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HOOFDSTUK 17  BASISWOORDEN UIT HET PENSUM

Blok 1 (hfdst. 4, 3a 1)

ajkouvw + gen. of acc. horen, luisteren naar
 fut.  ajkouvsomai ik zal horen
 perf.  ajkhvkoa
 aor. pass.  hjkouvsqhn
dhv   geeft aan dat de spreker  
   speciale aandacht vraagt  
   voor de zinsinhoud:  
   dus, dan, natuurlijk
mavla (bijw.)  zeer
kalov~  mooi, goed, passend
oJ lovgo~  woord, gesprek,  
   verhaal, bericht
oJ mu`qo~  verhaal, mythe
ejgwv  ik
oi\mai (alleen in 1e p. ev.) denk ik, naar ik meen
wJ~   1. hoe, zoals, als  
   (vergelijkend)
   2. dat (bij werkwoorden  
   van zeggen)
   3. daar, aangezien
   4. toen, nadat,  
   wanneer
  + conj./opt. opdat, om te
  + part. omdat (subjectief)
  + part. fut. om te 
  + superl. zo . . . mogelijk
ajlhqhv~, ajlhqou`~ waar, werkelijk
. . . gavr  want, immers,  
   namelijk
eijmiv/eijmi  zijn, er zijn
 fut.  e[somai ik zal zijn  
   (3e p. ev. e[stai)
w[n, o[nto~  zijnde (part. van eijmiv  
   ‘zijn’) 
suv (sou, soi, se) jij, u
o{~/h{/o{ (betrekk.) 1. die, dat (betrekk.)
   2. (met ingesloten  
   antecedent) wie, wat

levgw  zeggen, spreken
 fut.  levxw, ejrw,̀ -ei`~
 aor.  ei\pon
 perf.  ei[rhka
 perf. med./pass. ei[rhmai
mevllw  1. (+ inf. praes.) op het  
   punt staan
   2. (+ inf. fut.) zullen,  
   van plan zijn
w{sper  1. (net) zoals
   2. net alsof
hJ ajrchv  1. begin
   2. heerschappij
oJ Zeuv~, Diov~ Zeus
kaiv  1. en
   2. ook, zelfs
ejpeidhv  1. toen, nadat  
   (+ ind. verleden tijd)
   2. nu (als voegw.),  
   aangezien
   3. wanneer, zodra als,  
   nadat (+ a[n + conj. of opt.)
parav/par∆	 + gen. van (de zijde van)
  + dat. aan de zijde van, bij
  + acc. 1. naar (de zijde van)
   2. langs
oJ pathvr, patrov~ vader
. . . ou\n  dus, dan, nu
oJ novmo~  1. gewoonte, gebruik
   2. wet
periv + gen. om, over
  + acc. 1. om, over (bij  
   werkwoorden die een  
   handeling aangeven)
   2. met betrekking tot,  
   omstreeks
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Blok 2 (hfdst. 4, 3a 2)

oJ a[nqrwpo~  mens, persoon
ejn + dat.  in
oJ/hJ qeov~  god/godin
divkaio~  rechtvaardig
oJ bivo~  leven
o{sio~  heilig, vroom,  
   godsdienstig (moeilijk  
   te vertalen)
ejpeidavn  = ejpeidh; a[n
teleutavw  1. beëindigen
   2. sterven
eij~ + acc.  1. . . . in, naar, binnen
   2. tot (temporeel)
hJ nh`so~  eiland
oijkevw  (be)wonen
pa`~/pa`sa/pa`n, pantov~ 1. (ge)heel, al, ieder
   2. (mv.) alle
eujdaimoniva  geluk
ta; kakav  kwaad, onheil,  
   ongeluk, rampen
a[diko~ (2 uitg.) onrechtvaardig
te   en (wijst vaak vooruit naar  
   kaiv dat volgt; te dan niet  
   vertalen)
te . . . kaiv  . . . en
kalevw  1. roepen
   2. noemen
 fut.  kalw,̀ -ei`~
 aor.  ejkavlesa
 perf.  kevklhka
 aor. pass.  ejklhvqhn

ei\mi  1. gaan, komen
   2. zullen gaan, zullen  
   komen (fut. van  
   e[rcomai. In het Attisch  
   heeft het praesens van ei\mi  
   altijd deze betekenis
ou|to~/au{th/tou`to 1. die, deze, dat, dit  
   (de aangesprokene is nabij)
   2. hij, zij, het, laatst- 
   genoemde (met nadruk)
oJ dikasthv~, ou` rechter, lid van de jury
e[ti   nog
e[cw  hebben, houden
 impf.  ei\con
 fut.  e{xw/schvsw
 aor.  e[scon (krijgen, ook  
   vaak in samenstellingen)
zhvw  leven
ejkei`no~  1. die (aanwijzend)
   2. hij (met nadruk)
hJ hJmevra  dag
kakov~  slecht

Blok 3 (hfdst. 4, 3b)

prov~ + gen. van/aan de kant van,  
   door (bij passiva)
  + dat. bij, tegen . . . aan
  + acc. naar, tot, tegen
o{ti (voegw.)  1. dat 
   2. omdat
ei\pon  aor. van levgw

ajllav,	ajll∆	 	 maar, toch
fhmiv/fhmi  zeggen, beweren
  verl. tijd e[fhn
pauvw + acc. doen stoppen
  + gen. en acc. iemand doen  
   ophouden met iets
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givgnomai  1. geboren  
   worden, ontstaan
   2. worden (als  
   koppelwerkwoord)
   3. gebeuren
 fut.  genhvsomai
 aor.  ejgenovmhn
 perf.  gevgona
nu`n  nu, dus, dan
krivnw  1. scheiden,  
   onderscheiden
   2. (be)oordelen
 fut.  krinw`
 aor.  e[krina
poluv~/pollhv/poluv, pollou` veel
hJ yuchv  ziel, geest
ponhrov~  slecht
to; sw`ma, swvmato~ lichaam
oJ plou`to~  rijkdom
e[rcomai  gaan, komen
 fut.  ei\mi
 aor.  h\lqon
 perf.  ejlhvluqa

aujtov~  zelf
 aujtovn/aujthvn/aujtov hij/zij/het (niet in de  
   nominativus;  
   onbeklemtoond)
 aujtouv~/aujtav~/aujtav zij, die dingen (niet in  
   de nominativus;  
   onbeklemtoond)
 oJ aujtov~  dezelfde
oJ mavrtu~, mavrturo~ getuige
uJpov/uJp∆/uJf∆	+ gen. 1. onder . . . vandaan,  
   onder
   2. door de kracht van,  
   (bij passieve werkwoorden)  
   door
  + dat. onder, aan de voet van
  + acc. onder
a{ma/a{m∆	(bijw.) tegelijk
prov + gen.  voor (van plaats en tijd)
oJ ojfqalmov~  oog
o{lo~  (ge)heel, volledig
tau`ta  die dingen, dat

Blok 4 (hfdst. 4, 3c)

prw`to~  eerst
prw`ton (bijw.) eerst, in de eerste  
   plaats, in het begin
. . . me;n ou\n  welnu, nu (geeft overgang  
   aan naar een ander onderwerp)
oJ qavnato~  dood
o{pw~ (onbep. betrekk.) 1. hoe, zoals
  + conj./opt. 2. opdat, om te
a[n  + ind. 1. irrealis 
   2. potentialis van het  
   verleden
  + conj. 1. futuralis
   2. iterativus/generalis
  + opt. potentialis
  + inf./part. 1. irrealis
   2. potentialis
e[peita (bijw.) daarna, vervolgens, dan
a{pa~, a{panto~ 1. (ge)heel, al, ieder
   2. (mv.) alle

qnh/vskw  sterven
 aor.  e[qanon
 perf.  tevqnhka
dei` + AcI/inf.  het is nodig dat,  
   het/men moet
ajpoqnh/vskw  sterven
 aor.  ajpevqanon
e{kasto~  elk, ieder
suggenhv~, suggenou`~ verwant (bijv.),  
   de verwant (zelfst.)
kataleivpw  verlaten, achterlaten
hJ gh`  aarde, land, grond
ejpiv/ejp∆/ejf∆	 + gen. 1. op
   2. tijdens
  + dat. aan, bij
  + acc. 1. op . . . af, naar
   2. gedurende
i{na + conj./opt. opdat, om te
hJ krivsi~, ew~ oordeel, beoordeling
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Blok 5 (hfdst. 4, 3d)

gignwvskw  inzien, leren kennen
 fut.  gnwvsomai ik zal inzien
 aor.  e[gnwn
 aor. pass.  ejgnwvsqhn
provtero~  eerder, vroeger, vorig
h[   1. of
   2. dan (na comparativus)
uJmei`~ (uJmw`n, uJmi`n,  jullie
 uJma`~)
oJ uiJov~  zoon
ejmautovn/ejmauthvn (acc.) mij, mezelf
duvo  twee
ejk/ejx + gen.  1. uit
   2. afkomstig van,  
   ten gevolge van

ei|~/miva/e{n, eJnov~ één
fevrw  dragen, brengen
 fut.  oi[sw
 aor.  h[negkon
 aor. pass.  hjnevcqhn
oJ mevn . . . oJ dev de een . . . de ander
oJ Tavrtaro~  Tartarus
divdwmi  geven
 fut.  dwvsw
 aor.  e[dwka
ejavn = eij a[n + conj. indien, als (conditioneel)
ajporevw  in onzekerheid  
   verkeren, zich geen  
   raad weten, niet weten
wJ~ + superl.  zo . . . mogelijk

Blok 6 (hfdst. 4, 3e)

pisteuvw + dat. vertrouwen op,  
   geloven
toiovsde  van deze hoedanig- 
   heid, zodanig,  
   dergelijk, zo’n
dokei` moi (+ AcI) 1. het schijnt me (dat) . . .
   2. het schijnt me goed  
   om te . . .
oujdeiv~, oujdemiva, oujdevn 1. niemand, niets  
   (zelfst.)
 gen. oujdenov~ 2. geen enkel(e) (bijv.)
a[llo~/a[llh/a[llo ander, overig
to; pra`gma, pravgmato~ 1. daad, handeling
   2. zaak,  
   aangelegenheid
ajllhvlou~ (acc. mv.) elkaar
a[ra  1. dus
   2. (in vragen) dan (drukt  
   verrassing/geïnteresseerd- 
   heid uit)

eJkavtero~  elk van beide(n)
o{sper  1. precies diegene die/ 
   datgene wat
   2. (met ingesloten  
   antecedent) wie, wat
o{te (voegw.)  wanneer, toen, nu
hJ fuvsi~, fuvsew~ natuur, aard
eij   1. indien, als  
   (conditioneel)
   2. of (in afh. vraagzin)
ti~/ti, tino~  1. iemand, iets (zelfst.)
   mv. sommige(n),  
   enige(n)
   2. een, een zekere (bijv.)
mevga~/megavlh/mevga,  groot
 megavlou
ajmfovteroi  beide(n)
oJ nekrov~  lijk, dode
ou{tw(~) (bijw.) op die manier, zo
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Blok 7 (hfdst. 4, 3f/g)

au\   1. opnieuw, weer
   2. op zijn beurt
oJravw  zien
 fut.  o[yomai ik zal zien
 aor.  ei\don (inf. ijdei`n)
 perf.  eJwvraka
 aor. pass.  w[fqhn
e[ndhlo~  duidelijk
oJ crovno~  tijd
diav/di∆	 + gen. 1. door (. . . heen)
   2. door middel van
  + acc. wegens, door toedoen  
   van, dankzij
ajfiknevomai  aankomen
 aor.  ajfikovmhn
 perf.  ajfi`gmai
qeavomai  (met bewondering)  
   bekijken, beschouwen
ouj/oujk/oujc  niet
oi\da (perf.)  weten, kennen
 part.  eijdwv~, ovto~

pollavki~ (bijw.) dikwijls, vaak
oJ basileuv~, basilevw~ koning
hJ ajdikiva  onrechtvaardigheid,  
   onrecht
hJ pra`xi~, pravxew~ handeling, daad,  
   onderneming
to; yeu`do~, yeuvdou~ leugen
a[neu + gen.  zonder
hJ ajlhvqeia  waarheid
trevfw  voeden, grootbrengen,  
   onderhouden
 aor.  e[qreya
hJ u{bri~, u{brew~ overmoed, agressie,  
   arrogantie
ajpopevmpw  wegzenden,  
   wegsturen
to; pavqo~, pavqou~ 1. leed, ongeluk, ramp,  
   ervaring
   2. emotie, hartstocht

Blok 8 (hfdst. 4, 3h)

beltivwn, beltivono~ beter (comparativus)
pavscw  lijden, te verduren  
   hebben, ondervinden,  
   ervaren
 fut.  peivsomai ik zal lijden
 aor.  e[paqon
 perf.  pevponqa
fobevomai  bang zijn, vrezen
o{mw~ (bijw.)  toch
ejnqavde (bijw.) hier, hierheen
oJ ”Aidh~, ou Hades (god van de  
   Onderwereld)
oi|ov~ tev eijmi  in staat zijn, mogelijk  
   zijn, kunnen
a[llw~ (bijw.) anders, op een andere  
   manier

e[scato~  uiterst, verst
ajdikevw  onrecht doen,  
   onrechtvaardig  
   (be)handelen
toiou`to~  van die hoedanigheid,  
   zodanig, dergelijk,  
   zo’n
to; paravdeigma, ato~ voorbeeld
a{te + part.  omdat (objectieve reden)
mevgisto~  grootst, zeer groot  
   (superlativus)
foberov~  angstaanjagend,  
   vreselijk
ejkei` (bijw.)  daar, daarginds
to; desmwthvrion gevangenis



260

BASISWOORDEN

Blok 9 (hfdst. 4, 3i/j)

oJ tuvranno~  alleenheerser, tiran
oiJ polloiv  de meeste (mensen) 
to; aJmavrthma, ato~ fout, misstap
aJmarthvmata fouten maken, 
 aJmartavnw misstappen begaan
hJ timwriva  wraak, straf
timwrevw  zich wreken op, straffen
e[xesti(n)  het is mogelijk, het is  
   geoorloofd
diov   daarom, daardoor
eujdaivmwn, eujdaivmono~ gelukkig, welvarend
sfovdra (bijw.) hevig, zeer, erg
mhvn (= mevntoi) maar (vooral na een  
   ontkenning)
ajgaqov~  goed
oJ ajnhvr, ajndrov~ man
calepov~  moeilijk, lastig,  
   pijnlijk

hJ ejxousiva  vrijheid van handelen,  
   macht
ojlivgo~  weinig
ejpeiv  1. toen, nadat  
   (+ ind. verleden tijd)
   2. nu (als voegw.),  
   aangezien
   3. wanneer, zodra als,  
   nadat (+ a[n + conj. of opt.)
hJ ajrethv  voortreffelijkheid,  
   dapperheid, deugd
ejpitrevpw  overlaten,  
   toevertrouwen
oJ ”Ellhn, ”Ellhno~ Griek
a[risto~  best, zeer goed
oJ dunavsth~, ou machthebber

Blok 10 (hfdst. 4, 3k)

ou[te . . . ou[te noch . . . noch
kaqoravw  bemerken, opmerken,  
   inzien
ejkei`se (bijw.) daarheen
ejnivote (bijw.) soms
metav/met∆/meq∆	+ gen. (samen) met
   + acc. na

oJ filovsofo~ wijsgeer, filosoof
taujta; tau`ta diezelfde dingen,  
   datzelfde
kavqhmai  zitten
movno~  alleen
crusou`~  gouden

Blok 11 (hfdst. 4, 3l)

peivqw  overreden, overtuigen
 aor.  e[peisa
 perf. pass.  pevpeismai
uJgihv~, uJgiou`~ gezond
peiravomai + gen. trachten, proberen
duvnamai  kunnen, in staat zijn
kai; dh; kaiv  en óók, en vooral, en  
   in het bijzonder
seautovn/seauthvn (acc.) jezelf

bohqevw + dat. helpen
o{tan (= o{te a[n) wanneer
h{ttwn, h{ttono~ zwakker, minder  
   (comparativus)
i[sw~ (bijw.)  misschien,  
   waarschijnlijk
tuvptw  slaan
pavntw~ (bijw.) geheel en al,  
   volkomen, volstrekt
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Blok 12 (hfdst. 6, 3b)

manqavnw  leren kennen,  
   begrijpen, vernemen
 aor.  e[maqon
pavlai (bijw.) lang geleden, vroeger,  
   allang
hJmei`~ (hJmw`n, hJmi`n,  wij
 hJma`~)
trei`~/triva, triw`n drie
to; gevno~, gevnou~ 1. geslacht, afkomst
   2. soort, klasse
qh`lu~, qhvleo~ vrouwelijk
trivto~  derde
to; o[noma, ojnovmato~ naam
loipov~  overig, overgebleven

tovte (bijw.)  toen, op dat moment,  
   dan
to; ei\do~, ei[dou~ gestalte, uiterlijk,  
   vorm, soort
oJ kuvklo~  cirkel, kring
hJ ceivr, ceirov~ hand, arm
tevttare~/tevttara,  vier
 tettavrwn
to; provswpon gezicht
o{moio~ (+ dat.) gelijk (aan), gelijkend  
   (op)
hJ kefalhv  hoofd
ta\lla pavnta al het andere

Blok 13 (hfdst. 6, 3c)

poreuvomai  reizen, marcheren,  
   gaan
ojrqov~  1. rechtop, recht 
   2. juist
bouvlomai  (graag) willen, liever  
   willen
oJpovte (+ opt.) wanneer, toen, nu
tacuv~, tacevo~ snel
qevw  rennen, snellen
ojktwv  acht
dia; tou`to/tau`ta daarom
oJ h{lio~  zon

metevcw + gen. deelhebben aan,  
   meedoen aan
gonei`~/gonh`~, gonevwn ouders
hJ ijscuv~, ijscuvo~ kracht
deinov~  1. verschrikkelijk
   2. geducht, knap,  
   bedreven
oJ oujranov~  hemel
ejpiceirevw + dat. aanvatten, ter hand  
   nemen, proberen
ejpitivqemai + dat. aanvallen

Blok 14 (hfdst. 6, 3d)

bouleuvw/bouleuvomai 1. beraadslagen,  
   overleggen 
   2. (aor.) besluiten
o{ti = o{ ti  (dat) wat
crhv + AcI/inf. het is nodig/wenselijk,  
   het moet
ajpokteivnw  doden
 aor.  ajpevkteina
hJ timhv  eer(bewijs), waarde,  
   aanzien

ejavw  (toe)laten, toestaan
 impf.  ei[wn
dokevw + dat. en inf. schijnen, de indruk  
   maken, denken
dokei` moi + aci 1. het schijnt me dat . . .
   2. het schijnt me goed  
   om te . . .
hJ mhcanhv  werktuig,  
   (hulp)middel, list
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pauvomai + gen. ophouden met,  
   stoppen
  + part. praes. ophouden te/met
ajsqenhv~, ajsqenou`~ zwak, ziek
crhvsimo~  bruikbaar, nuttig
pleivwn/plevwn, meer (comparativus)
 pleivono~/plevono~
oJ ajriqmov~  getal, aantal
to; skevlo~, skevlou~ been
ejqevlw/qevlw willen, bereid zijn
pavlin (bijw.)  1. terug, weer, opnieuw
   2. daarentegen

w{ste + persoonsvorm 1. zodat
   2. zodoende, dus (leidt  
   hoofdzin in)
  + AcI/inf. zodat (drukt mogelijk  
   gevolg uit)
tevmnw  snijden
 fut.  temw`
 aor.  e[temon

Blok 15 (hfdst. 6, 3e/f)

keleuvw + AcI eig. zeggen dat iemand  
   iets moet . . ., bevelen,  
   verzoeken, aanraden
prov~ + gen. van/aan de kant van,  
   door (bij passiva)
  + dat. bij, tegen . . . aan
  + acc. naar, tot, tegen
ta\lla = ta; a[lla de andere dingen
hJ gasthvr, gasterov~ maag, buik
poievw  maken, doen
mevso~  middelste, in het  
   midden (predicatief),  
   midden-
to; sth`qo~, ou~ borst, hart
oi|o~ (betrekk.) (zodanig) als, zoals
ejpiqumevw + gen./inf. verlangen naar/om
mhdeiv~, mhdemiva, mhdevn 1. niemand, niets  
   (zelfst.)
 gen. mhdenov~ 2. geen enkel(e) (bijv.)
cwriv~ + gen.  apart van, zonder
leivpw  verlaten, achterlaten,  
   overlaten
 aor.  e[lipon
 aor. pass.  ejleivfqhn
 perf.  levloipa

zhtevw  zoeken
ei[te . . . ei[te of . . . of, hetzij . . .  
   hetzij
hJ gunhv, gunaikov~ vrouw
ejntugcavnw + dat. tegenkomen,  
   ontmoeten
to; h{misu  de helft
ajpovllumai  omkomen, te gronde  
   gaan, sterven
 fut.  ajpolou`mai, -ei`
 aor.  ajpwlovmhn
 perf.  ajpovlwla
provsqe(n) (bijw.) 1. (van plaats) aan de  
   voorkant, van voren
   2. (van tijd) van tevoren,  
   vroeger
e{neka (meestal) na gen. terwille van, wegens,  
   om
. . . gou`n (= ge ou\n) tenminste
to; e[rgon  werk, daad
trevpw  wenden, keren
 aor.  e[trapon
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Blok 16 (hfdst. 7a/b)

oJ e[rw~, e[rwto~ liefde, begeerte
ajeiv  altijd, steeds
o{so~ (betrekk.) (zo groot/veel) als
 (pavnte~) . . . o{soi allen die, (onz.) alles  
   wat
prosevcw to;n nou`n + dat. zijn aandacht richten  
   op, aandacht hebben  
   voor
ma`llon (bijw.) meer, liever, eerder  
   (comparativus)
a[rrhn, eno~ mannelijk
to; tmh`ma, ato~ snede, stuk
diwvkw  achtervolgen,  
   vervolgen (in een proces)
oJ/hJ pai`~, paidov~ 1. kind, jongen
   2. slaaf
filevw  1. houden van
   2. (+ inf.) gewoon zijn te

caivrw + dat. of part. blij zijn met, plezier  
   hebben in, zich  
   verheugen over
 fut.  cairhvsw
sugkatakei`mai samenliggen
bevltisto~  best, zeer goed  
   (superlativus)
ajndrei`o~  dapper
fuvsei  van nature
dravw  doen, handelen
hJ ajndreiva  dapperheid
to; tekmhvrion teken, bewijs
oJ gavmo~  huwelijk
ajnagkavzw  noodzaken, dwingen

Blok 17 (hfdst. 7c/d)

oJ paiderasthv~, ou` minnaar van jongens,  
   jongensminnaar
hJ filiva  vriendschap, liefde
smikrov~  klein
e[cw + inf.  kunnen
e{tero~  de een, de ander  
   (van twee)
suvneimi + dat. samen zijn met,  
   omgaan met
a[llo ti  iets anders
ejrwtavw (+ dubb. acc.) (iemand iets) vragen
 aor.  hjrovmhn
tiv~/tiv… tivno~… 1. wie wat (zelfst.)
   2. welk(e) (bijv.)
a\ra…  vraagwoord (neutraal)
 a\ra mhv…  toch niet?, toch zeker  
   niet? soms?
 a\r∆	ou[(k)… toch wel?, soms niet?,  
   niet?
o{de/h{de/tovde deze, dit, de/het  
   volgende

hJ nuvx, nuktov~ nacht
e{w~  + praes./impf. zolang als
  + aor. totdat
ajntiv/ajnt∆/ajnq∆	+ gen. in ruil voor, in plaats  
   van
ejravw + gen.  verliefd zijn op,  
   verlangen naar
tugcavnw + gen. treffen, krijgen
  + part. het geval wil dat (ik),  
   . . . toevallig, . . . net,  
   . . . juist
oujdev  1. en niet (in de  
   combinatie: ouj . . . oujdev)
   2. ook niet, zelfs niet
faivnw  tonen, laten zien
 faivnomai zich tonen,  
   verschijnen
 faivnomai + part. blijken te
 faivnomai + inf. schijnen te
oi[omai  menen, vermoeden
sunevrcomai samenkomen
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Blok 18 (hfdst. 7e)

ajrcai`o~  oud, van vroeger
hJ ejpiqumiva  verlangen
oJ fovbo~  vrees, angst
mhv   1. niet (bij imperatief,  
   conj. van aansporing en  
   verbod, en bij opt. van  
   wens)
   2. dat (na werkwoorden  
   van vrezen)

hJ sthvlh  zuil, grafsteen
parakeleuvomai aanmoedigen,  
   aansporen
oJ hJgemwvn, hJgemovno~ 1. gids, leider
   2. aanvoerder
oJ strathgov~ veldheer, aanvoerder,  
   generaal

Blok 19 (hfdst. 8a)

h\n	d∆	ejgwv	 	 zei ik
hJ mhvthr, mhtrov~  moeder
makrov~  lang
hJ quvra  deur
oJ oi\no~  wijn
ou[pw  nog niet
eijsevrcomai  naar binnen gaan,  
   binnenkomen

eu{dw  slapen
 impf.  hu|don
oJ qeravpwn,  bediende, dienaar
 qeravponto~
oJ ejrasthv~, ou` minnaar

Blok 20 (hfdst. 8b/c)

uJov~  = uiJov~
oi|on/oi|a (bijw.) zoals (bijvoorbeeld)
hJ oJdov~  1. weg 
   2. tocht
katav/kat∆/kaq∆	+ gen. vanaf . . . naar  
    beneden, onder
   + acc. 1. verspreid over,  
    ter hoogte van
   2. volgens, wat betreft

qnhtov~  1. sterfelijk (bijv.)
   2. sterveling (zelfst.)
pote  eens, ooit, soms
hJ sofiva  vakkundigheid,  
   wijsheid, slimheid

Blok 21 (hfdst. 9, 2a)

ejpainevw  goedkeuren, prijzen,  
   instemmen met
hJ eijkwvn, eijkovno~ beeld, afbeelding
gevloio~  belachelijk,  
   lachwekkend
ejrgavzomai  werken, doen, maken
to; a[galma, ajgavlmato~ (goden)beeld

e[oika (perf.)  1. (+ dat.) gelijken op
   2. (+ inf.) het is  
   duidelijk dat (ik), alles  
   wijst erop dat (ik)
oJmologevw (+ dat.) het eens zijn (met),  
   instemmen (met)
parevcw  verschaffen
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to; stovma, stovmato~ mond, bek
hJ duvnami~, dunavmew~ macht, vermogen
didavskw (+ dubb. acc.) (iemand iets) leren,  
   onderwijzen,  
   onderrichten

fau`lo~  onbetekenend,  
   waardeloos, slecht,  
   onbekwaam

Blok 22 (hfdst. 9, 2b/c/d)

diafevrw + gen. 1. verschillen van
   2. uitmunten boven
to; o[rganon  werktuig, instrument
pavnu (bijw.)  volkomen, heel, zeker
mevlei moi + gen. mij gaat ter harte, ik  
   heb interesse, het  
   interesseert mij
sov~  jouw, uw
hJ kardiva  hart
to; davkruon  traan
eu\ (bijw.)  goed
hJgevomai + dat. 1. de weg wijzen,  
   voorgaan, leiden
  + AcI 2. menen
  + dubb. acc. 3. beschouwen als,  
   houden voor

suvnoida ejmautw/` + part. ik ben mij ervan  
   bewust dat
hJ biva  kracht, geweld
biva/  met geweld
feuvgw  vluchten, ont- 
   vluchten, vermijden
 fut.  feuvxomai
 aor.  e[fugon
to; ou\~, wtov~ oor
aijscuvnomai + acc. of dat. zich schamen voor/ 
   over
ajpevrcomai  weggaan
 aor.  ajph`lqon

Blok 23 (hfdst. 9, 2e/f)

a[rcomai  (+ gen./part.) beginnen  
   (met)
   (+ inf.) beginnen (te)
ejkplhvttomai uit het veld geslagen  
   worden, versteld  
   komen te staan, hevig  
   schrikken
ajgnoevw  onwetend zijn,  
   niet weten
ajnoivgw  openen
povso~…  1. hoe groot? (bij  
   niet-telbaar)
   2. hoeveel? (bij telbaar)
hJ swfrosuvnh gezond verstand,  
   wijsheid, zelfbeheer- 
   sing, ingetogenheid

katafronevw + gen. minachten
plouvsio~  rijk
to; plh`qo~, plhvqou~ menigte, massa,  
   hoeveelheid
to; kth`ma, kthvmato~ bezit
a[xio~ + gen.  waard, waardig
ejntov~ (bijw.)  binnen
  + gen. binnen, aan de  
   binnenkant van
h[dh  1. al, reeds
   2. nu
   3. eindelijk
qei`o~  goddelijk
qaumastov~  wonderlijk,  
   bewonderenswaardig,  
   verbazingwekkend
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Blok 24 (hfdst. 9, 2g)

ejmov~  mijn (eigen)
dianoevomai  (be)denken, van plan  
   zijn
yeuvdomai (med.) liegen
aujtivka (bijw.) meteen
dialevgomai + dat. spreken met, gesprek  
   voeren met

ei[wqa (perf.)  gewoon zijn,  
   de gewoonte hebben
oi[comai  weg(gegaan) zijn
  + part. weg, heen
a[peimi  weggaan

Blok 25 (hfdst. 11, 2c/d)

a[rcw  1. beginnen, de eerste  
   zijn om te
   2. (+ gen.) heersen over
oJ tovpo~  plaats
qaumavzw  1. bewonderen
   2. zich verwonderen  
   over
oJ i{ppo~  paard
calkou`~  bronzen

meivzwn, meivzono~ groter (comparativus)
oJ poimhvn, evno~ herder
eJautovn  zich
strevfw  draaien, wenden,  
   keren
e[xw (bijw.) buiten, naar buiten
  + gen. buiten
ei[sw (bijw.) naar binnen
  + gen. binnen

Blok 26 (hfdst. 11, 2e/f)

aijsqavnomai (be)merken,  
   waarnemen
 aor.  h/jsqovmhn
eujquv~ (bijw.) onmiddellijk,  
   terstond
oJ a[ggelo~  bode
hJ dikaiosuvnh rechtvaardigheid
a{ptomai + gen. aanraken, vastpakken
hJ ajgorav  markt
lambavnw  nemen, krijgen,  
   gevangen nemen
 (fut.  lhvyomai)
 aor.  e[labon

hJ oijkiva  huis
oJ desmov~  band, boei
luvw  losmaken, beslechten  
   (van een ruzie)
pravttw  handelen, doen
eJkwvn/eJkou`sa/eJkovn,  vrijwillig, expres 
 eJkovnto~
mhdev  1. en niet (in de  
   combinatie: mhv . . . mhdev)
   2. ook niet, zelfs niet
a[qlio~  ongelukkig
ajnovhto~ (2 uitg.) dom, onverstandig
ejxapatavw  bedriegen
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Blok 27 (hfdst. 13, 4a)

hJmevtero~ (bezitt.) onze, van ons
to; fw`~, fwtov~ licht
to; skevlo~, ou~ been
oJ aujchvn, evno~ nek, hals
mevnw  wachten, blijven,  
   wachten op
movnon (bijw.)  slechts, alleen
ajduvnato~ (2 uitg.) 1. niet in staat
   2. onmogelijk

to; pu`r, purov~ vuur
o[pisqen (bijw.) aan de achterkant
  + gen. achter
metaxuv + gen. tussen
uJpevr + gen.  1. boven
   2. ter bescherming/ 
   verdediging van,  
   ten behoeve van
deivknumi  aanwijzen, (aan)tonen

Blok 28 (hfdst. 13, 4b/c/d)

to; zw/`on  levend wezen, dier
fqevggomai  geluid geven, zijn  
   stem laten horen
sigavw  zwijgen
hJ skiav  schaduw, schim
ojnomavzw  noemen
ajnavgkh (ejstivn) + AcI/inf. het is noodzakelijk/ 
   onvermijdelijk dat
nomivzw  1. gewoon zijn
   2. menen, (+ dubb. acc.)  
   beschouwen als

skopevw  bekijken, letten op,  
   beschouwen
ajnivstamai  opstaan
ajnablevpw  omhoogkijken
eJwvrwn  impf. van oJravw
blevpw  kijken, zien
pavreimi  lopen langs, passeren
ajpokrivnomai antwoorden

Blok 29 (hfdst. 13, 4e/f)

ajlgevw  pijn hebben/voelen
to; o[mma, ato~ oog, blik
safhv~, safou`~ duidelijk
ejnteu`qen  1. daarvandaan
   2. daarna
e{lkw  trekken, slepen
privn  + persoonsvorm voordat, alvorens
  + AcI./inf. voordat, alvorens
ejxaivfnh~  plotseling
devomai + gen. iets missen, nodig  
   hebben, verzoeken

o[yomai  fut. van oJravw
to; u{dwr, u{dato~ water
u{steron (bijw.) later, in de toekomst
rJa/vdio~  gemakkelijk
to; a[stron  ster
teleutai`o~  laatst
ajllovtrio~  andermans, vreemd
ajnagkai`o~  noodzakelijk,  
   onvermijdelijk
oJ ejniautov~  jaar
dh`lo~  duidelijk
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Blok 30 (hfdst. 13, 4g/h)

ajnamimnh/vskomai + gen. zich te binnen  
   brengen, zich  
   herinneren
to; gevra~,   eergeschenk, ereambt
 gevrao~/gevrw~
ojxuv~, ojxevo~  scherp, fel
mavlista (bijw.) het meest, het liefst,  
   vooral, bij uitstek  
   (superlativus)
h{kw  gekomen zijn, komen
zhlovw  1. benijden, jaloers  
   zijn op
   2. nastreven

timavw  eren
ejgwvge  ik tenminste, ík,  
   ik voor mij
katabaivnw  naar beneden gaan,  
   afdalen
kai; mavla ge ja natuurlijk
oJ desmwvth~, ou gevangen(e)
ajnabaivnw  omhooggaan
a[nw  naar boven
ajnavgw  omhoog leiden
pw~ (bijw.)  op een of andere  
   manier, enigszins
sfovdra ge  ja absoluut, zeer zeker


