
Metaphrasis Database List of Corresponding Terms / Instances

Ordered By Source: Syntipas Retractatio

accusative (Both)
αὐτὸν προσκυνήσας (35.32) dative (Both) αὐτῷ προσκυνήσας (Syntip 35.15)

ἠράσθην αὐτὴν (38.30) genitive (High) αὐτῆς ἐρασθεὶς (Syntip 38.15)

ὁλόκληρον νύκτα (37.28) ἐπί + accusative (Ambiguous) ἐφ’ ὁλόκληρον νύκτα (Syntip 37.11)

aorist (Both)
ἐμήνυσε τῷ πατρὶ (32.26) perfect (Both) δεδήλωκε τῷ φυτοσπόρῳ (Syntip 32.11)

ἔπιε (33.21) pluperfect (High) ἐπεπώκει (Syntip 33.4)

aorist participle (Both)
τοῦτον θεασάμενος (36.22) perfect participle (Low) τοῦτον οὖν ἑωρακώς (Syntip 36.6)

article (Low)
πέποιθα δὲ ἐπὶ τὸν θεὸν (32.21) no article (High) πέποιθα δὲ ἐπὶ θεὸν (Syntip 32.6)

dative (Both)
λέγει τῇ γραΐδι (38.30) πρός + acc. (Low) φησὶν πρὸς αὐτὴν (Syntip 38.14)

λέγει τῇ γραΐδι (39.27) πρός + acc. (Low) φησὶν πρὸς τὴν γραΐδα (Syntip 39.12)

λέγει τῷ ἀνδρί (31.24) πρός + acc. (Low) λέγει πρὸς τὸν ἄνδρα (Syntip 31.11)

λέγει αὐτῷ (33.24) πρός + acc. (Low) λέγει πρὸς αὐτόν (Syntip 33.7)

λέγει αὐτῷ (34.22) πρός + acc. (Low) φησὶ πρὸς αὐτὸν (Syntip 34.5)

δίψῃ (33.19) ὑπό + gen. (Low) ὑπὸ δίψης (Syntip 33.2)

future indicative (High)
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φονεύσω ἐμαυτήν (32.21) aorist subjunctive (High) ἐμαυτὴν ἀνελῶ (Syntip 32.5)

δώσω σοι (30.25) aorist subjunctive (High) παράσχω σοι (Syntip 30.10)

ἐπανήξει (30.29) imperative (Low) ἐπανελθέτωσαν (Syntip 32.14)

τῇ γυναικείᾳ μορφῇ καρτερήσω (34.24) present (Both) τῇ γυναικείᾳ μορφῇ ἐπιμένω (Syntip 34.7)

hiatus (Low)
καὶ ἐγὼ (30.26) crasis (High) κἀγὼ (Syntip 30.11)

infinitive (Both)
ἅμα τὸ πιεῖν (33.29) noun (Both) ἅμα τῇ πόσει (Syntip 33.14)

ἔφερε τοῦ πωλῆσαι (28.20) noun (Both) πρὸς διάπρασιν διεκόμιζεν (Syntip 28.9)

τί σοι γοῦν ὄφελος ἀγοράσαι (30.23) participium coniunctum (Both) τί σοι ὄφελος λοιπὸν ὠνησαμένῃ (Syntip 30.8)

ἔπεμψεν ἀγοράσαι (30.19) τοῦ + infinitive (Low) ἔστειλε τοῦ ὠνήσασθαι (Syntip 30.4)

modern verbal stem (Low)
φέρε μοί τινα γυναῖκα (36.30) conservative verbal stem (High) ἔνεγκέ μοι περικαλλῆ τινα γυναῖκα (Syntip 36.15)

no possessive pronoun (High)
ἡ στρωμνὴ (37.18-19) αὐτοῦ (Both) ἡ αὐτοῦ στρωμνὴ (Syntip 37.3)

τὴν ζωὴν κατέστρεψε (37.30) ἑαυτοῦ (High) τὸν ἑαυτοῦ βίον κατέστρεψε (Syntip 37.14)

ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν (39.26-27) ἑαυτοῦ (High) τῶν ἑαυτῆς ὀφθαλμῶν (Syntip 39.11-12)

no syllabic augment (Low)
ἐκδίκησας (35.27) syllabic augment (High) ἐξεδίκησας (Syntip 35.9)

no temporal augment (Low)
κατοίκτιρε τοῦτον (34.23) temporal augment (High) κατῴκτειρε τοῦτον (Syntip 34.5)

positive (Low)
δακρύεις ἐλεεινῶς (36.24) superlative (Both) οἰκτρότατα δακρύεις (Syntip 36.7)
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present (Both)
γινώσκων ἀπορῶ (36.29) perfect (Both) ἐπιστάμενος διηπόρημαι (Syntip 36.13)

superlative (Both)
ἔγγιστα τούτου (31.20) positive (Low) ἐγγὺς τούτου (Syntip 31.5)

vocative without ὤ (Low)
γνῶθι, βασιλεῦ (31.29) ὤ + vocative (High) γνῶθι, ὦ βασιλεῦ (Syntip 31.17)

βασιλεῦ (37.30) ὤ + vocative (High) ὢ βασιλεῦ (Syntip 37.14)

word order 2 (Low)
ἔλεγεν ἐν ἑαυτῷ (36.32) word order 1 (High) ἐν ἑαυτῷ ἔλεγεν (Syntip 36.17)

ἡ αἰτία τῶν δακρύων τῆς κυνὸς (39.27) word order 1 (High) ἡ αἰτία τῶν τῆς κυνὸς ταύτης δακρύων (Syntip 39.12)

ὁ δὲ πατὴρ τοῦ γαμβροῦ (32.29) word order 1 (High) ὁ δὲ τοῦ γαμβροῦ πατὴρ (Syntip 32.14)

ἀγαπάω (Low)
νεανίας ἀγαπήσας αὐτὴν (39.30) ἐράομαι (High) νεανίσκου ἐρασθέντος αὐτῆς (Syntip 39.14)

ἀγορά (High)
κατὰ τὴν ἀγορὰν καθῆσθαι (28.22) έμπορεύομαι (High) έμπορεύεσθαι (Syntip 28.12)

ἀγοράζω (Low)
ἀγοράσαι (30.23) ὠνέομαι (High) ὠνησαμένη (Syntip 30.8)

ἀγοράσαι (30.19) ὠνέομαι (High) ὠνήσασθαι (Syntip 30.4)

ἀθυμία (Low)
τῇ λύπῃ καὶ τῇ ἀθυμίᾳ (37.29) ἀνία (High) τῇ ἀνίᾳ (Syntip 37.13)

αἰτέω (High)
ἂν αἰτήσῃς μοι (39.17) ζητέω (Ambiguous) ζήτησον (Syntip 39.1)

αἰτία (Low)
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ἡ τοῦ ἁμαρτήματός μου αἰτία (35.27) αἴτιον (High) τὸ τοῦ κρίματός μου αἴτιον (Syntip 35.9)

ἀκολουθέω (Low)
ὁ ἀκολουθῶν ὄχλος (32.31) συμπαρομαρτέω (High) τοῦ συμπαρομαρτοῦντος ὄχλου (Syntip 33.1)

ἠκολούθει τῇ γραΐδι (39.25) συνέπομαι (High) τῇ γραΐδι συνείπετο (Syntip 39.10)

τοῦ ἀκολουθοῦντός μοι ὄχλου (34.19) συνέπομαι (High) τοῦ συνεπομένου μοι ὄχλου (Syntip 34.2)

ἅμα (High)
ἅμα (32.29) εὐθύς (Ambiguous) εὐθὺς (Syntip 32.14)

ἁμάρτημα (Low)
ἡ τοῦ ἁμαρτήματός μου αἰτία (35.27) κρῖμα (High) τὸ τοῦ κρίματός μου αἴτιον (Syntip 35.9)

ἀναγκάζω (Low)
πρὸς συνουσίαν ἠνάγκασε (39.30) ἐκβιάζω (High) πρὸς συνουσίαν ἐκβιάζοντος (Syntip 39.15)

ἀναίσχυντος (Low)
ἀναισχύντων συμβούλων (35.25) σκαιός (High) σκαιῶν συμβούλων (Syntip 35.8)

ἀνεξετάστως (Low)
ἀνεξετάστως ἀποκτεῖναι (30.17) ἀσυζητήτως (High) ἀσυζητήτως ἀνέλῃς (Syntip 29.13)

ἀνερευνήτως (Low)
ἀνερευνήτως (37.31) ἀσυζητήτως (High) ἀσυζητήτως (Syntip 37.15)

ἄνευ (Low)
ἄνευ τοῦ σαχάρεως (30.23) δίχα + gen. (High) δίχα τοῦ σαχάρεως (Syntip 30.7)

ἀντίφημι (Low)
ἀντέφησεν (36.24) ἀποκρίνομαι (Ambiguous) ἀπεκρίνατο (Syntip 36.8)

ἄπειμι (High)
πρός τινα γραῦν ἀπῄει (38.29) πορεύομαι (Ambiguous) πορεύεται πρός τινα γραΐδα (Syntip 38.13)
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ἀπέρχομαι (Ambiguous)
ἀπελθεῖν (38.21) ἐκδημέω (High) ἐξεδήμει (Syntip 38.3)

εἰς τὴν ἑαυτῆς οἰκίαν ἀπήρχετο (31.19) ἐπανακάμπτω (High) ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐπανέκαμψεν (Syntip 31.4)

τοῦτον ἀπελθεῖν (36.20) πορεύομαι (Ambiguous) πορευθῆναι αὐτὸν (Syntip 36.4)

ἀπό (Low)
ἔπιον ἀπ’ αὐτῆς (34.21) ἐκ (Both) ἐξ αὐτῆς πιὼν (Syntip 34.3)

καὶ ἀπὸ τούτου γνῶθι (31.29) -θεν (High) γνῶθι τοιγαροῦν ἐντεῦθεν (Syntip 31.17)

ἀπὸ τούτου (Low)
ἀπὸ τούτου γνῶθι (31.29) ἐντεῦθεν (High) γνῶθι τοιγαροῦν ἐντεῦθεν (Syntip 31.17)

ἀποκτείνω (High)
ἀποκτεῖναι (30.17) ἀναιρέω (Ambiguous) ἀνέλῃς (Syntip 29.13)

ἀπορέω (Ambiguous)
γινώσκων ἀπορῶ (36.29) διαπορέομαι (Low) ἐπιστάμενος διηπόρημαι (Syntip 36.13)

ἀργύριον (Low)
ἑνὸς ἀργυρίου (30.19) ἄργυρος (High) τοῦ ἑνὸς ἀργύρου (Syntip 30.4)

τὸ ἀργύριον (31.26) ἄργυρος (High) τὸν ἄργυρον (Syntip 31.14)

τὸ ἀργύριον (31.25) ἄργυρος (High) τὸν ἄργυρον (Syntip 31.13)

τὸ ἀργύριον (30.21) ἄργυρος (High) τὸν ἄργυρον (Syntip 30.6)

ἄρτι (Low)
ἄρτι ἐν γαστρί (34.34) νῦν (High) νῦν κατὰ γαστρός (Syntip 34.18)

ἄρτυμα (Low)
ἄρτυμα (30.24) ἥδυσμα (High) ἥδυσμα (Syntip 30.8-9)

αὐγή (Low)
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περὶ τὴν αὐγὴν (37.20) πρωΐα (High) περὶ τὴν πρωΐαν (Syntip 37.4)

αὐτός (Both)
ὁ δὲ ἀνὴρ αὐτῆς (31.21) οὗτος (Both) ὁ μέντοι ταύτης ἀνὴρ (Syntip 31.6)

αὐτοῦ (Both)
μετὰ τῆς ὁμοζύγου αὐτοῦ (32.28) ἑαυτοῦ (High) τὴν ἐαυτοῦ σύζυγον (Syntip 32.13)

ἀφίημι (Both)
δάκρυα ἀφιεῖσαν (39.26-27) προχέω (High) δακρύων ὀχετοὺς προχέουσαν (Syntip 39.11-12)

βάλλω (Ambiguous)
ἐντὸς τὴν χεῖρα βαλὼν (29.14) ἐμβάλλω (Low) ἐντὸς τὴν χεῖρα ἐμβαλὼν (Syntip 29.1)

βαράδιον (Low)
βαράδιον (28.22) βοράδιον (High) βοράδιον (Syntip 28.11)

γειτόνισσα (Low)
τὴν γειτόνισαν (38.30) γειτνιάω (High) τὴν γειτνιῶσαν (Syntip 38.14)

γεμίζω (Low)
δακρύων ἐγεμίσθη (39.25) ἐμπίμπλημι (Low) δακρύων ἐμπίπλαται (Syntip 39.9-10)

πεπέρεως γεμίζει τὸ ζυμάριον (39.20) ἐμπίμπλημι (Low) πιπέρεως ἐμπιπλᾷ τὸ φύραμα (Syntip 39.4)

γένειον (Low)
τὸ γένειον (31.28) γενειάς (Low) τὴν αὐτοῦ γενειάδα (Syntip 31.16)

γινώσκω (Both)
γινώσκων ἀπορῶ (36.29) ἐπίσταμαι (High) ἐπιστάμενος διηπόρημαι (Syntip 36.13)

ἐγίνωσκε (33.22) ἐπίσταμαι (High) ἠπίστατο (Syntip 33.5)

γινώσκω (30.26) ἐπίσταμαι (High) ἐπίσταμαι (Syntip 30.11)

γινώσκεις (10.29) οἶδα (High) οἶδας (Syntip 10.13)
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γινώσκοντα (38.18) οἶδα (High) εἰδότα (Syntip 38.1)

ἔγνων (10.26) πυνθάνομαι (High) πέπυσμαι (Syntip 10.9)

γλυκύς (Low)
γλυκέσι λόγοις (10.24) μειλίχιος (High) μειλιχίοις λόγοις (Syntip 10.8)

γοῦν (Both)
γοῦν (30.23) λοιπόν (Ambiguous) λοιπὸν (Syntip 30.8)

θέασαι γοῦν (29.28) οὖν (Both) ἴδε οὖν (Syntip 29.11)

γραῦς (Low)
ὄπισθεν τῆς γραὸς (39.23) γραΐς (High) κατόπιν τῆς γραΐδος (Syntip 39.7)

προς τινα γραῦν (38.29) γραΐς (High) προς τινα γραΐδα (Syntip 38.13)

γυνή (Both)
τὴν ἐμὴν γυναῖκα (36.32) ὁμόζυγος (Low) τὴν ἐμὴν ὁμόζυγον (Syntip 36.17)

δάκνω (High)
ἔρωτι δηχθείς (38.29) τιτρώσκω (High) ἔρωτι τιτρωσκόμενος (Syntip 38.12)

δακρύω (High)
δακρύουσα (39.25) δακρυρροέω (High) δακρυρροοῦσα (Syntip 39.10)

δέ (High)
ὁ δὲ ἀνὴρ αὐτῆς (31.21) μέντοι (Low) ὁ μέντοι ταύτης ἀνὴρ (Syntip 31.6)

δέχομαι (Both)
βαρέως τοὺς ἐμοὺς δέχεται λόγους (38.32) φέρω (Both) βαρέως ἐνεγκοῦσαν τὸ εἰρημένον (Syntip 38.16)

δηλόω (Low)
ἐδήλου (10.18) φανερόω (Both) ἐφανέρου (Syntip 10.1)

διαπορέομαι (Low)
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διηπορεῖτο τί ἄρα ποιήσειε (33.30) διαπορέω (Low) διηπόρει τί ἄρα καὶ δράσαιτο (Syntip 33.15)

διαφυλάττω (Low)
διαφυλάξωσι (38.23) τηρέω (High) τηρήσουσιν (Syntip 38.6)

δίδωμι (Both)
παρέχω (Both) παράσχω σοι (Syntip 30.10)

διέρχομαι (Low)
διερχόμενοι (33.20) περιέρχομαι (Ambiguous) περιερχόμενοι (Syntip 33.2)

διηγέομαι (Low)
διηγήσατο (35.21) δηλόω (Low) δεδήλωκε (Syntip 35.4)

διό (Both)
διὸ (37.30) τοιγαροῦν (High) τοιγαροῦν (Syntip 37.14)

διόπερ (Low)
διόπερ (31.25) διό (Both) διὸ (Syntip 31.13)

δοκιμάζω (Both)
δοκιμάσω (36.31) πειράομαι (Ambiguous) πειράσομαι (Syntip 36.16)

δύναμαι (Both)
οὐδεὶς περιγενέσθαι δύναται (31.30) present (Both) τῶν βουλευμάτων οὐδεὶς περιγίνεται (Syntip 32.1)

δυνήσῃ γυναικὶ συγγενέσθαι (36.26) γίνεται + infinitive (High) γυναικὶ συγγενέσθαι σοι γένηται (Syntip 36.10)

ὡς δύνασαι (10.20) δυνατόν (Both) ὡς δυνατόν (Syntip 10.4)

δύναμις (Both)
ἰσχύεις τῇ δυνάμει (10.30) ῥώμη (High) σφριγᾷς τῇ ῥώμῃ (Syntip 10.14)

ἐάν (Low)
ἐὰν συνεισέλθῃς (30.25) εἴπερ (High) εἴπερ συνεισέλθῃς (Syntip 30.9)
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ἔθος (High)
κατὰ τὸ ἔθος (27.29) συνήθως (High) συνήθως (Syntip 28.2)

εἰμί (Both)
ὄντα (36.24) πέφυκα (High) πέφυκας (Syntip 36.8)

εἰς (Both)
εἰς τὸ λουτρόν (36.20-21) ἐπί + accusative (Ambiguous) ἐπί τι βαλανεῖον

εἰς τὴν οἰκίαν ἐπανελέυσομαι (38.25) πρός + acc. (Low) πρὸς τὴν οἰκίαν ἐπανελέυσομαι (Syntip 38.8)

εἰς τὸ παντελές (Low)
εἰς τὸ παντελὲς (38.31) τὸ παράπαν (High) τὸ παράπαν (Syntip 38.16)

εἰσβάλλω (Ambiguous)
χοῦν ἀντ’ αὐτοῦ εἰσβαλὼν (30.31) ἄγω (Both) χοῦν ἀντ’ αὐτοῦ ἀγαγὼν (Syntip 31.2)

εἰσέρχομαι (Both)
εἰσῆλθεν εἰς τὸ ἐνδότερον (31.20) εἰσδύομαι (High) εἰσέδυ ἐνδότερον (Syntip 31.5)

ἐκ (Both)
ἐκ τοῦ πεπέρεως (39.25) ὑπό + gen. (Low) ὑπὸ τοῦ πιπέρεως (Syntip 39.9-10)

ἐκδικέω (Low)
θᾶττόν με ἐκδικήσεις (32.21) διεκδικέω (High) θᾶττόν με διεκδικήσεις (Syntip  32.5)

ἐκλέγομαι (Low)
τὸν χοῦν ἐκλεξαμένη (31.26) συλλέγω (High) τὸν χοῦν συλλέξασα (Syntip 31.13)

ἐλεεινῶς (High)
δακρύεις ἐλεεινῶς (36.24) οἰκτρῶς (High) οἰκτρότατα δακρύεις (Syntip 36.7)

ἔμπροσθεν (Both)
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ἔμπροσθεν πορευόμενος (34.19) προπορεύομαι (High) προπορευόμενος (Syntip 34.1)

ἔμπροσθεν πορευόμενος (33.19) προπορεύομαι (High) προπορευόμενοι (Syntip 33.1)

ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ (Low)
ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ (36.20) ἐν μιᾷ (Low) ἐν μιᾷ (Syntip 36.3)

ἐνδέω (Low)
εἰς τὸ μανδύλιον ἐνέδησεν (31.18) ἐναποδέω (High) χοῦν τῇ ὀθόνῃ ἐναπέδησεν (Syntip 31.2)

ἐντρέπομαι (Low)
ἐνετράπης (37.28) ἐρυθριάω (High) ἐρυθριάσας (Syntip 37.12)

ἐντροπή (Low)
ὑπὸ τῆς ἐντροπῆς (31.19) αἰδώς (High) ὑπὸ τῆς αἰδοῦς (Syntip 31.2)

ἐξαίφνης (Low)
ἐξαίφνης (38.30) ἀθρόον (Low) ἀθρόον (Syntip 38.14)

ἐξογκόομαι (Low)
γαστρὸς ἐξογκουμένης (34.32) ὄγκος (High) γαστρὸς ἠρμένης πρὸς ὄγκον (Syntip 34.15)

ἐπαναστροφή (Low)
τῆς ἐπαναστροφῆς (38.23) ἀνάκαμψις (High) τῆς ἀνακάμψεως (Syntip 38.7)

ἐπανήκω (High)
ἐπανήξει (30.29) ἐπανέρχομαι (Low) ἐπανελθέτωσαν (Syntip 32.14)

ἐπεί (High)
ἐπεὶ (36.32) ἐπειδή (Both) ἐπειδὴ (Syntip 36.18)

ἐπέρχομαι (Ambiguous)
ἐπέλθοι (10.27) ἐπισυμβαίνω (Ambiguous) ἐπισυμβῆναι (Syntip 10.10)

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020 Page 10 of 24



ἐρευνάω (Low)
ἕως οὗ ἐρευνήσῃς (35.33-34) συζητέω (High) ἄχρις ἂν συζητήσας ἐπισταίη (Syntip 35.17-18)

ἔρως (Ambiguous)
ἥλω τῷ ταύτης ἔρωτι (38.27) ἐράομαι (High) ταύτης ἐρασθείς (Syntip 38.11)

εὑρίσκω (Both)
εὑρεῖν (28.19) ἐφευρίσκω (High) ἐφευρεῖν (Syntip 28.9)

εὐφροσύνως (Low)
εὐφροσύνως δεξάμενος (36.26) ἡδέως (High) ἡδέως δεξάμενος (Syntip 36.11)

ἔχω (Both)
ἡμεῖς τοῦτον ἄρτυμα οὐκ ἔχομεν (30.24) ἔστι παρ’ ἐμοί (High) οὐκ ἔστι παρ’ ἡμῖν τὸ τοιοῦτον ἥδυσμα (Syntip 30.8-9)

ἔχει (36.33) κέκτημαι (Low) κέκτηται (Syntip 36.18)

ἔχων υἱὸν (32.25) κέκτημαι (Low) ἐκέκτητο υἱὸν (Syntip 32.10)

εἶχε σκύλαν (39.22) κέκτημαι (Low) ἔτυχε κεκτῆσθαι κύνα (Syntip 39.5)

ἕως (Ambiguous)
ἕως οὗ (10.28) ἄχρις (High) ἄχρις ἄν (Syntip 10.12)

ἕως οὗ (Low)
ἕως οὗ ἐρευνήσῃς (35.33-34) ἄχρις (High) ἄχρις ἂν συζητήσας ἐπισταίη (Syntip 35.17-18)

ἕως οὗ βεβαιωθείη (30.17) ἄχρις (High) ἄχρις ἂν βεβαιωθείη (Syntip 29.13)

ζητέω (Ambiguous)
ἐζήτησεν (38.21) ἀπαιτέω (High) ἀπῄτησεν (Syntip 38.5)

ζυμάριον (Low)
πεπέρεως γεμίζει τὸ ζυμάριον (39.20) φύραμα (High) πιπέρεως ἐμπιπλᾷ τὸ φύραμα (Syntip 39.4)

ζωή (Both)
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τὴν ζωὴν κατέστρεψε (37.30) βίος (High) τὸν ἑαυτοῦ βίον κατέστρεψε (Syntip 37.14)

ἡλίκος (Low)
ἡλίκα ἐτελέσθησαν (29.28) πηλίκος (High) πηλίκα τὰ δεινὰ (Syntip 29.11)

ἡμέρα (Both)
ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ (36.20) ellipsis (High) ἐν μιᾷ (Syntip 36.3)

θαρρέω (Both)
ἐπὶ τῇ θείᾳ θαρρῶ κρίσει (35.24) πέποιθα (Both) ἐπὶ τῇ θείᾳ πέποιθα δίκῃ (Syntip 35.7)

θεάομαι (Both)
θέασαι γοῦν (29.28) ὁράω (Ambiguous) ἴδε οὖν (Syntip 29.11)

τοῦτον θεασάμενος (36.22) ὁράω (Ambiguous) τοῦτον οὖν ἑωρακώς (Syntip 36.6)

θέλημα (Low)
εἰς θέλημα σὸν καταστήσω (39.18) εὐήκοος (High) εὐήκοον καταστήσω σοι (Syntip 39.2)

θέλω (Low)
ὅτε θελέσῃ (32.28) βούλομαι (Both) ὁπότε βουληθῇ (Syntip 32.13)

θέλω σε γινώσκειν (36.27) βούλομαι (Both) γινώσκειν σε λοιπὸν βούλομαι (Syntip 36.12)

ἵνα κἄν (Low)
ἵνα κἄν (10.21) εἴ πως (High) εἴ πως (Syntip 10.4)

ἰσχύω (Low)
ἰσχύεις τῇ δυνάμει (10.30) σφριγάω (High) σφριγᾷς τῇ ῥώμῃ (Syntip 10.14)

καί (Low)
καὶ ἀπὸ τούτου γνῶθι (31.29) τοιγαροῦν (High) γνῶθι τοιγαροῦν ἐντεῦθεν (Syntip 31.17)

καιρός (Low)
ἐπὶ τοσοῦτον καιρόν (10.26) ἐπὶ τοσοῦτον (Ambiguous) ἐπὶ τοσοῦτον (Syntip 10.10)
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καρτερέω (Low)
τῇ γυναικείᾳ μορφῇ καρτερήσω (34.24) ἐπιμένω (Ambiguous) τῇ γυναικείᾳ μορφῇ ἐπιμένω (Syntip 34.7)

καρτέρησον (33.24) μένω (Both) μεῖνόν με (Syntip 33.7)

καρτερῶν ὑπῆρχε (33.28) προσμένω (Both) προσμένων διετέλει (Syntip 33.12)

καταπείθω (Low)
ταύτην καταπείσεις (38.32) πείθω (High) ταύτην πεισθῆναί μοι (Syntip 38.17)

κατασκευάζω (Both)
εἰς ψωμόν κατασκευάζει (39.21) παρασκευάζω (High) εἰς ἄρτον παρασκευάζει (Syntip 39.5)

καταφλέγω (High)
τῇ δίψῃ καταφλεχθεὶς (33.29) φλέγω (High) τῆς δίψης αὐτὸν φλεγούσης (Syntip 33.13)

κελεύω (Ambiguous)
ἀπελθεῖν ἐκέλευσε (32.31) ἐπιτρέπω (Both) ἐπέτρεψε ἀπελθεῖν (Syntip 32.16)

κηπωρός (Low)
κηπωρὸς δέ τις ἀνὴρ (33.30) φυτηκόμος (High) φυτηκόμος δέ τις ἀνὴρ (Syntip 33.15)

τῷ κηπωρῷ ἐκείνῳ (34.26) φυτηκόμος (High) τῷ φυτηκόμῳ ἐκείνῳ (Syntip 34.9)

τῷ κηπωρῷ (34.29) φυτηκόμος (High) τὸν φυτηκόμον (Syntip 34.13)

κλαίω (Low)
ἔκλαιεν (36.23) ἀποδύρομαι (High) ἀπωδύρετο (Syntip 36.7)

κολακευτικῶς (Low)
κολακευτικῶς (10.20) θωπευτικῶς (High) θωπευτικῶς (Syntip 10.4)

κομίζω (High)
χοῦν μοι ἐκόμισας (31.22) ἀποκομίζω (High) χοῦν ἡμῖν ἀπεκόμισας (Syntip 31.8)

κοσκινίζω (Low)
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τὸν χοῦν κοσκινίσω (31.26) σινιάζω (High) (τὸν χοῦν) σινιάσασα (Syntip 31.14)

ἐκοσκίνιζεν (31.27) σινιάζω (High) ἐσινίαζεν (Syntip 31.16)

κόφινος (Low)
μελίσιον μετὰ κοφίνου (28.19) βοράδιον (High) μελίσσιον βοράδιον (Syntip 28.9)

κρατέω (Low)
ἐκράτει τὴν σιωπήν (10.24) κέχρημαι (High) ἐκέχρητο σιωπῆ (Syntip 10.8)

κρίσις (Low)
ἐπὶ τῇ θείᾳ θαρρῶ κρίσει (35.24) δίκη (High) ἐπὶ τῇ θείᾳ πέποιθα δίκῃ (Syntip 35.7)

κυνάριον (Low)
τῷ κυναρίῳ (39.24) κύων (High) τῇ κυνὶ (Syntip 39.8)

κυνηγετικός (Low)
κυνηγετικῶν κυνῶν (28.20) θηρατικός (High) θηρατικῶν κυνῶν (Syntip 28.10)

κυνηγός (Low)
κυνηγὸς (28.19) θηρευτής (High) θηρευτὴς (Syntip 28.8)

λακτίζω (Low)
ἵππος μοι ἐλάκτισε (31.25) λάξ (High) ὑπό τινος ἵππου λὰξ πληγεῖσα (Syntip 31.12)

λαλέω (Ambiguous)
ταῦτα λαλησάσης (31.27) προβάλλομαι (High) ταῦτα προβαλλομένης (Syntip 31.15)

λαμβάνω (Both)
λαβὼν (28.19) αἴρω (High) ἄρας (Syntip 28.9)

λαβὼν (36.31) κομίζομαι (High) κομισάμενος (Syntip 36.16)

λαβοῦσα (10.22) κρατέω (Low) κρατήσασα (Syntip 10.6)

λέγω (Both)
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λέγω (10.29) φημί (High) φημί (Syntip 10.12)

εἶπεν (35.33) φημί (High) ἔφη (Syntip 35.15)

εἶπεν (36.23) φημί (High) ἔφη (Syntip 36.7)

λέγει τῇ γραΐδι (38.30) φημί (High) φησὶν πρὸς αὐτὴν (Syntip 38.14)

λέγει αὐτῷ (34.22) φημί (High) φησὶ πρὸς αὐτὸν (Syntip 34.5)

λέγει (10.19) φημί (High) φησίν (Syntip 10.2)

λέξας (36.27) φημί (High) φήσας (Syntip 36.11)

ὅπερ μοι εἶπας (36.28) φημί (High) ὅπερ ἔφης (Syntip 36.13)

εἶπας (10.21) φημί (High) ἔφησας (Syntip 10.4)

λόγος (Ambiguous)
τῶν λόγων (39.17) ῥῆμα (High) τῶν ῥημάτων (Syntip 39.1)

λόετρον (Low)
ἐν τῷ λοετρῷ (37.19) βαλανεῖον (High) παρά τῷ βαλανείῳ (Syntip 37.3)

λουτράρης (Low)
ὁ λουτράρης (36.22) βαλανεύς (High) ὁ βαλανεὺς (Syntip 36.6)

λουτράριος (Low)
ὁ λουτράριος (37.20) βαλανεύς (High) ὁ βαλανεὺς (Syntip 37.4)

τοῦ λουτραρίου (36.26) βαλανεύς (High) τοῦ βαλανέως (Syntip 36.10)

ὁ δὲ λουτράριος (36.31) βαλανεύς (High) ὁ δὲ βαλανεὺς (Syntip 36.16)

λουτρόν (Low)
εἰς τὸ λουτρόν (36.20-21) βαλανεῖον (High) ἐπί τι βαλανεῖον (Syntip 36.4)

λύπη (Both)
τῇ λύπῃ καὶ τῇ ἀθυμίᾳ (37.29) ἀνία (High) τῇ ἀνίᾳ (Syntip 37.13)

μακρότερον (Low)
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μακρότερον προελθὼν (33.24) περαιτέρω (High) περαιτέρω προελθὼν (Syntip 33.7)

μάλα (Low)
ἔρωτι μάλα δηχθείς (38.29) δεινῶς (High) δεινῶς ἔρωτι τιτρωσκόμενος (Syntip 38.12)

μαλακίζομαι (Low)
τοῖς λόγοις μαλακισθείς (32.17) ἡδέως (High) τοῖς λόγοις ἡδέως προσσχών (Syntip 32.2)

μανδύλιον (Low)
εἰς τὸ μανδύλιον (31.18) ὀθόνη (High) τῇ ὀθόνῃ (Syntip 31.2)

τὸ μανδύλιον (31.20) ὀθόνη (High) τὴν ὀθόνην (Syntip 31.5)

ἐν τῷ μανδυλίῳ (30.28) ὀθόνη (High) ἐν ἧ ὀθόνῃ (Syntip 30.13)

τὸ μανδύλιον (31.18) ὀθόνη (High) τὴν ἑαυτῆς ὀθόνην (Syntip 31.4)

μάχη (Both)
μάχη μεγίστη (29.23) διαμάχη (High) ἰσχυρὰ διαμάχη (Syntip 29.7)

μέγιστος (High)
μάχη μεγίστη (29.23) ἰσχυρός (High) ἰσχυρὰ διαμάχη (Syntip 29.7)

μείγνυμαι (Low)
τῇ γυναικὶ μειγνύμενον (37.21) συνάφεια (High) πράττοντα τελείαν συνάφειαν (Syntip 37.4-5)

μετά + gen. (Low)
τοῦτο μεθ’ ὕδατος ὡς ζύμην σμίξασα (39.20) διά + gen. (Low) τοῦτο ζύμῃ δι’ ὕδατος φύρασα (Syntip 39.4)

μεθ’ ὅρκου (34.29) ἐν (Both) ἐν ὅρκῳ (Syntip 34.13)

μετὰ δακρύων (39.28-29) σύν (High) σὺν δάκρυσιν (Syntip 39.13)

μετὰ ταῦτα (Low)
μετὰ ταῦτα (32.28) εἶθ’ οὕτως (Low) εἰθούτως (Syntip 32.13)

μετὰ χαρᾶς (Low)

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020 Page 16 of 24



μετὰ χαρᾶς ὑπέστρεψε (35.21) ἄσμενος (High) ἄσμενος ἀνέκαμψεν (Syntip 35.3)

μεταβάλλομαι (Low)
εἰς γυναῖκα μεταβληθῶ (34.33) μεταμείβομαι (High) εἰς γυναῖκα μεταμειφθήσομαι (Syntip 34.17)

εἰς γυναῖκα μετεβλήθη (34.27) μεταμορφόομαι (High) εἰς γυναῖκα μετεμορφώθη (Syntip 34.10)

μεταποιέομαι (Low)
εἰς γυναικείαν ὄψιν μετεποιήθη (33.30) μεταμορφόομαι (High) εἰς γυναικείαν ὄψιν μετεμορφώθη (Syntip 33.15)

μηνύω (Ambiguous)
ἐμήνυσε τῷ τοῦ γαμβροῦ πατρὶ (32.26) δηλόω (Low) δεδήλωκε τῷ τοῦ παιδὸς φυτοσπόρῳ (Syntip 32.11)

νεανίας (Ambiguous)
νεανίας (39.30) νεανίσκος (High) νεανίσκου (Syntip 39.14)

νοέω (Both)
νοήσεις (10.21) γινώσκω (Both) γνῷς (Syntip 10.5)

ὁδοιπορέω (Low)
ὁδοιποροῦντες (33.19) ὁδός (Low) ὁδὸν ἀνύοντες (Syntip 33.2)

οἰκέω (High)
οἰκοῦσαν (38.30) οἴκησις (High) οἴκησιν ἔχουσαν (Syntip 38.13)

οἴκημα (High)
τῷ οἰκήματι ἐπλησίασε (39.23) οἰκία (Both) τῇ οἰκίᾳ προσεπέλασε (Syntip 39.8)

ὁμιλία (High)
πρὸς ὁμιλίαν ἐβιασάμην (38.31) συνουσία (High) πρὸς συνουσίαν ἐβιασάμην (Syntip 38.15)

ὁμόζυγος (Low)
 μετὰ τῆς ὁμοζύγου αὐτοῦ (32.28) σύζυγος (High) τὴν ἐαυτοῦ σύζυγον (Syntip 32.13)
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ὁμοίως (Low)
ὁμοίως (38.22) ὁμοιότης (High) καθ’ ὁμοιότητα (Syntip 38.5)

ὄπισθεν (Low)
ὄπισθεν τῆς γραὸς (39.23) κατόπιν (High) κατόπιν τῆς γραΐδος (Syntip 39.7)

ὁποῖος (Low)
ὁποῖος ἀνὴρ (33.21) εἴ τις (High) εἴ τις ἀνὴρ (Syntip 33.3)

ὁρισμός (Low)
καθ’ ὁρισμόν (33.32) ἐντολή (High) κατ’ ἐντολήν (Syntip 33.18)

ὀρύζιον (Low)
ὀρύζιον (30.19) ἐλειόγενες (High) ἐλειόγενες (Syntip 30.4)

ὅστις (Low)
ἥτις (33.20) ὅς (Both) ἧς (Syntip 33.3)

ἅτινα (28.17) ὅς (Both) ἃ (Syntip 28.7)

ὅτε (Low)
ὅτε θελέσῃ (32.28) ὁπότε (High) ὁπότε βουληθῇ (Syntip 32.13)

οὐδαμῶς (Low)
οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἐδέχετο (38.28) οὐδόλως (High) οὐδόλως ἠνέσχετο (Syntip 38.11)

οὖν (Both)
οὖν (10.20) λοιπόν (Ambiguous) λοιπόν (Syntip 10.3)

οὗτος (Both)
τοῦτον ἀπελθεῖν (36.20) αὐτός (Both) πορευθῆναι αὐτὸν (Syntip 36.4)

ταύτης εἰσελθούσης (39.25) ἐκεῖνος (High) ἐκείνης δὲ εἰσελθούσης (Syntip 39.10)
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παιδίον (Low)
πρὸς τὸ παιδίον τῷ ὑπηρετοῦντι (30.29) παῖς (High) παρέθετο τῷ παιδί (Syntip 30.15)

παῖς (High)
ὁ παῖς (30.31) ὑπηρέτης (High) ὁ ὑπηρέτης (Syntip 30.16)

πατήρ (Both)
τῷ τοῦ γαμβροῦ πατρὶ (32.26) φυτοσπόρος (High) τῷ τοῦ παιδὸς φυτοσπόρῳ (Syntip 32.11)

πέμπω (Both)
ἔπεμψεν (30.19) στέλλω (High) ἔστειλε (Syntip 30.3)

πέμψον (32.27) στέλλω (High) στεῖλον (Syntip 32.11)

πεπέρι (Low)
πεπέρεως γεμίζει τὸ ζυμάριον (39.20) πιπέρι (High) πιπέρεως ἐμπιπλᾷ τὸ φύραμα (Syntip 39.4)

ἐκ τοῦ πεπέρεως (39.25) πιπέρι (High) ὑπὸ τοῦ πιπέρεως (Syntip 39.9-10)

περίκειμαι (High)
τὴν γυναικείαν μορφὴν περικείμενον (34.30) ἔχω (Both) τὴν γυναικείαν ἔτι μεταμόρφωσιν ἔχοντα (Syntip 34.14)

πληρόω (Low)
τοῦ πληρῶσαι τὸ ποθούμενον (30.30) ἐκπληρόω (High) τοῦ ἐκπληρῶσαι τὰ καταθύμια (Syntip 30.16)

πλησιάζω (Low)
τῷ οἰκήματι ἐπλησίασε (39.23) προσπελάζω (High) τῇ οἰκίᾳ προσεπέλασε (Syntip 39.8)

πλησίον (Low)
πλησίον (38.29) ἐγγύς (High) ἐγγύς που (Syntip 38.13)

ποθέω (High)
τὸ ποθούμενον (30.30) καταθύμιος (High) τὰ καταθύμια (Syntip 30.16)
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ποιέω (Both)
διηπορεῖτο τί ἄρα ποιήσειε (33.30) δράομαι (High) διηπόρει τί ἄρα καὶ δράσαιτο (Syntip 33.15)

πολύπονος (Low)
ἐκ πολυπόνου καρδίας (40.21) κατώδυνος (High) ἐκ κατωδύνου καρδίας (Syntip 39.16)

πολύς (Both)
πολλῆς ἀθυμίας (39.31) σφοδρός (Low) σφοδρᾶς ἀθυμίας (Syntip 39.16)

πονηρία (Low)
πονηρίᾳ (35.23) δολιότης (High) δολιότητι (Syntip 35.6)

ποταπός (Low)
ἐκ ποταπῆς ἀφορμῆς (29.28) μηδαμινός (High) ἐκ μηδαμινῆς ἀφορμῆς (Syntip 29.11)

πρέπει (Ambiguous)
συναρπάζεσθαι πρέπον (37.33) χρή (High) συναρπάζεσθαι χρεὼν (Syntip 37.17)

πρός + acc. (Low)
φησί πρὸς αὐτήν (31.22) dative (Both) φησί τῇ γυναικί (Syntip 31.7)

πρῶτον (Ambiguous)
πρῶτον (30.26) πρότερον (Low) πρότερον (Syntip 30.11)

πωλέω (Low)
ἔφερε τοῦ πωλῆσαι (28.20) διάπρασις (High) πρὸς διάπρασιν διεκόμιζεν (Syntip 28.9)

σάχαρις (Low)
τοῦ σαχάρεως (30.21) σάχαρ (High) τοῦ σάχαρος (Syntip 30.7)

ἐκ τῆς σαχάρεως (30.27) σάχαρ (High) ἐκ τοῦ σάχαρος (Syntip 30.12)

σινίατρον (Low)
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σινίατρον ἤτοι κόσκυνον (31.24) σινιατήριον (High) σινιατήριον τῶν ψιλῶν … κόσκινον (Syntip 31.10-11)

σιωπάω (Low)
σιωπᾷς (10.27) σιγάω (High) σιγᾷς (Syntip 10.10)

σιωπή (Both)
σιωπῆς (10.22) σιγή (Ambiguous) σιγῆς (Syntip 10.5)

σκύλα (Low)
εἶχε σκύλαν (39.22) κύων (High) ἔτυχε κεκτῆσθαι κύνα (Syntip 39.5)

σμίγω (Low)
τοῦτο μεθ’ ὕδατος ὡς ζύμην σμίξασα (39.20) φύρω (High) τοῦτο ζύμῃ δι’ ὕδατος φύρασα (Syntip 39.4)

σός (High)
ἄχρις ἂν τοὺς σοὺς γάμους ἐκτελέσῃς (34.24) σου (Low) τοὺς γάμους σου (Syntip 34.7)

τὸν σὸν υἱόν (29.29-30.17) σου (Low) τὸν υἱόν σου (Syntip 29.13)

στάλαγμα (Low)
τοῦ μελισίου σταλάγματος (29.15) στάγμα (High) τοῦ μελισσίου στάγματος (Syntip 29.3)

συμμίγνυμαι (Both)
συνεμίγνυτο (37.20) συγγίνομαι (High) συνεγίνετο (Syntip 37.4)

συνήθεια (Low)
ὡς συνήθεια (37.19) εἴθισται (High) ὡς εἴθισται (Syntip 37.4)

κατὰσυνήθειαν ἐχόντων (28.22) εἴωθα (High) εἰωθότων (Syntip 28.12)

ἐσθίειν συνήθειαν ἔχομεν (30.22) εἴωθα (High) ἐσθίεσθαι εἴωθε (Syntip 30.7)

συνομιλέω (Ambiguous)
συνομιλεῖν (10.23) προσομιλέω (High) προσομιλεῖν (Syntip 10.7)

συσκευή (Low)
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ἀπὸ συσκευῆς (29.29) σκαιωρία (High) ἐκ σκαιωρίας καὶ διαβολῆς (Syntip 29.13)

σῶμα (Low)
ἀπολοῦσαι τὸ ἑαυτοῦ σῶμα (36.21) σάρξ (High) ἀπολοῦσαι τὴν σάρκα (Syntip 36.4)

τελείωσις (Low)
μετὰ τὴν τελείωσιν (34.25) πέρας (High) μετὰ τὸ πέρας (Syntip 34.8)

τελέομαι (High)
δεινὰ ἐτελέσθησαν (29.28) ἀποτελέομαι (Low) τὰ δεινὰ ἀπετελέσθησαν (Syntip 29.11)

τῆς διορίας τελεσθείσης (38.25) περαιόομαι (High) τῆς διορίας περαιωθείσης (Syntip 38.9)

τελέω (High)
τελέσαι με τοὺς γάμους (33.32-34.19) ἐκτελέω (High) γάμους αὐτῷ ἐκτελέσαι (Syntip 34.1)

τεχνικῶς (Low)
τεχνικῶς (39.19) μηχανικῶς (High) μηχανικῶς (Syntip 39.3)

τζουκάλιον (Low)
ἀντὶ τζουκαλίου (31.24) χύτρα (High) τὴν χύτραν ἐάσασα (Syntip 31.9)

τιτρώσκομαι (Low)
τρωθεὶς (37.29) νύττομαι (High) τὴν καρδίαν νυγεὶς (Syntip 37.13)

τὸ λοιπόν (Low)
τὸ λοιπὸν (37.26) τοῦ λοιποῦ (Low) τοῦ λοιποῦ (Syntip 37.9)

τότε (Ambiguous)
καὶ τότε (30.26) εἶθ’ οὕτως (Low) καὶ εἰθούτως (Syntip 30.11)

τοῦ + infinitive (Low)
ἔφερε τοῦ πωλῆσαι (28.20) πρός +  noun (High) πρὸς διάπρασιν διεκόμιζεν (Syntip 28.9)
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τοῦτο (Low)
τοῦτο εἰργάσατο (31.23) δρᾶμα (High) τὸ δρᾶμα εἰργάσατο (Syntip 31.9)

τρόφιμος (Low)
ἐν τοῖς τροφίμοις (28.22) ἐδώδιμος (High) ἐν τοῖς ἐδωδίμοις (Syntip 28.12)

υἱός (Low)
υἱὸν αὐτοῦ (35.29) παῖς (High) τὸν αὐτοῦ παῖδα (Syntip 35.12)

ὑπάγω (Low)
τοῖς λόγοις ὑπαχθείς (35.29) συναρπάζω (Low) τοῖς λόγοις συναρπαγεὶς (Syntip 35.12)

ὑπακούω (Low)
ὑπακούει μου (38.31) πείθομαι (Ambiguous) πειθομένην (Syntip 38.16)

ὑπάρχω (Low)
καρτερῶν ὑπῆρχε (33.28) διατελέω (Ambiguous) προσμένων διετέλει (Syntip 33.12)

ὑποστρέφω (Low)
μετὰ χαρᾶς ὑπέστρεψε (35.21) ἀνακάμπτω (High) ἄσμενος ἀνέκαμψεν (Syntip 35.3)

ὑπέστρεψε (33.26) ἐπανακάμπτω (High) ἐπανέκαμψεν (Syntip 33.10)

ὑπόσχεσις (Low)
συνθήκας καὶ ὑποσχέσεις (38.21) συνθήκη (High) συνθήκας ἐνόρκους (Syntip 38.4)

τῶν μεθ’ ὅρκου αὐτοῦ ὑποσχέσεων (34.29) συνθήκη (High) τῶν ἐν ὅρκῳ συνθηκῶν (Syntip 34.13)

ὑψόω (Low)
αἴρουσι καὶ ὑψοῦσι (28.16) αἴρω (High) αἴρουσι (Syntip 28.5)

φέρω (Both)
ἔφερε τοῦ πωλῆσαι (28.20) διακομίζω (High) πρὸς διάπρασιν διεκόμιζεν (Syntip 28.9)
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φοβέομαι (Low)
φοβουμένη (31.18) κατάφοβος (High) σύντρομός τε καὶ κατάφοβος (Syntip 31.3)

φοβουμένη (31.18) σύντρομος (High) σύντρομός τε καὶ κατάφοβος (Syntip 31.3)

φόβος (Low)
φόβον ἔχεις (10.27) δέδοικα (High) δέδοικας (Syntip 10.11)

φονεύω (Low)
φονεύσω ἐμαυτήν (32.21) ἀναιρέω (Ambiguous) ἐμαυτὴν ἀνελῶ (Syntip 32.5)

χρυσίον (High)
χρυσίον (36.27) χρυσός (Low) χρυσὸν (Syntip 36.11)

χωρίζομαι (Low)
χωρισθήσομαί σου (10.28) ἀπέχομαι (Ambiguous) προτερόν σου ἀπόσχωμαι (Syntip 10.11)

χωρίς (Low)
χωρὶς σαχάρεως (30.21) δίχα + gen. (High) δίχα τοῦ σαχάρεως (Syntip 30.7)

ψωμός (High)
εἰς ψωμόν κατασκευάζει (39.21) ἄρτος (High) εἰς ἄρτον παρασκευάζει (Syntip 39.5)

ὤ + vocative (High)
ὦ βασιλεῦ (32.20) vocative without ὤ (Low) βασιλεῦ (Syntip 32.4)

ὠφέλιμος (Low)
πρᾶγμα ὠφέλιμον (10.28) λυσιτελής (High) πρᾶγμα λυσιτελές (Syntip 10.11)

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020 Page 24 of 24


