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Παγγενέτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Γῆς
Παγγενέτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός

Πααμύλης καί Παμύλης καί Παλμύτης –ου (ὁ) –Πριαπώδης Αἰγύπτιος θεός
Παάπις καί Παπαῖος –ου (ὁ) –Ζεύς Σκύθων
Παᾶπις –ιδος (ὁ) –Ἱερεύς Αἰγύπτιος –Πατήρ Ἀμινόφιδος
Πάβεκος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀρταξέρξου
Πάβις –ιος καί Πάμβιος –ίου (ὁ)
Παβίσκα –ης (ἡ)
Παβίσκος –ου (ὁ) –Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνίας
Πάβουχα –ης (ἡ)
Πάβουχος –ου (ὁ) –Αἰγύπτιος
Παβρέα –ης (ἡ)
Παβρέας –ου (ὁ) –Αἰγύπτιος
Παβῶτος –ου (ὁ & ἡ) –Πατήρ ἤ μήτηρ
Πετεμενόφιδος
Παγά Ἠοῦς (ἡ) = (πηγή) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο μέ συνώνυμον: Τιτάν
Πάγαικα –ης (ἡ)
Πάγαικος –ου (ὁ) –Ἀντί Πάταικος Ὀλυμπιονίκης κάλπης
Πάγανος –ου (ὁ) –Ἡγεμών Βουλγάρων
Παγασαῖα –ης (ἡ)
Παγασαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Παγασητικός –οῦ (ὁ) –Ὁ καί Βῶλος, Πυθαγορικός φιλόσοφος ἐκ Μένδης
Παγασίδα –δης (ἡ)
Παγασίδας –αο (ὁ)
Παγασίς –ίδος (ἡ) –Ἀντί Πηγασίς
Πάγασος ἀντί Πήγασος –ου (ὁ)
Παγγαία –ης (ἡ) –Ὄνομα Γαίας ἤ Γῆς
Παγγαῖον –ου (τό) –Ὅρος Μακεδονίας
(Πρινάρι) γνωστόν διά μεταλλεία χρυσοῦ
καί ἀργύρου τό πάλαι
Παγγαῖος –ου (ὁ)

Παγγενέτωρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Κρόνου –Ἐπίθετον Οὐρανοῦ
Παγγήθη –ης (ἡ)
Παγγήθης –ους (ὁ)
Παγίς –ίδος (ἡ) –Ἐπώνυμον διαφόρων
ἑταιρῶν
Παγκαῖα –ης (ἡ)
Παγκαῖος –ου (ὁ) –Υἱός Ἄρεως καί Κριτοβούλης
Παγκάλα καί Παγκάλη –ης (ἡ) –Ὄνομα γυνῆς –Τέως νῆσος Ἀμοργός
Πάγκαλος –ου (ἡ) –Πλαστόν ἑταίρας
Μετανείρας, ἐρωμένης Λυσίου καί Ἰσοκράτους κατά Δημοσθένην
Πάγκαλος ὁ καί Ἀθηναῖος –ου (ὁ) –Δι΄
ὅν Ὑπερείδης ἔγραψεν
Παγκαρπία –ης (ἡ)
Πάγκαρπος καί Πάνκαρπος –ου (ὁ)
Παγκᾶς –ᾶ (ὁ)
Παγκάστη καί Πακάστη καί Πακάτη
–ης (ἡ) –Ἑταίρα Λαρισσαῖα –Παλλακίς
Μεγ. Ἀλεξάνδρου καί κατόπιν Ἀπελλοῦ,
Η-15-227Α
Παγκάστη ἤ Παγκάσπη ἤ Πακάτη ἤ
Πακάστη ἤ Καμπάσπη –ης (ἡ)
Πάγκια –ης (ἡ)
Πάγκιος –ίου (ὁ)
Πάγκις –ιος (ὁ)
Πάγκις –ιδος (ἡ)
Παγκλέα –ης (ἡ)
Παγκλέαια –ης (ἡ)
Παγκλέαινα –ης (ἡ)
Παγκλέαινος –ου (ὁ)
Παγκλέαιος –ου (ὁ)
Παγκλέας –ου (ὁ)
Πάγκλεια –ης (ἡ)
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Παγκλείδα –δης (ἡ)

Παγκρατίδης –ου (ὁ)

Παγκλείδας –αο (ὁ)

Παγκράτιον καί Πανκράτιον –ιου (ἡ)

Παγκλείδη –ης (ἡ)

Παγκράτιος –ίου (ὁ) –(ὁ τῶν πάντων νικητής) –Ἠγεμών –Ρήτωρ –Συγγραφεύς
ὁψαρτυτικός (τεχνίτης μαγειρικῆς) –Σοφιστής συγγραφεύς –Χριστιανικόν –Ἱερομάρτυς –Ἄγιος

Παγκλείδης –ου (ὁ)
Παγκλείτη –ης (ἡ)
Παγκλείτης –ου (ὁ)
Παγκλέων –ντος; (ὁ) –Δι΄ ὅν Λυσίας ἔγραψεν, Η-12-648Δ
Παγκλῆς καί Παντακλῆς –έους (ὁ) –
Σπαρτιάτης –Ὁ Τήνιος ὀλυμπιονίκης εἰς
ἄγνωστον ἀγώνισμα, ἀκτιονείκης καί
περιοδονείκης, ὁ υἱός Παγκλέους
Παγκλίνα –ης (ἡ)
Παγκλῖνος –ου (ὁ)
Πάγκοινος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἅδου
–Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος

Παγκράτις –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἰφιμεδείας συζύγου Ἁλωέως. Οἱ Θρᾶκες ἤρπασαν καί φέροντες εἰς Νάξον πάντρεψαν
μέ Ἀγασαμενόν, βασιλέα νήσου
Παγκρατώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Ἁλωέως
καί Ἰφιμεδείας
Παγκρέτη –ης (ἡ)
Παγκρέτης –ου (ὁ)
Παγκρέουσα –ης (ἡ)

Παγκρατέα –ης (ἡ)

Παγκρέων –ντος; (ὁ) –Συγγραφεύς –
Περιπατητικός φιλόσοφος –Υἱός Τιμασίκροντος

Παγκρατέας –ου (ὁ)

Πάγκρις –ιδος; (ὁ) –Πατήρ Ἀγοράνακτος

Παγκρατείδα –ης (ἡ)

Πάγκριτη –ης (ἡ)

Παγκρατείδας –αο (ὁ)

Πάγκριτος –ου (ὁ)

Παγκρατείδη –ης (ἡ)

Πάγκτητη –ης (ἡ)

Παγκρατείδης –ου (ὁ)

Πάγκτητος –ου (ὁ)

Παγκράτη –ης (ἡ)

Πάγκυλα –ης (ἡ)

Παγκράτής –ου (ὁ) –(Παντοδύναμος;)
–Ἐπίθετον Διός –Λυρικός ποιητής–Συγγραφεύς –Φιλόσοφος –Ἄρχων –Μάγος
Αἰγύπτιος –Ἐπίθετον Ἡρακλέους –Πρεσβευτής –Ἀλεξανδρινός ποιητής –Ἀρκάς
ποιητής καί συγγραφεύς ἁλιευτικῆς –Ἑπικός, Η-7-1054Δ

Πάγκυλις –ιος (ὁ)

Παγκρατής –ους (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἀλήθειας –Ἐπίθετον
Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Διός

Παγρᾶς –άδος (ὁ) –Γίγας ἐν Συρία

Πάγκουσα –σης (ἡ)

Παγκράτια –ης (ἡ)
Παγκρατίδα –ης καί Παγκρατώ (ἡ) –
Θυγάτηρ Ἁλωέως καί Ἰφιμεδείας, ἀδελφή Ἀλωάδων
Παγκρατίδας –αο (ὁ) –Σπαρτιάτης –Υἱός Σαμίδα
Παγκρατίδη –ης (ἡ)

Πάγκυλος –ου (ὁ)
Πάγκων –νος (ὁ)
Πάγος –ου (ὁ) –Ἀρχικῶς ἡ Κόρινθος
Πάγουσα –σης (ἡ)
Παγρά –ῆς (ἡ)
Παγράτη –ης (ἡ)
Παγράτης καί Παγρατής –οῦ (ὁ) —
Βυζαντινῶν ὄν.
Παγρεύς –έως (ὁ)
Πάγρουσα –σης (ἡ)
Πάγρων –νος; (ὁ)
Παγχαῖα –ης (ἡ)
Παγχαῖος –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον Διός

11

ËÅÎÉÊÏÍ

Παγχάρεια –ης (ἡ)
Πάγχαρη –ης (ἡ)
Παγχάρης –ητος (ὁ) –Ἀθηναῖος –Μεγαρεύς –Ἄλλος
Παγχάρια –ίης (ἡ)
Παγχαρίδα –ης (ἡ)
Παγχαρίδας –αο (ὁ)
Παγχαρίδη –ης (ἡ)
Παγχαρίδης –ου (ὁ)
Παγχαρίνη –ης (ἡ)
Παγχαρῖνος –ου (ὁ)
Παγχάριος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν ὄνομα
Παγχαρίουσα –σης (ἡ)
Παγχαρίων –νος (ὁ)
Πάγχαρος –ου (ὁ)
Πάγχρυση –ης (ἡ)
Πάγχρυσος –ου (ὁ)
Παγώδα –δης (ἡ)
Παγώδας –αο (ὁ) –Βοιώταρχος ἐν Θήβαις
Πάγων –νος (ὁ)
Παγώνδα –δης (ἡ)
Παγώνδας –αο καί Πάγωνος –ου (ὁ)
–Βοιωτάρχης Θηβαῖος –Πατήρ Ἀγασικλέους –Ὀλυμπιονίκης ἁρματοδρόμος
–Πατήρ Πινδάρου –Ὁ Θηβαῖος ὀλυμπιονίκης εἰς τέθριππον, Η-15-305Α
Πάγωρος –ου (ὁ & ἡ)
Πάδαγρος καί Πάδαργος –ου (ὁ) –Ποταμός Περσίας
Πάδος –ου (Ἠριδανός παρ ἡμῖν) (ὁ) –
Ποταμός Ἰταλίας
Πάεινι; (ὁ;) –Ὄνομα μηνός
Παελλιάδα –ης (ἡ)
Παελλιάδας –αο (ὁ)
Παελλιάδη –ης (ἡ)
Παελλιάδης –ου (ὁ)
Παεστράτη –ης (ἡ)
Παέστρατος –ου (ὁ)
Παζαλία –ης (ἡ)
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Παζαλίας –ίου (ὁ)
Πάη –ης (ἡ)
Παήνια –ης (ἡ)
Παήνιος –ίου (ὁ)
Πάηνις –ιος (ὁ) –Αἰγύπτιος
Πάης –ου (ὁ) –Αἰγύπτιος
Πάησις –ιος (ὁ καί Πάης –ου) – (ὁ)
–Αἰγύπτιος
Παθηζία –ης (ἡ)
Παθηζίας –ου (ὁ)
Παθυμία –ης (ἡ)
Παθημίας –ίου (ὁ)
Παθμητικός ή Σαϊτικός –ου (ὁ) –Ποταμός, τανῦν Δαμιάτ
Πάθουσα –σης (ἡ)
Παθυμία –ης (ἡ)
Παθυμία –ης)ἡ)
Παθυμίας –ίου (ὁ) –Περίφημος Αἰγύπτιος (ὑφαντουργός;)
Πάθων –ντος; (ὁ)
Παιάδα –ης (ἡ)
Παιάδας –αο (ὁ)
Παιάδη –ης (ἡ)
Παιάδης –ου (ὁ)
Παιάν –νος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος ἤ Ἀθηνᾶς –Ἐπώνυμον Διός, Διονύσου, Ἡλίου, Ἀσκληπιοῦ, τοῦ θανάτου
–Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Πανός
Παιάν ἤ Παιήων ἤ Παίων –ονος (ὁ) –
Θεῶν ἰατρός θεραπευτικός ἀπό ἐποχῆς
Ομήρου –Ἐπίθετον Θανάτου, Η-15-308
Α, 327Α
Παιανία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Παιανίας –ίου (ὁ)
Παιανίδη –ης (ἡ)
Παιανίδης –ου (ὁ)
Παιανιεύς –έως (ὁ)
Παιανίκα –ης (ἡ)
Παιανίκη –ης (ἡ)
Παιανίκης –ου (ὁ)
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Παιάνιος –ίου (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης εἰς
πάλην Ἠλεῖος –Υἱός Δαματρίου ἐξ Ἥλιδος
Παιάνις –ιος (ὁ)
Παιανίχα –ης (ἡ)
Παιάνιχος –ου (ὁ)
Παιανοδώρα –ης (ἡ)
Παιανόδωρος –ου (ὁ)
Παιάς –άδος (ὁ)
Παιβίλα –ης (ἡ)
Παιβίλας –ου (ὁ) –Ὁ Σούδιος, υίὁς Μάντας
Παιβινή –ῆς (ἡ) –Θρακικόν ὄνομα
Παιδανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Παιδανία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν, σύζυγος
Ρουφριανοῦ
Παιδάνιος –ίου (ὁ)
Παιδαρέτη –ης (ἡ)
Παιδαρέτης –ου (ὁ)
Παιδαρήτη –ης (ἡ)
Παιδάρητος καί Παιδάριτος –ου (ὁ)
–Στρατηγός Λακεδαιμονίων, υἱός Λέοντος
Παιδάριον –ίου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Παιδάρχη –ης (ἡ)
Παιδάρχης –ου (ὁ)
Παιδαρχίς –ίδος (ἡ)
Παιδέα –ης (ἡ)
Παιδέας –ου (ὁ) –Ἀνήρ ἐκ Κιλικίας
Παιδεία –ης (ἡ) –Δευτερεύουσα θεότης,
Η-7-1151Α
Παιδείας –α (ὁ)
Παίδειος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Παιδέρως –ωτος (ὁ) –Συνώνυμον: Παιδοφίλης, ἐπώνυμον Διός –Ἐπώνυμον Κορνηλίου τινός
Παιδερωτιανή –ῆς (ἡ)
Παιδερωτιανός –οῦ (ὁ)
Παιδερωτίς –ίδος (ἡ)
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Παῖδες –ων καί Παῖδας (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν –Ἐπίθετον Ἐρώτων –Ἐπίθετον Καβείρων μέ συνώνυμον: Πολιῆται –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Παίδευσις –εως (ἡ)
Παιδεύτα –ης (ἡ)
Παιδεύτας –αντος (ὁ)
Παιδία –ίης (ἡ)
Παιδίας –ίου (ὁ)
Παιδίκη –ης (ἡ)
Παιδικός –οῦ (ὁ)
Παιδίνα –ης (ἡ)
Παιδίνας –ου ἤ –ντος (ὁ)
Παιδίον –ίου (ὁ;) –Ἐπώνυμον Πτολεμαίου –Ἐπίθετον Ἔρωτος, Η-7-240Α
Παιδίσκη –ης (ἡ)
Παιδίων –νος; (τό;) –Ἐκ παιδοτρόφου
Ἀρτέμιδος –Θεοφορικόν
Παιδοβρώς –ῶτος (ὁ) –Ἐπίθετον Τιτάνος Κρόνου
Παιδογόνη –ης (ἡ)
Παιδογόνος–ου(ὁ&ἡ)–ἘπίθετονἈφροδίτης
Παιδοκόμος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
–Ἐπίθετον Ρέας
Παιδοκόρη –ης (ἡ)
Παιδοκόρης καί Παιδοκόρος –ου (ὁ)
–Ἐπίθετον Ἑρμοῦ παρά Μεταποντίοις
Παιδοκράτεια –ης (ἡ)
Παιδοκράτης –ου (ὁ)
Παιδολέτης –ου (ὁ)
Παιδολέτωρ –ρος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἕριδος
Παιδοπίλα –ης (ἡ)
Παιδοπίλας –αιο (ὁ)
Παιδοπνίκτρια –ης (ἡ) –Φόβητρον θήλυ
Παίδουσα –σης (ἡ)
Παιδοτόκοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Εἰλειθυίων
Παιδοτόκος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός μέ
συνώνυμον: Θηλυμανής
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Παιδοτρόφος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Θεοφορικόν
Παιδοφίλη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Παιδοφιλής –ῆ (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Παίδων –ντος; (ὁ)
Παιεία καί Παισία –ίης (ἡ)
Παιείας καί Παισίας –ίου (ὁ)
Παιεστράτη –ης (ἡ)
Παιέστρατος –ου (ὁ)
Παιεύς –έως (ὁ)
Παίζουσα –ης (ἡ) –Συνώνυμον: Δέσποινα –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Παίζων –ντος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον Πανός μέ συνώνυμον: Κεροβάτας
Παιήfουσα καί Παιήουσα –σης (ἡ)
Παιήfων καί Παιήων –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον θεῶν –Ἐπίθ.
ἰατρῶν
Παιηονίς –ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠπιόνης,
συζύγου Ἀσκληπιοῦ
Παιήων καί Παιών –νος (ὁ) –Ἐπίθετον
Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ –Ἰατρός θεῶν μέ βοηθό καί νοσηλεύτρια τήν
Πελασγική θεότητα Διώνη, θυγατέρα
Οὐρανοῦ καί Γῆς
Παιθεμίδα –ης (ἡ)
Παιθεμίδας –αο (ὁ)
Παίκτειτα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Νυκτός μέ
συνώνυμον: Ἐγκυκλίη
Παίκτειτος –ου (ὁ)
Παῒλα –ης (ἡ)
Παΐλας –ντος (ὁ)
Πάϊλλος –ου (ὁ)
Παίλοκρος –ου (ὁ)
Παΐλος –ου (ὁ)
Παινικίδα –δης (ἡ)
Παινικίδας –αιο (ὁ)
Παιοναῖα –ης (ἡ)
Παιοναῖος –ου (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Παίονες –ων (οἱ) –Ἄποικοι Τευκρῶν ἀπό
Τροῖα
Παιονία –ης (ἡ) –Μετέπειτα Ἠμαθία
Παιονία καί Παιωνία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον
Ἀθηνᾶς
Παιονίδη –ης (ἡ)
Παιονίδης –ου (ὁ) –Υἱός Παίονος, ὁ Ἀγάστροφος, ἐπίσημος Τρώων
Παιονίς –ίδος (ἡ)
Παίουσα –σης (ἡ)
Παίπαλος –ου (ὁ)
Παιρισάδη καί Παρισάδη –ης καί Παρουσάδη –ης (ἡ)
Παιρισάδης καί Παρισάδης καί Παρουσάδης –ου (ὁ) –Σκύθης Βασιλεύς
Παῖδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Παῖς –δός; (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀδραστείης –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἀμφιτρίτης –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον
Ἀσκληπιοῦ –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης μέ συνώνυμον: Ποικιλόθρονος –Ἐπίθετον Δίκης –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Εἰλει_
θυίας μέ συνώνυμον: Πάρεδρος –Ἐπίθετον Ἑκάτης μέ συνώνυμον: Πότνια –
Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον Ἑστίας –Ἐπίθετον Εὐνομίας μέ
συνώνυμον: Ταμία –Ἐπίθετον Εὐρυνόμης –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἥβης
–Ἐπίθετον Ἡφαίστου –Ἐπίθετον Θανάτου –Ἐπίθετον Θέμιδος –Ἐπίθετον Θέτιδος –Ἐπίθετον Κυδοιμοῦ –Ἐπίθετον
Μέμνονος –Ἐπίθετον Μούσης –Ἐπίθετον Πανός μέ συνώνυμον: Κωρύκιος
–Ἐπίθετον Πανακείης –Ἐπίθετον Περσεφόνης –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος –Ἐπίθετον Πριάπου –Ἐπίθετον Σεμέλης
–Ἐπίθετον Σκύλλης –Ἐπίθετον Τύχης
–Ἐπίθετον Ὑμεναίου –Ἐπίθετον Ὕπνου
–Ἐπίθετον Φόβου καί Δείμου –Ἔπίθετον
Φοίβης μέ συνώνυμον: Τιτανίς –Ἐπίθετον Χρυσοῦ –Ἐπίθετον Ἥρας
Πάϊς –άι καί Πάεις –ειος (ὁ) –Ἐπίθετον
Μέμνονος
Παισία –ίης (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÁÉÓÉÁÄÁ

Παισιάδα –δης (ἡ)
Παισιάδας –αιο (ὁ) –Πατήρ Κολούρου
Παισίας καί Παιείας –ου (ὁ)
Παισικρέουσα –ης (ἡ)
Παισικρέων –ντος (ὁ)
Παισιμάχη –ης (ἡ)
Παισίμαχος –ου (ὁ)
Παίσιος –ίου (ὁ)
Παισιφάνεια –ης (ἡ)
Παισιφάνης –ου (ὁ)
Παισός –οῦ (ἡ) –Ποταμός, Ο.Ε.612
Παῖσος –ου (ὁ)
Παιστράτη –ης (ἡ)
Παίστρατος –ου (ὁ) –Συμποσιάρχης
Παίτα –ης (ἡ)
Παίτας –αντος; (ὁ) –Πατήρ Θρασέου
οὕ τά βιβλία εἰς δημοσίαν ἀγοράν ἔκαυσαν
Παιτιάδα –δης (ἡ)
Παιτιάδας –αιο (ὁ)
Παίχνιος –ίου (ὁ)
Παίων –νος (ὁ) –Υἱός Σελήνης καί Ποσειδῶνος ἐξ ὦν Γενάρχες Παιωνικῶν φυλῶν, Ὀδομάντων, Ἡδονῶν, Πεόπλων,
Δοβήρων, Ἀγριάνων
Παίων –νος (ὁ) –Θεός μυθολογικός,
υἱός Ἐνδυμίωνος, πατήρ Ἀγαστρόφου
–Ὁ Ἀμαθούσιος μυθογράφος καί ἱστορικός –Υἱός Ἀντιλόχου
Παιών –ῶνος (ὁ καί Παιήων) (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ
Παιωναῖα –ης (ἡ)
Παιωναῖος –ου (ὁ) –Εἷς τῶν Κουρήτων
Παιώνειος –είου (ὁ) –Διαλεκτικός φιλόσοφος
Παιωνία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς ὡς
ἰατροῦ μετά ἀγαλμάτων Ὑγιείας, Πανάκειας, Ἰασοῦς
Παιωνίδη –ης (ἡ)
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Παιωνίδης –ου (ὁ)
Παιώνιος καί Παιόνιος –ίου (ὁ) –(Ποιητικός) –Γλύπτης ἐκ Μένδης, κατασκευάσας Νίκην Ὀλυμπίας –Ἀρχιτέκτων –Πατήρ Κίου Σφοδρίου, Η-5-750Α, Η-9-704Δ,
Η-11-142Δ, Η-14-223Α, Η-15-329Α, 330Α
Παιώνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Συνώνυμον: Ἄναξ
Παιωνίχα –ης (ἡ)
Παιώνιχος –ου (ὁ)
Πακάστη καί Παγκάστη καί Πακάτη
–ης (ἡ) –Ἑταίρα Λαρισσαῖα –Παλλακίς
Μ. Ἀλεξάνδρου καί κατόπιν Ἀπελλοῦ
ὅστις τήν ἐχρησιμοποίησεν ὡς ἀρχέτυπον, Η-15-227Α
Πακάτη –ης (ἡ) –Ἑταίρα Λαρισσαία
Πακάτη ἤ Παγκάσπη ἤ Παγκάστη ἤ
Καμπάσπη –ης (ἡ)
Πακάτη καί Πακάστη καί Παγκάστη
–ης (ἡ) –Ἑταίρα Λαρισσαῖα, παλλακίς
Μ. Ἀλεξάνδρου καί κατόπιν Ἀπελλοῦ
Πακατιανή –ῆ (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Πακατιανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Πάκατος –ου (ὁ)
Πακᾶτος –ου (ὁ) –Ὁ Ἀλεξανδρεύς Μινούκιος, ὁ καί Εἰρηναῖος ἧτο γραμματικός
Πακέα –ης (ἡ)
Πάκημις –ιος; (ὁ)
Πακία –ης (ἡ)
Πακιλία –ης (ἡ)
Πακίλιος –ίου (ὁ)
Πάκκια –ίης (ἡ)
Πάκκιος –ίου (ὁ)
Πακονία –ης (ἡ)
Πακόνιος –ίου (ὁ)
Πάκορος –ου (ὁ) –Ἡγεμών τῶν Πάρθων
Πακουβία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Πακούβιος –ίου (ὁ) –Ρωμαῖος τραγικός
ποιητής
Πακτίουσα –σης (ἡ)
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Πακτίων –νος (ὁ) –Ὁ Ταραντῖνος πυθαγορικός φιλόσοφος, Η-16-499Α
Πακτύα –ης (ἡ)
Πακτύας –αντος (ὁ)
Πακτύη –ης (ἡ)
Πακτύης –ου (ὁ) –Ἐπιφανής Λυδός, Η12-332Α
Πακτωλός –οῦ (ὁ) –Ποταμός Λυδίας,
εἰς ὅν ἐλούετο ὁ Μίδας –Ἀδελφός Διαδίκης ἤ Δημοδίκης ἥτις αὐτοκτόνησε ὅτε
ὁ Πακτωλός ἠσέλγησεν ἐπ΄αὐτῆς –Ποτάμιος θεός Μ. Ἀσίας
Πάκυλλα –ης (ἡ)
Πάκυλλος –ου (ὁ)
Πάκυρις καί Ὑπάκυρις –ιος (ὁ) –Ποταμός
Πακωνία –ης (ἡ) –Ἰουλία, εἰς ἐπιγραφήν
Πακώνιος –ίου (ὁ)
Πάκωρος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Αἰγύπτου
Παλαγία καί Πελαγία –ης καί Δαμία (ἡ)
–Θεά Ἐπιδαυρίων, Α-Ζ-603Δ, Η-5-768Α
Παλάγιος –ίου (ὁ) –(θαλασσινός) –Δύο
ἅγιοι –Χριστιανικόν
Παλάθα –ης (ἡ)
Παλάθη –ης (ἡ)
Παλαθίουσα –σης (ἡ)
Παλαθίων –νος (ὁ)
Παλαιά –ᾶς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
–Ἐπίθετον Μούσης
Παλαιγενεῖς –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Μοιρῶν
Παλαιγενής –έος (ὁ & ἡ) –Συνώνυμον:
Ἀγήραος –Ἐπίθετον Αἰῶνος –Ἐπίθετον
Ἀπόλλωνος μέ συνώνυμον: Αἰγλήεις–Ἐπίθετον Θέμιδος μέ συνώνυμον: Μήτηρ
–Ἐπίθετον Κρόνου
Παλαιή –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Παλαιμάχη –ης (ἡ)
Παλαίμαχος –ου (ὁ)
Παλαιμόνιος –ίου (ὁ) –Ἀργοναύτης,
χωλός κατά δύο πόδας, υἱός Λέρνου ἤ
Ἡφαίστου

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÁËÁÉÓÔÑÉÊÇ

Παλαίμων –νος, καί Παλαίμον (ὁ) –(Ὁ
ἰκανός εἰς τήν πάλην) –Ἐπίθετον Ἡρακλέους –Θαλάσιος θεός (μέ ἐπίθετα:
Ὀλβιοδώτης, Ρυόμενος καί Σύντροφος),
προστάτης ναυτιλομένων, ἑορτάζετο εἰς
Κόρινθον. Πρός τιμήν του ὁ βασιλεύς Σίσυφος ἴδρυσε τά Ἴσθμια
Παλαίμων καί Μελικέρτης –ου (ὁ)
–Ἥρως –Μετεμορφώθη ἐκ Μελικέρτου
(υἱοῦ Ἀθάμαντος καί Ἰνοῦς) εἰς θεόν θαλάσσιον, δι΄ὅν ἐγράφη Ὁρφικός ὕμνος.
Η-7-1155Δ
Παλαινώ –οῦς (ἡ) –Δαναΐς φονεύσασα
Αἰγυπτιάδην Ἀριστόνουν
Παλαιολογίνα –ης (ἡ) –Ἑλένη, βασίλισσα Κύπρου
Παλαιολόγος –ου (ὁ) –Αὐτοκράτωρ
Παλαῖος –ου (ὁ)
Παλαιός –οῦ (ὁ)
Παλαίουσα –σης (ἡ)
Παλαιόφρουσα –σης (ἡ)
Παλαιόφρων –νος (ὁ) –(φρόνιμος) –Ἐπίθετον Διός μέ συνώνυμον: Πατήρ
Παλαιστής καί Παλαίστης –οῦ (ὁ) –Ἐπώνυμον Διός
Παλαιστίνιος καί Στρυμών –νος (ὁ)
–Ποταμός Μακεδονίας, Η-15-354Α
Παλαιστῖνος καί Παλαιστινός –οῦ (ὁ)
–Υἱός Ποσειδῶνος, βασιλεύς Θρακών, ἐξ
οὗ ὁ ποταμός Θράκης Στρυμών, πρώην
Κονόζος
Παλαίστρα –ας (ἡ) –Θυγάτηρ βασιλέως
Ἀρκαδίας Χορίκου, κατ΄ἄλλους θυγάτηρ
Πανδόκου. Ἀπό τήν Κεφαλληνία, ἔχων
συνήθεια νά παρασύρη περαστικούς σέ
σταυροδρόμι καί νά θανατώνη. Προσωποποίησις τῆς πάλης. Περνώντας ὁ Ἑρμῆς τήν ἠράσθη καί προειδοποίησε ἡ
Παλαίστρα ὥστε αὐτός σκότωσε Πάνδοκον
Παλαιστρείτη –ης (ἡ)
Παλαιστρείτης –ου (ὁ)
Παλαιστρική –ῆς (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÁËÁÉÓÔÑÉÊÏÓ

Παλαιστρικός –οῦ (ὁ)
Παλαιστρίτα –ης (ἡ)
Παλαιστρίτας –αντος (ὁ) –Ἐπίθ. Ἑρμοῦ
Παλαιστρίτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Παλαιστώ –οῦς (ἡ) –Ἑταίρα γνωστή ἀπό
ἀγγειογραφίαν Εὐφρονίου εἰς Ἑρμιτάζ
μετά ἑταίρων Σμίκρης, Σεκλίνης, Ἀγάπης.
Παλαιτάτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Τύχης
μέ συνώνυμον: Γραῦς
Παλαίτατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Κρόνου
Παλαίτερος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Φάνητος
Παλαιφάντα –ης (ἡ)
Παλαίφαντος –ου (ὁ) –Ἱστορικός ὅστις
ἐπειράθη φυσική ἑρμηνείαν τῶν μύθων
(περί ἀπίστων) ἐν ἀντιθέσει πρός Εὐήμερον πού μέ Εὐημερισμόν ἐπειράθη μέ
λογικήν, ἑρμηνείαν τῶν μύθων, Η-71055Δ
Παλαίφατος –ου (ὁ & ἡ) –(Παλαιολόγος)
–Ἐπικός ποιητής –Συγγραφεύς –Ὁ Ἀβυδηνός ἱστορικός –Ὁ Ἀθηναῖος Ἀκταίου
καί Βοιοῦς ἐποποιός –Γραμματικός –Ἐπίθετον Δίκης –Ἐπίθετον Νηρέως –Ἐπίθετον Φύσεως μέ συνώνυμον: Ἄφθιτος
Παλαίχθουσα –σης (ἡ)
Παλαίχθων –νος (ὁ) –Πατήρ Πελασγοῦ
–Ἐπίθετον Ἄρεως
Παλαίων –ντος; (ὁ)
Πάλακος –ου (ὁ) –Υἰός Σκιλούρου, βασιλέως Βοσπόρου
Παλαμαίουσα –σης (ἡ)
Παλαμαίων καί Εὐπάλαμος –ου (ὁ)
–Μέ Mῆτιν (εὐφυΐαν) γεννᾶ Δαίδαλον,
Α-Θ-544Δ, Η-8-206Δ451Δ, Η-13-504Α
Παλαμάνδρα –ης (ἡ)
Παλάμανδρος –ου (ὁ) –Υἱός Γαυάνου,
ἐγγονός Τημένου
Παλαμήδη –ης (ἡ)
Παλαμήδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἠσιόνης καί
Ναυπλίου, ἀδελφός Οἴακος καί Ναυσιμέδοντος
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Παλαμήδης –ου (ὁ) –(Παλαιός σοφός)
ἤ (ἐκ παλάμης = τέχνη, εὐθυΐα, σχέδιον,
ἐπινόημα) –Υἱός Ναυπλίου καί Ἡσιόνης
ἤ Κλυμένης ἤ Φιλύρας. Ὡς καί ὁ Αἴας,
ἥρωες Τρωϊκοῦ. Ἀπέθανον ἀπό ἄδικον
κρίσιν (συκοφαντήθηκε ὑπό Ὁδυσσέως
καί λιθοβολήθηκε) –Ἔγγονος Ποσειδῶνος, μαθητής Χείρωνος –Ἐποποιός –Ὀνοματολόγος γραμματικός –Ἰατρός –Ἀ
στρονόμος –Εὑρετής μέτρων καί σταθμῶν, πεσσῶν καί κύβων... ἀρξάμενος
ἀπό Ἄλφα, δέκα ἕξ μόνα τοῖς Ἕλλησιν
εὕρε στοιχεῖα. Προσέθηκεν Κάδμος Μιλήσιος (τρία) Θ, φ, χ. Εἵτα Σιμωνίδης
ὁ Κεῖος (δύο) η καί ω. Ὁ Ἐπίχαρμος ὁ
Συρακούσιος (τρία) ζ, ξ, ψ. (Σύνολον 24.
Μέ δίγαμμα, στίγμα, κόππα, σαμπί πού
τοποθετοῦνται;). Γενικῶς τοῦ ἀποδίδονται: Ἐφεύρεσις μέτρων, σταθμῶν, ἀριθ
μῶν, νομίσματος. Ἡ ταξινόμησις γραμμάτων στό ἀλφάβητον. (Ἐάν προσέθηκεν 16 στοιχεῖα εἰς ἀλφάβητον, εἰς ποῖαν
γλῶσσαν ἔγραψαν οἱ προομηρικοί;) Ἡ
πολεμική τέχνη. Διαίρεσις (συμφώνως
τῶν ἄστρων) τοῦ ἔτους εἰς μήνας, μέρας,
ὥρας. Τό παίγνιον τῶν πεσσῶν καί κύβων (ζάρια) –Ἐλεατικός γραμματικός,
Η-9-398Α, Η-10-909Δ, Η-15-358Α
Παλαμήδης –ου (ὁ) –Μυθικός ἥρως, υἱός Ναυπλίου καί Κλυμένης, ἀπό τόν Κατρέα μετασχών εἰς Τρωϊκόν Πόλεμον, μή
ἀναφερόμενος ἀπό Ὅμηρον. Ἀνήκει στά
προομηρικά Κύπρια Ἔπη. Ὁ Ὀδυσσεύς
τόν ἐμίσει διότι ἀπεκάλυψεν τήν “τρέλλαν” του, ἐπιθυμών νά ἀποφύγει τόν πόλεμον. Ἐπίσης ἐπέτυχεν νά φέρει στό
στρατόπεδο σιτάρι ἀπό Θράκη, ἐνώ πρίν
εἶχεν ἀποτύχει ὁ Ὀδυσσεύς. (Ὁ Ἄνιος,
βασιλεύς τῆς Δήλου προβλέψας μακροχρόνιον τόν Τρωϊκόν πόλεμον ἐπρότεινε
εἰς Ἕλληνας νά παραμείνουν εἰς νῆσον
καί νά ἀναχωρήσουν τό δέκατον ἔτος.
Ὁ Παλαμήδης στήν ἀρχήν τοῦ δεκάτου
ἐστάλη διά νά φέρει στό στρατόπεδον
τῶν Ἑλλήνων τάς θυγατέρας τοῦ Ἀνίου
διά νά τούς θρέψουν). Μέ πλεκτάνη τόν
παρουσίασε ὡς προδότην στόν Ἀγαμέ-
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μνονα ὅστις τόν παρέδωσε νά λιθοβοληθῆ ὡς προδότης, ἀπό Ἰθακήσιους καί
Πελοποννήσιους (Ἐπιτομή Ἀπολλοδώρου). Οἱ δύο ἀντιθέσεις πρός Ὀδυσσέαν
ἴσως δικαιολογοῦν τήν μή ἀναφοράν
Παλαμήδους εἰς Ὅμηρον, δέν ἀποδεικνύουν ὄμως τόν τελευταῖον ὡς Ὀδυσσέαν. Ἐπί πλέον βεβαιώνουν πώς τά
Κύπρια Ἔπη δέν πρέπει νά ἐγράφησαν
ὑπό Ὁμήρου ἀφοῦ τόν ἀγνοεῖ πλῆρως.
Ἐφευρέτης γραμμάτων, φάρων, ναυτιλίας, μέτρων, σταθμῶν καί νομισμάτων,
ἐπινοητής διαιρέσεως χρόνου εἰς ὤρας,
μέρας, μήνας, ἐφευρέτης παιγνίων, κύβων, πεσσῶν, ἐπινοητής σχεδίου μαχῶν,
παρατάξεων, ἰατρός καί ἀστρονόμος.
Παροιμιώδεις ἐκφράσεις: Παλαμήδους
ἐξεύρημα (ἐπί σοφῆς ἐπινοήσεως), Παλαμήδους σοφώτερος, Παλαμήδειον βού
λευμα (ἐπί σοφοῦ σχεδίου) –Ἀδελφός
Οἴακος –(Ἐάν ἐφεῦρε γράμματα, τότε
πρέπει νά ὑπῆρξε ἄλλη γραφή ἐπί
ἐποχῆς του, δηλαδή ἐπί Τρωϊκοῦ Πολέμου. Ἀναφέρεται εἰς Κύπρια ἔπη καί εἰς
ἀποσπάσματα Αἰσχύλου, Εὐρυπίδου,
Σοφοκλέους (Ναύπλιος), Γοργίας (Ἀπολογία Παλαμήδους. Ἀπέθανεν ἀπό
ἄδικον κρίσιν (ὡς καί ὁ Αἴας), καί ἦτο
ἀνεψιός Πηλέως καί ἐξάδελφος Ἀχιλλέως –Υἱός Ναυπλίου καί Κλυμένης, ἤ
Φιλύρας
Παλαμναῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Τύχης
Παλαμναῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Πάλαμνος –ου (ὁ) –Ποταμός Μακεδονίας
Παλάμουσα –σης (ἡ)
Παλάμων –νος (ὁ)
Παλάνδα –ης (ἡ)
Παλάνδας –αιο (ὁ) –Ποταμός Ἰνδιῶν,
τανῦν Φάλκο
Παλάξιος –ίου (ὁ)
Παλαυίνα –ης (ἡ)
Παλατῖνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Παλατίουσα –σης (ἡ)

ÐÁËÉÍÏÕÑÏÓ
ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Παλατίων –νος (ὁ)
Παλεστέα –ης (ἡ)
Παλεστέας –ου (ὁ)
Παλεύς –έως (ὁ) = Ἀντί Πηλεύς –Υἱός
Κεφάλου
Πάλθες –ου; (ὁ) –Υἱός Μίκου
Πάλη καί Παλαίστρα –ας (ἡ) –Θυγάτηρ
Ἀρκάδος, βασιλέως Χορικοῦ
Παλιγκάπηλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Παλίζωος –όου (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Παλίκη –ης (ἡ) –Θεά ἐκ Διός καί Θάλειας, θυγατρός Αἴτνης καί Ἡφαίστου, Η9-464Α
Παλικίουσα –σης (ἡ)
Παλικίων –νος (ὁ)
Παλῖκος –ου (ὁ) –οι –Δίδυμοι θεοί Διός
καί νύμφης Θάλειας θυγατρός Ἡφαίστου καί Αἴτνας. Κατά ἐγκυμοσύνην ἀπετάθη εἰς Γαῖαν, ἥτις ἀπέκρυψεν ἐντός
Γῆς. Μέ τό πλήρωμα χρόνου ἐξῆλθον οἱ
δύο Πάλικοι, θεοποιηθέντες, Η-9-410Α
Παλίμφοιτος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμον: Κερόεσσα
Παλίμφρουσα –σης (ἡ)
Παλίμφρων –νος (ἡ) –(Ὁ μεταβάλων
γνώμην) –Ἐπίθετον Ἥρης μέ συνώνυμον: Γοργάς
Παλινάγρετος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Ἐνυοῦς
Παλιναυξής –έος (ὁ) –(Ὁ ἐκ νέου αὐξανόμενος) –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Διός
Παλίνδρομος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Πάλινθος –ου (ὁ) –Μαυσωλεῖον Δαναοῦ
ἐν Ἄργει
Παλιννάγρετος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Εἰρήνης
Παλίν (ν)οστος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Διονύσου –Ἐπίθετον Σελήνης
Παλίνουρος –ου (ὁ) –Υἱός Ἰάσου –Ἀργοναύτης;

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÁËÉÍÙÄÉÁ

Παλίνσκιος –ίου (ἡ) –Ἐπίθετον Νυκτός
Παλίνστρεπτος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο μέ συνώνυμον: Ὑπεριονίδης
Παλινωδία –ης (ἡ) –Ὄνομα ὠδῆς Στησιχόρου
Παλίουσα –σης (ἡ)
Πάλις –ιδος; (ὁ)
Παλίστρεπτος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Σελήνης
Παλίων –νος (ὁ)
Πάλλα –ης (ἡ)
Παλλᾶ –ῆς (ἡ)
Παλλαδά –ῆς (ἡ)

18

Πάλλας –ντος (ὁ) –(Ὁ πάλλων τό δόρυ,
ἀνδρεῖος) –Πατήρ Σελήνης Τιτάνας υἱός
Κρίου καί Εὐρυβίας πού μέ Στύγα γεννᾶ:
τό Κράτος, τήν Νίκην, τόν Ζήλον καί τήν
Βίαν –Γίγας, υἱός Ταρτάρου φονευθείς
ὑπό Ἀθηνᾶς εἰς γιγαντομαχίαν –Υἱός
Λυκάονος –Ἀρκάς συμπολεμιστής Αἰνείου –Ἀθηναῖος υἱός Πανδίονος γενάρχης Παλλαντιδῶν, Η-7-1149Δ, 1157Α, Η8-712Α, 724Α καί Δ, Η-9-681Α, Η-11-456Δ,
Η-14-435Α, Η-15-695Α
Παλλάς –ᾶδος; (ὁ)
Παλλάς –άδος (ἡ) –(Ἠ πάλλουσα τό
δόρυ, ἀνδρεῖα) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Θυγάτηρ Τρίτωνος –Παλλάδος

Παλλαδᾶς –ᾶο (ὁ) –Ἀλεξανδρινός ποιητής ἐπιγραμμάτων 5ου αἰῶνος, Η-15370Δ

Παλλατίδες Πέτραι (αἱ) –Μέρος ὅρους
Κρείου εἰς Ἄργος

Παλλαδία –ίης (ἡ) –Χριστιανικόν

Παλλέας –αντος; (ὁ)

Παλλάδιον –ίου (ἡ)
Παλλάδιος –ίου (ὁ) –Σοφιστής, συγγραφεύς – καί Χριστιανικόν –Ἰατροσοφιστής,
Η-7-833Α, Η-14-763Α, Η-15-371Δ
Παλλαδόκλεια –ης (ἡ)

Παλλέα –ης (ἡ)
Παλλήνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Σίθωνος,
(βασιλέως Θράκης ἤ Μακεδονίας Σίθωνος Ποσειδῶνος), ἡρωΐς –Θυγάτηρ Ἀλκυονέως γίγαντος καί ἀδελφή Ἀστερίας
–Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς

Παλλαδοκλῆς –έους (ὁ) –Ἀντώνιος.
Ἐπώνυμον Λεσβίου ὑμνογράφου ποιητοῦ, Η-12-253Δ

Παλληνίς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς

Παλλακίνη –ης (ἡ)

Παλλιάδας –αο (ὁ)

Παλλακῖνος –ου (ὁ) –Υἱός Παλλάκης

Παλλιάδη –ης (ἡ)

Παλλακόπα –ης (ἡ)

Παλλιάδης –ου (ὁ)

Παλλακόπας –αντος (ὁ) –Ποταμός

Παλλίας –ίου (ὁ)

Παλλαντία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐάνδρου
ἐξ ἧς ὁ Παλατῖνος λόφος Ρώμης

Παλλίδη –ης (ἡ)

Παλλαντιάς –άδος (ἡ) –(Συνώνυμον:
κόρη) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Παλλαντίδη –ης (ἡ)

Παλλία –ης (ἡ)
Παλλιάδα –ης (ἡ)

Παλλίδης –ου καί Φαλλίδης καί Πελλίδης (ὁ) –Πλαστόν ὑπό Ἀθηναίων διά
Ἅρπαλον, διά τήν υπέρμετρον καί ἐπίμετρον στοργήν εἰς γυναίκας

Παλλαντίδης –ου (ὁ) –Γένος ἐν Ἀθήναις
ἀπόγονοι Πάλλαντος ἀδελφοῦ Αἰγέως,
Η-9-410Δ, 681Α, Η-10-910Α, Η-15-373Α

Παλλίχη –ης (ἡ)

Παλλάντιος –ίου (ὁ) -Ἐπίθετον Διός

Παλμᾶτος –ου (ὁ) –Ἄρχων Σικελίας, Η17-459Α

Παλλαντίς καί Ἠῶς καί Ἀώς καί (ἡ)
-Η-7-1158Δ, Η-15-373Δ

Πάλλιχος –ου (ὁ)
Παλμᾶτα –ης (ἡ)

Παλμίουσα –ης (ἡ)
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ËÅÎÉÊÏÍ

Παλμίων –νος (ὁ)
Παλμύρα –ης (ἡ) –Πόλις Συρίας. Ἑβραϊκά = Γεδμώρ = Φοίνικας –Πόλις πρώην
Θάμαρ
Πάλμυς –υος (ὁ) –Βασιλεύς Θεῶν. Ἰωνικά υἱός Ἱπποτίωνος, ἐπίσημος Τρώς –
Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Διός, Ο.Ι.Ν.
792
Παλμύας καί Πααμύλης καί Παμύλης
–ου (ὁ) –Αἰγύπτιος θεός, Πριαπώδης
Παλόνιον –ίου (ἡ)
Πάλος –ου (ὁ)
Πάλουρα –ης (ἡ)
Πάλουρος –ου (ὁ)
Πάλουσα –σης (ἡ)
Πάλχα –ης (ἡ)
Πάλχος –ου (ὁ) –Ἀστρολόγος
Πάλων –ντος; (ὁ)
Παμβάαια –ης (ἡ)
Παμβάαιος –ου (ὁ)
Παμβασίλεια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἥρης –Ἐπίθετον Ρέας –
Ἐπίθετον Σεμέλης μέ συνώνυμον: Κούρη –Ἐπίθετον Φύσεως μέ συνώνυμον:
Πάνσοφος
Παμβασιλεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
μέ συνώνυμον: Μέγας
Παμβασίληα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ὑγιείας μέ συνώνυμον: Ἱμερόεσσα
Παμβασίληα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Περσεφόνης
Πάμβιος καί Πάβυς –υος (ὁ)
Παμβούτα –ης (ἡ)
Παμβούτας –ου (ὁ) –Πατήρ Πετρούνειος
(-ουν)
Παμβώ –οῦς (ἡ)
Παμβωτάδη –ης (ἡ)
Παμβωτάδης –ου (ὁ)
Παμβῶτις –ιδος (ἡ) –Συνώνυμον: Ὀρεστέρα –Ἐπίθετον Γῆς
Παμενᾶ –ῆς (ἡ)

ÐÁÌÌÇÑÏÍÇÓ
ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Παμενᾶς –ᾶ (ὁ)
Παμένη –ης (ἡ)
Παμένης –ου (ὁ) –Θηβαῖος εὐγενής –Ὁ
Μάγνης ἀπό Μαιάνδρου ὀλυμπιονίκης
εἰς στάδιον, Η-15-380Α
Παμένουσα –σης (ἡ)
Παμένων –νος (ὁ)
Παμενῶς –ῶτος; (ὁ) –Ὁ καί Ἑρμοκράτης
Παμερόπη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Κελεοῦ
Παμέροπος –ου (ὁ)
Πάμιλλα –ης (ἡ)
Πάμιλλος –ου (ὁ) –Μεγαρεύς ἤ Ἀθηναῖος
Πάμισα –σης (ἡ)
Πάμισος –ου (ὁ) –Ποταμός Φθιώτιδος ἤ
Μεσσηνίας ἤ Λακωνίας
Παμμακἀριστος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Θεοτόκου
Πάμμαχος –ου (ὁ) –Υἱός Τρίακος Θηβαῖος Νεμεονίκης
Παμμάχος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Πάμμεγας –α ἤ –άλου (ὁ) –Ἐπίθετον
Διός
Παμμέγιστος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Ἑρμοῦ
Παμμεδέουσα –σης (ἡ)
Παμμεδέων –ντος (ὁ) –(Παντοκράτωρ)
–Ἐπίθετον Διός
Παμμείλιχος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Σοφίας μέ συνώνυμον: Μαῖα
Παμμένη –ης (ἡ)
Παμμένης –ους (ὁ) –Θηβαῖος πολιτικός
καί στρατιωτικός, δημιουργός Ἰεροῦ Λόχου, ἐρώμενος τοῦ Φιλίππου ὅταν διέμενε ὡς ὅμηρος ἐν Θήβαις (Σουΐδας ἐν
λῆμμα: Κάρανος) –Πατήρ Προτίμου –Ρόδιος ἤ Σάμιος –Ἀθηναῖος
Παμμηρόνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Κελεοῦ,
βασιλέως Ἐλευσῖνος, ἰέρεια Δήμητρος
μετά πατρός καί ἀδελφῶν
Παμμηρόνης –ου (ὁ)

ÐÁÌÌÇÓÔÙÑ
ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Παμμήστωρ –ρος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Μοίρης μέ συνώνυμον:
Παμμήτωρ
Παμμήτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Γῆς –Ἐπίθετον Δήμητρος –Ἐπίθετον Ρέας –Ἐπίθετον Νυκτός –Ἐπίθετον Σελήνης μέ
συνώνυμον: Φῦσις –Ἐπίθετον Φύσεως
Παμμήτωρ ἤ Μήτηρ θεῶν ἤ Πάντων
Μήτηρ ἤ Ρέα ἤ Θεοτόκος (ἡ)
Παμμήτωρ –ρος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἁρμονίας –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης μέ συνώνυμον: Αἰθερία –Ἐπίθετον Γῆς –Ἐπίθετον
Δήμητρος –Ἐπίθετον Μοίρης –Ἐπίθετον
Ρέας
Πάμμιλα –ης (ἡ)
Πάμμιλος –ου (ὁ) –Μεγαρεύς –Οἰκιστής
Σελινοῦντος
Πάμμουσα –σης (ἡ)
Πάμμουσος –ου (ὁ)
Πάμμων –νος (ὁ) –Υἱός Πριάμου καί Ἑκάβης –Ἐπίθ. Σκύρου, Ο.Ι.Ο.250, Η-12263Δ, Η-15-380Α
Παμμώνη –ης (ἡ)
Παμόννασις –ιος; (ὁ)
Παμπείρα –ης (ἡ)
Παμπείρας –αντος (ὁ)
Παμπείριχα –ης (ἡ)
Παμπείριχος καί Πανπίρειχος –ου (ὁ)
–Ὁ καί Παμπίριχος
Πάμπειρος –ου (ὁ)
Παμπενθής –ῆ (ὁ) –Ἐπίθετον Μώμου
Παμπίρας –αντος (ὁ)
Παμπολέμη –ης (ἡ)
Παμπόλεμος –ου (ὁ)
Παμπότνια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας
Παμπρεπία –ης (ἡ)
Παμπρέπιος –ίου (ὁ) –Φιλόσοφος, μαθητής Πρόκλου –Πανοπολίτης
Παμπρέσια –ίης (ἡ)
Παμπρέσιος καί Παμπρέπιος –ίου (ὁ)
–Ὁ ἐκ Πανοπόλεως ἐπῶν ποιητής –Ὁ
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Θηβαῖος Αἰγύπτου ποιητής καί γραμματικός –Φιλόσοφος Ἀθηναῖος, Η-15-382Α,
Παμύλη –ης (ἡ) –Τροφός Ὀσίριδος
Παμύλης καί Παλμύτης καί Πααμύλης –η (ὁ) –Αἰγύπτιος Θεός, πριαπώδης
Παμύλια –ίων (τά) –Ἑορτή
Παμύρα –ης (ἡ) –Μήτηρ Γερονίωνος
Παμύρας –ου (ὁ)
Παμφᾶ –ῆς (ἡ)
Παμφάγος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρακλέους (ὡς φαγών ὁλόκληρον βοῦν) –Ἐπίθετον Ἅδου –Ἐπίθετον Ἡφαιστου –Ἐπίθετον Μώμου
Παμφάδα –δης (ἡ)
Παμφάδας –αο (ὁ)
Παμφάεις –ους; (ὁ)
Παμφάη –ης (ἡ)
Παμφάης –ητος; (ὁ) –Ἀργεῖος φιλοξενήσας Διοσκούρους –Κάτοικος Πριήνης
δωρήσας εἰς Δαρεῖον ἅμαξαν πλήρην ἀργυρίου
Παμφαής –ους; (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Σελήνης
Παμφαία –ης (ἡ)
Παμφαίη –ης (ἡ)
Παμφαίης –ου ἤ –ητος (ὁ)
Παμφαίνουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Παμφαίνων –ντος (ὁ) –Ἐπίθ. Ἠελίοιο
Παμφαῖος –ου (ὁ) –Κεραμεύς –Ἀγγειοπλάστης, Η-14-837Α
Πάμφαλη –ης (ἡ)
Πάμφαλος –ου (ὁ) –Ζωγράφος, Η-8-785Α
Παμφάνεια –ης (ἡ)
Παμφάνης –ου (ὁ)
Παμφανόων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Παμφανόωσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης μέ συνώνυμον: Χρυσή –Ἐπίθετον Ἠοῦς –Ἐπίθετον Σελήνης
Παμφᾶς –άγου; (ὁ)
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ËÅÎÉÊÏÍ

Παμφεγγής –ῆ ἤ –έος; (ὁ) –Ἐπίθετον
Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Σελήνης
Παμφία –ης (ἡ)
Παμφίας –ίου (ὁ)
Παμφίλα –ης (ἡ) –(Ἡ ἀγαπητή)
Παμφίλη –ης (ἡ) –(Πολυαγάπητος) –
Διάσημη Αἰγυπτία φιλόσοφος καί ἱστοριογράφος –Ἡ Ἐπιδαυρία, θυγάτηρ
Σωτηρίας σοφή συγγραφεύς –Ἑταίρα
–Σύζυγος Σωκρατίδου γραμματικοῦ
γράψασα γραμματολογικά ἔργα –Εἰς
“Ἐπιτρέποντες Μενάνδρου”, Η-5-962Α,
Η-7-1060Δ, Η-10-584Α, Η-15-382Α
Παμφιλία –ης (ἡ)
Παμφιλίδα –δης (ἡ)
Παμφιλίδας –αο (ὁ)
Παμφίλιον –ίου (ἡ) –Εἰς ἐπίγραμμα
Παμφίλιος –ίου (ὁ)
Παμφιλίουσα –σης (ἡ)
Παμφιλίων –νος (ὁ)
Πάμφιλος –ίλου (ὁ) –(Εἰς ὅλους ἀγαπητός) –Αἰγύπτου υἱός καί μαθητής Πλάτωνος φονευθείς ὑπό Δαναΐδος Δημοφίλης –Ὁ ζωγράφος διδάσκαλος Ἀπελ_
λοῦ –Ρήτωρ Πλατωνικός –Φιλόσοφος
–Χριστιανός –Ἄγιος στρατηγός Ἀθηναίων –Δημαγωγός ἐν Ἀθήναις –Ποιητής
ἐν Σικελία (Σουΐδας) –Ἀλεξανδρεύς –Σικυώνιος ὡς καί ὁ μαθητής τοῦ Παυσία
εἰσαγαγώντες τήν ἐγκαυστικήν ἔχων διδάσκαλον ζωγραφικῆς τόν Εὔπομπον –
Υἱός Μαντίου Θορίκιος –Πατήρ Βοιωτοῦ
Κειριάδης –Υἱός Αἰσχύτου Ξυπεταιῶν
–Υἱός Μελησίππου Ξυπεταιῶν –Υἱός
Χαιρεφίλου, Παιανιεύς, γραμματικός
–Ζωγράφος Ἀμφιπολίτης, μαθητής Εὐπόμπου, ἱδρυτοῦ Σικυωνίου σχολῆς, ὅν
διεδέχθη –Πατήρ Ἡδύλου, Η-7-1060Δ,
Η-10-584Α, Η-15-382Α
Παμφίνα –ης (ἡ)
Παμφίνας –αντος; (ὁ)
Πάμφις –ιος (ὁ)
Παμφοδίτη –ης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÁÍ

Παμφόδιτος –ου (ὁ)
Παμφόρβη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐκάτης
Πάμφορβος –ου (ὁ)
Πάμφος –ου καί Πάμφως –ω (ὁ) –Εὐρέας καί ποιητής ὕμνων Ἀθηναίων. Προομηρικός ὡς Σύαγρος, Ὀροιβάντιος, Λύκιος, Ὀρφεύς ὁ Θρᾶξ, Θάμυρις, Μου_
σαῖος, Ὠλών ὁ Λύκιος, Φιλλάμων ὁ
Δελφός, Χρυσόθεμις ὁ Κρῆς ἀλλά καί ὁ
Ἀμφίων (ὑπό τήν γοητείαν τῶν ἀσμάτων του, ἔκτισαν οἱ Θηβαίοι τά τείχη τῆς
πόλεώς των), Εὔμολπος, Λῖνος, Μελάμπους καί Θρησκευτικά ἔπη ὁ Ἄβαρις
καί ὁ Ἀριστεύς ὁ Προκοννήσιος (Ἀριμάσπεια) καί ἄλλοι, Η-5-734Α, Η-11-366Δ
Πάμφουσα –σης (ἡ)
Παμφρηδώ καί Πεμφρηδώ καί Πεφρηδώ –οῦς (ἡ) –Γραῖα (θυγάτηρ Φόρκυος
καί Κητοῦς) –Ἀδελφή Γοργονῶν
Παμφύλη –ης καί Παμφιλία (ἡ) –Θυγάτηρ Μαντοῦς καί Ραχίου ἤ Ρακίου,
ἴσως καί ἐγγονή Τειρεσίου, ἐξ ἧς Παμφυλία Μ. Ἀσίας, ἐκ Κρήτης
Παμφυλία –ης καί Παμφύλη (ἡ)
Πάμφυλος –ου (ὁ) –Σοφός υἱός Αἰγιμίου, ἀδελφός Δύμαντος, Η-7-945Α, Η-15382Δ, Η-18-391Δ
Πάμφων –νος (ὁ)
Πάμφως καί Παμφώς –ώ (ὁ) –Ποιητής
πρό Ὁμήρου ὡς Σύαγρος, Ὀροιβάντιος,
Λύκιος, Ὠλήν, Η-7-1037Δ, Η-15-382Δ, Η18-42Α
Παμώνθη –ης (ἡ)
Παμώνθης –ου ἤ –ητος (ὁ)
Πάν καί Οἰνόεις –εντος καί Σκολοίτας
–ου (ὁ) –(Πᾶν, τό ὅλον, Πάομαι = βόσκω)
–Ἑλληνικός θεός Ἀρκάδων, προστάτις
καί ἔφορος ποιμένων –Υἱός Ἑρμοῦ καί
Δρυοπίδος νύμφης, ἤ Πηνελόπης Ὀδυσσέως –Υἱός Διός καί Πηνελόπης –Υἱός
Διός καί Θύμβριδος, μέ τροφό τήν Νύμφη Σινόη –Υἱός Ἀρκαδικῆς νύμφης Καλλιστούς ἤ υἱός Οὐρανοῦ καί Γῆς ἤ υἱός
Κρόνου καί Ρέας ἀλλά καί τοῦ Ἀρκάδα.
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Ὑπέρ Διός εἰς Τιτανομαχίαν –Υπέρ Ἀθηναίων εἰς μάχην Μαραθῶνος –Τά τέκνα Πανός ὑπό Ρωμαίων ἐκαλοῦντο:
Φαῦνοι –Υἱός Διός καί Καλλιστοῦς μέ
ἀδελφόν Ἀρκάδα. Ἰσχυρίζετο ὅτι ἔκαμε
ἕρωτα μέ τάς Μαινάδες ἀκολούθους
Διονύσου. Ἐπίσης μέ Νύμφην Σύριγγα,
ἥτις ἀποφεύγουσα μετεμορφώθη εἰς
κάλαμον. Μέ τήν συνένωσιν καλάμων
ὁ Πᾶν παρῆγε μέ σύριγγα (σουραύλι ἤ
ποιμενικόν αὐλόν) –Εἰς Αἴγυπτον ἑορτάζετο ὡς Μένδης
Πάν –ός (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Πρωτογόνου –Θεότης βοσκῶν
καί κοπαδιῶν
Πανά –ῆς; (ἡ)
Πανάγαθη –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Πανάγαθος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
Πανάγης –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
Παναγία –ίας (ἡ) –αι –Μήτηρ Χριστοῦ
–Ἔφηβοι ἱέριαι διαμένουσαι εἰς ἱερόν
Ὄρος (Ἄθω) καί ὑπηρετοῦσαι Παρθένον
Ἀρτέμιδα (πρό τοῦ Χριστιανισμοῦ), ἐκαλοῦντο: Παναγίαι. Τό Ἄγιον Ὄρος δέ,
ἦτο Ἄβατον εἰς ἄνδρας
Παναγιώτα –ας (ἡ) –Χριστιανικόν
Παναγιώτης –ου (ὁ) –(Πάναγνος νέος)
–Χριστιανικόν
Πάναγνος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
Παναγόρα –ης (ἡ)
Πανάγορος –ου (ὁ)
Παναγρή –ῆς (ἡ)
Παναγρής –έος (ἡ) –(ὁ πάντα ἀγρεύων)
–Ἐπίθετον Μοίρης
Παναεικέες –ων (οἱ) –(αἱ πάνυ ἀνάρμοστοι) –Ἐπίθετον Μοιρῶν
Παναfίς –ίδος (ἡ)
Παναθήναια –ης (ἡ)
Παναθήναιος –ου (ὁ)
Παναθηναΐς –ιδος (ἡ) –Τετραετές διάστημα –Θυγάτηρ Ἡρώδου Ἀττικοῦ καί
Ρηγίλλης θανοῦσα ἐνωρίς
Παναθήναϊς; (ὁ)
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Παναῖα –ης (ἡ)
Πάναινος –ου (ὁ) –(Ὁ κατά πάντα ἀξιέπαινος) –Ἀθηναῖος ζωγράφος περίφημος ἀδελφός ἤ ἀνεψιός Φειδίου συνεργάσθη στό ἄγαλμα Ὀλυμπίου Διός. Ἐπί_
σης μέ Πολύγνωτο Παιόνιο καί Μίκωνα
–Ἐζωγράφισε τήν ποικίλην Στοάν, Η-7942Δ, 1237Α, Η-8-612Δ, Η-14-840Δ
Παναίολα –ης (ἡ)
Παναίολος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Οὐρανοῦ
μέ συνώνυμον: Κυανόχρως
Παναῖος –ου (ὁ)
Παναίρετα –ης (ἡ)
Παναίρετος –ου (ὁ)
Πάναιρη –ης (ἡ)
Πάναιρος –ου (ὁ) –Θεσσαλός τις
Παναίσχη –ης (ἡ)
Παναίσχης –ους (ὁ) –Πατήρ Κηφισοδώρου Ἀχαρνέως
Παναίας –ου (ὁ)
Παναίτη –ης (ἡ)
Παναίτης –ητος (ὁ)
Παναίτια –ίης (ἡ)
Παναίτιος –ίου (ὁ) –(Ὁ παντός καλοῦ
αἰμείου) –Φιλόσοφος Ρόδιος, κορυφαῖος
Στωϊκός, συγγραφεύς μαθητής Διογένους Βαβυλωνίου –Κεραμεύς, ἀγγειογράφος, ἀγγειοπλάστης –Τήνιος, υἱός
Σωσιμένους, τριήραρχος αὐτομολήσας
μέ Τηνιακή τριήρη ἀπό Πέρσας εἰς Σαλαμίνα –Ἐπίθετον Διός, Η-5-594Α, Η-7160Α, 641Δ, Η-15-393Δ
Πάναιτος –ου (ὁ)
Παναίτωλος –ου (ὁ) –Αἰτωλός στρατηγός
Πανάκεια καί Πανάκη –ης (ἡ) –(Ἡ τά
πάντα θεραπεύουσα) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Μυθική θυγάτηρ Ἀσκληπιοῦ καί
Ηπιόνης. Ἀναφέρεται εἰς Ἱπποκρατικόν
ὅρκον καί ἐζωγραφίσθη ὑπό Νικοφάνους –Θεότις ἰατρική μέ ναόν εἰς Ὡρωπόν –Μέ ἐπίθετον Παῖς καί ἀδελφούς:
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Μαχάονα, Ποδαλείριον, Ἰασώ, Ἀκεσώ,
Αἴγλη, Ὑγιεῖα
Πανακήρατη –ης (ἡ)
Πανακήρατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Πανάκα –ης (ἡ)
Πανάκης –ου (ὁ)
Παναληθής –έος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἐρινύος
μέ συνώνυμον: Ὠλοσίοικος
Πανάμαρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Πάναμη –ης (ἡ)
Πάναμος –ου (ὁ) –Ὄνομα Μακεδονικόν
–Μήν Μακεδόνων
Παναμύα –ης (ἡ)
Παναμύας –ύαντος (ὁ)
Πάνανδρη –ης (ἡ)
Πανάνδρια –ης (ἡ)
Πανάνδριος –ίου (ὁ)
Πάνανδρος –ου (ὁ)
Παναπήμουσα –σης (ἡ)
Παναπήμων –νος (ὁ) –Συνώνυμον:
Πρηΰς –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Παναργέτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Πανάρεια –ης (ἡ) –Εἰς Σουῒδαν
Παναρέτη –ης (ἡ) –Ὀρχηστρίς ὡραιοτάτη καί ταλαντοῦχος δεικτηριάς (ἠθοποιός μιμητικῆς τέχνης)
Πανάρετος ἤ Πράσινος ἤ Πατζάδας –
α (ὁ) –Φιλόσοφος μαθητής Ἀρκεσιλάου,
Η-12-253Δ, Η-15-398Α
Πανάρη –ης (ἡ)
Πανάρης –ητος (ὁ) –Κρής στρατηγός,
Η-11-661Δ
Παναρίστα –ης (ἡ)
Παναρίστη –ης (ἡ) –Ἀκόλουθος Βερενίκης
Πανάριστος –ου (ὁ)
Πανάρκεια –ης (ἡ)
Πανάρκης –εος (ὁ)
Παναρκής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
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Πανάρμη –ης (ἡ)
Πανάρμης –ητος; (ὁ)
Πάναρμος –ου (ὁ)
Πανάρμοστη –ης (ἡ)
Πανάρμοστος –ου (ὁ)
Παναρμώ –οῦς (ἡ) –Πιθανή σύζυγος
Ἀντίωνος
Πανάρχη –ης (ἡ)
Πάναρχος –ου (ὁ)
Πανᾶς –ᾶδος (ὁ)
Πανᾶτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Παναυγής –ῆ (ἡ) –Ἐπίθετον Φύσεως μέ
συνώνυμον: Πανδαμάτωρ
Πάναυχος –ου (ὁ) –Στρατηγός Δημ.
Πολιορκητοῦ ἡττηθείς ἀπό Πύρρον, Η16-550Δ
Παναχαῖα καί Παναχαία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Παναχαιῒς –ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Παναχαϊκή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος καί Κόρης (Περσεφόνης)
Παναχαΐς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Πανδαῖα –ης (ἡ) –Μονογενής θυγάτηρ
Ἡρακλέους ἀποκτηθεῖσα εἰς ἐξτρατείαν
εἰς Ἰνδίαν, χώραν Πανδαίων
Πανδαίτη –ης (ἡ)
Πανδαίτης –ου (ὁ) –Υἱός Πασικλέους
Ποτάμιος –Προσπάλτιος
Πάνδαιτος –ου (ὁ) –Ὁ ἀναθέσας, μετά
ἀνεψιοῦ Πασικλέους, σύμπλεγμα ἀγαλμάτων γονέων του, ἐπί προπυλαίων Παρθενῶνος, εἰς Σθέννιν καί Λεωχάρην, Η12-310Δ, Η-16-975Α
Πανδάλετος –ου (ὁ) –Συκοφάντης ἐν
Ἀθήναις
Πανδαμάτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον Ἥρης –Ἐπίθετον Μοίρης
μέ συνώνυμον: Νηλής –Ἐπίθετον Νεμέσεως –Ἐπίθετον Ρέας –Ἐπίθετον Τύχης
–Ἐπίθ. Φύσεως μέ συνώνυμον: Ἄτρομος
Πανδαμάτορ καί Πανδαμάτωρ –ρος
(ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Αἰθέρος –Ἐπίθετον
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Ἕρωτος –Ἐπίθετον Ἡφαίστου μέ συνώνυμον: Παμφάγος

τον Νεμέσεως –Ἐπίθετον Οὐρανοῦ
–Ἐπίθετον Σελήνης

Πανδαμάτωρ –ρος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Ἅδου; –Ἐπίθ. Ἐρινύος –Ἐπίθετον Διός –
Ἐπίθετον Θανάτου –Ἐπίθετον Ἡμέρου
–Ἐπίθετον Καιροῦ –Ἐπίθετον Μοίρης
–Ἐπίθετον Ρέας –Ἐπίθετον Ὕπνου –Ἐπίθετον Φύσεως –Ἐπίθετον Χρόνου

Πανδήμη καί Πάνδημος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης

Πανδάμεια –ης (ἡ) –Εἰς στήλην Ἐφέσσου
Πάνδαμος ἀντί Πάνδημος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίας
Πανδαρεύς –έως (ὁ)
Πανδάρεως καί Πανδάρεος –έου (ὁ)
–Ἐφέσιος ζών εἰς ἀγρούς, ἔχων χάρισμα
ἀπό Δήμητρα νά μή λαμβάνη βάρος (ἄν
καί πολυφαγᾶς). Ἡ θυγάτηρ τοῦ Ἀηδών σύζυγος Πολυτέχνου –Υἱός Μέροπος καί νύμφης Ἐχεμίας σύζυγος Ὁρμαθόης φίλος καί βοηθός Ταντάλου μέ
θυγατέρας: Ἀηδόνα (σύζυγον Ζήθου)
Μερόπην καί Κλεοθήραν, Ο.Τ.518, Η-15399Α
Πάνδαρος –ου (ὁ) –Υἱός Λυκάονος –Ἀρχηγός δυνάμεων ἀπό Ζέλεια –Ἀπόγονος
Καρκάβου –Φοβερός τοξότης φονευθείς
ὐπό Διομήδους –Ἀδελφός Βιτίου δίδυμος,
υἱός Ἀλκάνορος ἀνατραφέντες ὡς καί ὁ
Αἰνείας ὑπό Ἱέρας Η-6-83Δ, Ο.Δ.88, 171,
Η-10-153Δ, 333Δ, 909Δ, Η-13-248Δ, Η-15400Α
Πάνδας –ου (ὁ) –Ποταμός
Πανδείμαντοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μοιρῶν μέ συνώνυμον: Κοῦραι
Πανδέλετος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος φιλόδικος συκοφάντης –Ὁ συγκεντρώνων γνωμικά (Νεφέλες)
Πανδερκέτης –ου (ὁ) –(Ὁ τά πάντα
βλέπων) –Ἐπίθετον Διός
Πανδερκής –έος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Δίκης –Ἐπίθετον
Ἑκάτης –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Θέμιδος –Ἐπίθετον Ἴσιδος μέ συνώνυμον: Πρεσβίστη –Ἐπίθε-

Πανδημίων –νος (ὁ) –Γλύπτης
Πάνδημος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
–Ἐπίθετον Ποδάγρας –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Πάνδημος –ου (ὁ) –Λυρικός ποιητής
17ου αἰῶνος
Πανδήρας –ου (ὁ) –Σύνηθες ὄνομα Ρωμαίων στρατιωτῶν
Πανδῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Πάνδια καί Πανδία (τά) –Ἑορτή μέ
τιμήν Διός ἤ Πανδίης
Πανδίη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Διός καί Σελήνης, Η-15-400Δ
Πανδιονίδη –ης (ἡ)
Πανδιονίδης –ου (ὁ) –Υἱός Πανδίωνος,
ἤτοι ὁ Αἰγεύς
Πανδιονίς –ιδος (ἡ) –Φυλή Ἀττικῆς ἐκ
τῶν δέκα
Πανδιονίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Πανδίονος ἡ Πρόκνη μεταμορφωθεῖσα εἰς ἀηδόνα
Πάνδιος –ίου (ὁ) –Ἀθηναῖος –Ἐπίθετον
Διός
Πανδίουσα –σης (ἡ)
Πανδίων –νος (ὁ) –(Ὁ κατά πάντα
θεϊκός) –Α’ μυθικός βασιλεύς Ἀθηνῶν –
Υἱός Ἐριχθονίου καί Πασιθείας Ναϊάδος
πατήρ Ἐρεχθέως Πρόκνης, Φιλομήλας
–Β’ υἱός Κέκροπος καί Μητιαδούσης
πατήρ Αἰγέως, Πάλλατος καί Νίσου
(Πάππος Σκύλλης) –Υἱός Αἰγύπτου καί
Ἡφαιστίνης φονευθείς ὑπό Δαναΐδος
Καλλιδίκης μέ Ζευξίππη γεννᾶ Βούτην
–Ὁ Θεσσαλός ὀλυμπιονίκης κέλητος
–Ἀργοναύτης –Πατήρ Αἰγέως ἤ πατήρ
Ἀλιέως ἤ πατήρ Φιλομήλης –Ἀδελφός
Πλιξίππου, υἱός Φινέως καί Κλεοπάτρας
–Ἑταῖρος Τεύκρου ἐν Τροία –Ἀνδριάς
Πανδίονος. Ἐπί τῆς ἐποχῆς του ἡ Δήμη-
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τρα εἰσήγαγε τήν καλλιέργειαν σίτου
καί ὁ Διόνυσος ἀμπελουργίαν, Ο.Μ.372,
Η-5-773Α, Η-8-206Δ, 207Α, Η-9-702Δ, Η10-847Δ, Η-12-629Δ, Η-13-142 ἤ 149Δ, Η15-42Δ, 400Δ, Η-18-182Δ, 945Α
Πανδιωνίς –ίδος (ἡ) –Τριλογία μεθ΄ἧς ὁ
Φιλοκλῆς ἐνίκησε Σοφοκλήν
Πανδμάτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Πανδοκεύς – έως (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
Πάνδοκος –ου (ὁ) –Εὐγενής Τρώος, Ο.
Λ.490
Πανδοσία –ής (ἡ)
Πανδοσίνη –ης (ἡ)
Πανδοσῖνος –ου (ὁ)
Πανδόσιος –ίου (ὁ)
Πανδούρα –ης (ἡ)
Πανδουρίς –ίδος (ἡ)
Πάνδουρος –ου (ὁ)
Πάνδουσα –σης (ἡ)
Πανδρόσεια –ης (ἡ)
Πανδρόσειος –είου (ὁ)
Πανδροσίων ἤ Πάνδροσος –ου (ἡ) –Μαθηματικός
Πάνδροσος –ου (ὁ) –(Γεμᾶτος δροσιάν)
–Θυγάτηρ Κέκροπος (Ἀγλαυρίς) καί Ἀγραύλου, ἀδελφή Ἕρσης καί Ἀγλαύρου.
Μέ Εὔμολον ἤ Ερμήν γεννᾶ Κήρυκον, Η7-94Δ, Η-8-204Α, Η-10-566Δ, Η-15-401Α
Πάνδων –νος (ὁ)
Πανδώρα –ης (ἡ) –(Ἡ πασῶν δωρήτρια)
–Πρώτη γυνή πλασθεῖσα ὑπό Ἠφαίστου
κατά διαταγήν Διός ὡς τιμωρία διότι ὁ
Προμηθεύς ἔκλεψεν πῦρ ἐξ Οὐρανοῦ.
Ἀφροδίτη, Ἀθηνά, Ὥρες ἐπροίκισαν μέ
προκρήματα. Συγχρόνως εἰς κιβώτιον
ἔφερεν κακά καί συμφοράς κόσμουΜέ
Δία γεννᾶ Μακεδόνα (γενάρχη Μακεδόνων), Μάγνητα (γενάρχη Θεσσαλῶν)
καί ἀντρειωμένον Γραικόν. Μέ διαταγήν Διός ἐγένετο σύζυγος Ἐπιμηθέως
στέλωντάς τήν μέ Ἑρμήν (Ἡ Ἀφροδίτη

κατέστησε μέ ἐξαίρετον Κάλλος καί ἡ
Ἀθηνᾶ μέ ἐπιτηδειότητα περί ἐργασίας.
Αἱ Ὥραι μέ θέλγητρα καί χάριν. Ὁ Ζεύς
ἔστειλεν μέ Ἑρμήν εἰς Προμηθέα ἕν κιβώτιον περιέχον ἅπαντα τά κακά ὡς
τιμωρίαν καθ΄ὅσον ἔκλεψεν τό πῦρ ὁ
Προμηθεύς. Ὁ Ἐπιμηθεύς καταφρονήσας συμβουλήν ἀδελφοῦ ἔλαβε σύζυγον
καί (ἀνοίξας μετά γάμον τό κιβώτιον)
ἔγινεν πρόξενος δεινῶν καί βασάνων
τῶν θνητῶν. Σύντροφος Ἑκάτης καί
Ἐρινύων, θεά δεινῶν καί βασάνων μέ
σιδηροῦν σῶμα –Θυγάτηρ Δευκαλίωνος
(υἱοῦ Ἕλληνος) καί ἀδελφή Ἕλληνος
–Ἐπίθετον Γαῖας –Ἐπίθετον Δήμητρος
–Θυγάτηρ Ἐρεχθέως βασιλέως Ἀττικῆς
–Θυγάτηρ Δευκαλίωνος καί Πύρρας
–Ἀκόλουθος Ἑκάτης, ἀντιπρόσωπος
δεινῶν καί βασάνων ἀνθρώπων –Ἡ
Πανδώρα μέ τόν Ἐπιμηθέα γεννοῦν
Πύρρα, (σύζυγον Δευκαλίωνος) Πρόφασιν, Μεταμέλειαν, Η-7-1150Δ, 1158Δ, Η8-206Δ, Η-9-394Δ, Η-15-401Α, Η -17-139Α,
974Δ, Η-18-181Δ
Πάνδωρος –ου (ὁ & ἡ) –(Ὁ πάντων δωρητής) –Υἱός βασιλέως Ἀττικῆς Ἐρεχθέως καί Διογενείας, ἀδελφός Πανδίονος
Β’ ἰδρυτής Χαλκίδος –Ἐπίθετον Γῆς μέ
συνώνυμον: Πότνια –Ἐπίθετον Διός, Η8-206Δ, Η-15-401Α
Πανδώτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Γῆς –Ἐπίθετον Φύσεως μέ συνώνυμον: Πάνσοφος
Πανέα –ης (ἡ)
Πανέας –έου (ὁ)
Πανεῖα –ης (ἡ)
Πανείδη –ης (ἡ)
Πανείδης –ου (ὁ) –Ἀδελφός Ἀμφιδάμαντος, Η-9-389Δ
Πανεῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Πάνειρος –ου (ὁ)
Πανέλλην –νος (ὁ)
Πανελλήνια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Πανελλήνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός

ÐÁÍÅËÏÐÁ
ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Πανελόπα –ης (ἡ)
Πανελόπης –ου (ὁ)
Πάνεμος –ου (ὁ) –Ὁ παρ΄Ἀθηναίων Μεταγειτνιῶν
Πανεπίσκοπος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Χρόνου
Πανεπόψιος –ίου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Ἥρης
Πανεργέτας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός μέ
συνώνυμον: Παναίτιος
Πανέρως –ωτος (ὁ)
Πᾶνες –ων (οἱ) –Θεότητες;
Πανεύφημος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Σωφροσύνης
Πανεχάτης –ου (ὁ & ἡ)
Πάνζοφος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
Πανήγορα –ης (ἡ)
Πανήγορος –ου (ὁ) –Μακεδών
Πανηγύρια –ίης (ἡ)
Πανηγυριάρχη –ης (ἡ)
Πανηγυριάρχης –ου (ὁ) –Πατήρ Ζωσίμης
Πανηγύριος –ίου (ὁ)
Πανήδη –ης (ἡ)
Πανήδης –ου (ὁ) –Βασιλεύς ἀδελφός
Ἀμφιδάμαντος
Πανημέριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Πανηράτη –ης (ἡ)
Πανήρατος –ου (ὁ)
Πανῆς –οῦ (ὁ)
Πανησία –ίης (ἡ)
Πανησίας –ίου (ὁ)
Πανθαείτα καί Πανφαείτα –ης (ἡ)
Πανθαείτης –ου (ὁ)
Πανθάλη καί Πανθαλῆ καί Πανθαλίς
–ιδος (ἡ) –Θεραπαινίς ὡραῖας Ἑλένης
Πανθάλης –ητος (ὁ)
Πανθαλίς –ιδος (ἡ)
Πάνθαρη –ης (ἡ)
Πάνθαρις –ιος (ὁ)
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Πάνθαρος –ου (ὁ)
Πανθέα – ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἴσιδος
Πάνθεια –ης (ἡ) –(Ἡ κατά πάντα θεία)
–Σύζυγος Ἀβραδάτου –Ἑταίρα ἀσθενής ἐξ Ἀκράγαντος καί ἐρωμένη Αὐτοκράτορος Verus Bas. Περσίας ἥν ἐθεράπευσεν Ἐμπεδοκλῆς –Σύζυγος 2α
Μάρκου Ἀντωνίου αὐτοκράτορος καί
φιλοσόφου –Ἐπίθετον θεᾶς Τύχης, Η-6815Α
Πανθείδα –ης (ἡ)
Πανθείδας –αο (ὁ)
Πανθείδη –ης (ἡ)
Πανθείδης –ου (ὁ)
Πάνθειος –ου (ὁ)
Πάνθειρ –ρος (ὁ) –Υἱός Στροτίνου
Πανθειρίς –ίδος (ἡ)
Πανθειρώ –οῦς (ἡ)
Πανθελγής –έος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Πανθεμία –ης (ἡ)
Πανθεμίδα –ης (ἡ)
Πανθεμίδας –αο (ὁ)
Πανθέμιος –ίου (ὁ)
Πάνθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Πάνθεος –έου (ὁ)
Πανθήϊα –ης (ἡ) –Κιθαρωδός καί σπουδαία μουσικός ἐκ Σμύρνης
Πάνθηρ –ρος (ὁ) –Υἱός Δημονίκου Λακιάδης
Πανθήρα –ης (ἡ)
Πανθήρας –α (ὁ)
Πανθηρίς –ίδος (ἡ)
Πανθηρίσκη –ης (ἡ)
Πανθηρίσκος –ου (ὁ)
Πάνθηρος –ου (ὁ)
Πανθία καί Παντία –ης (ἡ)
Πανθίας καί Παντίας –ίου (ὁ) –Ἀνδριαντοποιός, Η-15-427
Πάνθιος –ίου καί Πάνθους –ου (ὁ)
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Πανθίουσα –σης (ἡ)
Πανθίππη –ης (ἡ)
Πάνθιππος –ου (ὁ)
Πάνθις –ιος (ὁ)
Πανθίων –νος (ὁ)
Πανθοίδα –ης καί Πανθοίδη –ης (ἡ)
Πανθοίδας –αο καί Πανθοίδης –ου
(ὁ) –Υἱός Πανθόου, ὁ Πολυδάμας καί ὁ
Εὕφορβος
Πανθοῒδη –ης (ἡ)
Πανθοΐδης –ου (ὁ) –Εὔφορβος, ἀρχάριος
μαθητής τοῦ πολέμου, Ο.Ι.Ν.756, Ξ450,
Η-7-559Δ
Πάνθοος –όου (ὁ) –Υἱός Ὀρθύα, ἱερεύς
Δελφίου Ἀπόλλωνος. Τόν ἤρπασεν ὁ υἱός τοῦ Ἀντήνορος (διά τό ἔξοχον κάλλος
του) φέρων εἰς Πρίαμον, ὅστις πάλιν
ἱερέα Ἀπόλλωνος ἐδιόρισεν. Τέκνα αὐτοῦ Πολυδάμας, Ὑπερήνωρ, Εὕφορβος
–Πατήρ Ὑπερήνορος (Σπαρτοῦ υἱοῦ
Κάδμου, Ο.Γ.146, Ο522, Ρ9, 23, 40, 59
Πάνθος –ου καί Πάνθους –ου (ὁ) –(Ὁ
κατά πάντα θεϊκός) –Πρῶτος ἱερεύς Ἀπόλλωνος εἰς Δελφούς, Ο.Ι.Ν.756, Η-16234Δ,
Πανθυμίουσα –σης (ἡ)
Πανθυμίων –νος (ὁ)
Πανθῦς –ῦος (ὁ)
Πάνθω καί Πάνθους καί Πάνθοος –ου
(ὁ)
Πανία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Πανιάλια –ης (ἡ)
Πανιάλιος –ίου (ὁ)
Πανίας –ίου (ὁ)
Πανιάς –άδος (ἡ) –Ἡ τοῦ Πανός
Πανίαση –ης (ἡ)
Πανίασος –ου (ὁ) –Ποταμός Μακεδονίας
Πανίδη –ης (ἡ)
Πανίδης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Εὐβοίας, Η15-418Α

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÁÍÊËÇÓ

Πανική –ῆς (ἡ)
Πανίκος –ου (ὁ) –Χριστιαν. –Νέον ὄνομα
Πανικός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Πανικώ –οῦς (ἡ)
Πάνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Πανίππη ἤ Πανόπη –ης (ἡ) –Σύζυγος
Εὐθυβούλου μέ Τέκνα Γαλήνη καί Θαλασσίωνα. Ἀπείλησε νά ἐναγάγη ὁ πατήρ της τόν σύζυγον διότι ἐγκατέλειπε
ταύτην καί τά τέκνα ἔχων σχέσιν μέ Ἑρμιονίδα ἑταίραν
Πάνις –ιος (ὁ)
Πανίσκη –ης (ἡ) –Ὁ ζωγράφος Ταυρίσκος ἐφιλοτέχνησε, Η-17-597Δ
Πανίσκος –ου (ὁ) –Πατήρ Χριστοδώρου
ἐποποιοῦ
Πανίτα –ης (ἡ)
Πανίτας –ου (ὁ) –Υἱός Θαλησικλέους
Πανίτη –ης (ἡ)
Πανίτης –ου (ὁ) –Μεσσήνιος συμβουλεύσας Σπαρτιάτας νά παρακολουθήσουν συμπεριφοράν Ἄργειας διά νά
κρίνουν ποῖον ἐκ τῶν διδύμων ἦτο μεγαλύτερον καί τοῦ ἀνῆκε ἡ βασιλεία.
Διέκριναν ὡς μεγαλύτερον τόν Εὐρυσθένην καί ὡς μικρότερον τόν Προκλέα
Πανῖτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Πανιτώ –οῦς (ἡ)
Πανιωνία –ης (ἡ)
Πανιώνιος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος –Χῖος σωματέμπορος εὐνουχίσας
αἰχμαλώτους πωλήσας εἰς Σάρδεις καί
Ἔφεσον ὅπως καί τόν Ἑρμότιμον. Ὅτε
εὐρέθη ὁ Πανιώνιος εἰς χείρας Ἑρμοτίμου εὐνούχισε 4 υἱούς αὐτοῦ παρουσία
πατρός καί οὖτοι εὐνούχισαν αὐτούς
Πανιωνίς –ιδος (ἡ) –Ἐφεσία
Πάνκαλλος –ου (ὁ)
Πάνκαρπος καί Πάγκαρπος –ου (ὁ)
Πάνκλεια –ης (ἡ)
Πανκλεῖς –εῖος (ὁ)
Πανκλῆς –έους (ὁ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÁÍÊËÉÄÁ

Πανκλίδα –δης (ἡ)
Πανκλίδας –αιο (ὁ)
Πανκλίδη –ης (ἡ)
Πανκλίδης –ου (ὁ)
Πανκρατίουσα –σης (ἡ)
Πανκράτις –ιος (ὁ)
Πανκρατίων –νος (ὁ)
Πάννικη καί Παννική –ῆς (ἡ)
Παννικία –ίης (ἡ)
Παννικίας –ίου (ὁ)
Πάννικος καί Παννικός –οῦ (ὁ)
Πάννις –ιος; (ὁ)
Παννοχίς –ιδος (ἡ)
Παννυχία –ης (ἡ)
Παννύχιος-ίου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Παννυχίς –ιδος (ἡ) –Ἑταίρα μέ ὑπηρέτριαν τήν Δορκάδαν καί φίλον Πολέμωνα
Πάννυχος –ου (ὁ) –Υἱός Νυμφοδώρας
Παννώ –οῦς (ἡ)
Πανόδωρος –ου (ὁ) –Θεοφορικόν
Πανολβία –ης (ἡ)
Πανόλβιος –ίου (ὁ) -Ποιητής ἐπῶν
Πανομφαῖα –ης (ἡ)
Πανομφαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
–Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Πανόπεια καί Πανόπη καί Πασιθέα
–ης (ἡ) –Νηρηΐς
Πανοπεύς καί Φανοτεύς –έως (ὁ)
–(Ὁ τά πάντα βλέπων) –Υἱός Αἰακίου
–Υἱός Φώκου καί Ἀστερ (οπε)ίας, πατήρ
Ἐπειοῦ (κατασκευαστοῦ Δουρείου ἵππου) καί Αἴγλης (συζύγου Θησέως) –Μετέσχε Θήρας Καλυδωνίου κάπρου –Με
Ἀμφιτρύονα εἰς ἐκστρατείαν Τηλεβόων,
Ο.Ι.Ρ.307, Ψ665, Ο.Ο.Λ.58
Πανοπεύς καί χορός ασῶν Θυϊάδων
(ὁ) –Η-9-723Δ, Η-15-419Α, Η-17-883Α
Πανόπη –ης (ἡ) –(Ἡ τά πάντα βλέπουσα) –Νηρηΐς –Μία τῶν 50 θυγατέρων
τοῦ Νηρέως καί Δωρίδος, Η-15-419Δ
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Πανόπη ἤ Πανίππη –ης (ἡ) –Σύζυγος
Εὐθυβούλου ὅστις ἐγκατέλειπεν ταύτην
καί τά τέκνα Γαλήνην καί Θαλασσίωνα
προσκολληθείς εἰς ἑταίραν Ἑρμιονίδα
(περιγράφει ὁ Ἀλκίφρων) –Θεσπιάς μήτηρ Θρεψίππου ἐξ Ἡρακλέους –Θυγάτηρ
Σωσθένους καί Δαμοφίλης. Ἀπείλησε
νά ἐναγάγη σύζυγον δι΄ἄστατον καί ἄσωτον βίον
Πανοπηϊάδη –ης (ἡ)
Πανοπηϊάδης –ου (ὁ) –Υἱός Πανοπέως,
ὁ Ἐπειός
Πανόπης –ου (ὁ)
Πανοπία –ης (ἡ)
Πανόπιος –ίου (ὁ)
Πάνοπλος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Πανοπολίας –ου (ὁ) –Πατήρ Ὠραπόλλωνος γραμματικοῦ, Η-8-137Δ
Πανόπτα –ης (ἡ)
Πανόπτας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Πανόπτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπώνυμον Ἄργου –Ἐπίθετον Ἠελίοιο, Η8-614Δ, Η-9-774Α, 881Α
Πανόπτης Ἄργος (ὁ) –(βλέπων παντοῦ)
–Μυθολογικόν τέρας φέρων ὀφθαλμούς
εἰς ὅλον μέ σῶμα, φονευθέν ὑπό Ἑρμοῦ
(ἐξ οὖ Ἀργοφονιᾶς). Μισά μάτια γιά
νά βλέπει (πανόπτης) καί μισά γιά νά
κοιμᾶται –Υἱός Ἀγήνορος –Ἔγγονος
Ἐκβάσου (υἱοῦ Εὐάδνης καί βασιλέως
Ἀργολίδος Ἄργου)
Πάνορμος –ου (ὁ)
Πανορμώ –οῦς (ἡ) –Πιθανή σύζυγος
Ἀντίονος
Πανουργοιππαρχίδες –ων (οἱ) –Πλαστόν ὑπ΄Ἀριστοφάνους
Πανοῦργος –ου (ὁ & ἡ) –Πλαστόν –
Ἐπίθετον Αφροδίτης –Ἐπίθετον Έρωτος
μέ συνώνυμον: Παῖς καί Πτανός –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Πανοῦς –οῦ (ὁ)
Πάνουσα –σης (ἡ)
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Πάνοψ –οπος (ὁ) –Κρήνη ποτίζουσα
Λύκειον Πλάτωνος, Η-18-1019Δ
Πανόψιος –ίου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Δίκης
Πανοψίουσα –σης (ἡ)
Πανοψίων –νος; (ὁ)
Πανπασία –ίης (ἡ)
Πανπασίας –ίου (ὁ)
Πανπειρίχα –ης (ἡ)
Πανπίρειχος –ου καί Παμπείριχος –ου
(ὁ) –Καί ἐπίθετον Ἡλίου
Πανπολέμα –ης (ἡ)
Πανπόλεμος –ου (ὁ)
Πανπότα –ης (ἡ)
Πανπότας –ου (ὁ)
Πάνρυτος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Φύσεως
Πανσέληνος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Νυκτός
–Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμον: Φαιδρά
Πανσιστράτη –ης (ἡ)
Πανσίστρατος –ου (ὁ)
Πανσιτίμας –α ἤ –αντος (ὁ)
Πανσιτίμη –ης (ἡ)
Πάνσκοπος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
μέ συνώνυμον: Σκοπός
Πάνσουσα –σης (ἡ)
Πανσοφία –ης (ἡ)
Πανσόφιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ὁσιομάρτυς
Πάνσοφος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀνάγκης –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον
Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Πολυμνίης –Ἐπίθετον
Σελήνης μέ συνώνυμον: Ἀστράρχη –Ἐπίθετον Τελεσφόρου –Ἐπίθετον Φύσεως
Πάνσων –νος (ὁ)
Πανταγάθη –ης (ἡ)
Παντάγαθος –ου (ὁ)
Πανταγάπη –ης (ἡ)
Πανταγνώτη –ης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÁÍÔÁÊËÉÁ

Παντάγνωτος –ου (ὁ) –Υἱός Αἰακοῦ –
Ἀδελφός Πολυκράτους, τυράννου Σαμίων, Η-16-836Δ
Πανταγόρα –ης (ἡ)
Πανταγόρας –ου (ὁ)
Πανταγόρη –ης (ἡ)
Παντάγορος –ου (ὁ)
Παντάδα –δης (ἡ)
Παντάδας –αο (ὁ)
Πάνταινα –ης (ἡ)
Πανταινέτα –ης (ἡ)
Πανταίνετος –ου (ὁ) –Παραγραφή μέ
Πανταίνετον: πολιτικός λόγος Δημοσθένους, Η-5-957Α
Πάνταινος –ου (ὁ) –(Διά πάντα καί ἀπό
πάντας ἐπαινούμενος) –Στωϊκός φιλόσοφος γινών χριστιανός, Η-7-677Α καί
Δ, 1238Α, Η-10-859Α, Η-15-425Α
Πανταίολος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
μέ συνώνυμον: Παγγενέτωρ
Παντακαρίδα –δης (ἡ)
Παντακαρίδας –αο (ὁ)
Παντακία καί Παντακύα –ης (ἡ)
Παντακιανή –ῆς (ἡ)
Παντακιανός –οῦ (ὁ)
Παντακίας καί Παντακύας –ου (ὁ)
–Ποταμός Σικελίας
Παντάκλεια –ης (ἡ)
Παντακλείδα –ης (ἡ)
Παντακλείδας –αο (ὁ)
Παντακλεῖς –εῖος (ὁ)
Παντακλέος καί Παντακλεύς καί Πεντεκλεύς –εως (ὁ)
Παντακλῆς –έους (ὁ) –Ἀθηναῖος –Σπαρτιάτης
Παντακλῆς καί Παγκλῆς –έους (ὁ)
–Σπαρτιάτης –Ὁ Ἀθηναῖος ὀλυμπιονίκης νικητής δρόμου σταδίου ἤ ἕτερος εἰς
στάδιον καί Δίαυλον –Πατήρ Φερεπόνου
Παντάκλια –ης (ἡ)

ÐÁÍÔÁÊËÉÄÁ
ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Παντακλίδα –ης (ἡ)
Παντακλίδας –αιο (ὁ)
Πανταλέαινα –ης (ἡ)
Πανταλέων –οντος (ὁ) –(Ὁ ἀνδρεῖος
ὡς λέων) –Βασιλιᾶς Πίσσης –Βασιλεύς
Ἤλιδος –Πρόεδρος ἀγώνων –Υἱός βασιλέως Ἀλυάτου, ἀδελφός Κροίσου –Ἅγιος
Νικομηδείας, Η-15-425Δ, Η-7-529Α
Πανταλίσκη –ης (ἡ)
Πανταλίσκος –ου (ὁ)
Παντάλκεια –ης (ἡ)
Παντάλκης –ου (ὁ)
Πανταμάτριος –ίου (ὁ) –Μήν
Πανταμιανή –ῆς (ἡ)
Πανταμιανός –οῦ (ὁ)
Παντάναξ –κτος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Παντάνασσα –σσης (ἡ) –Καί Χριστιανικόν
Παντάνδρα –ης (ἡ)
Παντανδρίδας –ης (ἡ)
Παντανδρίδας –αο (ὁ)
Παντανδρίδη –ης (ἡ)
Παντανδρίδης –ου (ὁ)
Πάντανδρος –ου (ὁ)
Παντάνεμη –ης (ἡ)
Παντάνεμος –ου (ὁ)
Παντανομίουσα –σης (ἡ)
Παντανομίων –νος (ὁ)
Παντάνωρ –ρος (ὁ)
Πανταξένη –ης (ἡ)
Παντάξενος –ου (ὁ)
Παντάπονος –ου (ὁ)
Παντάρατη –ης (ἡ)
Παντάρατος –ου (ὁ)
Παντάρεις –ειος (ὁ) –Υἱός Θιογίτωνος
Πανταρέστη –ης (ἡ)
Παντάρεστος –ου (ὁ)
Πανταρέτα –ης (ἡ)
Πανταρέτη –ης (ἡ)
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Πανταρέτης –ου (ὁ)
Πανταρετίδα –ης (ἡ)
Πανταρετίδας –αο (ὁ)
Παντάρετος –ου (ὁ)
Παντάρη –ης (ἡ)
Παντάρης –εος (ὁ) –Πατήρ Ἱπποκράτους, τυράννου Γελώων
Πανταρίδη –ης (ἡ)
Πανταρίδης –ου (ὁ)
Πανταρίστη –ης (ἡ)
Παντάριστος –ου (ὁ)
Παντάρκεια –ης (ἡ)
Παντάρκης –ους (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης
Πάνταρος –ου (ὁ –Υἱός Θεογίτονος
Πάνταρχος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διός
Πανταύχη –ης (ἡ)
Πανταυχιανή –ῆς (ἡ)
Πανταυχιανός –οῦ (ὁ)
Πανταῦχος –ου (ὁ)
Πάνταυχος –ου (ὁ) –Υἱός Βαλάκρου ἤ
υἱός Δανάης
Παντέα –ης (ἡ)
Παντεάδα –δης (ἡ)
Παντεάδας –αο (ὁ)
Παντεάδη –ης (ἡ)
Παντεάδης –ου (ὁ)
Παντέας –ου (ὁ)
Παντειδυία –ης (ἡ) –Λάκαινα πού μέ
Γλαύκον, υἱόν Σισύφου, γεννᾶ Λήδαν.
Ἔγκυμονοῦσαν ἐκ Γλαύκου ἐνυμφεύθη
ὁ Θέστιος θεωρουμένης τῆς Λήδας θυγατρός αὐτοῦ παρ΄ὅτι μόνον ἡ Ἀλθαία
ἦτο θυγάτηρ του, Η-12-313Α
Παντειδυίος –ου (ὁ)
Παντελεήμουσα –σης (ἡ)
Παντελεήμων –νος (ὁ) –(Ὁ πρός πάντα
ἐλεήμων) –Ἰατρός –Χριστ. ἅγιος μεγαλομάρτυς ἰαματικός (27 Ἰουλίου)
Παντέλεια –ης (ἡ)
Παντελείδη –ης (ἡ)
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Παντελείδης –ου (ὁ) –Πατήρ Θράσιος
Παντέλειος – ου (ὁ)
Παντέλες –ους; (ὁ)
Παντέλής –ους (ὁ) –Ἐπίθετον Διός μέ
συνώνυμον: Πατήρ
Παντελίδα –ης (ἡ)
Παντελίδας –αο (ὁ)
Παντελίδη –ης (ἡ)
Παντελίδης –ου (ὁ)
Παντεργάτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡφαίστου
Παντευγένεια –ης (ἡ)
Παντευγένης –ου (ὁ) –Βυζαντινόν ὄνομα
Παντεύς –έως (ὁ) –Σύζυγος ἀκολούθου
Κρατησικλείας, βασιλίσσης Σπάρτης, Η11-452Δ
Παντευτυχία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Παντευτύχιος –ίου (ὁ)
Παντερπής –έος (ἡ) –(ὁ τούς πάντες
τέρπων) –Ἐπίθετον Πολυμνίης μέ συνώνυμον: Κόρα
Παντεύχη –ης (ἡ)
Πάντευχος –ου (ὁ)
Παντηνέτα –ης (ἡ)
Παντήνετος –ου (ὁ)
Παντήνωρ –ρος (ὁ) –Πατήρ Πασιφῶντος
Πάντηρ –ρος (ὁ)
Παντία –ης (ἡ)
Παντιάδα –ης (ἡ)
Παντιάδας –αο (ὁ)
Παντιάδη –ης (ἡ)
Παντιάδης –ου (ὁ)
Παντίας καί Πανθίας –ιου (ὁ) –Ἀνδριαντοποιός, ποιήσας ἀνδριάντα Κώου ὀλυμπιονίκου Ξενοκίδου, Η-15-427
Παντιθέα –ας (ἡ) –Θεοφορικόν ὄνομα
Παντίθεος –έου (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÁÍÔÉÁÓ

Παντίκα –ης (ἡ) –Κυπρία εὐειδής καί
ἀκόλαστος, εἰς αὐλήν Ὀλυμπιάδος, νυμφευμένη μετά Μονίμου, υἱοῦ Πυθίωνος,
καλλίστη γυνή κατά Φύλαρχον. Θεραπαινίς Ὀλυμπιάδος
Παντικάπη –ης (ἡ)
Παντικάπης –ου (ὁ) –Ποταμός Εὐρ.
Σαρματίας
Παντίκας –αντος (ὁ)
Παντίκλεια –ης (ἡ)
Παντικλῆς –έους (ὁ)
Παντίμη –ης (ἡ)
Παντιμία –ης (ἡ)
Παντιμίας –ίου (ὁ)
Παντιμίδη –ης (ἡ)
Παντιμίδης –ου (ὁ)
Πάντιμοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Πάντιμος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Δικαιοσύνης –Ἐπίθετον Θέμιδος –Ἐπίθετον
Νόμου μέ συνώνυμον: Μάκαρ –Ἐπίθετον Ρέας
Παντίνας –ου (ὁ)
Παντίνη –ης (ἡ)
Παντίνοη –ης (ἡ)
Παντίνοος –όου (ὁ) –Στήν αὐλή Ἀλκινόου βασιλέως Φαιάκων
Παντῖνος –ου (ὁ)
Πάντιος –ίου (ὁ)
Παντίππη –ης (ἡ)
Πάντιππος –ου (ὁ)
Πάντις –ιος (ὁ)
Παντισθένη –ης (ἡ)
Παντισθένης –ου (ὁ)
Παντιστράτη –ης (ἡ)
Παντίστρατος –ου (ὁ)
Παντίας –ου (ὁ) –Ἐκ τῶν 300 τοῦ Λεωνίδου, ὁ μόνος διασωθείς ἐν Θερμοπύλαις.
(Κατ΄ἄλλους ὁ Σπαρτιάτης Ἀριστόδημος). Ἑκ δέ τῶν βοηθητικῶν, ὁ Κορίνθιος
χαλκοπλάστης Χιόνις –Ἀδριαντοποιός
ποιήσας καί ἀδριάντα Ξενοκίδου

ËÅÎÉÊÏÍ
ÐÁÍÔÉ×Ç

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Παντίχη –ης (ἡ)
Παντίχος –ου (ὁ)
Παντοβαρής –ους ή –έος; (ὁ) –Ἐπίθετον
Ἅδου
Παντογένεθλος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Διός –Ἐπίθετον Ἥρης
Παντογένεσθος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρης
Παντογνώτη –ης (ἡ)
Παντόγνωτος –ου (ὁ) –Υἱός Πολυκράτου, τυράννου Σάμου
Παντογόνοι –ων (οἱ) –(Ὁ γεννῶν πάντας) –Ἐπίθετον Μοιρῶν
Παντοδάμεια –ης (ἡ)
Παντόδαμος –ου (ὁ)
Παντοδίαιτος καί Πανυπέρτατος –ου
(ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἡφαίστου μέ συνώνυμον: Παμφάγος
Παντοδίδακτος –ου (ὁ & ἡ) –Συνώνυμον: Πάνσοφος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
–Ἐπίθετον Περσεφόνης μέ συνώνυμον:
Πλουτωνίς
Παντοδότειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Παντοδότειραι –ων (οἱ) –Ἐπίθ. Μοιρῶν
Παντοδυνάστης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Παντοδώρα –ης (ἡ)
Παντόδωρος –ου (ὁ)
Παντοθαλής –ους (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Παντοῖα –ης (ἡ)
Παντοίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Παντοῖος –ου (ὁ)
Παντόκλεια –ης (ἡ)
Παντοκλείδα –δης (ἡ)
Παντοκλείδας –αο (ὁ)
Παντοκλῆς –έους (ὁ)
Παντοκράτειρα ης (ἡ) –Ἐπίθετον Περσεφόνης μέ συνώνυμον: Σεμνή –Ἐπίθετον Φύσεως
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Παντοκράτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Παντοκράτωρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅου –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ μέ συνώνυμον: Ἐριούνιος
Παντολέαινα –ης (ἡ)
Παντολέτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Γαίας
Παντολέων –ντος (ὁ)
Πάντολμοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρώτων
Πάντολμος –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Μοῖρα Κρατοῦσα –Ἐπίθετον Ἀνάγκης –Ἐπίθετον Ἔρωτος μέ συνώνυμον: Πανδαμάτωρ
Παντόμιμα –ης (ἡ)
Παντόμιμος –ου (ὁ)
Παντόμορφος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Θέτιδος
Παντονίκα –ης (ἡ)
Παντονίκη –ης (ἡ)
Παντόνικος –ου (ὁ)
Παντοξένα –ης (ἡ)
Παντοξένη –ης (ἡ)
Παντόξενος –ου (ὁ)
Παντόπτα –ης (ἡ)
Παντόπτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Παντορδάνα –ης (ἡ)
Παντορδάνας –ου (ὁ)
Παντορδάνος –ου (ὁ) –Υἱός Κλεάνδρου,Ἴλαρχος Μεγ.Ἀλεξάνδρου
Παντορέκτα –ης (ἡ)
Παντορέκτας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Παντοσθένη –ης (ἡ)
Παντοσθένης –ου (ὁ)
Παντότεκνος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Ρέας μέ συνώνυμον: Μήτηρ
Παντοτεχνής –ῆ (ἡ) –Ἐπίθετον Φύσεως
Παντοτινάκτη –ης (ἡ)
Παντοτινάκτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
μέ συνώνυμον: Σεισίχθων
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Πάντουσα –σης (ἡ)
Παντοφάγος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
Παντοφάνεια –ης (ἡ)
Παντοφάνεις –ειος (ὁ)
Παντοφάνης –ους (ὁ)
Παντοφίλη –ης (ἡ)
Παντόφιλος –ου (ὁ)
Παντοφυής –ῆ (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Παντόχροοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Πάντρόφος –ου (ὁ & ἡ) –Συνώνυμον:
Ποικιλόμορφος; –Ἐπίθετον Αἱῶνος –Ἐπίθετον Γῆς –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμον: Τέκος –Ἐπίθετον Ἁρμονίας
–Ἐπίθετον Τηθύος –Ἐπίθετον Φύσεως
μέ συνώνυμον: Ἡγεμόνη
Πάντυλλα –ης (ἡ)
Πάντυλλος –ου (ὁ)
Παντώ –οῦς (ὁ)
Πάντων –νος (ὁ) –Πατήρ Θεοξένου
–Πατήρ Εὐάρειος
Παντωνακτίδη –ης (ἡ)
Παντωνακτίδης –ου (ὁ)
Παντῶναξ –κτος (ὁ)
Παντώνασσα –ης (ἡ)
Πανύασις –ιδος (ὁ) –Ἐπικός ποιητής –Ὁ
Ἀλικαρνασσεύς φιλόσοφος συγγραφεύς
–Υἱός Πολιάρχου, Η-7-925Δ, 1040Δ, 1049
Δ, Η-8-137Α, 348Α, Η-9-342Δ, 347Δ, Η-1543 0Δ
Πανύασσης –η (ὁ) –Ἐπικός ποιητής
καί τερατοσκόπος (ἑρμηνευτής θεϊκῶν
σημείων), ἐξάδελφος Ἡροδότου
Πανυκράτεια –ης (ἡ)
Πανυκράτης –ους (ὁ)
Πανυπέρτατος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Ζαγρέως –Ἐπίθετον Ἅδου –Ἐπίθετον
Διός –Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Νεμέσεως –Ἐπίθετον Οὐρανοῦ μέ συνώνυμον: Πανδερκής –Ἐπίθετον Φύσεως
μέ συνώνυμον: Παντοκράτειρα
Πάνυσος –ου (ὁ) –Ποταμός Θράκης

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÁÏÕÓ

Πανφάγος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
Πανφίλη –ης (ἡ)
Πάνφιλος –ου (ὁ)
Πάνφοιτος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης μέ συνώνυμον: Ἄνασσα
Πανφούτια –ίης (ἡ)
Πανφούτιος –ίου (ὁ)
Πανφύλα –ης (ἡ)
Πάνφυλος –ου (ὁ)
Πανχάρεια –ης (ἡ)
Πανχάρης –ους (ὁ)
Πανχαρίδα –δης (ἡ)
Πανχαρίδας –αο (ὁ)
Πανχάρις –εος (ὁ) –Σύζυγος Ἀννίου
–Πατήρ Οἰνίου
Πάνων –νος (ὁ)
Πανώπη καί Πανόπη –ης (ἡ) –Θεσπιάς
πού γεννᾶ Θρεψίππαν μέ Ἡρακλήν
Πάνωπος καί Πάνοπος –ου (ὁ)
Πανωραία –ης (ἡ) – (Ὡραιοτάτη) –Νέον
χριστιανικόν
Πανώρια –ίης (ἡ) –Χριστιανικόν
Πανώριος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν
Πανώση –ης (ἡ)
Πανώσης –ου (ὁ)
Πάνωσος –ου (ὁ)
Πάνωψ –πος (ὁ)
Παξάα –ης (ἡ)
Παξάας –αο (ὁ)
Παξαγόρα –ης (ἡ) –Σύζυγος Βλεπύρου
ἤ Βλέπυος
Παξαγόρας –ου (ὁ)
Πάξαμη –ης (ἡ)
Πάξαμος καί Παξάμος –ου καί Παξαμᾶς (ὁ) –Γραμματικός καί λόγιος, ὑπό
Ἀθήναιου ἀναφερόμενος, Η-15-432Δ
Πάξης –ου (ὁ) –Ποταμός Θράκης καταλήγων εἰς Ἕβρον
Πάον –νος (ὁ) –Ἐπί χαράγματος
Παοῦς –οῦνος; (ὁ) –Ὁ Πτολεμαῖος

ËÅÎÉÊÏÍ
ÐÁÏÕÓÁ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Πάουσα –σης (ἡ)
Πάπα –ης (ἡ)
Παπᾶ –ῆς; (ἡ)
Παπαῖα –ης (ἡ)
Παπαῑος καί Παάπις –ιος (ὁ) –Ζεύς παρά Σκύθαις
Πάπας –α (ὁ)
Παπᾶς –ᾶ (ὁ)
Παπεῖος –είου (ὁ)
Παπεῖς –εῖος (ὁ)
Πάπελα –ης (ἡ)
Πάπελος –ου (ὁ)
Πάπη –ης (ἡ)
Πάπης καί Παπῆς –ῆος (ὁ) –Ταρσεύς,
ἐλέγετο καί Ἀπολλωφάνης –Ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον
Παπία –ης (ἡ)
Παπιανή –ῆς (ἡ)
Παπιανός –οῦ (ὁ)
Παπίας –ίου (ὁ) –(Θυρωρός) –Χριστιανικόν
Παπινιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Παπινιανός –οῦ (ὁ) –Αἰμίλιος, Ρωμαῖος
νομομαθής καταδικασθείς εἰς θάνατον
ἄνευ δίκης
Πάπιος –ίου (ὁ) –Γλύπτης Ἀφροδισιεύς
–Πατήρ Νίκης, Η-10-583Δ
Πάπιρα –ης (ἡ)
Πάπιρος –ου (ὁ)
Πάπος –ου (ὁ)
Πάπουσα –σης (ἡ)
Παποσειληνή καί Παποσιληνή –ῆς (ἡ)
Παποσειληνός καί Παποσιληνός –οῦ
(ὁ)
Πάπουσα –σης (ἡ)
Παπουτσάνθρωπος –ου (ὁ) –Ἤ Ἐμβάδας ἤ Ἄνυτος
Παππάζουσα –σης (ἡ)
Παππάζων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
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Πάππας –α (ὁ) –Ὑποκοριστικόν τοῦ Παπάκη, Ο.Ο.Ζ.57
Παππάς –ᾶ (ὁ) –Προσωνύμιον Διός
Παππία –ης (ὁ)
Παππίας –ίου (ὁ)
Παππικία –ης (ἡ)
Παππίκιος –ίου (ὁ)
Πάππος –ου (ὁ) –Ἕλλην γεωμέτρης –Φιλόσοφος καί γεωγράφος, μαθηματικός
–Ἐπίθετον Ἠελίοιο, Η-5-208Δ, Η-7-793Δ,
1045Δ, Η-10-856Δ, Η-15-472Δ
Παπποσιληνός –οῦ (ὁ) –Ἀστεῖα μορφή
μέ μάσκα
Παπποτίμη –ης (ἡ)
Παππότιμος –ου (ὁ)
Παπποῦς –οῦνος (ὁ) –Φλαβιανός Σκωπτικός φιλόσοφος
Παπύλα –ης (ἡ)
Παπύλας –ου (ὁ)
Πάπυλος καί Παπύλος –ου (ὁ) –Γλύπτης –Χριστιανικόν ὄνομα –Ἅγιος
Πάπων –νος (ὁ)
Παραβάλλουσσα –σσης (ἡ)
Παραβάλλων –ντος (ὁ)
Παραβάλουσσα –σσης (ἡ)
Παραβάλων –ντος (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης
–Ἠλεῖος Ὀλυμπιον. εἰς δίαυλον πατήρ
Νεμεονίκου Λαστρατίδα
Παραβάτα –ης (ἡ)
Παραβάτας –ου (ὁ)
Παραβάτης –ου (ὁ) –Ἐπί Ἰουλιανοῦ, διά
τόν φιλόσοφον Αὐτοκράτορα
Παραγόνη –ης (ἡ)
Παραγόνος –ου (ὁ)
Παραγόρα –ας (ἡ)
Παραγόρας –ου (ὁ)
Παραδόξα –ης (ἡ)
Παράδοξος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Παραθαλασσία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Θέτιδος μέ συνώνυμον: Νησιῶας
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Παραθαλάσσιος –ίου (ὁ)
Παραιβάτα –ης (ἡ)
Παραιβάτας –αντος (ὁ)
Παραιβάτη –ης (ἡ)
Παραιβάτης –ου (ὁ) –(Πολεμιστής) –
Διδάσκαλος περί Ξενοκράτην καί Πλάτωνα –Ἀκολουθήσας Δωριέα φυγόντα
ἐκ Σπάρτης καί ἐλθόντα εἰς Σικελίαν
Παραιβία –ης (ἡ)
Παραίβιος –ίου (ὁ) –Θεράπων Φινέως
βασιλέως Θράκης
Πάραιβις –ιος (ὁ)
Πάραιβις –ιδος (ἡ)
Παραίφασις –ιδος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος μέ συνώνυμον: Ἐλπίς
Παράκλυσις –εως (ἡ) –Πλαστόν;
Παρακοίτη –ης (ἡ)
Παρακοίτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Παράκοιτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρης
–Ἐπίθετον Θέτιδος –Ἐπίθετον Λητοῦς
–Ἐπίθετον Περσεφόνης
Παρακύπτουσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης μέ ἀφορμήν Κυπρίαν Ἀναξαρέτην
Παρακύπτων – ντος (ὁ)
Πάραλη –ης (ἡ)
Παραλία –ης (ἡ)
Παράλιον –ίου (ἡ)
Παράλιος –ίου (ὁ)
Πάραλον –ου (ἡ)
Πάραλος –ου (ἡ) –Ἱερᾶ ναῦς Ἀθηναίων
ὡς καί ἡ Σαλαμινία
Πάραλος (ὁ & ἡ) –(Τέλειος ἱππεύς) –Νεώτερος, υἱός Περικλέους ὡς καί ὁ Ξάνθιππος Χολαργεύς –Υἱός Δημοδόκου,
μαθητής Σωκράτους, Η-7-187Δ, Η-10108Α, Η-14-687Α, Η-15-756Δ
Παραλωΐς –ιδος (ἡ)
Παραμένη –ης (ἡ)
Παραμένης –ου (ὁ)
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Παραμένουσα –σης (ἡ)
Παραμένων –ντος (ὁ)
Παράμμουσα –σης (ἠ)
Παράμμων –νος (ὁ)
Παράμμωνη –ης (ἡ)
Παραμόνα –νης (ἡ) –Θυγάτηρ Κόμωνος, ἀνέθεσεν ὑπέρ Ἐπινίκου
Παραμόνη –ης (ἡ)
Παραμονιανή –ῆς (ἡ)
Παραμονιανός –οῦ (ὁ)
Παραμονίδη –ης (ἡ)
Παραμονίδης –ου (ὁ)
Παραμονίουσα –σης (ἡ)
Παραμονίς –ίδος (ἡ)
Παραμονίσκη –ης (ἡ)
Παραμονίσκος –ου (ὁ)
Παραμονίχα –ης (ἡ)
Παραμονιχία –ης (ἡ)
Παραμόνιχος –ου (ὁ)
Παραμονίων –νος (ὁ)
Παράμονος –ου (ὁ) –Πατήρ Κάλλωνος,
Δημοκλέους, Ἀφροδισίου καί ἄλλων
–Υἱός Μενάνδρου –Ἀδελφός Σεραπᾶ
Πάραμος –ου (ὁ)
Παραμυθία –ίης (ἡ)
Παραμυθίδη –ης (ἡ)
Παραμυθίδης –ου (ὁ)
Παραμύθιον –ίου (ἡ)
Παραμύθιος –ίου (ὁ)
Παραμυθίς –ίδος (ἡ)
Παράμυθος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀντιγένους
Παράμυρος –ου (ὁ)
Παραμώνη –ης (ἡ)
Παράμωνος –ου (ὁ)
Παρανομία –ης (ἡ) –Βωμός ὡς καί Ἀσεβείας ἰδρυθείς ὑπό ἰταμοῦ ναυάρχου
τοῦ βασιλέως Μακεδονίας Φιλίππου Ε’
Δικαιάρχου, Η-8-553Α
Παράνομος –ου (ὁ)
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Παράουσα –σης (ἡ)

Παρδαλίδη –ης (ἡ)

Παραπάμισος –ου (ὁ) –Ποταμός

Παρδαλίδης –ου (ὁ)

Παραπίτα –ης (ἡ) –Σύζυγος Φαρναβάζου

Παρδαλίς –ίδος (ἡ)

Παραπίτας –ου (ὁ)

Πάρδαλος –ου (ὁ)

Πάρας –α (ὁ)
Παρασαίνουσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἄττης
Παράσιτος –ου (ὁ) –(Ὁ κολακεύων διά
νά γίνη δεκτός εἰς τράπεζαν) –Ὁ Σίμων,
Η-15-519Δ
Παρασκευᾶς –ᾶ (ὁ) –(Ὁ τά πάντα παρασκευάζων) –Νέον χριστιανικόν
Παρασκευή –ῆς (ἡ) –(Ἡ πρόθυμος παραστάτης) –Καί χριστιανικόν ὄνομα
–Ἁγία –Μήτηρ Ἀρτεμιδώρας –Ὁσία Νέα
(14 Ὀκτωβρίου)
Παράσσιος καί Παρράσιος –ίου (ὁ)
–(Φωτεινός, λαμπερός) –Ἡ κουρτίνα,
ζωγραφικόν ἔργον τοῦ ἐξαπάτησε τόν
Ζεῦξιν –Πατήρ Πάρου –Ἐφέσιος ζωγράφος, μαθητής Εὐήνορος Ἐφεσίου, Η-7942Δ, Η-10-583Α
Παραστάτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρακλέους ὑπό Κλυμένου, Η-5-750Α, Η-8304Α, Η-9-37Δ, Η-11-477Α
Παραστροφίς –ίδος (ἡ)
Παρᾶτος –ου (ὁ) –Σύζυγος Ἡρακλέας
Παραχόαρθρος – ου (ὁ) –Ποταμός
Παράων –νος (ὁ)
Παρβαξγρύς –υδος; (ἡ)
Παρβόλα –ης (ἡ)
Παρβόλας –ου (ὁ)
Πάργα ἤ Πράγα –ης (ἡ) –(Ἡ ἤρεμη)
–Ὄνομα πόλεως
Παρδαλᾶ –ῆς (ἡ)
Παρδαλᾶς –ᾶ (ὁ)
Παρδαλιανή –ῆς (ἡ)
Παρδαλιανός –οῦ (ὁ)
Παρδαλίδα –ης (ἡ)
Παρδαλίδας –αο (ὁ)

Πάρδαλις –εως (ἡ)
Παρδαλώ –οῦς (ἡ)
Παρδόκα –ης (ἡ)
Παρδόκας –ου (ὁ) –Δοῦλος
Πάρεδροι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρώτων
Πάρεδρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Δίκης –Ἐπίθετον
Διονύσου –Ἐπίθετον Εἰλειθυίας –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Θέμιδος μέ
συνώνυμον: Σώτειρα –Ἐπίθετον Ἴσιδος
–Ἐπίθετον Νεμέσεως μέ συνώνυμον:
Ἀφθίτα
Πάρεία –ης καί Παρία (ἡ) –Νύμφη.
Μέ Μίνωα Β’γεννᾶ Εὐρυμέδοντα, Νηφαλίωνα, Χρύσην, Φιλόλαον καί θυγατέρας Δοξιθέα ἤ Δοξιόνην καί Δεξιθώνην –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς, Η-8-482Δ, Η-13
-648Δ
Παρεισάδη –ης καί Παρισάδη καί Παραισάδη –ης (ἡ)
Παρεισάδης καί Παρισάδης καί Παραισάδης –ου (ὁ) –Τύραννος
Παρεκβαίνουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον
Μνημοσύνης
Παρεκβαίνων –ντος (ὁ)
Παρευβάτα –ης (ἡ)
Παρευβάτας –αντος (ὁ)
Παρευνέτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Τηθύος
Πάρευνος –ου (ὁ)
Παρευτακτος –ου (ὁ)
Παρέχουσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρης
–Ἐπίθ. Τύχης μέ συνώνυμον: Δέσποινα
Παρηβάτα –ης (ἡ)
Παρηβάτας –α (ὁ)
Παρηγορία –ης (ἡ)
Παρηγόριος –ίου (ὁ) –Χριστιανός –Ἅγιος –Πατήρ Ἰωσῆ –Ἰουδαϊκόν
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Παρηγορίς –ίδος (ἡ)
Παρηγόρις –ιδος (ὁ)
Παρήγορος –ου (ὁ & ἡ) –Ἔργο Πραξιτέλους –Ἐπίθετον Νίκης μέ συνώνυμον:
Πολύτροπος –Θεότης, Η-16-354Α
Πάρης καί Πάρις –ιδος (ὁ)
Παρησία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Παρμόνας
Παρησίας –ίου (ὁ)
Πάρθα –ης (ἡ)
Παρθάουσα καί Πορθάουσα –σης (ἡ)
Παρθάων καί Πορθάων καί Πορθεύς
–έως (ὁ) –Πατήρ Ἀπιστάρχου καί Λευκοπέους –Υἱός Ἀγήνορος, βασιλέως Καλυδῶνος
Παρθεμίδα –ης (ἡ)
Παρθεμίδας –αο (ὁ)
Παρθένα –ης (ἡ)
Παρθενία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας –Ὄνομα ἵππου Μάρμακος ὡς καί ἡ Ἐρίφα
–Γυνή Σάμου ἐξ΄ἧς ἡ νῆσος πρότερον
–Χριστιανικόν –Μία Πλειάς –Ἐπίθετον
Ἀρτέμιδος, Η-13-32Α
Παρθενίας –ίου (ὁ) –Ποταμός
Παρθενίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Παρθενικά –ῆς (ἡ)
Παρθενική –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
–Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος μέ συνώνυμον:
Ελαφηβόλος
Παρθενικός –οῦ (ὁ)
Παρθένιον –ίου (ἡ)
Παρθένιος –ίου (ὁ) –(Ἀγνός, παρθενικός, ἅγιος) –Ἐλεγειακός ποιητής –Καί
χριστιανικόν ὄνομα –Ὁ Νικαεύς ὡς τελευταῖος ἐλεγειακός ὑπῆρξε διδάσκαλος Βιργιλίου –Γραμματικός –Ἐποποιός
–Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἀπαμεύς ποιητής,
Η-7-1055Α, 1060Α, Η-10-145Δ, Η-14-109Α,
Η-15-536Δ
Παρθένιος καί Ἴμβρασος –ου (ὁ) –Ποταμός –Ποτάμιος θεός, Ο.Β.854, Η-9-870Δ
Παρθενίουσα –σης (ἡ)
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Παρθενίς –ίδος (ἡ) –Ὄνομα ἑταίρας –
Ἑλληνίς ὡραῖα ἐρωτευμένη μέ κιθαρωδόν Ὀρπεδίνην, εἰς τήν ἐρωτικήν ἐπιστολήν διασώζει Ἀρισταίνετος –Αὐλητρίς
μέ αὐλούς τούς ὁποίους κατέστρεψεν
στρατιώτης Αἰτωλός, ὅστις ἐζήλευεν ἑταίραν Κροκάλην
Παρθενίς καί Πυθαΐς –ιδος (ἡ) –Μήτηρ
Πυθαγόρου μετά Μνησάρχου πατρός,
καλουμένη καί Παρμενίς
Παρθένις –ιος (ὁ)
Παρθενίων –νος (ὁ)
Παρθενοδώρα –ης (ἡ)
Παρθενόδωρος –ου (ὁ)
Παρθένοι –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
–Ἐπίθετον Μουσῶν –Ἐπίθετον Νικῶν
–Ἐπίθετον Χαρίτων
Παρθενόκλεια –ης (ἡ)
Παρθενοκλῆς –έους (ὁ) –Υἱός Ὁμολωΐχου ἤ Σιμίου ἤ Σιμαλίωνος –Γλύπτης
Βοιωτός
Παρθενοκτόνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Θέτιδος
Παρθενομήτωρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Παρθενόπαια –ης (ἡ) = Παρθενόπη
Παρθενοπαῖος –ου (ὁ) –Υἱός Μελανίωνος, πατήρ προμάχου –Υἱός Ταλαοῦ καί
Λυσιμάχης ἤ Λυσιανάσσης ἀδελφός
Ἀδράστου, φονευθείς στίς Ἠλέκτρες
Πύλες ἀπό Ἀμφίδικο. Κατ΄ἄλλους υἱός Μελανίωνος ἀπό Ἀρκαδία ἤ υἱός Ἀταλάντης Σχοινέως καί Μελανίωνος ἤ
Ἄρεως. Τό ὄνομα φέρει ἤ διότι ἐξετέθει
στό Ὅρος Παρθένιον ἤ λόγω παρθενίας
μακροχρονίου τῆς μητρός του. Ἦτο πατήρ τοῦ Προμάχου Η-7-1047Δ, Η-8-148Α,
485Α, Η-15-757Α, Η-17-564Δ
Παρθενόπη καί Τιθύς καί Αἴθρα καί
Πομφολύγη –ης (ἡ) –(Ἡ ἔχουσα μάτια
παρθενικά) –Θυγάτηρ Στυμφάλου πού
μέ Ἡρακλή γεννᾶ Εὐήρην. Μέ Ὠκεανόν
γεννᾶ Εὐρώπην καί Θράκην –Θυγάτηρ
Ἀγγαίου πού μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Λυκο-
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μήδην –Θυγ. Εὐμήλου –Θυγ. Ἀσωποῦ
καί Καλλιόπης ἤ Μελπομένης –Σειρήν
ἐξ ἧς ἡ πόλις Ἰταλίας –Μέ ἐπίθετα: Ἁγνή,
Οἰωνός καί Πρώτη –Θυγάτηρ Ἀγγαίου
πού μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Λυκομήδην, Η
-12-626Α, Η-15-537Δ
Παρθενοπηνός –οῦ (ὁ)
Παρθενόπης –ητος (ὁ)
Παρθενοπία –ης (ἡ) –Ἡ Σειρήν Παρθενόπη. Ἡ Ἀφροδίτη τήν μετεμόρφωσεν
εἰς Σειρήνα
Παρθένος καί Δίκη –ης (ἡ) –(ὑπό Ἰσιόδου) –Θυγάτηρ Διός καί Θέμιδος –Ἐπίθετον Δίκης
Παρθένος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
ἤ Ἀρτέμιδος ἤ Κόρης (Περσεφόνης) –Ἐπίθετον Ἀμφιτρίτης –Ἐπίθετον Ἀρετῆς
μέ συνώνυμον: Πολύμοχθος –Ἐπίθετον
Ἑκάτης –Ἐπίθετον Εὐρυνόμης –Ἐπίθετον Ἥβης –Ἐπίθετον Ἴριδος –Ἐπίθετον
Λύσσης –Ἐπίθετον Μούσης –Ἐπίθετον
Σελήνης, Η-17-243Δ
Παρθένος –ου (ἡ) –Θυγάτηρ Σταφύλου
(υἱοῦ Διονύσου), ἀδελφή Ροιοῦς καί Μολπαδίας –Θυγάτηρ Ἀπόλλωνος καί Χρυσοθέμιδος μετέποιτα ἀστήρ –Ἐπίθετον
Ἀδραστείης –Ἐπίθετον Θέτιδος –Ἐπίθετον Κορωνίδος –Ἐπίθετον Νεμέσεως
–Ἐπίθετον Πασιθέης –Ἐπίθετον Περσεφόνης
Πάρθενος –ου (ὁ)
Παρθένυλλα –ης (ἡ)
Παρθένυλλος –ου (ὁ)
Παρθενών –νος (ὁ) –Ὁ βράχος τῆς παρθένου Ἀθηνᾶς ὅπου καί ναός της
Πάρθη –ης (ἡ) –Εἰς ἐπίγραμμα
Πάρθης –ητος (ὁ)
Παρθικόπολις –ιδος (ἡ)
Παρθική – ης (ἡ)
Παρθικός –οῦ (ὁ)
Παρθίνη – ης (ἡ)
Παρθῖνος –ου (ὁ)
Παρθίουσα –σης (ἡ)
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Παρθίων –νος (ὁ) –Με σύζυγον Ὀρσιλόχην ἤ Ἀρχιλόχην γεννᾶ Κητέα βασιλέα
Ἀρκάδων, Η-10-687Δ
Πάρθος –ου (ὁ) –Κάτοικος –Στρατηγός
Περσῶν
Πάρθουσα –σης (ἡ)
Παρθώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Ἰλλυριοῦ ἐξ
ἧς ὀνομάσθησαν οἱ Πάρθοι
Πάρθων –νος (ὁ) –Ἀδελφός Δαμονίκης,
υἱός Ἀγήνορος καί Ἐπικάστης, Η-8-21Α
Παρία –ας καί Παρεία (ἡ) –Ποταμός
–Νύμφη Κρήτης πού μέ Μίνωα γεννᾶ
Ὑφαλίωνα, Εὐρυμέδοντα, τόν Χρύσην
καί Φιλόλαον
Παριανός –οῦ (ὁ) –Ἐξ Ἐδέσσης ἤ Θεσσαλονίκης
Παριαπίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Φέρητος,
ἀδελφή Εἰδομένης, Λυκούργου, Ἀδμήτου
Παριάς –άδος (ὁ & ἡ)
Παρίας καί Εὐρυμέδων (ὁ) –(Ἰσχυρός
ἀρχηγός) –Ἐπώνυμον Ἑρμοῦ –Ἐπώνυμον Ποσειδῶνος –Ἐπώνυμον Χείρωνος
–Ταραντῖνος Πυθαγορικός φιλόσοφος,
Η-13-648Δ
Παρίες (οἱ) –Ὄφεις τοῦ Ἀσκληπιοῦ
Πάρινος –ου (ὁ) –Ποταμός
Πάριον –ίου (ἡ)
Πάριον Χρονικόν καί Πάριον Μάρμαρον ἤ Ἀρουνδέλειον ἤ Ὀξώνιον ἤ Λεόντιον Μαρμάριον ἤ Λεοντάριον (τό)
–Πλᾶξ Μαρμαρίνη ἐφ΄ἧς κατεγράφωντο
Ἄρχοντες Ἀττικῆς. Λαϊκή χρονογραφία
(πιθανώς ἀγνώστου. Ἴσως ὅμως καί νά
ἀποσβέστηκε ἡ ὑπογραφή)
Παριοπία –ης (ἡ)
Παριόπιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Πάριος –ίου (ὁ) –Κτίστης πόλεως –Λογογράφος, Η-7-1049Α, Η-11-647Α
Παρίουσα –σης (ἡ)
Πάρις –ιος καί –ιδος (ὁ) –Υἱός Ἐφεσίου
ζωγράφου Παρασσίου, Η-9-773Δ
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Πάρις –ιδος καί Ἀλέξανδρος (ὁ) –(Ἐπισκέπτης) –(Ὅμηρος) –Υἱός Πριάμου (ὅν
παρέλαβε διότι τόν ἐγκατέλειψεν δοῦλος ὀνόματι Ἀγέλαος) καί Ἑκάβη. Ἐφόνευσε Ἀχιλλέαν μέ μέ βοήθειαν Ἀπόλλωνος. μέ ἐπίθετον Θεόκριτος. Πρώτη
σύζυγος Οἰνώνη, ἤ Οἰνόνη, ἤ Οἰνοπία
θυγάτηρ Κεβρῆνος, μέ ἥν γεννᾶ Κόρυθον, φονεύσαντα διότι ἐπλησίαζεν τήν
Ἑλένην. Δευτέρα Ἑλένη, μέ ἥν γεννᾶ
Ἰδαῖον καί Ἀγανόν καί Ἑλένα. Τό πλοῖον
πού ἔφερεν Πάριν καί Ἑλένην εἰς Τροίαν
ναυπήγησεν ὁ Φέρεκλος, Ο.Γ.437, Ζ280,
Η-7-1149Α, Η-10-120Δ, Η-15-544Δ

Παρμείουσα –σης (ἡ)

Παρισάδη –ης (ἡ)

Παρμενείδας –αιο (ὁ)

Παρισάδης καί Παιρισάδης καί Παρεισάδης καί Παρουσάδης –ου (ὁ)
–Σκύθης βασιλεύς, Η-15-545Δ

Παρμενείδη –ης (ἡ)

Παρίσης –η (ὁ) –Ἐκ τοῦ Κυπαρίσης ἤ
Κυπαρισός –Νέον χριστιανικόν
Παρισούλα –ας (ἡ) –Χριστιανικόν
Παρισταμένα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Νίκης
μέ συνώνυμον: Γλυκύδωρος
Παρισταμένης –ου (ὁ)

Παρμείων –νος (ὁ)
Παρμενᾶ –ῆς (ἡ)
Παρμενᾶς –ᾶ (ὁ) –(Σταθερός, πιστός σύντροφος, ἅγιος) –Χριστιανικόν ὄνομα
Παρμένεα καί Παρμενέα –ης (ἡ) –Δούλη ἀπό Μακεδονία
Παρμενέας καί Παρμενείας –ου (ὁ)
Παρμένεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μαρσύου
–Θυγάτηρ Ἀριστύλλας
Παρμενείας –είου (ὁ)
Παρμενείδα –ης (ἡ)

Παρμενείδης –ου (ὁ)
Παρμένεις –ειος (ὁ)
Παρμένη –ης (ἡ)
Παρμένης –ους (ὁ)
Παρμενία –ίης (ἡ)
Παρμενίας –ίου (ὁ) –Υἱός Φαντειοῦ ἤ
Φαντεροῦ

Παριστιάνη –ης (ἡ)

Παρμενίδα –ης (ἡ)

Παριστιάνης –ου (ὁ) –Ἱστορικός; –Η-10638Δ

Παρμενίδη –ης (ἡ)

Παριφίλη –ης (ἡ)
Παρίφιλος –ου (ὁ)
Παρίχα –ης (ἡ)
Παρίχεια –ης (ἡ) –Σύζυγος Ὀγχηστοῦ,
μήτηρ Ἄονος, ἐξ οὖ Ἄονες Βοιωτίας
Πάριχος καί Λάριχος –ου (ὁ) –Υἱός
Κλέϊδος καί Σκαμανδρωνύμου, ἀδελφός Εὐρυγίου, Χαράξου, Αἰσχύλου,
Σαπφοῦς
Παρίων –νος; (ὁ)
Παρκότα –ης (ἡ)
Παρκότας –ου (ὁ)
Παρμαίνεια –ης (ἡ)
Παρμαίνεις –ειος (ὁ)
Παρμαίνης –ου (ὁ)

Παρμενίδας –αο (ὁ)
Παρμενίδης –ου (ὁ) –Ἐλεάτης υἱός Πύρητος φιλόσοφος, νομοθέτης “τήν ἑαυτοῦ πατρίδα νόμοις ἀρίστοις διεκόσμισεν” Πλούταρχος, μέ Κολώτην) –Ἕτερος
ρήτωρ (τεχνογράφος) –Διάλογος Πλάτωνος
Παρμενίουν –ειος (ὁ)
Παρμενιουνεία –ης (ἡ)
Παρμενίουσα –σης (ἡ)
Παρμενίς –ίδος (ἡ) –Ἡ Παρθενίς ἤ Πυθαΐς μήτηρ Πυθαγόρου –Ἑταίρα ἤτις
κατά Διοσκορίδην προσέφερεν “ριπίδιον” (βεντάλια) εἰς Ἀφροδίτην
Παρμενίσκη –ης (ἡ)
Παρμενίσκος –ου (ὁ) –Σχολιαστής Ὁμήρου, Ἀράτου καί Τραγικῶν –Υἱός Δα-
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μῆνος –Ὀλυμπιονίκης Κερκυραῖος εἰς
στάδιον δύο φοράς –Μεταποντῖνος Πυθαγορικός φιλόσοφος, Η-15-564Δ

Παρμίσκος –ου (ὁ) –Μεταποντῖνος Πυθαγορικός φιλόσοφος, Η-16-499Α

Παρμενίσσκη –ης (ἡ)

Παρμόνα –ης (ἡ)

Παρμενίσσκος –ου (ὁ)
Παρμενίστα –ης (ἡ)
Παρμενίστας –α (ὁ)
Παρμενίτα –ης (ἡ)
Παρμενίτας –αντος; (ὁ)
Παρμενίχα –ης (ἡ)
Παρμένιχος –ου (ὁ)
Παρμενίων καί Παρμενίδης (ὁ) –(Σταθερός, παρμένειν, παραμένειν) –Πατήρ
Φιλώτου καί υἱός –Στρατηγός Μεγάλου
Ἀλεξάνδρου καί Φιλίππου –Ποιητής ἐπιγραμμάτων –Ὀλυμπιονίκης Μυτιληναῖος εἰς στάδιον –Μακεδονικόν ὄνομα,
Η-7-217Δ, 867Α, Η-15-565Α, Η-18-229Α,
268Δ
Παρμενίων καί Παρμένων (ὁ) –Γραμματικός

Παρμισός –οῦ (ὁ) –Ποταμός
Παρμόνη –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἀντιγόνας
Παρμόνης –ητος (ὁ)
Παρμονίδα –δης (ἡ)
Παρμονίδας –αιο (ὁ)
Παρμονίδη –ης (ἡ)
Παρμονίδης καί Παρμενίδης (ὁ) –
(σταθερός) –Ἐλεάτης φιλόσοφος, Πυθαγορικός καλλιεργήσας ἐλεγείαν –Ὁ Καμαριναῖος ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον –Ὁ
Ποσειδωνιάτης εἰς στάδιον καί δίαυλον,
Η-7-530Δ, 567Δ, Η-9-487Δ, Η-10-579Δ, Η15-559Δ
Παρμονίμη –ης (ἡ)
Παρμόνιμος –ου (ὁ)
Παρμονίς –ίδος (ἡ)
Παρμονίσκη –ης (ἡ)

Παρμεννίουν –νειος (ὁ) –Υἱός Αὐτοκράτειος –Υἱός Ἀργούνειος

Παρμονίσκος –ου (ὁ)

Παρμεννιουνεία –ης (ἡ)

Πάρμουσα –σης (ἡ)

Παρμεννιούνειος –είου (ὁ)

Παρμυνίς –ίδος (ἡ)

Παρμένον –νος (ὁ)

Πάρμυς –υδος (ἡ) –Θυγάτηρ Σμέρδιος,
σύζυγος Δαρείου Ὑστάσπου

Παρμένουν –νειος (ὁ)
Παρμένουσα –σης (ἡ)
Παρμενώ –οῦς (ἡ)
Παρμένων –νος καί Παρμενίων (ὁ)
–Ποιητής Βυζάντιος ἰαμβογράφος –Συγγραφεύς μαγειρικῆς –Ἀθηναῖος –Ὑπηρέτης εἰς “Σαμίαν” Μενάνδρου –Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης
Παρμένων –ντος (ὁ) –Υἱός Διονυσίου,
Η-9-754Δ, Η-15-565Α, Η-18-986Δ
Παρμήν –ῆνος (ὁ)

Πάρμονος –ου (ὁ)

Παρμώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Ὀνασίδος
(τοῦ καί τῆς)
Πάρμων –νος (ὁ)
Παρνασός –ου (ὁ)
Παρνασσία –ης (ἡ)
Παρνασσίδες –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Παρνάσσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος

Παρμική –ῆς (ἡ)

Παρνασσός –ου (ὁ) –Υἱός Ποσειδῶνος
ἤ Κλεοπόμπου καί νύμφης Κλεοδώρας

Παρμικός –οῦ (ὁ)

Παρναττία –ης (ἡ)

Πάρμις –ιος (ὁ)

Παρνάττιος –ίου (ὁ)

Παρμίσκα –ης (ἡ)

Πάρνη –ης (ἡ)
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Πάρνηθα –ης (ἡ) –Νύμφη πού μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Κύννον
Παρνηθία –ης (ἡ) –Νύμφη –Μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Κύννην
Παρνήθιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Πάρνης –ηθος (ὁ & ἡ)
Παρνησός καί Παρνασός καί Παρνασσός καί Λαρνασσός –οῦ (ὁ) –Ὄρος
μέ κορυφήν τά Βάκχεια ἄκρα καί Ναόν
Βάκχου –Υἱός Ποσειδῶνος καί νύμφης
Κλεοδώρης, Ο.Τ.394, 437
Παρνοπία –ης (ἡ)
Παρνοπίδα –δης (ἡ)
Παρνοπίδας –αο (ὁ)
Παρνόπιος –ιου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Πάρνουσα –σης (ἡ)
Παρνύτη –ης (ἡ)
Παρνύτης –ου (ὁ)
Πάρνων –νος (ὁ) –Ὄνομα ὄρους
Παροβρύκουσα –σης (ἡ)
Παροβρύκων –ντος (ὁ) –Πατήρ Καλλιφάνους συγγραφέως
Παροδεῖτα –ης (ἡ)
Παροδεῖτας –αντος (ὁ)
Πάροινον –ου καί Πάροινος ἤ καί Λαμπυρίς ἤ καί Εὐφροσύνη –ης (ἡ) –Ἡ
ἑταίρα Εὐφροσύνη
Παροίτα –ης (ἡ)
Παροίτας –αντος (ὁ)
Παρόραμα –τος (ἡ) –Ἑταίρα ἐρωμένη
ρήτορος Στρατοκλέους, καλουμένη καί
Λήμη (τσίμπλα) καί Δίδραχμον ἐκ τοῦ
λαμβανομένου ἀντιτίμου
Πάρος –ου (ὁ) –Υἱός Παρρασίου
Πάρος –ου (ἡ) –Νῆσος Κυκλάδων καί
πρότερον Μινώα, Πακτία,Ὑλήεσσα
Πάρουσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Εἰλειθυίας
Παρουσία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Παρπακίδη –ης (ἡ)
Παρπακίδης –ου (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Πάρπαρη –ης (ἡ)
Πάρπαρος –ου (ὁ)
Πάρπησσα καί Μάρπησα –ης (ἡ)
–Θυγάτηρ Εὐήνου, ὅστις ἐσκότωσε τούς
μνηστῆρες αὐτῆς, Ο.Ι.557, Η-11-828Α, Η12-68Α
Πάρπησσος –ου (ὁ)
Παρρασία –ίης (ἡ)
Παρρασίδα –ης (ἡ)
Παρρασίδας –αο (ὁ)
Παρρασίδη –ης (ἡ)
Παρρασίδης –ου (ὁ)
Παρρασίη –ης (ἡ) –Ο.Β.608
Παρράσιος –ίου (ὁ) –Ζωγράφος διάσημος ἀντίτεχνος τοῦ Ζεύσιδος ἤ Ζευσίππου –Πατήρ Παρίου –Ἐπίθετον Πανός, Η-8-786Δ, Η-14-160Α, Η-15-587Δ,
Η-18-182Α
Παρράσσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Εἷς τῶν 50 υἱῶν τοῦ Λυκάονος
Παρρησία –ης (ἡ)
Παρρησιάδη –ης (ἡ)
Παρρησιάδης –ου (ὁ) –Πλαστόν ὑπό
Λουκιανοῦ
Παρρησίας –ίου (ὁ)
Παρσένος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Παρτόνα –ης (ἡ)
Παρτόνας –α (ὁ)
Παρύσατις –ιδος (ἡ) –Σύζυγος Δαρείου,
μήτηρ Κύρου καί Ἀρταξέρξου, βασιλ.
Περσῶν –Θυγάτηρ Παρυσάτιδος ἧν τό
Ἀρχαιολογικόν Μουσεῖον Θεσ/νίκης ἀναφέρει ὡς θυγατέραν Ἀρταξέρξου καί
σύζυγον Μεγ. Ἀλεξάνδρου
Πάρφορα –ης (ἡ)
Πάρφορος –ου (ὁ)
Πάρφουσα –σης (ἡ)
Πάρφων καί Φάρφων –νος (ὁ) –Ἀναθέτης εἰς Κάβειρον
Παρφῶν –ντος; (ὁ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÁÑÖÙÓÓÁ

Παρφῶσσα –σσης (ἡ)
Παρώ –οῦς (ἡ)
Παρωδεύς –έως (ὁ) –Υἱός Τρικολώνου
Παρωδός –οῦ (ὁ) –Λογοτέχνης, Η-71055Δ
Πάρων –νος (ὁ) –Πυθαγόρειος φιλόσοφος
Παρωρεύς καί Παρωδεύς –έως (ὁ)
Παρωρείτη –ης (ἡ)
Παρωρείτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Πάρωρος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἐχελάου
Πασαγάθη –ης (ἡ)
Πασάγαθος –ου (ὁ)
Πασαγόρα –ης (ἡ)
Πασαγόρας –ου (ὁ)
Πασαγόρη –ης (ἡ)
Πασάκα –ης (ἡ)
Πασάκας –α (ὁ) –Ἵππος πολεμικός Κύρου
Πασάκουσα –σης (ἡ)
Πασάκων –ντος; (ὁ)
Πάσανδις –ιος (ὁ)
Πασαράτη –ης (ἡ)
Πασάρατος –ου (ὁ)
Πασαρέτη –ης (ἡ)
Πασάρετος –ου (ὁ)
Πασάριον –ίου (ἡ)
Πασαρίστη –ης (ἡ)
Πασάριστος –ου (ὁ)
Πασάρχη –ης (ἡ)
Πάσαρχος –ου (ὁ)
Πάσας –α; (ὁ)
Πασέα –ης (ἡ)
Πασέας –ου (ὁ) –Ἕλλην ζωγράφος –Ἀγγειογράφος δίγλωσσος –Πατήρ Ἀβαντίδα, Η-15-593Α
Πάσεια –ης (ἡ)
Πασείης –ου (ὁ)
Πάσημις –ιος (ὁ)
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Πασθενίδα –δης (ἡ)
Πασθενίδας –αο (ὁ)
Πασθενίδη –ης (ἡ)
Πασθενίδης –ου (ὁ)
Πασία –ης (ἡ)
Πασιάδα –ης (ἡ)
Πασιάδας –αο (ὁ)
Πασιάδη –ης (ἡ)
Πασιάδης –ου (ὁ) –Ἀγγειοπλάστης, Η15-712Α
Πασιάκος –ου (ὁ) –Ποταμός
Πασιάναξ –κτος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Πασιάνασσα –σσης (ἡ)
Πασιανή –ῆς (ἡ)
Πασιανός –οῦ (ὁ)
Πασίας –ίου (ὁ) –Ἕλλην ζωγράφος μαθητής Ἠριγόνου ἐξ ἐργαστηρίου Σικυωνίου ἀδελφός γλύπτου Αἰγηνίτου
–Τοκιστής (ὡς ὁ Ἀμυνίας ἤ Ἀμεινίας
ὁ χλευαζόμενος ὑπό Ἀριστοφάνους ἤ
τοκιστής ὡς ὁ περιβόητος Ἀθηναῖος ὁ
Βελονοπώλης) Ἀθηναῖος, δοῦλος καί
μετέπειτα μέγιστος τραπεζίτης, (ὡς ὁ
Ἐπιγένης) εἰς ὅν Ἀρχήστρατος παρεχώρησεν τράπεζαν καί ἐλευθερίαν, Η-15593Α, Η-17-802Δ
Πασιβία –ης (ἡ)
Πασίβιος –ίου (ὁ)
Πασιγένεια –ης (ἡ)
Πασιγένης –ους (ὁ)
Πασιγνώτα –ης (ἡ)
Πασίγνωτος –ου (ὁ)
Πασιδάμεια –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Πασίδαμος –ου (ὁ)
Πασιδίκη –ης (ἡ)
Πασίδικος –ου (ὁ)
Πασιδότα –ης (ἠ)
Πασίδοτος –ου (ὁ)
Πασιδώρα –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Πασίδωρος –ου (ὁ)
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Πασίη –ης (ἡ)
Πασίης –ίου (ὁ)
Πασιθέα –ας καί Χάρις –ιτος (ἡ) –(ἡ
δι΄ὅλους ἤ ὅλα θεά) –Ἐρωμένη Ὕπνου
–Ἀδελφή Ζεύξιδος –Νηρηΐς –Ναϊάς πού
μέ Ἐριχθόνιον γεννᾶ Πανδίονα –Μία
τῶν Χαρίτων (κατά Ὅμηρον) –Προσωποποίησις Θεᾶς ὀμορφιᾶς καί θελγήτρων καί ἡδονῆς –Ἐπίθετον Ρέας. Τά
ἱερά της ἐλέγοντο Μητρῶα, Ο.Ι.Ξ.276, Η
-15-400Δ, Η-17-612Δ
Πασίθεια –ης (ἡ) –Ναϊάς πού μέ Ἐριχθόνιον γεννᾶ Πανδίονα
Πασιθεμίδα –δης (ἡ)
Πασιθεμίδας –αο (ὁ)
Πασίθεμις –ιδος (ὁ) –Ἰατρός
Πασίθεμις –ιδος (ἡ)
Πασίθεος –ου (ὁ)
Πασιθία –ης (ἡ)
Πασιθίας –ιου ἤ –ντος (ὁ)
Πασίθιος –ίου (ὁ)
Πασιθόη –ης (ἡ) –Ὠκεανίς (θυγάτηρ
Ὠκεανοῦ καί Τηθύος) –Θυγάτηρ Πόντου
καί Θαλάσσης
Πασίθοος –όου (ὁ)
Πάσι Ἴγρης (ὁ) –Ποταμός;
Πασική –ῆς (ἡ)
Πασικίνη –ης (ἡ)
Πασικίνης –ητος; (ὁ)
Πασικλέη –ης (ἡ)
Πασικλέης καί Πασικλῆς –εους (ὁ)
–Πατήρ Φιλίστου Ἀθηναίου –Ὀπαδός
Πυνδάρου, τυράννου Ἐφέσου
Πασίκλεια –ης (ἡ)
Πασικλείδα –ης (ἡ)
Πασικλείδας –αο (ὁ) –Υἱός Σειπόμπου
Πασικλείδη –ης (ἡ)
Πασικλείδης –ου (ὁ)
Πασικλεῖς –εῖος (ὁ) –Πατήρ Οὐπερμενίδου
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Πασικλῆς –έους (ὁ) –Ρόδιος περιπατητικός φιλόσοφος, μαθητής Ἀριστοτέλους
–Υἱός Ἀσκώνδου –Ἀδελφός φιλοσόφου
Κράτητος –Υἱός Βοήθου, συγγραφεύς –
Υἱός Μύρωνος, Γαργήττιος –Υἱός Πασίωνος, Ἀχαρνεύς –Γαργήττιος –Πατήρ
Ἀριστομάχης, Ποτάμιος, Η-12-310Δ, Η15-593Δ
Πασίκλια –ης (ἡ)
Πασικός –οῦ (ὁ)
Πασίκουσα –ης (ἡ)
Πασικράτεια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Περσεφόνης εἰς Συρακούσας
Πασικράτη –ης (ἡ) –Δωρική Θεότης
Πασικράτης –ους (ὁ) –Περιπατητικός
φιλόσοφος –Πατήρ Δίωνος Προυσαέως
–Βασιλεύς Σόλων Κύπρου, Η-11-726Δ,
Η-15-593Δ
Πασικρέτη –ης (ἡ)
Πασικρέτης –ητος; (ὁ)
Πασικρεύη –ης (ἡ)
Πασικρεύης –ητος (ὁ)
Πασικρίτα –ης (ἡ)
Πασίκριτος –ου (ὁ)
Πασίκυπρα –ης (ἡ)
Πασίκυπρις –ιδος (ὁ) –Βασιλεύς Κύπρου,
Η-17-568Α
Πασίκυπρος –ου (ὁ)
Πασίκων –ντος; (ὁ)
Πασιλέα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἁγνοδήμου
Ἀχαρνέως
Πασιλέας –έου (ὁ)
Πασιλίνη –ης (ἡ)
Πασιλίνης –η (ὁ)
Πάσιλλα –ης (ἡ)
Πάσιλλος –ου (ὁ)
Πασιμάχη –ης (ἡ)
Πασίμαχος –ου (ὁ)
Πασιμβρότη –ης (ἡ)
Πασίμβροτος –ου (ὁ)
Πασιμέδουν –νειος (ὁ)
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Πασιμεδουνεία –ης (ἡ)
Πασιμέλουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρης –Ἐπίθετον Θέμιδος
Πασιμένη –ης (ἡ)
Πασιμένης –ους (ὁ)
Πασιμήδεια –ης (ἡ)
Πασιμήδης –ου (ὁ)
Πασιμήλη –ης (ἡ)
Πασίμηλος –ου (ὁ) –Κορίνθιός τίς
Πασιμνᾶστα καί Πασιμνάστα –ης (ἡ)
Πασίμναστος –ου (ὁ)
Πασίνα –ης (ἡ)
Πασινείκη –ης (ἡ)
Πασίνεικος –ου (ὁ)
Πασίνης καί Ὑσπασίνης (ὁ) –Βασιλεύς
Χάρακος εἰς Ἐρυθράν
Πασινίκα –ης (ἡ)
Πασινίκη –ης (ἡ)
Πασίνικος –ου (ὁ)
Πασινόα –ης (ἡ)
Πασινόη καί Πεισινόη –ης (ἡ) –Μία τῶν
Σειρήνων
Πασινόμη –ης (ἡ)
Πασίνομος –ου (ὁ)
Πασίνοος –όου (ὁ)
Πασῖνος –ου (ὁ)
Πασίνους –οος (ὁ)
Πασινώϊ; (ἡ)
Πασιξένη –ης (ἡ)
Πασίξενος –ου (ὁ) –Πατήρ Ξένωνος
Πάσιον –ίου (ἡ)
Πάσιος –ίου (ὁ) –Προσωνύμιον Διός
Πασίουσα –σης (ἡ)
Πασιόχη –ης (ἡ)
Πασίοχος –ου (ὁ)
Πασιπείθη –ης (ἡ)
Πασιπείθης –ου (ὁ)
Πασιπολέμη –ης (ἡ)
Πασιπόλεμος –ου (ὁ)
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Πασίππη –ης (ἡ)
Πασιππίδα –δης (ἡ)
Πασιππίδας –αο (ὁ) –Στρατηγός Λακεδαιμονίων
Πασιππίδη –ης (ἡ)
Πασιππίδης –ου (ὁ)
Πάσιππος –ου (ὁ)
Πᾶσις –ιος (ὁ)
Πασιτέκτουσα –σης (ἡ)
Πασιτέκτων –νος (ὁ)
Πασιτέλεια –ης (ἡ)
Πασιτέλεις –ειος (ὁ)
Πασιτέλης –ους καί Πασιτέλλης (ὁ)
–Γλύ-πτης, Ἀνδριαντοποιός, ποιήσας
ἀρ-γυροῦν ἄγαλμα Ροσκίου ἠθοποιοῦ,
Η-7-940Δ, 951Α, 1056Δ, Η-15-593Δ, 594Δ
Πασιτελίδα –ης (ἡ)
Πασιτελίδας –αο (ὁ) –Στρατηγός Λακεδαιμονίων
Πασιτελίδη –ης (ἡ)
Πασιτελίδης –ου (ὁ)
Πασιτέλλεια –ης (ἡ)
Πασιτέλλης –ους (ὁ) –Νεαπολίτης τεχνοκρίτης
Πασιτίγρης –ητος καί Πασιτίγρις –ιδος
(ὁ) –Ποταμός Σουσιανῆς
Πασιτίμη –ης (ἡ)
Πασίτιμος –ου (ὁ)
Πασιφαές καί Πασιφαής –ους (ἡ & ὁ) –
Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
–Ἐπίθετον Σελήνης
Πασιφάεσσα –σσης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
ΠασιφάηκαίΦαίδρα(ἡ)–(Ὁλόλαμπρη)
–Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Θυγάτηρ Ἡλίου
καί Περσηΐδος, ἀδελφή Κίρκης καί Αἰήτου, σύζυγος Μίνωος μέ ὅν γεννᾶ: Δευκαλίωνα, Κατρέαν, Ἀνδρόγεων, Γλαῦκον, Φαῖδραν καί Ἀριάδνην. Συνεργεία
Δαιδάλου μέ ὡραῖον ταῦρον γεννᾶ Μινώταυρον –Θυγάτηρ Κρήτης καί Μίνωος
–Φίλη Φιλάνδρας, μνηστής ἀρχιτέκτο-
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νος, ἀκόλουθος ἑταίρας Ἀσπασίας, ὄταν
δημιουργήθηκε τό ἐπεισόδιο μέ Μεγαρεῖς, πού ἀποτέλεσεν ἀφορμήν Πελοποννησιακοῦ πολέμου (κατά Ἀριστοφάνην),
Η-7-1155Α, Η-9-337Δ, 681Δ, Η-13-648Δ
Πασιφάη καί Πασιθόη –ης (ἡ)
Πασιφαῆς –οῦς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Πασιφαῆς –οῦς (ὁ)
Πασιφάνεια –ης (ἡ)
Πασιφάνης –ους; (ὁ)
Πασιφίλα καί Πλαγγών –ωνος (ἡ) –Ἑταίρα
Πασιφίλη καί Πασιφύλη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον ἑταίρας Πλαγγόνος
Πασίφιλος –ου (ὁ) –Τετιανός
Πασίφρουσα –σης (ἡ)
Πασίφρων –νος (ὁ)
Πασίφυγος –ου (ὁ)
Πασιφῶν –ῶντος (ὁ) –Υἱός Παντήνωρος
–Συγγραφεύς –Τραγωδοποιός
Πασιφῶσσα –σσης (ἡ)
Πασιχάρεια –ης (ἡ)
Πασιχάρεις –ειος (ὁ)
Πασιχάρης –ους (ὁ)
Πασιχαριανή –ῆς (ἡ)
Πασιχαριανός –οῦ (ὁ)
Πασιχαρίδα –ης (ἡ)
Πασιχαρίδας –αο (ὁ) –Υἱός Κηφισοδώρου
Πασιχαρίνα –ης (ἡ)
Πασιχαρῖνος –ου (ὁ)
Πασίχαρις –ιτος (ὁ)
Πασίχη –ης (ἡ)
Πάσιχον –ου (ἡ)
Πασιχόρη –ης (ἡ)
Πασίχορος –ου (ὁ) –Βοιωτός ὀλυμπιονίκης εἰς δόλιχον
Πάσιχος –ου (ὁ)
Πασιώ –οῦς (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÁÓ×ÁËÉÏÓ

Πασίων καί Πασσίων –νος (ὁ) –Δοῦλος
ἀπελεύθερος, διάσημος τραπεζίτης ὡς
ὁ Ἡρακλείδης, Φορμίων, Ἀριστόλοχος
–Πατήρ Ὀνημοκλέους –Μεγαρεύς –Πατήρ Ἀπολλοδώρου Ἀχαρνέως –Ἀχαρνεύς –Πατήρ Ἀπολλοδώρου –Υἱός Πασικλέους Ἀχαρνεύς
Πασιῶσσα –σσης (ἡ)
Πασκάλα –ης (ἡ)
Πασκάλας –αντος (ὁ)
Πασκάσις –ιος (ὁ)
Πασκεντία –ης (ἡ)
Πασκέντιος –ίου (ὁ)
Πάσουσα –σης (ἡ)
Πάσσαλος –ου (ὁ) –Υἱός Ὠκεανοῦ καί
Θείας ἤ Μεμνόνιδος κέρκωπας ὡς ὁ ἀδελφός Ἄκμων, Η-10-633Α
Πασσή –ῆς (ἡ)
Πασσῆς –ῆος (ὁ)
Πασίουσα –σης (ἡ)
Πάσουσα –σης (ἡ)
Πασσιηνός –οῦ (ὁ) –(Κρίσπος;) –Δεύτερος σύζυγος Ἀγριππίνης
Πασσίων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος
Πασσκασία –ης (ἡ)
Πασσκάσιος –ίου (ὁ)
Πάστα –ης (ἡ)
Παστᾶς –ᾶ (ὁ)
Πάστος –ου (ὁ)
Πάστροφος –ου (ὁ & ἡ)
Παστοφόρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Πάστωρ –ρος (ὁ)
Πασχάλης –η (ὁ) –(Ὁ πιστεύων τό Πάσχα, ἀνάστασιν) –Χριστιανικόν
Πασχαλία –ης (ἡ)
Πασχαλίνα –ης (ἡ) –Μακεδονικόν
Πασχαλῖνος –ου (ὁ)
Πασχάλιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν δοθέν
κατά πρῶτον τό πρῶτον ἥμισυ τοῦ 4ου
αἰώνος μ.Χ.
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Πασχασία –ης (ἡ)
Πασχάσιος –ίου (ὁ)
Πασχάσις –ιος (ὁ)
Πάσχασος –ου (ὁ)
Πάσχος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
Πάσχουσα –ης (ἡ)
Πάσχων –ντος (ὁ)
Πασώ –οῦς (ἡ)
Πασώϊ; (ἡ)
Πάσων –νος (ὁ)
Παταίκα –ης (ἡ)
Παταικία –ης (ἡ) –Ἀναφέρει Ἡρώνδας
Παταίκιον –ίου (ἡ)
Παταικίουσα –σης (ἡ)
Παταικίων –νος (ὁ) –Κόλαξ (Ἀλκίφρων)
Πάταικος ἀντί Πάγαικος –ου (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης κάλπης, ὁ ἐκ Δύμης –Ἱστορικός μυθολόγος πυθαγορικός φιλόσοφος –Ἐλευσίνιος
Παταϊκός –οῦ (ὁ) –Σικελός, πατήρ Ἀρνησιδήμου ἤ Αἰνησιδήμου
Πάταικος ἤ Παταϊκός –οῦ (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης ἐξ Ἀχαΐας
Πάταλλη –ης (ἡ)
Πάταλλος –ου (ὁ)
Πατανίκη –ης (ἡ)
Πατάνικος –ου (ὁ)
Παταξιάν(;) καί Παταξιᾶς –α (ὁ) –Ποταμός ἔνθα αἱ Πηγαί Ὤξου
Παταπία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Πατάπιος –ίου (ὁ) –Χριστιαν. –Ὄνομα
ἁγίου
Πατάρβημις –ιος (ὁ) –Θεράπων βασιλέως Αἰγύπτου Ἀπρίου
Παταρεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος μέ συνώνυμον: Ἁλαιός
Παταρήϊος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Παταρηῒς –ίδος (ἡ)
Παταρήν καί Πατερήν –ῆνος (ὁ)
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Πάταρος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀπόλλωνος καί
Λυκίας, θυγατρός Ξάνθου
Πατᾶς –ᾶ (ὁ)
Πατασσομένη –ης (ἡ) –Ἐπίθ. Τηθύος
Πατεκία –ης (ἡ)
Πατέρας –α (ὁ) –Πλαστόν διά Πυθαγόρειον φιλόσοφον Λύσιν ὑπό Ἐπαμεινώνδου
Πατερία –ης (ἡ)
Πατερίνη –ης (ἡ)
Πατερῖνος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀγάθης –Υἱός Ἀντιγόνου
Πατέριος –ίου (ὁ) –Υιός Ἀττικίας
Πατερίουσα –σης (ἡ)
Πατερίων –νος (ὁ)
Πατέρκλεια –ης (ἡ)
Πάτερκλος –ου (ὁ)
Πατέρκουλος –ου Βελλήϊος (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Πατερμούθιος –ίου (ὁ) –Χριστιανός –Ἅγιος
Πατζάδα –δης (ἡ)
Πατζάδας καί Πανάρετος καί Πράσινος –ου (ὁ) –Βυζαντινός μελοποιός –Μητροπολίτης –Χριστιανικόν, Η-12-253Δ,
Η-15-398Α
Πάτη –ης (ἡ)
Πατηῒδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Πατήρ –τρός (ὁ) –Ἐπίθετον Αἰθέρος –
Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἄρεως
–Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ –Ἐπίθετον Βαΐτα
–Ἐπίθετον Βορῆος μέ Συνώνυμον: Βασιλεύς –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Νηρέως μέ συνώνυμον:
Γέρων –Ἐπίθετον Πανός –Ἐπίθετον Σαράπιδος –Ἐπίθετον Φθόνου –Ἐπίθετον
Φύσεως
Πατήρ –τρός Νυκτός (ὁ) –Συνώνυμον:
Διφυής –Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον
Διός –Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Ἡφαίστου –Ἐπίθετον Κρόνου –Ἐπίθετον
Ὀσείριδος μέ συνώνυμον: Χρυσοστέφα-
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νος –Ἐπίθετον Οὐρανοῦ –Ἐπίθετον Πόνου –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος –Ἐπίθετον
Πριάπου –Ἐπίθετον Φόρκυος –Ἐπίθετον
Χρόνου
Πατήρ –τρός (ὁ) –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ
Πάτης –ητος (ὁ)
Πατησιάδα –ης (ἡ)
Πατησιάδας –αο (ὁ) –Ἔφορος ἐν Σπάρτη
Πατησίουσα –σης (ἡ)
Πατησίων –νος (ὁ)
Πατιζείθη –ης (ἡ)
Πατιζείθης –εος (ὁ) –Μάγος ἐν Περσίδι
ἀδελφός Ψευδοσμέρδιος
Πατίκημη –ης (ἡ)
Πατίκημος –ου (ὁ)
Πατιράμφης –ους; (ὁ) –Ἡνίοχος Ξέρξου, υἱός Πέρσου Ὀτάνου
Πατνίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Πατοῦας –α (ὁ)
Πατούλκιος –ίου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἰανοῦ, Διός, Ἥρας
Πατουμάση –ης (ἡ)
Πατουμάσης –ου; (ὁ)
Πάτουσα –σης (ἡ)
Πατραδέλφη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Θέμιδος –Ἐπίθετον Μητιδος –Ἐπίθετον Μνημοσύνης
Πατράδελφος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ
Πατραία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
εἰς Πάτραν
Πατρᾶος –ου καί Πατράος –ου (ὁ) –Ἐπί
νομίσματος, Η-12-836Α, Η-15-792Δ
Πατρᾶς –ᾶ (ὁ)
Πατρέα –ης (ἡ)
Πατρέας –α (ὁ)
Πατρεύς –έως (ὁ) –Ἥρως οἴκου Ἀγιδῶν
–Νικητής κωμωδῶν στα Ἡραία Ἄργους,
Η-11-647Α, Η-15-611Δ, 614Δ
Πατρίκειος –είου (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÁÔÑÏÊËÇÓ

Πατρική –ῆς (ἡ)
Πατρίκιος –ίου (ὁ) –(Ὁ ἑξ εὐγενῶν καταγόμενος) –Ρωμαϊκόν –Χριστιανικόν –Ἅγιος
Πατρικός –οῦ (ὁ)
Πάτριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Πατρίππη –ης (ἡ)
Πάτριππος –ου (ὁ)
Πατρίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀσάνδρου
Πατρίσκα –ης (ἡ)
Πατρίσκος –ου (ὁ)
Πατριώτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Πατρόβα –ης (ἡ)
Πατρόβας καί Πατροβᾶς –ᾶ (ὁ) –Χριστιανικόν (πρός Ρωμαίους –14) –Ἅγιος
(5 Νοεμβρίου)
Πατροβία –ης (ἡ)
Πατρόβιος –ίου (ὁ)
Πατροκασιγνήτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον
Ἔριδος
Πατροκασίγνητος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον
Ἅδου –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Πατροκλᾶ –ῆς (ἡ)
Πατροκλᾶς –ᾶ (ὁ)
Πατρόκλεα καί Πατροκλέα –ης (ἡ)
Πατροκλέας –έου (ὁ) –Ὁμομήτριος ἀδελφός Σωκράτους
Πατρόκλεια –ης (ἡ) –Σύζυγος Ποτάμονος –Τίτλος 16ης Ραψωδίας Ἰλιάδος
Πατροκλείδα –ης (ἡ)
Πατροκλείδας –αο (ὁ)
Πατροκλείδη –ης (ἡ)
Πατροκλείδης –ου (ὁ) –Δικηγόρος Ἀθηνῶν δημαγωγός, φαυλόβιος, κακοήθης
–Υἱός Πατρόκλου
Πατροκλεῖος –είου (ὁ) –Πατρωνυμικόν
Δάμωνος
Πατροκλεῖς –εῖος (ὁ) –Υἱός Μαντία
Πατροκλῆς –έους (ὁ) –Πλούσιος Ἀθηναῖος φιλάργυρος, ἀνεψιός Σωκράτους
ἐξ ἀδελφῆς –Ναύαρχος Σελεύκου Α’ Νι-
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κάνορος –Γεωγράφος –Στρατηγός Ἀντιόχου –Γλύπτης –Ἀτηνεύς See Προκλῆς
–Πατήρ Δαιδάλου Σικυωνίου γλύπτου,
φιλοτεχνήσαντος ἀνδριάντα Ἀριστοδήμου Θράσιδος Ἠλείου Η-7-504Α, Η-14291Α, 694Δ, Η-15-620Α, Η-16-19Δ, Η-17514Α
Πατροκλία –ίης (ἡ)
Πατροκλίας –ίου (ὁ)
Πατροκλίδα –ης (ἡ)
Πατροκλίδας –αο (ὁ)
Πατροκλοία –ης (ἡ)
Πατροκλοίας –ου (ὁ) –Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης
Πάτροκλος –ου (ὁ) –(Ἡ δόξα τῆς πατρίδος ἤ υἱός Πατρίδος) –Ἀδελφικός φίλος
Ἀχιλλέως –Γεωγράφος ἐξερευνητής –
Υἱός Ἡρακλέους καί Θεσπιάδος Πυρίππης –Υἱός Μενοιτίου ἀργοναύτου καί
Σθενέλης ἤ Φιλομήλας, καλουμένης Πολυμήλης, ἀναπτυχθείς εἰς αὐλήν Πηλέως ἐφονεύθη ὑπό Ἕκτορος –Ρυπαρός
πολίτης Ἀθηναῖος (Ἀριστοφάνης, Πλοῦτος) –Υἱός Μενοιτίου ἐξ Ἄκτορος καί Αἰγίνης, Ο.Α.345, Ι620, Λ602, Π257, Η-15620Α, Η-17-882Δ
Πάτροqλος – ου (ὁ) –Παλαιότατον
Πατρονίκα –ης (ἡ)
Πατρόνικος –ου (ὁ)
Πατροξένα –ης (ἡ)
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Πατροφίλη –ης (ἡ) –Ἑταίρα εὐγενεστάτη
Πατρόφιλος –ου (ὁ) –Ὀπαδός Ἀρείου,
ἐπίσκοπος Σκυθοπόλεως Συρίας, Η-15621Δ
Πατροφών –ντος (ὁ)
Πατροφῶσσα –σσης (ἡ)
Πάτρυλλα –ης (ἡ)
Πάτρυλλος –ου (ὁ)
Πατρώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Θεσπίου πού
μέ Ἡρακλήν γεννᾶ Ἀρχέμαχον
Πατρώα –ας (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Πατρώη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Πατρώϊος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Αἰθέρος
–Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Πατρῶος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Πάτρων –νος (ὁ) –Βοιωτάρχης –Πατρώαν περιουσίαν κατεμασήσατο (χλευαστικόν) –Πλαστόν ὄνομα διά τόν Διόδωρον
Πατρώνδα –δης (ἡ)
Πατρώνδας –αο (ὁ)
Πατρώνη –ης (ἡ)
Πατρωνίς –ίδος (ὁ)
Πατρῶος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Πάτταλη –ης (ἡ)
Πάτταλος –ου (ὁ)

Πατρόξενος –ου (ὁ)

Πάττα –ης (ἡ)

Πατροπάτωρ καί Περίμετρος –ου (ὁ)
–Συνώνυμον: Αὐτόσπορος –Ἐπίθετον
Αἰῶνος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος

Πάτταλη –ης (ἠ)
Πάτταλος –ου (ὁ)

Πατροπάτωρ καί Πολιοῦχος (ὁ) –Ἐπίθετον Βήλου μέ συνώνυμον: Άσσύριος

Πατώ –οῦς (ἡ)

Πάττης –ου (ὁ)

Πάτρουν –νειος (ὁ)

Πάτων –νος ὁ Ἀνθρωπίσκου (ὁ) –Τό
Ἑλληνικόν ὄνομα μέ Ἑλληνικόν ἐπώνυμον –Υἱός Λαάνδρου

Πατρουνεία –ης (ἡ)

Παῦκος –ου (ὁ)

Πατρούνειος –είου (ὁ)

Παῦλα –ης (ἡ)

Πάτρουσα –σης (ἡ)

Παυλεῖνα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν

Πατροφίλα –ης (ἡ) –Ἑταίρα

Παυλεῖνος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν

Πατροπάτωρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
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Παύλη –ης (ἡ) –Νέον χριστιανικόν
Παυλῖνα καί Παυλεῖνα –ης (ἡ) –(Ἡ
προωρισμένη νά κάμη ὑψηλά ἔργα)
Παυλῖνος –ου (ὁ) –Μάρτυς χριστιανισμοῦ –Ἅγιος Καθολικῆς Ἑκκλησίας,
συγγραφεύς –Ρωμαϊκόν, Η-15-624Δ
Παῦλλα –ης (ἡ)
Παυλλίνη –ης (ἡ)
Παυλλῖνος –ου (ὁ)
Παῦλος –ου (ὁ) –(Ὁρμητικός παθῶν,
θαυμαστός, ἐκλεκτός) –Χριστ. –(πρώην
Σαούλ ἤ Σαῦλος) –Ἀπόστολος –Ἄγιος –
Μαθητής Γαμαλιήλ –Ἰατρός Αἰγινήτης –
Σοφιστής –Συγγραφεύς –Ἀλεξανδρινός
–Σιλεντιάριος, Η-15-635Δ
Παῦλος Αἰμίλιος –ου (ὁ) –Ρωμαῖος στρατηγός νικήσας βασιλέα Μακεδόνων
Περσέα. Μετέφερεν εἰς Ρώμην τήν βιβλιοθήκην τοῦ Βασιλέως –Ὅσιος ὁ συντακτικός(;) –(7 Δεκεμβρίου)
Παύουσα –σης (ἡ)
Παυσάνδρα –ης (ἡ)
Παυσανδρίδη –ης (ἡ)
Παυσανδρίδης –ου (ὁ)
Παύσανδρος –ου (ὁ)
Παυσανία –ης (ἡ)
Παυσανίας –ου (ὁ) –(Ὁ καταπαύων ἀνίαν καί λύπην) –Σπαρτιάτης στρατηγός καί Ναύαρχος –Ἀθηναῖος Κεραμεύς,
σύντροφος Ἀγάθωνος –Περιηγητής καί
Γεωγράφος ἐκ Μαγνησίας –Βασιλεύς
–Γλύπτης –Υἱός Ἀλκιθέας –Συγγραφεύς
–Ἱστορικός –Συγγραφεύς —Υἱός Κλεομβρότου ἀδελφός Λεωνίδα –Υἱός Πλειστοάνακτος βασιλέως –Σοφός Ἀθηναῖος, φίλος Ἀγάθωνος σύγχρονος Σωκράτους _
Μακεδών συνομώσας μέ Λυγκηστή Μακεδόνα Ἀλέξανδρον καί φονεύσας (κατόπιν τραυματισμοῦ) Φίλιππον. Κατά
Ψευδολογγίνον κατήγετο ἀπό Θεσ/νίκην καί διεκδικοῦσε τήν Ὀλυμπιάδαν.
Πρίν ἀποθάνει ὅμως ὁ Φίλιππος τόν
ἐφόνευσεν διά μαχαίρας ἤν ἔφερεν Ἀλέξανδρος, ἐπαληθεύοντας χρησμόν –Συγ-
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γραφεύς ἐκ Καισαρείας –Λεξικογράφος,
Σοφιστής ἱστορικός, μᾶλλον Σύριος,
“Ἀττικῶν ὀνομάτων συναγωγή” –Υἱός
Φιλήμονος ἐξ Ἀγρυλῆθεν –Λευκονοιεύς –Υἱός Ἀλκαθίας ἤ Ἀγχιθέας ἤ Θεανοῦς, ὁ στρατηγός νικητής Περσῶν ἐν
Πλαταιαίς –Ὁ ἀναφερόμενος εἰς ἔργα
τοῦ Ἡρακλείτου, ἔφερεν τό πλαστόν
“Ἡρακλειτίδης”, Η-7-1059Α, Η-9-1009Α,
Η-14-436Α, Η-15-636Α, 638Δ
Παυσανίη –ίης (ἡ)
Παυσανίης –ίου (ὁ)
Παυσάνιος –ίου (ὁ)
Παυσαννίας –ίου (ὁ)
Παυσέα –ης (ἡ)
Παυσέας –ου (ὁ)
Παυσήν –ῆνος (ὁ)
Παυσία –ίης (ἡ)
Παυσιάδα –δης (ἡ)
Παυσιάδας –αο (ὁ)
Παυσιάδη –ης (ἡ)
Παυσιάδης –ου (ὁ)
Παυσίας –ίου (ὁ) –(Ὁ παύων τό κακόν) –
Ζωγράφος, τοιχογράφος τῆς θόλου Ἐπιδαύρου. Ἐντός ἡμέρας ἐζωγράφησεν
παιδίον λεγόμενον: Ἡμερήσιος –Εἰσηγητής ἐγκαυστικῆς τέχνης –Μαθητής Σικυωνίου ζωγράφου Βρυήτου καί –Σικυώνιος τοῦ 4ου αἰῶνος ἔχων φίλην τήν
Γλυκέραν –(Τοκογλύφος πρώην δοῦλος
ὑπανδρευθείς χῆραν ἀφέντου;), Η-14456Δ, Η-15-638Δ, 382Α
Παυσιάφες –ου (ὁ)
Παυσίδη –ης (ἡ)
Παυσίδης –ου (ὁ)
Παυσίκα καί Παυσικά –ης (ἡ)
Παυσίκακη –ης (ἡ)
Παυσίκακος –ου (ὁ)
Παυσίκας καί Παυσικᾶς –ᾶ (ὁ)
Παυσίκλεια –ης (ἡ)
Παυσικλῆς –έους (ὁ)
Παυσικράτεια –ης (ἡ)
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Παυσικράτης –ους ἤ –ητος; (ὁ)
Παυσικρίτη –ης (ἡ)
Παυσίκριτος –ου (ὁ)
Παυσίλα –ης (ἡ)
Παύσιλλα –ης (ἡ)
Παύσιλλος –ου (ὁ)
Παυσίλος –ου (ὁ)
Παυσιλόχεια –ης (ἡ)
Παυσίλοχος –ου (ὁ)
Παυσίλυπη –ης (ἡ)
Παυσίλυπος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ὁ
οἶνος, κατά τινας
Παυσιμάχη –ης (ἡ) –Ὄνομα εἰς ἀνάγλυφον ὡραιότατον
Παυσίμαχος –ου (ὁ) –Λευκονοιεύς Ἀθηναῖος, υἱός Ἴωνος –Γεωγράφος
Παυσίνα –ης (ἡ)
Παυσίννεις –ει (ὁ)
Παυσῖνος –ου (ὁ)
Παυσίουσα –σης (ἡ)
Παυσιπολέμα –ης (ἡ)
Παυσιπόλεμος –ου (ὁ)
Παυσίππη –ης (ἡ)
Παύσιππος –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης
Παυσιρίουσα –σης (ἡ)
Παύσιρις –ιδος; (ὁ) –Υἱός Ἀμυρταίου,
βασιλέως Αἰγύπτου
Παυσιρίων –νος (ὁ) –Χριστιανός, ὁσιομάρτυς
Παυσιστράτη –ης (ἡ)
Παυσίστρατος –ου (ὁ) –Στειριεύς
Παυσιστρότα –ης (ἡ)
Παυσίστροτος –ου (ὁ)
Παυσιτίμη –ης (ἡ)
Παυσίτιμος –ου (ὁ)
Παυσίχα –ης (ἡ)
Παυσιχάρεια –ης (ἡ)
Παυσίχαρης –ους (ὁ)
Παυσίχαρις –ιτος (ὁ)
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Παύσιχος –ου (ὁ)
Παυσίων –νος (ὁ)
Παυσολύπη –ης (ἡ) –Ὄνομα Μοναστηριοῦ
Παύσουν –νειος (ὁ) –Πατήρ Φειδούνειος
Παυσουνεία –ης (ἡ
Παύσουσα –σης (ἡ)
Παυστήρ –ῆρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ὕπνου
Παυστήριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος μέ συνώνυμον: Σωτήρ
Παύστωρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ
Παυσώ –οῦς (ἡ)
Παύσων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος περίφημος
ζωγράφος Θηρίων –Πατήρ Ἀδρίου –Πυθαγόρειος, Η-7-942Δ, Η-8-785Δ, Η-15-639Δ
Παύσων –νος (ὁ) –Παράσιτος Ἀθηναῖος
–Ἀθηναῖος ζωγράφος –Πτωχός Ἀθηναῖος ρήτωρ (Ἀριστοφάνης)
Παύων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Θανάτου
μέ συνώνυμον: Γενετήρ
Παφία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Παφιανή –ῆς (ἡ)
Παφιανός –οῦ (ὁ)
Παφίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
–Ἐπίθετον Θέτιδος μέ συνώνυμον: Χρυσοέθειρα –Ἐπίθετον Μούσης
Πάφιον –ίου (ἡ)
Πάφιος –ίου (ὁ)
Παφλαγών –νος (ὁ) –Υἱός Φινέως –Δερματοπωλητής, Ο.Β.851, Ε577, Ν656, 661,
Η-9-950Δ
Παφλαγῶσσα –σσης (ἡ)
Παφλάζουσα –σης (ἡ)
Παφλάζων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
μέ συνώνυμον: Σχέτλιος
Παφνουτία –ης (ἡ)
Παφνούτιος καί Βησσαρίων καί Σεραπίων –νος (ὁ) –Ἀστρολόγος –Χριστιανός
–Ἅγιος, Η-9-424Α
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Πάφος –ου (ὁ) –Υἱός Κινύρα, Ο.Θ.363,
Η-4-952Δ, Η-7-943Α, Η-8-306Α, 787Α, Η9-425Δ, Η-11-723Α, Η-15-640Α
Παχεῖα –ης (ἡ) –Πλαστόν Ἑταίρας
Πάχη –ης (ἡ)
Πάχης –ητος (ὁ) –Ἀθηναῖος στρατηγός
–Υἱός Ἐπικούρου, Η-8-200Α, Η-12-252Δ,
Η-15-641Α
Παχίουσα –σης (ἡ)
Πάχις –ιος (ὁ)
Παχίων –νος (ὁ)
Πάχουσα –σης (ἡ)
Παχράτεια –ης (ἡ)
Παχράτης –ου (ὁ)
Παχρέτη –ης (ἡ)
Παχρέτης –ου (ὁ)
Παχύαμμος –ου (ὁ)
Παχυλλᾶ –ῆς (ἡ)
Παχυλλᾶς –άδος (ὁ)
Παχυμέρης –ου (ὁ) –Θεολόγος, ἱστορικός
Παχώμια –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Παχώμιος –ίου (ὁ) –Χριστιανός –Ἅγιος
–Ἱδρυτής κοινοβιακοῦ μοναχικοῦ βίου
Πάχων –ντος; (ὁ)
Πάων –νος (ὁ)
Παωνίδη καί Παιωνίδη –ης (ἡ)
Παωνίδης καί Παιονίδης –ου (ὁ)
Πέαινα –ης (ἡ)
Πέαινος –ου (ὁ)
Πεγκάλας –ου (ὁ) –Ποταμός Φρυγίας
Πεδαγένεις –ειος (ὁ)
Πεδαγένη –ης (ἡ)
Πεδαγένης –ου (ὁ)
Πεδάγονη –ης (ἡ)
Πεδάγονος –ου (ὁ)
Πεδάγωνη –ης (ἡ)
Πεδάγωνος –ου (ὁ)
Πεδανγελίς –ίδος (ἡ)
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Πεδάκλεια –ης (ἡ)
Πεδακλῆς –ῆος (ὁ)
Πεδάκουσα –σης (ἡ)
Πεδάκρυτη –ης (ἡ)
Πεδάκρυτος –ου (ὁ)
Πεδάκων –ντος; (ὁ)
Πέδαλλα –ης (ἡ)
Πέδαλλος –ου (ὁ)
Πεδανία –ης (ἡ)
Πεδάνιος –ίου (ὁ) –Διοσκορίδης –Στρατιωτικός ἱατρός, πιθανῶς τοῦ Νέρωνος
Πεδαπάτρη –ης (ἡ)
Πεδαπάτρης –ου (ὁ)
Πεδάπατρος –ου (ὁ)
Πεδαρέτη –ης (ἡ)
Πεδάρετος –ου (ὁ)
Πεδαρία –ης (ἡ)
Πεδαρίας –ου (ὁ) –Υἱός Λέοντος Σπαρτιάτου πολιτικοῦ καί Ὀλυμπιονίκου, Η12-303Α,
Πεδαρίστη –ης (ἡ)
Πεδάριστος –ου (ὁ)
Πεδαρίτη –ης (ἡ)
Πεδάριτος –ου καί Παιδάριτος (ὁ) –Υἱός
Λέοντος στρατηγός Λακεδαιμονίων
Πεδδιαῖες –ιος (ὁ)
Πεδδίαιες –ιος (ὁ)
Πεδδιεύς –έως (ὁ)
Πεδεστράτη –ης (ἡ)
Πεδέστρατος –ου (ὁ)
Πεδία –ης (ἡ)
Πεδιαῖα –ης (ἡ)
Πεδιαῖος –ου (ὁ) –Ποταμός Κυπρου
Πεδιάρχη –ης (ἡ)
Πεδίαρχος –ου (ὁ) –Ἀρχηγός τοξοτῶν
Γέλωνος
Πεδιάς –αδος (ἡ) –Θυγάτηρ βασιλέως
Λακεδαίμονος Μύνητος, πού μέ Κραναόν γεννᾶ Κρανάην, Κραναίχμην καί Ἀτθίδα, Η-11-436Α
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Πεδιάσιμος –ου (ὁ) –Ἑρμηνεύς Ἰσιόδου
Πεδιεύς –έως (ὁ) –Ἀγγειογράφος τραχύς
ἄνευ γούστου
Πεδιόκλεια –ης (ἡ)
Πεδιοκλῆς –ῆος (ὁ)
Πέδιος –ίου (ὁ)
Πεδιοστράτη –ης (ἡ)
Πεδιόστρατος –ου (ὁ)
Πεδοσίουσα –σης (ἡ)
Πεδοσίων –νος (ὁ) –Ἐπίθ. Ποσειδῶνος
Πεδουκαῖα –ης (ἡ)
Πεδουκαῖος –ου (ὁ)
Πεδώνια –ίης (ἡ)
Πεδώνιος –ίου (ὁ)
Πεδωνύμη –ης (ἡ)
Πεδώνυμος –ου (ὁ)
Πεείδης –ου (ὁ) –(Ὁ ἔχων ἰσχυρόν καί
εὐμέγεθες πέος)
Πεθθάλειος –είου (ὁ)
Πεθθαλή –ῆς (ἡ)
Πεθθαλός –οῦ (ὁ)
Πειάνα –ης (ἡ)
Πειάνης –ου (ὁ)
Πειερίδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Πειέρις –ιδος; (ὁ) –Σύζυγος Εὐμήκειον
Πειέρη –ης (ἡ)
Πειερίουσα –σης (ἡ)
Πειερίων –νος; (ὁ)
Πείερος –ου (ὁ)
Πειθαγόρα –ης (ἡ)
Πειθαγόρας –ου (ὁ) –Μάντις ἤ Τύραννος
Πειθαγόρης –εω (ὁ) –Τύραννος Σελινοῦντος
Πειθάγορος –ου (ὁ)
Πειθάδη –ης (ἡ)
Πειθάδης –ου (ὁ)
Πειθάλιμα –ης (ἡ)
Πειθάλιμος –ου (ὁ)
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Πειθάνδρα –ης (ἡ)
Πειθάνδρη –ης (ἡ)
Πείθανδρος –ου (ὁ)
Πειθανορίδα –δης (ἡ)
Πειθανορίδας –αο (ὁ)
Πειθάνωρ –ρος (ὁ)
Πειθάρχη –ης (ἡ)
Πειθαρχίδα –ης (ἡ)
Πειθαρχίδας –αο (ὁ)
Πειθαρχίδη –ης (ὁ)
Πειθαρχίδης –ου (ὁ)
Πείθαρχος –ου (ὁ)
Πειθέα –ης (ἡ)
Πειθέας –ου (ὁ)
Πειθελάα –ης (ἡ)
Πειθέλαος –ου (ὁ)
Πειθενόη –ης (ἡ)
Πειθένοος –όου (ὁ)
Πειθένους –ου (ὁ)
Πειθέρως –ωτος (ὁ)
Πειθήμουσα –σης (ἡ)
Πειθήμων –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Πειθήνια –ίης (ἡ)
Πειθήνιος –ίου (ὁ) –Διάσημος ἀγγειογράφος
Πειθία –ης (ἡ)
Πειθιάδα –ης (ἡ)
Πειθιάδας –ου (ὁ)
Πειθιάδη –ης (ἡ)
Πειθιάδης –ου (ὁ)
Πειθίας –ου (ὁ) –Δημαγωγός ἐν Κορίνθῳ
–Υἱός Θεοφίλου, Ἀθμονεύς
Πειθιάς –άδος (ἡ)
Πειθιδάμεια –ης (ἡ)
Πειθίδαμος –ου (ὁ)
Πειθιδήμη –ης (ἡ)
Πειθιδημίδα –δης (ἡ)
Πειθιδημίδας –αο (ὁ)
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Πειθιδημίδη –ης (ἡ)
Πειθιδημίδης –ου (ὁ) –Υἱός Πειθιδημίδου Στειριεύς
Πειθίδημος –ου (ὁ)
Πειθική –ῆς (ἡ)
Πειθίκλεια –ης (ἡ)
Πειθικλῆς –έους (ὁ)
Πειθικός –οῦ (ὁ)
Πειθίλα –ης (ἡ)
Πειθίλας –αντος (ὁ)
Πειθιμένη –ης (ἡ)
Πειθιμένης –ους (ὁ)
Πειθινή καί Πειθίνα –ης (ἡ)
Πειθινός καί Πειθῖνος –ου (ὁ) –(Ὁ πείθων, ὁ πειστικός) –Ἀγγειογράφος, κυλικογράφος, περίφημος ζωγράφος, Η-15
-654Δ,
Πειθίππη –ης (ἡ)
Πείθιππος –ου (ὁ)
Πειθίς –ίος (ὁ)
Πειθοδήμη –ης (ἡ)
Πειθόδημος –ου (ὁ)
Πειθοδικαιόσυνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον
Ἑρμοῦ
Πειθόη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης μέ
συνώνυμον: Δαιδάλη
Πειθόκλεια –ης (ἡ)
Πειθοκλῆς –έους (ὁ)
Πειθοκράτεια –ης (ἡ)
Πειθοκράτης –ους (ὁ)
Πειθόλα –ης (ἡ)
Πειθολάα –ης (ἡ)
Πειθολαῒς –ιδος (ἡ) –Ἑταίρα
Πειθόλαος καί Πιθόλαος –ου (ὁ) –(Ὁ
πείθων τόν λαόν) –Τύραννος Φερρῶν
–Ρήτωρ
Πειθόλας –ου καί Πειθόλαος –ου (ὁ) –(ὁ)
–Θεσσαλός τύραννος πού μετ΄ἀδελφῶν
Τισιφόνου καί Λυκόφρονος ἐφόνευσαν
προκάτοχον Ἀλέξανδρον, Η-15-654Δ
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Πειθομένη –ης (ἡ)
Πειθομένης –ου (ὁ)
Πειθοξένη –ης (ἡ)
Πειθόξενος –ου (ὁ)
Πειθός –οῦ (ὁ)
Πειθοστράτη –ης (ἡ)
Πειθόστρατος –ου (ὁ)
Πείθουν –νειος (ὁ)
Πειθουνεία –ης (ἡ)
Πείθουσα –ης (ἡ)
Πειθοῦσσα –σσης (ἡ)
Πειθύλα –ης (ἡ)
Πειθύλος –ου (ὁ)
Πεῖθυς –υος (ὁ)
Πειθώ καί Ἠχώ –οῦς (ἡ) –(Πειστική)
–Ἀρχαῖα θεότης, γαμηλία θεά, προσωποποίησις πειστικότητος καί εὐγλωτίας
–Θυγάτηρ Ὠκεανοῦ καί Τηθῦος –Mέ
διδάσκαλον τόν Γοργίαν θεωροῦντα
τήν ρητορικήν τέχνην τῆς Πειθοῦς, Η7-1156Δ, Η-9-420Α, 600Δ, 650Δ, 1090Α, Η14-270Δ, Η-15-383Δ
Πειθῶ καί Σοφή καί Θελξίφρων καί
Ἠχώ καί Ἡδυεπής –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ
Ἀφροδίτης, κατά παράδοσιν μέ ἱκανότητα
νά πείθη. Θεά καταπιεστικῆς εὐγλωττίας
Πειθώ –οῦς (ἡ) –Θεραπαινίς Ἀφροδίας
–Ἱερόν Σικυῶνος ἑταίρα ὡραιοτάτη ἤτις
ἐγένετο καί βασίλισσα. Τήν ἠράσθη τύραννος Συρακουσίων Ἱερώνυμος καί
ἀνεκήρυξεν Βασίλισσα –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος μέ συνώνυμον: Φοβερά –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Φύσεως μέ
συνώνυμον: Αὐτάρκεια –Θυγάτηρ Ὠκεανοῦ καί Θέτιδος, Η-7-1150Δ,1151Α, Η-91090Α, Η-11-548Δ, Η-15653Α, Η-16-354Α
Πειθώ –οῦς (ἡ) –Θεότης, προσωποποίησις δυνάμεως τοῦ πείθειν μέ λόγους καί
εὐγλωττίαν. Συνοδός θεᾶς Ἀφροδίτης,
δευτερεύουσα θεότης
Πείθων καί Πίθων καί Πύθων –νος (ὁ)
–Σωματοφύλακας Μ. Ἀλεξάνδρου –Ὁ
Καταναῖος Πύθων συνέγραψεν τό σα-
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τυρικόν Δρᾶμα “Ἀγήν”, συνοδεύων τόν
Μ. Ἀλέξανδρον –Υἱός Σωσικλέους, Η-7538Δ, Η-10-713Α
Πειθώνδα ἀντί Πιθώνδα –ης (ἡ)
Πειθώνδας ἀντί Πιθώνδας –ου (ὁ)
Πειθωνίδα –δης (ἡ)
Πειθωνίδας –αο (ὁ)
Πειθωνίδη –ης (ἡ)
Πειθωνίδης –ου (ὁ)
Πειϊκλείδα –ης (ἡ)
Πειϊκλείδας –αο (ὁ)
Πειϊκλείδη –ης (ἡ)
Πειϊκλέίδης –ου (ὁ)
Πειϊκρατίδα –ης (ἡ)
Πειϊκρατίδας –αο (ὁ)
Πειϊκτρατίδη –ης (ἡ)
Πειϊκρατίδης –ου (ὁ)
Πειϊπείς καί Πειϊπίς –ίδος (ἡ)
Πειῒτα –ης καί Πείϊτα (ἡ)
Πείϊτας καί Πειΐτας –ου (ὁ)
Πεικίδη –ης (ἡ)
Πεικίδης –ου (ὁ)
Πείκουσα –σης (ἡ)
Πείκων –νος; (ὁ)
Πειλάργη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ποτνέως
Πειλάργης –ητος (ὁ)
Πειλεκλείδα –ης (ἡ)
Πειλεκλείδας –αο (ὁ)
Πειλεκλείδη –ης (ἡ)
Πειλεκλείδης –ου (ὁ)
Πειλεκλίδα –δης (ἡ)
Πειλεκλίδας –αο (ὁ)
Πειλεκλίδη –ης (ἡ)
Πειλεκλίδης –ου (ὁ)
Πειλεκρίτα –ης (ἡ)
Πειλέκριτος –ου (ὁ)
Πειλεμάχη –ης (ἡ)
Πειλέμαχος –ου (ὁ) –Πατήρ Εὐρέα
Πειλεστροτίδα –δης (ἡ)
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Πειλεστροτίδας –αο (ὁ)
Πειλεστροτίδη –ης (ἡ)
Πειλεστροτίδης –ου (ὁ)
Πειλοκλία –ης (ἡ)
Πειλοκλίας –ίου (ὁ)
Πεινέλεα –ης (ἡ)
Πεινέλεος –έου (ὁ) –Υἱός Λείτου, Ἀργοναύτης καί μνηστήρ Πηνελόπης
Πείνουσα –σης (ἡ)
Πείνων –νος (ὁ)
Πείπη –ης (ἡ)
Πείπης –η (ὁ)
Πείρα –ης (ἡ)
Πειραῖα –ης (ἡ)
Πειραῒδα –ης (ἡ)
Πειραΐδας –αο (ὁ) –Υἱός Πειραίου, Ο.Δ.
228, πατήρ Πτολεμαίου, πάππος Εὐρυμέδοντος
Πειραῒδη –ης (ἡ)
Πειραῒδης –ου (ὁ)
Πειραιεύς –έως (ὁ) –Ὄνομα ἀνδρός –Δῆμος Ἀττικῆς
Πειραϊκός –οῦ (ὁ) –Ζωγράφος ἐξ Ἀθηνῶν, Η-7-945Α,
Πείραιος –ου (ὁ) –Υἱός Κλυτίου, ἑταῖρος
Τηλεμάχου, Ο.Ο.Ο.539, Ο.Ο.Ρ.55, Δ228
Πειράνη –νης (ἡ) = ἀντί Πειρήνη
Πειράνδρα –ης (ἡ)
Πειρανδρίδη –ης (ἡ)
Πειρανδρίδης –ου (ὁ)
Πείρανδρος –ου (ὁ)
Πειράνθη καί Πειράντη –ης (ἡ)
Πείρανθος καί Πείραντος –ου (ὁ) –Υἱός
Ἄργου καί Εὐάδνης πού μέ Καλλιρρόην
γεννᾶ: Ἄργον, Ἀριστορίδην καί Τριόπαν,
Η-10-120Δ
Πειραντίδη –ης (ἡ)
Πειραντίδης –ου (ὁ)
Πείραντος –ου καί Πείρανθος (ὁ) –Υἱός
Εὐάδνης (θυγατρός Στρυμόνος καί Νε-
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αίρας) καί βασιλέως Ἀργολίδος Ἄργου.
Ἀδελφός Ἰάσου ἤ Ἐκβάσου (πάππος
Πανόπτου Ἄργου) καί Ἐπιδαύρου καί
Κριάσου, Η-8-392Α
Πείραος –ου (ὁ)
Πεῖρας –ντος (ὁ) –Πατήρ Ἰοῦς
Πειρασμός –ου (ὁ) –Παρωνύμιον Βυζαντινῶν
Πείρασος –ου (ὁ) –Υἱός Ἄργου, ἀδελφός
Φόρβαντος
Πείρειος –είου (ἡ) –Υἱός Κλυτίου
Πειρεσία –ης (ἡ) –Μέ ἀργοναύτην Ἀστερίωνα γεννᾶ Κομήτην, Η-11-66Α
Πειρέσιος –ίου (ὁ)
Πειρεύς –έως (ὁ)
Πειρήν –ῆνος καί Πείρας –ντος καί Ἴναχος (ὁ) –Πατήρ Ἰοῦ, Η-9-1109Δ
Πειρήν καί Δηλιάδης καί Ἀλκιμένης –
ου (ὁ) –Υἱός Γλαύκου, ἀδελφός Βελλερεφόντου, Α-Γ-22Α
Πειρηναῖος πῶλος καί Πήγασος –ου
(ὁ) –Ἵππος, υἱός Ποσειδῶνος καί Μεδούσης, Η-7-1155Δ
Πειρήνη καί Πειράνα –ης (ἡ) –Δαναΐς
–Θυγάτηρ Ἀχελώου ἤ Ἀσωποῦ ποταμοῦ
πού μέ Ποσειδῶνα γεννᾶ Κεχρίαν καί
Λέχητα. Μεταμορφώθη εἰς κρήνην. Ἡ
Ἄρτεμις ἐκ λάθους φονεύει τόν Κεχρίαν
–Δαναΐς φονεύσασα Ἀγαπτόλεμον –Πηγή, Η-5-773Α, Η-12-296Δ, Η-15-682Α
Πειρήνη καί Δρακονέρα (ἡ) –Κρήνη –
Πηγή εἰς Ἀκροκόρινθον –Ἐκεῖ βρῆκε τόν
Πήγασον ὁ Βελλερεφόντης, Η-5-773Α,
Η-12-296Δ, Η-15-682Α
Πείρης –εω (ὁ)
Πειρητίς –ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Πειρία –ης (ἡ)
Πειρίας –ου (ὁ)
Πειριθόη –ης (ἡ)
Πειρίθοος –ου καί Πειρίθους (ὁ) –Υἱός
Διός καί Δίας ἤ Ἰξίωνος καί Δίας. Φίλος
Θησέως, Ο.Ο.Λ.631, Φ.298
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Πείριθος καί Πειρίθος –ου (ὁ) –Φιλόσοφος, Η-9-921Δ,Η-11-282Α
Πειρίθους –οος; (ὁ) –Λαπίθης –Ἥρως
βασιλεύς Λαπιθῶν –Υἱός Διός, σύζυγος
Δηϊδαμείης –Φίλος Θησέως –Τοῦ ἔκλεψε
τά Βόδια καί ἔγιναν κατόπιν Φίλοι
–Εἰς γάμον τοῦ ὁ Πηλεύς ἐφόνευσεν
Κένταυρον Δημολέοντα –Ἠράσθη τήν
θυγατέραν τοῦ Ἅδου Κόρην ἤ Κούρην
εἰς Μολοσσούς καί τόν κατεσπάραξεν
ὁ Τρικέρβερος. τό αὐτο ἔκαμεν καί μέ
τήν προστρέξασαν Κόρην καί λέγουν
πώςτην ἤρπασεν ὁ Πλοῦτων, Η-9-300Δ,
396Α, Η-10-582Δ, 583Α, Η-15-682Δ
Πειριπόλεια –ης (ἠ)
Πειρίπολις –ιδος (ὁ)
Πειρίπολος –ου (ὁ)
Πείροη –ης (ἡ)
Πείροος –ου (ὁ) –Υἱός Ἰμβράσου,πατήρ
Ρίγμου,Θρᾶξ φονευθείς ὑπό Θόαντος,
Η-9-702Δ, Η-15-682Δ, Ο.Ι.Δ.520
Πείρος –όου (ὁ) – (Ὁ Ἡλίας)
Πεῖρος –όου (ὁ) –Βασιλιᾶς Θράκης, πατήρ Ρίγμου Θρακιώτου ἀψεγάδιαστου
(ραψωδία Υ), καί Τρώς ὁ φονεύσας Διώρην –Ποταμός Ἀχαΐας
Πείρουσα –σης (ἡ)
Πειρώ –οῦς (ἡ) –Μήτηρ Ἀλφεσιβοίας
Πείρων –νος; (ὁ)
Πείρως καί Πείροος –ου (ὁ)
Πειρωσσός –οῦ (ὁ) –Ποταμός Μυσίας
Πεισαγόρα –ης (ἡ)
Πεισαγόρας –ου (ὁ)
Πεισαγόρη –ης (ἡ)
Πεισαγόρης –ητος; (ὁ)
Πεισαῖα –ης (ἡ)
Πεισαῖος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀστυνόου –Ἐπώνυμον Μακεδονικόν Ἀριστονόου σωματοφύλακος Μ. Ἀλεξάνδρου
Πεισάνδρα –ης (ἡ)
Πεισανδρίδη –ης (ἡ)
Πεισανδρίδης –ου (ὁ)
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Πείσανδρος –ου (ὁ) –(Ὁ πείθων ἄνδρας,
νηστικός) –Υἱός Ἀντιμάχου φονευθείς
ὑπό Ἀγαμέμνονος –Ἐπικός ποιητής–Ρόδιος ναύαρχος Σπαρτιάτης, γαμβρός
βασιλιά Ἀγησιλάου –Ἐποποιός –Ρήτωρ
λαϊκός δειλός καί φανφαρόνος –Υἱός
Μαιμάλου –Ὁ Καμιρεύς ποιητής, περιέγραψεν τήν Λερναίαν Ὕδραν ὡς πολυκέφαλον διά νά καταστῆ τρομερώτερη,
ἐνώ ὁ Παυσανίας τήν θεωρεῖ μονοκέφαλην. Ποιητής ἀπό τήν Ρόδον ὑμνήσας
ἄθλους Ἡρακλέους –Υἱός Πολύκτορος
μνηστήρ Πηνελόπης –Νεώτερος ποιητής
ὑπό Σουΐδα ἀναφερόμενος –Δημαγωγός
Ἀθηναῖος ὑπερόπτης καί δωρολήπτωρ,
δειλός καί κυκλοφορῶν μέ πολεμική
στολή (Ἀριστοφάνης) –Δημοκρατικός ἡγέτης ἐπιτυχών καταδίκην Ἀλκιβιάδου
καί ἀνήκων εἰς μυστικήν ἐταιρίαν ἀριστοκρατῶν –Ποιητής θεωρούμενος ἰσάξιος Ὁμήρου καί Ἡσιόδου –Ἀδελφός Διοκλείης, Ο.Ι.Ν.601, Ο.Ο.Σ.299, Η-7-193Α,
202Α, 532Α, 1040Δ, Η-9-33Α, 342Δ, 194Α,
Η-10-162Α, Η-18-386Α
Πεισανορίδα –ης (ἡ)
Πεισανορίδας –αο (ὁ)
Πείσαντρη –ης (ἡ)
Πείσαντρος –ου (ὁ)
Πεισαρέτα –ης (ἡ)
Πεισάρετος –ου (ὁ)
Πεισάρχη –ης (ἡ)
Πεισαρχίς –ίδος (ἡ)
Πείσαρχος –ου (ὁ)
Πείσας –α (ὁ)
Πεισέα –ης (ἡ)
Πεισέας –ου (ὁ)
Πεισηνορίδη –ης (ἡ)
Πεισηνορίδης –ου (ὁ) –Υἱός Πεισήνορος
–Ο.Β.347, Χ148
Πεισήνωρ –ρος (ὁ) –Τρώς, πατήρ Κλείτου –Κήρυξ –Πατήρ Ὤπου, πάππος Εὐρυκλείας, Ο.Ι.Ο.445, Ο.Ο.Β.38, Η-10-840Δ
Πεισθέταιρος –ου (ὁ) –Πλαστόν ὑπό Ἀριστοφάνους ἐν Ὄρνεσι, Η-15-42Δ
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Πεισία –ης (ἡ)
Πεισιάναξ –κτος (ὁ) –Γαμβρός Κίμωνος, ἀρχιτέκτων Ποικίλης Στοᾶς (πρώην Πεισιανάκτειος) –Υἱός Κίμωνος, Λακιάδης –Υἱός Εὐρυπτολέμου, Σουνιεύς
–Σουνιεύς, Η-7-1237Α, Η-8-483Δ, 729Δ
Πεισιάνασσα –σσης (ἡ) –Ἀθηναῖα –Τυρία θεραπαινίς Σεμέλης
Πεισιάρχη –ης (ἡ)
Πεισίαρχος –ου (ὁ)
Πεισίας –ίου (ὁ) –Ἀγαλματοποιός, ἀνδριαντοποιός –Ἀργεῖος –Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης, Η-7-1237Α
Πεισιβούλη –ης (ἡ)
Πεισίβουλος –ου (ὁ)
Πεισιβώλα –ης (ἡ)
Πεισίβωλος –ου (ὁ)
Πεισιγένεια –ης (ἡ)
Πεισιγένης –ους (ὁ)
Πεισιδάμεια –ης (ἡ)
Πεισιδάμας –ντος; (ὁ)
Πεισίδαμος –ου (ὁ)
Πεισίδη –ης (ἡ)
Πεισιδήμη –ης (ἡ)
Πεισίδημος –ου (ὁ)
Πεισίδης –ου (ὁ)
Πεισιδίκα –ης (ἡ)
Πεισιδίκη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ βασιλέως
Θεσσαλῶν Αἰόλου καί Ἐναρέτης (Αἰολίδη). Μέ Μυρμιδόνα γεννᾶ Ἄκτορα, Ἄντιφον καί Εὐρυτίωνα ὅν ἐκ λάθους φονεύει Πηλεύς στήν θήραν Καλυδωνίου
Κάπρου –Θυγάτηρ Νέστορος καί Ἀναξιβίας τοῦ Κρατιέως–Θυγάτηρ Πελίου καί
Ἀναξιβίας τοῦ Βίαντος ἤ τῆς Φιλομάχης
τοῦ Ἀμφίονος, ἀδελφή Ἀκάστου –Ἀδελφή Ἱπποθόης, Ἀλκήστιδος καί Πελοπίας –Θυγάτηρ βασιλέως Λέσβου Λεπετύμνου, ἐρασθείσα τοῦ Ἀχιλλέως καί
βοηθήσασα νά καταλάβη τήν πόλιν μέ
ὑπόσχεσιν γάμου, οἵαν δέν ἐτήρησεν.
Διατάξας τόν λιθοβολισμόν της, ἀφοῦ
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πρῶτον ἅπαντας ἐφόνευσεν –Θυγάτηρ
Λεύκωνος, υἱοῦ Ἀθάμαντος καί Θεμιστοῦς, θυγατρός Ὑψέως, Η-14-151Δ, Η15-683Α καί Δ
Πεισιδίκης –ου (ὁ)
Πεισίδικος –ου (ὁ)
Πεισιδότα –ης (ἡ)
Πεισιδότη –ης (ἡ)
Πεισίδοτος –ου (ὁ)
Πεισιδώρα –ας (ἡ) –Ἑταίρα
Πεισίδωρος –ου (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης
Πεισιθάνατος καί Ἡγησίας καί Ἡγίας
καί Ἀλεσίας –ίου (ὁ) –Φιλόσοφος, Η-8901Α, 581Α
Πεισιθέα –ας (ἡ) –Θυγάτηρ Φειδικράτους
Πεισιθείδη –ης (ἡ)
Πεισιθείδης –ου (ὁ)
Πεισίθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Πεισίθεος –ου (ὁ)
Πεισική –ῆς (ἡ)
Πεισίκλεια –ης (ἡ)
Πεισικλῆς –έους (ὁ)
Πεισικός –οῦ (ὁ)
Πεισικράτεια –ης (ἡ)
Πεισικράτεις –ειος (ὁ)
Πεισικράτη –ης (ἡ) –Συρακουσία
Πεισικράτης –ους (ὁ) –Πυθαγορικός φιλόσοφος, Η-16-499Α
Πεισικρίτη –ης (ἡ)
Πεισίκριτος –ου (ὁ)
Πείσίλα –ης (ἡ)
Πεισιλάα –ας (ἡ)
Πεισίλας –αιο ἤ –αντος (ὁ)
Πεισιλαῒς –ίδος (ἡ) –Ἑταίρα
Πεισίλαος –ου (ὁ) –Ἄρχων, ἐπί Λευκαδίου νομίσματος, Η-12-268Δ
Πεισίλεως –έω (ὁ)
Πεισιλόχεια –ης (ἡ)
Πεισίλοχος –ου (ὁ)
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Πεισιμάχη –ης (ἡ)
Πεισιμαχίς –ίδος (ἡ)
Πεισίμαχος –ου (ὁ)
Πεισιμβρότα –ης (ἡ)
Πεισιμβροτίς –ίδος (ἡ)
Πεισίμβροτος –ου (ὁ)
Πεισιμηλίδα –ης (ἡ)
Πεισιμηλίδας –αιο (ὁ)
Πεισίνα –ης (ἡ)
Πεισίνας –αντος (ὁ)
Πεισινίκη –ης (ἡ)
Πεισίνικος –ου (ὁ)
Πεισινόη –ης καί Πασινόη (ἡ) –Σειρήν,
θυγάτηρ Ἀχελώου καί Καλλιόπης ἤ
Μελπομένης, Η-16-912Α
Πεισίνοος –ου (ὁ)
Πεισινορίς –ίδος (ἡ) –Ο.Ο.Α.42
Πεισίνος καί Πεισῖνος –ου (ὁ) –Λίνδιος
Πεισίνους –οος (ὁ)
Πείσιον –ίου (ἡ)
Πεισιόνη καί Πεισινόη –ης (ἡ) –Σειρήν
Πεισίονος καί Πεισίνοος –όου (ὁ)
Πείσιος –ίου (ὁ)
Πεισίουσα –σης (ἡ)
Πεισίπαρος –ου (ὁ)
Πεισιπόλεια –ης (ἡ)
Πεισίπολις –ιδος; (ὁ)
Πεισιπόρη –ης (ἡ)
Πεισίπορος –ου (ὁ)
Πεισίππη –ης (ἡ)
Πείσιππος –ου (ὁ)
Πεισιρόδη –ης (ἡ)
Πεισίροδος –ου (ὁ)
Πεισιρρόδη –ης (ἡ) –Ταραντίς Πυθαγορίς φιλόσοφος, Η-16-499Δ
Πεισίρροδος καί Πεισίροδος –ου (ὁ) –
Υἱός Καλλιπάτειρος, ἔγγονος Διαγόρου
ὀλυμπιονίκου –Κέρδισε ὡς ὀλυμπιονίκης πυγμήν παίδων τό 404 π.Χ. στήν
94η Ὀλυμπιάδα –Θούριος
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Πεῖσις –ιδος; (ὁ)
Πεισίς –ιδος (ἡ) –Μήτηρ Τυροῦς –Τρωάς
αἰχμάλωτος Ἀχαιῶν
Πεισιστράτη –ης (ἡ) –Γυνή Κηφισοφῶντος Ἀφιδναίου
Πεισιστρατίδη –ης (ἡ)
Πεισιστρατίδης –ου (ὁ) –Υἱός Πεισιστράτου (Ἵππαρχος καί Ἱππίας), Η-7-1242Α,
Η-15-683Α
Πεισίστρατος –ου (ὁ) –(Ὀ πείθων τόν
στρατόν) –Υἱός Ἱπποκράτους μέ μητέρα ἐκ τοῦ γένους Νηλείδων Πύλουδημότης Ἀθηναῖος μη σίγουρος –ΥἱόςΝέστορος, βασιλ. Πύλου καί Ἀναξιβίας
–Συνόδευσε Τηλέμαχον εἰς Σπάρτην
–Υἱός Ἱππίου ἤ Ἱπποκράτους, τύραννος
Ἀθηνῶν –Ὀλυμπιονίκης εἰς τέθριππον
δύο φοράς –Βασιλεύς Ἀθηνῶν –Πατήρ
Ἠγησιστράτου (ἀπό δεύτερη σύζυγο,
ἐξ Ἄργους), Ἱππάρχου καί Ἱππίου (ἀπό
πρώτη σύζυγο ἐξ Ἀθηνῶν νόμιμη καί
Ἰοφῶντος, Ἠγησιστράτου ἤ Θεσσαλοῦ
ἀπό παλλακίδα). Τρίτη σύζυγος ἧτο ἡ
θυγάτηρ Μεγακλέους (γένος Ἀλκμεωνιδῶν) σημαντικά ἔργα: πλούσια βιβλιοθήκη, συγκέντρωσις ὁμηρικῶν ἐπῶν,
κατασκευή Ἐκατομπέδου –Ναός Ὁλυμπίου Διός, (περάτωσε ἄλλος), ὑδραγωγεῖον, ἐννεάκρουνος Καλλιρρόη –Υἱός
Ἱππείου Ἀθηναῖος
Πεισιτέλεια –ης (ἡ)
Πεισιτέλης –ους (ὁ)
Πεισιφῶν –ντος (ὁ)
Πεισιφῶσσα –σσης (ἡ)
Πεισιώ –οῦς (ἡ)
Πεισίων –νος (ὁ)
Πεισματία –ης (ἡ) –(Πείσματα = Καραβόσχοινα) –Ἐπίθετον Ρέας προστάτιδος
ναυτικῶν
Πεισματίας –ίου (ὁ)
Πεισοδώρα –ης (ἡ)
Πεισόδωρος –ου (ὁ)
Πεισόϊ; (ἡ)
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Πεῖσος καί Πῖσος –ου (ὁ) –Υἱός Περιήρους, ἔγγονος Αἰόλου, ἰδρυτής Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων –Ἀδελφός Λυγκέως, υἱός
Ἀφαρέως καί Ἀρήνης
Πεῖσος καί Πέσις –ιος (ὁ)
Πείσουσα –σης (ἡ)
Πεισσαρέτη –ης (ἡ)
Πεισσάρετος –ου (ὁ)
Πείσσας –α ἤ –ντος; (ὁ)
Πεισύλα –ης (ἡ)
Πεισύλος –α (ὁ)
Πεισώ –οῦς (ἡ)
Πεισώϊ; (ἡ)
Πείσων –νος (ὁ) –Πείσων Καλπούρνιος
Ρωμαῖος διοικητής Μακεδονίας –Ἱστορικός –Ἐκ τῶν τριάκοντα τυράννων –Ρωμαϊκόν –Σύριος ἁρμοστής, Η-9-533Δ, Η16-676Δ
Πεισωνιανή –ῆς (ἡ)
Πεισωνιανός –οῦ (ὁ)
Πεκουλιάρις –ιος (ὁ) –Φονευθείς πιθανῶς κατά πυγμῆς ἀγώνισμα
Πέκουλος –ου (ὁ) –Βυζάντιος
Πεκώ –οῦς (ἡ)
Πελαγαία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Πελαγαῖος –ου καί Πελάγιος (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Πελαγία –ης (ἡ) –(Ἡ ἱκανή νά ἀντιμετωπίσει τό πέλαγος τῆς ζωῆς) –Δύο ἁγίαι
–Φόβητρο θῆλυ –Ἐπίθετον Ἀφροδίας –
Ἐπίκλησις Ἴσιδος, Σελήνης, Ἀφροδίτης –
Ἐπίθετον Ἴσιδος ἐν Κορίνθω –Ἐπίθετον
Σελήνης –Χριστιανικόν –Ἡ ἁγία ἐλέγετο
πρίν: Μαργαριτώ
Πελαγία καί Παλαγία καί Δαμία –ης
(ἡ) –Θεά Ἐπιδαυρίων –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης, Α-Ζ-603Δ, Η-5-768Α
Πελαγιανή –ῆς (ἡ)
Πελαγιανός –οῦ (ὁ)
Πελάγιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικός Αἰρεσιάρχης –Καρδινάλιος
Πελάγις –ιος (ὁ)
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Πελαγονία –ης (ἡ)
Πελαγόνιος –ίου (ὁ) –Κτηνίατρος συγγράψας ἐγχειρίδιον ἱππιατρικῆς, Η-9953Α, Η-15-698Α,
Πέλαγος –ου καί Θάλασσα –σης (ἡ)
–Γυ-νή Πόντου
Πελάγουσα καί Πελαγοῦσα –σης (ἡ)
Πελάγων καί Πελαγών –ντος; (ὁ)–Υἱός Ἀμφιδάμαντος ἐκ Φωκίδος. Τόν βοῦν
ἐκ τῆς ἀγέλης ἠκολούθησεν ὁ Κάδμος
διά νά κτίση Θήβαν –Υἱός Σύρφακος
–Υἱός Μερόπης ἤ Μετώπης (θυγατρός
Λάδωνος)καίἈσωποῦ, ἀδελφόςἸσμηνοῦ
καί εἴκοσιν ἀδελφῶν περιφημοτέρας
τῆς Αἰγίνης (ἐκ Διός μητρός Αἰακοῦ)
–Ὑποστράτηγος Νέστορος, ἥρως Πύλου
–Ἑταῖρος Σαρπεδῶνος, Ο.Ε.695, Η-13468Α
Πελάδη –ης (ἡ)
Πελάδης –ητος (ὁ)
Πελάργη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Καβείρου
Ποτνέως, σύζυγος Ἰσθμίου ἤ Ἰσθμιάδου
εἰσάγουσα μυστήρια Καβείρων, ἱέρεια
ἐν Βοιωτία
Πελαργικός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος μέ συνώνυμον: Ἄναξ
Πελασγιάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρης
Πελασγικός –ου (ὀ) –Ἐπίθετον ἌρεωςἘπίθετον Διός
Πελασγίς –ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
–Ἐπίθετον Δήμητρος
Πελασγιώτις –ιδος (ἡ)
Πέλασγος καί Πελασγός –οῦ (ὁ) –Μυθικός γενάρχης Πελασγῶν υἱός Διός
καί Νιόβης (πρῶτης θνητῆς) θυγατρός
Φορωνέως καί Λαοδίκης ἀδελφός Ἄργου –Ὁ Γ’ υἱός Ἀρέστορος ἔκγονος Ἰάσου –Υἱός Ἀγήνορος –Υἱός Λαρίσσης
–Υἱός Ἀσωποῦ –Υἱός Τριόπα –Υἱός Παλαίχθονος –Μέ Κυλλήνη γεννᾶ Λυκάονα –Πατήρ Ὑψιχίδου. Πρώτοι κάτοικοι
Μακεδονίας, Η-7-1148Δ, Η-8-716Α, Η-9881Α, Η-10-198Δ, Η-12-104Δ, 620Δ, 785Δ,
Η-15-691Α, Η-19-1009Δ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÅËÉÁ

Πελάτης –ου (ὁ)
Πέλεα καί Πελέα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀπολλωφάνου Λεσβία
Πελέας –ου (ὁ)
Πελεγρῖνα –ης (ἡ)
Πελεγρῖνος –ου (ὁ)
Πέλεια –ης (ἡ) –Θεότης Κρήτης
Πέλειαι ἤ Πελειάδες (αἱ) –Μάντεις Δωδώνης. Περιστερές, ἔτσι ἐκαλοῦντο οἱ
μάντισες καί οἱ ἱέρειες τοῦ Μαντείου τῆς
Δωδώνης, θεωρούμεναι βαρβαρόφωνες.
Πρῶτη ἡ Προμένεια, δεύτερη ἡ Τιμαρέτη
καί τρίτη ἡ Νικάνδρα.
Πελειγένη –ης (ἡ)
Πελειγένης –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀμμίης
Πελειδότη –ης (ἡ)
Πελειδότης –ου (ὁ)
Πέλειος –ου (ὁ)
Πελειχίνα –ης (ἡ)
Πελειχίνας –ου (ὁ)
Πελεμίζουσα –σης (ἡ)
Πελεμίζων –νος; (ὁ) –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος
Πελεμνάστα –ης (ἡ)
Πελέμναστος –ου (ὁ)
Πελέουσα –σης (ἡ)
Πελεστρότα –ης (ἡ)
Πελεστροτίδα –ης (ἡ)
Πελεστροτίδας –αο (ὁ)
Πελέστροτος –ου (ὁ)
Πελεύουσα –σης (ἡ)
Πελεύων –ντος; (ὁ)
Πέλεφος –ου (ὁ)
Πελέων –νος; (ὁ)
Πεληγείνη –ης (ἡ)
Πεληγεῖνος –ου (ὁ) –Πατήρ Μενάνδρου
Πελία καί Πυλία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μεγαρέως βασιλέως Πύλαντος, γυνή Πανδίονος βασιλέως Μεγάρων μέ τέκνα: Αἰγεύς (πατήρ Θησέως), Νῖσος, Πάλλας,
Λύκος

ËÅÎÉÊÏÍ
ÐÅËÉÁÓ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Πελιάς –άδος (δες) (ἡ) –Θυγατέρες Πελίου βασιλέως Ἰωλκοῦ: Πεισιδίκη, Πελοπία, Ἱπποθόη καί ἡ ὡραιοτάτη Ἄλκηστις (ὄργανα ἐκδικήσεως Ἰάσονος κατά
τοῦ πατρός των Πελίου), Η-15-693Δ
Πελίας καί Πελίης –ου (ὁ) –(Ὀ γείτων)
–Βασιλεύς Ἰωλκοῦ, διώξας Ἰάσονα, φονευθείς ὑπό Μηδείας –Υἱός Τυροῦς (θυγατρός Σαλμωνέως) καί Ποσειδῶνος
(ὑπό μορφήν Ἐνιπέως), ἀδελφός Νηλέως –Στόν ἀγῶνα πρός τιμήν του ἡ Ἀταλάντη νικᾶ στήν πάλη τόν Πηλέα
–Ἰδρυτής Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων –Μέ Ἀναξιβία θυγατέρα Βίαντος γεννᾶ: Ἄκαστον, Πισιδίκην, Πελοπείαν, Ἱπποθόην,
Ἄλκηστιν, πατήρ Ἄμπυκος, Η-7-1155Δ,
Η-9-774Δ, 1135Δ, Η-13-473Δ, Η-15-683Α,
693Δ, Η-16-244Α, Η-17-961Α, Ο.Ο.Β.715,
Λ254, 256
Πελιγένη –ης (ἡ)
Πελιγένης –ου (ὁ)
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Πελλαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Πελλανίς –ίδος (ἡ) –Πηγή
Πέλλας –α; (ὁ) –Ἤρως ἤ ποτάμιος δαίμων
Πελλέας –α (ὁ)
Πέλλην –ηνος (ὁ) –Ἀργεῖος ἰδρυτής
Πελλήνης, υἱός Φόρβαντος ἔκγονος Τριόπα, Ο.Β.574, Η-15-695Α
Πελληναία –ης (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Πελλήνη –ης (ἡ)
Πέλλης –ου καί Πέλης –ου (ὁ) –Ρόδιος
ἰδρυτής Πελλήνης. Πάππος Ἀστερίου
καί Ἀμφίονος, πατήρ Ὑπερασίου, Η-15695Α
Πελλίδης καί Παλλίδης καί Φαλλίδης
–ου (ὁ) –Πλαστόν ὑπό Ἀθηναίων διά Ἄρπαλον
Πέλλινα καί Πέλιννα –ης (ἡ)

Πελίγνα –ης (ἡ)

Πέλλινος –ου (ὁ)

Πελίγνας –αντος; (ὁ) –Μάγειρος Ὀλυμπιάδος ὅν ἐπρότεινε εἰς Μεγ. Ἀλέξανδρον

Πελλίχη –ης (ἡ)

Πέλλις –ιος; (ὁ)

Πελίδα –δης (ἡ)

Πελλίχος –ου (ὁ) –Στρατηγός Κορινθίων
–Πατήρ Ἀριστέως, Η-5-933Α, Η-15-695Α

Πελίδας –αο (ὁ)

Πέλλιχος –ου (ὁ)

Πελίλα –ης (ἡ)

Πέλοπας –α; (ὁ)

Πελίλαος –ου (ὁ)

Πελόπεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πελίου
βασιλέως Ἰωλκοῦ καί Ἀναξιβίας θυγατρός Βίαντος ἤ θυγατρός Ἀμφίονος Φιλομάχης, ἀδελφή Ἀκάστου –Τέκνον
Νιόβης καί Ἀμφίονος –Θυγάτηρ Θυέστου, μήτηρ Αἰγίσθου ἐξ αἰτίας πατρός
αὐτοκτονήσασα, Η-10-88Δ, Η-11-685Α

Πελίνα –ης (ἡ) –Θεότης ἀναφερομένη
ὡς εὐεργέτις
Πελινναῖα –ης (ἡ)
Πελινναῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Πελισία –ης (ἡ)
Πελισίας –ίου (ὁ) –Ρήτωρ, ἰσάξιος διδασκάλου Κόρακος Συρακοσίου, Η-7-1051Δ

Πελοπηϊάδα –δης (ἡ)

Πέλλα καί Γέλα –ης (ἡ)

Πελοπηϊάδας –αιο ἀντί Πελοπίδης –ου
(ὁ)

Πέλλα καί Πέλλη –ης (ἡ) –(Σκυφοειδές
ἀγγεῖον εἰς ὅ ἤμελγον τό γάλα) –Πόλις
Συρίας πρώην Ἀπάμεια –Πόλις Μακεδόνων μέ ἀρχικόν ὄνομα: Βούνομος καί
Βουνόμεια καί ἀργότερον ἔχουσα τό ὄνομα ἥρωος ἤ ποταμίου Δαίμονος

Πελοπία –ης (ἡ) –Μέ Ἄρην γεννᾶ Κύκνον –Θυγάτηρ Νιόβης καί Ἀμφίονος
(Νιοβίδη) –Θυγάτηρ Θυέστου μέ ὅν γεννᾶ Αἴγισθον (ἐσφάγη ὅτε ἔμαθεν τήν ἀτίμωσιν ὑπό πατρός εἰς βάρος Ἀγαμέμνονος) –Ἡ καί Πελοπεία
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Πελοπίδα –δης (ἡ)
Πελοπίδας –ου ἤ –αο (ὁ) –Ἐπιφανής
στρατηγός, φίλος Ἐπαμεινώνδου ἐξ οὗ
ἐσώθη εἰς μάχην –Ἀπόγονος Πέλοπος,
Θηβαῖος πλούσιος στρατηγός υἱός Ἱπποκλέους, Η-7-203Δ, 534Α, Η-9-652Α, Η15-695Δ
Πελοπίδη –ης (ἡ)
Πελοπίδης –ου (ὁ) = Ἀντί Πελοπίδας.
Υἱός ἤ ἀπόγονος Πέλοπος, ὁ Ἀτρεύς ἤ
Θυέστης, Η-15-695Δ
Πελοπόννησος –ου (ἡ) –Πρώην Ἆπις
Πέλορ –ορος καί Πέλορος –ου (ὁ) –(Πελώριος;) –Πατήρ Ἀζώτου –Υἱός Κάδμου
(Σπαρτός), Η-10-22Α
Πελορίς –ιδος (ἡ)
Πέλοψ –οπος (ὁ) –Ἔγγονος Διός, υἱός
Ἑρμοῦ ἤ υἱός Ταντάλου καί Διώνης (ἤ
Δίας θυγατρός Ἄτλαντος καί ἐρωμένης
Ποσειδῶνος) βασιλ. Φρυγίας, ἀδελφός
Νιόβης (μητρός δώδεκα τέκνων εἰρωνευθεῖσα Λητώ ὡς ἔχουσαν μόνον δύο τέκνα) ἐκδιωχθείς ὑπό Ἶλου πολεμήσαντος
Τάνταλον. Μυθολογικά μήτηρ τοῦ ἡ
Εὐρυάνασσα ἤ Κλυτία –Νικητής Οἰνομάου καί ἐξ αὐτοῦ ἡ Πελοπόννησος
(τέως Ἀπία). Ὡς υἱός Ταντάλου ἦτο ἔγγονος Βροντέως –Ἰδρυτής ὀλυμπιακῶν
ἀγώνων. Μέ Ἱπποδάμεια γεννᾶ: Ἄλκαθρον, Θυέστην, Ἀτρέαν, Δίαν, Κυνόσουρον, Κορίνθιον, Ἵπαλμον (Ἵππαλκμων ἤ Ἵππάλκιμον), Ἵππασον, Κλέωνα,
Ἀργεῖον, Αἴλιον, Πιτθέα καί Τροιζῆνα,
Νικίππην καί Λυσιδίκην. Χρύσιππον
καί Δίαν γεννᾶ μέ Ἀξιόχην. Ἐπίσης
γεννᾶ Σικυώνα ἰδρυτήν πόλεως ὁμωνύμου –Υἱοί: Ἀτρεύς, Θυέστης, Δίας, Κυνόσουρας, Κορίνθιος Ἵππαλμος (Ἵππαλκμος ἤ Ἱππάλκιμος), Ἵππασος
–Κλέων, Ἀργεῖος, Ἄλκαθος, Αἴλιος,
Πιτθεύς, Τροιζήν, Νικίππη (σύζυγον
Σθενέλου, υἱοῦ Περσέως καί Ἀνδρομέδας), Λυσιδίκη, καί Χρύσιππον ἐξ Ἀξιόχης καί Μυτιλήνην. Ὁ Πέλοψ 1ος
κάτοχος σκήπτρου ὅ μεταβίβασεν εἰς

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÅÌÐÏÕÓÁ

Ἀγαμέμνονα –Ἡνίοχον εἶχεν τόν Κίλλον ἤ Κίλλαν (κατά Ἠλείους) ἤ Σφαῖρον
(κατά Τροιζινίους). Ἐπίσης ἠνίοχός τοῦ
ἦτο ὁ Ἀγών –Ὁ Πέλοψ καί μέ Ἀξιόχην
ὀνόμασαν τόν υἱόν των Δίαν καί κατ΄
ἐξαίρεσιν δέν ἠκολούθησεν τιμωρία ὑπό
τῶν θεῶν –Πιθανή μήτηρ Πέλοπος ἡ
Εὐρυθεμίστη –Ἐκ τῶν υἱῶν ὁ Λετρεύς
ἰδρυτής Λετρίων σημερινοῦ Πύργου, Ο.
Β.104, 105, Η-8-962Α, Η-9-332Δ, Η-15-709,
Η-18-983Δ
Πέλοψ –πος (ὁ) –Υἱός Ταντάλου καί Κλυτίας ἔγγονος Βροντέως ὅστις ἐνυμφεύθη τήν Κλυταιμήστραν πρό τοῦ Ἀγαμέμνωνος.
Πελύευκτος –ου (ὁ)–Υἱός Εἰσιδώρου, ἐπιμελητής μνημείου ἐν Σέρραις, Η-5-950Α
Πελυσία –ης (ἡ)
Πελύσιος –ίου (ὁ)
Πέλωρ –ρος καί Πέλορος (ὁ) –(τέρας)
—Εἷς τῶν διασωθέντων Σπαρτῶν ἐν Θήβαις ἐκ τῶν ὀδόντων τῶν σπαρέντων
ὑπό Κάδμου –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον
Ἡφαίστου
Πελώρη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Γῆς
Πελωρία –ης (ἡ)
Πελωρίας –ίου (ὁ)
Πελώριος –ίου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἅδου –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Διός
–Ἐπίθετον Νυκτός μέ συνώνυμον: Σκοτόεσσα
Πέλωρος –ου (ὁ) –Κυβερνήτης νηός
στρατηγοῦ Ἀννίβου
Πεμπαῖα –α (ἡ)
Πέμπαιος –ου (ὁ)
Πέμπελος –ου (ὁ & ἡ) –(Ὑπέργηρος) –
Φιλόσοφος Πυθαγόρειος –Ἐπίθετον Τύχης μέ συνώνυμον: Γραῦς
Πεμπία –ης (ἡ)
Πεμπίας –ου (ὁ)
Πεμπίδη –ης (ἡ)
Πεμπίδης –ου (ὁ)
Πέμπουσα –σης (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ
ÐÅÌÐÔÇ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Πέμπτη –ης (ἡ)
Πέμπτια –ης (ἡ)
Πεμπτίδη –ης (ἡ)
Πεμπτίδης –ου (ὁ)
Πέμπτιος –ίου (ὁ)
Πέμπτις –ιος (ὁ)
Πέμπτις –ιδος (ἡ;)
Πέμπτος –ου (ὁ)
Πέμπων –ντος ὑετούς (ὁ) –Ἐπίθετον
Διός μέ συνώνυμον: Διδούς –Ἐπίθετον
Ἠελίοιο Επίθετον Ερμου
Πεμτίδη –ης (ἡ)
Πεμτίδης –ου (ὁ)
Πεμφρηδω –ους (ἡ) –Μετονομάσθη ἡ
Ἀριστοξένη ἡ Πέττα
Πεμφρηδώ καί Παμφρειδώ –οῦς (ἡ)
–Γραῖα, δηλαδή θυγάτηρ Φόρκυος καί
Κητοῦς ἀδελφή Γοργονῶν
Πενάκα –ης (ἡ)
Πενακᾶς –ᾶ (ὁ)
Πενελόπη ἀντί Πηνελόπη –ης (ἡ)
Πενθέα –ης (ἡ)
Πενθέας –ου (ὁ) –Βασιλιᾶς Θηβῶν. Τόν
κατεσπάραξαν οἱ Μαινάδες (Βακχίδες)
καί ἡ μήτηρ τοῦ, διότι τάς ἐμπόδιζε νά
λατρεύουν τόν Βάκχον (Διόνυσον) μετά
τῆς Ἀγαύης. Κατεσπαράχθη ὑπό μητρός
καί ἀδελφῶν εἰς Κιθαιρῶνα
Πενθερή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρης
Πενθεσίλεια καί Ἐνυαλίη –ης (ἡ) –(Ἡ
ἱκανή νά παρίσταται στά πένθη τοῦ λαοῦ) –Θυγάτηρ Ἄρεως καί Ὀτρηρῆς, βασίλισσα Ἀμαζώνων. Ἀρηϊάς τό ἐπώνυμον
–Ἡ Ἀμαζών ἧτο μήτηρ Καΰστρου. Τήν
ἠγάπησε Ἀχιλλεύς (πληγήσασαν θανασίμως) καί ἐφόνευσεν Θερσίτην φερόμενον ὡς ἐξωρύξαντα τούς ὀφθαλμούς
αὐτῆς. Εἶχεν ἔλθει ἐπίκουρος Τρώων
–Σύζυγος Θησέως μήτηρ Ἱππολύτου –
Σύζυγος Ἀσίου Λυδῶν –Μέ ταύτην ὁ Ἡρακλής ἐφόνευσεν καί τήν συναγωνίστριαν Ἁμαζώνα Βιοστροφήν, Η-7-1039
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Δ, Η-8-24Δ, 579Δ, Η-9-598Δ, Η-12-767ΔΑ,
Η-15-393Δ, 712Α, Η-17-883Α, Η-18-182Α
Πενθεύς –έως (ὁ) –(Ὁ προκαλών πένθος, οἶκτον) –Υἱός Ἐχίονος καί Ἀγαύης,
θυγατρός Κάδμου. Καταφρονών λατρείαν Διονύσου κατεσπαράχθη ὑπό μητρός
καί ἀδελφῶν εἰς Κιθαιρῶνα, Η-7-1154Δ,
Η-8-470Δ, 625Α, Η-9-550Α, Η-15-712Α, Η17-40Α
Πενθίληα καί Πενθίλη –ης (ἡ)
Πενθιλίδη –ης (ἡ)
Πενθιλίδης –ου (ὁ) –Πρῶτος οἰκιστής Λέσβου, Η-15-934Δ
Πένθιλος καί Πενθίλος –ου (ὁ) –Μυθικός ἥρως –Πατήρ ἤ Πάππος (Γρᾶς-Γράου;) ἰδρυτοῦ Λέσβου –Υἱός Ὀρέστου καί
Ἐριγόνης θυγατρός Αἰγίσθου, Η-5-564Δ,
Η-8-611Δ, Η-9-346Α, Η-15-14Α, 695Δ
Πένθιμη –ης (ἡ)
Πένθιμος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
Πένθυλα –ης (ἡ)
Πένθυλος καί Πενθύλος –ου (ὁ) –Πατήρ
Ἐχελάου ἤ Ἀρχελάου –Στρατηγός Παφίων, υἱός Δημονόου, Η-15-713Α
Πενία –ης (ἡ) –Θεά προσωποποίησις
Πτώχειας, μόνιμη σύντροφος τῶν Ἑλλήνων, τήν κατανικοῦν μέ ἀρετήν καί Σοφίαν, Σωματοφύλακες: Κόπος, Καρτερία,
Σοφία, Ἀνδρεῖα. Θνητή πού μέ Πόρον
(θεόν) γεννᾶ Ἔρωτα –Μέ ἐπίθετον: Αἰσχίστη –Ἀδελφή Ζητιανιᾶς, Η-7-307Δ,
Η-15-713Α, Η-17-475Δ
Πενίχουσα –σης (ἡ)
Πενίχων –νος; (ὁ)
Πενοπεύς –έως (ὁ)
Πένπτις –ιδος (ἡ)
Πενπύλα –ης (ἡ)
Πενπύλος –ου (ὁ)
Πενταδία –ης (ἡ) –Χριστιαν., διακόνισσα
ὀνομαστή δι΄ἀρετήν καί φιλανθρωπίαν
Πεντάδιος –ίου (ὁ) –Αὐλάρχης Ἰουλιανοῦ, δήμιος ἀδελφοῦ αὐτοῦ Γκάλλου ἤ
Γάλλου
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Πένταθλος καί Ἐρατοσθένης καί Βῆτα
(ὁ) –Λόγιος καί πολυμερέστατοςἐπιστήμων φίλος Ἀρχιμήδους, Α-Θ-378Α, Η-7781Δ, 1052Α, 1056Α καί Δ
Πένταθλος καί Δημόκριτος –ου (ὁ) –Α
-Η-90Δ, Α-Θ-378Α
Πεντάκλεια –ης (ἡ)
Πέντακλος –ου (ὁ)
Πεντάνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Πενταρίστη –ης (ἡ)
Πεντάριστος –ου (ὁ)
Πεντάσχινος –ου (ὁ) –Ποταμός
Πεντέκλεια –ης (ἡ)
Πεντεκλεύς καί Παντοκλεύς –έως (ὁ)
Πεντεκλῆς –έους (ὁ)
Πεντετηρίς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἱεροκλέους Φλυέως
Πεντία –ίης (ἡ)
Πεντίας –ου (ὁ)
Πεντικός –οῦ (ὁ)
Πέουσα –σης (ἡ)
Πεπαγωμένος –ου (ὁ) –Δημήτριος 13ον
αἰῶνα: Περί τῆς τῶν ἱεράκων ἀνατροφῆς
καί θεραπείας, Η-5-933Α, Η-7-833Δ
Πεπαλαγμένος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Πεπαρηθία –ης (ἡ) –Ἀναφέρεται ὑπό
Ἀριστοτέλους
Πεπαρήθιος –ίου (ὁ)
Πεπλεκτανημέναι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον
Ἐρινῦν
Πέπλος –ου (ὁ)
Πεπλοφόρος καί Πεπλοφύρις –ιος; (ἡ)
–Ἐπίθετον Ἥρας
Πεποθυμένος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀσκληπιου μέ συνώνυμον: Μάκαρ –Ἐπίθετον
Διονύσου –Ἐπίθετον Ὀσείριδος
Πεποτημέναι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Πεπρωμένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Φύσεως
μέ συνώνυμον: Ἄτρομος
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Πεπτά –ῆς (ἡ)
Πεπτᾶς –ᾶντος; (ὁ)
Πεπυκασμένη –ης (ἡ) –Ἐπίθ. Σελήνης
Περάδα –δης (ἡ)
Περάδης –ου (ὁ)
Περαιάδη –ης (ἡ)
Περαιάδης –ου (ὁ)
Περαιβός –οῦ (ὁ) –Ο.Β.749
Περαιεύς –έως (ὁ)
Πέραιθα –ης (ἡ)
Πέραιθος –ου (ὁ) -Υἱός Λυκάονος
Περαΐς –ίδος (ἡ)
Περάνθη –ης (ἡ)
Περάνθης –ου (ὁ) –Πατήρ Καλλίθυιας
γεννεᾶς Ἰνάχου
Περάντα –ης (ἡ)
Περάντας –α (ὁ) –Φονεύς Τελέστου, Η7-617Α
Πέρας –ατος γαίης (τό;) –Ἐπίθετον Νηρέως μέ συνώνυμον: Πυθμήν
Περασία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος εἰς
Καστάβαλα Καππαδοκίας ὅπου ἐγίνοντο τά Ἀναστενάρια
Περάτα –ης (ἡ)
Περάτας –αντος (ὁ)
Πέρατος –ου (ὁ) –Υἱός Ποσειδῶνος καί
Καλχινίας θυγατρός Λευκίππου, βασιλεύς εἰς Σικυώνα –Πατήρ Πλημναίου
Περβάλλουσα –σης (ἡ)
Περβάλλων –ντος (ὁ)
Περγαῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
εἰς Πέργην Παμφυλίας
Περγαῖος –ου (ὁ)
Περγάμη –ης (ἡ)
Περγαμηνή –ῆς (ἡ)
Περγαμηνός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Κράτου
Μαλλώτου, Η-7-1054Α
Περγαμίδη –ης (ἡ)
Περγαμίδης –ου (ὁ) –Ἰδρυτής Ἀκροπόλεως Περγάμου Τροίας
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Περγαμίς –ιδος (ἡ)
Πέργαμος –ου (ὁ) –Υἱός Νεοπτολέμου,
ἰδρυτής Περγάμου –Υἱός Πύῥῥου ἤ Νεοπτολέμου καί Ἀνδρομάχης, ἔκγονος Ἀχιλλέως, ἀδελφός Πιέλου, Μολοσσοῦ,
καί Ἀμφιάλου –Τεῖχος Πιέρου, Ο.Δ.518,
Ε446, Ζ512, Η21, Η-7-1172Α, Η-11-647Α,
Η-15-734Α
Περγασή –ῆς (ἡ) –Δῆμος Ἐρεχθηῒδος
φυλῆς
Περγασία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Περγασίδη –ης (ἡ)
Περγασίδης –ου (ὁ) –Ὁ Δηϊκόον, υἱός
Περγάσου, Ο.Ε.535
Πέργασος –ου (ὁ) –Τρώς Πατήρ Δηΐκοντος ὅν ἐφόνευσεν Ἀγαμέμνων, Ο.Ε.535
Περγέτα –ης (ἡ)
Περγέτης –ου (ὁ) –Χριστιανός ἅγιος (9
Φεβρουαρίου)
Περγίς –ίδος (ἡ)
Περδίκα καί Περδίκκα –ης (ἡ) –Ἀδελφή
Δαιδάλου μήτηρ Κάλω ἤ Τάλω
Περδίκας καί Περδίκκας –α (ὁ) –(Περί
τή δίκην ἐνδιαφέρον –Ταχύς ὡς πέρδικα)
–Ἰδρυτής Μακεδονικοῦ κράτους –Στρατηγός Μεγ. Ἀλεξάνδρου –Σωματοφύλακας τοῦ Φιλίππου –Ἀπόγονος Τημένου,
ἀδελφός Ἀερόπου καί Γαυάνους, 7ος
πρόγονος Μεγ. Ἀλεξάνδρου –Ἀδελφός
Στρατονίκης –Υἱός Ἀμύντα –Υἱός Ὀρόντου, Η-15-741Α
Περδικία –ης (ἡ)
Περδικίας –ίου (ὁ)
Πέρδιξ –κος καί Πέρδικα, (ἡ) –(χαριτωμένη ὡς πέρδικα) –Ἀδελφή Δαιδάλου,
μήτηρ Τάλω. Ἀπηγχονίσθη μετά δολοφονίαν Τάλω ὑπό Δαιδάλου
Πέρδιξ καί Τάλως καί Κάλως –ω (ὁ)
–Υἱός Πέρδικος, ἀδελφῆς Δαδάλου, Η-5735Δ, Η-17-567Α
Περδώ –οῦς (ἡ) –Ὡκεανίς (θυγάτηρ Ὡκεανοῦ καί Τηθύος)
Περεγρῖνα –ης (ἡ)
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Περεγρῖνος καί Πρωτεύς –έως (ὁ) –(Λουκιανός) –Κυνικός φιλόσοφος μέ ἐπώνυμον Πρωτεύς, Η-7-647Δ,Η-12-572Α
Περειγένη –ης (ἡ)
Περειγένης –ου (ὁ)
Περείτα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Φίλης
Περείτας –αντος; (ὁ) –Υἱός Φίλης ὁ καί
Βιήσιος
Περείτια –ης (ἡ)
Περείτιος –ίου (ὁ)
Περέλα –ης (ἡ)
Περέλαος –άου (ὁ) –Την ἀσπίδαν τοῦ
ἔσχεν λάφυρον ὁ Ἀμφιτρύων, Η-9-333Δ
Περενίκη –ης (ἡ) –Μέ Ναύβολον γεννᾶ
Ἴφιτον
Περενίκης –η (ὁ)
Περετίμη –ης (ἡ)
Περέτιμος –ου (ὁ)
Περεύς –έως (ὁ) –Ἀδελφός Στυμφάλου,
υἱός Ἐλάτου καί Λαοδίκης, θυγατρός Κινύρα
Περηκυαταῖα –ης (ἡ)
Περηκυαταῖος –ου (ὁ)
Περίαλα –ης (ἡ)
Περίαλλα –ης (ἡ) –Ἱέρεια Μαντείου Δελφῶν. Πυθία πεισθεῖσα ὑπό Κόβωνος ἐξαγορασθέντος νά δώση χρησμόν ὑπέρ
Κλεομένους καί ἐναντίον Δημαράτου. Ὅτε ἀπεκαλύφθη καθηρέθη καί ὁ Κόβων
ἐξορίσθη, ἀλλ΄ ὁ ψευδής χρησμός ταλάνησε Σπάρτην διά μακρόν
Περίαλλος –ου (ὁ)
Περίαλος –ου (ὁ)
Περίανδρα –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Περιανδρίδα –δης (ἡ)
Περιανδρίδας –αο (ὁ)
Περιανδρίδη –ης (ἡ)
Περιανδρίδης –ου (ὁ)
Περίανδρος –ου (ὁ) –(Προστάτης ἀνδρῶν καί λαοῦ) –Τύραννος Κορίνθου,
υἱός Κυψέλου ἐλεγειοποιός –Εἷς τῶν 7
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σοφῶν (ἀντ΄αὐτοῦ ὁ Πλάτων ἀναφέρει
Μύσωνα ἐκ Χηνός) –Υἱός Κρατείας –Ὁ
Κορίνθιος ἀμφισβητούμενος ὀλυμπιον.
εἰς τέθριππον –Τύραννος Ἀμβρακίας –Ὁ
Κορίνθιος νομοθέτης, θεμελιωτής ἀρχῆς Ἀστικοῦ Δικαίου. Ἐφόνευσε σύζυγον Λυσιδίκην, θυγατέραν Προκλέους,
τυράννου Ἐπιδαύρου ἥν ἐκάλει Μέλισσαν (κατόπιν συκοφαντιῶν παλλακίδων), ἐξ ἦς γεννᾶ Κυψελον καί Λυκόφρονα, ἔχοντας ἑτεροθαλῆς ἀδελφούς Νικό_
λαον, Εὐαγόραν καί Γόργον. Ἰδρύει Ποτίδαιαν είς Χαλκιδικήν. Ἐκ τῶν ἀποφθεγμάτων του: «Μελέτα τό πᾶν, Καλόν
ἡσυχία, Δημοκρατία κρεῖττον τυραννίδος». Τόν διεδέχθη Ψαμμήτιχος ἀνεψιός
ἀνατραπείς ταχέως ἐπιβληθείσης πλέον Δημοκρατίας –Υἱός Πολυαράτου Χολαργεύς –Ἰατρός καί ποιητής, Η-11-237
Δ, 240Δ, Η-14-848Δ, Η-15-704Δ, 744Α
Περίαντρος –ου (ὁ)
Περίαπις καί Περίωπις –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Φέρητος, υἱοῦ Κρηθέως καί μήτηρ
Πατρόκλου, υἱοῦ Ἀργοναύτου Μενοιτίου
Περιβασίη –ης (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀφροδίτης
Περιβάσιος –ίου (ὁ)
Περιβόητος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ μέ συνώνυμον: Βιβλολογογράφος
Περίβοια καί Ἐρίβοια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ
βασιλέως Γιγάντων Εὐρυμέδοντος, γεννήσασα μέ Ποσειδῶνα τόν Ναυσίθοον ἤ
σύζυγος Ναυσιθόου μέ τέκνα Ρηξήνορα
Ἀλκίνοον Φαιάκων –Περίβοια καί Μερόπη, σύζυγος Πολύβου ἀναθρέψασα
Οἰδίποδα –Θυγάτηρ Ἀλκάθου βασιλιά
Μεγάρων. Ἧτο ἐκ τῶν ἐπιλεγέντωνὑπό
Μίνωος συνοδεύουσα Θησέαν εἰς Κρήτην. Τήν ἠράσθη Μίνως ἀλλ΄ ἐπροστάτευσεν Θησεύς –Μέ Λήλαντα γεννᾶ
Αὔραν –Θυγάτηρ Ἀκεσσαμενοῦ, βασιλέως Παιονίας, πού μέ Ἀξιόν γεννᾶ
Πελάγωνα ἤ Πηλεγώνα, πατρός Ἀστεροπαίου πού έφονεύθη ὑπό Ἀχιλλέως
ἐν Τροία καυχώμενος διά καταγωγήν –
Θυγάτηρ Ἱππονόου πού μέ Οἰνέα γεννᾶ
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Τυδέα –Ναϊάς νύμφη πού μέ Ἰκάριον
γεννᾶ Ἀλήτην, Θόαντα, Πηνελόπην,
Δαμάσιππον –Σύζυγος Πολύβου βασιλέως Κορίνθου πού ἀνέθρεψεν υἱόν
Λαΐου καί ὀνόμασε Οἰδίποδα –Θυγάτηρ
Ἀλκαθόου (ἐκγόνου Πέλοπος) πού μέ
Τελαμώνα γεννᾶ Αἴαντα καλουμένη
καί Ερίβοια –θυγάτηρ Πορθάονος –
Ἀμαζών, Ο.Ι.Φ.142, Ο.Ο.Η.57, Η-8-482Δ,
Η-9-651Α, Η-12-42Δ, Η-15-746Α, Η-17615Α,
Περιβοίη –ης (ἡ) –Σύζυγος Οἰνέως, μήτηρ Τυδέως
Περιβωτάδα –δης (ἡ)
Περιβωτάδας –αιο (ὁ)
Περιβωτάδη –ης (ἡ)
Περιβωτάδης –ου (ὁ)
Περιγένεια –ης (ἡ)
Περιγένεις –ειος (ὁ)
Περιγένη –ης (ἡ)
Περιγένης –ους (ὁ) –Ὁ Ἀλεξανδρεύς
ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον –Στρατηγός
Περιγενίδα –ης (ἡ)
Περιγενίδας –αο (ὁ)
Περιγενίδη –ης (ἡ)
Περιγενίδης –ου (ὁ)
Περιγενίς –ίδος (ὁ & ἡ)
Περιγόνη –ης καί Περιγούνη καί Περιγύνη (ἡ) –Θυγάτηρ Σίννιδος Πιτυοκάμπτου μήτηρ Μελανίππου ἐκ Θησέως
ὅστις τήν ἔδωσε σύζυγον εἰς Δηιόνα
(Δηιονέα) υἱόν Εὐρύτου βασιλέως Οἰχαλίας. Φημολογεῖτο πώς διά νά ἀποφύγη τόν Θησέα μετεμορφώθη εἰς τό φυτόν σπαράγγι –Σύζυγος Δηίωνος, υἱοῦ
Εὐρύτου, μήτηρ Νίσου, βασιλέως Μεγάρων, Η-15-747Α, 872Δ
Περίγονος –ου (ὁ)
Περιγούνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Σίνιδος
ληστοῦ, ἧς ὁ 1ος υἱός ἐκ Θησέως, ὁ Μελάνιππος ἤ Ἴαξος. Ταύτην ὁ Θησεύς
ὑπάνδρευσεν μετά Δηϊονέως ἐξ Οἰχαλίας, υἱόν Εὐρύτου
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Περιγούνης –ου (ὁ)
Περιγύνη –ης (ἡ) –Μήτηρ Μελάνιππος,
θυγάτηρ Σίνιδος ληστοῦ, Η-13-193Α
Περιγύνης –ου ἤ –τος (ὁ)
Περιδέξιος –ίου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Σοφίας μέ συνώνυμον: Πρωτοφανής
Περιδινήτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀφροδίτης
Περίδρομοι –ων (οἱ) –Συνώνυμον: Κύνες –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Περίδρομος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀμφιτρίτης –Ἐπίθετον Πανός
Περίερος –ου (ὁ) –Φωκαεύς ἀρματοδρόμος
Περιηγητής –ου (ὁ) –Πλαστόν τοῦ συγγραφέως Ἡλιοδώρου
Περιήρη –ης (ἡ)
Περιήρης –ρους (ὁ) –Υἱός βασιλέως
Θεσσαλίας Αἰόλου καί Ἐναρέτης, ἤ τοῦ
Κυνόρτα. Μέ σύζυγον Γοργοφόνην, θυγατέρα Περσέως, γεννᾶ Ἀφαρέα καί
Λεύκιππον –Ἡνίοχος Μενοικέως –Πατήρ Βώρου –Ἐκ Κύμης κτίσας Ζάγκλην
Σικελίας, Ο.Ι.Π.177, Η-9-335Α, Η-11-709
Α, Η-15-749Δ, 922Α, Η-17-609Α, 940Δ, Η18-945Α
Περιθείδη –ης (ἡ)
Περιθείδης –ου (ὁ) -αι –Δῆμος Ἀττικῆς
Περιθόη –ης (ἡ)
Περίθοος –ου (ὁ) = Πειρίθοος-ου
Περίθυμος –ου (ὁ)
Περίκαλη –ης (ἡ)
Περικαλλή –ῆς (ἡ)
Περικαλλής –έος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Αἰθέρος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Δήμητρος μέ συνώνυμον: Θεσαμοφόρος –Ἐπίθετον Κίρκης –Ἐπίθετον
Περσεφόνης
Περίκαλος –ου (ὁ)
Περικάστωρ –ρος (ὁ)
Περικιονία –ης (ἡ)
Περικιόνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου, δι΄ὄν ἐγράφη Ὁρφικός ὔμνος
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Περίκλεια –ης (ἡ) –Μήτηρ ποιητοῦ Ἀγαθίου
Περικλείδα καί Περικλέιδη –ης (ἡ)
Περικλείδας –α καί Περικλείδης (ὁ) –
Λακεδαιμόνιος (ἀναφέρει Ἀριστοφάνης)
Περικλείδη –ης (ἡ)
Περικλείδης –ου (ὁ)
Περικλεῖς –εῖος (ὁ)
Περίκλειτη –ης (ἡ)
Περίκλειτος –ου (ὁ) –Ποιητής κιθαρωδός
ὁ Λέσβιος, Η-10-705Α, Η-16-240Δ
Περικλῆς –έους καί Περικλέης (ὁ)–
(ἔνδοξος) –ΕΠΙΦΑΝΗΣ Ἀθηναῖος, ὁ Ξαν
θίππου ὁ “Ὁλύμπιος”, ρήτωρ πολιτικός
Ἄρχων ἐπί χρυσοῦ αἰῶνος –Ἐπίθετον
Ὀλύμπιος –Υἱός Ξανθίππου τοῦ Ἀρ(ρ)ίφρονος νικητοῦ Μυκάλης καί Ἀγαρίστης
–Πατήρ Ξανθίππου, Παράλου, 2ος σύζυγος Ἀσπασίας μέ ἥν γέννησε Περικλέαν μή ἀναγνωρισθέντα ὡς πολίτου
Ἀθηναίου καθ΄ὅτι ἡ μήτηρ ἦτο μέτοικος.
Ἀνεγνωρίσθη ἀργότερον –Χολαργεύς
–Διδαχθείς μουσικήν ὑπό Πυθοκλείδου
–”Κοισύρας” ὡς ἀπόγονος Κοισύρας
–Υἱός Περικλέους Χολαργεύς –Υἱός Ἱπποκράτους Χολαργεύς –Υἱός Ξανθίππου
Χολαργεύς, μέ θεράπαινα τήν Ἐρατώ–
Μέ ἐπιστάτην Εὐάγγελον, Η-7-531Α, Η
-15-751Δ
Περίκλια –ης (ἡ)
Περικλυμένη καί Κλυμένη –ης (ἡ) –
Θυγάτηρ Μίνωος πού μέ Φέρη γεννᾶ
Ἄδμητον –Θυγάτηρ Μινύου, σύζυγος
Φύλακος, μήτηρ Ἰφίκλου, Η-13-644Δ
Περικλύμενος καί Κλύμης καί Κλύμενος –ου (ὁ) –Ἀργοναύτης, ἀδελφός Νέστορος, υἱός Νηλέως καί Χλωρίδος ἔχων
(ἀπό Ποσειδῶνα) δύναμιν νά ἀλλάσσει
μορφήν. Ἐφονεύθη ὑπό Ἡρακλέους μετ΄
ἀδελφῶν –Υἱός Ποσειδῶνος καί Χλωρίδος θυγατρός Τειρεσίου φονεύσας εἰς
πρῶτον Θηβαϊκόν τόν Παρθενοπαῖον,
Ο.Ο.Λ.286, Η-8-148Α, Η-9-314Α, Η-14-413
Δ, Η-15-757Α
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Περίκλυτη –ης (ἡ)
Περίκλυτος καί Περικλυτός –οῦ (ὁ)
–Ἐπίθετον Ἡφαίστου –Γλύπτης Χαλκοπλάστης –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
μέ συνώνυμον: Ἐννοσίγαιος –Ἐπίθετον
Πρωτογόνου, Η-15-757Α
Περικονδυλοπωροφίλας –α (ἡ) –Ἐπίθετον Ποδάγρας μέ συνώνυμον: Ἐπιδεσμοχαρής
Περικτιόνη –ης ἤ Ποτώνη (ἡ) –(ἡ γειτονοπούλα) –Μήτηρ Πλάτωνος, 1η σύζυγος Ἀριστίωνος, 2η Περιλάμπους μέ
ὄμορφον υἱόν Δῆμον –Πυθαγορία φιλόσοφος συγγραφεύς καί μαθηματικός
(ἔργον τοῦ: Περί σοφίας) –Θυγάτηρ Κριτίου σύζυγος Πλάτωνος ἡ καί Περικτυόνη –Ἀδελφή Χαρμίας –Ἐξαδέλφη Κριτίου τυράννου –Ἑλληνίς φιλόσοφος Πυ_
θαγορική –Θυγάτηρ Γλαύκωνος Ἀθηναῖα –Με Ἄρίστωνα γεννᾶ Ἀδείμαντα,
ἀδελφόν Πλάτωνος, Η-15-560Δ
Περικτιόνης –ου (ὁ)
Περικτυόνη –ης (ἡ) –Πυθαγορία φιλόσοφος
Περικτυόνης –ου (ὁ)
Περικυκλάδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ὡρῶν μέ συνώνυμον: Ἀειθαλέες
Περίλα –ης (ἡ)
Περιλάα –ης (ἡ)
Περιλαῒδα –ης (ἡ)
Περιλαΐδας –αο (ὁ)
Περιλαῒδη –ης (ἡ)
Περιλαῒδης –ου (ὁ)
Περιλάμπη ἤ Τεριλάμπη –ης (ἡ)
Περιλάμπης ἤ Τεριλάμπης –ους (ὁ)
–Πατήρ Δήμου
Περίλαος –ου (ὁ) –Υἱός Ἰκαρίου καί Περιβοίας, ἀδελφός Πηνελόπης, Ἀδειμάντου καί Γλαύκωνος. Ὁ κατηγορήσας
Ὀρέστην διά φόνον Κλυταιμνήστρας
–Πατήρ Ἀλκήνορος. Ὁ ἔγγονος Περίλαος υἱός Ἀλκήνορος Ἀργεῖος Νεμεο-
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νίκης στήν πάλη σκότωσε Λακεδαιμόνιο Ὀθρυάδα –Υἱός Ἀγκαίου καί Σαμίας,
θυγατρός Μαιάνδρου ποταμοῦ –Σικυώνιος στρατηγός φονευθείς εἰς Μυκάλην
–Μεγαρεύς –Τεχνίτης ἐν Ἀθήναις, Η-14767Δ
Περίλας –αντος (ὁ)
Περιλείδη –ης (ἡ)
Περιλείδης –ου (ὁ)
Περίλεως καί Περίλαος –λέω ἤ –άου
(ὁ) –Πατήρ Νηρίτου καλλιεργήσαντος
Ἰθάκην, Η-15-746Δ
Περιλιπώι; (ἡ)
Πέριλλα –ης (ἡ) –Ποιήτρια, μαθήτρια
Ὀβιδίου
Πέριλλος –ου (ὁ) –Τεχνίτης Ἀθηναῖος
–Θούριος ἐκδιωxθείς μετά ἐξάρχου Κύλωνος ἀπό τό Ὁμακοεῖον Πυθαγόρου
Περιλλώ –οῦς (ἡ)
Περίλος –ου (ὁ)
Περίμετρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ
Περιμήδη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Αἰόλου (Αἰολίδη) καί Ἐναρέτης πού μέ Ἀχελῶον
γεννᾶ Ὁρέστην καί Ἱπποδάμαντα –Θυγάτηρ Εὐρυσθέως ὐπό Ἀθηναίων φονευθεῖσα –Θυγάτηρ Οἰνέως πούμέ Φοίνικα γεννᾶ Ἀστυπάλαιαν καί Εὐρώπην
–Ἀδελφή η θυγάτηρ Ἀμφιτρύωνος πού
μέ Λικύμνιον γεννᾶ Οἰωνόν –Ἡ Μάρπησσα Τεγεάτης ἡρωῒς, Η-8-487Δ, Η-1515Δ
Περιμήδη καί Ἀγαμήδη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Αὐγείου, μήτηρ Δίκτυος, Ἄκτορος,
Βῆλου καί Ἀγαμήδης, Η-1-116Δ
Περιμήδης –ου (ὁ) –Θεός –Υἱός Εὐρυσθέως, ἑταῖρος Ὀδυσσέως —Κένταυρος εἰς
γάμους Πειριθόου, Ο.Ο.Λ.23, Ο.Ι.Ο.515
Περιμήκετος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Περιμήλη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀμυθάονος
πού μέ Ἀντίωνα γεννᾶ Ἰξίωνα –Θυγάτηρ
Ἀδμήτου καί Ἀλκήστιδος πού μέ Ἄργον
γεννᾶ Μάγνητα, Η-9-921Δ
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Περιμήλης –ου (ὁ)
Περιμήστρα –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἄβαντος
Περιμήστρης –ου (ὁ)
Περιμνάστα –ης (ἡ)
Περίμναστος –ου (ὁ)
Περιμνήστη –ης (ἡ)
Περίμνηστος –ου (ὁ) –Πατήρ Εὐρυκόοντος
Περιμνήστρα –ης (ἡ) = Περιμήστρα
Περίμνηστρος –ου (ὁ)
Πέριμος –ου (ὁ) –Υἱός Μέγιτος, ἐπίσημος Τρώς, φονευθείς ὐπό Πατρόκλου, Ο.
Ι.Π.695
Περινείκη –ης καί Περινίκη (ἡ) –Θυγάτηρ Ἱππομάχου, μήτηρ Ἰφίτου, σύζυγος
Ναυβόλου
Περινείκης –ου (ὁ)
Πέρινθα –ης (ἡ)
Πέρινθος –ου (ὁ)
Περινόη –ης (ἡ) –Θεσσαλή
Περίνοος –όου (ὁ)
Περιξένη –ης (ἡ)
Περίξενος –ου (ὁ)
Περιοδονίκη –ης (ἡ)
Περιοδόνικος –ου (ὁ)
Περιπάτρα –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Περιπάτρας –ου (ὁ)
Περιπόλτα –ης (ἡ)
Περιπόλτας –α ἤ –ου (ὁ) –Μάντυς, Η5-772Α
Περισθένη –ης (ἡ)
Περισθένης –ου (ὁ) –Υἱός Αἰγύπτου καί
Καλιάδνης φονευθείς ὐπό Δαναΐδος Ἠλέκτρας, Η-5-773Α, Η-8-964Α
Περισσονόα –ης (ἡ)
Περισόνοος – όου –νόοιο (ὁ) –Ἐπίθετον
Διονύσου –Ἐπίθετον Διός
Περισσόνους –ου (ὁ)
Περιστερᾶ –ᾶς (ἡ) –Εἰς ἐπίγραμμα –Ἡρωῒς Θεοκρίτου
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Περιστέρα –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Περιστερία –ίας (ἡ)
Περιστέριος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν
Περιστεφάνη –ης (ἡ)
Περιστέφανος –ου (ὁ)
Περιστράτη –ης (ἡ)
Περίστρατος –ου (ὁ)
Περιστρότα –ης (ἡ)
Περίστροτος –ου (ὁ)
Περίτα καί Περίττα –ης (ἡ)
Περίτας καί Περίττας –αντος (ὁ) –Πατήρ Λαομάγας
Περίτη –ης (ἡ)
Περίτης –ου (ὁ)
Περίτοια καί Περίτια –ης (ἡ)
Περίτοιος καί Περίτιος –ίου (ὁ) –Μήν
Μακεδόνων
Πέριτος –ου (ὁ)
Περιτρέπουσα –σης (ἡ)
Περιτρέπων –ντος (ὁ) –Συνώνυμον: Βελτίων –Ἐπίθετον Διός
Περίττα –ης (ἡ)
Πέριττος –ου (ὁ) –Κτίστης τειχῶν πρωταρχικῆς Ἀντιοχείας μέ προϊστάμενον
ἀρχιτέκτονα Ξεναίον, Η-14-690Δ
Περίφα –ης (ἡ)
Περιφάντα –ης (ἡ)
Περίφαντος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Περίφας –αντος (ὁ) –Υἱός Αἰγύπτου καί
Γόργης, φονευθείς ὑπό Δαναΐδος Ἀκταίας –Υἱός Ὀγχηστου –Υἱός Ἐπύτου κήρυξ Τρώων –Υἱός Οἰνέως –Αὐτόχθων
βασιλεύς Ἀττικῆς πρό Κέκροπος –Πατήρ Ἀντίωνος –Ἀθλητής ἀκοντισμοῦ
–Μνηστήρ Ἱπποδαμείας φονευθείς ὑπό
Οἰνομάου, Ο.Ι.Ρ.323, Η-5-773Α, Η-15-772Α
Περιφεγγής –έος (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Περιφήμη –ης (ἡ)
Περίφημος –ου (ὁ) –Ἥρως Σαλαμῖνος
Περιφήτη –ης (ἡ)
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Περιφήτης ἤ Κορυνήτης –ου καί Ἀρηΐθοος (ὁ) –Υἱός ἐραστοῦ Ἡφαίστου ἤ Πο_
σειδῶνος καί Ἀντικλείας ἤ Κοπρέως ληστής κακοῦργος εἰς Ἐπίδαυρον φονευθείς ὑπό Θησέως –Θρᾶξ ἤ πατήρ Μενεσθίου, Ο.Ι.Υ.487, A-Δ-425Δ, O.I.O.538, Η
-9-469, 680Α, Η-11-273Δ, Η-14-772Α
Περίφοιτη –ης (ἡ)
Περίφοιτος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Έρωτος
μέ συνώνυμον: Θοῦρος –Ἐπίθετον Ἠελίοιο μέ συνώνυμον: Ἀλήτης
Πέριφος –ου (ὁ)
Περίφρων –νος (ὁ & ἡ) –(Πολύ σκεπτικός) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Συνώνυμον:
Τριτογένεια –Ἐπίθετον Αφροδίτης –Ἐπίθετον Ἡφαίστου –Ἐπίθετον Καλλιόπης
–Ἐπίθετον Μούσης μέ συνώνυμον: Πιερική –Ἐπίθετον Περσεφόνης –Ἐπίθετον
Φύσεως μέ συνώνυμον: Ἀϊδίη
Περιφύγουσα –σης (ἡ)
Περιφύγων καί Περιφύγον –ντος (ὁ)
Περίφως –ωτος; (ὁ)
Περιώνυμος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Κορωνίδος μέ συνώνυμον: Κούρα
Πέρκαλον –ου (ἡ)
Περκάλη –ης καί Πέρκαλος –ου (ἡ)
–Θυγάτηρ Χίλωνος
Πέρκαλος –ου (ὁ & ἡ) –Θυγάτηρ Χ(ε)ίλωνος, σύζυγος βασιλέως Δαμαράτου
Σπάρτης –Μνηστή Λεωτυχίδου υἱοῦ Μενάρου
Περκέννια –ίης (ἡ)
Περκέννιος –ίου (ὁ)
Πέρκος –ου (ὁ) –Μακεδονικόν
Πέρκουσα –σης (ἡ)
Πέρκων –ντος; (ὁ)
Περκωνίουσα –σης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÅÑÓÁÉ

Περλέας –έου; (ὁ)
Περμανθία –ίης (ἡ)
Περμάνθιος –ίου (ὁ)
Περμασίχη –ης (ἡ)
Περμάσιχος –ου (ὁ)
Περμησός καί Περμησσός –οῦ (ὁ) –Ποταμός Βοιωτίας
Περμίχη –ης (ἡ)
Πέρμιχος –ου (ὁ)
Πέρμουσα –σης (ἡ)
Πέρμων –ώνιος (ὁ)
Πέροια καί Βέροια καί Φέροια –ης (ἡ)
Περοίδα –ης (ἡ)
Περοίδας –αο; (ὁ) –Υἱός Μενεσθέως –Ἴλαρχος Μεγ. Ἀλεξάνδρου εἰς ἴλην Ἀνθεμοῦντος
Πέρον –ονος; (ὁ) –Μαραθωνομάχος
Περιφοίτη –ης (ἡ)
Περιφοίτης –ου (ὁ)
Περόπη –ης; (ἡ)
Πέρουσα –σης (ἡ)
Περοφοῖτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Περπέδυβρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Περπέτουα –ης (ἡ) –Χριστιανή, ἁγία
(1η Φεβρουαρίου)
Περπόλα –ης (ἡ)
Περπόλας –αντος; (ὁ)
Πέρρα –ης (ἡ)
Περραῖα –ης (ἡ)
Περραῖος –ου (ὁ)
Περράνδρα –ης (ἡ)
Πέρρανδρος –ου (ὁ)
Πέρρας –α (ὁ)

Περκωνίων –νος; (ὁ)

Περρής –ῆ (ὁ) –Σύγχρονον;

Περκώτη καί Περκωτή καί Περκώπη
–ης (ἡ) –Ο.Ι.Ο.543

Πέρσα –ης (ἡ)
Περσαῖα –ης (ἡ)

Περκώτης καί Περκωτής καί Περκωπής –οῦ (ὁ)

Πέρσαι –ῶν (οἱ) –Μετέφερον Ἠδωνούς
(Μακεδόνας) εἰς Τίγρητα ποταμόν, Παί-
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ονας (ἐκ Σερρῶν) καί Ἐρετρειοῖς (ἀργότερον ἐπιστρέψαντας)
Περσαῖος –ου (ὁ) –Ὁ Κιτιεύς υἱός Δημητρίου, στωϊκός φιλόσοφος Κύπρου κατ΄
ἀρχάς δοῦλος φιλοσόφου Ζήνωνος –
Πέρσης, πατήρ Ἑκάτης, Η-7-541Δ, 625Α,
Η-8-730Α, Η-15-788Δ
Πέρσας –ου (ὁ)
Περσαύτα –ης (ἡ)
Περσαύτας –αντος; (ὁ)
Πέρσεια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Περσεῖα –ης (ἡ) –Κρήνη-πηγή ἐν Μυκήναις
Περσείδη –ης (ἡ)
Περσείδης –ου (ὁ) (–δαι: Διάττοντες ἀστέρες) –Υἱός Περσέως –Γενεά Ἀχαιμενιδῶν, Η-8-484Α, Η-9-332Δ
Περσέπολις –εως ἤ –ιδος; (ἡ) –Ἐπίθετον
Ἀθηνᾶς
Περσέπτολις –εως; (ὁ) –Υἱός Τηλεμάχου
καί Πολυκάστης (θυγατρός Νέστορος) ἤ
Ναυσικάας (θυγατρός Ἀλκινόου)
Περσέπτολις –ιδος; (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Περσέπτολις –ιδος (ὁ) –Υἱός Τηλεμάχου
καί Πολυκάστης
Περσεύς –έως (έος καί ῆος) καί Εὐρυμέδων (ἐπώνυμον) (ὁ) –(Πῦρ ἐσωτερικόν
ἤ πορθητής νικητής) –Μυθικός ἥρως κτίσας Μιδέα καί Μυκῆνες (κατ΄ἄλλους τίς
Μυκῆνες ἔκτισεν Μυκηνεύς υἱός Σπάρτωνος ἔγγονος Φορωνέως, καί κατέστρεψαν ἐκ ζήλειας Ἀργείοι ὅταν προσέδραμον μέ 80 ἄνδρας τήν ἐν Θερμοπύλαις
μάχην). Φίλος Πραξοῦς. Υἱός Διός καί
Δανάης θυγατρός Ἀκρισίου, μέ ἀπογόνους: Ἡρακλήν (Σπαρτιάτες) καί Ἀχαιμένην (Πέρσες) –Ἐφευρέτης ὡς ὁ Διομήδης, Καλλίμαχος, Ἀρχιμήδης. Ἑφόνευσε
Μέδουσαν καί ἠλευθέρωσεν Ἀνδρομέδα
–Ὁ ἥρως Μυκηνῶν Περσεύς, ἐφόνευσε
τό τέρας Γοργώ –Πατήρ Ἀνδρίσκου καί
Αὐτόχθης –Σύζυγος Ἀνδρομέδας, ἐξ ἧς
Πέρσης καί Σθένελος –Ριφθείς ἐντός
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σκάφης μετά τῆς μητρός τοῦ ἐσώθη. (Μέ
μῦθον τῆς παρθένου μητρός καί τοῦ διωγμοῦ ὑπό βασιλέως ἀκολουθοῦν: Μωϋσῆς, Χριστός, Ἄττις, Ἄγδηστις, Ταμμούζ,
Ἀδωνάϊ, Κορύβας, Μίθρας, Ὄσιρις, Ρέμος καί Ρωμύλος, Ζωροάστρης, καί φυσικά ὁ Διόνυσος, μετονομασθείσηςτῆς
Σεμέλης, Θυώνης. Τοῦ μύθου δέν ἀφίσταντε ὁ Ζεύς, ὁ Οἰδίππους καί ὁ Κρίσνα.) –Ἤρως –Ἕλλην μαθηματικός καί
Γεωμέτρης –Ἐσώθη ὑπό Δίκτυος καί ἀνετράφη ὑπό τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ βασιλιᾶ
Σερίφου Πολυδεύκους –Ἀκρισιωνιάδης
(υἱός Ἀκρισιώνης, θυγατρός Ἀκρισίου).
Σέ ἀγώνα δίσκου σκότωσε τόν πάππον
τοῦ Ἀκρίσιον στήν Λάρισσα –Τελευταῖος
βασιλεύς Μακεδονίας, νικηθείς ὑπό Ὑπάτου Αἰμιλίου Παύλου, διαφυγών (ὡς
μέλος Καβείρων) εἰς Σαμοθράκην δίχως
νά διωχθεῖ ὑπό Ρωμαίων. Ὑπῆρξε δολοφόνος τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Δημητρίου συμπαθοῦντος τους Ρωμαίους καί ἐγένετο
ἀφορμή ἐκστρατείας Ρωμαίων τό 168
π.Χ. καί κατάληψις τῆς Μακεδονίας –Ὁ
Περσεύς μέ Ἀνδρομέδα γεννοῦν Γοργολόφον ἤ καί Γοργοφόνην, O.J.320, Γ414,
H-7-543A, 785Δ, 868Δ, 1148Δ, 1159Δ, Η-8482Δ, 715Δ, Η-10-856Α, 908Α, Η-12-618Α,
Η-15-706Δ, 790Δ, Η-18-937Α, 945Α
Περσεύς –έως (ὁ) –Γενεαλογία: Ἀλκαῖος, Ἀμφιτρύων, Ἡρακλῆς, Ὕλλος, Κλεοδαῖος, Ἀριστόμαχος, Ἀριστόδημος
Περσεφόνα καί Περσεφόνη καί Κόρη
καί Δηωΐνη καί Δέσποινα καί Περσεφόνεια καί Περσέφασσα καί Φερέφαττα καί Φερσεφόνη καί Φερσέφασσα
καί Φερσέφαττα καί Φερσεφόνεια καί
Ταρτάρου Κόρη καί Φερσέπαφα –ης
(ἡ) –(Νικήτρια –φέρουσα εἰς ἐπαφήν θεῖον μέ θνητή –ἡ φέρουσα φάος, φῶς στούς
ἀνθρώπους) –Ἐκπρόσωπος ἀνθρωπίνης
ψυχῆς καί ἀθανασίας –Θυγάτηρ Διός
καί Δήμητρος ἤ Κρόνου καί Ρέας ἤ Διός
καί Στυγός σύζυγος Πλούτωνος (ἁρπαγείσα). Τρείς μήνας ἐν τῷ Ἅδῃ καί ἐννέα
ἐξήρχετο εἰς ἄνω κόσμον –Μέ Δία γεννᾶ
Ζαγρέα,πού ἐφόνευσαν οἱ Τιτάνες (ἰδοῦ
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τό ἔγκλημά των) –Μήτηρ Χλωρίδος (συζύγου Νηλέως;) ἤ Μυκαλησσίης –Ἔχει
ἀκόλουθον τήν Φαινώ καί ὡς Κόρη θεωρεῖτο ἔμβλημα Ἀθανασίας ψυχῆς –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος, Ο.Ο.Κ.494, Η-7-1148 Α,
Η-12-162Α, Ο.Ι.457, Λ47
Περσεφόνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
–Ἐπίθετον Σελήνης –Θυγάτηρ Μινύου
σύζυγος Ἀμφίονος υἱοῦ Ἰάσου ἤ σύζυγος
Ἰάσου, βασιλέως Ὀρχομενοῦ
Πέρση –ης καί Περσηῒς (ἡ) –Θυγάτηρ
ὡκεανοῦ πού μέ Ἥλιον γεννᾶ Αἰήτην,
Πασιφάην καί Κίρκην –Ἐπίθετον Σελήνης, Η-9-33Α, 388Α, Η-10-784Δ, Η-15-792Δ
Περσηϊάδα –δης (ἡ)
Περσηϊάδαος –ου (ὁ) –Ο.Ι.Τ.116
Περσηϊάδας –άδαος; (ὁ)
Περσηϊάδη –ης (ἡ)
Περσηϊάδης –ου (ὁ) =Ἀντί Περσείδης. ὁ
Σθένελος
Περσηΐς –ιδος καί Πέρση (ἡ) –(Νικήτρια) –Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ὡκεανίδη (θυγάτηρ Ὡκεανοῦ καί Τηθύος) –Σύζυγος
Ἡλίου, μήτηρ Αἰήτου καί Κίρκης ἤ, ἀδελφή αὐτῆς –Θυγάτηρ Πέρσου –Θυγάτηρ Περσέως, ἡ Ἀλκμήνη –Ἐπίθετον
Σελήνης –Ἐπίθετον Κίρκης –Ἐπίθετον
Ἀλκμήνης ὡς κόρης Περσέως, Ο.Ο.Κ.139,
Η-9-33Α, Η-15-594Α
Πέρσης –ου (ὁ) –Ἀδελφός Ἡσιόδου μέ
ὅν ἔγραψεν: Ἔργα καί ἡμέραι ἤ ποιητής
ἐπιγραμμάτων –Υἱός Τιτάνος Κρίου καί
Εὐρυβίας, ἀδελφός Ἀστραίου καί Πάλλαντος πού μέ σύζυγον Ἀστερίαν γεννᾶ
Ἑκάτην –Ὄνομα Βήλου Κυβευτικοῦ –Ἀπό Θῆβες
Πέρσης –ου (ὁ) –(Ὄνομα κυβευτικοῦ βόλου) –Υἱός Περσέως καί Ἀνδρομέδας πιθανός γενάρχης Περσῶν –Ὁ Ἀσκραῖος
ἐποποιός –Καί χριστιανικόν, Η-7-1040Α,
Η-8-167Α, Η-9-464Δ, Η- 11-463Α, Η-15373Α, Η-17-716Δ
Πέρσης καί Ἄραψ καί Ἀριαίος –ου (ὁ) –
Στρατηγός Κύρου. Μετά τήν μάχην στά
Κούναξα πρόδωσε τούς Ἕλληνας
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Περσία καί Περσική –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον
Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Περσίας –ου (ὁ)
Περσίδη –ης (ἡ)
Περσίδης –ου (ὁ)
Περσιδίκη –ης (ἡ) –Νύμφη λατρευομένη εἰς Αἰολίδα
Ἡ θεός τῆς Περσίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Περσιδίκης –ου (ὁ)
Περσική –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Περσικός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Περσίνα –ης (ἡ) –Ὄνομα Αιθιόπων –Bασίλισσα Αἰθιόπων
Περσῖνος –ου (ὁ) –Ἐφέσιος
Πέρσιος –ίου (ὁ) –Ποιητής κατέχων 700
ρόλους βιβλίων –Ὁ Φλάκκος, περίφημος
σατυρικός ποιητής, Ρωμαῖος
Περσίουσα –σης (ἡ)
Πέρσις –ιδος (ὁ)
Περσίς –ίδος (ἡ) –Θεραπαινίς Ἡγησοῦς
–Ἐπίθετον Σάββης, Παλαιστινίας Σιββύλης, θυγατρός Βηρωσσοῦ καί Ἐρυμάνθης, καλουμένης καί Χαλδαῖας, Βαβυλωνίας, Ἑβραῖας, Αἰγυπτίας, Η-10 -595Δ,
884Α
Περσιφάεσσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Περσιφάης –ου (ὁ)
Περσίων –νος (ὁ)
Περσοδιώκτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Περσολέτη καί Ἰνδολέτη –ης (ἡ)
Περσολέτης καί Ἰνδολέτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετα Μεγάλου Ἀλεξάνδρου
Πέρσος –ου καί Περσεύς –έως (ὁ)
Περσώ ἤ Δεινώ –οῦς (ἡ) –Μία τῶν Γραιῶν
Περτίναξ –κτος (ὁ) –Ρωμαῖος Αὐτοκράτωρ –Πόπλιος
Περτίνασσα –σσης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
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Περφάντα –ης (ἡ)
Πέρφαντος –ου (ὁ)
Περφαντώ –οῦς (ἡ)
Περφίλα –ης (ἡ)
Πέρφιλος –ου (ὁ)
Περώ –οῦς (ἡ) –Μήτηρ Ἀλφεσιβοίης. Μέ
Ποσειδῶνα γεννᾶ Ἀσωπόν
Πέρων –νος; (ὁ)
Πεσινοῦς –ντος (ἡ) –Μήτηρ Ἴας
Πεσίς –ίδος (ἡ) –(Μέ Ρωμαίους ΙΣΤ-12)
Πεσκένια –ίης (ἡ)
Πεσκένιος –ίου (ὁ) –Νίγρος. Με ὑπόθεσίν του, ὑπεστήριζεν Βεσπασιανός
Πεσκευνία –ης καί Πεσκεννία (ἡ)
Πεσκεύνιος –ίου καί Πεσκέννιος –ίου
(ὁ)
Πέσκης –ου (ὁ) –Ἐκ Πέσκας = Πασχαλίνας
Πεσταύς; (ὁ)
Πεταγένεια –ης (ἡ)
Πεταγένεις –ειος (ὁ)
Πεταγένη –ης (ἡ)
Πεταγένης –ου (ὁ)
Πετάλα –ης (ἡ)
Πετάλας –α (ὁ)
Πετάλη –ης (ἡ) –Ἑταίρα φιλοχρήματος
ἥν ἠράσθη Σιμαλίων –Ἀναφέρει Φερεκράτης
Πεταλία –ίης (ἡ)
Πεταλίας –ίου (ὁ)
Πεταλλίς –ίδος (ἡ)
Πετάλιος –ίου (ὁ)
Πετάλλος –ου (ὁ) –Πατήρ Κοττύφης
Πέταλος –ου (ὁ)
Πετάλουσα –σης (ἡ)
Πεταλώ –οῦς (ἡ)
Πετάλων –νος; (ὁ)
Πεταπάτρη –ης (ἡ)
Πετάπατρος –ου (ὁ)
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Πετασία –ης (ἡ) –Φανταστικόν τέρας,
ἡ Γελοῦ
Πετάσιος – ίου (ὁ)
Πετεαρποχράτη –ης (ἡ)
Πετεαρποχράτης –ητος; (ὁ)
Πετεάρπρη –ης (ἡ)
Πετεάρπρης –ητος; (ὁ)
Πετελλία –ης (ἡ)
Πετελλίας –ίου (ὁ)
Πετελλίδα –δης (ἡ)
Πετελλίδας –αντος (ὁ)
Πετελλίδη –ης (ἡ)
Πετελλίδης –ου (ὁ)
Πετεμένοφις –ιδος (ὁ) –Υἱός Παβῶτου
Πετεμέστους –ου (ὁ)
Πετέμινις –οις; (–ιος;) (ὁ)
Πετενεφώτα –ης (ἡ)
Πετενεφώτης –ου (ὁ)
Πετευτέμα –ης (ἡ)
Πετευτέμις –ιδος; (ὁ)
Πετεύτεμος –ου (ὁ)
Πέτεφρης –η (ὁ) –Αἰγύπτιος
Πετεφώϊς –ιος; (ὁ)
Πετεών –νος (ὁ) –Ο.Β.500
Πετεώς –ῶ (ὁ) –Υἱός Ὀρνέου, πατήρ Μενεσθέως, ἐλθών εἰς πόλεμον Τροίας, Ο.Β.
552, Δ338, Μ355, Ο.Ι.Ν.690, Η-13-255Δ
Πετεῶσσα –σσης (ἡ)
Πέτηλα –ης (ἡ)
Πετηλιαγόρα –ης (ἡ)
Πετηλιαγόρας –ου (ὁ)
Πέτηλος –ου (ὁ)
Πετθάλα –ης (ἡ)
Πετθάλας –α (ὁ)
Πετθαλοκράτεια –ης (ἡ)
Πετθαλοκράτεις –ειος (ὁ)
Πετθαλοκράτης –ου (ὁ)
Πετθαλός –οῦ (ὁ)
Πετιλία –ης (ἡ)
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Πετίλιος –ίου (ὁ)
Πέτισις –ιος (ὁ) –Ἔπαρχος Αἰγύπτου
Πετισώνια –ίης (ἡ)
Πετισώνιος –ίου (ὁ) –Βασιλεύς
Πετόα –ης (ἡ)
Πετόας –αντος (ὁ)
Πετόσιρις –ιδος; (ὁ) –Φιλόσοφος καί ἀστρολόγος Αἰγύπτου
Πέτρα –ης (ἡ) –Νύμφη Πιερίας πού μέ
ἀδελφήν Λιβηθριάδα ἀπετέλουν τάς Λιβηθριάδας
Πέτρα (Ὅρος πλησίον Τροιζῆνος) –Γυ_
νή ἐκ Χαιρωνείας, Ο.Α.400, Ε121, Υ33, Η15-370Δ, 372Δ
Πέτρα ἤ Βυζαντινή Σελευκτούπολη ἤ
Πετρίτσα ἤ Πετρίτσι –ίου (ἡ) –Ἐν Μακεδονία (ἐν Βουλγαρία μετά τό 1913)
Πέτρα –ας (ἡ) –Ἐν Σαλαμίνι Ἀττικῆς
ἐξ ἧς ὁ Τελαμών ἀτένιζε τόν Αἴαντα ἐξτρατεύοντα –Ἀριαμάζου Πέτρα ἐν Σογδιανή –Κεκροπία Πέτρα (Ἀκρόπολις Ἀθηνῶν) –Ἀγέλαστος, ἐν Ἐλευσίνι παρά
τό φρέαρ καλούμενον Ἄνθιον καί Ἄνθινον καί Παρθένιον καί Πραθένιον καί
Καλλίχορον καί Καλλίχωρον –Ἄγδος
(πέτρα, βράχος) σχετιζομένη μέ μῦθον
Ἀγδίστεως. Ἐπί Ἄγδου ἐκάθησεν καί ἡ
λάρναξ (σκάφη) Δευκαλίωνοςμετά τόν
κατακλυσμόν. Κατά τινας ἡ Ἄγδιστις
ἐγεννήθη ἀπό τήν Πέτρα Ἄγδο –Ἀγήρατος Πέτρα = εἶδος λίθου δι΄οὗ ὑποδηματοποιοί στίλπνιουν γυναικεῖα ὑποδήματα –Δίλοφος Πέτρα (Παρνασσός) μέ
κορυφές Λυκώρεια καί Ὑάμπεια –Σειρηνίς Πέτρα = Ἀκρωτήριον –Κόρακος Πέτρα ἐπί Ἰθάκης, ὅπου θηρεύων ἔπεσεν
Κόραξ, υἱός Ἀρεθοῦσης –Λευκάς Πέτρη =
Βράχος Ἡπείρου εἰς ἅ ἡ κατάβασις –Κυανέαι Πέτραι ἤ Πληγάδαι = Συμπληγάδαι (Σκύλλα καί Χάρυβδις) –Μελάμπυγος λίθος = Πέτρα, βράχος περί τήν Λο_
κρίδα (Ἀλπινόν) –Μολουρίς Πέτρα, ἐξ
ἧς ἔπεσεν εἰς θάλασσαν Ἰνώ καί Μελικέρτης –Χοριήνου πέτρα = Βράχος ἐν Παραιτακηνή –Αὐαίνου λίθος = Πέτρα ἔν-
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θα ἀπεσκελετοῦντο ἀποξηραινόμενοι
νεκροί ἐν Ἅδη –Παλλάδος Πέτρα = Ὅρος
πλησίον Τροιζῆνος –Παλλατίδες Πέτραι
= Μέρος ὅρους Κρείου εἰς Ἄργος –Χωρίον
πλησίον Κορίνθου –Πόλις Πετραῖας Ἀραβίας –Λευκόπετρα = Πέτρα τῆς Ῥηγίνης –(Πέτρα Θράκης, ἧς οἱ μισοί κάτοικοι ἔκτισαν Μονοκκλησιά Σερρῶν καί οἱ
ἕτεροι χωρίον πλησίον Κομοτηνῆς) –Ἄορνος Πέτρα = Φρούριον εἰς Ἰνδόν ποταμόν πλησίον Ἀόρνιδος λίμνης. Κατελήφθη ὑπό Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, (ἐν
ἀντιθέσει μέ τόν Ἡρακλήν) καί ἔκλεισε
τήν πύλην ἐνέργειας (ἕτεραι θεωροῦνται: Ἡ Ἀκρόπολις τῶν Ἀθηνῶν, ὁ λόφος Βούζαρι εἰς Χαλκιδικήν, παραχωρηθείς διά κενοτάφειον Ἑβραίων καί
ἄλλοι –Ἀχαιά Πέτρα –Γιγωνία Πέτρα
–Δευκαλλία λίθος, Πέτρα –Δοκιμαῖος
λίθος –Ἀσκληπιοῦ Πέτρα = Βράχος ἐν
Ἰσθμώ –Δωτίνη Πέτρα = Ἀκρωτήριον –Ὠλενία Πέτρα = Κορυφή ὄρους Σκόλλεως
–Βαίτυλος = Μετεωρικός λίθος ἐξ οὐρανοῦ, ἄρα ἱερός –Χοριήνου Πέτρα = Βράχος ἐν Παραιτακηνή –Ἀσίνηος λίθος
= Πέτρα βραβεῖον πλοιάρχων μή ρυπαινόντων λιμένας –Δευκαλλία =Λίθος –Πέτραις Ἀχαΐας = μέ μαντεῖον ἀφιερωμένον
εἰς Δήμητραν Γοργώ = Κρήσσα μεταμορφωθείσα εἰς λίθον –Λευκάδιος = πέτρα
ἐξ ἧς φημολογεῖτο πώς ηὐτοκτόνησεν
Σαπφώ –Σκύλλης καί Χαρίβδεως Πέτρα = Πορθμός Σικελίας –Κωρυκίς -ιδος,
Πέτρα ἔνθα τό Κωρύκιον Ἄντρον –Σίταιον = Βράχος εἰς ὅν προσέδεσαν Τρωαδίτισσα Σηταίαν –Μαγνῆτις λίθος ὅν
εὕρε Μάγνης –Τραχίνιες Πέτρες =Ὄρη
στήν χῶρα τῆς Μαλίδος, Γιγωνία Πέτρα,
Κηρύκειον (τό) = Λίθος ἐφ ὧ ἀναβάς ὁ κῆρυξ ἐκήρυττε. Λίθοι ἀλάξευτοι = Ὕβρεως καί Ἀναιδείας, εἰς Ἄρειον Πάγον ὅπου ἐστέκοντο ἀπέναντι κατήγοροικαί
κατηγορούμενοι –Φαιδριάδαι ἤ Λαμπρές
Πέτρες=Δύο τεράστιες ὅρθιες πέτρες εἰς
Δελφούς –Κραγαλεύς, υἱός Δρύοπος ὅν
Ἀπόλλων μετεμόρφωσεν εἰς Βράχον –Ἀποτομάς –ᾶδος =Πέτρα κατά Διόδωρον
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Πετραδίουσα –σης (ἡ)
Πετραδίων –νος (ὁ)
Πετραῖα καί Ὀρείπλαγκτος καί Ὀρειάς καί Ὀρεῖα καί Ὀρεσκάδα (ἡ) –Ἡ
Ἑστιαία, θυγάτηρ Πόντου καί Θαλάσσης –Θυγάτηρ Ὠκεανοῦ καί Τηθύος (Ὡκεανίς), Η-1 4-956Α
Πετραία Ἀραβία –ης (ἡ) –Εἰς Αφρικήν
Πετραίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σκύλλης
Πετραιονίκα –ης (ἡ)
Πετραιονίκης –ου (ὁ)
Πετραῖος –ου (ὁ) –Κένταυρος φονευθείς
εἰς γάμους Πειριθόου –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος –Ἀθηναῖος μή σίγουρος –Εἰς ἐπιστολήν Ἀλκίφρονος, Η-15-822Δ
Πετραίουσα –σης (ἡ)
Πετραίων –νος; (ὁ)
Πετράντα –ας (ἡ) –Νέον
Πετράντας –ου (ὁ) –Νέον
Πετράρχη –ης (ἡ)
Πετράρχης –ου (ὁ)
Πετρᾶς –α (ὁ)
Πετράτα –ας (ἡ)
Πετράτας –αντος (ὁ)
Πετράτουσα –σης (ἡ)
Πετράτων –νος (ὁ)
Πετρελάα καί Πτερελάα –ης (ἡ)
Πετρέλαος καί Πτερέλαος –ου (ὁ) –Οἱ
παῖδες του προσεκόμησαν βόες Ἠλεκτρύονος εἰς Πολύξενον, βασιλέα Ἤλιδος, Η-16-246Α
Πετρῆος –ου (ὁ)
Πέτρης –ου (ὁ)
Πετρησιάρχη –ης (ἡ)
Πετρησίαρχος –ου (ὁ)
Πετρίχα –ης (ἡ)
Πέτριχος –ου (ὁ)
Πετροβάτα –ης (ἡ)
Πετροβάτας –α (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Πετρονά –ῆς (ἡ)
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Πετρονᾶς –ᾶ (ὁ) –Διάσημος ἰατρός
Πετρονέλα –ης (ἡ) –Νέον
Πετρονίλα –ης (ἡ)
Πετρονίχα –ης (ἡ)
Πετρόνιχος –ου (ὁ)
Πέτρος –ου (ὁ) –(σταθερός ὡς βράχος)
–Ρήτωρ ἱστορικός –Χριστιαν. ἅγιοι τρεῖς
–Ἀπόστολος, αδελφός Ἀνδρέου –Ἡγεμόνες –Ἱεράρχαι –Ὁ τελώνης ἅγιος (20
Μαΐου), Η-15-848Α
Πετροσέλινος –ου (ὁ)
Πετρούλα –ας (ἡ) –Νέον
Πέτρουν –νειος (ὁ)
Πετρουνεία –ης (ἡ)
Πέτρουσα –σης (ἡ)
Πέτρων –νος (ὁ) –Ὀπαδός παλαιός Πυθαγόρου διατυπώσας δοξασίαν ὕπαρξις
183 κόσμων εἰς τρίγωνον (3 ἐπί 60 ἐν τῶ
τριγώνω μέ τρεῖς εἰς τάς κορυφᾶς), Η-7565Α
Πετρωνία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν –Χριστιανικόν
Πετρωνιανή –ῆς (ἡ)
Πετρωνιανός –οῦ (ὁ) –Πατήρ Θησέως
Ὀξυτέρπου
Πετρώνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Πετρώνις –ιος (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Πετσούχις –ιος; (ὁ)
Πετσοφᾶς –ᾶ (ὁ) –Γλύπτης ἀγαλματίων,
Η-13-647Δ.
Πέττα καί Ἀριστοθένη καί Γυπτίς καί
Ἀριστοξένη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Νάνου
Σιγοβριγίων ἤ βασιλέως Μασσαλιωτῶν,
γυνή Εὐξένου Ἀριστοξένη, μετονομασθεῖσα καί Πεμφρηδώ, Α-Δ-568Α
Πεττελίδα –δης (ἡ)
Πεττελίδας –αιο (ὁ)
Πεττελίδη –ης (ἡ)
Πεττελίδης –ου (ὁ) –Ἱστορικός συγγραφεύς
Πετ(τ)ίλια –ης (ἡ)
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Πεττίλιος –ίου (ὁ)
Πετχώνσις –ιος; (ὁ)
Πευθέα –ης (ἡ)
Πευθέας –ου (ὁ)
Πευκάεις –εντος (ὁ) = Πευκήεις (κατάφυτος) –Ἐπίθετον Ἡφαίστου
Πευκάεσσα –σσης (ἡ)
Πευκαλαῖα –ης (ἡ)
Πευκαλαῖας καί Πευκαλαιῶτις – ιδος
(ὁ) –Στράβων, Ἀρριανός
Πευκείδη –δης (ἡ)
Πευκείδης –ου (ὁ) –Υἱός Πευκέως –Εἷς
Κένταυρος
Πευκέστα –ης (ἡ)
Πευκέστας καί Πευκέστης –ου (ὁ) –(ὡς
πεύκα) –Μακεδονικόν ὄνομα –Σωματοφυλαξ Μεγ. Ἀλεξάνδρου, ὑπασπιστής,
Η-7-236Α, Η-17-715Α
Πευκέστας καί Λεοννᾶτος καί Ἀβρέας
–ου (ὁ)
Πευκέτη –ης (ἡ)
Πευκέτια καί Πευκήτια –ίης (ἡ)
Πευκέτιος καί Πευκήτιος –ίου (ὁ) –Υἱός
Λυκάονος, ἀδελφός Δαύνου, Ἰάπυγος,
Οἰνώτρου, Ἰτάλου
Πεύκετος –ου (ὁ)
Πευκεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρακλέους
ἐν Ἀβδήρω
Πεύκη –ης (ἡ) –Νύμφη
Πευκήτιος καί Πευκέτιος –ίου (ὁ) –Υἱός
Λυκάονος, ἀδελφός Δαύνου, Ἰάπυγος,
Ἰτάλου, Οἰνώτρου
Πεύκια –ίης (ἡ)
Πεύκιος –ίου (ὁ)
Πευκολάα –ας; (ἡ)
Πευκόλαος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀμύντου
–Πατήρ Ἁρπάλου
Πευσίππη –ης (ἡ)
Πεύσιππος καί Ἐπεύσιππος –ου (ὁ)
–Ἀδελφός Μεσίππου καί Ἑλασίππου,
χριστιανός ἅγιος

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Πεφιλημένη –ης (ἡ)
Πεφιλημένος –ου (ὁ)
Πεφρασμένη –ης (ἡ)
Πεφρασμένος –ου (ὁ)
Πεφρηδώ καί Παμφρηδώ –οῦς (ἡ)
–Γραῖα, θυγάτηρ Φόρκυος, ἀδελφή Γοργόνων μέ ἐπίθετον Εὔπεπλος
Πεφυρμένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Τύχης
μέ συνώνυμον Γραῦς
Πέων –νος (ὁ)
Πηγαία –ης (ἡ) –Νύμφη Ἀρκαδίας –Θεότης θεραπευτική, Ἰωανίδη, Η-9-1137Δ
Πηγαῖος –ου (ὁ)
Πήγανος –ου (ὁ)
Πηγασία –ης (ἡ)
Πηγασίδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
ἀπό Πηγασίδαν πηγήν
Πηγάσιος –ίου (ὁ) –(Πτερωτός ὡς Πήγασος) –Ἀρειανός Ἐπίσκοπος Ἰλίου –Χριστιανικόν ὄνομα ἁγίου
Πηγασίς –ιδος καί Ἱπποκρήνη (ἡ) –
Κρήνη, πηγή Ἑλικῶνος δημιουργηθείσα
ἐξ ὁπλῆς Πηγάσου
Πήγασος καί Πάγασος καί Πειρηναῖος πῶλος καί Πήγασσος-ου (ὁ) –Υἱός
Μεδούσης καί Ποσειδῶνος –Μέ τόν θάνατον τῆς Μεδούσης ξεπήδησε ὁ Πήγασος καί ὁ μυθικός βασιλιᾶς Χρυσάωρ
–Φτερωτός ἵππος μεθ΄οὗ ὁ Βελλερεφόντης σκότωσε τήν Χίμαιραν –Τήν βρῆκε
στήν Δρακονέρα, ἤ Πειρήνην πηγήν εἰς
Ἀκροκόρινθον –Ἐφόνευσεν Βάργυλον
φίλον καί σύντροφον Βελλερεφόντου –
Μέ Πήγασον ἐδάμασεν Βελλερεφόντης,
διά χαλινοῦ δοθέντος ἐκ Χαλινοίτιδος
Ἀθηνᾶς –Ἐπίσκοπος Ἰλίου ἐποχῆς Ἰουλιανοῦ. Ὁ τελευταῖος τόν ὀνόμασε: εἰδωλολάτρη Ἀρχιερέα Δυτικῆς Μ. Ἀσίας, Η
-7-1155Δ, 1158Α, Η-8-716Δ, Η-13-165Α,
Η-15-864Α καί Δ
Πηγασταγών –νος; (ὁ) –Αἰγυπτογενής
Πηγασταγῶσσα –σσης (ἡ)
Πηγένια –ης (ἡ)
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Πηγή –ῆς (ἡ) –(συνεχής πηγή ἀγαθῶν)
– Νέον –Ἐπίθετον Ρέας
Πήγη –ης (ἡ)
Πήγων –νος (ὁ)
Πήδαια –ης (ἡ)
Πήδαιος –ου (ὁ) –Νόθος υἱός Ἀντήνορος
ἐκ δούλης, φονευθείς εἰς Τροίαν ὑπό Μέγητος, Ο.Ε.69
Πήδαιος –ου (ό;) –Ο.Ι.Ν.172
Πηδαλίων –νος (ὁ)
Πηδάση –ης (ἡ) –Νέα ἐρασθεῖσα Ἀχιλλέαν ὅν βοήθησεν εἰς κατάληψιν Μονηνίας
Πήδασις –ιος (ἡ) –Μέ Ἠμαθίωνα γεννᾶ
Ἀτύμνιον, ἔκγονον Τιθωνοῦ
Πήδασος καί Πάνδασος –ου (ὁ)
Πήδασος –ου (ὁ) –Υἱός Βουκολίωνος καί
νύμφης Ναϊάδος τῆς Ἀβαρβαρέης, δίδυμος ἀδελφός τοῦ Αἰσήπου, ἥρωες Τροίας οὕς κατέβαλεν καί ἐσκύλευσεν Εὐρύπυλος –Ἠγεμών Ὀρμενίου καί μνηστήρ
Ὡραῖας Ἑλένης –Ἵππος Ἀχιλλέως ἁρπαγείς ἀπό Ἠετίωνα, Ο.Ι.Π.467, Η-14-677Δ
Πήδημα –τος (τό) –Ἐπίθετον Νότου
Πηθεύς –έως (ὁ)
Πήλα –ης (ἡ)
Πηλαιμένη –ης (ἡ)
Πηλαιμένης –ου (ὁ)
Πήλας –αντος (ὁ)
Πηλεγών –ντος; καί Πηλεγόνας –ου
(ὁ) –Υἱός ποταμίου θεοῦ Ἀξιοῦ καί νύμφης Περιβοίας, πατήρ Ἀστεροπαίου, Ο.
Φ.141, 152, 159, Η-15-746Α
Πηλεγῶσσα –σσης (ἡ)
Πηλεία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Θέτιδος μέ
συνώνυμον: Κυανέα
Πηλεῒδη –ης (ἡ)
Πηλείδη –ης (ἡ)
Πηλεΐδης –ου (ὁ) –Ο.Α.272, Ο.74, Ρ 105
Πηλείδης καί Πηλείων καί Πηλιάδης
–ου (ὁ) –Υἱός Πυλέως, ὁ Ἀχιλλεύς, Η-824Δ, Η-15-869Α
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Πηλεΐδεως –έω (ὁ)
Πηλεῒουσα –σης (ἡ)
Πηλεΐων –νος (ὁ) –Ο.Ι.Ν.113
Πηλεκράτη –ης (ἡ)
Πηλεκράτης –ου ἤ –ητος (ὁ)
Πηλέκρατος –ου (ὁ)
Πηλεκρίτα –ης (ἡ)
Πηλέκριτος –ου (ὁ)
Πηλεμένη –ης (ἡ)
Πηλεμένης –ητος; (ὁ)
Πηλεμνάστα –ης (ἡ)
Πηλέμναστος –ου (ὁ)
Πηλεξένη –ης (ἡ)
Πηλεξενίς –ίδος (ἡ)
Πηλέξενος –ου (ὁ)
Πηλεοδώρη –ης (ἡ)
Πηλεόδωρος –ου (ὁ)
Πηλεύς –έως (ὁ) –(Γήϊνος, ἐφήμερος)
–Υἱός Αἰακοῦ καί Ἐνδηΐδος, θυγατρός
Χείρωνος, σύζυγος Νηρηΐδος Θέτιδος
(θηλείας θεότητος) –Πατήρ ἕξ τέκνων
πρίν τόν Ἀχιλλέα, ἐπινοητής πεντάθλου –Πατήρ Ἀχιλλέως, βασιλιᾶς Μυρμιδόνων –Προτρέπει τόν Ἀχιλλέα: «Αἰέν
ἀριστεύειν καί ὑπείροχον ἔμενε ἄλλων»
(ὡς καί ὁ Ἱππόλοχος τόν υἱόν Γλαῦκον).
Μετέσχεν θήρας Καλυδωνίου κάπρου
νικηθείς εἰς πάλην ὑπό Ἀταλάντης –Μετέσχεν καί τῆς Ἀργοναυτικῆς ἐκστρατείας (Ἀργοναύτης). Ἐφόνευσεν Κένταυρον
Δημολέοντα εἰς γάμον Πειρίθου –Μέ
Ψαμμάθην (μεταμορφωθεῖσαν εἰς φώκιαν) γεννᾶ Φῶκον φονευθέντα ὑπό Πηλέως καί Τελαμῶνος εἰς γάμον Πειρίθου
ἐφόνευσεν Κένταυρον Δημολέοντα καί
πρίν αὐτός τόν Κράντωρα, Ο.Ι.Π.195, Ρ
214, Με75, Ο.Ο.Λ.551, Ο.Α.489, Ι400, Η-13203, Η-15-869Δ, Η-17-139Α, 615Α, Η-18983Δ
Πηληϊάδη –ης (ἡ)
Πηληϊάδης –ου (ὁ) –(ὁ Πηλείδης)
Πήληξ –κος (ὁ) –Πλαστόν ὑπό Αἰσχίνου
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τοῦ Ἀθηναίου Ἀρχεδήμου, ὡραιοπαθοῦς
καί κακοτέχνου γλύπτου
Πήλης –ητος (ὁ) –Πατήρ Κυάθου (οἰνοχόου Οἰνέως) καί Ἀντιμάχου (φονευθέντος διά ραπίσματος ὑπό Ἡρακλέους),
Η-11-648Α
Πηλιάς –άδος (ἡ) –Ἡ Ἀργώ, λόγω ξύλου
Πήλιον –ου (τό) –Ο.Β.744, Π 144, Λ316
Πηλοπλάτων –νος (ὁ) –Σοφιστής, ρήτωρ, Η-7-1059Α
Πηλουσία –ης (ἡ)
Πηλούσιος –ίου (ὁ) –Ποταμός
Πήλυξ –κος (ὁ)
Πῆμα –(ἀμετάβλητον) (τό) –Ἐπίθετον
Ἔρωτος μέ συνώνυμον: Σχέτλιος –Ἐπίθετον Νεμέσεως
Πήμπληα –ης (ἡ)
Πημπληΐς –ιδος (ἡ) –Νύμφη, μέ Πίερον
γεννᾶ Ἑπταπόρην
Πήμπληος –ου (ὁ)
Πηνειός καί Σαλαμπρία (ὁ) –Ποταμός
Πήνειος καί Πηνειός καί Πηνεϊός –οῦ
(ὁ) –Θεός ποτάμιος καί ποταμός Θεσσαλίας. Μέ Βούρα γεννᾶ Ἄτρακον
–Πατήρ Ἀνδρέως (θεμελιωτῆς Ἄνδρου)
–Μέ Κρέουσα γεννᾶ Ὑψέα, Στίλβην,
Κυρήνην. Πατήρ Μενίππης, Ο.Β.753, 757,
Η-10-582Α, Η-13-257Α, Η-15-81Δ, 872Δ,
Η-17-283Α
Πηνελάη –ης (ἡ)
Πηνελάης –ου (ὁ)
Πηνέλαος –ου (ὁ) –Ὁ εἰσαγάγων τό δόρυ εἰς ὀφθαλμόν Ἀκάμαντος, τοῦ ἀπέκοψεν τήν κεφαλήν διά ξίφους του
Πηνέλεως –έω καί Πηνέλεος –ου (ὁ)
–Υἱός Ἱππάλμου ἤ Ἱππαλκίμου ἤ Λείτου
ἀργοναύτης καί μνηστήρ Πηνελόπης
φονευθείς εἰς ἐπικηδείους ἀγώνας Πατρόκλου ὑπό Πολυδάμαντος –Φονεύσας Λύκωνα Τρώον, Ο.Ι.Ν.92, Ξ496, Π335,
Ρ597
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Πηνελόπη καί Ἰκαριώνη καί Πενελόπη καί Πενελόπεια καί Ἀρναῖα καί Ἀμειράκη καί Ἀμειράκις καί Ἀναρκία –
ης (ἡ) –(αὐτή πού ὕφαινε καί ἐξύφαινε)
–Θυγάτηρ Ἰκαρίου, βασιλέως Σπάρτης
καί Πολυκάστης (θυγατρός Πυγαίου)
ἤ Ἰκάριου καί Περιβοίας ἐκ Σπάρτης,
ἀδελφή Δαμασίππου καί Ἀλάτου, ἤ Ἀλήτου –(Συνετή, πιστή, πρότυπον συζυγικῆς πίστης) –(Ἀδικημένη ἀπό τόν
Ὅμηρο πού δεν τήν ὕμνησε, ἧτο ὑπόδειγμα ὑπομονῆς καί καρτερίας, ἀρετῆς
καί ἐγκρατείας, ἀφοσίωσις καίπίστεως,
μητρότητος καί ἠθικῆς, λογικῆς καί συνέσεως, μηχανευομένη τεχνάσματα ὥστε νά μή ἐνδώσει εἰς ἀπαιτήσεις μνηστήρων, παραμένουσα πιστή). Σύζυγος
Ὁδυσσέως, μήτηρ Τηλεμάχου καί Ἀρκεσίλα, ἀδελφή Ἀμείχου ἤ Ἀμείκλου, Ἀμασίχου ἤ Ἀμασίκλου καί Λευκαδίου
καί Περιλάου, Ἀλυζίου (Ἀλύζιος μέ λευκάδιον ἀδελφόν συμβασίλευσαν ἐν Ἀκαρνανία μετέποιτα Λευκάδαν). Ἀλλά
(ἡ) τοῦ καί Θόαντος μέ θεραπαινίδες καί
συντρόφους Εὐρύκλεια καί Μελάνθη
καί Ἱπποδάμεια –Θυγάτηρ Ἰκαρίου καί
Πολυκάστης ἥν ἐκέρδισεν ὁ Ὁδυσσεύς
ὡς ἔπαθλον ἀγῶνος δρόμου ὅπου ἐπρώτευσεν –44 μνηστῆρες ἤ 136. Οἱ
νεκροί μνηστῆρες περνοῦν στόν Ἄδη,
πρίν ταφοῦν μέ τά σώματά των –Θυγάτηρ Ἀστερωδείας –Ἡ Πηνελόπη (θυγάτηρ Δρύοπος δασοβίου) γεννᾶ τόν
Πάνα –Ὁ Ἑρμῆς μέ Πηνελόπην Ὀδυσσέως γεννᾶ Πάνα. Ὁ Ὀδυσσεύς ἐπιστρέφων γεννᾶ μέ Πηνελόπην Πτολίπορθον. Ὁ Ναύπλιος πρός ἐκδίκησιν
παρέσυρε τήν Κλυταιμνήστρα καί ἀπίστησε τόν Ἀγαμέμνονα, τήν Μήδω καί
ἀπίστησε τόν Ἰδομενέα, τήν Αἰγιάλην
καί ἀπίστησε τόν Διομήδην, ἐνῶ ἀπέτυχεν μέ Πηνελόπην –Ὁ Δημήτριος Πολιορκητής ἔστησε διά Λάμιαν ἐπιγραφήν «Σωφρωνεστέρα Πηνελόπης» –Ἐκ
τῶν μνηστήρων της ὁ Δημοπτόλεμος,
ὁ Λειώδης ἤ Ληώδης, ὁ Λειώκριτος ἤ
Ληόριτος ἤ Λεώκριτος, Λεστορίδην, Πό-
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λυβος, Πολύθυρσος ἤ Πολύθηρσος, Τέλμιος. Ὁ Ὅμηρος ἄν καί τήν ἀναφέρει εἰς
82 στίχους, δέν τήν ὑμνεῖ! –Τήν Ἀκτορίδα εἶχεν θυρωρόν τοῦ Βασιλικοῦ κοιτῶνος καί πιστήν θαλαμηπόλον, Ο. Ο.Α.
329, Η-7-1047Δ, Η-15-872Δ, Η-18-945Α
Πηνεύς –έως (ὁ) –Μέ Κρέουσαν γεννᾶ
Στήλβην ἤ Στίλβην, ἥτις μέ Ἀπόλλωνα
γεννᾶ Κένταυρον –Μέ Κρέουσαν γεννᾶ
Ὑψέαν
Πηνηΐς –ιδος (ἡ)
Πηνίτα –ης (ἡ)
Πηνίτης –ου (ὁ)
Πηνῖτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Πηπιρία –ης (ἡ)
Πηπιρίας –α (ὁ)
Πηράντα –ης (ἡ)
Πηράντας –αιο (ὁ)
Πηρείη –ης (ἡ) –Ο.Β.766
Πηρεύς –έως (ὁ) –Υἱός Ἑλάτου καί Λαοδίκης, ἀδελφός Στυμφάλου
Πηρεφόνια –ης (ἡ) = Περσεφόνη ἐν Λακωνία
Πηρεφόνιος –ίου (ὁ)
Πηριδίουσα –ης (ἡ)
Πηριδίων –νος (ὁ)
Πηρώ –οῦς (ἡ) –Μέ Βίαντα γεννᾶ Λεώδοκον ἀργοναύτην καί Ταλαόν καί Ἀρήϊον. Ἐξόχου καλλονῆς –Θυγάτηρ Νηλέως, βασιλέως Πύλου καί Χλωρίδος. –Μέ
Ποσειδῶνα γεννᾶ Ἀσωπόν, Ο.Ο.Λ.287,
Η-14-413Δ, Η-15-874
Πήσαμος –ου (ὁ)
Πητάνη –ης (ἡ) –Μέ Ποσειδῶνα γεννᾶ
Εὐάδνη
Πητάνης –ητος; (ὁ)
Πία –ης (ἡ)
Πιαίη –ης (ἡ)
Πιαῖος –ου (ὁ)
Πίακις –ιος (ὁ)
Πιαμοῦν –ούνεια; (ἡ) –Χριστιανή ὁσία
(3 Μαρτίου)

78

Πιαπίδη καί Πιαστίδη –ης (ἡ)
Πιαπίδης καί Πιαστίδης –ου (ὁ)
Πίασα –ης (ἡ)
Πίασος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Πελασγῶν
Μικρᾶς Ἀσίας, πατήρ Λαρίσης
Πιασσίδη –ης (ἡ)
Πιασσίδης –ου (ὁ)
Πίγρη –ης (ἡ)
Πίγρης –ητος (ὁ) –Παίων ἀδελφός Μαντύου. Μέ παρακίνησίν των καί ἐπιρροήν τῆς ἀδελφῆς αὐτῶν, ὁ Δαρεῖος
μετέφερε Παίονας εἰς Ἀσίαν καί Ὀδόμαντες, Φρύγες ἤ Μυσούς ἀπό ἐκεῖ –Υἱός Σελδόμου ἤ Ὑσσελδόμου –Ἑρμηνεύς
Κύρου –Ἀδελφός Ἀρτεμισίας συγγραφεύς –Στρατηγός Ξέρξου –Ἀδελφός Ἀρτεμισίας –Δήμιτσας: ἱστορία Μακεδονίας, σελίς 69 (Φρύγες), (Ἡρόδοτος 8, 115),
Η-15-879Α
Πιδάων –ντος; (ὁ) –Ἐπικούρειος φιλόσοφος
Πίδοκος –ου (ὁ) –Πατήρ Δημάρχου, Ἀθηναῖος
Πίδουσα –σης (ἡ)
Πιδύτη –ης (ἡ)
Πιδύτης –ου (ὁ) –Ἐπίσημος Τρώς φονευθείς ὑπό Ὀδυσσέως, Ο.Ζ.30
Πίδων –νος (ὁ)
Πίεζεις –ειος (ὁ)
Πίειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Φύσεως μέ συνώνυμον: Αὐξιτρόφος
Πιέλα –ης (ἡ)
Πιέλος –ου (ὁ) –Γενάρχης, υἱός Πύρρου
καί Ἀνδρομάχης ἤ Νεοπτολέμου (υἱοῦ
Ἀχιλλέως) καί Ἀνδρομάχης, ἀδελφός Ἀμφιάλου, Μολοσσοῦ, Περγάμου
Πιέρα –ης (ἡ)
Πιέρεια –ης (ἡ) –Νύμφη, σύζυγος Δαναοῦ
Πιερία –ας (ἡ) –Σύζυγος Δαναοῦ μέ θυγατέρας: Ἀκταίην, Ποδάρκην, Ἀδίτην,
Διωξίππην, Ὠκυπέτην καί Πυλάργην,
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–Θυγάτηρ Ἰαπυγίας καί Πύθης (ου) –Ὁ
Πύθης εἰς καί Νηληΐδα ἑορτήν Ἀρτέμιδος ἔστειλεν σύζυγον καί θυγατέραν
διά νά λάβουν μέρος. Ὁ υἱός Νηλέως, ὁ
Φρύγιος, εἰδών τήν Πιερίαν τήν ἠράσθη
καί έρώτησεν: «τί δύναμαι νά κάμω εὐχάριστον δι΄ἐσέ». «Νά κατορθώσεις νά
ἔρχομαι ἐδώ καί μετά πολλῶν ἄλλων».
Ἐκεῖνος ἐνόησεν πώς ἐζήτει εἰρήνηνκαί
κατέπαυσεν τόν πόλεμον –Σύζυγος Ὀξύλου βασιλέως Ἤλιδος υἱοῦ Αἵμονος,
μήτηρ Αἰτωλοῦ καί Λαῒα –Πρώην Λύγκος
Πιερίδες –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
–Ἐννέα θυγατέρες βασιλέως Πιέρου καί
Εὐδίππης. Ἑννέα νέες θελήσασαι ἀνταγωνισμόν μετά Μουσῶν. Μετεμορφώθησαν εἰς κίσσες (κατά Ὀβίδιον) ἤ σέ
διάφορα πτηνά (Νίκανδρος). Ἦσαν, ἡ
Κολυμβάς(ξ), Ἵυγξ, Κεχρίς, Κίσσα, Χλωρίς, Ἀκανθίς ἤ Ἀκαλανθίς, Νίσσα ἤ
Νῆσσα, Πιπώ, Δρακοντίς,
Πιερίδες καί Ολυμπιάδες –ων (οἱ) –
Μοῦσαι θυγατέραι Διός καί Μνημοσύνης
Πιερίδη –ης (ἡ)
Πιερίδης –ου (ὁ) –Λόγιος, Η-10-790Α, Η15-880Δ
Πιερίη –ης (ἡ) –Ο.Ξ.226, Ε50
Πιερική –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης
Πιέριος –ίου (ὁ) –Καί χριστιανικόν, κατηχητής Ἀλεξανδρείας, Η-15-880Δ
Πιερίουσα –σης (ἡ)
Πιέρις –ιος (ὁ) –Αὕξιμος Κλαύδιος
Πιερίς καί Τηριδάη –ης (ἡ) –Δούλη Μενελάου ἐξ ἧς γεννᾶ τέκνα: Νικόστρατον
καί Μεγαπένθην –Ἐπίθετον Μουσῶν
–Ποιήτρια, Η-5-773Α
Πιερίων –νος (ὁ) –Συγγραφεύς –Πατήρ
Ξενοκράτους
Πίερος καί Πιέρος –ου (ὁ) –Υἱός Μάγνητος πού μέ μοῦσα Κλειώ γεννᾶ
Ὑάκινθον –Πατήρ Ἀκαλανθίδος, Υἱός
Μακεδῶνος, ἔγγονος Διός καί Θυΐας –
Ποιητής, μουσικός, Η-7-1157Δ, Η-9-41Α,
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Η-10-790Α, Η-12-850Δ, Η-13-819Α, 820Α,
Η-15-864Α, 880Δ, 881Α
Πίζος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Πίθα καί Φίθα –ης (ἡ)
Πιθαῖα –ης (ἡ)
Πιθαῖος –ου (ὁ)
Πιθάκα –ης (ἡ)
Πιθακνίουσα –σης (ἡ)
Πιθακνίων –νος (ὁ) –Εἰς ἐπιστολήν Ἀλκίφρονος
Πίθακος –ου (ὁ)
Πιθακού –οῦς (ἡ)
Πιθακούς –οῦ (ὁ)
Πιθάλλει –ειος (ἡ)
Πιθάλλεις –ειος (ὁ)
Πίθαλος –ου (ὁ)
Πιθαμένη –ης (ἡ)
Πιθαμένης –ου (ὁ)
Πιθάνα –ης (ἡ)
Πιθάνη καί Πιθανή –ῆς (ἡ) –Μήτηρ Ὀνησίμου
Πιθανόν καί Πίθανον –ου (ἡ)
Πίθανος καί Πιθανός –οῦ (ὁ)
Πιθάρχη –ης (ἡ)
Πιθαρχίς –ίδος (ἡ)
Πίθαρχος –ου (ὁ)
Πιθέα –ης (ἡ)
Πιθέας –ου (ὁ)
Πιθειός –οῦ (ὁ)
Πίθεος –έου (ὁ)
Πίθηκος –ου (ὁ) –(οther)
Πίθθει –ειος (ὁ)
Πιθθία –ης (ἡ)
Πιθθίας –ίου (ὁ)
Πιθίνα –ης (ἡ)
Πιθῖνος –ου (ὁ)
Πίθιον –ίου (ἡ)
Πίθιος –ίου (ὁ)
Πιθίουλα –ης (ἡ)
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Πιθίουλλα καί Πιθίουλα καί Πίθουλλα
–ης (ἡ)
Πιθίουλλος καί Πιθίουλος καί Πίθουλλος –ου (ὁ)
Πιθίουλος –ου (ὁ)
Πιθίς –ιδος (ἡ)
Πιθοιγιῶν –ώνος (ὁ) –Ὄνομα μηνός
Πιθολάα –ης (ἡ)
Πιθόλαος καί Πειθόλαος –ου (ὁ) –Υἱός
Εὐρυφαόντιος καί Πειθόλαος
Πιθολέαινα –ης (ἡ)
Πιθολέων –ντος (ὁ) –(κατά Ὀράτιον)
Πίθουλλος –ου (ὁ)
Πίθουν –νειος (ὁ) –Πατήρ Ὁπλούνειος
Πίθος –ου (ὁ) –Κεραμεύς, ἀγγειοπλάστης
Πίθουσα –σης (ἡ)
Πίθύλλα –ης (ἡ)
Πίθυλλος –ου (ὁ)
Πιθυλλίς –ίδος (ἡ)
Πίθων καί Πείθων καί Πύθων καί Φίθων –νος (ὁ) –Σωματοφύλακας Μεγ. Ἀλεξάνδρου, Η-10-713Α
Πιθώνδα –δης (ἡ)
Πιθώνδας –ου (ὁ)
Πίκα –ης (ἡ)
Πικάνθη –ης (ἡ)
Πικανθίς –ιδος (ἡ)
Πίκανθος –ου (ὁ)
Πίκης –ου (ὁ) –Ὄνομα ὄρτυγος
Πίκος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Πῖκος –ου (ὁ) –Βασιλεύς –Θεός –Ζεύς
–Σύζυγος Κανέντης, θυγατρός Ἰανοῦ, Η
-18-177Α
Πικοῦμνα –ης (ἡ)
Πικοῦμνος –ου (ὁ) –Υἱός Διός (ἐν Ἰταλία)
Πικρά –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Μοίρης –Ἐπίθετον Τύχης
Πικραί –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Πικρή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Μοίρης –Ἐπίθετον Φύσεως
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Πικρός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον Θανάτου –Ἐπίθετον Φθόνου
Πικροτάτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Νεμέσεως
Πικυτραῖα –ης (ἡ)
Πικυτραῖος –ου (ὁ)
Πιλάδια καί Πιλάκυα –ης (ἡ)
Πιλάδιος –ίου καί Πιλάκυος –ύου (ὁ)
Πιλαδύα –ης (ἡ)
Πιλάδυος –ύου (ὁ)
Πιλάκυα καί Πιλάδια –ίης (ἡ)
Πιλάκυος καί Πιλάδιος –ίου (ὁ)
Πιλοῦμνα –ης (ἡ)
Πιλοῦμνος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Δαυνίων
(ἐν Ἰταλία)
Πίμπλεια –ης (ἡ)
Πιμπλεῖδες (οἱ) –Μοῦσαι περί Πίμπλειαν Πιερίας
Πιμπληϊάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης
μέ συνώνυμον: Κούρη
Πιμπληϊάδες –ων (ἐννέα) (οἱ) –Ἐπίθετων Μουσῶν
Πιμπληῒδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Πιμπληΐς –ίδος (ἡ) –Νύμφη –Μέ Πίερον
γεννᾶ Ἑπταπόρην –Σύζυγος Πιέρου, μήτηρ Ἀσωποῦς
Πίμπλιαι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Πίμφακος –ου (ὁ)
Πίμφαλος –ου (ὁ & ἡ)
Πίμφις –ιδος (ὁ)
Πίμφουσα –σης (ἡ)
Πίμφων –νος (ὁ)
Πίναξ –κος (ὁ)
Πιναρία –ης (ἡ)
Πινάριος –ίου (ὁ)
Πίναρος –ου (ὁ) –Ποταμός Κιλικίας
(Μπουρνάς) –Ἀδελφός Τλῶ, Κράγου,
Ξάνθου, υἱός Τρεμύλου καί Ἀλαλκομενείης
Πινδάρα –ης (ἡ)
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Πίνδαρος –ου (ὁ) –(Ὑψιπετής) –Υἱόςκαί
πατήρ Δαϊφάντου ἤ Σκοπελίνου –Λυρικός ποιητής Θηβαῖος, ἔχων ἀνταγωνιστήν εἰς χορικήν ποίησιν Ἀμφιμένην
ἀλλά καί Κόρινα ἤ Κόριννα τήν Θεσπίαν τήν καί Μυίαν. Νικηθείς δίς ἤ πεντάκις ὑπ΄αὐτῆς τήν ἀπεκάλει Χοιρύλην.
Ἑδιδάχθη μουσικήν καί Ποιητικήν ὑπό
Σιμωνίδου, Μύρτιδος (μέ τήν ὁποίαν διεγωνίσθη) καί Κορίννης. Διθυραμβοποιός –Ἐξήμνησε θεούς ἥρωες, βασιλεῖς,
νικητές –Πατήρ Μήτιδος ἤ Εὐμήτιδος
καί Δαϊφάντου –Υἱός Δαϊφάντου καί
Κλειδίκης (Κληδίκης ἤ Κλεοδίκης) –Υἱός
Παγώνδου ἤ Σκοπελίνου καί Μυρτοῦς
ἤ Μεγακλείης (Λυσιθέου καί Καλλίνης
θυγατρός) ἤ Τιμοξείνης –Ἀδελφός Ἐροτίωνος –Πατήρ Δαϊφάντου ἤ Διοφάντου,
Πρωτομάχης –Πατήρ Εὐμήτιδος ἤ Μήτιδος –Διδάσκαλος Πινδάρου, ὁ Ἀγαθοκλῆς, Η-7-1044Δ, 1237Α, Η-9-651Α, Η-15900Α καί Δ, Η-18-41Α,

Πιξόδαρος –ου (ὁ) –Σατράπης Καρίας,
πατήρ Ἄδας, συζύγου Ὀθοντοπάτου

Πινδάση –ης (ἡ)

Πίρανθη –ης (ἡ)

Πίνδασος –ου (ὁ)

Πιξωδάρα –ης (ἡ)
Πιξώδαρος –ου (ὁ) –Υἱός Ἑκατόμνου,
βασιλεύς Καρῶν
Πιόνη –ης (ἡ) = Ἀντί Ἠϊόνη ἤ Ἡσιόνη
–Νηρηΐς
Πίονις –ιος (ὁ) –Ἀπόγονος Ἡρακλέους
Πίοπνη –ης (ἡ)
Πίοπνος –ου (ὁ)
Πῖος καί Πεῖος –ου (ὁ) –Ὁ Μέτελλος,
ἐξάδελφος Καικιλίας
Πιότατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ζεφύρου
Πίοψ –πος (ὁ)
Πίπα –ης (ἡ)
Πίπος –ου (ὁ)
Πιπώ – ους (ἡ) –Πιερίς νύμφη, θυγάτηρ
Πιέρου καί Εὐ(δ)ίππης
Πιραΐς –ιδος (ἡ)

Πίνδος –ου (ὁ) –Ποταμός

Πίρανθος –ου (ὁ) –Πατήρ Καλλιθυίας ἤ
Καλλιθόης

Πίνδος –ου (ἡ) –Ὄρος

Πίργη –ης (ἡ)

Πίνδος –ου (ὁ) –Υἱός Μακεδόνος, ἔγγονος Λυκάονος (Βασιλεύς Ἡμαθείας)

Πίργης –ου ἤ –ητος; (ὁ) –Υἱός Ἀρχιππίδου

Πιννᾶς –ᾶ (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅγιος μάρτυρας (20 Ἰανουαρίου)

Πίρειθα –ης (ἡ)

Πίννης –ου καί –ητος (ὁ) –Υἱός Τριτεύτης

Πίρι, Ρέϊς = Ἄραψ, ὄχι δημιουργός Χαρτῶν, ἀφοῦ ἀνέσυρεν αὐτούς ἀπό Αἴγυπτον(;) –Κατ΄ἐντολήν Μεγ. Ἀλεξάνδρου
ὁ Πυθέας ὁ ἐξερευνητής ἐξετέλεσεν πρόγραμμα καί ἴσως ὑπῆρξεν δημιουργός
Χαρτῶν

Πίνος –ου (ὁ)
Πινούφρια –ίης (ἡ)
Πινούφριος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν
Πινυτά –ᾶς (ἡ) –Ἐπίθετον Θέμιδος –Ἐπίθετον Λητοῦς
Πινύτη καί Πινυτή –ῆς (ἡ) –(συνετή) –
Ἐπίθ. Ἥρης μέ συνώνυμον: Παράκοιτις
Πίνυτός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Πιξαδώρη –ης (ἡ)
Πιξάδωρος –ου (ὁ) –Ποιμήν, Η-8-391Α
Πιξοδάρα –ης (ἡ)

Πίρειθος –ου (ὁ) –Ζωγράφος;

Πίρπις –ιος (ὁ)
Πιρρίης –η (ὁ) –Δοῦλος εἰς μίμον Ἡρώνδα
Πῖσα –ης (ἡ) –Θεραπαινίς –Θυγάτηρ
Ἐνδυμίωνος, ἀδελφή Εὐρυπύλης, Παίονος, Ἐπειοῦ, Αἰτωλοῦ, Ἀεθλίου, Νάξου,
δοῦσα ὄνομα εἰς πόλιν, Η-8-962Α
Πίσα ἤ Βίσα –ης (ἡ) –Πηγή Πίσης
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Πισάνδρα –ης (ἡ)
Πίσανδρος –ου (ὁ)
Πισανή –ῆς (ἡ)
Πισανός –οῦ (ὁ)
Πισᾶς –ᾶ ἤ –άντος (ὁ)
Πισέα –ης (ἡ)
Πίσέας –έου (ὁ) –Υἱός Πισέου, περιοδονίκης εἰς μή ἀναφερόμενον ἀγώνισμα
Πίσθαρ –ρος (ὁ)
Πισθαρᾶ –ῆς (ἡ)
Πισθαρᾶς –ᾶ (ὁ)
Πισθαρίουσα –σης (ἡ)
Πισθαρίων –νος (ὁ)
Πισθεταίρα –ης (ἡ)
Πισθέταιρος –ου (ὁ) –(Ὁ πιστός φίλος)
–Ἀθηναῖος πολίτης –Πλαστόν ὄνομα εἰς
Ὄρνιθες Ἀριστοφάνους
Πισθυῖα –ης (ἡ)
Πισθυῖος –ου (ὁ)
Πισία –ης (ἡ)
Πισίας –α (ὁ) –Υἱός Δαϊκράτεος ἤ Δαϊκράτεις
Πισίδα –ης (ἡ)
Πισιδάμεια –ης (ἡ)
Πισίδαμος –ου (ὁ)
Πισίδας –αο (ὁ)
Πισιδίκα –ης (ἡ)
Πισιδίκη –ης (ἡ) –Η-18-603Α
Πισίδικος –ου (ὁ)
Πισικράτεια –ης (ἡ)
Πισικράτεις –ειος (ὁ)
Πισικράτης –ους (ὁ)
Πισιλόχεια –ης (ἡ)
Πισιλοχίδα –ης (ἡ)
Πισιλοχίδας –αο (ὁ)
Πισίλοχος –ου (ὁ)
Πισίμειλα –ης (ἡ)
Πισίμειλος –ου (ὁ)
Πισίνα –ης (ἡ)

82

Πισίνης –ητος (ὁ)
Πισινδέλια –ης (ἡ)
Πισινδέλιος καί Πισίνδηλις –ιδος (ἡ)
–Υἱός Καρίας Ἀρτεμισίας, Η-9-347Α καί Δ
Πισινδήλις –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀρτεμισίας Καρίας
Πίσιος –ίου (ὁ) –Μέ πατρωνυμικόν Δαϊκράτειος
Πισίουσα –σης (ἡ)
Πίσιρις –ιδος; (ὁ) –Ἡγεμών
Πισιρρόδη –ης (ἡ) –Πυθαγορεία φιλόσοφος Ταραντίς
Πισίρροδος –ου (ὁ) –Ταραντῖνος Πυθαγορικός φιλόσοφος
Πίσις καί Πῖσις –ιος (ὁ) –Υἱός Χαρίου,
Θεσπιεύς
Πισίων –νος (ὁ)
Πίσκος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Πισόν (ὁ) –Ποταμός
Πίσος καί Πεῖσος –ου (ὁ) –Υἱός Περιήρους καί οἰκιστής Πίσου; ἤ ἰδρυτής Πίσης,
ἔγγονος Αἰόλου –Ἔγγονος Οἰβάλου,υἱός
Ἀρήνης καί Ἀφαρέως, ἀδελφός Ἴδαντος
καί Λυγκέως, Η-7-634Δ, Η-15-922Α, Η18-945Α
Πίσοῦσα –σης (ἡ)
Πισσαῖα –ης (ἡ)
Πισσαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ὁ Πίσση; (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Πισσοκωνία –ίης (ἡ)
Πισσοκωνίας –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Πισσούθνα καί Πισσούθνη –ης (ἡ)
Πισσούθνος καί Πισσούθνης –ου (ὁ)
–Υἱός Ὑστάσπου, σατράπης Λυδίας, Η7-531Δ
Πίστα –ης (ἡ)
Πισταγόρα –ης (ἡ)
Πισταγόρας –ου (ὁ)
Πιστακίουσα –σης (ἡ)
Πιστακίων –νος (ὁ)
Πιστάνδρα –ης (ἡ)
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Πίστανδρος –ου (ὁ)
Πιστάρα –ης (ἡ)
Πιστάρας –ου (ὁ)
Πισταρέτη –ης (ἡ)
Πιστάρετος –ου (ὁ)
Πιστάρχη –ης (ἡ)
Πίσταρχος –ου (ὁ)
Πίστας –ου; (ὁ)
Πιστέα –ης (ἡ)
Πιστέας –ου (ὁ)
Πιστέταιρη –ης (ἡ)
Πιστέταιρος –ου (ὁ)
Πίστη –ης (ἡ)
Πιστή –ῆς (ἡ) –(Ἡ ἀφοσιωμένη ἀπολύτως στόν θεό) –Νέον χριστιανικόν
Πιστῆς –οῦ (ὁ)
Πιστία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Πιστιανή –ῆς (ἡ)
Πιστιανός –οῦ (ὁ)
Πιστίας –ίου (ὁ)
Πιστίδα –δης (ἡ)
Πιστίδας –αο (ὁ)
Πιστίδη –ης (ἡ)
Πιστίδης –ου (ὁ)
Πιστική καί Πιστίκη –ης (ἡ)
Πιστικός –οῦ (ὁ)
Πίστιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Πιστίουσα –σης (ἡ)
Πίστιρα καί Βίστιρα –ης (ἡ)
Πίστιρος καί Βίστιρος –ου (ὁ)
Πίστις –εως (ἡ) –(Ἡ ἀληθῶς πιστεύουσα στόν θεό) –Χριστιανικόν –Προσωποποίησις θεᾶς Πίστεως μετά Ἱεροῦ ἐν Ἀθήναις καί Ρώμην μέ ἐπίθετον: Μεγάλη
Πιστίων –νος (ὁ)
Πιστογένεια –ης (ἡ)
Πιστογένης –ους (ὁ) –Υἱός Πιστοκλέους ἐκ Κήδων
Πιστοδάμεια –ης (ἡ)
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Πιστόδαμος –ου (ὁ)
Πιστοδήμη –ης (ἡ)
Πιστοδημίδη –ης (ἡ)
Πιστοδημίδης –ου (ὁ)
Πιστόδημος –ου (ὁ)
Πιστοδίκη –ης (ἡ)
Πιστόδικος –ου (ὁ)
Πιστοδότα –ης (ἡ)
Πιστόδοτος –ου (ὁ)
Πιστοδώρα –ης (ἡ)
Πιστόδωρος –ου (ὁ)
Πιστόθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Πιστόκλεια –ης (ἡ)
Πιστοκλεῖς –εῖος (ὁ)
Πιστοκλῆς –έους (ὁ)
Πιστόκλια –ης (ἡ)
Πιστοκράτεια –ης (ἡ)
Πιστοκράτης –ους (ὁ) –Ἐπιγραμματοποιός –Πατήρ Πύρρωνος
Πιστοκρίτη –ης (ἡ)
Πιστόκριτος –ου (ὁ)
Πιστοκύπρα –ης (ἡ)
Πιστόκυπρος –ου (ὁ)
Πιστολάα –ης (ἡ)
Πιστόλαος –ου (ὁ)
Πισόν ἤ Πισών –νος; (ὁ) –Ποταμός Μέσης Ἀνατολῆς
Πιστονόα –ης (ἡ)
Πιστονόη –ης (ἡ)
Πιστόνοος –ου (ὁ)
Πιστόνους –ου (ὁ)
Πιστοξένα –ης (ἡ)
Πιστοξένη –ης (ἡ)
Πιστόξενος –ου (ὁ) –(πιστός ξένος) –Κεραμεύς –Ἀγγειογράφος –Υἱός Φάνου
–Ἀθηναῖος
Πίστός –ου (ὁ) –Σύζυγος Καλημερίου –
Υἱός ἤ πατήρ Ἐρωτίνης –Ἐπίθετον Ἅδου
–Ἐπίθετον Πριάπου
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Πιστοτέλεια –ης (ἡ)
Πιστοτέλεις –ειος (ὁ)
Πιστοτέλης –ους (ὁ)
Πιστοτίμη –ης (ἡ)
Πιστότιμος –ου (ὁ)
Πίστουσα –σης (ἡ)
Πιστόφορος –ου (ὁ)
Πιστοφύλαξ –κος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Πιστύρα –ης (ἡ)
Πιστύρας –α (ὁ)
Πιστώ –οῦς (ἡ)
Πίστων –νος καί Βίστων (ὁ) –Γλύπτης
Πιστωνίδη –ης (ἡ)
Πιστωνίδης –ου (ὁ)
Πισώ –οῦς (ἡ) –Ἡ γλύπτρια μαθήτρια
Πολυκλείτου, 16-240Δ
Πίσων –νος (ὁ) –Ὕπατος καί συγγραφεύς –Ρωμαϊκόν, Η-8-28Δ
Πίτα –ης (ἡ)
Πιτακός καί Σαράποδας καί Πιττακός καί Σάραπος καί Πίτακος καί Σαράποδας καί Φίττακος –ου (ὁ) –Εἷς
τῶν 7 σοφῶν ἤ τῶν Ε’ –Μυτιληναῖος
–Υἱός Ὑρραδίου –Νομοθέτης –Ἄρχων –
Γνωμικόν τοῦ: Καιρόν γνῶθι, Η-7-247Α,
906Α, Η-12-251Δ, Η-15-934Δ, 935Α
Πιτάλη –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιστολήν Ἀλκίφρονος
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Ποσειδῶνα γεννᾶ Ἄωνα, Η-8-392Α, Η9-754Δ
Πιταός –οῦ (ὁ) –Υἱός βασιλέως Μίδα
Πιτθείδη –ης (ἡ)
Πιτθείδης –ου (ὁ) –Υἱός Πιτθέως
Πιτθεύς –έως (ὁ) –(Ἐκ θεοῦ ἀπεσταλμένος, σύμβουλος) –Υἱός Πέλοπος, βασιλεύς Τροιζῆνος, πατήρ Αἷθρης πρώην
μνηστής Βελλερεφόντου πού μέ Αἰγέα
γεννᾶ Θησέα –Τύραννος Λέσβου –Σοφότατος. Ρητά του: «Μηδέν ἄγαν», «Μηδενί δίκην δικάσεις πρίν ἀμφοῖν μύθον
ἀκούσης», Ο.Γ.144, Η-9-679Α, 681Δ, 955Α,
Η-13-474Α, Η-15-695Δ, 709Α, 933Α, Η-17861Α
Πιτθιάδα –δης (ἡ)
Πιτθιάδας –αιο (ὁ)
Πιτθίδα –ης (ἡ)
Πιτθίδας –αο (ὁ)
Πιτθίνα –ης (ἡ)
Πιτθίνας –ου (ὁ)
Πιτθῖνος –ου (ὁ)
Πιτθίς –ιδος (ἡ)
Πίτθις καί Πίθθις –ιος (ὁ)
Πίτθος –ου (ὁ) –Κώμη καί Δῆμος Ἀττικῆς
Πίτθουσα –σης (ἡ)
Πιτθύλα –ης (ἡ)
Πιτθύλος –ου (ὁ)

Πίταλος –ου (ὁ)

Πιτθώ –οῦς (ἡ)

Πιτανάτης –ου (ὁ) –Ὄνομα λόχου ψευδῶς δηλωθέντος ὡς τοῦ στρατοῦ τῶν
Λακεδαιμονίων.

Πίτθων –νος (ὁ)
Πιτία –ης (ἡ)

Πιτάνα καί Πιτάνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ
Εὐρώτα, πού μέ Ποσειδῶνα γεννᾶ τόν
Εὐάδνην –Πόλις Λακωνίας ἤ Αἰολίδος

Πιτίουσα –σης (ἡ)

Πιτανᾶτις –ιδος ἤ Ἰσσωρία (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Πιτάνη –νης (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐρώτα νύμφη Λακωνίς πού μέ Ποσειδῶνα γεννᾶ
Εὐάδνην, μητέραν μάντεως Ἰάμου –Μέ

Πιτίας –ίου (ὁ) –Ἔφορος ἐν Σπάρτη
Πιτίων –νος (ὁ)
Πίτος –ου (ὁ)
Πίτουσα –σης (ἡ)
Πιττακή –ῆς; (ἡ)
Πιττακός –οῦ (ὁ) –Σοφός γεννηθείς ἐν
Μυτιλήνη –Συνέγραψεν ἔπη καί νόμους
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(νομοθέτης –Ρήτρα Χίου) – Β’Βασιλεύς
Ἠδωνῶν φονευθείς ὑπό υἱοῦ τοῦ καί
γυναικός τοῦ –Ὑπῆρξεν Αἰσυμνήτης
Πιττάλακος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Πίτταλα –λης (ἡ)
Πίτταλος –ου (ὁ) –Ἰατρός ἐν Ἀθήναις
(ἀναφέρεται εἰς Ἀχαρνῆς)
Πιττία –ίης (ἡ)
Πιττίας –ίου (ὁ)
Πιττίχα –ης (ἡ)
Πίττιχος –ου (ὁ)
Πίττουσα –σης (ἡ)
Πίττων –νος (ὁ)
Πίτυ –υος καί Πεύκη –ης (ἡ) –Νύμφη
ἀποφεύγουσα ἔρωταν Πανός μετεμορφώθη ὑπό Γῆς εἰς Πεύκην
Πιτύας –ου (ὁ) –Προϊστάμενος ἐφόρων
Πιτύεια –ης (ἡ) –Ο.Β.829
Πιτύειος –ου (ὁ)
Πιτύλα –ης (ἡ)
Πιτύλος –ου (ὁ)
Πιτυόεις –εντος (ὁ)
Πιτυόεσσα –σσης (ἡ) –(πλήρης πιτύων)
Πιτυοκάμπτη –ης (ἡ)
Πιτυοκάμπτης καί Σίνης –ου (ὁ) –Υἱός
Πολυπήμονος ὅν ἐγέννησε ἐκ Συλέας,
θυγατρός Κορίνθου –Ληστής πού σκότωσεν ὁ Θησέας καί τοῦ ὁποίου ἡ θυγάτηρ Περιγούνη ἔσχεν πρῶτον υἱόν, ἐκ
Θησέως, Η-15-747Α καί Δ
Πιτυοῦς –οῦντος (ὁ)
Πιτυοῦσα –σης (ἡ)
Πιτυρεύς –έως (ὁ) –Πρῶτος ἄρχων, βασιλεύς Ἐπιδαύρου –Ἀπόγονος Ἴωνος
Πιτυροῦν; (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅγιος (29
Νοεμβρίου)
Πίτυς –υος (ὁ & ἡ) –Νύμφη, ἐρωμένη
Πανός. Ἐκ ζηλοτυπίας ὁ Βορέας ἐσύντριψεν εἰς λίθον μεταμορφωθήσαν εἰς δένδρον ὁμώνυμον (πεύκη). Ὁ Πάνας πρός
παρηγορίαν ἐστεφανώθη διά κλάδων
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αὐτῆς, Η-4-679Α, Η-7-1156Δ, Η-15-383Α,
93Ακαί Δ
Πιτύστεπτος –ου (ὁ) –(Ἐστεμμένος διά
πίτυος) –Ἐπίθετον Πανός
Πίτων –νος (ὁ)
Πιώνια –ίης (ἡ)
Πιώνιος –ίου (ὁ)
Πλαγγόνα –ης (ἡ) –Ἡρωῒς Μενάνδρου
Πλαγγών –νος (ἡ) –Ἑταίρα Μιλησία,
φίλη τοῦ Κολοφωνίου, ὅστις τήν ἠράσθη ζῶν μετά ἑταίρας Βακχίδος. Ὡς
ἐπιβεβαίωσιν τῆς ἀγάπης του, τοῦ ἐζήτησεν τό περιδέραιον τῆς Βακχίδος ὅ καί
ἔφερεν. Ἐλέγετο καί Πασιφίλα –Ὄνομα
κούκλας ἐξ ἧς “ἄνους”, ἐνεπνεύσθη
“Φοῖβον” καί “Ἀθηνάν” ὡς μασκώτδιά
Ὀλυμπιάδαν 2004 προσβάλων τό πνεῦμα τῶν ἀγώνων καί Θεῶν –Πτωχή θυγάτηρ Νικηράτου εἰς “Σαμίαν” Μενάνδρου
Πλάγγων ἤ Πλαγγών –νος (ὁ & ἡ) –
Μυρεψός τις –Θυγάτηρ Παμφίλου Κειριάδου –Ὄνομα κυνός
Πλαγκιανή –ῆς (ἡ)
Πλαγκιανός –οῦ (ὁ) –Πλαστόν τοῦ Καλλιστράτου
Πλαγκτήρ –ηρος (ὁ) –Συνώνυμον: Πουλυπότης –Ἐπίθετον Διονύσου
Πλάδαμη –ης (ἡ)
Πλάδαμος –ου (ὁ) –Γίγας (ἀναφέρει
Παυσανίας)
Πλαδύναμις –εως (ὁ)
Πλαδωμενός –ου (ὁ)
Πλαθαίνη –ης (ἡ)
Πλαθαινίς –ίδος (ἡ)
Πλαθάνη –ης (ἡ) –Μήτηρ ἤ σύζυγος
ρήτορος Ἰππίου καί ἀργότερον Ἰσοκράτους Ἐρχιέως Ἀθηναῖα –Δούλη (Βάτραχοι) –Θυγάτηρ Ἡφαιστοδώρου Ἀθηναῖα
–Μήτηρ ρήτορος Ἀθηναίου Ἀφαρέως,
Η-9-1009Α
Πλάθις –ιος (ὁ)
Πλάθουσα –σης (ἡ)
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Πλαθώ –οῦς (ἡ)

Πλαρία –ίης (ἡ)

Πλάθων –νος (ὁ) –Υἱός Προκλέος

Πλαρίας –ίου (ὁ)

Πλαῖα –ης (ἡ)

Πλάρκος –ου (ὁ)

Πλαῖος –ου (ὁ)

Πλασηγένης; –ους (ὁ)

Πλακία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀτρέως ἤ
Λευκίππου, σύζυγος Ἴλου, βασιλέως
Τροίας –Πιθανή σύζυγος Λαομέδοντος
–Σύζυγος βασιλέως Θεοδοσίου, ἀδελφή
Γρατιανοῦ –Ἀδελφή Αὐγούστου Ὀνωρίου, σύζυγος Κων/νου, μήτηρ Βαλεντινιανοῦ –Θυγάτηρ Εὐδοξίας, σύζυγος Ὀλυβρίου, μήτηρ Ίουλιάνας

Πλάσος –ου (ὁ)

Πλακίας –ίου (ὁ)
Πλακίδα –δης (ἡ)
Πλακίδας –αιο (ὁ) –Στρατηγός ἐκχριστιανισθείς καί μετονομασθείς Εὐστάθιος, Η-8-555Δ
Πλακιδία –ης (ἡ) –Σύζυγος Θεοδοσίου,
ἀδελφή Γρατιανοῦ –Ἀδελφή Ὀνωρίου
–Θυγάτηρ Εὐδοξίας
Πλάκιδος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Πλακίλλα καί Πλάκιλλα –ης (ἡ) –Χριστιανικόν –Βασίλισσα –Σύζυγος Θεοδοσίου Μεγάλου (σφαγέως Θεσσαλονικέων)

Πλάστειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Φύσεως
Πλάστη –ης (ἡ)
Πλάστης –ου (ὁ)
Πλάτα –ης (ἡ)
Πλατάγη – ης (ἡ) –Ἐπινόημα Ἀρχύτου
Πλάταγος –ου (ὁ)
Πλάταια καί Δαιδάλη –ης (ἡ) –Ἀσχολήθηκε μέ ὄνειρα –Ὀνειροκρίτης –Θυγάτηρ Ἀσωποῦ ποταμοῦ, ἐξ ἧς Πλαταιαί, Ο.Β.504, Η-5-734Δ
Πλάταιος –ου (ὁ)
Πλαταμοῦσα –σης (ἡ)
Πλαταμών καί Ἀπίλας –ντος (ὁ) –Μικρός ποταμός Μακεδονίας
Πλαταμών καί Ἀπίας –ίου (ὁ) –Ποταμός Μακεδονίας
Πλατάνη –ης (ἡ)
Πλατάνια –ης (ἡ)

Πλάκιλλος –ου (ὁ)

Πλατάνιος –ίου (ὁ) –Ποταμός Βοιωτίας

Πλάκιτα –ης (ἡ)

Πλατανίστια –ης (ἡ)

Πλακίτας –αιο (ὁ)

Πλατανίστιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος

Πλάκιτος –ου (ὁ)
Πλάκος –ου (ὁ) –Ο.Ξ.396, 425
Πλανγών –νος (ἡ) –Σύζυγος Αἰσώπου
Ἠπειρώτου
Πλανγώνη –ης (ἡ)
Πλανήτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Πλανητία –ης (ἡ)

Πλατανιστοῦσα –σης; (ἡ)
Πλατανιστών –ῶνος (ὁ) –Ποταμός Ἀρκαδίας
Πλάτανος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἰουαναρίας
Πλάτας –αντος (ὁ)
Πλάτεια –ης (ἡ)

Πλανητιάδη –ης (ἡ)

Πλάτη –ης (ἡ)

Πλανητιάδης –ου (ὁ) –Ἐπίκλησις τοῦ
κυνικοῦ φιλοσόφου Διδύμου

Πλάτηρ –ρος (ὁ) –Υἱός Ἐπικάδου
Πλάτης –ου (ὁ)

Πλανήτιος –ίου (ὁ)

Πλάτθιον –ίου (ἡ)

Πλάνουσα –σης (ἡ)

Πλατθίς –ίδος (ἡ) –Εἰς ἐπίγραμμα

Πλάνων –νος (ὁ)

Πλάτθις –ιος (ὁ)
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Πλατία –ης (ἡ)
Πλατιάς –άδος (ἡ)
Πλατίας –ίου (ὁ)
Πλάτιος –ίου (ὁ)
Πλάτιννα –ης (ἡ)
Πλάτιννος –ου (ὁ)
Πλάτιον –ίου (ἡ)
Πλατιοχόρη –ης (ἡ)
Πλατιόχορος –ου (ὁ)
Πλατίς –ιδος; (ἡ) –Ὑφάντρια κατ΄Ἀριστοφάνην
Πλάτουρα καί Πλατούρα –ης (ἡ)
Πλατούριος –ίου (ὁ)
Πλάτουρος –ου (ὁ)
Πλάτουσα –ης (ἡ)
Πλατύνωτος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Γης
Πλάτυρ –ρος (ὁ) –Υἱός Δάζου
Πλατύς –έως (ὁ) –Ποταμός –Ἐπίθετον
Ὠκεανοῦ
Πλάτων (ἤ πρώην Ἀριστοκλῆς) –νος
(ὁ) –Λόγω εὐρέως στέρνου καί μετώπου.
Κατ΄ἄλλους ἐκ τῶν εὐρέων ἀντιλήψεων
–Μέγας φιλόσοφος ἀρχαιότητος, υἱός
Ἀρίστωνος Κολλυτεύς (καταγόμενος
ἀπό βασιλεῖς Ἀθηνῶν, Κόδρο ἕως Ποσειδῶνα) καί Περικτιόνης (ἀπό τήνγενιά Σόλωνος, ἀδελφός ὡραιοτάτου
στρατηγοῦ Γλαύκωνος) Ἀθηναῖος φιλόσοφος, μέ ἑταίραν τήν Ἀρχαιάνασσα ἤ
Ἀρχαιάννασα –Συγγραφεύς καλλιεργήσας ἐλεγείαν συνδραμών τήν ἰατρικήν
–Ἴδρυσε Ἀκαδημαϊκήν φιλοσοφικήν
σχολήν –Ἀδελφός Ἀδειμάντου καί
Γλαύκωνος καί Ποτώνης –Ἕτερος υἱός
Λάχητος –Ὁ Ἀθηναῖος φιλόσοφος ὁ
Πλάτων ἀμφισβητηθείς εἰς πάλην, υἱός
Ἀρίστωνος καί Περικτιόνης ἤ Ποτώνης.
Πρότερον ἐκαλεῖτο Ἀριστοκλῆς ὡς ὁ
πάππος του, ἀλλά μετονομάσθη ἀπό
τόν γυμναστήν του, Ἀργεῖο παλαιστή
Ἀρίστωνα, λόγω γεροδεμένου σώματος,
ἐνῶ κατ΄ἄλλους... (βλέπε ἀνωτέρω)
–Μαθητής Σωκράτους –Χριστιανικόν

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐËÁÔÙÍÉÓ

–Ὄνομα ἁγίου ἡγουμένου μονῆς Σακκουδίωνος –Ὀρφάνευσε μικρός ἀπό πατέρα καί ἡ μητέρα τοῦ νυμφεύθηκε τόν
θεῖον τοῦ Πυριλάμπην φίλον τοῦ  Περικλέους –(Ἡ Περικτιόνη ἧτο ἀδελφή
Χαρμίδη, ἐξαδέλφη Κριτίου τυράννου
Ἀθηνῶν). –Ἄκουσε Πρωταγόρα, Γοργία
καί ἄλλους –Δάσκαλο εἶχε τόν Κρατύλο τῆς σχολῆς Ἡρακλεί(η)του. Ἀγάπησε ποίησιν καί μετά θάνατον Σωκράτους ἐστράφη εἰς φιλοσοφίαν –Στόν
Εὐκλείδη, (μαθητή Σωκράτους) ἔζησαν
(στά Μέγαρα) ὁ Πλάτων καί ἄλλοι φίλοι τοῦ Σωκράτους. Τό 361 ὁ Διονύσιος
ὁ Β’ ἐφυλάκισε Πλάτωνα πού ἐλευθερώθηκε μέ ἐνέργειες Ἀρχύτου Ταραντίνου φιλοσόφου. Τόν ἀπάλλαξεν ἀπό
δουλείαν Λίβυς ἤ Λύβιος ἤ Ἀννύκερις
–Καί χριστιανικόν –Τινές τῶν μαθητῶν:
Σπεύσιππος Ἀθηναῖος, Ξενοκράτης
Καρχηδόνιος, Ἀριστοτέλης Σταγειρίτης,
Ἡρακλείδης καί Πύθων, Αἴνιοι, Ἱπποθάλης καί Κάλιππος Ἀθηναῖοι, Σκήψιοι
ὁ Ἕραστος καί ὁ Κορίσκος –Υἱός βασιλέως Ἀρκαδίας Λυκάονος –Κωμικός
ποι0ητής Ἕλλην –Μισοπλάτωνες ἐκαλοῦντο οἱ μισούντες αὐτόν –Ἀντί τοῦ Περιάνδρου θεωρεῖ μεταξύ τῶν 7 σοφῶν
τόν Μύσωνα. Κατά Ἑβραίους ὑπῆρξεν
μαθητής Σισνούφιδος Ἡλιοπολίτου
–Πειραιεύς. Ἡ φιλία μετά Ἀρχύτου ἔμεινεν διάσημος ὡς τοῦ Δάμωνος μετά
Φιντίου ἤ Κλεινίου μετά Πρῶρου –Ὁ
Πλάτων ἐκαλεῖτο καί ἀναγωγεύς τῶν
ψυχῶν –Εἰς Πλάτωνα καί Σωκράτην ὁ
σοφιστής Θεόδωρος ἐκ Κυρήνης ἐδίδαξεν γεωμετρίαν
Πλάτων –νος (ὁ) –Κωμωδιογράφος –Πειραιεύς –Ἅγιος, ὁ ἠγούμενος Σακκουδίωνος, ὅστις δυσκόλως ἐπανέφερεν εἰς
μοναστήρια τους ἀπαραίτητους κανόνες ἀγαμίας καί ἀρνήθηκε ἀκόμη καί
ζῶα θηλυκά στήν περίβολο τῶν μοναστηριῶν
Πλατώνιος –ίου (ὁ) –Γραμματικός
Πλατωνίς –ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης
–Χριστιανικόν

ËÅÎÉÊÏÍ
ÐËÁÔÙÑ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Πλάτωρ –ρος (ὁ) –Μακεδονικόν –Ἀνθρωπονύμιον Ἑλληνικόν καί Ἰλλυρικόν
Πλατωρία –ιης (ἡ)
Πλατώριος –ίου (ὁ)
Πλαυκία –ης (ἡ) –Πλειάς
Πλαύκιος –ίου (ὁ)
Πλαῦτα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Πλαυτιανή –ῆς (ἡ)
Πλαυτιανός –οῦ (ὁ)
Πλαῦτος –ου (ὁ) –Ρωμαῖος κωμωδιογράφος
Πλεῖα –ης (ἡ)
Πλειάδες –ων (οἱ) –Τέκνα βασιλίσσης
Ἀμαζώνων: Κοκκυμώ, Παρθενία,Μαία,
Στονυχία, Λαμπηθώ, Πλαυκία, Πρῶτις
–Θυγατέραι Ἄτλαντος καί Πλειόνης;
Ἠλέκτρα; Ταϋγέτη, Καιλενώ, Ἀλκυόνη,
Μαία, Μερόπη, Ἀστερόπη. Παντρεύθηκαν τούς θεούς, πλήν Μερόπης συζύγου Σισύφου, βασιλέως Κορίνθου, υἱοῦ
Αἰόλου
Πλειάδες –ων (οἱ) –Ἀλκυόνη, Ἀστερόπη
ἤ Στερόπη, Ἠλέκτρα, Κελαινώ, Μαία,
Μερόπη, Ταϋγέτη
Πλειάς –άδος (ἡ) –Ἡ ὁμάς 7 τραγικῶν
ποιητῶν (πλούσια εἰς λάμψιν καί γοητεία
ὡς τά ἄστρα): Σωσιφάνης Συρακόσιος,
Σωσίθεος, Ὅμηρος Βυζάντιος, Λυκόφρων Χαλκιδεύς, Ἀλέξανδρος Αἰτωλός,
Φιλίσκος Κερκυραῖος, Διονυσιάδης –Ἐπική ποιήτρια
Πλειάς –άδος (ἡ) –Ἑπτά θυγατέρες Ἄτλαντος καί Πληϊόνης: Ἀλκυόνη, Μερόπη, Κελαινώ, Ἡλέκτρα, Στερόπη,
Ταϋγέτη, Μαῖα ἤ Κοκκυκώ, Παρθενία,
Μαία, Στονυχία, Λαμπηθία, Πλαυκία,
Πρῶτις, (Ἡλέκτρα;) –Ἐπίθετον Μαίης ἤ
Μαιάδος
Πλείας –αντος; (ὁ)
Πληβεῖα –ων (τά) –Ρωμαϊκοί ἀγῶνες,
εἰς ἀνάμνησιν συμφιλιώσεως Πατρικίων καί Πληβείων
Πλειθένη –ης (ἡ)
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Πλειθένης –ου (ὁ)
Πλειόνη –ης (ἡ) –Ὠκεανίς (θυγάτηρ
Ὠκεανοῦ καί Τηθῦος) –Σύζυγος Ἄτλαντος, μήτηρ Ὕαντος, Πλειάδων, Ὑάδων
–Μήτηρ Μαιάδος πού μέ Δία γεννᾶ Ἑρμήν –Μήτηρ Ἀμβροσίας καί Πλειάδων
–Με Δία γεννᾶ Ταϋγέτην.
Πλεισθένη –ης (ἡ)
Πλεισθένης–ους(ὁ)–ἜγγονοςΠέλοπος,
υἱός Ἀτρέως καί Κλεόλης. Μέ Ἀερόπην
γεννᾶ Μενέλαον καί Ἀγαμέμνονα. Ἀπέθανεν μέ καί ἀνέθρεψεν Ἀτρεύς ἐξ οὗ
Ἀτρεῖδαι
Πλεισθενίδη –ης (ἡ)
Πλεισθενίδης –ου (ὁ) –Οἶκος εἰς ὅν ἀνήκει ὁ Ἀγαμέμνων καί Μενέλαος, Η15-11Δ
Πλείστα –ης (ἡ)
Πλεισταινέτη –ης (ἡ)
Πλεισταίνετος –ου (ὁ) –Ζωγράφος Ἀθηναῖος ἀδελφός Φειδίου ὡς καί ὁ Πάναινος, Η-7-942Δ, Η-18-179Α
Πλεισταίνη –ης (ἡ)
Πλείσταινος –ου (ὁ) –Ἠλεῖος φιλόσοφος
Φαίδωνος διάδοχος
Πλειστάνδρα –ης (ἡ)
Πλείστανδρος –ου (ὁ)
Πλειστάνη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Πλείστανος –ου (ὁ) –Ἡλεῖος, μαθητής
Ἠλειακῆς σχολῆς διαδεχθείς Φαίδωνα,
Η-7-583Α, Η-8-963Δ
Πλειστάρχεια –ης (ἡ)
Πλειστάρχη –ης (ἡ)
Πλείσταρχος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Σπάρτης. Υἱός Λεωνίδου καί ἀνεψιός στρατηγοῦ Παυσανίου, Η-7-166Α, 1237Α, Η10-845Δ
Πλείστας –ου (ὁ)
Πλειστέα –ης (ἡ)
Πλειστέας –ου (ὁ)
Πλειστία –ης (ἡ)
Πλειστιάς –άδος (ἡ)
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Πλειστίας –αο (ὁ) –Σπαρτιάτης ἀνατραφείς εἰς Ἀθήνας καί ταφεῖς ἐν Εὐβοία
–Στόλαρχος Δημητρίου Πολιορκητοῦ, Η
-16-90Δ
Πλειστίερη –ης (ἡ)
Πλειστίερος –ου (ὁ)
Πλείστιος –ίου (ὁ)
Πλειστίς –ίδος (ἡ)
Πλειστοάναξ –κτος ἤ Πλειστῶναξ
–κτος (ὁ) –18ος βασιλιᾶς Σπάρτης, υἱός
στρατηγοῦ Παυσανίου, Η-7-531Α, Η-10827Α, Η-14-452Δ, Η-15-636Α, 753Α, Η-1690Δ, Η-17-754Α
Πλειστοάνασσα –ης (ἡ)
Πλειστοδίκα –ης (ἡ)
Πλειστοδίκη –ης (ἡ) –Λεσβία
Πλειστοδίκης –ου (ὁ)
Πλειστοδώρα –ης (ἡ)
Πλειστοδωρίουσα –σης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐËÇÈÏÌÅÍÇ

Πλειστώ –οῦς (ἡ)
Πλειστώϊ; (ἡ)
Πλείστων –νος (ὁ)
Πλειστῶναξ –κτος (ὁ) –Υἱός Παυσανίου
Πλειστώνασσα –σσης (ἡ)
Πλειστωνίδα –δης (ἡ)
Πλειστωνίδας –αο (ὁ)
Πλειστωνίδη –ης (ἡ)
Πλειστωνίδης –ου (ὁ)
Πλειστωνύμα –ης (ἡ)
Πλειστώνυμος –ου (ὁ)
Πλείστωρ –ρος (ὁ)
Πλείστωρος –ου (ὁ) –Θεός Θρακῶν
Πλειώνη –ης (ἡ)
Πλέκουσα –σης (ἡ)
Πλέκων –ντος (ὁ)

Πλειστόδωρος –ου (ὁ)

Πλεξίς –ίδος (ἡ) –Θεραπαινίς βασιλίσσης Ἰνοῦς, Ὀρχομενία. Ἐφεῦρε τήν πλεξίδαν λαβοῦσαν τό ὄνομά της

Πλειστόλα –ης (ἡ)

Πλευράδη –ης (ἡ)

Πλειστόλας –αο (ὁ) –Σπαρτιάτης

Πλευράδης –ου (ὁ)

Πλείστολος –ου (ὁ)

Πλευρᾶδος –ου (ὁ)

Πλειστόνακτας –ου (ὁ)

Πλευρᾶτος καί Πρευρᾶτος –ου (ὁ)
–Βασιλεύς Ἰλλυριῶν, ἴσως πατήρ Σκερδιλαΐδα –Πατήρ Ἄγρωνος, Η-7-245Α

Πλειστοδωρίων –νος (ὁ)

Πλειστόνασσα –σσης (ἡ)
Πλειστονίκη –κης (ἡ)
Πλειστονίκης καί Μόχθος καί Ἀπίων
–νος (ὁ) –Διάδοχος Θέωνος εἰς Ἀλεξανδρινήν σχολήν. Ὁ δεχθείς τά “κατά
Ἀπίωνος” βέλη δι΄ὅσα ὑπεστήρηξεν ἐναντίων τῶν Ἑβραίων (ἰδε Ἀπίων), Η-71060Α
Πλειστόνικος –ου (ὁ) –Διάσημος ἰατρός
Πλειστοξένη –ης (ἡ)
Πλειστόξενος –ου (ὁ)
Πλειστός καί Πλεῖστος –οῦ (ὁ) –(Πλείστος) –Ποταμός Φωκίδος καί ποτάμιος
θεός, οὗ ἡ θυγάτηρ Νύμφη Κωρυκία
μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Λυκωρέα, ἐξ οὗ ἡ
κορυφή Παρνασσοῦ

Πλευρία –ίης (ἡ)
Πλευρίας –ου (ὁ) –Ἰλλυριός ἡττηθείς
ὑπό Ἀλεξάνδρου, Η-7-536Α
Πλευρών –νος (ὁ) –Υἱός Αἰτωλοῦ καί
Προνόης, ἀδελφός Καλυδῶνος –Μέ
Ξανθίππη (θυγατέρα Δώρου) γεννᾶ
Λαοφόντην (πατέρα Στρατονίκης), Ἀγήνορα, Στερόπην καί Στρατονίκην,
Ο.Ι.Ν.217, Ξ116, Β639
Πλευρώνιος –ίου (ὁ) –Ο.Ι.Ψ.635
Πλευρῶσσα –σσης (ἡ)
Πληγάδαι Πέτραι –ων ἤ Κυάνεαι νῆσοι (οἱ) =Συμπληγάδες Πέτρες
Πληθομένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Γῆς

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐËÇÈÏÕÓÁ

Πλήθουσα –ης (ἡ) -Ἐπίθετον Σελήνης
Πλήθων –νος (ὁ) –Ὁ Γ. Γεμιστός μεταλλάξας τήν ὑπό Ἰουλιανοῦ ἀρχήν τῆς
Τρισηλίου θεότητος εἰς ἀρχήν Ἁγίας
Τριάδος. Καλούμενος καί “φιλόσοφος”,
ἐπιθυμών (περί τό 1400) νά ἀναγεννήση
τήν Ἑλλάδα, πάνω στά χνάρια τῆς
Ἀρχαῖας, παραμερίζων τήν παράδοσιν
τῶν Ρωμαίων αὐτοκρατόρων, στείλας
“ὑπόμνημα” εἰς Ἐμμανουήλ Παλαιολόγον (1416) τό “περί τῶν ἐν Πελοποννήσω πραγμάτων”
Πληϊάδη –ης (ἡ) –αι –Ο.Σ.486, Ε272
Πληϊάδης –ου (ὁ)
Πληϊόνη καί Πλειϊόνη καί Πλειόνη
–ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ὠκεανοῦ πού μέ
Ἄτλαντα γεννᾶ Πλειάδας –Μήτηρ Ἀμβροσίας, Η-8-964Α, Η-12-759Δ, Η-17-596
Α, 974Α, Η-18-897Δ
Πληϊόνης –ου (ὁ)
Πληϊστίδη –ης (ἡ)
Πληϊστίδης –ου (ὁ)
Πλημιόνη –ης ἤ Ἑσπερίς (ἡ) –Μήτηρ
Ἑσπερίδων
Πλημιόνης –ου (ὁ)
Πλημναῖα –ης (ἡ)
Πλημναῖος –ου (ὁ) –Ἔκγονος Ποσειδῶνος, υἱός Περάτου, πατήρ Ὀρθοπόλιδος
Σικυωνίου ὅν ἀνέθρεψεν Δήμητρα
Πλῆνις –ιος (ὁ)
Πληξαύρα καί Πληξαύρη –ης (ἡ)
–Ὠκεανίς (θυγ. Ὠκεανοῦ καί Τηθύος)
–Θυγάτηρ Νηρέως καί Δωρίδος
Πληξαύρης –ου (ὁ)
Πληξίππη –ης (ἡ)
Πλήξιππος –ου (ὁ) –Υἱός Θεστίου καί
Εὐρυθέμιδος, ἀδελφός Ἀλθαῖας ἐλθών
εἰς θήραν Καλυδωνίου ἐφονεύθη ὑπό
Μελεάγρου διότι ἤρπασεν δέρας ὑπό
Ἀταλάντης –Υἱός Αἰγύπτου –Υἱός Φινέως καί Κλεοπάτρας, Η-9645Δ, Η-10-141
Δ, 847Δ
Πλήρεσις –εως (ἡ)
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Πληροσέληνος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Πληροῦσα –σης (ἡ)
Πλήρων –ντος; (ὁ)
Πλησικράτεια –ης (ἡ)
Πλησικράτης –ους (ὁ)
Πλησιόνη –ης καί Πολυξώ –οῦς (ἡ) –
Θυγάτηρ Δαναοῦ, Μήτηρ Ἄτλαντος καί
Ἠλέκτρας, προμήτωρ Τρώων
Πλησιόνης –ου (ὁ)
Πλησιρρόη –ης (ἡ)
Πλησίρροος –ου (ὁ) –Ὑμνογράφος
Πλησιφαή –ῆς (ἡ)
Πλησιφαής –οῦς; (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Πλήσμουσα –σης (ἡ)
Πλήσμων –νος (ὁ)
Πληστίερη –ης (ἡ)
Πληστίερος –ου (ὁ)
Πληστονίκα –ης (ἡ)
Πληστόνικος –ου (ὁ)
Πλίνθια –ης (ἡ)
Πλίνθιος –ίου (ὁ) –Υἱός Ἀθάμαντος καί
Θεμιστοῦς
Ἐν Πλίνθω (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Πλινία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Πλίνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν ὄνομα
–Ἐπιστήμων –Ἀποθανών στήν στάχτη
Βεζουβίου –Ὁ νεώτερος ἧτο ἀνεψιός
του –Φυσικός –Ἱστορικός –Ἀρχαιολόγος
–Συγγραφεύς πολυγραφότατος
Πλιξίππη –ης (ἡ)
Πλίξιππος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Πανδίονος,
υἱός Φινέως καί Κλεοπάτρας (θυγατρός
Βορέου καί Ὀριθυΐας)
Πλίστη –ης (ἡ)
Πλιστία –ης (ἡ)
Πλιστίας –ίου (ὁ)
Πλιστίος –ίου (ὁ)
Πλίστιος –ίου (ὁ)
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Πλίστος –ου (ὁ)
Πλίστουσα –σης (ἡ)
Πλίστων –νος (ὁ)
Πλοητόκος –ου (ὁ) –(Ὁ γεννῶν τήν
ναυτιλίαν) –Ἐπίθετον Ζεφύρου μέ συνώνυμον: Ποητόκος
Πλοκαμία –ης (ἡ)
Πλοκαμίουσα –σης (ἡ)
Πλοκαμίς –ίδος (ἡ)
Πλοκαμίων –νος (ὁ)
Πλόκαμος –ου (ὁ)
Πλόκη –ης (ἡ)
Πλοκίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Φύσεως μέ
συνώνυμον: Εὐαντής
Πλόκιον –ίου (ἡ)
Πλοτᾶς –οῦ (ὁ)
Πλότιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Πλοτίχη –ης (ἡ)
Πλότιχος –ου (ὁ)
Πλουμίουσα –σης (ἡ)
Πλουμίων –όννειος (ὁ)
Πλούομα –ης (ἡ)
Πλούομος –ου (ὁ)
Πλοῦς –οῦ (ὁ)
Πλουσία –ης (ἡ) –Νύμφη –Με Δία γεννᾶ
Μοῦσες, αἰθέρα –Μήτηρ Θελξινόης
Πλουσιοδώρα –ης (ἡ)
Πλουσιόδωρος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς
(περί Διδοῦς)
Πλούσιος –ίου (ὁ) –Προσωνύμιον Διός
Πλουτᾶ –ῆς (ἡ)
Πλουτάδη –ης (ἡ)
Πλουτάδης –ου (ὁ) –Υἱός Σεραπίωνος
Πλουτάρχα –ης (ἡ)
Πλουτάρχη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ὁμολωῒχου
Πλουταρχίδη –ης (ἡ)
Πλουταρχίδης –ου (ὁ) –Υἱός Φιλιστίδου
Πλουταρχίς –ίδος (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐËÏÕÔÏÄÏÔÙÍ

Πλούταρχος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς –Βιογράφος καί τοῦ Μεγ. Ἀλεξάνδρου –Ἠθικολόγος –Χαιρωνεύς –Πατήρ Ἱερίου
καί Υἱός Νέστορος –Ὀλυμπ.εἰς πυγμήν
–Ἀθηναῖος –Νεοπλατωνικός φιλόσοφος
–Τύραννος Ἐρετρείας –Ἱεροφάντης Ἀπόλλωνος ἐν Δελφοῖς, Η-7-1058Α
Πλουτᾶς –αντος (ἡ)
Πλουτεύς –έως (ὁ) =Πλούτων
Πλουτία –ης (ἡ)
Πλουτιάδη –ης (ἡ)
Πλουτιάδης –ου (ὁ) –Υἱός Πλουτιάδου
Πλουτιανή –ῆς (ἡ)
Πλουτιανός –οῦ (ὁ)
Πλουτίας –ίου (ὁ)
Πλουτίνα –ης (ἡ)
Πλουτίνας –α (ὁ)
Πλουτῖνος –ου (ὁ) –Χριστιαν.ἅγιος
Πλούτιος –ίου (ὁ)
Πλουτίουν –νειος (ὁ)
Πλουτίουσα –σης (ἡ)
Πλοῦτις –ιος (ὁ)
Πλοῦτις –ιδος καί Πλουτώ –οῦς (ἡ)
–Μέ Δία γεννᾶ Τάνταλον
Πλουτίς –ιδος (ἡ)
Πλουτίχα –ης (ἡ)
Πλούτιχος –ου (ὁ)
Πλουτίων –νος (ὁ) –Σύζυγος Ἀγησίλης
Πλουτογένεια –ης (ἡ)
Πλουτογένης –ους (ὁ)
Πλουτοδότειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος –Ἐπίθετον Ειρήνης μέ συνώνυμον: Γλυκεια
Πλουτοδοτήρ –ρος (ὁ) –Συνώνυμον:
Πρηῢς –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Πλουτοδότης –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Ἴακχος –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Διός μέ συνώνυμον: Μέγας
Πλουτοδοτών –ντος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄδου
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Πλουτοδοτῶσσα –σσης (ἡ)
Πλουτόκλεια –ης (ἡ) –Ἐπί στήλης Περγάμου
Πλουτοκλῆς –έους (ὁ)
Πλοῦτος –ου (ὁ) –Θεός –Σύντροφοί του:
Ξιπασιά, Ἀνοησία, Καυχησιά, Βλακεία,
Αὐθάδεια, Ἀπάτη –Υἱός Δήμητρος καί
Ἰταίωνος (ἤ Ἰάσου ἤ Ἰασίωνος), ἀδελφός
Κορύτου.Ἐγεννήθη ὅταν ὁ πατήρ έδίδαξεν γεωργίαν εἰς Κρήτην –Θεός μικρός
προσωποποιημένος. Κατόπιν ὁ Ἰασίων
ἐκεραυνώθη ὑπό Διός
Πλουτοφόρος –ου (τύχη) (ἡ)
Πλουτώ –οῦς (ἡ) –Ὠκεανίς, θυγάτηρ
Ὠκεανοῦ καί Τηθῦος σύντροφος Περσεφόνης παροῦσα εἰς ἀπαγωγήν ὑπό
Πλούτωνος –Βερεκυντίς ὡς καί Ἠχώ –
Θυγάτηρ Κρόνου, μήτηρ Ταντάλου, μάμη Πέλοπος, Βροτέως, Νιόβης –Νηρηῒς ἡ
Πληξαύρα ἤ Πλουτώ –Θυγάτηρ Πόντου
καί Θαλάσσης, ἡ Πολυξώ
Πλούτων καί Ἅδης καί Ἄϊδης καί Αΐδης καί Ἀϊδωνεύς καί Πλουτεύς καί
Πύλαρχος –ου (ὁ) –(Πλουτοφόρος) –
Καί ποταμός –Θεός Ἅδου, κάτω κόσμου
–Σύζυγος Περσεφόνης ἀνά ἑξάμηνον
–Ὄνομα πλανήτου ἀνακαλυφθέντος τό
1930 –Μέ δίδυμον ἀδελφήν τήν Γλαύκην
(μητέρα μιᾶς Ἀρτέμιδος), τέκνα Ρέας
καί Κρόνου. Τάς ἀγέλας τοῦ Πλούτωνος
ἐφύλαττε ὁ Κευθώνυμος ἤ Κυθώνυμος,
Η-17-1147Δ, Η-16-122Δ, Η-10-833Α, Η-14357Δ
Πλούτων –νος (ὁ) –Μέ συνώνυμον Ἅϊδης
Πλουτώνη –ης (ἡ)
Πλουτώνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄδου
Πλουτωνίς –ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Περσεφόνης
Πλοῦχα –ης (ἡ)
Πλοῦχος –ου (ὁ)
Πλύγα –ης (ἡ)
Πλύγας –α (ὁ)
Πλύθουσα –σης (ἡ)
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Πλύθων –ωνος (ὁ) –Ὁ Γ. Γεμιστός, ὁ καί
φιλόσοφος
Πλωθεία –αι (αἱ) –Δῆμος Ἀττικῆς
Πλώϊμος –ου (ὁ) –Βυζαντινόν ὄνομα
Πλωρεύς –έως (ὁ) –Ο.Ο.113
Πλωτά –ᾶς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀμφιτρίτης
Πλωτείνη –ης (ἡ)
Πλωτεῖνος –ου (ὁ) –Θεσσαλονικεύς;
Πλωτία –ης (ἡ)
Πλωτίνη –ης (ἡ)
Πλωτῖνος –ου (ὁ) –(Ὁ ἐπιπλέον μεταξύ συγχρόνων) –Νεοπλατωνικός φιλόσοφος –Ἀλεξανδρινός φίλος Ζωτικοῦ
–Μαθητής Ἀμμωνίου Σάκκα –Διδάσκαλος Γεντιλιανοῦ, Η-7-658Α, 659Δ, 796Α,
Η-9-753Δ, Η-14-379Α
Πλώτιος –ίου (ὁ)
Πλωτίς –ίδος (ἡ)
Πλωτώ –οῦς καί Πλουτώ (ἡ) –Νηρηΐς
Πμένχης –ητος (ὁ)
Πμόνχης –ητος (ὁ)
Πνείουσαι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Πνείων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Βορῆος
Πνέουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐρινύος
Πνέων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος μέ
συνώνυμον: Δείλαιος
Πνιγαλίουσα –σης (ἡ)
Πνιγαλίων –νος (ὁ) –(Ἐφιάλτης, βραχνάς), Η-5-50Α
Πνιστία –ης (ἡ) –Θεότης Λεσβιακή
Πνίστιος –ίου (ὁ)
Πνοιή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Διός
Πνυθαγόρα –ης (ἡ)
Πνυθαγόρας –ου (ὁ)
Πνύξ –κός – (ἡ)
Πνυτά –ᾶς (ἡ)
Πνυταγόρα –ης (ἡ)
Πνυταγόρας –ου (ὁ) –Βασιλεύς Σαλαμίνος Κύπρου, –Πατήρ Νιθάφρωνος, Α-Θ511Α, Η-8-391Δ, Η-11-727Α, 782Δ
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Πνυταγόρη –ης (ἡ)
Πνυτάγορος –ου (ὁ)
Πνυτάριν καί Πόα –ης (ἡ)
Πνυτάριον –ίου (ἡ)
Πνυτᾶς –ᾶδος; (ὁ)
Πνυτίλα –ης (ἡ)
Πνυτίλος –ου (ὁ)
Πνυτοδάμα –ης (ἡ)
Πνυτοδάμας –αντος (ὁ)
Πνυτοδάμεια –ης (ἡ)
Πνυτόδαμος –ου (ὁ)
Πνυτόκλα –ης (ἡ)
Πνυτόκλας –αντος (ὁ)
Πνυτόκλεια –ης (ἡ)
Πνυτοκλῆς –έους (ὁ)
Πνυτοκράτεια –ης (ἡ)
Πνυτοκράτης –ους (ὁ)
Πνυτονίκη –ης (ἡ)
Πνυτονίκης –ου (ὁ)
Πνυτόνικος –ου (ὁ)
Πνῦτος –ου (ὁ)
Πνυτοτέλεια –ης (ἡ)
Πνυτοτέλης –ους (ὁ)
Πνυτοτίμη –ης (ἡ)
Πνυτότιμος –ου (ὁ)
Πνυτώ –οῦς (ἡ)
Πόα καί Πνυτάριν –ου (ἡ)
Πόβλια –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Πόβλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ποδά –ῆς (ἡ)
Ποδάγρα –ης (ἡ) –(Ἀρθρίτις ἐν τοῖς ποσίν) μετά Πλείστων ἐπιθέτων ὡς ἄνασσα, ἀνίκητος, δαμάτειρα, Γονυκαμψεπίκυρτος κ. ἄ.
Ποδάγρη καί Ποδάγρα –ας (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Θυγάτηρ Κωκυτοῦ καί
Μεγαίρας ἤ Βάκχου καί Ἀφροδίτης
Πόδαγρος –ου (ὁ) –Ἵππος Μενελάου
Ποδαίθα –ης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Ποδαιθία –ης (ἡ)
Ποδαίθιος –ου (ὁ)
Πόδαιθος –ου (ὁ)
Ποδαίθουσα –σης (ἡ)
Ποδαίθων –νος (ὁ)
Ποδάλγα –ης (ἡ) –(Ἡ ἀλγοῦσα εἰς τούς
πόδας) μέ ἐπίθετον Μήτηρ
Ποδαλεία –ος (ὁ)
Ποδαλεῖος –ου (ὁ)
Ποδαλείρια –ης (ἡ)
Ποδαλείριος –ου (ὁ) –(Ὁ ἔχων λευκούς
πόδας) –Υἴός Ἀσκληπιοῦ καί Ἠπιόνης,
ἀδελφός Μαχάονος καί ἄλλων. Μετασχών εἰς Τρωϊκόν πόλεμον ἐθεράπευσεν
Φιλοκτήτην, Ο.Β.732, Λ833, Η-7-830Δ,
831Δ, 1159Α
Ποδάνεμος –ου (ὁ) = Ἀντί Ποδήνεμος
–Ἕλλην Φλιούντιος
Ποδανίκη –ης (ἡ)
Ποδάνικος –ου (ὁ)
Ποδάργεος ἤ Πόδαργος –ου (ὁ) –Ἴππος
Ἕκτορος
Ποδάργη –ης (ἡ) –Μήτηρ ἵππων Ἀχιλλέως, (Ξάνθον, Βάλιον), Διοσκούρων (Ἁρπάγου, Φλογίου καί Κυλλάρου) οὕς
ὁ Ἑρμῆς ἐχάρισε στόν Διόσκουρο καί
Πολυδεύκην –Μέ Ζέφυρον ἡ Ἁρπυΐα
Ποδάργη γεννᾶ ἵππους Ἀχιλέως –Φέρει ἐπίθετα: Δῖα καί Ἅρπυια, Ο.Ι.Π.150,
Τα400, Η-8-722Α,
Πόδαργος –ου (ὁ) –Ὄνομα ἑνός ἵππου
Ἕκτορος καί Μενελάου, Ο.Ι.Ψ.295
Ποδαρεύς –έως (ὁ)
Ποδάρης –ου (ὁ)
Ποδάρκη –ης (ἡ) = Ποδάργη –Θυγάτηρ
Δαναοῦ καί Πιερίας σύζυγος Οἰνέως –
Ἵππος Διομήδους κατασπαράξας Ἄβδηρον, Η-5-733Α, Η-14-794Δ
Ποδάρκης –ους (ὁ) –Υἱός Λαομέδοντος
–Ἵππος Διομήδους κατασπαράξας Ἄβδηρον φίλον Ἡρακλέους –Υἱός Ἰφίκλου
βασιλιᾶς πόλεως Φυλάκης, ἀδελφός
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Πρωτεσιλάου –Ἀδελφός Ἡσιόνης (ἐξαγοράσας ἀπο Τελαμῶνα καί Ἡρακλήν
μέ ἐλευθερίαν τοῦ διά τῆς καλύπτρας
μετονομασθείς εἰς Πρίαμον), Η-9-398Α
καί Δ
Ποδάρκω –ους (ἡ)
Ποδᾶς –ᾶ (ὁ)
Ποδήνεμος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἴριδος
Ποδῆς –οῦς (ὁ) –Υἱός Τρωός Ἠετίωνος
φίλος Ἕκτορος φονευθείς ὑπό Μενελάου, πλούσιος καί γενναῖος, Ο.Ι.Ρ.575, 590
Ποδόκλεια –ης (ἡ)
Ποδοκλῆς –έους (ὁ)
Ποδορρώνη –ης (ἡ) –Εἰς λεξικόν Σουῒδα
Ποδορρώνης –ητος ἤ –ου; (ὁ)
Ποδοσάκη –ης (ἡ)
Ποδοσάκης –ου (ὁ) –Φύλαρχος Συρίας
Ποδώκη –ης (ἡ)
Ποδώκης –εος (ὁ) –Υἱός Φύλακος καί
Κλυμένης
Ποδωνύμη –ης (ἡ)
Ποδώνυμος –ου (ὁ)
Πόη –ης (ἡ)
Ποήρις –ιος (ὁ)
Ποητόκος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ζεφύρου
Ποθαῖα –ης (ἡ) –Συρακοσία
Πόθαιος καί Ποθαῖος –ου (ὁ) –Ἀρχιτέκτων, Η-14-845Δ
Ποθεινά –ᾶς (ἡ) –Ἐπίθετον Ὑγιείας μέ
συνώνυμον: Λιπαρόμματος
Ποθειναί –ῶν (αἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων
Ποθείνη καί Ποθεινή –ῆς (ἡ) –Αὐλητρίς
καί ἑταίρα μέ ὡραιοτάτην ἔπαυλιν εἰς
Ἀλεξάνδρειαν –Ἐπίθετον Δικαιοσύνης
–Ἐπίθετον Νίκης μέ συνώνυμον: Εὐδύνατος –Ἐπίθετον Νυκτός μέ συνώνυμον:
Μάκαιρα –Ἐπίθετον Περσεφόνης μέ συνώνυμον: Εὐφεγγής –Ἐπίθετον Σεβασμοσύνης
Ποθεινιανή –ῆς (ἡ)
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Ποθεινιανός –οῦ (ὁ)
Ποθεινίς –ίδος (ἡ)
Ποθεινόν –οῦ (ἡ)
Ποθεῖνος καί Ποθεινός –οῦ (ὁ) –Ἐπώνυμον Λαθύρου ὡς ἐκ τῆς δυσμορφίας
αὐτοῦ –Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον Νόμου μέ συνώνυμον: Μάκαρ, Η-16-487Δ
Ποθεινόταται –ων (αἱ) –Ἐπίθετον
Μουσῶν
Ποθεινοτάτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Ἑστίας μέ συνώνυμον:
Πολύμορφος
Πόθειος –ου (ὁ) –Εὐνοῦχος, ἐπίτροπος
Πτολεμαίου ΙΒ’, Η-10-421Δ
Ποθέουσα –σης (ἡ)
Ποθέων –ντος; (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Ποθητή –ῆς (ἡ)
Ποθητός –οῦ (ὁ)
Ποθιάδα καί Πουθιάδα –ης καί Πυθιάδα –ης (ἡ)
Ποθιάδας καί Πουθιάδας –αιο καί
Πυθιάδας –ου (ὁ)
Ποθινή –ῆς (ἡ)
Ποθινός καί Ποθίνος –ου (ὁ) –Αἰγύπτιος
Πρωθυπουργός
Ποθίουσα –σης (ἡ)
Ποθίων –νος (ὁ)
Ποθόβλητος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Διονύσου –Ἐπίθετον Σελήνης
Πόθοι –ων (οἱ) –Μέ ἐπίθετα: Ἀελλόποδες, Διπτέρυγες, Θηλυμανεῖς
Πόθος –ου (ὁ) –(Ἐπιθυμία ἀπόντος
προσώπου) –Υἱός Ἕρωτος καί Ἴριδος, Η7-1151Α, Η-17-21Δ
Ποθουμένη –ης ὦ (ἡ) –Ἐπίθετον Εἰρήνης
Ποθουμενός –οῦ (ὁ)
Ποθοῦσα –ης (ἡ)
Πόθων –νος (ὁ)
Ποιανή –ῆς (ἡ)
Ποιανός –οῦ (ὁ)
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Ποίαντα –ης (ἡ)
Ποίαντας –ου (ὁ)
Ποιάντιος –ίου (ὁ) –Ο.Ο.Γ.190
Ποίας –αντος (ὁ) –Υἱός Θαυμάκου καί
Μεθώνης. Πατήρ Φιλοκτήτου μετασχόντος εἰς Τροίαν –Σύζυγος Δημωνάσσης, Ο.Γ.190, Η-9-342Α, Η-17-567Α,
Η-18-237Δ
Ποιγένεια –ης (ἡ)
Ποιγένη –ης (ἡ)
Ποιγένης –ου (ὁ)
Ποιδίκη –ης (ἡ)
Ποίδικος –ου (ὁ)
Ποιδότη –ης (ἡ)
Ποίδοτος –ου (ὁ)
Ποίησις καί Πόησις –εως (ἡ)
Ποιθική –ῆς (ἡ)
Ποιθικός –οῦ (ὁ)
Ποικιλείμουσα –σης (ἡ)
Ποικιλείμων –νος (ἡ) –Ἐπίθετον
Νυκτός
Ποικίλη –ης (ἡ) –Στοά ἐν Ἀθήναις μέ
ἔργα ἐπισημοτέρων, κυρίως Μύκωνος
καί Πολυγνώτου. Ἐπί τῶν τειχῶν ἐκρέμοντο ἀσπίδαι καί λάφυρα. Ἐπί τῆς
Στοᾶς ἐδίδασκεν ὁ Ζήνων Στωϊκήν φιλοσοφίαν. Πρώην Πεισιανάκτειος στοά
–Ἐπίθετον Μούσης μέ συνώνυμον: Λοχμαία
Ποικιλία –ης (ἡ)
Ποικιλίας –ίου (ὁ)
Ποικιλίδα –ης (ἡ)
Ποικιλίδας –αο (ὁ)
Ποικιλόβοτρυς –υος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ποικιλοβούλη –ης (ἡ)
Ποικιλόβουλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Ποικιλοβώλα –ης (ἡ)
Ποικιλόβωλος –ου (ὁ)
Ποικιλογένη –ης (ἡ)
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Ποικιλογένης –ους (ὁ)
Ποικιλοδότη –ης (ἡ)
Ποικιλόδοτος –ου (ὁ)
Ποικιλόθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Ποικιλόθρονη –ης (ἡ)
Ποικιλόθρονος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Ποικιλομήτης –ου (ὁ) –(Ὁ κολακευτικῶς ἐξαπατῶν) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Ποικιλόμητις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον
Ἥρας
Ποικιλομήχανος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Ποικιλόμορφοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Ποικιλόμορφος–ου(ἡ&ὁ)–Συνώνυμον:
Πάντροφος Αἰών –Ἐπίθετον Αἱῶνος –Ἐπίθετον Ἐρινύος
Ποικιλόμυθος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Κρόνου
Ποικιλόπτερος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Ποικίλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Αἰθέρος
Ποίκλια –ης (ἡ)
Ποίκλιος –ίου (ὁ)
Ποιμαλίουσα –σης (ἡ)
Ποιμαλίων –νος (ὁ)
Ποιμάνδρα –ης (ἡ)
Ποιμανδρίδη –ης (ἡ)
Ποιμανδρίδης –ου (ὁ)
Ποίμανδρος –ου (ὁ) –Υἱός Χαιρεσιλάου,
σύζυγος Τανάγρας, Η-17-537Δ
Ποιμανορίδα –δης (ἡ)
Ποιμανορίδας –αο (ὁ)
Ποιμανορίς –ίδος (ἡ)
Ποιμάντα –ης (ἡ)
Ποιμάντας –ου (ὁ)
Ποιμάνωρ –ρος (ὁ)
Ποιμανώρειος –ου (ὁ)
Ποιμάρχη –ης (ἡ)
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Ποίμαρχος –ου (ὁ)

Ποινῆτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐρινύος

Ποιμάχη –ης (ἡ)

Ποίνιμοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν μέ
συνώνυμον: Ταχεῖαι

Ποίμαχος –ου (ὁ) –Πατήρ Νικάνδρου
Ποιμένα –ης (ἡ)
Ποιμένδα –ης (ἡ)
Ποιμένδας –αο (ὁ)
Ποιμένες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρώτων
Ποιμενία –ης (ἡ)
Ποιμενίας –ίου (ὁ)
Ποιμενίδα –δης (ἡ)
Ποιμενίδας –αο (ὁ)
Ποιμένιος –ίου (ὁ)
Ποιμήν –ένος (ὁ & ἡ) –Χριστιανικόν
–Ἐπίθετον Αἰῶνος συνώνυμον: Πατήρ –
Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
–Ἐπίθετον Μηνός –Ἐπίθετον Σελήνης
Ποίμνη –ης (ἡ)
Ποίμνης –ητος (ὁ)
Ποιμνία –ης (ἡ)

Ποίνιμος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Δίκης
Ποιφύξα –ης (ἡ)
Ποιφύξας –αντος (ὁ) –(ὁ φυσῶν) –Ἐπίθετον Ζεφύρου
Ποιοῦσα –σης (ἡ)
Ποιῶν –ντος τάς ἀστραπάς ἤ πάντα
(ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἡφαίστου
Πόκκα –ης (ἡ)
Πόλα –ης καί Ἴστρια (ἡ) –Πόλις ἄνω
Ἰταλίας
Πολέα –ης (ἡ)
Πολέαινα –ης (ἡ)
Πολέας –α (ὁ)
Πόλεια –ης (ἡ)
Πόλειος –είου (ὁ)

Ποίμνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος

Πολέμα –ης (ἡ)

Ποίμνις καί Ποίμνιχος –ου (ὁ) –Πατήρ
Μάρωνος ἤ Θεμιστοκλέους

Πολεμαγένεια –ης (ἡ)
Πολεμαγένης –ου (ὁ)

Ποιμνίχα –ης (ἡ)

Πολεμάδοκος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς

Ποίμνιχος –ου (ὁ)
Ποίμουσα –σης (ἡ)

Πολεμαῖα –ης (ἡ)

Ποίμων –νος (ὁ)

Πολεμαίνετη –ης (ἡ)

Ποιναί –ῶν (αἱ) –Μέ ἐπίθετον Νερτέριαι

Πολεμαίνετος ου (ὁ)
Πολεμαῖος –ου (ὁ) –Υἱός Ἁρπάλου

Ποινή –αί (Poena) (ἡ) –ΜήτηρἘρινύων
παρά Ρωμαίων, ἀνήκουσα στους δαίμονας τοῦ Κάτω Κόσμου –Τέρας ὅ
ἀφήρπαζεν τέκνα ἐξ Ἀργείων μητέρων
σταλέν ὑπό Ἀπόλλωνος μέ τιμωρίαν.
Ὅτε ἐφόνευσεν Ἀργεῖος ἥρως ἀπέστειλεν λοιμόν –Προσωποποίησις τιμωρίας
καί ἐκδικήσεως, σύντροφος Ἐριννύων.
Ἐμφανίζεται ως δαίμονας κάτω κόσμου
–Ἐπίθετον Ἐρινῦν καί Δίκης, Η-11-257Α,
604Δ, Η-18-802Α

Πολεμάκλεια –ης (ἡ)

Ποινηλάτις –ιδος (ἡ) –(Ἐκδικήτρια) –Ἐπίθετον Τύχης

Πολεμακλεῖς –εῖος (ὁ)
Πολεμακλῆς –έους (ὁ)
Πολεμαρχεύς –έως (ὁ)
Πολεμάρχη –ης (ἡ)
Πολεμαρχίδα –ης (ἡ)
Πολεμαρχίδας –αιο καί Πολεμαρχίδης –ου (ὁ)
Πολεμαρχίδη –ης (ἡ)
Πολεμαρχίδης –ου (ὁ)
Πολεμαρχίς –ίδος (ἡ)
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Πολέμαρχος –ου (ὁ) –Εὐγενής Σπαρτιάτης Ναύαρχος –Υἱός Κεφάλου φιλόσοφος (θεωρούμενος μή Ἀθηναῖος)
ἀδελφός Λυσίου καταδικασθείς ὑπό
τριάκοντα νά πίη κώνειον –Ὁ Ταραντῖνος Πυθαγορικός φιλόσοφος –Συγγραφεύς μαγειρικῶν ὅρων –Ἀστρονόμος
μαθητής Εὐδόξου, Η-7-1052Α, Η-8-164Α,
Η-10-120Α, Η-12-643Α, Η-16-160Δ, 499Α

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÏËÅÌÙÍ

Πολεμόκλεια –ης (ἡ) –Σπαρτιάτις
Πολεμοκλεῖς –εῖος (ὁ) –Υἱός Αἰχμώνδα
Πολεμόκλεος –ους (ὁ) –Υἱός Αἰχμώνδου
Πολεμοκλῆς –έους (ὁ)
Πολεμοκλόνος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ρέας μέ συνώνυμον:
Παμβασίλεια

Πολεματόκος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς

Πολεμόκλόνος –ου (ἡ & ὁ) –Συνώνυμον:
Τειχεσιπλήκτης –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς

Πολεμάχη –ης (ἡ)

Πολεμοκράτεια –ης (ἡ)

Πολέμαχος –ου (ὁ)

Πολεμοκράτεις –ειος (ὁ)

Πολεμήδικος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς

Πολεμοκράτης –ους (ὁ) –Υἱός Μαχάονος καί Ἀντικλείας περίφημος ἰατρός
–Μακεδών τις –Πατήρ Μαυρίνα –Ἀδελφός Γοργάσου, Ἀλεξάνορος, Σφύρου,
Νικομάχου, Η-7-831Δ

Πολεμηδόκος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Πολεμήϊος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Πολεμῆος –ου (ὁ)
Πολεμητόκος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς μέ ἄγαλμα εἰς Ἐρεχθεῖον –Ἐπίθετον
Ἠοῦς –Ἐπίθετον Ἥρας

Πολεμοκρατία –ης (ἡ)
Πολεμοκρίτα –ης (ἡ)
Πολεμόκριτος –ου (ὁ)
Πολεμονιανή –ῆς (ἡ)

Πολέμια –ης (ἡ)

Πολεμονιανός –οῦ (ὁ)

Πολεμίας –ου (ὁ)

Πολεμονίκη –ης (ἡ)

Πολεμίδα –δης (ἡ)

Πολεμονίκης –ου (ὁ)

Πολεμικώτατος –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Ἄρεως

Πόλεμος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀλαλά, πού
ἦτο πολεμική κραυγή πολεμιστῶν

Πολέμιος –ίου (ὁ) –Μαθητής Ἀπολλιναρίου

Πολέμουσα –σης (ἡ)

Πολεμίδας –αο (ὁ)

Πόλεμις –ιος (ὁ)
Πολεμίς –ίδος (ἡ)
Πολεμιστής –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Πτολεμιστής –Ἐπίθετον Ἄρεως
Πολεμιοτάτη –ης (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀνάγκης
Πολεμιότατος –ου (ὁ)
Πολέμμεις –ειος (ὁ)
Πολέμμης –ου (ὁ)
Πολεμμώ –οῦς (ἡ)
Πολεμοκέλαδος –ου (ὀ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Διονύσου μέ συνώνυμον: Βρόμιος

Πολέμουν –νειος (ὁ)
Πολεμώ –οῦς (ἡ)
Πολέμων –νος (ὁ) –(πολεμικός) –Ἀθηναῖος φιλόσοφος, υἱός Κέφωνος, μαθητής Ξενοκράτους διδάσκαλος Ζήνωνος,
Ἀρκεσιλάου, Κράτητος, πρώην φαῦλος
μετέπειτα ἐνάρετος –Βασιλεύς Πόντου,
σύζυγος Πυθοδωρίδος –Σοφιστήςκαί
ρήτωρ –Ἱστορικός –Δύο βασιλεῖς –Ὁ
υἱός Εὐηγέτου Περιηγητής Στωϊκός
φιλόσοφος μαθητής Παναιτίου μέ ἐπιγράμματα καί περιγραφήν Ἰλίου –Υἱός
Ρήτορος Ζήνωνος ἐκ Λαοδικείας –Ὁ ἀπό
Ἴλιον εἰδικός εἰς περιγραφές χωρῶν –Ἀκαδημαϊκός –Σοφιστής –Υἱός Ἁγνίου

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÏËÅÌÙÍÉÁÍÇ

ἐξ Οἴου –Υἱός Διοκλέους Φλυεύς, Η-7234Α, 600Α, Η-8-729Δ, Η-9-425Δ, 950Α,
Η-11-272Δ, 452Α, Η-12-572Α, Η-14-322Α,
Η-15-544Α
Πολεμωνιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Πολεμωνιανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Πολέουσα –σης (ἡ)
Πολέων –ντος; (ὁ)
Πολήν –ῆνος (ὁ)
Πόλης –ητος; (ὁ)
Πολία –ης (ἡ)
Πολιάγρα –ης (ἡ)
Πολίαγρος –ου (ὁ) –Πατήρ Νικοβούλου.
Ἀθηναῖος ἰδιοχείρως φονευθείς διότι
ἐχλευάσθη ἐν θεάτρω ὑπό Ἀριστοφάνους
Πολιάδα –δης (ἡ)
Πολιάδας –αο (ὁ)
Πολιάδη –ης (ἠ)
Πολιάδης –ου (ὁ) –Ὁ Σικυώνιος Πυθαγορικός φιλόσοφος, Η-16-499Α
Πολιαῖα –ης (ἡ)
Πολιαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Πολιάν (ν)α –ης (ἡ) –Σύγχρονον
Πολιάνθη –ης (ἡ) –(λουλουδένια) –Νέον χριστιανικόν
Πολιάνθης –ους (ὁ)
Πολίανθος –ου (ὁ)
Πολιάοχος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Πολιάρχα –ης (ἡ)
Πολιαρχίς –ίδος (ἡ)
Πολίαρχος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος περιβόητος δι΄ἀβρότητα ἀλλά καί ἡδυπάθειαν
Πολίας –ίου (ὁ) –Πατήρ ἀγγειογράφου
Εὐθυμίου
Πολιάς –αδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Πολιάτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Πολίαχος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Πολιᾶχος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
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Πολιδεύκης καί Πυξάγαθος –ου (ὁ)
Πολιεύς –έως (ὁ) –(ὁ τῆς πόλεως) –Ἐπίθετον Διός
Πολιή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Νεμέσεως
Πολιήοχος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
–Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Πολιῆται –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Καβείρων
Πολιῒδη –ης (ἡ)
Πολιΐδης –ου (ὁ) –Πατήρ Μαντοῦς ἀδελφῆς Ἀστυκρατείας, Η-12-963Δ
Πολιμέλαθρος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Πολιορκητής –οῦ (ὁ) –Ἐπιφανέστερος
Ἐπιγόνων Ἀλεξάνδρου, υἱός Ἀντιόχου
Μονοφθάλμου ἤ Κύκλωπος καί Στρατονίκης, Η-5-930Α
Πόλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Πολιός –ιοῦ; (ὁ) –Ἐπίθετον Ζεφύρου –Ἐπίθετον Κρόνου –Ἐπίθετον Νηρέως
Πολίος καί Πολλίος –ου (ὁ) –Γλύπτης
Πολιουγαθίδα –δης (ἡ)
Πολιουγαθίδας –αο (ὁ)
Πολιουδώρα –ης (ἡ)
Πολιούδωρος –ου (ὁ)
Πολιουκλεῖς –εῖος (ὁ)
Πολιουκλῆς –έους (ὁ)
Πολιουκλίδας –αο (ὁ)
Πολιουκράτεια –ης (ἡ)
Πολιουκράτεις –ειος (ὁ)
Πολιουκράτης –ου (ὁ)
Πολιουκρίτη –ης (ἡ)
Πολιούκριτος –ου (ὁ)
Πολιούκων –ντος; (ὁ)
Πολιούκωσσα –σσης (ἡ)
Πολιούμειλος –ου (ὁ)
Πολιουμνάστα –ης (ἡ)
Πολιουμναστίδα –δης (ἡ)
Πολιουμναστίδας –αο (ὁ)
Πολιούμναστος –ου (ὁ)
Πολιούμων –νος (ὁ)
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Πολιούμωσσα –σσης (ἡ)
Πολιουξένη –ης (ἡ)
Πολιούξενος –ου (ὁ)
Πολιουρείτη –ης (ἡ)
Πολιούρειτος –ου (ὁ)
Πολίουσα καί Πωλίουσα –σης (ἡ)
Πολιουστρότα –ης (ἡ)
Πολιούστροτος –ου (ὁ)
Πολιουχάρεια –ης (ἡ)
Πολιουχάρεις –ειος (ὁ)
Πολιουχάρης –ητος; (ὁ)
Πολιπόρθιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Πόθου
Πολιοῦχος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διός
–Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἀστροχίτωνος –Ἐπίθετον Ρέας μέ συνώνυμον:
Γείτων
Πολιόχα –ης (ἡ)
Πολίοχος –ου (ὁ) –Ποιητής μέ κωμωδίας
Πολίπορθος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Εἰρήνης –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς
Πολίπτολις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Πολίσκη –ης (ἡ)
Πολίσκος –ου (ὁ)
Πολυσσόη –ης (ἡ)
Πολισσόος –όου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Πολισσοῦχος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Πολισσοῦχος –σούχοιο (ὁ) –Ἐπίθετον
Ἀπόλλωνος
Πολίστα –ης (ἡ)
Πολίστας –αιο (ὁ)
Πολίτα –ης (ἡ)
Πολιτάρχη –ης (ἡ)
Πολίταρχος καί Πολιτάρχης –ου (ὁ)
Πολίτας –αντος (ὁ)
Πολίτης –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
–Υἱός Πριάμου καί Ἑκάβης, φονευθείς

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÏËËÅÉÁ

ὑπό Πύῥῥου υἱοῦ Ἀχιλλέως, ἐμπρός εἰς
ὅμματα πατρός –Σύντροφος ἐπιστροφῆς
Ὀδυσ-σέως μεταμορφωθείς εἰς χοῖρον
ὑπό Κίρκης –Ἐπίθετον Διονύσου –Υἱός
Λαρίχου ἐκ Λέσβου –Κεραμεύς ἐκ
Μ.Ἀσίας,ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον,
δίαυλον καί Δόλιχον –Υἱός Ζεύξιππος –
Δαίμων εἰς πόλιν Ἰταλίας Τέμεσιν εἰς ὅν
ἐθυσιάζετο κατ’ἔτος ἡ ὡραιοτέρα κόρη.
τήν τελευταίαν ἐνυμφεύθη ὁ Εὔθυμος
πυγμάχος τρίς ὀλυμπιονίκης εἰς 74ην,
76ην καί 77ην Ὀλυμπιάδαν, Ο.Ι.Ν.533,
Ο.Ο.Κ.224, Η-8-426Δ, Η-12-612Α
Πολιτίκη –ης (ἡ)
Πολιτική –ῆς (ἡ)
Πολιτικός –οῦ (ὁ)
Πολιτίουσα –σης (ἡ)
Πολῖτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
–Ἐπίθετον Ἀφροδίτης ἤ καί ἐπίκλησις
Πολιτίων –νος (ὁ)
Πολίχη –ης (ἡ)
Πολίχνη –ης (ἡ)
Πόλιχνος –ου (ὁ) –Υἱός Λυκάονος, βασιλ. Ἀρκαδίας
Πόλιχος –ου (ὁ) –Υἱός Λυκάονος
Πολίων καί Πωλίων –νος; (ὁ) –Γραμματικός
Πόλκα –ης (ἡ)
Πόλκος –ου (ὁ)
Πόλλα –ης (ἡ)
Πολλαιτία –ης (ἡ)
Πολλαίτιος –ίου (ὁ)
Πολλάμμουσα –σης (ἡ)
Πολλάμουσα –σης (ἡ)
Πολλάμμων –νος (ὁ)
Πολλαμμώνη –ης (ἡ)
Πολλάμων –νος (ὁ)
Πολλαμώνη –ης (ἡ)
Πολλέα –ης (ἡ)
Πολλέας –ου (ὁ)
Πολλεία –ης (ἡ)
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Πολλείας –ου (ὁ)
Πολλείουσα –σης (ἡ)
Πολλείων –νος (ὁ)
Πολλήν –ῆνος (ὁ)
Πόλλής –ου ἤ –τος; (ὁ) –Θρᾶξ βασιλεύς
Ὀδομάντων
Πολλητίδα –ης (ἡ)
Πολλητίδας –αο (ὁ)
Πολλητίδη –ης (ἡ)
Πολλητίδης –ου (ὁ)
Πολλία –ης (ἡ)
Πολλιάδα –ης (ἡ)
Πολλιάδας –αο (ὁ)
Πολλιάδη –ης (ἡ)
Πολλιάδης –ου (ὁ)
Πόλλιανη καί Πολλιανή –ης (ἡ)
Πόλλιανος καί Πολλιανός –οῦ (ὁ)
–Ποιητής καί ἐπιγραμματοποιός
Πολλίας καί Πολίας καί Πολλίος –ίου
(ὁ)
Πολλίδα –δης (ἡ)
Πολλίδας –αο (ὁ)
Πολλίδη –ης (ἡ)
Πολλίδης –ου (ὁ)
Πολλίη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μαμάρκου ἤ
Μαμάρχου, ἀδελφή Στατίης, Στραταγίδος, Μονῖδος
Πολλίης –ου (ὁ)
Πολλίνα –ης (ἡ)
Πολλίνας –α (ὁ)
Πόλλιος –ου (ὁ) –Ἐπικούριος φιλόσοφος
Πόλλιος –ίου καί Πόλις –ιδος; (ὁ) –Ναυάρχος Σπαρτιάτης, Η-7-587Α, Η-11-495Δ,
Η-16-225Α, Η-18-496Δ
Πολλίουσα –σης (ἡ)
Πόλλις καί Πόλις (ιος –όλιν) (ὁ) –Ἀργεῖος –Ἡγεμών στόλου Λακεδαιμονίων –Τύραννος Συρακουσῶν
Πολλίς –ίδος (ἡ)
Πολλίχη –ης (ἡ)
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Πόλλιχος –ου (ὁ)
Πολλίων –νος καί Πωλίων –νος (ὁ)
–Χριστιανός ἅγιος (27 Ἀπριλίου)
Πόλλος –ου (ὁ)
Πολλοφίλα –ης (ἡ)
Πολλόφιλος –ου (ὁ)
Πολλυρίδη –ης (ἡ)
Πολλυρίδης –ου (ὁ)
Πόλλυς –υος (ὁ)
Πολόκλεια –ης (ἡ)
Πολοκλῆς –έους (ὁ)
Πολόκλια –ης (ἡ)
Πόλος –ου (ὁ)
Πολουάρχη –ης (ἡ)
Πολούαρχος –ου (ὁ)
Πολουδώρα –ης (ἡ)
Πολούδωρος –ου (ὁ)
Πολούκλια –ης (ἡ)
Πολουκλίδα –ης (ἡ)
Πολουκλίδας –αο (ὁ)
Πολουκράτεια –ης (ἡ)
Πολουκράτεις –ειος (ὁ)
Πολουκράτης –ου (ὁ)
Πολουκρατίδα –δης (ἡ)
Πολουκρατίδας –αο (ὁ)
Πολουκρίτα –ης (ἡ)
Πολουκρίτης –ου (ὁ)
Πολούκριτος –ου (ὁ)
Πολουλαῒδα –δης (ἡ)
Πολουλαΐδας –αιο (ὁ)
Πολουξένη –ης (ἡ)
Πολούξενος –ου (ὁ)
Πολουρείτη –ης (ἡ)
Πολουρείτης –ου (ὁ)
Πολούρειτος –ου (ὁ)
Πόλουσα –σης (ἡ)
Πολουχάρεις –ειος (ὁ)
Πολουχάρης –ους (ὁ)
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Πολούχαρμη –ης (ἡ)
Πολούχαρμος –ου (ὁ)
Πολτία –ης (ἡ)
Πολτίος –ίου (ὁ)
Πόλτυς –υος (ὁ) –Υἱός Ποσειδῶνος, ἀδελφός Σαρπηδόνος (φονευθέντος ὑπό Ἡρακλέους) –Βασιλεύς μυθικός Θρακῶν,
Η-16-879Δ
Πολύα –ης (ἡ)
Πολυάδη –ης (ἡ)
Πολυάδης –ου (ὁ) –Υἱός Σωσίωνος
Πολύαθλη –ης (ἡ)
Πολύαθλος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
Πολύαιγος –ου (ὁ & ἡ) –Ὄνομα νήσου
Αἰγαίου
Πολυαιμονίδη –ης (ἡ)
Πολυαιμονίδης –ου (ὁ) –Ο.Θ.276
Πολυαίμουσα –σης (ἡ)
Πολυαίμων –νος (ὁ) –Ο.Θ.276
Πολύαινα –ης (ἡ)
Πολυαινείδα –ης (ἡ)
Πολυαινείδας –αο (ὁ)
Πολυαινέτα –ης (ἡ)
Πολυαίνετος –ου (ὁ)
Πολυαινίδα –ης (ἡ)
Πολυαινίδας –αο (ὁ) –Σπαρτιάτης
Πολυαινίδη –ης (ἡ)
Πολυαινίδης –ου (ὁ)
Πολύαινος –ου (ὁ) –(Πολύ ἐπαινετός)
–Συγγραφεύς –Μακεδών ρήτωρ, συγγραφεύς –Χριστιανικόν –Ἅγιος –Ἐπικούρειος –Σοφιστής –Λαμψακηνός Μαθηματικός –Ἐπίθετον Ὀδυσσέως, Η-7
-634Α, Η-8-25Α, Η-11-134Α, 727Δ, Η-12843Δ, Η-14-335Δ, Η-16-227Α, Η-18-941Α
Πολυαινώ –οῦς (ἡ)
Πολυαλδέες –ων (οἱ) –(Πολύ θρεπτικαί)
–Ἐπίθετον Ὡρῶν
Πολυάλθη –ης (ἡ) –(Πολύ + θεραπεύουσα)
Πολυαλθήεις –εντος (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Πολυαλθήεσσα –σσης (ἡ)
Πολυάλθης –ους; (ὁ)
Πολυάλκη –ης (ἡ)
Πολυάλκης –ου (ὁ)
Πολύαλσος –ου (ὁ) –Εἰς ἐπιστολήν Ἀλκίφρονος
Πολυάναξ –κτος (ὁ)
Πολυάνασσα –ης (ἡ)
Πολυάνδρη –ης (ἡ)
Πολυάνδριον –ίου (τό) –Καί σήμερον
Σωρός = Τύμβος Μαραθῶνος
Πολύανδρος –ου (ὁ)
Πολυανθέες –εων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρώτων
Πολυάνθεμοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Πολυάνθη –ης (ἡ) –(Ἡ λουλουδένια)
–Νέον
Πολυάνθης –ους (ὁ) –Νέον χριστιανικόν –Στρατηγός Κορινθίων
Πολυανθίς –ίδος (ἡ)
Πολύανθος –ου (ὁ) –Ποταμός –Σύζυγος
Ἀρισταγόρης
Πολύανος –ου (ὁ) –Ὄρος Μολοσσίδος
Πολυάνωρ –ρος (ὁ)
Πολυαράτη –ης (ἡ)
Πολυάρατος –ου (ὁ) –Πατήρ Βαθύλλου
Χολαργέως –Υἱός Περιάνδρου Χολαργεύς –Πατριώτης Ρόδιος
Πολύαρη –ης (ἡ)
Πολυαρήτη –ης (ἡ)
Πολυάρητος –ου (ὁ)
Πολυάρκη –ης (ἡ)
Πολυάρκης –εος (ὁ)
Πολυαρκίδη –ης (ἡ)
Πολυαρκίδης –ου (ὁ)
Πολυάρκτη –ης (ἡ)
Πολυάρκτης –ου (ὁ)
Πολύαρος –ου (ὁ)
Πολυαρτία –ης (ἡ)
Πολιάρτιος –ίου (ὁ)
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Πολυάρχη –ης (ἡ)
Πολυάρχης καί Πολυχάρης –ους (ὁ) –
Ἀθηναῖος, ἐκ τῶν τριάκοντα Τυράννων
Πολυαρχίδα –ης (ἡ)
Πολυαρχίδας –αο (ὁ)
Πολυαρχίδη –ης (ἡ)
Πολυαρχίδης –ου (ὁ) –Πατήρ Ἑρμάρχου, Μυτιληναῖος
Πολύαρχις –ιδος (ὁ) –Ἐπίθετον Θυέστου
Πολυαρχίς –ίδος (ἡ) –Εἰς ἐπίγραμμα ποιητρίας Νοσσίδος
Πολύαρχος –ου (ὁ) –(Ἄρχων) –Ὁ φονεύσας μετά Ἐρυξοῦς ἀδελφόν Τύραννον
Λάαρχον ἤ Λέαρχον –Πατήρ Πανυάσιος
Ἀθηναῖος τιμών σκύλους καί πετεινούς
μετά θάνατον (Αἰλιανός) –Φρεάρριος, Η
-9-348Α, Η-11- 943Δ
Πολύας –ου (ὁ) –Υἱός Τηλεφάνους –Κήρυξ ἐξ Ἀντικύρων –Παρατηρητής ἀπό
Τραχίνα
Πολυᾶτις –ιδος (ἡ)
Πολυβία –ης (ἡ)
Πολυβιάδας –αο (ὁ)
Πολυβιάδη –ης (ἡ)
Πολυβιάδης –ου (ὁ) –Διάδοχος Ἀγησιπόλιδος εἰς πολιορκίαν Ὀλύνθου –Στρατηγός Σπαρτιατῶν, Η-14-863Α
Πολυβιανή –ῆς (ἡ)
Πολυβιανός –οῦ (ὁ)
Πολύβιος –ίου (ὁ) –(Μακρόβιος) –Ἐπιφανής ἱστοριογράφος πολιτικός –Ἱστορικός ὁ υἱός Λύκου –Φιλόσοφος –Υἱός
Λυκόρτα –Ὡς Ὅμηρος στήν Ρώμη ἐδίδαξε Αἰμίλιον Παῦλον καί σπούδασε Σιπίωνα –Ἔγραψε ἱστορία Ἑλλήνων, Ρωμαίων, Η-7-543Δ, 1051Α, 1055Δ, Η-8-608
Δ, Η-11-74Δ, Η-12-626Δ, Η-15-706ΔΗ-16228Α, Η-17-300Α
Πολυβίουσα –ης (ἡ)
Πολύβις –ιος (ὁ)
Πολυβίων –νος (ὁ)
Πολύβοια –ης (ἡ) –Ἀδελφή Ὑακίνθου
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ἀποθανοῦσα ἔτι παρθένος –Θυγάτηρ
Ἀμύκλα
Πολύβοιος –ου (ὁ) –Ο.Ο.Δ.126, Ο 519
Πόλυβος –ου (ὁ) –(Ὁ ἔχων πολλούς βόες, πλούσιος) –Πατήρ Οἰδίποδος –Ἀνήρ
Ἀλκάνδρας ἐν Θήβαις Αἰγύπτου ὅπου
κατέλυσεν Μενέλαος –Υἱός Ἑρμοῦ καί
Χθονοφίλης οὕ τήν θυγατέραν Λυσιάνασσαν ἔλαβεν σύζυγον Ταλαός –Ἰατρός (μελετητής κυκλοφορίας αἵματος)
–Γαμβρός Ἱπποκράτους καί διάδοχος
–Βασιλιᾶς Κορίνθου εἰς ὅν παρεδόθη
ὁ μικρός (εὐρεθείς) Οἰδίπους –Υἱός Ἀντήνορος ἐκ Τροίας –Μνηστήρ Πηνελόπης φονευθείς ἀπό Εὔμαιον, Ο.Ο.Α.399,
Ο.Ο.Θ.373, Η-8-960Δ, Η-9-650Δ, 962, Η-12
-42Δ, Η-14-775Α, Η-15-746 Δ, Η-16-230Α
Πολυβότειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρας
Πολυβότηρ –ηρος (ὁ)
Πολυβούλη –ης (ἡ)
Πολύβουλος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον
Ἑκάτης –Ἐπίθετον Ἴσιδος –Ἐπίθετον
Πρωτέως μέ συνώνυμον: Πάντιμος
Πολύβουος –ου (ὁ & ἡ)
Πολύβουσα –σης (ἡ)
Πολυβώλα –ας (ἡ)
Πολύβωλος –ου (ὁ)
Πολύβων –ντος; (ὁ)
Πολυβώτα –ης (ἡ)
Πολυβώτας καί Πολυβώτης –ου (ὁ)
–Εἷς τῶν γιγάντων τραπείς εἰς φυγήν
ὑπό Ποσειδῶνος –Πατήρ ἤ “αφέντης”
δούλης ἤ αὐλητρίδος Βομβύκης –Κρατήρ (μικρός καί μέγας) ἡφαιστείου εἰς
Νίσυρον, Η-7-1155Α, Η-8-191Δ, Η-14-466
Δ, Η-16-230Α
Πολυγαθή –ῆς (ἡ)
Πολυγαθής –ους (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Πολυγένεια –ης (ἡ)
Πολυγένης –ου (ὁ)
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Πολυγηθέες –έων (οἱ) –(Εὐφρόσυνοι)
–Ἐπίθετον Μουσῶν
Πολυγηθής –οῦς (ὁ) –Ἐπίθ. Διονύσου
Πολύγηθος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Φύσεως
μέ συνώνυμον: Αὐτοπάτωρ
Πολύγηρος –ου (ὁ)
Πολυγνούτα –ης (ἡ)
Πολύγνουτος –ου (ὁ)
Πολυγνώτα –ης (ἡ)
Πολυγνώτη –ης (ἡ) –Πυθαγορίς φιλόσοφος μαθήτρια Θαλοῦ
Πολυγνώτης –ου (ὁ)
Πολύγνωτος –ου (ὁ) –(Πασίγνωστος) –
Θάσιος ζωγράφος διάσημος καί ἀγγειογράφος, υἱός καί μαθητής Ἀγλαοφῶντος, ἐρωμένος Ἐλπινίκης ἀδελφῆς τοῦ
Κίμωνος, θυγατρός Μιλτιάδου, συζύγου
Καλλία. Ἀδελφός Φειδίου ἐκ Θάσου. Ἐντελῶς ἀφιλοκερφῶς μέ θαυμάσιες ζωγραφικές παραστάσεις ἐκόσμησε τήν
Ποικίλην Στοάν, τό Ἡφαιστεῖον (Θησεῖον) Πλαταιές κ.ἄ. –Ἠθογράφος –Ἔργον,
ἡ ποικίλη στοᾶ (πρώην Πεισιανάκτεια)
συνεργάσθη μέ Πάναινον μή δεχθείς
χρήματα ὑπό Ἀθηναίων. Τάς τοιχογραφίας αὐτοῦ εἰς Δελφούς ἔστειλεν Ἄτταλος τόν Κάλλαν νά “ξεσηκώση”
Πολυγόνη –ης (ἡ)
Πολύγονος –ου (ὁ) –Υἱός Πρωτέως, ἔκγονος Ποσειδῶνος φονευθείς ὑπό Ἡρακλέους εἰς μονομαχίαν, Η-16-463Α
Πολύδα –δης (ἡ)
Πολυδαίμουσα –σης (ἡ)
Πολυδαίμων –νος (ὁ) –Ἀπόγονος Σεμιράμιδος
Πολυδαίτα –ης (ἡ)
Πολυδαίτας –αο (ὁ)
Πολυδάκρυος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Πολυδάκρυς –υος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Πολυδάμα –ης (ἡ)
Πολυδάμας –ντος καί Πολυδείμας
–ντος καί Πουλυδάμας (ὁ) –(Μέγας,

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÏËÕÄÅÊÔÇÓ

δαμάστης, ὁ πολλούς φονεύων) –Υἱός
Πανθόου καί Φροντίδος ἀδελφός Εὐφόρβου, ἀνδρεῖος Τρώς, φίλος Ἕκτορος
φονευθείς ὑπό Αἴαντος –Περίφημος
Θεσσαλός ἀθλητής πολυολυμπιονίκης
πνίξας λέοντα διά χειρῶν. Υἱός Νικίου
παγκρατιαστής –Φαρσάλιος –Πολεμιστής –Ἥρως –Ἀρχηγός Τρώων –Ἐκράτησε ἅρμα ἤ ἄγριον ταῦρον –Φαρσάλιος πολιτικός –Ἀθλητής ἐξαιρέτου δυνά_
μεως –Λευκονοιεύς, Ο.Λ.57, Μ60, Ν725,
Ξ469, Η-7-204Δ, Η-9-607Α, Η-10-840Δ, Η16-234Δ
Πολυδάμεια –ης (ἡ)
Πολυδαμίδα –δης (ἡ)
Πολυδαμίδας –αο (ὁ) –Υἱός Πολυδάμαντος –Λακεδαιμόνιος
Πολυδάμνα –ης (ἡ) –Σύζυγος Θῶνος
Αἰγυπτίου ἐξ ἧς Ελένη ελαβεν φάρμακα
μέ θαυμασίας ἰδιότητας- (κόνις παύουσα
σωματικούς πόνους καί προκαλουσα
λήθην ἠθικῶν θλήψεων. Η κόνις καλειτο
Νηπενθής-Φαρμακοποιός, Ο.Ο.Δ.228
Πολυδάμνεια –ης (ἡ)
Πολύδαμνος –ου (ὁ)
Πολύδαμος –ου (ὁ)
Πολύδας –αο (ὁ)
Πολυδδάλη –ης (ἡ)
Πολύδδαλος –ου (ὁ)
Πολυδέγμουσα –σης (ἡ)
Πολυδέγμων –νος (ὁ) –(Ὁ πολλούς δεχόμενος) –Ἐπίθετον Πλούτωνος, Ἅδου,
Η-16-123Α
Πολυδείμα –ης (ἡ)
Πολυδείμας καί Πολυδάμας καί Πουλυδάμας –ντος (ὁ)
Πολυδέκτα –ης (ἡ)
Πολυδέκτας –ου (ὁ)
Πολυδέκτης –ου (ὁ) –Ἅδου ἐπώνυμον
–Υἱός Μάγνητος καί Ναϊάδος Νύμφης
βασιλεύς Σερίφου.Ἐρωτεύθη Δανάην
ἐλθοῦσαν ὑπό Θαλάσσης μετά Περσέως.
Θέλων νά τήν βιάση ἔπεμψε Περσέα μέ
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φέρη κεφαλήν Μεδούσης. Ἐπιστρέψας
μετά κεφαλῆς μετεμόρφωσε εἰς λίθον
ἐκδικούμενος μητέραν καί κατέστησε
βασιλέαν τόν Δίκτυν ἀδελφόν Πολυδέκτου –Πρεσβύτερος υἱός Εὐνόμου βασιλεύς Σπάρτης ἀδελφός Νομοθέτου Λυκούργου –Πατήρ Εὐνόμου, Η-12-635Α, Η
-15-790Α, Η-16-235Α
Πολυδέκτωρ καί Ἴδας καί Μίδαμος
καί Ἐγκέλαδος –ου (ὁ)
Πολυδερής – έος (ἡ) –Ἐπίθετον Δίκης
Πολυδερκής –έος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Ἠοῦς
Πολυδεύκεια –ης (ἡ) –Πηγή
Πολυδευκείδα –ης (ἡ)
Πολυδευκείδας –αο (ὁ)
Πολυδεύκης –ους (ὁ) –(πολύ γλυκός ὡς
γλεῦκος) –Ἕτερος Διόσκουρος –Υἱός Διός
καί Λήδας –Δίδυμος Κάστορος δεχθείς
ὡς δῶρον Ἑρμοῦ τόν ἵππον Κύλλαρον
–Ἀργοναύτης, πού ὑπεχρεώθη νά πυγμαχήση μέ Ἄμυκον βασιλέα Βεβρύκων
–Ἀμυκοφόνος ὡς φονεύσας τόν Ἄμυκον
βασιλέα Βιθυνῶν μετά ἀπό πυγμαχίαν
–Βασιλεύς Σερίφου, ἀναθρέψας τόν Περσέα, καί ἀναθέσας νά τοῦ φέρει τό κεφά_
λι τῆς Μεδούσης. Τό πέτυχε μέ βοήθειαν
Ἑρμοῦ καί Ἀθηνᾶς –Ὀλυμπιονίκης πυγμῆς –Ὡς κράτιστος εἰς πυγμήν ἐλέγετο
Πύξ –Μέ Ἰλαίραν, (ἀδελφήν Φοίβης θυγατέρα Λευκίππου) γεννᾶ Μνησι(κ)λέαν, Ο.Ο.Γ.237, Λ300
Πολυδεύκης–ου(ὁ) –Λεξικογράφος ἀπό
Ναύκρατην –Δοῦλος Ἡρώδου Ἀττικοῦ
–Γραμματικός
Πολυδεύκιος –ίου (ὁ)
Πολυδευκίουσα –σης (ἡ)
Πολυδευκίων –νος (ὁ) –Ἀγαπημένος μαθητής Ἡρώδου Ἀττικοῦ
Πολύδημη –ης (ἡ)
Πολύδημος –ου (ὁ)
Πολυδίκη –ης (ἡ)
Πολύδικος –ου (ὁ)
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Πόλυδος –ου (ὁ)
Πολυδότη –ης (ἡ)
Πολύδοτος –ου (ὁ)
Πολυδούρη –ης (ἡ)
Πολυδούρης –ου (ὁ)
Πολύδουρος –ου (ὁ)
Πολύδοχος –ου (ὁ & ἡ)
Πολυδύναμος –ου (ὁ & ἡ)
Πολύδωρ –ρος (ὁ) –Πατήρ Λάβδακος
ἐγγονοῦ Κάδμου, Η-8-465Δ, 464Α, Η-129-Α
Πολυδώρα –ης (ἡ) –Ὡκεανίς (θυγ. Ὡκεανοῦ καί Τηθύος)
Πολυδώρη –ης (ἡ) –Ὡκεανίς –Ἀδελφή
Ἀχιλλέως σύζυγος Βώρου υἱοῦ Περιήρους πού μέ Σπερχειόν γεννᾶ Μενέσθιον –Γυνή Αἰγύπτου μήτηρ Ἴδα καί Λυγκέως –Δαναΐς πού μέ Σπερχειόν γεννᾶ
Δρύοπα –Θυγάτηρ Μελεάγρου καί Κλεοπάτρας σύζυγος Πρωτεσιλάου ἥτις μετά θάνατόν του, ἰδιοχείρως ἐφονεύθη,
Ο.Ι. Π.175, Η-18-983
Πολυδωρίδα –δης (ἡ)
Πολυδωρίδας –αιο (ὁ)
Πολυδωρίδη –ης (ἡ)
Πολυδωρίδης –ου (ὁ)
Πολύδωρος –ου (ὁ) –(Πλουσιόδωρος)
–Ρόδιος ἀνδριαντοποιός –Βασιλεύς Θηβῶν –Υἱός Ἑκάβης καί Πριάμου, φονευθείς ὑπό Πολυμήστορος, βασιλεύς Θράκης εἰς ὅν ἐστάλη πρός φύλαξιν –Κατα_
σκευαστής συμπλέγματος Λαοκόοντος
μαζί μέ Ἀθηνόδωρο καί Ἀγήσανδρο (εἰς
Βατικανό) –Υἱός Λαοθόης καί Πριάμου
ὅν ἐσκότωσε ὁ Ἀχιλλεύς –Ὁ Συρακόσιος
ἐξηγητής νομοθέτου –Υἱός Κάδμου καί
Ἁρμονίας βασιλεύς Θηβῶν πού μέ Νυκτηΐδα γεννᾶ Λάβδακον –Ἔκγονος Κάδμου, υἱός θυγατρός αὐτοῦ, Αὐτονόης καί
Ἀρισταίου –Υἱός Ἀλκαμένους, βασιλεύς
Σπάρτης, ἀδελφός Ἰάσονος τυράννου
Φερρῶν Θεσσαλίας –Στρατηγός Μ. Ἀλεξάνδρου ἐξ ἑννέα ὁδῶν (Ἀμφιπόλεως),
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Ο.Ι.Υ.407, Η-7-529Α, Η-9-607Α, 702Δ, 776
Α, Η-16-236Α
Πολυείδης –έος καί Πολυειδής –οῦς (ὁ
& ἡ) –Μάντυς, υἱός Κοιράνου, ἔγγονος
Κλείτου –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον
Σελήνης, Η-10-969Α
Πολύειδος καί Πολύϊδος –ου (ὁ) –Σοφιστής –Μάντις –Μουσικός μυθικός
Κορίνθιος ὁ Μελανιππίδης ὁ Διθυραμβοποιός –Ἀπό Σηλύμβρια, Ο.Ε.148, Ν.
663, 666, Η-7-1045Α, 1047Δ, Η-16-236Δ
Πολύεργος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Πολύευκτη –ης (ἡ)
Πολύευκτος –ου (ὁ) –(πολυπόθητος)
–Υἱός Θεμιστοκλέους Ἀθηναῖος –Ἀθηναῖος ἀνδριαντοποιός –Χριστιαν. –Ἅγιος-Πατριάρχης –Σφήττιος ρήτωρ –Ἐκ
Βατῆθεν –Υἱός Εὐθυκράτους ἐξ Ἀμφιτροπῆθεν –Υἱός Λυσιστράτου ἐκ Βατῆθεν –Υἱός Ξανθίππου Ἐρχιεύς –Υἱός
Τιμοκράτους Κριωεύς –Λαμπτρεύς –
Υἱός Θεμιστοκλέους Φρεάρριος –Στενός
συνεργάτης Δημοσθένη, Η-5-958Α, Η-71053Α, Η-16-236Δ
Πολυεύχη –ης (ἡ)
Πολυεύχης –ους (ὁ)
Πολύζαλη –ης (ἡ)
Πολύζαλος –ου (ὁ) –Τύραννος Γέλας –
Ὀλυμπιονίκης ἀφιερώσας τόν Ἡνίοχον
τῶν Δελφῶν εἰς τήν Νίκη τοῦ στό τέθριππο (478 π.Χ.), Η-9-90Α
Πολυζάλωτος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἴσιδος μέ συνώνυμον: Πρέσβα
Πολυζήλη –ης (ἡ)
Πολυζηλίδη –ης (ἡ)
Πολυζηλίδης –ου (ὁ)
Πολύζηλος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Ἰέρωνος
–Τύραννος Συρακουσῶν –Ρόδιος ἱστορικός –Ποιητής ἀρχαῖας κωμωδίας
–Ἀθηναῖος –Υἱός Εὐηνορίδου Ἁλαιεύς
–Υἱός Δημοτυνδαρέω –Πατήρ Πυθοδώρου, Η-9-837Δ, Η-10-120Δ, Η-16-237Α
Πολυηνέτα –ης (ἡ)
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Πολυήνετος –ου (ὁ)
Πολυηράτη –ης (ἡ)
Πολυηρατίδα –ης (ἡ)
Πολυηρατίδας –αο (ὁ)
Πολυηρατίδη –ης (ἡ)
Πολυηρατίδης –ου (ὁ)
Πολυήρατος –ου (ὁ)
Πολυήρη –ης (ἡ)
Πολυήρης –ους (ὁ)
Πολυηχής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Ζεφύρου
Πολυθάλμιος –ίου (ἡ) –Ἐπίθετον Ὑγιείας μέ συνώνυμον: Ἱμερόεσσα
Πολύθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Πολυθερσείδη –ης (ἡ)
Πολυθερσεῒδη –ης (ἡ)
Πολυθερσεΐδης –ου (ὁ)
Πολυθερσείδης –ου (ὁ) –Υἱός Πολυθέρσου, ὁ Κτήσιππος μνηστήρ Πηνελόπης
Πολυθέρση –ης (ἡ)
Πολυθέρσης –ου (ὁ) –Ο.Ο.Χ.287
Πολύθηρος –ου (ἡ & ὁ) –Συνώνυμον:
Δίκτυννα –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Πολύθροος –όου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον
Μούσης
Πολύθρους –οος (ὁ)
Πολύθρουσα –σης (ἡ)
Πολύθρων –νος; (ὁ)
Πολύθυρσος καί Πολύθηρσος –ου (ὁ)
–Πατήρ Κτησίππου μνηστῆρος Πηνελόπης
Πολυθύσανος –ου (ἡ) –Συνώνυμον:
Κούρα –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Πολυθύτα –ης (ἡ)
Πολυθύτας –ου ἤ –ντος; (ὁ)
Πολύῒδμονες –ων (οἱ) –Ἐπίθ. Μουσῶν
Πολυῒδμουσα –σης (ἡ)
Πολυῒδμων –ονος (ἡ) –Ἐπίθ. Μούσης
Πολύϊδος καί Μεΐδος –ου (ὁ) –Υἱός
Κοιράνου ἐκ γένους Μελάμποδος μυθικός μάντις οἰονοσκόπος Κορίνθιος. Μέ
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συμβουλή τοῦ ὁ Βελλερεφόντης δάμασε Πήγασον καί ἐπανέφερεν εἰς ζωήν
μέλλοντα νά ἀποθάνη ἐκ βαρείας νόσου τόν Γλαύκον, υἱόν Μίνωος καί Πασιφάης (ἐπνίγη εἰς πίθον μέ μέλι) –Υἱός
Εὐρυδάμαντος ἐκ Τροίας –Σοφιστής
–Ποιητής διθυράμβων, Η-8-463Α, 574Δ,
Η-10-705Α,Η-16-238Α, Η-17-139Α

Πολυκείκη –ης (ἡ)

Πολυῒμνια –ης (ἡ) –Μοῦσα ἔφορος ἱστορίας καί λυρικῆς ποιήσεως που μέ
Οἴαγρον γεννᾶ Ὀρφέαν’

Πολυκλέα –ης (ἡ)

Πολυΐμνιος –ίου (ὁ)
Πολυΐππη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μελετέωνος Ἀχαρνέως
Πολύϊππος –ου (ὁ)
Πολύϊστωρ –ρος (ὁ) –Ἀττικιστής Λεξικογράφος, Η-7-1056Δ, 1060Δ, Η-16-238Α
Πολυΐστωρ –ρος (ὁ) –Νεοπυθαγόρειος,
Η-14-425Α, Η-16-501Α
Πολυκαλλίστα –ης (ἡ)
Πολυκάλλιστος –ου (ὁ)
Πολυκάουσα –σης (ἡ)
Πολυκαρπία –ης (ἡ)
Πολύκαρπος –ου (ὁ & ἡ) –(Πολύ δημιουργικός) –Ἐπίσκοπος Σμύρνης –Συγγραφεύς, ἀποστολικός πατήρ –Χριστιανός –Ἱερομάρτυς –Ἐπισκοπος –Ἄγιος
–Ἐπίθετον Δήμητρος, Η-7-1062Δ, Η-16238Α
Πολυκάστη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Νέστορος καί Ἀναξιβίας σύζυγος Τηλεμάχου
μέ ὅν γεννᾶ Περσέπτολιν –Θυγάτηρ
Πυγαίου ἥν ἐκέρδισεν ὡς ἔπαθλον δρόμου ὁ Ἰκάριος ὅπου ἐπρώτευσεν μήτηρ
Πηνελόπης –Θυγάτηρ Λυγαίου, Ο.Ο.Γ.
464
Πολύκαστος καί Πολυκάστης –ου (ὁ)
Πολυκάων –νος (ὁ) –Ὁ παραχωρήσας
εἰς ἀδελφόν Μύλητα ἤ Μῦλον Βασίλειον
Λακωνίας, ἔγγονος Κλεοχαρείας καί
Λέλεγος, υἱός Εὐρώτα ἤ υἱός Λέλεγος,
σύζυγος Μεσσήνης, θυγατρός Τρίοπος,
Η-12-190Α, Η-13-340Δ

Πολυκείκης –ου (ὁ)
Πολυκέστη –ης (ἡ) –Σύζυγος Τηλεμάχου Ὀδυσσέως, μήτηρ Ὁμήρου
Πολύκεστος –ου (ὁ)
Πολύκλαντος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Ἅδου
Πολύκλεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Φειδιππίδου –Ἑταίρα, ἀδελφή Αἰάτου, υἱοῦ Φειδιππίδου. Ἐζήτησε νά τήν μεταφέρει
ἐντός τοῦ Αχελώου ισχυριζομένη πώς
ἐκτύπησεν ἀστράγαλον. Οὕτω “ἐπάτησεν” πρώτη τήν ἔναντι ὄχθην διεκδικήσασα καί τήν Βασιλείαν συμφώνως τῶ
χρησμῶ. Τήν ένυμφεύθη καί ἐγέννησε
τόν Θεσσαλόν –Ἑταίρα
Πολυκλείδα –δης (ἡ)
Πολυκλείδας –αο (ὁ)
Πολυκλείδη –ης (ἡ)
Πολυκλείδη –ης (ἡ)
Πολυκλείδης –ου (ὁ) –Υἱός Καλλιστράτου Ἐρχιεύς
Πολυκλεῖς –εῖος (ὁ)
Πολυκλείτα –ης (ἡ)
Πολυκλείτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀταλάντης
Πολύκλειτος –ου (ὁ) –(Πολύ ἔνδοξος)
–Λαρισσαῖος ἱστορικός –Περίφημος Ἀργεῖος γλύπτης, μαθητής Ἀγελάδα, συμμαθητής Φειδίου μέ γνωστότερον ἔργον
τοῦ “δορυφόρον” καί μέ τό σύγγραμμα
“Κανών” προσδιόρισε ἰδανικόν τύπον
ἀνδρικοῦ σώματος. Εἰς ἀπόσπασμα Φίλωνος φέρεται εἰπών: μέ εὖ παρά μικρόν
διά πολλῶν ἀριθμῶν γίνεται (ἡ ἐπιτυχία
ἑνός ἔργου ἐξαρτᾶται ἀπό πολλά μικρά,
ὅπου μία λεπτομέρεια εἶναι ἀποφασιστικῆς σπουδαιότητος). Μαθητές αὐτοῦ:
Ἄλεξις, Ἄλυπος, Ἀντιφάνης, Ἀρίστανδρος, Ἀριστείδης, Ἀσυπόδωρος, Ἀθηνόδωρος, Δαμίας, Θεόκοσμος, Κάναχος,
Ναυκύδης, Πάτροκλος, Περίκλειτος, Πι-
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σώ, Πολύκλειτος, Τίσανδρος, Φρυνώ
–Ἀδελφός Χαλκοπλάστου Ναυκύδου
–Ἰατρός προϊπποκράτειος θεραπεύσας
Φάλαριν τύραννον Ἀκράγαντος –Ἱστοριογράφος –Ναύαρχος –Ἀρχιτέκτων
Θόλου Ἐπιδαύρου –Πατήρ Ἁμείβου –Μέ
ἀδελφόν Ναυκύδην ἔκαμαν τό χρυσελεφάντινον ἄγαλμα Ἥρας, Η-7-940Α,
Η-8-582Α, Η-10-425Δ, Η-15-757Α, Η-17542Α, Η-18-183Α, 204Δ
Πολυκλέτη –ης (ἡ)
Πολυκλέτης –ου (ὁ)
Πολύκλετος –ου (ὁ)
Πολυκλεύς καί Πολυκλῆς –έους (ὁ)
–(Πολύ ἔνδοξος) –Μακεδών στρατηγός
–Γλύπτης –Ὀλυμπιον. ὁ Λακεδαιμόνιος
εἰς τέθριππον, ὁ Κυρηναῖος εἰς στάδιον,
Η-7-538Α, 940Δ, Η-11-436Α, Η-16-241Α,
Η-17-705
Πολυκλῆς –έους (ὁ) –(Πολύ ἔνδοξος)
–Υἱός Τιμηπόλιδος –Υἱός Πολυκράτους
Ἀναγυράσιος –Λαμπτρεύς –Ἐξ Οἴου
–Φρεάρριος –Γλύπτης 2ου π.Χ. αἰῶνος,
ἴσως πατήρ Τιμαρχίδου καί Τιμοκλέους
φιλοτεχνησάντων Κραναίαν Ἀθηνάν
εἰς Ἐλάτεια Φωκίδος –Λακεδαιμόνιος
Ὀλυμπιονίκης ὁ καί Πολύχαλκος
Πολυκλήτη –ης (ἡ)
Πολύκλητος –ου (ὁ)
Πολύκλια –ης (ἡ)
Πολυκλίδα –δης (ἡ)
Πολυκλίδας –αο (ὁ)
Πολυκλίης –ου (ὁ)
Πολυκλίς –ίος ἤ –ι (ὁ)
Πολυκλίστη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Πολύκμητη –ης (ἡ)
Πολύκμητος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Πολύκοινος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
–Πλαστόν δἰ΄ἑταίραν
Πολύκουσα –σης (ἡ)
Πολυκράτεια –ης (ἡ)
Πολυκρατεῖς –έων; (οἱ) –Ἐπίθ. Ἐρινῦν
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Πολυκράτη –ης (ἡ) –(Ἡ ἔχουσα μεγάλην δύναμιν)
Πολυκράτης –ους (ὁ) –(Ὁ μεγάλην δύναμιν ἔχων) –Τύραννος Σάμου, υἱός Αἰάκεος –Εἶχε εὐνοούμενον ὡραίον νέον
τόν Σμερδίαν –Ὁ Κυβερνήτης τῆς Κύπρου (ἐπί Πτολεμαίων) εἶχε τρεῖς θυγατέρες καί σύζυγον νικήτριες στά Παναθήναια τό 190 καί 178 π.Χ. (4ης γενεᾶς
νικήτριες) –Ἀθηναῖος Ρήτωρ –Ἱστορικός
Σπάρτης –Σοφιστής εἰς Κύπρον καί Ἀθήνα –Δορυφόρος Διονυσίου τυράννου
Συρακουσῶν –Ἀναγυράσιος –Πατήρ
Πολυκλέους –Υἱός Ἐπικράτου Γαργήττιος –Ἀναθέτης Κούρου Σάμου εἰς Ἑρμιτάζ, Η-7-247Δ, Η-9-371Α, 1009Δ, Η-12
-366Δ, Η-14-700Δ, 701Α, Η-16-241Δ, Η-17150Α, 361Α, 525Δ
Πολυκρατίδα –ης (ἡ)
Πολυκρατίδας –αο (ὁ)
Πολυκρατίδη –ης (ἡ)
Πολυκρατίδης –ου (ὁ)
Πολυκράτις –ιδος (ὁ)
Πολυκρατίς –ίδος (ἡ)
Πολυκράτουσα –σης (ἡ)
Πολυκράτων –νος; (ὁ)
Πολυκρέουσα –ης (ἡ)
Πολυκρέων –ντος (ὁ) –Υἱός Ἀγησιστράτου, ἔγγονος Πολυκρέοντος Νεμεονίκης
στήν πάλη
Πολυκρίνη –ης (ἡ)
Πολυκρίνης –η (ἡ)
Πολυκρίτα –ης (ἡ)
Πολυκρίτεια –ης (ἡ)
Πολυκρίτεις –ειος (ὁ)
Πολυκρίτη –ης (ἡ) –Ἡρωῒς Νάξου
Πολυκρίτη –ης (ἡ) –Αἰχμάλωτη πού ἔστελλε μηνύματα ἐντός ἄρτου. Πόλεμος
ἐξερράγη μεταξύ Ναξίων καί Μιλησίων
ἐξ αἰτίας Νεαίρας, συζύγου Ὑψικρέοντος Μιλησίου. Ὁ Νάξιος Προμέδων φιλοξενηθείς συνευρέθη μετά Νεαίρας.
Τήν ἠράσθη καί ἀπήγαγε εἰς Νάξον κα-
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ταστάς ἱκέτης εἰς ἱερόν Ἑστίας ἐν Νάξω.
Ὁ Διόγνητος στρατηγός Ἐρυθραίων ἤρπασε λάφυρα καί πολλάς γυναίκας ἐκ
Νάξου. Μεταξύ δέ αὐτῶν Πολυκρίτην
ἔχουσαν νόμιμον γυναίκα. Μέ τήν ἄδειάν του ἔστειλεν μερίδα πλακοῦντος μέ
μολυβδίνην ἐπιστολήν ἐντός, ἐνημερώνουσα ἀδελφούς της. Ἐκείνοι ἐκυρίευσαν
τό ὀχύρωμα, καί ἡ Πολυκρίτη ἔσωσε
τόν Διόγνητον ἀλλ΄ἐκ χαρᾶς ἀπέθανεν
ταφεῖσα εἰς “τάφον Βασκάνου”
Πολυκρίτης –ου (ὁ)
Πολύκριτος –ου (ὁ) –Αἰγινήτης, υἱός
Κρίου –Ἰατροφιλόσοφος –Ὁ Μενδαῖος
ἰατρός –Ἀθηναῖος πρέσβυς εἰς βασιλέα
Φίλιππον –Ἔτερος, μή σίγουρος Ἀθηναῖος Η-7-162Δ, Η-16-242Δ
Πολύκροτη –ης (ἡ)
Πολύκροτος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Πολυκτέανος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος μέ συνώνυμον: Πολύχρυσος
Πολυκτήμουσα –σης (ἡ)
Πολυκτήμων –νος (ὁ)
Πολυκτήτη –ης (ἡ)
Πολύκτητος –ου (ὁ) –Σκωπτικόν ὄνομα
κυνικοῦ φιλοσόφου
Πόλυκτις –ιος (ὁ)
Πολυκτίς –ίδος (ἡ)
Πολύκτιτη –ης (ἡ)
Πολύκτιτος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Φύσεως μέ
συνώνυμον: Οὐρανίη καί Παντοτεχνής
Πολυκτόνος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης μέ συνώνυμον: Δόλιος
Πολυκτορίδη –ης (ἡ)
Πολυκτορίδης –ου (ὁ) –Ὁ Πείσανδρος,
Ο.Ο.Σ.299, Χ243
Πολύκτωρ –ρος (ὁ) –Υἱός Αἰγύπτου καί
Καλιάνδης, σύζυγος Στύγνης –Ὀλυμπιονίκης εἰς πάλην παίδων ὁ Ἠλεῖος –Πυθαγορικός φιλόσοφος, Ο.Ο.Ρ 207, Σ299,
Η-5-773Α, Η-16-499Α
Πολύκωμος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου μέ συνώνυμον: Πουλυπότης
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Πολύκων –ντος (ὁ)
Πόλυλα –ης (ἡ)
Πολυλάα –ης (ἡ)
Πολυλαῖα –ης (ἡ)
Πολυλαῒδα –δης (ἡ)
Πολυλαΐδας –αιο (ὁ)
Πολυλαῖος –ου (ὁ)
Πολυλάμπη –ης (ἡ)
Πολυλάμπης –ους; (ὁ)
Πολύλαος –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους καί
Εὐρυβίας Θεσπιάδος
Πολύλας –α (ὁ)
Πολυλ (λ)ίστη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Περσεφόνης μέ συνώνυμον: Μάκαιρα –Ἐπίθετον Ρέας μέ συνώνυμον: Βασίλεια
Πολύλιστος –ου (ὁ)
Πόλλυλα –ης (ἡ)
Πολυλλίδη –ης (ἡ)
Πολυλλίδης –ου (ὁ)
Πολυλλίστη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Λητοῦς
μέ συνώνυμον: Βασίλεια
Πολύλλιτος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Εἰλειθυίας
Πόλλυλος –ου (ὁ)
Πολυμάθεια –είης (ἡ) –Μοῦσα (κατά
Πλούταρχον) λατρευομένη ἐν Σικυώνι,
Η-13-205Δ
Πολυμάθής –ους (ὁ) –Συνώνυμον: Παίς
–Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ
Πολυμαθίδα –δης (ἡ)
Πολυμαθίδας –αιο (ὁ)
Πολυμαινέτη –ης (ἡ)
Πολυμαίνετος –ου (ὁ)
Πολυμαίνη –ης (ἡ)
Πολυμαίνης –ητος (ὁ) –Ἀρχηγός Παφλαγώνων, φονευθείς ὑπό Μενελάου,
Η-6-913Δ, Η-15-646Α
Πολυμασστίδα –ης (ἡ)
Πολυμασστίδας –αο (ὁ)
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Πολύμαστος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος Ἐφεσίας
Πολυματίδα –ης (ἡ)
Πολυματίδας –αο (ὁ)
Πολυματίδη –ης (ἡ)
Πολυματίδης –ου (ὁ)
Πολυμάχη –ης (ἡ)
Πολύμαχος –ου (ὁ)
Πολυμέδιμνος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Πολυμέδουσα –σης (ἡ)
Πολυμέδων –ντος (ὁ) –Υἱός Πριάμου,
νόθος
Πολυμείδη –ης (ἡ)
Πολυμείδης –ου (ὁ)
Πολυμείλη –ης (ἡ)
Πολύμειλος –ου (ὁ)
Πολυμέλη καί Σθενέλη –ης (ἡ) –Δαναΐς
–Σύζυγος Σθενέλου (υἱοῦ Αἰγύπτου), Η13-259Α
Πολυμένουσα –σης (ἡ)
Πολυμένων καί Πολυμένον –ντος (ὁ)
Πολυμήδα –ης (ἡ)
Πολυμήδας –αιο (ὁ)
Πολυμήδη –ης καί Ἀλκιμήδη (ἡ) –(Πολύ σοφή, πολύ πνευματώδης) –Θυγάτηρ
Αὐτολύκου πού μέ Αἴσονα γεννᾶ Ἰάσονα ἀργοναύτην καί Πρόμαχον, Η-15-693
Δ, Η-16-244Α
Πολυμήδης καί Πολυμέδες –ου (ὁ)
–(Πολύ σοφός) –Ἀργεῖος γλύπτης –Λαρισσαῖος, Πηλέως, σύζυγος Μενοιτίου,
μήτηρ Πατρόκλου ἡ κατ΄ἄλλους Φιλομήλα –Ὁ φιλοτεχνήσας Κλέοβιν καί Βίτωνα, Η-8-28Α,
Πολυμήλη –ης (ἡ) –Νύμφη Αἰολίδη
–Θυγάτηρ Αἰόλου θεοῦ ἀνέμου μέ σύζυγον τόν Ἀδελφόν τῆς Διώρην ἔχουσα
σχέσιν πρότερον μέ Ὀδυσσέα ἐλθόντα
εἰς νῆσον –Θυγάτηρ Φύλαντος πού μέ
Ἑρμήν γεννᾶ Πολύδωρον ἤ Εὔδωρον καί
τήν Λάραν (Ρωμαίαν), ἐξ ἧς Θεός Σαβ-
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βίνων.Ὕστερον τήν ἔλαβε σύζυγον ὁ Ἐχεκλῆς υἱός Ἕκτορος –Θυγάτηρ Πηλέως
μήτηρ Πατρόκλου, σύζυγος Μενοιτίου,
Ο.Π.180, Η-8-152Α, 241Δ, Η-16-244Α, Η18-221Δ
Πολυμήλης –ου (ὁ)
Πολύμηλος –ου (ὁ) –Ο.Ι.Π.417
Πολυμήστωρ –ρος (ὁ) –Βασιλιᾶς Θρακῶν, σύζυγος Ἰλιόνης, γαμβρός Πριάμου. Ἐφόνευσε Πολύδωρα υἱόν Πριάμου
–Πατήρ Δηϊπύλου –Ὁ Μιλήσιος ὀλυμπιον. εἰς στάδιον –Ὁ Μιλήσιος παίς νικητής
δρόμου (46 π.Χ.). Τρέχων συνέλαβε λαγώον ζώντα!, Η-8-458Α, Η-16-244Α
Πολυμήτηρ –ορος (ἡ) –Ἐπίθετον Γῆς
Πολύμητις –ιδος; (ὁ & ἡ) –(Πολύ συνετός) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἡφαίστου –Ἐπίθετον Ὀδυσσέως –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Ἕρωτος –Ἐπίθετον
Πρωτογόνου μέ συνώνυμον: Μάκαρ
Πολυμήχανος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας –Ἐπίθετον Φύσεως μέ συνώνυμον:
Παμμήτειρα –Ἐπίθετον Ὀδυσσέως
Πολύμικτος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Φύσεως μέσυνώνυμον: Εὐαντής
Πολυμμελής –ῆ (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης
μέ συνώνυμον: Λιγεία
Πόλυμνα καί Πολύμνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Πολυμνάστα –ης (ἡ)
Πολύμναστος –ου (ὁ) –Πατήρ Μνασιθέου –Ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον –Ὁ
Φλιάσιος Πυθαγόρειος φιλόσοφος, μαθητής Ἀχεκράτους, Φάντωνος καί Διοκλέους, Η-8-611Α, Η-16-499Α
Πολύμνεια –ης (ἡ) –Βιβλίον Ἡροδότου
Πολυμνῆς –ῆος (ὁ)
Πολυμνήστεια –ης (ἡ) –Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης
Πολυμνήστη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης μέ συνώνυμον: Παρθένος
Πολύμνηστος –ου (ὁ) –(Ἀλησμόνητος)
–Μουσικός Κολοφώνιος τελειοποιήσας
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αὐλητικήν, υἱός Μέλητος καί Λυρικός
ποιητής –Εὐφημίδης –Θηραῖος πατήρ
Βάττου –Μουσικός –Ἀθηναῖος γλύπτης
συνεργάτης Κεγχράμου –Ἀναφλύστιος
–Παιανιεύς, Η-7-1017Α, 1041Α, Η-8-566Α,
Η-16-244Δ
Πολυμνήστωρ καί Πολυμήστωρ –ρος
(ὁ) –Βασιλεύς τῆς Αἴνου, δεχθείς νά φιλοξενήση τόν Πολύδωρον, υἱόν Πριάμου, Η-9-702Δ
Πολύμνία –ης (ἡ) –(Θεία τραγουδίστρια
–Ὑμνοῦσα) –Θυγάτηρ Διός καί Μνημοσύνης (μοῦσα Λυρικῆς ποιήσεως), ἐφευρέτης καί ἐμπνεύστρια χοροῦ καί μουσικῆς. Ἔφορος ὀρχηστρικῆς τέχνης,
γεωμετρίας καί ἱστορίας μέ Οἴαγρον
ποταμόν γεννᾶ Ὀρφέα, ἐφευρέτην λύρας –Μέ ἐπίθετον Φθεγγομένη
Πολύμνιος –ίου (ὁ)
Πόλυμνις καί Πολύμνις –ιδος; (ὁ) –Πατήρ Ἐπαμεινώνδου διασήμου
Πόλυμνος –ου (ὁ)
Πολύμορφοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
–Ἐπίθετον Κῆρων –Ἐπίθετον Μουσῶν
μέ συνώνυμον: Ποθεινόταται
Πολύμορφος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διονύσου μέ συνώνυμον: Εὐβουλεύς –Ἐπίθετον Ἑκάτης μέ συνώνυμον: Ἄνασσα
καί Γοργώ –Ἐπίθετον Κορύβαντος μέ
συνώνυμον: Διφυής –Ἐπίθετον Νεμέσεως μέ συνώνυμον: Πανδερκής –Ἐπίθετον Πρωτογόνου –Ἐπίθετον Σελήνης
–Ἐπίθετον Τύχης
Πολύμοχθος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον ἍδουἘπίθετον Ἄρεως
Πολύμυθος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Καλλιόπης
Πολυνείκη –ης (ἡ) –(Φίλερις)
Πολυνείκης –ους (ὁ) –(Πολύ φίλερις)
–Ο.Δ.377 –Υἱός Οἰδίποδος καί Ἰοκάστης,
ἀδελφός Ἐτεοκλέους. Καταφυγών εἰς
βασιλέα Ἄργους Ἄδραστον καί νυμφευθείς θυγατέραν αὐτοῦ, ὀργάνωσε τούς
ἑπτά (λοχαγούς) ἐπί Θήβας (Ἀμφιάρα-
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ον, Τυδέα, Ἑτέοκλον, Ἱππομέδοντα, Καπανέα, Παρθενοπαῖο, Πολυνείκην) ἀποσκοπών εἰς ἐκθρονισμόν ἀδελφοῦ αὐτοῦ
Ἐτεοκλέους τόν ἐφόνευσε, Ο.Δ.377
Πολύνεικος καί Πολύνικος –ου (ὁ) –
Λακεδαιμόνιος, πρέσβυς στρατηγοῦ Θίμβρωνος
Πολυνεφέλας –α (ὁ) –Ἐπίθετον Διός μέ
συνώνυμον: Κρέων
Πολυνεφέλη –ης (ἡ)
Πολύνηος –ου (ὁ) –Φαίαξ πατήρ Ἀμφιάλου, Ο.Ο.Θ.114
Πολυνίκα –ης (ἡ)
Πολυνίκη –ης (ἡ)
Πολυνίκης καί Πολυνείκης –ου (ὁ)
–Ἠλεῖος Ὀλυμπιον. εἰς στάδιον παίδων,
Η-18-1016Δ
Πολυνικίδη –ης (ἡ)
Πολυνικίδης –ου (ὁ)
Πολύνικος –ου (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης Θεσπιεύς εἰς πάλην παίδων –Γλύπτης συνεργάτης Στρότωνος
Πολυνόfα –ης (ἡ)
Πολυνόη –ης (ἡ) –Πολυνόμη –Θυγάτηρ
Νηρέως καί Δωρίδος
Πολυνόμη καί Πουλυνόμη –ης (ἡ) –Νηρηΐς
Πολύνομος –ου (ὁ)
Πολύνοος –όου (ὁ)
Πολύνοστος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Πολύνους –οος (ὁ)
Πολύξα –ης (ἡ)
Πολυξείνα –ης (ἡ) –(Φιλόξενη)
Πολύξεινος –ου (ὁ) –(Φιλόξενος) –Υἱός
Κελεοῦ, Ο.Β.623
Πολυξεναία –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιτυμβίαν
στήλην
Πολυξένη –ης καί Ξένη (ἡ) –(Φιλόξενη)
–Πηγή εἰς Ἀντιόχειαν καλουμένη Ὀλυμπιάς ἤ Στρατονίκη –Θυγάτηρ Πριάμου, μνηστή ἀγαπήσασα Ἀχιλλέαν καί
θυσιασθείσα ἐπί τοῦ τάφου του, ὑπό τοῦ
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υἱοῦ του Νεοπτολέμου. Κατ΄ ἄλλους ηὐτοκτόνησεν –Χριστιανικόν –Ἑταίρα, καλλονή ἐρωτευμένη μέ Ἀριστόξενον ὄστις
ἐκ δέους πρός αὐτήν τήν ἀπέκρουσεν –
Δαναΐς, Η-7-1047Δ, Η-9-862Δ, Η-16-246Α,
Η-9-862Δ, Η-17-139Δ, Η-7-880Δ
Πολυξένης –ητος (ὁ) –Βασιλεύς Ἤλιδος,
υἱός Ἀγασθένους ἔγγονος Αὐγείου μνηστήρ ὠραῖας Ἑλένης
Πολυξενίδα –ης (ἠ)
Πολυξενίδας –αο (ὁ)
Πολυξενίδη –ης (ἡ)
Πολυξενίδης –ου (ὁ) –Στρατηγός Ρόδιος
Πολυξενίς –ίδος (ἡ)
Πολύξενος καί Μήδος –ου (ὁ) –Ἡγεμών Ἐλευσῖνος –Υἱός Ἀγασθένους, ἔκγονος Αὐγείου, μνηστήρ Πηνελόπης,
πατήρ Ἀμφιμάχου –Υἱός Ἰάσονος καί
Μηδείας –Ναύαρχος Συρακούσιος –Ζακύνθιος Ὀλυμπ. εἰς πάλην παίδων –Εἰς
Τροίαν μέ 40 πλοῖα καί Διώρην, υἰόν
Ἀμαρυγκέως –Βασιλεύς Ἤλιδος λαβών
παρά παίδων Πτερελάου τάς βοῦς Ἠλεκτρύονος –Ἐπίθετον Ἅδου, Η-8-962Α,
Η-13-473Α, Η-16-246Α
Πολυξένουσα –σης (ἡ)
Πολυξένων –νος; (ὁ)
Πολυξώ –οῦς (ἡ) –Νύφη, μέ σύζυγον
Δαναόν γεννᾶ Στύγνην καί ἔνδεκα ἄλλας θυγατέρας –Σύζυγος Νυκτέως μέ ὅν
γεννᾶ Ἀντιόπην –Πιστή φίλη βασιλίσσης Ὑψιπύλης συμβουλεύσασα νά δεχθῆ διερχομένους Ἀργοναύτας –Σύζυγος
Τριπτολέμου συγγενής ὡραίας Ἑλένης,
ἥν ἐκρέμασε ἡ Πολυξώ ἐπί δένδρου διά
τόν φόνον ἐκστρατεύοντος εἰς Τροίαν
ἀνδρός –Ἀργεία χήρα Τριπολέμου, στέλλουσα θεραπαινίδας, μεταμορφωμένας
εἰς Ἐρινεῖς, νά ἀπαγχονίσουν ὡραίαν
Ἑλένην εἰς Ρόδον –Ναϊάς, σύζυγος Δαναοῦ, μέ ὅν ἀπέκτησεν δώδεκα θυγατέρας –Σύζυγος βασιλέως Θηβῶν Νυκτέως, μήτηρ Ἀντιόπης –Ὑάς, τροφός Διο_
νύσου –Θυγάτηρ Πόντου καί Θαλάσσης
–Τροφός Ὑψιπύλης, βασιλίσσης Λήμ-
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νου, συμβουλεύσασα νά δεχθοῦν διερχομένους Ἀργοναύτας –Θυγάτηρ Ὠκεανοῦ –Μήτηρ Ἀκτορίωνος, Η-8-482Δ,
964Α, Η-13-148Α, Η-16-246Α, Η-18-983Δ
Πολύοδμοι –ων (οἱ) –(Οἱ ἔχοντες ἰσχυράν ὀσμήν) –Ἐπίθετον Ὡρῶν μέ συνώνυμον: Παντόχροοι
Πολύοκτος –ου (ὁ & ἡ)
Πολυόλβιος –ίου (ἡ) –Ἐπίθετον Νυκτός
μέ συνώνυμον: Μάκαιρα
Πολύολβος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Συνώνυμον: μήτηρ –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Δικαιοσύνης –Ἐπίθετον Εἰρήνης –Ἐπίθετον Εὐφροσύνης
–Ἐπίθετον Ἠελίοιο μέ συνώνυμον: Ὑπερίων –Ἐπίθετον Ἡφαίστου –Ἐπίθετον
Πλούτου –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ μέ συνώνυμον: Μάκαρ
Πολυόργιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Πρωτογόνου μέ συνώνυμον: Σπέρμα
Πολύουσα –σης (ἡ)
Πολυούχα –ης (ἡ)
Πολυοῦχος –ου (ὁ)
Πολυόχη –ης (ἡ)
Πολύοχος –ου (ὁ)
Πολυπαίδη –ης (ἡ)
Πολυπαῒδη –ης (ἡ)
Πολυπαίδης –ου (ὁ) –Φίλος ποιητοῦ Θεόγνιδος
Πολυπαΐδης –ου (ὁ) –Πατήρ Κύρνου,
Η-7-1041Δ
Πολύπαος –ου (ὁ)
Πολυπάρθενος –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Διονύσου
Πολυπείθη –ης (ἡ)
Πολυπείθης –ους; (ὁ) –Λακεδαιμόνιος
Ὀλυμπιονίκης εἰς τέθριππον
Πολύπειρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Νόμου
–Ἐπίθετον Φύσεως μέ συνώνυμα: Ἀιδίη
καί Ἐννυχίη
Πολυπείτη –ης (ἡ)
Πολυπείτης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ὀλοσσῶν Θεσσαλίας, Η-14-836Δ
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Πολυπέρχουσα –σης (ἡ)
Πολυπέρχων –ντος καί Πολυσπέρχων
(ὁ) –(Πολύ δραστήριος) –Στρατηγός Μεγ.
Ἀλεξάνδρου –Μακεδονικόν ὄνομα, Η16-246Δ
Πολυπημονίδα –ης (ἡ)
Πολυπημονίδας –αο (ὁ) –Υἱός Πολυπήμονος, Ο.Ο.Ω.305
Πολυπήμουσα –σης (ἡ)
Πολυπήμων –νος (ὁ) –Μέ σύζυγον Συλέα γεννᾶ ληστήν Σίνιδα (Προκρούστην)
Πολύπλαγκτος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Ὀδυσσέως –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον
Διός μέ συνώνυμον: Μέγας –Ἐπίθετον
Τύχης μέ συνώνυμον: Τυμβιδίη
Πολύπλανος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Λητοῦς
Πολυποίκιλοι –ων (αἱ) –Ἐπίθ. Μουσῶν
Πολυποίκιλος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Γῆς
–Συνώνυμον: Κούη
Πολυποίμην καί Πολυποίμων καί
Προκρούστης καί Δαμάστης –ου (ὁ)
–Σύζυγος Συλέης (Θυγατρός Κορίνθου)
ληστής ὅν ἐσκότωσε Θησεύς –Γίγας, ΑΖ-602Δ, Η-5-766Δ, Η-7-1049Δ, Η-12-496Α
Πολυποιμονίδη –ης (ἡ)
Πολυποιμονίδης –ου (ὁ)
Πολυποίμουσα –σης (ἡ)
Πολυποίμων –νος (ὁ)
Πολύποινος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Δίκης
Πολυποίτη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀπόλλωνος καί Φθίας συμβασιλεύουσα μετά
ἀδελφῶν Λαοδίκου καί Δώρου. Ἅπαντας
ἐφόνευσεν ὁ Αἰτωλός σφετεριστής βασιλείας
Πολυποίτης –ου (ὁ) –Υἱός Πειριθόου,
βασιλέως Λαπίθων καί Ἱπποδαμείης
μνηστήρ Ἑλένης. Μέ Λεοντέα (υἱόν Καινέως) ἠγήθησαν στρατοῦ εἰς Τρωϊκόν
πόλεμον –Υἱός Ἀπόλλωνος καί Φθίας
Αἰτωλός φονευθείς ὑπό Αἰτωλοῦ, Ο.Ι.Ζ.
29, Ψ844, Η-12-99Δ, Η-15-682Δ, Η-16-247Α
Πολύποος καί Πολύπος –ου (ὁ)
Πολύποτμοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
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Πολυπότνια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος –Ἐπίθετον Ρέας
Πολύπους –οδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐρινύος
Πολυπραοτάτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ποδάγρας
Πολυπρέπουσα –ης (ἡ)
Πολυπρέπων –ντος (ὁ) –Ἀθηναῖος αὐλητής περίφημος
Πολύπτολις –ιδος (ἡ) –Συνώνυμον:
Πότνια –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον
Γῆς μέ συνώνυμον: Μήτηρ
Πολύρειτη –ης (ἡ)
Πολύρειτος –ου (ὁ)
Πολύρηνη –ης (ἡ)
Πολύρηνος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀμφιμάχου
Πολύρητη –ης (ἡ)
Πολύρητος –ου (ὁ)
Πόλυς –υος (ὁ)
Πολύς –υος; (ὁ) –Συνώνυμον: Καρτερός
–Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ
Πολυσάουσα –σης (ἡ)
Πολυσάων –νος ἤ –ντος (ὁ) –Πατήρ
Αὐτοβώλου
Πολύσεμνος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Γῆς
–Ἐπίθετον Εἰλειθυίας –Ἐπίθετον Νεμέσεως –Ἐπίθετον Ὀσείριδος μέ συνώνυμον: Χρυσοστέφανος –Ἐπίθετον Σιληνοῦ μέ συνώνυμον: Τροφός –Ἐπίθετον
Τελεσφόρου μέ συνώνυμον: Ἰώμενος
–Ἐπίθετον Τηθύος
Πολύσεπτος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθ. Γαίας
Πολυσημάντωρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
Πολυσθένη –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Πολυσθένής –έος (ὁ)
Πολύσκιος –ίου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Φθινοπωρίδος
Πολυσπέρχων –ντος καί Πολυπέρχων
(ὁ) –(Πολύ ὁρμητικός, δραστήριος, σπέρχω, ἐπείγω) –Μακεδονικόν –Στρατηγός
Μεγάλ. Ἀλεξάνδρου, Η-7-231Δ, 234Δ,
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235Α, 236Δ, Η-8-962Δ, Η-9-344Δ, Η-10427Δ, Η-15-668Δ, Η-16-246Δ, Η-17-151Δ,
617Α
Πολύσπορος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Πανός μέ συνώνυμον: Δασυκνάμων
–Ἐπίθετον Πρωτογόνου μέ συνώνυμον:
Μάκαρ –Ἐπίθετον Φύσεως μέ συνώνυμον: Ὠκυλόχεια
Πολυσσείδας καί Ὀδυσσείδας καί Ὀλυσσείδας –αο (ὁ) –Ἐπίθετον Ὀδυσσέως
Πολυσστρότα –ης (ἡ)
Πολύσστροτος –ου (ὁ)
Πολύστα –ης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÏËÕÔÉÌÉÄÁÓ

ος –Δειραδιώτης –Υἱός Πολυστράτου =
Ἀθηναῖος –Δειραδιώτης –Υἱός Φιλοπόλιδος Δειραδιώτης, Η-7-634Α, Η-8-25Α, Η9-309 Δ, Η-14-357Δ, Η-16-249Α
Πολυστρότα –ης (ἡ)
Πολύστροτος –ου (ὁ) –Πατήρ Θεοτίμου
Καβειριάρχου
Πολύστροφος –ου (ὁ & ἡ) –Συνώνυμον:
Πάνσοφος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Λητοῦς –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμον: Τέκος
Πολύσωρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος

Πολύστας –αο (ὁ)

Πολύτα –ης (ἡ)

Πολυστάφυλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου

Πολύτας –ου (ὁ)
Πολύτειμη –ης (ἡ)

Πολύσταχυς –υος (ἡ) –Ἐπίθ. Δήμητρος

Πολύτειμος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Τελεσφόρου μέ συνώνυμον: Ἰώμενος

Πολυστένακτος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἕριδος –Ἐπίθετον Ποδάγρας
Πολυστέφανοι –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Ἀρετῶν

Πολύτεκνος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος –Ἐπίθετον Τηθύος –Ἐπίθετον
Λητοῦς

Πολυστέφανος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Διονύσου μέ συνώνυμον: Πουλυπότης
–Ἐπίθετον Μεγιστοῦς

Πολυτερπής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον Διὀς
Πολύτερπος –ου (ὁ)

Πολύστομος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Φήμης

Πολυτέχνης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡφαίστου

Πολύστονος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Αἴσης
–Ἐπίθετον Ἄρας –Ἐπίθετον Εἰλειθυίας
–Ἐπίθετον Ἔριδος –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Πολύστονος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Λύσσης
–Ἐπίθετον Μοίρης

Πολύτεχνος –ου (ὁ) –Σύζυγος Ἀηδόνος,
Η-15-399Δ, 400Α, Η- 160-255Α
Πολυτίμα –ης (ἡ)

Πολύστονος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐρινύος

Πολυτίμη –ης (ἡ) –(Ἡ πολύτιμος) –Καί
Τίμη, νέον

Πολυστράτα –ης (ἡ)

Πολυτίμήτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Εἰρήνης

Πολυστράτη –ης (ἡ) –Ἐπί μαρμαρίνης
ληκύθου

Πολυτίμητος –ου (ὁ & ἡ) –Ποταμός Περσίας Σογδιανῆς –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –
Ἐπίθετον Δήμητρος –Ἐπίθετον Εἰρήνης
–Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἰάκχου –Ἐπίθετον Περσεφόνης μέ συνώνυμον:
Πότνια

Πολυστράτης –ου (ὁ)
Πολυστρατίδα –ης (ἡ)
Πολυστρατίδας –αο (ὁ)
Πολυστρατίδη –ης (ἡ)
Πολυστρατίδης –ου (ὁ)
Πολύστρατος –ου (ὁ) –Ἐπιγραμματοποιός –Στρατηγός Ἀθηναίων, ἐπικούρει-

Πολυτιμίδα –δης (ἡ)
Πολυτιμίδας –αο (ὁ) –Συγγενής Ἀλκιμίδα, μή τιμηθέντες νά κληρωθοῦν ὥστε
νά ἀγωνισθοῦν εἰς Ὀλυμπίαν

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÏËÕÔÉÌÉÄÇ

Πολυτιμίδη –ης (ἡ)
Πολυτιμίδης –ου (ὁ)
Πολύτιμος –ου (ὁ & ἡ) –Ποταμός πλησίον Σαμαρκάνδης –Ἐπίθ. Περσεφόνης
μέ συνώνυμον: Δάμαρ –Ἐπίθετον Διός
Πολυτίουσα –σης (ἡ)
Πολυτίων –νος (ὁ)
Πολύτλα –ης (ἡ)
Πολύτλας –αντος; (ὁ) –(Πολύπαθος) –
Ἐπίθετον Ὀδυσσέως
Πολύτροπος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
μέ συνώνυμον: Παῖς καί Υιός –Κορίνθιος
ἤ Λακεδαιμόνιος στρατηγός
Πολύτροπος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Αἴσης
–Ἐπίθετον Μοίρης
Πολύτροφος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος –Ἐπίθετον Νίκης μέ συνώνυμον:
Παρήγορος
Πόλυττα –ης (ἡ)
Πολυττίς –ιδος (ἡ)
Πόλυττος –ου (ὁ)
Πολύϋμνος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Διονύσου –Πλαστόν
ἑταῖρας
Πολύφα –ης (ἡ)
Πολυφάη –ης (ἡ)
Πολυφάης –ου (ὁ)
Πολύφαμη –ης (ἡ)
Πολύφαμος –ου (ὁ)
Πολυφάντα –ης (ἡ)
Πολυφάντας –ου (ὁ) –Στρατηγός Φιλίππου –Μακεδονικόν όνομα
Πολύφαντος –ου (ὁ) –Υἱός Θεοφράδεος
ἀπό Ἰουλίδα Κέας Νεμεονίκης
Πολυφάρμακος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον
Κίρκης –Ἐπίθετον Παιᾶνος
Πολύφας –αντος; (ὁ)
Πολυφάσματος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης μέ συνώνυμον: Κόρη
Πολυφάσμουσα καί Πολυφράδμουσα –σης (ἡ)
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Πολυφάσμων καί Πολυφράδμων –νος
(ὁ) –Τραγικός ποιητής
Πολυφεγγής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Πολυφείδη –ης (ἡ)
Πολυφείδης –ου (ὁ) –Ἔκγονος Μελάμποδος, υἱός Μαντίου, προσφιλής εἰς Ἀπόλλωνα. Μάντις περίφημος πατήρ Θεοκλύμενος, Η-9-547Δ, Ο.Ο.Ο.249, 252
Πολύφη –ης (ἡ) –Ὠκεανίς
Πολυφήμη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Πολύφημος καί Πολύφαμος –ου (ὁ)
–(Πολύ φημισμένος) –Κύκλωψ –(τερατόμορφος) ὅν ἐφόνευσε Ὁδυσσεύς –Ἀργοναύτης, υἱός τῆς Ἱππέως θυγατρός Ἀντίππου καί Ἐλάτου ἀδελφός Καινέως,
Ποσειδῶνος καί Εὐρώπης θηγατρός Τίτυοῦ, μέλος Ἀργοῦς, γεννηθείς εἰς Λάρισσαν –Ὁ Κύκλωψ πατήρ Ἔλπης, πατήρ
Γάλα ἤ Γάλαντος. Ἠράσθη Νηρηΐδα Γαλάτεια προτιμήσαντα Ἄκιν –Υἱός Ἐλάτου καί Ἱππέας θυγατρός Ἀντίππου ἀδελφός Καινέως ἀργοναύτου. Ἐξῆλθε
εἰς ἀναζήτησιν Ὕλα καί ἐθανατώθη
ὑπό Χαλύβων, Η-7-1155Α, Η-9-549Α, Η10-773Α, Η-14-763Α, Η-16-255Α
Πολυφήτη –ης (ἡ)
Πολυφήτης –ου (ὁ) –Ο.Ι.Ν.791
Πολυφίλη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Πολύφιλος –ου (ὁ) –Υἱός Ἐπιχαρίδου
Σκαμβωνίδης –Υἱός Φάνου Κρωπίδης
Πολυφοίτα –ης (ἡ)
Πολυφοίτας –αντος (ὁ)
Πολυφοίτη –ης (ἡ)
Πολυφοίτης –ου (ὁ) –Ἐπίσημος Τρώς
Πολυφόνη –ης (ἡ)
Πολύφονος –ου (ὁ) –Τέκνον Πρωτέως
καί Ψαμμάθης ἤ Τορώνης, ἀδελφός Τηλεγόνου, Θεοκλυμένου καί Θειώνης
Πολυφόντη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἱππονόου καί Θράσσας σύντροφος Ἀρτέμιδος
ἀρνηθείσα τήν Ἀφροδίτην. Ἐκείνη ἐνέπνευσε (ὡς τιμωρίαν) ἔρωταν μέ ἄρκτον.
Κατά τόν μῦθον αὐτή καί τά παιδιά της
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Ὄρειος καί Ἄγριος μετεμορφώθησαν
(Ἑρμῆς) εἰς νυκτόβια πτηνά φέροντα δυσοίωνα μηνύματα (ὁ Ἄγριος μετεμορφώθη εἰς γύπα, ὁ Ὄρειος εἰς λαγόν καί
ἡ Πολυφόντη εἰς Νυκτοκόρακα)
Πολυφόντης –ου (ὁ) –Ἡνίοχος Λαΐου
–Υἱός Αὐτοφόνου Θηβαῖος φονευθείς
ὑπό Τυδέως ἐνεδρεύοντος –Κήρυξ Λαΐου φονευθείς μετά πατρός τοῦ ὑπό Οἰδίποδος –Ἡρακλείδης φονεύσας Κρεσφόντην καί βασιλεύσας μετά χήρας
αὐτοῦ Μερόπης –Υιός Θράσης θυγατρός
Ἀρεως καί Τυρήνος, Ο.Δ.395, Η-11-471Α,
Η-13-284Α, Η-16-255Δ,
Πολύφορβη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Πολύφορβος –ου (ὁ)
Πολυφράδμουσα καί Πολυφράσμου
–σα –σης (ἡ)
Πολυφράδμων –νος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Πολυφράδμων καί Πολυφάσμων –
νος (ὁ) –Πατήρ ἤ υἱός τραγικοῦ ποιητοῦ
Ἀθηναίου Φρυνίχου, Η-12-634Δ, Η-16255Δ, Η-17-647Α, 797Δ, Η-18-385Δ
Πολυφράσμων –νος (ὁ)
Πολυφράστα –ης (ἡ)
Πολύφραστος –ου (ὁ)
Πολύφρουν –νειος (ὁ)
Πολυφρουνεία –ης (ἡ)
Πολύφρουσα –σης (ἡ)
Πολύφρων –ονος (ὁ) -Ἐπίθ.Ἡφαίστου –
Υἱός ἀδελφός ἤ Θεῖος Ἰάσονος (Τύραννος
Φερρῶν) –Ἐπίθετον Ἡφαίστου, Η-9607Α, 776Α, Η-16-236Α, 255Δ.
Πολυφῶν –ντος (ὁ)
Πολυφῶσσα –σης (ἡ)
Πολύφωνος –ου (ὁ) –Ὄνομα βατράχου
εἰς βατραχομυομαχίαν, Η-4-258Δ
Πολυφώντας –ου (ὁ) –Ἐκ τῶν στησάντων ἐνέδραν εἰς Τυδέα, Η-12-777Α
Πολυφώντη –ης (ἡ)
Πολυφώντης –ου (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÏËÕ×ÑÕÓÇ

Πολύχαλκη –ης (ἡ)
Πολύχαλκος –ου (ὁ) –Ὁ Λακεδαιμόνιος
Ὀλυμπιονίκης Πολυκλῆς
Πολυχαρείδη –ης (ἡ)
Πολυχαρείδης –ου (ὁ) –Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης
Πολυχάρεις –ειος (ὁ) –Υἱός Ἀριστογιτόνιος
Πολυχάρη –ης (ἡ)
Πολυχάρης –ητος; (ὁ) –Μέ πατρωνυμικόν Ἀριστογιτόνιος –Μεσσήνιος Ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον, Η-8-566Α
Πολυχαρίδα –δης (ἡ)
Πολυχαρίδας –αο (ὁ) –Ἱερεύς ἐν
Ἀθήναις
Πολυχαρίδη –ης (ἡ)
Πολυχαρίδης –ου (ὁ)
Πολυχάρμη –ης (ἡ)
Πολυχαρμίδη –ης (ἡ)
Πολυχαρμίδης –ου (ὁ)
Πολυχαρμίς –ιδος (ἡ) –Μήτηρ Ἱερέως
–Μήτηρ Θεμιστοκλείας μυημένης εἰς Ἐλευσίνια Μυστήρια
Πολύχαρμος –ου (ὁ) – (Ὁ πολύν χαράν
προξενῶν) Ἀνδριαντοποιός, Γλύπτης ἐπί
Μ. Ἀλεξάνδρου –Μυθογράφος –Ἵππαρχος Σπαρτιατῶν –Πατήρ Κοζειμάζου ἐκ
Σερρῶν, Η-16-256Α, Η-18-232Δ
Πολύχειρ –ρος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐρινύος
μέ συνώνυμον: Πολύπους
Πολύχροιος –οιο; (ἡ) –Ἐπίθετον Ἴριδος
Πολυχρόνη –ης (ἡ)
Πολυχρόνης –ου καί Χρόνης (ὁ) –Νέον
χριστιανικόν
Πολυχρονία –ης (ἡ)
Πολυχρόνιν –ου (ἡ)
Πολυχρόνιος –ίου (ὁ) –(Μακρόβιος) –Ἑρμηνευτής προφητειῶν –Λόγιος Θρᾶξ –
Χριστιανικόν (7 Ὀκτωβρίου) –Ἐπίσκοπος
Πολυχρόνις –ιος (ὁ)
Πολυχρύση –ης (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÏËÕ×ÑÕÓÏÓ

Πολύχρυσος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Πολυχσένε; (ὁ)
Πολύψογος –ου (ὁ)
Πολυώδυνος –ου (ἡ) –Συνώνυμον: Μήνη – Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Πολύων –νος; (ὁ)
Πολυωνύμα –ης (ἡ)
Πολυώνυμοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μοιρῶν
Πολυώνυμος –ου (ὁ & ἡ) –(Υἱός) –Ἐπίθετον Ἅδου –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπί
θετον Δήμητρος –Ἐπίθετον Διονύσου
–Ἐπίθετον Εἰλειθυίας μέ συνώνυμον:
Πολύσεμνος –Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον Διός μέ συνώνυμον: Κύδιστος
–Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Ἥρης μέ
συνώνυμον: Μάκαιρα –Ἐπίθετον Θείης –Ἐπίθετον Ἴσιδος μέ συνώνυμον:
Μάκαιρα –Ἐπίθετον Νίκης μέ συνώνυμον: Κούρα –Ἐπίθετον Ὀσείριδος –Ἐπίθετον Πανός –Ἐπίθετον Περσεφόνης
μέ συνώνυμον: Παμβασίληα –Ἐπίθετον
Ρέας μέ συνώνυμον: Ἀνταίη καί Σκηπτοῦχος –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμα: Ἄρτεμις καί Κυδιάνειρα –Ἐπίθετον
Φύσεως μέ συνώνυμον: Αὐτάρκεια –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Πολύωρα –ης (ἡ)
Πολύωρος –ου (ὁ) –Παιανιεύς
Πολφέννιος –ίου (ὁ)
Πολφυρίδη –ης (ἡ)
Πολφυρίδης –ου (ὁ)
Πόλχα –ης (ἡ)
Πόλχος –ου (ὁ)
Πόλχρα –ης (ἡ)
Πόλχρος –ου (ὁ)
Πολώ –οῦς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Πόλων –νος (ὁ)
Πόμβος –ου (ὁ)
Πομπαῖα –ης (ἡ)
Πομπαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
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Πομπεῖος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Πομπεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθ. Φωσφόρου
Πομπήϊα καί Πομπηΐα –ης καί Πονπηΐα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Πομπηϊανή –ῆς (ἡ)
Πομπηϊανός –οῦ (ὁ)
Πομπήϊος –ου (ὁ) –(Θριαμβευτής) –Ρωμαῖος –Χριστιανός –Στρατηγός Ρωμαῖος
–Ἅγιος χριστιανός
Πομπία –ης (ἡ)
Πομπίας –ου (ὁ)
Πομπίδα –δης (ἡ)
Πομπίδας –αο (ὁ) –Ἵππαρχος
Πομπίδης –ου (ὁ) –Ἵππαρχος
Πομπιλία –ης (ἡ) –Ρωμαῖος
Πομπίλιος –ιου (ὁ) –Ρωμαῖος
Πόμπιος –ιου (ὁ) –Χριστιανικόν, Η-5839Δ
Πομπίουσα –σης (ἡ)
Πόμπις –ιδος καί Πόπις (ὁ) –Υἱός Ὀνύτου
Πομπίσκη –ης (ἡ)
Πομπίσκος –ου (ὁ)
Πομπίων –νος (ὁ)
Πόμπος –ου (ὁ) –Υἰός βασιλιᾶ Ἀρκαδίας
Σίμου –Πατήρ Αἰγινήτου
Πομπός –οῦ (ὁ) –(Ἀποστολεύς) –Βασιλιᾶς Ἀρκάδων –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθ.
Ἑσπέρου –Ἐπίθ. Ὕπνου, Η-16-284Α
Πόμπουσα –σης (ἡ)
Πομπύλα –ης (ἡ)
Πομπύλος –ου (ὁ) –Δοῦλος Θεοφράστου
Πόμπων –νος (ὁ)
Πομπωνία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Πομπωνιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Πομπωνιανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Πομπώνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Πομφολύγη καί Τιθύς καί Παρθενόπη
καί Αἴθρα –ης (ἡ) –Μέ Ὠκεανό γεννᾶ
Λιβύη καί Ἀσίαν –Μήτηρ Θησέως
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Πονεύμενος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Πονηρά –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Τύχης
Πονηρός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Θανάτου
Πονίουσα –σης (ἡ)
Πονίων –νος; (ὁ)
Πόνος –ου (ὁ) –Τέκνον Ἔριδος μέ ἐπίθετον Ἀλγινόεις καί Πατήρ, Η-7-1147Δ, Η9-534Δ
Πόνος –ου (ὁ) = Pono εἰς Ἀραουκανικήν
Χιλῆς –(ἐκ τοῦ Πόνος, κόπος, ἔργον, μάχη)
Πονόψυχος –ου (ὁ & ἡ)
Ποντεύς –έως (ὁ) –Ο.Ο.Θ.113
Ποντήϊα –ης (ἡ)
Ποντήϊος –ίου (ὁ)
Ποντία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης μέ
συνώνυμον: Δέσποινα –Ἐπίθετον Θέτιδος –Ἐπίθετον Σκύλλης μέ συνώνυμον: Τρίκρανος
Ποντίδα –ης (ἡ)
Ποντίδας –αο (ὁ)
Ποντίδη –ης (ἡ)
Ποντίδης –ου (ὁ)
Ποντιδία –ης (ἡ)
Ποντίδιος –ίου (ὁ)
Ποντιανή –ῆς (ἡ)
Ποντιανός –οῦ (ὁ) –Δειπνοσοφιστής–Ἱερεύς Ἀφροδίτης Ὁμονοίας, Η-16-286Δ
Ποντική –ῆς (ἡ)
Ποντικοδαίμων καί Σμινθεύς καί Σμίνθιος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος, Ο.Ι.
Α.38, Η-9-371Δ
Ποντικός –οῦ (ὁ) –Ἐπικός ποιητής –
(πράξεις ΙΗ’, 2), Η-7-566Δ, Η-9-307Δ, Η
-18-898Α
Ποντίνη –ης (ἡ)
Ποντῖνος –ου (ὁ) –Ποταμός Ἀργολίδος
Πόντιος καί Ποντικός –οῦ (ὁ) –Υἱός
Ῥεκέπτου –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος –Ἐπίθετον θαλασσίου θεοῦ Γλαύκου –Ἐπίθετον Ἄρεως

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÏÐÁ

Πόντιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος –Ἐπίθετον Γλαύκου
Πόντις –ιος (ὁ)
Ποντογένεια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Ποντογενές καί Ποντογενής –ους (ἡ)
–Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Ποντογεννής –ους (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Ποντοκράτωρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος μέ συνώνυμον: Ἄναξ
Ποντομέδα καί Πολυνόη καί Πολυνόμη καί Ποντοπόρεια καί Πρωτομέδουσα –ης (ἡ) –Νηρηῒς
Ποντόμεδος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος μέ συνώνυμον: Ἄναξ
Ποντομέδουσα καί Πρωτομέδουσα –ης
(ἡ) –Νηρηΐς (θυγάτηρ Νηρέως καί Δωρίδος)
Ποντομέδων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος –Ἐπίθετον Πριάπου
Ποντονόα –ης (ἡ)
Ποντόνοος –ου (ὁ) –Κῆρυξ βασιλέως
Φαιάκων Ἀλκινόου, Ο.Ο.Η.182, Θ65, Ν53
Ποντοπάρεια –ης (ἡ)
Ποντοπόρεια –ης (ἡ) = Ποντομέδα, Νηρηΐς
Ποντοποσειδῶν –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Πόντος καί Στρούμιτσα (ὁ) –Ποταμός,
παραπόταμος –Προσωποποίησις θαλάσσης ἀρσενικῆς Η-7-1157Δ, Η-8-964Δ, Η10-687Δ, Η-14-418Α
Πόντος –ου (ὁ) –Υἱός Γῆς καί Αἰθέρος
–Τέκνον Γῆς γεννηθείς ἀπό μόνης τῆς
Γῆς. Μετά γεννᾶ Νηρέα, Φόρκυν, Κητώ,
Εὐρύβιαν –Μέ ἐπίθετον Ἁλμυρός –Πατήρ Φόρκυος καί Ἐπικάστης
Ποοφάνη –ης (ἡ)
Ποοφάνης –ου (ὁ) =Poepan εἰς Ἀραουκανικήν
Πόπα –ας (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ
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Ποπάδη –ης (ἡ)
Ποπάδης –ητος; (ὁ)
Ποπελία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ποπέλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ποπελλία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ποπέλλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ποπίλα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ποπιλία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ποπίλιος καί Ποπίλλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ποπιλλία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ποπίλλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ποπίλος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Πόπις καί Πόμπις –ιδος (ὁ) –Υἱός Ὀνύτου
Ποπλία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν –Χριστιανικόν –Ὁσία (9 Ὀκτωβρίου)
Ποπλίας –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ποπλικία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ποπλικιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ποπλικιανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ποπλίκιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ποπλικόλα –ης (ἡ)
Ποπλικόλας –ου (ὁ) –Οὐαλέριος Ὕπατος –Ρωμαϊκόν
Ποπλίλια –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ποπλίλιος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Πόπλιος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν –Χριστιαν.
Πόπλιος Αἴλιος Ἀγαθήμερος (ὁ) –Κιθαρωδός ἱερονίκης
Πόπλιος Αἴλιος Αἰλιανός –οῦ (ὁ) –Δημότης Ἀθηνῶν καί Ἀντιοχείας πυθαύλης (=ὁ μουσικός πού μέ αὐλό παριστᾶ
τήν πάλην Ἀπόλλωνος καί Πύθωνος)
Νεμεονίκης τρίς, Περιοδονίκης
Πόπλιος Αἴλιος Ἀλκανδρίδας (ὁ) –Ἀπό
Σπάρτη υἱός Δαμοκρατίδα, δρομεύς δίς
περιοδονίκης στό στάδιο ἀνδρῶν, στήν
Ὀλυμπία καί στόν Ἰσθμό, δύο στό στάδιο παίδων στήν Νεμέα καί δύο στό δίαυλο στούς Δελφούς
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Πόπλιος Αἴλιος Ἀριστόμαχος –ου (ὁ)
–Παγκρατιαστής νικήσας στήν Νεμέα,
στήν Σπάρτη, στήν Ἀθήνα καί ἀλλοῦ
Πόπλιος Αἴλιος Ἀρτεμᾶς –ᾶ (ὁ) –Ἀπό
Λαοδίκεια Φρυγίας, Νικητής σέ ἀγῶνας
κηρύκων στήν Ὀλυμπία, στά Νέμεα,
πεντάκις στα Ἴσθμια στα Πύθια κ.ἀ
Πόπλιος Αἴλιος Αὐρήλιος Σεραπίων (ὁ)
–Σαλπιγκτής ἀπό Ἔφεσο, περιοδονίκης,
μέ φωνασκό τόν Λ. Τυρρώνιο Λόνγο
Πόπλιος Αἴλιος Γρανιανός Φάνιος Ἀρτεμίδωρος –ου (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης
Πόπλιος Αἴλιος Διονύσιος –ίου (ὁ)–Νεμεονίκης, Καρνειονίκης
Πόπλιος Αἴλιος Σεραπίων (ὁ) –Γναφεύς
(γεμιστής προσκεφαλαίων καί στρωμνῶν)
Πόπλιος Αἴλιος Τυδεύς (ὁ) –Πατήρ Μενίππου
Πόπλιος Πομπήϊος Εὐτύχης (ὁ) –Καί
Νίνναρος καλούμενος ἀπό Φιλαδέλφεια
Λυδίας δίς περιοδονίκης
Πόπλιος Σαλάριος (ὁ) –Ἀναθέτης
Πόπλιος Κέλερος –ου (ὁ) –Ρωμαῖος εὐγενής
Ποπλίουσα –σης (ἡ)
Πόπλις –ιος; (ὁ)
Ποπλίων –νος (ὁ) –Ρωμαϊκόν –Χριστιανικόν, ἅγιος (27 Ἀπριλ)
Ποππαῖα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν –Σύζυγος
Νέρωνος
Ποππαῖος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ποππύλη –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν;
Ποππύλος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Πόπτις –ιδος (ἡ)
Πόρατα; (ὁ) = Πυρετός, Ποταμός
Πόργος –ου (ὁ)
Πόρδαλος –ου (ὁ) –Πλαστόν-Διάλογος
Διογένους
Πόρδαξ –κος (ὁ)
Πόρη –ης (ἡ)
Πορθαονίδη –ης (ἡ)
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Πορθαονίδης –ου (ὁ) –Υἱός Πορθάονος
Πορθάουσα –σης (ἡ)
Πορθάων –νος καί Πορθεύς –έως (ὁ) –
Υἱός Ἀγήνορος καί Ἐπικάστης, βασιλεύς
Καλυδῶνος. Πατήρ Οἰνέως, Ἀγρίου, Ἀλκαθόου καί Μέλανος, Ο.Ξ.115, Η-14-794
Πορθεσίλα –ης (ἡ)
Πορθεσιλάα –ης (ἡ)
Πορθεσίλαος –ου (ὁ)
Πορθεσίλας –αντος (ὁ)
Πορθμεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Πορθοήνωρ –ρος (ὁ) –Υἱός Ἀρτηΐδος
Πορίμα –ης (ἡ)
Πόριμνα –ης (ἡ)
Πόριμνος –ου (ὁ)
Πόριμος –ου (ὁ)
Πορίνα –ης (ἡ)
Πορῖνος –ου (ὁ)
Πορίουσα –σης (ἡ)
Πόρις –ιος (ὁ)
Πορισμός –οῦ (ὁ)
Πορίστα –ης (ἡ)
Πορίστής –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Ἐμπορικός –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Υἱός Λυσικλέους
Ἀθηναῖος
Ποριστικώτατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Πορίτα –ης (ἡ)
Πορίτης –ου (ὁ) –Ποταμός
Πόριτος –ου (ὁ)
Πορίων –νος (ὁ) –Υἱός Ἰολάου
Πορκία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν –Θυγάτηρ
Κάτωνος, σύζυγος Βρούτου
Πόρκιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Πόρκις καί Χάρυβοια (ἡ) –Θαλάσσιοι
ὄφεις (φοβεροί Δράκοντες πού κατασπάραξαν τόν Λαοκόοντα καί υἱούς
Πόρκος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Νηρέως
Πόρκυς –υος (ὁ) –Η-15-935Δ
Πόρνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÏÑÖÕÑÁ

Πορνοφίλας –αο (ὁ) –(ὁ ἀγαπών τάς
πόρνας) –Ἐπίθετον Χρυσοῦ μέ συνώνυμον: Τάλας
Πόρος –ου (ὁ) –Θεός, πού μέ θνητή Πενία (μόνιμη σύντροφος Ἑλλήνων) γεννᾶ
Ἕρωτα, Η-8-307Δ, Η-15-713Δ.
Πόρπαξ –κος ἤ –γος; (ὁ) –Ποταμός Σικελίας
Πορρίνη –ης (ἡ)
Πορρῖνος –ου (ὁ)
Πορροίτα –ης (ἡ)
Πορροίτας –αντος; (ὁ)
Πορσεννία –ης (ἡ)
Πορσέννιος –ίου (ὁ)
Πορσήνα –νης (ἡ)
Πορσήνας καί Πορσηνᾶς –ᾶ (ὁ) –Πατήρ Ἄρρωνος ἤ Ἀρόντου –Βασιλεύς Ἰταλίας (Τυρρηνῶν)
Πορσίλα –ης (ἡ)
Πορσίλος –ου (ὁ)
Πορσύνουσα –σης (ἡ)
Πορσύνων –ντος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
μέ συνώνυμον: Ἐναγώνιος
Πόρτας καί Πόρταξ –κος (ὁ)
Πορτάσιος καί Προτάσιος –ίου (ὁ)
–Χριστιανικόν
Πορτεσία –ης (ἡ)
Πορτεσίη –ης (ἡ) –Καί Χριστιανικόν
Πορτεσίλα –ης (ἡ)
Πορτεσίλας –αντος (ὁ)
Πορτέσιος –ίου (ὁ)
Πορτία –ης (ἡ)
Πορτίας –ίου (ὁ)
Πορτίνα –ας (ἡ)
Πορτῖνος –ου (ὁ)
Πόρτις –ιος (ὁ καί ἡ) –(δαμαλάκι) –Ἐπίθετον Θέτιδος
Πόρτουσα –σης (ἡ)
Πόρτων –νος (ὁ)
Πορφύρα –ας (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν Ἀκαρνανίας

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÏÑÖÕÑÁÓ

Πορφύρας –α (ὁ)
Πορφυρέη –ης (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀφροδίτης
Πορφύρεος –έου (ὁ) –Ἐπίθ. Θανάτου
Πορφυρή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἴριδος μέ
συνώνυμον: Κήρυξ
Πορφυρική –ῆς (ἡ)
Πορφυρικός –οῦ (ὁ)
Πορφύριον –ίου (ἡ)
Πορφύριος καί Τύριος καί Φοῖνιξ καί
Βατανιώτης καί Μάλχος –ου (ὁ) – (Βασιλικός,μεγαλοπρεπής)–Μαθητής Πλωτίνου καί διδάσκαλος Ἰαμβλίχου –Τρεῖς
ἅγιοι χριστιανοί –Νεοπλατωνικός φιλόσοφος καί Λόγιος ὁ Τύριος Ἁρματηλάτης, Η-9-324Δ,753Δ, Η-12-489Α, 654Δ, Η16-313Δ, Η-17-513Δ, 796Δ
Πορφυρίς –ίδος (ἡ) –Ἱέρεια Διονύσου
Κνιδία
Πορφυρίων καί Πορφιρίων –νος (ὁ) –
(Μεγαλοπρεπής) –Γίγας φονευθείς ὑπό
Ἡρακλέους, πατήρ Ἐρύθρας –Βασιλεύς
Ἀττικῆς κτίστης ναοῦ Οὐρανίας Ἀφροδίτης, Η-15-167Α, Η-16-314Α
Πορφύριος καί Πορφύρης καί Πορφυρός –οῦ (ὁ) –Χριστιανικόν
Πορφυρώ –οῦς (ἡ)
Ποσᾶς –ᾶ (ὁ)
Ποσέα –ης (ἡ)
Ποσέας –ου (ὁ)
Ποσειδαῖα –ης (ἡ)
Ποσειδαῖος –ου (ὁ)
Ποσειδᾶν καί Ποτειδᾶν –ᾶνος (ὁ) = ἀντί
Ποσειδών
Ποσειδάουσα –ης (ἡ)
Ποσειδάων –νος (ὁ)) = ἀντί Ποσειδῶν,
Ο.Ι.Ν.23
Ποσειδέα –ης (ἡ)
Ποσειδέας –ου (ὁ)
Ποσειδεία –ης (ἡ)
Ποσείδειος καί Ποσείδηος καί Ποσίδειος καί Ποσίδιος –ίου (ὁ)
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Ποσείδεος –ου (ὁ)
Ποσειδέουσα –σης (ἡ)
Ποσειδέων –νος (ὁ) = ἀντί Ποσειδῶν
Ποσείδη –ης (ἡ)
Ποσείδης –ου (ὁ)
Ποσειδῆς –ῆος (ὁ) –Θεοφορικόν
Ποσειδία –ης (ἡ)
Ποσειδίκη –ης (ἡ)
Ποσείδικος –ου (ὁ)
Ποσείδιος –ίου (ὁ)
Ποσειδίππη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀθαμαντίδου Λεύκωνος, ἀπό Ὀρχομενό, μήτηρ
Ἀργέννου
Ποσείδιππος –ου καί Ποσίδιππος (ὁ)
–Ἐπιγραμματοποιός –Ὁ υἱός Κυνίσκου
ποιητής τῆς Κωμωδίας ἐκ Κασσάνδρας –
Θηβαῖος –Ἐκ Περγασῆθεν –Υἱός Κιρρίου
Πρασιεύς –Ποιητής ἐκ Πέλλης –Λόγιος,
Η-7-638Δ, 1055Δ, Η-11-706Α, 853Α
Πόσειδις –ιος (ὁ)
Ποσειδόδοτη –ης (ἡ)
Ποσειδόδοτος –ου (ὁ)
Ποσειδοκρέων –νος (ὁ)
Ποσείδοτη –ης (ἡ)
Ποσείδοτος –ου (ὁ)
Ποσειδῶν –ῶνος καί Ποσειδάων (ὁ)
–(Κύριος ὑδάτων, δένων πόδας, ποσίδεσμος, ἰδών πολλά, σίων τρίαινα) –(Neptunus-Ρωμαίων) –Θεός θαλάσσης –Εἷς
τῶν δώδεκα θεῶν –Μέ ἐπωνυμον Εὐρυμέδων υἱός Κρόνου καί Ρέας, ἀδελφός
Διός καί Πλούτωνος Τόν κατέπιε ὁ πατήρ
ὡς καί ἀδελφούς. Ὁ Ζεύς τῇ βοηθεία
Μήτιδος ἔκαμε Κρόνον νά τόν ἐκβάλη.
Λέγεται πώς ἡ Ρέα ἔκρυψεν Ποσειδῶνα
εἰς φάτνην. Μετά Τιτανομαχίαν καί Γιγαντομαχίαν (φονεύσας Γίγαντα Πολυβώτην). Βασιλεύς θαλασσῶν σείων μέ
Τρίαινα. Ἀπόγονοι, τέκνα: Τρίτωνες, Νηρηΐδες Πολύφημον, Γέρηνα καί Σαλακία
σύζυγον (Ρωμαϊκόν) –Ἐξορίσθη μετά
Ἀπόλλωνος ἐξ Ὀλύμπου ὑπό Διός συμφωνήσας μέ Λαομέδοντα μέ κτίσει τείχη
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ÐÏÓÉÓ

Τροίας. Μή πληρωθείς, ἔστειλε τέρας
ἀφανίσαν Τρωάδα. Ἐνικήθη ὑπό Ἀθηνᾶς εἰς διεκδίκησιν Ἀθηνῶν. Καλεῖται:
Ἐνοσίχθων, Ἐνοσίγαιος καί Γαιήοχος
μέ λατρείαν εἰς Ἑλλάδα καί Ἰταλίαν
ὡς Νεπτοῦνος καί Κόνσος. Σύζυγος Ὠκεανίδος νύμφης Ἀμφιτρίτης πού γεννᾶ
Τρίτωνα καί Ρόδην. Μέ ἄλλας νύμφας
γεννᾶ ἕτερα τέκνα (ἐκάθητο ἐπί ἅρματος
ἐκ κοχύλης ὅ ἔσυρον θαλάσσιοι ἵπποι,
τέλειοι ἔμπροσθεν, ἰχθεῖς ὄπισθεν): Σθένων, Ἐγκέλαδος, Ἐριώλης, Γλαῦκος) μέ
τήν Θεοφάνην γεννᾶ Χρυσόμαλλον Δέρας μεταφέρον Φρῖξον καί Ἕλλην –Κάτοχος Ἀτλαντίδος –Ἀγγειοπλάστης –Ὄνομα πλανήτου, Η-7-1147Δ, Η-18-200Δ

Ποσῆς –ῆος (ὁ)

Ποσειδῶν –νος (ὁ) –Τέκνα Κανάκης καί
Μακάρεως βιαστοῦ συζύγου: Ὁπλεύς,
Νηρεύς, Ἀλωεύς, Τρίοψ

Ποσιδέα –ης (ἡ)

Ποσειδῶναf; (ὁ)
Ποσειδῶναξ –κτος (ὁ)
Ποσειδώνασσα –σσης (ἡ)
Ποσειδωνία καί Ποσιδωνία (ἡ)
Ποσειδωνιάς –άδος (ἡ) –Φυλή Ἀττικῆς
Ποσειδώνιος καί Ποσιδώνειος –είου
(ὁ) –Ὁ Ἀλεξανδρεύς Στωϊκός φιλόσοφος
δοξογράφος –Ὁ Ἀπαμεύς Στωϊκός καί
ἱστορικός –Συγγραφεύς ἁλιευτικῆς –Οἰωνιστής –Σπαρτιάτης ἀριστεύσας εἰς
μάχην Πλαταιῶν μέ Ἀμομφάρετον καί
Φιλοκύονα –Φιλόσοφος Σύρος διδάξας
εἰς Ρόδον –Πατήρ Αὐρηλίου Φοιβάμωνος

Ποσθαλίουσα –σης (ἡ)
Ποσθαλίων –νος (ὁ)
Ποσθίουσα –σης (ἡ)
Ποσθίων –νος (ὁ)
Πόσθουσα –σης (ἡ)
Ποσθύλα –ης (ἡ)
Ποσθύλος –ου (ὁ)
Πόσθων –νος (ὁ)
Ποσία –ης (ἡ)
Ποσίας –ίου (ὁ)
Ποσιδάα –ης (ἡ)
Ποσίδαος –άο (ὁ)
Ποσίδεος –ου (ὁ)
Ποσίδηα –ης (ἡ)
Ποσίδηος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀπολλᾶ
Ποσίδῆς –ῆος (ὁ) –Ἀργεῖος Πυθαγορικός φιλόσοφος
Ποσιδίουν –νειος (ὁ)
Ποσιδιουνεία –ης (ἡ)
Πόσιδις –ιος (ὁ) –Υἱός Γλαύκου Ταυρομενίτης
Ποσιδώνεια –ης (ἡ)
Ποσιδώνειος καί Ποσειδώνιος (ὁ) –Στωϊκός φιλόσοφος, Η-7-641Δ, 786Δ, 1056Α,
Η-8-27Α, Η-12-866Α, Η-17-300Α, Η-18144Α, 206Δ
Ποσιδώνις –ιος (ὁ)

Ποσειδωνίς –ίδος (ἡ)

Πόσικος –ου (ὁ)

Ποσειδώνις –ιος (ὁ)

Πόσιλλα –ης (ἡ)

Ποσειδώρα –ης (ἡ)

Πόσιλλος –ου (ὁ)

Ποσείδωρος –ου (ὁ)

Ποσίνα –ης (ἡ)

Πόσεινα –ης (ἡ)
Πόσεινος –ου (ὁ) –Υἱός Δημητρίου, Μυτιληναῖος
Πόσεις –ειος (ὁ)
Πόση –ης (ἡ)
Πόσης –ου (ὁ)

Ποσῖνος –ου (ὁ)
Ποσίππη –ης (ἡ)
Πόσιππος –ου (ὁ)
Πόσις –ιος ἤ –ιπος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Διός –
Ἐπίθετον Ἡφαίστου –Ἐπίθετον Κρόνου
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–Ἐπίθετον Ὀσείριδος –Ἐπίθετον Πανός
μέ συνώνυμον: Ὑλοβάτας –Ἐπίθετον
Ποσειδῶνος –Ἐπίθετον Πρωτέως
Πόσις καί Πόσσις καί Πόσεις –ειος (ὁ)
–Υἱός Ξένωνος
Πός Πός καί Ἀσπρόρεμα –ατος (τό)
–Ποταμός
Πόσκας –α (ὁ) –Ρωμαῖος δοῦλος
Ποσσικράτεια –ης (ἡ)
Ποσσικράτης –ους (ὁ)
Πόσσις –ιος (ὀ) –Ὁ Μάγνης μυθογράφος ἱστορικός
Πόσσιτος –ου (ὁ)
Ποστιδίππη –ης (ἡ)
Ποστίδιππος –ου (ὁ) –Διάσημος ποιητής
Κασσανδρεύς, Η-12-843Δ
Ποστουμία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν γένος
Ποστούμιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Πόστουμος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Πότα –ης (ἡ)
Ποταγόρη –ης (ἡ)
Ποτάγορος –ου (ὁ)
Ποταίνιος –ίου (ὁ)
Ποτάμία –ίης – (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
εἰς Ἠλείαν
Ποτάμιλλα –ης (ἡ)
Ποτάμιλλος –ου (ὁ)
Πόταμις –ιδος (ὁ) –Υἱός Γνώσιος –Στρατηγός Συρακουσίων
Ποταμῖτις –ιδος (ἡ) –Μήτηρ Αἰγύπτου
Ποτάμμει –εως; (ὁ)
Ποτάμμεις –ειος (ὁ)
Ποτάμμης –ητος; (ὁ)
Ποταμογένη –ης (ἡ)
Ποταμογένης –ητος (ὁ)
Ποταμοδότη –ης (ἡ)
Ποταμόδοτος –ου (ὁ)
Ποταμοδώρη –ης (ἡ)
Ποταμόδωρος –ου (ὁ)
Ποταμόκλεια –ης (ἡ)
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Ποταμοκλῆς –έους (ὁ)
Ποταμός καί Πόταμος –ου (ὁ) –Δῆμος
Ἀττικῆς –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ
Ποταμοσιμητώ –οῦς (ἡ;)
Ποταμοσιμπτώ –οῦς (ὁ) –Σύνθετον ὄνομα
Ποτάμουσα –σης (ἡ)
Ποτάμων –νος (ὁ) –Υἱός Δάδας Δίη
–Υἱός Αἰγύπτου σύζυγος Πατροκλέας
–Υἱός Ὀλυμπίχου –Φιλόσοφος συγγραφεύς –Ρήτωρ –Πατήρ Σωτυρίδος –Πατήρ Λεσβώνακτος –Υἱός Αἰγύπτου καί
Ἀργυφίας φονευθείς ὑπό Δαναΐδος Γλαυκίππης –Ρήτωρ ζήσας ἐννενήκοντα
ἔτη –Ρήτωρ ἐκ Λέσβου –Ἐδίδαξεν εἰς
Ἀλεξάνδρειαν –Πατήρ Βλώστιν, Η-12866Α, 886Α
Ποταμωνιανή –ῆς (ἡ)
Ποταμωνιανός –οῦ (ὁ)
Ποτανέα –ης (ἡ)
Ποτανέας –έου (ὁ)
Ποτανοί –ῶν (οἱ) –(Πετόμενοι) –Ἐπίθετον Ἐρώτων
Πότας (ο Πότας) (ὁ) –Ἐπίθ. Διονύσου
Ποτείδαος –ου (ὁ)
Ποτειδωνίδα –δης (ἡ)
Ποτειδωνίδας –αο (ὁ)
Πότεισις –ιος (ὁ)
Ποτθίκα –ης (ἡ)
Ποτθίκης –ου; (ὁ)
Ποτίδαια –ης (ἡ)
Ποτιδαιάτης –ου καί Ποτιδαιεύς –έως
(ὁ) –Κάτοικος Ποτιδαίας, Η-16-327Δ
Ποτιδαῖος –ου (ὁ)
Ποτιδάϊχα –ης (ἡ)
Ποτιδάϊχος –ου (ὁ) –Υἱός Καλίνθου
Ποτιδᾶς –ᾶ (ὁ) –Υἱός Ὁμωλωΐωνος
Ποτίκια –ίης (ἡ)
Ποτίκιος –ίου (ὁ)
Ποτίνα –ης (ἡ)
Ποτῖνος –ου (ὁ)
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Ποτίσκα –ης (ἡ)
Ποτίσκος –ου (ὁ)
Ποτίτα –ης (ἡ)
Ποτῖτος –ου (ὁ)
Ποτιωλανή –ῆς (ἡ)
Ποτιωλανός –οῦ (ὁ)
Πότμος –ου (ὁ) –(Κλῆρος, μοῖρα) μέ ἐπίθετον Ἄναξ
Πότνα θεά (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς–Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
–Ἐπίθετον Γῆς –Ἐπίθετον Δήμητρος
–Ἐπίθετον Δίκης –Ἐπίθετον Εἰρήνης –
Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον Ἥρης –Ἐπίθετον Καλλιόπης –Ἐπίθετον Καλυψοῦς –Ἐπίθετον Ὁσίας –Ἐπίθετον Ρέας
–Ἐπίθετον Σελήνης –Ἐπίθετον Φύσεως
Ποτνεύς –έως (ὁ) –Πατήρ Πελάργης εἰσαγαγών ἐν Θήβα Καβείρια Μυστήρια
Πότνια καί Ἀντιπότινα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας –Ἐπίθετον Ἀγλαΐας –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Αἰδοῦς –Ἐπίθετον Δήμητρος –Ἐπίθετον Ἀνάγκης
–Ἐ-πί θετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Δίκης
–Ἐπίθετον Εἰλεθυίας –Ἐπίθετον Ἑστίας
–Ἐπίθετον Ἠοῦς –Ἐπίθετον Σελήνης
–Ἐπίθετον Τηθύος
Ποτνία –ης (ἡ) –(Σεβάσμια, Δέσποινα,
Κυρά) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς, Ἀρτέμιδος,
Δήμητρος, Κόρης –Ἐπίθετον Ἀράς –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Γῆς –Ἐπίθετον Εἰρήνης –Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς –Ἐπίθετον Ἥβης
–Ἐπίθετον Ἥρης –Ἐπίθετον Θέτιδος
–Ἐπίθετον Καλυψοῦς μέ συνώνυμον:
Νύμφη –Ἐπίθετον Κίρκης –ἘπίθετονΛήθης –Ἐπίθετον Λητοῦς –Ἐπίθετον
Μαίης ἤ Μαιάδος –Ἐπίθετον Μοίρης
–Ἐπίθετον Μούσης –Ἐπίθετον Νίκης
–Ἐπίθετον Νυκτός –Ἐπίθετον Πειθοῦς
–Ἐπίθετον Περσεφόνης –Ἐπίθετον Ρέας
–Ἐπίθετον Σοφίας –Ἐπίθετον Σωφροσύνης –Ἐπίθετον Τέχνης –Ἐπίθετον Τύχης
–Ἐπίθετον Φύσεως –Ἐπίθετον Ὥρης
Ποτνιάδες –ων (οἱ) –Συνώνυμον: Δρομάδες –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
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Πότνιαι –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν –Ἐπίθετον Μοιρῶν
Πότνιαι –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Ποτνιάς –άδος (ἡ) –Κρήνη Βοιωτίας
Ποτνιεύς –έως (ὁ) –Κάτοικος καί ἐπίθετον Γλαύκου υἱοῦ Σισύφου καί Μερόπης,
πατρός Βελλερεφόντου
Ποτόκι καί Ἑλικών –νος (ὁ) –Ποταμός,
ὁ μετέπειτα Βαφύρας εἰς Δίον Πιερίας
Πότος –ου (ὁ)
Πότου καί Ποτοῦ –οῦς (ὁ)
Πόττα –ης (ἡ)
Πόττος –ου (ὁ)
Ποτώνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀρίστωνος
Κολλυτέως
Ποτώνη καί Περικτυόνη –ης (ἡ) –Μήτηρ Πλάτωνος
Πουβλείλια –ίης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Πουβλείλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Πούβλια –ίης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Πούβλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Πουβλιῶν –ντος; (ὁ) –Ρωμαϊκόν;
Πουβλιῶσσα –σσης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Πούδης –η (ὁ) –Χριστιαν. –Ἅγιος (14 Ἀπριλίου) –Πρός Τιμόθεον Β,Δ,20
Πουθάγγελος –ου (ὁ)
Πουθαγόρα –ης (ἡ)
Πουθαγόρας –ου (ὁ)
Πουθάνγελος –ου (ὁ)
Πουθάρμη –ης (ἡ)
Πούθαρμος –ου (ὁ)
Πουθία –ης (ἡ)
Πουθιάδα καί Ποθιάδα καί Πυθιάδα
–δης (ἡ)
Πουθιάδας καί Ποθιάδας καί Πυθιά
–δας –αιο (ὁ)
Πουθίας –ίου (ὁ)
Πουθιῆς –ῆος (ὁ) –Πατήρ Πουθίωνος
–Πατήρ Δημητρίου
Πουθίκων –ντος; (ὁ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Πουθίκωσσα –σσης (ἡ)
Πουθίλλει –ειος (ὁ)
Πουθίλλεις –ειος (ὁ)
Πουθίνά –ης (ἡ)
Πουθίνας –αο (ὁ)
Πουθινός –οῦ (ὁ)
Πουθίουσα –ης (ἡ)
Πουθίς –ιος (ὁ)
Πουθίχα –ης (ἡ)
Πούθιχος –ου (ὁ)
Πουθίων –νος (ὁ) –Υἱός Πουθιῆος
Πουθογείτα καί Πουθογίτα (ἡ) –Σύζυγος Ἀριστοτέλειος
Πουθόγειτος –ου (ὁ)
Πουθογένεια –ης (ἡ)
Πουθογένεις –ειος (ὁ)
Πουθογένης –ους (ὁ)
Πουθογίτα –ης (ἡ) –Μήτηρ Θοινέου ἐξ
Ἀριστοτέλειος
Πουθόγιτος –ου (ὁ)
Πουθοδόρα –ης (ἡ)
Πουθόδορος –ου (ὁ)
Πουθοδότα –ης (ἡ)
Πουθόδοτος –ου (ὁ)
Πουθοδώρα –ης (ἡ) –Μήτηρ Εὐτάγειος
Πουθοδωρίδα –δης (ἡ)
Πουθοδωρίδας –αιο (ὁ)
Πουθόδωρος –ου (ὁ) –Μέ πατρωνυμικόν Σπενδώνιος
Πουθόκλεια –ης (ἡ)
Πουθοκλεῖς –εῖος (ὁ)
Πουθοκλῆς –έους (ὁ)
Πουθόκλια –ης (ἡ)
Πουθονίκα –ης (ἡ)
Πουθόνικος –ου (ὁ)
Πούθουσα –σης (ἡ)
Πουθοφάνεια –ης (ἡ)
Πουθοφάνεις –ειος (ὁ)
Πουθοφάνης –ους (ὁ)
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Πουθώ –οῦς (ἡ)
Πούθων –νος (ὁ) –Πατήρ Ὀνασάνδρου
–Υἱός Τουχάνωρος –Υἱός Μάρωνος
Πουλάδα –ης (ἡ)
Πουλάδας –αο (ὁ)
Πουλιδάμας –ντος (ὁ) –Ο.Ι.Ν.756
Πουλιδάμεια –ης (ἡ)
Πούλια –ης (ἡ)
Πουλιέλικτος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Πούλιος –ίου (ὁ)
Πουλίουσα –σης (ἡ)
Πουλιτίουσα –σης (ἡ)
Πουλιτίων –νος (ὁ) –Ὁ ἔχων οἰκοίαν
παρά τό Γυμνάσιον Ἑρμοῦ ἐν Ἀθήναις,
Η-7-1234Δ
Πουλιτόκος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Πουλιχάρη –ης (ἡ)
Πουλιχάρης –ητος ἤ ους; (ὁ)
Πουλίων –νος; (ὁ)
Ποῦλος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ποῦλλος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Πουλύα –ης (ἡ)
Πουλυάδη –ης (ἡ)
Πουλυάδης –ου (ὁ)
Πουλύας –αντος (ὁ)
Πουλυδάμα –ης (ἡ)
Πουλυδάμας –αντος (ὁ) = ἀντί Πολυδάμας –Ὁ Σκοτουσσαῖος Ὀλυμπιονίκης εἰς
παγκράτιον –Ὁ Θεσσαλός περιώνυμος
ὀλυμπιονίκης. Ἀπέθανεν θέλων νά συγκρατήση κατακρημνηζομένην ὀροφήν
σπηλαίου εἰς ὅ ἧτο μετά φίλων
Πουλυδάμεια –ης (ἡ)
Πουλυέλικτος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Πουλυμέδιμνος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος μέ συνώνυμον: Πολύτροφος
Πουλυμέλαθρος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος μέ συνώνυμον: Πότνια
Πουλύουσα –σης (ἡ)
Πουλυπότη –ης (ἡ)
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Πουλυπότης –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Διονύσου
Ποῦλυς –υος (ὁ)
Πουλυσθένεια –ης (ἡ)
Πουλυσθενής –έος (ἡ) –Ἐπίθετον Ποδάγρας μέ συνώνυμον: Κόρα
Πουλυτίουσα –σης (ἡ)
Πουλυτίών –νος (ὁ) –Φίλος Ἀλκιβιάδου
Ἀλκμεωνίδου
Πουλυτιῶσσα –σσης (ἡ)
Πουλυτόκος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Πουλυφάνεια –ης (ἡ)
Πουλυφανής – ους ἤ –έος (ὁ) –Ἐπίθετον
Κόσμος
Πουλυφόρος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Πουλυχάρεια –ης (ἡ)
Πουλυχάρης –ητος; ἤ –ους (ὁ)
Πουλύων –νος (ὁ)
Πούλχερ –ρος (ὁ) –(Πολύχαρμος)
Πουλχερία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν –Ρωμαϊκόν –Ἀδελφή Θεοδοσίου Β’ μορφωμένη –Θυγάτηρ βασιλέως Ἀρκαδίου
Ποῦλχρα –ης (ἡ) –(ὄμορφη)
Ποῦλχρος –ου (ὁ)
Πούμπλια –ίης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Πούμπλιος Ἀτρόνιος (ὁ) –Ρωμαϊκόν συνεργάτου Κατιλίνα
Πούπλιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ρωμαϊκόν –Ἅγιος (13 Μαρτίου)
Πούπλιος Αἴλιος (ὁ) –Υἱός Ἀριστομάχου
Μάγνης –Ὁ ἀπό Μαιάνδρου Ὀλυμπιονίκης εἰς παγκράτιον παίδων
Πούπλιος Αἴλιος Ἀρτεμᾶς (ὁ) –Λαοδικεύς, νικητής εἰς ἀγῶνα κηρύκων
Πούπλιος Αἴλιος Αὐρήλιος Σαραπίων
–νος (ὁ) –Νικητής ἀγῶνος σαλπιγκτῶν
Πούπλιος Ἀσκληπιάδης (ὁ) –Κορίνθιος
ὀλυμπιονίκης εἰς πένταθλον
Πούπλιος Κορνήλιος Ἀρίστων (ὁ) –Ἐφέσιος Ὀλυμπιονίκης εἰς παγκράτιον
παίδων
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Πούπλιος Πομπήειος Εὐτύχης (ὁ) –Φιλαδελφεύς δίς ὀλυμπιονίκης εἰς ἄγνωστον ἀγώνισμα
Πούπος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Πουρεινίδα –ης (ἡ)
Πουρεινίδας –αο (ὁ)
Πουρίνα –ης (ἡ)
Πουρίνας –αο ἤ –αυτος (ὁ)
Πουρίππη –ης (ἡ)
Πούριππος –ου (ὁ)
Πουρίχα –ης (ἡ)
Πούριχος –ου (ὁ)
Πουρράνδρα –ης (ἡ)
Πούρρανδρος –ου (ὁ)
Πουρρίας –ίου (ὁ)
Πουρρίνα –ης (ἡ)
Πουρρίνας –αο (ὁ)
Πουρρῖνος –ου (ὁ)
Πουρρίς –ίος (ὁ)
Πουρρίχη –ης (ἡ)
Πουρριχίδα –δης (ἡ)
Πουρριχίδας –αο (ὁ)
Πούρριχος –ου (ὁ)
Πούρρος –ου (ὁ)
Πουσάλις –ιδος (ὁ) –Αἰγύπτιος ἱερεύς
τῆς Μπαχαρία
Πουτάλα –ης (ἡ)
Πούταλος –ου (ὁ)
Πουφᾶ –ῆς (ἡ)
Πουφᾶς –ᾶδος; (ὁ)
Πουφίκις –ιος καί Λούκιος –ίου (ὁ)
Πούφιος Προποντίδης (ὁ)
Ποώρις –ιος (ὁ)
Πραγματική –ῆς (ἡ)
Πραγματικός –οῦ (ὁ)
Πραγόρη –ης (ἡ)
Πράγορος –ου (ὁ)
Πραθένιον καί Καλλίχορον καί Ἄνθιον
καί Ἄνθινον (τό) –Ἱερόν φρέαρ εἰς Ἐλευσίνα
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Πράθος –ου (ὁ)
Πραινέστη –ης (ἡ) –Καί πόλις Ἰταλίας
Πραινεστίνη –ης (ἡ)
Πραινεστῖνος –ου (ὁ)
Πραίνεστος –ου (ὁ) –Υἱός Λατίνου, ἔκγονος καί Υἱός Ὀδυσσέως καί Κίρκης
Πραίσα –σης (ἡ)
Πραίσης –ου (ὁ)
Πραίσια –ίης (ἡ)
Πραίσιος –ίου (ὁ)
Πραιτεχ (ξ)τᾶτος –ου (ὁ) –(Praetextatum)
–Ἱεροφάντης παριστάμενος εἰς γενέθλια
Κωνσταντινουπόλεως ὡς Νέας Ρώμης
μετά τοῦ ἱεροτελεστοῦ Νεοπλατωνικοῦ
φιλοσόφου Σωπάτρου
Πραίτωρ –ρος (ὁ) –Νομομαθής;
Πράϊχα –ης (ἡ)
Πράϊχος –ου (ὁ)
Πρακτήριος –ίου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Τύχης
Πρακτική –ῆς (ἡ)
Πρακτικός –οῦ (ὁ)
Πράκτιος –ίου (ὁ) –Ποταμός Τρωάδος,
τανῦν Βαργοῦς, Ο.Ο.Β.835
Πραμάνθα –ης (ἡ)
Πραμάνθας –ου (ὁ) –(ἰσχυρός) –Σανσκριτικά ὁ Κάβειρος. Ἥρως ἱεροῦ πυρός
Πραμαχίδα –δης (ἡ)
Πραμαχίδας –αο (ὁ)
Πραμαχίδη –ης (ἡ)
Πραμαχίδης –ου (ὁ)
Πράμια –ης (ἡ)
Πράμιος –ίου (ὁ)
Πράμνεια –ης (ἡ)
Πράμνειος –ου (ὁ) –Οἷνος ἐκ Πράμνης
ὅρους Ἰκαρίας
Πράμνη –ης (ἡ) –Ὄρος, Ο.Ο.Λ.639, Κ235
Πράμνια –ης (ἡ)
Πράμνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Πρανίχα –ης (ἡ)
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Πράνιχος –ου (ὁ) –Ποιητής –Μάντις εἰς
ἐπιτελεῖον Μεγάλου Ἀλεξάνδρου
Πραξᾶ –ῆς; (ἡ)
Πράξα –ης (ἡ)
Πραξαγόρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Οἰνοκλέφου –Ἡρωῒς ἀναφερομένη ὑπό Ἀριστοφάνους
Πραξαγόρας καί Πρηξαγόρας –ου (ὁ) –
(Ὁ ἐκ τῆς συνελεύσεως γεμᾶτος δρᾶσιν)
–Ἐπιφανής Κῶος ἰατρός, διάσημος
ἀνατόμος μέ μαθητήν Ἡρόφιλον –Ἠλεῖος Ὀλυμπιονίκης εἰς τέθριππον –
Ἱστο-ριογράφος συγγραφεύς –Πατήρ
ποιητοῦ Θεοκρίτου, Η-8-588Α, Η-9-347Α,
371Δ, 548Α, Η-16-350Α
Πραξάνδρα –ης (ἡ)
Πράξανδρος –ου (ὁ) –(Ὁ δραστηρίως
ὠθῶν ἄνδρας μέ σπουδαία ἔργα –Ἴδρυσε Λάπαθον, Η-7-1172Δ, Η-10-637Δ, Η16-350Α, Η-18-1013Δ
Πραξάνωρ –ρος (ὁ) –Υἱός Σιλανίωνος
Πραξᾶς –ᾶ (ὁ)
Πραξέα –ης (ἡ)
Πραξέας –ου (ὁ)
Πραξεύς –έως (ὁ)
Πραξία –ης (ἡ) –(δραστήρια)
Πραξιάδα –ης (ἡ)
Πραξιάδας –αο (ὁ)
Πραξιάδη –ης (ἡ)
Πραξιάδης –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀναξιμάνδρου, Η-7-562Α
Πραξιάναξ –κτος (ὁ)
Πραξιάνασσα –ης (ἡ)
Πραξίας –ίου (ὁ) –(Δραστήριος) –Γλύπτης Ἀθηναῖος μαθητής Καλάμιδος ἤ
Καλάνου –Ἀγγειογράφος, Η-10-82Δ, Η12-767Δ, Η-16-350Δ
Πραξιβία –ης (ἡ) –Ἀναφέρεται εἰς ἐπιγραφήν
Πραξίβιος –ίου (ὁ)
Πραξιβούλα –ης (ἡ)
Πραξίβουλος –ου (ὁ)
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Πραξιβώλα –ης (ἡ)
Πραξίβωλος –ου (ὁ)
Πραξιδάμα –ης (ἡ)
Πραξιδάμας –ντος (ὁ) –Ἀθλητής Ἀλεξανδρεύς –Αἰγινήτης Ὀλυμπιονίκης εἰς
πυγμήν τρίς στα Νέμεα, πεντάκις στόν
Ἰσθμό καί ἅπαξ στήν Ὀλυμπία –Πάππος Ἀλκιμίδου ἐξ Αἰγίνης, Η-16-493Δ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÑÁÎÉÍÇÓ

νά νικήση Εὔμολπον βασιλέα Θρακῶν
–Μήτηρ Κρεούσης μητρός Ἴω-νος, Η-8206Δ, 230Δ, 397Δ, Η-9-308Δ, 961Δ, Η-12309Α, 504Α, Η-15-401Α, Η-16-350Δ
Πραξίθεος –ου (ὁ)
Πραξικλέη –ης (ἡ)
Πραξικλέης –ου (ὁ) –Υἱός Σωφόρτου
Εὐωνυμεύς

Πραξίδαμος –ου (ὁ)

Πραξίκλεια –ης (ἡ)

Πραξιδάμεια –ης (ἡ)

Πραξικλῆς –έους (ὁ) –Ἀθηναῖος μή σίγουρος

Πραξιδήμη –ης (ἡ)
Πραξίδημος –ου (ὁ)
Πραξιδίκα –ης (ἡ)
Πραξιδίκαι –ων (οἱ) –Θεές μετά θάνατον αἱ θυγατέραι Ὠγύγου Βοιωτοῦ καί
Θήβης, ἤτοι Ἀλαλκομενία, Αὐλίς καί
Τελξίνοια ἤ Θελξίνοια, μέ ναόν εἰς
Ἀλίαρτον καί ἀλλαχοῦ. Τροφοί θεᾶς
Ἀθηνᾶς
Πραξιδίκη καί Ἀλαλκομένεια –ης (ἡ)
–(Θεότης δικάζουσα ψυχές) –Ἐπίθετον
Περσεφόνης –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Μέ
Τριμιλήτον ἤ Τρεμύλον γεννήθησαν
Κράγος, Ξάνθος, Πίναρος, Τλῶς –Θεά
κυρίως Ἀθηνῶν θυγάτηρ Σωτῆρος ἀδελφή ή μήτηρ Ὁμονόης ή Ομονοίας
καί Ἀρετῆς. Προστάτης ἐμπραγμάτου
Δικαιοσύνης, Η-16-350Δ

Πραξικράτη –ης (ἡ)
Πραξικράτης –ητος (ὁ)
Πραξικρέουσα –ης (ἡ)
Πραξικρέων –ντος (ὁ)
Πραξικύδη –ης (ἡ)
Πραξικύδης –εω (ὁ)
Πραξίλα καί Πράξιλλα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἀναθέτις –Σικυωνία
Λυρική ποιήτρια
Πραξιλάα –ης (ἡ)
Πραξίλαος –ου (ὁ)
Πραξίλας –αντος (ὁ)
Πραξίλεως –έω (ὁ) –Πατήρ Ξεναγόρου

Πραξιέπεια –ης (ἡ)

Πραξίλλα καί Πράξιλα –ης (ἡ) –Μελοποιός Σικυωνία ποιήτρια ἥτις εγραψεν
ἕν ὕμνον εἰς Ἄδωνιν Ο Λύσιππος φιλοτέχνησε ἄγαλμα πού ἀποδεικνύει τήν
σημαντικότητάν της

Πραξιέπης –ητος; (ὁ)

Πραξίλλεις –ειος (ὁ)

Πραξίεργος –ου (ὁ)

Πραξίλλης –ου (ὁ)

Πραξιθέα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Φρασίνου
καί Διογενείας, σύζυγος Ἐρεχθέως μέ ὅν
γεννᾶ: Μητίωνα, Κέκροπα Β’, Πανδώρον,
Πρόκριδα ἤ Πρόκνιν, Χθονίαν, Κρέουσα, Ὀθρυΐαν ἤ Ωριθυῒαν –Θεσπιάς πού
μέ Ἡρακλήν γεννᾶ Νῆφον –Θυγάτηρ
Λεώ (Πραξιθέα ἤ Φρασιθέα, Θεόπη καί
Εὐβούλη) θυσιασθείσα μετ΄ἀδελφῶν διά
πόλιν Ἀθηνῶν. Πρός τιμήν των τό Λεωκόρειον –Ἑλληνίς θυσιασθείσα ὤστε ὁ
πατήρ Ἐρεχθεύς, συμφώνως τῶ χρησμῶ

Πράξιλλος –ου (ὁ)

Πραξίδικος –ου (ὁ)

Πράξιμα –ης (ἡ)
Πραξιμένη –ης (ἡ)
Πραξιμένης –ους (ὁ)
Πραξιμήστωρ –ρος (ὁ)
Πράξιμος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Πράξιν καί Πράξειν –ου (ἡ)
Πραξίνα –ης (ἡ)
Πραξίνης –ου (ὁ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÑÁÎÉÍÉÊÁ

Πραξινίκα –ης (ἡ)
Πραξίνικος –ου (ὁ)
Πραξινόα –ης (ἡ) –Ἀναφέρει Θεόκριτος
Πραξινόη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δαβρείου,
Η-9-549Α
Πραξίνοος –ου (ὁ)
Πράξινος καί Πραξῖνος –ου (ὁ) –Πατήρ
Λυσαγόρου –Υἱός Τερείου Αἰγινήτου
–Πλοίου κυβερνήτης, Η-16-351Α
Πραξιοδεία –ης (ἡ)
Πραξίοδος –ου (ὁ) –Πατήρ Εὐθεία ἤ Εὐθυτίδα καί Πραξιόδου
Πράξιον –ίου (ἡ)
Πραξιοπώ –οῦς (ὁ & ἡ)
Πράξιος –ίου (ὁ)
Πραξίουσα –σης (ἡ)
Πραξιόχη –ης (ἡ)
Πραξίοχος –ου (ὁ)
Πραξιπόλεια –ης (ἡ)
Πραξίπολις –ιδος (ὁ)
Πραξίππη –ης (ἡ)
Πράξιππος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Λαπίθων
φονευθείς ὑπό Πτολεμαίου, Η-10-638Δ,
Η-11-727Δ
Πρᾶξις –εως (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Πλούσιος Μυτιληναῖος
Πραξίς –ίδος (ἡ)
Πραξιστράτη –ης (ἡ)
Πραξίστρατος –ου (ὁ)
Πραξίτα –ης (ἡ)
Πραξίτας καί Πραξίας –ου (ὁ) –Στρατηγός Λακεδαιμόνιος, Η-12-295Δ
Πραξιτέλεια –ης (ἡ)
Πραξιτέλλεις –ειος (ὁ)
Πραξιτέλλης καί Πραξιτέλης –ους (ὁ)
–(Τέλειος δημιουργός). Ἔκαμε ἄγαλμα
Ἀπόλλωνος Σαυροκτόνου, Κνιδία Ἀφροδίτη μέ ὑπόδειγμα τήν Φρύνην,
Ἑρμήν Ὀλυμπίας καί πολλά ἄλλα. Ἐπιφανής γλύπτης καί Χαλκοπλάστης,
πατήρ Εὐβουλέως, Τιμάρχου καί Κηφι-
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σιοδότου. Πιθανός πατήρ τοῦ ὁ γλύπτης
Κηφισιόδοτος –Υἱός Ἀριστοκλίδα ἤ Εὐμείλου –Περιηγητής Γεωγράφος –Ἐκ
Βατῆθεν –Υἱός Τιμάρχου Εἰρασίδης –Υἱός Συβρίδος Ἀθηναῖος –Πραξιτέλης υἱός
καί πατήρ Κηφισιοδότου
Πραξιτίμα –ης (ἡ)
Πραξιτιμίδα –ης (ἡ)
Πραξιτιμίδας –αο (ὁ)
Πραξίτιμος –ου (ὁ)
Πράξιτος –ου (ὁ) –Ὁ κατεδαφίσας τμῆμα μακρῶν τειχῶν Κορίνθου, Η-11-238Α
Πραξιφάνεια –ης (ἡ)
Πραξιφάνεις –ειος (ὁ)
Πραξιφάνης –ους (ὁ) –(Ὁ ἀναφανείς
δραστήριος) –Ρόδιος φιλόσοφος περιπατητικός, Η-7-1056Α, Η-9-391Α, Η-10-822
Δ, Η-16-354Α
Πραξιφάντα –ας (ἡ)
Πραξίφαντος –ου (ὁ)
Πραξιφίλη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Πραξίφιλος –ου (ὁ)
Πραξιφῶν –ντος (ὁ)
Πραξιφῶσσα –σσης (ἡ)
Πραξιχάρεια –ης (ἡ)
Πραξίχαρης –ητος (ὁ)
Πραξίχαρις –ιτος (ὁ)
Πραξιώ –οῦς (ἡ)
Πραξίων –νος (ὁ) –Πατήρ Κλειτοῦς συζύγου Τιμοδήμου τοῦ Ἀτηνέως –Υἱός
Εὐδήμου ἤ Στρατονίκου
Πρᾶξος –ου (ὁ)
Πράξουσα –σης (ἡ)
Πραξσίοδος –ου (ὁ)
Πράξυλα καί Πράξυλλα –ης (ἡ) –Προστατευομένη Ἀσπασίας Μιλησία
Πραξύλος –ου (ὁ)
Πραξώ καί Πρηξώ –οῦς (ἡ) –Φίλη Περσέως βασιλέως Μακεδονίας θεωρηθεῖσα ἔνοχος καθ΄ὅτι ἔκρυψεν Εὔανδρον
Κρήν –Θυγάτηρ Καλλιτέλους Σαμία
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Πραξωήδα –ης (ἡ)
Πραξωήδας –αο (ὁ)
Πράξων –ντος; (ὁ) –Μύστης ἐν Σαμοθράκη
Πραξωνίδη –ης (ἡ)
Πραξωνίδης –ου (ὁ)
Πραόλλεια –ης (ἡ)
Πραόλλεις –ειος (ὁ)
Πραομάχη –ης (ἡ)
Πραόμαχις –ιος (ὁ)
Πραόμαχος –ου (ὁ)
Πρᾶος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος δημότης μή
σίγουρος
Πραότης –τητος (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐδαιμονίας, ἀδελφή Ἐπιστήμης (Σοφίας), Δικαιοσύνης, Ἀνδρείας, Καλοκαγαθίας,
Ἐγκρατείας Ἐλευθερίας, Εὐταξίας, Σωφρωσύνης καί Ἄργειας
Πράοχη –ης (ἡ)
Πράοχος –ου (ὁ)
Πραπιδεύς –έως (ὁ)
Πραπίδη –ης (ἡ)
Πραπίδης –ου (ὁ)
Πραπίς –ίδος (ἡ) –Μήτηρ Στάκτης
Πρασᾶ –ῆς; (ἡ)
Πρασᾶς –ᾶ (ὁ)
Πρασέα –ης (ἡ)
Πρασέας ἤ Θρασέας –ου (ὁ) –Πατήρ
Κρινόλεω Νεμεονίκου

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÑÁÔÉÁÄÁÓ

Πράσινος καί Παντζάδας καί Πανάρετος –ου (ὁ) –Φιλόσοφος, Η-12-252Δ,
Η-15-398Α
Πρασίουσα –σης (ἡ)
Πρασίων –νος (ὁ)
Πράσ(σ)ουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Δίκης
Πρασύλα –ης (ἡ)
Πράσυλος –ου (ὁ)
Πράσων –νος (ὁ)
Πράτα καί Γράτα –ης (ἡ) –Μακεδονικόν
Πραταγόρα –ης (ἡ)
Πραταγόρας –ου (ὁ)
Πραταγόρη –ης (ἡ)
Πραταγόρης –ητος (ὁ)
Πραταιμένη –ης (ἡ)
Πραταιμένης –ους (ὁ)
Πρατακών –ντος; (ὁ)
Πρατακῶσσα –σσης (ἡ)
Πραταλιάδη –ης (ἡ)
Πραταλίαδης –ου (ὁ)
Πραταλίδα –δης (ἡ)
Πραταλίδας –αο (ὁ)
Πρατάρχη –ης (ἡ)
Πράταρχος –ου (ὁ)
Πράτας –αντος (ὁ)
Πρατέα –ης (ἡ)

Πρασῆς –ῆος (ὁ)

Πρατέας –ου (ὁ) –Πατήρ Νεμεονίκου
Αἰσχύλου, νικητής στήν πάλη τρεῖς στά
Νέμεα δύο στα Ἴσθμια κ.ἀ.

Πρασία –ης (ἡ)

Πρατεονίκη –ης (ἡ)

Πρασίας –ίου (ὁ) –Τεχνήτης διακοσμητής –Τύραννος, Η-7-948Δ, Η-14-444Α

Πρατεόνικος –ου (ὁ)

Πρασίδα –ης (ἡ)

Πρατημένη –ης (ἡ)

Πρασίδας –αο (ὁ) –Υἱός Ἀπολλοθέμιδος

Πρατημένης –ους (ὁ)

Πρασίδη –ης (ἡ)

Πρατία –ης (ἡ)

Πρασίδης –ου (ὁ)

Πρατιάδα –ης (ἡ)

Πρασίνη καί Πράσινη –ης (ἡ)

Πρατιάδας –αο (ὁ)

Πρασή –ῆς (ἡ)

Πρατεύς –έως (ὁ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÑÁÔÉÁÍÇ

Πρατιανή –ῆς (ἡ)
Πρατιανός –οῦ (ὁ) –Πατήρ Οὐαλεντινιανοῦ
Πρατίας –ίου (ὁ)
Πρατίνα –ης (ἡ)
Πρατίνας –ου (ὁ) –(Ἐνεργητικός)–Τραγικός δραματικός ποιητής –Ὁ ἐξἈργολίδος εισηγητής σατυρικοῦ δράματος
–Ἐκ Φλειοῦντος Διθυραμβοποιός –Φλιάσιος υἱός Πυρρωνίδου ἤ Ἐγκωμίου ἤ
Ἀριστίου Λυρικός καί δραματικός ποιητής, Η-7-1054Α καί Δ, Η-9-490Α, Η-12-320
Δ, Η-14-693Δ, Η-16-357Α, Η-17-797Δ, Η18-675Δ
Πρατίουσα –σης (ἡ)
Πρᾶτις –ιδος (ὁ) –Υἱός τοῦ Κυρράνιδος
Πρατίχα –ης (ἡ)
Πράτιχος –ου (ὁ)
Πρατίων –νος (ὁ)
Πρατογένεια –ης (ἡ)
Πρατογένης –ους (ὁ)
Πρατογόρα –ης (ἡ)
Πρατογόρας –ου (ὁ)
Πρατοδάμεια –ης (ἡ)
Πρατόδαμος –ου (ὁ)
Πρατοδήμεια –ης (ἡ)
Πρατόδημος –ου (ὁ)
Πρατοδότα –ης (ἡ)
Πρατόδοτος –ου (ὁ)
Πρατόθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Πρατόκλεια –ης (ἡ) –Μιλησία
Πρατοκλῆς –έους (ὁ)
Πρατόλα –ης (ἡ)
Πρατολάα –ης (ἡ)
Πρατόλαος –ου (ὁ) –Υἱός Ζευξίππης
Πρατόλας –αντος (ὁ)
Πρατολόχεια –ης (ἡ)
Πρατόλοχος –ου (ὁ)
Πρατομάνη –ης (ἡ)
Πρατομάνης –ου (ὁ)
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Πρατομάρη –ης (ἡ)
Πρατομάρης –ου; (ὁ)
Πρατομάχη –ης (ἡ)
Πρατόμαχος –ου (ὁ)
Πρατομελίδα –ης (ἡ)
Πρατομελίδας –αο (ὁ) –Λακεδαιμόνιος
Ὀλυμπιονίκης μέ ἄγνωστο ἀγώνισμα
Πρατομένη –ης (ἡ)
Πρατομένης –ους (ὁ)
Πρατομήδεια –ης (ἡ)
Πρατομήδη –ης (ἡ)
Πρατομήδης –ου (ὁ)
Πρατομηλίδα –δης (ἡ)
Πρατομηλίδας –αο (ὁ) –Πατήρ Νεολάου
Πρατομήνια –ίης (ἡ)
Πρατομήνιος –ίου (ὁ)
Πρατομύσιος –ίου (ὁ) –Προσωνύμιον
Διός
Πρατονείκη –ης (ἡ)
Πρατονείκης –η (ὁ)
Πρατονίκη –ης (ἡ)
Πρατονίκης –ου (ὁ)
Πρατονικία –ης (ἡ)
Πρατόνικος –ου (ὁ)
Πρᾶτος –ου (ὁ)
Πρατοσθένεια –ης (ἡ)
Πρατοσθένης –ους (ὁ)
Πρατότα –ης (ἡ)
Πρατότης –ου (ὁ)
Πράτουσα –ης (ἡ)
Πρατοφάνη –ης (ἡ)
Πρατοφάνης –ους (ὁ)
Πρατοφῶν –ντος (ὁ)
Πρατοφῶσσα –σσης (ἡ)
Πρατοχάρεια –ης (ἡ)
Πρατόχαρης –ητος (ὁ)
Πρατόχαρις –ιδος (ὁ)
Πρατυῒδα –ης (ἡ)
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Πρατυΐδας –αο (ὁ)
Πρατύλα –ης (ἡ)
Πρατύλος –ου (ὁ)
Πράτυρ –ρος (ὁ)
Πράτων –νος (ὁ)
Πραυγαῖα –ης (ἡ)
Πραυγαῖος –ου (ὁ)
Πραῢγελως –ωτος (ἡ) –Ἐπίθετον Ὑγιείας μέ συνώνυμον: Λιπαρόμματος
Πραύγη –ης (ἡ)
Πραυγίμμα –ης (ἡ)
Πραυγίμμας –αντος; (ὁ) –Ἰλλυρικόν –
Υἱός Βοΐσκου –Υἱός Νίκα (τό Ἑλληνικό
ὄνομα μέ Ἑλληνικόν πατρώνυμον)
Πραύγισσα –σσης (ἡ)
Πραυγισσός –οῦ (ὁ)
Πραύγισσος –ου (ὁ)
Πραύγος –ου (ὁ) –Ἀνθρωπονύμιον
Πράϋλα –ης (ἡ)
Πραϋλίς –ιδος (ἡ)
Πράϋλλα –ης (ἡ)
Πράϋλλας –αντος (ὁ)
Πραϋλλίς –ίδος (ἡ)
Πράϋλλος –ου (ὁ)
Πραΰλος –ου (ὁ) –Φιλόσοφος ἐκ Τρωάδος μαθητής Τίμωνος Φλιασίου
Πραΰλους –ου (ὁ) –Ἀπό Τρωάδος
Πραΰχα –ης (ἡ)
Πραϋχίουσα –σης (ἡ)
Πραϋχίων –νος (ὁ)
Πράϋχος –ου (ὁ)
Πρεάνθη –ης (ἡ)
Πρεάνθης –ους (ὁ)
Πρεβάντα –ης (ἡ)
Πρέβαντος –ου (ὁ)
Πρειγίουσα –σης (ἡ)
Πρειγίων –ντος; (ὁ)
Πρείμα –ης (ἡ) –Μακεδονικόν –Θυγάτηρ Δημητρίου

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÑÅÓÂÁ

Πρεῖμα καί Πρίμα –ης (ἡ)
Πρειμιγένεια –ης (ἡ)
Πρειμιγένη –ης (ἡ)
Πρειμιγένης –ου (ὁ)
Πρειμιλλιανή –ῆς (ἡ)
Πρειμιλλιανός –οῦ (ὁ)
Πρεῖμος –ου (ὁ) –Μακεδονικόν
Πρείσκα –ης (ἡ)
Πρείσκιος –ίου (ὁ)
Πρεῖσκος –ου (ὁ) –Τραγικός ποιητής (50
δράματα)
Πρεξινοκράτη –ης (ἡ)
Πρεξινοκράτης –ητος (ὁ)
Πρεπελάα –ης (ἡ) –Μακεδονικόν ὄνομα
Πρεπέλαος –ου (ὁ) –(Πρέπειν λαός) –Μακεδονικόν, Η-7-539Α
Πρεπέσινθος –ου (ἡ) –Καί νῆσος παρά
Σίφνον
Πρεπέφυλα –ης (ἡ)
Πρεπέφυλος –ου (ὁ) –Ἀνθρωπονύμιον
Πρεπίδη –ης (ἡ)
Πρεπίδης –ου (ὁ)
Πρέπις –ιδος (ὁ) –Ἁβροδίαιτος καί Μαλθακός κωμωδούμενος ὑπό Ἀριστοφάνους
Πρέπις –ιδος (ἡ) –Μαλθακή Ἀθηναῖα
Πρεποντίουσα –σης (ἡ)
Πρεποντίων –νος (ὁ)
Πρέπουσα –ης (ἡ)
Πρεπτός –ου (ὁ) -Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Πρέπων –ντος (ὁ) –Ἀρχιμύστης –Ἐπίθετον Διός
Πρέρβος καί Πρέσβος –ου (ὁ)
Πρέσβα –ης (ἡ) –Συνώνυμον: Θυγάτηρ
–Ἐπίθετον Ἄας –Ἐπίθετον Δίκης –Ἐπίθετον Ἥρης –Ἐπίθετον Ἴσιδος –Ἐπίθετον
Σωφροσύνης
Πρέσβα καί Πρέσβεια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÑÅÓÂÁÍÔÇ

Πρέσβαντη –ης (ἡ)
Πρέσβαντος –ου (ὁ) –Μακεδονικόν
Πρέσβεια –ης (ἡ)
Πρέσβειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δίκης μέ
συνώνυμον: Παρθένος –Ἐπίθετον Ρέας
μέ συνώνυμον: Οὐρανόπαις –Ἐπίθετον
Φύσεως μέ συνώνυμον: Οὐρανίη –Ἐπίθετον Τιτανίδος Θέμιδος
Πρεσβεύουσα –σης (ἡ)
Πρεσβεύων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Διός
Πρέσβη –ης (ἡ)
Πρεσβία – ης (ἡ)
Πρεσβίας –ίου (ὁ) –Υἱός Σημίου Φηγαιεύς
Πρεσβίστα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Μοίρης
–Ἐπίθετον Ὑγιείας
Πρεσβίστη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Γῆς –Ἐπίθετον Ἴσιδος
Πρέσβιστος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Συνώνυμον: Ἁγνός –Ἐπίθετον Νηρέως
Πρέσβος καί Πρέρβος –ου (ὁ)
Πρέσβουσα –σης (ἡ)
Πρεσβυγένεθλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Οὐρανοῦ –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος μέ συνώνυμον: Παῖς
Πρεσβυγενής –έος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθ. Κρόνου –Ἐπίθετον Πανός –Ἐπίθετον Ρέας
Πρεσβύλα –ης (ἡ)
Πρεσβύλος –ου (ὁ)
Πρέσβυς –εως (ὁ) –Συνώνυμον: Πατήρ
–Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Πρεσβυτάτη – ης (ἡ) –Πλαστόν διά τήν
ἱέρειαν Προμένειαν
Πρεσβύτατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
–Ἐπίθετον Οὐρανοῦ μέ συνώνυμον: Βασιλεύς
Πρεσβυτέρα –ης (ἡ)
Πρεσβύτερος –ου (ὁ) –Ὁ γλύπτης Πολύκλειτος –Διονύσιος Τύραννος Συρακουσῶν, Η-16-241Α, Η-17-1047Δ
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Πρεσβύτη –ης (ἠ)
Πρεσβύτης –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Βριαρόχειρ –Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον Κρόνου μέ συνώνυμον: Πατήρ
Πρεσβυχάρεια –ης (ἡ)
Πρεσβυχάρης –ητος; (ὁ)
Πρεσβυχάρις –ιτος (ἡ)
Πρέσβων –ντος; (ὁ) –Υἱός Φρίξου καί
Χαλκιόπης ἀνακτήσας θρόνον ἐπιστρέψας ἐκ Κολχίδος
Πρέσκος –ου (ὁ) –Μονομάχος
Πρεταννική –ης (ἡ)
Πρεταννικός –οῦ (ὁ) –Ἀντί Βρεταννικός
Πρετιῶσ (σ)α –ης (ἡ)
Πρετιῶν –ῶνος (ὁ)
Πρευγένεια –ης (ἡ)
Πρευγένης –ου (ὁ) –Υἱός Ἀγήνορος, Η15611Δ
Πρευκλητία –ης (ἡ)
Πρευκλήτιος –ίου (ὁ)
Πρευμενής –έος (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Διός μέ συνώνυμον:
Ἀλάστορος
Πρεύραδα –δης (ἡ)
Πρεύραδος –ου (ὁ)
Πρευράτη –ης (ἠ)
Πρευρᾶτος –άτου (ὁ) –Ἀντί Πλευρᾶτος
–Καί Ἰλλυρικόν
Πρεύρατος –ου (ὁ)
Πρεψία –ης (ἡ)
Πρεψίας –ίου (ὁ)
Πρήγισσα –σσης (ἡ)
Πρηείη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠπιόνης
Πρηείης –ου (ὁ)
Πρηεῖς –ῶν; (οἱ) –Ἐπίθετον Ζεφύρων
Πρηξάγγελος –ου (ὁ)
Πρηξαγόρα –ης (ἡ)
Πρηξαγόρης –εω ἀντί Πρηξαγόρας (ὁ)
Πρηξάσπη –ης (ἡ) –Περσίς
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Πρηξάσπης –εω (ὁ) –Ἐπίσημος Πέρσης
στρατηγός, υἱός Ἀσπαθίνεω
Πρηξῆναξ –κτος (ὁ)
Πρηξήνασσα –σσης (ἡ)
Πρηξία –ας (ἡ)
Πρηξιάδη –ης (ἡ)
Πρηξιάδης –ου (ὁ) –Ἀναθέτης εἰς Περσεφόνην ἐκ Σκάλας Ὠρωποῦ
Πρηξίας –ίου (ὁ)
Πρηξιγένεια –ης (ἡ)
Πρηξιγένης –ους (ὁ)
Πρηξιδάμα –ης (ἡ)
Πρηξιδάμας –ντος (ὁ)
Πρηξιδάμεια –ης (ἡ)
Πρηξίδαμος –ου (ὁ)
Πρηξιδήμεια –ης (ἡ)
Πρηξιδήμη –ης (ἡ)
Πρηξίδημος –ου (ὁ)
Πρηξιδίκη –ης (ἡ) –Εἰς ἐπίγραμμα Ἀνακρέοντος
Πρηξιδίκης –ου (ὁ)
Πρηξιδότα –ης (ἡ)
Πρηξίδοτος –ου (ὁ)
Πρηξιδώρα –ης (ἡ)
Πρηξίδωρος –ου (ὁ)
Πρηξίθεμις –ιδος (ἡ & ὁ)
Πρηξίκλεια –ης (ἡ)
Πρηξικλῆς –έους (ἡ)
Πρηξικράτεια –ης (ἡ)
Πρηξικράτης –ου (ὁ)
Πρηξίλα –ης (ἡ)
Πρηξίλαος –ου (ὁ)
Πρηξίλεως –έω (ὁ) = ἀντί Πραξίλεως
Πρηξιμένη –ης (ἡ)
Πρηξιμένης –ους (ὁ)
Πρηξίνα –ης (ἡ)
Πρηξίνας –ου (ὁ)
Πρηξινίκα –ης (ἡ)
Πρηξίνικος –ου (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÑÉÁÌÏÉÏÓ

Πρηξῖνος ἀντί Πραξῖνος (ὁ)
Πρηξιοδεία –ης (ἡ)
Πρηξίοδος –ου (ὁ)
Πρήξιος –ίου (ὁ)
Πρηξίουσα –σης (ἡ)
Πρηξιπόλεια –ης (ἡ)
Πρηξίπολις –ιδος (ὁ)
Πρηξίππα –ης (ἡ)
Πρήξιππος –ου (ὁ)
Πρηξιτέλεια –ης (ἡ)
Πρηξιτέλης –ους (ὁ)
Πρηξιτίμα –ης (ἡ)
Πρηξίτιμος –ου (ὁ)
Πρηξίων –νος; (ὁ)
Πρηξώ –οῦς καί Πραξώ –οῦς (ἡ)
Πρηξώνδη –ης (ἡ)
Πρηξώνδης –ου (ὁ)
Πρῆσκα –ης (ἡ)
Πρῆσκος –ου (ὁ)
Πρηύγελως –ϋγέλωτος (ὁ) –Ἐπίθετον
Ζεφύρου
Πρηΰλα –ης (ἡ)
Πρηῢλια –ίης (ἡ)
Πρηΰλιος –ίου (ὁ)
Πρηΰλος –ου (ὁ)
Πρηΰς –ύος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ
Πρηῢς; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου –Ἐπίθετον
Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ζεφύρου
Πρηύτατος –ϋτάτου (ὁ) –Ἐπίθετον Ζεφύρου
Πριαμίδη –ης (ἡ)
Πριαμίδης –ου (ὁ) –Υἱός Πριάμου καί
Ἑκάβης, Ο.Ι.Ν.316, Η-4-728Δ, Η-9-268Α
Πριαμίς –ιδος (ἡ)
Πριάμοιος –οίω καί Πρίαμος –ου (ὁ)
–(Πρῶτος Βασιλεύς) –(πρίν Ποδάρκης) –
Βασιλεύς Τροίας, σύζυγος Ἑκάβης (Χοιρίλης, διότι ἔτεκεν 18 ἐκ τῶν 50 τέκνων
αὐτοῦ) –Yἱός Λαομέδοντος πατήρ Ἕκτορος, Πάριδος καί πολλῶν ἀκόμη, Δαρ-

ËÅÎÉÊÏÍ
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ÏÍÏÌÁÔÙÍ

δανίδης. Μέ Καστιάνειρα γεννᾶ Γοργυθίωνα ὅν ἐφόνευσεν Τεύκρος –Ἀδελφός
Ἠσιόνης ἥτις τόν ἀπελευθέρωσεν διά
καλύπτρας καί ἀδελφός Ἱκετάονος –Μέ
ἐπίθετον Τερπόμενος –Υἱός Ζευξίππης,
O.O.Λ.421, A225, Γ105, Z283, 368N, H-71047A καί Δ, H-9-398A, H-10-712A, Η-15544Δ, Η-17-139, 739Δ, 881Α
Πρίαμος –ου ἤ Πριάμοιος (ὁ) –(πωληθείς) –Ἀδελφός Ἡσιόνης (ἀπελευθερωθείσης ὑπό Ἡρακλέους μέ ληφθεῖσα
ὡς γέρας ὑπό Τελαμῶνος). Παραδοῦσα
μέ καλύπτραν τῆς ἐλευθέρωσε Ποδάρκην μετονομασθέντα εἰς Πρίαμον. ἈδελφόςΑἰθίλληςἐκπατρόςΛαομέδοντος
–Ἐκτός Ἑκάβης σύζυγος Καστιανείρης
ἐκ Θράκης –Μέ δούλην γεννᾶ Κεβριόνην. Μέ Ἀρίσβην θυγατέραν Μέροπος
γεννᾶ Αἴσακον. Ἀδελφός Ἀστυόχης μέ
νόθον τέκνον τήν Μηδεσικάστην. Κατ΄
ἄλλους μέ Ἀλεξιρρόην γεννᾶ Αἴσακον.
Σύζυγος Ἑκάβης ἀλλά καί Λαοθένειας
ἤ Λαοθόης –Υἱός Θοάσης θυγατρός
Τεύκρου. Ἀοιδόν εἶχεν τόν Ἐπιμήδην
Πρίαμος –ου (ἡ) –Πόλις
Πριάνθη –ης (ἡ)
Πριάνθης –ου (ὁ)
Πριανθίς –ίδος (ἡ)
Πρίανσος καί Ἴτανος –ου (ὁ) –Ὁ Τσούτσουρας Κρήτης
Πριαπησαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Πρίαποι –ων (οἱ) –Μέ ἐπίθετον Μελάγχλαινοι
Πρίαπος καί Πρίηπος –ου (ὁ) –Υἱός
Διονύσου καί Ἀφροδίτης –Μέ μυστικόν
ἐπώνυμον Ἠρικεπαῖος ἤ Ἠρικαπαῖος
–Θεός, προσωποποίησις γονιμότητος.
Ἀλλά καί προστᾶται γονιμότητος ἧσαν
καί αἱ νύμφαι –Μέ ἐπίθετον Νεάτης καί
Σάθων, ὡς πεείδης (ὁ ἔχων ἰσχυρόν καί
εὐμέγεθες πέος), Η-7-1156Α, Η-12-77Α
Πρίας –αντος (ὁ) –Μνηστήρ Ἱπποδαμείης
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Πρίασος –ου (ὁ) –Υἱός Καινέως, ἀδελφός
Φώκου, Ἀργοναύτης
Πριάχη –ης (ἡ)
Πρίαχος –ου (ὁ)
Πρίβατος –ου (ὁ) –Μήν
Πριέπιος –ίου (ὁ) –Μέ Βιθυνῶν
Πριηνεύς –έως (ὁ) –Χορηγός ἤ προεδρεύων νεαρός εἰς Πανιώνια, Η-15-418Δ
Πριήνη –ης (ἡ) –Κρήνη
Πρίηπος ἀντί Πρίαπος (ὁ) –Ἐπίθετον
Διονύσου
Πρικιπῖνα –ης (ἡ)
Πρικιπῖνος –ου (ὁ)
Πρίκουσα –σης (ἡ)
Πρίκς –κσός (ὁ)
Πρίκων –ντος; (ὁ)
Πρῖμα –ης καί Πρεῖμα (ἡ)
Πριμαρία –ης (ἡ)
Πριμάριος –ίου (ὁ)
Πριμέρα –ης (ἡ)
Πρίμερος –ου (ὁ)
Πριμιγένεια –ης (ἡ)
Πριμιγένης –ους (ὁ)
Πρίμιλλα –ης καί Πριμιλλᾶ –ᾶς (ἡ)
Πρίμιλλος –ου (ὁ)
Πριμίουσα –ης (ἡ)
Πριμίτα –ης (ἡ)
Πριμίτας –αντος; (ὁ) –Γραμματεύς συλλόγου
Πριμιτῖβα –ης (ἡ)
Πριμιτῖβος –ου (ὁ)
Πριμίων –νος (ὁ)
Πριμογένεια –ης (ἡ)
Πριμογένης –ους (ὁ)
Πριμογενιανή –ῆς (ἡ)
Πριμογενιανός –οῦ (ὁ)
Πριμογένις –ιος (ὁ)
Πριμογενίς –ίδος (ἡ)
Πρῖμος –ου (ὁ) –Ρωμαῖος;
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Πριμώ καί Φοίβη –ης (ἡ) –Θεότης
Πρινᾶ –ῆς (ἡ)
Πρινᾶς –ᾶδος; (ὁ)
Πρινητάδα –δης (ἡ)
Πρινητάδας –αο (ὁ)
Πρινητάδη –ης (ἡ)
Πρινητάδης –έω (ὁ) –Υἱός Δημαρμένου
Πρινία –ης (ἡ)
Πρινιάς –άδος (ἡ)
Πρινίδη –ης (ἡ)
Πρινίδης –ου (ὁ) –Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης εἰς Ἀχαρνῆς
Πρίνιος –ίου (ὁ)
Πρινώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀδύμου, Μακεδονίς
Πριόλα –ης (ἡ)
Πριόλας –ου (ὁ) –Υἱός Δασκύλου ἀδελφός Λύκου πολεμήσας μετά Ἡρακλέους
ἐναντίων Βεβρύκων –Υἱός Τιτυοῦ, ἀδελφός Μαριανδυνοῦ καί Βώρμου
Πρίσκα –ης (ἡ)
Πρισκιανή –ῆς (ἡ)
Πρισκιανός –οῦ (ὁ) –Φιλόσοφος Νεοπλατωνικός, Η-16-374Α
Πρισκίλλα καί Πρίσκιλλα –ης (ἡ)
–Σύζυγος Ἀκύλα Ποντικοῦ –Εἰς Πρισκίλλην καί Μαξιμίλλην ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος ἀπαγόρευσεν νά προφητεύουν,
περιορίσας τοῦτο (προφητείαν) εἰς ἀνδρικόν φῦλον. Τήν προφητείαν τῆς γεννήσεως ὅμως τοῦ Ἰησοῦ (θεραπευτοῦ) μέ
λεξάριθμον 888 (ὀκτώ μονάδες, ὀκτώ δεκάδες, ὀκτώ ἑκατοντάδες, ἤτοι τέσσαρα
φωνήεντα, δύο σύμφωνα =Ἰησοῦς) ἔκαμε μόνον ἡ Σίβυλλα, Πράξεις, Ι Η 2, Η-8
-583Α
Πρίσκιλλος –ου (ὁ)
Πρῖσκος –ου (ὁ) –Θεσπρωτός –Νεοπλατωνικός φιλόσοφος καί μυστικιστής,
φίλος καί πνευματικός πατήρ Ἰουλιανοῦ
φιλοσόφου. Ἠπειρώτης, ὁ καί Σιωπηλός
–Χριστιανός –Ἕλλην ἱστορικός βίου Ἀττίλα, Η-16-374Α
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Πρίσκος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἐλβιδίου –Ρωμαϊκόν –Ἀπό Πάνιο
Πρίτανης –ου (ὁ) –Τρώς
Πρίτια –ίης (ἡ)
Πρίτιος –ίου (ὁ)
Προάγγελος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑωσφόρου μεσυνώνυμον: Πρόμος –Ἐπίθετον Ὥρης
Προαγόρας –ου (ὁ)
Προαγόρη –ης (ἡ)
Προαγορίδα –δης (ἡ)
Προαγορίδας –αο (ὁ)
Προάγορος –ου (ὁ)
Προάγουσα –σης (ἡ)
Προάγων –ντος; (ὁ) –Ρήτωρ διάσημος
ἐπί Ἰουλιανοῦ μέ φιλισοφική σχολή ἐν
Ἀθήναις, Η-17-482Δ
Προαιρεσία –ης (ἡ)
Προαιρέσιος –ίου (ὁ) –Χριστιανός –Ὁ
υἱός Παγκρατείου σοφιστής –Εἰς τόν ἀνδριάντα τοῦ ἀνέγραψαν: “Ἡ βασιλεύουσα Ρώμη τόν βασιλεύοντα τῶν λόγων”
–Ρήτωρ, Η-9-872Α, Η-15-404Α, Η-16-379Α,
Η-18-127Α, 447Α
Πρόαινα –ης (ἡ)
Πρόαινος –ου (ὁ) –Ναύαρχος Κορινθίων
Προάνδρα –ης (ἡ)
Πρόανδρος –ου (ὁ)
Προάρχη –ης (ἡ)
Πρόαρχος –ου (ὁ)
Προασπιστήρ –ῆρος (ὁ) –Συνώνυμον:
Ὀλετήρ –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Νότου μέ συνώνυμον: Αἰθιοπεύς
Προάστειος –ου (ὁ) –Ἥρως
Προαύγη –ης (ἡ)
Προαύγης –ητος (ὁ)
Πρόβα –ης (ἡ)
Προβακχήϊα –ίης (ἡ)
Προβακχήϊος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Προβαλινθία –ης (ἡ)
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Προβαλίνθιος καί Προβαλίσιος –ίου
(ὁ) –Κάτοικος Δήμου Τετραπόλεως, Η16-380Δ
Προβάλινθος –ου (ὁ) –Δῆμος Ἀθηναίων
Προβαλίσιος –ίου (ὁ) –Κάτοικος Δῆμου
Προβημάρτυς –υρος (ἡ) –Θυγάτηρ ἱερέως Εὐστοχίου
Πρόβης –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
Πρόβις –ιος (ὁ)
Πρόβλαστη –ης (ἡ)
Πρόβλαστος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Πρόβος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
Προβουλόπαις –αιδος (ἡ) –Ἐπίθετον
Πειθοῦς μέ συνώνυμον: Τάλαινα
Πρόβουλος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς, Η-12-654Α
Πρόγαμος –ου (ὁ & ἡ)
Πρόγνη –ης (ἡ)
Πρόγνος –ου (ὁ)
Προγνώστης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
μέ συνώνυμον: Ὄνειρος
Πρόγονος καί Προγόνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον
Νηρέως –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος μέ συνώνυμον: Εὐρυβίας
Προδάμεια –ης (ἡ)
Πρόδαμος –ου (ὁ)
Προδιδάσκουσα –σης (ἡ)
Προδιδάσκων –ντος (ὁ) –Συνώνυμον:
Ἀκονών – Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Προδίκη –ης (ἡ) –Ἑλληνίς ἑταίρα συμπεριφερομένη σκαιῶς εἰς ἐραστάς
Πρόδικος –ου (ὁ) –Σοφιστής ἐξ Ἰουλίδος
Κέω καί ρήτωρ δάσκαλος Εὐρυπίας –Φιλόσοφος φυσικός –Λεοντῖνος σοφιστής,
Η-7-576Δ, Η-9-961Α, Η-15-75Δ, Η-16-488
Δ, 489Α, Η-17-132Δ
Προδομαία καί Προδομία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας μέ Ναόν κτισθέντα ὑπό
Τημένου ἐν Σικυώνι
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Πρόδομος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
μέ συνώνυμον: Δέσποινα
Πρόδοξος –ου (ὁ)
Προδρομία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Πρόδρομος –ου (ὁ) –Ἰουδαϊκόν –Χριστιαν. Ὁ Τίμιος (7 Ἰανουαρίου) –Ἐπίθετον Ἑωσφόρου μέ συνώνυμον: Ἀώιος,
Η-16-389Δ
Προδωμία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας μέ
ναόν εἰς Σικυώνα κτισθέντα ὑπό υἱοῦ
Τημένους
Πρόεδρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Προέξης –ξου (ὁ) –Πέρσης
Πρόη –ης (ἡ)
Προηροσία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Πρόης –ητος (ὁ)
Προθαγέτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Καλλιόπης μέ συνώνυμον: Σοφά
Προθθώϊ –; (ἡ)
Προθόη –ης (ἡ) –Τροφός Διονύσου –Ἀμαζών
Προθοήνωρ –ρος (ὁ) –Υἱός Ἀρηϊλύκου
ἤ Ἀρειλύκου Θηβαίου εἰς Τροίαν –Σύζυγος Θυμέλης, Ο.Ι.Ξ.450
Πρόθοος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀγρίου –Υἱός
Τενθρηδῶνος, ἡγεμῶν Μαγνήτων Θεσσαλίας –Λακεδαιμόνιος –Υἱός Λυκάονος, Ο.Β.756, 758
Προθόουσα –σης (ἡ)
Προθόων –νος (ὁ) –Ἐπίσημος Τρώς
φονευθείς ὑπό Τεύκρου, Ο.Ι.Ξ.515
Προθύμη –ης (ἡ)
Προθυμία –ης (ἡ)
Προθυμίδα –ης (ἡ)
Προθυμίδας –αο (ὁ)
Προθυμίδη –ης (ἡ)
Προθυμίδης –ου (ὁ)
Προθύμιος –ίου (ὁ)
Προθυμίουσα –σης (ἡ)
Προθυμίων –νος; (ὁ)
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Πρόθυμος –ου (ὁ) –Πατήρ Βιότης
Προθυραία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἑκάτης μέ συνώνυμον:
Εἰλείθυια –Ἐπίθετον Εἰλειθυῒας –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Διά ταύτην ἐγράφη Ὀρφικός ὕμνος
Προθυραῑος –ου (ὁ)
Προθύτα –ης (ἡ)
Προθύτας –ου (ὁ)
Προθύτη –ης (ἡ)
Προθύτης –ου (ὁ) –Ἀρχηγός κόμματος
Προϊεῖσαι –ῶν (αἱ) –(Προπεμφθεῖσαι)
–Ἐπίθετον Μουσῶν
Προϊναύτες –ου; (ὁ)
Προίτη –ης (ἡ)
Προιτίδες –ων (οἱ) –Θυγατέρες Προίτου
βασιλέως Ἄργους καί Σθενέλης Λυσίππη, Ἰφιόνη, Ιφιάνασσα. Ἡ ὀργή Ἤρας
τάς περιφρόνησεν περιτρέχοντες τήν
Πελοπόννησον θεωροῦσαι ἑαυτάς δαμάλας. Ἀπό τήν μανίαν θεράπευσεν ὁ
Μελάμπους λαβοῦσαν σύζυγον Ἰφιάνασσαν
Προιτίδη –ης (ἡ)
Προιτίδης –ου (ὁ) –Υἱός Προίτου
Προιτίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Προίτου:
Λυσίππη, Ἰφινόη, Ἰφιάνασσα)
Προῖτος –ου (ὁ) –Υἱός Ἄβαντος βασιλέως Ἄργους καί Ὠκαλείας δίδυμος ἀδελφός Ἀκρισίου μέ ὅν ἀντιπαλεύει ἐξ
ἐνδομητρίου ζωῆς. Μέ Ἄντεια γεννᾶ
Σθενέβοια καί Μεγαπένθην καί τρεῖς
Προιτίδας –Πατήρ Κελαίνης –Πατήρ
Προιτίδων (Λυσίππης, Ἰφινόης, καί Ἰφιανάσσης) αἵτινες ἐθεραπεύθησαν ὑπό
Μελάμποδος ἐκ μανίας (ἐνυμφεύθη Ἰφιάνασσαν). Ἡ θεραπεία ἐγένετο εἰς να_
όν Ἡμερασίης Ἀρτέμιδος –Πατήρ Γαλανθιάδος –Βασιλεύς Τίρυνθος, Ο.Ζ.157, 160,
163, 164, 177, Η-7-830Α, Η-9-333Δ, 922Δ,
1090Α, Η-12-245Δ, 652Α, Η-13-187Δ, Η15-790Α, Η-17-711Δ, Η-18-937Α, 1016Δ
Προκαθηγέτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Μανδοῦλι
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Προκαθηγέτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Προκαθήμενη –ης (ἡ)
Προκαθήμενος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ὀσείριδος μέ συνώνυμον: Πολυώνυμος
Προκάουσα –σης (ἡ)
Προκάων –νος (ὁ)
Προκέλευθος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθ. Ἠοῦς –
Ἐπίθετον Ἑωσφόρου –Ἐπίθετον Κρόνου
Προκελλείνη –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Προκελλεῖνος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Προκῆ –ῆς (ἡ)
Προκῆς –ῆος (ὁ)
Πρόκλα –ης (ἡ) –Ἰουλία. Εἰς νόμισμα
Λέσβου, Η-12-250Δ
Προκλαΐς – ίδος (ἡ) –Καί Πόλις
Πρόκλας –α (ὁ) –Η-7-670Α
Προκλέη –ης (ἡ)
Προκλέης –έου (ὁ) = Προκλῆς
Πρόκλεια –ης (ἡ) –Σύζυγος Κύκνου μέ
ὅν γεννᾶ Ἡμιθέαν καί Τένητα –Θυγάτηρ
Κλυτίου ἤ Λαομέδοντος ἀδελφοῦ Πριάμου καί ἀδελφή Καλήτορος ὅν ἐφόνευσεν Αἴας, σύζυγος Ἀπόλλωνος μέ ὅν
γεννᾶ Τέν(ν)ητα καί Λευκοθέαν, Η-978Δ
Προκλείδα –δης (ἡ)
Προκλείδας –αο (ὁ) –Μέ πατρωνυμικόν
Ἀμινίχιος
Προκλείδη –ης (ἡ)
Προκλείδης –ου (ὁ) –Ὁ Οἶκος τῶν ἐξηφανίσθη τό 227 π.Χ. –Ἀφιδναῖος, Η-7-117
Δ, 542Δ,
Προκλεῖς –εῖος (ὁ)
Προκλεύς –έως (ὁ) –Υἱός βασιλέως Σπάρτης Δημαράτου, σύζυγος Πυθιάδος, Η16-509Α
Πρόκλη –ης (ἡ) –Χριστιαν. ὄνομα, Η17-629Α
Προκλῆς –έους (ὁ) –(Ὑπερένδοξος) –Βασιλεύς Σπάρτης, Πατήρ Σόοντος, πάπ-
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πος Εὐρυπώντος –Υἱός Ἀριστοδήμου
καί Ἀργείας ἀδελφός Εὐρυσθένους –Ἄνδριος ὀλυμπιονίκης Εἰς πάλην παίδων
–Υἱός Μελιδώρου ναοποιός –Τύραννος
Ἐπιδαύρου 7ον π.Χ. –Ἀπόγονος Δαμαράτου ἀναφερόμενος τρεῖς εἰς Ἀρριανοῦ,
Ἀλεξ. Ἀνάβασιν –Ἱστορικός –Πυθαγορικός φιλόσοφος –Συγγραφεύς Καρχηδόνιος, υἱός Εὐκράτου –Στρατηγός Ἀθηναίων –Ἡγεμών Ἐπιδαύρου πενθερός
τυράννου Κορίνθου Περιάνδρου –Ἀτηνεύς –Ἐκ Κολωνῆθεν –Πλωθειεύς –Υἱός
Πρωτοκλέους Πλωθειεύς –Υἱός Χαβρίου
Πλωθειεύς –Ἀκαδημαϊκός ἱστορικός, Η8-484Α, Η-9-307Α, Η-16-399Δ
Προκλίδα –ης (ἡ)
Προκλίδας –αο (ὁ)
Προκλίη –ης (ἡ)
Προκλίης –ου (ὁ)
Προκλιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Προκλιανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Πρόκλος –ου (ὁ) –Νεοπλατωνικός φιλόσοφος ἐκ Κωνσταντινουπόλεως μέ
ἐπώνυμον Διάδοχος σπουδάσας εἰς Ἀλεξάνδρειαν καί Ἀθήνα, ὅπου διεδέχθη
δάσκαλόν του Συριανόν, εἰς θέσιν διευθυντοῦ Ἀκαδημίας. Μαθητής του ὑπῆρξεν ὁ Ἀμμώνιος –Καί χριστιανικόν
–Ρωμαϊκόν –Ὁ θέσας σκοπόν ἀναδιοργανώσεως Πατρῶας θρησκείας –Ἕτερος
πατήρ Ἐφεσίου ὁπλιτοδρόμου, Η-7-670
Δ, 798Α, Η-15-404Α, 788Δ, Η-16-400Α, Η17-520Α, Η-18-47Α
Πρόκνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πανδίονος
Β, σφάξασα υἱόν Ἴτυν καί παραδοῦσα
ὡς γεῦμα εἰς σύζυγον Τηρέα, ἐπειδή ἀτίμασε τήν ἀδελφήν της Φιλομήλα –Θυγάτηρ Ἐρεχθέως καί Πραξιθέας –Μέ
Τηρέα γεννᾶ Ἴτυον –Ἀδελφή Φιλομήλας πού μετεμορφώθη εἰς χελιδόνα ἐνώ
ἡ Πρόκνη εἰς ἀηδόνα καλουμένη Δαυλίς
ἐνώ ὁ Τηρεύς εἰς ἔποπα (τσαλαπετεινός).
Παραλλαγή Μῦθου Πρόκνης καί Ἀηδόνος, Η-7-1047Α, 1151Δ, Η-9-702Δ, Η-13150Δ, Η-15-42Δ, 400Δ, Η-16-401Α
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Πρόκνος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς
Πρόκολος –ου (ὁ)
Πρόκον –νος (ὁ)
Προκονήσιος –ίου (ὁ)
Προκόπη καί Προκοπή –ῆς (ἡ)
Προκοπία –ης (ἡ) –Αὐτοκράτειρα Βυζαντίου –Η-16-401Δ
Προκόπιος –ίου (ὁ) –(Ἱκανός) –Καί ἱστορικός –Ἱεράρχαι –Ἄγιοι –Χριστιανικόν
ὄν. μάρτυς, ἅγιος –Ρήτωρ καί σοφιστής
–Στρατηγός, Η-8-127Α, Η-9-697Δ, Η-12838Α, Η-16-401Δ, Η-18-183Α
Προκοπίουσα –σης (ἡ)
Προκοπίων –νος (ὁ)
Πρόκουσα –σης (ἡ)
Προκράτεια –ης (ἡ)
Προκράτης –ου (ὁ)
Προκράτια καί Προκρατία –ης (ἡ) –Μέ
Ἀγελόδωρον γεννᾶ Κόριννα ποιήτριαν,
Η-11247Α
Πρόκρη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πανδίωνος
καί Ζευξίππης, Ο.Ο.Λ.321, Η-16-401Α
Πρόκρις καί Προκρίς –ιδος (ἡ) –Θεσπιάς πού μέ Ἡρακλῆ γεννᾶ Ἀντιλέοντα
καί Ἱππέα –Θυγάτηρ Ἐρεχθέως καί
Πραξιθέας σύζυγος Κεφάλου (υἱός Ἑρμοῦ καί Ἔρσης) ἥν ἐφόνευσεν νομίσασαν θηρίον –Σύζυγος Ἐρεχθέως μήτηρ
Μητίωνος, προμάμμη Δαιδάλου, Ο.Λ.
321, Η-7-1158Δ, Η-8-206Δ, 487Δ, Η-9-426
Α, Η-15-401Α, Η-16-403Α, Η-17-139Α καί
Δ, 974Α, Η-18-181Α
Πρόκριτη –ης (ἡ)
Πρόκριτις –ιος (ὁ)
Πρόκριτος –ου (ὁ)
Προκρούστης καί Δαμάστης καί Πολυποίμην καί Προκόπτης –ου (ὁ) –Τόν
ἐφόνευσε Θησεύς, ἀπαντήσαντα εἰς Ἑρμιόνην, Η-9-680Α, Η-12-324Α
Προκσένα –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν
Προκσένης –ου (ὁ)
Πρόκτυα –ης (ἡ)
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Πρόκτυος –ου (ὁ)
Προκύκλιος –ίου (ὁ) –Μήν Αἰτωλῶν
Προκύπτουσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης ἐν Κύπρω
Πρόκων –νος; (ὁ)
Προλάα –ης (ἡ)
Προλαῒς –ιδος (ἡ) –Ἑταίρα
Πρόλαος –ου (ὁ) –Πατήρ Λάμπου
Προλόχεια –ης (ἡ)
Πρόλοχος –ου (ὁ) –Λαπίθης μετέχων τῆς
Κενταυρομαχίας
Προλύτα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀγησιλάου
βασιλέως Σπάρτης
Πρόλυτος –ου (ὁ)
Προμαθεύς –έως (ὁ) –Ἀντί Προμηθεύς
–Πρῶτος ἀγγειοπλάστης πλάσας τόν
ἄνθρωπον ἐκ χοῦ
Προμαθίδα –δης (ἡ)
Προμαθίδας –αο (ὁ) –Ἡρακλεώτης ἱστορικός
Προμαθίουσα –σης (ἡ)
Προμαθίς –ίδος (ἡ)
Προμαθίων –νος (ὁ) –Πατήρ Ἀπολλωνίου
Πρόμαθος –ου (ὁ)
Προμανθέας καί Προμανθεύς –έως (ὁ)
-Ἐπίθετον Διός
Προμανθεύς καί Προμαντεύς –έως (ὁ)
-Ἐπίθετον Διός
Προμάντιες –ίων (οἱ) –Ἐπίθετον Μοιρῶν –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Πρόμαντις –ιος (ὁ) –Συνώνυμον: Παῖς
–Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Κρόνου
Πρόμαντις –ιδος (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Δίκης –Ἐπίθετον Διός –Ἱερεύς χρησμοδότης
Προμάτωρ –ρος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Προμάχη –ης (ἡ)
Προμάχια –ης (ἡ)
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Προμαχίδα –δης (ἡ)
Προμαχίδας –αο (ὁ)
Προμαχίδη –ης (ἡ)
Προμαχίδης –ου (ὁ)
Προμάχιος –ίου (ὁ)
Προμαχόρμα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς, προστάτιδος ὄρμων
Πρόμαχος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Πελληνεύς ὀλυμπιονίκης εἰς παγκράτιον –Μεγάλος ἀθλητής εἰς Ὀλυμ_
πίαν στήν 94η Ὀλυμπιάδα υἱός Δρύωνος, Πελληνεύς –Υἱός Παρθενοπαίου
καί Κλύμένης –Υἱός Ἀλεγήνορος (Ἀλεγηνορίδης) –Ἀδελφός Ἐχέφρονος –Υἱός
Αἴσονος –Ἀδελφός Ἰάσονος, φονευθείς
νήπιον ὅν, ὑπό Πελία –Υἱός Ἡρακλέους
καί Φηγίας, ἀδελφός Ἐχέφρονος –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ καί Ἡρακλέους –Αἰξωνεύς
–Ἐλευσίνιος, Ο.Ι.Ξ.482, Η-8-148Α, Η-9775Δ, Η-15-693Δ, Η-16-244Α
Προμέδουσα –ης (ἡ)
Προμέδων –ντος (ὁ)
Προμένεια –ης (ἡ) –Ἱέρεια πρώτη (ἀρχαιοτέρα ἱερειῶν ναοῦ Δωδωναίου Διός)
μέ δευτέρα Τιμαρέτην καί τρίτην Νικάνδρα. Ἐκαλεῖτο καί “πρεσβυτάτη”. Αἱ ἱέρειαι Δωδώνης ἐκαλοῦντο καί Πελειάδες
(Περιστέρια)
Προμένης –ους (ὁ) –Υἱός Λεοντιάδου,
ἀναθέτης, ἀδελφός Δαϊλόχου, Γύγη, Εὐρυμάχου, πατήρ Ἱππολάου
Προμέντια –ης (ἡ)
Προμέντιος –ίου (ὁ)
Πρόμερος –ου (ὁ) –Μακεδονικόν
Προμεύς –έως (ὁ) –Εἷς τῶν Δολιόνων
Προμηθέα –ας (ἡ) –Σύγχρονος Ἑλληνοαμερικανίς, Παιδί Θαῦμα
Προμήθεια –ης (ἡ) –Μήτηρ Εὐνομίας,
Τύχης καί Πειθοῦς, Η-8-448Δ
Προμηθεύς καί Προπαθεύς –έως (ὁ)
–(Προβλεπτικός) –Τιτάν –Υἱός Ἰαπετοῦ
καί Κλυμένης ἤ τῆς Θέμιδος πατήρ Δευκαλίωνος –Τριλογία (Δεσμώτης, Λυόμε-
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νος, Πυρφόρος) –Ἀδελφός Ἐπιμηθέως.
Εὐεργέτης ἀνθρωπότητος λόγω προσφορᾶς φωτιᾶς βάσης τεχνικοῦ πολιτισμοῦ
καί ἐντέχνου σοφίας (ἀπελευθέρωσε τόν
ἄνθρωπον) –Ὡς κλέψαντα τήν πηγήν
πυρός (διδάσκαλος τέχνης πάσοις βροτοίς πέφηνε) ὁ Ζεύς τόν ἔδεσεν στόν
Ταῦρο (ὄρος) διά νά τόν φάγουν οἱ ἀετοί.
(Ὁ κατατρώγων τά σπλάγχνα ἀετός ἦτο
ὁ Αἴθων). Τόν ἠλευθέρωσεν ὁ Ἡρακλῆς
–(Κατ΄Ἀργείους τό πῦρ ἔφερεν ὁ Φορω-νεύς) –Δημαγωγός ἐν Θεσσαλία –Ὁ
Προμηθεύς μετά υἱοῦ Αἰτναῖου δημιουργοί οἰκισμοῦ Καβείρων εἰς Θήβαν
–Μήτηρ τοῦ ἦτο ἡ Ἀσωπίς ἤ Ἀσωπία ἤ
Ἀσώπη ἤ Ἀσία –Ἐπίθετον Κρόνου –Υἱός
Ἰαπετοῦ καί Ἀσίης, ἀδελφός Ἐπιμηθέως,
Ἄτλαντος καί Μενοιτίου ὅν κεραύνωσεν
Ζεύς ρίψας εἰς Τάρταρον, Η-5-759Α, Η-8340Α, Η-18-182Α
Προμηθίδη –ης (ἡ)
Προμηθίδης –ου (ὁ)
Προμηθίουσα –σης (ἡ)
Πρόμηθις –ιος (ὁ)
Πρόμηθίς –ιδος (ἡ) –Μήτηρ ναυτικοῦ
Φώκου
Προμηθίων –νος (ὁ)
Πρόμηθος –ου (ὁ) –Υἱός Κόδρου
Προμηφεύς –έως (ὁ)
Προμνάστα –ης (ἡ)
Προμνάστας –ου (ὁ)
Προμνάστη –ης (ἡ)
Πρόμναστος –ου (ὁ)
Πρόμνη –ης (ἡ) –Σύζυγος Ἀρκάδος Βουφάγου φιλοξενήσασα ἐν Φενεῶ τόν Ἰφικλήν, ἀδελφόν Ἡρακλέους τραυματισθέντα ὑπό Μολιονίδων
Πρόμνησις –ιος (ὁ)
Προμνησίς –ίδος (ἡ)
Πρόμος–ου(ὁ)–ἘπίθετονἈστροχίτωνος
–ἘπίθετονΔιονύσου –Ἐπίθετον Ἑωσφόρου –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Πρόμουτος –ου (ὁ)
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Προμοῦτος –ου (ὁ)
Πρόμπιος –ίου (ὁ) –Ρωμαῖος σχολιαστής
Βιργιλίου
Προμυθίς –ίδος (ἡ)
Πρόμυθος –ου (ὁ)
Πρόναια καί Προναῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Πρόναιος –ου (ἡ) -Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Πρόναος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθ. Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Προνάπη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Προναπίδου Πρασιέως
Προνάπης –ου (ὁ) –Αἰξωνεύς –Υἱός Προναπίδου, Πρασιεύς, νικητής στα Ἴσθμια,
Πύθια, Νέμεα, Παναθήναια στό τέθριππο
Προναπίδη –ης (ἡ)
Προναπίδης –ου (ὁ) –Μελοποιός διδάσκαλος τοῦ Ὁμήρου –Κολλυτεύς –Πρασιεύς
Πρόναπος –που (ὁ) –(Ὁ νάπος ἤ ἡ νάπη
=φαράγγι, χαράδρα) –Πατήρ Ἀμυνία ἤ
Ἀμεινίου (Σφῆκες)
Πρόνησος –ου (ὁ)
Προνόα –ης (ἡ)
Προνόη –ης καί Ἰόνη καί Ἠϊόνη (ἡ) –
Μέ Αἰτωλό γεννᾶ Καλυδῶνα καί Πλευρῶνα, θυγάτηρ Φόρβαντος –Νηρηΐς
Πρόνοια –ης (ἡ) –Μέ ἐπίθετον: Ἀγαθή
–Ἐπίθετον Φύσεως μέ συνώνυμον: Ζωή
–Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Προνοίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Πρόνομη –ης; (ἡ)
Πρόνομος –ου (ὁ) –Υἱός Διογείτονος ἤ
Οἰνιάδος –Αὐλητής ἤ διδάσκαλος αὐλητικῆς Θηβαῖος ἤ Ἀθηναῖος μακροπώγων –Ἀθηναῖος ἀθλητής μέ μακρυά
γενειάδα (Ἀριστοφ.)
Πρόνοος –ου (ὁ) –Πολεμιστής Τρώς φονευθείς ὑπό Πατρόκλου –Υἱός Φηγέως
καί Ψωφίδος ἀδελφός Ἀγήνορος φονεύσας Ἀλκμαίωνα καί φονευθείς ὑπό τῶν
παίδων του, Ο.Π.399, Η-18-198Α
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Προξαγόρα –ης (ἡ)
Προξαγόρας –ου (ὁ) –Μέ Φιλίνη γεννᾶ
Θεόκριτον Βουκολικόν ποητήν
Πρόνους –οος (ὁ)
Προξένα –ης (ἡ)
Προξένη –ης (ἡ)
Προξενίδα –ης (ἡ)
Προξενίδας καί Προξενίδης καί Κομπασμός (σκωπτικόν) ἤ Σοφιστής
–οῦ ἤ Κομπασεύς (ὁ) –Πλαστόν Ἀθηναίου κομπάζοντος διά τά πλούτη τοῦ
–Δικαστής ἀγώνων ἐν Ἴλιδι, Η-9-351Δ
Προξενίδας –αο (ὁ)
Προξενίδη –ης (ἡ)
Προξενίδης καί Προξενίδας καί Σοφιστής –ου (ὁ) –Υἱός Μένωνος; Ἀχαρνεύς
–Σουνιεύς –Ὁ Κομπασεύς ἀναφέρεται
ὑπό Ἀριστοφάνους ὡς κομπάζων διά τά
πλούτη του
Προξενίουσα –σης (ἡ)
Προξενίς –ίδος (ἡ)
Προξενίων –νος (ὁ)
Πρόξενος –ου (ὁ) –(φιλόξενος) –Υἱός Λικίνιος –Βοιώτιος ἤ Θηβαῖος –Στρατηγός
(Θηβαϊκοῦ στρατοῦ) μισθοφόρων εἰς
κάθοδον Μυρίων –Μαθητής Γοργίου
–Φίλος, ἐξάδελφος Ξενοφῶντος Ἀθηναίου υἱοῦ Γρύλλου μέ πατρωνυμικόν
Ἀλκίνιος –Ἱστορικός συγγραφεύς –Πυθαγορικός φιλόσοφος –Πατήρ Ράδιος
–Πολίτης Λοκρῶν –Συρακούσιος –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ μέ συνώνυμον: Μέγιστος
–Ὁ υἱός Ἁρμοδίου Ἀφιδναῖος –Υἱός
Καλλίππου Αἰξωνεύς –Υἱός Ἁρμοδίου
Ἀφιδναῖος –Μελιτεύς –Υἱός Αἰσχητάδου
–Σουνιεύς, Η-8-901Δ, Η-10-595Δ, Η-14699Α, Η-16-414Δ, 499Α
Προξιθέμη –ης (ἡ)
Προξιθέμης –ητος (ὁ)
Προξιθέμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Προπάτωρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
–Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Ἴανου
–Ἐπίθετον Ἰάω
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Προπέα –ης (ἡ)
Προπέας –ου (ὁ)
Προπελάα –ης (ἡ)
Προπέλαος –ου (ὁ) –Στρατηγός τοῦ Λυσιμάχου, Η-8-581Α
Προπέμπουσα –σης (ἡ)
Προπέμπων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Σειληνοῦ
Προπέρτια –ης (ἡ)
Προπέρτιος –ίου (ὁ) –Ρωμαῖος ἐλεγειακός ποιητής
Προπετίς –ιδος (ἡ) –(Ἡ προπίπτουσα)
–Ἐπίθετον Μοίρης
Προπίδα –ης (ἡ)
Προπίδας –αο (ὁ)
Πρόπις –ιδος (ὁ) –Κιθαρωδός ἐκ Ρόδου
Προπόδα –ης (ἡ)
Προπόδας –ου (ὁ) –Κορίνθιος, πατήρ
Δωρίδαo
Προποιτίδες –ων (οἱ) –Ἐξ Ἀμαθοῦντος
νέαι ἀρνηθεῖσαι Θεϊκήν ἰδιότητα Ἀφροδίτης καί ἡ θεά ἀπέστειλε ἐπιθυμίας
ἀνικανοποιήτους. Θεωροῦνται πρῶται
γυναίκαι ἐκπορνευθεῖσαι καί μεταμορφωθεισαι εἰς πέτρινα ἀγάλματα
Πρόπολος –ου (ὁ & ἡ) –(ὑπηρέτης) –Ἐπίθετον Διονύσου μέ συνώνυμον: Οἶνος
–Ἐπίθετον Ἠοῦς μέ συνώνυμον: Ἠγήτειρα
Προπομπός –ου νεκρων (ὁ) –Ἐπίθετον
Διονύσου –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Προποντίδη –ης (ἡ)
Προποντίδης –ου (ὁ) –Πατήρ Πουφίου
Πρόποσις –ιδος (ὁ)
Προποσσόκλεια –ης (ἡ)
Προποσσοκλῆς –έους (ὁ)
Πρόππει –ειος (ὁ)
Προπίδα –δης (ἡ)
Προππίδας –αο (ὁ)
Προπυλαῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
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Προπύλαιος –ου (ὁ) –Ἥρως προστάτης
εἰσόδου –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος μέ συνώνυμον: Βροτολοιγός
Προσάκτιος –ίου (ὁ) –Ποταμός Μυσίας
Προσδέκτη –ης (ἡ)
Προσδέκτης –ου (ὁ)
Πρόσδεξις –ιος; (ὁ)
Προσδοκᾶς –ᾶ (ὁ)
Προσδοκία –ης (ἡ)
Προσδοκίμη –ης (ἡ)
Προσδόκιμος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀσκληπιάδου
Προσδόκιος –ίου (ὁ)
Πρόσδοξα –ης (ἡ)
Πρόσδοξος –ου (ὁ)
Προσεχίδα –δης (ἡ)
Προσεχίδας –αο (ὁ)
Προσεχίδη –ης (ἡ)
Προσεχίδης –ου (ὁ)
Προσηλύστια –ης (ἡ)
Προσηλύστιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Προσηνεῖς –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων
μέ συνώνυμον: Ὀλβοδότειραι
Προσηνές καί Προσηνής (ἡ) –Ἐπίθετον
Εἰλειθυίας
Προσηνής –ους (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
μέ συνώνυμον: Χθονίη
Προσηώα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Προσηῶος –ου (ὁ)
Προσθένεια –ης (ἡ)
Προσθένης –ους (ὁ) –Πατήρ Κτάσιος
Πρόσθορος –ου (ὁ & ἡ)
Προσκλήστια –ίης (ἡ)
Προσκλήστιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Προσοδεία –ης (ἡ)
Πρόσοδος –ου (ὁ)
Προσουσία –ης (ἡ)
Προσούσιος –ίου (ὁ)
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Πρόσοψις –εως (ἡ) –Ἐπίθετον Εἰλειθυίας –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Προσσάρα –ης (ἡ)
Προσσάρας –αντος (ὁ)
Πρόσσουσα –σσης (ἡ)
Πρόσσων –νος (ὁ)
Προστασία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Κόρης,
–Ἐπίθετον Περσεφόνης –Ἐπίθετον Δήμητρος
Προστάτας –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Εὐφαρέτρας –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Προστατειρίς –ίδος (ἡ)
Προστατηρία –ης (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀρτέμιδος
Προστατήριος –ιου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Προστάτης –ου τρύγου (ὁ) –Ἐπίθετον
Διονύσου
Προστάτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος – Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Προσύμνα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ ποταμοῦ
Ἀστερίωνος
Πρόσυμνα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ ποταμοῦ
καί Θεοῦ Ἀστερίωνος –Ἐπίθετον Ἥρας
–Ἐπίθετον Δήμητρος
Προσυμναία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Προσυμναῖος –ου (ὁ)
Προσύμνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ ποταμίου
θεοῦ Ἀστερίωνος καί ἀδελφή Ἀκραίας
καί Εὐβοίας (ὑπῆρξαν τροφοί θεᾶς Ἥρας), Η-8-394Α
Πρόσυμνος –ου (ὁ) –Η-18-1017Α
Προσφιλέστατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Προσφίλη –ης (ἡ)
Προσφίλης –ου (ὁ)
Πρόσφιλος –ου (ὁ)
Προσχίδια –ίης (ἡ)
Προσχίδιος –ίου (ὁ)
Πρότανις καί Πρύτανις –ιος καί –ιδος
(ὁ) –Τρωϊκόν ὄνομα
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Προτάσια –ίης (ἡ)

Προφάνεια –ης (ἡ)

Προτάσιος καί Πορτάσιος –ίου (ὁ)
–(Προοδευτικός) –Χριστιανικόν ὄνομα
–Ἅγιος

Προφάνής –οῦς καί Σκοτόεσσα (ἡ) –Ἐπίθετον Μειλινόης μέ συνώνυμον: Νυχαυγής

Προτείμη –ης (ἡ)

Προφάντα –ης (ἡ)

Πρότειμος –ου (ὁ)

Προφαντίδη –ης (ἡ)

Προτερία –ης (ἡ)

Προφαντίδης –ου (ὁ)

Προτέριος –ίου (ὁ) –Χριστιαν. –Ἅγιος

Πρόφαντος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος

Προτήκτωρ –ρος (ὁ) –Ὁ Ἱστορικός Μένανδρος 6ου μ.Χ., Η-13-246Α
Προτιάουσα –σης (ἡ)
Προτιάων –νος (ὁ) –Πατήρ Τρωός Ἀστυνόου, Ο.Ο.455
Πρότιμη –ης (ἡ)
Πρότιμος –ου (ὁ) –Υἱός Παμμένου –Κηφισιεύς
Προυδέντια –ίης (ἡ)
Προυδέντιος –ίου (ὁ) –Σοφός
Προῦθος –ου (ὁ) –Ποταμός;
Προῦμνις –ιδος (ὁ) –Πατήρ Βάκκιδος
Προυνίκη –ης (ἡ)
Προύνικος –ου (ὁ)
Προῦπτος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
Προυσία –ης (ἡ)
Προυσίας –ίου (ὁ) –Βασιλεύς Βιθυνίας
–Σύζυγος Ἀπάμης, γαμβρός Φιλίππου
Ε’ εἰς ὅν ἐδώρησεν (στόν Προυσία) τήν
Κίον. Ἐνωρίτερον ὀνομάζετο Κῖος –Υἱός
καί διάδοχος Ζήλου, Α-Ε-161Δ, Η-8-724
Α, Η-10-773Δ, Η-14-452Α, Η-16-451Δ, Η18-280Α
Προυσιάς –άδος (ἡ) –Περιοχή Βιθυνίας
–Ὄνομα γυναικός
Προύσσα –ης (ἡ) –Καί ὄνομα πόλεως
Προυταγόρας –ου (ὁ)
Προυταγόρη –ης (ἡ)
Προυτομάχη –ης (ἡ)
Προυτόμαχος –ου (ὁ)
Προὔχουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρης
Προύχων –ντος (ἡ)

Πρόφασις –ιος (ἡ) –Ἐπιμηθίς ὡς καί ἡ
Μεταμέλεια (δηλαδή θυγάτηρ Ἐπιμηθέως καί Πανδώρας) ὡς ἡ Πύρρα (σύζυγος
Δευκαλίωνος) –Θεότης
Προφερεστάτα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Τύχης
Προφήτης –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Προφήτης καί Μάλχος καί Κλεόδημος
–ου (ὁ) –Ἰουδαῖος ἱστορικός συγγράψας
Ἰουδαϊκήν ἱστορίαν τόν 2ον ἤ 3ον αἰῶνα,
Η-9-397Α, Η-10-845Δ
Προφθασία – ης (ἡ) –Ἡ καί Ἀριάσπις
Προφθάσιος – ίου (ὁ)
Πρόφραστη –ης (ἡ)
Πρόφραστος –ου (ὁ)
Πρόφρονες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Πρόφρων –νος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
–Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμον: σσα
–Ἐπίθετον Διός
Προχαρισία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Θέμιδος
Προχαρίσιος –ίου (ὁ)
Προχείουν –νειος (ὁ)
Προχειουνεία –ης (ἡ)
Πρόχορη –ης (ἡ)
Πρόχορος –ου (ὁ) –(ὁ πρῶτος παντός
ὁμίλου) –Ἰουδαῖος –Εἷς τῶν ἑπτά διακόνων –Χριστιανικόν –Εἰς αὐτόν ὑπαγόρευσεν ὁ Ἰωάννης τήν “ἀποκάλυψιν” (συρραφήν Ἰουδαϊκῶν προφητειῶν –πλήρης
σολικισμῶν)
Προχσένα –ης (ἡ)
Πρόχσενος καί Πύχσονος καί Πύξονος
–ου (ὁ)
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Προχύτη –ης (ἡ) –Συγγενής Αἰνείου
γυνή ἥτις ἀπέθανεν μόλις ἀντίκρυσε
ἀκτήν Νεαπόλεως. Τρωάς
Προχύτης –ου (ὁ)
Πρύατη –ης (ἡ)
Πρύατος –ου (ὁ)
Πρύλ(λ)ις –ιδος; (ὁ) –Υἱός Ἑρμοῦ καί
νύμφης Ἴσσης. Προεῖπεν εἰς Ἀχαιούς
ἅλωσιν Ἱλίου μέσω Δουρείου Ἵππου
Πρυμένεια –ης (ἡ) –Ἱέρεια ἐν Δωδώνη
Πρυμεύς –έως (ὁ) –Φαίαξ, Ο.Ο.Ο.112
Πρυμνεύς –έως (ὁ) –Κουρήτας ἤ Κορύβας –Ἀθλητής –Ἐπίσημος Φαιάκων, Ο.
Ο.Θ.112, Η-11-54Δ
Πρύμνις –ιδος (ὁ) –Μήτηρ Βάκχιδος 3ου
ἤ 5ου βασιλέως Κορίνθου, Η-4-50Δ
Πρυμνώ –οῦς (ἡ) –Ὡκεανίς (θυγ. Ὡκεανοῦ καί Τηθύος)
Πρυτανεία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑστίας
Πρυτανική –ῆς (ἡ)
Πρυτανικός –οῦ (ὁ)
Πρύτανις ( –ιδος καί –ιος) καί Πρότανις (ὁ) –Υἱός Εὐρυφῶντος ἔκγονος Προκλέους βασιλεύς Σπάρτης –Ποταμός
–Τρωϊκόν ὄνομα –Περιπατητικός φιλόσοφος –Λύκιος σύμμαχος Τρώων –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος μέ συνώνυμον: Λη_
τοΐδης –Ἐπίθετον Διονύσου μέ συνώνυμον: Οἶνος καί Πατήρ –Ἐπίθετον Διός
–Ἐπίθετον Ποσειδῶνος, Ο.Ε.678, Η-71142Α, Η-8-566Α
Πρύτανις –ιδος (ἡ) –Μήτηρ Εὐνόμου
Πρυτωνία –ης (ἡ)
Πρυτώνιος –ίου (ὁ)
Πρῶβα –ης (ἡ)
Πρωβάτια –ίης (ἡ)
Πρωβάτιος –ίου (ὁ)
Πρώβος –ου (ὁ) –Πατήρ Σωστράτου
Πρωθθώ –οῦς (ἡ)
Πρωθώ –οῦς (ὁ)
Πρωῒα –ης (ἡ)
Πρωΐας –ου (ὁ)

144

Πρωϊναύτα –ης (ἡ)
Πρωϊναύτης –ου (ὁ)
Πρώϊτιμη –ης (ἡ)
Πρώϊτιμος –ου (ὁ) –(Προπροπαραλήγουσα;)
Πρωκτός –οῦ (ὁ) –Ὄνομα (πλαστόν)
Ἀριστοδήμου Στεμφυλίου, λόγω διαβοήτου κακίας
Πρώμνα –ης (ἡ) –Σύζυγος Βουφάγου
ἥρωος ἐκ Φενεοῦ φιλοξενήσασα (μετά
συζύγου) τραυματισθέντα Ἰφικλέα (ἀδελφόνἩρακλέους πατέρα Ἰολάου) ἐκ
Μιλιονίδων, Η-4-792Δ
Πρῶμνος –ου (ὁ)
Πρωμονᾶς –ᾶ (ὁ)
Πρωμονάς –άδος (ἡ) –Μία τῶν Ἐχινάδων, Η-16-456Δ
Πρῶναξ –κτος (ὁ) –Υἱός Ταλαοῦ καί Λυσιμάχης, βασιλεύς Ἄργους φονευθείς ὑπό Ἀμφιαράου, πατήρ Λυκούργου καί
Ἀμφιθέας, Η-16-456Δ, Η-17-564Δ
Πρώνασσα –ης (ἡ)
Πρώνησος –ου (ὁ & ἡ)
Πρώνικος –ου (ὁ)
Πρώπινκα –ης (ἡ)
Πρώπινκος –ου (ὁ)
Πρῶρα καί Πρώρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον
Ἑστίας
Πρωρεύς –έως (ὁ) –Ἐπιφανής Φαιάκων,
Ο.Ο.Θ.113
Πρῶρος –ου (ὁ) –Κυρηναῖος Πυθαγόρειος φιλόσοφος, διάσημος φίλος μετά
Κλεινίου (ὡς ὁ Δάμων καί Φιντίας ἤ
Πλάτων καί Ἀρχύτας,) –Ζηλωτής δογμάτων Πυθαγόρου, Η-16-499Α, 356Δ
Πρωσία –ης (ἡ)
Πρωσίας –ίου (ὁ)
Πρώτά –ᾶς (ἡ) –Θεῶν –Ἐπίθετον Ἑστίας –Νηρήφων: ἐπίθετον Θέτιδος μέ συνώνυμον: Εὔπατρις
Πρωταγάθη –ης (ἡ)
Πρωτάγαθος –ου (ὁ)
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Πρωτάγγελος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ
Πρωταγόρα –ης (ἡ)
Πρωταγόρας –ου (ὁ) –(Πρῶτος εἰς ἀγορά καί ἀγορεύσεις) –Ἐπιφανής Σοφιστής
καί γεωγράφος καί ρητοροδιδάσκαλος
–Δίκην δι΄ἀσέβειαν –Ἀβδηρίτης υἱός Ἀρτέμωνος ἤ Μαιανδρίου σοφιστής πρόδρομος σκεπτικῶν φιλοσόφων –Διδάσκαλος Εὐρυπίας –Ἀστρολόγος, Η-12
-843Δ, Η-16-458Α, Η-17-132Δ, 514Δ, 655Δ
Πρωταγόρη –ης (ἡ)
Πρωταγόρης –ου (ὁ)
Πρωταγορίδα –δης (ἡ)
Πρωταγορίδας –αο (ὁ)
Πρωταγορίδη –ης (ἡ)
Πρωταγορίδης –ου (ὁ) –Κυζικηνός συγγραφεύς
Πρωταῒδη –ης (ἡ)
Πρωταΐδης –ου (ὁ)
Πρωτάνια –ης (ἡ)
Πρωτάνιος –ίου (ὁ)
Πρωτάρχη –ης (ἡ)
Πρωταρχίδα –ης (ἡ)
Πρωταρχίδας –αο (ὁ)
Πρωταρχίδη –ης (ἡ)
Πρωταρχίδης –ου (ὁ) –Ποτάμιος
Πρωταρχίς –ίδος (ἡ)
Πρωτάρχις –ιδος (ὁ)
Πρώταρχος –ου (ὁ) –Ἐπικούρειος φιλόσοφος ἤ υἱός Ἀντιμένους, Η-18-214Δ
Πρωτᾶς –ᾶ (ὁ) –Μακεδονικόν καί Θεσσαλικόν ὄνομα
Πρωταύλη –ης (ἡ)
Πρωταύλης –ου; (ὁ)
Πρωτέα –ης (ἡ)
Πρωτέας –α (ὁ) –Ἀθηναῖος Ναύαρχος
5ου αἰῶνος –Υἱός Ἑλανίκης ἤ Λανίκης ἀδελφός Κλείτου οἰνοπότης συμπαίκτης
Μεγάλου Ἀλεξάνδρου –Μακεδονικόν
ὄνομα ἀξιωματικοῦ, Η-16-462Α

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÑÙÔÉÁ

Πρωτεσίλα –ης (ἡ)
Πρωτεσίλαος καί Πρωτεσίλας –ου(ὁ)
–(Πρῶτος στόν στρατό, ὁ πρωτεύων) –
Ἥρως Τρωϊκοῦ ἐκ Θεσσαλίας ἐφονεύθη ὑπό Ἕκτορος. Πρῶτος ἥρωςἀποβιβασθείς εἰς Τρωϊκήν παραλίαν. Μαθούσα
ἡ σύζυγος Πολυδώρα ἡ ὠραῖα θυγάτηρ
Μελεάγρου ἐφονεύθη ἰδιοχείρως –Υἱός
Ἰφίκλου, ἀδελφός Ποδάρκους, Η-5-835Α,
Η-14-357Δ, Η-16-462Δ, Η-17-882Δ, Ο.Ι.Ν.
681
Πρωτεύουσα –σης (ἡ)
Πρωτεύρυθμος –ου (ὁ) –Θεός λατρευόμενος ὑπό Ἰοβάκχων
Πρωτεύς –έως (ὁ) –Θαλάσσιος θεός, ἐνάλιος, ἀλάσσων μορφές ὡς ὁ Νηρεύς.
Καθῆκον του νά τρέφη φώκιες –Υἱός ἤ
ὑπηρέτης Ποσειδῶνος –Πατήρ Τηλεγόνου –Σύζυγος Τορώνης –Σύζυγος Ἀγχιρρόης –Υἱός Αἰγύπτου καί Ἀργυφίας –Ἐπί
Αἰγυπτίων ὁ βασιλεύς Πρωτεύς ἐλέγετο
(Κετήν –ῆνος). Τόν διεδέχθη Ραμψίνιτος
καί τοῦτον Χέοψ –Ἐλθών ἐξ Αἰγύπτου
ἐπανῆλθε διά σήραγγος ἥν διήνοιξε ὁ
πατήρ τοῦ Ποσειδών –Ἀποχώρησε ἐξ αἱμείας ἐγκλήματος τῶν τέκνων του, ἅτινα τιμώρησεν ὁ Ἡρακλῆς –Ἐκ Πρωτέως
ὁ Μενέλαος ἀναζήτησε τήν ἀλήθεια
παρακινηθείς ὑπό Εἰδοθέης (θυγατρός
Πρώτου) –Μέ Ψαμάθη γεννᾶ Θεοκλύμενον Θειώνην, Πολύγονον, Τηλέγονον
οὕς Ἡρακλῆς εἰς μονομαχίαν ἐφόνευσεν. Προέβλεπεν μέλλοντα –Διά τοῦτον
ἐγράφη Ὁρφικός ὕμνος
Πρωτεύς ἤ Περεγρῖνος –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον Κυνικοῦ Περεγρίνου –Κυνικός φιλόσοφος μέ ἐπώνυμον Πρωτεύς –Ἱστορικός συγγραφεύς, Η-5-773Α, Η-7-647Δ,
1154Α, 1157Δ, Η-9-646Α, Η-10-12Δ, 227Α,
Η-16-463Α, Η-17-673Α, Η-18-160Δ, 802Α
Πρωτεύων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος μέ συνώνυμον: Ἄγγελος
Πρώτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Παρθενόπης
Πρωτῆς –ῆος (ὁ)
Πρωτία –ης (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ
ÐÑÙÔÉÁÓ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Πρωτίας –ίου (ὁ)
Πρώτιλα –ης (ὁ)
Πρώτιλος –ου (ὁ)
Πρωτίνα –ης (ἡ)
Πρωτίνας –α ἤ –αντος (ὁ)
Πρώτιον –ίου (ἡ)
Πρωτίουσα –σης (ἡ)
Πρωτίππη –ης (ἡ)
Πρώτιππος –ου (ὁ)
Πρῶτις –ιος (ὁ)
Πρῶτις –ιδος (ἡ) –Πλειάς –Ἐφεσία μήτηρ Ἱππώνακτος ἰαμβογράφου
Πρωτίστη –ης (ἡ)
Πρώτιστος –ου (ὁ)
Πρωτίων –νος (ὁ) –Χριστιαν. μάρτυς
–Υἱός Ναίωνος ἐκ Λέσβου
Πρωτοβία –ης (ἡ)
Πρωτόβιος –ίου (ὁ)
Πρωτοβούλη –ης (ἡ)
Πρωτόβουλος –ου (ὁ)
Πρωτογένεια καί Πρωτογόνη –νης
(ἡ) –Θυγάτηρ Δευκαλίωνος καί Πύρρας
–Θυγάτηρ Καλυδῶνος καί Αἰολίας ἀδελφή Ἐπικάστης μήτηρ Ὀξύλου ἐξ Ἄρεως
–Μέ Δία ἤ Ἄρη γεννᾶ Ὀπούντα καί Ἀέθλιον –Πρώτη θυγάτηρ Ἐρεχθέως πού
μέ ἀδελφήν Πανδώραν (Ὑανθίδες) –Ἐθυσιάσθησαν διά σωτηρίαν Ἀθηνῶν εἰς
λόφον Ὑακίνθου ὅτε ἐπέδραμον Βοιωτοί –Ἐπίθετον Φύσεως μέ συνώνυμον:
Ἄφθιτος, Η-8-206Δ, 962Α, Η-16-464Α, Η
-17-974Δ
Πρωτογένης –ους (ὁ) –Ζωγράφος περίφημος Ρόδιος ἤ ἐκ Καύνου Καρίας καί
γλύπτης ἐπαινούμενος ὑπό συγχρόνου
Ἀπελλοῦ –Ἐπίθετον Πρωτέως μέ συνώνυμον: Ἔχων –Πατήρ Γαΐου Ἰουλίου
Αὐρηλίου πεντάκις περιοδονίκης, Η-7945Α, 1237Α, Η-7-788Α, Η-10-531Δ, Η-15384Δ
Πρωτογήθη –ης (ἡ)
Πρωτογήθης –εος (ὁ)
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Πρωτογόνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Περσεφόνης
Πρωτόγονος –ου (ὁ & ἡ) –Καταβληθείς
ὑπό Ἄρνου –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Μήτιδος –Ἐπίθετον Περσεφόνης
μέ συνώνυμον: Κούρα –Ἐπίθετον Φάνητος –Δι ὄν ἐγράφη Ὁρφικός ὕμνος, Η-1142Α
Πρωτογόνος καί Ἕρως καί Φάνης
–ητος (ὁ) –Θεός Ὀρφικοῦ συστήματος
–Ἐπίθετον Πρωτογόνου, Η-15-489Δ
Πρωτοδάμα –ης (ἡ)
Πρωτοδάμας –αντος (ὁ)
Πρωτοδάμεια –ης (ἡ)
Πρωτοδήμη –ης (ἡ)
Πρωτόδημος –ου (ὁ)
Πρωτοδίκη –ης (ἡ)
Πρωτοδίκης –ου (ὁ)
Πρωτόδικος –ου (ὁ)
Πρωτοδώρα –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Πρωτόδωρος –ου (ὁ)
Πρωτόζυξ –γος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Πρωτοθρονία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Πρωτόθρονος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἥρης
Πρωτοθύη –ης (ἡ)
Πρωτοθύης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Σκυθῶν,
πατήρ Μαδύη, Η-10-715Α
Πρωτόκλεια –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Πρωτοκλῆς –έους (ὁ) –Υἱός Προκλέους
Πλωθειεύς
Πρωτόκτητη –ης (ἡ)
Πρωτόκτητος –ου (ὁ)
Πρωτόλα –ας (ἡ)
Πρωτολάα –ης (ἡ)
Πρωτόλαος –ου (ὁ) –Ὁ Μαντινεύς ὀλυμπιονίκης εἰς πυγμήν, Η-16-506Α
Πρωτόλας –αντος (ὁ)
Πρωτόλεως –έω (ὁ)
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Πρωτολίδη –ης (ἡ)
Πρωτολίδης –ου (ὁ)
Πρωτόμαντις –εως (ἡ) –Ἐπίθετον Γῆς
Πρωτομάχα –ης (ἡ)
Πρωτομάχεια καί Πρωτομάχη –ης (ἡ)
–Ἀδελφή Πινδάρου –Θυγάτηρ Πινδάρου
Πρωτομάχη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πινδάρου
Πρωτόμαχος –ου (ὁ) –Εἷς τῶν 10 Ἀθηναίων Ναυάρχων ἤ στρατηγός –Κηφισιεύς –Υἱός Πρωτομάχου Κηφισιεύς, Η-15903Α, Η-16-468Α
Πρωτομέδα καί Πρωτώ –οῦς (ἡ)
Πρωτομέδεια –ης καί Πρωτώ, Πρωτομέδουσα καί Πρωτομέδα (ἡ) –Νηρηΐς
Πρωτομέδουσα καί Ποντομέδουσα –
ης (ἡ) –Νηρηΐς (θυγ. Νηρέως καί Δωρίδος), ἄλλως Ποντομέδουσα
Πρωτομέδων –ντος (ὁ)
Πρωτομένεια –ης (ἡ)
Πρωτομένης –ους (ὁ)
Πρωτομίδη –ης (ἡ)
Πρωτομίδης –ου (ὁ)
Πρωτονίκα –ης (ἡ)
Πρωτόνικος –ου (ὁ)
Πρωτονόη –ης (ἡ) –Θυγ. Δυσαύλου καί
Βαυβοῦς, Η-8-397Δ, Η-13-656Δ
Πρωτόνοθος –ου (ὁ & ἡ)
Πρωτόνοος –ου (ὁ)
Πρῶτος –ου (ὁ) –Πατήρ Ὀππίου ἐκ Λέσβου –Ἐπίθετον Διονύσου –Πατήρ καί
πάππος Μενεδήμων Ὀλυμπιονικῶν
Πρῶτος καί Δρυμίων –νος (ὁ) –Μήν Φωκαέων
Πρωτοσπαθάριος καί Μοναχός –οῦ (ὁ)
–Βυζαντινός ἰατρός, Η-7-833Δ
Πρωτόσπορος –ου (ὁ) –Συνώνυμον ἀρχή καί Θοῦρος –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Πρωτοτέλεια –ης (ἡ)
Πρωτοτέλης –ους (ὁ)
Πρωτοτίμη –ης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÔÅËÅÙÍ

Πρωτότιμος –ου (ὁ)
Πρωτοτύχη –ης (ἡ)
Πρωτοτύχης –ητος (ὁ)
Πρώτουσα –σης (ἡ)
Πρωτοφάη –ης (ἡ)
Πρωτοφάης –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Πρωτόφάϊς –φάϊ ἤ –φάϊδος (ὁ) –Υἱός
Νικιάδου
Πρωτοφάνεια –ης (ἡ)
Πρωτοφάνης –ους (ὁ) –Μάγνης ἀπό
Τ(;)άνδρου ὀλυμπιονίκης εἰς πάλην καί
παγκράτιον
Πρωτοφανής –ους (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
αἰῶνος –Συνώνυμον: Σύνθετος –Ἐπίθετον Ἠοῦς –Ἐπίθετον Σοφίας
Πρωτοφίλη –ης (ἡ)
Πρωτόφιλος –ου (ὁ)
Πρωτοχάρεια –ης (ἡ)
Πρωτοχάρης –ητος; (ὁ)
Πρωτόχαρις –ιτος; (ὁ)
Πρώτυλλα –ης (ἡ)
Πρώτυλλος –ου (ὁ)
Πρωτώ –οῦς (ἡ) –Νηρηϊς, Ο.Ι.Σ.43
Πρώτων –νος (ὁ)
Πτᾶμος –ου (ὁ)
Πτανός –ου; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Ὁ Πτανός –ου (ὁ) –(Ὁ ἔχων πτέρυγας)
–Ἐπίθετον Ἔρωτος
Πταχεμβί; (ὁ) –Αἰγύπτιος ἀξιωματοῦχος
σφραγιδοποιός τοῦ Φαραώ Ἀκενατόν
Πταχοτέπ –; (ὁ) –Αἰγύπτιος Φαραώ
Πτελέα –ης (ἡ) –Νύμφη Ἁμαδρυάς, θυγάτηρ Ἁμαδρυάδος καί ἀδελφοῦ Ὀξύλου αἱμομείκτου
Πτελεός –οῦ (ἡ) –Ο.Β.697, 594
Πτελέουσα –σης (ἡ)
Πτελέων –ντος (ὁ) –Ἐραστής Πρόκριδος
ἥτις τόν ἠράσθη ὅτε τῆς προσέφερε χρυσοῦν στέφανον

ËÅÎÉÊÏÍ
ÐÔÅËËÁ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Πτελλά –ῆς (ἡ)
Πτελλᾶς –ᾶντος; (ὁ)
Πτερᾶς –ᾶ (ὁ) –Μυθικός καλλιτέχνης;
Πτερελάα –ας (ἡ)
Πτερέλαος καί Πετρέλαος καί Πτηρέλας –ου (ὁ) –Υἱός Ταφίου, βασιλεύς Τάφου. Μέ χρυσήν τρίχα δοθείσαν ὑπό Ποσειδῶνος ἦτο ἀνίκητος καί ἀθάνατος.
Ὅτε Ἀμφιτρύων ἐπολέμει Ταφίους ἀδυνατοῦσε νά κυριεύση τήν νῆσον. Ἐρασθεῖσα τοῦτον Κομαιθώ (θυγάτηρ Πτερελάου) ἐξέκοψεν τρίχαν πατρός γενο_
μένη αἰτία νίκης Ἀμφιτρύωνος, θανάτου Πτερελάου καί τῶν ἕξ υἱῶν πολεμούντων μετ΄αὐτοῦ, Η-16-246Α, 474Δ
Πτεριγιονίτης –ου (ὁ) –Ἀστρολόγος Βυζαντινός
Πτερόεις –εντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
–Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον Διός μέ
συ-νώνυμον: Νόθος καί Αἰετός
Πτερόεντες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρώτων
Πτερόεσσα –σσης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
μέ συνώνυμον: Ἀργυφέη –Ἐπίθετον Νεμέσεως –Ἐπίθετον Φήμης
Πτερόπους –οδος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Πτέρουσα –σης (ἡ)
Πτεροφόροι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
μέ συνώνυμον: Δρομάδες
Πτέρων –νος (ὁ)
Πτερώνει –ειος (ὁ)
Πτερώνιος –ίου (ὁ)
Πτέρωνις –ιδος (ἡ)
Πτερωτός –ου ὀ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου –Ἐπίθετον Ἕρωτος –Ἐπίθετον Θανάτου μέ
συνώνυμον: Βλέπων
Πτηνοδρομῶν –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος –Συνώνυμον Τοξότης
Πτηνοί –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρώτων
Πτηνοπέδιλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Πτηνός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Πτηνοτοξοπυρφόρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
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Πτοϊλλία –ης (ἡ)
Πτοΐλλιος –ίου (ὁ) –Πατρωνυμικόν Fαστία
Πτόϊλλις –ιος (ὁ) –Πατήρ Fαστίου
Πτοιοδώρα –ης (ἡ)
Πτοιόδωρος καί Πτωϊόδωρος –ου (Λουκιανός) (ὁ) –Ἐξόριστος Θηβαῖος –Πατήρ Θεσσαλοῦ ἐκ Κορίνθου νικητοῦ εἰς
Ἰσθμικούς –Παπούς Κορινθίου Ξενοφῶντος, υἱοῦ Θεσσαλοῦ Ἰσθμιονίκου, Νεμεονίκου τήν ἴδια ἡμέρα
Πτόϊον –ου (ὁ;) –Ἀναθέτης μετά Μάστου
Πτολά –ῆς; (ἡ)
Πτολᾶς –ᾶδου (ὁ)
Πτολέμᾶ –ης (ἡ)
Πτολεμαῖα –ης (ἡ)
Πτρολεμαῒδα –ης (ἡ)
Πτολεμαῒδας –αο (ὁ)
Πτολεμαϊδη –ης (ἡ)
Πτολεμαΐδης –ου (ὁ)
Πτολεμαῖος –ου ἤ Πτόλεμος (ὁ) =LemoLemo εἰς Ἀραουκανικήν
Πτολεμαῖος –ου (ὁ) –(Πτόλεμος Ὁμηρ.
πόλεμος) –Υἱός Πειραίου πατήρ Εὐρυμέδοντος ἱπποκόμος Ἀγαμέμνονος –Ὄνομα βασιλέων Αἰγύπτου: 1ος υἱός Λάγου καί Ἀρσινόης, 2ος ὁ Φιλάδελφος,
3ος ὁ Εὐεργέτης, 4ος ὁ Φιλοπάτωρ, 5ος
ὁ Ἐπιφανής, 6ος ὁ Φιλομήτωρ καί Τρύφων, 7ος ὁ Φύσκων καί Εὐεργέτης, 8ος
ὁ Λάθυρος, 9ος ὁ Ἀλεξανδρεύς, 10ος
Ἀλέξανδρος ὁ 2ος, 11ος Ἀλέξανδρος ὁ
Τρίτος, 12ος ὁ Αὐλητής καί Διόνυσος,
13ος ὁ Κεραυνός –Μακεδονικόν ὄνομα
–Περιπατητικός
Πτολεμαῖος καί Κεραυνός –οῦ (ὁ) –Υἱός Ἀριδίκης
Πτολεμαῖος Χέννου (ὁ) –Ἀναφέρει γραμματικόν Φανίτην, ὅστις ἀντέγραψεν ἱστορίαν Τρωϊκοῦ (πού κατέθεσεν εἰς Αἰγυπτιακόν ναόν ἡ θυγάτηρ Νικάρχου
καλουμένη Φαντασία) παραδούς εἰς Ὅμηρον ὅστις συνέταξεν ἕπη
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Πτολεμαῖος –ου ὁ καί Παοῦς (ὁ) –(Πολεμικός, πολέμαρχος) –Βασιλεύς Μακε
δονίας, Αἰγύπτου –Ἀστρονόμος –Γεωγράφος –Ἱδρυτής δυναστείας –Στρατηγός Μεγ. Ἀλεξάνδρου –Γραμματικός
–Φιλόσοφος –Γεωμέτρης καί Μαθηματικός –Ἐποποιός –Συγγραφεύς ἀπομνημονευμάτων –Πυθαγορικός φιλόσοφος,
Η-7-1060Δ, Η-8-962Δ, Η-9-429Α, Η-12513Δ, Η-15-544Α, Η-17-617Α, Ο.Δ.228
Πτολεμαῖος ὁ Κλαύδιος (ὁ) –Περίφημος
γεωγράφος ἀστρονόμος
Πτολεμαΐς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Πτολεμαίου Λάγου, Η-16-490Α
Πτολεμαΐς – ίδος (ἡ) –Κυρήνεια, μαθηματικός καί μουσικός
Πτολεμαίσαν –ανος; (ὁ);
Πτολεμᾶς –ᾶδος (ὁ)
Πτολεμιστής –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Πτόλεμος καί Πτολεμαῖος –ου (ὁ)
Πτολιουχος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνας
Πτολιπόρθη –ης (ἡ)
Πτολιπόρθης –ου (ὁ) –Υἱός Ὀδυσσέως
καί Πηνελόπης μετά τήν ἐπιστροφήν
ἐκ Τροίας –Ἐπίθετον Ὀδυσσέως, Ἄρεως,
Ὀϊλέως, Ἀχιλλέως
Πτολίπορθος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς, Η-14-762Α
Πτολίχα –ης (ἡ)
Πτόλιχος –ου (ὁ) –Γλύπτης
Πτολλᾶ –ῆς; (ἡ)
Πτολλαρίουσα –σης (ἡ)
Πτολλαρίων –νος (ὁ)
Πτολλᾶς –ᾶδου (ὁ)
Πτούτις –ιδος; (ὁ)
Πτώϊα –ης (ἡ)
Πτωΐλλει –ειος (ὁ)
Πτωΐλλεια –ης (ἡ)
Πτωΐλλεις –ειος (ὁ)
Πτωΐλλη –ης (ἡ)
Πτωϊλλία –ης (ἡ)
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Πτωΐλλιος –ίου (ὁ) –Πατρωνυμικόν Ἀριστία
Πτωΐλλις καί Πτώϊλλις –ιος (ὁ) –Μέ
πατρωνυμικόν Ξενώνιος
Πτωϊνός –οῦ (ὁ)
Πτωϊοδώρα –ης (ἡ)
Πτωϊόδωρος –ου (ὁ) –Υἱός Εὐφραίνορος
Πτωϊόκλεια –ης (ἡ)
Πτωϊοκλεῖς –εῖος (ὁ)
Πτωϊοκλῆς –έως (ὁ)
Πτώϊος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Πτωϊοτίμα –ης (ἡ)
Πτωϊότιμος –ου (ὁ) –Υἱός Εὐαρχίας
Πτωῒουσα –σης (ἡ)
Πτωϊόφεστος –ου (ὁ)
Πτωϊόφηστος –ου (ὁ)
Πτωΐς –ίδος (ἡ)
Πτωΐων –νος (ὁ) –Πατήρ Δαμασίου, ἀξιωματικός Καβειρίων, ἀναθέτης μετά
Μάστου –Πατήρ Ὁμολωΐχου
Πτωοδώρα –ης (ἡ)
Πτωόδωρος –ου (ὁ)
Πτωόκλεια –ης (ἡ)
Πτωοκλῆς –έους (ὁ)
Πτῶος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
–Υἱός Ἀθαμαντος καί Θεμιστοῦς –Υἱός
Εὐξίππης
Πτωότιμος –ου (ὁ)
Πτωχελένη ἤ Καλλίστιον –ίου (ἡ) –Ἑταίρα μέ ὑψηλόν δείκτην νοημοσύνης
Πτωχοπρόδρομος –ου (ὁ) –Βυζαντινός
στιχουργός
Πυανέψια –ίης (ἡ)
Πυανέψιος –ίου (ὁ)
Πυανεψιών –ῶνος (ὁ) –Ἀττικός μήν
Πύας –α; ἤ –ντος; (ὁ)
Πυγαῖα –ης (ἡ)
Πυγαῖος –ου (ὁ) –Πατήρ Πολυκάστης
ἥτις ἧτο μήτηρ Πηνελόπης, συζύγου Ὀδυσσέως
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Πηγελεᾶ –ῆς (ἡ)
Πηγελεός –οῦ (ὁ)
Πυγμᾶ –ῆς; (ἡ)
Πυγμαῖα –ης (ἡ)
Πυγμαῖος –ου (ὁ) –Ο.Ο.Γ.6
Πυγμαίουσα –σης (ἡ)
Πυγμαίων καί Κίρις καί Γαῦας καί Κύρις καί Ἄδωνις καί Κίρρις καί Ἀβώβας
καί Ἀδώνιος –ου (ὁ)
Πυγμαλίουσα –σης (ἡ)
Πυγμαλίων –νος (ὁ) –Συνδεόμενος μέ
Γαλάτειαν –Υἱός Βήλου, βασιλεύς Ἀσύρου, ἀδελφός Διδοῦς ἧτις ἐπανέκτισεν
τήν Καρχηδόνα –Βασιλεύς Κύπρου, πατήρ Μεθάρμης συζύγου Κινύρα (ἐρασθείς ἄγαλμα μετέφερεν εἰς κοίτην του),
Η-10-416Δ, Η-11-723Α, Η-16-493Α, Η-17350Α, 568Α, Η-18-295Δ
Πυγμαρίουσα –σης (ἡ)
Πυγμαρίων –νος; (ὁ)
Πυγμᾶς –ᾶδος (ὁ) –Πατήρ Δηϊδάμαντος
Πύγμαχη –ης (ἡ)
Πύγμαχος –ου (ὁ)
Πύγμουσα –σης (ἡ)
Πύγμων –νος (ὁ) –Χαράκτης πολυτίμων
λίθων
Πύδιος –ου (ὁ) –Ποταμός
Πύδνα –ης (ἡ)
Πυελίουσα –σης (ἡ)
Πυελίων –νος (ὁ)
Πύθα –ης (ἡ)
Πυθάγγελος –ου (ὁ) –Υἱός Φυλείδα Τραγικός ποιητής –Εἰσῆλθε μετά Διεμπόρου
εἰς Πλαταιᾶς –Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης
Πυθαγόρας ἤ Πύθιος ἤ Ὑπερβόρειος
Ἀπόλλων ἤ Παιάν ἤ Ἐν Σάμω Κομήτης Πυθαγόρας καί Πυθαγόρης –ου ὁ
καί θεῖος (ἐν ζωῆ) καί μετά θάνατον:
Ἐκεῖνος ὁ ἄνδρας (ὁ) –(Ὁ ἀποκαλυπτικώτατος ὡς Πύθιος Ἀπόλλων) –Πατήρ Αἰσάρης –Μαθητής Οἰνούφιδος(φις)
κατά Ἑβραίους –Μαθητής Κρεωφυλίου
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καί Λαωδάμαντος καί Ἑρμοδάμαντος
–Μέγας φιλόσοφος Σάμιος, υἱός Μνησάρχου ἤ Μνημάρχου (κατά Ἡρόδοτον)
ἤ Μάρμικον (κατά Διογένην Λαέρτιον)
καί Πυθαῒδος ἤ Παρθενίδος ὡραιοτάτης Σαμίας ἤ υἱός Ἀπόλλωνος. Τήν γέννησίν τοῦ προφήτευσεν ἱέρεια τῶν Δελφῶν τοῦ Πυθίου Ἀπόλλωνος. Σύζυγος
Θεανοῦς, θυγατρός Πυθάνακτος, εἰσαγαγών ἀρχάς πρακτικῆς φιλοσοφίας μέ
σταθερούς κανόνας. Ἐδιδάχθη γεωμετρίαν καί ἀριθμοσοφίαν ὑπό Θεμιστοκλείας καί ἐξ ἐνθουσιασμοῦ ἐδέχθη γυναίκας εἰς σχολήν του –Σπαρτιάτης στρα_
τηγός εἰς κάθοδον μυρίων –Ἀδελφός
Εὐνόστου –Πατήρ Ἀριμνήστου καί Τηλαύγης καί Μυῒας καί Ἀριγνώτης καί
Αἰσάρας –Ἔλεγε πώς ἔφερε ἐντός του
τήν ψυχήν τοῦ Εὐφόρβου –Σάμιος Ὀλυμπ. εἰς πυγμήν –Λακεδαιμόνιος εἰς
στάδιον –Μαντινεύς εἰς στάδιον παίδων
–Ὁ Μάγνης ἀπό Ἀσάνδρου στάδιον μία
καί ὁπλίτην δρόμον δύο φοράς (περιοδονίκης –Σοφός μαθηματικός –Ἱδρυτής
φιλοσοφικῆς σχολῆς –Γεωγράφος –Προήγαγε τήν ἰατρικήν –Μαθητής Φερεκύδου ἐκ Σύρου –Ἐμυήθη εἰς Ὀρφικά ὑπό
Ἀγλαοφήμου –Υἱός Παρθενίδος (παρθένου) ἤ Πυθηΐδος καί Μνησάρχου (γεννηθείς ὑπό παρθένου τῆς;) –Χαλκοπλάστης ἀγαλματοποιός ἐκ Ρηγίου καί ἕτε_
ρος ἐκ Σάμου –Ζακύνθιος μουσικός –Ὁ
ἱατρός συγγραφεύς –Ὁ Ἀλεξανδρεύς
ἱστορικός συγγραφεύς –Μάντις –Ὁ Ρηγῖνος Ἀνδριαντοποιός –Ρήτωρ –Ὁ υἱός
Μνησάρχου φιλόσοφος μαθηματικός ἐκ
Σάμου. Ὁ Πυθαγόρας θεωρεῖτο μετεμψύχωσις τῆς ἑταίρας Ἄλκης ἤ Ἀλκῆς ἤ
Πατρόκλου. Κατά Ἑβραίους θεωρεῖται
μαθητής Αἰγυπτίου Σώγχιδος –Ὁ υἱός
Ἐρατοκλέους μαθητής Πυθαγόρου διδάσκων πώς ἀθληταί πρέπει νά τρέφονται μέ κρέας ἀντί ξερῶν σύκων. Κατόπιν προτροπῆς Θαλοῦ κατέφυγεν εἰς
Αἴγυπτον ἐπί 22ἔτη καί ἔμαθεν ἀπό ἱερεῖς Γεωμετρίαν καί Ἀστρονομίαν. Ἠμέρωσεν Δαύνιαν, ταῦρον κ.ἄ. Προέτρε-
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πεν ἀποχήν ἀπό μολόχαν ὡς οὗσαν 1ην
ἀγγελιοφόρον. Ἐπίσης ἀπό μελανούρια
διότι ἀνήκουν σε χθονίους θεούς –Πατήρ
Νυρίας, Τηλαύγης, Δαμοῦς, Ἀριγνώτη
κ.ἄ. (Τό γενεαλογικόν δένδρον Πυθαγόρου σελίς 114, Berkert-Walter) –Πάππος Βιτάλης ἤ Βιστάλας, θυγατρός Δαμοῦς, λαβοῦσα ἐκ μητρός φιλοσοφικά
κείμενα φιλοσόφου –Μέ μαθήτρια τήν
Ἑλορίδα –Ἁλείπτης, σωμασκητής Φλιάσιος σύγχρονος Φιλισόφου –Ὁ Μάγνης
ἀπό Μαιάνδρου περιοδονίκης –Ὁ Ἰασεύς
Λύκων βιογράφος Πυθαγόρου –Ὁ Ἵππασος προπάππος Πυθαγόρου –Ὁ Ἡρακλείδης μέ πλαστόν Λέμβος, γράφει
πώς ὁ Πυθαγόρας ἔγραψεν δύο φιλοσοφικά ποιήματα: Περί τοῦ ὅλου καί Ἱερός
Λόγος, Η-7-906Α, Η-16-495Α
Πυθαγόρη –ης (ἡ)
Πυθαγόρης –ητος (ὁ)
Πυθάγορος –ου (ὁ) –Υἱός Μεγακλέους
Πυθαεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος
Πυθαῖα –ης (ἡ)
Πυθαινέτα –ης (ἡ)
Πυθαίνετος –ου (ὁ) –Ἱστοριογράφος –Ἱστορικός Αἰγίνης, Η-16-506Δ
Πυθαῖος –ου (ὁ)
Πυθαΐς –ιδος (ἡ) –Περίφημη γεωμέτρις
θυγάτηρ μαθηματικου Ζηνοδώρου –Μήτηρ Πυθαγόρου, Η-16-495Α
Πυθάναξ –κτος (ὁ) –Πατήρ Θεανοῦς
συζύγου Πυθαγόρου
Πυθάνασσα –σσης (ἡ)
Πυθάνγελος –ου (ὁ)
Πύθανδρη –ης (ἡ)
Πυθανδρίδας –αο (ὁ)
Πυθανδρίδη –ης (ἡ)
Πυθανδρίδης –ου (ὁ)
Πύθανδρος –ου (ὁ)
Πυθάννα –ης (ἡ)
Πυθάννας –αντος; (ὁ)
Πυθαράτη –ης (ἡ)
Πυθάρατος –ου (ὁ)
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Πυθαρέτη –ης (ἡ)
Πυθάρετος –ου (ὁ)
Πυθάρχη –ης (ἡ)
Πυθαρχίδη –ης (ἡ)
Πυθαρχίδης –ου (ὁ)
Πυθαρχίς –ίδος (ἡ)
Πύθαρχος –ου (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης ἐκ
Μαντινεάς
Πύθας –αντος (ὁ)
Πυθᾶς –ᾶ (ὁ)
Πυθέα –ης (ἡ) –Μήτηρ Σωσιδήμου
Πυθεάδα –δης (ἡ)
Πυθεάδας –αο (ὁ)
Πυθεάδη –ης (ἡ)
Πυθεάδης –ου (ὁ)
Πυθέας –ου (ὁ) –Πατήρ ἀοιδοῦ Κλέωνος
–Ἀδελφός Ὀλυμπιονίκου Ἀκαστίδου
σταδιέως καί πενταθλητοῦ καί υἱός Κλεομνάστου –Πατήρ Κλέωνος, Λαΐδος,
Σαώσιδος –Υἱός Λάμπωνος Αἰγινήτης
νικητής παγκρατίου εἰς Νεμέα μέ Ἀθηναίον προπονητήν τοῦ Μενάνδρου καί
ὁ ἴδιος προπονητής τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ
Φυλακίδου. Τόν 5ον Νεμεόνικον τοῦ
ἀφιέρωσεν Πίνδαρος –Ρήτωρ καί ποντοπόρος καί γεωγράφος καί ἀστρονόμος
πατήρ Χάρωνος ἤ Χάροντος –Θεσσαλιώτης γεωγράφος καί τολμηρός θαλασσοπόρος φθάσας μέχρι Θούλην –Ἕτερος κατηγορηθείς ὡς λωποδύτης τῆς
νύχτας, Η-7-248Δ, 1055Δ, Η-8-588Α, Η-9697Δ, 980Α, Η-15-543Δ, Η-16-506Δ
Πυθέας –ου καί Πυθέης –έω (ὁ) –Παγκρατιαστής Νεμεονίκης υἱός Λάμπωνος
ἐξ Αἰγίνης, ἀδελφός Φυλακίδα –Ἀθηναῖος Ρήτωρ –Δημαγωγός ὀπαδός Φιλίππου, ἐχθρός Δημοσθένους –Περίφημος γεωγράφος ἐκ Μασσαλίας Ἕλλην
–Υἱός Πυθοκλέους Ἀχαρνεύς –Κηφισιεύς –Ἀρχιτέκτων –Κατηγορηθείς ὡς λωποδύτης τῆς νύχτας
Πυθέας καί Πυθεύς καί Πυθεός –οῦ (ὁ)
–(Ἀδελφικός, ἀποκαλυπτικός) –Υἱός Λά-
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μπωνος ὀλυμπιονίκης πατήρ Χάρωνος
ἤ Χάροντος –Ὁ Μασσαλιώτης γεωγράφος, ἐξερευνητής, ποντοπόρος, ἀστρονόμος, ἐκτελέσας πρόγραμμα κατ΄ἐντολήν
Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καί ἴσως δημιουργός χαρτῶν τοῦ Πίρι, Ρέϊς, Η-16-645
Δ, Η-16-368Δ, Η-18-581Α
Πύθεια –ης (ἡ)
Πυθειάδα –ης (ἡ)
Πυθειάδας –αο (ὁ)
Πυθείδη –ης (ἡ)
Πυθείδης –ου (ὁ)
Πύθειος –ου (ὁ)
Πυθεΐς –ίδος (ἡ)
Πυθεοδότη –ης (ἡ)
Πυθεόδοτος –ου (ὁ)
Πυθεοδώρα –ας (ἡ)
Πυθεόδωρος –ου (ὁ)
Πύθεος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Πύθερμη –ης (ἡ)
Πύθερμος –ου (ὁ) –Τήϊος, λυρικός ποιητής –Ἐφέσιος ἱστορικός –Φωκαεύς πρέσβυς ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας
Πυθέρως –τος (ὁ)
Πυθεύς –έως (ὁ) = Πύθιος –Ἐπώνυμον
Ἀπόλλωνος –Υἱός Ἰσχενόου –Ὁ υἱός Λάμπωνος Αἰγινήτης ἀγένειος ἀκόμη Περιοδονίκης στό παγκράτιο –Κατ΄ ἐντολήν
Μ. Ἀλεξάνδρου ἐξετέλεσεν πρόγραμμα
ἐξερεύνησις καί ἴσως ἦτο ὁ δημιουργός
χαρτῶν τοῦ Πίρι, Ρέϊς
Πύθεως –ω (ὁ) –Πατήρ Ἐφεσίου ἰαμβοποιοῦ Ἰππώνακτος
Πύθῆ –ῆς (ἡ)
Πυθηΐς –ίδος (ἡ) –Μέ Μνήσαρχον γεννᾶ Πυθαγόραν
Πυθήν –ῆνος (ὁ) –Ναυάρχος Κορινθίων
Πύθης –εω (ὁ) = Πύθιος –Υἱός Δελφοῦ
–Υἱός Ἀπόλλωνος –Υἱός Ποσειδῶνος –
Υἱός Ἰσχονόου –Ἀβδυρήτης πατήρ Νυμφοδώρου –Σύζυγος Ἰαπυγίας, πατήρ Πιερίας πού τήν ἠράσθη ο Φρύγιος υἱός
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Νηλέως –Αἰγινήτης πολεμήσας κατά
Περσῶν
Πυθῆς –εος; (ὁ)
Πυθία –ης (ἡ) –(Θεσμοθέτις) –(χρησμοδότης) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἱέρεια
Μαντείου Δελφῶν χρησμοδοτούσα ἐκ
μέρους Θεοῦ Ἀπόλλωνος –Θυγάτηρ Πυθοδώρου, φίλου Πομπηΐου, σύζυγος Πολέμονος, βασιλέως Πόντου καί Βοσπόρου ἔπειτα δέ Ἀρχελάου βασιλέως Καπ_
παδοκίας –Μήτηρ Ἀρχάνδρου ἀπό Ἀχαιόν, Η-13-450Α, Η-15-543Α, Η-16-508Δ
Πυθιάδα –ης (ἡ)
Πυθιάδας καί Πουθιάδας καί Ποθιάδας –αο (ὁ)
Πυθιάδη –ης (ἡ)
Πυθιάδης –ου (ὁ)
Πυθίας –ίαο (ὁ) –Ἀγαλματοποιός –Πατήρ Μέδωνος(;) ἐκ Φιλίππων –Υἱός Τιμοδότου Αἰγινήτου
Πυθιάς –άδος (ἡ) –Σύζυγος Ἀριστοτέλους –Ἡ φιλόσοφος θυγάτηρ Ἀριστοτέλους καί συγγραφεύς πανδρευθείσα 1ον
Νικάνορα Σταγειρίτην, 2ον Πρόκλον υἱόν
Δημαράτου βασιλέως Λακεδαιμονίων
καί γεννᾶ Προκλέα καί Δημάρατον, 3ον
ἰατρόν Μητρόδωρον, υἱόν Χρυσίππου
Κνιδίου, μαθητήν Ἐρασιστράτου καί γεννᾶ υἱόν Ἀριστοτέλην –Ἑταίρα –Δελφική
ἱέρεια καί μάντις –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
–Ὄνομα Ἑταίρας, Η-8-444Δ, Η-16-509Α
Πυθιγένεια –ης (ἡ)
Πυθιγένης –ους (ὁ)
Πυθικέτα –ης (ἡ)
Πυθικέτας –ου ἤ –ντος (ὁ)
Πυθικέτη –ης (ἡ)
Πυθικός –οῦ (ὁ) –Ποταμός
Πυθίκων –ντος (ὁ)
Πυθίλα –ης (ἡ)
Πυθιλάα –ης (ἡ)
Πυθίλαος –άου (ὁ)
Πυθίλας –α (ὁ)
Πύθιλλα –ης (ἡ)
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Πυθίλλη –ης (ἡ)
Πυθίλλης –ου (ὁ)
Πύθιλλος –ου (ὁ)
Πυθίνα –ης (ἡ)
Πυθίνης –ου (ὁ)
Πυθιογείτα –ης (ἡ)
Πυθιόγειτος –ου (ὁ)
Πυθιογείτουσα –σης (ἡ)
Πυθιογείτων –νος (ὁ)
Πύθιον –ίου (ἡ)
Πυθιονίκη καί Πυθονίκη –ης (ἡ) –Ἑταίρα θεοποιηθεῖσα ὡς Πυθιονίκη Ἀφροδίτη –Ἑταίρα ἥν ἔκαμε σύζυγον ὁ
Ἅρπαλος (καί γεννᾶ θυγατέραν) πατήρ
Κάλα καί ἀνεψιός βασιλέως Φιλίππου.
Ὑπῆρξεν δούλη αὐλητρίδος Βακχίδος
καί Ἁρπάλου. Τόν Ἅρπαλον κατέστησεν
θησαυροφύλακα εἰς Βαβυλῶνα ὁ Ἀλέξανδρος. Οὗτος δέ ζών βίον ἔκλυτον
διασπαθίζει τόν θησαυρόν μέ τήν Πυθιονίκην ἧτις ἦτο ἑταίρα εἰς Αἴγιναν καί
Κόρινθον. Θανοῦσα δέ ἐτάφη μέ βασιλικάς τιμάς καί ἀνηγέρθη μνημεῖον εἰς
Βαβυλώνα καί Ἀθήνα ἐπί ἱερᾶς ὁδοῦ.
(Ἐν Ἱερᾶ ὁδῶ τό κενοτάφιον καί τό σῶμα ἐν Βαβυλῶνι. Ὁ Χαρικλῆς (ἰδε) ἐπιστάτησε εἰς τάφον). Ὁ Μ. Ἀλέξανδρος
ἐξοργίσθη καί τόν φυγαδευθέντα Ἅρπαλον δολοφονεῖ εἰς Κρήτην ὁ Θίμβρων
ἁρπάσας τούς θησαυρούς καί προσπαθήσας νά ἐξαγοράση Ἀθηναίους ἐναντίον Ἀλεξάνδρου. Φημολογείται πώς
δωροδόκησε καί Δημοσθένην ρήτορα.
Εἰς τό σατυρικόν δράμα “Ἀγήν” (ἔργον
Πύθωνος ἤ Ἀλεξάνδρου) μνημονεύεται
φυγή Ἁρπάλου, ἱερόν Πυθιονίκης, ἡ ἀντικαταστήσασα αὐτήν ἑταίρα Γλυκέρα
πού διέφθειρεν καί Ἀθηναίους. Ὁ Τιμοκλῆς περιγράφει Πυθιονίκην φιλοχρήματον καί φιλόκαλλον εἰς ἐκλογήν ἐραστῶν. Εἶχεν τόν Ἄνυτον καί δύο υἱούς,
Χαιρεφίλου ταριχοπώλου. Μέ Ἅρπαλον
ἀπέκτησε καί μίαν θυγατέραν
Πυθιονίκη Ἀφροδίτη –ης (ἡ) –Βωμός
καί Ναός, ὄν ἀνήγειρεν Ἅρπαλος. Τό
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κενοτάφιον ἐπιστάτησε Χαρικλῆς (γαμβρός Φωκίωνος) κατ΄ἐντολήν Ἀρπάλου.
Ὁ Θεόπομπος τόν ὑπολογίζει 100 ταλάντων, ἐνῶ ὁ Πλούταρχος δέν ἀνεβάζει
ἄνω τῶν 30
Πυθιόνικος –ου (ὁ) –Ποιητής
Πύθιος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
–Ἀρχιτέκτων μνημείου Μαυσώλου ὅ ἐφιλοτέχνησαν γλύπται: Σκόπας, Λεωχάρης, Τιμόθεος –Πατήρ τοῦ καί τῆς
Σαώσιδος –Λυδός, υἱός Ἄτυος
Πυθίουσα –σης (ἡ)
Πυθίππη –ης (ἡ)
Πύθιππος –ου (ὁ)
Πῦθις –ιος; (ὁ) –Γλύπτης
Πυθίς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀριστογείτονος –Ἀδελφή ἤ θυγάτηρ Ἑρμείου, σύζυγος Ἀριστοτέλους μέ ἥν γεννᾶ Πυθιάδα, Η-7-601Α, Η-13-131Α
Πυθιστράτη –ης (ἡ)
Πυθίστρατος –ου (ὁ)
Πυθιφῶσσα –σσης (ἡ)
Πυθιφῶν –ντος (ὁ)
Πυθίων –νος (ὁ) –Πατήρ Ἀμφινίκου –
Πατήρ Μονίμου νυμφευμένου μετά Παντίκας Κυπρίας –Υἱός Τρέλλου
Πυθμήν –ένος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Νηρέως
Πυθογείτουσα –σης (ἡ)
Πυθογείτων –νος (ὁ)
Πυθογειτώνδα –ης (ἡ)
Πυθογειτώνδας –αο (ὁ)
Πυθογειτώνη –ης (ἡ)
Πυθογένει –ειος (ὁ)
Πυθογένεια –ης (ἡ)
Πυθογένεις –ειος (ὁ)
Πυθογένης –ους (ὁ) –Σκελός ἀδελφός
τοῦ Σκύθου βασιλέως Ζάγκλης –Λαμπτρεύς
Πυθοδάμεια –ης (ἡ)
Πυθόδαμος –ου (ὁ)
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Πυθοδήλη –ης (ἡ)
Πυθόδηλος –ου (ὁ) –Ἄρχων Ἀθηνῶν
–Κολλυτεύς –Δίς πυθιονίκης καί ἑπτά
Νεμεονίκης, Η-15-544Α
Πυθοδήμη –ης (ἡ)
Πυθοδημίδη –ης (ἡ)
Πυθοδημίδης –ου (ὁ)
Πυθόδημος –ου (ὁ) –Νικητής εἰς ἀγῶνα πάλης (Δεινομένης γλύπτης ἐφιλοτέχνησε) –Ἄρχων Ἀθηνῶν –Ἐκ Κήδων
–Υἱός Πυθοδώρου ἐκ Κήδων, Η-5-835Α
Πυθοδίκη –ης (ἡ)
Πυθόδικος –ου (ὁ)
Πυθοδότα –ης (ἡ)
Πυθόδοτος –ου (ὁ)
Πυθοδώρα –ας (ἡ)
Πυθοδωρίδη –ης (ἡ)
Πυθοδωρίδης –ου (ὁ)
Πυθοδωρίς –ιδος (ἡ) –Σύζυγος βασιλιᾶ Πόντου Πολέμωνος μέ δύο υἱούς καί
μίαν θυγατέραν καί κατόπιν χηρείας
σύζυγος Ἀρχελάου, βασιλέως Καππαδοκίας
Πυθόδωρος –ου (ὁ) –Ἀρχαῖος στρατηγός
Ἀθηναῖος –Υἱός Ἰσολόχου, Ἄρχων καί
στρατηγός Ἀθηναίων μαθητής Ζήνωνος –Υἱός Ἐπιζήλου, Ἀθηναῖος, Ἁλαιεύς
–Πατήρ Ἀμφικλέως –Γλύπτης –Υἱός Πολυζήλου –Ὁ Κυζικηνός πυθαγόρειος φιλόσοφος –Πατήρ Μένωνος Ἀχαρνέως
–Υἱός Νικοστράτου Ἀχαρνεύς –Υἱός Θεμιστίου Ἀθηναῖος, μή σίγουρος –Υἱός
Μελανθίου Ἀθηναῖος, μή σίγουρος –Υἱός
Γλαυκέτου Ἁλαιεύς –Ἀχαρνεύς –Υἱός
Νικοστράτου Ἀχαρνεύς –Θριάσιος –Ἐκ
Κήδων –Υἱός Πύθωνος ἐκ Κήδων –Υἱός
Ἀριστίωνος Κηφισιεύς –Υἱός Λυσιθείδου
Κικκυνεύς –Κυθήρριος –Πρασιεύς –Φηγαιεύς –Υἱός Δημοκλέους Φρεάρριος –
Καλλιτέχνης Θηβαῖος, Η-7-531Δ, Η-10840Δ, Η-11-280Α, Η-13-473Δ, Η-15-560Δ,
Η-16-499Α
Πύθοια –ης (ἡ)
Πύθοιος –ου (ὁ)
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Πυθόκλεα καί Πυθοκλέα –ης (ἡ)
Πυθόκλεια –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Πυθοκλείδα –δης (ἡ)
Πυθοκλείδας –αο (ὁ)
Πυθοκλείδη –ης (ἡ)
Πυθοκλείδης –ου (ὁ) –Διάσημος μουσικός διδάσκαλος –Ὁ Κεῖος ἧτο σοφιστής –
Ὁ Κῶος, υἱός Λαμπροκλέους διδάσκαλος
σοφιστής καί μουσικός αὐλητής –Δίδαξε
μουσικήν εἰς Περικλέα, Η-15-751Δ
Πυθοκλῆς –έος; (ὁ) –Ἀθηναῖος Ρήτωρ
–Πατήρ Χάροντος ἱστορικοῦ ἤ Χάρωνος
(βαρκάρης τῆς Ἀχερουσίας) –Ἠλεῖος ὀλυμπιον. εἰς πένταθλον –Ὁ Σικυώνιος
εἰς στάδιον –Πατήρ Φαίδρου, υἱός Πυθοδώρου, ρήτωρ καί δημαγωγός ἐν Ἀθήναις ἐκ Κήδων –Ὁ Σάμιος ἧτο ἱστορικός
–Ἀχαρνεύς –Υἱός Εὐθυκλέους ἐκ Κήδων
–Μυρρινούσιος – Σουνιεύς –Ἀδελφός
Παντακλέος –Υἱός Ἀριστάρχου Ἑρμιονεύς κωμωδός ἤ ραψωδός ἤ αὐλωδός
δεκατρεῖς φοράς Νεμεονίκης Ἰσθμιονίκης, Πυθιονίκης, Η-7-831Δ, Η-8-28Δ, Η16-240Δ, Η-18-581Α
Πυθόκραντη –ης (ἡ)
Πυθόκραντος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Πυθοκράτεια –ης (ἡ)
Πυθοκράτης –ητος; (ὁ)
Πυθοκρέουσα –ης (ἡ)
Πυθοκρέων –ντος (ὁ)
Πυθοκρίτη –ης (ἡ)
Πυθόκριτος –ου (ὁ) –Γλύπτης Λίνδιος
–Ρόδιος, υἱός Τιμοχάριος φιλοτεχνήσας
ἐπιγραφάς ἀνδριάντων, Η-15-543Α, Η-16
-671Δ
Πυθοκτόνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Πυθόλα –ης (ἡ)
Πυθολάα –ης (ἡ)
Πυθόλαος –ου (ὁ) –Μέ πατρωνυμικόν
Εὐρυφαόντιος
Πυθόλας –αντος (ὁ)
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Πυθόλεως –έω (ὁ)
Πυθολήπτη –ης (ἡ)
Πυθόληπτος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Πυθόμαντις –ιδος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Πυθομβρότα –ης (ἡ)
Πυθόμβροτος –ου (ὁ)
Πυθομένη –ης (ἡ)
Πυθομένης –ους (ὁ)
Πυθομνήστα –ης (ἡ)
Πυθόμνηστος –ου (ὁ)
Πυθονεῖλος –ου (ὁ)
Πυθονίκη καί Πυθιονίκη –κης (ἡ) –Ἑταίρα θεοποιηθεῖσα
Πυθόνικος –ου (ὁ) –Πατήρ Θρασυδαίου
–Κατήγορος Ἀλκιβιάδου ὡς τελοῦντος
Ἐλευσίνια μυστήρια κατ΄οἶκον, ἴσως δέ
καί ἀποκεφάλησε Ἑρμᾶς. Μάρτυρα ἐπικαλεῖται τόν δούλον Ἀνδρόμαχον τοῦ
Πολεμάρχου
Πυθονύμα –ης (ἡ)
Πυθόνυμος –ου (ὁ)
Πυθοξένη –ης (ἡ)
Πυθόξενος –ου (ὁ)
Πυθόπολις – ιδος (ὁ & ἡ) –Σύζυγος Πύθου
Πύθορμα –ης (ἡ)
Πυθόρμας –αντος (ὁ)
Πύθορμος –ου (ὁ)
Πυθοστράτη –ης (ἡ)
Πυθοστρατίδη –ης (ἡ)
Πυθοστρατίδης –ου (ὁ)
Πυθόστρατος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος ἤ Ἐφέσιος ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον
Πυθοτέλεια –ης (ἡ)
Πυθοτέλης –ους (ὁ)
Πυθοτίμη –ης (ἡ)
Πυθότιμος –ου (ὁ)
Πύθουν –νειος (ὁ)
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Πυθουνεία –ης (ἡ)
Πυθούνεις –ειος (ὁ) –Υἱός Ὀφρυάδαιος
Πύθοῦσα –σης (ἡ)
Πυθοφάνεια –ης (ἡ)
Πυθοφάνης καί Πυθών –ντος; (ὁ)
Πυθοφίλη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Πυθόφιλος –ου (ὁ)
Πυθοχάρη –ης (ἡ)
Πυθοχάρης –ητος; ἤ –ους (ὁ)
Πυθοχρήστη –ης (ἡ)
Πυθόχρηστος (ὁ) –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος
Πυθώ –οῦς (ἡ)
Πυθών –ῶνος; (ὁ) –Χῶρος περί ναόν Πυθίου Ἀπόλλωνος, Ο.Ο.Λ.581, Η-15-904Α
Πύθων –νος (ὁ) –Ὁ Αἴνιος, μαθητής Πλάτωνος ἐλευθερωτής Θράκης, γενόμενος
Ἀθηναῖος ἐπειδή σκότωσεν Κότυν βασιλέα Θράκης –Ὁ Βυζάντιος ρήτωρ
καί Διπλωμάτης, μαθητής Ἰσοκράτους
χαρισματικός φανατικός ὑποστηρικτής
τοῦ Φιλίππου –Ὁ Καταναῖος σατυρικός,
συγγραφεύς, δραματικός ποιητής, συγγραφεύς τοῦ “Ἀγήνος” –Υἱός Σαννίου
Δεκελειεύς –Υἱός Πυθοδώρου ἐκ Κήδων
–Υἱός Πύθωνος ἐκ Κήδων –Υἱός Πυθοκλέους Σουνιεύς –Υἱός Πυθοδώρου Ἀθηναῖος –Στρατηγός Μεγάλου Ἀλεξάνδρου
Πύθων καί Πείθων καί Πίθων –νος (ὁ)
–Τεράστιος δράκος, τερατόμορφος –Πατήρ τοῦ Αἰγός (Αἴξ) –Υἱός Γῆς. Ὄφις. Τόν
ἐξόντωσε ὁ Ἀπόλλων κοντά εἰς Δελφούς
ἐλθών ἐκ Κρήτης ἐπάνω σε δύο δελφίνια
καί κατέλαβε τό μαντεῖο για δική τοῦ
χρήση. Ὁ Πύθιος Ἀπόλλων ἐδέχθη ἀργότερον εἰς Δελφούς τόν ἀδελφόν Διόνυσον διαμένοντα ἐπί τρίμηνον ὅτε Ἀπόλλων ἀνεχώρει στήν χώρα τῶν Ὑπερ_
βορείων τόν χειμῶνα –Ποιητής εἰς ἐκστρατείαν Μεγ. Ἀλεξάνδρου Βυζάντιος
ρήτωρ ἤ Καταναῖος ρήτωρ συγγραφεύς
Ἀγῆνος (δράματος κατά Ἀρπάλου) –Ἀφαρεύς Μετευριπίδιος τραγωδός μέ 37
τραγωδίας καί 2 δράματα, μέ λόγους δι-
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κανικούς καί πλείστους συμβουλευτικούς
–Ἀγγειογράφος –Νικητής κέλητος –Ὁ
Βυζάντιος πρεσβευτής Φιλίππου, εἰς Ἀθήνας (Ἄνοιξη 343), Η-8-713Δ, Η-16-509Δ
Πύθων καί Δελφύνης –ου (ὁ) –Υἱός Ξένωνος, Α-Η-43Α, Η-7-1047Δ, 1150Α, Η-8785Α, Η-12-325Δ, Η-14-898Α, Η-15-567Α,
Η-16-508Α, Η-17-458Δ
Πυθῶναξ –κτος (ὁ) –Πατήρ Ἀρθμίου
–Πολίτης Μικρᾶς Ἀσίας
Πυθώνασσα –ης (ἡ)
Πυθωνίς –ιδος (ἡ) –Ἡ Πυθία ἀλλά καί
κάθε Μάντις
Πυθωνύμη –ης (ἡ)
Πυθώνυμος –ου (ὁ)
Πυθωρίς –ιδος καί Πυθοδωρίς (ἡ) –Σύζυγος Πολέμωνος καί κατόπιν Ἀρχελάου Καπαδοκίας
Πύθωρος –ου (ὁ)
Πύθως –ω; (ὁ)
Πυθῶσσα –σσης (ἡ)
Πυκέλεια –ης (ἡ)
Πυκέλειος –ου (ὁ)
Πυκιμήδα –ης (ἡ)
Πυκιμήδη –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἡσιόδου ἤ
κατ΄ἄλλους ἡ Λυσιμήδη, Η-9-388Α
Πυκιμήδης –ου (ὁ) –(πυκη = πυκνός, μήδος = σκέψη) –Ἐπίθετον Τριπτολέμου
Πυκίνα –ης (ἡ)
Πύκινος –ου (ὁ)
Πυκινόφρουσα –σης (ἡ)
Πυκινόφρων –νος (ὁ) –(συνετός) –Ἐπίθετον Ἡφαίστου
Πυκισσός –οῦ (ὁ)
Πυκνέα –ης (ἡ)
Πυκνέας –ου (ὁ)
Πυκνός –οῦ (ὁ) –Ποταμός
Πύκος –ου (ὁ) –(πυκνός) –Πυθαγόρειος
φιλόσοφος-συγγραφεύς
Πύκτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Πύλα –ας (ἡ)
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Πυλαγόρα –ης (ἡ)
Πυλαγόρας –ου καί Πυλαγορέω καί
Πυλάγορος (ὁ)
Πυλάδα –ης (ἡ)
Πυλάδας –αιο (ὁ)
Πυλάδη –ης (ἡ)
Πυλάδης –ου (ὁ) –(Ὁ τῶν πυλῶν πρόμαχος) –Μυθικός Ἥρως –Υἱός Στροφίου
(βασιλέως Φωκίδος Κρίσου) καί Ἀναξιβίας (ἀδελφῆς Ἀγαμέμνωνος), (ἤ Ἀστυόχης, κατ΄ἄλλους) ἔγγονος Κρίσσου, φίλος Ὁρέστου καί σύζυγος τῆς ἀδελφῆς
αὐτοῦ Ἡλέκτρας (Λαοδίκης) μεθ΄ἧς γεννᾶ Στρόφιον καί Μέδωνα –Ἕτερος, ἐπινοητής παντομίμας ὡς καί ὁ Βάθυλος
–Συγγραφεύς –Ἀθηναῖος τραπεζίτης–Ὑποκριτής περίφημος, ἐπινοητής παντομιμικῆς τέχνης –Μεγαλοπολίτης Πυθιονίκης καί κιθαρωδός, Η-8-468Α, 964Α
Πυλαδίουσα –σης (ἡ)
Πυλαδίων –νος (ὁ)
Πυλαῖα –ας (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Δήμητρος
Πυλαία καί Πυλία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ
Πύλαντος βασιλέως Μεγάρων, σύζυγος
Πανδίονος, μήτηρ Αἰγέως, Νῖσου, Λύκου
Πυλαῒας –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Πυλαῖας –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Πυλαιμάχη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Πυλαίμαχος –ου (ὁ)
Πυλαιμάχος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Πυλαιμένη –ης (ἡ)
Πυλαιμένης –ους (ὁ) –Βασιλεύς Παφλαγόνων φονευθείς ὑπό Μενελάου, σύμμαχος Πριάμου πατήρ Ἁρπαλίωνος, Ο.
Ι.Ν.643, Η-15-640Α
Πυλαιμώνη –ης (ἡ)
Πυλαιμώνης –ου (ὁ)
Πυλαῖος καί Πύλαιος –ου (ὁ) –Υἱός Λήθου σύμμαχος Τρώων, Ο.Β.842
Πυλαῖτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Πυλαιμάχη –ης (ἡ)

157

ËÅÎÉÊÏÍ

Πυλαμάχος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Πυλαμένη –ης (ἡ)
Πυλαμένης –ου (ὁ)
Πυλάμουσα –σης (ἡ)
Πυλάμων –νος (ὁ) –Εἰδών ὡς καί ὁ Πλούταρχος κύρβεις (τρίεδροι πίνακες εἰς οὕς
ἐγράφοντο ἀρχαιότατοι νόμοι ἐπί τριῶν
ἑδρῶν) φέροντας βουστροφηδόν νόμους
Σόλονος, Η-11-788Α
Πυλάοχα –ης (ἡ)
Πυλάοχος –ου (ὁ) –Η-18-1017Α
Πυλάργη –ης (ἡ) –Δαναΐς, (θυγάτηρ Δαναοῦ καί Πιερίας) φονεύσασα σύζυγον
Ἴδμωνα, υἱόν Αἰγύπτου –Θυγάτηρ Ποτνέως, ὅστις εἰσήγαγεν ἐν Θήβα Καβείρια
Μυστήρια, Η-5-773Α
Πυλαρέτη –ης (ἡ),
Πυλαρέτης –ου (ὁ)
Πυλάρετος –ου (ὁ)
Πυλάρτη –ης (ἡ)
Πυλάρτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πλούτωνος, Ἅδου –Τρώς φονευθείς ὑπό Πατρόκλου, Ο.Ι.Π.695, Η-10-833Α, Η-16-123Α
Πυλάρχη –ης (ἡ)
Πύλαρχος –ου (ὁ) = Πλούτων –Ὄνομα
πλανήτου
Πύλας –α ἤ –ου καί Πύλος καί Πύλων
–νος (ὁ) –Μυθολογικός υἱός Κτήσωνος,
ἔκγονος Λέλεγος μέ θυγατέραν Πελίαν,
σύζυγον Πανδίονος, βασιλέως Ἀττικῆς
–Φονεύσας ἀδελφόν πατρός Βίαντα ἀφῆκεν βασίλειον Μεγάρων εἰς Πανδίονα
Πύλας καί Πύλλας –ντος (ὁ) –Υἱός Κτήσωνος, Η-10-884Α, Η-13-149Δ, Η-15-373Α,
400Δ, Η-16-512Δ, Η-17-14Δ
Πυλάτη –ης (ἡ)
Πυλάτης –ου (ὁ) –Υἱός Μανίου
Πυλάτις –ιδος (ἡ) –Συνώνυμον: Λαφρία
–Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Πυλάουσα –σης (ἡ)
Πυλάων –ωνος (ὁ) –Υἱός Νηλέως καί
Χλωρίδος φονευθείς μετ΄ἀδελφῶν ὑπό
Ἡρακλέους

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÕÌÁÔÏÓ

Πυλεγών –όνος; (ὁ) –Ο.Ι.Φ.141
Πυλεγῶσσα –σσης (ἡ)
Πύλερα –ης (ἡ)
Πύλερος –ου (ὁ)
Πύλα –ης (ἡ)
Πυληγένη –ης (ἡ)
Πυληγένης –ους (ὁ) = Πυλοιγενής
Πυληδόκα –ης (ἡ)
Πυληδόκος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Πυλήνη –ης (ἡ) –Ο.Β.639
Πυλήνης –ητος; (ὁ)
Πύλης καί Πύλες –ου; (ὁ)
Πυλία καί Πυλαία –ης (ἡ)
Πυλία –ης καί Πελία (ἡ) –Θυγάτηρ Πύλαντος βασιλέως Μεγάρων, γυνή Πανδίονος
Πυλιάς καί Ἀργώ –οῦς (ἡ)
Πυλιμιάδα –δης (ἡ)
Πυλιμιάδας –αο (ὁ)
Πύλιος –ίου (ὁ)
Πύλλος –ου (ὁ) –Υἱός Δάζου, Ἀλίνιος
Πύλλουσα –σης (ἠ)
Πύλλων –νος (ὁ)
Πύλλωνα –ης (ἡ)
Πύλλωνος –ου (ὁ)
Πύλος –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους καί Ἱπποῦς Θεσπιάδος –Υἱός Δημονίκης (θυγατρός Ἀγήνορος καί Ἐπικάστης) καί Ἄρεος ἀδελφός Θεστίου, Ο.Ο.Ν.274
Πύλουσα –σης (ἡ)
Πύλων –νος (ὁ) –Υἱός Μεγαρέως Κλήσωνος, Η-16-514Α, Ο.Μ.187
Πυλωρός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Πύμα –ης (ἡ)
Πυμανδρίδα –δης (ἡ)
Πυμανδρίδας –αο (ὁ)
Πύματος –οιο (ὁ) –Εἰς τοῦτον ἐπώλησε
ἀντί 50 ταλάντων τό βασίλειον Κιτίου ὁ
ἄσωτος βασιλεύς του –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ, Η-11-726Δ

ËÅÎÉÊÏÍ
ÐÕÌÁÓ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Πύμας –αντος (ὁ)
Πυμένδα –δης (ἡ)
Πυμένδας –αο (ὁ)
Πυμένδη –ης (ἡ)
Πυμένδης –ητος (ὁ)
Πυμιάθουσα –σης (ἡ)
Πυμιάθων –ντος (ὁ)
Πύνα –ης (ἡ)
Πύνας –αδος (ὁ)
Πυνέτη –ης (ἡ)
Πυνέτης –ου (ὁ)
Πυνοδότα –ης (ἡ)
Πυνοδότη –ης (ἡ)
Πυνόδοτος –ου (ὁ)
Πύξ –κτός; (ὁ) –(Ἀγαθός) –Πλαστόν ὄνομα Πολυδεύκους Ὀλυμπιονίκου (ὡς
κρατίστου στήν πυγμήν)
Πυξαγάθη –ης (ἡ)
Πυξάγαθος καί Πολιδεύκης –ου (ὁ)
Πυξία –ίης (ἡ)
Πυξίας –ου (ὁ) –Ποταμός
Πύξονος καί Πύχσονος καί Πρόχσενος
–ου (ὁ)
Πύξις –ιδος; (ὁ)
Πυξίτη –ης (ἡ)
Πυξίτης –ου (ὁ) –Ποταμός
Πυξοῦς –οῦντος (ὁ) –Ποταμός Ἰταλίας
Πύξουσα –σης (ἡ)
Πύξων καί Πύχσον –νος (ὁ)
Πῦρ–ρός(τό)–Συνώνυμον:Κορυθαίολος
–Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Πανός μέ
συνώνυμον: Οὐρανός
Πῦρ ψυχάς (τό;) –Ἐπίθετον Ἔρωτος μέ
συνώνυμον: Ὑβριστής
Πύρα –ης (ἡ) –Μέ Δευκαλίωνα γεννᾶ
Πρωτογένεια καί Μελάνθεια καί Ἀμφικτύωνα καί Ἕλληνα
Πύραγρα –ης (ἡ)
Πύραγρος –ου (ὁ)
Πυραῖα –ης (ἡ)
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Πύραιθα –ης (ἡ)
Πύραιθος –ου (ὁ)
Πυραῖος –ου (ὁ)
Πυραϊκός –οῦ (ὁ) –Ζωγράφος Ἀλεξανδρινῶν χρόνων
Πυραιμένη –ης (ἡ)
Πυραιμένης –ους (ὁ)
Πύραϊς –ιδος (ὁ)
Πυραίχμη –ης (ἡ)
Πυραίχμης –ητος (ὁ) –Ἠγεμών Παιόνων σύμμαχος Πριάμου φονευθείς ὑπό
Πατρόκλου. Ἥγαγεν (κατά Ὄμηρον)
Παίονας εἰς Ἴλιον ἐξ Ἀμυδῶνος.Ὑπῆρξεν ὁ μονομαχήσας μέ τοξότην Ἐπειῶν
Δέγμενον, Ο.Β.848, Π.287, Η-8-412Α, Η16-521Α
Πύραιχμος –ου (ὁ)
Πυράκμουσα –σης (ἡ)
Πυράκμων –νος (ὁ) –Κύκλωψ
Πυράλλιν –ου (ἡ)
Πυραλλίς –ιδος (ἡ) –Ἑταίρα τοῦ Λυσίου
ταυτοχρόνως μέ Ἰόεσσα
Πύραλλος –ου (ὁ)
Πυραλλώ –οῦς (ἡ)
Πύραλος –ου (ὁ)
Πύραμις καί Θίσβη –ης (ἡ)
Πύραμος –ου (ὁ) –(Τζιχάν) –Ποταμός
Πύραμος –ου (ὁ) –Βαβυλώνιος ἐραστής
Θίσβης
Πύρανδρη –ης (ἡ)
Πύρανδρος –ου (ὁ) –Ἱστορικός
Πυράνθη –ης (ἡ)
Πύρανθος –ου (ὁ)
Πυράξανθος –ου (ὁ)
Πύρασος –ου (ὁ) –Ο.Λ.491, Β 695
Πύρασσος –ου (ὁ) –Ἐπίσημος Τρώς –Πόλις
Πυραυγή –ῆς (ἡ)
Πυραυγής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑωσφόρου –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
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Πυρβαλίουσα –σης (ἡ)
Πυρβαλίων –νος (ὁ)
Πύρβας –ντος (ὁ)
Πυρβόλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Πυργάλη –ης (ἡ)
Πυργαλίουσα –σης (ἡ)
Πυργαλίων –νος (ὁ)
Πύργαλος –ου (ὁ)
Πυργέα –ης (ἡ)
Πυργέας –αο (ὁ)
Πυργεύς –έως (ὁ) –Μέ Ἀστυδάμεια γεννᾶ Λέπριον ἤ Λεπρέαν
Πυργία –ης (ἡ)
Πυργιανή –ῆς (ἡ)
Πυργιανός –οῦ (ὁ) –Χείμαρος, παραπόταμος
Πυργίας –ίου (ὁ)
Πυργίουσα –ης (ἡ)
Πυργίων –νος (ὁ) –Ἱστορικός συγγραφεύς –Συγγραφεύς Κρητικῶν ἐθίμων
Πυργιωνίς –ίδος (ἡ)
Πυργόθεμις –ιδος (ἡ)
Πύργον –ου (ἡ;)
Πύργος –ου (ὁ) –Πόλις Λετρίνων ἐκ Λετρέως, υἱοῦ Πέλοπος
Πύργουσα –σης (ἡ)
Πυργοτέλεια –ης (ἡ)
Πυργοτέλης –ους (ὁ) –Διάσημος σφραγιδογράφος μοναδικός καλλιτέχνης. Ὁ
Μ. Ἀλέξανδρος τοῦ ἐκχώρησε τό προνόμιο νά σκαλίζει σέ πέτρα τήν μορφήν
του, Η-12-366Δ, 652Δ, Η-16-528Α
Πυργοφόρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας
Πυργώ –οῦς (ἡ) –Γυνή Ἀλκάθου, βασιλέως Μεγάρων, μέ ὅν γεννᾶ Αὐτομέδουσαν καί Περίβοιαν
Πύργων –νος; (ὁ)
Πυρέτη –ης (ἡ)
Πυρετίδη καί Πυρετήδη –ης (ἡ)
Πυρετίδης καί Πυρετήδης –ου (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÕÑÉÄÑÏÌÏÓ

Πυρετός –οῦ (ὁ) –Ποταμός Σκυθίας
Πυρfάλη –ης (ἡ)
Πυρfαλίουσα –ης (ἡ)
Πυρfaλίων –νος (ὁ)
Πύρfαλος –ου (ὁ)
Πυρfία –ης (ἡ)
Πυρfiας –ίου (ὁ)
Πύρή –ῆς (ἡ)
Πυρηναῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Πυρήνη –ης (ἡ) –Μήτηρ Κύκνου ἐξ Ἄρεως –Θυγάτηρ Βέβρυκος (Πυρηναίου)
ἐρωμένη Ἡρακλέους ἐξ ἧς τά Πυρηναῖα
Ἰσπανίας εἰς ἅ ἐτάφη –Πόλις μέ πηγάς
Ἴστρου –Νύμφη πού μέ Ἄρη γεννᾶ Κύκνον, Η-9-340Α, Η-11-685Α, Η-16-535Δ
Πύρης –ητος καί Πύρις καί Πηρήν
–νος (ὁ) –Ο.Π.416 –Μιλήσιος ποιητής
Πύρης –ητος (ὁ) –Μιλήσιος ποιητής
–Συγγραφεύς, Η-15-559Δ
Πυρῆς –ῆος (ὁ)
Πυρήτης –ου (ὁ) –Κένταυρος φονευθείς
ὑπό Περίφα, Η-15-772Α
Πυρία –ης (ἡ)
Πυριάδα –ης (ἡ)
Πυριάδας –αο (ὁ)
Πυρίας –ίου (ὁ)
Πυρίβλητος –οιο (ὁ & ἡ) –Ἐπίθ. Σεμέλης
Πυρίβρομος –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Εἰραφιώτης –Ἐπίθετον Διονύσου –Επίθετον
Έρωτος –Ἐπίθετον Διός
Πυριγένεια –ης (ἡ)
Πυριγένης –ου (ὁ)
Πυρίγλυνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἠελίοιο μέ συνώνυμον: Ἐλατήρ
Πυρίδα –ης (ἡ)
Πυρίδας –αο (ὁ)
Πυρίδη –ης (ἡ)
Πυρίδης –ου (ὁ) –Υἱός Δημοχάρους
Πυρίδρομος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
–Ἐπίθετον Διός

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÕÑÉÈÁËÐÇ

Πυριθαλπῆ –ῆς (ἡ)
Πυριθαλπής –έως (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀνατολίης
Πυρίκλεια –ης (ἡ)
Πυρικλῆς –ῆος (ὁ)
Πυριλάμπη –ης (ἡ)
Πυριλάμπής –ους (ὁ) –Ἐφέσιος ὀλυμπ.
εἰς δόλιχον –2ος σύζυγος Περικτυόνης
μητρός φιλοσόφου Πλάτωνος –Ἀθηναῖος ἀρίστου κάλλος, θεῖος Χαρμίδου ἐστάλη πρέσβυς εἰς Περσίαν –Υἱός Ἀντιφῶντος Ἀθηναῖος
Πυρίλαμπος καί Λάμπους –ου (ὁ) –Ἀγαλματοποιός, Η-14-708Δ, Η-15-560Δ
Πύριλλα –ης (ἡ)
Πύριλλος –ου (ὁ)
Πυρίνας –ου (ὁ)
Πυρίνη –ης (ἡ) –Νύμφη, μήτηρ Κυχρέως
καί Λάχητος –Ἡ Ἄρτεμις ἐφόνευσεν τόν
υἱόν της καί μετεμορφώθη εἰς πηγήν
Πυρῖνος –ου (ὁ)
Πυρίουσα –σης (ἡ)
Πυρίπαις –αιδος (ὁ)
Πυριπλήθουσα –σης (ἡ)
Πυριπλήθων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Πυρίπνοος –όου (ὁ & ἡ) –Γίγας –Υἱός
Οὐρανοῦ καί Γαῖας φονευθείς ὑπό Ἡρακλέους –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Ἑκάτης μέ συνώνυμον: Τριοδίτις –
Ἐπίθ. Ἡφαίστου μέ συνώνυμον: Πατήρ
Πυρίπνους –ου; (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Αἰθέρος- Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος μέ συνώνυμον: Ἀστροχίτων –Ἐπίθετον Φύσεως μέ
συνώνυμον: Ἄτρομος
Πυρίππη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Θεσπίου (Θεσπιάς) πού μέ Ἡρακλή γεννᾶ Πάτροκλον
Πύριππος –ου (ὁ)
Πύρις καί Πύρης –ου (ὁ)
Πυρισθενέες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Καβείρων μέ συνώνυμον: Πολιῆται
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Πυρισθενής –ους ή –έος; (ὁ) –Ἐπίθετον
Ἀπόλλωνος μέ συνώνυμον; Χρυσομίτρης –Ἐπίθετον Διονύσου
Πυρίσπορος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Πυριστεφής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
μέ συνώνυμον: Ἄριστος
Πυριτρεφές καί Πυριτρεφής –έος (ὁ)
–Ἐπίθετον Διονύσου
Πυριφεγγές καί Πυριφεγγής –έος (ὁ) –
Επίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Πυριφλεγέθουσα καί Φλεγέθουσα –σης
(ἡ)
Πυριφλεγέθων –ντος καί Φλεγέθων (ὁ)
–2ος Ποταμός φωτιᾶς ἐκ τῶν τεσσάρων
Ἅδου (ὡς ὁ Ἀμέλης), (Ἀχέρων, Στύξ,
Κοκυττός), Ο.Ο.Κ.513, Η-7-1159Α, Η-18
-580Δ
Πυριφλέγουσα –σης (ἡ)
Πυριφλέγων –ντος (ὁ)
Πυρίφοιτος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Πυρίχα –ης (ἡ)
Πύριχος καί Πυρίχος –ου (ὁ)
Πυρίων –νος; (ὁ)
Πυριωπής –ῆ ἤ –έος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος μέ συνώνυμον: Διφυής –Ἐπίθετον
Φάνητος μέ συνώνυμον: Ἔρως
Πύρκος –ου (ὁ)
Πύρκουσα –σης (ἡ)
Πύρκων –νος; (ὁ)
Πυρογενή –ῆς (ἡ)
Πυρογενής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Πυρόεις –εντος (ὀ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Έρωτος –
Ἐπίθετον Εὐρυμέδοντος μέ συνώνυμον:
Θρασύς –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Ἡφαίστου
Πυρόεσσα –σσης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Εἰρήνης –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς –Ἐπίθετον Ἥρης
Πυροθουριάδη –ης (ἡ)
Πυροθουριάδης –ου (ὁ)
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Πυροθουρράδη –ης (ἡ)
Πυροθουρράδης –εω (ὁ)
Πυροῖος –ου (ὁ)
Πυροκλείδεια –ης (ἡ)
Πυροκλείδης –ου (ὁ)
Πυροκόμας –αντος; (ὁ)
Πυρομάκλεια –ης (ἡ)
Πυρομακλῆς –έους (ὁ)
Πυρόμαλλη –ης (ἡ)
Πυρόμαλλος –ου (ὁ)
Πυρομάχη –ης (ἡ)
Πυρόμαχος καί Φυρόμαχος –ου (ὁ)
–Ἀθηναῖος χαλκοπλάστης, Η-9-997Δ,Η15-738Δ
Πυρομένεια –ης (ἡ)
Πυρομένεις –ειος (ὁ)
Πυρομένης –ους (ὁ)
Πυρομόκλεια –ης (ἡ)
Πυρομοκλῆς –έους (ὁ)
Πύρος –ου (ὁ) = Ἡλίας
Πῦρος –ου (ὁ)
Πυρόσπορος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Πυρούλα –ης (ἡ)
Πυρούλας –α (ὁ) –Ἐκ Σερρῶν
Πυρουρρήδη –ης (ἡ)
Πυρουρρήδης –ου (ὁ)
Πύρουσα –σης (ἡ)
Πυρουσάλα –ης (ἡ)
Πυρουσάλας –ου (ὁ)
Πυροφόρος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος μέ συνώνυμον: Πυρφόρος
Πύρρα –ης (ἡ) –(πύρ-ρα)
Πύρρα καί Δηϊδάμεια –ης (ἡ) –(χρυσίζουσα, ξανθή) –Θυγάτηρ Ἐπιμηθέως
καί Πανδώρας σύζυγος Δευκαλίωνος
–Πόλις, μετέποιτα Μελιτία –Θυγάτηρ
Κρέοντος βασιλέως Θηβῶν καί ἀδελφή
Ἡνιόχης –Ἀκρωτήριον –Ἤ καί Διηδάμεια σύζυγος Ἡρακλέους, Η-16-549Δ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÕÑÑÉÁÓ

Πυρρά –ης ἤ Πύρρη –ης (ἡ) –Πλαστόν
διά Ἀχιλλέαν μέ ὅ ἐκρύπτετο μεταξύ θυγατέρων Λυκομήδους εἰς Σκύρον
Πυρραῖα –ης (ἡ)
Πυρραίθη –ης (ἡ)
Πύρραιθος –ου (ὁ)
Πυρραῖος –ου (ὁ)
Πυρράκη –ης (ἡ)
Πύρρακος –ου (ὁ)
Πυρραλεύς –έως (ὁ)
Πυρραλίουσα –σης (ἡ)
Πυρραλίων καί Παρραλλίων καί Πυρραλιώνιος –ίου (ὁ)
Πυρραλιώνιος –ίου (ὁ) –Πατρωνυμικόν
Λυσίππου
Πύρρανδρη –ης (ἡ)
Πύρρανδρος –ου (ὁ) –Συγγράψας περί
αὐλητῶν –Συκοφάντης καταγελώμενος
ὑπό Ἀριστοφάνους (κόκκινος = Πύρρανδρος = Κλέωνας) –Ἀναγυράσιος (see Εὐκολίων), Η-12-650Α
Πυρρανθίδα –δης (ἡ)
Πυρρανθίδας –αιο (ὁ)
Πυρρανθίς –ίδος (ἡ)
Πύρρανθος –ου (ὁ)
Πυρρανοίδα –δης (ἡ)
Πυρρανοίδας –αο (ὁ)
Πύρραξ –κος; (ὁ)
Πυρρᾶς –ᾶ (ὁ)
Πύρρας –αντος (ὁ)
Πυρρέα –ης (ἡ)
Πυρρέας –ου (ὁ)
Πύρρη –ης (ἡ) –Πλαστόν ὄνομα Ἀχιλλέως ὅτε ὡς γυνή ἐκρύπτετο εἰς αὐλήν
Λυκομήδους ἐν Σκύρῳ
Πυρρήν –ῆνος (ὁ)
Πυρρία –ης (ἡ)
Πυρρίας –ίου (ὁ) –Τεγεάτης νομοθέτης
–Αἰτωλός ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον –Ἀρκάς –Ὄνομα δούλων καί ὑποκοριστικόν

ËÅÎÉÊÏÍ
ÐÕÑÑÉÄÁ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Πύρρωνος –Εἰς ἐπιστολήν Ἀλκίφρονος
–Δοῦλος εἰς ”δύσκολον” ἤ “μισάνθρωπον“ Μενάνδρου
Πυρρίδα –ης (ἡ)
Πυρρίδας –αο (ὁ) –Πατρωνυμικόν Ἀθανιήου
Πυρρίδη –ης (ἡ)
Πυρρίδημη –ης (ἡ)
Πυρριδημίδη –ης (ἡ)
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Πυρριχίδας –αο (ὁ)
Πυρριχίουσα –σης (ἡ)
Πυρριχίων –νος (ὁ)
Πύρρίχος –ου (ὁ) –Υἱός Κλιμέλου, ἀδελφός Θεογείτονος –Ἀθηναῖος χαλκουργός –Γαργήττιος, Η-18-698Δ
Πύρριχος –ου (ὁ) –Πολίχνη Λακωνίας
–Σιδώνιος εὑρετής ἐνόπλου ὀρχήσεως
–Κορίνθιός τις

Πυρριδημίδης –ου (ὁ)

Πυρρίων –νος (ὁ)

Πυρρίδημος –ου (ὁ) –Υἱός ἤ πατήρ Κλιάρχου

Πυρροίτα –ης (ἡ)
Πυρροίτας –ου ἤ –ντος (ὁ)

Πυρρίδης –ου (ὁ)

Πυρρόκλεια –ης (ἡ)

Πυρρίδουσα –σης (ἡ)

Πυρροκλεῖς –εῖος (ὁ)

Πυρρίδων –ντος (ὁ)

Πυρροκλῆς –έους (ὁ)

Πυρρίη –ης (ἠ)

Πυρροκόμα –ης (ἡ)

Πυρρίης –ίου (ὁ)

Πυρροκόμας –αντος (ὁ)

Πυρρίλα –ης (ἡ)

Πυρρολόχεια –ης (ἡ)

Πυρρίλος –ου (ὁ)

Πυρρόλοχος –ου (ὁ)

Πυρριμάχη –ης (ἡ)

Πυρρόμαρη –ης (ἡ)

Πυρρίμαχος –ου (ὁ)

Πυρρόμαρις –ιδος (ὁ)

Πυρρίνα –ης (ἡ)

Πυρρόμαρος –ου (ὁ)

Πυρρίνας –α (ὁ)

Πυρρονίκη –ης (ἡ)

Πυρρίνη –ης (ἡ) –Ὄνομα δύο Κορινθίων,
ἡ μία ἑταίρα

Πυρρόνικος –ου (ὁ)

Πυρριτίνη –ης (ἡ)

Πύῥῥος ἤ Νεοπτόλεμος –ου (ὁ) –(Ξανθοκόκκινος) –Βασιλεύς Ἠπείρου, υἱός Αἰακίδου, φονευθείς ὑπό κεράμου ἐν Ἄργει.
Τήν ἀποκόψασαν κεφαλήν τοῦ βασιλέως
Πύρρου μετά τήν πτῶσιν κεραμέως παρέδωσεν ὁ Μακεδών στρατιώτης Ἀλκιονεύς –Υἱός Ἀχιλλέως καί Δηϊδαμείης
φονεύσας Πολίτην υἱόν Πριάμου –Μέ
Ἀνδρομάχη γεννᾶ Πίελον –Γλύπτης
–Ἄρχων Θηβαίων –Υἱός Μναστιχίδαο
–Λέσβιος ποιητής ἀσμάτων, Η-5-95Α, Η
-7-232Δ, Η-8-962, Η-9-251Α, 1090Δ, Η-10749Δ, Η-15-733Δ, Η-16-550Δ

Πυρριτῖνος –ου (ὁ)

Πυρρούλα –ας (ἡ)

Πυρρίτιος –ίου (ὁ)

Πυρρούλος –ου (ὁ)

Πυρρίχη –ης (ἡ)

Πύρρουσα –σης (ἡ)

Πυρριχίδα –ης (ἡ)

Πυρροχάρεια –ης (ἡ)

Πυρρῖνος –ου (ὁ) –Θυατειρηνός –Πατήρ
καί υἱός Θεοπόμπου Γαργηττίου
Πυρρίουσα –σης (ἡ)
Πυρρίππα ἤ Πυρρίππη –ης (ἡ)
Πύρριππος –ου (ὁ)
Πυρρίς –ίος (ὁ)
Πυρρίσα –ης (ἡ)
Πυρρίσας –αντος (ὁ)
Πυρρίτια –ίης (ἡ)
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Πυρροχάρης –ους (ὁ)
Πυρρόχαρις –ιτος; (ὁ)
Πύρρων καί Πύρων –νος (ὁ) –Διάσημος συγγραφεύς, φιλόσοφος –Υἱός Πιστοκράτους –Σκεπτικιστής, σχολιαστής
ἐπωνύμων –Ἠλεῖος, υἱός Πλειστάρχου,
φιλόσοφος ἰδρυτής Σκεπτικισμοῦ –Ὁ
Λιπαραῖος ἱστορικός –Ὁ Κροτωνιάτης
Πυθαγόριος –Ὁ Φλιάσιος υἱός Τιμάρχου
μαθητής φιλοσόφου Τίμωνος –Πατήρ
Τόκου Ἀφυταίου –Ἀπό Ἤλιδα –Ὁ Ἀνάξαρχος ὑπῆρξεν διδάσκαλος Πύρρωνος, Η-7-534Α, 638Δ, Η-14-302Α, Η-16499Α, 551Δ
Πυρρωνίδη –ης (ἡ)
Πυρρωνίδης –ου (ὁ) –Φλιούντιος πατήρ
ποιητοῦ Πρατίνα –Πλαστόν ὑπό Λουκιανοῦ, Η-16-357Α
Πύρσουσα –σης (ἡ)
Πυρσοφόρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
–Ἐπίθετον Ἡφαίστου
Πύρσων –νος (ὁ)
Ὁ Πυρφόρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Λοιμοῦ
Πυρφόρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Δήμητρος –ἘπίθετονἜρωτος –Ἐπίθετον Διός μέ συνώνυμον: Ἀστεροπητής –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Πυρφορῶν –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
μέ συνώνυμον: Τοξότης
Πυρφορῶσσα –σσης (ἡ)
Πύρωα –ης (ἡ)
Πύρων –νος (ὁ)
Πυρώνεια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Πυρώνια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Πυρωνίδη –ης (ἡ)
Πυρωνίδης –ου (ὁ)
Πυρώνιος –ίου (ὁ)
Πύρωος –ου (ὁ)
Πύρως –ωτος; ἤ –ω (ὁ)
Πύρωσσα –σσης (ἡ)
Πύσπαλος –ου (ὁ)
Πυστάκα –ας (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÐÙËÉÔÔÁÓ

Πυστακίουσα –σης (ἡ)
Πυστακίς –ίδος (ἡ)
Πυστακίων –νος (ὁ)
Πύστακος –ου (ὁ)
Πυστίλη –ης (ἡ)
Πυστίλος –ου (ὁ)
Πύταλλη –ης (ἡ)
Πύταλλος –ου (ὁ) –Ἠλεῖος ὀλυμπιονίκης
εἰς πυγμήν παίδων, Η-16-975Α
Πυτιάρχη –ης (ἡ)
Πυτίαρχος –ου (ὁ)
Πυτίνη –ης (ἡ) –(κρασοκανάτα) –Τίτλος
ἔργου μέ ὅ Κρατῖνος κωμωδιογράφος
κέρδισε Νεφέλες Ἀριστοφάνους. 1η ἡ
Πυτίνη, 2ος ὁ Κόννος (Ἀμειψίου), 3ες
Νεφέλες. Οὕτω ἀπεδείχθη πώς δέν παραμιλᾶ καί τό κρασί δέν τόν στομώνει.
Προφήτευσε δέ, ἑρμήνευσε καί δικαιολόγησε τήν ἐξαφάνιση τοῦ ἔργου του.
Οἱ κωμωδίες τοῦ ἐστρέφοντο ἐναντίον
τῆς διαφθορᾶς τῆς ἐξουσίας, ἐνῶ ὁ Ἀριστοφάνης ἐκφράζει καί ὑποστηρίζει τό
ἀντιδραστικό κατεστημένο ὅλων τῶν ἐποχῶν (Πυτίνη –Χρ. Σαμουηλίδης)
Πυτινιώ –οῦς (ἡ) –Πλαστόν διά τήν
Πυτίνην
Πύτιος –ίου καί Πύττιος –ίου (ὁ)
Πυτνία –ης (ἡ) –Πιθανή Θεά, Η-16-371Δ
Πύττουσα –σης (ἡ)
Πύττων –νος (ὁ) –Τόν περιγράφει ὁ συγγραφεύς Πολυΐστωρ
Πώγων ἤ Καλλίνικος (ὁ) –Ὁ Σέλευκος
ὁ Β’
Πώϊνος –ου (ὁ)
Πώλα –ας (ἡ) –Κυπριακόν ὄνομα
Πωλίας –ίου (ὁ)
Πωλίνα –ας (ἡ) –Χριστιανικόν
Πωλίουσα –σης (ἡ)
Πώλίτα –ης (ἡ)
Πωλίττα –ης (ἡ) -Μήτηρ Φρόντωνος
Πωλίττας –αντος (ὁ)

ËÅÎÉÊÏÍ
ÐÙËÉÙÍ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Πωλίων –νος; (ὁ) –Φιλόσοφος –Συγγραφεύς –ΣοφιστήςΠώλλα καί Πῶλλα –ας (ἡ) –Σύζυγος
Ἀλεξάνδρου ἤ παλλακίς;
Πώλλη –ης (ἡ)
Πωλλιανή –ῆς (ἡ)
Πωλλιανός –οῦ (ὁ) –Ποιητής
Πωλλίουσα –σης (ἡ)
Πωλλίτα –ης (ἡ)
Πωλλίττα –ης (ἡ)
Πωλλίων –νος (ὁ) –Ὁ Νεικομηδεύς ἧτο
πατήρ Ρηγείνου, Η-7-1061Α
Πῶλλος –ου (ὁ)
Πῶλος –ου (ὁ) –Σοφιστής –Συγγραφεύς
διάσημος –Ρητοστάδιον –Πυθαγόρειος
φιλόσοφος –Περίφημος ὑποκριτής δραμάτων Ἀθηναῖος –Λακεδαιμόνιος
Πωλυάνακτις –ιος (ὁ) –Λέσβιος
Πωλυάναξ –κτος (ὁ)
Πωλυάνασσα –ης (ἡ)
Πωλυματίδα –δης (ἡ)
Πωλυματίδας –αο (ὁ)
Πωλύουσα –σης (ἡ)
Πωλύων –νος; (ὁ)
Πωλώ –οῦς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
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Πωλωνοφόρος –ου (ὁ)
Πώμουσα –σης (ἡ)
Πώμων –νος (ὁ)
Πωμώνη –ης (ἡ)
Πωπλία –ης (ἡ)
Πώπλιος –ίου (ὁ)
Πῶρος –ου (ὁ) –Βασιλιᾶς Ἰνδιῶν πού
ἀντιμετώπισε ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καί
τόν ἐνίκησεν (Ὁ Δαρεῖος γράφωντάς τοῦ
ἀναφέρει τάς παλλακίδας Ἀλεξάνδρου)
–Ὁ Κυρηναῖος ὀλυμπιον. εἰς στάδιον –Ὁ
Μαλιεύς, ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον δύο
φοράς, Η-7-538Δ
Πώσιλλα –ης Αὐῒα (ἡ) –Ἀναθέτις
Πώσιλλος –ου (ὁ)
Πωταλίς –ίδος (ἡ)
Πωτάλλει –ειος (ὁ)
Πωτάλλεις –ειος (ὁ)
Πώταλος –ου (ὁ)
Πωταχίδη –ης (ἡ)
Πωταχίδης –ου (ὁ)
Πωτήεις –εντος; (ὁ) –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος
Πωτήεσσα –σσης (ἡ)
Πωτώνη –ης (ἡ)
Πωτώνης –ου ἤ –ητος (ὁ)
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Ρ
Ρᾶ; (ὁ) –Pοταμός (ὁ Βόλγας)
Ρά; (ὁ) –Αἰγυπτιακός θεός, ἡλιακός, ταυτιζόμενος μέ Ἀτούμ
Ραβαῖα –ης (ἡ)
Ραβαῖος –ου (ὁ)
Ραβίνθια –ίης (ἡ)
Ραβίνθιος –ίου (ὁ) –Μήν Κρητικός
Ραβίρια –ίης (ἡ)
Ῥαβίριος –ου (ὁ)
Ραβών –ῶνος (ὁ) –Ποταμός
Ραβωνία –ης (ἡ)
Ραβῶσσα –σσης (ἡ)
Ραδαγαῒσια –ίης (ἡ)
Ραδαγαΐσιος –ίου (ὁ) –Σκύθης στρατηλάτης
Ραδάμανθυς καί Βραδάμανθυς –υος
(ὁ) –(Nεαρός ἄρχων) –Υἱός Διός καί Εὐρώπης –Υἱός Ἡφαίστου –Υἱός Λυκάστου
καί Ἴδης –Ἀδελφός Σαρπηδόνος καί Μίνωος –Μέ Μίνω καί Αἰακό ἧσαν δικαστές
τοῦ κάτω κόσμου –(Ἔκρινον τάς σκιάς
τῶν ἐν Ἀσία ἀποθνησκόντων ἀνθρώπων) –Πατήρ Ἐρυθροῦ καί Γόρτυ(νο)ς
–Ἀποθανόντος τοῦ Ἀμφιτρύωνος ἐνυμφεύθη τήν μητέραν Ἡρακλέους Ἀλκμήνη (εἶχεν αὕτη μεταφερθεῖ –κατ΄ἐντολήν Διός– ὑπό Ἑρμοῦ, εἰς νήσους Μακά_
ρων). Εἶχεν ἐρώμενον τόν Τάλον, υἱόν
Κρήτου Ο.Ο.Δ.564, Η323, Ο.Ι.Ξ.322, Η-71148Δ, Η-9-334Α, Η-14-796Α, Η-16-562Α,
Η-17-184Δ, 566Δ, Η-18-875Δ
Ραδάμασις –ιος; (ὁ)
Ραδάμιστα –ης (ἡ)
Ραδάμιστος –ου (ὁ) –Υἱός βασιλέως Ἰβηρίας Φαρεσμάνου
Ραδαμόφουρτη –ης (ἡ)
Ραδαμόφουρτος –ου (ὁ)
Ραδαμσάδα –ης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÅËÉÊÙÍÉÓ

Ραδαμσάδης –αο (ὁ) –Βασιλιᾶς Κιμμερίου Βοσπόρου
Ραδαμσάδια –ίης (ἡ)
Ραδαμσάδιος –ίου (ὁ)
Ραδαμφῶν –ντος (ὁ)
Ραδαμφῶσσα –σσης (ἡ)
Ραδανή –ῆς (ἡ)
Ραδανός –οῦ (ὁ)
Ῥάδεις –ειος (ὁ) –Πατήρ Ἀκρηφίλλειος
Ραδεμίστα –ης (ἡ)
Ραδεμίστας –αο (ὁ) –Καυκάσιος σύζυγος Ζηνοβίας, θυγατρός Μιθριδάτου Ἀρμενίας
Ραδή –ῆς (ἡ)
Ραδής –η (ὁ) –Χριστιανικόν
Ῥαδία –ίης (ἡ)
Ῥαδινή –ῆς καί Ραδίνη –ης (ἡ) –Ὁ τάφος της ἐπί Ἱερᾶς ὁδοῦ ὅπως καί τοῦ Λεοντίχου, Η-16-841Α,
Ραδίνη –ης (ἡ) –Σαμία γυνή ἀναφερομένη ὑπό Στησιχόρου –Φίλη Λεοντίχου
Ραδίνης –ητος (ὁ)
Ῥαδινός –οῦ καί Ρηνοφορεύς (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ράδιος –ίου (ὁ) –Υἱός Νηλέως καί Χλωρίδος φονευθείς ὑπό Ἡρακλέους
Ράδις –ιος (ὁ) –Υἱός Προξένου –Υἱός Διδύμου –Πατήρ Χαιρέου –Πατήρ Κλεοσθενίδου
Ραδόκλεια –ης (ἡ)
Ραδοκλῆς –έους (ὁ)
Ράδουσα –σης (ἡ)
Ραδώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Σωφρόνου
–Θυγάτηρ Τερεντίου υἱοῦ Ἀρτεμιδώρου
Ῥάδων –ντος; (ὁ) –Υἱός Σωφρόνου
Ραθάγωσος –ου (ὁ)
Ραθηνή –ῆς (ἡ)
Ραθηνός –οῦ (ὁ)
Ραθίνη –ης (ἡ)
Ραθίνης καί Ραθονίκης –ου (ὁ) –Πέρσης στρατηγός Φαρναβάζου

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÑÁÈÏÊËÅÉÁ

Ραθόκλεια –ης (ἡ)
Ραθοκλῆς –έους (ὁ)
Ραθονίκη –ης (ἡ)
Ραθονίκης –ου (ὁ)
Ραῖβα –ης (ἡ)
Ραῖβος –ου (ὁ)
Ραῒδια –ίης (ἡ)
Ραΐδιος –ίου (ὁ)
Ραιμυντάλκεια –ης (ἡ)
Ραιμυντάλκης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ὀδρυσῶν, Η-9-706Δ
Ραίουσα –σης (ἡ)
Ράϊς –ιδος (ὁ) –Χριστιανικόν
Ραισιδάτη –ης (ἡ)
Ραισιδάτις –ιδος; (ὁ) –Πατήρ Μόλου
Ραισκουπόλεια –ης (ἡ)
Ραισκούπολις καί Ρασαύπορις καί Ρουσκούπορις –ιδος; (ὁ)
Ραισκούπορις καί Ρασαύπορις καί Ρασκούπολις –ιος; (ὁ) –Ἠγεμών Θράκης
Ράϊστα –ης (ἡ)
Ράϊστος –ου (ὁ)
Ῥαιστύνη –νης (ἡ)
Ραιστύνης –ητος (ὁ)
Ραίων –νος; (ὁ)
Ράκια –ίης (ἡ)
Ρακίνα –ης (ἡ)
Ρακίνας –ου (ὁ)
Ρακίδα καί Ρακίδη –ης (ἡ)
Ρακίδας –αο καί Ρακίδης –ου (ὁ) –Δῆμος Ἀττικῆς
Ράκιος –ίου (ὁ) –Υἱός Λέβητος –Ἠγεμών
Κρής πού μέ Μαντώ γεννᾶ Μόψον μάντιν καί θεμελιώνει πόλην Μάλλου, Η12-963Δ, Η-13-857Δ
Ῥακώας –ου (ἡ) –Ἀρχαία Ἀλεξάνδρεια
Ρακώκα –ης (ἡ)
Ρακώκης –ου (ὁ) –Μάρδος τις
Ῥάμας –α (ὁ) –Ὁ Ὕψιστος Θεός
Ραμβάκα –ης (ἡ)
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Ραμβάκας –α (ὁ) –Μῆδος τις
Ῥαμία –ης (ἡ)
Ραμνοῦς –οῦντος (ὁ) –Δῆμος Ἀττικῆς
μέ ναόν Νεμέσεως καί ἔργον Φειδίου.
Εἰς Ραμνοῦντα ὁ Ζεύς ἱκανοποίησεν τόν
ἔρωτάν του μέ τήν ὡραίαν Ἑλένην
Ραμνουσία καί Ἀδράστεια καί Νέμεσις καί Οὖπις (ἡ) –Ἐπώνυμον Νεμέσεως θυγάτηρ Διός καί Ἀνάγκης –Θεά
προσωποποίησις ἐκδίκησις, Η-7-1147Δ,
1148Δ, 1159Α καί Δ, Η-9-534Δ, Η-12-313Δ,
Η-14-368Δ
Ῥαμνουσιάς καί Ραμνουσίς –ίδος (ἡ) –
Ἐπίθετον Οὔπιδος –Ἐπίθετον Ἑλένης ὡς
θυγάτηρ Διός καί Νεμέσεως –Ἐπίθετον
Νεμέσεως μέ συνώνυμον: Οὖπις
Ραμνούσιος –ίου (ὁ)
Ραμφία –ίης (ἡ)
Ραμφίας –ίου (ὁ) –Πατήρ Κλεάρχου
–Πρέσβυς Λακεδαιμονίων μετά Μελησίππου.
Ράμφιος –ίου (ὁ) –Πρεσβευτής Σπαρτιατῶν, (ἡ προσβλητικότερη τρίτη πρεσβεία εἰς Ἀθηναίους) μετά Μελισίππου
καί Ἀγησάνδρου, Η-7-183Δ
Ράμφουσα –σης (ἡ)
Ράμφων –νος (ὁ)
Ραμψίνιτη –ης (ἡ)
Ραμψίνιτος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Αἰγύπτου,
διάδοχος Πρωτέως. Τόν διεδέχθη Χέοψ
Ρανθύλα –ης (ἡ)
Ρανθύλος –ου (ὁ) –Υἱός Θαρσύτου ἤ
Θαρσύταο;
Ράνια –ίης (ἡ)
Ράνιος –ίου (ὁ)
Ράνις –ιος (ὁ)
Ράντη –ης (ἡ)
Ράντης –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον Ἀπολλωνίου τινός ἀθλητοῦ καθυστερήσαντος
τούς ἀγώνας, Η-7-1142Α
Ράντος –ου (ὁ)
Ράντω –ως (ἡ) –(πιωμένη?) –Χριστιαν.
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Ῥάπα –ης (ἡ)
Ραπακείλα –ης (ἡ)
Ραπακείλας –αο (ὁ) –Υἱός Καλπούβριος
Ῥάπαυτη –ης (ἡ)
Ῥάπαυτος –ου (ὁ)
Ράπουσα –σης (ἡ)
Ῥάπων –ντος; (ὁ)
Ράρ –ρος καί Ρᾶρος –ου (ὁ)
Ράραυρις καί Ἀραυρίς –ιδος (ἡ)
Ραρία –ίης (ἡ)
Ραρίας –ίου (ὁ) –Ὁ Δημήτηρ
Ραριάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Ῥάριος –ίου (ὁ)
Ραρίς –ιδος καί Ραριάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Ράρος καί Ράρρος καί Ρᾶρος –ου (ὁ) –
Πατήρ Τριπτοπολέμου ὅστις ἧτο πατήρ
Κελεοῦ Ἐλευσινίου –Υἱός Κραναοῦ ἤ
Κελεοῦ Ἐλευσινίου (Κραναός –Ράρος
–Τριπτοπόλεμος –Κελεός)
Ρασία –ης (ἡ) –Τό Μαυροβούνιον
Ῥασίας –ίου (ὁ)
Ράσκος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Ρασκουπόριδος
Ρασκουπόρις –ιδος καί Ρασκούπορις
–ιος (ὁ) –Ὄνομα ἠγεμόνος Θράκης, ΑΔ-12Α
Ρασκούπορις –ιος (ὁ)
Ῥασφαρμαύα –ης (ἡ)
Ῥασφαρμαύας –αντος; (ὁ)
Ῥασφαρμαύκα –ης (ἡ)
Ῥασφαρμαύκας –αντος; (ὁ)
Ῥατορᾶ –ᾶς (ἡ)
Ῥατορᾶς –ᾶντος; (ὁ)
Ῥάτουσα –σης (ἡ)
Ρατρός καί Ἰωνίδη καί Ἰωνιάδη –ης
(ἡ) –Νύμφαι –Κατώτεραι θεραπευτικαί
θεότητες: Ἴασις, Καλλιφάεια, Πηγαία,
Συναλλαξίς
Ρατῶα –ης (ἡ)
Ρατώα –ης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÑÁ×ÏÓ

Ρατώας –ου (ὁ) –Παφλαγών
Ράτων–νος(ὁ)–Ἀθηναῖοςἐπιγραμματοποιός
Ρατῶος –ου (ὁ) –Ποταμός Ἠπείρου
Ῥάτωρ –ρος (ὁ)
Ῥατορώ –οῦς (ἡ)
Ῥαύδια –ης (ἡ)
Ῥαύδιος –ίου (ὁ)
Ραυκία –ης (ἡ)
Ραύκιος –ίου (ὁ)
Ραύραρις καί Ἄραυρις –ιος (ὁ) –Ποταμός Γαλλίας
Ραυστική –ῆς (ἡ)
Ραυστικός –οῦ (ὁ) –Χριστιανικόν
Ραύωσις –ιος (ὁ) –Βασιλιᾶς Θηβῶν Αἰγύπτου
Ραφαήλ (ὁ) –(Ἐβραϊκά: τοῦ θεοῦ θεραπευτής) –Ἰουδαϊκόν καί χριστιανικόν –
Εἷς τῶν ἐπτά Ἀρχαγγέλων –Δύο Πατριάρχαι
Ραφαήλ; (ὁ) –(Θεραπευθείς άπό θεοῦ)
–Ἑβραϊκόν
Ραφάη –ης (ἡ)
Ραφάης – ητος; (ὁ) –Βασιλεύς
Ραφία –ης (ἡ)
Ραφίας –ίου (ὁ)
Ραφίνα –ης (ἡ)
Ραφίνη –ης (ἡ)
Ραφίνης –ου (ὁ)
Ραφῖνος –ου (ὁ)
Ράχα –ης (ἡ)
Ραχᾶ –ῆς (ἡ)
Ῥάχας –αντος; (ὁ)
Ραχᾶς –ᾶ (ὁ)
Ραχήλ (ἡ) –(Ἀγνή ὡς πρόβατον) –Δεύτερη γυνη Ἰακώβ –Μήτηρ Βενιαμίν καί
Ἰωσήφ
Ράχος –ου (ὁ) –Ἕλλην, ἐλεύθερος παρά
βαρβάρων... Ραχός, Ραῖκος, Γραῖκος

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÑÁØÉÍÉÔÇ
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Ραψίνιτη – ης (ἡ)

Ρεία καί Ρέα (ἡ)

Ραψίνιτος –ου (ὁ)

Ρεία καί Ἀμμά καί Ἀμμάς –άδος; (ἡ)

Ρέα –ης (ἡ) –Ἀδελφή Ζάμου

Ρείας –ου (ὁ) –Ποταμός

Ρέα καί Ρέη καί Ρείη καί Ρεῖα –ης (ἡ) –
Θυγάτηρ Οὐρανοῦ καί Γῆς –Τιτανίς –Μέ
Κρόνον γεννᾶ Πλούτωνα, Ποσειδῶνα
καί Δία

Ρείη καί Κυβέλη καί Κυβήβη καί Γῆ
(ἡ) –Ἀδελφή Ζάμου, Ο.Ξ.203, ὁ 187, Η-71153Α

Ρέα καί Γαῖα καί Τηθύα καί Θεοτόκος
καί Μεγάλη Μήτηρ καί Παμμήτωρ
(ἡ) –Ἀδελφή Ζάμου

Ρείθρος –ου (ὁ)

Ρέα καί Μήτηρ θεῶν καί Πάντων μήτηρ (ἡ) –(Ροή καθαρή ἤ ἀστείρευτη πηγή) –Τιτανίς ἤ Οὐρανίδη (Οὐρανοῦ καί
Γαίας ἤ Οὐρανοῦ καί Τηθύος) –Μήτηρ
Διός καί Ποσειδῶνος, Ἑστίας, Δήμητρος
καί Ἥρας
Ρέαινα –ης (ἡ)
Ρέαινος –ου (ὁ)
Ρέβα –ης (ἠ) –Ὑποκοριστικόν τοῦ Ρεβέκκα ὡς καί ἡ Ρεβούλα. Ἐβραῖα θυγάτηρ
της Σιρύγης, τῆς ἀρχοντικῆς οἰκογενείας
τῶν Μπενιζέλων. Μετονομάσθη εἰς Φιλοθέην καί κατέστη ὁσία ἐκπέμπουσα
ὕβρεις ἐναντίον Ἀθηναίων. Τούς ἐχαρακτήριζεν ὡς γένος... ἀβούλευτον, ἀνόσιον, ἀναίσχυντον βδελυρόν... ἀπονενοημένον, μικρόψυχον, στωμύλον, ὑπερ_
φίαλον, ἀθέμιστον (Ἰστορία Ἀθηνῶν Γ.
Κων/νίδη-1876)

Ρείθρα –ης (ἡ)
Ρειθυῒα –ης (ἡ)
Ρεϊνάλδη –ης (ἡ)
Ρεϊνάλδος –ου (ὁ) –Ἠγεμών Ἀντιοχείας
Ῥειώνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ρέας –Ἐπίθετον Ἥρης –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ρέκα –ης (ἡ)
Ρέκας –ου (ὁ) –Ἠνίοχος Διοσκούρων
Ρεκκαρέδος –ου (ὁ) –Βησιγότθος, ἀνεψιός Λεοβιγίλδου
Ρεκέπτη –ης καί Ρέκεπτη καί Ρεκεπτή
–ῆς (ἡ)
Ρεκέπτης –ου καί Ρέκεπτος καί Ρεκεπτός –οῦ (ὁ) –Πατήρ Ποντίου
Ρεκίμηρος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Γονδουβάνδου
Ῥεκουπόρεια –ης (ἡ)
Ῥεκούπορις –ιδος (ὁ)
Ρεκσάνωρ –ρος (ὁ)

Ρεβέκκα –ας (ἡ) –(Ἐβραϊκά: ἡ δεσμεύουσα μέ τήν ὡραιότητάν της) –Σύζυγος
Ἰσαάκ, μήτηρ Ἠσαῦ καί Ἰακώβ

Ρεμβείνοδος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Σεράπιδος

Ρέβιλα καί Γέβιλα καί Οὐαρείνια –ίης
(ἡ)

Ρεμβῶσσα καί Ρυμβῶσσα –σσης (ἡ)

Ρέβιλος καί Γέβιλος Οὐαρείνιος (ὁ) –
Τιμᾶται ὡς εὐεργέτης (πιθανώτατα) τῆς
πόλεως τῶν Σερρῶν

Ρεξίμαθη καί Ρεξίμαχη –ης (ἡ)

Ῥεγκία –ίης (ἡ)
Ῥεγκίας –ίου (ὁ)
Ῥεδόρα –ης (ἡ)
Ῥεδόρας –ου (ὁ)
Ρέη καί Ἄγδιστις καί Ἄγγδιστις –ιδος;
(ἡ)

Ρεμβών καί Ρυμβών –νος (ὁ)
Ῥέμος καί Ρῶμος –ου (ὁ)
Ρεξίμαθος καί Ρεξίμαχος –ου (ὁ) –Τεγεάτης πατήρ Δημοδίκης φονευθείσης ὑπό
ἀδελφοῦ αὐτῆς
Ρεξιμάχη –ης (ἡ)
Ρεξίμαχος καί Ρεξίμαθος –ου (ὁ) –Τεγεάτης πατήρ Δημοδίκης ἤ Βιαδίκης, φονευθείσης ὑπό ἀδελφοῦ Κριτολάου
Ρέουσα –σης (ἡ)
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Ρεπεντίνη –ης (ἡ)
Ρεπεντῖνος –ου (ὁ)
Ρερυπαρωμένη –ης (ἡ) –Συνώνυμον:
Κάκιστος –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Ρερυπαρωμένος –ου (ὁ)
Ρεστιτοῦτα –ης (ἡ)
Ρεστιτοῦτος –ου (ὁ)
Ρεύδον –οντος; (ὁ)
Ρεῦνος –ου καί Ρωφιᾶς –α (ὁ) –Ποταμός
Ρεχουνάγος –ου (ὁ)
Ρέων –ντος (ὁ) –Υἱός Καλλίνου
Ρηβαῖα –ης (ἡ)
Ῥηβαῖος –ου καί Ρήβας –ου (ὁ) –Ποταμός Μικρᾶς Ἀσίας

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÑÇÎÉÁÓ

Ρήγλος καί Ρῆγλος –ου (ὁ) –Πλαστόν
Ταῦρου ὁ Ἀμμίου –Ταμίας Θεσσαλονίκης ἤ Γυμνασίαρχος
Ρῆγλος –ου (ὁ) –Μακεδονικόν
Ρηγνίδα –ης καί Ρηγνίδη –ης (ἡ)
Ρηγνίδας –αο καί Ρηγνίδης –ου (ὁ)
–Υἱός Φάλκου, Η-9-307Α
Ρήγουλα –ης (ἡ)
Ῥηγοῦλα –ης (ἡ)
Ρήγουλος –ου (ὁ) –(Βασιλικός) στρατηγός Κυμαίων
Ῥηγοῦλος –ου (ὁ) –Ὁ Ἀττίλιος Ὕπατος
Ρώμης
Ρηδέτα –ης (ἡ)
Ρηδέτης –ου (ὁ)

Ρηβούλα –ης (ἡ)

Ρήδουσα –ης (ἡ)

Ρηβούλας –ου (ὁ) –Υἱός Σεύθου βασιλ.
Ὀδρυσῶν, ἀδελφός Κότυος

Ρήδων –νος (ὁ)
Ρηκσάνωρ ἀντί Ρηξάνωρ –ρος (ὁ)

Ρηβούλη –ης (ἡ)

Ρήμην –ηνος (ὁ) –Χοιροβοσκός

Ῥῆγα –ης (ἡ)

Ρήνη ἤ Φαίνη –ης (ἡ) –Νύμφη –Γυνή
Ὀϊλέως μήτηρ Σάμωνος –Ἀθηναία –Σύζυγος Ἄρεως μήτηρ Σάου –Νύμφη Κυλλήνης προστάτις αἰγοπροβάτων –Μήτηρ
Μέδοντος ὅστις ἀνέλαβεν Ἀργείους εἰς
Τροίαν ὅτε Φιλοκτήτης (λόγω δήγματος
ὄφεως) παρέμεινεν εἰς Λήμνον, Ο.Β.728,
Η-16-631Α

Ρήγαινα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης,
Η-9-385Α,
Ρήγας –α (ὁ) –(Βασιλεύς) Νέον
Ρηγείνα –ης (ἡ)
Ρηγεῖνος –ου (ὁ) –Υἱός Πωλλίωνος, Νεικομηδεύς
Ρήγιλλα καί Ἀννία καί Ρηγίλλη –ης
(ἡ) –(Μεγαλοπρεπής ὡς βασίλισσα) σύζυγος Ἡρώδου Ἀττικοῦ Ρωμαία –Ἐκλέχθηκε ἱέρεια τῆς Δήμητρος Χαμύνης
Ρήγιλλος –ου (ὁ)
Ρηγῖνα –ης (ἡ)
Ρηγίνα καί Ρεγγίνα –ης (ὁ) –(Ἀρχοντική) –Νέον

Ῥῆνος –ου (ὁ) –Ποταμός Γερμανίας
Ρήνουσα –σης (ἡ)
Ρηνοφορεύς –ηος καί Ραδινός –ου (ὁ)
–Συνώνυμον: Ρηξίνοος –Ἐπίθ. Διονύσου
Ρήνων –νος (ὁ)
Ῥηξάνωρ –ρος ἀντί Ρηκσάνωρ (ὁ)

Ῥηγῖνος –ου (ὁ) –Φιλόσοφος συγγραφεύς –Καί ἐπίθετον Ἡρακλέους –Χριστιανικόν –Ἱερομάρτυς, Η-7-939Α

Ρηξήνωρ καί Ρηξίνωρ –ρος (ὁ) –(Ὁ διασπών γραμμάς ἀνδρῶν) –Πατήρ Χαλκιόπης γυναικός Αἰγέως –Πατήρ Ἀρήτης
–Υἱός Ναυσίθου καί ἀδελφός Ἀλκινόου
βασιλέως Φαιάκων, Ο.Ο.Η.63, 146, Η-14302

Ῥηγλιανή –ῆς (ἡ)

Ρηξία –ης (ἡ)

Ῥηγλιανός –οῦ (ὁ)

Ῥηξίας καί Ρεξίας –ου (ὁ)

Ρηγίνη –ης (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ
ÑÇÎÉÂÉÁ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Ρηξιβία –ης (ἡ)
Ρηξίβιος –ίου (ὁ) –Ὀπούντιος ὀλυμπ.εἰς
παγκράτιον –Μεταποντῖνος Πυθαγορικός φιλόσοφος, Η-16-499Α
Ῥηξιμάχη –ης (ἡ)
Ῥηξίμαχος –ου (ὁ)
Ρηξινόη –ης (ἡ)
Ρηξίνοος –όου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ρηξίνους –όου (ὁ)
Ρηξίνουσα –σης (ἡ)
Ρηξίνωρ –ρος (ὁ) –Συνώνυμον: ρυσίπονος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ρηξικέλευθος –ου (ὁ) –(Ὁ ἀνοίγων δρόμον) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ρηξίουσα –σης (ἡ)
Ρηξίφρουσα –σης (ἡ)
Ρηξίφρων –νο (ὁ) –(Ὁ ρηξίνοος)
Ρηξίχθουσα –σης (ἡ)
Ρηξίχθων –ωνος; καί Ρηξίχθον –ου; (ὁ
καί ἡ) –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον
Ἑκάτης
Ρηξίων –νος (ὁ)
Ρηρονίκη –ης (ἡ) –Μέ Κτεάτην ἤ Κτέατον γεννᾶ Ἀμφίμαχον
Ρηρονίκης –ου (ὁ)
Ῥήσα –ης (ἡ)
Ρησιδίκη –ης (ἡ)
Ρησίδικος –ου (ὁ)
Ρησιδότα –ης (ἡ)
Ρησίδοτος –ου (ὁ)
Ρησίκλεια –ης (ἡ)
Ρησικλῆς –έους (ὁ)
Ρησιμάχη –ης (ἡ)
Ρησίμαχος –ου (ὁ)
Ῥησινόα –ης (ἡ)
Ρησίνοος –όου (ὁ)
Ῥησισθένη –ης (ἡ)
Ῥησισθένης –ους (ὁ)
Ρησκινδίς καί Ρησκυνθίς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας

170

Ρῆσος –ου (ὁ) –Θράξ βασιλεύς μυθικός.
Κάτοχος ἵππων καί μετά τόν φόνον
ὑπό Διομήδους ἐμοιράσθησαν οὕτοι μέ
Ὀδυσσέα. Ἐφονεύθη κατά συμβουλήν
Ἀθηνᾶς ὑπό Διομήδους καί Ὀδυσσέως
Σύμμαχος Τρώων –Υἱός Οἰνέως ἤ Ἠϊονῆος καί Μούσης Κλειοῦς ἠράσθη καί
ἐνημφεύθη Ἀργανθώνη καί ἐφονεύθη
ὑπό Διομήδους –Ποταμός –Ποτάμιος
θεός, υἱός Στρυμόνος καί Εὐτέρπης ἤ
Μούσης Καλλιόπης –Ἔργον Εὐρυπίδη
(ἀμφισβητούμενον) πραγματευόμενον
περί Δόλωνα Τρώον κατάσκοπον –Ποταμός Τρωϊκῆς χώρας –Υἱός Ὠκεανοῦ
καί Τηθῦος, Ο.Κ.435, 474, 519, Μ20, Η-71047Α, Η-8-471Α, 571Α, Η-9-702Δ, 960Δ,
Η-13-820Α, Η-14-879Δ, Η-17-640Δ
Ρησώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Ἐρταίου
Ρητέρα –ης (ἡ)
Ρήτερος –ου (ὁ)
Ρητή –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνας
Ρητογένεια –ης (ἡ)
Ρητογένης –ου (ὁ)
Ρητοδότα –ης (ἡ)
Ρητόδοτος –ου (ὁ)
Ρητόκλεια –ης (ἡ)
Ρητοκλῆς –έους (ὁ)
Ρητονόα –ης (ἡ)
Ρητόνοος –όου (ὁ)
Ρητορία –ης (ἡ)
Ρητορική –ῆς (ἡ)
Ρητορικός –οῦ (ὁ) –Ἀθηναῖος ἐπιγραφοποιός
Ρητορικός κύων καί Ζωΐλος καί Ζοΐλος καί Ὁμηρομάστιξ –γος (ὁ) –Η-5953Δ, Η-12-843Δ, Η-14-877Δ
Ρητόριος –ίου (ὁ) –Ἀστρολόγος
Ρητορίουσα –σης (ἡ)
Ρητορίων –νος (ὁ)
Ρητορομάστιξ –γος (ὁ) –Πλαστόν διά
Νεαπολίτην Αἰσχίνην
Ῥῆτος –ου (ὁ)
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Ρήτωρ καί Ἀγροίτας –ου (ὁ) –Συγγραφεύς –Ρήτωρ, Α-Α-428Δ
Ρήχια –ίης (ἡ)
Ρήχιος –ου (ὁ) –Ποταμός μικρός, Χαλκιδικῆς, ἐκχειλιστής Βόλβης
Ρηψιμία –ίας (ἡ) –Χριστιανικόν
Ρηψίμιος –ίου (ὁ)
Ριανή –ῆς (ἡ)
Ριανός καί Ἀριανός –οῦ καί Βηναῖος (ὁ)
–Ἐπικός ποιητής, ἐκ Βήνης Κρήτης πρώην δοῦλος, Η-7-1054Δ, Η-16-636Δ
Ριγίστη –ης (ἡ) –Κρήνη Σινωπίδος
Ρίγιστος –ου (ὁ)
Ρίγμα –ης (ἡ)
Ρίγμος –ου (ὁ) -Υἱός Πειρόου ἤ Πείρου
Ριγομάχη –ης (ἡ)
Ριγόμαχος –ου (ὁ)
Ριγοσθένη –ης (ἡ)
Ριγοσθένης –ους (ὁ)
Ρίζα –ης (ἡ) –Ρίζα βίου –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Ῥίζας –α (ὁ)
Ρίζιος –ίου (ὁ) –Ποταμός
Ρίζος –ου (ὁ)
Ρίζουσα –σης (ἡ)
Ριζοῦχα –ης (ἡ)
Ριζοῦχος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Ρίζων –ονος καί ῶνος (ὁ) –Υἱός Κάδμου
χοιροβοσκοῦ
Ρικίμερα –ης (ἡ)
Ρικίμερος –ου (ὁ) –Βάρβαρος
Ρικνή –ῆς (ἡ)
Ῥικνός –οῦ πόδας (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡφαίστου
Ρικνώδη –ης (ἡ)
Ρικνώδης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ῥίκουσα –σης (ἡ)
Ῥίκων –νος (ὁ)
Ριμμᾶς –ᾶ (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅγιος μάρτυς (20 Ἰαν.)
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Ῥινάκα –ης (ἡ)
Ρινάκας – αντος καί Ἀρινάκας –α (ὁ)
Ῥινέα –ης (ἡ)
Ρινέας –ου (ὁ)
Ρινέη –ης (ἡ)
Ῥινέης –έου (ὁ)
Ῥίνθουσα –σης (ἡ)
Ρίνθων –νος (ὁ) –Ποιητής Συρακούσιος
–Ταραντῖνος Κωμικός –Φλυακογράφος
(ἰλαροτραγωδοῦ) εὑρετής ὡς καί ὁ Σώπατρος, Η-7-1055Δ, Η-16-645Α, Η-18-289Α
Ρίνκη –ης (ἡ)
Ρίνκος –ου (ὁ) –Πατήρ Δαμοκλίδου
Ρίνκουσα –σης (ἡ)
Ρίνκων –νος (ὁ)
Ρινότμητος –ου (ὁ) –Ο Ἰουστινιανός Β΄,
αὐτοκράτωρ Βυζαντίου
Ρινοτόρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Ῥίνουσα –σης (ἡ)
Ῥίνων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος πολιτικός –Φιλόσοφος –Υἱός Χαρικλέους Παιανιεύς,
Η-16-647Α
Ῥινώτα –ης (ἡ)
Ῥινώτας –ου (ὁ)
Ρίπαλα –ης (ἡ)
Ρίπαλος –ου (ὁ) –Ἰατρός
Ῥίπη καί Ριπή –ῆς (ἡ) –ΟΒ.606
Ῥίπιρ –ιρος (ὁ) –Υἱός Ξενfάρηρος
Ριποτέλεια –ης (ἡ)
Ριποτέλης –ου (ὁ)
Ριποτελίδα –ης (ἡ)
Ριποτελίδας –αο (ὁ)
Ρίστασπις καί Ρίψασπις –ιδος (ὁ) –Πλαστό ὑπό Ἀριστοφάνους διά Ἀθηναῖον
Κλεώνυμον, ἀδηφάγον καί πολύσαρκον
Ρίτεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ποσειδῶνος
Ρίτειος –ου (ὁ)
Ρίττουσα –σης (ἡ)
Ρίττων –νος (ὁ)
Ριφάθεια –ης (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ
ÑÉÖÁÈÇÓ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Ριφάθης –ους (ὁ) –Υἱός Γομάρου
Ριφεύς –έως (ὁ) –Κένταυρος
Ῥιφόνη –ης (ἡ)
Ριφόνος –ου (ὁ) –Κένταυρος –Ἀρχηγός
Κενταύρων
Ρίχνος –ου (ὁ) –Ἐπιγραμματοποιός
Ριχομέρη καί Ριχομήρη καί Ριχομήρια
–ίης (ἡ)
Ριχομέρης καί Ριχομήρης καί Ριχομήριος –ίου (ὁ)
Ριψήμη –ης (ἡ)
Ρίψημος –ου (ὁ)
Ῥιψίδα –δης (ἡ)
Ῥιψίδας –αντος (ὁ) –Υἱός Ἐρατίου
Ριψόλα –ης (ἡ)
Ῥιψόλαα –ης (ἡ)
Ῥιψόλαος –ου (ὁ) –Λακεδαιμόνιος Ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον
Ῥιψόλας –αντος; (ὁ)
Ροαῖα –ης (ἡ)
Ροαῖος –ου (ὁ)
Ῥοάκτωρ –ρος (ὁ)
Ῥοβέα –ης (ἡ)
Ῥοβέης –ου (ὁ) –Βασιλεύς
Ῥοβέρτα –ης (ἡ)
Ῥοβέρτος –ου (ὁ) –(Ἔνδοξος) –Πολλοί
ἠγεμόνες Δύσεως
Ῥοβοάμ (ὁ) –Υἱός Σολομῶντος, ἔγγονος
Δαβίδ
Ρόβρια –ίης (ἡ)
Ρόβριος –ίου (ὁ)
Ρογανή καί Σαγανή –ῆς (ἡ)
Ρογανός ή Σαγανός – ου (ὁ) –Ποταμός
Ῥογάτα –ης (ἡ)
Ῥογᾶτος –ου (ὁ)
Ρογήρα –ης (ἡ)
Ρογῆρος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Σικελίας
Ῥόγκα καί Ῥώγκα –ης (ἡ)
Ρόγκουσα –σης (ἡ)
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Ῥόγκων –νος (ὁ)
Ρόγχα –ης (ἡ)
Ρόγχος –ου (ὁ) –Υἱός Τιμάρχου ἤ Κεφάλου
Ῥόδα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐπάμωνος ἤ
Νεμερίου
Ροδαῖα –ης (ἡ)
Ροδαῖος –ου (ὁ)
Ῥοδάμανθυς –υος (ὁ)
Ροδάμνη –ης (ἡ)
Ῥοδάμνης –ου (ὁ)
Ροδάμνια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Κρήτης
Ροδάνη –ης (ἡ)
Ροδάνης –ου (ὁ)
Ροδάνθη –ης (ἡ) –(Ἄνθος ροδῆς, τριαντάφυλλο) –Νέον –Ἀναφέρει Σχολαστικός Ἀγάθων
Ροδάνθης –ου (ὁ)
Ροδανθίς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Μελανώπου
Ροδανθώ –οῦς (ἡ)
Ρόδανον –ου (ἡ)
Ροδανός –οῦ καί Ὀρόδαμνος (ὁ) –Ποταμός –Ἐραστής Σινωπίδος
Ροδάριον –άρου (ἡ)
Ροδέη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Αφροδίτης
Ρόδεια καί Ροδία –ης (ἡ) –Ὠκεανίς (θυγάτηρ Ὠκεανοῦ καί Τηθύος –Σύντροφος
Περσεφόνης –Θυγάτηρ Δαναοῦ
Ροδείας –ου (ὁ)
Ροδειάς –άδος (ἡ)
Ρόδη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ποσειδῶνοςκαί
Ἀμφιτρίτης, μέ Ἤλιον γεννᾶ: Λαμπετίαν, Αἴγλην, Φαέθοντα καί Φαέθουσαν
–Μία τῶν 50 θυγατέρων Δαναοῦ –Ἀδελφή Τρίτωνος, Η-17-620Α, Η-18-109Δ
Ρόδη –ου καί Βεβρύκη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ποσειδῶνος καί Ἀμφιτρίτης –Δαναΐς –Ἡ μόνη μή φονεύσασα τόν Αἰγυπτιάδην Ἱππόλυτον –Ἡλιάδη, μέ Ἥλιον
γεννᾶ Φαέθουσα, (πράξεις ΙΒ,13) Η-5773Α, Η-7-1155Α, Η-10-622Δ, Η-16-665Α
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Ρόδης –ητος (ὁ)
Ροδιά –ιᾶς (ἡ) –Σύμβολο συζυγικῆς ἀγάπης καί γονιμότητος
Ροδία –ης καί Ρόδεια (ἡ) –Ὡκεανίς (θυγ.
Ὠκεανοῦ καί Τηθύος) –Δαναΐς (Δαναοῦ
καί Εὐρώπης) σύζυγος Χαλκόδοντος –
Πιερίς (θυγάτηρ Πιέρου καί Πιμπληῒδος
μέ ἀδελφάς: Νειλώ, Ἀσωπώ, Ἀχελωῒδα,
Τριτόην, Ἑπταπόρην, Τιτοπλώ ), Η-5-773Α
Ροδιαῖα –ης (ἡ)
Ροδιαῖος –ου (ὁ)
Ροδιάς –άδος (ἡ)
Ρόδιλλη –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἀριστύλλης
Ρόδιλλος –ου (ὁ)
Ροδίνη –ης (ἡ) –Ροδία, ἐρωτευμένη μετά Λεοντύχου. Ἐπιθυμοῦντες νά διατηρήσουν αἰώνιον ἕρωτάν των αὐτοχειριάσθησαν ὁμοῦ. Τούς ἀνήγειρον μαρμάρι_
νον σύμπλεγμα
Ῥοδινή –ῆς (ἡ)
Ῥόδινος –ου (ὁ)
Ρόδιον –ίου (ἡ) –Ἐπιγ. Ἀττική
Ροδίος –ίου (ὁ) –Ποταμός εἰς Καλλίπολιν –Ποτάμιος θεός, Ο.Μ.20
Ρόδιος καί Ροδίος –ίου καί Ὅδιος καί
Ὀδίος –ίου (ὁ)
Ροδίουσα –σης (ἡ)
Ροδίππη –ης (ἡ) –Γυναικός ὄνομα παρά
Ἀριστοφάνους
Ρόδιππος –ου (ὁ) –Πυθαγορικός φιλόσοφος ἐκ Κρότωνος –Φαληρεύς, Η-16-499Α
Ροδίς –ιδος (ὁ;) -slave
Ῥοδισθένεια –ης (ἡ)
Ῥοδισθένης –ους (ὁ)
Ροδίων –νος (ὁ) –(τριανταφυλλένιος)
–Χριστιανικόν –Μάρτυς
Ροδοβούλα –ης (ἡ)
Ροδόβουλος –ου (ὁ)
Ροδογούνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ βασιλιᾶ
Πάρθων Μιθριδάτου –Σύζυγος Δαρείου
Υστάσπου, μήτηρ Ξέρξου –Θυγάτηρ Ἀρταξέρξου. Γυνή Δημητρίου Νικάνορος,

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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ἐνυμφεύθη Ὀρόντα διοικητήν Ἀρμενίας
–Γυνή μέ ἄλουστα μαλλιά ἕως ὅτου ἀπελευθερωθεῖ τό ἔθνος. Οἱ βασιλεῖς Περσῶν εἴχαν τήν Ροδογούνην εἰς σφραγίδαν μέ δεμένα υψηλά τά μαλλιά
Ροδογούνης –ου (ὁ)
Ροδογύνη –ης (ἡ)
Ροδογύνης –ου (ὁ)
Ροδοδάκτυλος –ου (ὁ καί ἡ) –Ἐπίθετον
Ἠοῦς –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον
Πειθοῦς
Ροδοδότα –ης (ἡ)
Ροδοδότης –ου (ὁ)
Ῥοδοειδή –οῦς (ἡ)
Ῥοδοειδής –έος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
–Ἐπίθετον σέμέλης
Ροδοθέα –ης (ἡ) –(Ἡ φαινομένη ὡς Ρόδον) –Νέον
Ροδόθεος –ου (ὁ)
Ῥοδοία –ης (ἡ)
Ροδοιάς –άδος (ἡ)
Ροδοίος –ου (ὁ)
Ροδοκαλλίστα –ης (ἡ)
Ροδοκαλλίστης –ης (ἡ)
Ροδοκάλλιστος –ου (ὁ)
Ροδοκλέα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀπολλοθέμιδος
Ροδόκλεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δημοχάρους –Ἱερεύς Τερψιχόρης –Πλουσία, ὡραιοτάτη ἑταίρα
Ροδοκλεία ἤ Ροδόκλεια –ης (ἡ)
Ῥοδοκλῆς –έους (ὁ) –Εἰς ἐπιγραφήν –Υἱός Ρόδωνος Ἀθηναῖος –Παιανιεύς
Ροδόκολπος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Εὐνομίας
Ρόδον –ου (ὁ καί ἡ)
Ροδόπα –ης (ἡ)
Ῥοδόπας –αντος (ὁ)
Ῥοδόπαχυς –εως (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Ροδοπείθη –ης (ἡ)
Ροδοπείθης –εω (ὁ) –Ὑἱός Δράκοντος
–Υἱός Ἀρίστωνος –Πατήρ Ἀρίστωνος
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Ῥοδόπεπλος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Ροδόπη –ης (ἡ) –(Ἡ λάμπουσα ὡς τριαντάφυλλον) –Ὡκεανίς σύντροφος Περσεφόνης –Θυγάτηρ Πόντου καί Θαλάσσης –Θυγάτηρ Στρυμῶνος καί γυνή
Αἴμου βασιλέως Θράκης –Ὑπό Ἥρας
μετεμορφώθη εἰς ὅρος διότι ἤθελον νά
ὀνομάζωνται τέκνα Διός (Ζεύς καί Ἥρα)
–Ῥοδῶπις κατά Λουκιανόν, Η-10-708Α
Ροδόπη καί Ροδώπις καί Δωρίχη –ης
(ἡ) –Ἑταίρα ἀπό Θράκη. Ροδόπη, Μελίτη
καί Ροδόκλεια ἔκαμαν διαγωνισμό ὀμορφιᾶς μέ κριτήν Ρουφίνον ποητήν ὄστις
ἐνθυμούμενος τόν Πάριν ἐστεφάνωσε
ἁπάσας –Δούλη Ἰάδμονος Σαμίου ἡ καί
Ροδῶπις –Ἡρωῒς Ἐφέσου σύντροφος
Ἀρτέμιδος
Ροδόπης –ητος (ὁ)
Ροδοπήχεες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Ροδόπηχυς –υος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
–Ἐπίθετον Αἴγλης
Ροδόπηχυς –εος καί Εὐνείκη καί Εὐνίκη –ης (ἡ) –Πρός Τιμόθεον –Ἐπίθετον
Ἠοῦς B, 5-A-Θ-542Δ, H-8-448A
Ροδοπίχα –ης (ἡ)
Ροδόπιχος –ου (ὁ)
Ρόδος –ου (ἡ) –Νύμφη θυγάτηρ Ἀφροδίτης –Θυγάτηρ Ἀμφιτρίτης ἤ Ἀφροδίτης,
Τελχινία γυνή Ἡλίου βασιλέως Ρόδου
–Θυγάτηρ Ποσειδῶνος καί Ἁλίας Ἐμνηστεύθη Ἀπόλλωνα καί γεννᾶ μέ Ἀπόλλωνα ἑπτά παίδας μοιρασθέντας ἐπί
νήσου, Ο.Β.654, 655, 667, Η-8-964Α, Η-16669Α
Ρόδος –ου (ὁ καί Ἀντισθένης) (ὁ)
Ρόδος καί Τελχινίς (ἡ)
Ροδοστέφανος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Ροδοστεφής –έος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Ῥόδουσα –σης (ἡ)
Ροδουσσαῖα –ης (ἡ)
Ροδουσσαῖος καί Ροδούσσιος –ίου (ὁ)
Ροδόσφυρος –ου (ὁ καί ἡ) –Ἐπίθετον
Ἠοῦς
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Ροδοφίλα καί Ροδοφίλη –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Ροδόφιλος –ου (ὁ)
Ροδοφῶν –ντος (ὁ) –Ρόδιος ἰατρός
Ροδοφῶσσα –σσης (ἡ)
Ροδοχάρεια –ης (ἡ)
Ροδοχάρης –ου (ὁ)
Ροδόχρους (ὁ καί ἡ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος μέ συνώνυμον: ρυσίπονος –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Ροδοχρώη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Ροδόχρως –ω; (ἡ) –Ἐπίθετον Αφροδίτης
μέ συνώνυμον: Κυπρογένεια
Ρόδυλλα –ης (ἡ)
Ρόδυλλος –ου (ὁ)
Ροδώ –οῦς (ἡ) -Εἰς ἐπίγραμμα
Ρόδων καί Ροδών –νος (ὁ) Κυμαῖος Ὀλυμπ. εἰς στάδιον –Πατήρ Ὀλυουμπίωνος –Πατήρ Ροδοκλέους
Ροδώπη –ης καί Ροδῶπις (ἡ)
Ροδώπιδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Ροδῶπις καί Ροδόπις –ιος (ἡ) –(Τριανταφυλλέας) –Ἑταίρα Θράσσα
Ροδῶπις καί Δωρίχη καί Δορίχη καί
Δωρίχα –ης (ἡ) –Περιβόητος καί ὡραιοτάτη ἑταῖρα Θράκης, πρώην δούλη Ἰάδμονος. Ἀποκτήσασα πλοῦτον ἤγειρε Πυραμίδαν –Ἑτέρα ἑταῖρα μετέπειτα γυνή
Ψαμμήτιχος κτίσαντος Λαβύρινθον ὅν
ἐμιμήθησαν εἰς Κρήτην, Η-8-362Α, Η-16
-679Α
Ῥόζα –ας (ἡ) –(Ὡραία ὡς Ρόδον) = (τριανταφυλλιά) –Ἑβραϊκόν
Ῥοζαλία –ης (ἡ) –(Τριανταφυλλέα) –Νέον
Ῥοζαλίς –ιδος (ἡ)
Ῥοζελάνδη –ης (ἡ) –Πλαστόν ὄνομα
ποιήτριας Λίνας Κάσδαγλη
Ροζελάνδης –ου (ὁ)
Ροή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας μέ συνώνυμον: Πηγή
Ῥόθα –ης (ἡ)
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Ῥόθος –ου (ὁ)
Ῥοιά –ᾶς (ἡ) –Θυγάτηρ Σταφύλου πού
μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Ἄνιον περίφημον
μάντιν, Η-6-97Α
Ροΐας –ου καί –αντος; (ὁ) –Ποταμός
Ροιδούλα –ας (ἡ)
Ῥοιζήτωρ καί Ῥοιζῆτωρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Πρωτογόνου
μέ συνώνυμον Ἄρρητος
Ῥοῖκα –ης (ἡ)
Ῥοικίουσα –σης (ἡ)
Ροικίων –νος (ὁ)
Ῥοῖκος καί Ρόϊκος –ου (ὁ) –Κένταυρος
τοξευθείς ὑπό Ἀταλάντης θέλων νά τήν
βιάση –Υἱός Φιλέω ἤ Φιλίνου, περίφημος
ἀγαλματοποιός καί πρῶτος ἀρχιτέκτων
Σάμιος καί Χαλκοπλάστης (Ἡρόδοτος),
Η-7-936Δ, Η-9-304Δ, Η-12-16Α, Η-16-683
Δ, Η-17-51Α
Ροῖκος καί Ροῖκυς (ὁ) –Χαλκοπλάστης
Ῥοῖκυς –υος (ὁ;)
Ῥοιμητάλκεια καί Ροιμητάλκα –ης (ἡ)
Ῥοιμητάλκης καί Ῥοιμητάλκας –ου
(ὁ) –Βασιλεύς Κιμμερίου Βοσπόρου, Η16-683Δ
Ῥοῖξος –ου (ὁ)
Ῥοῖος –ου (ὁ) –Στρατηγός Φωκαέων
Ροισάκα –ης (ἡ)
Ροισάκης –ου (ὁ) –Πέρσης
Ροιτάκα –ης (ἡ)
Ροιτάκης –ου (ὁ) –Ποταμός
Ροίτεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ βασιλέως Θράκης Σίθωνος
Ροιτειάς καί Ροιτηΐς –ιδος (ἡ)
Ροιτειεύς –έως (ὁ)
Ροιτία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Σίθωνος βασιλέως Θράκης ἀδελφή Παλλήνης –Θυγάτηρ Πρωτέως
Ροῖτος καί Εὔρυτος –ου (ὁ) –Ἀργοναύτης
–Κένταυρος, φονευθείς ὑπό Εὐάγρου
Λαπίθου
Ροῖχα –ης (ἡ)
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Ροῖχος –ου (ὁ)
Ῥοιώ καί Ρυώ –οῦς (ἡ) –Ἡ Κρέουσα –
Θυγάτηρ Σταφύλου, ἐγγονή Διονύσου,
ἀδελφή Ἡμιθέας διεκδικουσα Λύρκον
Ἀπό αδελφήν της. Ὅτε τήν ήράσθη Δίας
ἔμεινεν ἔγγυος. Ὁ Στάφυλος μή πιστεύωντας τήν τοποθέτησε εἰς κιβώτιον καί
ἔρριψεν εἰς θάλασσαν. Ὅταν τό κιβώτιον
ἔφθασε εἰς Εὔβοιαν γέννησε τόν Ἄνιον.
Ἐκεῖ πανδρεύθηκε Ζάρακα γεννῶσα 5
υἱούς. Θεωρεῖται μήτηρ Ἰάσονος καί ἐρωμένη Αἴσονος, ἡ καί Δρυώ, μήτηρ Ἡροδότου –Σύζυγος Αἴσονος, μήτηρ Ἰάσονος, Η-14-128Α, Η-17-243Δ
Ρόκαια καί Ροκαία –ης καί Ροκκαία
(ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Ρόκγαν –άνου; (ὁ)
Ρόκκα καί Ρόπις –ιδος (ἡ) –Ἀμισσηνή
ἐρασθείσα Κύρον καί Ἀντιφῶντα καί μή
δυναμένη νά ἐπιλέξη, ἔπεσεν ἀπό τόν
Λευκάταν
Ρολάνδη –ης (ἡ) –Καθολικόν
Ρολάνδος –ου (ὁ) –Καθολικόν
Ρόμεις –ειος (ὁ)
Ῥόμβη –ης (ἡ)
Ρόμβης –ου (ὁ) –Πατήρ Νουμήνιος
Ρόμβος –ου (ὁ) –Ποταμός, ὁ μετέπειτα
Ἕβρος –Υἱός βασιλιᾶ Θράκης Κασσάνδρου
Ρομελία –ης (ἡ)
Ρομελίας –ίου (ὁ)
Ροξελάνη –ης (ἡ) –Ἡ μετέποιτα Γουρέμ
(χαρούμενη) στό χαρέμι τοῦ Σουλεϊμάν
Ῥοπά –ᾶς (ἡ) –(βίου) –Ἐπίθετον Νεμέσεως μέ συνώνυμον: Πτερόεσσα
Ρόπαλος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἱππολύτου, Η9-967Α,Η-16-693Α
Ροπάρα –ης (ἡ)
Ροπάρας –ου (ὁ)
Ρόπη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ποσειδώνιος
Ρόπης –ητος (ὁ)
Ροπίλια –ίης (ἡ)
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Ροπίλιος –ίου (ὁ)
Ρόπις καί Ροκκάς –άδος; (ἡ)
Ρόπκας –ου (ὁ) –Ἐκ τοῦ Εὐρώπκα
Ῥοσηζίς –ιος; (ὁ)
Ῥοσία –ης (ἡ)
Ρόσιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Σεκούνδου
Ρόσκιος –ίου (ὁ) –Ἠθοποιός, οὗ τό ἀργυροῦν ἄγαλμά του Πασιτέλης ἐποίει, Η15-594Α,
Ροτείλια –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ροτείλιος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ρότι; (ὁ) –Αἰγύπτιος ἡγεμών
Ροτιλία –ης (ἡ)
Ροτίλιος –ίου (ὁ)
Ροτύλα –ης (ἡ)
Ροτύλος –ου (ὁ)
Ρουβέλλια –ίης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ρουβέλλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ρουβίκων –ωνος (ὁ) –Ποταμός Ἰταλίας
Ρουβίμ (ὁ) –Πατριάρχης Ἑβραίων
Ρούβρια –ίης (ἡ)
Ρούβριος –ίου (ὁ)
Ρούβουσα –σης (ἡ)
Ῥούβων –νος (ὁ) –Ποταμός Σαρματίας
Ῥούδουσα –σης (ἡ)
Ρούδων –νος (ὁ) –Ποταμός –Χριστιαν.
ὄνομα μάρτυρος
Ρούθ (ἡ) –Ἰουδαϊκόν –Καθολικόν
Ρουμᾶ –ῆς (ἡ)
Ρούμαθα –ης (ἡ)
Ρούμαθος –ου (ὁ)
Ρουμᾶς –ᾶ (ὁ)
Ρουμπίνη –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Ρουμπίνης –ου (ὁ)
Ρουμπρία –ης (ἡ)
Ρούμπριος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ῥουξίνα –ης (ἡ)
Ῥουξίνας –ου (ὁ)
Ῥουξίνη –ης (ἡ)
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Ρουσκίνουσα –σης (ἡ)
Ῥουσκίνων –ωνος (ὁ) –Ποταμός Ναρβωνίτιδος
Ῥούσουσα –σης (ἡ)
Ρουστική –ῆς (ἡ)
Ρουστικιλία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ρουστικίλιος –ίου (ὁ)
Ρουστικός –οῦ (ὁ)
Ρούσων –νος (ὁ)
Ρουτειλιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ρουτειλιανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ῥουτιλλιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ῥουτιλλιανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ροῦφα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ζήνωνος
Ρουφᾶς –ᾶ (ὁ)
Ρουφείνα –ης (ἡ)
Ρουφείνη –ης καί Ρουφίνη (ἡ)
Ρουφεῖνος –ου (ὁ)
Ρουφεινιανή –ῆς (ἡ)
Ρουφεινιανός –οῦ (ὁ)
Ρουφιανή –ῆς (ἡ)
Ρουφιανός –οῦ (ὁ)
Ρουφιάς καί Ἀλφειός καί Λάδων (ὁ)
–Ποταμός
Ῥουφιλία –ης (ἡ)
Ῥουφίλιος –ίου (ὁ)
Ρούφιλλα –ης (ἡ)
Ρούφιλλος –ου (ὁ)
Ρουφῖνα –ης (ἡ)
Ρουφίνη –ης (ἡ)
Ρουφινιανή –ῆς (ἡ)
Ρουφινιανός Νείκανδρος –ου (ὁ) –Ὁ
καί Σχοινᾶς
Ρουφῖνος –ου (ὁ) –Ποιητής Σάμιος –Ἐπίσημοι καί Ὕπατοι Ρωμαίοι –Ἀντιβασιλεύς Ἀρκαδίου, Ἑβραῖος τήν καταγωγήν
Ρουφίουσα –σης (ἡ)
Ροῦφις –ιος Κλαύδιος (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης παγκρατιαστής
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Ρουφίων –νος (ὁ)
Ροῦφος –ου (ὁ) –Φιλόσοφος συγραφεύς
(περί ἀνεξικακίας) –Καί Χριστιανός –Ἅγιος –Περίφημος Ἐφέσιος ἰατρός, Η-7828Α, 833Α, Η-9-780Δ
ΡοῦφοςΜετίλιος–ίου(ὁ)–Ταυτιζόμενος
μέ Ροῦφον μελίτιον, ἀνθύπατο Ἀχαΐας
ἴσως καί ὕπαρχο Γαλατίας
Ροῦφος Φιλάδελφος –ου (ὁ) –Πατήρ Τ.
Αἰλίου Αὐρηλιανοῦ Θεοδότου Πυθικοῦ
καί κύκλιου αὐλητοῦ νικητοῦ μουσικῶν
ἀγώνων Νεμέων, Ἰσθμίων, λοιπῆς Ἑλλάδος, Ἰταλίας καί Ἀσίας
Ρουφρία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ρουφριανή –ῆς (ἡ)
Ρουφριανός –οῦ (ὁ) –Κλαύδιος,σύζυγος
Παιδανίας Μοδεράτας –Ρωμαϊκόν
Ρούφριος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ρουχσανά –ας (ἡ) –(φωτεινή) = Ρωξάνη
εἰς διάλεκτον των Καλλάς ἤ καί εἰς Οὐσμπεκιστανικήν
Ῥύβα –ης (ἡ)
Ῥύβας –ου; (ὁ) –Πατήρ Σατύρου
Ῥύγχουσα –σης (ἡ)
Ῥύγχων –νος; (ὁ) –Πατήρ Φρουνίσκου
Ῥύθμος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀπολλοφάνους ἤ
Ἀπολλωφάνους
Ρυΐσκα –ης (ἡ)
Ρυΐσκος –ου (ὁ)
Ῥυλοάτα –ης (ἡ)
Ῥυλόατος –ου (ὁ)
Ρύμβις –ιος (ὁ)
Ρυμβών καί Ρεμβών –νος (ὁ)
Ρυμβῶσσα καί Ρεμβῶσσα –σσης (ἡ)
Ρυμετάλκη –ης ἀντί Ρυμητάλκη –ης
(ἡ)
Ρυμετάλκης ἀντί Ρυμητάλκης –ου (ὁ)
Ῥυμμός καί Ῥύμμος –ου (ὁ) –Ποταμός
Σκυθίας
Ρύμνος –ου (ὁ) –Ποταμός
Ρυνδάκη – ης (ἡ)
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Ῥύνδακος –άκου (ὁ) –Ποταμός μικράς
Ἀσίας
Ρυνδακώ – ους (ἡ) –Πυθαγορίς φιλόσοφος, ἀδελφή Βυνδάκου
Ῥύνδαξ –κος (ὁ) –Πατήρ Ἀλκιμάχης
Ῥύνδασσα –σσης (ἡ)
Ῥύνδασσος –ου (ὁ)
Ρύνχον –ονος καί Ρύνχων –νος (ὁ)
Ῥυομένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ὑγιείας
Ῥυόμενος –ου (ὁ) –(Προστατευόμενος)
–Ἐπίθετον Παλαίμονος
Ρυπῶσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Τύχης μέ
συνώνυμον: Γραῦς
Ρυσάκη –ης (ἡ)
Ρυσάκης –ου (ὁ) –Στρατηγός Δαρείου
Ρυσιάδα –δης (ἡ)
Ρυσιάδας –αιο (ὁ) –Αἰτωλός τις
Ρυσίπολις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ρυσίπονος –ου (ὁ καί ἡ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ρυσίπτολις –ιδος (ἡ) –Συνώνυμον: Ἐρυσίπτολις –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ρυσίς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀρχεστράτης
Ρύτειρα –ης τόξων (ἠ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Ρυτήρ –ηρος (ὁ) –Συνώνυμον: Υἱός –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Ρυτία –ης (ἡ) –Μήτηρ Κορυβάντων (θορυβοποιῶν δαιμόνων –Καβείρων) μέ πατέρα Ἀπόλλωνα
Ρύτιον –ίου (τό) –Πόλις, νῦν Ρέθυμνον
Ρύτωρ –ρος (ὁ) –(Ὁ ἕλκων τι) –Ἐπίθετον
Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Ρυώ καί Ροιώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Σταφύλου, ἀδελφή Παρθένου καί Μολπαδίας, Η-14-128Α, Η-17-243Δ
Ρώγκα καί Ρόγκα –ης (ἡ)
Ρωδάσπις –ιος (ὁ) –Πάρθος τις
Ρώλης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Γετῶν
Ρῶμα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀπολλωνίου
Ῥωμαία –ης (ἡ)
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Ρωμαῖος –ου (ὁ) –Τέκνον Ρώμης, ἐραστής Ἰουλιέττας –Ἐπίθετον Ἄρεως
Ῥωμαλέα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἴσιδος μέ
συνώνυμον: Χρυσόθρονος
Ῥωμαλέος –ου (ὁ)
Ρωμάνα –ης (ἡ)
Ρωμάνος καί Ρωμύλος –ου; (ὁ)
Ρωμανός –οῦ (ὁ) –(Ρωμαλέος) –Υἱός Ὀδυσσέως καί Κίρκης –Βυζαντινῶν ὄνομα
–Αὐτοκράτωρ μέλωδός –Χριστιανικόν –
Πατήρ Σαμαγόρου –Πατήρ Εὐτυχίωνος
–Ἅγιος (18 Νοεμβρίου), Η-16-729Α
Ῥώμη –ης (ἡ) –Αἰχμάλωτος Τρώα, πρώτη πυρπολήσασα καράβια ὤστε νά ἀναγκασθοῦν οἱ ἄνδρες νά παραμείνουν
πλησίον τοῦ ποταμοῦ Τίβερι –Πόλις
Ρωμαϊκοῦ βασιλείου –Θυγάτηρ Ἰταλοῦ
καί Λευκαρίας ἤ Λευκανίας ἀδελφή Αὔσονος ἤ θυγάτηρ Τηλέφου, ἐξ ἧς ἔλαβε
ὄνομα ἡ Ρώμη
Ῥῶμις –ιδος; (ὁ) –Υἱός Καιλίου –Πατήρ
Σάριδος
Ρῶμος καί Ρέμος –ου (ὁ) –(Δίδυμοι
ἀδελφοί) –Υἱοί Ρέας Συλβίας –Υἱός Ποσειδῶνος –Ρωμύλον καί Ρώμον συνέλεξε ὁ ποιμήν Φαυστύλος –Τόν Ρῶμον ἐφόνευσεν Ρωμύλος, 17-677Α
Ῥωμύλα –ης (ἡ)
Ῥωμύλος καί Κουϊρῖνος –ου (ὁ)
Ῥωμύλος καί Ρωμάνος –ου (ὁ)
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Ῥωμύλος καί Ρωμώλος –ου (ὁ)
Ρωμύλος –ου (ὁ) –Ἱδρυτής Ρώμης –Πατήρ Ἀολλίου –Υἱός Ἄρεος καί θυγατρός
Νουμήτορος τῆς Ρέας Συλβίας –Χριστιανός –Ἅγιος
Ρωνάκη –ης (ἡ)
Ρωνάκης –ου (ὁ) –Μουσικός
Ῥωξαλάνη –ης (ἡ) –Σύζυγος καί ἔμπιστη ἐκ Βορρᾶ τοῦ Σουλεϊμάν τοῦ μεγαλοπρεποῦς ἤ νομοθέτου
Ῥωξάνη –ης (ἡ) –(φωτεινή –Ρουχσανά,
εἰς Οὐζμπεκιστανικήν) –Σύζυγος Μεγ.
Ἀλεξάνδρου, (θυγάτηρ Πέρσου Ὀξυάρτου) ἐξ οὗ ἐγέννησε Ἀλέξανδρον,τρεῖς
μῆνες μετά τόν θάνατον Μεγ. Ἀλεξάνδρου –Ὁ ἑτεροθαλής ἀδελφός τοῦ Φίλιππος, Ἀρριδαῖος ἧτο νόθος καί ἀνήλικος.
Ἐφονεύθη μετά υἱοῦ Ἀλεξάνδρου ὑπό
Κασσάνδρου –Θυγάτηρ Δαρείου, Η-9344Δ
Ρωξάνη καί Ρωσάνη –ης (ἡ) –(μικρό
ἀστέρι)
Ῥωξάνης –ου (ὁ)
Ῥωσιτέλεια –ης (ἡ)
Ῥωσιτέλης –ους (ὁ) –Σικυώνιός τις
Ρώτας –ου (ὁ) –Σάμιός τις
Ῥῶτις –ιος (ὁ) –Πατήρ Ἀθηναΐδος
Ρωφιᾶ –ᾶς (ἡ)
Ρωφιᾶς καί Ρεύνος – ου (ὁ) –Ποταμός
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Σ
Σάαιθα –ης (ἡ)
Σάαιθος –ου (ὁ)
Σάανδρα –ης (ἡ)
Σάανδρος –ου (ὁ)
Σαβάδια –ίης (ἡ)
Σαβάδιος –ίου (ὁ) –Ἐπώνυμον Διονύσου
Σαβάζια –ίης (ἡ) = Σάβη
Σαβαζίης καί Σαβάς (ὁ)
Σαβάζιος –ίου (ὁ) = Σάβος –Προσωνύμιον Διός
Σαβάζιος καί Σεβάζιος καί Σεβάδιος
καί Σοόζος καί Βαγαῖος –ου (ὁ) –Θεός
Φρύγων ὁ Βάκχος –Θρακῶν, ταυτίστηκε
μέ Διόνυσο στήν Ἑλλάδα –Λατρεῖα ὀργιαστικοῦ χαρακτῆρος –Διά τοῦτον ἐγράφη Ὁρφικός ὕμνος, Η-4-14Δ, Η-14165 Α, Η-16-784, Η-18-384Α
Σαβάθυρα –ης (ἡ)
Σαβάθυρος –ου (ὁ)
Σάβαιθα –ης (ἡ)
Σαβαιθίς –ιδος (ἡ)
Σάβαιθος –ου (ὁ)
Σαβαΐνος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅγιος
(30 Ἰαν)
Σαβάκτη –ης (ἡ)
Σαβάκτης –ου (ὁ) –Δαίμων μυθολογικός, Η-16-784Δ
Σαβακῶς –ῶ (ὁ) –Βασιλεύς Αἰθιόπων
Σαβάναξ –κτος (ὁ)
Σαβάνας –ου; (ὁ)
Σαβάνασσα –ης (ἡ)
Σαβάς καί Σαβαζίης –ου (ὁ) –Βακχεύοντες
Σαβᾶς –ᾶ (ὁ)
Σαβατίουσα –σης (ἡ)
Σαβατίων –νος (ὁ)
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Σαβαώθ (ὁ) –Ἰουδαῖος
Σαβαώθ καί Σαββαώθ (ὁ) –Παντοκράτωρ
Σάββας καί Σάβας –α (ὁ) –Ιουδαϊκόν
–Χριστιαν. –Ἅγιος
Σαββάτια –ης (ἡ)
Σαββάτιος –ίου (ὁ) –Χριστιαν. ὄνομα
–Ἅγιος
Σαββατίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Μητροφάνους
Σαββάτις –ιδος (ἡ)
Σαββάτις –ιος (ὁ)
Σαββατίς –ιδος (ἡ)
Σαββατώ –οῦς (ἡ)
Σάββεις –ειος (ὁ)
Σάββη – ης (ἡ) –Θυγάτηρ Βηρωσσοῦ καί
Ἐρυμάνθης, Σίββυλα ἐκ Παλαιστίνης,
ἐκαλεῖτο καί “Βαβυλωνία” καί “Αἰγυπτία” καί “Ἑβραία” καί “Χαλδαία” καί
“Περσίς”
Σάββης –ητος (ὁ)
Σαββίνη –ης (ἡ)
Σαββῖνος –ου (ὁ) –Η-16-786Δ
Σαβίουσα –σης (ἡ)
Σαββίων –νος (ὁ)
Σάββος –ου (ὁ)
Σαβείνα –ης (ἡ)
Σαβεῖνος –ου καί Σαβῖνος (ὁ)
Σαβέλ (ὁ) -Ἰουδαϊκόν –Χριστιανικόν
Σάβη καί Σαμβήδη καί Σίβυλλα –ης
καί Ἡροφίλη –ης (ἡ) –Η-9-371Δ, 799Α,
Η-16-981Δ, Η-18-111Α, Η-4-441Δ
Σαβήνα –ης (ἡ)
Σαβῖνα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Σαβινιανή –ῆς (ἡ)
Σαβινιανός –οῦ (ὁ)
Σαβῖνος καί Σοφιστής –οῦ (ὁ) –Συγγραφεύς –Σοφιστής συγγραφεύς –Χριστιανός –Ἅγιος –Ἰατρός –Νομοδιδάσκαλος, Η-16-19Α

ËÅÎÉÊÏÍ
ÓÁÂÉÓ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Σάβις καί Σάπις –ιος (ὁ) –Ποταμός ἐκβάλων εἰς Ρῆνον
Σαβόκλεια –ης (ἡ)
Σαβοκλῆς –έους (ὁ)
Σάβος καί Καλόν στόμα (ὁ) –Ποταμός
Σερβίας
Σάβος καί Σαβός (ὁ) = Σαβάζιος, (εἰς λατρείαν τοῦ ἀφοσιωμένος, Βακχεύοντες,
ζαβός = παράφρων)
Σάβουσα –σης (ἡ)
Σαβύκτα –ης (ἡ)
Σαβύκτας –αντος (ὁ)
Σαβύλινθα –ης (ἡ)
Σαβύλινθος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ἠπείρου
–Ἐπίτροπος βασιλέως Θαρύπου –Στρατηγός Μολοσσῶν –Ἐξ Ἀτιντανίας, Η-9250Δ
Σάβυλλα –ης (ἡ)
Σάβυλλος –ου (ὁ) –Φονεύς Τυράννου
Κλεάνδρου, Η-10-827Α
Σαβύρουν –νειος (ὁ) –Πατήρ Ἀσκέτου
Σαβυρούνειος –είου (ὁ)
Σαβύρτιος –ίου (ὁ)
Σάβυς –υος (ὁ)
Σαβύτια –ίης (ἡ)
Σαβύτιος –ίου (ὁ)
Σαβύττα –ης (ἡ)
Σαβύττας –αντος; (ὁ) –(Τρόπος κουρᾶς
κόμης, γυναικός αἰδοίον)
Σάβων –νος (ὁ) –Υἱός Θεοδώρου
Σαγαλασσός –οῦ (ὁ) –Καί πόλις
Σαγανή καί Ρογανή –ῆς (ἡ)
Σαγανός ή Ρογανός –ου (ὁ) –Ποταμός
Σάγαρις –ιος (ὁ)
Σαγαρῖτις –ιδος (ἡ) –Νύμφη Ἀμαδρυάς
θυγάτηρ Σαγγαρίου, ἥν ἐφόνευσε ἡ Κυβέλη, Η-16-787Δ
Σαγγάριος –ίου (ὁ) –Ποταμός τανῦν
Σακαρία –Υἱός Ὠκεανοῦ καί Τηθύος –
Πατήρ Ἐκάβης (συζύγου Πριάμου) –Πο-
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τάμιος θεός, Ο.Ι.Π.719, Η-9-534Δ, Η-13468Α, Η-14-429Δ, Η-16-788Α, Η-17-617Α
Σάγγας –α; (ὁ) –Φρύξ
Σαγήνη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Σαγθο (υ)νιάθουσα –σης (ἡ)
Σαγθο(υ)νιάθων –νος; (ὁ) –Ἑρμῆς Τρισμέγιστος τῶν Φοινίκων
Σάγκτος –ου (ὁ)
Σάγουσα –σης (ἡ)
Σάγρα –ης (ἡ) –Ποταμός
Σάγρος –ου (ὁ) –Ποταμός
Σαγυθίνη –ης (ἡ)
Σαγυθινίδα –ης (ἡ)
Σαγυθινίδας –αιο (ὁ)
Σαγυθῖνος –ου (ὁ)
Σαγχωνιάθουσακαί Σαγχουνιάθουσα
–σης (ἡ)
Σαγχωνιάθων καί Σαγχουνιάθων –
ωνος (ὁ) –Ἱερεύς Φοινίκων, Τύριος, διασκευάσας ἱστορίαν Φοινικικήν
Σάγων –νος (ὁ)
Σαδάλα –ης (ἡ)
Σαδάλας –αντος; (ὁ) –Υἱός Νικάνδρου
–Σύζυγος Φιλίστης
Σαδάλης –ου (ὁ) –Βασιλιᾶς Θράκης
Σαδάμεια –ης (ἡ)
Σάδαμος –ου (ὁ)
Σαδόκα –ης (ἡ)
Σαδόκης –ου (ὁ) –Βασιλόπαις, Η-12-160Α
Σάδοκος –ου (ὁ) –Υἱός Βασιλέως
Θρακῶν Σιτάλκου, Η-16-790Δ
Σαδυάττη –ης (ἡ)
Σαδυάττης –ου (ὁ) –Υἱός Ἄρδυος, βασιλέως Λυδίας –Πατήρ Ἀδραμύτιος –Πατήρ Ἕρμωνος –Πατήρ Ἀλυάτου, Η-12616Δ, Η-13-618Α, Η-16-791Δ
Σαδώθ (ὁ) –Χριστιανικόν καί Ἰουδαϊκόν
–Ἅγιος (19 Ὀκτωβρίου)
Σαδώκ (ὁ) –Ἰουδαϊκόν –Υἱός Ἀζώρ, ἔγγονος Ἐλιακείμ –Χριστιανικόν –Ἱερομάρτυς
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Σαέτη –ης (ἡ)
Σαέτης –ου (ὁ)
Σάθαινα –ης (ἡ)
Σαθαίνης –ητος (ὁ)
Σαfάναξ –κτος (ὁ)
Σαfάνασσα –ης (ἡ)
Σαθεία –ης (ἡ)
Σαθείας –ου (ὁ)
Σαθίνη –ης (ἡ)
Σαθῖνος –ου (ὁ) –Ἐπί χαράγματος
Σάθουσα –σης (ἡ)
Σαθραῖα –ης (ἡ)
Σαθραῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Σαθύουσα –σης (ἡ)
Σαθύων –νος (ὁ)
Σάθων –νος καί Νεάτης (ὁ) –(Σάθη =
Ἀνδρικόν μόριον) –Ἐπίθετον Πριάπου
Σαϊάδα –ης (ἡ)
Σαϊάδας –αο (ὁ)
Σαίγαλος –ου (ὁ)
Σαϊθίδα –δης (ἡ)
Σαϊθίδας –αο (ὁ)
Σαϊθίουσα –σης (ἡ)
Σαϊθίς ( –ίδος) Καιλιανοῦ (ἡ) –Μητηρ
Τιβερίου Κλαυδίου
Σαϊθίων –νος (ὁ)
Σαίκλαρη –ης (ἡ)
Σαίκλαρος –ου (ὁ)
Σαικόνδα –ης (ἡ)
Σαικόνδης – ου (ὁ)
Σαικουλάρια –ίων (τά) –Ρωμαϊκοί ἀγῶνες τελούμενοι ἀνά αἱῶνα
Σαίνια –ίης (ἡ)
Σαινιδώρα –ης (ἡ)
Σαινίδωρος –ου (ὁ) –Πλαστόν τοῦ Ἀντιδώρου ὡς κολακεύοντος πάντας διά
δῶρα, Η-8-27Α
Σαίνιος –ίου (ὁ) –Υἱός Νικίου
Σαίνις –ιος; (ὁ) -Πατήρ Ἐπιτέρπης

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÁÊÅÑÄÏÓ

Σαῖνον –ντος; (ὁ)
Σάϊνος –ου (ὁ) –(ἐκ Σάνας = Ἀλεξάνδρας)
Σαίνουσα –σης (ἡ)
Σαίνων –νος (ὁ) –Πατήρ Ὠρομέδοντος
Σαίνων –ντος; (ὁ)
Σαιπρός –οῦ (ὁ) –Ποταμός
Σαΐς –ίδος (ἡ)
Σάϊς –ιος καί Σαΐας καί Σαώτις –ιδος
(ἡ) -Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Πόλις Αἰγύπτου
Σαισάρα –ης (ἡ) –Ἀδελφή Παμμηρόνης
καί Διογενείας, θυγάτηρ Κελεοῦπρώην
Σαισαρία ή Σαλαμίς –Συγγενής
Ὀρείθυας πού ἤρπασεν ὁ Βορρέας, Η11-589Α, Η-16-800Α
Σαισάρη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Βασιλέως
Ἐλευσῖνος Κελεοῦ, ἀδελφή Διογενείης
καί Παμμηρόνης. Ἅπαντες ἱερεῖς Δήμητρος
Σαισαρία καί Σαλαμίς –ινος (ἡ) –Αὐλητής νικητής Πυθιονίκης, Η-7-1041Α,
Η- 15-704Δ, Η-16-508Δ, 800Δ
Σάκας –ου (ὁ) –Ποιητοῦ τραγωδίας περιφρονητικόν ὄνομα τοῦ Ἀκέστορος –Ὄνομα δούλου, οἰνοχόου τοῦ Ἀστυάγους
Σάκας ἤ Ἀκέστωρ –ρος (ὁ) –Ὁ ποιητής
Ἀκέστωρ ὡς δῆθεν Βαρβαρικῆς καταγωγῆς, Α-Β-345Δ
Σακκάς ἤ Ἀμμώνιος –ίου (ὁ) –Ἄρχων
–Υἱός φιλοσόφου Ἑρμείου καί Αἰδεσίας
φιλοσόφου, ἀδελφός Ἡλιοδώρου, Α-Γ209Α
Σακέδαλλα –ης (ἡ)
Σακέδαλλος –ου (ὁ)
Σακελλάρια –ης (ἡ)
Σακελλάριος –ίου (ὁ) –(ἐκ Σακέλα καί
Σακέλιον = ὅπου τό χρυσίον τίθεται)
Σακελλίουσα –σης (ἡ)
Σακελλίων –νος (ὁ) –Συγγραφεύς, Η15-908Α
Σακέρδα –δης (ἡ)
Σακέρδος –ου (ὁ) –Γραμματοποιός
–Συγγραφεύς

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Σακέρδων –ντος (ὁ) –Χριστιανικόν ὄνομα μάρτυρος

Σάλα(ς) –ου (ὁ) –Πατήρ Ἕβερ, ἐξ οὖ Ἑβραίοι

Σακέρδως –ωτος; (ὁ)

Σαλά Μάνιος (ὁ) –Ρωμαϊκόν –Ἀναθέτης

Σακέρδωσσα –σσης (ἡ)

Σαλαβάκκα –ης (ἡ) –Ἑταίρα ὡς καί ἡ
Κύννα

Σακέσπαλος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
–Συνώνυμον: Ἀτρυτώνη
Σακεσφόρος –ου (ὁ) –(Πωγωνοφόρος) –
Πλαστόν ὄνομα Ἐπικράτεος, γαστρονόμου ὡς τρέφοντος μακράν γενειάδα
Σακίντα –ης (ἡ)
Σακίντας –ου (ὁ)
Σακίς –ιδος (ἡ)
Σάκις –ιος (ὁ)
Σακλέα –ης (ἡ)

Σαλαβακχώ –οῦς (ἡ) –Ἤ Σαλαβάκκα
–Ὄνομα ἐταίρας θαυμαζομένης ὑπό ἑταιρῶν Ἀθηναίων
Σαλαγκών –ῶνος (ὁ) –Ποταμός Ἰλλυρίας, σημερινός Σάλος
Σαλαγκῶσσα –σσης (ἡ)
Σάλαγος –ου (ὁ) –Υἱός Οἰνοπίωνος, ἀδελφός Τάλω, Ἀθάμα καί Εὐάνθους, Η17-566Δ, Η-18-644Δ

Σακλέας –ου (ὁ)

Σαλαθιήλ (ὁ) –Ἰουδαῖος, υἱός Ἰεχωνίου,
ἔγγονος Ἰωσίου

Σακλείδα –δης (ἡ)

Σάλαθος –ου (ὁ) –Ποταμός

Σακλείδας –αιο (ὁ)

Σάλαιθα –ης (ἡ)

Σακλῆς –οῦ ἤ τος (ὁ)

Σάλαιθος –ου (ὁ) –Λακεδαιμόνιος στρατηγός –Νομοθέτης Κροτωνιάτης

Σακόλα –ης (ἡ)
Σακόλας –αντος (ὁ)
Σακόνδα –ης (ἡ)
Σακόνδας –αο (ὁ)
Σᾶκος –ου (ὁ)
Σακούνδα –ης (ἡ)
Σακοῦνδος –ου (ὁ)
Σάκουσα –σης (ἡ)
Σακρέα –ης (ἡ)
Σακρέας –ου (ὁ)

Σαλαιπία –ης (ἡ)
Σαλαίπιος –ίου (ὁ)
Σαλαίπουσα –σης (ἡ)
Σαλαίπων –ντος; (ὁ)
Σαλάκη –ης (ἡ)
Σαλακία –ης (ἡ) –Θεότης Ρωμαϊκή –Σύζυγος Ποσειδῶνος –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Σαλακίς –ιδος (ἡ) –Ἀγαπημένη Ποσειδῶνος

Σάκρος καί Ἄκρος καί Σάτρα καί Ἀπολλωνία καί Ἐλεύθερνα –ης (ἡ) –Ὄνομα πόλεως

Σάλακος –ου (ὁ)

Σάκυλλα –ης (ἡ)

Σαλακωνίς –ιδος (ἡ) –Ἑταίρα

Σάκυλλος –ου (ὁ)
Σάκων –νος (ὁ) –Κάτοικος Ζάγκλης Σικελίας κτίστης Ἱμέρας
Σακωνίδη –ης (ἡ)
Σακωνίδης –ου (ὁ)
Σάλα (ὁ) –Ἰουδαῖος, υἱός Καϊνάν –Ποταμός Μαυριτανίας

Σαλακσά; (ὁ) = Σέλευκος εἰς διάλεκτον
Καλάς
Σαλαμάνη –ης (ἡ)
Σαλαμάνης –ου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ὅσιος (23 Ἰανουαρίου)
Σαλαμβώ –οῦς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
παρά Βαβυλωνίων ὡς θρηνοῦσα θάνατον Ἀδώνιδος
Σαλαμίν –ῖνος (ἡ) –Ἀντί τοῦ Σαλαμίς
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Σαλαμίνα καί Σαλαμινία καί Σαλαμίς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀσωποῦ καί μήτηρ Κυχρέως ὅστις εἰς ναυμαχίαν Σαλαμίνος ἐβοήθησεν Ἕλληνας μέταμορ_
φούμενος εἰς ὄφιν. Ἡ Νηρηῒς αὕτη ὀνόμασε τήν νήσον
Σαλαμινία –ης (ἡ) -Ιερά ναῦς Ἀθηναίων
ως καί Πάραλος, Η-18-1017Α
Σαλαμίνιον –ίου (ἡ)
Σαλαμίνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός, Η7-104 6Δ, Η-8-24Δ
Σαλαμινογένη –ης (ἡ)
Σαλαμινογένης –ους (ὁ)
Σαλαμινόδοτα –ης (ἡ)
Σαλαμινόδοτος –ου (ὁ)
Σαλαμινοδώρα –ης (ἡ)
Σαλαμινόδωρος –ου (ὁ)
Σαλαμινόθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Σαλαμινόκλεια –ης (ἡ)
Σαλαμινοκλῆς –έους (ὁ)
Σαλαμίς –ίδος (ἡ)
Σαλαμίς – ίνος (ὁ) –Πατήρ Ἀντιοχείας,
ἐκ Κύπρου
Σαλαμίς –ινος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀσωποῦ –
Μήτηρ Κυχρέως ἐκ Ποσειδῶνος –Τίτλος
ἐλεγείας Σόλονος –Μήτηρ Ἀσωποῦ κατά Παυσανίαν Ο.Β.557, Η199, Η-11-826Δ,
Η-14-840Δ
Σαλαμίς ἤ Ἁλασία ἤ Ἁλάσια ἤ Ἄσυ
ἤ Ἑλίσια ἤ Ἑλισά ἤ Κωνσταντία ἤ
Ἁμμόχωστος ἤ Βαρόσι (ἡ) - Πόλις
Κύπρου
Σαλαμίς καί Σαισαρία – ης (ἡ) –Ἡ
μέτέ-πειτα Σαισάρα ἤ Σαισάρη θυγάτηρ
Βασι-λέως Ελευσίνος Κελεοῦ
Σαλαμπρία καί Πηνειός –οῦ (ὁ) –Ποταμός
Σαλαμψιώ –οῦς (ἡ) –Με Φασάηλον γεννᾶ Κύπρον
Σάλανθα –ης (ἡ)
Σάλανθος –ου (ὁ) –Νομοθέτης θεσπίσας
νόμους κατά Μοιχῶν Κροτωνιάτης

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÁËËÏÕÂÉÏÓ

Σάλαξ (Σάλαχς) –κος (ὁ)
Σάλασσα –σσης (ἡ)
Σαλαρία –ης (ἡ)
Σαλάριος –ίου (ὁ) –Ἱεραφόρος
Σάλαρος –ου (ὁ) –Πριηνεύς φιλόσοφος
Σάλας –ου (ὁ) –Ποταμός Γερμανίας
Σάλας –α (ὁ) –Θρακικόν ὄνομα
Σαλασσός –οῦ (ὁ καί ἡ)
Σαλβία –ης (ἡ)
Σάλβιος –ίου (ὁ)
Σάλβιος καί Βρύφων –νος (ὁ) –Δεκελός
δοῦλος, Η-17-879Δ
Σαλβίουσα –σης (ἡ)
Σάλβις –ιος (ὁ)
Σαλβίων –νος (ὁ) –Χριστιανικόν
Σαλγανεύς –έως (ὁ) –Βοιωτός ὁδηγήσας
στόλον Ξέρξου, Η-16-819
Σαλευτής –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Σαλία – ης (ἡ) –Θυγάτηρ βασιλέως Τυρρηνίας Ἀννίου. Μήτηρ Σαλίου καί Λατίνου
Σαλιαρέτη –ης (ἡ)
Σαλιάρετος –ου (ὁ)
Σαλιάρχη –ης (ἡ)
Σαλίαρχος –ου (ὁ)
Σάλιος –ίου (ὁ) –Υιός Σαλίας, θυγατρός
Ἀννίου, βασιλέως Τυρρηνίας, ἀδελφός
Λατίνου
Σαλίσκα –ης (ἡ)
Σαλίσκος –ου (ὁ)
Σάλλα –ης (ἡ)
Σάλλας –αντος; (ὁ)
Σαλλήν –ῆνος (ὁ)
Σάλλιον –ίου (ὁ)
Σάλλιος καί Σίλιος καί Ὅμηρος (ὁ)
–Ἀλεξανδρινός γραμματικός, ὁ καί Ὅμηρος, Η-14-884Α
Σαλλουβία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Σαλλούβιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Σαλλούστια –ίης (ἡ)
Σαλλούστιος καί Σαλούστιος –ίου (ὁ)
–Συγγραφεύς, φιλόσοφος σύμβουλος
Ἰουλιανοῦ –Χριστιανικόν, Η-7-670Δ, Η1-706Α
Σαλμακίς –ιδος (ἡ) –Πηγή –Κρήνη Ἀλικαρνασσοῦ –(Σαλμάκιον = τοξικός κάλαμος) –Νύμφη πανέμορφος ἐν Καρία.
Ὅτε ὁ Ἑρμαφρόδιτος (υἱός Ἑρμοῦ καί Ἀφροδίτης) ἐλούετο, ἡ νύμφη τόν ἠράσθη
καί σφικταγκαλιάζωντας ἐζήτει ἀπό θεούς μόνιμον ἔνωσιν. Ὁ Ἑρμαφρόδιτος
ἐζήτει ἀπό γονεῖς νά καταρασθοῦν πηγήν ὄπου ὁ λουόμενος μετεμορφοῦτο
μισός εἰς ἄνδρα καί μισός εἰς γυναίκα,
Η-7-1152Δ, Η-8-236Α, Η-16-822Δ
Σαλμυδησσός –οῦ (ἡ)
Σαλμών –νος (ὁ) –Υἱός Ναασσών, ἔγγονος Ἀμιναδάβ, Ἰουδαῖος
Σαλμωνεύς –έως (ὁ) –Πατήρ Τυροῦς,
σύζυγος Ἀλκιδίκης ἤ Σιδηροῦς (δευτέρα σύζυγος), υἱός Αἰόλου καί Εὐαρέας,
ἀδελφός Σισύφου, Ο.Ο.Λ.236, Η-7-1148Α,
1155Δ, Η-8-962Α, Η-16-824Α, Η-17-139Α
καί Δ, 961Α
Σαλμωνίς –ιδος (ἡ) –Ἑταίρα
Σάλος –ου (ὁ) –Η-10-697Δ
Σαλούϊα –ης (ἡ)
Σαλούϊος –ίου (ὁ)
Σάλουσα –σης (ἡ)
Σαλούστια –ίης (ἡ)
Σαλουστιανή –ῆς (ἡ)
Σαλουστιανός –οῦ (ὁ)
Σαλούστιος –ίου (ὁ) –Ἑκ Μόψου, ἰατρός
συγγραφεύς –Ἐκδότης τοῦ Σοφοκλέους
–Καί Ρωμαϊκόν
Σαλούτια –ίης (ἡ)
Σαλούτιος –ίου (ὁ) –Σεγκούνδος, ἐξελληνισμένος. Κόμης, δάσκαλος καί σύμβουλος Ἰουλιανοῦ, Γαλάτης εὐγενής
Σάλπη –ης (ἡ) –Ὀμοφυλόφιλη ἰατρός,
μαιευτήρ. Συνέγραψε περί γυναικείων
παθῶν
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Σάλπης –ητος; (ὁ)
Σάλπιγξ –γγος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
μέ ναόν ἐν Ἀθήναις ὅν ἔκτισεν Ἡγελέων
ὅστις ἐδίδαξεν εἰς Τήμενον καί Δωριεῖς
τήν Σάλπιγγα
Σαλπίουσα –σης (ἡ)
Σάλπις –ιδος (ἡ)
Σαλπίων –νος (ὁ) –Γλύπτης –Προσωπογράφος, Η-7-940Δ, Η-16-825Δ
Σάλσια –ης (ἡ)
Σάλσιος –ίου (ὁ)
Σαλύνθια –ίης (ἡ)
Σαλύνθιος –ίου (ὁ) –Βασιλεύς ἐν Ἀκαρνανία
Σαλώ –οῦς (ἡ)
Σαλώι; (ἡ)
Σαλώμη –ης (ἡ) –Ἰουδαία –Χριστιανή
–Ἁγία
Σάλων –νος; (ὁ) –Πατήρ Εὐεργίδου
Σαλωνεῖνα –ης (ἡ)
Σαλωνεῖνος –ου (ὁ)
Σαλώνη –ης (ἡ)
Σάμᾶ –ης (ἡ)
Σαμαγόρα –ης (ἡ)
Σαμαγόρας –αντος (ὁ) –Υἱός Ρωμανοῦ
Σαμάκιον –ιου (ἡ)
Σαμαλκίς –ίδος (ἡ) –Νύμφη ἑνωθεῖσα
μέ Ἑρμαφρόδιτον διά παντός
Σάμανδρα –ης (ἡ)
Σάμανδρος –ου (ὁ)
Σαμαντράδα –ης (ἡ)
Σαμαντράδας –αιο (ὁ)
Σαμαρείτις –ιδος (ἡ) –Χριστιανικόν
Σαμαρχίδα –δης (ἡ)
Σαμαρχίδας –αο (ὁ)
Σαμαρχίδη –ης (ἡ)
Σαμαρχίδης –ου (ὁ)
Σάμας –ου (ὁ)
Σαμᾶς –ᾶfoς –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀψασώμου
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Σαμᾶfoς –ου (ὁ) –Πατήρ Αψάσωμου
Σαμβαθίουσα –σης (ἡ)
Σαμβάθις καί Σανβάθις –ιος; (ὁ)
Σαμβαθίων –νος (ὁ) –Ἰουδαϊκόν
Σαμβατείς –εῖος (ἡ)
Σαμβατεύς –έως (ὁ)
Σαμβάτιον –ιου (ἡ)
Σαμβατίουσα –σης (ἡ)
Σάμβατίς –ίδος (ἡ) –Σύζυγος Ἰαυλήνου
Σαμβατίων –νος (ὁ)
Σάμβη –ης (ἡ) –Μάντις
Σαμβατοῦς καί Σανβατοῦς –οῦντος
(ἡ) –Μήτηρ Σεραπίωνος
Σαμβήδη καί Σαμβήθη καί Σίβυλλα
καί Σάβη –ης (ἡ) –Χρησμολόγος, θυγάτηρ Βηρωσσοῦ, Η-4-441Δ
Σαμβήδης –ου (ὁ)
Σαμβήθη καί Σαμβήδη –ης (ἡ) –Σίβυλλα, θυγάτηρ Βηρωσσοῦ
Σαμβἠθης –ου (ὁ)
Σάμβικη –ης (ἡ)
Σάμβικος –ου (ὁ)
Σαμβίουσα –σης (ἡ)
Σαμβίων –νος (ὁ)
Σάμβος –ου (ὁ) –Ἐπαναστάτης μετά
Μουσικανοῦ, Η-7-537Α
Σάμβουσα –σης (ἡ)
Σάμβων –νος (ὁ) –Πατήρ Φιλωνίωνος
Σαμέα –ης (ἡ)
Σαμέαλ καί Σαμέας –ου (ὁ) –Προφήτης
Ἰουδαίων
Σαμέας καί Σεμέαλ (ὁ) –Προφήτης Ἰουδαίων
Σαμήραμις –ιδος (ὁ)
Σαμία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας, Η-12761Α
Σαμία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας –Θυγάτηρ Μαιάνδρου ποταμοῦ πού μέ Ἀγκαῖον
γεννᾶ: Περίλαον, Σάμον, Ἀλιθέρσην,
Ἕνουδον καί Παρθενόπην –Tίτλος ἔρ-
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γου τοῦ Μενάνδρου –Γυνή Ἀθηναίου
Κτησίππου, υἱοῦ Χαβρίου
Σαμιάδα –ης (ἡ)
Σαμιάδας καί Σαμίδας –αο (ὁ)
Σαμιάδη –ης (ἡ)
Σαμιάδης –ου (ὁ)
Σαμιάς –άδος (ὁ καί ἡ)
Σαμίας –ου (ὁ) –Θηβαῖος δημοκρατικός, υἱός Ἰσμεινικέτου
Σαμίδα –ης (ἡ)
Σαμίδας –αο καί Σαμιάδας –ου (ὁ)
–Πατήρ Παγκρατίας
Σαμιεύς –έως (ὁ)
Σαμιῆος –ου (ὁ) –Πατρωνυμικόν Ἰσμεινικέτα
Σαμίθρα –ης (ἡ) –Ἰατρός δερματολόγος
Σαμίθρας – αντος; (ὁ)
Σάμινθα –ης (ἡ)
Σάμινθος –ου (ὁ) –Ἐξ Αἰτωλίας
Σάμιον –ίου (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀρχετίμης
–Μήτηρ Τρυφώσης
Σάμιος –ίου (ὁ) –Λακεδαιμόνιος –Ἐπιγραμματοποιός καί Λυρικός ποιητής
Σαμίουσα –σης (ἡ)
Σαμίππη –ης (ἡ)
Σάμιππος –ου (ὁ) –Ἀρκάς τις
Σαμίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἱπολιούνειος
Σάμις –ιδος (ἡ)
Σάμις –ιος (ὁ)
Σαμίτα –ης (ἡ)
Σαμίτας –αντος; (ὁ)
Σαμίχα –ης (ἡ)
Σαμίχος –ου (ὁ) –Υἱός Μικίνα
Σάμιχος –ου (ὁ)
Σαμίων –νος (ὁ)
Σαμιώνδα –δης (ἡ)
Σαμιώνδας –αο (ὁ)
Σάμμα; (ὁ) –Ὁ Ἀρωδίτης, Ἰουδαῖος
Σαμμωνικός –οῦ (ὁ) –Ποιητής
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Σαμοήλ; (ὁ) –Ἀθηναῖος
Σαμόθρακες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Καβείρων
Σαμοθράκη –ης (ἡ) –(Ὑψηλή Θράκη)
–Νῆσος. Παλαιότερα ὀνόματα; Σαόνησος, Λευκοσία, Λευκανία, Δαρδανία, Ἡλεκτρίς (ὡς νῆσος τῆς Ἡλέκτρας)
Σαμοθράκιος –ίου (ὁ) –Θεός;
Σαμόθρηκες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Καβείρων
Σαμοίτα –ης (ἡ)
Σαμοίτας –αο; (ὁ)
Σαμόκλεια –ης (ἡ)
Σαμοκλεῖς –εῖος (ὁ)
Σαμοκλῆς –έως (ὁ)
Σαμόλα –ης (ἡ)
Σαμόλας –αντος; (ὁ) –Υἱός Μνασιμάχου,
Ἀθηναῖος Η-10-841Δ
Σάμονα –ης καί Σάον καί Σάων (ἡ)
Σαμόνδα –δης (ἡ)
Σαμόνδας –αιο (ὁ)
Σάμος –ου (ἡ) –Β634, Δ671, Ο29, Ν12, Ω78
Σᾶμος ἀντί Σῆμος –ου (ὁ) –Ἀρκάς τις
Σάμος καί Σάμης –ητος (ὁ) –(Ὕψος) –
Ἵππος Κλεισθένους –Βασιλιᾶς Ἀρμενίας
–Νικητής τεθρίππου
Σαμουήλ (ὁ) –Προφήτης –(Ὁ ὑπό θεοῦ
εἰσακουσθείς καί ὁρισθείς) –Ἰουδαῖος
–Υἱός Ἑλκανά ἤ προφήτιδος Ἄννης. Ἴδρυσε τάγμα Ἐσσαίων –καί Χριστιανικόν –Βασιλεύς
Σαμουήλ; (ὁ) –Προφήτης –Τσάρος Βουλγαρίας
Σάμουσα –σης (ἡ)
Σαμοφάνεια –ης (ἡ)
Σαμοφάνης –ου (ὁ)
Σαμυδάκη –ης (ἡ)
Σαμυδάκης –ου (ὁ) –Ποταμός κληθείς
ὑπό Μαρκιανοῦ, τανῦν Κουμπεκί
Σαμύθα –ης (ἡ) –Εἰς ἐπίγραμμα Νοσσίδος
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Σαμύθης –ου; (ὁ)
Σαμύλα –ης (ἡ)
Σαμύλλεις –ειος (ὁ)
Σαμύλος –ου (ὁ)
Σαμφοδίουσα –σης (ἡ)
Σαμφοδίων καί Σαμφουδίων –νος (ὁ)
Σαμφουδίουσα –σης (ἡ)
Σαμφουδίων –νος (ὁ)
Σαμψαῖα –ης (ἡ)
Σαμψαῖος –ου (ὁ)
Σαμψών –νος (ὁ) –(Ἥλιος, λάμπων), Ἰουδαϊκόν –Χριστιανικόν –Ἅγιος
Σάμων –νος (ὁ) –Σύζυγος Δᾶδας
Σάμων καί Σάων καί Σάον (ὁ) –Υἱός
Φαίνης ἤ Ρήνης καί Ἑρμοῦ, Η-8-241Δ, Η17-872Δ
Σάμωνα καί Σάων καί Σάον –νος (ὁ)
–Μέ πατρωνυμικόν Ἀλεξιμάχιος –Υἱός
Εὐξένου, Η-8-241Δ, Η-17-872Δ
Σαμωνᾶς –ᾶ (ὁ) –Χριστιανός ἅγιος (15
Νοεμβρίου)
Σαμώνια –ίης (ἡ)
Σαμώνδα –δης (ἡ)
Σαμώνδας –αο (ὁ)
Σαμωνίδα –ης (ἡ)
Σαμωνίδας –αο (ὁ)
Σαμώνιος –ίου (ὁ)
Σαμωνῖτης –ου (ὁ)
Σαμωνῖτις –ιδος (ἡ) –Ἡ ξενοδοχήσασα
Ἑλισσαῖον –Ἰουδαΐκόν ὄνομα
Σάνα –ης (ἡ)
Σανᾶδαι καί Σαῦδοι καί Σαυλοί (οἱ)
–Οἱ σειληνοί ὡς ἀβρόποδες
Σανάπη –ης (ἡ) –Ἀμαζών ἐξ ἧς ἡ πόλις
Σινώπη
Σαναρία –ίης (ἡ)
Σαναρίας καί Σαουρία (ὁ) –Ποταμός
Σανατράκη –ης (ἡ)
Σανατράκης –ου (ὁ) –Βασιλιᾶς Πάρθων
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Σανατρούκη –ης (ἡ)
Σανατρούκης –κου (ὁ) –Υἱός βασιλιᾶ
Ἀρμενίας Σοαίμου
Σαναχάριβος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ἀράβων καί Ἀσσυρίων
Σανβατίς –ιδος (ἡ)
Σανγάριος –ίου (ὁ) –Υἱός Ἑστιαίου, Κιανός
Σάνδα –δης (ἡ)
Σάνδακα –ης (ἡ)
Σάνδακος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀστυνόου, πατήρ Κινύρα ἐκ Συρίας, ἀπόγονος Τιθωνοῦ
Σανδάλα –ης (ἡ)
Σανδάλας –αο (ὁ)
Σανδαλίζουσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς καί Ἀφροδίτης
Σανδαλίζων –ντος (ὁ)
Σάνδανις –ιος (ὁ) –Λυδός σοφός –Συγγραφεύς
Σανδανίς –ιδος (ἡ)
Σάνδας –αο (ὁ)
Σανδαύκη – ης (ἡ) –Ἀδελφή Ξέρξου
Σανδαύκης – ητος; (ὁ)
Σάνδη –ης (ἡ)
Σάνδης, Σάνδων καί Σάνδης –ητος (ἡ)
Σανδίουσα –ης (ἡ)
Σανδίων –νος (ὁ) –Μεγαρεύς, φονεύς
Ὑπερίωνος
Σάνδρα –ης (ἡ)
Σανδραγκούπτα –ης (ἡ)
Σανδρίδα –δης (ἡ)
Σανδρίδας –αο (ὁ)
Σανδρόκοττος καί Ανδρόκοττος – ου
(ὁ) –Βασιλεύς Ἰνδιῶν
Σανδροκόττος καί Χαντραγκούπτα (ὁ)
–Ἱδρυτής αὐτοκρατορίας Μωριέων Ἰνδιῶν
Σανδρόκυπτος –ου (ὁ)
Σάνδρος –ου (ὁ)
Σᾶνδρος –ου (ὁ)
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Σανδύλη –ης (ἡ)
Σανδύλης –ου (ὁ)
Σανδώκη –ης (ἡ)
Σανδώκης –ου (ὁ) –Υἱός Θαμασίου, Ὕπαρχος, διοικητής Αἰολικῆς Κύμης
Σάνδων καί Σάνδας καί Σάνδης –ου
(ὁ) -Θεός –Ὁ Ἡρακλῆς τῶν Κιλίκων –Ὁ
υἱός Ἑλλανίκου, συγγραφεύς φιλόσοφος
–Πατήρ φιλοσόφου Ἀθηνοδώρου –Ἐπίθετον Ἡρακλέους
Σάνη –ης (ἡ) –(Κόσμος, Βαβυλωνίων)
Σάνηρος –ου (ὁ) –Ἄνεμος –Χριστιανικόν
ὄνομα
Σαννάριος –ίου (ὁ)
Σαννείδη –ης (ἡ)
Σαννείδης –ου (ὁ)
Σάννια –ης (ἡ)
Σαννιάδη –ης (ἡ)
Σαννιάδης –ου (ὁ)
Σάννιον –ίου (ἡ)
Σάννιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Πύθωνος
Σαννίουσα –ης (ἡ)
Σαννίων –νος; (ὁ) –Διαμορφωτής γλύφων θόλου Ἐπιδαύρου –Ἀθηναῖος ἐπικαλούμενος Καλός –Διδάσκαλος τραγικοῦ χοροῦ –Ὑποκριτής δραμάτων
Σάννος –ου (ὁ)
Σάννουσα –σης (ἡ)
Σαννυρίουσα –σης (ἡ)
Σαννυρίων –νος (ὁ) –Κωμικός ποιητής
Ἀθηναῖος, Η-16-848Δ
Σαννυρίων καί Σανυρίων –νος (ὁ) –Σύνηθες εἰς κωμικά δράματα
Σαννώ –οῦς (ἡ)
Σάννων –νος (ὁ)
Σάνοννος –ου (ὁ)
Σάνος –ου (ὁ)
Σαντορίνη –ης (ἡ) –Ὄνομα νήσου. (Σάντα Εἰρήνη) –Διά τούς γεωλόγους ὑπό
τό ὄνομα καλύπτεται ἡ Θήρα, Θηρασία,
Ἀσπρονήσι, Παλαιά καί νέα Καμένη.
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Συμπεριλαμβάνονται ἀκόμη βραχονησίδαι ὡς ἡ Ἀσκανιά, ἡ Χριστιανή καί
ἡ Ἐσχάτη ἤ Μέρμυγκας. Ἀποτελεῖται
ἀπό ἀναβλύματα ἡφαιστείων ἐκτός
τμήματος Νοτίας Θήρας. Παλαιότερα
ὀνόματά τῆς ἧσαν: Στρογγύλη, Καλλίστη ἤ Καλλιστώ, Φιλητέρα ἤ Φιλωτέρα,
Καλαυρία, Καρίστη, Τευσία, Θηραμένη,
Ρηνεία, Δεϊμερτζίκ (μικρός μύλος). Πλαστόν, σύγχρονον (ἀλλά καί δίκαιον) θά
ἧτο: “Σάντος Μαρινᾶτος”, ἐκ τοῦ ἀρχαιολόγου πού συνέβαλε εἰς οἰκονομικήν
ἄνοδον καί παγκόσμιαν προβολήν καί
ἀναγνώρησιν τῆς νήσου μετά τάς ἀνασκαφάς στό Ἀκρωτήρι καί ἀλλαχοῦ. (Ἀναμένεται ἡ ἐκ νέου ἀνασκαφή ὅσων
παρεχώθησαν μετά ...τήν βάσκανον μοῖ_
ραν!)
Σαοκλέη –ης (ἡ)
Σαοκλέης καί Σαfοκλέfης –ους (ὁ)
–Υἱός Ναυφάμου
Σαόκλεια –ης (ἡ)
Σαοκλείδα –δης (ἡ)
Σαοκλείδας –αο (ὁ)
Σαοκλῆς –έους (ὁ)
Σαοκόρας –αντος; (ὁ) –Ποταμός Μεσοποταμίας
Σαόμβροτος –ου (ἡ καί ὁ) –Ἐπίθετον
Ἀθηνᾶς
Σαοναϊάδα –ης (ἡ)
Σαοναϊάδας –αο (ὁ) –Πατήρ Ἑρμοκλείτου, πάππος Ἀριστοῦς
Σαοναϊάς –άδος (ὁ) –Πατήρ Ἑρμοκλείτου
Σαόνησος –ου (ὁ)
Σάος –ου (ὁ) –Ποταμός –Υἱός Ρήνης
καί Ἄρεως δούς ὄνομα εἰς ὄρος Σαμοθράκης
Σαοσία –ίης (ἡ)
Σαοσίας –ίου (ὁ)
Σαοσών –νος; (ὁ)
Σαοσῶσσα –ης (ἡ)
Σαούλ (ὁ) –Βασιλεύς Ἰουδαίων
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Σαουρία καί Σαναρίας –ιου (ὁ) –Ποταμός
Σαουρίας –ίου; (ὁ)
Σάουσα –σης (ἡ)
Σαόfοντος καί Σαόfοτος καί Σαώσων
–νος; (ὁ)
Σαόφρων –νος (ἡ καί ὁ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Σαπέρδιον –ίου (ἡ) –Δευτέρα Φρύνη ἑταίρα ὁμοιάζουσα ἰχθύν Πόντου, κατά
Ἀπολλόδωρον
Σαπέρνιος –ίου (ὁ) –Υἱός Ἔκτορος καί
Ἀνδρομάχης, θυγατρός Ἡετίωνος, ἀδελφός Ἀστυάνακτος ἤ Σκαμανδρίου, ἤ
Ὀξυνίου, Λαομέδοντος, Λάμπου, Ὀφρυνέως καί Ἀμφινέως
Σάπις –ιος; (ὁ) –Ποταμός
Σάπις καί Σάβις –ιος (ὁ) –Ποταμός
Σαπκόνδαρα –ης (ἡ)
Σαπκόνδαρος –ου (ὁ) –Πατήρ Γαλάτου
Κάστορος (νυμφευθέντος τήν θυγατέραν τοῦ Δηϊοτάρου καί γνωστοῦ ὡς Φιλορρωμαίου), Η-10-450Δ
Σαπρίκια –ης (ἡ)
Σαπρίκιος –ίου (ὁ)
Σαπφείρα –ης (ἡ) –Εἰς Σουῒδαν
Σαπφίουσα –σης (ἡ)
Σαπφίων –νος (ὁ)
Σαπφώ καί Ψαπφώ καί Ψάπφα καί
Σαφφώ –οῦς (ἡ) –(ἴσως πολύτιμη ὡς
σάπφειρος) –Ἐξ Ἐρεσσοῦ Λέσβου, λυρική ποιήτρια, σύγχρονος Ἀλκαίου, Στησιχόρου, Πιττακοῦ –Σύζυγος Ἀνδρίου
Κερκώλα ἤ Κερκύλα ἤ Κερκόλα μεθ΄οὖ
γεννᾶ Κληΐδα –Ἀδελφή Χαρίτων –Μελική ποιήτρια –Λυρική, Ἐλεγειακή ποιήτρια –Ἀδελφή Παρίχου ἤ Λαρίχου καί
Αἰσχύλου καί Εὐρυγίου καί Χαράξου –
Θυγάτηρ Σκαμανδρωνύμου καί Κλέϊδος
–Ἀτύχησε στόν ἔρωτα μέ Φάωνα καί
ἐπνίγει πηδήσασα εἰς θάλασσαν ἐξ ἀκρωτηρίου Λευκάδος –Μέ Δίοσφον εἶχαν
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ἐργαστήρι ἀγγειοπλαστικῆς –Θυγάτηρ
Ἐκρίτου ἤ Ἐριγυίου ἤ Ἐτεάρχου ἤ Εὐνομίου ἤ Κάμωνος ἤ Σῶμου ἤ Σίμωνος ἤ
Κέρδωνος –Μέ μαθήτριες Γογγύλα, Ἀναγόρα Μιλησία, Εὐνείκα Σαλαμινία –Λεσβία ἑταίρα, Η-7-1042Δ, Η-12-250Α, Η-15
-474Δ, Η-18-177Δ
Σαπφώρα –ης (ἡ) –Ἑβραϊκόν
Σαπώρ –; (ὁ) –Πέρσης
Σάπως –ω (ὁ) –Ἀδελφός Οὐαραράνου
Σάρα –ας (ἡ) –(ἠγεμονίς) –Ἰουδαϊκόν –
Γυνή Ἀβραάμ, ἀδελφή Λώτ, μήτηρ εἰς γῆρας τοῦ Ἰσαάκ –Ἀπέθανεν 127 ἐτῶν εἰς
Χεβρῶνα. Ὁ Ἀβραάμ τήν “παρέδωσε” εἰς
Φαραώ ὡς ἀδελφήν καί ἔλαβε κατόπιν
δῶρα (καί αὐτά τά ἀγαθά εὔχεται ὁ χριστιανός ἱερέας στους νεονύμφους!) –Θυγάτηρ Σίμωνος
Σάραβος –ου (ὁ) –Ποταμός
Σάραμβος –ου (ὁ) –Οἰνοπώλης Ἀθηναῖος
Σάρανκος –ου (ὁ)
Σαραντάπηχος –ου (ὁ) –Καί Ἐβραῖος ἀποστάτης
Σαράντος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν νέον
Σαραντούλα –ης (ἡ) –Νέον –Χριστιανικόν (θηλυκόν τοῦ Σαράντος)
Σαραπάβων –ντος; (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅγιος (6 Σεπτεμβρίου)
Σαραπία –ης (ἡ)
Σαραπιάδη –ης (ἡ)
Σαραπιάδης –ου (ὁ)
Σαραπιάς –άδος (ἡ)
Σαραπίας –ίου (ὁ)
Σαραπιοδώρη –ης (ἡ)
Σαραπιόδωρος –ου (ὁ)
Σαραπίουσα –σης (ἡ)
Σάραπις –ιδος καί Σέραπις καί Σεράπειος (ὁ) –Κράμα Ὀσίριδος καί Ἄπιος –Αἰγυπτιακή θεότης
Σαραπίς –ιδος (ἡ)
Σαραπίων –νος (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης εἰς
πυγμήν παίδων –Ὁ Ἀλεξανδρεύς δειλός
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παγκρατιαστής ἀπέδρασε τήν προτεραίανἀγῶνος–Ρήτωρ–Συγγραφεύς–Ποιητής
–Στωϊκός φιλόσοφος –Μεγαλέμπορος
Σαράποδας καί Σάραπος καί Πίτακος
καί Πιττακός (ὁ) –Εἷς τῶν ἑπτά Σοφῶν
–Υἱός Ὑρραδίου, Η-7-247Α, 906Α
Σαραποφίλη –ης (ἡ)
Σαραπόφιλος –ου (ὁ)
Σαραρίουσα –σης (ἡ)
Σαραρίων –ωνος (ὁ)
Σαραφθία –ης (ἡ) –Πρός ἥν Ἡλίας ἀπεστάλη, Ἰουδαϊκόν
Σάρβαλη –ης (ἡ)
Σάρβαλος –ου (ὁ)
Σαρβαρᾶς –ᾶ (ὁ) –Πέρσης στρατηγός
Σάρβηλος –ου (ὁ) –Χριστιανός ἅγιος –Ἀδελφός Βεβαίας
Σαργεύς –έως (ὁ) –Στρατηγός Σικυωνίων
Σαργιλία –ης (ἡ)
Σαργίλιος –ίου (ὁ)
Σάργουσα –ης (ἡ)
Σάργων –νος (ὁ) –Βασιλεύς –Πάππος Ἀσσαρχάδωνος, Η-10-715Α
Σαρδανάπαλος καί Σαρδανάπαλλος
–ου (ὁ) –(Ἐρμηνεύεται: Θηλυπρεπής, ἠδυπαθής) –Ἀδελφός Γαλαιμένους, υἱός
Ἀνακυνδαράξου –Ἐξελληνισμένον τό
ὄνομα τοῦ βασιλιᾶ τῶν Ἀσσυρίων Ἀσσουρδανιναβάλ
Σάρδη –ης (ἡ)
Σάρδης –εω; (ὁ)
Σάρδιν –ου (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀθηνοδώρου
Σάρδιον –ίου (ἡ)
Σάρδος –ου (ὁ)
Σάρδουν –νειος (ὁ)
Σαρδούνεια –είης (ἡ)
Σάρδουσα –σης (ἡ)
Σαρδώ –ους (ἠ) –Σύζυγος Τυρρηνοῦ μεταναστεύσαντος ἐκ Μ. Ἀσίας εἰς Ιταλίαν
δοῦσα ὄνομα εἰς Σάρδεις καί στην νῆσο
Σαρδηνία
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Σαρδώ καί Σαρδών –ονος (ἡ) –Νῆσος
Σάρδων –νος (ὁ)
Σαρέα –ης (ἡ)
Σαρέας –ου (ὁ) –Λακεδαιμόνιος γλύπτης, Η-16-891Α
Σάρεπτα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀνδρονίκου
Σαρέπτης –ου (ὁ)
Σαρίδα –δης (ἡ)
Σαρίδας –αο (ὁ)
Σαρίδη –ης (ἡ)
Σαρίδης –ου (ὁ)
Σάρις –ιος; (ὁ) –Υἱός Ρώμιδος ἤ Ρώμιος;
Σάρκη –ης (ἡ) –Μακεδόνισσα
Σαρκοῦς –οῦ (ἡ)
Σάρκους –ου (ὁ) –Θρακικόν
Σαρκοφάγος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Σαρματίς –ιδος (ἡ)
Σάρνια –ίης (ἡ)
Σάρνιος –ίου (ὁ) –Ποταμός
Σαρνίππη –ης (ἡ)
Σάρνιππος –ου (ὁ) –Ποταμός Παρθίας
Σάρνος –ου (ὁ) –Ποταμός
Σάρος –ου (ὁ) –Ποταμός –Ρωμαϊκόν –Γοτθικόν;
Σάρουσα –σης (ἡ)
Σαρπηδονία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Σαρπηδοῦσα –ης ἤ Σαρπηδῶσσα
–σσης (ἡ)
Σαρπηδών –όνος καί Σαρπήδων –ντος
(ὁ) –Ὁμηρικός ἥρως Λυκίας –Ἔγγονος
Ἡρακλέους εἰς Τροίαν φονεύει Τληπόλεμον (υἱόν Ἡρακλέους καί Ἀστυοχείας) –Βασιλεύς ἰδρυτής Μιλήτου –Ἀδελφός Μίνωος καί Ραδαμάνθυος, υἱός
Διός καί Εὐρώπης, ἔχων ἐρωμένον τόν
Ἀτύμνιον λόγω ωραιότητος –Καθ΄ Ὅμηρον, υἱός Διός καί Λαοδαμείας –Υἱός Εὐάνδρου καί Δηϊδαμίας –Υἱός Ποσειδῶνος, ἀδελφός Πόλτυος φονευθείς
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ὑπό Ἡρακλέους –Φιλόσοφος –Σύμμαχος Τρώων, Ο.Ι.Π.466, 477, Β876, Ε629,
Ζ199, Π327, Η-7-1148Δ, Η-12-91Δ, Η-16879Δ, Η-17-720Α
Σαρπιγγίουσα –σης (ἡ)
Σαρπιγγίς –ιδος (ἡ)
Σαρπιγγίων –νος; (ὁ)
Σαρπιδονία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Σαρπινάπα –ου (ὁ)
Σάρρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Νικάνδρου,
Ἀγαθοκλέους, Τελεσιστράτου
Σάρων –νος (ὁ) –Μυθικός βασιλιᾶς Τροιζῆνος, Η-16-885Δ, Η-17-861Α
Σαρωνία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Σαρωνίς –ίδος καί Σαρωνία (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Σαρωνίτη –ης (ἡ)
Σαρωνίτης –ου (ὁ) –Ρωμανός, πολύ
πλούσιος ἐπί Νικηφόρου Φωκᾶ μέ ἁρματοδρόμον Φιλόραιον
Σ;ς –ου; (ὁ)
Σάσαμος –ου (ὁ)
Σάσας –ου (ὁ)
Σάσμαος –ου (ὁ)
Σάσμμος –ου καί Σσάμμος –ου (ὁ)
Σαστράτα –ης (ἡ)
Σάστρατη –ης (ἡ)
Σαστράτος –ου (ὁ)
Σάστρατος –ου (ὁ)
Σάσων –νος (ὁ;) –Νῆσος που περιέπλευσεν ὁ Καρυανδεύς ὁ Σκύλαξ (Στράβων)
–Μετά τόν Α’ Παγκόσμιον πόλεμον παρεχωρήθη εἰς Ἀλβανίαν διά τό διαμετακομιστικόν της ἐμπόριον. Ἡ τελευταῖα
ἀνέλαβε τήν ὑποχρέωσιν τῆς αὐτονόμησις της Βορείου Ἠπείρου, πού ποτέ δεν
πραγματοποίησεν
Σατανᾶς –ᾶ (ὁ) –Παρωνύμιον Βυζαντινων μέ συνώνυμα δαιμόνων Ἀζαζέλ, Ἀσμοδαῖος, Λεβιάθαν, Λούσιφερ, Διάβολος
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Σατάσπη –ης (ἡ)
Σατάσπης –εος (ὁ) –Υἱός Τεάσπιος,
Πέρσης, βιάσας θυγατέραν Ζωπύρου. Ὁ
Ἡρόδοτος ἀναφέρει πώς ὁ Ξέρξης τόν
ἀπέστειλεν πρός περίπλουν Ἀφρικῆς μέ
πλήρωμα στρατολογηθέν ἀπό Αἴγυπτο
Σατέλεια –ης (ἡ)
Σατέλης –ου (ὁ)
Σάτη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἑλένης
Σατηβαρζάνη –ης (ἡ)
Σατηρβαζάνης –εω (ὁ) –Πέρσης
Σάτης καί Σάτος –ου (ὁ)
Σατιβαρζάκη –ης (ἡ)
Σατιβαρζάκης –ου (ὁ) –Πέρσης φίλος
Βήσσου
Σατιβαρζάνη –ης (ἡ)
Σατιβαρζάνης –ου (ὁ) –Πέρσης
Σατίουσα –σης (ἠ)
Σάτιρος –ου (ὁ) –Ἡθοποιός, Η-5-944Α
Σατίων –νος (ὁ)
Σάτνια – ης (ἡ)
Σάτνιος –ίου (ὁ) –Υἱός ποιμένος Ἤνοπος
καί Ναϊάδος Νύμφης, Ο.Ι.Ξ.443
Σατορνεῖλα –ης (ἡ)
Σατορνεῖλος –ου (ὁ)
Σατορνία –ης (ἡ)
Σατορνῖλα –ης (ἡ)
Σατορνῖλος –ου (ὁ) –Γορτύνιος ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον –Ρωμαϊκόν –Χριστιανικόν –Ἅγιος 1η Φεβρουαρίου
Σατορνίνα –ης (ἡ)
Σατορνῖνος –ου (ὁ) –Ὁ Κυθηνᾶς ἐμπειρικός φιλόσοφος –Χριστιανικόν
Σατόρνιος –ίου (ὁ)
Σατούρα –ης (ἡ)
Σατουρία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μίνωος, ἐξ
ἄλλων γυναικῶν πλήν Πασιφάης, μέ ἀδέλφια: Μόλον, Φολέγανδρον, Κλεόλαον, Εὐρυάλην (μητέραν Ὠρίωνος), Η-13648Δ
Σατουρίουσα –σης (ἡ)
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Σατουρίων –νος (ὁ)
Σατουρνεῖλα –ης (ἡ)
Σατουρνεῖλος –ου (ὁ)
Σατουρνίλα –ης (ἡ)
Σατουρνῖλος –ου (ὁ)
Σάτουρος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀνδροκλέους
Σατούρος –ου (ὁ) –Πατήρ Νικοφέλους
Σάτουσα –σης (ἡ)
Σατράπα –ης (ἡ)
Σατράπας –αντος (ὁ)
Σατράπης –ου (ὁ) –Θεός λατρευόμενος
εἰς Ἤλιδα
Σατραπίδα –ης (ἡ)
Σατραπίδας –αο (ὁ)
Σατραπίδη –ης (ἡ)
Σατραπίδης –ου (ὁ)
Σατραπίσκος –ου (ὁ) –Πλαστόν διά Ἅρπαλον, πατέρα Κάλλα
Σάτραχη –ης (ἡ)
Σάτραχος καί Σέτραχος καί Σέραχος
καί Σερράχης –ου (ὁ) –Ποταμός
Σάττα –ης (ἡ)
Σατταρᾶ –ῆς (ἡ)
Σατταρᾶς –ᾶ (ὁ)
Σάττιον –ίου (ἡ)
Σάττιον –ίου (ὁ)
Σάττιος –ίου (ὁ)
Σαττίουσα –σσης (ἡ)
Σαττίων –νος (ὁ)
Σάττος –ου (ὁ)
Σάττων –νος (ὁ)
Σατύρα –ης (ἡ) –Ἑταίρα μεταξύ ἐκείνων
πού ὁ Θεμιστοκλῆς περιέφερεν ἐπί ἁμάξης πληθούσης τῆς ἀγορᾶς Κεραμεικοῦ
Σάτυρα –ης (ἡ)
Σατύρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀντιγενίας,
ἀδελφή Μηλοῦς
Σατυρήν –ῆνος (ὁ)
Σατυρία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μίνωος, τήν
ἐρωτεύθη Ποσειδών γεννήσασα Τάρα-
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ντα ἥρωα Τάραντος. Θεωρεῖται ἡ μήτηρ
Ἰταλοῦ
Σατυρίδα –ης (ἡ)
Σατυρίδας –αο (ὁ)
Σατυρίδη –ης (ἡ)
Σατυρίδης –ου (ὁ)
Σατυρῖνα –ης (ἡ)
Σατυρῖνα –ης (ἡ)
Σατυρῖνος –ου (ὁ)
Σατυρίουν –νειος (ὁ)
Σατυρίουσα –σης (ἡ)
Σατυρίς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ποτάμονος
Σατυρίσκη –ης (ἡ)
Σατυρίσκος –ου (ὁ)
Σατυρίων –ωνος (ὁ) –Μῶμος καί γελωτοποιός
Σάτυροι (οἱ) –Δαίμονες δασῶν προσωποποιήσεις βλαστήσεως καί ἐλεύθερης
γενέσεως καί ἀναπτύξεως στήν φύση
–Παλαιότεροι τοῦ Διονύσου, μετέπειτα
Υἱοί Ἑρμοῦ, ἀχώριστοι σύντροφοι –Καί
Ἰφθίμης (θυγατρός Νηρέως καί Δωρίδος)
Σάτυρος –ου (ὁ) –(ἐξωγκωμένος, δυνατός) –Δαίμων κερασφόρος καί τραγοπόδαρος –Ὁ περιπατητικός φιλόσοφος
μαθητής Ἀριστοτέλους –Ἀδελφός Λακεδαιμονίου –Βιογράφος Φιλίππου –Υἱός
Σιληνοῦ, ἀκόλουθος Διονύσου –Υἱός Διονύσου καί νύμφης Νικαίας ἤ σελήνης
–Ὄνομα δούλου –Πατήρ Γοργίππου –Ὀλυμπιονίκης Ἠλεῖος εἰς πυγμήν υἱός
Λυσιάνακτος –Ὁ Σάμιος Περιπατητικός
φιλόσοφος καί ἱστορικός συγγραφεύς
–Εἷς τῶν τριάκοντα Τυράννων –Υἱός
Θεόγνιδος ἐκ Μαραθῶνος, διδάσκαλος
Δημοσθένους–Κωμικόςποιητής–Τύραννος Κιμμερίου Βοσπόρου –Ἐπίθετον
Διονύσου –Πατήρ Καλλικράτου ἐκ Δαιδαλίδων –Υἱός Ἀριστίωνος Κηφισιεύς –Λόγιος –Ὁ Ἀγριανεύς Σάτυρος, υἱός Πολεμάρχου, μή ἀθλητής μπερδευόμενος μέ
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τόν Πόπλιο Αἴλιο Αὐρήλιον Σεραπίωνα
σαλπιγκτήν Περιοδονίκην –Σκωπτικόν
εἶδος Λατίνων γραφόμενον μέ Ὑ(ψιλον)
ἐκ τοῦ Satura, Η-7-1056Α, 1148Δ, Η-9-535
Δ, Η-13-130Δ, Η -16-888Δ, 889Α καί Δ, Η17-138Δ
Σάτυρος καί Ζῆτα (ὁ) –Ἐπώνυμον δραματικοῦ ὀνομαστοῦ διά τήν ὀξύνοιάν
του, Η-12-654Δ
Σάτυρος καί Σατύρης –ητος (ὁ)
Σατυρώ –οῦς (ἡ)
Σάτων –νος (ὁ)
Σαυάδα –ης (ἡ)
Σαυάδαι –ων (οἱ) –(σεύειν, ὁρμᾶν) –Σιληνοί καί Σάτυροι παρά Μακεδόσι
Σαυᾶδας καί Σαῦλος καί Σαυλός –οῦ
(ὁ) –Σειληνός – (οί, ὡς ἁβρόποδες)
Σαυαρία –ης (ἡ)
Σαυαρίας καί Σαουρίας –ίου (ὁ) –Ποταμός
Σαυγένη –ης (ἡ)
Σαυγένης –ου (ὁ)
Σαυδάμα –ης (ἡ)
Σαυδάμας –ντος (ὁ)
Σαυδότη –ης (ἡ)
Σαύδοτος –ου (ὁ)
Σαυθέμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Σαυκλέα –ης (ἡ)
Σαυκλέας –ου (ὁ)
Σαυκλία –ης (ἡ)
Σαυκλίας –ίου (ὁ)
Σαυκράτεια –ης (ἡ)
Σαυκράτεις –ειος (ὁ)
Σαυκράτης –ου (ὁ)
Σαϋλάα –ης (ἡ)
Σαΰλαος –ου (ὁ)
Σαύλαος –άου (ὁ)
Σαύλια –ίης (ἡ)
Σαυλίνα –ης (ἡ)
Σαυλῖνος –ου (ὁ)
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Σαύλιος –ίου (ὁ) –Βασιλεύς Σκύθων,
πατήρ Ἰνδανθύρσου, τοξεύσας σοφόν
Ἀνάχαρσιν
Σάϋλλα –ης (ἡ)
Σάϋλλος – ου (ὁ)
Σαῦλος καί Ζαῦλος –ου (ὁ) –Κρής τις
Σαῦλος –ου (ὁ) –Ὁ μετέπειτα Παῦλος
–Ἰουδαϊκόν
Σαυμάκη –ης (ἡ)
Σαύμακος –ου (ὁ) –Σκύθης Βασιλεύς
Σαυμείλα –ης (ἡ)
Σαύμειλος –ου (ὁ)
Σαυμήλα –ης (ἡ)
Σαύμηλος –ου (ὁ)
Σαυνίδα –ης (ἡ)
Σαυνίδας –αο (ὁ)
Σαύξενη –ης (ἡ)
Σαύξενος –ου (ὁ)
Σαῦος –ου (ὁ) –Ποταμός
Σαύρας –ου (ὁ)
Σαυρία –ης (ἡ)
Σαυρίας –ίου (ὁ) –Ὁ Σάμιος ἐπινοητής
σκιαγραφήσεως, πρῶτος ζωγράφος ζωγραφίσαςἵππον–Υἱός Πυθογένους Λαμπτρεύς, Η-7-942Α, Η-8-785, Η-16-836Δ,
967Α
Σαῦρις –ιος; (ὁ;)
Σαυρίτα –ης (ἡ)
Σαυρίτας –αντος; (ὁ)
Σαυροκτόνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Σαυρομάτη –ης (ἡ)
Σαυρομάτης –ου (ὁ)
Σαυρος –ου (ὁ) –Ληστής κακοποιών ὁδοιπόρους καί περιοίκους τιμωρηθείς
ὑπό Ηρακλέους
Σαύρουσα –σης (ἡ)
Σαύρων –νος (ὁ)
Σαυτέλεια –ης (ἡ)
Σαυτέλης –ους (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÁÙÓÉ×ÏÓ

Σάφες –ου (ὁ);
Σαφίνια –ης (ἡ)
Σαφίνιος –ίου (ὁ)
Σαφίννια –ης (ἡ)
Σαφίννιος –ου (ὁ)
Σάφις –ιος (ὁ)
Σάφουσα –σης (ἡ)
Σαφροῦς –οῦντος ἤ Σαφφροῦς –οῦ (ὁ)
–Υἱός Ψυθίου
Σαφύτα –ης (ἡ)
Σαφύτας –αντος (ὁ)
Σάφων –ωνος; (ὁ) –Ποταμός
Σαχμέτ (ὁ) –Αἰγυπτιακή Θεότης
Σάψις –ιος; (ὁ) –Ἀγαθοδαίμων παρ΄ Ἄραψι
Σαώ καί Σπειώ –οῦς (ἡ) –Ὡκεανίς –Θυγάτηρ Νηρέως καί Δωρίδος, σώτειρα
πλοίων
Σάων –ωνος (ὁ) –Υἱός Διός ἤ Ἑρμοῦ καί
νύμφης τινός
Σάων καί Σάον καί Σάμωνα –ου; (ὁ)
–Μέ πατρωνυμικόν Ἀλεξιμάχιος –Υἱός
Εὐξένου, Η-8-241Δ, Η-17-872Δ
Σαώνδα –ης (ἡ)
Σαώνδας καί Σάωνδας –αο (ὁ)
Σαωνίδα –δης (ἡ)
Σαωνίδας –αο (ὁ)
Σαώρη –ης (ἡ) –Νύμφη ἐξ ἧς Ἐλευθήρ
ἤ Σάωρος
Σάωρος καί Ἐλευθήρ –ος (ὁ) –Υἱός Ἀπόλλωνος καί Αἰθούσης –Κουρήτας –Υἱός
Λυκάονος
Σαώς –ώ (ὁ) –Ἥλιος Βαβυλωνίων
Σαωσία –ης (ἡ)
Σαωσίας –ίου (ὁ)
Σαωσίς –ιδος (ἡ)
Σάωσις –ιδος (ἡ καί ὁ) –Υἱός καί θυγάτηρ Πυθίου
Σαωσίχη –ης (ἡ)
Σαώσιχος –ου (ὁ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÁÙÓÏÕÓÁ

Σαώσουσα –σης (ἡ)
Σαώσων –Σαόfοντος καί Σαόfοτος (ὁ)
Σαώτα –ης (ἡ)
Σαώτας –ου (ὁ)
Σαώτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Σαῶτις –ιδος (ἡ)
Σαωτίς –ιδος (ἡ)
Σάωτις –ιος (ὁ)
Σβεννύμενη –ης (ἡ)
Σβεννύμενος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
μέ συνώνυμον: Λάμπων
Σεάβαγος –ου (ὁ) –Μακεδονικόν
Σεάκη –ης (ἡ) –Σύζυγος Ξένωνος
Σεάκης –ητος; (ὁ)
Σεάμβυς –υος (ὁ)
Σέανθη –ης (ἡ)
Σέανθος –ου (ὁ)
Σέασα –σης (ἡ)
Σεάσης –ου (ὁ) –Μακεδονικόν
Σεάσπη –ης (ἡ)
Σεάσπης –εος (ὁ) –Υἱός Τεάσπιος
Σεαυάγυς καί Σεαυάγος –ου (ὁ) –Μακεδονικόν
Σεβάζιος καί Σαβάζιος –ίου (ὁ) –Θεός
Φρυγῶν (ὁ Διόνυσος ἐν Ἑλλάδι)
Σεβάζιος –ίου καί Σαβάζιος καί Σεβάδιος καί Βαγαιος καί Σοόζος –ου (ὁ)
–Ἀσιατικός Διόνυσος –Δαίμων μέ θάνατον καί Ἀνάστασιν
Σέβας (τό) – (ἄκλιτον) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
μέ συνώνυμον: Τιμάορος –Ἐπίθετον Σοφίας μέ συνώνυμον: Μαῖα
Σεβάσμιος –ίου (ἡ καί ὁ) –Ἐπίθετον
Θέμιδος –Ἐπίθετον Ὀσείριδος μέ συνώνυμον: Πεποθημένος
Σεβασμοσύνη –ης (ἡ) –Θεότης μέ συνώνυμον: Ποθεινή
Σεβαστεῖον –είου (τό) –Ὄνομα ναοῦ πρός
τιμήν Διός εἰς Καλλίνδοια Μακεδονίας
Σεβαστή –ῆς (ἡ) –(ἀξιοσέβαστη) –Χριστιανικόν –Νέον
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Σεβαστιανή –ῆς (ἡ) –Χριστιανικόν (24
Ὀκτωβρίου)
Σεβαστιανός –οῦ (ὁ) –Χριστιανικόν
Σεβαστός –οῦ (ὁ) –Ἐπώνυμον Καίσαρος
Αὐγούστου –Ἐπίθετον Διός
Σέβεθα –ης (ἡ)
Σέβεθος –ου (ὁ) –Ποταμός
Σεβεννυτική –ης (ἡ)
Σεβεννυτικός –ου (ὁ) –Ποταμός τανύν
Σιμπίν
Σεβῆρα –ης (ἡ) –Μήτηρ Πρίσκης Λικινίας
Σεβήρα καί Ξεβῆρα –ης (ἡ)
Σεβῆρος –ου (ὁ)
Σεβηριανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Σεβηριανός –οῦ (ὁ) –Καί χριστιανικόν
–Δύο ἅγιοι –Φιλόσοφος –Ρωμαϊκόν
Σεβηρίνα –ης (ἡ)
Σεβηρῖνος –ου (ὁ)
Σεβῆρος –ου (ὁ) –(αὐστηρός, γυμνός)
–Αὐτοκράτωρ –Πλατωνικός φιλόσοφος
καί γραμματικός –Καί ὁ Μένιππος Ἀμμίου –Ρωμαϊκόν, Η-7-833Α, Η-16-903Δ
Σεβῖνος –ου (ὁ) –Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης
(ἐκκλησιάζ.)
Σεβοῦς καί Βεβοῦς –ου (ἡ)
Σέβουσα –σης (ἡ)
Σεβρός –οῦ (ὁ) –Ἥρως, υἱός Ἱπποκόωντος, ἀδελφός Τέβρου, Λυκαίθου φονευθέντες ὑπό Ἡρακλέους
Σέβων –ντος; (ὁ)
Σεγοῦννος –ου (ὁ)
Σεδάλα –ης (ἡ)
Σεδάλας –ου; (ὁ)
Σεδανή –ης (ἡ)
Σεδανός –οῦ (ὁ)
Σεδεκία –ης (ἡ)
Σεδεκίας –ίου (ὁ) –Ἰουδαϊκόν ὄνομα
–Βασιλεύς
Σεζάνα –ης (ἡ)
Σεζάνος –ου (ὁ)
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Σέθ; (ὁ) –Το ἀνθρωπόμορφο σκοτάδι, ἤ
νύχτα πού ἔστελνε στόν κάτω κόσμο τόν
Ὤρο (Ἤλιο)
Σεθένης καί Σέθενις –ιος; (ὁ) –Βασιλεύς
Αἰγύπτου δευτέρας δυναστείας (Μανέθων)
Σέθουσα –σης (ἡ)
Σέθων –νος (ὁ) –Πλαστόν ὑπό Ἡροδότου
Σεθών –ῶνος (ὁ) –Βασιλεύς Αἰγύπτου
Σεθῶσσα –σσης (ἡ)
Σειανός καί Σηϊανός –οῦ (ὁ)
Σειγηρᾶ –ῆς (ἡ)
Σειγηρός –οῦ (ὁ)
Σειγῆρος –ου (ὁ)
Σειδωνία –ίης (ἡ)
Σειδώνιος –ίου καί Σιδώνιος (ὁ)
Σείκιλα –ης (ἡ)
Σείκιλος –ου (ὁ) –Ἕλλην ποιητής, Η-16910Δ
Σειλβανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Σειλβανός –οῦ (ὁ) – (Σίλος, Σίμος, δυσειδής) –Ρωμαϊκόν
Σειληνή –ῆς (ἡ) –Τροφός Διονύσου
Σειληνίς –ιδος (ἡ) –Ἑταίρα μέ ἀδυναμίαν εἰς οἶνον
Σειληνός καί Σιληνός –οῦ (ὁ) –Μυθικός
θεός –Βασιλεύς Νύσης –Ἐνάλιος θεός
–Μέ Μελία νύμφη γεννᾶ Κένταυρον
–Σύντροφος, Συνοδός Διονύσου –Πατήρ
Σατύρου –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Διός, Η-10-582Δ, Η-12-767Δ, Η-16-911
Α, Η-17-243Δ, Η-18-301Δ
Σειλία –ίης (ἡ)
Σειλίας –ίου (ὁ)
Σειμάκουσα –σης (ἡ)
Σειμακώ –οῦς (ἡ)
Σειμακώ καί Σιμακώ –οῦς (ἡ)
Σειμάκων –ντος; (ὁ)
Σειμία –ης (ἡ)
Σειμαλίουσα –σης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÅÉÓÁÌÅÉÁ

Σειμαλίων –ωνος (ὁ) –Πατήρ Ἀλκιδάμου
Σειμία –ης (ἡ)
Σειμίας –ίου (ὁ)
Σείουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Σείπομπος –ου (ὁ) –Πατήρ Πασικλείδα
Σειράκα –ης (ἡ)
Σείρακος –ου (ὁ)
Σειράνια –ης (ἡ)
Σειράνιος –ίου (ὁ)
Σειρῆν –ῆνος (ὁ) –Μαθηματικός, Ο.Ο.
Μ.39, 42, 44, Η-9-454Α, Η-14-327Δ
Σειρήν –ῆνος (ἡ) –Κατά μῦθον, ἐνώ κατ΄
Ὄμηρον δύο, τελικῶς ὀκτώ: Πεισινόη,
Ἀγλαόπη, Θελξίπεια ἤ Μόλπη (Μολπαδία) Παρθενόπη, Λευκωσία ἤ Μόλπη, Ἀγλαοφήμη, Λίγεια (Αἴγεια;) Θελξιέπεια
ἤ Θελξιόπη, θυγατέρες Ἀχελώου ποταμοῦ καί Μούσης Τερψιχόρης ἤ Μελπομένης. Κατ΄ ἄλλους Ἀχελώου καί Στερόπης. Ὡς μή; συνδραμοῦσαι μέ Περσεφό_
νην μετεμορφώθησαν ὑπό Δήμητρος
εἰς πτηνά.
Σειρήνες –ων (οἱ) –Πεισινόη ἤ Πεισιόνη,
Παρθενόπη, Λευκωσία, Λιγεία, Μόλπη,
Ἱμερόπη, Θελξιέπεια, Θελξιόπη, Ἀγλαοφώνη, Ἀγλαοφήμη, Ἀγλαόπη
Σειρηνίς –ίδος (ἡ) –Πέτρα ἤ Ἀκρωτήριον
Σείρια –ης (ἡ)
Σείρινα –ης (ὁ καί ἡ) –(καυστικός) –Ἐπίθετον Διός
Σειριόεις –εντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Σειριόεσσα –σσης (ἡ)
Σείριος –ου (ὁ) –(Εὐρυπίδης, Ἑκάβη 1081)
Σειρίτη –ης (ἡ)
Σειρίτης –ου (ὁ)
Σείρουσα καί Σίρουσα –σης (ἡ)
Σείρων καί Σίρων –νος (ὁ) –Ἐπικούρειος
φιλόσοφος, Η-7-634Α, Η-8-25Α
Σείρων –νος (ὁ)
Σεισάμεια –ης (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÅÉÓÁÌÇÓ

Σεισάμης –ου (ὁ) –Μύσιος
Σεισιλόχεια –ης (ἡ)
Σεισίλοχος –ου (ὁ)
Σεισίχθουσα –σης (ἡ)
Σεισίχθων –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος μέ συνώνυμα: Εἰνοσίγαιος, Ἐννοσίγαιος, Κρονίδης, Κυανοχαίτης, Υἱός
Σειτᾶ –ῆς (ἡ)
Σειτᾶς –ᾶ (ὁ)
Σείουσα –σης (ἡ)
Σείων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός μέ συνώνυμον: Δόλιος –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Σεκένδικος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Κηγόρου
καί Σεκένδου, υἱός Ἱερουσαλήμ
Σέκενδος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Σεκενδίκου
καί Κηγόρου, υἱός Ἱερουσαλήμ
Σεκκίνη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Σεκκίνης –ου (ὁ)
Σεκλίνη –ης (ἡ) –Ἑταῖρα, εἰς αγγειογραφίαν τοῦ Εὐφρονίου εἰς Ἑρμιτάζ μετά
Σμικρης, Παλαιστοῦς καί Ἀγάπης
Σεκλίνης –ου (ὁ)
Σεκμέτ –; (ἡ) –Αἰγυπτιακή θεότης
Σεκόνδα –ης (ἡ)
Σεκόνδας –αο (ὁ)
Σεκόνδη –ης (ἡ)
Σεκόνδης –ητος; (ὁ)
Σεκονδία –ης (ἡ)
Σεκονδίας –ίου (ὁ)
Σέκονδος –ου (ὁ)
Σεκούνδα –ης (ἡ) –Συγγενής Ἀλοίπου
Φόλου
Σεκούνδιλλα –ης (ἡ) –Σύζυγος Μεσστρίου
Σεκουνδίλλη –ης (ἡ) –Σύζυγος Μεσστρίου
Σεκούνδιλλος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Σεκουνδεῖνα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Σεκουνδῖνα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
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Σεκουνδῖνος –ου (ὁ)
Σεκουνδίουσα –σης (ἡ)
Σεκουνδίων –νος (ὁ)
Σεκούνδος –ου (ὁ) –Νεοπυθαγόρειος φιλόσοφος –υἱός Ῥοσίου, Πράξεις Κ, Η-9374Δ, Η-16-918Δ
Σεκοῦνδος –ου (ὁ) –Σοφιστής συγγραφεύς –Χριστιανικόν –Ἅγιος (1η Φεβρουαρίου)
Σεκύνδιλλα –ης (ἡ)
Σεκύνδιλλος –ου (ὁ)
Σεκυών –νος (ὁ)
Σεκυώνιος –ίου (ὁ)
Σεκυῶσσα –σσης (ἡ)
Σελαβάκχη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Σελαβάκχος –ου (ὁ)
Σελάγα –ης (ἡ)
Σέλαγος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀμφίου, Ο.Ε.612
Σελαηγενέτη –ης (ἡ)
Σελαηγενέτης –ου; (ὁ) —Συνώνυμον:
Σιγαλόεις –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Σελαηφόρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Σελανία –ης (ἡ)
Σελάνιος –ίου (ὁ)
Σελάρτια –ίης (ἡ)
Σελάρτιος –ίου (ὁ) –Πλαστόν κωμικόν
ἀντί Σιλιάδης
Σέλας καί Σέλλας –α (ὁ) –Ποταμός –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Σελασφόρος –ου (ὁ & ἡ) –ἘπίθετονΑἰθέρος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος μέ συνώνυμον: Κοίρανος –Ἐπίθετον Ἡφαίστου
μέ συνώνυμον: Ἀμφιγυήεις –Ἐπίθετον
Σελήνης μέ συνώνυμον: Φαιδρά –Ἐπίθετον Φύσεως μέ συνώνυμον:Ἐννυχίη
–Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Σελαύγη –έως (ἡ)
Σελαυγής –οῦς (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Σέλβια –ίης (ἡ)
Σέλβιος –ίου (ὁ) –Ὁ Δομήνικος, δόγης
Βενετίας
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Σέλδομα –ης (ἡ)
Σέλδομος –ου (ὁ) –Πατήρ Πίγρητος
Σελεάδα καί Σελείδα –δης (ἡ)
Σελεάδας καί Σελείδας –αο (ὁ) –Λακεδαιμνιος Ὀλυμπιονίκης εἰς πάλην
Σέλεγχος –ου (ὁ)
Σέλεμνος –ου (ὁ)
Σελένια –ίης (ἡ)
Σελένιον –ίου (ἡ)
Σελένιος –ίου (ὁ)
Σελεύκεα –ης (ἡ)
Σελεύκεια –ης (ἡ)
Σελευκείουσα –σης (ἡ)
Σελευκείων –νος (ὁ)
Σελευκεύς –έως (ὁ) –Ἀθλητής
Σελευκίδη –ης (ἡ)
Σελευκίδης –ου (ὁ) –Ἀπόγονος Σελεύκου
Σελευκίουσα –σης (ἡ)
Σελευκίς –ίδος; (ὁ)
Σελευκίων –νος (ὁ)
Σέλευκος –ου (ὁ) –(Φωτεινός, ἔνδοξος
ἀντί Σελάλευκος) –Ὁ Β΄ ἤ Καλλίνικος
ἤ Πώγων –Ὁ Ἀλεξανδρεύς, Ὁμηρικός
γραμματικός ἐπικληθείς –Καί χριστιανικόν –Ἰατρός –Γραμματικός –Μαθηματικός –Υἱός Μνησιπτολέμου ποιητής
–Συγγραφεύς ἁλιευτικῆς –Μακεδονικόν
ὄνομα
Σέλευκος –ου (ὁ) –(σέλας, λευκός) –Ὁ
Μακεδών ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον τό
268 π.Χ. –Βασιλεύς –Ἀστρονόμος –Ὁ Νικάν(τ)ωρ σύζυγος Ἀπάμης, υἱός Ἀντιόχου καί Λαοδίκης –Αὐλικός Ἰουλιανοῦ
–Ἀρχιερεύς –Υἱός Ἀντιγόνου –Πολλοί
βασιλεῖς –Χριστιανικόν –Ἅγιος –Μαθηματικός (ἀναφορά εἰς τό Ἡλιοκεντρικό
σύστημα) ἀστρονόμος ὅστις ἀπέδειξεν
μαθηματικῶς τις κινήσεις τῶν πλανητῶν καί τῆς Γῆς, ἐπαληθεύοντας τόν Ἀρίσταρχο τόν Σάμιο, καί τούς ὑπέκλεψεν
Κοπέρνικος Η-12-92Α, Η-16-925Δ, Η-17178Α, Η-18-206Δ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÅËÉÍÏÕÍÔÉÏÓ

Σέλευκος ὁ Β’ ἤ Καλλίνικος ἤ Πώγων
–νος (ὁ)
Σεληναία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἡ
Σελήνη ὡς θεά νυκτερινοῦ φωτός
Σεληναῖος –ου (ὁ)
Σελήνη –ης ὕδωρ (ἡ) –Ἱερή πηγή ἐν Θαλάμαις Μεσσηνίας –Ἐπίθετον Ἡφαίστου μέ συνώνυμον: Αἰθήρ
Σελήνη –ης (ἡ) = Mah = Περσικά Θεά γονιμότητος καί βλαστήσεως ἀντίστοιχος
Ἀρτέμιδος
Σελήνη –ης καί Μήνη (ἡ) –(προσωποποίησις Σελήνης) –Θυγάτηρ Υπερίωνος
καί Θείας, ἀδελφή Ἡλίου. Θεά νυκτερινου φωτός, μήτηρ 50 θυγατέρων ἐξ Ἐνδυμίωνος –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Εἰλειθυίας –Ἐπίθετον Διός μέ συ_
νώνυμον Ἥλιος –Διά ταύτην ἐγράφη
Ὁρφικός ὕμνος, Η-7-1158Δ
Σελήνη καί Νέα Ἠώς καί Νίκαια καί
Φαεσφόρος –ου (ὁ) –Θυγάτηρ Κυβέλης
καί Σαγγαρίου –Σύζυγος Διονύσου μέθ΄
οὕ γεννᾶ Σάτυρον –Θυγάτηρ Κάδμου –
Μέ Δία γεννᾶ Διόνυσον –Ἐπίθετον Κλεοπάτρας θυγατρός τῆς Κλεοπάτρας
Κόκκης
Σελήνιον –ίου (ἡ)
Σεληνίς –ιδος (ἡ)
Σεληπία –ίης (ἡ)
Σεληπιάδη –ης (ἡ)
Σεληπιάδης –ου (ὁ) –Ὁ Εὔηνος πατήρ
Ἐπιστρόφου, Η-8-95Α
Σελήπιος –ίου (ὁ) –Ο.Β.693
Σελιδοῦς –οῦ (ἡ)
Σελιδώ –οῦς (ἡ)
Σελινίκη –ης (ἡ)
Σελίνικος –ου (ὁ)
Σελίνιον –ίου (ἡ)
Σελίνιος –ίου (ὁ)
Σέλινις –ιος (ὁ)
Σελινούντια –ίης (ἡ)
Σελινούντιος –ίου (ὁ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Σελινοῦς –ντος (ὁ) -Ποταμός καί Πόλις,
Η-18-948Δ
Σελινώ –οῦς (ἡ) –Εἰς ἐπιταφίαν στήλην
Σελινώι; (ἡ)
Σελιξένη –ης (ἡ)
Σελίξενος –ου (ὁ)
Σέλκις –ιδος (ἡ) –Αἰγυπτιακή θεά, σκορπιός μέ τσίμπημα φοβερόν
Σελλάρτιος –ίου (ὁ) –Εἰς Σφῆκες Ἀριστοφάνους
Σελλαφῆς –οῦ (ὁ)
Σελλεύς –έως (ὁ)
Σελλήεις –εντος (ὁ) –Ποταμός εἰς Πελοπόννησον, σήμερον Παχίστας, ἀλλά
καί εἰς Τροίαν, Ο.Ι.Ο.531
Σελλήεσσα –ης (ἡ)
Σέλλος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος υἱός καί πατήρ Αἰσχίνου καί Ἀμυνίου
Σελλός καί Ἑλλός –οῦ (ὁ) –(Ἑσωφωτισμένος) –Πατήρ Ἀμυνίου
Σελυμαία –ης (ἡ)
Σελυμαῖος –ου (ὁ)
Σέλωρος –ου (ὁ)
Σεμάχη –ης (ἡ)
Σέμαχος –ου (ὁ)
Σεμέαλ ἤ Σαμέας –ου (ὁ) –Προφήτης
Ἰουδαῖος
Σεμέλα –ης (ἡ)
Σεμελεύς καί Σεμεληγενέτης –ου (ὁ)
–Συνώνυμον: Σκιρτητής –Ἐπίθετον Διονύσου
Σεμέλη καί Θυώνη καί Θυάνη καί
Καδμείη καί Καδμειώνη καί Θεμέλη
καί Θυμέλη (ἡ) –Θυγάτηρ Κάδμου καί
Ἁρμονίας –Μέ Δία γεννᾶ Διόνυσον καί
ἀποκαλεῖται Θυώνη μέτά τήν γέννησιν
ἀπό Δίαν (ἐκ μηροῦ αὐτοῦ ὡς Διόνυξος),
Ο.Ξ.323, 325, Η-7-1149Α, Η-16-940Δ, Η18-1017Α
Σεμέλη –ης (ἡ) –Μέ ἀδελφές Αὐτονόη,
Ἀγαύη καί Ἰνώ, σύζυγος βασιλέως Ὀρχομενοῦ Ἀθάμαντος, υἱοῦ Αἰόλου, πα-
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τρός Φρίξου καί Ἕλλης ἀπό 1ον γάμον
μέ Νεφέλην. Μέ Ἰνώ γεννᾶ Λέαρχον καί
μέλικέρτην. Ἡ Ἥρα θυμωμένη μέ Ἰνώ
πού ἀνέθρεψεν Διόνυσον (υἱόν Σεμέλης
καί Διός) ἐνώ συμπεριεφέρθη κακῶς εἰς
τέκνα Νεφέλης (Φρίξον καί Ἕλλη) ἔβαλε
Μανία στον Ἀθάμαντα πού σκοτώνει
Λέαρχον καί στην Ἰνώ πού γκρεμίζεται
ἀπό βράχια Μεγαρίδος μέ Μελικέρτην.
Οἱ θεοί ἀπέτρεψαν πνιγμόν καταστήσαντες Ἰνώ θεάν καλουμένην Λευκοθέαν
(αὐτήν ἐπικαλεῖται πλέων δι΄ἐπιστροφήν ὁ Ὀδυσσεύς καί φορών τόν κρήδεμνόν της). Ὁ Μελικέρτης προστάτης τῶν
ναυτικῶν καλούμενος Παλαίμων. Ὄτε
ἐπνίγει δέλφις ἔφερε σῶμα εἰς Κορινθιακόν Ἰσθμόν καί ἔθαψεν ὁ Σίσυφος βασιλεύς Κορίνθου. Μέ τήν ἐμφάνησιν λοιμοῦ τό μαντεῖον ἐζήτησεν νά τιμήσουν
θεόν Μελικέρτην, Παλαίμονα μέ ἀγῶνες (Ἴσθμια) –Διά ταύτην ἐγράφη Ὁρφικός ὕμνος –Μέ ἐπίθετον Ἑλικάμπυξ
Σεμεληγενέτη –ης (ἡ)
Σεμεληγενέτης –ου καί Σεμελεύς –έως
(ὁ)
Σεμελήιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Σεμένη –ης (ἡ)
Σεμένης καί Ἅψος –ου (ὁ) –Ποταμός
Σεμέστρη –ης καί Σεσιμήτρη (ἡ) –Nύμφη Θρακική, μήτηρ Βύζαντος, υἱοῦ Ποσειδῶνος καί τροφός Κροέσσης, θυγατρός Ἰοῦς
Σεμέστρης –ου (ὁ)
Σέμηρ –ρος (ὁ)
Σεμήραμις –ιδος (ἡ)
Σεμία –ίης (ἡ)
Σεμίας –ίου (ὁ)
Σεμίδα –ης (ἡ)
Σεμίδαλις –ιδος καί εως (ἡ)
Σεμίδας –ου ἤ –αο (ὁ)
Σεμίραμις –εως (ἡ) –(Ἰσχυρά μέχρις οὐρανοῦ –Περιστερά ὄρειος). Σύζυγος
Νίνου, βασίλισσα Ἀσσυρίων. Ὡς χήρα
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μεγάλωσε τήν βασιλείαν –Ἔκτισε τήν
Βαβυλώνα –Μεταξύ ρητόρων, ἱστοριογράφων βασιλέων καί στρατηγῶν –Βασίλισσα Βαβυλῶνος, σύζυγος Ναβονασσάρ –Ἐπίθετον Ρέας –Θυγάτηρ Δερκε_
τοῦς ἤ καί Ἀταργάτιδος θεᾶς καί ἥρωος
Καϋστρίου, υἱοῦ Ἀσίου Λυδός. Ὅτε ἡ
Δερκετώ ἐγκατέλειψεν τήν μετέφερεν
εἰς ἀνάκτορα ὁ Ἀρχιποιμήν βασιλέως
Σιμμίας
Σεμιτέλεια –ης (ἡ)
Σεμιτέλος –ου (ὁ)
Σεμιχίδες –ου (οἱ) –Ἐλευθερᾶθεν
Σεμμῖνις καί Ἀμμωνία –ης (ἡ)
Σεμμῶνθις –ιδος καί Ἀπολλωνία –ης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÅÍÍÏÕÖÉÏÓ

Σέμνός –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Ἄναξ –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Καυσάθα μέ συνώνυμον: Οἰκήτωρ –Ἐπίθετον Κρόνου μέ συνώνυμον:
Προμηθεύς –Ἐπίθετον Μέμνονος –Ἐπίθετον Μήτιδος –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Σεμνοτάτα –ης (ἡ) –Συνώνυμον: Πότνια –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Σεμνοτάτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
–Ἐπίθετον Εἰρήνης μέ συνώνυμον: Βασίλεια –Ἐπίθετον Ἥρης μέ συνώνυμον:
Βασίλισσα
Σεμνότατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Αἰθέρος
–Ἐπίθετον Ἀσκληπιου μέ συνώνυμον:
Παῖς

Σεμνά –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος μέ συνώνυμον: Δίκτυννα –Ἐπίθετον Δήμητρος –Ἐπίθετον Θέτιδος –Ἐπίθετον Ρέας

Σεμπρώνια –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν

Σεμναί Θεαί (αἱ) = Ἐρινύαι –Ἐπίθετον
Εἰλειθυίων μέ συνώνυμον: Λοχίδες –Ἐπίθετον Ἐρινῦν –Ἐπίθετον Χαρίτων

Σεμπρώνιος –ίου (ὁ)

Σέμνή –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ζωπύρου
–Ἐπίθετον Γῆς –Ἐπίθετον Ἠοῦς μέ συνώνυμον: Μήτηρ –Ἐπίθετον Ἥρης μέ
συνώνυμον: Βασιληίς –ίδος –Ἐπίθετον
Θέτιδος μέ συνώνυμον: Ἐναλία –Ἐπίθετον Λητοῦς –Ἐπίθετον Νίκης –Ἐπίθετον Περσεφόνης –Ἐπίθετον Ρέας μέ συνώνυμον: σκηπτοῦχος
Σεμνή καί Ἐρινύς καί Εὐμενίς –ιδος
(ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθ. Δήμητρος
–Ἐπίθετον Περσεφόνης –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Διώνης –Ἐπίθετον
Εἰλειθυίας μέ συνώνυμον: Προθυραία
–Ἐπίθετον Ἑκάτης μέ συνώνυμον: Παρθένος –Ἐπίθετον Ἴσιδος μέ συνώνυμον:
Μήτηρ καί Σώτειρα –Ἐπίθετον Κορωνίδος, Α-Θ-412Δ

Σεμπρώνιλλα καί Σεμπρωνίλλα –ης
(ἡ) –Θυγάτηρ Ρουφείνης
Σεμπρώνιλλος –ου (ὁ)
Σένα –ης (ἡ) = Πολυξένη
Σεναβέλλις –ιδος (Αἰγυπτία) ἤ Δημητρία –ης (ἡ)
Σεναπαθίς –ίδος καί Ἡράκλεια –ης (ἡ)
Σεναχάριβος – ου (ὁ)
Σεναχάρις – ιδος ή – ιβος (ὁ) –Βασιλεύς
Ἀράβων καί Ἀσσυρίων
Σεναχερίμπ; (ὁ) –Ἀσσύριος Βασιλεύς
Σενδιόνωρ –ρος (ὁ) –Ἡρακλῆς παρ΄ Αἰγυπτίων
Σενεκίουσα –σης (ἡ)
Σενεκίων –νος (ὁ) –Ποιητής –Στωϊκός
φιλόσοφος –Ἅγιος
Σενέκκας – α καί Σενέκας καί Σένεκας
(ὁ) –Ρωμαῖος τραγικός
Σενμοῦθις –ιος; (ὁ)

Σεμνή Κύπρις ή Πόθων μήτηρ (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Δήμητρος
–Ἐπίθετον Μοίρης

Σενμῶθις –ιος (ὁ)

Σέμνης –ητος (ὁ)

Σεννούφιος –ίου (ὁ) –Χριστιανός ἅγιος
25 Μαρτίου

Σέμνον –ου (ἡ)

Σενμώνθις –ιδος (ὁ)
Σενναχιρίμ; (ὁ) –Βασιλεύς Ἀσσυρίων

ËÅÎÉÊÏÍ
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Σένος –ου (ὁ) –Καταγόμενος ἀπό Σένα
= Πολυξένη
Σενπέλαια –ης (ἡ)
Σενπέλαιος –ου (ὁ)
Σέντα –ης (ἡ) –(Senda) (ἡ) –Θεά Ὠκεανῶν –Ὁ δέκατος πλανήτης, προσφάτως
ἀνακαλυφθείς, (ἀναφερόμενος ὑπό Ἀρχαίων Ἑλλήνων ὅμως)
Σενταΐτ; (ἡ) –(Χήρα) –Αἰγυπτιακή θεά,
ἀγελάς. Ταυτίζεται μέ Ἴσιδα –Σενταΐτ
Σέντια –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Σέντιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Σεξετιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Σεξετιανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Σέξτα –ης (ἡ)
Σέξτια –ης (ἡ)
Σεξτιλία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Σεξτίλιος –ίου καί Σέξστος (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Σέξτιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Σέξτος –ου (ὁ) –Ἀρχαῖος ἰατρός –Ὁ Χαιρωνεύς ἀδελφιδοῦς Πλουτάρχου μαθητής Ἡροδότου διδάξαντος ἐν Ρώμη, Η16-949Α
Σέξτος –ου Ἐμπειρικός (ὁ) –Συγγραφεύς
–Φιλόσοφος Λίβυς σκεπτικός, ἐμπειρικός
ἰατρός τέλη 2ου μ.Χ. αἰῶνος
Σέξτος Ἰούλιος Ἀφρικανός –οῦ (ὁ)
–Χριστ. ἱστορικός
Σέξτος Κόϊντος (ὁ) –Στωϊκός φιλόσοφος, διδάσκαλος Μ.Αὐρηλίου
Σεουήρα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Σεουῆρος –ου (ὁ) –Ρωμαῖος αὐτοκράτωρ
Σέππια –ίης (ἡ)
Σέππιος –ίου (ὁ)
Σέπτη –ης (ἡ)
Σέπτης –ου (ὁ) –Διάσημος βασιλεύς Θράκης
Σεπτίμια –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Σεπτίμιος –ιου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Σεπτόμια –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
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Σεπτόμιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Σέπτουμος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Σεραπᾶ –ῆς; (ἡ)
Σεραπάμμουσα –σης (ἡ)
Σεραπάμμων –νος (ὁ)
Σεραπᾶς –ᾶδος (ὁ) –Ἀδελφός Παράμονου
Σεραπία –ης (ἡ)
Σεραπίας –ίου (ὁ)
Σεραπιάς –αδος (ἡ)
Σεραπιάδη –ης (ἡ)
Σεραπιάδης –ου (ὁ)
Σεραπιακός –οῦ (ὁ) –Θεοφορικόν ὄνομα
Σεραπιδώρα –ης (ἡ)
Σεραπίδωρος –ου (ὁ)
Σεραπίουσα –σης (ἡ)
Σεραπίς –ιδος (ἡ)
Σέραπις καί Σάραπις καί Σεράπειος –
ου (ὁ) –Κράμα Ὀσίριδος καί Ἄπιος (Ἄπις,
ἱερός ταύρος Μέμφιδος) –Ἐπίθετον Διός
μέ συνώνυμον: Σάραπις –Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Ὀσείριδος μέ συνώνυμον: Χρυσοστέφανος
Σεραπίων –νος; (ὁ) –Υἱός Σαμβατοῦς
–Ἀπό Ἀλεξάνδρεια ἐμπειρικός ἰατρός
προσκείμενος εἰς σκεπτικούς φιλοσόφους –Πρώην Ἀγηνάρικ
Σεραπίων καί Βησσαρίων καί Παφνούτιος –ίου (ὁ) –Ἀστρολόγος –Φιλόσοφος,
Η-9-424Α
Σεραπίων –νος (ὁ) –Ἀστρολόγος –Ἕτερος περίφημος ἀνατόμος ἰατρός Ἀλεξανδρεύς, Η-11-729Α, Η-16-951Δ
Σεραπλακός –οῦ (ὁ)
Σεραποδώρα –ης (ἡ)
Σεραπόδωρος –ου (ὁ)
Σεραποῦς –ντος (ἡ) –Σύζυγος Εὐπρεποῦς
Σεραπωνύμη –ης (ἡ)
Σεραπώνυμος –ου (ὁ)
Σερᾶς –ᾶ (ὁ)
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Σεραφείμ καί Σεραφίμ (ὁ) – (Ἀγγελικός)
–Ἰουδαῖος καί Χριστιανός
Σερβάνδα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Σερβάνδος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Σερβεία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν –Ἰατρίνη (ἰάτραινα)
Σερβειλία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Σερβείλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Σέρβειος –ο (ὁ) –Ρωμαϊκόν –Ἰατρός
Σερβιλία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Σερβίλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν, Η-5-770Δ,
Η-7-1057Δ
Σέρβιος –ίου (ὁ) –Ὁ Κλώδιος, γαμβρός
γραμματικοῦ Λευκίου Αἰλίου –Ὁ Σέρβιος Μαύρος Ὀνωρᾶτος, Ρωμαῖος γραμματικός 4ου, 5ου αἰ. μ.Χ., Η-11-495Α
Σέργεια –ης (ἡ)
Σέργειος –ου (ὁ)
Σέργιος –ίου (ὁ) –Καί Πατήρ Δαμασκηνοῦ –Χριστιανός ἅγιος –Ἱεράρχαι –Πατριάρχης
Σέργιος –ίου (ὁ) –Ὁ υἱός Ἀφθονίου Ζευγματεύς συγγραφεύς –Χριστιανικόν –Ρωμαϊκόν
Σερδαλαῒδα –δης (ἡ)
Σερδελαΐδας –αο (ὁ)
Σέρδουσα –σης (ἡ)
Σέρδων –νος (ὁ)
Σερένια –ίης (ἡ)
Σερένιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν –Ὁ Σαμμωνικός κατεῖχεν 62.000 ρόλους βιβλίων
Σερέτης –ου (ὁ) –Παραπόταμος
Σερήνα –ης (ἡ)
Σερῆνος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος γραμματικός, μαθηματικός –Ὁ Σερῆνος Σαμμωνικός μέ γιγαντίαν βιβλιοθήκην 62.000 τόμων, Η-7-785Δ, Η-16-953Δ
Σερίφια –ης (ἡ)
Σερίφιος –ίου (ὁ) –Συγγραφεύς
Σερκγίουσα –σης (ἡ)
Σερκγίων –νος (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÅÔ

Σερμύλη –ης (ἡ)
Σερμύλος –ου (ὁ)
Σερούϊα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Σερουϊλία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Σερουΐλιος –ίου καί Σερβίλιος (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Σερούϊος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Σερούχ (ὁ) –Ἰουδαῖος, υἱός Ραγάβ
Σέρτα –ης (ἡ)
Σερτωρία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Σερτώριος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Σεσάτ; (ἡ) –Αἰγυπτία Θεά, προστάτις
γραφῶν καί ἀρχιτεκτονικῶν διαγραμμάτων. Βοηθᾶ στό κτήσιμο ναῶν
Σεσιμήτρη –ης καί Σεμέστρη (ἡ) –Νύμφη, μήτηρ Βύζαντος
Σεσιμήτρης –ου (ὁ)
Σεσίτη –ης (ἡ)
Σεσίτης –ου (ὁ) –Ποταμός
Σεσμᾶ –ῆς; (ἡ)
Σεσμᾶς –άντος; (ὁ)
Σεσνεύς –έως (ὁ)
Σεσογχός καί Ὦχος –ου (ὁ) –Βασιλεύς
Σεσογχόσις –ιος (ὁ) –Πέρσης;
Σέστη –ης (ἡ)
Σέστια –ης (ἡ)
Σέστιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Σέστος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Σέσωστρης –ου (ὁ) –Μέ ἱερογλυφικά
ἔγραψε τήν βίβλο τῶν νεκρῶν (...δέν
σκότωσα, δέν μοίχευσα, δέν ἔκλεψα)
πού ἀργότερα μεταφράσθηκε: ...οὔ φονεύσεις, οὔ κλέψεις κ.λπ. ...στίς δέκα ἐντολές
Σέσωστρις – ιος καί Σέτοσις (ὁ) –Βασιλεύς Αἰγυπτίων
Σέσωτρις –ιδος ἤ –ιος (ὁ) –Περίφημος
βασιλεύς Αἰγυπτίων
Σέτ – (ὁ) –Αἰγυπτιακή θεότης, ἀδελφός
Ὀσίριδος

ËÅÎÉÊÏÍ
ÓÅÔÇÑÉÁ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Σετηρία –ης (ἡ)
Σετήριος –ίου (ὁ)
Σέτι; (ὁ) –Αἰγυπτιακόν ὄνομα
Σέτοσις –ιος (ὁ) –Βασιλεύς Αἰγυπτίων
μέ προκάτοχον τόν Ἀμένοφιν
Σέτραχος –ου (ὁ) –Ποταμός
Σευάλκη –ης (ἡ)
Σευάλκης –ου (ὁ) –Στρατηγός Περσῶν
Σευήρα –ης (ἡ)
Σευήρας –α (ὁ) –Χριστιανικόν
Σευηρείνη –ης (ἡ)
Σευηρεῖνος –ου (ὁ)
Σευηριανή –ῆς (ἡ)
Σευηριανός –οῦ (ὁ)
Σευηρίνη –ης (ἡ)
Σευηρῖνος –ου (ὁ)
Σευήρος –ου (ὁ)
Σευῆρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Σεύθα –ης (ἡ)
Σευθᾶ –ῆς (ἡ)
Σευθάζη –ης (ἡ) –Μήτηρ Ταρούλα –Μήτηρ Ἀρτεμιδώρου
Σεύθας –αντος (ὁ)
Σευθᾶς –ᾶ (ὁ)
Σεύθη –ης (ἡ)
Σεύθης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Θράκης ἤ ἀρχηγός –Υἱός Σπαραδόκου, Η-7-230Δ, 537Δ,
Η-9-706Α, Η-11-826Δ, Η-12-651Δ, Η-14699Α, 700Δ, Η-16-958Δ, Η-17-309Α
Σεύθης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ὀδρυσῶν ἐν
Θράκη, σύζυγος Στρατονίκης ἀδελφῆς
Περδίκκου Β΄
Σεύκη –ης (ἡ)
Σεύκης –ητος (ὁ)
Σευτιάλα –ης (ἡ)
Σευτιάλας –αντος; (ὁ)
Σεχμέτ; (ἡ) –Αἰγυπτία Θεά, λέαινα. Ἐκμηδενίζει ἐχθρούς πλάστου βοηθουμένη ἀπό ὁμάδα φοβερῶν πνευμάτων
Σήβια –ης (ἡ) –Λατινικόν
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Σήβιος –ίου (ὀ) –Λατινικόν
Σηδάτα –ης (ἡ)
Σηδάτας –ου (ὁ)
Σήθ (ὁ) –Υἱός Ἀδάμ –Ἰουδαϊκόν ὄνομα
Σήθ; (ὁ) –Ἰατρός –Αἰγύπτιος θεός ἀδελφός Ὀσίριδος
Σηθάσπις –ιδος (ὁ) –(Ὁ σείων ἀσπίδα;)
Σηθῆς καί Μάγιστρος –ου (ὁ) –Συμεών Πρωτοβεστιάριος Ἀντιοχείας ὁ καί
Μάγιστρος (βυζαντινός Ἰατρός), Η-7833Δ
Σῆθος –ου (ὁ)
Σήϊα –ης (ἡ)
Σηϊανή –ῆς (ἡ)
Σηϊανός –οῦ (ὁ) –Σύμβουλος αὐτοκράτορος ἐν Ρώμη
Σήϊος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Σήκις –ιδος (ἡ) –Ὑπηρέτις
Σηκουάνας –α καί Σηκοάνας –α (ὁ)
–Ποταμός Γαλλίας
Σήλυς –υος (ὁ) –Μεγαρεύς, ἐξ οὖ καί Σηλυμβρία (τουρκιστί: Σιλιμπρί)
Σήλουσα –σης (ἡ)
Σήλων –νος; (ὁ)
Σήμ (ὁ) –Ἰουδαϊκόν –Υἱός Νῶε, ἀδελφός
Χάμ καί Ἰάφεθ
Σημαγένη –ης (ἡ)
Σημαγένης –ου (ὀ)
Σημαγόρα –ης (ἡ)
Σημαγόρας –ου (ὁ)
Σημαγόρη –ης (ἡ)
Σημαγόρης –ητος (ὁ)
Σημαδότα –ης (ἡ)
Σημαδότης –ου (ὁ)
Σήμακα –ης (ἡ)
Σήμακος –ου (ὁ)
Σημάλεια –ης (ἡ)
Σημαλέος –ου καί Σημάλειος –ου (ὁ)
–Ἐπίθετον Διός
Σημάλειος –ου (ὁ)
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Σημάνδρα –ης (ἡ)
Σήμανδρος –ου (ὁ) –Μυτιληναῖος σύζυγος Ἑρμωνάσσης
Σημάντωρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Σημία –ης (ἡ)
Σημιάδα –δης (ἡ)
Σημιάδας –αο (ὁ)
Σημιάδη –ης (ἡ)
Σημιάδης –ου (ὁ) –Λαμπτρεύς
Σημίας –ου (ὁ) –Ἀνδριαντοποιός –Φηγαιεύς –Φηγούσιος, Η-8-451Δ
Σημίδη –ης (ἡ)
Σημίδης –ου (ὁ)
Σημιχίδη –ης (ἡ)
Σημιχίδης –ου (ὁ)
Σημίουσα –ης (ἡ)
Σημίων –νος (ὁ)
Σημογένη –ης (ἡ)
Σημογένης –ους (ὁ)
Σημοδότα –ης (ἡ)
Σημόδοτος –ου (ὁ)
Σημοδώρα –ης (ἡ)
Σημόδωρος –ου (ὁ)
Σημόθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Σημόκλεια –ης (ἡ)
Σημοκλῆς –έους (ὁ)
Σημονίδη –ης (ἡ)
Σημονίδης –ου (ὁ)
Σῆμος –ου (ὁ) –Δήλιος ἱστορικός –Ἡλεῖος συγγραφ. Γραμματικός –Δήλιος
περιηγητής, Η-7-1056Δ, Η16-966Δ
Σήμουσα –σης (ἡ)
Σημύλα –ης (ἡ)
Σημυλίδη –ης (ἡ)
Σημυλίδης –ου (ὁ)
Σημύλος –ου (ὁ)
Σήμων –ο (ω)νος (ὁ) –Ἀθηναῖος Ζωγράφος –Πατήρ Ἀθηνοδώρου Νεμεονίκου
στήν πυγμήν παίδων, Η-16 -967Α

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÇÓÔÏÓ

Σημωνακτίδη –ης (ἡ)
Σημωνακτίδης –ου (ὁ)
Σημωνίδη –ης (ἡ)
Σημωνίδης καί Σιμονίδης –ου (ὁ)
–Ὁ καί Ἀμοργῖνος –Λυρικός ποιητής ἐκ
Σάμου, Η-7-1041Δ, Η-9-392Δ
Σηνάτια –ίης (ἡ)
Σηνάτιος –ίου (ὁ)
Σηόεια –ης (ἡ) –Λατινικόν ἐξελληνισμένον
Σηούεια –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Σηούειος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Σηούϊα –ης (ἡ) –Λατινικόν
Σηούϊος –ου (ὁ) –Λατινικόν
Σηπία –ης (ἡ) –(σουπιά) –Ἑταίρα
Σήρ –ῆρος (ὁ) –Ποταμός
Σήραγγος –ου (ὁ) –Μυθολογικός ἥρως,
ἀγαπημένος νύμφης Σκύλλης
Σήραμβος –ου (ὁ)
Σηρανδρίδα –δης (ἡ)
Σηρανδρίδας –αο (ὁ)
Σύρανδρος –ου (ὁ)
Σηρήν –νος (ἡ) –(Γοητεύουσα) –Μυθική παρθένος, θυγάτηρ Μούσης Τερψιχόρης
Σηρίππη –ης (ἡ)
Σήριππος –ου (ὁ)
Σηροκτόνος –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Ἀγροτέρα –Ἐπίθετον Ἀρτέμιιδος
Σήρος – ου (ὁ) –Υἱός Ἁλιρροθίου
Σησάκα –ης (ἡ)
Σησάκας –α (ὁ) –Πέρσης, υἱός Μεγαβάτου
Σησάμη –ης (ἡ)
Σησάμης –ητος καί Σησάμας –αντος
(ὁ) –Μυσός τις
Σήσαμος –ου (ὁ) –Β.853
Σήστα –ης (ἡ)
Σηστός –οῦ (ἡ) –Ἑταίρα Φρύνη (τρίτη)
καλουμένη καί Σηστός, ὡς κοσκινίζουσα
τά βαλάντια, Ο.Β.836

ËÅÎÉÊÏÍ
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ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Σήταια –ης (ἡ)
Σήταια καί Σήτη –ης (ἡ) –Τρωάς αἰχμάλωτη ἥτις κοντά στην Σύβαριν στίς
ἐκβολές Κραθίου ποταμοῦ παρώτρυνεν
συντρόφισες νά καύσουν καράβια διά
νά μείνουν ἐκεῖ μέ Ἀχαιούς. Τιμωρήθη
νά κατασπαραχθεῖ ὑπό ἀγρίων πτηνών
εἰς βράχον Σίταιον
Σήταιος –ου (ὁ)
Σήτη καί Σήταια – (ης) (ἡ) –Τρωάς αἰχμάλωτη δεμένη εἰς Σίταιον
Σῆττος –ου (ὁ)
Σθειώ καί Σθενώ καί Σθένουσα –ης (ἡ)
–Μία τῶν Γοργόνων
Σθεναρή –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἄας
Σθεναρός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Νηρέως
Σθεναρώτατος –ου (ὁ) –Συνώνυμον:
Παιάν –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ
Σθεινώ καί Σθενώ –οῦς (ἡ) –Γοργόνη
Σθενέβοια καί Ἄντεια –ης καί Ἄντεα (ἡ)
–(Ἡ ἔχουσα σθένος ταύρου) –Θυγάτηρ
Ἀφείδαντος, ἀδελφή Ἀλεοῦ, σύζυγος
Προίτου. Διέβαλε Βελλερεφόντην πρόγονον ὅν ἠράσθη, εἰς σύζυγον καί μετανοήσασα ηὐτοκτόνησεν –Δούλη –Ἑ_
ταῖρα –Θυγάτηρ Ἰοβάτου ἤ καί Ἀφιάνασσα, Η-4-314Δ, Η-9-1090Α, Η-12-652Α,
Η-16-975Α
Σθενέβοιος –ου (ὁ)
Σθενεγόνη –ης (ἠ)
Σθενέγονος –ου (ὁ)
Σθενεδάμεια –ης (ἡ)
Σθενέδαμος –ου (ὁ)
Σθενέδημη –ης (ἡ)
Σθενέδημος –ου (ὁ)
Σθενεδίκα –ης (ἡ)
Σθενεδίκης –ου (ὁ)
Σθενεδότα –ης (ἡ)
Σθενέδοτος –ου (ὁ)
Σθένεια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Σθενεῒδα –ης (ἡ)
Σθενεΐδας –αο (ὁ)
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Σθένειος καί Σθένιος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον
Διός
Σθενέλα –ης καί Σθενέλη καί Φιλομήλα καί Πολυμήλη (ἡ) –Μήτηρ Πατρόκλου, ἥρωος Τρωϊκοῦ
Σθενελάδα – ης (ἡ)
Σθενελάδας –αο (ὁ) –Ἔφορος Λακεδαιμονίων
Σθενελαῒδα –ης (ἡ)
Σθενελαΐδας –αο (ὁ) –Ἔφορος Σπάρτης
–Βουλευτής Σπάρτης, Η-7-182Δ, 183Α, Η
-8-608, Η-16-975Α
Σθενελαΐς – ιδος (ἡ) –Ἑταίρα
Σθενέλαος –ου (ὁ) –Τρώς, υἱός Ἰθαιμένους φονευθείς ὑπό Πατρόκλου –Λακεδαιμόνιος, Ο.Π.586, Η-11-66Α, Η-17-711Δ
Σθενέλας –αο (ὁ) –(Ἰσχυρός) –Πατήρ
Γελάνωρος βασιλέως Ἄργους, Η-5-48Α,
773Α, Η-11-604Δ
Σθενέλη –ης καί Σθενέλα καί Πολυμήλη καί Φιλομήλα (ἡ) –(Ἰσχυρά) –Δαναΐς, σύζυγος Σθενέλου (υἱοῦ Αἰγύπτου) –Θυγάτηρ Ἀκάστου, σύζυγος Με_
νοιτίου, μήτηρ Πατρόκλου, Η-13-259Α
Σθενελίδη –ης (ἡ)
Σθενελίδης –ου (ὁ)
Σθενέλοια –ης (ἡ)
Σθενέλοιος –ου (ὁ) –Υἱός Σθενέλου, Ο.Ι.
123
Σθένελος –ου (ὁ) –(Ἰσχυρός) –Υἱός Περσέως καί Ἀνδρομέδας. Μέ Νικίππην, θυγατέρα Πέλοπος γεννᾶ Εὐρυσθέα, Ἀλκινόην καί Μέδουσαν –Υἱός Μέλαντος
φονευθείς ὑπό Τυδέως –Υἱός Ἀνδρόγεω,
συνοδεύσας Ἡρακλήν κατά Ἀμαζώνων
–Τραγικός –Ποιητής –Ὑπαρχηγός Διομήδους εἰς Τροίαν ἤ ἡνίοχος αὐτοῦ –
Πατήρ Γελάνωρος –Υἱός Καπανέως καί
Εὐάδνης λαβών ὡς λάφυρον τό ἄγαλμα
Πριάμου παριστόν Τριόφθαλμον Δία
–Υἱός Αἰγύπτου καί Τυρίας, ἀνήρ Σθενέλης –Υἱός Ἄκτορος, μετέσχε τῆς ἐκστρατείας τοῦ Ἡρακλέους κατά Ἀμαζώ-
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νων, Ο.Β.564, Τ116, Η-5-773Α, Η-9-955Α,
Η-15-790Α, Η-16-975Α, Η-18-1016Δ
Σθενέπη καί Πολυμέλη –ης (ἡ)
Σθενεύς –έως (ὁ) –Πατήρ Ἀνδριαντοποιοῦ Ἡροδώρου, Η-9-371Α
Σθένη –ης (ἡ)
Σθένης –ους (ὁ)
Σθενία καί Σθενιάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Σθενίδα καί Σθενονίδα –δης (ἡ)
Σθενίδας καί Σθενονίδας –αο (ὁ) –Διασκευαστής νόμων Ζαλεύκου, Η-8-644Α
Σθενίδας –αο (ὁ) –Λοκρός Πυθαγόρειος
φιλόσοφος
Σθενίη –ης (ἡ) –Μήτηρ Σωκάρτου
Σθένιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Σθενίουσα –σης (ἡ)
Σθενίππη –ης (ἡ)
Σθένιππος –ου (ὁ)
Σθενίων –νος (ὁ)
Σθένις –ιδος (ἡ) –Νύμφη, μήτηρ Μεγάρου
Σθεννίδα –ης (ἡ)
Σθεννίδας –αο (ὁ)
Σθεννίδη –ης (ἡ)
Σθεννίδης –ου (ὁ)
Σθέννις –ιδος (ὁ) –Γλύπτης ἐξ Ὀλύνθου
Φιλοτέχνησε σύμπλεγμα γονέων Τιμοστράτης (μεταξύ Προπυλαίων καί Παρθενῶνος), Η-12-310Δ, Η-16-975Α
Σθέννις –ιος (ὁ)
Σθέννουσα –σης (ἡ)
Σθέννων καί Σθέννον –νος (ὁ)
Σθενοβλαβής –έος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Σθενόβοια καί Σθενέβοια –ης (ἡ)
Σθενόβοιος καί Σθενέβοιος –ου (ὁ)
Σθενοδάμεια –ης (ἡ)
Σθενόδαμος –ου (ὁ)
Σενοδήμη –ης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Σθενόδημος –ου (ὁ)
Σθενόκλεια –ης (ἡ)
Σθενοκλῆς –έους (ὁ)
Σθενοκράτη –ης (ἡ)
Σθενοκράτης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος τις
Σθενόλα –ης (ἡ)
Σθενολάα –ης (ἡ)
Σθενόλαος –ου (ὁ)
Σθενόλας –ου (ὁ)
Σθενονίδα –ης (ἡ)
Σθενονίδας καί Σθενίδας –αο (ὁ) –Διασκευαστής νόμων Ζαλεύκου, Η-8-644Α
Σθένουσα –ης (ἡ) –Μία Γοργόνη
Σθένυλλα –ης
Σθένυλλος –ου (ὁ)
Σθενώ καί Σθεινώ –οῦς (ἡ) –Γοργόνα
Σθενώ καί Ἀσθενώ –οῦς (ἡ) –Γοργόνα
Φορκύς (θυγάτηρ Φόρκυος καί Κητοῦς),
Η-7-1157Α
Σθένων –νος (ὁ) –Καί Θαλάσσιος ἵππος
εἰς ἅρμα ἐκ κοχύλης τοῦ Ποσειδῶνος
Σθενωνίδα –ης (ἡ)
Σθενωνίδας –αο (ὁ) –Λοκρός Πυθαγορικός φιλόσοφος, Η-16-499Α
Σθόρυς –υος (ὁ)
Σία –ης; (ἡ) –Αἰγυπτία Θεά,ἐνσάρκωσις
παντογνωσίας (διαισθητικῆς) τῶν Θεῶν.
Ὁλοκληρωτικά μόνον δημιουργός τήν
κατέχει. Μέ τόν Χέκα καί τόν Χοῦ (οὗτος)
φαντάζεται, ἐκφράζει καί τακτοποιεῖ τήν
πλάση
Σιαβάγος –ου (ὁ)
Σιάγουος –ούου (ὁ)
Σιάγους –ου (ὁ)
Σιανάκη –ης (ἡ)
Σιανάκος –ου καί Σιαυάκος –ου (ὁ)
–Μακεδονικόν
Σιάνθη –ης (ἡ)
Σιάνθης –ου (ὁ)
Σιανορίδη –ης (ἡ)
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Σιανορίδης καί Θεανορίδης –ου (ὁ)
Σιάσου –ους; (ο;)
Σίβαλις –ιος; (ὁ) –Πατήρ Ναύτορος
Σιβαυκός –οῦ (ὁ)
Σιβοίτη –ης (ἡ)
Σιβοίτης –ου (ὁ)
Σίβουσα –σης (ἡ)
Σίβυς –υος (ὁ)
Σίβυλα καί Φυτώ καί Σίβυλλα –ης (ἡ)
–Σαμία ποιήτρια
Σίβυλλα –ης (ἡ) –Πρώτη θυγάτηρ Δαρδάνου καί Νησους
Σίβυλλα καί Σαμβήδη καί Σάβη –ης
(ἡ) –Προφῆτις, Η-9-371Δ
Σίβυλλα καί Ἡροφίλη –ης (ἡ) –(Ἐπιθυμία Διός) –Προφῆτις Ἑλλήνων καί Ρωμαίων, ἐμπνεομένη ὑπό Ἀπόλλωνος
–Βασίλισσα. Ἀργότερον ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος (ἀπαγορεύων εἰς Πρίσκιλλαν
καί Μαξιμίλλαν νά προφητεύουν περιόρησε τήν προφητείαν εἰς ἄνδρας (ἀγνοῶ
ἄν ἠρνήτω τήν προφητείαν της διά τήν
γέννησιν τοῦ Χριστοῦ) –Ὀκτώ μονάδες,
ὀκτώ δεκάδες, ὀκτώ εκατοντάδες: Ἰησοῦς), Η-9-371Δ, 799Α, Η-18-111Α
Σίβυλλα –ης (ἡ) = Σιόβολλα = θεοῦ βουλή
Σίβυλλα –ης (ἡ) –Ἡ Δελφίς Μάντις (τήν
προσηγόρευσαν Ἄρτεμιν) θυγάτηρ Ποσειδῶνος καί Λαμίας (Ἑροφίλης ἤ Δημοφίλης). Τήν ἀπεικόνισεν Μιχαήλ Ἄγγελος εἰς Καπέλλα Σιξτίνα. Αὐτή καλεῖτο
καί Ἄρτεμις –Ἡ Ἔλισσα, μάντις συγραφεύς Λίβυσα –Ἡ Ἐρυθραία, θυγάτηρ
Κριναγόρου, ἤ Ἀπόλλωνος, ἤ Ἀριστοκράτους, μάντις, ποιήτρια, συγγραφεύς
–Ἡ Θεσπρωτίς, μάντις συγγραφεύς
–Ἡ Θεσσαλή, κληθεῖσα καί Μαντώ,
ἧτο μάντις ἀπόγονος Τειρεσίου μάντη
–Ἡ Κιμμερία, ἐν Ἰταλία μάντις, Ἰταλική κληθείσα –Ἡ Φρυγία μάντις Ταραξάνδρα ἤ Κασσάνδρα, γράψασα χρησμούς –Καλουμένη καί Μελάγκραινα,
ἡ Κυμαῖα, μάντις ἐκ κάτω Ἰταλίας μέ
πλούσιον ἔργον συγγραφικόν εἰς χρη-
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σμούς καί μαντείας. Λέγουν πώς τά μαντικά βιβλία ἐπώλησεν εἰς Ταρκύνιον Ὑπερήφανον. Καλεῖτο καί Ἀμάλθεια καί
Ἱεροφίλη ἡ Κολοφωνία μάντις, συγγραφεύς, ἡ καί Λάμπουσα ἡ ἀπόγονος
Κάλχαντος συγγράψασα μαντείες καί
χρησμούς εἰς ἕπη –Ἡ Χαλδαία καλουμένη καί Περσίς ἤ Σαμβήθη θυγάτηρ
Βηρωσσοῦ. Ὁ σχολιαστής Πλάτωνος
τήν θέλει ἐντός κιβωτοῦ Νῶε(;) μετά τῶν
υἱῶν αὐτοῦ προβλέψασα πυργοποίησιν
(Πύργον Βαβέλ), διαίρεσιν γλωσσῶν,
ἔλευσιν Μεγ. Ἀλεξάνδρου καί ἔλευσιν
Χριστοῦ –Σίβυλλα καί Φημονόη, Πυθία
1ου αἰ. μ.Χ. Ἑλλησποντία, σοφή, ἐκ Μαρμίσσου –Ἕτεραι ἡ Ἐρωφίλη ἤ Ἡροφίλη
ἐκ τῶν Ἀρχαιοτάτων Σιβυλλῶν –Ἡ Σαμία καί Φυτῶ καλουμένη. Κατά τινάς
Σαμία καλεῖτο ἡ Ἐρυθραία –Σίβυλλα
Τιβερτία ἤ Τιβουρτία ἤ Ἀβουναία. Εἰς
λεξικόν Σούδα ἀναφέρεται Σίβυλλα ἡ
Τιγουρτία
Σίβυλλος –ου (ὁ)
Σιβύρτα –ης (ἡ)
Σιβύρτας –αντος; (ὁ)
Σιβυρτία –ης (ἡ)
Σιβυρτιάδη –ης (ἡ)
Σιβυρτιάδης –ου (ὁ)
Σιβύρτιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Κλεισθένους
–Μακεδόνας, ἀκόλουθος Μεγ. Ἀλεξάνδρου –Μέτοχος παλαίστρας –Ὁ Θεοδέκτου Φασηλίτου συγγραφεύς
Σίβων –νος (ὁ)
Σίγα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Σιγαλέη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Νυκτός
Σιγαλόεις –εντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Σιγαλόεσσα –ης (ἡ)
Σιγανέα –ης (ἡ)
Σιγανέος –έου (ὁ)
Σιγανεύς –έως (ὁ)
Σιγάσα –ης (ἡ)
Σιγάσας –ντος; (ὁ)
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Σιγάσασα –ης (ἡ)
Σιγγλάδη –ης (ἡ)
Σιγγλάδης –ου (ὁ)
Σίγγος –ου (ἡ)
Σίγγος –ου (ὁ) –Πόλις εἰς Σιγγιτικόν
Σιγενεύς –έως (ὁ) –Υἱός Ἀδόλου, Κῖος
Σίγη –ης (ἡ)
Σιγή καί Σίγα –ης (ἡ) –Ἑταίρα ἐν Ἀθήναις, ἡ Ἀγαλλίς καλουμένη οὕτω ὑπό
Ἀθήναιου ὡς καί Θαυμάριον, Σιγή, Θρυαλλίς καί Λαμπάς
Σιγηλός –οῦ (ὁ) –Ἥρως προϊστάμενος
τῆς σιωπῆς
Σίγηρα –ης (ἡ)
Σίγηρος –ου (ὁ)
Σίγης –ητος (ὁ)
Σίγια –ης (ἡ)
Σίγμανις –ιδος (ὁ) –Ποταμός Γαλλίας
Σιγύννα –ης (ἡ)
Σιγύννας –αντος; (ὁ)
Σιδάμεια –ης (ἡ)
Σίδαμος –ου (ὁ)
Σιδέκτα –ης (ἡ)
Σιδέκτας –ου (ὁ) –Ὄνομα Μακεδονικόν
Σίδεκτος –ου (ὁ)
Σίδη –ης (ἡ) –(Ὡραία καί πολύκαρπος
ὡς ἡ ροδιά) –Γυνή Ὡρίωνος, Η-10-716Α
Σίδη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δαναοῦ, ἐξ ἧς
ἡ πόλις Σίδα –Γυνή Ὡρίωνος, ριφθείσα
εἰς Τάρταρον ὑπό Ἥρας, διότι ἐθεώρει
ἑαυτήν ὡραιοτέραν τῆς θεᾶς
Σίδη καί Ἀγχινόη –ης (ἡ) –Γυνή Βήλου,
μήτηρ Αἰγύπτου καί Δαναοῦ –Θυγάτηρ
Ταῦρου γυνή Κιμώλου –Νέα πού ἀποφεύγουσα καταδίωξιν πατρός αὐτοκτόνησε στον τάφον μητρός καί ἀπό τό αἷμα
οἱ θεοί φύτρωσαν ροδιά. Ὁ πατήρ της
μετεμορφώθη εἰς εἶδος γερακιοῦ πού ποτέ δέν κάθεται πάνω της
Σιδηρᾶ –ῆς (ἡ)
Σιδηρᾶς –οῦ; (ὁ)
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Σιδήρεος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Σιδηρία –ης (ἡ)
Σιδήριος –ίου (ὁ)
Σιδηρόδετος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Μοίρης
μέ συνώνυμον: Μόρος –Ἐπίθετον Μόρου
Σιδηροχίτουσα –σης (ἡ)
Σιδηροχίτων –νος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Σιδηρώ –οῦς (ἡ) –Δευτέρα σύζυγος Σαλμωνέως, μητρυιά Τυροῦς θυγατρός Ἀλκιδίκης, ἐφονεύθη ἀπό Πελίαν, υἱόν Τηροῦς ἐντός ἱεροῦ Ἥρας, Η-16-1008Δ
Σιδήτη –ης (ἡ)
Σιδήτης –ου (ὁ) –Ἰατρός ”περί σφυγμοῦ”,
Η-9-372Α
Σίδιμη –ης (ἡ)
Σίδιμος –ου (ὁ)
Σίδον –νος (ὁ)
Σιδονίη –ης (ἡ) –Ο.Ο.Ν.285
Σίδουσα –σης (ἡ)
Σίδων καί Σίδον –νος (ὁ)
Σιδών –νος (ὁ) –Ο.425
Σιδώνη –ης (ἡ)
Σιδωνίη –ης (ἡ)
Σιδώνιος καί Σειδώνιος –ου (ὁ) –Ὁ Μοντέστους Ἀπολλινάρις. Ποιητής ἐκκλησιαστικός 5ου αἰ. μ.Χ.
Σιδωνίς –ιδος (ἡ) –Ἐρωμένη Ροδανοῦ,
Η-7-1060Α
Σιδῶσσα –σσης (ἡ)
Σιζύγαμβης –ου (ἡ) –Μήτηρ Δαρείου
Σιθνίδα –δης –αι ἤ Θεαγένους (ἡ) –Νύμφη, αἱ κατά Μεγαρεῖς –Πηγή εἰς Μέγαρα, Η-13-151Δ
Σιθνίδας –αντος (ὁ)
Σιθονίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Άρπυϊας
Σίθουσα –σης (ἡ)
Σίθων –νος (ὁ) –Ἥρως Σιθωνίας –Βασιλεύς Θράκης, πατήρ Ροιτείας –Υἱός Ποσειδῶνος καί Ὄσσης –Υἱός Ἄρεως καί
νύμφης Μενδηΐδος –Πατήρ Φυλλίδος
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–Σίθων μέ Νύμφη Μενδηΐδα γεννᾶ Παλλήνη ἡρωΐδα σύζυγον Κλείτου –Βασιλεύς Βισαλτῶν, Η-16-1010Α, Η-18-394Δ
Σίθων –νος (ὁ) –Υἱός Ὄπης καί Ἄρεως ἤ
Ποσειδῶνος
Σίκα –ης (ἡ)
Σικαινία –ης (ἡ)
Σικαινίας –ου (ὁ)
Σικάνα –ης (ἡ)
Σικανία –ης (ἡ) –Ἀρχαῖα Σικελία, Ο.Ο.
Ω.307
Σικανός –οῦ (ὁ) –Βασιλεύς Σικελίας, υἱός Βριάρεω, –Πατήρ Κυκλώπων –Ἕτερος
ἀγγειογράφος –Στρατηγός Συρακουσίων
Σικανός –οῦ (ὁ) –Ποταμός Ἰβηρίας
Σίκας –α (ὁ) –Πατήρ Κυβερνίσκου, ναυάρχου Ξέρξου Λυκίου
Σικέλα –ης (ἡ)
Σικέλή –ῆς (ἡ)
Σικελία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μείδωνος –Νῆσος μέ παλαιότερα ὀνόματα: Τρινακία ἤ
Τρινακρία ἤ Θρινακία
Σικελίδα –δης (ἡ)
Σικελίδας –αιο (ὁ) –Ποιητική ὀνομασία
Ἀσκληπιάδου ἐκ Σάμου
Σικελίδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Σικελίδη –ης (ἡ)
Σικελίδης –ου (ὁ) –Ποιητής Σάμιος
Σικελι καί –ῶν (αἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Σικέλιος –ίου (ὁ)
Σικελός –οῦ (ὁ)
Σικέουσα –σης (ἡ)
Σικέων –νος (ὁ)
Σικιδίτη –ης (ἡ)
Σικιδίτης Μιχαήλ (ὁ) –Ὁ ποιῶν φάρσας εἰς δαιμόνια!
Σίκιννα –ης (ἡ)
Σικιννίς –ιδος (ἡ) –Φρυγική Νύμφη, ἐφευρέτης ὁμωνύμου χοροῦ
Σίκιννος (ὁ) –Δοῦλος καί παιδαγωγός
τέκνων στρατηγοῦ Θεμιστοκλέους ἀπο-
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σταλείς πρός ἐξαπάτησιν Περσῶν, Η-7159Α καί Δ, 164Α καί Δ
Σίκιννος –ου καί Σκῖνος –ου (ὁ) –Η-7159Α καί Δ, 164Α καί Δ
Σίκινος –ου (ὁ) –Υἱός Θόαντος καί νύμφης τινός, γεννηθείς ἐπί νήσου Οἰνόης
(πρότερον Σίκινος)
Σικιώνη (ἴσως Σκιώνη) –ης (ἡ) –Μέ Λάμια, Σατύρα, περιέφερεν ὁ Θεμιστοκλής
εἰς Κεραμεικόν ἐπί ἁμάξης καί πληθούσης τῆς ἀγορᾶς
Σικιώνη καί Σικυώνη –ης (ὁ) –Ἑταίρα
φίλη Θεμιστοκλέους, ἥν περιέφερεν ἐπί
ἁμάξης μέτ΄ἄλλων εἰς Κεραμεικόν
Σίκκις –ιος (ὁ)
Σικλεία –ης (ἡ)
Σικλείδα –ης (ἡ)
Σικλείδας –αο (ὁ)
Σικλῆς –έους (ὁ)
Σικουλία –ης (ἡ)
Σικούλιος –ίου (ὁ)
Σίκουν –ούνειος (ὁ)
Σικουνεία –ης (ἡ)
Σικούνειος –είου (ὁ)
Σίκουσα –σης (ἡ)
Σικυών καί Σεκυών –νος (ὁ) –(ἐκ τοῦ
Ἀθηναίου Σικυῶνος ἤ ἐκ τῆς λέξεως σικυός=ἀγγούρι) –Πόλις καλουμένη καί
Αἰγιάλεια, Αἰγιαλεῖς, Αἰγιαλός, Ἀσωπία,
Τελχινία, Τελχίς καί Μυκώνη. Ὑπέστη
σεισμόν τό 155 μ.Χ. Τήν ἐποχήν τῶν
Σλαύων ἐκαλεῖτο Ἐλλάς καί οἱ κάτοικοι
Ἑλλαδικοί, Η-16-1019Α
Σικυών –νος (ὁ) –Ἀδελφός Κορίνθου,
υἱ-ός Ἐπωπέως, ἔγγονος Μαραθῶνος,
ἐγ-γονοῦ Ηλίου
Σικυών –νος (ὁ) –Υἱός Μαραθῶνος –Υἱός Μετίονος –Υἱός Ἐρεχθέως καί Πρωτογενείας ἤ Πραξιθέας (θυγατρός ἤ ἐγγονῆς Κηφισσοῦ), ἀδελφός Πανδίωνος,
Νεωτέρου Κέκροπος, Ἄλκωνος, Ὀρνέως,
Θεσπιοῦ, Εὐπαλάμου, Πάνδωρος, Μητίονος, Μερόπης, Κρεούσης, Ὀρείθυιας,
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Πρόκριδος, Πρωτογενείας, Πανδώρας
καί Χθονίας –Υἱός Πέλοπος καί Ἀξιόχης,
σύμμαχος Λαμέδοντος καί σύζυγος θυγατρός αὐτοῦ Ζευξίππης. Ἐξ αύτοῦ ἡ πόλις Σικυών, πρώην Αἰγιαλοί ἤ Μηκώνη,
καί ἀργότερον Ἑλλάς καί ἄλλα καί Αἰγιάλεια καί Αἰγιάλη καί Αἰγιαλός, Ο.Β.
572, ψ299, Η-8-206Δ, Η-12-59Α, Η-13-504
Α, Η-16-1019Α
Σικυών –νος (ἡ) –Θυγάτηρ Κλεισθένους,
μνηστή Ἄλκωνος –Ἑταίρα ἥν μετά Νάννιον, Σατήρα ἤ Σατύρα, Λάμια περιέφερεν ἐπί ἁμάξης ὁ Θεμιστοκλῆς εἰς
Κεραμεικόν πλήρην κόσμου
Σικυώνη –ης (ἡ) –Ἑταίρα φίλη Θεμιστοκλέους –Ἀδελφή Νεμέας, εἰς τήν ὁποίαν κατέφυγε ὁ Ἄδραστος, πρίν γίνει βασιλεύς Ἄργους
Σικυωνία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
εἰς Σικυώνα μέ ναόν καί ἄβατον (πλήν
ἱερείας) ὅπου ὑπῆρξεν τό Χρυσελεφάντινον ἄγαλμα, ὡς ἔργον Κανάχου –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Σικυώνιος –ίου (ὁ)
Σίκυλα –ης (ἡ)
Σίκυλος –ου (ὁ)
Σίκων –νος (ὁ) –Μάγειρος εἰς κωμωδίαν
Μενάνδρου “Δύσκολος” –Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης (Ἐκκλησιάζουσες)
Σίλα –ης (ἡ)
Σίλακα –ης (ἡ)
Σίλακας –ου (ὁ)
Σίλακας –α (ὁ) –Ζωγράφος συνεργαζόμενος μέ Γόργασον, Δημόφιλον, Ρηγίνον
καί Θάσιον Ἀγλαοφώντα, τόν πατέρα
Πολυγνώτου, Η-8-785Α
Σιλάνα –ης (ἡ)
Σιλάνας –ου (ὁ)
Σιλανή –ῆς (ἡ)
Σιλανίουσα –σης (ἡ)
Σιλανίς –ίδος (ἡ)
Σιλανίων –νος (ὁ) –Πατήρ Πραξάνορος
–Χαλκοπλάστης περίφημος –Γλύπτης
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–Διδάσκαλος Ζευξιάδου –Υἱός Ἀριστοδήμου Κοθωκίδης, Η-17-1042Δ, Η-16-10
20Α,
Σιλανογένη –ης (ἡ)
Σιλανογένης –ου (ὁ)
Σιλανοδίκη –ης (ἡ)
Σιλανόδικος –ου (ὁ)
Σιλανοδότη –ης (ἡ)
Σιλανόδοτος –ου (ὁ)
Σιλανοκράτη –ης (ἡ)
Σιλανοκράτης –ου (ὁ)
Σιλανός καί Συλανός –οῦ (ὁ) –Ἀντί Σιληνός –Τύραννος Ἀκράγαντος –Μάντις
ἐξ Ἀμβρακείας –Ἠλεῖος τις –Ἱστοριογράφος –Η-14-441Δ
Σίλαρις –ιδος (ὁ) –Ποταμός Λευκανίας
εἰς Ἰταλίαν
Σίλας –ου (ὁ) –Ποταμός –Χριστιανικόν
ὄνομα
Σιλάσιμη –ης (ἡ)
Σιλάσιμος –ου (ὁ)
Σιλβανή –ῆς (ἡ) –Σύζυγος Μαρίσκου
–Ρωμαϊκόν
Σιλβανίων –νος (ὁ)
Σιλβανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν –Ἀρχαία
θεότης Ἰταλίας
Σίλβεστρος καί Σιλβέστρος –ου (ὁ) –
(δασώδεις, ὀρεινός) –Ρωμαϊκόν –Ἐπίσημος Ρώμης –Χριστιανικόν ὄνομα –Ἅγιος
–Πολλοί ἱεράρχαι
Σίλβη –ης (ἡ)
Σιλβία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Σιλβίνα –ης (ἡ)
Σιλβῖνος –ου (ὁ)
Σίλβιος –ίου (ὁ) –Μυθολογικός ἥρως
Σιλβίων, Η-12-11Α, Η-16-1021Α
Σίλβιος Πρόκας (ὁ) –Πατήρ Ἀμουλίου
ἤ Ἀμωλίου
Σιλέα –ης (ἡ)
Σιλέας –ου (ὁ)
Σιλεντιάρια –ίης (ἡ)
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Σιλεντιάριος –ίου Παῦλος (ὁ) –Πατήρ
Ἀνικητείας

Σίλλε –ης καί Σίλλη –ης (ἡ)

Σιλήνη –ης (ἡ)

Σίλλη καί Σίλλε –ης (ἡ)

Σιλήνης –ητος (ὁ)
Σιληνίς –ιδος (ἡ)
Σιληνός ἤ Σειλινός –οῦ (ὁ) –Μυθικός
θεός, ἐνάλιος Γέροντα συνέλαβε ὁ Μίδας γεμίζοντας πιθάρι μέ κρασί εἰς ὅ
θέλησε νά ξεδιψάση –Πατήρ Τύρου –Μέ
νύμφη Μελία γεννᾶ Κένταυρον Φόλον
–Γλωσσογράφος γραμματικός –Καλακτῖνος ἱστορικός, Η-7-1045Δ, Η-13-549Δ
Σιληνοῦ Σταύρων Βακχῶν –Ἐγράφη διά
τοῦτον Ὁρφικός ὕμνος
Σίληστρα –ης (ἡ)
Σίληστρος –ου (ὁ)
Σιλία –ης (ἡ)
Σιλιανή –ῆς (ἡ)
Σιλιανός –οῦ (ὁ)
Σιλικία Χαιρημονίς –ιδος (ἡ) –Ἀδελφή
Σιλικίου Ἱεροκλέους παλαιστοῦ καί θυγάτηρ Λευκίου Σιλικίου Φίρμου Μανδρογένους περιοδονίκου παγκρατιαστοῦ καί δή ἁλείπτου = ἀηττήτου
Σιλίκιος Ἱεροκλῆς –έους (ὁ) –Ἀδελφός
Σιλικίας Χαιρημονίδος παλαιστής καί
υἱός παγκρατιαστοῦ Λευκίου Σιλικίου
Φίρμου Μανδρογένους
Σίλιος –ίου (ὁ) –Πυθαγορικός φιλόσοφος
ἐκ Κρότωνος
Σίλιος καί Σάλλιος καί Ὅμηρος (ὁ)
–Ποιητής ὁ καί Κάτιος Σίλιος Ἰταλικός,
Η-14-884Α
Σιλίς –ίος (ὁ) –Ποταμός
Σίλλα –ης (ἡ)
Σίλλαξ –κος (ὁ) –Ρηγῖνος ζωγράφοςπού
μέ Γόργασον, Δαμόφιλον καί Ἀγλαοφώντα Θάσιον, πατέρα Πολυγνώτου, ἤσκησαν πρῶτοι τοιχογραφίαν, Η-7-942Α

Σίλλει –ειος (ὁ)
Σιλλία –ης (ἡ)
Σιλλίας –ίου (ὁ)
Σίλλις –ιος (ὁ)
Σιλλίς –ιδος (ἡ) –Νύμφη, μέ Ἀπόλλωνα
γεννᾶ Ζεύξιππον βασιλέα Σικυῶνος, Η9-967Α
Σίλλος –ου (ὁ) –Κέρκωπας (ψεύτης καί
ἀπατεών), ἀδελφός Γριβάλου ἤ Τριβάλου, Η-10-633Α, Η-16-499Α
Σίλλουσα –σης (ἡ)
Σίλλων –νος (ὁ)
Σιλοσών –ῶντος (ὁ)
Σιλοσῶσσα –ης (ἡ)
Σιλουανή –ῆς (ἡ)
Σιλουανός –οῦ (ὁ) –(τέκνον δάσους) –
Πρός Κορινθίους Β, 19, πρός Θεσσαλονικείς Α, 1 –Μουσικός –Ἰουδαῖος –Χριστιανός –Ἅγιος
Σιλούϊα –ης (ἡ)
Σιλούϊος καί Σιλούειος –ου (ὁ) –Πατήρ
Αἰνείου
Σίλουσα –σης (ἡ)
Σιλάδη –ης (ἡ)
Σιλάδης –ου (ὁ)
Σίλουσα –σης (ἡ)
Σιλπάδη –ης (ἡ)
Σιλπάδης –ου (ὁ)
Σιλυκίδιον –ίου (τό) –Ὑποκοριστικόν τοῦ
Σιλύκος
Σιλύκος –ου (ὁ) –Πλαστόν
Σιλωάμ; (ὁ) –(ἀπεσταλμένος) –Ἰουδαϊκόν
Σίλων –νος (ὁ)
Σιλώνια –ης (ἡ)

Σίλλας –αντος (ὁ) –Κέρκωπας, ὡς ὁ ἀδελφός Γρίβαλος ἤ Τρίβαλος

Σιλώνιος –ίου (ὁ) –Πατρωνυμικόν Εὐνόμου

Σίλλασσα –σσης (ἡ)

Σίμα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀριστοδίκου
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Σιμάγγελος –ου (ὁ)

Σιμάλιος –ίου (ὁ)

Σιμάδα –ης (ἡ)

Σιμαλίουσα –σης (ἡ)

Σιμάδας –αιος (ὁ)

Σιμαλίς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
–Συρακουσία

Σιμάδη –ης (ἡ)
Σιμάδης –ου (ὁ)
Σίμαια –ης (ἡ)
Σιμάϊθα –ης (ἡ) –Ἠράσθη τόν ὡραιότατο Δέλφιν ἔχουσα δούλην τήν Θεστυλλίδαν, εἰς Θεοκρίτου εἰδύλλιον, (284, 96
Παίζοντας στόν Χρόνο, Χ.Λάζου)
Σιμαίθα –ης (ἡ) –Ἑταῖρα ἐκ μέγάρων
πού Ἀλκιβιάδης αἰχμαλώτισε δημιουργώντας πρόβλημα μέταξύ Ἀθηνῶν καί
Μεγάρων –Σικελιώτης γυνή, Η-9-548Δ
Σιμαιθίς –ιδος καί Σιμαίθις –ιος (ἡ) –
Νύμφη –Μέ Φαύνον γεννᾶ Ἄκιν πανέμορφον πολυαγαπημένον Γαλατείης

Σιμαλίων –νος (ὁ) –Πατήρ Κάλλωνος
–Πατήρ Παρθενοκλέους –Ἠράσθη ἑταῖραν Πετάλην, τήν φιλοχρήματον
Σίμαλον –ου; (ἡ)
Σίμαλος –ου (ὁ)
Σίμαργη –ης (ἡ)
Σίμαργος –ου (ὁ)
Σιμάριον –ίου (ἡ)
Σιμάριστη –ης (ἡ)
Σιμάριστος –ου (ὁ) –Γραμματικός
Σιμᾶς –ᾶ (ὁ)
Σίμας –ου; ἤ –αντος (ὁ)

Σίμαιθος καί Σύμαιθος –ου (ὁ) –Ποταμός Σικελίας

Σίμαχη –ης (ἡ)

Σιμαίθουσα –σης (ἡ)

Σιμβήλη –ης (ἡ)

Σιμαίθων –νος (ὁ)
Σίμαιος –ου (ὁ) –Ἠπειρώτης, νικητής
παγκρατίου εἰς Ἐπίδαυρον (παγκρατιστής)
Σιμάκη –ης (ἡ)
Σιμάκης –εω; (ὁ)
Σιμάκιον –ίου (ἡ)
Σίμακος –ου (ὁ) –Ἱστορικός
Σιμάκουσα –σης (ἡ)
Σιμακοῦσα –σης (ἡ)
Σιμακώ –οῦς (ἡ)
Σιμάκων –ντος (ὁ)
Σιμακῶν –ντος (ὁ)
Σιμακῶσσα –σσης (ὁ)
Σιμάλη –ης (ἡ)
Σιμάλης –ητος (ὁ)
Σιμάλια –ης (ἡ)
Σιμαλίνη –ης (ἡ)
Σιμαλῖνος –ου (ὁ)
Σιμάλιον –ίου (ἡ)

Σίμαχος –ου (ὁ)
Σιμβήλης –ου (ὁ)
Σίμη –ης (ἡ)
Σιμή –ῆς (ἡ)
Σιμήδη –ης (ἡ)
Σιμήδης –ου (ὁ)
Σιμηλίδα –ης (ἡ)
Σιμηλίδας –αο (ὁ)
Σίμης –ητος (ὁ)
Σιμῆς –οῦ; (ὁ)
Σιμία –ης (ἡ)
Σιμιάδα –ης (ἡ)
Σιμιάδας –αο (ὁ)
Σιμιάδη –ης (ἡ)
Σιμιάδης –ου (ὁ)
Σιμιανή –ῆς (ἡ)
Σιμιανός –οῦ (ὁ)
Σιμίας –ίου (ὁ) –Πατήρ Ἀγάθωνος ἤ
Παρθενοκλέους –Υἱός Εὐημέρου –Πιθανῶς ἀδελφός Ἀθήναιου –Ρόδιος –Εἰς Ἐπιτρέποντες Μενάνδρου

ËÅÎÉÊÏÍ
ÓÉÌÉÄÇ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Σιμίδη –ης (ἡ)
Σιμίδης –ου (ὁ)
Σιμίη –ης (ἡ)
Σιμίης –ου (ὁ)
Σιμίκη –ης (ἡ) –Ὑπηρέτρια Κνήμωνος,
γριά δούλη, εἰς κωμωδίαν Μενάνδρου
Σιμίκης –ου (ὁ)
Σίμιλα –ης (ἡ)
Σίμιλος –ου (ὁ) –Κερκυραῖος πρέσβυς,
Η-7-1245Δ
Σιμίλος –ου (ὁ) –Εἰς νεκρόπολιν Κεραμεικοῦ
Σίμιος –ίου (ὁ)
Σιμίουν –νειος (ὁ)
Σιμιούνεια –ης (ἡ)
Σιμίουσα –σης (ἡ)
Σῖμις –ιος; (ὁ) –Υἱός Ἐρητυμένης –Υἱός
Λυσῆ
Σιμίσκη –ης (ἡ)
Σιμίσκος –ου (ὁ)
Σιμίχη –ης (ἡ) –Δούλη –Μήτηρ βασιλέως Μακεδονίας Ἀρχελάου
Σιμίχη καί Σιμμίχη –ης (ἡ) –Ἑταῖρα
“κλέψασα” ἐραστήν Μελίσσης, τόν Χαρίνον. Ἀναφέρει καί Ἀλκίφρων εἰς ἐπιστολήν.
Σιμίχης –ου (ὁ)
Σιμιχία –ης (ἡ)
Σιμιχίας –ίου (ὁ)
Σιμιχίδα –ης (ἡ)
Σιμιχίδας –αο (ὁ) –Υἱός Σιμίχου
Σιμιχίδη –ης (ἡ)
Σιμιχίδης –ου (ὁ) –Εἰς Θεοκρίτου εἰδύλλιον, Η-9-548Δ
Σίμιχος –ου (ὁ) –Ὑποκοριστικόν τοῦ Σῖμος
Σιμίχος –ου (ὁ)
Σιμίων –νος (ὁ)
Σίμμα –ης (ἡ)
Σίμμαργη –ης (ἡ)
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Σίμμαργος –ου (ὁ)
Σιμμία –ης (ἡ)
Σιμμιάδα –ης (ἡ)
Σιμμιάδας –αο (ὁ)
Σιμμίας –ου (ὁ) –Βυζαντινός ἤ Ρόδιος
ποιητής ἤ γραμματεύς –Θηβαῖος μαθητής Φιλολάου, φίλος Σωκράτους –Ἀδελφός Δαιδάλου –Ἀρχιποιμήν Βασιλέως
Σιμμίας –ίου (ὁ) –Πατήρ Ἀγάθωνος
–Φίλος στρατηγοῦ Ἐπαμεινώνδου –Ὁ
Σελευκεύς, ἀπό Τίγριδος ὀλυμπιονίκης
εἰς στάδιον –Ὁ Θηβαῖος φίλος καί ἀκροατής Σωκράτους –Πυθαγόρειος φιλόσοφος συγγραφεύς ἐκ Θηβῶν μέ ἐπίθετον
Διωνυσίος ἤ Διωνυσίειος. Μετά φιλοσόφου Κέβητος κατ΄ἀρχήν μαθητές
φιλοσόφου Φιλολάου καί κατόπιν Σωκράτους –Ρόδιος Γραμματικός καί ποιητής –Ἀρχιποιμήν βασιλέως μεταφέρων
εἰς ἀνάκτορα ἐγκαταληφθείσαν ὑπό
Δερκετώ Σεμίραμιν, Η-8-451Δ, 910Α, Η10-562Α, Η-16-1027Α, Η-17-520Δ, 565Δ,
1055Α, Η-18-113Δ, 239Α
Σιμμίνα –ης (ἡ)
Σιμμίνας –αντος (ὁ)
Σίμμιος –ίου (ὁ) –Υἱός Φαούλλου, Η-17516Δ
Σιμμίουν –νειος (ὁ)
Σιμμιούνεια –ης (ἡ)
Σιμμίχη καί Σιμίχη –ης (ἡ) –Δούλη Ἀλ-κέτα, πάππου Ὀλυμπιάδος –Ἑταίρα ἀντίζηλος Μελίσσης
Σιμμιχίδα –ης (ἡ)
Σιμμιχίδας –αο (ὁ)
Σίμμιχος –ου (ὁ)
Σίμμιχτη καί Σιμμίχη –ης (ἡ) –Δούλη
Ἀλκέτα, μήτηρ Ἀρχελάου, νόθου υἱοῦ
τοῦ Περδίκκα Β’
Σίμμος –ου (ὁ)
Σιμμύλα –ης (ἡ)
Σιμμύλος –ου (ὁ)
Σιμόεις –εντος καί Σιμοῦς –οῦντος (ὁ)
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–Ποταμός –Πατήρ Ἱερομνήμης, συζύγου
Ἀσσαράκου, μέ ὅν γεννᾶ Κάπυν
Σιμόεις –εντος καί Σιμοῦς –ντος (ὁ)
–(ὁ ἔχων τήν ρίνα πεπλατυσμένην ἀντιθέτως μέ τόν Γρυπόν = κυρτός) –Ποταμός
–Ποτάμιος θεός προσωποποιηθείς μετά
Ξάνθου ποταμοῦ καί χυμήσαντες νά
πνίξουν Ἀχιλλέαν (Φ–219-221), Ο.Δ.475
Σιμοείσια –ης (ἡ)
Σιμοείσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίσημος Τρώς, υἱός Ἀνθεμίωνος ὅν Αἴας ἐφόνευσεν, Ο.Δ.
474, 477, 488
Σιμόεσσα –έσσης (ἡ)
Σιμόης –εντος (ὁ) –Ποταμός Τροίας καί
ποτάμιος θεός, Η-8-230Δ, Η-10-273Δ
Σιμόησσα –σσης (ἡ)
Σιμόθις –ιος (ὁ) –Ποταμός
Σιμοκάτη –ης (ἡ)
Σιμοκάτης –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον σοφιστοῦ
Θεοφυλάκτου
Σιμοκάττα –ης (ἡ)
Σιμόκαττας –ου (ὁ)
Σιμόκλεια –ης (ἡ)
Σιμοκλῆς –έους (ὁ)
Σιμολίκια –ης (ἡ)
Σιμολίκιος –ίου (ὁ) –Μεταγενέστερος
ἀσχοληθείς μέ τό ἔργον φιλοσόφου
Λευκίππου
Σῖμον –ου; (ἡ)
Σῖμος –ου (ὁ) –Κῶος ἰατρός –Μελωδός
ὁ Μάγνης –Πυθαγορικός φιλόσοφος ὁ
Ποσειδωνιάτης –Σικελιώτης, κτίστης
Ἰμέρας –Ναύκληρος ἐκ Σικελίας –Λαρισσαῖος ὀπαδός Φιλίππου βασιλέως –Υἱός
Διοδώρου Παιανιεύς
Σίμος –ου (ὁ) –Μάγνης. Λυρικός ποιητής
Σῖμος –ου (ὁ) –Πατήρ Εὐαρχίας, Η-16499Α, 1027Δ
Σιμός –οῦ (ὁ) –Πλαστόν, διά τόν ἔχοντα
πεπλατυσμένην ρίνα
Σιμοτέρα –ης (ἡ)
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Σιμοτέρη –ης (ἡ)
Σιμοτέρης –ητος (ὁ)
Σιμούλα –ης (ἡ)
Σιμουλίνα –ης (ἡ)
Σιμουλῖνος –ου (ὁ)
Σιμούλος –ου (ὁ)
Σίμουν –νειος (ὁ)
Σιμούνδα –δης (ἡ)
Σιμούνδας –αο (ὁ)
Σίμουν –νειος (ὁ)
Σιμούνεια –ης (ἡ)
Σιμούρτια –ης (ἡ)
Σιμούρτιος –ίου (ὁ)
Σιμοῦς –οῦντος καί Σιμόεις –εντος (ὁ)
–Ποταμός
Σίμουσα –σης (ἡ)
Σιμπείσια –ης (ἡ)
Σιμπείσιος –ίου (ὁ)
Σιμπλίκια –ης (ἡ)
Σιμπλίκιος –ίου (ὁ) –Φιλόσοφος, μαθητής Ἀμμωνίου. Κυριότερος δοξογράφος
ὡς ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ Στωϊκός Ποσειδώνειος, ὁ Ἄρειος, Δίδυμος, Ἑρμείας, Ἱππόλυτος, Ψευδοπλούταρχος, Ἀέτιος κ.ἄ.,
Η-7-672Α, Η-14-379Α, Η-15-762Α, Η-161028Δ
Σίμυλα –ης (ἡ)
Σιμύλη –ης (ἡ)
Σιμυλίνα –ης (ἡ)
Σιμυλῖνος –ου (ὁ)
Σιμυλίουσα –σης (ἡ)
Σιμυλίς –ιδος (ἡ)
Σιμυλίων –νος (ὁ)
Σιμῦλος καί Σίμυλος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
κωμικός ποιητής –Ποιητής διδακτικοῦ
ἔπους –Νεαπολίας, Ὀλυμπιονίκης εἰς
στάδιον –Ὑποκριτής δραμάτων –Ὄνομα
κόλακος –Κυθήρριος –Ποτάμιος –Υἱός
Δημοχάρους Ποτάμιος, Η-14-357Δ, Η16-1028Δ
Σιμύλος –ου (ὁ)
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Σιμύρτια –ης (ἡ)
Σιμύρτιος –ίου (ὁ)
Σιμώ καί Σιμώνη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Σίμων –νος (ὁ) –Ὁ καί Μάγος,γνωστικός
φιλόσοφος
Σίμων –νος (ὁ) –Πλούσιος Ἀθηναῖος
σκυτοτόμος –Συγγραφεύς διαλόγων
–Μαθητής Σωκράτους –Ἀθηναῖος σοφιστής –Συγγραφεύς ρητορικῶν τεχνῶν
–Αἰξωνεύς
Σίμων –νος (ὁ) –(Ὁ σατυρίζων) –(Εὐπειθείς μέ θεόν καί φιλάνθρωπος) –Χριστιανός –Εἷς τῶν 12 ἀποστόλων, ὁ Κυρηναῖος, μετέφερε σταυρόν Χριστοῦ
–Τσαγκάρης ἤ σκυτοτόμος –Θρᾶξ ἠγεμών, ἀδελφός Βιάνορος –Πατήρ Σαπφοῦς –Πατήρ Σάρας –Υἱός Θεοδώρου
Ἀθμονεύς –Υἱός Θακήου –Υἱός Κααθά,
Η-14-708Α, Η-15-543Δ, Η-16-1029Α
Σιμώνασσα –σσης (ἡ)
Σιμώνδα –ης (ἡ)
Σιμώνδας –αο (ὁ) –Κηφισιεύς –Ἐκ Θυμαιτάδων
Σιμώνδη –ης (ἡ)
Σιμώνδης –ου (ὁ) –Θυμαιτάδης Ἀθηναῖος
Σιμώνη –ης (ἡ) –(Ἐβραϊκά = εὐπειθείς
εἰς θεόν καί φιλάνθρωπος) –Σύζυγος
βασιλέως Σερβίας Στεφάνου
Σιμώνης –ητος (ὁ)
Σιμωνία –ής (ἡ)
Σιμωνίδα –ης (ἡ)
Σιμωνίδας –αο (ὁ)
Σιμωνίδη –ης (ἡ)
Σιμωνίδης –ου (ὁ) –Ὁ Κεῖος (ἀπό Ἰουλίδα Κέω, σημερινή Τζιά) ἧτο ἐλεγειακός
λυρικός ποιητής, υἱός Λεωπρέπεος
–Χορικῆς ποίησης διθυραμβοποιός καί
ἐπιγραμμάτων ποιητής καί σοφιστής
(κατά Πρωταγόραν) ὡς διδάξας ἀνδρείαν ὡς ἀρετήν πολέμου καί ζωῆς –Ὁ
Ἰαμβογράφος, υἱός Κρίνεω –Γενεαλόγος
–Ἐποποιός –Ποιητής ἐλεγειῶν –Στρα-
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τηγός Ἀθηναίων, Η-9-533Α, Η-15-543Α,
Η-16-1029Δ
Σίναβρη –ης (ἡ)
Σίναβρος –ου (ὁ)
Σινάν; (ὁ) –Ἀρχιμηχανικός τοῦ Σουλεϊμάν, δημιουργός 500 περίπου ἔργων
Σίνανδρα –ης (ἡ)
Σίνανδρος –ου (ὁ)
Σινάρα –ας (ἡ)
Σινάρας –α (ὁ)
Σίναρος καί Σάρος –ου (ὁ) –Ποταμός Κιλικίας
Σινάτα –ης (ἡ)
Σινάτος –ου (ὁ) –Σύζυγος Κάμμης ὡραιοτάτης τόν ἐδολοφόνησεν ὁ Σινόριξ.
Ἐκδίκησιν ἔλαβε Κάμμη ὅτε τόν ἐδηλητηρίασεν
Σίναυρη –ης (ἡ)
Σίναυρος –ου (ὁ)
Σίνδαρος –ου (ὁ) –Ποταμός
Σίνδη –ης (ἡ)
Σίνδης –εω (ὁ)
Σινδίς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ενυους
Σίνδος –ου (ἡ) –Πόλις Μυγδονίας – Ο.Ι.
Α.594
Σίνδουρα –ης (ἡ)
Σίνδουρος –ου (ὁ)
Σίνδρον –ου (ἡ)
Σίνδρουσα –σης (ἡ)
Σίνδρων –νος (ὁ)
Σίνης καί πιτυοκάμπτης –ου (ὁ) –Υἱός
Ποσειδῶνος ἐκ Κεγχρειῶν, πατήρ Περιγούνης. Μυθολογικός ληστής πού σκότωσε ὁ Θησεύς. Ἦταν υἱός κοσμοσείστη
Λυταίου, τοῦ υἱοῦ τοῦ Κρόνου, Η-15-747
Α καί Δ
Σινινμούτ; (ὁ) –Αἰγύπτιος σύμβουλος
τῆς Χατσεπσούτ ὅτε ἦτο Φαραώ, κλέψασα τόν θρόνον ἀπό Τούθμωσιν υἱόν
Σινίουσα –σης (ἡ)
Σίνις –ιος (ὁ)
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Σίνις –ιδος καί Σίννις καί Πιτυοκάμπτης (ὁ) –Πατήρ Μητροδώρης –Υἱός
Πολυπήμονος καί Συλέης (θυγατρός
Κορίνθου), περιβόητος ληστής φονευθείς ὑπό Θησέως
Σινίων –νος (ὁ)
Σίννα –ης (ἡ)
Σίννας –ου; (ὁ)
Σιννέα –ης (ἡ)
Σιννέας –ου (ὁ)
Σίννις –ιδος (ὁ) –Ὁ Σίνις
Σίννος –ου (ὁ)
Σινογένη –ης (ἡ)
Σινογένης –ους (ὁ)
Σινοδότα –ης (ἡ)
Σινόδοτος –ου (ὁ)
Σινοδώρα –ης (ἡ)
Σινόδωρος –ου (ὁ)
Σινόεις –ἐντος (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Σινόεσσα –ης (ἡ) –Ἡ μετέποιτα Ἄρνη,
τροφός Ποσειδωνος
Σινόη –ης (ἡ) –Νύμφη Ἀρκαδίας, τροφός Πανός
Σινόη –ης (ἡ) –Νύμφη ἀναθρέψασα τόν
Πᾶνα, ἐξ ἧς καί Σινόεις
Σινόκλεια –ης (ἡ)
Σινοκλῆς –έους (ὁ)
Σινόκριτη καί Συνόκριτη –ης (ἡ)
Σινόκριτος ἤ Συνόκριτος; –ου (ὁ) –Ἐπιζεφύριος Λοκρός νικητής
Σιντιῒς –ίδος (ἡ) = Λῆμνος
Σιντική –ῆς (ἡ)
Σίντιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡφαίστου
Σινωνίς –ιδος (ἡ) –Ἐρωμένη Ρωδανοῦ,
κατεδιώχθη ὑπό Γάρμου (βασιλιᾶ Βαβυλῶνος) ὅστις τήν ἠράσθη
Σινώπα καί Σινώπη –ης (ἡ) –Ἀσωπίς
Σινωπεύς –έως (ὁ)
Σινώπη –ης (ἡ) –Ἑταίρα μνημονευθείσα
μετά Φανοστράτης (ἑταῖρας) ὑπό Δημο-
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σθένους καλουμένη καί Ἄβυδος ἤ Νεροφίδα –Μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Σύρον –Θυγάτηρ Ἀσωποῦ
Σινώπη καί Σινώλη –ης (ἡ) –Γεννέτειρα
Κυνικοῦ Διογένους
Σινώπη –ης (ἡ –Θυγάτηρ Ἀσωποῦ καί
Μεθώνης, ἤ Ἄρεως καί Αἰγίνης –Μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Σύρον –Κατ΄ἄλλους
θυγάτηρ Ἄρεως καί Αἰγίνης –Ἑταῖρα
γραῖα καί Ἄβυδος (βαρετή) καί νεροφίδα
καλουμένη
Σινωπίτη –ης (ἡ)
Σινωπίτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Σιός καί Θιός καί Θεός –οῦ (ὁ)
Σιούνεσις –ιος (ὁ)
Σίουσα –σης (ἡ)
Σίπυλα –ης (ἡ)
Σιπυλίνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας
Σιπυλῖνος –ου (ὁ)
Σίπυλος –ου (ὁ) –Υἱός Διωξίππης –Υἱός
Νιόβης (Νιοβίδης)
Σίπυλος –ου (ὁ) –Πόλις –Ὄρος –Υἱός
Νιόβης καί Ἀμφίονος τοξευθείς ὑπό Ἀπόλλωνος
Σίρακος –ου (ὁ)
Σιργεύς –έως (ὁ)
Σιρερῆς –οῦ (ὁ) –Αὐτοκράτωρ
Σίρ(ρ)η –ης (ἡ) = Σέρρες (Οὐρανία Ἡροδότου)
Σιρικάμουσα –σης (ἡ)
Σιρικάμων –νος (ὁ) –Υἱός ἤ πατήρ Στασίου
Σιρίκια –ης (ἡ)
Σιρίκιος –ίου (ὁ) –Σοφιστής ἐκ Νεαπόλεως, Η-16-1038Α
Σίρις –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ βασιλέως
Μόργη καί πρώην σύζυγος βασιλέως
Μετάποντου ἤτοι Νηρηΐς. Ὁ Μετάποντος τήν ἔδιωξεν καί ἐνύμφεύθη Ἄρνην,
θυγατέραν Αἰόλου, ἥτις ὁδήγησε τούς
υἱούς του Αἴολον καί Βοιωτόν νά σκοτώσουν τήν Σίριδα
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Σίρις Παιονική ἤ Σιραίων Πόλις ἥ Σέρρα ἤ Φεραί (αἱ) ἤ Σίρις καί Σίρραι –ων
(οἱ) –Πόλις Σιροπαιόνων τανῦν Σέρραι.
(Ὑπό Δαρείου Σερραίοι μετεφέρθησαν
εἰς Ἀσίαν παραμείναντες ἐπί δεκαπενταετίαν καί ἐπιστρέψαντες ὅτε ἐγένετο
ἡ Ἐπανάστασις Ἰώνων. Τήν προτροπήν
εἰς Δαρεῖον ἔκαμαν οἱ Παίονες ἀδελφοί
Πίγρης καί Μαντύας μέ τήν ἐπιρροήν
τῆς ἀδελφῆς τῶν. Ἐκ τῆς Ἀσίας δε μετεφέρθησαν Μυσοί καί Φρῦγες ἴσως καί
Ὀδόμαντες. Ἐπίσης ὁ Δαρεῖος εἰς τό
κτῆμα του, πού καλεῖτο Ἀρδέρικα εἰς
Κισσίαν, μετεγκατέστησεν Ἐρετριεῖς
Σίρις –ιος ἤ –ιδος (ὁ καί ἡ) –Γυνή Μεταπόντου καί Μετάβου, θυγάτηρ Μόργου
Σίρις –ιος καί Σῖρις (ὁ) –Ποταμός καί
πόλις –Αἰθιοπικόν
Σίρμια –ης (ἡ)
Σίρμιος –ίου (ὁ)
Σιρομίτρα –ης (ἡ)
Σιρομίτρης –ου (ὁ) –Υἱός Οἰοβάζου ἀρχηγός Παρικανίων –Πατήρ Μασιστίου ἤ
καί Μακιστίου
Σίρουσα –σης (ἡ)
Σιρούων –νος (ὁ) –Θρακικόν
Σιρούωσσα –σσης (ἡ)
Σίρρα –ης (ἡ) –Παιονικόν καί
Μακεδονικόν
όνομα
–Θυγάτηρ
Ἀρραβαίου ἡγεμόνος Λυγκηστῶν
Σίῥῥας –ου (ὁ) –Ἡγεμών Ἐλιμείας, σύζυγος πρεσβυτέρας θυγατρός Ἀμύντου
–Πατήρ Φίλας –Μακεδονικόν όνομα, Η8-481Α, Η-18-206Δ
Σίρρη –ης (ἡ) –Πόλις Σερρῶν
Σίρωμα –ης (ἡ)
Σίρωμος –ου (ὁ) –Υἱός Χέρσιος βασιλ.
Σαλαμῖνος Κύπρου, ἀδελφός Ὀνησίλου,
Φιλάωνος, Γόργου –Πατήρ Εὐέλθοντος
–Υἱός Εὐέλθοντος, βασιλέως Κύπρου –
Πατήρ Τυρίου τριηράρχου Μάττηνος
Σίρων καί Σείρων –νος; (ὁ) –Ἐπίκουρος
φιλόσοφος, Η-7-634Α, Η-8-25Α
Σισαμάκη –ης (ἡ)
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Σισαμάκης –εω (ὁ) –Στρατηγός Περσῶν
Σισάμνη –ης (ἡ)
Σισάμνης –εω (ὁ) –Πέρσης, πατήρ Ὀτάνου. Ὁ Καμβύσης διέταξε νά γδαρῆζωντανός. Κρεμάσας τό δέρμα ἐπί δικαστικοῦ θρόνου ἐκάθησεν Ὀτάνην (υἱόν)
δικαστήν –Υἱός Ὑδάρνη, ἀρχηγός Ἀρίων
Σισάνα –ης (ἡ)
Σισάνης καί Σισάνιος –ίου (ὁ) –Παραπόταμος
Σισεννᾶς –ᾶ (ὁ) –Ἱστορικός συγγραφεύς
Σίσιθρα καί Ξίσιθρα –ης (ἡ)
Σίσιθρος καί Ξίσιθρος –ου (ὁ) –(βροντόφωνος)
Σισίμιθρα –ης (ἡ)
Σισιμίθρης –ου (ὁ) –Σατράπης Σογδιανῆς, νυμφευθείς μητέραν ἔτεκεν δύο θυγατέρας
Σισίμιθρος –ου (ὁ) –Γυμνοσοφιστής, εὑρών Χαρίκλειαν ἔφερεν εἰς Δελφούς, Η
-8-1108Δ
Σισίμισθος –ου (ὁ)
Σισίνια –ης (ἡ)
Σισίνιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἐπίσκοπος Λαοδικείας
Σισίννη –ης (ἡ)
Σισίννης –ου (ὁ) –Σκύθης, φίλος Τοξάριδος
Σισίννιος –ίου (ὁ) –Χριστιαν. ὄνομα
Σισνούφις –ιδος (ὁ) –Ἡλιοπολίτης, δάσκαλος Πλάτωνος (κατά τούς Ἑβραίους)
Σισόεις –εντος (ὁ)
Σισόεσσα –σσης (ἡ)
Σισόης –εντος (ὁ)
Σισινίουσα –σης (ἡ)
Σισσινίων –νος (ὁ)
Σισύγαμβρις –ιδος (ἡ) –Μήτηρ Δαρείου,
θανούσα μετά Μέγ. Ἀλέξανδρον
Σισύμβη –ης (ἡ)
Σισύμβης καί Σισύμβες –ου; (ὁ)
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Σισύμβρινη –ης (ἡ)
Σισύμβρινος –ου (ὁ)
Σισύμβριον –ίου (ἡ)
Σισυμβρίς –ιδος (ἡ)
Σισύρβη –ης (ἡ) –Ἀμαζών
Σισύρβης –ητος; (ὁ)
Σισυρίουσα –σης (ἡ)
Σισυρίων –νος (ὁ)
Σίσυρνα –ης (ἡ)
Σίσυρνος –ου (ὁ)
Σίσυφη –ης (ἡ)
Σισυφίδα –δης (ἡ)
Σισυφίδας –ντος (ὁ) –Γένος Κορινθίων
Σισυφίδη –ης (ἡ)
Σισυφίδης –ου (ὁ) –Η-9-307Α
Σισυφίδης –ου (ὁ) –Ἀπόγονος Σισύφου,
ὁ Ὀδυσσεύς
Σίσυφος καί Σίσιφος καί Σίσσυφος
–ου (ὁ) –(σοφός, πανοῦργος) –Ἥρως –
Πάππος Φώκου –Υἱός Αἰόλου καί Ἐναρέτης (ἐκ τῶν ἑπτά) θυγατρός Δηϊμάχο
υ,πατήρ,Θερσάνδρου Ἄλμου, Ὀρνυτίωνος, σύζυγος Μερόπης (πλειάδος) μέ
ἧν γεννᾶ Γλαύκον σύζυγον Εὐρυμέδης.
Ἀπέκτησε Βελλερεφόντην (πυρίπνουν)
ὅστις ἐφόνευσεν Χίμαιραν –Βασιλιᾶς
κτίστης Κορίνθου (ὑπό τό ὄνομα Ἐφύρα
καί παλαιότερον Πάγος καί Ἀφνειός),
ἀδελφός Φέρητος ὁ πανουργότατοςτῶν
ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς τοῦ. Ἐκδικήθη ἀδελφόν Σαλμωνέα βιάσας τήν θυγατέραν αὐτοῦ Τυρώ –Βιάσας Ἀντίκλειαν,
θυγατέραν Αὐτολύκου, ἐγέννησεν Λαέρτην πατέρα Ὀδυσσέως –Πρόδωσε εἰς
Ἀσωπόν ἁρπαγήν θυγατρός Αἰγίνης ὑπό Διός, βλέπων ἁρπαγήν ἀπό Ἐπώπην
(Ἀκροκόρινθον=ὡς ἐποπτεύων). Κατεδικάσθη νά κυλίη λίθον πρός κορυφήν ὄρους ἐν Ἄδη. Πλησιάζων τήν κορυφήν ὁ
λῖθος διέφευγε καί ἐκυλίετο εἰς πρόποδας
πάλιν. Τήν ἐξουσίαν Κορίνθου παρέλαβε ἀπό Μήδειαν σύζυγον Ἰάσονος. Πρός
τιμήν Μελικέρτου Παλαίμονος υἱοῦ Ἰ-
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νοῦς καθιέρωσενἸσθμίους ἀγώνας ὅτε
τό σῶμα ἔφερεν δέλφυς εἰς παραλίαν
Ἰσθμοῦ. Διά νά ἀποδείξη εἰς Αὐτόλυκον
ὅ,τι ἦτο κλέπτης ἐσημάδευσεν πόδας
προβάτων –Υἱός Δαόχου –Πατήρ Θερσάνδρου –Πατήρ μέτάβου, Ο.Ο.Λ.593,
Η-7-1148Α, Η-11-141Α, 237Δ, Η-16-1041Α
καί Δ, Η-17-139Α, 579Α
Σισώης –η; (ὁ) –Χριστιανικόν
Σιταῖα –ης (ἡ) –Τρωαδίτισσα
Σίταιον καί Σηταῖον –ου (τό) –Βράχος
εἰς ὅν προσέδεσαν Ἀχαιοί Τρωαδίτισσα
Σηταίαν
Σιτάκος καί Σίτακος –ου (ὁ) –Ποταμός
Σιτάλκα –ης (ἡ)
Σιτάλκας –ου (ὁ)
Σιτάλκης –ου (ὁ) –Bασιλεύς, Ὀδρυσῶν
–Πατήρ Σαδόκου ἤ Ἦθους –Υἱός Τήρεω,
Η-7-531Α, Η-9-704Δ, Η-12-160Α, Η-161041Δ
Σιτάρκα –ης (ἡ)
Σιτάρκας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Σίταρχη –ης (ἡ)
Σίταρχος –ου (ὁ)
Σιτηρίς –ιδος (ἡ)
Σιτθύα –ης (ἡ)
Σιτθύας –αντος (ὁ)
Σιτίμη –ης (ἡ)
Σίτιμος –ου (ὁ)
Σίτους –ου (ὁ)
Σιτράχη –ης (ἡ)
Σίτραχος –ου (ὁ)
Σιττάρουσα –σης (ἡ)
Σιττάρων –νος; (ὁ)
Σιττοκάτις –ιδος (ὁ) –Ποταμός Ἰνδίας
Σιττύρα –ης (ἡ)
Σιττύρας –α (ὁ)
Σίττυρος –ου (ὁ)
Σίττουσα –σης (ἡ)
Σίττων –νος (ὁ)
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Σιτύλα –ης (ἡ)

Σιωπή –ῆς (ἡ) –Μέ ἐπίθετον Δῖα θεότης

Σιτύλος –ου (ὁ)

Σιωπηλή –ῆς (ἡ)

Σιτώ –οῦς (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος καί
Ἀρτέμιδος παρά Συρακουσίων

Σιωπηλός –οῦ (ὁ) = Πρῖσκος ὁ Νεοπλατωνικός

Σιφίουσα –σης (ἡ)

Σκάβης –ου (ὁ) –Θρακικόν

Σιφίων –νος (ὁ)

Σκάβης –ητος (ὁ) –Πατήρ Βάσσους

Σίφνος –ου (ἡ) –Νῆσος

Σκάβρα καί Κάβα –ης (ἡ)

Σίφνος –ου (ὁ) –Τόν ἐπρόδωσεν Ἄρνη
εἰς Μίνωα

Σκάβρας καί Κάβας (ὁ) –Πλαστόν Ἀκουσιλάου, Ἀργείου ἱστορικοῦ

Σίφουσα –σης (ἡ)

Σκάδα –δης (ἡ)

Σίφυρα –ης (ἡ)

Σκάδας –αο (ὁ)

Σίφυρος –ου (ὁ)

Σκαιά –ᾶς (ἡ) –Θυγάτηρ Δαναοῦ σύζυγος Ἀρχάνδρου

Σίφων –νος (ὁ) –Πατήρ Νεστοκράτου
Σιφώνια –ης (ἡ)
Σιφώνιος –ίου (ὁ) –Πατρωνυμικόν Δαμοκρίτου
Σιχαῖα –ης (ἡ)
Σιχαῖος –ου (ὁ) –Σύζυγος Θειοσ(σ)οῦς ἤ
καί Διδοῦς καλουμένης
Σιχάρβα Σύχαια –ης (ἡ)
Σιχάρβας καί Σύχαιος –ου (ὁ) –Η-18416Δ
Σιχάρεια –ης (ἡ)
Σιχάρης –ου (ὁ)
Σιχάτα –ης (ἡ)
Σιχάτος –ου (ὁ) –Η-16-28Α
Σίχια –ίης (ἡ)
Σίχιος –ου (ὁ)
Σίχλα –ης (ἡ)
Σίχλος –ου (ὁ)
Σίχουσα –σης (ἡ)
Σίχων –νος (ὁ)
Σιώμος –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον
Σίων –νος (ὁ) –Πατήρ Στρότωνος
Σιωνίδα –ης (ἡ)
Σιωνίδας –αο (ὁ)
Σιώπα –ης (ἡ)
Σιώπας –ου; (ὁ) –Ὁ Κρανωναῖος ἀμφισβητεῖται ὡς Ὀλυμπιονίκης

Σκαιβόλα –ης (ἡ)
Σκαιβόλας –αο; (ὁ) –Προσπαθήσας νά
μέταρρυθμίσει τήν Θρησκείαν
Σκαιή –ῆς (ἡ) –Θυγάτηρ Δαναοῦ καί Εὐρώπης (Δαναΐς) –Σύζυγος Δηίφρονος ἤ
Ἀρχάνδρου, Ο.Ι.Π.712, Η-5-773Α
Σ καί η καί Σκαία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δαναοῦ, σύζυγος Ἀρχάνδρου
Σκαιόλα –ης (ἡ)
Σκαιόλας –αντος; (ὁ) –Ρωμαϊκόν –Φίλος
Μέτελλου, Στίλωνος, Λουκίλιου, Η-17284Α
Σκαῖος –ου (ὁ) –Παῖς Ἱπποκόωντος, διώξας Τυνδάρεων καί Ἰκαρίωνα, φονευθείς
ὑπό Ἡρακλέους. Ἀνέθηκεν εἰς Ἰσμήνιον
Δίαν ἐπιγραφήν, ἐκ Καδμείων γραμμάτων –Σάμιος Ὀλυμπιονίκης
Σ καί φλα –ης (ἡ)
Σκαίφλας –ου ἤ –ντος (ὁ)
Σκάλδα –δης (ἡ)
Σκάλδας –αο (ὁ)
Σκάμανδρα –ης (ἡ)
Σκαμάνδρια –ίης (ἡ)
Σκαμάνδριος –ίου (ὑπό γυναικῶν) καί
Ἀστυάναξ –κτος (ὑπό ἀνδρῶν –Ὅμηρος) (ὁ) –Υἱός Ἕκτορος καί Ἀνδρομάχης,
ἀδελφός Ὀξυνίου μέθ΄οὖ ἀνέκτησαν τό
Τρωϊκόν βασίλειον –Υἱός Στροφίου καί
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Ἀναξιβίας –Ἀδελφός Ἀγαμέμνονος, ΑΕ-101Α, Η-9-862Δ, Η-17-880Α

Σκαμβωνίδης –ου (ὁ)

Σκαμανδροδίκη –ης (ἡ) –Μέ Ποσειδῶνα γεννᾶ Κύκνον, ὅν ἐγκατέλειψεν εἰς
ἀκρογαλιάν ὀνοματοδοτήσαντα καί ἀναθρέψαντα ψαράδες, Η-11-685Α

Σκάμνων –νος (ὁ) –Μυτιληναῖος –Ἱστορικός –Συγγραφεύς

Σκαμανδροδίκης –ου (ὁ)
Σκάμανδρος –ου (ὁ) –Ποταμός καί ποτάμιος θεός, τέκνον Ὠκεανοῦ καί Τηθύος –Μέ νύμφην Ἰδαίαν γεννᾶ Τεῦκρον,
Καλιῥῥόην καί Στρυμώ –Ὁ ἐξ Ἐλέωνος
πατήρ Δηιμάχου
Σκάμανδρος καί Σκαμάνδρος –ου (ὁ)
–Θεός –Ὀλυμπιον. εἰς στάδιον –Ἀλεξανδρεύς, ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον, Μυτιληναῖος –Σύζυγος Ἀκιδούσης –Ποταμός
Τροίας –Ο.Ι.Υ.74,Ε49,Β.465,

Σκάμνουσα –σης (ἡ)

Σκαμότα –ης (ἡ)
Σκαμότας –ου (ὁ)
Σκάμουσα –σης (ἡ)
Σκάμων –ωνος (ὁ) –Συγγραφεύς περί
ἐφευρέσεων
Σκάμων –νος (ὁ) –Ἱστορικός Μυτιληναῖος ἤ υἱός Ἑλλανίκου, Η-16-1060Α
Σκανδιλία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Σκανδίλιος –ου (ὁ) –Ρωμαῖος ἱερεύς
Σκάνια –ης (ἡ)
Σκάνιος –ίου (ὁ) –Ἱεραφόρος

Σκάμανδρος καί Σκάμαντρος –ου (ὁ)
–Ποταμός, (Δραύκιου σπόρος, σκοτεινόν
ποίημα), Η-9-398Α, 799Α, Η-10-120Δ, Η17-652Α,

Σκάουσα –σης (ἡ)

Σκαμανδροτίμα –ης (ἡ)

Σκάρδος –ου (ὁ)

Σκαμανδρότιμος –μου (ὁ)
Σκαμανδροφίλη –ης (ἡ)
Σκαμανδρόφιλος –ου (ὁ) –Υἱός Διονυσίου
Σκαμανδρῶναξ –κτος (ὁ)
Σκαμανδρώνασσα –ης (ἡ)
Σκαμανδρωνύμη –ης (ἡ)
Σκαμανδρώνυμος –ου (ὁ) –Πατήρ Χαράξου καί Σαπφοῦς –(ἐκ Κλέϊδος) Παρίχου ἤ Λαρίχου, Εὐρυγίου
Σκαμβιωνίδη –ης (ἡ)
Σκαμβιωνίδης –ου (ὁ) –Ὁ Νικόστρατος
(Σφῆκες)
Σκάμβουσα –σης (ἡ)
Σκάμβων –ωνος (ὁ)
Σκαμβωνία καί Σκαμβρωνία –ης (ἡ)
–Ἰάτραινα γνωστή

Σκάπτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἴσιδος μέ
συνώνυμον: Δότειρα
Σκαπτοῦχος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρης
Σκάρη –ης (ἡ)
Σκάριφα –ης (ἡ)
Σκάριφος –ου (ὁ)
Σκάρκη –ης (ἡ)
Σκάρκης –ητος (ὁ)
Σκάρος –ου (ὁ) –Πατήρ Οἴδαντος
Σκαρφεύς –έως (ὁ)
Σκάρφη –ης (ἡ) –Ο.Β.532
Σκασιαρχίδη –ης (ἡ)
Σκασιαρχίδης –ου (ὁ) –Πατήρ Ἰθακιώτου (Σφῆκες)
Σκαφίρτη –ης (ἡ)
Σκαφίρτης ἤ Σκαρφίτης –ου (ὁ) –Ὑπασπιστής Ἀμυρταίου
Σκαφίς –ιδος (ἡ)
Σκάφουσα –σης (ἡ)

Σκαμβωνίας καί Σκαμβρωνίδης –ου
(ὁ)

Σκάφων –νος (ὁ)

Σκαμβωνίδη –ης (ἡ)

Σκαψίας –ίου (ὁ)

Σκαψία –ης (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ
ÓÊÁØÉÓ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Σκᾶψις –ιος (ὁ)
Σκάων –νος; (ὁ) –Πατήρ Ἐτεοκλείου
Σκεβλία –ίης (ἡ)
Σκεβλίας –ίου (ὁ) –Ὄνομα δούλου
Σκέδαση –σης (ἡ)
Σκέδασος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἱπποῦς
Σκείβεις –ειος (ὁ)
Σκεῖρος καί Σκῖρος –ου (ὁ) –Μάντις
Σκείρουσα –σης (ἡ)
Σκείρων καί Σκίρων –νος (ὁ) –Πατήρ
Ἀλύκου –Κακοῦργος ἀρχαιότητος φονευθείς ὑπό Θησέως διατρίβων ἐπί
Σκειρωνίδων πετρῶν –Υἱός Πύλαντος
βασιλέως Μεγάρων, σύζυγος θυγατρός
Πανδίωνος, ἀδελφός Νίσου, ἐρίζων μετ΄
αὐτοῦ διά θρόνον Μεγάρων –Τίτλος ἔργου Εὐριπίδου, Η-9-680Α, Η-10-198Δ, 884
Α, Η-12-324Α
Σκελεβρεύς –έως (ὁ)
Σκελλία –ης (ἡ)
Σκελλίας –ίου (ὁ) –Κεκροπίδος φυλῆς
–Υἱός Ἀριστοκράτου Κεκροπίδος Φυλῆς
–Σύγχρονος Ἀριστοφάνους πλούσιος
Ἀθηναῖος
Σκέλλιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Στρατηγοῦ
Ἀριστοκράτους ἤ Ἀριστοκρίτου
Σκέλμιος –ίου (ὁ) –Ἀδελφός Δαμναμενέως καί Λύκου υἱῶν Ποσειδῶνος, Η-5770Α
Σκέλμις καί Κέλμις –ιος (ὁ) –Ἰδαῖος
Δάκτυλος ἤ Παῖς –Η-15-542Δ
Σκελούσια –ης (ἡ)
Σκελούσιος –ιου (ὁ)
Σκενέτα –ης (ἡ)
Σκενέτης –ου; (ὁ)
Σκέπαρνος –ου (ὁ)
Σκέπας –α (ὁ)
Σκέπη –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Σκέπτη –ης (ἡ)
Σκεπτιανή –ῆς (ἡ)
Σκεπτιανός –οῦ (ὁ)
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Σκεπτική –ῆς (ἡ)
Σκεπτικός –οῦ (ὁ) –Ὁ Πύρρων –Φιλόσοφος εἰς ἐκστρατείαν Μεγ. Ἀλεξάνδρου
Σκεπτομένη – ης (ἡ)
Σκεπτόμενος –ου (ὁ) –Καί ἄγαλμα (κεφαλή) εἰς μουσεῖον Σπάρτης –Ἐπίθετον
Ἡρακλέους
Σκέπτος –ου (ὁ)
Σκερδελαῒδα –δης (ἡ)
Σκερδελαΐδας –αιο (ὁ) –Βασιλεύς, Ἰλλυριῶν ὡς ὁ Πλευρᾶτος, Η-7-245Α
Σκερδιλαῒδα καί Σκερδίλαιδα –δης (ἡ)
Σκερδιλαΐδας καί Σκερδίλαιδος –ου
(ὁ) –Βασιλεύς Ἰλλυρίας, ἴσως υἱός Πλευράτου
Σκευά –ῆς (ἡ)
Σκευᾶς –ᾶντος (ὁ)
Σκέφρος –ου (ὁ) –Υἱός Τεγεάτου καί
Μαῖρας, φονευθείς ὑπό ἀδελφοῦ Λειμῶνος, Η-12-176Δ, 772Α, Η-16-1068Δ
Σκέψιμος –ου (ὁ)
Σκέψις –εως (ἡ)
Σκηθῆ –ῆς (ἡ)
Σκηθῆς –έω; (ὁ)
Σκηνική –ῆς (ἡ)
Σκηνικός –οῦ (ὁ) –Ὁ χριστιανός Τιμόθεος
Σκηπτοῦχος –ου (ὁ καί ἡ) –Ἐπίθετον
Ἅτης ἤ Ἅδου; –Ἐπίθετον Αἰῶνος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Διονύσου
–Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
–Ἐπίθετον Ρέας
Σκηψαρώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Θεμίσωνος
Σκήψης –εως; (ὁ) –Πόλις Τρωάδος γεννέτειρα Κορίσκου γραμματέως καί Ἀριστοτέλους καί Θεοφράστου συστήσαντος
κατ΄ἐντολήν των βιβλιοθήκην. Ἴσως αὕτη μετεβιβάσθη εἰς Ἀπελλικώντα καί
ἐκεῖθεν εἰς Σύλλαν, Η-5-355Δ,932Δ,Η-9398Α,572Δ
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Σκήψιος –ου (ὁ) –Ἐκ Σκήψης, πόλεως
Τρωάδος –Υἱός Κορίσκου γραμματικός
Ἀριστοτέλους καί Θεοφράστου, Η-5-355
Δ, 932Δ, Η-9-398Α, 572Δ
Σκιαγράφος καί Ἀπολλόδωρος –ου
(ὁ) –Σκηνογράφος (χρησιμοποιήσας τήν
σκιάν) φημισμένος ὠς ὁ Ἀπατούριος, Ἀναξαγόρας, Δημόκριτος καί Κλεισθένης
Ἐρετριεύς, Η-17-7Δ
Σκιάδη –ης (ἡ) –Μήτηρ Εὐνόστου
Σκιαδῖτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος ἐν Ἀρκαδίη
Σκιάνθη –ης (ἡ)
Σκιανθίς –ιδος (ἡ) –Ἑταίρα
Σκίανθος –ου (ὁ)
Σκίαπος –ου (ὁ)
Σκιάπουσα –σης (ἡ)
Σκιάπων –νος (ὁ)
Σκιάς –άδος (ἡ) –Μέ Ἡλιέα γεννᾶ μυθικόν ἥρωα ἤ δαίμονα Εὔνοστον, Η-8449Δ
Σκιαστή –ῆς (ἡ)
Σκιαστής –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Σκίλβα –ης (ἡ)
Σκίλβος –ου (ὁ) –Υἱός Παραμόνου
Σκιλλανία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Σκιλλάνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Σκίλλη –ης (ἡ)
Σκίλλης –ητος; (ὁ) –Πατήρ Ἀλεϊσίου
Σκιλλία –ης (ἡ)
Σκιλλίας –ίου (ὁ)
Σκίλλιος –ίου (ὁ) –Δύτης ὁ Σκιωνεύς
–Πατήρ Ὕδνης –Δραπετεύσας κατόπιν
ὑποχρεωτικῆς στράτευσεως, συνέβαλε
στήν στροφήν Περσικοῦ στόλου
Σκίλουρα –ης (ἡ)
Σκίλουρος –ου (ὁ) –Φιλόσοφος ὁ πολύτεκνος (80 ἄρρενας παῖδας)
Σκίλουρος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Κιμμερίου
Βοσπόρου –Πατήρ Παλάκου

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÊÉÑÏÕÓÁ

Σκινδάλαμος –ου (ὁ)
Σκινδαψή –ης (ἡ)
Σκινδαψός –οῦ (ὁ)
Σκινθάρα –ης (ἡ)
Σκίνθαρος –ου (ὁ)
Σκίνος καί Σίκιννος –ου (ὁ)
Σκιόεις –εντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ὕπνου
Σκιόεσσα –σσης (ἡ)
Σκιούρια –ης (ἡ)
Σκιούριος –ίου (ὁ)
Σκίπας –ου (ὁ)
Σκιπίουσα καί Σκηπίουσα –σης (ἡ)
Σκιπίων καί Σκηπίων –νος (ὁ) –Ὄνομα
Ρωμαϊκόν –Ὁ Αἰμιλιανός: στρατηγός φίλος τοῦ ἱστορικοῦ Πολύβιου –Δύο Ρω-μαίοι στρατηγοί –Θορίκιος
Σκίπον –ου ἤ –νος (ὁ;)
Σκίπουσα –σης (ἡ)
Σκίπων –νος (ὁ) –Θορίκιος
Σκίρα –ων (τά) –Ἑορτή Ἀθηναίων εἰς ἥν
παρίσταντο ΜΟΝΟΝ γυναῖκαι (ἐκ τοῦ
σκίρον = ἄσπρο καπέλο)
Σκίρας καί Σκιράς –αδος (ἡ) –Ἐπίθετον
Ἀθηνᾶς
Σκιράς –άδος καί Κούλουρις καί Κόλουρις καί Κυχρεύς –έως (ὁ) –Βασιλεύς
Σαλαμῖνος Ἀττικῆς, φονεύσας τόν προκάτοχόν του, Ὄφιν –Υἱός Σαλαμίνος,
ἔγγονος Ἀσωποῦ, Η-16-815Δ, Η-17-14Α
Σκιράς –άδος (ἡ) –Ἀθηνά ἐν Σαλαμίνι
Σκιράς –άδος καί Σκιάς (ἡ) –Ἐπίθετον
Σαλαμῖνος –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Σκιραφίδας –αο (ὁ) –Εἰσηγητής ἐπαναφορᾶς εἰς Σπάρτην Λυκουργίων (σιδηρῶν) νομισμάτων
Σκῖρος καί Σκεῖρος –ου (ὁ) –Μάντις
Σκίρος –ου (ὁ) –Μάντις ἐκ Δωδώνης, Η17-14Α
Σκίρος –ου (ὁ) –Ἥρως Σαλαμῖνος –Μάντις ἐκ Δωδώνης
Σκίρουσα –σης (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÊÉÑÏÖÏÑÉÙÍ

Σκιροφοριών –ῶνος (ὁ) –12ος μήν Ἀττικῆς
Σκιροφοριῶσσα –σσης (ἡ)
Σκίρπαλος –ου (ὁ) –Πατήρ Σκίρτου καί
Υἱός Σκίρτου
Σκιρράς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Σκίρρουσα καί Σκίρουσα καί Σκείρουσα –σης (ἡ)
Σκίρρων καί Σκίρων καί Σκείρων –νος
(ὁ) –Ἀρχαῖος ληστής πού σκότωσε ὁ Θησέας (ἀπό Σκιρωνίδες πέτρες). Γκρέμιζε
στήν θάλασσα περαστικούς πού γίνονταν τροφή ἄγριας θαλασσίας χελώνης
–Διάδοχος ἀδελφοῦ Πύλαντος εἰς θρόνον Μεγάρων καί υἱός Κλήσονος, Η-9680Α, Η-13-149Δ, Η-15-400Δ, Η-17-14Α
καί Δ, Η-18-551Δ
Σκιρτητή –ῆς (ἡ)
Σκιρτητής –ου; (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
–Ἐπίθετον Πανός
Σκιρτία –ης (ἡ) –Σύζυγος Εὐπόρου
Σκιρτιάς –αδος (ὁ)
Σκίρτιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Σκίρτος –ου (ὁ) –Πατήρ Σκιρπάλου
Σκιρτός καί Σκίρτος –οῦ (ὁ) –Ποταμός
Μεσοποταμίας (σημερινός Δαΐσαν)
Σκίρτος –ου (ὁ) –Υἱός Σκιρπάλου
Σκίρτουσα –σης (ἡ)
Σκίρτων –νος (ὁ)
Σκιρφώνδα –δης (ἡ)
Σκιρφώνδας –αο (ὁ) –Βοιωτάρχης
Σκίρων –νος (ὁ) –Καί ὄνομα ἀνέμου βορειοδυτικοῦ –Ληστής, πατήρ Ἀλκυόνης
Σκίρων καί Ἀργέστης –ου (ὁ) –Ἄνεμος,
Υἱός Ἀστρέα καί Ἠοῦς –Ἥρως Μεγαρεύς, υἱός βασιλέως Μεγάρων Σκίρωνος,
Α-Δ-318Δ
Σκιρωνίδη –ης (ἡ)
Σκιρωνίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος στρατηγός, Η-17-14Δ, Η-18-385Δ
Σκίταλα –ης (ἡ)
Σκίταλος –ου (ὁ) –οι –Πονηροί δαίμονες
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θεωρούμενοι προστάται ἀπατεώνων, Η
-17-14Δ
Σκίτουσα –σης (ἡ)
Σκιττούλα –ης (ἡ)
Σκιττούλος –ου (ὁ)
Σκίτων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος καταδικασθείς διά φαῦλον πολίτευμα
Σκιφαῖα –ης (ἡ)
Σκιφαῖος –ου (ὁ)
Σκιώνη –ης (ἡ) –Καί πόλις παράλιος (Ἡ
Αἴθυλα, θυγάτηρ Λαομέδοντος, ἀδελφή
Πριάμου, αἰχμάλωτος Πρωτεσιλάου. Ἐπιστρέφωντας ἐκ Τροίας καί πλησιάζωντας Παλλήνην ἀνεζήτουν ὕδωρ. Τίς
ἔπεισεν νά καύσουν πλοῖα καί νά παραμείνουν κτίζωντας Σκιώνην. Τό αὐτό
ἔπραξαν Αἴθυλα, Ἀστυόχη (ἀδελφήν
Πριάμου καί Μηδεσικάστη (νόθα κόρη
Πριάμου) καίωντας πλοῖα Ἀχαιῶν εἰς
ποταμόν Ναύαιθον, ναῦς = πλοῖον, αἴθω
= καίω, καλούμεναι καί Ναυπρηστίδες
διά νά μήν ἐπιστρέψουν εἰς Ἑλλάδα ἤ Ἰταλίαν –Tό αὐτό ἐπρότεινεν ἡ Σήτη ἤ Σίταια) –Ἑταίρα ἥτις, μετ΄ ἄλλων (Λάμια,
Σάτυρον, Νάννιον), ἐπί ἁμάξης ὁ Θεμιστοκλῆς περιέφερεν πληθούσης τῆς ἀγορᾶς εἰς Κεραμεικόν. Καί οὖτος ἄλλωστε
ἐγεννήθη ὑπό ἑταῖρας Ἁβρότονον ὡς ἱστορεῖ Ἀμφικράτης –Κορινθία ἑταίρα
Σκλήρια –ης (ἡ)
Σκληρίας –ου (ὁ) –Ἀρχαῖος Ἕλλην ποιητής, 236Α
Σκλήριος –ίου (ὁ) –Συγγραφεύς
Σκληρός –οῦ (ὁ)
Σκλυμβριανή –ῆς (ἡ)
Σκλυμβριανός –οῦ (ὁ) –Νικητής ἐν Ἀθήναις εἰς διθύραμβον, Η-15-543Δ
Σκοδρίνα –ης (ἡ)
Σκοδρίνης –ητος; (ὁ)
Σκολακήτη –ης (ἡ)
Σκολακήτης –ου (ὁ)
Σκολακῖτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀρτέμιδος
Σκολοῖτα –ης (ἡ)
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Σκολοίτας –ου καί Πάν καί Οἰνόεις (ὁ)
–Ἐπίθετον Πανός
Σκόλλα –ης (ἡ)
Σκολλία –ης (ἡ)
Σκολλίας –ίου (ὁ)
Σκολοπόεις –εντος (ὁ) –Ποταμός Μικρᾶς Ἀσίας
Σκολοπόεσσα –σης (ἡ)
Σκόλλος –ου (ὁ)
Σκόμβρος καί Δάμας –ντος (ὁ) –Ἥρως
–Πατήρ Ἀλκμᾶνος, Α-Ζ-597Δ, Η-5-758Δ
Σκόμβρος καί Σκόμιον –ίου (ο;) –Ποταμός;
Σκόμφος –ου (ὁ)
Σκόντις –ιδος; (ὁ) –Θρακικόν
Σκόπα –ης (ἡ) –(Προσεκτική –παρατηρητική)
Σκοπάδη καί Κρεοντίδη καί Κρεώνδη
καί Κρέωντα –ης (ἡ)
Σκοπάδης καί Κρεοντίδης καί Κρεώνδας καί Κρέωντας –ου (ὁ) –Γένος ἄρχοντος Θεσσαλοῦ Σκόπα, Η-11-472Α
Σκόπαια –ης (ἡ)
Σκόπαιος –ου (ὁ)
Σκόπανδρα –δρης (ἡ)
Σκόπανδρος –ου (ὁ)
Σκόπας –αντος (ὁ) –(Παρατητητικός,
προσεκτικός) –Υἱός Ὀρφέα –Αἰτωλός
στρατηγός –Διάσημος γλύπτης καί ἀρχιτέκτων Πάριος, φιλοτεχνήσας καί
μνημεῖον Μαυσώλου μέ Λεωχάρην καί
Τιμόθεον –Πλούσιος τύραννος Φερρῶν,
Ὀλυμπιονίκης κατά Σιμωνίδην –Ἔκγονος προηγουμένου, Η-7-534Δ, 940Α, Η10-583Δ, Η-11-472Α, Η-12-310Α, 767Δ, Η15-167Α, 935Α, Η-16-1029Δ, Η-17-987Δ
Σκοπελιανή –ῆς (ἡ)
Σκοπελιανός –οῦ (ὁ) –Σοφιστής Κλαζομένιος, Η-7-1057Δ, Η-17-22Α
Σκοπελίνη –ης (ἡ)
Σκοπελῖνος –ου (ὁ) –Αὐλητής, πατήρ
Πινδάρου, Η-7-1044Δ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÊÏÔÉÇ

Σκόπελος –ου (ὁ)
Σκοπιήτη –ης (ἡ)
Σκοπιήτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Σκοπίνα –ης (ἡ)
Σκοπίνας –ου (ὁ)
Σκόπιος –ίου (ὁ)
Σκόπός –ου (ὁ καί ἡ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος μέ συνώνυμον: Λιμενοσκόπος –(Ὁ ὑψόθεν) –Ἐπίθ.
Διός –Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθ. Πανός
Σκορδεία –ης (ἡ)
Σκορδία –ης (ἡ)
Σκορδίας –ίου (ὁ)
Σκόρδος –ου (ὁ)
Σκόρπα –ης (ἡ)
Σκορπιός –ιοῦ (ὁ) –Ὁ, κατ΄ἐντολήν Ἀρτέμιδος, φονεύσας διά βέλους τόν Ὠρίωνα, Η-17-27Δ
Σκορπίος –ίου (ὁ)
Σκορπίουσα –σης (ἡ)
Σκορπίων –νος (ὁ)
Σκόρπος –ου (ὁ)
Σκόρπουσα –σης (ἡ)
Σκόρπων –νος (ὁ)
Σκοστόκη –ης (ἡ)
Σκοστόκης –ου; (ὁ) –Βασιλεύς Θράκης
Σκοταδίνη –ης (ἡ) –Πλαστόν ἑταίρας Ἀθηναίας Νικοστράτης, ὡς εἰσπράττουσα
ἀντίτιμον ἐν νυκτί, οὖσα γρυπή (κυρτωμένη)
Σκοτάδος –ου (ὁ)
Σκοτεινή –ῆς (ἡ) –Συνώνυμον: Γοργών
–Ἐπίθετον Ἐρινύος
Σκοτεινός –οῦ (ὁ) –Πλαστόν τοῦ Δημητρίου δι΄ἑρμηνείαν ἔργου Ἡρακλείτου,
Η-9-317Δ
Σκοτία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος μέ συνώνυμον Νερτερία –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμον: Νερτερία
Σκοτίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
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Σκοτιτάς –άντος; (ὁ)
Σκοτόεις –εντος (ὁ)
Σκοτόεσσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Μειλινόης –Ἐπίθ. Νυκτός
Σκότος –ου καί –εος (ὁ) –Μέ ἐπίθετον
Ἀρχαῖος
Σκοτούσα –ης (ἡ)
Σκουθρίουσα –σης (ἡ)
Σκουθρίων –νος (ὁ)
Σκοῦπος –ου (ὁ)
Σκουρίουσα –σης (ἡ)
Σκουρίων –νος (ὁ)
Σκούρουσα –σης (ἡ)
Σκούρων –νος (ὁ)
Σκριβωνία –ης (ἡ)
Σκριβώνιος –ου (ὁ) –Λατινικόν
Σκριβώνις –ιος (ὁ)
Σκύδρα –ης (ἡ) –καί Πόλις
Σκύδρος –ου (ὁ)
Σκύηζις –ιος (ὁ)
Σκύθα –ης (ἡ)
Σκύθαινα –ης (ἡ) –Ὄνομα δούλης, ἡρωῒδος (Ἀριστοφάνης)
Σκυθαίνης –ητος; (ὁ)
Σκύθας –ου (ὁ)
Σκύθες –ου; (ὁ)
Σκύθη –ης (ἡ)
Σκύθης –ου καί Δέλας (ὁ) –Μοναχικός
ζωγράφος –Ἀγγειογράφος –Κυλικογράφος –Εἷς τῶν τριδύμων υἱῶν τοῦ Ἡρακλέους καί τῆς Ἐχίδνης (μέ Ἀγάθυρσο
καί Γελωνό), βασιλεύς Ζαγκλέων –Λακεδαιμόνιός τις, Η-8-42Δ, Η-9-334Α, 338Α,
395Δ, 795Α, Η-14-694Δ, 699Δ, Η-17-33Δ
Σκυθίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Σκυθική –ῆς (ἡ)
Σκυθικός –οῖο (ὁ) –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ
Σκυθίνη –ης (ἡ)
Σκυθῖνος –ου (ὁ) –Τήϊος ἱστορικός καί
ποιητής Ἰάμβων, ἐπιγραμμάτων –Πατήρ Ἀνακρέοντος ἤ Ἀνακρείοντος

224

Σκυθίνος –ου (ὁ) –Ἱαμβογράφος –Ποιητής, Η-17-655Δ
Σκύθιος καί Σκυθῖνος –ου (ὁ) –Ποιητής
ἐπιγραμμάτων
Σκυθίουσα –σης (ἡ)
Σκυθίων –νος (ὁ)
Σκύθος –ου (ὁ) –αι –ῶν
Σκυθότροφος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Σκύλλης –Ἐπίθετον Χαρύβδεως
Σκύθουσα –σης (ἡ)
Σκυθρίων –νος (ὁ) –Υἱός Πτωΐωνος
Σκύθρος –ου (ὁ)
Σκύθρουσα –σης (ἡ)
Σκύθρων –νος (ὁ)
Σκυθρωπός –οῦ (ὁ καί ἡ) –Ἐπίθετον Νεμέσεως
Σκύθων –νος (ὁ) –Κατά περιόδους ἤλλασε φῦλον (Θρῦλος, Ὀβίδιος), Η-8-236Α
Σκυλοκαγέτα –ης (ἡ)
Σκυλακαγέτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Σκυλακατρόφος –ου (ὁ καί ἡ) –Ἐπίθετον Πανός –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Σκυλάκιος –ίου (ὁ)
Σκυλάκις –ιος (ὁ)
Σκυλακῖτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
–Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Σκυλακοτρόφος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος μέ συνώνυμον: Κούρη
Σκύλαξ –κος (ὁ) –Νεαρός κύων
Σκύλαξ –κος (ὁ) –Ἕλλην θαλασσοπόρος
–Καρυανδεύς παλαιός συγγραφεύς, μαθηματικός, γεωγράφος, μουσικός –Υἱός
Θεομνάστου, Η-9-43Δ, 482Α, Η-10 -406Δ,
692Α, Η-11-216Α, Η-12-513Α, Η-1734Α, Η
-18-1013Δ
Σκύλαξ –κος (ὁ καί ἡ) –Ποταμός –Ἐπίθετον Ἐρινύος μέ συνώνυμον: Τάρροθος
Σκύλασσα –σσης (ἡ)
Σκύλης –ου (ὁ) –Υἱός Ἀριαπείθου, βασιλέως Σκυθῶν
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Σκυλητρία καί Σκυλλητία –ης (ἡ) –Συνώνυμον: Παρθένος
Σκύληφα –ης (ἡ)
Σκύληφος –ου (ὁ)
Σκύλλα ἤ Σκύλλη –ης (ἡ) –Θεά ἐναλία
–Θυγάτηρ νύμφης Κραταιΐδος (πού ἧτο
θυγάτηρ Ἑκάτης καί Τρίτωνος ἤ Φόρκυος) ἤ Ἑκάβης, ἐγγονή δηλαδή Σκύλλη
–Μυθολογικόν τέρας φρικτόν μέ 12 πόδια, ἕξ μακρούς λαιμούς καί φάρυγγες
μέ τριπλή σειρά ὀδόντων εἰς ἕκαστον
στόμα. Ἔζει εἰς Σικελικόν πορθμόν, ἐπί
βράχου ὑψηλοῦ καί ἀπροσίτου καί κατάπινεν παραπλέοντας –Θυγάτηρ Νίσου, βασιλέως Μεγάρων –Θυγάτηρ Τυφῶνος καί Ἐχίδνης –Μέ τήν Χάρυβδην
ἦσαν προσωποποιήσεις θαλασσίας δίνης, Ο.Ο.Μ.85, Ο.Ψ.328, Η-7-1158Α, Η-8614Δ, Η-10-565Α, 785Α, Η-14-466Α, 764Α,
Η-17-34Δ
Σκῦλλα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Νῖσου καί Ἀ
βρώτης, ἐγγονή Πανδίωνος, ἀνεψιά Αἰγέως, πρώτη ἐξαδέλφη τοῦ Θησέως. Βοηθήσασα Μίνωα (εἰς κατάληψιν Μεγαρίδος) κόπτουσα τά μαλλιά τοῦ πατρός
της (ὁπότε ἔχασε δύναμίν του, ὡς ὁ Σαμψών). Ὁ Μίνως κατόπιν τήν ἐφόνευσεν.
Τήν ἔπνιξεν ὁ Κυνόφρων. Ἀντίστοιχος
ὁ μῦθος τῆς Κομαιθοῦς, ἀλλά καί τῆς
Πεισιδίκης τῆς ἐρασθείσης τόν Ἀχιλλέαν). Αeschylus (cho. 614ff.) «...φοινίαν
κόραν ἅας ἐχθρῶν ὕπερ φῶας, ἀπώλεσεν φίλον, Κητικοῖς χρησεκμήτοισιν ὅρμοις πιθήσασα, δώροισι Μίνω, Νῖσον ἀθανάτας τριχός νοσφίσα σ΄ ἀπροβούλω
πνίον ἁ Κυνόφρων ὕπνω» –Θυγάτηρ Τυφῶνος καί Ἐχίδνης, ἤ Φόρκυος καί Ἑκάτης, ἤ νύμφης Κραταιῒδος, ἤ Φόρβαντος
καί Ἑκάτης, ἤ Περσίας, ἤ Περσηῒδος
–Νύμφη ἀγαπημένη τοῦ Σηράγγου
Σκύλλη –ης (ἡ)
Σκύλλης καί Χαρίβδεως Πέτρα (ἡ) =
Πορθμός Σικελίας
Σκυλλίης –ου (ὁ) –Περίφημος δύτης ἀπό
Σκιώνη Κασσάνδρας στρατολογηθείς
ὑπό Περσῶν ὑποχρεωτικῶς καί δραπε-
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τεύσας ἀργότερον, κολυμβών ὀγδοήκοντα σταδίους (15,5 χιλιόμετρα περίπου)
Σκυλλητία καί Σκυλητρία (ἡ) –Συνώνυμον: Παρθένος –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Σκυλλίνη –ης (ἡ)
Σκυλλῖνος –ου (ὁ)
Σκύλλις –ίου (ὁ) –Διάσημος δύτης –Διάσημος γλύπτης γνωστός ὁμοῦ μετά Διποίνου, υἱός Δαιδάλου ἐκ Κρήτης. Μετά
Σκυλλίου ἀπέκοψαν σχοινιά ἀπό ἄγκυρες πλοίων Ξέρξου καί πολλά συνετρίβησαν. Οἱ Ἀμφικτίωνες “ἔστησαν” ἐν
Δελφοῖς ἀγάλματα, Α-Η-261Δ, Η-5-735
Α, Η-7-936Α, Η-11-496Α, Η-17-35Α, 614Α,
Η-18-598Δ
Σκύλλις –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Πολυαίνου,
σύζυγος Εὐαγόρου
Σκυλλίχα –ης (ἡ)
Σκύλλιχος –ου (ὁ)
Σκύλλος –ου (ὁ)
Σκύλος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Σκυθῶν, σύζυγος Ὁποίης
Σκυλόσοφος –ου (ὁ) –Ὁ Διονύσιος
Σκύλουσα –σης (ἡ)
Σκυλοχάρεια –ης (ἡ)
Σκυλοχαρεῖς –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρώτων
Σκυλοχάρης –ητος (ὁ)
Σκύλων –νος (ὁ)
Σκυμνίς –ιδος (ἡ)
Σκύμνος –ου (ὁ) –Γεωγράφος Χῖος, ἱστορικός
Σκύρα –ης (ἡ)
Σκυρθάνα –ης (ἡ)
Σκυρθάνας –ου (ὁ)
Σκύρθις –ιος (ὁ)
Σκύριος –ίου (ὁ) –Πλοηγός τοῦ Ξέρξου,
Πάμμων
Σκύριος –ίου (ὁ) –Πατήρ Αἰγέως βασιλέως Ἀττικῆς
Σκυρόκλεια –ης (ἡ)
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Σκυροκλῆς –έους (ὁ)
Σκῦρος –ου (ὁ) –Ο.Τ.326, Λ509
Σκύρος –ου (ὁ) –Ποταμός
Σκύρουσα –σης (ἡ)
Σκύρων –νος (ὁ) –Ἀναθέτης ἐκ Καβειρίου Θηβῶν
Σκυρωνίτη –ης (ἡ)
Σκυρωνίτης –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Ποσειδῶνος
Σκύτα –ης (ἡ)
Σκύτας –ου (ὁ)
Σκυτοβραχίουσα –σης (ἡ)
Σκυτοβραχίων –νος (ὁ) –Ὁ μυθογράφος Διονύσιος ὡς Εὐήμερος Μεσσήνιος,
Κορνοῦτος ἐκ Περσίας, Ἀσκληπιάδης
Μενδαῖος, Ἀντώνιος Λιβεράλις, γραμματικός Κόνων, Ἡράκλειτος, Παρθένιος,
Ἐρατοσθένης, Η-14-109Α
Σκυφόρος –ου (ἡ) –Ἱερόδουλος, ἡ μετέπειτα Θεοδότη
Σκῶλος –ου (ὁ) –Ο.Β.497;
Σκῶνος –ου (ὁ)
Σκώπασις –ιος (ὁ) –Βασιλεύς Σκυθῶν.
Σκώρις –ιος (ὁ) –Βείθυς, υἱός Ταρούλας
–Θρακικόν
Σλακία –ης (ἡ)
Σληυῆ –ῆς (ἡ)
Σληυῆς –ῆος (ὁ)
Σληνή –ῆς (ἡ)
Σληνῆς –οῦ (ὁ)
Σμαράγδα –ας (ἡ) –Χριστιανικόν, νέον
Σμαράγδιον ἤ Ζμαράγδιν –ου (ἡ)
Σμαραγδίς –ιδος (ἡ)
Σμάραγδος –ου (ὁ) –Δαίμων ταραχοποιός καί Θορυβώδης –Ὡς Σμάραγδος
ἐπαρουσιάζετο ἡ ὁσία Εὐφροσύνη ἐνδυομένη ἀνδρικῶς
Σμάραγδος –ου (ὁ) –(Πολύτιμος ὡς σμαράγδι) –Βυζαντινός στρατηγός –Χριστιανικόν –Νέον
Σμάραγδος –ου (ὁ) –Πλαστόν τοῦ Θεωνᾶ Ἀλεξανδρέως, ὀλυμπιον. εἰς στάδιον
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Σμάραγος –ου (ὁ) –Ὄρος –Αἰγύπτιος
Δζέμπελ –Ζοβαράδ
Σμάχα –ης (ἡ)
Σμᾶχος –ου (ὁ)
Σμένδρουσα –σης (ἡ)
Σμένδρων καί Ζμένδρων –νος (ὁ)
Σμερδαλέα –ης (ἡ)
Σμερδαλέαι –ων (οἱ) –(φρικαλέοι) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν –Ἐπίθετον Κῆρων
Σμερδαλέος –έου (ὁ) –Δράκων (παρ΄ Ὁ-μήρω) –Τρικέφαλος ὄφις τρεφόμενος
ὑπό δηλητηριωδῶν χόρτων
Σμερδία –ης (ἡ)
Σμερδίας καί Σμερδίης –εω (ὁ) –Ὡραῖος νέος, εὐνοούμενος τοῦ τυράννου τῆς
Σάμου Πολυκράτους, ὅν ἐξυμνεῖ ὁ Ἀνακρέων –Ὁ καί Θεωνᾶς (πλαστόν) –Ἀλεξανδρεύς, ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον
Σμέρδης καί Μέρδις –ιος (ὁ) –(Περσικά = Μπαρτίγια) –Πέμπτος βασιλεύς Περσῶν
Σμέρδις –ιος (ὁ) –Ἀδελφός Καμβύσου,
Υἱός Κύρου
Σμέρδις καί Ψευδοσμέρδις –ιος (ὁ) –
Υἱός μεγάλου Κύρου καί Κασσανδάνης,
ἀδελφός Καμβύσου –Μάγος Πέρσης, Η17-48Δ, Η-18-815Δ
Σμερδομένη –ης (ἡ)
Σμερδομένης –ου (ὁ) –Υἱός Ὀτάνεω, ἀνεψιός Ὑστάσπου, στρατηγός Περσῶν
Σμήλις καί Σμῖλις (ὁ) –Ἀγαλματοποιός
Σάμιος ἤ Αἰγινήτης
Σμῆνος –ου (ὁ)
Σμηρναῖα –ης (ἡ)
Σμηρναῖος καί Ζμηρναῖος –ου (ὁ)
Σμίθθουσα –σης (ἡ)
Σμίθθων –νος; ἤ Σμινθεύς ἤΣμίνθιος
ἤ Ποντικοδαίμων (ὁ) –Ο.Ι.Α.38, Η-9371Δ
Σμιθίνα –ης (ἡ)
Σμιθίνας –αντος (ὁ)
Σμίθουσα –σης (ἡ)
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Σμίθων –νος (ὁ)
Σμίκα –ης (ἡ)
Σμικίουσα –σης (ἡ)
Σμικίων –νος (ὁ)
Σμίκκη –ης (ἡ)
Σμίκος –ου (ὁ)
Σμίκουσα –σης (ἡ)
Σμικρά –ῆς ἤ –ᾶς (ἡ) –Ἑταίρα
Σμίκρα –ης (ἡ) –Ἑταίρα εἰς ἀγγειογραφίαν Εὐφρονίου εἰς Ἑρμιτάζ, μετά Παλαιστοῦς, Ἀγάπης, καί Σεκλίνης
Σμίκρη –ης καί Σμείκρη –ης (ἡ)
Σμίκρης –ου (ὁ)
Σμίκρης –ητος (ὁ) –Στρατηγός Ἀρκάδων
Σμικρία –ης (ἡ)
Σμικρίας –ίου (ὁ) –Λουσιεύς
Σμικρίνα –ης (ἡ)
Σμικρίνας καί Μικρίνας –ου (ὁ) –Ταραντῖνος Ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον
Σμικρίνης –ου (ὁ) –Ἀδελφός Χαιρεστράτου, θεῖος Κλεοστράτου εἰς “Ἀσπίδαν”
Μενάνδρου
Σμικρῖνος –ου (ὁ)
Σμικρίουσα –σης (ἡ)
Σμικρίων –νος (ὁ) –Πατήρ Ἀρχελάου
Σμικρίων καί Ζμικρίων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος
Σμῖκρος καί Σμίκρος –ου (ὁ) –Ζωγράφος, Ἀθηναῖος ἀγγειογράφος –Ἀχαρνεύς –Ἐλευσίνιος, Η-8-785, Η-17-50Δ
Σμίκρουσα –σης (ἡ)
Σμικροφῶν –ντος (ὁ)
Σμικροφῶσσα –σης (ἡ)
Σμίκρων –νος (ὁ)
Σμικρωνίδη –ης (ἡ)
Σμικρωνίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος, Ἀθμονεύς
Σμικύθα –ης (ἡ) –Γυναικός ὄνομα πού
ὁ Ἀριστοφάνης ἔδωκεν εἰς ἄνδρα (ἐνῶ
ἀπωλέσθη τό βαπτιστικόν!)
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Σμικύθε –ου; (ὁ)
Σμικύθη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Σμίκρου Ἐλευσινίου
Σμικύθης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος –Τύραννος
Θράκης
Σμικυθίουσα –σης (ἡ)
Σμικυθίων –νος (ὁ) –Ὄνομα ἀνδρός παρ΄
Ἀριστοφάνους
Σμίκυθος –ου (ὁ) –Ὄνομα γέροντος εἰς
δραματικόν χορόν
Σμίκυθος –ου (ὁ) –Πατήρ Ξενοκλέους,
ζωγράφος, ἀγγειογράφος –Υἱός Χαρίνου
Ἀχαρνεύς –Υἱός Φιλοκράτου Ἀχαρνεύς
–Υἱός Ἐπιτέλους Θορίκιος –Λουσιεύς
Σμικύλη –ης (ἡ)
Σμικυλίνη –ης (ἡ)
Σμικυλίνης –ους (ὁ)
Σμικυλίουσα –σης (ἡ)
Σμικυλίων –νος (ὁ)
Σμικύλος –ου (ὁ)
Σμικύουσα –σης (ἡ)
Σμικύων –νος (ὁ)
Σμίκων –νος (ὁ)
Σμίλαξ –κος (ἡ) –Νύμφη ἐρωμένη Κρόκου
Σμίλασσα –σσης (ἡ)
Σμίλης –ου (ὁ)
Σμῖλις καί Σμιλίς –ίδος; (ὁ) –Καλλιτέχνης κυρίως ξυλίνων ξοάνων, Η-17-51Α
Σμίλις –ιδος καί Σμήλις (ὁ) –Υἱός Εὐκλείδου, ἀγαλματοποιός ἐξ Αἰγίνης
Σμίλουσα –σης (ἡ)
Σμίλων –νος (ὁ)
Σμίνδουσα –σης (ἡ)
Σμίνδυρα –ης (ἡ)
Σμινδυρίδα καί Σμινδυρίδη –ης (ἡ)
Σμινδυρίδας καί Σμινδυρίδης –ου (ὁ) –
Υἱός Ἱπποκράτους πλούσιος Συβαρίτης
περιβόητος δι΄ ἡδυπάθειαν. Εἷς τῶν μνηστήρων ἐν Σικυώνι διά γάμον Ἀγαρίστης
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θυγατρός Κλεισθένους, κρινόμενος διά
πολυτελήν ζωήν, ἥν ἔζη
Σμινδυρίδη –ης (ἡ)
Σμινδυρίδης –ου (ὁ)
Σμίνδυρος –ου (ὁ)
Σμίνδων –νος (ὁ)
Σμινθεύς –εως (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Σμινθεύς καί Σμίνθιος καί Ποντικοδαίμων καί Σμίνθος καί Σμίθθων (ὁ)
–Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος Ο.Ι.Α.38, Η-9371Δ
Σμίνθη –ης (ἡ) –Πομακοχώρι Θράκης
Σμίνθιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Σμίνθις –ιος (ὁ)
Σμίνθις –ιδος (ἡ)
Σμίνθος –ου (ὁ)
Σμιχία –ης (ἡ)
Σμιχίας –ίου (ὁ) –Ταραντῖνος Πυθαγορικός φιλόσοφος, Η-16-499Α
Σμοῖος –ου (ὁ) –Γέρων Ἀθηναῖος μέ ὄχι
σωστή διαγωγή
Σμοιός –οῦ (ὁ) –Ἀθηναῖος ὅν ἐξέβαλον
ἐκ τοῦ ἱππικοῦ
Σμόκορδος –ου (ὁ)
Σμόλα –ης (ἡ)
Σμόλας –α (ὁ)
Σμόρδα –ης (ἡ)
Σμόρδος –ου (ὁ)
Σμόρδουσα –ης (ἡ)
Σμόρδων –νος; (ὁ)
Σμυρδῆ –ῆς (ἡ)
Σμυρδῆς –εω; (ὁ)
Σμύρνα καί Μύρρα καί Σμήρνα –ης
(ἡ) –(Ἡ σκορπίζουσα εὐωδίαν ὡς μύρα)
–Θυγάτηρ Κινύρα ἤ Θείαντος, μήτηρ
Ἀδώνιδος, ἤ θυγάτηρ Θείαντος καί Ἀριθυίας –Συνευρεθείς, ἐκ λάθους, ὁ πατήρ
μετ΄αὐτῆς τήν κατεδίωκεν. Ἡ Ἀφροδίτη
μετεμόρφωσε εἰς μυρσίνην καί ἐκ τῆς
μίξεως ἐγέννησεν Ἄδωνιν –Ἀραβικόν
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ὄνομα – ἤ Σμύρνη Ἀμαζών σύζυγος Θησέως δίδουσα ὄνομα εἰς πόλιν Ιωνίας
(ἰδε Θείας ἤ Κινύρας) –Ἡ ἐρασθεῖσα πατέρα Κινύρα, Η-14-152Δ, Η-17-54Δ
Σμυρναία –ης (ἡ)
Σμυρναίαι –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Νεμέσεων
Σμυρναῖος καί Σμύρναιος –ου (ὁ)
Σμύρναος –ου (ὁ)
Σμύρνη –ης καί Σμύρνα (ἡ) –καί πόλις
Σμυρνιά –ιᾶς (ἡ) –(παραλλαγή) –Νέον
Σμυρνίουσα –σης (ἡ)
Σμυρνίων –νος (ὁ)
Σμύρνος –ου (ὁ)
Σμυρνοφόρος –ου (ὁ)
Σμύρος –ου (ὁ)
Σμῦρος –ου (ὁ)
Σόαιμος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ἀρμενίας
–Πατήρ Σανατρούκη
Σοαίνα –ης (ἡ)
Σοαίνας –ου (ὁ)
Σόανδρα –ης (ἡ)
Σόανδρος –ου (ὁ)
Σοάνης –ου (ὁ) –Ποταμός
Σόανος –ου (ὁ) –Ποταμός
Σόαρχη –ης (ἡ)
Σόαρχος –ου (ὁ)
Σοαρταῖα –ης (ἡ)
Σοαρταῖος –ου (ὁ) –Μέ Κρόνιον καί Κύτον, υἱοί Νύμφης Ἱμαλίας, προστάται
ἐργατικῶν ἐργασιῶν, Η-8-713Δ
Σόαστη –ης (ἡ)
Σόαστος –ου (ὁ) –Ποταμός
Σοβάνα –ης (ἡ)
Σοβάνας –α (ὁ) –Ποταμός
Σοβαρόκλεια –ης (ἡ)
Σοβαροκλῆς –έους (ὁ)
Σόβαρον –ου (ἡ)
Σόβαρος –ου (ὁ)
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Σόβη –ης (ἡ) –Τρίχινη περικεφαλαία
–Γυναικῶν ὄνομα
Σογδιανή πέτρα (ἡ) –Πόλις Σογδίων
Σοδατάλη –ης (ἡ)
Σοδατάλης –ους; (ὁ)
Σόδημος –ου (ὁ)
Σόδια –ίης (ἡ)
Σόδιος –ίου (ὁ)
Σόδομη –ης (ἡ) –καί Μηζόπολις
Σόεμος –ου (ὁ)
Σοητώνια –ίης (ἡ)
Σοητώνιος –ίου (ὁ)
Σοζομενή –ῆς (ἡ) –Σύζυγος Κρισπίνου
Σοζομενός –οῦ (ὁ)
Σοῒδα –δης (ἡ)
Σοΐδας –ντος καί Σουΐδας καί Ἀγείρας
–ου (ὁ) –(Θυελώδης) –Σύγχρονος βυζαντινός λεξικογράφος, Η-17-138Α καί Δ,
Η-18-183Α
Σοΐδας –α καί Σούδα (ὁ) –Πιθανόν λεξικόν Μελίσσου ἤ Μελίτου Η-14-294Δ
Σοϊκράτη –ης (ἡ)
Σοϊκράτης –ου (ὁ)
Σοϊξία –ίης (ἡ)
Σοϊξιάδα –δης (ἡ)
Σοϊξιάδας –αο (ὁ)
Σοϊξίας –ίου (ὁ)
Σοϊξινίκη –ης (ἡ)
Σοϊξίνικος –ου (ὁ)
Σοϊξίππη –ης (ἡ)
Σοΐξιππος –ου (ὁ) –Πατήρ Ξενοκλέους
Σόϊξις –ιος (ὁ)
Σοϊξιτέλεια –ης (ἡ)
Σοϊξιτέλης –ους (ὁ)
Σοῒουσα –σης (ἡ)
Σοΐων –νος; (ὁ)
Σοκάλεια –ης (ἡ)
Σοκάλεις –ειος; (ὁ)
Σοκάλης –ους (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÏËÏÕÓÁ

Σόκαρ καί Σόκαρις –ιος; (ὁ) –Αἰγυπτιακός Θεός (ὅπως καί ὁ Φθά εἰς κορμί
σφιγμένο μέ μαγιό κολάν), ὁ νεκρικός
τῆς Μέμφιδος. Προστάτης τεχνιτῶν μέ
μορφή γερακιοῦ. Ἀναλαμβάνη κυρίως
τήν δουλειά μετάλλων
Σοκκώνια –ης (ἡ)
Σοκκώνιος –ίου (ὁ)
Σόκλεια –ης (ἡ)
Σόκλες –ου; (ὁ)
Σοκλῆς –έους (ὁ)
Σολεία –ης (ἡ)
Σόλειος –ου (ὁ)
Σολίνη –ης (ἡ)
Σολῖνος –ου (ὁ) –Γραμματικός, Η-4-846Α
Σολόγα –ης (ἡ)
Σολόγας –αντος; (ὁ)
Σολομονή –ῆς (ἡ) –Χριστιανή ἁγία
Σολομονίς –ιδος (ἡ)
Σολομῶν –ντος (ὁ) –Ἰουδαῖος Προφητάναξ –Υἱός Δαυῒδ, ἔγγονος Ἰεσσαί –Βασιλεύς (Δημιουργός παμμεγίστου ναοῦ(;)
οὕτινος οὐδείς λίθος εὐρέθη διά τήν ἐκ
νέου δόμησιν) Χριστιανικόν –Ἅγιος –Βασιλεύς Ἰσραήλ –Ὅστις ἐλάτρευσεν Χαμώ, θεά Τυρίων καί Ἀμανιτῶν
Σολομωνή καί Σολομονή –ῆς (ἡ) –Μήτηρ ἑπτά Μακκαβαίων, μέ πρῶτον τόν
Ματταθίαν, ὅστις ἐπαναστάτησεν κατά
Σελευκιδῶν (Ἀντιόχου) εἰς Συρίαν. Πατήρ Ἰούδα Μακκαβαίου
Σόλον –νος (ὁ)
Σόλος –ου (ὁ)
Σολοσών –ῶντος (ὁ) –Η-12-760Δ, Η-16241Δ, 836Α
Σολοσῶσσα –σσης (ἡ)
Σολούκα –ης (ἡ)
Σολούκας –α (ὁ) –Μακεδών;
Σόλουν –ούνειος (ὁ)
Σολούνεια –ης (ἡ)
Σόλουσα –σης (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÏËÏ×ÏÕÓÁ

Σολόχουσα –σης (ἡ)
Σολόχων –νος; (ὁ) –Χριστιαν. ἅγιος (17
Μαΐου)
Σολπικία –ης (ἡ)
Σολπίκιος –ίου (ὁ) –Ἐπικός ποιητής
Σολυμεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Σόλυμος –ου (ὁ) –Ἥρως Σολύμων –Ἐπίθετον Διός –Υἱός Διός καί Καλδηνῆς,
ἤ Χαλδηνῆς –Γενάρχης Σολύμων ἐκταθέντων εἰς Συρίαν, Κιλικίαν καί Παλαιστίνην ὅπου εἶχον ἱερόν εἰς Μειλίχιον Δίαν (Ἱεροσόλυμα) –Ο.Ζ.184, Ε283, Η
-17-635Α
Σολφικία –ης (ἡ)
Σολφίκιος –ίου (ὁ)
Σόλων –νος (ὁ) –Υἱός Ἐξηκεστίδου, νομοθέτης, καί ποιητής, ἐκ τῆς οἰκεῖας βασιλέως Κόρδου
Σόλων –νος (ὁ) –(Προοδευτικός) –Ἀθηναῖος, πολιτική ἐλεγεία –Υἱός Ἐξηκεστίας –Ἀθηναῖος σοφός τῶν 7 ἤ τῶν Ε ’
–Νομοθέτης –Φιλόσοφος –Ποιητής ἐλεγειακῆς, Λυρικῆς. Ἐλεγεία Σαλαμίς
–Σεισάχθεια (Παραγραφή χρεῶν) –Ὑπῆρξεν Αἰσυμνήτης, Η-7-909Α, Η-9-429
Α, Η-12-366Δ, Η-17-73Δ, 74Α καί Δ, Η-18
-391Α
Σομάδα –ης (ἡ)
Σομάδας –αιο (ὁ)
Σόμαλη –ης (ἡ)
Σόμαλος –ου (ὁ)
Σομόδα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μιττάχιος
Σομόδας –αο (ὁ)
Σομπέκ; (ὁ) –Αἰγυπτιακός Θεός, κροκόδειλος λίαν ἀδηφάγος. Ἐξαφανίζει ἐχθρούς ὑγροῦ περιβάλλοντος
Σόμφορα –ης (ἡ)
Σόμφορος –ου (ὁ)
Σομώ –οῦς (ἡ)
Σόνδαρα –ης; (ἡ) –Θεῖον ὄνομα Καππαδόκων
Σόνδαρος –ου (ὁ)
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Σόντια –ης (ἡ)
Σόντιος –ίου (ὁ) –Ποταμός
Σοόζος καί Σαβάζιος, Σεβάδιος καί
Βαγαῖος –ου (ὁ) –Θεός Φρυγῶν (εἰς Ἑλλάδα ὁ Διόνυσος) μέ θάνατον καί ἀνάστασιν
Σόος –ου καί Σοῦς (ὁ) –Πατήρ Εὐρυπῶντος, υἱός Ἀριστοδήμου –Υἱός Προκλέους
Σόπατρα –ης (ἡ)
Σόπατρος –ου (ὁ)
Σόρδυς –υος (ὁ)
Σορίλα –ης (ἡ)
Σορίλος –ου (ὁ)
Σόσαννα –ης (ἡ)
Σοσθάνη –ης (ἡ)
Σοσθάνης –ου (ὁ) –Πέρσης ἑλατήρ, ἁρματηλάτης
Σοσίας –ίου (ὁ)
Σοσιμβρότα –ης (ἡ)
Σοσίμβροτος –ου (ὁ)
Σοσιμένες –ου; (ὁ)
Σοσμῆνις –ιος (ὁ;)
Σόσος –ου (ὁ) –Ποταμός
Σόσσα –ης (ἡ)
Σοσσία –ης (ἡ)
Σόσσιος –ίου (ὁ) –Υἱός Θεαγένους –Ποταμός
Σοσσιανή –ῆς (ἡ)
Σοσσιανός –οῦ (ὁ)
Σόσσις –ιος (ὁ)
Σοστράτη –ης (ἡ)
Σόστρατος –ου (ὁ)
Σόστρουν –νειος (ὁ)
Σοστρούνεια –ης (ἡ)
Σοτηρίς –ίδος (ἡ)
Σού; (ὁ) –Αἰγυπτιακός θεός ἀέρα. Κατ΄ἐντολήν Δημιουργοῦ χώρισε Οὐρανό ἀπό
Γῆ ἀνασηκώνωντας θυγατέραν Νούτ
(θεά Οὐρανοῦ) εἰς ὕψη. Μέ ἀδελφήν
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Τεφνούτ ἀποτελοῦν πρῶτο ζεῦγος πού
γέννησε μόνος ὁ Δημιουργός

Σουκλέα –ης (ἡ)

Σοῦα –ης (ἡ)

Σουκράτεια –ης (ἡ)

Σοῦβα –ης (ἡ)
Σοῦβος –ου (ὁ) –Ποταμός
Σουγγάρια –ης (ἡ)
Σουγγάριος –ίου (ὁ) –Ποταμός
Σουγδία –ης (ἡ)
Σουγδίας –ίου (ὁ)
Σουγδιάς –άδος (ἡ) –Σουγδιάς γραῖα,
Σογδιανή
Σούδα –ης; (ἡ) –Λεξικόν πιθανῶς Μελίσσου ἤ Μελίτου
Σούδια –ίης (ἡ)
Σούδιος –ίου (ὁ) –Ὁ Παιβίλας, υἱός Μάντας
Σοῦδις –ιος (ὁ) –Πατήρ Μάντης
Σοῦδος –ου (ὁ)
Σουέλλια –ης (ἡ)
Σουέλλιος –ίου (ὁ)
Σουετόνια –ης (ἡ)
Σουετόνιος καί Σουετώνιος –ίου (ὁ)
–Γραμματικός καί Ρήτωρ
Σουετώνια –ης (ἡ)
Σουετώνιος –ίου (ὁ) –Η-11-616Δ, 784Δ,
Η-13-130Δ, Η-15-588Α
Σουζάνα –ης καί Σουσάνα καί Σωσάννα (ἡ) –(Ἡ σώζουσα) –Νέον –Χριστιανικόν καί Ἰουδαϊκόν
Σουητώνια –ης (ἡ)
Σουητώνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαῖος βιογράφος Καισάρων, Η-17-107Α
Σουῒδα –δης (ἡ)
Σουῒδας –αο (ὁ) –Ἱστορικός συγγραφεύς
Σουΐδας –α καί Σοΐσας καί Ἀγείρας (ὁ)
–Συγγραφεύς ἀγνώστου ἐποχῆς καί πατρίδος, ὁ χωλός Σουΐδας –Βυζαντινός λεξικογράφος

Σουκλέας –ου (ὁ)
Σουκράτεις –ειος (ὁ)
Σουκράτης –ους (ὁ)
Σούκρουσα –σης (ἡ)
Σούκρων –νος (ὁ) –Ποταμός
Σούλα –ης (ἡ) –Σύζυγος Διοσκουρίδου
Σούλγας –α (ὁ) –Ποταμός Γαλλίας
Σουλπικιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Σουλπικιανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Σουλπίκιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν –Ὄνομα
ὑπάτων
Σουλπίκις –ίος (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Σουλτάνα –ας (ἡ) –(Μεγαλοπρεπής ὡς
αὐτοκράτειρα) –Νέον
Σουμάραβδη –ης (ἡ)
Σουμάραβδος –ου (ὁ)
Σουμάρανδη –ης (ἡ)
Σουμάρανδος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
–Μάρτυς
Σοῦμμος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Σουναμῖτις –ιδος (ἡ) –Ἰουδαῖα χήρα, ἧς
τόν υἱόν ἀνέστησεν(;) Ἐλισσαῖος προφήτης
Σουνέα –ης (ἡ)
Σουνέας –έου (ὁ)
Σουνία καί Σουνιάς –αδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Σουνιάδη –ης (ἡ)
Σουνιάδης –ου (ὁ)
Σουνιάρατη –ης (ἡ)
Σουνιάρατος –ου (ὁ) –(Ὁ προσευχόμενος εἰς Σούνιον) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Σουνιάς –άδος (ἡ)
Σουνιέραξ –κος (ὁ) –Πλαστόν ὑπό Ἀριστοφάνους

Σουκκεσσά –ῆς (ἡ)

Σουνιέρασσα –σσης (ἡ)

Σουκκεσσός –οῦ (ὁ)

Σουνιεύς –έως (ὁ)
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Σούνιον –ου (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν Ὠρωποῦ, Ο.Ο.Γ.278

1048Α, Η-11-852Α, Η-13-149Δ, Η-15-543Α,
Η-17-124Δ

Σουνναστάδα –ης (ἡ)

Σούσας –α (ὁ) –Στρατηγός Περσῶν

Σουνναστάδας –αο (ὁ)

Σουσᾶς –ᾶ (ὁ)

Σούννομη –ης (ἡ)

Σουσίας –ίου (ὁ)

Σούννομος –ου (ὁ)

Σουσιβία –ης (ἡ)

Σουομάρ; (ὁ) –Διάδοχος Χνοδομάρ

Σουσίβιος –ίου (ὁ)

Σοῦος –ου (ὁ)

Σουσιγένεια –ης (ἡ)

Σουπάτρα –ης (ἡ)

Σουσιγένεις –ειος (ὁ)

Σούπατρος –ου (ὁ)

Σουσιγένης –ους (ὁ)

Σουπερίουσα –σης

Σουσιδότη –ης (ἡ)

Σουπερίων –ωνος (ὁ) –Πατήρ Ἀντιπάτρου

Σουσίδοτος –ου (ὁ)

Σούρα –ης (ἡ)

Σουσικράτεια –ης (ἡ)

Σούρας –αντος (ὁ)
Σουρεγέθα –ης (ἡ)
Σουρεγέθης –ου (ὁ) –Θεότης Θρακική
Σουρένα –ου (ὁ) –Μέγας Βεζύρης
Σουρένας –ου (ὁ)
Σουρήνα –ης (ἡ)
Σουρήνας –ου (ὁ) –Ἀνώτατος Πέρσης
μέτά τόν Βασιλέα
Σουρίνα –ης (ἡ)
Σουρίνας –ου (ὁ)
Σουρμουβήλος –ήλου (ὁ) –Θεός Φοινίκων (Ἑρμῆς καί Βῆλος)
Σούρος –ου (ὁ)
Σουροῦλα –ης (ἡ)
Σοῦς καί Σόος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀριστοδήμου
Σοῦς –οῦ (ὁ) –(γρήγορη ὁρμή –”Κρατύλος”) –Φημισμένος Λάκων
Σοῦσα –ης (ἡ)
Σουσάνα –ης (ἡ)
Σουσάνδρα –ης (ἡ)
Σούσανδρος –ου (ὁ)

Σουσίθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Σουσικράτεις –ειος (ὁ)
Σουσικράτης –ους (ὁ)
Σουσίλα –ης (ἡ)
Σουσίλαμπις –ιδος (ὁ)
Σουσίλος –ου (ὁ)
Σουσιξένη –ης (ἡ)
Σουσίξενος –ου (ὁ)
Σουσιπάτρα –ης (ἡ)
Σουσίπατρος –ου (ὁ)
Σουσιπόλεια –ης (ἡ)
Σουσίπολις –ιδος (ὁ)
Σουσίππη –ης (ἡ)
Σούσιππος –ου (ὁ)
Σουσισκάνη –ης (ἡ)
Σουσισκάνης –ους (ὁ) –Στρατηγός Πέρσης θρέμμα Αἰγύπτου
Σουσιστράτη –ης (ἡ)
Σουσίστρατος –ου (ὁ)
Σουσίφρουν –νειος (ὁ)
Σουσίφρουσα –σης (ἡ)
Σουσίφρων –νος (ὁ)

Σουσαρίουσα –σης (ἡ)

Σουσίχαρμη –ης (ἡ)

Σουσαρίων –ωνος (ὁ) –Κωμικός 6ου αἰῶνος ἐκ Μεγάρων –Συγγραφεύς, Η-7-

Σουσίχη –ης (ἡ)

Σουσίχαρμος –ου (ὁ)
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Σούσιχος –ου (ὁ)
Σούσος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀσούρου(ρος)
ἐξ Ἀσουρίας
Σουστράτη –ης (ἡ)
Σούστρατος –ου (ὁ)
Σούτα –ης (ἡ)
Σουτάδα –ης (ἡ)
Σουτάδας –αο (ὁ)
Σουτάδη –ης (ἡ)
Σουτάδης –ου (ὁ)
Σούτας –α (ὁ)
Σουτειρίδα –δης (ἡ)
Σουτειρίδας –αο (ὁ)
Σουτειρίδη –ης (ἡ)
Σουτειρίδης –ου (ὁ)
Σουτόριος Μάκρος –ου (ὁ) –Διοικητής
πραιτωριανῶν ὑπό Τιβέριον
Σουφήνα –ης (ἡ)
Σουφήνας –α (ὁ) –Πατήρ Κλεύπιν (ὀνομαστική μόνον)
Σουφηνᾶς –αδος (ὁ)
Σουφρόνα –ης (ἡ)
Σουφρόνας –ου (ὁ)
Σουφρονιεύς –έως (ὁ)
Σόφα –ης καί Σοφά –ας (ἡ) –Ἐπίθετον
Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Καλλιόπης
Σοφαίνετη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Σοφαίνετος –ου (ὁ) –Στυμφάλιος, μισθοφόρος στρατηγός εἰς κάθοδον Μυρίων –Ἔγραψε καί αὐτός “Κύρου ἀνάβασην” ὁπως καί ὁ Ξενοφών (ὅστις τήν
δημοσίευσεν μέ τό πλαστόν “Θεμιστογένης”) –Ἕλλην ἡγεμών ἐκστρατεύσας
μετά Κύρου ἐναντίον Ἀρταξέρξου –Σύζυγος Λεκαπηνοῦ, αὐτοκράτειρα –Γυναικαδελφή Θεοφίλου, Η-17-128Α, 333Δ
Σόφακας –ου (ὁ) –Υἱός Τίγγης, θυγατρός Γίγαντος Ἀνταίου καί Ἡρακλέους
Σοφάρχη –ης (ἡ)
Σοφαρχίς –ιδος (ἡ)
Σόφαρχος καί Σοφάρχης –ου (ὁ)
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Σόφας –ου (ὁ)
Σοφέα –ης (ἡ)
Σοφέας –ου (ὁ)
Σόφη καί Σοφή –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Θέτιδος –Ἐπίθετον Κυβέλης –Ἐπίθετον Ρέας
Σόφη –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἀττικίλλας –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Σοφή καί Πειθώ καί Ἡδυεπής καί Θελξίφρων καί Ἠχώ –οῦς (ἡ) –Ἐπίθετον
Ἀθηνᾶς, Η-15-653Α
Σοφία –ης (ἡ) –(Ἡ σοφή, προσωποποίησις σοφίας) –Ἐπίθετον Εὐφροσύνης τῶν
Χαρίτων, προσωποποίησις πολυγνωσίας –Χριστιανή –Ἅγία –Βασίλισσαι –Ἠγεμονίδαι –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ὄνομα εἰς
κωμωδίαν Ἀριστοφάνους –Σύζυγος Ἰουστινιανοῦ Β΄, Η-5-939Δ, Η-13-694Δ
Σοφιανή –ῆς (ἡ)
Σοφιανός –οῦ (ὁ)
Σοφίας –ίου (ὁ)
Σοφιδόι (ἡ)
Σόφιος –ίου (ὁ) –Μεσσήνιος Ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον παίδων
Σοφίλη καί Σοφίλλη –ης (ἡ)
Σόφιλλος καί Σοφίλος –ου (ὁ) –Ἀγγειογράφος, Η-7-1046Α, Η-15-543Δ
Σόφιλος ἤ Σώφιλος –ου (ὁ) –Πατήρ τραγικοῦ Σοφοκλέους –Δραματικός ποιητής ἐκ Θηβῶν ἤ Σικυῶνος –Λεωντίδος
Φυλῆς
Σοφίνη –ης (ἡ)
Σοφινίδη –ης (ἡ)
Σοφινίδης –ου (ὁ) –Πατήρ Ξεναινείτου
Σοφίνικη –ης (ἡ)
Σοφίνικος –ου (ὁ)
Σοφῖνος –ου (ὁ)
Σοφιστής καί Σαβῖνος –ου (ὁ) –Διάλογος Πλάτωνος, Η-16-19Α
Σοφιστικός –οῦ (ὁ)
Σοφοκλέα –ης (ἡ)
Σοφοκλέας –α (ὁ)
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Σοφόκλεια –ης (ἡ) –Ὄνομα Ἀθηναίας

Σοφονίδη –ης (ἡ)

Σοφοκλῆς καί Σοφοκλέης –ους καί Δεξίων καί Μέλιττος –ου (ὁ) –(πλαστόν)
– (Ὁ ἔχων σοφοῦ δόξαν, κλέος) –Εἷς τῶν
τριῶν τραγικῶν ποιητῶν μέ ἐπίθετον μελιχρός –Δραματικός –Υἱός Σο(ω)φίλου,
πού μέ Νικοστράτην γεννᾶ Ἰοφώντα
τραγικόν (ἑπτά ἔργα ἄρτια ἐσώθησαν)
–Ἡ Σικυωνία Θεωρίς (φίλη καί ἐρωμένη) μέ ἥν γεννᾶ Ἀρίστωνα τραγικόν.
Ὑπερήλιξ εἶχεν ἐρωμένην Ἀρχίππην
ὡρίσασαν κληρονόμον μετά θάνατον
–Ἔσχεν πέντε υἱούς: Ἰοφῶντα, Λεωσθένην, Ἀρίστωνα, Στέφανον καί Μενεκλείδην –Ὁ Ἀθηναῖος υἱός τοῦ Ἀρίστωνος,
ἔγγονος Σοφοκλέους –Υἱός Σωστρατίδου, περίφημος Ἀθηναῖος στρατηγός –Ὁ
τραγικός, μέ πλαστόν ὄνομα Μέλιττος,
καί ἐκδότην τόν Σαλουστιανόν, Η-71046Α, Η-15-543Δ, Η-17-137Α καί Δ

Σοφωνίδης –ου (ὁ) –Πατήρ Ἐφιάλτου,
Η-8-606Α

Σόφον –ου (ἡ)
Σοφονία –ης (ἡ)
Σοφονίας –ίου (ὁ) –Προφῆτης Ἰουδαῖος
τῶν 12 μικρῶν, ἑορτάζεται ὡς ἅγιος
Σοφόνικος –ου (ὁ)
Σοφόνιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν

Σοφωνίς –ιδος καί Σοφωνίβα (ἡ) –Θυγάτηρ Καρχηδονίου στρατηγοῦ Ἀσδρούβα. Σύζυγος βασιλέως, τῶν ἐν Ἀφρικῆ,
νομάδων Μαισασυλίων. Μετά θάνατόν
τοῦ σύζυγος βασιλέως Νουμιδίων Μασσανάσου. Ὁ τελευταῖος τῆς ἔδωκεν κώνειον, διά νά μή τήν σύρει ὡς δούλη ὁ
Σκιππίων εἰς Ρώμην, Η-17-144Δ
Σοφώτατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
–Ἐπίθετον Ερμου
Σοωδίνα καί Σοωδίνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Σοωδίνης –ου (ὁ)
Σπαγάδα –δης (ἡ)
Σπαγάδας –αο (ὁ) –Βασιλεύς Σκυθῶν,
Σαγίνων
Σπακώ καί Κυνώ –οῦς (ἡ) –Σύζυγος
Μήδου ἀναθρέψασα Κῦρον, μέ ἐξελληνισμένον ὄνομα Κυνῶ
Σπαράδοκος –ου (ὁ) –Πατήρ Σεύθου,
ἀδελφός Σιτάλκου, βασιλέως Θρακῶν
–Η-9-704Δ, Η-14-762Α

Σοφός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
–Ἐπίθετον Χρόνου μέ συνώνυμον: Τέκτων –Καρκινική λέξις διαβαζομένη ἀνάποδα

Σπαργανιώτη –ης (ἡ)

Σοφός –ου (ὁ) –Ὁ Ἄμυρις πατήρ Δαμάσου –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον Διός μέ συνώνυμον: Βασιλεύς καί Ὀλύμπιος –Σοφός καί καλός
ὁ ποιητής Ἀνακρέων

Σπαργαπίσ (σ)ης (ὁ) –Υἱός βασιλίσσης
Ἀσσυρίων, Τομύριος ἤ Τωμύριος

Σόφουν –νειος (ὁ)
Σοφουνεία –ης (ἡ)
Σόφουσα –σης (ἡ)
Σοφρόνη –ης (ἡ)
Σοφρόνης –ου (ὁ)
Σόφων –νος (ὁ) –Υἱός Νίγερος
Σοφωνιανή –ῆς (ἡ)
Σοφωνιανός –οῦ (ὁ)

Σπαργανιώτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Σπαργαπίσ (σ)η –ης (ἡ)

Σπάρδακος –ου (ὁ) –Πατήρ Σεύθου, Η16-958Δ
Σπάρδοκη –ης (ἡ)
Σπάρδοκος καί Σπαράδοκος –ου (ὁ)
–Πατήρ Σεύθου
Σπάρτα –ης (ἡ)
Σπαρταῖα –ης (ἡ)
Σπαρταῖος –ου (ὁ) –Υἱός Διός καί Ἰμαλίας
Σπάρτακος –ου (ὁ) –Ἀρχηγός δούλων,
θρακικῆς καταγωγῆς, ἐπαναστάτης, μέ
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ὑπαρχηγοῦς: Κρίξον καί Οἰνόμαον, Η15-545Δ, Η-17-148Δ
Σπάρτη –ης (ἡ) –Ἀδελφή Τιάσης –Σύζυγος Λακεδαίμονος (υἱοῦ Διός καί Ταϋγέτης), Ο.Β.582, Δ52, Λ460, Η-7-1172Α,
Η-8-552Δ, Η-10-884Α, Η-12-45Α
Σπάρτη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐρώτα, σύζυγος Λακεδαίμονος, μήτηρ Ἀμύκλα
Σπαρτιαῖα –ης (ἡ)
Σπαρτιαῖος –ου (ὁ) –Υἱός Διός καί Τελχινίας Νύμφης Ἰμαλίης –Ἀδελφός Κρονίου, Κύτου ἤ Κυτίου, Η-9-869Α
Σπαρτιάτη –ης (ἡ)
Σπαρτιάτης –ου (ὁ)
Σπαρτιατική –ῆς (ἡ)
Σπαρτιατικός –οῦ (ὁ)
Σπαρτίνα –ης (ἡ)
Σπαρτῖνος –ου (ὁ) –Μῆδος, ὡραῖος τις
Σπαρτίουσα –σης (ἡ)
Σπάρτις –ιδος (ἡ) –Κιθαρωδός
Σπαρτίων –νος (ὁ)
Σπαρτοκίουσα –σης (ἡ)
Σπαρτοκίων –νος (ὁ)
Σπάρτοκος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Κιμμερίου Βοσπόρου, Η-17-156Δ
Σπάρτος –ου (ὁ) –Η-12-190Α
Σπαρτός –οῦ (ὁ) –(Ὁ σπαρείς) –Ἀναφυέντες ἐκ τῶν ὀδόντων δράκοντος ὅν
ἐφόνευσεν Κάδμος –Μαχόμενοι ἐφονεύθησαν ἀπομείναντες: Ἐχίων, Οὐδαῖος,
Χθόνιος Ὑπερήνωρ, Πέλωρ
Σπάρτουσα –σης (ἡ)
Σπάρτυχη –ης (ἡ)
Σπάρτυχος –ου (ὁ)
Σπάρτων –νος (ὁ) –Υἱός Φορωνέως,
ἀδελφός Χθονίας καί Ἄπιος, πατήρ
Μυκηνέως κτίστου Ἀθηνῶν –Υἱός Τισσαμενοῦ –Βασιλεύς μυθικός –Σοφιστής
Κῖος, Η-12-221Δ, Η-17-149
Σπασίνη –ης καί Ὑσπασίνη (ἡ)
Σπασίνης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Χάρακος
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Σπατάλη –ης (ἡ)
Σπάταλος –ου (ὁ)
Σπεδία –ης (ἡ)
Σπεδιανή –ῆς (ἡ)
Σπεδιανός –οῦ (ὁ)
Σπέδιος καί Σπέλιος –ίου (ὁ) –Μακεδών
Σπείρουσα –ης (ἡ)
Σπείρων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Σπειώ –οῦς (ἡ) –Νηρηΐς (θυγάτηρ Νηρέως καί Δωρίδος), σώτειρα πλοίων,
Ο.Σ.40
Σπέλια –ης (ἡ)
Σπέλιος –ίου καί Σπέδιος (ὁ) –Μακεδών
Σπένδια –ίης (ἡ)
Σπένδιος –ίου (ὁ)
Σπενδούνια –ης (ἡ)
Σπενδούνιος –ίου (ὁ) –Μακεδονικόν
Σπένδουσα –ης (ἡ)
Σπένδων –ωνος (ὁ) –Λάκων Λυρικός
ποιητής
Σπενδώνια –ίης (ἡ)
Σπενδώνιος –ίου (ὁ) –Πατρωνυμικόν
Πουθοδώρου
Σπενσιθέα –ης (ἡ)
Σπενσίθεος –ου (ὁ)
Σπεράντια –ης (ἡ)
Σπεράντιος –ίου (ὁ)
Σπέρατη –ης (ἡ)
Σπέρατος –ου (ὁ)
Σπερθία –ης (ἡ)
Σπερθίας καί Σπερθίης –εω (ὁ) –Υἱός
καί πατήρ Ἀνη(ε)ρίστου (ἐκουσίως μετά
Βούλιδος, υἱοῦ Νικόλεω) ἐπέμφθησαν
εἰς Ξέρξην, ὅστις τους ἐχάρισεν τήν ζωήν, Η-4-566Α, Η-11-135Δ, Η-17-165Α
Σπέρμα –ατος; (τό;) –Ἐπίθετον Διονύσου
–Ἐπίθετον Πρωτογόνου
Σπερμείη καί Σπερμεία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Σπερμεῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος
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Σπερμία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Σπερμώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀνίου(ἱερέως Ἀπόλλωνος εἰς Δῆλον) καί Δωρίππης. Ἀδελφή Οἰνοῦς καί Ἐλαιοῦς (ΟΙΝΟΤΡΟΠΩΝ=εἶχον χάρισμα ἐξ Ἀπόλλω_
νος νά μετατρέπουν ὕδωρ εἰς οἶνον, ὡς
ὁ Χριστός καί αἱ Μαινάδαι εὑρισκόμεναι
ἐν ἐξάρσει). Φεύγωντες εἰς Τροίαν Ἀχαιοί, φιλοξενήθησαν εἰς Δῆλον ὅπου ὁ Ἄνιος ἐπρότεινεν νά παραμείνουν ἐννέα ἔτη
καί τό δέκατον νά πολεμήσουν. Πράγματι κατόπιν λοιμοῦ τό ἕνατον ἔτος ὁ
Παλαμήδης παρέλαβεν ἀπό Δῆλον καί
ἔφερεν εἰς Τροίαν ὅπου βοήθησαν εἰς
τροφοδοσίαν στρατοπέδου. Λέγεται πώς
ἔφερεν δι΄ ἐνεργειῶν τοῦ σῖτον ἀπό Θράκην (κάτι πού ἀπέτυχεν νά κάμη ὁ Ὁδυσσεύς), Η-14-801Δ
Σπέρχα –ης (ἡ)
Σπέρχας –αντος (ὁ)
Σπερχειός –οῦ καί Σπερχήϊος Ἰωνικά
(ὁ) –Ποταμός –Ποτάμιος θεός, υἱός Ὠκεανοῦ καί Γῆς –Μέ θυγατέρα Πηλέως
Πολυδώρα γεννᾶ Μενέσθιον, Ο.Ι.Π.174,
Ο.Ι.ψ.142
Σπερχίδα –δης (ἡ)
Σπερχίδας –αο (ὁ)
Σπερχίς –ιδος (ἡ)
Σπέρχις –ιος (ὁ)
Σπέρχις –ιδος (ὁ) –Ὁ Σπερθίης
Σπέρχουσα –σης (ἡ)
Σπέρχων –νος (ὁ)
Σπέρχωνις –ιος (ὁ) –Πατήρ Ἄρχοντος
Σπεύδουν –νειος (ὁ) –Μακεδονικόν
Σπευδούνεια –ης (ἡ)
Σπευδούνιος –ιου (ὁ) –Μακεδονικόν
Σπεύδουσα –σης (ἡ)
Σπεύδων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ
Σπευσάνδρα –ης (ἡ)
Σπευσανδρίδη –ης (ἡ)
Σπευσανδρίδης –ου (ὁ)
Σπεύσανδρος –ου (ὁ) –Πλωθειεύς
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Σπευσία –ης (ἡ)
Σπευσιάδη –ης (ἡ)
Σπευσεάδης –ου (ὁ)
Σπευσίας –ίου (ὁ)
Σπευσίκλεια –ης (ἡ)
Σπευσικλῆς –έους (ὁ)
Σπευσικράτεια –ης (ἡ)
Σπευσικράτης –ου (ὁ)
Σπευσίνη –ης (ἡ)
Σπεύσινος καί Σπουσίνος –ου (ὁ) –Τοξότης ἐν Ἀθήναις (σκηνίτης ἐν ἀγορά)
ὀργανώσας τό πρῶτον τμῆμα τοξοτῶν,
Η-17-737Δ
Σπευσίππη –ης (ἡ)
Σπεύσιππος –ου (ὁ) –Φιλόσοφος, ἀνεψιός, μαθητής καί ἀντικαταστάτης Πλάτωνος, υἱός Εὐρυμέδοντος καί Ποτώνης
ἀδελφῆς Πλάτωνος, Μυρρινούσιος, καί
χριστιανικόν, Η-7-599Δ, 775Δ, 776Α, 1242
Δ, Η-8-86Δ, Η-9-307Δ, Η-12-113Δ, Η-14694Δ, Η-17-169Α, Η-18-221Α, 239Α
Σπεῦσις –ιος (ὁ)
Σπεύσουσα –σης (ἡ)
Σπεύσων –νος (ὁ)
Σπευσωνίδη –ης (ἡ)
Σπευσωνίδης –ου (ὁ)
Σπήλιος –ου (ὁ) –Νέον
Σπιθαμαία –ης (ἡ)
Σπιθαμαῖος –ου (ὁ)
Σπίθρια –ίης (ἡ)
Σπιθριδάτη –ης (ἡ)
Σπιθριδάτης –ου (ὁ) –Πέρσης Σατράπης
Λυδίας –Στρατηγός Σατράπου Φαρναβάζου
Σπίθριος –ίου (ὁ)
Σπιλαδία –ης (ἡ)
Σπιλαδίας –ίου (ὁ)
Σπινθάρα –ης (ἡ)
Σπίνθαρος –ου (ὁ) –Ἀρχιτέκτων –Ἀρχαῖος τραγικός ποιητής, Ἡρακλεώτης –Φίλος Ἐπαμεινώνδου –Πυθαγόρειος φιλό_
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σοφος ἐκ Ταράντου, πατήρ καί δάσκαλος Ἀριστοξένου, τοῦ μεγαλυτέρου θεωρητικοῦ ἀρχαῖας μουσικῆς –Καί μεταθέμενος ὁ Ηρακλεώτης Διονύσιος συγγρα_
φεύς, υιός Θεοφάντου –Υἱός Μνησιθείδου, Φυλάσιος, Η-5-860Δ, Η-7-1242Α, Η17-175Α515Δ, 518Α
Σπινθείρ –ρος (ὁ & ἡ;)
Σπινθήρ –ρος (ὁ) –Ὑπηρέτης εἰς ”ἀσπίδα” Μενάνδρου
Σπινθήρα –ης (ἡ)
Σπινθήρας –α (ὁ)
Σπινθηρίζουσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς (κατ΄ Ὄμηρον), ἐμφανιζομένη κατά
διάρκειαν μαχῶν Ελλήνων καί Τρώων
Σπίνθηρος –ου (ὁ)
Σπινθίς –ίδος (ἡ) –Ἑταίρα
Σπίνθουσα –σης (ἡ)
Σπίνθων –νος (ὁ)
Σπίοδρος –ου (ὁ)
Σπιταμένη –ης (ἡ)
Σπιταμένης –ου (ὁ) –Μεγιστάν Σογδίων
–Εὐγενής Σογδιανῆς, Η-16-925Δ, Η-17177Δ
Σπίτταλα –ης (ἡ)
Σπίτταλος –ου (ὁ) –Ἰατρός
Σπλαγχνοτόμος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Σπλήν –νός (ὁ)
Σποδία –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Σποδίας –ίου (ὁ)
Σπόνδαος –ου (ὁ) –Θεοφορικόν
Σπονδάρχη –ης (ἡ)
Σπόνδαρχος –ου (ὁ)
Σπονδή –ῆς (ἡ) –Θεότης
Σπόνδη –ης (ἡ)
Σπόνδος –ου (ὁ)
Σποράκη –ης (ἡ) –Μακεδονικόν ὄνομα
Σποράκης –ου (ὁ) –Μακεδονικόν ὄνομα
Σποργίλη –ης (ἡ)
Σποργίλος –ου (ὁ) –Ὄνομα πουλιοῦ –Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης
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Σπόργιλος –ου (ὁ) –Δῆμος Ἀττικῆς –Κουρεύς ἐν Ἀθήναις
Σπόρια –ης (ἡ)
Σπορίδα –ης (ἡ)
Σπορίδας –αο (ὁ)
Σπόριος –ίου (ὁ)
Σπόρκια –ης (ἡ)
Σπόρκιος –ίου (ὁ)
Σπόρος –ου (ὁ) –Μαθηματικός –Σκλάβος εἰς Ρώμην, Η-5-210Α, Η-7-788Α
Σποτάγος –ου (ὁ)
Σπούβασις –ιος (ὁ)
Σπουδά –ῆς (ἡ)
Σπουδαῖα –ας (ἡ) –Θυγάτηρ Κτησάρχου
Σπουδαῖος –ου (ὁ)
Σπούδάνδρα –ης (ἡ)
Σπούδανδρος –ου (ὁ)
Σπουδᾶς –ᾶ; (ὁ)
Σπούδη –ης (ἡ)
Σπούδης –ητος (ὁ)
Σπουδία –ης (ἡ)
Σπουδίας –ου (ὁ) –Λόγος Δημοσθένους:
Σπουδίας, Ὑπέρ προικός –Ἀχαρνεύς, Η5-957Α,
Σπουδίδη –ης (ἡ)
Σπουδίδης –ου (ὁ)
Σπουδίππη –ης (ἡ)
Σπούδιππος –ου (ὁ)
Σποῦδις –ιος (ὁ)
Σπουδοκράτεια –ης (ἡ)
Σπουδοκράτης –ου (ὁ) –Φλυεύς, σύζυγος Μελίτης
Σπουδωνίδη –ης (ἡ)
Σπουδωνίδης –ου (ὁ)
Σπούραγος –ου (ὁ)
Σπούρια –ης (ἡ)
Σπούριος –ίου (ὁ) –Υἱός Ἐπικράτους
Σπουσίλα –ης (ἡ)
Σπουσίλας –αντος; (ὁ)
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Σπουσίνα –ης καί Σπεύσινα –ης (ἡ)
Σπουσίνος –ου καί Σπεύσινος (ὁ) –Τοξότης, Η-17-737Δ
Σπράτια –ίης (ἡ)
Σπράτιος –ίου (ὁ)
Σπρίθια –ης (ἡ)
Σπρίθιος –ου (ὁ)
Σπυθριδάτη –ης (ἡ)
Σπυθριδάτης –ου (ὁ) –Στρατηγός Δαρείου
Σπύραγος –ου (ὁ)
Σπυργίλη –ης (ἡ)
Σπυργίλος –ου (ὁ)
Σπυριδούλα –ας (ἡ) –(Ἐκλεκτόν σκεῦος
θεοῦ) –Χριστιανικόν –Νέον
Σπυρίδουσα –σης (ἡ)
Σπυρίδων –νος (ὁ) –(πλεκτόν, χρήσιμον
σκεῦος) –Χριστιανικόν ὄνομα –Ἅγιος
–Πρώην βοσκός ἔγινε Ἐπίσκοπος Κύπρου, μετέσχε Α΄ Συνόδου
Σπύριος –ου (ὁ)
Σπυρίχη –ης (ἡ)
Σπύριχος –ου (ὁ)
Σπωσιανή –ῆς (ἡ)
Σπωσιανός –οῦ (ὁ)
Σρασιδίκα –ης (ἡ)
Σρασίδικος –ου (ὁ)
Στάγειρα –ης καί Ὀρθαγορεία, (τά)
–Πόλις, πρίν Ὀρθαγορεία
Σταγειρίτη –ης (ἡ)
Σταγειρίτης –ου (ὁ) –Ὁ Ἀριστοτέλης –Ὁ
Ἀθανάσιος, λόγιος Μακεδών
Στάγειρος –ου (ἡ)
Σταγόνιον –ίου (ἡ) –Ἑταίρα χαριτωμένη
ἀδελφή Ἀνθίδος καί ἑταῖρας Νικοστρατίδος μέ πλαστόν ἀμφοτέρων: Ἀφύη
(σαρδέλλα)
Στάγων καί Σταγών –νος (ἡ)
Στάγωσσα καί Σταγῶσσα –σσης (ἡ)
Σταδία –ης (ἡ) –Ἑταίρα
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Σταδιεύς –έως (ὁ) –Ζωγράφος, Η-7-945Α
Σταδμέα –ης (ἡ)
Σταδμέας –ου (ὁ) –Υἱός Μηριγένου
Σταδμεῖα –ης (ἡ)
Σταδμειός –οῦ (ὁ)
Στάθμεια –ης (ἡ)
Στάθμιος –ου (ὁ)
Σταῒα –ης (ἡ)
Στάϊος –ου (ὁ)
Στάκτη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πραπίδος, Φιλέρωτος
Στάκτης –ητος; (ὁ)
Σταλάκκια –ίης (ἡ)
Σταλάκκιος –ίου (ὁ)
Σταλάκκις –ιος (ὁ)
Στάλκα –ης (ἡ)
Στάλκας –α (ὁ) –Ἡλεῖος
Σταλκ(κ)ιανή –ῆς (ἡ)
Σταλκ(κ)ιανός –οῦ (ὁ)
Στάλλια –ης (ὁ)
Στάλλιος –ου (ὁ)
Στάλφουσα –σης (ἡ)
Στάλφων –νος (ὁ)
Σταμάτα καί Σταματίνα καί Σταματία
–ης (ἡ) –(Αὐτή πού σταματᾶ τήν γέννησιν θηλέων) –Νέον –Χριστιανικόν
Σταμάτιος –ου καί Στάμος –ου (ὁ) –(Ὁ
σταματών τήν γέννησιν θηλέων) –Χριστιανικόν, νέον
Σταμάτης –η (ὁ) –Νέον
Στάμνιος –ίου (ὁ) –(κρασοκανατᾶς) –
Πλαστόν ὑπό Ἀριστοφάνους εἰς Βατράχους
Στάμος καί Σταμάτιος –ίου (ὁ)
Σταμούλης –η (ὁ) –Νέον
Στάμφυλος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἡμιθέας
πρώην μέλποδίας, Η-9-78Δ
Στάντη –ης (ἡ) –Νέον
Στάντής –η (ὁ) –Νέον
Σταπολέμη –ης (ἡ)
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Σταπόλεμος –ου (ὁ)
Στάρτα –ης (ἡ)
Στάρτης –ητος (ὁ)
Σταρτοκύδη –ης (ἡ)
Σταρτοκύδης –ου (ὁ)
Στάρτοφα –ης (ἡ)
Στάρτοφος –ου (ὁ)
Στασαγόρα –ης (ἡ)
Στασαγόρας –ου (ὁ) –Στρατηγός Πλαταιῶν
Στασαγορίνα –ης (ἡ)
Στασαγορῖνος –ου (ὁ)
Στασάγορος –ου (ὁ)
Στασάνδρα –ης (ἡ)
Στάσανδρος –ου (ὁ) –Κύπριος ἄρχων,
Η-11-782Α, Η-17-215Α
Στασάνωρ –ρος (ὁ) –Στρατηγός Μεγάλου Ἀλεξάνδρου –Κύπριος, Η-14-903Δ,
Η-11-727Α
Στασανωρίς –ίδος (ἡ)
Στασάρχη –ης (ἡ)
Στάσαρχος –ου (ὁ)
Στασέα –ης (ἡ)
Στασέας –ου (ὁ)
Στασήνωρ –ρος καί Στησήνωρ –ρος
(ὁ) –Κύπριος στρατηγός
Στασία –ης (ἡ)
Στασιάναξ –κτος (ὁ)
Στασιάνασσα –ης (ἡ)
Στασίας –ίου (ὁ) –Υἱός Σιρικάμωνος
Στασιγένεια –ης (ἡ)
Στασιγένης –ους (ὁ)
Στασιδάμεια –ης (ἡ)
Στασίδαμος –ου (ὁ) –Ἐπί Κυπρίας ἐπιγραφῆς, Η-7-924Δ
Στασιδήμη –ης (ἡ)
Στασιδημίδη –ης (ἡ)
Στασιδημίδης –ου (ὁ)
Στασίδημος –ου (ὁ)
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Στασιδίκα –ης (ἡ)
Στασίδικος –ου (ὁ)
Στασίδοτη –ης (ἡ)
Στασίδοτος –ου (ὁ)
Στασιδώρα –ης (ἡ)
Στασίδωρος –ου (ὁ)
Στασιθέα –ης (ἡ)
Στασίθεμις –ιδος (ὁ καί ἡ)
Στασίθεος –ου (ὁ)
Στασίκα –ης (ἡ)
Στασίκλεια –ης (ἡ)
Στασικλῆς –έους (ὁ)
Στασίκος –ου (ὁ) –Κύπριος βασιλεύς ἐπί
Πτολεμαίου
Στασικράτεια –ης (ἡ)
Στασικράτη –ης (ἡ)
Στασικράτης –ους (ὁ) –Ἀρχιτέκτων μέ
σχέδια μεγαλεπίβολα. Ἐπεθύμει νά μετασχηματίση τόν Ἄθω σέ ἀνδριάντα Ἀλεξάνδρου
Στασικρέτη –ης (ἡ)
Στασικρέτης –ου (ὁ)
Στασικύπρα –ης (ἡ)
Στασίκυπρος –ου (ὁ)
Στασίλα –ης (ἡ)
Στασιλάα –ης (ἡ)
Στασίλαος –ου (ὁ) –Υἱός Θρασιλέω, Ἀθηναῖος στρατηγός πεσών εἰς Μαραθῶνα
Στασίλας –αντος (ὁ)
Στασιμβρότη –ης (ἡ)
Στασίμβροτος –ου (ὁ)
Στασιμένη –ης (ἡ)
Στασιμένης –ους (ὁ)
Στασίμη –ης (ἡ)
Στάσιμος –ου (ὁ)
Στασίνη –ης (ἡ)
Στασινίκη –ης (ἡ)
Στασίνικος –ου (ὁ)
Στασινόη –ης (ἡ)
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Στασίνοος –όου (ὁ)
Στασῖνος καί Στησίνοος –ου (ὁ) –Κύπριος, ἐπικός ποιητής –Σύζυγος Ἀρσιφόνης
θυγατρός Ὁμήρου –Ἔγραψεν Κύπρια
ἕπη ἤ ἔλαβε ὡς προῖκα ἐξ Ὀμήρου ἤ συνέγραψεν μετά Ἡγησία ἤ Ἡγησίνου, Η
-8-24Δ, 901Α, Η-9-1090Δ, Η-17-216Α, Η18-1013Δ
Στασίνους –ου (ὁ)
Στασίοικος –ου (ὁ καί ἡ) –Βασιλεύς, Η11-782Α
Στάσιον –ίου (ἡ)
Στάσιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Σιρικάμωνος
Στασίουσα –σης (ἡ)
Στασιόχη –ης (ἡ)
Στασίοχος –ου (ὁ) –Βασιλεύς, υἱός Τιμοχάριδος, πατήρ Ὀνασιοίχου, Η-11-782Α
Στασιπόλεια –ης (ἡ)
Στασίπολις –ιδος (ὁ)
Στασίππη –ης (ἡ)
Στάσιππος –ου (ὁ)
Στᾶσις –ιος (ὁ)
Στασιτίμα –ης (ἡ)
Στασίτιμος –ου (ὁ)
Στασιφίλη –ης (ἡ)
Στασίφιλος –ου (ὁ)
Στασιφύλη –ης (ἡ)
Στασίφυλος –ου (ὁ)
Στασιφῶν –ντος (ὁ)
Στασιφῶσσα –σσης (ἡ)
Στασιχάρεια –ης (ἡ)
Στασίχαρης –εως (ὁ)
Στασίχαρις –ιος (ὁ)
Στασιχόρη –ης (ἡ)
Στασίχορος –ου (ὁ) –Ἀντί Στησίχορος
Στασίων –νος (ὁ)
Στάσουν –νειος (ὁ)
Στασουνεία –ης (ἡ)
Στάσουσα –σης (ἡ)
Στάσων –νος (ὁ)
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Στατειλία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Στατείλιος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Στάτειρα –ης (ἡ) –Ἀδελφή καί γυνή Δαρείου Κοδομανοῦ, αἰχμαλωτισθείσα εἰς
μάχην Ἰσσοῦ καί ἀποθανοῦσα μετ΄ ὁλίγον –Ἡ μεγαλυτέρα θυγάτηρ Δαρείου
Κοδομανοῦ, ἥν ἐνυμφεύθη Μ. Ἀλέξανδρος –Σύζυγος Ἀρταξέρξου Β’ Μνήμονος, δηλητηριασθεῖσα ὑπό μητρός του
Παρισάτιδος καθόσον τήν ἐμίσει καί τήν
ἐφθόνει –Ἀδελφή Μιθριδάτου θανατωθείσα κατά διαταγήν του, διά νά μήν βρεθούν εἰς χείρας Λουκούλλου
Στάτειρα καί Βαρσίνη καί Ἀρσινόη –
ης (ἡ) –Χήρα Μέμνωνος –Σύζυγος Μεγ.
Ἀλεξάνδρου –Μήτηρ Δαρείου, Η-7-229Δ,
Η-7-537Δ
Στατία –ης (ἡ) –καί Ρωμαϊκόν –Ἀδελφή
Μονίδος, Στραταγίδος, Πολλίης, θυγατέρες Μαμάρχου
Στατιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Στατιανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Στατιλία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Στατίλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Στάτιος –ίου (ὁ) – (Σταθερός) –Ρωμαϊκόν
–Ὁ Πόπλιος Παπίνιος Ρωμαῖος ποιητής
Στάτις –ιος (ὁ)
Στατόκλεια –ης (ἡ) –Μέ Σάτυρον γεννᾶ
Ἀλέξανδρον Πλευρώνιον, δημιουργόν
βιβλιοθήκης Ἀλεξανδρείας
Στατοκλῆς –έους (ὁ)
Σταυλάρχη –ης (ἡ)
Σταυλάρχης –ου (ὁ)
Σταυράκιος –ίου (ὁ) –Αὐτοκράτωρ
Σταῦραξ –κος (ὁ)
Σταύρασσα –σσης (ἡ)
Σταύρος –ου (ὁ) – (Ὁ ἕτοιμος) –Χριστιανικόν νέον
Σταυρούλα –ας (ἡ) –(Ἡ ἕτοιμος διά θυσίαν καί ὑψηλόν ἰδεῶδες) –Χριστιανικόν
–Νέον
Σταυρωτή –ῆς (ἡ)
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Σταυρωτός –οῦ (ὁ)
Σταφίς –ιδος (ἡ)
Σταφύλή –ης (ἡ) –Νύμφη
Σταφυληκόμος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Ὥρης
Σταφυλῆς –ῆος (ὁ)
Σταφυλίς –ίδος (ἡ)
Σταφυλίτη –ης (ἡ)
Σταφυλίτης –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον Διονύ-σου
Σταφυλοκόμος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Στάφυλος–ου(ὁ)–(Γλυκύςὡςστάφυλος)
–1ος βασιλιᾶς Σκοπέλου ἤ Πεπαρήθου
–Ἱστορικός συγγραφεύς Ναυκρατίας
–Υἱός Διονύσου καί Ἀριάδνης –Υἱός
Θησέως μέτασχών εἰς Ἀργοναυτικήν
ἐκστρατείαν –Συγγραφεύς Ναυκρατίδος
–Μέ Χρυσοθέμιδα γεννᾶ: Ροιώ, Παρθένον, Μολπαδίαν –Βασιλεύς Ἀσσυρίων
ὑποδεχθείς Βάκχον, Η-9-853Δ, Η-17-243Δ
Στάφυλος καί Σταφύλος –ου (ὁ) –Ἱστορικός συγγραφεύς –Υἱός Διονύσου
Σταχυήκομος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Σταχυμήτωρ –ορος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἴσιδος μέ συνώνυμον: Καρποτόκος
Σταχυοκόμος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Γῆς
–Ἐπίθετον Δήμητρος
Σταχυοπλόκαμος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Σταχυοστέφανος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Σταχυοτρόφος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Στάχυς –υος (ὁ) –(Ὁ καρποφόρος στάχυς) –Πατήρ Ὀπώρας –Καί Χριστιανικόν
ὄνομα –Ἐξ 70 ἀπόστόλων –Ἐπίσκοπος
Βυζαντίου –Ἅγιος, πρός Ρωμαίους Ι ΣΤ 9
Στειριεύς –έως (ὁ) –Πρόσωπον εἰς διάλογον “Ἐρυξίας”, Η-8-296Δ
Στείχουσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Στείχων –νος (ὁ)
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Στελέουσα –σης (ἡ)
Στελέων –νος; (ὁ) –Πρωθυπουργός Βυζαντίου, ἀνθέλλην
Στέλιος –ιου (ὁ) –(Στήριγμα) –Ὑποκοριστικόν τοῦ Στυλιανός
Στελίχων –ντος; (ὁ) –(Δυνατός) –Στρατηγός Μεγ. Θεοδοσίου, νικητής Ἀλαρίχου
Στέλλα –ας (ἡ) –(Ἡ λάμπουσα ἀπό ὀμορφιάν) –Νέον
Στελλανδρίδη –ης (ἡ)
Στελλανδρίδης –ου (ὁ)
Στελλία –ης (ἡ)
Στελλίας –ίου (ὁ)
Στεμφύλια –ης (ἡ)
Στεμφύλιος –ίου (ὁ)
Στενέβοια καί Σθενέβοια –ης (ἡ)
Στενέβοιος καί Σθενέβοιος –ου (ὁ)
Στενίδα –ης (ἡ)
Στενίδας –αο (ὁ)
Στενίδη –ης (ἡ)
Στενίδης –ου (ὁ)
Στενόπη –ης καί Στερόπη (ἡ)
Στένουσα –σης (ἡ)
Στεντορίς –ιδος (ἡ)
Στέντωρ καί Χαλκεόφωνος (ὁ) –(Βροντόφωνος, μέγαλόφωνος) –Ἥρως τῆς
Τροίας. Συναγωνισθείς μέ Ἑρμήν ἀπέθανε ἐξ ὑπερεντάσεως, Ο.Ε.785, Η-10-685
Στενύκληρος καί Στενύκλαρος –ου (ὁ)
–Πόλις Μεσσηνίας, Η-17-256Δ
Στένων –νος (ὁ)
Στέργιος –ιου (ὁ) –(Ὁ γεμᾶτος στοργήν)
–Χριστιανικόν, νέον
Στεργύλη –ης (ἡ)
Στεργύλος –ου (ὁ)
Στερόπη καί Εὐαρέτη καί Εὐρυθόη
–ης (ἡ) –(Ἡ ἀστράπτουσα) –Θυγάτηρ
Ἄτλαντος καί Πληϊόνης, γυνή Οἰνομάου
–Κατά τινας μήτηρ Οἰνομάου, Πλειάς
ὅν γεννᾶ μέτά Ἄρεος ἤ Ἀλξίωνος βασι-
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λέως Πίσης –Θυγάτηρ Ἄτλαντος –Θυγάτηρ Ἡλίου, γυνή Εὐρυπύλου, μήτηρ
Λυκάονος καί Λευκίππου ἀδελφή Πασιφάης –Θυγάτηρ Πλευρῶνος καί Ξανθίππης –Θυγάτηρ Πορθάονος καί Εὐρύτης πού μέ Ἀχελῶον γεννᾶ τίς Σειρῆνες
–Σύζυγος Μητίονος, μήτηρ Μουσαίου,
Η-9-914Δ
Στερόπη καί Στενόπη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀκάστου, βασιλέως Ἰωλκοῦ, υἱοῦ
τοῦ Πελία
Στερόπη καί Καστερόπη –ης καί Ἀστερόπη (ἡ) –(ἀστράπτουσα) –Μήτηρ
ἤ σύζυγος Οἰνομάου –Μία τῶν ἐπτά
Πλειάδων νυμφῶν –Ἀτλαντίς –Θεραπαινίς –Πηγή –Θυγάτηρ Πλευρῶνος
καί Ξανθίππης –Θυγάτηρ Κηφέως βασιλιᾶ Τεγέας ἤ Ἀρκαδίας (ἡ καί Αερόπη)
εἰς ἥν Ἡρακλῆς ἔδωκεν τρίχα μέδούσης
φοβίζουσα ἐχθρούς πρό τῶν τειχῶν, Η9-32Δ, Η-10-690Δ, Η-14-796ΔΑ, Η-15-869Δ
Στερόπη καί Ἀερόπη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ
Ἀκάστου πού μέ Ἀχελῶον γεννᾶ Σειρήνας ἤ θυγάτηρ Πορθάονος
Στεροπηγερέτη –ης (ἡ)
Στεροπηγερέτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Στερόπης –ου (ὁ) –(Ὁ ἀστράπτων) –Κύκλωψ –Εἷς τῶν τριῶν: Βρόντης, Ἄργης
–Υἱός Οὐρανοῦ καί Γῆς Η-11-683Δ, Η-15489Α
Στερτίνια –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Στερτίνιος –ίου Γάϊος,Ξενοφῶν (ὁ) –Ἰατρός, ἀπόγονος Ξενοφῶντος
Στεύθη –ης (ἡ)
Στεύθης –ητος; (ὁ) –Βασιλεύς Ὀδρυσῶν,
πατήρ Ρηβούλου καί Κότυος
Στεφανά –ῆς (ἡ)
Στεφανᾶς –ᾶ (ὁ) –Χριστιανικόν
Στεφάνη –ης (ἡ)
Στεφανηφορία –ης (ἡ)
Στεφανηφορική –ῆς (ἡ)
Στεφανηφορικός –οῦ (ὁ)
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Στεφανηφόρος –ου (ὁ καί ἡ) –Ἐπίθετον Εἰρήνης –Ἐπίθετον Ἠελίοιο μέ συνώνυμον: Παμφαίνων –Ἐπίθετον Νίκης
–Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Στεφανία –ας (ἡ) –(Ἀξία στεφάνου) –Νέον
Στεφανική –ῆς (ἡ)
Στεφανικός –οῦ (ὁ)
Στεφάνιος –ίου (ὁ)
Στεφανίς –ιδος (ἡ) –Χριστιανικόν
Στεφανίτα –ης (ἡ)
Στεφανίτας –αντος; (ὁ)
Στεφανίουσα –σης (ἡ)
Στεφανίων –νος (ὁ) –Υἱός Διονυσίου
Στεφανοδότη –ης (ἡ)
Στεφανόδοτος –ου (ὁ)
Στεφανόκλεια –ης (ἡ)
Στεφανοκλῆς –έους (ὁ)
Στεφανοκράτη –ης (ἡ)
Στεφανοκράτης –ου (ὁ)
Στεφανοκύδη –ης (ἡ)
Στεφανοκύδης –ου (ὁ)
Στεφανομένη –ης (ἡ)
Στεφανομένος –ου (ὁ)
Στεφανοπλόκος καί Στεφανοπῶλις καί
Γλυκέρα –ης (ἡ) –Ἑταίρα καί ἄλλαι, ΑΖ-431Δ
Στέφανος –ου (ὁ) –(Ἄξιος στεφάνου)
–Ρήτωρ –Καπᾶδοξ Ὀλυμπιονίκης εἰς
στάδιον –Χριστιανικόν –Τρεῖς ἅγιοι –
Κωμικός ποιητής, υἱός ποιητοῦ Ἀλέξεως
–Συγγραφεύς μαγειρικῆς (13-7, 28-10, καί
28-11) –Πολλοί βασιλεῖς –Εἷς τῶν ἑπτά
διακόνων –Ἀθηναῖος, υἱός Θουκυδίδου
–Ὁ Βυζάντιος, περίφημος γραμματικός
–Ὁ περιβάλλων τήν κεφαλήν ἦτο ἐκ
κλάδων μυρτιᾶς, ἀγριελαίας, σελίνου
καί δρύϊνος (δι΄ἀρετήν) –Ὁ πρωτομάρτυς
(2 Αὐγούστου) –Ὁ νεολαμπής (9 Δεκεμ.)
–Υἱός Ἑρμογένους Ἀθμονεύς –Υἱός Μενεκλέους, Ἀχαρνεύς –Yἱός Θουκυδίδου
Ἀλωπεκῆθεν –Εὐωνυμεύς –Υἱός Σωϊ-
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ναύτου Εὐωνυμεύς —Υἱός Ἀχαιοῦ Εὐωνυμεύς –Υἱός Θάλλου Λαμπτρεύς–
Μυρρινούσιος –Πατήρ Κινέα –Υἱός
Ὑπερβίου Εὐωνυμεύς, γλύπτης 1ου αἰῶνα –Ποιητής τῆς Ἀττικῆς Κωμωδίας
–”Κατά Στεφάνου” τίτλος λόγου Δημοσθένους –Ὁ Βυζάντιος Ἕλλην λόγιος
καί συγγραφεύς, Η-5-957Α, Η-7-534Δ,
833Δ, 940Δ, 1061Α, Η-14-321Δ, 379Α, Η15-594Α, Η-17-138Α
Στεφανοῦσα –ης (ἡ) –Ἔργο γλυπτικῆς
Ἀφροδίτης
Στεφανώ καί Στεφαώ –οῦς –οῦς (ἡ)
Στεφαώ καί Στεφανώ –οῦς (ἡ)
Στεφηφόρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός μέ
συνώνυμον: Ἀστρολόγος
Στέφουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Χάριτος
Στηθᾶτος –ου (ὁ) –Ὁ Νικήτας, βιογράφος ἁγίου Συμεών Νέου, τόν 11ον αἰ.
Στήλβη –ης (ἡ) –Μήτηρ Κενταύρου
Στήλβης –ητος (ὁ)
Στήλη –ης (ἡ)
Στήλης –ου (ὁ)
Στήλιχα –ης (ἡ)
Στηλίχη –ης (ἡ)
Στήλιχος –ου (ὁ) –Γαμβρός Θεοδοσίου
Στηλίχουσα –ης (ἡ)
Στηλίχων –ντος (ὁ) –Πατήρ Εὐχερίου
Στηλοκόπας –ου; (ὁ) –Πλαστόν ὄνομα
περιηγητοῦ Πολέμωνος, Η-7-1056Δ
Στήριγμα –ατος (τό) –Ἐπίθετον Ἑστίας
μέ συνώνυμον: Οἶκος
Στηριζομένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ποδάγρας μέ συνώνυμον: Κλινοχαρής
Στηριζόμενος –ου (ὁ)
Στησᾶ –ῆς (ἡ)
Στησαγόρα –ης (ἡ)
Στησαγόρας καί Στησαγόρης –ου (ὁ)
–(Ὁ ἐνθουσιάζων τόν λαόν) –Πατήρ Κίμωνος, πάππος Μιλτιάδου, Ἀθηναίου
στρατηγοῦ εἰς Μαραθώνα –Υἱός Κίμωνος –Σάμιος τις –Λακιάδης, Η-13-627Α

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÔÇÓÉÌÂÑÏÔÏÓ

Στησαγόρη –ης (ἡ)
Στησαγόρης –ου (ὁ)
Στήσάνδρα –ης (ἡ)
Στήσανδρος –ου (ὁ) –Σάμιος κιθαρωδός
Στησάρχη –ης (ἡ)
Στήσαρχος –ου (ὁ)
Στησᾶς –αντος; (ὁ)
Στησήνωρ καί Στασήνωρ –ρος ἤ Στασάνωρ (ὁ) –Στρατηγός Κύπριος, ἀκολουθήσας Μ. Ἀλέξανδρον
Στησία –ης (ἡ)
Στησιάδη –ης (ἡ)
Στησιάδης –ου (ὁ)
Στησίας –ου (ὁ)
Στησίκλεια –ης (ἡ) –Ἀθηναία ἑταῖρα,
πνευματώδης καί καλλονή
Στησικλείδη –ης (ἡ)
Στησικλείδης –ου (ὁ)
Στησικλῆς –έους (ὁ) –Ἀθηναῖος στρατηγός, ναύαρχος, Η-17-281Δ
Στησικράτη –ης (ἡ)
Στησικράτης –ους (ὁ)
Στησικύπρα –ης (ἡ)
Στησίκυπρος –ου (ὁ)
Στησίλα –ης (ἡ)
Στησίλαος –ου καί Στησίλεως –ἐω (ὁ)
–Στρατηγός, υἱός Θρασύλου
Στησιλείδη –ης (ἡ)
Στησιλεῒδη –ης (ἡ)
Στησιλείδης –ου (ὁ) –Υἱός Καλλαίσχρου
Σίφνιος
Στησιλεΐδης –ου (ὁ)
Στησίλεως –έω (ὁ) –Διδάσκαλος ἀθλητικῆς τέχνης, Η-12-156Δ
Στησίμα –ης (ἡ)
Στησιμάχη –ης (ἡ)
Στησίμαχος –ου (ὁ)
Στησιμβρότη –ης (ἡ)
Στησίμβροτος–ου(ὁ)–(Στήριγμα συνανθρώπων) –Ραψωδός –Συγγραφεύς σο-
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φιστής Θάσιος ἐπί Περικλέους –Υἱός Ἐπαμεινώνδου, Θηβαίου στρατηγοῦ, Η-7
-1049Α, Η-9-340Δ, Η-12-496Α, Η-17-281Δ
Στησιμένη –ης (ἡ)
Στησιμένης –ου (ὁ)
Στησίμη –ης (ἡ)
Στήσιμος –ου (ὁ)
Στησινόη –ης (ἡ)
Στησίνοος καί Στασῖνος –ου (ὁ) –Ποιητής Κυπρίων ἐπῶν
Στησίνους –ου (ὁ)
Στήσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Στησία –ης (ἡ)
Στησίουσα –σης (ἡ)
Στησίππη –ης (ἡ)
Στήσιππος –ου (ὁ)
Στησιτίμη –ης (ἡ)
Στησίτιμος –ου (ὁ)
Στησίχαρη – ης (ἡ)
Στησίχαρις – ιδος (ἡ)
Στησίχαρος –ου (ὁ)
Στησιχόρη –ης (ἡ) –Πιθανώς ἡ μοῦσα
Τερψιχόρη –Τροφός Διονύσου
Στησίχορος –ου (ὁ) –(Ὁ στήσας τόν χορόν) –Χοροδιδάσκαλος Ἀρχαῖος χορικός
(λυρικός) ποιητής Ἱμεραῖος, ἀδελφός Ἡλιάνακτος, υἱός Εὐφήμου ἤ Εὐφόρβου
–Ἡ Κτημένη, μήτηρ Στησιχόρου, υἱοῦ Ἡσιόδου Η-7-529Δ,1043Δ, Η-15-543Α καί Δ,
Η-17-281Δ, Η-18-41Α,
Στησίων –νος (ὁ)
Στίαξ –κος (ὁ)
Στίασσα –σσης (ἡ)
Στιβαδίουσα –σης (ἡ)
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Στιβάς –άδος (ἡ)
Στιβέουσα –σης (ἡ)
Στιβέων –νος (ὁ)
Στίβουσα –σης (ἡ)
Στίβων –ντος; (ὁ)
Στιγματία –ης (ἡ)
Στιγματίας –ίου (ὁ) –Η-7-1060Δ
Στιγματίας –ίου (ὁ) –Πλαστόν τοῦ Νοκάνορος Ἀλεξανδρέως
Στίλβη –ης (ἡ) –(λάμψις, ἔκρηξις ἐξ οὐρανοῦ, ἀπαστράπτουσα) –Θυγάτηρ Θησέως –Θυγάτηρ Πηνειοῦ καί Κρεούσης
νύμφης. Μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Λαπίθην
καί Κένταυρον. Ἐπίσης Αἰνέαν, πατέραν
Κυζίκου –Θυγάτηρ Ἑσπέρου, πιθανή μήτηρ Αὐτολύκου, Η-10-687Δ, Η-12-99Δ, Η15-872Δ, Η-17-283Α
Στίλβης –ου (ὁ) –Βυζαντινος λόγιος, Η17-283Α
Στιλβίδη –ης (ἡ)
Στιλβίδης –ου (ὁ) –(λάμπων, ἀκτινοβολῶν) –Μάντις περίφημος ἐν Ἀθήναις (ἀναφέρει Ἀριστοφάνης)
Στίλβος –ου (ὁ)
Στίλβουν –νειος (ὁ)
Στιλβουνεία –ης (ἡ)
Στίλβουσα –σης (ἡ)
Στίλβων –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Ἔρωτος μέ συνώνυμον: Παρθένιος καί Ποθεινός
Στιλβώνδα –δης (ἡ)
Στιλβώνδας –αο (ὁ) –Πατήρ Ὀλυμπιάδα
Στιλβωνίδη –ης (ἡ)

Στιβαδίων –νος; (ὁ)

Στιλβωνίδης –ου (ὁ) –Υἱός Στίλβωνος
–Πλαστόν ὑπό Ἀριστοφάνους

Στιβάνδρα –ης (ἡ)

Στιλίχουσα –σης (ἡ)

Στίβανδρος –ου (ὁ) –Υἱός Θεώρου, Καρύστιος

Στιλίχων καί Στυλίχων –νος (ὁ) –Βάνδηλος, στρατηγός Θεοδοσίου

Στιβαρά –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Μοίρης

Στίλπα –ης (ἡ)

Στιβαρός –οῦ (ὁ)

Στιλπᾶς –αδος ἤ –ᾶ; (ὁ)
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Στιλπίουσα –σης (ἡ)
Στιλπίων –νος (ὁ)
Στίλπουσα –σης (ἡ)
Στίλπυρα –ης (ἡ)
Στιλπυρίς –ιδος (ἡ)
Στίλπυρος –ου (ὁ)
Στίλπων –ωνος ἤ –ντος; (ὁ) –Ἐπιφανής
φιλόσοφος –Μεγαρεύς φιλόσοφος, διδάσκαλος Ζήνωνος Κιτιέως –Ρωμαῖος ρήτωρ –Μαθητής Εὐκλείδου, Η-7-583Α, Η8-729Δ, Η-13-149Δ, 152Δ, Η-17-284Α
Στίπακος –ου (ὁ)
Στίπουσα –σης (ἡ)
Στίπων –νος (ὁ)
Στιρίτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Στισήνωρ –ρος (ὁ) –Η-11-783Α
Στίχη –ης (ἡ)
Στίχια –ης (ἡ)
Στίχιος καί Στιχίος –ίου (ὁ) –Ἠγεμών
Ἀθηναίων κατά Τρωϊκόν πόλεμον φονευθείς ὑπό Ἕκτορος, Ο.Ι.Ν.195, 691, Ο.
329
Στίχος –ου (ὁ)
Στιώνδα –ης (ἡ)
Στιώνδας –αο (ὁ)
Στιώνδη –ης (ἡ)
Στιώνδης –ου (ὀ)
Στοβαῖα –ης (ἡ)
Στοβαῖος καί Στοβεύς –έως (ὁ) –(Σατυρικός, δηκτικός) –Γραμματικός –Συγγραφεύς 4ου αἰῶνος συγγράψας Ἀνθολόγιον, Η-7-1042Α, Η-10-828Δ, Η-17-288Α,
617Α
Στοϊκή –ῆς (ἡ)
Στοϊκός –οῦ (ὁ)
Στοιχαδεύς –έως (ὁ)
Στοιχαίος –ου (ὀ)
Στοιχαΐς –ιδος (ἡ)
Στοιχεῖον –ου (τό) –Ἐπίθετον Αἰθέρος
–Συνώνυμον: ὑψιφανής –Ἐπίθετον Ἡφαίστου μέ συνώνυμον: Ἐργαστήρ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÔÏÑÃÏÓ

Στόλα –ης (ἡ)
Στόλιπη –ης (ἡ)
Στόλιπος –που (ὁ)
Στολίππη –ης (ἡ)
Στόλιππος –ου (ὁ)
Στολίς –ιδος (ἡ) –Μήτηρ Συνέσεως
Στόλος –ου (ὁ)
Στόλουσα –σης (ἡ)
Στόλων –νος (ὁ)
Στόμα –ης (ἡ)
Στομᾶς –ᾶ (ὁ)
Στόμας καί Στόμης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Ὀλυμπιονίκης σταδιεύς
Στομάχιον –ίου (ἡ) –Ὄνομα παιγνίου ἐφευρεθέν ὑπό Ἀρχιμήδους, πού διηύρηνε
φαντασίαν καί ὄξυνεν ἐγκέφαλον
Στόμη –ης (ἡ)
Στομῆ –ῆς (ἡ)
Στομῆς –οῦ; (ὁ)
Στόμια –ης (ἡ)
Στομιανή –ῆς (ἡ)
Στομιανός –οῦ (ὁ) –Ἥρως
Στόμικος –ου (ὁ) –Ἠλεῖος Ὀλυμπιονίκης
εἰς πένταθλον
Στομίλα –ης (ἡ)
Στομίλος –ου (ὁ)
Στόμιος –ίου (ὁ) –Ἡλεῖος Ὀλυμπιονίκης
πενταθλητής
Στομίουσα –σης (ἡ)
Στομίων –νος (ὁ)
Στονόεις –εντος (ὁ)
Στονόεσσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς
Στονυχία –ης (ἡ) –Πλειάς Κοκκυκώ
Στονύχιος –ίου (ὁ)
Στόραξ –κος (ὁ)
Στόρας –α (ὁ) –Ποταμός Ἰταλίας
Στόρασσα –ης (ἡ)
Στόργη –ης (ἡ) –Μήτηρ Ὑγίας
Στόργος –ου (ὁ)
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Στουδία –ης (ἡ)
Στούδιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν
Στουδιῶσα –ης (ἡ)
Στουδιῶσος –ου (ὁ)
Στουρία –ης (ἡ)
Στούριος –ίου (ὁ)
Στόχασμος –ου (ὁ)
Στόχος –ου (ὁ)
Στράβα –ης (ἡ)
Στραβαίνα –ης (ἡ)
Στραβαίνος –ου (ὁ) –Πατήρ Τευταίης
Στράβαινος –ου (ὁ) –Πατήρ Τευταίου
Στράβαξ –κος (ὁ) –Ἕλλην γλύπτης –Ὑποστράτηγος Ἰφικράτους εἰς Κορινθιακόν πόλεμον, Η-17-299Δ
Στραβᾶς –ᾶ (ὁ)
Στράβας –αντος (ὁ)
Στράβασσα –σσης (ἡ)
Στράβιος –ίου (ὁ)
Στραβορωμανός –ου (ὁ) –Βυζαντινός
στρατιωτικός
Στράβουσα –σης (ἡ)
Στράβων –νος (ὁ) –Γεωγράφος καί ἱστορικός μέ διδάσκαλον τόν Τυραννίωνα –
Μικρασιάτης ἐκ Καππαδοκίας ἤ ἐξ Ἀμασείας Πόντου –Ἀπόγονος Φιλαιτέρου
πατρός Δορυλαίου, Η-7-1058Δ, Η-17-300Α
Στράβων –νος (ὁ) –Ἀμασεύς γεωγράφος
καί φιλόσοφος Στωϊκός, ἱστορικός, Ἑλληνόφωνος Ρωμαῖος πολίτης –Ὄνομα
Ρωμαίων ἀνδρῶν –(ἀπόσπασμα ἀπό τά
Γεωγραφικά, 200 α,β,: «Οἱ τήν Ἰέρνην νῆσον κατοικοῦντες Βρεταννοί ἄγριοί εἰσιν
καί ἀνθρωποφάγοι καί παμφάγοι. Τούς
τελευτήσαντας γονείς ἐσθίουσι. Καί φανερῶς μίγνυνται γυναιξί τε ἄλλαις καί
μητράσι!»). Ἀναμένετε (ἀπό αὐτούς) ἐπιστροφήν Μαρμάρων (κατ΄ οὐσίαν: Γλυπτῶν) πού ἤδη κατωχυρώθησαν εἰς τό
ὄνομα τοῦ κλέπτου: Ἐλγίνεια;
Στραβωνία –ης (ἡ) –Διαπρεπής γυναικολόγος, μαῖα
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Στραβώνιος –ίου (ὁ)
Στράγγας –ου (ὁ) –Ποταμός ὅν διέσχισε
Ἀλέξανδρος
Στράμβη –ης (ἡ)
Στράμβος –ου (ὁ)
Στραμμενή –ῆς (ἡ)
Στραμμενός –οῦ (ὁ)
Στράπτουσα –σης (ἡ)
Στράπτων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Στρασίνα –ης (ἡ)
Στρασίνος –ου; (ὁ)
Στράτα –ης (ἡ)
Στραταγίς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Μαμάρκου ἤ Μαμάρχου, ἀδελφή Στατίης, Μονῖδος, πολλίης
Στράταγος –ου (ὁ)
Στρατανίκη –ης (ἡ)
Στρατάνικος –ου (ὁ)
Στρατάρχα –ης (ἡ)
Στρατάρχας –ου (ὁ)
Στρατάρχη –ης (ἡ)
Στράταρχος –ου (ὁ)
Στρατᾶς –ᾶ (ὁ)
Στρατέα –ης (ἡ)
Στρατέας –ου (ὁ)
Στράτεια –ης (ἡ)
Στρατεινή –ῆς (ἡ) –(ποθουμένη)
Στρατεινός –οῦ (ὁ)
Στράτειος –ου (ὁ) –Μήν Βιθυνῶν
Στράτη –ης (ἡ)
Στρατήγια –ης (ἡ)
Στρατηγική –ῆς (ἡ)
Στρατηγικός –οῦ (ὁ)
Στρατήγιος –ίου (ὁ)
Στρατηγίς –ιδος (ἡ) –Ἡ νῆσος τῆς Ἠλέκτρας Σαμοθράκη –Ἐπίθετον Ἀξιέρου
Θρακικῆς Θεᾶς –Ἐπίθετον Πλειάδος Ἠλέκτρας, Η-8-964Α,
Στράτηγος καί Στρατηγός –οῦ (ὁ)
–Ἐπίθετον Διός
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Στρατηγός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Στρατηλάτα –ης (ἡ)
Στρατηλάτας –αντος (ὁ)
Στρατηλάτης –ου (ὁ)
Στρατῆλις –ιος (ὁ)
Στρατήν –ῆνος (ὁ)
Στράτης –ου (ὁ)
Στρατήχη – ης (ἡ)
Στρατήχος – ου (ὁ) –Υἱός Νέστορος καί
Ἀναξιβίας, θυγατρός Κρατιέως, ἀδελφός
Πολυκράτης ἤ Πολυκάστης, Πεισιδίκης,
Περσέως, Ἀρήτου, Ἐχέφρονος, Πεισιστράτου, Ἀντιλόχου, Θρασυμήδου

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÔÑÁÔÏÊÕÄÇÓ

Στράτις –ιος (ὁ) –Τύραννος ἐν Χίω –Ποιητής –Συγγραφεύς
Στράτις καί Στράττις –ιος (ὁ) –Γαστρονόμος –Συγγραφεύς μαγειρικοῦ ἔργου:
Καλιππίδης –Η-7-121Δ, Η-18-300Α
Στρατίχα –ης (ἡ)
Στράτιχος –ου (ὁ) = Στρατίος
Στρατίων –νος (ὁ)
Στρατιώτης –ου (ὁ)
Στρατοβάτη –ης (ἡ)
Στρατοβάτης –ου (ὁ) –Υἱός Ἠλεκτρύονος καί Ἀναξοῦς
Στρατοβούλη –ης (ἡ)

Στρατία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Φενεοῦ, ἐξ
ἧς ὀνομασία πόλεως

Στρατόβουλος –ου (ὁ)

Στρατίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς, Ο.
Β.606

Στρατόδαμος –ου (ὁ)

Στρατιλία –ης (ἡ)
Στρατίλιος –ίου (ὁ)
Στρατίνα –ης (ἡ)
Στρατῖνος –ου (ὁ) –Υἱός Εὐνίκου
Στράτιον –ίου (ἡ)
Στράτιος –ίου (ὁ) –Φιλόσοφος Πυθαγόρειος Σικυώνιος
Στράτιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐκ
Κεφαλῆθεν –Ἔργον Σικυωνίου Δαιδάλου, Η-16-499Α
Στρατίος –ίου (ὁ) –Εἷς τῶν μνηστήρων
τῆς Πηνελόπης –Υἱός Βουσέλου Ἀθηναῖος ἐξ Οἴου –Ἐκ Κεφαλῆθεν –Υἱός Φανοστράτου ἐξ Οἴου –Ἐκ Περγασσῆθεν
–Υἱός Σωστράτου Φρεάρριος –Ρωμαῖος
ποιητής ἀναφέρων πρῶτος τήν ”Ἀχίλλειον πτέρναν”, Ο.Ο.Γ.413, 439

Στρατοδάμεια –ης (ἡ)
Στρατοδήμη –ης (ἡ)
Στρατοδημίδη –ης (ἡ)
Στρατοδημίδης –ου (ὁ)
Στρατόδημος –ου (ὁ) –Λακεδαιμόνιος
Στρατόκλεια –ης (ἡ) –Καί Φιλόπολις
θυγατέρες Πολυστράτου, Ἀθηναίαι –Γυνή Φιλοπόλιδος Δειραδιώτου –Μήτηρ
Αἰτωλοῦ γραμματικοῦ τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου
Στρατοκλείδη –ης (ἡ)
Στρατοκλείδης –ου (ὁ)
Στρατοκλεῖς –εῖος (ὁ)
Στρατοκλῆς –έους (ὁ) –(Δόξα στρατοῦ)
–Ρόδιος ρήτωρ – Φιλόσοφος ἰατρός –Ἡγεμών τῶν Σφενδονητῶν –Σιδώνιος
–Πατήρ Εὐθυδήμου, Διομειεύς

Στρατίππη –ης (ἡ)

Στρατοκλῆς –έους (ὁ) – (Δόξα στρατοῦ)
–Ἄρχων Ἀθηνῶν –Ρήτωρ Ἀθηναῖος
ἀντίπαλος Δημοσθένους –Ρόδιος –Υἱός
Χαριδήμου ἐξ Οἴου Λεωντίδος Φυλῆς
–Αὐρίδης –Δεκελειεύς –Διομειεύς –Υἱός
Εὐθυδήμου Διομειεύς, Η-5-927Δ, 950Α,
Η-9-816Δ, Η-15-612Α

Στράτιππος –ου (ὁ) –Υἱός Νικίου, Κυδαντίδης Ἀθηναῖος

Στρατοκύδης –εω; (ὁ)

Στρατίος –ου (ὁ) –Υἱός Νέστορος καί
Ἀναξιβίας
Στρατίουσα –σης (ἡ)
Στρατίππα –ης (ἡ)

Στρατοκύδη –ης (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÔÑÁÔÏËÁ

Στρατόλα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Νικαρέτης
ἥτις τήν ἐμόρφωσεν καί κατόπιν τήν ἐξέδιδεν, ἤ ἑταίρα πού μέ ἕξ τήν ἐκπαίδευσε ἡ Νικάνδρα καί ἐξεμεταλλεύετο
Στρατολάα –ης (ἡ)
Στρατόλαος –ου (ὁ)
Στρατόλας –αντος (ὁ) –Ἡλεῖος
Στρατομάχη –ης (ἡ)
Στρατόμαχος –ου (ὁ)
Στρατονείκη –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἀγαθείου
–Ἀδελφή Περδίκκου
Στρατόνεικος –ου (ὁ)
Στρατονίκα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δαμαρέτου
Στρατονίκη –ης (ἡ) –Πηγή (εἰς Ἀντιόχειαν καλουμένη Πολύξένη ἤ Ὀλυμπιάς) –Σύζυγος Ἀντιόχου τοῦ Σωτῆρος
–Θυγάτηρ Πλευρῶνος καί Ξανθίππης,
ἐγγονή Αἰτωλοῦ καί Προνόης –Μήτηρ
Ποιμάνδρου Ταναγραίου –Σύζυγος Μελανέως, μήτηρ Εὐρύτου, πατρός περιφήμου Ἰας –Μέ Οἴβαλον, βασιλέα Σπάρτης,
γεννᾶ Ἰπποκόοντα –Θυγάτηρ Ἀριαράθου, τῶν Καππαδόκων βασιλέως, μήτηρ Ἀττάλου διαδεχθέντος τόν Εὐμένην
–Ἀδελφή Περδίκκα Β’, γυνή Σεύθου, βασιλέως Θρακῶν –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
–Ἑταίρα, Η-καί–238Α, 539Δ, Η-8-160Δ,
485Δ, Η-9-706Α, Η-11-54Δ, Η-12-651Δ, Η16-958Δ, Η-17-309Α, Η-18-206Δ
Στρατονίκη –ης (ἡ) –Πόλις, σημερινό
Φραγκόκαστρο –Θυγάτηρ Δημητρίου
Πολιορκητοῦ, σύζυγος Σελεύκου Νικάτορος –Γυνή σέύθου ἀδελφή Περδίκκα
–Θυγάτηρ Θεσπίου πού μέ Ἡρακλήν
γεννᾶ Ἄτρομον –Θυγάτηρ Πλευρῶνος
καί Ξανθίππης – Ἑταιρα ἐν Αἰγύπτω
Στρατονίκης –ου (ὁ) –(Δίδων νίκην στόν
στρατόν)
Στρατονικίδη –ης (ἡ)
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Στρατόνικος καί Στράτων –ωνος (ὁ) –
Ὀλυμπιονίκης υἱός Κορράγου, Ἀλεξανδρεύς
Στρατόνικος –ου (ὁ) –(Ὀργανωτής νίκης
στρατοῦ) –Ἀθηναῖος ποιητής –Μουσουργός –Κιθαρωδός –Γλύπτης –Πατήρ
Πραξίωνος –Χριστιανικόν –Ἅγιος, Η-999 7Δ, Η-15-738Δ, Η-17-309Α,καί 41Α
Στρατονικώ –οῦς (ἡ) –Δούλη τοῦ Ἄγιδος
Στρατοννώ –οῦς (ἡ)
Στρατοπείθη –ης (ἡ)
Στρατοπείθης –ου (ὁ)
Στράτος –ου (ὁ) –Μεταποίησις τοῦ Εὐστράτιος –Υἱός Ἀτάρβου Θορίκιος, Η-12268Δ, Η- 18-296Α
Στράτουν –νειος (ὁ)
Στρατούνεια –ης (ἡ)
Στρατούνειος –είου (ὁ)
Στράτουσα –σης (ἡ)
Στρατοφάνεια –ης (ἡ)
Στρατοφάνης –ου (ὁ)
Στρατοφῶν –ντος (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης
πύκτης
Στρατοφῶσσα –σσης (ἡ)
Στράττης καί Στράττις –ιος (ὁ) –Ἱστορικός Ὀλύνθιος –Τύραννος Χίου, Η-12785Δ, Η-17-331Α
Στράττις –ιος (ὁ) –Ἀθηναῖος Κωμικός
ἀρχαῖας Κωμωδίας –Ὀλύνθιος ἰστορικός
συγγραφεύς
Στρατυκύδη –ης (ἡ)
Στρατυκύδης καί Στρατοκύδης –ου (ὁ)
Στράτυλλα καί Στρατύλα –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Στρατυλλίς –ιδος (ἡ) –Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης
Στράτυλλος –ου (ὁ)

Στρατονικίδης –ου (ὁ)

Στρατώ –οῦς (ἡ)

Στρατόνικος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος σατυρικός ποιητής καί μουσικός κιθαρωδός

Στρατώι (ἡ)

Στρατώα –ης (ἡ)
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Στρατῶιον –ίου (ἡ) –Θυγάτηρ Ἰσιδώρου,
σύζυγος Εὐμήλου Μητροφάνους, Μιλησίου
Στρατώϊον –ου (ἡ)
Στράτων –νος (ὁ) –Σύγχρονος Πινδάρου
–Βασιλέυς Σιδῶνος –Περιπατητικός φιλόσοφος –Παιδαγωγός Πτολεμαίου –
Συγγράψας περί ὑδραυλικῶν ὀργάνων
Στράτων –νος (ὁ) –Πρῶτος ἀκροατής
Ἰσοκράτους –Μέσης Κωμωδίας κωμωδός –Ἱστορικός συγγραφεύς –Λαμψακηνός φυσικός υἱός Ἀρκεσιλάου περιπατη
τικός φιλόσοφος –Ποιητής ἐπιγραμμάτων –Ταραντῖνος παρωδός διθυράμβων –Ἀθηναῖος ἐξ Ἐροιάδων –Υἱός
Στρατωνίδου ἐξ Οἴου
Στράτων καί Στρατόνικος (ὁ) –(Ἰκανός στρατιώτης) –Ὀλυμπιονίκης, υἱός
Κορράγου, Ἀλεξανδρεύς, εἰς πάλην καί
παγκράτιον διάσημος εἰς στάδιον –Ὁ
Ἀλεξανδρεύς ὀλυμπιονίκης εἰς παγκράτιον δίς καί πάλην –Φιλόσοφος φίλος
Γοργύλου –Ἀθηναῖος διαιτητής ἤ δικαστής –Μαθητής Θεοφράστου ἑρμηνευτής Ἀριστοτελείου φιλοσοφίας –Χριστιανικόν –Πατήρ Μάγα, Η-7-1057Δ, Η-14
-698Δ, Η-15-762Α, Η-17-313Α, 621Α
Στρατῶναξ –κτος (ὁ)
Στρατώνασσα –ης (ἡ)
Στρατώνδη –ης (ἡ)
Στρατώνδης –εω; (ὁ)
Στρατωνιανή –ῆς (ἡ)
Στρατωνιανός –οῦ (ὁ)
Στρατωνίδα –ης (ἡ)
Στρατωνίδας –αο (ὁ) –Φίλος Ζευξίππου
Στρατωνίδη –ης (ἡ)
Στρατωνίδης –ου (ὁ) –Ἐξ Οἴου –Υἱός
Στράτωνος ἐξ Οἴου, Η-18-385Δ
Στρατωνίη –ης (ἡ)
Στρατωνικώ – ους (ἡ) –Δούλη Ἄγιδος
Στρατώνιος –ίου (ὁ)
Στρατώος –ου (ὁ) –Υἱός Ἰσιδώρου
Στραψιμένη –ης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÔÑÏÂÉÁÓ

Στραψιμένης –ους (ὁ)
Στρέβια –ίης (ἡ)
Στρέβιος –ίου (ὁ)
Στρέβις –ιος (ὁ) –Υἱός Εὐμαρείας
Στρείβουν –νειος (ὁ) –Πατήρ Κορριμάχου
Στρειβούνεια –ης (ἡ)
Στρείδα –δης (ἡ)
Στρείδας –αο (ὁ) –Ο.Ο.Α.744, 746753, 762
Στρεφένεως –έω (ὁ)
Στρέφουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Τύχης
Στρεψαῖα –ης (ἡ)
Στρεψαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Στρεψιάδα καί Στρεψιάδη –ης (ἡ)
Στρεψιάδας –αιο καί Στρεψιάδης –ου
(ὁ) –Νικητής Ἰσθμικῶν ἀγώνων –Μαθητής Σωκράτους, κατά Ἀριστοφάνους
εἰς Νεφέλας –17 –Πατήρ Φειδιππίδου (ἀθηναίου ἡμεροδρόμου), υἱός Φείδωνος,
ἀπό δῆμο Κίκκυνο, Η-14-403Δ, Η-317Α,
522Δ
Στρεψίππη –ης (ἡ)
Στρεψιππίδα –δης (ἡ)
Στρεψιππίδας –αο (ὁ)
Στρεψιππίδη –ης (ἡ)
Στρεψιππίδη –ης (ἡ)
Στρέψιππος –ου (ὁ)
Στρῆνος –ου (ὁ) –Σύζυγος ἰερείας Νίκης
Στρίγκλα –ης (ἡ) –Φόβητρα θήλεα, μυθικά τέρατα
Στρίγκλος –ου (ὁ)
Στρίγουσα –σης (ἡ)
Στρίγων –νος; (ὁ)
Στρίμπουσα –σης (ἡ)
Στρίμπων καί Στρίμπον –νος (ὁ)
Στρίμφακος –ου (ὁ)
Στριφία –ης (ἡ)
Στριφίας –ίου (ὁ)
Στροβία –ης (ἡ)
Στροβίας –ίου (ὁ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÔÑÏÂÉËÁ

Στροβίλα –ης (ἡ)
Στρόβιλος –ου (ὁ)
Στρόβουσα –σης (ἡ)
Στρόβων –νος (ὁ)
Στρογγύλη –ης (ἡ) –Νῆσος Αἰόλου,
πλησίον Σικελίας –Παλαιόν ὄνομα Σαντορίνης
Στρογγυλιανή –ῆς (ἡ)
Στρογγυλιανός –ου (ὁ)
Στρογγυλίουσα –ης (ἡ)
Στρογγυλίων –νος (ὁ) –Χαλκοπλάστης,
ἀγαλματοποιός Σικυώνιος, Η-14-855Α,
Η-17-322Δ
Στρογγύλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Στροίβη –ης (ἡ)
Στροίβος –ου (ὁ) –Πατήρ Λεωκράτους,
Ἀθηναῖος
Στροῖβος –ου (ὁ) –Πατήρ στρατηγοῦ καί
ναυάρχου Λεωκράτους, ἀδελφός Γύζαντος, Η-5-711Δ
Στρομβεχίδη καί Στρομβεχίδα –ης (ἡ)
Στρομβεχίδης καί Στρομβεχίδας –αο
(ὁ)
Στρόμβη –ης (ἡ)
Στρομβία –ης (ἡ)
Στρομβίας –ίου (ὁ)
Στρόμβις –ιος (ὁ)
Στρομβίχη –ης (ἡ)
Στρόμβιχος –ου (ὁ) –Υἱός Διοτίμου Εὐωνυμεύς –Υἱός Διοπείθους, Εὐωνυμεύς
–Μυρρινούσιος πατήρ Ἀδείμαντος –Χολλείδης
Στρόμβος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Φιδαλείας
συζύγου Βύζαντος ἰδρυτοῦ Βυζαντίου
Στρόμβουσα –σης (ἡ)
Στρόμβυχα –ης (ἡ)
Στρομβυχίδη καί Στρομβιχίδη –ης (ἡ)
Στρομβυχίδης καί Στρομβιχίδης –ου
(ὁ) –Ἀθηναῖος Ναύαρχος –Υἱός Στρομβίχου Εὐωνυμεύς –Υἱός Διοτίμου, Εὐωνυμεύς, Η-7-532Α, Η-17-323Δ
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Στρόμβυχος, Στρόμβιχος καί Στρόνβιχος –ου (ὁ) –Πατήρ Διοτίμου –Πάππος
Στρομβίχου, υἱός Ἀγαθοκλέους, Θάσιος,
Η-6-108Δ
Στρόμβων –νος (ὁ)
Στροπία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἰσμηνοῦ
Στρόπιος –ίου (ὁ)
Στρότα –ης (ἡ)
Στρότας –ου (ὁ)
Στροτᾶς –ᾶ (ὁ) –Υἱός Ἐχεσθένους
Στροτίνα –ης (ἡ)
Στροτίνος –ου (ὁ) –Πατήρ Πάνθειρος
Στροτονίκα –ης (ἡ)
Στροτονίκης –ου (ὁ)
Στρότουσα –σης (ἡ)
Στροττώ –οῦς (ἡ)
Στρότων –νος (ὁ) –Γλύπτης συνεργάτης
Πολυνίκου
Στρούθας –ου (ὁ) –Πέρσης
Στρούθη –ης (ἡ)
Στρουθία –ης (ἡ)
Στρουθίας –ίου (ὁ) –Παράσιτος εἰς κωμωδίαν
Στρουθίππη –ης (ἡ)
Στρούθιππος –ου (ὁ)
Στροῦθις –ιος (ὁ)
Στροῦθος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Κυβέλης
μέ συνώνυμον: Δέσποινα καί Μήτηρ
Στρούθουσα –σης (ἡ)
Στρούθων –νος (ὁ) –Ἀκαμαντίδος Φυλῆς
Στροῦμος –ου (ὁ) –Θεοφορικόν
Στροφαῖα –ης (ἡ) –Αὐλητρίς
Στροφαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Στρόφακα –ης (ἡ)
Στρόφακος –ου (ὁ) –Θεσσαλός τις
Στροφή –ης (ἡ)
Στροφίη –ης (ἡ) –Κρήνη παρά Θήβας
Στρόφιος –ίου (ὁ) –Τρώς, πατήρ Σκαμανδρίου –Βασιλεύς Φωκίδος, υἱός Κροίσου, ἀνήρ Ἀναξιβίας ἀδελφῆς Ἀγαμέ-
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μνονος γεννήσασα τόν Πυλάδην –Υἱός
Πυλάδου καί Ἡλέκτρας
Στρόφιος –ίου (ὁ) –(ὁ πάντοτε εὔστροφος) –Σύζυγος Ἀναξιβίας βασιλ.Φωκίδος (ἀδελφῆς Ἀγαμέμνωνος –Πατήρ
Σκαμανδρίου, Τρώς –Υἱός Κροίσου βασιλεύς Φωκίδος –Ἕτερος, Ο.Ι.Ε.49, Η-8964Α, Η-15-12Δ13Δ
Στροφιοῦχα –ης (ἡ)
Στροφιοῦχος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Στρόφος –ου (ὁ)
Στροφόωσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Νεμέσεως
Στροφύλη –ης (ἡ)
Στροφύλος –ου (ὁ)
Στροφφῆς –οῦ (ὁ)
Στρυβήλη καί Φανώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ
ρήτορος Στεφάνου καί ἑταῖρας Νεαίρας
–Ἑταίρα, Η-14-321Δ
Στρυγνή –ῆς (ἡ) –Θυγάτηρ Δαναοῦ, σύζυγος Πολύκτορος
Στρυμογένεια –ης (ἡ)
Στρυμογένης –ους (ὁ)
Στρυμοδίκη –ης (ἡ)
Στρυμόδικος –ου (ὁ)
Στρυμοδότα –ης (ἡ)
Στρυμόδοτος –ου (ὁ)
Στρυμοδώρα –ης (ἡ)
Στρυμόδωρος –ου (ὁ) –Ἐξ Ἀχαρνέων
Ἀττικῆς –Κονθυλεύς –Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης
Στρυμμώ καί Στρυμώ –οῦς (ἡ) –Μήτηρ
Ησιόνης; Η-9-398Α
Στρυμονία –ης (ἡ)
Στρυμονίας –ίου Ἰωνικά Στρυμονίης
(ὁ) –Ἄνεμος πνέων ἀπό Στρυμῶνος ποταμοῦ
Στρυμονίδη –ης (ἡ)
Στρυμονίδης –ου (ὁ)
Στρυμόνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Βορῆος
Στρυμονίς –ίδος (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Στρυμόνις –ιος (ὁ) –Ὁ Φλάβιος Κλαύδιος
Μένων (πλαστόν)
Στρύμουσα –σης (ἡ)
Στρυμώ–οῦς(ἡ)–ΘυγάτηρΣκαμάνδρου,
σύζυγος Λαομέδοντος βασιλέως Τροίας,
μήτηρ Πριάμου, Ἀστυόχης, Ἠσιόνης,
Κίλλας, Τιθωνοῦ, Λάμπου, Ἱκετάονος,
Κλυτίου, Η-17-695Α
Στρύμων –ωνος (ὁ) –Πατήρ Ἁρμονίας
καί Ξενοθέου
Στρυμών –ωνος (ὁ) –Υἱός Ἄρεως καί
Ἡλίκης. Μετά θάνατον τοῦ υἱοῦ του
Ρήσου στόν ποταμό Παλαιστῖνο, μετονομάσθη εἰς Στρυμώνα. Μέ μοῦσα Εὐτέρπη γεννᾶ Ρῆσον
Στρυμών καί Παλαιστίνιος καί Καρασοῦ καί Στροῦμα –ου (ὁ) –Ποταμός
Μακεδονίας –Ποτάμιος θεός υἱός Ὠκεανοῦ καί Τηθύος πατήρ Τερείνης –Μέ
Εὐτέρπην γεννᾶ Ρῆσον –Μέ Εὐάδνην
Νέαιραν, Η-8-392Α, Η-9-534Δ, 702Δ, Η11-548Δ, Η-13-820Α, Η-15-354Α
Στρυμών καί Μαρμαράς –ᾶ (στο Βυζάντιον) (ὁ)
Στρυμώνη –ης (ἡ)
Στρυφίδα –δης (ἡ)
Στρυφίδας –αο (ὁ)
Στρυφίδη –ης (ἡ)
Στρυφίδης –ου (ὁ)
Στρωβίλη –ης (ἡ)
Στρωβίλος –ου (ὁ)
Στρωγιανή –ης (ἡ)
Στρωγιανός –οῦ (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης Ἠλεῖος εἰς Κέλητα
Στύβραξ –κος (ὁ)
Στύβρασσα –σσης (ἡ)
Στύγα καί Στύγξ –γός (ἡ) –Θυγάτηρ Ὡκεανοῦ καί Τηθύος. Σύζυγος Γίγαντος
Πάλλαντος μέ ὅν γεννᾶ Κράτος, Νίκη,
Βία καί Ζῆλο. Ἀπό Πείραντα γεννᾶ Ἔχιδναν. Πρώτη μετά τέκνων εἰς πρόσκλησιν Διός κατά Τιτάνων διά νά λάβη τιμητικήν θέσιν εἰς Ὄλυμπον καί ὁ
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ὅρκος εἰς ὕδατα ὡς βαρύτερος δι΄ ἀθανάτους. Κατ΄ἄλλους θυγάτηρ Ἔρέβους καί
Νυκτός
Στυγερά –ᾶς (ἡ) –Ἐπίθετον Λήθης –Ἐπίθετον Μούσης
Στυγερή –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς –Ἐπίθετον Ἔριδος –Ἐπίθετον Κηρός –Ἐπίθετον Λύσσης –Ἐπίθετον Μοίρης
Στυγεραί –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
–Ἐπίθετον Κῆρων –Ἐπίθετον Μοιρῶν
Στυγερός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Μόρου
Στύγνη –ης (ἡ) –(Μεμισημένη) –Καί
Στυγναί = Ἐρινύαι παρά Ρωμαίων –Θυγάτηρ Δαναοῦ (Δαναΐς) καί Πολύξοῦς,
σύζυγος Πολύκτορος ὅν ἐφόνευσε –Η5-773Α
Στυγνοί –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Έρώτων
Στυγνός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου –Ἐπίθετον Κρόνου –Ἐπίθετον Πρωτέως μέ
συνώνυμον: Πόσις
Στύγος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Στυλιάδα –ης (ἡ)
Στυλιάδας –αο (ὁ)
Στυλιανή –ῆς (ἡ) – (Ὑπομονετική, στηρίζουσα τούς ἀδυνάμους) –Χριστιανικόν
–Νέον
Στυλιανός –οῦ (ὁ) –(Στήριγμα, βοηθός,
ἐπίκουρος) –Χριστιανικόν ὄνομα –Ἅγιος
–Προστάτης τῶν νηπίων
Στυλίχουσα καί Στιλίχουσα –σης (ἡ)
Στυλίχων καί Στιλίχων –ωνος (ὁ) –Βάνδηλος, στρατηγός Θεοδοσίου
Στύλλα –ης (ἡ) –Σύζυγος Αἰγέστου
Στῦλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου μέ
συνώνυμον: Πολυγηθής
Στυλπά –ῆς (ἡ)
Στυλπᾶς –οῦ; (ὁ)
Στύμαργος –ου (ὁ) –Τήν γένναν ἐκ δούλης του, ἀναφέρει ὁ Ἱπποκράτης
Στυμμοδώρα –ης (ἡ)
Στυμμόδωρος –ου (ὁ) –Πλαστόν, ἐπί
αἰσχρᾶς ἐννοίας λαμβανόμενον
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Στύμφαλη –ης (ἡ) –Πόλις Ἀρκαδίας
Στυμφαλία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Στυμφάλιος –ίου (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης
δρομεύς καί δίς εἰς δόλιχον Νεμεονίκης
Στύμφαλος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀγαμήδης
καί Ἀγελάου –Υἱός Λυκάονος –Υἱός
Ἑλάτου καί Λαοδίκης ἀδελφός Πηρέως
ἔγγονος Ἀρκάδος υἱοῦ Καλλιστοῦς –Ποταμός, Η-8-21Α, 712Α, 702Δ, Η-11-548Δ,
Η-13-820Α
Στύμφαλος –ου (ὁ) –Υἱός Λαοδίκης καί
Ἐλάτου,βασιλεύς Ἀρκαδίας,ὅν Πέλοψ
δι΄ἀπάτης ἐφόνευσεν.Ἔσχεν παῖδας
Γόρτυν,Παρθενόπην,Ἀγαμήδην –Υἱός
Λυκάονος ὑπό Διός κεραυνωθείς –Πόλις
–Ὄρος –Μικρός ποταμός
Στύμφελος –ου (ὁ) -Πατήρ Γόρτυνος
θεμελιωτοῦ
Στύμφηλος –ου (ὁ) -Πατήρ Γόρτυος, Η5-607Α
Στύξ –γός ἤ Στύγξ –γγός (ἡ) –(ἀποστροφή, μῖσος) –Ποταμός, μέ ὕδατα
σκοτεινά, πίπτων ἀπό ὕψος. Εἰς τοῦτον
ἐβύθισε ἡ Θέτις Ἀχιλλέα διά νά καταστήση ἀπρόσβλητον –Θυγάτηρ Ὠκεανοῦ καί Τηθῦος (Ἡσίοδος) ἤ θυγάτηρ
Νυκτός καί Ἐρέβους (Ὑγῖνος) ἤ μήτηρ
Περσεφόνης μέ Δία (Ἀπολλόδωρος).
Βοήθησε μετά τέκνων Δία κατά Τιτάνων
λαβοῦσα τό προνόμιον ἀπαραβάτου ὅρκου. Ὁ Στύγιος ποταμός, παραπόταμος
Κράθη Ἀρκαδίας,ἔλαβε τό ὄνομά της.
Ἀπό ὕδωρ Στυγός ἐδηλητηριάσθη καί ὁ
Ἀλέξανδρος (Παυσανίας) –Κρήνη Ἀρκαδίας
Στύξ –υγός καί Στυγερά (ἡ) –(Στάσις
ὑγρῶν, συναισθημάτων) –Τρίτος ποταμός, φωτιᾶς Ἅδου, ἐκ τῶν τεσσάρων –
(Ἀχέρων –Πυριφλεγέθων, Στύξ, Κοκκυτός (καί Ἀμέλης), Ο.Ο.Ε.185, Β755, Ξ271,
Ο37, Η-7-1157Α,1159Α, Η-8-583Α, 614Δ,
Η-9-338Δ, 984Δ, Η-11-456Δ, Η-14-435Α
Στύξ –γός (ἡ) –Σύζυγος Πάλλαντος
μεθ΄ οὗ γεννᾶ τό Κράτος, τόν Ζήλον,
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τήν Νίκην καί τήν Βίαν. Θυγάτηρ Ὡκεανοῦ καί Τηθύος (Ὡκεανίς). Ἡ Βία καί τό
Κράτος ξακουστά παιδιά χωρίς οἶκο, ἕδρα
ἤ δρόμο, πού τους ὀδηγεῖ ὁ θεός, ἀλλά
πάντα κάθωνται δίπλα στόν βαρύχτυπο
Δία (Θεογονία 385, 6, 7) –Νύμφη, Η-4467Δ, Η-8-724Α, Η-15-373Α, 791Δ
Στύππαξ –κος (ὁ) –Χαλκοπλάστης Κύπριος –Η-17-334Α
Στύπασσα –σσης (ἡ)
Στύρα –ων (τά) –Πόλις Εὐβοίας –Ο.Β.
539
Στύραξ –κος (ὁ)
Στύρασσα –σσης; (ἡ)
Στυρβάκα –ης (ἡ)
Στυρβάκας –ου (ὁ)
Στυσίππη –ης (ἡ)
Στύσιππος –ου (ὁ)
Στυφελός –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Στύφουσα –σης (ἡ)
Στύφων –νος (ὁ) – (Στυφός) –Λακεδαιμόνιος, Η-18-149Δ
Στωμύλα –ης (ἡ)
Στωμύλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Συάγρα –ης (ἡ)
Συάγρας –αντος; (ὁ)
Σύαγρος –ου (ὁ) –(ὁ ἀγρεύων ἀγρίους
χοίρους) –Ποιητής ραψωδών πόλεμον
Τροίας, πρό τοῦ Ὀμήρου ὡς καί Ὀροιβάντιος, ἤ ὁ ποιητής Πάμφως ἤ ὁ ποιητής Λύκιος ἤ ὁ ποιητής καί ἀοιδός Ὠλήν
ἤ ὁ Κινύρας, υἱός Σανδόκου καί Φαρνάκης. Σύγχρονος Ὀρφέως Θρακός καί
Μουσαίου, προομηρικῶν ποιητῶν. Προσέτι ὁ Θάμυρις, ὁ Ὠλών ὁ Λύκιος, ὁ
Φιλλάμων ὁ Δελφός, ὁ Χρυσόθεμις ὁ
Κρῆς, ὁ Ἀμφίων, ὁ Εὔμολπος, ὁ Λῖνος,
ὁ Μελάμπους –Υἱός Δατυϊάδος –Πρέσβυς Σπάρτης εἰς τύραννον Γέλωνα Συρακουσῶν
Συάδρα καί Συάνδρα –ης (ἡ)
Συάδρας καί Συάνδρος –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης γλύπτης (6ος π.χ. αἰών)
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Σύαδρος –ου (ὁ) –Γλύπτης
Συαίτα –ης (ἡ)
Συαίτας –ου (ὁ)
Συάνα –ης (ἡ)
Συάνδρα –ης (ἡ)
Σύανδρος –ου (ὁ)
Συβάκα –ης (ἡ)
Συβακίς –ιδος (ἡ)
Συβάκος –ου (ὁ)
Συβαριάδη –ης (ἡ)
Συβαριάδης –ου (ὁ) –Λακεδαιμόνιος Ὀλυμπιονίκης εἰς ἀγώνισμα: ἅρμα πώλων
Σύβαρις –ιδος (ἡ) –Τέρας κατοικοῦν ἐπί
Παρνασσοῦ κατατρώγων ἀνθρώπους
καί ζῶα, φονευθέν ὑπό Εὐρυβάτου, υἱοῦ
Εὐφήμου ἀντί Ἀλκυονέως, υἱοῦ Διόμου
καί Μεγανείρας, ὡς ὡραιοτέρου υἱοῦ πολίτου Λαμίας
Σύβαρις –εως ή –ιδος (ὁ & ἡ) –Ποταμός
Λευκανίας–ΠατήρἈλίας–Mυθολογικόν
τέρας –Λάμια, σαρκοφάγον θηρίον –Θυγάτηρ Θεμιστοκλέους Φρεαρρίου, γυνή
Νικομήδους Ἀθηναίου, ἀδελφή Ἰταλίας,
Η-12-60Δ
Συβαρίτα –ης (ἡ)
Συβαρίτας –ου (ὁ) –Ἀντί Συβαρίτης –Κάτοικος Θουρίων, δοῦλος Συβαρίτου
Συβαρίτη –ης (ἡ)
Συβαρίτης –ου (ὁ) –Κύριον ὄνομα
Συβαρῖτις –ιδος (ἡ) –Πυθαγορίς φιλόσοφος, Η-16-499Δ
Συβαρόκλεια –ης (ἡ)
Συβαροκλῆς –έους (ὁ)
Συβάρτα –ης (ἡ)
Συβάρτας –αντος (ὁ) –Ὁ Συβαρίτας
Συβότα –ης (ἡ)
Συβότας –ου (ὁ)
Σύβουλα –ης (ἡ)
Σύβουλος –ου (ὁ) –Μαθητής φιλοσόφου
Τίμωνος Φλιασίου
Σύβουσα –σης (ἡ)
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Συβρίς –ίδος (ἡ καί ὁ) –Τέκνον Πραξιτέλους
Σύβων –νος; (ὁ)
Σύγγαμος –ου σοί (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἥρης –Ἐπίθετον Ἴριδος
Σύγγελος –ου (ὁ)
Συγγένιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Σύγγνωμος –ου (ὁ)
Σύγγονοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Σύγγονος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἄλκωνος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος μέ συνώνυμον: Κοίρανος –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
– Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Ἥρης
Σύγγραφος –ου (ὁ)
Συγκάμουσα –σης (ἡ)
Συγκάμων –νος (ὁ)
Συγκλητική –ῆς (ἡ) –Χριστιανικόν
Συγκλήτιος –ίου (ὁ) –Φιλόσοφος ὅτε
ἔκλεισαν αἰ σχολαί τῶν Ἀθηνῶν
Σύγκλητος –ου (ὁ & ἡ)
Συγκοιμήματα –ων (τά;) –Ἐπίθετον Θέτιδος μέ συνώνυμον: Πότνια
Σύγκρασις –ιδος; (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Συγκυκών –νος (ὁ)
Συγκυκῶσ (σ)α –σης (ἡ) – (Συνταράσουσα) –Ἐπίθετον Τύχης μέ συνώνυμον:
Καπηλεύουσα
Συγκυναγός καί Σύνθακος –ου (ἡ) –Συνώνυμον: Κόρη –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Συγχαῖα –ης (ἡ)
Συγχαῖος –ου καί Συχαῖος (ὁ) –Θεῖος
Πυγμαλίωνος καί Διδοῦς, ἥν ἔλαβεν σύζυγον, Η-17-350Α
Συγχαίρουσα –ης (ἡ)
Συγχαίρων –ντος (ὁ)
Σύγχησις –εως (ἡ) –Ἐπίθετον Ἕριδος
Σύγχορος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον ΠανόςΣύγχρονος –ου (ὁ καί ἡ) –Ἐπίθετον Τηθύος μέ συνώνυμον: Παρευνέτις
Σύδρα –ης (ἡ)
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Σύδρος – ου (ὁ)
Συενέσια –ίης (ἡ)
Συενέσιος –ου (ὁ) –Η-7-161Δ
Συέννεσις –εως καί –ιος (ὁ) –Κοινόν
ὄνομα βασιλέων Κιλικίας –Υἱός Ὠρομέδοντος στρατηγός Ξέρξου (Ἡρόδοτος
–Πολύμνια) –Κύπριος
Συζυγία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας, (ὡς
προστάτιδος γάμου)
Συζύγιαι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων
Σύζυγος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Ἥρης –Ἐπίθετον Ἡφαίστου –Ἐπίθετον Ρέας μέ συνώνυμον:
Ἀδελφή –Ἐπίθετον Χάριτος
Συῆρις –ιδος (ἡ)
Σύθα –ης (ἡ)
Συθαίνα –ης (ἡ)
Συθαίνης –ητος (ὁ)
Συθαινίς –ιδος (ἡ)
Σύθας –ου (ὁ) –Ποταμός Ἀχαΐας (παρά
Σικυῶνι)
Σύϊλλα –ης (ἡ)
Σύϊλλος –ου (ὁ)
Συκά –ῆς (ἡ)
Συκάμινος – ου (ἡ) –Καί πόλις
Συκᾶς –ᾶ (ὁ)
Συκάσια –ίης (ἡ)
Συκάσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Συκαστή –ῆς (ἡ)
Συκαστής –οῦ (ὁ) –(Συκοφάντης)
Συκέα –ης (ἡ)
Συκέας καί Συκεύς –έως (ὁ) –Ὁ μοναδικός ἐκ τῶν Τιτάνων διασωθείς καί ἀνελθών ἐκ Ταρτάρων μετεμορφώθη εἰς
δένδρον
Συκή –ῆς (ἡ) –Νύμφη Ἁμαδρυάς, θυγάτηρ αἱμομείκτου Ὀξύλου μετ΄ἀδελφῆς
Ἁμαδρυάδος
Συκιβίτη –ης (ἡ)
Συκιβίτης –ου (ὁ) –Ἀστρολόγος ἐπί Κομνηνῶν

255

ËÅÎÉÊÏÍ

Συκίτη –ης (ἡ)
Συκίτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Βάκχου
Συκοφάντα –ης (ἡ)
Συκοφάντης –ου (ὁ)
Συκυωνία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Συκιώνιος – ίου (ὁ)
Συκχαῖα –ης (ἡ)
Συκχαῖος –ου (ὁ)
Συκχαῖος ἤ Συχαῖος –ου (ὁ) –Ἀδελφός
Βήλου –Ἀδελφός Ἀγήνορος, βασιλέως
Τύρου
Συκώ –οῦς (ἡ) –Ἑταίρα αὐλητρίς
Συκώι; (ἡ)
Σύλα –ης (ἡ)
Συλάδα –ης (ἡ)
Συλάδας –αιο (ὁ)
Συλαία –ης (ἡ) –Μήτηρ Σίνιδος
Συλαῖος –ου (ὁ)
Συλάκη –ης (ἡ)
Συλακίς –ιδος (ἡ)
Σύλακος –ου (ὁ)
Σύλανδρη –ης (ἡ)
Σύλανδρος –ου (ὁ)
Συλανή –ῆς (ἡ)
Συλανός –οῦ (ὁ)
Συλβία –ης (ἡ) –Δρυάς, νύμφη δάσους
Σύλβιος –ίου (ὁ)
Συλέα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Κορίνθου, σύζυγος Πολυποίμονος, μήτηρ ληστοῦ Σίνιδος
Συλέας –ου (ὁ) –Σατυρικός
Συλεύς –έως (ὁ) –Υἱός Ποσειδῶνος βασιλεύς Αὐλίδος (ἤ Παγγαίου, βιάζων τούς
ἐργαζομένους εἰς ἀμπέλους του. Τόν
ἐφόνευσεν Ἡρακλῆς καθώς καί τήν θυγατέραν του, Ξενοδίκην –Κεραμεύς, ἀγγειοπλάστης, Η-9-340Α, 342Α, Η-14-693
Δ, 897Α, Η-17-357Α
Συλίουσα –σης (ἡ)
Συλίχα –ης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÕÌÁÉÏÓ

Σύλιχος –ου (ὁ)
Συλίων –νος; (ὁ)
Σύλλα –ης (ἠ)
Συλλάνια –ίης (ἡ)
Συλλάνιος –ίου (ὁ) –Προσωνύμιον Διός
Σύλλας –αντος; (ὁ) –Ρωμαῖος στρατηγός
καταστρέψας Ἀθήνα καί Ἀθηναίους καί
διαρπάσας θησαυρούς Δελφῶν –Κληρονόμησε βιβλιοθήκην Ἀπελλικῶνος, μέ
ἔργα Ἀριστοτέλους καί Θεοφράστου, Η8-910Α, Η-15-671Α
Συλλέα –ης (ἡ)
Συλλέας καί Συλλεύς –έως (ὁ)
Σύλλεκτρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρης –Ἐπίθετον Μνημοσύνης –Ἐπίθετον
Ρέας μέ συνώνυμον: Πάντιμος –Ἐπίθετον Ὑγιείας
Συλλίς –ίδος (ἡ) –Νύμφη πού μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Ζεύξιππον, βασιλέα Σικυῶνος, Η-9-967Α
Σύλλος –ου (ὁ) –Κροτωνιάτης Πυθαγορικός φιλόσοφος
Σῦλος –ου (ὁ)
Συλοσῶν –ῶντος (ὁ) –Τύραννος Σάμου
–Υἱός Καλλιτέλους –Υἱός Αἰάκεος. Ἀδελφός Πολυκράτους, τυράννου Σάμου
Συλοσῶσσα –σης (ἡ)
Σύλοχα –ης (ἡ)
Σύλοχος –ου (ὁ)
Σύλωκα –ης (ἠ)
Σύλωκος –ου (ὁ)
Συμάδα –δης (ἡ)
Συμάδας –αο (ὁ)
Συμαῖα –ης (ἡ)
Συμαῖος –ου (ὁ)
Συμαῖα –ης (ἡ)
Συμαίθα –ης (ἡ) –Νύμφη
Σύμαιθος –ου (ὁ) –Ποταμός
Σύμαιθος καί Σίμαιθος (ὁ) –Ποταμός
Σικελίας
Συμαῖος –ου (ὁ)

ËÅÎÉÊÏÍ
ÓÕÌÁÑÉÁ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Συμαρία –ης (ἡ)
Συμαρίας –ίου (ὁ)
Συμβείωσις καί Συμβίωσις –εως (ἡ)
Σύμβιχη –ης (ἡ)
Σύμβιχος –ου (ὁ)
Συμβίωσις –εως (ἡ)
Συμβολική –ῆς (ἡ)
Συμβολικός –οῦ (ὁ)
Σύμβουλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ
Συμένη –ης (ἡ)
Σύμενος –ου (ὁ)
Συμεών –ῶνος (ὁ) –(Φιλάνθρωπος) –Ἰουδαϊκόν καί χριστιανικόν –Πατριάρχης
Ἰουδαίων –Ἅγιος –Ἱερεύς (εἰπών: Νῦν
ἀπολύεις τόν δοῦλον σου δέσποτα...)
–Υἱός Ἰακώβ –Ὁ Στυλίτης ὅσιος
Συμεώνια –ης (ἡ)
Συμεώνιος –ίου (ὁ)
Σύμη –ης (ἡ) –Νύμφη, μέ Ποσειδῶνα
γεννᾶ Χθόνιον –Θυγάτηρ Δωτίδος καί
Ιαλυσοῦ ἤ Ἰαλέμου ἐρωμένη θαλασσίου
Θεοῦ Γλαύκου ὅστις ἔφερεν εἰς νῆσον
Σύμην, Η-17-367Α, Η-18-632Α
Σύμης –ητος (ὁ)
Σύμια –ης (ἡ)
Σύμιος –ίου (ὁ)
Συμμάχα –ης (ἡ)
Συμμάχη –ης (ἡ)
Συμμαχία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Συμμαχίδα –δης (ἡ)
Συμμαχίδας –αιο (ὁ)
Συμμαχίς –ιδος (ἡ)
Σύμμαχοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Σύμμαχος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Σύμμαχος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν –Μεταφραστής εἰς Ἑλληνικήν Παλαιᾶς Διαθήκης –Ὁ Ἠλεῖος Ὀλυμπιονίκηςεἰς
Πάλην –Ὁ Μεσσήνιος Σικελιώτης εἰς
στάδιον δίς –Υιός Σωκράτους καί Καλλι-
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στοῦς ἑταίρας ἤ Μεγιστοῦς, Ἀθηναῖος,
Η-15-371Δ, Η-17-368Α
Σύμμαχος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Δίκης
Συμμαχῶν καί Συνμαχῶν –ντος (ὁ)
Συμμαχῶσσα καί Συνμαχῶσσα –σσης
(ἡ)
Συμμίχη –ης (ἡ) –Ἀναφέρει Ἀλκίφρων
Σύμμιχος –ου (ὁ)
Συμονά –ῆς (ἡ)
Συμονᾶς –ᾶ (ὁ)
Συμπαίζουσα –σης (ἡ)
Συμπαίζων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Συμπαίκτορες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Σύμπαν –ντος (τό) –Ἐπίθετον Πανός μέ
συνώνυμον: Κρατερός
Συμπάσχουσα –ης (ἡ)
Συμπάσχων –ντος (ὁ)
Σύμπλανος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Νυκτός
Συμπλεκής –έος (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Συμπόσια –ίης (ἡ)
Συμπόσιος –ίου (ὁ)
Συμποσίς –ιδος (ἡ)
Συμπότης –ου (ὁ)
Συμσέλημος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀσέπτε
–Σιδώνιος
Συμφά –ῆς (ἡ)
Συμφᾶς –αντος; (ὁ)
Συμφέρη –ης (ἡ)
Συμφέρης –ητος; (ὁ)
Συμφέρουσα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ξύστου
Συμφέρων –ντος; (ὁ)
Συμφιλίωσις –εως (ἡ) –Προσωποποιημέναι αἱ Σπονδαί μέ κοπέλα ὄμορφη,
ὑπό Ἀριστοφάνους
Σύμφορα –ης (ἡ)
Συμφορίουσα –σης (ἡ)
Συμφορίς –ιδος (ἡ)
Συμφορίων –νος (ὁ)
Σύμφορον καί Σύνφορον –ου (ἡ)
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Σύμφορος –ου ἀντί Σόμφορος –ου (ὁ)
–Σύζυγος Διδύμης
Σύμφυτος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός μέ
συνώνυμον: Δισσοκέρας
Συμφώ –οῦς (ἡ)
Σύμφωνη –ης (ἡ)
Συμφωνιανή –ῆς (ἡ)
Συμφωνιανός –οῦ (ὁ)
Συμφωνίνα – ης (ἡ)
Συμφωνῖνος –ου (ὁ)
Σύμφωνος –ου (ὁ)
Συμψέλις –ιος (ὁ) –Ὁ καί Ἐπίκτητος
(πλαστόν)
Συνάεθλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Νότου
μέ συνώνυμον: Αἰθιοπεύς –Ἐπίθετον
Φόβου καί Δείμου
Συναλλαξίς –ιδος (ἡ) –Νύμφη, θεραπευτική θεότης (ἐξ υἱοῦ Γαργηττοῦ τοῦ
Ἴωνος = Ἰωνίδαι ἤ Ἰωνιάδαι: Πηγαία,
Καλλιφάεια, Ἴασις, Συναλλαξίς, Η-91137Δ, 1138Α
Συνάλλαξις –εως (ἡ)
Συνάλλασις καί Συνάλλαξις –ιδος (ἡ)
–Νύμφη Ἰωνίδη
Συναμάτη –ης (ἡ)
Συναμάτης –ου (ὁ)
Συνάννη –ης (ἡ)
Σύναννος –ου (ὁ)
Συναπόδημος –ου (ὁ)
Συνάπτουσα –σης (ἡ)
Συνάπτων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
–Ἐπίθετον Πόθου
Συνάρχη –ης (ἡ)
Συναρχία –ης (ἡ)
Συνάρχιος – ίου (ὁ)
Σύναρχος –ου (ὁ)
Συνάρχουσα –ης (ἡ)
Συνάρχων –ντος (ὁ)
Συναρωγός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Συνασπιστής –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Διονύσου

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÕÍÅÓÔÉÁ

Σύνδαιτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον
Σύνδος –ου (ὁ)
Συνδρομάχη –ης (ἡ)
Συνδρόμαχος –ου (ὁ)
Σύνδρομος ου (ὁ & ἡ) –Πατήρ Μελάντου
–Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Διονύσου
μέ συνώνυμον: Νυκτοφαής –Ἐπίθετον
Ἠοῦς μέ συνώνυμον: Ἀργυφέη –Ἐπίθετον Σοφίας μέ συνώνυμον: Κρατέουσα
Συνέγδημη –ης (ἡ)
Συνέγδημος –ου (ὁ) –Πατήρ Νικοπολιανῆς
Συνέθεα –ης (ἡ)
Συνέθεος –ου (ὁ)
Συνεκδήμη –ης (ἡ)
Συνέκδημος –ου (ὁ) –Ἥρως, Η-12-836Δ
Συνέμπνοοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων μέ συνώνυμον: Συνεργοί
Συνέμπορος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Σύνεργοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων
Σύνεργος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Αἰδοῦς
Συνεροῦσα –ης (ἡ)
Συνέρως –ωτος (ὁ) –Συγγραφεύς Γράπτης
Συνερῶσα –ης (ἡ) –Μήτηρ Εὐσχημονίδος
Συνερωτίς –ιδος (ἡ)
Συνέσια –ης (ἡ)
Συνέσιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν –Συγγραφεύς –Κυρηναῖος
Συνέσιος –ίου (ὁ) –(Συνετός) –Συγγραφεύς καί Φιλόσοφος –Ἐπίσκοπος Πτολεμαῒδος μαθητής Ὑπατίας μετά τῆς
ὁποῖας κατεσκεύασε τόν Ἀστρολάβον
–Χριστιανός –Κληρικός, Η-7-672Α, 798Α,
8 33Δ, Η-8-588Δ, Η-11-143Α, Η-14-379Α,
Η-17-438Δ, Η-18-40Δ, 47Α
Σύνεσις –ιος (ὁ) –Υἱός Στολίδος
Σύνεσις –ιδος; (ἡ) –Θυγάτηρ Νέης
Συνέσουσα –σης (ἡ)
Συνεστία –ίης (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÕÍÅÓÔÉÏÓ

Συνέστιος –ίου (ἠ) –Συνώνυμον: Αὐτογενής –Ἐπίθετον Αἰδοῦς –Ἐπίθετον
Δήμητρος
Συνεσώ –οῦς (ἡ)
Συνέσων –νος (ὁ)
Συνέτα –ης (ἡ)
Συνέτη –ης (ἡ)
Συνετή –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν
Σύνετον –ου (ἡ)
Σύνετος καί Συνετός –οῦ καί Λόγιος (ὁ)
-Πλαστόν παρ΄Ὁμήρω διά τόν γέροντα
Φαίακα Ἐχένηον –Χριστιανικόν –Ἄγιος
–Λόγιος –Μετά Φωτίδος γεννᾶ Ἀκτήν
–Πατήρ Δικαίου
Συνετός –οῦ (ὁ) –Σύζυγος Φωτίδος μέ
ἥν γεννᾶ Ἀκτήν
Συνευνέτα –ης (ἡ)
Συνευνέτης –ου (ὁ)
Συνευνέτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Σύνευνος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρης
–Ἐπίθετον Ἴσιδος –Ἐπίθετον Περσεφόνης –Ἐπίθετον Ρέας –Ἐπίθετον Σελήνης
Συνέφηβη –ης (ἡ)
Συνέφηβος –ου (ὁ)
Συνέχη –ης (ἡ)
Συνέχης –ους (ὁ)
Συνέχουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Μνημοσύνης
Συνέχων –ντος (ὁ)
Συνεών –όντος; (ὁ) –Ἐπίθετον Νόμου
Συνεῶσσα –σσης (ἡ)
Συνήθεα –ης (ἡ)
Συνήθεια καί Συνέθεα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Βακχίδος
Συνήθειος –ου (ὁ)
Συνήθηα –ης (ἡ)
Συνήθης –ους (ὁ)
Συνήθια –ης (ἡ)
Συνήθιος –ίου (ὁ)
Συνήλιδες –ων (οἱ) –(Συνερχόμενοι)
–Ἐπίθετον Ὡρῶν
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Συνήνατη –ης (ἡ)
Συνήνατος –ου (ὁ)
Σύνθακος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Αἰδοῦς
–Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Σύνθρονος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Δίκης
–Ἐπίθετον Πανός
Συνιείς –έντος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄττιδος
Συνιέσσα –σσης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἄττιδος
Συνίππη –ης (ἡ)
Συνιππίδα –δης (ἡ)
Συνιππίδας –αο (ὁ)
Σύνιππος –ου (ὁ)
Συνίρωρ –ρος (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Σύνις –ιδος καί Σίνυς –υδος (ὁ) –Ληστής
υἱός Συλέης (συζύγου Πολυποίμενος
θυγατρός Κορίνθου), Η-9-679Δ, 680Α, Η12-324Α, Η-15-542Δ, Η-16-1034Δ
Συνίστος –ου (ὁ) –Πλαστόν ὄνομα ὑπό
Πλάτωνος
Συνίστωρ –ρος (ὁ)
Συνμάχουσα –σης (ἡ)
Συνμάχων –ντος (ὁ) –Ὁ Ξύστου, υἰός
Ζήνωνος
Συνμάχων καί Ξύστος –ου (ὁ) –Υἱός
Ζήνωνος
Συνναίουσα –σης (ἡ)
Συνναίων –ντος; (ὁ)
Σύννανη –ης (ἡ)
Σύννανος –ου (ὁ)
Σύννομοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρώτων
μέ συνώνυμον: Πάντολμοι
Σύννομος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Σύννους –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Συννοῶν –ντος; (ὁ)
Συννοῶσσα –σσης (ἡ)
Συννώννος; – ου (ὁ)
Συνοδή –ῆς (ἡ) –Νέον
Συνοδία –ης (ἡ)
Σύνοδος –ου (ὁ)
Συνοίκιος –ίου (ὁ)
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Συνοικιστήρ –ῆρος (ὁ) –Ἐπίθετον Λιμοῦ
Συνοικῶν –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Νόμου
Συνοικῶσσα –σσης (ἡ)
Συνοιμοδίτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Συνόκριτη καί Σινόκριτη –ης (ἡ)
Συνόκριτος ἤ Σινόκριτος; –ου (ὁ)
Συνόμευνος –ου (ὁ καί ἡ) –Ἐπίθετον
Ρέας μέ συνώνυμον: Πανδαμάτωρ
Συνοπάουσα –σης (ἡ)
Συνοπάων –ονος; (ὁ) –(Σύντροφος) –Ἐπίθετον Ἐρμοῦ
Σύνοφρυς –υδος καί Δυσθήμη –ης (ἡ)
Σύνποσις –εως (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀντιπάτρου
Συνταγόρεια –ης (ἡ)
Συντάγορος –ου (ὁ)
Σύνταξις –εως (ἡ)
Συντίπα –ης (ἡ)
Συντίπας –ου (ὁ) –Ἐξελληνισμένο τό Ἀραβικόν: Συντιμπάζ
Σύντομος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Νεμέσεως
Σύντοχη – ης (ἡ)
Σύντοχος –ου (ὁ)
Συντριά –ᾶς (ἡ)
Συντριάς –αδος (ἡ)
Σύντριψ –ιβος (ὁ) –Κακοποιόν φάντασμα ἐπικαλούμενον ὑπό πανοῦργων,
δολίων, ἀπατεώνων συντρίβων χύτρας
οἰκοιῶν –-Ὄνομα δαίμονος κακοποιοῦ
Συντρόφη –ης (ἡ)
Συντροφιανή –ῆς (ἡ)
Συντροφιανός –οῦ (ὁ)
Συντροφίς –ιδος (ἡ)
Σύντροφορ –ορος (ὁ) –Υἱός Θεοφράστου
Σύντροφος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Αἰῶνος
–Ἐπίθετον Παλαίμονος
Συντύχη –ης (ἡ) –Πρός Φιλιππισίους 2
Συντύχης –ου (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÕÑÃÉÓ

Συντυχιανή –ῆς (ἡ)
Συντυχιανός –οῦ (ὁ)
Συνφέρμια –ης (ἡ)
Συνφέρμιος –ίου (ὁ)
Συνφέρουσα –ης (ἡ)
Συνφέρων –ντος; (ὁ)
Συνφορίουσα –σης (ἡ)
Συνφορίων –νος (ὁ) –Υἱός Συνφόρου
Σύνφορον –ου (ἡ)
Σύνφορος –ου (ὁ)
Σύνφυτος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Συνώνυμος –ου (ὁ καί ἡ)
Συνωρία καί Συνωρίς –ιδος (ἡ) –Ἑταίρα
Συνωρίς –ιδος (ἡ) –Ἑταῖρα καλουμένη
καί Λύχνος
Σύουσα –ης (ἡ)
Σύρα –ης (ἡ) –Νῆσος –Ὄνομα δούλης
(Ἀριστοφάνης)
Σύρα καί Συριάνα –ης (ἡ) –Ἡρωῒς Θεοκρίτου
Συραγώ –οῦς (ἡ)
Συραῖα –ης (ἡ)
Συραῖος –ου (ὁ)
Συρακοσία –ης (ἡ) –Ὄνομα πλοίου μέ
φυτά, γυμνάσιον καί βιβλιοθήκην. Εἰς τό
σύγγραμμα Μοσχίωνος περιγράφεται
ὡς κατασκευασθέν κατ΄ἐντολήν βασιλέως Ἱέρωνος Συρακουσίου
Συρακόσιος –ίου (ὁ) –Ἀθηναῖος δημαγωγός 5ου αἰῶνος, Η-17-457Δ
Συρακόσις –ιος (ὁ)
Συράκουσα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀρχίου,
ἱδρυτοῦ Συρακουσῶν
Συράκων –ντος; (ὁ)
Συρανβυλία –ης (ἡ)
Συρανβύλιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Ἡρακλείας, ἀγορανόμου
Σύργις καί Ὕργις –ιος (ὁ) –Ποταμός
Σαρματίας ἤ Σκυθίας

ËÅÎÉÊÏÍ
ÓÕÑÇÍ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Συρήν καί Ηδύτης καί Σεμίραμις –ιδος
(ἡ)

κεραμεύς –Ἀναφέρει Μένανδρος εἰς “Ἐπιτρέποντες”, Η-12-245Α

Συρία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης

Συρίων –νος (ὁ)

Συριάνα καί Σύρα –ης (ἡ) –Ἡρωῒς Θεοκρίτου

Σύρμα –ης (ἡ)

Συριακή –ης (ἡ)
Συριακός –οῦ (ὁ)

Σύρμος –ου (ὁ) –Ποταμός –Βασιλεύς
Τεβαλλῶν

Συριανή –ης (ἡ)

Συρμούλα –ας (ἡ) –Νέον

Συριανός –οῦ (ὁ) –Νεοπλατωνικός φιλόσοφος –Συγγραφεύς –Διδάσκαλος
Πρόκλου, Η-7-670Δ, Η-14-379Α, Η-15404Α

Συρμώ –οῦς (ἡ)

Σύριγξ –γγος (ἡ) –Νύμφη, διωκομένη ὑπό Πανός, κατεκρημνίσθη εἰς Λάδωνα.
Μετεμορφώθη εἰς κάλαμον. Ταῦτα συνένωσεν ὁ Πᾶν σχηματίζωντας ποιμενικόν αὐλόν –Νύμφη Ἀρκαδίας, θυγάτηρ
ποταμοῦ Λάδωνος, ἀγαπημένη Πανός,
Η-7-1156Δ, Η-17-286Δ, 463Α
Συρίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Συρίας, Ο.Ο.
403
Συρίης –ίου (ὁ)
Συρικάμουσα –σης (ἡ)
Συρικάμων –νος (ὁ)
Συρικτή –ῆς (ἡ)
Συρικτής –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
–Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Πανός
Σύριλλα –ης (ἡ)
Σύριλλος –ου (ὁ)
Συρίνα –ης (ἡ)
Συρῖνος –ου (ὁ)
Σύριον –ου (ἡ)
Σύριοι –ων (οἱ) –Ὀνομάζοντο οἱ Καππαδόκες ὑπό Περσῶν

Σύρμας –αντος; (ὁ)

Σύρνα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δαμαίθου ἤ
Δημάδου, βασιλέως Νισύρου, σύζυγος
Ποδαλειρίου ἰατροῦ καί υἱοῦ Ἀσκληπιοῦ.
Τόν ἔφερεν εἰς νῆσον ὁ βοσκός Βύβασσος,
Η-7-831Δ
Σύρνουσα –σης (ἡ)
Σύρνων –νος (ὁ)
Σύρος –ου (ὁ) –Υἱός Βάστου –Υἱός Ἀπόλλωνος καί Ἀσωπίδος Σινώπης
Σύρος –ου (ἡ) –Η-5-932Α, Η-8-487Δ
Σύρος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀπόλλωνος καί Σινώπης –Ὄνομα δούλου
Σύρρας –ου (ὁ) –Πατήρ Δέρδα, Φίλας
(συζύγου Φιλίππου) καί Μαχάτα
Συρρόα –ης (ἡ)
Σύρροος –ου (ὁ)
Σύρρους –ου (ὁ)
Συρτική –ῆς (ἡ)
Συρτικός –οῦ (ὁ)
Συρτίς –ίδος (ἡ)
Συρτονίκη –ης (ἡ)
Συρτόνικος –ου (ὁ)
Σύρυλα –ης (ἡ)
Σύρυλος –ου (ὁ)

Σύριος καί Φερικύδης –ου (ὁ) –Υἱός Βάβιδος, φιλόσοφος ἐκ Σύρου, Η-7-578Δ,
1049Α, Η-9-775Α

Σύρφαξ –κος (ὁ) –Τύραννος Ἐφέσσου
πατήρ Πελάγοντος, Η-8-580Δ, 581Α

Συρίουσα –σης (ἡ)

Σύρως –ω (ὁ)

Συρίσκα –ης (ἡ)

Σῦς –υός (ὁ) –Ποταμός μικρός Μακεδονίας (Ζιλίανα)

Συρίσκος –ου (ὁ) –(Μικρός Σύρος) –Ζωγράφος –Ἀγγειογράφος, κυλικογράφος,

Σύρφασσα –σσης (ἡ)

Σύσυφος –ου (ὁ)
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Σύφαξ –κος (ὁ) –Βασιλεύς Μασσυλίων
Σύφασσα –σσης (ἡ)
Σύφιλλα –ης (ἡ)
Σύφιλλος –ου (ὁ) –Ποιμήν ἀσεβής, τιμωρηθείς ὑπό θεοῦ Ἡλίου νά φέρη τήν
νόσον
Συφίουσα –σης (ἡ)
Συφίων –ωνος (ὁ) –Κρητικός
Σύχαια –ης (ἡ)
Σύχαιος καί Σίχαρβας (ὁ) –Η-18-416Δ
Συχαῖος καί Συκχαῖος –ου (ὁ) –Ἀδελφός
Βήλου ἤ Ἀγήνορος, βασιλεύς Τύρου
Σύχαρις –ιος (ὁ) –Αἰγυπτιακόν
Σύχουν –νειος (ὁ)
Συχουνεία –ης (ἡ)
Συχούνειος –είου (ὁ)
Σύων –νος (ὁ)
Σφαῖρᾶ –ας (ἡ) –Ἐπίθε. θεοῦ Οὐρανοῦ
Σφαιρᾶς –ᾶδος (ὁ)
Σφαῖρος –ου (ὁ) –Λακεδαιμόνιος Ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον –Ἠνίοχος Πέλοπος ὑπό Τροιζηνίων, ἐνώ ὑπό Ἠλείων
Κίλλας –Βορυσθενίτης Στωϊκός φιλόσοφος, μαθητής Ζήνωνος καί Κλεάνθους
–Ἔργον Ἀκραγαντίνου φιλοσόφου
πραγματευομένου δύο δυνάμεις κυριαρχούσας εἰς Σύμπαν: Φιλότης καί Νεῖκος (Διχόνοια), Η-7-625Α, Η-8-307Α, 730
Α, Η-9-679Δ, Η-17-479Δ
Σφακία –ίης (ἡ)
Σφακίας –ίου (ὁ)
Σφαλερἀ –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Μοίρης
Σφαλερός –οῦ (ὁ)
Σφάλλων –ντος; (ὁ) –Συνώνυμον: Μέγιστος –Ἐπίθετον Αἰῶνος
Σφάλουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Τύχης
μέ συνώνυμον: Βδελυρά
Σφάλτη –ης (ἡ)
Σφάλτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Βάκχου,
λόγω πληγῆς εἰς Τήλεφον πεσώντα ἐκ
σταφυλῆς –Ἐπίθετον Διονύσου μέ συνώνυμον: Σωτήρ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÖÇÔÔÏÓ

Σφαξιγραῖα –ης (ἡ)
Σφενδάλη –ης (ἡ) –Δῆμος Ἀττικῆς
Σφενδόνη –ης (ἡ)
Σφενδόνης –ου (ὁ)
Σφενδονίουσα –σης (ἡ)
Σφενδονίων –νος (ὁ)
Σφένδουσα –σης (ἡ)
Σφένδων –νος (ὁ)
Σφήκεια –ης (ἡ) –Ἀρχαῖον ὄνομα Κύ-πρου
Σφήλα –ης (ἡ)
Σφήλος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἰάσου φονευθέντος ὑπό Αἰνείου
Σφῆλος –ου (ὁ) –Υἱός Βουκόλου Ἀθηναίου, πατήρ Ἴατος (συνεκστρατεύσαντος μετ΄Ἑλλήνων εἰς Τροίαν)
Σφῆλος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἰάσου ἤ Ἐκβάσου –Ἀθηναῖος, υἱός Βουκόλου, Ο.Ο.338,
Η-9-774Α
Σφηνοδαίμουσα –σης (ἡ)
Σφηνοδαίμων –νος (ὁ) –Παρωνύμιον Βυζαντινῶν
Σφηροδαίμουσα –σης (ἡ)
Σφηροδαίμων –νος (ὁ)
Σφηροδαιμώνη –ης (ἡ)
Σφηρίς –ιδος (ἡ)
Σφῆρος καί Σφῦρος –ου (ὁ) –Υἱός Μαχάονος καί Ἀντικλείας –Ἀδελφός Ἀλεξάνορος Γοργάσου καί ἄλλων, Η-7-813Δ
Σφήτια –ης (ἡ)
Σφήτιος –ίου (ὁ)
Σφῆτος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Ἥρωος Ἀναφλύστου, καταφυγών εἰς Ἀττικήν (μετ΄
αὐτοῦ) –Υἱός Τροιζῆνος
Σφήττια –ης (ἡ)
Σφήττιος –ίου (ὁ) –Μαθητής Σωκράτους, Η-5-1015Δ, Η-13-135Δ
Σφῆττός –ου (ὁ) –Δῆμος Ἀθηνῶν (εἷς
τῶν 100) ἱδρυθείς ὑπό Κέκροπος –Υἱός
Τροιζῆνος κτίσας Σφηττόν, Η-17-486Α

ËÅÎÉÊÏÍ
ÓÖÉÃÃÁ
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Σφίγγα καί Σφίγξ –γγός (ἡ) –Θυγάτηρ
Ἐχίδνης καί Τυφῶνος –Θυγάτηρ Ἐχίδνης καί Ἐγκελάδου –Φοβερόν τέρας
θυγάτηρ Ἐχίδνης καί υἱοῦ αὐτῆς Ὄρθρου
–Θυγάτηρ Θηβαίου Οὐκαλέγοντος –Σύζυγος Κάδμου ἥν ἀφῆκεν διά τήν Ἁρμονίαν. Αὕτη συγκρότησεν στρατόν καί
ἐφόνευσεν ἀντιπάλους. Τό αἴνιγμα ἦτο
ἡ ἐνέδρα(;), Η-8-614Δ, Η-9-651Α, Η-17486Δ, Η-18-300Α, 637Δ
Σφιγγομένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Σφιγγόμενος –ου (ὁ)
Σφιγγοπρόσωπη –ης (ἡ)
Σφίγγουσα –ης (ἡ) –Ἐπίθ. Νεμέσεως
Σφίγγων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Σφίγξ ἤ Φίξ –γγός (ἡ) –Φοβερόν τέκνον
Τυφῶνος καί Ἐχίδνης τέρας μέ κεφαλήν
καί στῆθος παρθένου, σῶμα καί πόδας
λέοντος καί πτέρυγας ἀετοῦ, σταλέν
ὑπό Ἥρας πρός τιμωρίαν Θηβαίων περιφρονησάντων τήν λατρείαν της ἤ ὑπό
Ἄρεως διότι ὁ Κάδμος τοῦ ἐφόνευσεν
τόν δράκον του. Καθημένη ἐπί βράχου
κατεσπάραζεν ὅποιον δέν ἔλυε τό αἴνιγμά της, μέχρις ὅτου ὁ Οἰδίπους τό ἔλυσεν
καί αὐτή κατεκρημνίσθη
Σφίγξ –γγός (ἡ) –Αἰγυπτιακή Θεότης
–Σύζυγος Βοιωτοῦ Μάκαρος –Ἀμαζών
προδομένη σύζυγος Κάδμου ὅστις τήν
ἐγκατέλειψεν διά τήν Ἁρμονίαν –Θυγάτηρ Λαῒου, εἰς ἧν ἐνεπιστεύθη χρησμόν διαδοχῆς
Σφογγεύς –έως (ὁ)
Σφόγγος –ου (ὁ)
Σφοδραγόρη –ης (ἡ)
Σφοδραγόρης –ητος (ὁ)
Σφοδρία –ης (ἡ)
Σφοδρίας –ίου (ὁ) –Κυνικός φιλόσοφος
–Στρατηγός Σπαρτιατῶν
Σφοδρίας –ίου (ὁ) –Λακεδαιμόνιος πεσών εἰς μάχην Λεύκτρων –Σικυώνιος ὀλυμπιονίκης εἰς παγκράτιον –Υἱός Παιωνίου, ὁ Κῖος, Η-7-204Α
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Σφόδρινη –ης (ἡ)
Σφόδρινος –ου (ὁ)
Σφοδρίουσα –σης (ἡ)
Σφόδρις –ίος (ὁ) –Νεοσύλλεκτος, υἱός
Βάκχωνος
Σφοδρίων –νος (ὁ)
Σφοδρόκλεια –ης (ἡ)
Σφοδροκλῆς –έους (ὁ)
Σφόδρος –ου (ὁ)
Σφόρτα –ης (ἡ)
Σφόρτος –ου (ὁ)
Σφραγίς –ιδος (ἡ)
Σφρίγουσα –σης (ἡ)
Σφρίγων –νος; (ὁ)
Σφρίγων –ντος; (ὁ)
Σφύρα –ης (ἡ)
Σφύρας –ου; (ὁ)
Σφυρίδα –ης (ἡ)
Σφυρίδας –αο (ὁ)
Σφυρομάχη –ης (ἡ)
Σφυρόμαχος –ου (ὁ) –Δημαγωγός Ἀθηναῖος. Ἐπέβαλε μέ ψήφισμα αἰ γυναῖκαι τῶν εὐγενῶν εἰς θέατρα νά κάθηνται μακράν τῶν ἑταίρων
Σφυρομόκλεια –ης (ἡ)
Σφυρομοκλῆς –έως (ὁ)
Σφυροπρησιπύρα –ης (ἡ) Ἐπίθετον Ποδάγρας μέ συνώνυμον: Ἐπιδεσμοχαρής
Σφῦρος –ου (ὁ) –Υιός Μαχάονος –Ἰατρός
Σχέδια –ης (ἡ)
Σχέδιος καί Σχεδίος –ίου (ὁ) –Υἱός Ἰφίτου καί Ἱππολύτης, ἀδελφός Ἐπιστρόφου, φονευθείς ὑπό Ἕκτορος –Υἱός Περιμήδους ἡγεμών Φωκέων φονευθείς
ὑπό Ἕκτορος, Ο.Ι.Ο.515, Ρ306, Η-12-512
Δ, Η-17-498Δ
Σχεδύνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Φιλότητος
Σχεδύνης –ου ἤ –ητος; (ὁ)
Σχερία –ης (ἡ) –Νῆσος Φαιάκων μετέπειτα Κέρκυρα, Η-12-515Δ, Ο.Ο.Ν.160
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Σχέριος –ίου (ὁ)
Σχέτλια –ης (ἡ)
Σχέτλιος –ίου (ὁ καί ἡ) –(Κακός, γρουσούζης) –Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον
Μοίρης –Ἐπίθετον Διός, Ο.Ο.Ι.351
Σχησιπόλεια –ης (ἡ)
Σχησίπολις –ιδος (ὁ)
Σχίδα –ης (ἡ)
Σχίδας –αο (ὁ)
Σχίδη –ης (ἡ)
Σχίδης –ου (ὁ)
Σχινάδα –ης (ἡ)
Σχινάδας –αο (ὁ)
Σχινάτα –ης (ἡ)
Σχινάτας –ου (ὁ) –Λακεδαιμονικόν
Σχινέα –ης (ἡ)
Σχινέας –ου (ὁ)
Σχίνια –ης (ἡ)
Σχίνιος –ίου (ὁ)
Σχινοκέφαλη –ης (ἡ)
Σχινοκέφαλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Σχοινά –ῆς (ἡ)
Σχοινᾶς –ᾶ (ὁ) –Ὁ Ροφινιανός Νείκανδρος
Σχοινέα –ης (ἡ)
Σχοινέας –ου (ὁ)
Σχοινένας –α (ὁ)
Σχοινεύς –έως (ὁ) –(Προστάτης καί πρόμαχος) –Μυθολογικός βασιλεύς Νιννυῶν, πατήρ Ἀταλάντης καί Κλυμένου,
υἱός Ἀθάμαντος καί Θεμιστοῦς, Η-10141Δ, 908Α, Η-13-488Δ, Η-17-504Α
Σχοινηΐς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Σχοινία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Σχοινίουσα –σης (ἡ)
Σχοινίων –νος (ὁ) –Πλαστόν τοῦ Καλλία
ὡς ἔχοντα πατέρα σχοινοπλόκον, Η-10108Δ
Σχοινόεις –εντος καί Σχοινοῦς –οῦντος
(ὁ) –Καί ποταμός Βοιωτίας

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÙÃÅÍÉÄÇ

Σχοινόεσσα –σσης (ἡ)
Σχοινόκλεια –ης (ἡ)
Σχοινοκλῆς –έως (ὁ)
Σχοῖνος –ου (ὁ) –Πόλις –Ο.Β.497
Σχολαρία –ης (ἡ)
Σχολάριος –ίου (ὁ) –Γεννάδιος, πρώτος
Πατριάρχης ἐπί Τουρκοκρατίας καταστρέψας ἔργον Πλήθωνος Γεμιστοῦ
Σχολάρχη –ης (ἡ)
Σχόλαρχος –ου (ὁ)
Σχολαστική –ῆς (ἡ)
Σχολαστικός καί Μαριανός (ὁ) –Ἀρχαῖος ποιητής, ὁ καί Σχολαστικός –Μοναχός Σύριος, Η-13-14Α,Η-8-163Δ
Σχολαστικός καί Μαριανός –οῦ (ὁ)
–Η-13-14Α, Η-8-163Δ
Σχολιαστή –ῆς (ἡ)
Σχολιαστής –οῦ (ὁ) –Η-15-869Δ
Σχῦρα –ης (ἡ)
Σχῦρος –ου (ὁ)
Σῶα –ης (ἡ)
Σώαγρη –ης (ἡ)
Σώαγρος –ου (ὁ) –Ζωγράφος, Η-8-785Α
Σώανδρα –ης (ἡ)
Σώανδρος –ου (ὁ)
Σωάρχη –ης (ἡ)
Σώαρχος –ου (ὁ)
Σωβία –ης (ἡ)
Σώβιος –ίου (ὁ)
Σώβιος καί Σωβίος –ίου καί Σώιβιος
(ὁ) –Υἱός Σωσίππου
Σωγένεια –ης (ἡ)
Σωγένης –ους (ὁ) –Ἐξ Αἰγίνης, παῖς Νεμεονίκης υἱός Θεαρίωνος, νικητής εἰς
πένταθλο παίδων. Δι΄αὐτόν Πίνδαρος
ἔγραψεν 7ον Νεμεόνικον –Μυρμιδών
–Ἀθηναῖος στρατηγός
Σωγενίδα –ης (ἡ)
Σωγενίδας –αο (ὁ)
Σωγενίδη –ης (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Σωγενίδης –ου (ὁ)
Σώγχις –ιδος καί Σώγχης –ου (ὁ) –Αἱγύπτιος διδάσκαλος Πυθαγόρου, κατά
Ἑβραίους(!)
Σώδα –ης (ἡ)
Σωδάμα –ης (ἡ)
Σωδάμας –ντος (ὁ)
Σωδάμεια –ης (ἡ)
Σωδαμίδα –ης (ἡ)
Σωδαμίδας –αο (ὁ)
Σωδαμίδη –ης (ἡ)
Σωδαμίδης –ου (ὁ)
Σωδάμνη –ης (ἡ)
Σωδάμνια –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Σωδάμνιος –ίου (ὁ)
Σώδαμνος –ου (ὁ)
Σώδαμος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀμύντου –Ἄσσιος ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον παίδων
–Πατήρ νεοσυλλέκτου Καφισοδώρου
Σώδας –αο (ὁ)
Σωδήμη –ης (ἡ)
Σωδημίδη –ης (ἡ)
Σωδημίδης –ου (ὁ)
Σώδημος –ου (ὁ)
Σωζᾶ –ῆς (ἡ)
Σωζᾶς – ᾶ; (ὁ)
Σωζομένη –ης (ἡ)
Σωζομένης –ου καί Σωζόμενος (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅγιος – Χρονογράφος
Σωζομενός –οῦ (ὁ) –Ἱστορικός
Σωζοπόλεια –ης (ἡ)
Σωζόπολις –ιδος (ὁ) –Ἴλαρχος Μεγ.
Ἀλεξάνδρου, υἱός Ἑρμοδώρου
Σώζουσα –ης (ἡ)
Σωζωμένη –ης (ἡ)
Σωζώμενος καί Σωζωμενός καί Ἑρμεῖος καί Ἑρμείας –ου (ὁ) –Παλαιστίνιος
ἑκκλησιαστικός συγγραφεύς, Η-17-512Δ
Σώζων –ντος (ὁ) –Χριστιαν., Η-17-513Α
Σωθάλη –ης (ἡ)
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Σωθάλης –ου (ὁ)
Σώθυς –υος (ὁ)
Σωῒα –ης (ἡ)
Σωϊάδα –ης (ἡ)
Σωϊάδας –αο (ὁ)
Σωϊβία –ης (ἡ)
Σωΐβιος –ου (ὁ)
Σωϊγένεια –ης (ἡ)
Σωϊγένης –ου (ὁ)
Σωῒδα –δης (ἡ)
Σωϊδάμεια –ης (ἡ)
Σωΐδαμος –ου (ὁ)
Σωΐδας –αο (ὁ)
Σωῒδη –ης (ἡ)
Σωΐδης –ου (ὁ)
Σωϊκράτεια –ης (ἡ)
Σωϊκράτης –ους (ὁ)
Σωϊναύα –ης (ἡ)
Σωϊναύας –ου (ὁ)
Σωϊναύτα –ης (ἡ)
Σωϊναύτας –ου (ὁ)
Σωϊνίκη –ης (ἡ)
Σωΐνικος –ου (ὁ)
Σώινομη –ης (ἡ) –(Ὀρθός ὁ τονισμός
στήν πρό, προπαραλήγουσαν, καθόσον
ἀγνοῶ δίφθογγον: ωι)
Σώινομος –ου (ὁ) –Υἱός Ἐπιτέλους
Σωϊξίουσα –σης (ἡ)
Σωϊξίων –νος (ὁ)
Σώϊος –ου (ὁ)
Σωϊπάτρα –ας (ἡ) –Κορινθία
Σωΐπατρος –ου (ὁ)
Σωῒς –ιδος (ἡ) –Μήτηρ Πελασγοῦ καί
Μεσσήνης, σύζυγος Τριόπα, υἱοῦ Φόρβαντος
Σῶισις –ιος (ὁ) –(Προφανῶς “ῶι” ἀποτελεῖ δίφθογγον;)
Σωϊσκράτεια καί Σωσικράτεια –ης (ἡ)
-Θυγάτηρ Σωσίου
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Σωϊσκράτης –ους (ὁ)
Σωῒτη –ης (ἡ)
Σωῒτης –ου (ὁ)
Σωῒτια –ης (ἡ)
Σώιτιμη –ης (ἡ) –(Μέ παραξενεύει ὁ
τόνος πέρα ἀπό τήν προπαραλήγουσα.
Ἐκτός ἄν “ωι” ἀποτελοῦν δίφθογγο. Ἴσως πάλιν τό ”ι” ἀπετέλει τέως ὑπογεγραμμένην)
Σώιτιμος –ου (ὁ) –(ὁμοίως ὡς ἄνω)
Σωΐτιος –ίου (ὁ)
Σώϊτος –ου (ὁ)
Σώκα –ης (ἡ)
Σωκάλεια –ης (ἡ)
Σωκαλεῖς –εῖος (ὁ)
Σωκαλῆς –έους (ὁ)
Σωκάννα –ης (ἡ)
Σωκάννας –ου (ὁ)
Σωκάρτη –ης (ἡ)
Σωκάρτης –ους (ὁ) –Υἱός Σθενίης
Σωκέρδη –ης (ἡ)
Σωκέρδης –εως (ὁ)
Σωκεύς –εως (ὁ)
Σωκήδη –ης (ἡ)
Σωκήδης –ου (ὁ)
Σώκιλλα –ης (ἡ)
Σώκιλλος –ου (ὁ)
Σώκλαρη –ης (ἡ)
Σώκλαρος –ου (ὁ) –Η-16-114Δ
Σωκλέα –ης (ἡ)
Σωκλέας –ου (ὁ)
Σώκλεια –ης (ἡ)
Σωκλείδα –δης (ἡ)
Σωκλείδας –αο καί Σωκλείδης –ου (ὁ)
–Πατρωνυμικόν Σωκλέους
Σωκλείδη –ης (ἠ)
Σωκλείδης –ου (ὁ)
Σωκλεῑς –εῖος (ὁ)
Σωκλήδεια –ης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Σωκλήδη –ης (ἡ)
Σωκλήδης –ου (ὁ)
Σῶκλης καί Σωκλῆς –έως (ὁ) –Εἷς
τῶν πεντήκοντα υἱῶν τοῦ Λυκάονος,
βασιλέως Ἀρκαδίας –Πελιεύς Ἀθηναῖος,
μή σίγουρος –Υἱός Δημοτέλους Ἀχαιεύς
Σωκλῆς –έους ἤ Σωκλέης –έως (ὁ) –Υἱός Λυκάονος (ἐκ τῶν πεντήκοντα) –Υἱός
Μενάνδρου
Σωκλία –ης (ἡ)
Σωκλίδα –δης (ἡ)
Σωκλίδας –αο (ὁ)
Σῶκλος –ου (ὁ) –Ἀττικός ἀγγειοπλάστης, Η-17-513Α
Σῶκος καί Σωχός –οῦ (ὁ) –(Ἰσχυρός) –Υἱός Ἱππάσου, ἐπίσημος Τρώος –Ἔγγονος
Πριάμου, ἀδελφός Χάρροπος ἤ Θάροπος –Κουρήτας ἤ Εὐβοϊκός Κορύβας
–Ἐπίθετον Ἑρμοῦ, Η-11-54Δ, Ο.Λ.450, Λ
440,456
Σωκρατέα –ης (ἡ)
Σωκράτεα –ης (ἡ)
Σωκράτεια –ης (ἡ)
Σωκράτεις –ειος (ὁ) –Μακεδονικόν –Υἱός Μεγαλίου
Σωκράτης –ους (ὁ) –Ἀχαιός –Στρατηγός
εἰς κάθοδον Μυρίων –Ὀλυμπιονίκης εἰς
παγκράτιον –Ἀθηναῖος, Ἀναγυράσιος
–Ὁ υἱός Σωκράτεος Ἀπολλωνίου. Ἐπιδαύριος Νεμεονίκης στόν ἵππιο δρόμο
πολλάκις –Σύζυγος Ὑός (Ὕς) ἑταίρας
μέ ἧν γεννᾶ Σύμμαχον
Σωκράτης καί Σωκρίδης –ου (ὁ) –(Σωτήρ κράτους) –Καί χριστιανικόν ὄνομα
–Ἐκκλησιαστικός ἱστορικός ἐπί Ἰουλιανοῦ –Μαθητής Εὐήνου καί δάσκαλος
Ξενοφῶντος καί Εὐκλείας –Σωκράτης
ἐκαλεῖτο καί ὁ υἱός βασιλέως Βιθυνίας
Νικομήδους Β’ Χρήστος ἤ Χρῆστος
Σωκράτης –ους (ὁ) –Υἱός Σωφρονίσκου
καί Φαιναρέτης, ἐκ Δήμου Ἀλωπεκῶν ἤ
υἱός Διοκλέους κατά Πλάτωνα, πατήρ
τριῶν υἱῶν –Πρώτη σύζυγος Ξανθίππη,

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Δευτέρα ἡ Μυρτώ –Μέγιστος πατήρ φιλοσοφίας –Κατ΄ ἀρχήν διδάχθηκε ἀγαλματοποιΐαν (Χάριτες, εἰς Προπύλαια Ἀκροπόλεως) –Φίλος Κρίτωνος –Ἄκουσε
Ἀναξαγόρα καί Πρόδικον –Σοφότατον
πάντων ἀνθρώπων ἀνηγόρευσε ἡ Πυθία
–Μαθητής Ἀρχελάου (μεταγενεστέρως)
ἐδικάσθη δι΄ ἀσέβειαν κατηγορηθείς ὑπό Ἀνύτου, Μέλητος καί Λύκωνος καί
καταδικασθείς νά πίη κώνειον ὡς καί
ὁ Πολέμαρχος, ἡ Σοφωνίς, ὁ Φωκίων
κ.ἄ. Ὡς λιθοξόος κατεσκεύασεν τρεῖς
χάριτες διά τά προπύλαια. Διδάσκαλός
τοῦ ἀναφέρεται ὁ Εὔηνος ἤ Λυκόρμας ἤ
Φιδάρης. Μετατρέψας τήν φιλοσοφίαν
ἀπό φυσικήν σέ ἠθικήν, ἐπιδιώκων τήν
ἀτομικήν καί κοινωνικήν εὐτυχίαν. Διεκήρυξε τό «γνώθει σ΄ αὐτόν» καί «ἕναν
θεόν». Μίαν ἀπολογίαν ἔγραψεν ὁ μαθητής Θεοδέκτης. Μέ ἑταίραν Καλλιστώ ἤ Μεγιστώ γεννᾶ Σύμμαχον –Ὁμομήτριος ἀδελφός Πατροκλέου, μέ Πα_
τροκλήν ἀνεψιόν ἐξ ἀδελφῆς –Ἀπόγονος τοῦ Δαιδάλου, υἱοῦ τοῦ Ἡφαίστου,
ἐγγονοῦ Διός –Πατήρ Νύσης ἤ Νυσηῒδος H-7-533A, 580A, H-17-513Δ, 514A καί
Δ, 533Δ
Σωκράτης –ους (ὁ) –Ἀργεῖος ἱστορικός
–Βιθυνός περιπατητικός φιλόσοφος –Ἰατρικός συγγραφεύς –Κῶος συγγραφεύς
–Ποιητής ἐπιγραμμάτων –Ρόδιος ἰστορικός –Ζωγράφος –Κατά Πλάτωνα, πατέρα εἶχεν τόν Διοκλήν –Πατήρ Εἰρώδου
Σωκράτης –ους (ὁ) –Πατήρ Λαμπροκλέους, Σωφρονίσκου, Μενεξένου –Ἀδελφός ὁμομήτριος Πατροκλέου –Πατήρ
φιλοσοφίας θεμελιωτής ἠθικῆς ἐπιστήμης ἀναζήτησε ἀρχές καί θεμέλια “ἀγαθοῦ βίου”. Ἐξεστράτευσε τρίς, εἰς Ποτίδαιαν, Δήλιον, καί Ἀμφίπολιν. Σύζυγος
Ξανθίππης, ἐξ ἦς τρία τέκνα ἤ σύζυγος
(δευτέρα) Μυρτοῦς θυγατρός Ἀριστείας
Δικαίου καί ἐγγονῆς Ἀριστείδου Δικαίου.
Μαθητής σοφιστοῦ Προδίκου (Πλάτων)
μή πιστεύων εἰς “ψευδήν παράδοσιν”
Νεφέλες, Κενό, Γλῶσσα, θεωροῦντο θεϊ-
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καί ὀντότητες ὑπό Σωκράτους. Ὁ σοφιστής Πολυκράτης κατηγόρησε Σωκράτην ὡς κακόν δαίμονα Κριτίου καί Ἀλ
κιβιάδου. Διεκωμωδήθη ὑπό Ἀμειψίου,
Τηλεκλείδου, Καλλίου καί Εὐπόλιδος
κωμωδιογράφων. Λυσσαλέας ἐπιθέσεις
ἐδεχθη ὑπό Ἀριστοφάνους εἰς Ὄρνιθες
καί Βατράχους, προαναγγείλας μέ Νεφέλας τό προανάκρουσμα τῶν τριῶν
κατηγοριῶν κατά τοῦ Σωκράτους. Σκιαγραφήθη ὑπό Ἀριστοφάνους ὡς προσωπικότης ἐκ διαμέτρου ἀντίθετος πρός
Πλάτωνα καί Ξενοφῶντα, παρουσιάζοντάς τον στίς Νεφέλες ἀκόμη καί ὡς
κλέπτην χλαινῶν. Αὐτόν πού δίδασκε
νά μή βλάπτουμε ἀκόμη καί τόν ἐχθρό
μας! Ἀνεφέρετο ὑπό Ἀριστοφάνους καί
ὡς σοφιστής μέ πρώτους κατηγόρους
ἐπί 20ετίαν τούς κωμωδιογράφους. Ὁ
Ἀντιφώντας τόν κατηγόρει ὅτι διάγει
ἄθλιον βίον. Ἀπολογίαν Σωκράτους ἔγραψεν καί ὁ Θεοδέκτης. Σωκράτην καί
Πλάτωνα ὁ σοφιστής Θεόδωρος ἐδίδαξεν
γεωμετρίαν –Διδάσκαλος τοῦ Σωκράτους ὁ Τρώϊλος ὁ ὑπομνηματιστής ἐνῶ
ὁ πατήρ του ἦτο ὁ Ὁμολωῒχιος
Σωκράτης –ους (ὁ) –Πατήρ Δαψιλέως,
Δεινάρχου, Εἰρώδα
Σωκράτια –ης (ἡ)
Σωκρατίδα –ης (ἡ)
Σωκρατίδας –αο (ὁ)
Σωκρατίδη –ης (ἡ)
Σωκρατίδης –ου (ὁ) –Υἱός Σωκράτους
Σωκρατική –ῆς (ἡ)
Σωκρατικός –οῦ (ὁ) –Πλαστόν τοῦ Αἰσχίνου –Κυνικός φιλόσοφος
Σωκρατίνη –ης (ἡ)
Σωκρατῖνος –ου (ὁ)
Σωκράτις –ιδος (ἡ)
Σωκρέα –ης (ἡ)
Σωκρέας –ου (ὁ)
Σωκρέτη –ης (ἡ)
Σωκρέτης –ους (ὁ)
Σώκριτη –ης (ἡ)
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Σώκριτος –ου (ὁ)
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Σώμηλος –ου (ὁ)

Σῶμος –ου (ὁ) –Πατήρ Σαπφοῦς
Σώμος –ου (ὁ) –Ποταμός
Σωμροτίδα –ης (ἡ)
Σωμροτίδας –αο (ὁ)
Σῶν –νος; (ὁ)
Σωναύα –ης (ἡ)
Σωναύας –ου (ὁ) –Εὐωνυμεύς
Σωναύτα –ης (ἡ)
Σωναύτας –ου (ὁ)
Σωναύτια –ης (ἡ)
Σωναυτίδη –ης (ἡ)
Σωναυτίδης –ου (ὁ)
Σωναύτιος –ίου (ὁ)
Σώνδρη –ης (ἡ)
Σωνδρίδη –ης (ἡ)
Σωνδρίδης –ου (ὁ)
Σῶνδρος –ου (ὁ) –Κρής τίς
Σωνίκα –κης (ἡ)
Σώνικος –ου (ὁ)
Σωνόη –ης (ἡ)
Σώνοος –ου (ὁ)
Σωνύλα –ης (ἡ)
Σωνύλος –ου (ὁ)
Σωνύμα –ης (ἡ)
Σώνυμος –ου (ὁ)
Σωξένα –ης (ἡ)
Σώξενος –ου (ὁ)
Σωοδίνα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Σωοδίνης –ου (ὁ)
Σώοικα –ης (ἡ)
Σωοικίδη –ης (ἡ)
Σωοικίδης –ου (ὁ)
Σώοικος –ου (ὁ)
Σῶος –ου (ὁ)
Σωπάτρα –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Σωπατρίδη –ης (ἡ)
Σωπατρίδης –ου (ὁ)

Σωμήστωρ –ρος (ὁ)

Σώπατρις –ιδος (ὁ & ἡ)

Σωκύδη –ης (ἡ)
Σωκύδης –εω; (ὁ)
Σώκχαρος –ου (ὁ)
Σῶκχις –ιος (ὁ) –Αἰγύπτιος ἀρχιερεύς,
ἀναφερθείς εἰς Ἀτλαντίδα
Σῶλα –ης (ἡ)
Σωλίνα –ης (ἡ)
Σωλῖνος –ου (ὁ)
Σῶλλα –ης (ἡ)
Σῶλλος –ου (ὁ)
Σῶλος –ου (ὁ)
Σώλουσα –σης (ἡ)
Σωλφίκια –ης (ἡ)
Σωλφίκιος –ου (ὁ)
Σώλων –νος (ὁ)
Σώμαντις –ιδος (ὁ)
Σωματάλη –ης (ἡ)
Σωματάλος –ου (ὁ)
Σωμάχη –ης (ἡ)
Σώμαχος –ου (ὁ)
Σωμβρότη –ης (ἡ)
Σωμβροτίδα –ης (ἡ)
Σωμβροτίδας –αο καί Σωμβροτίδης
–ου (ὁ)
Σωμβροτίδας ἀντί Σωμροτίδας –ου (ὁ)
–Υἱός Λαμπροκλέους
Σώμβροτος –ου (ὁ)
Σωμένεια –ης (ἡ)
Σωμένεις –ειος (ὁ)
Σωμένες –ου; (ὁ)
Σωμένης –ους (ὁ)
Σώμενος –ου (ὁ)
Σωμήδεια –ης (ἡ)
Σωμήδης –ου (ὁ)
Σώμηλα –ης (ἡ)
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Σώπατρος –ου (ὁ) –Πατήρ Θηβαίου
γλύπτου Μενεκράτους –Ἀπαμεύς φιλόσοφος καί σοφιστής –Πάφιος παρωδός
εὑρετής ὁ καί φλυακογράφος (ἰλαροτραγωδός) ὡς ὁ Ῥίνθων (πράξεις Κ4),
Η-7-670Α, 679Α, 1056Δ, Η-11-770Δ, Η-14379Α
Σώπατρος καί Σόπατρος –ου (ὁ) –Σοφιστής –Φιλόσοφος, διάδοχος Ἰαμβλίχου
εἰς Νεοπλατωνικην σχολήν –Πάφιος
Φλυακογράφος –Ὁ νεοπλατωνικός φιλόσοφος παρέστη ὡς ἱεροτελεστής μετά τοῦ ἱεροφάντου Πραιτεχτάτου εἰς
γενέθλια Κων/πόλεως ὡς νέας Ρώμης.
Σώπατρος καί Φάκιος –ίου (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης Ἀργεῖος εἰς στάδιον, Η-18-289
Α, Πράξεις Κ 4
Σωπολιανή –ῆς (ἡ)
Σωπολιανός –οῦ (ὁ)
Σώπολις –ιδος (ὁ) –Ἰατρός –Στρατηγός
ἰππικοῦ Μεγ. Ἀλεξάνδρου, υἱός Ἑρμοδώρου Ἰλάρχης –Ἰατρός τίς
Σωρανή –ῆς (ἡ)
Σωρανός-οῦ (ὁ) –Ἰατρός συγγραφεύς
συμβουλεύων τροφούς πώς νά ἀπασχολοῦν παιδία. –Ἐφέσιος, υἱός Μενάνδρου,
Η-7-833Α, Η-8-161Α, 486Α, Η-9-780Δ, 960
Δ, Η-10-42Α, Η-13-694Α, 795Α, Η-17-540Α
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Σωσαινέτα –ης (ἡ)
Σωσαίνετος –ου (ὁ)
Σώσαινος –ου (ὁ)
Σωσαμενή –ῆς (ἡ)
Σωσαμενός –ου (ὁ)
Σωσάνδρα –ης (ἡ) –Ἱέρεια Ἀθηνᾶς (ἄγαλμα Καλάμιδος) –Κατ΄ ἄλλους ὀρχηστρίς γνωστή ἀπό ἄγαλμα Καλάμιδος
–Κώμη Ν. Πέλλης –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
–Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Καλλονή φημιζομένη διά σεμνότηταν –Ἑταίρα
Σωσανδρίδα –ης (ἡ)
Σωσανδρίδας –αο (ὁ)
Σωσανδρίδη –ης (ἡ)
Σωσανδρίδης –ου (ὁ)
Σώσανδρος –ου (ὁ) –Πατήρ Γλαυκία,
Η-5-543Δ
Σωσάνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Λίνου
Σωσάνης –ου (ὁ) –Στρατηγός Ἀθηναίων, Η-10-596Α
Σωσάννα, Σουσάνα καί Σουζάνα –ης
(ἡ) –(Ἀγνή ὡς κρῖνον) –Χριστιανικόνκαί
Ἰουδαϊκόν ὄνομα –Μάρτυς –Καταδικασθεῖσα ἐσώθη ὑπό προφήτου Δανιήλ
Σωσαρέτα –ης (ἡ)
Σωσαρέτη –ης (ἡ)

Σωρεῖα –ης (ἡ)

Σωσάρετος –ου (ὁ)

Σωρεῖας καί Σωρῖτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος

Σωσάρουσα –σης (ἡ)

Σωρῖτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος

Σώσαρχη –ης (ἡ)

Σωριστράτη –ης (ἡ)
Σωρίστρατος –ου (ὁ)
Σῶς –ῶ (ὁ)
Σῶσα –ης (ἡ)
Σωσᾶ –ῆς (ἡ)
Σωσάγγελος –ου (ὁ)
Σωσαγόρα –ης (ἡ)
Σωσαγόρας –ου (ὁ)

Σωσάρχη –ης (ἡ)
Σώσαρχος –ου (ὁ)
Σωσάρων –νος (ὁ)
Σωσᾶς –αντος (ὁ)
Σώση –ης (ἡ) –Ἀναφέρει Σταγειρίτης
Σωσήν –ῆνος (ὁ)
Σωσηνᾶ –ῆς (ἡ)
Σωσηνᾶς –ᾶδυο; (ὁ)

Σωσαγόρη –ης (ἡ)

Σώσης –ου (ὁ) –Στρατηγός μισθοφόρων
εἰς κάθοδον Μυρίων

Σώσαινα –ης (ἡ)

Σωσθένα –ης (ἡ)
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Σωσθένεια –ης (ἡ)
Σωσθένης –ους (ὁ) –Ἡγεμών ἱππικοῦ
Περσῶν–Χριστιανικόν–Ἀρχισυναγωγός
εἰς Αχαΐαν –Σύζυγος Δαμοφίλης μέ τήν
ὁποίαν γέννησε Γαλήνην (Πράξεις,
ΙΗ΄17)
Σωσθένης –ου (ὁ) –Μακεδών στρατηγός
–Καί χριστιανικόν ὄνομα –Εὐγενής –
Πράξεις –Σικυώνιος Πυθαγορικός φιλόσοφος –Πάριος, Η-7-540Δ, Η-12-806Δ, Η13-204Α, Η-17-541Α, Η-16-499Α
Σωσία –ης (ἡ)
Σωσιάδα –ης (ἡ)
Σωσιάδας καί Σωσιάδης –ου (ὁ) –Υἱός
Σωσίου
Σωσιάδη –ης (ἡ)
Σωσιάδης –ου (ὁ) –Συγγραφεύς –Τραλλιανός, Ὀλυμπιονίκης εἰς πάλην παίδων
Σωσιάναξ –κτος (ὁ)
Σωσιάνασσα –ης (ἡ)
Σωσίας καί Σῶσις –ιος (ὁ) –Ἀγγειοπλάστης Ἀττικός –Κεραμεύς –Πατήρ Σωσικρατείας –Υἱός Φιλοκλέωνος –Ἡγεμών
Ἕλλήνων –Φιλόσοφος ἄθεος περιβόητος
–Υἱός Σωσιθέου, Ἀθηναῖος –Δοῦλος Φιλοκλέωνος εἰς Σφήκες Ἀριστοφάνους
–Υἱός Ὀνασίφωνος ἤ Ὀνασιφόρου ἤ Ὀνασιφώντος νικητής εἰς δρόμον καί δίαυλον, Η-7-830Δ, Η-17-482Δ, 541Α
Σωσιβία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀριστίωνος
–Θυγάτηρ Ἑρμαίου ἤ Ἑρμάϊου
Σωσιβιανή –ῆς (ἡ)
Σωσιβιανός –οῦ (ὁ)
Σωσίβιος καί Λυτικός –οῦ (ὁ) –(Σωτήριος) –Σύμβουλος Φιλοπάτορος –Γραμματικός καί λόγιος, Λάκων ἱστορικός
–Γλύπτης –Νεμεονίκης καί Ἰσθμιονίκης
ὁ Ἀλεξανδρεύς –Τραγικός ποιητής, Η-7940Δ, 1054Δ, Η-8-785Α, Η-12-652Δ, 654Δ,
Η-17-541Δ
Σωσιβοία –ης (ἡ)
Σωσίβοιος –ου (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÙÓÉÊËÅÁ

Σωσιβούλη –ης (ἡ)
Σωσίβουλος –ου (ὁ)
Σωσιβώτα –ης (ἡ)
Σωσιβώτας –ου (ὁ)
Σωσιγένεια –ης (ἡ)
Σωσιγένης –ους (ὁ) –(Σωτήρ φυλῆς ἤ
γένους) –Ἀστρονόμος ἐξ Αἰγύπτου,μαθηματικός, φιλόσοφος –Ὁ Ἀσιανός, ὀλυμπιον. εἰς στάδιον παίδων –Περιπατητικός φιλόσοφος, Η-9-52Α, Η-17-542Α
Σωσιγένης καί Ξωσιγένης –ους (ὁ)
–Παιανιεύς
Σωσιγίτουσα –σης (ἡ)
Σωσιγίτων –νος (ὁ)
Σωσίδα –δης (ἡ)
Σωσιδάμα –ης (ἡ)
Σωσιδάμεια –ης (ἡ)
Σωσίδαμος –ου (ὁ)
Σωσίδας –αιο (ὁ)
Σωσιδήμη –ης (ἡ)
Σωσιδημίδη –ης (ἡ)
Σωσιδημίδης –ου (ὁ)
Σωσίδημος –ου (ὁ) –Υἱός Πυθέου –Ἀχαρνεύς –Ξυπεταιῶν
Σωσιδίκη –ης (ἡ)
Σωσίδικος –ου (ὁ)
Σωσιδότη –ης (ἡ)
Σωσίδοτος –ου (ὁ)
Σωσίη –ης (ἡ)
Σωσίης –ητος; (ὁ)
Σωσιθέα –ης (ἡ)
Σωσίθεος –ου (ὁ) –(Ὁ σώσας καί σώζων
ὡς Θεός) –Συρακόσιος ἤ Ἀθηναῖος –Τραγικός ποιητής Ἀλεξανδρινός τῆς πλειάδος τῶν ἑπτά τραγικῶν –Υἱός Σωσίου
Ἀθηναῖος
Σώσική –ῆς (ἡ)
Σωσικήδη –ης (ἡ)
Σωσικήδης –ου (ὁ)
Σωσίκλεα καί Σωσικλέα –ης (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÙÓÉÊËÅÉÁ

Σωσίκλεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Τιμοθέου
Σωσικλείδα –ης (ἡ)
Σωσικλείδας –αο (ὁ)
Σωσικλείδη –ης (ἡ)
Σωσικλείδης –ου (ὁ)
Σωσικλεῖς –εῖος (ὁ)
Σωσικλῆς –έους καί Σωσικλέης –ους
(ὁ) –(Ὁ διασώζων τήν προγονικήν δόξαν) –Γλύπτης –Σύζυγος Ἀξιοθέας –Ὁ
υἱός Δαψιλέως ἧτο στρατηγός –Ποιητής
ὁ Κορωνεύς –Τραγικός Συρακούσιος
–Πρέσβυς Κορίνθιος, Η-17-542Α
Σωσίκλια –ης (ἡ)
Σώσικός –ου (ὁ)
Σωσικράτεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Σωσίου
Σωσικράτεις –ειος (ὁ)
Σωσικράτη –ης (ἡ)
Σωσικράτηα –ης (ἡ)
Σωσικράτης καί Σώστρατος –ου (ὁ)
–Ἀπό τήν Φαναγορία
Σωσικράτης –ους (ὁ) –(Σωτήρ κράτους
καί ἐξουσίας) –Ὑποστράτηγος ἤ κωμωδιογράφος ἤ ποιητής ἤ συγγραφεύς –Ἱστορικός τῆς Κρήτης –Ρόδιος βιογράφος –Ἀρχιτέκτων πού πρότεινε τόν Ἄθω
ἐπεξεργασμένο σέ ἀνδριάντα Μεγ. Ἀλεξάνδρου, γνωστός διά τά μεγαλεπίβολα σχέδια –Υἱός Ἀρκαδίωνος –Πατήρ
Σικυωνίου Σωστράτου Νεμεονίκου, Η7-585Α, 1246Α, Η-10-595Δ
Σωσικρατίδα –δης (ἡ)
Σωσικρατίδας –αο καί Σωσικρατίδης
–ου (ὁ)
Σωσικρατίδη –ης (ἡ)
Σωσικρατίδης –ου (ὁ)
Σώσιλα καί Σωσίλα –ης (ἡ)
Σωσιλάα –ας (ἡ)
Σωσίλαfoς –ου (ὁ)
Σωσίλαος –ου (ὁ)
Σωσίλας –αντος (ὁ)
Σωσίλεως –έω (ὁ)
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Σωσιλήν –ῆνος (ὁ)
Σώσιλλα –ης (ἡ)
Σώσιλλος –ου (ὁ)
Σώσίλος –ου (ὁ) –Ἐξ Ἰλίου ἱστορικός συγγραφεύς διδάσκαλος Ἀννίβου
Σώσιλος καί Σώσυλος –ου (ὁ) –Ἱστορικός συγγραφεύς
Σωσιλόχεια –ης (ἡ)
Σωσιλοχίς –ίδος (ἡ)
Σωσίλοχος –ου (ὁ)
Σωσιμάνδρα –ης (ἡ)
Σωσίμανδρος –ου (ὁ)
Σωσιμάχη –ης (ἡ)
Σωσίμαχος –ου (ὁ)
Σωσιμβρότη –ης (ἡ)
Σωσίμβροτος –ου (ὁ)
Σωσιμένεις –ειος (ὁ)
Σωσιμένη –ης (ἡ)
Σωσιμένης –ους (ὁ) –Πατήρ Ἀντίνορος,
Η-7-160Α, Η-17-688Α
Σωσίμη –ης (ἡ)
Σωσιμήδη –ης (ἡ)
Σωσιμήδης –ου (ὁ)
Σωσιμία –ης (ἡ)
Σωσίμιος –ίου (ὁ)
Σώσιμος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος τραπεζίτης
Σωσίνα –ης (ἡ)
Σωσίνας –ου (ὁ)
Σωσινᾶς –ᾶ; (ὁ)
Σωσίνεως –έω (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Σωσινίκα –κης (ἡ)
Σωσινίκη –ης (ἡ)
Σωσίνικος –ου (ὁ)
Σωσινόμη –ης (ἡ)
Σωσίνομος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Σωσῖνος –ου (ὁ)
Σωσίνος –ου (ὁ)
Σωσίνους –οος (ὁ)
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Σωσιξένη –ης (ἡ)
Σωσίξενος –ου (ὁ)
Σώσιον –ίου (ἡ)
Σωσίουσα –ης (ἡ)
Σωσιπάτρα –ης (ἡ) –Διάσημη μάγισσα
εἰς Αἰγυπτιακήν Κάνωβον, Η-17-542Α
Σωσίπατρος –ου (ὁ) –(Σωτήρ πατρίδος)
–Ποιητής της Ἀττικῆς κωμωδίας –Χριστιανικόν –Ἅγιος, Η-9-776Α, Η-17-542Δ
Σωσίπας –ατρος (ὁ) –Πατήρ Ἀγεστρότου
Σωσιπόλεια –ης (ἡ)
Σωσίπολις –ιδος (ὁ) –(Σωτήρ πόλεως)
–Ἐπίθετον Διός –Θεότης Ἠλείων –Υἱός
Εἰλειθυΐας –Πατήρ Θρασύλλου
Σωσίππα –ης (ἡ)
Σωσίππη –ης (ἡ) –Ἀθηναῖα –Ἑταίρα
Σώσιππος –ου (ὁ) –Πατήρ Σωβίου –Ἀθηναῖος ἤ Δελφός Ὀλυμπιονίκης εἰς
στάδιον –Ἀθηναῖος κωμικός ποιητής
Σῶσις καί Σωσίας –ίου (ὁ) –Σικελός
Σῶσις –ιος (ὁ) –Υἱός Ἀνδρέου –Ἐπικεφαλής μισθοφόρων, Η-5-835Α
Σωσίς –ιδος (ἡ)
Σωσισθένη –ης (ἡ)
Σωσισθένης –ους (ὁ)
Σωσιστράτη –ης (ἡ)
Σωσιστρατίδη –ης (ἡ)
Σωσιστρατίδης –ου (ὁ)
Σωσίστρατος –ου (ὁ) –(Σωτήρ στρατοῦ)
–Πολιτικός –Τύραννος –Ὁ Ὑβάδας ἧτο
γραμματεύς Κίου –Λοκρός Πυθαγορικός
φιλόσοφος –Ἐξ Εὐβοίας φίλος βασιλέως
Φιλίππου –Υἱός Κυρηκίωνος μή σίγουρος Ἀθηναῖος –Υἱός Διοδώρου Ἁλαιεύς
–Εὐωνυμεύς, Η-9-851ΑΗ-16-499Α, Η-17542Δ
Σωσιτέλεια –ης (ἡ)
Σωσιτέλης –ους (ὁ)
Σωσιτίμη –ης (ἡ)
Σωσίτιμος –ου (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÙÓÓÏÓ

Σωσιτώ –οῦς (ἡ)
Σωσιφάνεια –ης (ἡ)
Σωσιφάνεις –ειος (ὁ)
Σωσιφάνης –ους (ὁ) –(Ὁ φανείς, ἀναδειχθείς σωτήρ) –Συρακόσιος, υἱός Σωσικλέους, τῶν 7 τραγικῶν τῆς πλειάδος
–Τραγικός, Η-7-1055Α, Η-15-544Α, Η-17459Α, 542Δ
Σωσιφάντα –ης (ἡ)
Σωσίφαντος –ου (ὁ)
Σωσιφίλη –ης (ἡ)
Σωσίφιλος –ου (ὁ)
Σωσίχα –ης (ἡ)
Σωσιχάρεια –ης (ἡ)
Σωσιχάρης –ους (ὁ)
Σωσίχη –ης (ἡ)
Σωσιχία –ης (ἡ)
Σωσιχίας –ίου (ὁ)
Σώσιχος –ου (ὁ)
Σωσίων καί Ξωτίων –νος (ὁ) –Ἐπίσκοπος Λευκάδος, Η-12-269Α
Σωσίωρα –ης (ἡ)
Σωσίωρος –ου (ὁ)
Σώσκλεια –ης (ἡ)
Σωσκλῆς –έους (ὁ) –Γλύπτης
Σωσόκλεια –ης (ἡ)
Σωσοκλῆς –έους (ὁ)
Σῶσος –ου (ὁ) –Διάσημος ψηφοθέτης
–Υἱός Φιλοίτιος, Η-7-945Α, Η-8-788Δ, Η15-738Δ, Η-17-542Δ
Σώσοτος –ου (ὁ)
Σώσουσα –ης (ἡ)
Σῶσπις –ιδος (ὁ)
Σῶσσα –σσης (ἡ)
Σωσσάνδρα καί Σωσάνδρα –ης (ἡ)
–Ἑταίρα
Σώσσανδρος καί Σώσανδρος –ου (ὁ)
Σωσσθένεια –ης (ἡ)
Σωσσθένης –ους (ὁ)
Σῶσσος –ου (ὁ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÙÓÓÔÑÁÔÇ

Σωσστράτη –ης (ἡ)
Σώσστρατος –ου (ὁ)
Σωσστρότη –ης (ἡ)
Σώσστροτος –ου (ὁ)
Σωστράτα –ης (ἡ)
Σώστρατη –ης (ἡ)
Σωστράτη –ης (ἡ) –Γυνή μνημονευομένη υπό Ἀριστοφάνους –Γυνή Σωστράτου
Λαμπτρέως –Θυγάτηρ Θυμοκλέους Πρασιέως
Σωστράτης –ου (ὁ) –Πλαστόν ὑπό Ἀριστοφάνους διά τόν θηλυπρεπή Σώστρατον
Σωστράτια –ης (ἡ)
Σωστρατίδα –ης (ἡ)
Σωστρατίδας καί Σωστρατίδης –ου
(ὁ) –Ἔφορος Σπάρτης –Πατρωνυμικόν
Σωστράτου
Σωστρατίδη –ης (ἡ)
Σωστρατίδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἐχφάντου
Σωστρατίνη –ης (ἡ)
Σωστρατῖνος –ου (ὁ)
Σωστράτιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν
Σωστρατίουσα –σης (ἡ)
Σωστρατίων –νος (ὁ)
Σώστρατος –ου (ὁ) –Ἱστορικός –Ὁ Βοιώτιος μηχανικός ὁδοποιῶν τά ἄβατα καί
γεφυρῶν τά δύσπορα –Ὁ Κνίδιος, υἱός
Δεξιφάνους, ἀρχιτέκτων τοῦ Φάρου Ἀλεξανδρείας –Γραμματικός, ζωολόγος
–Πλούσιος υἱός Λαοδάμαντος –Πατήρ
Ἀγησία, Συρακούσιος –Θηλυπρεπής Ἀθηναῖος, Σωστράτης κληθείς ὑπό Ἀριστοφάνους –Βοιωτός καί Ἡρακλῆς ὀνομαζόμενος διά ρώμην –Ληστής –Παγ_
κρατιαστής Σικυώνιος, ὁ καί ἀκροχερσίτης, ὡς θραύων χείρας ἀντιπάλων περιοδονίκης –Κνίδιος ἀρχιτέκτων –Υἱός
Εὐξιθέου Ἀχαρνεύς –Υἱός Καλλιστράτου, Ἀθηναῖος Ἐρχιεύς –Υἱός Δεινίππου
Λαμπτρεύς –Υἱός Ἀπολλοδώρου, Λαμπτρεύς –Φρεάρριος –Υἱός Ὀλυμπιοδώρου
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Φρεάρριος –Υἱός Φιλοκήδους Φρεάρριος –Υἱός Σωσικλέους, μή σίγουρος Ἀθηναῖος –Κέκρωπας
Σώστρατος καί Σωσίστρατος –ου (ὁ)
–(Σωτήρ στρατεύματος) –Πελληνεύς
ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον παίδων –Υἱός Πρώβου –Πατήρ Θεοτίμου –Συρακούσιος –Σικυώνιος, υἱός Σωσικράτους,
παγκρατιαστής μέ τό πλαστόν “Ἀκροχερσίτης” ὡς θραύων χείρας ἀντιπάλων –Καί μεγαλέμπορος Αἰγινήτης ὁ
πλουσιότερος ἔμπορος ὅλων τῶν ἐποχῶν κατά Ἡρόδοτον –Κέρκωπας ὡς ὁ
Φρυνώνδας καί ληστής –Υἱός Δεξιφάνους, Κνίδιος ἀρχιτέκτων Φάρου Ἀλεξανδρείας –Ἰατρός φυσιολόγος –Υἱός
Σωστράτου Ἀχαρνεύς –Σικυώνιος Νεμεονίκης, Η-7-831Δ, Η-12-268Δ, 611Α, Η-14358Α, Η-15-427Δ, Η-17-543Α, Η-18-386Δ
Σώστρη –ης (ἡ)
Σωστρήν –ῆνος (ὁ)
Σωστρίουσα –σης (ἡ)
Σωστρίων –νος (ὁ)
Σώστρος –ου (ὁ)
Σωστρότα –ης (ἡ)
Σωστρότη –ης (ἡ)
Σωστρότης –ου (ὁ)
Σωστρότια –ης (ἡ)
Σωστροτίδα –δης (ἡ)
Σωστροτίδας –αο (ὁ)
Σωστρότιος –ου (ὁ) –Πατρωνυμικόν Νίκωνος ἤ Φρουνίσκου
Σώστροτος –ου (ὁ)
Σώστρουσα –σης (ἡ)
Σωστρώ –οῦς (ἡ)
Σώστρων –νος (ὁ)
Σωσύλα –ης (ἡ)
Σώσυλα –ης (ἡ) -Σπαρτιάτις
Σωσύλος καί Σώσιλος –ου (ὁ) –Ὄχι
Σώσυλος –Ἱστορικός συγγραφεύς, Η-17
-543 Α
Σώσυλος –ου (ὁ) –Λακεδαιμόνιος
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Σωσώ –οῦς (ἡ) –Γυνή ἀναφερομένη ὑπό
Σιμωνίδου –Σύζυγος Προφάντου, ἥτις
προσέφερεν ἄσυλον εἰς Ἄρατον, ὅτε
ὁ Ἀβαντίδας τοῦ ἐφόνευσεν πατέραν
Κλεινίαν. Ἡ Σωσώ ἀδελφή Ἀβαντίδα
προστάτευσεν ἑπτάχρονον Ἄρατον
στείλαντα ἀπό Σικυῶνα εἰς Ἄργος
Σώσων –νος (ὁ)
Σωτᾶ –ῆς; (ἡ)
Σώτα –ης (ἡ)
Σωτάδα –ης (ἡ)
Σωτάδας –αο καί Σωτάδης (ὁ) –Ἐφέσιος ὀλυμπιονίκης εἰς δόλιχον (Κρής ὀλυμπιονίκης) –Ἀθηναῖος κωμωδιογράφος –Βυζάντιος φιλόσοφος, συγγραφεύς
–Ποιητής συγγραφεύς –Ὁ Μαρωνείτης
βωμολόχος ἰαμβογράφος Ἰωνικῶν ἀσμάτων, Η-7-1055Δ, Η-8-785Δ, Η-13-451
Δ, Η-17-543Δ, 647Δ, Η-18-289Α
Σωτάδη –ης (ἡ)
Σωτάδης –ου (ὁ)
Σωταῖα –ης (ἡ)
Σωταῖος –ου (ὁ)
Σωταῖρα –ης (ἡ)
Σωταιρίδα –ης (ἡ)
Σωταιρίδας –αο (ὁ)
Σωταιρίδη –ης (ἡ)
Σωταιρίδης –ου (ὁ)
Σωταιρίς –ιδος (ἡ)
Σωταῖρος –ου (ὁ)
Σώταιρος –ου (ὁ) –Ἔφηβος –Υἱός Κλέωνος
Σωτάκλεια –ης (ἡ)
Σωτακλῆς –έους (ὁ)
Σώτακη –ης (ἡ)
Σώτακος –ου (ὁ) –Καρυστινός συγγραφεύς, Η-17-543Δ
Σωτάκουσα –σης (ἡ)
Σωτάκων –νος (ὁ)
Σωτάλεια –ης (ἡ)
Σωτάλης –ου (ὁ) –Ποιητής, Η-16-486Α

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÓÙÔÇÑ

Σωτᾶρ –ρου; (ὁ)
Σωταρέτη –ης (ἡ)
Σωτάρετος –ου (ὁ)
Σωτάρχη –ης (ἡ)
Σώταρχος –ου (ὁ)
Σωτᾶς –αντος καί Σωτάς –οῦ; (ὁ) –Πατήρ Ἀγάθωνος –Υἱός Εὐφροσύνου –Υἱός
Ὀμολωΐχου
Σώτας –ου (ὁ) –Η-18-986Δ
Σωτέα –ης (ἡ)
Σωτέας –ου (ὁ)
Σώτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Εὐνομίας –
Ἐπίθετον Περσεφόνης –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς (συνώνυμον: Τριτογενής) –Ἐπίθετον Θέμιδος –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
–Ἐ-πίθετον Δήμητρος –Ἐπίθετον Εἰλειθυ-ί-ας –Ἐπίθετον Εὐνομίας μέ συνώνυμον: Θυγάτηρ –Ἐπίθετον Ἴσιδος
Σώτειρα –ης (ἡ) –Φερραία –Μαῖα –Ἐπίθετον Θέμιδος –Ἐπίθετον Ρέας μέ συνώνυμον: Πανδαμάτωρ καί Ψευδομένη
–Ἐπίθετον Θεᾶς Τύχης μέ συνώνυμον:
Παῖς, Η-14-708Δ
Σωτείριος –ίου (ὁ)
Σωτειρίχα –ης (ἡ)
Σωτείριχος –ου (ὁ)
Σώτειρος –ου (ὁ)
Σωτέλεια –ης (ἡ)
Σωτέλεις –ειος (ὁ)
Σωτέλης –ους (ὁ) –Υἱός Καλλιστράτου
Σωτελίδα –ης (ἡ)
Σωτελίδας –αο (ὁ)
Σωτελίδη –ης (ἡ)
Σωτελίδης καί Σωτελίδας –ου (ὁ)
Σώτελος –ου (ὁ) –Υἱός Οἰκοτέλους –Ἀθηναῖος
Σωτέχνα –ης (ἡ)
Σώτεχνος –ου (ὁ) –(Σώζων τήν τέχνην)
Σωτήρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
–Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ –Ἐπίθετον Διο-
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νύσου –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Σαράπιδος –Ἐπίθετον Τύχης, Η-5-931Α, Η-7-240Δ, 241Α καί Δ
Σωτήρ νεκρῶν (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
Σωτηρᾶ –ῆς (ἡ)
Σωτηρᾶς –άντος; (ὁ)
Σωτηρία –ης (ἡ) –(Ἡ σώζουσα) –Ρωμαϊκή θεότις
Σωτηριάδα –ης (ἡ)
Σωτηριάδας –αο (ὁ)
Σωτηριάδη –ης (ἡ)
Σωτηριάδης –ου (ὁ)
Σωτηριανή –ῆς (ἡ)
Σωτηριανός –οῦ (ὁ)
Σωτηρίδα –ης (ἡ)
Σωτηρίδας –αο καί –δης (ὁ) –Ἕλλην
γραμματικός –Ἕτερος πατήρ ραψωδοῦ
Ἀρχίου –Πατήρ Παμφύλου –Υἱός Φείδιος –Σικυώνιος
Σωτηρίδη –ης (ἡ)
Σωτηρίδης –ου (ὁ)
Σωτηρίδιον –ου (ἡ)
Σωτηρίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης μέ
συνώνυμον: Παρθένος
Σωτηρίης –ίου (ὁ)
Σωτηρικιανή –ῆς (ἡ)
Σωτηρικιανός –οῦ (ὁ)
Σωτηρίκλεια –ης (ἡ)
Σωτηρικλῆς –έους (ὁ)
Σωτήριν –ου (ἡ) –Σύζυγος Λάζου
Σωτήριν –ου (ἡ) –Ὑποκοριστικόν τοῦ
Σωτηρία καί σημαίνει Σωτήριον
Σωτήριος –ίου (ὁ) –(Σωτήριος) –Φιλό-σοφος –Συγγραφεύς –Χριστιανικόν –Νέον –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος μέ συνώνυμον: Τοξήρης –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπί_
θετον Διός
Σωτηρίουσα –σης (ἡ)
Σωτήρις –ιος (ὁ)
Σώτηρις –ιδος (ὁ & ἡ)
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Σωτηρίς –ιδος καί Σωτήριν –ου (ἡ)
–Σύζυγος Λάλου
Σωτηρίσκα –ης (ἡ)
Σωτηρίσκος –ου (ὁ)
Σωτηρίχα –ης (ἡ)
Σωτηριχίουσα –σης (ἡ)
Σωτηριχίων –νος (ὁ)
Σωτήριχος –ου (ὁ) –Ὁ Ὀασίτης ἐποποιός (ἐπικός)
Σωτήριχος –ου (ὁ) –Συγγράψας περί
γεωμετρίας
Σωτηρίων –νος (ὁ)
Σώτηρος –ου (ὁ)
Σωτηροῦς –οῦντος; (ἡ)
Σωτηρώ –οῦς (ἡ) –Ἐπί ἐπιταφίου ἐπιγραφῆς
Σωτηρώι; (ἡ)
Σώτης –ου (ὁ)
Σωτία –ης (ἡ)
Σωτιάδα –δης (ἡ)
Σωτιάδας –αο (ὁ)
Σωτιάδη –ης (ἡ)
Σωτιάδης –ου (ὁ)
Σωτίας –ίου (ὁ)
Σωτιάς –αδος (ἡ)
Σωτιδώ –οῦς (ἡ)
Σωτίλα –ης (ἡ)
Σωτίλος –ου (ὁ)
Σωτίμα –ης (ἡ)
Σωτιμᾶς –ᾶ (ὁ)
Σωτίμεια –ης (ἡ)
Σωτίμη –ης (ἡ)
Σωτιμιανή –ῆς (ἡ)
Σωτιμιανός –οῦ (ὁ)
Σωτιμίδη –ης (ἡ)
Σωτιμίδης –ου (ὁ)
Σώτιμος –ου (ὁ)
Σώτινα –ης (ἡ)
Σώτινος –ου (ὁ)
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Σώτιον –ίου (ἡ)
Σώτιος –ίου (ὁ)
Σωτίουσα –σης (ἡ)
Σώτιρα –ης (ἡ)
Σώτιρος –ου (ὁ)
Σωτίχη –ης (ἡ)
Σώτιχος –ου (ὁ)
Σωτίων καί Ξωτίων –νος (ὁ) –(Ὁ σωτήριος) –Ὁ Ἀλεξανδρεύς βιογράφος. Περιπατητικός φιλόσοφος
Σωτίων –νος (ὁ) –Πρεσβύτερος ἤ νεώτερος περιπατητικός φιλόσοφος, Η-7554Δ, Η-8-27Α, 935Δ, Η-9-308Α, Η-15-762
Α, Η-17-545Α
Σωτόδυλα –ης (ἡ)
Σωτόδυλος –ου (ὁ)
Σωτοκύδη –ης (ἡ)
Σωτοκύδης –εω; (ὁ)
Σῶτος –ου (ὁ)
Σωτόσυλα –ης (ἡ)
Σωτόσυλος –ου (ὁ)
Σώτουσα –σης (ἡ)
Σωτύλη –ης (ἡ)
Σωτύλος –ου (ὁ)
Σωτῦς –υος (ὁ) –Ὁ Μ. Ποπίλλιος ὁ Περγαῖος, ἀμφισβητούμενος Ὁλυμπιονίκης
Σωτώ –οῦς (ἡ)
Σώτων –ωνος (ὁ)
Σωφάνεια –ης (ἡ)
Σωφάνεις –ειος (ὁ)
Σωφάνης –εος (ὁ) –(Ὁ ἀναδειχθείς, ὁ εἰλικρινής σωτήρ) –Ἀναδειχθείς εἰς πόλεμον κατά Αἰγινητῶν –Ἀθηναῖος ἐκ Δεκελείας ἀριστεύσας εἰς μάχην Περσῶν
κατά Πλαταιῶν, υἱός Εὐτυχίδου μετά
Φιλοκύονος, Ἀμομφαρέτου καί Ποσειδωνίου –Ὁ φονεύσας στρατηγόν Εὐρυβάτην, Η-7-1241Δ, Η-9-482Α, Η-12-159Α
Σωφάντα –ης (ἡ)
Σώφαντος –ου (ὁ)
Σωφίλη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
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Σώφιλλα –ης (ἡ)
Σώφιλλος καί Σοφίλλος καί Σόφιλος
–ου (ὁ) –Παγκρατιαστής Ἀθηναῖος
Σώφιλος καί Σόφιλος –ου (ὁ) –Θηβαῖος ἤ Σικυώνιος κωμωδοποιός κωμωδιογράφος –Παγκρατιαστής ἐξ Ἀθηνῶν –
Τῆς Λεωντίδος Φυλῆς –Υἱός Θηρικλέους
Φλυεύς
Σώφιλος καί Σόφιλος –ου (ὁ) –(Βέβαιος,
εἰλικρινής φίλος) –Πατήρ τῆς Εὐκαίρου
–Ἀρχαῖος ποιητής –Πατήρ Ἀντιφῶντος
–Ψηφιδογράφος –Ποιητής Μέσης Κωμωδίας –Υἱός Θηρικλέους Φλυεύς –Πατήρ Δημαρέτης, Η-17-545Δ
Σωφινίδα –δης (ἡ)
Σωφινίδας –αο (ὁ)
Σωφονίδη –ης (ἡ)
Σωφονίδης –ου (ὁ) –Πατήρ Ἐφιάλτου,
Η-7-1242Α
Σώφορβη –ης (ἡ)
Σώφορβος –ου (ὁ)
Σώφορτα –ης (ἡ)
Σώφορτος –ου (ὁ) –Πατήρ Πραξικλέου
Εὐωνυμέως
Σωφρασία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Αἰνέου
–Κεία
Σωφράσιος –ίου (ὁ)
Σωφρόνα –ης (ἡ)
Σωφρονᾶς –ᾶ (ὁ)
Σωφρόνας –ου (ὁ) –Πατήρ Ραδοῦς
Σωφρόνη –ης (ἡ) –Ἀναφέρει Μένανδρος
εἰς “Ἐπιτρέποντες”, ὡς δούλη Σμικρίνη
Σωφρόνης –ητος (ὁ)
Σωφρονία –ίας (ἡ) –(Φρόνιμη, συνετή)
–Θηλυκόν τοῦ Σωφρόνιος –Νέον
Σωφρονίδα –δης (ἡ)
Σωφρονίδας –αιο (ὁ)
Σωφρόνιος –ίου (ὁ) –(Ὁ ἔχων σώας
φρένας, συνετός) καί χριστιανός ἅγιος
–Πολλοί πατριάρχαι, Η-8-43Α
Σωφρονίουσα –σης (ἡ)
Σωφρονίς –ιδος (ἡ)
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Σωφρονίσκη –ης (ἡ)
Σωφρονίσκος –ου (ὁ) –Πατήρ Σωκράτους, σύζυγος Φαιναρέτης –Ἀνδριαντοποιός –Λιθοξόος (ὡς καί ὁ Σωκράτης
κατ΄ ἀρχήν, κατασκευσάς τρεῖς Χάριτας
διά Προπύλαια), Η-7-580Α, Η-17-514Α,
516Α, 546Α, Η-18-115Α
Σωφρονιστής –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Θανάτου
Σωφρονίχα –ης (ἡ)
Σωφρόνιχος –ίχου (ὁ) –Συγγραφεύς;
Σωφρονίων –νος (ὁ)
Σωφρονόουσα –σης (ἡ)
Σωφρονόων –νος (ὁ)
Σωφροσύνη –ης (ἡ) –(ἐγκράτεια) –Θυγάτηρ Εὐδαιμονίας. Θεότης προσωποποίησις συνέσεως
Σωφρόσυνος –ου καί Σωφροσύνης
–ητος (ὁ)
Σώφρουσα –σης (ἡ)
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Σώφρων –νος (ὁ & ἡ) –(Συνετός) –Περίφημος μιμογράφος –Συρακούσιοςκωμικός ποιητής –Ἀμβρακιώτης ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον –Ἐπίθετον Σωφροσύνης
μέ συνώνυμον: Κόρη, Η-7-923Α, 1048Α,
1055Α, Η-9-549Δ, Η-13-635 Α, Η-14-691Α,
Η-17-458Δ, 546Δ
Σωφρωσύνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Διονύσου Πρεσβυτέρου –Θυγάτηρ Εὐδαιμονίας
Σωφρώσυνος –ου (ὁ)
Σωχάρεια –ης (ἡ)
Σωχάρης –ους (ὁ)
Σώχαρις –ιος (ὁ) –Ὅπως Ζώχαρις
Σωχάρμη –ης (ἡ)
Σώχαρμος –ου (ὁ)
Σώχορη –ης (ἡ)
Σώχορος –ου (ὁ)
Σώχος ἤ Σωχός –ου (ὁ) –Κορύβας
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Τ
Ταάς –άδος καί Μαῖα (ἡ)
Τάβαλβις –ιδος (ὁ)
Τάβαλος –ου (ὁ) –Πέρσης Σατράπης, Η
-11-806Δ
Ταβιθά καί Δορκάς –αδος (ἡ)
Ταβούλας –ου; (ὁ) –Ποταμός
Ταγγέρη – ης (ἡ) –Πρώην Τίγγη, Πόλις
Τάγης –ητος (ὁ) –Ἔγγονος Διός παρά
Τυρρηνοῖς –Ὑποστράτηγος Τισσαφέρνους
Τάγια –ης (ἡ;) –Ποταμός
Τάγιας –α (ὁ) –Ποταμός
Ταγόνιος –ίου (ὁ) –Ποταμός
Τάγος –ου (ὁ) –Ποταμός Ἰβηρίας
Ταγός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ταγρέα –ης (ἡ)
Ταγρέας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
ταυτιζομένου μετά Ταυρομόρφου
Ταγύλλια –ης (ἡ)
Ταγύλλιος –ίου (ὁ)
Ταδία –ίης (ἡ)
Τάδιος –ίου (ὁ)
Τάδις –ιος (ὁ) –Πατήρ ἐφήβου Ποπλίου
Τάεις –εντος (ὁ)
Τάεσσα –σσης (ἡ)
Ταῖα –ης (ἡ)
Τάϊα καί Ταῢα –ης (ἡ)
Τάϊας καί Ταΰας –ου (ὁ)
Ταίμουσα –σης (ἡ)
Ταίμων –νος (ὁ) –Υἱός Ἐχεκρατίδου
Ταινάρα –ης (ἡ)
Ταινάρια –ης (ἡ)
Ταινάριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Ταιναρίτη –ης (ἡ)
Ταιναρίτης –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Ποσειδῶνος
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Ταίναρος –ου (ὁ) –Υἱός Ἰ καρίου,ἔγγονος
Ἐλάτου –Υἱός Ἑλάτου καί Εὐριμίδας
θυ-γατρός Δαμασύκλου –Ἥρως –Υἱός
Διός –Ἀδελφός Καλαύρου ἤ Γεραίστου
–Συγγραφεύς –Πηγή εἰς Ἀκρωτήριον,
Η-5-100Α, Η-17-555Α
Ταινάρω θεός, (ὁ ἐν) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Ταῖος –ου (ὁ) –Διδάσκαλος Λυσίου
Ταΐς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀνταλλίδης
Τάϊσα –ης (ἡ) –Πηγή
Ταϊσία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν ὄνομα
Ταῒσιος –ίου (ὁ)
Ταίστρα καί Μασίστρα –ης (ἡ)
Ταίστρας καί Μασίστρης –εω (ὁ)
–Πέρσης στρατηγός
Τακαζζέ (ὁ) –Ποταμός
Τακέουσα –σης (ἡ)
Tάκερις – ιος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Τακερός –ου (ὁ καί ἡ) –(Τηκόμενος ἐν
στόματι) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Τακέων –νος (ὁ)
Τάκιτα –ης (ἡ)
Τάκιτος –ου (ὁ) –(Σιωπηλός) –Λατῖνος
ἱστορικός συγγραφεύς, υἱός Τακίτου
Τακτικός –οῦ (ὁ) –Εἶς Παυσανίας, Η-15638Δ
Ταλάδα –ης (ἡ)
Ταλάδας –αο (ὁ)
Ταλαεργός –οῦ (ὁ & ἡ) –(Πολύμοχθος)
–Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἡρακλέους
Τάλαη –ης (ἡ)
Ταλαιᾶ –ῆς (ἡ)
Ταλαιμένη –ης (ἡ)
Ταλαιμένης –ου (ὁ) –(Σκληρός, μένος,
δύναμις) –Πατήρ Μάσθλου καί Ἀντίφου
–Ο.Β.865
Τάλαινα –ης (ἡ) –Συνώνυμον: Φονία –Ἐπίθετον Ἐρινύος
Τάλαινα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Πειθοῦς
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Ταλαίνης –ητος; (ὁ)
Ταλαϊονίδη –ης (ἡ)
Ταλαϊονίδης –ου (ὁ) –Ἀντί Ταλαονίδης
=Υἱός Ταλαοῦ, ὁ Ἄδραστος, Ο.Β.566, Ψ
678
Ταλαιός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Διός ἐν Κρήτη, Η-17-567Α
Ταλαντοῦχος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
μέ συνώνυμον: Χρυσαμοιβός
Τάλαος –ου (ὁ)
Ταλαός καί Καλαός –οῦ (ὁ) –Πατήρ
Ἀδρήστου ἤ Ἀδράστου –Υἱός Βίαντος
καί Πηροῦς, βασιλεύς Ἄργους –Μέ Λυσιμάχην (θυγατέρα Ἄβαντος) γεννᾶ
Ἄδραστον, Παρθενοπαῖον, Μηκιστέα,
Πρώνακα, Ἱππομέδοντα, Ἀριστόμαχον
καί θυγατέρας, Ἐριφύλην, Μυθιδίκην,
Ἀστυνόμην –Κατά Παυσανίαν σύζυγος
ἧτο ἡ Λυσιάνασσα θυγάτηρ Πολύβου,
Η-10-88Δ, Η-13-479Α, Η-17-564
Ταλαπείρια –ίης (ἡ)
Ταλαπείριος –ίου (ὁ) –(Πολύπαθος) –Ἐπίθετον Ὀδυσσέως
Τάλας –ντος (ὁ) –(Πάσχων) –Ἐπίθετον
Χρυσοῦ
Ταλασία –ης (ἡ)
Ταλασίας –ίου (ὁ)
Ταλασίφρουσα –σης (ἡ)
Ταλασίφρων –νος (ὁ) –(Καρτερικός) –Ἐπίθετον Ὀδυσσέως
Ταλαύρινα –νης (ἡ)
Ταλαύρινος –ίνου (ὁ) –(Ὁ ἔχων ἰσχυράν
ἀσπίδαν ἐκ δέρματος ταύρου) –Συνώνυμον: Πολεμιστής –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Πολέμου μέ συνώνυμον: Δεινός
Tαλβυθία –ης (ἡ)
Ταλβύθιος –ίου (ὁ) –Κῆρυξ Ἀγαμέμνονος
Ταλέα –ης (ἡ)
Ταλέας καί Τάλος –ου (ὁ) –Υιός Κυπρίας Ἐριγόνας καί ἀναστηθέντος Ἀδώνιδος
Ταλείδη –ης (ἡ)
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Ταλείδης –ου (ὁ)
Ταλθυβία –ης (ἡ) –Σπαρτιάτις
Ταλθύβιος –ίου (ὁ) –(Λίαν ὁρμητικός
καί ἰσχυρός) –Θεράπων Ἀγαμέμνονος
ἤ Κῆρυξ αὐτοῦ, σώσας Ὀρέστην ἀπό
τάς χείρας Αἰγίσθου –Ἥρως Σπάρτης –
Προσωπικός Μάντις Ἀγαμέμνονος, Ο.Ι.
Τ.196, Α320, Δ193, Η276, Η-8-425Δ, Η-10685Δ, 771Α, Η-17-564Δ, 565Α, Η-17-880Α
Τάλιος –ου (ὁ)
Ταλλαῖα –ης (ἡ)
Ταλλαῖος καί Ταλλαιός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Τάλλις –ιδος (ὁ) –Πατήρ Βρασίδα
Τάλλος –ιος (ὁ)
Τάλος –ου ἤ Ταλέας (ὁ) –Υἱός Κυπρίας
Ἐριγόνας καί ἀναστηθέντος Ἀδώνιδος
–Υἱός Κρήτου, ἐρώμενος Ραδαμάνθυος
Τάλουν –νειος (ὁ)
Τάλουρα –ης (ἡ)
Ταλούρα –ας (ἡ)
Ταλούρας –ου (ὁ)
Τάλουρος –ου (ὁ)
Τάλουσα –σης (ἡ)
Τάλων –νος (ὁ)
Ταλώνη –ης (ἡ)
Τάλως ἤ Ταλεύς –έως (ὁ) –Υἱός Ἐριγόνης, ἥτις μετά τήν μεταμόρφωσίν της
εἰς ταών, λαβοῦσα ἀνθρωπίνην μορφήν
ἐνυμφεύθη τόν ἀναστημένον Ἄδωνιν
καί γεννᾶ Τάλων
Τάλως καί Ταῦρος –ου (ὁ)
Τάλως καί Κάλως καί Πέρδιξ –κος
(ὁ) –Υἱός Πέρδικος, ἀδελφῆς Δαιδάλου
–Ἐπινοητής Πρίονος, κεραμείου τροχου
καί ἄλλων. Φθονήσας ὁ Δαίδαλος τόν
κατεκρήμνισε ἐξ Ἀκροπόλεως. Ἐτιμᾶτο
ὡς ἐγχώριος ἥρως –Χάλκινος ἀνήρ, μέ
μίαν φλέβα ἀπό κεφαλῆς μέχρις ποδῶν. Κατέκαιε ἐπιδρομεῖς σαρκάζων μέ
“σαρδώνειον γέλωτα”. Ἔργον Ἡφαίστου, δῶρον Διός εἰς Μίνωα διά νά φυλάττει Κρήτην ἀπό ξένα καράβια. Ἐμπο_
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δίζων καί ἀργοναύτας νά πλησιάσουν
ἐφονεύθη ὑπό Μηδείας ἥτις πρίν τόν
ἐμέθυσε. Κατ΄ἄλλους πάλιν, ὑπό Ἀργοναυτῶν τῆ προτροπή Ποίαντος, πατρός
Φιλοκτήτου. Κατά Πλάτωνα, ἧτο ὑπηρέτης Μίνωος περιερχόμενος τήν νῆσον,
φέρων τους χαλκούς Πίνακας τῶν Νόμων τοῦ Μίνωος καί ἐπαγρυπνῶν αὐστηρῶς διά τήρησιν –Υἱός Οἰνοπίονος
–Υἱός Κρήτου ἐρώμενος Ραδαμάνθυος,
Η-5-735Α, Η-8-487Δ, Η-12-280Α, Η-13473Α, 650Δ, Η-17-566Δ, Η-18-644Δ
Ταμάρας –ου (ὁ) –Ποταμός
Tάμαρος –ου (ὁ) –Ποταμός
Ταμάσεια –ης (ἡ)
Ταμάσειος –είου (ὁ)
Ταμάσσια –ίης (ἡ)
Ταμάσσιος –ίου (ὁ)
Ταμαχρίδα –ης (ἡ)
Ταμαχρίδας –αο (ὁ)
Ταμέρα –ης (ἡ)
Ταμέρας –ου ἤ –ντος (ὁ)
Ταμερλάνος –ου (ὁ) –Τάταρος βασιλεύς
Μογγόλων
Tάμεσις –ιος (ὁ) –Ποταμός
Ταμεσίχρως –οος ἤ –χρωτος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Ταμήσα –ης (ἡ) –Ποταμός
Ταμία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Εὐνομίας
Ταμιακός –οῦ (ὁ)
Ταμίας –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
–Συνώνυμον: Ἴακχος –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
–Ἐπίθετον Πανός –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Ταμίας νεωτέρων Ἅιδης (ὁ) –Ἐπίθετον
Ἅδου
Ταμίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Πειθοῦς –Ἐπίθετον Φύσεως
Ταμίης –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Ταμίρα –ης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÔÁÍÁÏÓ

Ταμίρας –ου (ὁ)
Ταμίς –ιδος (ὁ) –Ποταμός
Ταμίσα –ης (ἡ)
Ταμίσας –αντος (ὁ)
Τάμμαρος –ου (ὁ)
Tάμυνις –ιος; (ὁ)
Ταμύρα –ης (ἡ)
Ταμύρας –ου (ὁ) –Ποταμός
Ταμώ –οῦς (ἡ)
Ταμώς –ώ (ὁ) –Αἰγύπτιος Σατράπης
Ἰωνίας καί ἀργότερον Ἡγέτης στόλου
Κύρου νεωτέρου –Πατήρ Γλοῦ ἤ Γλῶ
Τάνα –ης (ἡ)
Τανάγηρ –ρος (ὁ) –Ποταμός
Τάναγρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Αἰόλου ἤ
Αἰσώπου (καί Μεθώνης), σύζυγος Ποιμάνδρου υἱοῦ Χαιρεσιλάου –Εἶχεν τό
πλαστόν “Γραῖα” λόγω ὑπερβάλοντος
γήρατος
Ταναγραία καί Τανάγρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀσωποῦ καί Μετώπης σύζυγος
Ποιμάνδρου –Θυγάτηρ Αἰόλου
Ταναγραῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Ταναγρίς –ιδος (ἡ)
Tάναγρος –ου (ὁ)
Ταναή –ῆς (ἡ)
Τάναϊς –ιδος (ὁ) –Ποτάμιος θεός ὁ σημερινός Δών ἤ Δόν –Ἰαξάρτης παρά Ἀῥῥιανοῦ –Πόλις Σαρματίας, Η-4-441Δ, Η6-164Δ
Τάναϊς –ιδος καί Τώας καί Τήας –ου
(ὁ)
Τάναϊς καί Ἰαξάρτης –ου (ὁ) –Ποταμός Σογδιανῆς ἤ Σαρματίας –Τέως Ἀμαζώνιος
Τανακύλλα καί Τανακυλλίς καί Γαΐα
καί Καικιλία –ης (ἡ) –Τηρρηνίς, σύζυγος Ταρκυνίου πρεσβυτέρου
Τανακύλλας –αντος; (ὁ)
Τάναος –ου (ὁ) –Πατήρ Πύρρου Μακεδόνος
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Ταναός –οῦ (ὁ) –Ὁ Τάνος –Ἐπίθετον Βορῆος
Ταναώπα –ης (ἡ)
Ταναώπης –ου (ὁ)
Ταναῶπις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἡλιόπης
Τανηλεγής –έος (ὁ) –(Ὁ λίαν ἀλγεινός)
–Ἐπίθετον Θανάτου
Τάνης –ου (ὁ) –(θάνης) –Ἐπώνυμον Δηλίου
Τανική –ῆς (ἡ)
Τανικός –οῦ (ὁ) –Ποταμός
Τάνισος –ου (ὁ) –Ποταμός Βουλγαρίας
Τάνκος –ου (ὁ) –(θάνατος) –Ἐπώνυμον
Μακεδονικόν
Τάνος –ου (ὁ) –Ποταμός Ἀργολίδος
Τάνουα –ης (ἡ)
Tάνουος –ου (ὁ)
Τανταλίδη –ης (ἡ)
Τανταλίδης –ου (ὁ) –Υἱός Ταντάλου, ὁ
Πέλοψ μέ ἀπογόνους, Ἀτρέα καί Θυέστην, Η-9-954Δ, Η-17-578Α
Τανταλίς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ταντάλου,
ἡ Νιόβη
Tάνταλος –ου (ὁ) –(Ὁ πολύβασανισθείς, ὁ ὑπομονετικός) –Υἱός Πλουτοῦς
καί Διός ἤ Τμώλου –Μυθολογικός βασιλιᾶς Φρυγίας προσπαθήσας νά ἐξαπατήση τούς Ὀλύμπιους –Υἱός Νιόβης
(νιοβίδης) –Πατήρ Πέλοπος –Κατεδικάσθη εἰς Ἅδην νά πίνη καί νά διψᾶ. Μέ
Εὐρυάνασσα γεννᾶ Πέλοπα καί Νιόβην –Υἱός Θυέστου, πρῶτος ἄνδρας
Κλυταιμήστρας φονευθείς ὐπό Ἀτρέως
μετά τέκνου τοῦ πρίν νυμφευθεῖ τήν
Κλυταιμήστραν –Υἱός Νιόβης τοξευθείς
ὑπό Ἀπόλλωνος –Μέ Διώνη θυγατέρα
Ἄτλαντος γεννᾶ Πέλοπα καί Νιόβην,
Ο.Ο.Λ.582, Η-7-1148Α, Η-10-909Α, Η-14357Δ, 460Δ, 461Α, Η-15-399Δ, Η-17-578Δ
Τάνταλος –ου (ὁ) –Πλούσιος δυνατός εὐνοούμενος τῶν Θεῶν παρευρεθείς εἰς Ὀλύμπιον γεῦμα. Ἀνταπέδωσε μέ γεῦμα
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στό Σίπυλο μαγειρέψας υἱόν Πέλοπα.
Οἱ θεοί ἀντιληφθέντες ἠρνήθησαν νά
φάγουν ἐκτός Δήμητρος ἥτις ἔφαγε
τόν ὤμον Πέλοπος. Συγγεντρώσαντες
τά μέλη τά ξανάβρασαν εἰς λέβητα καί
ξεπήδησε ὁ Πέλοπας μέ ὠμοπλάτην ἐξ
ἐλεφαντοστοῦ ὅ κατεσκεύασεν ἡ Θεά
Δήμητρα. τόν Τάνταλον τιμώρησαν οἱ
Θεοί βυθίζοντας εἰς λίμνην μέχρι πώγωνος ἔνθα ὑπέφερεν ἀπό πεῖνα καί δίψαν
Ταντάμας –ντος; (ὁ) –Ἀρχηγός ἀργυράσπιδων, Η-7-236Α
Ταντάμεια –είης (ἡ)
Ταντόκλεια –ης (ἡ)
Ταντοκλείδα –δης (ἡ)
Ταντοκλείδας –αιο (ὁ)
Ταντοκλῆς –έους (ὁ)
Τανυέθειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σεμέλης
Τανύκνημις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Τανύποδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
μέ συνώνυμον: Σεμναί
Τάνυλα –ης (ἡ)
Tάνυλος καί Τανύλος –ου (ὁ)
Τανυοξάρκη –ης (ἡ)
Τανυοξάρκης –εος (ὁ) –Δευτερότοκος
τοῦ Κύρου τῆς Περσίας
Τανύπεπλος –ου (ὁ καί ἡ) –Ἐπίθετον
Θέτιδος –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμον: Ἀστράρχη
Τανυπλόκαμος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Τάνυς – εως (ἡ) –Καί πόλις
Τανυσίποδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Τανυσίπτερος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Διός –Ἐπίθετον Νεμέσεως μέ συνώνυμον: Ἀφθίτα –Ἐπίθετον Ὀνείρουας συνώνυμον: Μάκαρ –Ἐπίθετον Σελήνης
Τανύσφυρος –ου (ὁ & ἡ) –(Ἡ μέ καλά
πόδια, καλλίσφυρος) –Ἐπίθετον Περσεφόνης μέ συνώνυμον: Θυγάτηρ καί Παῖς
Τάνως –ω (ὁ)
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Τάξι –ιδος; (ἡ) –Θυγάτηρ Λύκωνος, Ἡρακλεῶτις
Ταξιάδη –ης (ἡ)
Ταξιάδης –ου (ὁ) –Ὁρισθεῖς ἀπό Ἀλέξανδρον βασιλιᾶς Ἰνδικῆς χῶρας
Ταξίκλεια –ης (ἡ)
Ταξικλῆς –έους (ὁ)
Ταξίλα –ης (ἡ)
Ταξιλάα –ης (ἡ)
Ταξίλαος –ου (ὁ)
Ταξίλας –αντος
Ταξίλης –ου (ὁ) –Ὄνομα βασιλέων Ἰνδίας –Ἡγεμών Ταξίλων, ἀντίπαλος Μ.
Ἀλεξάνδρου
Τάξιλος –ου (ὁ)
Ταξίππη –ης (ἡ)
Τάξιππος –ου (ὁ)
Ταξιάρχη –ης (ἡ)
Ταξιάρχης –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
Τάξις –ιδος; (ὁ & ἡ) –Θυγάτηρ Λύκωνος
Tαομά; καί Θωμᾶς καί Ἰούδας (ὁ)
–Ἰουδαϊκόν –Δίδυμος ἀδελφός τοῦ Χριστοῦ, ἄρα οἱ μαθηταί ἦσαν 11 καί ὁ Χριστός δεν ἦτο μονογενής!
Τάοσα –ης (ἡ)
Τάοσος –ου (ὁ)
Τάρα –ης (ἡ) –Ποταμός
Ταραῖα καί Ταρραῖα καί Τερραῖα –ης
(ἡ) –Μακεδονικόν ὄνομα
Ταραῖος – ου (ὁ) –Μακεδονικόν ὄνομα
Ταρανταῖα –ης (ἡ)
Ταρανταῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ταραντίνη –ης (ἡ)
Ταραντῖνος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἁβροτέλειας, Η-7-1017Α, Η-10-121Α, Η-12-639Α
Ταραξάνδρα καί Κασσάνδρα –ης (ἡ)
–Ἀπό τίς μεγάλες Σίβυλλες, μάντις
Φρυγίας
Ταράξανδρος –ου (ὁ)
Ταραξία –ίης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÔÁÑÉÁ

Ταραξίας καί Ἵππιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Ταραξίουσα –σης (ἡ)
Ταραξίππα –ης (ἡ)
Ταράξιππος –ου (ὁ) –Βωμός, μνημεῖον
Μυρτίλου ἐγείρων ὁ Πέλοψ νικήσας
Οἰνόμαον –Ἱερόν Ἱππείου Ποσειδῶνος,
ἐξ οὗ ὁ θεός καλεῖτο Ταράξιππος –Δαίμων εἰς ἱππόδρομον Ὀλυμπίας, εἰς τήν
Ἄλτιδα
Ταραξίων –ωνος (ὁ) –Πλαστόν ὄνομα
ἡγεμόνος νήσου Ὀνείρων
Τάραρχη –ης (ἡ)
Τάραρχος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
Τάρας –αντος (ὁ) –Υἱός Ποσειδῶνος –
Μυθικός ἥρως –Κτίστης Τάραντος –Ποταμός Κάτω Ἰταλίας
Ταρασία –ης (ἡ)
Ταρασίας –ίου (ὁ)
Ταράσιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν ὄνομα
Τάραχη –ης (ἡ)
Τάραχος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν ὄνομα
Τάρβα –ης (ἡ)
Ταρβαλέα –ης (ἡ)
Ταρβαλέος –έου (ὁ) –(πλήρης φόβου)
–Ἐπίθετον Διός
Τάρβας –αντος; (ὁ) –(φόβος, τρόμος)
Ταργηλία –ης (ἡ)
Ταργήλιος –ίου (ὁ)
Ταργηλιών καί Θαργηλιών –νος (ὁ)
–Ἐνδέκατος μήν (μέσον Μαΐου ἕως μέσον Ἰουνίου)
Ταργηλιῶσσα –σσης (ἡ)
Ταργία –ίης (ἡ)
Ταργίας –ου (ὁ)
Ταργιτάος –ου (ὁ) –Πρῶτος Βασιλεύς
Σκυθῶν πατήρ Κολαξάϊος –Υἱός Διός
καί θυγατρός ποταμοῦ Βορυσθένους
Ταρεντῖνα –ης (ἡ)
Ταρεντῖνος –ου (ὁ)
Ταρία –ίης (ἡ)
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Τάριος –ίου (ὁ) –Λατινικόν
Ταρκινία –ης (ἡ)
Ταρκίνιος –ίου (ὁ) –Σύζυγος Γεγανίας
Ταρκονδίμοτος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Σκυθῶν
Ταρκουῒνα –ης (ἡ)
Ταρκουΐνος Κολλατίνος –ου (ὁ) –Σύζυγος Λουκρητίας
Ταρκυνία –ης (ἡ)
Ταρκύνιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Ἀρούντα
–Βασιλεύς Ρωμαίων –Πατήρ Ταρκυνίου
Τάρν; (ὁ) –Ποταμός
Τάρνη –ης (ἡ) –Ο.Ε.44
Τάρος –ου (ὁ) –Ποταμός
Ταρούλα –ας (ἡ)
Ταρούλας –αντος (ὁ) –Θρακικόν –Υἱός
Σευθάζης
Ταρούλος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἠλιοδώρου
ἐφήβου ἐκ Λητῆς
Ταρουντίνα –ης (ἡ)
Ταρουντίνος –ου (ὁ)
Ταρουντῖνος –ου (ὁ)
Ταρουσίνα –ης (ἡ)
Ταρουσίνας –αντος (ὁ)
Ταρουσῖνος –ου (ὁ)
Ταρουτίνα –ης (ἡ)
Ταρουτίνος –ου (ὁ) –Πατήρ καί υἱός Ταρουτίνου
Ταρπηΐα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν ὄνομα –
Ἑστιάς παρθένος Μαντείου ἐπί Νουμᾶ.
Ἱέρεια φυλάτουσσα ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΠΥΡ
Ταρπήϊος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ταρπυῒα –ης (ἡ) –Ἡρωῒς Ἀριστοφάνους
Ταρραία –ης (ἡ) –Μακεδονικόν όνομα
Ταρραῖος καί Ταραῖος καί Τερραῖος
–ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος καί ἐπώνυμον Ἀπόλλωνος –Πατήρ Λάμπου καί
παροιμιογράφος, μυθολόγος – Μακεδονικόν ὄνομα
Ταρρία –ης (ἡ) –(ταρσός) –Μακεδονικόν
ὄνομα
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Ταρρίας –ίου (ὁ) –(ταρσός) –Μακεδονικόν ὄνομα
Τάρροθος –ου (ἡ) –(ἀδελφή) –Ἐπίθετον
Ἐρινύος –Ἐπίθετον Θέτιδος μέ συνώνυμον: Κάσις
Τάρροπος καί Χάροψ καί Θάροψ –οπος
(ὁ) –Πατήρ Οἰάγρου –Πάππος Ὀρφέως
–Βασιλεύς Μολοσσῶν, πατήρ Ἀλκέτου
Τάρσα –ης (ἡ)
Ταρσᾶ –ῆς (ἡ)
Ταρσᾶς –ᾶδος (ὁ)
Ταρσεύς καί Ἀριεύς –έως (ὁ)
Τάρση –ης (ἡ)
Τάρσος –ου (ὁ)
Ταρσία –ίης (ἡ)
Ταρσίζια –ης (ἡ)
Ταρσίζιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν, ἅγιος
Ταρσική –ῆς (ἡ)
Ταρσικός –οῦ (ὁ) –Δημήτριος σατιρογράφος, Η-5-932Δ
Τάρσιος –ίου (ὁ) –Ποταμός –Ἐπίθετον
Διός
Ταρσός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ταρταρίη καί Νύμφη καί Κάμπη –ης
(ἡ) –Ἐπίθετον Ἐρινύος
Ταρτάριος –ίου (ὁ)
Ταρταρόπαις –αιδος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἕκάτης
Tάρταρος –ου (ὁ) –Παραπόταμος Πάδου
Τάρταρος –ου (ὁ) –Θεός Ἅδου, υἱός Αἰθέρος ἤ Χάους καί Γαίας
Τάρταρος –ου (ὁ & ἡ) –(ἄβυσσος σκοτεινή) –Κάτω κόσμος –Προσωποποιημένη καταχθόνιος ἀρχική θεότης γεννᾶ
μέ τήν Γῆν τόν Τυφώνα –Ἡ Τάρταρος,
παρά Πινδάρου, Η-7-1147Α, 1148Α, 1159
Α, Η-15-489Α, Η-17-592Α
Ταρτάρου κόρη (Περσεφόνη) –(ἡ) –Ἡ
Περσεφόνη
Ταρταροῦχος –ου (ἡ) –Ἐπίθ. Σελήνης
Τάρτερος –ου (ὁ & ἡ)
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Ταρτησία –ης (ἡ) –Θαλάσσιον τέρας
κατά Ἀριστοφάνην, πού ἔσμιξε μέ Ἔχιδνα, γεννώντας θαλασσίους ὄφεις πού κατέστρεφαν ψάρια
Ταρτησσία καί Μύραινα –ης (ἡ) –Ἐνάλιον τέρας γεννῶν θαλασσίους ὄφεις
Ταρτήσσιος –ίου (ὁ)
Τάρτησσος –ου (ὁ) –Ποταμός Ἰσπανίας
(ὄνομα τοῦ Βαίτιος)
Τάρυς –υος (ὁ) –Υἱός Ἀπολλοδώρου
Τάρφη –ης (ἡ) –Ο.Β.533
Τάρχια –ίης (ἡ)
Τάρχιος –ίου (ὁ) –Υἱός Ἐπιλύτου
Τάρχουσα –σης (ἠ)
Τάρχων –νος; (ὁ) –Ἀδελφός Τυρρηνοῦ,
υἱός Τηλέφου καί Ἱέρας
Τασάγη –ης (ἡ)
Τασάγης –ητος (ὁ) –Ἥρως
Τάσκα –ης (ἡ)
Τασκάδα –ης (ἡ)
Τασκάδας –αιο (ὁ)
Τασκαννάδα –ης (ἡ)
Τασκαννάδας –αιο καί Τασκαννάδες
–ου; (ὁ)
Τασκιάδα –δης (ἡ)
Τασκιάδας –αιο (ὁ)
Τάσκις –ιος (ὁ)
Τασκομένη –ης (ἡ)
Τασκομένης –ους (ὁ)
Τάσκος –ου (ὁ) –Πατήρ Κρίτωνος –Πολυρήνιος
Τασκύδα –ης (ἡ)
Τασκύδας –αο (ὁ)
Τάσκυς –υος (ὁ)
Τασοιτα –ης (ἡ)
Τασοίτας –ου (ὁ) –Υἱός Ἀλκίμου
Τάσρα –ου (ὁ)
Τάσρη –ης (ἡ) –(ἡ καί Ἡραΐς) (πλαστόν)
Τάσρις καί Ἡραΐς –ιδος (ἡ)
Τασσιάγα –ης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÔÁÔÉÏÓ

Τασσιάδα –δης (ἡ)
Τασσιάδας –αο (ὁ)
Τασσίτα –ης (ἡ)
Τασσίτας –ου (ὁ)
Τάτα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Χάκα
Ταταία –ης (ἡ)
Ταταίη –ης (ἡ)
Ταταῖος –ου (ὁ)
Τατάριον –ίου (ἡ)
Τατάριος –ίου (ὁ)
Ταταρίουσα –σης (ἡ)
Ταταρίων –νος (ὁ)
Τάτας –ου (ὁ) –Πατήρ Θεοδώρου
Τατᾶς –ᾶ (ὁ) –Πατήρ Γλαυκίαιος –Καισαρεύς –Μιλήσιος
Τάτασις –ιος (ὁ)
Τατενέν; (ὁ) –(Ἡ γῆ πού ἀνασηκώνεται)
Συνδέεται μέ τόν Φθά ὡς Φθά Τατενέν
Τατία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Τατίου, σύζυγος Νουμά.
Τατιανή –ῆς (ἡ) –Χριστιανικόν –Ἁγία
Τατιανός –οῦ (ὁ) –Συγγραφεύς ἀπολογητής χριστιανισμοῦ (...οὐδεν Ἑλληνικόν ἐπίτευγμα... ἀλλ΄ἐκ βαρβάρων ἐσχηκός!). Χριστιανός μισέλλην, Η-6-343Α, Η
-12-655Δ
Τατιανός Ἑρμογένης –ους (ὁ) –Πατήρ
πενταθλητοῦ Μᾶρκου Αὐρηλίου, Ἑρμογένους
Τατίας –ίου (ὁ)
Τατιάς –άδος (ἡ)
Τάτιν –ου (ἡ)
Τατινία –ης (ἡ)
Τατίνιος –ίου (ὁ)
Τάτιον –ίου (ὁ) –Θυγάτηρ Διονυσίου –Ἀπαμῖτις
Τάτιος Ἀχιλλεύς –έως (ὁ) –Μυθιστοριογράφος
Τάτιος –ίου (ὁ) –Βασιλεύς, Η-7-1060Α,
Η-8-93Α, Η-17-596Δ, Η-18-950Δ

ËÅÎÉÊÏÍ
ÔÁÔÉÓ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Τατίς –ιδος; (ἡ)
Τάτος –ου (ὁ)
Τάτταβος –ου (ὁ) –Πατήρ Σιμίου Λαμψακηνός
Τατύρα –ης (ἡ)
Τατύρας –ου (ὁ)
Τατώ –οῦς (ἡ)
Ταῢα – καί Ταῒα –ης (ἡ)
Ταΰας ἤ Ταΐας –ου (ὁ)
Ταϋγέτη καί Ἰωνικά: Τηϋγέτη –ης (ἡ)
–Ἀτλαντίς γεννήσασα (ἐξ Ἄτλαντος καί
Πληϊόνης) μέ Δία τόν Λακεδαίμονα, σύζυγος Σπάρτης, θυγατρός τοῦ Εὐρώτα
ἤ σύζυγος Λακεδαίμονος, μέ ὅν γεννᾶ
Ἵμερον, Κλεοδίκη, ἴσως καί Εὐρώτα
Ταΰγετος καί Τηΰγετος –ου (ὁ) –Πατήρ
Ἐκλεκτοῦ, Ο.Ο.Ζ.103
Ταύρα –ης (ἡ)
Ταυρέα –ης (ἡ) –Μήτηρ Αἰσίμου
Ταυρέας –ου (ὁ) –Κάτοχος παλαίστρας
–Ἀθηναῖος μή σίγουρος
Ταύρειος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Ταυρεόμορφος –ου (ἡ) –Συνώνυμον Κερατῶπις (ώπιδος) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Ταύρεος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
μέ συνώνυμον: Ἐννοσίγαιος
Ταυρέωπος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Σελήνης –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Ταυρία –ης (ἡ)
Ταυριάδα –ης (ἡ)
Ταυριάδας –αιο (ὁ)
Ταυριανή –ῆς (ἡ)
Ταυριανός –οῦ (ὁ)
Ταυρίας –ίου (ὁ)
Ταυρίδα –ης (ἡ)
Ταυρίδας –αο (ὁ)
Ταυρίδη –ης (ἡ)
Ταυρίδης –ου (ὁ) –Σολεύς, νικητής σταδιοδρόμος εἰς Ἐπίδαυρον
Ταυρίκερος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
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Ταυρική –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Ταυρικός –οῦ (ὁ)
Ταύρίνα –ης (ἡ)
Ταυρῖνος –ου (ὁ)
Ταύριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
–Ὁ φιλόσοφος Μάξιμος
Ταυρίουσα –σης (ἡ)
Ταυρίππη –ης (ἡ)
Ταύριππος –ου (ὁ)
Ταῦρις –ιδος (ἡ)
Ταυρίσκα –ης (ἡ)
Ταυρίσκος –ου (ὁ) –Γλύπτης ἐκ Τράλλεων. Μέ Ἀπόλλώνιον φιλοτέχνησε κολοσσιαῖον ἄγαλμα Ζήθου καί Ἀμφίωνος
νά δένουν Δίρκην, σύζυγον Λύκου –Υἱός
Πολυεύκτου Ἀμφιτροπῆθεν, Η-8-148Α,
Η-16-672Α, Η-17-597Δ
Ταυρίων –νος (ὁ) –Πατήρ Εὐδίκου –Μάρτυς –Ὁ φαρμακώσας Ἄρατον
Ταυριώνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Ταυροβόας –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Πρωτογόνου
Ταυροβόλος καί Ταυροπόλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Ταυρογενής—έος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύ-σου
Ταυροκάρανος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμον: Νυκτιβόη
Ταυρόκερως –ω (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Σελήνης
Ταυροκέφαλος –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον Διονύσου
Ταυρόκλεια –ης (ἡ)
Ταυροκλῆς –έους (ὁ)
Ταυρόκρανος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ
Ταυρομένεια –ης (ἡ)
Ταυρομένης –ου (ὁ)
Ταυρομέτωπος –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Διονύσου
Ταυρόμορφος –ου (ὁ) –Υἱός Διός καί
Περσεφόνης ταυτιζόμενος πρός Διόνυσον Ταγρέα
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ËÅÎÉÊÏÍ

Ταυροπάρθενος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον (θυγατρός Ἀγήνορος) τῆς Εὐρώπης ὡς παρ_
θένου ἀρπαγείσης ὐπό ταύρου –Ἐπίθετον Ἰοῦς θυγατρός Ἰνάχου μεταμορφωθείσης
Ταυροπόλα –ης (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀρτέμιδος
Ταυροπόλια καί Ταυροβόλια –ων (τά)
–Ἑορτή Ἀρτέμιδος (κυνηγός ταύρων ἤ
ταύροι σύρουν ἅρμα της)
Ταυρόπολις –ιδος (ὁ) –Υἱός Βάκχου καί
Ἀριάδνης, θυγατρός Μίνωος
Ταυρόπολις –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Κλήσωνος Μεγαρέως, δι΄ ἧν ἐπιστεύετο ὅ,τι
μετ΄ ἀδελφῆς Κλησοῦς ἔθαψεν σῶμα
Ἰνοῦς, ἐκβρασθέν εἰς παραλίαν Μεγάρων
Ταυροπόλος –οιο καί Ταυροπόλη –ης
(ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Δήμητρος
Ταυρόπους –οδος (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀρτέμιδος
Ταῦρος –ου καί Ἀδιούνιος ταῦρος (ὁ)
–Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Διός, Η-5-735Δ, Η-9374Δ, Η-10 ἤ 16-716Δ
Ταῦρος ὁ Ἀμμίας ὁ καί Ρῆγλος –ου (ὁ)
-Ταμίας Θεσσαλονίκης
Ταῦρος –ου (ὁ) = Ὁ Τάλως, φύλαξ Κρήτης
–Υἱός Νηλέως καί Χλωρίδος, φονευθείς
μετ΄ἀδελφῶν ὑπό Ἡρακλέους –Λακεδαιμόνιος – Ποταμός –Πλατωνικός φιλόσοφος –Κνώσσιος, ἀρπάσας εἰς Τύρον
τήν Εὐρώπην μετ΄ἄλλων νεανίδων, συμβάλων εἰς μύθον
Ταυροσθένη –ης (ἡ)
Ταυροσθένης –ους (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης
Αἰγινήτης εἰς πάλην
Tαυροσπολεμών –ντος (ὁ) –Κνώσσιος,
ὅστις ἤρπασεν νεάνιδας εἰς Τύρον καί
μεταξύ τούτων καί τήν θυγατέραν τοῦ
βασιλέως καί δημιούργησεν τόν μῦθον
τῆς Εὐρώπης καί τοῦ Εὐρύοπος Διός,
μέ ὅν γέννησεν Ραδάνθυν, Σαρπηδόνα
κ.λπ.

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÔÁ×ÉÍÏÓ

Ταυροσπολεμῶσσα –σσης (ἡ)
Ταυροσφάγος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Σκύλλης μέ συνώνυμον: Κύων
Ταύρουν –νειος (ὁ)
Ταυροφάγος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Βάκχου,
Διονύσου
Ταυροφόνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρακλέους φονεύσαντος Ταῦρον
Ταυροφυής –ῆ; (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Ζαγρέως –Ἐπίθετον
Σελήνης μέ συνώνυμον: Ἐλάτειρα
Ταύρων –νος (ὁ)
Ταυρώπη καί Ταυρώπα –ης (ἡ)
Ταυρῶπις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
μέ συνώνυμον: Κόρη –Ἐπίθετον Ἥρης
–Ἐπίθετον Σελήνης
Ταυρωπός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ταύρωσσα –σσης (ἡ)
Ταύταρος –ου (ὁ) –Σκύθης βοσκός διδάξας τόξον εἰς Ἡρακλήν, Η-9-334Α
Ταφέθ καί Τοφέθ καί Τωφέθ; (ὁ) –Ἑβραϊκόν
Ταφιάδα –δης (ἡ)
Ταφιάδας –αιο (ὁ)
Τάφιος –ίου (ὁ) –Συνώνυμον: Λευκήρετμος –Ἐπίθετον Ἄρεως
Τάφιος καί Τάφος –ου (ὁ) –Βασιλεύς
Τάφου –Υἱός Ποσειδῶνος καί Ἱπποθόης
γεννηθείς ἐπί Ἐχινάδων, Ο.Ο.Α.105, 417,
Η-9-958Δ, Η-16-474, Η-17-601Δ, 673Α
Ταχάκλεια –ης (ἡ)
Ταχακλῆς –έους (ὁ)
Ταχέα –ης (ἡ)
Ταχέας –ου (ὁ)
Ταχέες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἁρπυιῶν
Ταχεῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἴριδος
Ταχεῖαι –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Ταχειράς –άδος; (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀφροδίτης
Ταχινή –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἴριδος
Τάχινός –ου (ὁ) –(ταχύς) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÔÁ×ÉÐÐÇ

Ταχίππη –ης (ἡ)
Ταχυππίδα –δης (ἡ)
Ταχιππίδας –αο (ὁ)
Ταχιππίδη –ης (ἡ)
Ταχιππίδης –ου (ὁ)
Τάχίππος –ου (ὁ)
Ταχίστη –ης (ἡ)
Ταχιστόλαfος –ου (ὁ)
Τάχιστος –ου (ὁ)
Ταχομψώ –οῦς (ἡ;) –Σύνθετον ὄνομα
νήσου καλουμένης καί Ταχεμψώ, Τακομψός, Χομψώ
Ταχρατίς –ιδος (ἡ)
Ταχυβούλα –ης (ἡ)
Ταχύβουλος –ου (ὁ) –Πατήρ Μνησιθέου, Μυρρινούσιος
Ταχύγουνος –ου (ὁ & ἡ) –(ταχύπους)
–Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Ταχυδήμεια –ης (ἡ)
Ταχύδημος –ου (ὁ)
Ταχυδρόμος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Τύχης
Ταχύκλεια –ης (ἡ)
Ταχυκλῆς –έους (ὁ)
Τάχυλλα –ης (ἡ)
Τάχυλλος –ου (ὁ)
Ταχύμηνις –ιδος; (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου μέ συνώνυμον: Τερπνός
Ταχύπους –οδος (ὁ) –Ἐπίθετον Κρόνου
Ταχύπωλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Σκέλμιος
μέ συνώνυμον: Ἀπόσπορος
Tαχύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ μέ συνώνυμον: Ἄγγελος –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Ταχώς –ώ (ὁ) –Βασιλεύς Αἰγύπτου
Τεάρκουσα –σης (ἡ)
Τεάρκων –νος (ὁ)
Τέαρος –ου (ὁ) –Ποταμός Θράκης ἐκβάλλων εἰς Ἕβρον
Τεάσπις –ιος (ὁ) –Πατήρ Φαρανδάτεος
–Πατήρ Σεάσπεος
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Τεβερία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Τεβέριος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Τέβερις –ιδος (ὁ) –Ὁ Τίβερις ποταμός
Τεβρός καί Τέβρος –οῦ (ὁ) –Υἱός Ἱπποκόοντος, φονευθείς μετ΄ ἀδελφῶν Σέβρου καί Λυκαίθου ὑπό Ἡρακλέους, Η
-17-609Α
Τεβύκια –ης (ἡ)
Τεβύκιος –ίου (ὁ)
Τεγεάτη –ης (ἡ)
Τεγεάτης –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀρχηφίου,
καί Γόρτυνος –Υἱός Λυκάονος κτίστης
Τεγέας –Η-12-176Δ
Τεγεάτις –ιδος; (ὁ) –Μέ τήν Μαῖρα γεννᾶ Λειμῶνα καί Σκέφρον, Η-16-1068Δ
Τεγεήτη –ης (ἡ)
Τεγεήτης –ου (ὁ)
Τεγύρια καί Τεγύρεια –ης (ἡ)
Τεγύριος καί Τεγύρειος –ου (ὁ) –Ἐπίθ.
Ἀπόλλωνος –Βασιλεύς Θράκης, Η-9-702Δ
Τεθαλυῖα –ης (ἡ) –(Φυλλοφοροῦσα) –Ἐπίθετον Εἰρήνης
Τεθραμμένη –ης (ἡ)
Τεθραμμένος –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Νηρέως
Τεῒα –ῒης (ἡ)
Τεΐας –ου (ὁ) –Βασιλεύς Γότθων
Τειλέα –ης (ἡ)
Τειλέας –ου (ὁ)
Τειλεφάνεια –ης (ἡ)
Τειλεφάνεις –ειος (ὁ)
Τειλεφάνης –ους (ὁ)
Τειμαγόρα –ης (ἡ)
Τειμαγόρας –ου (ὁ)
Τειμᾶς καί Τιμᾶς –ᾶ; (ὁ) –Υἱός Θερσίου,
Ἀμφικλέης, Μενέου
Τειμοθέα –ης (ἡ)
Τειμόθεος –ου (ὁ) –Υἱός Βακχύλου
Τειμόκλεια –ης (ἡ)
Τειμοκλῆς –έους (ὁ) –Πατήρ Βαχείου
–Μιλήσιος
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ËÅÎÉÊÏÍ

Τειμοκράτεια –ης (ἡ)
Τειμοκράτη –ης (ἡ)
Τειμοκράτης –ου (ὁ) –Ὁ (πρίν) καί Τομίας
Τειμοκρέτη –ης (ἡ)
Τειμοκρέτης –ου (ὁ)
Τειμοκύπρα –ης (ἡ)
Τειμόκυπρος –ου (ὁ)
Τείμουσα –σης (ἡ)
Τείμων –νος (ὁ)
Τειμώνη –ης (ἡ)
Τειμωνίς καί Τιμωνίς –ιδος (ἡ)
Τειράνα –ης (ἡ)
Τειράνης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Κιμμερίου
Βοσπόρου
Τειρεσίη καί Τειρεσία –ης (ἡ)
Τειρεσείης καί Τειρεσίας –ου (ὁ) –
Ο.Κ.524, Λ139, Μ267, ψ251
Τειρεσία –ης (ἡ)
Τειρεσίας –ου (ὁ) –Ἰων. Τειρεσίης –(Ὁ
ἔχων ὑπερφυσικάς δυνάμεις καί ἱκανότητας π.χ. προέβαινε καί εἰς ἀλλαγήν
φύλου. Τήν διάδοσιν πώς ἀπό γυνή ἔγινεν ἀνήρ ὁ μάντις, ἔκαμε ἡ Βοιωτίς
αὐλήτρια Ἱσμηνοδώρα) –Πατήρ Ἱστορίδος, Θηβαίος τυφλός μάντις καί οἰωνοσκόπος, Φοιβολόγος –Υἱός νύμφης Χαριλοῦς καί Εὐήρυος(υς), μακροβιότατος
–Τυφλωθείς ὑπό Ἀθηνᾶς ἤ Ἥρας (εἰδών
λουομένην) –Ἔλαβε ὑπό Διός μαντικήν
–Πατήρ Μαντοῦς πού μέ Ἀλκμαίωνα
γεννᾶ Τισιφόνην –Ὡς υἱός Εὐήρους καλεῖται Εὐηρείδης, Ο.Ο.Κ.492, Η -7-1149Δ,
Η-9-332Δ, 396Α, Η-10-580Δ, Η-12-963Δ,
Η-14-358Α, 763Δ,Η-15-43Α, Η-17-612Δ,
715Α, Η-18-300Α
Τειρεσίας καί Ἄναξ –κτος (ὁ) –Γνώστης
ὡς καί ὁ θεός Ἀπόλλων
Τειρίβαζος –ου (ὁ)
Τεῖς καί Τεῖις –ιος (ἡ) –Λακωνίς;
Τεισαγένεια –ης (ἡ)
Τεισαγένης –ους (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÔÅÉÓÉÁÓ

Τεισαγόρα –ης (ἡ)
Τεισαγόρας –ου (ὁ)
Τεισαμένή –ῆς (ἡ)
Τεισαμένης –ου (ὁ)
Τεισαμενίς –ιδος (ἡ)
Τεισαμενός –οῦ (ὁ) –Πατήρ Κομήτου –
Πρασιεύς –Υἱός Ἀντιόχου, μάντις ἀδελφός Ἠγία, Η-11-66Α
Τεισαμενοφαίνιππος –ου (ὁ) –Πλαστόν
Ἀριστοφάνους
Τείσάνδρα –ης (ἡ)
Τεισανδρίχα –ης (ἡ)
Τεισάνδριχος –ου (ὁ)
Τείσανδρος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἱπποκλείδου
γνωστοῦ ἀπό τήν ἀπώλειαν νύμφης Ἀγαρίστης εἰς Σικυῶνα μέ ἄσεμνον χορόν
–Υἱός Κηφισοδώρου, Ἀφιδνεύς –Υἱός
Ἀγαμήστορος Ἀθηναῖος –Υἱός Ἐπιλύκου
–Υἱός Κηφισοδώρου Ἀφιδναῖος, Η-9-960Α
Τεισανδρωΐα –ης (ἡ)
Τεισανδρωΐας –ίου (ὁ)
Τεισάνωρ –ρος (ὁ)
Τεισανωρίς –ιδος (ἡ)
Τεισάρχη –ης (ἡ)
Τεισαρχίδη –ης (ἡ)
Τεισαρχίδης –ου (ὁ)
Τείσαρχος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Ἁρμοξένης,
υἱός Νικοῦς –Παλληνεύς
Τεισέα –ης (ἡ)
Τεισέας –ου (ὁ)
Τεισῆν –νος (ὁ)
Τεισήνωρ –ρος (ὁ)
Τεισία –ης (ἡ)
Τεισιάδα –ης (ἡ)
Τεισιάδας –αο (ὁ)
Τεισιάδη –ης (ἡ)
Τεισιάδης –ου (ὁ) –Εἰς Σφῆκες Ἀριστοφάνους
Τεισίας καί Τισίας –ου (ὁ) –Διάσημος
σοφιστής –Συρακούσιος ρήτωρ –Υἱός
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Τεισιμάχου ἐκ Κεφαλῆθεν –Αἰγινήτης
Νεμεονίκης στην πάλη –Υἱός Τιμοθέου,
Ραμνούσιος –Υἱός Τιμάρχου, Ραμνούσιος Η-7-1044Α, 1051Δ, Η-9-1009Δ, Η-11216Α, Η12-648Δ
Τεισιβία –ης (ἡ)
Τεισίβιος –ίου (ὁ)
Τεισιδάμεια –ης (ἡ)
Τεισίδαμος –ου (ὁ)
Τεισίδη –ης (ἡ)
Τεισίδης –εω (ὁ)
Τεισιδίκη –ης (ἡ)
Τεισίδικος –ου (ὁ)
Τεισιδότα –ης (ἡ)
Τεισίδοτος –ου (ὁ)
Τεισίθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Τεισίκλεια –ης (ἡ)
Τεισικλῆς –έους (ὁ)
Τεισίκουσα –σης (ἡ)
Τεισικράτεια –ης (ἡ)
Τεισικράτεις –ειος (ὁ)
Τεισικράτης –ους (ὁ) –Υἱός Θοινίου –Γλύπτης
Τεισίκων –νος (ὁ)
Τεισίλα –ης (ἡ)
Τεισιλάα –ης (ἡ)
Τεισιλαῒδα –ης (ἡ)
Τεισιλαΐδας –αο (ὁ)
Τεισίλαος –ου (ὁ)
Τεισίλας –αντος (ὁ)
Τείσιλλα –ης (ἡ)
Τείσιλλος –ου (ὁ)
Τεισιλόχεια –ης (ἡ)
Τεισίλοχος –ου (ὁ)
Τεισιμάχη –ης (ἡ)
Τεισίμαχος –ου (ὁ) –Υἱός Τεισίου, Ἀθηναῖος ἐκ Κεφαλῆθεν
Τεισιμένη –ης (ἡ)
Τεισιμένης –ου (ὁ)
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Τεισίμη –ης (ἡ)
Τείσιμος –ου καί Τίσιμος –ου (ὁ)
Τείσιον –ίου (ἡ)
Τεισίουσα –σης (ἡ)
Τεισιπόλεια –ης (ἡ)
Τεισίπολις –ιδος (ὁ)
Τεισίπονος –ου (ὁ καί ἡ)
Τεισίππα –ης (ἡ)
Τεισίππη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Τείσιππος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος, μή σίγουρος
Τεισίς –ιδος (ἡ)
Τεῖσις –ιος (ὁ)
Τεισιστράτη –ης (ἡ)
Τεισίστρατος –ου (ὁ)
Τεισιτίμη –ης (ἡ)
Τεισίτιμος –ου (ὁ)
Τείσιχον –ου (ἡ) –Θυγάτηρ Ὀρθαίου
Τεισιφόνη –ης καί Τισιφόνη (ἡ) –Ἐρινύς, ἐκδικήτρια ἐγκλημάτων –Θυγάτηρ
Ἀλκμέωνος (κατά Εὐριπίδην) καί Μαντοῦς, θυγατρός Τειρεσίου
Τεισίφονος –ου (ὁ)
Τεισίων –νος (ὁ)
Τεισομενή –ῆς (ἡ)
Τεισομένη –ης (ἡ)
Τεισομένης –ου (ὁ)
Τεισομενός –οῦ (ὁ)
Τείσουσα –σης (ἡ)
Τεῒσπη –ης (ἡ)
Τεΐσπης –εος (ὁ) –Υἱός Κύρου, πατήρ Ἀριαμάνου –Εὕνους Ὑστάσπου
Τείσπης –εος (ὁ) –Υἱός Καμβύσου
Τεισύα –ης (ἡ)
Τεισύας –ου (ὁ)
Τεισύλα –ης (ἡ)
Τεισύλος –ου (ὁ)
Τεισώ –οῦς (ἡ)
Τείσων –νος (ὁ) –Αἰτωλός
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Τεισωνίδη –ης (ἡ)
Τεισωνίδης –ου (ὁ)
Τειτάν –νος καί Τειτᾶν (ὁ) –Ἐπίθετον
Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Τειχέρμουσα –σης (ἡ)
Τειχέρμων –ωνος (ὁ)
Τειχεσιπλήκτη –ης (ἡ)
Τειχεσιπλήκτης –ου (ὁ) –Συνώνυμον:
Πολεμοκλόνος –Ἐπίθετον Ἄρεως
Τειχεσιπλήτη –ης (ἡ)
Τειχεσιπλήτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Τειχεύς –έως (ὁ)
Τειχίππα –ης (ἡ)
Τείχιππος –ου (ὁ)
Τειχοποιός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος μέ συνώνυμον: Ἁμοιβεύς
Τειχοφύλαξ –ακος (ὁ) –Προστάτης τειχῶν
Τέκμησση καί Τεκμήσση καί Τέκμησσα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ βασιλέως Φρύγων
Τεύθραντος ἤ Τελεύταντος, αἰχμάλωτη
Τελαμωνίου Αἴαντος μέ ὅν γεννᾶ Εὐρυσάκην, Η-8-484Α, Η-17-613Δ, 651Δ
Τέκμουσα –σης (ἡ)
Τέκμων –νος (ὁ) –Πόλις
Τέκνα –ων (τά) –Ἐπίθετον Κράτους καί
Βίας –Ἐπίθετον Μοιρῶν μέ συνώνυμον:
Ἀπειρέσιοι –Ἐπίθετον Μουσῶν
Τέκνον –ου (τό) –Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον Ἑστίας –Ἐπίθετον Ἡφαίστου
–Ἐπίθετον Φήμης
Τέκνον Διογενές (τό) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
–Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Τεκνοποιός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Τεκνοφάγος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Κρόνου
Τεκνωθείς –έντος (ὁ) –Ἐπίθ. Διονύσου
Τεκνωθεισα –σης (ἡ)
Τέκος –έος; (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον
Ἀσκληπιοῦ –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπί-
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θετον Διονύσου –Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Ἡφαίστου
μέ συνώνυμον: Κυλλοποδίων –Ἐπίθετον Καλλιόπης –Ἐπίθετον Μέμνονος
–Ἐπίθετον Σελήνης
Τέκος Διός (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἐλευθερίας –Ἐπίθετον Μούσης –Ἐπίθετον Περσεφόνης
Τεκοῦσα –ούσης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Δήμητρος –Ἐπίθετον Ἥρης μέ συνώνυμον: Δευτέρα –Ἐπίθετον
Τηθύος
Τεκταῖα –ης (ἡ)
Τεκταῖος –ου (ὁ) –Γλύπτης συνεργασθείς μετά Ἀγγελίωνος, Η-13-820Α, Η17-614Α
Τέκταφος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἡερίης, ὅν Δεριάδης ἠλευθέρωσεν, ὅτε θυγάτηρτόν
ἐθύλασεν διά νά μη ἀποθάνη ἐντός φυλακῆς, Η-8-908Δ
Τεκτόναρχος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον
Μούσης
Τεκτονίδα –δης (ἡ)
Τεκτονίδας –αο (ὁ)
Τεκτονίδη –ης (ἡ)
Τεκτονίδης –ου (ὁ) –Ο.Ο.Θ.114
Τεκτονουργός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Μούσης μέ συνώνυμον: Τεκτόναρχος
Τέκτουσα –σης (ἡ)
Τέκτων καί Τέχνων –νος (ὁ) –Ἐπίθετον
Ἀσκληπιοῦ
–Ἐπίθετον
Διός
μέ
συνώνυμον: Πατήρ –Ἐπίθετον Χρόνου,
Θ114, Ε59
Τέκτωρ –ρος (ὁ)
Τεκών –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Τέλα –ης (ἡ)
Τελαμήδεια –ης (ἡ)
Τελαμήδη –ης (ἡ)
Τελαμήδης –ου (ὁ)
Τελάμουσα –σης (ἡ)
Τελαμών –ῶνος (ὁ) –Υἱός Αἰακοῦ καί Ἐνδηΐδος (θυγατρός Χείρωνος), ἀδελφός
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Πηλέως καί νεωτέρου Φώκου. Διά τόν
φόνον τοῦ Φώκου ἐδιώχθησαν  ἀπό Αἴγινα. Εἰς Σαλαμίνα Κύπρου μέ σύζυγον
θυγατέρα Ἀλκαθόου, γεννᾶ περίφημον
Αἴαντα –Παρέστη εἰς θήραν Καλυδωνίου κάπρου –Ἀργοναύτης –Μέ Ἡρακλήν,
πολεμών κατά Λαομέδοντος, ἔλαβε ὡς
γέρας Ἡσιόνην καί μέ τήν καλύπτραν
της ἀπελευθέρωσε ἀδελφόν Ποδάρκην,
μετέποιτα Πρίαμον –Μέ Ἡσιόνη γεννᾶ
Τεῦκρον –Πόλις εἰς Ἰταλίαν ὀνομασθεῖσα Τελαμών ὑπό ἀργοναυτῶν
Τελαμών καί Ἄτοπος καί Ἄτλας –ντος
(ὁ) –(Δερμάτινος ἱμάς, ἰσχυρός ὑποστηρικτής) –Υἱός Αἰακοῦ, πατήρ Αἴαντος
–Ἐλευθερώσας Ἡσιόνην, τήν τοῦ Λαομέδοντος, τήν ἐνυμφεύθη –Μετέσχε θήρας Καλυδωνίου κάπρου καί ἀργοναυτικῆς ἐκστρατείας καί ἐκστρατείας κατά
τῶν Ἀμαζώνων καί τῆς ἐκστρατείας
Ἡρακλέους κατά Τροίας Ο.Θ.283, Ν177,
Ρ284, Λ553, Α-Ε-134Δ, Η-9-484Α, Η-9-341
Δ, 398Δ, 997Δ, Η-11-324Α, 826Δ, Η-15-869
Α, Η-17-615Α, Η-18-189Α
Τελαμώνειος καί Τελαμώνιος –ου (ὁ)
–Ὁ Αἴας, ὁ φονεύσας Ἐπικλήν διά λίθου
ὅν ἔρριψεν, Η-8-22Δ
Τελαμωνιάδη –ης (ἡ)
Τελαμωνιάδης –ου (ὁ) –Υἱός Τελαμῶνος: Αἴας καί Τεῦκρος, Ο.Ι.Ν.709
Τελαμωνιάς –άδος (ἡ)
Τελάνθη –ης (ἡ)
Τελάνθης –ους (ὁ)
Τελάρχη –ης (ἡ)
Τελάρχης –ου (ὁ)
Τελαρχία –ης (ἡ)
Τελαρχίας –ίου (ὁ)
Τέλας –ου ἤ –ντος (ὁ)
Τελαύγη –ης (ἡ)
Τελαύγης –ους (ὁ)
Τελαφοῦσα –ης (ἡ) –Λιμναία νύμφη Ἁλιάρτου
Τέλβουσα καί Θάλπουσα –ης (ἡ)
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Tέλβουσα καί Θήλπουσα καί Θέλπουσα –ης (ἡ) –Νύμφη
Τελέα –ης (ἡ)
Τελεάρχη –ης (ἡ)
Τελέαρχος –ου (ὁ)
Τελέας –ου (ὁ) –Υἱός Τιμοκράτιδος –Περιβόητος ἀδηφάγος ἐν Ἀθήναις (Ἀριστοφάνης)
Τελέας καί Μόροιβος καί Γλαυκέτος
–ου (ὁ) –Ἀθηναῖος πολυφαγᾶς χλευαζόμενος ὑπό Ἀριστοφάνους
Τελέας καί Τάλος – ου (ὁ) -Υιός Κυπρίας
Εριγόνης καί ἀναστημένου Ἀδώνιδος τη
βοηθεία Ἀρτέμιδος
Τελεβούλα –ης (ἡ)
Τελέβουλος –ου (ὁ)
Τελεγένεια –ης ( (ἡ)
Τελεγένης –ου (ὁ)
Τελέδα –δης (ἡ)
Τελεδάμεια –ης (ἡ)
Τελέδαμος καί Τελέδημος –ου (ὁ) –Ἀργεῖος Φιλιππίζων
Τελέδας –αο (ὁ)
Τελέδημος καί Μελέδημος –ου (ὁ) –Υἱός Κλέωνος
Τελεδίκη –ης καί Τηλεδίκη (ἡ) –Σύζυγος Φορωνέως, μητηρ Ἄπιδος καί Νιόβης, πού μέ Δίαν γεννᾶ Ἄργον καί Πελασγόν
Τελέδικος –ου (ὁ)
Τελεδότα –ης (ἡ)
Τελέδοτος –ου (ὁ)
Τελεδώρα –ης (ἡ)
Τελέδωρος –ου (ὁ)
Τελέθετα –ης (ἡ)
Τελέθετος –ου (ὁ)
Τελέθητη –ης (ἡ)
Τελέθητος –ου (ὁ)
Τελέθουσα –σης καί Τηλεθέουσα (ἡ)
–Μέ Λίγδον γεννᾶ Ἴφιδαν καί ἀνατρέφει ὡς Λεύκιππον τήν ἡμέραν γάμου
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μετεσχηματίσθη εἰς τήν ἔφηβον καί
κινδύνευσε νά φονευθεῖ ὑπό τῆς συζύγου. Λέγεται πώς ἠράσθη ἀνεπιτυχῶς
τήν Ἰάνθην ἀπό Φαιστόν καί ἡ Ἴσις λυπηθεῖσα τήν Ἴφιδα μέτεμόρφωσε εἰς
ἅνδρα
Τέλεια καί Τελεία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον
Ἥρας –Ἐπίθετον Ἀράς μέ συνώνυμον:
Ἐρινύες –Ἐπίθετον Δίκης
Τελείη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρης
Τέλειος –ου (ὁ καί ἡ) –Ἐπίθετον Διός
–Ἐπίθετον Δίκης
Τελειότατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Τελεΐππη –ης (ἡ)
Τελέϊππος –ου (ὁ)
Τελέκλεια –ης (ἡ) –Πιθανή μήτηρ Ἑκάβης, σύζυγος βασιλέως Θράκης Κισσέως
Τελεκλείδη –ης (ἡ)
Τελεκλείδης –ου (ὁ) –Κωμικός
Τελεκλῆς –έους (ὁ)
Τελεκλίδα –ης (ἡ)
Τελεκλίδας –αο (ὁ)
Τελεμάντις –ιδος (ἡ)
Τελέμαντις –ιος (ὁ)
Τελεμβρότη –ης (ἡ)
Τελέμβροτος –ου (ὁ)
Τέλεμμα –ης (ἡ)
Τέλεμμος –ου (ὁ) –Πατήρ Κλεότου
Τελενίκη –ης (ἡ)
Τελένικος –ου (ὁ) –Σερίφιος αὐλητής
(Τε-λενίκειος ἠχώ), Η-17-616Α
Τελεντία –ης (ἡ)
Τελεντίας –ίου (ὁ) –Η-18-237Δ,
Τελεός –οῦ (ὁ) –Πατήρ Κλυμένου, Η-10908Α
Τελέουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Φύσεως
μέ συνώνυμον: Εὔθρονος
Τελεπίγονος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Τελεπίνη –ης (ἡ)
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Τελεπῖνος –ου (ὁ) –Θεός φυτῶν εἰς Ἔφεσον
Τελερία –ης (ἡ)
Τελερίας –ίου (ὁ)
Τελέσα –σης (ἡ)
Τελεσᾶ –ῆς (ἡ)
Τελεσαγόρα –ης (ἡ)
Τελεσαγόρας –ου (ὁ)
Τελεσαγορέα –ης (ἡ)
Τελεσαγορέας –ου (ὁ)
Τελεσαγόρη –ης (ἡ)
Τελεσαγόρης –ητος (ὁ)
Τελεσάγορος –ου (ὁ)
Τελεσάνδρα –ης (ἡ)
Τελέσανδρος –ου (ὁ)
Τελεσάνωρ –ρος (ὁ)
Τελεσάρχη –ης (ἡ)
Τελεσάρχης –ου (ὁ) –Πατήρ Κλεάνδρου
Νεμεονίκου Αἰγινήτου
Τελεσαρχίδη –ης (ἡ)
Τελεσαρχίδης –ου (ὁ) –Γλύπτης Ἀθηναῖος
Τελέσαρχος –ου (ὁ) –Ἐπίσημος πολίτης
Σάμου, Η-17-616Δ
Τελεσᾶς –ᾶ (ὁ)
Τελέσας –αντος (ὁ)
Τελεσέα –ης (ἡ)
Τελεσέας –ου (ὁ)
Τελεσηγόρη –ης (ἡ)
Τελεσήγορος –ου (ὁ)
Τελεσήνωρ –ρος (ὁ)
Τελεσθώ καί Τελεστώ –οῦς (ἡ) –Ὡκεανίς (θυγάτηρ Ὡκεανοῦ καί Τηθύος)
Τελεσία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Θεαινῶν
Τελεσιάδα –δης (ἡ)
Τελεσιάδας –αα (ὁ) –Θηβαῖος, πατήρ
Μελίσσου ἁρματοδρόμου
Τελεσιάδη –ης (ἡ)
Τελεσιάδης –ου (ὁ)
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Τελεσιάναξ –κτος (ὁ)
Τελεσιάνασσα –ης (ἡ)
Τελεσίας –ίου (ὁ) –Ἀθηναῖος γλύπτης,
πατήρ Ἀρχιλόχου –Πατήρ Λυσίππου
–Υἱός Τελλίου –Υἱός Τελέστου, Προβαλήσιος, Η-17-616Δ
Τελεσιβόλα –ης (ἡ)
Τελεσίβολος –ου (ὁ)
Τελεσιβούλα –ης (ἡ)
Τελεσίβουλος –ου (ὁ)
Τελεσιβώλα –ης (ἡ)
Τελεσίβωλος –ου (ὁ)
Τελεσίγας –αο (ὁ) –Γλύπτης 3ου αἰῶνος
Τελεσιγένεια –ης (ἡ)
Τελεσιγένη –ης (ἡ)
Τελεσιγένης –ους (ὁ)
Τελεσιγέρουσα –σης (ἡ)
Τελεσιγέρων –ντος (ὁ)
Τελεσίδα –ης (ἡ)
Τελεσίδας –αο (ὁ)
Τελεσίδη –ης (ἡ)
Τελεσίδης –ου (ὁ)
Τελεσιδήμη –ης (ἡ)
Τελεσιδημίδη –ης (ἡ)
Τελεσιδημίδης –ου (ὁ)
Τελεσίδημος –ου (ὁ)
Τελεσιδίκα –ης (ἡ)
Τελεσιδίκη –ης (ἡ) –Ἡ Πειθώ, σύζυγος
Φορωνέως βασιλέως Ἄργους, καί υἱοῦ
Ἰνάχου καί Μελίας, ἀδελφοῦ Ἰοῦς
Τελεσίδικος –ου (ὁ)
Τελεσιδότα –ης (ἡ)
Τελεσίδοτος –ου (ὁ)
Τελεσίη –ης (ἡ)
Τελεσίης –ου (ὁ)
Τελεσίθεμις –ιδος (ὁ καί ἡ)
Τελεσίκλεια –ης (ἡ) –Ἀθηναία Δέσποινα
Τελεσικλῆς –έως (ὁ) –Πατήρ ποιητοῦ
Ἀρχιλόχου –Υἱός Ἀρχιλόχου
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Τελεσικράτεια –ης (ἡ)
Τελεσικράτης –εος (ὁ) –Κυρηναῖος Πυθιονίκης
Τελεσίλα –ης (ἡ)
Τελεσίλας –αντος (ὁ)
Τελέσιλλα καί Τελεσίλλα –ης (ἡ) –(Ἡ
φέρουσα εἰς τέλος ὑψηλόν ἔργον) –Ἀργεία λυρική ποιήτρια. Ὄταν ὁ Κλεομένης ἔσφαξε Ἀργείους ἄνδρας, αὕτη ἐν_
θουσίασε καί ὥπλισε γυναῖκας. Πρό
αὐτῶν οἱ Σπαρτιάται ὑποχώρησαν, Η-71043Α, Η-17-616Δ, Η-18-937Δ
Τελέσιλλος –ου (ὁ)
Τελεσιμβρότα –ης (ἡ)
Τελεσίμβροτος –ου (ὁ)
Τελεσίμορος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Τελεσιμώροτος –ου (ὁ)
Τελεσῖνα –ης (ἡ)
Τελεσινίκη –ης (ἡ)
Τελεσίνικος –ου (ὁ)
Τελεσῖνος –ου (ὁ) –Υἱός Καλλιστράτου
Ἀθηναῖος
Τελέσινος καί Τελεσῖνος –ου (ὁ) –Υἱός
Καλλιστράτου Ἐρχιεύς
Τελέσιος –ίου (ὁ) –Ἰταλός φιλόσοφος
Ἀναγεννήσεως, Η-17-616
Τελεσίουσα –σης (ἡ)
Τελέσιππα καί Τελεσίππα –ης (ἡ) –
Θυγάτηρ Ἀριστοδάμου –Μία ἐκ τῶν τριῶν φίλων Σαπφοῦς (Ἀναγόρα Μιλησία
καί Μεγάρα αἱ ἄλλαι δύο)
Τελεσίππη –ης (ἡ) –Γυνή Φιλάγρου ἐξ
Οἴου –Θυγάτηρ Ἀθηναίου Τελεσίππου
Τελέσιππος –ου (ὁ) –Υἱός Τιμοθέου –Υἱός
Θεοδώρου, Ἐρχιεύς –Υἱός Ἱπποκράτους,
Χολαργεύς
Τέλεσις –ιος (ὁ) –Ἐπικός ποιητής ἐκ
Μηθύμνης
Τελεσίς –ίδος (ἡ)
Τελεσιστράτη –ης (ἡ)
Τελεσίστρατος –ου (ὁ) –Πατήρ Σάρρης
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Τελεσίφρουσα –σης (ἡ)
Τελεσίφρων –νος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Μνήμης
Τελεσίων –νος (ὁ)
Τέλεσος –ου (ὁ)
Τελέσουσα –σης (ἡ)
Τελεσσίγαμος –ου (ἡ καί ὁ) –Ἐπίθετον
Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Πειθοῦς
Τελεσσίγονος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Γῆς –Ἐπίθετον Σελήνης
Τελεσσιδώτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Μοίρης
Τελεσσίς –ιδος (ἡ)
Τελεσσιστρότα –ης (ἡ)
Τελεσσίστροτος –ου (ὁ)
Τελέστα –ης (ἡ)
Τελέσταγος –ου (ὁ)
Τελεσταῖα –ης (ἡ)
Τελεσταῖορ –ρος (ὁ) –Πατήρ Τελεσταίου
Τελεσταῖος –ου (ὁ) –Υἱός Τελεσταίορος
Τελέστας καί Τελέστης –ου (ὁ) –Ἀντί
Τελέτης –Ὁ ἐκ Σελινοῦντος διθυραμβοποιός –Πατήρ Ἰάνθης, Κρής καί Σικελός
–Ὁ Μεσσήνιος ὀλυμπιονίκης εἰς πυγμήν
παίδων –Ὀρχηστοδιδάσκαλος κωμικός
–Ὀρχηστής Αἰσχύλου –Κρής, πατήρ ὡραῖας Ἰάνθης –Υἱός Ἀριστοδήμου βασιλεύς Κορίνθου –Λυρικός ποιητής ἐκ
Σελινοῦντος Σικελίας –Ὁ ἐντεταλμένος
τήν τέλεσιν ἱεροτελεστίας –Ἀβέβαιος
Νεμεονίκης, Η-17-617Α, Η-7-938Α, 1045
Α, Η-14-452Α, Η-15-543Δ, Η-17-617Α, Η18-701Δ
Τελέστης –ου (ὁ) –Σελινούντιος –Υἱός
Θεόγνιδος, Ἁγνούσιος Προβαλήσιος
Τελέστης –ῆος (ὁ)
Τελεστίδα –δης (ἡ)
Τελεστίδας –αο (ὁ)
Τελεστοδίκη –ης (ἡ) –Ἀφιερώτρια είς
Ἀρτέμιδαν, γλυπτοῦ ἔργου Κριτωνίδου
Τελεστοδίκη καί Ασφάλεια –ης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÔÅËÅÔÇ

Τελεστοδίκης –ου (ὁ)
Τελεστόδικος –ου (ὁ) –Θεοφορικόν
Τελεστοκρίτη –ης (ἡ)
Τελεστόκριτος –ου (ὁ)
Τελεστράτη –ης (ἡ)
Τελέστρατος –ου (ὁ)
Τελέστροφος –ου (ὁ καί ἡ)
Τελεστώ καί Τελεσθώ –οῦς (ὁ) –Ὡκεανίς (θυγάτηρ Ὡκεανοῦ καί Τηθύος)
Τελεστωδίκη –ης (ἡ)
Τελεστωδίκης –ου (ὁ)
Τελέστωρ –ρος (ὁ) –Συνώνυμον: Τερψίχορος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Σύζυγος
Ἀλφεσιβοίης ἤ Ἀρσινόης
Τελεσφόρα –ης (ἡ)
Τελεσφόρεια –ης (ἡ)
Τελεσφοριανή –ῆς (ἡ)
Τελεσφοριανός –οῦ (ὁ)
Τελεσφόριον –ίου (ἡ)
Τελέσφορος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀσκληπιοῦ
καί Ἠπιόνης
Τελεσφόρος –ου (ὁ & ἡ) –(Ὁ φέρων εἰς
αἴσιον πέρας ἔργον) –Δαίμων μικρός,
θεραπευτικός, κύκλου Ἀσκληπιοῦ, προστάτης ἀναρρωνυόντων –Πατήρ Μήτρα
–Στρατηγός Ἀντιγόνου –Ἐπίθετον Γῆς –
Ἐπίθετον Δίκης –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Μοίρης –Ἐπίθετον Σωφροσύνης –Ἀθηναῖος, Η-7-539Α, 671Α1159Α, Η-8-962Δ
Τελέσφορος καί Εὐμαρίων (ἐν Σικυώνι) –ου (ὁ)
Τελεσώ –οῦς (ἡ)
Τελεσώι; (ἡ)
Τελέσων –νος (ὁ)
Τελετάρχη –ης (ἡ)
Τελετάρχης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
μέ συνώνυμον: Πυρίπνοος –Ἐπίθετον
Σιληνοῦ μέ συνώνυμον: Ἁγνοτελής
Τελέτας καί Τελέστας –ου (ὁ)
Τελέτη καί Τελετή –ῆς (ἡ) –Θυγάτηρ
Διονύσου καί Ναϊάδος Νικαίας (Ἠοῦς)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÌÅÓÔÁÑÙ

ἤ Σατύρου εκ τῆς Νικαίας (θυγατρός
Κυβέλης καί Σαγγαρίου), Η-17-617Α
Τελεύθουσα καί Τηλεύθουσα –ης (ἡ)
–Μέ Λίγδον γεννᾶ Ἴφιδα
Τελεύθων –νος; (ὁ)
Τελεύς –έως (ὁ) –Πατήρ Κλυμένου ἤ
Περικλυμένου, βασιλέως Ἄργους
Τελεύτα –ης (ἡ)
Τελευταγόρα –ης (ἡ)
Τελευταγόρας –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους
ἐκ Θεσπιάδος Εὐρύκης, Η-8-728Α
Τελευταγόρη –ης (ἡ) –Θεσπιάς
Τελευταγόρης –ου (ὁ)
Τελεύτας –ντος (ὁ) – (Ὁ ἀποπερατώνων
ἔργον) –Πατήρ Τεκμήσσης, βασιλεύς ἤ
ἐπίσημος Φρυγίας, Η-8-484Α, Η-17-613Α
Τελευτή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Διός μέ συνώνυμον: Παντογένεθλος –Ἐπίθετον Οὐρανοῦ μέ συνώνυμον: Πρεσβυγένεθλος
–Ἐπίθετον Φύσεως μέ συνώνυμον: Ἁγνή
Τελευτῆς –οῦ (ὁ)
Τελευτία –ης (ἡ)
Τελευτίας –ίου (ὁ) –Σπαρτιάτης στρατηγός, ναύαρχος –Ἀδελφός Ἀγησιλάου βασιλέως Σπάρτης, Η-7-533Δ, Η-11-238Δ,
Η-14-863Α, Η-17-617Δ
Τελεφάνεια –ης (ἡ)
Τελεφάνης –ητος; (ὁ)
Τελέων –νος καί –ντος; (ὁ) –Υἱός Ἴωνος,
σύζυγος Ζευξίππης, ἥτις ἐγέννησε τόν
Βούτην Ἀργοναύτην –Πατήρ ἀργοναύτου Εὐρυβώτου ἤ Ἐριβώτου –Ἐπίθετον
Διός μέ συνώνυμον: Ἄναξ
Τελεωτάτη –ης (ἡ)
Τελεώτατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
μέ συνώνυμον: Χορευτής
Τέλη –ης (ἡ)
Τελήεις –εντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ
μέ συνώνυμον: Ποταμός
Τελήεσσα –σσης (ἡ)
Τέλης –ητος (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους καί
Λυ σιδίκης, θυγατρός Θεσπίου –Κυνικός
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φιλόσοφος –Συγγραφεύς, Η-11-706Α, Η12-650Δ, Η-17-617Δ
Τέλης ἤ Τέλος –ου (ὁ) –Υἱός Θεσπιάδος
Λυσιδίκης καί Ἡρακλέους
Τελησία –ης (ἡ)
Τελησίας –ίου (ὁ)
Τελητία –ης (ἡ)
Τελητίας –ίου (ὁ)
Τελία –ης (ἡ)
Τελίας –ίου (ὁ)
Τελίς –iδος (ἡ)
Τέλις –ιδος (ὁ) –Ποταμός
Τελίσκη –ης (ἡ)
Τελίσκος –ου (ὁ)
Τέλλα –ης (ἡ)
Τελλάκουσα –σης (ἡ)
Τελλακώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Ξενοκρίτου
Τελλάκων –ντος; (ὁ)
Τελλέαινα –ης (ἡ)
Τελλέας –ου (ὁ)
Τέλλει –ειος (ὁ)
Τέλλειος –ου (ὁ)
Τελλέουσα –σης (ἡ)
Τελλεύς –έως (ὁ)
Τελλέων –ντος (ὁ)
Τέλλη –ης καί Τελλίνη –ης (ἡ)
Τέλλην –νος καί Τελλήν (ὁ) –Υἱός Κυψέλιδος –Αὐλητής –Ποιητής, Η-17-617Δ
Τελλήν –ῆνος (ὁ)
Tελληνοκράτεια –ης (ἡ)
Τελληνοκράτης –ους (ὁ)
Τέλλης –ητος (ὁ)
Τελλῆς –οῦ (ὁ)
Τελλία –ης (ἡ)
Τελλιάδα –δης (ἡ)
Τελλιάδας –αο (ὁ)
Τελλιάδη –ης (ἡ)
Τελλιάδης –ου (ὁ) –Υἱός Τελλίου, περιφήμου γενεᾶς οἰωνοσκόπων, Η-8-901Δ, Η17-617Δ
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Τελλίας –ίου (ὁ) –Ἰωνικά Τελλίης –Γενάρχης Τελλιαδῶν, περίφημος μάντις ἐξ
Ἤλιδος, Η-17-617Δ
Τελλίνη –ης καί Τέλλη –ης (ὁ)
Τελλίνης –ου (ὁ)
Τέλλις –ιδος (ὁ) –Υἱός Τισαμενοῦ ἤ πατήρ στρατηγοῦ Βρασίδα –Σικυώνιος ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον –Εἰς πίνακαν
Πολυγνώτου Θασίου, παρίστατο ὡς ἀπεσταλμένος τῆς θεᾶς Δήμητρος, Η-4809Δ, Η-10-844Δ, Η-12-221Δ, Η-17-618Α
Τέλλος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος πολίτης εὐτυχής, ὅν ὁ Σόλων παρίστανεν εἰς Κροῖσον
–Γουλιέλμος, θρυλικός ἥρως Ἐλβετικῆς
ἀνεξαρτησίας
Τέλλουσα –σης (ἡ)
Τέλλυς –υος; (ὁ) –Πατήρ Πολυμήδους
Τελλώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Σωδάμου
Τέλλων –νος (ὁ) –Ὀρεσθεύς, ὀλυμπιονίκης εἰς πυγμήν παίδων
Τέλμησσα –ης (ἡ)
Τέλμησσος καί Τελμισσός –οῦ (ὁ) -Υἱός
Ἀπόλλωνος καί Θεμιστοῦς –Ποταμός
–Η-17-618Δ,
Τέλμια –ίης (ἡ)
Τέλμιος –ίου (ὁ) –Μνηστήρ Πηνελόπης
Τελόνδα –δης (ἡ)
Τελόνδας –αο (ὁ) –Θράξ ἤ Φρύξ;, Κάβειρος τῆς Βοιωτίας ὅν διασώζει Παυσανίας
Τελοῦργος καί Τελόργος –ου (ὁ)
Τέλος καί Τέλης –ητος (ὁ) –Υἱός Θεσπιάδος Λυσιδίκης καί Ἡρακλέους
Τέλουσα καί Τένουσα –σης (ἡ)
Τελσώι; (ἡ)
Τέλφουσα καί Τελφοῦσα καί Τιλφοῦσα καί Θέλπουσα καί Τέλπουσα καί
Δέλφουσα –ης (ἡ) –Νύμφη –Πόλις
–Κρήνη, Η-14-883Δ
Τελφουσία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐρινύος
μέ συνώνυμον: Τάρροθος
Τελφούσιος –ίου (ὁ) –Συνώνυμον: Ἄναξ
–Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÔÅÌÅÓ

Τελχίν –ῖνος (ὁ) –(Βάσκανος, γόης) –
Πατήρ Θελξίονος ἤ Ἄπιος, βασιλέως Σικυῶνος –Υἱός Εὔρωπος δολοφονήσας,
μετά Θελξίονος, δολίως Ἆπιν βασιλιᾶ
Ἄργους, Η-8-553Α, Η-9-524Α, Η-17-620Α
Τελχιναῖα –ης (ἡ)
Τελχιναῖος –ου (ὁ)
Τελχῖνες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Κῆρων
Τελχινία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
–Ἐπίθετον Ἥρας –Τελχινίαι καλοῦντο
νύμφες Ἰαλυσοῦ καί Ρόδου
Τελχινίς καί Ρόδος –ου (ἡ) –Τελχίνες
κατεσκεύασαν τήν Ἅρπην (δρέπανον)
μεθ΄ ἧς ὁ Κρόνος ἀκρωτηρίασε τόν πατέραν του, Οὐρανόν
Τελχίς –ῖνος (ὁ) –Ἐπίθετον Σκέλμιος
Τέλων καί Τένων –νος (ὁ) –Υἱός Λευκίου
Τελώνη –ης (ἡ)
Τελωνίδη –ης (ἡ)
Τελωνίδης –ου (ὁ)
Τεμάλας –ου (ὁ) –Ποταμός
Τεμάρχη –ης (ἡ)
Τέμαρχος –ου (ὁ) –Κέρκωπας (ψευδολόγος καί ἀπατεών) –Η-8-386Δ
Τεμασίουσα –ης (ἡ)
Τεμασίων –νος (ὁ)
Τεμβριαῖα –ης (ἡ)
Τεμβριαῖος –ου (ὁ) –Πατήρ Δαμαγόρου
Τεμβρίουσα –σης (ἡ)
Τεμβρίων –νος (ὁ) –Ἐποικιστής Σάμου,
Η-16-835Δ
Τεμενάρχη –ης (ἡ)
Τεμενάρχης –ου (ὁ)
Τεμέναρχος –ου (ὁ)
Τεμενία –ίης (ἡ)
Τεμενίας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
ἤ Ἀπόλλωνος
Τεμενοῦχος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος μέ συνώνυμον: Εἰνάλιος
Τέμες –ου; (ὁ) –Παραπόταμος
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Τεμέση –ης (ἡ) –Ο.Α.184

λωνος καί Προκλείας, ἀδελφός Ἡμιθέας, Η-9-78Δ, Η-11-571Δ

Τεμίτευτα –ης (ἡ)
Τεμμάνδρα –ης (ἡ)
Τέμμανδρος –ου (ὁ)
Τέμνουσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Τέμνων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Τέμος –ου (ὁ) –Ποταμός
Τέμοῦσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
μέ συνώνυμον: Παρθένος
Τεμώ –οῦς (ἡ)
Τέμων –νος (ὁ)
Τενάγη –ης (ἡ)
Τενάγης –ους (ὁ) –Ἡλιάδης (υἱόςἩλίου καί Ρόδης), Η-8-1091Δ, Η12-779Α
Τενάγουσα –σης (ἡ)
Τενάγων –ντος (ὁ) –Βάκτριός τις
Τενάκρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
ἐν Ἠπείρω
Τένακρος –ου (ὁ)
Τενάρα –ης (ἡ)
Τέναρος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Ἰσμηνίου, υἱός μέλίας καί Ἀπόλλωνος, Η-13-209Α

Τεννίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Διονυσοδώρου
Τέννος –ου (ὁ) –Υἱός Κύκνου, ἔγγονος
Ποσειδῶνος –Υἱός Ἀπόλλωνος οἰκιστής
Τενέδου, Η-11-50Δ, Η-17-627Δ,
Τενόρουν –νειος (ὁ) –Πατήρ Ἀντιφάνειος
Τένος –ου (ὁ) –Υἱός Κύκνου
Τένουσα καί Τέλουσα –σης (ἡ)
Τένων –ντος (ὁ) –Ποταμός
Τένων καί Τέλων –νος; (ὁ)
Τεξαμών –νος (ὁ)
Τεξαμῶσσα –σσης (ἡ)
Τέραμβος καί Κέραμβος –ου (ὁ) –Υἱός
Εὐσ(ε)ίρου καί Ὀρθρηΐδος. Διά τέχνην εἰς
λύραν καί αὐλούς ἡγαπήθη ὑπό Πανός
καί Νυμφῶν. Δι΄ἀπείθειαν μετεμορφώθη εἰς κάνθαρον καλούμενον Κεράμβυκα –Πυθαγόρειος φιλόσοφος, Η-10-594
Δ, Η-16-499Α
Τέραξ (χς) –κος (ὁ)

Τενέας –ου (ὁ) –Ποταμός Ἰταλίας

Τέρας –ατος (τό) –Ἐπίθετον Ἑκάτης μέ
συνώνυμον: Ταρταρόπαις –Ἐπίθετον
Τρίτωνος

Τενεδία –ης (ἡ)

Τεράστιοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν

Τενέδιος –ίου (ὁ)

Τεράστιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός

Τενόρουν –νειος (ὁ)

Τερεδών –όνος (ἡ) –Αὐλήτρια –Πόλις

Τένερα –ης (ἡ)

Τερέδωσσα –σσης (ἡ)

Τένερος –ου (ὁ)

Τερεία –ης (ἡ)

Τένηρα –ης (ἡ)

Τερείας –ου (ὁ) –Πατήρ Πραξίνου –Αἰγινήτης

Τενέα –ης (ἡ) –Κώμη Κορινθίας

Τένηρος –ου (ὁ)
Τένθης –ου (ὁ) = Ἀμέστρατος
Τενθρηδών –νος (ὁ) –Πατήρ Προθόου,
ἠγεμόνος Μαγνήτων Θεσσαλίας –Ο.Β.
756
Τενθρηδῶσσα –σσης (ἡ)

Τερείνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Στρυμῶνος.
Μέ Ἄρη γεννᾶ τήν Θράσσα, σύζυγον
Ἱππονόου, υἱοῦ Τριβάλου
Τερέϊς –ιδος (ὁ)
Τερένθια –ίης (ἡ)

Τέννη –ης (ἡ)

Τερένθιος –ίου (ὁ)

Τέννης καί Τένης –ου ἤ –ητος; (ὁ) –Ἰδρυτής Τενέδου, υἱός Κύκνου ἤ Ἀπόλ-

Τερεντιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν

Τερεντία –ης (ἡ)
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Τερεντιανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν –Γραμματικός
Τερέντιος –ίου (ὁ) –Κωμικός ποιητής –
Ρωμαῖος κωμωδιογράφος –Χριστιανικόν
ὄνομα –Ὁ υἱός Ἀρτεμιδώρου, πατήρ Ραδοῦς (Τέρενς;)
Τερηδοῦσα –σης (ἡ)
Τερηδών –νος (ἡ) –(σκώληξ οἰκῶν εἰς
ξύλον) –Ἀθηναία αὐλητρίς, ἀναφέρει
Ἀριστοφάνης
Τερήκλεια –ης (ἡ)
Τερηκλῆς –έους (ὁ)
Τερηνία –ης (ἡ)
Τερηνίας –ίου (ὁ)
Τέρης –ου ἤ –ητος; (ὁ)
Τερθρεύς –έως (ὁ)
Τεριλάμπη ἤ Περιλάμπη –ης (ἡ)
Τεριλάμπης ἤ Περιλάμπης –ους (ὁ)
–Πατήρ Δήμου
Τεριναῖα –ης (ἡ)
Τεριναῖος –ου (ὁ) –Ὁ Ἠλεῖος Ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον
Τεριτιανή –ῆς (ἡ)
Τεριτιανός –οῦ (ὁ)
Τέρμα –τος (τό) –Ἐπίθετον Τύχης μέ
συνώνυμον: Ἀρχά –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ
Τέρμερα – ης (ἡ) –Μήτηρ Οὐρανοῦ ἤ
Γύγου
Τερμερέα –ης (ἡ)
Τερμερέας –έου (ὁ)
Τέρμερος –ου (ὁ) –Θεσσαλός διαβόητος ληστής, συνθλίβων κεφαλάς διερχομένων –Ὑπέστην τό ἴδιον ὑπό Ἡρακλέους
Τέρμης –ητος καί Τέρμος –ου (ὁ) –Ποταμός Σαρδηνίας
Τερμιεύς –έως (ὁ) –(Ὕστατος) –Ἐπίθετον Διός
Τερμινθεύς –έως (ὀ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Τερμινθίς –ίδος (ἡ) –Ἑταίρα

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÔÅÑÐÍÏÓ

Τερμόνιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Καλλοῦς
Τέρμος –ου (ὁ) –Ποταμός
Τέρμουσα –σης (ἡ)
Τέρμων –ωνος (ὁ) –Θεότης Ρωμαίων
Τερπαινέτη –ης (ἡ)
Τερπαίνετος –ου (ὁ)
Τερπάνδρα –ης (ἡ)
Τέρπανδρος –ου (ὁ) –(Ὀ τέρπων ἄλλους) –Λέσβιος μουσικός καί λυρικός
ποιητής (υἱός Δερδένεω) εἰσάγων χορικήν ποίησιν καί προσθέσας τρεῖς χορδάς
εἰς λύραν. Ἐφήρμοσε μουσικά σημεῖα
δι΄ ὧν ἐψάλλον τό ποιήματα Ὁμήρου,
Η-7-1016Δ, 1040Δ, Η-8-713Α, Η-9-754Α,
Η-10-705Α, Η-12-643Δ, Η-13-825Α, Η-1574Α, 543Α, 704Δ, Η-16-508Α, Η-17-637Α
καί Δ
Τέρπαυλα –ης (ἡ)
Τέρπαυλος –ου (ὁ)
Τερπέλα –ης (ἡ)
Τερπελάα –ης (ἡ)
Τερπέλαος –ου (ὁ)
Τερπέλας –ντος (ὁ)
Τερπεφίλη –ης (ἡ)
Τερπέφιλος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἠριφίλου
Τέρπη –ης (ἡ) –Εἰς ἐπίγραμμα
Τερπιάδη –ης (ἡ)
Τερπιάδης –ου (ὁ) –Ὀ ἀοιδός Φήμιος,
υἱός Τερπίου, Ο.Ο.Χ.330
Τερπικέραυνος –ου (ὁ) –(τερπόμενος
ἐπί κεραυνῶ) –Ἐπίθετον Διός
Τέρπιος –ίου (ὁ) –Πατήρ ἀοιδοῦ Φημίου
Τερπίς –ιδος (ἡ)
Τέρπος –ου (ὁ)
Τερπνά –ᾶς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥβης
Τερπναί –ῶν (αἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Τέρπνή –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Νυκτός μέ
συνώνυμον: Εὐφροσύνη –Ἐπίθετον Σελήνης
Τέρπνος καί Τερπνός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον
Διονύσου

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÔÅÑÐÍÏÔÁÔÇ

Τερπνοτάτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ὑγιείας
Τέρπνους –ου (ὁ) –Χριστιαν. ὄνομα
Τερπόμεναι –ων (αἱ) –Ἐπίθ. Μουσῶν
Τερπομένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Ἴσιδος –Ἐπίθετον Πειθοῦς
μέ συνώνυμον: Τιθηνήτειρα
Τερπόμενος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
–Ἐπίθετον Πριάπου
Τέρπουσα –ης (ἡ)
Τέρπυλλα –ης (ἡ)
Τέρπυλλος –ου (ἡ) –Καί χωρίον
Τερπώ καί Τερπό –οῦς (ἡ)
Τερπώλια –ίης (ἡ)
Τερπώλιος –ίου (ὁ)
Tέρπων –ντος (ὁ) –Σάτυρος – Ἐπίθετον
Ἑρμοῦ μέ συνώνυμον: Ἀρχηγέτης
Τερραῖα –ης (ἡ)
Τερραῖος καί Ταρραῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Τερραῖος καί Ταρραῖος –ου (ὁ) –Πατήρ
Λάμπου
Τερτία –ης (ἡ)
Τερτιανή –ῆς (ἡ)
Τερτιανός –οῦ (ὁ) –Υἱός Νικοπόλεως
Τερτίκουσα –σης (ἡ)
Τερτίκων –νος (ὁ)
Τερτιλιανή –ῆς (ἡ)
Τερτιλιανός –οῦ (ὁ) –Χριστιανός ἀπολογητής
Τέρτιος –ίου (ὁ) –Χριστιαν. μάρτυρας
–Πρός Ρωμαίους ΙΣΤ, 22
Τέρτις –ιος (ὁ)
Τέρτυλα –ης (ἡ)
Τέρτυλλα –ης (ἡ)
Τερτυλλεῖνα –ης (ἡ)
Τερτυλλεῖνος –ου (ὁ)
Τερτυλλιανή –ῆς (ἡ)
Τερτυλλιανός –οῦ Κόϊντος (ὁ) –Φιλόσοφος –Λατίνος ἐκκλησιαστικός συγγραφεύς

298

Τέρτυλλος –ου (ὁ) –Πράξεις ΚΔ, 1
Τέρτυλλος ἤ Γέρτυλος –ου (ὁ)
Τέρτυλος –ου (ὁ)
Τερφήϊα –ιης (ἡ)
Τερφήϊος –ου (ὁ) –Πατήρ Δεινομάχου,
Μυτιληναῖος
Τερφθείς –έντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος μέ συνώνυμον: Ἴσθμιος
Τερψία –ης (ἡ)
Τερψίας –ίου (ὁ) –Ἰσθμιονίκης καθώς
καί ὁ υἱός ἤ ἔγγονος τοῦ Τερψία, Ἐρίτιμος
Τερψίβροτος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Τερψιθόη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Τερψίθοος –όου (ὁ)
Τερψίκλεια –ης (ἡ)
Τερψικλῆς –έους (ὁ) –Ἰατρός καί συγγραφεύς –Ραψωδός Ναῒου Διός
Τερψικράτεια –ης (ἡ)
Τερψικράτη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Θεσπίου. Μέ Ἡρακλή γεννᾶ Εὐρύοπα
Τερψικράτης –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους
καί Θεσπιάδος Εὐρυόπης
Τερψιλάα –ης (ἡ)
Τερψίλαος –ου (ὁ)
Τερψιλαρύγγιος –ίου (ὁ) –Πλαστόν ἐπίθετον Λουκούλλου
Τερψίμβροτος –ου (ὁ καί ἡ) –Ἐπίθετον
Διονύσου μέ συνώνυμον: Ποιμήν –Ἐπίθετον Ἠοῦς –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Τερψινόη –ης (ἡ)
Τερψίνοος –ου (ὁ & ἡ) –(Ἐπίθετον Διονύσου
Τερψίουσα –σης (ἡ)
Τερψίππη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Τερψιππος –ου (ὁ)
Τέρψις –εως καί –ιος (ἡ) –(Πολύτροπος
καί εὐχάριστος, εὐφροσύνη) –Πιθανόν
συγκοπτόμενον τῆς Τερψιχόρης –Μέ ἐπίθετον Κακόφρων
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Τερψιφίλη –ης (ἡ) –Ἐφεσία κόρη
Τερψίφιλος –ου (ὁ)
Τερψιχόρα ἤ Ἰωνικά Τερψιχόρη –ης (ἡ)
–(Ἡ τέρπουσα διά χοροῦ καί ἀσμάτων)
–Μοῦσα χοροῦ καί λυρικῆς ποιήσεως,
θυγάτηρ Διός καί Μνημοσύνης –Μήτηρ
ποιητοῦ Λίνου –Μήτηρ Ὑμεναίου –Μήτηρ Σειρήνων –Σύμβολα: αὐλός, κιθάρα,
λύρα, τρίγωνον κ.ἄ. –Μήτηρ Ρήσου
Τερψίχορος –ου (ὁ) –Υἱός Μοσχίωνος,
Μιλήσιος; –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Τερψίων –νος (ὁ) –Μεγαρεύς, μαθητής
Σωκράτους –Η-9-487Α, Η-14-357Δ, Η-17520Δ
Τεσπάνδρα –ης (ἡ)
Τέσπανδρος –ου (ὁ) –Λέσβιος δραματουργός
Τέταρα –ης (ἡ)
Τέταρος –ου (ὁ)
Τετάρτη –ης (ἡ)
Τεταρτίδα –ης (ἡ)
Τεταρτίδας –αο (ὁ)
Τεταρτίουσα –σης (ἡ)
Τεταρτίων –νος (ὁ)
Τέταρτος –ου (ὁ)
Τέτια –ίης (ἡ)
Τετιανή –ῆς (ἡ)
Τετιανός –οῦ (ὁ)
Τετιμαμένα ἤ Τετειμαμένα –ης (ἡ)
Τετιμαμένης ἤ Τετειμανένης –ητος; (ὁ)
Τετιμένη –ης (ἡ)
Τετιμένος –ου (ὁ) –(Λελυπημένος τήν
καρδίαν) –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Σιληνοῦ μέ συνώνυμον: Ἄριστος
–Ἐπίθετον Φύσεως μέ συνώνυμον: Παντοκράτειρα
Τέτιος –ου (ὁ) –Ποταμός
Τετουσία –ης (ἡ) –Θεῖον ὄνομα Καππαδόκων
Τετούσιος –ίου (ὁ)
Τετραγλώχιν –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἐρμοῦ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÔÅÔÔÉÃÁÉÁ

Τετράγωνος –ου (ὀ) –Συνώνυμον: Στρογγύλος –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Τετραδία –ης (ἡ)
Τετραδίουσα –σης (ἡ)
Τετραδίων –νος (ὁ)
Τετράζυγες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Τετράζυγος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Εἰρήνης
–Ἐπίθετον Ἐνυοῦς
Τετραῖα –ης (ἡ)
Τετραΐας –ου (ὁ)
Τετραῖος –ου (ὁ)
Tετρακέφαλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Τετρακόρη –ης (ἡ) –Ἐπίθ. Περσεφόνης
Τετράμνηστη –ης (ἡ)
Τετράμνηστος –ου (ὁ) –Σιδώνιος υἱός
Ἀνύσου στρατηγός Ξέρξου (Ἡρόδοτος
–Πολύμνια)
Τέτραξ –κος (ὁ) –Μυσός
Τέτρασσα –σσης (ἡ)
Τετραοδῖτις –οδίτιδος (ἡ) –Ἐπίθετον
Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμον: Τετραπρόσωπος
Τετραπρόσωπος –ου (ἡ) –Συνώνυμον:
Δίη –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον
Σελήνης
Τετρασύλλαβος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Τέτρατος –ου (ὁ)
Τετραώνυμος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον
Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμον: Τετραπρόσωπος
Τετρηνία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Τετρήνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Τετρίχα –ης (ἡ)
Τέτριχος –ου (ὁ)
Τέττια –ίης (ἡ)
Τεττιγαία –ης (ἡ) –Νέα ἐκ Μυρίννης.
Ὁ Νικόστρατος τήν ἠράσθη καί ἀπογοητευθείς ἐκρημνήσθη ἀπό Λευκάτα.
Δεν ἐπνίγει, ἀλλά ἐθεραπεύθη τοῦ ἔρωτος

ËÅÎÉÊÏÍ
ÔÅÔÔÉÎ
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Τέττιξ –γος (ὁ)
Τέττισσα; –σσης (ὁ)
Τέττιος –ιου (ὁ)
Τεττίχη –ης (ἡ)
Τέττιχος –ου (ὁ)
Τευθέα –ης (ἡ) –Κώμη καί ὄνομα
Τευθέας –ου (ὁ) –Ποταμός ἐκβάλλων
εἰς Ἀλφειόν
Τευθήν –ῆνος (ὁ) –(Κατάσκοπος) –Πλαστόν
Τεύθης –ητος καί Ὄρνυτος καί Ὄρνητος –ου (ὁ) –Ἀρκάς ἠγεμών –Βασιλεύς,
Η-9-680Α, Η-15-48Α
Τεύθια –ίης (ἡ)
Τεύθιος –ίου (ὁ)
Τεύθις –ιος (ὁ) –(Ὁ ἀρνήμενος νά ἐκστρατεύση εἰς Τροίαν). Ὅμοιος (ἐν ἀρχή
ὁ Ὁδυσσεύς καθώς καί ὁ Ἀχιλλεύς), Η17-651Δ
Τεύθλα καί Τεύθλασα –σης (ἡ)
Τεύθλας –ντος (ὁ) –Βασιλεύς Μυσίας
–Νυμφεύθηκε τήν Αὔγη καί υἱοθέτησε
τόν Τήλεφον
Τεῦθος –ου (ὁ) –Θεός Κελτῶν
Τεύθρα –ης (ἡ)
Τευθρανίδη –ης (ἠ)
Τευθρανίδης –ου (ὁ) –Ὁ Ἄξυλος, υἱός
Τεύθραντος
Τεύθρας –αντος (ὁ) –Μυθικός βασιλεύς, πατήρ Ἀξύλου –Θράξ –Πατήρ
Τεκμήσσης –Ἕλλην ἐκ Μαγνησίας φονευθείς ὑπό Ἕκτορος, Ο.Ε.705, Η-17-613
Δ, 651Δ, 683Α
Τεύκρα –ης (ἡ)
Τευκρία –ης (ἡ)
Τευκρίας –ίου (ἡ)
Τευκρίδη –ης (ἡ)
Τευκρίδης –ου (ὁ)
Τεῦκρος –ου (ὁ) –Πρῶτος βασιλ. Τροίας,
υἱός Σκαμάνδρου καί Νύμφης Ἰδαίας
–Βασιλεύς Κύπρου Σαλαμῖνος, ἰδρυτής
ὁμωνύμου πόλης –Ἀρχιτοξότης –Πατήρ
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Βατείας συζύγου Δαρδάνου –Ἱστορικός
συγγραφεύς ὁ Κυζικηνός –Συγγραφεύς
–Υἱός Τελαμῶνος καί Ἡσιόνης θυγατρός
Λαομέδοντος –Κυδαθηναιεύς ἐργασθείς
εἰς κατασκευήν Ἐρεχθείου –Ἀδελφός Αἴαντος, Ο.Ζ.31, Θ322, Μ350 Η-7-193Α, Η9-398Δ, 799Α, Η-10-840Δ, Η-11-723Δ, Η15-542Δ, Η17139Δ, 615Α, 652Α, 736Δ
Τευκταῖα –ης (ἡ)
Τευκταῖος καί Τεκταῖος –ου (ὁ) –Γλύπτης, χαλκοπλάστης, Η-13-820Α
Τευκτάμη –ης (ἡ)
Τεύκταμος –ου (ὁ)
Τευμασιγένεια –ης (ἡ)
Τευμασιγένεις –ειος (ὁ) –Πατήρ Ἐπιχάρους
Τευμασιγένης –ου (ὁ)
Τευμησσός –οῦ (ὁ) –Ὄνομα ὄρους
Τεύπαλος –ου (ὁ)
Τεύτα –ης (ἡ) –Βασίλισσα Ἰλλυρίας διαδεχθείσα σύζυγον Ἄγρωνα ἐδείχθη ἰκανοτάτη, Η-7-542Α,
Τευταῖα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Στραβαίνου
Τευταῖος –ου (ὁ)
Τεύταμη –ης (ἡ)
Τευταμήδα –δης (ἡ)
Τευταμήδας –αο (ὁ) –Βασιλιᾶς Θεσσαλικῆς Λαρίσσης
Τευταμία –ίης (ἡ)
Τευταμίας –ίου (ὁ) –Βασιλεύς Λαρίσσης,
εἰς ἀγῶνας του ὁ Περσεύς φονεύει πάππον Ἀκρίσιον
Τευταμίδης –ου (ὁ) –Βασιλιᾶς Θεσσαλικῆς Λαρίσσης –Υἱός Τευταμίου, ὁ Πελασγός Λῆθος
Τευτάμνη καί Τευτάμυα –ης (ἡ)
Τευτάμνος καί Τευτάμυος; –ου (ὁ)
Τεύταμος καί Τευταμίδης –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀστερίου ἤ Ἀστερίωνος καί Μακεδών στρατηγός, Η-4-469Δ, Η-9-321Δ
Τεύταμος καί Τέκταμος –ου (ὁ) –Υἱός
Δώρου, ἔγγονος Ἕλληνος, δισέγγονος
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Δευκαλίωνος, ἀδελφός Ἰφθίμης καί Αἰγιμίου, Η-17-614Α
Τεύταρος –ου (ὁ) –Σκύθης, βουκόλος
τοῦ Ἀμφιτρύωνος
Τεύτια –ίης (ἡ)
Τευτίαπλος –ου (ὁ) –Ἡλεῖος τις
Τεύτικος –ου (ὁ)
Τεύτιος –ιου (ὁ) –Πατήρ Φιλοξένου
Τεῦτις –ιος (ὁ)
Τεῦτος –ου (ὁ)
Τευφίλη –ης (ἡ)
Τεύφιλος –ου (ὁ)
Τεῦφρα –ης (ἡ)
Τεῦφρις –ιος (ὁ)
Τεῦφρος –ου (ὁ)
Τευχεσφόρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Τέφαντη –ης (ἡ)
Τέφαντος –ου (ὁ)
Τεφίλη –ης (ἡ)
Τέφιλος –ου (ὁ)
Τεφνούτ; (ἡ) –Αἰγυπτία θεά, λέαινα ἐνσαρκώνουσα ἡλιακό μάτι ὡς καί ἡ Σεχμέτ. Πρῶτο ζευγάρι μέ ἀδελφόνΣοῦ.
Τήν ἐξορίζουν εἰς Νουβία. Εἰς ἀναζήτησιν στέλλουν τόν Σοῦ, ἀλλά μέ ὡραίες
ὁμιλίες τήν ἐπαναφέρει ὁ Θώθ
Τέχενα –ης (ἡ)
Τέχενος –ου (ὁ)
Τεχνάνδρα –ης (ἡ)
Τέχνανδρος –ου (ὁ)
Τέχναργος –ου (ὁ & ἡ)
Τέχνη –ης (ἡ) –(Δεξιότης) –Με Ἐπίθετον
Πότνια
Τεχνήεις –εντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡφαίστου
Τεχνήεσσα –σσης (ἡ)
Τεχνήμουσα –σης (ἡ)
Τεχνήμων –ονος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡφαίστου
Τέχνης –ητος (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÔÇÈÕÙ

Τέχνια –ίης (ἡ)
Τέχνιος –ίου (ὁ)
Τεχνίας –ου (ὁ) –Περιώνυμος μηχανικός, ἀδελφός Γηΐνου, ἐκπολιτισταί Φοινίκων –Ἐπίθετον Ἡφαίστου μέ συνώνυμον:
Χαλκουργός, Η-5-355Δ
Τεχνοδίαιτος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἡφαίστου
Τέχνουσα –σης (ἡ)
Τέχνων καί Τέκτων –νος (ὁ) –Ο.Θ.114,
Ε59
Τεώ –οῦς (ἡ) –Ἱδρύτρια Ἀβδήρων
Τέως –ω (ὁ)
Τζάθιος –ίου (ὁ) –Βασιλεύς Λαζῶν
Τζάντζης –ου (ὁ) –Ὲπώνυμον –Ἀπογραφέας Κυκλάδων
Τζατριάρης –ου (ὁ ) –Καί Κώτης –Ὑπό
Πτολεμαίου
Τζέγκις Χάν (ὁ) –Ἠγέτης Μογγόλων
Τζέτζης Ἰωάννης (ὁ) –Βυζαντινός γραμματικός καί ποιητής
Τζιάη Ντελί (ὁ) –Ποταμός τρελλός
Τζιάη Σαρή (ὁ) –Ποταμός κίτρινος
Τζίδρας –ου (ὁ) καί Τζιδερής = Σιδεράς
–Μακεδονικόν ἐπώνυμον
Τηδανία –ης (ἡ)
Τηδάνιος –ίου (ὁ) –Ποταμός
Τήθη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ τῆς ἑταίρας
Νάννιον
Τήθυ –υος (ἡ)
Τηθύα –ης (ἡ) –Ἐγράφη διά ταύτην
Ὁρφικός ὕμνος
Τῆθυς –υος (ὁ)
Τηθύς –ύος (ἡ) – (Τηθεύουσα, τρέφουσα)
–Ἐναλία θεά ἐκ τῶν πρωταρχικῶν θεοτήτων, Τιτανίς, (θυγάτηρ Οὐρανοῦ καί
Γῆς), μέ Ὠκεανόν γεννᾶ Ποταμίους
θεούς καί Ὠκεανίδες –Τήν ἀνατροφήν
Διός τῆς ἐνεπιστεύθη Ρέα –Μήτηρ Φόρκυος, Κρόνου, Ρέας –Τροφός Ἥρας, Ο.Ξ.
201,302
Τηθυώ –οῦς (ἡ) –Μήτηρ Περσίδος
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ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Τήϊα –ίης (ἡ)
Τήϊος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀντιγόνης –Ἀγκυρανός
Τηλαγόρα –ης (ἡ)
Τηλαγόρας –αντος; (ὁ)
Τηλάγρα –ης (ἡ)
Τήλαγρος –ου (ὁ)
Τηλαίθα –ης (ἡ)
Τήλαιθος –ου (ὁ) –Πατήρ Τύρβιος
Τηλαμήδα –δης (ἡ)
Τηλαμίδας –αο (ὁ)
Τηλαμίδη –ης (ἡ)
Τηλαμίδης –ου (ὁ)
Τηλάνδρα –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Τήλανδρος –ου (ὁ)
Τηλαρία –ης (ἡ)
Τηλάριον –ίου (ἡ)
Τηλάριος –ίου (ὁ)
Τηλαύγη –ης (ἡ) –(Λάμπουσα ἀπό μακρυά) –Θυγάτηρ Φωσφόρου ἤ Ἑωσφόρου, ἐγγονή Ἠοῦς καί Ἀστερίου –Θυγάτηρ Ἑσπέρου –Θυγάτηρ Πυθαγόρου καί
Θεανοῦς, ὡς καί ἡ Δαμώ
Τηλαύγης –ους; (ὁ) –Φιλόσοφος διδάσκαλος Ἐμπεδοκλέους –Συγγραφεύς 24
βιβλίων, ΄Ορφικῶν ποιημάτων, πού συνέγραψε μέ Κέκροπα καί Θεογνήτην –
Ρήτωρ διακωμωδηθείς ὑπό Σωκρατικοῦ
Αἰσχίνου, Η-17-673Α
Τηλέα –ης (ἡ)
Τηλέας –ου (ὁ)
Τηλεβία –ης (ἡ)
Τηλεβίας –ιου καί Τηλεβόας –ου (ὁ) –
Εἷς τῶν 50 υἱῶν τοῦ Λυκάονος τῆς Ἀρκαδίας –Ποταμός (παραπόταμος Εὐφράτου), Η-12-190Α, Η-17-673Α
Τηλεβόα –ης (ἡ)
Τηλεβόας –αντος; (ὁ) –Υἱός Λυκάονος
–Ἔκγονος, αὐτόχθονος Λέλεγος, μέ 22
τέκνα κατώκησαν Λευκαδίαν ὡς Τηλεβόαι –Ποταμός Ἀρμενίας
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Τηλεβόης –ου (ὁ) –Υἱός Πτερέλεω
Τηλεγένεια –ης (ἡ)
Τηλεγένη –ης (ἡ)
Τηλεγένης –ου (ὁ)
Τηλεγνώτα –ης (ἡ)
Τηλέγνωτος –ου (ὁ)
Τηλεγόν (ε)ια –ης (ἡ) –Ἔργον τοῦ Εὐλ(γ)άμωνος ὡς συνέχεια τῆς Ὀδυσσείης
Τηλεγόνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Φάρεως
ἤ Φάρου, ἔκγονος Ἑρμοῦ. Μέ Ἀλφειόν
γεννᾶ Ὀρσίλοχου ἤ Ὀρτίλοχον –Τέκνον
Πρωτέως καί Ψαμμάθης ἤ Τορώνης,
ἀδελφή Πολυφόνου, Θεοκλυμένου καί
Θειώνης
Τηλεγονία –ης (ἡ) –Ἔργον Σοφοκλέους,
Η-17-139Δ,
Τηλέγονος –ου (ὁ) –(Ὀ μακράν πατρίδος γεννηθείς) –Υἱός Πρωτέως, ἔγγονος
Ποσειδῶνος –Υἱός Ὀδυσσέως καί Καλυψοῦς, ἤ Κίρκις (εἰς μονομαχείαν ἐφόνευσεν Ἡρακλῆς) –Ἀδελφός Κασσιφόνης (θυγατρός Ὀδυσσέως καί Κίρκις).
Ἐφόνευσε ἐν ἀγνοία Ὀδυσσέαν νυμφευθείς Πηνελόπην –Βασιλεύς Αἰγύπτου
σύζυγος ἥν ἔφερεν Ἑρμῆς, Η-8-398Α, Η
-10-435Α, Η-14-762Δ, Η-16-463Α, Η-17673Α
Τηλεδάμεια –ης (ἡ)
Τηλέδαμος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀγαμέμνωνος
καί Κασσάνδρας, Η-10-426Δ, Η-14-113Α,
762Δ, Η-17-676Δ
Τηλέδη καί Τηλέφασσα καί Τηλεφάσση (ἡ) –Σύζυγος Ἀγήνορος ἐξ ἧς Ἴρις,
Εὐρώπη, Κάδμος, Φοίνιξ καί Κήλιξ ἤ Κίλιξ, Η-17-683Α
Τηλεδίκη –ης καί Τελεδίκη (ἡ) –Νύμφη, σύζυγος Φορωνέως
Τηλέδικος –ου (ὁ)
Τηλεδότα –ης (ἡ)
Τηλέδοτος –ου (ὁ)
Τηλεθέουσα καί Τελέθουσα –ης (ἡ)
–Μήτηρ Ἴφιδος καί σύζυγος Λίγδου.
Ἀνέθρεψε μήτηρ τήν Ἴφιδα ὡς ἀγόρι
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ὀνόματι Λεύκιππον τόν ὁποίον πατήρ
ἀρραβώνιασε μέ Ἰάνθην καί ἀνέβαλεν
συνεχῶς γάμον. Τέλος ἐζήτησεν θαῦμα
ἀπό Ἴσιδα καί ἐγένετο (Ὀβίδιος μέ στοιχεῖα ἀπό Νίκανδρο)
Τήλεια –ης (ἡ)
Τηλείδη –ης (ἡ)
Τηλείδης –ου (ὁ)
Τήλειος –ου (ὁ)
Τηλεκαλλίστα –ης (ἡ)
Τηλεκαλλίστας –ντος; (ὁ)
Τηλεκλέα –ης (ἡ)
Τηλεκλέας –ου (ὁ)
Τηλεκλέης –ῆος (ὁ) –Δολίων ἐκ Θράκης
Τηλέκλεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ὕλλου,
σύζυγος Κισσέως μέ ὅν γεννᾶ Ἑκάβη
σύζυγον Πριάμου, Η-10-791Α
Τηλεκλείδα –δης (ἡ)
Τηλεκλείδας –αο (ὁ)
Τηλεκλείδη –ης (ἡ)
Τηλεκλείδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος κωμικός
ποιητής. Διεκωμώδησε Περικλέα, Εὐρυπίδην καί Σωκράτην –Ἐπικός ποιητής,
Η-7-1048Α, Η-17-523Α, 676Δ
Τηλεκλῆς –έους (ὁ) –(Ἐκεῖνος οὗ ἡ δόξα φθάνει μακράν) –Σάμιος γλύπτης
–Φωκαεύς φιλόσοφος, Η-12-50Δ, Η-16683Δ
Τηλεκλίδη –ης (ἡ)
Τηλεκλίδης –ου (ὁ) –Κωμικός ἀρχαῖος
ποιητής
Τήλεκλος –ου (ὁ) –(Ὁ μακράν ξακουστός) –Υἱός βασιλέως Σπάρτης Ἀρχελάου, Η-14-432Α, Η-12-366Δ, Η-17-677Α
Τηλεκλύτα –ης (ἡ)
Τηλέκλυτος –ου (ὁ)
Τήλεκτη –ης (ἡ)
Τήλεκτος –ου (ὁ)
Τηλέμα –ης (ἡ)
Τηλεμάχη –ης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÔÇËÅÓÁÍÄÑÏÓ

Τηλεμαχίς –ιδος (ἡ)
Τηλέμαχος –ου (ὁ) –(Ὁ μακράν πατρίδος ἀγωνισθείς) –(διά νά συγκεντρώση
πληροφορίας διά τόν πατέραν του)
–Υἱός Ὀδυσσέως καί Πηνελόπης, ἥρως
μέ τροφόν τήν Εὐρύκλειαν –Αἰγύπτιος
ἀναχωρητής καί μάρτυς –Ἠλεῖος Ὀλυμπιονίκης εἰς κέλητα –Φαρσάλιος Ὀλυμπιονίκης εἰς πάλην, υἱός Ἀκνονίου
καί ἀδελφός δρομέως Ἀγελάου καί Ἁγία, περιοδονίκου παγκρατιαστοῦ –Ὁ
Τηλέμαχος σύζυγος Πολυκάστης (θυγατρός Νέστορος) –Σύζυγος Ναυσικᾶς,
θυγατρός Ἀλκινόου, μέθ΄ἧς γεννᾶ Περσέπτολιν –Μετά θάνατον Ὀδυσσέως
ὑπό Τηλεγόνου, σύζυγος Κίρκης –Εἶναι
πρόγονος Ὁμήρου –Ἀχαρνεύς ποιητης
–Ἀφιδνεύς, Ο.Ο.Α.113, Ο.Ο.Ν.413, Η-8443Α, Η-10-435Α, Η-14-762Δ, Η-17-677Α
Τηλεμένα –ης (ἡ)
Τηλεμένης –ους (ὁ)
Τηλεμνάστα –ης (ἡ)
Τηλέμναστος –ου (ὁ)
Τηλεμνήστα –ης (ἡ)
Τηλέμνηστος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀντιφάτου
ἐκ Γόρτυνος Κρήτης, Η-12-12Δ.
Tήλεμος –ου (ὁ) –Υἱός Εὐρύμου –Κύκλωψ –Οἰωνοσκόπος, ζών μεταξύ Κυκλώπων πρόβλεψε στον Πολύφημο ὅτι
θά ὐφίστατο ἐκ τοῦ Ὀδυσσέως, Ο.Ο.Ι.509
Τηλενόμη –ης (ἡ)
Τηλένομος –ου (ὁ)
Τηλεξένα –ης (ἡ)
Τηλεξένη –ης (ἡ)
Τηλέξενος –ου (ὁ)
Τηλέουσα –σης (ἡ)
Τηλεπάτρα –ης (ἡ) –Σύζυγος Αἰόλου,
μήτηρ Ἀστυκρατείης
Τηλέπατρος –ου (ὁ)
Τηλέπυλη –ης (ἡ)
Τηλέπυλος –ου (ὁ) –Ο.Ο.Κ.82, ψ 318
Τηλέσανδρα –ης (ἡ)
Τηλέσανδρος –ου (ὁ)

ËÅÎÉÊÏÍ
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ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Τηλεσία –ης (ἡ)
Τηλεσίας –ιου (ὁ) –Ἀθηναῖος γλύπτης,
Η-17-688Α,
Τηλεσίππη –ης (ἡ) –Σύζυγος Περικλέους;
Τηλέσιππος –ου (ὁ)
Τηλέσκόπος –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Ταμίας –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον
Κρόνου
Τηλεστράτη –ης (ἡ) –Ἑταίρα Ἀθηναία
Τηλεστρατίδη –ης (ἡ)
Τηλεστρατίδης –ου (ὁ) –Η-7-924
Τηλέστρατος –ου (ὁ)
Τηλετύχα –ης (ἡ)
Τηλέτυχος –ου (ὁ)
Τηλεύς –έως (ὁ) –Μετεμορφώθει εἰς τσαλαπετεινόν
Τηλέφα –ης (ἡ) –Μήτηρ Γαληψοῦ, ἐκ
Θάσου –Θυγάτηρ Αὕγης καί Ἡρακλέους
Τηλεφάεσσα –σης (ἡ) –(Λάμπουσα ἀπό μακράν ἀπό ὡραιότητα) –Σύζυγος
Ἀγήνορος, βασιλέως Φοινίκων, μήτηρ
Κάδμου βασιλέως Θηβῶν, Εὐρώπης,
Κίλικος, Φοίνικος
Τηλεφάεσσα καί Ἀργιόπη καί Τηλέφασσα καί Τηλέφρασσα –σης (ἡ)
Τηλεφάνεια –ης (ἡ)
Τηλεφάνειος –ου (ὁ) –Πατρωνυμικόν
Φίλλωνος
Τηλεφανής –ους (ἡ) –Ἐπίθετον Αφροδίτης
Τηλεφάνης –ους (ὁ) –Πατήρ Πολύα –
Γλύπτης –Ζωγράφος –Ἱστορικός εἷς τῶν
ἑξήκοντα (ξ) –Αὐλητής τις –Ἐπίθετον
Ἠελίοιο –Ἀγγειογράφος, Η-7-939Α, 942
Α, Η-8-785Α, Η-14-676Δ, Η- 17-682Δ
Τηλεφάντα –ης (ἡ)
Τηλέφαντος –ου (ὁ)
Τηλέφασσα καί Τηλεφάσση καί Τηλέδη –ης (ἡ) –Σύζυγος Ἀγήνορος, μήτηρ
Ἴριδος, Εὐρώπης, Κάδμου, (ἀποθανού-
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σα εἰς Θράκην συνοδεύουσα Κάδμον,
ἀναζητούντα Εὐρώπην) Φοίνικος, Κίλικος, ἡ καί Ἀντιόπη ἤ Ἀγριόπη –Γυνή
Φοίνικος καλουμένη Τηλέφη, Η-8-486Δ,
487Δ, Η-17-683Α,
Τηλεφάσση –ης (ἡ) –Σύζυγος Ἀγήνορος
Τηλέφεια –ης (ἡ) –Τίτλος ἔργου –Τετραλογία Σοφοκλέους, Η-7-1046Α
Τηλέφη καί Τηλέφασσα –ης (ἡ) –Γυνή
Φοίνικος, υἱοῦ Ἀγήνορος
Τηλεφία –ης (ἡ)
Τηλεφίδη –ης (ἡ)
Τηλεφίδης –ου (ὁ) –Υἱός Τηλέφου, ὁ Εὐρύπηλος, Ο.Ο.Λ.519
Τηλεφόνη –ης (ἡ)
Τηλέφονος –ου (ὁ) –(Φονεύς Ὀδυσσέως,
υἱός Ὀδυσσέως καί Κίρκης), Η-15-873Α
Τήλεφος –ου (ὁ) –(Ὁ πανταχοῦ γνωστός
καί ἔνδοξος) –Συγγραφεύς, μαθητής
Κράτητος –Υἱός Ἡρακλέους καί Αὔγης,
θυγατρός Ἀλεοῦ, πατήρ Κυπαρίσσου
–Ὁ Ἀλεός τόν ἐξέθεσεν σέ σκαφίδι μέ
τήν Αὔγην. Τήν Αὔγην ἔδωσε ὁ πατήρ
της εἰς Ναύπλιον νά πωλήση. Εἰς Μυσίαν ἔλαβε σύζυγον ὁ Τεύθρας. Τήν
θυγατέραν αὐτοῦ Ἀργιόπην ἔλαβε
σύζυγον ὁ Τήλεφος καθώς καί τό βασίλειον –Μέ σύζυγον Ἀστυόχην, θυγατέρα ἤ ἀδελφήν Πριάμου, γεννᾶ Εὐρύπολον –Κεραμεύς, ἀγγειοπλάστης –Ὁ
Τήλεφος ἐπλήγη πεσών ἐκ σταφυλῆς
καί ἔλαβε Βάκχος τό ἐπίθετον: Σφάλτης
–Γραμματικός, διδάσκαλος αὐτοκράτορος Λευκίου Οὐήρου –Ποιμένες Κορύθου τόν ἀνεῦρον ἐπί Παρθενίου ὅρους
καί τόν ἀνέθρεψαν –Ἐκ Μυσίας εἰς Νεφέλας, Η-7-240Δ, 1046Α, 1061Α, 1150Δ,
Η-11-272Δ, Η-14-465Α, Η-15-587Δ, 733Δ,
738Α, Η-17-683Α, 882Δ, Η-9-598Δ, 813Α
Τηλεφῶν –ντος (ὁ)
Τηλέφωνος –ου (ὁ)
Τήλέφως –ωτος (ὁ) –Τραγωδία Εὐριπίδου, μή σωζωμένη
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Τηλέφωσσα –σσης (ἡ)
Τηλέχωρη –ης (ἡ)
Τηλέχωρος –ου (ὁ)
Τηλέων –νος; (ὁ)
Τήλια –ίης (ἡ)
Τηλίνη –ης (ἡ)
Τηλίνης –ου (ὁ) –Ἱερεύς χθονίων θεῶν,
πρόγονος Γέλωνος (Ἡρόδοτος –Πολύμνια)
Τηλιμάχη –ης (ἡ)
Τηλίμαχος –ου (ὁ)
Τηλίνα –ης (ἡ)
Tηλῖνος –ου (ὁ) –Πρόγονος Γέλωνος
Τήλιος –ου (ὁ)
Τηλίουσα –σης (ἡ)
Τηλίων –νος; (ὁ)
Τηλογένεια –ης (ἡ)
Τηλογένης –ους; (ὁ)
Τηλοδίκη –ης (ἡ) –Νύμφη –Σύζυγος Φορωνέως
Τηλόδικος –ου (ὁ)
Τηλοδότα –ης (ἡ)
Τηλόδοτος –ου (ὁ)
Τηλοδώρα –ης (ἡ)
Τηλόδωρος –ου (ὁ)
Τηλόθεμις –ιδος (ὁ καί ἡ)
Τηλόκλεια –ης (ἡ)
Τηλοκλῆς –έους (ὁ) –Ἀθηναῖος ἐξ Ἀγγελῆθεν –Κυδαθηναιεύς –Πανδιονίδος
Φυλῆς
Τηλοκράτεια –ης (ἡ)
Τηλοκράτης –ους (ὁ)
Τηλοκρέτη –ης (ἡ)
Τηλοκρέτης –ου (ὁ)
Τηλοκρίτη –ης (ἡ)
Τηλόκριτος –ου (ὁ)
Τηλοκύπρα –ης (ἡ)
Τηλόκυπρος –ου (ὁ)
Τηλομένη –ης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÔÇÌÇÍÏÓ

Τηλομένης –ους (ὁ)
Τηλοξήνη –ης (ἡ)
Τηλόξηνος –ου (ὁ)
Τῆλος καί Τῆλυς –υος (ὁ) –Τύραννος
Συβάριδος, Η-17-687Α
Τήλουσα –σης (ἡ)
Τηλοφάνη –ης (ἡ)
Τηλοφάνης –ου (ὁ)
Τηλοφάντα –ης (ἡ)
Τηλοφάντης –ου (ὁ)
Τηλοφίλη –ης (ἡ)
Τηλόφιλος –ου (ὁ)
Τηλυκράτεια –ης (ἡ)
Τηλυκράτης –ου (ὁ) –Λευκάδιος μέ ἀνδριάντα ἐν Δελφοῖς, Η-12-268Δ
Τηλώ –οῦς (ἡ)
Τήλων –νος (ὁ) –Ἱερόν, Η-16-369Δ
Τηλώνδα –ης (ἡ)
Τηλώνδας –αο (ὁ)
Τηλώνδη –ης (ἡ) –Μύας Καβειρίων
Τηλώνδης –ου (ὁ)
Τημένη –ης (ἡ)
Τημένης –ου (ὁ)
Τημενίδη –ης (ἡ)
Τημενίδης –ου (ὁ) –Υἱός Τημένου, Η-9307Α, Η-15-741Α
Τημενίδης Περδίκκας –ου (ὁ) –Ἐξ Ἄργους εἰς Μακεδονίαν, ἕβδομος πρόπαππος Ἀλεξάνδρου
Τήμενος –ου (ὁ) –(Ἀρχαῖος) –Πατήρ Αἰγαίου ἤ Ἀγραίου καί Ἰσθμίου –Ὁ Ἡρακλείδης (υἱός Ἡρακλέους) λαβών ὡς
κλῆρον τό Ἄργος –Πατήρ Ἀερόπου, Γαυάνη καί Περδίκα –Πρεσβύτερος υἱός
Ἀριστομάχου –Εἰς Τήμενον ὁ Ἡγελέων
ἐδίδαξεν Σάλπιγγα ὡς καί εἰς Δωριεῖς,
Η-5-739Δ, Η-8-484Α, Η-10-565Δ, 845ΔΗ13-166Α, Η-15-543Α, Η-17-687Α, Η-18183Δ, 938Α
Τήμηνα –ης (ἡ)
Τήμηνος –ου (ὁ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÔÇÌÏÖÉËÇ

Τημοφίλη –ης (ἡ)
Τημόφιλος –ου (ὁ) –Υἱός ἱστοριογράφου
Ἐφόρου, Η-8-608Δ
Τήνερα –ης (ἡ)
Τήνερος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀπόλλωνος καί
μέλίας, μάντις Ἀπόλλωνος
Tήνος –ου καί Τῆνος (ὁ & ἡ) –Ὡς νῆσος,
πρώην ὀφιοῦσα ἤ Ὑδροῦσα
Τήραια –ης (ἡ)
Τήραιος –ου (ὁ) –Τρῖτος βασιλιᾶς Χάρακος Σουσιανῆς, ζήσας 92 ἔτη
Τηρᾶς –ᾶ (ὁ;) –Θεότης; μέ ἐπίθετον Οὐλόμενον
Τηρέας καί Τηρεύς –έως (ὁ) –(Φρουρός,
φύλαξ) –Μέ Πρόκνη γεννᾶ Ἴτυν –Βιαστής Φιλομήλας, ἀποκόψας τήν γλῶσσαν αὐτῆς διά νά μή τόν μαρτυρήση
–Βασιλεύς Θράκης μεταμορφωθείς εἰς
ἔποπα (τσαλαπετεινόν) ἐνώ ἡ Πρόκνη
εἰς Χελιδόνα καί ἡ Φιλομήλα εἰς ἀηδόνα,
Η-7-1151Δ, Η-9-702Δ, 1089Δ, Η-10-584Α,
Η-13-150Δ, Η-15-400Δ, 402Δ, Η-17-139Α
Τηρείη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας, Ο.Β.829
Τηρεύς –έως (ὁ) –Βασιλεύς, υἱός Ἄρεως
καί Βιστωνίδος Νύμφης
Τήρη –ης (ἡ)
Τηρηῒς –ιδος (ἡ) –Δούλη Μενελάου μέ
ὅν γεννᾶ Μεγαπένθην
Τηρήπα –ης (ἡ)
Τηρήπας –ου ἤ –ντος (ὁ) –Πατήρ Κότυος
Τήρης –ου καί –ητος (ὁ) –Βασιλεύς Ὀδρυσῶν, πατήρ Σιτάλκου. Τήν θυγατέραν ὁ βασιλεύς ἔδωσε στόν βασιλέα τῶν
Σκυθῶν Ἀριαπείθην –Υἱός Ὀδρύσου
–Ὄνομα Θρακῶν, Η-14-762Α
Τηρητίνα –ης (ἡ)
Τηρητίνας –αντος (ὁ)
Τηρία –ης (ἡ)
Τηρίας –ου (ὁ) –Ποταμός
Τηρίας –ίου (ὁ) –Βασιλεύς Φωκίδος νυμφευθείς Πρόκνην, θυγατέραν βασιλέως
Ἀθηνῶν Πανδίονος
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Τηρίβαζα –ης (ἡ)
Τηρίβαζος –ου (ὁ) –Πέρσης, σατράπης
Ἀρμενίας, πατήρ Ἁρπάτου
Τηριδάη καί Πιερίς καί Τηρηΐς –ιδος
(ἡ) –Δούλη Μενελάου. Μέ Μενέλαον
γεννᾶ Μεγαπένθην καί Νικόστρατον,
Η-5-773Α
Τηριδάης –ου (ὁ)
Τηριδάτα –ης (ἡ)
Τηριδάτας –αντος; (ὁ) –Πεισίδης
Τηριδάτη –ης (ἡ)
Τηριδάτης –ου (ὁ) –Εὐνούχος Νεωτέρου
Κύρου
Τήριλλα –ης (ἡ)
Τήριλλος –ου (ὁ) –Τύραννος Ἱμέρας,
υἱός Κρινίππου, Η-9-781Δ
Τηρίουσα –σης (ἡ)
Τηρίων –νος (ὁ)
Τηρώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Ὀδρύσου –Ὡραία θνητή πού μέ Ποσειδῶνα γεννᾶ
Ὤτον καί Ἐφιάλτην
Τηρῶ –οῦς καί Τυρώ (ἡ)
Τηρῶν –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Νόμου μέ
συνώνυμον: Οὐράνιος
Τηρῶσσα –σσης (ἡ)
Τησαγόρα –ης (ἡ)
Τησαγόρας –ου (ὁ)
Τησαγόρη –ης (ἡ)
Τησίς –ίδος; (ἡ)
Τηΰγετη –ης (ἡ)
Τηΰγετος –ου (ὁ) –Ο.Ο.Ζ.103
Τηχίππα –ης (ἡ)
Τηχιππίδη –ης (ἡ)
Τηχιππίδης –ου (ὁ)
Τήχιππος –ου (ὁ)
Τιαράντα –ης (ἡ)
Τιάραντος καί Τιαραντός –ου (ὁ) –Ποταμός Σκυθίας
Τίασα καί Τιάσα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐρώτα καί ἀδελφή Σπάρτης –Παραπόταμος Εὐρώτα
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Τίασσος –ου (ἡ) –Κρήνη
Τίβεια –ης (ἡ)
Τίβειος –ου (ὁ)
Τίβεις –ειος (ὁ)
Τιβέρ –ρου; (ὁ)
Τιβερῖνα –ης (ἡ)
Τιβερῖνος –ου (ὁ) –Μυθικός βασιλεύς
Ἄλβας
Τιβέρια –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Τιβέριος καί Τιβήριος –ίου (ὁ) –Θετός
υἱός Καίσαρος Αὐγούστου, Η-17-690Α
Τιβέριος Αἴλιος Αὐρήλιος Μητρόδωρος (ὁ) –Φιλαδελφεύς (Λυδία), ὀλυμπιονίκης εἰς ἄγνωστον ἀγώνισμα
Τιβέριος Ἰούλιος Ἀπόλαυστος –ου (ὁ)
–Περιοδονίκης
Τιβέριος Ἰούλιος Σεπτίμιος Ἰουλιανός
–οῡ (ὁ) –Περιοδονίκης στήν 242η Ὀλυμπιάδαν εἰς δόλιχον
Τιβέριος Κλαύδιος (ὁ) –Καίσαρ –Νεμεονίκης
Τιβέριος Κλαύδιος Ἀγαθάγγελος –ου
(ὁ) –Πατήρ Καλλιμόρφου, ἱερέα διά βίου
θεᾶς Νίκης
Τιβέριος Κλαύδιος Ἀρτεμίδωρος (ὁ) –
Νεμεονίκης, Τραλλιανός Ὀλυμπιονίκης
εἰς παγκράτιον
Τιβέριος Κλαύδιος Ἑρμᾶς (ὁ) –Περιοδονίκης
Τιβέριος Κλαύδιος Καλλίμορφος (ὁ)
Τιβέριος Κλαύδιος Κυρείνα Νικάνωρ
–ορος (ὁ) –Νεμεονίκης
Τιβέριος Κλαύδιος Νέρων (ὁ) –Ρωμαῖος
ὀλυμπιονίκης εἰς τέθριππον
Τιβέριος Κλαύδιος Πατρόβιος (ὁ) –Ἀντιοχεύς (Συρία) ὀλυμπιονίκης εἰς πάλην τρεῖς φοράς
Τιβέριος Κλαύδιος (ὁ) –Ἀφροδισιεύς
Ἠλείου ὀλυμπιονίκης εἰς κέλητα
Τιβέριος Κλαύδιος Ροῦφος (ὁ) –Σμυρναῖος ὀλυμπιονίκης εἰς παγκράτιον

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÔÉÃÃÉÓ

Τιβέριος Σκανδιλιανός Ζώσιμος –ου
(ὁ) –Νικητής σέ ἀγώνας αὐλητῶν (χοραύλης καί πυθαύλης) στά Νέμεα καί
ἀλλαχοῦ
Τιβέριος Φλάβιος Μητρόβιος (ὁ) –Ἰασσεύς ὀλυμπιονίκης
Τίβερις –ιδος καί –εως (ὁ) –Ποταμός Ἰταλίας
Τίβερος –ου (ὁ) –Πατήρ Ὄκνου
Τιβία –ης (ἡ) –Ἡ Φρυγία
Τίβιος –ίου (ὁ) –Σύνηθες ὄνομα δούλων
Τίβισις –ιος (ὁ) –Ποταμός Θράκης
Τιβίσκη –ης (ἡ)
Τιβίσκος καί Τίβισκος –ου (ὁ) –Παραπόταμος Δακίας
Τιβίτη –ης (ἡ)
Τιβίτης –ου (ὁ)
Τιβιτίς –ιδος (ἡ)
Τιβοία –ης (ἡ)
Τιβοίας –ου (ὁ) –Πρεσβύτερος υἱός Νικομήδους –Βασιλεύς Βιθυνίας, Φυληΐος
Θεσπιάδης
Τίβουλα –ης (ἡ)
Τίβουλος –ου (ὁ) –Ρωμαῖος ἐλεγειακός
ποιητής
Τιβούρτια –ίης (ἡ)
Τιβούρτιος –ίου (ὁ) –Χριστιανός –Ἅγιος
(22 Νοεμβρ.)
Τίγασις –ιδος (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους καί
Θεσπιάδος Φυληΐδος
Τιγγελίνα –ης (ἡ)
Τιγγελινος –ου (ὁ) –Ρωμαῖος
Τίγγη –ης (ἡ) –Γυνή Γίγαντος Ἀνταίου
φονευθέντος ὑπό Ἡρακλέους, ἐγέννησε
μέ αὐτήν Σόφακαν, πού τιμώντας τήν
μητέραν του, ἴδρυσεν τήν Τίγγιν σημερινήν Ταγγέρην
Τίγγις –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ ἤ σύζυγος
Γίγαντος Ἀνταίου, βασιλέως Λιβύης,
πού μέ Ἡρακλήν γεννᾶ Σόφακα, πού
βασιλεύοντας ἔδωκεν ὄνομα μητρός εἰς
πόλιν Τίγγην (Ταγγέρην τανῦν)

ËÅÎÉÊÏÍ
ÔÉÃÏÓ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Τίγος –ου (ὁ)
Τιγράνη –ης (ἡ)
Τιγράνης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ἀρμενίας
–Πατήρ Ἀρτουάσδου, ἀδελφός Γούρου
–Στρατηγός Μήδων φονευθείς εἰς Μυκάλην –Υἱός Ἀρταξίου –Ἀνήκων στούς
Ἀχαιμενίδες, Η-14-701Δ
Τίγρης –ητος καί Τίγρις –ιδος (ὁ) –Ποταμός, πρώην Μῆνος –Υἱός Ἀλφεσιβοίας καί Διονύσου, μεταμορφωθείς εἰς ποταμόν Τίγρην
Τίγρης –ητος (ὁ) –Δῆθεν ἀδελφός βασιλίσσης Ἀρτεμισίας, πιθανός συγγραφεύς
Βατραχομυομαχίας
Τίγρις –ιδος καί Τίγρης –ητος (ὁ) –Ποταμός Ἀσίας παρά τόν ὁποῖον μετεφέρθησαν ὡς αἰχμάλωτοι τῶν Περσῶν, οἱ
Ἡδωνοί (Μακεδόνες). Ἐγεννήθη ἀπό τά
ἐμέσματα τοῦ Kumarbi ὅστις κατέπιε
γεννητικά ὄργανα Anu (Βαβυλωνιακοῦ
θεοῦ Οὐρανοῦ) καί τρεῖς κακούς θεούς
–Ποταμός Πελοποννήσου καλούμενος
καί Ἅπυς
Τίγρις –ιδος (ἡ) –Ἑταίρα Λευκαδία, ἐρωμένη Πύρρου βασιλέως. Λέγουν πώς
τήν δηλητηρίασεν ἡ Ὀλυμπιάς διότι ἔστεκεν ἐμπόδιον εἰς ὄνειρά της
Τίγρυς –υδος; (ὁ) –Ποταμός –Ἀδελφός
Εὐφράτου καί Μεσοποταμίας
Τιήα –ης (ἡ)
Τιήας –ου (ὁ)
Τιθαῖα –ης (ἡ)
Τιθαιβώσσουσα –σσης (ἡ)
Τιθαιβώσσων –ντος (ὁ) –(Ἀποτίθεμαι
τήν τροφήν) –Ἐπίθετον Διός
Τιθαῖος καί Τίθαιος –ου (ὁ) –Υἱός Δάτιδος, στρατηγός Περσῶν, ἀδελφός Ἀρμαμίθρου
Τίθασος –ου (ὁ)
Τιθήνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
–Ἐπίθετον Ἕριδος –Ἐπίθετον Ἥρης –Ἐπίθετον Σοφίας μέ συνώνυμον: Κρατέουσα –Ἐπίθετον Φύσεως μέ συνώνυμον:
Πατήρ
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Τιθηνήτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀνατολίης –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Εἰρήνης μέ συνώνυμον: Πολύολβος –Ἐπίθετον Πειθοῦς
Τιθηνός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Σειληνοῦ μέ
συνώνυμον: Τροφός
Τίθθη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Λούπου
Τίθθης –ου (ὁ)
Τιθόα –ης (ἡ)
Τιθόης –ου ἤ Τοτόης (Τούτου) (ὁ) –Θεῖος Αἰγυπτιανοῦ
Τιθοραῖα καί Τιθορέα –ης (ἡ) –Δρυάς
Νύμφη Φωκίδος –Πόλις
Τιθοραῖος –ου (ὁ)
Τίθουσα –σης (ἡ)
Τίθρας –ντος (ὁ) –Δῆμος Ἀττικῆς
Τιθραύστη –ης (ἡ)
Τιθραύστης –ου (ὁ) –Ἐπίσημος Πέρσης,
Η-11-238Α
Τιθρώνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς εἰς
Ἀττικήν
Τιθρώνης –ητος (ὁ)
Τιθύμαλλος –ου (ὁ)
Τιθύς –ύος (ἡ) –Ὡκεανίς γεννήσασα
Πίνδον
Τιθύς καί Πομφολύγη καί Παρθενόπη
καί Αἴθρα –ης (ἡ) –Α-Β-199Α, Η-4-679Α
Τίθων –νος (ὁ)
Τιθωνεύς –έως (ὁ) –Ο.Ο.Ε.1
Τιθώνη –ης (ἡ)
Τιθωνός –οῦ (ὁ) –(Ὁ φέρων τήν ἡμέραν,
ὁ φωτεινός) –Υἱός Λαομέδοντος (βασιλιᾶ
Τροίας) καί Στρυμοῦς –Ἀγγειοπλάστης
–Ἐραστής Ἠοῦς (ὄν ἀπήγαγε καί ἔκαμε
σύζυγον ἀθάνατον, ὄχι ὅμως μέ αἰωνία
νεότητα). Μέ Ἠώ γεννᾶ Ἠμαθίωνα καί
Μέμνονα –Ἕτερος υἱός Ἡοῦς καί Κεφάλου –Βασιλεύς Τροίας, Ο.Ι.Υ.237, Η-7-1158
Δ, Η-8-393Α, Η-8-425Α, Η-13-240Δ, Η-17695Α
Τικαρία –ης (ἡ)
Τικάριος –ίου (ὁ) –Ποταμός
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Τικαρίς –ιδος (ἡ)
Τίκια –ίης (ἡ)
Τίκινα –ης (ἡ)
Τίκινος –ου (ἡ) –Ποταμός
Τίκιος –ου (ὁ)
Τίκτουσα –σης (ἡ)
Τίκτων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Χρόνου
Τίλδυα –ης (ἡ)
Τίλδυος –ου (ὁ)
Τιλεία –ης (ἡ)
Τιλείας –ου (ὁ)
Τιλιώ –οῦς (ἡ)
Τιλλίβορος –ου (ὁ) –Περιβόητος ληστής
Τιλόκυπρις καί Τιλοκυπρίς –ιδος; (ὁ)
–Ἐλεγεία Σόλωνος, υἱοῦ Ἑξηκεστίδου Ἀθηναίου, Η-7-1041Δ
Τίλουσα –σης (ἡ)
Τιλφοῦσα καί Δέλφουσα καί Τελφοῦσα καί Θέλπουσα καί Τηλφωσία καί
Τέλβουσα –ης (ἡ) –Νύμφη Βοιωτική
Τιλφοῦσα καί Τιλφοῦσσα καί Τιλφῶσσα καί Τελφοῦσα –ης (ἡ) –(Ἐκ τοῦ ἐντόμου = τίλφη ἤ εἶδους λέμβου) –Κρήνη
–Ἔφορος τῆς ὡς ἄνω Κρήνης –Νύμφη
Βοιωτίας ὑποδείξασα Δελφούς εἰς Ἀπόλλωνα διά τήν ἵδρυσιν Μαντείου καί ἐλπίζουσα νά κατάσπαραχθεῖ ὑπό ὑπάρχοντος ἐκεῖ δράκοντος. Ἀργότερον ὁ
Ἀπόλλων τιμωρών τῆς στέρεψεν πηγήν
εἰς Ἁλίαρτον
Τιλφουσαία –ης (ἡ) –Ἐρινύς λατρευομένη εἰς Βοιωτίαν
Τιλφούσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Τιλφούσσιος καί Τιλφώσιος –ίου (ὁ)
–Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος ἐκ τῆς κρήνης
Τιλφωσαίη καί Τιλφωσσαίη –ης (ἡ)
–Συνώνυμον: Ἐρινύς –Ἐπίθετον Δήμητρος
Τίλων –νος (ὁ)
Τίμα –ης (ἡ)
Τιμαβούλα –ης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÔÉÌ ÁÃÏÑÇ

Τιμαβούλος –ου (ὁ)
Τιμαγάθη –ης (ἡ)
Τιμάγαθος –ου (ὁ)
Τιμάγγελος –ου (ὁ)
Τιμαγένα –ης (ἡ)
Τιμαγένεια –ης (ἡ)
Τιμαγενείας –ου (ὁ)
Τιμαγένεις –ειος (ὁ) –Πατήρ Δαμοῦς
Τιμαγένη –ης (ἡ)
Τιμαγένης –ου (ὁ) –Ἱστοριογράφος καί
σοφιστής καί ῥήτωρ –Ἕτερος ἱστορικός
γεωγράφος (εἰς πέντε βιβλία περίπλουν
πάσης θαλάσσης)
Τιμαγένης –ους (ὁ) –Ὁ Ἀλεξανδρεύς
ἱστορικός, σοφιστής καί ῥήτωρ, Η-17696Α
Τιμαγενίδα –ης (ἡ)
Τιμαγενίδας –αο (ὁ)
Τιμαγενίδη –ης (ἡ)
Τιμαγενίδης –ου (ὁ) –Θηβαῖος υἱός Ἔρπυος, σύμβουλος Μαρδονίου
Τιμαγένητη –ης (ἡ)
Τιμαγένητος –ου (ὁ)
Τιμάγη –ης (ἡ)
Τιμάγης –ητος (ὁ)
Τιμαγήτη –ης (ἡ)
Τιμάγητος –ου (ὁ) –Γεωγράφος
Τιμάγιον –ίου (ἡ) –Θυγάτηρ Τιμίδα
Τιμαγόρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πτωΐωνος
–Μέ Ἀριστοκλήν γεννᾶ Φιλοκυδίδα–Θυγάτηρ Σημιάδου Λαμπτρέως
Τιμαγόρας –ου (ὁ) –Κύπριος, πατήρ Τιμώνακος, ὁ προσκυνήσας τόν Πέρσην
ἐφονεύθη ὑπό Ἀθηναίων –Γελῶος συγγραφεύς –Ζωγράφος Χαλκιδεύς, Η-9-533
Α, Η-12-303Α, Η-17-696Α
Τιμαγοράτη –ης (ἡ)
Τιμαγορατίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀπελλαίου
Τιμαγόρατος –ου (ὁ)
Τιμαγόρη –ης (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Τιμάγορος –ου καί Τιμαγόρης –ητος
(ὁ) –Ἀθηναῖος
Τίμαγρα –ης (ἡ)
Τίμαγρος –ου (ὁ)
Τιμαδυδάν –ᾶνος; (ὁ)
Τιμάεσσα –ης (ἡ)
Τιμαῖα –ης (ἡ) –(Ἔντιμη) –Σύζυγος βασιλέως Σπάρτης Ἄγιδος, ἥν διέφθειρε
λόγω ὠραιότητος στρατηγός Ἀλκιβιάδης. Τόν ἠράσθη καί ἀπέκτησε υἱόν μετ΄
αὐτοῦ, τόν Λεωτυχίδην, ὅν παρουσίαν
τῶν φίλων της ἀπεκάλει Ἀλκιβιάδην, Η
-7-195Α, Η-17-696Α
Τιμαΐδα –ης (ἡ)
Τιμαΐδας –αο (ὁ)
Τιμαίθα –ης (ἡ)
Τίμαιθος –ου (ὁ)
Τιμαιθώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀριστοδίκου
Τιμαινέτα –ης (ἡ)
Τιμαίνετος –ου (ὁ) –Περίφημος ζωγράφος –Φλιάσιος Πυθιονίκης σέ ἀγῶνα
δρόμου μέ πανοπλία
Τίμαιον καί Τίμεον –ου (ἡ)
Τίμαιος –ου (ὁ) –(Ἔντιμος, τιμημένος) –
Πυθαγόρειος φιλόσοφος Λοκρός ἤ Κροτωνιάτης ἤ Πάριος –Ἰστοριογράφος –
Γεωγράφος –Λεξικογράφος, Η-7-1055Δ,
Η-8-643Δ, Η-9-48Α, 695Α, Η-11-571Δ, Η12-515Δ, Η-16-499Α
Τίμαιος –ου (ὁ) –Πυθαγόρειος φιλόσοφος, δάσκαλος Πλάτωνος –Ἔργον Πλάτωνος μέ ἀρχικόν ὄνομα: “Ὕμνος τοῦ
παντός”
Τίμαιος καί Ἐπιτίμαιος –ου (ὁ) –(Πλαστόν ὡς ὑπερβαλλόντως ψιλοψόγος)
–Ὀλυμπιονίκης εἰς ἀγῶνα σαλπιγκτῶν
ὁ Ἡλεῖος –Υἱός Ἀνδρομάχου, Ταυρομενίτης, Ρήτωρ καί ἱστορικός, Η-14-853Α,
Η-16-499Α, Η-17-599Α, 696Α
Τιμάκλεια –ης (ἡ)
Τιμακλείδα –δης (ἡ)
Τιμακλείδας –αο (ὁ) –Υἱός Ἀριστωνύμου
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Τιμακλῆς –έως (ὁ)
Τιμάκουσα –σης (ἡ)
Τιμακράτεια –ης (ἡ)
Τιμακράτη –ης (ἡ)
Τιμακράτης –ητος (ὁ)
Τιμακρατίνη –ης (ἡ)
Τιμακρατῖνος –ου (ὁ)
Τιμακρίτα –ης (ἡ)
Τιμάκριτος –ου (ὁ)
Τιμακώ –οῦς (ἡ)
Τιμάκων –νος (ὁ)
Τιμάλκεια –ης (ἡ)
Τίμαλκος –ου (ὁ) –Ὁ πρεσβύτερος υἱός
Μεγαρέως, βοηθήσας Διοσκούρους εἰς
ἐπιστροφήν Ἑλένης, διαρπαγήσεις ὑπό
Θησέως (ἥν ἀποκάλυψεν Τίμαλκος)
Τίμαλλα –ης (ἡ)
Τίμαλλος –ου (ὁ)
Τιμαμένα –ης (ἡ)
Τιμαμένης –ητος (ὁ)
Τιμᾶναξ –κτος (ὁ) –(τιμῶ+ἄναξ)
Τιμάνασσα –ης (ἡ)
Τιμάνδρα –ης (ἡ) –Ἕξ Ὑκκάρων Σικελίας σύντροφος πιστή Ἀλκιβιάδου, μήτηρ Λαΐδος ἑταίρας
Τιμάνδρα καί Δαμασάνδρα –ης (ἡ)
–Μήτηρ Λαΐδος –Θυγάτηρ Τυνδάρεω
καί Λήδας γυνή βασιλέως Ἀρκαδίας Ἐχέμου μέ ὅν γεννᾶ Εὔανδρον, ὄστις μετανάστευσεν εἰς Ἰταλίαν. Ἐλέγετο καί
Δαμασάνδρα. Ἐγκατέλειψεν Ἔχεμον
πρός χάριν Φυλέως, υἱοῦ Αὐγείου –Χήρα
πού ὁ Αἰγυπιός, υἱός Βουλίδος καί τοῦ
Ἀνθέως, μέ δῶρα ἔκαμεν ἐρωμένην καί
ἔφερεν βαρέως ὁ υιός της Νεόφρων πού
θέλησε ἐκδίκησιν. Τέλος ὁ Ἀπόλλων μετεμόρφωσεν Νεόφρονα καί Αἰγυπιόν
εἰς δύο διαφορετικούς γυπαετούς, τήν
Βουλίδα εἰς εἶδος ἐρωδιοῦ τρεφομένην μέ
ὄματα πουλιῶν, ἰχθύων, ὄφεων (διά νά
ἐνθυμεῖται πώς ἤθελε νά βγάλη τά τοῦ
υἱοῦ της) καί τήν Τιμάνδρα αἰγίθαλλον
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(καρδερίνα), Η-7-1148Δ, Η-12-43Α, 313Α,
Η-13-159Δ, Η-17-701Δ, 940Δ
Τιμάνδρας –α (ὁ) –Πατήρ Ἀσκληπιοδώρου, Η-10-909Α
Τιμανδρεύς –έως (ὁ) –Πατήρ Εὐρυθέμιδος
Τιμανδρίδα –ης (ἡ)
Τιμανδρίδας –αιος (ὁ) –Υἱός Τιμάνδρου
–Λακεδαιμίνιος
Τιμανδρίδη –ης (ἡ)
Τιμανδρίδης –ου (ὁ)
Τίμανδρος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀσωποδώρου
–Μακεδών
Τιμάνθα –ης (ἡ)
Τιμάνθας –ου (ὁ) –(τιμιώτατος)
Τιμάνθη –ης (ἡ) –(Ἄνθος τιμῆς)
Τιμάνθης –θους; (ὁ) –(Τιμιώτατος) –
Ζωγράφος περίφημος ἐκ Κύθνου, ἀντίπαλος Παρασίου. Γνωστός ἀπό πίνακα
“Θυσία Ἰφιγενείας” –Ὁ Κλεωναῖος ὀλυμπιονικ. εἰς παγκράτιον (81η Ὀλυμπιάς
456π.χ.) –Πατήρ Τιμανθίδος –Κορίνθιος,
Η-7-943Δ, 945Α, Η-8-454Α, 876Δ, 877Α, Η
-9-1091Δ
Τιμανθίς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Τιμάνθου
Τιμανόρη –ης (ἡ)
Τιμανόρης –ητος (ὁ)
Τιμανορία –ης (ἡ)
Τιμανορίδα –δης (ἡ)
Τιμανορίδας –αο (ὁ) –Μακεδονικόν
Τιμανορίδη –ης (ἡ)
Τιμανορίδης –ου (ὁ)
Τιμανόριος –ίου (ὁ)
Τίμανος –ου (ὁ) -Ποταμός
Τιμάνωρ –ρος (ὁ) –Υἱός Τιμάνθης
Τιμαλίδα –ης (ἡ)
Τιμαλίδας –αο (ὁ) –Ρόδιος, Η-5-837Α
Τιμάορος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμου
Τιμάοχος –ου (ἡ) –(Ὁ ἔχων τιμάς) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Τιμαπόλεια –ης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Τιμάπολις –ιδος (ὁ)
Τιμάρα –ης (ἡ)
Τιμάρατη –ης (ἡ)
Τιμάρατος καί Δημάρατος (ὁ) –Υἱός Τιμοκλέους –Νομοθέτης Λοκρός καί Πυθαγορικός φιλόσοφος, Η-12-515Α
Τιμαρέτα –ης (ἡ) –Ὀλυμπιονίκης εἰς
συνωρίδα εἰς 174η Ὀλυμπιάδα
Τιμαρέτας –ου ἤ –ντος (ὁ) –Ἠλεῖος ὀλυμπιονίκης εἰς συνωρίδα
Τιμαρέτη –ης (ἡ) –Ἑλληνίς ζωγράφος
θυγάτηρ Μίκωνος γλύπτου καί ζωγράφου ἐκ Σικυῶνος, 3η νικήτρια ὀλυμπιονίκης (Πελοποννησία) πού στήν 174η Ὀ_
λυμπιάδα ἡ συνωρίς της νίκησε τίς ἀνδρικές –Ἱέρεια εἰς μαντείον Δωδωναίου
Διός, Η-17-701Δ
Τιμαρέτη καί Τιμαρέτεια –ης (ἡ) –Ἱέρεια εἰς Μαντεῖον Διός ἐν Δωδώνη διάδοχος Προμενείας ἥν διεδέχθη ἡ Νικάνδρα
Τιμάρετος –ου (ὁ)
Τιμάρης –ου (ὁ) –Λοκρός Πυθαγορικός
φιλόσοφος, Η-16-499Α
Τιμάριν καί Τειμάρειν –ου (ἡ)
Τιμαρίνη –ης (ἡ)
Τιμαρῖνος –ου (ὁ)
Τιμάριον –ίου (ἡ) –Δυναμική ἑταίρα
Τιμαρίουσα –σης (ἡ)
Τιμαρίσκη –ης (ἡ)
Τιμαρίσκος –ου (ὁ)
Τιμαρίστα –ης (ἡ)
Τιμαρίστη –ης (ἡ)
Τιμάριστος –ου (ὁ)
Τιμαρίων –νος (ὁ) –Ἥρως ἤ ἄγνωστος
συγγραφεύς
Τιμάρκα –ης (ἡ)
Τίμαρκος –ου (ὁ)
Τιμάρρα –ης (ἡ)
Τιμάρρας –αντος (ὁ) –Ἀμφισβητούμενος ὡς ὀλυμπιονίκης
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Τιμάρχη –ης (ἡ)
Τιμαρχίδα –ης (ἡ)
Τιμαρχίδας –αο (ὁ)
Τιμαρχίδη –ης (ἡ)
Τιμαρχίδης –ου (ὁ) –Ἄρχων ἐν Ἀθήναις
Τιμαρχίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος γλύπτης
–Η-8-236Α, Η-11-436Α, Η-17-705Α
Τιμαρχίς –ιδος (ἡ)
Τίμαρχος –ου (ὁ) –Σχολιαστής τοῦ Ἐρατοσθένους –Μαθητής Μητροκλέους
–Πατήρ Ρόγχου –Ἀθηναῖος δημαγωγός
–Ἀθηναῖος ἀδελφός Κλειτομάχου –Ἐπικούρειος φιλόσοφος –Εἰρεσίδης Ἀθηναῖος –Ραμνούσιος –Υἱός Τεισίου, Ραμ_
νούσιος –Ἀθηναῖος γλύπτης –Ὁ Τίμαρχος, υἱός Δημαινέτου νικητής στό παγκράτιο, στά Νέμεα καί στά Ἴσθμια
Τίμαρχος –ου (ὁ) –(Τιμημένος ἄρχων)
–Μύστης εἰς Σαμοθράκην –Υἱός Πραξιτέλους, ἀγαλματοποιός –Ἀθηναῖος
στρατηγός –Υἱός Ἀριζήλου –Ἀπατεών
ὡς Φρυνώνδας –Τύραννος –Γλύπτης –Ὁ
Μαντινεύς ὀλυμπιονίκης εἰς πένταθλον
–Ὁ υἱός Δημαινέτου Νεμεονίκης, Ἰσθμιονίκης εἰς παγκράτιον, Η-5-951Α, Η-7535Α, Η-12-309Δ, Η-17-519Δ
Τιμαρώ –οῦς (ἡ)
Τιμᾶς –ᾶ (ἡ)
Τιμᾶς καί Τειμᾶς –ᾶ; (ὁ) –Υἱός Θερσίου,
Ἀμφικλέης, Μενέου
Τιμάς –άδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἰουνίου
–Μήτηρ Χαριτέλους –Εἰς ἐπίγραμμα
Σαπφοῦς
Τιμασαγόρα –ης (ἡ)
Τιμασαγόρας –ου (ὁ)
Τιμασαγόρη –ης (ἡ)
Τιμασαγόρη –ης (ἡ)
Τιμασαρέτα –ης (ἡ)
Τιμασάρετος –ου (ὁ)
Τιμασάρχη –ης (ἡ)
Τιμάσαρχος –ου (ὁ) –Υἱός Τιμοκρίτου
Νεμεονίκης νικητής στην πάλη παίδων,
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ἀλλά καί νικητής εἰς Ἀθήνα καί Θήβα.
Ἐκ τοῦ γένους τῶν Θεανδριδῶν (μουσικοί καί ποιηταί). Ἀνεψιός Ἰσθμιονίκου
Καλλικλέους. Προπονητήν (ἁλείπτην)
εἶχεν τόν Μελησίαν τόν Ἀθηναίον. Ὁ
Πίνδαρος τοῦ ἔγραψεν τόν 4ον Νεμε όνικον
Τιμάση –ης (ἡ)
Τιμασηνέτα –ης (ἡ)
Τιμασήνετος –ου (ὁ)
Τιμάσης –ου (ὁ)
Τιμασία –ης (ἡ)
Τιμασιάναξ –κτος (ὁ)
Τιμασιάνασσα –ης (ἡ)
Τιμασίας –ίου (ὁ)
Τιμασιδάμεια –ης (ἡ)
Τιμασίδαμος –ου (ὁ)
Τιμασίδα –δης (ἡ)
Τιμασίδας –αο (ὁ)
Τιμασίδη –ης (ἡ)
Τιμασίδης –ου (ὁ)
Τιμασιδίκα –κης (ἡ)
Τιμασίδικος –ου (ὁ)
Τιμασιδότα –ης (ἡ)
Τιμασιδότης –ου (ὁ)
Τιμασιδώρα –ης (ἡ)
Τιμασίδωρος –ου (ὁ)
Τιμασιθέα –ης (ἡ)
Τιμασίθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Τιμασίθεος –ου (ὁ) –Ἴσος σέρυμα τοῦ
Μύλωνα τοῦ Κροτωνιάτη –Ὁ ἐκ Δελφῶν
ὀλυμπιονίκης εἰς παγκράτιον δίς –Ὁ
Κροτωνιάτης ὀλυμπιονίκης εἰς πάλην
–Υἱός Δημαινέτου ἐκ Κεραμέων
Τιμασιθία –ης (ἡ)
Τιμασίθιος –ίου (ὁ)
Τιμασίκλεια –ης (ἡ)
Τιμασικλῆς –έους (ὁ)
Τιμασικράτεια –ης (ἡ)
Τιμασικράτης –ους (ὁ)
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Τιμασικρέουσα –ης (ἡ)
Τιμασικρέων –ντος (ὁ)
Τιμασίκρουσα –σης (ἡ)
Τιμασικρῶν –ντος; (ὁ) –Πατήρ Παγκρέοντος
Τιμασίκρων –οντος (ὁ)
Τιμασικρῶσσα –σσης (ἡ)
Τιμασικύπρα –ης (ἡ)
Τιμασίκυπρος –ου (ὁ)
Τιμασίλα –ης (ἡ)
Τιμασιλάα –ης (ἡ)
Τιμασίλαος –ου (ὁ) –Τύραννος, Η-12-58Δ
Τιμασίλας –αντος (ὁ)
Τιμασιμβρότα –ης (ἡ)
Τιμασιμβροτίς –ίδος (ἡ)
Τιμασίμβροτος –ου (ὁ)
Τιμασιξένη –ης (ἡ)
Τιμασίξενος –ου (ὁ)
Τιμάσιος –ίου (ὁ) –Υἱός Χαιρέα –Πυθαγορικός φιλόσοφος Συβαρίτης, Η-16-499Α
Τιμασίουσα –σης (ἡ)
Τιμασίπολις –ιδος (ὁ)
Τιμασίς –ιδος (ἡ)
Τιμασιστράτα –ης (ἡ)
Τιμασιστράτη –ης (ἡ)
Τιμασίστρατος –ου (ὁ)
Τιμασιφίλη –ης (ἡ)
Τιμασίφιλος –ου (ὁ)
Τιμασιφῶν –ντος (ὁ)
Τιμασιφῶσσα –σσης (ἡ)
Τιμασίων –νος (ὁ) –Στρατηγός Ἑλλήνων
Τίμασος –ου (ὁ)
Τιμᾶσσα –ης (ἡ)
Τίμασσος –ου (ὁ)
Τιμασώ –οῦς (ἡ)
Τιμασώι; (ἡ)
Τίμαυος –ου (ὁ) –Ποταμός πλησίον Τεργέστης

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÔÉÌÇÃÅÍÉÄÇÓ

Τιμαφάνεια –ης (ἡ)
Τιμαφάνης –ου (ὁ)
Τιμαφένη –ης (ἡ)
Τιμαφένης –ους (ὁ)
Τιμαφέρνη –ης (ἡ)
Τιμαφέρνης –ου (ὁ) –Κατά Κτησίαν ἦτο
προδότης τῶν Θερμοπυλῶν εἰς Ξέρξην
ἀντί τοῦ Ἐφιάλτου
Τιμάχη –ης (ἡ)
Τιμαχίδα –ης (ἡ)
Τιμαχίδας –αο (ὁ) –Παρωδός Ρόδιος
καί Γραμματικός –Ρόδιος ποιητής, Η-71055Δ, Η-16-677Δ
Τιμαχίδη –ης (ἡ)
Τιμαχίδης –ου (ὁ)
Τίμαχος –ου (ὁ) –Πατήρ ρήτορος Τισίου
Τιμβιδία –ης (ἡ)
Τιμβίδιος –ίου (ὁ)
Τιμέα –ης (ἡ)
Τιμέας –αντος (ὁ) –Εἷς τῶν ἐπιγόνων
–Φαληρεύς –Σύζυγος Βίττιδος
Τιμεία –ης (ἡ)
Τιμείας –ου (ὁ)
Τιμειός –οῦ (ὁ)
Τιμείς –είδος καί Τιμίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐκτιμένους
Τιμέλα –ης (ἡ)
Τιμέλας –ου (ὁ)
Τιμεσίλα –ης (ἡ)
Τιμεσίλαος –ου (ὁ) –Τύραννος, Η-15-754Α
Τίμη –ης καί Τιμᾶς –άδος; (ἡ) –Πιθανή
φίλη Σαπφοῦς
Τίμη –ης (ἡ) = Πολυτίμη
Τιμηγένεια –ης (ἡ)
Τιμηγένης –ους (ὁ)
Τιμηγενίδη –ης (ἡ)
Τιμηγενίδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἕρπυος Θηβαίος συμβουλεύσας Μαρδόνιον. Μέ Ἀτταγῖνον ὑπῆρξαν οἱ Θηβαῖοι μηδήσαντες, Η-7-171Δ
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ÔÉÌÇÃÅÍÉÔÇ

Τιμηγένιτη καί Τιμαγένητη –ης (ἡ)
Τιμηγένιτος καί Τιμαγένητος –ου (ὁ)
–Σύμβουλος Μαρδονίου, υἱός Ἕρπυος
Τιμήεις –εντος (ὁ) –Συνώνυμον: Τερψίχορος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Τιμήεσσα –σσης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης μέ συνώνυμον: Κυθηριάς –Ἐπίθετον Ἥρης –Ἐπίθετον Φύσεως μέ συνώνυμον: Εὔθρονος –Ἐπίθετον Ἥβης
Τιμηκράτεια –ης (ἡ)
Τιμηκράτη –ης (ἡ)
Τιμηκράτης –ητος (ὁ)
Τιμήν –ῆνος (ὁ)
Τιμηνέτα –ης (ἡ)
Τιμήνετος –ου (ὁ)
Τιμηνορίς –ιδος (ἡ)
Τιμήνωρ –ρος (ὁ)
Τιμήορος –ου (ὁ) –(Τιμωρός) –Συνώνυμον: Αἰγλήτης –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
–Ἐπίθετον Διός μέ συνώνυμον: Καθάρσιος
Τιμηπόλεια –ης (ἡ)
Τιμήπολις –ιδος (ὁ) –Πατήρ Πολυκλέους
Τιμηράτη –ης (ἡ)
Τιμήρατος –ου (ὁ)
Τιμηρία –ης (ἡ)
Τιμηρίης –ου (ὁ)
Τιμηρίππη –ης (ἡ)
Τιμήριππος –ου (ὁ)
Τίμης –ητος (ὁ)
Τιμῆς –οῦ; (ὁ)
Τιμησαγόρα –ης (ἡ)
Τιμησαγόρας –ου (ὁ)
Τιμησαρέτη –ης (ἡ)
Τιμησάρετος –ου (ὁ)
Τιμησαρίστη –ης (ἡ)
Τιμησάριστος –ου (ὁ)
Τιμησάρχη –ης (ἡ)
Τιμήσαρχος –ου (ὁ)
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Τιμησία –ης (ἡ) –Ἀθηναία
Τιμησιάναξ –κτος (ὁ) –Πυθαγορικός
φιλόσοφος Λοκρός, Η-16-499Α
Τιμησιάνασσα –ης (ἡ)
Τιμησίας καί Τιμήσιος –ίου (ὁ) –Ἰδρυτής Ἀβδύρων, Η-9-704Α
Τιμησίδημη –ης (ἡ)
Τιμησιδημίδη –ης (ἡ)
Τιμησιδημίδης –ου (ὁ)
Τιμησίδημος –ου (ὁ)
Τιμησιδίκη –ης (ἡ)
Τιμησίδικος –ου (ὁ)
Τιμησιδότη –ης (ἡ)
Τιμησίδοτος –ου (ὁ)
Τιμησίεργος –ου (ὁ & ἡ)
Τιμησιθέα –ης (ἡ)
Τιμησίθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Τιμησίθεος –έου (ὁ) –Τραπεζούντιος –
Δήλιος –Τραγικός ποιητής –Υἱός Δημαινέτου ἐκ Κεραμέων, Η-17-704Α
Τιμησίκλεια –ης (ἡ)
Τιμησικλῆς –εους (ὁ)
Τιμησικράτεια –ης (ἡ)
Τιμησικράτη –ης (ἡ)
Τιμησικράτης –ους (ὁ)
Τιμησικρέτη –ης (ἡ)
Τιμησικρέτης –ου (ὁ)
Τιμησικρών –ῶντος (ὁ)
Τιμησικρῶσσα –σσης (ἡ)
Τιμησίλα –ης (ἡ)
Τιμησίλας –αο (ὁ)
Τιμησίλεως –έω (ὁ) –Tύραννος Σινώπης
Τιμήσιος –ίου (ὁ) –Ἥρως Κλαζομένιος
Τιμησίουσα –σης (ἡ)
Τιμησιπόλη –ης (ἡ)
Τιμησιπόλης –ητος (ὁ)
Τιμησίπολις –ιδος (ὁ)
Τιμησιφῶν –ντος (ὁ)
Τιμησιφῶσσα –σσης (ἡ)
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Τιμησίων –νος (ὁ)
Τιμῆσσα –ης (ἡ)
Τιμήσυλλα –ης (ἡ)
Τιμήσυλλος –ου (ὁ)
Τιμηφένη –ης (ἡ)
Τιμηφένης –ους (ὁ)
Τιμία –ης (ἡ)
Τιμιάδα –δης (ἡ)
Τιμιάδας –αο (ὁ)
Τιμιάδη –ης (ἡ)
Τιμιάδης –ου (ὁ)
Τιμίας –ου (ὁ)
Τιμίδα –ης (ἡ)
Τιμίδας –αο (ὁ) –Αἰγινίτης
Τιμίδη –ης (ἡ)
Τιμίδης –ου (ὁ)
Τίμίλα –ης (ἡ)
Τιμίλος –ου (ὁ)
Τιμίνα –ης (ἡ)
Τιμίνας –ου (ὁ)
Τίμιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος μέ συνώνυμον: Ἄγχιστος
Τιμίουσα –σης (ἡ)
Τιμίππα –ης (ἡ)
Τίμιππος –ου (ὁ)
Τιμίς καί Τειμίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ
Εὐκτιμένους
Τιμίχα –ης (ἡ) –Μαθηματικός
Τιμίχη –ης (ἡ)
Τίμιχος –ου (ὁ)
Τιμίων –νος (ὁ)
Τιμιώταται –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Μοιρῶν
μέ συνώνυμον: Ματροκασιγνῆται
Τίμνη –ης (ἡ)
Τίμνης –εω (ὁ) –Ἐπίτροπος Ἀριαπείθους,
Σκύθης
Τιμνίη –ης (ἡ)
Τιμνίης –ητος; (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Τιμό –οῦς (ἡ) –Πλαταϊκή
Τιμοάναξ –κτος (ὁ)
Τιμοάνασσα –ης (ἡ)
Τιμοβία –ης (ἡ)
Τιμόβιος –ίου (ὁ)
Τιμόγαμος –ου (ὁ)
Τιμογείτα –ης (ἡ)
Τιμόγειτος –ου (ὁ)
Τιμογείτουσα –σης (ἡ)
Τιμογείτων –νος (ὁ)
Τιμογένεια –ης (ἡ) –Κορινθία
Τιμογένεις –ειος (ὁ)
Τιμογένη –ης (ἡ)
Τιμογένης καί Τιμαγένης –ους (ὁ) –Ἱστορικός καί ρήτωρ Μιλήσιος
Τιμογένης –ους (ὁ) –(ὁ τιμών τό γένος
του) –Ἱστορικός –Υἱός Δαμοκρίτου
Τιμογίτουσα –σης (ἡ)
Τιμογίτων –νος (ὁ)
Τιμογόνη –ης (ἡ)
Τιμόγονος –ου (ὁ)
Τιμοδάμα –ης (ἡ)
Τιμοδάμας –ντος (ὁ)
Τιμοδάμεια –ης (ἡ)
Τιμόδαμος –ου (ὁ)
Τιμοδήμη –ης (ἡ)
Τιμοδημίδη –ης (ἡ)
Τιμοδημίδης –ου (ὁ)
Τιμόδημος –ου (ὁ) –Φίλος Θεμιστοκλέους, Νεμεονίκης –Νεμεονίκης Ἀχαρνεύς –Νεμεονίκης εἰς παγκράτιον, υἱός
Τιμονόου δι΄ ὅν Πίνδαρος ἔγραψεν 2ον
Νεμεόνικον –Ἀθλητής Ἀφιδναῖος –Ποιητής νέας κωμωδίας –Πατήρ Τιμοφάνους –Υἱός Τιμοδήμου Ἀθηναῖος μή σίγουρος –Υἱός Τιμοκλέους Εὐωνυμεύς
–Πολιτικός ἀντίπαλος Θεμιστοκλέους,
Ἀφιδνεύς –Ὁ Σμυρναῖος παλαιστής καί
πυγμάχος Ἰσθμιονίκης, Η-9-530Α
Τιμοδίκα –ης (ἡ)
Τιμοδίκη –ης (ἡ)
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Τιμόδικος –ου (ὁ)

Τιμοθόη –ης (ἡ)

Τιμοδότα –ης (ἡ)

Τιμόθοος – ου (ὁ)

Τιμόδοτος –ου (ὁ) –Πατήρ Πυθίας, Αἰγινήτης

Τιμόι; (ἡ)

Τιμοδώρα –ης (ἡ)

Τιμοκάδης –ου (ὁ)

Τιμόδωρος –ου (ὁ)
Τιμοθάλη –ης (ἡ)
Τιμοθάλης –ους (ὁ)
Τιμοθέα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πυρρίνου
Γαργηττίου –Γυνή Ἁγνίου Ἐρχιέως –Σύζυγος Ἀγχούρου, υἱοῦ βασιλέως Μίδα
Τιμόθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Τιμόθεος –ου (ὁ) –(Εὐσεβής, τιμών θεόν)
–Ὁ ἐκ Μιλήτου Διθυραμβοποιός –Πατήρ
Κόνωνος Ἀναφλυστίου –Διάσημος ἰατρός –χριστιανικόν –Ἅγιος –Μαθητής
Ἀποστόλου Παύλου –Γλύπτης, φιλοτεχνήσας μνημεῖο Μαυσώλου μέ Σκόπα
καί Λεωχάρην –Ὀλυμπιονίκης Τραλλιανός εἰς στάδιον –Στρατηγός, υἱός
Κόνωνος –Υἱός Εὐνίκης –Αὐλητής –Ἀθηναῖος βιογράφος –Γαζαῖος γραμματικός –Κωμωδοποιός Ἀθηναῖος Μέσης
κωμωδίας –Λυρικός ποιητής Διθυράμβων, ὁ Μιλήσιος, υἱός Νεομούσου ἤ
Θερσάνδρου –Σινωπεύς φιλόσοφος
–Μουσικός διεγείρας (εἰς πόλεμον μέ
μουσικήν) Μέγαν Ἀλέξανδρον καί ἐν
συνεχεία κατευνάσας –Ἀχαρνεύς –Υἱός
Θουκυδίδου Ἁλιμούσιος –Ἐκ Κεραμέων
–Υἱός Τιμασιθέου ἐκ Κεραμέων –Υἱός
Νίκωνος ἐκ Κεφαλῆθεν –Υἱός Νίκωνος
Ραμνούσιος –Υἱός Τεισίου Ραμνούσιος –Μουσικός καί ποιητής –Ἀθηναῖος
στρατηγός –Ἀθηναῖος γλύπτης –Πατήρ
πολιτικοῦ καί στρατηγοῦ Κίμωνος
–Ὁ Εὐφανεύς, Νεμεονίκης εἰς δόλιχον
παίδων –Ὁ Μιλήσιος συνέγραψεν ὠδάς,
Η-7-204Δ, 533Δ1017Α, 1045Α, 1047Δ, Η-8730Α, 957Δ, 1000Δ, Η-9-776Α, 1094Α, Η12-311Α, 644Α, Η-15-474Δ καί Α, 543Δ

Τιμοκάδη –ης (ἡ)
Τιμόκιον –ίου (ἡ)
Τιμοκλέα –ης (ἡ)
Τιμοκλέας –ου (ὁ)
Τιμοκλέη –ης (ἡ)
Τιμοκλέης –ους (ὁ)
Τιμόκλεια –ης (ἡ) –(Ἡ τιμημένη καί
ἔνδοξος) –Ἡ Θηβαία ἀδελφή Θεαγένους ἥτις ἐφόνευσεν Μακεδόνα ἀρχηγόν ἱππικοῦ τάγματος ὅστις τήν ἐξεβίαζεν, ἀλλ΄ ὁ Μ. Ἀλέξανδρος εἰς ὅν
προσεκόμησαν τήν προστάτευσεν –Ἥρωῒς Ἀριστοφάνους, πρόεδρος γυναικῶν
Θεσμοφορίων –Μαθήτρια Πυθαγόρου,
Η-6-838Α, Η-11-436Α
Τιμοκλείδα –δης (ἡ)
Τιμοκλείδας –αο (ὁ)
Τιμοκλείδη –ης (ἡ)
Τιμοκλείδης –ου (ὁ)
Τιμοκλεῖς –εῖος (ὁ)
Τιμοκλῆς –έους (ῆος καί έος) (ὁ) –(Ὁ
τιμών καί ἐπιδιώκων δόξαν) –Ἀθηναῖος
κωμικ ός ποιητής καί τραγωδός –Στωϊκός φιλόσοφος –Υἱός Διοκλίας –Μελωδός Ἑκκλησίας –Υἱός Ὀνητορίδου Ἐλευσίνιος –Ἀναθέτης στήλης, Η-11-853Α, Η
-15-75Δ, Η-17-705Α, Η-18-40Δ
Τιμοκλῆς –έως (ὁ) –Υἱός Τιμοκρέος –
Εὐωνυμεύς –Υἱός Τιμοδήμου Εὐωνυμεύς
–Υἱός Λεωκράτους Εὐωνυμεύς –Ἀδελφός
Τιμαρχίδου γλύπτης –Υἱός Ἀσωπίχου
Τιμόκλια –ης (ἡ)
Τιμοκλίας –ου (ὁ)
Τιμοκλίδα –ης (ἡ)

Τιμοθῆ –ῆς (ἡ)

Τιμοκλίδας –αο (ὁ)

Τιμοθῆς –έος (ὁ)

Τιμοκρατέα –ης (ἡ)

Τιμόθιος –ου (ὁ)

Τιμοκράτεια –ης (ἡ)
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Τιμοκράτεις –ειος (ὁ)

Τιμόκρινος –ου (ὁ)

Τιμοκράτη –ης (ἡ)

Τιμοκρίτα –ης (ἡ)

Τιμοκράτης –ους (ὁ) –Υἱός Χαβῆος –Ὁ
περιγράψας παίγνιον “σφαίρισις” Λάκων –Υἱός Θεοδότου

Τιμοκρίτη –ης (ἡ) –Ἱέρεια τῆς Νύμφης
Ἀγλαύρου

Τιμοκράτης –ου (ὁ) –(Ὁ τιμών ἐξουσίαν) –Ἀθηναῖος δημαγωγός –Ρόδιος Ὁ
Ἀθηναῖος ὀλυμπιονίκης εἰς συνωρίδα
–Πατήρ Εὐβίου –Φιλόσοφος –Ὀ υἱός
Μητροδώρου συγγραφεύς ἀδελφός
Ἐπικουρείου –Κορίνθιος –Ἰκαριεύς –Υἱός Τιμοκράτους Ἰκαριεύς –Ἐκ Κεραμέων
–Κριωεύς –Υἱός Ἀντιφῶντος Κριωεύς
–Κυθήρριος –Λευκονοιεύς –Υἱός Φορύσκου Λευκονοιεύς –Υἱός Δαμοστράτου
Μελιτεύς, Η-5-946Α, Η-7-201Δ, Η-8-26Δ,
Η-9-371Α, Η-15-43Α, Η-17-705Α
Τιμοκρατίδη –ης (ἡ)
Τιμοκρατίδης –ου (ὁ)
Τιμοκράτις –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Τίμωνος –Θυγάτηρ Ἱππίου –Θυγάτηρ Ἀγίππου –Μήτηρ Τελέου
Τιμοκράτις –ιδος (ἡ) –Υἱός Ἱππίου
Τιμόκρατος –ου (ὁ) –Ρόδιος, Η-11-238Α
Τιμοκρέουσα –ης (ἡ) –Τρωάς
Τιμοκρέτη –ης (ἡ)
Τιμοκρέτης –ητος; (ὁ)
Τιμοκρέων –ντος (ὁ) –(Ὁ τιμημένος
ὡς ἄρχων –Ρόδιος ποιητής (παροινίων
–συμπεριφορῶν μεθύσων) –Ἀντίτεχνος
Σιμωνίας, ἐπιγραμματοποιός –Ἀθλητής
καί λυρικός ποιητής –Κωμικός ποιητής
–Ρόδιος γνωστός ἀδηφάγος, ὡς ὁ Μυθριδάτης ὁ Ποντικός, ὁ Ἐρνείχθων ὁ
υἱός Μυρμιδόνος, Η-7-1044Δ, Η-17-705Δ
Τιμοκρῆς –έος (ὁ) –Πατήρ Τιμοκλέος
Τιμοκρηῦν –ῆνος (ὁ) –Υἱός Ξενοφῶντος
Τιμοκρέτη –ης (ἡ)
Τιμοκρέτης –ου (ὁ)
Τιμοκρηῦν –νος (ὁ) –Υἱός Ξενοφῶντος
Τιμοκρίνη –ης (ἡ)
Τιμοκρίνης –ου (ὁ)

Τιμόκριτος –ου (ὁ) –Αἰγινήτης Λυρικός
ποιητής –Υἱός Ἀριστίωνος –Υἱός Ἱάρωνος –Υἱός Τιμοκράτους Ἰκαριεύς –Πατήρ
Τιμασάρχου Αἰτινήτου, ἀθλητοῦ
Τιμοκρῶν –ντος (ὁ)
Τιμοκρῶσσα –σσης (ἡ)
Τιμοκύδη –ης (ἡ)
Τιμοκύδης –ου (ὁ)
Τιμοκύπρα –ης (ἡ)
Τιμόκυπρος –ου (ὁ)
Τιμόλα –ης (ἡ)
Τιμολάα –ης (ἡ)
Τιμολάϊα –ης (ἡ)
Τιμολάϊος –ίου (ὁ)
Τιμόλαος –ου (ὁ) –Κορίνθιος πολιτικός
–Χριστιαν. –Ἅγιος –Ὁ Κυζικηνός μαθητής Πλάτωνος –Ὁ Λαρισσαῖος Ρήτωρ ἐκ
Μακεδονίας, Η-7-202Α
Τιμόλας –αντος (ὁ) –Πατήρ Ματρίχης
Τιμόλας καί Τιμόλαος –ου (ὁ) –Ὁπαδός
Φιλίππου Β΄ προδώσας εἰς τοῦτον τήν
Θήβαν –Ὑπομνηματιστής Ἰλιάδος
Τιμολέαινα –ης (ἡ)
Τιμολείση –ης (ἡ)
Τιμολείσης –ου (ὁ)
Τιμολείσια –ης (ἡ)
Τιμολείσιος –ου (ὁ)
Τιμολέουν –νειος (ὁ)
Τιμολέων –ντος καί Τῖμος –ου (ὁ)
–(Ὁ ἐκτιμώμενος ὡς ἰσχυρός, ὡς λέων)
–Ἐπιφανής Κορίνθιος στρατηγός, υἱός
Τιμοδήμου, ἀδελφός Τιμοφάνους –Περίφημος ζωγράφος, Η-7-248Δ, Η-9-851Α,
Η-11-238Δ, Η-12-515Δ, Η-17-458Δ, 599Α,
705Δ
Τιμόλεως –έω (ὁ) –Πατήρ Θεοφίλης,
Νάξιος
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Τιμόλλει –ειος καί Τμόλλει –ειος (ὁ) –Υἱός Θιοδωρίχου
Τιμόλλεις –ειος (ὁ)
Τίμολλυς –υος (ὁ)
Τιμολλώ –οῦς (ἡ)
Τιμόλοκος καί Τιμόνοθος καί Τιμόνοκος –ου (ὁ)
Τιμολόχεια –ης (ἡ)
Τιμόλοχος –ου (ὁ)
Τιμολύκα –ης (ἡ)
Τιμόλυκος –ου (ὁ)
Τιμολύπη –ης (ἡ)
Τιμόλυπος –ου (ὁ)
Τιμομάχα –ης (ἡ)
Τιμομάχη –ης (ἡ)
Τιμομαχίδα –δης (ἡ)
Τιμομαχίδας –αο (ὁ)
Τιμόμαχος –ου (ὁ) –(Τιμημένος μαχητής) –Ἱστορικός τῆς Κύπρου –Ἀθηναῖος
στρατηγός –Ζωγράφος περίφημος ἐκΒυζαντίου –Ἀχαρνεύς, Η-5-599Δ, Η-7-945Α,
Η-8-788Δ, Η-13-473Δ, Η-17-705Δ
Τιμομβρότη –ης (ἡ)
Τιμόμβροτος –ου (ὁ)
Τιμίμειλα –ης (ἡ)
Τιμόμειλος –ου (ὁ)
Τιμομένη –ης (ἡ)
Τιμομένης –ου (ὁ)
Τιμομήλα –ης (ἡ)
Τιμόμηλος –ου (ὁ)
Τιμονίδη –ης (ἡ)
Τιμονίδης –ου (ὁ) –Ἀγγειογράφος, Η-8785Α
Τιμονίκα –κης (ἡ)
Τιμόνικος –ου (ὁ)
Τιμονόα –ης (ἡ)
Τιμονόη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Τιμοθέου
–Θυγάτηρ Εὐθυμένους ἐκ Μηθύμνης
Τιμονόθη –ης (ἡ)
Τιμόνοθος –ου (ὁ)
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Τιμόνοκα –ης (ἡ)
Τιμόνοκος καί Τιμόλοκος ἤ Τιμόνοθος
–ου (ὁ) –Πατήρ Ναύσιος
Τιμόνοος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος, πατήρ Τιμοδήμου Νεμεονίκου
Τιμόνους –οος (ὁ)
Τιμοξείνη –ης (ἡ) –Σύζυγος Πινδάρου
Τιμόξεινος –ου (ὁ)
Τιμόξεινος καί Τιμόξενος –ου (ὁ) –Ἀγγειογράφος –Στρατηγός Σκιωναίων,
προδώσας Ποτίδαιαν εἰς Ἀρτάβαζον
–Στρατηγός Κορινθίων, Η-16-327Δ
Τιμοξένα –ης (ἡ) –Σύζυγος Πλουτάρχου, θυγάτηρ Ἀλεξίωνος προύχοντος
Χαιρωνείας, Η-16-114Δ
Τιμοξένη –ης (ἡ) –Σύζυγος Πλουτάρχου
Τιμόξενος –ου (ὁ) –Στρατηγός Ἀχαϊκῆς
συμπολιτείας –Πατήρ Φλιασίου Αὐτομήδους Νεμεονίκου στό πένταθλον –
Πα-τήρ Θασίου Θεαγένους παγκρατιαστοῦ
Τιμοπείθεια –ης (ἡ)
Τιμοπείθη –ης (ἡ)
Τιμοπείθης –εω (ὁ)
Τιμοπόλεια –ης (ἡ)
Τιμόπολις –ιδος (ὁ)
Τίμοργος –ου (ὁ)
Τίμορμος –ου (ὁ)
Τιμόρροδος –ου (ὁ)
Τίμος καί Τίμων (ὁ)
Τῖμος καί Τιμολέων –ντος (ὁ) –Στρατηγός ἐπιφανής
Τιμοσθένεις –ειος (ὁ)
Τιμοσθένη –ης (ἡ)
Τιμοσθένης –ους (ὁ) –(Ὁ ἐκτιμώμενος
διά σθένος) –Ρόδιος ναυτικός συγγραφεύς –Ὁ Ἠλεῖος ὀλυμπιον. εἰς στάδιον
παίδων –Ἀργεῖος πυθαγόρειος φιλόσοφος –Ναύαρχος Πτολεμαίου –Αἰγινίτης
Ὀλυμπιονίκης ἀδελφός Ἀλκιμέδοντος,
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υἱός Ἰφίωνος –Πατήρ Θασίου Θεαγένους, Η-7-1056Α, Η-8-563Α, Η-15-543Δ
Τιμοσθενίδα –ης (ἡ)
Τιμοσθενίδας –αο (ὁ)
Τιμοσθενίς –ιδος (ἡ)
Τιμοστράτα –ης (ἡ)
Τιμοστράτη –ης (ἡ) –Οἱ γονεῖς της εἰς
σύμπλεγμα Σθέννιδος μεταξύ Προπυλαίων καί Παρθενῶνος –Θυγάτηρ Πανδαίτου Προσπαλτίου –Ἑταίρα, Η-12310Δ
Τιμοστρατίδα –ης (ἡ)
Τιμοστρατίδας –αο (ὁ)
Τιμοστρατίς –ιδος (ἡ)
Τιμόστρατος –ου (ὁ) –Φιλόσοφος –Πατήρ Διοκλέους
Τιμοτέλεια –ης (ἡ)
Τιμοτέλης –ους (ὁ)
Τίμουν –νειος (ὁ)
Τιμουνίδα –δης (ἡ)
Τιμουνίδας –αιο (ὁ)
Τιμουρρίδα –ης (ἡ)
Τιμούρριδος –ου (ὁ)
Τιμούρρόδα –ης (ἡ)
Τιμούρροδος –ου (ὁ)
Τίμουσα –σης (ἡ)
Τιμοῦχα –ης (ἡ)
Τιμουχίουσα –σης (ἡ)
Τιμουχίων –νος (ὁ)
Τιμοῦχος –ου (ὁ) –Κρής
Τιμοφάνεια –ης (ἡ)
Τιμοφάνης –ους (ὁ) –Υἱός Τιμοδήμου, ἐπιφανής οἰκογένεια. Κορίνθιος ἀδελφός
Τιμολέοντος
Τιμόφάντη –ης (ἡ)
Τιμόφαντος –ου (ὁ)
Τιμοφίλη –ης (ἡ)
Τιμόφιλος –ου (ὁ)
Τιμοφράδεια –ης (ἡ)
Τιμοφράδης –ους (ὁ)
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Τιμοφῶν –ντος (ὁ)
Τιμοφῶσσα –σσης (ἡ)
Τιμόχα καί Τιμύχα –ης (ἡ) –Φιλόσοφος
Λακεδαιμονία 6ου π.Χ. αἰῶνος
Τιμοχάρεια καί Δεινοχάρεια –ης (ἡ)
Τιμοχάρης –ους καί Δεινοχάρης –ους
(ὁ) –Κατά Πλίνιον ὁ Δεινοχάρης καλεῖται
Τιμοχάρης, Α-Η-24Α, Η-17-706Δ
Τιμοχάρια –ης (ἡ)
Τιμοχαρίδα –ης (ἡ)
Τιμοχαρίδας –ου ἤ –αο (ὁ) –Ποιητής –Ἰ_
αμβογράφος
Τιμοχάριος –ίου (ὁ) –Λίνδιος, οὗ ὁ υἱός
Πυθόκριτος γλύπτης πιθανῶς φιλοτέχνησεν Νίκην Σαμοθράκης, ἐν Λούβρω,
Η-16-671Δ
Τιμόχαρις –ιδος (ὁ) –Συγγραφεύς, ἀστρολόγος 150 χρόνια πρό Ἱππάρχου, Η-9-948Δ
Τιμοχάρις –ιδος (ὁ) –Πατήρ βασιλέως
Στασιόχου, Η-11-782Α
Τιμοχίς –ιδος (ἡ;)
Τιμοχσένε –ου; (ὁ)
Τιμόχσενος –ου (ὁ) –Μαραθωνομάχος
Τιμυκρέτη –ης (ἡ)
Τιμυκρέτης –ους (ὁ)
Τιμυκρίτα –ης (ἡ)
Τιμύκριτος –ου (ὁ)
Τιμύλα –ης (ἡ) –Πυθαγορίς
Τίμυλλα –ης (ἡ)
Τίμυλλος –ου (ὁ)
Τιμύλος –ου (ὁ)
Τιμύχα –ης καί Τιμόχα (ἡ) –Λακεδαιμονία Πυθαγορίς φιλόσοφος ἡ σύζυγος
Μυλλίου τοῦ Κροτωνιάτου ἀφιερωθεῖσα
εἰς μαθηματικά. Διά νά μήν προδώσει
ἀπέκοψεν γλῶσσαν καί ἔπτυσεν εἰς τύραννον Διονύσιον, Η-16-499Δ
Τίμυχος –ου (ὁ)
Τιμώ ἤ Φοιβάδα –ης (ἡ)
Τιμώ –οῦς (ἡ) –Ἱέρεια Δήμητρος –Θυγάτηρ Ξένωνος –Ἱέρεια εἰς Πάρον κατηγο-
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ρηθεισα ὅτι οδήγησεν στρατηγόν Μιλτιάδην εἰς παράδοσιν νήσου. Ἠθωώθη
ὅμως ἐκ μαντείου καθ΄ὅσον ὁ Μιλτιάδης τραυματίσθη καί ἐκ τούτου ἀπέθανεν! –2η ἱέρεια χθονίων θεῶν τῆς Πάρου συνενοηθεῖσα μέ Μιλτιάδην ὅτε
ἐπολιόρκει Πάρον καί φανέρωσε λατρευτικά στοιχεῖα ἀπαγορευμένα στό
ἀνδρικό γένος
Τιμώη –ης (ἡ)
Τίμων καί Μισάνθρωπος –ου (ὁ) –Φιλόσοφος
Τίμων –νος (ὁ) –Μέ πατρωνυμικόν Φιλίππιος –Φλιάσειος σιλλογράφος –Υἱός
Ἀνδροβούλου –Ἐκ Δήμου Κολυττοῦ –Υἱός Ἐχεκρατίας –Ἤ Μισάνθρωπος ὁ φιλόσοφος (περιβόητος μισάνθρωπος ἐπί
Περικλέους παραλληλιζόμενος μέ Προμηθέα = Μισόθεον, Τίμων = Μισάνθρωπος (Ἀριστοφάνης Ὄρνιθες) –Ὀλυμπιονίκης εἰς τέθριππον ἤ πένταθλον –Ὀ
Ἡλεῖος παραχωρίσας βραβεῖον εἰς υἱόν
Αἴσυπον –Ὁ Νικαεύς Ἀπολλωνίδης,
ποιητής καί Σκεπτικός φιλόσοφος –Ὁ
Πυρρώνειος, σιλλογράφος (σατυρογράφος) –Υἱός Τιμοκράτους, Κυθήρριος
–Υἱός Τιμάρχου –Πενταθλητής Ἡλεῖος
στήν 145η Ὀλυμπιάδα
Τίμων καί Τίμος –ου (ὁ) –(Ἔντιμος) –
Φιλόσοφος σκεπτικός Φλειούντιος –Τραγικός ποιητής –Εἷς τῶν ἐπτά διακόνων
–Ἄγιος χριστιανός –Υἱός Ἐχεκρατίδου
–Υἱός Τιμάρχου Φλιάσιος, ὁ καί σιλλογράφος, πεζογράφος ἰατρός καί ρητοροδιδάσκαλος, μαθητής Στίλπωνος –Ὀλυμπιονίκης στό τέθριππο, Η-7-638Δ, 1055
Δ, 1242Δ, Η-9-528Δ, Η-12-573Δ, Η-14-718
Α, Η-16-1024Α, Η-17-707Α
Τίμων –ωνος ὁ Σιλλογράφος (ὁ) –Σκωπτικός ποιητής, πεζογράφος, σκεπτικός
φιλόσοφος διδάσκαλος ρητορικῆς καί
ἰατρός, υἱός Τιμάρχου ἐκ Φλιοῦντος
πρώην χορευτής θεάτρου
Τίμων –νος (ὁ) –Χριστιανικόν –Πατήρ
Τιμοκράτιδος
Τιμωνᾶ –ῆς (ἡ)
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Τιμῶναξ –κτος (ὁ) –Υἱός Τιμαγόρου
στρατηγός Ξέρξου (Ἡρόδοτος, Πολύμνια)
–Υἱός Δαρδάνου Ἰσθμιονίκης, Νεμεονίκης καλούμενος καί Δημῶναξ Δαφναίου
–Πατήρ Φεροῦς –Κύπριος, ἡγεμών Περσικοῦ στόλου
Τιμωνᾶς –αντος; (ὁ)
Τιμώνασσα –ης (ἡ) –Δευτέρα σύζυγος
Πεισιστράτου, ἐξ Ἄργους μέ ὅν γεννᾶ
Ἡγησίστρατον –Θυγάτηρ Γοργύλου Ἀργείου, Η-8-901Α
Τιμωνᾶτα –ης (ἡ)
Τιμωνᾶτος –ου (ὁ)
Τιμώνδα –ης (ἡ)
Τιμώνδας –αο (ὁ) –Πατήρ Γόνθωνος
Τιμώνδη –ης (ἡ)
Τιμώνδης –ου (ὁ)
Τιμωνίδα –ης (ἡ)
Τιμωνίδας –αο (ὁ) –Κορίνθιος ἀγγειογράφος, Η-17-707Δ
Τιμωνίδη –ης (ἡ)
Τιμωνίδης –ου (ὁ) –Ἱστορικός –Λευκάδιος –Γαργήττιος
Τιμωνίς ἤ Τειμωνίς –ιδος (ἡ)
Τιμώνους –οος (ὁ)
Τιμωροί –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Τίμωρος –ου (ὁ)
Τιμωρός –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Δίκης
Τιμωρούμενος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Τίμως –ω (ὁ)
Τιμῶσσα –ης (ἡ) –Καλονή διαβόητος
Ἑλληνίς παλλακίς Ὀξυάρτου. Ὁ βασιλεύς τῶν Αἰγυπτίων τήν ἔστειλεν ὡς
δῶρον εἰς σύζυγον Στατείραν
Τιμῶχα –ης (ἡ)
Τιμῶχος –ου (ὁ) –Ἀνθρωπονύμιον
Τινάκτωρ –ορος (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Τιναξίνοη –ης (ἡ)
Τιναξίνοος –ου (ὁ)
Τίνας –α ἤ –αντος (ὁ) –Ποταμός
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Τινάσσουσα –σσης (ἡ)
Τινάσσων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἠελίοιο μέ συνώνυμον: Ἀλήτης
–Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Τινδάρεως –εου καί –έω (ὁ) –Σύζυγος
Λύδας, πατήρ Κλυταιμήστρας, Ἑλένης,
Διοσκούρων, Η-12-51Α, 313Α
Τινέϊα –ιης (ἡ)
Τινέϊος –ου (ὁ)
Τίνθωρ –ρος (ὁ) –Πατήρ Μαμάρχου
Τιννίς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Διονυσοδώρου
Τίνουσα –ης (ἡ)
Τινύμενος –ου (ὁ) –(Τιμωρούμενος;) –Ἐπίθετον Ὅρκου
Τίνων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος μέ
συνώνυμον: Ἰξός
Τιόμενος –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Τειτάν
–Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Τιουδεύς –έως (ὁ) –Πατήρ Ἀμφικτιούωνος
Τιούχων –νος; (ὁ)
Τιούχωσσα –σσης (ἡ)
Τίπας –αντος (ὁ) –Ἠγεμών Μαίδων
Tιπούκειτος –ου (ὁ) –Ὄνομα κυρίου καταλόγου βιβλιοθήκης της Βουλῆς
Τίππακος –ου (ὁ)
Τίρβεις – ειος (ὁ) –Πατήρ Ἀγλάρχου
Τιργαταώ –οῦς (ἡ) –Μαιωτίς, σύζυγος
Ἑκαταίου, βασιλέως Σίνδης
Τιρίβαζα –ης (ἡ)
Τιρίβαζος καί Τηρίβαζος –ου (ὁ)
Τιρίβαζος –ου (ὁ) –Ἐκπρόσωπος Ἀρταξέρξου, σατράπης καί κυβερνήτης Δυτικῆς Ἀρμενίας
Τιριδάτη –ης (ἡ)
Τιριδάτης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ἀρμενίας
ἤ Πάρθων
Τίρις; (ἡ;) –Θεῖον ὄνομα Καππαδόκων
Τιρκουᾶτα –ης (ἡ)
Τιρκουᾶτος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
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Τίρουσα –σης (ἡ)
Τιρυνθία καί Ἀλκμήνη –ης καί Ἀλκμάνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἡλεκτρύωνος, μήτηρ Ἡρακλέους
Τιρύνθιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρακλέους
Τίρυνς –θος; (ὁ) –Υἱός Ἄργου, ἔκγονος
Διός, Ο.Β.559
Τιρφοῦσα –ης (ἡ) –Πηγή, Η-17-612Δ
Τίρφων –νος (ὁ)
Τίρων –νος (ὁ) –Γραμματεύς Κικέρωνος
Τισαγόρα –ης (ἡ)
Τισαγόρας –ου (ὁ) –Ἕλλην (χαλκο)πλάστης, τεχνίτης συμπλεγμάτων ἐκ σιδήρου, Η-17-714Α
Τισαμένη –ης (ἡ)
Τισαμένης –ου (ὁ)
Τισαμενός καί Τισσαμενός –οῦ (ὁ) –(Ἐκδικητής) –Ἔγγονος Πολυνείκους –Νικητής (ὀλυμπιον.) δρόμου καί Ἅλματος
–Πατήρ Δαϊμένους –Υἱός Ὀρέστου καί
Ἑρμιόνης (θυγ. Μενελάου) –Ἀθηναῖος
–Περιώνυμος μάρτυς –Πατήρ Ἀγελόχου
–Πατήρ Σπάρτωνος –Πατήρ Τέλλιδος
–Τραχίνιος –Υἱός Θερσάνδρου καί Δημωνάσσης θυγατρός Ἀμφιάραω καί Ἐριφύλης καί Ἐριπύλης –Μάντις ἐξ Ἤλιδος –Η-7-532Δ, Η-9-307Α, Η-12-51Α, Η
-14-113Α, Η-15-382Δ, 695Δ, Η-17-714Α, Η
-18871Α, 937Δ, 948Δ
Τίσανδρα –ης (ἡ)
Τίσανδρος –ου (ὁ) –(Ἐκδικητής ἐχθρῶν)
–Υἱός Ἰάσωνος καί Μηδείας –Χαλκουργός, βοηθήσας κατασκευήν ἀφιερωμάτων Λυσάνδρου εἰς Δελφούς –Ἐπίσημος
Ἀθηναῖος πολίτης –Αἰτωλός –Χαλκοπλάστης –Ὁ υἱός Κλεοκρίτου Νάξιος
(Σικελίας) Νεμεονίκης, Ἰσθμιονίκης τετράκις, Η-13-473Α, Η-14-294Α, Η-16-240
Δ, Η-17-714Δ
Τισία –ίης (ἡ)
Τισιάδη –ης (ἡ)
Τισιάδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
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Τισίας καί Τεισίας –ίου (ὁ) –(Ὁ ἀνταποδώσας ἴσα) –Ρητορικός διδάσκαλος
–Αἰτωλός –Ρήτωρ –Μαθητής Κόρακος
διδάσκαλος Γοργίου, Λυσίου, Ἰσοκράτους, ἕτερων –Λυρικός ποιητής, Η-9-1008
Δ, Η-17-715Α
Τισίας –ίου (ὁ) –Παραπόταμος –Μαθητής Κόρακος, διδάσκαλος ρητορικῆς
Γοργίου, Συρακούσιος –Ἀδελφός στρατηγοῦ Ἰφικράτους, Ἀθηναῖος –Στρατηγός, υἱός Τιμάχου –Γυμναστής. Παραμείνας γνωστός διά παρακέλευσιν πρός
Γλαύκον πυγμάχον: ἐκεῖνο τό χτύπημα,
τό ὑνί !
Τισίκλεια –ης (ἡ)
Τισικλῆς –έους (ὁ) –Πατήρ Δημητρίου,
Λυσιμαχεύς
Τισικράτη –ης (ἡ)
Τισικράτης –ου (ὁ) –Χαλκοπλάστης –Ὀλυμπιονίκης ὁ Κροτωνιάτης εἰς στάδιον
δίς, Η-7-90Δ, Η-17-715Α
Τισιμάχη –ης (ἡ)
Τισίμαχος –ου (ὁ) –Πατήρ Τισίου
Τισιμένη –ης (ἡ)
Τισιμένης –ου (ὁ)
Τισίππη –ης (ἡ) –Ἀθηναία ἑταίρα
Τίσιππος –ου (ὁ)
Τισιφόνη –ης (ἡ) –(Ἐκδίκησις φόνου,
προσωποποίησις τύψεων) –Ἐρινύς –Θυγάτηρ Ἀλκμαίονος καί Μαντοῦς (θυγατρός Τειρεσίου) φημιζομένη διά κάλλος
της, Η-7-1147Δ, 1159Α, Η-11-472 Α, Η-15171Δ, Η-17-715Α
Τισίφονος –ου (ὁ) –(Τίω + φόνος, τιμωρός
φονέων) –Υἱός Ἰάσωνος, τύραννος Φερρῶν εἰς Θεσσαλίαν, Η-9-607Α, Η-17-715Α
Τισιφόντη –ης (ἡ)
Τισιφόντης –ου (ὁ)
Τισιφών –ντος (ὁ)
Τισιφῶσσα –σσης (ἡ)
Τισσαφέρνη –ης (ἡ)
Τισσαφέρνης –ους (ὁ) –Πέρσης σατράπης
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Τίσυρα –ης (ἡ)
Τίσυρος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Λακεδαιμονίου
Τίτα –ης (ἡ)
Τιταία –ης (καί Μήτηρ Γαῖα) (ἡ) –(θνητή) –Σύζυγος Οὐρανοῦ γεννήσασα 18
υἱούς (Τιτάνες) καί 7 θυγατέρες (Τιτανίδες), Η-4-920Α, Η-17-716Α
Τιταίνουσα –σης (ἡ)
Τιταίνων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἕρωτος
–Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Τιταῖος –ου (ὁ)
Τιταιρώ –οῦς (ἡ) –Ἑταίρα
Τιτάκα –ης (ἡ)
Τιτάκος καί Τιτακός –οῦ (ὁ) –Ἀθηναῖος καταγγείλας εἰς Διοσκούρους τήν
ἁρπαγήν Ἑλένης ὑπό Θησέως μεταφερθείσαν εἰς Ἀφίδνας. Παρέδωσε μέ
προδοσίαν τάς Ἀφίδνας εἰς ἀπογόνους
Τυνδάρεω, Η-18-945Δ
Τιταμενή –ῆς (ἡ)
Τιταμενός –οῦ (ὁ) –Ἤλειος Μάντυς, Η5-941Α
Τίταν –νος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Τιτάν –ᾶνος (ὁ) –Παῖς Οὐρανοῦ καί Γῆς
–Καλούνται καί Οὐρανίωνες καί Ὑποταρτάριοι ἕξ εἰς ἀριθμόν: Ὠκεανός, Κοῖος, Κρεῖος, Ὑπερίων, Ἰαπετός καί Κρόνος
γεννηθέντες μετά οἱ Ἑκατόγχειρες καί
Κύκλωπες –Κατά Ἡσίοδον δώδεκα: Ὠκεανός, Κοῖος, Κρῖος, Ὑπερίων, Ἰαπετός,
Θεία, Ρέα, Θέμις, Μνημοσύνη, Φοίβη,
Θέτις καί Κρόνος –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
–Ἐπίθετον Κρόνου –Διά τοῦτον ἐγράφη
Ὁρφικός ὔμνος, Η-17-716Α
Τιτάνας –ου; (ὁ) –Εἷς τῶν 50 υἱῶν τοῦ
Λυκάονος
Τιτάνη –ης (ἡ) –Περιοχή Σικυῶνος –Γυνή ἀναφερομένη εἰς Ἑλληνικήν Ἀνθολογίαν
Τιτανία –ης (ἡ)
Τιτανίδες – ων (οἱ) –Αἱ λαβοῦσαι μέρος
εἰς Τιτανομαχίαν
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Τιτανίς –ιδος (ἡ) –Ἀδελφή ἤ σύζυγος
Τιτάνος –Θυγατέρες Οὐρανοῦ καί Γῆς:
ἕξ: Θεία, Ῥέα, Θέμις, Μνημοσύνη,Φοίβη,
Τηθύς –Ἐπίθετον Θέμιδος, μέ συνώνυμον: Μήτηρ –Ἐπίθετον Τηθύος μέ συνώνυμον: Γραῖα –Θυγάτηρ Μέροπος βασιλέως Κῶ καί Ἐχεμείας. Ἀδελφή τῆς Κῶ,
Κλυτίης καί Εὐμήλου –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος, Η-9-526Α
Τιτάνιος –ίου (ὁ)
Τιτανοκράτωρ –ρος (ὁ) –(Τιτάνων νικητής) –Ἐπίθετον Διός
Τιτανολέτειρα –ης (ἡ)
Τιτανολέτης –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Πυρογενής –Ἐπίθετον Διονύσου
Τίτανος –οιο (ὁ) –Ὅρος Θεσσαλίας, Ο.
Β.735
Τιτάρα –ης (ἡ)
Τιταρήσια –ης (ἡ)
Τιταρήσιος–ίου(ὁ)–ΠαραπόταμοςΘεσσαλίας, κατόπιν Εὐρώτας ἐκβάλων εἰς
Πηνειόν –Ἐπώνυμον Λαπίθου Μόψου,
υἱοῦ Ἄμπυκος, Η-12-99Δ
Τιτάρια –ίης (ἡ)
Τιτάριος –ίου (ὁ) –Στρατηγός Κνίδιος
Τίταρος –ου (ὁ) –Ἀργοναύτης
Τιτάρουσα –σης (ἡ)
Τιταρτήσια –ης (ἡ)
Τιταρτήσιος –ίου (ὁ) –Ποταμός Θεσσαλίας
Τιτάρων καί Τιταίρων –νος (ὁ)
Τιταρών –ῶνος (ἡ) =Τίταρον, πόλις καί
Ὅρος Θεσσαλίας
Τιταρῶσσα –σσης (ἡ)
Τίτας –ου ἤ –ντος (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης σέ
ἄγνωστο ἀγώνισμα, ἀδελφός Μάλου
Τίτελα –ης (ἡ)
Τίτελος –ου (ὁ) –Υἱός Νανελαίου –Υἱός
Φοίνικος
Τιτήν –ῆνος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Τιτηνιάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Εὐρυνόμης –Ἐπίθετον Σελήνης

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Τιτηνίς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
–Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον Νίκης
–Ἐπίθετον Ρέας μέ συνώνυμον: Μήτηρ
–Ἐπίθετον Σελήνης –Ἐπίθετον Τηθύος
Τίτθα –ης (ἡ)
Τίτθη καί Θίθθη –ης (ἡ) –(Βυζάστρα;
τροφός) –Ἀναφέρει Μένανδρος
Τίτια –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Τιτιανή –ῆς (ἡ)
Τιτιανός –οῦ (ὁ)
Τιτίγελλα –ης (ἡ)
Τιτίγελλος –ου (ὁ)
Τίτιος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Τιτόνια –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Τιτόνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Τιτοπλώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Πιέρου καί
Πιμπληῒδος ἀδελφή Ροδίης, Ἀχελωῒδος,
Ἑπταπόρης, Τριτόης, Ἀσωποῦς καί Νειλοῦς
Τίτορμα –ης (ἡ)
Τίτορμος –ου (ὁ) –Βουκόλος σωματώδης
εἰς Αἰτωλίαν, ἀδελφός Μάλου –Ὁ Αἰτωλός, παλαιστής ὀνομαστός ὀλυμπιονίκης. Θέλων νά συναγωνισθῆ τόν Μίλωνα τόν Κροτωνιάτη ἔφαγε για πρωϊνό
ἕνα βόδι
Τίτος –ου (ὁ) –(Ὁ ἔντιμος, ὁ ἐκτιμώμενος)
–(Πρός Τιμόθεον Δ 10) –Καί χριστιανικόν
–Ἐπίσκοπος –Ἅγιος, Η-12-958Δ, Η-17719Δ
Τίτος Αἴλιος Ἀδριανός Ἀντωνῖνος (ὁ)
-Καῖσαρ
Τίτος Αἴλιος Αὐρηλιανός Θεόδοτος
(ὁ) –Υἱός Ρούφου Φιλαδέλφου, Πυθικός
καί κύκλιος αὐλητής, Νεμεονίκης καί
Ἴσθμιονίκης
Τίτος Αἴλιος Αὐρήλιος Ἀπολλώνιος (ὁ)
–Κωμωδός καί κήρυκας περιοδονίκης
Τίτος Αἴλιος Αὐρήλιος Βήρυλλος (ὁ)
–Αἰζανίτης καί Ἐφέσιος Πυθικός αὐλητής
Τίτος Αἴλιος Αὐρήλιος Μάρων (ὁ) –Ἀθηναῖος καί Ἀλεξανδρεύς, περιοδονίκης
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ἅλειπτος στην πάλη, στά Ὀλύμπια, στά
Πύθια, στά Ἴσθμια καί στά Νέμεα νικητής
Τίτος Αἴλιος Αὐρήλιος Μητρόδωρος
–ου (ὁ) –Ἀπό Φιλαδέλφεια Λυδίας παράδοξος περιοδονίκης
Τίτος Δομίτιος Προμηθέως (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης εἰς τέθριππον, πιθανῶς στήν
255η Ὀλυμπιάδα
Τίτος Κλαύδιος Διόδωρος (ὁ) –Ἑρμοπολίτης ὀλυμπιονίκης σέ ἄγνωστο ἀγώνισμα
Τίτος Μινούκιος –ίου (ὁ) –Ὕπατος
Τίτος Φλάβιος Μητρόβιος (ὁ) –Υἱός
Δημητρίου ἀπό Ἰασό Καρίας, νικητής σέ
δόλιχον, περιοδονίκης
Τίτος Φλάβιος Οὐεσπασιανός (ὁ) –Υἱός Οὐεσπασιανοῦ
Τίτος Φλάβιος Ἑρμογένης ου (ὁ) –Υἱός
Ξάνθιος, καί Ἵππος καλούμενος Λύκιος
ἀθλητής, εἰς τρεῖς Ὀλυμπιάδας ὀκτάκις
νικητής
Τίτος Φλάβιος Θεόδοτος (ὁ) –Υἱός Νουμερίου ἀπό Νικόπολη, δίς περιοδονίκης
Τίτος Φλάουϊος Ἀρτεμιδώρου, υἱός
Κυρείνα (ὁ) –Ἀπό Ἄδανα καί Ἀντιόχεια
Δάφνης, παγκρατιαστής στά Ὀλύμπια
Πύθια, Νέμεα
Τίτος Φλάουϊος Κυρείνα Ἀρχίβιος (ὁ)
–Ἀλεξανδρεύς παλαιστής καί παγκρατιαστής, Ὀλυμπιονίκης, Νεμεονίκης Πυθιονίκης
Τίτουρος –ου (ὁ)
Τίτουσα –σης (ἡ)
Τίτταβος –ου (ὁ)
Τιτταβώ –οῦς (ἡ)
Τιτταία –ης (ἡ) –Σύζυγος Οὐρανοῦ, μήτηρ Τιτάνων, λατρευομένη ὡς μητέρα
Γῆ
Τιτταῖος –ου (ὁ)
Τιττάλα –ης (ἡ)
Τίτταλος –ου (ὁ)
Τιττέλα –ης (ἡ)
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Τίττελος –ου (ὁ)
Τίττη –ης (ἡ)
Τιττίδα –δης (ἡ)
Τιττίδας –αο (ὁ)
Τιττυβᾶ –ῆς (ἡ)
Τιττυβᾶς –άντος; (ὁ) –Πατήρ Ἀρτεμιδώρου
Τιττυβή –ης (ἠ)
Τιττυβός –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀρτεμιδώρου
Τιτυῆς –ῆος (ὁ)
Τιτυοκτόνος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Τιτυός –οῦ (ὁ) –Μέ Γήν γεννᾶ Tήϊον –Ὑπερυψηλός –Γίγας –Φονευθείς ὑπό Ἀπόλλωνος καί Ἀρτέμιδος, ὡς ἐπιτεθείς
κατά Λητοῦς. Εἰς τόν Τάρταρον δύο γύπες κατατρώγουν τά σπλάγχνα του –Υἱός Γῆς –Υἱός Διός καί Ἑλάρας, θυγατρός
Ὀρχομενοῦ. Πρός ἀποφυγήν ζηλοτυπίας Ἥρας τόν ἔκρυψεν ὑπό τήν Γῆν. Ἐξ
Εὐβοίας ἦλθεν εἰς Πανοπέα Θεσσαλίας,
γεννήσας τήν Εὐρώπην, βιασθείσαν ὑπό
Ποσειδῶνος παρά Κηφισσόν ποταμόν
–Ἰδαίος Δάκτυλος, υἱός Ἀγχιάλης ὡς
Κυλλήνης, ἴσως καί Ὀάξης, Ο.Ο.Η.324,
Ο.Ο.Λ.576, Η-7-1147Δ, Η-8-713Α, Η-12325Δ, Η-17-592Α, 719Δ
Τίτυρά –ᾶς (ἡ)
Τιτυρᾶς –άντος (ὁ)
Τιτύρινη –ης (ἡ)
Τιτύρινος –ου (ὁ) –(Αὐλός καλάμινος,
ποιμενικός) –Παρά Μακεδόσι
Τιτύρμα –ης (ἡ)
Τίτυρμος –ου (ὁ) –Φολαιεύς
Τίτυρος –ου καί Δωρικά Σάτυρος (ὁ)
–Ὁπαδός Βάκχου –Βουκόλος, Η-9-548Δ
Τιτώ –οῦς (ἡ) –Σαμία –Ἐπίθετον Ἡμέρας –Ἐπίθετον Ἠοῦς –Εἰς ἐπιταγίαν στήλην
Τίτων –νος (ὁ)
Τιφέρνα –ης (ἡ)
Τίφερνος –ου (ὁ) –Ποταμός
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Τιφλοῦ(σ)σα καί Τιλγῶσσα καί Κισσοῦσα –ης (ἡ) –Πηγή Βοιωτίας, ἱερή τοῦ
Ἀπόλλωνος, πλησίον τάφου Τειρεσία.
Εἰς πηγήν ἔλουσαν Διόνυσον οἱ τροφεῖς
Τῖφυς –υος (ὁ) –Ἀργοναύτης –Υἱός Ὑμάνης καί Φόρβαντος –Υἱός καί πατήρ
Ἀγνίου, κυβερνήτης Ἀργοῦς (πλοίου) –
Πλοηγός καί ἐφευρέτης πηδαλίου, Η-8191Α, Η-9-606Δ, Η-14-301Α, Η-17-720Α,
Τίφυσα καί Τιφύση –ης (ἡ) –Θεσπιάς
πού μέ Ἡρακλή γεννᾶ Λυγκαῖον
Τλαμόνη –ης (ἡ)
Τλαμονίδα –δης (ἡ)
Τλαμονίδας –αιο (ὁ)
Τλάμονος –ου (ὁ)
Τλάμουσα –σης (ἡ)
Τλάμων –νος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρετῆς
Τλανώ –οῦς (ἡ)
Τλαπολέμα –ης (ἡ)
Τλαπόλεμος –ου (ὁ) –Δωρικά ἀντί Τληπόλεμος
Τλασία –ης (ἡ)
Τλασίας –ίου (ὁ)
Τλασιμάχη –ης (ἡ)
Τλασίμαχος –ου (ὁ) –Ἀμβρακιώτης
–Ὀλυμπιονίκης εἰς συνωρίδα καί
πωλικόν τέθριππον
Τλασιμένη –ης (ἡ)
Τλασιμένης –ου (ὁ)
Τλάσουσα –σης (ἡ)
Τλάσων –νος (ὁ) –Υἱός Μαχίδα
Τλασωνίδα –δης (ἡ)
Τλασωνίδας –αο (ὁ)
Τλειπολέμα –ης (ἡ)
Τλειπόλεμος –ου (ὁ) –Πατήρ Δουλιχίου
–Η-8-957Δ
Τλεσία –ης (ἡ)
Τλεσίας –ίου (ὁ)
Τλήθυμος –ου (ὁ)
Τλημονίδα –δης (ἡ)
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Τλημονίδας –αο (ὁ) –Λακεδαιμόνιος ἀρχηγός Πελταστῶν
Τλήμουσα –σης (ἡ)
Τλημπολέμη –ης (ἡ)
Τλημπόλεμος –ου (ὁ) –Πατήρ Φιλοδήμου, Ἀντιοχεύς
Τλήμων καί Τλήμον –νος (ὁ) –(ὑπομονετικός) –Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον
Ὀδυσσέως
Τληπολέμα –ης (ἡ)
Τληπόλεμος –ου (ὁ) –(Τλῶ = φέρω +πόλεμος) –Υἱός Κρίτατιος –Υἱός Ἀστυόχης
(θυγατρός Φύλαντος) καί Ἡρακλέους
ἤ Ἀστυδαμείας (θυγατρός Ἀμύντορος)
–Υἱός Δαμάστορος φονευθείς ὑπό Πατρόκλου –Στρατηγός Ἀθηναίων –Ἰδρυτής Ρόδου, Λίνδου, Ἰαλυσοῦ –Μετασχών
εἰς Τρωϊκόν –Ἐφόνευσε τόν γέροντα θεῖον τοῦ πατρός τοῦ Λικύμνιον –Ἐφονεύθη ἀπό ἐγγονόν Ἡρακλέους τόν Σαρπηδόνα σύμμαχον Τρώων –Ἡ χήρα του
(Ἀργεία), ἡ Πολυξώ, ἔστελλε θεραπαινίδας ὡς Ἐρινῦς νά ἁπαγχονίσουν τήν
ὡραίαν Ἑλένην εἰς Ρόδον –Ἀξιωματικός Πτολεμαίου –Ὁ ἐκ Λυκίας νικητής
(ὀλυμπιονίκης) εἰς ἀγώνισμα πώλων
κέλητος –Υἱός Ὑπερβίου Εὐωνυμεύς,
Ο.Β.653, Π416, ὁ Ι Ε 628, 632, Η-7-229Δ,
Η-9-602Α, Η-12-378Δ, 418Δ, Η-17-720Α,
Η-18-391Α
Τληπτολέμα –ης (ἡ)
Τληπτόλεμος –ου (ὁ) –Ἀρχηγός Ροδίων
πρό τῆς Τροίας, οἰκιστής πόλεων Ρόδου,
Η-16-464Α.
Τλησήνωρ –ρος (ὁ)
Τλησία –ης (ἡ)
Τλησιάδη –ης (ἡ)
Τλησιάδης –ου (ὁ)
Τλησίας –ίου (ὁ) –Ἄρχων Ἀθηναίων
Τλησιβία –ης (ἡ)
Τλησίβιος –ίου (ὁ)
Τλησιδάμα –ης (ἡ)
Τλησιδάμας –ντος (ὁ)
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Τλησιδάμεια –ης (ἡ)
Τλησιδήμη –ης (ἡ)
Τλησιδημίδη –ης (ἡ)
Τλησιδημίδης –ου (ὁ)
Τλησίδημος –ου (ὁ)
Τλησιμάχη –ης (ἡ)
Τλησίμαχις –ιος (ὁ)
Τλησίμαχος –ου (ὁ)
Τλησιμένη –ης (ἡ)
Τλησιμένης –ους (ὁ)
Τλῆσις –ιδος (ὁ)
Τλήσουσα –σης (ἡ)
Τλήσωμα –ης (ἡ)
Τλήσωμις –ιδος (ὁ) –Πατήρ τοῦ Χάρμιδος
Τλήσωμος –ου (ὁ)
Τλήσων –νος (ὁ)
Τλησωνίδη –ης (ἡ)
Τλησωνίδης –ου (ὁ)
Τλῶς –ῶ (ὁ) –Υἱός Τρεμύλου καί Ἀλαλκομενείης, ἀδελφός Πινάρου, Κράγου,
Ξάνθου
Τ (μ)άριος –ίου (ὁ)
Τμολείδη –ης (ἡ)
Τμολείδης –ου (ὁ)
Τμῶλα –ης (ἡ)
Τμωλία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Τμώλιος –ίου (ὁ)
Τμῶλος –ου (ὁ) –Θεός –Υἱός Ἄρεως καί
Θεογόνης –Μέ Πλουτώ γεννᾶ Τάνταλον
–Υἱός Σιπύλου, ἀνήρ Ὀμφάλης –Ὄρος,
Η-9-342Α, Η-17-578Δ
Τόβια –ίης (ἡ)
Τόβιος –ίου (ὁ) –Ποταμός
Τόθ (ὁ) –Αἰγυπτιακόν
Τοιβουρτία –ης καί Ἀβουναία (ἡ) –Σίβυλλα μεγίστη, συγγράψασα βιβλίον
χρησμῶν
Τοιβούρτιος –ίου (ὁ)
Τοϊσία –ας (ἡ) –Χριστιανικόν
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Τοΐσιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν
Τοκεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
–Ἐπίθετον Ἄρεως μέ συνώνυμον: Ἐνυάλιος –Ἐπίθετον Διός
Τοκάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Σεμέλης
Τοκεύς –ῆος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο –
Ἐπίθετον Ἡφαίστου –Ἐπίθετον Πανός
Τόκκη –ης (ἡ)
Τόκκης –ου (ὁ) –Πατήρ Πύρρωνος, Ἀφυταῖος
Τόκος –ου (ὁ) –Ἀφυταῖος, υἱός Πύρωνος
–Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
–Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Τόλα –ης (ἡ)
Τολεμαῖα –ης (ἡ)
Τολεμαῖος –ου (ὁ)
Τολένα –ης (ἡ)
Τολένος –ου (ὁ) –Ποταμός
Τόλλα –ης (ἡ)
Τολλίδα –δης (ἡ)
Τολλίδας –αο (ὁ)
Τόλλος –ου (ὁ)
Τολμαῖα –ης (ἡ)
Τολμαῖος καί Τόλμαιος –ου (ὁ) –Πατήρ
Τολμίας –Πατήρ Αὐτοκλέους, Ἀθηναῖος
Ἀναφλύστιος, Η-14-905Α
Τόλμη –ης (ἡ)
Τολμήεις –εντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Ὕπνου
Τολμήεσσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
–Ἐπίθετον Ἐνυοῦς
Τολμίδα –δης (ἡ)
Τολμίδας –αο (ὁ)
Τολμίδη –ης (ἡ)
Τολμίδης –ου (ὁ) –(Ὁ τολμηρός) –Ἀθηναῖος στρατηγός, υἱός Τολμαίου –Ἡλεῖος ἀγγελιοφόρος, Η-7-181Δ, 1242Α, Η-9651Δ, Η-11-279Δ, 669Δ, Η-14-294Δ
Τόλμις –ιος; (ὁ) –Μαραθωνομάχος
Τόλμος –ου (ὁ) –Πέρσης
Τόλμουσα –σης (ἡ)
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Τόλμων –νος (ὁ)
Τολόβα –ης (ἡ) –Θεσσαλή
Τολόβας –αντος (ὁ)
Τόλος –ου (ὁ) –Πατήρ Ὀμηρικοῦ ἥρωος
Λεύκου, Ο.Δ.491
Τόλοφος –ου (ὁ) –Αἰτωλός
Τομεία –ης (ἡ)
Τομείας –ου (ὁ)
Τόμερα –ης (ἡ)
Τόμερος –ου (ὁ) –Ποταμός Γεδρωσίας
Τομεύς –έως (ὁ) = Tome, εἰς Ἀραουκανικήν Χιλῆς
Τομία –ίης (ἡ)
Τομίας –ου (ὁ) –Ὁ μετέπειτα Τειμοκράτης
Τομόκλεια –ης (ἡ)
Τομοκλῆς –εους (ὁ)
Τομοῦρα –ης (ἡ)
Τομοῦρος καί Τμᾶρος –ου (ὁ) –Ἱερεύς
μαντείου Διός Δωδώνης
Τόμυρις –ιος (ὁ) –Σκύθης –Βασιλεύς
Μασσαγετῶν –Πατήρ Σπαργαπίσσου,
Η-11-806Δ, Η-17-732Α καί Δ
Τόμυρις καί Τώμυρις –ιος (ἡ) –Βασίλισσα Σκυθῶν Μασσαγετῶν, βασανίσασα Κῦρον αἰχμάλωτον
Τόνγκας –α; (ὁ)
Τονεγκάβα (ὁ) –Ποταμός
Τονία –ης (ἡ)
Τονίος –ίου (ὁ)
Τόννια –ης (ἡ)
Τόννιος –ίου (ὁ)
Τοξάλκεια –ης (ἡ)
Τοξαλκέτη –ης (ἡ)
Τοξαλκέτης –εος; (ὁ) –Συνώνυμον: Κοῦρος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Τοξάλκής –ῆ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Τόξαρις καί Ἥρως καί Καλαμίτης –ου
(ὁ) –Ἰατρός
Τόξαρις –ιδος (ὁ) –Σοφός Σκύθης, φίλος Σόλωνος καί Σισίννου –Πλαστόν

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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ὑπό Λουκιανοῦ –Ὁ παύσας νόσον ἐν Ἀθήναις ἐπί Πελοποννησιακοῦ, Η-5-535
Α, Η-12-572Δ
Τοξεύουσα –σης (ἡ)
Τοξεύς –έως (ὁ) –Υἱός Οἰνέως (βασιλέως
Καλυδῶνος) καί Ἀλθαῖας (Θεστίου), φονευθείς ὑπό ἰδίου πατρός
Τοξευτήρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Τοξεύων –ντος –οντος (ὁ) –Ἐπίθετον
Ἀπόλλωνος
Τοξήρης –ητος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Τόξία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Τοξικράτη –ης (ἡ) –Θεσπιάς; μήτηρ
Λυκούργου –Θεσπιάς πού μέ Ἡρακλή
γεννᾶ Λύκιον
Τοξικράτης –ου (ὁ)
Τόξιος – ίου (ὁ) –Υιός Κοίλου, ἐφευρέτης
πλίνθου
Τοξοβέλεμνος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Τοξοβόλοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων
Τοξοβόλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Τοξόδαμνος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Τοξόκλυτος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Τοξότα –ης (ἡ)
Τοξότας –ου (ὁ)
Τοξότη – ης (ἡ)
Τοξότης –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον
Ἔρωτος –Ἐπίθετον Διός μέ συνώνυμον:
Βελτίων
Τοξότης –ου (ὁ) –Ὁ ἀστερισμός Κρότου
μετονομασθείς οὕτω, ἦτο υἱός Πανός
καί Εὐφήμης
Τοξότις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Τοξοφόρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Τοξοχαρής –ῆ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
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Τοπάρχη –ης (ἡ)
Τόπαρχος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Νηρέως
Τόπερκα –ης (ἡ)
Τόπερκος –ου (ὁ)
Τοπιογράφος καί Τοπογράφος –ου (ὁ)
–Ζωγράφος Ἀλεξανδρινῶν χρόνων, Η5-933Δ, Η-7-1138Δ, Η-8-485Δ
Τόπυρα –ης (ἡ)
Τόπυρος –ου (ὁ)
Τόρα –ης (ἡ)
Τορέα –ης (ἡ)
Τορέας –ου (ὁ)
Τόρευμα –ατος; (ἡ)
Τορικράτη –ης (ἡ) –Θεσπιάς πού μέ Ἡρακλήν γεννᾶ
Τορικράτης –ου (ὁ)
Τόρκα –ης (ἡ)
Τορκάτα –ης (ἡ)
Τορκᾶτος –ου (ὁ)
Τόρκος –ου (ὁ) –Πατήρ Νίγερος –Υἱός
Μέστου
Τορκουάτα –ης (ἡ)
Τορκουᾶτος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Τορνίκη καί Τορνίκια –ίης (ἡ)
Τορνίκης καί Τορνίκιος –ίου (ὁ) –Λόγιος 12ου αἰῶνος, γράψας ἐναντίον Λατίνων, Η-5-932Δ
Τόρος –ου (ὁ)
Τόρουσα –σης (ἡ)
Τορπιλία –ης (ἡ) –Σύζυγος Λούππου
Τορπίλιος –ίου Λύκος (ὁ) –Σύζυγος Εὐτυχίας Αἰλίας
Τόρρηβα καί Τορρύβα –ης (ἡ)
Τόρρηβος –ου (ὁ)
Τορρύββας –αντος (ὁ)
Τορτέα –ης (ἡ)
Τορτέας –ου (ὁ)
Τορύλα –ης (ἡ)
Τορύλαος –άου (ὁ) –Θεσσαλός
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Τορύλλα καί Τορύμβα καί Τορύμνα
–ης (ἡ)
Τορύλλας καί Τορύμβας καί Τορύμνας
–ου; (ὁ)
Τορύμβα –ης (ἠ)
Τορύμβας καί Τορύλλας καί Τορύμνας
–ου (ὁ) –Θεσσαλός Ὀλυμπιονίκης εἰς
στάδιον
Τορύμνα –ης (ἡ)
Τορύμνας –ντος (ὁ)
Τόρων –νος (ὁ)
Τορώνη καί Ψαμάθη –ης (ἡ) –Σύζυγος Πρωτέως ἐξ Αἰγύπτου καί μήτηρ
Πολυγόνου, Τορώνης, Τμώλου καί Τηλεγόνου –Θυγάτηρ Φοινίκης ἐρωμένης
Ποσειδῶνος, Η-16-463Α
Τορώνη καί Κορώνη καί Φοινίκη καί
Χρυσογόνη –ης (ἡ)
Τοτόης –η; (ὁ) –Θεός Θρακικός
Τοττή –ῆς (ἡ)
Τοττῆς –ῆος; (Τοττεΐδαι) (ὁ)
Τουβία –ης (ἡ)
Τουβίας –ίου (ὁ)
Τουδώ –οῦς (ἡ) –Σύζυγος Κανδαύλου
Τούθμωσις καί Θούθμωσις –ιος (ὁ) –Ὁ
Α΄, πατήρ Χατσεπσούτα, Η-10-584Δ, Η16-676Δ
Τουκατίουσα –σης (ἡ)
Τουκατίων –νος (ὁ) –Πατήρ Ἀσωπίχου
καί Ἀτέλου;
Τουλλία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Τούλλιος –ίου καί Τύλλιος (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Τουμπάγος καί Τουμβάγος –ου (ὁ)
Τούντζα –ης (ἡ)
Τούντζας –ου (ὁ) –Παραπόταμος Ἕβρου
Τουράννα –ης (ἡ)
Τουράννης –ητος (ὁ)
Τουραννίς –ιδος (ἡ)
Τούρβουσα –σης (ἡ)
Τούρβων –νος (ὁ)
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Τούρνα –ης (ἡ)

Τραγκυλῖνος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν

Τούρνος –ου (ὁ) –Μυθικός βασιλιᾶς, Η15-400Α

Τραγκυλλείνα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν

Τουρπιλία –ης (ἡ) –Σύζυγος Λούππου
–Ρωμαϊκόν

Τραγόπους –οδος (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός

Τουρπίλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Τουρρανία –ης (ἡ)
Τουρράνιος –ίου (ὁ)
Τούσκα –ης (ἡ)
Τούσκος –ου (ὁ) –Τυρρηνεύς ἤ Ἐτρούσκος, Η-12-963Δ
Τούτα –ης (ἡ) –Σύζυγος Βόωνος ἤ Βόωντος ἤ Ζωποίρου

Τραγκυλλεῖνος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Τραγοξίδα –ης (ἡ)
Τραγοξίδας –αντος; (ὁ)
Τράγουσα –σης (ἡ)
Τραγωδός –οῦ (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης
Τράγων –νος (ὁ)
Τραϊανή –ῆς (ἡ)
Τραϊανός –οῦ (ὁ) –Πατήρ Εὐπλήστου
–Αὐτοκράτωρ Ρωμαίων

Τούτος –ου (ὁ)

Τραϊανός –οῦ (ὁ) –Αὐτοκράτωρ, ἰδρυτής σημαντικοτάτης βιβλιοθήκης ἐν Ρώμη, μέλος ἐταιρείας Καβείρων –Τοῦ Ὄπτιμου Μάξιμου γνωστός ὁ στύλος ἐν
Ρώμη

Τουτωρία –ης (ἡ)

Τράλια –ίης (ἡ)

Τουτώριος –ίου (ὁ)

Τράλιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Ἀλεξάνδρου

Τουχάνωρ –ρος (ὁ) –Πατήρ Πούθωνος

Τράλις –ιος (ὁ)

Τούχουσα –σης (ἡ)

Τραλίς –ιδος (ἡ)

Τούχων –νος (ὁ)

Τράλλα – ης (ἡ) –Ἀμαζών

Tούτ –ἄνχ –ἄμμων ἤ Τουταγχαμών (ὁ)
Τουταγχαμών –νος; (ὁ) –Γαμβρός Νεφερτίτης, υἱός Κίας καί Ἀκενατόν

Τοφίνα –ης (ἡ)
Τοφῖνος –ου (ὁ)
Τραγασία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Κελαινοῦς,
μήτηρ Μιλήτου, ἐκ Μιλήτου, ἐγγονοῦ
Μίνωος, Η-10-567Δ
Τραγάσος –ου (ὁ)
Τραγέα –ης (ἡ)
Τραγέας –ου (ὁ)
Τραγήλια –ης (ἡ)
Τραγήλιος –ίου (ὁ)
Τράγια –ας (ἡ)
Τραγική –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης
Τραγικός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Τράγιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Τραγίσκη –ης (ἡ)
Τραγίσκος –ου (ὁ)
Τραγκυλίνα –ης (ἡ) –Χριστιανικόν

Τραλλιανή –ῆς (ἡ)
Τραλλιανός –οῦ (ὁ) –Ὁ Ἀλέξανδρος, συγγραφεύς τῆς δωδεκάβιβλον, Η-7-833Δ
Τράλλος –ου (ὁ)
Τράμβηλα καί Τράμβυλα –ης (ἡ)
Τράμβηλος καί Τράμβυλος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Αἴαντος Τελαμωνίου, υἱός Τελαμῶνος –Υιός αἰχμαλωτισθείσης Τρωαδίτισσας Θεανείρης, Η-17-615Α
Τρανίουσα –σης (ἡ)
Τρανίων –νος (ὁ)
Τραπεζεύς –έως (ὁ) –Εἷς τῶν υἱῶν τοῦ
Λυκάονος
Τραπεζώ – ους (ἡ) –Ἰέρεια εν Ἀθήναις
Τρασία –ης (ἡ)
Τράσιος –ίου (ὁ) –Υἱός Τρίτου
Τράσος –ου (ὁ) –Υἱός Ἱέρωνος (Ἰλλυρικόν ὄνομα μέ Ἑλληνικόν πατρώνυμον)
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Τραύζινα –ης (ἡ)

Τρεμέλιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν

Τραύζινας –αντος (ὁ)

Τρεμηθία –ης (ἡ)

Τραῦζος –ου (ὁ)

Τρεμήθιος –ίου (ὁ) –Ποταμός

Τραυλή –ῆς (ἡ)

Τρέμουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Σκύλλης
μέ συνώνυμον: Κύων

Τραυλός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Μιχαήλ, αὐτοκράτορος Ἰουδαϊκῆς καταγωγῆς

Τρέμπον καί Τρέμπων –νος (ὁ)

Τραῦμα –τος (τό) –Ἐπίθετον Ἔρωτος μέ
συνώνυμον: Ὑβριστής

Τρέμπων καί Τρέμπον –νος (ὁ)

Τραῦος –ου (ὁ) –(Ἄκ-Σού) –Ποταμός Θράκης

Τρεμύλα καί Τριμιλήτη –ης (ἡ)

Τρέμπωσσα –σσης (ἡ)

Τράχαλη –ης (ἡ)

Τρεμῦλος ἤ Τριμιλήτης –ου (ὁ) –Μέ
Ἀλαλκομένειαν γεννᾶ Κράγον, Τλών,
Ξάνθον, Πίναρον

Τράχαλος –ου (ὁ)

Τρεύθα –ης (ἡ)

Τραχινία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς

Τρεῦθος –ου (ὁ)

Τραχίνιες –ων Πέτρες (οἱ) –Ὄρη στήν
χῶραν τῆς Μαλίδος

Τρεφέλεως –έω (ὁ)

Τραῦσος –ου (ὁ)

Τραχίνιος –ίου (ὁ)
Τραχίουσα –σης (ἡ)
Τραχίων –νος (ὁ)
Τραχύς –έως; (ὁ) –Ἐπίθετον Διός μέ συνώνυμον: Μόναρχος
Τρεβελλία –ης (ὁ)
Τρεβέλλιος –ίου (ὁ)

Τρέφουσα –ης (ἡ) –Εἰς κατάλογον ἀναθημάτων Καβειρίων
Τρέφων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
–Ἐπίθετον Ἡφαίστου μέ συνώνυμον:
Παντεργάτης –Ἐπίθετον Χρόνου μέ συνώνυμον: Τίκτων
Τρεφωνίχη –ης (ἡ)
Τρεφώνιχος –ου (ὁ)

Τρεβία –ης (ἡ)

Τρεψίουσα –σης (ἡ)

Τρεβίας –α ἤ –αντος (ὁ) –Ποταμός ἄνω
Ἰταλίας

Τρεψίων –νος (ὁ)
Τρῆρος –ου (ὁ) –Ποταμός Λατίου

Τρέβιος –ίου (ὁ)

Τρηστίσσιμη –ης (ἡ)

Τρεβώνια –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν

Τρηστίσσιμος –ου (ὁ)

Τρεβώνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν

Τρήχη –ης (ἡ)

Τρεβώνις –ιος (ὁ;) –Ρωμαϊκόν

Τρηχίς –ιδος (ἡ) –Ο.Β.682

Τρειακαδίουσα –σης (ἡ)

Τρῆχος –ου (ὁ) –Αἰτωλός φονευθείς ὑπό
Ἕκτορος

Τρειακαδίων –νος (ὁ)
Τρειτογένεια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Τρειτογένης –ους (ὁ)

Τριάδελφοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μοιρῶν
Τρίαινα –νης (ἡ) –Ὄνομα πλοίου

Τρέλλος –ου (ὁ) –Πατήρ Καθαρᾶς –Πατήρ Πυθίωνος

Τριακαδίουσα –σης (ἡ)

Τρέλλουσα –σης (ἡ)

Τριάνθη –ης (ἡ)

Τρέλλων –νος; (ὁ)

Τριάνθης –ου (ὁ)

Τρεμέλια –ίης (ἡ)

Τριανή –ῆς (ἡ)

Τριακαδίων –νος (ὁ)
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Τριανός –οῦ (ὁ)
Τριανταφυλλιά καί Τριανταφυλλέας
–ιας (ἡ) –(Πάντοτε ὡραία ὡς ἀνθισμένη
Τριανταφυλλιά) –Νέον –Χριστιανικόν
Τριαντάφυλλος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
Τρίαξ –κος (ὁ) –Πατήρ Εὐαγκρίτου
–Μέ πατρωνυμικόν Ἀντιδώριος –Πατήρ
Παμμάχου Θηβαίου νικητοῦ σέ ἀγῶνα
παίδων
Τριάρια –ης (ἡ)
Τριάριος ἀντί Ὀτριάριος –ίου (ὁ)
Τριάς –άδος (ἡ) –Χριστιανικόν
Τρίασσα –σσης (ἡ)
Τριαύχενος –ου (ὁ & ἡ) –Συνώνυμον:
Θρινακίη –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμον: Τρίκτυπος
Τριαύχην –νος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Τρίβαλις –ιος (ὁ)
Τριβαλλή –ῆς (ἡ)
Τριβαλλός –οῦ (ὁ) –Πατήρ Ἱππόνου –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Τριβαλός –οῦ (ὁ) –Κέρκωπας (ψεύτης
καί ἀπατεών)
Τριβιμία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Τριβίμιος –ίου (ὁ) –Χριστιανος –Ἅγιος
(2 Μαρτίου)
Τρίβουσα –σης (ἡ)
Τρίβων –ντος; (ὁ)
Τριβωνία –ης (ἡ)
Τριβωνιανή –ῆς (ἡ)
Τριβωνιανός –οῦ (ὁ)
Τριβώνιος –ίου (ὁ)
Τριγέννητος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Τριγέρων –ντος (ὁ) –Συνώνυμον: Νεκτάρεος –Ἐπίθετον Διονύσου
Τρίγλεια ἤ Βρίλλιον –ίου (ἡ) –Χωρίον
Χαλκιδικῆς (μετεγκατάστασις ἐκ Βιθυνίας Μ.Ἀσίας) εἰς ὅ εὑρέθη κνήμη 10 (+ –1)
ἑκατομμυρίων ἐτῶν καί ἀποδεικνύουσα
πώς οἱ Ἕλληνες ὑπῆρξαν ἐνταῦθα ἀπό
μακροῦ!
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Τριγόνιον καί Τρυγόνιον καί Τριγονίς
–ιδος (ἡ) –Ἑταίρα
Τρίγονος καί Τρίγονον –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Τριγυΐα –ης (ἡ)
Τριγύϊος –υΐου (ὁ) –Ἀδελφός Λαομέδοντος
Τριεσπέριος –ίου (ὁ)
Τριέσπερος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡρακλέους διότι ἐντός τριῶν ἡμερῶν τόν συνέλαβεν ἐκ τοῦ Διός ἡ Ἀλκμήνη
Τριετηρικός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου, δι΄ὄν ἐγράφη Ὁρφικός ὕμνος
Τριετηρίς –ιδος; (ἡ)
Τριετής –ους (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Τριεφῶν –ῶντος (ὁ) –Ἀντί Τρύφων
Τριεφῶσσα –σσης (ἡ)
Τριζυγέες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων
Τρίζυγες –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Τρίζυγοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων
Τριήρη –ης (ἡ)
Τριήρης –ου (ὁ) –Υἱός Βριάρεω καί Θράκης
Τρικάρανος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
–Ἐπίθετον Σελήνης
Τρικάρηνος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἑκάτης μέ συνώνυμον:
Κόρη
Τρικέρβερος καί Κέρβερος; (ὁ) –Τόν
Πειρίθουν πού ἠράσθη τήν θυγατέραν
τοῦ Ἄδου Κόρην ἤ Κούρην εἰς Μολοσσούς
κατεσπάραξεν ὁ Τρικέρβερος. Τό αὐτό
ἔπραξεν καί μέ τήν προστρέξασαν Κόρην καί λέγουν πώς τήν ἤρπασεν ὁ Πλοῦτων
Τρικέφαλος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Τρίκη καί Τρίκκη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ
Ἀσωποῦ, γυνή Ὑψέως χαρίσασα ὄνομα
εἰς πόλιν Τρικάλλων, Ο.Β.729, Δ202, Η7-1172Α
Τρίκης –η (ὁ)
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Τρίκκη –(Ἐν Τρίκκη) (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀσκληπιου μέ συνώνυμον: Πρηῢς
Τρικλαρία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Τρικλάριος –ίου (ὁ)
Τρικλινία –ης (ἡ)
Τρικλίνιος –ίου (ὁ) –Καθηγητής, Η-5932Δ
Τρικόλωνος –ου (ὁ) –Υἱός βασιλέως Λυκάονος –Πατήρ Ζοιτέως, Η-17-836Δ
Τρικόρυθος καί Τρικόρυνθος –ου (ὁ)
–Δῆμος Ἀττικῆς
Τρικορυσία –ης (ἡ)
Τρικορύσιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Ἀργηΐου
Τρίκρανος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθ. Σκύλλης
Τρίκρηνα –ων (τά) –Πηγαί εἰς ὄρος Φενεοῦ ἔνθα ἔλουσαν Ἑρμήν αἱ νύμφαι
Τρίκτυπος –ου καί Τρικάρηνος –ου (ἡ)
–Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Σελήνης
Τρίλλιστος –ου (ἡ) –Ἐπίθ. Δήμητρος
Τριμάκαιρα –ης (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀρτέμιδος
Τριμαλχίουσα –σης (ἡ)
Τριμαλχίων–νος(ὁ)–Δούλος–Νεόπλουτος καυχώμενος διά βιβλιοθήκας αὐτοῦ
Τρίμβυλα – ης (ἡ)
Τρίμβυλος –ου (ὁ) –Ἐρασθείς παραφόρως Ἀπριάτην ἐκ Λέσβου καί μή εὑρών
ἀνταπόκρισην τήν ἔπνιξεν (ἴσως μόνη
ἐπνίγει) τιμωρηθείς ὑπό οὐρανοῦ
Τριμίλητη –ης (ἡ)
Τριμίλητος –ου (ὁ) –Μέ Πραξιδίκην
γεννᾶ Κράγον
Τρίμορφοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μοιρῶν
Τρίμορφος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διάνας –Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἑκάτης μέ συνώνυμον: Δέσποινα καί Παρθένος
Τρινακία καί Τρινακρία καί Θρινακία
–ης (ἡ) –Ἀρχαῖον ὄνομα Σικελίας –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμον: Τρίκτυπος
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Τρινακίας –αντος (ὁ)
Τρινακρία –ης (ἡ)
Τρινάκριος –ίου (ὁ)
Τριοδία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Τριοδῖτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
μέ συνώνυμον Τρίκτυπος –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον
Μούσης
Τριόδοτη –ης (ἡ)
Τριόδοτος καί Τριοδίτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Τριόπα –ης (ἡ)
Τριόπας –α (ὁ) –(Ὁ ἔχων τρία μάτια, ὁ
ὀξυδερκής) –Υἱός Ποσειδώνος καί Κανάκης θυγατρός Αἰόλου. Ἱδρυτής ἱεροῦ Τριοπίου Ἀπόλλωνος βασιλεύς στό Διώτι
Θεσσαλίας, πατήρ Ἐρυσίχθονος –Υἱός
Ἡλίου καί τῆς Ρόδης –Ἡλιάδης –Πατήρ
Καρκάβου (ἠγεμόνος Περραιβῶν) –Θεσσαλός ἥρως, πατήρ Πελασγοῦ –Πατήρ
Φόρβαντος, Η-5-897Α, Η-8-1091Δ, Η-10333Δ, Η-13-284Δ, 340Δ, Η-17-841Α
Τριόπεια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Τριόπειαι –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Νεμέσεως
Τριόπειος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἐρινύος
Τριόπης καί Τριόπας καί Τρίοψ –οπος
(ὁ)
Τριοπίδη –ης (ἡ)
Τριοπίδης –ου (ὁ) –Υἱός Τριόπου
Τριόπιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Τριόφθαλμος – ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
ἐν Τροία. Τό ἄγαλμα αὐτοῦ ἀνῆκε εἰς
Πρίαμον καί ἔλαβε ὡς λάφυρον ὁ Σθένελος, υἱός Καπανέως καί Εὐάδνης
Τρίοψ καί Τριόπας καί Τριόπης –ου
(ὁ)
Τρίοψ –οπος (ὁ) –Υἱός Κανάκης ἐκ Ποσειδῶνος, Η-8-299Δ, Η-9-1094Α, Η-10-187Δ
Τριπανοῦργος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
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Τρίπατρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Τριπάτωρ –ρος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Τρίπκη –ης (ἡ)
Τρίπκης –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον ἐκ Τρίπκας
Τρίπλευρος –ου (ὁ καί ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Τριποδηλάλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Τριπόθητος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀδώνιδος
Τριπόπλους –ου (ἡ) –Μοῦσα
Τριπούλος –ου (ὁ)
Τριπρόσωπος –ου (ἡ καί ὁ) –Ἐπίθετον
Ἀκτιώφιδος –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἑκάτης μέ συνώνυμον: Δέσποινα
–Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμον: Δέσποινα καί Τρίκτυπος
Τριπτολέμα –ης (ἡ)
Τριπτόλεμος –ου (ὁ) –(Ἔξοχος καλλιεργητής τῆς γῆς) –Ἀγγειογράφος –Θεός
Ἐλευσίνιος (διδαχθείς ὑπό Δήμητρος
καλλιέργειαν σίτου καί σταλείς πρός
διάδοσιν καλλιεργείας εἰς Λύγκον Λυγκιστίδος καί Χάρναβον Γετῶν) –Υἱός
Κελεοῦ καί Μετανείρας –Ἐλευσίνιος,
νομοθέτης Ἀθηνῶν –Υἱός Ράρου –Υἱός
Ἡρακλέους καί Ἀστυδαμείας ἤ Ἡρακλέους καί Ἱππολύτης ἤ Βουβούς καί
Δισαύλου –Μέ πτερωτόν ἅρμα μέτέφερε
σπόρους σίτου εἰς ὅλον τόν κόσμον
ὅταν ἐμποδίσθη νά καταστῆ ἀθάνατος
ὑπό Δήμητρος –Πατήρ Γόρδυος –Υἱός
Τροχίλου ἱεροφάντου –Θεωρεῖται ὁ συστήσας Ἐλευσίνια μυστήρια, Η-7-1046Α,
1153Α, Η-8-397Δ, Η-10-121Δ, Η-12-49Δ,
Η-13-409Δ, Η-15-542Δ, 792Α, Η-17-139Α,
843Δ
Τρισαθλία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Τύχης μέ
συνώνυμον: Βδελυρά
Τρισάλαστος –ου (ὁ) –(τρισάθλιος) –Ἐπίθετον Μώμου –Μέ συνώνυμον: Παμπενθής
Τρισαύλη –ης (ἡ)
Τρισαύλης –ητος; (ὁ) –Ἐκ Φενεοῦ μετά
τοῦ Ἀρκαδίου ἥρωος Δαμιθάλου φιλο-
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ξενήσαντες θλιμένην Δήμητραν καί μαθόντες ἐκ ταύτης καλλιέργειαν ὀσπρίων, Η-5-769Δ, Η-18-189Α
Τρισέληνος –ου (ὀ) –Ἐπίθετον Διός μέ
συνώνυμον: Ἀκοίτης
Τρισεύγενη –ης (ἡ) –(Ἡ πάρα πολύ εὐγενής)
Τρισεύγενης –ου (ὁ)
Τρισίλα –ας (ἡ)
Τρισίλος –ου (ὁ)
Τρισιμάχη –ης (ἡ)
Τρισίμαχος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς
Τρίσμακαρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ μέ συνώνυμον: Μάκαρ
Τρισμεγίστη –ης (ἡ)
Τρισμέγιστος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Τρισολβία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Τύχης μέ
συνώνυμον: Πότνια
Τρισόλβιος –ίου (ὁ)
Τρισσαί –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐκατῶν
–Ἐπίθετον Μοιρῶν –Ἐπίθετον Χαρίτων
Τρισσοκάρηνος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Τρισσοκέφαλος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης μέ συνώνυμον: Ταρταρόπαις
Τρίστολος –ου (ὁ καί ἡ)
Τρίτα –ης (ἡ)
Τριταία –ης (ἡ) –Πόλις –Θυγάτηρ Τρίτωνος, ἱέρεια Ἀθηνᾶς πού μέ Ἄρην γεννᾶ Μελάνιπον, Η-13-192Δ
Τριταῖος –ου (ὁ)
Τριτάλαινα –ης (ἡ) –(Τρισάθλιος) –Ἐπίθετον Ἴσιδος –Ἐπίθετον Πολυμνίης
Τριταλαίνης –ητος (ὁ)
Τρίταλλις –ιδος (ἡ)
Τριτανταίχμη –ης (ἡ)
Τριτανταίχμης –ου (ὁ) –Πέρσης Σατράπης, υἱός Ἀρταβάνου στρατηγός
Τριτᾶς –οῦ; (ὁ)
Τρίτατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἰάκχου
Τριτέα –ης (ἡ)
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Τριτέας –ου (ὁ)
Τρίτεια –ης (ἡ) –Ἡρωῒς Ἀχαῒας, θυγάτηρ Τρίτωνος πού μέ Ἄρην γεννᾶ Μελάνιππον ὅστις πρός τιμήν της χτίζει
Τρίτεια Ἀχαῒας
Τρίτευτα –ης (ἡ) –Μήτηρ Πίννη
Τριτεύτας –αντος; (ὁ) –καί Ἰλλυρικόν
Τριτία –ης (ἡ)
Τριτίας –ου (ὁ)
Τρίτιος –ίου (ὁ)
Τριτογένεια –ης καί Τριτογέννητος
(ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς ἡ γεννηθεῖσα εἰς
λίμνην Τριτωνίδα. Εἴτε διότι ἐγεννήθη
ἐκ Τρίτωνος ποταμοῦ εἰς Ἀλκομενές.
Κατ΄ ἄλλους ἐκ τῆς λέξεως Τριτώ, ὡς
γεννηθεῖσα ἐκ κεφαλῆς Διός, εἴτε διότι
ἐγεννήθη τρίτη (Ἀρτεμις, Ἀπόλλων, Ἀθηνᾶ), Η-9-362Α, Η-13-644Δ
Τριτογένης –ους (ὁ)
Τριτογενής –οῦς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Τριτογέννητη –ης (ἡ)
Τριτογέννητος –ου Θεά (ἡ) –Ἐπίθετον
Ἀθηνᾶς
Τριτόη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πιμπληῒδος
καί Πιέρου, ἀδελφή Νειλοῦς, Ἀσωποῦς,
Ἑπταπόρης, Ἀχελωῒδος, Τιτοπλοῦς καί
Ροδίας
Τριτόμηνις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Τριτόος –ου (ὁ)
Τρίτορος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Τρίτος –ου (ὁ) –Πατήρ Τρασίου
Τρίτουσα –σης (ἡ)
Τρίτυλλα –ης (ἡ)
Τρίτυλλος –ου (ὁ)
Τριτύμαλλη –ης (ἡ)
Τριτύμαλλος –ου (ὁ)
Τριτώ –οῦς καί Τριτωνίς καί Τριτογενίς (ἡ) –Moῦσα –Θυγάτηρ Κομοῦς –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Τριτωγενής Κούρη (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
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Τρίτων –νος (ὁ) –Υἱός Ἀμφιτρύτης καί
Ποσειδῶνος –Ἐνάλιος θεός –Μέ Ἑκάτη
γεννᾶ Κράταιην (μητέρα Σκύλλης) –Μικρός ποταμός Βοιωτίας –Ὁ Νεῖλος –Πατήρ Εὐήθους, Η-7-948Δ, 1155Α, Η-9-340Α,
Η-11-35Δ, Η-15-370Δ, Η-17-848Δ
Τρίτωνες –ων (οἱ) –Μέ ἐπίθετα: Διεροί
καί Φίλοι
Τριτωνία –ης (ἡ) –Ἐπίθ.Ἀθηνᾶς
Τριτωνίς –ιδος (ἡ) –Ἀντί Τριτωνιάς –Ἐπίθ. Ἀθηνᾶς –Νύμφη Τριτωνίδος λίμνης
–Πηγή Ἀρκαδίας – Νύμφη Λιβύης μητρός
Ἀθηνᾶς ἐκ Ποσειδωνος –Θεότηται τῶν
ὑδάτων –Μήτηρ Νασάμωνος καί Καφύρου ἀπό υἱόν Ἀπόλλωνος Ἀμφιθέμιδα
ἤ Γαράμαντα καί τῆς θυγατρός τοῦ Μίνωος Ἀκακαλλίδος, Η-9-362Α, 683Δ, Η10-536Δ,
Τριφάλης –ητος καί Τρίφαλος (ὁ) –Ὄνομα κωμωδίας Ἀριστοφάνους ἀπωλεσθεῖσα
Τρυφέρα –ης (ἡ)
Τρυφέρος –ου (ὀ)
Τρίφθογγος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμον:
Τρίκτυπος
Τριφίλη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Τρίφιλος –ου (ὁ)
Τριφιοδώρα –ης (ἡ)
Τριφιόδωρος καί Τρυφιόδωρος –ου
(ὁ) –Ἐπικός ποιητής –Μιμητής Νόννου
γραμματικός Αἰγύπτιος καί ποιητής, Η17-850Α
Τριφυές καί Τριφυής –ους (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Σελήνης
Τριφύλη καί Τριφύλλη –ης (ἡ) –Μέ Ἀλκμέωνα γεννᾶ Κλύτιον ἔγγονον Ἀμφιαράου, Η-10-909Δ,
Τριφύλη καί Τριφυλία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Φηγέως
Τριφύλια –ης (ἡ)
Τριφύλιος καί Τριφύλλιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
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Τριφιλίουσα –σης (ἡ)
Τριφυλλίων –νος (ὁ)
Τρίφυλος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀρκάδος καί
Λαοδαμείας θυγατρός Ἀμύκλα, Η-17850Δ
Τριχά –ῆς (ἡ) ἡ Τριχάλεπτος –ου (ἡ)
–Ἐπίθετον Νεμέσεως
Τριχᾶς –ᾶ (ὁ)
Τριχινά –ῆς (ἡ)
Τριχινᾶς –ᾶ (ὁ) –Χριστιανός ἅγιος
Τρίψυχος –ου (ὁ) –Βυζαντινός ἐπί Κομνηνῶν
Τριώνυμος –ου (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀρτέμιδος –Ἐπίθ. Σελήνης μέ συνώνυμον: Τρίκτυπος
Τρίωψ –πος (ὁ) –Υἱός Κανάκης ἐκ Ποσειδῶνος, Η-14-465Α, 688Α
Τροιζῆν –ῆνος (ὁ) –Πατήρ Εὐώπιδος,
κρημνισθείσης διότι ἠράσθη τόν ἀδελφόν της –Υἱός Πέλοπος ἀδελφός Πιτθέος, Ο.Β.561, Η-15-695Δ, 709Α, Η-17-486Α
Τροιζηνία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Τροίζηνος –οιο (ὁ) –Ο.Β.847 –Πατήρ Σφήτου καί Ἀναφλύστου (καταφυγόντων
εἰς Ἀττικήν) –Πατήρ Εὐφήμου καί υἱός
Κέαντος –Εἶς τῶν Κικόνων
Τροιζίνιος –ίου (ὁ) –Η-15-932Δ
Τροίη –ης (ἡ) –Ο.Ω.265, Δ99
Τροκάνδα –ης (ἡ)
Τροκάνδας –αντος (ὁ)
Τρόκια –ίης (ἡ)
Τρόκιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Τροκόνδα –δης (ἡ)
Τροκόνδας –αο (ὁ)
Τροκόνδη –ης (ἡ)
Τροκόνδης –ου (ὁ)
Τρόκχη –ης (ἡ)
Τρόκχης –ητος; (ὁ)
Τρόμη –ης (ἡ)
Τρόμης –ητος (ὁ) –Πατήρ Αἰσχίνου ρήτορος, πρώην δοῦλος. Ἀπελευθερωθείς
ὀνομάσθη Ἀτρόμητος
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Τρόμης –ητος καί Ἀτρόμητος –ου (ὁ)
–Υἱός Ἡρακλέους καί Στρατονίκης θυγατρός Θεσπίου Tropa = Τροφός εἰς Ἀραουκανικήν
Τροπαία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρης
Τροπαῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Τροπαιοφόρος –ου (ὁ καί ἡ) –Ἐπίθετον
Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον
Πανός
Τροπαιοῦχος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Τροπιανή –ῆς (ἡ)
Τροπιανός –οῦ (ὁ)
Τροπική –ῆς (ἡ)
Τροπίουσα –σης (ἡ)
Τροπίων –νος (ὁ)
Τρόπος –ου (ὁ)
Τροπώι; (ἡ)
Τρουεντίνη –ης (ἡ)
Τρουεντῖνος –ου (ὁ) –Ποταμός –Πόλις
Ἰταλίας
Τροῦθα –ης (ἡ)
Τροῦθος –ου (ὁ)
Τρούθουσα –σης (ἡ)
Τρούθων –νος (ὁ)
Τρουφέρα –ης (ἡ)
Τρούφερος –ου (ὁ)
Τροφεύς –εως (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑωσφόρου
–Ἐπίθετον Ἠελίοιο μέ συνώνυμον: τεκνοποιός
Τροφίλη –ης (ἡ)
Τρόφιλος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς
Τροφιμᾶ –ᾶς (ἡ)
Τροφιμᾶς –ᾶ; (ὁ) –Υἱός Ἀρχικλέους, Μιλήσιος –Πατήρ καί υἱός Τροφιμᾶ καί
Τροφίμης
Τροφίμη –ης (ἡ) –Αὐρηλία, ἡ πρίν Φιλίππου –Μήτηρ Τροφιμᾶ –Ἐφεσία ἱέρεια
θεᾶς Ἑστίας
Τροφιμιανή –ῆς (ἡ)
Τροφιμιανός –οῦ (ὁ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÔÑÏÖÉÌÏÓ
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Τρόφιμος –ου (ὁ) –(Ὠφέλιμος) –Χριστιανικόν –Ἅγιος –Μέλος οἰκογενείας Ἀβλαβείου, καθώς ὁ Νεικίας καί ἡ Ἀνθίππη
–Υἱός Μᾶ –(Πράξεις, Κ4) –Τιμόθεον Β,
Κ, Δ, 20

Τροχιλλᾶς –οῦ; (ὁ)

Τροφονία –ης (ἡ)

Τροχιμίουσα –σης (ἡ)

Τροφόνιος–ίου(ὁ)–ἈδελφόςΚερκύονος,
υἱός Ἐπικάστης καί Ἀγαμίδου ἄρχοντος
Ἀρκαδικῆς Στυμφάλου, Η-8-21Α
Τροφός –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀδραστείης –Ἐπίθετον Αἰῶνος –Συνώνυμον:
Γέρων –Ἐπίθετον Γῆς μέ συνώνυμον: Ἄνασσα –Ἐπίθετον Ἥρης μέ συνώνυμον:
Μήτηρ –Ἐπίθετον Νίκης –Ἐπίθετον Ρέας μέ συνώνυμον Μήτηρ –Ἐπίθετον Σεμέλης –Ἐπίθετον Σιληνοῦ –Ἐπίθετον
Φύσεως μέ συνώνυμον: Πατήρ –Ἡ καί
Κορώνη, θυγάτηρ ἑταῖρας Νάννιον

Τροχίλος καί Τρόχιλος –ου (ὁ) –(τροχοπούλι) –Ἱεροφάντης, υἱός Καλλιθέας (ἱερείας τῆς Ἥρας). Μέ Ἐλευσινία παρθένον γεννᾶ Τριπτόλεμον καί Εὐβουλέαν
Τροχιμίων –νος (ὁ)
Τροχιμμᾶ –ῆς (ἡ)
Τροχιμμᾶς –ᾶ; (ὁ) –Πατήρ Φιλοξένου
Τροχινίδα –δης (ἡ)
Τροχινίδας –αιο (ὁ)
Τρόχις –ιδος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Τροχίς –ιδος (ἡ)
Τροχόεις –εντος (ὁ)
Τροχόεσσα –σσης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης

Τρόφος –ου (ὁ) –(Ἐκ τοῦ τροφός) –Εἰς Ἀραουκανικήν = Tropa

Τρύβουσα –σης (ἡ)

Τροφωνιανή –ῆς (ἡ)

Τρυβωνιανή –ῆς (ἡ)

Τροφωνιανός –οῦ (ὁ)
Τροφώνιος –ίου (ὁ) –(Ἐκ τοῦ τροφή καί
ὠνοῦμαι) –Ἀρχιτέκτων μέ ἐπίθετον Ἀγχάσιος, μέγιστος λιθίνων κτισμάτων
ὅπως καί ὁ Γανυμήδης –Ἐπίθετον Διός
–Υἱός Ἀπόλλωνος, πατήρ Ἐρκύνης ἤ
Ἑρκίνης, ἀδελφός Ἀγαπίδου ἤ Ἀγαμίδου, ἥρως Βοιωτίας –Χρησμοδότης, μάντις (μαντεῖον, τοῦ ἐν Λειβαδιά) –Υἱός
Ἐργίνου, ἔκγονος Κλυμένους, βασιλ.
Ὀρχομενοῦ, χθόνιος τοπικός θεός, μαντικός μέ Μαντεῖον, ἀδελφός Γανυμήδους ἤ Ἀπόλλωνος καί Ἐπικάστης –Μέ
ἀδελφόν Ἀγαμήδην ἔκτισαν πρῶτον  ναόν Ἀπόλλωνος ἐν Δελφοίς, Η-12-162Α,
Η-14-357Α, Η-15-219Α, Η-17-872Δ, Η-1891Α
Τροχαλός –ου (ὁ & ἡ) –(τρέχων, στρογγύλος) –Ἐπίθετον Ἐρμοῦ

Τρύβων –ντος; (ὁ)
Τρυβωνιανός –οῦ (ὁ)
Τρυγαῖα –ης (ἡ)
Τρυγαῖος –ου (ὁ) –Ἀγρότης (Ἀριστοφάνης, Εἰρήνη)
Τρυγή –ῆς (ἡ)
Τρυγῆς –ῆος (ὁ)
Τρυγήτη –ης (ἡ)
Τρυγήτης –ου (ὁ)
Τρυγήτιον –ίου (ἡ) –Θυγάτηρ Κωμίδος
Τρύγητος –ου (ὁ)
Τρυγία –ης (ἡ) –Τροφός Διονύσου
Τρυγίας –ου (ὁ)
Τρυγοδώρα –ης (ἡ)
Τρυγόδωρος –ου (ὁ) –Πλαστόν ὑπό Ἀλκίφρονος
Τρυγών –νος (ἡ) -Τροφός Ἀσκληπιοῦ

Τροχᾶς –ᾶ (ὁ & ἡ)

Τρύγων –νιος (ὁ)

Τρόχεις –ειος (ὁ)

Τρύγωσσα καί Τρυγῶσσα –σσης (ἡ)

Τροχίλα –ης (ἡ)

Τρύεντη –ης (ἡ)

Τροχιλλά –ῆς (ἡ)

Τρύεντος –ου (ὁ)
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Τρύζος –ου (ὁ) –Τύραννος
Τρυμαλῖτις –ιδος καί Τριμαλίτης –ου
(ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÔÑÙÚËÏÓ

τής, ὁ υἱός Ἀμμωνίου Ἀλεξανδρεύς –Διδάσκαλοςγυμναστικῆς–ἘπώνυμονΠτολεμαίου, Η-7-1060Δ, Η-16-879Δ, Η-17-879Δ

Τρύπανον –ου (τό) –Ἐπίθετον Πανός μέ
συνώνυμον: Μαλειήτης

Τρύφων καί Τριεφῶν –ῶντος (κατά
Λουκιανόν) (ὁ)

Τρῦπις –ιος καί –ιδος (ὁ) –Υἱός Ἀνδρονίκου Ρόδιος

Τρύφωνα –ης (ἡ)
Τρυφωνιανή –ῆς (ἡ)

Τρύσα –ης (ἡ) –Η-18-638Α

Τρυφωνιανός –οῦ (ὁ)

Τρύφαινα –νης (ἡ) –(Ἐκ τρυφῆς = ἁβρότης, ἁπλότης) –Ἑταῖρα Ἀθηναῖα–Καί
Κλεοπάτρα, θυγάτηρ Πτολεμαίου Ἐπι-φανοῦς καί Κλεοπάτρας Συρίας, Η-16925Δ, Η-10-848Α

Τρυφῶσα –ης (ἡ) –Νικήτρια δρόμου στά
Ἴσθμια καί Πύθια –Ἀδελφή Διονυσίας
καί Ἡδέας, θυγάτηρ Ἑρμησιάνακτος
Σπαρτιάτου –Θυγάτηρ τῆς Σαμίου–
Πρός Ρωμαίους ΙΣΤ,12

Τρυφαίνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ συγκλητικοῦ ἐκ Κυζίκου

Τρώα –ης (ἡ)

Τρυφαίνης –ητος (ὁ)
Τρυφάλης –ου (ὁ) –Ὁ Ἀλκιβιάδης διακωμωδούμενος εἰς ἔργον Ἀριστοφάνους
Τρυφέρα –ης (ἡ)
Τρυφέριον –ίου (ἡ)
Τρύφερον –ου (ἡ)
Τρύφερος –ου (ὁ)
Τρύφη –ης (ἡ)
Τρυφηνία –ης (ἡ)
Τρυφήνιος –ίου (ὁ)

Τρωάς –άδος (ἡ) –(Ἐκ Τροίας ἤ τροφός)
–Θυγάτηρ Νεοπτολέμου, ἀδελφή Ὀλυμπιάδος (μητρός Μεγ. Ἀλεξάνδρου)
–Μέ Πρίαμον γεννᾶ Ὑπερίσκον –(ἀξία
ὡς ἡρωϊκή Τρωάς) π.χ. Ἀνδρομάχη –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Τρωγλοδύτη –ης (ἡ)
Τρωγλοδύτης –ου (ὁ) –Ποντικός εἰς
“Βατραχομυομαχίαν”, Η-4-258Α
Τρωδάντια –ίης (ἡ)
Τρωδάντιος –ίου (ὁ)

Τρυφοῦς –οῦ (ἡ)

Τρωϊάς –άδος (ἡ) –Μήτηρ Νεοπτολέμου
–Ἐπίθετον Ἐνυοῦς

Τρυφιοδώρα –ης (ἡ)

Τρώϊλα –ης (ἡ)

Τρυφιόδωρος –ου (ὁ) –Ὀ Αἰγύπτιος ἧτο
γραμματικός καί συγγραφεύς ποιητής
ἐπῶν, ἐπηρεασθείς ὑπό Νόννου

Τρώϊλος –ου (ὁ) –Ἀγγειοπλάστης, κεραμεύς –Υἱός Ἀλκίνου, νικητής 102ας
Ὀλυμπιάδος –Τό 372 ὁ Ἡλεῖος, εἰς συνωρίδα καί ἅρμα πωλικόν –Υἱός Χαριδήμου, Ἀχαρνεύς –Ὑπομνηματιστής διδάσκαλος Σωκράτους, Η-18-47Α

Τρυφοῦς –οῦντος; (ἡ) –Θυγάτηρ Θεμισταγόρας
Τρύφοῦσα –σης (ἡ)
Τρυφούσια –ίης (ἡ)
Τρυφούσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος
Τρυφώ –οῦς (ἡ) –Μήτηρ Θεμισταγόρου
Τρύφων καί Διόδοτος –ου (ὁ) –(ἁβρός,
λεπτός εἰς τρόπους) –Σφετεριστής θρόνου Συρίας –Χριστιανικόν –Ἅγιος –Ὁ Φιλαδελφεύς ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον –
Βασιλεύς Συρίας –Γραμματικός καί ποιη_

Τρωΐλος –ου (ὁ) –Υἱός Πριάμου καί Ἑκάβης –Υἱός Κασσάνδρας –Σοφιστής
συγγραφεύς γραμματεύς ἐξ Ἀμφιπόλεως (πρώην ἑννέα ὁδοί) σύγχρονος Διογένους, Ο.Ι.Ω.257, Η-9-390Α, Η-16-246Α,
Η-17-139Δ, 707Δ, 884Α
Τρωΐλος –ου (ὁ) –Υἱός Πριάμου καί Ἑκάβης, ἤ υἱός Ἀπόλλωνος, φονευθείς ὑπό
Ἀχιλλέως

ËÅÎÉÊÏÍ
ÔÑÙÚÏÓ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Τρώϊος –ου (ὁ)
Τρωξάρτη –ης (ἡ)
Τρωξάρτης –ου (ὁ) –(Ροκανιστής ψωμιοῦ) –Ὄνομα ποντικοῦ εἰς βατραχομυομαχίαν, Η-4-258Α
Τρώος –ου (ὁ) –Υἱός Ἐριχθονίου, Η-17881Α
Τρώς –ός (ὁ) –Πατήρ Ἴλου, Η-17-881Α
Τρώς –ός (ὁ) –(Ἀψεγάδιαστος) –Yἱoί: Ἴλος, Ἀσσήρακος καί Ἰσόθεος Γανυμήδης
καί Κλεοπάτρα –Υἱός Ἐριχθονίου καί
Ἀστυόχης θυγατρός Σιμόεντος, ἔκγονος
Δαρδάνου –Κατ΄ἄλλους, υἱός Καλλιρρόης, θυγατρός Σκαμάνδρου –Μέ Καλιῥῥόη
Σκαμάνδρου γεννᾶ Κλεοπάτρα, Η-5-24Δ,
Η-13-630Δ, Η-17-885Α
Τρωσιδάμας –ντος (ὁ) –Πλαστόν ὄνομα
Ἡλιοδώρου Ἀλεξανδρέως, ὀλυμπιονίκου εἰς στάδιον δύο φοράς
Τρωσιδάμεια –ης (ἡ)
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ρας ἔκγονος Πορθάονος γαμβρός Ἀδράστου (βασιλεύς Ἄργους, ἐκ θυγατρός
Δηϊπύλης) ὅπου κατέφυγε μετά φόνον
(εἰς θήραν) θείου Ἀλκάθου ἤ ἀδελφοῦ
Ὠλενίου ἤ Μελανίππου –Εἷς τῶν 7 ἐπί
Θήβας ἐκστρατευσάντων καί δείξας γενναιότητα ἐφονεύθη. Μέ Δηϊπύλην γεννᾶ περίφημον Διομήδην –Ἴων τίς –Υἱός
Ἀστακοῦ, Η-8-147Δ, Η-12-777Α, Η-13-193
Α, Η-14-794Δ, Η-15-746Δ, Η-17-938Δ
Τύδη –ης (ἡ)
Τύδης –εω; (ὁ)
Τυδίδη –ης (ἡ)
Τυδίδης –ου (ὁ)
Τύθις –ιος (ὁ)
Τυθρώνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Τυθρώνης –ητος (ὁ)
Τυλάρχη –ης (ἡ)
Τύλαρχος –ου (ὁ)

Τσαντραγκούπτα –ης (ἡ)

Τύλδη –ης (ἡ)

Τσούτσουρας –α Κρήτης (ὁ) =Ἴτανος
καί Πρίανσος ἤ Οἴνατος

Τύλδος –ου (ὁ)
Τύλη –ης (ἡ)

Τυανεύς –έως (ὁ) –Ὀ Ἀπολλώνιος

Τύλισα –σης (ἡ)

Τυβροίτα –ης (ἡ)

Τύλισος –ου (ἡ)

Τυβροίτας –αντος; (ὁ)

Τυλλία –ης (ἡ)

Τύγεις –ειος (ὁ)

Τύλλιος –ίου καί Τούλλιος (ὁ) –Βασιλεύς Ρωμαίων, Η-7-1057Δ

Τύγης –ουἤ –ητος (ὁ)
Τυδάρεως –έω (ὁ) –Ἐπίκλησις Διός, προσωποποιοῦν τό ἐκλεῖπον καί ἀνανεούμενον φῶς
Τυδείδη –ης (ἡ)
Τυδεῒδη –ης (ἡ)
Τυδείδης –ου (ὁ) –Υἱός Τυδέως, ὁ Διομήδης
Τυδεΐδης –ου (ὁ) –Ο.Ι.Ξ.29, Ο.Ι.Π.25, Ο.Ι.
Τ.48, Ψ357
Τυδεύς –έως καί –έος καί –ῆος (ὁ)
–(Συντριπτικός ἤ μικρός εἰς ἠλικίαν =
τυτθός) –Πατήρ Διoμήδους –Υἱός βασιλέως Καλυδῶνος Οἰνέως καί Περιβοίας
ἤ Γόργης ἤ Ἀλθαῖας, ἀδελφός Δηϊανεί-

Τύλος –ου (ὁ) –Δράκων φονεύσας ἀδελφόν Μορίας νύμφης. Ἐφονεύθη ὑπό
Δαμασῆνος, κατόπιν παρακλήσεως Μορίας, Η-5-758Δ
Τυμβιδία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
–Ἐπίθετον Τύχης
Τυμβιδίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Τυμβίδιος –ίου (ὁ)
Τύμβος – ου (ὁ) –(χῶρος ὅπου ἐθάπτετο
τό σῶμα καί τό χῶμα σχημάτιζε λόφον)
–Πλαστόν –Ἐπίθετον Κρόνου
Τυμβοῦχος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Κηρός
Τυμίχα –ης (ἡ) –Πυθαγορεία φιλόσοφος
6ου π.Χ. αἰ. ἀναφερομένη ἀπό Ίάμβλιχον
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Τύμιχος –ου (ὁ)
Τύμνεως –έω (ὁ)
Τύμνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀστερίωνος,
ἀδελφή Εὐβοίας καί Ἀτραίης
Τύμνης –εω (ὁ) –Ἐπιγραμματοποιός ἤ
Σκύθης εὐγενής –Πατήρ Ἱστιαίου
Τυμνία –ης (ἡ)
Τυμνίας –ου (ὁ)
Τύμος –ου (ὁ) = Τύμβος, πλαστόν
Τύμουσα –σης (ἡ)
Τυμπανόδουπος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Ρέας μέ συνώνυμον Κούρη
Τυμπανοτερπής –έος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Ρέας μέ συνώνυμον: Πότνια
Τυμφαῖα –ης (ἡ) –Ὄνομα Μακεδονικῆς
φάλαγγος Μεγ. Ἀλεξάνδρου
Τυμφαῖος –ου (ὁ)
Τύμων –νος (ὁ)
Τυμώνδη –ης (ἡ)
Τυμώνδης –ου (ὁ)
Τυνδάρεος καί Τυνδάρεως –ω (ὁ) –Υἱός Οἰβάλου, (βασιλέως Σπάρτης) καί
νύμφης Βατείας, ἔκγονος Περιήρους ἤ υἱός Περιήρους καί Γοργοφόνης, ἀδελφός
Ἱπποκόωντος καί Ἰκαρίωνος. Μετάθάνατον πατρός ἐλθών εἰς Αἰτωλίαν σύζυγος Λήδας θυγατρός Θεστίου. Μέ
Λήδα γεννᾶ Κλυταιμήστραν, Ἑλένην,
Κάστορα, Πολυδεύκην, Ο.Λ.298, 299,
Ω199
Τυνδαρεύς καί Τυνδάρεως –ρέω (ὁ) –
(Συντριπτικός) –Βασιλεύς Σπάρτης, σύζυγος Λύδας, πατήρ Κλυταιμνήστρας,
Ἑλένης, Φιλονόης, Τιμάνδρας, Κάστορος,
Πολυδεύκους, Κασσάνδρας καί Φοίβης,
Η-7-1148Δ, Η-9-341Α, 682Α, Η-10-909Α,
Η-13-248Δ, Η-14-762Δ, 763Α, Η-17-139Δ,
609Α, 701Δ, 940Δ, Η-18-299Α, 945Α, Ο.Ο.
Λ.298, 299, Ο.Ο.Ω.199
Τυνδαρεώνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Τυνδάρεω, ἡ Ἑλένη
Τυνδάρης –ητος (ὁ)
Τυνδαρίδα –δης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÔÕÍÍÙÍÄÁ

Τυνδαρίδας –αιο (ὁ)
Τυνδαρίδης –ου (ὁ) –Υἱός Τυνδάρεω, ὁ
Κάστωρ, ὁ Πολυδεύκης
Τυνδαρίουσα –σης (ἡ)
Τυνδαρίς –ίδος (ἡ) –Ἠ Ἑλένη
Τυνδαρίχα –ης (ἡ)
Τυνδάριχος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς
Τυνδαρίων –νος (ὁ) –Τύραννος Σικελίας, Η-17-599Α
Τύνης –ητος (ἡ) –Πόλις Σικελίας
Τυνιάδη –ης (ἡ)
Τυνιάδης –ου (ὁ)
Τυνίουσα –σης (ἡ)
Τυνίων –νος (ὁ)
Τύννα –ης (ἡ)
Τυννάδη –ης (ἡ)
Τυννάδης –ου (ὁ)
Τυννία –ης (ἡ)
Τυννίας –ου (ὁ)
Τυννίδη –ης (ἡ)
Τυννίδης –ου (ὁ)
Τύννις –ιδος (ἡ)
Τυννίς –ιδος (ἡ)
Τυννίχα –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν
Τυννίχας –αιο (ὁ)
Τυννιχίδα –ης (ἡ)
Τυννιχίδας –αο (ὁ)
Τυννιχίδη –ης (ἡ)
Τυννιχίδης –ου (ὁ)
Τύννιχος –ου (ὁ) –Ἀρχαῖος ποιητής παιάνος εἰς Ἀπόλλωνα ἐκ Χαλκίδος, οὐδέποτε διδαχθείς ποιητικήν τέχνην
Τύννος –ου (ὁ)
Τύννουσα –σης (ἡ)
Τύννων –νος (ὁ)
Τυννώδα –ης (ἡ)
Τυννώδας –αο (ὁ) –Ὑπῆρξεν Αἰσυμνήτης
Τυννώνδα –ης (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÔÕÍÍÙÍÄÁÓ

Τυννώνδας –αο (ὁ) –Ἡγεμών Εὐβοίας
Τυννώνδη –ης (ἡ)
Τυννώνδης –ου (ὁ)
Τύνουσα –σης (ἡ)
Τύνων –ντος; (ὁ) –Πατήρ Σωπάτρας,
μύστης εἰς Σαμοθράκην
Τύπουσα –σης (ἡ)
Τύπτουσα –σης (ἡ)
Τύπτων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Τύπων –νος (ὁ)
Τυράννα –ης (ἡ)
Τυράννας –α (ὁ)
Τυραννίας –ίου (ἀντί Τουραννίας) (ὁ)
–Υἱός Αὐτομήδους –Κιθαρωδός –Ἠγεμών ἀνδρῶν
Τυραννίδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Τυράννιος καί Τυρράννιος –ιου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Τυραννίουσα –σης (ἡ)
Τυραννίς –ιδος (ἡ) –(ἀπόλυτος έξουσία)
–Μέ ἐπίθετον: Μεγίστη
Τύραννις –ιδος (ὁ)
Τυραννίων –νος (ὁ) –Γραμματικός καί
Λόγιος –Ὁ διδάξας τέκνα Κικέρωνος καί
δάσκαλος Στράβωνος
Τύραννος –ου (ὁ) –Υἱός Πτερελάου φονευθείς μετ΄ ἀδελφῶν –Ἐπίθετον Ἅδου
–Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον ἜρωτοςἘπίθετον Διός
Τύραννος –ου (ὁ & ἡ) –Ὁ Ἀπολλόδωρος
–Ἐπίθετον Ἴσιδος –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος –Σοφιστής συγγραφεύς, Η-7-634Α
Τυρανός –οῦ (ὁ)
Τύρας –αντος καί Τύρης (ὁ) –Ποταμός
(Νέστος)
Τυρβαῖα –ης (ἡ)
Τυρβαῖος –ου (ὁ)
Τυρβάσα –σης (ἡ)
Τυρβασία –ης (ἡ) –Νύμφη
Τυρβάσιος –ίου (ὁ)
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Τύρβασος –ου (ὁ)
Τύρβις –ιος; (ὁ) –Υἱός Τηλαίθου
Τυρευτήρ –ῆρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Τυρήν –ῆνος (ὁ)
Τυρήν – νος (ἡ) –Μέ Ἄρη γεννᾶ Θράσα,
σύζυγον Ἱππόνου, μητέρα Πολυφόντου
Τύρης –ητος (ὁ)
Τυρία –ης (ἡ) –Μέ Αἴγυπτον γεννᾶ Κλεῖτον, Σθένελον, Χρύσιππον
Τυριανή –ῆς (ἡ) –Μήτηρ Ἀλεξάνδρας
Τυριανός –οῦ (ὁ) –Σύζυγος Νικαρέας
Τυρίας –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Τυρίμμα –ης (ἡ)
Τυρίμμας –ου; ή –ντος; (ὁ) –Καλεῖται ὁ
Καινεύς ἤ Κοῖνος, ἔγγονος Καράνου, υἱός Κοίνου
Τυρίμμας καί Εὐρύαλος καί Δόρυκλος
–ου (ὁ) –Βασιλεύς Ἠπείρου. Μέ τήν θυγατέραν του Εὐΐππην, ὁ Ὀδυσσεύς γεννᾶ
Εὐρύαλον –Πατήρ Ἀγάθωνος, ἀρχηγός
Θρακῶν καί Παιόνων Μεγάλου Ἀλεξάνδρου
Τύριννα –ης (ἡ)
Τύριννος –ου (ὁ)
Τύριος –ίου (ὁ) –Υἱός Ἀνδρομάχου, Η17-520Α
Τυρίουσα –σης (ἡ)
Τυρίχα –ης (ἡ)
Τύριχος –ου (ὁ)
Τυρίων –νος (ὁ)
Τυρμίδα –δης (ἡ)
Τυρμίδας –αιο (ὁ) –αι (οἱ) –Δῆμος Ἀττικῆς
Τυρμίδη –ης (ἡ)
Τυρμίδης –ου (ὁ) –Υἱός Μεγαλινίου
Τύρνα –ης (ἡ)
Τύρνος –ου (ὁ) –Βασιλεύς εἰς Ἰταλίαν,
Η-12-10Α
Τυρογλύφος –ου (ὁ) –(Κυλαίνων τό τυρί) –Ὄνομα ποντικοῦ εἰς βατραχομυομαχίαν, Η-4-258Α
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Τύρος –ου (ἡ) –Γυνή Δαναοῦ μέ ἥν γεννᾶ
Κλειτήν, Σθενέλην καί Χρυσίππην αἵτιναι νυμφεύονται υἱούς Αἰγύπτου, τόν
Κλεῖτον, Σθένελον καί Χρύσιππον, Η5-773Α
Τύρουσα –σης (ἡ)
Τυρραῖα –ης (ἡ)
Τυρραῖος –ου (ὁ)
Τυρράκηος –ου (ὁ) –Λέσβιος
Τυρρακίνη –ης (ἡ)
Τυρρακῖνος –ου (ὁ)
Τύρρακος –ου (ὁ) –Λέσβιος
Τυρρανά-ᾶς (ἡ)
Τυρράνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Τυρρανίουσα –σης (ἡ)
Τυρρανίς –ιδος (ἡ)
Τυρραννίουσα –σης (ἡ)
Τυρραννίων –νος (ὁ) –Ὁ Σκήψιος γραμματικός –Ὁ Μεσσήνιος συγγραφεύς, φιλόσοφος –Ὁ Φοῖνιξ, ὁ υἱός Ἀρτεμιδώρου
συγγραφεύς, Η-7-646Α, 1057Α, Η-17-300
Α, 953Α
Τυρρανίων –ωνος (ὁ) –Πατήρ Χρυσέρωτος ἤ Χρυσέρω –Ἕτερος φίλος Ἀττικοῦ
καί Κικέρωνος, δημιουργός πλουσίας
βιβλιοθήκης, λάτρης Ἀριστοτέλους ἐκδότης ἔργων του
Τυρρήνα –ης (ἡ)
Τυρρηνίς –ίδος (ἡ) –Μήτηρ Διφίλου
Τυρρηνολέτειρα –ης (ἡ)
Τυρρηνολέτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου –Συνώνυμον: Τερπνός
Τύρρηνος καί Τυρρηνός –οῦ (ὁ) –Ἀδελφός Τάρχωνος ἤ Λίθου, πατήρ Ἡγελέω, Τούσκου. Υἱός Ἄτυος καί Καλλιθέας –Ἐλθών κατώκησεν εἰς Ἰταλίαν, τήν
Τυρρηνίαν, Η-12-617Δ
Τύρρις –ιος; (ὁ)
Τυρσανή –ῆς (ἡ)
Τυρσανός –οῦ (ὁ)
Τυρσηνίς –ιδος (ἡ) –Συβαρῖτις Πυθαγορίς φιλόσοφος –Ἐπίθετον Σκύλλης, θυ-
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γατρός Νίσου, βασιλέως Μεγάρων, Η16-499Δ
Τυρσηνός –οῦ (ὁ) –Πυθαγορικός φιλόσοφος ἐκ Συβάρεως, Η-16-499Α
Τυρταῖα –ης (ἡ)
Τυρταῖος καί Τύρταιος –ου (ὁ) –Ἄριστος αὐλωδός –Λάκων ἤ Μιλήσιος ἐλεγειακός (λυρικός) ποιητής καί αὐλητής,
υἱός Ἀρχεμβρότου –Ἴσως χωλός γραμματοδιδάσκαλος, υἱός Ἀρχεμβρότου. Κατά
Σούδαν ἔγραψε “Πολιτείαν Λακεδαιμονίοις”, “Ὑποθήκας”, ”Εὐνομίαν”,“Μέλη Πολεμιστήρια”, σέ ε’ βιβλία –Ὁ Μαντινεύς ποιητής, Η-7-925Δ, 1041Α, Η-8
-448Δ, Η-9-553Α, Η-13-346Α, Η-15-704Δ,
Η-17-149Δ, 960Δ
Τυρτάμα –ης (ἡ)
Τύρταμος (ἀρχικόν) καί Θεόφραστος
καί Θούφραστος (ὁ) –Φιλόσοφος συνδράμων τήν ἰατρικήν μετονομασθείς
Θεόφραστος ὑπό Ἀριστοτέλους (πλαστόν), Η-7-619Δ
Τυρώ –οῦς (ἡ) –Σύζυγος Κρηθέως, θυγάτηρ Σαλμονέως καί Ἀλκιδίκης γυνή
Κρηθέως –Μέ Ποσειδῶνα (ὡς Ἐνιπέα
ποτάμιον θεόν) γεννᾶ Πελία καί Νηλέα
–Μέ Κρηθέα γεννᾶ, Αἴσονα,Φέρητα καί
Ἀμυθάονα, Η-7-1155Δ, Η-8-962Α, Η-9606Δ, 774Δ, Η-10-710Δ, Η-11-478Α καί Δ,
Η-15-693Δ, Η-17-139Α, 961Α, Η-18-299Δ,
Ο.Ο.Β.120, Ο.Ο.Λ 235
Τύρων –νος (ὁ)
Τυρωνίδα –δης (ἡ)
Τυρωνίδας –αιο (ὁ)
Τυρώς –ώ (ἡ) –Θυγάτηρ Πεισίδος
Τυσαία –ης (ἡ)
Τυσαῖος –ου (ὁ)
Τυταγένεια –ης (ἡ)
Τυγαγένης –ου (ὁ)
Τυτέα –ης (ἡ)
Τυτέας –ου (ὁ)
Τυφάουσα –σης (ἡ)
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Τυφάων καί Τυφωεύς –έως (ὁ) –Ἀντί
Τυφών –Υἱός Γῆς καί Ταρτάρου –Μυθολογικόν τέρας μέ κορμό ἀνθρώπου καί
οὐρά ὄφεως –Η-15-26Δ, Ο.Β.782,783
Τυφλή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Τύχης
Τυφλός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Πλούτου
Τύφοῦσα –σης (ἡ)
Τυφωεύς –έως (ὁ) –Η-7-1148Α, Η-8614Δ, Η-9-1001Δ, Η-10-620Α, Η-15-206Δ
Τυφών –νος (ὁ) –(Τύφω = καίω, καπνίζω)
Τύφων καί Τυφών –νος (ὁ) –Γίγας φοβερός καί τερατώδης –Τέρας, υἱός Ταρτάρου καί Γῆς. Μέ Ἔχιδνα γεννᾶ Κέρβερον καί Χίμαιρα –Τέρας μέ 100 κεφαλές
φιδίσιες πού ξερνοῦν φωτιά. Κεῖται στά
Τάρταρα καί συνθλίβεται ἀπό Ἰταλία καί
Σικελία πού κάθονται στά στήθη του.
Ταυτόχρονα τόν συγκρατεῖ χιονόδαρτη
Αἴτνα... Ἀπό τά σπλάγχνατης τό ἑρπετό
ξεβράζει λάβα Ἡφαιστείου. Τυφών μέ
μορφή φιδιοῦ εἶναι τό σερπετό, Η-7-1148
Α, Η-8-614Δ, Η-9-302Α, 680Α, Η-11-593Α,
Η-14-164Δ, Η-15-489Α, Η-17-486Δ, Η-18637Δ
Τυφών ἤ Τυφάων ἤ Τυφωεύς –έως (ὁ)
Τυφώνη –ης (ἡ)
Τυφώς –ώ (ὁ) –Ἀντί Τυφών
Τυφῶσσα –σσης (ἡ)
Τύχα –ης (ἡ)
Τυχαγένεια –ης (ἡ)
Τυχαγένη –ης (ἡ)
Τυχαγένης –ους (ὁ)
Τύχαι –ῶν (οἱ) –Μέ ἐπίθετον Χρυσάμπυκες
Τυχαῖα –ης (ἡ)
Τύχαινα –ης (ἡ)
Τυχαίνης –ητος (ὁ)
Τυχαῖος –ου (ὁ)
Τυχαμένη –ης (ἡ)
Τυχαμένης –ους (ὁ) –Υἱός Δορκωνίδαo
Τυχάνδρα –ης (ἡ)
Τυχανδρίδα –δης (ἡ)
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Τυχανδρίδας –αο (ὁ)
Τυχανδρίδη –ης (ἡ)
Τυχανδρίδης –ου (ὁ)
Τύχανδρος –ου (ὁ)
Τυχανίδα –ης (ἡ)
Τυχανίδας –αο (ὁ) –Πατήρ Γοργίππου
ἤ Γοργίππειος
Τυχανίδη –ης (ἡ)
Τυχανίδης –ου (ὁ) -Πατήρ Γοργίππειος
Τυχάνωρ –ρος (ὁ)
Τυχάρειν –νου; (ἡ)
Τυχαρέτα –ης (ἡ)
Τυχαρέτη –ης (ἡ)
Τυχαρέτης –ου (ὁ) –Υἱός Βρουκίωνος
Τυχάρετος –ου (ὁ)
Τυχάριν καί Τυχάρειν –ου (ἡ) –Ὑποκοριστικόν ἐκ τοῦ Τυχάριον
Τυχάριον –ίου (ἡ)
Τυχαρίουσα –σης (ἡ)
Τυχαρίων –νος (ὁ) –Υἱός Ἀρτεμᾶ –Υἱός
Λευκίου
Τύχαρος –ου (ὁ)
Τυχαρώ –οῦς (ἡ)
Τυχάσια –ίης (ἡ)
Τυχάσιος –ιου (ὁ)
Τυχάσις –ιδος; (ὁ)
Τυχάσουσα –σης (ἡ)
Τυχασώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Ὠφελίωνος
Τυχάσων –νος; (ὁ)
Τυχέα –ης (ἡ)
Τυχέας –ου (ὁ)
Τύχη –ης (ἡ) –Νηρηΐς –Θυγάτηρ Τηθύος
καί Ὠκεανοῦ –Θεά, προσωποποίησις
θηλυκῆς θεότητος –Ὁ Βούπαλος εἰκόνισεν φέρουσα εἰς χείραν κέρας Ἀμαλθείας καί Ουρανίαν σφαίραν εἰς κεφα_
λήν –Παρά Ρωμαίων ἐκαλεῖτο Fortuna
–Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Μέ ἐπίθετον: Ἀῒδαλος –Μέ Εἰρήνη καί Ἐλπίδα τέκνα πίστεως ἤ Διός
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Τύχη Ἀγαθή (ἡ) –Θεά –Ἄγαλμα καί
ναός ἐν Σικυῶνι
Τύχη Πλουτοφόρος –ου (ὁ) –(Καλή τύχη, εὐτυχία) –Ἡ Εἰρήνη, θεά Εἰρήνης
Τύχη –ης (ἡ) –Θεά, θυγάτηρ Ὡκεανοῦ
ἤ Εὐβουλέως καί Τηθύος (Ὡκεανίς) –
Νηρηΐς –Μία τῶν Μοιρῶν (κατά Πίνδαρον) –Θυγάτηρ Πόντου καί Θαλάσσης
–Ἐγράφη διά ταύτην Ὁρφικός ὕμνος, Η7-1159Α, Η-8-36Δ, 601Δ, Η-18-296Δ
Τυχηΐς –ιδος (ἡ)
Τυχήκ (ὁ) –Χριστιανικόν ὄνομα μοναχοῦ
Τυχηρίδη –ης (ἡ)
Τυχηρίδης –ου (ὁ)
Τυχησίππη –ης (ἡ)
Τυχησιππίδη –ης (ἡ)
Τυχησιππίδης –ου (ὁ)
Τυχήσιππος –ου (ὁ)
Τυχία –ης (ἡ)
Τυχιάδη –ης (ἡ)
Τυχιάδης –ου (ὁ) –Πρόσωπον διαλόγου
Λουκιανοῦ, Η-15-519Δ
Τυχίη –ης (ἡ)
Τυχική –ῆς (ἡ)
Τυχικός –οῦ (ὁ) –Βυζάντιος, καθηγητής
Τυχικός –οῦ (ὁ) –Μαθητής Ἀποστόλου
Παύλου –Χριστιανικόν ὄνομα, Ἐφεσίους
ΣΤ,21-πράξις Κ 4-Τιμόθεον Β΄ κεφ.Δ 12Η-17-971Δ
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Τυχίος –ίου (ὁ) –Κατασκευαστής ἀσπίδος (ἐταβοείου) –Αἴαντος –Ἔμπειρος
σκυτοτόμος, Ο.Η.220
Τυχίουσα –σης (ἡ)
Τυχίππα –ης (ἡ)
Τυχιππίδη –ης (ἡ)
Τυχιππίδης –ου (ὁ)
Τύχιππος –που (ὁ)
Τυχίς –ίδος (ἡ)
Τυχίων –νος (ὁ)
Τύχουσα –σης (ἡ)
Τυχώι; (ἡ)
ΤύχωνκαίΚύβδαλοςκαίἸθύφαλοςκαί
Κονίσαλος καί Ὀρθάνης καί Λορδών
–νος, κ.λπ. (ὁ) –(Καλότυχος, Αἴσιος)
–Θεός Πριάπειος –Καί χριστιανικόν ὄνομα Ἅγιος –Πατήρ Οἰνάνθου
Τύχων –ντος; (ὁ) –Θεός τύχης
Τυχωνίδη –ης (ἡ)
Τυχωνίδης –ου (ὁ)
Τυχώς –ότος (ὁ)
Τωβία –ης (ἡ)
Τωβίας –ίου (ὁ) –Ἰουδαϊκόν καί Χριστιανικόν
Τωβίας (ὁ) –Ἰουδαϊκόν
Τώμυρις καί Τόμυρις –ιδος (ἡ) –Βασίλισσα εν Σκυθία
Τώφεθ καί Τάφεθ (ὁ) –Ἰουδαϊκόν
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Υ
Ὑάγνης –ου (ὁ)
Ὕαγνις –ιδος (ὁ) –Μουσικός ἐκ Κελαινῶν Φρυγίας, πατήρ Μαρσύου, ἐπινοητής τέχνης τοῦ ψάλλειν διά τῶν αὐλῶν.
(Πρῶτος ἐφεῦρε αὐλούς καί ἔψαλε τήν
“Φρυγιστί” καλουμένην ἁρμονίαν καί
ἄλλας ὠδάς (μουσικούς “νόμους”), ἐκ
Παρίου Χρονικοῦ περί 1510/1509 π.Χ.) Η
-12-617Α, 643Δ, Η-14-861Δ, Η-15-542, Η17-974Α
Ὑάδη –ης (–δες) (ἡ) –Θυγάτηρ Ἄτλαντος καί Αἴθρας. Ἑπτά ἀστέρες ἐπί κεφαλῆς Ταύρου εἰς ζωδιακόν κύκλον.
Προμήνυαν διά τόν ἐρχομόν Ὑετοῦ (βροχῆς) –Θυγατέρες Ἐρεχθέως ἤ Κάδμου ἤ
Ὡκεανοῦ ἤ Ὕαντος καί Βοιωτίας, εὑρισκόμεναι ἐπί ὄρους Νύσης ὅπου ἀνέθρεψαν Βάκχον. Κατ΄ Ὅμηρον: Κλέεια
μέ ὄμορφο στεφάνι, Φαισύλη, Κορωνίς,
τρυφερή Γαιώ, καί Εὐδώρη. Θεότητες
βροχῆς καί Νύμφες ζωογόνου ὑγρασίας.
Διά τόν κατασπαραχθέντα ὑπό θηρίου
ἀδελφόν Ὕαν ἀπέθανον ἀπό θλίψην. Ὁ
Ζεύς μετεμόρφωσε εἰς ἀστέρας
Ὑακίνθη –ης (ἡ) –Καί χριστιαν. – Ἁγία
Ὑακινθίδαι –ων καί –ες (αἱ) –Θυγατέραι Υακίνθου Σπαρτιάτου θυσιασθεῖσαι διά σωτηρίαν Ἀθηνῶν ἐκ λοιμοῦ
προκληθέντος ἐκ θανάτου Ἀνδρόγεω,
υἱοῦ Μίνωος, ὅστις ἐζήτησεν τιμωρίαν
Ἀθηνῶν ἐκ θεῶν. Ἧσαν ἡ Ἀνθηΐς, Αἰγληΐς, Ληταία, Ὀρθαία –Ἤ θυγατέρες
Ἐρεχθέως, Πρόκρις, Πανδώρα, Πρωτογένεια, Ὠρειθυῒα, Κρέουσα, Χθονία
Ὑακίνθιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος
Ὑακινθίουσα –σης (ἡ)
Ὑακινθίς –ίδος (ἡ) –Ἑταίρα
Ὑακινθίων –νος (ὁ)
Ὑάκινθος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀμύκλου (Ἀμυκλίδης) καί Διομήδης ἤ κατά τινας τοῦ
Οἰβάλου –Ἀδελφός Πολυβοίας, Κυνόρ-
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τας –Ὁ Σπαρτιάτης ἧτο πατήρ Ὑανθίδος. Ὡραῖος νεανίας (ὡς Ὕλας, Ἄδωνις,
Βῶρμος, Δάφνις Δῆμος, Δείνις, Καινεύς,
Γοργυθίων καί Γεργυθίων, Κέφαλος, Ἀντίνοος, Κλείτος, Κομβάβος, Γανυμήδης,
Κλεῖτος καί Κλύτος, Κύκνος, Λέανδρος,
Ἰασίων, Ἰδομενεύς, Μέγιλλος, Μεγιστεύς, Ἀλκιβιάδης, Ἄττης, Πυριλάμπης,
Πάφος, Πάνθοος, Δέλφης, Χαρμόλεως,
Χρύσιππος, Φάων καί Φαέθων, Ἀνθεύς,
Κυπάρισσος, Μορφεύς, Γλαύκων, Νάρκισσος, Νιρεύς ὁ ὡραιότερος τῶν Ἑλλήνων πλήν Ἀχιλλέως, Ἄγχισος, Ἄκις, Ἀλκυονεύς, Ὑμην καί Ὑμάν, Ἀκάμας υἱός
Θησέως, Ἱπποκλείδης μνηστήρ Ἀγαρίστης –Δέλφις –Εὐφορίων υἱός Ἀχιλλέως
καί Ἰφιγενείας, Ἀλκυονεύς, Μαντίας,
Σμερδίας κ.ἄ.). Τόν ἐφόνευσε ὁ Ἀπόλλων
διά δίσκου πού ἄλλαξε τήν πορεία ἤ
πνοή Ζεφύρου καί Boρέως καί τόν μεταμόρφωσε εἰς ἄνθος (Ὁ Ζέφυρος, υἱός
Ἀστραίου καί Ἠοῦς, τόν ἡγάπησεν Ἀπόλλων) –Καί χριστιανικόν –Πατήρ Λυσσαίης –Υἱός Πιέρου (τοῦ Μάγνητος) καί
Μούσης Κλειοῦς (θυγατρός Διός καί
Μνημοσύνης) ὅν ἠγάπησε Θάμυριςἔχων
ὡς ἐρωμένον –Λακεδαιμόνιος διαμένων
ἐν Ἀθήναις. Αἰ θυγατέρες του (κατά
διαταγήν Μαντείου ἐσφάγησαν ἐπί τάφου Κύκλωπος Γεραίστου ὅτε Μίνως ἐπολιόρκει Ἀθήνας, Η-7-1150Α, Η-11-709
Α, Η-12-594Α, 660Α, Η-13-820Α, Η-14-441
Δ, Η-15-881Α, Η-17-974Δ
Ὑάλισος –ου (ὁ)
Ὕαλος –ου (ὁ)
Ὑαλοῦ –οῦς (ἡ) –Ποταμός
Ὕαμη –ης (ἡ)
Ὕαμος –ου (ὁ) –Πατήρ Κελαινοῦς, Η-12
-639Δ
Ὑάμπεια –ης (ἡ) –Κορυφή Παρνασσοῦ
δι΄ἦς οἱ Δελφοί ἐκρήμνιζον κακούργους
καταδικασμένους
Ὑάμπολις –ιδος ή –εως (ἡ) –Πρός τιμήν
της καί Ἀρτέμιδος τά Ἐλαφηβόλια, Ο.Β.
521

ËÅÎÉÊÏÍ
ÕÁÍÈÉÓ
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Ὑανθίς –ιδας ἤ –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ
Σπαρτιάτου Ὑακίνθου –Θυγάτηρ Ἐρεχθέως
Ὑανσεκιάγκος –ου (ὁ) –Ποταμός
Ὑάπη; –ης (ἡ)
Ὕαπος –ου (ὁ)
Ὑαρκάνδη –ης (ἡ)
Υαρκάνδης (Γιαρκάνδ) (ὁ)
Ὑάς –άδος (ἡ) –Ἡ Κορωνίς, ἀκόλουθος
Διονύσου, πού μέ Δίαν γεννᾶ Βούτον,
Η-11-282Α
Ὕας –ντος (ὁ) –Πρώτοι κάτοικοι Βοιωτίας –Υἱός Ἄτλαντος καί Πληϊόνης, κατασπαραχθείς ὑπό λέοντος, ἤ ἀγρίου
χοίρου, Η-7-1156Δ, 1158Α, Η-13-284Δ, Η
-17-974Α
Ὑᾶται –ων (οἱ) –Ἀρχαῖα φυλή ἐν Σικυῶνι
Ὑβαλλήν –ῆνος (ὁ) –(ὑποβάλλων) –Πλαστόν
Ὑβλαία –ης (ἡ) –Θεότης ἐν Σικελία
Ὑβλησίη –ης (ἡ)
Ὑβλήσιος –ίου (ὁ)
Ὕβλουσα –σης (ἡ)
Ὕβλων –νος (ὁ) –Ἀρχαῖος βασιλεύς Σικελίας, καθοδηγῶν Μεγαρεῖς εἰς κτίσην
Ὕβλας
Ὑβόννη –ης (ἡ) –Ὄνομα ἐξελληνισθέν
Ὑβρέα –ης (ἡ)
Ὑβρέας –ου (ὁ) –Ἀρχαῖος ρήτωρ καί πολιτικός, ἐκ Μολοσσῶν Καρίας, Η-8-422
Α, Η-17-985Α
Ὑβρεΐς –ιδος (ἡ)
Ὕβρεος –έου (ὁ) –Μαθητής Διοτρέφους,
Η-6-108Δ
Ὕβρεστα –ης (ἡ)
Ὑβρέστας –αντος (ὁ)
Ὑβρεύς –έως (ὁ) –Ὁ Μυλάσιος, ρήτωρ
Ὕβρη –ης (ἡ)
Ὑβρία –ης (ἡ)
Ὑβρίας –ίου (ὁ) –Κρής ποιητής σκολίων,
Η-17-985Α
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Ὑβρίδα –δης (ἡ)
Ὑβρίδας –αο (ὁ) –Γάϊος Ἀντώνιος, ἀξιωματικός Σύλλα
Ὑβρίδη –ης (ἡ)
Ὑβριδήμη –ης (ἡ)
Ὑβρίδημος –ου (ὁ)
Ὑβρίδης –ου (ὁ)
Ὑβρίλα –ης (ἡ)
Ὑβριλάα –ης (ἡ)
Ὑβρίλαος –ου (ὁ)
Ὑβρίλας –ου (ὁ)
Ὑβριλίδη –ης (ἡ)
Ὑβριλίδης –ου (ὁ)
Ὕβριμα –ης (ἡ)
Ὑβρίμμα –ης (ἡ)
Ὑβρίμμας –ντος (ὁ) –Πατήρ Μάχας
Ὕβριμος –ου (ὁ)
Ὑβρίουσα –σης (ἡ)
Ὕβρις –εως (ὁ) –Μήτηρ Κόρου (κορεσμοῦ), προσωποποίησις ἀλλαζονίας
καί ὑπερβολῆς καί ὄνομα δράματος Σοφοκλέους –Με ἐπίθετον: Μάτηρ –Μέ Δία
γεννᾶ Πάνα –Λίθοι ἀλάξευτοι, Ὕβρεως
καί Ἀναιδείας, εἰς Ἄρειον Πάγον ὅπου
ἐστέκοντο ἀντίστοιχα κατήγοροι καί κατηγορούμενοι, Η-9-396Δ, Η-11-282Α, Η15-488Δ, Η-17-139Α,
Ὑβρίσστας –αιος (ὁ)
Ὑβρίσστας –άιος (ὁ)
Ὕβριστα –ης (ἡ)
Ὑβρίστας –ου (ὁ) –Υἱός Χανᾶ, Θεσσαλός
Ὑβρίστης –ου (ὁ) –Ποταμός ἐπί Καυκάσου
Ὑβριστής –οῦ (ὁ) –Ποταμός, ἀναφερόμενος ὑπό Αἰσχύλου –Ἐπίθετον Ἔρωτος
–Ἐπίθετον Λιβός
Ὕβριστος –ου (ὁ)
Ὑβρίχα –ης (ἡ)
Ὕβριχος –ου (ὁ)
Ὑβρίων –νος; (ὁ)
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Ὑγεία –ης καί Ὑγιεία (ἡ) –Θυγάτηρ
Ἀσκληπιοῦ καί Ἠπιόνης, θεότης προστάτις ὑγείας –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Διά
ταύτην ἐγράφη ὕμνος Ὁρφικός
Ὑγείη –ης (ἡ) –Ἀντί Ὑγιεία
Ὑγεινέρως καί Ὑγινέρως –ωτος; (ὁ)
Ὑγείνα –ης (ἡ)
Ὑγεῖνος –ου (ὁ) –Υἱός Κλέωνος
Ὑγέτια –ίης (ἡ)
Ὑγέτιος –ίου (ὁ)
Ὑγῆνα –ης (ἡ)
Ὑγῆνος –ου (ὁ)
Ὑγία –ης (ὁ) –Θυγάτηρ Στόργης
Ὑγιάζουσα –σης (ἡ)
Ὑγιάζων –ντος (ὁ)
Ὑγιαίνουσα –σης (ἡ)
Ὑγιαίνων –ντος (ὁ) –Δυνάστης Κιμμερίου Βοσπόρου –Πατήρ Πεδιέως, Η-5834Α
Ὑγιαμένη –ης (ἡ)
Ὑγιαμένης –ους (ὁ)
Ὑγιανή –ῆς (ἡ)
Ὑγιανός –οῦ (ὁ)
Ὑγιαρώ –οῦς (ἡ)
Ὑγιάτη –ης (ἡ)
Υγιάτης –εος (ὁ) –Συνώνυμον: Ἰατρός
–Ἐπίθετον Διονύσου
Ὑγίεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀσκληπιοῦ
–Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ὑγιεῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Θεότης –Θυγάτηρ Ἀσκληπιοῦ καί Ἠπιόνης
ἀδελφή Μαχάονος, Ποδαλειρίου, Πανάκειας, Ἰασοῦς, Ἀκεσοῦς. Ἐλατρεύετο εἰς
Τιτάνην, πλησίον Σικυῶνος, Η-7-1159Α,
Η-8-448Δ, Η-17-987Δ
Ὑγιῆνα –ης (ἡ)
Ὑγιῆνος –ου (ὁ)
Ὑγῖνα –ης (ἡ) –Θεοφορικόν
Ὑγινέρη –ης (ἡ)
Ὑγινέρης καί Ὑγεινέρως –ωτος (ὁ)
–Πατήρ Διονυσίου

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÕÄÁÑÍÉÓ

Ὑγινή –ῆς (ἡ)
Ὑγίνη –ης (ἡ)
Ὑγινιανή –ῆς (ἡ)
Ὑγινιανός –οῦ (ὁ)
Ὑγῖνος –ου (ὁ) –Γραμματικός καί Πάπας –Πατήρ Κοσινίης –Ρωμαῖος μυθογράφος, Η-5-772Α, Η-9-679Δ, 775Δ, Η-10513Δ, 536Δ, Η-17-989Α, Η-18-983Δ
Ὕγιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Εὐπειθίου
Ὑγρή –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς
Ὑγροκέλευθος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Τηθύος μέ συνώνυμον: Ἀγαλλομένη –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ μέ συνώνυμον: Τέρμα
Ὑγρομέδουσα –σης (ἡ)
Ὑγρομέδων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Ὑγρόμοχθος –ου (ὁ) –(Ὁ ἐν τοῖς ὕδασι
μοχθών) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ὑγρόν –οῦ (τό) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Ὑγροπόρος –ροιο (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
–Ἐπίθετον Ἔρωτος
Ὑγρός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθ.
Διονύσου μέ συνώνυμον: Ὑπνοφόβης –
Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον Κρόνου μέ
συνώνυμον: Προκέλευθος –Ἐπίθ. Νότου
Ὑγυλίνουσα –σης (ἡ)
Ὑγυλίνων –ντος; (ὁ)
Ὑγχέστη –ης (ἡ)
Ὕγχεστος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀνδρονίκου
Ἠπειρώτου
Ὑδάλη –ης (ἡ) –Σύζυγος Ἀριστοκράτους, μήτηρ Σιβύλλης
Ὑδάλης –ητος (ὁ)
Ὑδάρνη –ης (ἡ)
Ὑδάρνης –εος (ὁ) –Ἐκ τῶν ἑπτά Περσῶν
εὐγενῶν πού συνώμοσαν κατά Μάγου
Σμέρδιος –Υἱός Ὑδάρνους, στρατηγός Ἀθανάτων τοῦ Ξέρξου διελθών ἀνοπαίαν ἀτραπόν εἰς Θερμοπύλας –Σατράπης
Ξέρξου
Ὕδαρνις –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Διός καί
Εὐρώπης

ËÅÎÉÊÏÍ
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ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Ὑδαρνώ –οῦς (ἡ)
Ὑδάσπη –ης (ἡ)
Ὑδάσπης –εω καί Ἄκης (ὁ) –Ποταμός
Ἰνδίας, τανῦν Βεχάτ
Ὑδατόεις –εντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Ὑδατόεσσα –σσης (ἡ) –Ἐπίθετον Εἰρήνης –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς –Ἐπίθετον Χειμερίης
Ὑδδιηΐς –ίδος (ἡ)
Ὕδεος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀστερίας, μητρός
Ὑδίσσου
Ὕδη –ης (ἡ) –Ο.Χ.385
Ὕδισσος –ου (ὁ) –Υἱός Βελλερεφόντου
καί Ἀστερείας, θυγατρός Υδέου
Ὕδνα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Σκυλλίου(ίης)
ἐκ Σκιώνης (Δραπετεύσαντος ἐκ Περσῶν κατόπιν ὑποχρεωτικῆς στράτευσις
καί βοηθήσαντος εἰς καταστροφήν Περσικοῦ στόλου) ἤ Σκύλλιδος ἐκ Παλλήνης
(Οὗτος ἔκοψεν τά σχοινιά ἀπό ἄγκυρες
πλοίων Ξέρξου (ὅτε ἦλθεν ἐν Ἑλλάδι)
καί πολλά πλοια συνετρίβησαν. Οἱ Ἀμφικτίονες ἀνήγηραν εἰς Δελφούς ἀγάλματα, Η-17-35Α
Ὕδνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Σκύλλου, σύζυγος θαλασσίου θεοῦ Γλαύκου, δεινή
καταδύτρια, διδαχθεῖσα καταδυτικήν ἐκ
πατρός
Ὕδρα –ας (ἡ) –Ἐννεακέφαλος φοβερός
δράκων Λέρνης (κατά Πείσανδρον Καμιρέαν περιγράφεται ἐννεακέφαλος, διά
νά καταστῆ τρομερωτέρα. Εἰς Παυσανίαν περιγράφεται ὡς μονοκέφαλος). Ἀπετέλεσεν ἆθλον Ἠρακλέους. Τέκνον
Τυφῶνος καί Ἐχίδνης, Η-7-1158Α, Η-8614Δ, Η-9-336Α, Η-12-245Α, Η-15-26Α
Ὕδρανος –ου (ὁ)
Ὑδρανώ –οῦς (ἡ);
Ὑδραώτη –ης (ἡ)
Ὑδραώτης –ου (ὁ) –Ποταμός Ἰνδίας, τανῦν Ράουη
Ὑδρέα –ης (ἡ)
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Ὑδρέας –ου (ὁ)
Ὑδρία –ης (ἡ)
Ὑδρίας –ίου (ὁ)
Ὑδρομάχη –ης (ἡ)
Ὑδρόμαχος –ου (ὁ)
Ὑδροχόος –όου (ὁ) –Τέκνον Τρωός καί
Καλλιρόης
Ὑδρύλλη –ης (ἡ) –Η-16-834Δ
Ὑδρύλλος –ου (ὁ)
Ὑδροπόας –αντος καί Μάτρις –ιος; (ὁ)
–Ἀρχαῖος συγγραφεύς Θηβαῖος, Η-13108Δ
Ὕδωρ –ατος (τό) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Ὕδωρ Ἑρμοῦ ἤ Δίρκη –ης (ἡ) –Πηγή
ἐν Φαρές Ἀρκαδίας
Ὑέλη καί Ἐλέα καί Ἕλλη –ης (ἡ)
Ὑέτιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ὑετίουσα –σης (ἡ)
Ὑετίς –ίδος (ἡ) –Κρήνη πλησίον Μιλήτου
Ὑετίων –ωνος (ὁ) –Υἱός Ἐχεκράτου
Ὕη –ης (ἡ) –Μήτηρ Βάκχου
Ὕης –η (ὁ) –Ἐπίθετον Βάκχου, Διονύσου
Υἱάς καί Ὑάς –άδος (ἡ) –Ἀρχαία Νηρηΐς καί Νύμφη, θυγάτηρ Ὡκεανοῦ –Αἰ
Ὑάδες ἀδελφαί ἀνέθρεψαν Διόνυσον. Ἡ
Κορώνη ἦτο ἀκόλουθος
Υἷες –ων Οὐρανοῦ (οἱ) (υἱοί) –Ἐπίθετον
Καβείρων
Υἱός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Οὐρανοῦ μέ συνώνυμον: Ἀδελφεός –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος –Ἐπίθετον
Πριάπου μέ συνώνυμον: Γενέτης –Ἐπίθετον Πρωτογόνου μέ συνώνυμον: Φαέθων –Ἐπίθετον Φάνητος –Ἐπίθετον Φόβου καί Δείμου
Υἱός πολυώνυμος Κρόνου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄδου
Υἱός –ίου καί Υἶος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον  Διός
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–Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Ἡφαίστου –Ἐπίθετον Σαβαζίου –Ἐπίθετον
Ὠκεανοῦ
Υἱός –οῦ Πηνελόπης (ὁ) –Ἐπίθ. Πανός
Υἱωνός –ου Κρόνου (ὀ) –Ἐπίθ. Ἑρμοῦ
Ὑκώ –οῦς (ἡ)
Ὕλα –ης (ἡ)
Ὑλαῖα –ης καί Ὕλη (ἡ) –Νύμφη Θεσπιάς
Ὕλαιθα –ης (ἡ)
Ὕλαιθος –ου (ὁ) –Ποταμός, τανῦν Σαλωνικίτικος
Ὑλαῖος –ου (ὁ) –Κένταυρος, φονευθείς
ὑπό Ἀταλάντης ὅτε ἐπιχείρησε νά τήν
βιάση
Ὑλάκη –ης (ἡ)
Ὑλάκης –ου (ὁ)
Ὑλακία –ης (ἡ)
Ὑλακίδη –ης (ἡ)
Ὑλακίδης –ου (ὁ) –Υἱός Ὑλακίου. Ψεύτικον πατρωνυμικόν Ὀδυσσέως, Ο.Ο.Ξ.
204
Ὑλάκιος –ίου (ὁ)
Ὕλας καί Ὕλλας –α (ὁ) –(Ὡραῖος καί
τρυφερός ὡς βλαστός) –Υἱός βασιλέως
Μυσίας Δρυόπων, Θειοδάμαντος ἤ Θεοδάμαντος, καί Κυήκης, σύντροφος(μετά θάνατον πατρός) Ἡρακλέους ὅν
παρέσυραν αἱ νύμφαι καί καλοῦν Ὕλα,
Ὕλα, Ὕλα). Θίασος Ὀρειβατῶν εἰς Κῖον. –Ὡραῖος Νεανίας ὡς Υάκινθος καί
Ἄδωνις κ.ἄ. –Ἀργοναύτης ἐκ τῶν 52
–Τόν ἥρπασαν νηρηΐδες, νύμφαι (Εὐνίκη, Μαλίς, Νυχεία καί Ἐφυδατία) καί
τόν καλοῦν τρεῖς, μέχρι σήμερον. Ἡ Κυπρίς τόν παρέσυρεν εἰς τό βάθος τῆς πηγῆς –Ὄνομα δούλου τινός. Ὁμοίως καί
ὁ Βῶρμος ἤ Βώριμος, ὡραιότατος νέος,
ὅν ἑλκύουσαι εἰς ὕδατα αἱ νύμφαι, κατέστησαν ἀφανή. Γοερά τόν πενθοῦν
Ὕλας –α (ὁ) –(Ὑλαῖος, δασόβιος) –Ὄμορφος νέος, ἐρωμένος Ἡρακλέους πού
ἤρπασαν νεράϊδαι

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÕËËÏÓ

Ὕλας –α (ὁ) =I l e = Ὄνομα Ἀραουκανῶν
Ὑλασία –ης (ἡ)
Ὑλάσιος –ίου (ὁ)
Ὑλάτεια –ης (ἡ)
Ὑλάτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ὑλατός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ὑλειώτη –ης (ἡ)
Ὑλειώτης –ου (ὁ) –Ὁ ἐν τῳ δάσει ζῶν)
–Ἐπίθετον Πανός, μέ συνώνυμον Ὑληκοίτης
Ὑλεύς –έως (ὁ) –Μετασχών εἰς θήραν
Καλυδωνίου κάπρου καί πρῶτος φονευθείς μαζί μέ Ἀγκαίον
Ὕλη –ης καί Ὑλαία (ἡ) –Θυγάτηρ Θεσπίου, Ο.Β.500, Ε708, Η221
Ὑλήεις –εντος καί Ὑμενήιος –ίου (ὁ)
–Συνώνυμον: Ὑπνοφόβης
Ὑλήεσσα –σσης (ἡ)
Ὑλήσκοπος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Ὑληωρός –οῦ (ὁ)
Ὑλίας –ου (ὁ) –Ποταμός μεταξύ Κρότωνος καί Συβάριδος
Ὑλιβάτα –ης (ἡ)
Ὑλιβάτης –ου (ὁ) –(Ὑψηλός) –Ἐπίθετον
Πανός μέ συνώνυμον: Νόμιος
Ὑλίκη –ης (ἡ) –Νύμφη Βοιωτική ἐπώνυμος τῆς λίμνης
Ὑλικός –οῦ (ὁ) –Ποταμός μικρός Ἀργολίδος
Ὕλιμα –ης (ἡ)
Ὕλιμος –ου (ὁ)
Ὑλίτα –ης (ἡ)
Ὑλίτας –αντος (ὁ)
Ὕλλα –ης (ἡ)
Ὕλλας καί Ὕλας –α (ὁ)
Ὑλλεύς –έως (ὁ) –Φυλή Δωριέων ἐν Σικυώνι
Ὕλλις –ιδος (ἡ) –Νύμφη Κρήτης
Ὕλλος –ου (ὁ) –Ποταμός –Πατήρ Εὐαίχμης (ἔχων παιδαγωγόν Λείχα ἤ Λίχα) –Υἱός Ἡρακλέους καί Δηϊανείρας

ËÅÎÉÊÏÍ
ÕËËÙ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

(ἀδελφός Ὀνείτου) ὅστις μετά θάνατον
πατρός, μέ γυναῖκα Ἰόλην γεννᾶ Κλεοδαῖον. Ἐλθών εἰς Ἀττικήν μετά ἀδελφῶν
φονεύει Εὐρυσθέα. Τόν ἐφόνευσε ὁ Ἀρκάς βασιλεύς Ἔχεμος –Ἕτερον Ὕλλον ὁ
Ἡρακλῆς γεννᾶ μέ Μελίτην θυγατέρα
Ἀργαίου ποταμοῦ –Ληδός –Ποταμός
Ἰωνίας, Ο.Ι.Υ.392, Η-8 -484Α, 611Δ, Η-9307Α, 341Δ, 342Α, Η-10-845Α, Η-13-150Δ,
Η-15-14Α, Η-17-816Δ, Η-18-38Α, 391Δ
Ὑλλώ –οῦς (ἡ)
Ὑλοβάτα –ης (ἡ)
Ὑλοβάτας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Ὑλονόμη –ης (ἡ) –Γυνή Κενταύρου
Κυλλάρου αὐτοκτονήσασα μέ τό ἴδιον
βέλος πού ἐφόνευσε σύζυγον κατά τήν
μάχην Κενταύρων καί Λαπίθων
Ὑλόνομος –ου (ὁ)
Ὑλότα –ης (ἡ)
Ὑλότης –ου (ὁ)
Ὑμαία –ης (ἡ)
Ὑμαίης –ου (ὁ) –Γαμβρός Δαρείου Ὑστάσπου καί στρατηγός Πέρσης πού
μέ Ὀτάνην καί Δαυρίσην (στρατηγούς)
ἀνέλαβον νά καταστείλουν Ἰωνικήν Ἐπανάστασιν
Ὑμάνη –ης (ἡ) –Γυνή Φόρβαντος μεθ΄
οὖ γεννᾶ Τίφυν
Ὑμάνης –ητος; (ὁ)
Ὑμέα –έης (ἡ)
Ὑμέης –έω (ὁ) –Στρατηγός Περσῶν
Ὑμεναῖα –ης (ἡ)
Ὑμέναιος καί Ὑμεναῖος –ου (ὁ) –(Προστάτης τιμίου γάμου) –Καί χριστιανικόν ὄνομα Ἁγίου –Θεός ὁδηγών νυμφικήν πομπήν ἀρχαῖος Ἕλλην –Υἱός
Μούσης Τερψιχόρης καί Ἀπόλλωνος
ἤ Ἀφροδίτης καί Διονύσου –Πατήρ Ἀσκάλου, Τιμόθεον Β, κεφ. Β, 17, Η-7-1151
Α, 1159Α, Η-10-118Α, Η-13-820Α, Η-15167Α, Η-17-640Δ, Η-18-39Α
Ὑμενήιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ὑμενία –ης (ἡ)
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Ὑμένιος –ίου (ὁ)
Ὑμενίς –ιδος (ἡ) –Ἀναφέρει Μένανδρος
Ὑμην –έναιος καί Δωρ.Ὑμάν –ένος (ὁ) Υός Ἀπόλλωνος καί Νύμφης Καλλιόπης
–Κατ΄ἄλλους Μάγνητος καί Κλειοῦς.
Θεός γάμου –Ἐνυμφεύθη Ἐλευσινίαν
ζῶν εὐτυχής ἤ κατεπλακώθη ὑπό οἴκου του. Τόν ἀνέστησεν Ἀσκληπιός.
Παριστάνετο ὡς νέος εὐειδής κρατών
νυφικήν λαμπάδα ψάλλων ὕμνους, καλουμένους Ὑμεναίους
Ὑμησσός –οῦ καί Ὑμηττός –οῦ (ἀττικά) (ὁ) –Ὄρος (Ὑμήττειον στόμα ἀνοίγειν, παροιμία)
Ὑμήττιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ὑμηττός –οῦ (ὁ) –Ὄρος, ὑπό Ἰταλῶν
μάτο: Τρελλός
Ὑμναγόρη –ης (ἡ)
Ὑμναγόρης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ὑμναγωγός –οῦ (ὁ & ἡ)
Ὑμναῖα –ης (ἡ)
Ὑμναῖος –ου (ὁ)
Ὕμνη –ης (ἡ)
Ὑμνηπόλος –ου (ὁ) –Συνώνυμον: συρικτής –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ὑμνήτια –ίης (ἡ)
Ὑμνήτιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν
Ὑμνία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος ἐν
Ἀρκαδία
Ὑμνίουσα –σης (ἡ)
Ὑμνίς –ίδος (ἡ) –Ἑταίρα Ἑλληνίς
Ὑμνίων –νος (ὁ)
Ὑμνοπόλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Ὕμνος –ου (ὁ) –Υἱός Ἐντωρίας καί Κρόνου, ἀδελφός Φιλήκα, Φαύστου, Ἰανοῦ.
Υἱός Ἕρωτος
Ὑμνόφιλοι-ων (αἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Ὑμνώ –ους (ἡ) –Θεά
Ὑμνωδός –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Κυβέλης μέ συνώνυμον: Σοφή
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Ὑνναρεύς –έως (ὁ)
Ὑξάν –νος (ὁ) –Υἱός Εὐπτολέμου
Ὑοκάστη –ης (ἡ) –Μέ Δίαν γεννᾶ Τροφώνιον, θεοποιηθεῖσαν Βοιωτικήν προσωπικότηταν, Η-17-872Δ
Ὑπαγκάλισμα –ατος (τό) –Ἐπίθετον
Ἥρης
Ὑπαῖα –ης (ἡ)
Ὑπαῖος; –ου (ὁ)
Ὑπάκοος –ου (ἡ καί ὁ) –Ἐπίθετον θεᾶς
Ἀφροδίας
Ὑπάκυρις καί Πάκυρις –ιος; (ὁ) –Ποταμός
Ὑπανέμη –ης (ἡ)
Ὑπανεμίς –ίδος (ἡ)
Ὑπάνεμος –ου (ὁ)
Ὑπάνη –ης (ἡ)
Υπάνης –ητος (ὁ) –Ποταμός
Ὑπανίς καί Ὕπανις –ιδος (ἡ) –Ποταμός
(Θουκυδίδης)
Ὕπανις καί Θουκυδίδης καί Θευκυδίδης καί Θούριος –ιου (ὁ) –Ἰδέ Θουκυδίδης
Ὕπαρα –ης (ἡ)
Ὑπαρέτη –ης (ἡ) –Ἀθηναία συνδεομένη
μέ Ἀλκιβιάδην
Ὑπάρετος –ου (ὁ)
Ὑπαρησία –ης (ἡ)
Ὑπαρήσιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Ἀστερίου
Ὕπαρος –ου (ὁ)
Ὑπαρόχη –ης (ἡ)
Ὑπάροχος –ου (ὁ)
Ὑπάτη –ης (ἡ) –(Ἡ ὑπάτη εἰς ἱκανότητα)
–Μοῦσα κατά Πλούταρχον –Ἐπίθετον
Νυκτός μέ συνώνυμον: Μαῖα, Η-13-205Α
Ὑπάτης –ητος; (ὁ) –Ὁλιγαρχικός Θηβαῖος
Ὑπατία –ης (ἡ) –Νεοπλατωνική φιλόσοφος, θανατωθεῖσα ὑπό χριστιανῶν, (415
μ.Χ., θυγάτηρ φιλοσόφου Θέωνος γεωμέτρου μαθηματικοῦ Ἀλεξανδρινοῦ) –

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÕÐÅÉÑÏ×ÉÄÇÓ

Συνέγραψε πίνακας ἀστρονομικούς σχολιάσασα Διόφαντον καί Ἀπολλώνιον
καί Πτολεμαῖον –Μεταξύ μαθητῶν της:
Τρωῒλος ὁ σοφιστής, Ἱεροκλῆς, Ἔπαρχος
Ἀλεξανδρείας Ὀρέστης, ὁ Ἐπίσκοπος
Πτολεμαῒδος Συνέσιος. Δίδαξε φιλοσοφία, μαθηματικά, γεωμετρίαν, ἀστρονομίαν, μηχανικήν καί κυρίως Ἀριστοτέλην. Λέγεται πώς τῆ βοηθεία της ὁ Συνέ_
σιος κατεσκεύασεν ἀστρολάβον, Η-7-672
Α καί Δ, 798A, H-8-93A, 588D, H-14-379A,
H-18-47A
Ὑπατιανή –ῆς (ἡ)
Ὑπατιανός –οῦ (ὁ)
Ὑπατίας –ίου (ὁ) –Xριστιανικόν
Ὑπάτιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Στρατηγός Βυζαντίου –Xριστιανικόν –Ἅγιος,
Η-18-47Δ
Ὑπατογένεια –ης (ἡ)
Ὑπατογένης –ους (ὁ)
Ὑπατοδότη –ης (ἡ)
Ὑπατόδοτος –ου (ὁ)
Ὑπατοδώρα –ης (ἡ)
Ὑπατόδωρος –ου (ὁ) –(Μέγιστον δῶρον
θεοῦ πρός ἀνθρώπους) –Υἱός Βρεικλίδου
–Υἱός Μίκκου –Θηβαῖος γλύπτης –Υἱός
Ἀγασίωνος –Η-18-47Δ
Ὑπατόκλεια –ης (ἡ)
Ὑπατοκλῆς –έους (ὁ)
Ὕπατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Βοιωτάρχης –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος μέ συνώνυμον: Ὑμναγόρης –Ἐπίθετον Ὕπνου
μέ συνώνυμον: Ἀοσσητήρ, Η-7-203Δ
Ὑπάττει –ειος; (ὁ)
Ὕπαττος –ου (ὁ)
Ὑπέδουσα –ης (ἡ)
Ὑπέδων καί Ὑπέδον –ντος; (ὁ)
Ὑπείρουσα –σης (ἡ)
Ὑπείρόχη –ης (ἡ) –Ἱέρεια
Ὑπειροχίδη –ης (ἡ)
Ὑπειροχίδης –ου (ὁ) –Υἱός Ὑπειρόχου,
ὁ Ἰτυμονεύς, Ο.Λ.673

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÕÐÅÉÑÏ×ÏÓ

Ὑπείροχος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἅδου
–Ἐπίθετον Νυκτός
Ὑπείροχος καί Ὑπέροχος –ου (ὁ) –Εἷς
τῶν υἱῶν τοῦ Πριάμου –Πατήρ Ἰταμονέως –Ὑπερβόρειος μετά Ἁμοδόκου,
Ο.Λ.335
Ὑπείρων –νος (ὁ) –Τρώς ἡγεμών φονευθείς ὑπό Διομήδους, Ο.Ε.144
Ὑπέρα –ης (ἡ)
Ὑπερᾶ –ῆς (ἡ)
Ὑπεράνθη –ης (ἡ)
Ὑπεράνθης –ους (ὁ) –Υἱός Δαρείου ἤ
Κίθνου φονευθείς ἐν Θερμοπύλαις –Ἀχαρνεύς
Ὑπερανίππη –ης (ἡ) –Δαναΐς
Ὑπεράνιππος –ου (ὁ)
Ὑπεράνωρ –ρος (ὁ)
Ὑπέρας –αντος; (ὁ)
Ὑπερᾶς –ᾶδος (ὁ)
Ὑπεράσια –ης (ἡ)
Ὑπεράσιος καί Ἰππάσιος –ιου (ὁ) –Πατήρ Ἀργοναύτου Ἀστερίου
Ὑπερασπίζουσα –σης (ἡ)
Ὑπερασπίζων –ντος Κουρήτων (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ὑπερβάλλουσα –σης (ἡ)
Ὑπερβάλλων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Χρόνου μέ συνώνυμον: Ἄναξ
Ὑπερβάσσα –σσης (ἡ)
Ὑπερβάσσας –ντος; (ὁ) –Πατήρ Σωσιστράτου
Ὑπερβάσσας –α (ὁ)
Ὑπερβατᾶ –ῆς (ἡ)
Ὑπερβατᾶς καί Ὑπερβάτας –ου (ὁ)
–Στρατηγός Ἀχαϊκῆς συμπολιτείας, Η7-542Δ
Ὑπερβερεταῖα –ης (ἡ) –Μακεδονικόν
όνομα
Ὑπερβερεταῖος καί Ὑπερφερεταῖος
–ου (ὁ) –Μήν Μακεδόνων
Ὑπέρβία –ης (ἡ)
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Ὑπέρβιος –ίου (ὁ) –Υἱός Οἴνοπος –Υἱός
Αἰγύπτου –Συρακόσιος Ὀλυμπιονίκης
εἰς στάδιον –Μικρός ἥρως Ἀθηνῶν, ὡς ὁ
Εὐρύαλος –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον
Ποσειδῶνος μέ συνώνυμον: Ἐννοσίγαιος –Εὐωνυμεύς, Η-5-773Α, Η-10-567Δ
Ὑπερβόλη –ης (ἡ)
Ὑπέρβολος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀντιφάνους,ὁ
τελευταῖος ἐξοστρακισθείς μέ πρῶτον
τόν εἰσηγητήν αὐτοῦ Κλεισθένην –Αὐλητής εἰς ἐκστρατείαν Μ. Ἀλεξάνδρου
–Πατήρ Φέρειος –Δημαγωγός ἐν Ἀθήναις –Υἱός Ἀντιφάνους Περιθοίδης –Βιομήχανος λυχναριῶν ἐν Ἀθήναις, Η-71017Α, Η-8-453Δ,
Ὑπερβόρεια –ης (ἡ)
Ὑπερβόρειος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ὑπέρβος καί Ὕπερβος –ου (ὁ) –Ἐκ τῶν
ἑπτά ἐπί Θήβας, Η-8-147Δ
Ὑπερβούλη –ης (ἡ)
Ὑπέρβουλος –ου (ὁ) –Φιλοπόλεμος δημαγωγός, Η-9-951Α,
Ὑπεργένεια –ης (ἡ)
Ὑπεργένης –ους (ὁ)
Ὑπερδάμεια –ης (ἡ) –Ἐπί ὀστράκου
Ὑπέρδαμος –ου (ὁ)
Ὑπερδέξια –ης (ἡ)
Ὑπερδέξιος –ίου (ὁ)
Ὑπερδίκη –ης (ἡ)
Ὑπέρδικός –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Νεμέσεως
Ὑπερδώρια –ίης (ἡ)
Ὑπερδώριος –ου (ὁ) –Καί Ὑποδώριος:
Μουσικοί τρόποι, ὀφειλόμενοι εἰς Λάσον
Ἑρμιονέα, Η-6-274Δ
Ὑπέρεια –ης (ἡ) –Κρήνη ἐν Θεσσαλία,
Ο.Ο.Ζ.4, Β.734, Ζ457
Ὑπερείδη –ης (ἡ)
Ὑπερείδης –ου (ὁ) –Διάσημος ρήτωρ καί
πολιτικός ἐν Ἀθήναις, ὑπόδειγμα, υἱός
Γλαυκίππου Κολλυτεύς, μέ ἐρωμένην
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Φίλα, Ἀρισταγόρα καί Μυρίννη ἥν διά
νά εγκαταστήση εἰς πατρικήν οἰκίαν ἐξεδίωξεν υιόν Γλαύκιππον. Ὅτε ἔκαμε
δεσμόν μέ Φρύνην, ἡ Μυρίννη εἰς ἐκδίκησιν συνεδέθη μέ ρήτορα Εὐθίαν –Συγγραφεύς, Η-5-950Α, Η-7-1053Α, Η-9871Δ,
Η-12-63Δ, 309Δ, Η-14-153Δ καί Α, Η-18385Α
Ὑπερείνα –ης (ἡ)
Ὑπερείνης –ου (ὁ)
Ὑπέρειος –ου (ὁ)
Ὑπερείουσα –σης (ἡ)
Ὑπερείων –ωνος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Ὑπερεξία –ης (ἡ)
Ὑπερέξιος –ίου (ὁ)
Ὑπερέχια –ης (ἡ)
Ὑπερέχιος –ίου (ὁ) –Ὁ Ἀλεξανδρεύς
γραμματικός –Χριστιανικόν ὄνομα –Ἅγιος
Ὑπερέχουσα –ης (ἡ)
Ὑπερέχων –ντος (ὁ)
Ὑπερηΐς –ίδος (ἡ) –Ἡ Ὑπέρεια
Ὑπερήνωρ –ρος (ὁ) –Τρώς, υἱός Πανθόου, φονευθείς ὑπό Μενελάου –Σπαρτός, υἱός Κάδμου
Ὑπέρης –ητος (ὁ)
Ὑπερησίη –ης (ἡ) –Ο.Ο.Ο.254
Ὑπερήσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ὑπερήτη –ης (ἡ)
Ὑπέρητος –ου (ὁ) –Υἱός Λυκάονος
Ὑπέρθυμος –μοιο (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
–Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Νηρῆος ἤ Νηρέως
Ὑπερία –ης (ἡ)
Ὑπερίας –ίου (ὁ) –Κρασέμπορος δωρητής τριήρους
Ὑπερίδη –ης (ἡ)
Ὑπερίδης –ου (ὁ) –Δημαγωγός καί ρήτωρ ἐν Ἀθήναις, υἱός Κλεάνδρου
Ὑπερίμνη –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἐπειοῦ
Ὑπερίμνης –ητος (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÕÐÅÑËÁÏÓ

Ὑπεριόνη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Ὑπερίονος –ου (ὁ)
Ὑπεριονίδα –ης (ἡ)
Ὑπεριονίδας –αο (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Ὑπεριονίδη –ης (ἡ)
Ὑπεριονίδης –ου (ὁ) –Υἱός Ὑπερίονος,
ὁ Ἥλιος –Ἐπίθετον Ἠελίοιο, Η-9-31Δ,
Ο.Μ.176
Ὑπεριονίς –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Ὑπερίουσα –σης (ἡ)
Ὑπερίππη –ης (ἡ) –Δαναΐς (θυγάτηρ
Δαναοῦ καί Κρινοῦς) μνηστή Ἱπποκορυστοῦ –Θυγάτηρ Ἀρκάδος, πιθανή σύζυγος Ἐνδυμίωνος –Νηρηῒς
Ὑπέριππος –ου (ὁ)
Ὑπερίπτη –ης (ἡ) –Σύζυγος Ἱπποκοριστοῦ, θυγάτηρ Δαναοῦ Ἀρκάδος –Θυγάτηρ Μουνίχου
Ὑπερίπτης –ου (ὁ)
Ὑπερίσκη –ης (ἡ)
Ὑπερίσκος καί Ὑπέρισκος –ου (ὁ) –Υἱός Πριάμου καί Τρωάδος
Ὑπερίων –νος (ὁ) –(Ὁ ἐρχόμενος καί ἱστάμενος ὑπεράνω ὅλων) –(ὑπέρτατος)
–Υἱός Ποσειδῶνος καί Πλειάδος Ἀλκινόης –Σύζυγος Εὐρυφαέσσης, Οὐρανίδης
–Ἀδελφός καί σύζυγος βασιλείας –Φονεύς αὐτοῦ ὁ Μεγαρεύς Σανδίων –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Ὑπερίων καί Ἥλιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον
τοῦ Ἥλιου (ἄρχοντας τοῦ ὕψους παρ΄
Ὁμήρω) –Υἱός Οὐρανοῦ καί Γῆς, –Τιτάν,
γεννήσας ἐξ ἀδελφῆς Θείας τόν Ἥλιον,
Σελήνη καί Ἠώ, Η-7-1147Α, Η-8-485Δ,
Η-9-8Α, Η-18-54Δ
Ὑπερκαύστρια –ης (ἡ) –Ἱέρεια
Ὑπερκαύστριος –ίου (ὁ)
Ὑπερκυδίδα –δης (ἡ)
Ὑπερκυδίδας –αιο (ὁ)
Ὑπερλάα –ης (ἡ)
Ὑπέρλαος –ου (ὁ) –Ὑἱός Μέλαντος ἤ
Μελάνθης φονευθείς ὑπό Τυδέως

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÕÐÅÑÌÅÍÅÉÁ

Ὑπερμένεια –ης (ἡ)
Ὑπερμένεις –ειος (ὁ)
Ὑπερμενέτη –ης (ἡ)
Ὑπερμενέτης –ου; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Ὑπερμένη –ης (ἡ)
Ὑπερμενή –ῆς (ἡ)
Ὑπερμένης –ους (ὁ) –Λακεδαιμόνιος
Ὑπερμενής –ῆος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ὑπερμενίδα –ης (ἡ)
Ὑπερμενίδας –αο (ὁ)
Ὑπερμήδη –ης (ἡ)
Ὑπερμήδης –ου (ὁ)
Ὑπερμηδίδη –ης (ἡ)
Ὑπερμηδίδης –ου (ὁ)
Ὑπερμήστρα –ης καί Υπερμνήστρα (ἡ)
–Η-18-55Α
Ὑπερμήστρης –ου (ὁ)
Ὑπερμνήστρα –ης (ἡ) –Μία τῶν 50 Δαναΐδων (Δαναοῦ καί Ἐλεφαντίνης), μνηστή Λυγκέως υἱοῦ Αἰγύπτου ἡ μόνη μή
φονεύσασα αὐτόν ἐκ τῶν ἄλλων Δαναΐδων καί γεννήσασα μέ αὐτόν Ἄβαντα
–Θυγάτηρ Θεστίου, βασιλέως Αἰτωλῶν,
γυνή Οϊκλέως καί μήτηρ Ἀμφιαράου,
ἥρωος Μελεάγρου καί Οϊκλέως. Ἀδελφή
Λήδας, Ἰφίκλου, Εὐῒππου, Πληξίππου,
Εὐρυπύλου καί Ἀλθαῖας, Η-5-773Α, Η12-613Δ
Ὑπερμνήστρης –ου (ὁ)
Ὑπερνίκη –ης (ἡ)
Ὑπέρνικος –ου (ὁ)
Ὑπεροβία –ης (ἡ)
Ὑπερόβιος –ίου (ὁ)
Ὑπερόπη –ης (ἡ) –Ἐπί ὀστράκου
Ὑπερόπης –ητος (ὁ)
Ὑπερόχη –ης (ἡ) –Μία ἐκ δύο παρθένων,
ἀποσταλεῖσα εἰς Δῆλον ὑπό Ὑπερβορείων, μέ τήν Λαοδίκην
Υπεροχία –ίης (ἡ) –Μήτηρ Μυρσίνης
Ὑπεροχίδα –ης (ἡ)
Ὑπεροχίδας –αο (ὁ)
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Ὑπεροχίδη –ης (ἡ)
Ὑπεροχίδης καί Ὑπεροχίδας –ου (ὁ) –
Ἀθηναῖος –Υἱός Εὐρυσιλάου, Η-12-92Α,
Η-18-56Α
Ὑπερόχιος –ίου (ὁ)
Ὑπέροχος καί Ὑπείροχος –ου (ὁ) –Υἱός
Πριάμου –Κυμαῖος συγγραφεύς
Ὑπεροχωτάτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρης
μέ συνώνυμον: Θυγάτηρ
Ὑπεροχώτατος –ου (ὁ)
Ὑπερτάδα –δης (ἡ)
Ὑπερτάδας –αο (ὁ)
Ὑπερτάδη –ης (ἡ)
Ὑπερτάδης –ου (ὁ)
Ὑπερτάτα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Γῆς
Ὑπέρτατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
μέ συνώνυμον: Οἶνος –Ἐπίθετον Ἔρωτος
–Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Σαράπιδος
μέ συνώνυμον: Κοίρανος
Ὑπερτελέα –ης (ἡ)
Ὑπερτελέας –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος
Ὑπερτέλεια –ης (ἡ)
Ὑπερτέλεις –ειος (ὁ)
Ὑπερτέλειος –είου (ὁ)
Ὑπερτέλης –ους (ὁ)
Ὑπερτέρα –ης (ἠ)
Ὑπέρτερος –ου (ὁ)
Ὑπερτίμη –ης (ἡ)
Ὑπέρτιμος –ου (ὁ)
Ὑπερφάνεια –ης (ἡ)
Ὑπερφάνης –ους (ὁ)
Ὑπερφάνιος –ίου (ὁ)
Ὑπέρφας –ντος (ὁ) –Πατήρ Εὐρυγανείας, δευτέρας γυναικός Οἰδίποδος
Ὑπερφερεταῖα –ης (ἡ)
Ὑπερφερεταῖος καί Ὑπερβερεταῖος –ου
(ὁ)
Ὑπερφέρη –ης (ἡ)
Ὑπερφέρης καί Ὑπερφερής –ητος; (ὁ)
–Ἐπίθετον Διός
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Ὑπερφυή –ῆς (ἡ)
Ὑπερφυής –ῆ (ὁ) –Ἐπίθετον Κρόνου
Ὑπερχειρία – ης (ἡ) –Ἐπώνυμον Ἥρας
μέ ναόν καί εἰς Σπάρτην
Ὑπερχείριος – ίου (ὁ)
Ὑπήκοος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Ὕπηνος –ου (ὁ) –Πισαῖος Δίαυλος
Ὑπηρέτα –ης (ἡ)
Ὑπηρέτας –αο (ὁ) –Ἐπίθετον Ἐρμοῦ μέ
συνώνυμον: Πτανός
Ὑπηρέτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Ὑπία –ης (ἡ)
Ὑπίλαια –ης (ἡ)
Ὑπίλαιος –ου (ὁ) –Πηγή ἐν Ἐφέσῳ, Η8-583Α
Ὕπιος –ου (ὁ) –Ποταμός παρά Βιθυνία
Ὑπίουσα –σης (ἡ)
Ὑπίων –νος (ὁ)
Ὑπναλέα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Ὑπναλέη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Ὑπναλέος –οιο (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
–Ἐπίθετον Διός
Ὑπνοδότειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Νυκτός
Ὑπνοδοτείρη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Νυκτός
Ὑπνοδοτήρ –ῆρος (ὁ)
Ὑπνοποιός –οῦ (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης
Ὕπνος –ου (ὁ) –Θεότης, προσωποποίησις ὕπνου, ἀδελφός Ἔρωτος, Θανάτου,
τέκνον Νυκτός –Πατήρ Φοβήτορος, ἤ
Εἰκέλου, ἤ Ἰκέλου. Εὑρέθη ἄγαλμα ἐν
Σικυῶνι. Τό ἐπίθετον Ὕπνου ἐν Σικυῶνι
ἦτο Ἐπιδώσας ἤ Ἐπιδώτης –Δίδυμος θεός φτερωτοῦ θεοῦ θανάτου Ἅδου –Διά
τοῦτον ἐγράφη Ὁρφικός ὕμνος Ο.Ι.Ξ.231,
Ο.Ι.Π.682, Η-7-1147Δ, Η-9-425Δ, 426Α, Η11-828Α, Η-14-880Α, 903Α, Η-18-61Δ
Ὑπνοφόβης –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Διονύσου
Ὑποακραῖα –ης (ἡ)
Ὑποακραῖος –ου (ὁ) –Έπίθετον Άπόλλωνος (βορεία κλυτίς Ἀκροπόλεως Ἀθηνῶν, εἰς περίπατον)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÕÐÏÍÏÌÏÓ

Ὑποβρυχίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Μοίρης
Ὑποβρύχιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ὑποδίκη –ης (ἡ)
Ὑπόδικος –ου (ὁ) –Ρυθμικός καί μουσικός –Χαλκιδεύς, Η-15-543Α
Ὑποδμώς –ῶτος (ὁ) –(Ὁ δευτερεύων
δοῦλος) –Ἐπίθετον Πρωτέως μέ συνώνυμον: Ἀθάνατος
Ὑποδρηστήρ –ῆρος (ὁ) –(διάκονος, βοηθός) –Ἐπίθετον Ὕπνου μέ συνώνυμον:
Πομπός
Ὑποζεύξας –αντος (ὁ)
Ὑποζεύξασα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Ὑπόθεμα –τος (ὁ & ἡ) –Θυγάτηρ Φιλήμονος –Υἱός Δικαίου
Ὑποθήβη –ης (αι) (ἡ) –Ο.Β.505
Ὑποθήβαι (αἱ)
Ὑποκόλπιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ὑποκοριστή –ῆς (ἡ)
Ὑποκοριστής –οῦ (ὁ) –Υἱός Αἰγύπτου,
σύζυγος Ὑπερίπτης, Η-5-773Α
Ὑπολυμπιδία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης (ἀνευρεθείσης εἰς Δίον Ὀλύμπου)
Ὑπολυμπίδιος –ιου (ὁ)
Ὑπομέλαθρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Ὑποέλαθρος –ου (ὁ)
Ὑπομνήσκουσα καί Φιλάγρυπνος –ου
(ἡ) –Ἐπίθετον Μνημοσύνης μέ συνώνυμον: Ἡδυτάτη
Ὑπομονή –ῆς (ἡ) –Ὄνομα Πριγκιπισσῶν καί αὐτοκρατορισσῶν Βυζαντίου
π.χ. ἡ τέως Ἑλένη, χῆρα Μανουήλ Παλαιολόγου –Ἁγία Χριστιανή
Ὑπονόμη –ης (ἡ)
Ὑπόνομος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Ἥρωνος
Ἀλεξανδρινοῦ. Συμβουλεύσας Ἀλέξανδρον δι΄ἀγωγούς ὀχετῶν καί ὑδραγωγούς, ὅτε ἔκτιζε πόλιν. Ἐξ οὖ τό ὄνομα

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÕÐÏÐÔÅÑÏÓ

Ὑπόπτερος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Ὕποπτος –ου (ὁ)
Ὑποσευαντήρ –ρος (ὁ) –Συνώνυμον:
Βροτολοιγός –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ὑποσημαντήρ καί Υποσευαντήρ –ρος
(ὁ) –Συνώνυμον: Βροτολοιγός –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ὑποχθόνια –ίης (ἡ)
Ὑποχθόνιος –ιου (ὁ)
Ὑπώρεα –ης (ἡ)
Ὑπώρεας –ου (ὁ)
Ὑπώρεια –ης (ἡ)
Ὑπώρειος –ου (ὁ)
Ὑράδια –ίης (ἡ)
Ὑράδιος –ίου (ὁ)
Ὕραθη –ης (ἡ)
Ὕραθις καί Ὕρατθις –ιος; (ὁ) –Πατήρ
Διονυσίου
Ὕραθος –ου (ὁ)
Ὑραῖα –ης (ἡ)
Ὑραῖος –ου (ὁ) –Πατήρ Μαίσιος
Ὕρατθις καί Ὕραθις –ιος; (ὁ) –Πατήρ
Διονυσίου
Ὕργις καί Σύργις –ιος (ὁ) –Ποταμός
Σκυθίας
Ὑρεύς –έως (ὁ)
Ὑρία –ης (ἡ) –Σύζυγος Ὠρίωνος, μήτηρ
Μητιονίκης –Με Ποσειδῶνα γεννᾶ Εὔφημον, ἀργοναύτην
Ὑριεύς –έως (ὁ) –Υἱός Ποσειδῶνος καί
Ἀλκιώνης ἤ Ἀπόλλωνος καί Αἰθούσης
θυγατρός Ποσειδῶνος πατήρ Νυκτέως
καί Λύκου, Η-11-559Δ, Η-12-629Δ, Η-1688Α, 513Δ, Η-17-872Δ, Η-18-91Α, 897Δ
Ὑρίη –ης καί Ὑρία –ης (ἡ) –Μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Κύκνον, Ο.Β.496, Η-8-564Α
Ὕριος –ίου (ὀ)
Ὕρκα –ης (ἡ)
Ὑρκανή –ῆς (ἡ)
Ὑρκανός –οῦ (ὁ) –Ἀρχιερεύς Ἰουδαίων,
Η-9-373Δ, Η-18-91Δ
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Ὕρκος –ου (ὁ)
Ὑρμένη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Νηλέως, ἤ
Δίκτυος, ἤ Ἐπειου, σύζυγος Φόρβαντος,
μήτηρ Αυγείου
Ὑρμίνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Νηλέως, σύζυγος Λαπίθου Φόρβαντος, μεθ΄ ἦς γεννᾶ Αὐγείαν καί Ἄκτορα –Κατ΄ἄλλους,
θυγάτηρ Δύκτιος, ἤ θυγάτηρ Νηλέως, ἤ
Ἐπειοῦ καί Ἀναξιῥόης (θυγατρός Κορωνοῦ, Ο.Β.616, Η-8-962Α, Η-18-91Δ
Ὑρμινία –ης (ἡ)
Ὑρμῖνος –ου (ὁ) –Ποταμός
Ὑρνηθία καί Ὑρνηθίς –ιδος (ἡ) –Φυλή
ἐν Ἄργει
Ὑρνήθιος –ίου (ὁ)
Ὑρνηθώ καί Ὑρναθώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ βασιλέως Ἄργους Κρεσφόντου, ἤ
Τημένους, σύζυγος Δηϊφόντου (υἱοῦ Ἀντιμάχου), ἀδελφή Ἀγελάου, Η-1-198Α
καί Δ, Η-5-739Δ, Η-10-565Δ, 639Δ, Η-1891Δ
Ὕρρα –ης (ἡ)
Ὑρράδια –ης (ἡ)
Ὑρράδιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Πιττακοῦ,
τοῦ καί Σαράποδος
Ὕρρας –αντος (ὁ) –Μυτιληναῖος, Η-15934Δ
Ὑρταία –ης (ἡ)
Ὑρταῖος –ου (ὁ)
Ὑρτάκη –ης (ἡ)
Ὑρτακίδη –ης (ἡ)
Ὑρτακίδης –ου (ὁ) –Υἱός Ὑρτάκου, ὁ
Ἄσιος, Ο.Β.838, Η-17-881Α
Ὑρτακίνα –ης (ἡ)
Ὑρτακίνας –αντος (ὁ)
Ὑρτάκος –ου (ὁ) –Μέ Ἀρίσβη (πρώην
σύζυγος Πριάμου) γεννοῦν Ἄσιον –Ἐπίσημος Τρώς, Ο.Ι.Ν.759, 771, Η-9-960Δ,
Η-14-466Α
Ὕρτιος –ίου (ὁ) –Ἠγεμών Μυσῶν κατά
Τρωϊκόν, υ ἱός Γυρτίου, Ο.Ι.Ξ.511
Ὑρύδημη –ης (ἡ)

357

ËÅÎÉÊÏÍ

Ὑρύδημος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἐφιάλτου
Ὗς καί Σῦς –ός (ὁ & ἡ) =Γουρούνα
Ὗς Κρομυωνία –ης (ἡ) –Θηλύς ἀγριόχοιρος φονευθείς υπό Θησέως, Η-8-614Δ
Ὗς –ὑός (= γουρούνα) –καί Καλλιστώ
–ους (ἡ) –Ἑταίρα, ἥτις γεννᾶ Σύμμαχον
μέ Σωκράτην φιλόσοφον. Ἦτο θυγάτηρ
Κορώνης (κουρούνας)
Ὕσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
–Πηγή ὅπου ὁ ἱερεύς προέλεγεν ἀληθινοῦς χρησμούς
Ὑσμίνα –ης (ἡ)
Ὑσμῖναι –ων (αἱ) –Μέ ἐπίθετον Δυσηχέες
Ὑσμίνας –ου (ὁ) –Τέκνον Ἕριδος, θεός
μαχῶν
Ὑσμίνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἔριδος, ἔκγονος Νυκτός. Προσωποποίησις πολεμικῆς συγκρούσεως
Ὕσμουσα –σης (ἡ)
Ὕσμων –νος (ὁ) –Ἠλεῖος ὀλυμπιονίκης
εἰς πένταθλον, στην Ὀλυμπία καί στήν
Νεμέα, Η-10-956Α
Ὑσπασίνη καί Σπασίνη –ης (ἡ)
Ὑσπασίνης καί Πασίνης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Χάρακος εἰς Ἐρυθράν
Ὕσπληξ –κος; (ὁ)
Ὑσσέλδομος καί Σέλδομος –ου (ὁ)
–Πατήρ Πίγρητος, ἀδελφοῦ Μαντύου
Ὑσσεμάτα –ης (ἡ)
Ὑσσεμάτας –αντος; (ὁ)
Ὑσταίχμα –ης (ἡ)
Ὑσταίχμας –αντος (ὁ) –Στρατηγός Περσῶν
Ὑσταίχμης –ου (ὁ)
Ὑστάνη –ης (ἡ)
Ὑστάνης –εος (ὁ) –Πέρσης, πατήρ Βάδρεος
Ὑστάσπα –ης (ἡ)
Ὑστάσπας καί Ὑστάσπης –εος (ὁ) –Υἱός Δαρείου –Ὑἱός Ἀχαιμένους

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÕØÁÕ×ÅÍÏÓ

Ὑστάσπης –ου καί –εος (ὁ) –Υἱός Ἀχαιμένους –Υἱός Δαρείου καί Ἀτόσσης,
θυγατρός Κύρου
Ὑστάτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἔριδος
Ὕστατος –ου (ὁ)
Ὑστερόποινος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἄτης
–Ἐπίθετον Ἐρινύος
Ὑστερόπους –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Νεμέσεως
Ὑστεροφθόροι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Ὑφαγεμών –νος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
μέ συνώνυμον: Θεόπαις
Ὑφαγεμῶσσα –σσης (ἡ)
Ὑφαλίουσα –σης (ἡ)
Ὑφαλίων –νος (ὁ) –Υἱός Μίνωος καί Παρείας νύμφης
Ὕφαση –ης (ἡ)
Ὕφασης καί Ὕφάσους –ου (ὁ) –Ποταμός
Ὑφάσιος –ίου (ὁ)
Ὕφασις –ιος (ὁ) –Ποταμός Ἰνδίας τανῦν
Βιάσα
Ὑφιάνασσα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Προίτου
βασιλέως Τιρυνθος, ἀδελφή Λυσίππης
Ὑφίουσα –σης (ἡ)
Ὑφίων –νος (ὁ)
Ὕψα –ης (ἡ)
Ὑψαγόρα –ας (ἡ) –Σύζυγος Δάσωνος
Εὐκρίτου
Ὑψαγόρας –ου (ὁ)
Ὑψαγόρη –ης (ἡ)
Ὑψαγόρης –ητος (ὁ)
Ὑψαῖα –ης (ἡ)
Ὑψαῖος –ου (ὁ) –Φιλόσοφος συγγραφεύς
Ὕψαρνος –ου (ὁ) –Ποταμός
Ὑψάς –ᾶντος (ὁ) –Ποταμός
Ὑψαύχενες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Ὑψαύχενος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐκάτης
μέ συνώνυμον: Κόρη

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÕØÁÕ×ÇÍ

Ὑψαύχην –ηνος (ὁ καί ἡ) –Συνώνυμον:
Ὑμναγόρης –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –
Ἐπίθετον Σεμέλης μέ συνώνυμον: Κούρη –Πρωσονυμία Ἥρας
Ὑψεύς –έως (ὁ) –Υἱός Πηνειοῦ καί Κρεούσης πατήρ Ἀστυαγυΐας καί Κυρήνης,
Η-9-531Δ, Η-11-791Δ, Η-15-872Δ
Ὑψεύς καί Ἰφεύς –έως (ὁ) –Υἱός Πηνειοῦ
καί νύμφης Κρεούσης –Πατήρ Κυρήνης
καί Θεμιστοῦς (συζύγου Ἀδάμαντος)
βασιλεύς Λαπίθων
Ὑψεχίδα –δης (ἠ)
Ὑψεχίδας –αο (ὁ)
Ὑψεχίδη –ης (ἡ)
Ὑψεχίδης –ου (ὁ)
Ὑψήεις –εντος καί Ὑψαύχην (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Συνώνυμον: Ὑμναγόρης
Ὑψήεσσα –ης (ἡ)
Ὑψηΐς –ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Κυρήνης, θυγάτηρ Ὑψέως
Ὕψηλα –ης (ἡ)
Ὕψηλος –ου (ὁ) -Υἱός Διόννος (ου)
Ὑψήνωρ –ρος (ὁ) –Ἐπίσημος Τρώς, υἱός
Δολοπίωνος ἱερέως Σκαμάνδρου –Υἱός
Ἱππάσου, Ο.Ι.Ν.411
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Ὑψίγονος –ου (ὁ) –Υἱός Εὐτάκτου
Ὑψίδρομη –ης (ἡ)
Ὑψίδρομος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Ὑψίζυγος –ου (ὁ) –(Ὁ καθήμενος ὑψηλά ἐπί ζυγῶν) –Ἐπίθετον Διός
Ὑψίθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Ὑψίθρονος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Κλωθοῦς
Ὑψίθυμος –ου (ὁ)
Ὑψικέλευθος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ὑψικέλευθος –ου (ὁ) –Μέ συνώνυμον:
Παμφαής –Ἐπίθετον Χειμῶνος μέ συνώνυμον: Ἄσχετος
Ὑψίκερως –ωτος (ὁ & ἡ) –(Ὀ ἔχων ὑψηλά κέρατα) –Ἐπίθετον
Ὑψίκερως –ωτος (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
μέ συνώνυμον: Διός μέ συνώνυμον: Ταῦρος –Ἐπίθετον Σελήνης
Ὑψίκλεια –ης (ἡ) –(Ἡ ἔχουσα ὑψίστην
-ἀρίστην- δόξαν) ἐξ Ἀλεξανδρείας –Ἀθηναία
Ὑψικλῆς –έως (ὁ) –Ἀστρονόμος καί μαθηματικός

Ὑψηχίδας –αο (ὁ)

Ὑψικλῆς –έους (ὁ) –(Ὁ ἔχων ὑψυλήν,
οὐρανίαν δόξαν) –Ἀστρονόμος καί μαθηματικός, ὀρεσίδρομος καί Σκυλακοτρόφος Η-18-103Δ, 188Δ, Η-7-785Δ

Ὑψηχίδη –ης (ἡ)

Ὑψικράτη –ης (ἡ)

Ὑψηχίδης –ου (ὁ)

Ὑψικράτης –ου (ὁ) –Ἱστορικός καί γεωγράφος γράψας ἱστορικά καί γεωγραφικά, σύγχρονος Ἰουλίου Καίσαρος

Ὑψηχίδα –ης (ἡ)

Ὑψία –ίης (ἡ)
Ὑψίας –ου (ὁ) –Διάλογος Διογένους
Ὑψιβόα –ης (ἡ)
Ὑψιβόας –α (ὁ) –Ὄνομα βατράχου εἰς
Βατραχομυομαχίαν, Η-4-258Δ
Ὑψιβρεμέτη –ης (ἡ)
Ὑψιβρεμέτης –ου (ὁ) –(Ὁ ὑψηλά βροντῶν) –Ἐπίθετον Διός
Ὑψιγένεθλος –ου (ὁ & ἡ) –(Ὁ καταγόμενος ἐξ ὑψηλοῦ γένους) –Ἐπίθετον Διός
Ὑψιγόνη –ης (ἡ)

Ὑψικράτης –ου (ὁ) –(Ὁ ἔχων ὑψυλήν
ἐξουσίαν καί δύναμιν) –Ἱστοριογράφος
ἐξ Ἀμισοῦ, ζήσας 92 ἔτη –Σικυώνιος καί
Γάϊος Ρωμαῖος, ὀλυμπιονίκης εἰς δόλιχον, Η-5-335Δ, Η-12-866Α
Ὑψιμέδουσα –ης (ἡ)
Ὑψιμέδων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Σαράπιδος –Ἐπίθετον Διός
Ὑψιμέδων καί Ὑψιμέδον –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
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Ὑψιμένη –ης (ἡ)
Ὑψιμένης –ου (ὁ)
Ὕψιμη –ης (ἡ)
Ὕψιμος –ου (ὁ) -Υἱός Ὑψίμου Ὑβάδης
–Υἱός Διογνήτου Ὑβάδης
Ὕψινα –ης (ἠ)
Ὑψινεφής –ῆος (ὁ)
Ὑψινόη –ης (ἡ)
Ὑψίνοος –όου (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης
Ὕψινος –ου (ὁ)
Ὑψινεφής –ῆ (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ὑψίουσα –σης (ἡ)
Ὑψιπέτη –ης (ἡ)
Ὑψιπέτης –η (ὁ) –(Ὁ εἰς ὕψος πετόμενος)
–Ἐπίθετον Διός
Ὑψιπόλη –ης (ἡ) –Ἀναφέρει Εὐριπίδης
Ὑψίπολος –οιο (ὁ) –Ἐπίθετον Κρόνου
Ὑψιπόρη –ης (ἡ)
Ὑψίπορος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Ὑψιπύλη –ης (ἡ) –Λησμονήσασαι αἱ
γυναίκαι Λήμνου θυσίαν εἰς Ἀφροδίτην
τιμωρήθησαν μέ κακοσμίαν ἀπομακρύνουσαι ἄνδρας. Οἱ τελευταίοι ἀνεζήτησαν γυναῖκας ἀπό Θράκην. Ἐκείναι
ὠργισμέναι ἔσφαξαν τους ἄρρεναςπλήν
Ὑψιπύλης (θυγατρός Μυρίνης λυπηθείσης γέροντα πατέρα Θόαντα βασιλέαν
νήσου. Διερχομένων τῶν Ἀργοναυτῶν
ἐπροτιμήθη ὑπό Ἰάσονος μέ ὅν γεννᾶ
Εὔνηον καί Νεβροφόνον ἤ Θόαντα.
Μή ἀντέχουσα μῖσος ἄλλων γυναικῶν
ἀπέδρασεν γινομένη σκλάβα εἰς βασιλέα Νεμέας Λυκοῦργον, τροφός υἱοῦ
τοῦ Ὀφέλτου ἤ Ἀρχεμόρου. Κατά Ἀπολλόδωρον ὑπῆρξεν βασίλισσα νήσου
κατά διέλευσιν Ἀργοναυτῶν
Ὑψιπύλη –ης καί Ὑψηπύλεια (ἡ) –(Ἀτρόμητη τῆς πατρίδος πρόμαχος) –Θυγάτηρ Θόαντος (Θοαντιάς) βασιλιᾶ Λήμνου, καί Μυρίνης Λήμνου, τόν ὁποίον
κινδυνεύσαντα ἔσωσε μέ τό θάρρος της,
ἐνώ αἱ ἄλλαι Λήμνιαι ἐφόνευσαν ἄνδρας
τῶν. Τήν ἐπώλησαν εἰς Λυκοῦργον Νε-

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÕØÙÅÉÓ

μέας καί ἐθύλασε Ἀρχέμορον –Μέ Ἰάσονα γεννᾶ Νεβροφόνον ἤ Θόαντα καί
Εὔνηον ἤ Εὔνεον ἤ Εὔνεων, Η-7-1047Α,
Η-8-688Δ, 775Δ, Η-12-317Α, 634Δ, Η-14367Δ, Η-18-103Δ, Ο.Η.469
Ὕψις καί Ὕφσις –εως; (ὁ)
Ὑψίς –έως (ὁ)
Ὕψις –ειος (ὁ) –Ἀγγειογράφος –Ζωγράφος
Ὑψίστα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ὑγιείας μέ συνώνυμον: Λιπαρόμματος
Ὑψίστη –ης (ἡ)
Ὕψιστος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἄττιδος –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Ὑψίτα –ης (ἡ)
Ὕψιτος –ου (ὁ)
Ὑψιφαή –ῆς (ἡ)
Ὑψιφαής –έος; (ὁ) –Ἐπίθετον Κρόνου
Ὑψιφανή –ῆς (ἡ)
Ὑψιφανής –οῦς (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Ὑψιχάρεια –ης (ἡ)
Ὑψιχάρη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Ὑψιχάρης –ητος (ὁ)
Ὑψιχίδη –ης (ἡ)
Ὑψιχίδης –ου (ὁ) –Υἱός Λυκάονος –Υἱός
Πελασγοῦ, βασιλεύς Ἀρκαδίας –Ἄρχων
Ἀθηνῶν, ὅτε ἐπέστρεψεν Ἀριστείδης
Ὑψίων –νος (ὁ)
Ὑψόθ’ ἐών –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ὑψόκλεια –ης (ἡ)
Ὑψοκλῆς –έους (ὁ)
Ὑψούρανος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Οὐσώου
ἐν Τύρω
Ὕψους (ὁ ἐφ Ύψους) –ου; (ὁ) –Ἐπίθετον
Ἄρεως
Ὑψοῦς –ντος (ὁ) –Υἱός Λυκάονος, κτίστης Ὑψοῦντος Ἀρκαδίας
Ὑψώ –οῦς καί Ὑψιπύλη (ἡ)
Ὑψώεις –εντος (ὁ) –Συνώνυμον: Υμναγόρης
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Ὑψώεσσα –ης (ἡ)
Ὑψῶν –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
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μέ συνώνυμον Ἄναξ
Ὑψῶσσα –σσης (ἡ)
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Φ
Φαβατίουσα –σης (ἡ)
Φαβατίων –νος (ὁ)
Φάβεννα –ης (ἡ)
Φάβεννος –ου (ὁ)
Φαβεσιστράτη –ης (ἡ) –Προσωνυμία
Ἀθηνᾶς
Φαβεσίστρατος –ου (ὁ)
Φαβία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Φαβιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Φαβιανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Φάβιλλα –ης (ἡ)
Φάβιλλος –ου (ὁ)
Φάβιος –ου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους καί
νύμφης Βινδούνης, ἐξ οὖ τό γένος Ρωμαίων Φαβίων
Φάβιος Πίκτωρ (ὁ) –Ὁ ἀρχαιότατος Ρωμαῖος ἱστορικός συγγράψας Ἑλληνιστί –
Ὁ Ἀκτιακός Φάβιος κιθαριστής, νικητής
εἰς ἀγῶνα Θεσπιῶν
Φάβις –ιος (ὁ)
Φαβόνια –ίης (ἡ)
Φαβόνιος –ίου (ὁ)
Φαβορίνα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Φάβορῖνος καί Φαβωρῖνος –ου (ὁ)
–Ρωμαϊκόν –Φιλόσοφος καί Σοφιστής –
Ρωμαῖος ὁμλών τήν Ἑλληνικήν –Ρήτωρ
μαθητής Δίωνος Χρυσοστόμου, Η-7-554
ἤ 555Δ, Η-11-593Α, Η-17-524Δ, Η-18-107Α
Φάβουλλα –ης (ἡ)
Φάβουλλος –ου (ὁ)
Φαβρικία –ης (ἡ) –Ρωμαία
Φαβρικιανή –ῆς (ἡ)
Φαβρικιανός –οῦ (ὁ) –Ὁ Ἄπερ, ἀνήρ
ἀγαθός
Φαβρίκιος –ίου (ὁ) –Ρωμαῖος
Φαβωρίνα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
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Φαβωρῖνος –ου (ὁ) –Ὁ υἱός Ἀρλεάτου
(ἀπό Arelate) συγγραφεύς ἐκ Γαλλίας –
Περίφημος ρήτωρ φιλόσοφος καί Σοφιστής, μαθητής Δίωνος Χρυσοστόμου,
φίλος Ἡρώδου Ἀττικοῦ
Φάγρη –ης (ἡ)
Φάγρης –ου ἤ –ητος (τό) –Τεῖχος Πιέρων
Φαγρίς –ιδος (ἡ)
Φάγρος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀπόλλωνος καί
Ὀρθρηΐδος νύμφης, ὁ ἀναθρέψας ἀδελφόν Μελιτέα, Η-18-109Α
Φάδη –ης (ἡ)
Φάδις –ιος (ὁ)
Φάδος –ου (ὁ)
Φαέεσσα –σσης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Φαεθοντία –ίης (ἡ)
Φαεθοντιάς καί Φαεθοντίς –ιδος (ἡ)
–Ἐπίθετον Μοίρης, Η-18-109Α
Φαέθουσα –ης (ἡ) - (Ἀκτινοβολοῦσα)
–Νύμφη –Θυγάτηρ Ἡλίου καί Ρόδης ἤ
Νεαίρης (Ἡλιάδη) –Δαναΐς, Μέ Ἑρμήν
γεννᾶ Μυρτίλον –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
μέ συνώνυμον: σέλήνη –Ἐπίθετον
σέλήνης, Ο.Ο.Μ.132, Η-8-335Δ, Η-9-32Δ,
Η-12-68Α, Η-14-321Δ, Η-18-109Δ
Φαέθων –ονος καί Φάων –ντος (ὁ) –(Ὁ
φωτοβόλος, ὁ λάμπων) –Mέ ἐπώνυμον
Ἤλεκτρος –Υἱός Ἠοῦς καί Κεφάλου
ἤ Κεφάλου καί Ἀμμοῦς –Υἱός Ἡλίου καί Κλυμένης –Λόγω ὁμορφιᾶς ἡ
Ἀφροδίτη κατέστησε φύλακα τοῦναοῦ
της –Ὁδήγησε τό Ἅρμα Ἡλίου (ὡς υἱός
αὐτοῦ) καί ἐκρημνίσθη (ἐπνίγει) εἰς
Ἠριδανόν ποταμόν- Ο.Ο.Ψ.246Η-71047Α, 1234Δ, Η-9-8Α, Η-10-908Α, Η-11244Α, Η-12-68Α, Η-16-863Δ, Η-18-109Δ,
Φαέθων –ντος (ὁ) –Υἱός Ἠλίου μέ ἀδελφές, Ἡλίην, Μερόπην, Φοίβην, Αἰθερίην, Λαμπετίαν –Ἐπί Φαέθοντος
ἐγένετο ἡ τελευταῖα ἐκπύρωσις (ἀνατίναξις) προκαλοῦσα τόν νεώτερον κατακλυσμόν τοῦ Δευκαλίωνος (τούτον
προέβλεψεν ὁ Αἰγύπτιος ἀρχιερεύς Ἀ-
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κλίμων ἤ Αἴμων) –Φέρει καί τό ἐπώνυμον Ἤλεκτρος ὡς ρίπτων μετά τῶν
ἀδελφῶν τοῦ “ἠλεκτρικά δάκρυα” –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Μίθρα –Ἐπίθετον Πρωτογόνου
Φαέθων καί ὁ Ἄψυρτος (ὁ) –Κατά Ἀπολλόδωρον Ρόδιον
Φάεινα καί Φάέννα –ης (ἡ) –Με ἀδελφήν Κλύτα, Χάριτες εἰς Λακωνίαν, μέ
ναόν ἱδρυθέντα ἀπό Λακεδαίμονα, σύζυγον Σπάρτης, θυγατρός Εὐρώτα καί
Χάριτος Κλύτας
Φαείνα –ης (ἡ)
Φαεινή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς –Ἐπίθετον Σελήνης
Φαεινίς –ιδος καί Φαεννίς (ἡ) –Ἱέρεια
Ἥρας –Μάντις εἰς Δωδώνην
Φαεινομένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
–Ἐπίθετον Ἴριδος μέ συνώνυμον: Πολύχροιος
Φαεινομένης –ητος (ὁ)
Φάεινος –ου (ὁ) –Διδάσκαλος Μέτωνος
εἰς ἀστρονομίαν, Η-13-468Α
Φαεινός –οῦ (ὁ) –Ἀστρονόμος –Ἐπίθετον Ἠελίοιο μέ συνώνυμον: Υἱός –Ἐπίθετον Φωσφόρου
Φαείνουσα –σης (ἡ)
Φαείνων –ντος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑωσφόρου μέ συνώνυμον: Πρόμος
Φαείτα –ης (ἡ)
Φαείτας –αο (ὁ) –Διάσημος ἰατρός
Φαενίκη –ης (ἡ)
Φαενίκης –ου (ὁ)
Φαενίππη –ης (ἡ)
Φαένιππος –ου (ὁ)
Φαενίς –ιδος (ἡ)
Φαέννα καί Φαεννά –ᾶς καί Φαείνα –
ης (Ἡώς) (ἡ) –Μετά τῆς Κλήτης Χάριτες
ἐν Σπάρτη, Η-10-684, 884Α
Φάεννα ἤΦαεννᾶ καί Κλητώ –οῦς (ἡ)
–Χάριτες ἐν Σπάρτη
Φαεννίς –ίδος (ἡ) –Μάντις εἰς Δωδώνην
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Φάεννος καί Φαεννός –οῦ (ὁ) –Ἐπιγραμματοποιός –Ἐπίθετον Αἰθέρος
Φαένοψ –πος (ὁ)
Φαεσίμβροτος –ου (ὁ & ἡ) –Συνώνυμον:
Τειτάν –Ἐπίθετον Ἑκάτης μέ συνώνυμον: Κόρη –Ἐπίθετον Ἠοῦς –Ἐπίθετον
Διός μέ συνώνυμον: Σωτήρ –Ἐπίθετον
Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Ἥρης μέ συνώνυμον: Μήτηρ –Ἐπίθετον Ἡφαίστου –Ἐπίθετον Σελήνης
Φαεσίνβροτος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Τελεσφόρου μέ Συνώνυμον: Μάκαρ
Φαέστα –ης (ἡ)
Φαέστας –αντος (ὁ) –Υἱός Εὐσώμου ἤ
Ἀπολλωνίου
Φαέστη –ης (ἡ)
Φαέστης –ου (ὁ) –Υἱός Εὐσάμου
Φαεσφόρα –ης (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀρτέμιδος
Φαέσφόρος καί Νίκαια καί Νέα Ἡώς
καί Σελήνη –ης (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος μέ συνώνυμα: Κερατῶπις, Κρησία, Οὖπις –Ἐπίθετον Ἠοῦς –Ἐπίθετον
Πανός –Ἐπίθετον Σελήνης, Η-7-231Δ
Φαεσφόρος –ου (ὁ & ἡ) –Συνώνυμον:
Ἰητήρ καί Πάνσοφος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Βριτομάρτιος μέ συνώνυμον: Κρησία –Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπί_
θετον Περσεφόνης μέ συνώνυμον: Συμπαίκτειρα –Ἐπίθετον Σελήνης
Φαή –ῆς (ἡ)
Φάηλα –ης (ἡ)
Φάηλος –ου (ὁ)
Φαηνά –ῆς (ἡ) –Θυγάτηρ Δαμασίλα ἤ
Δαματρίου καί Θεοδώρας
Φαηνίς –ιδος (ἡ)
Φαηνός –οῦ (ὁ)
Φαῆς –οῦ (ὁ)
Φαιᾶ –ᾶς (ἡ) –Γυνή λήσταρχος εἰς Μεγαρίδα
Φαιά καί Κρεμμυῶ –οῦς (ἡ) –Θῆλυς ἀροιόχοιρος –Ἠλικιωμένη μεγαλώσασα
χοίρον καί δουσα ὄνομα Κρωμμυωνία

363

ËÅÎÉÊÏÍ

ύς(υός) καί θανάτωσε Θησέας εἰς Κρωμμυώνην, Η-11-593Α
Φαιάκη –ης (ἡ)
Φαιάκης –ητος (ὁ)
Φαιακίς –ιδος (ἡ) –Ἐπώνυμον Κερκύρας
Φαιανίδη –ης (ἡ)
Φαιανίδης –ου (ὁ)
Φαίαξ –κος καί Φαίηξ ἰωνικά (ὁ) –Πατήρ Θόωντος –Ρήτωρ –Ἥρως –Σοφιστής
–Υἱός Ποσειδῶνος καί Κερκύρας θυγατρός Ἀσωποῦ καί Μεθώνης, πατήρ Ἀλκινόου –Υἱός Ἀμφίωνος καί Νιόβης τοξευθείς ὑπό Ἀπόλλωνος –Στρατηγός
Ἀθηναίων εἰς Σικελίαν –Ἀχαρνεύς υἱός
Λεωδάμαντος –Υἱός Ἐρασιστράτου Ἀχαρνεύς, Η-12-515Α καί Δ, Η-14-302Α
Φαίασσα –σσης καί Φαίησσα –σσης
(ἰωνικά) (ἡ)
Φαιδέα –ης (ἡ)
Φαιδέας –ου (ὁ)
Φαίδιμη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Φαιδίμη –ης (ἡ) –Ἀνακαλύψασα μαγείαν Σμέρδιος μετά πατρός της Ὀτάνου, Περσίς
Φαιδιμίδα –ης (ἡ)
Φαιδιμίδας –αο (ὁ)
Φαιδιμίδη –ης (ἡ)
Φαιδιμίδης –ου (ὁ)
Φαίδιμος –ου (ὁ & ἡ) –(Λάμπων, μεγαλοπρεπής) –Ὀλυμπιονίκης Ἀλεξάνδρας
Τρωάδος εἰς παγκράτιον παίδων –Βασιλιᾶς Σιδῶνος –Υἱός Ἀμφίονος καί Νιόβης (Νιοβίδης), τοξευθείς ὑπό Ἀπόλλωνος μετ΄ ἀδελφῶν –Ἐπικός ποιητής
ἐπιγραμμάτων –Εἷς τῶν τριάκοντα τυράννων Ἀθηνῶν –Σύζυγος Ἀρεταφίλης
θυγατρός Αἰγλάνορος –Προσωνυμία
Σελήνης –Ἐπίθετον Ἠοῦς, Η-14-461Α, Η
-18-110Α, Ο.Ο.Δ.617, Ο.Ο.Ο.117
Φαίδιμος –ου (ὁ) –(Δοξασμένος) –Συνώνυμον: Υιός –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
–Ἐπίθετον Διονύσου μέ συνώνυμον: Υἱός –Ἐπίθετον Ὀδυσσέως
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Φαιδίππη –ης (ἡ)
Φαιδιππίδη –ης (ἡ)
Φαιδιππίδης –ου (ὁ)
Φαίδιππος –που (ὁ)
Φαίδουσα –σης (ἡ)
Φαιδρά –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
–Θυγάτηρ Πυθοκλέους Μυρρινουσίου
Φαίδρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μίνωος, δευτέρα σύζυγος Θησέως
Fedra (ἡ) –Τοπωνύμιον εἰς Ν. Ἀμερικήν
Φαιδραγόρα –ης (ἡ)
Φαιδραγόρας –ου (ὁ)
Φαιδρέα –ης (ἡ)
Φαιδρέας –ου (ὁ)
Φαῖδρη καί Πασιφάη καί Φαίδρα
–ης (ἡ) –(Φωτεινή) –Θυγάτηρ Μίνωος
καί Πασιφάης, ἀδελφή Ἀριάδνης, (καλουμένη καί Πασιφάη) 2η σύζυγος Θησέως. Πρό αὐτῆς ὅμως ἐνυμφεύθη τήν
Ἀναξώ –Ἀγάπησε Ἱππόλυτον (υἱόν Ἱππολύτης καί Θησέως). Ἀπεκρούσθη καί
τόν διέβαλε προκαλών τόν θάνατόν του.
μέτανοήσασα ηὐτοκτόνησε, Ο.Ο.Λ.321,
Η-9-682Α, 966Δ, Η-15-594Α
Φαιδρή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Φαιδρία –ης (ἡ) –Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης
Φαιδριάδα –δης (ἡ)
Φαιδριάδας –αο (ὁ)
Φαιδριάδες –ων (οἱ) ἤ καί Λαμπρές Πέτρες = Δύο τεράστιες ὅρθιες πέτρες εἰς
Δελφούς
Φαιδριάδη –ης (ἡ)
Φαιδριάδης –ου (ὁ)
Φαιδρίας –ίου (ὁ) –Εἷς τῶν 30 τυράννων
ἐν Ἀθήναις
Φαιδρίδη –ης (ἡ)
Φαιδρίδης –ου (ὁ)
Φαίδριον –ίου (ἡ) –Θεραπαινίς Ἐπικούρου, Η-8-28Α, Η-18-110Α
Φαιδρίουσα –σης (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÁÉÄÑÉÐÐÇ

Φαιδρίππη –ης (ἡ)
Φαιδριππίδη –ης (ἡ)
Φαιδριππίδης –ου (ὁ) –Ὑβάδης Ἀθηναῖος
Φαίδριππος –ου (ὁ) –Ὑβάδης
Φαιδρίων –νος (ὁ)
Φαιδρογένη –ης (ἡ)
Φαιδρογένης –ους (ὁ)
Φαιδροδότα –ης (ἡ)
Φαιδρόδοτος –ου (ὁ)
Φαιδρόκλεια –ης (ἡ)
Φαιδροκλης –έους (ἡ)
Φαιδρόκυκλος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Σελήνης μέ συνώνυμον: Πληροσέληνος
Φαιδρομάχη –ης (ἡ)
Φαιδρόμαχος –ου (ὁ)
Φαιδρομένη –ης (ἡ)
Φαιδρόμενος –ου (ὁ)
Φαίδρον –ου (ἡ)
Φαῖδρον –ου (ἡ)
Φαῖδρος –ου (ὁ) –Ἐπικούρειος φιλόσοφος διδάσκαλος Σενέκα
Φαιδρός καί Φαίδιμος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου μέ συνώνυμον: Υἱός –
Ἐπίθετον Ἑρμοῦ μέ συνώνυμον: Νωνακριάτης –Υἱός Καλλίου Σφήττιος –Υἱός
Θυμοχάρους, Σφήττιος
Φαιδροσθένη –ης (ἡ)
Φαιδροσθένης –ους (ὁ)
Φαίδρουσα –σης (ἡ)
Φαιδρύλλα –ης (ἡ) –Γυνή Ἀκταίου Ἀθμονέως
Φαίδρυλλος –ου (ὁ)
Φαίδρων –νος (ὁ) –Υἱός Λυσιστράτου
Ἀχαρνεύς
Φαιδρωνίδη –ης (ἡ)
Φαιδρωνίδης –ου (ὁ)
Φαιδρωπός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Φαῖδρος –ου (ὁ) –(Φωτεινός, φωτισμένος) –Μαθητής Σωκράτης φιλόσοφος
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–Λατῖνος Μυθογράφος –Ὁ Φαρσάλιος
ὀλυμπ. εἰς στάδιον –Ἀθηναῖος –Χριστιανικόν –Μυρρινούσιος –Φίλος ἰατροῦ Ἐρυξιμάχου –Ἐπικούρειος φιλόσοφος –Ἀθηναῖος στρατηγός –Ποιητής μύθων, Η
-8-25Α, Η-14-704Α, Η-18-110Α
Φαιδρότερος –ου (ὀ) –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ
Φαιδύμη –ης (ἡ) –Γυνή βασιλέως Περσῶν Καμβύσου
Φαίδυμος –ου (ὁ)
Φαίδων –νος (ὁ) –(Λαμπρός καθ΄ ὅλα)
–Μαθητής Σωκράτους –Φιλόσοφος συγγραφεύς Ἡλεῖος –Ποσειδωνιάτης Πυθαγόρειος φιλόσοφος, Η-7-583Α, Η-8963Δ, Η-13-248Α, Η-16-499Α, Η-17-516Δ,
Η-18-113Α, 1019Α
Φαιδώνδα –δης (ἡ)
Φαιδώνδας –αντος; (ὁ)
Φαιδώνδη –ης (ἡ)
Φαιδώνδης –ου (ὁ) –Ἀντί Φαιδωνίδης,
υἰός Φαίδωνος
Φαιδωνίδη –ης (ἡ)
Φαιδωνίδης –ου (ὁ) –Φίλος Σωκράτους,
Η-17-520Δ
Φαιδωνίς –ιδος (ἡ)
Φαιέννη –ης (ἡ)
Φαιέννης –ητος (ὁ) –Πατήρ Ζωΐλου
Φαίηλα –ης (ἡ)
Φαίηλος –ου (ὁ)
Φαικία –ης (ἡ)
Φαικίας –ίου (ὁ)
Φαικίνα –ης (ἡ)
Φαικίνας –ου (ὁ)
Φαικίουσα –ης (ἡ)
Φαικίων –νος (ὁ)
Φαίκος –ου (ὁ)
Φαίκουσα –σης (ἡ)
Φαικύλα –ης (ἡ)
Φαικύλος –ου (ὁ)
Φαίκων –νος (ὁ)
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Φαΐλα –ης (ἡ)
Φαιλανίς –ιδος (ἡ) –Ἡρωῒς σοφιστοῦ
Πολυκράτους
Φαΐλος –ου (ὁ)
Φαιναγόρα –ης (ἡ) -Ἀντι Φαναγορία –
Φαιναγόρας –ου (ὁ)
Φαίνανδρη –ης (ἡ)
Φαίνανδρος –ου (ὁ)
Φαιναρέτα –ης (ἡ)
Φαιναρέτη καί Φιλαρέτη –ης (ἡ) –(Ἐνάρετος –Αὐτή πού φανερώνει ἤ ἔφαινε
τήν ἀρετήν) –Μαία Ἀθηναία, πρῶτος
σύζυγος Χαιρέδημος ἤ Χαιρόδημος μέ
ὅν γεννᾶ Πάτροκλον, δεύτερος σύζυγος
Σωφρονίσκος –Μήτηρ Σωκράτουςὅστις
εκ της τέχνης μητρός ὀνόμασε τήν διδασκαλίαν τοῦ Μαιευτικήν –Ἑτέρα ἡ Κῶα
Μαῖα μήτηρ Ιπποκράτου Β΄ Μεγάλου
–Θυγάτηρ ἤ μήτηρ Ἱπποκράτους καί σύζυγος Πολύβου –Θυγάτηρ Προκλείδου
Ἀφιδναῖα, Η-7-580Α, Η-9-308Α, 486Α,
961Α, Η-17-514Α, 529Δ, Η-18-115Α, 511Α
Φαινάρετος –ου (ὁ)
Φαιναρίστη –ης (ἡ)
Φαινάριστος –ου (ὁ)
Φαινέα –ης (ἡ)
Φαινέας –ου (ὁ) –Αἰτωλός
Φαινέκλεια –ης (ἡ)
Φαινεκλῆς –έους (ὁ) –Πάριος Πυθαγορικός φιλόσοφος, Η-16-499Α
Φαίνελα –ης (ἡ)
Φαινελάα –ης (ἡ)
Φαινέλαος –ου (ὁ)
Φαινέλας –αντος (ὁ)
Φαινεμάχη –ης (ἡ)
Φαινέμαχος –ου (ὁ)
Φαινεστία –ης (ἡ)
Φαινέστιος ἤΦαινίνδας –ου (ὁ)
Φαίνη καί Ρήνη –ης (ἡ) –Νύμφη –Ποιμενική Θεότης, Ο.Β.728, Η-16-631Α
Φαινήσιλα –ης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÁÉÍÏÃÅÍÅÉÁ

Φαινήσιλος –ου (ὁ)
Φαινία –ης (ἡ)
Φαινιανή –ῆς (ἡ)
Φαινιανός –οῦ (ὁ)
Φαινίας ἤ Φανίας –ίου (ὁ) –Ἰστορικός –
Υἱός Ἀρχία –Ἐξ Ἐρεσοῦ –Περιπατητικός
φιλόσοφος μαθητής Ἀριστοτέλους, Η-7620Δ, 1056Α, Η-8-200Α, Η-18-115Δ
Φαινική –ῆς (ἡ)
Φαινικός –οῦ (ὁ)
Φαινικράτα –ης (ἡ)
Φαινικράτης –ου (ὁ)
Φαινικρέτα –ης (ἡ)
Φαινικρέτης –ου (ὁ)
Φαινικρίτη –ης (ἡ)
Φαινίκριτος –ου (ὁ)
Φαινίλα –ης (ἡ)
Φαινίλας –αντος (ὁ)
Φαινέστια –ης (ἡ)
Φαινίνδα –ης (ἡ) –Ὄνομα παιγνίου
Φαινίνδας ἤ Φαινέστιος –ίου (ὁ) –Γυμναστής παιδοτρίβης ἐπινοήσας (ἐφεύρας) τήν Φαινίνδα παιχνίδι σφαίρισης
Φαινίουσα –σης (ἡ)
Φαινίππα –ης (ἡ)
Φαινίππη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Φαινιππίδη –ης (ἡ)
Φαινιππίδης –ου (ὁ) –Ἄρχων Ἀθηνῶν
490/489,εἰς Πάριον χρονικόν, Η-15-543Α
Φαίνιππος –ου (ὁ) –Πατήρ Καλλία –Ἀθηναῖος ὀλυμπιονίκης κέλητος –Γραμματεύς Ἀθηναῖος –Υἱός Φιλοστράτου
Κολωνῆθεν γόνω δε Καλλίππου, Η-5957Α, Η-10-108Α,
Φαινίς –ιδος (ἡ) –Μή ἐπώνυμος
Φαῖνις –ιος (ὁ)
Φαινίων –νος (ὁ)
Φάϊννα –ης (ἡ)
Φάϊννος –ου (ὁ)
Φαινογένεια –ης (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÁÉÍÏÃÅÍÇÓ

Φαινογένης –ους (ὁ)
Φαινοδάμας –ντος (ὁ)
Φαινοδάμεια –ης (ἡ)
Φαινοδήμη –ης (ἡ)
Φαινιδημίδη –ης (ἡ)
Φαινιδημίδης –ου (ὁ)
Φαινόδημος –ου (ὁ)
Φαινοδίκα –ης (ἡ)
Φαινοδίκη –ης (ἡ)
Φαινόδικος –ου (ὁ)
Φαινοδότα –ης (ἡ)
Φαινοδότης –ου (ὁ)
Φαινοδώρα –ης (ἡ)
Φαινόδωρος –ου (ὁ)
Φαινοθέα –ης (ἡ)
Φαινόθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Φαινόθεος –ου (ὁ)
Φαινοθόη –ης (ἡ) –Ἐπί ὀστράκου
Φαινόθοος –όου (ὁ)
Φαινόκλεια –ης (ἡ)
Φαινοκλείδα –δης (ἡ)
Φαινοκλείδας –αο (ὁ)
Φαινοκλῆς –έους (ὁ)
Φαινοκρέτη –ης (ἡ)
Φαινοκρέτης –ους (ὁ)
Φαινοκρίτη –ης (ἡ)
Φαινόκριτος –ου (ὁ)
Φαινολία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Φαινολίς –ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Φαινίλιος –ίου (ὁ)
Φαινομάχη –ης (ἡ)
Φαινόμαχος –ου (ὁ)
Φαινομένή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Δήμητρος μέ συνώνυμον: Χθονίη
Φαινομενός –οῦ (ὁ)
Φαῖνος –ου (ὁ) –Σύγχρονος Τενεδίου
Κλεοστράτου ἀστρονόμου, Η-10-852Α
Φαινοσθένη –ης (ἡ)
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Φαινοσθένης –ους (ὁ)
Φαινοτεύς –έως (ὁ)
Φαίνουσα –ης (ἡ) -Ἐπίθετον Σελήνης
Φαίνοψ –πος (ὁ) –Υἱός Ἀσίου –Πατήρ
Φόρκυος, Ξάνθου, Θόωνος, Ο.Ι.Ε.152,
Ρ312, 582, Η-14-688Α
Φαινύλα –ης (ἡ)
Φαινύλις –ιος (ὁ)
Φαίνυλλα –ης (ἡ)
Φαίνυλλος –ου (ὁ)
Φαινύλος –ου (ὁ)
Φαινώ –οῦς (ἡ) –Νύμφη, ἀκόλουθος,
σύντροφος Περσεφόνης
Φαίνων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Κρόνου μέ
συνώνυμον: Αἰολόβουλος
Φαίνων –ντος καί Νυκτώρος –ου (ὁ)
Φαίουσα –σης (ἡ)
Φαιοχίτων; –νος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Εἰρήνης
Φαιοχίτωνες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Φαῒσκα –ης (ἡ)
Φαΐσκος –ου (ὁ)
Φαίστια –ης (ἡ)
Φαιστιάς καί Φαιστίς –ιδος (ὁ) –Χαλκιδέα, σύζυγος ἰατροῦ Νικομάχου μήτηρ
Ἀριστοτέλους
Φαιστιόννα –ης (ἡ)
Φαιστιόννας –αντος (ὁ)
Φαίστιος–ιου(ὁ)–ἘπίθετονἈπόλλωνος,
Η-8-49Δ
Φαιστίς –ιδος (ἡ) –Μήτηρ Ἀριστοτέλους,
Η-7-601Α
Φαιστός –ου (ὁ & ἡ) –Ο.Γ.296 –Υἱός Βώρου –Ἐλθών εἰς Σικυῶνα θυσίασε εἰς Ἡρακλήν ὄχι ὡς ἥρωα ἀλλά ὡς Θεόν, Ο.
Ε.43, Η-9-967Α, Η16-693Α, Η-18-123Α
Φαῖστος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς (περί πλακούντων) –Υἱός Βώρου –Υἱός Ροπάλου,
ἔκγονος Ἡρακλέους, κτίστης Φαιστοῦ
–Υἱός Ἡρακλέους, βασιλεύς Σικυῶνος
–Χριστιανός –Σύζυγος Βλάστης
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Φαισύλη –ης (ἡ) –Μία τῶν Ὑάδων
Φαισύλος –ου (ὁ)
Φαῒτα –ης (ἡ)
Φαΐτας –αντος (ὁ)
Φαιώ –οῦς (ἡ) –Μία τῶν Ὑάδων
Φαίων –νος (ὁ)
Φαιωνία –ης (ἡ)
Φαιωνίδα –δης (ἡ)
Φαιωνίδας –αο (ὁ)
Φαιώνιος –ίου (ὁ)
Φακᾶ –ῆς (ἡ)
Φακᾶς –ᾶδου (ὁ) –(Πλαστόν) ὁ ἰατρός
Διοσκορίδης διά τούς ἐπί ὄψεως φακούς
(χλευαστικόν)
Φακῆς –ῆ (ὁ) –Ὁ παρωδός ἀρχαῖας κωμωδίας Ἠγήμων ὁ Θάσιος
Φάκιος καί Σώπατρος –ου (ὁ) –Πράξεις
Κ,4, Η-18-289Α
Φάλα –ης (ἡ)
Φάλαικα –ης (ἡ)
Φάλαικος –ου (ὁ) –Στρατηγός Φωκέων
–Ἐπιγραμματοποιός –Ποιητής Ἀλεξανδρινός –Τύραννος Ἀμβρακίας, Η-7-535Α,
Η-11-661Δ, Η-12-638Δ, Η-18-129Δ,130Α
Φαλαινία –ης (ἡ)
Φαλαίνιος –ίου (ὁ)
Φαλάκρα –ας (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν
Φαλακρία –ης (ἡ)
Φαλακρίας –ίου (ὁ)
Φαλάκριος –ίου (ὁ)
Φαλακρίουν –νειος (ὁ)
Φαλακρίουσα –σης (ἡ)
Φαλακρίων –νος (ὁ) –Πατήρ Φαλακρίωνος –Πατήρ καί υἱός Ἐχεκλῆος, Κηφισιέως
Φαλακρός –οῦ (ὁ)
Φάλακρος –ου (ὁ) –Μακεδονικόν, Η-18
-134Α
Φαλανέα –ης (ἡ)
Φαλανέας –αντος (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÁËÅÁ

Φαλάνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Τηροῦς
Φαλάνθεια –ης (ἡ)
Φαλάνθη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Φαλάνθης –εω; (ὁ)
Φαλανθίδη –ης (ἡ)
Φαλανθίδης –ου (ὁ)
Φάλανθος –ου (ὁ) –Σπαρτιάτης –Υἱός
Ἀράκου –Υἱός Θεοδώρου –Υἱός Ἀγελάου
κτίστης Φαλάνθου –Σύζυγος Αἴθρης, Η4-844Δ, Η-14-900Α, Η-18-134Α
Φάλαννα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Τύρου
Φαλαννάδα –ης (ἡ)
Φαλαννάδας –αιος καί Φαλανάττας
–αιος (ὁ) –Πατήρ Μαρσύου
Φάλανος –ου (ὁ)
Φαλανσία –ίης (ἡ)
Φαλανσίας –ίου (ὁ)
Φαλαρείτη –ης (ἡ)
Φαλάρειτος –ου (ὁ)
Φάλαρη –ης (ἡ)
Φάλαρης –ου (ὁ)
Φαλαρίουν –νειος (ὁ)
Φαλαρίς –ιδος καί Φαληρίς –ίδος (ἡ)
Φάλαρις –ιος (ὁ) –Τύραννος συγγραφεύς Ἀκραγαντῖνος, Η-7-248Α, 530Α, Η8-90Δ, Η-9-871Δ, Η-13-650Δ, Η-17-281Δ
Φαλάρητη –ης (ἡ)
Φαλάριτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Φαλάρητος –ου (ὁ)
Φάλαρος ἀντί Φάληρος –ου (ὁ) –Ποταμός Βοιωτίας –Βουκόλος
Φαλάρχη –ης (ἡ)
Φάλαρχος –ου (ὁ)
Φάλας –ου (ὁ)
Φαλάσᾶ –σης (ἡ)
Φαλασᾶς –άντος; (ὁ)
Φάλγρις –ιος (ὁ)
Φάλαγρος –ου (ὁ)
Φαλέα –ης (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ
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Φαλέας –ου (ὁ) –Φιλόσοφος Καρχηδόνιος –Χαλκηδόνιος νομοθέτης, πολιτικός
σοφιστής, προτείνας ἰσότηταν κτηματικοῦ κλήρου μεταξύ δύο φύλων (ἀντιστοίχως τῆς Πλάτωνος Πολιτείας καί Ἐκκλησιάζουσες Ἀριστοφάνους, Η-11-77Δ,
Η-18-135Α
Φαλεία –ης (ἡ)
Φαλείας –ου (ὁ)
Φάλεκ; (ὁ) –Ἰουδαῖος –Υἱός Ἔβερ
Φαλερία –ης (ἡ)
Φαλερίνη –ης (ἡ)
Φαλερῖνος –ου (ὁ)
Φαλέριος –ίου (ὁ)
Φαλεροῦχα –ης (ἡ)
Φαλεροῦχος –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Χρυσομίτρης –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Φαλεύς –έως (ὁ) –Χαλκηδόνιος –Στοχαστής –Φιλόσοφος
Φαληνία –ης (ἡ)
Φαλήνιος –ίου (ὁ)
Φάληρα –ης (ἡ)
Φαληρεύς –έως (ὁ) –Η-5-931Δ, Η-9-799
Δ, Η-15-761Δ, Η-18-135Δ
Φάληρος –ου (ὁ) –Λαπίθης, πολεμήσας
Κενταύρους –Υἱός Ἄλκωνος, Ἀθηναῖος
ἀργοναύτης, ἀδελφός Χαλκιόπης, Η-1299Δ, Η-17-68Δ, Η-18-136Δ
Φαλῆς –έως (ὁ) –Σύντροφος Βάκχου (Ἀχαρνῆς)
Φάλης καί Φάλλος καί Φαλλός –οῦ
(ὁ) –Ἐξ οὗ φαλλοφόρος καί Ἰθύφαλλος
Φαλία –ης (ἡ)
Φαλιάδα –δης (ἡ)
Φαλιάδας –αιο (ὁ)
Φαλιάρχη –ης (ἡ)
Φαλίαρχος –ου (ὁ)
Φαλίας –ίου (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέους καί
θυγατρός Ἑλικωνίδος θυγατρός Θεσπίου καί Ἱπποκρήνης
Φαλίος καί Φαλίας –ου (ὁ) –Υἱός Ἐρατοκλείας Βακχιάδας –Κορίνθιος γένους
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Ἡρακλέους οἰκιστής Ἐπιδάμνου (Δυρραχίου)
Φαλίνα –ης (ἡ)
Φαλῖνος –ου (ὁ) –Ζακύνθιος συμβουλάτωρ Τισσαφέρνους, ὡς διδάσκαλος πολε_
μικῆς τέχνης –Ἀγγελιοφόρος εἰς Μυρίους, Σπαρτιάτης. Διερμηνέας καί δάσκαλος πολεμικῆς τέχνης
Φάλιος –ίου (ὁ) –Κορίνθιος ἰδρυτής Ἐπιδάμνου, υἱός Ἑρατοκλείδου, ἀπόγονος
Ἡρακλέους
Φαλίος –ίου (ὁ)
Φαλι(η)ρεύς –έως (ὁ) –Ὁ Δημήτριος ἀπεκαλεῖτο μέ τό (πλαστόν) χλευαστικόν
ὄνομα: Χαριτοβλέφαρος
Φάλις –ιδος καί Βάλις (ἐκ τοῦ Βαάλ)
(ὁ) –Βασιλεύς Σιδῶνος, φονευθείς δολίως ὑπό Πάριδος, υἱοῦ Πριάμου
Φαλίσκη –ης (ἡ)
Φαλῖσκος –ου (ὁ) –Μηλίσιος ἱστορικός
διδάσκαλος Νεάνθους, Η-14-322Α
Φάλκης –ητος (ὁ) –Ἀργεῖος ἥρως, πατήρ Ρηγνίας –Ἐπίσημος Τρώς –Υἱός Ἡρακλείδου Τημένου, Ο.Ι.Ν.791, Η-9-307
Α, Η-17-687Α
Φαλκωνίλλα –ης (ἡ) –Εἰς λεξικόν Σουῒδα
Φαλλά –ῆς (ἡ)
Φαλλαΐς –ιδος (ἡ)
Φαλλᾶς –οῦ; ἤ –αδος (ὁ) –Υἱός Δαμάκου
Φαλλήν –ῆνος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου,
Η-7-1045Α
Φαλλίδη –ης (ἡ)
Φαλλίδης καί Παλλίδης καί Πελλίδης
–ου (ὁ) –Πλαστόν διά Ἄρπαλον στρατηγόν, ὑπό Ἀθηναίων
Φαλλίνα –ης (ἡ)
Φαλλῖνος –ου (ὁ)
Φαλλός –οῦ (ὁ) –Πλαστόν
Φάλλος –ου (ὁ)
Φάλουσα –σης (ἡ)
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Φάλτη –ης (ἡ)
Φάλτος –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Καπαῖος
–Ἐπίθετον Διός
Φαλυσία –ης (ἡ)
Φαλύσιος –ίου (ὁ) –Ἰδρυτής ἱεροῦ Ἀσκληπιοῦ εἰς Ναυπακτίαν, Η-15-637Δ
Φάλων –νος (ὁ)
Φαλώνη –ης (ἡ)
Φαμέα –ης (ἡ)
Φαμέας –αντος; (ὁ) –Ὁ Ἰμίλκων ἀρχηγός ἱππικοῦ Καρχηδονίων, Η-9-872Δ
Φαμενή –ῆς (ἡ)
Φαμενός –οῦ (ὁ)
Φαμένωθις καί Ἀμένωθις καί Φαμένωθ (ὁ)
Φαμίνις –ιος (ὁ)
Φᾶμος –ου (ὁ)
Φάνα –ης (ἡ) –Πηγή εἰς Αἰτωλίαν
Φανάγγελος –ου (ὁ)
Φαναγόρα –ης (ἡ) –Γυνή Φίλωνος Αἰξωνέως
Φαναγόρας –ου (ὁ) –Παίων κτίσας Φαναγορίαν –Πατήρ Ὀνήτου, Καρυστίου
προδώσαντος Θερμοπύλας (ἀντί λανθασμένως τοῦ Ἐφιάλτου)
Φαναγόρη –ης (ἡ)
Φαναγόρης –ητος (ὁ)
Φαναγορία –ης (ἡ)
Φαναγόριος –ίου (ὁ)
Φανάδη –ης (ἡ)
Φανάδης –ου (ὁ)
Φαναῖα –ης (ἡ)
Φαναίη –ης (ἡ)
Φαναῖος –ου (ὁ) –(Ὁ φέρων φῶς) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Διός
Φανάκη –ης (ἡ)
Φανάκης –εος (ὁ) –Συνώνυμον: Αϊδωνεύς –Ἐπίθετον Διονύσου
Φανάκτη –ης (ἡ)
Φανάκτης –ητος (ὁ)
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Φάνανδρη –ης (ἡ)
Φάνανδρος –ου (ὁ)
Φαιναρέτα –ης (ἡ)
Φαναρέτη –ης (ἡ)
Φανάρετος –ου (ὁ)
Φαναρχίδη –ης (ἡ)
Φαναρχίδης –ου (ὁ)
Φανᾶς καί Φάνας –αντος (ὁ) –Ἐκ
Παλλήνης, τριαστής. Ὀλυμπιονίκης ἐτρίσσευεν πρῶτος (δρόμος, δίαυλος, δόλιχος) –Μεσσήνιος εἰς δόλιχον
Φάνας –αντος (ὁ)
Φανᾶς –οῦ; (ὁ)
Φανατεύς –έως (ὁ) –Η-12-12Δ
Φανάτη –ης (ἡ)
Φανέα –ης (ἡ)
Φανέας –ου (ὁ) –Ἀργοναύτης
Φάνεια –ης (ἡ)
Φάνειος –ου (ὁ)
Φάνεις –ειος (ὁ)
Φανέρα καί Φανερά –ᾶς (ἡ)
Φανερή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Νεμέσεως
Φανέρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Φανερός –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Δίκης
Φάνες –ου (ὁ)
Φανές –ῶν (οἱ) –(Πλαστόν ὑπό Ἀριστοφάνους) –Πλησίον πηγῆς Κλεψύδρας
Φάνη –ης (ἡ)
Φανηράτη –ης (ἡ)
Φανήρατος –ου (ὁ)
Φάνης –ητος; (ὁ) –Αὐτογέννητος, δύο
φύσεις (ἀνδρογύναιος) –Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθ. Μήτιδος
Φάνης καί Ἔρως –ωτος καί Πρωτογόνος –ου (ὁ) –Θεός Ὀρφικοῦ συστήματος –Στρατηγός –Ἀλικαρνασσεύς, Η-15
-489Δ
Φάνης –ητος (ὁ) –Πατήρ Ἀμεινονίκης
–Υἱός Γλαύκου, Η-9-346Δ, Η12-652Α, Η15-76Δ, 489Δ, Η-18-144Α
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Φάνης καί Φαέθων καί Πρωτόγονος
καί Μῆτις καί Ἔρως καί Ηρικεπαῖος
–ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Φανῆς –οῦ; (ὁ)
Φάνης καί Κόμβαφις –ιος (ὁ) –Η-18144Α
Φανήσιλα –ης (ἡ)
Φανήσιλος –ου (ὁ)
Φανία –ης καί Φάνιον (ἡ) –Ἀθηναία
ἑταίρα
Φανιάδα –ης (ἡ)
Φανιάδας –αο (ὁ)
Φανιάδη –ης (ἡ)
Φανιάδης –ου (ὁ) –Πτελεάσιος
Φανίας –ίου (ὁ) –Λέσβιος περιπατητικός
φιλόσοφος –Ἀθηναῖος –Φρεάρριος –Πατήρ Ὀλυμπιοδώρου –Ἐξ Οἴου Φρεάρριος
–Υἱός Ἀγάνορος Φρεάρριος
Φανίας καί Φαινίας –ίου (ὁ) –Φιλόσοφος περιπατητικός, μαθητής Ἀριστοτέλους, Η-8-566Δ, Η-18-144Α
Φανίδα –ης (ἡ)
Φανίδας –αο (ὁ)
Φανίδη –ης (ἡ)
Φανίδης –ου (ὁ)
Φανιθέα –ης (ἡ)
Φανίθεμις –ιδος (ἡ)
Φανίθεος –ου (ὁ) –Ἀρχηγός Ἐρούλων
Φανίκλεια –ης (ἡ)
Φανικλῆς –έους (ὁ)
Φανικώ –οῦς (ἡ)
Φάνιλα –ης (ἡ)
Φάνιλος –ου (ὁ) –Πατήρ Μίκωνος
Φάνιον – ίου (ἡ) –Ἑταίρα
Φάνιον –ίου καί Φανία (ἡ) –Ἑταῖρα ὡς
καί ἡ Θαΐς καί φίλες Μενάνδρου
Φάνιος –ίου (ὁ) –Π. Αἴλιος Γρανιανός,
ὀλυμπιονίκης εἰς ἄγνωστο ἀγώνισμα
Φανίουσα –σης (ἡ)
Φανίππη –ης (ἡ)
Φανιππίδη –ης (ἡ)
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Φανιππίδης –ου (ὁ)
Φάνιππος –ου (ὁ) –Πατήρ τοῦ Καλλίου
γένους δαδούχων μέ αἰσθήματα κατά
Πεισιστράτων. Ἐπώνυμος ἄρχων Ἀθηνῶν τό 490 π.Χ., Η-5-734Α
Φάνις –ιος (ὁ)
Φανίς –ιδος (ἡ) –Ἡ καί Ἀθηναΐς
Φᾶνις –ιος (ὁ)
Φανίσκη –ης (ἡ)
Φανίσκος –ου (ὁ)
Φανίτα –ης (ἡ)
Φανίτης –ου (ὁ) –Γραμματικός ἐξ οὖ,
κατά Χέννον, ὁ Ὅμηρος ἀντέγραψεν
Τρωϊκόν ἐκ της Φαντασίας, ἦτις τά κατέθεσεν εἰς ναόν Αἰγύπτου
Φανίττα –ης (ἡ)
Φανίττας –αντος; (ὁ)
Φανίχα –ης (ἡ)
Φανίχη –ης (ἡ)
Φάνιχος –ου (ὁ)
Φανίων –ωνος (ἡ) –Μικρά ἑταῖρα εἰς
ἥν Μελέαγρος ἐχάρησε λαγῶον ὅστις
ἀπέθανεν ἐκ δυσπεψίας διότι (παρά τήν
ἀγάπην της) τόν ἐτάϊζε μόνον μέ ἄνθη,
ἀντί χόρτων καί βοτάνων
Φαννείδη –ης (ἡ)
Φαννείδης –ου (ὁ).
Φαννιανή –ῆς (ἡ)
Φαννιανός –οῦ (ὁ)
Φανοβία –ης (ἡ)
Φανόβιος –ίου (ὁ)
Φανογένεια –ης (ἡ)
Φανογένης –ους (ὁ)
Φανοδάμεια –ης (ἡ)
Φανόδαμος –ου (ὁ)
Φανοδήμη –ης (ἡ)
Φανοδημίδη –ης (ἡ)
Φανοδημίδης –ου (ὁ)
Φανόδημος –ου (ὁ) –Ἱστορικός Ἀττικῆς
–Υἱός Διΰλλου, Η-12-408Δ
Φανοδίκα –ης (ἡ)
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Φανοδίκη –ης (ἡ)
Φανόδικος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς –Θεοφορικόν
Φανοδότη –ης (ἡ)
Φανόδοτος –ου (ὁ)
Φανοδώρα –ης (ἡ)
Φανόδωρος –ου (ὁ)
Φανοθέα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δελφοῦ
–Σύζυγος Ἰκαρίου, βασιλέως Ἀττικῆς,
μήτηρ Ἠριγόνης
Φανόθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Φανόθεος –ου (ὁ)
Φανοθόη –ης (ἡ) –Ἐπί ὀστράκου –Ἑταίρα
Φανόθοος –όου (ὁ)
Φανοκλέα –ης (ἡ)
Φανόκλεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Φρυνίωνος Φλυέως
Φανοκλείδα –δης (ἡ)
Φανοκλείδας –αο (ὁ)
Φανοκλείδη –ης (ἡ)
Φανοκλείδης –ου (ὁ)
Φανοκλεῖς –ειος (ὁ)
Φανοκλῆς –έους (ὁ) –Ποιητής ἐρωτικῆς
ἐλεγείας –Κήττιος –Υἱός Ἀνδρομάχου
Λευκονοιεύς –Υἱός Ἀριστίωνος Λευκονοιεύς –Υἱός Φανιάδους Πτελεάσιος, Η9-548Α, Η-18-144Δ
Φανοκράτη –ης (ἡ)
Φανοκράτης –ους (ὁ) –Ἐπιμελητής, διοικητής ἄνω Βαβυλῶνος, σύζυγος Ρωξάνης Βακτριανῆς
Φανοκρέτα –ης (ἡ)
Φανοκρέτης –ου (ὁ)
Φανοκρίτα –ης (ἡ)
Φανοκρίτη –ης (ἡ)
Φανόκριτος –ου (ὁ) –Ἱστορικός, βιογράφος τοῦ Εὐδόξου
Φανοκύδη –ης (ἡ)
Φανοκύδης –εω (ὁ)
Φανοκύπρα –ης (ἡ)
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Φανόκυπρος –ου (ὁ)
Φανόλα –ης (ἡ)
Φανόλας –αο (ὁ)
Φανολίς –ίδος (ἡ) –(φάνω = φανερώνω)
–Ἐπίθετον Ἠοῦς
Φανόλεως –έω (ὁ)
Φανολόχεια –ης (ἡ)
Φανόλοχος –ου (ὁ)
Φανομάχη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Κτήσωνος ἐκ Κεραμέων
Φανόμαχος –ου καί Φάνοχος –ου (ὁ) –
Υἱός Καλλιμάχου –Ἀθηναῖος στρατηγός,
Η-13-613Α
Φανομένα –ης (ἡ)
Φανομένης –ου (ὁ)
Φανονίκη –ης (ἡ)
Φανόνικος –ου (ὁ) –Φυλάσιος
Φανοπεύς καί Φανοτεύς –έως (ὁ) –Ἐπινοητής Δουρείου ἵππου
Φανοπίδη –ης (ἡ)
Φανοπίδης –ου (ὁ)
Φανοπόλεια –ης (ἡ)
Φανόπολις –ιδος (ὁ)
Φανοπόμπη –ης (ἡ)
Φανόπομπος –ου (ὁ)
Φανόπτη –ης (ἡ)
Φανόπτης –ητος; (ὁ)
Φανός –οῦ (ὁ) –Ἀργοναύτης ἤ υἱός Διονύσου –Μυστικός γραφεύς
Φᾶνος –ου (ὁ) –Πατήρ Κλεαρίστης –Πατήρ Πιστοξένου –Ἐκ Κεραμέων –Πατήρ
Πολυφίλου Κρωπίδου
Φανοσθένη –ης (ἡ)
Φανοσθένης –ου (ὁ) –Ἅνδριος, ἐκλεγείς
στρατηγός ὑπ΄ Ἀθηναίων
Φανοστράτη –ης (ἡ) –Ἑταῖρα, μνημονευθεῖσα μετά Σινώπης ὑπό Δημοσθένους, ἤ θυγάτηρ Ἀργείου –Θεραπαινίς
Φανόστρατος –ου (ὁ) –Πατήρ Λυσάνδρου –Πατήρ Δημητρίου Φαληρέως –Ὁ
υἱός Ἀρχεστρά(ό)του, Γαργήττιος Kηφ-
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σιεύς –Υἱός Χαιρεστράτου, Κηφισιεύς
–Υἱός Στρατίου ἐξ Οἴου –Υἱός Ἱμεραίου,
Φαληρεύς
Φανοσύρα –ης (ἡ) –Σύζυγος Μινύου,
θυγάτηρ Μαίονος, Μήτηρ Ὀρχομενου
καί Ἀθάμαντος καί Διοχθώνδου, Η-13644Δ
Φανόσυρος –ου (ὁ)
Φανοτέλεια –ης (ἡ)
Φανοτέλης –ους (ὁ)
Φανοτεύς καί Φανοπεύς –έως (ὁ)
–Ξένος τοῦ Ὀρέστου, φίλος Αἰγίσθου,
βασιλεύς Πανόπης. Υἱός Αἰακίδου καί
Ἀστεροπίας δίδυμος ἀδελφός Κρίσου.
Πατήρ Ἐπειοῦ (ἐπινοητῆς Δουρείου Ἵππου) καί Αἴγλης ἥν ἐνυμφεύθη Θησεύς
ὅτε ἐγκατέλειψεν Ἀριάδνην. Μετέσχεν
εἰς Θήραν Καλυδωνείου κάπρου καί εἰς
ἐκστρατείαν Ἀμφιτρύωνος κατά Τηλεβόων, Η-9-723Δ, Η-15-419Α, Η-17-883Α
Φανοτίμη –ης (ἡ)
Φανότιμος –ου (ὁ)
Φανοτύλα –λης (ἡ)
Φανοτύλος –ου (ὁ)
Φανουρία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Φανούριος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν
Φάνουσα –σης (ἡ)
Φανοφίλη –ης (ἡ)
Φανόφιλος –ου (ὁ)
Φανοφῶν –ντος (ὁ) –Υἱός Χορηγίωνος
Φανοφῶσσα –σσης (ἡ)
Φάνοχη –ης (ἡ)
Φάνοχος καί Φανόμαχος –ου (ὁ) –Υἱός Καλλιμάχου –Ἀθηναῖος στρατηγός
–Πατήρ Μίκωνος, Η-13-613Α
Φάντα –ης (ἡ)
Φανταγόρα –ης (ἡ)
Φανταγόρας –ου (ὁ)
Φανταγόρη –ης (ἡ)
Φαντασία –ης (ἡ) –Ἐκ Μέμφιδος θυγάτηρ Νικάρχου. Φέρεται ὡς γράψασα
πρώτη τήν ἱστορίαν Τρωϊκοῦ καί περιπε-
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τείας Ὀδυσσέως καί κατέθεσε εἰς ναόν
Αἰγύπτου. Ἐκεῖ ἀνακάλυψεν Ὅμηρος,
ἔλαβε ἀντίγραφα ἀπό γραμματικόν Φανίτην καί συνέταξε ἔπη
Φάντασις –ιος; (ὁ)
Φαντασίουσα –σης (ἡ)
Φαντασίων –νος (ὁ) –Πλαστόν ὄνομα
Φάντασος –ου (ὁ) –Υἱός Νυκτός καί
Ὕπνου, ἀδελφός Μορφέως, Φοβήτορος
(Εἰκέλου) καί ἄλλων ἐν συνόλω ἑκατόν,
Η-13-783Α
Φαντέα –ης (ἡ)
Φαντέας –ου (ὁ)
Φαντειός –οῦ (ὁ) –Πατήρ Παρμενίου
Φάντα –ης (ἡ)
Φάντης –ου (ὁ) –Υἱός Αἰγύπτου καί
Καλιάδνης, μνηστήρ Δαναΐδος Θεανοῦς
ἐξ ἦς ἐθανατώθη –Η-5-773Α
Φαντία –ης (ἡ)
Φαντίας –ίου (ὁ)
Φαντίνα –ης (ἡ)
Φαντῖνος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν ὄνομα
μάρτυρος
Φαντογένεια –ης (ἡ)
Φαντογένης –ους (ὁ)
Φαντοδίκη –ης (ἡ)
Φαντοδίκης –ου (ὁ)
Φαντοδότη –ης (ἡ)
Φαντόδοτος –ου (ὁ)
Φαντοδώρα –ης (ἡ)
Φαντόδωρος –ου (ὁ)
Φαντόθεμις –ιδος (ὁ)
Φαντόκλεια –ης (ἡ)
Φαντοκλῆς –έους (ὁ)
Φαντομάχη –ης (ἡ)
Φαντόμαχος –ου (ὁ)
Φαντομένη –ης (ἡ)
Φαντομένης –ητος; (ὁ)
Φάντος –ου (ὁ)
Φαντοσθένη –ης (ἡ)
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Φαντοσθένης –ους (ὁ)
Φάντουσα –σης (ἡ)
Φαντύλα –ης (ἡ)
Φαντύλος –ου (ὁ)
Φαντώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Νέζου
Φάντων –νος (ὁ) –Φλιάσιος Πυθαγόρειος φιλόσοφος, μαθητής Ἐχεκράτους
καί σύγχρονος φιλοσόφων Διοκλέους
καί Πολυμνάστου, Η-8-611Α, Η-16-499Α
Φάνυλα καί Φάνυλλα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀριστοκλείδου Ἀθμονέως
Φανύλη –ης (ἡ)
Φανυλίς –ιδος (ἡ)
Φάνυλλα καί Φάνυλα –ης (ἡ)
Φανυλλίς –ιδος (ἡ)
Φάνυλλος –ου (ὁ)
Φάνυλος –ου (ὁ)
Φανύλος –ου (ὁ)
Φανώ –οῦς (ἡ) –Εἰς ἐπιταφίαν λήκυθον
–Σύζυγος Ἀθηναίου ἄρχοντος
Φανώ καί Στρυβήλη (οὐχί Στροφύλη
–ης) (ἡ) –Θυγάτηρ Καϊκίας ἤ Καϊκίδου
–Ἑταίρα, Η-14-321Δ
Φάνων –νος (ὁ)
Φανώνδα –ης (ἡ)
Φανώνδας –αο (ὁ)
Φανώνδη –ης (ἡ)
Φανώνδης –ου (ὁ)
Φαοκύπρα –ης (ἡ)
Φαόκυπρος –ου (ὁ)
Φάος –εος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑσπέρου
Φάουλλα –ης (ἡ)
Φάουλλος –ου (ὁ) –Πατήρ Σιμμίου
Φάουσα –σης (ἡ)
Φαουστίνα –ης (ἡ) –Συριάνα, σύζυγος
Κωνσταντίου
Φαουστῖνος –ου (ὁ)
Φαράδα –ης (ἡ)
Φαραδᾶς –οῦ; (ὁ) –Ἀθηναῖος, υἱός Τίμωνος

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÁÑÉÁÍÏÓ

Φαράδας –ου (ὁ)
Φαράδη –ης (ἡ)
Φαράδης –ου (ὁ)
Φάραδος –ου (ὁ) –Πατήρ ἀθλητοῦ Νεικοφάνους, Θεσπειεύς
Φαραῖα –ης (ἡ)
Φαραῖος –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Φεραῖος
–Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Φαρακίδα –ης (ἡ)
Φαρακίδας –αιος (ὁ) –Ναύαρχος Λακεδαιμονίων, Η-16-246Α
Φαρακίουσα –σης (ἡ)
Φαρακίων –νος (ὁ)
Φαρανδάκη –ης (ἡ)
Φαρανδάκης –ους (ὁ) –Πέρσης
Φαρανδάτη –ης (ἡ)
Φαρανδάτης –εος (ὁ) –Ἡγεμών Κόλχων καί Μαρῶν, υἱός Τεάσπιος –Πέρσης
ἔχων παλλακίδα θυγατέραν Κώου Ἡγητορίδου
Φάραξ –κος (ὁ) –Ἐπιφανής Σπαρτιάτης
Ναύαρχος –Ἀθηναῖος, Η-18-149Δ
Φάρας –ου (ὁ)
Φαρασμάνη –ης (ἡ)
Φαρασμάνης –ους (ὁ) –Βασιλεύς Χωρασμίων
Φάρασσα –σσης (ἡ)
Φαρές –ου; (ὁ) –Υἱός Ἰούδα, Ἰουδαϊκόν
Φαρεσμάνη –ης (ἡ)
Φαρεσμάνης –ητος; (ὁ) –Πατήρ Ζάννου, πατήρ Ραδαμίστου
Φαρέτρια –ης (ἡ)
Φαρέτριος –ίου (ὁ)
Φάρη –ης (ἡ) –Δαναΐς, Η-5-773Α
Φάρης –ητος; (ὁ) –Πατήρ Τηλεγόνης,
Υἱός Ἑρμοῦ καί Φιλοδαμείας
Φαρία –ης (ἡ)
Φαριανή –ῆς (ἡ)
Φαριανός –οῦ (ὁ) –Συμφοιτητής Ἰουλιανοῦ, κατηγορηθείς ὅτι δέν ἔζη φιλοσοφικῶς

ËÅÎÉÊÏÍ
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Φαρίας –ίου (ὁ) –Ὀ Αἰγινήτης, ὡς ἄγαν
νέος, ἀπεκλείσθη τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων
Φαρίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἴσιδος
Φαρίης –ου (ὁ)
Φάριος –ίου (ὁ) –Οἰκιστής μυθικός Φαρῶν Μεσσηνίας, Η-5-930Α
Φαρίουσα –σης (ἡ)
Φάρις –εως (ἡ & ὁ) –Υἱός Ἑρμοῦ καί
Φιλοδαμείας κτίσας Φεράς
Φαρίων –νος (ὁ)
Φαρμάκεια καί Φαρμάκια –ης (ἡ) –
Νύμφη δηλητηριώδους πηγῆς παρά τόν
Ἰλισσόν Ἀττικῆς, ἔφορος κρήνης –Μάγισσα Ἀττικῆς, φίλη Ὠρειθυῒας
Φαρμάκη –ης (ἡ) –Ἐπώνυμον Κρήνης
πλησίον Ἰλισσοῦ μέ ὕδωρ (λεγόμενον)
φαρμακερόν
Φάρμακος –ου (ὁ);
Φαρμίδα –ης (ἡ)
Φαρμίδας –αο (ὁ) –Πατήρ Φειδίου γλύπτου
Φαρμουθέ; (ὁ) –Χριστιανικόν –Γέρων
πνευματικός ὁσίου Ἰωάννου
Φάρμουθι; (ὁ) –Αἰγυπτιακόν
Φαρμούθιος –ίου (ὁ) –Ἑβραῖος χριστιανός ὅσιος (11Ἀπριλίου)
Φαρνάβαζα –ης (ἡ)
Φαρνάβαζος –ου (ὁ) –Πέρσης σατράπης, σύζυγος Παραπίτης, ἀδελφός Βαγαίου ἤ Σαβαζίου
Φαρναζάθρη –ης (ἡ)
Φαρναζάθρης –εω (ὁ) –Ἡγεμών Ἰνδῶν
–Πέρσης, υἱός Ἀρταβάτου, διοικητής Ἰνδῶν εἰς ἐκστρατείαν Ξέρξου εἰς Ἑλλάδαν
Φαρνάκη καί Θανάκη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μεγασσάρου, γυνή Σανδάκου,
μήτηρ προομηρικοῦ ποιητοῦ Κινύρα
Φαρνάκης –εω; (ὁ) –Πέρσης σατράπης
–Βασιλεύς Πόντου, πάππος Μιθριδάτου –Σατράπης Μυσίας –Υἱός σατράπου
Φαρναβάζου
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Φαρνακία – ης (ἡ) –Καί περιοχή
Φαρνακίουσα –σης (ἡ)
Φαρνακίων –νος (ὁ)
Φάρνακος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Καππαδοκίας, Η-11-664Α
Φαρνέσειος –ου Ἡρακλῆς (ὁ) –Ἔργον
γλύπτου Γλύκωνος, Η-5-552Δ
Φαρνέσια –ης (ἡ)
Φαρνεσία –ης Ἥρα (ἡ) –Ἔργον Πολυκλείτου εἰς μουσεῖον Νεαπόλεως, Η-16239Δ
Φαρνέσιος –ίου (ὁ) –Ὄνομα ταύρου εἰς
σύμπλεγμα γλυπτόν ἔργον Ἀπολλωνίου καί Ταυρίσκου παριστών τόν Ζήθον
(ἀδελφόν Ἀμφίωνος) υἱόν Διός καί Ἀντιόπης. Ἔδεσε Δίρκη (σύζυγον βασιλέως Θηβῶν Λύκου, διότι ἐβασάνισεν τήν
μητέραν του) εἰς κέρατα ταύρου (Μουσεῖον Νεαπόλεως ἤ Φλωρεντίας;)
Φαρνέσιος Ἡρακλῆς (ὁ) –Ἄγαλμα Γύκωνος, ἀντίγραφον ἀγάλματος Λυσίππου
Φαρνούχη –ης (ἡ)
Φαρνούχης –ου (ὁ) –Σατράπης, ἡγεμών
ἱππικῆς δυνάμεως Ξέρξου –Λύκιος ἑρμηνεύς Μεγάλου Ἀλεξάνδρου
Φαρνοῦχος –ου (ὁ) –Ὁ Φαρνούχης Πέρσης
Φάρος –ου (ὁ ἤ ἡ;) –Ο.Δ.355
Φαρσαλία –ης (ἡ) –Χορεύτρια Θεσσαλίς
Φαρσάλιος –ίου (ὁ)
Φάρσαλος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀκρισίου, ἰδρυτής πόλεως
Φαρσικράτη –ης (ἡ)
Φαρσικράτης –ους (ὁ)
Φαρσικρέτα –ης (ἡ)
Φαρσικρέτης –ου (ὁ)
Φαρσουλέϊα –ης (ἡ)
Φαρσουλέϊος –ου (ὁ) –Υἱός Μητροδώρου
Φάρτη –ης (ἡ) –Δαναΐς (θυγάτηρ Δαναοῦ καί Αἰθιοπίδος) φονεύσασα μνηστῆρα Εὐρυδάμαντα
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Φάρτης –ου (ὁ) –Υἱός Δαναοῦ καί Αἰθιοπίδος
Φάρτις καί Φάρτη –ης (ἡ)
Φαρυγαία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Φαρυγαῖος –ου (ὁ)
Φάρυκη –ης (ἡ)
Φάρυκος –ου (ὁ)
Φαρύλα –ης (ἡ)
Φαρύλος –ου (ὁ)
Φάρφουσα –σης (ἡ)
Φάρφων ἤ Πάρφων –νος (ὁ) –Ἀναθέας
Καβείρων
Φασάηλα –ης (ἠ)
Φασάηλος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Μεγάλου
Ἡρώδου μέ Σαλαμψιώ γεννᾶ Κύπρον
Φασγανουργός –ου (ἡ) –Ἐπίθ. Αἴσης
Φασείδα –ης (ἡ)
Φασείδας –αο (ὁ)
Φασηγένεια –ης (ἡ)
Φασηγένης –ητος (ὁ)
Φασηδότη –ης (ἡ)
Φασήδοτος –ου (ὁ)
Φασήθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Φασήκλεια –ης (ἡ)
Φασηκλῆς –έους (ὁ)
Φασηκράτα –ης (ἡ)
Φασηκράτης –ου (ὁ)
Φασηλία –ης (ἡ)
Φασηλίας –ου (ὁ)
Φασηλίς –ίδος (ἡ)
Φασηλίτη –ης (ἡ)
Φασηλίτης –ου (ὁ) –Ὁ Θεοδέκτης, τραγικός ποιητής, Η-7-1047Δ
Φασία –ης (ἡ)
Φασιανή –ῆς (ἡ) –Θεά τῶν Κόλχων, λατρευομένη παρά Φάσιν ποταμόν
Φασιανός –οῦ (ὁ)
Φασιθέα –ης (ἡ) –Ἡρωῒς Ἀττικῆς θυσιασθεῖσα μετ΄ἀδελφῶν Εὐβούλης καί Θεόπης, πρός σωτηρίαν ἐκ λιμοῦ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÁÓÙÍ

Φασίθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Φασίθεος –έου (ὁ)
Φασιθόη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Φασίθοος –όου (ὁ)
Φασίκλεια –ης (ἡ)
Φασικλῆς –έους (ὁ)
Φασίλα –ης (ἡ)
Φασίλας –αντος καί Φάσιλος –ου (ὁ)
–Ἰατρός ἐν Τενέδω
Φασίλλη –ης (ἡ)
Φασίλλης –ου (ὁ)
Φάσιος –ίου (ὁ)
Φάσις –ιδος (ἡ) –Νύμφη
Φάσις –ιδος (ὁ) –Πατήρ Κόλχου
Φάσις –ιδος καί –ιος (ὁ) –Ποτάμιος
θεός καί ὁμώνυμος ποταμός Κολχίδος,
υἱός Τηθῦος καί Ὠκεανοῦ, ἀδελφός Νείλου, Ἀλφειοῦ, Ἡριδανοῦ, Στρυμόνος,
Μαιάνδρου, Ἴστρου, Ρήσου, Ἀχελώου,
Νέσου, Ροδίου, Ἀλιάκμωνος, Ἑπταπόρου, Γρανικοῦ, Αἰσήπου, Σιμοῦντος, Πηνειοῦ, Ἑρμοῦ, Κάϊκου, Σαγγαρίου, Λάδωνος, Παρθενίου, Εὐήνου, Ἀρδήσκου,
Σκαμάνδρου –Μέ ἐπίθετον Ἀμαράντιος,
Η-9-534Δ, Η-18-881Α
Φασκασία –ης (ἡ)
Φασκάσιος –ίου (ὁ)
Φασούνγαν –ανου; (ὁ) –Υἱός Φείσαν
(νος)
Φάσουσα –σης (ἡ)
Φάσσος –ου (ὁ) –Ποτάμιος θεός –Εἷς
τῶν 50 υἱῶν, τοῦ Λυκάονος κεραυνωθείς
ὑπό Διός
Φαστακίνα –ης (ἡ)
Φαστακίνη –ης (ἡ)
Φαστακῖνος –ου (ὁ) –Υἱός Λαμπροκλίδαο
Φασυρκίδη –ης (ἡ)
Φασυρκίδης –ου (ὁ) –Σουνιεύς
Φάσων –νος (ὁ) –Ἀδελφός Ἱπποκράτους
–Υἱός Ἀπολλοδώρου

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÍÉÊÉÁÄÁÓ

Φαταλία –ης (ἡ)
Φατάλιος –ίου (ὁ) –Σύζυγος Κελερίνης
Φατάσση –ης (ἡ)
Φατάσσης –ητος (ὁ) –Ποταμός
Φατνιάδα –ης (ἡ)
Φατνιάδας –αο (ὁ) –Πατήρ Λέοντος
Φατνιάδη –ης (ἡ)
Φατνιάδης –ου (ὁ) –Πατήρ Λέοντος
Φατρία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Φατρίας –ίου (ὁ)
Φάτριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Φάττιον καί Φάτιον –ίου (ἡ)
Φάττιος καί Φάτιος –ίου (ὁ)
Φαύα –ης (ἡ)
Φαύας –αντος (ὁ)
Φαυδάμεια –ης (ἡ)
Φαύδαμος –ου (ὁ)
Φαυδήμεια –ης (ἡ)
Φαύδημος –ου (ὁ)
Φαυῒδα –ης (ἡ)
Φαυΐδας –αιος (ὁ)
Φαύκλεια –ης (ἡ)
Φαυκλῆς –έους (ὁ)
Φάϋλα –ης (ἡ)
Φαυλέα –ης (ἡ)
Φαυλέας –ου (ὁ)
Φαυλίππη –ης (ἡ)
Φαύλιππος –ου (ὁ)
Φάϋλλα –ης (ἡ)
Φαϋλλίχα –ης (ἡ)
Φαϋλλίχος –ου (ὁ)
Φάϋλλος καί Φάϋλος –ου (ὁ) –Ρίψας
δίσκον εἰς 95 πόδας, ἅλμα τριπλοῦν ἄνω τῶν 17 μέτρων –Πυθιονίκης τρεῖς
φοράς καί ἀγγειογράφος ὁδηγήσας
πλοῖον Κροτωνιατῶν ἐναντίον Περσῶν
–Στρατηγός Φωκέων ἐν ἰερῶ πολέμω
–Βασιλεύς Φωκαέων προσφέρας πολλά
δώρα εἰς ἑταίραν Βρόμιον –Ἀχερδούσιος
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see Ἀριστίων Φ.Α. –Πιθεύς –Υἱός Φειδίππου Πιθεύς, Η-18-129Δ, 177Α
Φαῢλος –ου (ὁ) –Σύγχρονον
Φαύνη καί Καλήθεα –ης (ἡ)
Φαῦνος –ου καί Λουπαρκάλιος (ὁ)
–Μετά Σιμαίθιος νύμφης γεννᾶ Ἄκιν
–Με Μαρκίαν γεννᾶ Λατῖνον, Η-4-952Δ,
Η-12-589Α, Η-18-177Α, 247Α
Φαῦνος –ου (ὁ) –Ταυτιζόμενος μέ Εὔανδρον ἐκ τοῦ κύκλου τοῦ Πανός
Φαῦος –ου (ὁ)
Φαῦσα –σης (ἡ)
Φαυσᾶς –ᾶντος; (ὁ)
Φαύσια –ης (ἡ)
Φαυσίμβροτη –ης (ἡ)
Φαυσίμβροτος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο μέ συνώνυμον: Ὑπεριονίδης
Φαύσιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Ἀπισάονος
Φαυσίουσα –σης (ἡ)
Φαύσις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Φαῦσις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Φαυσίων –νος (ὁ)
Φαύσουσα –σης (ἡ)
Φαῦστα –ης (ἡ) –Καί χριστιανικόν –Θυγάτηρ Μαξιμίνου σύζυγος Κωνσταντίνου –Ρωμαϊκόν, Η-8-561Δ
Φαυστήρια –ίης (ἡ)
Φαυστήριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Φαυστία –ης (ἡ)
Φαυστίας καί Ἀστίας –ίου (ὁ) –Μέ πατρωνυμικόν Πτοΐλλιος
Φαυστῖνα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Φαυστίνη –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Φαυστινιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Φαυστινιανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Φαυστῖνος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Φαυστίον –ίου (ἡ;)
Φαύστιος –ίου (ὁ)
Φαυστίουσα –σης (ἡ)
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Φαυστίων –νος (ὁ)
Φαῦστος –ου (ὁ) –Σύζυγος Νοήματος
–Υἱός Κρόνου καί Ἐντωρίας, ἀδελφός
Φίλικα,Ὕμνου καί Ἰανοῦ πού ἔμαθαν
καλλιέργειαν ἀμπέλου καί οἶνου –Χριστιανικόν ὄνομα –Κάτοχος βιβλιοθήκης
–Βυζαντινός ἱστορικός
Φαυστοῦς –οῦδος ἤ –ντος; (ὁ)
Φαυστύλα –ης (ἡ)
Φαυστύλος –ου (ὁ) –Ποιμήν συλλέξας
Ρῶμον καί Ρωμύλον
Φαυστώ –οῦς (ἡ)
Φαύσων –νος (ὁ)
Φαφίλη –ης (ἡ)
Φάφιλος –ου (ὁ)
Φαώι; (ἡ)
Φάων καί Φαέθων –νος (ὁ) –Θαλάσσιος Δαίμων –Εὐειδής νεανίας ἐκ Μυτιλήνης διαπορθμέων ἐκ Λέσβου εἰς ἔναντι Ἀσίαν. Γέρων διεβίβασε ἀμισθί
τήν Ἀφροδίτην καί ἔλαβε ἁμοιβήν τήν
προτέραν μορφήν. Τότε τόν ἠράσθη ἡ
Σαπφώ καί ἀπελπισμένη πνίγηκε εἰς ἀκρωτήριον Λευκάδος, Η-7-1042Δ, Η-16863Δ, Η-18-177Α, 183Δ
Φάων ή Φαέθων ή Ἄδωνις (ὁ) –Τόν
ἔρωτάν του μετά Ἀφροδίτης (ἐξ ἧς ἐγεννήθη Βερόη δώσασα ὄνομα εἰς Βυρηττόν) ἔψαλεν Σαπφώ καί παρεξηγήθη ως ερασθείσα Φάωνα
Φεβάλικα –ης (ἡ)
Φεβάλικος –ου (ὁ)
Φεβρωνία –ης (ἡ)
Φεβρωνία –ης (ἡ) –(Ἡ ἐξαγνίζουσα
τούς περί αὐτήν) –Χριστιανικόν –Δύο
ἅγιαι
Φεβρώνιος –ίου (ὁ)
Φεβωρίνα –ης (ἡ)
Φεβωρῖνος –ου (ὁ) –Φιλόσοφος Γαλάτης

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÅÉÄÅËÁÓ

Διονύσου μέ συνώνυμον: Πολυγαθής
–Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμον: Θυγάτηρ
Φέγγουσα –σης (ἡ)
Φέγγων –ντος; (ὁ)
Φειά καί Φεαί (αἱ) –ας (ἡ) –Ο.Η.135
Φείαθα –ης (ἡ)
Φείαθος –άθου; (ὁ)
Φείαθος –Φεράθου (ὁ) –Πατήρ Ἀράχθης (ου)
Φείδα –ης (ἡ)
Φειδαγόρα –ης (ἡ)
Φειδαγόρας –ου (ὁ)
Φειδακίδα –δης (ἡ)
Φειδακίδας –αο (ὁ)
Φειδαλία –ης (ἡ)
Φειδάλιος –ίου (ὁ)
Φειδαντίδη –ου (ἡ)
Φειδαντίδης –ου (ὁ),
Φείδαρ –ρος (ὁ)
Φειδάρη –ης (ἡ)
Φείδαρης καί Φιδάρης καί Λυκόρμας
καί Εὐῆνος καί Εὐηνός –οῦ (ὁ) –Ποταμός, Η-12-626Δ
Φείδας –αντος (ὁ)
Φειδᾶς –ᾶ καί Φείδας –ντος (ὁ) –Βοιωτός ἀρχηγός εἰς Τροίαν, Ο.Ι.Ν.691
Φειδέθεμις –ιδος (ὁ καί ἡ)
Φειδεκράτεια –ης (ἡ)
Φειδεκράτης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος μή σίγουρος
Φειδεκρίτα –ης (ἡ)
Φειδέκριτος –ου (ὁ)
Φειδέκυπρα –ης (ἡ)
Φειδέκυπρος –ου (ὁ)
Φειδέλα –ης (ἡ)

Φεγγίς καί Φενγίς –ιδος (ἡ)

Φειδελάα –ης (ἡ)

Φέγγος –ους (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ –Συνώνυμον: Εὔπαις –Ἐπίθετον

Φειδέλας –αντος (ὁ)

Φειδέλαος –ου (ὁ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Φειδέλεως –έω (ὁ)
Φειδελίδη –ης (ἡ)
Φειδελίδης –ου (ὁ)
Φειδεμένα –ης (ἡ)
Φειδεμένης –ους (ὁ)
Φειδεσθένη –ης (ἡ)
Φειδεσθένης –ου (ὁ)
Φειδεσίλα –ης (ἡ)
Φειδεσίλας –αντος (ὁ)
Φειδεσίλεως –εω (ὁ)
Φειδεστράτη –ης (ἡ)
Φειδέστρατος –ου (ὁ)
Φειδέτα –ης (ἡ)
Φειδέτας –αντος (ὁ)
Φειδία –ης (ἡ)
Φειδιάδα –ης (ἡ)
Φειδιάδας –ου (ὁ)
Φειδιάδη –ης (ἡ)
Φειδιάδης –ου (ὁ)
Φειδιάναξ –κτος (ὁ) –Υἱός Δωσιάνακτος
Φειδιάνασσα –ης (ἡ)
Φειδίας –ου (ὁ) –(Φειδωλός, οἰκονόμος)
–Ἀρχιτέκτων, γλύπτης, ἀγαλματοποιός
Μέγιστος –Ἀθηναῖος, υἱός Κλιδάμου ἤ
Φαρμίδα χαλκουργός, μαθητής Ἀγελάδα. Ἀδελφός ἤ θεῖος Παναίνου ζωγράφου καί ἀδελφός Πλεισταινέτου –
Κατεσκεύασε: χρυσελεφάντινον Δίαν,
Πρόμαχον Ἀθηνάν, χρυσελεφαντίνη Ἀ_
θηνᾶ, καί ἄλλα –Λευκονοιεύς, Η-7-531Α,
940Α, Η-8-582Α, Η-18-179Α καί Δ
Φειδικράτεια –ης (ἡ)
Φειδικράτης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος
Φειδίλα –ης (ἡ)
Φειδίλας –αντος (ὁ)
Φειδίλος –ου (ὁ)
Φειδιμάχα –ης (ἡ)
Φειδίμαχος –ου (ὁ)
Φειδιμένα –ης (ἡ)
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Φειδιμένης –ου (ὁ)
Φειδίμη –ης (ἡ)
Φείδιμος –ου (ὁ)
Φείδιον –ίου (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐκλέους
Φειδίππη –ης (ἡ)
Φειδιππίδα –ης (ἡ)
Φειδιππίδας –αο (ὁ)
Φειδιππίδη –ης (ἡ)
Φειδιππίδης –ου (ὁ) –(Ὁ καταπονῶνἵππους) –(φειδῶ+ἵππος) –ἩμεροδρόμοςἈθηναῖος –(σέ δύο ἡμέρες Ἀθήνα, Σπάρτη) –Περίφημος κήρυξ –Υἱός Στρεψιάδου
–Πλαστόν ὑπό Ἀριστοφάνους τό: Φιλιππίδης, Η-7-129Δ, 1156Δ, Η-9-46Α, Η-14404Α, Η-15-383Δ, Η-17-522Δ, Η-18-183Δ
Φειδιππίδιον –ίου (τό) –Ὑποκοριστικόν
Φειδιππίδου
Φειδιππίδιος –ίου (ὁ) –Ὑποκοριστικόν
Φειδιππίδου

Φείδιππος –ου (ὁ) –(Φειδόμενος τῶν ἵπ_
πων) –Ἀγγειογράφος, κυλικογράφος
–Υἱός Θεσσαλοῦ, ἔγγονος Ἡρακλέους,
μνηστήρ Ἑλένης ἐλθών εἰς Τροίαν –
Πατήρ Αἰάτου –Υἱός Ἀπήμονος Μυρρινούσιος –Υἱός Σωσιδήμου, Ξυπεταιῶν
–Υἱός Χαιρεφίλου, Παιανιεύς –Υἱός Φείδωνος, Παιανιεύς –Υἱός Φαῢλλου, Πιθεύς, Ο.Β.678, Η-18-183Δ
Φεῖδις –ιος (ὁ) –Πατήρ Σωτηρίδου
Φειδίς –ιδος (ἡ) –Εἰς ἐπίγραμμα
Φειδίστη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀντιγόνου
Φείδιστος –ου (ὁ)
Φειδιστώ –οῦς (ἡ)
Φειδίχα –ης (ἡ)
Φείδιχος –ου (ὁ)
Φειδογένη –ης (ἡ)
Φειδογένης –ους (ὁ)
Φειδοδότα –ης (ἡ)
Φειδόδοτος –ου (ὁ & ἡ)
Φειδόθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Φειδοκίδα –δης (ἡ)
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Φειδοκίδας –αντος (ὁ)
Φειδόκλεια –ης (ἡ)
Φειδοκλῆς –έους (ὁ)
Φειδοκράτη –ης (ἡ)
Φειδοκράτης –ους (ὁ) –Υἱός Ἀριστοδίκου ἐξ Ἀμφιτροπῆθεν
Φειδοκρέτη –ης (ἡ)
Φειδοκρέτης –ητος; (ὁ)
Φειδοκύπρα –ης (ἡ)
Φειδόκυπρος –ου (ὁ)
Φειδόλα –ης (ἡ)
Φειδολάα –ης (ἡ)
Φειδόλαος –ου (ὁ)
Φειδόλας –αντος καί Φειδώλας (ὁ)
Φειδόλεως –έω (ὁ)
Φειδομβρότη –ης (ἡ)
Φειδόμβροτος –ου (ὁ)
Φειδομήλη –ης (ἡ)
Φειδομηλίδη –ης (ἡ)
Φειδομηλίδης –ου (ὁ)
Φειδόμηλος –ου (ὁ)
Φειδός –οῦ (ὁ) –(Πλαστόν ὄνομα) –Ἀνουβίωνος –Ἀλεξανδρεύς ὀλυμπιονίκης εἰς
στάδιον
Φεῖδος –ου (ὁ) –Πλαστόν ὀλυμπιονίκου
Ἀνούβιδος
Φείδος –ου (ὁ) –(Πλαστόν) –Ὄνομα Ἀνουβίωνος –Ὁ Ἀλεξανδρεύς, ὁλυμπιονίκης εἰς στάδιον
Φειδοστράτη –ης (ἡ) –Σύζυγος ἱερέως
Θεαγένους, μήτηρ νεωτέρου Γύλη
Φειδόστρατος –ου (ὁ) –Γραμματικός ἐν
Ἀθήναις
Φειδοτίμα –ης (ἡ)
Φειδότιμος –ου (ὁ)
Φείδουν –νειος (ὁ) –Υἱός Παύσουν(νειος)
Φειδούνεια –ης (ἡ)
Φείδουσα –σης (ἡ)
Φειδύλα –ης (ἡ)
Φείδυλα –ης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Φειδύλη –ης (ἡ) –(Φειδωλή)
Φείδυλλα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐβουλίδου, Ἀθηναῖα
Φείδυλλος –ου (ὁ) –(Φειδωλός)
Φειδύλος –ου (ὁ) –Διάλογος Γλαύκωνος
Φειδῦς –ύος (ὁ)
Φειδώ –οῦς (ἡ)
Φειδώλας καί Φειδόλας –αντος (ὁ)
Φειδώλας –α (ὁ) –Ἀναβάτης τῆς ἵππου
Αὔρας ἐστεφανώθη νικητής, παρ΄ ὅτι ἀπ΄
ἀρχῆς πεσών, ἐνῶ ἡ Αὔρα συνέχισε καί
ἐνίκησε –Οἱ υἱοί τοῦ Κορινθίου νικητές
κέλητος
Φείδων –νος (ὁ) –Βασιλιᾶς Ἄργους, ἀπόγονος Ἡρακλέους, ἀδελφός βασιλέως
Μακεδονίας Καράνου –Βασιλιᾶς Θεσπρωτῶν ἐν Ἠπείρω –Χρήστης πρώτου
νομίσματος –Ὁ ἐκ Κλεωνῶν πατήρ Ἀρίστιδος, Νεμεονίκης τετράκις εἰς παγκράτιον –Κορίνθιος νομοθέτης «ὤν νομοθέτης τῶν ἀρχαιοτάτων» (9ος αἰών) –Εἶς
τῶν τριάκοντα Τυράννων –Ἐρχιεύς –Υἱός Θεοδώρου Ἐρχιεύς –Υἱός Χαιρεφίλου
Παιανιεύς, Ο.Ξ.316, Τ287, Η-7-529Δ, Η11-240, Η-12-45Δ, Η-13-166Α, Η-15-543Α,
704Α, Η-18-183Δ, 937Δ
Φειδώνδα –δης (ἡ)
Φειδώνδας –αο (ὁ)
Φειδωνίδα –ης (ἡ)
Φειδωνίδας –αο (ὁ) –Υἱός Νειλοδώρου
Φειδωνίδη –ης (ἡ)
Φειδωνίδης –ου (ὁ) –Υἱός ἤ ἔγγονος Φείδωνος
Φειλητίουσα –σης (ἡ)
Φειλητίων –νος (ὁ)
Φειλομήλα –ης (ἡ)
Φειλόμηλος –ου (ὁ) –Πατήρ Φηδίμου
Φεινδύλα –ης (ἡ)
Φεινδύλος –ου (ὁ)
Φεινόχη –ης (ἡ)
Φείνοχος –ου (ὁ)
Φειράδα καί Φεράδα –δης (ἡ)
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Φειράδας –αο καί Φεράδας –αο (ὁ)
Φείρουσα –σης (ἡ)
Φειρρύνδα –ης (ἡ)
Φειρρύνδας –αο (ὁ)
Φείρων –νος; (ὁ)
Φείσαν –νου; (ὁ) –Πατήρ Φασούνγανος;
Φεισών –ντος; (ὁ)
Φεισῶσσα –σσης (ἡ)
Φείτα –ης (ἡ)
Φεῖτος –ου (ὁ)
Φεκτινία –ης (ἡ)
Φεκτίνιος –ίου (ὁ)
Φελέα –ης (ἡ)
Φελέας –ου (ὁ)
Φέλινα –ης (ἡ)
Φέλινος –ου (ὁ)
Φέλιξ –κος; (ὁ) –Μέ Γιουβέντιο καί Μαξιμῖνον, χριστιανοί ἀξιωματικοί Ἰουλιανοῦ
Φέλισσα –σσης (ἡ)
Φελίστα –ης (ἡ)
Φελίστας –ου (ὁ)
Φελλέα –ης (ἡ)
Φελλέας –ου (ὁ) –Βραχότοπος Ἀττικῆς
Φελλεύς –έως (ὁ)
Φελλία –ης (ἡ)
Φελλίας –αντος (ὁ) –Ποταμός Λακωνίας, εἰσβάλλων εἰς Εὐρώταν
Φέλλουρα –ης (ἡ)
Φέλλουρος –ου (ὁ)
Φέλυς –υος (ὁ)
Φέμουσα καί Γέμεμη –ης (ἡ)
Φέμων καί Γέμεμος –ου (ὁ)
Φένακες –ων (οἱ) –Μυθολογικοί δαίμονες τῆς ἀπάτης
Φεναντίδα –δης (ἡ)
Φεναντίδας –αο (ὁ)
Φέναξ –κος (ὁ)
Φεναρέτη –ης (ἡ) –Εἰς Σουῒδαν
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Φεναρέτης –ου (ὁ)
Φένασσα –ης (ἡ)
Φενέα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Φενεάτις –ιδος (ἡ)
Φενελών –ντος; (ὁ)
Φενελῶσσα –σσης (ἡ)
Φένεος καί Φενεός –οῦ (ἡ) –Πόλις κτισθείσα ὑπό αὐτοχθόνου ἥρωος Φενεοῦ,
Ο.Β.605, Η-7-1172Α
Φενεός –οῦ (ὁ) –Ἀρκάς τις
Φενεστέλλα –ης (ἡ)
Φενεστέλλας –αντος (ὁ) –Ἱστορικός
συγγραφεύς
Φεράθη καί Φειάθη –ης (ἡ)
Φεράθης –ου καί Φειάθης –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀράχθου
Φεραί (αἱ) –Ο.Β.711
Φεραία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
–Προσωνυμία Ἑκάτης ἥτις ἔγινεν αἰτία
μύθου Φεραίας Κόρης Αἰόλου γεννήσασα ἐκ Διός τήν Ἑκάτην. Ἅμα τῆ γεννήσει
της, ἐξετέθη εἰς σταυροδρόμι ὅπου τήν
περισυνέλεξεν βοσκός Φερῶν (Σερρῶν;)
καί ἀνέθρεψεν
Φεραίμουσα –σης (ἡ)
Φεραίμων –νος (ὁ) –Υἱός Αἰόλου, συμβασιλεύων μετ΄ ἀδελφοῦ Ἀνδροκλέους ἐν
Σικελία, Η-18-189Δ
Φεραῖος –ου (ὁ) –(Εἶδος κεστρέως) –Ἐπίθετον Ἐρμοῦ
Φέρακη –ης (ἡ)
Φέρακος –ου (ὁ)
Φέραλγος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Μοίρης μέ
συνώνυμον: Ἀτειρής
Φέρασπις –ιδος (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἄρεως
Φεραύγη –ης (ἡ)
Φεραυγής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
–Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Φεραυγής –ῆ (ὁ) –Ἐπίθετον Φωσφόρου
Φερδινάνδη –ης (ἡ)
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Φερδινάνδος –ου (ὁ) –(Ἀνδρεῖος) –Πολλοί ἡγεμόνες Δύσεως
Φερέα –ης (ἡ) –Θεά ὡς ἡ Ἑκάτη
Φερέας –ου (ὁ)
Φερεβία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν –Ἀθηναία αὐλητρίς
Φερέβιος –ίου (ὁ) –Χριστιαν. μοναχός
11ον αἰῶνα
Φερέβοια – ης (ἡ) –Νέα σταλεῖσα μέ
Θησέαν, ὡς φόρος τιμῆς των Ἀθηναίων
στόν Μινώταυρον, κατ΄ἄλλους σύζυγος
αὐτοῦ
Φερέβοιος – οίου (ὁ)
Φερεβούλη –ης (ἡ)
Φερέβουλος –ου (ὁ)
Φερεβώλα –ης (ἡ)
Φερέβωλος –ου (ὁ)
Φερέγγυα –ύης (ἡ)
Φερέγγυος –ύου (ὁ)
Φερεδάμεια –ης (ἡ)
Φερέδαμος –ου (ὁ)
Φερέδειπνος –ου (ὁ) –Πλαστόν ὄνομα
εἰς Σφῆκες Ἀριστοφάνους
Φερεδίκη –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν
Φερεδίκης –ου (ὁ)
Φερεδώρα –ης (ἡ)
Φερέδωρος –ου (ὁ)
Φερέζωος –όου (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Φέρεια –ης (ἡ)
Φέρεις –ειος (ὁ) –Υἱός Ὑπερβόλου
Φερέκαρπος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Γῆς
–Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμον: Αὐγάστειρα
Φερεκλέα –ης (ἡ)
Φερεκλέας –ου (ὁ)
Φερέκλεια –ης (ἡ)
Φερεκλείδα –ης (ἡ)
Φερεκλείδας –αο (ὁ)
Φερεκλείδη –ης (ἡ)
Φερεκλείδης –ου (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Φερεκλεῖς –εῖος (ὁ)
Φερεκλεύς –έως (ὁ) –Βασιλεύς Ἀθηνῶν
894/893 π.χ, Η-15-543Α
Φερεκλῆς –έους (ὁ)
Φερέκλια –ης (ἡ)
Φέρεκλος καί Ἀμαρσυάδας –αιο (ὁ)
–Υἱός Ἀρμονίδου φονευθείς εἰς Τροίαν
ὑπό Μηριόνους –Ναυπηγός πλοίου μεθ΄
οὖ ὁ Πάρις ἔφερεν εἰς Τροίαν Ἑλένην,
Ο.Ε.59, Α-Γ-155
Φερεκράτεια –ης (ἡ) –Ἐφεσία
Φερεκράτεις –ειος (ὁ)
Φερεκράτη –ης (ἡ) –(Ἰσχυρά)
Φερεκράτης –ητος (ὁ) –(Ἰσχυρός) –Ἀθηναῖος κωμικός ποιητής καί ἡθοποιός, ὁ
Ἀττικώτατος –Κωμωδιογράφος, Η-7-1048
Α, Η-11-852Α, Η-18-192Α
Φερεκρίτη –ης (ἡ)
Φερέκριτος –ου (ὁ)
Φερεκύδη –ης (ἡ) –(Ἔνδοξη)
Φερεκύδης καί Σύριος –ου (ὁ) –(Ἔνδοξος) –Διδάσκαλος Πουθαγόρου –Ἰστορικός, λογογράφος ἀπό Λέρο –Υἱός Βάβυος, ἤ Βάθυος, μαθητής Πιττακοῦ
Σύρου, γενεαλόγος, θεολόγος –Φιλόσοφος ἐκ Σύρου –Συγγραφεύς Ἀττικῆς
ἀρχαιολογίας –Ὁ Λέριος μυθογράφος,
ἱστορικός, γενεαλόγος –Σύριος ἀστρολόγος –Περιέγραψε στάδια τελετουργίας
Καβείρων –Κοσμολόγος –Ἀθηναῖος, Η7-578Δ, 1049Α, Η-9-775Α, Η-17-465Δ, Η18-192Α
Φερέλα –ης (ἡ)
Φερελάα –ης (ἡ)
Φερέλαος –ου (ὁ)
Φερέλας –αντος (ὁ)
Φερεμβρότη –ης (ἡ)
Φερέμβροτος –ου (ὁ)
Φερενδάτη –ης (ἡ)
Φερενδάτης –ου (ὁ) –Στρατηγός Περσῶν, ἀρχηγός Σαραγγῶν, υἱός Μεγαβάζου
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Φερενίκα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀσκώνδου
Φερενίκαια –ης (ἡ)
Φερενίκαιος –ου (ὁ)
Φερενίκη καί Βερενίκη καί Βερονίκη
καί Ἀριστοπάτειρα καί Καλλειπάτειρα –ης (ἡ) –(Ἡ φέρουσα νίκην) –Θυγάτηρ Ὀλυμπιονίκου Διαγόρου, μήτηρ
Πεισειρόδου, ἀδελφή ὀλυμπιονικῶν Λελεγέτου, Δημαγήτου, Ἀκουσιλάου, Δωριέως –Τῆς ἐπετράπη εἴσοδος εἰς γυμνικούς ἀθλητικούς ἀγώνας –Μακεδονικόν
ὄνομα, Η-4-388Α, Η-7-541Δ, Η-10-427, Η11-190Δ, Η-12-685Α
Φερένικος –ου (ὁ) –(Ὁ φέρων νίκην)
–Υἱός Θηβαίου Κηφισσοδότου –Ἠλεῖος
εἰς πάλην παίδων –Ἡρακλεώτης ἐπικός
ποιητής, Η-15-904Α
Φερέπολις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Τύχης
Φερέπονος –ου (ὁ) –Υἱός Παντακλέους
Φερέπτερος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ μέ συνώνυμον: Ὠκύδρομος
Φερέσβιος –ίου (ὁ & ἡ) –Συνώνυμον:
Σκηπτοῦχος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ μέ συνώνυμον: Κλυτόμητις –Ἐπίθετον Δήμητρος –Ἐπίθετον
Ἔρωτος μέ συνώνυμον: Θοῦρος –Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Ἥρης–Ἐπίθετον
Φύσεως μέ συνώνυμον: Ἡγεμόνη
Φερεσσεύη –ης (ἡ)
Φερεσσεύης –εος (ὁ) –Πέρσης τις
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Φερετίμη –ης καί Φερετίμα (ἡ) –Σύζυγος βασιλέως Κυρήνης Βάττου Γ’ μέ ὅν
γεννᾶ Ἀρκεσίλαον –Θυγάτηρ Βάττου Β’,
Η-18-193Α
Φερέτιμος –ου (ὁ)
Φερεύς –έως (ὁ) –Υἱός Οἰνέως καί Ἀλθέας, φονευθείς μετ΄ἀδελφῶν
Φερέφασσα καί Περσεφόνη καί Φερέπαφα –ης καί Φερόφαττα καί Φερέφατα καί Φερσέφασσα καί Φερσεφόνη
καί Φερσεφόνεια (ἡ) –(Ἡ φέρουσα εἰς
ἐπαφήν θεῖον μέ θνητόν) –Ὀνόματα
Περσεφόνης
Φερεφήμη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Φερέφημος –ου (ὁ)
Φέρη –ης (ἡ)
Φέρης –ητος καί Θεσσαλός (ὁ) –Υἱός
Κρηθέως καί Τυροῦς, ἀδελφός Αἴσωνος
καί Ἀμυθάωνος –Υἱοί του, Λυκοῦργος καί
Ἄδμητος ἐνῶ θυγατέρες, Παριαπίς καί
Εἰδομένη –Υἱός Ἰάσωνος καί Μηδείας –
Μακεδονικόν ὄνομα –Πεντηκοστός υἱός
Κρηθέως, πρωτοτόκου υἰοῦ Αἰόλου καί
ἀδελφοῦ Σισύφου –Ἰδρυτής πόλεως Σερρῶν μέ ἀρχικόν ὄνομα Φέρας Ο.Ο.Λ.259,
Η-5-883Α, Η-8-864Δ, Η-11-472Δ, Η-12-634
Δ, Η-13-473Α, Η-17-961Α
Φερητιάδη –ης (ἡ)
Φερητιάδης καί Φερετιάδης –ου (ὁ)
–Ὁ Εὔμηλος, υἱός Φέρητος, Ο.Ι.Ψ.376

Φερεστάφυλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου

Φερητία –ης (ἡ)

Φερέσταχυς –υος (ἡ) –Ἐπίθετον Γῆς –Ἐπίθετον Δήμητρος

Φερία –ης (ἡ)

Φερεστράτη –ης (ἡ) –Ἀθηναία αὐλητρίς
Φερέστρατος –ου (ὁ)

Φερητίας –ιου (ὁ)
Φερίας –ου (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης Αἰγηνίτης εἰς πάλην παίδων –Ἀπηλάθη τοῦ ἀγῶνος, θεωρηθείς πολύ μικρός

Φερεσύδη –ης (ἡ)

Φερίβοια –ης (ἡ) –Ἀθηναία κόρη, συνοδεύουσα Θησέαν εἰς Κρήτην

Φερεσύδης –ου (ὁ)

Φερίβοιος –ου (ὁ)

Φερετιάδη –ης (ἡ)

Φερίκη –ης (ἡ) –Καί Πόλις

Φερετιάδης –ου (ὁ) –Ἀντί Φερητιάδης

Φέρις –ιος (ὁ)

Φερετίμα –ης (ἡ)

Φερίστη –ης (ἡ)

383

ËÅÎÉÊÏÍ

Φέριστος –ου (ὁ) –(Κράτιστος) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον
Κρόνου –Ἐπίθετον Νόμου
Φερνηφόρος –ου (ὁ & ἡ) –Βερενίκη,
θυγάτηρ Πτολεμαίου Β’
Φερνίκη –ης (ἡ)
Φέρνικος –ου (ὁ)
Φέροια –ης (ἡ) = Βέροια
Φερόλβιος –ίου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Νόμου μέ συνώνυμον: Μάκαρ –Ἐπίθετον
Ὑγιείας μέ συνώνυμον: Μάκαιρα
Φερονίκα –ης (ἡ)
Φερόνικος –ου (ὁ)
Φέροξ –; (ὁ) –Θράξ μονομάχος
Φέρουσα –ης (ἡ) –Μία ἀπό Ὥρες –Θυγάτηρ Νηρέως καί Δωρίδος, προσωποποίησις αὐξήσεως καί εὐημερίας –Ἐπίθετον Γῆς –Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον
Νεμέσεως –Νηρηῒς, Ο.Ι.Σ.43, Η-8-454Α,
Η-18-194Δ
Φέρουσαι –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Κῆρων
Φερράβια –ίης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Φερράβιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Φερραία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Αἰόλου –Μέ
Δία γεννᾶ Ἑκάτη
Φερραῖος καί Φεραῖος –ου (ὁ)
Φερρέφασσα καί Φερρέφατα καί Φερέπαφα –ης (ἡ) –(Ἡ πάντων τῶν κινητῶν ἀπτομένη) –Περσεφόνη
Φέρσα καί Φέρση καί Φερσηΐς –ιδος
(ἡ) –Νέον
Φερσεφάνη –ης (ἡ)
Φερσεφάνης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Φερσέφασσα –ης (ἡ)
Φερσεφόνη –είης καί Περσεφόνη –ης
(ἡ) –(Ἑκάβη, Εὐριπίδης 133) –Θυγάτηρ
Μυούντος καί γυνή Ἀμφίονος Βασιλέως
Ὀρχομενίων ἐξ ἦς ἐγεννήθη Χλωρίς, γυνή Νηλέως –Σύζυγος Ἀϊδωνέως, βασιλέως Ἠπείρου
Φερσιλύτη –ης (ἡ)
Φερσιλύτης –ου (ὁ) –Ποταμός

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÅÕÃÁËÁÓ

Φερτάτη –ης (ἡ)
Φέρτατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ μέ
συνώνυμον: Πατρώιος –Ἐπίθετον Διός
Φέρτερος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Φέρτουσα –σης (ἡ)
Φερτώ –οῦς (ἡ)
Φέρτων –νος (ὁ)
Φερφούθη –ης (ἡ) –Ἑβραῖα χριστιανή,
ἁγία (4 Ἀπριλίου)
Φερώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Τιμώνακτος
Φερώι (ἡ)
Φέρων καί Φερῶν –ντος (ὁ) –Υἱός Ραμσῆ Β΄ –Υἱός Σεσώστριος, ἐπί δεκαετίαν
τυφλός –Ἐπίθετον Διονύσου μέ συνώνυμον: Εὐαστής –Βοσκός περισυλλέξας καί
ἀναθρέψας Ἑκάτην –Ἐπίθετον Ἑσπέρου
–Ἐπίθετον Μήτιδος μέ συνώνυμον: Εὐδαίμων
Φέρων –ντος κακότητα (ὁ) –Ἐπίθετον
Νόμου μέ συνώνυμον: Συνοικῶν –Ἐπίθετον Πρωτογόνου μέ συνώνυμον: Κλυτός
Φερωνία (Περσεφόνη –Ἰταλικά) –ης
(ἡ) –Νύμφη μήτηρ Ἡρίλου, Η-9-346Δ
Φερώνυμος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ζαγρέως
Φερώρας –αντος; (ὁ)
Φερώρη –ης (ἡ) –Αὐλητρίς
Φεσπία –ης (ἡ)
Φεσπίας –ίου (ὁ)
Φέστα –ης (ἡ)
Φέστος –ου (ὁ) –Γραμματικός
Φετάλα –ης (ἡ)
Φεττάλη –ης (ἡ) –Ἀθηναία αὐλητρίς
Φέτταλος καί Φεττάλος καί Φετταλός
–οῦ (ὁ) –Μέ πατρωνυμικόν Ἰσμεινιῆος,
ὡς καί τοῦ Ξενοκλείδα
Φεταλλός –οῦ (ὁ) –Μέ πατρωνυμικόν
ὡς καί Ξενοκλείδου: Ἰσμεινιῆος
Φευγάλα –ης (ἡ)
Φευγάλας –αντος; (ὁ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Φευγόλιμος –ου (ὁ καί ἡ)
Φηγαία –ης (ἡ) –Χωρίον καί Δῆμος Ἀττικῆς
Φηγαῖος –ου (ὁ)
Φηγαλεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Φηγαλία –ης (ἡ) –Νύμφη
Φηγεύς –έως (ἡ) –Υἱός Δάρητος ἱερεύς
ναοῦ Ἡφαίστου ἐν Τροία –Πολεμιστής –
Μυθικός Βασιλεύς Φηγείας –Πατήρ Γανύκτορος ἤ Ἀλφεσιβοίας ἤ Ἀμφιφάνους,
Προνόης, Ἀρσινόης, Ἀγήνορος (ὁ ὁποῖος
ἐφόνευσε Ἀλκμέωνα διότι χώρισε τήν
ἀδελφήν τοῦ καί ἐνυμφεύθη τήν Καλλιρρόην, Η-9-390Α, Η-13-209Α, Η-18-198Α,
Ο.Ε.11
Φηγῆας –αντος (ὁ)
Φηγία –ης (ἡ) –Μέ Ἡρακλήν γεννᾶ
Πρόμαχον
Φηγίνειον –είου (τό) –Ὄνομα ἀγάλματος Πανός
Φηγός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Φηγοῦς –ούντος (ὁ) –(Ὁ φηγός) –Κώμη
καί Δῆμος
Φηγοῦσα –σης (ἡ)
Φήδιμη –ης (ἡ)
Φήδιμος –ου (ὁ) –Υἱός Φειλομήλου
Φηδρία –ης (ἡ)
Φηδρίας –ίου (ὁ)
Φηδρίχα –ης (ἡ)
Φηδρίχος –ου (ὁ)
Φηΐνα –ης (ἡ)
Φηῒνας –αντος (ὁ)
Φηκιανή –ῆς (ἡ)
Φηκιανός –οῦ ἤ Αἰφικιανός (ὁ) –Ἰατρός –Διδάσκαλος Γαληνοῦ, Η-4-965Α,
Η-18-198Α,
Φηλητέουσα –σης (ἡ)
Φηλητέων καί Ὄρχαμος καί Ἄναξ καί
Ἀρχός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετα Ἑρμοῦ
Φηλικᾶ –ῆς (ἡ)
Φηλικᾶς –ᾶντος (ὁ)
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Φηλικιανή –ῆς (ἡ)
Φηλικιανός –οῦ (ὁ)
Φηλικίουσα –σης (ἡ)
Φηλικίων –νος (ὁ)
Φήλικλα –ης (ἡ)
Φηλίκλα καί Φηλείκλα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ὀμολωΐων(νος)
Φηλίκλος –ου (ὁ)
Φηλίκουσα –σης (ἡ)
Φηλίκων –ντος; (ὁ)
Φῆλιξ –κος (ὁ) –Ἔπαρχος Παλαιστίνιος,
πράξεις Κ Γ΄ 26
Φήλισσα –σσης (ἡ)
Φήμη –ης (ἡ) –Θεά, κατά Ἡσίοδον
προ-σωποποίησις φήμης. Χρυσό τέκνον
Ἐλπίδος κατά Σοφοκλήν. Ἀνήγγειλε νίκας καί μετέφερε πληροφορίας εἰς νεκρούς
Φήμης –ητος (ὁ)
Φημία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Φήμιος –ίου (ὁ) –(Φημισμένος) –Ἐπίθετον Διός –Διάσημος ἀοιδός (ὡς καί ὁ Δημόδοκος) –Υἱός Τερπίου ἤ Τέρπιδος –Ἰθακήσιος ποιητής, ἀοιδός ψάλλων κλέα
θεῶν καί Ἡρώων, στήν αὐλή τοῦ Ὀδυσσέως τέρπων μνηστῆρας διά φόρμιγγος,
Ο.Ο.Α.114, 337, Ο.Ο.Ρ.263
Φήμιος ἤ Τερπιάδης –ου (ὁ) –Υἱός Τερπίου, Η-7-1038Α, Η-11-553Α, Η-18-198Δ
Φημόκλεια –ης (ἡ) –Ἑταίρα αὐλητρίς
Φημοκλῆς –έους (ὁ)
Φημονόη –ης καί Σίβυλλα (ἡ) –(Ἡ φημιζομένη διά τό πνεῦμα της) –Θυγάτηρ
Ἀπόλλωνος –Πρώτη Πυθία τῶν Δελφῶν
1ου μ.Χ. αἰῶνος –Ἱέρεια πρόμαντις Ἀπόλλωνος (Πρώτη ἦσεν ἐξάμετρον), Η5-858Δ, Η-7-1037Δ, Η-18-198Δ
Φημόνοος –όου (ὁ) –(Ὁ φημιζόμενος
διά τό πνεῦμα του)
Φηνάνδρα –ης (ἡ)
Φήνανδρος –ου (ὁ)
Φηναρέτα –ης (ἡ)
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Φηνάρετος –ου (ὁ)
Φηνεύς –έως (ὁ) –(Φονεύς;) –Υἱός Μέλανος –Ἀεδελφός Κηφέως
Φηνία –ης (ἡ)
Φηνίας –ίου (ὁ)
Φηνίδα –δης (ἡ)
Φηνίδας –αο (ὁ)
Φηνίχα –ης (ἡ)
Φηνίχος –ου (ὁ)
Φήνιχος –ου (ὁ)
Φηνομάχη –ης (ἡ)
Φηνόμαχος –ου (ὁ)
Φήνουλλα –ης (ἡ)
Φήνουλλος –ου (ὁ)
Φηνώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Κλυτίου σύζυγος Λα(ο)μεδοντος, υἱοῦ Κορώνου βασιλέως Σικυῶνος. Ἐμπλακείς εἰς πόλεμον μέ υἱούς Ἀχαιοῦ (Ἄρχανδρον καί
Ἀρχιτέλην) ἐζήτησεν βοήθειαν Σικυῶνος ὅν ἐσύζευξεν μετά θυγατρός Ζευξίππης καί παρέδωσεν θρόνον καταστήσαντα ἐπώνυμον τῆς χῶρας Σικυῶνος,
Η-12-59Α
Φηρά καί Φειρή –ῆς (ἡ) –Θυγάτηρ Αἰόλου –Xωρίον Θήρας, Ο.Ε.543
Φηρητιάδη –ης (ἡ)
Φηρητιάδης καί Φερητιάδης –ου (ὁ)
–Ο.Ι.Ψ.376
Φηρῆς –ῆ τος; (ὁ)
Φήρις –ιδος καί Νικησίπολις –ιδος (ἡ)
–Θεσσαλή πριγκήπισσα, σύζυγος Φιλίππου, μήτηρ Θεσσαλονίκης
Φηρομανή –ῆς (ἡ)
Φηρομανής –έος (ὀ) –Ἐπίθ. Διονύσου
Φηρώ καί Πηρώ –οῦς (ἡ) –Σύζυγος Βίαντος
Φηρωνία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρης
Φησίνα –ης (ἡ)
Φησῖνος –ου (ὁ)
Φῆσος –ου (ὁ)
Φηστία –ης (ἡ)
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Φηστιανή –ῆς (ἡ)
Φηστιανός –οῦ (ὁ)
Φηστίας –ίου (ὀ) –Πλούταρχος (Φ. παραμυθιτικός)
Φῆστος –ου (ὁ) –Ὁ Ἀνίκιος –Ρωμαϊκόν
–Κυβερνήτης
Φήτη –ης (ἡ)
Φήτης καί Ὀδίας καί Ὀφίας –ου (ὁ)
–Καί Κένταυρος
Φῆτις –ιδος (ἡ) –Μἐ αὕτην ἤ Νικησιπόλιδαν, ὁ βασιλεύς Φίλιππος γεννᾶ Θεσσαλονίκην
Φθά; (ὁ) –Αἰγυπτιακός Θεός δημιουργός
μέ ἀνθρωπίνη μορφή μέ κολλητό μαγιό
πού ἐξέρχωνται ἄκρες χειρῶν. Συνδέεται
μέ Ἄπη, Σόκαριν καί Τατενέν
Φθάς –ά (ὁ) –Θεότης Αἰγυπτίων, ἀντίστοιχη Ἡφαίστου Ἑλλήνων
Φθεγγομένη –ης (ἡ) –(Ὀμιλοῦσα δυνατά καί καθαρά) –Ἐπίθετον Πολυμνίης
(Μακεδονία, λίθοις φθεγγομένη –Δήμητσας)
Φθερσιγενεῖς –έων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν μέ συνώνυμον: Κῆρες
Φθία –ης (ἡ) –Νιοβίδη, μία τῶν ἑπτά
(θυγάτηρ Ἀμφίονος καί Νιόβης –Πριγκίπισσα Ἠπειρῶτις –Σύζυγος παλλακίς Ἀμύντορος. Συκοφάντησε τόν υἱόν
τοῦ Φοίνικα καί τόν τύφλωσε –Νύμφη
μήτηρ Δώρου καί Λαοδίκου καί Πολυποίτου ἐξ Ἀπόλλωνος πού σκότωσε ὁ Αἰτωλός –Σύζυγος Ἀδμήτου, βασιλέως Μολοσσῶν –Μήτηρ Ἀχαιοῦ –Πριγκίπισσα
Ἠπειρῶτις, σύζυγος Δημητρίου Δ’, υἱοῦ
Ἀντιγόνου Γονατᾶ –Θυγάτηρ Θεσσαλοῦ Μένωνος, σύζυγος Αἰακίδου, μήτηρ
Πύρρου, Τρωάδος, Δηιδαμείας, Ο.Ο.Λ.
496, Η-14-461Α, Η-16-550 Δ
Φθίη –ης (ἡ) –Ο.Α.155, 169
Φθινοπωρίδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Φθινοπωρίς –ιδος (ἡ) –(Hora) –Μέ Ἐπίθετα: Ζυγίη, Ἡγέτις καί Πολύσκιος –Ἐπίθετον Ὥρης
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Φθίνουσα –ης (ἡ) -Ἐπίθετον Σελήνης
Φθίος –ου (ὁ) –Ἀρχαῖος Πελασγός, υἱός
Ποσειδῶνος καί Νύμφης Λαρίσης, Η-12104Δ, Η-15-691Α, Η-18-200Δ
Φθισήνωρ –ρος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἄτης
Φθισιμβρότη –ης (ἡ)
Φθισίμβροτος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθ. Ἄτης
Φθιώτη –ης (ἡ)
Φθιώτης καί Φθιώτας –ου (ὁ) –Ὁ Μυρμιδών –Ἐπίθετον Ἄρεως
Φθόγγος καί Φθόγγυς (ὁ)
Φθονερά –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἔριδος
Φθονερά –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Τύχης
Φθονεραί –ῶν (αἱ) –Ἐπίθετον Μοιρῶν
Φθονερή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς –Ἐπίθετον Ἥρης –Ἐπίθετον Μοίρης –Ἐπίθετον Σελήνης
Φθονερός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅτης
Φθονερώτατος –ου (ἡ) –Ἐπίθ. Μεγαίρης
Φθονία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Γίγαντος Ἀλκυονέως
Φθόνος –ου (ὁ) –(Ζήλεια) –προθάλαμος
μίσους
Φθορηγόνος –ου (ὁ καί ἡ) –Ἐπίθετον
Σελήνης μέ συνώνυμον: Αἱμοπότις
Φθοροποιός –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Κρόνος –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Κρόνου
Φθόρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Χρόνου
Φθών –νος; (ὁ)
Φθῶσσα –σσης (ἡ)
Φίαλη –ης (ἡ)
Φίαλης –άλου (ὁ)
Φιαλήσουσα –σης (ἡ)
Φιαλήσων –ντος; (ὁ)
Φιαλίς καί Φιαλώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ
Ἀλκιμέδοντος, μήτηρ Αἰχμαγόρα, ἀγαπημένη Ἡρακλέους
Φίαλος –ου (ὁ) –Υἱός Βουκολίωνος βασιλέως Ἀρκάδων μετονομάσας τήν Φιγαλεία εἰς Φιαλία
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Φιαλώ καί Φιλλώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ
Ἀρκαδικοῦ ἥρωος Ἀλκιμέδοντος. Μέ Ἡρακλῆν γεννᾶ Αἰχμαγόραν
Φίβις –ιδος; (ὁ)
Φιγάλεια –ης (ἡ) –Νύμφη –Σύζυγος Βύζαντος
Φιγαλεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Φιγάλια –ης (ἡ) –Δρυάς νύμφη
Φίγαλος –ου (ὁ) –Υἱός Λυκάονος οἰκιστής Φιγαλείας ἤ Φιγαλίας, Η-18-205Α
Φίγουλα –ης (ἡ)
Φίγουλος –ου (ὁ)
Φῖδα –ης (ἡ)
Φιδάλεια –ης (ἡ) –Σύζυγος Βύζαντος
ἰδρυτοῦ Βυζαντίου, ἀδελφή Στρόμβου
Φιδάρης καί Φείδαρης καί Λυκόρμας
καί Εὐῆνος καί Εὐηνός –οῦ (ὁ) –Ποταμός, Η-12-626Δ
Φιδήϊα –ῒης (ἡ)
Φιδήϊος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Φιδία –ίης (ἡ)
Φιδίας –ίου (ὁ)
Φίδιον καί Φίλιον –ίου (ἡ)
Φιδίππη –ης (ἡ)
Φίδιππος –ου (ὁ)
Φιδόλα –ης (ἡ)
Φιδόλαος –ου (ὁ)
Φιδόμειλα –ης (ἡ)
Φιδόμειλος –ου (ὁ)
Φίδουσα –σης (ἡ)
Φίδων –νος (ὁ)
Φίθα ἤ Πίθα –ης (ἡ)
Φίθη –ης (ἡ)
Φιθάδα –ης (ἡ)
Φιθάδας –αο (ὁ)
Φίθουσα καί Πίθουσα –ης (ἡ)
Φίθων καί Πίθων –νος (ὁ)
Φίκα –ης (ἡ) –Ὀλέθρια θυγάτηρ Χίμαιρας, δαμασμένη ἀπό τόν Ὄρθο καί τό
Λιοντάρι τῆς Νεμέας (Ἡσίοδος, Θεογο-
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νία στ.326) –Παλαιόν ὄνομα Σφίγγας
διαμένουσα εἰς Φίκιον ὄρος
Φικέλη –ης (ἡ)
Φικέλης –ου; (ὁ)
Φικιανή –ῆς (ἡ)
Φικιανός καί Αἰφικιανός –οῦ (ὁ) –Διδάσκαλος Γαληνοῦ
Φικίνη –ης (ἡ)
Φικίνος –ου (ὁ)
Φικούλη –ης (ὁ)
Φικούλης –ητος; (ὁ)
Φικτωρίνα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Φικτωρῖνος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Φίλα –ης (ἡ) –Μακεδονικόν –Ἡγεμονόπαις Ἰλλυρίς θυγάτηρ Σίρρα, ἀδελφή
Δέρδα (ἡγεμόνος Ἐλιμιώτιδος) καί
Μα-χάτα, σύζυγος Φιλίππου Β’, μήτηρ
Ἀντιγόνου Γονατᾶ –Θυγάτηρ Λάμιας
καί Δημ. Πολιορκητοῦ – Άλλη ἐκ Λαμίας
ἑταῖρας καί Δημ. Πολιορκητοῦ –Ἑταίρα
ρήτορος Υπερείδου, ἐγκατεστημένης ἐν
Ἐλευσίνι, μέ Μυρίννην ἐν Ἀθήναις καί
Ἀρισταγόραν ἐν Πειραιεῖ –Θυγάτηρ Ἀντιπάτρου κυβερνήτου Μακεδονίας,
σύζυγος Βαλάκρου, κατόπιν Κρατεροῦ
καί τέλος Δημ. Πολιορκητοῦ –Μήτηρ
Δημητρίου Β’, ὅστις ἔκτισεν πρός τιμήν
της, τήν πόλιν Φίλα της Μακεδονίας –
Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
–Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Δήμητρος –Ἐπίθετον Λητοῦς –Ἐπίθετον Μούσης –Ἐπίθετον Ρέας μέ συνώνυμον:
Μάτηρ –Ἐπίθετον Σελήνης, Η-5-930Α,
Η-7-238, Η-7-238Α, 540Α, Η-11-450Δ, Η16-485Δ, Η-18-206Δ
Φιλάα –ης (ἡ)
Φιλαγάθη –ης (ἡ)
Φιλάγαθος –ου (ὁ)
Φιλάγλαη –ης (ἡ)
Φιλάγλαος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Φιλαγόρα –ης (ἡ)
Φιλαγόρας –αντος (ὁ)
Φιλαγόρη –ης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÉËÁÈÇÍÁÉÏÓ

Φιλάγορος –ου (ὁ)
Φιλάγρα –ης (ἡ)
Φιλάγραυλος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Πανός
Φιλαγρέτα –ης (ἡ)
Φιλαγρέτις –ιδος (ἡ) –Συνώνυμον: Τριμάκαιρα –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Φιλάγρετος –ου (ὁ)
Φιλαγρία –ης (ἡ)
Φιλάγριος –ίου (ὁ) –Ὁ Λύκιος ἀπό Μάκρης ἰατρός, συγγραφεύς –Ἔπαρχος Αἰγύπτου –Καί χριστιανικόν, Η-7-833Α, Η
-18-206Δ
Φίλαγρος –ου (ὁ) –Ὁ Ἐρετριεύς υἱός
Κυνέου καί ὁ Εὔφορβος υἱός Ἀλκιμάχου,
διακεκριμένοι Ἐρετριεῖς, παρέδωσαν μέ
προδοσία τήν Ἐρέτρια εἰς Πέρσας –Πατήρ καί υἱός Εὐβουλίας, ἐξ Οἴου –Ἁθηναῖος, Ἁλαιεύς
Φιλάγρυπνος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Διονύσου –Ἐπίθετον Μνημοσύνης μέ
συνώνυμον: Ἡδυτάτη –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμα: Κούρη καί Πανδερκής –Ἐπίθετον Σειληνοῦ μέ συνώνυμον: Εὐαστής
Φιλαγρότις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Φιλαδέλφα –ης (ἡ)
Φιλάδελφος –ου (ὁ) –Ἠγεμών Παφλαγονίας –Ἕτερος πυγμάχος –Καί χριστιανικόν, Η-5-931Δ, Η-18-207Δ, 208Δ
Φιλαδέλφεια –ης καί Φιλαδελφία Phi_
ladelphia (ἡ) –Καί πόλις Ἀμερικῆς ἀλλά
καί στά σύνορα Βολιβίας Περοῦ, ἐκ τοῦ
Ἀττάλου τοῦ Φιλαδέλφου
Φιλάδη –ης (ἡ)
Φιλάδης –ου (ὁ)
Φιλάδια –ίης (ἡ)
Φιλάδιος –ίου (ὁ)
Φιλάεθλος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Φιλαθήναια –ης (ἡ)
Φιλαθήναιος –ου (ὁ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÉËÁÈÇÍÁÉÓ

Φιλαθήναις; –αιος (ὁ)
Φίλαι –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Μοιρῶν –Ἐπίθετον Μουσῶν –Ἐπίθετον Ὡρῶν –Ἐπίθετον Χαρίτων
Φιλαῖα –ης (ἡ)
Φιλαιγίδη –ης (ἡ)
Φιλαιγίδης –ου (ὁ)
Φιλαιγίρα –ης (ἡ)
Φιλαιγίρης καί Φιλαιγίρες –ου (ὁ)
Φιλαίγιρος –ου (ὁ)
Φίλαιγος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀρίστωνος ἤ Ἀριστοκρίτου ἤ Ἀριστοκράτου
Φιλαῒδα –ης (ἡ)
Φιλαΐδας –αιος (ὁ) –Δῆμος Ἀττικῆς
–Εὐπατρίδης –Γένος, Οἶκος, Η-9-692Δ, Η
-15-683Α
Φιλαίδη –ης (ἡ)
Φιλαίδης –ου (ὁ)
Φιλαίθα –ης (ἡ)
Φιλαίθιον –ίου (ἡ)
Φίλαιθος –ου (ὁ)
Φιλαικράτα –ης (ἡ)
Φιλαικράτης –ου (ὁ)
Φιλαίματη –ης (ἡ)
Φιλαίματος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
–Ἐπίθετον Φόβου καί Δείμου
Φιλαιμένη –ης (ἡ)
Φιλαιμένης –ους (ὁ)
Φιλαίμουσα –σης (ἡ)
Φιλαίμων –νος (ὁ) –Υἱός Πριάμου
Φίλαινα –ης (ἡ)
Φιλαινέτα –ης (ἡ)
Φιλαινέτη – ης (ἡ) –Γυνή ἀναφερομένη
ὑπό Ἀριστοφάνους
Φιλαίνετος –ου (ὁ)
Φιλαίνη καί Φίλαινα –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Φιλαίνης –ητος (ὁ)
Φιλαινίδη –ης (ἡ)
Φιλαινίδης –ου (ὁ)
Φιλαίνιν –ου (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀρτεμᾶ
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Φιλαίνιν καί Φιλαίνειν –ου; (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀρτεμᾶ
Φιλαίνιον –ίου (ἡ) –Συγγράψασα βιβλίον πλῆρες αἰσχροτήτων –Ἑταίρα
Φιλαινίς –ίδος (ἡ) –Λευκαδία συγγραφεύς, ποιήτρια σύγχρονος Ἰσοκράτους
Λευκαδία ἐρωμένη Ἐπικούρου μέ ἀδελφήν τήν Θελξινόην ἥτις τῆς ἔκλεψεν
τόν ἐραστήν της –Ἑταίρα ἀναισχυντογράφος (κατά τινας ἀδελφή Θελξινόης), Η-16-242Α
Φίλαινος –ου (ὁ)
Φιλαίνουσα –σης (ἡ)
Φιλαινώ –οῦς (ἡ)
Φιλαινῶ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Θεογένειος
Φιλαίνων –νος (ὁ)
Φιλαῖος –ου (ὁ)
Φιλαῖος καί Φίλαιος –ου (ὁ) –Μόνος
υἱός Αἴαντος, Τελαμωνίου, Σαλαμίνιος
ἥρως, υἱός Εὐρυσάκη. Πρόγονος Μιλτιάδου –Ἥρως Δήμου Φιλαΐδας. Κατά
Πλούταρχον, Ἡρόδοτον, Ἑλλάνικόν καί
Φερεκύδην, ὁ Φίλαιος ἦτο υἱός Αἴαντος
καί ἀδελφός Εὐρυσάκη, Η-8-484Α, Η-11828Α, Η-13-627Α
Φιλαίουσα –σης (ἡ)
Φιλαιτέρα –ης (ἡ) –(Φιλῶ +)
Φιλαιτερίδη –ης (ἡ)
Φιλαιτερίδης –ου (ὁ)
Φιλαίτερος –ου (ὁ) –Ὀ Ἀθηναῖος κωμικός ποιητής υἱός Ἀριστοφάνους κωμικοῦ
–Χριστιανικόν, Η-7-240Δ, 541Δ
Φιλαιτώλα –ης (ἡ)
Φιλαίτωλος –ου (ὁ) –Ἄρχοντας, Η-1262Α
Φιλαίχμη –ης (ἡ)
Φίλαιχμος –ου (ὁ)
Φιλαίων –νος ἤ –ντος; (ὁ)
Φίλακα –ης (ἡ)
Φιλακίδα –δης (ἡ)
Φιλακίδας –αο (ὁ)
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Φιλακίδη –ης (ἡ)
Φιλακίδης –ου (ὁ)
Φιλάκιον –ίου (ἡ)
Φίλακος –ου (ὁ) –Τριήραρχος, Η-9-552Α
Φιλάκουσα –σης (ἡ)
Φιλάκρητος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Διονύσου
Φιλακρία –ης (ἡ)
Φιλάκριος –ίου (ὁ)
Φιλάκτορες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Φιλακώ –οῦς (ἡ)
Φιλάκων –ντος; (ὁ)
Φιλάλαια –ης (ἡ)
Φιλάλαιος –ου (ὁ)
Φιλαλήθης –ου (ὁ & ἡ) –Ἀθηναῖος ὀλυμπιονίκης εἰς πυγμήν, Η-5-960Α, Η-9372Α
Φιλαλήθια –ης (ἡ)
Φιλαλήθιος –ίου (ὁ)
Φίλαμβρος –ου (ὁ) -Αὐλητής
Φιλαμβρότα –ης (ἡ)
Φιλάμβροτος –ου (ὁ) –Ὁλυμπιονίκης
εἰς πένταθλον
Φιλαμίς –ιδος (ἡ)
Φιλαμμονίδα –δης (ἡ)
Φιλαμμονίδας –αο (ὁ) –Υἱός Φιλάμμονος, ὁ Εὔμολπος
Φιλάμμουσα –σης (ἡ)
Φιλάμμων –ονος καί –ωνος (ὁ) –(Ἀγαπητός ὡς ὁ Ἄμμων, εὐσεβής) –Αὐλικός ἐν
Ἀλεξανδρεία –Δολοφονήσας Ἀρσινόην
–Υἱός Ἀπόλλωνος καί Λευκονόης ἤ
Χιόνης –Περίφημος Θρᾶξ κιθαρωδός –
Δελφός ποιητής προομηρικός –Ἀθλητης
–Μέ σύζυγον Ἀγριόπην γεννᾶ Θάμυριν,
Η-7-1037Δ, Η-9-334Α, Η-12-244Δ, Η-14762Α, Η-16-508Α, Η-18-41Α, 1017Α
Φιλαμμώνη –ης (ἡ)
Φίλαμος –ου (ὁ)
Φιλάμπελος –ου (ὁ & ἡ)
Φιλανβρότη –ης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÉËÁÑÃÕÑÇ

Φιλάνβροτος –ου (ὁ)
Φιλάνδρα – ης (ἡ) –Φίλη Πασιφάης Kορινθία, μνηστή Καλλιμάχου ἀρχιτέκτονος
Φιλανδρίδα –ης (ἡ)
Φιλανδρίδας καί Φιλανδρίδης –ου (ὁ)
–Υἱός Ἀπόλλωνος καί Νύμφης Ἀκακαλλίδος –Πατήρ Ξενάρκεος, περιοδονίκου,
Η-12-268Δ
Φιλανδρίδη –ης (ἡ)
Φιλανδρίδης –ου (ὁ)
Φίλανδρος –ου (ὁ & ἡ) –Υἱός Ἀπόλλωνος
καί Νύμφης Ἀκακαλίδος μέτά ἀδελφου
τοῦ Φυλάκου ἐθηλάσθησαν ὑπό αἰγός –
Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Φιλάνθη –ης (ἡ)
Φιλάνθης –ους (ὁ)
Φιλάνθια –ίης (ἡ)
Φιλανθίδη –ης (ἡ)
Φιλανθίδης –ου (ὁ)
Φιλάνθιος –ίου (ὁ)
Φιλανθίς –ιδος (ἡ)
Φίλανθος –ου (ὁ)
Φιλάνθρωπος –ου (ὁ & ὁ) –Ἐπίθετον Εἰρήνης μέ συνώνυμον: Ἐπαφρόδιτος
Φιλανθρωπότατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον
Ἑρμοῦ
Φιλανθώ –οῦς (ἡ)
Φιλαντίχη –ης (ἡ)
Φιλάντιχος –ου (ὁ)
Φιλανώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Θουκρίτου
Φιλάνωρ –ρος (ὁ) –Ἀπό Κνωσσοῦ, πατήρ ἀθλητοῦ Ἐργοτέλους
Φίλαος –ου (ὁ)
Φιλάουσα –σης (ἡ)
Φιλαράδη –ης (ἡ)
Φιλαράδης –ου (ὁ)
Φιλάργη –ης (ἡ)
Φίλαργος –ου (ὁ)
Φιλάργυρη –ης (ἡ) –Χριστιανικόν;

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Φιλαργυρίουσα –σης (ἡ)
Φιλαργυρίων –νος (ὁ)
Φιλάργυρος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν;
–Ἀναθέτης εἰς ἐπιγραφήν
Φιλάρεστη –ης (ἡ) –Χριστιανικόν;
Φιλαρέστη –ης (ἡ)
Φιλάρεστος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν;
Φιλαρέτα –ης (ἡ)
Φιλαρέτη –ης καί Φαιναρέτη (ἡ) –Μήτηρ Σωκράτους
Φιλάρετος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἅγιος, Η-18-209Δ
Φιλαρετώ –οῦς (ἡ)
Φιλάριν –ου (ἡ)
Φιλαρίστα –ης (ἡ)
Φιλαρίστη –ης (ἡ)
Φιλαριστης –ου (ὁ)
Φιλάριστος –ου (ὁ)
Φιλάρχη –ης (ἡ)
Φιλαρχίδα –ης (ἡ)
Φιλαρχίδας –αο (ὁ)
Φιλαρχίδη –ης (ἡ)
Φιλαρχίδης –ου (ὁ)
Φιλάρχος –ου (ὁ)
Φίλαρχος –ου (ὁ) –Ἕλλην ἱστοριογράφος, ἐπί Πτολεμαίου Εὐεργέτου, Η-4239Δ
Φίλας καί Δύλας –ντος; (ὁ) –Βασιλεύς
Θεσπρωτῶν, Η-9-977
Φιλαστείρα –ης (ἡ)
Φιλάστειρος –ου (ὁ)
Φιλατάδα –ης (ἡ)
Φιλατάδας –αο (ὁ)
Φίλατρος –ου (ὁ καί ἡ)
Φίλαυλοι –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Φίλαυλος –ου (ὁ) -Η-18-214Α
Φιλάων –νος (ὁ) –Υἱός Χέρσιδος, ἀδελφός Ὀνησίλου, Γόργου (βασιλέως Σαλαμῖνος), Σιρώμου
Φιλέα –ης (ἡ)
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Φιλέαινα –ης (ἡ)
Φιλέας –ου (ὁ) –Υἱός Διοκλέους Ἐλαιούσιος –Υἱός Δωροθέου Ἐλευσίνιος –Ἐκ
Κεφαλῆθεν
Φιλέας καί Φυλέας –ου (ὁ) –Υἱός Αὐγείου βασιλέως Ἤλιδος στηρίζων Ἡρακλήν
Φιλέας καί Φίλαιος –ου (ὁ) –Πατήρ
Ροίκου –Ὁθμούεις, γεννηθείς εἰς Αἴγυπτον –Ἐπίσκοπος Θμουϊτῶν –Ἀθηναῖος
–Υἱός Διοκλέους Ἐλαιούσιος –Ἐκ Κεφαλῆθεν, Η-7-1049Δ, Η-9-550Α, 602Α, Η-16683Δ, Η-18-182Δ
Φιλέγγυος –ου (ὁ & ἡ)
Φίλεια –ης (ἡ)
Φιλείας –ου (ὁ)
Φιλείδη –ης (ἡ)
Φιλείδης –ου (ὁ)
Φιλειδώ –οῦς (ἡ)
Φιλεῖνα –ης (ἡ)
Φιλεῖνος –ου (ὁ) –Πατήρ Εὐασόας
Φίλειος –είου (ὁ)
Φίλεις –ειος (ὁ)
Φιλεκλέη –ης (ἡ)
Φιλεκλέης –έου (ὁ)
Φιλέκλεια –ης (ἡ)
Φιλεκλῆς –έους (ὁ)
Φιλελεύθερη –ης (ἡ)
Φιλελεύθερος –ου (ὁ)
Φιλέλλην –νος (ὁ) –Πλαστόν τοῦ Ἀλεξάνδρου Α’ βασιλέως Μακεδόνων –Ὑπό
Ἡροδότου –Πρίν οἱ Ἑλλανοδίκαι τόν ἀναγνωρίσουν ὡς Ἕλληνα
Φιλένθεος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Πανός
Φιλεμάχη –ης (ἡ)
Φιλέμαχος –ου (ὁ)
Φιλέοισαι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων
Φιλέοργος –ου (ὁ)
Φιλέορτος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Εἰρήνης
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Φιλέουσα –σης (ἡ)
Φιλέραστη –ης (ἡ)
Φιλέραστος –ου (ὁ)
Φιλεράστρια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Φιλέργη –ης (ἡ)
Φιλεργίδη –ης (ἡ)
Φιλεργίδης –ου (ὁ)
Φίλεργος –ου (ὁ)
Φιλέρημος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Φιλέριθος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
–Συνώνυμον: Κόρη
Φιλέρουσα –ης (ἡ)
Φιλέρων –ντος; (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÉËÇÃÏÓ

Φιλεύηχος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Πανός μέ συνώνυμον: Ζεύς
Φιλεύϊος –ίου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
–Ἐπίθετον Διονύσου
Φιλεύρωστος –ου (ὁ & ἡ)
Φιλεύς –έως (ὁ) –Μάντις, σύζυγος Εἰδοθέας
Φιλεύχυλος καί Φιλεύχειλος (ὁ) –(ὁ
ἀγαπών τά ἠδύσματα) –Ἐπίθετον Λαφυγμοῦ (λαιμαργίας)
Φιλέφηβος –ου (ὁ & ἡ)
Φιλέψιος –ίου (ὁ & ἡ) –Πένης, ποριζόμενος μέ τεραστίας διηγήσεις καί μυθώδεις (Ἀριστοφάνης –Πλοῦτος)
Φιλέων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος

Φιλέρως –τος (ὁ) –(Ὁ καί Ἄρεσκος)
–Πατήρ ἐφήβου Ζωπήρου

Φιλεωνίδα –δης (ἡ)

Φιλερῶσα –σης (ἡ)

Φιλεωνίδη –ης (ἡ)

Φιλέστα –ης (ἡ)
Φιλέστας –αντος (ὁ)

Φιλεωνίδας –αο (ὁ)
Φιλεωνίδης –ου (ὁ)

Φιλέτηρα –ης (ἡ)

Φίλη –ης (ἡ) –Μήτηρ Περείτα –Ἐπίσης
πλαστόν ὑπό Σοφοκλέους διά Θεωρίδα
καί Ἀρχίππην –καί Μακεδονικόν ὄνομα –
Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
–Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Γῆς
–Ἐπίθετον Δήμητρος –Ἐπίθετον Δικαιοσύνης –Ἐπίθετον Εἰρήνης –Ἐπίθετον
Ἑκάτης μέ συνώνυμον: Ἐχθρή –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς –Ἐπίθετον Ἑστίας μέ συνώνυμον: Αἰδοίη –Ἐπίθετον Ἠοῦς μέ συνώνυμον: Εὐνέτις –Ἐπίθετον Ἡμέρας
–ἘπίθετονἭρης μέ συνώνυμον: Μήτηρ
καί Πότνια –Ἐπίθετον Θέτιδος μέ συνώνυμον: μήτηρ –Ἐπίθετον Ἴριδος –Ἐπίθετον Μούσης –Ἐπίθετον Νυκτός μέ
συνώνυμον: Παμμήτειρα καί Ὑπνοδότειρα –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμον: Δεσποινα –Ἑταίρα

Φιλέτηρος –ου (ὁ)

Φιλῆ –ῆς (ἡ)

Φιλετίς –ιδος (ἡ)

Φίληβη –ης (ἡ) –Ἑταίρα

Φιλετώ –οῦς (ἡ)

Φίληβος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος εἰς διάλογον Πλάτωνος, Η-7-587Δ, Η-18-214Δ

Φιλέτα –ης (ἡ)
Φιλεταῖα –ης (ἡ)
Φιλεταῖος –ου (ὁ) –Υἱός Κρατίδα
Φιλεταῖρα –ης (ἡ)
Φιλέταιρος –ου (ὁ) –Υἱός Ὀρχηστρίδος
ἐκ Παφλαγονίας –Ἱδρυτής βασιλείου
Περγάμου –Στρατηγός Λυσιμάχου –Χριστιανικόν ὄνομα –Υἱός Ἀριστοφάνους –
Ποιητής τῆς καί μέσης κωμωδίας, Η -11664Α, Η-12-652Α, Η-15-734Α, Η-18-214Α,
Φιλέταρος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος κωμικός
ποιητής υἰός Ἀριστοφάνους –Πατήρ Δορυλαίου
Φιλέτας –αο (ὁ)

Φιλεύδιος –ίου (ἡ) –(Ὀ φιλών τήν εὐδίαν = γαλήνην) –Ἐπίθετον Ὥρης

Φίληγος –ου (ὁ)
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Φιληδώ –οῦς (ἡ)
Φίληκα –ης (ἡ)
Φίληκας –ου (ὁ) –Υἱός Κρόνου καί Ἐντωρίας, ἀδελφός Ἰανοῦ. Ὕμνου καί Φαύστου
Φίληκος –ου (ὁ)
Φιληκώ –οῦς (ἡ)
Φιληλάκατος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον
Ἀφροδίτης μέ συνώνυμον: Μήτηρ
Φιλήλη –ης (ἡ) –Ἱέρεια
Φίλημα –ατος; (ἡ)
Φιλημάτιν –ου (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀντιόχου
Φιλημάτιον –ίου (ἡ) –Ἑταίρα
Φιληματίς –ιδος (ἡ) –Εἰς ἐπίγραμμα
Καλλιμάχου
Φιλημένα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Νίκωνος
Φιλήμενος –ου (ὁ)
Φιλήμερος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ὄρθρου
Φιλημονίδη –ης (ἡ)
Φιλημονίδης –ου (ὁ) –Πατρωνυμικόν
Φιλήμονος –Ἀθηναῖος δημότης μή σίγουρος
Φιλήμουσα –σης (ἡ)
Φιλήμων –νος (ὁ) –(Ὁ ἀγαπών καί ἀγαπώμενος) –Ἀθηναῖος Γραμματικός
–-Ἐξ Ἀγρυλῆθεν –Ὁ Σολεύς ποιητήςΝέας Κωμωδίας –Ὁ Συρακούσιος υἱός Δάμωνος κωμικός εἰς κωμωδίας –Καί χριστιανικόν ὄνομα –Εὐσεβής καί πτωχός
γέρων, σύζυγος Βαυκίδος, κωμικός ποιητής –Υἱός Φιλήμονος ἐξ Ἀγρυλῆθεν –
Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης, Η-5-919Α, Η-7
-1048Δ, 1060Δ, Η-11-645Δ, 853Α, Η-14-903
Δ, Η-15-544Α
Φιληνέτα –ης (ἡ)
Φιλήνετος –ου (ὁ)
Φιλήνη –ης (ἡ) –Μήτηρ Αὐτολύκου υἱοῦ Ἑρμοῦ ἀργοναύτου, προμάμμη Ὀδυσσέως
Φιλήνωρ –ρος (ὁ)
Φίληξ –κος (ὁ) –Χριστιανικόν
Φιληράτη – ης (ἡ)
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Φιληρατίδα –ης (ἡ)
Φιληρατίδας –αο (ὁ)
Φιληρατίδη –ης (ἡ)
Φιλιρατίδης –ου (ὁ)
Φιληρατίς –ιδος (ἡ) –Γυνή μνημονευομένη ὑπό Καλλιμάχου. Ὑπῆρξεν καί ἄγαλμά της
Φιλήρατος –ου (ὁ)
Φιλήρεμος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμον: Νυκτιβόη
Φιλήρεμος –ου καί Φιλέρημος –ου (ὁ)
–Σύζυγος Ἑρμιόνης
Φιλήριφος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀψεφίωνος, Ἀμαξαντιεύς
Φιληρώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ Θεοδώρου
Φιλῆς –ῆ καί –έος (ὁ) –Ἀπό Φιλήμωννος
–Ἰδιόκλητον
Φιλήσια –ης (ἡ)
Φιλησία –ης (ἡ) –Σύζυγος ἱστορικοῦ
Ξενοφῶντος καί μήτηρ Γρύλλου καί Διοδώρου –Σπαρτιάτις, Η-14-699Δ
Φιλησίας –ίου (ὁ)
Φιλησίμολπος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Εὐφροσύνης
Φιλήσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἀχαιός στρατηγός
Φιλήσιος –ίου (ὁ) –Στρατηγός Ἑλλήνων
–Στρατηγός τῶν μέτά Κύρου
Φιλησίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ματροφάη
Φίλησσα –σσης (ἡ)
Φιλησώ –οῦς (ἡ)
Φιλητᾶ –ῆς (ἡ)
Φιλήτα –ης καί Φιλίτη (ἡ) –Ἑταίρα
Φιλητάδα –ης (ἡ)
Φιλητάδας –αιο (ὁ)
Φιληταῖα –ης (ἡ)
Φιληταῖος –ου (ὁ)
Φιλήτας –αντος καί Φιλητᾶς καί Φιλώτας –ου (ὁ) –(Γεμᾶτος ἀγάπη καί
καλωσύνη) –Ποιητής ἐπιγραμμάτωνκαί
ἐρωτικῆς ἐλεγείας διδάσκαλος Θεοκρί-
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του –Ὁλυμπιονίκης ὁ παῖς Συβαρίας,
ὀλυμπιονίκης πυγμῆς παίδων –Καί χριστιανικόν –Υἱός Τηλέφου ὁ Κῶος ποιητής γραμματικός κριτικός –Ἐλεγειακός
ποιητής
Φιλητᾶς –άδος (ὁ)
Φιλήτη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐγενέας –Θυγάτηρ Ἕλληνος
Φιλήτης –ου (ὁ) –(Κλέπτης, ληστής)
Φιλητία –ης (ἡ)
Φιλητίας –ίου (ὁ) –Πατήρ Νεοσίωνος
Φιλήτιος –ίου (ὁ)
Φιλητίς –ιδος (ἡ) –Ἀθηναία Ἑταίρα
Φιλητορίδη –ης (ἡ)
Φιλητορίδης –ου (ὁ) –Υἱός Φιλήτορος,
ὁ Δημοῦχος, Ο.Ι.Χ.457
Φίλητος καί Φιλητός –οῦ (ὁ) –Στρατηγός –Μάρτυς –Χριστιανικόν ὄνομα –Ἄγιος –Πρός Τιμόθεον Β,17, κεφ. Α΄
Φιλητώ –οῦς (ἡ)
Φιλήτωρ –ρος (ὁ)
Φιλία –ης (ἡ) –Ὁ Σάμιος γλύπτης Γενέλεως φιλοτέχνησεν ἄγαλμά της μέτά
τῆς ἀδελφῆς Φιλίππης εὑρισκόμενον ἐπί
Ἱερᾶς ὁδοῦ –Νύμφη Ναξία θεωρουμένη τροφός Διονύσου, μέ Κορωνίδα καί
Κλείδη –Ἐπίθετον Νυκτός –Θυγάτηρ
Γύλωνος ἐκ Κεραμέων, Η-16-841Δ
Φίλια –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν
Φιλιάδα –δης (ἡ)
Φιλιάδας –αο (ὁ)
Φιλιάδη –ης (ἡ)
Φιλιάδης –ου (ὁ) –Τύραννος Μεσσηνίας καί ὄνομα κόλακος εἰς κωμωδίαν
–Πόριος Ἀθηναῖος
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Φιλίας καί Φιλιάς (ὁ) –Ἀνδρικόν
Φιλιάστρα –ης (ἡ)
Φιλίαστρος –ου (ὁ)
Φιλίδα –δης (ἡ)
Φιλίδας –αο (ὁ) –Υἱός Νεοκλέους
Φιλίδιον –ίου (ἡ)
Φιλίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Μούσης –Ἐπίθετον Φύσεως μέ
συνώνυμον: Εὐαντής
Φιλίης –ητος (ὁ)
Φιλιθέα –ης (ἡ)
Φιλίθεος –ου (ὁ)
Φιλικά καί Φιλικέ καί Φίλικε (ἡ)
Φιλίκας –αντος (ὁ) –Υἱός Κρόνου καί
Ἐντωρίας, ἀδελφός Ὕμνου, Φαύστου,
Ἰανοῦ, πού ἔμαθαν καλλιέργειαν ἀμπέλου καί οἶνου
Φιλικητάτη –ης (ἡ) –Χριστιανικόν ἁγίας (1η Φεβρ.)
Φιλικήτατος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
Φιλικιανή –ῆς (ἡ)
Φιλικιανός –οῦ (ὁ)
Φιλικίουσα –σης (ἡ
Φιλικίων –νος (ὁ)
Φιλικόν –οῦ (ἡ)
Φιλικός –οῦ (ὁ) –Κερκυραῖος
Φιλίκουσα –σης (ἡ)
Φιλικώ –οῦς (ἡ)
Φιλίκων –ντος; (ὁ)
Φίλινα –ης (ἡ)
Φιλίνη –ης (ἡ) –Μήτηρ Θεοκρίτου
Φιλίνθα –ης (ἡ)
Φιλίνθης –ου (ὁ)

Φιλιάνδρα –ης (ἡ)

Φιλινία –ης (ἡ)

Φιλιάνδρας –ανδρου (ὁ)

Φιλινίας –ίου (ὁ)

Φιλίανδρος –ου (ὁ)

Φιλινίδα –δης (ἡ)

Φιλιάρχη –ης (ἡ)

Φιλiνίδας –αιο (ὁ)

Φιλίαρχος –ου (ὁ)

Φιλινίδη –ης (ἡ)

Φιλιάς –άδος (ἡ) –Ποταμός

Φιλινίδης –ου (ὁ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Φιλινίουσα –σης (ἡ)
Φιλινίχα –ης (ἡ)
Φιλίνιχος –ου (ὁ)
Φιλινίων –νος (ὁ)
Φίλιννα καί Φιλίνη –ης (ἡ) –Μέ Προξαγόραν γεννᾶ Ποιητήν Θεόκριτον –Λαρισσαῖα ὀρχηστρίς ἐρωμένη Φιλίππου,
μήτηρ Ἀρριδαίου ἑτεροθαλοῦς ἀδελφοῦ
Μ. Ἀλεξάνδρου
Φιλίννα –ης (ἡ) –Ὀρχηστρίς Λαρισσαῖα
ἐρωμένη βασιλέως Φιλίππου Μακεδόνων μέ ὄν γεννᾶ Ἀρριδαῖον. Φιλόζωη,
σύζυγος Τληπολέμου διοργανώσασα
πρός τιμήν αὐτοῦ παίδων ἀγώνας καί ἔστεψεν αὐτούς μέ φύλλα λεύκης –Γυνή
εἰς Νεφέλας
Φιλίννας –αντος (ὁ)
Φιλιννέα –ης (ἡ)
Φιλιννέας –έου (ὁ)
Φιλίννη –ης (ἡ) –(Ἀγαπητή) –Σύζυγος
Φιλίππου (βασιλ. Μακεδόνων) ἥν ἐνυμφεύθη μέτά Νικησιπόλεως, Θεσσαλή,
Λαρισσαῖα γεννᾶ Ἀρριδαῖον –Μήτηρ ποιητοῦ Θεοκρίτου
Φιλιννίς –ιδος (ἡ)
Φιλίννιον –ίου (ἡ) –Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης
Φίλιννος –ου (ὁ) –(Ἀγαπητός)
Φιλιννώ –οῦς (ἡ)
Φιλῖνος –ου (ὁ) –Υἱός Γνίφωνος Φλυεύς
–Υἱός Νικοστράτου Λακιάδης –Κῶος ἐμπειρικός ἰατρός προσκείμενος εἰς σκεπτικούς φιλοσόφους –Ὁ Ἠγεπόλιδος Κῶος
Ὀλυμπιονίκης
Φιλῖνος –ου (ὁ) –(Ἀγαπητός) –Ὁ Κῶος
ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον δίς καί δίαυλον δίς, υἱός Ἠγεπόλιδος σέ δύο Ὀλυμπιάδες –Πατήρ Εὐκάρπου –Ἰατρός
–Ἱστορικός Ἀκραγαντῖνος –Ἀνατόμος,
περίφημος μαθητής Ἡροφίλου καί
Ἐρασιστράτου. Εἶς Φιλίνος εἶχεν τό
πλαστόν χλευαστικόν ὄνομα “Γραῖαν
ἔγημε” –Ἀττικός ρήτωρ –Πλούσιος Ἀθηναῖος –Γραμματικός –Βουκόλος τίς
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–Ἁμαξαντειεύς –Υἱός Φιλοστράτου Ἀχαρνεύς –Υἱός Νικοστράτου Λακιάδης
–Λαμπτρεύς, Η-7-832Δ, Η-18-223Α
Φιλίνος –ου (ὁ) –Σιδηρουργός εἰς Πειραιά, πρῶτος τεχνίτης σύζυγος Δαφνίδος ἑταῖρας μέ ἥν γεννᾶ Λύρα ἑταίραν
Φιλινώ –οῦς (ἡ) –Μήτηρ Θεοκρίτου Φλυέως –Εἰς ἐπιταφίαν στήλην
Φιλιξός –οῦ (ὁ)
Φιλιξώ –οῦς (ἡ)
Φιλιοάδη καί Φιλοάδη –ης (ἡ)
Φιλιοάδης καί Φιλοάδης –ου (ὁ) –Πατήρ Θαρσίου
Φίλιον –ίου (ἡ)
Φίλιον καί Φίδιον –ίου (ἡ)
Φίλιος –ίου (ὁ) –Υἱός Ἀδύμου –Κεραμεύς
–Ἀγγειοπλάστης –Ἐπίθετον Διός
Φίλιος & Ἑταίρειος –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Διός
Φιλίουν –νειος (ὁ)
Φιλιούνειος –είου (ὁ)
Φιλίουσα –σης (ἡ)
Φιλιπιανή –ῆς (ἡ)
Φιλιπιανός –οῦ (ὁ)
Φιλίππα (ἡ πρίν Φιλίππου) (ἡ) –Θυγάτηρ ἤ μήτηρ Γραφίδος μέ Λεοντίσκον
–Δευτερότοκος κόρη Κωνσταντίνας καί
ἀδελφῆς τῆς Βασιλίσσης, ἐρωμένη Ἀνδρονίκου, Η-18-223Α
Φιλιππᾶς –ᾶ (ὁ)
Φιλίππη –ης (ἡ) –Ἀδελφή Φιλίας –Εἰς
ἐπίγραμμα, Η-16-841Δ
Φιλιππιανή –ῆς (ἡ)
Φιλιππιανός –οῦ (ὁ)
Φιλιππιάς –άδος (ἡ) –Ἀπόγονος Μακεδόνος Φιλίππου
Φιλιππίδα –ης (ἡ)
Φιλιππίδας –αο (ὁ)
Φιλιππίδη –ης (ἡ)
Φιλιππίδης –ου (ὁ) –Υἱός Φιλοκλέους
Κεφαλῆθεν –Λαμπτρεύς –Υἱός Φιλομήλου Παιανιεύς
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Φιλιππίδης καί Φειδιππίδης –ου (ὁ) Ἀθηναῖος ποιητής νέας Κωμωδίας, υἱός
Φιλοκλέους –Μαθητής Πρωταγόρου
–Πλούσιος Ἀθηναῖος, φίλος Μειδίου, Η9-46Α, Η-11-853Α, Η-18-224Α
Φιλιππίζωντες –ων (οἱ) =Νεοπτόλεμος,
Ἀριστόδημος, Φιλοκράτης, Κτησιφῶν,
Φρύνων
Φιλιππικός –οῦ (ὁ) –Ὁ στρατηγός Βαρδάνης ὅτε ἐστέφθη αὐτοκράτωρ Βυζαντίου
Φιλίππιος –ίου (ὁ) –Πατρωνυμικόν Τίμωνος
Φιλιππίουσα –σης (ἡ)
Φιλιππίς –ιδος (ἡ) –Ἀμαζών φονευθεῖσα ὑπό Ἡρακλέους
Φιλιππίων –νος (ὁ)
Φίλιππος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Σελήνης
μέ συνώνυμον: Αὐγάστειρα –Ἀθηναῖος
Ἁλαιεύς –Ἀφιδνεύς –Υἱός Κηφισοδώρου
–Υἱός Ἰασιδήμου ἐκ Κολωνῆθεν –Ἐπιγραμματοποιός –Θεσσαλονικεύς ἐπιγραμματοποιός –Ὁ υἱός Βουτακίδεω,
Κροτωνιάτης –Γελωτοποιός εἰς συμπόσιον Ξενοφῶντος
Φίλιππος –ου (ὁ) –(ὁ ἀγαπών ἵππους
καί ἱππασίαν) –Ὀλυμπιονίκης ὁ Ἀζάν
Ἀρκάς εἱς πυγμήν παίδων –Ἰατρός Μ. Ἀλεξάνδρου –Ὁ Φίλιππος Β’; ὀλυμπιονίκης κέλητος τρεῖς φοράς –Ὁ Θηβαῖος,
ὀλυμπ. εἰς τέθριππον –Γλύκων ὁ Περγαμηνός, υἱός Ἀσκληπιάδου εἰς παγκράτιον –Ὁ Κροτωνιάτης, σέ ἄγνωστον ἀγώνισμα ὀλυμπιονίκης –Υἱός Εὐρυδίκης
–Ποιητής ἐπί Ἰουλιανοῦ –Χριστιαν. ὄνομα –Υἱός Φιλομήλου –Ἱστοριογράφος –
Ὁ Ἀμφιπολίτης ἱστορικός νήσων –Πέντε
βασιλεῖς Μακεδονίας –Μαθητής Ἰησοῦ
–Εἷς τῶν ἐπτά διακόνων –Ἠγεμόνες –Ἅγιος –Σύζυγος Ὀλυμπιάδος, πατήρ Ἀρριδαίου Ἀμύντορος, Ἀλεξάνδρου, Θεσσαλονίκης. Μέγας στρατηγός καί μέγας
θεατρόφιλος. Τοξευθείς εἰς ὀφθαλμόν
ὑπό Ἀστέρος ἤ Ἀστίβου, ὅν ἐκρέμασεν.
Μετά πολιορκίαν Ὀλύνθου τόν ὀφθαλ-

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÉËÉÐÐÏÓ

μόν ἐθεράπευσε Κριτόβουλος, ἐδολοφονήθη ὑπό Παυσανίου Θεσσαλονικέως,
(Ψευδοκαλλισθένης –Βίος Ἀλεξάνδρου)
μή δυνηθείς νά ἀκολουθήση τό Πανελλήνιον πρόγραμμα τοῦ Ἰσοκράτους, οὗ
ἀνέλαβεν ὑλοποίησιν Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας –Πατρωνυμικόν Ἀνδορέτιος –Ἱστορικός –Κωμικός ποιητής –Κωμωδοδιδάσκαλος –Συγγραφεύς –Ὁ Ὀπούντιος
μαθητήςΠλάτωνος–Παρωδόςσοφιστής,
συγγραφεύς –Συγγραφεύς γεωργικῶν
–Φιλόσοφος –Μακεδών Ἄρης, υἱός Ἀμύντα Γ’, ἐκ τοῦ οἴκου Ἀργεαδῶν καί τοῦ
γένους Τημενιδῶν –Ὡραῖος νεανίας, ἐκ
Κρότωνος –Υἱός Κασσάνδρου, ἔγγονος
Ἀντιπάτρου –Τόν διέκρινε: Φιλογαμία,
φιλογυνία, πολυγαμία, πολυγυνία. Συνεζεύχθη ἑπτά συζύγους. Πρώτη: Αὐδάτα, Ἰλλυρίς. Δεύτερη: Φίλα, ἀδελφή Δέρδα καί Μαχάτα (Θεσσαλίς). Τρίτη: Νικη
σίπολις, Φερραία Θεσσαλίς (μήτηρ Θεσσαλονίκης, ἤ κατ΄ ἄλλους μήτηρ ἡ Φῆτις).
Τετάρτη: Φίλιννα, Λαρισσαία. Πέμπτη:
Μυρτάλη (μετονομασθεῖσα Ὀλυμπιάδα)
ἡ Νεοπτολέμου, Ἀμυρακιώτης. Ἔκτη: Μήδα, θυγάτηρ Θρακῶν βασιλέως Κοθήλα
καί ἔβδομη Κλεοπάτρα, ἀδελφή Ἱπποστράτου ἤ Νικοστράτου καί Ἀττάλου
ἀνεψιάν (Εὐρυδίκη κατά Ἀρριανόν μετονομασθεῖσα Κλεοπάτρα). Kατά Δικαίαρχον ὁ Φίλιππος εἰς ἐκστρατείας ἔφερεν
περί τάς 350 παλλακίδας; –Υἱός Πολυεύκτου Λαμπτρεύς –Ὁ Ἰορνάνδης ὑπῆρξεν ὁ βιογράφος τοῦ Φιλίππου τοῦ Β’
–Ποιητής Θεσσαλονικεύς –Τόν Βουκεφάλαν ἠγόρασε ἀπό Φιλόνικον, (15 τάλαντα;) Η-7-1057Δ, Η-12-785Δ, Η-18-183Α,
228Δ, 229Α καί Δ
Φίλιππος –ου (ὁ) –Αἰξωνεύς –Ἀφιδναῖος
–Υἱός Κηφισοδώρου Ἀφιδναῖος –Υἱός
Πολυεύκτου Λαμπτρεύς –Υἱός Φιλιππίδου Λαμπτρεύς –Διάσημος ἰατρός, σώσας Ἀλέξανδρον ὄτε κολύμβησε ἰδρωμένος στόν Κύδνον ποταμόν –Ἱστορικός,
Μακεδών
Φίλιππος Γλύκων –νος (ὁ) –Υἱός Ἀσκληπιάδου, Περγαμηνός Νεμεονίκης
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Φίλιππος –ου (ὁ) = Πούλ-πούλ! (κατά
Σκοπιανούς, καί Φιλιππούπολις = Πουλπούλοβα!)
Φίλις –ιος (ὁ)
Φιλίς –ιδος (ἡ)
Φιλίσια –ης (ἡ)
Φιλίσιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Φιλίσκη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Φιλίσκος –ου (ὁ) –(Τέκνον ἀγαπητοῦ
φίλου) –Ἀρχαῖος Ἑλληνικός κωμικός καί
ἕτερος τραγικός, ποιητής Κερκυραῖος
–Τῆς Πλειάδος –Ρόδιος ἀνδριαντοποιός
–Αἰγινήτης κυνικός φιλόσοφοςσυγγραφεύς, μαθητής Διογένους διδάσκαλος
Μεγάλου Ἀλεξάνδρου –Ἐπιγραμματοποιός –Ἐπικούρειος φιλόσοφος –Ἱερεύς
Διονύσου –Ρήτωρ συγγραφεύς –Ἀβυδηνός –Μαθητής Ἰσοκράτους καί διδάσκαλος Τιμαίου ἐκ Μιλήτου –Πατήρ Νικασίδος, Η-7-1055Α, Η-16-464Α, Η-18-232Δ
Φιλισκώ –οῦς (ἡ)
Φίλισσα –ης (ἡ)
Φίλισσος –ου (ὁ)
Φιλίσστα –ης (ἡ)
Φιλίσστη –ης (ἡ)
Φιλίστα –ης (ἡ) –Σύζυγος Σαδάλα –Σύζυγος Πύρρωνος
Φιλισταῖα –ης (ἡ)
Φιλισταῖος –ου (ὁ) –Υἱός Μουσῶν διακυρήττει, Η-14-477Α
Φιλίστας –αντος (ὁ)
Φιλιστέα –ης (ἡ)
Φιλιστέας –έου (ὁ)
Φιλίστη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀλκέτου
Ἀθηναίου Παιανιέως –Εἰς Θεόκριτον
–Εἰς Ἀριστοφάνην
Φιλιστῆς –οῦ ἤ –ῆος (ὁ)
Φιλιστιάδη –ης (ἡ)
Φιλιστιάδης –ου (ὁ)
Φιλιστίδα –ης (ἡ)
Φιλιστίδας –αο (ὁ)
Φιλιστίδη –ης (ἡ)
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Φιλιστίδης –ου (ὁ) –Ἀρχηγός Μακεδονιζούσης μέρίδος, Η-7-535Α, Η- 7-535Α,
1017Α, Η-18-225Δ, 232Δ, 895Α,Φιλιστ (ε)ίδη –ης (ἡ)
Φιλιστ (ε)ίδης –ου (ὁ) –Υἱός Φιλίστου
–Tύραννος Ὠρεοῦ Εὐβοίας, ἐγκατασταθείς ὑπό Φιλίππου
Φιλιστίνη –ης (ἡ)
Φιλιστῖνος –ου (ὁ)
Φιλίστιον –ίου (ἡ) –Ἐπί στήλης Κερκυραϊκῆς
Φιλιστίουσα –σης (ἡ)
Φιλιστίς –ιδος (ὁ) –(Ἀγαπητότατος, φιλομαθής) –Θυγάτηρ πανισχύρου Λεπτίνου –Ὲπί νομίσματος Συρακουσῶν, Η-9838Α
Φιλιστίχα –ης (ἡ)
Φιλιστίχη –ης (ἡ)
Φιλίστιχος –ου (ὁ)
Φιλιστίων –νος (ὁ) –Ἀρχαῖος Ἕλλην
ποιητής –Σαρδιανός ἤ Προυσαεύς κωμικός (λέγεται ἀποθανών ἐκ σφοδροῦ γέλωτος) –Ὁ Λοκρός ἐνδοξότατος ἰατρός
διδάσκαλος Εὐδόξου φίλος Πλάτωνος
γράψας “ὀψαρτυτικά” –Ὁ Νικομήδειος
κωμικός ποιητής, μιμολόγος-συλλέκτης
εὐτραπέλων, Η-7-587Δ, Η-18-232Δ
Φιλιστίων –νος (ὁ) –Ἀφιδναῖος –Υἱός
καί πατήρ Δημοκλέους Ἀφιδναῖος
Φιλιστοκράτη –ης (ἡ)
Φιλιστοκράτης –ους (ὁ)
Φιλίστος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς ἐν Ἠπείρω
Φίλιστος καί Φιλίσκος –ου (ὁ) –Συρακόσιος πολιτικός ἤ Ναυκρατίτης –Υἱός
Ἀρχωνίδου στρατηγός καί ἱστορικός –
Υἱός Πασικλέους, ἑταῖρος Νηλέως, υἱοῦ
Κόδρου ὅτε ἔκτιζαν Μίλητον –Ρήτωρ
Φίλιστος –ου (ὁ) –(Ἀγαπητότατος)–Υἱός Ἀρχομενίας –Ἡλεῖος ὁ Ἀργεῖος ὀλυμπιονίκης εἰς συνωρίδα –Ἰστορικός Συρακόσιος, ἠγετικόν στέλεχος μυστικῆς
ἐταιρίας Συρακουσῶν, μέ ἔμβλημα Δελ-
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φίνη –Συγγραφεύς νικητής πεντάθλου
εἰς Ἐπίδαυρον, Η-7-1051Α, Η-18-232Δ,
Φιλιστώ –οῦς (ἡ) –Μήτηρ τῆς Καλλύρου
Φιλίστωρ –ρος (ὁ)
Φιλίτα –ης (ἡ)
Φιλίτάς –αντος (ὁ) –Κῶος, υἱός Τηλέφου
γραμματικός, ποιητής καί κριτικός
Φιλίτας καί Φιλιτάς –άντος; (ὁ) –Ὀπαδός δημοκρατικῶν, Η-7-1054Δ, 1056Α,
Η-8-152Α, Η-9-548Α
Φιλιτία –ης (ἡ)
Φιλιτιδώ –οῦς (ἡ) –Κρῆσσα
Φιλίτιον –ίου (ἡ)
Φιλίτιος –ίου (ὁ)
Φιλιτίουσα –σης (ἡ)
Φιλιτίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐξιθέμιδος, ἤ Ἐτευκλέους
Φίλιτις –ιος (ὁ) –Ποιμήν Αἰγύπτιος, δίδων τό ὄνομα εἰς μίαν πυραμίδα –Πυραμίδος ὄνομα
Φιλιτίων –νος (ὁ)
Φίλιτος –ου (ὁ)
Φιλίτσα καί Φιλιώ –ίοῦς (ἡ) –(Ἄξια φιλημάτων) –Χριστιαν. νέον
Φίλιττα –ης (ἡ)
Φιλίττια –ίης (ἡ)
Φιλίττιος –ίου (ὁ)
Φίλιττος –ου (ὁ)
Φιλιτώ –οῦς (ἡ)
Φιλίων –νος (ὁ)
Φίλλα –ης (ἡ)
Φιλλάκη –ης (ἡ)
Φίλλακος –ου (ὁ)
Φιλλέα –ης (ἡ)
Φιλλέας –α ἤ –ου (ὁ) –Πατήρ Κοχρύβης
–Πατήρ Ἀριστογείτας
Φίλλει –ειος (ὁ) –Υἱός Λουσιθέου –Πατήρ Ἀριστίωνος
Φιλλείας –ου (ὁ)
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Φίλλεις –ειος (ὁ) –Πατήρ Χαβῆος
Φίλληος –ου (ὁ)
Φιλλῆς –ῆ (ὁ)
Φίλλης –ου (ὁ) –Ἠλεῖος ὀλυμπιονίκης
εἰς πάλην παίδων
Φιλλιάδα –δης (ἡ)
Φιλλιάδας –αο (ὁ) –Υἱός Νέωνος
Φιλλίας –ου (ὁ)
Φιλλίδα –ης (ἡ)
Φιλλίδας –αο (ὁ)
Φιλλίδη –ης (ἡ)
Φιλλίδης –ου (ὁ)
Φιλλιμίχα –ης (ἡ)
Φιλλίμιχος –ου (ὁ)
Φιλλίνα –ης (ἡ) –Φίλη Διφίλου
Φιλλίνη –ης (ἡ) –Μέ Πραξαγόραν γεννᾶ Θεόκριτον Συρακόσιον (Σουΐδας), Η9-548Α
Φιλλινώ –οῦς (ἡ)
Φιλλίουσα –σης (ἡ)
Φίλλις –ιος (ὁ)
Φίλλίς –ίδος (ἡ)
Φιλλίχα –ης (ἡ)
Φίλλιχος –ου (ὁ)
Φίλλιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Ἐπιχάρους, Η8-131Α
Φιλλίουσα –σης (ἡ)
Φίλλις –ιος (ὁ) –Μουσικός καί συγγραφεύς ἐκ Δήλου
Φιλλίχη –ης (ἡ)
Φίλλιχος –ου (ὁ)
Φιλλίων –νος (ὁ) –Υἱός Ἡρακλείτου
Φιλλίωνος –ου (ὁ)
Φίλλος –ου (ὁ)
Φίλλους –ουντος; (ὁ) –Ἡλεῖος παῖς
Ὀλυμπιονίκης εἰς πάλην παίδων.Ἔργον τοῦ φιλοτέχνησε Χαλκοπλάστης
Κρατῖνος, Η-11-456Δ
Φίλλουσα –σης (ἡ)
Φιλλύλια –ίης (ἡ)
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Φιλλύλιος –ίου (ὁ) –Κωμικός ποιητής,
σύγχρονος Ἀριστοφάνους
Φιλλύρα –ης (ἡ)
Φιλλύρας –αο (ὀ)
Φιλλυρίδα αντί Φιλυρίδη –ης (ἡ)
Φιλλυρίδας ἀντί Φιλυρίδης (ὁ)
Φίλλυρος –ου (ὁ)
Φίλλυς –υος (ὁ)
Φιλλώ καί Φιαλώ –οῦς (ἡ) –Θυγάτηρ
Ἀρκαδικοῦ ἥρωος Ἀλκιμέδοντος ἤ Ἀλκιδάμαντος, Η-18-205Α
Φίλλων –νος (ὁ) –Μέ πατρωνυμικόν Τηλεφάνειος
Φιλόα –ης (ἡ)
Φιλοάδα –δης (ἡ)
Φιλοάδας –αιο (ὁ)
Φιλοάδη καί Φιλιοάδη –ης (ἡ)
Φιλοάδης καί Φιλιοάδης –ου (ὁ) –Πατήρ Θαρσίου
Φιλόαρνα –ης (ἡ)
Φιλόαρνος –ου (ὁ)
Φιλόας –ντος ἤ –ου (ὁ)
Φιλοβαλεριανή –ῆς (ἡ)
Φιλοβαλεριανός –οῦ (ὁ)
Φιλοβάσκανη –ης (ἡ)
Φιλοβάσκανος –ου (ὁ)
Φιλοβία καί Φιλοβίη καί Φιλοδίκη
–ης (ἡ) –Σύζυγος Περσέως βασιλέως
Δαρδανίας κατά τόν Τρωϊκόν. Βοήθησε
Λαοδίκην, θυγατέραν Πριάμου στόν
ἔρωτα μέ ὡραίον Ἀκάμαντα, υἱόν Θησέως ὅστις ὡς πρέσβυς ἦλθε πρό τῶν ἐχθροπραξιῶν
Φιλόβιος –ίου (ὁ)
Φιλοβότη –ης (ἡ)
Φιλόβοτος –ου (ὁ)
Φιλόγαιος –ου (ὁ καί ἡ)
Φιλογείτουσα –σης (ἡ)
Φιλογείτων –νος (ὁ)
Φιλόγελως –έλω (ὁ) –Συλλογή εὐτραπέλων τοῦ Φιλιστίωνος μιμογράφου ἤ
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τῶν “ἐγγραματικῆς” Ἱεροκλέους καί Φιλαγρίου
Φιλόγελως –ωτος (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀθηνᾶς
Φιλογένεια –ης (ἡ)
Φιλογένης –ους (ὁ) –Ἀθηναῖος κτίσας
τήν Φωκαίαν Μ. Ἀσίας, Η-5-772Α
Φιλογέρουσα –σης (ἡ)
Φιλογέρων –ντος (ὁ)
Φιλογίτουσα –ης (ἡ)
Φιλογίτων –νος (ὁ)
Φιλογόνη –ης (ἡ)
Φιλογόνιος –ίου (ὁ) –Διαπρεπής νομομαθής-Xριστιανικόν
Φιλόγονος –ου (ὁ)
Φιλογράμματη –ης (ἡ)
Φιλογράμματος –ου (ὁ)
Φιλόγρια –ης (ἡ)
Φιλόγριος –ίου (ὁ)
Φιλοδᾶ –ῆς (ἡ)
Φιλοδάμαν –νου; (ὁ);
Φιλοδάμεια καί Φυλοδάμεια –ης (ἡ)
–Δαναΐς –Μέ Ἑρμήν γεννᾶ Φάριν
Φιλοδαμίδα –ης (ἡ)
Φιλοδαμίδας –αο (ὁ)
Φιλόδαμος –ου (ὁ) –Ἀπό Σκάρφεια
Φιλόδαμος –ου (ὁ) –Λυρικός ποιητής –
Πατήρ Τρύφωνος –Λοκρός Πυθαγόρειος
φιλόσοφος, Η-7-1054Δ, Η-16-499Α, Η-18236Α
Φιλοδᾶς –ᾶ (ὁ)
Φιλόδαφνος –ου (ὁ) –Συνώνυμον: Δεσπότης – Ἐπίθετον Διονύσου
Φιλόδενδρος –ου (ὁ καί ἡ) –Ἐπίθετον
Πανός μέ συνώνυμον: Ὑλοβάτας
Φιλοδεσπότης –ου (ὁ) –Σύζυγος Ζωσίμης
Φιλοδεσποτίς –ιδος (ἡ)
Φιλοδέσποτος –ου (ὁ καί ἡ) –Σύζυγος
Ζωσίμης
Φιλόδηλη –ης (ἡ)
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Φιλόδηλος –ου (ὁ)
Φιλοδήμη –ης (ἡ)
Φιλοδημίδη –ης (ἡ)
Φιλοδημίδης –ου (ὁ)
Φιλοδημίς –ιδος (ἡ)
Φιλόδημος –ου (ὁ) –Ἐπικούρειος φιλόσοφος καί ποιητής συγγραφεύς ἐκ Γαδάρων –Μνηστήρ Πηνελόπης φονευθείς
ὑπό Ὀδυσσέως –Υἱός Τλημπολέμου Ἀντιοχέως –Πατήρ Μίκκας –Ἕτερος εἰς
Ἐρκουλάνιον –Ἀναγυράσιος –Ὁ υἱός
Αὐτοκλέους, ἐξ Ἐροιάδων Ἀθηνῶν –Κολλυτεύς –Υἱός Δημοκύδους Παιανιεύς
–Υἱός Φιλοκύδους Παιανιεύς, Η-7-554Δ,
1057Δ, Η-8-25Α, Η-9-309Δ, Η-18-236Δ
Φιλοδία –ίης (ἡ)
Φιλοδίκη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἰνάχου,
σύζυγος Λευκίππου, μήτηρ Ἰλάρας ἤ Ἰλαείρας καί Φοίβης
Φιλοδίκη καί Φυλοδίκη –ης (ἡ) –Σύζυγος Μάγνητος, μήτηρ Ἠιονέως –Ἡ Φιλόβια
Φιλοδίκης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πριάπου
Φιλόδικος –ου (ὁ) –Θεοφορικόν
Φιλόδιος –ίου (ὁ)
Φιλοδόκα –ης (ἡ)
Φιλόδοκος –ου (ὁ)
Φιλοδόξα –ης (ἡ)
Φιλόδοξος –ου (ὁ)
Φιλοδότα –ης (ἡ)
Φιλόδοτος –ου (ὁ)
Φιλόδρομος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας
Φιλοδώρα –ης (ἡ)
Φιλοδώρητη –ης (ἡ)
Φιλοδώρητος –ου (ὁ) –Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης
Φιλόδωρος –ου (ὁ) –Υἱός Καλλιάνακτος,
ὀλυμπιονίκης ὡς καί ἀδελφός Εὐκλῆς,
Ρόδιοι
Φιλοεπής –οῦς (ἡ) –Πλαστόν Βυζαντινῶν διά Ἀθηναΐδαν, θυγατέραν φιλοσόφου Λεοντίου, ὡς καί “Ελλόγιμος”
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Φιλοέργη –ης (ἡ)
Φιλόεργος –ου (ὁ)
Φιλοεσσός –οῦ (ὁ)
Φιλόfεργη –ης (ἡ)
Φιλοfεργίδα –δης (ἡ)
Φιλοfεργίδας –αο (ὁ)
Φιλόfεργος –ου (ὁ)
Φιλοfοίνα –ης (ἡ) –(Ἡ ἀρέσκουσα τόν
οἶνον) –Μυκηναῖα
Φιλόφοινος –ου (ὁ)
Φιλοθάλασσα – ης (ἡ)
Φιλοθάλασσος –ου (ὁ)
Φιλοθάλη –ης (ἡ)
Φιλοθάλης –εος (ὁ) –Πατήρ Σικυωνίου
Καλλιστράτου, Νεμεονίκου
Φιλοθέα –ης (ἡ)
Φιλοθέη –ης (ἡ) –Προάστειον –Ἁγία
Ἀθηνῶν (ὄρα Ρεβέκκα) –Χριστιανικόν
Φιλόθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Φιλόθεος –ου (ὁ) –(Ὁ εὐσεβής, ὁ ἀγαπών θεόν) –Χριστιανός –Ἅγιος, Η-11703Δ
Φιλοθέρση –ης (ἡ)
Φιλοθέρσης –ου (ὁ)
Φιλοθήρα –ης (ἡ)
Φιλοθηρίδη –ης (ἡ)
Φιλοθηρίδης –ου (ὁ)
Φιλόθηρος –ου (ὁ) –Υἱός Νικοδώρου
Φιλόθιν –ου (ἡ; )
Φιλοθόη –ης καί Φιλοθέα (ἡ) –Θυγάτηρ Τυνδάρεω καί Λήδας
Φιλοθύρση –ης (ἡ)
Φιλόθυρσος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Σειληνοῦ
Φίλοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Τριτώνων
Φίλοινα –ης (ἡ)
Φίλοινος –ου (ὁ)
Φιλοιστρομανή –ῆς (ἡ)
Φιλοιστρομανής –έος (ἡ) –Ἐπίθετον
Ρέας μέ συνώνυμον: Κούρη
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Φίλοιστρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Ἀθηνᾶς –Συνώνυμον: Ὁρμήτειρα –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ρέας μέ συνώνυμον: Οὐρανόπαις
Φιλοίτα –ης (ἡ)
Φιλοίτας –αντος (ὁ)
Φιλοίτια –ης (ἡ)
Φιλοίτιος –ίου (ὁ) –Πιστός ποιμήν Ὀδυσσέως, φονεύσας δύο μνηστῆρας, Ο.
Ο.Τ.185
Φίλοιτις –ιος (ὁ) –Πατήρ Σώσου
Φίλοιτος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πριάπου
–Σύζυγος Νιόβης, θυγατρός Ἀσσάωνος
ἤ Ἀσσονίδου
Φιλόκα –ης (ἡ)
Φιλοκαλία –ης (ἡ)
Φιλοκάλλη –ης (ἡ)
Φιλοκάλλης –ους καί Εὐμάθιος (ὁ)
–Συγγραφεύς ἤ μοναχός
Φιλόκαλον –ου (ἡ)
Φιλόκαλος –ου (ὁ)
Φιλόκας –α (ὁ)
Φιλοκέρτη –ης (ἡ)
Φιλοκέρτης –ου (ὁ)
Φιλοκέρτομος –ου (ὁ καί ἡ) –Ἐπίθετον
Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Σελήνης
Φιλοκήδη –ης (ἡ)
Φιλοκήδης –ου (ὁ) –Πατήρ Σωστράτου
Φρεαρρίου
Φιλόκιον –ίου (ἡ) –Μήτηρ Δωσιθέου
Φιλοκισσοφόρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Φιλόκκα –ης (ἡ)
Φιλόκκας –α (ὁ)
Φιλοκκικύδη –ης (ἡ)
Φιλοκκικύδης –εω; (ὁ)
Φιλοκκώ –οῦς (ἡ)
Φιλοκλέα –ης (ἡ)
Φιλοκλέας –ου (ὁ)
Φιλοκλέη –ης (ἡ)
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Φιλοκλέης –ου (ὁ)
Φιλόκλεια –ειης (ἡ) –Εἰς ἐπίγραμμα
Φιλοκλείδα –ης (ἡ)
Φιλοκλείδας –αο καί Φιλοκλείδης –ου
(ὁ)
Φιλοκλείδη –ης (ἡ)
Φιλοκλείδης –ου (ὁ)
Φιλοκλεῖς –εῖος (ὁ)
Φιλοκλείτα –ης (ἡ)
Φιλόκλειτος –ου (ὁ)
Φιλόκλεος –ου (ὁ)
Φιλοκλέουσα –σης (ἡ)
Φιλοκλέων –νος (ὁ) –(Φίλος Κλέωνος
διατρίβων εἰς δικαστήρια). Πατήρ Βδελυκλέονος εἰς “Σφῆκες” Ἀριστοφάνους, Η
-17-482Δ
Φιλόκληα –ης (ἡ)
Φιλοκλῆς –έους (ὁ) –(Φιλόδοξος) –Υἱός
Νικοκλέους –Ἀθηναῖος τραγικός ποιητής μέ ἐπώνυμον Κορυδαλλός (ὁ κορυδός), υἱός Πολυπείθους, πατήρ Μελανθίου –Ἐνίκησε Σοφοκλέα μέ τριλογία
“Πανδιωνίς” –Ἀνεψιός Αἰσχύλου, τραγικός ποιητής –Ἕτερος στρατηγός –Πατήρ Ζωΐλης καί Μορσίμου –Ἄρχων Ἀθηνῶν –Κωμωδίας ποιητής Ἁγνούσιος
–Υἱός Φορμίωνος ἐξ Ἐροιάδων –Ἐκ Κεφαλῆθεν Λευκονοιεύς –Δραματικός ποι_
ητής Ἀθηναῖος, Η-7-941Δ, 1047Α, Η-8785Α, Η-14-776Α, Η-15-544Α, Η-18-237Δ
Φιλοκλήτη –ης (ἡ)
Φιλόκλητος –ου (ὁ)
Φιλόκλια –ης (ἡ)
Φιλοκλίδα –ης (ἡ)
Φιλοκλίδας –αο (ὁ)
Φιλοκόμμοδος –ου (ὁ & ἡ) –Νέος δοῦλος
Φιλοκόμψα –ης (ἡ)
Φιλόκομψος –ου (ὁ)
Φιλόκοσμος –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Ἀφροδίτης
Φιλοκούδεις –ειος ἤ Φιλοκύδης –ου (ὁ)
–Υἱός Λυσιθείδου –Πατήρ Ἐπικούδειος
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Φιλοκουδίς –ιδος (ἡ)
Φιλοκρατέα –ης (ἡ)
Φιλοκράτεια –ης (ἡ) –(Φίλη ἐξουσίας)
Φιλοκράτειος –είου (ὁ) –Πατρωνυμικόν
Ἀσωποδώρου
Φιλοκράτεις –ειος (ὁ) –Υἱός Ξένωνος
–Υἱός Ὀρθαγορίδαιος
Φιλοκράτη –ης (ἡ)
Φιλοκράτης –ους (ὁ) –Υἱός Φιλοκύδους
Παιανιεύς –Ἕτερος Παιανιεύς –Πόριος
Φιλοκράτης –ους (ὁ) –(Φίλος ἐξουσίας) –
ΠατήρἈμφιτελίας–Φιλοκράτειοςεἰρήνη
–Υἱός Θεοφάντου –Πατήρ Ἀμυνομάχου
–Ἀθηναῖος ρήτωρ ἤ στρατηγός –Ἄρχων
–Ναύαρχος –Συγγραφεύς –Ἱστορικός
–Πατήρ Χαροπίδος –Υἱός Δημέου, στρατηγός Ἀθηναίων –Ἀχαρνεύς –Υἱός Φιλίνου Λαμπτρεύς –Υἱός Φίλωνος Αἰξωνεύς –Υἱός Φρυνίχου Ἀχαρνεύς –Υἱός
Ἱερωνύμου Λαμπτρεύς –Οἰναῖος –Πύριος ἤ Πόριος –Υἱός Φιλοκώμου Φρεάρριος –Υἱός Σωστράτου Φρεάρριος
–Οἰναῖος Ἱπποθοωντίδος φυλῆς –Πολιτικός ρήτωρ ἀντίπαλος Δημοσθένους
–Ὀρνιθοπώλης (Ὄρνιθες, Ἀριστοφ.), Η5-948, 950ΔΑ, Η-7-535Α, Η-9-789Α, Η-15543Α, Η-18-237Δ
Φιλοκρατίδα –δης καί Φιλοκρατίδη
–ης (ἡ)
Φιλοκρατίδας –αιο καί Φιλοκρατίδης
–ου (ὁ )
Φιλοκρατίουσα –σης (ἡ)
Φιλοκράτις –ιδος (ἡ)
Φιλοκρατίων –νος (ὁ)
Φιλοκρέας –ου ἤ ητος; (ὁ)
Φιλοκρέουσα –ης (ἡ)
Φιλοκρέων –ντος (ὁ)
Φιλοκρίτη –ης (ἡ)
Φιλόκριτος –ου (ὁ)
Φιλοκρόταλος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Ρέας
Φιλόκροτος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Φιλοκτήμουσα –σης (ἡ)
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Φιλοκτήμων –νος (ὁ) –Ἀδηφάγος Ἀθηναῖος –Χριστιανός –Μάρτυς –Υἱός Εὐκτήμονος Κηφισιεύς –Υἱός Χαιρεστράτου Κηφισιεύς –Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης
Φιλοκτήτη –ης (ἡ)
Φιλοκτήτης –ου (ὁ) –Υἱός Ποίαντος καί
Μεθώνης ἤ Δημωνάσσης, τοξότης ἐπιτήδειος –Ἡγεμών Θεσσαλίας μετασχών
εἰς Τρωϊκόν πόλεμον –Δηχθείς ὑπό ὄφεως ἐγκατελήφθη εἰς Λήμνον. Θεραπευθείς ὑπό Μαχάονος μετεφέρθη εἰς
Τροίαν ὑπό Ὀδυσσέως καί Διομήδους
καί συνετέλεσεν εἰς ἅλωσιν, ὡς κάτοχος
τόξου τοῦ Ἡρακλέους, Η-7-1047Δ, Η-1263Α, Η-13-135Δ, Η-14-802Δ, Η-15-545Α,
Η-17-138Α, 883Δ, Η-18-237Δ, Ο.Ο.Γ.190,
Ο.Ο.Θ.219
Φιλόκτητος –ου (ὁ)
Φιλοκύδεις –ειος (ὁ)
Φιλοκύδη –ης (ἡ)
Φιλοκύδης –ους (ὁ) –Παιανιεύς –Υἱός
Δημοκύδους Παιανιεύς
Φιλοκύδης ἤ Φιλοκούδεις –ειος (ὁ)
–Υἱός Λυσιθείδαο
Φιλοκυδίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀριστοκλέους καί Τιμαγόρας καί Εὐκλείας
Φιλοκύνηγος –ου (ὁ)
Φιλοκύουσα –σης (ἡ)
Φιλοκύπρα –ης (ἡ)
Φιλόκυπρος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀριστοκύπρου –Τύραννος Σαλαμῖνος Κύπρου
–Η-11-724Α, 782Δ, Η-17-68Δ, 75Α
Φιλόκυπρος –ου (ὁ) –Βασιλεύς, πατήρ
Ἀριστοκύπρου
Φιλοκύπρουσα –σης (ἡ)
Φιλοκύπρων –ωνος καί Φιλοκύπρον
–ου (ὁ) –Η-7-924Δ
Φιλοκύρια –ίης (ἡ)
Φιλοκύριος –ίου (ὁ)
Φιλοκύρις –ιος (ὁ)
Φιλόκυρος –ου (ὁ)
Φιλοκύων –νος (ὁ) –Σπαρτιάτης ἀριστεύσας εἰς μάχην Πλαταιῶν κατά Περ-
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σῶν, μετά Ἀμομφαράτου καί Ποσειδωνίου καί Σωφάνους, υἱοῦ Εὐτυχίδου
Δεκελειέως
Φιλοκωμίδη –ης (ἡ)
Φιλοκωμίδης –ου (ὁ) –Πατήρ Προκλέους
Φιλόκωμος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Δικαιοσύνης μέ συνώνυμον: Φίλη –Φρεάρριος –Ἐκ Κεφαλῆθεν
Φιλόκωμος καί Ἐπίκωμος –ου (ὁ)
–Πατήρ Καρνεάτου, Παιανιεύς, Η-10365Α
Φιλόκωμος –ου (ὁ)
Φιλόλα –ης (ἡ)
Φιλολάα –ης (ἡ)
Φιλολάϊα –ης (ἡ)
Φιλολαῒδα –δης (ἡ)
Φιλολαΐδας –αο (ὁ)
Φιλολάϊος –ίου (ὁ)
Φιλολαῒς –ιδος (ἡ) –Ἑταίρα
Φιλόλαλη –ης (ἡ)
Φιλόλαλος –ου (ὁ)
Φιλόλαος –ου (ὁ) –(Ὁ ἀγαπών τόν λαόν) –Πυθαγορικός φιλόσοφος ἤ Κορίνθιος –Υἱός Μίνωος καί νύμφης  Παρείας
–Κορίνθιος νομοθέτης τῶν Θηβαίων –
Κροτωνιάτης Πυθαγορικός συγγραφεύς
–Ἐπίθετον Ἀσκληπιοῦ, Η-7-565Δ, Η-8482Δ, Η-9-851Α, Η-12-654Δ, Η-16-498Δ,
499Α, Η-18-113Α, 238Α
Φιλόλας –αντος (ὁ)
Φιλόλεως –έω (ὁ)
Φιλολόγιος –ίου (ὁ)
Φιλόλογος –ου (ὁ) –Πρός Ρωμαίους Ι Σ
Ἀσ, 15 –Χριστιανικόν
Φιλολογώτατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Φιλομάθεια –ης (ἡ)
Φιλομάθης –ητος; (ὁ)
Φιλομάχη –ης καί Φυλλομάχη (ἡ)
–Θυγάτηρ Ἀμφίονος, γυνή Πελίου. Φιλομάχη μέ Πελία γεννᾶ Ἄκαστον ἤ Ἄ-
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κατον καί Πεισιδίκη, Πελοπεία., Ἱπποθόη, Ἀλκήστιδα
Φιλόμαχος –ου (ὁ)
Φιλομβρότα –ης (ἡ)
Φιλομβρότη –ης (ἡ)
Φιλομβροτίς –ίδος (ἡ)
Φιλόμβροτος –ου (ὁ) –Λακεδαιμόνιος
ὀλυμπιονίκης εἰς πένταθλον δύο φοράς
Φιλομέδα καί Φιλομέδουσα –ης (ἡ)
Φιλομέδας –αντος (ὁ)
Φιλομέδουσα –ης (ἡ) –Γυνή Ἀρηϊθόου
Κορυνήτου βασιλέως Ἄρνης, μήτηρ Τρωϊκοῦ ἥρωος Μενεσθίου
Φιλομέδων –ντος (ὁ)
Φιλομειδέες –έων (αἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Φιλομείδη –ης (ἡ)
Φιλομείδης –ου (ὁ)
Φιλομειδής –ους (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Διονύσου μέ συνώνυμον: Φηρομανής
Φιλομείλα –ης (ἡ)
Φιλομειλεῒδη –ης (ἡ)
Φιλομειλεΐδης –ου (ὁ) –Ο.Ο.Δ.343, Ο.Ο.
Ρ.134
Φιλομειλίδα –δης (ἡ)
Φιλομειλίδας –αο (ὁ) –Πατήρ Ἰσμεινίου
Φιλομείλιχος –ου (ὁ καί ἠ) –Ἐπίθετον
Ἀφροδίτης μέ συνώνυμον: Βρέμουσα
Φιλομείλλα –ης (ἡ)
Φιλόμειλλος –ου (ὁ)
Φιλόμειλος –ου (ὁ) –Υἱός Ἐπιχάρμου
–Υἱός Θεοφίλου
Φιλομείραξ –κος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Φιλομελαγχίτουσα –σης (ἡ)
Φιλομελαγχίτων –νος (ἡ) –Συνώνυμον:
Γοργών –Ἐπίθετον Ἐρινύος
Φιλομένη –ης (ἡ)
Φιλομένης –ους (ὁ)
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Φιλομηδέα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Φιλομηδέας –αντος (ὁ)
Φιλομήδεια –ης (ἡ)
Φιλομήδης –ου (ὁ)
Φιλομήλα –ης καί Φιλομήλη καί Φιλομήλεια (ἡ) –(Φίλη ἀσμάτων) –Θυγάτηρ Πανδίωνος, φιλόμουσος, ἀδελφή
Πρόκνης, γυναικός Τηρέως –Τήν ἐβίασε
ὁ Τηρεύς καί τῆς ἀπέκοψε τήν γλῶσσα
διά νά μή μαρτυρίσει –Μετεμορφώθη
εἰς χελιδόνα (Δαυλιάς) καί ἡ Πρόκνη
εἰς ἀηδόνα (Δαυλίς). Παραλλαγή μύθου Ἀηδόνος –Γυνή Μενοιτίου, μήτηρ
Πατρόκλου καί “Πολυμήλη” καί “Σθενέλη” καλουμένη –Θυγάτηρ Πριάμου
–Θυγάτηρ Άκτορος, σύζυγος Πηλέως,
μήτηρ Αχιλλέως, Η-7-1047Α, 1151Δ, Η10-584Α, Η-15-42Δ, 400Δ
Φιλόμηλος –ου (ὁ) –(φίλος ἀσμάτων)
–Στρατηγός Φωκαέων –Φαρσάλιος ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον –Ἐπιτεθείς ἐναντίον Δελφῶν. Ἐδέχθη ὑπό Ἀμφικτυόνων ἱερόν πόλεμον –Πατήρ Μακεδόνος
Λυσανίου ἤ Λυσίου –Υἱός Ἁγνοθέου(;)
Ἀθηναῖος –Μαραθώνιος –Παιανιεύς
–Υἱός Φιλιππίδου, Παιανιεύς –Υἱός Μενεκλέους Χολαργεύς, Η-7-212Α, Η-9-773
Δ, Η-14-906Α, Η-18-224Α, 246Δ
Φιλομηλείδη –ης (ἡ)
Φιλομηλείδης –ου (ὁ) –Ὁ Φιλομηλεΐδης
Φιλομηλίδα –ης (ἡ)
Φιλομηλίδας –αο (ὁ)
Φιλομηλίδη –ης (ἡ)
Φιλομηλίδης –ου (ὁ)
Φιλόμηλος –ου (ὁ) –Παιανιεύς
Φιλομήρα –ης (ἡ)
Φιλόμηρος –ου (ὁ)
Φιλομήτωρ –ρος (ὁ) –Εἰς ἐπιστολήν
Ἀλκίφρονος
Φιλόμμα –ης (ἡ)
Φιλομμηδής –έος (ὁ & ἡ)
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Φίλομμος –ου (ὁ)
Φιλομνάστα –ης (ἡ)
Φιλόμναστος –ου (ὁ)
Φιλομνήστη –ης (ἡ)
Φιλόμνηστος –ου (ὁ) –Ἱστορικός
Φιλόμολπος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Φιλόμοσχος –ου (ὁ) –Πλαστόν ὑπό Ἀλκίφρονος
Φιλόμουσος –ου (ὁ & ἡ) –Θεοφορικόν
ὄνομα
Φιλόμοχθος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Φιλομρότα –ης (ἡ)
Φιλόμροτος –ου (ὁ)
Φιλομύστη –ης (ἡ)
Φιλομύστης –ου (ὁ)
Φιλόμυστος –ου (ὁ)
Φίλον –νος (ὁ)
Φιλονᾶ –ῆς (ἡ)
Φιλόνα –ης (ἡ)
Φιλονάματη –ης (ἡ)
Φιλονάματος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Φιλονᾶς –ᾶ (ὁ)
Φιλόνας –α (ὁ)
Φιλοναύτα –ης (ἡ)
Φιλοναύτας –αντος (ὁ)
Φιλοναύτη –ης (ἡ)
Φιλοναύτης –ου (ὁ) –Πατήρ Κλεάρχου
Φιλονβρότα –ης (ἡ)
Φιλόνβροτος –ου (ὁ)
Φιλονέα –ας (ἡ) –Ἑταίρα
Φιλονέας –έου (ὁ)
Φιλονείδα –δης (ἡ)
Φιλονείδας –αο (ὁ)
Φιλονείδη –ης (ἡ)
Φιλονείδης –ου (ὁ)
Φιλόνεως –έω (ὁ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÉËÏÍÅÉÊÁ

Φιλονείκα –ης (ἡ)
Φιλόνεικος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος τίς, Η-4730Δ
Φιλονεικοτάτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἕριδος
Φιλονεικότατος –ου (ὁ)
Φιλόνεως –έω (ὁ) –Υἱός Ἰδομενέως,
Κηφισιεύς –Υἱός Φιλοξένου, Κηφισιεύς
–Υἱός Γναθίου, Λευκονοιεύς
Φιλονίδα –ης (ἡ)
Φιλονίδας –αο (ὁ)
Φιλονίδη –ης (ἡ)
Φιλονίδης –ου (ὁ)
Φιλονίκα –ης (ἡ) –Θυγ. Ἀρίστιππος
Φιλονίκη –ης (ἡ)
Φιλονικίδα –δης (ἡ)
Φιλονικίδας –αο (ὁ)
Φιλόνικος καί Φιλόνεικος –ου (ὁ) –
Θεσσαλός πουλήσας εἰς Φίλιππον, Βουκεφάλαν –Ἠλεῖος ὀλυμπιονίκης εἰς ἄγνωστον ἀγώνισμα –Ἀθηναῖος δημότης,
μή σίγουρος
Φιλονίλλα –ης (ἡ) –Ἰατρός Ταρσεία,
συγγενής Ἀποστόλου Παύλου ὡργανώσασαι Νοσοκομεῖον ἀφιλοκερδῶς, θεραπεύσασαι μετά ἀδελφῆς Ζηναΐδος ἰατροῦ. Τιμᾶται 11ην Ὀκτωβρίου
Φιλονίλλης –ητος; (ὁ)
Φιλονόα –ης (ἡ)
Φιλονόη καί Ἀλκιμένη καί Ἀντίκλεια
καί Κασσάνδρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Τυνδάρεω καί Λύδας. Κατέστη ἀθάνατος ὑπό
Ἀρτέμιδος –Θυγάτηρ Ἰοβάτου, βασιλέως
Λυκίας, σύζυγος Βελλερεφόντου
Φιλονόθα – ης (ἠ)
Φιλόνοθος –ου (ὁ)
Φιλονόη –ης (ἡ)
Φιλονόμη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Νυκτίμου
καί Ἀρκαδίας, (συνόμιλος) σύντροφος
Ἀρτέμιδος –Μέ Ἑρμή ἤ Ἄρην γεννᾶ Παῥῥάσιον καί Λύκαστον συστήσαντας βασίλειον Ἀρκαδίας, Η- 17-629Α
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Φιλονόμη καί Καλύκη –ης (ἡ) –Δευτέρα σύζυγος Κύκνου, ἐρασθείσα πρόγονον Τένην
Φιλόνομος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀναξοῦς καί
βασιλέως Μυκηνῶν Ἠλεκτρύωνος, ἀδελφός Χειρομάχου καί Ἀνάκτορος, μέ
πατρωνυμικόν Γλαυκώνιος, φονευθείς
εἰς μάχην κατά παίδων Πτερελάου
Φιλόνοος –όου (ὁ)
Φιλόνοστος –ου (ὁ & ἡ)
Φιλόνους –οος (ὁ)
Φιλονύμφιος –ίου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Ἀφροδίτης
Φιλοξείνα –ης (ἡ)
Φιλόξεινος –ου (ὁ)
Φιλοξένα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Σωσιγένους
Φιλοξένη –ης καί Θεοξενίδη –ης (ἡ)
–Ἑταίρα
Φιλοξένης –ου (ὁ) –Περίφημος ἀνατόμος, Η-7-832Δ
Φιλοξενία –ης (ἡ)
Φιλοξενίδα –ης (ἡ)
Φιλοξενίδας –αο (ὁ) –Η-4-314Δ, Η-71148Δ, Η-10-909Α, Η-12-313Α, Η-13-450Α,
Η-1 7-940Δ
Φιλοξενίδη –ης (ἠ)
Φιλοξενίδης καί Φιλοξενίδας –ου (ὁ)
–Χορηγός Ἀθηναῖος... καλῶς καί φιλοτίμως ἐχορήγησεν... (Ἐπιγραφικόν Μουσεῖον Ἀθηνῶν)
Φιλοξενίς –ιδος (ἡ)
Φιλόξενος καί Θεοξενίδης –ου (ὁ) –(Ὁ
φιλόξενος) –Πατήρ Βιψανίου, νικητοῦ
ποιητοῦ Προσοδίου –Μιτυληναῖος –Πατήρ Ἀφροδισίας ἤ Γόργου –Πατήρ Τεύτιος –Σίφνιος –Πατήρ Ἐφήβου –Διθυραμβοποιός ἐκ Κυθήρων –Υἱός Ἐρυξίου
ἤ Ἐρυξίδος Ἀθηναῖος κακοήθης καί φαυλόβιος –Ταμίας Μεγάλου Ἀλεξάνδρου
–Ζωγράφος Ἐρετριεύς (Ἐν Ἰσσώ μάχη
τοῦ Μεγ. Ἀλεξάνδρου) –Ἐγκαυστική (ἀντίγραφον, πιθανῶς, τό ψηφιδωτόν στό
μουσεῖον Νεαπόλεως) –Γραμματικός –
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Κυθήριος, υἱός Εὐλυτίδου, λυρικός ποιητής ὁ διθυραμβοποιός –Ὁ Λευκάδιος
παρωδός –Υἱός Τροχιμμᾶ, Η-7-636Δ, 945
Α, 1 045Α, Η-14-452Α, Η-15-543Δ, Η-17458Δ, Η-18-247Α, 898Α
Φιλόξενος –ου (ὁ) –Ζωγράφος –Ἐγκαυστική –Πατήρ Χαριδήμου, Ἀχαρνέως
–Κηφισιεύς –Πειραιεύς –Ποτάμιος κίναιδος (Σφῆκες)
Φιλοξήνα –ης (ἡ)
Φιλόξηνος –ου (ὁ)
Φιλοξώ –οῦς (ἡ)
Φιλόπα –ης (ἡ)
Φιλοπαίγμονες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν
Φιλοπαίγμουσα –σης (ἡ)
Φιλοπαίγμων –ονος (ὁ & ἡ) -Ἐπίθετον
Διονύσου –Ἐπίθετον Μούσης –Ἐπίθετον
Ἀφροδίτης
Φιλόπαις –αιδος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Εἰλειθυίας μέ συνώνυμον: Σώτειρα –Ἐπίθετον Καβειροῦς
Φιλοπάννυχος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον
Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Νυκτός μέ συνώνυμον: Εὐφροσύνη –Ἐπίθετον Σελήνης
μέ συνώνυμον: Νυκτερινή
Φιλόπαππος –ου (ὁ) –Ἐκ Σύρου –Γάϊος
Ἰούλιος, ἔγγονος Ἀντιόχου Ἐπιφανοῦς,
ἄρχων Ἀθηνῶν, Η-13-820Α, Η-18-247Α
Φιλοπάρθενος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον
Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἡφαίστου μέ συνώνυμον: Νυμφίος
Φιλόπας –αfος (ὁ & ἡ) –Θυγάτηρ Ὀνασίλου
Φιλοπάτρα –ης (ἡ) –Ἐπί ὀστράκου
Φιλόπατρις –ιδος (ὁ καί ἡ)
Φιλόπατρος –ου (ὁ)
Φιλοπάτωρ καί Φιλοππάτωρ –ρος (ὁ)
-Η-14-452Δ, Η-16-486Α, Η-18-247Δ, 296Α
Φιλοπείθεις –ειος (ὁ)
Φιλοπείθη –ης (ἡ)
Φιλοπείθης –ου (ὁ)
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Φιλοπειθώ –οῦς (ἡ) –Ἀδελφή Αἰσχύλου,
μήτηρ τραγικοῦ Φιλοκλέους, Η-18-237Δ
Φιλοπευθή –ῆς (ἡ)
Φιλοπευθής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Φιλοποιμενίδα –ης (ἡ)
Φιλοποιμενίδας –αο (ὁ)
Φιλοποίμην –ενος (ὁ) –(Ὁ ἀγαπών
ποιμένας καί βοσκούς) –Στρατηγός
–Υἱός Οἰνοφίλου –Υἱός Κραύγιδος
ὁ Μεγαλοπολίτης –Ἀρχιστράτηγος
Ἀχα-ϊκοῦ δεσμοῦ –Ἔργον Πλουτάρχου
=Φιλοποίμην, Η-7-244Δ, 245Α, Η-10623Α, Η-11-52Δ, Η-12-626Δ, Η-13-135Α,
144Α, Η-15-706Α, Η-18-247Δ, 947Δ
Φιλόποινη –ης (ἡ)
Φιλόποινος –ου (ὁ)
Φιλόπολις –ιδος (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἡσυχίας –Μέ Στρατόκλεια θυγατέραι Πολυστράτου, Ἀθηναίαι –Υἱός Πολύστρατου, Δειραδιώτης
Φιλόπονη –ης (ἡ)
Φιλόπονος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Φιλόπονος –ου (ὁ) –Πλαστόν τοῦ Ἰωάννου Ἀλεξανδρέως, γραμματικοῦ συγγραφέως –Σχολιαστής Ἀριστοτέλους
Φιλοπόλεια –ης (ἡ)
Φιλόπολις –ιδος (ὁ)
Φιλόπομπος –ου (ὁ)
Φιλόπονος καί Ματαιόπονος –ου (ὁ)
–Γραμματικός, Η-12-214Α, Η-15-762Α, Η
-18-247Δ
Φιλόπονος Ἰωάννης (ὁ) –Φιλόσοφος
5ος-6ος μ.Χ. αἰών
Φιλοπότα –ης (ἡ)
Φιλοπότας –πόταιος (ὁ) –Πατήρ Δαμοφάνειος
Φιλοππάτωρ –ρος (ὁ)
Φιλόπτορθος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Φιλόπυρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Φιλόραια –ης (ἡ)
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Φιλόραιος –ου (ὁ) –Ἱπποκόμος, ἁρματοδρόμος πλουσίου βυζαντινοῦ Σαρωνίτου
Φιλόργιος –ίου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης μέ συνώνυμον: Φιλορμίστειρα
Φιλορμίστειρα –ης (ἡ) –Eπίθετον Ἀφροδίτης
Φιλορόδη –ης (ἡ)
Φιλορόδης –ου (ὁ)
Φιλόρροδη –ης (ἡ)
Φιλόρροδος –ου (ὁ)
Φιλορρωμαῖα –ης (ἡ)
Φιλορρωμαῖος καί Φιλορρώμαιος –ου
(ὁ) –Πλαστόν τοῦ Ροδίου Κάστορος, ρήτορος καί ἱστορικοῦ, υἱοῦ Σαπκονδάρου,
Η-10-450Δ
Φιλορχηστείρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Φιλορώμη –ης (ἡ)
Φίλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –
Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Ἐλέγχου
–Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Ἔρωτος –
Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Ἡφαίστου –Ἐπίθετον Νηρέως –Ἐπίθετον Πανός –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
μέ συνώνυμον: Υἱός –Ἐπίθετον Τελεσφόρου μέ συνώνυμον: Ἰώμενος –Ἐπίθετον
Ὕπνου –Ἐπίθετον Φόβου καί Δείμου μέ
συνώνυμον: Υἱός
Φιλόσεμνος –ου (ὁ)
Φιλοσέραπις –ιδος; (ὁ)
Φιλοσθένη –ης (ἡ)
Φιλοσθένης –ου (ὁ)
Φιλόσιτη –ης (ἡ)
Φιλόσιτος –ου (ὁ)
Φιλόσκαρθμος –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Διονύσου
Φιλόσκαφος –ου (ὁ) –Μᾶλλον πλαστόν
ὑπό Ἀλκίφρονος
Φιλοσκήπουσα –σης (ἡ)
Φιλοσκήπων –νος (ὁ) –(Ὁ ἀγαπῶν τήν
βακτηρίαν –τό σκῆπτρον) –Ἐπίθετον Πανός
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Φιλοσκόπελος –ου –οιο (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Κίρκης –Ἐπίθετον Πανός –Ἐπίθετον Ρέας
Φιλοσκύλαξ –ακος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Φιλόσουσα –σης (ἡ)
Φιλοσοφία –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἡσυχίου Μιλησίου ἱστορικοῦ
Φιλόσοφος –ου (ὁ)
Φιλοσπήλυγξ –γγος (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Φιλοσστρότα –ης (ἡ)
Φιλόσστροτος –ου (ὁ)
Φιλοστάρτη –ης (ἡ)
Φιλόσταρτος –ου (ὁ)
Φιλοστάφυλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Φιλοστέφανος–ου(ὁ&ἡ)–Γραμματικός
ἤ στρατηγός –Ἱστοριογράφος, ταυτιζόμενος μέ ἱστορικόν Ἔπαφον –Ποιητής
τῆς Κωμωδίας –Κυρηναῖος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος μέ συνώνυμον: Φοῖβος –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Σεμέλης –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Κορίνθιος τραπεζί_
της, Η-10-120Δ, Η-18-265Δ
Φιλοστοργία –ης (ἡ)
Φιλοστόργιος –ίου (ὁ) –Η-18-206Δ, 265Δ
Φιλόστοργος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Φιλοστράτα –ης (ἡ)
Φιλοστράτη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Φίλωνος
Αἰξωνέως, Ἀθηναῖα
Φιλοστρατίδη –ης (ἡ)
Φιλοστρατίδης –ου (ὁ)
Φιλοστράτις –ιδος (ἡ)
Φιλόστρατος –ου (ὁ) –(Φίλος στρατοῦ)
–Τέσσαρες συγγραφεῖς –Τέσσαρες σοφισταί ἐκ Λήμνου –Συγγραφεύς, σοφιστής
ὁ υἱός Βήρου –Ἀπατεών καί ἀναιδής, ἐπικαλούμενος Κυναλώπηξ (πλαστόν) κωμωδούμενος ὑπό Ἀριστοφάνους Φλάβιος μέ πλαστό “Λήμνιος” –Ἀχαρνεύς
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–Υἱός Φίλωνος, Ἀθηναῖος Αἰξωνεύς
–Ἀχαρνεύς –Υἱός Φιλίνου, Ἀχαρνεύς
–Κοθωκίδης –Υἱός Διονυσίου, ἐκ Κολωνῆθεν –Πατήρ Ἀριστονόης, Ἀθηναῖας
–Υἱός Φιλοστράτου, ἐκ Κολωνῆθεν –Σοφιστής Ἀθηναῖος, Η-7-647Δ, 1017Α, 1059
Α, Η-8-91Α, Η-17-133Α, Η-18-183Α, 265Δ,
279Α
Φιλοστρότα –ης (ἡ)
Φιλόστροτος –ου (ὁ)
Φιλόσων –νος; (ὁ)
Φιλότα –ης (ἡ)
Φιλοτάδες –ου (ὁ)
Φιλοτάδη –ης (ἡ)
Φιλοτάδης καί Φιλοτάδες –ου (ὁ)
Φιλότας –αο (ὁ)
Φιλοτάσεις καί Φιλοτάσις –ιος (ὁ)
Φιλοτασία –ης (ἡ)
Φιλοτάσιος –ίου (ὁ)
Φιλοτάσις καί Φιλοτάσεις –ειος (ὁ)
–Υἱός Θευχρήστου
Φιλοτείμη –ης (ἡ)
Φιλότειμος –ου (ὁ) –Υἱός Ἐνιανῆς
Φιλότεκνος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Δήμητρος –Ἐπίθετον Διός μέ συνώνυμον:
Πυρόεις –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος μέ συνώνυμον: Κυανοχαίτης
Φιλοτέλεια –ης (ἡ)
Φιλοτέλης –ους (ὁ)
Φιλοτέρα καί Φιλωτέρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πτολεμαίου Α΄, ἀδελφή Πτολεμαίου Β’ Φιλοπάτορος
Φιλότερος –ου (ὀ)
Φιλοτέρπη –ης (ἡ) –Ὡραία ἑταίρα
Φιλοτέρπης –ου (ὁ) –Η-18-192Α
Φιλότεχνη –ης (ἡ)
Φιλότεχνος –ου (ὁ)
Φιλότη –ης (ἡ)
Φιλότης καί Ἔρως καί Πόθος καί Ἴμερος –ου (ὁ) –Τέκνον Νυκτός –Φιλότης καί Νεῖκος ἀντίθετοι δυνάμεις κυ-
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ριαρχοῦσαι εἰς σύμπαν (Ἐμπεδοκλῆς),
Α-Θ-464Α, 469Α
Φιλότης –ητος (ἡ) –Κατά Ἐμπεδοκλῆν
δύναμις ἀντίθετος τοῦ Νεῖκος (Διχονοίας, δυνάμεων κυριαρχουσῶν εἰς Σύμπαν)
Φιλοτήσιος –ίου (ἡ) –Ἐπίθετον Πειθοῦς
μέ συνώνυμον Ταμίη
Φιλοτίμα καί Φιλοτίμη –ης (ἡ) –Ἀθηναία δέσποινα
Φιλοτίμη –ης (ἡ)
Φιλοτιμία –ης (ἡ) –Μέ ἐπίθετον Κακίστη
Φιλοτιμίδη –ης (ἡ)
Φιλοτιμίδης –ου (ὁ) –Υἱός Θεοτίμου ἐκ
Κήδων
Φιλότιμοι –ων (οἱ) –Συνώνυμον: Παῖδες –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Φιλότιμος –ου (ὁ) –Διάσημος ἰατρός καί
συγγραφεύς διατροφῆς –Μαθητής Πραξαγόρου, Η-15-427Δ, Η-18-267Α
Φιλοτίμουσα –σης (ἡ)
Φιλοτίμων –νος (ὁ)
Φιλότονος –ου (ὁ)
Φιλότροφον –ου (ἡ)
Φιλοτρόφος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Εἰλειθυίας
Φιλοττίς –ιδος (ἡ)
Φιλουμένα –ης (ἡ) –Φιλοχρήματος ἑταίρα, φίλη Κρίτωνος
Φιλουμένή –ῆς (ἡ) –Εἰς ἐπιταφίαν στήλην
Φιλουμένη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Τηλοκλέους, Κυδαθηναιέως
Φιλουμένης –ητος (ὁ)
Φιλουμενιανή –ῆς (ἡ)
Φιλουμενιανός –οῦ (ὁ)
Φιλουμενός καί Φιλούμενος (ὁ) –Χριστιανικόν ὄνομα –Ἰατρός 3ου αἰῶνος
Φιλουμενώ –οῦς (ἡ)
Φίλουν –νειος (ὁ)
Φιλουνεία –ης (ἡ)
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Φιλούνια –ης (ἡ)
Φιλούνιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Ὀνησαγόρου
Φιλουργίδη –ης (ἡ)
Φιλουργίδης –ου (ὁ)
Φιλοῦργος –ου (ὁ) –(Ἐπιθ. φιλουργός)
–Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης
Φιλοῦς –οῦ (ἡ)
Φιλοῦς –οῦντος (ὁ & ἡ)
Φίλουσα –σης (ἡ)
Φιλοῦσα –ης (ἡ)
Φιλουσία –ης (ἡ)
Φιλούσιος –ίου (ὁ)
Φίλουσις –ιδος; (ὁ & ἡ)
Φιλούτα –ης (ἡ)
Φιλούτας –αο (ὁ)
Φιλουτέρα –ης (ἡ) –Σύζυγος Φίλου, μήτηρ Φίλου
Φιλουτέρος –ου (ὁ)
Φιλοφάνεια –ης (ἡ)
Φιλοφάνης –ους (ὁ) –Σοφιστής Σπαρτιάτης
Φιλοφάντη –ης (ἡ)
Φιλόφαντος –ου (ὁ)
Φιλοφαντώ –οῦς (ἡ)
Φιλοφείδη –ης (ἡ)
Φιλοφείδης –ου (ὁ)
Φιλοφείρα –ης (ἡ)
Φιλοφείρας –αντος (ὁ)
Φιλόφειρος –ου (ὁ)
Φιλοφήρα –ης (ἡ) –Μήτηρ Οἰνίου
Φιλόφηρος –ου (ὁ)
Φιλοφίλη –ης (ἡ)
Φιλόφιλος –ου (ὁ)
Φιλοφρίουσα –σης (ἡ)
Φιλοφρίων –νος; (ὁ)
Φιλοφροσύνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀγλαῒας καί Ἡφαίστου
Φιλόφρουσα –σης (ἡ)
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Φιλόφρων –νος (ὁ) –Ποιητής 4ου π.Χ.
αἰῶνα –Υἱός Παγκλῆ –Υἱός Ἀριστοδήμου
Κηφισιεύς –Υἱός Ἀρχινόμου, Νεμεονίκης
εἰς συνωρίδα (ἁρματοδρομία μέ δύο ἴππους)
Φιλόφρων –νος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἡσυχίας
Φιλοφῶν –ντος (ὁ)
Φιλοφῶσσα –σσης (ἡ)
Φιλοχάρεια –ης (ἡ)
Φιλοχάρεις –ιος; (ὁ)
Φιλοχάρης –ητος (ὁ) –Ζωγράφος, Η-7945Α, Η-8-788Α
Φιλοχάρης –ους (ὁ) –Ἀδελφός ρήτορος
Αἰσχίνους –Υἱός Φιλικύδους, Παιανιεύς
–Πατήρ Μυρρίνης –Υἱός Ἀτρομήτου, Ἀθηναῖος Κοθωκίδης –Ἀφιδναῖος –Ἐλευσίνιος
Φιλοχαρίδα –ης (ἡ)
Φιλοχαρίδας –αο (ὁ) –Υἱός Ἐρυξιδαΐδα
–Λακεδαιμόνιος
Φιλοχαρίδη –ης (ἡ)
Φιλοχαρίδης –ου (ὁ)
Φιλοχαρίνη –ης (ἡ)
Φιλοχαρῖνος –ου (ὁ)
Φιλόχαρις –ιος (ὁ & ἡ) –(Ὁ καί Θαΐς)
–Αὐλητρίς Ἀθηναία
Φιλόχαρμη –ης (ἡ)
Φιλόχαρμος –ου (ὁ)
Φιλοχορευτής –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου μέ συνώνυμον: Ελικοπέταλος
Φιλόχορη –ης (ἡ)
Φιλόχορος –ου (ὁ) –(Ὀ ἄνθρωπος τῶν
διασκεδάσεων) –Ἱστορικός, ἔγραψε ἱστορία Ἀθηνῶν –Ἐπιγραμματικός –Συγγραφεύς –Ἀθηναῖος, υἱός Κύκνου, ἱεροσκόπος καί Μάντις ἱστορικός, συγγραφεύς
–Ἐπίθετον Πανός, Η-7-1056Α, Η-11 -52Δ,
Η-18-267Α
Φιλόχορος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Φιλοχρημάτιον καί Φιλημάτιον –ίου
(ἡ) –Ἑταίρα μέ ἐραστήν Τίμανδρον
Φιλόχωρη –ης (ἡ)

409

ËÅÎÉÊÏÍ

Φιλόχωρος –ου (ὁ)
Φιλοψεύδη –ης (ἡ)
Φιλοψεύδης –ους (ὁ)
Φίλτα –ης (ἡ)
Φιλταγόρα –ης (ἡ)
Φιλταγόρας –ου (ὁ)
Φιλτάδα –δης (ἡ)
Φιλτάδας –αο (ὁ)
Φιλτάδη –ης (ἡ)
Φιλτάδης –ου (ὁ) –Υἱός Κτησίου Ξυπεταιῶν
Φιλτάτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
–Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Γῆς μέ
συνώνυμον: Μήτηρ –Ἐπίθετον Εἰρήνης
–Ἐπίθετον Ὀπώρας
Φιλτατίδα –δης (ἡ)
Φιλτατίδας –αο (ὁ)
Φιλτατίδη –ης (ἡ)
Φιλτατίδης –ου (ὁ)
Φιλτάτιον –ίου (ἡ)
Φιλτατίουσα –σης (ἡ)
Φιλτατίων –νος (ὁ)
Φίλτατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
–Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Ἔρωτος μέ
συνώνυμον: Τύραννος –Ἐπίθετον Διός
–Ἐπίθετον Λύχνου –Ἐπίθετον Πανός μέ
συνώνυμον: Ἔκχυτος
Φιλτέα –ης (ἡ)
Φιλτέας –αντος (ὁ)
Φιλτείη –ης (ἡ)
Φιλτείης –ητος (ὁ)
Φιλτέρα –ης (ἡ)
Φίλτερος –ου (ὁ)
Φίλτη –ης (ἡ)
Φιλτῆς –ῆος (ὁ)
Φιλτία –ης (ἡ)
Φιλτιάδα –ης (ἡ)
Φιλτιάδας –αο (ὁ)
Φιλτίας –ίου (ὁ)
Φιλτιδώ –οῦς (ἡ)
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Φιλτική –ῆς (ἡ)
Φιλτικός –οῦ (ὁ)
Φίλτιον –ίου (ἡ)
Φιλτίουσα –σης (ἡ)
Φίλτις –ιος (ὁ)
Φιλτίς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ Εὐδόξου,
σπουδαίου συγγραφέως
Φιλτίων –νος (ὁ)
Φιλτογένη –ης (ἡ)
Φιλτογένης –ους (ὁ)
Φιλτοδάμεια –ης (ἡ)
Φιλτόδαμος –ου (ὁ)
Φιλτοδότη –ης (ἡ)
Φιλτόδοτος –ου (ὁ)
Φιλτοδώρα – ης (ἡ)
Φιλτόδωρος –ου (ὁ)
Φιλτοκράτη –ης (ἡ)
Φιλτοκράτης –ου (ὁ)
Φιλτοξένη –ης (ἡ)
Φιλτόξενος –ου (ὁ)
Φίλτος –ου (ὁ)
Φίλτος καί Φλίτος –ου (ὁ)
Φίλτουσα –σης (ἡ)
Φιλτοχάρη –ης (ἡ)
Φιλτοχάρης –ους (ὁ)
Φίλτουσα –σης (ἡ)
Φιλτύρα –ης (ἡ)
Φιλτύρη –ης (ἡ)
Φιλτύρης –ητος (ὁ)
Φιλτυρίουσα –σης (ἡ)
Φιλτυρίων –νος (ὁ)
Φίλτυς –υδος (ἡ) –Ἐκ Κρότωνος Πυθαγορίς φιλόσοφος, θυγάτηρ Θεόφριος,
Βυνδάκου ἀδελφή, Η-16-499Δ
Φιλτώ –οῦς (ἡ)
Φίλτων –νος (ὁ) –Περιθοίδης Ἀθηναῖος
Φιλτωνίδα –δης (ἡ)
Φιλτωνίδας –αο (ὁ)
Φιλτωνίδη –ης (ἡ)
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Φιλτωνίδης –ου (ὁ)
Φιλύα –ης (ἡ)
Φιλύας –ου (ὁ)
Φίλυβρις –βρι (ἡ) –Ἐπίθετον Ἡδονῆς
Φίλυκα – ης (ἡ)
Φίλυκος –ου (ὁ)
Φίλυλλα –ης (ἡ)
Φίλυλλος –ου (ὁ)
Φιλύλλια –ης (ἡ)
Φιλύλλιος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος κωμικός,
ποιητής Ἀρχαῖας Κωμωδίας, μέ ἑταῖραν
τήν Ἄντειαν σύγχρονος Ἀριστοφάνους,
Η-18-267Α
Φιλυλλίς –ιδος (ἡ)
Φιλυλλιώ –οῦς (ἡ)
Φιλύρα καί Φιλλύρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ
Ὡκεανοῦ –Μέ Κρόνον ἤ Ποσειδῶνα
ὑπό μορφήν ἵππου γεννᾶ Κένταυρον
Χείρωνα –Ἐταίρα –Θυγάτηρ Ἀσωποῦ,
Η-9-606Δ, 775Α, Η-10-693Α, Η-15-358Α,
905Δ, Η-18-267Δ, 551Δ, 603Α
Φιλύρα καί Κλυμένη – ης (ἡ) –Σύζυγος
Ναυπλίου, μήτηρ Παλαμήδου
Φιλυρίδη –ης (ἡ)
Φιλυρίδης καί Χείρων –νος (ὁ) –Υἱός
Κρόνου καί Φιλύρας –Κένταυρος, Η-18267Α
Φιλύρινη –ης (ἡ)
Φιλύρινος –ου (ὁ) –Ὁ καί Κινησίας –Διθυραμβοποιός
Φιλύρος –ου (ὁ)
Φίλυς –υος (ὁ)
Φιλύτα –ης (ἡ)
Φιλύτας –αντος (ὁ)
Φιλύτεια –ης (ἡ)
Φιλύτειος –ου (ὁ)
Φιλύτης –ου (ὁ)
Φιλυτώ –οῦς (ἡ)
Φιλώ –οῦς (ἡ) –Μνημονευομένη εἰς Ἑλληνικήν ἀνθολογίαν –Θυγάτηρ Ἀριστοδίκου
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Φιλώι (ἡ)
Φιλωϊνύμα –ης (ἡ)
Φιλώινυμος –ου (ὁ) –Πλαστόν Φιλωνύμου (μέ τόνον εἰς πρόπροπαραλήγουσαν)
Φίλωμα –ατος; (ἡ)
Φιλωμένα –ης (ἡ)
Φιλώμενος –ου (ὁ)
Φίλων –νος (ὁ) –Υἱός Ὀλουμπίχιος –Υἱός
ΚαλλίππουΑἰξωνεύς–Υἱός Ἐξηκεστίδου
Ἐλευσίνιος –Υἱός Ἀντιμάχου, Ἕρμειος
Ἀθηναῖος –Λακιάδης –Υἱός Φίλωνος
Λακιάδης –Υἱός Ὀνήτορος, Μελιτεύς
–Υἱός Φιλοδήμου, Παιανιεύς –Νεμεονίκης πατήρ Ηγεστράτου
Φίλων –νος (ὁ) –(Ὁ ἀγαπητός) –Μέ πατρωνυμικόν Ὀνασίμιος –Μέ πατρωνυμικόν Ἀμινίας –Πατήρ Αἰσχίνα –Ὁ Ἰουδαῖος ἧτο φιλόσοφος ἱστορικός, μή
ἀναφέρων τόν Χριστόν καλούμενος καί
Ἄρηκλος –Ἑρμηνευτής γραφῶν –Καί
Λαρισσαῖος φιλόσοφος σκεπτικός, σχολάρχης τετάρτης Ἀκαδημίας –Ἐπιφανής ἀρχιτέκτων –Χριστιανικόν –Ἅγιος
–Δημιουργός Ἁλυσιδωτῆς ἀντλίας (μηχανικός) –Κερκυραῖος, Ὀλυμπιονίκης
εἰς στάδιον παίδων μία καί πυγμή δύο
φοράς –Ἀπό Βύβλο –Ἀλεξανδρινός –Βυζάντιος –Μεγαρικός, Η-5-910Α, Η-7-656
Α, 1060Δ, Η-8-730Δ, Η-11-86Δ, Η-13-152Δ,
Η-18-267Δ
Φίλων –νος (ὁ) –Πατήρ Αἰσχίνα, Ἀμινία, Εὐανορίδα, Τρύφωνος –Πρέσβυς –
Ἱστορικός Ἑβραῖος, μεγάλος φιλόσοφος
σύγχρονος Ἰούστου, ἀγνοῶν τόν Χριστόν (Ἄρηκλος ἐξελληνισμένος) –Ὁ Ἀθηναῖος, υἱός Δεινίου –Υἱός Καλλίππου
Ἀθηναῖος –Ὀ Αἰξωνεύς, σύζυγος Φαναγόρας
Φίλων –νος (ὁ) –Ὁ καί μαχηροφόρα –Ὁ
υἱός Ἀριστοτέλους γνώριμος, συγγραφεύς ἐπί μετάλλων –Ὁ Ἀρχιτέκτων, κατασκευαστής Ὁπλοθήκης Πειραιῶς –Ὁ
Βίβλιος γραμματικός –Ὁ ποιητής ἐκ Νικομηδείας –Μαθηματικός –Ὁ σύγχρο-
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νος Πλουτάρχου ἰατρός ἐλεφαντιάσεως
–Ὁ Θηβαῖος ἱστορικός –Ἰατρός –Πατήρ
Ἠγεστράτου Νεμεονίκου
Φίλων –ωνος (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης Κερκυραῖος –Φίλος Φειδιππίδου –Ἔφορος,
πενθερός Αἰσχίνου –Φιλόσοφος, μαθητής Κλιτομάχου –Φιλόσοφος σύγχρονος
Ζήνωνος –Συγγραφεύς γεωγράφος –Βυζάντιος, μαθηματικός ἄριστος καί μηχανικός –Υἱός Ἐξηκεστίδου, Ἐλευσίνιος
–Πατήρ Ἡρακλίδου, Μακεδόνος
Φιλωνᾶ –ῆς (ἡ)
Φιλώνα καί Φιλώνη –ης (ἡ) –Ἐρωμένη
Θησέως ἐκ Κῶ
Φιλωνάδη –ης (ἡ)
Φιλωνάδης –ου (ὁ)
Φιλωνᾶς –ᾶδος (ὁ) –Μακεδονικόν
Φίλωνας –αντος; (ὁ) –Μεγάλος Ἑβραῖος, φιλόσοφος Ἀλεξανδρινῆς Σχολῆς,
σύγχρονος Ἰοῦστου, ὅστις ἀναφέρει περί Χριστοῦ καί Χριστιανισμοῦ(!)
Φιλώνδα –δης (ἡ)
Φιλώνδας –αο (ὁ) –Φιλωνίδης –Ὄνομα
βουκόλου
Φιλώνδη –ης (ἡ)
Φιλώνδης –ου (ὁ)
Φιλωνία –ίης (ἡ)
Φιλωνίδα –δης (ἡ)
Φιλωνίδας –αο (ὁ) –Υἱός Νίκωνος, Βοιωτός
Φιλωνίδη –ης (ἡ)
Φιλωνίδης –ου (ὁ) – (Τέκνον ἀγαπητόν)
–Ἀρχαίας κωμωδίας Ἀθηναῖος κωμικός
ποιητής σύγχρονος Ἀριστοφάνους –Υἱός
Ζώτου –Φιλόσοφος μαθητής Ζήνωνος
Κιτιέως ὁ Θηβαῖος –Ὁ Ταραντῖνος εἶχεν ἐπίθετον “Κοτύλη” –Πατήρ ρήτορος Ἐχελάου, ἐκ Πλαταιῶν –Ὁ Ταραντῖνος Πυθαγορικός φιλόσοφος –Ὁ ἰα_
τρός συγγραφεύς ἐπί στεφάνων καί  ἀρωμάτων –Πλούσιος βδελυρός Ἀθηναῖος ἐλκύσας Λαΐδα διά πλούτου –Ἀφιδνεύς –Υἱός Κλεωνύμου, Ἀφιδναῖος
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–Μελιτεύς –Υἱός Ὀνήτορος, Μελιτεύς
–Υἱός Φιλωνίδου, Μελιτεύς –Με αὐτό
τό ὄνομα καί τό ὄνομα Καλλίστρατος
δημοσίευσε τά πρῶτα ἔργα του ὁ Ἀριστοφάνης καί ἐλάμβανε χορηγίας, Η-71048Α, Η-8-25Α, 730Δ, 957Δ, Η-14-457Α,
Η-16-499Α, Η-17-482Δ, Η-18-268Α
Φιλώνιος –ίου (ὁ)
Φιλωνίουσα –σης (ἡ)
Φιλωνίς –ιδος (ἡ) –Νύμφη –Σύζυγος
Ἐωσφόρου –Γυνή Ἑσπέρου, γεννᾶ μέ
αὐτόν Κύηκα καί Δαιδαλίωνα –Σύζυγος
Δαιδαλίωνος –Μήτηρ Αὐτολύκου, υἱοῦ
Ἑρμοῦ μέ ὅν γεννᾶ Ἀντίκλειαν, μητέραν
Ὀδυσσέως, Η-10-690Δ,
Φιλωνίχα –ης (ἡ)
Φιλωνίχη –ης (ἡ)
Φιλωνιχίδη –ης (ἡ)
Φιλωνιχίδης –ου (ὁ)
Φιλώνιχος –ου (ὁ) –Τοξότης
Φιλωνίων –νος (ὁ) –Υἱός Σάμβωνος
Φιλωνύμα –ης (ἡ)
Φιλωνυμία –ης (ἡ)
Φιλωνυμίδα –δης (ἡ)
Φιλωνυμίδας –αο (ὁ)
Φιλώνυμος –ου (ὁ)
Φιλώνυμος –ου (ὁ καί Φιλώινυμος) (ὁ)
Φιλωρείτα –ης (ἡ)
Φιλωρείτας –αντος (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Φίλως –ω; (ὁ)
Φιλώτα –ης (ἡ)
Φιλωτάδα –ης (ἡ)
Φιλωτάδας –αο (ὀ)
Φιλωτάδη –ης (ἡ)
Φιλωτάδης –ου (ὁ)
Φιλώτας –ου (ὁ) –(Ἀγαπητός) –Μακεδονικόν –Πατήρ Ἀσάνδρου –Υἱός στρατηγοῦ Μακεδόνος Παρμενίωνος. Ὑπό
Μ. Ἀλεξάνδρου ἐδέχθη ὡς δῶρον τήν
ὡραίαν εταίραν Ἀντιγόνην, τήν αἰχμα-
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λωτισθεῖσαν ἐν Δαμασκώ –Υἱός Ἐρρεβαίου, Η-7-229Α, 536Δ, Η-12-411Δ, Η-14432Α, Η-15-565Α, Η-18-144Δ, 268Δ
Φιλωτέρα –ης καί Φιλοτέρα (ἡ) –Ἀδελφή Πτολεμαίου Β΄
Φιλώτερος –ου (ὁ)
Φιλωτία –ης (ἡ)
Φιλωτιανή –ῆς (ἡ)
Φιλωτιανός –οῦ (ὁ)
Φιλωτική –ῆς (ἡ)
Φιλωτικός –οῦ (ὁ)
Φιλωτίμη –ης (ἡ)
Φιλώτιμος –ου (ὁ)
Φιλωτίνη –ης (ἡ)
Φιλωτῖνος –ου (ὁ)
Φιλώτιον –ίου (ἡ) –Γυνή Λυκίου Ἀθμονέως
Φιλώτιος –ίου (ὁ)
Φιλωτίς –ιος; (ὁ)
Φιλωτίς –ιδος (ἡ) –Ἑταίρα φίλη ρήτορος
Μενεκλείδου –Θεράπαινα –Σκλάβα Ἑλληνίς ἐν Ρώμη
Φίλωτος –ου (ὁ)
Φιμάχη –ης (ἡ)
Φίμαχος –ου (ὁ) –Υἱός Δολοπίωνος –Ποιμήν βασιλέως Ἄκτορος, ἐν Λήμνω
Φίμη –ης (ἡ)
Φίμης –ητος (ὁ)
Φίνγρη –ης (ἡ)
Φίνγρης –ητος καί Φίνγρες –ου (ὁ)
Φινείδη –ης (ἡ)
Φινείδης –ου (ὁ) –Υἱός Φινέως
Φινέτα –ης (ἡ)
Φινέτας –αντος (ὁ)
Φινεύς –έως καί –ῆος (ὁ) –(Πολύ ὀξύνους) –Υἱός Βήλου καί Ἀγχινόης, ἀδελφός Αἰγύπτου, Δαναοῦ, καί Κηφέως
βασιλέως Αἰθιόπων –Σύζυγος Κλεοπάτρας, θυγατρός Βορρᾶ καί Ὀρειθυΐας
(θυγατρός Ἐρεχθέως). Δύο παίδας αὐτῆς
ἐτύφλωσεν Φινεύς προτρεπόμενος ὑπό
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δευτέρας συζύγου Ἰδαίας –Βασιλεύς Θράκης –Τυφλός Μάντις εἰς ἀργοναυτικήν
ἐκστρατείαν –Γνωστή Κύλιξ –Πατήρ
Μαριανδύνου καί Θύνου –Πατήρ Βιθυνοῦ –Υἱός Ἀγήνορος, βασιλέως Φοινίκης –Τυφλός βασιλεύς, πού τόν ἐθεράπευσεν ὁ Ἰάσων ἐναποθέτων χείρας εἰς
ὀφθαλμούς –Εἰς Λῆμνον, ὅτε τόν ἐνόχλουν αἱ Ἀρπυῒαι, τίς ἔδιωξαν ὁ Ζήτης,
καί ὁ Κάλαϊς(ιδος) μέ Ἀργοναύτας, Η-4678Δ, Η-7-1158Α, Η-8-487Δ, 733Δ, Η-9396Α, 727Α, 799Α, Η-10-847Δ, Η-11-828Α,
Η-15-789Δ, 790Α, Η-17-139Α, Η-18-268Δ,
269Α, 880Δ
Φινία –ης (ἡ)
Φινίας –ίου (ὁ)
Φίντα –ης (ἡ)
Φίντας –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀνδροκλέους
Φιντέα –ης (ἡ)
Φιντέας –ου (ὁ)
Φίντεια –ης (ἡ)
Φίντειος –ου (ὁ)
Φιντέρα –ης (ἡ)
Φιντέρης –ητος (ὁ)
Φιντία –ης (ἡ)
Φιντίας καί Φιτίας καί Φιλτίας καί
Φιντίς –ιος (ὁ) –Ἀγγειογράφος, ἀγγειοπλάστης –Συρακούσιος, Πυθαγορικός
φιλόσοφος- Η-5-771Δ, Η-8-785Α, Η-9-851
Α, Η-16-499Α, Η-18-270Α
Φιντίας –ίου (ὁ) –Ἀντί Φιλτίας –Φιλόσοφος Πυθαγόρειος, θαυμασθείς διά φιλίαν μετά Δάμωνος (καθώς καί ὁ Πλάτων
μετά Ἀρχύτου, ἤ Κλεινίας καί ὁ Πρῶρος)
Φιντικῆς –ἐους (ὁ)
Φίντις –ιος (ὁ) –Ἀντί Φίλτις –Ἡνίοχος
Συρακούσιος
Φίντις καί Φίλτυς καί Φίλτια –ης (ἡ) –
Θυγάτηρ φιλοσόφου Εὐδόξου, μαθήτρια
Πυθαγόρου
Φίντουσα –σης (ἡ)
Φιντύλα –ης (ἡ)
Φιντύλος –ου (ὁ) –Ἀντί Φιλτύλος

413

ËÅÎÉÊÏÍ

Φίντυς καί Φιντύς –υδος (ἡ) –Πυθαγορίς φιλόσοφος, ἡ θυγάτηρ Καλλικράτεος
–Ποιήτρια
Φιντώ –οῦς (ἡ) –Μνημονευομένη εἰς
Ἑλληνικήν Ἀνθολογίαν –Θυγάτηρ Λυκομήδους
Φίντων –νος (ὁ)
Φίξ –ικός (ἡ) –ἀντί Σφίγξ -γός –(στραγγαλιστής, πνιγεύς) –Ὀρεσίβιον τέρας
Βοιωτίας μέ σῶμα λέοντος, πρόσωπον
καί στῆθος γυναικός, πτέρυγας ὄρνιθος
καί οὐράν ὄφεως. Τέκνον Ἐχίδνης καί
Τυφῶνος ἤ Ὄρθρου ταυτιζομένη μέ
Σφίγγα. Ὁ Ἡσίοδος ἀναφέρει ὡς κακοποιόν, Η-17-486Δ, 487Α
Φίξ καί Σφίγξ –γγός (ἡ) –Φοβερόν τέρας, τέκνον Ἐχίδνης καί υἱοῦ τῆς Ὄρθρου
Φιόρα ἤ Φλώρα –ας (ἡ)
Φιόρος ή Φλωρος – ου (ὁ)
Φίρμη –ης (ἡ)
Φίρμικα –ης (ἡ)
Φίρμικος καί Φίρμικυς –υος (ὁ) –Ματέριος –Ἀστρολόγος
Φιρμίνα –ης (ἡ)
Φιρμῖνος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
Φιρμίτσια –ης (ἡ)
Φιρμίτσιος Ματέρνους (ὁ) –Ρωμαϊκόν
–Χριστιανός ἀπολογητής
Φίρμος –ου (ὁ)
Φισών –ντος; καί Καρασοῦ (μαυρόνερο) (ὁ) –Κατά Βίβλον, ποταμός
Φισῶσσα –σσης (ἡ)
Φιττάκη –ης (ἡ)
Φίττακος –ου καί Πίττακος (ὁ)
Φίττις καί Φιττίς –ίδος (ὁ & ἡ) –Υἱός
καί θυγάτηρ Ἐρεφύλου
Φίττουσα –σης (ἡ)
Φίττων –νος (ὁ)
Φιχάριν; –ου (ἡ)
Φιώνη –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἰσάνδρου –Κατ΄
ἄλλους, σύζυγος Βελλερεφόντου

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖËÁÕÉÁ

Φιώνης –ητος (ὁ)
Φλαβία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Φλαβιανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Φλαβιανός καί Παπποῦς –οῦνος (ὁ)
–Υἱός Ἀννίας Ἐπιγόνης –Χριστιανικόν
–Ρωμαϊκόν –Ἅγιος
Φλαβιανός –οῦ (ὁ) –Ὁ καί Ἐνηδύνων
–Ἀρχικυνηγός –Ρωμαϊκόν
Φλάβιος – ίου (ὁ) –Δημιουργός Σταδίου,
γνωστοῦ ὡς Κολοσσαίου Ρώμης (ἀρχιτέκτων αὐτοῦ Ἕλλην καί κτίσται 10.000
αἰχμάλωτοι Ἑβραίοι)
Φλάβιος καί Φλαούϊος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Φλάβιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν –Χριστιανός –Ἅγιος
Φλάκκα –ης (ἡ)
Φλακκία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μαγίου
Φλάκκιος –ίου (ὁ)
Φλάκκος –ου (ὁ)
Φλαμενία –ης (ἡ)
Φλαμένιος –ίου (ὁ)
Φλαμέντα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Φλαμέντας –α (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Φλαμινία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Φλαμινίνα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Φλαμινίνος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Φλαμίνιος καί Φλαμμίνιος –ίου (ὁ)
–Ρωμαῖος στρατηγός –Ρωμαϊκόν
Φλάμμα –ης (ἡ)
Φλάμμας –αντος; (ὁ)
Φλαμμεάτη –ης (ἠ)
Φλαμμεάτης –ου (ὁ) –Ὁ πρίν Ζώσιμος,
σύζυγος Ἐρμιόνης
Φλαουΐα –ης (ἡ) –Ἀθηναΐς, θυγάτηρ
Φλαουΐου Πεμτίας –Ρωμαϊκόν
Φλαουϊανή –ῆς (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Φλαουϊανός –οῦ (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Φλαούϊος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Φλαύϊα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν

ËÅÎÉÊÏÍ
ÖËÁÕÉÏÓ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Φλαυΐα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Φλαύϊος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Φλεβίππα –ης (ἡ)
Φλέβιππος –ου (ὁ)
Φλέβον –ντος (ὁ) –Ἀναθέτης
Φλέβουσα –σης (ὁ)
Φλέβων –ντος; (ὁ)
Φλεγέθουσα καί Περιφλεγέθουσα –σης
(ἡ)
Φλεγέθων καί Περιφλεγέθων –ντος (ὁ)
–Ποταμός φωτιᾶς, ἐκ τῶν τεσσάρων τοῦ
Ἅδου (Ἀχέρων, Φλεγέθων, Στύξ, Κοκκυτός) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο, Ο.Ο.Κ.513, Η-71159Α, Η-18-580Δ
Φλέγης –ητος (ὁ)
Φλεγόμενη –ης (ἡ)
Φλεγόμενος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Φλέγουσα –ης (ἡ)
Φλεγύα –ης (ἡ)
Φλεγύας –ου (ὁ) –(Καυστικός) –Υἱός
Ἄρεως καί Δωτίδος ἤ Δωρίδος –Γενάρχης Φλεγυῶν –Πατήρ Γυρτώνης ἤ Κορωνίδος μητρός Ἀσκληπιοῦ –Ἐκ τῆς θυγατρός αὐτοῦ μέ Ἀπόλλωνα ἐγεννήθη
Ἀσκληπιός –Διά τόν ἐμπρησμόν τοῦ ναοῦ Ἀπόλλωνος ἐτιμωρήθη ἤ τοξευθείς
ὑπό θεοῦ ἤ εἰς Ἅδην ἔβλεπε αἰωνίως
ἔμπροσθεν βράχον ἕτοιμον νά τόν συντρίψει, Η-7-1148Α, 1158Δ, Η-9-921Δ, Η10-832Α, Η-11-282Α, 826Δ, Η-14-674Δ, Η15-82Α, Η-18-283Α
Φλεγύες –ου ἤ Φλεγύας (ὁ) –Ο.Ν.302
Φλεγυίς –ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Κορωνίδος
Φλεγυρά –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης μέ
συνώνυμον: Ἀχαρνική
Φλέγων –ντος (ὁ) –(Καυστικός) –Ἰστορικός, ὁ συγγραφεύς ἐκ Τράλλεων –(περί μακροβίων) –Χριστιανικόν –Ἅγιος, Η18-283Α, Ρωμαίους ΙΣΤ 14
Φλείαξ καί Φλεῖαξ –κος (ὁ) –Υἱός Μαχίδα
Φλείασσα –σης (ἡ)
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Φλεξίππη –ης (ἡ)
Φλέπιππος –ου (ὁ) –Υἱός Θεστίου
Φλεών –ῶνος (ὁ) –Ἐπώνυμον Διονύσου
ὡς ἐφόρου πολυκαρπίας (ἀπό τό φλυείν, πολυκαρπεῖν)
Φλεῶσσα –σσης (ἡ)
Φλήγουσα –σης (ἡ)
Φλήγων –ντος; (ὁ)
Φλία –ης (ἡ)
Φλιακία –ης (ἡ)
Φλιάκιος –ίου (ὁ)
Φλίας –ντος καί Φλειοῦς –οῦντος (ὁ)
–Υἱός Διονύσου καί Χθονοφ(ί)ύλης, ἀργοναύτης, ἐνῶ κατά Παυσανίαν ὁ Φλίας, ἱδρυτής Φλιοῦντος, ἦτο υἱός Διονύσου
καί Ἀραιθυρέης –Μέ Χθονοφύλη γεννᾶ
Ἀνδροδάμαντα, ἐνῶ πρίν πανδρευθῆ αὕτην εἶχεν μέ Ἑρμήν ἀποκτήση Πόλυβον,
βασιλέαν Σικυῶνος, πού ἀνάστησε Οἰδίποδα καί κατέλειπε διάδοχον τόν ἔγγονόν του Ἄδραστον. Δεύτερος υἱός Φλίαντος, ὁ Δαμέων Η-18-285Α
Φλιασία –ης (ἡ) –Περιοχή Πελοποννήσου, Η-16-499Α
Φλιάσιος –ίου (ὁ)
Φλίασος –ου (ὁ) –Ὁ Φλίας κατά Ὑγίνον
Φλιοῦς –οῦντος (ὁ) –Πατήρ Ἀνδροδάμαντος, υἱός Διονύσου, ἀναθέτες ἀγάλματος Λυσίου Διονύσου, ὄπισθεν Θεάτρου Σικυῶνος –Τέως Ἀραντία, Η-12-652Α
Φλίτη καί Φίλτη –ης (ἡ)
Φλίτος καί Φίλτος –ου (ὁ)
Φλόγα –ας (ἡ)
Φλογέα –ης (ἡ) –Μέ Εὐχήνορα γεννᾶ
Ἔχετον σκληρότατον μέ ὅν ἐφόβιζον
Ἥριν εἰς αὐλήν Ὀδυσσέως, Η-8-612Δ
Φλογέας –ου (ὁ)
Φλογερή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς –Ἐπίθετον Σεμέλης
Φλογερός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Ἠελίοι –Ἐπίθετον Νότου
Φλογία –ης καί Φλογέα (ἡ)
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Φλογίδα –δης (ἡ)
Φλογίδας –αο (ὁ)
Φλογιζόμενη –ης (ἡ)
Φλογιζόμενος –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Ἠελίοιο
Φλόγιος –ίου (ὁ) –Ἵππος Διοσκούρων
(Ἅρπαγος ὁ Ἕτερος) –Εἷς τῶν τεσσάρων
πυριπνόων ἵππων τοῦ Ἄρεως –Υἱός Βορέου καί Ἐρινύος, ἀδελφός Αἴθωνος, Φόβου καί Κονάβου –Ἐπίπλαστον κύριον
ὄνομα
Φλογόεις –εντος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Διός μέ συνώνυμον: Ἠέριος –Ἐπίθετον Ἠελίοιο μέ συνώνυμον:
Ποιμήν

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÏÂÏÓ

Φλώρα –ας (ἡ) –Ρωμαϊκή Θεότης (ἀντίστοιχος τῆς Νύμφης Χλωρίδος)
Φλώρα –ας (ἡ) –Ἑταῖρα Ρωμαία –Θεότης ἀνθέων καί φυτῶν –Ρωμαϊκή
Φλωρεντία –ης (ἡ) –(Ὡραία ὅπως λουλούδι) –Νέον Ρωμαἱκόν
Φλωρέντιος –ίου (ὁ) –Καί χριστιανός
–Ρωμαϊκόν, Η-7-833Δ
Φλῶρος –ου (ὁ) –(ὡραῖος ὡς ἄνθος,
πραγματικό ἄνθος) –Στρατηγός –Χριστιανός ἅγιος, ἀδελφός Λαύρου (πετρεπελεκητές), Η-4-239Δ
Φλῶρος –ου (ὁ) –Δίδυμος ἀδελφός Λαύρου, χριστιανοί πετρεπελεκητές

Φλογόεντας –ου (ὁ)

Φναίτης –ου (ὁ) –Αἰγυπτιακόν

Φλογόεσσα –σσης (ἡ)

Φόβαλλα –ης (ἡ)

Φλογώδη –ης (ἡ)

Φόβαλλος –ου (ὁ)

Φλογώδης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο

Φοβερά –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος

Φλοίσβη –ης (ἡ) –Ἀθηναία μάγισσα ἐπί
Περικλέους

Φοβεραί –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν μέ
συνώνυμον: Κόραι

Φλοῖσβος –ου (ὁ)

Φοβερός –ου (ὁ) –Πατήρ Ἑρμείου ἤ Ἑμίτου –Ἐπίθετον Ἄρεως

Φλόξ –γός (ἡ) –Ἀδελφή τοῦ Πυρός καί
Φωτός. Τέκνα τοῦ Γένους, ἀδελφοῦ Γενεᾶς μεθ΄ἧς ἀπώκισε Φοινίκην, Η-5-95Α

Φοβέρωπές –ων; (οἱ) –Ἐπίθετον τρομερῶν Ἐρινυῶν

Φλόξις καί Φλόχσις –ιος (ὁ)

Φοβερωπός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως

Φλοριανή –ῆς (ἡ)

Φοβεσιστράτη –ης (ἡ) –(Στρατοσκιάχτρα) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς

Φλοριανός –οῦ (ὁ) –Συγγραφεύς, Η-11661Δ

Φοβεσίστρατος –ου (ὁ)

Φλόφαξ –κος καί Φλόfaqoς; ἤ Φλόfαξ
–ακος (ὁ) –Ἄρχων Θηβαίων

Φόβη –ης (ἡ) –Ἀμαζών, σύντροφος Ἀρτέμιδος

Φλυά –ᾶς καί Φλύα (ἡ) –Δῆμος Ἀττικῆς

Φοβήτωρ καί Εἴκελος καί Ἴκελος –ου
(ὁ) –Τέκνον Ὕπνου καί Νυκτός, ἀδελφός
Φαντάσου καί Μορφέως, Η-13-783Α

Φλύαξ –κος (ὁ) –(Φλύαρος)
Φλυησίουσα –σης (ἡ)
Φλυησίων –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Φλῦος –ου καί Φλυός (ὁ) –Υἱός Γῆς
–Πατήρ Κελαίνου, Η-10-567Δ
Φλυός καί Φλυεύς –έως (ὁ) –Η-18-289Α
Φλών –νός (ὁ)
Φλῶρα καί Φιόρα –ας (ἡ) –(Λουλουδένια) –Θεά ἀνθέων (Παρθένος οὖσα, ἔτεκεν υἱόν θεοῦ) –Νέον

Φοβία –ης (ἡ)
Φόβιος καί Φόρβιος καί Ἵππος (ὁ) –Ἡγεμών Μιλήτου, σύζυγος Κλεοβίας, ἥτις
ἠράσθη Ἀνθέαν, ὅν ἐκράτει ὅμηρον ὁ
Φόβιος, Η-10-844Δ, Η-14-128Α
Φόβος –ου (ὁ) –Προσωποποιημένη θεότης, ἐνσάρκωση τρόμου, υἱός Ἄρεως καί
Ἀφροδίτης συνοδεύων τόν θεόν εἰς μάχας. Θεός τρόμου

ËÅÎÉÊÏÍ
ÖÏÂÏÓ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Φόβος (καί Δεῖμος) –ου (ὁ) –(Ἵπποι Ἄρεως) –Μυθολογικός Δαίμων –Υἱός Βορέου καί Ἐρινύος, ἀδελφός Αἴθωνος καί
Κονάβου καί Φλογίου (εἰς Ἐνυώ, Ἄρην
καί Φόβον ὡρκίσθησαν οἱ ἑπτά ἐπί Θήβας) –Διά τόν πλανήτην Ἄρην, Φόβος
καί Δεῖμος εἶναι (λέγουν) τεχνητοί δορυφόροι, ἀλλά καί κυβερνήτες τοῦ ἅρματος τοῦ Διός. Ἡ τροχιά των κυκλική
ἀντί ἐλλειπτικῆς. Ὁ Δεῖμος, διαμέτρου
ὀκτώ χιλιομέτρων, περιστρεφόμενος εἰς
ἀπόστασιν δέκα χιλιομέτρων, ἐντός τριάκοντα ὡρῶν καί ὁ Φόβος 13,200 μέτρων, μέ περιστροφή ἑπτάμιση ὡρῶν
εἰς ἀπόστασιν ἕξ χιλιομέτρων ἀπό Ἄρη
Φοιβά –ῆς (ἡ)
Φοιβάδα –ης καί Τιμώ –οῦς (ἡ)
Φοιβάδας –αιο (ὁ)
Φοιβάδη –ης (ἡ)
Φοιβάδης –ου; (ὁ)
Φοιβάζουσα –σης (ἡ)
Φοιβάζων –ντος; (ὁ) –Συνώνυμον: Φοῖβος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Φοιβάμμουσα –σης (ἡ)
Φοιβάμμων –νος (ὁ) –Ο.Ι.Α.28, Ο.Ι.Ν.
299, Η-5-833Α, Η-7-1151Δ, Η-11-50Α, Η18-293Δ
Φοιβαμμώνασσα –σης (ἡ)
Φοιβάμων –νος (ὁ) –Τεχνογράφος καί
γραμματικός, Η-18-294Α
Φοιβαμώνασσα –σσης (ἡ)
Φοιβάριον –ίου (ἡ)
Φοιβάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
μέ συνώνυμον: Μαινάς –Ἐπίθετον Μούσης –Θεότης
Φοιβέα –ης (ἡ) –καί Φοίβη
Φοιβεία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης
Φοίβη –ης (ἡ) –(Λάμπουσα) –Ἐπίθετον
Ἀρτέμιδος –Ἡλιάδη –Μελεαγρίς –Ἐπίθετον Ἑκάτης μέ συνώνυμον: Κόρη –Οὐρανίδη ὡς θυγάτηρ Οὐρανοῦ καί Γῆς
ἥτις ἐκ τοῦ Κοίου γεννᾶ Λητώ καί Ἀστερίαν –Ἔφορος Δελφικοῦ Μαντείου
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–Τιτανίς –Μήτηρ Λητοῦς –ΘυγάτηρΔιός
καί Λητοῦς, ἀδελφή Ἀπόλλωνος –Θυγάτηρ Λευκίππου, ἀδελφή Ἰλαίρας μετά τῆς ὁποίας, ὁ Πολυδεύκης γέννησε
Μνησικλέα –Θυγάτηρ Τυνδάρεω καί Λήδας ἀδελφή Κλυταιμήστρας –Ἀμαδρυάς νύμφη γυνή Δαναοῦ –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμον: Ἄρτεμις, Πρός
Ρωμαίους –Μήτηρ Μνασίνου, υἱοῦ Διοσκούρων –Ἀμαζών, ἡ καί Φοιβέα –Θυγάτηρ Λευκίππου καί Φιλοδίκης, Ι ΣΤ1,
–Η-5-773Α, Η-7-1147Α, Η-9-526Α, Η-12276Α, 325Α, Η-15-167Δ, Η-18-294Α,
Φοίβη καί Πριμώ –οῦς (ἡ) –Θεότης
Φοιβία καί Βουφία –ης (ἡ) –Πόλις Σικυωνία, ἤ χωρίον –Ἀθηναία
Φοιβιάδη –ης (ἡ)
Φοιβιάδης –ου (ὁ)
Φοιβιανή –ῆς (ἡ) –Ἑταίρα πανέμορφος
καί μαῖα
Φοιβιανός –οῦ (ὁ)
Φοιβίας –ίου (ὁ)
Φοιβίδα –δης (ἡ)
Φοιβίδας –αο (ὁ) –Ἀντί Φοιβίδης –Σπαρ_
τιάτης, ἀρχηγός στρατοῦ εἰς ὅν Λεοντιάδης Θηβαῖος ἐπρόδωσεν Ἀκρόπολιν
Καδμείαν, Η-7-203Α, 533Δ, Η-12-219Δ, Η
-18-294Α
Φοιβίδη –ης (ἡ)
Φοιβίδης –ου (ὁ)
Φοιβίουσα –σης (ἡ)
Φοιβίς –ίδος (ἡ) –Ἑταίρα, ἀντίζηλος ἑταίρας Βακχίδος
Φοῖβις –ιος (ὁ)
Φοιβίων –νος; (ὁ)
Φοιβόλαλος (ὁ & ἡ) –Ἱέρεια Ἀπόλλωνος
“μεταφέρουσα” την φωνήν τοῦ Φοίβου
Φοῖβος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Φοῖβος ὁ Μηλοκέρως –ωτος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄμμωνος
Φοῖβος –ου καί Ἥλιος καί Ἀνήλιαγος
–ου (ὁ) –(Φοῖβος, Φάος, Φῶς) –(Ἁγνός, ἀκτινοβόλος) –(Φωτεινός, κατόπιν ἐξα-
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γνισμοῦ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος καί
Διός –Θεότης φωτός, Ο.Α.443, Ε344, Η-9
-385Α, Η-11-244Α, Η-18-294Α

Φοινικόπεζα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δήμητρος

Φοιβοτέλεια –ης (ἡ)

Φοινικοστεροπής –ῆος (ὁ)

Φοιβοτέλης –ους (ὁ)
Φοίδα –ης (ἡ)
Φοίδας –αντος (ὁ)
Φοιδοκίδα –ης (ἡ)
Φοιδοκίδας –αο (ὁ)
Φοῖδος –ου (ὁ)
Φοῖκη –ης (ἡ)
Φοῖκος –ου (ὁ)
Φοίκουσα –σης (ἡ)
Φοίκων –νος (ὁ) –Υἱός Ὀγχειστίχου
Φοιμία –ης (ἡ)
Φοίμιος –ίου (ὁ) –Ποταμός
Φοίνησσα –ης (ἡ) –Ο.Ο.417
Φοινία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐρινύος μέ
συνώνυμον: Φονία –Ἐπίθετον Σκύλλης
Φοινίας –ίου (ὁ)
Φοινίδα –ης (ἡ)
Φοινίδας –αο (ὁ)
Φοινικάδη –ης (ἡ)
Φοινικάδης –ου (ὁ)
Φοινίκη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
–Ἐρωμένη Ποσειδωνος, μήτηρ Τορώνης
–Θυγάτηρ Κέκροπος

Φοινικοστερόπας –α (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Φοῖνιξ –κος (ὁ) –(Σύμβολον γονιμότητος
–Τά φύλλα συμβολίζουν νίκην καί ἐπιτυχίαν) –Πατήρ Ἀρχαλέως –Ἀδελφός,
Κίλικος, Κάδμου, Εὐρώπης –Υἱός Ἀγήνορος καί Τηλεφάσσης –Ἀκόλουθος, σύμβουλος, διδάσκαλος, παιδαγωγός Ἀχιλλέως –Εἷς τῶν Ἠγετῶν Θήβας –Ποιητής
–Ἵππος Κλεισθένους, νικητής τεθρίππου –Κολοφώνιος ἰαμβοποιός –Πατήρ
Τιτέλου –-Ποταμός μικρός Λοκρίδος –Υἱός Ἀμύντορος, βασιλέως Ὀρμενίου καί
Ἱπποδαμείης, Ο.Ο.Ξ.288, Ο.Ι. Τ.311, Η-7539Α, 638Α, 1055Α, Η-8-486Δ, Η-10-21Δ,
710Δ, Η-11-706Α, Η-14-879Δ, Η-16-542Δ,
Η-17-139Α, 683Α, Η-18-299Δ
Φοῖνιξ –κος (ὁ) –Πηγή ἐν Τεγύρα Βοιωτίας –Ποταμός ἐκβάλων εἰς Ἀσωπόν
Φοίνιος –ίου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
–Ἐπίθετον Ἐρινύος –Ἐπίθετον Κορύβαντος μέ συνώνυμον: Αἱμαχθείς
Φοίνισσα –ης (ἡ) –Μέ Κτήσιον γεννᾶ
Εὔμαιον χοιροβοσκόν Ὀδυσσέως) –Κάτοικος Φοινίκης, Η-5-773Α
Φοινίσσης –ου (ὁ)
Φοινοδάμεια –ης (ἡ)

Φοινίκης –ου; (ὁ)

Φοινοδάμας –ντος (ὁ) –Μάντυς (Λυκόφρων 470)

Φοινικίδα –ης (ἡ)

Φοινόδαμος –ου (ὁ)

Φοινικίδας –αο (ὁ)

Φοιξίνιξ –κος (ὁ) –Υἱός Ἀρχιδήμου

Φοινικίδη –ης (ἡ)

Φοιξίνισσα –σσης (ἡ)

Φοινικίδης –ου (ὁ) –Κωμικός ποιητής
Νέας Κωμωδίας –Μελιτεύς

Φοισία –ης (ἡ)

Φοινικίλα –ης (ἡ)

Φοΐσκη –ης (ἡ)

Φοινικίλος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀντιγόνου
Φοινίκλεια –ης (ἡ)
Φοινικλῆς –έους (ὁ)
Φοινικόεις –εντος (ὁ)
Φοινικόεσσα –ης (ἡ) –Ἐπίθ. Δήμητρος

Φοισίας –ίου (ὁ)
Φοΐσκος –ου (ὁ)
Φοιταλιεύς –ηος (ὁ) –Ἐπίθ. Διονύσου
Φοιταλιώτη –ης (ἡ)
Φοιταλιώτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου μέ συνώνυμον: Φυρομανής
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Φοιτάς –α (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἐρινύος –
Ἐπίθετον Ἔριδος –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Φοιτητήρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
μέ συνώνυμον: Αἰγύπτιος
Φοιτητῆρες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρώτων
Φοίτια –ης (ἡ)
Φοιτίδη –ης (ἡ)
Φοιτίδης –ου (ὁ) -Πατήρ Ἰσίδα ἤ Ἰσάδα,
Η-9-997Δ
Φοίτιος –ίου (ὁ) –Υἱός Ἀλκμαίωνος, κτίστης Φοιτείας Ἀκαρνανίας
Φοκίς καί Φωκίς –ίδος (ἡ)
Φόλα –ας (ἡ)
Φολβία –ης (ἡ)
Φόλβιος –ίου (ὁ)
Φολεγάνδρα –ης (ἡ)
Φολέγανδρος –ου (ἡ) –Υἱός Μίνωος, ἐξ
ἄλλης γυναικός, Η-13-648Δ
Φολεύς –έως (ὁ) –Πατήρ Μέγητος ἀρχηγοῦ Δουλιχίων εἰς Τροίαν, Η-5-770Α
Φόλκης –ου (ὁ) –Υἱός Τημένου Ἡρακλείδου, Η-9-301Α
Φόλλα –ης (ἡ)
Φόλλος –ου (ὁ)
Φόλος –ου (ὁ) –Κένταυρος –Υἱός Σειληνοῦ καί Μελίας νύμφης, φιλοξενήσας
Ἡρακλῆν, Η-5-824Α, Η-9-339Α343Δ, Η10-582Δ, Η-18-301Δ
Φολύγη –ης (ἡ)
Φόλυγος –ου (ὁ)
Φολύνδα –δης (ἡ)
Φολύνδας –αο (ὁ)
Φολύνδη –ης (ἡ)
Φολύνδης –ου (ὁ)
Φονδάνια –ίης (ἡ)
Φονδάνιος –ίου (ὁ)
Φονεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Φονία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Δίκης –Ἐπίθετον Ἐρινύος
Φόνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου –Ἐπίθετον Ἄρεως
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Φοννία –ης (ἡ)
Φόννιος –ίου (ὁ)
Φόνος –ου (ὁ) –Τέκνον Ἔριδος
Φονοσταγής –έος; (ἡ) –Ἐπίθετον Ἔριδος
Φονοτέλεια –ης (ἡ)
Φονοτέλης –ους (ὁ)
Φοντειανή –ῆς (ἡ)
Φοντειανός –οῦ (ὁ)
Φοντήϊα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Φοντήϊος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Φόξη –ης (ἡ)
Φοξία – ης (ἡ)
Φοξίας –ίου (ὁ)
Φοξίδα –ης (ἡ)
Φοξίδας –αο (ὁ) –Ἀχαιός στρατηγός
Φοξίδη –ης (ἡ)
Φοξίδης –ου (ὁ)
Φοξίη –ης (ἡ)
Φοξίης –ητος (ὁ)
Φοξίνη –ης (ἡ)
Φοξῖνος –ου καί Φόξινος (ὁ) –Υἱός Ἀθηνοδώρου, ἱερεύς Καβείρων –Πατήρ
Μνασιμάχας
Φόξος –ου (ὁ) –Μετά βλέψαντος δίδυμοι
ἐκ γένους Κοδρίδων, ἐκ Φωκαίας
Φόξουσα –σης (ἡ)
Φόξων –νος (ὁ)
Φόραξ –κος (ὁ) –Πατήρ Κυανίππου, Η11-651Α
Φόρασσα; –ης (ἡ)
Φόρβ –ης (ἡ)
Φορβάδα –ης (ἡ)
Φορβάδας –αο (ὁ)
Φορβάδη –ης (ἡ)
Φορβάδης –ου (ὁ)
Φόρβας –ντος (ὁ) –Υἱός Λαπίθου καί Ὀρσινόμης –Σύζυγος Ὑρμίνης (θυγατρός
Νηλέως) –Ἀθηναῖος παιδοτρίβης, ἐφεύρε τήν παλαιστικήν –Πυγμάχος ἀπό
Φωκίδα πού σκότωσε ὁ Ἀπόλλων –Υἱός
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Νεοετήρου –Βασιλεύς Λέσβου –Υἱός Ἄργου, πατήρ Τριόπα –Υἱός Τριόπα, πατήρ
Πελλῆνος –Υἱός Λαπίθου καί Ἑρμίνης,
πατήρ Αὐγείου καί Ἄκτορος –Ἐπίσημος
Τρώς πατήρ Ἰλιωνέως, Ο.Ι.665, Ξ490, Η9-752Α, Η-11-548Δ, Η-12-99Δ, 236Δ, Η-1734Δ
Φόρβας –ντος καί Φορβάς (ὁ) –Ἐλατρεύετο εἰς Ἰαλυσόν
Φορβάς –άδος (ὁ) –Ὄνομα ἡνιόχου, πού
θά δέχονταν Θησέαν καί Ἑλένη –Μέ Ἀναξιρρόην γεννᾶ Αὐγείαν
Φόρβασσα –σσης (ἡ)
Φόρβια καί Φόρβη –ης (ἡ)
Φόρβιος καί Φόβιος –ίου (ὁ)
Φόρβος –ου (ὁ) –Πατήρ Προνόης, γυναικός Αἰτωλοῦ, πάππος Πλευρῶνος καί Καλυδῶνος
Φορεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Φοριτουνᾶτα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Φοριτουνᾶτος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Φορκίδες (αἱ) –Θυγατέρες Φόρκυος καί
Κητοῦς: Γραίαι καί Γοργόνες
Φόρκος –ου (ὁ) = Ὁ Φόρκυς-ος. Μέ Κητώ, γεννᾶ Θαλάσσια τέρατα (Ἔχιδνα,
Γραίας, Γοργόνας τάς καί Φορκίδας ὀνομαζομένας) –Ἐπίθετον Ἅδου, Η-10-689
Φόρκουλος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Φόρκυν –υνος (ὁ) –Ὁ Φόρκυς
Φόρκυς –υος καί –υνος καί Φόρκος
–ου (ὁ) –Θαλάσσιος θεός, υἱός Πόντου
καί Γῆς ἤ Οὐρανοῦ καί Γῆς ἤ Ποσειδῶνος καί νύμφης Θοώσης γεννήσας ἐκ
τῆς ἀδελφῆς Κητοῦς τάς Γραίας καί
Γορ-γόνας ἤ τάς Φορκίδας –Υἱός Φαίνοπος φονευθείς ὑπό Ἡρακλέους, Ο.Ι.Ρ.
218, 312, Ο.Ο.Α.72, Ο.Ο.Ν.96, Η-7-1158Α,
Η-8-614Δ, Η-9-534Δ, Η-12-30Α, Η-17-34Δ,
672Δ
Φορμησία –ης (ἡ)
Φορμήσιος –ίου (ὁ)
Φορμίδη –ης (ἡ)
Φορμίδης –ου (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÏÑÌÉÙÍ

Φορμικτάς –άντος (ὁ) –(Ἀδόμενος πρός
φόρμιγγα) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Φορμίνα –ης (ὁ)
Φορμῖνος –ου (ὁ)
Φόρμιος –ίου (ὁ) –Σικελός κωμκός, Η11-852Α
Φορμίουσα –σης (ἡ)
Φόρμις –ιος (ὁ) –Συρακούσιος κωμικός
σύγχρονος Ἐπιχάρμου
Φόρμις καί Φόρμυς –υος καί Φόρμος
(ὁ) –Ἕλλην κωμικός ποιητῆς –Στρατηγός
Τυράννων Συρακουσῶν ἤτοι Γέλωνος
καί Ἱέρωνος, Η-7-1048Α, Η-17-458Δ
Φορμισία –ης (ἡ)
Φορμίσιον –ίου (ἡ) –Κομψή καί λάγνα
ἑταίρα ἀποθανοῦσα κατά τινας μέ “ἀφροδίσιον σπασμόν”
Φορμίσιος –ίου (ὁ) –Μαθητής Αἰσχύλου,
χλευαζόμενος μετά Μεγαινέτου, ὑπό Ἀριστοφάνους (τρέφων πώγωνα ἐκφοβίζων δι΄αὐτοῦ)
Φορμίσκη –ης (ἡ)
Φορμίσκος –ου (ὁ)
Φορμίων –νος (ὁ) –Κωμικός εἰς αὐλήν
Μεγάλου Ἀλεξάνδρου –Πατήρ Φιλοκλέους ἐξ Ἐροιάδων –Ναύαρχος Ἀθηναίων
–Πλούσιος Ἀθηναῖος –Μεγαλέμπορος
Ἀθηναίων –Ρήτωρ –Δοῦλος Δίωνος Ἀθηναίου –Τραπεζίτης –Θημακεύς Ἀθηναῖος –Υἱός Κτησιφῶντος, Πειραιεύς
–Υἱός Ὀφέλωνος, Πειραιεύς –Ἀθηναῖος
στρατηγός –Κατά Φορμίωνος λόγος Δημοσθένους –Ναύαρχος Ἀθηναίων ἐναντίων Πελοποννησίων –Ἄρχων Ἀθηνῶν
Φορμίων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος στρατηγός
ναύαρχος ἤ πατήρ Νυμφαίου νικητής
Κορινθίων εἰς ναυμαχίαν Ναυπάκτου
–Ἀλικαρνασσεύς εἰς πυγμήν –Υἱός Κτησιφῶντος Ἀθηναῖος –Ἐκ Θυμακῶν Ἀθηναῖος –Δοῦλος Δίωνος Φρεαρίου, ὅστις
προσέβαλεν Γλαυκοθέαν, Η-4-812Α, Η
-5-946Α, 957Α, Η-7-531Α, 1142Α, Η-10596Α, 916Δ, Η-17-560Δ, 802Δ, Η-18-305Α,
496Δ
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Φόρμος –ου (ὁ) –Ὁ Φόρμις –Ναύαρχος
Ἀθηναίων θεατρικός συγγραφεύς Συρακούσιος
Φόρμυς –υος (ὁ)
Φορμώ –οῦς (ἡ)
Φορμῶσα –ης (ἡ)
Φόρνιος –ίου (ὁ)
Φοροτουνᾶτα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Φοροτουνᾶτος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Φορτία –ης (ἡ)
Φόρτιος –ου (ὁ)
Φορτουνᾶτα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Φορτουνάτα –ης (ἡ)
Φορτουνατίουσα –σης (ἡ)
Φορτουνατίων –νος (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Φορτουνᾶτος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Φορτουνάτος –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Φροτούνεις καί Φορτούνις –ιος (ὁ)
Φορτούνις καί Φροτούνεις –ειος (ὁ)
Φορτύλα –ης (ἡ)
Φορτύλος –ου (ὁ)
Φορτυνᾶτα –ης (ἡ)
Φορτυνᾶτος –ου (ὁ)
Φόρυλλα –ης (ἡ)
Φόρυλλος –ου (ὁ)
Φόρυς –υος (ὁ) –Μελιτεύς
Φορύσκη –ης (ἡ)
Φορυσκίδη –ης (ἡ)
Φορυσκίδης –ου (ὁ)
Φόρυσκος –ου (ὁ) –Υἱός Τιμοκράτους
ἀδελφός Ἀριστομένους –Υἱός Ἀριστομένους Λευκονοιεύς
Φορύσκος –ου (ὁ) –Πατήρ Τιμοκράτους
Λευκονοιεύς
Φορύστα –ης (ἡ)
Φορύστας –αντος; (ὁ) –Ταναγραῖος ἀμφισβητούμενος Ὀλυμπιονίκης εἰς ἀγώνα Κηρύκων
Φορωνεύς –έως (ὁ) –(Πάνοπλος) –Πατήρ ἐκ Λαοδίκης Ἄπιος, (ἐξ οὖ ἡ Ἀπία
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μετέπειτα Πελοπόννησος) Σπάρτωνος,
Χθονίας, βασιλεύς Ἄργους –Σύζυγος
νύμφης Τηλοδίκης –Υἱός Ἰράχου καί
Μελίας Ὠκεανίδης –Ἀργεῖος εὐρέτης
φωτιᾶς καί ὄχι ὁ Προμηθεύς –Κατά Ἀργείους –Σύζυγος Κερδοῦς, μέ τάφον εἰς
Ἄργος Η-7-1155Α, Η-8-553Α, Η-9-881Α,
Η-10-273Δ, Η-14-461Α, Η-18-937Α
Φορωνίς –ίδος (ἡ) –Τοῦ Φορωνέως –Ἐπικόν ποίημα Ἑλλανίκου
Φόσουνα –ης (ἡ)
Φόσουνος –ου (ὁ)
Φοσσίνα –ης (ἡ)
Φοσσίνας –ου (ὁ)
Φόσυρα –ης (ἡ)
Φόσυρος –ου (ὁ) –Πατήρ Λεοντίχου
Φουλακίουσα –σης (ἡ)
Φουλακίων –νος (ὁ)
Φουλβία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν. Ἐρωμένη
συνωμότου τοῦ Κατιλίνα, προδώσασα
σχέδιον εἰς Κικέρωνα
Φούλβιος καί Φουλούϊος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Φουλία –ίης (ἡ)
Φουλίας –ου (ὁ)
Φούλκαρις –ιος (ὁ) –Ἀρχηγός Ἑρούλων
μισθοφόρων
Φουλκινία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Φουλκίνιος –ίου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Φούλκων –νος (ὁ) –Ρήγας Ιερουσαλήμ
Φουλλίνα –ης (ἡ)
Φουλλίνας –ου (ὁ)
Φουλούϊα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Φουλούϊος –Στέλλος (ὁ) –Μισογύνης.
Συνεσμίγετο μέθ΄ ἵππου καί ἔτεκεν τήν
Ἱππώνα
Φουνδανή –ῆς (ἡ)
Φουνδανία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Φουνδάνιος –ίου (ὁ)
Φουνδανός –οῦ (ὁ) -Ρωμαϊκόν
Φουρία –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
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Φούριος –ιου (ὁ) –Ρωμαϊκόν
Φουρνιτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
Φουρνοῦτα –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Φουρνοῦτος καί Κορνοῦτος –ου (ὁ)
–Λατῖνος συγγραφεύς
Φουρτουνᾶτα –ης (ἡ)
Φουρτουνᾶτος –ου (ὁ) –Α’ πρός Κορινθίους 17 –Χριστιανικόν –Μάρτυς –Υἱός
Φορτονάτου
Φούσις –ιος; (ὁ)
Φούσκιλλα –ης (ἡ)
Φούσκιλλος –ου (ὁ)
Φουσκίουσα –σης (ἡ)
Φουσκίων –νος (ὁ)
Φοῦσκος –ου (ὁ)
Φούσκουσα –ης (ἡ)
Φούσκων –νος (ὁ) –Ἐπώνυμον Δώσωνος, καλούμενος καί ἱέραξ Φούσκων, ἤ
Πτολεμαίου Εὐεργέτου –Μακεδονικόν
Φούφια –ης (ἡ)
Φούφιος –ίου (ὁ)
Φραάρτη –ης (ἡ)
Φραάρτης –ου (ὁ) –Ὄνομα Πάρθων βασιλέων
Φράδα –δης (ἡ)
Φράδας –αο (ὁ) –Ἐπαναστατήσας κατά
Δαρείου
Φράδια –ίης (ἡ)
Φράδιος –ίου (ὁ)
Φραδμονίδη –ης (ἡ)
Φραδμονίδης –ου (ὁ) –Ο.Θ.257
Φράδμουσα –σης (ἡ)
Φράδμων –νος (ὁ) –Πατήρ Ἀγελάου –
Ἀργεῖος γλύπτης, Η-8-582Α, Η-16-240Α,
Η-18-183Α
Φραγκῖσκα –ης (ἡ) –(ἡ ἔχουσα Γαλατικήν εὐγένειαν, ξένου)
Φραγκῖσκος –ου (ὁ) –(Γνήσιος ὡς Γαλάτης, εὐγενής ὡς Γαλάτης) –Ἅγιος δυτικῆς Ἑκκλησίας –Ἡγεμόνες

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÑÁÓÉÇÑÉÄÇÓ

Φράγκος –ου (ὁ) –Υἱός Διός καί νύμφης
Ὀρθρυΐδος, ἀδελφός Μελιτέως
Φραιαρίδα –ης (ἡ)
Φραιαρίδας –αο (ὁ)
Φρανιώι; (ἡ)
Φραντζέσκα –ας (ἡ) –Ἕτερος τύπος τοῦ
Φραγκίσκα
Φράξα –ης (ἡ)
Φράξος –ου (ὁ) –Μέ Χαλκιόπη γεννᾶ
Πρέσβωνα –Σύζυγος Νικάνδρας
Φραόρτη –ης (ἡ)
Φραόρτης –εω (ὁ) –Πατήρ καί υἱός Δηΐκους ἤ Δηιόκεω –Πατήρ Κυαξάρεω –Ἀρχηγός Περσῶν
Φρασαρίδα –ης (ἡ)
Φρασαρίδας –αο (ὁ) –Πατήρ Κουδίου
Φρασηλίδη –ης (ἡ)
Φρασηλίδης –ου (ὁ)
Φρασία –ης (ἡ)
Φρασιάδα –ης (ἡ)
Φρασιάδας –αο (ὁ)
Φρασιαρίδα –ης (ἡ)
Φρασιαρίδας –αο (ὁ)
Φρασίας –ίου (ὁ) –Ἀθηναῖος τις –Κύπριος μάντις
Φρασίδα –ης (ἡ)
Φρασιδάμεια –ης (ἡ)
Φρασίδαμος καί Φρασίδημος –ου (ὁ)
–Κάτοικος τῆς Κῶ, Η-9-548Δ
Φρασίδας –αο (ὁ)
Φρασιδήμεια –ης (ἡ)
Φρασίδημος καί Φρασίδαμος –ου (ὁ)
–Περιπατητικός φιλόσοφος
Φρασιηλίδη –ης (ὁ)
Φρασιηλίδης –ου (ὁ)
Φρασιήρη –ης (ἡ)
Φρασιήρης –ους (ὁ)
Φρασιηρίδη –ης (ἡ)
Φρασιηρίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος Ἀναφλύστιος

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÑÁÓÉÈÅÁ

Φρασιθέα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Λεώ, θυσιασθείσα ὑπέρ σωτηρίας Ἀθηνῶν, μετ΄
ἀδελφῶν Θεόπης καί Εὐβούλης
Φρασίθεος –έου (ὁ)
Φρασικάρτη –ης (ἡ)
Φρασικάρτης –ου (ὁ)
Φρασίκλεια –ης (ἡ) –Τελέσφορος θεά
–Ἄγαλμα κόρης Ἀθηναῖας
Φρασικλείδη –ης (ἡ)
Φρασικλείδης –ου (ὁ) –Ἄρχων ἐν Ἀθήναις –Μυρρινούσιος, Η-15-543Δ
Φρασικλῆς –έους (ὁ) –Φρεάρριος
Φρασικλῆς –έως (ὁ)
Φρασικύδη –ης (ἡ)
Φρασικύδης –εω; (ὁ)
Φρασίλα –ης (ἡ)
Φρασίλαος –ου (ὁ)
Φρασίλας –αντος (ὁ)
Φρασιλίδη –ης (ἡ)
Φρασιλίδης –ου (ὁ)
Φράσιλλα –ης (ἡ)
Φράσιλλος –ου (ὁ)
Φρασίλος –ου (ὁ)
Φρασιμήδη –ης (ἡ)
Φρασιμήδη καί Ἀλκιόπη –ης Φρασιμήδη καί Ἰφινόη (ἡ) –Μέ Εὐπάλαμον ἤ
Παλαμάονα γεννᾶ Δαίδαλον, Α-Γ-23Α,
Η-5-735Α
Φρασιμήδης –ου (ὁ)
Φράσιμος –ου (ὁ) –Σύζυγος Διογενείας
θυγατρός Κηφισσοῦ –Πατήρ Πραξιθέας
γυναικός Ἐρεχθέως
Φρασίνα –ης (ἡ)
Φρασινίκα –ης (ἡ)
Φρασίνικος –ου (ὁ)
Φρασινόη –ης (ὁ) –Εἰς ἐπίγραμμα
Φρασίνοος –όου (ὀ)
Φρασίνος –ου (ὁ) –Σύζυγος Διογενείας,
θυγατρός Κηφισσοῦ, πατήρ Πραξιθέας,
γυναικός Ἐριχθέως
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Φρασίνους –ου (ὁ)
Φράσιος –ίου (ὁ) –Ὁ Κύπριος μάντις
Θράσιος –Ἐπίσημος Παίων, φονευθείς
ὑπό Ἀχιλλέως
Φράσιος –ίου καί Θράσιος (ὁ) –Μάντις
Κύπριος, συμβουλεύσας Βούσιριν νά φονεύει τούς ξένους εἰσερχομένους εἰς τήν
χώραν του. Ἐσφάγη πρῶτος !
Φρασίουσα –σης (ἡ)
Φρασισθένεια –ης (ἡ)
Φρασισθένη –ης (ἡ)
Φρασισθένης –ους (ὁ) –Υἱός Εὐαλκίδου
Ἐρχιεύς
Φρασιτέλεια –ης (ἡ)
Φρασιτέλης –ους (ὁ)
Φρασιτελίδη –ης (ἡ)
Φρασιτελίδης –ου (ὁ)
Φρασιτίμη –ης (ἡ)
Φρασίτιμος –ου (ὁ)
Φρασιφάνη –ης (ἡ)
Φρασιφάνης –ους (ὁ)
Φρασίων –νος (ὁ)
Φράσμουσα –σης (ἡ)
Φράσμων –νος (ὁ)
Φράσουσα –σης (ἡ)
Φρασσαμενή –ῆς (ἡ)
Φρασσαμενός –οῦ (ὁ)
Φράστη –ης (ἡ)
Φράστης –ου (ὁ)
Φραστορίδα –ης (ἡ)
Φραστορίδας –αο (ὁ)
Φράστος –ου (ὁ)
Φράστωρ –ρος (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης –Υἱός Μενίππης, Η-13-257Α
Φρασώ –οῦς (ἡ)
Φράσων –νος (ὁ)
Φραταγούνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀρτάνου –Γυνή Δαρείου Ὑστάσπου. Οἱ δύο
υἱοί των ἔπεσαν στήν μάχην των Θερμοπυλῶν

423

ËÅÎÉÊÏÍ

Φραταγούνης –ου (ὁ)
Φραταφέρνη –ης (ἡ)
Φραταφέρνης –ους (ὁ) –Σατράπης Παρθίας –Πέρσης
Φρατία –ης (ἡ)
Φράτιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Φρατρία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Φράτριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός μέ
συνώνυμον: Ἑρκεῖος –Ἐπίθ. Ποσειδῶνος
Φρεάντλη –ης (ἡ)
Φρεάντλης καί Κλεάνθης –ου (ὁ)
–Πλαστόν φιλοσόφου Στωϊκοῦ Κλεάνθους –Ἄσσιος, Η-7-625Α
Φρεάρρη –ης (ἡ)
Φρεάρριος –ίου (ὁ) –Ἐκ τοῦ Δήμου Ἀττικῆς
Φρεάρρος –ου (ὁ)
Φρεάρρουσα –σης (ἡ)
Φρεάρρων –νος; (ὁ)
Φρεγάνια –ης (ἡ)
Φρεγάνιος –ίου (ὁ)
Φρειδερίκη –ης (ἡ) –Καθολικόν
Φρειδερίκος –ου (ὁ)
Φρενογηθής –έος; (ὁ) –Συνώνυμον: Φοῖβος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Φρενοθελγής –έος (ὁ) –Ἐπίθ. Διονύσου
Φρενοκλόπος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος μέ συνώνυμον: Ὑβριστής
Φρενοληστής –ῆ (ὁ) –Ἐπίθ. Ἔρωτος
Φρεωρύλα –ης (ἡ)
Φρεωρύλος –ου (ὁ) –Η-18-267Α
Φρίκα –ης (ἡ)
Φρίκας –αντος (ὁ)
Φρικία –ίης (ἡ)
Φρικίας –ίου (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης ἀπό
Θεσσαλία πατήρ Ἱπποκλέους –Ὁ Πελινναῖος Ὀλυμπιονίκης ὁπλίτου δρόμου δύο
φοράς
Φρικίδα –δης (ἡ)
Φρικίδας –αο (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÑÉÎÏÓ

Φρίκινα –ης (ἡ)
Φρικίνας –ου (ὁ)
Φρῖκις –ιος (ὁ)
Φρικοδάμεια –ης (ἡ)
Φρικόδαμος –ου (ὁ)
Φρικοδήμη –ης (ἡ)
Φρικόδημος –ου (ὁ) –Τύραννος, πατήρ
Φίλωνος καί Ἡρακώντος, διεκδικούντων
Θεμιστώ διά Φίλωνα
Φρῖκος –ου (ὁ)
Φρίκουσα –σης (ἡ)
Φρικτός –ου καί –οῖο (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Ἄρεως –Ἐπίθετον Διονύσου μέ συνώνυμον: Φηρομανής –Ἐπίθετον Διός μέ συνώνυμον: Ἡγήτωρ –Ἐπίθετον Ρέας
Φρικύλα –ης (ἡ)
Φρικύλος –ου (ὁ)
Φρικώδη –ης (ἡ)
Φρικώδης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Φρίκων –νος (ὁ)
Φρικωνίς –ίδος (ἡ) –Ἐπώνυμον πόλεως
Κύμης
Φρίξα –ης (ἡ) –Νύμφη
Φριξοκόμα –ης (ἡ)
Φριξοκόμας –αντος (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Φρῖξος –ου (ὁ) –(τρομακτικός) –(προσωποποίησις βροντῆς) –Πατήρ Ἄργου, υἱός
Ἀθάμαντος, (βασιλέως Ὀρχομενοῦ), καί
Νεφέλης, ἀδελφός Ἕλλης καί Μακίστης
καί ἀδελφοῦ Μακίστου –Διά τό δέρας
ἔγινε ἡ Ἀργοναυτική ἐκστρατεία –Διά
νά μή τόν φονεύσει ἡ μητρυιά Ἰνώ ἀνεχώρησε μέ Ἕλλην ἐπί Κριοῦ, χρυσομάλλου δέρατος ὀμιλοῦντος, πού ἔφερε ὁ
Ἑρμῆς –Ἡ Ἕλλη κατέπεσε καί ὁ Φρῖξος
ἔφθασε εἰς Κολχίδα καί ἐνυμφεύθη κόρην Αἰήτου, Χαλκιόπην καί γεννᾶ Φρόντιν (ὁ & ἡ), Ἄργον, Μέλαινα, καί Κυτίσσωρον. Εἰς Κολχίδα τόν ἐδέχθη πρῶτος
ὁ Δίψακος υἱός τοῦ ποταμοῦ Φυλλίδος
καί τῆς Βιθυνίδος νύμφης, Η-8-482Α, Η9-531Δ, 775Α, Η-17-139Α, Η-18-379Α

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÑÏÄÁÌÅÉÁ

Φροδάμεια –ης (ἡ)
Φρόδαμος –ου (ὁ)
Φροῖξος καί Φρίξος –ου (ὁ) –(Τρομακτικός) –Ἀδελφός Ἕλλης, καί Μακίστης
υἱός Ἀθάμαντος (βασιλ.Ὀρχομενοῦ) καί
Νεφέλης. Ἡ μητρυιά Ἰνώ ἐπεβουλεύθη
τήν ζωήν αὐτῶν. Ἐφυγαδεύθησαν ἐπί
Κριοῦ Χρυσομάλλου ὀμιλοῦντος
Φρονέουσα –σης (ἠ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης
μέ συνώνυμον: Θυγάτηρ
Φρονήμουσα –σης (ἡ)
Φρονήμων –νος (ὁ) –Πατήρ Θαρριάδου
–Κρής –Ὀάξιος
Φρονησία –ης (ἡ)
Φρονήσιος –ίου (ὁ)
Φρονήσιον –ίου (ἡ)
Φρόνησις –εως (ἡ) –Ἐπίθετον Μούσης
μέ συνώνυμον: Γνῶσις –Θεότης μέ ἐπίθετον Ἀγαθή
Φρονία –ης (ἡ) –Νύμφη πού μέ Μίνωα
γεννᾶ Ἰάσιον πατέρα Κατρέως –Σύζυγος Κατρέως, Η-10-513Δ, Η-13-648Δ
Φρονίκα –ης (ἡ)
Φρονίκας –αντος (ὁ)
Φρονίμα –ης (ἡ)
Φρονιμᾶς –ᾶ (ὁ)
Φρονίμη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ τελευταίου
βασιλιᾶ Κρήτης, Ἐτεάρχου ἤ Ἐτάρχου
Φρονίμιον –ίου (ἡ)
Φρόνιμον –ου (ἡ)
Φρόνιμος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Φρονίοιος –ου (ὁ) –Ο.Ο.Δ.63
Φρόντη –ης (ἡ)
Φρόντης –ου (ὁ) –Η-18-379Α
Φροντίδα –δης (ἡ)
Φροντίδας –αιο (ὁ) –Ταραντῖνος Πυθαγορικός φιλόσοφος, Η-16-499Α
Φροντίνα –ης (ἡ)
Φροντῖνος –ου (ὁ)
Φρόντις –ιδος (ὁ & ἡ) –Υἱός Φρίξου καί
Χαλκιόπης (θυγάτηρ Αἰήτου, βασιλέως
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Κολχίδος) –Υἱός Ὀνήτορος, πηδαλιοῦχος
Μενελάου (Ὀμηρος), κεραυνωθείς ὑπό
Ἀπόλλωνος εἰς Σούνιον, ἤ Κινάδος(ου)
πηδαλιοῦχος Μενελάου (Παυσανίας)
–Γυνή Πανθόου μήτηρ Εὐφόρβου –Θεότης μέ ἐπίθετον: Θυγάτηρ
Φροντίς –ιδος (ἡ) –Σύζυγος Πανθόου,
μήτηρ Εὐφόρβου καί Ὑπερήνορος ἡρώων Τροίας –Θυγάτηρ Εὐνηνίας ἤ Νηνίας,
ἀδελφή Μέλανος καί Ἄργου
Φροντιστής –οῦ (ὁ) –Η-18-380Δ
Φρόντο (ς) –ου (ὁ) –Ρωμαϊκόν –Παιδαγωγός Μάρκου Αὐρηλίου
Φρόντουσα –σης (ἡ)
Φρόντων –νος (ὁ) –Πατήρ Διονυσίου,
ἀγορανόμος –Καί Ρωμαϊκόν, Η-12-486Α
Φροντωνίς καί Φροντωνιάς –ἀδος (ἡ)
–Ἀδελφή Φρόντωνος ρήτορος
Φρουκτῶσα –σης (ἡ)
Φρουκτῶσος –ου (ὁ)
Φρουμεντία –ης (ἡ)
Φρουμέντιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν
–Ἅγιος (30 Νοεμβρίου)
Φρούνα –ης (ἡ)
Φρουνίδα –ης (ἡ)
Φρουνίδας –αο (ὁ)
Φρουνίλα –ης (ἡ)
Φρουνίλος –ου (ὁ)
Φρουνίουσα –σης (ἡ)
Φρουνίσκη –ης (ἡ)
Φρουνίσκος –ου (ὁ) –Υἱός Ρύγχωνος ἤ
Σωστροτίου
Φρουνίχα –ης (ἡ)
Φρουνίχη –ης (ἡ)
Φρούνιχος –ου (ὁ)
Φρουνίων –νος (ὁ)
Φρούνος –ου (ὁ)
Φροῦνος –ου (ὁ)
Φρουνοῦσα –ης (ἡ)
Φρούνων –νος (ὁ)
Φρουράρχη –ης (ἡ)
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Φρουραρχίδα –ης (ἡ)
Φρουραρχίδας –αο καί Φρουραρχίδης –ου (ὁ)
Φρουραρχίδη –ης (ἡ)
Φρουραρχίδης –ου (ἡ)
Φρούραρχος –ου (ὁ)
Φρούρια –ίης (ἡ)
Φρουρίδα –ης (ἡ)
Φρουρίδας –αο (ὁ)
Φρουρίδη –ης (ἡ)
Φρουρίδης –ου (ὁ)
Φρούριος –ίου (ὁ)
Φρουρίουσα –σης (ἡ)
Φροῦρις –ιος (ὁ)
Φρουρίων –νος (ὁ)
Φροῦρος –ου (ὁ)
Φρουρός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Φρύγα –ης (ἡ)
Φρύγας –αντος; (ὁ)
Φρυγία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Κέκροπος
–Νύμφη πού μέ Κύκλωπα Ἄργην γεννᾶ Ἀτρήνη, Ἄτρωνα, Ἀτρηνέστην καί
Δεῦσον –Ὄνομα δούλης –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Φρυγία Δαίμων –νος (ἡ) –Κυβέλης ἐπίθετον ἤ Ρέας
Φρυγίη –ης (ἡ) –Ο.Γ.184
Φρυγίη – καί Φυργία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον
Ρέας μέ συνώνυμον: Μήτηρ
Φρυγίης –ητος (ὁ)
Φρυγίλα –ης (ἡ)
Φρύγιλλα –ης (ἡ)
Φρύγιλλος καί Φρυγίλλος –ου (ὁ) –Η8-305Δ
Φρυγίλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετο Σαβαζίου
Φρύγιος –ίοιο (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Υἱός
Νηλέως ἐρασθείς Πιερίαν θυγατέραν
Πύθου καί Ἰαπυγίας –Ἐπίθετον Διονύσου
Φρυγώ –οῦς (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÑÕÍÉÊÉÄÇÓ

Φρυκίδα –ης (ἡ)
Φρυκίδας –αο (ὁ)
Φρυκόδημη –ης (ἡ)
Φρυκόδημος –ου (ὁ) –Πατήρ Φίλωνος
Φρυκωνίς – ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Κύμης
στήν Αἰολίδα
Φρύνα –ης (ἡ)
Φρυναῖα –ης (ἡ)
Φρυναῖος –ου (ὁ) –Υἱός Φρυνίχου ἤ Δρυνίχου –Ἀθμονεύς –Ὑβάδης
Φρύνεος –ου (ὁ)
Φρύνη καί Μνησαρέτη –ης (ἡ) –(Γοητευτική καί ὡφέλιμη (χωρίς ἐπίδειξιν)
ὡς ὁ φρύνος) –Πλαστόν ὄνομα δύο γυναικῶν. Μέ ἐπώνυμον: Κλαυσίγελως
–Ἑταῖρα, θυγάτηρ Ἐπικλέους (ἡ Θεσπική) –Πρότυπον εἰς γλύπτην Πραξιτέλην
διά τήν Κνιδίαν Ἀφροδίτην –Πρότυπον
εἰς ζωγράφον Ἀπελλήν διά τήν “Ἀναδυομένην” –Ὅτε ὁ Εὐθίας ἔσυρε εἰς δίκην δι΄
ἀσέβειαν, (παρεβίασε νόμον, παρουσιασθείσα γυμνή ενώπιον πλήθους Ἐλευσινίων Μυστηρίων) ὁ ρήτωρ Ὑπερείδης
τήν ἐγύμνωσε προκαλών τόν θαυμασμόν τῶν δικαστῶν –Δέν ἔγινε δεκτή ἡ
προσφορά ἀνέγερσις τῶν τειχῶν τῶν
Θηβῶν (πού κατέστρεψε ὁ Ἀλέξανδρος)
ὑπό αὐτῆς, διά νά μή ἀποτελέσει πρότυπον διά τάς Θηβαίας –Ὁ Ἀπολλόδωρος
ἀναφέρει ἄλλην Φρύνην τήν Σαπέρδιον
ὁμοιάζουσαν μέ ἰχθύν (τετάρτη) Πόντου
–Τρίτη κατά Ἡρόδικον ἦτο ἡ “Σηστός”
ὡς κοσκινίζουσα τά βαλάντια τῶν πελατῶν, Η-7-1151Δ, Η-8-92Δ, Η-9-371Α,
1006Δ, Η-14-695Δ, Η-18-385Α
Φρύνης –ητος (ὁ)
Φρυνιάδα –ης (ἡ)
Φρυνιάδας –αιος (ὁ)
Φρυνίδα –ης (ἡ)
Φρυνίδας –αο (ὁ)
Φρυνίκα –ης (ἡ)
Φρυνικίδη –ης (ἡ)
Φρυνικίδης –ου (ὁ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÑÕÍÉÊÏÓ

Φρύνικος –ου (ὁ)
Φρυνίουν –νειος (ὁ) –Πατήρ Ἀστάρχου
Φρυνίουσα –σης (ἡ)
Φρύνιος –ίου (ὁ)
Φρῦνις –ιδος (ὁ) –Μυτιληναῖος, κιθαρωδός καί ποιητής, υἱός Κάνωπος, ἄσεμνος
–Ἀρχαῖος Ἕλλην μουσικός –Κωμικός
ποιητής –Λακεδαιμόνιος, Η-10-705Α, Η12-644Α, Η-17-637Δ, Η-18-385Δ
Φρυνίς –ιδος (ἡ)
Φρυνίσκα –ης (ἡ)
Φρυνίσκος –ου (ὁ) –Ἴλαρχος –Στρατηγός Ἑλλήνων ἐν Ἀσία
Φρυνίσσκος –ου (ὁ)
Φρυνίτα –ης (ἡ)
Φρυνίτας –αντος (ὁ)
Φρυνίχη –ης (ἡ)
Φρυνιχίδη –ης (ἡ)
Φρυνιχίδης –ου (ὁ)
Φρύνιχος –ου (ὁ) –Ἀρχαίας κωμωδίας
κωμωδοποιός Ἀθηναῖος –Ἀθηναῖος τραγικός υἱός Μελανθᾶ ἤ Πολυφράδμονος
–Ὁ Βιθυνός συγγραφεύς σοφιστής –Ταραντῖνος Πυθαγορικός φιλόσοφος –Ὀ
Πλάτων καλεῖ ἐφευρέτην τραγωδίας
–Στρατηγός Ἀθηναίων ἐχθρός Ἀλκιβιάδου –Πατήρ Φρυναίου Ὑβάδης –Ἀττικιστής –Τραγικός –Ἀναφέρει Ἀριστο_
φάνης –Υἱός Πολυφράσμονος, σύγχρονος Αἰσχύλου, ὁ γράψας τό Δρᾶμα “Μιλήτου Ἅλωσις” δι ΄ὅ ἐτιμωρήθη δεχθείς
πρόστιμον, διότι ἐπροκάλεσε ὀδύνην
Φρύνιχος –ου (ὁ) –Τραγικός ποιητής,
μαθητής Θέσπιδος –Ἀθηναῖος,πρῶτος
εἰσήγαγε γυναικεῖα πρόσωπα στήν σκηνή –Ἀθηναῖος Ὀλυμπιονίκης εἰς πάλην
–Ἀττικιστής –Ἀχαρνεύς –Εὐωνυμεύς –Ἐκ
Κεραμέων, Η-7-193Α, 532Α, 1017Α, 1045
Δ, Η-9-490Α, Η-15-42Δ, 87Α, Η-16-499Α,
Η-17-797Δ, Η-18-300Δ, 385Δ
Φρυνίων –νος (ὁ) –Παιανιεύς μέ φίλην
τήν ἑταῖραν Νεαίραν –Υἱός Δήμωνος
Παιανιεύς –Ἕτερος Φλυεύς, Η-14-321Δ
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Φρυνόκλεια –ης (ἡ)
Φρυνοκλῆς –έους (ὁ)
Φρῦνος –ου (ὁ) –(Ὁ ἄνευ ἐπιδείξεως ὡφέλιμος ὡς ὁ φρῦνος) –Πλαστόν, Η-16
-240Δ
Φρύνουσα –σης (ἡ)
Φρυνώ –οῦς (ἡ) –Μαθήτρια Πολυκλείτου, γλύπτρια ἐκ Κεραμέων
Φρύνων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος στρατηγός
–Πατήρ ἐφήβου Μενεκράτους, ἤ Ἀτταγίνου –Ἀθηναῖος παγκρατιαστής, Ὀλυμπιονίκης –Ἀθηναῖος ρήτωρ –Κωμικός
ποιητής –Ὁ προδώσας τήν πολιτείαν εἰς
Φίλιππον Μακεδόνων (Φιλιππίζων ὡς
Νεοπτόλεμος, Ἀριστόδημος, Φιλοκράτης,
Κτησιφῶν), Η-5-948Δ, Η-15-934Δ, Η-18386Δ
Φρυνώνδα –δης (ἡ)
Φρυνώνδας –αο (ὁ) –Φιλόσοφος –Ἀθηναῖος, δόλιος καί πονηρός ὡς κέρκωπας
(κλέφτης καί ἀπατεών ὡς Εὐρύβατος,
Ἀριστόδημος, Σώστρατος) –Παροιμιώδης δι΄ αἰσχρότητα –Ἕτεροι Κέρκωπες:
Σώστρατος, Δημοκλείδης, Τίμαρχος, Εὐρύβατος, Κέκροπας
Φρύξ –γός (ὁ) –Καί ὄνομα δούλου –Ἐπίθετον Σαβαζίου
Φρύξος –ου (ὁ) –Ποταμός Ἀργολίδος
Φρύσκανος –ου (ὁ)
Φρύχς (Οther) (ὁ);
Φρώνων –ωνος (ὁ) –Γνωστός Φιλιππίζων ὡς Νεοπτόλεμος, Ἀριστόδημος, Φιλοκράτης, Κτησιφῶν
Φρῶρος –ου (ὁ)
Φσανός ἀντί Ψανός –οῦ (ὁ)
Φσολέας καί Ψολέας καί Βολέας –ου
(ὁ)
Φτώχεια καί Πτώχεια –ης (ἡ) –Μέ τήν
Ἀπόγνωσιν, θεότηται ἀνελέηται μή ἐγκαταλείπουσαι Ἄνδρον, ὡς εἰς Θεμιστοκλήν ἐδήλωσαν
Φύα καί Φύη –ης (ἡ) –Ὡραία, πανύψηλος γυνή τεσσάρων πήχεων, πού ἔντυσε
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ὁ Μεγακλῆς ὡς θεάν Ἀθηνάν καί καλοῦσε τούς Ἀθηναίους νά δεχθοῦντόν
Πεισίστρατον. Ἄν καί ἀφελές ἐπέτυχε
τό τέχνασμα εἰς Ἀθηναίους τούς εὐφυεστέρους τῶν Ἑλλήνων κατά Ἡρόδοτον.
Προσκύνησαν ὡς θεά τήν Φύα
Φυακίνη –ης (ἡ)
Φυακίνης –ου (ὁ)
Φυγάς –α (ὁ) –Συνώνυμον Ἀγνός –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Φύγγελος –ου (ὁ) –Πρός Τιμόθεον Β’,
κεφάλαιον 15
Φυγοδέμνιος –ίου (ἡ) –Συνώνυμον: Ταριτογενής –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Φυγόδεμνος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον
Βριτομάρτιος
Φυγόλεκτρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Φυγοπτόλεμος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Φυγοστρατίδη –ης (ἡ)
Φυγοστρατίδης –ου (ὁ)
Φύγων –ντος (ὁ)
Φύη –ης (ἡ) –Ἔξοχος καλλονή, Ἀθηναία
Παιανιεύς –Ὑποψηφία σύζυγος Πεισιστράτου –Δούλη ἀπό Θράκη, θυγάτηρ
Σωκράτους παριστάνουσα Ἀθηνάν κατά
ἐπαναφοράν Πεισιστράτου, Η-18-388Α
Φυκιάδας –ου (ὁ) –Κροτωνιάτης Πυθαγορικός φιλόσοφος, Η-16-499Α
Φύκια –ης (ἡ)
Φύκιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Φυκογείτων –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Πριάπου μέ συνώνυμον: Αἰγιαίτης
Φυκτεύς –έως (ὁ)
Φύλα –ης (ἡ) –Ἐλευσινία ἑταίρα, φίλη
ρήτορος Ὑπερείδου
Φυλαείδης –ου (ὁ) –Η-12-99Δ
Φυλαΐδης καί Φυταλίδης –ου (ὁ) –Γένος, μέ Γενάρχη υἱόν Καινέως, Κόρωνον,
Η-12-46Δ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÕËÁÊÔÏÓ

Φυλαινία –ης (ἡ)
Φυλαίνιος –ίου (ὁ)
Φυλαῒς –ιδος (ἡ) –Ἑταίρα
Φυλάκα –ης (ἡ)
Φύλακες –ων (οἱ) –Ἀδελφοί Γραιῶν καί
Γοργόνῶν
Φυλάκη –ης (ἡ) –Ο.Ι.Ν.696, Ο.Ο.Λ.291
Φυλακηΐς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Φυλάκου, Ἀλκιμήδης ἐπίθετον
Φυλάκης –ου (ὁ) –Ο.Ο.Ο.231
Φυλακία –ης (ἡ) –Με Ἀσέαν γεννᾶ Εὐθυμένην
Φυλακίδα –δης (ἡ)
Φυλακίδας –αιο; (ὁ) –Αἰγινήτης νεότερος υἱός Λάμπωνος (ἀδελφός Πυθέου)
Νεμεονίκης καί δίς Ἰσθμιονίκης εἰς παγκράτιον. Προπονητήν εἶχεν τόν Πυθέαν,
μεγαλύτερον ἀδελφόν καί ὁ Πίνδαρος
ἔγραψεν 5ον καί 6ον Ἰσθμιόνικον
Φυλακίδης –ου (ὁ) –Υἱός Ἀκακαλίδος
καί Ἀπόλλωνος –Ὀλυμπιονίκης, Νεμεονίκης εἰς παγκράτιον καί Ἰσθμιονίκης
–Ἥρως Κρήτης –Υἱός Φυλάκου, ὁ Ἴφικλος –Πατρωνυμικόν, Ο.Β.705, Ν698, Η6-780Α
Φυλακίνη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Βαθύλλου
Φυλακῖνος –ου (οὁ
Φυλάκιον –ιου (ἡ)
Φυλακίς –ιδος (ἡ)
Φυλακῖτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Φύλακος –ου (ὁ) –Δελφικός ἥρως ὡς καί
Αὐτόνοος καταδιώκοντες Πέρσες ἐρχομένους νά καταστρέψουν τό Μαντεῖον
–Υἱός Δηϊόνης καί Διομήδους, σύζυγος
Κλυμένης θυγατρός Μίνωος –Μέ Κλυμένην γεννᾶ Ἴφικλον καί Ἀλκιμήδην
–Κτίστης Φυλάκης πόλεως –Ἀργοναύτης –Ἀρχαῖος Ἥρως μέ πνεῦμα κατά
Γαλατῶν –Σάμιος υἱός Ἰστιαίου –Υἱός
Χαριδήμου Ἀχαρνεύς, Ο.Ζ.35, Η-12-92Α,
Η-13-187Δ, Η-18-237Δ, 390Α
Φυλακτή –ῆς (ἡ) –Χριστιανικόν
Φυλακτός –οῦ (ὁ) –Χριστιανικόν

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÕËÁÍÄÑÁ

Φύλανδρα –ης (ἡ)
Φύλανδρος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀπόλλωνος
καί Ἀκακαλίδος νύμφης –Ἥρως Κρήτης,
Η-6-780Α
Φύλαξ –κος (ὁ & ἡ) –Πατήρ Ἀλκιμέδης ἤ
Ἰφίκλου –Επίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον
Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Διός μέ συνώνυμον:
Σκοπός –Ἐπίθετον Οὐρανοῦ –Ἐπίθετον
Πανός μέ συνώνυμον: Μεδέων –Ἐπίθ.
Πριάπου –Ἐπίθετον Χρύσης, Η-10-908Α
Φυλαξία –ης (ἡ)
Φυλαξίας –ίου (ὁ)
Φυλάξουσα –σης (ἡ)
Φυλάξων –ντος; (ὁ)
Φυλάρχα –ης (ἡ)
Φυλάρχη –ης (ἡ)
Φυλαρχίδης –ου (ὁ)
Φύλαρχος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος καί Ναυκρατίτης ἤ Σικυώνιος ἱστορικός καί ἐκστρατειῶν Πύρρου –Ἐπικός ποιητής  –
Λόγιος Η-7-1055Δ, Η-18-391Α
Φύλας –αντος καί Φύλα – (ὁ) –Βασιλιᾶς
Δρυόπων, ἔκγονος Ἡρακλέους, υἱός Ἀντιόχου –Βασιλεύς Ἐφύρας Ἠπείρου (πατήρ Πολυμήλης καί Ἀστυόχης). Φονεύ_
σας ὁ Ἡρακλῆς γεννᾶ μετά Ἀστυόχης
τόν Τληπτόλεμον. Μέ τήν Φιλομήλην
γεννᾶ ὁ Ἑρμῆς τόν Εὔδωρον –Πατήρ Ἄρνης μητρός Αἰόλου, Ο.Ι.Π.181, Η-4-469Α,
Η-16-244Α, Η-18-391Α
Φυλασία –ης (ἡ)
Φυλάσιος –ίου (ὁ)
Φύλασσα –σσης (ἡ)
Φυλάσσουσα –σσης (ἡ)
Φυλάσσων –ντος (ὁ) –Ἐπίθ. Ποσειδῶνος
Φυλαχτή –ῆς (ἡ) –Χριστιανικόν
Φυλαχτός –οῦ (ὁ) –Χριστιανικόν
Φυλαχτούλα –ας (ἡ) –Χριστιανικόν
Φυλέα –ης (ἡ)
Φυλεά –ῆς (ἡ)
Φυλέας καί Φιλέας –ου (ὁ) –Υἱός Αὐγείου βασιλ. Ἤλιδος
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Φυλείδα –ης (ἡ)
Φυλείδας –αο (ὁ)
Φυλεῒδη –ης (ἡ)
Φυλείδη –ης (ἠ)
Φυλεΐδης –ου (ὁ) –Ο.Ι.Ν.692
Φυλείδης –ου (ὁ) –Ὁ Μέγης, υἱός Φυλέως –Πατήρ Πυθαγγέλου ἐκ Θηβῶν
Φυλένθεος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθ. Ἀθηνᾶς
Φυλεοκράτη –ης (ἡ)
Φυλεοκράτης –ους (ὁ)
Φυλεός –οῦ (ὁ)
Φυλεοσθένη –ης (ἡ)
Φυλεοσθένης –ους (ὁ)
Φυλέτα –ης (ἡ)
Φυλέτης –ου (ὁ)
Φυλεύς –έως (ὁ) –Υἰός βασιλέως Ἤλιδος Αὐγείου, πατήρ Μέγητος. Ἔκρινε
ὑπέρ Ἡρακλέους διωχθείς ὑπό Αὐγείου.
Πιθανόν παρευρέθη εἰς θήραν Καλυδωνίου Κάπρου, Ο.Ι.Ψ.637, Η-13-159Δ, Η-18
-391Α
Φύλη –ης (ἡ) –Μήτηρ Νύμφης
Φυληΐς –ιδος (ἡ) –Θεσπιάς, μέ Ἡρακλήν γεννᾶ Τίγασιν καί Τιβοίαν
Φύλης –ητος; (ὁ)
Φύλης –η ἤ –ητος (ὁ)
Φυλίκα –ης (ἡ)
Φυλίκος –ου (ὁ)
Φυλίνη –ης (ἡ)
Φυλῖνος –ου (ὁ)
Φυλίουσα –σης (ἡ)
Φυλίππη –ης (ἡ)
Φύλιππος –ου (ὁ)
Φύλιστρος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Φυλίων –νος (ὁ)
Φυλλαῖα –ης (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν
Φυλλαῖος –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον Ἀπόλλωνος
Φυλλάρα –ης (ἡ)
Φύλλαρος –ου (ὁ)
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Φύλλεις –ειος (ὁ)
Φυλλεύς –έως (ὁ)
Φυλληῒς –ιδος (ἡ) –Θεσπιάς, μήτηρ Ἡρακλείδου Τήγασι
Φύλλια –ης (ἡ)
Φυλλίδας –α (ὁ) –Ἐπιφανής Θηβαῖος –Πατήρ Πυθαγγέλου, Η-7-203Δ, Η-18-398Α
Φυλλίκα –ης (ἡ)
Φυλλίνα –ης (ἡ)
Φυλλῖνος –ου (ὁ)
Φύλλιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος
Φυλλίς καί Φίλλις –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ
Σιθῶνος, βασιλέα Βισαλτῶν. Ἠράσθη
τόν ἐκ Τροίας ἐπιστρέψαντα Δημοφῶν
τα (υἱόν Θησέως) καί Ἀρνούμενον νά ἐπιστρέψει ἐξ Ἀττικῆς ἐκρεμάσθη εἰς ἑννέα ὁδούς (Ἀμφίπολιν). Μετεμορφώθει
εἰς ἀμυγδαλαίαν –Ποταμός Βιθυνίας
Φύλλις –ιδος (ὁ) –Πατήρ Διψάκου
Φυλλιχία –ης (ἡ)
Φυλλίχιος –ίου (ὁ)
Φύλλος –ου (ὁ)
Φυλλώ καί Σώτειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον
Ἀθηνᾶς
Φυλοδάμεια καί Φιλοδάμεια –ης (ἡ)
–Θυγάτηρ Δαναοῦ Μήτηρ Φάριδος
Φυλοδίκη καί Φιλοδίκη –ης (ἡ) –Σύζυγος Μάγνητος
Φυλοκράτη –ης (ἡ)
Φυλοκράτης –ους (ὁ)
Φυλοκρίτη –ης (ἡ)
Φυλόκριτος –ου (ὁ)
Φυλομάχη –ης (ἡ) –Αὕτη ἤ ἡ Ἀναξιβία
γεννᾶ μέ Πελίαν Πεισιδίκην –Θυγάτηρ
Ἁγνίου ἐξ Οἴου –Θυγάτηρ Εὐβουλίδου
ἐξ Οἴου –Θυγάτηρ Ἀμφίονος, σύζυγος
Πελίου, Η-15-683Α
Φυλόμαχος –ου (ὁ) –Ἀγαλματοποιός
Ἕλλην
Φυλομέδουσα –ης (ἡ)
Φυλομέδων –ντος (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÕÑÊÏÕÓÁ

Φυλονίκη –ης (ἡ)
Φυλόνικος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀνδροπείθου
Φυλονόη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Τυνδάρεω
καί Λήδας. Κατά Σπαρτιάτας κατέστησε
ἀθάνατον ἡ Ἄρτεμις
Φυλόνοος –όου (ὁ)
Φυλοπίδας –ου (ὁ)
Φῦλος –ου (ὁ) –Πατήρ Ὀνασίωνος
Φύλος –ου (ὁ) –Πατήρ Ὀνασίωνος
Φυλοσθένη –ης (ἡ)
Φυλοσθένης –ους (ὁ)
Φυλοτίμη –ης (ἡ)
Φυλότιμος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς διατροφῆς καί ἰατρός
Φυλυσία –ης (ἡ)
Φυλύσιος –ίου (ὁ)
Φυλώ καί Φυλλώ –οῦς (ἡ) –Θεραπαινίς
Ἑλένης ἐν Σπάρτη, Ο.Ο.Δ.124
Φυλωτία –ης (ἡ)
Φυλώτιος –ίου (ὁ)
Φυλωτώ –οῦς (ἡ)
Φύντις –ιος ἤ –ιδος (ἡ)
Φυντώ –οῦς (ἡ) –Ἐξ Ἠπείρου
Φύξηλις –ιδος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς –Ἐπίθετον Πανός μέ συνώνυμον: Πρεσβυγενής
Φύξιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός, Η-71158Δ
Φυομένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Νεμέσεως
Φύρβας –ντος (ὁ) –Πατήρ Προνόης πού
μέ Αἰτωλόν γεννᾶ Καλυδῶναν, Η-10141Δ, Η-16-546Α
Φύρη –ης (ἡ)
Φυρκία –ης (ἡ)
Φυρκίας –ίου (ὁ)
Φυρκίνη –ης (ἡ)
Φυρκῖνος –ου (ὁ)
Φυρκίππη –ης (ἡ)
Φύρκιππος –ου (ὁ)
Φύρκουσα –σης (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ
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Φύρκων –νος (ὁ)
Φύρμα –ης (ἡ)
Φύρμος –ου (ὁ)
Φυρομάχη –ης (ἡ)
Φυρόμαχος καί Πυρόμαχος –ου (ὁ)
–Ἀθηναῖος γλύπτης χαλκοπλάστης
–Πυθαγόρειος φιλόσοφος –Πλαστόν
Κλεομάχου εἰς Ἐκκλησιάζουσες, Η-15738Δ, Η-17-309Δ, Η-18-408Δ
Φῦρος –ου (ὁ)
Φύρσάνδρα –ης (ἡ)
Φύρσανδρος –ου (ὁ)
Φύρση –ης (ἡ)
Φύρσος –ου (ὁ) –Ἡρακλεώτης
Φύρσουσα –σης (ἡ)
Φύρσων –νος; (ὁ)
Φυρταῖα –ης (ἡ)
Φυρταῖος –ου (ὁ)
Φυσάδεια –ης (ἡ) –Πηγή –Νύμφη –Θυγάτηρ Δαναοῦ
Φυσάδεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Δαναοῦ
(Δαναΐς) ἐξ ἧς ἡ πηγή –Κρήνη πλησίον
Ἄργους
Φυσάλα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πυθοδώρου
Φυσαλίουσα –σης (ἡ)
Φυσαλίων –νος (ὁ)
Φύσαλος –ου (ὁ)
Φυσέα –ης (ἡ)
Φυσέας –ου (ὁ)
Φυσητήρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Βορηος
Φυσίγναθος –ου (ὁ & ἡ) –(φουσκομάγουλος) –Ὄνομα βατράχου εἰς Βατραχομυμαχίαν, Η-4-258Α
Φυσίζοος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Γραμματικῆς
Φυσίζωος –ου (ἡ & ὁ) –(ὁ παράγων ζωήν) –Ἐπίθετον Δήμητρος –Ἐπίθετον Διονύσου μέ συνώνυμον: Λαθικηδής–Ἐπίθετον Ὥρης
Φυσικόν –οῦ (ἡ)
Φυσικός –οῦ (ὁ)
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Φυσιογνώμων καί Εὐσθενῆς καί Εὐσθένης –ου (ὁ) –Σοφιστής γράψας περί
φυσιογνωμίας
Φύσιος –ίου (ὁ) –Υἱός βασιλέως Ἀρκαδίας Λυκάονος
Φύσις –εως (ἡ) –Συνώνυμον: Αἰθερία –
Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Ἐρινύος
(φιλόβρωμος) –Μέ συνώνυμον: Γοργών
–Ἐπίθετον Σελήνης –Θεότης μετά πλείστων ἐπιθέτων –Ἐγράφη Ὁρφικός ὕμνος διά ταύτην
Φύσκα –ης (ἡ)
Φυσκέα –ης (ἡ)
Φυσκίδας –ου (ὁ)
Φυσκίων –νος (ὁ) –Φαληρεύς
Φυσκόα –ης (ἡ) –Νύμφη ἥν ἠράσθη
Διόνυσος –Μήτηρ Ναρκαίου, υἱοῦ Διονύσου –Πρός τιμήν της, χορός στά Ἡραία
Φύσκος –ου (ὁ) –Παραπόταμος Τίγριτος, σημερινός Ἀντέμ –Ὄρος –Υἱός Αἰτωλοῦ, ἔκγονος Ἀμφικτύωνος, Η-12-515
Δ, Η-16-487
Φύσκων –νος; (ὁ) –Η-7-240Α, Η-10-848
Α, Η-8-581Α
Φυσσία –ης (ἡ)
Φυσσίας –ίου (ὁ)
Φυσταῖα –ης (ἡ)
Φυσταῖος –ου (ὁ)
Φυστεύς –έως (ὁ)
Φύσων –νος (ὁ)
Φυσών –ώτος (Τό δυσέριστον –γενόμενον ἐν κακῆ ἔριδι– αἷμα) –Ἐπίθ. Ἄρεως
Φυσωνίδη –ης (ἡ)
Φυσωνίδης –ου (ὁ)
Φυταῖα –ης (ἡ)
Φυταῖος –ου (ὁ)
Φυταλίνη –ης (ἡ)
Φυταλῖνος –ου (ὁ)
Φυτάλιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός μέ
συνώνυμον: Ἀστράπιος
Φυτάλμιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος –Ἐπίθετον Διός
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Φύταλη –ης (ἡ)
Φύταλος –ου (ὁ) –Ἐλευσίνιος ἥρως, φιλοξενήσας Δήμητραν ἐπί ἀναζητήσει
Κόρης. Λαβών κλάδον συκῆς πρῶτος ἐφύτευσεν, Η-18-423Δ, Η-12-46Δ
Φυταχίδη καί Φυλαῒδη –ης (ἡ)
Φυταχίδης καί Φιλαΐδης –ου (ὁ) –Γένος ἐν Ἐλευσίνι, Η-12-46Α
Φυτηκόμος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου μέ συνώνυμον: Νυκτοφαής –Ἐπίθετον Ἠελίοιο μέ συνώνυμον:
Ζείδωρος
Φυτία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης;
–Εἰς Σουῒδαν
Φύτιος –ίου (ὁ) –Πατήρ Οἰνέως –Πυθαγορικός φιλόσοφος ὁ Ρηγῖνος –Υἱός Παμφίλου Θορίκιος, Η-9-796Δ, Η-16-499Α
Φυτοκόμος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου
Φυτόλλουσα –σης (ἡ)
Φυτόλλων –νος (ὁ) –Υἱός Μνασῆνος
Φύτον –νος; (ὁ)
Φύτον –ου (ἡ)
Φυτοσπόρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμον: Μήτηρ
Φυτουργός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Διός μέ
συνώνυμον: Πατήρ –Ἐπίθετον Νηρέως
μέ συνώνυμον: Τεθραμμένος
Φύτουσα –σης (ἡ)
Φυτώ καί Σίβυλλα καί Σίβυλα –ης (ἡ)
–Ποιήτρια –Μεγάλη Σίβυλλα –Ἐπωνυμία Λητοῦς
Φύτων –νος (ὁ) -Φιλόσοφος
Φύων –νος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄττιδος μέ συνώνυμον: Ύψιστος
Φωκᾶ –ῆς; (ἡ)
Φωκααίη –ης (ἡ)
Φωκααίης –ητος καί Φωκαίης –ου (ὁ)
–Πατήρ Ἀρκαδίου
Φώκαια –ης (ἡ) –Πόλις ἥν ἔκτισε Ἀθηναίος Φιλογένης
Φωκαιεύς –έως (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÙÊÕËÁ

Φωκαΐς –ιδος καί Μιλτώ (ἡ) –Ἐρωμένη
Κύρου
Φωκᾶς –ᾶ (ὁ) –(Στοργικός πρός πατρίδα
καί οἰκείους, ὅπως ἡ φώκη) –Χριστιανικόν
ὄνομα –Δύο ἅγιοι –Προστάτης Σινώπης
–Ἱερομάρτυς –Βυζαντινός ἐπίσημος
Φώκερμα –ης (ἡ)
Φώκερμος –ου (ὁ)
Φωκεύς –έως (ὁ)
Φώκη –ης (ἡ)
Φωκιάδη –ης (ἡ)
Φωκιάδης –ου (ὁ)
Φωκίδη –ης (ἡ)
Φωκίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον
Φωκίνη –ης (ἡ)
Φωκῖνος –ου (ὁ)
Φωκίουσα –σης (ἡ)
Φωκίς –ιδος καί Φοκίς –ιδος (ἡ)
Φωκίων –νος (ὁ) –(Στοργικός ὡς φώκη)
–Πατήρ Καλλιτυχίδου ποιητοῦ προσοδίου –Ἀθηναίος στρατηγός καί ρήτωρ
πολιτικός –Ἔπιε κώνειον 84 ἐτῶν –Υἱός
Φώκου Ἀθηναῖος, Η-5-949, Η-12-63Δ, Η18-551Α, 455Δ
Φωκιωνίδη –ης (ἡ)
Φωκιωνίδης –ου (ὁ)
Φῶκος καί Ξάνθιππος ἤ Ξάνθικος –ου
(ὁ) –Υἱός Ψαμμάθης καί Αἰακοῦ ἀδελφός
Πηλέως καί Τελαμῶνος (φονευθείς ὑπό τούτου ἀγωνιζόμενος μέ δίσκον)
–Μέ Ἀστερία γεννᾶ Πανοπέα –Υἱός Ὀρνυτίωνος, ἔγγονος Σισύφου –Σάμιος ἀ_
στρονόμος καί συγγραφεύς εὐρετής Μικρᾶς Ἄρκτου –Πατήρ στρατηγοῦ Φωκίωνος Ἀθηναῖος –Ἐξ Ὀῆθεν, Η-9-465Δ,
606Δ, Η-11-826Δ, Η-14-687Α, Η-16-816Δ,
Η-15-867Α
Φῶκος –ου (ὁ) –Ἐπώνυμον Φωκίδος, Η17-615Α, 694Δ, Η-18-455Α, 456Δ
Φώκριτη –ης (ἡ)
Φώκριτος –ου (ὁ) –Βυζάντιός τις
Φωκύλα –ης (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÙÊÕËÉÄÇ

Φωκυλίδη –ης (ἡ)
Φωκυλίδης –ου (ὁ) –Ποιητής γνωμικῶν
καί φιλόσοφος –Ἐλεγειοποιός ὁ Μιλήσιος (παραινετική ἐλεγεία) –Πηγή παροιμιῶν –Μιλήσιος φιλόσοφος, γνωμικός ποιητής, Η-7-1041Δ, Η-12-246Α, Η-18-456Δ
Φωκύλος –ου (ὁ)
Φῶκυς –υος (ὁ)
Φώλουσα –σης (ἡ)
Φώλων –νος (ὁ)
Φωνακλᾶς –ᾶ (ὁ) –Πλαστόν Ἡρακλείτου
Φωνεύς –εως (ὁ)
Φωντίδη –ης (ἡ)
Φωντίδης –ου (ὁ)
Φωξίδα –δης (ἡ)
Φωξίδας –αιο (ὁ)
Φώρ –ρός (ὁ) –(Κλέπτης) –Ἐπίθετον Ἡφαίστου
Φωρδίγαλος –ου (ὁ)
Φώριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Φωρῶν (κλεπτῶν) Ἑταῖρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Φῶς –τός (τό) –Υἱός Γένους –Ἐπίθετον
Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Ἡφαίστου –Ἐπίθετον Μουσῶν μέ συνώνυμον: Θυγατέρες,
Η-5-95Α
Φωσέα –έης (ἡ)
Φωσέας –ου (ὁ)
Φωσθονία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ γίγαντος
Ἀλκυονέως
Φωστήρ –ῆρος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Φωσφορέουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Φωσφορεύων –ντος (ὁ)
Φωσφόρος –ου (ὁ & ἡ) –(Φέρων φῶς)
–Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Ἐκάτης –Ἐπίθετον Μηνός –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμον:
Μήτηρ, Η-9-425Δ

432

Φωσφόρος –ου καί Ἐωσφόρος –ου καί
Ἑκάτης (ὁ & ἡ) –(Ὅταν ἡ Ἕω (αὐγή)
φέρει τό ἄστρο της) –Προάγγελος (πτερωτός νέος κρατών δάδα) τῆς ἐλεύσεως
θεᾶς Ἠοῦς –Προσωποποίησις τοῦ πρωϊνοῦ ἄστρου, τοῦ Ἑωσφόρου –Υἱός Ἀστεραίου καί Ἠοῦς –Πατήρ Τηλαύγης –
Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἠοῦς
–Ἐπίθετον Ἠελίοιο –Ἐπίθετον Ἡμέρας
–Ἐπίθετον Ἡφαίστου, Η-8-345Α
Φώσων –νος (ὁ)
Φωταυγής –ῆ (ὁ) –Ἐπίθετον ἨελίοιοἘπίθετον Φωσφόρου
Φωτεινή –ῆς (ἡ) –(Ἀποκαλυπτική) –(Ἡ
φέρουσα τό φῶς τῆς ἀλήθειας) –Χριστ.
–Νέον ὄνομα –Ζβετλάνα εἰς Ρωσικήν
Φωτεινός –οῦ (ὁ) –Νέον χριστιανικόν –
Ἐπίθ. Ἠελίοιο μέ συνώνυμον: Φωσφόρος
Φωτεύς –έως (ὁ)
Φωτία –ης (ἡ)
Φωτίδα –ης (ἡ)
Φωτίδας –αο (ὁ) –(Φροντίδας)
Φωτίδιος –ίου (ὁ)
Φωτίνη –ης (ἡ)
Φωτῖνος –ου (ὁ)
Φώτιος –ίου (ὁ) –(Ὁ φέρων πνευματικόν φῶς) –Χάων ἐξ Ἠπείρου καί χριστιανικόν ὄνομα –Πατριάρχης –Δύο Ἅγιοι
–Ὀ μέγας βοηθήσας στήν μή ἐξαφάνιση
ἀρχαιοελληνικῆς γραμματείας, λεξικογράφος, Η-8-250Δ, Η-18-544Δ
Φωτίς –ιδος (ἡ) –Σύζυγος Συνετοῦ –Μέ
Συνετόν γεννᾶ Ἀκτήν καί Δίκαιον –Μάγισσα Θεσσαλή, ἐρωμένη Λουκίου, συγγραφέως Πατρινοῦ
Φωτίων –νος (ὁ) –Ἐφέσιος ὀλυμπιονίκης εἰς πυγμήν
Φωτόπεπλος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Φωτοπλήξ –γος (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
μέ συνώνυμον: Ταρταροῦχος
Φῶτος –ου (ὁ)
Φώτυος –ου καί Φώτιος –ίου (ὁ)
Φωτώ –οῦς (ἡ) –Νηρηΐς
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Χ
Χαβᾶς –ῆος (ὁ) –Υἱός Φίλλειος –Πατήρ
Εὐγίτωνος –Πατήρ Τιμοκράτους
Χάββος –ου (ὁ)
Χάβηρος –ου (ὁ) –Ποταμός (σήμερον
Καβερύ) πίπτων εἰς Γάγγην
Χάβης –ους ἤ –ητος; ἤ –ῆος (ὁ) –Φλυάσιος –Εἰς Σφῆκες –Πατήρ Εὐγίτωνος
Χάβουσα –σης (ἡ)
Χαβρία –ης (ἡ)
Χαβρίας –ίου (ὁ) –Ἀθηναῖος στρατηγός,
ναύαρχος υἱός Κτησίππου Αἰξωνεύς, Η
-7-204Α, 534Δ, 1241Δ, Η-10-596Α, Η-17704Α, Η-18-496Δ
Χαβρίνα – ης (ἡ)
Χαβρῖνος –ου (ὁ)
Χάβρις καί Χαβρίας –ίου (ὁ) –(Σκορπίζων χαράν) –Ποταμός Χαλκιδικῆς
Χάβρις –ίου (ὁ)
Χάβυς –υος (ὁ)
Χαβύσσια –ίης (ἡ)
Χαβύσσιος –ίου (ὁ)
Χάβων –νος (ὁ)
Χαβώρα –ης (ἡ)
Χαβώρας –α καί Ἀβόρρας καί Ἀράξης
καί Κχαβούρ (σήμερον) (ὁ) –Μέγας ποταμός Μεσοποταμίας
Χάδα –ης (ἡ)
Χάδας –χάδαιος (ὁ)
Χαδίδ; (ὁ)
Χαδισία καί Χαδησία –ης (ἡ) –Ἐπώνυμον Ἀμαζώνων
Χαδίσιος –ίου (ὁ) –Ποταμός Πόντου
Χαετᾶ –ῆς (ἡ)
Χαετᾶς –ᾶδος (ὁ)
Χάζε (ὁ) –Ποταμός
Χαθύρ ἤ Χάθορ (ἡ) –Θεά Αἰγυπτίων

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÖÙÔÙ

Χάϊδω –ους (ἡ) –(τρυφερή ὡς χάδι) –Νέον
Χαῖνυς –υος (ὁ)
Χαίουν –ουνειος (ὁ)
Χαιούνεια –ης (ἡ)
Χαΐππη –ης (ἡ)
Χάϊππος –ου (ὁ)
Χαῖρα –ης (ἠ)
Χαιράδα –ης (η)
Χαιράδας –αο (ὁ)
Χαιρᾶς –ᾶ (ὁ)
Χαιρέα –ης (ἡ)
Χαιρέας –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος Ναύαρχος
–Υἱός Ἀρχεστράτου Φλυεύς –Σικυώνιος
ὀλυμπ.εἰς πυγμήν παίδων –Συγγραφεύς
–Υἱός Ράδιος –Ἀθηναῖος –Ἱστορικός
–Σύζυγος Γλυκήτητος, Η-7-1060Α, Η-18511Α
Χαιρέατη –ης; (ἡ)
Χαιρέατος –ου (ὁ)
Χαιρεβία –ης (ἡ)
Χαιρέβιος –ίου (ὁ)
Χαιρεβότα –ης (ἡ)
Χαιρέβοτος –ου (ὁ)
Χαιρεβούλη –ης (ἡ)
Χαιρέβουλος –ου (ὁ)
Χαιρεβώτη –ης (ἡ)
Χαιρέβωτος –ου (ὁ)
Χαιρεγένεια –ης (ἡ)
Χαιρεγένης –ητος (ὁ)
Χαιρεδάμεια –ης (ἡ)
Χαιρέδαμος –ου (ὁ)
Χαιρεδήμη –ης (ἡ)
Χαιρεδημίδη –ης (ἡ)
Χαιρεδημίδης –ου (ὁ)
Χαιρέδημος –ου (ὁ) –Πατήρ Χαιρεστράτου –Ὁπλίτης Ἀθηναῖος –1ος σύζυγος
Φαιναρέτης, μητρός Σωκράτους –Ἀδελφός Ἐπικούρου –Ἐξ Οἴης ἤ Οἴου Ἱπποθωοντίδος Φυλῆς, Η-8-28Α, Η-17-514Α,
Η-18-511Α
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Χαιρέθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)

Χαιρεστράτα –ης (ἡ)
Χαιρεστράτη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Διονυσίου –Θυγάτηρ Χαιρεφάνους, Ἀτηνέως
–Γυνή Δαμοστράτου, Μελιτέως
Χαιρεστράτη –ης (ἡ) –Μήτηρ Ἐπικούρου –Μάντισσα –Θυγάτηρ Χαιρεφάνους
Ἀθηναῖα, Η-8-25Δ
Χαιρέστρατος –ου (ὁ) –Ἕλλην γλύπτης
–Υἱός Χαιρεδήμου –Ραμνούσιος –Θριάσιος –Υἱός Φανοστράτου Κηφισιεύς
–Υἱός Χαρμαντίδου Παιανιεύς –Υἱός Χαιρεστράτου Παιανιεύς, Η-9-526Α καί Δ,
Η-18-511Α
Χαιρετίμα –ης (ἡ) –Εἰς ἐπίγραμμα
Χαιρέτιμος –ου (ὁ)
Χαιρετίουσα –σης (ἡ)
Χαιρετίων –νος (ὁ)
Χαιρετύχη –ης (ἡ)
Χαιρετύχης –ου (ὁ)
Χαιρεφάνεια –ης (ἡ)
Χαιρεφάνης –ους (ὁ) –Ζωγράφος –Ἑργολήπτης Ἐρετριεύς Ἀτηνεύς
Χαιρεφίλη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Χαιρεφιλίδη –ης (ἡ)
Χαιρεφιλίδης –ου (ὁ)
Χαιρέφιλος –ου (ὁ) –Ταριχοπώλης, οὗ
τούς δύο υἱούς εἶχεν εραστάς ἡ Πυθιονίκη τοῦ Ἁρπάλου –Υἱός Φείδωνος, Παιανιεύς
Χαιρεφῶν –ντος (ὁ) –(Ὁ σκορπίζων χαράν μέ τήν ὡραιότητά του) –Ἀδελφός
Χαιρεκράτους –Φίλος καί μαθητής Σωκράτους καί ἀφοσιωμένος ὁπαδός ἐξορισθείς ὑπό τριάκοντα καί ἐπανελθών
μέ Θρασύβουλον, ἀποθανών τό 399,πρό
τῆς δίκης Σωκράτους. Τά συγγράμματά
του ἀπωλέσθησαν κατά τήν ἀρχαιότηταν. –Ὅταν ρώτησε τό Μαντεῖον τῶν
Δελφῶν διά Σωκράτην τοῦ ἀπάντησε:
Σωκράτης ἐστίν ἀπάντων ἀνθρώπων
σοφότατος –Σφήττιος φιλόσοφος –Υἱός
Θράσωνος, Ἀθηναῖος Κολλυτεύς
Χαιρεφῶσσα –σσης (ἡ)

Χαίρεια –ης (ἡ)
Χαίρειος –είου (ὁ)
Χαιρέκλεια –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Χαιρεκλῆς –έους (ὁ)
Χαιρεκράτη –ης (ἡ)
Χαιρεκράτης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος, Σφήττιος τόν Δῆμον, ἀδελφός Χαιρεφῶντος,
μαθητής καί φίλος Σωκράτους –Πατήρ
Γαιτέα
Χαιρέλα –ης (ἡ)
Χαιρέλαος –ου (ὁ)
Χαιρέλας –αντος (ὁ)
Χαιρελέα –ης (ἡ)
Χαιρελέας –έου (ὁ)
Χαιρελίδη –ης (ἡ)
Χαιρελείδης –ου (ὁ) –Υἱός Χαριξένου Ἀφιδναῖος
Χαιρέλεως –έω (ὁ) –Υἱός Ἀπολήξιδος
Προσπάλτιος
Χαιρελιανή –ῆς (ἡ)
Χαιρελιανός –οῦ (ὁ)
Χαιρεμάχη –ης (ἡ)
Χαιρέμαχος –ου (ὁ)
Χαιρέμουσα –σης (ἡ)
Χαιρέμων –νος (ὁ)
Χαιρένεως –έω (ὁ)
Χαιρέπολις –ιδος (ὁ)
Χαιρεσθένη –ης (ἡ)
Χαιρεσθένης –ους (ὁ)
Χαιρεσία –ης (ἡ)
Χαιρεσίας –ίου (ὁ)
Χαιρεσίλα –ης (ἡ)
Χαιρεσιλάα –ης (ἠ)
Χαιρεσίλας –αντος (ὁ)
Χαιρεσίλαος –ου (ὁ) –Πατήρ Ποιμάνδρου –Σύζυγος Τανάγρας
Χαιρεσίλεως –έω (ὁ)
Χαιρεσίς –ιδος (ἡ)
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Χαίρη –ης (ἡ)
Χαιρημονίς –ίδος (ἡ) –Ἡ Σιλικία, ἀδελφή Σιλικίου Ἱεροκλέους καί θυγάτηρ
Λευκίου Σιλικίου Φίρμου Μανδρογένους
παγκρατιαστοῦ
Χαιρήμουσα –σης (ἡ)
Χαιρήμων –νος (ὁ) –Ἀθηναῖος στρατηγός –Ἀδελφός Χαρικλέους –Τραγικός
ποιητής μαθητής Σωκράτους –Ἱστοριογράφος –Στωϊκός –Καί χριστιανικόν
–Κωμικός ποιητής –Ὁ γράψας ἱερογλυφικά –Ἱερεύς γραμματεύς, Η-7-1047Δ,
Η-18-512Α,
Χαιρήν –ῆνος (ὁ)
Χαιρῆς –ῆος (ὁ)
Χαίρης –ητος; (ὁ) –Ἀδέξιος αὐλητής, κιθαρωδός Θηβαῖος –Πατήρ Μικύθου
Χαιρήσιλα –ης (ἡ)
Χαιρησιλάα –ης (ἡ)
Χαιρησίλαος –ου (ὁ)
Χαιρησίλας –αντος; (ὁ)
Χαιρησίλεως –έω (ὁ)
Χαιρήσιλος –ου (ὁ)
Χαιρητάδη –ης (η)
Χαιρητάδης –ου (ὁ) –Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης
Χαιρητία –ης (ἡ)
Χαιρητιάδη –ης (ἡ)
Χαιρητιάδης –ου (ὁ)
Χαιρητίδη –ης (ἡ)
Χαιρητίδης –ου (ὁ)
Χαιρήτιος –ίου (ὁ)
Χαιρία –ης (ἡ)
Χαιριάδα –ης (ἠ)
Χαιριάδας –ου (ὁ)
Χαιρίας –ιου (ὁ)
Χαιριγένεια –ης (ἡ)
Χαιριγένες –ου; (ὁ) (other)
Χαιριγένης –ους (ὁ)
Χαιρίδα – ης (ἡ)
Χαιρίδας –αο (ὁ) –Ἔφορος Σπάρτης

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Χαιρίδη –ης (ἡ)
Χαιριδήμη –ης (ἡ)
Χαιρίδημος –ου (ὁ)
Χαιρίδης –ου (ὁ)
Χαιριείδη – ης (ἡ)
Χαιριείδης –ου (ὁ)
Χαιριθέα –ης (ἡ)
Χαιρίθεμις –ιδος (ὁ)
Χαιρίθεος –ου (ὁ)
Χαιρίκλεια –ης (ἡ)
Χαιρικλῆς –έως (ὁ) –Ἀχαρνεύς
Χαιρίκουσα –σης (ἡ)
Χαιρίκων –ντος; (ὁ)
Χαιρίλα –ης (ἡ)
Χαιρίλας –ου (ὁ)
Χαριλείδη –ης (ἡ)
Χαριλείδης –ου (ὁ)
Χαιρίλη –ης (ἡ)
Χαιρίλης –ου (ὁ)
Χαίριλλα –ης (ἡ)
Χαίριλλος –ου (ὁ)
Χαιριμένη –ης (ἡ)
Χαιριμένης –ους (ὁ)
Χαιρίνη –ης (ἡ)
Χαιρῖνος –ου (ὁ)
Χαιρίουσα –σης (ἡ)
Χαιρίππα –ης (ἡ)
Χαιρίππη –ης (ἡ)
Χαιριππίδα –ης (ἡ)
Χαιριππίδας –αο (ὁ)
Χαιριππίδη –ης (ἡ)
Χαιριππίδης –ου (ὁ)
Χαίριππος –ου (ὁ) –Υἱός Χαιρεδήμου
ἀπό Ἀλές (δῆμος) –Υἱός Αὐτοκλέους –
Κηφισιεύς –Υἱός Φιλίππου, Λαμπτρεύς
–Υἱός Αὐτοκλέους Πιθεύς
Χαῖρις –ιος (ὁ) –Γραμματικός τῆς σχολῆς
Ἀριστάρχου –Αὐλητής κωμωδούμενος
ὑπό Ἀριστοφάνους –Μουσικός
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Χαίρις –ιος (ὁ) –Γραμματεύς Ἀριστάρχου
Χαιρισθένη –ης (ἡ)
Χαιρισθένης –ους (ὁ)
Χαιρίστη –ης (ἡ)
Χαίριστος –ου (ὁ)
Χαιριτέλεια –ης (ἡ)
Χαιριτέλης –ου (ὁ)
Χαιρίτη –ης (ἡ)
Χαιρίτης –ου (ὁ)
Χαιριτία –ης (ἡ)
Χαιρίτιος –ίου (ὁ)
Χαιρίων –νος (ὁ) –Υἱός Νέωνος –Υἱός
Κλειδίκου, μή σίγουρος Ἀθηναῖος
Χαιριώνδη –ης (ἡ)
Χαιριώνδης –εω (ὁ)
Χαριωνίδα –ης (ἡ)
Χαιριωνίδας ἤ Χαιριωνίδης –ου (ὁ)
Χαιρνητάδα –ης (ἡ)
Χαιρνητάδας –ου (ὁ)
Χαιρόκλεια –ης (ἡ)
Χαιροκλῆς –έους (ὁ)
Χαιρόλα –ας (ἡ)
Χαιρόλας –ου (ὁ)
Χαίρον –ντος (ὁ)
Χαιρονικία –ης (ἡ)
Χαιρονικίας –ίου (ὁ)
Χαιροντίδη –ης (ἡ)
Χαιροντίδης –ου (ὁ)
Χαιροξένη –ης (ἡ)
Χαιρόξενος –ου (ὁ)
Χαιροπόλεια –ης (ἡ)
Χαιρόπολις –ιδος (ὁ)
Χαιροτίμα –ης (ἡ)
Χαιρότιμος –ου (ὁ)
Χαίρουν –νειος (ὁ)
Χαίρουσα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Γῆς –Ἐπίθετον Δήμητρος –Ἐπίθετον Δικαιοσύνης
–Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον Νεμέσεως –Ἐπίθετον Νυκτός μέ συνώνυμον:
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Μάκαιρα –Ἐπίθετον Περσεφόνης μέ συνώνυμον: Εἰαρινή –Ἐπίθετον Σελήνης
–Ἐπίθετον Τύχης
Χαιροφάνεια –ης (ἡ)
Χαιροφάνης –ου (ὁ) –Ζωγράφος, Η-14457Α
Χαιροφίλη –ης (ἡ)
Χαιρόφιλος –ου (ὁ)
Χαιροφῶν –ῶντος (ὁ)
Χαιροφῶσσα –σσης (ἡ)
Χαιρύλα –ης (ἡ)
Χαιρύλη –ης (ἡ)
Χαιρυλίς –ιδος (ἡ)
Χαίρυλλα –ης (ἡ)
Χαίρυλλος –ου (ὁ)
Χαιρύλος –ου (ὁ)
Χαίρων –ωνος; (ὁ) –Υἱός Ἀπόλλωνος
καί Θηροῦς θυγατρός Φύλαντος καί Λειπεφίλης, ἐγγονής Ἰολάου, ὅστις ὑπῆρξεν
ἥρως Χαιρωνίας –Ἐπίθετον Ἅδου –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Πανός –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος –Λακεδαιμόνιος στρατηγός –Παλαιστής ἐγκατασταθείς ὑπό
Φιλίππου ὡς τύραννος
Χαιρώνδα –δης (ἡ)
Χαρωνδαῖα –ης (ἡ)
Χαρωνδαῖος –ου (ὁ)
Χαιρώνδας –αο (ὁ)
Χαιρώνδη –ης (ἡ)
Χαιρώνδης –ου (ὁ) –Ἄρχων ἐν Ἀθήναις
–Πατρωνυμικόν τοῦ Χαιρωνίδου
Χαιρώνεια –ης (ἡ) –καί πόλις
Χαιρωνεύς –έως (ὁ) –Φιλόσοφος
Χαιρωνίδα –δης (ἡ)
Χαιρωνίδας –αιο (ὁ)
Χαιρωνίδη –ης (ἡ)
Χαιρωνίδης –ου (ὁ)
Χαίρωνος –ου (ὁ)
Xαιτάεις –εντος (ὁ) –Συνώνυμον: Λατοΐδας –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Χαιτάεσσα –ης (ἠ)
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Χαιτάνδρα –ης (ἡ)
Χαίτανδρος –ου (ὁ)
Χαιτέα –ης (ἡ)
Χαιτέας καί Γαιτέας –ου (ὁ) –Μακεδονικόν ὄνομα
Χαίτη –ης (ἡ)
Χαίτης –ητος (ὁ)
Χαιτία –ης (ἡ)
Χαιτίας –ου (ὁ) –Υἱός Λυκάονος, Η-5773Α
Χαιτίδη –ης (ἡ)
Χαιτίδης –ου (ὁ)
Χαῖτις –ιδος (ἡ)
Χαῖτος –ου (ὁ) –Υἱός Αἰγύπτου –Σύζυγος
Ἀστερίας (Δαναΐδος), ἐξ ἦς ἐφονεύθη
Χαίτουσα –σης (ἡ)
Χαίτων –νος (ὁ)
Χάκα –ης (ἡ)
Χάκας –α (ὁ) –Πατήρ Τάτας
Χάκημ (ὁ) –Καλίφης
Χάλαζα –ης (ἡ)
Χάλαζος –ου (ὁ)
Χαλαδρία –ης (ἡ)
Χαλάδριος –ίου (ὁ)
Χάλαζος –εος (ὁ)
Χαλακία –ης (ἡ)
Χαλακίας –ίου (ὁ)
Χαλακίουν –νειος (ὁ)
Χαλάστρα –ας καί Χαλάστρη (ἡ) –Νύμφη, ἐξ ἧς ἡ πύλη Μακεδονίας
Χαλάστρης –ου (ὁ)
Χάλβη –ης (ἡ)
Χάλβης –ου ἤ –ητος (ὁ) –Κήρυξ Βουσίριδος , υἱοῦ Ποσειδῶνος, φονευθείς ὑπό
Ἡρακλέους μετ΄Ἀμφιδάμαντος κατά ἄθλον: Μῆλα Ἑσπερίδων
Χάλγας –αντος; ἤ Χάλκας (ὁ) –Μακεδονικόν
Χαλδαῖα –ης καί Σάββη (ἡ) –Παλαιστινία Σίββυλα, θυγάτηρ Βηρωσσοῦ καί

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Ἐρυμάνθης, καλουμένη καί Περσίς, καί
Ἑβραῖα, καί Αἰγυπτία, καί Βαβυλωνία,
καί Χαλδαῖα
Χαλδαῖος –ου (ὁ)
Χάλδαις –αιος; (ὁ)
Χαλδηνή καί Καλδηνή –ῆς (ἡ) –Μέ Δία
γεννᾶ Σόλυμον
Χαλέα –ης (ἡ)
Χαλέας –ου (ὁ)
Χαλεπή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἁρπυίας –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Μοίρης
–Ἐπίθετον Χαρύβδεως
Χάλεπος –ου (ὁ)
Χαλέπους –οδος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡφαίστου
Χαλέπτουσα –σης (ἡ)
Χαλέπτων –ντος (ὁ) –(Ὁ κακοποιών)
–Ἐπίθετον Χρυσοῦ μέ συνώνυμον: Ἀρχηγός
Χάληα –ης (ἡ)
Χάληος –ου (ὁ)
Χαλιδία –ης (ἡ)
Χαλίδιος –ου (ὁ)
Χαλῖνα –ης (ἡ)
Χαλινοῖτις ἤ Χαλινῖτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς ἐκ τοῦ Χαλινοῦ, ὅν ἔδωκεν εἰς Βελλερεφόντην, ἵνα δαμάση τόν
Πήγασον
Χαλῖνος –ου (ὁ)
Χαλίφρουσα –σης (ἡ)
Χαλίφρων –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
με συνώνυμον: Χρυσόκερως
Χαλκάνωρ –ρος (ὁ) –Η-18-522Δ
Χαλκάρματη –ης (ἡ)
Χαλκάρματος –ου (ὁ) –Συνώνυμον Πόσις –Ἐπίθετον Ἄρεως
Χάλκας ἤ Χάλγας –αντος; (ὁ) –(Χαλκός)
–Μακεδονικόν
Χάλκασπις –ιδος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Χαλκείη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
μέ συνώνυμον: Εὐθώρηξ
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Χάλκειος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἔριδος
Χαλκέντερος –ου (ὁ) –Ἀπεκλήθη ὁ χριστιανός σοφός Ὡριγένης –Ἐπίσης ὀ Δίδυμος ἀλλά καί ὁ Βιβλιολάθας
Χαλκεόμιτοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Μοιρῶν
Χάλκεος –έου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Οὐρανοῦ
Χαλκεοτέχνης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡφαίστου
Χαλκεόφωνος καί Στέντωρ –ρος (ὁ) –
Ἥρως Τροίας συναγωνισθείς μέ Ἑρμήν,
ἀπέθανεν ἐξ ὑπερεντάσεως, Η-10-685Δ,
Ο.Ε.785
Χαλκεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡφαίστου
Χαλκηδών –ῶνος (ὁ) –Υἱός Κρόνου ἤ
Κάλχαντος, εἰς ὅν ὀφείλεται ἡ ἴδρυσις
Χαλκηδόνος ἤ εἰς ποταμόν Χάλκην ἤ
Χάλκη, θυγάτηρ Νικομήδους, πλουσία
εἰς Χαλκόν στό ὑπέδαφός της
Χαλκηδῶσσα –σσης (ἡ)
Χαλκηνή –ης καί Χαλδηνή καί Καλ-δηνή (ἡ) –Μέ Δία γεννᾶ Σόλυμον, γενάρχην Σολύμων ἐκταθέντων εἰς Συρίαν, Κιλικίαν, Παλαιστίνην μέ ἱερόν εἰς
τελευταίαν τά Ἱεροσόλυμα. Ὁ Εὐσέβιος
ἀναφέρει: «Τήν κατοικοῦν Ἕλληνες καί
οὐδείς Ἰουδαῖος τολμᾶ να γίνει κατακτητής»!
Χαλκήνωρ –ρος (ὁ) –Κύπριος
Χαλκίδα –δης (ἡ) –καί Πόλις
Χαλκίδας –αιο (ὁ)
Χαλκιδεύς –έως (ὁ) –Ναύαρχος Σπαρτιάτης –Καί Λιτεύς –Υἱός Ἀνδρομένους
Σουνιεύς –Μή σίγουρος Ἀθηναῖος –Συστρατηγός Ἀλκιβιάδου
Χαλκιδεύς καί Ἀντίμνηστος –ου (ὁ)
Χαλκιδία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
Χαλκίδιος –ίου (ὁ) –Νεοπλατωνικός φιλόσοφος, Η-18-524Α
Χαλκίνη –ης (ἡ)
Χαλκῖνος –ου (ὁ) –Ἀπόγονος Κεφάλου,
ἀδελφός Δαίτου, Η-5-739Δ
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Χάλκινος –ου (ὁ) –Ἀπόγονος Κεφάλου
ὡς καί ὁ Δαῖτος
Χαλκίοικος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς ἐν Σπάρτη, μέ χαλκόστρωτον ναόν
καί θυσίας: τά Χαλκιοίκια
Χαλκίοιτος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Χαλκιόπη –ης (ἡ) –(Ἡ ἔχουσα σπινθηροβόλους ὀφθαλμούς) –Β’ σύζυγος Αἰγέως
–Θυγάτηρ Ρηξήνορος βασιλέως Φαιάκων –Θυγάτηρ βασιλέως Εὐβοίας Χαλκόδοντος –(δεύτερη γυνή Αἰγέως) ἤ Εὐ_
ρυπύλου βασιλέως Κῶ (πού μέ Ἡρακλήν γεννᾶ Θεσσαλόν) ἤ Ἄλκωνος ἤ
Αἰήτου βασιλιά Κολχίδος (πού μέ Φρύξον γεννᾶ Μελανα, Ἄργον, Φρόντιν καί
Κύθωρον ἤ Κύλινδρον; ἤ Κυτίσωρον καί
Πρέσβωνα ἀποστέλωντας κρυφίως εἰς
Ἑλλάδα –Ἀδελφή Ἀρήτου –Μέ Φράξον
γεννᾶ Πρέσβωνα –Μέ Φρίξον γεννᾶ Κυτίσσωρον, Η-8-484Α, Η-9-604Α, 811Δ, Η18-379Α
Χαλκιόπη καί Εὐηνία καί Ἰοφῶσσα
–ης (ἡ) –Θυγάτηρ Αἰήτου πού μέ Φρῖξον
γεννᾶ Ἄργον, Φρόντιν, Μέλανα, Κυτίσωρον, καί Πρέσβωνα
Χαλκίοπος –ου (ὁ)
Χάλκις –ιος (ὁ) –Ο.Β.541, Δ464
Χαλκίς καί Χαλχίς –ιδος (ἡ) –Ἐκ τῶν
12 θυγατέρων ποταμίου θεοῦ Ἀσωποῦ
(Ἀσωπός μέ Μεθώνη γεννᾶ Χαλκίδα)
–Ἄλλαι
Χαλκοβόα –ης (ἡ)
Χαλκοβόας –αντος (ὁ) –Ἐπίθ. Ἄρεως
Χαλκοδάμανς –ντος (ὁ)
Χαλκοδάμας –ντος (ὁ)
Χαλκοδάμεια –ης (ἡ)
Χαλκοδοντιάδη –ης (ἡ)
Χαλκοδοντιάδης –ου (ὁ)
Χαλκόδους –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Χαλκόδουσα –σης (ἡ)
Χαλκόδων –ντος (ὁ) –Βασιλεύς Ἀβάντων
–Πατήρ Ἐλεφήνορος
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Χαλκοθώραξ –κος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Χαλκοκορυστή –ῆς (ἡ)
Χαλκοκορυστής –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Χαλκόκροτος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Δήμητρος –Ἐπίθετον Ρέας μέ συνώνυμον: Κούρη
Χαλκομέδα –ης (ἡ) –Κάτοικος Ἰλίου
Χαλκομέδουσα –ης (ἡ) –Μέ Ἀρκείσιον
γεννᾶ Λαέρτην βασιλέα Ἰθάκης, μάμμη Ὀδυσσέως, Η-12-31Α
Χαλκομέδων –ντος (ὁ)
Χαλκόποδες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Χαλκόπους –οδος (Ἐριννύς) (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐρινύος μέ συνώνυμον: Πολύπους
Χαλκόπυλος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Χαλκοσθένη –ης (ἡ)
Χαλκοσθένης –ου (ὁ) –Γλύπτης, ταυτιζόμενος μέ Καϊκοσθένην γλύπτην Η-10
-41Α
Χαλκουργός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡφαίστου
Χαλκοῦς –οῦντος (ὁ) –Κλέφτης πού τόν
ξεμπρόστιασε ὁ Δημοσθένης –Προσωνύμιον συγγραφέως “περί γαιοδαισίας” τοῦ Διδύμου –Ὁ ρήτωρ Διονύσιος,
Η-7-1041Δ
Χάλκουσα –σης (ἡ)
Χαλκοχίτων –νος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Ἄλκωνος – Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον
Διονύσου –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς
Χαλκωδοντιάδη –ης (ἡ)
Χαλκωδοντιάδης –ου (ὁ) –Ὁ Ἐλεφήνωρ, υἱός Χαλκώδοντoς, H-5-773A, H-18189A, 531A
Χαλκωδοντίδη –ης (ἡ)
Χαλκωδοντίδης –ου (ὁ) –Υἱός Χαλκώδοντος
Χαλκώδων –ντος (ὁ) –Πατήρ Ἐλεφήνορος βασιλεύς Ἀβάντων, φονευθείς ὑπό

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
×ÁÌÙÓ

Ἀμφιτρύωνος εἰς μάχην Θηβῶν –Βασιλεύς πληγώσας Ἡρακλήν εἰσβάλοντα
εἰς Κῶν, υἱός Μέροπος –Παῖς Αἰγύπτου
ἐκ τῆς Ἀραβίας –Μνηστήρ Ἱπποδαμείας,
φονευθείς ὑπό Οἰνομάου
Χάλκων –νος (ὁ) –Πατήρ Βαθυκλέους,
Μυρμιδών, Ο.Ι.Π.595, Η-10-909Δ
Χάλος –ου (ὁ) –Ποταμός Συρίας
Χάλυψ –βος (ὁ) –Θεότης ἄνω Πόντου
Χάμ (ὁ) –Υἱός Νῶε, ἀδελφός Σήμ καί
Ἰάφεθ (μέ πιθανούς ἀπογόνους τούς
Τούρκους)
Χαμοδράκαινα –ης (ἡ) –Γελλοῦ –Φόβητρα θήλεα –Φανταστικά τέρατα
Χαμόδραξ –κος (ὁ)
Χαμόδρασσα –σσης (ἡ)
Χαμαῖα –ης (ἡ)
Χαμαιζήλη –ης (ἡ)
Χαμαίζηλος –ου (ὁ)
Χαμαιλέαινα –ης (ἡ)
Χαμαιλέων –ντος (ὁ) –Περιπατητικός
φιλόσοφος καί γραμματικός Ἡρακλεώτης ὁ Ποντικός συγγραφεύς, Η-7-1056Α,
Η-8-900Δ, Η-10-822Δ, Η-18-534Α
Χαμαιλίς –ιδος (ἡ)
Χαμαῖος –ου (ὁ)
Χάμος –ου (ὁ) –Ποταμός
Χαμουνάπτρα; (ἡ) –Αἰγυπτία
Χαμύνη –ης (ἡ) –Ἱέρεια Δήμητρος ἐξ
Ἠλείας. Τῆς εἶχε δοθεῖ τό δικαίωμα νά
παρακολουθεῖ ὁλυμπιακά ἀγωνίσματα
–Ἐπίθετον Δήμητρος εἰς Πίσαν Ηλιδος.
Ἤ διότι ὁ Πλούτων, ἁρπάσας τήν Περσεφόνην, δημιουργεῖ ἕνα χάσμα, ἤ διότι
ἐκεί ὁ Πισαῖος Χαμύνης οἰκοδόμησε τόν
ναόν της, Η-14-846Α
Χαμύνης –ου (ὁ) –Πισαῖος
Χάμυνος –ου (ὁ)
Χαμύντη –ης (ἡ)
Χάμυντος –ου (ὁ) –Πλούσιος ἐκ Πίσσης
Ἤλιδος
Χαμώς –ώ (ὁ)
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Χαμώς –ώ (ἡ) –Θεά Τυρίων καί Ἀμανιτῶν (ὡς ἡ Ἀστάρτη θεά Σιδονίων), ἧν
ἐλάτρευσεν Σολομών
Χαναάν (ἡ) –Ἰουδαϊκόν
Χάναβος καί Ἄλης –ου (ὁ) –Ποταμός
Χανᾶς –ᾶ (ὁ) –Πατήρ Ὑβρίστα Θεσσαλός
Χανδία –ίης (ἡ)
Χανδίας –ίου (ὁ) –Υπασπιστής Κλεινίου
Χάνη –ης (ἡ)
Χάνης –ητος (ὁ)
Χάννη –ης (ἡ)
Χάννης –ητος (ὁ)
Χάννος –ου (ὁ)
Χάνος –ου (ὁ)
Χαντίπερας –ου (ὁ) –Ποιμήν ὅστις παρέλαβε τήν πρώτην Λύραν ἀπό θεόν (Ἀπόλλωνα ἤ Ἑρμήν) μέ κόκκαλο χελῶνας
καί δοξάρι ἀπό τρίχα αἰγός ἤ ταύρου
Χαντραγκούπτα ἤ Σανδρόκοττος –ου
(ὁ) –Ἱδρυτής Αὐτοκρατορίας Μωριέων
Ἰνδιῶν
Χανυλάα –ης (ἡ)
Χανύλαος –ου (ὁ)
Χάνυς –ύειος (ὁ)
Χάον –νος ἤ –ου; (ὁ;)
Χαονία –ίης (ἡ) –Ἡ Ἤπειρος
Χαόνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Χάος –ους (τό;) –Μόλις προκύψει ἔρως
παύει νά ὑπάρχει. Γεννᾶ Νύχτα καί Ἔρεβος (ἀφ΄ ἑαυτοῦ) ἐκ τῆς μίξεως τῶν δέ
γεννᾶται Ἡμέρα καί Αἰθήρ. Γεννᾶ ἐπίσης Ἀναγκη καί Κρόνο(;) –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμον: Ἥσυχος, Η-8-196
Δ, Η-9-346Δ, Η-15-78Δ, 489Α
Χάουσα –σης (ἡ)
Χαπί; (ἡ) –Αἰγυπτία Θεά, προσωποποίησις πλημμύρας Νείλου. Πνεύμα γονιμότητος καί ἀφθονίας
Χαρά –ᾶς (ἡ)
Χαραδότη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
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Χαράδοτος –ου (ὁ)
Χαράδρα –ης (ἡ) –Πηγή ἱερά, παρά τό
Ἀμφιαράειον
Χαραδρᾶνος –ου (ὁ)
Χαραδρήεις –εντος (ὁ)
Χαραδρήεσσα –σσης (ἡ) –Ἐπίθετον Εἰρήνης –Ἐπίθετον Ἐνυοῦς
Χαραδρίνη –ης (ἡ)
Χαραδρῖνος –ου (ὁ)
Χάραδρος –ου (ὁ) –Παραπόταμος καί
Ῥύαξ
Χαρακίς –ιδος (ἡ)
Χαράλαμπος καί Χαραλάμπης –ου (ὁ)
–(Ὁ ἀπό χαράν λάμπων) –Χριστιανικόν –
Ἱερομάρτυς –Ἅγιος, προστάτης γλυπτῶν
Χάραξ –κος (ὁ) –(ἀνθρωπονύμιον) –Ἱερεύς –Φιλόσοφος καί ἱστορικός ἐκ Περγάμου
Χάραξος –ου (ὁ & ἡ) –Υἱός Σκαμανδρωνύμου καί Κλέϊδος, ἀδελφός Σαπφοῦς,
Παρίχου, Εὐρυγείου, Η-16-863Α
Χαρασᾶ –ῆς (ἡ)
Χαρασᾶς –οῦ (ὁ)
Χάρασσα –σσης (ἡ)
Χαράσσας –αντος (ὁ)
Χάραττα –ης (ἡ)
Χάρατος –ου (ὁ)
Χαρβίνη –ης (ἡ)
Χαρβῖνος –ου (ὁ) –Πατήρ Λάσου Ἐρμιονέως
Χαρδίουσα –σης (ἡ)
Χαρδίων –νος (ὁ)
Χαρέα –ης (ἡ)
Χαρέαινα –ης (ἡ)
Χαρέαινος –ου (ὁ)
Χαρέας –ου (ὁ) –Ἀρχίατρος
Χάρεια –ης (ἡ) –Εἰς λεξικόν Σουῒδα
Χαρείας –ου (ὁ)
Χαρείδα –δης (ἡ)
Χαρείδας –αο (ὁ)
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Χαρεινάδα –ης (ἡ)
Χαρεινάδας –αο (ὁ)
Χαρείνη –ης (ἡ)
Χαρεῖνος –ου (ὁ)
Χάρεις –ειος (ὁ)
Χαρειτέλεια –ης (ἡ)
Χαρειτέλεις –ειος (ὁ)
Χαρειτέλης –ους (ὁ)
Χαρειτίδα –δης (ἡ)
Χαρειτίδας –αο (ὁ) –Πατήρ Ἀντιφάνους
Χαρελείδα –δης (ἡ)
Χαρελείδας –αο (ὁ)
Χαρελείδη –ης (ἡ)
Χαρελείδης –ου (ὁ)
Χαρεμμῆ –ῆς (ἡ)
Χαρεμμῆς –οῦ; (ὁ)
Χαρενίκα –ης (ἡ)
Χαρένικος –ου (ὁ)
Χαρέουσα –σης (ἡ)
Χαρέσσα –σσης (ἡ)
Χαρέσσης –ου (ὁ)
Χαρεστάδη –ης (ἡ)
Χαρεστάδης –ου (ὁ)
Χαρέων –ντος; (ὁ)
Χαρζάνη –ης (ἡ)
Χαρζάνης –ου (ὁ) –Ποταμός
Χάρη –ης (ἡ) –Ἀκόλουθος Διονύσου
Χαρηδήμη –ης (ἡ)
Χαρήδημος –ου (ὁ) –Στρατηγός μισθοφόρων
Χαρήμουσα –σης (ἡ)
Χαρήμων –νος (ὁ)
Χάρης –ητος (ὁ) –(ὁ Χαρητίδας ἤ Χαρητίδης) –Υἱός Θεοχάρους Ἀγκελῆθεν
Χάρης –ητος (ὁ) –(Ὁ γεμᾶτος χαράν)
–Ἀθηναῖος στρατηγός –Αἰξωνεύς –Αὐλητής –Γλύπτης Λίνδιος, μαθητής Λυσίππου κατασκευάσας κολοσσόν Ρόδου

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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–Ὁ Εἰσαγγελεύς, ὁ συγγραφεύς –Ὁ Μυτιληναῖος ἱστορικός –Ὁ Πάριος, συγγραφεύς γεωργικῶν πραγματειῶν –Ἀθηναῖος διαβόητος διά πονηρά καί αἰσχρά
ἤθη –Ὁ υἱός Θεοχάρους ἐξ Ἀγγελῆθεν
Ἀθηνῶν –Ἐλευσίνιος, Η-5-946Δ, Η-7-212
Δ, 534Δ, 1051Α, Η-8-672Α, 1111 Δ, Η-10119Δ, Η-14-862Α, Η-15-543Δ, Η-16-671Δ,
Η-17-704Δ, Η-18-229Α, 551Α
Χαρησία –ης (ἡ)
Χαρησιδάμεια –ης (ἡ)
Χαρησίδαμος –ου (ὁ)
Χαρήσιος –ίου (ὁ)
Χάρητα –ης (ἡ)
Χαρητάδη –ης (ἡ)
Χαρητάδης –ου (ὁ)
Χάρητας –ου (ὁ) –Μυτιληναῖος –Ποιητής ἀποφθεγμάτων
Χαρητᾶς –ᾶντος (ὁ)
Χαρητίδη –ης (ἠ)
Χαρητίδης –ου (ὁ)
Χαρητισία –ης (ἡ)
Χαρητίσιος –ιου (ὁ)
Χαρία –ης (ἡ)
Χαριάδα –ης (ἡ)
Χαριάδας –αιος (ὁ)
Χαριάδη –ης (ἠ)
Χαριάδης –ου (ὁ) –Φυλή καί παράσιτον
–Υἱός Χαρισθένου –Υἱός Χαρίου ἐξ Ἀγρυλῆθεν
Χαριάνθη –ης (ἡ)
Χαριάνθης –ου (ὁ)
Χαρίανθος –ου (ὁ)
Χαρίας –ίου (ὁ) –Ἀθηναῖος εὐπατρίδης
–Μηχανοποιός Μεγάλου Ἀλεξάνδρου
–Υἱός Νάκου –Ἐξ Ἀγρυλῆθεν –Ὁ υἱός
Νεοπτολέμου, έξ Αὐρίδων –Υἱός Χαριδήμου ἐξ Ἀγρυλῆθεν –Θορίκιος –Κυδαθηναιεύς –Υἱός Εὐθυκράτους, Κυδαθηναιεύς –Υἱός Χαριμνήστου, Κυδαθηναι_
εύς –Παλληνεύς –Πατήρ Ἱέρωνος
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Χαριβία –ης (ἡ)
Χαρίβιος –ίου (ὁ) –(Ὁ γεμᾶτος χαράν ἐν
τῆ ζωή)
Χαρίβοια καί Πόρκις –ιδος; (ἡ) –Δράκοντες, ὄφεις θαλάσσιοι κατασπαράσοντες Λαοκόοντα μεθ΄υἱῶν
Χαρίβοιος –ίου (ὁ)
Χαριβόλα –ης (ἡ)
Χαρίβολος –ου (ὁ)
Χαριβούλα –ης (ἡ)
Χαρίβουλος –ου (ὁ)
Χαριβώλα –ης (ἡ)
Χαρίβωλος –ου (ὁ)
Χαριγείτα –ης (ἡ)
Χαριγείτης –ου (ὁ)
Χαριγείτουσα –σης (ἡ)
Χαριγείτων –νος (ὁ)
Χαριγένεια –ης (ἡ)
Χαριγένεις –ειος (ὁ)
Χαριγένης –ους (ὁ)
Χαριγίτα –ης (ἡ)
Χαριγίτης –ου (ὁ)
Χαριγίτουσα –σης (ἡ)
Χαριγίτων –νος (ὁ)
Χαριγνήτη –ης (ἡ)
Χαρίγνητος –ου (ὁ)
Χαριγνώ –οῦς (ἡ)
Χαριγόνη –ης (ἡ)
Χαρίγονος –ου (ὁ)
Χαρίδα –ης (ἡ)
Χαριδαιτίς –ίος; (ὁ)
Χαριδαιτίς –ιδος (ἡ)
Χαριδάμα –ης (ἡ)
Χαριδάμεια –ης (ἡ)
Χαρίδαμος –ου (ὁ) –Υἱός Εὐρύωνος –
Πατήρ Ὀρρίου –Υἱός Ὀφέλλειος –Πατήρ
Διονυσίου Ἀλεξανδρέως, Νεμεονίκου
Χαριδαντίδη –ης (ἡ)
Χαριδαντίδης –ου (ὁ)
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Χαρίδας –αο (ὁ) –Κυρηναῖος τίς
Χαρίδη –ης (ἡ)
Χαριδήμη –ης (ἡ)
Χαριδημίδη –ης (ἡ)
Χαριδημίδης –ου (ὁ)
Χαρίδημος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος στρατηγός –Υἱός Μνασαίγου –Ἱστορικός συγγραφεύς –Υἱός Φιλοξένου, Ἀχαρνεύς
–Ἐξ Ἐροιάδων –Ἐξ Ἀγρυλῆθεν –Υἱός
Αἰσχύλου (μή σίγουρος Ἀθηναῖος), Ἀθμονέως ἤ Αἰξωνέως γόνω δέ Ἰσχομάχου
–Ἐρχιεύς –Ξυπεταιῶν –Υἱός Στρατίου
ἐξ Οἴης –Παιανιεύς Μάντις –Πατήρ Ἀριστολόχου –Πατήρ Θεοπόμπου, Η-5946Δ, Η-7-535Α, Η-8-251Δ, Η-12-636Α, Η
-14-862Α, Η-18-192Α, 511Α
Χαριδήμουσα –σης (ἡ)
Χαριδήμων –νος (ὁ)
Χαρίδης –ου (ὁ)
Χαριδίουσα –σης (ἡ)
Χαριδίων –νος (ὁ)
Χαριδότα –ης (ἡ)
Χαρίδοτος –ου (ὁ)
Χαριδώτα –ης (ἡ)
Χαριδώτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Χαριδωτις –ώτιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης μέ συνώνυμον: Ἄνασσα
Χαριείδη –ης (ἡ)
Χαριείδης –ου (ὁ)
Χαρίεις –εντος (ὁ) –(Χαριτωμένος) –Ποταμός –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον
Ζεφύρου –Ἐπίθετον Πριάπου
Χαρίεργος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθ. Ἀθηνᾶς
Χαρίεσσα –σσης (ἡ) –Ἐπίθετον Τερψιχόρης –Ἐπίθετον Ὥρης μέ συνώνυμον:
Ἀμφιθαλής
Χαριήδα –ης (ἡ)
Χαριήδας –αντος (ὁ)
Χαριήδη –ης (ἡ)
Χαριήδης –ου (ὁ)
Χάριθα –ης (ἡ)
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Χαρίθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Χάριθος –ου (ὁ)
Χαρικλέα –ης (ἡ)
Χαρίκλεια –ης (ἡ) –(Ἡ ἔχουσα χάριν
καί Δόξαν) –Γυνή Ἐφεσία Δημώνακτος
(Λουκιανός) –Καλόκαρδος ἑταίρα μή
ἀρνουμένη ἐραστήν, Η-7-1060Α, Η-81108Δ, Η-17-598Α
Χαρικλείδα –ης (ἡ)
Χαρικλείδας καί Χαρικλείδης –ου (ὁ) –
Κωμικός ποιητής –Συγγραφεύς –Ἄρχων
ἐν Ἀθήναις
Χαρικλείδη –ης (ἡ)
Χαρικλείδης –ου (ὁ) –Μυρρινούσιος
Χαρικλεῖς –εῖος (ὁ)
Χαρικλείτα –ης (ἡ)
Χαρίκλειτος –ου (ὁ)
Χαρικλῆς –έους (ὁ) –(Ἔνδοξος διά τήν
χάριν του) –Ἀθηναῖος Ναύαρχος –Ἀδελφός Χαιρήμονος –Πατήρ Ἐλωαίου
–Διάσημος ἰατρός –Κορίνθιος –Γαμβρός
Φωκίωνος επιστατήσας εἰς τάφον (Κενοτάφιον) Πυθιονίκης (κατ΄ἐντολήν Ἁρπάλου. Ὁ Θεόπομπος τόν ὑπολογίζει
100 ταλάντων, ἐνώ ὁ Πλούταρχος δέν ἀνεβάζει ἄνω των 30 –Υἱός Ἀπολλοδώρου
Οἰνείδος Φυλῆς –Ἀχαρνεύς –Παιανιεύς
–Υἱός Ρίνωνος Παιανιεύς –Υἱός Ἀλεξιμένου ἐκ Περγασῆθεν –Φηγαιεύς –Ἰατρός Τιβερίου, Η-7-193Α, Η-10-114Α, Η17-524Δ, Η-18-551Δ, 552Α, 512Α
Χαρίκλια –ης (ἡ)
Χαρικλίες –εντος; (ὁ)
Χαρικλίης –ου (ὁ)
Χάρικλος –ου (ὁ) –Η-18-603Α
Χαρικλώ –οῦς (ἡ) –(Χαριτωμένη καί ἔνδοξος) –Νύμφη, γένους Οὐδαίου –Σύντροφος Ἀθηνᾶς –Σύζυγος Εὐήρους, μήτηρ Τειρεσίου –Ναϊάς νύμφη θυγάτηρ
Ἀπόλλωνος ἤ Πέρσου ἤ Ὠκεανοῦ, γυνή
Κενταύρου Χείρωνος μεθ΄οὖ γεννᾶ Ὠκυρρόην. Ἀνέθρεψεν ἀπορφανισμένον
Ἀχιλλέαν καί ἄλλους ἥρωας. Μέ Χείρω-

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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να γεννᾶ: Ἀρισταῖον, Κάρυστον, Ἐνδηῒδα καί Ἵππην –Θυγάτηρ Κυχρέως, γυνή Σκίρωνος, Η-9-775ΑΑ, Η-15-905Δ, Η
-17-612Δ, Η-18-551Δ, 603Α, 881Α
Χαρικράτη –ης (ἡ)
Χαρικράτης –ου (ὁ)
Χαρικώ –οῦς (ἡ)
Χαρίλα –ης (ἡ) –Ὄνομα Δελφικῆς ἑορτῆς
Χάριλα –ης (ἡ) –Μικρή ὀρφανή ζῶσα ἐν
Δελφοῖς καί ζητήσασα ἀπό βασιλέα λίγο
σιτάρι εἰς εποχήν Ξηρασίας. Οὖτος τήν
κλώτσησε καί αὐτοκτόνησε. Ἡ ξηρασία
συνεχίσθη καί τό μαντεῖον πρότεινε ἐξαγνισμόν διά θάνατον Χαρίλας. Κάθε
ἑννέα χρόνια σέ ἐξιλαστήρια ἑορτή ἐμοίραζαν σιτάρι. Ἐπίσης ἔθαβαν στό βουνό
ὁμοίωμα ἔχον εἰς λαιμόν θηλειά ἀπό
σχοίνα. Ἴσως διά τοῦτο οἱ Χριστιανοί
προσφέρουν κόλυβα δηλαδή βρασμένο
σιτάρι
Χαριλάα –; (ἡ)
Χαριλάϊος –ίου (ὁ) –Πατρωνυμικόν Δητολάου
Χαριλαῒς –ίδος (ἡ) –Ἑταίρα
Χαρίλαμπος –ου (ὁ) = Karellanga εἰς Ἀραουκανικήν
Χαρίλαος –ου (ὁ) = Karelao εἰς Ἀραουκανικήν
Χαρίλαος καί Χαρίλιος καί Χάριλλις
καί Χαρίλεως καί Χάριλος καί Χάριλλος –ου (ὁ) –(ἐκεῖνος διά τόν ὁποῖον ὁ
λαός χαίρει) –7ος βασιλεύς Σπάρτης
–Μέ ἐπίτροπον Νομοθέτην Λυκοῦργον
–Υἱός Πολυδέκτου (οἰκίας Προκλέους)
ἀνεψιός Λυκούργου, Η-12-635Α, Η-18551Δ
Χαρίλας –αντος (ὁ) –Πατήρ Νεαίθου
–Περιβόητος ἀδδηφάγος ἀνήρ
Χαριλέαινα –ης (ἡ)
Χαριλείδη –ης (ἡ)
Χαριλείδης –ου (ὁ)
Χαριλέων –ντος (ὁ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
×ÁÑÉËÅÙÓ

Χαρίλεως –έω (ὁ) –Σάμιος, ἀδελφός τυράννου Μαιανδρίου
Χαρίλη –ης (ἡ)
Χαρίλης –ου (ὁ)
Χάριλλα –ης (ἡ)
Χαρίλλεις –ειος (ὁ)
Χαρίλλη –ης (ἡ)
Χάριλλης –ου (ὁ)
Χάριλλος –ου (ὁ) –Αὐλητής –Βασιλεύς
Σπάρτης, Η-17-797Δ, Η-18-551Δ
Χαρίλος –ου (ὁ)
Χάριμα –ης (ἡ)
Χαριμάχη –ης (ἡ)
Χαρίμαχος –ου (ὁ)
Χαριμβρότα –ης (ἡ)
Χαρίμβροτος –ου (ὁ)
Χαριμένη –ης (ἡ)
Χαριμένης –ου (ὁ)
Χαριμήδη –ης (ἡ)
Χαριμήδης –ου (ὁ)
Χάριμμα –ης (ἡ)
Χάριμμος –ου (ὁ)
Χαριμνάστα –ης (ἡ)
Χαρίμναστος –ου (ὁ)
Χαριμνήστη –ης (ἡ)
Χαρίμνηστος –ου (ὁ) –Υἱός Χαρίου Κυδαθηναιεύς
Χαρίμολπος –ου (ὁ & ἡ)
Χαρίμορτος –ου (ὁ & ἡ)
Χαρίμουσα –σης (ἡ)
Χαρίμυρτος –ου (ὁ)
Χαρίμων –νος (ὁ)
Χαριμώνη –ης (ἡ)
Χαρίμωνος –ου (ὁ)
Χαρίνα –ης (ἡ)
Χαρινάδη –ης (ἡ)
Χαρινάδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος περιβόητος ὡς ἀργοκίνητος (Κρείττων ἐστί σοῦ
Χαρινάδης βαδίζειν) –Εἰς Σφῆκες καί Εἰρήνη Ἀριστοφάνους
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Χαρίνας –αο (ὁ)
Χαριναύτη –ης (ἡ)
Χαριναύτης –ου (ὁ)
Χαρίνδα –δης (ἡ)
Χαρίνδας –αο (ὁ) –Ποταμός Ἰνδίας
Χαρινίδη –ης (ἡ)
Χαρινίδης –ου (ὁ)
Χαρινίκη –ης (ἡ) –Ἐφεσία γυνή
Χαρίνικος –ου (ὁ)
Χαρινίππη –ης (ἡ)
Χαρίνιππος –ου (ὁ) = Karenaipai εἰς Ἀραουκανικήν
Χαρῖνος –ου (ὁ) –Ἐπώνυμος Ἀθηναῖος
Ἐρχιεύς ἤ Ἠλεῖος Ὀλυμπιονίκης διαύλου καί ὁπλίτου δρόμου –Αὐλητής –Μακεδών τις –Ἀχαρνεύς –Πολιτικός ἀντίπαλος Κίμωνος, Η-7-205Δ, Η-18-552Α
Χαρινός –οῦ (ὁ) –Ἀγειογράφος. Ἔργον
του εἰς Ἑρμιτάζ
Χαρίνοστος –ου (ὁ & ἡ)
Χαρινώ –οῦς (ἡ)
Χαρίξα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μελισσίωνος
–Μήτηρ Αἰνήσης
Χαριξένα –ης (ἡ)
Χαριξένη –ης (ἡ) –Ἀθηναία ἥτις ἐχλευάζετο διά τήν ἁπλότητάν της –Εὐειδής καί
μωρᾶ ἑταίρα –Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης
Χαριξένης –ητος (ὁ) –Ἕλλην ἰατρός 1ου
π.Χ. αἰῶνος
Χαριξενίδη –ης (ἡ)
Χαριξενίδης –ου (ὁ) –Ἀφιδναῖος
Χαρίξενος καί Χαρίξεινος –ου (ὁ) –Σικυώνιος –Ἀφιδναῖος
Χαριξήνα –ης (ἡ)
Χαρίξηνος –ου (ὁ)
Χαριξώ –οῦς (ἡ)
Χάριον –ίου (ἡ)
Χάριος –ίου (ὁ)
Χαρίουσα –σης (ἡ)
Χαριππίδη –ης (ἡ)
Χαριππίδης –ου (ὁ)
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Χαριπίθεια –ης (ἡ)
Χαριπίθεις –ειος (ὁ)
Χαριπίθης –ους (ὁ)
Χαριπίουσα –σης (ἡ)
Χαριπίων –νος (ὁ)
Χαρίππη –ης (ἡ)
Χαριππίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Χάροπος
Χάριππος –ου (ὁ) –Περιβόητος ἀδδηφάγος
Χάρις –ιτος (ἡ) –(Προσωποποίησις χάριτος) –Σύζυγος Ἠφαίστου –Ἐπίθετον
Πασιθέης, Ο.Ι.Σ.382, Η-9-409Α
Χάρις –τος (ἡ) -τες –Θυγατέρες Διός καί
Ἥρας Εὐρυνόμης ἤ Ἡλίου καί Αἴγλης.
Κατά Ησίοδον τρεῖς, Ἀγλαΐα, Εὐφροσύνη, Θάλεια (κατά Ὅμηρον Πασιθέα): θεότητες προσωποποίησις χάριτος καί ὀμορφιᾶς –Ἡ Ἠγεμόνη ἦτο παλαιοτάτη
Χάρις
Χάρις ἤ Πασιθέα –ης (ἡ) –(Ἡ προκαλοῦσα χαράν) –Νηρηΐς –Ἐρωμένη Ὕπνου –Ναϊάς, Ο.Ι.Ξ.276, Η-15-400Δ, Η-17
-612Δ
Χάρις –ιτος (ὁ) –(Ὁ προκαλών χαράν)
–Καί χριστιανικόν –καί Κare = εἰς Ἀραουκανικήν, Η-14-698Δ
Χαρισάνδρα –ης (ἡ)
Χαρισανδρίδη –ης (ἡ)
Χαρισανδρίδης –ου (ὁ)
Χαρίσανδρος –ου (ὁ) –Φιλαίδης –Πατήρ
Ἀριστογένους
Χαρισθένη –ης (ἡ)
Χαρισθένης –ους (ὁ)
Χαρισθενίδη –ης (ἡ)
Χαρισθενίδης –ου (ὁ)
Χαρισία –ης (ἡ) –Κώμη Ἀρκαδίας
Χαρισιάδα –ης (ἡ)
Χαρισιάδας –αο; (ὁ)
Χαρισιάδη –ης (ὁ)
Χαρισιάδης –ου (ὁ) –Υἱός Χαρισίου, Ἁλιμούσιος
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Χαρίσιον –ίου (ἡ)
Χαρίσιος –ίου (ὁ) –Υἱός Λυκάονος –Ἁλιμούσιος –Ἀναφέρει Μένανδρος εἰς “Ἐπιτρέποντες”, Η-7-1053Δ
Χαρισίουσα –σης (ἡ)
Χαρισίων –νος (ὁ)
Χάρισος –ου (ὁ)
Χαρίσουσα –σης (ἡ)
Χαριστία –ης (ἡ)
Χαρίστιος –ίου (ὁ)
Χαριστίουσα –σης (ἡ)
Χαριστίων –νος (ὁ)
Χαριστίωνος –ου (ὁ)
Χάριστος –ου (ὁ) –Ποταμός Κολχίδος
Χαριστράτη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Χαρίστρατος –ου (ὁ)
Χαριστώ –οῦς (ἡ)
Χαρίσων –ντος; (ὁ)
Χάριτα καί Χαρίτα –ης (ἡ)
Χαριτάδη –ης (ἡ)
Χαριτάδης –ου (ὁ)
Χαριταῖα –ης (ἡ)
Χαριταῖος –ου (ὁ)
Χαριτείδαη –ης (ἡ)
Χαριτείδαος –άο (ὁ) –Πατήρ Ἀντιφάνειος
Χαριτέλεια –ης (ἡ)
Χαριτέλης –ους (ὁ) –Υἱός Τιμάδος
Χαρίτενα –ας (ἡ) –Γυνή Χαρίτου (ἐξ οὗ
ἡ Καρύταινα)
Χαριτένα –ης (ἡ)
Χαριτένης –ου (ὁ)
Χαριτέρπεις –ειος (ὁ)
Χαριτέρπη –ης (ἡ)
Χαριτέρπης –εος (ὁ)
Χάριτες (οἱ) –Τρεῖς θυγατέρες τοῦ Διός
καί Εὐρυνόμης: Ἀγλαΐα, Εὐφροσύνη,
Θάλεια, κατά Ἡσίοδον –(Θεότηται προσωποποίησις ὀμορφιᾶς, θελγήτρων χαρίτων, ἡδονῆς)
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Χαρίτεχνη –ης (ἡ)
Χαρίτεχνος –ου (ὁ)
Χαρίτη –ης (ἡ)
Χαρίτης –ητος (ὁ)
Χαριτήσια –ης (ἡ)
Χαριτήσιος –ιου (ὁ)
Χαριτιανή –ῆς (ἡ)
Χαριτιανός –ου (ὁ)
Χαριτίμα –ης (ἡ) –Κορινθία Ἑταίρα
Χαριτίμη –ης (ἡ) –Ἀθηναία τις
Χαριτιμίδη –ης (ἡ)
Χαριτιμίδης –ου (ὁ) –Ἀναφέρει Ἀριστοφάνης
Χαρίτιμος –ου (ὁ) –Στρατηγός Ἀθηναίων
Χαρίτιν –ου (ἡ)
Χαριτίνη –ης (ἡ) –(Γεμάτη χαράν) –Χριστιανικόν ὄνομα –Ἅγιαι δύο
Χαριτίνης –ου (ὁ)
Χαρίτιον –ιου (ἡ) –Μήτηρ Ἀθλητοῦ
Χαριτίουσα –σης (ἡ)
Χαριτίων –νος (ὁ)
Χαριτοβλέφαρος –ου (ὁ & ἡ) –Πλαστόν
ὄνομα Δημητρίου Φαλη(ι)ρέως, ἤ ἑταίρας φίλης αὐτοῦ –(Λαμπιτώ)
Χαριτοδήμη –ης (ἡ)
Χαριτόδημος –ου (ὁ)
Χαριτοδότη –ης (ἡ)
Χαριτοδότης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Χαριτόδοτος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ,
Η-16-840Δ
Χαριτόκλεια –ης (ἡ)
Χαριτοκλῆς –έους (ὁ)
Χάριτον –ου (ἡ)
Χαριτοπόλεια –ης (ἡ)
Χαριτόπολις καί Χαριτοπῶλις –ιδος (ὁ)
Χάριτος καί Χαρίτος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν ὄνομα
Χαρίτουσα –σης (ἡ)
Χαρίτυλα –ης (ἡ)
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Χαρίτυλος –ου (ὁ)
Χαριτώ–οῦς(ἡ)–Ἑταίρα–Μνημονεύεται
εἰς Ἑλληνικήν Ἀνθολογίαν –Ὄνομα τριήρους
Χαρίτων –νος (ὁ) –Ἐραστής τοῦ Μελανίππου, ὑπομείνας βασάνους Φαλάριδος, τυράννου Ἀκράγαντος –Μυθιστοριογράφος
Χαρίτων –νος (ὁ) –(Χαριτωμένος) –Συγγραφεύς Ἀφροδισιεύς –Ἱστοριογράφος
–Χριστιανός –Ἅγιος, Η-7-1060Α, Η-18554Α
Χαριτώνυμος καί Χριστώνυμος καί
Ἑρμώνυμος καί Ἱερώνυμος –ου (ὁ)
–Η-18-554Α
Χαριτώπης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος μέ συνώνυμον: Εὐρυμέδων καί Κυμοθάλης
Χαριτῶπις –ιδος (ἡ) –(Ἡ ἔχουσα ὄψιν
πλήρη χάριτος) –Ἐπίθετον Σελήνης μέ
συνώνυμον: Λαμπετίη
Χαριτῶσα –ης (ἡ)
Χαριφάνεια –ης (ἡ)
Χαριφάνης –ους (ὁ)
Χαριφάντα –ης (ἡ)
Χαρίφαντος –ου (ὁ)
Χαριφήμη –ης (ἡ)
Χαρίφημος –ου (ὁ)
Χαριφίλη –ης (ἡ) –Αὐλητρίς
Χαρίφιλος –ου (ὁ)
Χαριφῶν –ντος (ὁ)
Χαριφῶσσα –σσης (ὁ)
Χαρίων –νος (ὁ)
Χαρίωνος –ου (ὁ)
Χάρμα πασιν βροτοισιν (το ;) –Ἐπίθετον
Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Διονύσου
Χαρμάδα –ης (ἡ)
Χαρμάδας –αιο (ὁ) –Ζωγράφος, Η-8785Α
Χαρμάδη –ης (ἡ)
Χαρμάδης –ου (ὁ)
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Χαρμάεια –ης (ἡ)
Χαρμάειος; –ου (ὁ)
Χαρμαῖα –ης (ἡ)
Χαρμαῖος –ου (ὁ)
Χαρμάνδα –δης (ἡ)
Χαρμάνδας –αο (ὁ) –Η-5-834Α
Χαρμάνδη –ης (ἡ)
Χαρμάνδης –ου (ὁ)
Χάρμανδρα –ης (ἡ)
Χαρμανδρίδα –ης (ἡ)
Χαρμανδρίδας –ου (ὁ)
Χάρμανδρος –ου (ὁ)
Χαρμαντία –ης (ἡ)
Χαρμαντίδα –δης (ἡ)
Χαρμαντίδας –αο (ὁ)
Χαρμαντίδη –ης (ἡ)
Χαρμαντίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος μαθητής σοφιστοῦ Θρασυμάχου –Παιανιεύς
–Υἱός Χαιρεστράτου Παιανιεύς –Πατήρ
Ἑτεάνδρου Ἀθηναίου –Μαθηματικός
Χαρμάντιος –ίου (ὁ)
Χαρμάνωρ –ρος (ὁ)
Χάρμας –αντος; (ὁ)
Χαρμᾶς –ᾶ & –οῦ (ὁ)
Χαρματίουσα –σης (ἡ)
Χαρματίων –νος (ὁ)
Χαρμέα –ης (ἡ)
Χαρμέας –ου (ὁ)
Χαρμείδα –δης (ἡ)
Χαρμείδας –αο (ὁ)
Χαρμένη –ης (ἡ)
Χαρμενίδη –ης (ἡ)
Χαρμενίδης –ου (ὁ)
Χαρμενίουσα –σης (ἡ)
Χαρμενίων –νος (ὁ)
Χάρμενος –ου (ὁ)
Χάρμη –ης (ἡ)
Χαρμή –ῆς (ἡ)
Χαρμήδη –ης (ἡ)
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Χαρμήδης –ου (ὁ) –Υἱός Πολυκράτου
ὀρτυγοτρόφος
Χαρμῆς –οῦ ἤ ῆος; (ὁ)
Χάρμης –ητος; (ὁ)
Χαρμιάδα –ης (ἡ)
Χαρμιάδας καί Χαρμιάδης –ου (ὁ)
Χαρμιάδη –ης (ἡ)
Χαρμιάδης –ου (ὁ)
Χαρμίδα –ης (ἡ)
Χαρμίδας –αο (ὁ) –Ἐπιφανής Σπαρτιάτης
Χαρμίδη –ης (ἡ)
Χαρμίδης –ου (ὁ) –(Ὁ πολύ εὐχάριστος)
–Ἀγγειογράφος –Μαθητής Σωκράτους,
υἱός Γλαύκωνος (θείου τοῦ Πλάτωνος),
ὡραιότατος. Ἐπιθυμών νά ἀγωνισθῆ
στά Νέμεα ἐμποδίζετο ἀνεπιτυχῶς ὑπό
Σωκράτους –Ἀθηναῖος, ἀδελφός τῆς
μητρός Πλάτωνος –Υἱός Ἀριστοτέλους,
Ἀθηναῖος –Υἱός Ἀριστωνύμου, Ἀθηναῖος
–Κριωεύς –Διάλογος Πλάτωνος –Τόν ἠράσθη Μυρτάλη καί ἀποκρουσθεῖσα ηὐτοκτόνησεν, Η-7-193Α, Η-9-486Δ, Η-11571Α, Η-17-417Α, 520Δ, Η-18-182Α, 554Δ
Χαρμική –ῆς (ἡ)
Χαρμικός –οῦ (ὁ)
Χαρμίλη –ης (ἡ)
Χαρμίλος –ου (ὁ)
Χαρμίνα –ης (ἡ)
Χαρμίνη –ης (ἡ)
Χαρμῖνος –ου (ὁ) –Στρατηγός, Η-7-532Α
Χαρμῖνος –ου (ὁ) –Ναύαρχος Ἀθηναίων
–Λακεδαιμόνιος πρέσβυς Θίμβρωνος
Χάρμιον –ίου καί Χαρμιόνη (ἡ) –Θεραπαινίς Κλεοπάτρας ὡς καί ἡ Εἰράδα
αὐτοκτονήσασαι μετ΄αὐτῆς –Θεράπαινα Ελένης, Η-10-851Α
Χαρμιόνη –ης (ἡ)
Χαρμιόνης –ου (ὁ)
Χάρμιος –ίου (ὁ)
Χαρμίουσα –σης (ἡ)
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Χαρμίππη –ης (ἡ)
Χάρμιππος –ου (ὁ)
Χάρμις –ιδος (ὁ) –Ὀλυμπιονίκης Λακεδαιμόνιος εἰς στάδιον –Υἱός Τλησώμιδος
Χάρμις –ιος (ὁ) –Υἱός Νίκωνος
Χαρμίστα –ης (ἡ)
Χαρμίστας –αντος (ὁ)
Χαρμίτη –ης (ἡ)
Χάρμιτος –ου (ὁ)
Χαρμίχα –ης (ἡ)
Χάρμιχος –ου (ὁ)
Χαρμιώ –οῦς (ἡ)
Χαρμίων –νος (ὁ)
Χαρμογένεια –ης (ἡ)
Χαρμογένης –ους (ὁ)
Χαρμοδότη –ης (ἡ)
Χαρμόδοτος –ου (ὁ)
Χαρμόκλεια –ης (ἡ)
Χαρμοκλῆς –έους (ὁ)
Χαρμοκράτη –ης (ἡ)
Χαρμοκράτης –ου (ὁ)
Χαρμόλα –ης (ἡ)
Χαρμολάα –ης (ἠ)
Χαρμόλαος –ου (ὁ)
Χαρμόλας –αντος (ὁ) –Πατήρ γλύπτου
Ἀρτεμιδώρου
Χαρμόλεως –έω (ὁ) –Ἀντί Χαρμόλαος
–Πατήρ Ζηνοθέμιδος –Εὐειδής νεανίας
–Μασσαλιώτης
Χάρμον –ου (ἡ)
Χαρμόνδα –ης (ἡ)
Χαρμόνδας –αο (ὁ)
Χαρμονίκα –ης (ἡ)
Χαρμονικίς –ίδος ἤ –κί; (ἡ)
Χαρμόνικον –ου (ἡ)
Χαρμόνικος –ου (ὁ)
Χάρμος –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος στρατηγός,
πατήρ Ἱππάρχου πρώτου ὡστρακισθέ-
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ντος –Συρακόσιος παρωδός –Ἀρκάς –
Υἱός Ἀρισταίου, ἀδελφός Καλαικάρπου
–Κολλυτεύς, Η-7-1242Α, Η-18-555Δ
Χαρμοστράτη –ης (ἡ)
Χαρμόστρατος –ου (ὁ)
Χαρμοσύνα –ης (ἡ)
Χαρμοσύνη –ης (ἡ) –Μήτηρ Λυσιανῆς
Χαρμόσυνος –ου (ὁ)
Χαρμουλίδα –δης (ἡ)
Χαρμουλίδας –αο (ὁ)
Χάρμουσα –σης (ἡ)
Χαρμούχα –ης (ἡ)
Χαρμοῦχος –ου (ὁ)
Χαρμοφάντη –ης (ἡ)
Χαρμόφαντος –ου (ὁ)
Χαρμοφίλη –ης (ἡ)
Χαρμόφιλος –ου (ὁ)
Χαρμόφρουσα –σης (ἡ)
Χαρμόφρων –νος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Χαρμοφῶν –ντος (ὁ)
Χαρμοφῶσσα –σης (ἡ)
Χαρμύλη –ης (ἡ)
Χαρμυλίδα –δης (ἡ)
Χαρμυλίδας –αο (ὁ)
Χαρμυλίδη –ης (ἡ)
Χαρμυλίδης –ου (ὁ)
Χαρμυλίουσα –σης (ἡ)
Χαρμυλίς –ιδος (ἡ)
Χαρμυλίων –νος; (ὁ)
Χαρμύλος –ου (ὁ) –Ἥρως τῆς Κῶ, Η-18556Α
Χαρμώ –οῦς (ἡ)
Χάρμων –νος (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Χαρμώνη –ης (ἡ)
Χαρμωνίδα –ης (ἡ)
Χαρμωνίδας –αιο (ὁ)
Χαρναβών καί Κάρναβος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Γετῶν, ὑποδεχθείς Τριπόλεμον
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σταλέντα ὑπό Δήμητρος, πρός διάδοσιν
καλλιέργειας σίτων, Η-10-363Δ
Χαρναβῶσσα –σσης (ἡ)
Χαροιάδη –ης (ἡ)
Χαροιάδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος στρατηγός, υἰός Εὐφιλήτου, ἐκστρατεύσας εἰς
Σικελίαν, Η-7-531Α
Χαρονίκα –ης (ἡ)
Χαρόνικος –ου (ὁ)
Χαρονίχα –ης (ἡ)
Χαρόνιχος –ου (ὁ)
Χαρόπή –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς –Ἐπίθετον Σελήνης
Χαρόπης –εω (ὁ)
Χαροπία –ης (ἡ)
Χαροπίας –ίου (ὁ)
Χαροπίδα –ης (ἡ)
Χαροπιδάμεια –ης (ἡ)
Χαροπίδαμος –ου (ὁ)
Χαροπίδας –αο (ὁ)
Χαροπίδη –ης (ἡ)
Χαροπίδης –ου (ὁ)
Χαροπίη –ης (ἡ)
Χαροπίης καί Χαροπίες –ου (ὁ)
Χαροπίνα –ης (ἡ)
Χαροπινίς –ίδος (ἡ)
Χαροπῖνος –ου (ὁ) –Πατήρ Λιμένδου –Ἀδελφός Ἀρισταγόρου
Χαρόπινος καί Χαροπῖνος –ου (ὁ) –Ἀδελφός Τυράννου Μιλήτου Ἀρισταγόρου
Χαρόπιος –ίου (ὁ)
Χαροπίουσα –σης (ἡ)
Χαροπίς–ιδος(ἡ)–ΘυγάτηρΦιλοκράτου
–Θεά Βοιωτίας Κάτω Κόσμου
Χαροπίων –νος (ὁ)
Χάροπον –ου (ἡ)
Χάροπος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Σύμης, πατήρ Νηρέως, σύζυγος Ἀγλαΐας –Πατήρ
Χαροππίδος –Πατήρ Νιρέως σύζυγος Ἀγλαΐας, βασιλεύς Σύμης –Ἡλεῖος τις

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
×ÁÑÔÇÑÉÓ

Χαροπός –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Χαρόππη –ης (ἡ)
Χαρόππης –ου (ὁ)
Χαροππίς –ιδος (ἡ)
Χαρουνίδα –ης (ἡ)
Χαρουνίδας –αο (ὁ)
Χαρουνίδη –ης (ἡ)
Χαρουνίδης –ου (ὁ)
Χάρουσα –σης (ἡ)
Χαρόφνη –ης (ἡ)
Χαρόφνης –ου (ὁ) –Ἀναθέτης
Χάροψ καί Θάροψ –πος (ὁ) –Ἀδελφός
Σώκου –Υἱός Ἱππάσου, εἶς τῶν ἐπισήμων
Τρώων φονευθείς ὑπό Ὀδυσσέως Ο.Λ.
426, Η-9-338Δ, 478Δ, Η-16-514Α
Χάροψ καί Τάρροπος καί Θάροψ –οπος
(ὁ) –Πατήρ Οἰάγρου –Πάππος Ὀρφέως
–Βασιλεύς Μολοσσῶν, πατήρ Ἀλκέτου
Χαρπάδα –δης (ἡ)
Χαρπάδας –αιο; (ὁ) –Υἱός Εὐφιλήτου,
ἔγγονος Δημοτίμου, ἀδελφός Γαργητοῦ,
στρατηγός
Χαρπάδη –ης (ἡ)
Χαρπάδης –ου (ὁ)
Χάρρης –ῆος (ὁ)
Χαρσία –ης (ἡ)
Χάρσιος –ίου (ὁ)
Χαρσιφίλη –ης (ἡ)
Χαρσίφιλος –ου (ὁ)
Χάρτα –ης (ἡ)
Χαρτάδα –ης (ἡ)
Χαρτάδας –αο (ὁ)
Χαρτάδη –ης (ἡ)
Χαρτάδης –ου (ὁ)
Χάρτας –ου (ὁ) –Υἱός Νικάνορος –Λακεδαιμόνιος γλύπτης καί Χαλκοπλάστης
Χαρτέλεια –ης (ἡ)
Χαρτέλης –ους (ὁ)
Χάρτηρα –ης (ἡ)
Χαρτηρίς –ιδος (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
×ÁÑÔÇÑÏÓ

Χάρτηρος –ου (ὁ)
Χάρτης –ου (ὁ) –Διδάσκαλος ζωγραφικῆς, Η-8-573Α, 785Α
Χαρτία –ης (ἡ)
Χαρτίας –ίου (ὁ)
Χαρτίκλεια –ης (ἡ)
Χαρτικλῆς –έους (ὁ)
Χαρτίουσα –σης (ἡ)
Χάρτις –ιος (ὁ)
Χαρτίων –νος (ὁ)
Χάρτος –ου (ὁ)
Χάρτουσα –σης (ἡ)
Χαρτύλα –ης (ἡ)
Χαρτύλος –ου (ὁ)
Χάρτων –νος (ὁ)
Χάρυβδις –εως καί –ιος (ὁ & ἡ) –Φανταστικόν μυθικόν τέρας. Εἰς Σικελικόν
Πορθμόν ἔναντι Σκύλλης. Ὄνομα βράχου (προφανῶς αποτόμου) ὡς καί τῆς
Σκύλλης, προσωποποιήσεις θαλασσίας
δίνης, θυγάτηρ Ποσειδῶνος καί Γαῖας,
Ο.Ο.Μ.104, Η-7-1158Α, Η-8-614Δ
Χάρυλα –ης (ἡ)
Χαρύλαος καί Χάρυλος –ου (ὁ)
Χάρυλλα –ης (ἡ)
Χάρυλλος –ου (ὁ)
Χαρφίτη –ης (ἡ)
Χαρφίτης –ου (ὁ) –Δοῦλος
Χάρων –νος (ὁ) –Καρχηδόνιος ἱστορικός
ἤ Ναυκρατίτης ἤ Λαμψακηνός υἱός Πυθοκλέους –Θηβαίος φίλος Πελοπίδου
–Υἱός Ἐρέβους καί Νυκτός, βαρκάρης ἀπό Ἀχερουσία εἰς Ἡλύσια, χῶρο εὐγενικῶν ψυχῶν
Χάρων καί Χαρών –ντος; (ὁ) –Ὄνομα
πλανήτου ἀνακαλυφθέντος τό 1978, ὀνομασθέντος ἀπό Χάρονταν, βαρκάρην
μεταφέροντα ψυχάς ἀπό μία ὄχθην Ἀχέροντος εἰς ἄλλην
Χάρων –ωνος ἤ –ντος (ὁ) –Υἱός Ἀρχεσίλα –Λογογράφος γράψας Περσικήν ἱστορίαν –Υἱός Πυθέου, ἤ Πυθοκλέους –Δη-
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μοκρατικός –Βοιωτάρχης –Βαρκάρης εἰς
Ἀχερουσίαν, Η-5-774Α, Η-7-203Δ, 1159Α,
Η-9-340Δ καί Α, 361Δ, Η-12-496Α, Η-14357Α, Η-18-229Δ
Χαρωνδαῖα –ης (ἡ)
Χαρωνδαῖος –ου (ὁ)
Χαρώνδα –ης (ἡ)
Χαρώνδας –αο (ὁ) –(πρόξενος χαρᾶς) –
Νομοθέτης ἐκ Κατάνης πού μέ Ζάλευκον
Λοκρόν ἦσαν οἱ μεγάλοι ἀρχαίοι Νομοθέτες –Μαθητής Ζαλεύκου ἤ Πυθαγόρου, Η-7-647Α, 906Α, Η-8-643Δ, 644Α, Η9-714Δ, Η-18-581Α
Χαρώνδη –ης (ἡ)
Χαρώνδης ἤ Χαρώνδας –ου (ὁ) –Φιλόσοφος νομοθέτης
Χαρωνίδα –ης (ἡ)
Χαρωνίδας –αο (ὁ) –Ἀντί Χαρώνδας –Υἱός Ξηνοτίμου
Χαρωνίδη –ης (ἡ)
Χαρωνίδης –ου (ὁ)
Χαρωνίχα –ης (ἡ)
Χαρώνιχος –ου (ὁ)
Χαρώπια –ίης (ἡ)
Χαρώπιος –ίου (ὁ)
Χάρωψ –πος (ὁ) –Ἀδελφός Σώκου –Ἠλεῖος Ὀλυμπιονίκης εἰς ἱπποδρομίαν πώλων, Η-11-280Α
Χάσσα –σσης (ἡ)
Χάσσης –ου (ὁ) –Ποταμός
Χατσεπσώτ ή Χατσεπσούτ (ἡ) –Θυγάτηρ Τουθμώσιος Α’, “ἀποκαθηλωμένη”
μετά θάνατον ἐκ μνημείων, ὡς νά μήν
ὑπῆρξεν. Ἡ πρώτη γυναίκα Φαραώ
Χαῦνις –ιος (ὁ)
Χαῦνος –ου (ὁ)
Χαυρία –ης (ἡ)
Χαυρίας –ίου (ὁ)
Χαῦρος –ου (ὁ)
Χαύρος –ου (ὁ) –Πατήρ Λυκομείδειος
Χαύχανς –ου; (ὁ) –Υἱός Μενεκλέους
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Χαχρυλίουσα καί Καχρυλίουσα –σης
(ἡ)
Χαχρυλίων καί Καχρυλίων –νος (ὁ)
–Ἀγγειοπλάστης καί ἀγγειογράφος, Η10-544Δ, Η-14-837Α
Χάων –νος; (ὁ)
Χεζοκαρκάλης –εος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου μέ συνώνυμον: Υἱός
Χειλᾶς –ᾶ ἤ Χιλᾶς (ὁ) –Πυθαγόρειος
Χείλεος καί Χείλεως –έω (ὁ) –Τεγεάτης,
Η-7-147Δ, 166Α
Χειλέουσα –σης (ἡ)
Χειλέων –νος; (ὁ)
Χειλίδη –ης (ἡ)
Χειλίδης –ου (ὁ)
Χειλιδών –νος (ἡ)
Χειλίνη –ης (ἡ)
Χειλῖνος –ου (ὁ)
Χείλουσα –σης (ἡ)
Χείλων καί Χίλων –νος (ὁ) – (Εὔγλωτος)
–Ὁ Πατραεύς Ὀλυμπιονίκης εἰς πάλην
δύο φοράς –Ὁ Λακεδαιμόνιος εἷς τῶν
ἐπτά σοφῶν –Ἀπέθανεν ἐναγκαλισθείς
Ὀλυμπιονίκην υἱόν –Ρητά: Γνῶθι σ΄αὐτόν καί μηδέν ἄγαν, Η-15-611Δ, Η-17143Δ, Η-18-594Δ
Χειλωνίς –ιδος (ἡ) –Σύζυγος Θεοπόμπου, θυγάτηρ Κλεάδα βασίλισσα Σπάρτης. Τόν αἰχμαλωτισθέντα σύζυγον ὑπό
Ἀρκάδων ἐπισκευθεῖσα ἀπελευθέρωσεν
ἐνδύουσα μέ φορέματά της. Αἰχμαλώτησε ἐν συνεχεία ἱέρειαν Ἀρτέμιδος ὁ
Θεόπομπος, ἀπαιτών ἀνταλλαγήν μέ
Χειλωνίδα καί ἐπέτυχεν, Η-16-499Δ
Χειλωνίς –ίδος (ἡ) –Πυθαγορίς φιλόσοφος, θυγάτηρ Χείλωνος Λακεδαιμονίου
Χείλωνος καί Χειλωνίς –ίδος (ἡ) –Πυθαγορίς φιλόσοφος, Λάκαινα
Χειμαρεύς –έως (ὁ) –Υἱός Πλειάδος Κελαινοῦς καί Προμηθέως, ἀδελφός Λύκου, Η-12-629Δ
Χείμαρος καί Χίμαρος καί Χειμέριος
–ιου (ὁ) –Σοφιστής
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Χείμαῥῥος –ου (ὁ) –Ποταμός Ἀργολίδος
Χειμάρρους –ου (ὁ)
Χείμας –α ἤ ντος; (ὁ)
Χειμερία –ης (ἡ)
Χειμερίη –ης (ἡ) –Μέ Ἐπίθετα: Ζοφόεσσα, Κατάσκιος καί Ὑδατόεσσα
Χειμέριοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Νότων
Χειμέρπη –ης (ἡ)
Χειμέρπης –ου (ὁ)
Χειμεύς –έως (ὁ) –Υἱός Κίκωνος Λακιάδης
Χειμία –ίης (ἡ)
Χειμίας –ου (ὁ)
Χείμουσα –σης (ἡ)
Χείμων –νος (ὁ) –Ἀργεῖος Ὀλυμπιονίκης
εἰς πάλην, Η-14-291Α
Χειμών –ῶνος (ὁ) –Μέ ἐπίθετα: Ἄσχετος,
Ἠερόφοιτος καί Ὑψικέλευθος
Χειμῶσσα –σσης (ἡ)
Χειονόπεζα –ης (ἡ) –Προσωνυμία Ἠοῦς
Ἐπίθετον
Χειραινέτη –ης (ἡ)
Χειραίνετος –ου (ὁ)
Χειράμ; (ὁ) –Ἀρχιτέκτων πού μέ Ἀδωνιράμ ἀνοικοδόμησαν ναόν Σολομώντος
(λέγεται πώς τόν δολοφόνησαν ὁ Ἰούβελας ἤ Ἰούβελος ἤ καί Ἰουβέλουμ)
Χειράς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
μέ συνώνυμον: Καστνία
Χειρέδια –ίης (ἡ)
Χειρέδιος –ίου (ὁ)
Χειρία –ης (ἡ)
Χειρίας –ου (ὁ)
Χειριγένεια –ης (ἡ)
Χειριγένης –ητος (ὁ)
Χειριδότη –ης (ἡ)
Χειρίδοτος –ου (ὁ)
Χειρικράτη –ης (ἡ)
Χειρικράτης –ου (ὁ)
Χεῖρις καί Χίρις –ιδος; (ὁ)
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Χειρίσοφος –ου (ὁ & ἡ) –(δεξιοτέχνης)
–Σπαρτιάτης –Μισθοφόρος –Στρατηγός
–Εἰς κάθοδον Μυρίων –Ἀνδριαντοποιός,
Η-5-735Α, Η-7-199Α, Η-11-383Δ, 496Α, 807
Α, Η-14-700Α, Η-17-741Α, Η-18-598Δ
Χειροβούλη –ης (ἡ)
Χειρόβουλος –ου (ὁ)
Χειροβώλα –ης (ἡ)
Χειροβώλας –αντος (ὁ)
Χειρογένη –ης (ἡ)
Χειρογένης –ους (ὁ)
Χειρογονία –ης (ἡ) –Ἐπώνυμον Περσεφόνης
Χειρογόνιος –ίου (ὁ)
Χειροδότη –ης (ἡ)
Χειρόδοτος –ου (ο)
Χειροδράκοντες –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Χειρόθεμις –ιδος (ὁ & ἡ)
Χειροκράτη –ης (ἡ)
Χειροκράτης –ου (ὁ)
Χειρομάχη –ης (ἡ)
Χειρόμαχος –ου (ὁ) –Υἱός Ἡλεκτρύωνα
καί Ἀναξοῦς, ἀδελφός Ανάκτορος καί
Φιλονόμου
Χειρομένη –ης (ἡ)
Χειρομένης –ου (ὁ)
Χειρότμητη –ης (ἡ)
Χειρότμητος –ου ὁ Ρωμαῖος (ὁ) –Μυστικοσύμβουλος Ρωμανοῦ
Χείρουσα –σης (ἡ)
Χειρύλη –ης (ἡ)
Χειρύλος –ου (ὁ)
Χείρων καί Φιλυρίδης –ου (ὁ) –(Ὁ ἐργαζόμενος διά χειρῶν) –Υἱός Κρόνου ἤ
Ποσειδῶνος (Ἐμφανιζομένου ὑπό μορφήν ἵππου) καί Φιλύρας, Κένταυρος
–Διδάσκαλος διασημοτέρων ἡρώων εἰς
Πήλιον (παιδαγωγος Ἡρακλέους, Ἰάσονος, Διοσκούρων, Ἀχχιλέως καί ἰατρός
διδάσκαλος Ἀσκληπιοῦ εἰς ἰατρικήν, Η18-267Α
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Χείρων καί Χίρων καί Σκίρων –νος (ὁ)
–(Ὁ συγκεντρώνων Βότανα) –Μέ ἐπώνυμον Εὐρυμέδων –Καί συγγραφεύς,
πρῶτος θεραπευτής μέ βότανα –Φίλος
Ἀχιλλέως καί Πηλέως –Πατήρ Ἱπποῦς
–Ἐβλήθη ὑπό Ἡρακλέους μέ βέλος βουτηγμένο στό δηλητήριο τῆς Λερναίας Ὕδρας, δημιουργώντας ἀγιάτρευτη πληγή, Η-7830Δ, 1157Δ, 1159Α, Η-9-333Δ, 606
Δ, 646Α, Η-9-984Δ, Η-10-582Δ, Η-14-358Α,
Η-15-689Δ, 870Δ, Η-18-199Δ, 267Α, 603Α,
881Α, Ο.Δ.219, Λ832
Χείρων –νος (ὁ) –Ὁ Κένταυρος (κεντών
ἀνθρωπίνην αὔραν) –Σοφότατος διδάσκαλος Ἀσκληπιοῦ ὡς καί ἰατρός φιλόσοφος (χειροπράκτης), μουσικῆς, δικαιοσύνης καί ἰατρικῆς διδάσκαλος –Υἱός
Κρόνου καί Φιλύρας ἤ Φιλλύρας, ὁ Κένταυρος
Χειρώναξ –κτος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Χειρώνασσα –σης (η)
Χέκα; (ἡ) –Αἰγυπτία Θεά ἐνσάρκωσις
μαγείας, προσωποποίησις ζωτικῆς ἐνέργειας
Χεκέτ; (ἡ) –Αἰγυπτία Θεά, πάρεδρος τοῦ
Χνούμ. Στά ὄντα πού ὁ τελευταῖος δημιουργεῖ ἐμφυσᾶ ζωήν
Χέλης –ητος (ὁ) –Η-18-604Α
Χελία –ης (ἡ)
Χελίας –ίου (ὁ)
Χελιδόνα –ης (ἡ) –Ἀδελφή Ἀηδόνος, κατά παράδοσιν Μιλήτου
Χελιδονία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Χελιδονίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ὥρης
Χελιδόνιον –ίου (ἡ) –Ὄνομα ἑταῖρας
εὐφυοῦς καί χαριτομένης φίλης Φιλωνίδου
Χελιδονίς καί Χιλωνίς (ἡ) –Σύζυγος Ἀκροτάτου, υἱοῦ Ἄρεως ἐκ Λακωνίας
Χελιδονόα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Χελιδόνοος –ου (ὁ)
Χελιδρία –ης (ἡ) –Μήτηρ Χίμαιρας
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Χελιδών –νος (ἡ) –(Καλλικέλαδος) –Ὁ
βασιλεύς Ἀθηνῶν Πανδίων μέ Ζευξίππην γεννᾶ Πρόκνην καί Φιλομήλαν.
Τήν Πρόκνην ἐνυμφεύθη Τηρεύς ἀλλ΄
ἠράσθη Φιλομήλαν ἤν ἐνυμφεύθη καί
ἀπέκοψεν γλῶσσαν. Ἀργότερον ἡ Φιλομήλα μετεμορφώθη εἰς χελιδώνα,
ἡ Πρόκνη εἰς ἀηδόνα καί ὁ Τηρεύς εἰς
γκιώνα. Κατ΄ἄλλην ἐκδοχήν ὁ Πανδάρεως, ἐκ Μιλήτου Κρήτης, μέ σύζυγον
Ἁρμοθόην γεννᾶ Χελιδόνα καί Ἀηδόνα,
σύζυγος Πολυτέχνου, ὅστις βίασε κουνιάδαν Χελιδόνα; καί μετά περιπετείας μετεμορφώθησαν: ὁ Πανδάρεως εἰς ἁλι_
αετόν, ἡ Ἁρμοθόη εἰς Ἀλκυόνα, ὁ Πο_
λύτεχνος εἰς Πελεκάνον, ἡ Ἀηδών εἰς
Ἀηδόνα καί ἡ Χελιδών εἰς Χελιδόνα, Η15-400Α
Χελιδών –ονος (ὁ) –Πλαστόν ἐμπόρου
ἵππων Μενίππου
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χνιδιοῦ “δακτύλων ἐπάλλαξις;”. Ἰσχυρίζετο πώς Τρωϊκόν ἔγραψεν Φαντασία
καί ἀντέγραψεν Ὅμηρος, Η-7-1057Δ, Η16-489Α
Χένος –ου (ὁ)
Χεντί –Ἰμεντιού (ὁ) –Θεός νεκρῶν οὗ τό
ὄνομα κατέληξεν ἐπίθετον τοῦ Ὀσίριδος
Χέοψ –πος (ὁ) –Βασιλεύς Αἰγύπτου, διάδοχος Ραμψινίτου
Χέρη –ης (ἡ)
Χέρης –ητος (ὁ)
Χερία –ης (ἡ)
Χερίας καί Κύαθος καί Ἀρχίας καί
Ἔννομος καί Εὔνομος –ου (ὁ) –Μαραθωνομάχος –Οἰνοχόος Οἰνέως –Υἱός
Φύλαντος, Η-5-953Δ, Η-7-231Α καί Δ,Η11-648, Η-9-871
Χερίκλεια –ης (ἡ)

Χελιδωνίς –ιδος (ἡ) –Λακεδαιμονία ὑπερασπισθεῖσατην πατρίδαν της

Χερικλείδα –ης (ἡ)

Χέλις –ιδος καί –ος (ὁ) –Κεραμεύς –Ζωγράφος, ἀγγειογράφος του Εὐεργίδη
τοῦ διακόσμησε αγγεῖα, Η-14-837Α, Η71149Α

Χερικλῆς –έους (ὁ)

Χέλουν –νειος (ὁ)
Χελουνεία –ης (ἡ)
Χελύκλονος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Χελυτις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Χελώνη –ης (ἡ) –Νύμφη μεταμορφωθεῖσα ὑπό Ἑρμοῦ λόγω ἀπουσίας ἐκ γάμου
Διός καί Ἥρας, Η-7-1149Α, Η-18-608Α
Χελώνης –ητος (ὁ)
Χελώνιον –ίου (ἡ)
Χελωνίουσα –σης (ἡ)
Χελωνίων –νος; (ὁ)
Χέμμις –εως (ἡ) –Πόλις Αἰγύπτου
Χένα –ης (ἡ)
Χέννα –ης (ἡ)
Χέννος –ου (ὁ) –Ὁ Πτολεμαῖος Χέννου
(ψευδώνυμον) ἐπινοητής ἐφευρέτης παι-

Χερικλείδας –αο (ὁ)
Χέρις –ιος (ὁ)
Χερμίνα –ης (ἡ)
Χερμῖνος –ου (ὁ)
Χερουβείμ καί Χερουβείν καί Χερουβίμ
(τά) –(χερουβικός)
Χερρία –ίης (ἡ)
Χερρίας –ίου (ὁ)
Χερσήν –ῆνος (ὁ)
Χέρσης καί Χέρσων –νος (ὁ)
Χερσήφρουσα –σης (ἡ)
Χερσήφρων καί Χερσίφρων –ωνος;
(ὁ) –Ἤρχησεν ναόν Ἐφεσίας Ἀρτέμιδος
καί ἀποπεράτωσεν Δημήτριος ὁ Ἀρχιτέκτων
Χερσία –ης (ἡ)
Χερσίας –ίου (ὁ) –Ὀρχομένιος ποιητής,
Η-5-65Δ, Η-18-618Α
Χερσιδάμας –ντος (ὁ) –Πολεμιστής –Υἱός Πριάμου φονευθείς ὑπό Ὀδυσσέως,
Ο.Λ.423
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Χερσιδάμεια –ης (ἡ)
Χερσίδαμος –ου (ὁ)
Χερσίκλεια –ης (ἡ)
Χερσικλεῖς –εῖος (ὁ)
Χερσικλῆς –έους (ὁ)
Χερσικράτη –ης (ἡ)
Χερσικράτης –ου (ὁ) –(Δεξιοτέχνης κατακτητής) –Ἡρακλείδης –Κορίνθιος οἰκιστής Κερκύρας –Βακχιάδης, Η-10-627Α,
Η-18-618Α
Χερσίνη –ης (ἡ)
Χέρσινος –ου (ὁ) –Ποταμός
Χερσίππη –ης (ἡ)
Χέρσιππος –ου (ὁ)
Χέρσις –ιος (ὁ) –Πατήρ Ὀνησίλου καί Σιρώμου καί Γόργου (στρατηγοῦ Ξέρξου)
καί Φιλάωνος –Βασιλεύς Σαλαμῖνος Κύπρου, Η-5-598Δ
Xερσίτη –ης (ἡ)
Χερσίτης –ου (ὁ)
Χερσίφρουσα –σης (ἠ)
Χερσίφρων –νος (ὁ) –(Σοφός δεξιοτέχνης) –Διάσημος ἀρχιτέκτων στήν Κρήτη –Κτίστης ναοῦ Ἀρτέμιδος εἰς Ἔφεσον
ὅν ἐπεράτωσεν ὁ Ἀρχιτέκτων (Δημήτριος), Η-8-582Α, Η-13-362Δ, Η-14-222Α, Η15-330Α
Χερσοβλέπτης –ου (ὁ) –Βασιλεύς Χερσονήσου Θράκης, υἱός Κότυος
Χέρσουσα –σης (ἡ)
Χέρσυς –υος (ὁ)
Χέρσων –νος καί Χέρσης –ου (ὁ)
Χέρωνα –ης (ἡ)
Χέρωνας –ου (ὁ) –Γνωστός πότης Ἐφέσου
Χερωνίδα –δης (ἡ)
Χερωνίδας –αο (ὁ) –Ἀχαιός ἐξυμνηθείς
μετά Μαχάτα ὑπό ἐπιγραμματοποιοῦ
Δαμαγήτου
Χετεφέρις –; (ὁ) –Αἰγύπτιος
Χεφρήν καί Κεφρήν –ῆνος (ὁ) –Αἰγύπτιος Φαραώ
Χεφρῆνος –ήνου (ὁ)
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Χέχουν –νειος καί Χεχούνεις –ειος (ὁ)
–Πατήρ Εὐάνδρου
Χηνέα –ης (ἡ)
Χηνέας –ου (ὁ)
Χηνίδα –ης (ἡ)
Χηνίδας –αιο (ὁ) –Ὄνομα πολεμιστοῦ
Χηνίδη –ης (ἡ)
Χηνίδης –ου (ὁ)
Χηνίουσα –σης (ἡ)
Χηνίων –νος (ὁ)
Χῆννος –ου (ὁ) –Πτολεμαῖος, μεταφέρων
τήν λαϊκήν παράδοσιν πῶς ὁ Εὐφορίων
(υἱός Ἑλένης καί Ἀχιλλέως) κεραυνοβολήθη ὑπό Διός διότι δέν ἀνταποκρίθη
εἰς ἕρωτα Διός, Η-8-566Α
Χήρα –ας (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Χηράμυα –ης (ἡ)
Χηραμύης –ου (ὁ)
Χηράμυος –ύου (ὁ) –Ἀγαλματοποιός
–Τό ἄγαλμά του “Κόρη τῆς Σάμου” ἤ Κόρη Χηραμύου εἰς μουσεῖον Λούβρου
Χηρία –ίης (ἡ)
Χηριάδα –ης (ἡ)
Χηριάδας –αο (ὁ)
Χηρίας –ίου (ὁ)
Χηράμνη –ης (ὁ)
Χήράμνης –εω (ὁ)
Χηρικράτη –ης (ἡ)
Χηρικράτης –ου (ὁ)
Χηρίμουσα –σης (ἡ)
Χηρίμων –νος (ὁ)
Χηράνδρα –ης (ἡ)
Χήρανδρος –ου (ὁ)
Χηρέα –ης (ἡ)
Χηρέας –ου (ὁ)
Χηρία –ης (ἡ)
Χηρίας –ίου (ὁ)
Χηρίουσα –σης (ἡ)
Χηρίππα –ης (ἡ)
Χηρίππη –ης (ἡ)
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Χηριππίδα –δης (ἡ)
Χηριππίδας –αιος (ὁ)
Χηριππίδη –ης (ἡ)
Χηριππίδης –ου (ὁ)
Χήριππος –ου (ὁ)
Χῆρις –ιος (ὁ)
Χηριφίλη –ης (ἡ)
Χηρίφιλος –ου (ὁ)
Χηρίων –νος (ὁ)
Χήρουσα –σης (ἡ)
Χηρύλη –ης (ἡ)
Χηρύλος-ου (ὁ)
Χήρων-νος (ὁ)
Χηρώνδα-δης (ἡ)
Χηρώνδας-αο (ὁ)
Χησία-ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Χησίας-ίου (ὁ)
Χησιάς-άδος (ἡ) –Σαμία Νύμφη πού μέ
Ἴμβρασον ποταμόν γεννᾶ περικαλλήν
Ὠκυρρόην –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος εἰς Σάμον, Η-9-870Δ, Η-16-835Δ, Η-18-881Α
Χήσιος –ίου (ὁ) –Ποταμός Σάμου
Χητίππα –ης (ἡ)
Χήτιππος –ου (ὁ)
Χθόνα –ης (ἡ) –Μία τῶν φερομένων ὡς
μητρός τῶν Σειρήνων
Χθονία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον Δήμητρος –Θυγάτηρ Φορωνέως,
ἀδελφή Σπάρτωνος καί Ἄπιος ἤ Κλυμένου (μέ ὅν ἔκτισεν ναόν Δήμητρος εἰς
Ἑρμιόνην καί διά τοῦτο ἐλέγετο Χθονία
–Θυγάτηρ Κολίντα –Θυγάτηρ Ἐρεχθέως καί Πραξιθέας, γυνή Βούτου –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης μέ
συνώνυμον: Αἰθερία –Ἐπίθετον Δήμητρος –Ἐπίθετον Ἑκάτης –Ἐπίθετον Φήμης, Η-8-206Δ, Η-15-401Α, Η-17-974Δ
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θετον Ἑκάτης μέ συνώνυμα: Ἄνασσα,
Βομβώ, Βριμώ, Οὐρανίη –Ἐπίθετον Μειλινόης μέ συνώνυμον: Νύμφη –Ἐπίθετον
Νυκτός μέ συνώνυμον: Ἡμιτελής –Ἐπίθετον Περσεφόνης –Ἐπίθετον Φύσεως
μέ συνώνυμον: Αἰθερίη –Γυνή Διός εἰς
ἥν ἐχάρισε πέπλον ὅν ὁ ἴδιος ὕφανεν,
Η-18-192Α
Χθόνιοι –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Χθόνιος –ίου (ὁ) –Υἱός Κάδμου (Σπαρτός, πατήρ Νυκτέως καί Λύκου) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Υἱός Αἰγύπτου καί νύμφης
Καλιάνδης –Υἱός Ποσειδῶνος καί Σύμης
–Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Ἅδου –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Οὐρανοῦ μέ συνώνυμον: Φύλαξ,
Η-10-22Α, Η-14-674Δ, Η-18-631Δ
Χθονόπαις –αιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ὥρας
Χθονοπάτρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Κραναοῦ βασιλέως Ἀττικῆς, σύζυγος Ἀμφικτύωνος, υἱοῦ Δευκαλίωνος, μέ ὅν γεννᾶ
Φύσκον, πατέραν Λοκροῦ, γενάρχην Λοκρῶν
Χθονόπατρος –ου (ὁ)
Χθονοφοίτορες –ων (οἱ) –(Οἱ φοιτοῦντες εἰς γῆν) –Ἐπίθετον Μοιρῶν
Χθονοφύλη –ης (ἡ) –Μέ Διόνυσον γεννᾶ Φλιοῦντα
Χθονοφύλλη –ης καί Εὔβοια –ης (ἡ) –
Θυγάτηρ Σικυῶνος. Μέ Φλίαντα γεννᾶ
Ἀνδροδάμαντα καί Πόλυβον μέ Ἑρμήν,
Α-Θ-513Α
Χθών –νός (ἡ & ὁ) –Ἕτερον ὄνομα Γαῖας –Ἐπίθετον Πανός μέ συνώνυμον: Οὐρανός, Η-18-632Α
Χθῶσσα –σσης (ἡ)
Χῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Χιακός –οῦ (ὁ)
Χιβούλδια –ίης (ἡ)

Χθόνιαι –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν –Ἐπίθετον Μοιρῶν μέ συνώνυμον: Κοῦραι

Χιβούλδιος –ίου (ὁ)

Χθονίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Γῆς –Ἐπίθετον Δήμητρος –Ἐπί-

Χιλᾶς –ᾶ (ὁ) –Μεταποντίνος Πυθαγορικός φιλόσοφος, Η-16-499Α

Χίλα –ης (ἡ)
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Χίλεα –ης (ἡ)
Χίλεος –ου (ὁ) –Τεγεᾶτις διορατικός καί
ἐχέφρων, συμβουλεύσας Λακεδαιμονίους
Χιλία –ίης (ἡ)
Χιλιαρχιανή –ῆς (ἡ)
Χιλιαρχιανός –οῦ (ὁ)
Χιλιάρχη –ης (ἡ)
Χιλίαρχος –ου (ὁ)
Χιλιόναυς –έως; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Χίλιος –ίου (ὁ)
Χιλιώνδα –δης (ἡ)
Χιλιώνδας –αο (ὁ)
Χιλονόη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Τυνδάρεω καί
Λήδας ἀποθανοῦσα ἄγαμος καί νεαρά
καί Ἄρτεμις κατέστησεν ἀθάνατον
Χιλόνοος –όου (ὁ)
Χίλουσα –σης (ἡ)
Χίλτουσα –σης (ἡ)
Χίλτων –νος (ὁ)
Χιλτώνη –ης (ἡ)
Χιλτωνίδα –δης (ἡ)
Χιλτωνίδας –αο (ὁ)
Χιλτωνίς –ίδος (ἡ)
Χίλων καί Χιλῶν καί Χείλων –νος (ὁ) –
Εἷς τῶν 7 σοφῶν ἤ τῶν Ε’, ἀπόγονος ἐφόρου Χίλωνος, σοφός –Λακεδαιμόνιος,
υἱός Δαμαγήτου –Γαμβρός βασιλέως
Σπάρτης Ἀρχιδάμου –Ἔφορος Σπάρτης
–Υἱός Δημαρμένου, ἀδελφός Πρινητάδη
πάππος (ἐκ μητρός) Κλεομένους –Υἱός
Χίλωνος, πατρεύς τρίς Νεμεονίκης τετράκις Ἰσθμιονίκης, Η-7-529Δ, Η-8-608Δ
Χιλωνία –ης (ἡ) –Πυθαγορίς φιλόσοφος
Χιλωνίδα –δης (ἡ)
Χιλωνίδας –αο (ὁ)
Χιλωνίς καί Χειλωνίς –ίδος (ἡ) –Διακεκριμένη μαθήτρια Πυθαγόρου
Χιλωνίς καί Χελιδωνία καί Χειλωνίς
–ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Κλεάδα, σύζυγος
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Θεοπόμπου –Θυγάτηρ Λεωτυχίδου –Θυγάτηρ βασιλέως Σπάρτης, Λεωνίδου, Ο.Ι.
Π.328, Η-10-846Α
Χιμαβάτ (ὁ) –Ὄνομα Ὄρους
Χίμαιρα –ης (ἡ) –Τέρας ἀποπνέον φλόγας ἐκ στόματος. Εἶχε οὐρά ὄφεως, σῶμα αἰγός, κεφαλήν λέοντος. Θεωρεῖτο
θυγάτηρ Ἐχίδνης καί Τυφῶνος. Ἐκατῶκει εἰς Λυκίαν. Μέ την βοήθειαν φτερωτοῦ Πηγάσου την ἐφόνευσε ὁ Βελλερεφόντης (Ὁ Πήγασος ἐγεννήθη στάς
πηγάς τοῦ Ὠκεανοῦ ὅταν ὁ Περσεύς
σκότωσε την Γοργόνα). Τοῦ τόν ἔδωσε
ἡ Ἀθηνά (Χαλινίτις) ἤ ὁ Ποσειδῶν ἤ τόν
βρῆκε στήν Πηρήνη πηγή. Τελικῶς ὁ
Πήγασος ἔγινε ἀστερισμός
Χίμαιρα –ης (ἡ) –Πρώτη, τρίμορφον
(σῶμα μέ τρεῖς κεφαλάς) τέρας, τέκνον
Ἑχίδνης καί Τυφῶνος, φονευθεῖσα ὑπό
Βελλερεφόντου τῆ βοηθεία Ἀθηνᾶς
–Δευτέρα, θηρίον ἐν Λυκία μέ κεφαλήν
λέοντος, μέσον αἰγός, ὄπισθεν δράκοντος (ἀπέπνεε δύναμιν φλογερὴς φωτιᾶς). Γέννησε τήν ὀλέθρια Φίκα. Τήν ἀνέθρεψεν Ἀμισώδαρος βασιλεύς Λυκίας
ὅστις ἔστειλε υἱούς Μάριν καί Ἀτύμνιον
εἰς βοήθειαν Πριάμου –Ἀθηναία ἑταίρα
διασωζωμένη ὑπό Ἀθήναίου ὡς καί ἡ Ἀγαλλίς, Η-4-314Δ, Η-7-1148Α, 1158Α, Η8-614Δ, Η-9-712Δ, Η-15-864Α, Η-18-637Δ
Χίμαιρα –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Τιφῶνος καί
Ἐχίδνης (κατά Αἰσίοδον) ἐκπέμπουσα
φωτιές, μέ σῶμα αἰγός, κεφαλήν λέοντος,
οὐρά ἀπολήγουσα εἰς ὄφιν. Κατά τινας
τρικέφαλος (με κεφαλάς λέοντος, αἰγός,
δράκοντος). Ἐνωθεῖσα μέ Ὄρθρον ἄφησε ἀπογόνους: Λέοντα Νεμέας καί Σφίγγα Θήβας. Ἀδελφούς εἶχεν τόν Κέρβερον, Λιοντάρι Νεμέας, Λερναῖα Ὕδρα,
δικέφαλον Ὄρθρο, Φαία Κρωμμυωναία.
Ἐφονεύθη ὑπό Βελλερεφόντου πού ἵππευσεν ἱπτάμενον Πήγασον ἤ Πάγασον
στην Καρία τῆ βοηθεία θεᾶς Χαλινίτιδος πού ἔδωσε χαλινόν διά νά τόν δαμάση. Κατοικία τῆς Χίμαιρας ἡ Φρυγία, ἡ
Ἰνδία, ἤ ἡ Λιβύη. Πιθανότερον ἡ Κόριν-
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θος ἤ ἡ Σικυώνα, μέ παραστάσεις ἐπί νομισμάτων ἤ ασπίδων ὁπλιτῶν. Παρόμοιαι παραστάσεις ἐπί ἀσπίδων Κυζίκου ἤ
Ζελείας. Μύθοι τῆς Χίμαιρας εὑρίσκονται ἐπί Αἰνειάδος Βιργιλίου, Ἰλιάδος Ὁμήρου, καί θεογονίας Ἠσιόδου. Ἑρμηνεία τοῦ μύθου καί ἀναφορῶν παρά
Χίμαιρα ἀποτελεῖ ἡ ἀναφορά τοῦ Ἡφαιστειώδους ἐδάφους Λυκίας προερχομένη
ἀπό ξηρά ἡφαιστείου (Σκύλαξ) ἤ ἀπό ἠφαιστιώδη χαράδραν (Στράβων). Ὁ Βελλερεφόντης ἤ Βελλερεφών, δηλαδή ὁ Ἱπ_
πόνους (ὡς φονεύσας τόν Βέλλερον,πού
ἦτο τέρας ἤ ἄνδρας), χτύπησε τήν Χίμαιραν μέ ἀκόντιον, ἔθεσεν κομμάτι μολύβδου στό ἄκρον ἀκοντίου πού ἔλιωσε
ἀπό τήν καυτή ἀνάσα τῆς Χίμαιρας. Ὁ
Βελλερεφών ἧτο υἱός Γλαύκου ἤ Ποσειδῶνος. Ὁ Περσέας εἶχεν σκοτώσει τήν
Μέδουσαν, ἀπό τήν ὁποίαν ἐγεννήθη ὁ
Χρυσάωρ (χρυσοσπάθης), γιγαντόσωμος πολεμιστής μέ σπάθη στό χέρι καί
ὁ πτερωτός Πήγασος, τόν ὁποίον ἴππευσεν ὁ Βελλερεφόντης.
Χιμαιροβάτα –ης (ἡ)
Χιμαιροβάτας –α (ὁ) –Ἐπίθετον Πανός
Χιμαλύαν –ᾶνου; (ὁ)
Χιμαλύουν –νειος (ὁ)
Χιμαλυούνεια –ης (ἡ)
Χιμάρα –ης (ἡ)
Χιμαρίδα –δης (ἡ)
Χιμαρίδας –αο (ὁ)
Χίμαρος ἀντί Χείμαρος –ου (ὁ)
Χίμεννα –ης (ἡ)
Χίμεννος –ου (ὁ)
Χιονάτη –ης (ἡ) –(Ἁγνή ὡς χιών) –Νέον
Χιονέη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Χιόνεις καί Χίονις –ιος (ὁ)
Χιόνη –ης καί Χιώνη (ἡ) –(Ἁγνή καί
ἄσπιλη ὡς χιών) –Θυγάτηρ Βορέως καί
Ὠριθυΐας –Ἀδελφή Ζήτου καί Καλάϊδος
μέ Ποσειδῶνα γεννᾶ Εὔμολπον –Ἀδελφή Κλεοπάτρας –Μέ Ἑρμή γεννᾶ Αὐτόλυκον (πρόγονον Ὀδυσσέως) –Παρνασ-
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σίς νύμφη –Θυγάτηρ Νείλου καί Ὠκεανί_
δος Καλλιρρόης. Τήν κακοποίησε γεωργός καί ὁ Ζεύς μετεμόρφωσεν εἰς χιόνι
–Θυγάτηρ Οἰνοπίωνος, οἰκιστοῦ Χίου–
Μήτηρ Πριάπου υἱοῦ Διονύσου, νύμφη
–Θυγάτηρ Δαιδαλίωνος, ἀγαπημένηἙρμοῦ καί Ἀπόλλωνος τοξευθεῖσα ὑπό Ἀρτέμιδος καυχωμένη ὡς ὡραιοτέρα ἀπό
θεάν, Η-7-1158Α, Η-18-638Δ
Χιόνης –ητος καί Χιόννης –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀρίστωνος
Χιονία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν ὄνομα ἁγίας
Χιονίδα –δης (ἡ)
Χιονίδας –αο (ὁ)
Χιονίδη –ης (ἡ)
Χιονίδης –ου (ὁ) –Ποιητής, Η-7-1048Α,
Η-18-640Α
Χιόνις –ιδος (ὁ) –Κορίνθιος χαλκοπλάστης καί μοναδικός ἐπιζήσας εἰς Θερμοπύλας (κατ΄ἄλλους ὁ ἈριστόδημοςΣπαρτιάτης ἤ ὁ Παντίτης) ὄχι ἐκ τῶν τριακοσί_
ων ἀλλά βοηθητικός
Χίονις –ιδος (ὁ) –Λακεδαιμόνιος Ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον τρίς καί Δίαυλον
τρίς –Υἱός Δημοστράτου, Παιανιεύς
Χιονίς –ίδος (ἡ)
Χιόνισσα –ης (ἡ)
Χιονίχα –ης (ἡ)
Χιόνιχος –ου (ὁ)
Χιόννη –ης (ἡ)
Χιόννης –ου ἤ –η (ὁ) –Πατηρ Ἀρίστωνος
Χιονίδα –δης (ἡ)
Χιοννίδας –αο (ὁ)
Χιονοβλέφαρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Ἠοῦς
Χιονόπεζα –ας (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Χίος –ου (ἡ) __Θυγάτηρ Ὠκεανοῦ, ἐξ ἧς
ἡ νῆσος –Νύμφη
Χίος –ίου (ὁ) –(Λόγω πτώσεως χιόνων
κατά γέννησιν) –Υιός θυγατρός Οἰνο-
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πίωνος Αἰροῦς καί Ὠρίονος –Σφραγιδογλύπτης
Χῖος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀπόλλωνος καί Ἀγαθίππης, Η-18-641Δ
Χιούϊ; (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἄγιος, ἀδελφός ἁγίων Λιούϊ καί Ντιούϊ ( καί ὀνόματα
τῶν καρτούν)
Χίουσα –σης (ἡ)
Χίπ; (ἡ;) –Ο.Γ.170, 172
Χιράμ; (ὁ) –Μεγάλος τέκτων, δάσκαλος
δολοφονηθείς ἐντός τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος –Ὁ ἕτερος Χειράμ πού συμβολικά φέρεται μέ Ἀδωνιράμ, ἀνοικοδόμησαν ναόν Σολομῶντος
Χιραύρα –ης (η)
Χιραύρας –αντος (ὁ)
Χιρία –ης (ἡ)
Χιρίας –ου (ὁ)
Χίρουσα –σης (ἡ)
Χίρων –νος (ὁ) –Κένταυρος, Η-9-395Δ
Χισιμίδα –ης (ἡ)
Χισιμίδας –αο (ὁ)
Χιτώνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος,
ἥτις διά του χιτῶνος καλεῖτο Χιτωνία –
Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Χιτωνία – ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Χιτώνιος – ίου (ὁ)
Χιχίσα –σης (ἡ)
Χιχίσας –αντος (ὁ)
Χίχον –ονος (ὁ)
Χίχουσα καί Κίχουσα –σης (ἡ)
Χίχων –νος καί Κίχων (ὁ)
Χιώ –οῦς (ἡ)
Χιών –νος (ὁ) –Ὁ Θέογνις, ποιητής τραγωδίας
Χίων –νος (ὁ) –Ἐξ Ἡρακλείας Πόντου
–Μαθητής Πλάτωνος –Ἄρχων Ἀθηνῶν
–Γλύπτης, Η-18-653Α
Χιωνίδα –ης (ἡ)
Χιωνίδας –αο καί Χιωνίδης –ου (ὁ)
Χιωνίδη –ης (ἡ)

458

Χιωνίδης –ου καί Χιονίδης (ὁ) –Ἀθηναῖος κωμικός ποιητής, πρῶτος νικητής
κωμωδίας, τό 496 π.Χ., Η-12-712Δ
Χιώτη –ης (ἡ)
Χιώτης –ου (ὁ) = Χῖος ὁ ἀποπατῶν (Χῖος
ἦτο αὐτός πού ἔχεζε. Ἀναφέρει εἰς Εἰρήνην Ἀριστοφάνης)
Χλαινέα –ης (ἡ)
Χλαινέας –αντος (ὁ) –Ὁμοῦ μετά Κλεονίκου κατηγορήθηκε ὡς ὑπέρμαχος τῆς
συμμαχίας μέ Ρώμη, ὑπό πρεσβευτοῦ
Ἀκαρνάνων Λυκίσκου –Πρεσβευτής Αἰτωλῶν εἰς Σπάρτην
Χλαμυδηφόρος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Ἑρμοῦ
Χλεμύτα –ης (ἡ)
Χλεμύτας –αντος (ὁ)
Χλενοχάρμη –ης (ἡ)
Χλενόχαρμος ἤ Χλευόχαρμος –ου (ὁ)
–Πλαστόν, ὑπό Λουκιανοῦ
Χλευαστίουσα –σης (ἡ)
Χλευαστίων –νος (ὁ) –(Πλαστόν) –Ὄνομα Διοδώρου διότι κατεμάσησεν πατρικήν περιουσίαν (Πατρῶαν οὑσίαν ἅπασαν κατεμασήσατο)
Χλευώ –οῦς (ἡ)
Χλιδάνη –ης (ἡ) –Σύζυγος Ὄρτυγος
Χλιδάνης –ητος (ὁ)
Χλίδανον καί Χλιδανόν –οῦ (ἡ)
Χλίδουσα –σης (ἡ)
Χλίδων –νος (ὁ) –Ἐπιστάτης Μέλ(λ)ωνος
Χλίδωνος –ου (ὁ)
Χλόη –ης (ἡ) –(Προσωποποίησις δροσερᾶς χλόης) –Ἐπίθετον Δήμητρος λατρευομένη μετά Κουροτρόφου Γῆς. Ἐλέγετο
καί Εὔχλοος –Ὄνομα ποιμενίδος –Νύμφη
–Ἡρωΐς ἔργου εἰδυλλιακοῦ, Η-5-824Α
Χλόης –ητος (ὁ)
Χλοηφόρος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Χλοθάρια καί Κλοθάρια –ίης (ἡ)
Χλοθάριος καί Κλοθάριος –ίου (ὁ)
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Χλονέα –ης (ἡ)
Χλονέας –ου (ὁ)
Χλοόκαρπος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Δήμητρος –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον
Ρέας
Χλοόμορφος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἑστίας μέ συνώνυμον: Πολύμορφος
Χλωθαρία –ης (ἡ)
Χλωθάριος –ίου (ὁ)
Χλωθοαῖα –ης (ἡ)
Χλωθοαῖος –ου (ὁ)
Χλωθομύρα –ης (ἡ)
Χλωθόμυρος –ου (ὁ)
Χλωρεύς –έως (ὁ) –Ἱερεύς Κυβέλης, Η10-160Α
Χλωρή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀχλύος
Χλωρίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ Ἀμφίονος,
βασιλέως Ὀρχομενοῦ καί Περσεφόνης,
θυγατρός Μινύου, σύζυγος Νηλέως καί
μήτηρ Νέστορος
Χλωρίς –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ βασιλέως
Ἠμαθίας Πιέρου, μεταμορφωθεῖσα εἰς
πτηνόν
Χλῶρις καί Χλωρίς –ίδος (ἡ) –Θυγάτηρ
Νιόβης καί Ἀμφίωνος, διαφυγοῦσα μετ΄
ἀδελφοῦ βέλη Ἀρτέμιδος καί Ἀπόλλωνος. Ἐλέγετο κατ΄ἀρχάς Μελίβοια καί
ἀργότερον Χλώρις καί Χλωρίς, γινομένη
κάτωχρος, ἰδούσα θάνατον ἀδελφῶν
της –Κατ΄Ὄμηρον, θυγάτηρ Ἀμφίωνος,
ἔκγονος Ἰασίου. Μέ Νηλέα γεννᾶ Χρόμιον, Περικλύμενον, Νέστορα καί Πηρῶ (δέκα τρία τέκνα) –Μέ Ἄμπυκα γεννᾶ Μόψον –Πιερίς μεταμορφωθείσα εἰς
πτηνόν, κατόπιν φιλονικίας μετά Μουσῶν, Ο.Ο.Λ.281
Χλωρίς –ίδος καί Μελίβοια καί Ἀρεγονίς (ἡ) –(Θεότης βλαστήσεως) –Ἑλληνική θεότης ἴση μέ Ρωμαϊκή Φλώρα
(κατά τινας, ἡ προσφέρουσα κρίνον
λευκόν εἰς Ἥραν καί ἀμώμως τεκούσαν)
–Θυγάτηρ Περσεφόνης –Θυγάτηρ Ἀμφίονος, Η-7-1158Α, Η-8-723Α, Η-12-620Δ,
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Η-13-857Δ, Η-15-757Α, Η-14-460Δ, Η-18663Α, 945Α
Χλώρις –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ μάντεως
Τειρεσίου, μήτηρ Περικλυμένου, υἱοῦ
Ποσειδῶνος ἤ Νηλέως συμμετέχοντος
εἰς ἑπτά ἐπί Θήβας
Χλῶρος –ου (ὁ)
Χναιάδη –ης (ἡ)
Χναιάδης –ου (ὁ)
Χνοδοβάρ; (ὁ) –Ἀρχηγός φυλῶν Σάλων
καί Χαμάβων
Χνοῦβος καί Γναῦρος –ου (ὁ) –Βασιλ.
Αἰγύπτου
Χνούμ; (ὁ) –Αἰγυπτιακός θεός μέ κεφαλήν κριοῦ. Ἐπιστεύετο πώς ἧτο πλάστης
πρωταρχικοῦ αὐγοῦ πού στήν ἀρχή τοῦ
κόσμου ξεπήδησε ὁ ἥλιος
Χνούτ (ὁ) –Αἰγυπτιακή Θεότης
Χοάγγος –ου (ὁ) –Ποταμός
Χοάσπη ἀντί Ὑδάσπη –ης (ἡ)
Χοάσπης –ου (ὁ) –Ποταμός Ἰνδίας, ἀντί
Ὑδάσπης (παραπλεύρως αὐτοῦ ἐδόθη
παράστασις τοῦ “Ἀγῆνος” ἐπί Μεγάλου
Ἀλεξάνδρου (ὅρα Ἅρπαλος καί Κάλας)
Χοάσπης –ου καί Χόης (ὁ) –Ποταμός
καί Εὔλαιος κληθείς, ὑπό Μαρκιανοῦ καί
Πτολεμαίου
Χοβάρ; (ὁ)
Χοερίλα –ης (ἡ)
Χοερίλος –ου (ὁ)
Χοζία –ίης (ἡ)
Χοζίας –ίου (ὁ)
Χόζιος –ίου (ὁ) –Βασιλεύς
Χόη καί Χοάσπη –ης (ἡ)
Χόης –η καί Χοάσπης –ου (ὁ) –Ὁ Χοάσπης ποταμός, συμβάλων μέ Κωφήνα
Χοῖνιξ –κος (ὁ)
Χοίνισσα –ης (ἡ)
Χοῖος –ου (ὁ)
Χοίρα –ας (ἡ)
Χοίρακα –ης (ἡ)
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Χοίρακος –ου (ὁ)
Χοιρατάδα –ης (ἡ)
Χοιρατάδας –αο (ὁ)
Χοίρασος –ου (ὁ)
Χοιρέα –ης (ἡ)
Χοιρέας –ου (ὁ)
Χοιρεύς –έως (ὁ)
Χοιρήνη –ης (ἡ)
Χοιρήνος –ου (ὁ)
Χοιρίδιον –ίου (ἡ)
Χοιρίλη –ης (ἡ) –(Ἡ Θήλεια χοῖρος) –
Θυγάτηρ Μνησιλόχου, σύζυγος Εὐριπίδου –Ἡ Ἑκάβη (λόγω πολλῶν τέκνων,
18 ἐκτῶν 50 τοῦ Πριάμου) –Ἡ ὑπό Πινδάρου ἀποκλειθεῖσα οὕτω Κόριννα ποιήτρια, καθ΄ὅσον δίς ἤ πεντάκις τόν ἐνίκησεν –Ἡ Εὐάρδις ἑταίρα
Χοιρίλη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μνησιλόχου,
υἱοῦ Εὐριπίδου
Χοιρίλ(λ)η καί Χοιρίνη –ης (ἡ) –Δευτέρα σύζυγος Εὐριπίδου τραγικοῦ (κατά
τινας μῦθος ὁ δεύτερος γάμος), ἥτις τον
ἀπάτησεν
Χοίριλος καί Χοιρίλος –ου (ὁ) –Ἐπικός
δραματικός ποιητής –Σάμιος ἤ Ἀθηναῖος
–Ποιητής ὑμνήσας Λύσανδρον –Ἀθηναῖος τραγικός ποιητής καί ἐποποιός
–Ἰασεύς ποιητής –Ἠλεῖος Ὀλυμπιονικ.
εἰς πυγμήν παίδων –Πολυγραφότατος –
Μαθητής Θέσπιδος Ἀθηναῖος ἐπινοητής
προσωπείων καί θεατρικῶν ἐνδυμασιῶν
–Σολεύς τραγικός ποιητής, Η-7-1040Δ,
1045Δ, Η-8-137Α καί Δ, Η-9-369Α, Η-12320Δ, Η-15-792Δ, Η-18-675Δ
Χοιρίνα –ης (ἡ)
Χοιρίνας –ου (ὁ)
Χοιρίνη –ης καί Χοιρίλ(λ)η –ης (ἡ)
–Δευτέρα σύζυγος τραγικοῦ Εὐριπίδου –
Θυγάτηρ Εὐβοίου Ἀναφυρασίου –Θυγάτηρ
Μνησιλόχου
Χοῖρις –ιος (ὁ)
Χοιρίς –ιδος (ἡ)
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Χοίριχα –ης (ἡ)
Χοίριχος –ου (ὁ)
Χοιρίουσα –σης (ἡ)
Χοιρίων –νος (ὁ)
Χοίρος –ου (ὁ) –Κεραμεύς, Ἀγγειοπλάστης
Χοῖρος –ου (ὁ)
Χοιροσφάκτης –ου (ὁ) –Λέων, Βυζαντινός
Χοίρουσα –σης (ἡ)
Χοιρύλη –ης (ἡ) –Πλαστόν διά Ἑκάβην,
Εὐάρδιδα, Κόρινναν καί ἄλλας
Χοιρύλος –ου (ὁ)
Χοιρώ –οῦς (ἡ)
Χοίρων –νος (ὁ)
Χολαργός –οῦ (ὁ) –Δῆμος Ἀττικῆς
Χόλαργος –ου (ὁ) –Δῆμος Ἀττικῆς
Χολή καί Ἁλμίων –νος (ὁ) –Σκωπτικόν
ὄνομα πλαστόν
Χολλεῖδαι (οἱ) –(Δῆμος Λεοντίδος)
Χολοδονόμορ –ρος (ὁ) –Αἰγύπτιος βασιλεύς
Χολοζὐγης –ου (ὁ) –Παρατσούκλι Δημοστράτου, εἰς Λυσιστράτη Ἀριστοφάνους
Χολοξύγης –ου (ὁ) –Πλαστόν κωμικόν
τοῦ δημαγωγοῦ Δημοσθένους, ὑπό Βουζύγους (ἥρωος καί χωλοῦ)
Χόλχα –ης (ἡ)
Χόλχος –ου (ὁ)
Χονσαῖα –ης (ἡ)
Χονσαῖος –ου (ὁ)
Χόνσου (ὁ) –Αἰγυπτιακή Θεότης
Χοραγίκλεια –ης (ἡ)
Χοραγικλῆς –έως (ὁ)
Χοραγίουσα –σης (ἡ)
Χοραγίς –ιδος (ἡ)
Χοραγίων –ντος (ο)
Χόραγός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Χοράναξ –κτος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Χοράνασσα –σσης (ἡ)
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Χοράρχη –ης (ἡ)
Χόραρχος –ου (ὁ)
Χοράχτυ –υος (ἡ) –Αἰγυπτιακή Θεότης
Χοραύλη –ης (η)
Χοραύλης –ου (ὁ) –Ὁ Κάρολος
Χορέα –ης (η)
Χορέας –ου (ὁ)
Χορεία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Μαινάδων,
πού τίς περισσότερες σκότωσεν Περσεύς
Χόρειος –ου (ὁ)
Χορεύουσα –σης (ἡ)
Χορευτής –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
–Ἐπίθετον Πανός
Χορεύων –ντος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Χορηβίς –ιδος (ἡ)
Χορήγη –ης (η)
Χορηγίουσα –σης (ἡ)
Χορηγίς –ιδος (ἡ) –Ἑταίρα, μήτηρ Ἀριστοφῶντος
Χορηγίων –ντος; (ὁ) –Πατήρ Φανοφῶντος
Χόρηγος –ου (ὁ)
Χορία –ίης (ἡ)
Χοριήνη – ης (η)
Χοριήνης –ου (ὁ) –Παραιτακηνός
Χορίθουσα –σης (ἡ)
Χορίθων –νος (ὁ)
Χοριήνου Πέτρα (ἡ) –Βράχος ἐν Παραιτακηνή
Χορίκια –ης (ἡ)
Χορίκιος –ίου (ὁ) –Σοφιστής –Ἀπό Γάζα,
Η-18-694Δ
Χορικός –οῦ (ὁ) –Βασιλεύς Ἀρκαδίας,
πατήρ Πάλης ἤ Παλαίστρας
Χορίλα –ης (ἡ)
Χορίλη –ης (ἡ) = Χοιρίλη
Χόριλλα –ης (ἡ)
Χόριλλος –ου (ο)
Χορίλος –ου (ὁ) –Ἐπικός ποιητής
Χόριος –ίου (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
×ÏÑÔÙÍ

Χορίσκη –ης (ἡ)
Χορίσκος –ου (ὁ) –Πατήρ περιπατητικοῦ
φιλοσόφου Νηλέως, Η-14-413Δ
Χορίτιδες καί Χορίτιδας –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν –Ἐπίθετον Χαρίτων –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Χοροιθίς –ιδος (ἡ)
Χοροιμανής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Χοροιτύπος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Χορόκαλη –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Χορόκαλος –ου (ὁ)
Χορόκλεια –ης (ἡ)
Χοροκλῆς –έους (ὁ)
Χορονίκη –ης (ἡ)
Χορόνικος –ου (ὁ) –Ποιητής, συνθέτης
ἀσέμνων ὠδῶν
Χόροννον –ου (ἡ)
Χοροπαῖκται –ων (οἱ) –Ἐπίθετον Πανῶν
μέ συνώνυμον: Ἔφοροι
Χοροπλεκής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Χοροποιοί –ῶν (οἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων
Χοροποιός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Χόρος –ου (ὁ)
Χοροστάτης –ου (ο) –Ἐπίθετον Διονύσου
Χοροτερπής –έος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Ρέας –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Χόρουσα –σης (ἡ)
Χορρίουν –νειος (ὁ) –Πατήρ Βιρούνειος
Χορριούνεια –ης (ἡ)
Χορτά –ῆς (ἡ)
Χορταῖα –ης (ἡ)
Χορταῖος – ου (ὁ)
Χορτᾶς –ᾶ (ὁ)
Χορτιάτης –ου (ὁ) –Πρώην Κίσσος
Χόρτος –ου (ὁ)
Χόρτουσα –σης (ἡ)
Χόρτων –νος (ὁ)

ËÅÎÉÊÏÍ
×ÏÑÕÓÏÓ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Χόρυσος –ου (ὁ)

Χρεμύλα –ης (ἡ)

Χορώ –οῦς (ἡ)

Χρεμύλας –αντος (ὁ)

Χορώι; (ἡ)

Χρεμύλος –ου; (ὁ) –(Χρέος + αἱμύλλω =
ἐξαπατῶ) –Κωμικόν πρόσωπον εἰς Ἀριστοφάνην (Πλοῦτος), Η-16-121Δ

Χόρων –νος; (ὁ)
Χοσβία –ης (ἡ)
Χοσβίας –ίου (ὁ)
Χόση –ης (ἡ)
Χόσης –η; (ὁ) –Ποταμός

Χρέμυς καί Χρέμης –ητος; (ὁ) –Πατήρ
Ἀγχιρόας ἤ Ἀγχιρρόης –Ὄνομα γερόντων

Χοσρόη –ης (ἡ)

Χρέμων –νος (ὁ) –Εἷς τῶν τριάκοντα τυράννων ἐν Ἀθήναις, Η-18-721Α

Χοσρόης –η (ὁ)

Χρεμώνδη –ης (ἡ)

Χού; (ἡ;) –Αἰγυπτιακή θεά πού δίδει φωνήν εἰς ὅ,τι ὁ δημιουργός ὀνομάζει

Χρεμώνδης –εω; (ὁ)

Χουγιαχτώ –οῦς (ἡ)

Χρεμωνίδης –ου (ὁ) –Ἀθηναῖος πολιτικός, Η-7-243Α, 541Α, Η-17-151Α, Η-18721Α

Χουδίουσα –σης (ἡ)
Χουδίων καί Καπικλάριος –ίου (ὁ)
–Χριστιανικόν ὄνομα –Μάρτυς

Χρεμωνίδη –ης (ἡ)

Χρέτης – ου (ὁ) –Ποταμός

Χρεία –ης (ἡ)

Χρεωκοπίδη καί Κλεινία –ης (ἡ)

Χρείας –ντος; (ὁ) –Διάλογος Διογένους

Χρεωκοπίδης καί Κλεινίας –ου (ὁ) –Φίλος Σόλωνος, Η-8-65Δ, Η-10-834Δ, Η-16499Α

Χρείσιμη –ης (ἡ)
Χρείσιμος –ου (ὁ)
Χρείσουν –νειος (ὁ)
Χρισούνεια –ης (ἡ)
Χρειστιμίδα –ης (ἡ)
Χρειστιμίδας –αο (ὁ)
Χρέμα –ης (ἡ)
Χρεμαῖα –ης (ἡ)
Χρεμαῖος –ου (ὁ)
Χρέμας –αντος; (ὁ)
Χρεμέτη –ης (ἡ)
Χρεμέτης –ου (ὁ) –Ποταμός πού μέ
Λιβύαν γεννᾶ Ἀγχιρρόην, σύζυγον
Ψύλλου, μητέρα Κραταιγόνου
Χρέμη –ης (ἡ)
Χρέμης –ητος καί Χρέμυς –υτος; (ὁ)
–Πατήρ Ἀγχιρόας –Ἀναφέρει ὁ Ἀριστοφάνης (Ἐκκλησιάζουσαι)

Χρήζουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης
Χρήζων –ντος (ὁ)
Χρηϊμίδα –ης (ἡ)
Χρηϊμίδας –αο (ὁ)
Χρηϊώι; (ἡ)
Χρηματίνη –ης (ἡ)
Χρηματῖνος –ου (ὁ)
Χρημάτιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν
Χρήμουσα –σης (ἡ)
Χρήμων –νος (ὁ) –Σφῆκες Ἀριστοφάνους
Χρησάμη –ης (ἡ) –Ἱέρεια “φαρμάκων
ἔμπειρος οὗσα”
Χρησάμης –ητος; (ὁ)
Χρησία –ίης (ἡ)
Χρησίας –ίου (ὁ)

Χρεμητίδη –ης (η)

Χρησιδήμη –ης (ἡ)

Χρεμητίδης –ου (ὁ)

Χρησιδημίδη –ης (ἡ)

Χρέμουσα –σης (ἡ)

Χρησιδημίδης –ου (ὁ)
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ËÅÎÉÊÏÍ

Χρησίδημος –ου (ὁ)
Χρησιλεοῦς –οῦ ἤ –ντος; (ἡ)
Χρησίμα –ης (ἡ)
Χρησίμη –ης (ἡ)
Χρησιμίδα –δης (ἡ)
Χρησιμίδας –αο (ὁ)
Χρησίμιον –ίου (ἡ)
Χρήσιμος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀντέρωτος
Χρήσιμος καί Χρήσμος –ου (ὁ) –Υἱός
Εὐρυμέδοντος
Χρησιμώτατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
μέ συνώνυμον: Σωτήρ
Χρήσις –εως (ἡ) –(Προσωποποίησις ἀρετῆς), πού μαζί μέ τήν ἀρετή κτήσεως, ἀναφέρεται στήν ἀφθονία
Χρησμαγόρα –ης (ἡ)
Χρησμαγόρης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Χρησμολέσχη –ης (ἡ)
Χρησμολέσχης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Χρησμωδός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Χρησμωδός καί Τανυσύπτερος –ου
(ὁ) –Ἐπίθετον Ὀνείρου μέ συνώνυμον:
Μάκαρ
Χρήστα –ης (ἡ)
Χρηστέλλα –ης (ἡ) –Πλαστόν νεοελληνικόν
Χρήστη –ης (ἡ)
Χρήστης –ου (ὁ)
Χρηστία –ης (ἡ)
Χρηστίδα – καί Χρηστίδη –ης (ἡ)
Χρηστίδας –αο καί Χρηστίδης –ου (ὁ)
Χρηστίδη –ης (ἡ)
Χρηστίδης –ου (ὁ)
Χρήστιλλα –ης (ἡ)
Χρήστιλλος –ου (ὁ)
Χρηστίνα –ης (ἡ) –Χριστιανικόν –Ἁγία,
Η-15-624Δ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
×ÑÇÓÔÏÐÏÕÓ

Χρηστίουσα –σης (ἡ)
Χρηστίψουσα –σης (ἡ)
Χρηστίψων –νος (ὁ)
Χρηστίων –νος (ὁ)
Χρηστιωνία –ης (ἡ)
Χρηστιώνιος –ίου (ὁ)
Χρηστόπους –οδος (ὁ)
Χρήστος καί Χρῆστος –ου (ὁ) –(Χρηστός) –Υἱός βασιλέως Βιθυνίας Νικομήδους Β’, κυρίως Σωκράτης καλούμενος,
Η-18-733Α
Χρηστός –οῦ (ὁ) –Ὁ Διονύσιος
Χρήτα –ης (ἡ)
Χρήτας –αντος (ὁ)
Χριθύλα –ης (ἡ)
Χριθύλος –ου (ὁ)
Χρίσιμη –ης (ἡ)
Χρίσιμος –ου (ὁ)
Χριστιανή –ῆς (ἡ)
Χριστιανός –οῦ (ὁ) –Ὄνομα βασιλέων
Δανίας
Χριστίνα –ης (ἡ) –(Ἀφοσιωμένη εἰς Χριστόν) –Δύο ἁγίαι –Πολλαί βασίλισσαι
–Χριστιανικόν –Μεγαλομάρτυς (24 Ἰουλίου)
Χριστίουσα –σης (ἡ)
Χριστίων –νος (ὁ)
Χριστοδούλη –ης (ἡ)
Χριστόδουλος–ου(ὁ)–(Ἀφοσιωμένοςεἰς
τόν Χριστόν) –Χριστιανικόν καί ὄνομα
προκαθημένου σημερινῆς ἐκκλησίας, ἐνεργοῦντος ἐνίοτε ὡς “Διομέδοντος ἤ Εὐρυμέδοντος”
Χριστοδώρα –ης (ἡ)
Χριστόδωρος –ου (ὁ) –(Ἐκεῖνος πού εἶναι
δῶρον Χριστοῦ) –Υἱός Πανίσκου, ἐποποιός –Πατριωτικός ποιητής –Ἀπό τήν Κόπτο
Χριστόδωρος –ου (ὁ) –Ὁ καί Κοπτοῦ πόλεως Αἰγύπτου ἐποποιός υἱός Πανίσκου,
Η-12-844Δ, Η-18-738Α
Χρηστόπους –οδος; (ὁ)

ËÅÎÉÊÏÍ
×ÑÉÓÔÏÓ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Χρῖστος –ου (ὁ) –(Ἐκλεκτός) –Νέον
Χριστός –οῦ (ὁ) –(Ἐκλεκτός, ἐπιλεγμένος) –Ἰουδαῖος, υἱός θεοῦ, δημιουργός
Χριστιανικῆς Θρησκείας καί ὄχι μόνον,
ΕΠΙΘΕΤΑ: Ἰησοῦς, Παντοκράτωρ, Ἐλεήμων, Οἰκτίρμων Κραταιός, Ἀνεξίκακος,
Πολυέλεος, Παντεπόπτης, Εὐεργέτης,
Μεγαλόδωρος, Ἀντιλήπτωρ, Φωτοδότης,
Ἀκατάλυπτος, Γλυκός Ἰησοῦς, Ζωοδότης, Προαιώνιος, Φιλάγαθος, Πολυεύσπλαγχνος, Ἐμμανουήλ, Βασιλεύς Βασιλευόντων, Μέγας Ἀρχιερεύς, Δίκαιος
Κριτής –Ἡ θύρα τῶν λογικῶν προβάτων,
Ὡραιοπηλιώτης (Διονύσιος ἐκ Φουρνᾶ)
Χριστοφίλη –ης (ἡ)
Χριστόφιλος –ου (ὁ) –(Ὁ ἀγαπών Χριστόν ἤ ἀγαπητός εἰς Χριστόν ) –Νέον
–Χριστιανικόν
Χριστοφόρα –ης (ἡ)
Χριστόφορος καί Χριστοφόρος –ου
(ὁ) –(Ὀ φέρων τόν Χριστόν. Ὁ ἀποκαλύπτων Χριστόν μέ ἔργα καί λόγια του)
–Νέον χριστιανικόν –Μάρτυς –Ἅγιος
–Ἠγεμόνες –Ἱεράρχης –Ὁ Xῖος, ὁ “ἀνακαλύψας” τήν ‘’Ὁμηρικήν”, ἥτις ἀπεκλήθη ὑπό ἑτέρου, “Αμερική”
Χριστόφορος –ου (ὁ) –(Ὁ φέρων τόν
Χριστόν ἤ Οrpheus Christ δηλαδή: Ὀρφέας, ὁ γνωστικός Ἕλληνας Χριστός)
–Χριστιανικόν
Χριστώνυμα καί Χαριτώνυμα καί Ἑρμώνυμα καί Ἱερωνύμη –ης (ἡ)
Χριστώνυμος καί Χαριτώνυμος καί
Ἑρμώνυμος καί Ἱερώνυμος –ου (ὁ)
–Συγγραφεύς, Η-8-255Δ,Η-17-137Δ
Χρομαία –ης (ἡ)
Χρομαῖος –ου (ὁ)
Χρόμας –αιος (ὁ) –Πατήρ Κυνίννης
Χρόμη –ης (ἡ)
Χρόμης –ου; (ὁ)
Χρομία –ης (ἡ) –Σύζυγος Ἐνδυμίωνος,
θυγάτηρ Ἰτώνου, υἱοῦ Ἀμφικτύωνος καί
πιθανή μήτηρ Αἰτωλοῦ

464

Χρόμιος καί Χρομίος –ίου (ὁ) –Εἷς τῶν
δύο διασωθέντων Ἀργείων τῆς μονομαχίας διά την Κυνουρίαν. Πυθιονίκης ἐπίτροπος Αἴτνης, φίλος καί ἠνίοχος Ἱέρωνος, υἱός Ἀγησιδάμου, δι΄ὅν Πίνδαρος
ἔγραψεν 1ον Νεμεόνικον καί 9ον (δεύτερος Ἐπίνικος) –Φίλος Ἱπποκράτους
–Υἱός Πριάμου, φονευθείς ὑπό Τεύκρου
–Υἱός Νηλέως καί Χλωρίδος –Υἱός Πτερελάου –Ἀργεῖος –Συρακούσιος, υἱός Ἀγησιδάμου, Η-11-710Α, Η-15-903Δ, Ο.Ι.Ρ.
218, 494, Ο.Ο.Λ. 286
Χρομίουσα –σης (ἡ)
Χρόμις –ιος (ὁ) –Υἱός Μύωνος ἐν Τροία
–Ὄνομα βουκόλου
Χρομίων –νος (ὁ)
Χρόμος –ου (ὁ) –Ἀρχηγός Μυσῶν
Χρόμουσα –σης (ἡ)
Χρομύλα –ης (ἡ)
Χρομύλος –ου (ὁ)
Χρόμυς –υος (ὁ) –Ο.Β.858
Χρόμων –νος (ὁ) –Μεσσήνιός τις
Χρόμωνος –ου (ὁ)
Χρονίη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Νυκτός
Χρονικός –οῦ (ὁ) –Η-9-392Α
Χρόνιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Διός, Η-5-773Α, Η-12-366Δ
Χρόνις –ιος (ὁ)
Χρόνος –ου (ὁ) –Θεός –Πατήρ Ὡρῶν
–Ποταμός –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος, Η-9346Δ, Η-15-76Δ, 489Δ, Η-18-192Α, 755Α
Χρονοφύλη –ης (ἡ) –Νύμφη
Χρονοφύλης –ητος (ὁ)
Χροῦσα –σης (ἡ)
Χρουσίλα –ης (ἡ)
Χρουσιλάα –ης (ἡ)
Χρουσίλαος –ου (ὁ)
Χρουσίλας –αντος (ὁ)
Χρουσίππη –ης (ἡ)
Χρούσιππος –ου (ὁ)
Χρουσίς –ιδος (ἡ)
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Χροῦσος –ου (ὁ)
Χρύσα καί Χρυσή –ῆς (ἡ) –(Πολύτιμη
ὡς χρυσός) –Νέον
Χρυσάγγελος –ου (ὁ)
Χρυσαγίουσα –σης (ἡ)
Χρυσαγίων –νος (ὁ)
Χρυσαγόρα –ης (ἡ)
Χρυσαγόρας –αο (ὁ)
Χρυσαιγίς –ίδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
–Συνώνυμον: Ἰτωνία καί Ὁβριμοπάτρη
Χρυσάκτιν –νος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Χρυσαλάκατος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον
Ἀρτέμιδος μέ συνώνυμον: Κόρα –Ἐπίθετον Λητοῦς
Χρύσαλλα –ης (ἡ)
Χρυσαλλίς –ιδος (ἡ)
Χρύσαλλος –ου (ὁ)
Χρυσάμαξος –ου (ὁ & ἡ) –Λακεδαιμόνιος Ὀλυμπιονίκης εἰς στάδιον
Χρυσάμη –ης (ἡ) –Ἱέρεια Ἐνοδίας
Χρυσάμης – ητος (ὁ)
Χρυσαμοιβός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Χρυσάμπυκες –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Μουσῶν –Ἐπίθετον Τυχῶν –Ἐπίθετον Ὡρῶν
Χρυσάμπυξ –κος (ἡ) –Ἐπίθετον Λαχέσιδος –Ἐπίθετον Πειθοῦς –Ἐπίθετον Σελήνης
Χρυσάμπυσσα –σσης (ἡ)
Χρυσανθᾶ –ῆς (ἡ)
Χρυσανθᾶς –ᾶ (ὁ)
Χρυσάνθεμις καί Χρυσόθεμις –ιδος
(ἡ) –Θυγάτηρ Ἀγαμέμνονος καί Κλυταιμνήστρας
Χρυσάνθη –ης (ἡ) –(Ὡραία ὡς χρυσάνθεμον) –Καί χριστιανικόν νέον
Χρυσανθία –ης (ἡ)
Χρυσανθίδα –δης (ἡ)
Χρυσανθίδας –αο (ὁ)
Χρυσανθίδη –ης (ἡ)
Χρυσανθίδης –ου (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
×ÑÕÓÁÕÃÇÓ

Χρυσάνθιος –ίου (ὁ) –Φιλόσοφος, ἐπί
ἐποχῆς Ἰουλιανοῦ (νά ἀπαλλάξης τήν
ψυχήν σου ἀπό τόν κτηνώδικο ὑλισμό),
Λυδός χριστιανός, Η-7-670Α, Η-8-447Α,
Η-12-967Δ, Η-14-379Α, Η-18-759Α
Χρυσανθίς –ιδος (ἡ) –Ἀργεία, ἀποκαλύψασα ἁρπαγήν Κόρης εἰς Δήμητραν
καί ὑποδεχθεῖσα ταύτην διερχομένην ἐκ
τῆς πόλεως
Χρύσανθος –ου (ὁ) –(Πολύτιμον ἄνθος)
–Αἰτωλός λόγιος –Χριστιανικόν –Ἅγιος
–Διδάσκαλος Ἰουλιανοῦ, Η-5-802Α
Χρυσάνιος –ίου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἅδου
–Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Χρυσάντα –ης (ἡ)
Χρυσάντας –αο (ὁ) –Ἐπίσημος Πέρσης
Χρυσάορ καί Χρυσάωρ –ορος (ὁ) –Χρυσοσπάθης, ὁ ἔχων χρυσοῦν ξῖφος) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Χρυσαορεύς –έως (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
ἐν Καρία
Χρυσάορος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον
Δήμητρος
Χρυσάουσα –σης (ἡ)
Χρυσαρέτα –ης (ἡ)
Χρυσάρετος –ου (ὁ)
Χρυσάριον –ίου ἡ Μάγισσα (ἡ) –Ὄνομα
ἑταίρας ποτιζούσης μαγικά φίλτρα εἰς
ἐραστάς. Μήτηρ ἑταίρας Ἁβρότιον
Χρυσάριν –ου (ἡ)
Χρυσάρις –ίου –ιν (ἡ)
Χρυσάρματος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Σελήνης μέ συνώνυμον: Διχόμηνις
Χρύσας καί Χρυσᾶς –ᾶ (ὁ)
Χρύσας –α (ὁ) –Ποταμός Σικελίας
Χρύσασπις –ιδος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Χρυσαυγή –ῆς (ἡ) –(Χρυσόχρωμη ὡς
αὐγή) –Νέον χριστιανικόν
Χρυσαυγής –έος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
μέ συνώνυμον: Γίγας καί Τιτάν
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Χρυσάφιος –ίου (ὁ) –Η-18-761Δ
Χρυσαφοῦλα –ας (ἡ) –(πολύτιμος) –Νέον –Χριστιανικόν
Χρυσάων –νος (ὁ)
Χρυσάωρ –ρος (ὁ) –(Χρυσοσπάθης)–Μέ
Καλλιρόη γεννᾶ Γηρυονέα –Μυθικός
βασιλεύς, ἀναπηδήσας μετά τοῦ Πηγάσου ἐκ τοῦ αἵματος τῆς Μεδούσης. Γιγαντόσωμος πολεμιστής μέ σπαθί στό χέρι
–Υἱός Ποσειδῶνος καί Μεδούσης –Ὁ
Περσεύς τῆς ἀπέκοψε τήν κεφαλήν καί
ὁ Χρυσάωρ μέ τήν Νύμφην Καλιῥῥόην
γεννᾶ Γίγαντα Γηρυόνην –Ἐπίθετον
Ἀπόλλωνος, Η-5-357Α, Η-7-1155Δ, Η-8
-614Δ, Η-9-338Δ, Η-13-165Α, Η-15-864Α,
Η-18-761Δ
Χρυσέα –ης (ἡ) –Συνώνυμον: Γοργών
καί Θυγάτηρ –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Ἐλπίδος
–Ἐπίθετον Μούσης –Ἐπίθετον Νίκης
–Ἐπίθετον Περσεφόνης
Χρυσέαι –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Χαρίτων
Χρυσέας –ου (ὁ)
Χρυσέη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
–Ἐπίθετον Λητοῦς
Χρυσείη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Χρύσειος –είοιο (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Χρυσεΐς –ιδος (ἡ ) –Θυγάτηρ Ἐλπίδος
Χρυσελεφαντίνη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον
Ἀθηνᾶς
Χρυσελεφάντινος –ου (ὁ)
Χρυσεοβόστρυχος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Χρυσεοκόμα –ης (ἡ)
Χρυσεοκόμας – ντος; (ὁ) –Συνώνυμον :
Έκατος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Χρυσεόκυκλη –ης (ἡ)
Χρυσεόκυκλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο μέ συνώνυμον: Ἄφθιτος
Χρυσεομίτρα –ης (ἡ)
Χρυσεομίτρης –η (ὁ) –Συνώνυμον: Χρυσόκερως –Ἐπίθετον Διονύσου
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Χρυσεόμιτρος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Χρυσεοπήληξ –κος; (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον
Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Ἄρεως
Χρύσεος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
–Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Ἑσπέρου
–Ἐπίθετον Διός
Χρυσεοφεγγής –έος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο μέ συνώνυμον: Παγγενέτωρ
Χρυσέρμη –ης (ἡ)
Χρυσέρμια –ίης (ἡ)
Χρυσέρμιος –ίου (ὁ)
Χρύσερμος –ου (ὁ) –Ὁ ἱστορικός, Η-9372Α
Χρυσέρως –ωτος (ὁ)
Χρυσεύς –έως (ὁ) –Πέρσης τις
Χρυσή –ῆς (ἡ) –Ἡ Ναϊάς Ἀβαρβαρέη
(κατ΄Ὅμηρον)
Χρύση καί Χρυσῆ –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς –Ἐπίθετον Καλλιοπείης –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Νύμφη, μήτηρ Φλεγύα,
υἱοῦ Ἄρεως ἤ Ποσειδῶνος, θυγάτηρ Ἅλμου
Χρύση καί Δωτίς –ίδος (ἡ) –Μήτηρ
Φλεγύου ἐξ Ἄρεως
Χρύση –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἅλμου ἥρωος,
υἱοῦ Σισύφου, ἔκγονος Ἐτεοκλέους βασιλέως Ὀρχομενοῦ, πού μέ Ἄρην γεννᾶ
Φλεγύαν
Χρύση καί Χρύσα –ης (ἡ) –Θεά λατρευομένη εἰς ὁμώνυμον νῆσον –Θυγάτηρ
Πάλλαντος, σύζυγος Δαρδάνου, μήτηρ
Ίδαίας, Ἰδαίου καί Δείμαντος –Νύμφη ἐρασθείσα τοῦ Φιλοκτήτου
Χρύση καί Χρυσή (ἡ Ἀβαρβαρέη) –ῆς
(ἡ) –(Πολύτιμη ὡς χρυσός) –Σπαρτιάτις
Ἀδελφή Ξενοπειθείας –Θυγάτηρ Ἀγαμέμνωνος καί Χρησηΐδος ἐξ ἧς ἡ Χρυσόπολις
Χρύση καί Χρύσις καί Χρυσίς – ιδος (ἡ)
–Μήτηρ Εὐμάχου, Η-15-82Α, Η-17-21Δ
Χρυσή –ῆς (ἡ) –Χριστιανικόν – Ἐπίθετον
Ἀφροδίτης
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Χρυσηΐς –ιδος καί Ἀστυνόμη (ἡ) –
(Χρυσαφένια) –Θυγάτηρ Χρύσου, ἱέρεια
Ἥρας –Ὡκεανίς –Δράμα Σοφοκλέους
–Μέ Ἀγαμέμνωνα γεννᾶ Χρύσην –Θυγάτηρ Νηρέως καί Δωρίδος –Μία τῶν
πεντήκοντα θυγατέρων Θεσπίου. Μέ
Ἡρακλήν γεννᾶ Ὀνήσιππον, Η-4-845Δ,
Η-18-229Δ
Χρυσηλάκατος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἥρας
Χρυσήνιος –ίου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἠοῦς –Ἐπίθετον Ἠελίοιο μέ συνώνυμον: Τιτάν –Ἐπίθετον
Σελήνης –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Χρύσης –ητος (ὁ) –(Πολύτιμος ὡς χρυσός) –Πατήρ Χρυσηΐδος, (ἦν αἰχμαλώτησε Ἀγαμέμνων) ἱερείας Ἀπόλλωνος –
Ἔγγονος Ἱερέως, υἱός Ἀγαμέμνωνος ἐκ
Χρυσηΐδος –Υἱός Μίνωος καί Παρείας
φονευθείς ὑπό Ἡρακλέους –Υἱός Ποσειδῶνος καί Χρυσογόνης, πατήρ Μινύου
Χρυσῆς –οῦ (ὁ)
Χρυσιγόνη –ης (ἡ) = Χρυσογένεια
Χρυσίγονος –ου (ὁ)
Χρυσίλα –ης (ἡ)
Χρυσιλάα –ης (ἡ)
Χρυσιλάκατος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἥρας
Χρυσίλαος –ου (ὁ)
Χρύσιλλα –ης (ἡ) –Ἑταῖρα Κορινθία, θυγάτηρ Τελέου, ἐρωμένη ποιητοῦ Ἴωνος,
ἥτις ἠράσθη καί τοῦ Περικλέους ὅστις
ἀνταπεκρίθη –Γυνή Ἰσχομάχου, ὕστερον
δε γυνή Καλλίου ἐξ Ἀλωπεκῆθεν
Χρυσίλλα –ης (ἡ) –Αὐλητρίς
Χρύσιλλος –ου (ὁ)
Χρύσιν –ου (ἡ)
Χρύσιον –ίου (ἡ) –Θυγάτηρ Ὑπεράνθους, Ἀχαρνέως –Ἀθηναία αὑλητρίς
Χρύσιος –ίου (ὁ) –Ποταμός
Χρυσίουσα –σης (ἡ)
Χρύσιπα –ης (ἡ)
Χρύσιπος ἀντί Χρύσιππος –ου (ὁ) –Ἱστορικός συγγραφεύς –Κνίδιος υἱόςἘρί-

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
×ÑÕÓÏÂÙËÁ

νεω, ἰατρός, ἀστρονόμος –Ὁ υἰός Ἀπολλωνίδου, Σολεύς ἤ Ταρσεύς. Στωϊκός
φιλόσοφος συνεισφέρων εἰς λογικήν ὁ
Τυανεύς, συγγραφεύς πραγματείας περί ἀρτοποιΐας
Χρυσίππη –ης (ἡ) –(Ἡ ἔχουσα χρυσόχρωμα ἄλογα) –Θυγάτηρ Δαναοῦ καί
Εὐρώπης (Δαναΐς ἐκ τῶν πεντήκοντα)
φονεύσασα μνηστήρα Χρύσιππον –Θυγάτηρ Υδάσπου, Η-5-773Α, Η-18-763Δ
Χρύσιππος –ου (ὁ) –(Ὁ ἔχων χρυσόχρωμους ἵππους) –Ὡραιότατος υἱός Πέλοπος καί Νύμφης Ἀξιόχης ἤ Ἀστυόχης.
Τόν ἤρπασεν Λάϊος. βασιλεύς Θηβῶν.
Ἐλευθερωθείς προκάλεσε ζηλοτυπίαν
εἰς μητρυιάν Ἱπποδάμειαν πείσασαν
υἱούς (Ἀτρέαν καί Θυέστην) να τόν φονεύσουν –Διάσημος Στωϊκός φιλόσοφος.
Μαθητής Κλεάνθου ἐκ Σόλων. Παροιμιογράφος –Υἱός Αἰγύπτου καί Τυρίας –
Υἱός Αἰγύπτου, φονευθείς ὑπό Δαναΐδος
Χρυσίππης, Η-5-773Α, Η-7-625Α καί Δ,
1056Α, Η-8-160Δ, 942Α, Η-9-371Δ, 722Δ,
Η-12-42Δ, 50Δ, Η-13-550Δ, Η-14-775Α, Η15-584Δ, 709Α, Η-16-499Α, Η-18-763Δ
Χρυσιππώ –οῦς (ἡ)
Χρύσις –ιος (ὁ)
Χρῦσις –ιδος (ὁ) –Κορίνθιος
Χρυσίς –ιδος (ἡ) –Ἱέρεια Ἥρας ἐν Ἄργει
–Ἑταίρα –Ἡρωῒς Μενάνδρου, παλλακίς
Δημέου
Χρυσιφόρος –ου (ὁ)
Χρυσίων –νος (ὁ)
Χρυσόανας καί Ραχάδας –α (ὁ) –Ποταμός
Χρυσοβέλεμνος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἑκάτης μέ συνώνυμον: Κόρη –Ἐπίθετον Ἔρωτος μέ συνώνυμον: Υἱός
Χρυσοβελής –εος; (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Χρυσοβούλα –ης (ἡ)
Χρυσόβουλος –ου (ὁ)
Χρυσοβώλα –ης (ἡ)
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Χρυσόβωλος –ου (ὁ)
Χρυσογένεια –ης καί Χρυσιγόνη καί
Χρυσογόνη (ἡ) –Θυγάτηρ Αἰόλου, υἱοῦ Σισύφου πού μέ Ποσειδῶνα γεννᾶ
Χρύσην καί Μινύαν. Θυγάτηρ Ἅλμου
βασιλέως Ὀρχομενοῦ καί σύζυγος Χρύση, Η-15-82Α
Χρυσογένη –ης (ἡ) –Σύζυγος Ἀμφικλέους
Χρυσογένης –ου (ὁ)
Χρυσογόνη –ης (ἡ) –Καί χριστιανικόν
–Μέ Ποσειδῶνα γεννᾶ Χρύσην, πατέρα
Μινύου –Σύζυγος Τερπάνδρου, ἡ καί
“Καλλίσφυρος” –Θυγάτηρ Ξανθίππου
Ἐρχιέως –Ἑταίρα
Χρυσόγονος –ου (ὁ) –Χριστιανικόν
–Δοῦλος Σύλλα
Χρυσοδίκη –ης (ἡ)
Χρυσόδικος –ου (ὁ)
Χρυσοδότη –ης (ἡ)
Χρυσόδοτος –ου (ὁ)
Χρυσοδώρα –ης (ἡ)
Χρυσόδωρος –ου (ὁ)
Χρυσοέθειρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Θέτιδος
–Ἐπίθετον Σελήνης
Χρυσοέθειρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Χρυσοθέμη –ης (ἡ) –Ἑσπερίς
Χρυσόθεμις –ιδος (ἡ) –Δαναΐς φονεύσασα μνηστῆρα Ἀστερίδην –Θυγάτηρ
Ἀγαμέμνωνος καί Κλυταιμήστρας –Ἐρωμένη ἤ σύζυγος Σταφύλου, μἐ ὅν γεννᾶ Μολπαδίαν, Ροιώ καί Παρθένον. Μέ
Ἀπόλλωνα κατά Διόδωρον γεννᾶ Ἄνιον
καί Οἰνοτρόπους
Χρυσόθεμις –ιδος (ὁ) –(Ὁ πολυτίμων
θεσμῶν, νομοθέτης) –Χαλκοπλάστης
Ἀργεῖος ἀνδριάντων Ὀλυμπιονικῶν –
Υἱός Καρμάνορος ὁ Κρής προομηρικός
ποιητής –Ἐξάδελφος Κουρήτα Καρμάνορος–Μουσικοσυνθέτης–Τραγουδιστής
–Πυθιονίκης στούς Δελφούς –Ὀλυμπιονίκης Νικαεύς (Βιθυνίας) εἰς στάδιον
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δύο φοράς –Ἀδελφός Ἡλέκτρας (τό δίκαιον ὑποστηρίζουσα), Ο.Ι.145, 287, Η7-939Α, Η-8-965Α, Η-15-695Δ, Η-16-508Α,
Η-17-243Δ, Η-18-41Α, 765Δ
Χρυσοθόη –ης (ἡ)
Χρυσόθοος –ου (ὁ)
Χρυσόθρονος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἥβης –Ἐπίθετον
Ἥρης –Ἐπίθετον Ἴσιδος –Ἐπίθετον Μούσης
Χρυσοκέλευθος –ου (ὁ) –Συνώνυμον:
Πωτήεις –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Χρυσόκερως –ω (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Πανός μέ συνώνυμον:
Βαβάκτης καί Θεράπων –Ἐπίθετον Σελήνης
Χρυσόκλεια –ης (ἡ) –Εἰς ἐπίγραμμα
Χρυσοκλῆς –έους (ὁ)
Χρυσοκόκκης –η Γεώργιος (ὁ) –Ἰατρός
Βυζαντινός
Χρυσοκόμα –ης (ἡ)
Χρυσοκόμας –α (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
–Ἐπίθετον Ζεφύρου
Χρυσοκόμης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἐπίθετον Ἔρωτος –Ἐπίθετον Ὑμεναίου
Χρυσοκόνη –ης (ἡ)
Χρυσόκονης –ου (ὁ)
Χρυσοκονίδη –ης (ἡ)
Χρυσοκονίδης –ου (ὁ)
Χρυσίλογχος –ου (ἡ) –Ἐπίθ. Ἀθηνᾶς
Χρυσοκόμα –ης (ἡ)
Χρυσοκόμας –αντος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Χρυσοκόμης –ητος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Χρυσοκόμοι –ων (οἱ) –Ἐπίθ. Μουσῶν
Χρυσόκομος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Χρυσολόφα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
–Συνώνυμον Πολιοῦχος
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Χρυσολύρα –ης (ἡ)
Χρυσολύρας –αο (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Χρυσολύρης –η (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Χρυσόμαλλη –ης (ἡ)
Χρυσόμαλλος –ου (ὁ) –Υἱός Θεοφάνης
θυγατρός Βισάλτου καί Ποσειδῶνος
Χρυσομαλλῶ –οῦς (ἡ)
Χρυσομίτρα –ης (ἡ)
Χρυσομίτρας –αο (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Χρυσομίτρη –ης (ἡ) –Συνώνυμον: Παρθένος –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Χρυσομίτρης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Χρυσόνια –ίης (ἡ)
Χρυσόνιος –ίου (ὁ)
Χρυσονόη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Κλίτου,
βασιλέως Σιθωνίας, σύζυγος Πρωτέως
Χρυσονόμη –ης καί Χρυσόνομη (ἡ)
Χρυσόνομος –ου (ὁ)
Χρυσόνοος –όου (ὁ)
Χρυσοπάτωρ –ρος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου καί Διός
Χρυσοπέδιλλος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον
Ἠοῦς
Χρυσοπέδιλος –ου καί Χρυσοπέδιλως
–ω (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον
Ἥβης –Ἐπίθετον Ἥρης
Χρυσόπεια –ης (ἡ) –Ἁμαδρυάς, πού μέ
Ἀρκάδα γεννᾶ Ἔλατον καί Ἀφείδαντα
Χρυσοπέλεια καί Χρυσοπελεία –ης
(ἡ) –Νύμφη Ἀμαδρυάς –Μέ Ἀρκάδα
(υἱόν Καλλιστοῦς) γεννᾶ Ἕλατον καί
Ἀφείδαντα
Χρυσόπεπλος –ου (ἡ&ὁ) –Συνώνυμον:
Κούρα –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον
Μνημοσύνης
Χρυσοπηγή –ῆς (ἡ) –Χριστιανικόν
Χρυσοπλόκαμος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Λητοῦς
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Χρυσόπολις –ιδος (ὁ & ἡ)
Χρυσόπτερος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Ἕρωτος μέ συνώνυμον:
Ἀμφιθαλής –Ἐπίθετον Ἴριδος
Χρυσόραπις –ιδος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον
Ἑρμοῦ
Χρυσόρθρη –ης (ἡ) –Μέ Ἀπόλλωνα
γεννᾶ Κόρωνον, οὗ ὁ υἱός Κόραξ ἦτο
βασιλεύς Σικυῶνος, μέ Κόρωνο γεννᾶ
Κόρακα καί Λαμέδοντα, Η-11-282Α
Χρυσόρθρος –ου (ὁ)
Χρυσορόη –ης (ἡ)
Χρυσορόης –η (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Χρυσόρραπις –ιδος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Χρυσορρόα –ης (ἡ)
Χρυσοῥῥόας –ου (ὁ) –Ποταμός Ἀργολίδος –Πλαστόν διά Πακτωλόν ποταμόν
Χρυσορρόη –ης (ἡ) –(Πηγή πολιτίμων
ἀγαθῶν) –Ἡρωΐς βυζαντινοῦ μυθιστορήματος (Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη)
Χρῦσος –ου (ὁ) –Ὄνομα δούλου, Η-8482Δ, Η-13-644Δ
Χρυσός –οῦ (ὁ) –(Πλοῦτος)
Χρυσοστέφανος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον
Ἀφροδίτης –Ἐπίθετον Ἥβης –Ἐπίθετον
Περσεφόνης μέ συνώνυμον: Κόρα –Ἐπίθετον Φοίβης
Χρυσοστόμη –ης (ἡ)
Χρυσόστομος –ου (ὁ) –(εὔγλωττος μελίρρυτος) –Δίων ὁ Προυσαεύς καί χριστιανικόν –Γνωστός ἀνθέλλην ὁ Χριστιανός Ἰωάννης, πολυγραφότατος. Εἶχε
βάλει “στό μάτι”, μαζί μέ τήν βασίλισσα
Εὐδοξία, τόν ὑπέροχο παραθαλάσσιο
ἀμπελῶνα τῆς Καλλιτρόπης, Η-6-137Δ
Χρυσοστράτη –ης (ἡ)
Χρυσόστρατος –ου (ὁ)
Χρυσότοξος –ου (ὀ) –Ἐπίθ. Ἀπόλλωνος
Χρυσοτρίαινα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Χρυσοτριαίνης –ου (ὁ)

ËÅÎÉÊÏÍ
×ÑÕÓÏÕÓ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Χρυσοῦς –οῦ (ὁ) –Ὁ Ἀλέξανδρος Μακεδών Ἕλλην ὑποτελής βασιλέων Μακεδόνων
Χρύσουσα –σης (ἡ)
Χρυσοφαής –έος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Ἔρωτος μέ συνώνυμον:
Πτανός –Ἐπίθετον Πειθοῦς μέ συνώνυμον: Θεράπαινα –Ἐπίθετον Σελήνης
Ὁ Χρυσοφαής –έος καί Χρυσοφαές (ὁ)
–Ἐπίθετον Ἠελίοιο
Χρυσοχαίτα –ης (ἡ)
Χρυσοχαίτας –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος –Ἐπίθετον Ἔρωτος
Χρυσόχελυς –υος (ὁ) –Ἐπίθετον Παιᾶνος μέ συνώνυμον: Μανδοῦλι
Χρυσοχόα –ης (ἡ)
Χρυσόχοος καί Χρυσοχόας –ου (ὁ)
–Υἱός Γαρμαθώνης ἤ Ἀργα(ν)θώνης ἤ
Κιανῆς (τιμηθεῖσα μέ ἐπίσκεψιν Ἴσιδος
παρά τήν θλίψην ἐκ θανάτου υἱοῦ της.
Τοῦτον ἡ θεά ἐπανέφερεν στον κόσμο),
Η-5-32Α
Χρυσόχους –ου; (ὁ)
Χρυσόχροος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Χρυσόχρους –ου; (ὁ) –Ἐπίθετον Απόλλωνος –Συνώνυμον: Χρησμαγόρης
Χρυσώ –οῦς (ἡ) –Συνώνυμον: Δέσποινα
Χρύσωθις –ιος (ὁ)
Χρυσώι; (ἡ)
Χρύσων –νος (ὁ)
Χρυσώπης –εος (ὁ) –Συνώνυμον: Ἄναξ
–Ἐπίθετον Διονύσου
Χρυσῶπις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Λητοῦς
Χρυσωπός –ου (ὀ) –Ἐπίθετον Αἰθέρος
Χρύσωρα –ης (ἡ)
Χρύσωρος –ου (ὁ)
Χρυσωστράτη –ης (ἡ)
Χρυσώστρατος –ου (ὁ)
Χρωμᾶ –ῆς (ἡ)
Χρωμάδα –δης (ἡ)
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Χρωμάδας –αο (ὁ)
Χρωμάδη –ης (ἡ)
Χρωμάδης –ου (ὁ)
Χρωμᾶς –ᾶντος (ὁ)
Χρωμάτια –ίης (ἡ)
Χρωμάτιος –ίου (ὁ) –Χριστιανικόν –Ἐπίσκοπος
Χρωμία –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Ἰτώνου, Θεσσαλοῦ ἥρωος, ἀδελφή ἱερείας Ἀθηνᾶς
Ἰοδάμας
Χρώμιος –ίου (ὁ) –Υἱός Νηλέως καί
Χλωρίδος, Η-14-413Δ
Χρωμίππα –ης (ἡ)
Χρώμιππος –ου (ὁ)
Χρῶμις –ιος (ὁ)
Χρωμόκλεια –ης (ἡ)
Χρωμοκλῆς –έως (ὁ)
Χρώμουσα –σης (ἡ)
Χρώμων –νος (ὁ)
Χρωτάριν –ου (ἡ) –Εἰς ἐπιγραφήν
Χρωτάριον –ίου (ἡ) –Θυγάτηρ Παραμόνου
Χρωταρίς –ιδος; (ἡ)
Χρωτώ –οῦς (ἡ)
Χρωτώι; (ἡ)
Χρωτώος –ου (ὁ)
Χσεῖνις καί Χσῖνις καί Ξεῖνις –ιος (ὁ)
–Πατήρ Δημοκλέους, Ξενοκλέους, Μικίνα
Χσεινοδόκα –ης (ἡ)
Χσεινόδοκος καί Ξεινόδοκος –ου (ὁ)
–Πατήρ Πολυαρήτου
Χσενυλίς (ὁ & ἡ) = ἀντί Ξενυλίς
Χσενυλίς ἀντί Ξενυλίς καί Ξελυλίς –ιδος
(ἡ) –Ἀνέθεσε εἰς Καβείριον
Χσένον –ονος; (ὁ) –Μαραθωνομάχος
Χσενώ –οῦς (ἡ)
Χυλδαῖα –ης (ἡ)
Χυλδαῖος –ου (ὁ)
Χυλημάθ; (ὁ) –Ποταμός Νουμιδίας
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Χύραξ –κος (ὁ)
Χύρασσα –σσης; (ἡ)
Χυρόνους –ου (;) – (ὁ)
Χύρουσα –σης (ἡ)
Χυτήρια –ης (ἡ)
Χυτήριος –ίου (ὁ) –Ἀγγειοπλάστης
Χυτρία –ης (ἡ)
Χυτρίας –ου (ὁ)
Χυτρίνα –ης (ἡ)
Χυτρῖνος –ου (ὁ)
Χυτρίς –ιδος (ἡ)
Χύτρος –ου (ὁ)
Χύτρουσα –σης (ἡ)
Χύτρων –νος (ὁ)
Χύρων –νος (ὁ)
Χώ καλός Διόνυσος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Χώβαρα –ης (ἡ)
Χώβαρος –ου (ὁ)
Χωλοίπους –οδος (ὁ) –Ἐπίθετον Ἡφαίστου μέ συνώνυμον: Χαλαίπους
Χωλόπους –οδος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθ. Τύχης
Χῶλός –ου (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
×ÙÔÉÓ

Χωλός –οῦ (ὁ) –Βάττος ὁ Γ’ ὁ Χωλός, υἱός
Ἀρκεσίλα Β’, Η-4-264Α, Η-11-943Δ
Χώνα –ης (ἡ)
Χώνης –ητος; (ὁ)
Χωνιάδη –ης (ἡ)
Χωνιάδης –ου Γεώργιος (ὁ) –Ἰατρός
Βυζαντινός
Χωνιάτη –ης (ἡ)
Χωνιάτης –ου (ὁ) –Ὁ ἐκ Χώνων τῆς
Φρυγίας
Χωνοκράτη –ης (ἡ)
Χωνοκράτης –ου (ὁ) –Εἰς ἐπιστολήν Ἀλκίφρονος
Χωρασμία –ης (ἡ)
Χωράσμιος –ίου (ὁ)
Χωρίζουσα –σης (ἡ)
Χωρίζων –ντος (ὁ) –Ὁ γραμματικός Ἀλεξανδρινῶν χρόνων, Ξένων
Χωροφίλη –ης (ἡ)
Χωρόφιλος –ου (ὁ)
Χωροφύλαξ –ακος (ὁ) –Προστάτης συνόρων
Χῶσμος –ου (ὁ)
Χωτίς –ίδος (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Ψ
Ψάθη –ης (ἡ)
Ψάθος –ου (ὁ)
Ψαίδαρος –ου (ὁ)
Ψάϊθος –ου (ὁ)
Ψακαδία –ίης (ἡ)
Ψακαδίας –ίου (ὁ)
Ψακελία –ιης (ἡ)
Ψακελίας –ίου (ὁ)
Ψακύθη –ης (ἡ)
Ψακύθης –ητος (ὁ)
Ψαλακάνθη –ης (ἡ) –Νύμφη ἐξ Ἰκαρίας
Ψαλακάνθης –ου (ὁ)
Ψαλμαχάρη –ης (ἡ)
Ψαλμαχάρης –ου (ὁ)
Ψαλμοχάρεια –ης (ἡ)
Ψαλμοχαρής –ους (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ψάλμος –ου (ὁ)
Ψάλτη –ης (ἡ)
Ψάλτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ψαλυχία –ίης (ἡ)
Ψαλυχίας –ίου (ὁ)
Ψαμάθα –ης (ἡ)
Ψαμάθη καί Ψαμάθεια –ης καί Τορώνη –ης (ἡ) Νηρηΐς –Μήτηρ Φώκου (ὅν
ἐφόνευσαν οἱ ἀδελφοί αὐτοῦ Τελαμών
καί Πηλεύς) ἐξ Αἰακοῦ –Θυγάτηρ Κροτώπου βασιλέως Ἄργους φονευθεῖσα
ὑπό αὐτοῦ. Μέ Ἀπόλλωνα γεννᾶ Λίνον
–Ἑταίρα παύσασα ἐπάγγελμα νωρίς, Η
-11-257Α, Η-12-424Δ, Η-18-802Α
Ψάμαθος –ου (ὁ) –Γνωστή ἡ Πύλη τοῦ
εἰς Κων/πολιν
Ψαμάτιχη –ης (ἡ)
Ψαμάτιχος –ου (ὁ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Ψαμέα –ης (ἡ)
Ψαμέας –ου (ὁ)
Ψαμμάθεια καί Ψαμμάθη –ης (ἡ)
Ψαμμάθη –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Πρωτέως,
βασιλέως Σπάρτης καί Θονόης ἐρασθεῖσα Κάνωβον ἤ Κάνωπον Κυβερνήτου
πλοίου Μενελάου. Τήν ἠρνήθη καί δηχθείς ὑπό ὄφεος (παρά τήν βοήθειαν
Ἑλένης) ἀπέθανεν ταφείς ἐπί νησίδος
δοῦς ὄνομα εἰς πόλιν Αἰγύπτου καί λατρευόμενος μετά Μενούθιος), Η-10-227
Α, Η-11-604Δ, Η-15-689Α
Ψαμματᾶς –ᾶ (ὁ)
Ψαμμήνιτα –ης (ἡ)
Ψαμμήνιτος –ου (ὁ) –Υἱός Ἀμασίου
βασιλέως Αἰγύπτου
Ψαμμήτιχα – ης (ἡ)
Ψαμμήτιχος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Αἰγύπτου μέ γυνή Ῥοδώπιδα κτίσας Λαβύρινθον ὅν ἐμιμήθει Δαίδαλος εἰς Κρήτην
–Υἱός Γοργίου –Υἱός Θεοκλέους –Ἀνεψιός καί διάδοχος Περιάνδρου Κορινθίου,
Η-8-25Δ, Η-11-237Δ, Η-18-802Δ
Ψαμμίαιχα –ης (ἡ)
Ψαμμίαιχος –ου (ὁ)
Ψάμμις –ιος (ὁ) –Βασιλεύς Αἰγύπτου,
διάδοχος Νεχώ
Ψάμμις καί Ψαμμίτιχος Β΄ (ὁ) –(Ψάμμος –ἅμμος) –Τύραννος Κορίνθου, διάδοχος Πε(α)ριάνδρου
Ψαμμίτη –ης (ἡ)
Ψαμμίτης –ου (ὁ) –Ἕργον Ἀρχιμήδους
Ψαμμίτιχα –ης (ἡ)
Ψαμμίτιχος καί Ψαμμήτιχος –ου (ὁ)
–Αἰγύπτιος Ἡγεμών
Ψάμμοντος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Αἰγύπτου
Ψάμμος –Ἄμμος –ου (ὁ)
Ψαμμοῦς –οῦντος (ὁ) –Βασιλεύς Αἰγύπτου
Ψαμμοῦσα –σης (ἡ)
Ψαμμώ –οῦς (ἡ)
Ψαμωνία – ης (ἡ)

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ØÁÌÙÍÉÏÓ

Ψαμώνιος –ίου (ὁ)
Ψανή καί Φσανή –ῆς (ἡ)
Ψανός ἀντί Φσανός –οῦ (ὁ)
Ψάουσα –σης (ἡ)
Ψάπφα καί Ψαπφώ καί Σαπφώ καί
Σαφφώ –οῦς (ἡ) –Ποιήτρια Λέσβου, θυγάτηρ Σκαμανδρωνύμου καί Κλέϊδος,
ἀδελφή Παρίχου, Εὐρυγίου καί Χαράξου, μέ Δίοσφο εἶχε ἐργαστήρι ἀγγειοπλαστικῆς, Η-7-1042Δ, Η-12-250Α, Η-15474Δ, Η-18-177Δ
Ψαύμις –ιος (ὁ) –Υἱός Ἄκρωνος ἐκ Καμαρίνης Σικελίας ὀλυμπιονίκης εἰς ἀπήνη
καί τέθριππον τήν 82αν Ὀλυμπιάδαν
Ψαῦος –ου(ὁ)
Ψαφίς –ιδος (ἡ) –Δῆμος Ἀττικῆς πλησίον Ὠρωποῦ ὅπου καί τό μαντεῖον Ἀμφιάρεω
Ψάφουσα –σης (ἡ)
Ψαφώι; (ἡ)
Ψάφων –νος (ὁ)
Ψάων –νος (ὁ) –Ἱστορικός ἐκ Πλαταιῶν,
Η-18-808Α
Ψεκά –ῆς (ἡ)
Ψεκάς –άδος; ἤ Ἀντίμαχος –ου (ὁ) –
Πλαστόν δι΄ Ἀντίμαχον ποιητήν μελῶν
–Ὁ Ὀλύμπιχος
Ψελιουμένη –ης (ἡ) –Γλυπτόν ἔργον
Ἀφροδίτης
Ψελιούμενος –ου (ὁ)
Ψέλκις –ιδος καί Ψέλχις –ιδος (ἡ) –Ποταμός;
Ψελλός Μιχαήλ (ὁ) –Μεγαλοφυής ὕπατος φιλοσόφων
Ψέλχις καί Ψέλκις –ιδος (ἡ) –Τανῦν
Ἀψουμπέλ
Ψεμμώνθη –ης (ἡ)
Ψεμμώνθης –ητος (ὁ)
Ψενάναις –αιος; (ὁ)
Ψενάμουνις –ιος; (ὁ)
Ψενάνουβις –ιος (ὁ)
Ψενάσυρις –ιος; (ὁ)
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Ψενενούτηρις –ιος (ὁ)
Ψενθούτα –ης (ἡ)
Ψενθούτης –ου (ὁ)
Ψενόσιρις –ιδος; (ὁ)
Ψέντα –ης (ἡ)
Ψέντης –ου (ὁ) –Βασιλιᾶς Αἰθιοπίας
Ψενχώνσις –ιδος; (ὁ)
Ψενώπη –ης (ἡ)
Ψένωπης –ητος (ὁ)
Ψευδαλεξάνδρα –ης (ἡ)
Ψευδαλέξανδρος –ου (ὁ) –Ἀποστάτης
παρουσιασθείς ὡς ὁ μικρότερος υἱός Περσέως ὁ Ἀλέξανδρος, Η-16-487Δ
Ψευδάνωρ –ρος (ὁ) –Ἐπών. Διονύσου
Ψευδαρτάρβα –ης (ἡ)
Ψευδαρτάρβας –ντος; (ὁ) –Πέρσης
Ψευδαριστέα –ης (ἡ)
Ψευδαριστέος καί Ἀριστεύς καί Ἀριστέας καί Ἀριστέος καί Ἀριστέων
–νος; (ὁ) –Συνδεθείς μέ μετάφρασιν Ο;
(ἑβδομήκοντα, δύο)
Ψευδαριστοτέλεια –ης (ἡ)
Ψευδαριστοτέλης –ους (ὁ)
Ψευδαριστοφάνεια –ης (ἡ)
Ψευδαριστοφάνειος –είου (ὁ) –Ὁ Ταρσεύς Ἀρτεμίδωρος
Ψευδαρτάβανα –ης (ἡ)
Ψευδαρτάβανος –ου (ὁ) –Ἀχαρνῆς Ἀ-ριστοφάνους
Ψευδήμουσα –σης (ἡ)
Ψευδήμων –νος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Ψευδοαλέξιος –ίου (ὁ) –Βυζαντινός
Ψευδοαριστοτέλεια –ης (ἡ)
Ψευδοαριστοτέλης –ους (ὁ)
Ψευδοδεκάρχη –ης (ἡ)
Ψευδοδέκαρχος –ου(ὁ) –Η-18-871Α
Ψευδοδημοκρίτη –ης (ἡ)
Ψευδοδημόκριτος καί Μυσταγωγός –
οῦ (ὁ) –Δημοκρίτιος φιλόσοφος, ὁ Δημόκριτος, Η-5-941Α
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Ψευδοδημοσθένη –ης (ἡ)
Ψευδοδημοσθένης –ου (ὁ) –Συγγραφεύς, Η-12-408Δ
Ψευδοδικαιάρχη –ης (ἡ)
Ψευδοδικαίαρχος–ου(ὁ)–Συγγραφεύς,
πηγή διά τόν Παυσανίαν, Η-15-638Α
Ψεδοδιονυσία –ης (ἡ)
Ψευδοδιονύσιος –ιου (ὁ) –Ἀρεοπαγίτης
Ψευδοδιοσκουρίδη –ης (ἡ)
Ψευδοδιοσκουρίδης –ου (ὁ)
Ψευδοηροδότα –ης (ἡ)
Ψευδοηρόδοτος –ου (ὁ)
Ψευδοήρων –νος (ὁ) –Ὁ συγγράψας
περί “γεωδαισίας”, (ὡς καί ὁ Δίδυμος
καί Διοφάνης) “περί μέτρων”
Ψευδοθέα –ης (ἡ)
Ψευδοθεοκρίτη –ης (ἡ)
Ψευδοθεόκριτος –ου (ὁ) –Βουκολικός
ποιητής
Ψευδόθεος –έου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ψευδοϊσοκράτη –ης (ἡ)
Ψευδοϊσοκράτης –ους (ὁ) –Δημιούργημα τῶν ἡμερῶν μας
Ψευδοκαλλισθένη –ης (ἡ)
Ψευδοκαλλισθένης –ου (ὁ) –Συγγραφεύς (Ἀλεξάνδρου βίος), Η-7-1060Α, Η12-968Α, Η-13-511Α, Η-18-813Α
Ψευδολογγίνη –ης (ἡ)
Ψευδολογγῖνος –ου (ὁ) –Ρήτωρ
Ψευδολογιστής –οῦ (ὁ)
Ψευδόλογος –ου (ὁ) –Ψευδής Λόγος –Τέκνον Ἕριδος
Ψευδολουκιανή –ῆς (ἡ)
Ψευδολουκιανός –οῦ (ὁ) –Ἔργο Λουκιανοῦ τοῦ Σαμοσατέως, Η-18-814Α
Ψευδόμαντις –ιος (ὁ)
Ψευδομένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ρέας
Ψευδόμενος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου μέ συνώνυμον: Κερόεις

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ØÇÑÏÌÁÍÄÑÏÓ

Ψευδονύμφευτος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον
Ἀφροδίτης
Ψευδοξενοφών –ῶντος (ὁ) –Παλαιός
Ὀλιγαρχικός
Ψευδοπάτωρ –ορος (ὁ) –Ἐπίθετον Ποσειδῶνος
Ψευδοπερσεύς –έως (ὁ) –Ἀλέξανδρος
–Ἀποστάτης Ρωμαίων, Η-7-239Α, 246Δ
Ψευδοπλάτων –νος (ὁ)
Ψευδοπλουτάρχη –ης (ἡ)
Ψευδοπλούταρχος –ου (ὁ) –Μουσικός
–Δοξογράφος (συγγραφεύς Ἀλεξανδρινῆς καί Ρωμαϊκῆς ἐποχῆς) ὡς ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ Ποσειδώνειος Στωϊκός, ὁ Ἄρειος,
ὁ Δίδυμος, ὁ Ἑρμείας, Ἱππόλυτος, Ἀέτιος, καί κυριότερος ὁ Σιμπλίκιος. Συνέγραψεν Στρωματεῖς, 1, 2, 3, Η-9-1009Α,
Η-12-636Α, Η-13-825Α
Ψευδοσμέρδις ἤ Σμέρδις –ιος (ὁ) –Υἱός
Κύρου –Βασιλεύς, Η-17-48Δ, Η-18-815Δ
Ψευδοσοφιστής –οῦ (ὁ)
Ψευδοφιλίππα –ης (ἡ)
Ψευδοφίλιππος καί Ἀνδρίσκος καί
Ἀνδρῖσκος –ου (ὁ) –Δοῦλος μέ τό πλαστόν Ἀνδρῖσκος ὡς προσποιηθείς τόν
υἱόν βασιλέως Μακεδόνων Περσέως –
Ἀποστάτης κατά Ρωμαίων –Ἱστορικός,
Η-7-543Α, Η-18-816Δ
Ψευδοφιλόσοφος –ου (ὁ)
Ψευδοφωκυλίδη –ης (ἡ)
Ψευδοφωκυλίδης –ου (ὁ)
Ψευσαμένη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Νεμέσεως μέ συνώνυμον: Παρθένος
Ψεύστης –ου; (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ψευστίστυξ –γος; (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ψευτοἱσιδώρα –ης (ἡ)
Ψευτοϊσίδωρος –ου (ὁ)
Ψευτοσκύμνος –ου (ὁ) –Συγγραφεύς
Ψήν –νός καί Πσήν –νός (ὁ)
Ψηρόμανδρα –ης (ἡ)
Ψηρόμανδρος –ου (ὁ)

ËÅÎÉÊÏÍ
ØÉÁÎ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

476

Ψίαξ –κος (ὁ) –Ἀγγειογράφος, Η-9861Δ

Ψυχάρεια –ης (ἡ)

Ψιθύρα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης

Ψυχάριον –ίου (ἡ)

Ψιθυριστής καί Ψίθυρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Ψιλαύχη –ης (ἡ)
Ψίλαυχος –ου (ὁ)
Ψίλλις –ιδος (ὁ) –Ποταμός Βιθυνίας
Ψιμμυθιοφάνη –ης (ἡ)
Ψιμμυθιοφάνης –η (ὁ)
Ψιφύρα –ης (ἡ)
Ψιχάρπαξ –γος (ὁ) –(Ἁρπάζων ψιχία)
–Ὄνομα ποντικοῦ εἰς βατραχομυομαχίαν, Η-4-258Α
Ψόη –ης (ἡ)
Ψολέα καί Φσολέα καί Βολέα –ης (ἡ)
Ψολέας καί Φσολέας καί Βολέας –ου
(ὁ)

Ψυχάρης –ητος; (ὁ)
Ψυχαρίουσα –σης (ἡ)
Ψυχαρίων –νος (ὁ)
Ψυχή –ῆς (ἡ) –Μητέρα τῆς Ἡδονῆς –
Ὄνομα πορείας ἀπό θανάτου εἰς ἀθανασίαν (θνητή κοιμωμένηστά ἔγκατα τοῦ
Ἅδου) –Λεπτή ὡς πνοή καί ἄυλος (κατά
τινας 21gr;) –Ψυχή –Προσωποποίησις
τῆς ψυχῆς –Ἀγαπημένη Ἔρωτος, θυγάτηρ Ἀπόλλωνος καί Ἐνδελεχείης (τό ἀέναον) –Θεότης ψυχῆς, σύζυγος Ἔρωτος,
Η-7-1151Α
Ψυχή –ης (ἡ) –Γυνή Καππαδόκου Μορφοδάτου –Θυγάτηρ βασιλέως μέ τρεῖς
θυγατέρας, οὗσα αὐτή ἡ ὡραιοτάτη δι΄
ἦν ἐπλάσθησαν μύθοι
Ψύχη –ης (ἡ)

Ψονθομφανήχ καί Ψοθομφανήχ (ὁ)
–Αἰγυπτιακόν

Ψυχική –ῆς (ἡ)

Ψοφομήδη –ης (ἡ)

Ψυχοδαϊκτή –ῆς (ἡ)

Ψοφομήδης –εος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου

Ψυχοδαϊκτής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου μέ συνώνυμον: Ψυχοπλάνης

Ψυθία –ης (ἡ)

Ψυχοδοτήρ –ρος (ὁ) –Συνώνυμον: Ψαλμοχαρής –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος

Ψύθιος –ου (ὁ) –Πατήρ τοῦ Σαφροῦντος
Ψύλλα –ης καί Ψυλλώ –οῦς (ἡ) –Εἰς ἐπίγραμμα
Ψύλλακος –ειος (ὁ)
Ψυλλίουσα –σης (ἡ)

Ψυχικός –οῦ (ὁ) –Υἱός Ἡρακλέωνος

Ψυχοπλάνα –ης (ἡ)
Ψυχοπλάνης –εος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ψυχοπομπός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ

Ψυλλίων –νος (ὁ)

Ψυχοστόλος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ

γατρός Χρεμέτου καί Λιβύης) πατήρ
Κραταιγόνου

Ψυχοφθόρος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἅδου

Ψύλλος –ου (ὁ) –Σύζυγος Ἀγχιρόης, (θυ_

Ψυλλώ –ους (ἡ) –Ἀναφερομένη εἰς Ἑλληνικήν Ἀνθολογίαν
Ψυρίη –ης (ἡ) –Ο.Γ.171
Ψυρίης –ου (ὁ)
Ψυταλίουσα –σης (ἡ)

Ψυχοτρόπος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός
Ψυχρανοσπάστρια καί Ψυχοανασπάστρια –ης (ἡ) –Φόβητρον Θῆλυ
Ψυχρήστη –ης (ἡ)
Ψύχρηστος –ήστου (ὁ) –Η-7-833Α
Ψύχρος –οῦ (ὁ) –Ποταμός Κολχίδος

Ψυταλίων –νος (ὁ)

Ψυχρός –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Βορῆος –Ἐπίθετον Κρόνου

Ψυχαγωγός –οῦ (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ

Ψυχρότατος –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Κρόνου
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Ψυχῶν Ταμίας –ου (ὁ) –Ἐπίθ. Ἑρμοῦ
Ψώλουσα –σης (ἡ)
Ψώλων καί Ψόλων –νος; (ὁ)
Ψωμαθεύς –έως (ὁ) –Ψυχρός ποταμός,
Η-7-833Δ
Ψωμόλυσσα –σσης (ἡ) –Πλαστόν
Ψωρίουσα –σης (ἡ)

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ØÙÖÉÓ

Ψωρίων –νος (ὁ)
Ψωφίς –ιδος (ὁ & ἡ) –Υἱός Λυκάονος
–Υἱός καί θυγάτηρ Ἄρ(ρ)ωνος –Θυγάτηρ Ἕρυκος, μήτηρ Ἐχέφρονος καί
Προμάχου ἐξ Ἡρακλέους –Θυγάτηρ
Ξάνθου καί ἔκγονος Ἐρυμάνθου ἐξ ἦς
ἡ πόλις Ψωφίς, μέ ἀρχικόν ὄνομα: Ἐρύμανθος Η-8-295Δ, Η-14-688Α, Η-18-868Δ

ËÅÎÉÊÏÍ
×ÑÕÓÏÕÓ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

478

479

ËÅÎÉÊÏÍ

Ω
Ὤανις –ιος (ὁ) –Ποταμός Σικελίας
Ὠάννης –ου (ὁ) –Ὁ Μυσαρός –Τέρας
Χαλδαϊκῆς Θεογονίας, Η-18-870Α
Ὠαρίουσα –ης (ἡ)
Ὠαρίων καί Ὠρίων –νος (ὁ) –Εὐρυπίδου,
Ἑκάβη, στίχ. 1081
Ὠβίδ; (ὁ) –Υἱός Βοόζ ἐκ Ρούθ, ἔγγονος
Σαλμών Ἰουδαϊκόν ὄνομα
Ὠγενή –ῆς (ἡ)
Ὠγενός καί Ὠγήν –ένος (ὁ) –Ὁ Ὠκεανός
Ὤγενος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ὠκεανοῦ
Ὠγηνή –ῆς (ἡ)
Ὠγηνός –οῦ (ὁ)
Ὠγυγία –ης (ἡ) –Νιοβίδη (Μία τῶν ἑπτά
θυγατέρων τοῦ Ἀμφίονος καί τῆς Νιόβης
θανατωθεῖσα ὑπό Ἀρτέμιδος), Ο.Ο.Α.85,
Ο.Ο.Ψ.333, Η14-461Α, Η-15-489Α
Ὠγύγιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
–Ἐπίθετον Νόμου
Ὤγυγος –ου (ὁ) –Βασιλεύς Ἀττικῆς –Ἐπί ἐποχῆς του ἀναφέρεται ὁ πρῶτος κατακλυσμός
Ὤγυγος –ου (ὁ) –(εὐκίνητος) –Μυθικός
Βασιλιᾶς Θηβαϊκῆς Γῆς –Υἱός Ἀλίστρης
καί Ποσειδῶνος, Η-7-578Δ, Η-18192Α, Η9-524Α
Ὤγυξ –γος ἤ –ου (ὁ) –Υἱός Ἀλίστρας καί
Ποσειδῶνος
Ὠδένατη –ης (ἡ)
Ὠδένατος καί Ὀδαίναθος καί Ὀδέναθος καί Ὀδάναθος καί Ὀδήναθος καί
Ὀδονάθης –ου (ὁ)
Ὠδίνουσα –σης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἔριδος
Ὠδίνων –ντος; (ὁ)
Ὠερόη –ης (ἡ) –Νύμφη θυγάτηρ Ἀσωποῦ καί Ἀερόπης –Ποταμός Βοιωτίας
–Ὄνομα κοίτης

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
×ÙÔÉÓ

Ὠερόης καί Ὀερόπης –ου (ὁ) –Ποταμός
Ὠκαλέη –ης (ἡ) –Κώμη Βοιωτίας –Πόλις
Αἰγύπτου, Ο.Β.501
Ὠκαλέης –ητος (ὁ)
Ὠκάλεια –ης (ἡ) –Θυγάτηρ Μαντινέως,
σύζυγος Ἄβαντος Μήτηρ Προῖτου καί
Ακρισίου
Ὠκέα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Σελήνης μέ συνώνυμον: Κεραή –Ἐπίθετον Ἴριδος
Ὡκέης –ου ἤ ητος (ὁ)
Ὠκεάνη –ης (ἡ)
Ὠκεάνης καί Νεῖλος –ου (ὁ) –Ποταμός
Ὠκεανίδη(δες) καί Ὠκεανίνη(νες) καί
Ὠκεανιείδη(είδες) καί Ὠγενίδη(δες)
–(ἡ) –Θαλάσσιοι Δαίμονες μέ μορφήν
παρθένου ὡς τήν μέση, καί κάτω ἰχθύος
–Νύμφαι Ἐνάλιοι θεοί –Θυγατέρες Ὠκεανοῦ καί Τηθύος. Κατά Ἡσίοδον ἦσαν
3.000 ὅσοι καί οἱ ποτάμιοι θεοί. Τέκνα
αὐτῶν τῶν γονέων ἦσαν κάτοικοι καί
προστάτες τῶν ὑδάτων. Γνωστότεραι:
Εὐρυνόμη, μήτηρ τῶν Χαρίτων καί ἡ
Πέρση ἤ Περσηῒς σύζυγος Ἡλίου καί
μήτηρ Αἰήτου καί Κίρκης, Η-18-877Α
Ὠκεανίς –ιδος (ἡ) –(ταχυκίνητος) –Νηρηΐς (θυγάτηρ Ὡκεανοῦ καί Τηθύος,
3.000, θαλάσσιαι θεότητες παριστάμεναι
μέ μορφήν παρθένων καί ἰχθύων –Ἐπίθετον Εὐρυνόμης
Ὠκεανίτη –ης (ἡ)
Ὠκεανίτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
μέ συνώνυμον: Κλυτός
Ὠκεανός –οῦ (ὁ) –Ἐθεωρεῖτο ποταμός
περιβάλων τήν Γήν –Πατήρ Ὡκεανίδων,
σύζυγος Τηθύος –Υἱός Οὐρανοῦ καί Γῆς
(Οὐρανίων ἤ Οὐρανίδης) –Τιτάν –Ἐνάλιος θεός, πατήρ ἁπάντων τῶν ποταμῶν
–Ἐγράφη διά τοῦτον Ορφικός ὕμνος, Ο.
Ο.Κ.139, Η-7-1147Α, Η-11-548Δ, Η-12-761
Α, Η-14-418Α, Η-18-267Α, 880Α
Ὠκεῖα –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἴριδος
Ὤκελος –ου (ὁ) –Λακεδαιμόνιος –Λευκανός Πυθαγορικός φιλόσοφος

ËÅÎÉÊÏÍ
ÙÊÇÅÉÓ

ÏÍÏÌÁÔÙÍ

Ὠκήεις –εντος καί Ωκῆς ῆος καί Ὠκύς
–υος (ὁ) –Ἐπίθετον Βορῆος
Ὠκήεσσα –σσης (ἡ)
Ὠκίβα –ης (ἡ)
Ὠκίβας –ντος; (ὁ)
Ὠκιδία –ης(ἡ)
Ὠκιδίας –ίου(ὁ)
Ὤκιμον –ου (ἡ) –(φυτόν βασιλικός) –Ἑταίρα μνημονευομένη ὑπό Ἀναξανδρίδου, μετά εὐπροσώπου Θεολύτης καί
Λαγίσκιον
Ὤκιμος –ου (ἡ) –Κορινθία ἑταίρα
Ὤκελλος –ου (ὁ) –Λακεδαιμόνιός τις
–Λευκανός Πυθαγορικός φιλόσοφος,
μαθητής Πυθαγόρου
Ὠκυάλη –ης (ἡ)
Ὠκύαλος –ου (ὁ) –Ἐπίσημος τῶν Φαιάκων, Ο.Ο.Θ.111
Ὠκύδρομοι –ων (αἱ) –Ἐπίθετον Ἐρινῦν
Ωκύδρομος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Ὠκυέπεια –ης (ἡ)
Ὠκυεπής –οῦς (ὁ) –Συνώνυμον: Ὠκύπος
–Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ὠκυθόα –ης (ἡ)
Ὠκυθόη καί Ὠκυπέτη καί Ὠκυπόδη
–ης (ἡ) –Μέ Ἑρμή γεννᾶ Κάϊκον –Θυγάτηρ Φόρκου –Μία τῶν Ἁρπυιῶν, Η
-18-880Δ
Ὠκύθοος –ου (ὁ) –Κουρήτας ἤ Εὐβοϊκός
Κορύβας, Η-11-54Δ
Ὤκυλλα –ης (ἡ)
Ὤκυλλος –ου (ὁ)
Ὠκυλόχεια –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος προστάτιδος τοκετῶν –Ἐπίθετον Εἰλειθυίας μέ συνώνυμον: Προθυραία –Ἐπίθετον Φύσεως
Ὠκύλοχος –ου(ὁ)
Ὠκυμένη –ης (ἡ)
Ὠκυμένης –ους (ὁ)
Ὠκυνείδη –ης (ἡ)
Ὠκυνείδης –ου (ὁ)
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Ὠκυνεύς –εως (ὁ)
Ὠκύνθη –ης (ἡ)
Ὠκυνθίς –ιδος (ἡ)
Ὤκυνθος –ου (ὁ)
Ὠκυνόη –ης (ἡ) –Τροφός Διονύσου
Ὠκύνοος –όου (ὁ)
Ὠκυπέδιλος –ου (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ μέ συνώνυμον: Νυμφίος –Ἐπίθετον
Ἥρης –Ἐπίθετον Ρέας –Ἐπίθετον Χάριτος
Ὠκυπέτα –ης (ἡ)
Ὠκυπέτας –αο (ὁ) –Ἐπίθετον Ἔρωτος
μέ συνώνυμον: Παῖς
Ὠκυπέτη –ης (ἡ) –(Ἡ πετῶσα ταχέως
ὡς ἄνεμος) –Δαναΐς (θυγ. Δαναοῦ καί
Εὐρώπης) –Μία τῶν Ἁρπυιῶν –Θυγάτηρ
Δαναοῦ φονεύσασα μνηστήρα Λάμπον
–Θυγάτηρ Θαύμαντος, Η-5-773Α, Η-8964Α, Η-9-984Δ
Ὠκυπέτης –ου (ὁ)
Ὠκυπόδη –ης (ἡ) –Ἡ Ὠκυπέτη
Ὠκύποδος –ου (ὁ)
Ὠκύπορος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἠοῦς
Ὠκύπος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ὠκύπους –ποδος (ὁ & ἡ) –(Ταχύπους)
Ὠκύπτερα –ης (ἡ)
Ὠκύπτερος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἑρμοῦ
Ὠκυρέα –ης (ἡ)
Ὠκυρέας –ου (ὁ)
Ὠκυρόη καί Ὠκυρρόη καί Κυΐππη
–ης (ἡ) –Ὤκεανίς (θυγάτηρ Ὡκεανοῦ
καί Τηθύος) –Θυγάτηρ Χείρωνος καί
Χαρικλοῦς νύμφης θυγατρός Ἀπόλλωνος ἤ Πέρσου. Ἀδελφή Καρύστου. Πιθανή μήτηρ Καῒκου –Νύμφη θυγάτηρ
Ἰμβράσου ποταμοῦ καί Χρυσηΐδος ἤ Χησιάδος ἐκ Σάμου ἁρπαγεῖσα ὑπό Ἀπόλλωνος, Η-9-870Δ, Η-18-603Α, 881Α
Ὠκύς –έος (ὁ) –(ταχύς) –Ἐπίθετον Ἄρεως
–Ἐπίθετον Ἑρμοῦ –Ἐπίθετον Ἔρωτος μέ
συνώνυμον: Ἀνόμματος –Ἐπίθετον Φάνητος μέ συνώνυμον: Ἔρως
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Ωκύσκοπος –ου καί Ωρεσιδότης (ὁ)
–Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος μέ συνώνυμον:
Ὠκύπος
Ὠκυτάτη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Νεμέσεως
Ὠκύτατος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἄρεως
Ὠκυτέρη –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Ὠκύτερος –ου (ὁ)
Ὠκύτη –ης (ἡ)
Ὠκύτης –ου (ὁ)
Ὠκυτόκος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Ὤκυτος –ου (ὁ) –Πατήρ Ἀδείμαντος
–Κορίνθιος
Ὠλένη –ης (ἡ) –Πόλις Κασπίας Θαλάσσης
Ὠλένια –ης (ἡ) –Ὄνομα Αἰγός, Αἴξ θηλάσασα Δίαν. Μέ Ἀμάλθεια καί Μέλισσαν –Θυγάτηρ Οἰνέως –Θυγάτηρ Οἰδέως, ἥν ἐφόνευσεν ὁ ἀδελφός τῆς
Τυδεύς
Ὠλενία Πέτρα (ἡ) –Κορυφή ὄρους
Σκόλλεως
Ὠλενίας –ίου (ὁ) –Υἱός Οἰνέως, ἀδελφός
Τυδέως
Ὠλένιος –ίου (ὁ)
Ὤλενος –ου (ὁ) –Υἱός Ἡφαίστου, πατήρ
Νυμφῶν Αἴγης καί Ἑλίκης –Μετεμορφώθη εἰς Λίθον, ἀκολουθών τήν τύχην
τῆς συζύγου Ληθαίας, Η-12-313Δ
Ὠλενος –ου (ὁ & ἡ) –Πόλις
Ὠλερία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀθηνᾶς
Ὠλέριος –ίου(ὁ)
Ὠλεσίοικος –ου (ἡ) –Ἐπίθετον Ἐρινύος
Ὠλήν(ῆνος) ὁ Δυμαῖος καί Ὑπερβόρειος καί Λύκιος –ίου (ὁ) –(Ἀνήκων
στούς ἱερούς ἀοιδούς) –Ἐποποιός –Προομηρικός ποιητής καί ἀοιδός, Η-7-1037Δ,
Η-13-450Α, Η-18-41Α, 881Δ, Η-9-300Α
Ὠλήνα –ης (ἡ)
Ὠλήνος –ου (ὁ)
Ὤλια –ης (ἡ) –Ρωμαϊκόν
Ὤλιος –ίου (ὁ) –Ὁ Γάϊος, υἱός Μανίου
–Ρωμαῖος

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Ὤλονος καί Ἐρύμανθος –ου (ὁ) –Υἱός
Ἀρκάδος –Πατήρ Ξάνθου –Υἱός Ἀπόλλωνος, μετεμορφώθη εἰς κάπρον καί ἐθανάτωσε Ἄδωνιν, Α-Θ-460, Η-14-688Α
Ὦλος –ου (ὁ) –Κέρκωπας (ψεύτης καί
ἀπατεών) –Υἱός Ὡκεανοῦ καί Θείας ἤ
μέμνόνιδος, Η-10-633Α, Η-18-386Δ
Ὠλών –νος (ὁ) –Ὁ Λύκιος προομηρικός
ποιητής
Ὠμαδία –ης (ἡ)
Ὠμάδιος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ὠμανέα –ης (ἡ)
Ὠμανέας –ου (ὁ)
Ὠμανή –ῆς (ἡ)
Ὠμανός καί Ἀμανός –οῦ (ὁ) –Δαίμων
Περσικός σύμβωμος τῆ Ἀναΐτιδι
Ὠμάρα –ης (ἡ)
Ὠμάρης –ου ἤ –ητος (ὁ) –Στρατηγός
μισθωτῶν Ἑλλήνων
Ὠμἠ –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Μοίρης
Ὠμηστή –ῆς (ἡ)
Ὠμηστής –έος (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ὠμηστήρ –ῆρος (ὁ) –Ἐπίθετον Κρόνου
Ὠμία –ης (ἡ)
Ὠμίας –ίου (ὁ)
Ὠμοφάγη –ης (ἡ)
Ὠμοφάγης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ὠμόφρων –νος (ὁ & ἡ) –Ἐπίθετον Ἄρεως –Ἐπίθετον Κρόνου μέ συνώνυμον:
Τύμβος –Ἐπίθετον Χρύσης
Ὠμώστη –ης (ἡ)
Ὠμώστης –ου καί Ὠμήστης –ου (ὁ)
–Ἐπίθετον Διονύσου
Ὧναξ Ἄπολλων (ὁ) –Προσφώνηση Ἀπόλλωνος
Ὧνασα –ης καί Ὧνασσα (ἡ)
Ὠνασαῖα –ης (ἡ)
Ὠνασαῖος –ου (ὁ) –Σύζυγος Δηϊόπης
ποιητής
Ὠνασίμα –ης (ἡ)
Ὠνασίμη –ης (ἡ)
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Ὠνάσιμος –ου (ὁ)
Ὠνασίουσα –σης (ἡ)
Ὠνασίων –νος (ὁ)
Ὠνησίλα –ης (ἡ)
Ὠνησίλας –αο (ὁ)
Ὠνησίλεως –έω (ὁ)
Ὠνησιφόρη –ης (ἡ)
Ὠνησιφόρος –ου (ὁ)
Ὠνησώ –οῦς (ἡ) –Μήτηρ Κοκκεείας
–Θυγάτηρ Νεικοδήμου Μειλησίου
Ὠνία –ίης (ἡ)
Ὠνίας –ίου (ὁ) –Η-18-883Δ
Ὠνομάρχη –ης (ἡ)
Ὠνόμαρχος –ου (ὁ)
Ὠνομάστη –ης (ἡ)
Ὠνόμαστος –ου (ὁ) –Θεσπιεύς μέ ἐπώνυμον Νικολάϊος
Ὠνουσαῖα –ης (ἡ)
Ὠνουσαῖος –ου (ὁ) –Σύζυγος Δηϊόπης,
θυγατρός Τριπτολέμου καί μητρός Εὐμόλπου
Ὠνυμάστη –ης (ἡ)
Ὠνύμαστος καί Ὀνύμαστος καί Ὀνούμαστος –ου (ὁ) –Υἱός Νικολέου
Ὠνύμουσα –σης (ἡ)
Ὠνύμων –νος (ὁ)
Ὡνυσώ –οῦς (ἡ) –Μήτηρ Κοκκεείης
Ὠνυτή –ῆς (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀφροδίτης
Ὦξος –ου (ὁ) –Ποταμός (σήμερα Ἀμού
Νταριά –Ἀφγανιστάν)
Ὠογενή –ῆς (ἡ)
Ὠογενής –οῦς (ὁ) –Ἐπίθ. Πρωτογόνου
Ὠόν –οῦ (ὁ) –Κατά Ὀρφικήν Κοσμογονίαν πρῶτον Χρόνος καί ἐξ αὐτοῦ Αἰθήρ
καί Χάος πού μέ τό κοσμογονικόν Ὠόν
ἀποτελοῦν πρώτη τριάδα. Ἐκ τοῦ Ὠοῦ
προῆλθεν Ἔρως, Φάνης (θεός φωτός),
ὁ Μῆτις, (θεός σκέψεως) δεύτερη τριάς.
Μέ αὐτούς συνενώθη Ἠρικαπαῖος (δύο
φύλων) συνδιάζων ζωήν, φῶς, φρόνησιν, Η-9-346Δ
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Ὠορύφα –ης (ἡ)
Ὠορύφας –αντος Νικήτας (ὁ) –Ναύαρχος Βασιλείου Α’
Ὦπις ἤ Οὖπις –ιδος (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος –Ἀκόλουθος Ἀρτέμιδος –Θυγάτηρ Βορέου καί Ὠρειθυῒας ὑπερβορεία
φθάσασα εἰς Δῆλον μέ δῶρα προς Ἀπόλλωνα καί Ἀρτέμιδα άπό τήν μακρυνή
χώραν Ἀριμασπῶν (Άδελφή Λοξοῦς καί
Ἑκαέργης τήν ἠράσθη Ὠρίων καί προσπαθών νά βιάση ἐτοξεύθη ὑπό Ἀρτέμιδος, Η-14-900Α
Ὤπος –ου (ὁ) –Πατήρ Πεισήνορος, πάππος ἤ πατήρ Εὐρύκλειας, Ο.Ο.Α.429, Η8-483Δ
Ὤρ –ρος (ὁ) –Ἰουδαῖος προφήτης
Ὤρ καί Ὄροψ –πος (ὁ) –Χριστιανός
–Ἅγιος –Μάρτυς (22 Αὐγούστου)
Ὥρα –ας (ἡ) –Θυγάτηρ Χρόνου –Μία
τῶν τεσσάρων θυγατέρων Διός καί Θέμιδος, Η-9-469Α, Η-18-894Α
Ὥραι καί Ὧραι (αἱ) –Θεές ἐποχῶν –Θυγατέρες Διός καί Θέμιδος (Εὐνομία, Δίκη,
Εἰρήνη) φυλάσσουσαι Πύλας Οὐρανοῦ
καί Ὀλύμπου. Στήν Ἀθήνα ἐκαλοῦντο:
Θαλλώ, Αὐξώ, Καρπώ. Πέντε δε ἐφεξῆς:
Φέρουσα, Αὐξώ, Εὐπορίη, Ὀρθωσία, Τιταναΐδη ὥν ἡ λατρεία μετεφέρθη ἐξ
Ἰωνίας. Προστάτιδες εὐημερίας καί φυσικῆς τάξεως. Πυλωροί Ὀλύμπου καί
ὑπηρέτιδες Ἀφροδίτης καί Ἥρας. Προστάτιδες αἰσθήσεως φυτῶν καί καρποφορίας μέ ἱερόν ἐν Ἀθήναις, Ἄργος,
Κόρινθο καί ἀλλαχοῦ –Ἐγράφη ὔμνος
Ὁρφικός
Ὡραία –ας (ἡ) –καί πόλις
Ὡραῖα καί Ὡρία –ης (ἡ) –Χριστιανικόν
–Νέον
Ὡραιΐς –ίδος (ἡ)
Ὠραιοζήλη –ης (ἡ)
Ὠραιοζηλίδη –ης (ἡ)
Ὠραιοζηλίδης –ου (ὁ)
Ὠραιόζηλος –ου (ὁ)
Ὡραῖος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἰάκχου
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Ὡράνθη –ης (ἡ)
Ὥρανθος –ου (ὁ)
Ὡραπόλλων –νος (ὁ) –Ἕλληνας γραμματικός καί ὑπομνηματιστής Ὁμήρου,
υἱός Πανοπολίτου Ἀλκαίου, Σοφοκλέους. Ὁ Φαινεβύθεως κώμης, υἱός Πανοπολίτου, Η-18-894Δ
Ὥρας –ου(ὁ)
Ὡράτιος –ίου(ὁ) –Ρωμαϊκόν
Ὠρδιανή –ῆς(ἡ)
Ὠρδιανός καί Ὀρδιανός –οῦ (ὁ) –Ἥρως
Ὠρείθυϊα καί Ὠρειθυΐα –ης (ἡ) –(Ἡ
πνέουσα ἤ τρέχουσα) –Νηρηΐς –Θυγάτηρ Ἐρεχθέως, βασιλέως Ἀττικης καί
Διογενείας. Συλλέγουσα ἄνθη ἀνηρπάγη ὑπό Βορέως πλησίον Ἰλισσοῦ ποταμοῦ. Μέ Βορέα γεννᾶ: Ζήτην, Κάλαϊν,
Κλεοπάτρα καί Χιόνην. Κατά παραλλαγήν μύθου παίζωντας μέ Φαρμάκεια
ἐκρημνίσθη καί ἐδηλώθη ὡς κλαπεῖσα
ὑπό Βορέως, Ο.Ι.Σ.48, Η-5-915Α, Η-7-1158
Α, Η-8-733Δ, Η-9-864Α, Η-10-847Δ, Η-15401Α, Η-17-974Δ, Η-18-640Α, 894Δ, 895Α
Ὡρείτροφος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου
Ὡρεσίδουπος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Διονύσου μέ συνώνυμον: Ὤριος
Ὠρέουσα –ης (ἡ)
Ὠρέων –ντος; (ὁ)
Ὡρηφόρος –ου (ἡ & ὁ) –Ἐπίθετον Δήμητρος
Ὡριάς –άδος (ἡ) –Ἐπίθετον Φύσεως μέ
συνώνυμον: Ὠκυλόχεια
Ὡριγένεια –ης (ἡ) –Ἰατρός φαρμακολόγος –Εἰς ἐπίγραμμα
Ὡριγένη –ης (ἡ)
Ὡριγένης –ους καί Χαλκέντερος (ὁ)
–(Ὁ γενηθείς κατάλληλον ὥραν καί
ἐποχήν) –Ἑρμηνευτής γραφῶν –Χριστιανός σοφός (ἐπί συγγράμματος).Ὁ
πιό σημαντικός χριστιανός Θεολόγος
–Νεοπλατωνικός φιλόσοφος μαθητής

ÏÍÏÌÁÔÙÍ
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Ἀμμωνίου Σακκᾶ, Η-7-677Δ, 678Α καί Δ,
Η-10-572Δ, Η-18-896Α
Ὠρικόν –οῦ (ἡ)
Ὠρικός –οῦ (ὁ) –Πόλις καί ὄνομα
Ὠριμάσδη –ης (ἡ)
Ὠριμάσδης –ου, Ἀχριμάν, Ἰανός (ὁ)
–Θεότηται
Ὥριος –ίου (ὁ) –Ἐπίθετον Διός –Ἐπίθετον Διονύσου –Ἀναθέτης
Ὡρίουσα –σης (ἡ)
Ὤριστη –ης (ἡ)
Ὤριστος καί Ἄριστος Θεῶν (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ὠρίτη –ης (ἡ)
Ὠρίτης –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
μέ συνώνυμον: Θοραῖος
Ὠρίων –νος καί Ὠαρίων (ὁ) –(γενναῖος
καί Ὡραῖος) –Μυθικός κυνηγός ἀγρίων
θηρίων –Υἱός Ὑριέως –Υἱός Ποσειδῶνος
καί Εὐρυάλης θυγατρός Μίνωος (Φερεκυδίδης) –Υιός Ποσειδῶνος καί Βρύλλης
θυγατρός Μίωνος –Σύζυγος Σίδης –Ἕλλην γραμματικός μέ ἐπίθετον Ἀδαμάντιος –Ἠγαπήθη ὑπό Ἀρτέμιδος καί
ἀνηρπάγη ὑπό Ἠοῦς –Γίγαντας –Ὁ Ἀλεξανδρεύς γραμματικός –Ὁ Θηβαῖος
υἱός Αἰγύπτου γραμματικός –Λεξικογράφος καί Γραμματικός, Ο.Ι.Σ. 386, 388,
Ο.Ο.Λ.310, Η-7-1158Δ, Η-9-425Δ, Η-10513Δ, Η-11-247Α, Η-14-796Α, Η-17-27Δ,
Η-18-897Δ, 898Α
Ὠρίων –νος (ὁ) –Υἱός Ὑριέως περίφημος θηρευτής –Υἱός Ποσειδῶνος καί Εὐρυάλης (Φερεκύδης) θυγατρός Μίνωος.
λαβών δύναμιν πατρός (μέ ὑπερμεγέθεις ὤμους ἐξέχοντας τῆς θαλάσσης)
βαδίζει ἐπί ἐπιφανείας θαλάσσης. Δι΄ ὡραιότηταν τόν ἡράσθη ἡ Ἡώς. Φθονηθείς ὑπό θεῶν τόν ἐτόξευσεν ἡ Ἄρτεμις
ἐπί τῆς Ὀρτυγίας ὡς ἀτιμάσαντατήν
ἀκόλουθόν της Ὦπιν ἤ διότι τήν ἐκάλεσεν εἰς ἀγώνα δίσκου. Ἐθήρευεν καί εἰς
Ἄδην. Εἰς Χίον ἠράσθη τήν Μερόπην
θυγατέρα Οἰνοπίωνος καί ἐβίασεν. Εἰς

ËÅÎÉÊÏÍ ÏÍÏÌÁÔÙÍ
ÙÑÏÄÁËÔÉÓ

ἐκδίκησιν ὁ Οἰνοπίων τόν ἐμέθυσεν καί
κατόπιν τόν ἐτύφλωσεν –Ὠρίων παρά
Βοιωτοῖς –Μέ Αἰρώ γεννᾶ Χῖον
Ὡροδάλτις –ιδος (ἡ) –Θυγάτηρ βασιλ.
Λυκομήδους, ἐγγονή Ἀπόλλωνος
Ὡρομάζης –ου (ὁ) –Πατήρ Ζωροάστρου
–Ἐπίθετον Διός
Ὠρομέδουσα –ης (ἡ)
Ὡρομέδων –ντος (ὁ) –Υἱός Σαίνοντος
–Ὄρος –Ἐπίθετον Ἀπόλλωνος
Ὠροπίνη –ης (ἡ)
Ὠροπίνης –ητος (ὁ)
Ὡροπόκλεια –ης (ἡ)
Ὡροποκλῆς –έους (ὁ)
Ὠροπός –οῦ (ὁ) –Πόλις μέ παρακείμενον
Μαντεῖον Ἀμφιαράου
Ὧρος καί Ἁρποκράτης –ου (ὁ) –Η-7676Δ, 1061Α, Η-9-1000Δ, Η-12-214Δ, Η14-164Δ, Η-17-861Α, Η-18-296Δ, 904Α,
Ο.Λ.300
Ὧρος –ου καί Ὥρος καί Ὤρος –ου (ὁ) –
Αἰγυπτιακόν –Υἱός Ὁσίριδος καί Ἴσιδος
–Θεός Αἰγυπτιακός γεννηθείς τήν 25ην
Δεκεμβρίου ὡς ὁ Χριστός καί ἄλλοι. Ἀνθρωπόμορφος θεός πού νικοῦσε τόν
Σέθ (σκοτάδι). Τήν ὀνομασίαν φέρουν
διάφοροι. Κυρίως ὁ υἱός Ἴσιδος (Mery)
ὡς Ἀρσίεσης. Ἄλλοτε ὡς Ἀρποκράτης.
Ἄλλοτε ὡς ἀρχαῖος θεός Λητόπολης.
Ἄλλοτε ὡς μέχεντί, εν, ιρτύ (αὐτός
πού δέν ἔχει μάτια). Παρίστανται ὡς
γεράκια ἤ θεοί μέ κεφαλήν γερακιοῦ
μέ σύζυγον τήν Ἀθώρ. ‘Ἐβαπτίσθη
στα 30 ὀνομασθείς: Ἄνουπ πού μέ 12
μαθητές ξεκίνησε τήν ἀποστολήν του.
Ἔκαμε θαύματα, θεράπευε καί περπατοῦσε στα ὕδατα. Εἶχε λατρευτικό ὄνομα: Ἀλήθεια, Φῶς, Χριστός υἱός θεοῦ,ποιμήν, ἀμνός θεοῦ. Προδώθηκεἀπό
Τυφώνα καί σταυρώθηκε, ἐνταφιάσθηκε, ἐπί τριήμερον, καί ἀναστήθηκε –Μιλήσιος ἤ Ἀλεξανδρεύς γραμματικός
–Συγγραφεύς
Ὦρος –ου καί Ἄνουπ (ὁ) –Θεός Ἥλιος
γεννηθείς ἀπό Ἴσιδα Mery
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Ὡροτρόφος –ου (ὁ) –Ἐπίθετον Ἠελίοιο
μέ συνώνυμον: Κοῦρος
Ὡροτύχη –ης (ἡ)
Ὡροτύχης –ου (ὁ)
Ὡρότυχος –ου (ὁ)
Ὡροφάνη –ης (ἡ)
Ὠροφάνης –ους (ὁ)
Ὠρτυγία –ης (ἡ) –Ἐπίθετον Ἀρτέμιδος
Ὥρυξ –ύγου (ὁ)
Ὠρώπια –ης (ἡ)
Ὠρωπιάδη –ης (ἡ)
Ὠρωπιάδης –ου (ὁ)
Ὠρωπίνη –ης (ἡ)
Ὠρωπίνης –ου (ὁ)
Ὠρώπιος –ίου (ὁ) –Μυθικός Ἥρως
Ὠρωπίχα –ης (ἡ)
Ὠρώπιχος –ου (ὁ)
Ὠροποδότη –ης (ἡ)
Ὠροποδότης –ου (ὁ)
Ὠρωποδώρη –ης (ἡ)
Ὠρωπόδωρος –ου (ὁ)
Ὠρωπόκλεια –ης (ἡ)
Ὠρωποκλῆς –έους (ὁ)
Ὥρωπος –ου (ὁ) –Υἱός Μακεδόνος, ἔγγονος Διός καί Θυΐας, Η-12-850Δ
Ὠσηέ (ὁ) –(Ἀπελευθερωτής –σωτήρ)–Εἷς
τῶν 12 μικρῶν προφητῶν
Ὠσῆς –ῆος; (ὁ) –Προφήτης Ἰουδαῖος –Χριστιανός
Ὠσία –ης (ἡ) –Θεά Ἑστία
Ὠσκυνθίς –ίδος (ἡ)
Ὠσμωνία –ης (ἡ) –Θεῖον ὄνομα Καππαδόκων
Ὠσμώνιος –ίου (ὁ)
Ὠσογώ καί Ὀγώα (ὁ) –Ζεύς παρά Καρῶν
Ὤσυρα –ης (ἡ)
Ὤσυρος –ου (ὁ)
Ὠτοκάταξις –εως (ὁ) –Ἐπίθετον ἀθλητῶν κατεαγώτων ὥτων συναθλητῶν
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Ὦτος –ου (ὁ) –Γίγαντας, υἱός Τυροῦς
καί Ποσειδῶνος –Υἱός Ἀλωέως καί Ἰφιμεδούσης. Ἀρχηγός Ἀλπαδῶν καί
ἀρχηγός Ἐπειῶν στήν Τροία –Υἱός Ποσειδῶνος καί Ἰφιμεδείας, ἀδελφός Ἐφιάλτου, Ο.Ι.Ο.518, Ο.Ο.Λ.308, Η-4-468Δ,
Η-9-1094Α, Η-13-694Δ
Ὠτώ –οῦς (ἡ)
Ὠφαλίουσα –σης (ἡ)
Ὠφαλίων –νος; (ὁ)
Ὠφελά –ῆς (ἡ)
Ὠφελᾶς –οῦ; (ὁ)
Ὠφέλας –ντος; (ὁ)
Ὠφέλεια –ης (ἡ) –Εἰς ἐπίγραμμα
Ὠφελειμίς –ίδος (ἡ) –Κριτίδος
Ὠφέλη –ης (ἡ)
Ὠφέλης –ητος (ὁ)
Ὠφελία –ης (ἡ) –Ἑταίρα
Ὠφελιάδα –δης (ἡ)
Ὠφελιάδας –αο (ὁ)
Ὠφελιάδη –ης (ἡ)
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Ὠφελιάδης –ου (ὁ)
Ὠφελίμα –ης (ἡ)
Ὠφέλιμος –ου (ὁ)
Ὠφέλιος –ίου (ὁ)
Ὠφελίουσα –σης (ἡ)
Ὠφελίς –ιδος (ἡ)
Ὠφελίων –νος (ὁ) –Κωμικός ποιητής
Μέσης κωμωδίας –Ἀνδριαντοποιός, υἱός Ἀριστωνίδου –Υἱός Λαάνδρου –Υἱός
Εὐπλόκου –Πατήρ Τυχασοῦς
Ὤχα –ης (ἡ)
Ὠχίλα –ης (ἡ)
Ὠχίλος –ου (ὁ)
Ὦχος καί Σεσογχός (ὁ) –Βασιλεύς
Ὦχος –ου (ὁ) –Ποταμός Βακτριανῆς
πλησίον Σαμαρκάνδης –Πατήρ Ἀρύσου
–Φιλόσοφος παρά Φοίνιξι –Ἐπώνυμον
βασιλέως Ἀρταξέρξου Γ΄
Ὤψ –πός (μόνον γενική) (ὁ) –(Ὅμμα,
προσώπου ὄψις) –Ο.Α.429, Β347, Υ148
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Λεξικόν Ἑλληνικῆς γλώσσης, κατά τό Λεξικόν Παπέ, ὑπό Ἐρρίκου Στεφάνου &
Φραγ. Πασσόβ, Ἀθαν. Σακελλαρίου, 1898
Tρίτομον Λεξικόν Σουΐδα
Πανλεξικόν Δραγατάκη, Μέγα σύγχρονον ἁπάσης τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης
Ἐκδοτ. Οἶκος Ἀθηνῶν -1962
Θησαυρός Ἑλληνικῆς γλώσσης
ΑΒ. Η. ΣΤΕPHΑΝΟ - Λονδίνον 1816-1818
Λεξικόν Ἑλλην. Γλώσσης (θησαυρός Ἑλλην. Γλώσσης)
Ἰωάννου Σταματάκου, 1972
Κλασσικόν Ἐγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν
Ἰωάννου Σταματάκου
Ἐπίτομον Ἐγκυκλοπαιδικόν & Γλωσσικόν Λεξικόν Π Α Π Υ Ρ Ο Σ -1961
Ἐπίτομον λεξικόν Ἑλληνικῆς Γλῶσσης, Δημοσιογρ. Ὀργανισμός Λαμπράκη
Λεξικόν Ἐνδόξων ἀνδρῶν
Ν.Κ.Γ.Ἰθακήσιος -1842, Ἀνέστης Κωνσταντινίδης.
Λεξικόν Κυρίων ὀνομάτων: Μυθολογικῶν,Ἱστορικῶν, Γεωγραφικῶν
Α’ ἔκδοσις 1900
Ἠρόδοτος Τόμοι 7, (Ερατώ Α, Β, Πολύμνια Α, Β, Οὐρανία, Καλλιόπη Α, Β,)
Ἐκδόσεις: Βῆμα
Ξενοφῶν – Κύρου Ἀνάβασις (Α, Β, Γ, Δ, Ἑλληνικά 5 & 2 Ἀγησίλαος)
Λυσίας (Πανηγυρικός Α, Β, ὑπερασπιστικοί Α, Β, Καταγγελτικοί Α, Β,)
Ἀρριανοῦ Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις Α&Β
Πλούταρχος: Περί Σωκράτους δαιμονίου 2, Πλατωνικά
Ζητήματα 3, Ἐρωτικά, Περί παίδων ἀγωγῆς, Ἴσις & Ὄσιρις
Λουκιανός: Σάτιρα φιλοσοφίας Α & Β, Σάτιρα θανάτου Α & Β
Ἐπίκτητος: Διατριβή Α, Β, Γ, Δ
Πλάτων: Πολιτική 1, Μύθοι 1 Απολογία Σωκράτους 1
Ἔρως στην ζωήν 1, 2, 3
Ὀμηρικοί Ὕμνοι Α & Β
THE BRITISH ACADEMY A LEXICON of Greek Personal Name, by P. M. FRASER
and E. MATTHEWS, 1987 Volume I, (The Aegean Islands Cyprus Cyrenaica 1987)
THE BRITISH ACADEMY A LEXICON OF GREEK PERSONAL NAME EDITED by
P. M. FRASER and MATTHEWS VOLUM II, Attica 1994
THE BRITISH ACADEMY A LEXICON. . .NAME, Volum 3 A - The Peloponnese
Western Greece – Sicili and Magna Graecia, 1997, Volum III B
Central Greece from the Megadid to Thessaly, 2000
Λεξικόν ὀνομάτων Ἀττικῆς – Michaels. Osborne and Sean g. Byrne 1996
ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ
Ἐπιγραφές ἀπό Πυργί & τό νησί - ΡΕΘΥΜΝΟ, 1991
Ἐπιγραφές Ὠρωποῦ ὑπό Βασ.Πετράκου ἐφόρου Ἀρχαιοτήτων 1997
Θηβαϊκή Προσωπογραφία, Σ.Ν.Κουμανούδη 1979
Ἐπιγραφές Κάτω Μακεδονίας 1998, Τεῦχος Α’
Ἐπιγραφές Βεροίας, Π. Γουναρόπουλου, Μ.Β. Χατζόπουλου
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Ἐπιγραφές Ἄνω Μακεδονίας, 1985, Θ.Ριζάκης -Γ.Τουράτσογλου
(Ἐλίμεια,Ἐορδαία,Νότια Λυγκηστίς, Ὀρεστίς)
Ἄντρος Παυλίδης: Ἀμμόχωστος & Κωνσταντία & Ἀρσινόη & Σαλαμίς & Ἀλασία
(& Βαρόσι;), 1994
Μέγα Λεξικόν Α.Κωνσταντινίδου
H. Liddel – R. Scott
ΠΛΑΤΩΝ :Συμπόσιον, τόμοι Α, Β, Πρωταγόρας, Φαίδρος Τόμοι α, β, Ἀπόκρυφοι
διάλογοι, Περί δικαίου Μύθοι: Τόμος Α
ΟΜΗΡΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ -Λορεντζάτου
Μέγα τοπωνυμικόν, Μ.Βερέτας 2000
Λεξικόν Ἱστορικομυθικόν & Γεωγραφικόν, Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος -1834
Ἀνατύπωσις: 2003
Ἔρως στήν ζωή, Τόμοι τρεῖς
Ὀμηρικοί Ὕμνοι, τόμοι δύο
Ἀναξίμανδρος : Φιλόσοφος Ἀπείρου 1&2
Σοφοκλής: Οἰδίπους Α & Β
Αἰσχύλος: Πέρσες Α & Β
Λυρική ποίησις Α & Β
Σέξτος : Πυρρώνειες υποτυπώσεις Α, Β
Δημοσθένης: Κατά Φιλίππου
Ὀλυνθιακοί Τόμοι 4
Ρίζες Ἐλευθερίας - Κων/νος Γεωργανᾶς
Δαυλός 1994
“Τό ὁνομά σου” Γυμνασιάρχου Κων. Μάντζουράνη, 1951
“Ἰλιάς & Ὀδύσσεια’’.Ὑπερτάτη Ἀρχή’’: Κ. ΔΟΥΚΑΣ, Ἐκδόσεις Γεωργιάδη
Διογένους Λαερτίου: Βίοι φιλοσόφων, Ἐκδόσεις Α.Γεωργιάδη 2003
Λεξικόν Ἀρχαίων κυρίων ὀνομάτων Νικολάου Λωρέντη, Βιέννη 1837, ἐκδόσεις
Κυπειρος-Παρουσία
ΔΙΟΝΥΣΟΣ, Ἱστορία τῆς λατρείας Βάκχου, H. JEANMAIRE 1951
“Ἀπό την Γαῖα στήν Ὑπατία”, Χρ. & Στέλ. Σκάλτσαρη, Ἐκδόσεις Γεωργιάδη-2005
ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑ- Βrugsh H.
ONOMATA γυναικῶν Ἀττικῆς-Bechtel H.
ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑ –Fich A
ΟNΟΜAΤΑ ΚΥΡΙΑ - Lempriere
ONOMATA KYΡΙA- Pott a F.
ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑ Pape W
ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑ -Τρωϊανός Σπυρ.Ν.1973
ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ -Δεμοῖρος Ἰωάννης
Ἐπιλογή, Κτήσις, μεταβολή κυρίου ὀνόματος
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - Δεμοῖρος Ἰωάν. 1976
ΣΟΦΟΚΛΗΣ: Αἴας, Τραχινίαι, Ἀντιγόνη, Οἰδίπους Τύραννος, Ἠλέκτρα, Οἰδίπους ἐπί Κολωνῶ, Φιλοκτήτης, Ἐκδόσεις ΖΗΤΡΟΣ 2007
ΑΙΣΧΥΛΟΣ: Ἀγαμέμνων, Χοηφόροι, Προμηθέας Δεσμώτης, Ἱκέτιδες, Εὐμενίδες,
Ἑπτά ἐπί Θήβας, Πέρσαι -Ἐκδόσεις Ζητρος 2007
Θουκυδίδης & Ἀθηναϊκός ἰμπεριαλισμός, Jacqueline De Romilly, 2000
Ὀνόματα ἀρχαία Ἑλληνικά, 1906 & ἀνάτυπον, 1981, Κριαρᾶς Ἐμ.
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“Ἀλεξάνδρα” Λυκόφρονος Βιβλιοθήκη Ἀρχαίων Συγγραφέων, 2004
“Dionysios ek Foyrna”
“Διονύσιος Ἀλιαρνασσεύς, Ἐκδόσεις “Κάκτος”
“Κιανά”,-Εὐρυσθένους Ἀριστοτέλους Λασκαρίδου, ἰατροῦ 1966
Παρμενίδης: Περί φύσιος Α & Β
Εὐρυπίδης: Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις Α & Β
Πρόκλος
Φίλων
Γοργίας
Τό πιστεύω τοῦ Ἐπίκουρου, “Κάλβος”, 1979, Benjamin Farrington
Ἑλληνική ὀνοματολογία, Μαρκόπουλος Δημήτριος
Καινή Διαθήκη
Μακεδονική Προσωπογραφία, Κανατσούλη
Μυστικά τῆς Ἀποκάλυψης, Ζεράρ Μποντσόν, 1999
Λεξικόν Ἐπισκόπου Φωτίου, Μονή Ζάβορδας, 1959
Ἡσιόδου ΑΠΑΝΤΑ, ἐκδόσεις “Κάκτος”
1 ”Τό βιβλίο πού ἡ Ἑκκλησία σου δέν θέλει να διαβάσεις”
2 ”Βίοι Ἁγίων,πρότυπα πρός ἀποφυγήν”
3 “Δεκατέσσαρες ἐσταυρωμένοι & ἀναστημένοι...”, Γ. Γρηγορομιχελάκης, ἐκδόσεις Δαδούχος 2002, 3, 4
“Τό ἀσθενέστερον σκεῦος”, Γιάννης Φώτης, Ἐκδόσεις Μάριος Βερέττας, 2003
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, τόμοι 5, Ἐκδ.Γεωργιάδη, 2001
Συνοδικαί Ἐγκύκλιοι: Τυπογραφεῖον Ἀποστ. Διακ. Ἑλλάδος
Τόμος Α’ (1901-1933) ἐκδοθείς 1955
Τόμος Β’ (1934-1956) ἐκδοθείς 1956
Τόμος Γ’ (1957-1967) ἐκδοθείς 2000
Κλείς Πατρολογίας ἐκ Τόμων ὑπέρ τούς Ἑκατόν
Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ EΛΛΗΝΙΣΜΟΣ- Παντελή Βυσσούλη, ΑΘΗΝΑ 1982
Οἰκογενειακά Ὀνόματα, Τριανταφυλλίδης Μ., Α.Π.Θ., 1982
Ἰσοκράτης
Ἀριστοφάνης: Ἱππεῖς
Ἀνθολογία Ἀρχαίων Ὕμνων
Ἀριστοτέλης: Περί μέθης, Ἀρετῶν & Δημόκριτος: Ἀτομική θεωρία
Στήβεν Ράνσιμαν: Βυζαντινός Πολιτισμός, ἐκδόσεις: Γαλαξία-Ἑρμείας
Πλάτωνος Κρατύλος-Τίμαιος-Κριτίας, 1993-1994
Ἀριστοφάνης: Πλοῦτος, Νεφέλες, Λυσιστράτη, Ἐκδόσεις “Κάκτος”
Ἑλληνική Ἀγωγή, Εὐσταθίου, Τζιροπούλου Ἄννα, 1997
Βιβλιοθήκη Ἱστορικῶν Μελετῶν, Ὄθωνος Ἄβελ, μετάφραση Μ.Δήμιτσα, 1860
Ξενοφῶντος: Κάθοδος Μυρίων, Γ. Μαρκαντωνᾶτος, 1989
Εὐριπίδου: Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις Γ. Μαρκαντωνᾶτος, 1991
Λουκιανοῦ: Ἐκλογές: 1991, Ἐκδόσεις Gutenberg
Jacqeline de Romilly: Ἱ Θουκυδίδης & ὁ Ἀθηναϊκός Ἰμπεριαλισμός, Ἐκδόσεις
Παπαδήμα 2000
Ἐπίτιμος Ἱστορία Μακεδονίας ὑπό Μαργαρίτου Γ.Δήμιτσα, 1879
Ἱστορικόν Δοκίμιον Κ. Σάθα, ἀνατύπωσις, 1985, Βιβλιοθήκη Ἱστορικῶν
Μελετῶν
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Ἱστορία Ἀρχαῖας Ἑλληνικῆς λογοτεχνίας
Αlvin Lesky, Θεσσαλονίκη 1971
Παίζοντας στόν χρόνο, ἐκδόσεις Αἴολος, 2002, Χρἡστου Λάζου
Καθημερινή ζωή Αἰγυπτίων Θεῶν, D. Meeks- C. Fayard Meeks, Ἐκδόσεις
Δ.Παπαδήμας, 1995
ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ, Π.Κυριακόπουλου, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗΑΘΗΝΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΙΚΥΩΝ & ΣΙΚΥΩΝΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ὑπό Ν. Χαρλαύτου bei CHARLES H. SKALET 2002
Οἱ Ἕλληνες στή μαύρη θάλασσα, Μαριάννα Κορομηλά, “Πανόραμα”, 1991
Πατριάρχαι Κων/πόλεως, Προκόπη Τσιμάνη
“Ἡ καρδιά τῆς Ἑλλάδος, τόμοι τρεις, Ἐκδόσεις Λιακόπουλος, Ἄγγελου
Σακκέτου
Ἀπό τήν Γαῖα στήν Ὑπατία, Ἑλληνίδες ἀρχαίου κόσμου, ΧΡ. ΣΚΑΛΤΣΑΡΗΣ &
ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ - ΣΚΑΛΤΣΑΡΗ
Ποταγός ‘’Περιηγήσεις- 1934; (Βιβλιοθήκη Βουλῆς Ν 36ο26)
Μεθοδευμένη Δολοφονία τοῦ πολιτισμοῦ, Γεώργιος Ἱεροδιακόνου
Ἰάμβλιχος: Τόμοι 6: Περί Αἰγυπτίων μυστηρίων, περί Πυθαγορικοῦ βίου, προτρεπτικός ἐπί φιλοσοφίαν
Ἱπποκράτης: Τόμοι 9
Ἰωάννης Γιαννόπουλος: Μυστική Ἀκρόπολη, ἐκδόσεις Ἔσοπτρον 2001
Λησμονημένη Ἐπανάσταση, Lucio Russo, Ἐκδόσεις Δίαυλος, 2006
AΡXAIA ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μέχρι Φιλίππου πατρός Μ. Ἀλεξάνδρου, ἔτος 1911
Ὀδοιπορικαί Σημειώσεις Μακεδονίας, Ἠπείρου, Νικολάου Σχινά, Ἀθήναι 1887
Χρονογραφία: Γ. Συγγέλλου, Ἐκδόσεις Δινδόρφιος
W. H. ROSCHER AWS F LEXICON DER Griec. Und Romisch
MYTHOLOGIE - EPITHETA DEORUM ET HEROUN, 1893, LEIPZIG
Κύπρια ἔπη: Ξυδᾶς Χρῆστος 1979
ATHENIAN PROPERTIED FAMILLES 600-300 B. C. DAVIES 1971
Πρωτογενές Σατυρικόν Δράμα ΑΓΗΝ, Κολοκοτσᾶς 1938
Ἀνδρ. Α. Παπαγιαννόπουλου – Παλαιοῦ : Τό ἐν τῆ Ἱερᾶ Ὁδῶ μνῆμα τῆς ἑταίρας
Πυθιονίκης, Ἀθήνησι 1936
MEΝΑΝΔΡΟΣ, Ἐκδόσεις ΖΗΤΡΟΣ: Ἀσπίς , Σαμία, Ἐπιτρέποντες, Δύσκολος
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ: Ἐκδόσεις ΖΗΤΡΟΣ 2007: Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι, Βάκχαι, Ὀρέστης,
Φοίνισσαι, Ἴων, Ἑλένη, Ἠλέκτρα, Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις, Τρωάδες, Ἡρακλῆς
Μαινόμενος, Ρῆσος, Κύκλωψ, Ἱκέτιδες, Ἑκάβη, Ἡρακλεῖδες, Ἄλκηστις, Μήδεια,
Ἀνδρομάχη
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ: Ἐκδόσεις ΖΗΤΡΟΣ 2007: Ἀχαρνῆς, Θεσμοφοριάζουσαι, Ἱππῆς,
Σφῆκες, Νεφέλαι, Εἰρήνη, Ὄρνιθες, Λυσιστράτη, Ἐκκλησιάζουσαι, Βάτραχοι,
Ἀχαρνῆς, Πλοῦτος
ΟΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: Λακεδαιμονίων Πολιτεία, Λακωνικά Ἀποφθέγματα, τόμοι
Α’& Β
Πολύμνια Α’, Β’, Γ’
Ὀνομαστικόν 1825-Πίναξ Ἰουλίου Πολυδεύκους Venetis 1502
15 Ἀπριλίου, ἐκ τοῦ ἱεροῦ Κοινοβίου Κωνσταμονίτου
Πυτίνη τοῦ Κρατίνου, Ἀνάπλαση & μερική ἀναστήλωση ὑπό Σαμουηλίδη
Χρήστου, 1994
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“Tά ψέματα πού λένε για την Ελλάδα”, Δήμητρα Λιάτσα, Ἐκδόσεις Δήλιος,
Θεσ/νίκη 2004
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΜΑ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, Χριστοφόρου Μηλιώνη, Ἐκδόσεις
Γαβριηλίδης 2002
“Ἀλεξάνδρου βίος”, Ψευδοκαλλισθένης, ΒΗΜΑ 2008
EΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,
Ἐκδόσεις Μίλητος, ΤΑ ΝΕΑ, 2009
Mέγας Ἀλέξανδρος, ΙΣΤΟΡΙΚΑ, Ἐλευθεροτυπία, 2009
ΗΣΙΟΔΟΣ: Ἔργα & Ἡμέραι, Θεογονία, Ἀσπίς Ἡρακλέους, ἐκδόσεις Ζητρος
Παν. Μαρίνης: Θεοφορικά ὀνόματα –Περιοδικόν Ἑλληνικόν ”Πάνθεον”
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