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WOORD VOORAF

Bij het samenstellen van dit woordenboek heeft de bedoeling vooropgestaan, ondanks de noodzakelijke beknoptheid toch de gymnasiast
zoveel mogelijk te bieden. Een speciale moeilijkheid bestaat hierin dat
niet, zoals bij de moderne talen, de frequentie alleen voor het opnemen
van een woord bepalend is, maar evenzeer het voorkomen (zij het slechts
een enkel maal) bij een veelgelezen auteur. Van de zeer gangbare schrijvers
moest dus zoveel mogelijk worden opgenomen. De volgende schrijvers
werden in hun geheel verwerkt: HOMERUS (IIias en Odyssee), HERODOTUS,
SOPHOCLES (behalve de Ichneutai en de fragmenten), EURIPIDES (behalve
de Rhesus en de fragmenten), THUCYDIDES, LYSIAS, XENOPHON (Anabasis
en Cyropaedie alsmede enkele gedeelten uit de Hellenica en de
Memorabilia), PLATO (behalve de Epistulae), DEMOSTHENES en het NIEUWE
TESTAMENT (voor het laatste werd ook aan een aantal belangrijke varianten
aandacht besteed). Van PLUTARCHUS werd een vijftal van de meest
gelezen levens gee«xcerpeerd en verwerkt, nl. de Vitae Alexandri, Caesaris,
Gracchorum, milii Pauli en Periclis. Daarnaast werd nog een aantal zeer
gangbare koine'-termen opgenomen. Ter vergemakkelijking van de lectuur
kreeg verder een vrij groot aantal afwijkende werkwoordsvormen een
plaats met een verwijzing naar het betrokken verbum.
In een Appendix tenslotte werd een aantal grammaticale, mathematische
en cultuurhistorische termen samengebracht.
De geboden beperking heeft genoopt tot het buiten beschouwing laten
van de lyrici op grond van hun zeer rijk en gedifferentieerd vocabularium.
Het is echter gebruikelijk de lyrische poe«zie op de scholen met een uitgebreide commentaar te behandelen, zodat dit bezwaar zich minder doet
gevoelen.
De auteur heeft zeer veel te danken aan de laatste editie van het Griekse
lexicon van Liddell-Scott-Jones. Daarnaast werden ter zelfstandige
controle van het materiaal de speciale indices en lexica voor de bovengenoemde schrijvers vergeleken.
Op diverse manieren is beknoptheid nagestreefd. Waar het de duidelijkheid niet schaadt, is bij het aanduiden van constructies al het vanzelfsprekende weggelaten. Regelmatig afgeleide adverbiumvormen worden,
voor zover ze niet een aparte betekenis hebben, niet aangegeven.
Evenmin een normaal medium (zoals van o'pki¤fx en e¤hi¤fx). De genitivus
is slechts bij afwijkende vormen aangegeven. Van de stamtijden zijn
gewoonlijk slechts de opvallende vormen geregistreerd. Wel is,
zoals boven reeds werd opgemerkt, een aantal werkwoordsvormen
opgenomen, met verwijzing naar het betrokken verbum. Etymologisering
wordt praktisch nergens geboden, noch door het aangeven van een gereconstrueerde vorm, noch door het omschrijven van een oorspronkelijke
maar niet meer bestaande woordbetekenis. Passages uit auteurs worden
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met een enkele uitzondering niet aangegeven. Wel zijn enkele hoofdgroepen gesymboliseerd: het Homerische epos door het teken x, de
tragici (Sophocles en Euripides) door het teken ‡, het Nieuwe Testament
door het teken +. Poe«tische woorden (bv. woorden die zowel in het epos
als bij de tragici voorkomen) krijgen gewoonlijk de aanduiding poe«t. Deze
aanduidingen gelden niet absoluut, maar dienen slechts als wegwijzers
binnen het kader van de in dit woordenboek opgenomen literatuur.
Detailopmerkingen:
1. Bij de woordbetekenissen markeert de puntkomma de overgang naar
een nieuwe betekenis of een sterk afwijkende betekenis. Betekenissen,
die ongeveer synoniem zijn of vrij dicht bij elkaar staan, zijn door een
komma gescheiden.
2. De letters A, B en C duiden homoniemen aan.
3. Bij de adiectiva op -o| geeft het cijfer 2 of 3 het aantal uitgangen aan.
4. Ter wille van de overzichtelijkheid worden bij werkwoorden met uitgebreide betekenisreeksen activum en medium (passivum) afzonderlijk
behandeld.
5. Wanneer van een woord uitsluitend de Dorische vorm voorkomt, wordt
deze alleen gegeven (bv. capesg¤|, jahale¤qio|, jgqode¤sa| in de
tragedie). In de andere gevallen wordt regelmatig naar het Attische
woord verwezen, bv. bij a¤e¤qio|, a'le¤qio|, jtmaco¤|, lehale¤qio|, en
lomola¤sxq.
6. Afwijkende Jonische vormen worden regelmatig genoteerd (bv.
ja¤sglai voor ja¤hglai) met de aanduiding Ion. Bij verba worden als
regel de vormen met rr aangegeven, niet die met ss.
7. Een aantal twijfelgevallen van de zgn. tmesis wordt behalve onder het
simplex eveneens onder het compositum opgenomen, bv. a¤pojapt¤rrx.
In de derde druk is de typografie aangepast, waardoor het Griekse
woordbeeld gemakkelijker ‘op te nemen’ is en is de spelling van de Nederlandse woorden gemoderniseerd.
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LIJST VAN AFKORTINGEN
abs.
acc.
act.
adi.
adi. verb.
adv.
Aeol.
and.
aor.
a.p.
Aram.
Ath.
athem.
Att.
augm.
bet.
bv.
c.
caus.
causat.
cf.
ci.
codd.
coll.
comp.
compos.
concr.
coni.
contr.
dat.
Dem.
demin.
d.l.
DM
Dor.
DP
dual.
eigenl.
ep.
etc.
euf.
f
fig.
f.l.
fpl.
fut.
fut. ex.
gen.
gwl.
Hdt.
Hebr.
Hom.
imp.
impers.
impf.
indecl.
inf.
interi.
intr.
Ion.
ipv.
iter.
Lat.

absoluut; absolutus
accusativus
activum
adiectivum; adjectivisch
adiectivum verbale
adverbium; adverbiaal
Aeolisch
volgens anderen
aoristus
aoristus passivi
Aramees
Atheens
athematisch
Attisch
augment
betekenis
bijvoorbeeld
cum
causaal
causativum
confer
conjectuur
codices
collectivum
comparativus
compositum
concreet
coniunctie; coniunctivus
contractie
dativus
Demosthenes
deminutivum
dubia lectio
deponens medium
Dorisch
deponens passivum
dualis
eigenlijk
episch
et cetera
eufemistisch
femininum
figuurlijk
falsa lectio
femininum plurale
futurum
futurum exactum
genitivus
gewoonlijk
Herodotus
Hebreeuws
Homerus
imperativus
impersonale
imperfectum
indeclinabile
infinitivus
interiectie
intransitivum
Jonisch
in plaats van
iterativum (-us)
Latijn(s)

Lesb.
Lys.
m
med.
med.-pass.
mf
mpl.
n
neg.
nom.
npl.
NT
o.a.
obj.
opt.
overdr.
part.
pass.
perf.; pf
pers.
Perz.
Pl.
pl.
plqpf.
poe«t.
poss.
pp.
ppp.
praed.
praep.
praes.
prob. l.
relat.
sc.
simpl.
sing.
sp.
stt.
subst.
superl.
s.v.
temp.
Th.
them.
trag.
trans.
uitdr.
v.
vbd.
vd.
ve.
verb.
vgl.
vh.
v. l.
voc.
voorg.
wd.
wschl.
Xen.
z.
3 p.pl.pf.p.

Lesbisch
Lysias
masculinum
medium
medium-passivum
masculinum of femininum
masculinum plurale
neutrum
negatie
nominativus
neutrum plurale
NovumTestamentum
onder andere
object
optativus
overdrachtelijk
participium
passivum
perfectum
persoon
Perzisch
Plato
pluralis (-e)
plusquamperfectum
poe«tisch
possessivum
perfectum passivi
participium perfecti passivi
praedicatief
praepositie
praesens
probabilis lectio
relativum
scilicet
simplex
singularis
speciaal
stamtijden
substantivum, substantivisch
superlativus
sub verbo
temporeel
Thucydides
thematisch
tragici
transitivum
uitdrukkingen
van (soms: voor)
verbinding(en)
van de (soms: voor de)
van een
verbum; verbaal
vergelijk
van het (soms: voor het)
varia lectio
vocativus
voorgaande
woord(en)
waarschijniijk
Xenophon
zie
3de persoon pluralis perfecti
passivi
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HET GRIEKSE ALFABET
kleine
letter

hoofdletter

Griekse
naam

Ned.
teken

kleine
letter

hoofdletter

Griekse
naam

Ned.
teken

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

alpha
be'ta
gamma
delta
e-psilon
ze'ta
e'ta
the'ta
jota
kappa
la(m)bda
mu

a
b
g
d
e
z
e'
th
i(j)
k
l
m

m
n
o
p
q
r, |
s
t
u
v
w
x

M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X

nu
xi
o-mikron
pi
rho
sigma
tau
u-psilon
phi
chi
psi
o-mega

n
x
o
p
r
s
t
u
f(ph)
ch
ps
oo

Een woord dat met een klinker of tweeklank begint, heeft hierboven een ¤ (spiritus lenis) welke
geen verandering brengt in de uitspraak, of een ' (spiritus asper) welk teken aangeeft dat
men vo¤o¤r de klinker of tweeklank een h moet uitspreken (a' is dus uit te spreken als ha). Tweeklanken hebben de spiritus boven de tweede klinker.
Elk woord (uitgezonderd enkele zgn. enclitica) heeft een accent op e¤e¤n van de laatste drie lettergrepen:
een perispomene' (circumflexus) Œ of
Ł of
een oxeia
(acutus)
Ø.
een bareia
(gravis)
Bij de in Nederland gangbare (Henniniaanse) uitspraak wordt met dit in oorsprong muzikaal
accent geen rekening gehouden. Men spreekt de woorden uit volgens de Latijnse driesyllabenwet, met intensiteitsaccent.
De Griekse leestekens verschillen niet van de Nederlandse, met uitzondering van de Nederlandse puntkomma en dubbelpunt (in het Grieks een punt bovenaan de regel) en het Nederlandse vraagteken (in het Grieks een puntkomma).
In het Grieks worden de getallen door letters aangeduid:
aŁ
bŁ
cŁ
dŁ
eŁ
|Ł
fŁ
gŁ
hŁ
iŁ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

iaŁ
ibŁ
icŁ
id Ł
ieŁ
i| Ł
if Ł
igŁ
ih Ł
jŁ

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

jŁ
kŁ
lŁ
mŁ
nŁ
oŁ
pŁ
,Ł
qŁ

20
30
40
50
60
70
80
90
100

Ł

rŁ 200
sŁ 300
tŁ 400
}Ł 500
vŁ 600
wŁ 700
xŁ 800
900
3Ł
a 1000
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A ^ a¤camo¤-uqxm

9

A
A, a (aﬂkua) eerste letter van het Griekse alfabet
a- (in samenstellingen) I privativum (rseqgsijo¤m)= Lat. in-; ned. on-; geeft afwezigheid
aan of het tegengestelde van iets, bv. aﬂ-rouo|,
a¤-baqg¤| (voor klinkers meestal a¤m-). II copulativum (a¤hqoirsijo¤m) duidt een vereniging
aan (ook als a¤) bv. a¤-jo¤kotho|, aﬂ-kovo|, aﬂjoisi|
III intensivum (e¤pisasijo¤m) bv. a¤-semg¤|

IV protheticum (voorkomend naast stamverwante woorden zonder a) bv. a¤rpaiŁqx,
a¤le¤kcx
a¤ (Dor.) = g¤
aﬂ, aŒ¤ , a¤aŒ wee, ach, o
a¤-a¤aso|R 2 onschendbaar, niet te verbreken;

niet te misleiden; beslissend
a¤-acg¤|R onbreekbaar
aﬂ-apso|R 2 ongenaakbaar, onaantastbaar
a¤-ari-uqort¤mgR z. a¤eriuqort¤mg
a¤-a¤rveso|R 2 onduld-, onweerstaanbaar
a¤-a¤sgR f, z. aﬂsg
aﬂ-aso|R 2 onverzadelijk, niet genoeg kunnende
krijgen van, simo¤|
Œ¤ re, med.-pass. aﬂraso,
a¤a¤x (aor. act. aﬂarra, a
a¤a¤rhgm) verblinden, verbijsteren; schaden,

misleiden
a¤baje¤xR geen vermoeden hebben (?)
a¤-ba¤jvetso|‡ 2 niet in de mysterie«n van Bac-

chus ingewijd
aﬂban m rekenbord, tafeltje
a¤-baqg¤| licht, niet lastig
a¤-bara¤mirso| 2 niet getoetst, ” onderzocht
a¤-bariŁketso| 2 zonder koning, onafhankelijk
aﬂ-baso| 2 ontoegankelijk, onbegaanbaar, on-

doorwaadbaar; gewijd, heilig, rein
a¤bbaŒ+ (Aram.) vader
a¤-be¤baio| 2 onbestendig, onzeker, onvast
a¤-bekseqiŁa f onnozelheid; be“tise, lomp optre-

den
a¤-be¤kseqo| 3 onnozel, dom, dwaas
a¤-biŁarso| 2 niet gedwongen
aﬂ-bio| 2 onbemiddeld; niet te overleven
a¤-biŁoso|‡ (a¤-biŁxso|) 2 ondraaglijk; niet le-

venswaard
a¤-bkabg¤| ongeschonden; onschadelijk, on-

schuldig
a¤-bkg¤|R nog niet afgeschoten, geheel nieuw
aﬂ-bkgso|R 2 niet getroffen
a¤-bkgvqo¤| 3 zwak, week, teerR; langdurig, uit-

mergelend
a¤-boke¤xR ontmoeten, treffen, simiŁ
aﬂ-boko| 2 nog met melktanden
a¤-botke¤x niet willen
a¤-bot¤kgso| 2 ongewenst, ongewild
a¤-botkiŁa f radeloosheid, onbezonnenheid
aﬂ-botko| 2 onbezonnen; radeloos; onverschil-

lig, onbezorgd
a¤-bqihg¤|‡ niet zwaar

a'bqo¤-bio| 2 verwijfd (luxueus) levend
a'bqo-diŁaiso| 2 weelderig levend
a'bqo-jo¤lg|‡ met dicht bladerdak
aﬂ-bqolo|R 2 luid schreeuwend (?)
a'bqo¤-pkotso|‡ 2 weelderig, rijkelijk
a'bqo¤| 3 weelderig, elegant, fijn; wekelijk, ver-

wend, behaaglijk
a'bqort¤mg‡ f = a'bqo¤sg|
a¤bqosa¤fxx mislopen, simo¤|
a'bqo¤sg| f weelde, pracht; weekheid
aﬂ-bqoso| (poe«t.) 2 (3) heilig, goddelijk
aﬂ-bqovo|‡ 2 droog, dor, zonder regen,
a'bqt¤mx versieren; med. pronken, zich een air

geven
aﬂ-btho| 2 onpeilbaar, bodemloos
aﬂ-btrro| 2 onmetelijk, niet te peilen; f afgrond+
a¤ca¤arhaiR inf. v. a¤ca¤olai
a¤ca¤|olai‡ bewonderen
a¤caho-eidg¤| goed schijnend
a¤caho-eqce¤x goed doen, weldoen
a¤caho-eqciŁa (-iŁg) f weldaad
a¤caho-eqco¤| 2 goed handelend
a¤caho-poie¤xR goed handelen, weldoen
a¤caho-poiiŁa+ f goede handelwijze
a¤caho-poio¤|+ 2 goed handelend, weldadig
a¤caho¤| 3 goed, edel; degelijk, dapper, krachtig,

aanzienlijk, rijk; verstandig; rechtschapen; welwillend; voordelig, nuttig, gunstig, vruchtbaar;
mpl. optimates, aristocraten, leidende klasse;
npl. goederen, bezit; voorraden kostbaarheden;
voordelen; deugden; se¤vmgm in een vak; pqo'|
Œ tot
a¤cahot“ profijtelijk, ten voordeel; e¤p’a¤cah{
voordeel
+
a¤cahort¤mg f goedheid, rechtschapenheid
a¤cahotqce¤x+ goed doen, weldoen
a¤cahxrt¤mg+ goedheid, rechtschapenheid
a¤caiŁolai wrevelig zijn, zich ergeren; bewonderen; benijden
a¤ca-jkeg¤|, -jkeiso¤| (poe«t.), -jktso¤|R 2 zeer
beroemd
a¤cakkiŁari|+ f jubel, vreugde
a¤cakkia¤x+ (ook med.) jubelen, juichen
a¤ca¤kkx sieren, eren; pronken, trots zijn op, genoegen vinden in, simiŁ
aﬂcakla n pronkstuk, sieraad, kleinood; (goden)beeld; vreugde
a¤caklaso-poio¤| m beeldhouwer
aﬂcalai (aor, g¤carra¤lgm, g¤ca¤rhgm) zich verwonderen, bewonderen, vereren; goedvinden,
het eens zijn met; misgunnen, benijden, zich
ergeren
a¤cale¤mx| adv. met bijval
aﬂ-calo| 2 ongehuwd; rampzalig
aﬂcam adv. zeer, te veel
a¤camajse¤x ontevreden ”, toornig zijn; zich ergeren
a¤cama¤jsgri| f wrevel
a¤camajsgsijo¤| 3 prikkelbaar
a¤camajso¤| ontevreden makend
a¤ca¤-mmiuo|R 2 dik besneeuwd
a¤camo¤| (poe«t.) 3 vriendelijk, mild, zacht
a¤camo-uqort¤mgR f zachtheid
a¤camo¤-uqxm (poe«t.) mild
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a¤ca¤olai ^ a¤-cmoie¤x
a¤ca¤olai z. aﬂcalai
a¤capa¤fx (ook med.) vriendelijk begroeten, ver-

welkomen, liefkozen
a¤capa¤x begroeten, liefkozen; liefhebben, hoogachten; zich tevreden stellen met, si(miŁ) of part.
a¤ca¤pg+ liefde(smaal), -gave
a¤cap-g¤mxqR dapper, mannelijk; gul, gastvrij
a¤ca¤pgri| f (het) beminnen, liefde
a¤capgso¤| 3 geliefd, lief; gewenst, welkom; -o¤m
e¤rsim men moet tevreden zijn; adv. ternauwer-

nood
a¤ca¤-qqoo|R 2 sterk stromend; met sterke stro-

ming
a¤ca¤-rsomo|R 2 luid bruisend (kreunend)
a¤carso¤| 3 bewonderenswaardig
a¤cato¤| (poe«t.) 3 edel, nobel; trots, fier
a¤catqo¤| 3 trots, pralend
a¤ccaqet¤x+ noodzaken (mee te gaan); dwingen

tot een tocht
a¤ccaqg¤iom (Ion.) n postwezen
aﬂccaqo| m (Perz.) (ijl)bode
a¤cceiŒom n kan, kruik; kist, vat
a¤ccekiŁa f boodschap, bevel
a¤ccekiŁg|R m bode
a¤ccekig-uo¤qo| m kamerheer
a¤cce¤kkx berichten, verkondigen, verhalen; be-

velen
aﬂccekla n bericht, bevel
aﬂcceko| m gezant bode; engel
a¤ccg¤iom n (Ion.) z. a¤cceiŒom
aﬂcco| n z. a¤cceiŒom
aﬂcdgm adv. met geweld, meesleurend
aﬂce, aﬂcese welaan, kom(aan)
a¤ceiŁqx (aor. g¤c(e)qo¤lgmR, 3 p.pl.pf.p. a¤cgce¤qasaiR) verzamelen, bijeenbrengen; inzamelen, bedelen; e¤| uqe¤ma htlo'| a¤ce¤qhgR keerde

terug
a¤-ceiŁsxm‡ zonder buren, eenzaam
a¤cekaio-jolijg¤ f veeteelt
a¤cekaiŒo| 3 tot de kudden behorend; in kudden

(scholen) levend
a¤cekaio-sqouiŁa f veeteelt
a¤cekaio-sqo}ijg¤ f kunst vh. verzorgen vh. vee
a¤-cekarsiŁ adv. zonder lachen
a¤-ce¤karso|R 2 afschuwelijk, vreselijk
a¤ce-keiŁgR f buitbrengster
a¤ce¤kg f kudde, schare; troep, afdeling
a¤cekgdo¤m adv. troepsgewijze
aﬂcemR = e¤a¤cgram z. aﬂcmtli
a¤-cemea-ko¤cgso| 2 zonder stamboom
a¤-ce¤meio| 2 baardeloos
a¤-cemg¤| ongeboren; van lage afkomst
a¤-ce¤mgso| 2 ongeschapen; niet verwezenlijkt
a¤-ce¤mmeia f lage afkomst; laffe houding
a¤-cemmg¤| van lage afkomst; onaanzienlijk, laag,

gemeen, laf
a¤-ce¤mmgso| 2 niet geboren; van geringe afkomst
a¤ce¤olai (Ion.) z. aﬂcalai
a¤-ce¤qarso| (poe«t.) 2 zonder eergeschenk, on-

beloond
aﬂceqri| f (het) verzamelen, verzameling
a¤ce¤qxvo|R 2 onstuimig; roemvol (?)
aﬂ-cetrso| 2 niet geproefd hebbend; onbekend

10

met, onervaren in, simo¤|
aﬂcg f bewondering; nijd, haat
a¤cg¤‡ f (het) breken, brokstuk
a¤cgkase¤x met vloek beladen, verbannen
aﬂcgla n legerafdeling (Sparta)
a¤cgmoqiŁg f (over)moed, hoogmoed, fierheid
a¤cg¤mxq (over)moedig; trots; zeer kloek
a¤cg¤qao|R, -aso| 2, -x| niet ouder wordend;
onvergankelijk, eeuwig jong
a¤cgso¤|R 3 bewonderenswaardig, wonderbaar-

lijk
a'cia¤fx+ heiligen, wijden, reinigen; heilig achten
a'ciarlo¤|+ m heiliging; heiligheid
a'ciŁfx wijden; een altaar ontsteken‡
a¤cime¤x, a¤ciŁmx z. aﬂcx
aﬁcio| 3 heilig, gewijd aan, simo¤|
aﬁciort¤mg a'cio¤sg|+ f heiligheid
a'cirseiŁa f heilig gebruik, ritueel
a'cixrt¤mg+ f heiligheid
a¤cj- (syncope) z. a¤maja¤cja¤folaiR in de armen nemen, omhoogheffen
a¤cja¤kg f arm, elleboog
a¤cjakiŁ|R z. voorg.
a¤cja¤|R adv. met ”, in ”, op de armen
a¤cjirsqeiŁa f, a¤cjirsqetsijo¤m n (het) vissen met

de hengel
a¤cjoiŁmg f arm
aﬂcjo| n dal, kloof
a¤cjt¤kg f riem (van speer); boogpees‡; touw met

lus‡

a¤cjtko-lg¤sg|R krom van zin, sluw (oorspr.: met

kromme sikkel?)
aﬂcjtko| 3 krom, listig
a¤cjtko¤-sono|R 2 met kromme boog
a¤cjtko-veiŁkg|R met kromme snavel
a¤cjtko-vg¤kg|R met kromme klauwen
a¤cjtkxso¤|‡ (v. l. -gso¤|) 3 met werpriem
aﬂcjtqa f anker; steun
a¤cjxŁm m elleboog, arm; hoek, bocht; kaap,
voorgebergte; cktjt'| a¤cjxŁm (jas’ a¤msiŁuqarim

van een moeilijkheid)
a¤ckaiøa (poe«t.) f pracht, glans, luister, heerlijk-

heid, feestvreugde; fierheid, trots
a¤ckaiøfx versieren; med. pralen
a¤cka¤i@rla n, a¤ckai@rlo¤| m sieraad, tooi
a¤ckao¤-jaqpo|R 2 met heerlijke vruchten
a¤ckao¤| (poe«t.) 3 (2) schitterend; heerlijk,

prachtig
a¤cka-xŁw‡ (helder) stralend
aﬂ-ckxrro|‡ 2 barbaars (van taal)
a¤clo¤|‡ m bergkloof, afgrond
aﬂ-cmauo|+ 2 ongevold, nieuw
aﬁcmeia f reiniging(s-offer); vasten; kuisheid
aﬁcmetla‡ n kuisheid, reinheid
a'cmet¤x rein zijn, zich van iets onthouden
a'cmiŁfx reinigen, verzoenen; wijden, offeren
a'cmirlo¤|+ m reiniging, verzoening
a¤-cmoe¤x niet kennen, ” weten; over het hoofd

zien, niet begrijpen
a¤-cmo¤gla+ n fout door onwetendheid
aﬂ-cmoia f onkunde, gebrek aan inzicht; vergis-

sing, fout
a¤-cmoie¤xR z. a¤cmoe¤x
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a'cmo¤| 3 heilig, verheven; rein; reinigend‡; ge-

oorloofd
+

a'cmo¤sg| f reinheid
aﬂcmtli (fut. aﬂnx, aor. (eﬂ)ana, pf. e¤a¤ca) breken,

verbrijzelen; knakken, buigen, krommen
a¤-cmxlome¤x onverstandig, onbesuisd, onbillijk

handelen
a¤-cmxlort¤mg f onwetendheid, onervarenheid;

gebrek aan inzicht, onverstand; onbillijkheid,
hardheid
a¤-cmxŁlxm onwetend, onverstandig; onbillijk,
ondankbaar
aﬂ-cmx| onbekend, duister‡; onkundig, miskennend‡
a¤-cmxŁrarjeR aor. iterat. bij a¤cmoe¤x
a¤-cmxriŁa f onbekendheid; onkunde
aﬂ-cmx(r)so| 2 onbekend; onkenbaar
a¤cn- z. a¤manaﬂ-como| 2 ongeboren; kinderloos; misgeboorte
so¤jo| ”‡; vrij van, simo¤|
a¤coqa¤ f vergadering, bijeenkomst; onderhandeling, overleg; redevoering; vergaderplaats, -tijd;
markt(waren), forum; koopgelegenheid, handel, verkeer; graanprijs (annona)
a¤coqa¤fx op de markt zijn, ” lopen; kopen
a¤coqaiŒo| 2 tot de volksvergadering behorend;
de volksvergadering beschermend (van Zeus);
welsprekend; -oi g'le¤qai gerechtsdagen; mpl.
kooplieden; lagere volk+
a¤coqa-moliŁa f aediliteit
a¤coqa-molijo¤| 3 vd. marktmeester; vd. aediel
a¤coqa-mo¤liom n bureau vd. marktmeester
a¤coqa-mo¤lo| m marktmeester, aediel
a¤coqa¤olai vergaderenR; (in de vergadering)
spreken
a¤co¤qari| f aankoop, inkoop
a¤co¤qarla n koopwaar
a¤coqarsijg¤ f handel
a¤coqarsijo¤| 3 bij de handel behorend
Œ , aor. eiŒ¤ pom, pf. act. eiAqgja, pf.
a¤coqet¤x (fut. e¤qx
p. eiAqglai, aor. p. e¤qqg¤hgm) (in de volksvergadering) spreken, vermelden; aanraden; opsommen
a¤coqgŒ-hemR uit de vergadering
a¤coqg¤m-deR naar de vergadering
a¤coqgsg¤|R m redenaar, spreker
a¤coqgst¤|R f welsprekendheid
aﬂcoqo|‡ m z. a¤coqa¤
aﬂco| n gruweldaad; bloedschuld
a¤co¤| m aanvoerder, leider
aﬂco|‡ n schroom, verering; zoenoffer
a¤corso¤|R m (gekromde) hand (?)
aﬂcqa f vangst; jacht, buit
a¤-cqa¤llaso| 2 ongeletterd; ongeschreven
aﬂ-cqapso| 2 ongeschreven
a¤cq-atke¤x op het land leven
aﬂcq-atko| 2 op het land levend, landelijk
a¤-cqauiŁot (diŁjg) wegens onrechtmatig geschrapte schulden
aﬂ-cqauo| 2 ongeschreven, mondeling; neutraal
aﬂcqei, a¤cqeiŒseR welaan
a¤cqe¤sa|‡ m aanvoerder
aﬂcqetla n jachtbuit, jachtnet

a¤cqet¤| m jager, visser
a¤cqetsa¤|‡ m z. voorg.
a¤cqet¤x, a¤cqe¤x (poe«t.) vangen, najagen
aﬂcqg z. aﬂcqa
a¤cqaiŁmx boos worden, ” zijn
a¤cqi-e¤kaio|+ f wilde olijf(boom)
aﬂcqio| 3 (2) wild, landelijk, woest; heftig, hard,

ruw, wreed
a¤cqio¤sg| f wildheid, ruwheid
a¤cqio¤-}xmo|R 2 wild; onverstaanbaar sprekend
a¤cqio¤x wild maken, verbitteren
a¤cqi-xpo¤|‡ 2 met woeste blik
a¤cqo-bo¤sa|‡ buiten weidend
a¤cqo¤-hemR van de velden
a¤cq-oijiŁa f boersheid, ruwheid; onbeschaafd

gedrag
a¤cq-oijiŁfolai lomp optreden
a¤cq-oiŒjo|, aﬂcq-oijo| landelijk; onbeschaafd,

lomp
a¤cqoixŁsg| m boer
a¤cqo¤m-de naar het land
a¤cqo-mo¤lo| op het land levend; m inspecteur

vd. landelijke districten
a¤cqo¤| m akker, veld, land(goed)
a¤cqo¤seiqa‡ f landelijk
a¤cqo¤seqo| 3 wild; houdend vd. velden
a¤cqosg¤q‡ landelijk
a¤cqo¤sg| m landman, landelijk
a¤cqtpme¤x slapeloos ”, wakker zijn, waken
a¤cqtpmiŁa f slapeloosheid, waakzaamheid
aﬂcq-tpmo| 2 slapeloos, waakzaam
a¤cqxŁrrxR jagen, vangen
a¤cqxŁrsg|‡ m landman, boer
aﬂcqxrsi|R f hondsgras
a¤cqxŁsg|‡ in de velden huizend
aﬂctia f weg, straat
a¤ctiaŒsi|‡ (van Apollo) beschermer vd. wegen
a¤ctiet¤| m beschermer vd. wegen
a¤-ct¤lmarso| 2 ongeoefend; niet gepijnigd, ”

geplaagd
aﬂctqi| (poe«t.) f menigte; verzamelplaats
a¤ctqsa¤fxR bijeenbedelen
a¤ct¤qsg| m bedelaar
a¤ct¤qsqia f bedelares
a¤cve¤-lavo| 2 van dichtbij strijdend
aﬂcvi (comp. aŒ¤ rrom, a¤rrose¤qx, a¤cviŁom) adv. na-

bij; weldra; zojuist
a¤cviŁ-ako| 2 bij de zeeR; midden in zee‡
a¤cvi-bahg¤| diep bij de kust
a¤cviŁ-heo|R 2 godgelijk
a¤cvi-lavgsg¤|R z. a¤cviŁlavo|
a¤cviŁ-lavo| 2 van dichtbij strijdend: oﬁpka voor

de strijd van dichtbij
a¤cviŁ-loko|R 2 naderbij komend; adv. -ov dichtbij; e¤n a¤cvilo¤koio van nabij
a¤cviŁ-moia f tegenwoordigheid van geest,

schranderheid
a¤cviŁ-moo| 2 scherpzinnig, gevat
a¤cviŁ-pkoo|‡ 2 kort; po¤qo| een niet verre vaart
a¤cviŁ-p(s)oki| dicht bij de stad
a¤cvirseiŁa f verwantschap, erfrecht
a¤cvirseiŒa‡ npl. nauwe verwantschap
a¤cvirset¤| m naaste verwant
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a¤cvirset¤x naaste verwant ”, nabuur zijn, simo¤|
of simiŁ
a¤cvirsg¤q‡ m die iets nabij brengt, bewerker
a¤cvirsiŒmo|R 3 vlak bij elkaar
aﬂcvirso| 3 dichtstbij; mpl. naaste verwanten; -a

adv. zojuist
a¤cviŁ-rsqo}o| 2 onvast, snel veranderend
a¤cvo¤-hem adv. van nabij
a¤cvo¤-hiR adv. nabij, simo¤|
a¤cvo¤mg f strop; (het) wurgen
a¤cvo¤mio|‡ 3 gereed om zich aan op te hangen
a¤cvo¤seqo| (superl. adv. -sa¤sx, -sasa) 3 dich-

terbij
a¤cvotŒ adv. dichtbij, simo¤|
aﬂcvx wurgen, ophangen; kwellen; tot zwijgen

brengen
a¤cv-xŁlako| 2 ongeveer gelijk, onbeslist
aﬂcx (aor. gﬂcacom imp. aor. aﬂnese) inf. aor. a¤ne¤lem(ai)R leiden, voorgaan; aanvoeren, regeren;

drijven, brengen (tot), opleiden; wegvoeren,
roven, verwerven, verkrijgen, meebrengen,
meetrekken, meeslepen, aﬂceim jaiØ ue¤qeim
plunderen; van tijd: doorbrengen, (feest)vieren, (vrede) handhaven, (wedstrijd) houden,
(iets) doen, (herinnering) bewaren; aanzien
voor, beschouwen als, schatten, waarderen,
paq’ot¤de'm aﬂceim niets waard achten; intr. marcheren, oprukken, gaan; imp. aﬂce(se) welaan;
med. met zich meevoeren, naar zich toetrekken, verwerven, houden voor; (een vrouw)
huwen
a¤cxcet¤| m transporteur
a¤cxcg¤ f (het) meevoeren, wegvoeren; transport;
vertrek, mars; bestuur, leiding; opvoeding, behandeling; levenswijze
a¤cxŁcilo| 2 ingevoerd, te vervoeren; npl.
vrachtgoederen; vogelvrij, borg
a¤cxco¤| 2 leidend; ei¤| tot; aantrekkelijk; opwekkend, simo¤|; m gids, wegwijzer
a¤cxŁm m vergadering; vergaderplaats, kamp (van
schepen); wedstrijd(terrein), strijd, beslissing;
inspanning, moeite, gevaar; proces; kampprijs
a¤cxm-a¤qvg| m kamprechter
a¤cxmiŁa f wedstrijd, sport, strijd; inspanning,
angst
a¤cxmia¤x zich inspannen; angstig worden
a¤cxmiŁfolai (3 p.pl.pf. p. a¤cxmiŁdasai Hdt.) een
wedstrijd houden, meedingen; wedijveren,
streven; strijden; disputeren, pleiten
a¤cxŁmio| 2 de markt beschermend; van de strijd,
de strijd betreffend
a¤cxŁmiri| f wedstrijd om kampprijs
a¤cxŁmirla n (wed)strijd; proces, argument, pleidooi; dappere daad; prijs, eer
a¤cxmirlo¤| m rivaliteit
a¤cxmirsg¤| m atleet, voorvechter; advocaat, debater, redenaar
a¤cxmirsijo¤| 3 wed(strijd)-; effectvol, imponerend; bombastisch; strijdlustig; -g¤ f kunst vh.
disputeren
a¤cxmo-hese¤x leider vd. spelen zijn, spelen geven; een uitspraak doen, beslissen
a¤cxmo-he¤sg| m leider (insteller) van wedstrij-
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den; (kamp)rechter
a¤daclo¤|‡ (ci.) m steek, samentrekking
a¤-daglomiŁgR f onkunde
a¤-dag¤lxm 2 onbekend met, onervaren in, simo¤|
a¤-dag¤| z. a¤-dag¤lxm
aﬂ-dajqt|‡, a¤-da¤jqtso| 2 niet wenend; onbe-

weend
a¤-dajqtsiŁ adv. zonder tranen
a¤dala¤msimo| 3 stalen, hard(vochtig), vast
a¤-da¤la| m staal
a¤-da¤larso| 2 ongetemd; onverbiddelijk
a¤-da¤laso|‡ 2 ongetemd, ongehuwd
a¤-da¤pamo| 2 kosteloos, niet kostbaar
aﬂ-darso|‡ 2 onverdeeld
a¤ddee¤|, aﬂddgm, a¤ddg-ua¤co| z. a¤deg¤|
a¤-deg¤| vrij van vrees, zonder vrees; veilig, rustig,

straffeloos; (van vrees) ongegrond
aﬂ-deia vrijheid van vrees, veiligheid, onbe-

vreesdheid; straffeloosheid, vrijheid, vrijgeleide; verlof, mogelijkheid
a¤-deig¤|R z. a¤deg¤|
a¤-deiŁlamso| 2 onverschrokken
aﬂ-deipmo| 2 zonder maaltijd
a¤dekueg¤ (-ea¤‡) z. a¤dekug¤
a¤dekuo-jso¤mo| broedermoordenaar
a¤dekueo¤| (gen. -eiotŒ) z -o¤|
a¤dekug¤ f zuster
a¤dekuide¤o| m neef (zoon van broer of zuster)
a¤dekuidgŒ f nicht (dochter van broer of zuster)
a¤dekuidotŒ| m z. -e¤o|
a¤dekuo¤| m broer, bloedverwant; pl. broers en

zusters; neef; broeder; adi. broederlijkheid, verwant, gelijkend
a¤dekuo¤sg|+ f broederschap, broeders (= christelijke gemeente)
aﬂ-deqjso|‡ 2 niet ziende, blind
aﬂ-derlo| 2 niet boeiend‡; zonder boeien
a¤-de¤rposo| 2 zonder heer; onbeheerd; anoniem
aﬂ-deso| 2 ongebonden, vrij
a¤detjg¤|R niets ontziend, bitter (?)
a¤-de¤wgso|R 2 ongelooid
a¤de¤xR (opt. aor. a¤dg¤reie, part. pf. a¤dgjo¤se|)
genoeg krijgen van, ontstemd worden door;
part. pf. overmand
a¤-dg¤io|‡ 2 onbedreigd, ongedeerd
a¤-dgke¤x‡ in het onzekere verkeren over, simo¤|
aﬂ-dgko| 2 onbekend, verborgen, geheim; onzeker, onduidelijk
a¤-dgko¤sg| f onzekerheid
a¤dglome¤x angstig ”, onrustig zijn
aﬂdgm, aﬁdgm naar hartelust; genoeg; ” e¤ka¤rai
genoeg doen krijgen van; ” eﬂveim genoeg
hebben
a¤-dg“o|‡ 2 z. a¤dg¤io|
a¤-dg¤qiso| 2 zonder strijd, onbeslistR; onbetwist,
zonder tegenspraak
Aidg|, A
Ł idg|R (dat. Aidi) m Hades, onderwereld; dood
a¤dg-ua¤co| 2 gulzigR; voortwoekerend‡
a¤-dia¤-baso| 2 niet over te steken
a¤-dia¤-jqiso| 2 onbeslist; onpartijdig+
a¤-dia¤-keipso| 2 onophoudelijk
a¤-di-a¤kkajso| 2 onverzoenlijk
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a¤-dia¤-ktso| 2 onontbindbaar
a¤-dia-mo¤gso| 2 onbegrijpelijk; onnadenkend
a¤-diŁamso| 2 onbevochtigd
a¤-dia¤-patrso| 2 onafgebroken
a¤-dia¤-pkarso| 2 ongevormd, vormloos
a¤-dia¤-uhaqso| 2 onverdorven; niet omgekocht
a¤-dia-uhoqiŁa+ f onvervalstheid
a¤-dia¤-uhoqo| 2 onbedorven, rein; onverganke-

lijk; onomkoopbaar
a¤-diŁdajso| 2 niet onderwezen; aangeboren
a¤-di-eqet¤mgso| 2 ondoorgrondelijk
a¤-di-g¤cgso| 2 onbeschrijfelijk
a¤-diŁjarso| 2 niet ge(be-)oordeeld
a¤-dije¤x onrecht plegen, in het ongelijk zijn; on-

rechtvaardig behandelen, benadelen, zich vergissen; mishandelen, beledigen, met geweld
wegnemen
a¤-diŁjgla n onrecht, misdaad; onrechtmatig
verkregen bezit
a¤-dijiŁa f onrecht, belediging
a¤-diŁjiom n. z. a¤diŁjgla
a¤-dijo-jqiŁsg|+ (v. l.) m onrechtvaardig rechter
aﬂ-dijo| 2 onrechtvaardig; onverdiend; ongedresseerd
a¤dimo¤| (poe«t.) 3 wemelend, zwermend; heftig,
sterk; hevig kloppend; overvloedig
a¤-di-oiŁjgso| 2 ongeregeld
a¤-di-o¤qhxso| 2 verbeterend
aﬂ-dlg|, -gso| 2 ongetemd, ongehuwd
a¤-do¤jgso| 2 onverwacht
a¤-dojiŁlarso| 2 niet gekeurd
a¤-do¤jilo| 2 onbeproefd; niet gangbaar, ongeschikt
a¤dokerve¤x filosoferen, kletsen
a¤doke¤rvg| m zwetser; subtiel debater
a¤dokerviŁa (ijo¤m n) f spitsvondigheid; waardeloos gepraat, gebabbel
aﬂ-doko| 2 zonder bedrog, eerlijk, echt
a¤-do¤narso| 2 onverwacht, boven verwachting,
zeker
a¤-done¤x niet geacht worden; versmaden, afwijzen
a¤-doniŁa f roemloosheid, slechte naam
aﬂ-dono| roemloos, schandelijk, veracht
aﬁdo|R m of n verzadiging
aﬂ-dotko| 2 zonder slaven
a¤-dqamg¤| zwak, krachteloos
aﬂ-dqgrso| (Ion.) 2 niet weglopend
a'dqo¤olai rijp, krachtig, groot worden
a'dqo¤| volgroeid, rijp; krachtig; rijkelijk, overvloedig; hevig
a'dqo¤sg| (-sg¤|) f rijke opbrengst; kracht
a'dqt¤mx doen rijpen, groeien
a'dt-bo¤a| en andere composita z. g'dta¤-dtmaliŁa (-riŁa) f onvermogen, onmacht;
krach-teloosheid; armoede
a¤-dtmase¤x geen kracht bezitten; impers. het is
onmogelijk
a¤-dt¤maso| 2 niet in staat; zwak, gebrekkig, invalide; onmogelijk
aﬂ-dtsom n heiligdom
yﬂdx zingen (kwelen, zoemen, snorren); bezingen, verheerlijken

a¤-dxŁqgso| 2 niet begiftigd
a¤-dxqo-do¤jgso| 2 onomkoopbaar, aﬂ-dxqo| 2

onomkoopbaar; geen geschenk gevend; (geschenken) ongelukkig
a¤ehk- z. a¤hka¤eiŁ adv altijd, telkens, voortdurend
a¤ei-ceme¤sg|, -cemg¤| eeuwig
a¤-eidg¤| onzichtbaar
a¤eiŁdx z. aﬂdx
a¤eiŁ-fxo| 2 eeuwig
a¤ei-hakg¤| altijd bloeiend
a¤-eijeiŁg z. ai¤jiŁa
a¤-eije¤kio| 3 (2) a¤eijg¤| ongepast, onwaardig,
onbetamelijk; schamel, gering
a¤-eijiŁfx z. ai¤jiŁfx
a¤ei-jiŁmgso| in voortdurende beweging
a¤ei-kociŁa f doorlopende verantwoording
a¤eiŁ-lmgrso| 2 onvergetelijk, gedenkwaardig
a¤-eiŁlxm z. a¤meiŁlxm
a¤eiŁ-mao| z. a¤e¤mao|
a¤eiŁ-qtso|‡ 2 altijd stromend
a¤eiŁqx z. aiAqx
aﬂeirla z. yŒ¤ rla
a¤eiŁ-uqotqo|‡ 2 steeds bewakend (blijvend)
a¤ei-utciŁa f levenslange verbanning
a¤ejafo¤lemo|R 3 met tegenzin
a¤-ejg¤kio|R 2 ongewenst, ongewild (of: schandelijk?)
a¤-e¤jgsiR adv. tegen de wil van, simo¤|
a¤-ejot¤rio| z. a¤jot¤rio|
a¤-e¤jxm z. aﬂjxm
a¤-e¤kijso| (v. l. Hdt.) 2 hevig kronkelend
a¤e¤kio| (Dor.) z. gﬁkio|
aﬂekka f windvlaag, storm; opgejaagd stof; werveling
a¤ekkaiŒ^o|‡ 3, a¤ekka¤|‡ snel als de wind
a¤-ekkg¤|R dicht
a¤ekko¤-po| (poe«t.) stormvoetig
a¤-ekpg¤|R zonder hoop, ongehoopt
a¤-ekpse¤x niet hopen, wanhopen
aﬂ-ekpso| 3 onverhoopt; ongewenst; onverwacht, e¤n -ot onverwachts
a¤e¤-mao| 2 altijd stromend; voortdurend, onuitputtelijk
a¤e¤nx doen groeien; pass. groeien; z. at¤na¤mx
a¤-eqciŁgR f luiheid
a¤-eqco¤| 2 werkeloos, vadsig
a¤e¤qio| (Dor.) z. g¤e¤qio|
aﬂ-eqjso| 2 niet omheind
a¤eqo-base¤x in de lucht wandelen
a¤eqo-eidg¤| z. g¤eqoeidg¤|
a¤eqo¤ei| z. g¤qo¤ei|
a¤eqo-po¤qo| 2 door de lucht snellend
a¤eqriŁ-pot|R de poten opheffend, dravend
aﬂeraR aor. v. i¤at¤x
a¤eri-uqort¤mgR f dwaasheid (pl.)
a¤eriŁ-uqxmR verblind, verdwaasd
a¤eso¤| adelaar (ook: veldteken)
a¤eso-uo¤qo| m adelaardrager; aquilifer
aﬂfa f droogte, dorheid, stof
a¤fa¤keo|R 3 uitgedroogd, droog, dor
aﬂ-fgko| A 2 niet benijd; niet te benijden, ellendig
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B (poe«t.) 2 verdwenen
a¤-fg¤kxso| 2 niet benijdenswaardig
a¤-fg¤lio| 2 ongestraft, straffeloos; onschuldig,

onschadelijk; zonder schade
a¤-fgvg¤|R onophoudelijk
aﬂ-ftlo| 2 ongegist, ongedesemd
aﬂ-ftn‡ ongehuwd
aﬂfx uitdrogen; pass. verdorren
aﬁfx (ver)eren, achten; schromen, vrezen; ont-

zien
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a¤hket¤x een wedstrijd houden
a¤hke¤x zich inspannen, zwoegen
aﬂhkgla n strijd, werk
aﬂhkgri| f beproeving
a¤hkgsg¤qR m kampvechter
a¤hkgsg¤| m atleet; beoefenaar
aﬂhkiom (slechts als a¤e¤hkiomR) n kampprijs; (be-

nodigdheden voor de) (wed)strijd
aﬂhkio| 3 (2) ongelukkig (makend); armzalig,

erbarmelijk, slecht

aﬂ-fxrso| 2 ongegord
a¤-gde¤x geen zin hebben
a¤-gdg¤| onaangenaam; ongaarne
a¤-gdiŁa onaangenaamheid; tegenzin, antipathie,

a¤hkio¤sg| f ellende, lijden
a¤hko-he¤sg| m leider ve. wedstrijd, v. spelen
aŒ¤ hkom n kampprijs; wedstrijd, moeite, inspan-

afkeer
a¤gdxŁm mf nachtegaal
a¤-g¤heia f ongewoonte
a¤-ghe¤rrxR niet gewoon zijn, simo¤|
a¤-g¤hg| niet gewend aan, simo¤|; ongewoon,
vreemd
a¤-ghiŁa‡ z. a¤gheiŁa
aﬂgla n (het) waaien; wind
aﬂgli waaien, blazen; a¤g¤lemo|R door de wind
geteisterd; diŁva aﬂgsoR werd heen en weer geslingerd
a¤g¤q mf benedenlucht; lucht, nevel, damp, wolken; duister
a¤-g¤rrgso| (Ion.) 2 z. a¤g¤ssgso|
a¤g¤rtko|R 2 z. aiArtko|
a¤g¤sg f. -sg| m (poe«t.) wind(vlaag)
a¤gso¤-qqot| m windstroom
aﬂgso|R 2 hijgend, onstuimig
a¤-g¤ssgso| 2 onoverwonnen, onoverwinnelijk
a¤-hamariŁa f onsterfelijkheid
a¤-hamasiŁfx zich voor onsterfelijk houden
a¤-ha¤maso| 2 onsterfelijk, god(delijk); (Perz. pl.)
elitetroepen
aﬂ-hapso| 2 onbegraven
a¤-heeiŁR adv. zonder de hulp van een god
aﬂ-heli| (poe«t.) onrechtvaardig
a¤-heliŁrsio| (poe«t.) 2, -rso| 2, -iso|R 2 zonder
recht, goddeloos; onrechtvaardig, onwettig;
boos, misdadig
aﬂ-heo| 2 zonder god, goddeloos; heidens
a¤-heo¤sg| f goddeloosheid, ongeloof
a¤-heqapetriŁa f verwaarlozing
a¤-heqa¤petso| 2 onverzorgd
a¤heqiŁfxR minachten, versmaden
aﬂ-heqlo| 2 onverwarmd
aﬂ-herlo| wetteloos, wederrechtelijk+; heiligschennend, ongeoorloofd
a¤-he¤r-uaso| (poe«t.) 2 ontzaglijk, onmetelijk
a¤-hese¤x afschaffen, verwerpen; zijn woord breken jegens, sima¤
a¤-he¤sgri|+ f afschaffing, delging, opheffing,
ongeldigheidsverklaring
a¤hg¤q m (baard aan de) aar; punt
a¤-hg¤qetso| 2 niet gejaagd
a¤hgqg-koico¤| m wan-schop
aﬂ-hgqo| 2 zonder wild(e dieren)
a¤-hgrat¤qirso| 2 niet te bewaren
aﬂ-hijso| 2 onaangeraakt, ongeschonden; vrij
van, zonder, simo¤|

aŒ¤ hko| m (wed)strijd, afmatting, moeite
a¤hko-uo¤qo| 2 de prijs wegdragend
a¤-ho¤qtbo| 2 ongestoord, kalm, rustig
aﬂ-hqatrso| 2 ongebroken, intact
a¤hqe¤x bemerken, zien, beschouwen
a'hqoiŁfx (a¤hq.) (ook med.) verzamelen
aﬁhqoiri| f (het) verzamelen, bijeenkomen
aﬁhqoirla n verzameling, massa
a¤hqo¤o| (a'hq.) 3 (2) dicht opeen (gedrongen);

ning

in gesloten gelid; samen; in eens bij elkaar; onafgebroken
aﬂ-hqtpso| 2 niet te brengen tot, eiŁ|; onbewogen
a¤-htle¤x moedeloos-, lusteloos-, bevreesd
worden (zijn); geen lust hebben
a¤-htliŁa f moedeloosheid, lusteloosheid
aﬂ-htlo| 2 moedeloos, neerslachtig; wanhopig;
zonder toorn, zonder drift
aﬂhtqla (poe«t.) n speeltuig, spel, opschik, kleinood
a¤htqo¤-ckxrro|‡, -rsolo|‡ 2 onophoudelijk
sprekend
aﬂ-htqro|‡ 2 zonder thyrsus
a¤ht¤qx (poe«t.) spelen
aﬂ-htso| 2 niet (gunstig) geofferd, niet met offers gewijd
Œ o| 2 ongestraft, straffeloos, vrij van, simo¤|,
a¤-h{
onschuldig, onschadelijk
a¤-hxŁpetso|‡ 2 niet gevleid door, simo¤|
a¤-hxqa¤jirso| 2 zonder borstpantser
ai¤ z. ei¤
aiA, ai¤, ai¤aiŒ of aiŒ¤, aiŒ¤ ‡ wee, ach
aiŒ¤ a (poe«t.) f z. caiŒa
aiAacla‡ n weeklacht
ai¤a¤fx‡ weeklagen, beklagen
ai¤aiŒ‡ wee, ach
ai¤amg¤| (-o¤|)‡ somber, smartelijk
ai¤came¤gR f werpspies, jachtspriet
ai¤ce¤g f geitenvel
aiAceio|R 3 van geiten(leer)
aiAceiqo| f (zwarte) populier
aiAceo| 3 z. aiAceio|
ai¤ciako¤| m strand, kust, oeverzoom
ai¤ciŁ-boso|R 2 door geiten beweid
ai¤ci-joqeiŒ| pl. naam van Attische phyle
ai¤ciŁ-kiw (poe«t.) steil
ai¤ciŁ-ovo|R 2 de aegis zwaaiend, houdend
ai¤ciŁ-pot| bokspotig
ai¤ciŁ| f geitenvel (ook als kleed); aegis, schild van
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