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5  WOORDENLIJST 

Alle in het Griekse pensum voorkomende woorden zijn in de woordenlijst opgenomen.
N.B.: Onregelmatige aoristi, futura en perfecta zijn in principe alleen van het enkelvoudige werkwoord
aangegeven, niet van de samenstellingen. Voor de aoristus ajnh`lqe moet je dus zoeken bij h\lqon. 

A
ajgaqovn, tov het goede 

ajgaqov~ goed 

∆Agamevmnwn, Agamemnon 

∆Agamevmnono~, oJ
a[gan zeer, te veel 

ajggevllw berichten, melden 

a[ggo~, a[ggeo~, tov kruik, urn 

ajgeivtwn, ajgeivtono~ + gen. zonder buren

ajglavi>sma, ajglai?smato~, sieraad 

tov
aJgneuvw rein worden 

aJgnivzomai zich reinigen 

aJgnov~ heilig, onschuldig 

ajgoreuvw spreken 

ajgriovomai verbitterd worden 

a[grio~ woest, wild 

ajgrov~, oJ veld, akker 

a[gw brengen, halen 

ajgwvnisma, ajgwnivsmato~, strijd 

tov
ajdelfhv, hJ zus 

ajdelfov~, oJ broer 

ajdikevw onrecht doen, onrechtvaardig 

(be)handelen 

a[diko~ onrechtvaardig; ajdivkw~ ten 

onrechte 

ajeiv altijd 

a[elpto~ onverwacht 

ajzhvmio~ straffeloos 

∆Aqh̀nai, aiJ Athene 

ajqrevw bestuderen 

ajqumevw + acc. ongerust zijn over 

ai\a, hJ land 

Ai[gisqo~, oJ Aigisthos

Ai[gupto~, hJ Egypte 

“Aidh~, oJ Hades 

aijeiv altijd 

aijqalovw zwart maken

aijqhvr, aijqevro~, oJ heldere lucht, bovenlicht, hemel 

ai|ma, ai{mato~, tov bloed 

aiJmavssw verwonden 

aijnevw aanvaarden 

aijnivssomai zinspelen 

ai\no~, oJ lof(rede) 

aiJrevw aor. ei|lon (in)nemen, krijgen; aiJrevomai
(med.) kiezen 

ai[rw optillen, wegnemen 

aijsqavnomai aor. hj/sqovmhn begrijpen 

ai[sqhsi~, aijsqhvsew~, hJ het vernemen 

ajivssw rennen 

aijscrov~ lelijk, schandelijk 

aijscuvnomai + acc. zich schamen tegenover 

aijtiva, hJ schuld 

ai[tio~ + gen. verantwoordelijk voor, schuldig 

aan 

ajkevleusto~ 2 onbevolen, vrijwillig 

ajkmhv, hJ juiste tijd 

a[ko~, a[kou~, tov geneesmiddel 

ajkouvsio~ onvrijwillig 

ajkouvw (+ gen. of acc.) horen 

a[kro~ uítstekend, uiterst(e van) 

ajlalavzw juichkreten aanheffen 

ajlavstwr, ajlavstoro~, oJ boze demon 

ajlgevw bedroefd zijn 

ajlgeinov~ (overtreffende trap pijnlijk, moeilijk 

a[lgisto~) 

ajlhteuvw rondzwerven 

ÔAlirrovqio~, oJ Halirrhotios 

a{li~ genoeg, voldoende 

ajllav 1. maar; 2. vooruit! (bij imperativi 

en conjunctivi van aansporing)

ajllavssw vergelden; ajllavssomai (med.)

verwisselen 

a[llo~/a[llh/a[llo ander; oJ a[llo~ de ander; a[llw~
(bijw.) anders 

ajllovtrio~ vreemd

a[louto~ 2 ongewassen 

a[loco~, hJ echtgenote, vrouw 

∆Alfe(i)ov~, oJ Alpheios 

a{lwsi~, aJlwvsew~, hJ verovering 

a{ma 1. (+ dat.) tegelijk/samen met; 

2. (bijw.) tegelijk 

ajmaqiva, hJ onwetendheid, domheid 

aJmaxitov~, hJ weg 

aJmartavnw een fout begaan 
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ajmeivbomai vergolden worden

ajmeivnwn, ajmeinovno~ beter 

ajmhvcano~ hopeloos 

a{milla, hJ (het) streven 

aJmov~ mijn, onze 

ajmuvnw + dat. beschermen, helpen 

ajmfiv 1. + acc. om ... heen, rondom; 

2. + dat. om ... heen; 

3. + gen. over, wat betreft 

a[mfw beide(n) 

a[n 1. + ind. impf./aor.: irrealis 

2. + conj.: generalis/futuralis/iterativus

3. + opt.: potentialis/bescheiden mening 

of bevel 

ajnav + acc. in 

ajnagkavzw dwingen, noodzaken 

ajnagkaìo~ noodzakelijk, onvermijdelijk 

ajnavgkh, hJ noodzaak 

ajnazwpurevw aanwakkeren

ajnaivnomai + acc. geen contact hebben met 

ajnairevw verwoesten 

ajnairevomai aannemen, delen 

ajnaivromai opkomen 

ajnandriva, hJ onmannelijkheid, lafheid 

a[nax, a[nakto~, oJ heerser, heer 

ajnavptw aansteken 

ajnarrhvgnumi splijten 

ajnaskeuavzomai failliet gaan 

ajnaspavomai in een net omhoogtrekken 

ajnavssw + gen. heersen over 

ajndreiva, hJ moed, dapperheid 

ajndreìo~ mannelijk, dapper 

ajnevlpisto~ onverwacht, onvoorstelbaar 

ajnevorto~ 2 + gen. niet deelnemend aan 

a[neu + gen. zonder 

ajnevcomai aor. ajnescovmhn toelaten, verdragen 

ajnhvr, ajndrov~, oJ man, mens 

ajnqevw bloeien 

a[nqrwpo~, oJ mens 

ajnivemai opensnijden 

ajnistorevw informeren 

ajnovsio~ 2 goddeloos, misdadig, zondig 

ajntiv + gen. in ruil voor, in plaats van 

ajntidivdwmi terugbetalen 

ajntivprw/ro~ naar de vijand gericht 

ajntitivqhmi tegenwerpen 

ajntitimwrevw + acc. zich wreken op 

ajntifeuvgw ajntiv + gen. vluchten / verbannen worden in 

plaats van 

a[nw naar boven, omhoog 

a[xio~ + gen. waard, waardig 

ajxivwma, ajxiwvmato~, tov lage afkomst, lage stand 

ajpaggevllw + acp. vertellen, berichten 

ajpaivrw optillen 

ajpallavssw + gen. bevrijden van 

ajpantavw + dat. ontmoeten, gaan naar 

ajparnevomai weigeren 

ajpavrcomai + gen. als offer aanbieden 

ajpatavw bedriegen 

ajpeikavzw vermommen 

a[peimi afwezig zijn 

ajpov + gen. van ... vandaan, vanaf, sinds 

ajpodivdwmi betalen 

ajpozeuvgnumi + gen. scheiden van 

ajpokteivnw doden

ajpovllumi aor. ajpwvlesa te gronde richten, vernietigen; 

aJpovllumai (med.) aor.

ajpwlovmhn omkomen, gedood 

worden, sterven 

∆Apovllwn, ∆Apovllwno~, oJ Apollo 

ajporrhvgnumi splijten 

ajpwqevw wegduwen 

ajpwvlesa aoristus van ajpovllumi
ajpwlovmhn aoristus van ajpovllumai
a\ra leidt een vraagzin in; niet vertalen

a[ra dus 

ajrarivskw perf. a[rara voorzien van, perf. voorzien zijn 

van 

∆Argeìo~ van Argos 

∆Argeìo~, oJ Argiver

“Argo~, “Argou~, tov Argos 

ajrgov~, oJ luiaard 

a[rguro~, oJ zilver, zilveren munt 

“Arh~, “Areo~, oJ Ares 

a[rqron, tov gewricht 

ajriqmov~, oJ getal 

a[risto~ zeer goed, best

∆Arkav~, ∆Arkavdo~, oJ Arkadiër 

a[rku~, a[rkuo~, hJ (jacht)net 

a{rma, a{rmato~, tov wagen 

ajrothvr, ajrothr̀o~, oJ boer, landbouwer

ajrouvra, hJ akker 

aJrpavzw grijpen 

a[rshn, a[rseno~ mannelijk; oJ a[rshn, a[rseno~
zoon, man 

ajrtamevw in stukken snijden 

a[rti zojuist 

ajrtivw~ zoëven, pasgeleden 

ajrcaìo~ oud 

ajrchv, hJ begin 

a[rcomai + gen. beginnen met 

∆Asiv~, ∆Asivdo~ (vrl.) Trojaans 
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ajskevw zorgvuldig bewerken 

ajspaivrw stuiptrekken 

a[spasma, ajspavsmato~, tov omhelzing 

ajstov~, oJ burger 

a[stron, tov ster 

a[stu, a[stew~, tov stad 

ajterphv~, ajterpoù~ onplezierig, afschuwelijk 

ajtimavzw verwaarlozen 

a[toko~ 2 kinderloos 

au\ 1. opnieuw, weer; 2. op zijn 

beurt 

aujqavdh~, aujqavdou~ arrogant, koppig

au\qi~ opnieuw, weer 

aujlivzomai rondlopen 

Au\li~, Au[lido~, hJ Aulis 

aju>tevw roepen 

aujtov~/aujthv/aujtov 1. zelf; 2. (voorafgegaan door het 

lidwoord + dat.) dezelfde/hetzelfde 

(als); 3. (zelfstandig gebruikt, niet in de 

nominativus) hem/haar/het; meerv.

hun/hen 

auJtoù/auJth̀~ (gen.) zichzelf 

aujcevw + ncp. opscheppen dat 

aujchvn, aujcevno~, oJ nek 

ajfìgmai perfectum van ajfiknevomai
ajfivhmi wegzenden, (uit)schreeuwen 

ajfiknevomai aor. ajfikovmhn komen, aankomen 

perf. ajfìgmai
ajfikovmhn aoristus van ajfiknevomai
ajfivstamai ermee stoppen 

∆Acaii?~, ∆Acaii?do~ Achaiïsch 

a[cqo~, a[cqou~, tov last 

∆Acilleuv~, ∆Acillevw~, oJ Achilles 

a[co~, a[cou~, tov verdriet 

B
bavqo~, bavqou~, tov hoogte 

bavqron, tov basis 

baivnw aor. e[bhn perf. gaan 

bevbhka
bavllw aor. e[balon aor. pass. werpen, treffen 

e[blhvqhn
baruv~/bareìa/baruv, zwaar 

barevo~
basilikov~ koninklijk 

bevbaio~ vast, stabiel, vastbesloten, 

betrouwbaar 

bevbhka perfectum van baivnw
bevlo~, bevlou~, tov speer, zwaard 

beltivwn, beltivono~ beter

bh̀ma, bhvmato~, tov stap 

bivo~, oJ leven, levensonderhoud 

blavptw schade toebrengen 

blevpw zien, kijken 

blwvskw aor. e[molon gaan, (terug)komen

bohv, hJ geroep, geschreeuw 

bohdrovmoi, oiJ hulptroepen 

bovlo~, oJ vangst 

bouqutevw (een koe) offeren 

bouvleuma, bouleuvmato~, besluit, plan 

tov
bouleuvw adviseren, besluiten 

bouvlomai (graag) willen 

boù~, boov~, oJ rund 

bousfagevw een koe slachten 

bracuv~/braceìa/bracuv, kort 

bracevo~
brevta~, brevteo~, tov (houten) godenbeeld 

brevfo~, brevfou~, tov baby

brevcomai dronken worden 

brivqw perf. bevbriqa + dat. bijna bezwijken onder 

brotov~, oJ mens, sterveling 

buvrsa, hJ huid 

bwmov~, oJ altaar 

G
gamevw aor. e[ghma + acc. trouwen met 

gavmo~, oJ huwelijk 

gavr 1. want; 2. (soms in vraagzinnen) 

dan, toch 

gaurovomai trots zijn 

ge geeft meestal nadruk aan een woord of 

een woordgroep: het best te vertalen door 

klemtoon te leggen, soms tenminste 

gegwnivskw hardop uitspreken 

geraiov~, oJ oude man 

gevrwn, gevronto~, oJ oude man 

gh̀, hJ land 

givgnomai aor. ejgenovmhn 1. geboren worden, ontstaan; 

2. worden, zijn; 3. gebeuren 

gignwvskw aor. e[gnwn (goed) begrijpen, weten, 

fut. gnwvsomai perf. e[gnwka herkennen 

aor. pass. ejgnwvsqhn
glẁssa, hJ tong, taal 

gnwvmh, hJ verstand 

gnwrivzw fut. gnwriẁ herkennen 

gnwvrimo~ duidelijk, begrijpelijk 

govo~, oJ jammerklacht 

Gorgwv, Gorgovno~, hJ Gorgo 

gorgwvy, gorgẁpo~ met grimmige blik 

goùn zeker, natuurlijk, tenminste 

grammhv, hJ lijn, streep 
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guvh~, oJ veld 

gumnov~ naakt 

gumnovw blootleggen 

gunhv, gunaikov~, hJ vrouw 

D
daivmwn, daivmono~, oJ god

daiv~, daitov~, hJ offermaaltijd 

davknw + acc. pijn doen bij 

davkruon, tov traan 

dakruvw + acc. huilen over 

davmar, davmarto~, hJ echtgenote, vrouw 

daneismov~, oJ rente 

dev 1. geeft de overgang op een nieuwe zin 

aan: meestal niet vertalen; 2. ... maar 

meestal gaat mevn aan dev vooraf; 3. en 

(vaak na komma) 

devdoika (perf.) vrezen, bang zijn 

devdorka perfectum van devrkomai
devdwka perfectum van divdwmi
deì + aci/inf. het is nodig dat

deivknumi laten zien, tonen, aanwijzen 

deìma, deivmato~, tov schrik, angst 

deimaivnw + acc. bang zijn voor 

deinov~ verschrikkelijk 

devka tien 

devkato~ tiende 

devma~, tov gestalte 

dexiav, hJ rechterhand 

devrkomai perf. devdorka zien, kijken 

despovth~, oJ meester, heerser 

devcomai ontvangen, te horen krijgen 

dhv geeft aan dat de spreker de zinsinhoud 

voor de hand liggend vindt: dus, dan, 

natuurlijk; eindelijk 

dh̀lo~ duidelijk 

dhmovth~, oJ burger 

dh̀ta 1. (geeft in vraagzinnen ongeduld of 

verwondering aan) dan, toch; 

2. (geeft in bevestigende zinnen nadruk 

aan) zeker, werkelijk 

diav + gen. gedurende 

diairevw uit elkaar halen 

diamavw dwars doorsnijden 

diameqivhmi opgeven 

dianuvw afleggen 

divaulo~, oJ ronde, renbaan 

divdwmi fut. dwvsw geven 

aor. e[dwka perf. devdwka
dikavzw voor een rechtbank gebracht 

worden

divkaio~ rechtvaardig 

divkh, hJ recht 

Divkh, hJ Dike (godin van het recht)

divkroto~ 2 tweebaans 

diagravfw doorschrappen, afstrepen

diovllumi 1. doden; 2. verleiden 

Diovskoroi, oiJ Dioskouren

divptuco~ twee 

div~ tweemaal 

dissov~ dubbel, twee 

diwvkw achternazitten 

dmwhv, hJ slavin, dienares 

dmwv~, dmwov~, oJ slaaf, knecht, dienaar 

dokeì moi 1. het schijnt mij; 2. het schijnt 

mij goed; 3. ik besluit 

dokevw aor. e[doxa 1. schijnen; 2. denken 

dovlo~, oJ list, aanslag 

dovmo~, oJ huis, paleis (soms meerv.)

dovxa, hJ reputatie 

dovru, dovrato~, tov speer, lans 

doruvforo~, oJ lijfwacht 

douvlh, hJ slavin 

doùlo~, oJ slaaf 

dochv, hJ vat, kanaal, blaas 

dravkwn, dravkonto~, oJ slang

dravw doen 

drevpw plukken, snijden 

dromeuv~, dromevw~, oJ atleet, hardloper 

duvnamai fut. dunhvsomai kunnen 

duvo, duoìn twee 

duvomai verdwijnen 

dusgnwsiva, hJ moeite om te iets herkennen 

duseivmato~ 2 slecht gekleed 

dusqnhv/skw op een akelige manier sterven 

dusmenhv~, dusmenoù~ vijandig gezind 

dussebhv~, dusseboù~ goddeloos, misdadig

duvsthno~ 2 ongelukkig 

dustucevw ongelukkig zijn 

dẁma, dwvmato~, tov huis, woning, paleis (enk. en

meerv.)

Dwrikov~ Dorisch 

Dwriv~, Dwrivdo~, hJ Dorisch mes 

dwvsw futurum van divdwmi

E
e[a o!, ach! 

eJautoù/eJauth~̀ (gen.) zichzelf 

e[balon aoristus van bavllw
e[bhn aoristus van baivnw
ejblhvqhn aoristus passivum van bavllw
ejggenhv~, ejggenoù~ verwant 
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ejgeinavmhn (aor.) verwekken, baren 

ejgenovmhn aoristus van givgnomai
e[ghma aoristus van gamevw
e[gnwka perfectum van gignwvskw
e[gnwn aoristus van gignwvskw
ejgnwvsqhn aoristus passivum van gignwvskw
ejgwv ik 

e[gwge ik (met nadruk) 

e[doxa aoristus van dokevw
e{dra, hJ zetel 

e[dramon aoristus bij trevcw
e[dwka aoristus van divdwmi
e{zomai aor. eJzovmhn gaan zitten 

eJzovmhn aoristus van e{zomai
e[qanon aoristus van qnhv/skw
ejqevlw willen 

e[qhka aoristus van tivqhmi
e[qreya aoristus van trevfw
eij 1. als; 2. of 

ei\don aoristus bij oJravw
ei\do~, ei[dou~, tov schoonheid 

ei[dwlon, tov schijngedaante 

ei\eJn goed dan 

ei[qe + impf. ind. geeft een onvervulbare wens aan 

ei|lon aoristus bij aiJrevw
ei{mhn aoristus medium van i{hmi
eijmiv fut. e[somai zijn 

ei\miv gaan, komen, zullen gaan 

ei\pa aoristus bij levgw
ei[per als tenminste 

ei\pon aoristus bij levgw
ei[rgw tegenhouden, afweren 

ei[rhmai perfectum passivum bij levgw
ei|~/miva/e{n, eJnov~ één 

eij~ + acc. naar, tegen 

ei[seimi naar binnen gaan, thuiskomen 

eijsoravw zien, kijken naar, aankijken 

ei[soyi~, eijsovyew~, hJ model

ei[sw + gen. binnen 

ei\ta daarna, dan 

ei\con imperfectum van e[cw
ejk + gen. uit, vanuit 

e{kati + gen. wegens 

ejkbavllw + gen. verbannen uit, wegstoten uit, 

gooien uit 

ejkdevrw afstropen 

ejkeì daar, toen 

ejkeìno~/ejkeivnh/ejkeìno 1. die/dat; 2. hij/zij/het 

ejkklevptw + gen. heimelijk wegvoeren uit, 

stiekem wegbrengen 

ejkkremavnnumi + gen. toegewijd zijn aan 

ejkleivpw verlaten 

ejklimpavnw + ptc. ophouden met 

e[kluon aoristus van kluvw
ejkmocqevw met moeite maken 

ejkpevmpw wegsturen 

ejkpevtomai aor. ejxeptavmhn wegvliegen 

ejkpivmplhmi doorstaan 

ejkporeuvw wegvoeren uit 

ejkpunqavnomai + gen. luisteren naar 

ejkswv/zw redden 

e[ktanon aoristus van kteivnw
ejkteivnw strak trekken 

e[kursa aoristus van kurevw
ejkfoitavw erop uitgaan 

eJkwvn/eJkoùsa/eJkovn, vrijwillig

eJkovnto~
e[labon aoristus van lambavnw
e[laqon aoristus van lanqavnw
ejlauvnw aor. h[lasa drijven

ejlelivzw kronkelen 

ÔElevnh, hJ Helena 

ejleuvqero~ + gen. vrij van 

e[lipon aoristus van leivpw
ÔEllav~, ÔEllavdo~, hJ Griekenland

ejlleivpw (over)laten 

”Ellhn, ”Ellhno~, oJ Griek

ÔEllhniv~, ÔEllhnivdo~, hJ Griekse vrouw 

ejlpivzw hopen, verwachten 

ejlpiv~, ejlpivdo~, hJ hoop, verwachting 

e[maqon aoristus van manqavnw
ejmbaivnw gaan over 

ejmbavllw werpen naar 

ejmbateuvw binnengaan 

ejmmanhv~, ejmmanoù~ razend, waanzinnig 

e[molon aoristus bij blwvskw
ejmov~ mijn 

ejn + dat. in, op, bij 

ejnantivo~ tegenoversteld 

ejnavrcomai beginnen

ejndivkw~ terecht 

e[ndon binnen 

e[negkon aoristus bij fevrw
e[neimi (aanwezig) zijn in/bij 

e[nqa 1. daar, daarheen; 2. op dat 

moment, toen; 3. waar 

ejnqavde hier, hierheen 

ejnqevnde, (tov) (bijw.) van nu af, vanhier, van daaruit 

e[nqeo~ door een god bezeten 

ejnqrwv/skw + dat. springen op 

ejnnevpw zeggen 

ejnnoevw plannen maken 
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ejntaùqa daar 

ejnteu`qen daarna 

ejntov~ + gen. binnen 

ejnubrivzw vernederen 

ejx + gen. uit, afkomstig van 

ejxagoreuvw aor. ejxeìpon iets zeggen tegen 

+ dubb. acc.

ejxairevw vernietigen 

ejxanivstamai + gen. opstaan uit 

ejxartuvomai voorbereiden 

ejxaskevw verzorgen, kammen

ejxergavzomai verrichten, doen

e[xesti het is mogelijk 

ejxeutrepivzw goed verzorgen 

ejxiavomai voorkomen 

ejxiknevomai + gen. bereiken 

ejxormavomai weggaan, vertrekken 

e[xw + gen. van ... af, buiten

e{xw futurum van e[cw
e[xwqen buiten, buitenshuis 

e[oika (perf.) schijnen 

e[paqon aoristus van pavscw
ejpeiv 1. toen, nadat; 2. omdat, 

aangezien 

ejpeisfrevw + dat. bovendien binnenbrengen in 

e[peita daarna, dan (nog) 

e[peson aoristus van pivptw
ejpiv 1. + gen. bij, op; 2. + acc. naar, op; 

3. + dat. over, wegens, voor 

ejpideivknumi laten zien 

ejpiqovmhn aoristus van peivqomai
ejpikoufivzw + gen. verlichten, gemakkelijker maken 

ejpivshmo~ aanzienlijk 

ejpivstamai + inf. in staat zijn om, kunnen 

ejpistevllw opdragen 

ejpisfavzw aor. ejpevsfaxa slachten, offeren 

ejpivscw wachten 

ejpifevromai + dat. als bruidsschat meebrengen bij

ejpoiktivrw + acc. medelijden hebben met 

e[po~, e[pou~, tov woord, informatie 

ejpuqovmhn aoristus van punqavnomai
ejpwvnumo~ 2 met de naam van 

ejrgavzomai werken, doen, maken

ejrgavth~, oJ arbeider 

e[rgon, tov werk, daad 

e[rdw doen, maken 

e[ri~, e[rido~, hJ strijd, ruzie 

eJrmhneuv~, eJrmhnevw~, oJ tolk

e[roti~, hJ feest 

e[ro~, oJ verlangen, liefde 

e{rpw (impf. ei|rpon) gaan, komen 

ejrrhvqhn aoristus passivum bij levgw
e[rre scheer je weg 

e[rcomai aor. h\lqon komen, gaan 

ejrwtavw aor. hjrovmhn vragen 

ej~ + acc. naar 

ejsbaivnw op weg gaan 

ejsbavllw drijven 

ejsdevrkomai kijken naar 

e[seimi binnengaan 

ejsevrcomai + acc. opkomen bij, te binnen schieten 

bij 

ejsqlov~ goed, edel 

e[somai futurum van eijmiv
ejsoravw zien 

e[sthn aoristus van i{stamai
e[sfaxa aoristus van sfavzw
ejscavra, hJ brandaltaar 

e[scon aoristus van e[cw
e[sw (bijw.) naar binnen 

e[swsa aoristus van swv/zw
ejtevqhn aoristus passivum van tivqhmi
ejteisavmhn aoristus van tivnomai
e[tekon aoristus van tivktw
e[temon aoristus van tevmnw
e{tero~ de een, de andere (van twee)

e[ti nog 

e[tlhn aoristus bij tolmavw
e{toimo~ bereid, gereed 

ejtrapovmhn aoristus van trevpomai
e[tumo~ 2 waar, werkelijk 

e[tucon aoristus van tugcavnw
eu\ goed 

eujgevneia, hJ hoge afkomst 

eujgenhv~, eujgenoù~ adellijk 

eujdaimonevw gelukkig zijn 

eujdaivmwn, eujdaivmono~ gelukkig, welvarend 

eu{dw slapen 

eujquv~ (bijw.) onmiddellijk, terstond 

eujkrovthto~ goed gesmeed 

eujmenhv~, eujmenoù~ welgezind; to; eujmenev~, 

eujmenoù~ sympathie 

eujnevth~, oJ bedgenoot 

eujnhv, hJ (huwelijks)bed 

eujprephv~, eujprepoù~ fraai, knap 

eu{rhma, euJrhvmato~, tov zeldzaam geluk 

euJrivskw aor. hu|ron vinden, bedenken 

eujsebhv~, eujseboù~ eerbiedwaardig, heilig 

eujtucevw gelukkig zijn, succes hebben

eu[comai + dat. bidden tot, bedanken 

ejfavnhn aoristus van faivnomai
ejfedreuvw + dat. staan op 
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ejfeurivskw schuldig bevinden, betrappen 

e[fun aoristus van fuvomai
ejcqrov~ overtreffende trap vijandig; oJ ejcqrov~ vijand 

e[cqisto~
e[cw fut. e{xw 1. hebben, (vast)houden, 

inhouden; 2. + inf. kunnen 

ejcrh̀n het was geoorloofd 

eJẁ/o~ morgenvroeg 

e{w~, hJ dageraad 

Z
zavw leven 

zeuvgnumi verbinden, vastmaken 

Zeuv~, Diov~, oJ Zeus 

zhtevw zoeken 

H
h[ 1. of; 2. dan (bij comparativi) 

h\ vraagwoord (niet vertalen)

hJgemwvn, hJgemovno~, oJ gids 

hJgevomai + dubb. acc. beschouwen als 

h[dh nu 

h{domai zich verheugen 

hJdonhv, hJ genot, vreugde 

hJduv~/hJdeìa/hJduv, hJdevo~ aangenaam, fijn, plezierig 

h{kista allerminst 

h|ka aoristus van i{hmi
h{kw komen, gekomen zijn 

h[lasa aoristus van ejlauvnw
∆Hlevktra, hJ Elektra 

h\lqon aoristus bij e[rcomai
h{lio~, oJ zon 

h|lix, h{liko~, oJ leeftijdgenoot 

hJmei~̀ wij 

hJmevra, hJ dag 

h[n = eij a[n
hJnivka/hJnivc∆ wanneer, toen 

hjrovmhn aoristus bij ejrwtavw
hj/sqovmhn aoristus van aijsqavnomai
h{sswn, h{ssono~ minder

hujrevqhn aoristus passivum van eujrivskw
hu|ron aoristus van euJrivskw

Q
qavptw begraven 

qa`sson (bijw.) sneller 

qaùma, qauvmato~, tov wonder 

qaumavzw verbaasd zijn

qeav, hJ godin 

qevlw willen 

qevsi~, qevsio~, hJ het plaatsen 

qeov~, oJ god 

qespivzw verkondigen, voorspellen 

Qessalov~, oJ Thessaliër 

qhvgw slijpen 

qh̀lu~/qhvleia/qh̀lu, vrouwelijk 

qhvleo~
qhsaurov~, oJ schat 

qhvsw futurum van tivqhmi
qnhv/skw aor. e[qanon perf. sterven (perf. dood zijn) 

tevqnhka
qnhtov~, oJ sterveling, mens 

qoinavomai eten 

qoivnh, hJ feestmaaltijd 

qrivx, tricov~, hJ haar 

qrovno~, oJ troon 

qrulevw (telkens) herhalen 

qugavthr, qugatrov~, hJ dochter 

Quevsth~, oJ Thyestes 

quhpolevw offeren 

qumovomai boos worden/zijn

qumov~, oJ hart 

quvo~, quvou~, tov (brand)offer 

quvraqen van buiten 

quraìo~ van vreemdelingen, van buitenaf 

quvrasi(n) (bijw.) buiten 

qusiva, hJ offer 

quvw offeren 

I
ijatrov~, oJ dokter 

∆Idaiò~ Trojaans 

i[dio~ + gen. typisch voor 

ijdouv zie! hier! 

iJdruvomai (pass.) zich vestigen; perf. liggen 

iJerav, tav religieuze ceremonies 

iJerov~ heilig 

i{zomai aor. eJzovmhn gaan zitten 

i{hmi zenden, sturen 

iJketeuvw smeken 

iJknevomai aor. iJkovmhn aankomen 

iJkovmhn aoristus van iJknevomai
“Ilio~, hJ Ilion, Troje 

i{na 1. (+ ind.) waar; 2. (+ conj/opt.) 

opdat 

i{ppio~ van de paarden 

i{ppo~, oJ paard 

ijppofovrbion, tov paardenstal 

“Isqmio~ Isthmisch, van de Isthmos 

i[so~ + dat. gelijk aan 

i{stamai aor. e[sthn gaan staan, blijven staan 

iJstorevw + acc. vragen aan 
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i[sw~ misschien 

∆Ifigovnh, hJ Iphigeneia 

i[cno~, i[cnou~, tov voetspoor 

K
kaqairevw doden 

kaqarov~ schoon 

kavqhmai zitten 

kaqivzw + acc. zitten op 

kaiv 1. en; 2. ook, zelfs 

kainov~ nieuw 

kaivnumai perf. kevkasmai uitmunten 

kaivnw doden 

kaivper + ptc. hoewel 

kaivrio~ op de juiste tijd 

kaivtoi toch 

kakivzomai (pass.) zich laf gedragen 

kakov~ slecht; to; kakovn het slechte; 

ta; kakav ellende, rampen 

kakoùrgo~ crimineel 

kalevw fut. kalẁ roepen, noemen, aanroepen, 

uitnodigen 

kalẁ futurum van kalevw
kallivniko~ zegevierend, overwinnend 

kavllo~, kavllou~, tov schoonheid, charme 

kalovn, tov vaardigheid, prestatie 

kalov~ goed 

kaluvptw bedekken 

kavmax, kavmako~, hJ speer 

kamphv, hJ keerpunt 

kavmptw bereiken 

kanou`n, tov mandje 

kavra, kratov~ (dat. enk. hoofd 

kavra/) 
kasignhvth, hJ zus 

kasivgnhto~, oJ broer 

Kavstwr, Kavstoro~, oJ Kastor 

katav + acc. verspreid over, in 

kataqnhv/skw sterven 

katakteivnw doden 

katavrruto~ besproeid 

katevcw houden 

kavtoptron, tov spiegel 

kavtw naar beneden 

keìmai liggen 

keìno~/keivnh/keìno 1. die/dat; 2. hij/zij/het 

keivrw perf. pass. kevkarmai scheren, haar knippen; 

keivromai (med.) zijn eigen haar 

knippen 

Kekrovpia, hJ stad van Kekrops (Athene) 

kerkiv~, kerkivdo~, hJ weefgetouw 

kh̀po~, oJ tuin 

Kh̀re~, Khrẁn, aiJ Erinyen 

kivbdhlo~ onecht, bedriegelijk 

kinevw bewegen 

kleinov~ beroemd 

klevo~, klevou~, tov roem, reputatie 

Klutaimhvstra, hJ Klytaimestra 

kluvw aor. e[kluon + gen. horen 

klwvn, klwnov~, oJ tak 

koinh̀/ (bijw.) samen 

koinwnevw + gen. deelnemen aan 

koinwnov~ , hJ partner, deelnemer 

kolavzw straffen 

kovmh, hJ (haar)lok 

komivzw brengen, halen 

kompevw beweren 

kopiv~, kopivdo~, hJ hakmes 

kovptw slaan 

kovrh, hJ meisje 

kovsmo~, oJ sieraad 

kraivnw aor. e[krana besluiten, vaststellen 

kratevw + gen. heersen over, winnen 

krevkw weven 

krevwn, krevonto~, oJ heerser 

kruptov~ geheim, verborgen 

ktavomai perf. kevkthmai verwerven, krijgen perf. bezitten 

kteivnw fut. ktenẁ doden 

aor. e[ktanon
ktenẁ futurum van kteivnw
ktupevw dreunen, galmen 

kuklevw in een kring draaien 

kuvklo~, oJ cirkel, kring 

kunẁpi~, kunwvpido~ met hondenogen 

kurevw aor. e[kursa 1. (+ gen.) krijgen, behoren aan; 

2. (+ ptc.) ... juist 

L
lavgcavnw perf. ei[lhca + gen. door het lot aangewezen worden 

voor 

lagwvn, lagovno~, hJ buikholte 

lavqra/ (bijw.) stiekem 

lavi>no~ stenen 

laiyhrov~ vlug 

lambavnw aor. e[labon nemen, krijgen, pakken 

lamprov~ schitterend 

lampruvnomai schitterend zijn, zichtbaar zijn 

lanqavnw aor. e[laqon + acc. onopgemerkt blijven voor 

levbh~, levbhto~, hJ schaal 

levgw aor. ei\pon/ei\pa zeggen 

perf. pass. ei[rhmai
aor. pass. ejrrhvqhn
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leivpw aor. e[lipon verlaten, achterlaten; leivpomai
(med.) achterblijven 

leivyanon, tov overblijfsel 

levktron, tov (meestal meerv.) huwelijk 

levloipa perfectum van leivpw
leukov~ wit, blank 

leuvw + acc. gooien naar 

levco~, levcou~, tov (huwelijks)bed, huwelijk 

lecwv, lecoù~, (acc. levcw) hJ kraamvrouw 

livan al te 

lobov~, oJ kwabbetje 

lovgo~, oJ woord, verhaal, gesprek 

lovgch, hJ speer 

loipov~ overig 

Loxiva~, oJ Loxias 

loutrav, tav (was)water 

lovceuma, loceuvmato~, tov bevalling

loceuvw baren 

lovcio~ tot de geboorte behorend 

Luvkaio~ op de berg Lykaion 

luvw losmaken 

M
mainav~, mainavdo~ uitzinnig 

màllon (bijw.) meer 

manqavnw aor. e[maqon vernemen, leren 

manteuvomai voorspellen 

mavrgo~ overspelig 

mavtaio~ lichtzinnig

mavcomai vechten, strijden 

mevga~/megavlh/mevga, groot 

megavlou
mevqh, hJ alcohol, drankgebruik 

meqivhmi afschieten 

meivzwn, meivzono~ groter 

mevlaqron, tov dak, huis 

mevla~/mevlaina/mevlan, zwart, donker 

mevlano~
mevlei moi + gen. mij gaat ter harte, ik geef om

mevllw + inf. aarzelen om 

mevllwn, mevllonto~ toekomstig 

mevn geeft aan dat de mededeling nog niet af 

is, meestal wordt deze voortgezet met 

dev (soms met ajtavr): mevn meestal 

onvertaald laten 

Menevlao~, oJ Menelaos 

Menevlew~, oJ Menelaos 

mevntoi 1. maar, echter; 2. natuurlijk

mevnw blijven 

mevso~ midden-, in het midden 

metav + gen. met 

metevrcomai gaan naar, gaan halen, op zoek 

zijn naar 

metevcw + gen. delen 

mhv 1. niet; 2. (in vraagzin) toch niet? 

mhkevti niet meer 

mhvleio~ van een schaap 

mhvn zeker 

mh̀ni~, mhvnio~, hJ wraak 

mhnuvw bekend maken, melden 

mhvthr, mhtevro~/mhtrov~, hJ moeder 

mhtroktovno~, oJ moedermoordenaar 

miaifovno~ 2 met bloed besmeurd 

mikrov~ klein 

mimevomai nadoen 

mimnhv/skomai perf. zich herinneren 

mevmnhmai
misevw haten 

misqov~, oJ loon, geld 

mnh̀ma, mnhvmato~, tov grafzerk, gedenkteken 

mnhsteuvw + acc. willen trouwen met 

moìra, hJ geluk, lot 

Moìra, hJ Moira (godin van het lot)

movnon alleen, slechts 

movno~ enig 

movsceio~ van het kalf 

movsco~, oJ kalf 

mocqevw inspanningen verrichten, doen 

movcqo~, oJ last, zwaar werk 

mùqo~, oJ woord 

Mukh̀nai, aiJ Mykene 

Mukhnaìo~, oJ Mykener 

Mukhniv~, Mukhnivdo~ (vrl.) Mykeens, uit Mykene 

mursivnh, hJ mirtestruik 

musthvrion, tov geheime eredienst, orakel 

mẁn; toch niet? 

mẁro~ dwaas, stom, dom 

N
naiv ja 

naivw (+ acc.) wonen (in) 

Naupliva, hJ Nauplion 

naù~, newv~, hJ schip 

nebrov~, oJ jong hert 

neìko~, neivkou~, tov ruzie

nekrov~, oJ lijk, dode 

nevku~, nevkuo~, tov lijk 

neognov~ pasgeboren

nevo~ jong; nevon (bijw.) pas 

neuvw vooroverbuigen 

newstiv kortgeleden 

nikavw (over)winnen, overwinnaar zijn 
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nin acc. man./vrl. enk./meerv.van het pers. 

vnw. hem/haar/hen 

nomivzw + dubb. acc. beschouwen als 

novmo~, oJ wet 

novshma, noshvmato~, tov ziekte 

nuvmfeuma, numfeuvmato~, huwelijk 

tov
numfeuvomai + dat. trouwen met 

Nuvmfh, hJ Nimf 

nuvmfh, hJ bruid, vrouw 

nun/nu`n nu 

nuvx, nuktov~, hJ nacht 

nuvcio~ (bijv. naamw.) in de nacht 

nwv, nẁ/n (dualis) wij beiden 

nwtiaìo~ van de rug 

X
xanqov~ blond 

xevno~, oJ 1. vreemdeling; 2. gastheer; gast 

xuggivgnomai + dat. contact maken met 

xullevgw verzamelen 

xunauvxomai + dat. meegroeien met 

xuvneimi + dat. omgaan met 

xuneuvdw samen slapen met 

xunivhmi begrijpen 

xuvnoida ervan weten 

xuntivqhmi combineren 

xurhvkh~, xurhvkou~ kaalgeschoren 

O
oJ/hJ/tov de/het; oiJ mevn ... oiJ dev

sommige(n) ... andere(n) 

oJ dev hij, de ander (ander onderwerp dan 

in de voorafgaande zin)

o{de/h{de/tovde 1. deze/dit; 2. hij/zij/het

oJdov~, hJ weg 

o{qen vanwaar, waarvandaan 

oi| dat. man./vrl./onz. van het pers. vnw.

oi\da + acp/ncp weten dat, kennen dat 

oi[kade naar huis 

oijkeìo~ tot het huis behorend 

oijkevti~, oijkevtido~, hJ slavin 

oijkevw wonen 

oi\ko~, oJ huis, woning, paleis (vaak meerv.)

oi\kto~, oJ medelijden 

oi\mai naar ik meen 

oi[moi verschrikkelijk 

oi|o~ 1. (zodanig) als, zoals; 

2. (in afhankelijke vraag) hoedanig 

oi[sw futurum bij fevrw
oi[comai weg(gegaan) zijn 

o[lbo~, oJ rijkdom 

o[llumi aor. w[lesa doden 

∆Oluvmpio~ van Olympia, Olympisch

oJmilevw omgaan, genieten 

o[mma, o[mmato~, tov oog, gezicht 

oJmoù tegelijk 

o{mw~ (en) toch 

ojnivnhmi vooruit helpen 

ojnomavzw noemen 

o[nux, o[nuco~, oJ nagel, klauw 

ojpavwn, ojpavono~, oJ onderdaan 

oJplivzomai zich klaarmaken 

o{pou waar (ook maar) 

o{pw~ + ind. fut. 1. opdat; 2. hoe 

oJravw aor. ei\don zien 

ojrghv, hJ woede, drift 

∆Orevsth~, oJ Orestes 

ojrqov~ recht 

ojrqovw overeind zetten 

o[rqro~, oJ vroege morgen 

ojrrwdevw + acc. bang zijn voor 

ojrfanov~ + gen. beroofd van 

o{~/h{/o{ (betr. vnw.) 1. die/dat; 2. wie/wat 

o{so~ 1. zo groot/veel als; 2. (afhankelijke 

vraag) hoeveel 

o{sper/h{per/o{per precies degene, die / datgene, 

wat 

o{sti~/h{ti~/o{ ti 1. (een willekeurig) iemand/iets, 

die/wat; 2. (vaak) ieder die; alwie, 

alwat; 3. wie, wat (in afh. vraag)

o{tan = o{te a[n
o{te wanneer, toen 

ou| waar 

ouj(k)/oujc(iv) niet 

oujdamoù nergens 

ou\da~, tov grond, land 

oujdev en niet, ook niet, zelfs niet 

oujdeiv~/oujdemiva/oujdevn, 1. (zelfst.) niemand/niets; 2. (bijv.)

oujdenov~ geen enkele 

oujdevpote en nooit 

oujkevti niet meer 

ou[koun; soms niet? dus niet? 

oujlhv, hJ litteken 

ou\n geeft een nieuwe stap in het verhaal/

betoog aan > dus, daarom, dan, nu 

ou{neka/ou{nec∆ omdat 

ou[pote/ouj ... pote nooit 

ou[pw nog niet 

ou[ti/ouj ... ti volstrekt niet, geenszins 

ou[te ... ou[te noch ... noch 

ou|to~/au{th/toùto 1. deze/die, dit/dat; 2. hij/zij/het 
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ou{tw~ zo 

ojfruv~, ojfruvo~, hJ wenkbrauw 

ojcmavzw temmen 

o[cqo~, oJ heuvel 

o[co~, oJ wagen 

ojyev te laat 

o[yomai futurum bij oJravw

P
pavgo~, oJ heuvel 

paidagwgov~, oJ opvoeder 

paì~, paidov~, oJ/hJ kind, zoon/dochter 

pavlai allang, vroeger, lang geleden 

palaiov~ oud 

pavlin weer 

Pallav~, Pallavdo~, hJ Pallas 

panwvleqro~ 2 vervloekt 

panwvlh~, panwvlou~ vervloekt

parav 1. + dat. bij; 2. + acc. naast, bij 

paravgw meevoeren 

paravdeigma, voorbeeld

paradeivgmato~, tov
paramevnw blijven 

pavreimi aanwezig zijn 

pavrergon, tov bijzaak 

parevcw verschaffen 

parhiv~, parhivdo~, hJ wang, keel 

parqevno~, hJ maagd, ongetrouwde vrouw 

parqenwpov~ met het uiterlijk van een meisje 

pavroiqe + gen. voor 

pavro~ vroeger, eerder 

parrhsiva, hJ vrijheid van spreken 

parwqevw opzij schuiven 

pà~/pàsa/pàn, pantov~ 1. (zelfst.) ieder, elk, (meerv.) allen/

alles; 2. (bijv.) ieder, elk, heel, 

(meerv.) alle 

pasthvria, tav eetbare ingewanden 

pavscw aor. e[paqon lijden 

pathvr, patevro~/patrov~, oJ vader 

patrẁ/o~ van de vader 

pauvw doen stoppen; med. stoppen 

pevdon, tov bodem, grond 

peivqw overreden, overtuigen; 

peivqomai (med.) fut. peivsomai
aor. ejpiqovmhn perf. pevpoiqa
+ dat. geloven, gehoorzamen 

perf. vertrouwen 

peivsomai futurum van peivqomai
pevla~ 1. + gen. dichtbij; 2. (bijw.) dichtbij 

pevleku~, pelevkew~, oJ bijl 

pevmpw begeleiden 

pevnh~, pevnhto~ arm

penqerov~, oJ zwager 

pevplo~, oJ peplos, kledingstuk 

pevpoiqa perfectum van peivqomai
peprwmevno~ voorbeschikt 

pevrqw aor. e[persa als oorlogsbuit verwerven 

pevra~, pevrato~, tov grens, einde 

periv + gen. over 

pevrix omheen, rondom 

petraiò~ van de rotsen 

pesoùmai futurum van pivptw
pevtro~, oJ (kiezel)steen, kei 

phgaìo~ vanuit de bron, van water 

phghv, hJ bron, water 

ph̀ma, phvmato~, tov verdriet 

pikrov~ bitter 

pikrovth~, hJ bitterheid 

pivno~, oJ vuil, vlek 

pivptw fut. pesoùmai vallen 

aor. e[peson
pistov~ trouw, betrouwbaar, 

geloofwaardig 

planavomai rondzwerven 

pleìston het meest 

plhvn behalve 

plhsiavzomai (pass.) + dat. naderen 

plhsivon (bijw.) dichtbij 

plhvssw perf. pass. slaan 

peplhvgmai
plovkamo~, oJ krullen

plovko~, oJ takje (voor een krans) 

ploùto~, oJ rijkdom 

povqen; vanwaar? 

poievomai + dubb. acc. behandelen als

poìo~; hoedanig?, wat voor?, welk(e)? 

polevmio~ vijandig 

povli~, povlew~, hJ stad 

polivth~, oJ burger 

pollavki~ vaak, dikwijls 

Poludeuvkh~, oJ Polydeukes 

polukavpno~ zwart van de rook

poluv~/pollhv/poluv, veel 

polloù
ponhrov~ slecht, boosaardig 

povno~, oJ inspanning, moeite, werk 

povnto~, oJ zee 

poreuvomai komen 

poreuvsimo~ begaanbaar 

povrpama, porpavmato~, tov reizigersjas 

povrph, hJ speld, gesp 

porsuvnw (voor)bereiden 
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povsi~, povsio~, oJ echtgenoot, man 

povso~; hoe groot?, hoeveel? 

potavmio~ van/aan de rivier 

pote 1. ooit, soms, eens; 2. (in vragen)

toch (eigenlijk), eigenlijk 

povtera ... h[ of ... of 

povtnia, hJ meesteres 

pou toch 

poù; waar? 

poù~, podov~, oJ voet 

pràgma, pravgmato~, tov daad, zaak 

pravssw doen, handelen (+ bijw. eraan toe 

zijn)

privn + aci voordat 

prov + gen. voor 

provbhma, probhvmato~, tov eerste stap 

prodovti~, hJ verraadster

prooivmion, tov inleiding

prov~ 1. + gen. door; 2. + acc. naar, tegen; 

3. + dat. bij 

prosavptw toekennen, geven

prosbavllw + acc. bijdragen aan

prosbolhv, hJ aanval 

proseikavzw + acc. en dat. iemand vergelijken met 

provseimi + dat. aanwezig zijn bij

prosennevpw aanspreken 

provsqen (bijw.) vroeger 

prosivhmi verwelkomen 

prospivtnw omhelzen 

provspolo~, oJ/hJ dienaar, dienares 

prosptuvssw omhelzen 

prostatevw + gen. besturen 

prostivqhmi zetten bij

provsw + gen. ver (weg) van 

provswpon, tov gezicht 

proteivnw aanvoeren

procuvtai, aiJ gerstekorrels 

prumnoùco~ 2 schepen vasthoudend 

prẁta eerst 

Prwteuv~, Prwtevw~, oJ Proteus 

prwvtista allereerst 

prẁto~ eerst(e); prẁton (bijw.) eerst, 

in de eerste plaats 

ptoevomai razen 

ptẁma, ptwvmato~, tov val 

Pulavdh~, oJ Pylades 

puvlh, hJ poort 

punqavnomai aor. ejpuqovmhn vernemen, vragen aan

pùr, purov~, tov vuur 

purav, hJ altaar (bij het graf)

pẁ~; hoe? 

R
rjà/on (bijw.) gemakkelijker 

rJeìqron, tov stroom 

rJhvgnumni aor. e[rrhxa breken 

rJivptw gooien, werpen 

rJohv, hJ stroom 

rJuqmov~, oJ toedracht , manier 

S
savlo~, oJ hoge golven 

savrx, sarkov~, hJ (vaak meerv.) vlees 

safẁ~ (bijw.) precies, duidelijk 

seivw zwaaien 

selhvnh, hJ maan 

semnov~ eerbiedwaardig 

shvkwma, shkwvmato~, tov heiligdom 

shmaivnw vertellen 

shvpw perf. sevshpa verrotten 

sqevno~, sqevnou~, tov kracht 

sqevnw kunnen, in staat zijn, machtig 

zijn 

sigavw zwijgen 

sivdhro~, oJ ijzer 

siwpavw + acc. zwijgen over 

skaiov~ dom, onverstandig 

skh̀ptron, tov staf 

skh̀yi~, skhvyew~, hJ excuus

skopevw zien, onderzoeken 

skopov~, oJ spion 

skovto~, oJ duisternis 

skuqravzw ontstemd zijn 

skuvleuma, skuleuvmato~, buit 

tov
smikrov~ klein 

sov~ jouw 

sofov~ wijs, verstandig 

speivrw fut. sperẁ inzaaien 

splavcna, tav ingewanden 

stativzw staan 

stevgh, hJ dak, (meestal meerv.) huis 

stevgo~, stevgou~, tov huis

steivcw gaan, lopen 

stenavzw jammeren 

stevrgw + acc. houden van 

sterevomai (pass.) fut. niets hebben 

sterhvsomai
stevfano~, oJ krans, prijs 

stevfw bekransen 

stolhv, hJ kleding 

stovma, stovmato~, tov mond 
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strathlatevw + dat. commanderen, aanvoerder zijn 

van 

strathlavth~, oJ aanvoerder

stugevw haten 

stugnov~ gehaat 

suv jij 

suggivgnomai ontmoeten 

suggignwvskw + dat. begrip hebben voor, vergeven

suggnwstov~ te vergeven 

suvggono~, oJ/hJ broer/zus 

sugcwrevw toegeven 

suvmbolon, tov herkenningsteken 

suvmmaco~, oJ bondgenoot 

sumforav, hJ lot, ongeluk 

suvmforo~ + dat. voordelig voor 

sunekkomivzw + dat. en acc. iemand helpen met 

sunergavti~, helpster 

sunergavtido~, hJ
sunevstio~ 2 deelnemend, huisgenoot 

sunqoinavtwr, deelnemer aan een offermaaltijd 

sunqoinavtoro~, oJ
sunquvw + dat. samen offeren met 

sunnevfw bewolkt zijn, er somber uit zien 

sfageìon, tov offerschaal 

sfaghv, hJ het slachten, het doden 

sfagiv~, sfagivdo~, hJ offermes 

sfavzw aor. e[sfaxa slachten 

sfovndulo~, oJ wervel 

scevtlio~ koppig 

swv/zw aor. e[swsa redden 

sẁma, swvmato~, tov lichaam 

swfronevw verstandig zijn 

swvfrwn, swvfrono~ verstandig 

T
talaivpwro~ 2 ongelukkig 

tavla~/tavlaina/tavlan, ellendig, rampzalig

tavlano~
tavssw opstellen, ordenen 

taùro~, oJ stier 

tavfo~, oJ graf 

tacuv~/taceìa/tacuv, snel

tacevo~
... te en 

te ... kaiv en 

te ... te en ... en

tevqnhka perfectum van qnhv/skw
tevqrammai perf. pass. van trevfw
teìco~, teivcou~, tov muur 

tekmhvrion, tov bewijs 

tevknon, tov kind 

tekoùsa, hJ moeder 

televsforo~ de afronding brengend

teleuthv, hJ einde 

tevlo~, tevlou~, tov einde 

tevmnw aor. e[temon snijden 

tevrhn/tevreina/tevren, zacht, jong 

tevreno~
tevrmwn, tevrmono~, oJ grens 

thtavomai + gen. missen 

tivqhmi fut. qhvsw aor. e[qhka 1. plaatsen, leggen, zetten; 

aor pass. ejtevqhn 2. + dubb. acc. maken 

tivktw aor. e[tekon baren, voortbrengen 

timwrevw + dat. iemand wreken 

timwriva, hJ hulp, wraak 

tivnomai aor. ejteisavmhn + acc. wraak nemen op 

ti~/ti, tino~ 1. (zelfst.) iemand/iets; 2. (bijv.)

een, een zekere 

tiv~/tiv, tivno~; 1. (zelfst.) wie?/wat?; 2. (bijv.)

welk(e)?; tiv; waarom?, waarvoor? 

tlhvmwn, tlhvmono~ rampzalig, ellendig 

toi let wel, werkelijk, geloof mij, 

zeker

toivnun welnu, dus 

toiovsde zodanig, dergelijk 

toioùto~ zodanig, dergelijk 

tovko~, oJ bevalling, geboorte 

tolmavw aor. e[tlhn durven, wagen 

tovpo~, oJ plaats 

tosovsde zo groot, zoveel 

tovsw~ zoveel 

tovte toen 

trevmw + acc. bang zijn voor 

trevpomai aor. ejtrapovmhn/ (een weg) inslaan, gaan 

ejtrevfqhn
trevfw aor. e[qreya (op)voeden; (pass.) perf.

tevqrammai opgroeien 

trevcw aor. e[dramon (hard)lopen, rennen 

trivbo~, oJ openbare weg 

trivbwn, trivbwno~ bedreven, ervaren

trivpou~, trivpodo~, oJ drievoet 

Troiva, hJ Troje 

trovpo~, oJ manier, wijze, karakter 

trofeìa, tav dank voor de opvoeding van 

trofov~, hJ voedster 

trochlatevw voortjagen 

Trẁe~, Trwvwn, oiJ Trojanen

Trwi>kov~ Trojaans 

tugcavnw aor. e[tucon + ptc. ... toevallig + persoonsvorm 

tuvmbo~, oJ grafheuvel 

Tundavrew~, oJ Tyndareos 

Tundariv~, Tundarivdo~ (vrl.) van Tyndareos 
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tuvranno~, oJ alleenheerser, tiran 

tuvch, hJ situatie, ongeluk, geluk, lot 

U
uJbrivzw vernederen, te schande maken, 

misbruiken 

u{bri~, u{brew~, hJ arrogantie, machtmisbruik 

u{peimi het geval zijn 

uJpevr + gen. ter wille van, ten behoeve van 

uJperteivnw + gen. leggen over, uitstrekken over 

uJpevrtero~ sterker 

uJphretevw + dat. helpen 

uJphrevth~, oJ helper 

uJpov 1. + gen. door; 2. + dat. onder, in 

u{popto~ 2 verdacht 

u{stato~ laatste 

uJfhgevomai + dat. de weg wijzen aan 

uJfivsthmi de fundamenten leggen van 

F
faivnw tonen, laten zien; faivnomai

(med.) fut. fanhvsomai aor. 

ejfavnhn verschijnen 

fanhvsomai futurum van faivnomai
favo~, tov licht 

fàro~, favrou~, tov gewaad 

favtnh, hJ ruif, voerbak 

fevrw fut. oi[sw aor. e[negkon dragen, brengen, brengen 

feù uitroep van verbijstering, verdriet, 

boosheid of bewondering: ach!, 

helaas! o! 

feuvgw fut. feuvxomai vluchten, verbannen worden 

feuvxomai futurum van feuvgw
fhvmh, hJ reputatie 

fhmiv zeggen 

Fqiav~, Fqiavdo~ uit Phthia 

filevw + acc. houden van 

fivlo~, oJ vriend 

fivlo~ geliefd, dierbaar, lief; fivltato~
liefste, dierbaarste 

fobevomai bang zijn voor, vrezen 

Foìbo~, oJ Phoibos 

foneuv~, fonevw~, oJ moordenaar 

foneuvw vermoorden 

fovno~, oJ moord, dood, bloedbad 

forevomai halen 

fravzw tonen, zeggen 

frhvn, frenov~, hJ hart, geest, gedachte 

frenhvrh~, frenhvrou~ verstandig 

fronevw verstandig zijn, denken; 

eu\ fronevw goed bij zijn 

verstand zijn 

frourav, hJ bodyguard 

frourevw oppassen 

frouvrhma, frourhvmato~, lijfwacht 

tov
Fruvgio~ Phrygisch, Trojaans 

Fruvx, Frugov~, oJ Trojaan 

fugav~, fugavdo~, oJ vluchteling, balling 

fuvomai aor. e[fun ontstaan, groeien, aor. en perf. zijn 

perf. pevfuka
fuvsi~, fuvsew~, hJ natuur, aard 

Fwkeuv~, Fwkevw~, oJ Phokiër 

fwv~, fwtov~, oJ man 

C
caivrw + dat. zich verheugen over, blij zijn 

met 

carakthvr, carakthr̀o~, oJ stempel, teken 

cavri~, cavrito~, hJ 1. charme, schoonheid; 

2. plezier, gunst; 3. dank, 

dankbaarheid 

cavsma, cavsmato~, tov kloof 

ceivr, ce(i)rov~, hJ hand 

cevlu~, cevluo~, hJ borstkas 

cevrniy, cevrnibo~, hJ ritueel water 

cevrso~ 2 + gen. verstoken van 

cqwvn, cqonov~, hJ land 

cohv, hJ plengoffer 

colhv, hJ galblaas 

corov~, oJ dansfeest 

cravw als orakel geven, antwoorden, 

opdragen 

creiva, hJ armoede 

crewvn (ejsti) + aci/inf. het is nodig dat/om 

crhv + aci/inf. het is nodig dat/om 

crhv/zw willen 

crh̀ma, crhvmato~, tov zaak, ding, meerv. geld, 

bezit(tingen) 

crh̀n het zou nodig/geoorloofd 

(geweest) zijn 

crhsthvrion, tov orakel 

crovno~, oJ tijd 

cruvseo~ van goud, gouden 

crwv~, crwtov~, oJ huid, lichaam

cwrevw gaan 
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Y
yauvw + gen. aanraken 

yh̀fo~, hJ stemming, stem 

yovgo~, oJ kritiek 

yuchv, hJ ziel, geest 

W
w\ o (vaak bij de vocativus; dikwijls niet 

vertalen)

w|de zo 

w[lesa aoristus van o[llumi

w\mo~, oJ schouder 

wjmovfrwn, wjmovfrono~ wreed 

wjnevomai kopen 

wJ~ 1. hoe, zoals; 2. dat; 3. omdat; 

4. toen, nu; 5. (+ ptc.) omdat, 

alsof; 6. (+ conj./opt.) opdat; 

7. (+ overtreffelijke trap) zo ... 

mogelijk

w{sper (net) alsof, (net) zoals 

w{ste (zo)dat 


