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4 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
ajgaqav, tav goederen, voordelen, schatten
∆Agamevmnwn, Agamemnon

∆Agamevmnono~, oJ
∆Agarivsth, hJ Agariste
ajggelivh, hJ boodschap, bericht
a[ggelo~, oJ bode, gezant
ajggevllw berichten, melden
ajgoreuvw aor. ei\pon fut. spreken

ejrevw perf. pass. ei[rhmai
ajgorhv, hJ markt
a[gw aor. h[gagon leiden, brengen
ajdahv~, ajdaevo~ + gen. onbekend met
ajdelfehv, hJ zus
ajdelfeov~, oJ broer
a[diko~ onrechtvaardig
ajduvnato~ niet in staat, onmogelijk
∆Aqh̀nai, aiJ Athene
∆Aqhnaìo~, oJ Athener
Aijavkh~, Aijavkeo~, oJ Aiakes
Ai[gupto~, hJ Egypte
aijeiv voortdurend, altijd, steeds, 

telkens
aijetov~, oJ adelaar
aiJretov~ verkieslijk, wenselijk
aiJrevw aor. ei|lon 1. nemen, innemen, gevangen 

perf. ajraivrhka nemen; 
2. (med.) kiezen

aijtevw vragen, eisen
aijtivh, hJ 1. oorzaak, reden; 

2. schuld
ai[tio~ + gen. schuldig aan
aijwvn, aijẁno~, oJ leven
ajkevomai genezen, herstellen
ajkouvw horen
ajkrovpoli~. ajkropovlio~, hJ akropolis
ajlgevw bedroefd zijn
ajlhqhv~, ajlhqevo~ waar, werkelijk
aJlhv~, aJlevo~ verenigd
ajlhvth~, ajlhvteo~ zwervend(e)
aJlieuv~, aJlievo~, oJ visser
∆Alkmevwn, ∆Alkmevwno~, oJ Alkmeon
∆Alkmewnivdai, oiJ Alkmeoniden

ajllav/ajll∆ maar
ajllhvlou~ (acc. mv.) elkaar
a[llo~/a[llh/a[llo ander, overig
ajlousivai, aiJ vervuiling
a{ma (bijw.) 1. (bijw.) tegelijk, bovendien; 

2. + dat. tegelijk met, samen met
aJmartavnw aor. h{marton een vergissing begaan
“Amasi~, ∆Amavsio~, oJ Amasis
ajmeivbomai antwoorden
ajmeivnwn, ajmeivnono~ beter
ajmoibhv, hJ antwoord, reactie
ajmfiv + dat. over, met betrekking tot
ajmfidevxio~ voor tweeërlei uitleg vatbaar, 

dubbelzinnig
ajmfivpolo~, hJ dienares, slavin
∆Amfivwn, ∆Amfivono~, oJ Amphion
a[n 1. + ind. impf/aor.: irrealis;

2. + coni.: generalis/futuralis/iterativus;
3. + opt.: potentialis/bescheiden 
mening of bevel;
4. + inf.: irrealis/potentialis

ajnav/ajn∆ + acc. langs ... omhoog, (verspreid) 
over, overal in

ajnablastavnw aor. ontspruiten
ajnevblaston

ajnavgw uitvaren
ajnadevkomai beloven
ajnaideivh, hJ schaamteloosheid
ajnavkrisi~, ajnakrivsio~, hJ dispuut, antwoord, gesprek
ajnakuvptw het hoofd (weer) oprichten
ajnalambavnw meenemen
ajnamimnhv/skomai aor. zich herinneren

ajnemnhvsqhn
∆Anaxandrivdh~, Anaxandridas

∆Anaxandrivdew, oJ
ajnapodivzw aan de tand voelen
ajnapunqavnomai + acc. informeren naar
ajnavrsio~ vijandig
ajndragaqivh, hJ dapperheid, moed
ajndrovomai (pass.) volwassen worden, man worden
to;/ta; ajnevkaqen (bijw.) oorspronkelijk
ajnemnhvsqhn aoristus van ajnamimnhv/skomai
ajnhvkw betrekking hebben op
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ajnhvr, ajndrov~, oJ man
a[nqrwpo~, oJ mens
ajnivkhto~ onoverkomelijk
ajntiv/ajnt∆ + gen. in ruil van, in plaats van, als 

vergelding voor
ajntistatevw zich verzetten
ajntiteivnw + dat. zich verzetten tegen
ajxiovmaco~ 2 + dat. opgewassen tegen
a[xio~ + gen. waard, waardig
ajxiovw willen
ajxivwsi~, ajxiwvsio~, hJ waardering
ajpaggevllw rapporteren, vermelden, 

berichten
ajpagoreuvw mhv perf. med./ verbieden te

pass. ajpeivrhmai
ajpairevw afpakken
ajpallavssomai weggaan
a{pa~/a{pasa/a{pan, 1. (ge)heel, al, ieder; 

a{panto~ 2. (mv.) alle
ajpeilevw + dat. (be)dreigen
a[peimi teruggaan, weggaan
a[peiro~ + gen. zonder ervaring met, onbekend 

met
ajpelauvnw verdrijven, verbannen
ajpevrcomai terugkeren
ajphgevomai vertellen
ajpìgmai perfectum van ajpiknevomai
ajpiknevomai aor. ajpikovmhn aankomen

perf. ajpìgmai
ajpikovmhn aoristus van ajpiknevomai
a[pixi~, ajpivxio~, hJ komst
ajpov/ajp∆ + gen. van ... vandaan, vanaf, sinds; 

ajpo; touvtou vanaf dan
ajpobavllw weggooien, (uit het oog) 

verliezen
ajpodeivknumai laten zien; te kennen geven
ajpodhmivh, hJ afwezigheid
ajpodivdwmi teruggeven
ajpodokimavzw afkeuren, afwijzen
ajpoduvw (laten) uitkleden
ajpokalevw terugroepen
ajpokrivnw uitkiezen
ajpokteivnw doden
ajpoleivpw overlaten
ajpovllumai aor. ajpwlovmhn verloren gaan
∆Apovllwn, ∆Apovllwno~, oJ Apollo
ajpologevomai + dat. spreken ten behoeve van
ajpopevmpw wegsturen; med. terug naar huis 

laten gaan, van zich afsturen
ajpoplevw wegvaren, terugvaren
a[poro~ onoplosbaar

ajporcevomai verdansen, wegdansen
ajpospeuvdw ernstig afraden
ajpostevllw wegsturen, naar huis sturen
ajposterevw + gen. beroven van
ajpostrevfomai afwijzend zijn
ajpostugevw verafschuwen, walgen
ajpotelevw afmaken
ajpoceirobivoto~ van handarbeid levend
a{ptomai + gen. aanraken, vastpakken
ajpwlovmhn aoristus van ajpovllumai
a\ra vraagwoord (neutraal)
a[ra dus
ajrairhvka perfectum van aiJrevw
ajrguvrion, tov zilver
ajrevskw + dat. bevallen aan; med. in de smaak 

vallen bij
ajrestẁ~ (bijw.) welgevallig
∆Aristogeivtwn, Aristogeiton

∆Aristogeivtono~, oJ
a[risto~ best
∆Arivfrwn, ∆Arivfrono~, oJ Ariphron
ÔArmovdio~, oJ Harmodios
a[roura, hJ akkerland
ajrtavw ophangen
a[rto~, oJ brood
ajrcaìo~ van vroeger, oud
ajrchv, hJ 1. begin; 

2 heerschappij
ajrch;n mhdev helemaal niet
a[rcw + gen. heersen over, regeren
a[rcwn, a[rconto~, oJ tiran, alleenheerser, aanvoerder
ajsavomai verdrietig worden
a[shmo~ onbegrijpelijk
ajsqenhv~, ajsqenevo~ zwak, ziek
∆Asivh, hJ Klein-Azië
ajsitivai, aiJ voedselgebrek
a\sson (bijw.) dichterbij
a[stacu~, ajstavcuo~, oJ korenaar
ajstov~, oJ burger
a[stu, a[steo~, tov stad
ajsfalhv~, ajsfaloù~ veilig, zeker
ajschvmwn, ajschvmono~ onbeschoft, onfatsoenlijk
ajtavr maar
a{te + ptc. omdat
ajtevkmarto~ onbegrijpelijk
ajtimivh, hJ eerloosheid, smaad
∆Attikov~ van Attika
aujlevw op de aulos spelen, fluit spelen
aujlhv, hJ binnenplaats
aujlhthv~, aujlhtevw, oJ aulosspeler, fluitspeler
aujxavnomai groeien, groot worden
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au[xomai (pass.) (op)groeien, machtiger worden, 
toenemen

aujtivka meteen
au\ti~ weer
aujtov~/aujthv/aujtov 1. zelf; 

2. (zelfstandig gebruikt, niet in de 
nominativus) hem/haar/het; 
3. (voorafgegaan door het lidwoord + 
dat.) dezelfde/hetzelfde (als)

aujtovse daarheen 
∆Afidnaìo~ van Aphidna
a[frasto~ onverwacht, onwaarschijnlijk
ajcavristo~ ondankbaar
∆Acevrwn, ∆Acevronto~, oJ Acheron

B
baquv~/baqeìa/baquv, diep, hoog

baqevo~
Bakciavdai, oiJ Bakchiaden
barbarikov~ niet-Grieks, barbaars
bavrbaro~, oJ niet-Griek, vreemdeling
basileuv~, basilevo~, oJ koning
bivo~, oJ leven
boavw roepen, schreeuwen; pass.

beroemd/bekend worden
bohqevw + dat. helpen, bijstaan
Boiwtoiv, oiJ Boiotiërs
bouleuvw beraadslagen, overleggen
bouvlomai (graag/liever) willen
boù~, boov~, oJ/hJ rund
bublivon, tov brief

G
gambrov~, oJ schoonzoon
gamevw aor. e[ghma trouwen
gavmo~, oJ huwelijk
gavr want, immers, namelijk, 

(anticiperend) omdat
ge geeft meestal nadruk aan een woord of 

een woordgroep: het best te vertalen door 
klemtoon te leggen, soms ‘tenminste’

gevgona perfectum van givnomai
Gevlwn, Gevlwno~, oJ Gelon
gevno~, gevneo~, tov geslacht, afkomst, soort, klasse
gevrwn, gevronto~ oud
gh̀, hJ aarde, land, grond
givnomai aor. ejgenovmhn 1. geboren worden, ontstaan; 

perf. gevgona 2. worden, zijn; 
3. gebeuren; 
4. komen

glivcomai nastreven

gnwvmh, hJ inzicht, oordeel, mening
govno~, oJ kind, het krijgen van kinderen
govnu, gouvnato~, tov knie
gravfw schrijven
gumnavsion, tov sportschool
gumnov~ naakt
gunhv, gunaikov~, hJ vrouw

D
daivomai aor. ejdasavmhn (onder elkaar) verdelen
dev 1. geeft de overgang naar de nieuwe zin 

aan: meestal niet vertalen; 
2. en (meestal na komma); 
3. ..., maar (meestal gaat mevn aan dev
vooraf)

deì + aci/inf. het is nodig dat, het/men moet
deivdw vrezen, bang zijn
deivknumi (aan)tonen
deimaivnw vrezen, bang zijn
deinov~ verschrikkelijk, vreselijk
deìpnon, tov diner
devka tien
devkomai aannemen, ontvangen
Delfoiv, oiJ Delphi
devomai aor. ejdehvqhn + gen. iets missen, nodig hebben, 

vragen, verzoeken
deuvtera (bijw.) vervolgens; to; deuvteron nog 

eens, voor de tweede keer
deuvtero~ tweede
devw (vast)binden, gevangen zetten
dhv partikel dat aangeeft dat de verteller/

spreker de zinsinhoud vanzelfsprekend 
vindt > dan, dus, inderdaad

dh̀lo~ duidelijk
dhmokrativh, hJ democratie
dh̀mo~, oJ volk, district
diav 1. (gen.) door (... heen); 

2. (acc.) vanwege
diavdoco~, oJ opvolger
divaita, hJ levenswijze, manier van leven
diakarterevw volharden
diakosmevw indelen
diakrivnw uitzonderen
dialevgomai (pass.) een gesprek voeren met, 

bespreken
dialuvw verbreken, beëindigen
diapeiravomai + gen. op de proef stellen, testen
diaplevkw voltooien
diapolemevw de oorlog beëindigen
diaseivw doen omslaan
diafevrw doorbrengen
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diafeuvgw + acc. ontsnappen (aan)
diafqeivrw te gronde richten, doden
diaforevw plunderen
didavskw leren, onderwijzen
divdwmi aor. e[dwka aor. pass. geven

ejdovqhn
dievxeimi tussendoor lopen
diexevrcomai van hand tot hand gaan, 

doorheengaan, lopen naar
dievpw in handen houden
diergavzomai afmaken
dihkovsioi tweehonderd
divzhmai 1. zoeken; 

2. + inf. er naar te streven, 
verlangen, willen

divkaio~ rechtvaardig, juist
dikaiovw rechtvaardig achten, wensen, 

willen, straffen
diplovo~/diplhv/diplovon dubbel, tweevoudig
dismurivoi twintigduizend
discivlioi tweeduizend
divca (in tweeën) verdeeld
diwvkw achtervolgen, vervolgen
dokeì moi + aci 1. het schijnt me dat ... ; 

2. het schijnt me goed om te ... ;
3. ik besluit dat ...

dokevw aor. e[doxa 1. menen; 
2. schijnen; ta; dedogmevna
afspraken

dovkimo~ voortreffelijk
dovmo~, oJ huis
dovxa, hJ 1. mening; 

2. reputatie, aanzien, roem
dorufovroi, oiJ lijfwacht
duvnamai kunnen, in staat zijn
duvnami~, dunavmio~, hJ macht, vermogen
dunatov~ in staat, mogelijk
duvo twee
dwrehv, hJ geschenk
Dwrieuv~, Dwrievo~, oJ Dorieus
dẁron, tov geschenk, cadeau

E
e[ar, e[aro~, tov lente
ejavw (toe)laten, toestaan
e[balon aoristus van bavllw
e[bhn aoristus van baivnw
ejggivnomai 1. intussen verlopen; 

2. + dat. ontstaan in, opkomen bij
ejgguavw uithuwelijken; med. het 

huwelijksaanbod accepteren

ejgeivromai ontstaan
ejgenovmhn aoristus van givnomai
∆Egestaìoi, oiJ bewoners van Egesta
e[ghma aoristus van gamevw
e[gkeimai liggen in
e[gkuo~ 2 zwanger
ejgceirivzw overhandigen
ejgwv ik
ejdasavmhn aoristus van daivomai
ejdovqhn aoristus passivum van divdwmi
e[doxa aoristus van dokevw
e[dwka aoristus van divdwmi
ejqevlw willen, bereid zijn
ejqevmhn aoristus van tivqemai
e[qhka aoristus van tivqhmi
e[qno~, e[qneo~, tov volk
eij 1. als, indien; 

2. of (in de afh. bijzin)
ei\don aoristus bij oJravw
ei[dwlon, tov schim
eijkavzw vergelijken
ei|lon aoristus bij aiJrevw
ei|ma, ei{mato~, tov kledingstuk, mv. kleren
eijmiv fut. e[somai zijn; + gen. behoren tot
ei\mi gaan
ei{neka + gen. omwille van, voor, wegens, om
ei{neken + gen. vanwege, om
ei\pon aoristus bij levgw
ei[rhmai perfectum medium/passivum bij levgw

en ajgoreuvw
ei|~/miva/e{n, eJnov~ één  
ejk + gen. uit
eJkav~ (bijw.) ver 
e{kasto~ elk, ieder
eJkatovn honderd
ejkbavllw eruit gooien
ejkeìno~/ejkeivnh/ejkeìno 1. die/dat; 

2. hij/zij/het
ejkkomivzw redden
ejkmanqavnw fut. (precies) te weten komen

ejkmaqhvsomai perf.
ejkmemavqhka

ejkprhvssomai + acc. wreken
ejkrhvgnumai aor. in woede uitbarsten

ejxerravghn
e[kthmai perfectum van ktavomai
e{kto~ zesde
ejkfaivnw aan het licht brengen, tonen
e[kfasi~, ejkfavsio~, hJ bekendmaking
e[labon aoristus van lambavnw
e[laqon aoristus van lanqavnw
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ejlauvnw (voort)drijven
ejlavcisto~ kleinst, geringst
e[lacon aoristus van lagcavnw
ejleuvqero~ vrij
ejleuqerovw bevrijden
e[lipon aoristus van leivpw
ÔEllav~, ÔEllavdo~, hJ Griekenland
”Ellhn, ”Ellhno~, oJ Griek
ÔEllhvnio~ Grieks
ÔEllhvni~ (vr. bijv. nw.) Grieks(e)
ÔEllhspovnto~, oJ Hellespont
ejlpivzw hopen, verwachten
e[lpomai verwachten, hopen
e[maqon aoristus van manqavnw
ejmivghn aoristus van meivgnumai
ejmmevleia, hJ dansmuziek
ejmov~ mijn
e[mpeiro~ + gen. bekend met, ervaren in
ejmpivptw fut. ejmpesoùmai 1. toeslaan, ontstaan; 

2. + dat. vallen op
ejmpovdio~ hinderlijk, in de weg
ejmpovrion, tov handelspost
ejn 1. (bijw.) bovendien; 

2. + dat. in, op
ejnavgw aansporen
ejnallavx (bijw.) beurtelings, afwisselend
ejnantivo~ tegenovergesteld, vijandig
eJndevkato~ elfde
ejndevkomai goedkeuren, instemmen met
ejndivdwmi toegeven, toelaten
e[neimi aanwezig zijn, zich bevinden
e[nerqe + gen. beneden, onder
ejnqaùta 1. daar, daarheen; 

2. in die situatie, toen
ejniautov~, oJ jaar
ejnoravw opmerken, waarnemen
ejntevllomai opdragen, bevelen
ejx + gen. uit, door; ejx ou| sinds
ejxaggevllw berichten, bekend maken
ejxaginevw (regelmatig) brengen
ejxavgw (naar buiten) brengen
ejxaivreto~ speciaal, uitgezonderd
ejxairevw wegnemen, ontnemen
ejxarkevw + dat. voldoende zijn voor
e[xeimi weggaan, uitgaan
ejxelauvnw aor. ejxhvlasa wegjagen, verbannen, verdrijven
ejxergavzomai voltooien, volbrengen, doen
ejxevrgw buitensluiten
ejxevrcomai weggaan
e[xw naar buiten; + gen. uit
e{xw futurum van e[cw

ejpavgw brengen
ejpagwgov~ overtuigend, verleidelijk
ejpainevw goedkeuren, waarderen
ejpaivrw verleiden
ejpanavgw uit de koers slaan, van zijn stuk 

brengen
ejpanivstamai aor. in opstand komen, een 

ejpanevsthn staatsgreep plegen
ejpaurevsi~, ejpaurevsio~, hJ winst
ejpeiv toen, nadat, omdat, aangezien
ejpeidhv toen, nadat, omdat, aangezien
e[peimi in de aanval gaan, aanvallen
e[peita daarna, dan
ejpeivte 1. nadat, toen, wanneer; 

2. omdat, aangezien
ejpeirwtavw vragen
e[peson aoristus van pivptw
ejpeuvcomai + dat. bidden tot
ejpevcw pauzeren
ejpiv/ejp∆ 1. + dat. aan, bij; 

2. + acc. naar, gedurende; 
3. + gen. bij, op

ejpibavllw leggen
ejpigivnomai gebeuren, overkomen
∆Epivdauro~, hJ Epidauros
ejpieikhv~, ejpieikevo~ redelijk, fatsoenlijk
ejpivhmi toestaan
ejpikalevomai aanroepen
ejpikratevw + gen. heersen over
ejpilevgomai lezen
ejpimartuvromai bezweren
ejpimelhv~, ejpimelevo~ zorgwekkend
ejpivpan (bijw.) in het algemeen, meestal
ejpivstamai weten, kennen
ejpistevllw sturen, zenden
ejpithvdeo~ nuttig, bruikbaar
ejpitivqhmi sturen
ejpitropeuvw besturen
ejpifaivnomai zich vertonen, verschijnen
ejpiceirevw een greep naar de macht doen
ejpopoiov~, oJ epische dichter
ejporavw overzien
e[po~, e[peo~, tov woord, gesprek
eJptakaivdeka zeventien
ejpuqovmhn aoristus van punqavnomai
ejpwnumivh, hJ bijnaam, naam
ejrasthv~, ejrastevw, oJ minnaar, liefhebber
e[rgon, tov werk, daad
ejreivdw laten steunen
ejreunavw (onder)zoeken
ejrevw futurum bij levgw/ajgoreuvw
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e[rhmo~ 1. eenzaam, verlaten; 
2. (+ gen.) beroofd van, zonder

e[ri~, e[rido~, hJ wedstrijd
e[rcomai aor. h\lqon gaan, komen 
ej~ + acc. 1. ... in, in, naar, binnen; 

2. tot; ej~ o{ waarheen, totdat
ejsavgw (terug) brengen
ejsbaivnw gaan naar, aan boord gaan
e[seimi naar binnen gaan
ejsevrcomai naar binnen gaan; 

+ acc. opkomen bij
ejskatabaivnw binnengaan
e[somai futurum van eijmiv
ejstavlhn aoristus passivum van stevllw
e[ste zolang als
e{sthka perfectum van i{stamai
e[sthn aoristus van i{stamai
ejsfevrw binnenbrengen
e[scon aoristus van e[cw
eJtaìro~, oJ vriend, kameraad
ejtevqhn aoristus passivum van tivqhmi
e[tekon aoristus van tivktw
e{tero~ de een, de ander
e[ti nog
e{toimo~ bereid, gereed 
e[to~, e[teo~, tov jaar
eu\ (bijw.) goed
eujdaivmwn, eujdaivmono~ gelukkig, welvarend
eujpethv~, eujpetevo~ gemakkelijk
euJrivskw aor. hu|ron vinden, beschouwen

aor. pass. huJrevqhn
eujtucevw succes hebben, gelukkig zijn
eujtuchv~, eujtucevo~ succesvol
eujtucivh, hJ geluk, succes
eujwcevw onthalen
ejfavnhn aoristus van faivnomai
∆Ecekravth~, Echekrates

∆Ecekravteo~, oJ
e[cw fut. e{xw, aor. e[scon 1. hebben, houden; 

2. + bijw. zijn; 
3. + inf. kunnen

eJwutoù/eJwuth̀~/eJwutoù zich(zelf), hemzelf etc.
(nooit in de nom.)

Z
zeuvgnumi + acc. een brug aanleggen over
zhmivh, hJ boete, straf
zhmiovw straffen
zhvthsi~, zhthvsio~, hJ het zoeken, onderzoek
zwgrevw levend gevangen nemen

H
h[ 1. dan; 

2. of
h\ echt, inderdaad
h[gagon aoristus van a[gw
hJgemoneuvw het opperbevel voeren
hJgemonivh, hJ leiderschap, opperbevel
hJgemwvn, hJgemovno~, oJ aanvoerder, bevelhebber
hJgevomai + gen. het bevel voeren over
h[dh reeds, nu, eindelijk, voortaan
h{domai aor. h{sqhn + dat. zich verheugen over
hJdonhv, hJ genot, vreugde, plezier
hJduv~/hJdeìa/hJduv, hJdevo~ aangenaam, fijn
∆Hetivdh~, oJ zoon van Eëtion
∆Hetivwn, ∆Hetivono~, oJ Eëtion
h|ka aoristus van i{hmi
h{kista allerminst, natuurlijk niet
h{kw komen, gekomen zijn
h[lasa aoristus van ejlauvnw
h\lqon aoristus bij e[rcomai
hJlikivh, hJ leeftijd
h{marton aoristus van aJmartavnw
hJmei~̀ wij
hJmevrh, hJ dag
hJmetevro~ ons, onze
h[n = eij a[n
h[neika aoristus bij fevrw
h[peiro~, hJ vasteland
h[pio~ mild, vriendelijk, aardig
ÔHraiòn, tov Hera-tempel
h{sqhn aoristus van h{domai
hJsucivh, hJ rust
huJrevqhn aoristus passivum van euJrivskw
hu|ron aoristus van euJrivskw
hjẁ/o~ uit het oosten

Q
qavlassa, hJ zee
qeìon, tov het goddelijke, godheid
qeìo~ goddelijk
qevlw willen
Qeovdwro~, oJ Theodoros
qeov~, oJ god
qeravpwn, qeravponto~, oJ dienaar
Qesprwtoiv, oiJ Thesprotiërs
Qrasuvboulo~, oJ Thrasyboulos
qugavthr, qugatrov~, hJ dochter
qumovomai boos worden
quvmo~, oJ geest, hart
quvra, hJ deur
quvw offeren
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qẁma, qwvmato~, tov wonder, verbazing
qwmavzw + gen. zich verbazen over

I
ijavomai genezen
i{hmi aor. h|ka laten gaan, zenden
ijqevw~ onmiddellijk, dadelijk, meteen, 

direct
ijquvw zich wenden, koers zetten
iJkanov~ voldoende, geschikt, in staat
“Ilion, tov Troje
i{na + coni./opt. opdat
iJpnov~, oJ oven
ÔIppivh~, ÔIppivew, oJ Hippias
iJppodrovmo~, oJ cavalerist
ÔIppokleivdh~, Hippokleides

ÔIppokleivdeo~
ÔIppokravth~, Hippokrates

ÔIppokravteo~, oJ
i{ppo~, hJ cavalerie, ruiterij
iJrovn, tov heiligdom
iJrov~ heilig
ijsokrativa, hJ democratie
ijsovrropo~ + dat. even sterk als
i[so~ gelijk, even groot 
i{stamai aor. e[sthn gaan staan, blijven staan

perf. e{sthka
iJstorevw navraag doen, informeren
i[scw in bezit hebben, tot vrouw 

krijgen, (vast)houden; + inf.
weerhouden te

ijcqù~, ijcquvo~, oJ vis
∆Iwnivh, hJ Ionië

K
kaiv 1. en; 

2. ook; 
3. zelfs

Kaineivdh~, Kaineivdew, oJ afstammeling van Kaineus 
kaivper + ptc. hoewel ...
kakovn, tov het kwaad; ta; kakav onheil, 

ongeluk, rampen
kakov~ laf, slecht
kakovth~, kakoth̀to~, hJ misdaad
kalevw roepen, noemen, uitnodigen; 

kaleovmeno~ zogenaamde
kalindevomai rondhangen
Kallivmaco~, oJ Kallimachos
kavllisto~ zeer goed, zeer mooi
kalov~ mooi, goed, passend
Kambuvsh~, Kambuvsew, oJ Kambyses

kavrta zeer veel, erg
karterov~ krachtig, sterk
Karchdovnioi, oiJ Karthagers
katav/kat∆ + gen. onder; + acc. volgens, wat 

betreft
katav per zoals, evenals
katagoreuvw fut. katerevw meedelen
katavgw laten terugkeren, terugvoeren
katadoulovw tot slaaf maken
katainevw toestemmen, ermee instemmen
kataitiavomai beschuldigen
katakaivw aor. (volledig) verbranden

katekauvqhn
katavklisi~, diner

kataklivsio~, hJ
katakruvptw verbergen, verstoppen
katalambavnw perf. grijpen, vasthouden, overkomen

katalelavbhka
katalevgw opsommen, vertellen
kataleivpw achterlaten
kataluvw ten val brengen, afzetten
kataprodivdwmi in de steek laten
katavstasi~, (staats)inrichting, bestuur

katastavsio~, hJ
katastrevfomai aan zich onderwerpen
katativqhmi neerleggen
katafaivnomai blijken, schijnen
katafeuvgw vluchten, gevlucht zijn
kavteimi + dat. treffen
katevcw in zijn macht houden, 

vasthouden, beheersen
kativsthmi aanstellen, invoeren, vaststellen
katoikevomai gaan wonen
katoiktivrw medelijden hebben
ke(n) = a[n
keìmai liggen
keimhvlion, tov kostbaarheid
keleuvw bevelen, bevelen, aanraden
Kevrkura, hJ Kerkyra
Kerkuraìoi, oiJ inwoners van Kerkyra
kefalhv, hJ hoofd
kecavrhka perfectum van caivrw
khvdomai + gen. bezorgd zijn om
khvrugma, khruvgmato~, tov afkondiging
kh̀rux, khvruko~, oJ boodschapper, officiële bode
kivbdhlo~ vals
kivnduno~, oJ gevaar
Kleisqevnh~, Kleisthenes

Kleisqevneo~, oJ
kleitov~ beroemd
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Kleomevnh~, Kleomenes
Kleomevneo~, oJ

koinov~ gemeenschappelijk, openbaar
kolouvw afbreken
komivzw brengen, meenemen
Korivnqio~, oJ Korinthiër
Korivnqio~ uit Korinthe afkomstig
Kovrinqo~, hJ Korinthe
kovsmo~, oJ sieraad, tooi, kleding, kleren
kovtero~ wie/wat van beide
kou om een of andere reden
koù waar?, hoe?
kratevw overwinnen
kreivttwn, kreivttono~ sterker, beter
krivnw (ver)kiezen; krivnomai de 

voorkeur genieten
krivsi~, krivsio~, hJ beoordeling, uitspraak
ktavomai perf. e[kthmai verwerven perf. bezitten
kteivnw doden
kth̀ma, kthvmato~, tov bezit, eigenschap
kuvamo~, oJ boon
kurevw + gen. (ver)krijgen
kuvrio~ vastgesteld
kùro~, kuvreo~, tov beslissende stem
kurovw geldig maken, bekrachtigen
kuyevlh, hJ kist
Kuyelivdai, oiJ afstammelingen van Kypselos
Kuvyelo~, oJ Kypselos
kuvw zwanger worden/zijn
kw ooit, op enige wijze
kw~ op een of andere manier, om een 

of andere reden, wellicht
kẁ~ hoe

L
Lavbda, hJ Labda
lagcavnw aor. e[lacon + gen. krijgen
Lakedaimovnioi, oiJ Lakedaimoniërs, Spartanen
Lavkwn, Lavkwno~, oJ Spartaan
Lakwnikov~ Spartaans
lambavnw aor. e[labon nemen, krijgen, gevangen 

nemen
lanqavnw aor. e[laqon + acc. verborgen zijn voor, ontgaan
Lapivqh~, Lapivqew, oJ Lapith
levgw aor. ei\pon fut. ejrevw zeggen, noemen

perf. pass. ei[rhmai
leivpw aor. e[lipon achterlaten
Levsbioi, oiJ Lesbiërs
levwn, levonto~, oJ leeuw
lhvion, tov gewas
livqo~, oJ steen 

liparevw + ptc. volharden, uithouden, blijven 
bij

lovgo~, oJ woord, gesprek, verhaal, bericht, 
getal

loipov~ overig
Lukovfrwn, Lukovfrono~, oJ Lykophron

M
maqhvsomai futurum van manqavnw
malakov~ toegeeflijk
mavlista het meest, vooral, het liefste, 

bij uitstek
màllon (bijw.) meer
manqavnw aor. e[maqon leren kennen, begrijpen, 

fut. maqhvsomai vernemen
perf. memavqhka

manteuvomai orakel raadplegen
manthvion, tov orakeluitpraak
martuvrion, tov bewijs
mavthn tevergeefs, zonder reden
mavch, hJ strijd, gevecht
mevga (bijw.) groot
Megaklevh~, Megakles

Megaklevo~, oJ
megaloprephv~, schitterend, vorstelijk

megaloprepevo~
megavlw~ groot
mevga~/megavlh/mevga, groot, belangrijk

megavlou
mevgisto~ grootst, zeer groot; to; mevgiston

vooral
mezovnw~ groter, meer
meivgnumai aor. ejmivghn + dat. seksuele omgang hebben met
Mevlissa, hJ Melissa
mevllw 1. + inf. praes. op het punt staan; 

2 + inf. fut. zullen, van plan zijn 
mevllwn, mevllonto~ toekomstig
memavqhka perfectum van manqavnw
mevmnhmai perfectum van mimnhv/skomai
mevn ... (dev) geeft aan dat de mededeling nog niet af 

is, meestal wordt deze voortgezet met 
dev; mevn meestal onvertaald laten

mevntoi maar, echter
mevson, tov het midden
metav/met∆ 1. + gen. (samen) met; 

2. + acc. na; 
3. bijw. daarna, later

metadokeì moi van mening veranderen, spijt 
hebben

metanavsth~, immigrant
metanavstew, oJ
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metapevmpomai laten komen, uitnodigen, 
ontbieden

mevteimi + dat. behoren aan
metexevteroi, oiJ sommige(n)
metevwro~ 2 zwevend
metivscw + gen. meedoen aan
metovco~ schuldig
mhv 1. niet; 

2. + coni./opt. (na ww. van vrezen) dat
mhdev en niet; ook niet; zelfs niet
mhdivzw overlopen naar de Perzen
Mh̀doi, oiJ Meden, Perzen
mhkevti niet meer
mhvte ... mhvte noch ... noch
mhvthr, mhtevro~/mhtrov~ , hJ moeder
mhtropavtwr, grootvader (van de moederzijde)

mhtropavtoro~, oJ
mhtrwvio~ van mijn moeder
mhcanavomai (een middel) verzinnen; (listig) 

beramen
mhcanhv, hJ (hulp)middel, manier
miaifovno~ bloeddorstig, moorddadig
Milhvsioi, oiJ Milesiërs
Mivlhto~, hJ Milete
Miltiavdh~, Miltiavdew, oJ Miltiades
mimnhv/skomai aor. zich herinneren, naar voren 

ejmnhvsqhn perf. mevmnhmai brengen
min (acc. ev.) hem, haar, het
mnhmovsunon, tov herinnering, monument
mnhsthvr, mnhsthr̀o~, oJ vrijer, huwelijkskandidaat 
mnh̀sti~, mnhvstio~, hJ gedachte, herinnering
moìra, hJ deel
mouvnarco~, oJ alleenheerser
moùno~ enig(e)
mousikhv, hJ muziek

N
nauarcevw het bevel over de vloot hebben
naumacivh, hJ zeeslag
nautikhv, hJ vloot
nautikovn, tov vloot
nehnivh~, nehnivew, oJ jongeman 
nehnivsko~, oJ jongeman
neìko~, neivkeo~, tov ruzie, oorlog
nekuomanthvion, tov dodenorakel
nekrov~, oJ lijk, dode
nevmw (ver)delen met, toedelen, 

besturen
nevo~ nieuw, jong
nhduv~, nhduvo~, hJ maag
nh̀so~, hJ eiland

nhù~, nhov~, hJ schip
nikavw (over)winnen, overwinnaar zijn
novmo~, oJ wet
nomov~, oJ woonplaats
novo~, oJ geest, verstand, gedachte
nostevw terugkeren
noùso~, hJ ziekte, waanzin
nùn nu
nun welnu, dus
nwqhv~, nwqevo~ dom, traag van begrip

X
Xanqivppo~, oJ Xanthippos
xeinivzw gastvrij onthalen
xeinivh, hJ vriendschapverdrag
xeinikov~ van een (gast)vriend
xeìno~ bevriend
xeìno~, oJ (gast)vriend, vreemdeling

O
oJ/hJ/tov de/het  
oJ dev hij (ander onderwerp dan in de 

voorafgaande zin)
oJ mevn ... oJ dev de een ... de ander
o{de/h{de/tovde 1. (bijv.) deze, dit; 

2. (zelfst.) hij, zij, het
oJdov~, hJ weg
oiJ (dat. ev.) aan hem/haar
oi\da (perf.) weten
oi\ka (perf.) lijken
oijkevw (be)wonen
oijkiva, tav paleis, huis
oijkivh, hJ huis
oi\ko~, oJ huis
oijkov~ ejsti + aci het is logisch/natuurlijk dat
oijktivrw medelijden hebben
oi\kto~, oJ medelijden
oijmwvzw aor. w[/mwxa jammeren
oi|o~ zodanig als, zoals
oi|ov~ te eijmiv in staat zijn, kunnen
oJkoìo~ hoedanig, wat voor een, zodanig 

als
o{kou waar, waar(heen) ook maar
ojktwkaivdeka achttien
o{kw~ hoe, dat, (telkens) wanneer
o[lbio~ gelukkig
ojligarcivh, hJ oligarchie
ojlivgo~ weinig
ojlooivtroco~, oJ rollende steen
o{lo~ (ge)heel, volledig
”Omhro~, oJ Homeros
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oJmilevw + dat. contact hebben met
oJmoiovomai + dat. vergelijken met
oJmoivw~ op gelijke manier, zonder 

aanzien des persoons 
oJmovyhfo~ + dat. met hetzelfde stemrecht als
o{mw~ toch
o[neido~, ojneivdeo~, tov verwijt
ojnomavzw noemen; med. als zegswijze 

gebruikt noemen 
ojpivsw terug, weer
oJplivth~, oJplivtew, oJ hopliet, zwaargewapende, 

infanterist
o[pwpa perfectum bij oJravw
oJravw aor. ei\don perf. o[pwpa zien
ojrghv, hJ woede, drift, toorn
ojrqov~ recht, rechtop, juist
oJrthv, hJ feest
o[rugma, ojruvgmato~, tov kuil
ojruvssw graven, aanleggen
ojrcevomai dansen
o[rchsi~, ojrchvsio~, hJ het dansen
o{~/h{/o{ (betr. vnw.) 1. die/dat; 

2. wie/wat
o{so~ (zo groot/veel) als, hoe groot/

veel; o{sw/ hoezeer
o{sti~/h{ti~/o{ ti (betr. vnw.) wie, welk(e), die
o{te (voegw.) wanneer, toen, nu
o{ti omdat, dat
ouj(k), oujc(iv) niet
ou[ ... ti volstrekt niet, geenszins
oujdamav nooit, volstrekt niet
oujdamẁ~ op geen enkele manier, beslist 

niet, geenszins
oujdev en niet, maar niet, zelfs niet
oujdeiv~/oujdemiva/oujdevn, 1. (zelfst.) niemand/niets; 

oujdenov~ 2. (bijv.) geen enkel(e)
oujkevti niet meer
ou[noma, oujnovmato~, tov naam
oujranov~, oJ hemel
ou[te ... ou[te noch ... noch
ou[te ... te niet alleen ...niet, maar (ook)
ou[ti~, ou[tino~ niemand
ou|to~/au{th/toùto 1. (bijv.) deze/die, dit/dat; 

2. (zelfst.) hij/ zij/het
ou{tw zo
ojfeivlw verschuldigd zijn
o[felo~, ojfevleo~, tov nut, voordeel, hulp
ojfqalmov~, oJ oog
ojfruovei~, ojfruovento~ rotsig
o[yi~, o[yeo~, hJ het zien, aanblik, gezicht, 

visioen

P
pavqh, hJ tegenslag, ongeluk
paivdeusi~, paideuvsio~, hJ algemene ontwikkeling
paidivon, tov kind, baby
paì~, paidov~, oJ/hJ kind, zoon/dochter
to; palaiovn (bijw.) vroeger
panstratih̀/ met het hele leger
Pantavgnwto~, oJ Pantagnotos
pavntw~ geheel en al, volkomen, volstrekt
parav/par∆ + gen. van (de kant van); + acc. 

naar, langs; + dat. bij
paradivdwmi geven, overgeven, overleveren
parakalevw te hulp roepen
parakataqhvkh, hJ in bewaring gegeven bezit
paralambavnw fut. overnemen, als bondgenoot 

paralavmyomai nemen
pavralo~ van de zee
paraplhvx, paraplhg̀o~ krankzinnig
paraskeuavzomai voorbereidingen treffen voor, 

proberen
paracravomai verkeerd handelen
pavreimi aanwezig zijn, bijstaan
parevrcomai binnengaan
parevcw verschaffen
parhbavw oud (beginnen te) worden
parqevno~, hJ meisje, ongetrouwde vrouw
parivhmi voorbij laten gaan, toestaan
pà~/pàsa/pàn, pantov~ 1. (zelfst) ieder, elk, (mv.) allen/

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

pavscw fut. peivsomai lijden, ondervinden, ervaren
aor. e[paqon

pathvr, patrov~/patevro~, oJ vader
pavtrh, hJ vaderland
patriv~, patrivdo~, hJ vaderland
patrwvio~ van de vader
pauvomai + ptc. ophouden te
pevzo~, oJ (land)leger
peiqarcevomai een meester gehoorzamen
peivqomai + dat. geloven, gehoorzamen aan, 

luisteren naar
peivqw overreden, overtuigen
peiravomai uitproberen; + ptc. proberen te
Peirhvnh, hJ Peirene-bron
Peisistrativdai, oiJ Peisistratiden
Peisivstrato~, oJ Peisistratos
pevlago~, pelavgeo~ , tov zee
Pelopivdh~, Pelopivdew, oJ afstammeling van Pelops
pevmpw zenden, sturen
pevmpto~ vijfde
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penqerov~, oJ schoonvader
penthkovntero~, hJ schip met vijftig roeiriemen
pevptwka perfectum van pivptw
per zeer, juist, precies (versterkt/

benadrukt het voorafgaande woord)
periv + gen. om, over; + acc. rondom
periairevomai afdoen
Perivandro~, oJ Periandros
perigivnomai overwinnen
periveimi nog in leven zijn
perievrcomai een andere kant opgaan
perievcomai + gen. zich aan iets vasthouden, 

gehecht zijn aan, gesteld zijn op
perivqumo~ vreselijk boos
Periklevh~, Periklevo~, oJ Perikles
perivoikoi, oiJ buren
periubrivzw met minachting behandelen
Pevrsh~, Pevrsew, oJ Pers
pesoùmai futurum van pivptw
pevtrh, hJ rotsblok, steen
Pevtrh, hJ Petra
pivptw aor. e[peson fut. vallen

pesoùmai perf. pevptwka
pistov~ trouw, betrouwbaar
pivsuno~ + dat. vertrouwend op 
pleìsto~ meest, zeer veel
pleivwn, pleivono~ meer, groter
pleonevkth~ egoïstisch
plh̀qo~, plhvqeo~, tov menigte, massa, hoeveelheid
plhrovw + gen. vullen met 
ploìon, tov schip
poievw (soms med.) maken, doen, ondernemen
polemarcevw opperbevelhebber zijn
polevmarco~, oJ opperbevelhebber
polihvth~, polihvtew, oJ burger
povli~, povlio~, hJ stad
pollaplhvsio~ veel groter
pollov~ veel; pollẁ/ + vergrotende trap veel
Polukravth~, Polykrates

Polukravteo~, oJ
poluvtito~ veel eer waard 
povsi~, povsio~, hJ het drinken
potamov~, oJ rivier
prevsbu~, prevsbeo~ oud
prh̀gma, prhvgmato~, tov 1. (ev.) daad, handeling, zaak, 

aangelegenheid; 
2. (mv.) moeilijkheden, 
politiek, macht, invloed

prhvssw handelen, doen; eu\ prhvssw het 
goed maken, succes hebben

privn + inf./aci voordat

proagoreuvw afkondigen
probaivnw voortgaan, vorderen
proveimi voortgaan, doorgaan
provqumo~ nieuwsgierig, graag, bereidwillig
Proklevh~, Proklevo~, oJ Prokles
propevmpw wegsturen, afscheid nemen
provrrizo~ volkomen, geheel en al
prov~ 1. + dat. bij, tegen ... in; 

2. + acc. naar, tot, tegen; 
3. + gen. van de kant van, door; 
4. bijw. bovendien, daarbij; pro;~
touvtoisi bovendien

prosagoreuvw aor. begroeten, toespreken
proseìpon

prosavnth~, prosavnteo~ moeilijk te accepteren
prosgelavw toelachen
prosdialevgomai + dat. op iemands vragen antwoorden
proshvkwn, proshvkonto~ verwant aan

+ dat.
prosoudivzw op de grond gooien
prospivptw + dat. overkomen 
prosptaivw tegenslag krijgen
prostivqemai + dat. zich aansluiten bij
provschma, proschvmato~, voorwendsel, dekmantel

tov
proteivnw voorstellen, aanbieden
provteron (bijw.) vroeger, eerder
provtero~ eerder, vroeger, vorig
protivqhmi verkiezen boven, voorkeur geven 

aan
profaivnw aanbieden, beloven
prẁto~ eerst(e); prẁta (mevn) in de eerste 

plaats; ta; prẁta (bijw.) 
aanvankelijk, in het begin

Puqivh, hJ Pythia
punqavnomai aor. ejpuqovmhn vernemen, vragen

R
rJh̀ma, rJhvmato~, tov woord, uitspraak
rJigovw het koud hebben
rJivptw (weg)werpen, gooien

S
saqrov~ ongezond
Savmio~ uit Samos afkomstig
Savmo~, hJ Samos
sewutoù van jezelf
shmaivnw duidelijk maken, aanwijzingen 

geven
Sivgeion, tov Sigeion
sighv, hJ het zwijgen, stilte
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Sikelivh, hJ Sicilië
Sikuwvnioi, oiJ Sikyoniërs
Sikuwvnio~ uit Sikyon
sinavmwro~ + gen. schade toebrengend aan 
sìto~, oJ graan, brood, voedsel
skaìo~ ongelukkig, slecht
skevlo~, skevleo~, tov been, poot
smavragdo~, oJ smaragd
sov~ jouw, uw
Spavrth, hJ Sparta
Spartih̀tai, oiJ Spartanen
speivrw perf. pass. e[sparmai zaaien
stavsi~, stavsio~, hJ verdeeldheid
stevllw aor. pass. ejstavlhn sturen; (pass.) op weg gaan
sterivskw + gen. beroven van
stoivh, hJ zuilengang
stovlo~, oJ expeditie, reis, tocht
strateuvomai een veldtocht ondernemen, 

optrekken
strathgevw + gen. aanvoerder zijn van
strathgov~, oJ veldheer, aanvoerder, generaal
strathivh, hJ veldtocht, expeditie
strathlatevw een veldtocht ondernemen
strativh, hJ leger
stratov~, oJ leger, legerkamp
suv jij, u
Suvagro~, oJ Syagros
sugginwvskw het eens zijn; med. beseffen, zich 

bewust zijn
sugkataqavptw meebegraven
sugcwrevw + gen. afstand doen van
Sulosẁn, Sulosẁnto~, oJ Syloson
sumbaivnw overkomen
sumbavllw + dat. bijeenbrengen, vechten; med.

naar voren brengen
sumbovlaion, tov kenteken, bewijs
sumbolhv, hJ gevecht
summacivh, hJ bondgenootschap
suvmmaco~, oJ bondgenoot
sumpivptw in een ellendige toestand 

geraken 
suvmploo~, oJ medepassagier
sumfevrei aor. sunhvneike het gebeurt
sumforevw bij elkaar leggen
sumforhv, hJ gebeurtenis, ongeluk, tegenslag, 

ramp
sunavgw verzamelen
sunainevw + dat. instemmen met
sunavpa~/sunavpasa/ 1. (ev.) geheel; 

sunavpan, sunavpanto~ 2. (mv.) alle(n)
sunavptw beginnen

suneleuqerovw helpen bevrijden
sunepavptomai + gen. samen aanvallen
sunestwv, sunestoù~, hJ sociale vaardigheden
sunivhmi begrijpen
sunoikevw samenwonen
sunousivh, hJ conversatie, onderhoud
suntivqemai aor. sluiten (van een verdrag)
suneqevmhn

suntucivh, hJ gebeurtenis, ongeluk, toeval
sunw/dov~ + dat. in overeenstemming met
Surhvkousai, aiJ Syrakuse
Surhkovsioi, oiJ inwoners van Syrakuse
sucnov~ veel
sfalerov~ wankel
sfeì~, sfevwn zij
sfendonhvth~, oJ slingeraar
sfrhgiv~, sfrhgìdo~, hJ zegelring
schmavtion, tov danspas
Swklevh~, Swklevo~, oJ Sokles

T
tavlanton, tov talent
tavmnw opensnijden
tavssw opstellen
tavfro~, hJ gracht
tavca (bijw.) 1. weldra, spoedig

2. misschien
tavcisto~ zeer snel, snelst; th;n tacivsthn

zo snel mogelijk
te en (indien vooruitwijzend vaak niet 

vertalen)
te ... kaiv ... en
teivnw spannen, trekken
Teisavndro~, oJ Teisandros
teìco~, teivceo~, tov stads(muur)
teleutaiò~ laatste
teleutavw beëindigen, sterven
teleuthv, hJ einde, afloop
tevlo~, tevleo~, tov einde; tevlo~ (bijw.)tenslotte; 

ej~ tevlo~ op de lange duur, 
tenslotte

tevxw futurum van tivktw
tevtarto~ vierde
th̀/ 1. daar(heen); 

2. waar(langs); 
3. op welke wijze, zoals, hoe

Thleklevh~, Thleklevo~, oJ Telekles
tivqhmi aor. e[qhka; aor. pass. leggen, plaatsen

ejtevqhn
tivktw fut. tevxw aor. e[tekon ter wereld worden, baren, 

voortbrengen
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timwrevw + dat. helpen, wreken; med. + acc. wraak 
nemen op

timwrivh, hJ wraak, straf, hulp
ti~/ti, tinov~ 1. (zelfst.) iemand, iets; mv. 

sommige(n), enige(n); 
2. (bijv.) een, een
zekere, mv. sommige, enige

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

tivw eren, hoogachten 
toivnun welnu, dus
toiovsde/toihvde/toiovnde zodanig
toioùto~ zodanig
toìco~, oJ muur
tokei~̀, tokevwn, oiJ ouders
tolmavw durven, wagen
toxovth~, oJ boogschutter
tosout̀o~ zo groot, zoveel
tovte toen, op dat moment
travpeza, hJ tafel
trihvkonta dertig
trihvrh~, trihvreo~, hJ trireme, oorlogsschip
to; trivton (bijw.) in de derde plaats, voor de derde 

keer
trivto~ derde
trich̀/ (bijw.) in drieën, in drie delen
trovpo~, oJ 1. manier, wijze; 

2. (meestal mv.) karakter, aard
turanneuvw tiran zijn; turanneuvomai

onderworpen zijn aan een tiran
turanniv~, turannivdo~, hJ tirannie, alleenheerschappij
tuvranno~, oJ tiran
tuvch, hJ toeval

U
u{brisma, uJbrivsmato~, tov belediging
uJgiaivnw gezond zijn
uJmeì~ jullie
uJpavrcw het geval zijn, gebeuren
ujpeivkw laten vallen, toegeven
uJpevr + gen. boven
uJperevcw (erboven) uitsteken
uJperovco~ uitstekend
uJpivhmi 1. toegeven; 

2. + gen. laten varen
uJpivsthmi verdekt opstellen
uJpivscomai beloven
uJpov + gen./dat. door
uJpodevkomai opnemen
uJpoqhvkh, hJ advies, raadgeving
uJpovkeimai geadviseerd zijn

uJpokrivnomai antwoorden
uJpokuvptw + dat. zich onderwerpen aan
ujpolambavnw antwoorden
uJpoluvw doen verslappen
uJpopteuvw bedenkelijk kijken
uJpostrevfw terugkeren
uJpoteivnw + inf. aanbieden om
uJpotivqemai adviseren, suggereren
uJpoceivrio~ onderworpen
uJpoyivh, hJ verdenking

F
faivnw tonen, laten zien; faivnomai aor.

ejfavnhn + inf. schijnen te
fevrw aor. h[neika dragen, brengen
fhmiv/favmai zeggen
fqavnw 1. eerder zijn dan; 

2 + ptc. eerder ..., op tijd ...
fqonerov~ jaloers
fqonevw jaloers zijn, afgunstig zijn
filevw + inf. gewoon zijn te
fivlo~ geliefd, dierbaar
fivlo~, oJ vriend
filotimivh, hJ koppigheid
filofronevomai vriendelijk ontvangen
filofronuvsh, hJ vriendschap
filovfrwn, filovfrono~ vriendelijk
foneuv~, fonevo~, oJ moordenaar
foneuvw vermoorden
fovno~, oJ moord
forevw dragen
fravzw zeggen, tonen; med. overwegen; 

pass. bemerken
frovnhma, fronhvmato~, tov houding, stemming
frontivzw + acc. nadenken over, bedenken
frontiv~, frontivdo~, hJ zorg
fulavssw in de gaten houden, 

maatregelen nemen
fulhv, hJ phyle, kiesdistrict
fuvw laten groeien

C
caivrw perf. kecavrhka + dat. blij zijn met 
Calkideve~, oiJ inwoners van Chalkis
carivzomai + dat. een plezier doen
cavri~, cavrito~, hJ dank
ceivr, ceirov~, hJ 1. hand, arm; 

2. macht
ceironomevw gebaren maken
ceivrwn, ceivrono~ slechter
civlioi duizend
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creovn ejsti + inf. het is noodzakelijk
crhv het is nodig
crh̀ma, crhvmato~, tov zaak, ding; ta; crhvmata

bezittingen, geld
crhvomai + dat. gebruiken
crhsmov~, oJ orakel(uitspraak)
crhsthvrion, tov orakel(uitspraak)
crhstov~ goed
crhvw een orakel geven, antwoorden
crovno~, oJ tijd
crusovdeto~ 2 in goud gezet
cwlov~ mank
cwrevw gaan
cwvrh, hJ plaats, land
cwrivon, tov stuk grond, akker, plaats
cẁro~, oJ plaats

Y
yhfidofovro~ stemgerechtigd
yilov~ lichtgewapend

yuchv, hJ geest, leven
yucrov~ koud

W
w\ (vaak bij de vocativus, dikwijls niet 

vertalen) o
w|de zo
wjmhsthv~ rauw vlees verslindend
w\n geeft een nieuwe stap in het verhaal/

betoog aan > dus, daarom, dan, nu
wJ~ 1. dat; 

2. hoe; 
3. toen; 
4. zoals; 
5. omdat; 
6. als (ware het)

wJ~ ... tavcista zodra (als)
w{ste (vaak + inf./aci) zodat
wjfelivh, hJ voordeel


