ἡ)
Νααρχίδα –δης (ἡ)
Νααρχίδας –αο (ὁ)
Νάαρχος –ου (ὁ)
Ναασταβία –ης (ἡ)
Νααστάβιος –ίου (ὁ)
Ναβαῖα –ης (ἡ)
Ναβαῖος –ου (ὁ)
Ναβαρζάβη –ης (ἡ)
Ναβαρζάνης –ου (ὁ) –Πέρσης στρατη-
γός ὑπό Δαρεῖον Κοδομανόν
Ναβδάτη –ης (ἡ)
Ναβδάτης –ου (ὁ) –Πέρσης φρούραρ-
χος
Ναβία –ης (ἡ)
Νάβιος –ίου (ὁ)
Νάβις –ιδος (ὁ) –Τύραννος Σπάρτης –
Βασιλεύς Λακεδαίμονος –Σύζυγος Ἀπή-
γας –Πατήρ Ἀρμένου ἤ Δαμαράτου, Η-5 
-702Α, Η-7-245Α, 543Α, Η-13-143Δ, 341Α, 
Η-14-196Α, Η-15-706Α, Η-17-151Δ, Η-18-
247Δ
Ναβοδηνή καί Λαβύνητη –ης (ἡ)
Ναβοδηνός καί Λαβύνητος –ου (ὁ) –Βα-
σιλεύς Βαβυλῶνος ἐπί μεγάλου Κύρου
Ναβόννηδα –δης (ἡ)
Ναβόννηδος –ου (ὁ)
Ναβοπολάσαρ –ρος (ὁ) –Πατήρ Ἀμυῒ-
της, συζύγου Ναβουχοδονόσορος
Nαβουζαρδάν; (ὁ) –Ἀρχιμάγειρος Να-
βουχοδονόσορος
Ναβουχοδονόσωρ –ρος (ὁ) –Βασιλεύς 
Βαβυλῶνος σύζυγος Νικάουλις(ιδος) ἐκ 

Μηδίας ἥτις ἔκαμε τούς κρεμαστούς κή-
πους ὡς εἰς τόν τόπον της
Νάδα –ης (ἡ)
Ναδίρ;  (ὁ) –Κατακτητής Ἀφγανιστάν
Νάδος –ου (ὁ)
Νάειρα –ης (ἡ) –Θαλαμηπόλος τῆς Κλε-
οπάτρας
Νάειρας –αντος;  (ὁ)
Ναζαῖα –ης (ἡ)
Ναζαῖος –ου (ὁ) –Σατράπης Βαβυλῶ-
νος, Η-7-536Δ
Ναζαρία –ης (ἡ)
Ναζαρίας –ίου (ὁ) –Ἰουδαϊκόν καί χρι-
στιανικόν 
Ναζάριος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν
Νάθαν (ὁ) –(εὐσυνείδητος) –Ἐπιπλήξας 
Δαυΐδ διά θάνατον Οὐρίου καί διδάσκα-
λος Σολομώντος –Ἰουδαϊκόν
Ναθαναήλ (ὁ) –(Δῶρον θεοῦ καί εὐσυ-
νείδητος) –Μαθητής Χριστοῦ (βρῆκε Φί-
λιππος τόν Ναθαναήλ ἀντί τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ: Ἀτταγᾶς Νουμηνίω συνῆλθεν)
Ναΐα –ης (ἡ) –Πηγή ἐν Λακωνία, σημε-
ρινή Νάγια
Ναϊάς –άδος –άδαι (ἡ) –Μήτηρ ἡμιθέου 
Γλαύκου ἐκ Ποσειδῶνος –Νύμφαι ποτα-
μῶν ἤ ὑδάτων μακρόβιοι, ἀλλά θνηταί. 
Ἐνσαρκώνουν θεότητα ρυακιοῦ ἤ πηγῆς 
–Θυγάτηρ Ζήθου, γυνή Ἐνδυμίωνος –Ὄ-
νομα ἑταίρας, Η-8-964Α, Η-15-746Δ
Ναιάς ἤ Νεάς –άδος (ἡ)
Ναιβηνή –ῆς (ἡ)
Ναιβηνός –οῦ (ὁ)
Ναιβία –ης (ἡ)
Ναίβιος –ίου (ὁ) –Ποιητής σύγχρονος 
Πλαύτου, Η-8-138Α, Η-16-87Α
Ναΐδιον –ου (ἡ)
Ναινία –ης (ἡ)
Ναίνιος –ίου (ὁ)
Ναῖος –ου (ἡ) 
Ναίος –ου (ὁ

ÂÁÑÕÃÄÏÕÐÏÓ
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Νάϊος –ίου (ὁ) = νήιος, Ἐπίθετον Διός μέ 
συνώνυμον: Ναίων καί ραψωδόν τόν 
Τερψικλήν
Ναίουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑρινύος
Ναιρογένεια –ης (ἡ)
Ναιρογένης –ου (ὁ) –Υἱός Εὐκλείδα
Νάϊρχα –ης (ἡ)
Νάϊρχος –ου (ὁ)
Ναΐς ἤ Ναεΐς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ 
Νιόβης
Ναΐς καί Οἴα καί Ἀντικύρα –ης (ἡ) 
–Ἑταίρα ὡραιοτάτη, γνωστή καί ὡς Οἴα 
καί Ἀντικύρα, ρίπτουσα ἐλλέβορον εἰς 
οἶνον φίλων της. Συνέζη ἐπ΄ἀρκετόν 
μετά Νικοστράτου ἰατροῦ, ὄστις τῆς 
κληροδότησε πολύν ἐλλέβορον. Ὁ Λυ-
σίας τήν θεωρεῖ ἐρωμένην Φιλωνίδου, 
ἑταίρα Ναΐς μέ κύριον τόν Ὑμέναιον 
ἐραστήν της, τόν Φιλωνίδην
Ναΐς ἤ Νηΐς ἤ Ἐχιναΐς ἤ Ἐχεναΐς ἤ 
Ξενία –ης (ἡ) –Νύμφη ὑδάτων –Θυ-
γάτηρ Ζήθου, σύζυγος Ἐνδυμίωνος ἤ, 
Ἀμφίονος, μήτηρ Δαίμονος Γλαύκου ἐκ 
Ποσειδῶνος –Ὄνομα ἑταίρας –Θυγάτηρ 
Εὐφράνορος ἤ Δωρίδος, Η-5-824Α, Η-9-
549Α, Η-14-204Α, Η-18-603Α
Ναϊσός –οῦ (ἡ) –Πόλις;
Ναῖσσος καί Νέσος –ου (ἡ) –Γενέτειρα 
Αὐτοκράτορος Κων/νου τανῦν Νύσα
Ναιώ –οῦς (ἡ)
Ναίων –νος (ὁ) –Πατήρ Πρωτίωνος 
Λέσβιος –Ἐπίθετον Ἅδου –Ἐπίθετον Ἀ-
πόλλωνος –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον 
Διός –Ἐπίθετον Ἰάκχου –Ἐπίθετον Πα-
νός –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος –Ἐπίθετον 
Σαράπιδος 
Νάκιον –ίου (ἡ)
Νακοπία –ης (ἡ)
Νακοπίας –ίου (ὁ)
Νάκορος –ου (ὁ & ἡ)
Νακόρος –ου (ὁ) –(Νεωκόρος)
Νάκος –ου (ὁ)  –(δέρας) –Πατήρ Χαρίου 
ἤ Κερεισίχου

Νακώ –οῦς (ἡ) –Ἀθηναῖα –Θυγάτηρ 
Φανίου ἐξ Οἴου
Νακώι (ἡ) –Θυγάτηρ Φίλωνος
Νακώς –ῶ (ἡ)
Νάλιφος –ου (ὁ) –Ποταμός Ἀρκαδίας
Ναμάδα –δης (ἡ)
Ναμάδας καί Ναμάδης καί Νάμαδος 
–ου (ὁ) –Ποταμός, Λαμναῖος κατά Ἀρ-
ριανόν 
Ναμαῖα –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Ναμαῖος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
Ναμένη –ης (ἡ)
Ναμένης –ου (ὁ)
Ναμέρτα –ης (ἡ)
Ναμέρτας –ου ἤ  –ντος (ὁ)
Ναμέρτη –ης (ἡ)
Ναμέρτης –ου (ὁ) –Λακεδαιμόνιός τις
Ναμέρτια –ης (ἡ)
Ναμέρτιος –ίου (ὁ)
Ναμερτίδα –δης (ἡ)
Ναμερτίδας –αιο (ὁ) –Υἱός Τερψίου 
–Πατήρ Αὐτολύκου ἤ Ἐριτίμου
Ναμουσιαμάχη –ης (ἡ)
Ναμουσιάμαχος –ου (ὁ) –Πατήρ Νική-
μης; 
Νάνα –ας (ἡ) –Νύμφη ἧτις ἐγέννησε 
τόν Ἄττυν ἐξ ἀμυγδάλων (ἀπό καρπόν 
δένδρου). Ἀγδίστιος τόν πέταξε στόν 
δρόμο, ὅπου τόν φύλαξε ἕνας τράγος, 
καί τόν ἀνέθρεψαν βοσκοί –Θυγάτηρ 
Μενίσκου –Θυγάτηρ θεοῦ Σαγγαρίου 
δεχθεῖσα εἰς κόρφον της μαγικόν καρ-
πόν καί ἐγένετο ὡραιοτάτη
Νανᾶ ἤ  Ναναῖα –ης (ἡ) –Ἡ θεά
Ναναῖος –ου (ὁ) –Θεός
Νάνας καί Νανάς –ᾶ (ὁ) –Υἱός Τευτά-
μου
Νανελαῖα –ης (ἡ)
Νανελαῖος –ου (ὁ) –Πατήρ Πλακίτου ἤ 
Τιτέλου
Νανία –ης (ἡ)
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Νάνιος –ίου (ὁ)
Νανίς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Κροίσου
Νάνις –ιος (ὁ)
Νανίσκη –ης (ἡ)
Νανίσκος –ου (ὁ)
Νανμάδια –ίης (ἡ)
Νανμάδιος –ίου (ὁ) –Ποταμός
Ναννά –ᾶς (ἡ)
Ναννάκα –ης (ἡ)
Ναννακίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἱέρωνος 
–Μήτηρ Παρμενίσκου
Νάννακος ἤ Ναννάκος –ου (ὁ) –Βασι-
λεύς Φρυγίας, Η-14-211
Ναννάριον –ίου (ἡ) –Ὄνομα Ἑλληνίδος 
–Περιβόητος ἑταίρα μέ πλῆθος ἐραστῶν
Ναννᾶς –ᾶδος (ὁ)
Νάννη –ης (ἡ)
Νάννης –ητος (ὁ)
Νάννιον –ίου (ἡ) –Ἑταίρα ἡ καί Αἶγα 
(ὡς καί ἡ Νικώ) ἤ καί Μέθυσος καί 
Προσκήνιον διότι “κατέφαγεν” τόν 
Θαλλόν = βλαστάρι, τόν Κάπηλον. Ἦτο 
μήτηρ Κορώνης ἤ Τήθης. Τήν Νάννιον, 
τήν Λάμια, τήν Σικυώνα, τήν Σατήραν 
ἤ Σατύραν, ὁ Θεμιστοκλής περιέφερεν 
ἐπ΄ἀμάξης εἰς ἀγοράν Κεραμεικοῦ πλή-
ρην Κόσμου. Ἀπέκτησεν κόρην τήν Κο-
ρώνην ἤ καί Τροφόν –Ἱέρεια
Νάννιος ἤ Νιίνιος –ίου (ὁ) –Ἐρυθρό-
μορφος πίναξ, Η-14-211Α
Ναννίς –ίδος (ἡ)
Νάννος –ου (ὁ) –Ὄνομα Ὀδυσσέως, ὑπό 
Τυῥῥηνῶν, διαβιών πλησίον των εἰς ἔ-
σχατα βίου του
Ναννώ ἤ Νανώ ἤ Ναμώ –οῦς (ἡ) –Αὐ-
λητρίς ὡραῖα μέ πνευματικόν ψυχικόν 
καί σωματικόν κάλλος ἥν ἠράσθη Μίμ-
νερμος –Τίτλος ποιητικοῦ ἔργου Μιμ-
νέρμου, Η-7-1041Α, Η-13-634Δ
Νάνος –ου (ὁ) –Πατήρ Γυπτίδος ἤ Ἀρι-
στοθένους ἤ Πέτας ἤ ἑτέρου, Η-5-717Α
Νάνους –ου (ὁ)

Νάξανδρα –ης (ἡ)
Νάξανδρος ἤ Ἀνάξανδρος –ου (ὁ)
Ναξία –ης (ἡ)
Ναξιάδη –ης (ἡ)
Ναξιάδης –ου (ὁ)
Ναξιάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος 
Ναξίας –ου (ὁ) –Ὄνομα Δήμου –Κυρσί-
λος –Ἀκρύπτου
Ναξίκλεια –ης (ἡ)
Ναξικλῆς –έους (ὁ)
Ναξικράτη –ης (ἡ)
Ναξικράτης –ου (ὁ)
Ναξιμένη –ης (ἡ)
Ναξιμένης –ου (ὁ)
Νάξιος –ίου (ὁ)  –Υἱός Πολέμωνος, βασι-
λέως Καρῶν ἐλθών εἰς νῆσον Δίαν εἰς μί-
αν ἀποικίαν ἐξ Ἀσίας ἐκάλεσεν Νάξον 
Νάξος –ου (ὁ) –Υἱός Ἐνδυμίωνος ἐξ οὗ 
ὀνομάσθη ἡ νῆσος –Υἱός Ἀπόλλωνος 
καί Ἀκακαλίδος, Η-7-1172Α, Η-8-962Α, 
Η-14-216Δ,
Ναξύη –ης (ἡ)
Ναξύης –ητος (ὁ)
Ναοδήμη –ης (ἡ)
Ναόδημος –ου (ὁ)
Ναοδότη –ης (ἡ)
Ναοδότης –ου (ὁ)
Ναοδώρα –ης (ἡ)
Ναόδωρος –ου (ὁ)
Ναόκλεια –ης (ἡ)
Ναοκλῆς –έους (ὁ)
Νάοκλος ἤ Ναύκλος –ου (ὁ) –Υἱός Κό-
δρου, Η-5-766Δ, Η-14-218
Νάος ἤ Νάϊος –ΐου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ναούμ;  (ὁ) –(ἐκεῖνος πού ἔστειλε ὁ θεός 
ὡς παρηγοριά) –Χριστιανικόν –Ἰουδαϊ-
κόν –Προφήτης ἐκ τῶν δώδεκα
Ναπαῖα –(αι –αἱ)  (ἡ) –(ἡ ἀνήκουσα εἰς 
κοιλάδα δρυμώδη) –Νύμφαι κοιλάδων 
καί δρυμῶν

ÍÁÐÁÉÁ
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Νάπαιος –ου (ὁ) –(ὁ τῶν δρυμῶν Θεός) 
–Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ναπαῖος καί Γοννοπαῖος –ου (ὁ) –Ἀ-
πόλλωνος ἐπίθετον ἐν Λέσβω –Εἰς ἐπι-
στολήν Ἀλκίφρονος
Ναπαλῖνα –ης (ἡ)
Ναπαλῖνος –ου (ὁ)
Νάπαρις –ιος (ὁ) –Ποταμός ἐν Σκυθία, 
τανῦν Ἄρτζες ἤ Πράοβα
Νάπη –ης (ἡ) –(φαράγγι)
Ναπολέων –ντος (ὁ) –(ὁ κατακτών τάς 
πόλεις, ἴσως καί ἀπό το νάπος = φαράγγι, 
λαγκαδιά καί λέων) –Αὐτοκράτωρ Γάλ-
λων, στρατηγός Μέγας. Ὄνομα Βονα-
πάρτου (Καλόμοιρου) ἐκ Μανιατῶν Κορ-
σικῆς, πατήρ Ἀετιδέως
Νάπος –ου (ὁ) –Napo = Εἰς Ἀραουκανικήν 
(ἀπό τό νάπη = δάση, κοιλάδα, Ἁγία Νά-
πα)
Νάρ –ρος (ὁ) –Ποταμός Ἰταλίας, τανῦν 
Νέρα
Νάρα –ης (ἡ)
Ναρακίδα  καί Θαρακίδα –ης (ἡ)
Ναρακίδας καί Θαρακίδας –αιο (ὁ)
Ναραύα –ης (ἡ)
Ναραύας –αντος (ὁ) –Καρχηδόνιος
Ναραωνίδα –δης (ἡ)
Ναραωνίδας –αιο (ὁ)
Νάρβα ἤ Ναρόβα –ης (ἡ) –Ποταμός
Ναρβάδα –δης (ἡ)
Ναρβάδας –αιο (ὁ) –Ποταμός
Νάρβαλα –ης (ἡ)
Νάρβαλος καί Νέρβαλος καί Μέρβα-
λος –ου (ὁ) –Καρχηδόνιος –Πέρσης στρα-
τιωτικός
Ναρβή –ῆς (ἡ)
Ναρβῆς –οῦ (ὁ)
Ναρβών –ῶνος (ὁ) –Ποταμός Γαλλίας 
–Ἀρχαῖα πόλις Γαλλίας
Ναρβῶσσα –σσης (ἡ)
Νάργα –ης (ἡ)

Νάργος –ου (ὁ)
Ναργώ –οῦς (ἡ)
Νάρδα ἤ Λάβδα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀμ-
φίωνος –Μέ Ἠετίωνα γεννᾶ Κύψελον 
Νάρδιον –ίου (ἡ)
Ναρδίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Οἰβάλου ἤ 
Δαμμύλα
Νάρδος –ου (ὁ)  –(φυτόν τι) –Υἱός Κιννά-
μου
Νάρδωνος –ου (ὁ) –Ποταμός
Ναρέντα –ης (ἡ) –Ποταμός
Ναρέντας –ου (ὁ)
Ναρθηκοφόρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου
Νάρικος καί Ίστρος –ου (ὁ) –Ποταμός
Νᾶρις –ιος ἤ  –ιδος;  (ὁ;)
Ναρκαία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ναρκαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Βάκχου ἤ 
υἱός Βάκχου, Η-15-17Α
Νάρκισσα –σης (ἡ)
Νάρκισσος –ου (ὁ) –Ὡραιότατος νέος. 
Τόν ἠγάπησε ἡ Ἡχώ ματαίως. Ναρκισ-
σευόμενος ἐπνίγει ἐντός πηγῆς μεταμορ-
φωθείς εἰς ἄνθος κατάλευκον. Κατ΄ ἄλ-
λους μετεμορφώθη ἐξ ἀκαταπαύστου 
λύπης μετά θάνατον διδύμου ἀδελφῆς 
ἥν ὑπεραγᾶπα. Υἱός Κηφισσοῦ καί νύμ-
φης Λ(ε)ιριόπης –Χριστιανικόν –Εἷς τῶν 
70 ἀποστόλων –Ἐπίσκοπος –Υἱός Ὀνησᾶ 
ἤ Διονυσίου ἤ Νεικηφόρου ἤ Συνέτου –
Πηγή ἐν Θεσπιές –Πασίγνωστος διά μη-
χανορραφίας
Νάρναξ –κος (ἡ) –(Κιβωτός)
Νάρος –ου (ὁ)
Νάρουσα –σης (ἡ)
Ναρσή –ῆς (ἡ)
Ναρσῆς –ῆ (ὁ) –Στρατηγός Ἰουστινιανοῦ 
–Χριστιανός ἅγιος (9 Νοεμβρίου)
Ναρυκίδα –δης (ἡ)
Ναρυκίδας –αιο (ὁ) –Ἀθλητής ἐκ Φι-
γαλείας, ὀλυμπιονίκης εἰς πάλην, υἱός 
Δαμαρέτου

ÍÁÐÁÉÏÓ
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Ναρυκίθα –ης (ἡ)
Ναρυκίθας –αιο (ὁ) –Υἱός Δαμαρέτου 
Ὀλυμπιονίκου
Νάρυξ –κος καί Νάρυκος –ου καί Να-
ρύκιον (ἡ) –Πόλις ὅπου ἐγεννήθη Αἴας, 
υἱός Ὀϊλέως
Νάρων –νος; (ὁ) –Ποταμός Ἰλλυρίας 
–Υἱός Αἰσχύλου
Νασάμουσα –σης (ἡ)
Νασάμων –νος (ὁ) –Υἱός Ἀμφιθέμιδος 
καί νύμφης Τριτωνίδος ἀδελφός Κεφα-
λίωνος (Κεφαύρου;)
Νασίδις –ιος (ὁ)
Νάσικα –ης (ἡ)
Νάσικας –α (ὁ) –Ρωμαῖος παρά τόν Τι-
βέριον
Νασικᾶς –ᾶ (ὁ) –Φιλόσοφος –Οἰκογέ-
νεια Ρωμαίων
Νασιώτα –ης (ἡ)
Νασιώτας –αντος (ὁ)
Νασκία –ης (ἡ)
Νάσκιος –ίου (ὁ)
Νάσουσα –σης (ἡ)
Νασσιανή –ῆς (ἡ) 
Νασσιανός –οῦ (ὁ)
Νάσσουσα –σης (ἡ)
Νάσσων –νος (ὁ)
Νάστα –ης (ἡ)
Νάσταρη –ης (ἡ)
Νάσταρος –ου (ὁ)
Νάστας –αντος (ὁ) –Πυθαγόρειος φιλό-
σοφος ὁ Καυλωνιάτης, Η-10-327Α, Η-16-
499Α
Νάστη –ης (ἡ)
Ναστήν –ῆνος  –(ὁ) –Υἱός Εὖχου
Νάστης –ου (ὁ) –Υἱός Νομίονος ἀδελφός 
Ἀμφιμάχου σύμμαχος Τρώων –Ἀπό Μί-
λητο Καρίας, Ο.Β.867
Νάστος –ου (ὁ)
Νάστουσα –σης (ἡ)

Νάστων –νος (ὁ)
Νάσων –νος (ὁ) –Πατήρ Διονύος ἤ Διο-
νέως –Υἱός Ἰοῦδα
Νατάκα –ης (ἡ)
Νατάκας –α (ὁ) –Εὐνοῦχος Ξέρξου
Ναταλία –ης (ἡ) –Χριστιαν., ἁγία –(ἡ 
τῆς γεννήσεως...) ὑποκοριστικόν αὐτῆς: 
Νατάσα –Ὁσία (26 Αὐγούστου)
Νατάλιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ρω-
μαϊκόν
Νατᾶλις –ιος ;  (ὁ) –Σκλάβος
Νατάσα –ης (ἡ) –Ὑποκοριστικόν τοῦ Να-
ταλία
Νάτιον –ίου (ἡ)
Νατίουσα –σης (ἡ)
Νάτισον –ου (ὁ) –Ποταμός
Νατίων –νος (ὁ)
Ναύαιθα –ης (ἡ)
Ναύαιθος ἤ Νέαιθος –ου (ὁ) –(ναῦς =  
πλοῖον, αἴθω = καίω) –Ποταμός εἰς ὅν 
Μηδεσικάστη, Αἴθυλα καί Ἀστυόχη ἔ-
καυσαν πλοία Ἀχαιῶν διά νά μήν ἐπι-
στρέψουν εἰς Ἑλλάδα ἤ Ἰταλίαν. Τό 
αὐτό ἔγινεν εἰς Σίταιον βράχον καί εἰς 
Σκιώνην
Ναυάρχη –ης (ἡ)
Ναυάρχης –ου (ὁ)
Ναυαρχία –ης (ἡ)
Ναυαρχίδη –ης (ἡ)
Ναυαρχίδης –ου (ὁ)
Ναυαρχίς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδί-
της
Ναύαρχος –ου (ὁ)
Ναυάτη –ης (ἡ)
Ναυάτης –ου (ὁ) –Ἔφορος Σπάρτης
Ναυβάτα –ης (ἡ)
Ναυβάτας –ου (ὁ) –Υἱός Νικανδρίδου
Ναυβάτης –ου (ὁ)
Ναυβία –ης (ἡ)
Ναύβιος –ίου (ὁ)
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Ναυβόλα –ης (ἡ)
Ναυβολίδα –δης (ἡ)
Ναυβολίδας –αο (ὁ)
Ναυβολίδη –ης (ἡ)
Ναυβολίδης –ου (ὁ) –Υἱός Ναυόλου ὁ 
Ἴφιτος –Ὁ Κλυτόνυος –Φαίαξ τις, Ο.Β. 
518, Ο.Ο.Θ.116
Ναύβολος –ου (ὁ) –Υἱός Ὀρνύτου, πατήρ 
Ἀργοναύτου Ἰφίτου βασιλεύς Φωκίδος 
–Υἱός Λέρνου, πατήρ Κλυτονήου, Ο.Ο. 
Θ.116
Ναυβούλη –ης (ἡ)
Ναύβουλος –ου (ὁ)
Ναυβώλα –ης (ἡ)
Ναυβωλίδα –δης (ἡ)
Ναυβωλίδας –αο (ὁ)
Ναύβωλος –ου (ὁ)
Ναυεριάδα –ης (ἡ)
Ναυεριάδας –αο (ὁ) –Πατήρ Ἄτου
Ναύερις –έριος (ὁ) –Υἱός Ἄλου
Ναύθικα –ης (ἡ)
Ναύθικος –ου (ὁ)
Ναυκιππίδη –ης (ἡ)
Ναυκιππίδης –ου (ὁ) –Πατήρ Ναυσινί-
κου
Ναυκλᾶ –ῆς (ἡ)
Ναυκλαρίδα –ης (ἡ)
Ναυκλαρίδας –αο (ὁ)
Ναυκλᾶς –ᾶ (ὁ)
Ναύκλεια –ης (ἡ)
Ναυκλείδα –ης (ἡ)
Ναυκλείδας (Δωρικά) καί Ναυκλείδης 
–ου (ὁ) –Πλαταιεύς –Ἔφορος Σπάρτης, 
υἱός Πολυβιάδου 
Ναύκληρος –ου (ὁ)
Ναυκλῆς –έους (ὁ) –Λακεδαιμόνιος στρα-
τηγός ἀρχηγός μισθοφόρων, πατήρ Παυ-
σανίου –Λακιάδης
Ναῦκλος καί Νάοκλος –ου (ὁ) –Υἱός 
Κόδρου, Η-5-766Δ, Η-14-218

Ναυκούεις –ειος ἤ –εντος;  (ὁ)
Ναυκράτεια –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν 
Ναυκράτη –ης καί Ναυσικράτη (ἡ) 
–Δούλη Μίνωος ἥτις μέ Δαίδαλον γεννᾶ 
Ἴκαρον ἤ καί Ἰάπυγα, Η-9-850Δ
Ναυκράτης –ους (ὁ) –Σικυώνιος –Πατήρ 
Δαμοτίμου –Μαθητής Ἰσοκράτους –
Πρός τιμήν Μαυσώλου συναγωνισθείς 
–Φιλόσοφος Θεοπόμπονος Θεοδέκτην –
Υἱός Ἀρχεστρά του –Πατήρ Καλλιμάχου 
ἤ Ζωπύρου –Υἱός Δαμασίου Πρασιεύς, 
Η-7-783Δ
Ναυκράτια –ης (ἡ)
Ναυκρατίδη –ης (ἡ)
Ναυκρατίδης –ου (ὁ)
Ναυκρατίνη –ης (ἡ)
Ναυκρατῖνος –ου (ὁ) –Γραμματικός Ἀ-
θηναῖος, Η-14-452Δ
Ναυκράτιος –ίου (ὁ) –Ψηφιδογράφος
Ναύκρατις –ιδος ἤ  –εως (ἡ) –Δῆμος –Νο_ 
μός –Πλοῖον Ἀθηναίων –Ἑταίρα γνωστή 
τῆς Λάμιας
Ναυκρατοῦσα –ης (ἡ) –Ὄνομα πλοίου 
Ἀθηναίων
Ναύκριτη –ης (ἡ)
Ναύκριτος –ου (ὁ)
Ναυκύδη –ης (ἡ)
Ναυκύδης –ου (ὁ) –Γλύπτης δισκοβόλου.
Πλαστός ἀδελφός Πολυκλείτου (μαζί 
κατεσκεύασαν τό χρυσελεφάντινον ἄ-
γαλμα Ἥρας) –Υἱός Μόθωνος (ὁ Πρε-
σβύτερος) ἤ Πατροκλέους, υἱοῦ Πολυ-
κλείτου ἐπίσης γλύπτης (ὁ Νεώτερος) 
–Υἱός Διογένους Ἀχαρνεύς –Πατήρ Ἐπά-
κρου Νεμεονίκου, Η-9-304Δ, Η-14-291Α, 
Η-16-240Δ
Ναυλόχεια –ης (ἡ)
Ναύλοχος –ου (ὁ) –Πόλις Θράκης καί 
Σικελίας
Ναυμάχη –ης (ἡ)
Ναυμάχιος –ίου (ὁ) –(ἔνδοξος ναυμά-
χος) –Ποιητής –Συγγραφεύς, Η-14-293Δ
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Ναύμαχος –ου (ὁ) –Ἕλλην –Ἐπίθετον 
Ἄρεως
Ναυμέδουσα –ης (ἡ)
Ναυμέδων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσει-
δῶνος
Ναύνικα –ης (ἡ)
Ναύνικος –ου (ὁ)
Ναυξένη –ης (ἡ)
Ναύξενος –ου (ὁ)
Ναύπακτη –ης (ἡ)
Ναύπακτος –ου (ὁ) 
Ναύπηγος –ου (ὁ)
Ναυπήια –ης (ἡ)
Ναυπήιος –ίου (ὁ)
Ναυπι (α)δάμη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀμφι-
δάμαντος πού μέ Ἥλιον γεννᾶ Αὐγίαν
Ναυπίδαμος –ου (ὁ)
Ναύπλια –ης (ἡ) –Φαιδριάς
Ναυπλιάδη –ης (ἡ)
Ναυπλιάδης –ου (ὁ) –Πατρώνυμον –Υἱ-
ός Ναυπλίου, ὁ Προῖτος
Ναύπλιος –ίου (ὁ) –(ναῦς+πλέω) –Ἀρ-
γοναύτης μέ πάππον Λέρνον–Υἱός Πο-
σειδῶνος καί Ἀμυμώνης (Κόρης Δαναοῦ 
καί Εὐρώπης) πατήρ Προῖτου καί Δαμά-
στορος ἥρως καί ἰδρυτής Ναυπλίας –Υἱός 
Κλητονήου, Ἀργοναύτης –Θαλασσινός 
ἐξ Εὐβοίας, σύζυγος Κλυμένης, θυγα-
τρός βασιλέως Κατρέως μέ ἥν γεννᾶ 
Παλαμήδην –Μέ Ἡσιόνην γεννᾶ Παλα-
μήδην καί Ναυσιμέδοντα (θαλασσοπό-
ρος ἤ θαλασσομάχος) ἰδρυτής Ναυπλί-
ου –Θαλασσοπόρος πατήρ Παλαμήδου 
ὅστις ὡρκίσθη ἐκδίκησιν διά θάνατον 
υἱοῦ ὑπό Ἑλλήνων ἐν Τροία. Παρότρυνε 
γυναίκας ἡρώων νά ἀπατήσουν τούς 
ἄνδρας των. Τό ἐπέτυχε μέ Κλυταιμνή-
στραν, Μηδώ (σύζυγον Ἰδομενέως Κρή-
της) καί τήν Αἰγιάλην σύζυγον Διομή-
δους ὄν ἀπάτησε μέ Κομήτην. Ἀπέτυχεν 
μέ Πηνελόπην. Ὁ μύθος Ναυπλίου καί 
Παλαμήδους δραματοποιήθη ὑπό Σο-
φοκλέους, Εὐριπίδου καί Αἰσχύλου, Η-7 

-1047Α, 1155Δ, 1172Α, Η-9-398Α, Η-10-
908Α, 909Δ, Η-12-280Α, Η-14-300Α, 301Α, 
Η-15-358Α, 872Δ, Η-17-683Α
Ναυπόρτα –ης (ἡ)
Ναυπόρτας –ου (ὁ) –Καί Περιοχή
Ναύπουσα –σης (ἡ)
Ναυπρηστίδα –ης –ες (ἡ) –Θυγάτηρ 
Λαομέδοντος αἱ καύσασαι τά πλοῖα (εἰς 
ποταμόν Ναύαιθον) ἐρχόμεναι εἰς Παλ-
λήνην ἤ Ἰταλίαν, ἤτοι Αἴθυλα, Μηδεσι-
κάστη, Ἀστυόχη –Tό αὐτό ἔπραξαν πλη-
σίον Σιβάρεως εἰς ποταμόν Κράθιον καί 
πλησίον βράχου Σιταῖου, Η-14-301Δ
Ναυπρηστίδας –αιος (ὁ)
Ναύπων –νος (ὁ)
Ναυσήν –ῆνος (ὁ) –Υἱός Εὖχου
Ναυσία –ης (ἡ)
Ναυσιάδα –ης (ἡ)
Ναυσιάδας –αο (ὁ)
Ναυσιάδη –ης (ἡ)
Ναυσιάδης –ου (ὁ)
Ναυσίας –ίου (ὁ)
Ναυσιγένεια –ης (ἡ)
Ναυσιγένης –ους (ὁ) –Ἄρχων Ἀθηνῶν 
–Υἱός Νικομάχου
Ναυσιδίκη –ης (ἡ)
Ναυσίδικος –ου (ὁ)
Ναυσιδότη –ης (ἡ)
Ναυσίδοτος –ου (ὁ)
Ναυσιθέα –ας (ἡ)
Ναυσιθέμις –ῑδος (ὁ & ἡ)
Ναυσίθεος –ου (ὁ) –Υἱός Ὀδυσσέως ὡς 
καί Ναυσίνοος καί Αὔσων, Η-10-145Α
Ναυσιθόη –ης (ἡ) –Νηρηΐς (θυγάτηρ 
Νηρέως καί Δωρίδος), θαλασσία νύμφη, 
Η-14-301Δ
Ναυσίθοος –όου (ὁ) –Πυθαγορικός φι-
λόσοφος ὁ Τυρρηνός –Υἱός Ὀδυσσέως 
καί Καλυψοῦς, ἀδελφός Ναυσιθέου –Υἱ-
ός Ποσειδῶνος καί Περιβοίας, βασιλεύς 
Φαιάκων. Ὁ υἱός τοῦ Ἀλκίνοος ὑπεδέχθη 
Ὀδυσσέαν. Ὁ Ρηξήνωρ ἦτο υἱός του
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Ναυσίθους –θοος (ὁ) –(Tαχύς θαλασ-
σοπόρος) –Υἱός Ποσειδῶνος καί Περι-
βοίας ἤ, Περαιβίας πατήρ Ἀλκινόου τῶν 
Φαιάκων –Υἱός Ναυσινόου –Υἱός Ὀδυσ-
σέως καί Καλυψοῦς –Κυβερνήτης Θη-
σέως, Ο.Ο.Ζ.7, Ο.Ο.Θ.565, Η-8-482Δ, Η-
14-302Α, 762Δ, Η-15-746Α, Η-16-499Α, Η 
-17-498Δ
Ναυσικά ἤ Ναυσικάα –ας (ἡ) –(Ἡ ὑπό 
τῶν ναυτίλων ὑμνουμένη –Ἡ ὑπερέ-
χουσα τῶν νηρηΐδων) –Θυγάτηρ Ἀλκι-
νόου, βασιλέως Φαιάκων καί Ἀρήτης, 
ἀνεψιᾶς τοῦ Ναυσιθόου –Mέ θεράπαινα 
Εὐρυμέδουσα ἤ Εὐρυδόμη ἐξ Ἠπείρου 
–Σύζυγος Τηλεμάχου, υἱοῦ Ὀδυσσέως 
μέ ὅν γεννᾶ Περσέπ(τ)ολιν, Ο.Ο.Ζ.ι7, Η-
17-138Α
Ναυσίκκας –α (ὁ)
Ναυσίκλεια –ης (ἡ)
Ναυσικλείδα –δης (ἡ)
Ναυσικλείδας –αο (ὁ)
Ναυσικλείδη –ης (ἡ)
Ναυσικλείδης –ου (ὁ)
Ναυσικλῆς –έους (ὁ) –(Ἔνδοξος ναυ-
μάχος) –Ἀθηναῖος στρατηγός, Μακεδο-
νόφρων καί δημαγωγός –Υἱός Κλεάρχου 
Ὀῆθεν –Φίλος Αἰσχίνη, Η-14-302Α
Ναυσικός –οῦ (ὁ)
Ναυσικοσμίδα –δης (ἡ)
Ναυσικοσμίδας –αο (ὁ)
Ναυσικράτη –ης ἤ Ναυκράτη (ἡ) –Μή-
τηρ Ἰκάρου
Ναυσικράτης –ητος (ὁ) –(Ὀ κατά θά-
λασσαν νικητής) –Ποιητής Καρύστιος 
μέσης κωμωδίας –Ρήτωρ –Οἰναῖος –Υἱός 
Ναυσιμάχου, Παιανιεύς, Η-14-302Δ
Ναυσικρίτη –ης (ἡ)
Ναυσίκριτος –ου (ὁ)
Ναυσικύδη –ης (ἡ)
Ναυσικύδης –εω;  (ὁ) –Πλούσιος Ἀλφιτο-
πώλης ἐκ Χολαργοῦ –Νομοθέτης;
Ναύσιλλα –ης (ἡ)
Ναύσιλλος –ου (ὁ)

Ναυσιλόχεια –ης (ἡ)
Ναυσίλοχος –ου (ὁ)
Ναυσιμάχη –ης (ἡ) –(Πλοῖον καί μάχο-
μαι) –Πλαστόν κωμικόν ὄνομα χρησι-
μοποιούμενον ὑπό Ἀριστοφάνους εἰς 
Θεσμοφοριάζουσας –Ὀνομαστή ἑταίρα
Ναυσίμαχος –ου (ὁ) –Λόγος Δημοσθέ-
νους: Πρός Ναυσίμαχον καί Ξενοπείθην 
–Παιανιεύς –Πατήρ Ναυσικράτους Παι-
ανιεύς –Φαληρεύς, Η-5-957Α 
Ναυσιμέδα –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Ναυσιμέδουσα –ης (ἡ)
Ναυσιμέδων –ντος (ὁ) –(θαλασσοπό-
ρος) –Υἱός Ναυπλίου καί Ἠσιόνης, ἀ-
δελφός Παλαμήδου, Η-9-398Α
Ναυσιμένη –ης (ἡ)
Ναυσιμένης –ους (ὁ) –Ἕλλην –Υἱός Ναυ-
σικύδους Ἀθηναῖος Χολαργεύς
Ναυσινίκα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀδειμά-
ντου
Ναυσινίκη –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Ναυσίνικος –ου (ὁ) –(Κατά θάλασσαν 
νικητής) –Ἄρχων Ἀθηνῶν ἐπί ἀρχοντείας 
αὐτοῦ ὁ λαός Ἀττικῆς διηρέθη εἰς συμμο-
-ρίας –Υἱός Νικιππίδου, Η-7-205Δ, Η-14-
302Α
Ναυσινόη –ης (ἡ)
Ναυσίνοος ἤ Ναυσίνους ἤ Αὔσων 
–νος (ὁ) –Υἱός Ὀδυσσέως καί Καλυψοῦς 
ἤ, Κιρκης, ἀδελφός Ναυσιθόου Η-10-145 
Α, Η-14-762Δ
Ναύσιον –ίου (ἡ) –Θυγάτηρ Κλεινομά-
χης καί Χρυσογόνου –Μήτηρ Ἠνιόχου 
καί Χρυσογόνου
Ναύσιος –ιου (ὁ) 
Ναυσιπόλεια καί Νικησιπόλεια –ης (ἡ)
Ναυσίπολις καί Νικησίπολις –ιδος (ἡ) 
–Μήτηρ Θεσσαλονίκης, γυνή Φιλίππου 
νυμφευθεῖσαν μετά Φιλίνης
Ναυσίπορος –ου (ὁ & ἡ)
Ναυσίππη –ης (ἡ) 
Ναύσιππος –ου (ὁ)
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Ναυσιπτολέμη –ης (ἡ)
Ναυσιπτόλεμος –ου (ὁ)
Ναῦσις –ιος (ὁ) –Υἱός Γνάθωνος ἤ Τιμο-
νόθου ἤ Ἁγησιστράτου ἤ Ἀριστοκράτου 
–Πατήρ Ἀριστοτίμου ἤ Νικομάχου
Ναῦσις –ιδος (ἡ)
Ναυσίς –ίδος (ἡ) 
Ναυσισθένη –ης (ἡ)
Ναυσισθένης –ους;  (ὁ)
Ναυσιστράτη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἱέρω-
νος Ἀχαρνέως –Θυγάτηρ Ναυκύδου Ἀ-
χαρνέως
Ναυσίστρατος –ου (ὁ) –Στειριεύς
Ναυσιτέλεια –ης (ἡ)
Ναυσιτέλεις –ειος (ὁ)
Ναυσιτέλης –ους (ὁ)
Ναυσιφάνη –ης (ἡ)
Ναυσιφάνης –ους καί Ναυκύδης –ου 
(ὁ) –(Ὁ ἀναδειχθείς ναυμάχος) –Φιλό-
σοφος ἐκ σχολῆς Δημοκρίτου –Διδά-
σκαλος Ἐπικούρου, ὁ Τήϊος φιλόσοφος, 
Η-7-633Δ, Η-8-625Δ, 26Δ, Η-14-302Α, Η-
16-354Δ καί Α
Ναυσιφίλη –ης (ἡ)
Ναυσίφιλος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Ναυσιχάρεια –ης (ἡ)
Ναυσιχάρης –ους (ὁ)
Ναύσουσα –σης (ἡ)
Ναυστείρη –ης (ἡ)
Ναυστείρης –ητος;  (ὁ)
Ναυστέρες ἤ Ναυστήρης ἤ 
Ναυστείρης –ου (ὁ)
Ναυστήν –ῆνος (ὁ) –Υἱός Εὖχου
Ναυστήρη –ης (ἡ)
Ναυστήρης –ητος;  (ὁ)
Ναύστολος –ου (ὁ & ἡ)
Ναυστράτη –ης (ἡ)
Ναύστρατος –ου (ὁ)
Ναύστροφος –ου (ὁ & ἡ) –Πατήρ Εὐπα-
λίνου μεγάλου ἀρχιτέκτωνος, Η-13-150Α

Ναύσων –νος (ἡ) –Θυγάτηρ Ναύτου, πλα-
στόν
Ναυσωνίδη –ης (ἡ)
Ναυσωνίδης –ου (ὁ)
Ναύτα –ης (ἡ)
Ναύτας –αντος (ὁ)
Ναυτέλεια –ης (ἡ)
Ναυτέλης –λους (ὁ)
Ναυτεύς –έως (ὁ) –Εἷς τῶν εὐγενῶν Φαι-
άκων, ἀθλητής, Ο.Ο.Θ.112
Ναύτη –ης (ἡ)
Ναύτης –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀντιγόνου –Ἐ-
πίθετον Ἄρεως –Ἀναφλύστιος –Μή σίγου-
ρος Ἀθηναῖος
Ναυτίλα –ης (ἡ)
Ναυτίλια –ης (ἡ)
Ναυτίλιος –ίου (ὁ)
Ναυτίλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Ναυτίμη –ης (ἡ)
Ναύτιμος –ου (ὁ)
Ναύτουσα –ης (ἡ)
Ναύτων –νος (ὁ)
Ναύτωρ –ρος (ὁ) –Υἱός Σιβάλιος (ις)
Ναύφαμη –ης (ἡ)
Ναύφαμος –ου (ὁ) –Πατήρ Σαοκλέους
Ναυφάντη –ης (ἡ) –Ὄνομα πλοίου
Ναυφάντης –ου (ὁ)
Ναυφαρκτος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Ναυφίλη –ης (ἡ)
Ναυφιλίδα –δης (ἡ)
Ναυφιλίδας –αιο (ὁ)
Ναύφιλος –ου (ὁ)
Ναυφράδεια –ης (ἡ)
Ναυφράδης –ους (ὁ)
Ναυχώ –οῦς (ἡ)
Νάχσια –ης (ἡ)
Νάχσιος –ίου (ὁ) –Ἀντί Νάξιος 
Ναχώρ  (ὁ) –Νυμφευθείς συγγενή Μελ-
χάς, Ἰουδαϊκόν
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Νέα –ης (ἡ) –Μήτηρ Συνέσιδος –Θυγάτηρ 
Μαλισσίωνος, μήτηρ Βεργοῦς –Θυγάτηρ 
Ἀνδροχάριος, μήτηρ Ἀνδροχάριος καί 
Κλεοῦς –Θυγατηρ Σωδάμου ἤ Παίωνος 
ἤ Σάμου –Ἐπίθετον Σελήνης –Ἐπίθετον 
Σωφροσύνης μέ συνώνυμον: Κόρη
Νέα Ἠῶς ἤ Νίκαια ἤ Φαεσφόρος ἤ 
Σελήνη –ης (ἡ) –Η-7-231Δ, Η-8-566Α 
Νεαγένη –ης (ἡ)
Νεαγένης –ου (ὁ)
Νεάδα –ης (ἡ)
Νεάδας –αιος (ὁ) –Πατήρ Ξενοτέλους
Νεάδια –ης (ἡ)
Νεάδιος –ίου (ὁ) 
Νεαῖα –ης (ἡ)
Νεαίθα –ης (ἡ)
Νέαιθος καί Ναύαιθος –ου (ὁ) –(ναῦς 
καί αἴθω, πλοῖον καί καίω) –Ποταμός Ἰ-
ταλίας –Υἱός Φιλοξένου ἤ Χαριξένου ἤ 
Γοργίας ἤ Χαρίλα
Νεαίθουσα –ης (ἡ)
Νεαίθων –νος ;  (ὁ)
Νέαινα –ης (ἡ)
Νέαινος –ου (ὁ)
Νεαῖος –ου (ὁ) –Ἰκαριεύς
Νέαιρα ἤ Νεαίρα –ης (ἡ) –Νύμφηπού 
μέ Ἥλιον γεννᾶ Λαμπετίαν καί Φαέ-
θουσαν –Θυγάτηρ Περσέως σύζυγος 
Ἀλεοῦ μέ ὅν γεννᾶ Αὔγην, Λυκοῦργον 
καί Κηφέα –Θυγάτηρ Νιόβης τοξευθεῖ-
σα ὑπό Ἀρτέμιδος –Θυγάτηρ ἤ σύζυγος 
Στρυμῶνος μέ ὅν γεννᾶ Εὐάδνην –Ἑ-
ταῖρα Ἀθηνῶν εἰς λόγον Δημοσθένους 
–Ὄνομα ἑταίρας Κορινθίας, ἐρωμένης 
Στρατοκλείδου, Ξενοκλείδου τοῦ ποιη-
τοῦ καί Ἱππάρχου τοῦ ὑποκριτοῦ καί 
Φρυνίωνος Παιανιέως ὅστις ἦτο υἱός Δά-
μωνος ἤ Δήμωνος καί ἀνεψιός Δημοχά-
ρους. Ἡμέραν παρ΄ἠμέραν τήν “εἶχον” ὁ 
ρήτωρ Στέφανος καί ὁ Φρυνίων. Ἐκ τοῦ 
ρήτορος Στεφάνου, ἔσχεν θυγατέραν 
τήν Στρυβήλην, μετονομασθεῖσαν εἰς 
Φανώ, ἥν παρέδωσε στόν Φράστορα 

ὡς θυγατέραν του. Ἡ Ἀθηναία ἑταίρα 
Νεαίρα δούλη τοῦ Κασίου, διαδοχικά φί-
λη ποιητοῦ Ξενοκλείδου, τοῦ ὑποκριτοῦ 
Ἱππάρχου, τοῦ Φρυνίωνος τοῦ Παιανι-
έως, τοῦ ρήτορος Στεφάνου. Γνωστή 
ἀπό λόγον Δημοσθένους, ποιημάτων 
Ὀρατιου, Κατούλλου καί ἄλλων –Ἥν 
ἐξεμεταλλεύετο Νικαρέτη –Θυγάτηρ 
Φρίξου καί Χαλκιόπης, θυγατρός Αἰή-
του, γινομένη βασίλισσα Ἀλβανίας είς 
ἐσωτερικόν Καυκασίας, Η-14-321Δ
Νέαιρα καί Ἐθοδαία –ης (ἡ) –Νύμφη 
–Νηρηΐς –Θυγάτηρ Πυρέως, σύζυγος Ἀ-
λεοῦ –Θυγάτηρ Αὐγῆς καί Λυκούργου 
–Θυγάτηρ Στρυμῶνος καί Εὐάδνης –
Μήτηρ Εὐάδνης –Θυγάτηρ Νιόβης, Ο.Ο. 
Μ.133, Η-14-461Α
Νέαιρα καί Νεοβούλη –ης (ἡ) –Δούλη 
Κασίου, Η-8-392Α, Η-9-32Δ, Η-10-690Δ, 
Η-11-548Δ, Η-12-68Α, 613Α, 634Δ, Η-14-
321Δ, 694Δ
Νέαιρος –ου (ὁ)
Νεαίχμη –ης (ἡ)
Νέαιχμος –ου (ὁ) –Ἄρχων Ἀθηνῶν 
Νεάλκη –ης (ἡ)
Νεάλκης –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀναξάνδρας 
–Ζωγράφος, Η-7-945Α, Η-13-192Α, Η-15-
593Α
Νεάλκος –ου (ὁ)
Νέαλλα –ης (ἡ)
Νέαλλος –ου (ὁ)
Νεάμβρια –ίης (ἡ)
Νεάμβριος –ίου (ὁ) –Υἱός Ὀνασήλου
Νεάνδρα –ης (ἡ)
Νεανδρίδη –ης (ἡ)
Νεανδρίδης –ου (ὁ)
Νέανδρος –ου (ὁ) –(νέος ἀνήρ, προοδευ-
τικός) –Υἱός βασιλέως Μάκαρος –Παια-
νιεύς –Υἱός Χαρικλέους Παιανιεύς, Η-14 
-322Α 
Νεάνθη –ης (ἡ)
Νεάνθης –ους (ὁ) –(νέον ἄνθος) –Ἱστο-
ρικός –Ὁ Κυζικινός ἱστορικός καί ρή-
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τωρ, Η-7-1055Δ, Η-9-317Α, Η-14-322Α, Η 
-17-137Δ
Νεάνθις –ιδος (ἡ)
Νέανθος –ου (ὁ) –Υἱός Πιττακοῦ, τυράν-
νου Λέσβου, λαβών διά δωροδοκίας Λυ-
ραν Ὀρφέως καί ἐπιθυμών νά κινήσει 
θηρία καί ἄψυχα κατεσπαράχθει ὑπό 
ὀργισθέντων σκύλων –Κυζικινός συγ-
γραφεύς, μαθητής Φιλίσκου 
Νεανθώ –οῦς (ἡ)
Νεανία –ης (ἡ)
Νεανίας –ίου (ὁ)
Νεάπολις –ιδος (ὁ)
Νεαπολίτη –ης (ἡ)
Νεαπολῖτης καί Μαρῖνος –ου (ὁ) –Νεο-
πλατωνικός φιλόσοφος, Η-13-17Δ
Νεαρά –ᾶς (ἡ)
Νεαρέτα –ης (ἡ)
Νεάρετος –ου (ὁ)
Νεαρίππη –ης (ἡ) –Ἑλληνίς
Νεάριππος –ου (ὁ)
Νεαρίστη –ης (ἡ)
Νεάριστος –ου (ὁ)
Νεαρός –οῦ (ἡ)
Νεάρχη –ης (ἡ)
Νεαρχία –ας (ἡ)
Νεαρχίς –ίδος (ἡ)
Νεαρχίδη –ης (ἡ)
Νεαρχίδης –ου (ὁ)
Νέαρχος –ου (ὁ) –(Nέος ἄρχων) –Υἱός 
Ἑρμία –Ναύαρχος Μεγ. Ἀλεξάνδρου 
καί γεωγράφος, υἱός Ἀνδροτίμου καί 
συγγραφεύς –Γεωμέτρης Πυθαγόριος 
–Xριστιανικόν –Πατήρ καί διδάσκαλος 
Ἀρισταρέας ζωγράφου –Ἀθηναῖος πρέ-
σβυς εἰς Φίλιππον βασιλέα Μακεδόνων 
–Υἱός Σιμίου –Πατήρ Ἀμφιστράτου, ἤ 
Δαμοξένου, ἤ Ξενία, ἤ Ὀνασίμου, Η-7-
225Δ, 536Α, 1056Α, 1058Α, Η-8-728Α, Η-
10-360Δ, Η-12-623Α, Η-14-332Α
Νέας –oυ (ὁ)

Νεάτη –ης (ἡ)
Νεάτης –ου καί Σάθων (ὁ) –(Σάθη = ἀν-
δρικόν μόριον) –Ἐπίθετον Πριάπου, υἱοῦ 
Διονύσου
Νεβίττα –ης (ἡ)
Νεβίττας –ου (ὁ) –Ἀρχηγός ἱππικοῦ Ἰου-
λιανοῦ
Νέβρη –ης (ἡ)
Νεβρίδα –ης (ἡ)
Νεβρίδας –αο (ὁ)
Νεβρίδη –ης (ἡ)
Νεβρίδης –ου (ὁ)
Νεβρίδια –ης (ἡ)
Νεβρίδιος –ίου (ὁ) –Ὕπατος
Νεβριδόπεπλος –ου (ὁ) –Συνώνυμον: 
Νυκτέλιος –Ἐπίθετον Διονύσου
Νεβριδόστολος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου
Νεβρίς –ίδος (ἡ) –(Ἐλαφόδερμα) –Δού-
λη –Φίλη Δροσίδος πού μνημονεύει Λου-
κιανός εἰς διάλογον μεταξύ Δροσίδος 
καί Χελιδόνιον
Νέβρις –ιος (ὁ) –Πατήρ Γνωσιδίκου
Νεβρίσκος –ου (ὁ) –Ἕλλην τις 
Νεβρίχα –ης (ἡ)
Νέβριχος –ου (ὁ)
Νεβροβρεφοφάγος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον 
Κρόνου
Νέβρος –ου (ὁ) –Πατήρ Γνωσιδίκου, 
υἱός Σωστράτου
Νεβροφόνη –ης (ἡ) –Νύμφη, σύντροφος 
Ἀρτέμιδος
Νεβροφόνος –ου (ὁ) –Υἱός Ἰάσονος καί 
Ὑψιπύλης –Ἐπίθετον Διονύσου, Η-18-
103Δ
Νεβροχάρεια –ης (ἡ)
Νεβροχαρής –ους (ὁ) –Συνώνυμον: Νευ-
ροχαρής –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Νεβροχίτουσα –ης (ἡ)
Νεβροχίτων –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
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Νεβρώδη –ης (ἡ)
Νεβρώδης –ους (ὁ) –Συνώνυμον: Νυκτέ-
λιος –Ἐπίθετον Διονύσου
Νέδα –ης (ἡ) –(Ἡ κολυμβούσα) –Νύμ-
φη Ἀρκαδίας, θυγάτηρ Ὡκεανοῦ ἀνα-
θρέψασα (τροφός) Δίαν μέ Ἁγνώ καί 
Θεισόαν στό Ἀρκαδικόν Λύκιον. Μέ 
νύμφη Ἰθώμην ἔλουζαν τόν Δίαν μωρό 
στήν πηγήν τῆς Κλεψύδρας, Η-7-1148Α, 
Η-14-350Α
Νέδας –α (ὁ) –Ποταμός
Νέδη ἤ Νέδα –ας  (δωρικά)  (ἡ) –Ποτα-
μός –Ποταμία νύμφη, Η-16-610Δ, Παυ-
σανίας, 4,20,2 καί 33,1 
Νεδόντια –ης (ἡ)
Νεδόντιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Λωκίωνος 
Κείου Νεμεονίκου
Νεδουσία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
Νεδούσιος –ίου (ὁ)
Νέδρη –ης (ἡ)
Νέδρος –ου (ὁ)
Νέδουσα –ης (ἡ)
Νέδων –ντος; (ὁ) –Ποταμός –Χείμαρρος
Νεεμία –ίης (ἡ)
Νεεμίας –ίου (ὁ) –Ἑβραῖος οἰνοχόος Ἀρ-
ταξέρξου
Νέζος –ου (ὁ) –Πατήρ Φαντοῦς
Νεητόκος –ου (ἡ & ὁ) –(Νέα καί τέκου-
σα) –Ἐπίθετον Κυβέλης
Νεθέρις –ιδος (ἡ)
Νεΐθ (ἡ) –Αἰγυπτιακή θεότης
Νεικαγόρα –ας (ἡ)
Νεικαγόρας –ου (ὁ)
Νεικαία –ης (ἡ)
Νεικαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Νείκαιος –ου (ὁ)
Νεικάνδρα –ης (ἡ)
Νείκανδρος –ου (ὁ) –Υἱός Μηρύλου –Υἱ-
ός Βοῒσκου
Νεικανή –ης (ἡ)
Νεικανός –οῦ (ὁ)

Νεικάνωρ –ρος (ὁ) –Πατήρ Εὐφαμίου
Νεικαρέτη –ης (ἡ)
Νεικάρετος –ου (ὁ)
Νεικαρίστα –ης (ἡ)
Νεικαρίστη –ης (ἡ)
Νεικάριστος –ου (ὁ)
Νεικάρχη –ης (ἡ)
Νεικαρχίς –ίδος (ἡ)
Νείκαρχος –ου καί Νείχαρχος –ου (ὁ)
Νεικαρώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀρίστωνος 
–Ἱεραφόρος 
Νεικασώ καί Νίκασώ –οῦς (ἡ)
Νεικαφορίς –ίδος καί Νικαφορίς (ἡ)
Νείκεα –(τά) –Τέκνα ἔριδος
Νεικέα –ης (ἡ) –Σύζυγος Ἀντέρωτος
Νεικέας –α (ὁ)
Νεικέρως –ωτος (ὁ) –Πατήρ Νεικοτύ-
χης
Νεικέρωτος –ου (ὁ) –Υἱός Ἕλενου, ὁ 
Ἕλενος στήσας στήν μνήμην υἱοῦ Νει-
κερώτου
Νείκη –ης (ἡ) –Μήτηρ εἷστιν, Μειλησία
Νεικηράτη –ης (ἡ)
Νεικήρατος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀνδροκλέους
Νείκης καί Νίκης –η (ὁ) 
Νεικήτα –ης (ἡ)
Νεικήτας –ου (ὁ)
Νεικήτης –ου (ὁ) –Μειλήσιος πατήρ 
Διονυσίου –Ὁ Καίσαρ Ἰούλιος –Ἰατρός 
–Ἥρως
Νεικηφορίς –ίδος (ἡ) –Σύζυγος Κάλω-
νος
Νεικηφόρος καί Νικηφόρος –ου (ὁ) 
–Πατήρ Ναρκίσου
Νεικία –ης (ἡ)
Νεικίας –ίου (ὁ)
Νεικοβούλη –ης (ἡ)
Νεικόβουλος –ου (ὁ) –Ἤ πρίν Νεικοβού-
λου
Νεικοδήμη –ης (ἡ)
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Νεικόδημος –ου (ὁ)
Νεικοδρόμα –ης (ἡ)
Νεικοδρόμας –αντος καί Νειοδρόμας 
–α;  (ὁ)
Νεικόκλεια –ης (ἡ)
Νεικόκλεος –έου (ὁ) –Πατήρ Δωροθέου
Νεικοκλῆς –έους (ὁ)
Νεικολάα –ης (ἡ)
Νεικολάϊς –ιδος (ἡ) –Μήτηρ Εὐαρέστου
Νεικόλαος –ου (ὁ)
Νεικόλας –α (ὁ)
Νεικολόφα –ης (ἡ)
Νεικόλοφος –ου (ὁ)
Νεικομάχη –ης (ἡ)
Νεικόμαχος –ου (ὁ)
Νεικομήδεις –ειος (ὁ)
Νεικομήδη –ης (ἡ)
Νεικομήδης –ους (ὁ)
Νεικονόη –ης (ἡ)
Νεικόνοος –ου (ὁ)
Νεικοπόλια –ης (ἡ)
Νεικοπολιανή –ῆς (ἡ)
Νεικοπολιανός –οῦ (ὁ)
Νεικοπόλιος καί Νεικόπολις –εως (ὁ)
Νεικόπολις –ιδος (ὁ) –Πατήρ Νηρεΐδος 
ἤ Νηλέως
Νεικοροτίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀβρα-
κόμα
Νεῖκος –ου (τό) καί Νείκη –(Διχόνοια, 
ἔρις) –Ἀντίθετος δύναμις τῆς φιλότητος 
(δυνάμεις κυριαρχοῦσαι εἰς Σύμπαν  
κατ΄ Ἐμπεδοκλήν) μέ ἐπίθετον: Ἀνδρο-
φόνος, Η-15-489Δ
Νεῖκος (ὁ)
Νεικοστράτη –ης (ἡ)
Νεικόστρατος –ου (ὁ)
Νεικοστρότα –ης (ἡ)
Νεικόστροτος –ου (ὁ)
Νεικοτύχη –ης (ἡ) –Θυγάτ. Νεικέρωτος
Νεικοτύχης –ου (ὁ)

Νεικότυχος –ου (ὁ)
Νείκουσα –ης (ἡ)
Νεικοφάνη –ης (ἡ)
Νεικοφάνης –ου (ὁ) –Υἱός Φαράδου, 
ἀθλητής Νεμεονίκης, Ἰσθμιονίκης, Πυ-
θιονίκης
Νεικώ –οῦς (ἡ)
Νείκων –νος καί Νίκων –νος (ὁ)
Νεικώς –ῶ (ἡ)
Νειλᾶ –ῆς (ἡ)
Νειλαίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης
Νειλαῖος –ου (ὁ)
Νειλᾶς –ᾶ (ὁ)
Νειλεῒδη –ης (ἡ)
Νειλεΐδης –ου (ὁ) –Υἱός Νειλέως
Νειλεύς –έως καί Νείλεως –ω (ὁ) = Νη-
λεύς –Υἱός Κόδρου, βασιλεύς Αἰγύπτου 
–Υἱός Ἀμμωνίου –Ἰατρός
Νεῖλις –ιος (ὁ) –Υἱός Τιμοξένου –Θεοφο-
ρικόν ὄνομα
Νειλοβία –ης (ἡ)
Νειλόβιος –ίου (ὁ)
Νειλογένεια –ης (ἡ)
Νειλογένης –ους (ὁ)
Νειλοδίκα –ης (ἡ)
Νειλοδίκης –ου (ὁ)
Νειλοδότη –ης (ἡ)
Νειλόδοτος –ου (ὁ)
Νειλοδώρα –ης (ἡ)
Νειλόδωρος –ου (ὁ) –Πατήρ Φειδωνίδα 
Νειλόθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Νειλόκλεια –ης (ἡ)
Νειλοκλῆς –έους (ὁ)
Νειλομάνδρα –ης (ἡ)
Νειλόμανδρος –ου (ὁ)
Νειλοξένη –ης (ἡ)
Νειλόξενος –ου (ὁ) –(εὐεργετικός ὡς ὁ 
Νεῖλος) –Μακεδών –Σοφός Ναυκρατεύς 
–Συγγραφεύς
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Νεῖλος ἤ Νῆλος ἤ Ὠκεάνης ἤ Μέλας 
–ντος;  (ὁ) –(Ὕδωρ ἐκ τοῦ σκότους μέλε-
ξάριθμον = 365) –Κυανοῦς Ποταμός –Πο-
τάμιος θεός –Πατήρ Ἀγχινόης ἤ Ἀγχιρ-
ρόης –Ὄνομα παρασίτου –Χριστιανός 
–Ἄγιος –Πατριάρχης –Ἀναχωρητής –Θε-
ός τῆς εὐφορίας Αἰγυπτιακός –Πατήρ 
τῆς Ἀγχινοῦ, συζύγου Βήλου καί μήτηρ 
Δαναοῦ (μέ 50 θυγατέρας) καί Αἰγύπτου 
(μέ 60 υἱούς)
Νεῖλος ἤ Ἀστάπους ἤ Ἀστασσόβας  
–ου (ὁ) –Ποταμός μέ ἀρχαῖον ὄνομα 
Μάνους ἤ Μάνης
Νείλουσα –σης (ἡ)
Νειλῶ –οῦς (ἡ) –Νύμφη καί κατόπιν 
Μοῦσα –Θυγάτηρ Πιέρου καί Πιμπληΐ-
δος
Νειλῶα –ης (ἡ)
Νείλων –ωνος (ὁ)
Νειλωνίδη –ης (ἡ)
Νειλωνίδης –ου (ὁ)
Νειλῶος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄπιδος
Νειλῶτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἴσιδος
Νείνα –ης (ἡ)
Νεῖνος –ου (ὁ)
Νειοδρόμα καί Νεικοδρόμα –ης (ἡ)
Νειοδρόμας καί Νεικοδρόμας –αντος 
(ὁ)
Νειόκλεια –ης (ἡ)
Νειοκλῆς –έους (ὁ)
Νειόττιον –ου (ἡ)
Νειπτολέμα –ης (ἡ)
Νειπτόλεμος –ου (ὁ)
Νεΐς –ιδος ;  (ἡ)
Νεῖσα –ης (ἡ)
Νεΐσκη –ης (ἡ)
Νεΐσκος –ου (ὁ)
Νεῖσος –ου (ὁ) –Σφραγιδογλύφος. Ἡ 
μορφή τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ὡς 
Διός (ἀπό σαρδόνυχα) εὑρίσκεται στό 
μουσεῖο Ἑρμιτάζ

Νειτάδα –ης (ἡ)
Νειτάδας –αο (ὁ) –Πατήρ Πολυκράτου
Νειτήτις –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀπρίου, 
σύζυγος Καμβύσου
Νειχάρχη –ης (ἡ)
Νείχαρχος καί Νείκαρχος –ου (ὁ)
Νεκέμπ –Καού (ὁ) –Αἰγυπτιακός θεός 
φίδι. Ἀθάνατο, κατοικών εἰς πρωταρχι-
κόν Ὠκεανόν, μέ νούν
Νεκμπέτ; (ἡ) –Αἰγυπτιακή θεά παριστα-
νομένη ὡς πουλί (γύπας), μητρική θεά 
καί προστάτις γεννήσεων 
Nekuleo = Νικόλαος εἰς Ἀραουκανικήν 
Νεκροδαίγμουσα –ης (ἡ)
Νεκροδαίγμων –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
Νεκροπομπός –οῦ  (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρ-
μοῦ
Νεκτανάβια –ης (ἡ)
Νεκτανάβιος –ίου (ὁ) –Σύμμαχος βασι-
λέως Ἀγησιλάου ἐν Αἰγύπτω
Νεκτανεβῶ ἤ Νεκτεναβός ἤ Νεκτανί-
βιος ἤ Νεκτάνεβις  –ιος ἤ  –ιδος (ἡ;) –
Ὄνομα δύο βασιλέων Αἰγύπτου –Αἰγύ-
πτιος Φαραώ, Η-14-363
Νεκτανιβία –ης (ἡ) 
Νεκτανίβιος –ίου (ὁ)
Νεκτάρεος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Νεκταρία –ης (ἡ)
Νεκτάριος –ίου (ὁ)
Νεκυηπόλος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Αἴσης
Νεκυΐα ἤ Νεκυϊομαντεία –ης (ἡ) –Διά-
λογος Λουκιανοῦ ἤ Νεκρομαντεία, Η-
14-441Δ, Η-17-884Α
Νεκυοπόλος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Αἴσης
Νεκυσσόος –όου (ἡ) –Ἐπίθετον Περσε-
φόνης
Νεκώ ἤ Νεκώς (ὁ) –(ἰδιόκλητον) –Ὄ-
νομα δύο βασιλέων Αἰγύπτου (Αἰγυπτι-
ακά: Νεχαώ ἤ Νεχαώς ἤ Νεχώ καί ἐξ-
ελληνισμένα: Νεκώ ἤ Νεκώς) –Πατήρ 
Ψαμμήτιχος
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Νέλλεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μενείδα 
Νέλλειος –ου (ὁ)
Νεμαῖα –ης (ἡ)
Νεμαῖος –ου (ὁ)
Νεμέα –ας (ἡ) –Νύμφη, θυγάτηρ Ἀσω-
ποῦ καί Μετώπης ἤ Διός καί Σεμέλης 
σύζυγος Λυκούργου, ἀδελφή Κλεώνης 
–Αὐλητρίς –Ἔργον Νικία –Ποταμός, Η-
14-441Δ
Νέμεα –ων (τά) –Στήν Ἀριστοτελική 
τάξη ἀρχαίων ἀγώνων ἀναφέρωνται 
ὡς ὄγδοα. Πρῶτα τά Ἐλευσίνια γιά τῆς 
Δήμητρος τόν καρπό, δεύτερα τά Πανα-
θήναια για τήν ἐξόντωση τοῦ γίγαντος 
Ἀστέρος ἀπό τήν Ἀθηνά, τρίτος ὁ ἀγών 
τοῦ Δαναοῦ (στο Ἄργος) για τους γάμους 
τῶν Δαναῒδων, τέταρτα τά Λύκαια στήν 
Ἀρκαδία ἀπό τόν Λυκάονα, πέμπτος ὁ 
ἀγών Ἀκάστου στήν Ἰωλκό πρός τιμήν 
τοῦ πατρός του Πελίου, ἔκτα τά Ἴσθμια 
τοῦ Σισύφου για τόν Μαλικέρτην, ἔβδο-
μος ἀγών Ὀλυμπιακός, πρός τιμήν τοῦ 
Πέλοπος, ἀπό τόν Ἡρακλήν καθιερω-
θείς, ὄγδοος τά Νέμεα. Κατά Πίνδαρον 
τά Νέμεα ἐτελοῦντο στά Μέγαρα καί 
στήν Αἴτνα Σικελίας. Ἴδρυσαν οἱ ἑπτά 
ἐπί Θήβας γιά τόν Ἀρχέμορο, ἔνατος 
στήν Τροία ἀπό τόν Ἀχιλλέα γιά τόν 
Πάτροκλο, δέκατος ὁ Πυθικός για τόν 
φόνο Πύθωνος καθιερωθείς ἀπό Ἀμφι-
κτύονες. Τά Ὀλύμπια, Νέμεα, Ἴσθμια, 
Πύθια ἀπετέλουν τούς Πανελληνίους 
ἀγώνας 
Νεμεαῖα –ης (ἡ)
Νεμεαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Νεμέας –ου (ὁ) –Υἱός Διός, ἱδρυτής Νε-
μέας –Ποταμός
Νεμεάς –άδος (ἡ) –Πύλη στό Ἄργος –Ὄ-
νομα ἑταῖρας καί αὐλητρίδος ἐπιθυμοῦ-
σα νά ἐγκατασταθῆ εἰς Ἀκροκόρινθον 
καί προσβάλουσα διά τοῦ ὀνόματός της 
τούς ἱερούς ἀγώνας –Ὄνομα πλοίου 
–Αὐλητρίς
Νεμεέτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός

Νεμεήτη –ης (ἡ)
Νεμεήτης καί Νέμειος –ου (ὁ) –Ἐπίθε-
τον Διός
Νεμειάς –άδος (ἡ)
Νέμειος –είου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Νέμεος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Νέμεος –καί Λέων (ὁ) –Υἱός Ἐχίδνης 
καί Τυφῶνος
Νεμέρατη –ης (ἡ)
Νεμέρατις –ιδος (ἡ)
Νεμέρατος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀριστομάχου
Νεμέρια –ίης (ἡ)
Νεμέριον –ίου (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐκλέους 
Νεμέριος –ίου (ὁ) –Πατήρ Αὐτομείας 
–Πατήρ Ρόδης
Νεμεσᾶ –ῆς (ἡ)
Νεμεσᾶς –ᾶ (ὁ)
Νεμέσεις –εων (οἱ) –Θεότηται μέ ἐπίθε-
τα: Μεγάλαι καί Σμυρναίαι
Νεμεσηνή –ῆς (ἡ)
Νεμεσηνός –οῦ (ὁ)
Νεμεσία –ης (ἡ)
Νεμεσιανή –ῆς (ἡ)
Νεμεσιανός –οῦ (ὁ) –Ἕλλην τις –Ποιη-
τής Ρωμαῖος –Ποιητής Καρχηδόνιος γρά-
ψας, Ναυτικά, Ἁλιευτικά, Κυνηγετικά
Νεμέσιος –ίου (ὁ) –Ἑλλην τις –Ἐπίσκο-
πος συγγράψας περί φύσεως ἀνθρώπου, 
Η-7-555Α
Νεμεσίουσα –σης (ἡ)
Νέμεσις καί Ραμνουσία καί Οὖπις καί 
Ἀδράστεια (ἡ) –(Νόμος ἐσωτερικός πού 
ἐπιβάλει τιμωρίαν) –Θεά προσωποποίη-
σις ἐκδίκησις, εὐκαιρίας, τύχης –Τέκνον 
Νυκτός καί Ὠκεανοῦ ἤ Νυκτός καί Ἐρέ-
βους, ἀδελφή Κήρα, Κηρῶν, Ἀπάτης, 
Φιλότητος, Γήρατος, Ἔριδος, Μοιρῶν 
(Κλωθώ, Λάχεσις, Ἄτροπος), Θανάτου, 
Ὕπνου –Μήτηρ Ἐπικτήσεως –Θυγάτηρ 
Ὠρίωνος, Η-7-1147Δ, 1148Δ, 1159Α καί Δ, 
Η-9-534Δ, Η-12-313Δ, Η-14-368Δ
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Νεμεσίουσα –σης (ἡ)
Νεμεσίων –ωνος (ὁ) –Πατήρ Μεγίστης
Νεμεσοῦς –οῦντος (ἡ)
Νεμεσσατά –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδί-
της
Νεμεσώ –οῦς (ἡ)
Νεμέτωρ –ορος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Νέμη –ης (ἡ)
Νεμηνία –ης (ἡ)
Νεμηνίδα –ης (ἡ)
Νεμηνίδας –αο (ὁ) –Πατήρ Ἀριστοδή-
μου, Περσίου, Κλεοπάτρας –Υἱός Ἀρι-
στοδάμου
Νεμήνιος –ίου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλείδου ἤ 
Φιλιστίωνος ἤ Ἀμμωνοδότου ἤ Ἀρτεμι-
δώρου –Πατήρ Λισσίου ἤ Ξένωνος ἤ Φι-
λωνίδου ἤ Ἀπολλοδώρου
Νεμηνίς –ίδος (ἡ)
Νεμία –ης (ἡ)
Νεμίας –ου (ὁ)
Νέμιος –ίου (ὁ)
Νεμοκράτη –ης (ἡ)
Νεμοκράτης –ους (ὁ)
Νεμονάϊα –ης (ἡ)
Νεμονάϊος –ίου (ὁ) –Πατήρ Δίωνος
Νεμόνεια –ης (ἡ)
Νεμόνειος –ίου (ὁ)
Νεμονήϊα –ης (ἡ)
Νεμονήϊος –ίου (ὁ)
Νεμονῆς –ῆ (ὁ)
Νεμοννιώ –οῦς (ἡ)
Νέμουσα –σης (ἡ)
Νεμρώδ;  (ὁ) –Ταυτιζόμενος μέ Ἀσσύρι-
ον Τιτάνα Γιγκαμάς
Νέμτυ; (ὁ) –Αἰγυπτιακός θεός, βαρκάρης 
τῶν θεῶν 
Νεμυδία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Νεμύδιος –ίου (ὁ)
Νεμψίς –ίδος (ἡ)

Νέμων –ωνος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Νεμωνία –ης (ἡ)
Νεμώνιος –ίου (ὁ)
Νεμωνίς –ιδος (ἡ)
Νένδα –ης (ἡ)
Νένδας –αο (ὁ)
Νένδη –ης (ἡ)
Νένδης –ητος ;  (ὁ)
Νενναῖα –ης (ἡ)
Νενναῖος –ου (ὁ)
Νεοβούλη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Λυκάμβου, 
μνηστή Ἀρχιλόχου
Νεόβουλος –ου (ὁ)
Νεογένεια –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν
Νεογένη –ης (ἡ)
Νεογένης –ους (ὁ)
Νεογιλή –ῆς (ἡ)
Νεογιλός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Νεοδάμα –ας (ἡ)
Νεοδάμεια –ης (ἡ)
Νεοδάμας –αντος (ὁ)
Νεόδαμος –ου (ὁ) –Πατήρ Φιλομάχου
Νεοδήμη –ης (ἡ)
Νεόδημος –ου (ὁ)
Νεοδότη –ης (ἡ)
Νεόδοτος –ου (ὁ)
Νεοδρόμα –ης (ἡ)
Νεοδρόμας –αντος (ὁ)
Νεοδρόμη –ης (ἡ)
Νεοδώρα –ης (ἡ)
Νεόδωρος –ου (ὁ)
Νεοέτηρα –ης (ἡ)
Νεοέτηρος ἤ Νεότηρος –ου (ὁ) –Πατήρ 
Φόρβαντος
Νεοθέμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Νεοθεύς –έως (ὁ)
Νέοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρώτων
Νέοικα –ης (ἡ)
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Νεοικίδα –ης (ἡ)
Νεοικίδας –αο (ὁ)
Νέοικος –ου (ὁ) –Πατήρ Νικοκράτους 
Νεοκαισαρίουσα –ης (ἡ)
Νεοκαισαρίων –νος (ὁ) –Τειρηνῶν Λυ-
δίας
Νεοκλέης –ους (ὁ) = Ἀντί Νεοκλῆς
Νεόκλεια –ης (ἡ)
Νεοκλείδη –ης (ἡ)
Νεοκλείδης –ου (ὁ) –Πατρωνυμικόν –
Υἱός Νεοκλέους, ὁ Θεμιστοκλῆς καί ὁ Ἐ-
πίκουρος –Ρήτωρ Ἀθηναῖος διαβόητος 
διά τό κλέπτειν τά δημόσια (Ἀναφέρει 
Ἀριστοφ.) –Μαθηματικός –Ἀριστοφάνης 
–Ο.Π. στροφή 665, γεωμέτρης καί μαθη-
ματικός –Ρήτωρ συκοφάντης, Ἀθηναῖος 
σχεδόν τυφλός, Η-14-374Α
Νεοκλῆς –έους (ὁ) –(Νέα δόξα) –Πατήρ 
Θεμιστοκλέους  (καί Ἕτερος) ἐξ Ἀβροτό-
νου –Τύραννος Σικυώνος, γραμματοδι-
δάσκαλος πατήρ Ἐπικούρου –Μυθογρά-
φος ὁ Κροτωνιάτης –Ὁ Ἀθηναῖος υἱός 
Νεοκλέους φιλόσοφος ἀδελφός Ἐπικού-
ρου –Υἱός Θορσυλόχου ἤ Εὐδάμου, ἤ Ἀ-
ριστοκλέους ἤ Θεοχάρους ἤ Ἀθανάδου 
ἤ Νέωνος –Πατήρ Νέωνος ἤ Ἀριστέως ἤ 
Φιλίδα –Σικυώνιος οξύνους καί ἐφευρε-
τικός –Φρεάρριος –Υἱός Θεμιστοκλέους 
Φρεάρριος –Πατήρ Φιλίδαο, Η-7-129Α, 
Η-8-25Δ, Η-9-527Δ
Νεόκοσμος –ου (ὁ) –(Νέον στολίδι) –Νέ-
ον ὄνομα
Νεοκούδη –ης (ἡ)
Νεοκούδης –η (ὁ)
Νεοκράτεια –ης (ἡ)
Νεοκράτη –ης (ἡ)
Νεοκράτης –ου (ὁ)
Νεοκρέουσα –ης (ἡ)
Νεοκρέτη –ης (ἡ)
Νεοκρέτης –ου (ὁ)
Νεοκρέων –ντος (ὁ) –Δικτάτωρ Κύπρου
Νεοκρίτη –ης (ἡ)

Νεόκριτος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος Πυθαγο-
ρικός φιλόσοφος, Η-16-499Α
Νεοκροντίδη –ης (ἡ)
Νεοκροντίδης –ου (ὁ)
Νεοκύδη –ης (ἡ)
Νεοκύδης –ου (ὁ)
Νεοκύπρα –ης (ἡ)
Νεόκυπρος –ου (ὁ)
Νεόλα –ης (ἡ)
Νεολάα –ης (ἡ)
Νεολαῒδα –δης (ἡ)
Νεολαΐδας –αο;  (ὁ) –Ἕλληνας –Ὀλυμπι-
ονίκης εἰς στάδιον παίδων καί ὁπλίτην 
δρόμον
Νεολαῒδη –ης (ἠ)
Νεολαΐδης –ου (ὁ) –Φενεάτης ὀλυμπιον. 
εἰς πυγμήν παίδων 
Νεολάϊτη –ης (ἡ)
Νεολάϊτος –ου (ὁ) 
Νεολαμπής –ῆ (ἡ & ὁ) –Ἐπίθ. Σελήνης
Νεόλαος –ου (ὁ) –Υἱός Πρατομηλίδου
Νεόλας –αντος (ὁ) –Υἱός Καλλικρατίδου 
ἤ Ἀρχιάδου ἤ Πρατομηλίδα –Πατήρ 
Ἀγησιλάου ἤ Ἀρχιάδα ἤ Ἀγησινίκου
Νεολλίς –ίδος (ἡ)
Νεομᾶ –ᾶς;  (ἡ)
Νεόμανδρα –ης (ἡ)
Νεόμανδρος –ου (ὁ)
Νεομᾶς –ᾶδος (ὁ)
Νεομείδεις –ειος (ὁ)
Νεομείδη –ης (ἡ)
Νεομείδης –ου;  (ὁ)
Νεομείνια –ης (ἡ)
Νεομείνιος –ίου (ὁ)
Νεομεινίχη –ης (ἡ)
Νεομείνιχος –ου (ὁ)
Νεομένη –ης (ἡ)
Νεομένης –ου (ὁ)
Νεομήδη –ης (ἡ)
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Νεομήδης –ου (ὁ) –Ἕλλην τις 
Νεομηνία –ης (ἡ)
Νεομήνιος –ίου (ὁ) –Υἱός Ἐργοτέλους
Νεόμηνις –ιος (ὁ) –Υἱός Θεοφάνους
Νεόμηρις –ιδος καί Νημερτίς  (ἡ) –Νύμ-
φη θαλασσία –Νηρηΐς ἐκ τῶν 50
Νεομόνεια –ης (ἡ)
Νεομόνειος –ου (ὁ)
Νεομόνια –ης (ἡ)
Νεομόνιος –ίου (ὁ)
Νεόμουσος –ου (ὁ & ἡ) –Πατήρ Τιμοθέ-
ου λυρικοῦ ποιητοῦ διθυράμβων
Νεονίκα –ης (ἡ)
Νεόνικος –ου (ὁ)
Νεοξένη –ης (ἡ)
Νεόξενος –ου (ὁ)
Νεοπάτρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ὀρθαίου 
–Κορινθία 
Νεόπατρος –ου (ὁ)
Νεοπείθεια –ης (ἡ)
Νεοπείθεις –ειος (ὁ)
Νεοπείθη –ης (ἡ)
Νεοπείθης –ους (ὁ)
Νεοπόλεια –ης (ἡ)
Νεόπολις –εως (ὁ) –Υἱός Νεοπόλεως ἤ 
Ἑρμοκράτους –Πατήρ Νεοπόλεως ἤ Ἑρ-
μοκράτους 
Νεοπολιτανή –ῆς (ἡ)
Νεοπολιτανός –οῦ (ὁ)
Νεοπτολέμα –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν
Νεοπτόλεμος ἤ Πύρρος –ου (ὁ) –(νέος 
πολεμιστής) –Ὁ φονευθείς ὑπό Μαχαι-
ρέως –Στρατηγός Ἀλεξάνδρου –Ἀθη-
ναῖος γραμματικός –Συγγραφεύς –Ἐπι-
γραμματοποιός –Πατήρ Περγάμου ἰδρυ_ 
τοῦ πόλεως –Υἱός Ἀχιλλέως καί Δηϊδα-
μείας (μᾶλλον ἐν Σκύρω τοῦ Λυκομή-
δους). Τόν μετέφερε εἰς Τροίαν ὁ Φοῖνιξ 
καί ὁ Ὀδυσσεύς –Ρήτωρ καί μαχητής, ἔ-
λαβε ὡς γέρας τήν Ἀνδρομάχην. Εἰς τήν 
Ἑλλάδα ἔλαβε σύζυγον τήν Ἑρμιόνην 

(θυγάτηρ Μενελάου καί Ἑλένης) –Ἀδελ-
φός Ἀρύμβου –Ἀθηναῖος ἠθοποιός τρα-
γικός, σύγχρονος Δημοσθένους ἀπό τήν 
Σκῦρο –Βασιλεύς Μολοσσῶν –Πατήρ 
Τρωάδος, ἀδελφός Ὀλυμπιάδος (μητρός 
Μ. Ἀλεξάνδρου) ὁ Παριανός (Βιθυνίας) 
ποιητής καί γραμματικός –Υἱός Φύσκου 
ἤ Εὐάρχου ἤ Παυσανίου ἤ Ἀλκέτου ἤ 
Τρωϊάδος καί Ὀλυμπιάδος καί Ἀλεξάν-
δρου καί Κλεοπάτρας –Πατήρ Εὐάρ-
χου ἤ Ἀλεξάνδρου ἤ Ἀλκιμάχου –Συγ-
γραφεύς –Τραγικός ποιητής –Δεκελιεύς 
–Υἱός Στρατοκλέους Αὐρίδης –Υἱός Ἀ-
ντικλέους, Μελιτεύς, Ο.Τ.327, Ο.Ο.Λ.506, 
Η-7-232Δ, Η-8-250Α, 957Δ, Η-9-250Δ, 
251Α, 862Δ, Η-10-845Α, Η-14-379Δ, 380Α, 
374Α, 708Δ, Η-15-733Δ, Η-17-142Δ, 880Α, 
Η-18-238Α 
Νεοπτόλημος –ου (ὁ) –Υἱός Φύσκου ἤ 
Εὐάρχου ἤ Παυσανίου ἤ Ἀλκέτου ἤ Τρωϊ-
άδος ἤ Ὀλυμπιάδος ἤ Ἀλεξάνδρου ἤ 
Κλεοπάτρας –Πατήρ Εὐάρχου ἤ Ἀλε-
ξάνδρου ἤ Ἀλκιμάχου
Νέορος –ου (ὁ)
Νέος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθε-
τον Διονύσου
Νεοσσίουσα –ης (ἡ)
Νεοσσίων –νος (ὁ) –Υἱός Φιλητίου
Νεοσσός –οῦ (ὁ)
Νεοστράτη –ης (ἡ)
Νεόστρατος –ου (ὁ)
Νεοτείμη –ης (ἡ)
Νεότειμος –ου (ὁ)
Νεοτέλεια –ης (ἡ)
Νεοτέλης –ους (ὁ) –Γραμματικός
Νεότηρα ἤ Νεοέτηρα –ης (ἡ)
Νεότηρος ἤ Νεοέτηρος –ου (ὁ) –Πατήρ 
Φόρβαντος
Νεοτιμάδα –ης (ἡ)
Νεοτιμάδας –αο (ὁ)
Νεοτίμη ἤ Νεντίμα –ης (ἡ) –Ἡ Ἑλλη-
νίς
Νεότιμος ἤ Νέντιμος –ου (ὁ)
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Νεοττίς –ιδος (ἡ) –Ἑταίρα –Ἀλεκτορίδας 
χήνας, κωμωδία Ἀντιφάνους
Νέουν –νειος (ἡ) –Υἱός Μάλανκρος 
Νεοπτολέμα –ης (ἡ)
Νεοπτόλεμος –ου (ὁ)
Νεουπτολήμη –ης (ἡ)
Νεουπτόλημος –ου (ὁ) –Υἱός Ἱππίου
Νέουσα –ης (ἡ)
Νεοφάνεις –ειος (ὁ)
Νεοφάνη –ης (ἡ)
Νεοφάνης –ους (ὁ)
Νεοφάντα –ης (ἡ)
Νεόφαντη –ης (ἡ)
Νεόφαντος –ου (ὁ)
Νεοφεγγής –ῆ (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Νεοφίλη –ης (ἡ)
Νεόφιλος –ου (ὁ)
Νεόφρουσα –ης (ἡ)
Νεόφρων –νος ἤ Νεοφῶν (ὁ) –Τραγικός 
ποιητής ὁ Σικυώνιος (τραγωδιογράφος) 
–Υἱός Τιμάνδρας, Η-8-465Α, Η-13-74Δ, Η 
-14-382Α
Νεόφυτη –ης (ἡ)
Νεόφυτος –ου (ὁ) –(Νεομυηθείς, ἀνα-
γεννηθείς) –Υἱός Ἀχιλλέως καί Δηϊδα-
μείας –Χριστιανικόν –Ἅγιος (21 Ἰανουα-
ρίου) –Πατριάρχης 
Νεοφῶσσα –σσης (ἡ)
Νεοχάρης –ους (ὁ)
Νεοχμός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Νεόχωρα –ης (ἡ)
Νεόχωρος –ου (ὁ)
Νεπεία –ης (ἡ) –Σύζυγος Ὀλύμπου, βα-
σιλέως Μυσίας
Νέπειος –ου (ὁ)
Νέπουσα –σης (ἡ)
Νεπτούνια –ης (ἡ)
Νεπτούνιος καί Νεπτούνειος –ου (ὁ) 
–Ποσειδώνιος;
Νεπτουνίς –ίδος (ἡ)

Νέπων –νος (ὁ) –Υἱός Λαμυρίας ἤ Λα-
μυρίδου
Νέπως –ω καί  –ωτος (ὁ)
Νέπωτα –ης (ἡ)
Νέπωτας –ου (ὁ)
Νεπωτιανή –ῆς (ἡ)
Νεπωτιανός –οῦ (ὁ)
Νεπώτιλλα –ης (ἡ)
Νεπώτιλλος –ου (ὁ)
Νέρβα –ης (ἡ)
Νέρβαλα –ης (ἡ)
Νέρβαλος καί Μέρβαλος καί Νάρβα-
λος –ου (ὁ) –Πέρσης στρατιωτικός –Καρ-
χηδόνιος
Νέρβας –αντος (ὁ) –Ρωμαῖος 
Νερβινία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Νερβίνιος –ου (ὁ) –Ρωμαῖος
Νέρδα –ης (ἡ)
Νέρδος –ου (ὁ)
Νερία –ης (ἡ)
Νέριος –ου (ὁ) –Ἑβραῖος Φλωρεντινός 
μεταβάλλων τά Προπύλαια Ἀκροπόλε-
ως Ἀθηνῶν εἰς ἀνάκτορα –Τήν ἀνα-
μόρφωσιν ἐπέβαλεν –Ἀργότερον –Ὁ 
υἱός του Ἀντώνιος ἐπιτρέψας τήν ἐγκα-
τάστασιν Ἀλβανῶν πέριξ τῆς Ἀκροπό-
λεως (πρός συμπλήρωσιν κενῶν) μετονο_ 
μασθέντων ἀργότερον εἰς Ἀρβανίτας
Νέριος –ίου  (ὁ) –Ὁ Ἀτσαγιόλι
Νέρουσα –ης (ἡ)
Νεροφίδα καί Ἄβυδος καί Σινώπη –ης 
(ἡ) –Ἑταίρα γραία
Νεροφίδας –αο (ὁ)
Νερτέρα –ης (ἡ) –Θεά σκότους, ἐπίθε-
τον Περσεφόνης
Νερτερία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος 
–Ἐπίθετον Σελήνης
Νερτέριαι –ων (οἱ) –(ὑπόγειαι) –Ἐπίθε-
τον Ποινῶν
Νερτερίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης μέ 
συνώνυμον: Βομβώ
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Νέρτερος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
Νέρυτα –ης (ἡ)
Νέρυτος –ου (ὁ)
Νέρων = πρώην Λεύκιος Δομίτιος Ἀχε-
νόβαρβος
Νέρων –νος (ὁ) –Ρωμαῖος αὐτοκράτωρ 
καί ὀλυμπιονίκης τό 65 ΑΣ εἰς ἀγῶνα Κη-
ρύκων, τραγωδιῶν, κιθαρωδῶν, ἅρμα 
πωλικοί, ἅρμα τέλειον καί δεκάπωλον. 
Φιλέλλην ἀπελευθερώσας μορφωμέ-
νους Ἕλληνας εἰς Ρώμην καί ἐργασθείς 
μετ΄αὐτῶν εἰς ἀνέγερσιν σχολείων ἔνθα 
ἐπρόκειτο νά διδάξουν τό Ἑλληνικόν 
πνεῦμα –Ὁ Κλαύδιος ἧτο υἱός Δομιτίου 
καί Ἀγριππίνης, θυγατρός Γερμανικοῦ, 
ἀνήκων εἰς Καβείρους 
Νέρων Κλαύδιος Καίσαρ Αὔγουστος 
Γερμανικός (ὁ)
Νεσίουσα –σης (ἡ)
Νεσίων –νος (ὁ)
Νέσος καί Νέσσος –ου (ὁ) –Συγγρα-
φεύς;
Νέσος καί Ναῖσος –ου (ἡ) –Πόλις γενέ-
τειρα Μ. Κωνσταντίνου, τανύν Νύσα
Νεσούτ; (ὁ) –Ἱερεύς τοῦ Χέρπη, Αἰγύπτι-
ος
Νέσσανδρη –ης (ἡ)
Νέσσανδρος –ου (ὁ)
Νεσσηνίς –ίδος (ἡ)
Νεσσίκα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἱπποδάμου
Νεσσίκας –αο (ὁ)
Νέσσος ἤ Νέττος ἤ Νέστος –ου (ὁ) –Πο-
ταμός Μακεδονίας –Ποτάμιος θεός –Κέ-
νταυρος. Τόν ἐφόνευσε Ἡρακλῆς διότι 
ἤθελε να βιάση τήν Δηϊάνειραν καί τοῦ 
ἐδηλητηρίασε τήν Λεοντήν, Η-9-341Δ, Η 
-10-582Δ, 583Α, Η-14-309Δ, Η-16-463Δ, Η-
17-816Δ
Νέσσουσα –ης (ἡ)
Νεσσύλα –ης (ἡ)
Νεσσύλος –ου (ὁ)
Νέσσων –νος (ὁ) –Υἱός Θεσσαλοῦ, Η-9-
604Α, Η-14-390Δ

Νεσσωνίς –ιδος (ἡ) –Ἡ Θεσσαλία ἤ Λί-
μνη, Η-9-604Α
Νέστα –ης (ἡ)
Νεστίδα –ης (ἡ)
Νεστίδας –αο (ὁ)
Νεστίουσα –ης (ἡ)
Νέστις –ιος (ὁ) –Θεοφορικόν
Νεστίων –νος (ὁ)
Νεστογένη –ης (ἡ)
Νεστογένης –ους (ὁ)
Νεστοδότη –ης (ἡ)
Νεστόδοτος –ου (ὁ)
Νεστόθεμις –ιδος (ἡ & ὁ)
Νεστόκλεια –ης (ἡ)
Νεστοκλῆς –έως (ὁ)
Νεστοκράτεια –ης (ἡ)
Νεστοκράτης –ους (ὁ) –Υἱός Σίφωνος
Νεστόπυρα –ης (ἡ)
Νεστόπυρις –ιος (ὁ) –Πατήρ Ἱππαγό-
ρου
Νεστόπυρος –ου (ὁ)
Νέστορα –ης (ἡ)
Νέστορας –ου (ὁ) –Λόγιος
Νεστόρη –ης (ἡ)
Νεστόρης –ητος ἤ  –εω (ὁ)
Νεστορία –ης (ἡ)
Νεστορίδα –ης (ἡ)
Νεστορίδας –αο (ὁ)
Νεστορίδη –ης (ἡ)
Νεστορίδης –ου (ὁ) –Υἱός Νέστορος, 
Ο.Ο. Γ.36, Ο.Ι.Ο.589, Η-9-425Δ
Νεστόριος –ίου (ὁ) –Πατήρ Πλουτάρχου 
ὁ ἀποκαλών τήν Παναγίαν Χριστοτόκον. 
Ἀντιθέτως ἡ σύνοδος Καρθαγένης (431) 
τήν ἀποκαλεῖ ἔκτοτε Θεοτόκον. Αἰρεσι-
άρχης –Πατριάρχης –Μέγας ἱεροφάντης 
Ἐλευσῖνος, Η-7-670Δ, Η-15-404Α
Νεστόρις –ιος (ὁ)
Νέστος καί Τύρας –ντος (ὁ)
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Νέστος καί Νέσσος καί Νέσος καί 
Καρασού (ὁ) –Ποταμός καί ποτάμιος 
θεός, υἱός Ὠκεανοῦ καί Τηθύος, πατήρ 
Νύμφης Καλλιρρόης πού μέ Ἄρη γεννᾶ 
Ἠδωνόν –Ποταμός Θράκης, Η-8-908Δ, 
Η-10-120Δ, Η-14-748Α
Νεστῶναξ –κτος (ὁ)
Νεστώνασσα –σσης (ἡ)
Νέστωρ –ρος (ὁ) –(ὁ συνετότατος τῶν Ἀ-
χαιῶν στήν Τροίαν) –Καί χριστιανικόν ὄ-
νομα –Ἄγιος –Βασιλιᾶς, ἡγεμών Πύλου 
Υἱός Νηλέως καί Χλωρίδος θυγατρός 
Ἀμφίονος πατήρ Μάριος καί Ἀτυμνίου 
–Γραμματικός –Φιλόσοφος –Ποιητής 
–Ρήτωρ (εὔγλωτος, μελίρρυτος) –Πατήρ 
Ἀρήτου καί Ἀντιλόχου –Εἰς Τροίαν –Ἀρ-
γοναύτης –Μετασχών εἰς Καλυδωνίου 
κάπρου θήραν. Μέ Ἀναξιβίαν γεννᾶ 
τόν Στρατίαν, ὁ Ταρσεύς θεατρικός συγ-
γραφεύς –Υἱός Νικάνωρος ἤ Κεφαλί-
νου ἤ Εὐπραξίας –Πατήρ Νικάνωρος 
ἤ Δείνωνος ἤ Κρωπίου –Ρῶσος χρονο-
γράφος –Ἀπό τά Λάρανδα, Ο.Β.57, Ζ66, 
Λ616, Γ57, Δ161, Η-7-1051Δ, Η-9-341Α, Η-
14-392Α, Η-17-883Δ, Η-18-983Δ
Νεστωριανή –ῆς (ἡ)
Νεστωριανός –οῦ (ὁ)
Νετάντα ἤ Νευάντα ἤ Νεψάντα –ης (ἡ)
Νέτια –ης (ἡ)
Nέτιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Νευάντα καί Νεψάντα καί Νετάντα 
–ας (ἡ)
Νεύαντος –ου (ὁ)
Νεύας –α (ὁ) –Ποταμός
Νευγείτουσα –σης (ἡ)
Νευγείτων –νος (ὁ)
Νευγένη –ης (ἡ)
Νευγένης –ους (ὁ)
Νευδάμεια –ης (ἡ)
Νεύδαμος –ου (ὁ) –Πατήρ Φιλομάχου
Νέϋδρος καί Νεῦδρος –ου (ὁ) –Ποτα-
μός
Νευκέτια –ης (ἡ)

Νευκέτιος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Δαύνου καί 
Ἰάπυγος, Η-5-817Α
Νεύκλεια –ης (ἡ)
Νευκλῆς –έους (ὁ)
Νευκράτεια –ης (ἡ)
Νευκράτης –ους (ὁ)
Νεύμανδρη –ης (ἡ)
Νεύμανδρος –ου (ὁ)
Νευμεινίχα –ης (ἡ)
Νευμείνιχος –ου (ὁ)
Νευμηνία –ης (ἡ)
Νευμήνιος ἤ Νουμήνιος –ίου (ὁ) –Πα-
τήρ Ξενοδόκου
Νευμηνίς –ίδος (ἡ)
Νεῦνα –ης (ἡ)
Νεῦνας –ου (ὁ)
Νεύπολις –ιδος (ἡ)
Νευρίδιον –ίου (ἡ) –Σύζυγος Ὀλυμπιά-
δος
Νευροφόνη –ης (ἡ)
Νευροφόνος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Εὐνήου, 
υἱός Ἰάσονος καί Ὑψιπύλης, θυγατρός 
Θόαντος
Νεύς; (ὁ) –Ποταμός
Νευσσή –ῆς (ἡ)
Νευσσίς –ιδος (ἡ)
Νευσσός –οῦ (ὁ)
Νευστράτη –ης (ἡ)
Νεύστρατος –ου (ὁ)
Νευτίμα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μνα(η)σίλ-
λης
Νεύτιμος –ου (ὁ)
Νευφράστη –ης (ἡ)
Νεύφραστος –ου (ὁ)
Νεφαλία –ης (ἡ)
Νεφάλιος –ίου (ὁ)
Νεφαλίουσα –ης (ἡ)
Νεφαλίων –νος (ὁ) –Υἱός Μίνωος καί 
Παρείας νύμφης, ὅστις κυριεύσας μετ΄ 
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ἀδελφῶν τήν Πάρον ἐφονεύθη ὑπό Ἡ-
ρακλέους
Νεφέλη –ης (ἡ) –(ἡ προσφέρουσα ὕδωρ 
ζωογόνον) –Πρώτη σύζυγος Ἀθάμαντος 
Ὀρχομενοῦ, μήτηρ Φρίξου καί Ἕλλης –
Γυνή Ἰξίονος μεθ΄οὗ ἐγέννησε τούς Κεν-
ταύρους –Νηρηῒς, Η-9-531Δ, 920Δ, Η-14 
-404Α, καί Δ, Η-18-379Α 
Νεφεληγερέτας –ου (ὁ) –(συννεφομα-
ζώχτης) –Ἐπίθετον Διός
Νεφεληγερέτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Νεφέλια –ίης (ἡ)
Νεφέλιος –ίου (ὁ)
Νεφελοκοκκυγία –ης (ἡ) –Πλαστόν ὑπό 
Ἀριστοφάνους (Νεφέλη = σύννεφο + κοῦ-
κος)
Νεφερσοῦχα –ης (ἡ)
Νεφερσοῦχος –ου (ὁ)
Νεφερτέμ ;  (ἡ) –Αἰγυπτιακή θεότης
Νεφερτίτη –ης (ἡ) –(Ἡ ὡραία πού ἔρχε-
ται) –Αἰγυπτιακόν. Σύζυγος Ἀκενατόν 
μέ ὅν γεννᾶ 4 ἤ 6 θυγατέρας ἐνῶ ὁ υἱός 
Τουταγχαμών γεννᾶται μέ δευτέραν σύ-
ζυγον τήν Κίαν 
Νεφέρσωφρις –ιος (ὁ) –Κύριον ὄνομα 
Αἰγυπτιακόν
Νέφθης ἤ Νέφθυς –υος (ἡ) –Σύζυγος 
τοῦ ἀδελφοῦ Τυφώνος –Θυγάτηρ Κρό-
νου καί Ρέας ἤ Διός καί Ρέας –Μέ Ὄ-
σίριδα γεννᾶ Ἑρμάνουβιν –Ἀδελφή Ἴσι-
δος σύζυγος Σήθ, Αἰγυπτιακή θεότης
Νέφος –ους;  (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους καί 
Θεσπιάδος Πραξιθέας
Νεχαώ ἤ Νεχαώς –ώ ἤ –τος καί Νεχώ 
(ἡ) –Αἰγυπτιακόν. Τό ἐξελληνισμένον 
εἶναι Νεκώ ἤ Νεκώς
Νεχέψουσα –ης (ἡ)
Νεχέψων –νος (ὁ) –Ἀστρολόγος Αἰγύ-
πτιος
Νεχμπέτ (ὁ) –Αἰγυπτιακή θεότης
Νέχσουτ Γουέσερ (ας)  –(ὁ) –Αἰγύπτιος 
ἐργάτης, ἐπόπτης Πυραμίδος
Νεψάντα ἤ Νευάντα ἤ Νετάντα –ης (ἡ)

Νεώ –ας (ἡ)
Νεωθάλεια –ης (ἡ)
Νεωθαλής –οῦς (ὁ) –Ἐπίθετον Τελεσφό-
ρου
Νεώκλεια –ης (ἡ)
Νεωκλῆς –έως (ὁ)
Νεωκόρη –ης (ἡ)
Νεωκόρος –ου (ὁ)
Νεωκράτη –ης (ἡ)
Νεωκράτης –ους (ὁ)
Nέουσα –σης (ἡ)
Νέων ἤ Νεῶν ἤ Νέωνας –ου (ὁ) –Υἱός 
Ἀσκώνδου Θηβαίου πολιτικοῦ –Πατήρ 
Βραχύλλου –Μέ πατρωνυμικόν Δαμώ-
νιος –Πατήρ Εὐανορίδα –Υἱός Τιθορέας 
–Υἱός Εὐθυδάμου ἤ Μενεστράτου ἤ Ἀ-
πολλωνίου ἤ Νεοκλέους ἤ ἄλλων –Πα-
τήρ Νεοκλέους ἤ Χαιρίωνος ἤ Καλλι-
κράτου ἤ Φιλλιάδαο –Λακεδαιμόνιος 
ἐκλεχθείς στρατηγός ἀντί Χειρισόφου 
εἰς ἐκστρατείαν Κύρου –Υἱός Φιλοκρά-
του Οἰναῖος 
Νεωνίδα –ης (ἡ)
Νεωνίδας –αο (ὁ)
Νεώνια –ης (ἡ)
Νεώνιος ἀντί Νιώνιος (ὁ) –Πατρωνυμι-
κόν τοῦ Εἰδήμονος
Νεωρίδια –ης (ἡ)
Νεωρίδιος –ίου (ὁ)
Νεώριδος –(ί)ου (ὁ)
Νεώρις –ιδος (ὁ)
Νεωστράτη –ης (ἡ)
Νεώστρατος –ου (ὁ)
Νεωτάτη –ης (ἡ) –Ὄνομα Ἀττικοῦ πλοί-
ου
Νεώτατος –ου (ὁ)
Νεωτίς –ίδος (ἡ)
Νήαιθα καί Νέαιθα –ης (ἡ)
Νήαιθος ἀντί Νέαιθος –ου (ὁ)
Νήγειρ –ρος (ὁ) –Ποταμός τανῦν Μα-
μούν καί Σιάρη

ÍÅÖÅËÇ



��7 ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ 

Νήδυμη –ης (ἡ)
Νήδυμος –ου (ὁ) –(Εὐχάριστος, βαθύς 
ὕπνος) –Πατήρ Ζωσίμου –Ἐπίθετον Ὕ-
πνου 
Νηῒα –ίης (ἡ)
Νηΐας –ου (ὁ)
Νηΐθ καί Νηΐθηι; (ἡ) –Θεότης Αἰγυπτί-
ων ταυτιζομένη μέ Ἀθηνάν κατά ἰσχυρι-
σμόν “Ἀφροκεντριστῶν”. Ἀντρογυναῖ-
κα μέ τόξο καί βέλη. Κατά ἕν τρίτον 
ἀρσενική καί δύο τρίτα θυλυκή
Νήϊον –ου (τό) –Ο.Α.186
Νήϊος –ου (ὁ) –Ο.Ο.Α.186
Νηΐς ἤ Ναΐς ἤ Ἐχιναΐς ἤ Ἐχεναΐς ἤ 
Ξενία –ης (ἡ) –Νύμφη ὑδάτων, μήτηρ 
Πριάπου, υἱοῦ Ἑρμοῦ ἤ Ἀδώνιδος. Μή-
τηρ Σατνίου, υἱοῦ τοῦ βουκόλου Οἰνο-
πίωνος –Θυγάτηρ Ζήθου καί σύζυγος 
Ἐνδυμίωνος –Θυγάτηρ Νιόβης καί Ἀμ-
φίονος
Νηῒτη –ης (ἡ)
Νηῒτης –ου (ὁ)
Νηῒτια –ίης (ἡ)
Νηΐτιος –ου (ὁ)
Νήκλεια –ης (ἡ)
Νηκλῆς –ῆ (ὁ)
Νηλείδη –ης (ἡ)
Νηλείδης –ου (ὁ) = ἀντί Νηληϊάδης –Προ-
σωνυμία Νέστορος, υἱοῦ Νηλέως, Ο.Ψ. 
652, Η-9-341Α, Η-14-413Δ
Νηλεής –έος;  (ὁ) –(ἀνηλεής) –Ἐπίθετον 
Θανάτου
Νηλειής –ηος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἅδου –
Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Ἐρινύος 
μέ συνώνυμον: Πανδαμάτωρ –Ἐπίθετον 
Διός
Νηλεόθυμος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Μοί-
ρης
Νηλεόποινοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Κῆρων
Νηλεύς –έως (ὁ) –(Ἀνηλεής, ἀδυσώπη-
τος) –Σύζυγος Χλωρίδος –Μαθητής Ἀρι_ 
στοτέλους, περιπατητικός –Πατήρ Ἀλά_ 

στορος –Πατήρ Ραδίου –Πατήρ Ὑρμίνης 
–Υἱός Ποσειδῶνος (ὑπό μορφήνἘνιπέως, 
ποταμίου θεοῦ) καί Τηροῦς (θυγατρός 
Σαλμωνέως καί συζύγου Κρηθέως) –Ἀ-
δελφός Πελίου, υἱός Κρηθέως βασιλέ-
ως –Πατήρ Νέστορος –Υἱός Κόδρου 
–Ἰδρυτής Μιλήτου –Ἀργοναύτης –Τελέ-
σας Ὀλυμπιακοῦς ἀγῶνες –Ποταμός 
Εὐβοίας –Μέ Κηρέα ποταμόν σχηματί-
ζουν Βούδορον ἤ Βούδωρον –Ὁ ἐκ Σκή-
ψιος Τρωάδος ὁ Κορίσκου, γραμματικός 
Ἀριστοτέλους καί Θεοφράστου, μαθητής 
συστήσας κατ΄ἐντολήν βιβλιοθήκην, Η-
7-1155Δ, Η-9-341Α, Η-10-933Α, Η-13-617 
Δ, Η-15-542Δ, 693Δ
Νηλή –ῆς (ἡ)
Νηλήϊα –ίης (ἡ)
Νηληϊάδη –ης (ἡ)
Νηληϊάδης –ου (ὁ) –Υἱός Νηλέως, Ο.Ι. 
Ξ.42
Νηλήϊος –ου (ὁ) –Ὁ Νέστωρ, Ο.Ι.Ψ.349
Νηληΐς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Νηλέως, ἡ 
Πηρώ
Νηλής –ῆ (ὁ) –(Ἀνηλεής) –Ἐπίθετον Θα-
νάτου –Ἐπίθετον Μοίρης
Νηλίδη –ης (ἡ)
Νηλίδης –ου (ὁ)
Νήλισα –σης (ἡ) –Ἑσπερίς, Η-9-339Α
Νήλισος –ου (ὁ)
Νηλιτόποινος –ου (ἡ) –(Ἡ ἄνευ ἐλέους) 
–Ἐπίθετον Ἐρινύος
Νῆλος ἤ Νεῖλος –ου (ὁ) –Ποταμός
Νήλοῦσα –σης (ἡ)
Νηλώ –οῦς (ἡ) –(Μέλαινα, μυστηριώ-
δης) –Δαναΐς (θυγάτηρ Δαναοῦ καί Εὐ-
ρώπης) φονεύσασα Αἰγυπτιάδην Μένα-
χον ἤ Μενέμαχον, Η-5-773Α 
Νήλων –νος (ὁ) 
Νήματος –ου (ὁ)
Νήμενον –ου (ἡ)
Νημερτής –οῦς (ἡ & ὁ) –Νηρηΐς νύμφη 
(Νηρέως καί Δωρίδος –Μία τῶν 58 θυ-
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γατέρων) –Δαναΐς ἐκ τῶν πεντήκοντα –
Ἐπίθετον Νεμέσεως –Ἐπίθετον Πρωτέ-
ως μέ συνώνυμον: Γέρων
Νημερτίς καί Νεομηρίς –ιδος (ἡ) –Νη-
ρηῒς
Νημερτώ –οῦς (ἡ) –Νηρηῒς
Νημονίδη –ης (ἡ)
Νημονίδης –ου (ὁ)
Νήνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀπολλωνίου 
Νηνία –ης (ἡ)
Νηνίας ἤ Εὐηνίας –ου (ὁ)
Νηνίτη καί Εὐηνίτη –ης (ἡ)
Νηνίτης καί Εὐηνίτης –ου (ὁ) 
Νηοσσόος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον 
Βορῆος
Νηπενθής –ους (ἡ) –Ὄνομα κόνεως 
παυούσης πόνους σωματικούς καί προ-
καλοῦσα λήθην ἠθικῶν θλίψεων, δο-
θεῖσα ὑπό Πολυδάμνης εἰς ὡραίαν Ἑλέ-
νην
Νηπενθής –ους (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος –Συνώνυμον: νευροχαρής –Ἐπίθε-
τον Διονύσου
Νηπιαχεύουσα –σης (ἡ)
Νηπιαχεύων –ντος; (ὁ) –Μακεδονικόν
Νηπιάχη –ης (ἡ)
Νηπίαχος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
–Ἐπίθετον Έρωτος –Ἐπίθετον Διός
Νήπιον –ίου (τό, ἡ;) –Χριστιαν. ἅγιον 
(18 Νοεμβρίου)
Νήπιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
–Ἐπίθετον Ἔρωτος
Νήπλεκτος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης
Νηρεΐς καί Νηρηΐς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ 
Νεικοπολίου –Θυγάτηρ Νηρέως καί Δω-
ρίδος, νύμφη Μεσογείου θαλάσσης –Ἐ-
πίθετον Θέτιδος
Νηρείς –εῖος (ὁ)
Νηρεύς –έως καί  –ῆος (ὁ) –Θαλάσσιος 
θεός –Θεότης ὑδάτων –Υἱός Πόντου καί 

Γαῖας –Υἱός Οὑρανοῦ καί Γῆς –Σύζυγος 
Δωρίδος (θυγατρός Ὠκεανοῦ) μεθ΄ἧς 
ἀπέκτησε 50 θυγατέρες τίς Νηρηΐδες 
–Υἱός Ποσειδῶνος καί Τηροῦς –Υἱός 
Χαρόπος καί Ἀγλαΐας, ἱδρυτής Ὀλυμπι-
ακῶν ἀγῶνων –Πατήρ Ἀγαύης –Ἄγιος 
Γέρων –Θαλάσσιος θεός ἀλάσσωνμορ-
φήν ὡς ὁ Πρωτεύς –Ἐνάλιος θεός, πα-
τήρ Πλωτοῦς, Εὐκράντης, Σαοῦς, Ἀμ-
φιτρίτης, Εὐδώρης, Θέτης, Γαλήνης, 
Γλαύκης, Κυμοθόης, Σπειοῦς, Θόης, 
Ἀλίης, Πασιθέης, Ἐρατοῦς, Εὐνίκης, 
Μελίτης, Εὐλιμένης, Ἀγαύης, Δυναμέ-
νης, Νησαῖας, Ἀκταίης, Πρωτομέδειας, 
Δωρίδας, Πανόπης, Γαλάτειας, Ἱπποθό-
ης, Ἱππονόης, Κυμοδόκης, Κυματολήγη, 
Ἀμφιτρίτη, Κυμώ, Ἠιόνης, Ἀλιμήδης, 
Γλαυκονόμης, Ποντοπορείας, Λειαγό-
ρης, Εὐαγόρης, Λαομέδειας, Πουλυνό-
ης, Αὐτονόης, Λυσιανάσσης, Εὐάρνης, 
Ψαμάθης, Μενίππης, Νησοῦς, Εὐπό-
μπης, Θεμιστοῦς, Προνόης, Νημερτοῦ 
καί Νεόμηρις (50), Η-7-1148Δ, 1157Δ, Η-
10-689Δ, Η-14-357Δ
Νηρηΐδα –ης (ἡ) –ες –Θυγάτηρ Ὠκεανοῦ 
καί Δωρίδος –Θεότητες καλόγνωμοι μέ 
ἀπογόνους, βασιλεῖς, γενάρχες, ἡγεμό-
νες, Ο.Σ.38, 49, Η-14-418Δ
Νηρηῒδες –ων (οἱ) –25 + Θέτις, Γλαύκη, 
Θάλεια, Κυμοδόκη, Νησαίη, Σπειῶ, Θόη, 
Ἀλία, Κυμοθόη, Ἀκταίη, Λιμνώρεια, Με-
λίτη, Ἴαιρα, Ἀμφιθόη, Ἀγαθή, Φωτώ, 
Πρωτώ, Φέρουσα, Δυναμένη, Δεξαμένη, 
Ἀμφινόμη, Καλλιάνειρα, Δωρίδα, Πανό-
πη, Γαλάτεια, Νημερτής, Ἀψευδής, Καλ-
λιάνασσα, Κλυμένη, Ἰάνειρα, Ἰάνασσα, 
Μαῖρα, Ὠρείθυια, Ἀμάθεια –Διά ταύτας 
ἐγράφη Ὁρφικός ὕμνος
Νηρηΐνη –ης (ἡ) = ἀντί Νηρηΐς –Συνώ-
νυμον: Κουρή –Ἐπίθετον Ἀμφιτρίτης 
–Ἐπίθετον Θέτιδος –Εἰς Σουῒδαν
Νηρηΐς –ιδος (ἡ) = ἀντί Νηρεΐς –δαι  –Θα-
λάσσιαι νύμφαι –Θεότητες –Θυγατέρες 
Νηρέως καί Δωρίδος ἐξ οὗ καί Δωρίδες 
(Μία ἡ Ἀμφιτρίτη, σύζυγος Ποσειδῶνος 
ἤ ἡ Θέτις μήτηρ Ἀχιλλέως, αἱ ὡραιότεραι 
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–Ἐπίθετον Θέτιδος –Θυγάτηρ Πύρρου, 
υἱοῦ Αἰακίδου, ἀπόγονος Άχιλλέως, σύ-
ζυγος Γέλωνος, υἱοῦ Ἱέρωνος τυράννου 
Συρακουσῶν
Νήρικος –ου (ὁ) –Ο.Ω.377
Νηρικῶν –ντος (ὁ)
Νηρικῶσσα –σσης (ἡ)
Νηρίτη –ης (ἡ)
Νηρίτης –ου (ὁ)
Νήριτον –ου (ἡ) –Ο.Β.632, Ι 22
Νήριτος –ου (ὁ) –Υἱός Πτερελάου, καλ-
λιεργήσας Ἰθάκην, Ο.Ο.Ν.352, Ρ207, Ω 
377
Νηρωνιανή –ῆς (ἡ)
Νηρωνιανός –οῦ (ὁ)
Νήρως –Νέροτις (ὁ)
Νήσα καί Μίσα –ης (ἡ) –Θεότης Ἐλευσι-
νιακοῦ Κύκλου. Θυγάτηρ Δυσαύλου καί 
Βαυβοῦς, ἀδελφή Πρωτονόης. Ἀνῆκε 
στόν κύκλο Ἀφροδίτης καί Κυβέλης καί 
ἀρχικά στόν κύκλο Μεγάλης Μητρός
Νησαία ἤ Νησαίη –ης ἤ Νησώ (ἡ) 
–Νηρηΐς (θαλασσία νύμφη), Ο.Ι.Σ.40
Νησαῖος –ου (ὁ)
Νησεύς –έως (ὁ)
Νησία –ης (ἡ)
Νησιάδη –ης (ἡ)
Νησιάδης –ου (ὁ)
Νησιάν; ᾶνος;  (ὁ) –Μήν Αἰγυπτίων
Νησιάς –άδος (ἡ)
Νησίας –ίου (ὁ)
Νησιμάχη –ης (ἡ)
Νησίμαχος –ου (ὁ) –Μέ Μυθιδίκη (θυ-
γατέρα Ταλαοῦ) γεννᾶ Ἱππομέδοντα
Νήσιον –ίου (ἡ) –Θυγάτηρ Τελεσσίππου 
–Μήτηρ Ἁγησίου
Νῆσις –ιδος (ἡ) –Ὄνομα πόλεως καί ὄ-
νομα Θεᾶς
Νῆσις –ιδος ἤ  –ιος (ὁ & ἡ) –Πατήρ Καλ-
λιθείδυο –Θεότης
Νησιώτη –ης (ἡ)

Νησιώτης –ου (ὁ) –Κιθαρωδός –Ἐπώνυ-
μον Κριτία ἀγαλματοποιοῦ –Γεωγράφος 
συγγραφεύς, Η-7-938, Η-8-902Α, Η-11-
578Δ, Η-14-156Α
Νησιῶτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Θέτιδος
Νησόκλεια –ης (ἡ)
Νησοκλῆς –έους (ὁ)
Νήσουσα –σης (ἡ)
Νῆσσα –ης (ἡ) –Πόλις ἤ γυναικός ὄνο-
μα –Νύμφη Πιερίας
Νησσόος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέ-
μιδος
Νησταία καί Νηστεία (ἡ) –Ὄνομα ἑορ-
τής Ταραντίνων 
Νήστειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Νήστειρος –ου (ὁ)
Νηστικεύς –έως (ὁ) –Πατήρ Ὀδίου
Νῆστις –ιδος καί Νήστης –η (ἡ) –Θε-
ότης νερῶν εἰς Σικελίαν ταυτιζομένη μέ 
Περσεφόνην ἤ Ἶσιν καί ἐπίθετον Αἴγλη, 
Η-14-422Α
Νησώ –οῦς καί Νησαία (ἡ) –Θυγάτηρ 
Νηρέως καί Δωρίδος. Μήτηρ Κυμαῖας 
Σιβύλλης
Νήσων –νος (ὁ)
Νήτη –ης (ἡ) –Μοῦσα Δελφῶν κατά  
Πλούταρχον, Η-13-205Α
Νῆττις –ιδος; (ἡ) –Θεότης Σικελική
Νηφαία –ης (ἡ)
Νηφαίη –ης (ἡ)
Νηφαίης –ητος ;  (ὁ)
Νηφαλιεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος μέ συνώνυμον: Νευροχαρής
Νηφαλίουσα –σης (ἡ)
Νηφαλίων –νος (ὁ) –Υἱός Μίνωος καί 
νύμφης Παρείας, Η-8-482Δ, Η-13-648Δ
Νῆφος –ου (ὁ) = Νέφος –Υἱός Ἡρακλέ-
ους καί Πραξιθέας
Νήφουσα –σης (ἡ)
Νήφων –ωνος ἤ –ντος (ὁ) –Κύριον ὄνο-
μα
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Νῆψις –ιδος (ὁ) –Πατήρ Ἀπελλᾶ
Νιαγάρας –α (ὁ) –Ποταμός
Νίαλα –ης (ἡ)
Νίαλος –ου (ὁ)
Νίανδρος –ου (ἡ) –Νῆσος τῶν Πριγκη-
πονήσων 
Νιάνθη –ης (ἡ)
Νιάνθης –ου (ὁ) –Κυζικινός συγγραφέας 
καί βιογράφος
Νιάρχη καί Νεάρχη –ης (ἡ)
Νιαρχίς –ιδος (ἡ)
Νίαρχος ἀντί Νέαρχος –ου (ὁ) –Ὀρχο-
μένιος
Νίαφος –ου (ὁ) –Αἰγύπτιος
Νίγειρ –ειρος (ὁ) –Ποταμός Ἀφρικῆς
Νίγερ; (ὁ) –Υἱός Νίγερος –Πατήρ Σόφω-
νος ἤ Ποσειδίππου
Νίγελλα –ης (ἡ)
Νίγελλος –ου (ὁ)
Νίγηρ –ερος ἤ Νίγερ ἤ Νεῖγερ –ρος (ὁ) 
–Υἱός Τόρκου
Νίγηρ –ηρος (ὁ) –Ποταμός
Νίγης –ητος (ὁ) –Ποταμός
Νιγίδια –ης (ἡ)
Νιγίδιος –ου ἤ Τηΐστωρ(;) Φίγουλος 
(ὁ) –Ρωμαῖος συγγραφεύς –Φίλος Κικέ-
ρωνος, Η-14-425Α, Η-16-501Α
Νίγρης –ητος (ὁ) –Ποταμός Ἀφρικῆς 
Νιγριανή –ῆς (ἡ)
Νιγριανός –οῦ (ὁ) 
Νιγρίνη –ης (ἡ)
Νιγρῖνος ἤ Νιγρεῖνος –ου (ὁ) –Πλατω-
νικός φιλόσοφος –Πλαστόν ὄνομα Ρω-
μαίου φιλοσόφου –Υἱός Τρύφωνος –Τί-
τλος ἔργου Λουκιανοῦ, Η-7-1059Δ, Η-12 
-572Α καί Δ, Η-14-425Δ
Νῖγρος καί Νίγρος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἰού-
στου –Ρωμαῖος στρατηγός, Η-9-779Α
Νιδρώ –οῦς (ἡ)
Νίεζα καί Μίεζα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Βέ-
ρητος, υἱοῦ Μακεδόνος, ἀδελφή Βεροίας

Νιθάφουσα –σης (ἡ)
Νιθάφρουσα –σης (ἡ)
Νιθάφρων –νος (ὁ) –Υἱός Πνυταγόρου 
Σαλαμῖνος
Νιθάφων –νος;  (ὁ)
Νίθουσα –σης (ἡ)
Νίθων –νος (ὁ) –Υἱός Θιοφάμου
Νιΐνιος ἤ Νάννιος –ου (ὁ & ἡ) –Πίναξ 
Μουσείου –Γυνή ἥτις ἀνέθηκεν, Η-14-
211Α
Νίκα –ης (ἡ) 
Νικά –ῆς (ἡ)
Νικαγάθη –ης (ἡ)
Νικάγαθος –ου (ὁ)
Νικάγγελος –ου (ὁ)
Νικαγένη –ης (ἡ)
Νικαγένης –ητος ἤ  –ους (ὁ)
Νικαγήτα –ης (ἡ)
Νικαγήτας –αο (ὁ)
Νικαγίδα –ης (ἡ)
Νικαγίδας –αο (ὁ)
Νικαγίς –ιδος (ἡ) –Γυναικεῖον ὄνομα
Νικαγόρα –ης (ἡ) –Μυθική γυνή, σύζυ-
γος Ἐχετίμου ἐκ Σικυῶνος, μήτηρ Ἀγα-
κλέους. Κατά Παυσανίαν ἐπάνω σέ δύο 
μουλάρια ἔφερεν ἄγαλμα Ἀσκληπιοῦ 
χρυσελεφάντινον, ἔργον Καλάμιδος μέ 
μορφή δράκοντος, ἤμερο κουκουνάρι 
στό ἕνα χέρι, σκῆπτρο στό ἄλλο καί πρό-
σωπον ἀγένειον, Η-14-429Δ
Νικαγόρας –ου (ὁ) –(Νικῶ +) –Ἀθηναῖος 
σοφιστής υἱός Μνησαίου –Ὀλυμπιονίκης 
εἰς συνορίδα καί κέλητα ὁ Λίνδιος –Υἱός 
Νίκωνος –Ὁ Μεσσήνιος συγγραφεύς
Νικαγορατίς –ίfος (ἡ)
Νικαγόρη –ης (ἡ)
Νικαγόρης –ητος (ὁ)
Νικάγορος –ου (ὁ)
Νικάδα –ης (ἠ)
Νικάδας –αο (ὁ) –Υἱός Ἀμμαδίκου
Νικάδη –ης (ἡ)
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Νικάδης –ου (ὁ) 
Νικαδία –ης (ἡ)
Νικάδιος –ίου (ὁ) –Συγγραφεύς –Υἱός 
Ἀμαδίκου
Νικαεύς –έως (ὁ)
Νίκαθλος –ου (ὁ & ἡ)
Νίκαι –ῶν (αἱ) –Θεότηται(;) μέ ἐπίθετον 
Παρθένοι
Νικαία –ης (ἡ) –Νύμφη, μέ Διόνυσον 
γεννᾶ Σάτυρον –Θυγάτηρ Ἀντιπάτρου, 
γυνή Λυσιμάχου, δι΄ ἥν Ἀντίπατρος ἀ-
πέστειλεν Ἰόλαν καί Ἀρχίαν προσφέ-
ρωντας εἰς γάμον εἱς Περδίκκαν –Θυ-
γάτηρ Σαγγαρίου καί Κυβέλης 
Νίκαια ἤ Νέα Ἠώς ἤ Φαεσφόρος ἤ 
Σελήνη –ης (ἡ) –Νύμφη Ναϊάς –Μέ 
Διόνυσον γεννᾶ Σάτυρον ἤ Τελετήν, (ἡ 
Σελήνη θυγάτ. Σαγγαρίου καί Κυβέλης), 
Η-7-231Δ, 538Α, Η-8-566Α, Η-12-651Δ, Η-
14-429Δ, Η-17-617Α
Νικαιάρχη –ης (ἡ)
Νικαίαρχος –ου (ὁ) –Ζωγράφος
Νικαίας –α (ὁ)
Νικαῒδα –ης (ἡ)
Νικαΐδας –αο (ὁ)
Νικαῒδη –ης (ἡ)
Νικαῒδης –ου (ὁ)
Νικαίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Νικαίης –ου (ὁ)
Νικαίθα –ης (ἡ)
Νίκαιθος –ου (ὁ) 
Νικαίκλεια –ης (ἡ)
Νικαικλῆς –έους (ὁ)
Νικαίλα –ης (ἡ)
Νικαίλας –αο (ὁ)
Νίκαινα –ης (ἡ)
Νικαινέτα –ης (ἡ)
Νικαίνετος –ου (ὁ) –(Ἀξιέπαινος διά 
νίκας του) –Ἐπικός ποιητής –Ἀβδηρίας ἤ, 
Σάμιος ἐποποιός καί ἐπιγραμματοποι-
ός, Η-12-843Δ, Η-14-431Δ

Νίκαινος –ου (ὁ)
Νίκαιος καί Νικαῖος –ου (ὁ)
Νικαΐππη –ης (ἡ)
Νικάϊππος –ου (ὁ)
Νικαΐς –ίδος (ἡ)
Νικαίχμη –ης (ἡ)
Νίκαιχμος –ου (ὁ) –Πατήρ Βοτρύχου
Νικαμένη –ης (ἡ)
Νικαμένης –ους (ὁ)
Νικᾶναξ –κτος (ὁ)
Νικάνασσα –σσης (ἡ)
Νικάνδρα καί Νικάνδρη –ης (ἡ) –Να-
ξία ἡρωῒς –Ἧτο ἄγαλμα Δαιδαλικῆς 
Κόρης –Ἱέρεια Δωδωναίου Διός μέ πρώ-
την τήν Προμένειαν, δευτέρα Τιμαρέτη 
καί τρίτη Νικάνδρα –Μακεδονικόν ὄνο-
μα –Γραῖα γυνή, ἥν Ἀθηνά τῆς ἔμαθε 
ὑφαντικήν. Κατόπιν δι΄ἕν ἕτος ὕφανε διά 
τήν Ἀλκινόην, ἥτις δέν τήν ἐπλήρωσε.
Ἡ Ἀθηνά τήν ἐτιμώρησε, διότι ἡράσθη 
Σάμιον καί μεταμεληθείσα ἐρρίφθη εἰς 
θάλασσαν —Ναξία Θυγάτηρ Δεινοδό-
κου, ἀδελφή Δεινομένους, σύζυγος Φρά-
ξου, Η-14-432Α, 716Δ   
Νικάνδρας –α (ὁ) –Ἄγαλμα, Η-14-432Α, 
716Δ
Νικανδρεύς –έως (ὁ)
Νικάνδρη –ης (ἡ)
Νικανδρία –ας (ἡ)
Νικανδρίδα –ης (ἡ)
Νικανδρίδας –αο (ὁ) –Σπαρτιάτης
Νικανδρίδη –ης (ἡ)
Νικανδρίδης –ου (ὁ)
Νικάνδριος –ίου (ὁ)
Νικανδρίππα –ης (ἡ)
Νικάνδριππος –ου (ὁ)
Νίκανδρος –ου (ὁ) –(Νικητής) –Υἱός 
Ποιμάχου –Υἱός Χαριλάου, βασιλέως 
Σπάρτης –Ὀλυμπιονίκης Ἠλεῖος εἰς δί-
αυλον δύο φοράς καί ἕξ στά Νέμεα καί 
στόν Ἰσθμό –Ἱστορικός ὁ Χαλκηδόνιος 
–Γραμματικός ὁ Θυατειρηνός –Ὁ Κολο-
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φώνιος εἰς φυσικάς ἐπιστήμας συγγρα-
φεύς –Χριστιανικόν –Ἄγιος –Ποιητής 
–Ἱερεύς Δελφῶν –Υἱός Ξενοφάνους ἐ-
ποποιός, γραμματικός, διδακτικός ποι-
ητής, ἰατρός –Μακεδονικόν ὄνομα –Ἁλ-
αιεύς, Η-7-1054Δ, 1060Δ, Η-9-340Δ, 780Δ, 
Η-10-818Δ, Η-14-432Α
Νικανή –ῆς (ἡ)
Νικάνθη –ης (ἡ)
Νικάνθης –ους (ὁ)
Νικανός –οῦ (ὁ)
Νικάνουρ –νόρειος (ὁ)
Νικάνουσα –σης (ἡ)
Νικάνων –ωνος (ὁ)
Νικάνωρ –ρος (ὁ) –(νικητής) –Ἑταίρος 
Μεγ. Ἀλεξάνδρου –Γραμματικός –Ναύ-
αρχος, στρατηγός Μεγ. Ἀλεξάνδρου υἱός 
Παρμενίωνος στρατηγός Κασσάνδρου 
φονευθείς ὑπ΄αὐτοῦ –Χριστιανικόν –Ἐ-
φέσιος ὀλυμπ. εἰς παγκράτιον παίδων –
Ἀπόστολος –Ἅγιος –Γαμβρός Ἀριστοτέ-
λους –Συγγραφεύς –Μακεδονικόν ὄνο 
μα, Η-7-1060Δ, Η-9-250Δ, 776Α, Η-10-427Δ, 
Η-14-432Α, Η-15-544Α, 668Δ, Η-18-544Δ
Νικάουλις ;  (ἡ) –Γυνή Ναβουχοδονόσο-
ρος ἐκ Μηδίας. Ἔκαμε τούς κρεμαστούς 
κήπους ὡς εἰς τόν τόπον της 
Νικάουσα –σης (ἡ)
Νικάρατη –ης (ἡ)
Νικάρατος –ου (ὁ)
Νικαρέτα –ης (ἡ)
Νικαρέτη –ης (ἡ) –Ἀθηναία, σύζυγος 
Θουκρίτου –Σύζυγος Τυριανοῦ –Γεωμέ-
τρις ἐκ Κορίνθου (θεραπαινίς Γεωμετρί-
ας) –Ἑταίρα ἐκ Μεγάρων, φίλη ρήτορος 
Στεφάνου, ἥτις ἠκροάτο (μαθήτρια) τόν 
φιλόσοφον Στίλπωνα. Ὁ Δημοσθένης 
“εἰς Νεαίρας” κατηγορεῖ ὅτι παρουσιάζει 
ὡς Θυγατέρας: τήν Νεαίραν, Ἀριστό-
κλειαν, Μετάνειραν, Ἰσθμιάδαν, Ἄντει-
αν, Στρατόλαν, Φίλαν ἅς ἐκπαιδεύσασα 
εἰς ἑταιρισμόν, ἐξεμεταλλεύετο –Μήτηρ 
Νεαίρας –Θυγάτηρ Μελιτέως Δαμοστρά-
του

Νικαρετίδα –δης (ἡ)
Νικαρετίδας –αο (ὁ)
Νικαρετίς –ιδος (ἡ)
Νικάρετος –ου (ὁ)
Νικαρέττη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Νικάρεττος –ου (ὁ)
Νικάριν –ου (ἡ) –Θυγάτηρ Ζωσίμης
Νικάριον –ου (ἡ) –Θηλυκόν κύριον ὄνο-
μα
Νικάριος –ίου (ὁ) 
Νικαρίουσα –σης (ἡ)
Νικαρίτη –ης (ἡ)
Νικαρίτης –ου (ὁ)
Νικαρίστα –ης (ἡ)
Νικαρίστη –ης (ἡ) –Ὄνομα πλοίου ἤ 
γυναικός
Νικάριστος –ου (ὁ)
Νικαρίων –νος (ὁ) –Θεοφορικόν
Νίκαρος –ου (ὁ)
Νικάρουσα –σης (ἡ)
Νικάρχα –ης (ἡ)
Νικαρχίδα –ης (ἡ)
Νικαρχίδας –αιος (ὁ)
Νικαρχίδη –ης (ἡ)
Νικαρχίδης –ου (ὁ)
Νικαρχίς –ιδος (ἡ)
Νίκαρχος –ου (ὁ) –Υἱός Θίωνος –Γραμ-
ματικός Ἕλλην –Ἠλεῖος ὀλυμπιονίκης 
εἰς πάλην –Λόγος κατά Νικάρχου (Λυ-
σίου λόγος) –Συκοφάντης –Ἀρκάς –Αὐ-
γοπαραγωγός εἰς κάθοδον μυρίων, Η-
14-433Δ
Νικαρώ –οῦς (ἡ)
Νικάρων –νος (ὁ)
Νικάς –άδος καί Ἐρωφίλη –ης (ἡ) –Εἰς 
ἐπιτυμβίαν στήλην
Νικᾶς –ᾶ (ὁ)
Νίκας –αντος (ὁ)
Νικασαγόρα –ης (ἡ)
Νικασαγόρας –ου (ὁ)
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Νικασαγόρη –ης (ἡ) 
Νικασαγόρης –ητος (ὁ)
Νικασάνδρα –ης (ἡ)
Νικάσανδρος –ου (ὁ)
Νικασαρέτη –ης (ἡ) –Γυνή ἐξ Ἀμοργοῦ
Νικασάρετος –ου (ὁ)
Νικασία –ας (ἡ)
Νικασίας καί Νικησίας καί Νικέας –ου 
(ὁ) –Ὀπούντιος Ὀλυμπιονίκης εἰς στάδι-
ον
Νικασιβία –ης (ἡ)
Νικασίβιος –ίου (ὁ)
Νικασιβούλα –ης (ἡ)
Νικασιβούλη –ης (ἡ) –Μεσσηνεία γυνή 
θεραπευθεῖσα ἐν Ἐπιδαύρω
Νικασίβουλος –ου (ὁ)
Νικασιβώλα –ης (ἡ)
Νικασίβωλος –ου (ὁ)
Νικασιδάμας –αντος (ὁ)
Νικασιδάμεια –ης (ἡ)
Νικασίδαμος –ου (ὁ) –Λίνδιος
Νικασιδίκη –ης (ἡ)
Νικασίδικος –ου (ὁ)
Νικασιθέα –ας (ἡ)
Νικασίθεος –ου (ὁ)
Νικασίκλεια –ης (ἡ)
Νικασικλῆς –έους (ὁ)
Νικασικράτεια –ης (ἡ)
Νικασικράτεις –ειος (ὁ)
Νικασικράτη –ης (ἡ)
Νικασικράτης –ους (ὁ)
Νικασικρίτα –ης (ἡ)
Νικασίκριτος –ου (ὁ)
Νικάσιλα –ης (ἡ)
Νικασίλα –ης (ἡ)
Νικασίλαος –ου (ὁ)
Νικάσιλας –ου (ὁ)
Νικασίλας –αντος (ὁ)
Νικασιμάχα –ης (ἡ)

Νικασίμαχος –ου (ὁ)
Νικασιμένη –ης (ἡ)
Νικασιμένης –ους (ὁ)
Νικάσιον καί Νικάσιν –ιου (ἡ) –Θυγά-
τηρ Θεονόστου
Νικάσιος –ίου (ὁ)
Νικασίουσα –σης (ἡ)
Νικασίπολις –δος (ἡ) –Μήτηρ, Ἀμύ-
ντου, Η-7-235Δ, Η-14-438Δ
Νικασίπολις –ιδος καί Νικησίπολις 
–ιδος (ἡ) –Ἀνεψιά τυράννου Φερῶν Ἰά-
σονος, μήτηρ Θεσσαλονίκης, σύζυγος 
Φιλίππου Β’ ταυτοχρόνως μετά Φιλίνης
Νικασίππη –ης (ἡ)
Νικάσιππος –ου (ὁ) –Χοροδιδάσκαλος 
–Πατήρ Μαρικᾶ
Νίκασις –ιος (ὁ)
Νικασίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Φιλίσκου
Νικασίς –ίδος (ὁ & ἡ) –Υἱός Λυσανίου 
–Πατήρ Δάχις (–ιδος) –Γυναικός ὄνομα 
–Μήτηρ Κλεοδίκου
Νικασίχα –ης (ἡ) 
Νικασιχάρεια –ης (ἡ)
Νικασιχάρης –ου (ὁ)
Νικάσιχος –ου (ὁ)
Νικασιχόρη –ης (ἡ)
Νικασίχορος –ου (ὁ)
Νικασίων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος
Νίκασος –ου (ὁ) –Μεγαρεύς
Νικάσουσα –σης (ἡ)
Νικᾶσσα –ης (ἡ)
Νικάσσας –αντος (ὁ)
Νικάσυλα –ης (ἡ)
Νικασύλις –ιδος (ἡ)
Νικάσυλος ἤ Νικασύλος –ου (ὁ) –Ρόδι-
ος ὀλυμπιονίκης, μή ἐπιτρεπομένου νά 
παλαίση μέ παίδας, ἐνίκησεν ἄνδρας
Νικάσχη –ης (ἡ)
Νικάσχης –ητος (ὁ)
Νίκασχος –ου (ὁ)
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Νικασχοῦς –ου (ἡ)
Νικασώ ἤ Νεικαςώ –οῦς (ἡ) –Μήτηρ 
Ξενοφῶντος
Νικάσων –ωνος (ὁ)
Νικάτα –ης (ἡ)
Νικάτας –ου (ὁ) –Υἱός Νικοκλέους
Νικάτιον –ίου (ὁ)
Νικατορίδα –ης (ἡ)
Νικατορίδας –αο (ὁ)
Νικατορίδη –ης (ἡ)
Νικατορίδης –ου (ὁ)
Νικατορίς –ίδος (ἡ)
Νικάτουρ –όρειος (ὁ)
Νίκαττα –ης (ἡ)
Νικάτωρ –ρος (ὁ) = ἀντί Νικήτωρ –Ἐπώ-
νυμον Σελεύκου, Η-5-931Α, Η-8-628Α, Η 
-10-846Α, Η-14-433Δ, Η-15-734Α, Η-16-560 
Δ, Η-18-214Α
Νίκαυλις –ιδος (ἡ) –Βασίλ. Αἰγύπτου
Νίκαυλος –ου (ὁ) 
Νικαφένη –ης (ἡ)
Νικαφένης –ου (ὁ)
Νικαφορίς καί Νεικαφορίς –ιδος (ἡ)
Νικάων –ωνος (ὁ) –Υἱός Κυτίνου
Νικέα ἤ Νίκαια –ης (ἡ) –Ὄνομα γυναι-
κός
Νικέας –ου (ὁ)
Νικεία –ης (ἡ)
Νικείας –ου (ὁ)
Νίκειον –ου (ἡ)  –Ἑταῖρα
Νικειράτη –ης (ἡ)
Νικείρατος –ου (ὁ) –Πατήρ Εὕνου Σιδω-
νίου
Νίκεον –ου (ἡ)
Νικέρως –ωτος (ὁ) –Υἱός Ἀριστείας ζω-
γράφου, πορνογράφου κατά Πολέμωνα
Νικέτα –ης (ἡ)
Νικέτας –αο (ὁ)
Νικεύς –έως (ὁ) –Θεοφορικόν

Νίκη ἤ Νικαία –ης (ἡ) –(Ἐπώνυμον 
ἄπτερος) –Χριστιαν. –Θυγ. Στυγός καί 
Πάλλαντος, ἀδελφή Ζήλου, Κράτους 
καί Βίας –Θεά Νίκης –Πολέμησε κατά 
Τιτάνων ὑπέρ Διός –Παριστάνετο πτε-
ρωτή μέ στέφανον δάφνης ἤ κλάδον 
Φοίνικος –Μία τῶν 50, θυγατέρα τοῦ 
Θεσπίου (θεσπιάς) μήτηρ Νικοδρόμου, 
Η-8-712Α, Η-11-456Δ, Η-14-435Δ, Η-15-
373ΔΗ-17-333Δ.862Δ, Η-18-182Α
Νίκη ἤ Νικηφόρος (ἡ) –Θεότης, πα-
λαιοτέρα τῶν Ὀλυμπίων προσωποποί-
ησις νίκης –Ἐπίθετον Αθηνᾶς –Σύζυγος 
Στρήνου –Θεά Νίκης πολεμήσασα υπέρ 
Διός κατά Τιτάνων –Θεσπιάς μήτηρ ἐξ΄ 
Ἡρακλέους τοῦ Νικοδρόμου –Ἐπίθετον 
Νεμέσεως
Νίκη Ἀθηνά ἤ Νίκη Ἄπτερος –ου (ἡ) 
–Εὐχαριστήριος ναός, οἰκοδομηθείς ἐπί 
Ἀκροπόλεως μετά εἰρήνην Νικίου
Νίκη Σανδαλίζουσα –ης  (ἡ) –Ἀνάγλυ-
φος μορφή ἐπί ναοῦ Ἀπτερου Νίκης
Νικηγόρη –ης (ἡ)
Νικήγορος –ου (ὁ)
Νικήδειον καί Νικήδιον –ίου (ἡ) –Ἑταί-
ρα
Νικηδώ –οῦς (ἡ) –Εἰς ἐπιτυμβίαν στήλην 
Νικήμη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ναμουσια-
μάχου
Νικήμης –ητος (ὁ)
Νικήν –ῆνος (ὁ) –Πατήρ Ἱέρωνος ἤ, Φί-
λωνος –Υἱός Φιλίππου ἤ, Ἀριστῆνος
Νικηνορίδη –ης (ἡ)
Νικηνορίδης –ου (ὁ)
Νικηνός –οῦ (ὁ)
Νικήνωρ –ορος (ὁ)
Νίκηος ἤ Νείκηος –ου (ὁ)
Νικηράτη –ης (ἡ)
Νικήρατος –ου (ὁ) –(ὁ δοξασθείς ὡς νι-
κητής) –Πατήρ Νικίου καί υἱός στρατη-
γοῦ Κυδαντίδης –Γλύπτης –Ποιητής ὁ 
Ἡρακλεώτης –Ἁλαιεύς Ἀραφήνιος –Υἱ-
ός Νικοστράτου, Ἁλαιεύς –Υἱός Φιλέου 
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Κεφαλῆθεν –Υἱός Νικίου Κυδαντίδης, 
Η-8-435Δ, Η-14-676Δ, Η-17-417Α, 617Α, 
Η-16-546Α
Νίκης καί Νείκης –η (ὁ)
Νικῆς –ῆος (ὁ)
Νικησαρέτη –ης (ἡ)
Νικησάρετος –ου (ὁ)
Νικησᾶς –ᾶ (ὁ)
Νικήσερμη –ης (ὁ)
Νικήσερμος –ου (ὁ) 
Νικησία –ης (ἡ)
Νικησίας –ίου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Νικησιδήμη –ης (ἡ)
Νικησίδημος –ου (ὁ)
Νικησιδίκη –ης (ἡ)
Νικησίδικος –ου (ὁ) –Θεοφορικόν
Νικησικράτη –ης (ἡ)
Νικησικράτης –ου (ὁ)
Νικησίλα –ης (ἡ)
Νικησίλας –αντος (ὁ)
Νικησίλη –ης (ἡ)
Νικήσιλος –ου (ὁ)
Νικήσιος –ίου (ὁ) –Γεωργικῶν συγγρα-
φεύς
Νικησίουσα –σης (ἡ)
Νικησίπολις –ιδος καί Νικασίπολις 
καί Ναυσίπολις (ἡ) –Ἀνηψιά τυράννου 
Φερρῶν Ἰάσονος –Θεσσαλή πριγκήπισ-
σα σύζυγος Φιλίππου, (μήτηρ Θεσσα-
λονίκης) ἥν ἐνυμφεύθη μετά τῆς Φιλίν-
νης, Η-9-612Α
Νικησίπολις καί Φήτις ἤ Φῆρις –ιδος 
(ἡ)
Νικησίππη –ης (ἡ)
Νικήσιππος –ου (ὁ)
Νικησίς –ίδος (ἡ)
Νικησιφῶν –ντος (ὁ)
Νικησιφῶσσα –σσης (ἡ)
Νικησίχη –ης (ἡ)
Νικήσιχος –ου (ὁ)

Νικησίων –νος (ὁ)
Νικησώ –οῦς (ἡ)
Νικήτα –ης (ἡ)
Νικητᾶ –ῆς (ἡ)
Νικήτας ἤ Νικήτης –ου (ὁ) –(νικητής) 
–Ρήτωρ –Κρής τις –Ἄγιος χριστιαν. –Ἱε-
ράρχης –Στρατηγός Βυζαντίου, Η-7-833 
Δ, 1059Α, Η-15-544Α
Νικήτας ἤ Ἱκέτας –ου (ὁ) –Καί χριστια-
νικόν. Ὁ Πατρικίου ὁμολογητης (13 Ὀκ-
τωβρίου), Η-7-566Δ, Η-9-851Α, Η-17-705Δ
Νικητᾶς –ᾶντος (ὁ) –Ἐπίσκοπός τις 
–Χριστιαν. ὄνομα
Νικήτη –ης (ἡ) –Καί χωρίον Χαλκιδικῆς 
ὄπου ἐλατρεύετο ἡ ἄγνωστη θεότης Μά-
ντα
Νικήτης ἤ  (δωρικά) Νικήτας –ου (ὁ) 
–Σμυρναῖος
Νικητιανή –ῆς (ἡ)
Νικητιανός –οῦ (ὁ)
Νικήτιος –ου (ὁ)
Νικήτορες –Νικήτωρ –ρος (ὁ) –Ὄνομα 
Ρωμαϊκόν
Νικητός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Νικήτωρ –ρος (ὁ)
Νικηφᾶ –ᾶς (ἡ)
Νικηφᾶς –ᾶ (ὁ)
Νικηφόρα –ης (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀφροδίτης
Νικηφόριος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Νικηφορίουσα –σης (ἡ)
Νικηφορίς –ιδος (ἡ) –(τροπαιοφόρος νι-
κητής) –Χριστιανικόν –Ἄγιος Αὐτοκρά-
τωρ
Νικηφορίων –νος; (ὁ)
Νικηφόρος –ου καί Νεικηφόρος –ου 
(ὁ & ἡ) –καί χριστιανός (τροπαιοφόρος, 
νικητής) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἀνδρικόν 
ὄνομα –Ἐπίθετον Δίκης –Ἐπίθετον Τύ-
χης –Ἐπίθετον Διός, Η-14-439Α
Νικία ή Νίκιον –ίου (ἡ) –Ἑταίρα
Νικιάδα –ης (ἡ)
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Νικιάδας –αο (ὁ)
Νικιάδη –ης (ἡ)
Νικιάδης –ου (ὁ) –Υἱός Νικίου –Πατήρ 
Πρωτόφαϊ, Η-7-193Α
Νικιανή –ῆς (ἡ)
Νικιανός –οῦ (ὁ)
Νικίαρ –ρος;  (ὁ)
Νικιάς –αδος (ἡ) –Μέ πατρωνυμικόν Ξε-
νοκράτειος
Νικίας –ου (ὁ) –(Νικητής) –Υἱός πλουσί-
ου Νικηράτου, κῆρυξ καί γραμματοκο-
μιστής Φιλίππου Κυδαντίδης –Ζωγρά-
φος –Ἀθηναῖος ἰατρός ἐκ Μιλήτου –Πα 
τήρ Ἄγνωνος –Πολιτικός –Υἱός Νικοδή-
μου, Ξυπεταιῶν –Υἱός Νικοδήμου, Ἀθη-
ναῖος –Υἱός Εὐκταίου Ἀθηναῖος, Ξυπε-
ταιῶν –Στρατηγός –Ποιητής ἐπιγραμμά 
των –Ὁ Θεσσαλός ἧτο πατήρ παγκρα-
τιαστοῦ Πολυδάμαντος –Ὁ Μαλλώτης 
ἱστορικός –Ὁ Νικαεύς βιογράφος –Συγ-
γραφεύς Ἀρκαδικῆς ἱστορίας –Πατήρ 
Σαινίου –Μιλήσιος –Ἐξ Ἐροιάδων –Υἱός 
Σμικρωνίδου, Ἀθμονεύς –Υἱός Ἐχεστρά-
του, Ἀχαρνεύς –Υἱός Ἐπιγένους, Κυδα-
θηναιεύς –Στειριεύς –Λαμπτρεύς –Ζω-
γράφος Ἀθηναῖος. Μετά τήν Νίκην 
Νικίου οἰκοδομήθη ἐπί Ἀκροπόλεως να-
ός Νίκης Ἀθηνᾶς ἤ Νίκης Ἀπτέρου  Η-7-
191Α καί Δ, 531Α, 942Δ, 1040Δ, Η-9-548Α, 
Η-14-440Δ, 441Α καί Δ
Νικίδα –ης (ἡ)
Νικίδας –αο (ὁ)
Νικίδη –ης (ἡ)
Νικίδης –ου (ὁ) –Πατήρ Πυθωνύμου ἤ 
Φιλιστίδου –Υἱός Φοινικίδου, Μελιτεύς 
–Υἱός Λυσανίου, Ἁλιμούσιος
Νικίδιον ἤ Νικήδιον –ου (ἡ) –Ἑταίρα 
ζῶσα κοινοβιακῶς εἰς κῆπον Ἐπικούρου 
μετά τῆς Μαμμαρίου, Ἠδείας, Ἐρώτιον
Νικιδώ –οῦς (ἡ)
Νικίη –ης (ἡ)
Νικιῆα –ης (ἡ)
Νικιῆος –ου (ὁ) –Πατρωνυμικόν Ἀντι-
γένους

Νικίης –ητος;  (ὁ)
Νικικράτη καί Νικοκράτη –ης (ἡ)
Νικικράτης καί Νικοκράτης –ητος;  (ὁ)
Νίκιν –ου (ὁ)
Νικίνη –ης (ἡ)
Νικῖνος –ου (ὁ)
Νίκιον –ίου καί Νικία καί Κυνόμυια  (ἡ) 
–Ἑταίρα
Νίκιος –ίου (ὁ)
Νικίουσα –σης (ἡ)
Νικίππα –ης (ἡ)
Νικίππη –ης (ἡ) –Θεσπιάς (ἐκ τῶν 50) 
πού μέ Ἡρακλήν γεννᾶ Ἀντίμαχον –Θυ-
γάτηρ Πέλοπος πού μέ Σθένελο γεννᾶ 
Εὐρυσθέα (καί ἐξ αὐτοῦ Ἀδμήτη) Ἀλκι-
νόην καί Μέδουσαν (κατ΄ἄλλους καλεῖ-
ται: Ἀστυδάμεια, Λευκίππη, Ἀρχίππη) 
–Ὠραιοτάτη Ἑλληνίς φίλη ἐπιστηθία ἑ-
ταίρας Μυρίννης –Ἱέρεια Δήμητρος. Τήν 
μορφήν της ἔλαβε ἡ Δήμητρα ὅταν ὁ 
Ἐρυσίχθων, υἱός Τριόπα, ἐχτύπησεν τήν 
λεύκαν της, τήν ἱερήν, Η-8-299Δ, Η-9-955 
Δ, Η-15-709Α
Νικιππία –ης (ἡ)
Νικιππίδα –ης (ἡ)
Νικιππίδας –αο (ὁ) –Πατήρ Ναυσινί-
κου
Νικιππίδη –ης (ἡ)
Νικιππίδης –ου (ὁ)
Νικίππιος –ου (ὁ) –Πατρωνυμ. Ἀριστία
Νικιππίς –ιδος (ἡ)
Νίκιππος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος –Μεσσή-
νιος, υἰός καί πατήρ Ἰλαρίωνος –Μαθη-
τής Θεοφράστου –Πατήρ Ἀριστίου ἀξι_ 
ωματούχου λατρείας Καβείρων –Τύραν-
νος τῆς Κῶ –Ἐκ Κεφαλῆθεν
Νῖκις –ιος ἤ –ιδος –ίκιν (ὁ) –Ὄνομα ἀν-
δρικόν, Ἀνκυρανός, πατήρ Νίκης
Νίκις –ιδος (ὁ & ἡ)
Νικίς –ιδος; (ἡ)
Νικίων –ιώνιος (ὁ) –Στρατηγός, Μακε-
δών, ἕτερος
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Νικοβία –ης (ἡ)
Νικόβιος –ου (ὁ) –Υἱός Ἰέρωνος
Νικοβόλα –ης (ἡ)
Νικόβολος –ου (ὁ)
Νικοβούλα –ης (ἡ)
Νικοβούλη –ης (ἡ) –Ἡ Ἀλεξανδρινή 
συγγραφεύς ιστορικῶν ἔργων (ἱστοριο-
γράφος) –Θυγάτηρ Νεοκλέους Ἀθηναῖα
Νικόβουλος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος, Βοιωτός 
υἱός Ἀριμνάστου –Ἱερομνήμων –Υἱός 
Πολιάγρου –Προσπάλτιος
Νικοβώλα –ας (ἡ)
Νικόβωλος –ου (ὁ)
Νικογένη –ης (ἡ)
Νικογένης –ους (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄν.
Νικοδάμα –ας (ἡ)
Νικοδάμανς –ντος ;  (ὁ)
Νικοδάμας –ντος (ὁ)
Νικοδάμεια –ης (ἡ)
Νικοδάμια –ης (ἡ)
Νικόδαμος –ου (ὁ) –Γλύπτης –Λακεδαι-
μόνιος ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον –Βασιλ. 
Σαλαμῖνος Κύπρου, Η-11-782Α, Η-12-62 
Α, Η-14-443Α
Νικοδήμη –ης (ἡ)
Νικόδημος –ου (ὁ) –(Λαϊκός νικητής) –Ἐκ 
δήμου Ἀφιδνῶν –Ποιητής –Τρεπεδίττας 
–Ἐπίσημος Ἰουδαῖος συζητήσας μέ Χρι-
στόν –Ἱεραρχης –Ἄγιος χριστιανός –Ἡ-
ρακλειεύς –Υἱός Εὐκταίου Ἀθηναῖος Ξυ-
πεταιῶν –Ἁλαιεύς, Η-14-443Α καί Δ
Νικοδίκα –ης (ἡ)
Νικοδίκη –ης (ἡ) –Ἀθηναῖα ἀναφερομέ-
νη εἰς “Λυσιστράτην”
Νικόδικος –ου (ὁ)
Νικοδίστα –ας (ἡ)
Νικοδίστας –αο (ὁ)
Νικοδρόμας –αντος;  (ὁ) 
Νικοδρόμη –ης (ἡ)
Νικόδρομορ καί Νικοδρόμορ –ρος (ὁ)

Νικόδρομος –ου (ὁ) –Κιθαρωδός –Υἱός 
Ἡρακλέους καί Θεσπιάδος Νίκης –Αἰγι-
νήτης, υἱός Κνοίθου –Ἀθηναῖος
Νικοδώρη –ης (ἡ)
Νικοδώριος –ίου (ὁ)
Νικόδωρος –ου (ὁ) –Ματινεύς δόκιμος 
πύκτης νομοθέτης –Ἄρχων –Πατήρ Φι-
λοθήρου
Νικοθέα –ας (ἡ) –Ἅρπυια
Νικόθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Νικόθεος –ου (ὁ)
Νικοθέων –ντος (ὁ)
Νικοθόη ἤ Ἀελλόπους –ου (ἡ) –Ἁρπυΐα, 
διωχθεῖσα ὐπό Βοΐτου καί Καλάϊδος (υἱ-
ῶν Βορέου) ἐκ Τίγριδος ποταμοῦ, Η-14-
443Δ
Νικόθοος –ου (ὁ)
Νικόι –; (ἡ)
Νίκοια –ης (ἡ) –Νύμφη, μέ Διόνυσον 
γεννᾶ Σατύρους
Νικοκᾶ –ῆς;  (ἡ)
Νικοκᾶς –ᾶδος ;  (ὁ)
Νικόκλεα ἤ Νικοκλέα –ης (ἡ) –(Ἔνδο-
ξος νικήτρια)
Νικοκλέας –ου (ὁ)
Νικοκλέης –ου (ὁ)
Νικόκλεια –ης (ἡ)
Νικοκλείδα –ης (ἡ)
Νικοκλείδας –ου (ὁ)
Νικοκλείδη –ης (ὁ)
Νικοκλείδης –ου (ὁ)
Νικοκλεῖς –ειος (ὁ)
Νικοκλεύς –έως (ὁ) –(Ἔνδοξος νικητής) 
–Η-8-391Α, Η-9-1010Α, Η-15-593Α, Η-17-
309Α
Νικοκλῆρ –ρος (ὁ)
Νικοκλῆς –έους (ὁ) –Πατήρ Φιλοκλέους 
–Τύραννος Κύπρου –Δι΄ὅν μαθητής Ἰσι-
κράτης ἔγραψεν –Βασιλεύς Σαλαμῖνος 
Κύπρου –Ἠγεμών Πάρου –Ἀκριάτης 
(Λακωνία) ὀλυμπιονίκης εἰς δίαυλον, 
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δόλιχον καί ὁπλίτην δρόμον –Ὁ Λάκων 
ἰστορικός –Τύραννος Σικυῶνος –Υἱός 
Ἡγησίππου, Ἀναγυράσιος –Υἱός Λυσι-
κλέους, Κυδαντίδης –Λαμπτρεύς –Υἱός 
Ἀπολλοδώρου, Λαμπτρεύς, Η-11-726Δ
Νικοκλίδα –ης (ἡ)
Νικοκλίδας –αο (ὁ)
Νικοκλίδη –ης (ἡ)
Νικοκλίδης –ου (ὁ) –Υἱός Μαντία
Νικοκρατέα –ης (ἡ)
Νικοκράτεια –ης (ἡ)
Νικοκράτεις –ειος (ὁ)
Νικοκράτη –ης (ἡ) –Θεοφορικόν
Νικοκράτης –ητος (ὁ) –Ἄρχων Ἀθηνῶν 
–Πατήρ Κοττίδος –Υἱος Νικοδήμου Ἁ-
λαιεύς Ἀραφήνιος, Η-15-544Α
Νικοκράτις –ιδος (ἡ)
Νικόκρατος –ου (ὁ)  –Ρήτωρ
Νικοκρέουσα –ης (ἡ)
Νικοκρέων –ντος (ὁ) –Τύραννος ἤ βασι-
λεύς Σαλαμῖνος Κύπρου –Ἀπανθρώπως 
φονεύσας φιλόσοφον Ἀνάξαρχον, Η-10-
638Δ, Η-11-726Δ, 782Δ, Η-14-444Α, Η-15-
544Α
Νικοκρίτη –ης (ἡ)
Νικόκριτος –ου (ὁ)
Νικόλα καί Νίκολα –ης;  (ἡ) –Θηλυκόν 
του Νικόλαος –Μήτηρ Θεοξένου
Νικολάα –ης (ἡ)
Νικολάδα –δης (ἡ)
Νικολάδας –αο (ὁ) –Υἱός Νικολάου Κο-
ρινθίου Πυθιονίκης –Κορίνθιος Νεμεο-
νίκης πενταθλητής
Νικολάδη –ης (ἡ)
Νικολάδης –ου (ὁ)
Νικολάϊα –ης (ἡ)
Νικολαῒδα –δης (ἡ)
Νικολαΐδας –αο;  (ὁ) –Ταραντῖνος
Νικολαῒδη –ης (ἡ)
Νικολαΐδης –ου (ὁ)

Νικολάϊος –ίου (ὁ) –Πατρωνυμικόν Βοι-
ωτικόν τοῦ Νικόλαος –Ἐπίθετον τοῦ Θε-
σπιέως Ὀνομάστου
Νικολαΐς –ιδος (ἡ)
Νικόλαος –ου (ὁ) = Nekyleo (Σπαρτιατι-
κόν) εἰς Ἀραουκανικήν
Νικόλαος ἤ Νικόλας (δωρικά) ἤ Νικό-
λεως –έω (Ἰωνικά)  (ὁ) –(Νίκη λαοῦ) 
–1ον, πατήρ Σπαρτιάτου εὐγενοῦς τοῦ 
Βούλιος ἤ Βούλιδος Νικολέω –2ον, υἱός 
Βούλιος –Πατήρ Εὐφροσύνου –Σοφιστής 
ἀδελφός Διοσκουρίδου μαθητής Πρόκλου
Νικόλαος –ου Δαμασκηνός (ὁ) –Περι-
πατητικός ἱστορικός φιλόσοφος ἐκ Δα-
μασκοῦ –Ὁ Μύρων Λυκίας συγγραφεύς, 
ρήτωρ συγγραφεύς –Ὁ Συρακόσιος μνη-
μειώδους δημηγορίας συγγραφεύς –Καί 
χριστιανικόν, Η-7-940Δ, Η-8-27Α, Η-14-
447Α καί Δ, Η-15-762Α
Νικόλας –α (ὁ) –(δωρικά) –Υἱός Φιλώτα
Νικολβία –ης (ἡ)
Νικόλβιος –ίου (ὁ)
Νικολέα –ης (ἡ)
Νικολέαινα –νης (ἡ)
Νικολείδη –ης (ἡ)
Νικολείδης –ου (ὁ)
Νικολέττα –ας (ἡ) –(Νικήτρια) –Νέον 
ὄνομα
Νικολέων –ντος (ὁ) –Θεοφορικόν
Νικόλεως –έω (ὁ) –Πατριάρχης –Ἄγιος 
–Σπαρτιάτης
Νικόληα –ης (ἡ)
Νικόληος –ου (ὁ)
Νίκολος –ου (ὁ)
Νικολόχεια –ης (ἡ)
Νικόλοχος –ου (ὁ) –Ναύαρχος Σπαρτια-
τῶν –Ρόδιος φιλόσοφος, μαθητής Τίμω-
νος Φλιασίου –Θεοφορικόν, Η-14-451Α, 
Η-17-704Α 
Νικομάθεια –ης (ἡ)
Νικομάθης –ους; (ὁ) –Ἀδελφός Ζυβοί-
του ἤ Ζυποίτου
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Νικομᾶς –ᾶντος ; (ὁ)
Νικομάχα –ης (ἡ) –Σύζυγος Κέλερος
Νικομάχειος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον τοῦ Νι-
κόμαχος
Νικομάχη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Θεμιστο-
κλέους, Ἀθηναῖα, γυνή Φρασικλέους
Νικομαχίδη –ης (ἡ)
Νικομαχίδης –ου (ὁ) –Πατρωνυμικόν 
Νικομάχου –Ἀθηναῖος
Νικομαχίς –ιδος (ἡ) –Λεσβία τιμωμένη 
καί ἐπί νομισμάτων, Η-12-250Δ
Νικόμαχος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀριστοτέλους 
καί ἑταίρας Ἑρπυλλίδος 
Νικόμαχος –ου (ὁ) –(Νικητής εἰς τάς 
μάχας) –Πατήρ Ἀθηνάδα, μονάρχου Ἀ-
ρίστωνος –Πατήρ Ἀθηνάδα (;) αὐλητοῦ 
Πυθαγόρειος –Πατήρ Ἀριστοτέλους, 
ζωγράφος διάσημος, ἀγωνοθέτης, ἰατρός 
Φιλίππου βασιλέως Μακεδονίας –Ὁ 
Φιλαδελφεύς (Λυδία) ὀλυμπιονίκης εἰς 
στάδιον –Ἰατρός –Τραγικός ποιητής νι-
κήσας Εὐριπίδην –Υἱός Μαχάονος καί 
Ἀντικλείας, θυγατρός Διοκλέους (ἀδελ-
φός Ἀλεξάνορος, Γοργάσου καί ἄλλων) 
–Ἀθηναῖος –Φωκαεύς –Γραφεύς –Μα-
θηματικός –Φιλόσοφος –Ὀ Γερασῖνος 
γνωστός –Λεωντίδος Φυλῆς –Κυδαθη-
ναιεύς –Λαμπτρεύς –Υἱός Κινέου, Λαμπ-
τρεύς –Υἱός Σωσιγένους, Λαμπτρεύς 
–Ὁ Γερασινός μαθηματικός καί Πυθα-
γόρειος φιλόσοφος –Ποιητής νέας κω-
μωδίας, ρυθμικός ἐπικός ποιητής –Ὁ 
Σταγειρίτης, Ἀριστοτέλους υἱός, μαθη-
τής Θεοφράστου –Συγγραφεύς Αἰγυ-
πτιακῶν ἑορτῶν –Πατήρ Κινέου –Ὁ 
Μιλήσιος, Νεμεονίκης παλαιστής ἐνῶ 
ὁ πατήρ τοῦ Βάβων νίκησε εἰς Δελφούς 
–Θεοφορικόν, Η-7-647Α, 790Α, 943Α, 
1060Δ, Η-8-783Α, Η-11-257Α, Η-12-843Δ, 
Η-14-380Δ, 437Α, 451Δ, 452Α, 765Α, Η-18-
247Α
Νικομέδη –ης (ἡ)
Νικομέδης –ους (ὁ)
Νικομένεια –ης (ἡ)

Νικομένη –ης (ἡ)
Νικομένης –ους (ὁ) –Θεοφορικόν
Νικομενίδα –ης (ἡ)
Νικομενίδας –αο (ὁ)
Νικομήδεια –ης (ἡ) –Πρωτεύουσα Βι-
θυνίας
Νικομήδη –ης (ἡ)
Νικομήδης –ου (ὁ) –(νικητής εἰς ἐπινο-
ητικότητα) –Πατήρ Ζηΐλα –Σμηρναῖος 
ποιητής –Ὁ Α’ πατήρ Τιβοίτου (πρεσβυ-
τέρου υἱοῦ) –Υἱός Κλεομβρότου βασιλ. 
Σπάρτης –Βασιλεύς Σπάρτης –Βασιλεύς 
Βιθυνίας, κτίστης ιδρυτής Νικομηδείας 
–Υἱός Προυσίου, ἐπικαλούμενος Ἐπιφα-
νής (Νικομήδης Β’) –Υἱός νόθος τοῦ Β’, ὁ 
Νικομήδης ὁ Γ’ –Ὁ Ἀκάνθιος ἱστορικός 
–Γεωμέτρης καί μαθηματικός –Συγγρα-
φεύς περί Ὀρφέως –Πατήρ Μεσσηνίου 
Ἀριστομένους, Η-5-211Α, Η-7-242Α, 793 
Δ, Η-8-588Α, Η-10-773Δ, Η-14-452Α
Νικομνήδευς –εως (ὁ)
Νικομνήδη –ης (ἡ)
Νίκον –νος (ὁ) –Γλύπτης
Νικονίδα –δης (ἡ)
Νικονίδας ἤ Νικωνίδας –αο (ὀρθότε-
ρον) (ὁ) –Λαρισσαῖος
Νικονίδη –ης (ἡ)
Νικονίδης –ου (ὁ)
Νικονίκη –ης (ἡ)
Νικοννίδα –ης (ἡ)
Νικοννίδας –αο (ὁ)
Νικονόα –ας (ἡ)
Νικονόη –ης (ἡ) –Εἰς ἐπίγραμμα –Θεο-
φορικόν
Νικονόμα –ης (ἡ)
Νικόνομος –ου (ὁ)
Νικόνοος –όου (ὁ)
Νικοξείνη –ης (ἡ)
Νικόξεινος –ου (ὁ)
Νικοξένα –ης (ἡ)
Νικοξενίδη –ης (ἡ)
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Νικοξενίδης –ου (ὁ)
Νικόξενος –ου (ὁ) –Πατήρ Σιμία –Ὀλύν-
θιος
Νικοπάτρα –ης (ἡ)
Νικόπατρος –ου (ὁ)
Νικοπείθη –ης (ἡ)
Νικοπείθης –ου (ὁ)
Νικοπόλεια –ης (ἡ)
Νικόπολεις –ειος (ὁ)
Νικοπόλη –ης (ἡ)
Νικοπολιανή –ῆς (ἡ) –Μακεδονικόν 
–Θρακικόν
Νικοπολιανός –οῦ (ὁ)
Νικοπολίνη –ης (ἡ)
Νικοπολῖνος –ου (ὁ)
Νικόπολις –ιδος καί  –εως (ὁ & ἡ) –Κοι-
νόν Μακεδονικόν ὄνομα –Γυνή Σωστρά-
του Λαμπτρέως –Σύζυγος Μαραθώνιδος 
–Ἑταίρα
Νικοπτολέμη –ης (ἡ)
Νικοπτόλεμος –ου (ὁ)
Νικόρρα –ης (ἡ)
Νικορραῖα –ης (ἡ)
Νικόρραιος –ου (ὁ)
Νικόρρας –ου (ὁ)
Νῖκος –ου (ὁ) –Ὑποκοριστικόν τοῦ Νι-
κόλαος
Νικοσάλη –ης (ἡ)
Νικοσάλης –ου (ὁ)
Νικοσθένη –ης (ἡ)
Νικοσθένης –ους (ὁ) –(Σθεναρός νικη-
τής) –Στρατηγός Ἀθηναίων Πελοπον-
νησιακοῦ –Ἀγγειοπλάστης Κεραμεύς 
–Υἱός Ἀριστοφάνους κωμικός ποιητής 
–Ἀργεῖος στρατηγός –Μακεδών ρήτωρ 
–Φλυεύς, Η-7-948Δ, Η-8-785Α, Η-9-947Α, 
Η-14-454Δ837Α 
Νικοσθενίδα καί Νικοσθενίδη –δης (ἡ)
Νικοσθενίδας καί Νικοσθενίδης –ου (ὁ)
Νικόστασις –εως (ὁ)

Νικοστάσσεις –ειος (ὁ)
Νικοστάσση –ης (ἡ)
Νικοστάσσης –η (ἡ)
Νικόστρασις –ιος (ὁ)
Νικοστράτη ἤ  (Δωρικά) Νικοστράτα 
–ης (ἡ) –Μήτηρ Εὐάνδρου –Σύζυγος Σο-
φοκλέους, Η-7-1246Α, Η-15-372Δ, Η-17-
138Α 
Νικοστράτη –ης (ἡ) –Πυθαγορίς φιλό-
σοφος –Ἀθηναία ἑταίρα, ἡ καί Σκοταδίνη 
ὠς εἰσπράτουσα τό... ἀντίτιμον ἐν νυκτί 
οὖσα γρυπή (κυρτωμένη) τήν ῥίνα
Νικοστράτη ἤ Μάντις ἤ Καρμέντις ἤ 
Καρμέντα (ἡ) –«Τά γάρ ἕπη κάρμενα 
καλούσιν». Εἶχε μαντικήν δύναμιν ἐκ-
φράζωντας χρησμούς ἐμμέτρως 
Νικοστράτης –ου (ὁ)
Νικοστράτις –ιδος (ἡ) –Ἑταῖρα ὡραῖα 
μέ ἀδέλφια Ἄνθις(ιδος), καί Σταγόνιον 
μέ λευκόν καί λεπτόν δέρμα καί μεγά-
λους ὀφθαλμούς, καλουμένη καί ἀφύη 
= σαρδέλα
Νικόστρατος –ου (ὁ) –Υἱός Μενελάου, 
νόθος, ἐκ δούλης Πιερίδος ἤ Τηριδάης 
ἤ καί ἐξ Ἑλένης –Πατήρ Εὐμάρωνος, ἤ 
ἀδελφός –Κωμωδός –Ἕτερος ὁ καί Κλε-
όμαντις –Χριστιανός –Ὀλυμπιονίκης εἰς 
πάλην καί παγκράτιον, ὁ Αἰγεάτης –
Υἱός Διϊτρέφους, στρατηγός Ἀθηναίων, 
ὁ ἐπικαλούμενος καί καλός –Μαθητής 
Σωκράτης –Περίφημος ζωγράφος σύγ-
χρονος τοῦ Ζεύξιδος –Ἀθηναῖος ποιητής 
–Ἰατρός ὄστις ἐπ΄ ἀρκετόν συνέζη μέ 
Ναΐδαν ὄταν τῆς κληροδότησε πολύν 
ἐλλέβορον –Υἱός Νικοστράτου, Ἀχαρ-
νέως –Ὁ Μακεδών ρήτωρ συγγραφεύς 
–Ποιητής Μέσης Κωμωδίας –Τρίτος 
υἱός Ἀριστοφάνους, ποιητής κωμωδιῶν 
–Υἱός Θεοζοτίδου Ἀθηναῖος Κεκροπίδος 
Φυλῆς –Ἁλαιεύς –Υἱός Νικηράτου Ἁ-
λαιεύς Ἀραφήνιος –Υἱός Νικιάδου Ἁλι-
μούσιος –Ἀχαρνεύς –Υἱός Πυθοδώρου 
Ἀχαρνεύς –Μαραθώνιος –Ραμνούσιος 
–Φηγαιεύς –Σοφιστής καί ρήτωρ Μακε-
δών –Τύραννος φονεύσας ἱερέαν Μελά-
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νιππον καί νυμφευθείς τήν σύζυγον 
Ἑτεραφίλαν, Η-5-957Δ, Η-7-531Δ, 650Α, 
Η-8-92Α, 957ΔΗ-14-455Α, 694Δ
Νικοστρότα –ης (ἡ)
Νικοστρότιος –ίου (ὁ)
Νικόστροτος –ου (ὁ)
Νικοσύλα –ης (ἡ)
Νικοσύλος –ου (ὁ) –Ρόδιος ὀλυμπιονί-
κης εἰς πάλην 
Νικοτέλεια –ης (ἡ) –Μήτηρ στρατηγοῦ 
Ἀριστομένους, Η-14-455Δ
Νικοτέλεις –ειος (ὁ)
Νικοτέλης –ους (ὁ) –Κορίνθιος, ὀνομα-
στός δι΄οἰνοποσίαν –Υἱός Σατούρου –Θε-
οφορικόν
Νικοτελίς –ίδος (ἡ)
Νικοτέλουσα –σης (ἡ)
Νικοτελώ –οῦς (ἡ)
Νικοτέλων –ονος (ὁ)
Νικοτέρη –ης (ἡ)
Νικοτέρης –ου (ὁ)
Νικοτίμη –ης (ἡ)
Νικότιμος –ου (ὁ)
Νικοττώ –οῦς (ἡ)
Νικοτύχη –ης (ἡ)
Νικοτύχης –ους (ὁ)
Νίκουν –νειος (ὁ)
Νίκους –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Παναγίας
Νίκουσα –ης (ἡ)
Νικοφάη –ης (ἡ)
Νικοφάης –η (ὁ)
Νικοφάμα –ης (ἡ)
Νικόφαμος –ου (ὁ)
Νικοφάνεις –ειος (ὁ)
Νικοφάνη –ης (ἡ)
Νικοφάνης –ους (ὁ) –Ζωγράφος –Ἀθη-
ναῖος –Ζωγράφισε καί Πανάκειαν, Με-
γαλοπολίτις, Η-7-943Α, 945Α, Η-10-623Α, 
Η-9-774Δ, Η-14-456Δ
Νικοφάντα –ης (ἡ)

Νικοφάντη –ης (ἡ)
Νικοφάντης –ου (ὁ)
Νικόφαντος –ου (ὁ)
Νικοφέλεια –ης (ἡ)
Νικοφέλης –ους (ὁ) –Αὐλητής –Υἱός 
Σατούρου
Νικοφήμη –ης (ἡ)
Νικόφημος –ου (ὁ) –Ἄρχων Ἀθηναῖος –
Ἁρμοστής Ἀντικυθήρων –Ἐκ Κεραμέων 
–Θεοφορικόν, Η-14-457Α
Νικοφίλη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Νικοφίλης –ητος;  (ὁ)
Νικόφιλος –ου (ὁ)
Νικοφρέουσα –σης (ἡ)
Νικοφρέων –ντος (ὁ)
Νικόφρουσα –σης (ἡ)
Νικόφρων –νος (ὁ) –Τραγικός ποιητής, 
Η-7-1055Α, Η-9-775Δ
Νικοφῶν –ντος (ὁ) –Ποιητής –Ὀλυμπι-
ονίκης Μιλήσιος εἰς πυγμήν, ὁ Ἀθηναῖος 
Θήρωνος ποιητής Ἀρχαίας Κωμωδίας 
–Ἀχαρνεύς, Η-14-457Α
Νικοφῶσσα –σσης (ἡ)
Νικοχάρεια –ης (ἡ)
Νικοχάρης –ητος ἤ –ους ;  (ὁ) –Ἀθηναῖος 
υἱός Φιλωνίας, κωμικοῦ ποιητής ἀρχαῖ-
ας κωμωδίας –Συγγραφεύς –Ἐπί ἐπιτυμ_ 
βίας στήλης –Ἀνταγωνιστής Ἀντιπάτρου 
ἐπωνύμου ἄρχοντος –Θεοφορικόν, Η-
14-457Α
Νικοχαρίτη –ης (ἡ)
Νικοχαρίτης –ου (ὁ)
Νικτεύς –έως (ὁ) –Η-18-91Δ
Νικτυμένη –ης (ἡ)
Νικτυμένης –ου (ὁ)
Νικύλα –ας (ἡ)
Νικύλας –ου (ὁ)
Νικυλίδα –δης (ἡ)
Νικυλίδας –αο (ὁ)
Νίκυλις –ιδος (ἡ)
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Νίκυλλα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἱέρωνος καί 
Ἀριστύλλας –Γυνή βάφουσα τήν κόμην 
της (Λουκίλλιος) –Εἰς ἐπιγραφήν
Νίκυλλος –ου (ὁ)
Νικύλος –ου (ὁ)
Νίκυμα –ης ἤ  –ατος; (ἡ) –Θυγάτηρ Να-
μουσιαμάχου
Νικῦς –ῦ (ὁ)
Νίκυτα –ης (ἡ)
Νίκυτος –ου (ὁ)
Νικώ καί Αἴξ –γός (ἡ) –Ἑταίρα Σαμία 
συζώσα μέ Πύθωνα ὄστις τήν ἐγκατέλει-
ψεν διά τήν παχύσαρκον ἑταίραν Εὐαρ-
δίδα. Καλεῖτο καί Αἷγα ὡς ἡ Νάννιον 
–Ἤ θυγάτηρ Ἀγαθοκλέους καί μήτηρ 
Ἁρμοξένης καί Τεισάρχου. Ἐραστής 
Νικοῦς ἦτο ὁ Δημοφών Σοφοκλέους. 
Ἦτο ἠλικιωμένη ἀλλ΄εἶχεν θαυμασίαν 
“πυγήν”, μήτηρ τῆς ἑταίρας “Βοῒσκιον”, 
Η-14-457Α
Νικώι;  (ἡ)
Νίκων –νος (ὁ) –Ὁ μετανοεῖτε, ἅγιος 
–Χριστιανός
Νίκων ἤ Νείκων –νος (ὁ) –(ὁ πάντοτε 
νικητής) –Μέ πατρωνυμικόν Μελαντί-
χιος –Ἀγγειογράφος –Ἄρχων Ἀθηναῖος 
–Θηβαῖος –Ὁ Ἀνθηδώνιος ὀλυμπιονί-
κης εἰς παγκράτιον δύο φοράς –Ποιητής 
νέας κωμωδίας κιθαρωδός –Χριστιαν. 
–Δύο ἅγιοι χριστιανοί –Υἱός Εὐωνυμο-
δώρου –Υἱός Νίκωνος, ἱερεύς εἰς Ἀμφιά-
ρειον –Πατήρ Φιλημένης –Ἁλιμούσιος –
Ἀμφιτροπῆθεν –Ἀχαρνεύς –Κεφαλῆθεν 
–Υἱός Τιμοθέου Κεφαλῆθεν –Πατήρ Νι-
καγόρου Ὀλυμπιονίκου –Βοιώτιος Ὀλυ-
μπιονίκης εἰς παγκράτιον, Η-4-965Α, Η 
-14-457Α
Νικωνάδη –ης (ἡ)
Νικωνάδης –ου (ὁ)
Νικώνδα –δης (ἡ)
Νικώνδας –αο (ὁ)
Νικωνίδα ἤ Νικονίδα –δης (ἡ)
Νικωνίδας ἤ Νικονίδας –ου (ὁ) –Θεσ-
σαλός ἤ Λαρισσαῖος

Νικωνίδη –ης (ἡ)
Νικωνίδης –ου (ὁ)
Νικωνύμη –ης (ἡ)
Νικώνυμος –ου (ὁ)
Νικών πάντα (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
Νικῶσσα –ης (ἡ) –Ὄνομα πλοίου Ἀττι-
κοῦ
Νικῶττα –ης (ἡ)
Νικώττας –αο (ὁ)
Νικωτύχη –ης (ἡ)
Νικωτύχης –ητος (ὁ)
Νικωφέλεια –ης (ἡ)
Νικωφέλη –ης (ἡ)
Νικωφέλης –η (ὁ)
Νιλεύς –έως (ὁ) –Ἐχθρός καί ἀντεραστής 
Περσέως εἰς γάμον  Ἀνδρομέδας ὅν ὁ ἥ-
ρως μετεμόρφωσεν (διά κεφαλῆς Μεδού-
σης) εἰς λῖθον
Νίμα Ἀτρά (ὁ) –Αἰγυπτιακή θεότης 
Νίνα –ας (ἡ) –Ἁγία, ἰδρύτρια Γεωργια-
νῆς Ἐκκλησίας
Νινάνωρ –ορος καί Νικάνωρ –ρος (ὁ)
Νίνας –ου (ὁ) –Υἱός Μνασίππου
Νινία –ίης (ἡ)
Νινίας –ίου (ὁ)
Νινίον –ιου (ἡ) 
Νίνιος –ίου (ὁ)
Νίνναρος –ου (ὁ) = Παρωνύμιον Πόπλι-
ου Πομπηῒου Εὐτύχη
Νίννιον –ιου (ἡ) –Ἀφιερώτρια εἰς ἱερόν 
Ἐλευσῖνος –Εἰς ἀγγειογραφίαν
Νιννίον –ίου (ἡ)
Νίνον –ου (ἡ)
Νίνος –ου (ὁ) –Υἱός Βήλου, βασιλέως Ἀσ-
συρίων, μέ σύζυγον τήν ὡραίαν Σεμίρα-
μιν γεννᾶ Νινύαν –Μυθιστοριογράφος
Νῖνος ἤ Νίννιος –ίου (ὁ)
Νίνος ἤ Νινύας –ου (ὁ)
Νῖνος καί Μῆνος –ου (ὁ) –Υιός Ἀλφε-
σιβοίας νύμφης Ἰνδίας καί Διονύσου με-
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ταμορφωθέντος εἰς Τίγρην καί καλού-
μενος ἔκτοτε οὔτω (τίγρης) ὁ ποταμός
Νίνουσα –σης (ἡ)
Νινύα –ης (ἡ)
Νινύας –ου (ὁ) –Υἱός Νίνου καί Σεμιρά-
μιδος –Ἰατρός
Νίνων –νος (ὁ) –Ὁ θεωρών τήν Πυθα-
γόρεια θεωρία ὡς συνωμοσίαν εἰς βάρος 
πολλῶν
Νίξα –ης (ἡ)
Νιξώ –οῦς (ἡ)
Νιόβη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ταντάλου καί 
Δίας (Διώνης), γυνή βασιλέως Θηβῶν 
Ἀμφίονος,  ἀδελφή Πέλοπος. Ἐπερωμέ-
νη διά τάς 6 θυγατέρας καί 6 υἱούς εἰς Λη-
τώ τήν ἐξόργισεν. Διέταξεν Ἀπόλλωνα 
καί Ἄρτεμιν καί ἐτόξευσαν τέκνα αὐτῆς.
Ἐκ λύπης μετεμορφώθη εἰς βράχον –Θυ-
γάτηρ Φορωνέως καί Λαοδίκης. Πρώτη 
θνητή μεθ΄ ἥς συνευρέθη ὁ Ζεύς, τῆς 
ἐγέννησεν Ἄργον καί Πελασγόν –Κατ΄ 
ἄλλον μύθον ἦτο θυγάτηρ Ἀσσάωνος ἤ 
Ἄσσονίδου, σύζυγος Φιλοίτου μέ εἴκοσι 
τέκνα
Νιοβίδη –ης (ἡ)
Νιοβίδης –ου –δες (ὁ & ἡ) –Τέκνα Νιό-
βης καί Ἀμφίονος ἤτοι: Ἀγήνωρ, Δα-
μασίχθων, Ίσμηνός, Μίνυτος, Σίπυλος, 
Εὐπίνυτος, Φαίδιμος, Τάνταλος, Ἀστυ-
όχη, Ἀστυκράτεια, Νεαίρα ἤ Ἐθοδαία, 
Κλεοδόξη, Ὠγυγία, Φθία, Πελοπία
Νιοβίς –ιδος (ἡ)
Νίοβος –ου (ὁ) –Καί ἔργον Ἀριστοτέ-
λους
Νιομεινία –ης (ἡ)
Νιομείνιος –ίου (ὁ)
Νιομινία –ης (ἡ)
Νιομίνιος –ίου (ἡ)
Νιόμουσα –ης (ὁ)
Νιόμουσος –ου (ὁ)
Νιοπόλεια –ης (ἡ)
Νιόπολις –ιδος (ὁ)

Νιοπτολέμα –ης (ἡ)
Νιοπτολέμιος –ου (ὁ)
Νιοπτόλεμος –ου (ὁ)
Νιουμεινία –ης (ἡ)
Νιουμείνιος –ίου (ὁ)
Νιουμεινίχα –ης (ἡ)
Νιουμείνιχος –ου (ὁ)
Νιουμηνία –ης (ἡ)
Νιουμηνίς –ίδος (ἡ)
Νιουμήνιος –ίου (ὁ)
Νιουμηνίχα –ης (ἡ)
Νιουμίνιχος –ου (ὁ)
Νιουμφεία ἤ Νιουμφήα –ης (ἡ)
Νιουμφεῖος –ου (ὁ)
Νιουμφοδώρα –ης (ἡ)
Νιουμφόδωρος –ου (ὁ)
Νίουσα –σης (ἡ)
Νιόψιχον –ου (τό) –Ζωμός ἀμυγδάλου 
ἀπό 2ας ἡμέρας εἰς λεχώναν εἰς χωρίον 
Σκοπόν Α. Θράκης 
Νίπτρα ἤ Ἀκανθόπληξ Ὀδυσσεύς  (ἡ) 
–Ἔργον Σοφοκλέους
Νιράχα –ης (ἡ)
Νιράχας –αο (ὁ)
Νιρεύς –έως ἤ –ῆος (ὁ) –Υἱός Χάροπος 
καί Ἀγλαΐας ἤ Σύμης –Μνηστήρ Ἑλένης, 
ὁ ὡραιότερος τῶν Ἑλλήνων, πλήν Ἀχιλ-
λέως καί ὑποδεέστερος αὐτοῦ εἰς ἀν-
δρείαν –Τρωϊκός ἥρως μέ τρία πλοία –Ἠ 
παροιμία ἧτο: Νιρεύς Καλλίων!!, Η-14 
-465Α, Η-17-367Δ
Νίρης –ητος; (ὁ) –Ποταμός, ὁ Εὐρώτας
Νίρις καί Ἶρις –ιδος (ὁ) –Ποταμός Εὐ-
ρώτας
Νίρος –ου (ὁ) –Χριστιανός ἅγιος (12 Νο-
εμβρίου)
Νίρουσα –σης (ἡ)
Νιρσᾶς –ᾶ (ὁ) –Χριστιανός ἅγιος (12 
Νοεμβρίου)
Νίρων –ωνος (ὁ)

ÍÉÑÙÍ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    �8�

Νίσα ἤ Μίσα –ης (ἡ) –Μυστική θεότης 
Ἐλευσινιακῆς λατρείας. Θυγάτηρ Δι-
σαύλου καί Βαυβοῦς, ἀδελφή Πρωτο-
νόης, Ο.Β.508, Η-8-397Δ, Η-13-656Δ
Νισαία καί Νησαία –ης (ἡ) –Ἔφορος 
Μαργιανῆς ἐπαρχίας
Νισαῖος –ου (ὁ) –Υἱός Διονύσου. Τύ-
ραννος περιβόητος δι΄οἰνοποσίαν –Υἱός 
Ταυρέου, Ἀθηναῖος
Νισᾶν ἤ Νισάν –ου ;  (ὁ) –Μήν Ἰουδαίων 
–Ὁ Ἀρτεμίσιος
Νίας ἤ Νισαῖος –ου (ὁ) –Μνηστήρ Πη-
νελόπης
Νισθεάδουσα –ης καί Νισθαιάδουσα 
(ἡ) –Ἡ Λάκαινα, Πυθαγορίς φιλόσοφος, 
Η-16-499Δ
Νισθεάδων ἤ Νισθαιάδων –ντος;  (ὁ)
Νισίουσα –σης (ἡ)
Νῖσις –ιδος (ὁ)
Νισίων –νος (ὁ)
Νῖσος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Μεγαρίδος, υἱ-
ός Μεγαρίδος καί Περιγούνης θυγατρός 
Σίνη Πιτυοκάμπτου –Σύζυγος τῆς Ἀβρώ-
του, (ἀδελφῆς Μεγαρέως, θυγατρός 
Ὀγχήστου) –Πατήρ Ἀμφινόμου –Πατήρ 
Ἰφινόης συζύγου Μεγαρέως –Υἱός Ἀρή-
του (Ἀρητιάδης) –Υἱός Διοκλέους –Ἀδελ-
φός κακοῦργου Σκίρωνος ἐρίζωντος 
μετ΄αὐτοῦ διά θρόνον Μεγάρων, Αἰσχύ-
λος χ. 614... «Φοινίαν κόραν ἅας ἐχθρῶν 
ἀπώλεσεν φίλον, κρητικοῖς χρυσεοκμή-
τοισιν ὅρμοις πιθήσασα, δώροισι Μίνω, 
Νῖσον ἀθανάτας τριχός νοσφίσας ἀπρο-
βούλω πνέον ἁ κυνόφρων ὕπνω...» Ο.Ο. 
Π.395, Σ127, Η-9-1094Α, Η-10-565Α, Η-12-
621Α, Η-13-149Δ, Η-14-466Α, Η-17-14Δ
Νίσος ἤ Δουλιχιώτης –ου (ὁ) –Υἱός Παν-
δίωνος Β’, βασιλεύς Ἀττικῆς (θυμίζει 
τίποτα;) καί Μεγάρων, πατήρ Σκύλλης.
Οἱ πορφυρές τρίχες τῆς κεφαλῆς του 
τόν καθιστούσαν ἀνίκητο. Ὅτε ὁ Μί-
νως (βασιλεύς Κρήτης) ἐπολιόρκει τά 
Μέγαρα, τόν ἡράσθη ἡ Σκύλλα καί ἀ-
πέκοψεν τάς τρίχας τοῦ πατρός της, 

ὁπότε παρεδόθη ἡ πόλις. Ἐν συνεχεία ὁ 
Μίνως τήν ἐφόνευσεν.  (Παρομοίως καί 
Ἀμφιτρύων μέ Κομαιθώ, ἤ Σαμψών καί 
Δαλιδά), Ο.Ο.Σ.127
Νῖσος –ου (ἡ) –Πόλις στά Σκόπια τανῦν 
Νίσσα, γεννέτειρα Μεγ. Κωνσταντίνου
Νίσσα –ης (ἡ) –Πιερίς (θυγάτηρ Πιέρου 
καί Εὐδίππης) φιλονικήσασαι μετά 
μουσῶν καί μεταμορφωθείσαι εἰς πτη-
νά  
Νῖσσος –ου (ὁ) –Πολεμιστής ἐκ Τροίας
Νίσις –ιδος; (ὁ)
Νισυρεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος
Νισυρόκλεια –ης (ἡ)
Νισυροκλεῖς –εῖος (ὁ)
Νισυροκλῆς –έους (ὁ)
Νισώ –οῦς (ἡ)
Νίτα –ης (ἡ)
Νιτάρια –ης (ἡ)
Νιτάριος ἤ Νίταρος –ου (ὁ)
Νιτήτις –ιος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀπρίου,βα-
σιλέως Αἰγύπτου, ὅν ἐκθρόνησεν Ἄμα-
σις. Ὁ Κῦρος, βασιλεύς Περσῶν ἐζήτησε 
θυγατέραν ἀπό Ἄμασιν, ὅστις ἀπέστει-
λεν Νιτήτιν ἥτις ἐγέννησε πολλά τέκνα 
καί κατόπιν ἀπεκάλυψε ὅ,τι ἧτο θυγά-
τηρ Ἀπρίου. Ὁ Κῦρος ἀπέθανεν καί ὁ 
υἱός Καμβύσης ἀπεκατέστησεν γένος 
Ἀπρίου εἰς ἐξουσίαν Αἰγύπτου 
Νιτιάτη –ης (ἡ)
Νιτιάτης –ου (ὁ)
Νιτρία –ης (ἡ)
Νιτρίας –ίου (ὁ)
Νίτωκρις –ιδος (ἡ) –Βασίλισσα Βαβυ-
λῶνος, γυνή Ναβουχοδονόσορος, συνε-
τωτέρα τῆς Σεμιράμιδος –Βασίλισσα Αἰ-
γύπτου
Νιυμεινία –ης (ἡ)
Νιυμείνιος –ίου (ὁ)
Νιφά –ῆς (ἡ)
Νιφάντη –ης (ἡ)
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Νιφάντης –ου (ὁ)
Νιφᾶς –ᾶ (ὁ)
Νιφάτη –ης (ἡ)
Νιφάτης –ου (ὁ) –Στρατηγός Περσῶν
Νιφόβλητος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Βορῆος
Νίφουσα –σης (ἡ)
Νίφων –νος (ὁ) –Χριστιανός –Ἅγιος
Νίψ –βός;  –Νίφα (αἰτιατική)  (ἡ) –Πηγή 
–Κρήνη
Νίων –νος (ὁ)
Νιώνιος –ίου (ὁ) –Πατρωνυμικόν π.χ. 
Εἰδήμων Νιώνιος ἀντί Νεώνιος
Νόα –ης (ἡ) –Πηγή Λακωνίας
Νοάντα –ης (ἡ)
Νόαντος –ου (ὁ)
Νόαρις καί Νόαρος –ου (ὁ) –Ποταμός
Νόαρος –ου (ὁ)
Νοβία –ης (ἡ)
Νοβίας (ἡ)
Νόβιος –ου (ὁ) –Ρωμαίων ὄνομα
Νόβις –ιος (ὁ) –Η-18-949Δ
Νοβονάσαρος ἤ Ναβουχοδονόσωρ 
–ορος (ὁ) –Βαβυλωνιακόν
Νοέμβριος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκός μήν
Νοέμον –νος (ὁ)
Νοεραί –ῶν (αἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Νοερή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης
Νοερός –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Νευροχα-
ρής –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον 
Διονύσου
Νόη –ης (ἡ) –Σκλάβα; 
Νοήλα –ης (ἡ)
Νοῆλος –ου (ὁ) –Ποταμός Ἰσπανίας
Νόημα –ατος (ἡ) –Σύζυγος Φαύστου, 
μήτηρ Κομινίου Εὐτυχίωνος
Νοήμας –αντος; (ὁ) = Ὁ Νήματος
Νοημία –ης (ἡ) 
Νοήμιος –ίου (ὁ)
Νοήμουσα –σης (ἡ)

Νοήμων –νος (ὁ) –Υἱός Φρονίου, δώσας 
εἰς Τηλέμαχον πλοῖον πρός ἀναζήτησιν 
πατρός –Λύκιος
Νοήμων –ονος ὁ Ἠθολόγος (ὁ & ἡ) –Ἐ-
πίθετον Πειθοῦς
Νόης –εω (ὁ) –Ποταμός Θράκης
Νόησις –εως;  (ὁ)
Νοήτη –ης (ἡ)
Νόητος –ου (ὁ)
Νοήτυλα –ης (ἡ)
Νοήτυλος –ου (ὁ)
Νοθάρχη –ης (ἡ)
Νόθαρχος –ου (ὁ)
Νόθη –ης (ἡ)
Νοθίππα –ης (ἡ)
Νοθίππη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Νόθιππος –ου (ὁ) –Τραγικός ποιητής 
–Τραγωδοποιός
Νοθίς –ιδος (ἡ)
Νοθοκάρτη –ης (ἡ)
Νοθοκάρτης –ου (ὁ)
Νοθοκράτη –ης (ἡ)
Νοθοκράτης –ου (ὁ) –Κρής τις
Νόθονος –ου (ὁ)
Νόθος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον 
Ἀσκληπιοῦ –Ἐπίθετον Ἄττιδος
Νόθουσα –σης (ἡ)
Νόθων –νος (ὁ) –Ἐρετριεύς, πατήρ ἐπι-
φανούς Αἰσχίνου
Νόθωνος –ου (ὁ)
Νόϊλλα –ης (ἡ)
Νοῖλλα –ης (ἡ)
Νοῖλλος –ου (ὁ)
Νοῖος –ου (ὁ)
Νόϊος –ου (ὁ) –Υἱός Ἠοῦς καί Ἀστραίου
Νοίουσα –σης (ἡ)
Νοίων –νος (ὁ)
Νοκερία –ης (ἡ)
Νοκέριος –ίου (ὁ)
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Νόκουσα –σης (ἡ)
Νόκων –νος (ὁ)
Νομαία –ας (ἡ) –Ποιμενίς (Θεόκριτος)
Νομαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ερμου
Νομᾶς –ᾶ (ὁ) = Νουμᾶς
Νομᾶς –άδος (ἡ)
Νομεινία –ης (ἡ)
Νομείνιος –ου (ὁ)
Νομείνις –ιος (ὁ)
Νομεινίς –ίδος (ἡ)
Νομενία –ης (ἡ)
Νομένιος –ίου (ὁ)
Νομεύς –έως (ὁ)
Νόμη –ης (ἡ)
Νομήνια –ης (ἡ)
Νομήνιος –ου (ὁ)
Νομήτωρ –ρος (ὁ) –Υἱός Πρόκα, βασιλ.
Ἄλβης, ἀδελφός Ἀμουλίου. Μέ τήν θυ-
γατέραν του Ρέαν Σίλβια, ὁ Ἄρης γέν-
νησε τόν Ρωμύλον.
Νομία ἤ Ξενία ἤ Ἐχιναΐς ἤ Ἐχεναΐς ἤ 
Ναΐς –ιδος (ἡ) –Νύμφη Ἀρκαδίας, Η-5-
824Α, Η-18-603
Νομιάδα –ης (ἡ)
Νομιάδας –αιο (ὁ) –Μεγαρεύς
Νομίκη καί Νομείκη –ης (ἡ)
Νομικός –οῦ (ὁ)
Νόμιος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος ἐπιγραφο-
ποιός –Ἕτερος
Νόμιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
μέ συνώνυμον: Ἀγρεύς –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ 
–Ἐπίθετον Διονύσου μέ συνώνυμον: Νυ-
κτέλιος –Ἐπίθετον Πανός καί Διός
Νόμιος ἤ Ἀρισταῖος ἤ Ἀγρεύς –έως (ὁ) 
–Υἱός Ἀπόλλωνος καί νύμφης Κυρήνης 
–Ἐπινοητής μελισσοκομίας
Νομίουσα –σης (ἡ)
Νομίππη –ης (ἡ)
Νόμιππος –ου (ὁ)
Νομίστωρ καί Νωμίστωρ –ρος (ὁ)

Νομίτωρ ἤ Νωμίτωρ –ρος (ὁ)
Νομίων –νος (ὁ) –Πατήρ Ἀμφιμάχου ἡ-
γεμῶνος Καρῶν, πατήρ Ἀνθέου –Πατήρ 
Ἀμφιμάχου –Πατήρ Νάστου, Ο.Β.620, 
871
Νομμώ –οῦς (ἡ)
Νομόκλεια –ης (ἡ)
Νομοκλῆς –έους (ὁ)
Νομοκράτη –ης (ἡ)
Νομοκράτης –ου (ὁ)
Νομοκράτια –ης (ἡ)
Νόμος –ου (ὁ) –Μέ Δίκην γεννᾶ Εὐσέβει-
αν –Διά τοῦτον ἐγράφη Ὀρφικός ὔμνος, 
Η-8-553Α
Νόμουσα –σης (ἡ)
Νόμων –ωνος (ὁ)
Νομώνη –ης (ἡ)
Νομωνία –ης (ἡ)
Νομωνιανή –ῆς (ἡ)
Νομωνιανός –οῦ (ὁ)
Νομώνιος –ίου (ὁ)
Νόνεια –ης (ἡ)
Νόνειος –ου (ὁ)
Νόνεις –ειος (ὁ)
Νόνιος –ίου (ὁ) –Ὀ Μάρκελλος, Ρω-
μαῖος
Νόννα –ης (ἡ) –Καί χριστιανικόν
Νοννείας –ου (ὁ)
Νόννιος –ίου (ὁ)
Νόννος –ου (ὁ) –Ἐπικός ποιητής 5ου μ.Χ. 
–Αἰγύπτιος ποιητής συγγράψας 40 βι-
βλία, τά “Διονυσικά”. Ἑρμηνευτής Γρη-
γορίου Νανζιαζηνοῦ, Η-5-825Δ, Η-8-137 
Δ, 451Α, Η-14-533Α, Η-17-850Α
Νόννοσος –ου (ὁ)
Νόνος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Ἰδέως καί Κα-
λάνδου
Νόξος –ου (ὁ)
Νοοπλανής –έος (ὁ) –Ἐπίθ. Διονύσου
Νοοσφαλής –έος (ὁ) –Ἐπίθετ. Διονύσου
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Νόρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐρυθυΐης καί 
Ἑρμοῦ
Νόρας –α (ὁ) –Υἱός Ἑρμοῦ καί Εὐρυθυ-
ΐας
Νορβινία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Νορβίνιος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Νόρικος –ου (ὁ) –Ποταμός
Νόρουσα –σης (ἡ)
Νορύθαν –ᾶνου (ὁ);
Νόρων –ωνος (ὁ)
Νοσαρχία –ης (ἡ)
Νοσάρχιος –ίου (ὀ)
Nόσε; (ἡ) –Αἰγυπτία θεά
Νοσία –ης (ἡ)
Νόσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Νοσίς ἤ Νόσσις –ιδος (ἡ) –Λυρική ποι-
ήτρια ἐκ Λοκρῶν Κάτω Ἰταλίας, συγγρα-
φεύς συνεχίζουσα ἔργον Σαπφοῦς, θυ-
γάτηρ Θευφιλίδος, Η-7-1055Α
Νόσος –ου (ὁ)
Νοσσή –ῆς (ἡ)
Νοσσίης –ου (ὁ)
Νοσσικᾶ –ῆς (ἡ)
Νοσσικᾶς –οῦ;  (ὁ)
Νοσσίς –ίδος (ἡ) –Ποιήτρια –Θυγάτηρ 
Θευφίλιδος ἤ Θεοφίλης ἐκ Λοκρῶν Κά-
τω Ἰταλίας
Νοσσός –οῦ (ὁ)
Νόσσουσα –σης (ἡ)
Νοσσύλα –ης (ἡ)
Νοσσυλίς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ναννά-
κου
Νοσσύλος –ου (ὁ)
Νοσσώ –οῦς (ἡ)
Νόσσων –νος (ὁ)
Νοστία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀριστοδάμου
Νοστίδα –δης (ἡ)
Νοστίδας –αο (ὁ)
Νόστιμη –ης (ἡ)

Νόστιμος –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Ἀκάμα-
τος –Ἐπίθετον Ἄρεως
Νόστοι –(οἱ) –Ποίημα
Νόστουσα –σης (ἡ)
Νοστώ –οῦς (ἡ) –Εἰς ἐπίγραμμα
Νόστων –νος (ὁ)
Νοτερᾶ –ῆς (ἡ)
Νοτερός –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Νοερός 
–Ἐπίθετον Αἰθέρος
Νότιος –ίου (ὁ)
Νότοι –ων (οἱ) –Θεότηται μέ ἐπίθετον 
Χειμέριοι
Νότος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Ζεφύρου καί 
Βορέως, υἱός Ἀστραίου καί Ἠοῦς, εἷς τῶν 
τεσσάρων πρώτων ἀνέμων. Παρίσταται 
ὡς ὁ χύνων νερό ἀπό στάμνα. Θεός Νο-
τίου ἀνέμου, δι ὅν ἐγράφη Ὁρφικός ὕ-
μνος, Ο.Ι.Φ.334, Π765, Ο.Ο.Μ.325, 326
Νούϊα καί Νουΐα –ας (ἡ)
Νούϊος καί Νουΐος –ου (ὁ) –Υἱός Φιλίνου 
ἀγωνοθέτου Σεβαστείων Ἀθήνας
Νουκλεία –ης (ἡ)
Νουκλῆς –έως (ἡ)
Νουκλίδα –δης (ἡ)
Νουκλίδας –αο (ὁ)
Νουκρίτη –ης (ἡ)
Νούκριτος –ου (ὁ)
Νουμᾶ –ᾶς ;  (ἡ)
Νούμακη –ης (ἡ)
Νούμακος –ου (ὁ)
Νουμᾶς –ᾶ (ὁ)  –Υἱός Πομπιλίου, βασι-
λεύς καί νομοθέτης Ρωμαίων, μετά τόν 
Ρωμύλον, μέ σύμβουλον τήν νύμφην 
Ἠγερίαν. Θεσμοθέτησε νομικά τήν λει-
τουργίαν καί δρᾶσιν μυστικῶν ἑταιριῶν 
ἐν Ρώμη. Σοφός 
Νουμείνια –ης (ἡ)
Νουμείνιος –ίου (ὁ)
Νουμένις καί Νουμήνις –ιος (ὁ)
Νουμέρια –ης (ἡ)
Νουμεριανός –οῦ (ὁ) –Αὐτοκράτωρ
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Νουμέριος –ου (ὁ) –Πατήρ Τ. Φλαβίου 
Θεοδότου Νεμεονίκου
Νούμερις –ιος (ὁ)
Νούμερος –ου (ὁ) –Πατήρ Μαιωρίνου
Νουμήδη –ης (ἡ)
Νουμήδης –ου (ὁ)
Νουμήν ἀντί Νεομήν καί Νιουμείν 
καί Νιουμήν καί Νιυμείν καί Νομείν 
καί Νουμείν καί Νυμείν –νος;  (ὁ)
Νουμηνία –ης (ἡ)
Νουμηνίας –ίου (ὁ)
Νουμηνιάς –άδος (ἡ) –Θεοφορικόν
Νουμήνιος –ίου (ὁ) –Ὄνομα ἱερέως 
–Κοινόν Μακεδονικόν –Υἱός Χρυσίππου 
παγκρατιαστής –Φιλόσοφος Πυθαγορι-
κός καί ἕτερος φαῦλος (παροιμία: Ἀτ-
ταγᾶς Νουμηνίω συνῆλθεν, ἀντί τοῦ 
Ἰουδαϊκοῦ: Βρῆκε Φίλιππος τόν Ναθα-
ναήλ –Ἀπαμεύς φιλόσοφος, Η-7-647Α, 
1054Δ, 1055Δ, Η-9-324Δ, Η-11-593Α, Η 
-14-380Δ, 580Δ
Νουμηνίς –ίδος (ἡ) –Ἱέρεια Δήμητρος
Νουμήνις –ιος (ὁ)
Νουμηνίχα –ης (ἡ)
Νουμήνιχος –ου (ὁ)
Νουμηρία –ης (ἡ)
Νουμήριος –ίου (ὁ)
Νουμήτωρ –ορος καί Νομήτωρ καί 
Νεμήτωρ (ὁ) –Πατήρ Αἰγέστου –Υἱ-
ός Πρόκα, βασιλέως Ἄλβης, ἀδελφός 
Ἀμουλίου πού μέ τήν θυγατέραν Ῥας 
Σιλβίαν γεννᾶ Ῥωμύλον, πρῶτον βασι-
λέα Ῥώμης
Nουμμά –ᾶς; (ὁ) = Ἄμμουν, μυθικό πρό-
σωπο, μέγας σοφός ἐκπολιτίσας τήν 
Ρώμην
Νούμμια –ίης (ἡ)
Νούμμιος –ίου (ὁ)
Νούν;  (ὁ) –Αἰγύπτιος θεός
Νουννία –ης (ἡ)
Νούννιος –ίου (ὁ)
Νουνφίουσα –σης (ἡ)

Νουνφίων –νος (ὁ) –Πατήρ Ἀντιόπης
Νοῦς –οός (ὁ) –Ποταμός Ἀρκαδίας –Υἱ-
ός Καλλιστράτου –Ἐπίθετον Διός
Νουσηνία –ης (ἡ)
Νουσήνιος –ίου (ὁ)
Νουσολύτη –ης (ἡ)
Νουσολύτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ μέ συνώ-
νυμον: Παιάν
Νούτ;  (ἡ) –Αἰγυπτία θεά οὐρανία. Μέ 
ἀδελφόν Γκέμπ γεννᾶ πέντε τέκνα: Ὄ-
σιριν, Ἀρχαῖον Ὤρον, Σήθ, Ἴσιδα καί 
Νέφθυν
Νουτίουσα –σης (ἡ)
Νουτίων –νος (ὁ)
Νουφράδεια –ης (ἡ)
Νουφράδης –εος (ὁ)
Νοχοδάρα –ης (ἡ)
Νοχοδάρης –ου (ὁ) –Πέρσης Σατράπης
Ντάπια τοῦ νεροῦ ἤ τοῦ Δυσσέα (ἡ) = Ἡ 
πηγή Κλεψύδρα τῆς Ἀκροπόλεως Ἀθη-
νῶν 
Ντεζάου;  (ὁ) = Δίας εἰς διάλεκτον Καλ-
λάς
Ντιούϊ;  (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅγιος αὐτά-
δελφος ἁγίων Χιούϊ, Λιούϊ.
Ντράζα ἤ Διόνυσος (ὁ) –(Ἰνδικόν)
Ντρικάς –ά (ὁ) –Χριστιανικόν ὄνομα 
ἁγίου
Νυής ἤ Ναΐς ἤ Ναϊάς –άδος (ἡ) –Νύμ-
φη –αι –Ὀριάδες –Ἀγρονόμοι
Νυκταγένη –ης (ἡ)
Νυκταγένης –ους (ὁ)
Νυκταῖα –ης (ἡ)
Νυκταῖος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Θηβῶν ἀ-
ναθέσας εἰς ἀδελφόν Λύκον νά τιμωρή-
ση Ἐποπέα καί θυγατέραν Ἀντιόπην, 
ἥτις μετά Διός γεννᾶ Ἀμφίονα καί Ζῆ-
θον, Η-8-134Δ
Νυκταιροδύτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἀρτέμιδος
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Νυκτέλια –ίης (ἡ)
Νυκτέλιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Νυκτέριαι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν 
–Ἐπίθετον Μοιρῶν
Νυκτερίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
–Ἐπίθετον Ἑκάτης
Νυκτερινή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Νυκτερινός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Κρόνου 
–Ἐπίθετον Κορύβαντος μέ συνώνυμον: 
Κουρής
Νυκτέριος –ίου (ὀ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Νυκτερός –ου (ἡ) –Συνώνυμον: Μέλαι-
να –Ἐπίθετον Ἀνάγκης
Νυκτεροφεγγής –έος (ἡ) –Ἐπίθετον Σε-
λήνης
Νυκτεροφοιτίς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐκά-
της
Νυκτερόφοιτος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέ-
μιδος
Νυκτεύς –έως (ὁ) –Υἱός Χθονίου κατ’ 
ἄλλους καί πατήρ Ἀντιόπης –Υἱός Ὑ-
ριέως, ἔκγονος Ποσειδῶνος, ἀδελφός 
Λύκου, πατήρ Ἀντιόπης, βασιλ. Θηβῶν 
(ἀπέθανεν ἐκ θλίψεως διότι ἡ Ἀντιόπη 
ἔγινε φίλη Διός), ἐπίτροπος ἀνηλίκου 
Λαβδάκου –Πατήρ Καλλιστοῦς, Η-8-564 
Α, Η-10-567Δ, Η-14-674Δ, Η-16-246Α, Η-
18-632Α
Νυκτηΐς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Νυκτέως, 
ἡ Ἀντιόπη –Σύζυγος Πολυδώρου, υἱοῦ 
Κάδμου, μήτηρ Λαβδάκου, βασιλέως Θη-
βῶν, πατρός Λαῒου, πάππου Οἰδίποδος
Νυκτιβόη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Νυκτίβοος –όου (ὁ)
Νυκτιδρόμος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Σελή-
νης μέ συνώνυμον: Ταυρόκερως
Νυκτιμένη καί Γλαῦξ καί Γυκτιμένη 
–ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἐποπέως, βασιλέως 
Λέσβου, συνδεθεῖσα ἐρωτικῶς μετά πα-
τρός, μεταμορφωθεῖσα ὑπό Διός εἰς 
γλαῦκα, Η-5-538Α, Η-8-157Δ 

Νυκτιμένης –ου (ὁ)
Νύκτιμη –ης (ἡ)
Νύκτιμος –ου (ὁ) –Βασιλιᾶς Ἀρκαδίας 
–Εἷς τῶν 50 υἱῶν τοῦ Λυκάονος, ὁ μόνος 
μή κεραυνωθείς ὐπό Διός, ζήσας κατά 
τόν κατακλυσμόν τοῦ Δευκαλίωνος (ἐπί 
Νυκτίμου ὁ Ζεύς ἔστειλεν τόν κατα-
κλυσμόν πρός τιμωρίαν ἀνομίας τῶν 
ἀνθρώπων –πρίν ἤ μετά τόν Νῶε!!!) 
–Πατήρ ἐξ Ἀρκαδίας τῆς Φιλονόμης, Η-
12-620Δ, Η-14-674Δ
Νυκτιπόλευτος –ου (ἡ) –Ἐπίθ. Θέμιδος
Νυκτιπόλεια –ης (ἡ)
Νυκτίπολος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου –Ἐπίθετον Ζαγρέως
Νυκτιπόλος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης 
–Ἐπίθετον Σελήνης
Νυκτίπυρος –ύρου (ὁ) –Ποταμός (πλα-
στόν ὄνομα ὑπό Λουκιανοῦ)
Νυκτιφαής –έος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου –Ἐπίθετον Σελήνης
Νυκτιφάνεια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμι-
δος μέ συνώνυμον: Ἐλαφηβόλος –Ἐπί-
θετον Σελήνης
Νυκτιφανής –έος (ἡ) –Ἐπίθετον Σελή-
νης
Νυκτιχόρευτος –ου (ἡ & ὁ)  –Ἐπίθετον 
Σελήνης
Νυκτοπόλευτος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον 
Τιτανίδος Θέμιδος
Νυκτοφαές καί Νυκτοφαής –έος (ὁ) 
–Ἐπίθετον Διονύσου
Νυκτώ –ους (ἡ) = Nakro εἰς Ἀραουκανι-
κήν 
Νυκτώ –οῦς (ἡ)) = Nakto, εἰς Ἀραουκανι-
κήν
Νυκτώρη –ης (ἡ)
Νυκτώρης –ητος (ὁ)
Νυκτώρος καί Φαίνων –ντος;  (ὁ)
Νύλα –ης (ἡ)
Νύλης –ητος (ὁ)  –Βασιλιᾶς Λακωνίας  
–Πατήρ Εὐρώτα
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Νύμαραι –ων (αἱ) –Ἐγράφη διά ταύτας 
Ὁρφικός ὔμνος
Νύμδος –ου (ὁ)  
Νυμεινία –ης (ἡ)
Νυμείνιος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀπολλοδώρου 
–Υἱός Ἀσωποδώρου
Νυμεινίχα –ης (ἡ)
Νυμείνιχος –ου (ὁ)
Νύμμελα –ης (ἡ)
Νύμμελος –ου (ὁ)
Νύμουσα –σης (ἡ)
Νύμφα –ας (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –
Ὁ Θησεύς τῆς ἤγειρε ναόν εἰς Ἀργολίδα, 
λαβών γυναῖκα τήν Ἑλένην –Ἐρμογένη 
θεά –Ἐπίθετον Ἥρας –Ἐπίθετον Πασι-
θέης –Ἐπίθετον Σεμέλης
Νυμφαγέτη –ης (ἡ)
Νυμφαγέτης –ου (ὁ) –Ἀρχηγός, βασι-
λεύς νυμφῶν –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Νύμφαγν (ος;) –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πα-
νός
Νυμφαγόρα –ας (ἡ)
Νυμφαγόρας –ου (ὁ)
Νύμφαι –ῶν (αἱ) –Κατώτεραι θεαί μέ 
βασιλέα Ποσειδῶνα (κούραι νύμφαι) 
θεράπαιναι Καλυψοῦς –Θυγατέραι Αἰ-
γιόχου Διός –Τροφοί Ἑρμοῦ (ὡς ὁ ἄκα-
κος ἤ ἡ Ἥρα). Ἀθάνατοι ἤ θνηταί θεό-
τητες, θυγατέραι Ὠκεανοῦ ἤ καί Διός. 
Πανέμορφαι, χαρούμεναι, ζῶσαι εἰς 
ἱερά ἄλση, τρεφόμεναι μέ ἀμβροσίαν, 
συνοδεύουσαι Ὀλυμπίους Θεούς. Ἠγά-
πουν μουσικήν χορόν διασκέδασιν. Δια-
κρίνοντο σέ Ναϊάδες, Ὀρειάδες, Νηρηῒ_ 
δες κ.λπ. Λατρεύοντο εἰς ναούς, ἤ σπή-
λαια, τά νυμφαῖα
Νυμφαῖα –ας (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
εἰς Ἑρμιόνην
Νυμφαῖον καί Νύμφαιον (τό) –Ναός 
–Χωρίον –Ἀκρωτήριον –Ἱερόν Ἄντρον 
ἐν Συρία
Νυμφαῖος –ου (ὁ) –Παραπόταμος –Υἱός 
Φορμίωνος –Μουσικός –Τόν ἠράσθη νε-

αρά παρθένος, ἡ Καφένη ἀπό Κρίασσο 
καί τήν ἐνυμφεύθη
Νυμφαΐς –ιδος (ἡ)
Νυμφαράτη –ης (ἡ)
Νυμφάρατος –ου (ὁ)
Νυμφαρέτη –ης (ἡ)
Νυμφάρετος –ου (ὁ)
Νυμφαρίουσα –σης (ἡ)
Νυμφαρίων –νος (ὁ) –Θεοφορικόν
Νύμφας –α (ὁ)
Νυμφᾶς –ᾶ (ὁ) –Κολασσαεῖς, δ,15
Νυμφασία –ης (ἡ) –Πηγή 
Νυμφάσιος –ίου (ὁ)
Νυμφέρως –ωτος (ὁ)
Νυμφευθεῖσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Περ-
σεφόνης
Νυμφευομένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας 
(ἐκτός τῆς Ἡραμονίας)
Νύμφη –ης (ἡ) –αι –Ζῶσαι εἰς πηγήν, 
δενδροσπήλαιον, κοιλάδα –Προσωπο-
ποίησις δυνάμεων φύσης –Παρθενικαί 
θεότητες –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος μέ συνώ-
νυμον: Ἄναξ –Ἐπίθετον Βριτομάρτιος 
μέ συνώνυμον: Γορτυνίς καί Δίκτυννα 
–Ἐπίθετον Ἥρης –Ἐπίθετον Ἴριδος –Ἐ-
πίθετον Καλλιόπης –Ἐπίθ. Καλυψοῦς 
–Ἐπίθετον Σεμέλης –Ἐπίθ. Ἀφροδίτης
Νύμφη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Φύλης –Ἐ-
πίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον Κίρκης –Ἐ-
πίθετον Μαίης –Ἐπίθετον Μειλινόης 
–Ἐπίθετον Περσεφόνης –Ἐπίθετον Τη-
θύος –Ἐπίθετον Χάριτος
Νύμφη ἤ Κάμπη ἤ Ταρταρίη –ης (ἡ) 
–Φτερωτόν τέρας Ἅδου μέ 50 κεφαλᾶς 
καί κάτω ὀφιοειδές, Η-8-712Α, Η-12-842Α 
Νυμφηγέτη –ης (ἡ)
Νυμφηγέτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος
Νυμφία –ης ἤ Νυμφιδία (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἀφροδίτης
Νυμφιανή –ῆς (ἡ)
Νυμφιανός –οῦ (ὁ) –Υἱός Νύμφιδος
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Νυμφίας –ίου (ὁ)
Νυμφιάς –άδος (ὁ & ἡ)
Νυμφιδία –ας (ἡ)
Νυμφιδιανή –ῆς (ἡ)
Νυμφιδιανός –οῦ (ὁ) 
Νυμφιδίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
–Ἐπίθετον Εἰρήνης –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς
Νυμφίδιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Νυμφιδίουσα –σης (ἡ)
Νυμφιδίων –νος (ὁ)
Νυμφίκή –ης (ἡ)
Νυμφικός –οῦ (ὁ)
Νύμφιλλα –ης (ἡ)
Νύμφιλλος –ου (ὁ)
Νύμφιος –ου (ὁ)
Νυμφίος –ίου (ὁ) –(κηδεμών) –Ἐπίθετον 
Ἅδου –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Ἄτ-
τιδος –Ἐπίθετον Βορῆος –Ἐπίθετον 
Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἡ-
φαίστου –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος μέ συ-
νώνυμον: Ἐννοσίγαιος –Ἐπίθετ. Ὕπνου
Νυμφίουσα –σης (ἡ)
Νύμφις –ιδος (ὁ & ἡ) –Ἱστορικός, υἱός 
Νύμφιδος Ἡρακλεώτις –Υἱός Ξεναγό-
ρου –Πατήρ Νυμφιανοῦ –Ἑταίρα
Νυμφίων –νος (ὁ)
Νυμφόδος –ου (ὁ)
Νυμφοδότη –ης (ἡ)
Νυμφόδοτος –ου (ὁ)
Νυμφοδώρα –ης (ἡ) –(δῶρον νυμφῶν) 
–Χριστιανή –Ἅγία –Μήτηρ Παννύχου 
–Ἀδελφή Μῆνο καί Μήτροδώρας, Η-14-
678Δ
Νυμφόδωρος –ου (ὁ) –Συρακούσιος 
–Ἱστορικός –Συγγραφεύς –Περιηγητής 
–Ἀβδηρίτης υἱός Πυθέω γαμβρός Σιτάλ-
κου βασιλέως Θράκης Συρακόσιος γεω-
γράφος, Η-8-102Δ, Η-9-704Δ, Η-14-678Δ
Νυμφόκλαυτος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον 
Ερινύος
Νυμφόκλεια –ης (ἡ)

Νυμφοκλῆς –έους (ὁ)
Νυμφοκόμοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρώ-
των
Νυμφοκόμος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης
Νυμφολήπτης –ου (ὁ) –Ὡραιοπαθής 
γλύπτης Ἀρχέδημος καί Ἀρχέδαμος κα-
κότεχνος, Η-4-167Δ
Νύμφος –ου (ὁ) –Πατήρ Νυμφιανοῦ
Νύμφουσα –σης (ἡ)
Νυμφώ –οῦς (ἡ)
Νύμφων –νος (ὁ)
Νυμψία –ης (ἡ)
Νύμψιος –ίου (ὁ)
Νύμων –νος (ὁ)
Νύξ –κτός –(ἡ) –Μέ ἐπίθετον Εὐρυκό-
ωσα –Θυγάτηρ Χάους, ἀδελφή Ἐρέβους, 
μήτηρ Ὕπνου, Θανάτου, Αἰθέρος, Ὀνεί-
ρου, Ἀπάτης, γῆρας(ατος), Ἔρις(δος), Ἐ-
σπερίς (δος) –Κήρ(ες), Μοῖρα(ες), Μόρος 
καί Μῶμος, Νέμεσις, Οἴζυς, Φιλότις, 
Ἐρινύας. Κλωθῶ καί Αἷσα, Ὅρκον καί 
ἄλλα καταχθόνια τέρατα –Παρίσταται 
μήτηρ Θεῶν καί ἀνθρώπων ἐξ ἧς ἐγεν-
νήθη ἡ Κύπρις –Ἐπίθετον Λητοῦς –Ἐπί-
θετον Σελήνης μέ συνώνυμον: Ἥσυχος 
–Προσωποποίησις νύχτας –Διά ταύτην 
ἐγράφη Ὁρφικός ὕμνος –Μέ Ὕπνον 
γεννᾶ 100 τέκνα ὄπως: Μορφέας, Εἴ-
κελος κλπ. Ο.Ι.Ξ.261, Η-7-1147Α, 1159Α, 
Η-10-620Α, Η-11-828Α, Η-13-783Α, Η-14-
902Α, Η-15-76Δ, 489Α, Η-18-61Δ
Νυρία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Θεανοῦς καί 
Πυθαγόρου ἀδελφή, Δαμοῦς καί Ἀρι-
γνώτης καί ἄλλων, ἀναλαβοῦσαι σχο-
λήν μετά μητρός, μετά θάνατον πατρός 
Πυθαγόρου
Νύριος –ίου (ὁ)
Νῦσα ἤ Νύση ἤ Μάκρις –ιδος (ἡ) –Θυ-
γάτηρ Ἀρισταίου, εἰς ἥν ἐνεπιστεύθη 
ἀνατροφήν Διονύσου ὁ Δίας –Ἐρωμένη 
Σελεύκου –Ἀρχαῖον ρομπότ –Σύζυγος 
ἤ θυγάτηρ Νικομήδους Γ’ –Ἀδελφή Μι-
θριδάτου ΣΤ’

ÍÕÓÁ
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Νύσα –ης ἤ Νυσηῒς (ἡ) –Τροφός καί 
πατρίς Διονύσου ἀλλά καί ὄνομα ὀρέων 
ὅπου λατρευόταν ὁ Διόνυσος –Θυγάτηρ 
Σωκράτους
Νύσαι (αἱ) –Κόραι τροφοί Διονύσου
Νυσαῖα –ας (ἡ)
Νυσαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Βάκχου
Νυσάνδρη –ης (ἡ)
Νύσανδρος –ου (ὁ)
Νυσήϊον –ου (τό)  –Ο.Ι.Ζ.133
Νυσήϊος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Νυσηΐς –ιδος (ἡ) –Aἰ νύμφαι ἀναθρέ-
ψασαι Διόνυσον –Νησηΐδες, ἤ Δωδωναί-
αι νύμφαι, ἤ Δωδωνίδες
Νυσία –ης (ἡ) –Σύζυγος Κανδαύλου
Νυσίας –ίου (ὁ)
Νύσιον –ίου (τό) –Πεδίον, ἐν Μακεδονία 
ὅπου ὁ Πλούτων ἤρπασεν τήν Περσε-
φόνην, θυγατέραν τῆς Δήμητρος
Νύσιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Φιλοκράτους –Ἐ-
πίθετον Διονύσου
Νύσις –ιος (ὁ) –Ποταμός
Νύσος –ου (ὁ) –Ἀνερμήνευτον εἰς Ἑλλη-
νικήν
Νῦσος –ου (ὁ) –Ἀναθρέψας τόν Διόνυ-
σον, εἰς ὅν ἐνεπιστεύθη βασίλειον Θη-
βῶν ὅτε ἐξεστράτευσε εἰς Ἰνδίαν
Νύσσα –ης (ἡ) –Ἐταῖρα ἐρωμένη Σελεύ-
κου ἔχοντος ταυτοχρόνως καί ἑταίραν 
Μύσταν –Ἀδελφή Μιθριδάτου
Νυσσάνδρα –ας (ἡ)
Νύσσανδρος –ου (ὁ)
Νυσσηΐας –ιδος (ἡ) –Ὄνομα ἐννεάδος  
Νυσσίλα –ης (ἡ)
Νύσσιλος –ου (ὁ)
Νύσσος –ου (ὁ)
Νυταγόρα –ης (ἡ)
Νυταγόρος –ου (ὁ)
Νύφα –ης (ἡ)
Νύφης –ου (ὁ)
Νυφωθένα –ης (ἡ)

Νυχαυγής –ῆ (ἡ) –Ἐπίθετον Μειλινόης 
–Ἐπίθετον Νυκτός μέ συνώνυμον: Ὑπνο-
δότειρα –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυ-
μον: Ἠλεκτρίς
Νυχεία –ης (ἡ) –(Γλυκοφρύδη) –Νύμφη 
–Μέ Μαλίδα καί Εὐνίκη καί Ἐφυδατία 
ἤρπασαν τόν Ὕλαν. Ἡ Κυπρίς παρέσυρε 
εἰς βάθος τῆς πηγῆς –Ἐπίθετον Σελήνης
Νυχία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπί-
θετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Νεμέσεως 
–Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμον: Νερ-
τερία
Νύχιαι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Νυχίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς
Νύχιος –ου (ὁ & ἡ) –Συνώνυμον: Χθό-
νιος –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Ἅδου 
–Ἐπίθετον Μοίρης
Νύχτα –ας (ἡ) –Τήν γέννησε τό Χάος 
μαζί μέ τό Ἔρεβος –Αὔτη γεννᾶ Αἰθέρα 
καί Ἡμέρα, μέ μισητόν Μόρον, τήν μαύ-
ρη Κήρα, τόν Ὕπνο μέ τό γένος τῶν Ὀ-
νείρων, δεύτερα τόν Μῶμον, τήν πονε-
μένην Κακοπάθειαν, τάς Ἐσπερίδας 
γεννᾶ ἀμώμως (δίχως νά κοιμηθῆ μέ 
κανέναν. Γεννᾶ ἀκόμη Μοίρες (Κλωθώ, 
λάχεσιν, Ἄτροπον) καί Κήρες. Ἐπίσης 
γεννᾶ Νέμεσιν, Ἀπάτην Ἀγάπην, κατη-
ραμένον Γῆρας καί Ἔριδα
Νύψιος –ου (ὁ) –Νεαπολίτης τις
Νώβα –ης (ἡ)
Νώβας ἤ; Νῶβας –α (ὁ) –Καρχηδόνιος
Νῶγνος –ου (ὁ) –Ποταμός
Νῶε (ὁ) –(ὁ διά τοῦ θεοῦ παρέχων ἀνα-
κούφησιν καί παρηγορίαν) –Ἕνατος ἀ-
πόγονος Ἀδάμ (Ἄρα, ἡ γενεαλογία τῶν 
ἀνθρώπων δέν ἀπομακρύνεται πλέον τῶν 
300 ἐτῶν ἀπό τοῦ Νώε. Στήν Μεσόγειο 
ὅμως ἀναφέρωνται καί προγενέστεροι 
κατακλυσμοί ἤτοι τοῦ Ὠγύγου, τοῦ Δαρ-
δάνου, τοῦ Δευκαλίωνος ἤ Κραναοῦ 
συγχρόνου του Νώε. Ἰουδαῖος πατήρ 
Σήμ, Χάμ καί Ἰάφεθ (τοῦ τελευταίου ὁ 
υἱός Ἰοβάν θεωρεῖται γενάρχης Ἑλλή-
νων!!) τόν κατακλυσμόν τοῦ Δευκαλίω-

ÍÕÓÁ
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νος προέβλεψεν ὁ Αἰγύπτιος ἱερεύς Ἀ-
κλήμων ἤ Αἴμων –Υἱός Λάμεχ
Νωεμίν  (ἡ) –(εὐχάριστος) –Ἰουδαΐκόν
Νῶκις –ιος;  (ὁ)
Νωμήτωρ –ρος (ὀ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Νῶμις –ιος;  (ὁ)
Νωμίστωρ –ρος (ὁ) –Ἀντί Νομίτωρ
Νωμῶν –ντος; (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Νωνακρίνη –ης (ἡ) –Ἡ Καλλιστώ
Νωνακριάτη –ης (ἡ)
Νωνακριάτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Νώνακρις –ιδος (ἡ) –Σύζυγος Λυκάονος, 
βασιλέως Ἀρκαδίας, δοῦσα ὄνομα εἰς ὁ-

μώνυμον πόλιν
Νωνᾶς –ᾶ (ὁ)
Νώνη –ης (ἡ)
Νώνια –ίης (ἡ)
Νώνιος –ίου (ὁ)
Νῶνος –ου (ὁ)
Νῶνως –ω (ὁ)
Νώρα –ας (ἡ)
Νώραξ –κος (ὁ) –Υἱός Ἑρμοῦ καί Ἑρυ-
θείας, θυγατρός Γηρυόνου, Η-14-682Δ
Νώρασσα  –ης (ἡ)
Νωστάτα –ης (ἡ)
Νωστάτας ἤ Νωστάτης –ου (ὁ)

ÍÙÓÔÁÔÁÓ
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Ξ

Ξάνδα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀσκληπιάδος, 
Ἀγκυρανή
Ξάνδια –ης (ἡ)
Ξάνδικός –οῦ (ὁ) –Μήν Μακεδόνων
Ξάνδιος – καί Ἐξάνδιος –ίου (ὁ)
Ξανδράμης –ου (ὁ) –Ἠγεμών Ἰνδός
Ξανδράμουσα –σης (ἡ)
Ξανδράμων –νος (ὁ) –Ἠγεμών Ἰνδιῶν
Ξανθά –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπί-
θετον Ἁρμονίας –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Ξανθαί –ῶν (αἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων 
–Ἐπίθετον Ὡρῶν
Ξανθάριον –ίου (ἡ) –Ὑποκοριστικόν τοῦ 
Ξανθώ
Ξανθείνη –ης (ἡ)
Ξανθεῖνος –ου (ὁ)
Ξάνθη –ης (ἡ) –(ἡ ἔχουσα ξανθά μαλ-
λιά) –Ἀμαζών –Θυγάτηρ Ὠκεανοῦ καί 
Θέτιδος ἤ Τηθύος –Ἐπώνυμον Τρωάδος 
–Mήτηρ Μαχάονος καί Ξανθίππης ἀπό 
Ἀσκληπιόν
Ξανθή –ῆς (ἡ) –Νέον ὄνομα χριστιαν. 
–Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Δήμη-
τρος –Ἐπίθετον Περσεφόνης –Ὠκεανίς
Ξανθῆ –ης (ἡ)
Ξάνθης καί Ξανθῆς –έως (ὁ) –Πατήρ 
Ματρέα
Ξάνθης καί Ξανθεύς –έως (ὁ) –Στρα-
τηγός Μάρδων
Ξανθῆς –ῆ (ὁ)  –Πατήρ Ματρέα
Ξανθία –ης (ἡ)
Ξανθιάδη –ης (ἡ)
Ξανθιάδης –ου (ὁ)
Ξανθίας –ου (ὁ) –(ξανθός) –Ὄνομα 
δούλων –Παλαιστής Ἀθηναῖος –Ἄλλοι 
–Χριστιανικόν ὄνομα ἁγίου –Δοῦλος Φι-

λοκλέωνος εἰς “Σφῆκες”, Η-14-686Δ, Η-
17-482Δ
Ξανθίδη –ης (ἡ)
Ξανθίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος τις –Ἰκα-
ριεύς
Ξανθίδιον –ίου (τό) –(ξανθούλης) – ὑπο-
κοριστικόν
Ξανθίη –ης (ἡ)
Ξανθίης –ίου (ὁ)
Ξανθική –ῆς (ἡ)
Ξανθίκλεια –ης (ἡ)
Ξανθικλεῖς –εῖος (ὁ)
Ξανθικλῆς –έους (ὁ) –Ἀχαιός στρατηγός
Ξανθικός –οῦ καί Ξανδικός (ὁ) –Ὄνομα 
ἀνδρός –Μήν Μακεδόνων.
Ξάνθικος καί Φῶκος –ου (ὁ)
Ξανθίλλα –ης (ἡ)
Ξάνθιλλος –ου (ὁ)
Ξάνθινη –ης (ἡ)
Ξάνθινος –ου (ὁ) –Ἥρωας ἀνδρειότατος
Ξάνθιον –ίου (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐκράτου 
–Μήτηρ Καφισίου, Μελισσίδος
Ξάνθιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Λευκίππου
Ξανθίουσα –σης (ἡ)
Ξανθίππα –ης (ἡ)
Ξανθίππη –ης (ἡ) – (ξανθή ἱππεύτρια) 
–Θυγάτηρ Δώρου, σύζυγος Πλευρῶνος  
(υἱοῦ Αἰτωλοῦ καί Προνόης) μέ ὅν γεν-
νᾶ Λαοφόντην, Ἀγήνορα, Στερόπην, 
Στρατονίκην –Χριστιανικόν –Σύζυγος 
Σωκράτους μεθ΄οὗ γεννᾶ τρεῖς υἱούς. 
–Ὀδοντίατρος –Ἠ πρώτη Μυρτώ, ἡ δευ-
τέρα θυγάτηρ Περιάνδρου –Ἱέρεια Ἀ-
θηνᾶς προφητεύσασα ὡς ἡ Εὐοπτία ἔ-
λευσιν θεοῦ ὡς ὁ Χριστός, Η-14-687Α
Ξανθιππίδη –ης (ἡ)
Ξανθιππίδης –ου (ὁ) –Ἄρχων ἐν Ἀθή-
ναις
Ξάνθιππος –ου (ὁ) –(Ὁ ἔχων ξανθούς 
ἵππους, τέλειος ἱππεύς) –Πατήρ καί 
πρεσβύτερος υἱός Περικλέους –Πατήρ 

ÈÏÙÍ
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Ἐρευκαλίωνος –Υἱός Ἀρίφρονος, στρα-
τηγός Φωκέων –Υἱός Μέλαντος ἤ Δηϊ-
φόντου ἤ Ψαμάθης ἤ Ὀρνυτίωνος στρα-
τηγός Ἀθηναίων νικητής Περσῶν εἰς 
Μυκάλην –Υἱός Πολυεύκτου, Ἐρχιεύς 
–Ἰκαριεύς –Στειριεύς –Υἱός Ἀρίφρονος, 
Χολαργεύς –Υἱός Περικλέους, Χολαρ-
γεύς, Η-7-164Δ, 187Δ, 341Α, Η-9-349Δ, 
354Α, 5 27Δ, Η-10-108Α, Η-14-687Α, Η 
-15-543Δ, 751Δ, 756Δ, Η-16-816Δ, Η-18-
455Α, 456Δ
Ξάνθις –ιδος (ὁ) –Ἀρχηγός Μάρδων 
–Πατήρ Τ. Φλαβίου Ἑρμογένους
Ξανθίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Θεσπίου 
πού μέ Ἡρακλήν γεννᾶ Ὀμόλιππον 
–Θυγάτηρ Πολυκλέους
Ξανθίχα –ης (ἡ)
Ξάνθιχος –ου (ο)
Ξανθίων –νος (ὁ)
Ξανθοκάρηνος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον 
Διονύσου
Ξανθοκόμος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Δή-
μητρος
Ξάνθος καί Σκάμανδρος –ου (ὁ) –(ξαν-
θομάλλης) –Ποταμός,  Ο.Ι.Ξ.434, Π149
Ξάνθος –ου (ὁ) –Βασιλιᾶς Θηβῶν (τε-
λευταῖος τό 1100 π.Χ.) –Υἱός Φαίνοπος 
–Πατήρ Ψωφίδος ἤ Κόθου –Λυδός λο-
γογράφος –Υἱός Τριόπου ἤ, Αἰγύπτου 
ἤ, Τρεμύλου καί Ὠγυγίας (Πραξιδίκης) 
–Υἱός Ἐρυμάνθου ἤ Νιόβης – Ποιητής 
–Ἱστοριογράφος –Μουσικός ἰατρός –
Ἵππος Ἀχιλλέως ἤ Ἕκτορος ἥ Διομίδους 
ἤ Ἐρεχθέως ἤ Κάστορος  –Ἀπό Σάρδεις 
–Συγγραφεύς μιᾶς Ὀρέστειας –Μέ 
ἐπίθετον Ἀστός –Ἱστορικός Λύδιος 
γράψας Λυδικήν ἱστορίαν –Υἱός τοῦ 
Φλιασίου Τίμωνος τοῦ Σιλλογράφου 
(σατυρογράφου) –Πόλις, Η-7-1049Α, Η-
8-723Α, Η-9-361Δ, Η-12-496Α, Η-14-688Α   
Ξανθός –οῦ (ὁ) –Νέον ὄνομα
Ξάνθουσα –σης (ἡ)
Ξανθοφυής –ους (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Δή-
μητρος

Ξανθόχροος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀρετῆς 
μέ συνώνυμον: Ἐσθλομανής 
Ξανθυλίνη –ης (ἡ)
Ξανθυλῖνος –ου (ὁ)
Ξάνθυλλα –ης (ἡ)
Ξάνθυλλος –ου (ὁ)
Ξανθώ –οῦς (ἡ) –Μαινᾶς –Νηρηῒς –Εἰς 
ἐπίγραμμα Φιλοδήμου –Διάσημος ἑταί-
ρα
Ξάνθων –νος (ὁ)
Ξανίτη –ης (ἡ) –Ἑλληνίς επιστήμων δερ-
ματολόγος, ἀφροδισιολόγος συγγράψα-
σα βιβλίον αναφερόμενον εἰς ἁλοιφήν 
ἐναντίων ἐξανθημάτων ἀπό Ὕσσωπο  
(ἀρωματικόν τι φυτόν) καί λίπη χήνας
Ξαντίχη –ης (ἡ)
Ξάντιχος –ου (ὁ)
Ξάντριες –ων (οἱ) –Τίτλος ἔργου Αἰσχύ-
λου
Ξειναγόρα –ης (ἡ)
Ξειναγόρεια –ης (ἡ)
Ξειναγόρης –ου (ὁ) –Υἱός Πραξίλεω –Υἱ_ 
ός Εὐμήλου –Ἄλλοι, Η-14-690Δ
Ξειναρέτα –ης (ἡ)
Ξεινάρετος –ου (ὁ)
Ξείνη Ἀφροδίτη –ης (ἡ) = Ἀστάρτη ἤ καί 
Ἄρτεμις
Ξεινήρη –ης (ἡ)
Ξεινήρης –ητος ;  (ὁ)
Ξείνης ἤ Ξενίας –ίου (ὁ) –Ἀρχηγός μι-
σθοφόρων –Ἀρκάς τις, Η-14-693Α
Ξεινία –ης (ἡ)
Ξεινιάδα –ης (ἡ)
Ξεινιάδας –αο (ὁ) –Υἱός Ὀγχειστοδώρου
Ξεινιάδη –ης (ἡ)
Ξεινιάδης –ου (ὁ)
Ξεινίας –ίου (ὁ)
Ξείνιον –ίου (ἡ) –Θυγάτηρ Κυδικλέους, 
μήτηρ Ἀρκασίλα
Ξείνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπί-
θετον Πρωτέως
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Ξεῖνις –ιος  (ὁ) –Πατήρ Κράτητος ἤ Δη-
μοκλέους ἤ Ξενοκλέους –Σφήττιος
Ξεινοδηγός –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Σελή-
νης μέ συνώνυμον: Παρθένος
Ξεινοδόκα –ης (ἡ)
Ξεινόδόκος –ου  (ὁ & ἡ) = Ἀντί Χσενόδο-
κος –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον  Θέτι-
δος –Ἐπίθετον  Νηρέως –Ἐπίθετον Πο-
σειδῶνος
Ξεινόκλεια –ης (ἡ)
Ξεινοκλῆς ἤ Ξενοκλῆς –έους (ὁ)
Ξεινοκράτεια –ης (ἡ)
Ξεινοκράτης –ους καί Ξενοκράτης (ὁ)  
–Ἀκραγαντῖνος
Ξεινοκρίτη –ης (ἡ)
Ξεινόκριτος –ου (ὁ)
Ξεινομένη –ης (ἡ)
Ξεινομένης –ους (ὁ)
Ξεινοπείθη –ης (ἡ)
Ξεινοπείθης –εω (ὁ)
Ξεῖνος –ου (ὁ) –Πατήρ Διοδώρου –Προ-
σωνύμιον Διός
Ξείνουσα –σης (ἡ)
Ξεινοφάνη –ης (ἡ)
Ξεινοφάνης –ους (ὁ) –Πατήρ Αἰνησίου
Ξεινοφάντη –ης (ἡ)
Ξεινόφαντος –ου (ὁ)
Ξεινοφίλη καί Ξενοφίλη –ης (ἡ)
Ξεινόφιλος καί Ξενόφιλος –ου (ὁ) –Πυ-
θαγορικός φιλόσοφος,  πατήρ Ἀριστεί-
δου, Ἀθηναῖος
Ξεινοφονίς –ιδος;  (ἡ) –Πλαστόν
Ξεινοφών καί Ξενοφών –ντος (ὁ) –Ἐκ 
τῶν μεγίστων ἱστορικῶν
Ξεινοφῶσσα καί Ξενοφῶσσα –ης (ἡ)
Ξείνυλα –ης (ἡ)
Ξείνυλλα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀρχικώμου 
–Θυγάτηρ Ἡροδώρου
Ξείνυλλος –ου (ὁ)
Ξείνυλος –ου (ὁ)

Ξεινώ –οῦς (ἡ) 
Ξείνων –νος (ὁ)
Ξελυλίς –ιδος ἀντί Χσενυλίς (ἡ)
Ξένα καί Ξενώ –οῦς (ἡ)
Ξεναγάθη –ης (ἡ)
Ξενάγαθος –ου (ὁ)
Ξενάγατος –ου (ὁ&ἡ)
Ξέναγη –ης (ἡ)
Ξενάγιον –ίου (ἡ) –Μήτηρ Ἀπολλωνίου 
ἤ Λεωνίδου
Ξεναγίς –ιδος (ἡ)
Ξεναγόρα –ης (ἡ)
Ξεναγόρας καί Ἀμφορεύς –έως (ὁ) –
Πατήρ Ἀμφορέως ἤ Ξεναγόρου –Πατήρ 
Νυμφίδος –Ἱστορικός –Μαθηματικός –
Γεωμέτρης, Η-13-85Α, Η-14-687Α, 690Δ
Ξεναγόρας καί Μετρητής –οῦ (ὁ) –(ὁ πε-
ριποιούμενος Ξένους, ἤ συγκεντρώνων 
ξένους) –Σκωπτικόν ὄνομα Οἰνοπίωνος 
–Γεωγράφος ἱστοριογράφος –Υἱός Πρα-
ξιλάου, Ἀλικαρνασσεύς
Ξεναγορῆ –ῆς (ἡ) 
Ξεναγόρης –ου (ὁ)
Ξεναγορῆς –ῆ (ὁ)
Ξέναγος –ου (ὁ) 
Ξεναῖα –ης (ἡ)
Ξέναιθα –ης (ἡ)
Ξέναιθος –ου (ὁ)
Ξεναίνα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἐλανίκου ἤ 
Φιλωνίδου ἤ, Θεοφράστου –Μήτηρ Ξε-
ναρίστης ἤ, Ἄγρωνος
Ξεναινέτη –ης (ἡ) –(ἡ ἐπαινουμένη ὑπό 
ξένων)
Ξεναίνειτος –ου (ὁ) –(ὁ ἐπαινούμενος 
ὑπό ξένων) –Ἄρχων Ἀθηνῶν –Σπαρτιά-
της υἱός Κυρωνίδου (Ἰσαῖος ἔγραψεν λό-
γον) –Υἱός Σοφινίδου –Δελφός
Ξέναινη –ης (ἡ)
Ξεναινίς –ιδος (ἡ)
Ξέναινος –ου (ὁ)
Ξεναίνουσα –σης (ἡ)
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Ξεναινώ –οῦς (ἡ)
Ξεναίνων –ντος; (ὁ)
Ξεναῖος –ου (ὁ) –Ἀρχιτέκτων, Η-14-690Δ
Ξεναιρέτη –ης (ἡ)
Ξεναίρετος –ου (ὁ)
Ξενάκλεια –ης (ἡ)
Ξενακλῆς –έους καί Χσεναλές καί Χσε-
νακλές –έους (ὁ)
Ξενάκουσα –σης (ἡ)
Ξενάκων –νος ;  (ὁ)
Ξενάνδρα –ης (ἡ)
Ξένανδρος –ου (ὁ)
Ξενάνθη –ης (ἡ)
Ξένανθος –ου (ὁ)
Ξεναντίδα –δης (ἡ)
Ξεναντίδας –αο καί Ξεναντίδης –ου (ὁ)
Ξεναντίχα –ης (ἡ)
Ξενάντιχος –ου (ὁ)
Ξεναράτη –ης (ἡ)
Ξενάρατος –ου (ὁ)
Ξεναρείτη –ης (ἡ)
Ξενάρειτος –ου (ὁ)
Ξεναρέτα –ης (ἡ)
Ξεναρέτη –ης (ἡ)
Ξενάρετος –ου (ὁ)
Ξενάρη –ης (ἡ)
Ξενάρης –ητος καί εος (ὁ) –Ἔφορος 
Σπάρτης –Υἱός Μείξιος –Πατήρ  Ἀντήνο-
ρος Νεμεονίκου παγκρατιαστοῦ, Η-8-
608Δ, Η-14-691Α
Ξεναρία –ης (ἡ)
Ξενάριος –ίου (ὁ)
Ξέναρις –ιος (ὁ)
Ξεναρίστα –ης (ἡ)
Ξεναρίστας –ου (ὁ)
Ξεναρίστη –ης (ἡ)
Ξενάριστος –ου (ὁ)
Ξενάρκεια –ης (ἡ)
Ξενάρκειος –ου (ὁ) –Υἱός Ξενάρκου 

Ξενάρκης –ου (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης παγ-
κρατιαστής. τόν ἀνδριάντα του ἔκαμε 
ὁ Λύσιππος –Υἱός Φιλανδρίδος –Πατήρ 
Ἀριστομένους –Λακεδαιμόνιος Ὀλυμπι-
ονίκης , Η-14-691Α
Ξενάρμη –ης (ἡ)
Ξέναρμος –ου (ὁ)
Ξενάρχη –ης (ἡ)
Ξενάρχης –ητος (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης Λα-
κεδαιμόνιος –Ὀλυμπιονίκης Ἀκαρνάν
Ξεναρχίδα –ης (ἡ)
Ξεναρχίδας –αο (ὁ) –Σπαρτιάτης –Υἱός 
Δαμίππου
Ξεναρχίδη –ης (ἡ)
Ξεναρχίδης –ου (ὁ)
Ξέναρχος –ου (ὁ) –Υἱός Καρκίνου τρα-
γικοῦ ποιητοῦ, ἀδελφός Ξενοκλέους καί 
Ξενοτίμου –Ποιητής μίμων
Ξέναρχος ἤ Ζέναρχος –ου (ὁ) –(ἄρχων 
ξένων) –Κωμωδιογράφος –Υἱός Σώφρω-
νος μιμογράφος –Ποιητής μίμων  –Περι-
πατητικός φιλόσοφος διδάσκαλος 
Στράβωνος –Ὁ Λακεδαιμόνιος ὀλυμπιο-
νίκης(;) εἰς τέθριππον , Η-7-1048Α, Η-13-
635Α, Η-14-691Α, Η-17-300Α
Ξέναρχος καί Μετρητής –οῦ (ὁ) –Ἐπώ-
νυμον σκωπτικόν ὡς Οἰνοπίων ὁ Ρόδιος
Ξένας –αντος (ὁ)
Ξένέα –ης καί Ξενία (ἡ) –Ποιμενίς  (βο-
σκοπούλα εἰς ἔργον Θεοκρίτου)
Ξενέας –ου (ὁ) –Υἱός Ἐμμόνου
Ξένεια –ης (ἡ)
Ξενείουσα –σης (ἡ)
Ξενείων –νος (ὁ)
Ξενέτη –ης (ἡ)
Ξένετος –ου (ὁ) –Συρακούσιος
Ξενfάρηρ –ρος (ὁ) –Πατήρ Ρίπιρος
Ξενfάρης –ου (ὁ) –Υἱός Μεῖξις ( –ιδος)
Ξενfόκλεια –ης (ἡ)
Ξενfοκλῆς –έους (ὁ)
Ξένfουσα –ης (ἡ)
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Ξένfων –νος (ὁ)
Ξένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Ξένη καί Πολυξένη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
Πριάμου –Χριστιανή ἁγία –Ὁσία –Ὄνο-
μα πλανήτου ἀνακαλυφθέντος τό 2005, 
Η-7-1047Δ
Ξενήν –νου (ὁ)
Ξενηνέτα –ης (ἡ)
Ξενήνετος –ου (ὁ)
Ξενηρέτη –ης (ἡ)
Ξενήρετος –ου (ὁ)
Ξενῆς –ῆος (ὁ)
Ξενία –ας καί Ξένεα (ἡ) –(Φιλόξενη) –
Νύμφη ἤ βοσκοπούλα, ἐρωμένη Δάφνι-
δος –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ξενία καί Νεμία καί Ναΐς καί Ἐχιναΐς 
καί Ἐχινίς –ίδος (ἡ)  –Νύμφη τυφλώσα-
σα (κατά ὑπόσχεσιν) τόν Δάφνιν ὅστις 
ἐπλησίασε ἄλλην γυναῖκα –Ποιμενίς, Η 
-5-824Α, Η-18-603
Ξενιάδα –ας (ἡ)
Ξενιάδας –αο (ὁ)
Ξενιάδη –ης (ἡ)
Ξενιάδης –ου (ὁ) –(φιλόξενος) –Φιλό-
σοφος –Πλούσιος Κορίνθιος, εἰς ὅν ἐπω-
λήθη Διογένης, ὡς δοῦλος ὑπό πειρατῶν, 
Η-14-692Δ, Η-16-460Δ
Ξενίας καί Ξείνης –ου (ὁ) –(Φιλόξενος) 
–Ἀρκάς τίς ἀρχηγός μισθοφόρων –Ὅ-
ρισε ὡς βραβεῖο ἀγώνων χρυσάς στλεγ-
γίδας, Η-14-693Α
Ξενίδα –δης (ἡ)
Ξενίδας –αο (ὁ)
Ξενιέδα –ης (ὁ & ἡ) –Υἱός καί θυγάτηρ 
Ἀνδροτίμου
Ξενίκα –ης (ἡ)
Ξενίκας –ου (ὁ)
Ξενική –ῆς (ἡ)
Ξενικόν –οῦ (ἡ)
Ξενικός –οῦ (ὁ)
Ξενικράτη –ης (ἡ)

Ξενικράτης –ου (ὁ)
Ξενίνη –ης (ἡ)
Ξενῖνος –ου (ὁ)
Ξένιον –ίου (ἡ)
Ξένιος –ίου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπί-
θετον  Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἔρωτος, Η-
8566Α, Η-14-693Α
Ξενίουσα –σης (ἡ)
Ξενίππη –ης (ἡ)
Ξένιππος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Ξένις –ιος (ὁ)
Ξενίς καί Ξεννίς –ιδος (ἡ) –Δούλη τίς 
–Ἀναφέρει Δημοσθένης
Ξενίσκα –ης (ἡ)
Ξενίσκος –ου (ὁ)
Ξενίτα –ης (ἠ)
Ξενίτας –ου ἤ  –ντος;  (ὁ)
Ξενίχα –ης (ἡ)
Ξένιχον –ου (ἡ) –Θυγάτηρ Νίκωνος 
–Μήτηρ Τίμωνος ἤ Κριτοῦς
Ξένιχος –ου (ο) 
Ξενίων –νος (ὁ) –Ἰστοριογράφος –Ἱστο-
ρικός, Η-14-693Α
Ξενναρέτη –ης (ἡ)
Ξεννάρετος –ου (ὁ)
Ξεννέα –ης (ἡ)
Ξεννέας –α (ὁ)
Ξεννεία –ης (ἡ)
Ξεννείας –ου (ὁ)
Ξέννειος –ου (ὁ)
Ξέννεις –ειος (ὁ)
Ξεννία –ης (ἡ)
Ξεννίας –ίου (ὁ)
Ξεννίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Τέχνωνος
Ξέννις –ιος (ὁ&ἡ)
Ξέννος –ου (ο)
Ξεννῦς –ύος (ὁ)
Ξέννυς –υος (ὁ)
Ξεννώ –οῦς (ἡ)
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Ξενοβούλη –ης (ἡ)
Ξενόβουλος –ου (ὁ)
Ξενοβώλα –ης (ἡ)
Ξενόβωλος –ου (ὁ)
Ξενογείτα –ας (ἡ)
Ξενόγειτος –ου (ὁ)
Ξενογείτουσα –σης (ἡ)
Ξενογείτων –νος (ὁ)
Ξενογένη –ης (ἡ)
Ξενογένης –ους (ὁ)
Ξενοδάμα –ης (ἡ)
Ξενοδάμας –ντος (ὁ)
Ξενοδάμεια –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Ξενόδαμος –ου (ὁ) –Υἱός Μενελάου 
καί νύμφης Γνωσίας –Λυρικός χορικός 
μουσικός –Ποιητής –Ὀλυμπιονίκης ὁ ἀ-
πό Κυθήρων, ὁ Ἀντικυρεύς εἰς παγκρά-
τιον –Ποιητής παιάνων ὁ Κυθήριος –Με-
λικός ποιητής  
Ξενοδήμη –ης (ἡ)
Ξενόδημος καί Ξενόδαμος –ου (ὁ) 
–Ποιητής
Ξενοδίκα –ης (ἡ)
Ξενοδίκη καί Ξενοδόκη –ης (ἡ) –Τρωάς 
–Θυγάτηρ Μίνωος καί Πασιφάης –Θυγ.
Συλέως, υἱοῦ Ποσειδῶνος, φονευθεῖσα 
μετά πατρός  (βασιλέως Παγγαίου) ἐξ 
Ἡρακλέους –Ἑτέρα θανοῦσα εἰς γένναν 
–Μνῆμα ἐπί Σικυῶνι καί ζωγραφικήν 
ἐπ΄αὐτοῦ –Θεοφορικόν, Η-9-340Δ, Η-13-
648Δ, Η-14-693Δ, Η-15-594Α
Ξενοδίκης –ου (ὁ)
Ξενόδικος καί Ξενόδοκος –ου (ὁ) –Υἱός 
Τηλεμάχου –Ὁ Κῶος ὀλυμπιονίκης εἰς 
πυγμήν παίδων –Πατήρ Ἰπποστράτου 
καί Κάπουος –Ὁ Μεσσήνιος ὀλυμπιο-
νίκης εἰς στάδιον, πατήρ Μνασιχάρου, 
Η-14-693Δ
Ξενοδόκα –ης (ἡ)
Ξενόδοκος –ου (ὁ)
Ξενοδότη –ης (ἡ)

Ξενόδοτος –ου (ὁ)
Ξενοδώρα –ης (ἡ)
Ξενόδωρος –ου (ὁ) –Δελφός τις
Ξενοδώτη –ης (ἡ)
Ξενοδώτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
μέ συνώνυμον: Ξυστοβόλος
Ξενοθέα –ης (ἡ)
Ξενόθεμις –ιδος (ὁ) –Μιλήσιος Ὀλυμπιο-
νίκης  (υἱός Κλεοστράτου)εἰς πυγμαχίαν 
παίδων καί ἀνδρῶν εἰς Ὀλυμπίαν στήν 
πυγμαχίαν ἀνδρῶν στα Νέμεα, Πύθια, 
Ἴσθμια κ.ἄ. 
Ξενόθεος –ου (ὁ)
Ξενόϊ (ἡ)
Ξένοια –ης (ἡ)
Ξένοιος –ου (ὁ)
Ξενοίτα –ης (ἡ)
Ξενοίτας –αντος (ὁ) –Ἀχαιός στρατηγός 
–Πατήρ Ξενοκλείδου ἐκ Κήδων
Ξενοίτη –ης (ἡ)
Ξενοίτης –ου (ὁ)  –Ἐκ Κήδων
Ξενοκάδη –ης (ἡ)
Ξενοκάδης –ου (ὁ) –Φιλόσοφος Πυθα-
γόρειος, ὁ Μεταποντῖνος, Η-16-499Α
Ξενοκίδη –ης (ἡ)
Ξενοκίδης –ου (ὁ) –Κῶος νικητής πυγ-
μῆς παίδων τοῦ ὁποίου τόν ἀνδριάντα 
Παντίας ἐποίησεν, Η-15-427Δ
Ξενοκκώ –οῦς (ἡ)
Ξενοκλέα –ης (ἡ)
Ξενοκλέας –ου (ὁ)
Ξενόκλεια –ης (ἡ) –(ἔνδοξη μεταξύ ξέ-
νων) –Ἱέρεια ἐν Δελφοίς καί πρόμαντις 
Δελφῶν. Παρέμεινεν γνωστή διότι ἠρνή-
θη εἰς Ἡρακλέα να ἀπαντήση διά φόνον 
Ἰφίτου, Η-14-695Δ
Ξενοκλείδα –δης (ἡ)
Ξενοκλείδας –αο (ὁ) –Ναύαρχος Κοριν-
θίων
Ξενοκλείδη –ης (ἡ)
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Ξενοκλείδης καί Ξενοκλείδας –ου (ὁ) –
Υἱός Εὐθυκλέους, Ἀθηναῖος –Μέ πατρω-
νυμικόν Ἰσμεινιῆος, ὡς καί τοῦ Φεττα-
λοῦ –Ποιητής –Υἱός Ξενοίτου ἐκ Κήδων
Ξενοκλεῖς –εῖος (ὁ)
Ξεινόκλειτη –ης (ἡ)
Ξενόκλειτος καί Ξενοκλῆς καί Ἀρχι-
τέκτων καί Ἀθηναῖος –ου (ὁ) –Υἱός 
Καρκίνου –Τραγικός ποιητής
Ξενοκλῆς καί Ξεινοκλῆς –έους (ὁ) –(ὁ 
ἔχων δόξαν φιλοξένου) –Ὁ Μαινάλιος 
ὀλυμπιονίκης εἰς πάλην παίδων –Πατήρ 
Ἀκέστιον –Στρατηγός Ἀθηναίων –Πα-
τήρ Ἀθηνοκλέους χορευτοῦ –Ρήτωρ  ἐπι-
φανής ὁ Ἀδραμυττηνός καί ὁ Ἀθηναῖος 
–Ὁ Χολαργεύς –Ἀρχιτέκτων –Ὀλυμπι-
ονίκης –Θησαυροφύλαξ –Ποιητής τρα-
γικός νικήσας Εὐριπίδην τό 415 –Κερα-
μεύς καί ἀγγειοπλάστης –Τραγικός 
πατήρ Καρκίνου τραγικοῦ καί ἀδελφός  
Ξενάρχου καί Ξενοτίμου –Ἀφιδναῖος Δε-
κελιεύς –Υἱός Θρασυλόχου, Εὐωνυμεύς 
–Υἱός Καρκίνου Θορίκιος –Υἱός Ξείνίδος 
Σφήττιος
Ξενοκλήτα –ης (ἡ)
Ξενόκλητος –ου (ὁ)
Ξενόκλια –ης (ἡ)
Ξενοκλίας –ίου (ὁ)
Ξενοκλίδα –δης (ἡ)
Ξενοκλίδας –αο (ὁ)
Ξενοκρατέα –ας (ἡ)
Ξενοκρατέας –α (ὁ)
Ξενοκράτεια –ης (ἡ)  –Εἰς ἀναθηματι-
κόν ἀνάγλυφον
Ξενοκράτειος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀσωπο-
κλίδα καί Νικία
Ξενοκράτεις –ειος (ὁ)
Ξενοκράτη –ης (ἡ)
Ξενοκράτης καί Ξεινοκράτης –ητος (ὁ) 
–(Ἄρχων ξένων) –Βοιωτάρχης –Ἀθηναῖος 
Ἀλαιεύς υἱός Ξένωνος –Δι΄ὅν Λυσίας ἔ-
γραψε –Φιλόσοφος –Μαθηματικός –Πλά 
τωνος  μαθητής, ἀναλαβών  Ἀκαδημείαν 

μετά Σπεύσιππον –Υἱός Ἀγαθήνορος 
–Ἀδελφός τυράννου Θήρωνος –Ἰατρός 
–Μαθητής Τισικράτους, μεταλλοχωνευ-
τής –Συγγραφεύς περί ζωγραφικῆς ἤ ἀ-
σμάτων ἕτερος –Πατήρ Δαμοφάοντος ἤ 
Δορκάδος –Ἐλεγειοποιός –Χαλκηδόνιος 
–Φιλόσοφος –Γεωγράφος Μεγάλου Ἀ-
λεξάνδρου –Πατήρ καί Υἱός Οἰνίου –Υἱ-
ός Ξένωνος Ἁλαιεύς, Η-7-599Δ, 1041Δ, 
1056Δ, Η-8-910-Η-9-837Δ, Η-14-456Δ, 694Δ, 
Η-15-901Δ, 904Α, Η-18-183Δ, 385Δ, 455Δ
Ξενοκρατώ –οῦς (ἡ)
Ξενοκρέουσα –σης (ἡ)
Ξενοκρέων –ντος (ὁ)
Ξενοκρίτα –ης (ἡ)
Ξενοκρίτη –ης (ἡ) –Κυμαία, σύζυγος τυ-
ράννου Ἀριστοδήμου Μαλακοῦ
Ξενόκριτος καί Ξεινόκριτος –ου (ὁ) 
–Γλύπτης συνεργάτης Εὐβίου –Ποιητής  
Παιάνων ἤ Ἡρωϊκῶν –Ἀθηναῖος ἤ Ρό-
διος –Ἤ Θηβαῖος –Υἱός Ἀσκληπιάδου 
–Λυρικός ποιητής –Γραμματικός –Οἰ-
κιστής Θουρίων –Πατήρ Διονυσίχου 
–Πατήρ Τελλακοῦς –Ἀπό Λοκρούς, Η-
12-76Δ 
Ξενοκύδη –ης (ἡ) 
Ξενοκύδης –ου (ὁ)
Ξενόλα –ης (ἡ)
Ξενολάα –ης (ἡ)
Ξενολαῒδα –ης (ἡ)
Ξενολαῒδας –αο (ὁ)
Ξενολαῒδη –ης (ἡ)
Ξενολαΐδης –ου (ὁ)
Ξενόλαος –ου (ὁ)
Ξενόλας –αντος (ὁ)
Ξενόλεως –έω (ὁ)
Ξενολύτη –ης (ἡ)
Ξενόλυτος –ου (ὁ)
Ξενόμβροτα –ης (ἡ) 
Ξενομβρότη –ης (ἡ) 
Ξενόμβροτος –ου (ὁ)
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Ξενόμβροτος καί Ξενόνβροτος –ου (ὁ)  
–Ὀλυμπιονίκης Κῶος ἐπί κέλητος, Η-15-
427Δ
Ξενομένη –ης (ἡ)
Ξενομένης –ους (ὁ) –Φίλος Κικέρωνος
Ξενομήδη –ης (ἡ)
Ξενομήδης –ου (ὁ) –Ἱστορικός Χῖος –Ἐκ 
Κέας, Η-12-496Α, Η-14-696Α
Ξενομνάστα –ης (ἡ)
Ξενόμναστος –ου (ὁ)
Ξενοπάτρα –ας (ἡ) –Θυγάτηρ Ἑλένης 
–Θυγάτηρ Ὀρσηΐδος νύμφης, συζύγου  
Ἕλληνος, Η-15-56Α
Ξενόπατρος –ου (ὁ)
Ξενοπείθεια –ης (ἡ) –Σπαρτιάτις, μήτηρ 
Λυσανδρίας
Ξενπείθεις –ειος (ὁ)
Ξενοπείθηρ –ρος (ὁ)
Ξενοπείθης –ους;  (ὁ) –Πατήρ Ἐπιπεί-
θους –Υἱός Ναυσικράτης –Ὀλυμπιονί-
κης Κεῖος εἰς στάδιον παίδων –Υἱός 
Ναυσικράτους, Παιανιεύς –Υἱός Ναυσι-
μάχου, Παιανιεύς –Μέ Ναυσίμαχον καί 
Ξενοπείθην, τίτλος λόγου Δημοσθένους, 
Η-5-597Α
Ξενοπιθίς –ίδος (ἡ)
Ξενοπόλεια –ης (ἡ)
Ξενόπολις –ιδος (ὁ)
Ξένος –ου (ὁ) –Ἐλεάτης, Η-17-133Δ
Ξενοσίουσα –σης (ἡ)
Ξενοσίων –νος (ὁ) –Υἱός Πρωτογένους
Ξενοστράτα –ης (ἡ)
Ξενόστρατος καί Ξενύστρατος –ου (ὁ)
Ξενοστρότα –ης (ἡ)
Ξενόστροτος –ου (ὁ)
Ξενοτέλεια –ης (ἡ)
Ξενοτέλεις –ειος (ὁ)
Ξενοτέλης –ους (ὁ) –Υἱός Νεάδα
Ξενοτίμα –ης (ἡ)
Ξενοτίμη –ης (ἡ)  –Ἑταίρα

Ξενοτιμίδα –ης (ἡ)
Ξενοτιμίδας –αο (ὁ)
Ξενότιμος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος –Πατήρ 
Καρκίνου, υἱός καί ἐγγονός αὐτοῦ Θο-
ρίκιος –Υἱός Ὀλυμπιοδώρου, Πειραιεύς
Ξένουν –νειος (ὁ) –Πατήρ Εὐκράτου ἤ 
Παντίου
Ξένουσα –σης (ἡ)
Ξενοφάη –ης (ἡ)
Ξενοφάης –η (ὁ)
Ξενοφαμία –ης (ἡ)
Ξενοφάμιος –ίου (ὁ)
Ξενόφαμος –ου (ὁ)
Ξενοφάνεια –ας (ἡ)
Ξενοφάνεις –ειος (ὁ)
Ξενοφάνης –ους ὁ Ὁμηροπάτης (ὁ)  
–Διά τήν πολεμικήν κατά τοῦ Ὀμήρου 
καί Ἡσιόδου μέ ἐπώνυμον: Ἐπικόπτης 
πρίν τό Ὁμηροπάτης ἤ Ὁμηραπάτης
Ξενοφάνης –ους (ὁ) –(Ἐκ ξένων ἀνα-
δειχθείς) συγγραφεύς –Ποιητής –Φιλό-
σοφος καλλιεργήσας ἐλεγείαν –Ὁ Ἀμ-
φισσαῖος, ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον –Ὁ 
Κολοφώνιος, γαστρονόμος –Πατήρ Λα-
μάχου –Υἱός Κλεομάχου, πατήρ Ἀντιό-
χου –Υἱός Δεξίου ἤ Ὀρθομένους φυσικός, 
φιλόσοφος, ποιητής –Φιλόσοφος ἀπό 
Κολοφῶνα  6ου π.Χ. αἰῶνος, πρόδρομος 
σκεπτικῶν φιλοσόφων –Ἄλλοι, Η-7-
567Α, 1040Α, Η-9-317Δ, 360Δ, Η-11-40Δ, 
127Δ, Η-14-697Α, Η-15-559Δ, Η-16-499Α
Ξενοφάντα –ας (ἡ)
Ξενοφάντη –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Ξενοφάντης –ου (ὁ) –Πυθαγόρειος ἐκ 
Μεταποντίου
Ξενοφαντίδα –δης (ἡ)
Ξενοφαντίδας –αο (ὁ) –Λακεδαιμόνιος
Ξενόφαντος –ους (ὁ) –Αὐλητής διάση-
μος (καί Μεγάλου Ἀλεξάνδρου) –Πατήρ 
διθυραμβοποιοῦ Ἱερομνήμονος ἤ Ἱερω-
νύμου –Ἀθλητής πατήρ Εὐγνώστου, 
δι΄ὅν Ὑπερείδης ἔγραψεν –Μουσικός 
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–Γλύπτης –Συγγραφεύς –Ὁ Ἀθηναῖος 
ποιητής διθυραμβοποιός –Λαμπτρεύς, 
Η-8-785Α
Ξενοφάουσα –σης (ἡ)
Ξενοφάων –νος (ὁ)
Ξενοφίλεος –ου (ὁ)
Ξενοφίλη –ης (ἡ)
Ξενόφιλος καί Ξεινόφιλος –ου (ὁ) –(Φί-
λος ξένου) –Πυθαγόρειος φιλόσοφος δι-
δάσκαλος  Ἀριστοξένου Ἱστοριογράφος 
–Ἀντιοχίδος Φυλῆς –Ἀλωπεκῆθεν –Τρι-
κορύσιος, Η-7-566Δ, Η-12-654Δ, 866Α, Η-
14-698Δ, Η-16-499Α
Ξενοφονίς –ιδος;  (ἡ) –Πλαστόν
Ξενοφράδη –ης (ἡ)
Ξενοφράδης –ους (ὁ)
Ξενόφρουσα –σης (ἡ)
Ξενόφρων –νος (ὁ) –Υἱός Φαιδίμου
Ξενοφῶν καί Ξεινοφόων –ντος; καί 
Λακωνόφιλος (ὁ) –Ὀ Αἰγιεύς ὀλυμπιο-
νίκης  εἰς παγκράτιον υἱός Μενεφύλου 
–Συγγραφεύς –Ἱστοριογράφος –Μαθη-
τής Σωκράτους στρατηγός μέγας ἱστο-
ρικός ὅστις ἔγραψεν τήν Ἀνάβασιν καί 
τήν δημοσίευσεν μέ τό πλαστόν “Θεμι-
στογένης” (Ἀνάβασιν ἔγραψεν καί ὁ 
Σοφαίνετος) –Ὁ Κῶος, διάσημος ἰατρός 
–Ὁ Κορίνθιος ἧτο ὀλυμπιονίκης σταδιο-
δρόμος καί πενταθλητής υἱός Θεσσα-
λοῦ. Ὁ παπποῦς Ξενοφῶντος, ὁ Πτοιό-
δωρος, ὁ ἀδελφός τοῦ Τερψίας καί ὁ 
υἱός, ἤ ἔγγονος Τερψίου Ἐρίτιμος, ἦσαν 
ἅπαντες Ἰσθμιονίκες –Ξυστάρχης = Γυμ-
νασιάρχης, Η-12-866Α, Η-14-698Δ
Ξενοφῶν ὁ Ἀθηναῖος (ὁ) –Ἐπικεφαλῆς 
στρατηγός εἰς κάθοδον Μυρίων, υἱός 
Γρύλλου, Ἐρχιεύς –Γλύπτης –Ἐρωτικός 
συγγραφεύς Ἐφέσιος –Πρόγονος Στερ-
τινίου –Μεταλλοχωνευτής –Συγγρα-
φεύς ποιητής –Λόγον ἔγραψεν Λυσίας 
–Θαυματοποιός –Ὀλυμπιονίκης παγκρα-
τιαστής ἀπό Αἴγιο, υἱός Μενεφίλου –
Ἀπελεύθερος Λουκιανοῦ –Υἱός Εὐριπί-
δου, Μελιτεύς –Κορίνθιος Νεμεονίκης

Ξενοφῶν –ντος (ὁ) –Υἱός καί πατήρ 
Γρύλλου μουσικότατος –Χριστιανός –Ἅ-
γιος –Γεωγράφος –Μυθογράφος
Ξενοφῶν Νέος (ὁ) –Ὁ Ἀρριανός
Ξενοφῶν –ντος (ὁ) –Πατήρ Τιμοκρηῦν 
(ύνου) πατήρ Ἀλεξίωνος, Κτησικράτης, 
Σίμου, Χαρίου, Ξεινοπείθους, Ἀντιφῶν-
τος, Φιλίννης κ.ἄ. Υἱός Νικασοῦς καί 
Ξενοτίμου 2ου, Ἀμφίου Εὐκλείδα, Ξενο-
χάρους, Φιλοκτήτου, Κλεινίου, Ἡρακλεί-
του, καί ἄλ.
Ξενοφῶσσα –σης (ἡ)
Ξενοχάρεια –ης (ἡ)
Ξενοχάρης –ους (ὁ) –Ἀθηναῖος –Δελφός 
τις
Ξενόχαρις –ιτος (ὁ)
Ξέντα –ης (ἡ)
Ξέντας –αο (ὁ) –Πυθαγορικός φιλόσο-
φος, Η-16-499Α
Ξενυλίς –ίδος ἤ –ιος (ὁ & ἡ) –Ἀντί Χσε-
νυλίς
Ξένυλλα –ης (ἡ) –Γυνή τις ἀναφερομέ-
νη εἰς “Θεσμοφοριαζούσας”
Ξενυλλίς –ιδος (ἡ)
Ξένυλλος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος τις 
Ξενύλος –ου (ὁ)
Ξένυς –υος (ὁ)
Ξενῦς καί Ξσενῦς –ύος (ὁ)
Ξενυστράτη καί Ξενοστράτη –ης (ἡ)
Ξενύστρατος καί Ξενόστρατος –ου 
(ὁ)
Ξενύτα –ης (ἡ)
Ξενύτας –ου (ὁ)
Ξενώ καί Ξένα –ης (η)
Ξενώ καί Χσενώ –οῦς (ἡ)
Ξένων –ωνος (ὁ) –Πατήρ Ἀντίωνος –
Γραμματικός Ἐπικούρειος –Πατήρ Καλ-
λιάδα –Φίλος Κικέρωνος –Λεπρεάτης 
ὀλυμπιον. εἰς στάδιον –Υἱός Μειξιλάου 
–Ὀλυμπιον. εἰς πένταθλον –Ζωγράφος 
–Τραπεζίτης –Ποιητής –Στρατηγός –
Πατήρ Φιλοκράτειος –Υἱός Ξενοκράτους 
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Ἁλαιεύς –Υἱός Ξένωνος, Ἁλαιεύς –Ὁ 
Χωρίζων, γραμματικός Ἀλεξανδρινῶν 
χρόνων –Σύζυγος Σεάκης, Η-7-244Α, 
542Δ, 1038Δ, Η-14-708Δ, Η-18-949Δ, Η-16 
-499Α
Ξενώνδα –ης (ἡ)
Ξενώνδας –αο (ὁ)
Ξενώνδη –ης (ἡ)
Ξενώνδης –ου (ὁ)
Ξενώνη –ης (ἡ)
Ξενώνης –ητος;  (ὁ)
Ξενώνια –ίης (ἡ)
Ξενωνίδα –ης (ἡ)
Ξενωνίδας αο (ὁ)
Ξενώνιος –ίου (ὁ) –Πατρωνυμικόν τοῦ 
Πτωΐλλου –Πατρωνυμικόν τοῦ Ξένωνος, 
τοῦ Λειβαδέως Θυμάδου, τοῦ Κορειάτου 
Ὀρχομενίου
Ξενωνίς –ιδος (ἡ)
Ξενωφέλεια –ης (ἡ)
Ξενωφέλης –ους (ὁ)
Ξερμοδίγεστος –ου (ὁ) –Φίλος Αὐδολέο-
ντος , βασιλεύς Παιώνων 
Ξέρξη –ης (ἡ)
Ξέρξης –ου (ὁ) –(Khshayrsha = (ἰσχυρός 
πρίγκηπας) –Ἐξελληνισμένο Περσικό =  
Χσαϋάρσα ἤ Χσιαγιαρσά πού σημαίνει: 
Πολεμιστής –Ἀδελφός  Μασίστα 
Ξέρξης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Περσίας, 
σύζυγος Ἀμήστριδος, υἱός Δαρείου υἱ-
οῦ Ὑστάσπεος, υἱοῦ Ἀρσάμεος, υἱοῦ 
Ἀριαράμνεω, υἱοῦ Τείσπεος, υἱοῦ Κύ-
ρου, υἱοῦ Καμβύσεω, υἱοῦ Τείσπεος πού 
γεννήθηκε ἀπό Ἀχαιμένην. Τήν διώρυ-
γάν του ἐξώρυξαν Ἀρτάχαιος καί Βού-
βαρης 
Ξέστη –ης (ἡ)
Ξέστης –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ξευσιδίκη –ης (ἡ) –Ἀναφέρει Παυσανί-
ας
Ξευσίδικος –ου (ὁ)
Ξήνα –ης (ἡ)

Ξηναγόρα –ας (ἡ)
Ξηναγόρας –ου (ὁ)
Ξηνέα –ας (ἡ)
Ξηνέας –ου (ὁ)
Ξήνης –ου (ὁ)
Ξηνιάδα –ης (ἡ)
Ξηνιάδας –αο (ὁ)
Ξηνίππα –ης (ἡ)
Ξήνιππος –ου (ὁ)
Ξηνίς –ίδος (ἡ)
Ξῆνις –ιος (ὁ) –Πατήρ Ἀρσάβα ἤ Ἀμμω-
νίου
Ξηνιώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀνδρούχου
Ξηνοτίμα –ης (ἡ)
Ξηνότιμος –ου (ὁ) –Πατήρ Χαρωνίδα
Ξηνοφάνεια –ης (ἡ)
Ξηνοφάνεις –ειος (ὁ)
Ξηνοφάνης –ους (ὁ)
Ξηνοφάντα –ης (ἡ)
Ξηνόφαντος –ου (ὁ)
Ξηνοφῶν –ντος (ὁ)
Ξηνοφῶσσα –σσης (ἡ)
Ξηνταβελόνη –ης (ἡ)
Ξηνταβελόνης –ου (ὁ)
Ξηνυπή –ῆς (ἡ)
Ξηνυπῆς –ύπεος (ὁ)
Ξίγας καί Ξιγᾶς –ᾶ (ὁ)
Ξίδουσα –σης (ἡ)
Ξίδων –νος (ὁ)
Ξιφάρα –ης (ἡ)
Ξιfάρας –ου (ὁ)
Ξιπασιά –ιᾶς (ἡ) –Σύντροφος Πλούτου
Ξίσιθρος καί Σίσιθρος –ου (ὁ) –(Βροντό-
φωνος) 
Ξίσουθρος –ου (ὁ) –Χαλδαῖος;
Ξιφάρα –ης (ἡ)
Ξιφάρης ἀντί Ξιφάριν –ου (ὁ) –Υἱός Μι-
θριδάτου 

ÎÅÍÙÍÄÁ
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Ξιφηφόρος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀρ-
τέμιδος –Ἐπίθετον Δήμητρος –Ἐπίθετον 
Δίκης μέ Συνώνυμον: Φανερός
Ξιφία –ης (ἡ)
Ξιφίας –ου (ὁ) –Σύζυγος Ἀφροδιτοῦς
Ξιφιδία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ξιφίδιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Ξιφιλίνη –ης (ἡ)
Ξιφιλῖνος –ου (ὁ) –Ἱστορικός μοναχός 
βυζαντινός, Η-7-1058Δ, Η-11-730Α
Ξιφόδρα –ης (ἡ)
Ξιφόδρης –ου (ὁ) –Σκύθης τις
Ξίφουσα –σης (ἡ)
Ξίφων –νος (ὁ) –Ὄνομα κυνός 
Ξιών –ώνος (ὁ) –Ποταμός
Ξιῶσσα –σσης (ἡ)
Ξοανική –ῆς (ἡ)
Ξοανικός –οῦ (ὁ)
Ξουθία –ης (ἡ)
Ξουθίας –ίου (ὁ)
Ξοῦθος –ου (ὁ) –Υἱός Δευκαλίωνος, ἀδελ-
φός Δώρου καί Αἰόλου, Η-7-1158Δ, Η-8-
467Α, Η-14-461Α, 716Δ
Ξοῦθος –ου (ὁ) –Υἱός Αἰόλου –Υἱός Ἕλ-
ληνος καί Ὀρσηΐδος –Μέ Κρέουσα γεν-
νᾶ Ἴωνα καί Ἀχαιόν, Η-18-948Δ
Ξύλλα –ης (ἡ)
Ξύλλας –α (ὁ)
Ξυλουργός –οῦ (ὁ) –Κεραμεύς –Ἀγγειο-
πλάστης –Τραπεζίτης Ἀθηναῖος
Ξύμμαχος –ου (ὁ & ἡ)
Ξύναιμος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ξυνᾶς –άδος (ἡ) –Νύμφη
Ξύνεδρος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Δίκης μέ 
συνώνυμον: Παλαίφατος
Ξυνέμπορος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἰάκχου 
με συνώνυμον: Ὡραῖος
Ξυνεργοί –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρώτων 
μέ συνώνυμον: Πάρεδροι
Ξυνεργός –οῦ (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Νίκης

Ξυνέστιος –ίου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διός
Ξυνέτη –ης (ἡ)
Ξυνέτης –ου (ὁ)
Ξυνετός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ξυνευνέτη –ης (ἡ)
Ξυνευνέτης –τεος;  (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
Ξύνευνος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Τηθῦος μέ 
συνώνυμον: Γραῖα
Ξυνή –ῆς (ἡ)
Ξυνία καί Ξυνιάς –άδος (ἡ) 
Ξῦνις –ιδος (ὁ) –Υἱός Ἀλεξιμάχου ἤ 
Δημοκράτειας –Πατήρ Ἀλεξιμάχου ἤ 
Κλευστράτου ἤ Ξενοκρατείας ἤ Ξύνιδος 
2ου
Ξυνοδοτήρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλ-
λωνος
Ξύνοικος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Δίκης
Ξυνός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
μέ συνώνυμον: Ξυνοχαρής –Ἐπίθετον 
Ἄρεως –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον 
Ἔρωτος
Ξυνοφάνεια –ης (ἡ)
Ξυνοφάνης –ους (ὁ) –Ἱερεύς τις
Ξυνοφρονίς –ίδος;  (ἡ) –Πλαστόν
Ξυνόφρουσα –σης (ἡ)
Ξυνόφρων –νος (ὁ) –Ἐπώνυμον Ἀπόλλω-
νος με συνώνυμον: Ξυνοχαρής
Ξυνοχάρη –ης (ἡ)
Ξυνοχαρής –οῦς (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος
Ξύντροφος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Διαλλα-
γῆς
Ξυπεταίη καί Ξυπέτη καί Ξυπετή –οῦς 
(ἡ) –Δῆμος Κεκροπίδος φυλῆς
Ξυπέτιος –ίου (ὁ) –Ὁ Μεταγένης ἀρχι-
τέκτων
Ξυστήρ –ῆρος (ὁ) –Ὁ Ἑρμογένης ὁ 
Ταρσεύς, ὁ καί Ξυστήρ
Ξυστοβόλος –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Διονύσου
Ξύστος –ου (ὁ) –Χριστ. –Ἀρχαῖος Ἕλλην 
πατήρ Συμφερούσης –Πατήρ Ζηνοδότου 

ÎÕÓÔÏÓ
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ἤ Σωτηρίχου –Υἱός Τύρου ἤ, Ἀττικοῦ ἤ, 
Μεννέου
Ξύστος καί Συνμάχων –ντος;  (ὁ) –Υἱός 
Ζήνωνος
Ξωβίδα –δης (ἡ)
Ξωβίδας –αο (ὁ)
Ξωβίτα –ης (ἡ)
Ξωβίτας –ου (ὁ)
Ξωσιγένη –ης (ἡ)
Ξωσιγένης καί Σωσιγένης –ους (ὁ) –Ἀ-
θηναῖος Παιανεύς
Ξωσιδότη –ης (ἡ)

Ξωσίδοτος –ου (ὁ)
Ξωσίθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Ξωσίκλεια –ης (ἡ)
Ξωσικλῆς –έους (ὁ)
Ξωσίουσα καί Ξωτίουσα καί Σωσίου-
σα –σης (ἡ)
Ξωσίων καί Ξωτίων καί Σωσίων–νος;  
(ὁ) –Ὁ συνλειτουργήσας μετά Ἡρωδίω-
νος καί Ἀποστ. Παύλου εἰς Λευκάδαν, 
Η-12-269Α
Ξώφυγος –ου (ὁ)

ÎÕÓÔÏÓ
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Ο

Ὄα ἤ Ὤα –ας καί Ὀή –ῆς (ἡ) –Δῆμος Ἀτ-
τικῆς
Ὀάδανα –ης (ἡ)
Ὀάδανος –ου (ὁ) –Πατήρ Ματείης, Δαρ-
δανεύς
Ὀάκουσα  καί Οἰάκουσα –σης (ἡ)
Ὀάκων ἤ Οἰάκων –νος;  (ὁ) –Ἱερεύς Ἀθη-
νῶν
Ὀαλερία –ης (ἡ)
Ὀαλέριος –ίου (ὁ) –Υἱός Αὖλου 
Ὀαλιδία –ης (ἡ)
Ὀαλίδιος –ίου (ὁ)
Ὀαλλίς ἤ Θαλλίς –ιδος (ἡ)
Ὀάμερ –ρος; (ὁ) –Συγγενής Ἰλδερίχου
Ὀάννες; (ὁ) –Θεός ὑδάτων Μεσοποτα-
μίας, ὅν Ἰουδαίοι μετέτρεψαν εἰς Ἰωάν-
νην καί συνέδεσαν μέ Βαπτιστήν
Ὀάννης  καί Ὠάνης –ου (ὁ) –Θεωρεῖται 
τό ὅν πού βγῆκε ἀπό τήν θάλασσα φο-
ρώντας ἱερό περίζωμα  καί ἦλθε εἰς ἐπα-
φήν συνομιλών μέ τους ἀνθρώπους
Ὄαξις –ιος (ὁ) –Υἱός Αγχιάλης καί Ἀπόλ-
λωνος, ἴσως Ἰδαίος Δάκτυλος –Ποταμός, 
Κρήτης
Ὄαξος ἤ Ὀαξός –ου καί Ἀξός  καί Οἴα-
ξος (ὁ) –Πόλις Κρήτης –Υἱός Ἀκακαλ-
λίδος, θυγατρός Μίνωος, ἰδρυτής πόλε-
ως Ὀάξης
Ὀάριζος –ου (ὁ) –Ἡγεμών Λιβύων –Πέρ-
σης τις
Ὀάριος –ίου (ὁ) –Ἀρχηγός ἐπαναστατού-
ντων δούλων εἰς Σικελίαν 
Ὄαρος –ου  καί Ὄαρον (ὁ) –Ποταμός 
Σκυθίας, πιθανός Βόλγας
Ὀάρση –ης (ἡ)
Ὀάρσης –ου (ὁ) –Ἀρχαῖον ὄνομα Ἀρτα-
ξέρξου ἤ Ἀρτοξέρξου

Ὀάτα –ας (ἡ)
Ὀβαΐς –ιδος (ἡ)
Ὄβαλος –ου (ὁ)
Ὀβδιός –οῦ (ὁ) –Χριστιανικόν
Ὀβέδα –δης (ἡ)
Ὀβέδας –αο (ὁ) –Βασιλεύς Ἀράβων
Ὀβελλία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ὀβέλλιος –ίου (ὁ) –Γάϊος –Ρωμαϊκόν
Ὀβιδία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν 
Ὀβίδιος –ίου (ὁ) –Ρωμαῖος Ἐλεγειακός 
ποιητής συγγράψας: Μεταμορφώσεις 
ὡς καί ὁ Διδύμαρχος
Ὀβόδα  καί Ὀβόδη –ης (ἡ)
Ὀβόδας καί Ὀβόδης –ου (ὁ) –Ἡγεμών 
Ἀραβίας
Ὀβόκα –ας (ἡ) –Ποταμός Ἱέρνης (Ἰρ-
λανδίας)
Ὀβόκας –α (ὁ) –Ποταμός Ἰβηρίας
Ὀβόλη –ης (ἡ)
Ὀβόρζος –ου (ὁ) –Πέρσης τίς
Ὀβριάρεως –έω (ὁ) = Βριαρεως
Ὀβριάρμη –ης (ἡ)
Ὀβριάρμης –εω (ὁ)
Ὀβρίγκα –ης (ἡ)
Ὀβρίγκας –α (ὁ)
Ὀβρίμα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας μέ συνώ-
νυμον: Μάτηρ
Ὀβρίμη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ὀβριμοεργός –ου (ὁ & ἡ)
Ὀβριμόθυμοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρι-
νῦν
Ὀβριμόθυμος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἅ-
δου –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἄρε-
ως μέ συνώνυμον: Ὀβριμόμυθος –Ἐπί-
θετον Διονύσου μέ συνώνυμονὈργίλος 
–Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἡφαίστου –
Ἐπίθετον Ποδάγρας μέ συνώνυμον Κό-
ρα –Ἐπίθετον Ρέας μέ συνώνυμον: Παμ-
βασίλεια
Ὀβριμόπαις –αιδος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον 
Ρέας

ÈÙÔÉÌÏÓ
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Ὀβριμοπάτρα –ης καί Ὀβριμοπάτρη 
(ἡ) –(τρανοπατεράτη) –Ἐπίθετον Ἀθη-
νᾶς
Ὀβριμοπάτρης –εω (ὁ)
Ὄβριμος –ου (ὁ) –Υἱός Αἰγύπτου –Ρή-
τωρ –Παραπόταμος Τάνδρου –Ὁ Πρωτό-
γονος φιλόσοφος –Ἐπίθετον Ἄμμωνος 
μέ συνώνυμον Μέγας –Ἐπίθετον Ἄρε-
ως –Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον Πο-
σειδῶνος μέ συνώνυμον: Ἐνοσίχθων
Ὀβριμώ –οῦς (ἡ) –Ἐπώνυμον Περσεφό-
νης 
Ὄγεμος –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα
Ὄγκα καί Ὄγκεα καί Ὀγκαία καί 
Ὀγκαίη –ης καί Ὄγγα (ἡ) –Ἀθήνη –Ἐ-
πίθετον Ἀθηνᾶς Θηβαῖας
Ὄγκα καί Ὀγκαῖα –ας καί Ὀγκαΐς (ἡ)  
–Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Φοινικική
Ὀγκαία –ης (ἡ)
Ὀγκαιάς καί Ὀγκαῖος –ου (ὁ) –Ἐπώ-
νυμον Ἀπόλλωνος ἐν Ἀρκαδία 
Ὀγκαίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ὀγκαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος
Ὀγκαΐς –ιδος (ἡ) –Πύλη Θηβῶν
Ὄγκας –α;  (ὁ)
Ὀγκεῖος ἤ Ὄγκος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀπόλ-
λωνος μέ ὀνομα εἰς ἱπποφορβεῖον ὅπου 
ἐγεννήθη ἵππος Ἀρίων ἐκ Δήμητρος με-
ταμορφωθείς εἰς φορβάδα. Ταύτην τήν 
μῖξιν ἐκυνήγησε Ποσειδών μεταμορφω-
θείς εἰς ἵππον, Η-14-741Δ, 742Α
Ὀγκειστία –ης (ἡ)
Ὀγκείστιος –ου (ὁ)
Ὄγκιος –ίου (ὁ) –Υἱός Ἀπόλλωνος
Ὀγκοτράφος –ου (ὁ) –Ἰατρός
Ὄγμιος –ίου (ὁ) –Ὀ Ἠρακλῆς παρά 
Κελτοῖς
Ὀγρύλη –ης (ἡ)
Ὀγρύλης –ου (ὁ)
Ὄγρυλος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος ἰδρυτής Ὀ-
γρύλης

Ὀγχειστίουσα –σης (ἡ)
Ὀγχειστίχα  καί Ὀγχειστίχα –ης (ἡ)
Ὀγχείστιχος ἀντί Ὀγχήστιχος –ου (ὁ) 
–Πατήρ Φοίκωνος
Ὀγχειστίων –νος (ὁ) –Πατήρ Κλέωνος 
Ὀγχειστοδούρη –ης (ἡ)
Ὀγχειστόδουρος –ου (ὁ)
Ὀγχειστοδώρη –ης (ἡ)
Ὀγχειστόδωρος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀστοδά-
μου –Πατήρ Ξενιάδου
Ὀγχησστίχη –ης (ἡ)
Ὀγχήσστιχος –ου (ὁ)
Ὀγχήστια –ων (τά) –Ἑορτή Ποσειδῶ-
νος
Ὀγχηστίων –ωνος (ὁ)
Ὀγχήστιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος
Ὀγχηστοδώρα –ης (ἡ)
Ὀγχηστοδώρη –ης (ἡ)
Ὀγχηστόδωρος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀντί-
γωνος (ἀπό τό μαντεῖον εἰς Ὀγχηστόν)
Ὀγχηστός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος –Πόλις Βοιωτίας
Ὀγχισμός  καί Ἀγχιασμός –οῦ (ὁ & ἡ)
Ὀγώα  καί Ὀσογώ –ῶς (ὁ) –Ἐπίθετον 
Διός Καρῶν
Ὀγῶος  καί Ὀσογῶος –ου (ὁ) –Ἐπίθε-
τον Διός
Ὀδαινάθη –ης (ἡ)
Ὀδαίναθος καί Ὀδάναθος (ἤ Σύριος 
Παλμυρινός) καί Ὀδέναθος καί Ὀδή-
ναθος καί Ὀδανάθης ἤ Ὠδένατος –ου 
(ὁ) –Πρῖγκιψ Παλμύρας –Ἄραψ –Ρω-
μαῖος γερουσιαστής –Ἄλλοι, Η-7-249Α, 
Η-9-374 Α, Η-15-377Δ
Ὁδαῖος –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον Ἑρμοῦ –Τε-
γεάτης
Ὀδακών –ντος (ὁ) –Ὄνομα παραδόξου 
ὄντος Μεσοποταμίας
Ὀδακῶσσα –σσης (ἡ)
Ὀδάναθη –ης (ἡ)

ÏÂÑÉÌÏÐÁÔÑÁ
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Ὀδάναθος –ου (ὁ) –Ὁ Παλμύριος
Ὀδάνις –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ βασιλέως 
Σκυθῶν, Η-8-672Α
Ὀδέναθος καί Ὀδαίναθος –ου  καί Ὀ-
δένατος (ὁ) –Παλμυρινός, πατήρ καί υἱ-
ός Ὀδάναθος –Σύζυγος Ζηνοβίας
Ὀδέτα –ης (ἡ)  –Θυγάτηρ Ἰόλλου 
Ὀδέτας –αντος;  (ὁ)
Ὁδεύουσα –σης (ἡ)
Ὁδεύων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο μέ 
συνώνυμον: Ἑλίσσων –Ἐπίθετον Οὐρα-
νοῦ μέ συνώνυμον: Οἶκος
Ὄδηθα αντί Ὀδήναθα –ης (ἡ)
Ὄδηθος ἀντί Ὀδήναθος –ου (ὁ)
Ὀδησσός –οῦ (ἡ) –Πόλις Θράκης ἐν Εὐ-
ξείνω
Ὀδία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον ἐνοδίας Περσε-
φόνης
Ὀδίας –αο (ὁ)
Ὄδιος –ίου (ὁ) –Ἐπώνυμον Ἑρμοῦ
Ὀδίος –ου (ὁ) –Ἰωνικά: Ὀδίος –Στρατη-
γός Ἀλιζόνων, φονευθείς ὑπό Ἀγαμέμνο-
νος –Ρόδιος καί Ροδοίας ἐκαλεῖτο –Κήρηξ 
Αἴαντος –Καρχηδόνιος Πυθαγορικός
Ὅδιος καί Ὁδίος καί Ὀδιός –ιοῦ (ὁ) –Υἱ-
ός Νηστικέως, φιλόσοφος Πυθαγόρειος 
–Ρόδιος καί Ροδίος ἐκαλεῖτο –Κήρυξ Αἴ-
αντος –Καρχηδόνιος Πυθαγορικός, Ο.Β. 
856, Ε39, Ι 170, Η-16-499Α
Ὁδίτη –ης (ἡ)
Ὁδίτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Ὁδίτης καί Ὀφίτης καί Φήτης –ου (ὁ) 
–Κένταυρος –Αἰθίοψ ἐπί γάμου Περσέ-
ως –Υἱός Ἡρακλέους καί Δηϊανείρας
Ὁδόακρη –ης (ἡ)
Ὀδόακρος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Ὀνοούλφου 
–Βάρβαρος
Ὁδόθεα –ης (ἡ)
Ὀδόθεος –ου (ὁ) –Ἐπικεφαλῆς Ὀστρο-
γότθων καί Οὔννων οἵτινες ἐπιχείρησαν 
νά διαβοῦν Δούναβιν ἐπί Θεοδοσίου
Ὁδοιδόκη –ης (ἡ)

Ὀδοιδόκος  καί Ὀδοίδοκος –ου (ὁ) –Υἱ-
ός Ὀποῦντος. Μέ Λαονόμη γεννᾶ Καλλί-
αρον. Υἱός καί πατήρ Καλλιάρου. Πατήρ 
Οἰλέως, συναρχηγός Χαλκιζονίων, Η-12 
-513Δ
Ὁδοιτέλεια –ης (ἡ)
Ὁδοιτέλης –ους (ὁ) –Δήλιος
Ὀδόμα –ης (ἡ)
Ὀδόμαντες –οι (οἱ) –Ἔθνος Θρακῶν, με-
ταφερθέντες εἰς Ἀσίαν ὑπό Δαρείου
Ὀδομαντική –ῆς (ἡ) –Φυλή
Ὀδόμαντος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ὀδόμας –αντος (ὁ) –Ἀδελφός Βίστωνος, 
υἱός Παίονος καί Καλλιρόης, Η-10-120Δ, 
Η-14-748Α 
Ὀδονάθη –ης (ἡ)
Ὀδονάθης –ου (ὁ) –Ὁ Ὀδάναθος 
Ὀδόναχη –ης (ἡ)
Ὀδόναχος –ου (ὁ) –Στρατηγός Περσῶν
Ὀδρύση –ης (ἡ)
Ὀδρύσης –ου (ὁ) –Παραπόταμος Ρυνδά-
κου εἰς Μυσίαν –Βασιλεύς Σκυθῶν –Πα-
τήρ Τηροῦς –Ἀρχαῖος Θρᾶξ
Ὀδρύσος –ου (ὁ) –Πατήρ Τηροῦς, Η-4-
501Α
Ὀδυνήφατη –ης (ἡ)
Ὀδυνήφατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Παιᾶ-
νος
Ὀδύρια –ίης (ἡ)
Ὀδύριος –ίου (ὁ)
Ὀδυσεύς –έως (ὁ) =Ἀντί Ὀδυσσεύς
Ὀδύσσεια –ης (ἡ) –Πόλις Ἰσπανίας –Ἔρ-
γον Ὁμήρου –Μελίκρατον κρᾶμα μέλιτος 
καί γάλακτος –Συνέχεια τῆς Ὀδυσσείης ἡ 
“Τηλεγόνεια” τοῦ Εὐλάμονος –Κατά τόν 
Ρόμπερτ Γκρέϊβς καί Σάμιουελ Μπάτλερ 
δέν γράφηκε ἀπό τόν Ὅμηρο, ἀλλά ἀπό 
γυναῖκα, αὐτοαποκαλουμένη Ναυσικά 
Ὀδυσσείδα –δης (ἡ)
Ὀδυσσείδας –αο ἤ Ὀλυσσείδας ἤ Πο-
λυσσείδας –αντος (ὁ) –Ὁ Ὀδυσσεύς 

ÏÄÕÓÓÅÉÄÁÓ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    ��0

–Πατήρ Θέωνος ἤ Θεοφείδου. Μέ ἐπί-
θετον Φαίδιμος –Μέ ἐπίθετον Ὀϊζυρό-
τατος
Ὀδυσσείδης –ου ἤ Πολύμητις (ὁ) –Ὁ 
Ὀδυσσεύς –Ὀδυσεύς Ὀδυσσεύς καί Ὀ-
λυτεύς καί Ὀλυσεύς καί Ὀλυσσεύς καί 
Οὐλίξης καί Ὀλυττεύς καί Πολύπλαγ-
κτος καί Πολυμήτης καί Κτῖλος καί Δαΐ-
φρων καί Ἐσθλός καί Ὑλακίδης (ψεύ-
τικον πατρωνυμικόν) καί Σισυφίδης καί 
Νάννος (ὑπό Τυῥῥηνῶν (Ἰταλία) διά-
γων πλησίον των τά ἔσχατα βίου τοῦ καί 
Ταλαπείριος-ίου (ὁ) Πατήρ Τηλεμάχου, 
Τηλεγόνου,Τηλεφώνου,Λεοντοφόνου,
Λεοντόφρωνος καί ἄλλων; (ἐν συνόλω 
δεκατεσσάρων) –Μέ θαλαμηπόλον Εὐ-
ρυνόμην –Μέ πρόγονον Ἀρκείσιον –Ἔγ-
γονος Αὐτολύκου. Ἀπόγονος Σισύφου 
–Μέ ἐπίθετον Οὐλίξης –Μέ πλαστόν ἐ-
πίθετον Αἴθων φθάνοντος εἰς Ἰθάκην, 
καί ἐπίθετον: Τεραρώτερος, Πολύαινος, 
Διί μῆτιν ἀτάλαντον, Ὀϊζυρότατος κ.ἄ. 
Εὶχεν ἀδελφήν Κλυμένην σύζυγον Εὐ-
ρυλόχου, συντρόφου Ὀδυσσέως –Εἶχεν 
προμμάμην τήν Φιλήνην 
Ὀδυσσεύς –έως (ὁ) –Κατά Ἡσίοδον μέ 
Κίρκην γεννᾶ: Ἄγριον, Λατῖνον, Τηλέγο-
νον καί θυγατέραν Κασσιφόνην, μέ Πη-
νελόπη: Τηλέμαχο, Ἀρκεσίλαο, Πτολί-
πορθο, μέ Καλυψώ: Ναυσίνοο, Αὔσωνα, 
Τηλέγονο, Τηλέδαμο καί μέ ἐρωμένη 
Εὐῒππη: Λεοντόφρονα, Δόρυκλο, Εὐρύ-
αλον, μέ δευτέραν σύζυγον Καλλιδίκην 
γεννᾶ Πολυποίτην –Κῆρυξ εἰς αὐλήν τοῦ 
Ὀδυσσέως ὁ Μέδων. Ὅ,τι προεκάλεσεν 
εἰς τόν Πολύφημον, τό προφήτευσεν εἰς 
τόν τελευταῖον ὁ οἰωνοσκόπος Τήλεμος  
Ὀδυσσεύς –έως ἤ –ῆος (ὁ) –(Πολυπαθής, 
ὁ ὀργισμένος ἐναντίον τινός) –Υἱός Λα-
έρτου καί Ἀντικλείας –Ἀπόγονος Κεφά-
λου ἤ Σισύφου (Σισύφειον σπέρμα) –Μέ 
12 πλοῖα εἰς Τροίαν –Μέ συνέργεια Τυν-
δάρεω, σύζυγος Πηνελόπης (ἥν ἐκέρδισε 
μέ νίκην εἰς δρόμον) θυγατρός Ἰκαρίου, 
πατήρ Τηλεμάχου –Ἐκ Δουρείου, μετά 
Μενελάου, πρῶτος εἰσεῖλθεν εἰς Τροίαν, 

εἰς οικίαν Δηϊφόβου –Ἀναζήτησε τήν τύ-
χην του εἰς Ἅδην, ἐπιθυμών νά μάθη ἀπό 
Τειρεσία (φονευθείς ὑπό Τηλεγόνου; ἐκ 
Κίρκης γεννηθέντος) –Μέ Κίρκην γεννᾶ 
Ἀρδείαν, Ρωμανόν καί Τηλέφωνον(;) ἤ 
Ναυσίνοον –Μέ Καλυψώ γεννᾶ Ναυ-
σίθοον καί Ναυσίνοον. Βασιλεύς Ἰθάκης 
–Μέ θαλαμηπόλον τήν Εὐρυνόμην –Μυ-
θολογικός Ἥρως –(Προσωποποίησις δό-
λου καί πανουργίας) –Μέ Εὐΐππην ἐρω-
μένην (θυγάτηρ Τυρίμμου) γεννᾶ Εὐρύ_ 
αλον μετά τήν μνηστροφονίαν –Στό κα-
ράβι τῆς ἐπιστροφῆς ἔχει συντρόφους: 
Ἄντικλον, Εὐρυβάτην, Πολίτην, Γρύλλον 
ἤ καί Γρύλον καί ἄλλους. Ἐπί κινδύνου 
εἰς θάλασσαν χρησιμοποιεῖ τελετουργι-
κά τόν κρήδεμνον (κεφαλόδεσμον) τῆς 
θαλασσίας θεότητος Ἰνοῦς ὡς προφυλα-
κτικόν περίζωμα εἰς κεφαλήν ἐπιβεβαι-
ώνων Δίωνα Χρυσόστομον ὅτι ἀνῆκε εἰς 
Καβείρους –Φύλακα τοῦ Οἴκου του, τόν 
Μέντορα –Χοιροβοσκόν τόν Εὔμαιον–Κύ-
να, τόν Ἄργον (λευκόν, γρήγορον) –Ναυ-
πηγόν τόν Ἄργον –Ἀπό Οἰχαλίας βασι-
λέα (τόν Εὔρυτον) καί κατόπιν τόν υἱόν 
του Ἵφιτον ἔσχε τό τόξον ὁ Ὀδυσσεύς 
διά τοῦ ὁποίου ἐφόνευσεν μνηστῆρας 
–Μέ ψεύτικον πατρωνυμικόν Ὑλακίδης 
–Ποιμένα τόν Φιλοίτιον, μέ δεύτερον βο-
σκόν τόν Μελάνθιον. Μέ δευτέραν σύ-
ζυγον τήν Καλλιδίκην. Εἰς ἐπιστροφήν 
γεννᾶ ἕτερον υἱόν, μετά Πηνελόπηςτόν 
Πτολιπόρθην. Τήν θανάτωσιν μνηστή-
ρων ἀλλά καί ἐπιστροφήν εἰς Ἰθάκην 
προμαντεύει ὁ Θεοκλύμενος μέ ἀοιδόν 
εἰς αὐλήν του, τόν Φήμιον. Ἐπιστρέψας 
διά δευτέραν φοράν εἰς Κίρκην ἀνεζή-
τησεν Ἆλιν μεταμορφωθείς εἰς ἵππον 
ὅν αὕτη ἐφρόντιζεν μέχρι γήρατος, μέ 
ἐπίθετον: Διϊφιλος –Ἀδελφήν εἶχεν τήν 
Καλλιστώ. Κυβερνήτην τοῦ πλοίου τόν 
Βαῖον –Μεταξύ ἄλλων εἶχεν σχέσιν μέ 
Πολυμήλην, θυγατέραν Αἰόλου, ὅτε ἦλ-
θεν εἰς νῆσον Ο.Σ.353, Η-14-762Δ
Ὀδωνίς –ίδος (ἡ) –Ἀρχαία Θάσος
Ὀέρδιος –ίου (ὁ) 
Ὀερειτίμη –ης (ἡ)
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Ὀερείτιμος καί Ὀερίτιμος –ου (ὁ) = Ἐρί-
τιμος καί Ἐρείτιμος
Ὀfαρία –ίης (ἡ)
Ὀfαρίης –ίου (ὁ)
Ὀζία –ίης (ἡ)
Ὀζίας –ίου (ὁ) –Υἱός Ἀτίου(!), βασιλεύς 
Ἱερουσαλήμ –Υἱός Ἰωράμ –Ἔγγονος Ἰω-
σαφάθ(!)
Ὀζίνη –ης (ἡ)
Ὀζίνης –ου (ὁ)
Ὀζόλας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑσπερίων 
Λοκρῶν
Ὄζολος –ου (ὁ) –Ταναγραῖος τις
Ὀζομένη –ης (ἡ) –Γυνή Θαύμαντος
Ὀζομένης –ου (ὁ)
Ὄζουσα –σης (ἡ)
Ὄζων –νος; (ὁ) –Κύριον ὄνομα
Ὄη  καί Ὄα  καί Οἴη –ης (ἡ) –Δῆμος Ἀτ-
τικῆς
Ὀθέκα –ης (ἡ)
Ὀθέκας –α (ὁ)
Ὀθία –ίης (ἡ)
Ὀθίης –ίου (ὁ)
Ὀθνεία  καί Ὀθνείη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον 
Μούσης
Ὀθνείης –ου (ὁ)
Ὀθόα –ης (ἡ)
Ὀθόης –ου (ὁ) –Βασιλ. 5ης δυναστείας
Ὀθοί  (οἱ) -Ὄνομα κύριον
Ὀθονιακή –ῆς (ἡ)
Ὀθονιακός –οῦ (ὁ) 
Ὀθονή –ῆς (ἡ)
Ὀθονός –οῦ (ὁ)
Ὀθοντοπάτη –ης (ἡ)
Ὀθοντοπάτης –ου (ὁ) –Σατράπης γαμ-
βρός Πιξωδάρου, ἀδελφοῦ Μαυσώλου, 
ἁρπάσας θρόνον ἀπό χήραν Ἄδα (σύ-
ζυγος Ἄδας, ἀδελφῆς Ἀρτεμισίας Μαυ-
σώλου). Τήν ἀποκατάστασιν ἐπέβαλεν 
Μ. Ἀλέξανδρος

Ὀθρηΐς καί Ὀρσηΐς –ιδος (ἡ) –Νύμφη 
–Ἀμαζών –Σύζυγος Ἕλληνος, μήτηρ 
Ξούθου –Μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Φάγρον 
–Κατόπιν μέ Δία γεννᾶ Μελιτέα 
Ὀθρύα –ης (ἡ)
Ὀθρυάδα –δης (ἡ)
Ὀθρυάδας –αο (ὁ) –Ἥρως Σπαρτιάτης 
ἐκ τῶν τριακοσίων πρός 300 Ἀργείους 
–Στρατηγός Πάρθων –Ἐφονεύθη ὑπό 
Ἀργείου Περιλάου
Ὀθρυάδη –ης (ἡ)
Ὀθρυάδης –ου (ὁ) –Λακεδαιμόνιος –Ἥ-
ρως Σπαρτιάτης, Η-11-710Α, Η-18-937Δ
Ὀθρύας –ου (ὁ)
Ὀθρυονεύς –έως (ὁ) –Σύμμαχος Πρι-
άμου φονευθείς ὑπό Ἰδομενέως –Διδά-
σκαλος Πατρόκλου, Ο.Ι.Ν.363, 772, Η-10 
-9Δ, 426Δ, Η-14-767Δ
Ὄθρυς –υος (ὁ) –Πατήρ Πάνθου –Ὄρος
Ὀθυΐα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἐρεχθέως, ἀ-
δελφή Πραξιδίκης
Ὀθυῒας –ου (ὁ)
Ὄθουσα  καί Ὄρθουσα –σης (ἡ)
Ὄθων – καί Ὄρθων –νος (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
–Ὄνομα ἠγεμόνων –1ος βασιλεύς τῆς 
Ἑλλάδος, υἱός Λουδοβίκου Α’ 
Οἴα  καί Ἀντικύρα –ης (ἡ) –Ἑταίρα ἡ 
καλουμένη Ἀντικύρα –Πόλις Θήρας.
Οἴα  καί Οἴη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Κεφάλου 
ρήτορος Ἀθηναίου –Ἑταῖρα
Οἴα  καί Ἀντικύρα  καί Ναῒς (ἡ)
Οἰάγρα –ης (ἡ)
Οἰαγρίδη –ης (ἡ)
Οἰαγρίδης –ου (ὁ)
Οἰαγρίς –ίδος (ἡ) –Θυληκός οἴαγρος, 
πατρωνυμικόν
Οἴαγρος –ου (ὁ) –(Ποιμήν προβάτων) 
–Υἱός Θάροπος –Ἀρχαῖος βασιλεύς Θρά-
κης, μέ μοῦσαν Καλλιόπην γεννᾶ Ὀρ-
φέαν –Πατήρ Μαρσύου –Ὄθεν οἰαγρί-
δες (κοῦραι) αἰ ἀδελφαί Ὀρφέως ἤ αἱ 
Μοῦσαι –Τραγικός ποιητής καί ἕτερος 
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πού μέ Ὀρφέα καί Μουσαῖον ὕμνησε 
Τρωϊκόν πόλεμον –Ὑποκριτής τραγικῶν 
δραμάτων σύγχρονος Ἀριστοφάνους 
–Ἄλλοι, Η-9-478Δ, 702Δ, Η-12-424Δ, Η-14 
-773Α 
Οἰαῖα –ης (ἡ)
Οιαῖος –ου (ὁ)
Οἰάνθεια –ης (ἡ) = Οἰάνθη –Πόλις –Νύμ-
φη 
Οἰάνθη –ης (ἡ) –Νύμφη
Οἰάνθης –έου (ὁ) –Πατήρ Κρίθωνος, 
πάππος Θεμίας
Οἴαξ  καί Οἶαξ –κος (ὁ) –Υἱός Ναυπλίου 
καί Κλυμένης, βασιλεύς Εὐβοίας, ἀδελ-
φός Παλαμήδου, Η-9-398Α, Η-10-909Δ, 
Η-14-773Α, Η-15-358Α, Η-11-709Α
Οἴασσα  καί Οἵασσα –σσης (ἡ)
Οἴασσος  καί Οἵασσος –ου (ὁ)
Οἰάτας –ου (ὁ) –Δῆμος Τεγεατῶν
Οἰβάδη –ης (ἡ)
Οἰβάδης –ου (ὁ)
Οίβάλη –ης (ἡ)
Οἰβαλίς –ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον καί ὡραῖας 
Ἑλένης ὡς θυγατρός  τοῦ Τυνδάρεω, υἱ-
οῦ Οἰβάλου, Η-14-773Δ
Οἴβαλος –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης –Υἱός Πε-
ριήρους ἤ Κυνόρτα βασιλέως Σπάρτης 
πού μέ νύμφη Βάτεια γεννᾶ Τυνδάρε-
ων, Ἱπποκόοντα καί Ἱκάριον (πατέρα 
Πηνελόπης). Κατ΄ἄλλους μέ Γοργοφό-
νην, θυγατέραν Περσέως –Πατήρ Ἀρή-
νης, βασιλεύς Τηλεβόων, Η-5-598Δ, Η-9-
960Δ, Η-17-940Δ, Η-18-945Α
Οἰβάνα –ης (ἡ)
Οἰβάνης –ου (ὁ) –Ποταμός Ἰνδίας
Οἰβάρα –ης (ἡ)
Οἰβάρας –αο (ὁ) –Πέρσης, σύμμαχος 
Κύρου
Οἰβάρης –ους (ὁ) –Σταυλάρχης Δαρείου, 
υἱός Μεγαβάζου –Σατράπης Δασκυλί-
τιδος –Πιθανός ἀδελφός Βουβάρη καί 
ἴσως διάδοχος Δαυρίση, Η-5-802Α

Οἰβώτα –ης (ἡ)
Οἰβώτας ἤ Οἰβώας  καί Οἰβωτός –ου 
(ὁ) –Υἱός Οἰνίου, πρῶτος Ὀλυμπιονίκης 
ἐξ Ἀχαιῶν εἰς στάδιον ὁ Δυμαῖος
Οἴδα –ης (ἡ)
Οἰδαῖα –ης (ἡ)
Οἰδαῖος –ου (ὁ) –Εἷς τῶν Σπαρτῶν, υἱός 
Κάδμου
Οἰδάνη –ης (ἡ)
Οἰδάνης –ου (ὁ) –Ποταμός Ἰνδίας
Οἴδας –ντος (ὁ) –Υἱός Σκάρου
Οἰδίους –ου (ὁ) –Ὁ Οἰδιπόδης
Οἰδιπόδαος –άο (ὁ) –Ο.Ο.Λ.271
Οἰδιπόδεια –ης (ἡ) –Ἔπος, Η-8-371Α
Οἰδίποδες (οἱ) –Ἐπώνυμον λεόντων, αἰ-
νίγματα –Ἐπώνυμον πατροκτόνων.
Οἰδιπόδης –ου (ὁ) = ἀντί Οἰδίους
Οἰδιποδία –ης (ἡ) –Τίτλος ποιήματος –
Κρήνη δωδεκάκρουνος ὅπου ὁ Οἰδίπους 
ἔπλυνε χείρας ἐκ πατρικοῦ αἵματος
Οἰδιποδιονίδη  καί Οἰδιποδάγονη –ης 
(ἡ)
Οἰδιποδιονίδης καί Οἰδιποδάγονος 
–ου (ὁ) –Ἀπόγονος Οἰδίποδος
Οἰδίπος ἀντί Οἰδίπους (ὁ)
Οἰδίπους –οδος (ὁ) –(Ὁ ἔχων οἰδήματα 
ποδῶν) –Υἱός Λαΐου καί Ἰοκάστης ἤ Ἐπι-
κάστης. Φοβηθείς χρησμόν ὁ πατήρ ἐξέ-
θεσε ἐπί δένδρου ὅπου ἀνεύρεν ποιμήν 
καί ἔφερεν εἰς βασιλέα Κορίνθου Πόλυ-
βον καί ἀνέθρεψεν σύζυγός του Περίβοια 
ὀνομάσαντα Οἰδίποδα. Ὅτε μεγάλωσεν 
συνεβουλεύθη Πυθίαν διά γέννησίν του. 
Διελθών ἐκ Σφιγγός ἔλυσεν αἴνιγμα καί 
κατέστη σύζυγος μητρός, μετά θάνατον 
Λαΐου. Μέ Ἰοκάστην γεννᾶ Ἑτεοκλέα, 
Πολυνείκην, Ἀντιγόνην, Ἰσμήνην. Μα-
θών τήν γέννησίν του ἐξώρυξεν ὀφθαλ-
μούς αὐτοῦ καί κατηράσθη υἱούς του. Ἡ 
Ἰοκάστη ἐκρεμάσθη ἰδιοχείρως. Ὁ ἴδιος, 
ὀδηγούμενος ὑπό Ἀντιγόνης, ἔφθασεν 
εἰς Ἄλσος Εὐμενίδων Κολωνοῦ καί ἀπέ-
θανεν ταφείς εἰς Θήβας ἤ Ἀθήνας –Σύ-
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ζυγος Εὐρυγανείας ἤ Εὐρυγάνης –2ος 
σύζυγος Ἰοκάστης (1ος ὁ Λάϊος) καίυἱός 
αὐτῆς –Πατήρ καί ἀδελφός Ἑτεοκλέους 
καί Πολυνείκους, Ἀντιγόνης καί Ἰσμή-
νης (τέκνα ἐξ Εὐρυγανείας) –Υἱός Πολύ-
βου (ἐκ Κορινθίας;) καί Ἀλκάνδρας ἤ 
Μερόπης ἐκ Δωρίδος –Ἀδελφός Ἑκαέρ-
γης, θυγάτηρ Βορέου –Υἱός Ἀλκάνδρης, 
Η-7-1047Α, Η-14-774Δ, Η-17-139Α, Η-18-
300Α
Οἰδοθέα –ης (ἡ)
Οἰδόθεος –ου (ὁ) –Σκύθης
Ὀϊζυρός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ὀνείρου
Ὀϊζυρότατος –ου (ὁ) –(Ὁ πιο δυστυχι-
σμένος) –Ἐπίθετον Ὀδυσσέως
Οἴζυς –υος (ὁ) –Τέκνον Νυκτός
Οἰζύς –ύδος (ἡ) –Θυγάτηρ Νυκτός ἐκ-
φράζουσα στενοχωρίαν καί πάθος ζωῆς, 
πένθος, ὀδύνην, ἀθλιότητα μέ ἐπίθετον: 
Ἀλγινόεσσα ἤ Ἀλγινοῦσα
Οἴη –ης (ἡ) –Δῆμος Ἀττικῆς, ἤ θυγάτηρ 
Κεφάλου, σύζυγος Χάροπος –Κώμη Αἰ-
γίνης
Οἴϊνα –ης (ἡ)
Οἴϊνος –ου (ὁ)
Οἰκέα –ης (ἡ)
Οἰκεία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης μέ συ-
νώνυμον: Κεία
Οἰκεῖαι –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Οἰκέτη –ης (ἡ) –Ἐφεσία
Οἰκέτης –ου (ὁ)
Οἰκέας –ου (ὁ)
Οἰκέουσα –σης (ἡ)
Οἰκετιεύς –έως (ὁ) –Δοῦλος Βίωνος παρ΄ 
Ἀθηναίων
Οἰκεύς –έως (ὁ) –Πατήρ Δεξαμενοῦ καί 
Ἱππονόου, Η-5-877Δ
Οἰκέων –ωνος (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶ-
νος μέ συνώνυμον: Κινητήρ
Οἰκήτωρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Καυσάθα
Οἰκιάδα –ης (ἡ)
Οἰκιάδας –αιο (ὁ) –Πατήρ Ἀνδροῦς

Οἰκιάδη –ης (ἡ)
Οἰκιάδης –αο (ὁ) –Ἀδελφός ἤ πατήρ 
Ἱππόνου –Υἱός Οἰκίου, ὁ Δεξαμενός
Οἰκίνα –ης (ἡ)
Οἰκίνας –αντος (ὁ)
Οἴκιος –ου (ὁ) –Πατήρ Δεξαμενοῦ
Οἷκις –ιος (ὁ) 
Ὀϊκλέης (συνηρ. Ὀϊκλῆς) –έους (ὁ) –
Υἱός Ἀντιφάτου Ἀργείου. Πατήρ Ἀμφια-
ράου
Οἰκλεία –ης (ἡ)
Οἰκλείδα –ης (ἡ)
Οἰκλείδας ἤ Εἰκλείδης –ου (ὁ) –Ὁ Ἀμ-
φιάραος –Ἀντί Ὀϊκλείδης
Οἰκλείδη –ης (ἡ)
Οἰκλείδης –ου (ὁ) –Σοφός μάντις (Αἰ-
σχύλος –Ἑπτά ἐπί Θήβας)
Οἰκλείης –ου (ὁ) –Ἀντί Ὀϊκλέης, Ο.Ο. 
243, 244
Οἰκλεύς –έως (ὁ) –Ο.Ο.Ο.243
Οϊκλῆς –έους (ὁ)
Οἰκλής  καί Οἰκλῆς –έους (ὁ) –Υἱός 
Μαντίου ἤ Ἀντιφάτου, Ἀργεῖος, πατήρ 
Ἀμφιαράου, Η-14-779Δ, Η-17-139Α
Ὄϊκλος –ου (ὁ) –Υἱός Ποσειδῶνος –Κέν-
ταυρος
Οἰκογένα –ης (ἡ)
Οἰκογένας –αο (ὁ)
Οἰκοδάμεια –ης (ἡ) –Ἀθηναία δέσποι-
να
Οἰκόδαμος –ου (ὁ)
Οἰκοδεσποινιανή –ῆς (ἡ)
Οἰκοδεσποινιανός –οῦ (ὁ) –Υἱός Σόλω-
νος 
Οἰκοδόμη –ης (ἡ)
Οἰκοδόμος –ου (ὁ)
Οἰκοκράτη –ης (ἡ)
Οἰκοκράτης –ους (ὁ)
Οἰκονομία –ας (ἡ) –Μήτηρ Ζωπύρης 
Οἰκονομικός –οῦ (ὁ)
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Οἰκονόμος –ου (ὁ)
Οἶκος Θεῶν (ὁ)—Ἐπίθετον Ἑστίας –Ἐπί-
θετον Οὐρανοῦ
Οἰκοσθένη –ης (ἡ)
Οἰκοσθένης –ους (ὁ)
Οἰκοστύλη –ης (ἡ)
Οἰκόστυλος –ου (ὁ)
Οἰκοτέλεια –ης (ἡ)
Οἰκοτέλεις –ειος (ὁ)
Οἰκοτέλες –ου (ὁ) –Υἱός Γεισίου
Οἰκοτέλης –ους (ὁ) –Πατήρ Σωτέλου
Οἰκουμένη –ης (ἡ)
Οἰκουμένης –ου (ὁ)
Οἰκουμένια –ίης (ἡ)
Οἰκουμένιος –ίου (ὁ) –Ἐπώνυμος ἐπί-
σκοπος Ρώμης –Ὄνομα Δοσιθέου Ἀσκλη-
πιοδότου ἐπισκόπου Τρίκκης
Οἰκουμενίς –ιδος (ὁ)
Οἰκουνίμουσα –σης (ἡ)
Οἰκουνίμων –νος (ὁ) –Πρεσβευτής Ἀ-
βάρων παρ΄Ἰουστινιανοῦ
Οἰκουρίουσα –σης (ἡ)
Οἰκουρίων –νος (ὁ) 
Οικουρός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Οἴκουσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Οἰκοφέλεια –ης (ἡ)
Οἰκοφέλης  καί Οἰκοφλής καί Οἰκω-
φέλης –ους (ὁ) –Ἀγγειογράφος –Ἀγγειο-
πλάστης
Οἰκοφύλαξ –κος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός μέ 
συνώνυμον: Σωτήρ
Οἰκτίρμων –νος (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀθη-
νᾶς –Ἐπίθετον Διονύσου
Οἴκων –νος (ὁ)
Οἰλεύς –έως (ὁ)
Ὀϊλεύς (–έως  καί ῆος) καί Λοκρός καί 
Αἴας –αντος (ὁ) –Πατήρ Αἴαντος, σύζυ-
γος Ἐριώπιδος, Ἀργοναύτης –Ἐπίσημος 
τρώς φονευθείς ὑπό Ἀγαμέμνονος –Υἱ-
ός Λευκάτας(;), βασιλέως Λοκρῶν. Ἐξε-

στράτευσε μετ΄ ἀργοναυτῶν (Ἀργοναύ-
τική ἐκστρ.), Ο.Β.729, Ν694, 697, Α-Β-80Α 
καί Δ, Η-14-794Α.
Ὀϊλιάδη –ης (ἡ)
Ὀϊλιάδης –ου (ὁ) –Αἴας Λοκρῶν, υἱός 
Ὀϊλέως, Ο.Ι.Ν.203, 712
Οἰλυκίδα –δης (ἡ)
Οἰλυκίδας –αο (ὁ) –Πατήρ Γοργάσου
Οἴμη –ης (ἡ) –Δαναΐς (ἐκ Κρινοῦς καί 
Δαναοῦ) –Σύζυγος Ἀρβάλου
Οἶμος –ου (ὁ) –Κωμωδούμενός τις
Οἴνα –ης (ἡ)
Οιναγή –ης (ἡ)
Οἰναγῆς –οῦς (ὁ)
Οινάδα –ης (ἡ)
Οἰνάδας –αο (ὁ) –Υἱός Ἐπικούδειος
Οἰνάδη –ης (ἡ)
Οἰνάδης –ητος;  (ὁ) –Τήνιός τις
Οἶναι –ῶν (αἱ) –Δῆμος Ἀτταλίδος 
Οἰναῖα –ης (ἡ)
Οἰναῖος –αίου (ὁ) –Ὁ καί Μνησικῆς, υἱός 
Ἐπικράτου, Η-13-696Α
Οἰνανθάριον –ίου (ἡ) –Ὑποκοριστικόν
Οἰνάνθη –ης (ἡ) –(Ὡραιοτάτη –Ἡ με-
θύσκουσα ὡς ὁ ἐκλεκτός οἷνος) –Μήτηρ 
ἑταίρας Ἀγαθοκλείας –Μήτηρ Στρα-
τωνίας Ἀθηναῖα –Ἑταῖρα –Κυπρία καί 
ἄλλη –Μήτηρ Ἀγαθοκλείας αὐλητρίδος 
–Σαμία ὀρχηστρίς ὡς Ἀριστονίκα καί 
Ἀγαθόκλεια –Ἐκ Σάμου περιβόητος ἧ-
τις ἐκρεουργήθη ὑπό ὄχλου –Νύμφη, 
τροφός Διονύσου, Η-14-794Δ
Οἰνάνθης –ου (ὁ) –Υἱός Τύχωνος
Οινανθία –ης (ἡ)
Οἰνανθίας –ίου (ὁ)
Οἰνάνθιος –ίου (ὁ)
Οἰνανθίς –ίος (ὁ)
Οἰνανθίς –ιδος (ἡ)
Οἰνανθίσκη –ης (ἡ)
Οἰνανθίσκος –ου (ὁ)
Οἰναντία –ης (ἡ)
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Οἰνάντιος –ίου (ὁ)
Οινάργη –ης (ἡ)
Οἴναργος –ου (ὁ)
Οἰνάριον καί Οἰνίσκος –ου (τό) –Υἱός 
Πυτίνης, τό νεαρό (κρασάκι) πού δείχνη 
τήν παιδεραστική διάθεση τοῦ Κρατίνου
Οἴναρον –ου (ἡ) –Θυγάτηρ Μνησαρχί-
δου
Οἰνάς –άδος (ἡ) –Γυναικός ὄνομα –Ὄνο-
μα κυνός
Οἰνάς  καί Μαινᾶς –άδος (ἡ) –Κατώτε-
ρες θεές 
Οἰνάτα –ης (ἡ)
Οἰνάτας –αο (ὁ)
Οἴνατος –ου  καί Ἴτανος (ὁ) –Ἡ σημε-
ρινή σπηλιά στην Κρήτη: Τσούτσουρας
Οἴνατος –ου (ὁ) –Υἱός Ἐπικούδειος
Οἴνεια –ης (ἡ)
Οἰνεῒδη –ης (ἡ)
Οἰνεΐδης  καί Οἰνείδης –ου (ὁ) –Υἱός Οἰ-
νέως, δηλαδή ὁ Τηδεύς καί ὁ Μελέαγρος 
–Πατήρ Γοργοίνου –Ἐπώνυμος ἄρχων 
Ἀθηνῶν –Ἀνδρικόν ὄνομα Ἀθηναίων 
–Μελέαγρος, Διομήδης –Οἱ Οἰνείδαι ἀ-
πόγονοι Οἰνέως, υἱοῦ Πανδίονος –Μέ-
λη Οἰνηΐδος φυλῆς, Ο.Ε.813, Κ497
Οἰνεύς –έως καί  –ῆος (ὁ) –(Ἄνθρωπος 
διασκεδάσεων) –Υἱός Πορθάονος ἤ Πορ-
θέως καί Εὐρύτης θυγατρός, Ἱπποδάμα-
ντος (βασιλεύς Καλυδῶνος) διδαχθείς 
ἀπό Βάκχον οἰνοποιΐαν –Πατήρ Ἀγελά-
ου –Ὡς βασιλεύς Καλυδῶνος μέ Ἀλθαῖα 
θυγατέρα Θεστίου γεννᾶ Τοξέα, Μελέ-
αγρον, Μελάνιππον, Κλύμενον καί 
Γόργην. Μέ Περίβοιαν, θυγατέρα Ἱππο-
νόου γεννᾶ Τυδέα. Λησμονήσας εἰς θυ-
σίαν τήν Ἀρτέμιδαν, τοῦ ἔστειλεν Κά-
προν εἰς θήραν του καί ὁ Μελέαγρος 
συνεκάλεσεν τούς τότε ἥρωας Ἑλλήνων 
–Ἀδελφός Μέλανος –Αἰτωλός βασιλεύς 
–Πατήρ Αἰτωλοῦ ἤ Ὠλενίης (αἰγός θυ-
λασάσης τόν Δία μέ Ἀμάλθειαν καί Μέ-
λισσαν) –Υἱός Φυτίου –Υἱός Αἰγύπτου 
καί Γοργόνης –Ἕτερος ἥρως Ἀττικῆς, 

υἱός Πανδίονος –Πατήρ Θευτίμης, Ο.Β. 
641, Ζ216, Ξ117, Η-5-773Α, Η-7-1047Α, 
1150Δ, Η-14-744Δ, 794Δ, Η-15-400Δ, 746Δ, 
Η-17-139Α
Οἰνηΐς –ιδος (ἡ) –Φυλή Ἀθηνῶν ὑπό 
Οἰνέως –Νύμφη ὀνομασθεῖσα –Θυγά-
τηρ Οἰνέως καί Δηϊανείρας
Οἴνης –η (ὁ)
Οἰνία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀσωποῦ καί 
Μετώπης, θυγατρός Λάδωνος
Οἰνιάδα –ης (ἡ)
Οἰνιάδας –αο (ὁ) –Υἱός καί Πατήρ Προ-
νόμου
Οἰνιάδη –ης (ἡ)
Οἰνιάδης –ου (ὁ) –Πατήρ Προνόμου ἐκ 
Θηβῶν –Ἕτερος
Οἰνιάδος –ου (ὁ) –Δῆμος
Οἰνίας –ίου (ὁ) –Υἱός καί πατήρ Ξενο-
κράτου –Υἱός Φιλοφήρης –Υἱός Πανχά-
ρεως
Οἰνίδα –ης (ἡ)
Οἰνίδας  καί Ὀνίδας –αο (ὁ)
Οἰνίδη –ης (ἡ)
Οἰνίδης –ου (ὁ)
Οινίλα –ης (ἡ)
Οἴνιλλα –ης (ἡ)
Οἴνιλλος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἡρακλείτου
Οἰνίλος –ου (ὁ)
Οἴνιος –ου (ὁ) –Ποταμός ἐν Πόντω Πα-
ράλιος –Υἱός Πανχάρεος
Οἰνίουσα –ης (ἡ)
Οἶνις –ιδος (ὁ) –Ἔφορος Σπαρτιάτης
Οἰνίσκος  καί Οἰνάριον –ίου (ὁ) –(Κρα-
σάκι) –Υἱός Πυτίνης
Οἰνίχη –ης (ἡ)
Οἴνιχος –ειος (ὁ) –Πατήρ Ἐμπεδίουν 
(–ειος)
Οἰνίων –νος; (ὁ) –Πατήρ Διογένειος Τα-
ναγραίου
Οἰνοβαρής –έος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδί-
της
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Οἰνοβίη –ης (ἡ)
Οἰνόβιος –ίου (ὁ) –Ἀθηναῖος ἐπιτυχών 
τήν ἐπιστροφήν τοῦ Θουκυδίδου εἰς Ἀ-
θήνας, Η-9-694Δ
Οἰνογένη –ης (ἡ)
Οἰνογένης –ου (ὁ)
Οἰνοδότα –ης (ἡ)
Οἰνοδότας –ου;  (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Οἰνόεις –εντος ἤ Πᾶν –νός (ὁ) –Θεός τρα-
γοπόδης
Οἰνόεσσα –σσης (ἡ)
Οἰνόη –ης (ἡ) –Δῆμος Ἀττικῆς, Ἱππο-
θοοντίδος φυλῆς –Νύμφη ἀναθρέψασα, 
κατά Ἀρκάδας, Δίαν –Σύζυγος Φημοφά-
νους, μήτηρ κωμικοῦ Ἀντιφάνους
Οἰνοθέα –ης (ἡ) –Ἱέρεια εἰς ναόν Πριά-
που
Οἰνόθεος –έου (ὁ)
Οἰνοθόη –ης (ἡ) –Ὡραία ἑταίρα
Οἰνόθοος –ου (ὁ)
Οἰνοίη –ης (ἡ) –Ἀρχικόν ὄνομα νήσου 
Σικίνου –Νύμφη, γυνή Θόαντος
Οἰνοκλέα –ης (ἡ)
Οἰνοκλέας –ου (ὁ)
Οἰνόκλεια –ης (ἡ)
Οινοκλέφη –ης (ἡ)
Οἰνοκλέφης –εος (ὁ) –Πατήρ Πραξαγό-
ρης
Οἰνοκλῆς –έους (ὁ) –Πατήρ Ἀρτεμισίας 
–Υἱός Θεοπόμπου
Οἰνοκλίουσα –σης (ἡ)
Οἰνοκλίων –νος;  (ὁ)
Οἴνοκλος –ου (ὁ) –Πατήρ Εὐκλείδου –Βα-
σιλεύς Αἰνιάνων, Η-14-795Δ
Οἰνοκόπα –ης (ἡ)
Οἰνοκόπας ἤ Ὀνοκόπας –αντος;  (ὁ) 
–Πατήρ τῆς Ἀψεύδου
Οἰνοκράτη –ης (ἡ)
Οἰνοκράτης –ους (ὁ) 
Οἰνολάα –ης (ἡ)

Οἰνολάδουσα –σης (ἡ)
Οἰνολάδων –ντος;  (ὁ) –Ποταμός Λιβύ-
ης 
Οἰνολαῒς –ίδος (ἡ) –Ἑταίρα
Οἰνόλαος –ου (ὁ)
Οἰνομάη –ης (ἡ)
Οἰνόμαος –ου (ὁ) –(Ἐραστής οἴνου)–Σύ-
ζυγος Στερόπης ἤ Ἀστερόπης, ἔχων 
φορβάδα τήν Ἅρπινα ἤ καί Ἐρίφα –Ἀρ-
χαῖος ἥρως Ἥλιδος –Υἱός Ἀλξιόνης ἤ 
Ἁρπίνης, θυγατρός Ἀσωποῦ καί Ἄρεως. 
Υἱός Ἀρεως καί Ἀστερόπης (μιᾶς τῶν 
Πλειάδων), σύζυγος Εὐαρέας, θυγατρός 
Ἀκρισίου. Πατήρ Ἱπποδαμείας (συζύγου 
Πέλοπος) καί Λευκίππου, (ὅστις ἠράσθη 
Δάφνην θυγ. Γαλατείης καί Λάμπου με-
ταμορφωθεῖσαν ἀπό Παρθένον εἰς νεα-
νίαν ὑπό Λητοῦς, κατά παράκλησιν τῆς 
μητρός της). Βασιλεύς Πίσσης –Ἰδρυτής 
ὀλυμπιακῶν ἀγώνων, φονευθείς πεσών 
ἀπό ἅρμα, ὅ δολιοφθόρησε ὁ Μύρτιλος 
ἤ Μυρτίλος (ἡνίοχος) διεκδικών μετά 
Πέλοπος (υἱοῦ Ταντάλου) τήν Ἱπποδά-
μειαν –Ἕλλην εἰς Τροίαν φονευθείς ὑπό 
Ἕκτορος –Ὁ ρήτωρ Αἰσχίνης ὀνομάζετο 
καί Κοθωκίδης ὑποκρινόμενος εἰς θέα-
τρον τόν Οἰνόμαον –Κυνικός φιλόσοφος 
ἐκ Γαδάρων –Υἱός Ἀλξίωνος –Μέ τόν 
Γαλάτη Κρίξο ἦσαν ὑπαρχηγοί τοῦ 
Σπάρτακου, Ο.Ι.Ν.506, Η-7-647Δ, Η-8-
962Α, Η-14-796Α, Η-15-922Α, Η-17-270Δ
Οἰνομάχη –ης (ἡ)
Οἰνόμαχος –ου (ὁ)
Οἰνονόη –ης (ἡ)  –Μαινάς
Οἰνόνοος –ου (ὁ)
Οἰνοπάρας –α; (ὁ) –Παραπόταμος Ὀρό-
ντου
Οἰνοπεύς –έως (ὁ) –Ἀδελφός Σταφύλου, 
υἱός Διονύσου καί Ἀριάδνης, ἐγκαταλη-
φθήσεις ὑπό Θησέως ἐν Νάξω, Η-14-
216Δ
Οἰνόπη –ης (ἡ) –Ὄνομα σταφυλῆς –Θυ-
γάτηρ Ἐποπέως πού μέ Ποσειδώνα γεν-
νᾶ Μεγαρέα

ÏÉÍÏÂÉÇ
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Οἰνοπήκτης –ου (ὁ) –Ὄνομα παρασί-
του
Οἰνοπία καί Οἰνώνη –ης (ἡ) –Νύμφη 
σύζυγος Πάριδος –Ἀρχαῖον ὄνομα Αἰγί-
νης, Η-15-544Δ
Οἰνοπίδα –ης (ἡ)
Οἰνοπίδας –ου ἤ –αο (ὁ) –Κωπαεύς τις
Οἰνοπίδη –ης (ἡ)
Οἰνοπίδης –ου (ὁ) –Χῖος ἀστρολόγος, ἀ-
στρονόμος καί μαθηματικός, γεωμέτρης 
σύγχρονος Ἀναξαγόρου –Υἱός Οἴνοπος, 
ὁ Ἕλενος, Ο.Ε.707, Η-14-796Α
Οἰνοπίουσα –σης (ἡ)
Οἰνοπίων –νος;  (ὁ) –(ὁ ἔχων ὀφθαλμούς 
χρώματος οἴνου) –Βασιλεύς Χίου –Υἱός 
Θησέως ἤ Διονύσου καί Ἀριάδνης –Υἱός 
Οἰνομάου –Στρατηγός Βάκχου –Δοῦλος 
–Ἕτερος, Η-13-284Α, Η-14-566Δ, 796Α, Η 
-18-644Δ, 897Δ
Οἰνοπίων –ωνος (ὁ) –Σκωπτικόν Ροδίου
Οινοποτήρ –ηρος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Οἰνόπους –οδος; (ὁ)
Οἶνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἀ-
γροτική προσωπικότης ὡς ὁ Ἀγρός καί 
ἡ Ὀπώρα
Οἰνοστράτη –ης (ἡ)
Οἰνόστρατος –ου (ὁ)
Οἰνοτίουσα –σης (ἡ)
Οἰνοτίων –νος (ὁ) –Υἱός Ἀγήμονος
Οινότροπη –ης (ἡ)
Οἰνότροπος –οι ἤ Οἰνότροφος (ὁ) –Οἱ 
μετατρέποντες τό ὕδωρ εἰς οἶνον (θυμίζει 
κάτι;) –Θυγατέρες Βασιλέως καί ἱερέως 
Ἀπόλλωνος εἰς Δῆλον δηλαδή τοῦ Ἀνί-
ου καί τῆς Δωρίππης: Οἰνώ, Σπερμώ καί 
Ἐλαιῶ ἤ Ἐλαΐς ἤ Γλαΐς. Τίς προίκισε ὁ 
Διόνυσος ἤ ὁ Ἀπόλλων, νά μετατρέπουν 
τό ὕδωρ εἰς οἶνον ὡς καί αἱ Μαινάδαι ἐν 
ἐξάρσει καί ὁ Χριστός (Οἰνοτρόποι ὀνο-
μάζωνται 1ον ὄσοι μετατρέπουν τό ὕδωρ 
εἰς οἴνον –2ον ὀνομάζοντο οἱ σταφυλάς 
θλίβοντες –3ον Δαίμονες οἴτινες ἐπέδρων  

καί καθίστων ὄξινον τόν οἶνον). Ὅταν 
οἱ Ἀχαιοί θέλησαν νά μεταφέρουν τάς 
θυγατέρας διά βίας εἰς Τροίαν αὕται με- 
τεμορφώθησαν τῆ βοηθεία πάππου των 
εἰς περιστεράς καί ἐπέταξαν. Διά τήν με-
ταφοράν των εἰς Τροίαν ἐστάλη ὁ Πα-
λαμήδης 
Οἰνότροφος –ου (ὁ)
Οἰνουντία –ίης (ἡ)
Οἰνουντιάδη –ης (ἡ)
Οἰνουντιάδης –ου (ὁ) –Υἱός Οἰνουντίου
Οἰνούντιος –ίου (ὁ)
Οἰνοῦς –οῦντος (ὁ) –Παραπόταμος Λα-
κωνίας –Πολίχνη –Ὁ Αῖνος ποταμός
Οἴνουσα –σης (ἡ)
Οἰνουσσεύς –έως (ὁ)
Οἰνουσῶν φρέαρ (τό) –Ταίναρον ἀκρω-
τήριον, βάθους 4850 μέτρων
Οἴνουφις –ιος (ὁ) –Διδάσκαλος Πυθα-
γόρου, Ἡλιοπολίας
Οἰνοφίλη –ης (ἡ)
Οἰνόφιλος –ου (ὁ) –Κρής, υἱός Φιλοποί-
μενος –Ἀφιδνεύς
Οἰνόφλυξ –γος (ὁ) –(μέθυσος –βράζων 
–ξεχειλίζων, πλαστόν)
Οἰνοφόρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου
Οἰνόφυτος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθ. Διονύσου
Οἰνοφῶν –ῶντος (ὁ) –Ἀθηναῖος
Οἰνοφῶσσα –ης (ἡ)
Οἰνοχαίρουσα –ης (ἡ)
Οἰνοχαίρων –ντος (ὁ) –Πλαστόν ὄνο-
μα παρασίτου
Οἰνοχάρεια –ης (ἡ)
Οἰνοχάρης –ητος (ὁ) 
Οἰνόχη –ης (ἡ)
Οἰνοχίδα –ης (ἡ)
Οἰνοχίδας –αο (ὁ) –Ὀρχομένιος –Υἱός 
Εὐμενίδου
Οἰνοχόος –όου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑρ-
μοῦ –Ἐπίθετον Ἥβης 

ÏÉÍÏ×ÏÏÓ
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Οἴνοχος –ου (ὁ)
Οινόχυτος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου –Ἐπίθετον Ἥβης
Οἴνοψ καί Οἴνωψ –πος καί Οἶνοψ –πος 
(ὁ) –(Κρασᾶτος, ἔχων χρῶμα οἴνου) –Πα-
τήρ Ὑπερβίου, ἥρωος Θηβῶν –Πατήρ 
Λειώδους, μνηστήρος Πηνελόπης –Ἐπί-
θετον Διονύσου, Ο.Ο.Φ.144, Ε707
Οἰνώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀνίου ἱερέως 
Ἀπόλλωνος, ἀδελφή Σπερμοῦς καί Ἐλαι-
οῦς –Οἰνότροπος, προστάτις οἶνου
Οἰνωᾶτις  καί Οἰνοᾶτις –ιδος (ἡ) –Ἐπί-
θετον Ἀρτέμιδος μέ συνώνυμον: Θηρη-
φόνος
Οἴνων –νος (ὁ)
Οἰνώνας –ου (ὁ) –Ὁ τῆς Κάτω Ἰταλίας, 
παρωδός
Οἰνωνᾶς –ᾶ (ὁ) –Κιθαρωδός, ὁ πρότερον 
Ἀθηναῖος Οἰνώπας
Οἰνώνδη –ης (ἡ)
Οἰνώνδης –ου (ὁ)
Οἰνώνη –ης (ἡ) –Χωρίον –Νῆσος Αἴγι-
να –Μάντις θυγάτηρ Κεβρῆνος θεοῦ 
ποταμίου. Γυνή Πάριδος πρίν ἀπό τήν Ἑ-
λένην καί Οἰνοπία καλουμένη ὡς θερα-
πεύσασα αὐτον ἐκ τοῦ φαρμακεροῦ βέ-
λους Φιλοκτήτου (ὅτε τόν εὕρε νεκρόν 
ἐκρεμάσθη). Γεννᾶ μέ Πάριν Κόρυθον 
–Θυγάτηρ Βουδίωνος, ἐξ ἧς ἡ νῆσος Οἰ-
νώνη (Αἴγινα) –Μήτηρ Ἰνδοῦ Μελανθίου 
–Σύζυγος Πάριδος ἀδελφή Ἑσπερίας ἤ 
Ἑσπέρης ἤ Ἑστερίους(ου), Η-8-335Α, Η-
14-802Δ
Οἰνώπας –ου;  (ὁ) –Κιθαρωδός Ἀθηναῖ-
ος, ὁ μετέπειτα Οἰνωνᾶς
Οἴνωτρος –ου (ὁ) –Υἱός Λυκάονος βα-
σιλέως Ἀρκαδίας, πρῶτος Ἕλλην ἐγκα-
τασταθείς ἐκτός Ἑλλάδος  (Νότιος Ἰτα-
λία, Λευκανία Ποσειδωνίας) μετά τοῦ 
ἀδελφοῦ Πευκετίου καί Ἰτάλου δοῦς ὄ-
νομα εἰς Οἰνωτρίαν (Καλαβρίαν)
Οἴνωψ καί Οἴνοψ –οπος (ὁ) –(Ἔχων 
χρῶμα οἴνου, κρασᾶτος) –Πατήρ Ὑπερ-
βίου, Ο.Ο.Φ.144, Ε707

Οἰνώψ –που; (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου μέ 
συνώνυμον: Χρυσομίτρας
Οἰόβαζος –ου (ὁ) –Πέρσης τις
Οἰόβαλος –ου (ὁ)
Οἰόκλεια –ης (ἡ)
Οἰοκλῆς –ἐως (ὁ)
Οἴοκλος –ου (ὁ) –Υἱός Ποσειδῶνος καί 
Νύμφης Ἄσκρης, θεμελιωτής Ἄσκρης 
Βοιωτίας
Οἰολύκη –ης  καί Διϊλύκη καί Ἱππολύ-
τη (ἡ) –Ἀμαζών –Θυγάτηρ Βριάρεω
Οἰόλυκος –ου (ὁ) –(Ἐκτεθείς εἰς λύκους) 
–Υἱός θήρα ἐκ Σπάρτης (ἔγγονος Αὐτε-
σίωνος;), πατήρ Αἰγέως, Ἀπόγονοςτοῦ 
Κάδμου –Υἱός Διοκλέους, Ἀριστονόου, 
Μνασίππου –Πατήρ Μνασίππου, Κλεο-
πτολέμου, Η-14-82Δ
Οἴον –ου (ἡ;) –Δῆμος Ἀττικῆς
Οἰονόκλεια –ης (ἡ) –Ἐξ Ἰωνίας
Οἰνοκλῆς –έους (ὁ)
Οἰονόμος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλω-
νος
Οἰονός –οῦ (ὁ) –Πατήρ Λικυμνίου πάπ-
πος Ἠλεκτρύονος πρώτου σταδιονίκου 
ἐν Ὀλυμπία, Η-13-550Δ
Οἰοπόλεια –ης (ἡ)
Οἰοπόλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Οἰόρπατα (ἡ;) –(Ἀνδροκτόνος) –Ὄνομα 
Ἀμαζώνων
Οἰσεύς –έως (ὁ)
Οἰσήμη  καί Αἰσήμη –ης (ἡ)
Οἰσία –ης (ἡ) –Ὄνομα δήμου Ἀρκαδίας
Οἰσιάδα –ης (ἡ)
Οἰσιάδας –αο (ὁ)
Ὀϊστεύουσα –σης (ἡ) –(τοξεύουσα –ἰο-
βόλος) –Ἐπίθετον Σελήνης –Ἐπίθετον 
Ἀρτέμιδος
Οἰστευτήρ –ῆρος (ὁ) –(Τοξευτής) –Ἐπί-
θετον Διονύσου
Ὀϊστεύων –ντος (ὁ) –(Τοξεύων) –Ἐπί-
θετον Ἠελίοιο

ÏÉÍÏ×ÏÓ
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Οἰστοβόλος –ου (ὁ) —Συνώνυμον: Παῖς 
–Ἐπίθετον Ἔρωτος
Οἰστός –οῦ (ὁ) –Ὄνομα Ἀττικοῦ πλοίου
Οἴστουσα –σης (ἡ)
Οἰστρέβλη –ης (ἡ)
Οἰστρέβλης –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους 
καί Θεσπιάδος Ἡσυχίας
Οἰστρήεις –εντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου –Ἐπίθετον Πανός
Οἰστρήεσσα –σσης (ἡ)
Οἰστρήεντες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Πανῶν 
μέ συνώνυμον: Ἀλῆται
Οἰστριανή –ῆς (ἡ)
Οἰστριανός –οῦ (ὁ) –Νικήρατος, Γλύ-
πτης
Οἰστρόβλη –ης (ἡ)
Οἰστρόβλης –ητος (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους 
καί Θεσπιάδος Ἡσυχίας
Οἰστρομανεῖς –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Πανῶν
Οἰστρομανής –ῆ (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Οἰστροπλάνεια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σε-
λήνης μέ συνώνυμον: Σαρκοφάγος
Οἰστροπλάνος –ου (ὁ)
Οἶστρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός μέ συ-
νώνυμον: Βροτοβάμων
Οἰστροῦσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Οιστροφόρος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης
Οἴστων –ωνος (ὁ) –Υἱός Διοκλεῖος
Οἰσύμη ἤ Αἰσύμη –ης (ἡ) –Πόλις Μα-
κεδονίας μεταξύ Στρυμῶνος καί Νέ-
στου –Κοινότης Ἀλεξανδρουπόλεως, Α 
-Β-288Α
Οἴτα –ης Δωρικά (ἡ) = ἀντί Οἴτη 
Οἰταῖα –ης (ἡ)
Οἰταῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός, ἤ Ἡρα-
κλέους διά τόν θάνατόν του ἐπί τῆς Οἴας
Οἴταος –ου (ὁ) –Υἱός Ὀρσίου
Οἴτας –ου;  (ὁ)
Οἰτόλινος –ου (ὁ) –Ἇσμα εἰς ἀνάμνησιν 
θανάτου Λίνου

Οἰτοσκύρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Θεᾶς Σε-
λήνης
Οἰτόσκυρος –ου (ὁ)
Οἰτόσυρος καί Γοιτόσυρος –ου (ὁ) –Ἐ-
πίθετον Ἀπόλλωνος παρά Σκύθαις
Οἴτυλα –ης (ἡ)
Οἴτυλος καί Οἰτύλος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀμ-
φιάνακτος ἐξ Ἄργους, ἔγγονος Ἀντιμά-
χου –Ἥρως Οἰτύλου, Η-14-800 ἤ 806Α, 
Ο.Β.585 
Οἴφιλα –ης (ἡ)
Οἰφίλια –ίης (ἡ)
Οἰφίλιος –ίου (ὁ)
Οἴφιλος –ου (ὁ)
Οἰφόλια –ίης (ἡ)
Οἰφόλιος –ίου (ὁ)
Οἰχαλία ἤ Οἰχαλίη –ης (ἡ) –Σύζυγος Με-
λανέως, καθ΄ἥν ὀνομάσθη ἡ Οἰχαλία, 
Ο.Β.730, Η-8-485Δ
Οἰχόρδα –ης (ἡ)
Οἰχόρδας –αντος;  (ὁ) –Ποταμός Συρικῆς, 
τανῦν Σελέγγας
Οἰωνεύς ἤ Διονεύς –έως (ὁ) –Πατήρ Δί-
ας, πενθερός Ἰρίονος
Οἰωνία –ίης (ἡ)
Οἰωνίας –ίου ἤ  –ντος (ὁ) –Υἱός Οἰωνο-
χάρους Ἀτηνεύς
Οἰωνίδα –δης (ἡ)
Οἰωνίδας –αο (ὁ)
Οἰωνίκλεια –ης (ἡ)
Οἰωνικλῆς –έους (ὁ)
Οἰωνίχα –ης (ἡ)
Οἰώνιχος –ίχου (ὁ) –Ἀθηναῖος κωμω-
δούμενος δι΄ἀσωτείαν καί φαυλότηταν, 
μουσικός πρόστυχος
Οἰωνόκλεια –ης (ἡ)
Οἰωνοκλῆς –έους (ὁ) –Ἀγγειοπλάστης, 
κεραμεύς
Οἰωνός –οῦ (ὁ) –Υἱός Λικυμνίου, σύν-
τροφος καί ἐξάδελφός Ἡρακλέους, φο-
νευθείς ὑπό παίδων Ἱπποκόωντος, 1ος 

ÏÉÙÍÏÓ
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Ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον –Ἐπίθετον 
Παρθενόπης
Οἰωνοχάρεια –ης (ἡ)
Οἰωνοχάρης –ους (ὁ) –Πατήρ Οἰωνίου 
Ἀτηνέως
Οἴωξος –ου (ὁ)
Ὀκάλανη;  –ης (ἡ)
Ὀκάλανος –ου (ὁ)
Ὀκέλεια –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἀκρισίου, βα-
σιλέως Ἄργους
Ὄκελλος καί Ὤκελλος καί Ὄκκελος 
(ὁ) –Ὁ Λευκανός Πουθαγορικός φιλόσο-
φος ὁμιλητής Πυθαγόρου –Ἀδελφός 
Βυνδάκου φιλόσοφος Νεοπυθαγόρειος, 
Η-16-499Α
Ὄκιμβις –ιδος;  (ὁ & ἡ)
Ὀκίς –ιδος;  (ὁ) 
Ὀκκελώ καί Ἐκκελώ –οῦς (αἱ) –Πυθα-
γόρειαι Λευκαναί
Ὀκκελώ –οῦς (ἡ) –Λευκανή Πυθαγορίς 
φιλόσοφος, Η-16-499Δ
Ὄκκιλος καί Ὀκκίλος –ου (ὁ) –Ἀδελ-
φός Ὀκέλου, Λευκανός Πυθαγορικός φι-
λόσοφος, Η-16-499Α
Ὄκκος –ου (ὁ) –Πατήρ Αἰνείου ἤ υἱός 
Αἰνείου καί Λανείκας
Ὄκλασος καί Ὄκλασσος –ου (ὁ) –Υἱός 
Πενθέως, πατήρ Μενοικέως, Η-13-258Δ
Ὀκλίδη –ης (ἡ)
Ὀκλίδης –ου (ὁ)
Ὀκνία –ης (ἡ)
Ὄκνος –ου (ὁ) –Μυθικός γέρων εἰς Ἄδην 
–Υἱός Τιβέρου καί Μαντοῦς, ἰδρυτής Μα-
ντούης –Προσωποποίησις ὀκνηρίας
Ὀκορμαλίς –ιδος (ἡ;)
Ὀκραῖα –ης (ἡ)
Ὀκραῖος –ου (ὁ) –Μήνιος τις
Ὀκράνη –ης (ἡ)
Ὀκράνης –ητος;  (ὁ) –Μῆδος τις
Ὀκρατιανή –ῆς (ἡ)
Ὀκρατιανός –οῦ (ὁ)

Ὀκρησία –ης (ἡ) –Μήτηρ Σερβίου Συλ-
λίου –Ρωμαϊκόν ὄνομα
Ὀκρήσιος –ίου (ὁ)
Ὀκριδίουσα –σης (ἡ)
Ὀκριδίων –νος (ὁ) –Ἥρως ἐν Ρόδω
Ὀκρυόεις –εντος (ὁ) –(Ψυχρός) –Ἐπίθε-
τον Κρόνου
Ὀκρυόεσσα –σσης (ἡ)
Ὀκταβία –ης (ἡ) –Ἐπίσημον γένος Ρω-
μαϊκόν
Ὀκταβιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ὀκταβιανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Ὀκτάβιλλα –ης (ἡ) –Ὄνομα γυναικός
Ὀκτάβιλλος –ου (ὁ)
Ὀκτάβιος –ίου (ὁ) –Ρωμαῖος στρατηγός
Ὀκτάβις –ιος;  (ὁ) –Ὄνομα ἀνδρικόν
Ὀκταΐα καί Ὀκταούϊα –ης (ἡ) –Ρωμαϊ-
κόν ὄνομα 
Ὀκτάϊος καί Ὀκταούϊος –ίου (ὁ) –Ρω-
μαϊκόν
Ὀκτακίλια καί Ὀτακίλια –ίης (ἡ)
Ὀκτακίλιος καί Ὀτακίλιος –ίου (ὁ)
Ὀκταμασάδη –ης (ἡ)
Ὀκταμασάδης –ου (ὁ) –Ὄνομα Σκύθου, 
ἀδελφός Σκύλου, βασιλεύς Σκυθῶν
Ὀκταουΐα –ης (ἡ)
Ὀκταουϊανή –ῆς (ἡ)
Ὀκταουϊανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν –Ὄ-
νομα Καίσαρος Αὐγούστου
Ὀκταούϊος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν ὄνομα 
Γαΐου παίς
Ὀκταυΐα –ης (ἡ)
Ὀκταύϊος –ίου (ὁ)
Ὀκτώβριος –ίου (ὁ) –Ὄνομα μηνός Ρω-
μαϊκόν
Ὀκτώπας –αντος; (ὁ) –Ποταμός, πλα-
στόν ὄνομα 
Ὀλαῖα –ης (ἡ)
Ὀλαῖας –ου (ὁ) –Υἱός Κυψέλου 
Ὀλαῖος –ου (ὁ) –Η-11-828Δ

ÏÉÙÍÏ×ÁÑÅÉÁ



��� ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ 

Ὀλαῒδα –δης (ἡ)
Ὀλαΐδας –αο (ὁ) –Ὄνομα Ἡλείου τινός
Ὄλαπος –ου (ὁ)
Ὄλας –α (ὁ)
Ὄλβανα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀρίστωνος
Ὄλβανος –ου (ὁ)
Ὀλβία –ης (ἡ) –Νύμφη –Πόλις –Ὄνομα 
γυναικός –Ἐπίθετον Δίκης –Ἐπίθετον 
Εἰλειθυίας –Ἐπίθετον Ἥρης μέ συνώνυ-
μον: Ἄλοχος –Ἐπίθετον Ποδάγρας –Ἐ-
πίθετον Σελήνης μέ συνώνυμον: Γλαυ-
κοφεγγής –Νηρηΐς, Η-7-1172Α
Ὀλβιάδα –δης (ἡ)
Ὀλβιάδας –αιο (ὁ)
Ὀλβιάδη –ης (ἡ)
Ὀλβιάδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος ζωγράφος, 
Η-4-753Α, Η-7-945Α, 1237Α, Η-8-788Δ, Η-
14-817Α
Ὄλβιαι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μοιρῶν
Ὀλβιανή –ῆς (ἡ)
Ὀλβιανός –οῦ (ὁ) –Χριστιανικόν ὄνομα 
καί Ρωμαϊκόν
Ὀλβιογένη –ης (ἡ)
Ὀλβιογένης –ους (ὁ) –Εἰς ἐπιτύμβιαν 
στήλην τοῦ Ἑρμιτάζ
Ὀλβιοδότη –ης (ἡ)
Ὀλβιοδότης –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος
Ὀλβιοδώρα –ης (ἡ)
Ὀλβιόδωρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου μέ συνώνυμον: Εὔιος
Ὀλβιοδώτα –ης (ἡ)
Ὀλβιοδώτης –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Ἰα-
τήρ –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ –Ἐπίθετον 
Παλαίμονος
Ὀλβιοδῶτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθ. Δήμητρος
Ὀλβιόεργος –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος
Ὀλβιόμοιρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ –Ἐπί-
θετον Γῆς –Ἐπίθετον Δικαιοσύνης –Ἐπί-
θετον Κορύβαντος μέ συνώνυμον: Ἀπρο-
σόρατος

Ὄλβιος –ίου (ὁ) –(Εὐδαίμων, μακάριος) 
–Ἐπώνυμον Διός –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος 
–Ἀθηναῖος ἄρχων –Ὄνομα παιδαγωγοῦ 
–Λόφος –Ἐπίθετον Ἠελίοιο μέ συνώνυ-
μον: Ἄριστος –Ἐπίθετον Πανός
Ὄλβιος –ίου καί Ἀρσάνιος (ὁ) –Ποτα-
μός Ἀρκαδίας παρά τῶ Φενεώ, Η-14-817Α
Ὀλβιόφρουσα –σης (ἡ)
Ὀλβιόφρων –νος (ἡ) –Ἐπίθετον Ποδά-
γρας
Ὀλβίστη –ης (ἡ)
Ὀλβίστης –ου (ὁ)
Ὀλβοδότειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Εἰρήνης
Ὀλβοδότειραι –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Χα-
ρίτων
Ὀλβοδότης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πλούτου
Ὀλβοδότις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας
Ὀλβοθρέμμονες –ων (οἱ) –(Τεθραμμέ-
νος ἐν ὄλβω) –Ἐπίθετον Κῆρων
Ὄλγα –ας (ἡ) –Χριστιανικόν ὄνομα 
Ὄλγανος –ου (ὁ)
Ὄλδα καί Ὀλδά –ᾶς; (ἡ) –Ἰουδαῖα προ-
φῆτης –Γυνή Σολομῶντος –Ἁγία (10 Ἀ-
πριλίου) –Βασίλισσα
Ὀλδαγάνδουσα –σης (ἡ)
Ὀλδαγάνδων –νος; (ὁ) –Οὗννος τις
Ὀλέα –ης (ἡ)
Ὀλέας –ου (ὁ)
Ὄλεθρος –ου (ὁ & ἡ) –Μέ ἐπίθετον Μέ-
λας –Ἐπίθετον Τύχης μέ συνώνυμον: 
Γραῦς
Ὀλεία –αι (αἱ) –Ἐπώνυμον τριῶν θυγα-
τέρων Μινύου ἐν Ὀρχομενῶ (Ἀλκαθόη, 
Ἀρσίππη, Λευκίππη) –Ἱέρειαι τινές ἐν 
Δελφοῖς
Ὀλεία καί Ἀλκιθόη καί Ἀλκαθόη –ης 
(ἡ) –Θυγάτηρ Μινύα μεταμορφωθεῖσα 
ὑπό Ἑρμοῦ εἰς νυκτερίδα, Α-Β-632Δ, Η-
13-644Α
Ὄλενα –ης (ἡ)
Ὄλενος –ου (ὁ)
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Ὀλεσίπτολις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἄμε 
–Ἐπίθετον Νυκτός μέ συνώνυμον: Δαι-
μονίη
Ολέτειρα –ης (ἡ)
Ὀλέτειραι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Ὀλέτα –ης (ἡ)
Ὀλετήρ –ῆρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐ-
πίθετον Ἰοβάκχου μέ συνώνυμον: Ἐλα-
τήρ
Ὀλέτης καί Ὀφέλτης καί Ἀρχέμορος 
(ὁ) –Υἱός Λυκούργου καί Εὐρυδίκης ἐκ 
Νεμέας
Ὀλθάκης –ου (ὁ) –Ἡγεμών Κόλχων
Ὀλθακός –οῦ (ὁ) –Ἡγεμών Δαρδανίων
Ὀλιανθίδη –ης (ἡ)
Ὀλιανθίδης –ου (ὁ)
Ὀλίατος –ου (ὁ) –Υἱός Ὑβανώλλιος ἤ, 
Ὑβανόλιος ἡγεμόνος Μυλασῶν
Ὀλίγαιθα –ης (ἡ)
Ὀλίγαιθος –αίθου (ὁ)
Ὀλίγασις –ιος (ὁ) –Παφλαγών τίς
Ὀλιγήδα –δης (ἡ)
Ὀλιγήδας –αο; (ὁ) –Υἱός Ὀσθίλου
Ὀλίγος –ου (ὁ) –Υἱός Ὀλπριχίδου
Ὀλίδα –δης (ἡ)
Ὀλίδας –αιο; (ὁ) –Ἠλεῖος τις
Ὀλιζών –ῶνος (ὁ) –Πόλις Μαγνησίας 
Ο.Β.717
Ὀλιζῶσσα –σσης (ἡ)
Ὀλίνα –ης (ἡ)
Ὀλίνας –ου (ὁ) –Ποταμός
Ὄλιος –ίου (ὁ) –Ἐπώνυμον τοῦ Ἀπόλ-
λωνος –Υἱός Ἀγήνορος
Ὀλιουμπίουσα –σης (ἡ)
Ὀλιουμπίχα –ης (ἡ)
Ὀλιούμπιχος –ου (ὁ) –Πατήρ καί υἱός 
Ὀλιουμπίχου –Υἱός Ὀνασίμου –Υἱός Ὀ-
νασίμου,Ἐπιχάρειος, Καλλιγείτωνος
Ὀλιουμπίων –νος (ὁ) –Υἱός Ρόδωνος
Ὀλιουνπίουσα –σης (ἡ)

Ὀλιουνπίων –ωνος (ὁ) –Ὁ Ὀλυμπίων, 
Ὀρχομένιος τις –Πατήρ Λιουσίου
Ὀλίουσα –σης (ἡ)
Ὀλιπίδα –δης (ἡ)
Ὀλιπίδας –αο (ὁ)
Ὀλισθηρή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Τύχης
Ὀλισθηρός –οῦ (ὁ)
Ὀλίσιππον –ου (τό ἤ ἡ;) = Λισσαβών
Ὀλιστήνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἰανοῦ
Ὀλιστήνης –ου (ὁ)
Ὀλίων –νος (ὁ) –Βασιλεύσας πρῶτος, 
κατόπιν Οὐρανός, Κρόνος, Ζεύς 
Ὀλκάβα –ης (ἡ)
Ὀλκάβας –αντος (ὁ) –Σκύθης τίς
Ὀλκαῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ὀλκαῖος –ου (ὁ)
Ὀλκία –ης (ἡ)
Ὀλκιάδα –δης (ἡ)
Ὀλκιάδας –αο (ὁ)
Ὀλκίας –ίου (ὁ) –Συμπολεμιστής Μ. Ἀ-
λεξάνδρου, μετέποιτα βασιλιᾶς Ἰλλυρί-
ας, ὁ λαβών καί ἀναγνώσας διαθήκην 
Μ.Ἀλεξάνδρου (Ψευδοκαλλισθένης, βί-
ος Ἀλεξάνδρου), ἀδελφός Ὀλκίου, υἱός 
Λεονάτου
Ὀλλυμπίχη –ης (ἡ)
Ὀλλύμπιχος –ου (ὁ) –Πατήρ Θιοδότου
Ὀλλώς –ώ (ἡ) –Ἐπιγραφοποιός, Η-9-
371Α
Ὀλμειός –οῦ (ὁ) –Ποταμός Βοιωτίας
Ὄλμος καί Ἄλμος καί Ἅλμος –ου (ὁ)  
–Υἱός Σισύφου –Μάντις, Α-Γ-61Α, Η-13-
644Δ, Η-15-82Α
Ὀλμώνια –ίης (ἡ)
Ὀλμώνιος –ίου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα
Ὀλοαί –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Κῆρων
Ὀλοή –ης (ἡ) –(καταστρεπτική) –Ἐπί-
θετον Αἴσης –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐ-
πίθετον Ἐνυοῦς –Ἐπίθετον Ἕριδος –Ἐ 
πίθετον Κηρός –Ἐπίθετον Μοίρης –Ἐπί-
θετον Νυκτός –Ἐπίθετον Χαρύβδεως
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Ὄλοιβος –ου (ὁ)
Ὀλοιή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Μοίρης
Ὀλόκαλη –ης (ἡ)
Ὀλόκαλος –ου (ὁ)
Ολομένα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐρινύος
Ὀλομένης –ητος (ὁ)
Ὄλολυς –υος (ὁ)
Ὁλόμμνια –ίης (ἡ)
Ὁλόμμνιος –ίου (ὁ)
Ὀλομπιόδώρα –ης (ἡ)
Ὀλομπιόδωρος –ου (ὁ) –Πατήρ Ὀλόμπι-
ος (ις)
Ὄλομπις –ιος (ὁ) –Υἱός Ὀλομπιοδώρου
Ὅλον –ου (τό) –(=πᾶν) –Ἐπίθετον Πανός
Ὀλονθεύς –έως (ὁ) –Λάκων τις
Ὄλονθος καί Ὄλυνθος –ου (ὁ) –Πόλις
Ὀλονπίουσα –σης (ἡ)
Ὀλονπίων –νος (ὁ)
Ὁλοός –οῦ (ὁ) –(Καταστρεπτικός) –Ἐπί-
θετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Κρόνου –Ἐπί-
θετον Χρόνου
Ὁλοόφρων –νος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἄ-
ρεως –Ἐπίθετον Σκύλλης μέ συνώνυμον: 
Αὐσονίη
Ὄλορα –ης (ἡ)
Ὄλορος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Θρακῶν 
πενθερός στρατηγοῦ Μιλτιάδου –Πα-
τήρ Ἡγησιπύλης πού μετά θάνατον 
Μιλτιάδου γεννᾶ ἐκ δευτέρου γάμου Ὄ-
λορον –Πάππος Κίμωνος –Πατήρ ἱστο-
ρικοῦ Θουκυδίδυο –Ἁλιμούσιος, Η-8901 
Α, Η-9-692Α, Η-13-627Α, Η-14-835Δ,
Ὄλος –ου (ὁ)
Ὀλουμπιοδώρα –ης (ἡ)
Ὀλουμπιόδωρος –ου (ὁ)
Ὀλουμπίχα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μίνειος 
(εις) ἤ Ἀριστοκλεῖος (εῖς)
Ὀλούμπιχος –ου (ὁ) –Πατήρ Φίλωνος 
–Υἱός Ἀνδρίου, Εὐμένειος, Κλέωνος
Ὀλουμπίουσα –ης (ἡ)
Ὀλουμπίων –νος (ὁ) –Πατήρ Ἀρχέου

Ὀλουνπίχα –ης (ἡ)
Ὀλούνπιχος –ου (ὁ)
Ὀλοφάντη –ης (ἡ)
Ὀλοφάντης –ου (ὁ) –Ἑβραῖος τις
Ὁλοφέρνη –ης (ἡ)
Ὁλοφέρνης καί Ὀρ(ρ)οφέρνης –ου (ὁ) 
–1) Στρατηγός Καμβύσου 2) Ναβουχο-
δονόσωρος 3) Βασιλεύς Καπαδόκων 4) 
Υἱός Ἀντιόχου 5) Ὄνομα ἀνδρός, ὁ ὑπό 
Ἰουδήθ (χῆρας Μανασῆ) φονευθείς
Ὀλόφυξος –ου (ἡ) –Πόλις Θράκης ἤ 
Χαλκιδικῆς ἀσήμαντος
Ὁλοφώϊος – ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Ολοώτατος –ου (ὁ) –Συνώνυμον: ἑκαερ-
γός –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον 
Ἄρεως
Ὀλπία καί Οὐλπία –ης (ἡ)
Ὁλπίας –ίου (ὁ)
Ὄλπις –ιδος (ὁ) –Ἁλιεύς, Η-9-549Δ
Ὀλπριχίδα –ης (ἡ)
Ὀλπριχίδας καί Ἀλπριχίδας –αο (ὁ) 
–Πατήρ Ὀλίγου
Ὄλτιος –ίου (ὁ)
Ὀλτίουσα –σης (ἡ)
Ὀλτίσκη –ης (ἡ)
Ὀλτίσκος –ου (ὁ)
Ὀλτίων –νος (ὁ)
Ὄλτος –ου (ὁ) –Ἀγγειογράφος –Κυλικο-
γράφος, Η-8-451Δ, Η-14-455Α, 837Α
Ὀλύβρια –ίης (ἡ)
Ὀλύβριος –ίου (ὁ) –Υἱός Πρόβου –Ρω-
μαῖος Ὕπατος
Ὀλύγα –ης (ἡ)
Ὀλύγας –αντος; (ὁ)
Ὄλυμβρα –ης (ἡ)
Ὄλυμβρος –ου (ὁ) –Υἱός Γῆς καί Οὐρα-
νοῦ, θεός ἀδελφός Κρόνου
Ὀλυμπᾶ –ῆς (ἡ)
Ὀλυμπᾶς –ᾶδος (ὁ) –Εἷς τῶν 70 ἀπο-
στόλων (10 Νοεμβρίου) μέ Ρωμαίους 
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Ι ΣΤ’ 15 –Χριστιανικόν –Κυνός ὄνομα 
–Πατήρ Ἀγαθοκλέους 
Ὀλυμπηνή –ῆς (ἡ)
Ὀλυμπηνός –οῦ (ὁ)
Ὀλυμπία –ης (ἡ) –(ἡ λάμπουσα, ἡ μακα-
ρία) –Ἐπίθετον Εἰλειθυΐας –Θυγάτηρ 
Ἀρκάδος, γυνή Πίσου ἐξ ἧς ὀνομάσθη ἡ 
πόλις Ὀλυμπία –Ἑταίρα Λακεδαίμονος, 
μήτηρ Βορυσθενίτου Βίωνος τοῦ σοφοῦ 
–Ἐπίθετον Γῆς –Θυγάτηρ Πολυστράτου 
–Μήτηρ Κλεογένους μέ Πολύστράτου –
Μήτηρ Νικάτωρος –Ἐπίθετον Δήμητρος 
μέ συνώνυμον: Μήτηρ –Ἐπίθετον Ἥρας 
–Ἐπίθετον Εἰλειθυῒας –Ἐπίθετον Ἀφρο-
δίτης
Ὀλυμπιάδα –δης (ἡ)
Ὀλυμπιάδας –άδαιος (ὁ) –Υἱός Στιλβών-
δαο –Πατήρ Χαρίλειος
Ὀλυμπιάδες καί Πιερίδες –ων (οἱ) –
Μοῦσαι, θυγατέραι Διός καί Μνημοσύ-
νης. Ὁ Ἀρχέλαος μέ τιμήν Διός καί Μου-
σῶν συνέστησε Ὀλυμπιακούς (ἀπό Ὀλύ_ 
μπου ὄρους) διαρκούντας ἱσαρίθμους 
ἡμέρας μέ ἑννέα Μούσας –Ἐπίθετον 
Μουσῶν –Ἐπίθετον Χαρίτων
Ὀλυμπιάδη –ης (ἡ)
Ὀλυμπιάδης –ου (ὁ) –Πατήρ καί υἱός 
Ἀνδραγάθου –Πατήρ Ἀμυνέου
Ὀλυμπιακή –ῆς (ἡ)
Ὀλυμπιακός –οῦ (ὁ)
Ὀλυμπιάνειος –ου (ὁ) –Σοφιστής
Ὀλυμπιανή –ῆς (ἡ)
Ὀλυμπιανός –οῦ (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα 
Κύπρου –Συγγραφεύς
Ὀλυμπιαράτη –ης (ἡ)
Ὀλυμπιάρατος –ου (ὁ)
Ὀλυμπιαρέτα –ης (ἡ)
Ὀλυμπιάρετος –ου (ὁ)
Ὀλυμπίας –ίου (ὁ) –Ὁ Ἀργέστης καί Ἰά-
πυξ, ἄνεμος πνέων ἀπό τοῦ Ὀλύμπου 
–Χριστιανικόν ὄνομα
Ὀλυμπιάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Μου-
σῶν –Ἐπίθετον Σελήνης –Ὡραία ἑταίρα 

Λάκαινα μήτηρ φιλοσόφου Βίωνος –Σύ-
ζυγος Ἀλεξάνδρου Β’ –Σύζυγος ἐπάρχου 
Νευριδίου –Θυγάτηρ Λαρισαίου Πολυ-
κλείτου, σύζυγος Δημητρίου Καλοῦ, βα-
σιλέως Μακεδονίας –Ἐξαίρετος ζωγρά-
φος δασκάλα ζωγράφου Αὐτοβούλου 
–Πλοῖον
Ὀλυμπιάς ἤ Μυρτάλη –ης καί Μυρτα-
λίς (ἡ) –Ἐγγονή Ἀλκέτου, θυγάτηρ Νεο-
πτολέμου, ἡγεμόνος Ἡπείρου βασιλεύς 
Μολοσσῶν, ἀδελφή Αἰακίδου –Μήτηρ 
Μεγάλου Ἀλεξάνδρου –Ἀδελφή βασι-
λέως Μολοσσῶν Ἀρύμβου, πέμπτη σύ-
ζυγος Φιλίππου, βασιλέως Μακεδόνων 
(ἡ δεύτερη, ἡ Κλεοπάτρα, ἀνεψιά Ἀττά-
λου) ἔχουσα εἰς αὐλήν της τήν εὐειδήν 
καί ἀκόλαστον Παντίκα, Κυπρίαν (οὐ-
δεμίαν σχέσιν ἔχουσα μέ ἑταίραν Μυρ-
τάλιν). Μύστις Καβειρίων, ἐγέννησε Ἀ-
λέξανδρον καί κατόπιν Κλεοπάτραν. 
Ὅτε Φίλιππος ἐνυμφεύθη Κλεοπάτραν 
Μακεδονίας ἀνεχώρησεν μετ΄ Ἀλεξάν-
δρου εἰς Ἤπειρον. Μετά τήν δολοφονί-
αν Φιλίππου ἀπέδωσεν τιμάς εἰς δολο-
φόνους θεωρηθεῖσα ὅ,τι συνέπραξεν. 
Παιδίσκη ἐκαλεῖτο Πολυξένη, ἀργότε-
ρον Μυρτάλη καί μετά γάμον Ὀλυμπιάς 
–Ἡ Θηβαία ἦτο ἰατρός, γυναικολόγος, 
ποιήτρια –Τῆς Ὀλυμπιάδος τοῦ Φιλίπ-
που, βιογράφος ὑπῆρξεν ὁ Ἀμύντας ὁ Εὐ-
σέβης. Μάγειρος Ὀλυμπιάδος ὁ Πελί-
γνας ὅν ἐπρότεινει εἰς Ἀλέξανδρον. 
Ὀλυμπιᾶς –αδος (ἡ) –Ἐπίθετον 5 γυναι-
κῶν καί 12 μεγάλων θεαινῶν –Θυγά-
τηρ Νεοπτολέμου, υἱοῦ Ἀλκέτου, ἐγγο_ 
νή Θαρρύπου –Θυγάτηρ Ἀλκέτου, ἠ-
γεμόνος Ἠπείρου, μήτηρ Μεγ. Ἀλεξάν-
δρου καί Κλεοπάτρας, συζύγου θείου 
Ἀλεξάνδρου καί Ἀρύμβου καί Τρωάδος 
συζύγου. Πηγή εἰς Ἀρκαδίαν καί Ἀντι-
όχειαν, ἧτις Πολυξένη καί Στρατονίκη 
ἐκαλεῖτο –Ἀδελφή καί γυνή Ἀλεξάνδρου 
Β’, βασιλ. Ἠπείρου –Θυγάτηρ Ἡρώδου 
Μεγάλου, γυνή Ἰωσήφ –Θηβαῖα συγγρα-
φεύς ἰατρικῶν ἀντικειμένων –Μήτηρ 
Ἀντιγόνου Δώσωνος, Λαρισσαίου Πο-
λυκλήτου θυγάτηρ –Ζωγράφος καί διδά-
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σκαλος Αὐτοβούλου –Θηβαία ἰάτρισα, 
χῆρα πλουσία, φίλη Χρυσοστόμου, Ο.Β. 
491, Η-14-853Α, Η-18-206Α
Ὀλυμπιάς –άδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἁρμο-
δίου καί τῆς Μίκκας –Θυγάτηρ Νικο-
μάχου καί Κρατείας –Θυγάτηρ Πτολε-
μαίου καί μήτηρ Σωτηρίδος –Θυγάτηρ 
Πολυκλείτου καί μήτηρ Ἀντιγόνου –Θυ-
γάτηρ Ἰσοδάμου –Ἐπίθετον Ἥρας –Ἐπί-
θετον Ρέας
Ὀλυμπιᾶς –ᾶ; (ὁ) –Ἰατρός συγγραφεύς
Ὀλυμπική –ῆς (ἡ)
Ὀλυμπικός –οῦ (ὁ) –Ὄνομα καί ἐπώνυ-
μον ἀθλητοῦ –Μάντις ἐν Ρόδω –Συγγρα-
φεύς ἰατρικῶν
Ὀλυμπίνη –ης (ἡ)
Ὀλυμπίνης –ητος; (ὁ)
Ὀλυμπῖνος –ου (ὁ)
Ὀλυμπιογένη –ης (ἡ)
Ὀλυμπιογένης –ου (ὁ) –Πατήρ καί υἱός 
Ἀριστομάχου
Ὀλυμπιοδόρα –ης (ἡ)
Ὀλυμπιόδορος –ου (ὁ)
Ὀλυμπιοδότη –ης (ἡ)
Ὀλυμπιόδοτος –ου (ὁ)
Ὀλυμπιοδώρα –ης (ἡ) –Ἀθηναῖα
Ὀλυμπιόδωρος –ου (ὁ) –(Δῶρον Ὀλυ-
μπίου θεοῦ) –Ἀθηναῖος, υἱός Λάμπωνος 
διοικητής 300 Ἀθηναίων –Ἄρχων –Μα-
ραθώνιος –Αὐλωδός Θηβαῖος –Μαθητής 
Θεοφράστου –Περιπατητικός φιλόσο-
φος –Πλατωνικός διδάσκαλος φιλοσο-
φίας –Αὐλητής, διδάσκαλος Μουσικῆς 
τοῦ Ἐπαμεινώνδου μετά Διονυσίου καί 
Καλλίφρονος –Ἱστορικός –Υἱός Ὀλυ-
μπίχου, Ἀναφλύστιος –Υἱός Ἀπολλο-
δώρου, Ἀναφλύστιος –Υἱός Διοτίμου Εὐ-
ωνυμεύς –Ὀτρυνεύς –Πειραιεύς –Υἱός 
Φιλοξένου Πειραιεύς –Υἱός Φανίου Φρε-
άρριος –Υἱός Ὀλυμπιοδώρου Φρεάρ-
ριος –Στρατηγός Ἀθηναῖος –Λόγιος, Η-
5-957Α, Η-7-168Δ, 672Δ, Η-14-379Α, 854Α
Ὀλύμπιος –ίου (ὁ) –(Ὁ λάμπων) –Ἐπί-
θετον Διός –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος μέ 

συνώνυμον Όλβιος –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ 
–Ἐπίθετον Βάκχου (Διός) –Ἐπίθετον Ἡ-
ρακλέους ἀλλά καί ἀνθρώπων π.χ. Πε-
ρικλέους, Ἀλεξάνδρου, Ἀδριανοῦ καί ἄλ-
λων –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ μέ συνώνυμον: 
Κήρυξ
Ὀλυμπιοσθένη –ης (ἡ)
Ὀλυμπιοσθένης –ου (ὁ) –Ἕλλην γλύ-
πτης, ἀγαλματοποιός Ἀθηναῖος ἤ Σικυ-
ώνιος, Η-14-854Δ
Ὀλυμπίουσα –σης (ἡ)
Ὀλύμπις ἤ Ὄλυνπις –ιος (ὁ) –Σημειο-
χαράκτης καί άλλοι
Ὀλύμπις –ιος; (ὁ) –Ὁ Καλοκαιρινός ἤ 
Καλόκαιρος
Ὀλυμπίς –ίδος (ἡ)
Ὀλυμπίσκα –ης (ἡ)
Ὀλυμπίσκος –ου (ὁ)
Ὀλυμπίχα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μένωνος 
ἤ Ὀλυμπίχου ἤ Μενίππου
Ὀλυμπίχη ἤ Ὀλυππίχη –ης (ἡ) –Θυγά-
τηρ Ἡγίου
Ὀλυμπίχιος –ίου (ὁ) –Βοιωτός –Πατρω-
νυμικόν τῶν Ὀρχομενίων Ἀπολλοδώρου 
καί Δεξίππου
Ὀλύμπιχος –ου (ὁ) –(Ὀλυμπικός καί 
Ὀλύμπιος) –Κορωναῖος –Αὐλωδός καί 
μαθητής Πινδάρου –Ἀθηναῖος, Διόξιπ-
πος ἤ Πληθεύς –Ὁ ἐπωνομαζόμενος 
Ψεκᾶς –Φίλος Στράτωνος φιλοσόφου 
–Λημναῖος, ἠγεμών Ἑλλησπόντου –Ἱ-
στοριογράφος –Ἀναφλύστιος –Υἱός Ὀ-
λυμπιοδώρου, Ἀναφλύστιος –Υἱός Ναύ-
του, Ἀναφλύστιος –Μελιτεύς καί ἄλλοι
Ὀλυμπιώ –οῦς (ἡ)
Ὀλυμπίων –νος (ὁ) –Πρεσβευτής Γεσθί-
ου –Ταναγραῖος καί ἄλλοι
Ὀλυμπογένη –ης (ἡ)
Ὀλυμπογένης –ου (ὁ) –Δελφός τις
Ὀλυμποδότη –ης (ἡ)
Ὀλυμπόδοτος –ου (ὁ)
Ὄλυμπος –ου (ὁ) –(Ὁλολαμπής, ἀστρα-
φτερός) –Υἱός Ἀριστίου –1ος, ὁ ἀναθρέ-
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ψας παῖδα Διόνυσον καί διδάξας ἐπιστή-
μην καί ἀρετήν –2ος, υἱός Ἡρακλέους καί 
θυγατρός Θεσπίου (Θεσπιάς) Εὐβοίας 
–3ος, ὁ Φρύξ Μυσός, υἱός Μαίονος, ἀρ_ 
χαιότατος μουσικός καί αὐλητής, μα-
θητής Μαρσύου (πρίν τόν Τρωϊκόν, εἰς 
ὅν ὁ Ἀπόλλων παρέδωσε τό σῶμα πρός 
ταφήν, μετά τήν ἦτταν τοῦ Μαρσύου, 
μύθος, φιλοτέχνησε Πραξιτέλης) –4ος, 
πατήρ Κίου –5ος, βασιλεύς Μυσίας, 
ἀνήρ Νεπείας –6ος, ἀγαλματοποιός 
–7ος, ἰατρός –8ος, μάντις –9ος, ποιητής 
–10ος, ραψωδός –11ος, φιλόσοφος Ἀλε-
ξανδρινός, 12ος, ὀνομαστός μουσικός 
συνθέσας θρησκευτικούς ὕμνους μέ 
θρηνητικόν τόνον, Η-7-1017Α, 1148Α, Η-
9-816Α, Η-14-861Δ, Η-17-974Α 
Ὄλυμπος ἤ Αἰγλήεις (ἐντός) ἤ Οὐλύ-
μποιο ἔδος ἤ Οὐλύμποιος θῶκος ἤ 
Οὔλυμπος –ου (ὁ) –(ὁλόλαμπρος) –Ὄ-
νομα ὄρους θεῶν
Ὄλυμπος –ου (ὁ) –Ὁ διδαχθείς μέ σύ-
ριγγα ὑπό θεοῦ Πανός
Ὀλυμπούς –οῦντος (ὁ)
Ὀλυμπούσα ἤ Ὀλυμπούση –ης (ἡ) 
–Θυγάτηρ Θεσπίου (Θεσπιάς) πού μέ 
Ἡρακλή γεννᾶ Ἁλοκράτην ἤ Ἠλοκρά-
την
Ὀλυνθεύς –έως (ὁ) –Λακεδαιμόνιος Ὀ-
λυμπιονίκης εἰς στάδιον
Ὀλυνθία –ης (ἡ) –Ἀναφέρεται παιδίσκη, 
ἥν ὁ Εὐθύμαχος ἐγκατέστησεν εἰς οἶκον 
ἀνοχῆς, διά τοῦτο καί ἐζητεῖτο ἡ ἐκτέλε-
σις αὐτοῦ 
Ὀλυνθιακός –οῦ (ὁ) –Ἔργον
Ὀλύνθιος –ίου (ὁ) –Ποταμός Χαλκιδι-
κῆς
Ὄλυνθος –ου (ὁ) –Υἱός Στρυμῶνος, βα-
σιλιά Θράκης καί Βόλβης (κατασπαρα-
χθείς ὑπό Λέοντος, ἐξ οὗ καί ἡ πόλις 
προσφορά, τοῦ ἀδελφοῦ του Βράγγα 
–Υἱός Ἡρακλέους καί Βόλβης ἤ Βολίας 
–Ποταμός Χαλκιδικῆς –Ἕτερος υἱός Ἡ-
ρακλέους, ὀνομάσας Ὄλυνθον Μακεδο-

νίας. Εἰς τόν Φίλιππον Μακεδόνα, τήν 
πατρίδα, ἐπρόδωσε ὁ Λασθένης
Ὀλυνπία –ης (ἡ) = Ἀντί Ὀλυμπία
Ὀλυνπιάδη –ης (ἡ)
Ὀλυνπιάδης –ου (ὁ)
Ὀλυνπιοδόρα –ης (ἡ)
Ὀλυνπιόδορος –ου (ὁ)
Ὀλυνπιοδώρα –ης (ἡ)
Ὀλυνπιόδωρος καί Ὀλύνπιος –ίου (ὁ)
Ὀλύνπιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός μέ 
συνώνυμον: Ἄναξ καί Κρονίδας
Ὀλυνπίουσα –σης (ἡ)
Ὀλυνπίχα –ης (ἡ)
Ὀλύνπιχος –ου (ὁ)
Ὀλυνπίων –νος (ὁ) –Υἱός Λυσίνου –Πα-
τήρ Ἱππομενίδου
Ὀλυνπόκλεια –ης (ἡ)
Ὀλυνποκλῆς –έους (ὁ)
Ὄλυνπος –ου (ὁ) –Υἱός Ἑρμίου, Λυσιμα-
χεύς
Ὀλυπίχα –ης (ἡ)
Ὀλύπιχος –ου (ὁ)
Ὀλυππιάς –δος (ἡ)
Ὀλυσεύς ἤ Ὀλυσσεύς ἀντί ὀδυσσεύς ἤ 
Ὀλυσσείδας ἤ Ὀδυσσείδας ἤ Πολυσ-
σείδας ἤ Ὀλυτεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον 
Ὀδυσσέως
Ὀλυττώι; (ἡ)
Ὁλώϊχα –ης (ὁ)
Ὁλώϊχος –ου (ὁ)
Ὀμαγύριος καί Ὀμογύριος καί Εὐμά-
ριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ὅμαδος –ου (ὁ) –Κένταυρος, φονευθείς 
ὐπό Ἡρακλέους
Ὁμαίμων –νος (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Δίκης 
–Ἐπίθετον Διός 
Ὁμακοεῖον –ου (τό) –Σχολή Πυθαγόρου 
(χῶρος κοινῶν ἀκροάσεων)
Ὀμαλά –ῆς (ἡ)
Ὀμαλᾶς –ᾶ (ὁ)
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Ὀμαλίουσα –σης (ἡ)
Ὀμαλίων –νος (ὁ) 
Ὁμαλοί –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρώτων
Ὀμάρ; (ὁ) –Ἄραβας στρατηγός
Ὅμαρα –ης (ἡ)
Ὀμάργης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Σακῶν
Ὄμαργος –ου (ὁ) –Ὄνομα κυνός Ἀκταί-
ωνος
Ὀμάριος –ίου (ὁ) –Ἐπώνυμον Διός
Ὅμαρος –ου (ὁ)
Ὀμάρτης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Σαρματῶν, 
Η-8-672Α
Ὅμασπις –ιδος (ὁ) –(Ἀσπίς ὅματος) –
Ἐπίθετον Πανός μέ συνώνυμον: Περσο-
διώκτης
Ὄμβηλος –ου (ὁ) –Ποταμός Ἰνδίας
Ὀμβρικία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν 
Ὀμβρίκιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ὀμβρίμα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Νεμέσεως
Ὀμβρίμη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ὀμβριμόθυμοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρι-
νῦν
Ὀμβριμόθυμος –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον Ἄ-
ρεως –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Διός
Ὄμβριμος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς –Ἐπίθ.
Ὀσίριδος
Ὄμβριος –ίου (ὁ) –(Θεός βροχῆς) –Ἐπί-
θετον Διός –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Ὄμβριος –ίου (ἡ) –Θεά βροχῆς λατρευ-
ομένη εἰς Κύπρον
Ὀμβρίουσα –σης (ἡ)
Ὀμβρίταγος –άγου (ὁ)
Ὀμβρίων –νος (ὁ) –Κρής τις
Ὄμβροι –ων (οἱ) –Μέ ἐπίθετον Παῖδες
Ὄμβρος –ου (ὁ) –Ποταμός
Ὀμβροτόκος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διός
Ὀμβροχαρής –εος (ἡ) –Επίθετον Γαίας
Ὁμειλία –ης (ἡ) –Ὄνομα δούλης –Ἄλλη
Ὅμειρος –ου (ὁ) –Υἱός Ἑρμίου
Ὁμέστιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ὕπνου 

Ὀμευνέτης –ου (ὁ) –(Ὁ ὁμοῦ κοιμώμε-
νος) –Ἐπίθετον Κρόνου
Όμηλυς –υδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμι-
δος
Ὁμηραπάτης –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον Ξε-
νοφάνους πρίν τό Ἐπικόπτης
Ὁμηρείη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης
Ὁμήρειοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Λιτῶν
Ὁμήρειον –ου (τό) –Ναός Ὁμήρου εν 
Σμύρνη –Νόμισμα Σμύρνης.
Ὁμήρειος –ου (ὁ & ἡ) –Πάσα Ὁμηρική 
λέξις
Ὁμηρέων –νος; (ὁ) –Ὄνομα μηνός ἐν Ἴω
Ὁμηρία –ίης (ἡ)
Ὁμηριάδη –ης (ἡ)
Ὁμηριάδης –ου (ὁ) –Ὁ Ὁμηρίδης
Ὁμηριανή –ῆς (ἡ)
Ὁμηριανός –οῦ (ὁ) –Κάσσιος –Μελο-
ποιός
Ὁμηρίδες –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Ὁμηρίδη –ης (ἡ)
Ὁμηρίδης –ου (ὁ) –Ἀπόγονος Ὁμήρου 
–Μιμητής –Ραψωδός Ὀμηρίδαι –Οἱ Χῖου 
ἀμεέται δύο ἐπῶν εἰς τόν ἔρωτα
Ὁμηρικός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ὁμήρου ἤ 
πατρώνυμον Ὁμηρικοῦ
Ὁμηρινός –οῦ (ὁ) –Ἐπώνυμον ποιητοῦ 
τινός, Ἐμπεδοκλέους, Σελεύκου γραμ-
ματικοῦ
Ὁμήριος –ίου (ὁ)
Ὁμηρίς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης 
–Μία τῶν Ὁμηριδῶν
Ὁμηριστής –οῦ (ὁ) –Μιμητής Ὁμήρου
Ὁμηρομάστιξ –ιγος (ὁ) –Ὁ Γραμματι-
κός Ζωΐλος καί σχολιαστής Ὁμήρου διότι 
ἐπέσκωπτε τόν Ὅμηρον –Κολαστής Ὁ-
μήρου ἤ ρητορικός κύων, Η-5-953Δ, Η-12 
-843Δ, Η-14-877Δ
Ὁμηρονίδη ἤ Ὁμηρίδη –ης (ἡ)
Ὁμηρονίδης ἤ Ὁμηρίδης –ου (ὁ) –Μι-
μητής Ὁμήρου
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Ὁμηροπάτης καί Ὁμηραπάτης –ου 
(ὁ) –Ἐπώνυμον Ξενοφάνους μετά τό Ἐ-
πικόπτης, ὡς καταπατών τόν Ὅμηρον
Ὅμηρος –ου (ὁ) –(ὡμός +ἄρω ἤ ἀραρίσκω 
= αὐτόπτης μάρτυς, = συμπαρομαρτῶν ἤ 
κατ΄ἄλλους: Ὁ μη ὁρῶν). Υἱός Εὐχαρίδου 
–Πατήρ Ἐπιγένους καί Ἐμπεδίωνος –Υἱ-
ός Μελανώπης ἤ Εὐμητιδος –Ἔζησε με-
τά τόν Ἡσίoδον περί το 906/5 (Πάριον 
Χρονικόν) σύζυγος Ἀρησιφόνης θυγα-
τρός Γνώτορος ἐκ Κύμης Μ. Ἀσίας –Υἱ-
ός Δμασαγόρου –Πατήρ Ἐπιγένους καί 
Ἐμπεδίωνος –Κατόπιν προφητείας Εὔ-
κλου Κυπρίου χρησμολόγου ὁ Ὅμηρος 
ἐγεννήθη ὑπό Κυπρίας Θεμιστοῦς εἰς 
Κύπρον, ἄρα ὀκτώ πόλεις μάρνανται 
σαφήν διά ρίζαν Ὁμήρου: Χῖος, Σμύρνη, 
Κολοφών, Ἰθάκη, Πύλος, Ἄργος, Ἀθῆναι, 
Κύπρος –Ἐμπεδίων καί Ἐπιγένης, τέκνα 
Ὁμήρου
Ὅμηρος καί Ὅμηρως καί Ὄμηρος 
καί Μελησιγένης καί Μελησιγενής 
–οῦς καί Μελητίδης ἤ Μελητογένης 
(κατά Ἀρέθαν) (ὁ) –Ἐπικός ποιητής –
Τυφλός, ἴσως στά ἔσχατα τοῦ βίου –Υἱός 
Εὐγνηθούς –Υἱός Μαίωνος καί ἔγγονος 
αὐτοῦ καί Δινδύμης –Ἔγγονος τοῦ Εὐ-
έπους –Πατήρ Ἀρσιφόνης, συζύγου 
Στασίνου –Μαθητής μελοποιοῦ Προ-
ναπίδου –Ἐπί Διογνήτου βασιλεύοντος 
Ἀθηνῶν, (Πάριον χρονικόν) –Πατήρ 
Ἐπιγένους, –Ποιητής ἰσάξιος Ἡσιόδου 
καί Πεισάνδρου ποιητοῦ, Η-9-531Δ, Η-
11-553Α, Η-14-868
Ὅμηρος καί Σάλλιος καί Σίλιος –ου 
(ὁ) –Ὅμηρος Βυζάντιος τῆς Πλειάδος 
(7 τραγικοί ἐπί Φιλαδέλφου) –Υἱός Με-
λάνωπος –Υἱός Κρηθηΐδος ἤ Κρηθεΐδος –
Σύζυγος Ἀρισιφόνης μέ θυγατέρα Ἀρσι-
φόνη –Σοφιστής κατά Πρωταγόραν, ὡς 
διδάξας ἀρετήν –Τραγικός ποιητής υἱός 
Ἀνδρομάχου (ἐξ Ἱεραπόλεως Καρίας) 
καί Μυροῦς –Ἀθηναῖος –Συγγραφεύς 
τοῦ Μαργίτου Δ.χρυς. –Λαμπτρεύς –Πει-
ραιεύς –(Σχολιαστής αὐτοῦ Παρμενί-
σκος) ἔγγονος Ἀπελλίδος(λλίς) ἤ Κυ-
μαίου Ἀπελλοῦ –Υἱός Μέλητος καί 

Νύμφης Κρηθιΐδος γεννηθείς ἐν Σμύρνη 
–Υἱός Δμασαγόρου –Μέ ἐπίθετον Μελι-
στάναξ ἤ Μεληστάναξ, Η-6-141Δ
Ὅμηρος –ου ἤ Μαιόνιος Κύκνος ἤ 
Μαιονίδης (ὁ) –(ὁ μή ὁρῶν, ἐνέχυρον) 
–Ποιητής –Ἑπτά(!) πόλεις μάρνανται 
(ἔρχονται στά χέρια) σαφήν διά ρίζαν Ὁ-
μήρου: Χῖος, Σμύρνη, Κολοφῶν, Ἰθάκη, 
Πύλος, Ἄργος, Ἀθῆναι –Υἱός Μαίωνος ἤ 
Μητίου καί Εὐμήτιδος ἤ Εὐγνηθοῦς. Κατ΄ 
ἄλλους Τηλεμάχου, υἱοῦ Ὁδυσσέως καί 
Πολυκάστης (θυγατρός Νέστορος).Ἔστι 
δέ ἡ τοῦ γένους τάξις κατά τόν ἱστορικόν 
Χάρακα αὕτη: Αἰθούσης Θράσσης Λίνος, 
τοῦ δέ Πίερος, τοῦ δέ Οἴαγρος, τοῦ δέ 
Ὀρφεύς, τοῦ δέ Δρής, τοῦ δέ Εὐκλέης, 
τοῦ δέ Ἰδμονίδης, τοῦ δέ Φιλοτερπής,τοῦ 
δέ Εὔφημος, τοῦ δέ Ἐπιφράδης, τοῦ δέ 
Μελάνωπος, τοῦ δέ Ἀπελλῆς, τοῦ δέ 
Μαίων γήμε Εὔμητιν τήν Εὐεποῦς τοῦ 
Μελησιγένους, ἐποίησεν Ὅμηρον. (Ἀν. 
Τζιροπούλου, Ἑλλην. ἀγωγή σελίς 213, 
214) –Ποιήματά του ἀναφέρωνται: Ἀ_ 
μαζωνία, Ἱλιάς μικρά, Μαργίας(;) Ἐπι-
κιχλίδες, Νόστοι, Ἠθιέπακτος (ἑπτάπε-
κτος), Μυοβατραχομαχία, Ἀραχνομα-
χία, Γερανομαχία, Κεραμίς, Παίγνια, 
Ἀμφιαράου ἐξέλασις, Οἰχαλίας Ἅλωσις, 
Ὕμνου, Κύκλος, Ἐπιθαλάμια, Κύπρια 
ἔπη (ἅ ἔδωκεν ἴσως προῖκαν εἰς Στασί-
νον διά θυγατέραν Ἀρισιφόνην. Τολμῶ 
νά κατάγράψω τήν γνώμην μου: Φημο-
λογεῖται πώς τοῦ Παλαμήδους ἀναφο-
ρά γίγνεται εἰς κύπρια ἔπη. Ὅμως ὁ Ὄ-
μηρος δεν άναφέρει τοῦτον εἰς Ἰλιάδα 
καί Ὁδύσσειαν. Ἀποκλείω οὔτω τήν... 
προῖκαν). Συνεκεντρώθησαν τινά τό πρῶ-
τον ἐπί Πεισιστράτου. (Ὁ Ὀνομάκριτος 
ἐπιχειρήσας παραποίησιν ἐξορίσθη ὑπό 
Ἱππάρχου). Εἶχεν προγιαγιά τήν Αἴ-
θουσαν, θυγατέρα Ποσειδῶνος καί Ἀλ-
κυόνης, θυγατρός Ἄτλαντος –Ὁ γραμ-
ματικός καί ποιητής τραγωδιῶν, υἱός 
Ἀνδρομάχου καί Μυροῦς –Ὁ Σέλιος 
γραμματικός καί τραγωδοποιός –Φιλο-
ξενήσας Κρεόφυλον ἐγένετο φίλος καί 
διδάσκαλος εἰς τά ἔργα του. Μέ ἅπαντα 
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τά προαναφερόμενα ἐπίθετα τοῦ Ὁμή-
ρου, πῶς δύναται να ἔχη πιθανοῦς γεν-
νήτορες τόν Τηλέμαχον Ὁδυσσέως καί 
τήν Ἐπικάστην τοῦ Νέστορος, με διδά-
σκαλον παραλλήλως τόν Προναπίδην 
μελοποιόν τόν Πρασιέα; Κατά προέκ-
τασιν πῶς ἀποδεικνύουν –ὅσοι το ὑπο-
στηρίζουν– τήν ταύτησιν Ὁδυσσέως καί 
Ὁμήρου; Ἐπί πλέον εἰς 82 στίχους ἀνα-
φέρεται ἡ Πηνελόπη καί εἰς 252 στίχους 
ἀναφέρεται ο Τηλέμαχος, δίχως ὁ Ὅμη-
ρος να τούς ὑμνεῖ. Τήν αξίαν τοῦ Ὁμή-
ρου τονίζει μέ τόν πίνακάν τοῦ ὁ Ἀλε-
ξανδρινός ζωγράφος Γαλάτων. Παριστᾶ 
τόν Ὅμηρον πτύοντα καίτούς λοιπούς 
ποιητάς περισυλλέγοντας ἐπιτηδείως 
τά ἐκπτυόμενα. Ὁ Ἐπιγένης ἀναφέρε-
ται ὡς ἀδελφός Ἐμπεδίωνος καί υἱός 
Ὁμήρου –Ὁ Τέρπανδρος εἰσήγαγε χορι-
κήν ποίησιν καί προσέθεσεν τρεῖς χορ-
δάς εἰς τήν λύραν, καί ἐφάρμοσε μουσικά 
σημεῖα δι΄ὦν ἔψαλλον τά ποιήματα τοῦ 
Ὁμήρου –Ὁ Εὐλάμων συνέγραψεν τήν 
“Τηλεγόν(ε)ιαν” ἤτοι τήν συνέχειαν τῆς 
“Ὀδυσσείης”. Τηλεγόνια ἔγραψεν καί ὁ 
Σοφοκλῆς. Τέλος, κατά τόν ποιητικόν 
ἀγῶνα Ὁμήρου καί Ἡσιόδου, ὁ τελευταῖ-
ος τόν προσφωνεῖ: «Υἱέ Μέλητος, Ὅμη-
ρε», καθορίζωντας τόν γεννήτοράν του
Ὅμηρος –ου (ὁ) –Συνέταξεν τά ἕπη λα-
βών ἀντίγραφα ἐκ τοῦ γραμματικοῦ Φα-
νίτου. Τά ἔλαβεν ὁ τελευταῖος (κατά τόν 
Πτολεμαῖον Χέννου) ἀπό τήν θυγατέραν 
Νικάρχου, τήν Φαντασίαν φερομένην, 
ὡς γράψασαν πρώτην τήν ἱστορίαν τοῦ 
Τρωϊκοῦ καί καταθέσασαν εἰς ναόν Αἰ-
γύπτου. Ἀκόμη μία ἀπόδειξις ἀντιδια-
στολῆς Ὁμήρου –Ὀδυσσέως 
Ὅμηρος –ου ἰατρικῆς ποιήσεως (ὁ) = Ὁ 
Ἡράκλειτος
Ὅμηρος Βοιωτῶν = Ὁ Ἀκρότατος
Ὁμιλεύς –έως (ὁ)
Ὁμίλη –ης (ἡ)
Ὁμιλία –ης (ἡ) –Ἡρακλεώτις
Ὁμιλίας –αντος (ὁ)

Ὅμιλος καί Ὁμίλος –ου (ὁ) –Πρεσβευ-
τής Κεραμεύς –Ἄλλοι
Ὀμιχλήεις –εντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ὕπνου 
μέ συνώνυμον: Ὁμέστιος
Ὀμιχλήεσσα –σσης (ἡ)
Ὀμιχλώδης –ους (ἡ) –Ἐπίθετον Θέτιδος
Ὄμμα –τος; (τό) –(ὀφθαλμός) –Ἐπίθε-
τον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Ὄμμα νυκτός (τό) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Ὁμοβούλιος –ίου (ὁ)
Ὁμογνήτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Κίρκης μέ 
συνώνυμον: Κούρη
Ὁμόγνητος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ὁμόγνιος –ίου (ἡ & ὁ) –(τῆς αὐτῆς γε-
νεᾶς) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον 
Ἀρτέμιδος μέ συνώνυμον: Κούρη –Ἐπί-
θετον Διονύσου –Ἐπίθετον Διός
Ὁμογύριος καί Ὁμαγύριος καί Εὐμά-
ριον –ίου (ὁ) –Ἐπώνυμον Διός
Ὁμόδελφος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Εἰλειθυί-
ας μέ συνώνυμον: Εἰνατίη
Ὁμοδέμνιος –ίου (ὁ) –(Ὁμόκοιτος, ὁμό-
λεκτρος) –Ἐπίθετον Ἥρης
Ὁμόδρομος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Ὁμόζυγες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων
Ὁμόζυγος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Εἰρήνης 
–Ἐπίθετον Ἐνυοῦς
Ὁμόθρονος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρης
Ὁμοία –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν συγγράμ-
ματος Ἀλέξιδος –Ἐπίθετον Ἐρινύος μέ 
συνώνυμον: Ὡλεσίοικος
Ὁμοιογένεια –ης (ἡ)
Ὁμοιογένης –ους (ὁ)
Ὁμοίοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρώτων
Ὅμοιον –ου (ἡ) –Γυναικός ὄνομα
Ὁμοῖος –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Ἄγριος –Ἐ-
πίθετον Ἔρωτος
Ὁμόκλαρος –ου (ὁ) –Συνώνυμον: παῖς 
–Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ὁμόλη –ης (ἡ) 
Ὁμολίππη –ης (ἡ)
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Ὁμόλιππος –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους 
καί Ξανθίδος (Θεσπιάδος)
Ὁμόλογος –ου (ὁ) –Ὄνομα ἀνδρός
Ὁμολοφάντη –ης (ἡ)
Ὁμολοφάντης –ου (ὁ)
Ὁμολόφαντος –ου (ὁ)
Ὁμολώ –οῦς (ἡ)
Ὁμολωείς –εῖος (ὁ)
Ὁμολωεύς –έως (ὁ) –Υἱός Ἀμφίονος ἐξ 
οὗ, ἡ τῶν Θηβῶν Πύλη
Ὁμολωΐα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος 
εἰς Θήβαν –Μάντις, θυγάτηρ Βοιωτοῦ 
Ἐννέως, Η-14-893Δ
Ὁμολωϊοδώρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ὁμο-
λωϊδώρου
Ὁμολωϊόδωρος –ου (ὁ) –Πατήρ Ὁμολω-
ϊοδώρης
Ὁμολώϊος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός ἐν 
Βοιωτία –Μήν ἐν Βοιωτία
Ὁμολώϊος ἤ Ἀμαλώϊος –ίου (ὁ) –Αἰτω-
λός τίς
Ὁμολώϊος –ίου (ἡ) –Θυγάτηρ Νιοβίδης 
–Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ὁμολώϊος καί Λώϊος –ίου (ὁ) –Ἐπίθε-
τον Διός, Η-14-893Α 
Ὁμολωῒουσα –σης (ἡ)
Ὁμολωΐς –ίδος καί Ὁμολωῒα (ἡ) –Ἐπώ-
νυμον Ἀθηνᾶς –Τέσσαρες θυγατέρες 
Νιόβης, ἐξ οὗ ἡ τῶν Θηβῶν Πύλη –Γυνή 
ἐξ Ἀνθιδῶνος (Ὁμολωΐδαι = Πύλαι Διός 
ἐν Θήβαις) –Θυγάτηρ Ἐννέως
Ὁμολωΐχη –ης (ἡ)
Ὁμολωϊχία –ης (ἡ)
Ὁμολωΐχιος –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον Ὀρχο-
μενίου Σάθωνος –Πατρωνυμικόν Ἀρι-
στογείτονος –Ἄρχων 
Ὁμολώϊχος –ίχιος (ὁ) –Θηβαίος Ὀρχο-
μένιος –Υἱός Εὐωνύμου –Υἱός Καπίωνος 
–Πατήρ Ἐπαφρίωνος νεοσυλλέκτου –
Πατήρ Ὁμολωΐχου –Πατήρ Πλουτάρχης 
–Πατήρ Σωτᾶ –Πατήρ Σωτηρίχου –Υἱός 
Καφισίου –Υἱός Μενεκλεῖος –Υἱός Ὁμο-

λωΐχου –Υἱός Πτωϊῶνος –Υἱός Μενεσθέ-
νειος –Υἱός Ἀθανίχου –Υἱός Ἀρίστωνος 
–Υἱός Σωκράτους –Πατήρ Μελίτωνος 
–Πατήρ Ἀγαμήδειος –Πατήρ Μαντίου 
–Πατήρ Καφισίου –Πατήρ Σωκράτους 
–Πατήρ Νικοκλέους –Πατήρ Νικάρχου 
καί ἄλλων
Ὁμολωΐων –ντος; (ὁ) –Πατήρ Ποτιδᾶ 
–Πατήρ Φηλίκλης ἤ Φηλείκλης 
Ὁμομήτωρ –ρος (ἡ) –Ἐπίθετον Τηθύος 
μέ συνώνυμον: Κασιγνήτη
Ὁμομόκλεια –ης (ἡ)
Ὁμομοκλῆς –έους (ὁ)
Ὁμονόη καί Εἰσονόη καί Ἰσονόη –ης 
(ἡ)
Ὁμόνοια –ης (ἡ) –Θεότης μέ βωμό 
στήν Ὀλυμπία –Θυγάτηρ Πραξιδίκης 
καί Σωτῆρος, ἀδελφή Ἀρετῆς, προσω-
ποποίησις ὁμόνοιας: Νέα μέ δάφνινο 
στεφάνι καί δύο κέρατα Ἀμαλθείας ἀνά 
χείρας –Ἄλλαι –Ὄνομα πλοίου Ἀττικοῦ 
–Μέ ἐπίθετον: Εὔφρων καί Ἱερή
Ὁμόνοιος –οίου (ὁ)
Ὁμόπολις –ιδος (ἠ) –Ἐπίθετον Ἀλήθειας 
Ὁμόροια –ης (ἡ)
Ὁμόροιος καί Ὅμορος –ου (ὁ) –Ἐπώνυ-
μον Διός
Ὅμορος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης μέ 
συνώνυμον: Ἀφρογένεια
Ὁμόσπορος –ου (ὁ & ἡ) –(συνώνυμον: 
Αὐτοκασίγνητος) –Ἐπίθετον Ἅδου –Ἐπί-
θετον Ἀδραστείης –Ἐπίθετον Αἰῶνος  –Ἐ-
πίθετον Ἀρτέμιδος
Ὁμοστάκιος –ίου (ὁ)
Ὁμόστόλος –ου Μαινάδων (ὁ & ἡ) –Συ-
νώνυμον: Χρυσομίτρας –Ἐπίθετον Διο-
νύσου –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ μέ συνώνυμον: 
Υἱός –Ἐπίθετον Κρόνου –Ἐπίθετον Με-
γαίρης –Ἐπίθετον Ὕπνου
Ομότροφος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμι-
δος –Ἐπίθετον Εἰρήνης
Ὁμοῦλλος –ου (ὁ)
Ὁμουνοῦσαι –ῶν (αἱ) –Ἐπίθ. Μουσῶν
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Ὁμόφρουσα –σης (ἡ)
Ὁμόφρων –νος (ὁ) –Πατήρ Εὐπαλίνου
Ὁμόφυλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ὅμπνια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος, 
ὡς μητρός καρπῶν Γῆς καί πάσης εὐφο-
ρίας προξένου –Ἐπίθετον Σελήνης
Ὅμπρος –ου (ὁ)
Ὀμράσματος –ου (ὁ)
Ὄμρικος –ου (ὁ)
Ὀμφαίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας
Ὀμφακίτη –ης (ἡ)
Ὀμφακίτης –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον Βάκχου
Ὀμφάλη –ης (ἡ) –Γυναικός ὄνομα –Θυ-
γάτηρ βασιλέως Ληδῶν Ἰαρδάνου. Γυνή 
Τμώλου, μετά θάνατον αὐτοῦ βασίλευσε. 
Ἐλθῶν ὁ Ἡρακλῆς ἐπωλήθη ὡς δοῦλος 
καί τήν ὑπηρέτησεν ἀφοῦ τόν κατέκτησε.
Ἐγέννησε ἐξ αὐτοῦ Ἀγέλαον ἤ Λάμον ἤ 
Λαομήδην ἐξ οὗ γόνος βασιλιᾶ Λυδίας 
Κροῖσος μέχρι Κανδαύλου. Παροιμιώδες 
λογοπαίγνιον: ὁ Ἡρακλῆς ἀπό τῆς Ὀμ-
φάλης ἐπί τήν Ἥβην μεταβέβηκεν –Ἐ-
πίθετον Ἀφροδίτης, Η-9-307Α, 341Δ, H-
12-12A, 61A, H-14-897A
Ὀμφάλιον –ίου (ἡ)
Ὀμφαλίουσα –σης (ἡ)
Ὀμφαλίων –ιούνειος (ὁ) –Ζωγράφος 
μαθητής Νικίου –Πατήρ Πανταλέοντος, 
τυράννου Πίσ(σ)ης –Υἱός Μακούν (νει-
ος) καί πατήρ Μάκωνος, Η-14-897Α, Η-
15-425Δ
Ὄμφαλος καί Ὀμφαλός –οῦ (ὁ) –Θεός 
–Πατήρ Ἀριστομάχου, Η-14-898Α
Ὀμφήεις –εντος (ὁ) –(Προφητικός) –Ἐ-
πίθετον Ἀστραίου –Ἐπίθετον Βορῆος μέ 
συνώνυμον: Θρῆξ
Ὀμφήεσσα –σσης (ἡ) –(Προφητική)
Ὄμφις –ιος (ὁ) –(Εὐεργέτης) –Ἐπώνυμον 
Ὀσίριδος 
Ὀμφοκλέη –ης (ἡ)
Ὀμφοκλέης –ους (ὁ)
Ὀμφόκλεια –ης (ἡ)

Ὀμφοκλῆς –έους (ὁ)
Ὀμψαλάκη –ης (ἡ)
Ὀμψαλάκης –ου (ὁ)
Ὄμψαλος –ου (ὁ)
Ὁμώλια –ης (ἡ)
Ὁμώλιος –ίου (ὁ)
Ὀμωλώϊος –ίου (ὁ) –Θεοφορικόν
Ὀνᾶ –ῆς (ἡ)
Ὀνάγη –ης (ἡ)
Ὀνάγης –ητος (ὁ)
Ὄναγρη –ης (ἡ)
Ὄναγρος –ου (ὁ)
Ὀναῖα –ης (ἡ)
Ὀνάϊα –ης (ἡ)
Ὀναίθα –ης (ἡ)
Ὄναιθος –ου (ὁ) –Γλύπτης, ἀδελφός Φυ-
λάκου
Ὄναινος –ου (ὁ)
Ὀναῖος –ου (ὁ)
Ὀνάϊος –ίου (ὁ)
Ὀναιτέλεια –ης (ἡ)
Ὀναιτέλης –ου (ὁ)
Ὀναμάνδρα –ης (ἡ)
Ὀνάμανδρος –ου (ὁ)
Ὀνάμενη –ης (ἡ)
Ὀνάμενός –ου (ὁ)
Ὄναρις –ιος (ὁ) –Ἡγεμών Βισαλτῶν
Ὄναρος –ου (ὁ) –Ἱερεύς Βάκχου ἐκ Νά-
ξου. Ἔλαβε γυναῖκα τήν Ἀριάδνην, θυ-
γατέραν Μίνωος, ὅταν ὁ Θησεύς ἐγκα-
τέλειψεν εἰς Νάξον
Ὀνᾶς –ᾶδος (ὁ) –(ὁ Ὀνάσιμος)
Ὀνάσα –ης (ἡ)
Ὀνασᾶ –ῆς (ἡ)
Ὀνασαγόρα –ης (ἡ)
Ὀνασαγόρας –ου (ὁ) –Κυπριακά: Ὀνα-
σαγόραυ, Η-11-769Α
Ὀνασαγόρεια –ης (ἡ)
Ὀνασαγόρη –ης (ὁ)
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Ὀνασάδα –ης (ἡ)
Ὀνασάδας –αο καί Ὀνασάδης –ου (ὁ)
Ὀνασάδη –ης (ἡ)
Ὀνασάδης –ου (ὁ)
Ὀνασάνδρα –ης (ἡ)
Ὀνάσανδρος καί Ὀνήσανδρος –ου (ὁ) 
–Νεοσύλλεκτος, υἱός Πούθωνος –Τακτι-
κογράφος, Η-14-903Δ
Ὀνασαντίδη –ης (ἡ)
Ὀνασαντίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Ὀνάσας –αντος (ὁ)
Ὀνασᾶς –ᾶδος (ὁ)
Ὀνασία –ης (ἡ)
Ὀνασιάναξ –κτος (ὁ)
Ὀνασιάνασσα –ης (ἡ)
Ὀνασίας –ίου (ὁ) –Ζωγράφος διάσημος, 
Η-14-899Δ
Ὀνασιάς –άδος (ἡ)
Ὀνασιγένη –ης (ἡ)
Ὀνασιγένης –ους (ὁ)
Ὀνασίδα –δης (ἡ)
Ὀνασιδάμεια –ης (ἡ)
Ὀνασίδαμος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀριστο-
κλεῖος
Ὀνασίδας –αο (ὁ)
Ὀνασίδη –ης (ἡ)
Ὀνασίδης –ου (ὁ) –Πατήρ Λυσανίου 
Ὀνασιθάλεια –ης (ἡ)
Ὀνασιθάλης –ηος (ὁ) 
Ὀνασιθέα –ης (ἡ)
Ὀνασίθεμις –ιδος (ἡ & ὁ)
Ὀνασίθεος –ου (ὁ)
Ὀνασίκλεια –ης (ἡ) –Ἀθηναία, σύζυγος 
Ὀνασικλέους
Ὀνασικλείδα –ης (ἡ)
Ὀνασικλείδας –αο (ὁ) –Σπαρτιάτης
Ὀνασικλῆς –έους (ὁ) –Σύζυγος Ὀνασι-
κλείας
Ὀνασικράτεια –ης (ἡ)

Ὀνασικράτειν –ου (ἡ)
Ὀνασικράτεις –ειος (ὁ)
Ὀνασικράτη –ης (ἡ)
Ὀνασικράτης –ητος (ὁ)
Ὀνασικράτις –ιδος (ἡ) –Γυνή Ἑρμιονίς
Ὀνασικρέτη –ης (ἡ)
Ὀνασικρέτης –ου (ὁ)
Ὀνασικρίτη –ης (ἡ)
Ὀνασικρίτης –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης
Ὀνασίκριτος –ου (ὁ) –Μεσσήνιος
Ὀνασικύπρα –ης (ἡ)
Ὀνασίκυπρος –ου (ὁ)
Ονασίλα –ης (ἡ)
Ὀνασίλας –αντος (ὁ)
Ὀνάσιλλον –ου (ἡ) –Θυγάτηρ Δωσᾶ –
Μήτηρ Ἀφροδᾶ, Ἐφεσία
Ὀνάσιλον –ου (ἡ)
Ὀνάσιλος –ου (ὁ) –Πατήρ τῆς Φιλόπας 
(αfος)
Ὀνασίμα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἑστιαῖου
Ὀνασιμᾶς –ᾶντος (ὁ)
Ὀνασιμάχα –ης (ἡ)
Ὀνασίμαχος –ου (ὁ)
Ὀνασιμβρότη –ης (ἡ)
Ὀνασίμβροτος –ου (ὁ) –Λεβαδεύς τίς
Ὀνασιμένη –ης (ἡ)
Ὀνασιμένης –ου (ὁ)
Ὀνασίμη –ης (ἡ)
Ὀνασιμήδη –ης (ἡ)
Ὀνασιμήδης –ου ἤ –ειος (ὁ) –Ἀγαλμα-
τοποιός, Η-14-899Δ
Ὀνασιμία –ης (ἡ)
Ὀνασιμίδα –δης (ἡ)
Ὀνασιμίδας –ου (ὁ)
Ὀνασίμιος –ίου (ὁ) –Ἐπώνυμον Κωπαέ-
ως Εὐφρονίσκου –Πατρώνυμον Φίλωνος
Ὀνάσιμος καί δωρικά Ὀνήσιμος –ου 
(ὁ) –Σικυώνιος ρήτωρ –Βοιωτός –Κύπριος 
ἤ Σπαρτιάτης ἱστορικός καί σοφιστής 
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–Ἱστοριογράφος –Σοφιστής –Πατήρ Σο-
φιστοῦ Ἀψίνου, Η-14-899Δ
Ὀνάσιν –ου (ἡ)
Ὀνασινίκα –ης (ἡ)
Ὀνασίνικος –ου (ὁ) –Μεσσήνιός τίς
Ὀνασίοικος καί Ὀνασίοιχος –ου (ὁ) –
Ἐπί ἀγγείου Ροδίου, Η-11-782Δ
Ὀνάσιον –ίου (ἡ) –Κυπρία
Ὀνασίορος –ου (ὁ & ἡ)
Ὀνάσιος –ίου (ὁ) –Σπαρτιάτης
Ὀνασίουσα –σης (ὁ)
Ὀνασίπολις –ιδος (ἡ)
Ὀνασίππη –ης (ἡ)
Ὀνάσιππος –ου (ὁ)
Ὄνασις –ιος (ὁ)
Ὀνασίς –ίδος (ὁ & ἡ) –Πατήρ καί μήτηρ 
Παρμοῦς
Ὀνασιστράτη –ης (ἡ)
Ὀνασίστρατος –ου (ὁ) –Πατήρ Ὀνασι-
τέλους, δρομέως Νεμεονίκου
Ὀνασιτέλεια –ης (ἡ)
Ὀνασιτέλης –ου (ὁ) –Υἱός Ὀνασιστρά-
του δρομεύς Ἰσθμιονίκης, Νεμεονίκης 
κ.ἄ. 
Ὀνασιτίμα –ης (ἡ)
Ὀνασίτιμος –ου (ὁ)
Ὀνασιφάνεια –ης (ἡ)
Ὀνασιφάνης –ους (ὁ)
Ὀνασιφάντα –ης (ἡ)
Ὀνασίφαντος –ου (ὁ)
Ὀνασιφίλη –ης (ἡ)
Ὀνασίφιλος –ου (ὀ)
Ὀνασιφόρις καί Ὀνασιφορίς –ιδος (ἡ)  
–Σπαρτιάτις 
Ὀνασιφόρον καί Ὀνησιφόρον –ου (ἡ)  
–Γυναικεῖον ὄνομα
Ὀνασιφόρος –ου (ὁ)
Ὀνασίφουσα –σης (ἡ)
Ὀνασιφῶν –ντος (ὁ) –Ἀγαλματοποιός 

Ὀνασίφων καί Ὀνασιφόρος καί Ὀνα-
σιφῶν (ὁ) –Πατήρ Σωσία, δρομέως Νε-
μεονίκου
Ὀνασιφῶσσα –σσης (ἡ)
Ὀνασίχα –ης (ἡ)
Ὀνασιχάρεια –ης (ἡ)
Ὀνασίχαρις –ιτος (ὁ)
Ὀνασίχαρμη –ης (ἡ)
Ὀνασίχαρμος –ου (ὁ) 
Ὀνασίχαρος –ιος (ὁ)
Ὀνάσιχος –ου (ὁ)
Ὀνασιώ –οῦς (ἡ)
Ὀνασίων –νος (ὁ) –Σπαρτιάτης –Υἱός 
Φύλου
Ὀνασιώνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ὀνασίου
Ὄνασος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς –Κοσμη-
τής
Ὀνάσουσα –σης (ἡ)
Ὀνασύλις –ιος (ὁ)
Ὀνασώ –οῦς (ἡ) –Ἀθηναία
Ὀνάσων –νος (ὁ)
Ὀνάτα –ης (ἡ)
Ὀνάτας καί Ὀνατᾶς καί Ὀνήτης καί 
Χαλκοπλάστης (ὁ) –Υἱός Μίκωνος, ση-
μαντικότατος ἀδριαντοποιός ἐξ Αἰγίνης, 
σύγχρονος Φειδίου, Η-7-939Α, Η-8-902Α, 
Η-14-899Δ, Η-15-964Δ
Ὀνατίδα –ης (ἡ)
Ὀνατίδας –αο (ὁ)
Ὀνατίχα –ης (ἡ)
Ὀνάτιχος –ου (ὁ)
Ὀνατορίδα –δης (ἡ)
Ὀνατορίδας –αο (ὁ)
Ὀνατορίδη –ης (ἡ)
Ὀνατορίδης –ου (ὁ)
Ὄνατος –ου ἤ Ὀνάτας –ου (ὁ) –Πυθα-
γόρειος φιλόσοφος ὁ Κροτωνιάτης, Η-
14-900Α 
Ὀνάτωρ –ρος (ὁ) 
Ὀνατωρίδα –ης (ἡ)
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Ὀνατωρίδας –α (ὁ)
Ὀνεᾶται (οἱ) –Γένος Σικυωνίων ἐμπαι-
ζόμενοι ἐκ Κλεισθένους (ἐκ τοῦ ὄνος)
Όνειαρ –ατος (τό) –(ὄφελος) –Ἐπίθετον 
Ἀσκληπιοῦ –Ἐπίθετον Διός 
Ὀνείας –ου (ὁ) –Ἥρως –Υἱός Ἡρακλέους 
καί Δηϊανείρας, ἀδελφός Ὕλλου
Ὄνειδος Χολαργέων (τό) = Ὁ Λυσίστρα-
τος, Ἀθηναῖος κυβιστής
Ὀνειρᾶ –ῆς (ἡ)
Ὀνειρᾶς –ᾶδος; (ὁ)
Ὀνειρόπομπος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρ-
μοῦ
Ὄνειρος –ου (ὁ) –Tέκνον Νυκτός –Ἐπί-
θετον Ἐρμοῦ –Ἄγγελος Διός, Η-5-901Δ, 
Η-9-534Α, Η-14-879Α, 902Δ, Η-18-61Δ
Ὀνερᾶτα –ης (ἡ)
Ὀνερᾶτος –ου (ὁ)
Ὀνεσίμη –ης (ἡ)
Ὀνέσιμος –ου (ὁ) –Υἱός Σμικύθου, ἀνα-
θέτης ἀγάλματος Ἀθηνᾶς, Η-9-543Δ
Ὄνεστος –ου (ὁ)
Ὀνή –ῆς (ἡ)
Ὀνήδεστος –ου (ὁ)
Ὀνημάκλεια –ης (ἡ)
Ὀνημακλῆς –έους (ὁ) –Υἱός Πασίονος 
ἤ Πασσίωνος
Ὀνηράνδρα –ης (ἡ)
Ὀνηρανδρίδη –ης (ἡ)
Ὀνηρανδρίδης –ου (ὁ)
Ὀνήρανδρος –ου (ὁ)
Ὀνηρίδη –ης (ἡ)
Ὀνηρίδης –ου (ὁ)
Ὀνήριμα –ης (ἡ)
Ὀνήριμος –ου (ὁ)
Ὀνήρουσα –σης (ἡ)
Ὀνηρίππα –ης (ἡ)
Ὀνηρίππη –ης (ἡ)
Ὀνήριππος –ου (ὁ)
Ὀνήρων –νος (ὁ)

Ὀνῆς –ῆος; (ὁ)
Ὀνῆς καί Ὀνησᾶς –ᾶ (ὁ)
Ὄνησᾶ –ης (ἡ)
Ὀνησαγόρα –ης (ἡ)
Ὀνησαγόρας –ου (ὁ) –Υἱός Φιλουνίου
Ὀνησακώ –οῦς (ἡ)
Ὀνησάνδρα –ης (ἡ)
Ὀνήσανδρος καί Ὀνάσανδρος –ου (ὁ)  
–(Ὠφέλιμος) Πλατωνικός φιλόσοφος 
–Βιβλιοθηκάριος –Ὁ υἱός Ἰθαιμένου Ἐ-
λευσίνιος, Η-14-903Δ
Ὀνησαρέτη –ης (ἡ)
Ὀνησάρετος –ου (ὁ)
Ὀνησάρχη –ης (ἡ)
Ὀνήσαρχος –ου (ὁ)
Ὀνησᾶς –ᾶ (ὁ) –Υἱός Εὐκτήμονος καί 
Νείκης –Πατήρ Ναρκίσσου
Ὀνησία –ης (ἡ)
Ὀνησίας –ίου (ὁ)
Ὀνησιβία –ης (ἡ)
Ὀνησίβιος –ίου (ὁ)
Ὀνησιβούλη –ης (ἡ)
Ὀνησίβουλος –ου (ὁ)
Ὀνησιγένη –ης (ἡ)
Ὀνησιγένης –ους (ὁ)
Ὀνησιδάμα –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Ὀνησιδάμας –αντος (ὁ)
Ὀνησιδήμη –ης (ἡ)
Ὀνησίδημος –ου (ὁ)
Ὀνησιδότη –ης (ἡ)
Ὀνησίδοτος –ου (ὁ)
Ὀνησίθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Ὀνησίκλεια –ης (ἡ)
Ὀνησικλῆς –έους (ὁ)
Ὀνησικρατεία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Ὀνησικράτη –ης (ἡ)
Ὀνησικράτης –ητος (ὁ) 
Ὀνησικρατία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν 
Ὀνησικράτιος –ίου (ὁ)
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Ὀνησικρίτη –ης (ἡ)
Ὀνησικρίτης –ου (ὁ)
Ὀνησίκριτος καί Ὀνεσίκριτος –ου (ὁ) 
–Σαλαμίνιος Ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον 
–Κυνικός φιλόσοφος ὁ Ἀστυπαλαιᾶς ἤ 
Αἰγινήτης, μαθητής Διογένους –Υἱός Δι-
οκλέους Πειραιεύς –Πλοηγός Νεάρχου, 
Η-14-903Δ
Ὀνησικύπρα –ης (ἡ)
Ὀνησίκυπρος –ου (ὁ)
Ὀνήσιλα –ης (ἡ)
Ὀνήσιλος καί Ὀνήσιλλος καί Ὀννί-
σιλος –ου (ὁ) –Βασιλιᾶς Σαλαμῖνος Κύ-
πρου, υἱός Χέρσιος, ἀδελφός Σιρώμου, 
Γόργου, Φιλάωνος, Η-10-638Δ, Η-11-725Α, 
Η-14-903Δ
Ὀνησιμαία –ης (ἡ)
Ὀνησιμάχη –ης (ἡ)
Ὀνησίμαχος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀμαρυγκέ-
ως, Α-Γ-156Α
Ὀνησιμέδεια –με (ἡ)
Ονησιμέδης –ου (ὁ)
Ὀνησίμη –ης (ἡ)
Ὀνησιμιανή –ῆς (ἡ)
Ὀνησιμιανός –οῦ (ὁ)
Ὀνησιμίουσα –σης (ἡ)
Ὀνησιμίων –νος (ὁ)
Ὀνήσιμος –ου (ὁ) –(ὡφέλιμος) –Πατήρ 
Ἀστοκᾶ –Πρός Κολασσαεῖς δ,8, Φιλήμο-
να –Χριστιανικόν, τρεῖς Ἅγιοι (14 Ἰουλίου) 
–Ζωγράφος, ἀγγειογράφος, Κυλικογρά-
φος –Εἰς “Ἐπιτρέποντες Μενάνδρου” –
Υἱός Εὐφήμου, ἀθλητής, νικητής λαμπα-
δηδρομίας, Νεμεονίκης, 10-Η-14-903Δ
Ὀνήσιον –ίου (ἡ)
Ὀνησίουσα –σης (ἡ)
Ὀνησίππη –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν 
Ὀνήσιππος –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους 
καί Θεσπιάδος Χρυσηΐδος
Ὀνησίς –ίδος (ἡ)
Ὀνησιστράτη –ης (ἡ) –Ἐφεσσία

Ὀνησίστρατος –ου (ὁ)
Ὀνησιτίμα –ης (ἡ)
Ὀνησίτιμος –ου (ὁ)
Ὀνησιφίλη –ης (ἡ)
Ὀνησίφιλος –ου (ὁ)
Ὀνησιφόρα –ης (ἡ)
Ὀνησιφόρον –ου (ἡ)
Ὀνησίφορος καί Ὀνησιφόρος –ου (ὁ)  
–(Ὁ φέρων ὠφέλειαν) –Πρός Τιμόθεον 
Β,16 –Χριστ. Ἅγιος –Σύζυγος Ἀκῆς, Η-
14-904Α
Ὀνησιφῶν –ντος (ὁ)
Ὀνησιφῶσσα –σσης (ἡ)
Ὀνησίχα –ης (ἡ)
Ὀνησίχαρις –ιος; (ὁ)
Ὀνήσιχος –ου (ὁ)
Ὀνησίων –νος (ὁ)
Ὄνησος καί Ὄνασος –ου (ὁ) –Ἀναθέτης 
–Συγγραφεύς –Ποίημα περί Ἀμαζώνων  
–Ἀθηναῖος –Μακεδών –Ἄλλοι, Η-14-899Δ
Ὀνήσυλη –ης (ἡ)
Ὀνήσυλος –ου (ὁ)
Ὀνησώ –οῦς (ἡ)
Ὀνύτη –ης (ἡ)
Ὀνήτης –ου (ὁ) –Καρύστιος, υἱός Φανα-
γόρου, ἀποκαλύψας εἰς Ξέρξην μέ Κορυ-
δαλλόν Ἀντικυρέα, δίοδον δι΄ ὁρέων εἰς 
Θερμοπύλας, ἀντί τοῦ Ἐφιάλτου 
Ὀνητίδη –ης (ἡ)
Ὀνητίδης –ου (ὁ)
Ὀνητορία –ης (ἡ) –Μήτηρ Διεμπόρου, 
εἰσελθόντος μετά Πυθαγγέλου καί 300 
Θηβαίων ὁπλιτῶν ἐν Πλαταιαίς
Ὀνητορίδα –ης (ἡ)
Ὀνητορίδας –αο (ὁ) –Πατήρ Διεμπόρου
Ὀνητορίδη –ης (ἡ)
Ὀνητορίδης –ου (ὁ) –Πατρώνυμον 
–Υἱός Ὀνήτορος, ὁ Φρόντων –Βοιωτός 
–Πατήρ Διεμπόρου –Ἠγεμών Ἀθηναῖος 
Ἐλευσίνιος πατήρ ἤ υἱός Τιμοκλέους, 
Μελιτεύς, Ο.Γ.282
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Ὀνήτωρ –ρος (ὁ) –(ὠφέλιμος) –Υἱός 
Φιλωνίδη δηλαδή Μελιτεύς –Πατήρ 
Φρόντιδος, ἡνιόχου Μενελάου –Ἱερεύς 
Διός, οὕ ὁ υἱός Λαόγονος ἐφονεύθη ὑπό 
Μηριόνους –Υἱός Ὀνασαντίδου Ἀθηναῖ-
ος, μή σίγουρος –Μαθητής Ἰσοκράτους 
–Τίτλος λόγου Δημοσθένους –Υἱός Κη-
φισσοδώρου –Συγγραφεύς –Υἱός Φιλωνί-
δου, Μελιτεύς –Υἱός Ἀρκεσιλάου, Μελι-
τεύς –Υἱός Ὀνήτορος, Μελιτεύς –Υἱός 
Προξένου, Μελιτεύς –Υἱός Κηφισοδώρου 
Μελιτεύς –Παιανιεύς –Υἱός Φιλωνίδου, 
Μελιτεύς –Ἀθλητής Νεμεονίκης, Ο.Ι.Π. 
604, Η-5-957Α
Ὀνθύριος –ίου (ὁ) –Ἀκόλουθος Βάκχου
Ὀνία –ίης (ἡ)
Ὀνίας –ίου (ὁ) –Πατήρ Σίμωνος –Ἑβραϊ-
κόν ὄνομα
Ὀνίδα –ης (ἡ)
Ὀνίδας καί Οἰνίδας –αο (ὁ) 
Ὀνίδεστη –ης (ἡ)
Ὀνίδεστος –ου (ὁ) –Ἀνήρ Βοιωτός
Ὀνίδη –ης (ἡ)
Ὀνίδης –ου (ὁ)
Ὀνίππα –ης (ἡ)
Ὄνιππος –ου (ὁ)
Ὀνισάνδρα –ης (ἡ)
Ὀνίσανδρος –ου (ὀ) 
Ὀνίτη –ης (ἡ)
Ὀνίτης καί Ὀνείτης –ου (ὁ) –Ὁπαδός 
Βάκχου –Υἱός Ἡρακλέους
Ὀνίφας –ου; (ὁ) –Εἷς τῶν ἑπτά Περσῶν
Ὄννης –ου (ὁ) –Φρύξ τις –Σατράπης Συ-
ρίας –Ἀνήρ Σεμιράμιδος
Ὄννος –ου (ὁ) –Ἰδρυτής 5ης δυναστείας
Ὄννουφρις –ιος (ὁ) –Υἱός Ὅρου –Ἄλλοι
Ὄννωφρις –ιος (ὁ)
Ὀνοβάλας –ου (ὁ) –Ποταμός
Ὀνόγυρος καί Ἀνάγυρος –ου (ὁ) –Ἥ-
ρως ἐξ Ἄργους
Ὀνοκοίτης –οίτου (ὁ) –Χλευαστικόν ὄ-
νομα Χριστοῦ ὑπό εἰδωλολατρῶν 

Ὀνόκωλος καί Ὀνοσκελίς καί Ἔμπου-
σα καί Ἐνίπους καί Μονόπους -οδος 
(ἡ) –Μυθικόν φάντασμα, Α-Θ-86Δ
Ὄνομα ἤ (Ἰωνικά) οὔνομα ἤ (Αἰολικά) 
Ὄνυμα (τό) –(Ὀνόματα-οὐνόματα-ὀνύ-
ματα)
Ὀνομάδημος –ου (ὁ)
Ὀνομάκλεια –ης (ἡ)
Ὀνομακλείδη –ης (ἡ)
Ὀνομακλείδης –ου (ὁ)
Ὀνομακλεῖς –εῖος (ὁ) –Υἱός Πειθίας
Ὀνομακλῆς –έους (ὁ) –Ἀθηναῖος στρα-
τηγός –Εἷς τῶν 30 τυράννων –Ἔφορος 
Σπάρτης –Τραγωδία Σοφοκλέους –Υἱός 
Χαριλάου –Ἐξ Ἑκαλῆθεν
Ὀνομάκλίτη –ης (ἡ)
Ὀνομάκλιτος –ου (ὁ) –Ποιητής
Ὀνομακλύτη –ης (ἡ)
Ὀνομάκλυτος –ου (ὁ) –Ἥρως τις
Ὀνομακρίτη –ης (ἡ)
Ὀνομάκριτος –ου (ὁ) –Μάντις καί ποιη-
τής –Ἑρμηνευτής χρησμῶν Μουσαίου 
–Συλλέκτης χρησμῶν ὁ Ἀθηναῖος, ἐξ 
Ἀγγελῆθεν. Ἐξορισθείς ὑπό Ἱππάρχου 
(υἱοῦ Πεισιστράτου) διότι παρεποίει ἀρ-
χαῖον ποιητήν (Ὅμηρον) –Πατήρ Φαλαί-
κου, ὁ Λοκρός νομοθέτης καί Μάντις 
–Ὁ Πεισίστρατος ἀνέθηκεν διά συγκέν-
τρωσιν Ὀμηρικῶν ἐπῶν καί ἐπί Ἱππάρ-
χου διασκεύασε χρησμούς Μουσαίου. Ὁ 
Λάσος ἤ Λᾶσος τόν συνέλαβε να παρεμ-
βάλει νόθους Χρησμούς εἰς στίχους Μου-
σαίου, Η-9-533Α, Η-12-118Δ, Η-13-150Δ, 
Η-14-906Α
Ὀνόμανδρα –ης (ἡ)
Ὀνόμανδρος –ου (ὁ)
‘Ὀνόμαντη –ης (ἡ)
Ὀνομάντια –ης (ἡ)
Ὀνομάντιος –ίου (ὁ) –Ἔφορος ἐν Σπάρ-
τη
Ὀνόμαντις –ιδος (ὁ)
Ὀνόμαντος –ου (ὁ)
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Ὀνομάνωρ –ρος (ὁ)
Ὀνόμαρις –ιδος (ἡ)
Ὀνομάρχη –ης (ἡ)
Ὀνόμαρχος –ου (ὁ) –Στρατηγός Φωκα-
έων –Σοφιστής –Τύραννος Κατάνης, Ἄλ-
λοι, Η-9-607Α, Η-11-280Α, Η-12-513Δ, Η-
14-906Α, Η-15-82Δ, Η-18-129Δ, 177Α, 229Α, 
513Α
Ὀνόμας –αντος (ὁ) –Λακεδαιμίνιος τίς
Ὀνομάς –αντος; (ὁ) –Ἀθηναῖος
Ὀνομάστη –ης (ἡ)
Ὀνομαστιανή –ῆς (ἡ)
Ὀνομαστιανός –οῦ (ὁ)
Ὀνομαστορίδα –δης (ἡ)
Ὀνομαστορίδας –αο (ὁ)
Ὀνόμαστος –ου (ὁ) –Σπάνιον Μακεδο-
νικόν –Υἱός Ἀγαίου Ἠλείου, νικητής δρό-
μου μνηστήρ θυγατρός Κλεισθένους 
–Ὀλυμπιον. εἰς πυγμήν, γράψας νόμους 
πυκτικούς
Ὀνοσκελέαι καί Ονοσκελίαι (αἱ) –Θα-
λασσίων γυναικῶν, πλαστόν ὄνομα
Ὀνοσκελία –ης (ἡ) –Ὡραιοτάτη Ἑλλη-
νίς νυμφευθείσα Ἀριστώνυμον Ἐφέσιον. 
Ἄλλοι ὑποστηρίζουν παράδοξα περί συλ-
λήψεώς της
Ὀνομάτιον –ίου (ἡ) 
Ὀνομοκλείδη –ης (ἡ)
Ὀνομοκλείδης –ου (ὁ)
Ὀνομοστάτη –ης (ἡ)
Ὀνομόστατος –ου (ὁ)
Ὀνόνωχα καί Ὀνόχωνα –ης (ἡ)
Ὀνόνωχος καί Ὀνόχωνος –ου (ὁ)
Ὀνόουλφος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Ὀδοά-
κρου
Ὀνοπνίκτης –ου (ὁ) –Ποταμός
Ὀνόρια –ίης (ἡ)
Ὀνόριος –ίου (ὁ) –Ὁ Ὀνώριος
Ὄνος –ου (ὁ) –Πλαστόν
Ὀνόσανδρα –ης (ἡ)

Ὀνόσανδρος καί Ὀνήσανδρος –ου (ὁ)  
–Πλατωνικός φιλόσοφος –Ἄλλοι
Ονοσκελέαι –ων (αἱ) –Πλαστόν ονομα 
θαλασσίων γυναικῶν
Ὀνοσκελία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἐφεσίου 
Ἀριστωνύμου, περίφημος διά ὡραιότη-
τάν της
Ὀνοσκελίς –ίδος (ἡ) –Ἐπώνυμον Ἐμπού-
σης –Ὄνομα θυγατρός Ἀρίστωνος Ἐφε-
σίου
Ὀνόσκελος –ου (ὁ) -οι –Γένος δαιμόνων
Ὀνούλφος ἤ Ὀνόουλφος –ου (ὁ) –Ἀδελ-
φός Ὀδοάκρου, μεταγενέστερον: Ὀνό-
ουλφος
Ὀνούμαστος –ου καί Ὀνύμαστος καί 
Ὠνύμαστος –ου (ὁ)
Ὀνούφιος –ίου (ὁ)
Ὄνουφις –ιος (ὁ) –Εἷς τῶν τριῶν ταύρων 
ἐν Αἰγύπτω πρός λατρείαν Ἡλίου
Ὀνούφριος –ίου (ὁ) –Χριστιαν. ὄνομα 
–Ἅγιος
Ὀνόφας –αντος; (ὁ)
Ὀνόχωνα ἤ Ὀνόνωχα –ης (ἡ)
Ὀνόχωνος ἤ Ὀνόνωχος –ου (ὁ) –Ποτα-
μός Θεσσαλίας –Παραπόταμος Σπερ-
χειοῦ
Ὄνσος –ου (ὁ) –Θεός Αἰγυπτίων 
Ὀνυμᾶ –ᾶς (ἡ)
Ὀνυμάκλεια –ης (ἡ)
Ὀνυμακλέης –ους (ὁ) –Λέσβιος
Ὀνομακλῆς –έους (ὁ)
Ὀνυμάνδρα –ης (ἡ)
Ὀνύμανδρος –ου (ὁ)
Ὀνυμάντια –ίης (ἡ)
Ὀνυμάντιος –ίου (ὁ)
Ὀνυμάρχη –ης (ἡ)
Ὀνυμαρχίδα –δης (ἡ)
Ὀνυμαρχίδας –αο (ὁ)
Ὀνυμαρχίδη –ης (ἡ)
Ὀνυμαρχίδης –ου (ὁ)
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Ὀνύμαρχος –ου (ὁ)
Ὀνυμᾶς –ᾶ (ὁ) –Πατήρ Ἀγλωνίκου
Ὀνυμάστη –ης (ἡ)
Ὀνύμαστος καί Ὠνύμαστος καί Ὀνού-
μαστος –ου (ὁ) –Υἱός Νικολάου
Ὀνυμόκλεια –ης (ἡ)
Ὀνυμοκλῆς –έους (ὁ)
Ὀνύμουσα –σης (ἡ)
Ὀνύμων –νος (ὁ)
Ὄνυσος –ου (ὁ) –Ποταμός μεταγενέστε-
ρον
Ὀνύα καί Ὀφία –ης (ἡ)
Ὀνύας ἤ Ὀφίας –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέ-
ους καί Μεγάρας
Ὄνυτη –ης (ἡ)
Ὄνυτος –ου (ὁ) –Πατήρ Πόμπιδος
Ὀνυχία –ίης (ἡ)
Ὀνύχιον-ίου (ἡ) –Γυνή Φιλωνίδου Ἀφιδ-
ναίου –Θυγάτηρ Κλεωνύμου Ἀθηναίου 
Ὀνύχιος –ίου (ὁ)
Ὀνχείστη –ης (ἡ)
Ὀνχειστίουσα –σης (ἡ)
Ὀνχειστίων –νος (ὁ) –Πατήρ Καλλιστρά-
του
Ὄνχειστος –ου (ὁ)
Ὀνών –νος (ὁ) –Ποταμός
Ὀνώνη –ης (ἡ)
Ὀνώνης –ου (ὁ) –Πάρθος βασιλεύς
Ὀνώρα –ης (ἡ) –Ρωμαία
Ὀνωρατιανή –ῆς (ἡ)
Ὀνωρατιανός –οῦ (ὁ)
Ὀνωράτη –ης (ἡ)
Ὁνωρᾶτος καί Ὁνωράτος –ου (ὁ) –Κυ-
νικός τις 
Ὀνωρία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Κωνσταντί-
νου στρατηγοῦ καί Πλακιδίας, ἀδελφή 
Βαλεντινιανοῦ ἤ άδελφή Ἀρκαδίου
Ὀνωριανή –ῆς (ἡ)
Ὁνωριανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαῖος

Ὁνώριος –ιου (ὁ) –Υἱός Καίσαρος Θεο-
δοσίου, δευτερότοκος –Αὐτοκράτωρ υἱός 
Θεοδοσίου
Ὁνωρίχα –ης (ἡ)
Ὁνώριχος –ου (ὁ) –Υἰός Γενσερίχου
Ὀνώσσα –σσης (ἡ)
Ὀξάθρα –ης (ἡ)
Ὀξάθρας –ου (ὁ) –Ἡρακλεώτης τις
Ὀξάθρης –ου (ὁ) –Υἱός Δαρείου Β’ τοῦ 
Νόθου τοῦ Κοδομανοῦ, ἀδελφός Ὀστά-
νους, Κύρου, Ἀρσίκα –Περσικόν ὄνομα 
–Σατράπης –Υἱός Διονυσίου, τυράννου 
Ἡρακλείας
Ὀξάνδρα –ης (ἡ)
Ὀξάνδρας –αο (ὁ) –Υἱός Παρυσάτιδος
Οξεῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑρινύος
Ὀξείας –ου (ὁ)
Ὀξιθέα –ης (ἡ)
Ὀξίθεος –ου (ὁ) –Κύριον ἀνδρικόν ὄνομα
Ὀξίνα –ης (ἡ)
Ὀξίνας καί Ὀξίνης –ου (ὁ) –Ποταμός 
Βιθυνίας
Ὀξοδάτα –ης (ἡ)
Ὀξοδάτης –ου (ὁ) –Πέρσης Σατράπης 
Μηδείας
Ὄξος καί Ὦξος –ου (ὁ) –Ποταμός Ἀσίας
Ὀξουμάχη –ης (ἡ)
Ὀξούμαχος –ου (ὁ) –Υἱός Λούκωνος
Ὀξυάθρη –ης καί Ὀξάθρη –ης (ἡ)
Ὀξυάθρης καί Ὀξάθρης –ου (ὁ) –Ἀδελ-
φός Δαρεῖου
Ὀξυάλκεια –ης (ἡ)
Ὀξυάλκης –ους (ὁ) –Βασιλεύς Ἰνδίας
Ὀξύαλκος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ἰνδιῶν
Ὀξυάρθρη –ης (ἡ)
Ὀξυάρθρης –ου (ὁ) = Ὁ Ὀξυάθρης ἀδελ-
φός Δαρείου
Ὀξυάρτα –ης (ἡ)
Ὀξυάρτης –ου (ὁ) –Πέρσης εὐγενής πα-
τήρ Ρωξάνης συζύγου Μεγάλου Ἀλε-
ξάνδρου –Βακτριανός –Ἄλλοι
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Ὀξύαρτος –ου (ὁ) –Ποταμός 
Ὀξυβελής –ῆ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Ὀξυδάτα –ης (ἡ)
Ὀξυδάτης –ου (ὁ) –Πέρσης
Ὀξυδέλκεια –ης (ἡ)
Ὀξυδελκῆς –οῦς (ὁ)
Ὀξυδερκής –οῦς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ὀξυδερκίς –ίδος (ἡ) –Ἐπώνυμον Ἀθη-
νᾶς
Ὀξυδερκώ –οῦς (ἡ) –(Ὀξύς, δέρκω= 
βλέ-πω) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς. Ὑπ΄αὐτήν 
ἔκτισεν ναόν Διομήδης, διότι τόν ὁδήγη-
σεν ἐν νυκτί εἰς τά τείχη τῆς Τροίας
Ὀξυθεμίδη –ης (ἡ)
Ὀξυθεμίδης –ου (ὁ) –Υἱός Ὀξυθέμιδος
Ὀξύθεμις –ιδος (ὁ & ἡ) –Πατήρ Λαρισ-
σαίου πιθανοῦ δηλητηριαστοῦ (μετά Ἰ-
όλου οἰνοχόου) τοῦ Μεγ. Ἀλεξάνδρου 
–Πιστός Δημητρίου Φαληρέως –Κλεω-
ναῖος Ὀλυμπιονίκης εἰς σταδιονίκης εἰς 
12η Ὀλυμπιάδα, Η-13-478Δ
Ὀξύθρα –ης (ἡ)
Ὀξύθρας –α (ὁ) –Ἀδελφός Ἀρταβάζου 
Ὀξυκανή –ῆς (ἡ)
Ὀξυκανός –οῦ (ὁ)
Ὀξύκαπυς καί Ὀξυκανός –οῦ (ὁ) –Νο-
μάρχης Αἰγύπτου
Ὀξύκλινος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν ὄνομα 
μάρτυρος
Ὄξυλα –ης (ἡ)
Ὄξυλος –ου (ὁ) –Υἱός Αἰτωλοῦ, ἀρχη-
γός Αἰτωλῶν –Υἱός Διός καί Πρωτογε-
νείας θυγατρός Καλυδῶνος, ἐκγονῆς 
Αἰτωλοῦ –Βασιλεύς καί Νομοθέτης Ἡ-
λεῖος –Ἰδρυτής Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων 
–Πατήρ Γρανείης –Συνδέεται μέ μῦθον, 
Η-8-962Α, Η-8-37, 307Α, 688Δ, 1094Δ, Η-
14-925Α
Ὀξύλος –ου (ὁ) –Πατήρ καί υἱός Πολυ-
ξένου –Υἱός Αἴμωνος, ἔκγονος Ἀνδραί-
μωνος, πατήρ Λαΐου (Λαΐας) –Μέ ἀδελ-
φήν Ἀμαδρυάδα γεννᾶ Γράνειαν

Ὀξυλίδη –ης (ἡ)
Ὀξυλίδης –ου (ὁ) –αι –Ἀπόγονοι Ὀξύλου 
βασιλεύσαντες εἰς Ἡλείαν, Η-14-925Α
Ὀξύμαγις –ιος (ὁ) –Ποταμός Ἰνδίας
Ὀξυμάχη –ης (ἡ)
Ὀξύμαχος –ου (ὁ) –(Ὀξυάντοχος)
Ὀξυμένη –ης (ἡ)
Ὀξυμένης –ου (ὁ) –Πατήρ Αἰσύμνου
Ὀξυνίδη –ης (ἡ)
Ὀξυνίδης –ου (ὁ)
Ὀξύνιος –ίου (ὁ) –Υἱός Ἕκτορος καί Ἀν-
δρομάχης, ἀδελφός Σκαμάνδρου. Οὗτοι 
ἀνέκτησαν μέ Τρωϊκόν Βασίλειον
Ὀξύνουσα –σης (ἡ)
Ὀξύντα –ης (ἡ)
Ὀξύντας –ου (ὁ) –Υἱός Ἰουγούρθα
Ὀξύντης –ου (ὁ) –Διάδοχος Δημοφῶντος 
εἰς Κυβέρνησιν Ἀθηνῶν, πατήρ Θυμοί-
του
Ὀξύνων –ντος; (ὁ) –Ποταμός Παφλαγο-
νίας
Οξυπόρη –ης (ἡ)
Ὀξύπορος –ου (ὁ) –Υἱός Κινύρα καί Με-
θάρμης, ἀδελφός Ἀδώνιδος, Λαογόρης 
(Λαοδίκης) Βρασίης καί αλλων
Ὀξυρόης –ου (ὁ) = Ὁ Ὀσρόης καί Ὀσδρό-
ης
Ὀξύρρυγχος –ου (ὁ) –Εἶδος ἰχθύων –Πό-
λις εἰς ἥν ἐλατρεύοντο
Ὀξύρυγχος –ου (ὁ)
Ὀξύς –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθε-
τον Φθόνου
Ὀξύτατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ὀξύτερπος –ου (ὁ) = Ὁ Θησεύς, υἱός Πε-
τρωνιανοῦ 
Ὀξυτίουσα –σης (ἡ)
Ὀξυτίων –νος (ὁ)
Ὀξύφρουσα –σης (ἡ)
Ὀξύφρων –νος (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀφροδίτης
Ὀξυχίλια –ίης (ἡ)
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Ὀξυχίλιος –ίου (ὁ)
Ὀξώνιον ἤ Πάριον χρονικόν ἤ Μαρ-
μάριον ἤ Πάριον Μάρμαρον ἤ Ἀρουν-
δέλιον (τό) –Λαϊκή χρονογραφία
Ὁουϊκούλας –α (ὁ) –Ρωμαϊκόν ἐπώνυ-
μον
Ὁπαδοδορυφόρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον 
Ἑρμοῦ
Ὀπαδός –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμι-
δος μέ συνώνυμον: Κασιγνήτα –Ἐπίθε-
τον Πανός μέ συνώνυμον: Μεδέων
Ὀπάουσα –σης (ἡ)
Ὀπάων –νος (ὁ) –(Ἀκόλουθος, θεράπων) 
–Συνώνυμον: Θηλυμανής –Ἐπίθετον Φό-
βου καί Δείμου
Ὀπείλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν ὄνομα τοῦ 
Καίσαρος Σεβήρου Μαξίμου
Ὄπη –ης (ἡ) –Μέ Ἄρη ἤ Ποσειδῶνα 
γεννᾶ Σίθωνα –Πόλις εἰς ἥν λόγον ἐξε-
φώνησεν Μ. Ἀλέξανδρος (ἀπαρχή παγ-
κοσμιοποιήσεως) –Ὑπερβορεία φθάσα-
σα εἰς Δῆλον μέ δῶρα δι΄ Ἀπόλλωνα, Η 
-16-1010Α
Ὁπηδός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ὀπιανή καί Ὀππιανή –ῆς (ἡ)
Ὀπιανός καί Ὀππιανός –οῦ (ὁ) –Ὁ Κί-
λιξ ἀπό Κωρύκου ἐποποιός καί Γραμμα-
τικός 
Ὀπικανός –οῦ (ὁ) –Ποταμός
Ὀπιμία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ὀπίμιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ὄπιος –ίου (ὁ)
Ὀπιπεύουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Σκύλ-
λης μέ συνώνυμον: Κύων
Ὀπιπεύων –ντος (ὁ)
Ὄπις –ιδος; (ὁ)
Ὁπισθόπους –οδος (ἡ) –Ἐπίθετον Δίκης
Ὀπίτερος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν ἐπώνυμον
Ὀπίτη –ης (ἡ)
Ὀπίτης –ου (ὁ)
Ὁπλαδάμεια –ης (ἡ)

Ὁπλάδαμος καί Ὁπλόδημος –ου (ὁ) –
Εἷς τῶν γιγάντων (Γίγας). Βοήθησε τήν 
Ἥρα ὅταν γέννησε ὁ Δίας; 
Ὅπλακος –ου (ὁ) –Φρεντανός
Ὁπλεύς –έως (ὁ) –Λαπίθης –Υἱός Πο-
σειδῶνος καί Κανάκης, ἀδελφός Ἀλσέ-
ως, Νιρέως, Ἐποπέως, Τρίοπος, –Υἱός 
Λυκάονος, Η-12-99Δ, Η-14-465Α
Ὅπλης –ητος (ὁ) –Υἱός Ἴωνος, πενθερός 
Αἰγέως, βασιλιᾶς Ἀθηνῶν, ἐξ οὗ οἱ ὅπλη-
τες ἐν Ἀττική, Η-9-679Α
Ὁπλῆς –έους (ὁ)
Ὅπλητες (οἱ) –Φυλή Ἀττικῆς ἐξ Ὅπλη-
τος, υἱοῦ Ἴωνος –Φυλή ἐν Κυζίκω
Ὁπλίζουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετ. Σελήνης 
Ὁπλίζων –ντος (ὁ)
Ὁπλίτη –ης (ἡ)
Ὁπλίτης –ου (ὁ) –Ποταμός Βοιωτίας 
–Παραπόταμος Εὐρώτα
Ὁπλιστία –ης (ἡ)
Ὁπλιστίας –ίου (ὁ)
Ὁπλοδάμεια –ης (ἡ)
Ὁπλόδαμος –ου (ὁ) –Ἐκ τῶν Γιγάντων, 
βοηθησάντων τἠν Ρέαν κατά Κρόνου, 
ὅτε ἐγέννησεν Δίαν ἐπί Λυκαίου ὄρους
Ὁπλόδουπος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Ὁπλομάχη –ης (ἡ)
Ὁπλόμαχος –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα 
–Ἐπιγραφή συγγράμματος Ἀναξανδρί-
δου
Ὅπλον –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Ὁπλονίκη –ης (ἡ)
Ὁπλόνικος –ου (ὁ) –Κορωνεύς
Ὁπλοσμία –ης (ἡ) –Ἐπώνυμον Ἥρας ἐν 
Αὐλίδι
Ὁπλόσμιος –ίου (ὁ) –Ἐπώνυμον Διός ἐν 
Καρία
Ὁπλοσμίς –ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ὁπλοτάτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀγλαῒας
Ὁπλοτερός –οῦ (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα
Ὁπλοτέρη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Μοίρης
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Ὁπλοτοξότης –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Πτε-
ρωτός καί τύραννος –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Ὅπλουν –νειος (ὁ)
Ὅπλουνος –ούνειος (ὁ) –Υἱός Πιθούνει-
ος –Πατήρ Ἀγλάου
Ὅπλουσα –σης (ἡ)
Ὁπλοφύλαξ –κος (ὁ) –Ἐπώνυμον Ἡρα-
κλέους ἐν Σμύρνη
Ὁπλοχάρής –ους (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθη-
νᾶς –Ἐπίθετον Ἄρεως
Ὅπλων –νος (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα
Ὁπλώνιος –ίου (ὁ)
Ὀπνάξανδρα –ης (ἡ)
Ὀπνάξανδρος –ου (ὁ)
Ὀπόεις –εντος ἀντί Ὀποῦς –ντος (ὁ) 
–Υἱός Διός καί Πρωτογενείας, θυγατρός 
Δευκαλίωνος, βασιλέως, Ἐπειῶν ἐν Αὐ-
λίδι, Ο.Β.531, Σ326, Ψ85
Ὀποεντία –ης (ἡ)
Ὀποέντιος –ίου (ὁ)
Ὁπόεσσα –σσης (ἡ)
Ὁποία καί Ὁποίη –ης (ἡ) –Γυνή ἤ θυγ. 
βασιλέως Σκυθῶν Σκύλλου
Ὁπολέα –ης (ἡ)
Ὁπολέας –έου (ὁ) –Μαντινεύς τις
Ὀπούντιος –ίου (ὁ) –Ἀθηναῖος, ὁ Φίλιπ-
πος μαθητής Πλάτωνος, Η-16-12Α
Ὀπούρα –ης (ἡ)
Ὀποῦς –οῦντος (ὁ) –1ον, υἰός Διός καί 
Πρωτογενείας, πατήρ Καμβύσης, ἐξ οὗ 
Ὀπούς ἐν Λοκρίδι –2ον, Υἱός Διός καί 
Καμβύσης, πρόγονος Λοκροῦ, πατήρ Κύ-
νου, ἔγγονος Ὀπουντίου –3ον, Μητρό-
πολις κτισθεῖσα ὑπό Ὀπούντος, υἱοῦ Λο-
κροῦ ἔνθα ἐγεννήθη Πάτροκλος –4ον, 
πόλις –5ον, ποταμός Λοκρίδος –Ἄλλοι 
Ὀππέλια –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ὀππέλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν ὄνομα
Ὀππία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν ὄνομα –Οppia
Ὀππιανή –ῆς (ἡ)
Ὀππιανός –οῦ (ὁ) –(ὁ ρέπων πρός τήν 
εὐσέβειαν) –Ἕλλην ποιητής Ἀπαμιεύς –

Υἱός Ἀγησιλάου, μεθ΄οὗ ἐξορίσθησαν ἐν 
Μελίτη –Πρός ὅν, ἔγραψεν ὁ Μαρτιάλης 
–Ἄλλοι –Ὄς ἔγραψε ἁλιευτικά, Η-7-823 
Δ, 1057Δ, Η-10-798Δ, Η-14-941Δ
Ὄππιος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν –Υἱός Πρώ-
του –Στρατηγός
Ὀπραμοᾶς –ᾶ (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα
Ὄπριξος ἤ Ὄπρικσος –ου (ὁ)
Ὀπσιάδα –δης (ἡ)
Ὀπσιάδας –αο (ὁ)
Ὄπταρις –ιος (ὁ) –Γότθος τίς
Ὀπτάτα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ὀπτᾶτος καί Ὀπτάτος –ου (ὁ) –Ρωμαϊ-
κόν 
Ὄπτη –ης (ἠ)
Ὀπτήλα –ης (ἡ) –Γότθη
Ὀπτήλας –α (ὁ) –Γότθος τίς
Ὀπτηλέα καί Ὀπτηλῖτις καί Ὀφθαλ-
μῖτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς 
Ὀπτηλέας –ου (ὁ)
Ὄπτης –ου (ὁ) –Ἀβυδηνός τις 
Ὄπτιμη –ης (ἡ)
Ὄπτιμος –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον τοῦ Τρωός 
–Πατριάρχης
Ὀπώρα –ης (ἡ) –Θεά καρπῶν μέ ἐπίθε-
τον Φιλτάτη –Ἑταίρα ὡραιοτάτη ἐμπνέ-
ουσα δραματουργόν ποιητήν Ἄλεξιν 
–Θυγάτηρ Σωσιβίου –Ἀγροτική προσω-
πικότης, ὡς ὁ Οἶνος καί ὁ Ἀγρός 
Οπωρεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ὁπωρόκηπος –ου (ὁ) –Ζωγράφος
Ὀπωρινή –ῆς (ἡ)
Ὀπωρινός –οῦ (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα –Ἐ-
πίθετον Βορῆος
Ὀπωρίουσα –σης (ἠ)
Ὄπωρις –ιος; (ὁ)
Ὀπωρίς –ιδος (ἡ) –Θεά ὀπωρῶν
Ὀπωρίων –νος (ὁ) 
Ὀπωτητήρ –ηρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Ὀράγγης –ου (ὁ) –Ποταμός
Ὄρασις –εως (ἡ) –Μοῦσα
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Ὁράτια –ίης (ἡ)
Ὁράτιος –ίου (ὁ) –(ὁ ἀκμάζων) –Φλᾶ-
κος, Ρωμαῖος μέγας λυρικός ποιητής
Ὁρᾶτος καί Ὁράτος –ου (ὁ)
Ὄρβα –ης (ἡ)
Ὀρβᾶνα –ᾶς (ἡ) –Γυνή τις 
Ὀρβανίλλα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν 
Ὀρβανίλλος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ὀρβᾶνος –ου (ὁ)
Ὀρβανός –οῦ (ὁ)
Ὅρβας –αντος (ὁ) –Παραπόταμος Με-
άνδρου 
Ὀρβηλία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ὀρβήλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ὄρβηλος –ου (ὁ) –Ὁροσειρά 
Ὄρβια –ίης (ἡ)
Ὀρβίκια –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ὀρβίκιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν –Ἕλλην 
γραμματικός συγγραφεύς, Η-14-950Α 
Ὀρβινία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν –Μία τῶν 
Ἑστιάδων
Ὀρβίνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ὄρβιος –ίου (ὁ) –Λατῖνος –Ἀθηναῖος
Ὄρβις –ιος (ὁ) –Ποταμός Ναρβωνίτιδος 
Γαλατίης
Ὄρβος –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν
Ὀργάνη –ης (ἡ) –Ἐπώνυμον Ἀθηνᾶς
Ὄργανον –ου (τό) –Τίτλος ἔργου Ἀρι-
στοτέλους
Ὀργᾶς –ᾶ (ὁ) –Παραπόταμος Μεάνδρου 
–Ἐπώνυμον Ἀθηνᾶς (ὀργάνη) –Ἱερά γῆ 
μεταξύ Ἀθηνῶν καί Μεγάρων, ἀφιερω-
μένη εἰς Δήμητραν καί Περσεφόνην 
Ὄργασθυς –υος (ὁ) –Πατήρ Ἀγαθοκλέ-
ους, Ἀμαστριανός
Ὀργεύς –έως (ὁ) –Πατήρ Θασίου Ἀντι-
πάτρου
Ὀργένη –ης (ἡ)
Ὀργένης –ου καί Ὀργεύς (ὁ) –Πατήρ 
Θασίου Ἀντιπάτρου 

Ὄργης –εος (ὁ) –Θάσιος, πατήρ Ἀντι-
πάτρου
Ὀργίαλος –ου (ὁ) –Υἱός Φάλιδος ἐκ Δελ-
φῶν
Ὀργίλος –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον Διονύσου 
–Ἐπίθετον Πριάπου
Ὀργιλώ –οῦς (ἡ) –Ὄνομα γυναικός
Ὀργίνη –ης (ἡ)
Ὀργῖνος ἤ Ἐργῖνος –ου (ὁ)
Όργιον –ίου (τό;) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ὄργιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Βάκχου –Ἐ-
πίθετον Διονύσου
Ὁργόνη καί Γοργόνη –ης (ἡ) –(=Αἰθέ-
ρας)
Ὄργος –ου (ὁ) –Ποταμός
Ὀρδάνη –ης (ἡ)
Ὀρδάνης –ου (ὁ) –Πέρσης τις
Ὄρδανος –ου (ὁ) 
Ὀρδεωνία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ὀρδεώνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν, ὁ Φλᾶκ-
κος –Σοφιστής Ἐφέσιος
Ὄρδης –ου (ὁ) –Ποταμός ἤ πόλις
Ὀρδησσός –οῦ (ὁ) –Ποταμός Σκυθίας
Ὀρδιανή –ῆς (ἡ)
Ὀρδιανός καί Ὠρδιανός –οῦ (ὁ) –Ἥ-
ρως
Ὀρδίουσα –σης (ἡ)
Ὀρδίων –ντος; (ὁ) –Γεωργός τίς ἐκ Κι-
θαιρῶνος
Ὄρδυνος –ου (ὁ) –Ποταμός Λέσβου
Ὀρέα –ης (ἡ) -Θυγάτηρ Ὀξύλου
Ὀρέας –ου (ὁ) –Προπονητής παγκρατια-
στοῦ Μελίσσου
Ὀρεδίκη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Κινύρα καί 
Μεθάρμης, ἀδελφή Λαογόρης
Ὀρεδίκης –ου (ὁ)
Ὀρέης –ου (ὁ) –Υἱός Κεφάλωνος ἐν Αἰ-
γύπτω
Ὀρεία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος μέ 
συνώνυμον: Μάτηρ καί Μήτηρ
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Ὀρεία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας –Ἐπίθε-
τον Μαίας –Θεσπιάς μήτηρ Λαομένους
Ὀρεῖα καί Ὀρειάς καί Ὀρείπλαγκτος 
καί Ὀρεσκάδα καί Πετραία –ης (ἡ)  
–Νύμφη Ὀρέων –Μέ Ἡρακλήν γεννᾶ 
Λαομένην ἤ Λεομένην –Ὠκεανίς, Η-14-
956Α
Ὀρειάδαι (αἱ) –Ὀρειναί νύμφαι καί κοι-
λάδων 
Ὀρειάδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Ὀρείανδρη –ης (ἡ)
Ὀρείανδρος –ου (ὁ) –Πυθαγόρειος φι-
λόσοφος
Ὀρειάρχας –αντος; (ὁ) –Ἐπώνυμον Πα-
νός
Ὀρειάρχη –ης (ἡ)
Ὀρείαρχος –ου (ὁ)
Ὀρειάς –άδος (ἡ) –Ἐπώνυμον Ἀθηνᾶς 
–Ἐπώνυμον Ἀρτέμιδος –Ὄνομα κυνός 
Ἀκταίωνος –Ἐπίθετον Ρέας 
Ὀρειβάσια –ης (ἡ)
Ὀρειβάσιος καί Ὀριβάσιος –ίου (ὁ) 
–Ἰατρός καί βιβλιοθηκάριος Ἰουλιανοῦ 
–Μυστικιστής καί συγγραφέας Σαρδι-
ανός (70 βιβλία, ἰατρικάς συναγωγᾶς) 
–Ψευδῶς διαδίδεται πῶς ἐστάλη εἰς Δελ_ 
φούς, καί τοῦ ἀπήντησε ἡ Πυθία, Η-7-
833Α, Η-8-447Α, Η-9-372Α, 781Α, Η-11-
554Α, Η-15-7Α 
Ὀρείβασος –ου (ὁ) –Ὄνομα κυνός Ἀκταί-
ωνος
Ὀρειβάτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Ὀρειβάτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμι-
δος
Ὀρείβελος –ου (ὁ)
Ὀρείδρομος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
–Συνώνυμον: Υἱός
Ὀρείη –ης (ἡ) –Θεσπιάς, πού μέ Ἡρα-
κλῆν γεννᾶ Λαομένην –Ἐπίθετον Ἀδρα-
στείης
Ὀρείθυια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἐρεχθέως 
καί Πραξιθέας (θυγατρός ἤ ἐγγονῆς Κη-
φισσοῦ), ἀδελφῆς: Πανδίωνος, Κέκροπος 

Νεωτέρου, Ἄλκωνος, Ὀρνέως, Θεσπιοῦ, 
Εὐπαλάμου, Πανδώρου, Μητίονος, Σικυ-
ῶνος, Μερόπης, Κρεούσης, Πρόκριδος, 
Πρωτογενείης, Πανδώρας καί Χθονίας, 
Η-8-206Δ
Ὁρειλόχια –ης (ἡ) –Ἡ Ἰφιγένεια, θυγά-
τηρ Ἀγαμέμνονος. Ἐνυμφεύθη μετά σκι-
ᾶς ἥρωος Ἀχιλλέως, μετά θάνατόν του 
Ὁρειλόχιος –ίου (ὁ)
Ὁρειμανής –έος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διο-
νύσου –Ἐπίθετον Ρέας
Ὀρειμάχη –ης (ἡ)
Ὀρείμαχος –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν ἤ ὄνομα 
Μεύρου (ἤ Τύρου;)
Όρεινή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας
Ὄρεινος –ου (ὁ)
Ὄρειος –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον φυλῆς Μασ-
σαγετῶν –Κένταυρος –Εἷς τῶν Λαπιθῶν 
–Εἷς τῶν Τύρων –Χαλκεύς –Ἐφευρέτης 
του Ὀρειχάλκου –Υἱός Πολυφόντου 
–Πατήρ Ὀξύλου –Ἄλλοι
Ὀρείπλανος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Σε-
λήνης μέ συνώνυμον: Οὐρανία
Ὀρεισιβία –ης (ἡ)
Ὀρεισίβιος –ίου (ὁ)
Ὀρειτίνη –ης (ἡ) –Ὀρεινή –Ἐπώνυμον 
Ἀφροδίτης
Ὀρειτίνης –ου (ὁ) 
Ὀρειφοίτη –ης (ἡ)
Ὀρειφοίτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ὀρείχαλκη –ης (ἡ)
Ὀρείχαλκος –ου (ὁ) –Ἀγαλματοποιός, 
ἐξ οὗ ὀνομάσθη τό Μέταλλον
Ὀρειχάρη –ης (ἡ)
Ὀρειχάρης –ητος (ὁ) –Υἱός Καῦου 
Ὀρειώτα –ης (ἡ)
Ὀρειώτας –αο (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Ὀρέντη –ης (ἡ)
Ὀρέντης –ου (ὁ) –Ὁ Ὀρόντης
Ὀρεντία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Ὀρέντιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν

ÏÑÅÍÔÉÏÓ



ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ                    ���

Ὀρεξάρτη –ης (ἡ)
Ὀρεξάρτης –ου (ὁ) –Ποταμός ἐν Παρ-
θία 
Ὀρεσάνδρα –ης (ἡ)
Ὀρέσανδρος –ου καί Ἀρέσας (ὁ) –Ὁ 
Λευκανός, Πυθαγορικός φιλόσοφος, Η-
16-499Α 
Ὀρεσβία –ης (ἡ)
Ὀρέσβιος –ίου (ὁ) –Βοιωτός πλούσιος φο-
νευθείς ὑπό Ἕκτορος –Τρώς, Ο.Ε.707
Ὀρεσθασία –ης (ἡ)
Ὀρεσθάσιος –ίου (ὁ) 
Ὀρέσθεια –ης (ἡ)
Ὀρεσθεύς –έως καί Ὀρεισίβιος –ίου (ὁ) 
–Υἱός Λυκάονος ἐξ οὗ ἡ πόλις Ὀρεσθά-
σιον –Υἱός Δευκαλίωνος, βασιλιᾶς Λοκρί-
δος καλλιεργήσας τήν ἄμπελον –(“ΔΙΟ-
ΝΥΣΟΣ” zean Maire, σελίς 36)
Ὀρέσθη –ης (ἡ)
Ὀρέσθης –ου (ὁ) 
Ὀρεσίβιος –ίου (ὁ & ἡ)
Ὀρεσίδρομος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Ὀρέσκοος –όου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
μέ συνώνυμον: Ὀργῖλος
Ὀρεσκῶος –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον Κενταύ-
ρων
Ὀρέσσαυλος –ου (ἡ & ὁ) –(Ἡ κατοικοῦ-
σα τά ὄρη) –Ἐπίθετον Κυβέλης μέ συ-
νώνυμον: Μήτηρ –Ἐπίθετον Πανός μέ 
συνώνυμον: Τοκεύς
Ὀρεσσιβάτα –ης (ἡ)
Ὀρεσσιβάτας –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον Πα-
νός μέ συνώνυμον: Πατήρ
Ὀρεσσιγόνη –ης (ἡ)
Ὀρεσσίγονος –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον νυμ-
φῶν
Ὀρεσσίγονος καί Ὀρεσιγόνη –ης (ἡ) 
–Νύμφη –αι
Ὀρεσσίδρομος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον 
Ρέας μέ συνώνυμον: Μήτηρ
Ὀρεσσίκομος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Βάκχου

Ὀρεσσινόμη –ης (ἡ)
Ὀρεσσινόμοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Πανῶν
Ὀρεσσίνόμος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπώνυμον 
Διονύσου –Ἐπώνυμον Μεύρων (Τύρων) 
–Ἐπίθετον Ρέας μέ συνώνυμον: Μήτηρ
Ὀρεσσίπολος –ου (ἡ) –Ἐπώνυμον Ρέας
Ὀρεστάδα –δης (ἡ)
Ὀρεστάδας –αο (ὁ) –Πυθαγορικός φι-
λόσοφος ἐκ Μεταποντίου, Η-16-499Α 
Ὀρεσταντοκλείδα –δης (ἡ)
Ὀρεσταντοκλείδας –αο (ὁ) –Σύνθετον 
ἐξ Ὀρέστου καί Ταντοκλείδας –Τραγω-
δία Τιμοκλέους
Ὀρεστάρχη –ης (ἡ)
Ὀρέσταρχος –ου (ὁ)
Ὀρέστας ἀντί Ὀρέστης –ου (ὁ)
Ὀρέστεια –ης (ἡ) –Ἐπώνυμον Ἀρτέμιδος 
–Ὄνομα ποιήματος Στησιχόρου –Ὄνομα 
τριλογίας Αἰσχύλου (Ἀγαμέμνων, Χοη-
φόροι, Εὐμενίδες) –Ἔργον συγγραφέως 
Ξάνθου
Ὀρεστείνη καί Ὀρεστίνη –ης (ἡ)
Ὀρεστεῖνος καί Ὀρεστῖνος –ου (ὁ) –Συγ-
γραφεύς ἰατρικῶν ἀντικειμένων –Ἀν-
δρικόν ὄνομα
Ὀρεστέρα –ης (ἡ) –Συνώνυμον: Παρθέ-
να –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Γαί-
ας
Ὀρέστερος –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον Κουρή-
των 
Ὀρεστεύς –έως (ὁ) –(Ὁ ἐξ ὀρέων κατελ-
θών) –Βασιλεύς υἱός
Ὀρέστηος –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα Δευ-
καλίωνος, Η-9-346Α
Ὀρέστης –ου (ὁ) –Καί χριστιανικόν ὄνο-
μα (Ὀρεσίβιος) –Κλητική Ὀρέστα –Καί 
Μακεδονικόν ὄνομα –1ος, υἱός Ἀγαμέ-
μνονος καί Κλυταιμήστρας, ἀδελφός Ἠ-
λέκτρας καί Ἰφιγένειας, μέ τροφόν Λα-
οδάμειαν. Ὅταν ὁ Αἴγισθος ἐφόνευσε 
Ἀγαμέμνονα, ἡ Ἡλέκτρα τόν ἐφυγάδευ-
σε στόν βασιλιᾶ Φωκίδος Στρόφιον πα-
τέρα Πουλάδου, ἐξ οὗ ἐπίθετον: Δαυλι-
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εύς. Ἐπιστρέψας φονεύει μητέραν καί 
Αἴγισθον καί ἀνακτᾶ θρόνον. Κατηγο-
ρήθη ὑπό Περιλάου, διά τοῦτο διώκεται 
ὐπό Ἐρινύων καί καταφεύγει εἰς Ταυρι-
κήν, ἀναζητῶν ξόανον Ἀρτέμιδος. Μέ 
βοήθειαν βασιλέως Θόαντος ἐπιστρέφει 
μετά τῆς Ἰφιγενείας, ἥτις γίνεται ἱέρεια 
εἰς Βραυρωνίαν Ἀρτέμιδαν. Ὁ ἴδιος γίνε-
ται βασιλεύς Μυκηνῶν καί Σπάρτης μέ 
σύζυγον Ἑρμιόνην θυγατέραν Μενελά-
ου καί Ελένης ἐξ ἧς Τισαμενός. Κατ΄ 
ἄλλους ἐδήχθη ὐπό ὄφεως, ταφείς εἰς 
Τεγέαν. Τά ὀστά του λέγεται πώς εὔρεν 
ὁ Λίχας –2ος, υἱός Ἀχελώου καί Περιμή-
δης θυγατρός Ἱπποδάμαντος –3ος, Ἐ-
πίσημος τῶν Τρώων φονευθείς ὐπό 
Λεοντέως –4ος, τύραννος Φαρσάλου 
–5ος, εἷς τῶν Τύρων –6ος, υἱός Ὀρέστου 
βασιλ. Μολοσσίδος ἐξ ἧς ἡ πόλις ἐκλή-
θη –7ος, υἱός καί διάδοχος Ἀρχελάου 
–8ος, ἐπώνυμον Αὐρηλίας –9ος, πατήρ 
Ρωμύλου Αὐγουστύλου –10ος, ἄλλος 
–Στήν δίκη του, στόν Ἄρειο Πάγο, πρό-
εδρος ἡ Ἀθηνά καί συνήγορος ὁ Ἀπόλ-
λων. Ἀθωώθηκε λόγω ἰσοψηφίας, 6 πρός 
6 –Χριστιανικόν –Διάκονος, Ο.Α.40, Γ306, 
Λ461, Η-7-1047Δ, Η-91092Α καί Δ, Η-15-
13Δ, 15Δ,16Α, 695Δ, Η-18-937Δ, 948Δ
Ὀρεστιάδη –ης (ἡ)
Ὀρεστιάδης –ου (ὁ) –Πατρώνυμον Ὀ-
ρέστου –Ὄνομα ἀνδρικόν
Ὀρεστιανή –ῆς (ἡ)
Ὀρεστιανός –οῦ (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα
Ὀρεστιάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον  Ἀρτέμι-
δος –Ἐπώνυμον Ὀρειάδων νυμφῶν –Μία 
τῶν Βακχῶν –Ἡ μετέπειτα Ἀνδριανού-
πολις –Ἐπίθετον Ἀπάτης μέ συνώνυμον: 
Ἀλλοπρόσαλλος –Ἐπίθετον Κίρκης μέ 
συνώνυμον: Μήτηρ –Ἐπίθετον Ρέας
Ὁρεστικόν –οῦ (τό) –Ἐπώνυμον –Ἄργος 
ἐν Μακεδονία
Ὀρέστιλλα καί Ὀρεστίλλα –ης (ἡ) –Ἡ 
Αὐρηλία Ὀρεστίλλα
Ὀρέστιλλος καί Ὀρεστίλλος –ου (ὁ)
Ὀρεστίνα –ης (ἡ) –Ἠ Κορνηλία

Ὀρεστῖνος –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν
Ὀρέστιον –ίου (ἡ) –Πόλις –Ναός –Κύρι-
ον ὄνομα
Ὀρεστίς –ιδος (ἡ) –Ὄνομα Φάλαγγος 
Μεγ.Ἀλεξάνδρου –Μέ Ἀλέξανδρον γεν-
νᾶ Κράτερον, Η-9-307Α
Ὀρεστόριος –ίου (ὁ) –Ἀρχηγός Γαλα-
τῶν
Ὀρεστός –οῦ (ὁ) –Μακεδονικόν ὄν
Ὀρήλη –ης (ἡ) –Γυναικεῖον ὄνομα
Ὀρήλος –ου (ὁ)
Ὅρησις –ιδος; (ἡ;)
Ὀρήστη –ης (ἡ)
Ὀρήστης –ου (ὁ)
Ὀρθάγη καί Ὀρθάνη –ης (ἡ)
Ὀρθάγης καί Ὀρθάνης καί Λόρδων 
καί Λορδών –νος (ὁ) –Θεός Ἀττικῆς –
Δαίμων πριαπώδης περί τήν Ἀφροδίτην 
(πόρνος), Η-12-536Δ, Η-15-17Α 
Ὀρθαγόρα –ης (ἡ)
Ὀρθαγόρας –ου (ὁ) –Τύραννος Σικυώ-
νος –Ἄγνωστος αὐλητής, διδάσκαλος αὐ-
λοῦ Θηβαῖος, προσκληθείς ὐπό Περικλέ-
ους διά νά διδάξει αὐλόν εἰς Ἀλκιβιάδην 
–Σικυώνος μάγειρος ἤ κρεοπώλης, υἱός 
Ἀνδρέου –Μάντις Κορίνθιος –Ἀθηναῖος 
–Συγγραφεύς, Η-15-1Δ, 17Α
Ὀρθαγορεία –ης (ἡ) –Ἡ πόλις Στάγειρα
Ὀρθαγόρη –ης (ἡ)
Ὀρθαγόρης –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν όνομα
Ὀρθαγορίδα –δης (ἡ)
Ὀρθαγορίδας –δαιος (ὁ) –Πατήρ Φιλο-
κράτειος
Ὀρθαγορίδη –ης (ἡ)
Ὀρθαγορίδης –ου (ὁ) –Δυναστεία στήν 
Σικυώνα, Η-11-274Α, Η-15-17Α
Ὀρθαῖα –ης (ἡ) –Μία θυγάτηρ Ὑακίν-
θου σφαγεῖσα (θυσιασθείσα) ὐπό Ἀθη-
ναίων μετ΄ἀδελφῶν Ἀνθηΐδος, Αἰγληΐ-
δος, Λυταίης ἐπί τάφου Κύκλωπος Γεραί 
Γεραίστου, διά νά σωθῆ ἡ Ἀθήνα ἀπό 
λοιμόν (μεταδοτικόν νόσημα) καί λιμόν 
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(πείνα). Ὁ Ὑάκινθος ἦλθε ἐκ Λακεδαί-
μονος καί ἔζη εἰς Ἀθήνας, Η-17-974Δ
Ὀρθαῖος –ου (ὁ) –Φρύξ ἥρως –Πατήρ 
τῆς Τείσιχον(ου), Ο.Ι.Ν.791, Η-12-62Α
Ὀρθάνης –ου (ὁ) –Πριάπειος θεός, πα-
ριστανόμενος μέ τό Αἰδοῖον ἐκτεταμέ-
νον
Ὀρθάουσα –σης (ἡ)
Ὀρθάων –νος (ὁ) –Ὁδηγός Κενταύρων
Ὀρθέα –ης (ἡ)
Ὀρθέας –ου (ὁ)
Ὀρθείη –ης (ἠ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Ὀρθεύς –έως (ὁ) –Μεσσήνιος τις
Ὀρθεσίλεως –έω (ὁ)
Ὄρθη –ης (ἡ) –Πόλις, Ο.Β.739
Ὀρθηΐς –ιδος (ἡ) –Νύμφη –Μέ Ἀπόλλω-
να γεννᾶ Φάγρον 
Ὀρθία –ης (ἡ) –Ἐπώνυμον Ἀρτέμιδος 
–Δῆμος ἐν Ἤλιδι
Ὀρθιάδα –ης (ἡ)
Ὀρθιάδας –αο (ὁ)
Ὀρθιάδη –ης (ἡ)
Ὀρθιάδης –ου (ὁ)
Ὀρθίαξ –κος (ὁ) –Ὁ Ὁρθίος
Ὀρθίας –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄν
Ὀρθιά (σ)σα –σης (ἡ)
Ὀρθιάσας –αντος (ὁ) –Ἐπίθετον Πριά-
που μέ συνώνυμον: Φύλαξ 
Ὀρθίασσα –σσης (ἡ)
Ὀρθίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Ὅρθιος –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄν
Ὀρθίππα –ης (ἡ)
Ὄρθιππος –ου (ὁ)
Ὀρθοβία –ης (ἡ)
Ὀρθόβιος –ίου (ὁ)
Ὀρθοβούλη –ης (ἡ)
Ὀρθόβουλος –ου (ὁ & ἡ) –Ἀθηναῖος –Ἐ-
πίθετον Θέμιδος
Ὀρθοβώλα –ης (ἡ)
Ὀρθόβωλος –ου (ὁ)

Ορθοδαής –ους (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀσκλη-
πιοῦ
Ὀρθοδάμεια –ης (ἡ)
Ὀρθόδαμος –ου (ὁ)
Ὀρθοδίκη –ης (ἡ)
Ὀρθόδικος –ου (ὁ)
Ὀρθοδότα –ης (ἡ)
Ὀρθοδότειραι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μου-
σῶν
Ὀρθόδοτος –ου (ὁ)
Ὀρθόκλεια –ης (ἡ)
Ὀρθοκλῆς –έους (ὁ) –Θηραῖος τίς
Ὀρθόκωμος –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον Ἡρα-
κλέους
Ὀρθόλα –ης (ἡ)
Ὀρθολάα –ης (ἡ)
Ὀρθολαῒδα –δης (ἡ)
Ὀρθολαΐδας –αο; (ὁ)
Ὀρθολαῒδη –ης (ἡ)
Ὀρθολαῒδης –ου (ὁ)
Ὀρθόλαος –ου (ὁ) –Θεσσαλός τις
Ὀρθόλας –αντος (ὁ)
Ὀρθομένη –ης (ἡ)
Ὀρθομένης –ους (ὁ) –Πατήρ ποιητοῦ 
Ἴωνος ἐκ Χίου, μέ ἐπώνυμον Ξοῦθος 
–Πατήρ Κολοφωνίου Ξενοφάνους, Η-14 
-697Α
Ὀρθομενίδα –δης (ἡ)
Ὀρθομενίδας –αο (ὁ)
Ὀρθομενίδη –ης (ἡ)
Ὀρθομενίδης –ου (ὁ)
Ὀρθόννα –ης (ἡ)
Ὀρθόννας –αντος (ὁ) –Υἱός Εὔφρωνος 
ἤ Εὐθύφρωνος
Ὀρθονόα –ης (ἡ)
Ὀρθονόμοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μοιρῶν 
μέ συνώνυμον: Ματροκασιγνῆται
Ὀρθόνοος –ου (ὁ)
Ὀρθόνοτος –ου (ὁ) –Ὁ Εὖρος
Ὀρθοπόλεια –ης (ἡ)
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Ὀρθόπολις –ιδος (ὁ) –Υἱός Πλημναίου 
Σικυωνίου
Ὄρθος καί Ὄρθρος –ου (ὁ) –Ὄνομα κυ-
νός, ἀδελφός Κερβέρου, φυλάσσων βοῦς 
Γηρυόνου μετά τοῦ Εὐρυτίωνος φονευ-
θείς ὑπό Ἡρακλέους –Μέ ἐπίθετα Γλυ-
κύς καί Φιλήμερος, Η-8-614Δ, Η-9-335Δ, 
338Α, Η-18-637Δ
Ὀρθοτίμη –ης (ἡ)
Ὀρθότιμος –ου (ὁ)
Ὄρθουσα –σης (ἡ)
Ὀρθρηΐς –ίδος (ἡ) –Νύμφη, Η-18-109Α
Ὄρθριος –ίου (ὁ & ἡ) –Ἀνδρικόν ὄνομα 
–Ἐπίθετον Ἠοῦς –Ἐπίθετον Ὥρης μέ συ-
νώνυμον: Λιπόσκιος
Ὀρθρίς –ιδος (ἡ)
Ὄρθρις –ιος (ὁ) –Υἱός Τυφῶνος καί Ἐχίδ-
νης
Ὄρθρος –ου (ὁ & ἡ) –(Θορρός = ἀνδρικόν 
σπέρμα) –Υἱός Τυφῶνος καί Ἐχίδνης μέ 
τήν ὁποίαν γεννᾶ Σφίγγα –Ἐπίθετον Ἠ-
οῦς, Η-7-115Α, Η-10-620Α, Η-17-486Δ
Ὀρθρύος –ου (ὁ) –Πατήρ Πανθόου
Ὄρθρυς –υος (ἡ) –Νύμφη, Η-12-63Α
Ὀρθύαδρος –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης, νική-
σας Ἀργεῖον Ἀλκήνορα
Ὀρθυΐς –ιδος (ἡ) –Νύμφη, μέ Ἀπόλλω-
να γεννᾶ φάγρον 
Ὄρθων –νος (ὁ) –Συρακούσιος Ὀλυμπι-
ονίκης εἰς στάδιον, ὁ Ἡλεῖος εἰς πάλην 
Ὀρθωνία –ης (ἡ) –Γυνή Λυκάονος
Ὀρθώνιος –ίου (ὁ)
Ὀρθώνις –ιδος; (ἡ)
Ὀρθωσία –ης (ἡ) –Ἐπώνυμον Ἀρτέμι-
δος –Οἱ Ὤρες –Προστάτις καί προσωπο-
ποίησις εὐημερίας καί αὐξήσεως, Η-8-
454Α
Ὀρθωσιάς –άδος (ἡ) –Ἐπών. Ἀθηνᾶς
Ὀρθωσίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος 
μέ συνώνυμον: Κούρη
Ὀρθώσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ὄ-
νομα κύριον

Ὅρια –ίης (ἡ)
Ὀρίβακχος –ου (Ὄρειος Βάκχος) (ὁ) 
–Ἐπίθετον Διονύσου
Ὀριβάνα –ης (ἡ)
Ὀριβάνας –ου (ὁ)
Ὁριβάσια –ίης (ἡ)
Ὁριβάσιος –ίου (ὁ) –Ἰατρός ἐκ Περγά-
μου. Σώζωνται λείψανα τῆς ἑβδομηκο-
νταβίβλου του, φίλος Ἰουλιανοῦ 
Ὁριγενίουσα –σης (ἡ)
Ὀριγενίων –νος (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα
Ορίδρομος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Ὁρίκαδμη –ης (ἡ)
Ὀρίκαδμος –ου (ὁ) –Σικελός ἀθλητής θε-
σπίσας κανόνες πάλης, Η-15-28Δ
Ὄρικος –ου (ὁ) –Σκύθης βασιλεύς, υἱός 
Ἀριαπείθου
Ὀριλοχεία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἰφιγενεί-
ας, θυγατρός Ἀγαμέμνονος, νυμφευθεί-
σης μετά θάνατον σκιάν Ἀχιλλέως
Ὀριλοχία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἰφιγενείας
Ὀριλόχιος –ίου (ὁ)
Ὄρινος καί Ὀρινός –οῦ (ὁ) –Ποταμός
Ὀρίντα –ης (ἡ)
Ὀρίντας –ου (ὁ)
Ὄριντος –ου (ὁ)
Ὅριος –ίου (ὁ) –Ἐπώνυμον Διός, προ-
στάτου Ὀρίων –Ἀνδρικόν ὄνομα –Ἐπώ-
νυμον Ἀπόλλωνος ἤ θεῶν ἐν γένει, ἐξ οὗ 
τά Τερμινάλια –Πατήρ Ὀξύλου
Ὁριπίουσα –σης (ἡ)
Ὀριπίων –νος (ὁ)
Ὀριπλανής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-
σου
Ὀρίπλανος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Ὀρίππη –ης (ἡ)
Ὄριππος –ου (ὁ) –Λακεδαιμόνιος
Ὀρίσκη –ης (ἡ)
Ὀρίσκος –ου (ὁ) –Πέρσης
Ὀρισσών –ῶντος; (ὁ) –Βασιλ. Ἰσπανίας
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Ὁρισσῶσ(σ)α –ης (ἡ)
Ὁριτρεφής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ὀρίχαλκος ἀντί Ὀρείχαλκος –ου (ὁ)
Ὀρκετόριξ –ιγος (ὁ) –Ἠγεμων Ἐλβετῶν
Ὁρκία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Τιτανίδος Θέ-
μιδος
Ὁρκιηφόρος –ου (ὁ) –Ἰωνικά Ὁρκιοφό-
ρος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ὅρκιος –ίου (ὁ & ἡ) –Ἐπώνυμον Διός 
–Ἐπίθετον Θέμιδος, γενικῶς θεῶν –Ἐπί-
θε-τον Νίκης
Ὅρκος –ου (ὁ) –Τέκνον Ἔριδος, Η-7-
1147Δ, Η-8-228Δ, Η-9-534Δ
Ὁρκοῦρος –ου (ὁ) –Ἀντί Ἑρκοῦρος
Ὅρμα –ης; (ἡ)
Ὁρμαθόη –ης (ἡ) –Σύζυγος Πανδάρεω, 
Η-15-399Δ
Ὁρμάθοος –όου (ὁ)
Ὁρμανή –ῆς (ἡ)
Ὁρμανός –οῦ (ὁ) –Ποταμός, Εὐδαίμονος 
Ἀραβίας
Ὁρμανώ –οῦς (ἡ)
Ὁρμασίλα –ης (ἡ)
Ὁρμασίλας –α (ὁ)
Ὁρμάστειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ὁρμάστειρος –ου (ὁ)
Ὁρμενίδες –ων (οἱ) –Τέκνα Ὁρμένου, 
Θεσσαλικοῦ ἥρωος, ἱδρυτοῦ Ὁρμενίου
Ὁρμενίδη –ης (ἡ)
Ὁρμενίδης –ου (ὁ) –Πατρωνυμικόν Ἀ-
μύντορος, Κτησίου καί ἄλλων. Ὁ Ἀμύ-
ντωρ πατήρ Φοίνικος, υἱός Ὁρμένου,    
Ο.Ο.414, Η-8-443Α
Ὁρμένιον –ίου (ἡ) –Ο.Β.734 
Ὁρμένιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Ἀστυδαμείης 
–Ἄλλος
Ὁρμενίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀμύντο-
ρος, ἡ Ἀστυδάμεια 
Ὄρμενος –ου (ὁ) –Υἱός Κερκάφου, ἔγγο-
νος Αἰόλου Β’, πατήρ Ἀμύντορος, ἰδρυ-
τής Ὀρμενίου  –Ἐπίσημοι Τρώες, ὁ εἷς 

φονευθείς ὐπό Πολυποίτου –Πατήρ Κτη-
σίου, πάππος Εὐμαίου χοιροβοσκοῦ 
–Υἱός Εὐρυπύλου, πατήρ Φάρητος –Ἀρ-
κάς –Ὄνομα κυνός –Πατήρ Εὐαίμονος 
–Θεσσαλικός ἥρως, ἱδρυτής Ὁρμενίου 
στόν μυχό τοῦ Παγασητικοῦ, Ο.Θ.274, 
Η-15-38Δ
Ὅρμη καί Ὁρμή –ῆς πυρός (ἡ) –Ἐπίθε-
τον Διός μέ συνώνυμον: Πνοιή –Ἐπίθε-
τον Φύσεως μέ συνώνυμον: Ὠκυλόχεια 
–Θεά πολεμικῆς δυνάμεως μέ βωμόν εἰς 
Ἀθήνας
Ὁρμηλία –ης (ἡ)
Ὁρμηλίας –ίου (ὁ) –Ποταμός μικρός 
Χαλκιδικῆς
Ὁρμήσιλα –ης (ἡ)
Ὁρμήσιλας –ου (ὁ)
Ὁρμησίλεως –έω (ὁ)
Ορμήτειρος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ὁρμίσδα –ης (ἡ)
Ὁρμίσδας –αο (ὁ) –Πατήρ Οὐαραράνου 
–Πέρσης πρίγκηψ ἀδελφός Σαπώρ
Ὁρμοδοτήρ –ῆρος (ὁ) –Ἐπίθετον Πριά-
που μέ συνώνυμον: Ποντομέδων
Ὅρμος –ου (ὁ)
Ὀρμούσδ; (ὁ) –Θεότης Περσική
Ὁρμύα –ης (ἡ)
Ὁρμυάς –άδος (ἡ) –Ἱέρεια Βάκχου
Ὁρμύος –ου (ὁ)
Ὁρμωντάδα –ης (ἡ)
Ὁρμωντάδας –αο (ὁ)
Ὁρμωτάδα –ης (ἡ)
Ὁρμωτάδας –αο (ὁ)
Ὀρνέα –ης (ἡ) –Νύμφη, ἐξ ἧς αἱ Ὀρνεῖαι 
–Θυγάτηρ Ἀρχελάου
Ὀρνεάς –άδος (ὁ) –Ποταμός Κορίνθου
Ὀρνεάτη –ης (ἡ)
Ὀρνεάτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πριάπου, 
φαλλοφόρου θεοῦ βλαστήσεως, ὡς προ-
ερχομένου ἐξ Ὀρνεῶν
Ὀρνεία –ης (ἡ)
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Ὀρνειαί (αἱ) –Ο.Β.571
Ὀρνεῖος –ου (ὁ) –Κένταυρος
Ὀρνειτοριανή –ῆς (ἡ)
Ὀρνειτοριανός –οῦ (ὁ)
Ὀρνεός –οῦ (ὁ) –Πατήρ Πετεῶ
Ὀρνεόσοφος –ου (ὁ & ἡ)
Ὁρνεύς –έως (ὁ) –Υἱός Ἐρεχθέως καί 
ἀδελφῆς Πραξιθέας (θυγατρός ἤ ἐγγο-
νῆς Κηφισσοῦ), βασιλεύς Ἀττικῆς ἐξ οὗ 
αἱ Ὀρνεαί. Τούτου ὁ υἱός Πετεώς ἐξε-
στράτευσε μετά τοῦ Ἀγαμέμνονος εἰς 
Τροίαν. Εἶχεν ἀδελφούς: Πανδίωνα, Κέ-
κροπα Νεώτερον, Ἄλκωνα, Θέσπιον, Εὐ-
πάλαμον, Πάνδωραν, Μητίωνα, Σικύω-
να καί ἀδελφάς: Μερόπην, Κρέουσαν, 
Ὀρειθυῒαν, Πρόκριδα ἤ κατ΄ἄλλους: Πρω-
τογένεια, Πανδώρα καί Χθονία, Η-8-206Δ 
Ὄρνητη –ης (ἡ)
Ὄρνητος ἤ Ὄρνυτος ἤ Τεύθης –ου (ὁ) 
–Ἀρκάς ἠγεμών, μέ Ἴωξον κατώκοισαν 
Καρίαν, Η-9-680Α, Η-15-48Α
Ὀρνία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀσωποῦ καί 
Μετόπης
Ὀρνίας –ου (ὁ) –Υἱός Ἀσωποῦ καί Με-
τόπης
Ὀρνίγισκλος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀναγά-
στου
Ὀρνιῆος –ου (ὁ) –Πατρωνυμικόν τοῦ 
Ὀρχομενίου Πυθοδώρου
Ὄρνιθες –ων (οἱ) –Τίτλος ἔργου Ἀριστο-
φάνους εἰς ὄ, ἐνικήθη ὑπό Ἀμειψίου. Ὄρ-
νιθες ἔγραψεν καί ὁ Μάγνης 
Ὀρνίθιος –ίου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑστίας
Ὀρνιθίουσα –σης (ἡ)
Ὀρνιθίων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος
Ὀρνιθόπαις –δος (ἡ) –Ἐπίθετον Λίγειας
Ὀρνίμυθος –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα
Ὄρνις –ιθος (ἡ) –Κωμαΐς, γυνή Στυμφά-
λου. Μήτηρ Στυμφαλίδων –Ἐπίθετον 
Διός
Ὄρνις (–ιθος) ἑρώτων Βάκχος (ὁ) –Ἐπί-
θετον Διονύσου

Ὀρνιχᾶς –ᾶ (ὁ)
Ὀρνιχίδα –δης (ἡ)
Ὀρνιχίδας –ου (ὁ)
Ὀρνοδαπάντη –ης (ἡ)
Ὀρνοδαπάντης –ου (ὁ)
Ὀρνύμενη –ης (ἡ)
Ὀρνύμενος –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα –
Ἐπίθετον Βορῆος μέ συνώνυμον: Ὠκύς
Ὀρνύουσα –σης (ἡ)
Ὀρνυτίδη –ης (ἡ)
Ὀρνυτίδης –ου (ὁ) –Υἱός Ὀρνύτου, ὁ 
Ναύβολος
Ὀρνυτίουσα –σης (ἡ)
Ὀρνυτίων –νος (ὁ) –Υἱός Σισύφου, πα-
τήρ Φώκου, Η-11-237Δ, Η-18-455Α
Ὄρνυτος καί Ὄρνητος καί Τεύθης –ου 
καί Τευθίς (ὁ) –Ἀρκάς Ἠγεμών, Βεβρύ-
κιος –Πατήρ Ναυβόλου (Ὀρνητίδης) 
–Υἱός Σισύφου ἐκ Κορίνθου –Τυρρηνός, 
Η-9-680Α, Η-15-48Α
Ὀρνυτρίουσα –σης (ἡ)
Ὀρνυτρίων –νος (ὁ)
Ὀρνύων –νος (ὁ)
Ὀρξίνα –ης (ἡ)
Ὀρξίνης –ου (ὁ) –Πέρσης, σατράπης τῆς 
Περσίδος
Ὀροάνδη –ης (ἡ)
Ὀροανδηνή –ῆς (ἡ) –Γυναικός ὄνομα
Ὀροανδηνός –οῦ (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα
Ὀροάνδης –ου (ὁ) –Ὄνομα Κρατήρος
Ὀροάνιον –ίου (ἡ)
Ὀρόατις καί Ὀροάτις –ιος; (ὁ) –Ποτα-
μός Περσίδος Σουσιανῆς, ὁ Ἄροσις κα-
λούμενος Ὀροάτις ὑπό Μαρκιανοῦ καί 
Πτολεμαίου. Τανῦν Ἀροάν
Ὀρόβαζα –ης (ἡ)
Ὀρόβαζος –ου (ὁ) –Πάρθος πρεσβευτής
Ὀροβάσια καί Ὀρειβάσια καί Ὀριβά-
σια –ίης (ἡ)
Ὀροβάσιος καί Ὀρειβάσιος καί Ὀρι-
βάσιος –ίου (ὁ) –Ἰατρός καί βιβλιοθηκά-
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ριος Ἰουλιανοῦ συγγράψας ἐβδομηκον-
τάβιβλον λείψανα ἧς ἀνευρέθησαν. 
Ψευδῶς διαδίδεται πώς ἐστάλει εἰς Δελ-
φοῦς καί ἔλαβε ἀπάντησιν. Ὁ Φοῖβος δέν 
ἔχει καλύβην κ.λπ., διότι τοῦτο προσετέ-
θει μετά αἱώνας 
Ὀροβάτα –ης (ἡ)
Ὀροβάτης –ου (ὁ)
Οροβάτις –ιδος (ἡ) = Ἀσιάτις
Ὀροβία –ης (ἡ)
Ὀρόβιος –ίου (ὁ) –Κένταυρος
Ὀροβίουσα –σης (ἡ)
Ὄροβις καί Ὄβρις καί Ὄρθρις –ιος (ὁ)  
–Ποταμός Ναρβωνίτιδος
Ὄροβις –βίωνος (ὁ)
Ὀροβίων –νος (ὁ)
Ὀρόγκιος –ίου (ὁ)
Ὀροδάμνα καί Ροδανή –ῆς (ἡ)
Ὀρόδαμνος καί Ροδανός –ου (ὁ) –Πο-
ταμός, ὁ Ροδανός
Ὀροδοικίδη καί Ὀροδοκίδη –ης (ἡ)
Ὀροδοικίδης καί Ὀροδοκίδης –ου (ὁ) 
–Ἐχθρός Σιμωνίας Ἀμοργίνου
Ὀροθάλεια –ης (ἡ)
Ὀροθάλης –ους (ὁ)
Ὀροία –ης (ἡ)
Ὀροιβάντια –ίης (ἡ)
Ὀροιβάντιος –ίου (ὁ) –Ἐποικός ποιητής, 
πρό Ὁμήρου, Τροιζήνιος ὡς καί ὁ Σύα-
γρος καί Πάμφως, Λύκιος καί ὁ ἀοιδός 
Ὠλήν
Ὄροιδος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Παραυαίων 
ἐν Ἠπείρω, Η-9-268Α
Ὀροίζη –ης (ἡ)
Ὀροίζης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ἀλβανῶν
Ὄροικος –ου (ὁ)
Ὀροῖος –ου (ὁ) –Πέρσης σατράπης –Υἱός 
Εὐδήμου –Ὀ συλλαβών δι΄ ἀπάτης τόν 
τύραννον Σάμου Πολυκράτην, τόν ἐθα-
νάτωσε μετά βασάνων ἀπανθρώπων
Ὀροιτίμη –ης (ἡ)

Ὀροίτιμος –ου (ὁ)
Ὀροισσή –ῆς (ἡ)
Ὀροισσός –οῦ (ὁ)
Ὄρολος καί Ὄλορος –ου (ὁ)
Ὀρομάζης –η (ὁ) –Ἀγαθός Δαίμων Περ-
σῶν
Ὀρόμανδρη –ης (ἡ)
Ὀρόμανδρος –ου (ὁ)
Ὀρομάσθη –ης (ἡ)
Ὀρομάσθης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ὀρομάχη –ης (ἡ)
Ὀρόμαχος –ου (ὁ)
Ὀρομέδεια –ης (ἡ)
Ὀρομέδουσα –σης (ἡ)
Ὀρομέδων –ντος (ὁ) –Εἷς τῶν γιγάντων
Ὀρονδάτη –ης (ἡ)
Ὀρονδάτης –ου (ὁ) –Πέρσης 
Ὀρόντα –ης (ἡ)
Ὀρόντας καί Ὀρόντης –ου (ὁ) –Διοικη-
τής Ἀρμενίας, σύζυγος Ροδογούνης, θυ-
γατρός βασιλέως
Ὀρόντας –ου (ὁ) –Ἕτερος πού τόν σκό-
τωσε ὁ Κύρος στρατηγός Περσῶν –Σα-
τράπης Ἀρμενίας –Γαμβρός Ἀρταξέρξου 
τοῦ Μνήμονος 
Ὀρόντης –ου καί Τυφών καί Ἀξιός καί 
Δράκων καί Λάδων (ὁ) –(ἐκ τοῦ Γίγα-
ντος Τυφώνος ἤ Τυφωέως) –Ποταμός 
μέγας τῆς Συρίας –Τρώος κυβερνήτης –
Σατράπης Ἀρμενίας –Πατήρ Περδίκκου
Ὀροντοβάτη –ης (ἡ)
Ὀροντοβάτης –ου (ὁ) –Σατράπης Κα-
ρίας ἤ Μηδείας, Η-15-51Α
Ὀροντοπάγα –ης (ἡ)
Ὀροντοπάγας –αντος; (ὁ) –Πέρσης τις
Ὀροπαία –ης (ἡ)
Ὀροπαῖος –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον Ἀπόλλω-
νος
Ὀρόπεια –ης (ἡ)
Ὀρόπειος –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Κορο-
παιος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
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Ὅρος καί Ὤρος –ου (ὁ) –Υἱός Λυκάονος 
ἐκ τῶν πεντήκοντα πιθανώτατα ὁ Οἴνω-
τρος –Ὄρος Μηδίας
Ὀρόσια –ίης (ἡ)
Ὀρόσιος –ίου (ὁ)
Ὀροτάλ (ὁ) –Ἄκλιτον ὄνομα Διονύσου 
ἐν Ἀραβία
Ὀρούα –ης (ἡ)
Ὀρουάνδη –ης (ἡ)
Ὀρουάνδης –ου (ὁ) –Ὀ Ὀρόντης
Ὀρούας –αντος (ὁ)
Ὀροφέρνη –ης (ἡ)
Ὀροφέρνης καί Ὀρροφέρνης καί Ὀλο 
–φέρνης –ου (ὁ) –Νόθος υἱός Ἀριαρά-
θου, βασιλεύς Καπαδοκίας
Ὀροχάρεια –ης (ἡ)
Ὀροχαρῆς –οῦς (ὁ)
Ὄροψ –πος καί Ὤρ –ρός (ὁ) –Χριστια-
νικόν ὄνομα μαρτύρων
Ὄροψις –ιος; (ὁ) –Χριστιανικόν –Μάρτυς 
(22 Αὐγούστου)
Ὁρπασιανή –ῆς (ἡ)
Ὁρπασιανός –οῦ (ὁ) –Χριστιανός ἅγιος
Ὀρπεδίνη –ης (ἡ)
Ὀρπεδίνης –ου (ὁ) –Κιθαρωδός, ὄν ἠρά-
σθη Παρθενίς καί τήν ἐρωτικήν ἐπιστο-
λήν σώζει Ἀρισταίνετος
Ὀρπετον –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Λυσιμε-
λής –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Ὀρπυλίς καί Ὀρπυλλίς καί Γάμα (ἡ) 
–Ἑταίρα ἐκ Κυζίκου, διάσημος
Ὀρπυλλίς –ιδος; (ἡ) –Ἑταίρα ἐκ Κυζίκου
Ὀρρία –ης (ἡ)
Ὀρρίας –α (ὁ) –Υἱός Χαριδάμου
Ὀρρίππα –ης (ἡ)
Ὀρριππίδα –ης (ἡ)
Ὀρριππίδας –αο (ὁ)
Ὀρριππίδη –ης (ἡ)
Ὀρριπίδης –ου (ὁ)
Ὄρριππος –ου (ὁ)

Ὄρριππος καί Ὄρσιππος –ου (ὁ) –Με-
γαρεύς 
Ὀρροφέρνη ἤ Ὀροφέρνη καί Ὀλοφέρ-
νη –ης (ἡ)
Ὀρροφέρνης ἤ Ὀροφέρνης καί Ὀλο-
φέρνης –ου (ὁ)
Ὀρσάβαρις –ιος; (ὁ) –Υἱός Μιθριδάτου
Ὀρσάγγα καί Ὀρασάγγη καί Ὀρασάγ-
γα –ης (ἡ) 
Ὀρσάγγης καί Ὄρασάγγης καί Ὀρα-
σάγγας –ου (ὁ)
Ὀρσαλία –ης (ἡ)
Ὀρσαλίας –ίου (ὁ)
Ὀρσάνη –ης (ἡ)
Ὀρσάνης –ου (ὁ) –Πάρθος τις
Ὄρσανος –ου (ὁ) –Αἰγύπτιος τις
Ὀρσανούφ (ὁ) –Ἄκλιτον –Αἰγύπτιος
Ὀρσάνουφις –εος (ὁ)
Ὀρσέα –ης (ἡ)
Ὀρσέας –ου (ὁ) –Προπονητής παγκρα-
τιαστοῦ Μελίσσου
Ὀρσεδίκη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Κινύρα καί 
Μεθάρμης –Ἀδελφή Λαογόρης
Ὀρσέδικος –ου (ὁ)
Ὀρσελάα –ης (ἡ)
Ὀρσέλαος –ου (ὁ)
Ὀρσέλας –ου ἤ –ντος; (ὁ) 
Ὀρσέολος –ου (ὁ) –Ἰωάννης, Δόγης Βε-
νετίας
Ὀρσεύς –έως (ὁ) –Οἰακοστρόφος (διευ-
θυντής πηδαλίου = διακιοῦ) Μελίσσου
Ὄρση –ης (ἡ)
Ὀρσηΐς καί Ὀρθρηΐς –ιδος (ἡ) –Νύμφη 
–Μέ Ἕλληνα γεννᾶ Δῶρον (πατέρα Ἰφ-
θίμης, Τεκτάμου, Αἰγιμίου), Ξοῦθον, Αἴ-
ολον καί Ξενοπάτρα, Η-7-1158Δ, Η-15-
56Α
Ὄρσης –ητος (ὁ) –Αἰγύπτιός τις 
Ὀρσία –ης (ἡ)
Ὀρσίας –αντος; (ὁ) –Πατήρ Ἀρχεστρό-
της
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Ὀρσιβία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δηϊφόντου 
καί Ὑρνηθοῦς
Ὀρσίβιος –ίου (ὁ)
Ὀρσιβόη –ης (ἡ) –Γυνή Δηριάς
Ὀρσίβοος –όου (ὁ)
Ὀρσιγύναικα –ας (ἡ;) –Συνώνυμον: πα-
τριώτης –Ἐπίθετον Διονύσου
Ὀρσιδάμας –αντος (ὁ)
Ὀρσιδάμεια –ης (ἡ)
Ὀρσιδίκη –ης (ἡ)
Ὀρσιδίκης –η (ὁ) 
Ὀρσικίνη –ης (ἡ) 
Ὀρσικῖνος –ου (ὁ) 
Ὀρσίκλεια –ης (ἡ) 
Ὀρσικλῆς –έους (ὁ)
Ὀρσικόμη καί Ὀρσινόμη καί Ὀρσινόη 
–ης (ἡ) –Θυγ. Εὐρυνόμου, σύζυγος Λαπί-
θου, μήτηρ Φόρβαντος καί Περίφαντος
Ὀρσικράτεια –ης (ἡ) 
Ὀρσικράτη –ης (ἡ) 
Ὀρσικράτης –ου (ὁ)
Ὀρσίκτυπος –ύπου (ὁ) –(Ὁ παράγων 
κτύπον) –Ἐπίθετον Διός
Ὀρσιλάα –ης (ἡ)
Ὀρσίλαος –ου (ὁ) –Βοιωτός τις 
Ὀρσίλεως –έω (ὁ)
Ὀρσίλλα –ης (ἡ)
Ὀρσίλλας –αντος (ὁ)
Ὀρσιλόχη καί Ἀρχιλόχη –ης (ἡ) –Ἐπώ-
νυμον Ἀρτέμιδος, Η-10-687Δ
Ὀρσίλοχος καί Ὀρείλοχος (ὁ) –Υἱός 
Ἀλφειοῦ, πατήρ Διοκλέους –Ἐν τῆ οἰ-
κία του ὁ Ὁδυσσεύς ἐγνωρίσθη μετά 
τοῦ Ἰφίτου –Υἱός Διοκλέους, ἔγγονος 
προτέρου, ἀδελφός Κρήθωνος –Στρατη-
γός Μεσσηνίων εἰς Τροίαν –Υἱός Ἰδομε-
νέως, περίφημος δι΄ὠκυποδίαν (στρα-
βοπόδης –ταχύπους) –Μαστρωπός τις 
–Τρώος, ὀπαδός Αἰνείου –Μεγαρεύς –Ἀ-
θηναῖος γυναικοκατακτητής (Ἀριστοφά-
νης), Ο.Ο.Ν.260, Η-8-485Α

Ὀρσιμάχη –ης (ἡ)
Ὀρσίμαχος –ου (ὁ) –Ταναγραῖος
Ὀρσιμένη –ης (ἡ)
Ὀρσιμένης –ου (ὁ) –Ἀθλητής τίς
Ὀρσιμῆς ἤ Ὀρσιμές –οῦ; (ὁ)
Ὀρσινεφής –έος; (ὁ) –(διεγείρων νέφη) –
Ἐπίθετον Διός μέ συνώνυμον: Βασιλεύς
Ὀρσίνη –ης (ἡ)
Ὀρσίνης –ου καί Ἀρσίνο (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ὀρσινόη –ης (ἡ) –Νύμφη τις –Θυγάτηρ 
Εὐρυνόμου
Ὀρσινόμη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐρυνόμου, 
γυνή Λαπίθου ἐξ οὗ γέννησε Φόρβαντα 
καί Περίφαντα
Ὀρσίνομος –ου (ὁ)
Ὀρσίνοος –ου (ὁ)
Ὄρσινος –ου (ὁ) –Παραπόταμος Μεάν-
δρου
Ὄρσιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Οἰτάου
Ὀρσίππη –ης (ἡ)
Ὄρσιππος καί Ὀρριππος –ου (ὁ) –Ὀ-
λυμπιονίκης ἐκ Μεγάρων εἰς δρόμον 
καί Στάδιον. Τό περίζωμα τῶν ἰσχίων 
του κατέπεσε στόν ἀγῶνα καί ἔκτοτε 
οἱ δρομεῖς ἔτρεχον γυμνοί –Στρατηγός 
Μεγάρων –Λακεδαιμόνιος, Η-7-529Α, Η 
-13-149Δ
Ὄρσις –ιος; (ἡ)
Ὀρσίσιος –ίου (ὁ) –Μοναχός τις 
Ὄρσιτος –ου (ὁ) –Αἰγύπτιος
Ὀρσιφάντα –ης (ἡ)
Ὀρσίφαντος –ου καί Ορσίφας –αντος 
(ὁ) –Πατήρ Ἀλφίου ἐκ Σπάρτης 
Ὀρσίφας –ντος (ὁ) –Πατήρ Ἀλφέου καί 
Μάρωνος Λακεδαιμονίων φονευθέντων 
εἰς Θερμοπύλας
Ὀρσίχα –ης (ἡ)
Ὀρσιχίδα –δης (ἡ)
Ὀρσιχίδας –ου (ὁ)
Ὄρσιχος –ου (ὁ)
Ὀρσοάλτιος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Θρακῶν
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Ὀρσόβαρις –ιος; (ἡ) –Μοῦσα –Βασίλισ-
σα Βιθυνίας
Ὀρσοβία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δηιφόντου 
καί Ὑρνηθοῦς, γυνή Παμφίλου ἤ Παμεί-
λου
Ὀρσόβιος –ίου (ὁ) 
Ὀρσοδάμας –ου ἤ –αντος (ὁ) –Πέρσης 
τίς 
Ὀρσοδάμεια –ης (ἡ)
Ὀρσοτρίαινα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ποσει-
δῶνος
Ὀρσοτριαίνας –α (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσει-
δῶνος
Ὀρσυμένη –ης (ἡ)
Ὀρσυμένης –ους (ὁ)
Ὀρσόλοπος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Ὄρσουσα –σης (ἡ)
Ὄρσων –νος (ὁ)
Ὄρτα –ης (ἡ) –Θεά, ἧς ὁ ναός ἧτο πάντο-
τε ἀνοικτός –Ρωμαϊκόν
Ὀρταῒτη –ης (ἡ)
Ὀρταΐτης –ου (ὁ) –Ἠγεμών Μαυρου-
σίων
Ὀρτάλλεις –ειος (ὁ) –Πατήρ Γούριδος
Ὄρτας –α (ὁ)
Ὀρτείδα –δης (ἡ)
Ὀρτείδας –αιο (ὁ)
Ὀρτειλία –ης (ἡ)
Ὀρτείλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν ὄν.
Ὀρτείρα –ης (ἡ)
Ὀρτείρας –αντος (ὁ)
Ὁρτησία –ης (ἡ) –Γυναικεῖον ὄνομα –
Hortensia
Ὁρτήσιος καί Ὁρτήνσιος καί Ὀρτήσι-
ος –ίου (ὁ) –Δικολόγος –Ρωμαϊκόν 
Ὅρτια –ίης (ἡ)
Ὀρτιάγουσα –σης (ἡ)
Ὀρτιάγων –ντος; (ὁ) –Βασιλεύς Γαλατῶν
Ὀρτιγένη –ης (ἡ)
Ὀρτιγένης –ου (ὁ)

Ὀρτίδας –ου (ὁ) 
Ὀρτίδα –δης (ἡ)
Ὀρτιλοχεία –ης (ἡ)
Ὀρτιλόχιος –ίου (ὁ) –Ο.Ο.Γ.489, Ο.187
Ὀρτίλοχος καί Ὀρσίλοχος –ου (ὁ) –Υἱ-
ός Τηλεγόνης ἐξ Ἀλφειοῦ; –Ο.Ο.Φ.16
Ὅρτιος –ίου (ὁ)
Ὄρτιππη –ης (ἡ)
Ὄρτιππος –ου (ὁ) = Ὄρσιππος
Ὀρτυγένης –ης (ἡ)
Ὀρτυγένης –ους (ὁ)
Ὀρτύγη –ης (ἡ)
Ὀρτύγης –ου (ὁ) –Ἐρυθραῖος τίς, Η-9-
977Δ
Ὀρτυγία –ης καί Ὀρτυγίη (ἡ) –Ἀρχαῖ-
ον ὄνομα Δήλου –Νῆσος παρά Σικελίαν, 
καθ΄ ἧν ἐγεννήθη Ἀπόλλων καί Ἄρτε-
μις (κατά Πίνδαρον) –Ἀδελφή Λητοῦς 
καί τροφός Ἀρτέμιδος –Θυγάτηρ Κοριν-
θίου Ἀρχύτου –Ὄνομα Λιβύης καί ἄλλοι 
–Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Θυγάτηρ Βακχει-
άδου Ἀρχίου, ἱδρυτοῦ Συρακουσῶν, Η-9-
464Α, Η-17-21Δ
Ὀρτυγένεια –ης (ἡ)
Ὀρτυγένης –ου (ὁ)
Ὀρτύγης –ου (ὁ)
Ὀρτυγιγένης –ους (ὁ) –Θεοφορικόν
Ὀρτυγίδη –ης (ἡ)
Ὀρτυγίδης –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον Ἀντίκλου
Ὀρτυγίη –ης (ὁ) –Ο.Ε.123, Ο.404
Ὀρτύγιος –ίου (ὁ) –Λατῖνος πολεμιστής
Ὀρτυγίουσα –σης (ἡ)
Ὀρτυγίων –νος (ὁ)
Ὀρτυγιωνίς –ίδος (ἡ)
Ὀρτυγομήτρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Λη-
τοῦς
Ὀρτυγομήτρης –ου (ὁ)
Ὀρτυγοτρόφος –ου (ὁ) –Πλαστόν Μει-
δίου τινός 
Ὀρτύνσια –ίης (ἡ) 
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Ὀρτύνσιος –ίου (ὁ) 
Ὄρτυξ –γος (ὁ) –Ὄνομα ἀνδρικόν –Σύ-
ζυξ Χλιδάνης
Ὄρτυσσα; – σσης (ἡ)
Ὀρτώρια –ίης (ἡ)
Ὀρτώριος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ὀρύα –ης (ἡ)
Ὀρυάδα –ης (ἡ)
Ὀρυάδας –αο (ὁ)
Ὀρυάδεις –ειος; (ὁ)
Ὀρυάδη –ης (ἡ)
Ὀρυάδης –ου (ὁ)
Ὀρύανδη –ης (ἡ)
Ὀρύανδος ἤ Ὀρυάνδης –ου (ὁ)
Ὀρυάρτη –ης (ἡ)
Ὀρυάρτης –ου (ὁ) –Πατήρ Γωβάρου
Ὀρύας –αντος (ὁ)
Ὀρυγδάμεια –ης (ἡ)
Ὀρύγδαμος καί Ἀρύμαγδος –ου (ὁ) 
–Ποταμός Σικελίας
Ὀρυθάουσα –σης (ἡ)
Ὀρυθάων –νος; (ὁ) –Πολεμιστής τίς, 
ὑπ΄Ἀχιλλέως φονευθείς
Ὀρύϊθα –ης (ἡ)
Ὀρύϊθος –ου (ὁ) –Η-18-296Α
Ὀρύμαγδος –άγδου (ὁ) –Ποταμός Κι-
λικίας, ὁ Ἀρύμαγδος
Ὀρύμβα –ης (ἡ)
Ὀρύμβας –ντος (ὁ) –Πλουτάρχου Βίοι: 
Ἀλέξανδρος
Ὄρυσσα –σσης (ἡ)
Ὄρυσσος –ου (ὁ) –Κρής τις
Ὀρφᾶ –ᾶς (ἡ) –Μωαβῖτις τίς
Ὄρφαιτα –ης (ἡ)
Ὄρφαιτος –ου (ὁ)
Ὀρφανή –ῆς (ἡ)
Ὀρφανίουσα –σης (ἡ)
Ὀρφανίων –νος (ὁ)
Ὀρφανός –οῦ (ὁ)

Ὀρφέα –ης (ἡ)
Ὀρφέας –ου (ὁ) –Πατήρ Σκόπα
Ὀρφεύς –έως –έος –ῆος καί Ὄρφης (ὁ) 
–(φωτοθεραπευτής) –Ἰδρυτής Ὀρφικῶν 
μυστηρίων –Ἀρχαιότατος ἀοιδός καί φι-
λόσοφος –Ἰδρυτής πολλῶν θρησκευτι-
κῶν δογμάτων καί τελετῶν –Ποιητής 
θρησκευτικός καί μεγαλύτερος μουσικός 
ἀρχαιότητος –Υἱός μούσης Καλλιόπης 
καί Ἀπόλλωνος, ἤ Καλλιόπης μούσης 
καί Οἰάγρου, ἤ Αἰγάγρου βασιλέως 
Θράκης, ἤ Οἰάγρου καί Πολυμνίης 
–Υἱός Μενίππης, θυγατρός Θαμύριδος 
–Μουσικός ποιητής, προομηρικός καί 
ἥρως –Κατά Παυσανίαν, υἱός θυγατρός 
Πιέρου, εἰς ὅν ἀποδίδεται ἡ σύστασις Ἐ-
λευσινίων πρός τιμήν Δήμητρος. Ἔτσι δέ 
καί τά Διονύσια. Παραλαβών λύραν ὑπό 
Ἀπόλλωνος, ἔθεσε δύο χορδάς καί ἔθελ-
γε ἀκόμη καί θηρία ἤ ἀναχαίτιζε ροῦν 
ποταμῶν. Συνεκίνησε Πλούτωνα, ὥστε 
συγχώρησε τήν ἀποθανοῦσαν προώρως 
Εὐρυδίκην ὡς ὑπό ὄφεως δηχθείσαν 
–Ἐκστράτευσε μετ΄ Ἀργοναυτῶν, ἀπο-
κοιμίσας τόν πύρινον δράκοντα (δι΄ ἁρ-
μονίας τῆς λύρας του), τόν φυλάσσοντα 
χρυσόν δέρας (ὅ ἐγέννησε ὁ Ποσειδών 
καί ἡ Θεοφάνη καί μετέφερεν Φρίξον 
καί Ἕλλην), εἰς ἱερόν ἅλσος Ἄρεως ἐν 
Κολχίδι. Τόν κατεσπάραξαν γυναῖκες 
τῆς Θράκης (Μαινάδαι), αἱ ἑορτάζουσαι 
ὄργια Διονύσου ὡς ἐχθρόν τελετῶν. 
Τήν κεφαλήν ἐκβρασθείσαν εἰς Λέσβον 
ἔθαψαν, ἐνῶ τήν λύραν, οἱ ἱερεῖς, κρέ-
μασαν εἰς ναόν Ἀπόλλωνος. Αὕτη μετε-
φέρθη εἰς οὐρανόν μεταξύ ἀστέρων. 
Τινά τῶν ποιημάτων θεωροῦνται ὡς 
νόθα. Ὀρφεύς τέθαπται περί τήν Πιερί-
αν, οὗ μακρόν τῆς πόλεως Δίου, δια-
σπασθείς ὑπό Μαινάδων. Ἐπιθυμοῦσαι 
νά ξεπλύνουν χείρας αἱ Μαινάδαι, ὁ πα-
ρακείμενος Ἑλικών ἀπεκρύβει καί ἐπα-
νεμφανίσθη ὡς Βαφύρας –Πατήρ Κυ-
λάνθου –Κροτωνιάτης ἐπίσης ποιητής 
ἐπί Πεισιστράτου –Ἕτερος ἐκ Κομαρίνης 
ἐποποιός, ὡς καί Κικοναῖος, ἤ Κροτωνι-
άτης, ἤ Ὀδρύσης –Ὀδρύσιος Λυρικός –Ὁ 
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Θράξ, υἱός Οἰάγρου θεολόγος, προομη-
ρικός ποιητής –Ἕτερος, ἀναθέτης χαλ-
κῆς φιάλης 120 δραχμῶν –Τραγικός 
ποιητής πού μέ Οἴαγρον καί Μουσαῖον 
ὕμνησαν Τρωϊκόν πόλεμον. Ὁ Κέκροπας, 
ὁ Τηλαύγης καί ὁ Θεογνήτης, μαθητής 
Πυθαγόρου, ἔγραψαν συλλογήν Ὀρφι-
κῶν ποιημάτων (24 βιβλία), Η-13-820Α, 
Η-15-73Α, Η-18-41Α
Ὄρφη –ης (ἡ) –Μαζί μέ ἀδελφές Λυκώ 
καί Καρία μάντισσες, θυγατέρες Δίωνος, 
βασιλιᾶ Λακεδαίμονος, Η-12-638Δ
Ὄρφης –ου (ὁ) –Ἴδε Ὀρφεύς 
Ὀρφιαῖα –ης (ἡ)
Ὀρφιαῖος –ου (ὁ) –Ἴππος Πλούτωνος
Ὀρφιδία –ης (ἡ)
Ὀρφίδιος –ίου (ὁ) –Ρωμαῖος τίς 
Ὀρφίτη –ης (ἡ)
Ὀρφίτης –ου (ὁ) –Πρεσβύτερός τίς
Ὀρφιτιανή –ῆς (ἡ)
Ὀρφιτιανός –οῦ (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα
Ὄρφιτος –ου (ὁ)
Ὄρφνη –ης (ἡ) –Νύμφη τοῦ Ἅδη, ὑπο-
χθόνιος ἤ μέ Ἀχέροντα γεννᾶ Ἀσκάλα-
φον –Σύζυγος Χάους, μήτηρ Αἰθέρος, Η 
-15-78Δ
Ὀρφνήεις –εντος (ὁ)
Ὀρφνήεσσα –σσης (ἡ) –Ἐπίθ. Νυκτός
Ὀρφώνδα –ης (ἡ)
Ὀρφώνδας –αο (ὁ) –Πυθιονίκης Θηβαῖ-      
ος εἰς τέθριππον
Ὀρχαμενία –ης (ἡ)
Ὀρχαμένιος –ίου (ὁ)
Ὄρχαμος –ου (ὁ) –(ἀρχηγός) –Βασιλεύς 
Ἀχαιμενίας –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ –Ἐπί-
θετον Διός μέ συνώνυμον: Πρόμος –Ἐ-
πίθετον Ἠελίοιο
Ὄρχαμος καί Ἀρχός καί Φηλητέων 
καί Ἄναξ –κτος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετα Ἑρμοῦ 
–Ἐπίθετον Ἥρης
Ὄρχας –αντος; (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα
Ὀρχεσίλε; (ἡ)

Ὀρχεσίλλη –ης (ἡ)
Ὀρχηστήρ –ῆρος (ὁ) –Ἐπίθ. Διονύσου
Ὀρχηστής –οῦ (ὁ) –(Πλαστόν) –Ὄνομα 
Θέσπιδος Ἀττικοῦ, ἀρχαίου ποιητοῦ 
–Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἄρε-
ως –Ἐπίθετον Πανός μέ συνώνυμον Με-
δέων
Ὀρχηστός –οῦ (ὁ) –Βασιλεύς Βοιωτικῆς, 
Η-13-152Δ
Ὀρχιεύς καί Ἐρχιεύς –έως (ὁ) –Ἐπώνυ-
μον Ἀπόλλωνος, Α-Θ-463Δ
Ὄρχιμος –ου (ὁ) –Υἱός Ἡλίου καί Ρόδης 
(ἡλιάδης), Η-8-1091Δ
Ὀρχομένη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Θυέστου 
καί Λαοδαμείης
Ὀρχομενός καί Ἐρχομενός –οῦ (ὁ) 
–Υἱός Λυκάονος, ἱδρυτής Βοιωτίας, κτί-
στης Ὀρχομενοῦ Ἀρκαδίας –Υἱός Διός 
καί Ἠσιόνης (Δαναΐδος) –Θυγάτηρ αὐ-
τοῦ ἡ Ἐλάρα μήτηρ Τιτυοῦ –Υἱός ἤ πα-
τήρ Μινύου ἐξ Ἑρμίππης θεμελιωτής 
Ὀρχομενοῦ –Υἱός Ἀθάμαντος καί Θε-
μιστοῦς –Υἱός Θυέστου –Πατήρ Ἀμφι-
δόκου –Γενάρχης Μινύων, Η-7-1172Α, Η 
-9-398Α, Η-10-88Δ, Η-12-620Δ, Η-13-644Δ, 
Η-15-81Δ, Η-17-719Δ
Ὀρώδη –ης (ἡ)
Ὀρώδης –ου (ὁ) –Ὄνομα βασιλ. Πάρθων
Ὁρῶν –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθε-
τον Χρόνου
Ὀρωπία –ης (ἡ)
Ὀρώπιος –ίου (ὁ) –Βασιλεύς Σογδιανῆς 
–Ἐπίτροπος Μ. Ἀλεξάνδρου ἐν Σογδιανή
Ὀρωπόδωρος –ου (ὁ) –(πρός τιμήν ἱε-
ρῶν Ἀμφιαράου)
Ὁρῶσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Δίκης
Ὁρωσαι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Ὀσαείς ἤ Ὀσαΐς –ιος; (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄν.
Ὀσαρσήφ; (ὁ) –Ἀλλάξας τό ὄνομά του 
σέ Μωϋσῆ μετεπήδησε στήν πλευράν 
τῶν Ἐβραίων
Ὀσαρσίφ ἤ Ὀσαρσίφος –ου (ὁ) –Ἱερεύς 
Αἰγύπτου

ÏÓÁÑÓÉÖ
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Ὄσδα –ης (ἡ)
Ὄσδας –αντος; (ὁ) –Γότθος
Ὀσδρόη καί Ὀσρόη –ης (ἡ)
Ὀσδρόης καί Ὀσρόης –ου (ὁ) –Πάρθος
Ὄσειρις καί Ὄσηρις ἤ Ὄσιρις –ιδος (ὁ) 
–Θεός Αἰγυπτίων, γεννηθείς ὑπό παρ-
θένου Ἴσιδος μέ ἀναστηθείς μέ τέλος
Ὀσετη καί Ὀσετεία –ης (ἡ)
Ὀσέτης –ου (ὁ)
Ὀσθάνη –ης (ἡ)
Ὀσθάνης –ου (ὁ) –Πέρσης μάγος
Ὁσία –ης (ἡ) –(δικαιοσύνη) –Ἐπίθετον 
Ἀνάγκης –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθε-
τον Δίκης
Ὅσιαι –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν μέ 
συνώνυμον: Ἱεραί
Ὀσίδια –ίης (ἡ)
Ὀσίδιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ὀσθίλη –ης (ἡ)
Ὀσθίλος –ου (ὁ) –Πατήρ Ὀλιγήδαο
Ὅσιος –ίου (ὁ) –Περγαμηνός τις –Ἐπί-
σκοπος Κορδύβης –Ὅσιος Δαυῒδ = Μονή 
Σωτῆρος Χριστοῦ ἤ Ἁγία Ματρόνα ἤ 
Σουλουτζᾶ Κεραμιντίν Τζαμί (ἄνω πό-
λις Θεσ/νίκης)
Ὀσίραπις –ιος (ὁ) –Ὄσιρις καί Ἄπις
Ὄσιρις –ιδος καί Ὄσειρις καί Ὄσηρις 
(ὁ) –(ὅσιος καί ἱερός) –Ἀρχαία θεότης 
Αἰγυπτίων. Ἐταυτίσθη μέ Αἰώνα, ἐγεν-
νήθη ὑπό παρθένου Ἴσιδος, ἐδοκιμάσθη 
ἀπό κακόν θεόν Σέθ, ἀνεστήθη τέλος. 
Ἀδελφός καί ἄντρας Ἴσιδος –Διόνυσος 
Αἰγυπτίων –Ἐπίθετον Διονύσου
Ὄσκιος –ου (ὁ) –Ποταμός Θράκης (Ἰσ-
κροῦ)
Ὀσνάνθη –ης (ἡ)
Ὀσνάνθης –ου (ὁ) –Αἰγύπτιος
Ὀσογώ –οῦς (ἡ) –Ἐπώνυμον Διός
Ὀσογώα –ης (ἡ)
Ὀσογῶος καί Ὀγῶος –ου (ὁ) –Ἐπώνυ-
μον Διός
Ὀσομανδύα –ης καί Ἰσμάνδη –ης (ἡ)

Ὀσομανδύας –α καί Ἰσμάνδης –ου (ὁ)
Ὀσόραπις –ιος (ὁ) –Θεός Ὅσιρις καί Ἄ-
πις
Ὀσόρηρις –ιος; (ὁ) –Αἰγύπτιος
Ὀσορθών καί Ὄσορθος –ου (ὁ) –Βασι-
λεύς 22ας Δυναστείας ἐν Αἰγύπτω ἤ τῆς 
23ης ἤ ἄλλος
Ὀσορθῶσσα –σσης (ἡ)
Ὀσόρμνευϊς –ιος; (ὁ) –Ὄσιρις καί Μνεύϊς
Ὀσορόηρις –ιος (ὁ)
Ὀσορχώ ἤ Ὀσορθών –ντος; (ὁ) –Βασι-
λεύς Αἰγύπτου
Ὀσρόη –ης (ἡ)
Ὀσρόης –ου (ὁ) –Ἠγεμών Ἀράβων, ἑλ-
ληνιστί Ὀξυρόης –Πάρθος καί Ὀσδρόης 
καλούμενος
Ὄσσα –ης (ἡ) –Νύμφη, μήτηρ Σίθωνος 
ἐκ Ποσειδῶνος μέ ἐπίθετον Ἄγγελος
Ὁσσαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ὄσσας –ου (ὁ) –Ποταμός ἐν Τυρρηνία
Ὄσσατος –ου (ὁ) –Ἀθλητής Αἰγύπτιος
Ὀσσύβα –ης (ἡ)
Ὀσσύβας –αντος; (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα
Ὀσσύλα καί Ὄσυλα –ης (ἡ)
Ὀσσύλος καί Ὄσυλος –ου (ὁ) –Ἀνδρι-
κόν ὄνομα
Ὀστάκη –ης (ἡ)
Ὄστακος –ου (ὁ)
Ὀστάνας –ου (ὁ) –Ὄνομα μάγων Περ-
σῶν (ἰδέ Ὀσθάνης)
Ὀστάνη –ης (ἡ) –Καί πόλις, τανῦν Συ-
στάν
Ὀστάνης –ου (ὁ) –Ἀδελφός Ἀρταξέρξου 
–Υἱός Δαρείου Β’ τοῦ νόθου
Ὄστασος –ου (ὁ) –Υἱός Οὐρανοῦ καί Γῆς
Ὁστιλία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ὁστίλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Ὅστιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ὄστρεις –ειος; (ὁ;)
Ὀστρύης –ου (ὁ) –Στρατηγός Ρωμαίων

ÏÓÄÁ
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Ὀστώρια –ίης (ἡ)
Ὀστώριος –ίου (ὁ) –Ρωμαῖος
Ὀσυμανδύα –ης (ἡ)
Ὀσυμανδύας –ύου (ὁ) –Βασιλεύς Αἰγυ-
πτίων (Ἐξελληνισμένον μέ ὄνομα Φα-
ραώ Ραμσῆ Β’)
Ὀσυμανδύας καί Ἰσμάνδης –ου (ὁ) –Αἰ-
γυπτιακόν
Ὀσφίουσα –σης (ἡ)
Ὀσφίων –ντος; (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα
Ὄσφρησις –εως (ἡ) –Μοῦσα
Ὀτανεῖ –ειος; (ὁ) –Ἀνδρικόν εἰς ἐπιγρα-
φήν 
Οτάνη –ης (ἡ)
Ὀτάνης –εω (ὁ) –Ἐπίσημος εὐγενής Πέρ-
σης. Μέ τήν θυγατέραν του Φαιδίμην 
ἀνακάλυψαν τήν πανουργίαν τοῦ μάγου 
Σμέριδος –Ἄλλος Πέρσης –Σατράπης 
–Πατήρ Ἀμήστριος 
Ὀτάνης –ου (ὁ) –Πατήρ Πατιράμφου –
Πατήρ Ἀμήστριος, συζύγου Ξέρξου –Πα-
τήρ τοῦ Ἀνάφη –Εἰς Ὀτάνην, Δαυρίσην 
καί Ὑμαίην στρατηγούς Πέρσες ἀνετέθη 
νά καταστείλουν Ἰωνικήν ἐπανάστασιν
Ὀτάνος –ου (ὁ) –Πατήρ Σμερδομένους
Οτάσπη –ης (ἡ)
Ὀτάσπης –εως ἤ –ου (ὁ) –Στρατηγός 
Χαλδαίων, υἱός Ἀρταχαίου
Ὀτιάρτη –ης (ἡ)
Ὀτιάρτης –ου (ὁ) –Χαλδαῖος
Ὁτίλα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ὁτίλος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν ὄνομα
Ὀτιλόχεια καί Ὀρσιλόχεια –ης (ἡ)
Ὀτίλοχος καί Ὀτείλοχος καί Ὀρσίλο-
χος –ου (ὁ)
Ὄτος καί Ὀτοτύξιος –ίου (ὁ) –(ἄνθρω-
πος πού θρηνεῖ) –Πλαστόν ὑπό Ἀριστο-
φάνους
Ὀτρεύς –έως καί –ῆος (ὁ) –Βασιλεύς 
Φρυγῶν –Υἱός Δύμαντος, ἐξ οὗ θυγάτηρ 
Καλικῶπις (ἀληθής μήτηρ Αἰνείου, ἐξ 
Ἀγχίσου)

Ὀτρήρα καί Ὀτρήρη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
Ἄρεως καί Ἁρμονίας Ἀμαζών –Βασίλισ-
σα Ἀμαζώνων –Μήτηρ Πενθεσιλείας 
καί Ἱππολύτου, Η-9-966Δ, Η-15-712Α
Ὀτρήρης –ου (ὁ)
Οτριάρια –ης (ἡ)
Ὁτριάριος ἀντί Τριάριος –ίου (ὁ)
Οτρύα –ης (ἡ)
Ὀτρύας –αντος (ὁ)
Ὀτρύνη –ης (ἡ) –Δῆμος Ἀττικῆς
Οτρύνης –ου (ὁ)
Ὀτρειντεῒδη –ης (ἡ)
Ὀτρυντεΐδης καί Ὀτρυντείδης –ου (ὁ) 
–Πατρωνυμικόν τοῦ Ἰφιτίωνος, υἱοῦ Ὀ-
τρυντέως, Ο.Ι.Υ.384
Ὀτρυντεύς –έως καί –ῆος (ὁ) –Πατήρ 
Ἰφιτίωνος ἐκ νύμφης Ναϊάδος, γενναῖος 
πολεμιστής, Ο.Ι.Υ.384 
Οτρύντη –ης (ἡ)
Οτρύντης –ου (ὁ)
Ὄτυς καί Κότυς –υος (ὁ) –Βασιλεύς 
Παφλαγονίας, Η-15-108Α
Οὐαγίση –ης (ἠ)
Οὐαγίσης –ου (ὁ) –Πάρθος τις 
Οὐάγουσα –σης (ἡ)
Οὐάγων –ντος (ὁ)
Οὐαδέα –ης (ἡ) –Μακεδονικόν ὄνομα
Ουαδέας –ου (ὁ)
Οὐαδήα καί Οὐάδηα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ 
Λιμναίου
Οὐαδήας –ου (ὁ)
Οὐακεύα –ης (ἡ) –Σύζυγος Ἀμιλιανοῦ
Οὐακεύας –ου (ὁ)
Οὐάκη –ης (ἡ)
Ουάκης καί Οὐάκις –ιος (ὁ) –Ἀνδρικόν 
Γοτθικόν ὄνομα
Οὐάκιμη –ης (ἡ)
Οὐάκιμος –ου (ὁ) –Γότθος τις
Οὐάκκια –ίης (ἡ)
Οὐάκκιος καί Δεύκιος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν 

ÏÕÁÊÊÉÏÓ
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Οὔακος –ου (ὁ) –Ποταμός Λυσιτανίας 
Οὐαλαρία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν 
Οὐαλάριος καί Οὐαλέριος –ου (ὁ) –Ρω-
μαϊκόν
Οὐάλδαρη –ης (ἡ)
Οὐάλδαρος –ου (ὁ) –Λογγιβάρδος
Οὐαλέντίλλα –λλης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐαλέντιλλος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐαλεντίνη –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐαλεντινιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐαλεντινιανός –οῦ (ὁ) –Υἱός Πρατια-
νοῦ, αὐτοκράτωρ Βυζαντίου –Ρωμαϊκόν
Οὐαλεντῖνος –ου (ὁ) –Γνωστικός φιλό-
σοφος Ρωμαῖος
Οὐαλερᾶτα –ης (ἡ)
Οὐαλερᾶτος –ου (ὁ) –Ἰατρός
Οὐαλερία –ης (ἡ) –Γυνή
Οὐαλεριανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν 
Οὐαλεριανός –οῦ (ὁ) –Καί Βαλεριανός 
–Ἅγιος, χριστιανός –Ρωμαϊκόν ὄνομα
Οὐαλέριος –ίου (ὁ) –Χριστιαν. ὄνομα –
Ρωμαϊκόν –Υἱός Ἔκλεκτου, Σινωπεύς μέ 
τέσσαρες Ὀλυμπιακές νίκες σέ ἀγῶνα 
κηρύκων, τρεῖς στά Νέμεα, δύο στά Πύ-
θια, τέσσαρες στά Ἴσθμια, τρεῖς στά Κα-
πιτώλια κ.ἀ. 
Οὐαλέρις –ιος (ὁ) –Υἱός Ἡλιοφῶντος 
καί Λύκας
Οὐάλη –ης (ἡ)
Οὐάλης καί Οὐάλλης –εντος (ὁ) –Χριστ. 
ὄνομα –Πατήρ 2ου Ἐρμοῦ –Ἕτερος Ρω-
μαῖος –Αὐτοκράτωρ ἀνατολικοῦ τμή-
ματος, ἀδελφός Οὐαλεντινιανοῦ φο-
νευθείς εἰς Μάχην Ἀδριανουπόλεως 
–Ρωμαϊκόν, Η-11-579Δ
Οὐάλης ὁ καί Κέστιλλος –ου (ὁ)
Οὐαλία –ίης (ἡ)
Οὐαλίας –ίου (ὁ) –Στρατηγός Γότθων
Οὐαλιμένη –ης (ἡ)
Οὐαλίμενος –ου (ὁ) –Ἕτερος Θευδέριχος
Οὐάλουσα –σης (ὁ)

Οὐάλων –νος (ὁ) –Ποταμός
Οὐάναξα –ης (ἡ)
Οὐάναξος –ου (ὁ)
Οὐανδαλική –ῆς (ἡ)
Οὐανδαλικός –οῦ (ὁ)
Οὐάνη –ης (ἡ)
Οὐάνης –ου (ὁ) –Αἰγύπτιος
Οὐάννια –ίης (ἡ)
Οὐάννιος –ίου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα
Οὐαπαδάκη –ης (ἡ)
Οὐαπαδάκης –ου (ὁ)
Οὐάρα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐαράζη –ης (ἡ)
Οὐαράζης –ου (ὁ –Ἀρμένιος τις
Οὐαράνη –ης (ἡ)
Οὐαράνης –ου (ὁ)
Οὐαραράνη –ης (ἡ)
Οὐαραράνης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Σασα-
νιδῶν –Υἱός Ὀρμίσδα –Ἀδελφός Σάπως 
–Υἱός Ἰσδιγέρδιος
Οὐάρδα –δης (ἡ)
Οὐαρδάνη –ης (ἡ)
Οὐαρδάνης –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα
Οὐαρδάνης ἤ Οὐαρδάνος –ου (ὁ) –Πο-
ταμός
Οὐάρδης –ου (ὁ)
Οὐαρείνια –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐαρείνιος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν –Ὁ (Γ;)έ-
βιλος Οὐαρείνιος πιθανόν εὐεργέτης τῆς 
πόλεως Σερρῶν 
Οὐαρείνιος Μάρκος Ἀρέσκων (ὁ)
Οὐάρζβαλος –ου (ὁ)
Οὐαρήϊα –ίης (ἡ)
Οὐαρήϊος –ου (ὁ)
Οὐαρία –ης (ἡ)
Οὐαριανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐαριανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαῖος
Οὐαρίζη –ης (ἡ)
Οὐαρίζης –ου (ὁ)

ÏÕÁÊÏÓ
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Οὐαρείνια –ίης (ἡ)
Οὐαρείνιος καί Γέβιλος καί Ρέβιλος –ου 
(ὁ) –Πιθανῶς εὐεργέτης πόλεωςΣερρῶν
Οὐαρίνη –ης (ἡ)
Οὐαρίνια –ης (ἡ)
Οὐαρίνιος –ίου (ὁ)
Οὐαρῖνος –ου (ὁ)
Οὐάριος –ίου (ὁ)
Οὐάριτη –ης (ἡ)
Οὐάριτος –ου (ὁ) –Χριστιανός μάρτυς
Οὔαρος –ου (ὁ) –Ποταμός Ναρβωνίτιδος 
–Ρωμαϊκόν ὄνομα –Χριστιανός –Ἅγιος
Οὐάρος καί Οὐᾶρος –ου (ὁ) –Ὁ Λαοδι-
κεύς σοφιστής –καί Χριστιανικόν 
Οὐαρράμη –ης (ἡ)
Οὐαρράμης –ου (ὁ)
Οὐάρουσα –σης (ἡ)
Οὐάρρων καί Οὐάρων καί Βάῥῥων –
νος (ὁ) –Ἀτακινός –Λατίνος συγγραφεύς
Οὐμεάκη –ης (ἡ)
Οὐμεάκης –ου (ὁ) –Ἀρμένιος 
Οὔας; –ου (ὀ) –Αὐτοκράτορας
Οὐάσιος –ίου (ὁ) –Μάρκος Μάνλιος 
(Μέννους) –Ρωμαϊκόν 
Οὐάσκωνες (οἱ) –Λαός Ἰσπανίας, Vas-
cones (Οἱ Βάσκοι ὁμιλοῦντες τήν Ἑλλη-
νικήν, τῆς πρό Ὁμήρου ἐποχῆς) 
Οὐάστη –ης (ἡ) –Γυνή Ἀρταξέρξου
Οὐάστης –ου (ὁ)
Οὐατζέτ; (ἡ) –Θεά Αἰγυπτία, φίδι τοῦ 
Μποῦτο. Παριστάνεται καί ὡς κόμπρα 
τυλιγμένη γύρω ἀπό πάπυρο
Οὐατία –ίης (ἡ)
Οὐατίας –ίου (ὁ) –Ἀδελφός τοῦ Τυμέν-
νου Κύμης –Μέννους
Οὐατινία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐατίνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐάτιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐαφρῆ (ὁ) –Ἐπώνυμον βασιλέως Αἰ-
γύπτου ἤ Φαραώ

Οὔαφρις –ιος (ὁ) –Τρίτος βασιλεύς ἐν 
Αἰγύπτω
Οὐβάλ (ὁ) –Ποταμός κοντά στά Σοῦσα
Οὐβέδαινα καί Οὐβέδενα –ης (ἡ) –Ὄ-
νομα θεᾶς
Οὐβιέντη –ης (ἡ)
Οὐβιέντης καί Οὐβιέντις –ιδος (ὁ) –8ος 
βασιλεύς, 1ης δυναστείας
Οὐγγαρία –ης (ἡ) –Ἐπί ἐπιγραφῆς 
Οὖγος –ου (ὁ) –Γαλλικόν
Οὔγουσα –σης (ἡ)
Οὔγων –νος (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Οὐδαῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Περσεφόνης
Οὐδαῖος –ου (ὁ) –Σπαρτός –Εἷς τῶν ἐπί 
Θήβας Σπαρτῶν, οἵτινες ἀνεφύησαν 
κατόπιν τῶν ὑπό Κάδμου φυτευθέντων 
ὀδόντων τοῦ Δράκοντος –Καταχθόνιος 
θεός Σεύς, Κρονίδης, Περσεφόνη Ὀδία, 
ἐκ τοῦ γένους αὐτοῦ ἡ νύμφη Χαρικλώ 
–Ἐπίθετον Ἅδου, Η-10-22Α, Η-17-612Δ
Οὐδήεις –εντος (ὁ)
Οὐδήεσσα – σσης (ἡ) –Ἐπίθετον Κίρκης 
μέ συνώνυμον: Εὐπλόκαμος
Οὐδιάδη –ης (ἡ)
Οὐδιάδης –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα
Οὐδιάστη –ης (ἡ)
Οὐδιάστης –ου (ὁ) –Ὄνομα Πέρσου
Οὔδουσα –σης (ἡ)
Οὔδων –νος (ὁ) –Ποταμός Σαρματίας
Οὐέδρα –ης (ἡ)
Οὐέδρας –αντος; (ὁ) –Ποταμός Βρεττα-
νίας
Οὐεζίκος –ου (ὁ)
Οὐειβία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐειβιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν 
Οὐειβιανός (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐείβιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐειλία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐείλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Οὐειψτανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν

ÏÕÅÉØÔÁÍÇ
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Οὐειψτανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Οὐεκιλία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐεκίλιος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐέλακα –ης (ἡ)
Οὐέλακος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Οὐελήδα –ης (ἡ) –Παρθένος προφῆτις
Οὐελήδας –ου (ὁ)
Οὐελία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐέλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐελλέϊα –ης (ἡ)
Οὐελλεῖα –ης (ἡ)
Οὐελλέϊος –ου (ὁ)
Οὐελλεῖος –ου (ὁ)
Οὔενδα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Φαρνάκου
Οὔενδας –αντος (ὁ)
Οὐενέβεντη –ης (ἡ)
Οὐενέβεντος –ου (ὁ)
Οὐενερία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐενέριος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐενέτη –ης (ἡ)
Οὐένετος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀρτεμικλήας
Οὐεννέφης –ου (ὁ) –61ος βασιλεύς Αἰ-
γύπτου
Οὐεννία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Γαϊου
Οὐέννιος –ίου (ὁ)
Οὐένουλα –ης (ἡ)
Οὐένουλος –ου (ὁ) –Ἀργεῖος τις
Οὐενούστα –ης (ἡ) –Γυναικός ὄνομα, 
Ρωμαϊκόν
Οὐενοῦστος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐεντίδια –ίης (ἡ)
Οὐεντίδιος –ου (ὁ)
Οὐέντουσα –σης (ἡ)
Οὐέντων –νος (ὁ) –Αἰγύπτιος ἤ Ρωμαῖος 
ἤ σύζυγος Ἀννίας Τυδαννῆς 
Οὐενώνις –ιος (ὁ) –Ρωμαῖος ἱστοριογρά-
φος
Οὐερανία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐεράνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν

ÏÕÅÉØÔÁÍÏÓ

Οὐεργετόριξ –ιγος (ὁ) –Βασιλ. Γαλλίας
Οὐεργετόρισσα –σσης (ἡ)
Οὐεργιλία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν, Vergilia
Οὐεργίλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν, Vergilius
Οὐεργιλίουσα –σης (ἡ)
Οὐεργιλίων –νος (ὁ) –Ρωμαϊκόν,Vergilio
Οὐεργινία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐεργίνιος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐάρις –ιος (ὁ)
Οὐερέστη –ης (ἡ)
Οὐερέστης –ου (ὁ) –Ποταμός 
Οὐερηκούνδα –δης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐερηκοῦνδος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Οὐερκιγετόριξ –ιγος (ὁ) –Ἡγεμών Ἀρ-
βερνῶν
Οὐερκιγετόρισσα –σσης (ἡ)
Οὐερμινᾶ –ῆς (ἡ)
Οὐερμινᾶς –ᾶ (ὁ) –Υἱός Σύφακος
Οὐερνάκλεια –ης (ἡ)
Οὐερνάκλος –ου (ὁ)
Οὐέρρα –ης (ἡ)
Οὐέρρης –ου (ὁ) –Ἀπήγαγεν ἀνδριάντα 
στήθεντα ἐν Συρακούσαις διά Σαπφώ
Οὐέρσα –σης (ἡ)
Οὐέρσος –ου (ὁ) –Ἡγεμών Δαλματίων
Οὐεσπασιανή –ῆς (ἡ)
Οὐεσπασιανός –οῦ (ὁ)
Οὐεστασιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐεστασιανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐεστίνη –ης (ἡ)
Οὐεστῖνος –ου (ὁ) –Σοφιστής –Λεξικο-
γράφος –Ἄλλοι
Οὐέτερ –ρος (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐετερανία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐετεράνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐετηρία –ης (ἡ) –Μήτηρ Κοριολανοῦ
Οὐετήριος –ίου (ὁ)
Οὐετικανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν



��� ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ ÏÕÚËÙÍÉÁ

Οὐετικανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν –Ἐπώνυ-
μον τοῦ Μεῖτος Ρωμύλιος
Οὐετιλία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐετίλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐετουλίνα –ης (ἡ)
Οὐετουλῖνος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν –Vitu-
linus
Οὐετουρία –ης (ἡ)
Οὐετούριος –ίου (ὁ) –Γένος Πατρικίων 
–Ρωμαϊκόν
Οὐετούστια –ίης (ἡ)
Οὐετούστιος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐετρανία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐετράνιος καί Βετρανίων –νος (ὁ) –Ρω-
μαϊκόν
Οὐέτρανος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐεττηνιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐεττηνιανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐεττία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐέττιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐέτυλλα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐέτυλλος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ουζάνχις – ιος (ὁ) –Αἰγύπτιος ἠγεμών
Οὐήδια –ίης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐήδιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐήρα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐηρανία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐηράνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐηρατία –ης (ἡ)
Οὐηράτιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐηρίσσιμος –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον
Οὐῆρος –ου (ὁ) –Αὐτοκράτωρ (Λεύκιος 
Οὐῆρος) εἶχε γραμματικό καί διδάσκαλο 
τόν Τήλεφον
Οὐηστείνα –ης (ἡ)
Οὐηστεῖνος καί Οὐεστῖνος –ου (ὁ) 
–Γραμματικός, Η-7-1061Α
Οὐηστῖνα –ης (ἡ)
Οὐηστήνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν

Οὐηστῖνος –ου (ὁ) –Γραμματικός, Η-7-
1061Α
Οὐητράσια –ίης καί Οὐϊτράσια (ἡ)
Οὐητράσιος καί Οὐϊτράσιος –ίου (ὁ)
Οὐΐαδος –ου (ὁ) –Ποταμός, τά νῦν Ὄδη-
ρος (Γερμανία)
Οὐΐας –ου (ὁ) –Ποταμός Ἴβηρ
Οὐϊβία καί Βιβία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐϊβιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐϊβιανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐΐβιος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐϊβολανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐϊβολανός καί Βιβολανός καί Ουϊ-
βουλανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ουϊβουλανή –ῆς (ἡ)
Οὐϊβουλανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐϊβουλία –ης (ἡ)
Οὐϊβούλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν –Ἀγρίπ-
πας τίς
Οὐϊβούλλια –ίης (ἡ)
Οὐϊβούλλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐϊβούλλουσα –σης (ἡ)
Οὐϊβούλλων –νος (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐϊδούας –α (ὁ) –Ποταμός Ἰβηρνίας
Οὐΐδρος –ου (ὁ) –Ποταμός Γερμανίας
Οὐΐκτωρ –ρος (ὁ) –Στρατηγός –Ἄλλοι 
–Ρωμαϊκόν Victor
Οὐϊκτωρία καί Βικτωρία καί Βεικτωρία 
–ης (ἡ) –Victoria –Κύριον ὄν. Ρωμαϊκόν
Οὐϊκτωρίνα –ης (ἡ)
Οὐϊκτωρῖνος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐϊλανία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐϊλάνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐΐλας –αντος (ὁ) –Γέδιπος τίς
Οὐΐλιος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐϊλλία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐΐλλιος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐΐλλος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐϊλωνία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
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Οὐϊλώνιος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐϊμινάλις –ιος (ὁ) –Λόφος –Ἐπώνυμον 
Διός –Viminalis
Οὐΐνδερις –ιος (ὁ) –Ποταμός Ἰβηρνίας
Οὐϊνδίκια καί Οὐϊνδίκτη –ης (ἡ)
Οὐϊνδίκιος καί Οὐϊνδίκτης –ου (ὁ) –Ρω-
μαϊκόν –Δοῦλος τίς
Οὐϊνδίκτη –ης (ἡ)
Οὐΐνδικτος –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα, 
Ρωμαϊκόν
Οὐΐνδιξ –κος (ὁ) –Ρωμαϊκόν ἐπώνυμον
Οὐϊνθεμία –ης (ἡ)
Οὐϊνθέμιος –ίου (ὁ)
Οὐϊδούκια –ης (ἡ)
Οὐϊδούκιος –ου (ὁ) –Ὁ Οὐϊνίκιος –Ρω-
μαϊκόν
Οὐῖνα –ης (ἡ)
Οὐϊνία –ίης (ἡ)
Οὐϊνίας –ης (ἡ) –Ἡ Εὐφροσύνη –Ρωμ.
Vinicia
Οὐϊνικία –ίης (ἡ)
Οὐϊνικιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐϊνικιανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐϊνίκιος –ιου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐΐνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐῖνος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐϊρβία –ης (ἡ)
Οὐΐρβιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν Ὄλβιος
Οὐϊργιλία –ης (ἡ)
Οὐϊργίλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαῖος ποιητής ὁ 
Virgilioς 
Οὐϊρίατθος καί Οὐρίαθος καί Ἰρίαθος 
καί Βορίανθος –ου (ὁ) –Στρατηγός Λυ-
σιτανῶν
Οὐϊψανία –ης (ἡ) –Καί Βιψανία
Οὐϊψάνιος –ίου (ὁ)
Οὐϊριδόουϊξ –γος; (ὁ) –Στρατηγός Οὐέλ-
λων
Οὔϊρα –ης (ἡ)
Οὐϊροθέα –ης (ἡ)

Οὐϊρόθεος καί Βιρόθεος καί Ἰερόθεος 
–ου (ὁ)
Οὔϊρος καί Οὐῖρος –ου (ὁ) –Ποταμός
Οὐΐρτους –(οῦας –οῦτει) καί Οὐϊρτούς 
(ὁ) –Virtus, προσωποποίησις ἀρετῆς λα-
τρευομένη ἐν Ρώμη
Οὐϊσάνδρα –ης (ἡ)
Οὐΐσανδρος –ου (ὁ) –Γότθος
Ουΐσουργις –ιος (ὁ) –Ποταμός Γερμανίας
Οὐϊστούλας –α (ὁ) –Ποταμός ὁρίζων 
τήν Γερμανίαν
Οὐϊταλείνα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐϊταλεῖνος –ου (ὁ) –Ὁ Vitalinos –Ρω-
μαϊκόν
Οὐϊτάλια –ίης (ἡ)
Οὐϊταλιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐϊταλιανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐϊτάλιος καί Βειτάλιος –ίου (ὁ) –Vi-
talius, Βειταλίων ἤ Βιταλίων –Ρωμαϊκόν
Οὐϊτᾶλις καί Οὐειτᾶλις –ιος (ὁ) –Ρωμα-
ϊκόν
Οὐϊτάλλια –ίης (ἡ)
Οὐϊτάλλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν –Γένος 
Πατρικίων
Οὐϊτέλλια –ίης (ἡ)
Οὐϊτέλλιος –ίου (ὁ)
Οὐϊτράσια –ίης καί Οὐϊτρήσια –ης (ἡ) 
–Ρωμαϊκόν
Οὐϊτράσιος καί Οὐϊτρήσιος –ίου (ὁ) 
–Ρωμαϊκόν
Οὐΐττιγις –ιδος; (ὁ) –Βασιλεύς Γότθων
Οὐκαλέγουσα –σης (ἡ)
Οὐκαλέγων –ντος (ὁ) –Ο.Γ.148 –Εἷς τῶν 
ἠγεμόνων Τροίας μέ βαθείαν σύνεσιν καί 
πολύπειρος –Θηβαῖος πατήρ Σφιγγός
Οὐκρόμηρος –ου (ὁ) –Ἠγεμών Χαττῶν 
Οὐλαδωνύμη –ης (ἡ)
Οὐλαδώνυμος καί Οὐλαμώνυμος –ου 
(ὁ)
Οὐλάλεα –ης (ἡ)
Οὐλάλεος –ου (ὁ)
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Οὔλαμος –άμου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα
Οὐλαμωνύμη –ης (ἡ) 
Οὐλαμώνυμος –ου (ὁ)
Οὔλδης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Οὔννων
Οὔλθουρνος –ου (ὁ) –Ὀ Οὐολτοῦρνος 
–Ποταμός 
Οὐλία –ης (ἡ) –(Ὀλέθρια) –Ἐπίθετον Ἀρ-
τέμιδος
Οὐλιάδη –ης (ἡ)
Οὐλιάδης –ου (ὁ) –Σάμιος –Ἀλικαρνασ-
σεύς –Ἄλλος –Υἱός Μυωνίου ἤ πατήρ 
Μυωνίου
Οὐλίαρις –ιος (ὁ) –Στρατηγός Βελισσα-
ρίου
Οὐλίας –ου (ὁ) –Πατήρ Θεαίου ἐξ Ἄρ-
γους, παλαιστοῦ Νεμεονίκου –Γότθος ἤ 
Στειριεύς
Οὐλίγαγος –ου (ὁ) –Ἐροῦλος τις
Οὐλίθ (ὁ)
Οὐλίθιος –ίου (ὁ) –Γότθος
Οὑλίμα –ης (ἡ)
Οὕλιμος –ου (ὁ) –Πατήρ Μελανιππίδου 
Οὐλίξη –ης (ἡ)
Οὐλίξης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ὀδυσσέως
Οὔλιος –ίου (ὁ) –(ὀλέθριος) –Ἐπίθετον 
Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἄρεως –Υἱός Κί-
μωνος, Λακιάδης
Οὖλις –ιδος (ἡ)
Οὖλις –ιος; (ὁ)
Οὐλῖτις –ιδος (ἡ)
Οὔλιφος –ου (ὁ) –Σκύθης
Οὔλλιβος καί Οὔλιφος –ου (ὁ) –Σκύθης
Οὔλιος –ίου (ὁ) –(θανατηφόρος, ὀλέθρι-
ος) –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος καί Ἀρτέμιδος
Οὐλίουσα –σης (ἡ)
Οὑλίων –νος (ὁ)
Οὐλομένα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Μοίρης
Οὐλόμεναι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Κῆρων
Οὐλομένη –ης (ἠ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
–Ἐπίθετον Ἕριδος –Ἐπίθετον Κηρός

Οὐλόμενον –ου (τό;) –Ἐπίθετον Τήρα, 
θεότητος
Οὐλόμενος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Θανάτου
Οὖλος –ου (ὁ) = Τό Οὖλος –Ἐπώνυμον Ἄ-
ρεως –Ἀνδρικόν ὄν. –Υἱός Ἀράμ, ἰδρυτής 
Ἀρμενίας –Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον 
Ἑσπέρου –Ἐπίθετον Ὀνείρου
Οὐλούλεος –ου (ὁ) –Ποταμός Μακεδο-
νίας
Οὔλουσα –σης (ἡ)
Οὐλπία καί Οὔλπεια –ης (ἡ) –Ρωμαία 
Οὐλπιάνα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐλπιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐλπιανός –οῦ (ὁ) –Ρήτωρ ἐκ Συρίας 
–Νομικός –Δειπνοσοφιστής –Γαστροτό-
μος –Δαμασκηνός τις –Στρατιώτης –Ἀ-
δελφός φιλοσόφου Ἰσιδώρου –Κεραμεύς 
–Ρωμαῖος Οὐαλόριος –Μέ πλαστόν Κει-
τουκειτος, Η-5-736Α, Η-8-127Α
Οὔλπιος –ίου (ὁ) –Αὐτοκράτωρ
Οὔλπιος Ἴθαρος (ὁ) –Ἀδελφός Ζωσᾶ ἐν 
Σέρρες
Οὔλπις –ιος (ὁ)
Οὐλτουρνός καί Οὐουλτοῦρνος –ου (ὁ) 
–Ποταμός
Οὔλυμπος καί Ὄλυμπος –ου (ὁ)
Οὐλφίλας –ου (ὁ) –Στρατηγός Ὀνωρίου
Οὐλώ καί Ἰουλώ –οῦς (ἡ) –Θεά δράγ-
ματος σταχύων –Ἐπώνυμον Δήμητρος
Οὔλουσα καί Βούλουσα –σης (ἡ)
Οὔλων καί Βούλων –νος (ὁ)
Οὑμανός –οῦ (ὁ)
Οὐμβωνία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐμβώνιος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Οὐμεάλη –ης (ἡ)
Οὐμεάλης –ου (ὁ)
Οὔμειος –είου (ὁ) –Πλαστόν ὄνομα μέ ὅ, 
Ὁδυσσεύς ἐξαπάτησε Πολύφημον Κύ-
κλωπα –Κύκλωπας Πολύφημος –Κω-
μωδία Ὁδυσσέως –Ὄνομα σοφίσματος 
τινός Ο.Ι.336369, 460
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Οὐμμίδεος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὔνας –α (ὁ) –Ποταμός Μαυριτανίας
Οὐνίγιτος –ου (ὁ) –Στρατιώτης Γότθος
Οὐνίλλα –ης (ἡ)
Οὐνίλλας –α (ὁ) –Στρατηγός τοῦ Βιτίγι-
δος
Οὐνίουσα –σης (ἡ)
Οὐνίων –νος (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα
Οὐνογούνδουρος καί Κούντουρος –ου 
(ὁ) –(Κάκοσμος, δυσθέωρος, Βουλευτο-
τόλμηρος, σύντομος, τρεπτός, μιαρώτα-
τος, αἰσχρώτατος, ἕτοιμος εἰς ἔφοδον –Ὁ 
ἔχων κοντήν οὐράν (θησαυρός Ἑλλην.
Γλώσσης, Stephano 1816)
Οὔντος –ου (ὁ)
Οὖξος –ου (ὁ) –Υἱός Ναχώρους
Οὐοδόστωρ –ρος (ὁ) –Στρατιώτης Ἀμύλ-
κου 
Οὐοκωνία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐοκώνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Οὐόλεσα –σης (ἡ)
Οὐόλεσος –ου (ὁ)
Οὐολκάκια –ης (ἡ)
Οὐολκάκιος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐολκάσιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ούολόγαισα –σης (ἡ)
Οὐολόγαισος καί Οὑολόγεσος –ου (ὁ)  
–Θράξ τις –Ὄνομα πολλῶν βασιλέων 
Πάρθων 
Οὐολόγεσα –σης (ἡ)
Οὐολόγεσος καί Οὐολόγαισος –ου (ὁ) 
Οὐολόγεσος καί Βολογεσός –οῦ (ὁ) 
–Βασιλεύς Παρθίων
Οὐόλοσσος καί Οὐέλεσσος –ου (ὁ) –Ρω-
μαϊκόν, Velesus
Οὐολουμνία –ης (ἡ) –Volumnia –Γυνή 
Κοριολανοῦ 
Οὐολούμνιος –ίου (ὁ) –Volumnius
Οὐολουσία –ης (ἡ)
Οὐολουσιανή –ῆς (ἡ)

Οὐολουσιανός καί Βολουσιανός –οῦ (ὁ) 
–Volusianus
Οὐολούσιος –ίου (ὁ) –Volusius 
Οὐολούσκια –ίης (ἡ)
Οὐολούσκιος –ίου (ὁ) –Voluscius 
Οὐολουσσηνή –ῆς (ἡ) 
Οὐολουσσηνός –οῦ (ὁ)
Οὐολύσκια –ίης (ἡ)
Οὐολύσκιος –ίου (ὁ)
Οὐόλσουσα –σης (ἡ)
Οὐόλσων –νος (ὁ) 
Οὐολτούρκια –ίης (ἡ)
Οὐολτούρκιος –ου (ὁ) –Volturcius
Οὐολτούρνα –ης (ἡ)
Οὐολτοῦρνος –ου (ὁ) –Ποταμός
Οὐολτοῦρνος ἤ Οὐόλτουρνος –ου (ὁ) 
–Vulturnus
Οὐολυμνία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐολύμνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐολυσσία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐολύσσιος –ίου (ὁ) –Vulusius
Οὐόλφια –ίης (ἡ)
Οὐόλφιος –ίου (ὁ) –Ὁ ἐκδούς ρητορικούς 
λόγους Δημοσθένους 
Οὐονώνη –ης (ἡ)
Οὐονώνης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Πάρθων
Οὐοπίσκος καί Βώπισκος –ου (ὁ) –Vo-
piscus
Οὐορώδη –ης (ἡ)
Οὐορώδης –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα
Οὐοτόρια –ίης (ἡ)
Οὐοτόριος –ίου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα
Οὕπατος –ου (ὁ)
Οὐπερμενίδα –δης (ἡ)
Οὑπερμενίδας –αο (ὁ) –Υἱός Πασικλεῖ-
ος –Πατήρ Ἐπικούδειος
Οὐπία –ίης (ἡ)
Οὐπίλπια –ίης (ἡ)
Οὐπίλπιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
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Οὔπιος –ίου (ὁ) –Πατήρ ὡραιοτάτου 
Βώρμου ἤ Βώριμου
Οὖπις –ιδος καί Ὦπις –ιος (ἡ) –Ἐπίθετον 
Ἀρτέμιδος ἐν Λακεδαίμονι –Ὑπερβορία 
παρθένος ἐλθοῦσα μετά τῆς Ἄργης εἰς 
Δῆλον, ἵνα τιμήση Εἰλειθυΐαν –Ἐπίθετον 
Νεμέσεως τροφός ἤ θεράπαινα Ἀρτέμι-
δος –Πατήρ 3ης Ἀρτέμιδος
Οὖπις καί Ὦπις καί Νέμεσις καί Ἀδρά-
στεια καί Ραμνουσία –ης (ἡ) –Θεά προ-
σωποποίησις ἐκδικήσεως, Η-12-313Δ, Η-
14-368Δ
Οὖπις –ιδος (ἡ) –Ὑπερβορεία ἱέρεια παρ-
θένος, ἐλθοῦσα μέ τήν Ἄργην εἰς Δῆλον, 
διά θυσίαν μέ τιμήν Εἰλειθυίας θεᾶς 
–Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Οὖπις καί Ραμνουσία καί Νέμεσις καί 
Ἀδράστεια –ης (ἡ)
Οὐπτουρία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐπτούριος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὔρ –ρος; (ὁ) –Σημίας (Hur) –Πρωθυ-
πουργός τοῦ Φαραώ
Οὐραῒα –ῒης (ἡ)
Οὐραΐας –ίου (ὁ) –Ἔγγονος Βιτίγιδος ἐξ 
ἀδελφῆς
Οὐραλίφια –ίης (ἡ)
Οὐραλύφιος –ίου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα 
Οὔρανδρα –ης (ἡ)
Οὔρανδρος –ου (ὁ)
Οὐρανία –ης (ἡ) –(Θεία –Ἀστρονόμος) 
–Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Θέμι-
δος –Προστάτας ἀστρονομικοῦ ἔτους –
Μοῦσα Ἀστρονομίας –Ὡκεανίς (θυγάτηρ 
Ὠκεανοῦ καί Τηθύος ἤ Διός καί Μνημο_ 
σύνης) –Νύμφη –Γυναικός ὄνομα –Ἄλ-
λαι –Ἐπίθετον Μούσης –Ἐπίθετον Σε-
λήνης –Σύζυγος Ἀμφιμάρου υἱοῦ Ποσει-
δῶνος –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ὠκεανίς, 
Η-9-37Δ, Η-13-820Α
Οὐρανίαι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μοιρῶν 
μέ συνώνυμον: Κοῦραι
Οὐρανιανή –ῆς (ἡ)
Οὐρανιανός –οῦ (ὁ)

Οὐρανίδαι (οἱ) –Θεοί διατρίβοντες ἐν 
Οὐρανῶ
Οὐρανίδα –δης (ἡ)
Οὐρανίδας –αιο (ὁ) –Ἐπίθετον Κρόνου
Οὐρανίδη –ης (ἡ)
Οὐρανίδης καί Οὐρανίων –νος (ὁ) –Υἱ-
ός Οὐρανοῦ, ὁ Κρόνος –Ἐπίθετον Διός 
–Ἐπίθετον Κρόνου
Οὐρανίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης 
–Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον Ἥβης –Ἐ-
πίθετον Ἥρης –Ἐπίθετον Μούσης –Ἐ-
πίθετον Νυκτός –Ἐπίθετον Φύσεως
Οὐράνιοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Οὐράνιος –ίου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διός 
–Ἱστορικός –Ἰατρός ἐξ Ἀπαμείας –Καί-
σαρ –Ἄλλοι –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθε-
τον Διονύσου –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ μέ συ-
νώνυμον: Κήρυξ –Ἐπίθετον Ἠελίοιο μέ 
συνώνυμον: Λαμπτήρ –Ἐπίθετον Ἡφαί-
στου μέ συνώνυμον: Χαλκεύς –Ἐπίθε-
τον Μούσης μέ συνώνυμον: Καλλίνικος 
–Ἐπίθετον Νόμου
Οὐρανίουσα –σης (ἡ)
Οὐράνις –ιος; (ὁ)
Οὐρανίς –ιδος (ἡ Οὐρανία) (ἡ)
Οὐρανίων –νος (ὁ) –Ὁ Οὐράνιος –Υἱός 
Οὐρανοῦ –Πατρωνυμικόν –Τιτάνες –Ἐ-
πώνυμον θεῶν –Κύριον ὄνομα Λακεδαι-
μονίων –Ἄλλοι
Οὐρανιώναι (αἱ) –Θεαί
Οὐρανιώνη –ης (ἡ) –Θεά
Οὐρανόπαις –αιδος (ὁ) –Ἐπώνυμον Ρέ-
ας –Ἐπώνυμον Θέμιδος
Οὐρανός –οῦ (ὁ) –(φύλαξ ἄνω) –Μέ πα-
τρωνυμικόν Οὐρανίων –Υἱός Ἡμέρας 
καί Αἰθέρος ἤ υἱός Τερμέρης –Υἱός Ἄκ-
μωνος. Μέ Γήν (ἀδελφήν) γεννᾶ Ἔρεβος, 
–Υἱός Ἐρέβους καί Γῆς.Ἔλαβε γυναῖκα 
τήν μητέρα ἐξ ἦς ἐγέννησε: Γίγαντες, Ἑ-
κατόγχειρες (Κότον, Βριάρεων, Γύγην). 
Ἔπειταγεννᾶ Κύκλωπες (Βρόντην, Στε-
ρόπην καί Ἄργην). Τελευταία τούς Τιτά-
νες (Ὠκεανόν, Κρῖον, Κοῖον, Ὑπερείαν, 
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Θέμιδα, Μνημοσύνην, Φοίβην, Τηθύν. 
Ἔτι δε τῶν Μουσῶν, τῆς Αἴτνης, τῶν 
Ἐρινύων, τῶν Μελάδων νυμφῶν, ὡς καί 
Σιληνοῦ. Πατήρ 45 τέκνων. Ἀρχαιότα-
τος βασιλεύς Ἀτλαντίων. Κύριον ὄνομα 
Ἐρέβους καί Γαίας ἥτις ἐγέννησεν πο-
λυαρίθμους θεούς –Ὄνομα πλανήτου, 
Η-7-1147Α, Η-17-672Δ, Η-18-294Α
Οὐρανός καί Ὅρανός –οῦ (ὁ) –Ἀνδρικόν 
ὄνομα –Στρατηγός –Ἐπίθετον Πανός
Οὐρανοφοίτη –ης (ἡ)
Οὐρανοφοίτης –ου (ὁ) –Συνώνυμον: 
Παμφαής –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Οὐρανόφοιτος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκά-
της μέ συνώνυμον: Κόρη
Οὐρανούπολις –ως (ἡ) –Πόλις πρότερον 
Ἀκρόθωον, ἥν ἔκτισεν ὁ Μακεδών Ἀλέ-
ξαρχος
Οὐρβάνα –ης (ἡ) –Γυναικός ὄνομα ἐκ 
Θίσβης
Οὐρβανός –οῦ (ὁ) –Ἐκ Τεγέας, Urbanus, 
–Χριστιανός
Οὐρβᾶνος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Οὔρβια –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐρβικία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐρβίκιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν –Χριστια-
νικόν
Οὐρβανίουσα –σης (ἡ)
Οὐρβανίων –νος (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὔρβικα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὔρβικος –ου (ὁ)
Οὐρβίλ; (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἡγούμενος, 
ἀρχιμανδρίτης
Οὐρβῖνα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐρβῖνος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὔρβιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὔργια –ίης (ἡ)
Οὔργιος –ίου (ὁ)
Οὔργβαζος –ου (ὁ)
Οὐρεία –ης (ἡ) –Συνώνυμον: Παῖς –Ἐπί-
θετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Μαίης ἤ Μαι-
άδος

Οὐρείη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας
Οὔρειος –ου (ἡ) –Ἀντί Ὄρειος –Νύμφη 
–Τέρας περί τῆς Σφιγγός 
Οὔρειος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Νυμφῶν 
–Κένταυρος φονευθείς ὑπό Ἡρακλέους
Οὐρεῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Οὐρεσίοικος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Οὐρεσιφοιτάς –άδος (ἡ) –Ἐπώνυμον 
νυμφῶν
Οὐρεσιφοιτης –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Ὄλ-
βιος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον 
Διονύσου μέ συνώνυμον: Ὀργίλος
Οὐρεσιφοῖτις –ιδος (ἡ) –Ἐπώνυμον Ἑ-
κάτης
Οὐρεσίφοιτος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον 
Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Πανός
Οὔρης –ου; ἤ Οὐρής (ὁ) –Μαδιανίτης 
–Ἑβραῖος
Οὐρί; (ὁ) –Ὄνομα Ἑβραίου
Οὔρια –ης (ἡ)
Οὐρίαθα –ης καί Βοριάνθη –ης καί Ὑ-
ρίανθη –ης (ἡ)
Οὐρίαθος –ου καί Βορίανθος –ου καί 
Ὑρίανθος (ὁ) –Στρατηγός Λυσιτανῶν
Οὐρίας –ου (ὁ) –Διάφοροι Ἑβραίοι –Διά 
τόν θάνατόν του ἐδέχθη ὁ Σολομών ἐπί-
πληξιν ὑπό προφήτου Νάθαν 
Οὔριος –ίου (ὁ) –Ἐπώνυμον Διός –Ἐπί-
θετον Νότου
Οὐρίουσα καί Ὠρίουσα –σης (ἡ)
Οὐρίων ἤ Ὠρίων –νος (ὁ) –Υἱός Διός –Ἐ-
πίθετον Ποσειδῶνος –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Οὖρος –ου (ὁ) –Ὁ Νέστωρ ὡς μαχητής 
καί φύλαξ Ἀχαιῶν
Οὐροτάλ (ὁ) –Ἐπώνυμον Βάκχου, Διο-
νύσου καί Ἡλίου παρ΄Ἄραψι
Οὖρσα –σης (ἡ)
Οὐρσακία –ης (ἡ)
Οὐρσάκιος –ίου (ὁ) –Ἐπίσκοπος
Οὐρσιανή –ῆς (ἡ)
Οὐρσιανός –οῦ (ὁ)
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Οὐρσικίνα –ης (ἡ)
Οὐρσικῖνος –ου (ὁ)
Οὐρσίνα –νης (ἡ)
Οὐρσῖνος –ου (ὁ) –Διάκονός τις –Πάπας
Οὖρσος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν 
Οὔρσουλα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὔρσουλος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐρσοῦλος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὔσβαι (οἱ) 
Οὐρηβώτα –ης (ἡ)
Οὐρυβώτας –αντος; (ὁ)
Οὐσδήβαδα –ης (ἡ)
Οὐσδήβαδος –ου (ὁ)
Οὐσδρίλα –ης (ἡ)
Οὐσδρῖλας –αντος; (ὁ)
Οὐσέα –ης (ἡ)
Οὐσέας –ου (ὁ)
Οὐσερχέρη –ης (ἡ)
Οὐσερχέρης –ου (ὁ)
Οὔση –ης (ἡ)
Οὔσης –η (ὁ)
Οὐσθαζάνη –ης (ἡ)
Οὐσθαζάνης –ου (ὁ) –Εὐνοῦχος
Οὐσιάδη –ης (ἡ)
Οὐσιάδης –ου (ὁ)
Οὐσιμάρη –ης (ἡ)
Οὐσιμάρης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Αἰγύπτου
Οὔσιρις –ιδος (ὁ) –Στρατηγός Ἀρταξέρ-
ξου
Οὔσις –ιδος; (ὁ) –Υἱός Δάνου –Παραπό-
ταμος Ἀράξου ἐν Ἀρμενία
Οὐσκελίνα –ης (ἡ)
Οὐσκελῖνος –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον Σπυρί-
ου Κασσίου
Οὖσος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀράμ, ἰδρυτής Τρα-
χινίτιδος καί Δαμασκοῦ
Οὐσοφάη –ης (ἡ)
Οὐσοφάης –ου (ὁ) –Ἀνδρικόν ὄνομα
Οὐσοφαῖδα –δης (ἡ)

Οὐσοφαῖδος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Αἰγύ-
πτου
Οὐστιλλιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Οὐστιλλιανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐστρίγοτθος –ου (ὁ)
Οὔσωα –ης (ἡ)
Οὔσωος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Ὑψουρανοῦ 
ἐν Τύρω
Οὐτάσπια –ίης (ἡ) –Θρακικόν ὄνομα
Οὐτάσπιος –ίου (ὁ) –Θρακικόν ὄνομα
Οὐτιδανή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Πειθοῦς 
μέ συνώνυμον: Ἐπαρηγών
Οὐτιδανός –οῦ (ὁ) –Ὄνομα πού δίδει ὁ 
Πολύφημος εἰς Ὀδυσσέαν
Οὔτιος –τιν (ὁ) –(κανένας) –Ἀρκάς μέ 
πλαστόν ὄνομα
Οὐτναπιστίμ; (ὁ) –Βαβυλώνιος
Οὐτουργαίρ –ρου; (ὁ) –Βασιλεύς Οὔν-
νων
Οὐτπράβδα καί Γιουτπράβδα (ὁ) = Ἰου-
στινιανός Ἑβραϊστί
Οὐττιέδια –ίης (ἡ)
Οὐττιέδιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Οὐφέλημη –ης (ἡ)
Οὐφέλημος –ου (ὁ)
Οὐφικιανή –ῆς (ἡ)
Οὐφικιανός –οῦ (ὁ)
Οὔφρια –ίης (ἡ)
Οὔφριος –ίου (ὁ)
Οὐχωρεύς –έως (ὁ) –Αἰγύπτιος θεμελιω-
τής Μέμφιδος
Οὐχώρη –ης (ἡ)
Οὐχώρης –ητος; (ὁ)
Οὐψανία –ης (ἡ)
Οὐψάνιος –ίου (ὁ)
Ὀφάλα –ης (ἡ)
Ὀφάλης –ου (ὁ) –Κίλιξ τις
Ὀφάλια –ίης (ἡ)
Ὀφάλιος –ίου (ὁ)
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Ὀφάλλια –ίης (ἡ)
Ὀφάλλιος –ίου (ὁ)
Ὀφείλειμος –ου (ὁ) –Πατήρ Διοπείθιος 
ἤ Ἀριστίωνος
Ὀφείλεμος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀθανοδώρου
Ὀφειλομένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ὥρης 
μέ συνώνυμον: Ἀμφιθαλής
Ὀφειλόμενος –ου (ὁ)
Ὀφείρη –ης (ἡ)
Ὀφείρης –ου (ὁ) –Υἱός Ἰούκτα
Ὀφέλα –ης (ἡ)
Ὀφέλανδρη –ης (ἠ)
Ὀφέλανδρος –ου (ὁ) –Ἐκ Κορωνείας ἤ 
Θίσβης –Υἱός Αὐτηνέτου
Ὀφέλας –αντος; (ὁ) –Υἱός Σειλινοῦ
Ὀφελειμίς –ίδος ἀντί Ὀφελημίς –ιδος 
(ἡ)
Ὀφέλειμος ἀντί Ὀφέλημος –ου (ὁ)
Ὀφελέστη –ης (ἡ)
Ὀφελέστης –ου (ὁ) –Τρώς –Παιόνιος, 
Ο.Ι.Φ.210, Θ.274
Ὀφέλημα –ατος; (ἡ) –Πατήρ Ὀφελή-
μου, ἱερομνήμων Δελφῶν
Ὀφέλημη –ης (ἡ)
Ὀφελημίδα –ης (ἡ)
Ὀφελημίδας –αο (ὁ) 
Ὀφέλημος –ου (ὁ)
Ὀφελίνα –ης (ἡ)
Ὀφελῖνος –ου (ὁ)
Ὀφελίουσα –σης (ἡ)
Ὀφελίων –νος (ὁ)
Ὀφέλλα καί Ὀφέλτα –ης (ἡ) 
Ὀφέλλας –α καί Ὀφέλτας (ὁ) –Ρωμαῖος 
–Μακεδών στρατηγός –Τριήραρχος Μ. 
Ἀλεξάνδρου –Βασιλεύς Κυρήνης Μακε-
δών, Η-15-196Δ, Η-16-485Α, Η-7-538Α, 
539Δ, Η-9-687Δ
Ὀφέλλεις –ειος (ὁ) –Πατήρ Χαριδάμου
Ὀφελλία –ης (ἡ)
Ὀφελλιανή –ῆς (ἡ)

Ὀφελλιανός –οῦ (ὁ)
Ὀφέλλιμος ἤ Ὀφέλιμος –ου (ὁ)
Ὀφέλλιος ἤ Ὀφίλλιος –ίου (ὁ) –Σύρος 
–Ἄλλος
Ὀφελοίουσα –σης (ἡ)
Ὀφελοίων –νος; (ὁ)
Ὀφελόκλεια –ης (ἡ)
Ὀφελοκλείδα –ης (ἡ)
Ὀφελοκλείδας –αιο (ὁ) –Ἀργεῖος τις
Ὀφελοκλῆς –έους (ὁ)
Ὀφελοστράτη –ης (ἡ)
Ὀφελόστρατος –ου (ὁ) 
Ὀφέλουσα –σης (ἡ)
Ὀφέλτα –ης (ἡ)
Ὀφέλτας καί Ὀφέλας καί Ὀφέλλας –
ου; (ὁ) –Βασιλεύς Θεσσαλῶν, Η-15-196Δ, 
544Α
Ὀφέλτης καί Ὀλέτης καί Ἀρχέμορος 
–ου (ὁ) –Πατήρ Ἀθανίου ἱερομνήμονος 
–Υίος Λυκούργου βασιλέως ἤ ἱερέως καί 
Εὐρυδίκης ἐκ Νεμέας –Υἱός Πηνέλεω 
–Υἱός Ἀκέστορος –Πειρατής –Κνώσσιος 
–Με το συμβολικόν ὄνομα Ἀρχέμορος, 
ἰδρυτης Νεμέων ταφικῶν ἀγώνων, Η-
12-634Δ, Η-14-367Δ, Η-15-196Δ, Η-18-103 
Δ, 983Δ
Ὀφέλτιος –ίου (ὁ) –Ἐπιφανής Τρώς, φο-
νευθείς ὑπό Εὐρυάλου –Ἕλλην φονευ-
θείς ὑπό Ἕκτορος, Ο.Ζ.20, Λ.302
Ὀφελτορίδα –δης (ἡ)
Ὀφελτορίδας –ου (ὁ)
Ὀφέλων –νος (ὁ) –Πειραιεύς
Ὀφθαλμῖτις καί –Ὀπτηλίτις καί Ὀπτη-
λέτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Οφθαλμός –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Ἡνιο-
χών –ῶντος –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Ὀφιλλία –ης (ἡ)
Ὀφίλλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαῖος –Ἀθηναῖος
Ὀφιοβόρος –ου (ὁ) -ροι –Ἐκλήθησαν οἱ 
Σπαρτιάται ὑπό Πυθίας, ὡς τρώγωντες 
ὄφεις
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Ὀφιονεύς –έως (ὁ) –Τυφλός Μάντις Μεσ-
σήνιος, Η-7-578Δ, Η-15-206Δ, Η-18-192Α 
Ὀφιονία –ης (ἡ)
Ὀφιονίδη –ης (ἠ)
Ὀφιονίδης –ου (ὁ) –Ὁ Ἄμυκος 
Ὀφιόνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ὀφίονος 
ἑταίρου Κάδμου
Ὀφιονίς –ιδος (ἡ)  –Πηγή ἐν Λυκία
Ὀφιοπλόκαμοι –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Ἐρι-
νῦν
Ὀφιοπλόκαμος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον 
Σελήνης μέ συνώνυμον: Κυανέα
Ὀφιοῦς –οῦντος (ὁ) –Ποταμός ἐν Πόντω
Ὀφιοῦσα –ης (ἡ) –Κύθνος, Λιβύη, Τῆ-
νος –Ἡ σύζυγος Φρίξου Εὐηνία καί Χαλ-
κιόπη καί Ὀφιοῦσα 
Ὀφίουσα –ης (ἡ)
Ὀφιοῦχος –ου (ὁ) –Ἀστερισμός εἰς ὅν με-
τεμορφώθη Δράκος ὑπό τῆς Δήμητρος 
μέ ἐπίθετα: Αἰγλήεις καί Ὀλύμπιος, Η-
7-1153Δ
Ὄφις –ιος (ὁ) –Βασιλεύς Σαλαμῖνος Ἀτ-
τικῆς φονευθείς ὑπό Κυχρέως –Ποταμός 
Μαντινείας ἤ Κολχίδος ἐν Πόντω ἤ Ἀρ-
καδίας. Ἡ Ἀντινόη, σύζυγος Κηφέως ἀ-
κολουθούσα ὄφιν (κατά χρησμόν) ἔκτισε 
Μαντίνειαν καί ὀνομάσθη οὔτω καί ὁ 
ποταμός
Ὄφις –ιδος; (ἡ) –Μέ Ἡρακλήν γεννᾶ 
Σκύθην
Ὀφίας καί Ὀνύας –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέ-
ους καί Μεγάρας
Ὀφιώδη –ης (ἡ)
Ὀφιώδης –ους (ὁ) –Ποταμός 
Ὀφίων –νος (ὁ) –Μυθῶδες ζῶον ἐν Σι-
κελία. Ἀνώτερος τῶν Γιγάντων –Τιτάν 
πού μέ Εὐρυνόμη βασίλευσεν ἐν Οὐρανῶ 
πρό τοῦ Κρόνου, ὅστις τοῦ ἐξαίρεσεν τήν 
ἐξουσίαν, Η-8-483Α, Η-15-208Δ, 489Δ
Ὀφίων –νος (ὁ) –Θεός Φοινίκων –Εἷς 
τῶν Γιγάντων –Πατήρ Ἀμύκου –Ἑταῖρος 
τοῦ Κάδμου θεμελιωτοῦ Θηβῶν, μέ ἐπί-
θετον: Ὀφιόνιος

Ὀφνές; (ὁ) –Κύριον ὄνομα 
Ὀφνίς –ιος; (ὁ) –(Ἄροτρον = ὄφνις = ὔννις) 
–Υἱός Ἐλεεί
Ὀφόης –ητος; (ὁ) –(Αὐτός πού ἀνοίγει 
τούς δρόμους) –Αἰγυπτιακός θεός, τσα-
κάλι
Ὀφοία –ης (ἡ)
Ὀφοίας –ου (ὁ)
Ὀφολωνίδες –ου (ὁ)
Ὀφωλονίδη –ης (ἡ)
Ὀφολωνίδης –ου (ὁ)
Ὀφραγορέα –ης (ἡ)
Ὀφραγορέης –ου (ὁ) 
Ὀφριανή –ῆς (ἡ)
Ὀφριανός –οῦ (ὁ) =Ὀππιανός
Ὀφρυάδα –ης (ἡ)
Ὀφρυάδας –άδαιος (ὁ) –Πατήρ Πυθού-
νειος
Ὀφρυάδη –ης (ἡ)
Ὀφρυάδης –ου (ὁ) 
Ὄφρυλλα –ης (ἡ)
Ὄφρυλλος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀρχίνου
Ὀφρυνεύς –έως (ὁ) –Υἱός Ἕκτορος
Ὀχάτεις –ειος (ὁ)
Ὄχεμος –ου (ὁ) –Ὄνομα Ταναγραίου, Η 
-4-733Δ
Ὀχέρανος –ου (ὁ) –Ποταμός Παμφυλίης
Ὀχετηγός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Ὄχη –ης (ἡ) –Ἀρχαῖα Εὔβοια –Ὄρος Εὐ-
βοίας –Τανῦν 
Ὄχημα –τος (τό) –Ἐπίθετον Διός μέ συ-
νώνυμα: Ἕχων
Ὀχήσια –ίης (ἡ)
Ὀχήσιος –ου (ὁ) –Αἰτωλός –Υἱός Οἰνέως, 
Ο.Ε.843
Ὀχίδα –δης (ἡ)
Ὀχίδας –αο (ὁ)
Ὀχίδη –ης (ἡ)
Ὀχίδης –ου (ὁ)
Ὄχιμα –ης (ἡ)
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Ὄχιμος καί Ὄχεμος –ου (ὁ) –Τέκνον 
Κολωνοῦ –Υἱός Ἡλίου, βασιλέως καί 
τῆς Ρόας –Μέ Ροδίαν νύμφη Ἡγητορία 
γεννᾶ Κυδίππη μετέπειτα Κυρβία σύ-
ζυγον Κερκάφου, Μάμμην Ἰαλυσοῦ, Κα-
μείρου καί Λίνδου κτιστῶν Ροδιακῶν 
πόλεων
Ὄχιμος –ου (ὁ) –Ὄνομα Ἵππου
Ὀχίππουσα –σης (ἡ)
Ὀχίππων –νος; (ὁ)
Ὀχιτάη –ης (ἡ)
Ὀχιτάης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Αἰγυπτίων
Ὀχλολοίδορος καί Κοκκυστής –οῦ (ὁ) 
–(Πλαστόν) –Ἡρακλείτου φιλοσόφου ὑ-
πό Τίμωνος Σιλλογράφου
Ὄχνα καί Ὄχνη –ης (ἡ) –Ψευδῶς κα-
τηγόρησεν Εὕνοστον (ἐρασθείσα καί 
μή δυναμένη νά πείση) ὅν ἐφόνευσαν 
οἱ ἀδελφοί της (Βοσίνελος, Βουκόλος;), 
Ἔχεμος, Λέων, δηλαδή τέκνα Κολωνοῦ). 
Οἱ τέσσαρες ἐξορίσθησαν καί ἡ Ὄχνα 
αὐτοκτόνησεν, Η-4-733Δ, Η-8-499Δ
Ὄχνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Κολωνοῦ ἐν Τα-
νάγρη
Ὀχόζιος καί Ὀχοζίτης –ου (ὁ) –Υἱός 
Γοθολίας, βασιλεύς Ἰουδαίων
Ὀχοσβάνα –ης (ἡ)
Ὀχοσβάνης –ου (ὁ) –Ποταμός Παμφυ-
λίας
Ὀχοῦσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἴσιδος
Ὀχυρᾶς –ᾶ (ὁ) –Βασιλεύς Αἰγυπτίων

Ὀψαλίδη –ης (ἡ)
Ὀψαλίδης –ου (ὁ) –Ἀρχαγέτης Αἰτωλῶν
Ὀψάτη –ης (ἡ)
Ὀψάτης –ους; (ὁ)
Ὄψια –ίης (ἡ)
Ὀψιάδα –ης (ἡ)
Ὀψιάδας καί Ὀπσιάδας –αιος (ὁ)
Ὀψιάδη –ης (ἡ)
Ὀψιάδης –ου (ὁ) –Ὄνομα Ἀθηναίου 
–Πατήρ Καλλιφάνους
Ὀψιγένη –ης (ἡ)
Ὀψιγένης –ου (ὁ)
Ὀψιγόνη –ης (ἡ)
Ὀψίγονος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου 
Ὀψιδότη –ης (ἡ)
Ὀψίδοτος –ου (ὁ)
Ὀψίκλεια –ης (ἡ)
Ὀψικλῆς –έους (ὁ)
Ὄψιμη –ης (ἡ)
Ὄψιμος –ου (ὁ) –Ὁ Ρηγῖνος Πυθαγόρει-
ος φιλόσοφος ἤ ἄλλος, Η-16-499Α
Ὄψινη –ης (ἡ)
Ὄψινος –ου (ὁ)
Ὄψιος –ίου (ὁ) –Ρωμαῖος ἤ ἄλλος
Ὄψις –ιος (ὁ) –Πυθαγόρειός τις
Ὀψιτέλεστος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Εἰρή-
νης –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς
Ὀψοφάγος –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον Ἀπόλλω-
νος παρά Ἠλείοις
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