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AAN SPRAKELIJKHEID

EEN WOORD VOORAF

Dit Beknopt Grieksch-Nederlandseh Woordenboek(i), dat ruim
27.000 woorden en woordvormen verklaart, is bestemd voor de
leerlingen der inrichtingen voor humaniora-onderwijs. Het behandelt
de Grieksche woorden, die zij bij hun auteurs kunnen aantreffen,
en die woorden wil het hun doen kennen, voor zoover overeenkomt
met hun verstandelijke ontwikkeling en het doel der humaniora.
\ an de volgende geschriften en uitgaven is de woordenschat
opgenomen.
A. Lijst der behandelde bloemlezingen uit verschillende schrijvers :
1. Syntaxis. Leesboek voor de Middelklassen door Dr. P. C. de Brouwer en
Dr. E. Slijper. Groningen-den Haag, 1925.
2. Grieks Leesboek door Dr. D. Cohen en Dr. J. van IJzeren, 3®, 4e en 5* druk.
Groningen-Batavia, 1931, 1935, 1938.
3. Bloemlezing uit de Grieksche Lierdichters door A. Geerebaert S. I 5e druk
Luik, 1934.
4. Attische Redenaars. Eerste Deel. Antiphon, Andocides, Lysias en Isaeus door
Dr. J. H. Th. Hemsteöe, 4e druk. Kerkrade, 1925.

5.

Anthologia Lyrica Graeca...

door Dr. W. J. W.

Koster,

2e druk. Zwolle, 1931.

6. Grieksch Leesboek door ü. von Wilamowitz-Moellendorf, ... bewerkt door
Dr. E. Bessem, 2e druk. Utrecht, 1917. (hieruit werden slechts enkele stukken
behandeld).

B. Lijst der geschriften t2) :
Achilleus Tatios, Klitophoon en

Leukippe, lil, 11-22 (bij Cohen, zie A 2).
Adespota, 24 epigrammen (Geerebaert, A 3 ; Koster, A 5; Limienkiigel (zie
Herodotos)).
Aischufos, Perzen, 290-477 (Cohen, A 2 ; v. Wilarn., A 6).
1 epigram (Geerebaert, A 3).
Alkaios, 15 fragm. (Cohen, A 2 ; Geerebaert, A 8 ; Koster, A 5).
Alkiphroon, IV 19 (Cohen, A 2).
Aikman, 4 fragm. (Cohen, A 2 ; Geerebaert, A 3 ; Koster, A 5).
Anakreontea, 15 stukjes (ibid.).
Anakreoon, 18 stukjes en fragm. (ibid.).
1. Daar dit Grieksch Woordenboek geheel in denzelfden geest is opgevat

meendteï ftwfV bew.erkt als
Latijnsch-Nederlandsche, hebben wij ge¬
meend het Woord Vooraf van het oudere werk ten deele en met de noodifie
veranderingen te mogen overnemen.
noouige

^A AAV,J\T'-

-Van. W'e ni.et l,en lninstc 20 regels of verzen in dit Woorden¬
boek behandeld zijn, komen in deze lijst niet voor. — Waar geen bepaalde uittn0CIn< W°rC,t’ werd ln zo.° ruime mate rekening gehouden met afwijkende
lezingen en conjecturen dat dit Woordenboek wel hij alle uitgaven gebruikt
kan worden.— Vele hoofdstukken, welke in de behandelde bloemlezingen, voor,’n den , Herodotos van Linnenkugel, slechts gedeeltelijk opgenomen zijn
hebben wij volledig behandeld, en bij sommige schrijvers, als Herodotos en
Xenophoon, hebben wij ook eenige hoofdstukken bewerkt, die in de aldaar ge¬
noemde uitgaven niet staan.
ge
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Andokides, I, 1-71, 103-150 (Hemstege, A 4).

Antiphoon, V (Hemstege, A 4).
Archilochos, 18 fragm. (Colien, A 2 ; Geerebaert, A 3 ; Koster, A 5).
Bakchulides (nrs volgons ed. Snell), 5*, 17, 18, fragm. 4 (Colien, A 2; Geerebaert, A 3 ; Koster, A 5).

DEMOSTHENES, Olunthische redevoeringen I-III; Phüippisehe redév. I-III;
Om den vrede, Over de aangelegenheden in Chersonesos, Over den krans.

EURIPIDES, Alkestis, Hekabe, Iphigeneia in Anlis, Iphigeneia in Tauris, Medera.

Gregorlos van Mazianzos, Lofrede van (lees : op) Caesarius, door C. Noppen.
Luik.

4 epigrammen (Geerebaert, A 3).
HERODOTOS. Berodutos (bloemlezing) door A. GEEREBAERT S. I. (Grieksch
Leesboek, II). Luik, 1925, cn vlg. uitg.
Herodoios. Eine Auswahl aus scimtliehen neun Büchern. 8. Aufl. der Aschendorffschen Ausg. ... von Dr. A. Linnenkugel. Munster i. W., 1931.
Herodotm. Boek I- IV (verkorte uil gare) ... door Dr. P. Y. Sormaxi. Zwolle. 2»
dr. 1916, en vlg. uitg.
Alles sameix : I 1-6, 23-50, 58-56*, 65-91, 95*, 107-125*-134, 136-139, 154156, 178-181, 190-191, 204-214. - II 1-5, 10-14, 19-27, 35-36, 50, 52-57, 78,
82-88, 99*-100, 107, 112-125, 127-130*, 132-133. 141-145, 147-154, 158, 161-163,
169, 172-174. — III 1-4, 10-18, 27-43, 50-53, 60-86, 88*, 120-125, 129-130,
132-137, 150-160. — IV 1*, 5-7, 31-32, 36-45*, 64-67, 70, 76-80, 83, 89, 97-98,
102, 118-144. - Y 11, 23-38, 49-51, 91-93, 97, 99-101, 105. - VI 6-7, 18-21,
81-32*-33, 42-45, 94-120. — VII 1, 4-8, 20-26, 32-37, 42-46, 54-56, 58-60, 100105, 121*-122*, 124*, 131-132, 138-143, 175-177, 188-228.233,238.- VIII 1-23,
40-42, 48*-71, 74-100,107-117. — IX 58-70, 89-92, 96-106, 114, 117-119, 121-122.
lierondas, Be Schoolmeester (Colien, A 2).

Hipponax, 5 fragm. (Koster, A 5).
HOMEROS, Ilias, Odusseia.
ibukos, 5 fragm. (Koster, A 5).
Inscripties, 16 stuks (Colien, A 2, 4° en 5° druk).
IOANNES CÏ1RUSOSTOMOS, Homilie op Eutropius’ ongenade ... door C.

Noppen. Luik.
Homilie op Flavianus’ terugkeer, (bekorte uitg.) door C. Noppen, Luik.

Isaios, Over de nalatenschap van Kiroon (Hemstege, A 4).
Kallimachos, 6 epigrammen (Geerebaert, A 8 ; Koster, A 5).

Kalïinos, 1 fragm. (ibid.).
Korinna, 1 fragm. (Koster, A 5).
Leonidas van Tarente, 3 epigrammen (Geerebaert, A 8).
LOEKIANOS. Loehianos (bloemlezing) door A. Geerebaert S. I. (Grieksch
Leeshoek, I). Luik.
Luoianus. Bloemlezing ... door Dr. J. Niemeyer. 2’ druk. Zwolle.
Alles samen : Droom; Brief aan Nigrinos ; Nigrinos (gedeelten) ; Timoon
(bekort); Prometheus (id.); Gesprekken van góden 7 en 8 ; Gesprekken van doo* Hot sterretje naast een cijfer beteekent, dat het gedicht, het hoofdstuk,
e paragraaf door dat cijfer aangeduid in de bewuste uitgave met volledig
ipgenomen en in dit Woordenboek niet in zijn geheel bewerkt is. De stukken
n hoofdstukken vertegenwoordigd door de streepjes tusschen de cijfers zijn
rolledig.
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den 2, 4-7, 10,17-18, 22, 24-25, 30; Menippos; Gharoon ; Alexandros (bekort) loxans (gedeelten); Haan.
(
' ’
S epigrammen (Geerebaert, A 3).
LoekilHos, 7 epigrammen (ibicl.).
LV^’ Emnffelie {aUZ- Aus- Merk. Roina, 1933 ; C. Raeymaekers. Turnhout,
I ^n.d.dingen der Stelen, XVH, 16-34 (Cohen, A 2),
LUSFAS. J. Aerts, Uittreksels uit de Pleidooien van Lmias, Luik
de Brouwer (A I).
COHEY-VAY IJZEREN (A 2).
Hemstege (A 4).
Alles samen : VII, X, XH-XIII, XVI, XIX, XXII, XXIV-XXV, XXX-XXXII
Marcus, Evangelie, XIV-XVI, 8 (Cohen, A 2)
Matthaeus, Evangelie, II, V-VII (ibid.).
Meleagros, 4 epigrammen (Geerebaert, A 3 ; Koster. A 5).
imnennoü, 5 fragm. (Cohen, A 2 ; Geerebaert, A 3; Koster, A 5).
Hailadas, 6 epigrammen (Geerebaert, A 3 ; Koster A 5)
Papyri, 26 stuks (Cohen, A 2).
Phoinix, 1 stuk (Koster, A 5).
Phokulides en JPhokulidea, 5 fragm. (ibid.).
PLATOON/TXVl<:i,\,XIV;- Pfh' 11 4 fragm‘ (GecrcI>aert, A 3 ; Koster, A 5).
;
jr
x- Volledige dialogen : Euthuphroon, Hippias II, loon, Kritoon Laches, Menoon, Pro lagoras, Verdediging van Sokrates.
ILDe Uittreksels in de volgende bloemlezingen. 1. de Brouwer en SLIJPER
n
J

w w \ Tlrocmiu,rl PMomcum. Pars Prior. Exeerpta e dialoqis seleqerunt
2 ’

PrrSSÊ<Dr- M- TH- H™>
1935(bEeA: GE'=IiEP>AERT S-L (Griekse!) Leesboek, III). Luik.— 4. Plafons Apo-

Z
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S®1 - iooII>’: w-J- w- Koraa. Zwolle. 1938.- 6 AmZiï'Z,“piZT:
otagoras (iverkurxt\ Laekes, Me»on und Absehnitte aus dem Cwrgias imd dem
Euthydemos ...von Dr. H. Röhu 2. Aufl. Munster i W iitmi
paar uittreksels uit den PW00M.
’ (1933)‘ “ °n nog een
Alles samen : Drinkgelag, 3-5, 22-24, 28-29*-33*, 35-37*, 39. - Euthudemos
29* 32 3^-36038^l’f Jf’w7eo2n43’ 46*‘47’69*'60* 76*-83. - Phaidoon, 1-1Z,
6» 38, 41, 45-47, 5 o 6- 67. — Phatdros, 1-5, 25-29 40*-41 59*60

^; n, 3. U-16*-22; Hl, 1-5*, 13-17*, 19*-20 • VII 13 16 18 Vm
1-2,10-11; IX, 4-6. — Wetten V 3* 4* • Y a*
xt i ’
7
? lb 38 9
treksels bij pórtgens-Hillen.
' “
’ X'3 ’ ~ ^ 6611
korte *ni. 7 epigrammen (Geerebaert, A 3 ; Koster, A 5)
56?^vRw”mSA^r”^-/e °n00te\
Vüa jfcESjLr iïlïï

(C°hen’ A 2>‘ ~ Gaes^
■<l0" y' H'
*">»•• -

XK x:'mZ28 ,,ae"',o*^ a 2«a »=><«»'■ a si
Semonides, 1 fragm. (Koster, A 5)

°zz—

XêeTfÜ,)," “
Zie de voetnoot op blz. VI.

ieeer«l,»rt. A »; Korter, A 5, JU™.-
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Saloon, 11 stuks (Öoken, A 2 ; Geerebaert, A 3 ; Koster, A 5)
S?™ZLES’ Ai™’Antig0ne’ Elektra’ PhiloMetes, Koning ' Oidipoes, Oidipoes

Thcögji's en Theognidca, 23S verzen (Geerobaert, A 3; Koster, A 5).
Theophrastos, Karaktertype 7 en 30 (Cohen,~A 2\
Thoekudïdes. Cohen-ya^ IJzeren (A 2).
Vioekudtdes (bloemlezing-) door A. Geeeebaert S. 1. (Griekseh Leesboek, IV),
VON WlLAMOWITZ (A 6).
^:”:I1’20-23’M’128'm ~ 1134’46- “ ni 20-24,104.-vn

Timotheos, 2 fragm. (Koster, A 5).
Turtaios, 4 fragm. (Cohcn, A 2 ; Gcerebaert, A 3 ; Koster A 5)
Volksliederen, 6 stuks (ibid.).
?
Xenophanes, 5 fragm. (ibid.).
XENOPHOON, 1. Geheel : Anabasis.
LZ:1TT iniDE Beoü';;er en Slijper (A 1).

- Co hen

en

van

Geerfbaert
S I.
t“tLuik. — en nog eemge
de. Anabasis
andere
A.
EBAERT b.
plaatsen,envooral
uit uerUn
de Kuroepaidie
Alles samen : Kuroepaidie, 1,3 ; V, 1, 1-18; VI 1 31-51 • 3 koo ‘V,MC . *
3 V3 e1561,4Ö'r?rTfV 3,246 : VIlr’ 7’ 6‘28- ~ kèllenika, I, 7 ; II 2. 3-23 ;
3, 1-8, 6-56 ; 4 ; UI, 1, 1-7 ; 3, 4-11 ; V, 1, 29-36 ; 4,1-3, 9-46 ; VI 3. - Gedenk,
Tlb-l-T

’ 1-28 5 H’ 1; 21'34: 7 ; IH’ 6 ; IV’ 8' ~

Oikononukos, 4,

W001'den' die alleen op conjectuur berusten, heb ik
d te moeten opnemen : den leerling is het onverschillig, of
AA001 d, dat in zijn editie staat, van een ouden schrijver dan wel
van een modernen geleerde afkomstig is.
p

r„- , Ier?e*i
rekenin§ gehouden met de Grieksche, met
Grieksche letterteekens geschreven woorden in de Brieven van Cicero
behandXrkCIVan ]Senefa’ che in miJn Latijnsch Woordenboek
behande d worden, alsmede met de Grieksche woorden voorkomende
n de Inleiding en de Aanteekenmgen der bewerkte schooluitgaven

dioxottóïZ^Jiï

Cn

C WO°rden Cn betceketd.ssen opgenomen, als

öioxoPoko,, Adrjvmov, neQlnereia, fieza/iÓQepcoo^ öozQaxio/w?,

xkrjQOVXla,

«Motos, de christelijke beteekenis van elXaQlorla, de woorden
öa,rvlos en jtovg m den zin van versvoet,
in dien van

Ta^r rTegleenIaadTenWelke
bij °nze.autea- voorkomen,
aantreffen
^ m& °Cb met on§aarne in ziïn woordenboek zal
Dit woordenboek bevat nog meer. Dikwijls b. v. is een stamwooid opgenomen, waarvan men bij onze auteurs aIleen afleidin
een wooTd on»8?1
Vaak wordt de eigenlijke beteekenis van
d. 0Pgegeven, die noodig scheen om de overdrachteliike te
doen begrijpen welke de leerling alleen zal aantreffen. Andere keeren
eeï* symmetrische behandeling van twee nauw samenhangende
r en, j. v. van een zelfstandig naamwoord en hét afgeleide
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adjectief, wenschelijk, wat wederom aanleiding kon geven tot het
opnemen van een beteekenis, die in de genoemde geschriften niet te
vinden is.
Door die uitbreiding van de stof worden echter , geen nieuwe
auteurs, geen andere werken of uitvoerige uittreksels toegankelijk
gemaakt.
Aan den anderen kant zijn de verbaaladjectieven op Téog1
die immers zuiver verbale vormen geworden zijn, en de bijwoorden
op foc? regelmatig afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden op og?
zonder een bizondere reden niet opgenomen. Enkele woorden, welke
de leerling geen kans heeft ooit te ontmoeten dan op een bepaalde
plaats van een bepaalde uitgave, waar zij voldoende toegeliciit zijn,
heb ik het nutteloos geacht, hier weerom te verklaren.
$

Gelijk de keuze der te behandelen woorden, is ook de bewer¬
king der stof uit een uitsluitend praktisch standpunt geschied ; naar
systematische eenvormigheid werd allerminst gestreefd.
In het inleidend gedeelte van ieder artikel wordt het woord
materieel beschouwd : na het titelwoord komt eventueel een be¬
knopte opgave der vormen, het geslacht en de etymologie.
Voor de werkwoorden wordt als titelwoord niet de infinitief
opgegeven : de uitgangen stv en eïv verschillen niet genoeg voor
het oog en het oor van den leerling. Aan den anderen kant kon ik
niet, bij ê.'UfidMco b. v., van een stroom, de vertaling geven : ik stort
mij uit in ; dergelijke verpersoonlijkingen werken storend op het
ontluikend stijlgevoel. Ik ben dus bij het oude gebleven ; hier zij
uitdrukkelijk de aandacht van den leerling gevestigd op het gebrek¬
kige van de vertaling van een praesens van den indicatief door een
infinitief.
Het gebied van een woordenboek ligt naast dat der spraak¬
kunst, zonder dat het mogelijk is, tusschen beide een vaste grens
te trekken. Bij den gebruiker van dit woordenboek veronderstellen
wij een aanvankelijke spraakkundige kennis ; wij vermelden dus
niet een aantal bizonderheden, waaromtrent, ook bij een beginner,
elke vergissing onmogelijk schijnt, b. v. den genitief der mannelijke
en onzijdige naamwoorden op og, der mannelijke op evg, der vrou¬
welijke op a7 der onzijdige op ov, de hoofdtijden der regelmatige
werkwoorden en dies meer. Dialektische eigenaardigheden in den
uitgang der woorden zijn meer de zaak der grammatica dan van
het lexikon, en men mag toch veronderstellen, dat de leerling, eer
hij Herodotos of Homeros gaat lezen, eenige kennis zal opdoen van
hun taaleigen. Woordvormen integendeel, die dialektische eigenaar¬
digheden vertoonen in den stam, staan wel op hun alphabetische
plaats ; de aiolische psilosis nochtans wordt gewoonlijk niet aan¬
gestipt.
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Ook hetgeen wel van belang is voor een wetenschappelijke
kennis der Grieksche taal, maar niet voor het lezen der schrijvers
op het gymnasium, b. v. dat van een werkwoord slechts enkele tijden
of vormen worden.aangetroffen, werd meestal weggelaten.
De etymologie wordt opgegeven of aangeduid, voornamelijk
wanneer zij den beginner, zonder vermeerdering van de leerstof,
behulpzaam kan zijn om den vorm of de beteekenis van een wToord
beter te begrijpen of beter te onthouden.
Ook een aantal persoonsnamen worden etymologisch ontleed.
Vele laten zien, wat de ouders hun kinderen toewenschten ; men
geloofde immers, dat een naam niet zonder invloed bleef op het
leven van zijn drager ; het juiste begrip ervan helpt dus om door
te dringen tot de kennis van den Griekschen geest.
Reeds in oudere werken werden enkele samengestelde woor¬
den, als €K7zodd)v, ngovgyov, (pQovdog, è^avrrjg enz., niet onmiddel¬
lijk van êu en novg? jtqó en sgyov enz. afgeleid, maar van een syntaktisch complex ; ên jzodcov, tzqö ë'gyov enz. In de laatste decen¬
niën is men tot het inzicht gekomen, dat zeer vele composita op die
wijze ontstaan zijn ; ook in onze taal is het woord « roodborstje »
niet onmiddellijk gevormd van « rood » en « borstje », in welk geval
de beteekenis eerder zou zijn : « die een rood borstje is », maar
veronderstelt een verbinding als « die een rood borstje heeft » ; het¬
zelfde dient gezegd van « zwTarthemd, witkiel » enz. Die theorie is
echter te weinig tot de schoolboeken doorgedrongen. In dit woorden¬
boek zal men er veel meer toepassingen van vinden dan in andere
soortgelijke werken ; dit draagt immers bij om het taalgevoel van
den leerling te verfijnen, om hem een juister inzicht te geven in de
werking van den taalscheppenden geest en, in ’t algemeen, om hem
scherper te leeren denken. Daarin ligt echter een nieuwe oorzaak
van tweeslachtigheid voor dit woordenboek ; met dat gebrek is ove¬
rigens ieder leerboek voor de studie der oude talen behept, dat niet
op ieder gebied geheel bij het oude wil blijven ; want het is ook
onmogelijk, het geheel op de hoogte der moderne taalwetenschap te
brengen.
Daarmee is niet gezegd, dat ik meen overal het juiste midden
getroffen te hebben, noch dat ik overal consequent gebleven ben.
Nu het boek af gedrukt vóór mij ligt, is het me duidelijk, dat ik een
enkelen keer vormen als etymologisch samenhoorend voorstel,
waarvan zelfs de Grieken den samenhang niet meer konden voelen,
en die alleen door den vooruitgang der moderne taalwetenschap als
dusdanig erkend werden ; aan den anderen kant is het me ook
duidelijk, dat ik in een aantal gevallen een eind verder had moeten
gaan.
De etymologie wordt op drieërlei wijze aangeduid : 1. tusschen teksthaakjes ; 2. bij samengestelde woorden, zoo mogelijk,
door een streepje, dat de bestanddeelen scheidt ; 3. alleen door het
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bijeenbrengen van etymologisch samenhangende woorden in één
alinea, wanneer de alphabetische orde het toelaat en de overzichte¬
lijkheid er niet door lijdt.
Zeer dikwijls wordt op de verwantschap van Grieksche,
Latijnsche en Nederlandsche woorden gewezen. Daardoor hopen wij
de Grieksche woorden nader bij het Nederlandsch taalbewustzijn van
den leerling te brengen, en hem eenigermate tot het besef te helpen
van den band, die tusschen onze cultuur en die der ouden bestaat,
al loopt de lijn ook dikwijls over het Fransch. Moderne vaktermen
konden hier natuurlijk niet in aanmerking komen. Soms vermelden
wij den Oosterschcn oorsprong van een Grieksch woord ; de bedoe¬
ling daarbij is, op den cultureelen invloed van het Oosten op de
Europeesche beschaving te wijzen.
Intusschen verlieze men niet uit het oog, dat het etymologiseeren bij het lezen van een ouden (en ook van een modernen) schrij¬
ver gewoonlijk in den geest voorstellingen verwekt, die in de ge¬
dachte des schrijvers niet bestonden.
*

Hoofdzaak in een woordenboek als dit is natuurlijk het ver¬
talend en eventueel verklarend gedeelte der verschillende artikelen.
In de allermeeste gevallen heb ik mij tot een vertaling beperkt.
Niet vertaald echter zijn eigennamen, waarvan de Nederlandsche
vorm m. i. de eenvoudige transliteratie van het Grieksch moet zijn.
Mijn opvattingen daarover heb ik de eer gehad uiteen te zetten op
het Philologen-congres gehouden te Leuven in April 1928(1).
Bij woorden van grooter belang of die meer moeilijkheid op¬
leveren, zijn een of meer voorbeelden bijgevoegd ; deze zijn uitvoe¬
riger aangehaald dan gewoonlijk geschiedt, omdat meestal de juiste
beteekenis van een woord duidelijker blijkt uit een vollediger citaat.
Natuurlijk zijn de voorbeelden niet altijd aan de op blz. V-VIII op¬
genoemde geschriften en uitgaven ontleend. Dikwijls zelfs heb ik er
opzettelijk elders gezocht.
Systematische syntaktische behandeling der woorden, b. v. de
min of meer volledige opgave der voornaamste constructies van een
werkwoord, werd niet nagestreefd ; dit woordenboek wil dienst
bewijzen bij het lezen der schrijvers, niet bij de Grieksche thema ;
het mocht overigens niet te lijvig worden.
Het zal dus meer gebeuren, dat de gewone constructie van
een werkwoord, die bij het lezen van een Griekschen tekst geen
moeilijkheid kan opleveren, niet eens wordt vermeld, terwijl een
constructie, die slechts éénmaal hij een dichter voorkomt, wel ver¬
klaard wordt. Voor de inteilectueele vorming van den leerling en
voor het aanleeren zelf van het Grieksch is het beter, de syntaxis
synthetisch uit een spraakkunst of uit de auteurs zelf met een
1. Zie Hermeneus, I6 jrg., 1928-29, blz. 44-49 en 57-61.
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spraakkunst als leidraad, dan fragmentarisch uit een woordenboek
aan te leeren. Om dezelfde reden zijn voegwoorden als eL ort enz.
zeer bondig behandeld. — Soms zelfs is het opgeven der constructie
nadeelig voor het nagestreefde doel. Wanneer de leerling in zijn
woordenboek vindt, dat ngoöcpvijg sx uvog beteekent ‘aan iets ge¬
groeid, vastgemaakt aan’, zal hij ongetwijfeld die vertaling in zijn
werk kunnen gebruiken, maar hij zal niets begrepen hebben van de
voorstelling, welke de Grieksche zegswijze veronderstelt.

Het moeilijkste gedeelte mijner taak was, orde te brengen
in de verschillende beteekenissen van zeer vele woorden.
Ais de leerling in een der mij bekende woordenboeken een
gewichtiger artikel : avróg1 vo/ut£co, agiuó^co1 nagdyco, {isoog^ vé/uco?
oTÓlog, of vele andere opslaat, is er veel kans, dat hij het woord,
dat in zijn vertaling past, zal vinden, maar zoogoed als geene, dat
hij tot een juist inzicht in de heteekenis van het Grieksche woord
zal geholpen worden. Veelmeer krijgt hij den ontmoedigenden in¬
druk, dat een Grieksch woord toch van alles kan beteekenen, en dat
het ontdekken van zijn beteekenis op een bepaalde plaats meer een
kwestie is van raden dan van nadenken. Nooit zal hij het woord
goed leeren kennen, terwijl toch een woordenboek er moet naar
streven, zichzelf overbodig te maken.
In dit werk is getracht, de verschillende beteekenissen van
een Grieksch woord af te leiden van één of een paar grondbeteekenissen ; dit laatste is o. a. het geval bij composita, waar beurte¬
lings het eerste en het tweede bestanddeel den nadruk kunnen
hebben.
Die grondbeteekenis, welke ik, zooveel mogelijk, heb willen
doen uitkomen door haar voorop te plaatsen, door haar te herhalen
aan het begin der verschillende afdeelingen van het artikel, of op
een andere wijze, is het begrip, waartoe een twintigste-eeuwsche
hellenist, spontaan of bij nadenken, de verschillende beteekenissen,
welke een woord kan hebben, tracht terug te brengen. Dit begrip zal
de historische grondbeteekenis zijn, wanneer deze door de semasiologische wetenschap met eenige zekerheid bekend is ; anders is het
psychologisch. Hier zal in vele gevallen het Grieksche taalgevoel
van een modern hellenist samenvallen met dat van een ouden Griek,
maar dikwijls ook zal het ervan afwijken. Niet alleen onder den
invloed der moderne taalwetenschap, maar ook om de algemeene
reden, dat een mensch van dezen tijd zoo geheel verschilt van een
oude, en in ’t bizonder omdat hij door de studie van zijn moedertaal
en van andere levende talen, een geheel andere taalkundige psyche
heeft.
Dat niet alle moderne hellenisten dezelfde opvatting van de
grondbeteekenis van vele Grieksche woorden en van hun semasio-
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logischen ontwikkelingsgang hebben, en dat aan de hierboven ge¬
schetste methode veel subjectiefs kleeft, spreekt vanzelf. Maar op
lexikographisch, gelijk op ieder ander wetenschappelijk gebied, lijdt
iedere methode aan subjectivisme, en subjectieve methode en orde
is toch beter en zal gauwer tot het doel leiden, dan gemis van
methode en subjectieve wanorde, welke men in woordenboeken zoo
dikwijls aantreft.
De woorden gaan van de eene tot de andere beteekenis over
door allerlei logische en onlogische gedachten-associaties, nl. door
verruiming, verenging, verzwakking van den zin enz. en in ’t bizonder
door metaphora, metonymie en synekdoche. De allermeeste woorden¬
boeken bedienen zich van deze benamingen, doch vooral die van
metaphora en metonymie gebruiken zij dooreen, zonder op haar
juiste beteekenis te letten. Het behoeft geen betoog, dat dergelijke
verwarring den lezer, vooral den leerling, belet een klaar inzicht te
krijgen in de semasiologische ontwikkeling van een woord.
Wij gebruiken dus die termen in de beteekenis, welke zij
reeds bij de oude grammatici hadden en welke zij nu nog hebben.
De metaphora of overdracht is niet een verkorte vergelijking,
gelijk men gewoonlijk zegt ; de zin « Achilleus was een leeuw » be¬
schouwt niet tegelijk Achilleus en een leeuw, zooals een vergelijking
zou doen, maar vervangt de voorstelling van Achilleus door die van
een leeuw, en in dezen ziet zij den Homerischen held ; het woord
« leeuw » is hier buiten zijn eigen sfeer gebruikt, als symbool van
een voorstelling, die tot een andere sfeer behoort, maar toch eenige
gelijkenis heeft met de voorstelling, welke dat woord gewoonlijk
aanduidt(i).
De metonymie is een veelomvattend begrip, en het ware moei¬
lijk een bevredigende bepaling ervan te geven ; in ’t algemeen echter
kan gezegd worden, dat zij bestaat in het verwisselen van twee
begrippen, die in een plaatselijk, tijdelijk, oorzakelijk, historisch of
ander verband staan. Eenige gevallen zijn : het gebruik van het
abstracte voor het concrete en omgekeerd : tg (kracht) T?]Xefxdxoio
(H. od. 2, 409) voor ïtpfttjuog T^lz/iayog ; van het subjectieve voor
het objectieve en omgekeerd ; van de oorzaak voor het gevolg en
omgekeerd ; van den naam der stof voor hetgeen ervan gemaakt is :
nollovg xretvag yalwZ (H. od. 4, 257), met het bronzen zwaard ;
van den god voor zijn werkzaamheid of zijn gave : •£vvdysiv vAgrja
(=7iófo/Aov), H. z7. 2, 381 ; van een volk voor zijn land : sju^aleTv etg
Kagöovyovg (Xen. an. 3, 5, 16), te vergelijken met : êvéfiaXev dg
rijv TTohjLuav [ycógav] (ibid. 4, 7, 20), en, veel minder vaak, de naam
van een plaats voor de personen, die er zich bevinden : èg 6dxgva
eneoe rö 'd'érjtgov (= 'dêaroov) (Hdt. 6, 21) of hetgeen er verkocht
wordt : egyeodat zïg zvgóv (Lus. 23, 7), naar de kaasmarkt.
1. Naar A. Carnoy, La Science du mot. Loiivain, 1027 ; blz. 275 vlg. ;
de metonymie, ibid. blz. 156 vlg.

over
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De synekdoche is een bizonder soort metonymie ; zij noemt
het deel voor het geheel, het bizonder begrip voor het algemeene ;
zoo wordt xdga door de tragische dichters en xecpahj ook in proza
vaak gebruikt voor den geheelen persoon (vgl. Ned. : een bemanning
van honderd koppen) ; zoo beteekent kótiy), dat eigenlijk een handvat
b. v. van een roeiriem is, door een reeks synekdochen, vaak een
geheelen roeiriem en daarna een schip, en zelfs, een paar keeren
bij Euripides, een geheele vloot. Omgekeerd noemt de synekdoche
ook het geheel voor het deel, het algemeene begrip voor het bizondere.
Een metaphorisch of overdrachtelijk, gebezigd woord roept
ook bepaalde andere woorden op, die dan wel in hun eigenlijke
beteekenis, maar toch in figuurlijk verband gebruikt zijn. Wanneer
Ghrusothemis de niet ongewone metaphora nXsTv gebruikt voor ‘zijn
weg door het leven zoeken, te werk gaan’, zegt zij, zonder nieuwe
overdracht, dat zij ‘in het ongeluk met gestreken zeilen moet va¬
ren , d. i. bescheiden te werk gaan : vvv
èv xaxoïg jioi nhéïv ixpeijuévr] öoxeï (Soph. EL 335).

^ Bizondere zorg werd besteed aan de duizenden composita met
dvdj ctjzój Sid, Ir, xard en een twaalftal andere voorvoegsels ; ieder
docent weet, hoeveel last zij aan de leerlingen plegen te berokkenen,
en hoe dezen vaak den indruk krijgen, dat zij op willekeurige wijze
in allerlei beteekenissen gebruikt worden.
In de artikels aan die woordjes gewijd wordt, bijna telkens
in de afdeeling A II, hun semasiologische ontwikkelingsgang als
voorvoegsel zóó geschetst, dat hun beteekenis in de allermeeste "com¬
posita begrijpelijk wordt ; wanneer deze een bizondere moeilijkheid
opleveren, verwijzen wij naar de bewuste afdeeling A II. De leerling,
die de ontwikkeling der beteekenis van die voorvoegsels zou bestudeeren, zou niet alleen voordeel hebben bij zijn Grieksche studie :
hij zou tevens een beteren kijk krijgen in het wezen der taal en in
de werking van den menschelijken geest.
Door de studie dier voorvoegsels verdwijnt ook soms een
moeilijkheid, waarvoor de lexikograaf zelf radeloos schijnt te staan.
Het woord dnevdvvco, beteekent gewoonlijk ‘in de goede, in de nor¬
male richting brengen’, maar Soph. Aias, 72 : %égag ösojuoïg djievïïvvan’ beteekent het juist het tegendeel : ‘uit de normale richting
brengen’. In zijn Dictionnaire grec-frangais heeft Bailly over dat
woord een verward artikel, waarin hij echter de tegenstrijdige betee¬
kenissen eenvoudig opgeeft. Muller geeft het vier beteekenissen,
waarvan de drie eerste samenhooren ; de vierde betreft alleen onze
plaats uit Sophokles ; zij luidt : ‘beteugelen, boeien5 ; daarmee is
de tegenstrijdigheid handig gecamoufleerd ; met het eerste dier twee
woorden echter is noch hier noch elders iets aan te vangen ; het
andere kan wel in de vertaling gebruikt worden : Sophokles bedoelt
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inderdaad de handen op den rug boeien’ ; maar het is te hopen dat
de leerling zich zal afvragen : waar blijft nu de beteekenis van anó
en waar die van evêvvco ? Door de methode van dit mijn Woorden¬
boek wordt de moeilijkheid, meen ik, glashelder en tevens op weten¬
schappelijke wijze opgelost.
1
Zoo ook heeft anocpéQco bij Muller en in het
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{il. 15, 607-8), tusschen yalx.bg IdjuTie (il. 10, 154) en xóovt;
launsrai (il. 16, 71) ? Soms ook schijnt alleen de analogie of een
reden van metrischen aard aanleiding te hebben gegeven tot het ge¬
bruik van het medium. Natuurlijk moet het woordenboek dat ge¬
bruik vermelden, maar wederom is er geen reden om een afzonder¬
lijk hoofddeel van het artikel aan het medium te gaan wijden.
Verder wordt een artikel nutteloos ingewikkeld doordat de
lexikograaf aan een woord een beteekenis toekent, die niet in dat
woord, maar in het verband ligt. Het werkwoord acpixvéo^cu vertaalt
Muller o. a. door ‘terugkomen’ ; zeer juist echter merkt Liddell and
Scott op : ‘the sense of return is sometimes implied in the context,
hut is not inherent in the word’. Hetzelfde dient gezegd van de be¬
teekenis van ‘terugtocht’, welke Muller aan a<podog toekent, en van
vele andere gevallen.
Soms ook geeft men aan een woord een zin, welken het heelemaal niet heeft. Noch op de twee plaatsen, welke Muller aangeeft,
noch elders beteekent yjauu-ftos ‘groote menigte’, en zelfs kan deze
uitdrukking in de vertaling niet gebruikt worden ; het Grieksche
woord beteekent hier, gelijk overal elders, ‘zand’.
*
*

*

In dit boek zijn vele aanteekeningen verwerkt, gedurende
lange jaren bijeengebracht. De oudste dagteekenen uit het jaar 1898
of 1899, toen de heer Bailly voor de eerste maal mijn nederige op¬
merkingen over zijn Dictionnaire grec-frangais zoo welwillend ont¬
haalde, wat voor mij een groote aanmoediging was. In de volgende
jaren is mijn voorraad voortdurend aangegroeid. Eindelijk heb ik,
in 1933 en 1934, achttien maanden besteed aan het lezen en excerpeeren der geschriften, welke in dit Woordenboek zouden behandeld
worden, tevens allerlei noteerend over beteekenis en constructie der
woorden enz. Dat lastige werk was noodzakelijk om het overtollige
te verwijderen en om de gewenschte volledigheid te bereiken : in
het Grieksch Woordenboek van Muller, dat voor gymnasiasten en
studenten bestemd is, ontbreken tal van woorden uit de Anthologia
lyrica van Dr. W. J. W. Koster en uit andere schooluitgaven. Ten
slotte had ik, naar het gewicht te oordeelen, ongeveer 145.000 brief¬
jes, welke door vier jonge confraters met gave zenuwen in aiphabetische orde gebracht werden ; daarvoor spreek ik hun hier wederom
mijn oprechten dank uit.
Voor auteurs en geschriften, die in hun geheel behandeld
worden en waarvoor betrouwbare indices of lexica bestaan, te weten
Homeros en de Anabasis van Xenophoon, of waarvoor ik zelf ten
gebruike der leerlingen verklarende lijsten der ‘moeilijke’ woorden
gemaakt heb, n. 1. de Antigone van Sophokles, alsmede de Ie Philippische en drie Olunthische redevoeringen van Demosthenes, meende
ik met het noteeren van afwijkende lezingen te kunnen volstaan.
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Bij het verwerken dier bouwstoffen heb ik ruimschoots ge¬
bruik gemaakt van allerlei woordenboeken en lexica : in ieder woor¬
denboek, zelfs zoo bescheiden van opzet en omvang als dit, is een
zoo overweldigend materiaal te bemachtigen, dat men noodzakelijk
zijn voordeel moet doen met het werk zijner voorgangers.
Onder het opstellen van misschien alle artikels had ik één
of twee dezer woordenboeken vóór mij open liggen : het Grieksch
Woordenboek van Dr. F. Muller Jzn., 3e druk, 1933, dat, jammer
genoeg, niet zoo zorgvuldig bewerkt als mooi uitgegeven is(i), het
Dictionnaire grec-frangais van A. Bailly, dat in etymologisch op¬
zicht en na het ontdekken van zooveel nieuwe teksten verouderd en
onvolledig is, maar toch nog goede diensten kan bewijzen, en het
Greek-English Lexicon van H. G. Liddell and R. Scott, waarvan de
10e en laatste aflevering denkelijk reeds lang verschenen, maar nog
niet in mijn bezit is ; voor dit gedeelte gebruikte ik den vorigen
druk, 1890.
Verder had ik veel nut van het Handwörterbiich der Griechischen Sprache von Fr. Passow, neu bearbeitet von Dr. V. Chr.
Fr. Rost mul Dr. Fr. Palm, 4 deelen, Leipzig, 1841-1857, van Dr. W.
Pape’s Griechisch-Deiitsches Handwörterbiich, 3. Aufl. bearb. von
M, Sengebusch, 6. Abdruck, 2 deelen, Braunschweig, 1914, waarbij
hoort Pape’s Wörterbuch der griech. Eigennamen, 3. Aufl. neu
bearb. von Dr. G. E. Benseler. 4. Abdruck, ibid., 1911, van MengeGüthling,
Griechisch-deutsches Hand- und Schulwörterbuch, 9.
Aufl., Berlin-Schöneberg, (1913), van Benselers Griechisch-deiltsches Schulwörterbuch bearb. von A. Kaegi, 15. Aufl., Leipzig-Berlin,
1931, en van de Nederlandsche bewerking ervan door Dr. J. F. L.
Montijn en Dr. Y. H. Rogge, 2“ dr., Zwolle, 1927.
Voor het begin der letter a heb ik af en toe den nieuwen
druk van Passow door W. Crönert ingekeken, waarvan dc uitgave
(Göttingen, 1912-13) na drie afleveringen (a-avd) gestaakt werd ; zij
zijn echter zeer lastig te gebruiken. Enkele keeren ook heb ik het
Méya h£ixöv rrjg êXhjnxrjg yhoongg benuttigd, dat sinds 1933 te
Athene verschijnt ; mij zijn slechts vijf afleveringen (deel van a)
in handen gekomen ; of er reeds meer van bestaat, is mij onbekend.
Ook aan lexica op afzonderlijke schrijvers of groepen van
schrijvers ben ik veel verschuldigd. Zijn vooral te noemen : het
Lexicon Homericum van H. Ebeling, 2 deelen, Lipsiae, 1874, 1885,
het Woordenboek op de gedichten van Homéros van Mehler, 5*
en 6" druk, Rotterdam, (1930) en 1937, Fr. Ellendt, Lexicon Sophoclemn, ed. altera cur. H. Genthe, 2 deelen, Berolini, 1872, het Lexi¬
con Platonicum van F. Ast, 3 deelen, anastatische herdruk, Berlin,
1908, het Lexicon Xenophonteum van Sturz, 4 deelen, Lipsiae, 18011804 ; Griechisch-Deiitsches Wörterbuch zu den Schriften des neuen
1. In het artikel Spa vond ik tot drie fouten in één halven regel
Mem. (lees : Heli.) 2, 1, 1 pi. (dit pl. is door te halen). — 4 (lees : 5).
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Testaments von D. W. Rauer, 2. Aufl., Giessen, 1928, en 3. Auil.,
Berlin, 1937 ; enz.
Zeer nuttige hulpmiddelen waren een aantal Indices : Index
Homericus, door A. Gehring, Lipsiae, 1891 ; Index Demosthenicus,
door S. Preuss, Lipsiae, 1892 ; A Lexicon to Herodotus by J. E.
Powell, Cambridge, 1938 ; Index Thucydideus, door M. H. N. von
Essen, Beroiini, 1887, en andere meer.
Voor een aantal, meestal moeilijke, artikels beschikte ik over
monographieën, waarvan ik hier slechts eenige noem : J. D. Dennïston, The Gr eek Particles, Oxford, 1934, een echt meesterwerk ;
E. des Places, Etudes sur quelques particules de liaison chez Platon,
Paris, 1929 ; Fr. Bechtel, Lexilogus zu Homer, Halle a. d. S., 1914 ;
O. Körner, Die drztlichen Kenntnisse in Ilias und Odyssee, München, 1929 ; O. Körner, Die homerische Tievwelt, 2. Autl. München,
1930 ; J. Korver, De Terminologie van het Crediet-Wezen in het
Grieksch, Amsterdam, 1934 ; Grieksche Diernamen door Dr. Jos.
Brands, Purmerend, 1935 ; TeXm'p door C. Zijderveld Jr., ibid.,
1934 ; Oïxsïog, êxaÏQog, èmtrjdeioG, xpiXoc, door J. P. A. Eernstman,
Groningen, 1932 ; Kodoic door Dr. W. J. den Dulk, Leiden, 1934 ;
c,Ooiog en £VG£j5r)s... door Joh. Chr. Bolkestein, Amst., 1936 ; J. He¬
melrijk, neria en TrXomog, Utr. Diss. 1925 ; Qua ratione enog, fiv&og,
aïvogj Xóyog et vocabula ab eisdem stirpibus derivata ... adhibita sint,
door E. Hofmann, Götting. Diss., 1922, met de recensie van E. Toedtmann in Philol. Wochenschrift, 1923 ; Deminutivbildungen mit nicht
deminutiver Bedeutung, door J. Friedrich, Leipzig, 1916 ; <Pvoig,
TQonog, rjdog, door O. Thimme, Quakenbrück, 1935 ; Les mots de la
familie de cpvco en grec ancien, par A. Burger, Paris, 1925.
Studies over woorden staan ook in tijdschriften, bundels enz.
Voor GvvvvpsCpoytó[log nam ik de zienswijze aan van Prof. Dr. van
Pottelbergh in L’ Antiquité classique, 1932, voor o ar Ir ai die van
Leumann in Hennes, 1933. Mijn artikel %aoa>m]Q steunt op een
studie van A. Korte in hetzelfde tijdschrift, 1929 ; in het artikel
rpvyj] zal men den invloed merken van een lezing van J. Burnet in
Proceedings of the British Academy, 1915-16 ; voor andere artikels
gebruikte ik bijdragen van Benveniste, Severyns e. a. in Mélanges
Boisacq, 2 deelen, Bruxelles, 1937-38, van Dr. M. Boas, o. a. in Week¬
blad voor gymnasiaal en midd. onderwijs, van verschillende geleer¬
den in Glotta, 1909 vlg., en in andere tijdschriften.
Benevens het bovengenoemde woordenboek van Pape, benut¬
tigde ik voor de meeste eigennamen de Real-Encyclopadie van PaulyWissowa-Kroll, die nu onder leiding staat van K. Mittelhaus.
Van dit laatste werk bediende ik me ook voor vele andere artikelen :
datpcov, xijg enz.
In alle vragen betreffende de morphologie werd ik het meest
geholpen door de Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache
von R. Kühner, I. Teil. 3. Aufl. von Fr. Blass. Hannover, 1890-92.
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Veel ben ik eindelijk verschuldigd aan de beste kommentaren
over de behandelde schrijvers.
Voor de etymologie volg ik meestal het Dictionnaire étgmologique de la longue grecque par E. Boisacq, in afleveringen versche¬
nen te Heidelberg van 1907 tot 1916 ; dit werk gaf toen een uitmun¬
tend kritisch overzicht van den stand der wetenschap, doch de twee
volgende uitgaven (1923 en 1938) zijn mechanische reproducties van
de eerste, zoodat zij geen rekening houden met de vorderingen der
taalwetenschap gedurende de laatste decenniën. Voor de etymologie
had ik ook veel nut van : A. Debrunner, Griechische W ortbildungslehre, Heidelberg, 1917, en van Wortbildung der homerischen Sprache von E. Risch, Berlin-Leipzig, 1937, van : Griechische Grammatik
von K. Brugmann, 4. Aufi. von A. Thumb, München, 1913, en van
E. Schwyzer, Griechische Grammatik, waarvan het Ie Deel in twee
stukken verschenen is, München, 1934 en 1939.
Ten slotte zij nog vermeld, dat ik herhaaldelijk mijn voor¬
deel gedaan heb gedaan met een artikel uit mijn Latijnsch-Nederlandsch W oordenboek. De artikels Xvco^ yaqig^ TUKQÓg, onkov e. a. wer¬
den gemaakt met behulp der artikels soïvere, gratia, acer, arma enz.
van het oudere werk.
Bij het opstellen van het Eerste Aanhangsel vond ik hulp in
de zooeven genoemde werken van Debrunner, Risch, BrugmannThumb, Schwyzer en Kühner-Blass, en bovendien in P. Chantraine, La formation des noms en grec ancien, Paris, 1933.

De opsomming der gebruikte hulpmiddelen op blz. XV1I-XIX
is zeer onvolledig ; zij heeft alleen ten doel, te laten beseffen, hoeveel
ik aan anderen verschuldigd ben.
Mijn bizondere erkentelijkheid betuig ik aan twee confraters,
aan wie dit Woordenboek veel te danken heeft : P. E. de Strycker
(Drongen), die het grootste gedeelte van het handschrift las en zijn
grondige kennis der Grieksche taal aan vele artikels ten goede liet
komen, en P. L. Sprangers (insgelijks Drongen), die mij van de
eerste bladzijde tot de laatste een zeer gewaardeerde hulp verleende
bij het lezen der proeven.
*

*

*

« Al-hoe-wel(i) den geleerden Josephus Scaliger hééft gelieven
te zeggen, dat het maeken van Woordenboeken eene gcnoegzaeme
straffe vóór de aldermisdaedigste zoude weézen ; zoo (heb ik) niet
te min ..., weynig agt slaende op deeze wóórden, en hooger schat¬
tende het voordeel der Letter-wysheyd » niet geaarzeld « diën verdrietigen en straffelyken arbeyd te aanveérden. » Moge dit nede¬
rige woordenboek tot den bloei der humanistische studiën bijdragen.
1. Uit het « Voorberigt tot den Leézer » van Novum Dictionarium Belgico... Editio novissima ... Antverpise, Apud Joannem Hieronvmum Verdlissen ... 1769.
latinum

TEEKENS EN AFKORTINGEN

— in de opgave van hoofdtijden beteekent, dat een vorm niet of slechts bij latere
schrijvers gevonden wordt.

= bij dichters na Homeros en eventueel uit die dichters overgenomen door latere
prozaschrijvers ; ° vóór een titelwoord of vóór een onderdeel van een artikel duidt
aan, dat ook alle aangehaalde voorbeelden in het geheele artikel of in het bedoelde
onderdeel aan dichters ontleend zijn. (1)
staat bij vormen, die bij de oude schrijvers niet voorkomen, maar door moderne
grammatici gereconstrueerd werden. (1)
f = bij lateren (bij Joodsche en christelijke schrijvers, bij Ploetarchos, Loekianos
*

enz.). (1)

• = voor de vervoeging, zie bij het simplex ; beteekent echter niet, dat de samenstelling alle bij het simplex vermelde vormen heeft.
[] gewoonlijk naast of dicht bij een titelwoord, sluit etymologische verklaring in. De¬
zelfde teksthaakjes, doch gewoonlijk verder in een artikel, b. v. bij de vermelding
van het zelfstandig gebruik van een bijvoeglijk naamwoord, sluiten een of meer
woorden in, die men er bij kan denken om het ontstaan van een zegswijze, b. v. van
dat zelfstandig gebruik, te begrijpen. (2)
—>■

en -<— duiden leenwoorden aan ; de richting van het pijltje geeft de richting der

ontleening te kennen. De pijltjes duiden ook soms de ontwikkeling van een vorm
of een constructie aan.
aanw. >= aanwijzend.
abs.

—

absoluut, absolutus.

abstr. = abstract.
acc. = accusatief, accusativus.

act. = activum, actief. (3)
adj. = adjectief,
aiol. = aiolisch.
AISCH. = Aischulos.

1. De teekens °, * en f worden gewoonlijk weggelaten, wanneer er geen
bizondere reden is om ze te plaatsen.
2. De leerling weze uitdrukkelijk gewaarschuwd, dat meestal in zulke
gevallen niets verzwegen is. Bij een zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naamwoord
b. v. ontbreekt niets. Bij de zegswdjzcn fj Tzoirjzixfh sv (aixqw enz., waar dit woor¬
denboek aan vult : x?yvr]} yoóvro enz., vulde de Grieksche lezer niets aan ; voor
hem hadden die uitdrukkingen geen aanvulling noodig, evenmin als wij iets
bijdenken in zegswijzen als : ik ben even vóór tweeën aangekomen. Die bij¬
voegingen in het woordenboek zijn slechts een eerste hulp voor den leerling om
hem tot een volledig begrip te brengen. — In het bizonder worde er nadruk op
gelegd, dat woorden als ïjzjiov, êavzóv, ozQdzsvfia enz., die tusschen teksthaakjes
staan bij ayc», èlavvco enz., alleen bijgevoegd zijn om te doen begrijpen, hoe het
onovergankelijk gebruik dier werkwoorden allengs ontstaan is door weglating
van een lijdend voorwerp, dat overbodig geworden was. Het is niet mogelijk,
voor ieder van die werkwoorden te onderkennen, in welke mate het als over¬
gankelijk of onovergankelijk gevoeld werd ; dit verschilde natuurlijk volgens
de tijden en volgens de taalkundige ontwikkeling der personen ; dat echter som¬
mige van die werkwoorden niet « schijnbaar» onovergankelijk waren, zooals
vaak in de woordenboeken te lezen staat, maar in werkelijkheid en ten volle,
blijkt wel uit constructies als sXavvcov iöqovvz/. rco ïnnw (Xen. an. 1, 8, 1) en
TiaqeXavvcov èni zov ltitiov (ibid. 3, 4, 46), waar het onmogelijk is, Ïjitiov
bij te
denken.
3. Bedrijvend en lijdend gebruiken wij in dit Woordenboek alleen van de
beteekenis der woorden ; voor hun vormen dienen actief en passief.

XXI —

alg. = algemeen, in 5t algemeen.
= Alkaios.
an. = anabasis.
ao. = aorist.
att. = attisch.
augm. = augment.
alk.

A. V. = andere of allerlei vormen,
bedr. = bedrijvend (1), in bedrijvenden
zin.
beteek. = beteekenis.
betr. = betrekkelijk.
bijv. g. = bijvoeglijk gebruikt.
biz. = bizonder, in ’t bizonder.
boiot. = boiotisch.
bvn. = bijvoeglijk naamwoord.
bw. = bijwoord, bijwoordelijk.
cic. = Cicero.
coll. = collectief, -tiva.
comp. = comparatief.
concr. = concreet.
conj. =k conjunctief.
correl. = correlatief.
d. = den.
dat. = datief.
def. == defectief.'
Demosthenes.

DEM.

=

dep.

= deponens.

desider. = desiderativum.
dikw. = dikwijls.
dor. = dorisch.
du. = dualis.
eig. = eigenlijk.
enk. = enkelvoud.
enkl. == enklitisch.
ep. = episch.
EUR. == Euripides.
f. = futurum.
Er. = Fransch.
freq. == frequentatief, frequentativum.
fut. = futurum.
gecontr. = gecontracteerd.
gen. = genitief.
gesynk. = gesynkopeerd.
gew. = gewoon, gewoonlijk.
h. = het.
H. = Homeros, Homerisch.
= Herodotos.

hdt.

Hebr. = Hebreeuwsch.
iem. = iemand,
imper. = imperatief.
L Zie blz. XX, noot 3.

impf. = imperfectum.
inch. = inchoativum.
ind. = indicatief.
inf. = infinitief, infinitivus.
instrum. = instrumentalis.
inz. = inzonderheid.
ion. = ionisch.
iter. = iteratief, iterativum.

Lat. = Latijnsch.
lesb. = lesbisch,
lett. = letterlijk.
lijd. = lijdend (1) ; in lijdenden zin~
loc. = locatief.
LUC.

= Loekianos.
= Evangelie van Lucas.

Lus.

= Lusias.

loek.

m. = mannelijk.
med. = medium, mediaal,

medekl. = medeklinker.
meton. = metonymie, metonymisch..
missch. = misschien,
mrv. = meervoud.
Ned. = Nederlandsch.
nom. = nominatief.
obi. = obiectivus.
obj. = objectief,
onbep. = onbepaald,
onderw. = onderwerp,
oneig. = oneigenlijk.
ongebr. = ongebruikelijk.
onoverg. = onovergankelijk, in onovergankelijken zin.
onpers. = onpersoonlijk,
onverb. = onverbuigbaar,
onz. = onzijdig,
oorspr. = oorspronkelijk,
overdr. = overdrachtelijk,
overg. = overgankelijk, in overgankelijken zin.
p. = persoon.
pap. = papyri,
part. = participium,
pass. = passivum, passief (1).
pers. = persoon, persoonlijk,
pf. = perfectum.
PIND. = Pindaros.
PL. = Platoon.
pos. = positief,
pr. = praesens.
redupl. = reduplicatie.

xxn

refl.

=

reflexief,

reg. = regeerde,
regelm. = regelmatig,
samenst. = samenstellingen.

Spr. = Spraakkunst.
st.

= stam.

subi. = subiectivus.

subj. = subjectief.
synekd.

=

synekdoche, synekdochisch.

superl. = superlatief.
telbw. = telbijwoord.
tgst. = tegenstelling.

tlw. = telwoord.
t. ond. v. = te onderscheiden van.
tussw. = tusschenwerpsel.
uitbr. = uitbreiding.
v. = van.
vd. = vandaar.
verklw.

= verkleinwoord.

verpers. = verpersoonlijkt.

verzw. = verzwakt, in verzwakten zin.
vgw. = voegwoord.
vnw. = voornaamwoord.
voc. = vocatief.
voorw. = voorwerp.
vr. = vrouwelijk.
vrl = vooral.
vrz. = voorzetsel.
vw. = verwant aan, d. i. een gemeenschappelijken (gew. indogermaanschen)
oorsprong hebbend met.
w. = woord,
wrt. = wortel,
wschl. = waarschijnlijk.
xen. = Xenophoon.
z. = zie.
z. a. = zie aldaar.
zelfst. g. = zelfstandig gebruikt.
zld. = zelden, zeldzaam.
znw. = zelfstandig naamwoord.

In de aangehaalde voorbeelden stelt een beginletter het titelwoord voor, doch
alleen in den vorm zelf van het titelwoord, dus gewoonlijk in den nominatief enkelvoud
voor de zelfstandige naamwoorden, den nominatief mannelijk enkelvoud voor de
bijvoeglijke naamwoorden, het praesens van den indicatief voor de werkwoorden.

ERRATA
I. in alle exemplaren :
blz,
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.

150,
184,
244,
260,
348,
371,

artikel öicókm, r. 3 v. o., in plaats vancpevyco, III, lees : (pevyco, B.l.
artikel c'Elogy titelwoord, in plaats van ’Ekog, lees:JElog.
artikel evte, titelwoord, in plaats van svre, lees : eme.
artikel rjgy/acu, titelwoord, in plaats van fjgytmt, lees: rjgyiicu.
artikel /*ch%a, r. 1, in plaats van [/ua&rjoig], lees: [x,. tua&?}öig].
artikel
r. 1, in plaats van [ra, lees : ra [.

II. in een gedeelte der oplage :
blz. 167, artikel
r. 6, in plaats van oig, lees : eoig.
»
artikel ehu, r. 5, in plaats van rféiv, lees: fjeiv.
blz. 235, artikel etsqcog, titelwoord, in plaats van rêgcog, lees : êxégcog,
artikel erégcaoE, titelwoord, in plaats van régcoas, lees : Jzsgcooe.
»
artikel èréQcora, titelwoord, in plaats van sgcoia, lees : èrégcota,
blz. 273, artikel 1. la, titelwoord, in plaats van la, lees : Ta.
»
artikel 2. la, titelwoord, in plaats van ia, lees : Ta.
blz. 385, artikel ferm, titelwoord, in plaats van rla, lees : %evla.
4)lz, 427, artikel jragéf, is in het begin van r. 5 het cijfer I weggevallen.

A
«et als cijfer: a' = 1; ,a = 1000.
-d, o?or. e. <z. dialekten — rj, vr. v. o.
1 a (a), dg, dor. = 37, rjs, vr. v. 2. dg.
2. cc (a), onz. mrv. v. 2. dg en 3. dg\^\als
vgw. z. 2. dg, C.
•a, dor. — 27.
*a, uitroep v. smart, bewondering, medelij¬
den, verachting enz., ah, ach.
1. d- privativum {vóór klinkers dv-) [vw.
Lat. in-, Ned. on-], on-, -loos : dv-alriog.
2. d- copulativum = d- : d-HÓXovd'og.
3. d- intensivum [eig. — 2. d-], zeer : dTSVYjg.
4. d- protheticum, d.
dient alleen als
voorslag (vgl. è- en 2. 6-) : d-ozgg [vgl.
Lat. stella].
•d- copulativum [vw. dga, Lat. sim-ïil, Ned.
ff sam-en], mede-, samen- : d-nag.
ddarog, 2. — I. [3. d-, dhr??], onheilbren¬
gend, verderfelijk. — II. volgens ande¬
ren [1. d-, ddco]. 1. onberispelijk: dsdlog
d., H., beslissende wedstrijd. — 2. on¬
schendbaar.
dayrjg, 2 [dyvvjttt], onbreekbaar.
dcutTog,' 2 [dnzopai], ongenaakbaar.
*j-sAa£c6v, d, onverb. [Hebr. w.], Aaron,
broeder v. Mozes.
daaa, dda’d'vjv, <&. ddco.
ddo'^eros’, 2 = do/ezog.

«dra, cwo?. = dr^.
aarog, 2 [dco], onverzadelijk.
ddco, ao. d'aoa, gecontr. doa ; mee?, ao.
daodggv, geconir. dodyrjv, pass. ao. ddo■&pv.— 1. act. : benacleelen, gew.h. ver¬
stand (ook medi): verblinden, misleiden;
pass.: verblind worden, zich vergissen.
— 2. med.: a) zich laten verblinden,
verblind worden, dwaas handelen. —
b) met acc.\ iem. verblinden, in dwaling
brengen.
J Apai en3'A fiat, cov, al, stad in Phokis met
orakel v. Apolloon.
dpanéco. 1. niet spreken. — 2. niet ge¬
waar worden. — dpaxi^opLai, rustig
zijn.
3'Af}avzeg, cov, oij Abanten, volk op
Euboia.
dpagrjsy 2 [fidgog], zonder gewicht, licht.

dfiaadviorog, 2 [f$aoavi£co\, niet onder¬
zocht.
dpdaxavxosy 2 [fiaoxacrco], veilig voor
het booze oog, - voor beheksing.
a-fiarog, 2, niet te betreden. — 1. onbe¬
gaanbaar, ontoegankelijk \v. eenrivier :
on doorwaadbaar. — 2. die men niet
betreden mag, gewijd, heilig,
t dfifia, 6, onverb. [Arameesch w.~], vader.
3'AftSrj()a, cov, zd, stad in Thrakië. — ’Apdggirrjsy ov, o, Abdenet.
d-péfiaioQy 2, onbestendig,
t "AfieX, 6, onve?'b. [Hebr. w.], zoon v.
Adam.
dpslxEQLa, ^ 97. dwaasheid, bekrompen¬
heid. —• d-fiéXrEQog, 3 [eig.: die het be¬
tere niet inziet], dwaas, bekrompen.
Apevzïvog Xócpog [-<—Lat. Aventïnus],
de Aventijnsche berg te Rome.
"Afiika, cov, zd, stad ten noordwesten v.
Damascus. — 3 Af! ilyvrj,
het gebied
van Abila.
3'Af}ioiy cov, oc, Abiërs, mythische volks¬
stam in Skuthië.
ajhosy 2 [füog] en d-f!icozog9 2, niet te
leven, onverdraaglijk, het leven niet
waard.
dplaprjg, 2 [fildfog], zonder schade. — 1.
lijd.', a) onbeschadigd, ongedeerd. —
b) onkwetsbaar. — 2. bedr.: onschadelijk.
dpfajg, f]iog, m. vr. bvn.[fdklo)\, (nog) niet

geworpen, - afgeschoten. — d'-ZM^rog,
2, niet getroffen door een schot.
d-fïXrjxgósy 3 [3. d- of 4. d- ?], zwak,
zacht.
dfióg, 3, dor. = yfióg.
dfiovMa, ?/, gebrek aan overleg, onbe¬
zonnenheid. — dj3ovXogt 2 [fovXrj], on¬
beraden, onbezonnen,
t’A/lgadp,, 6, onverb. [ Hebr. w.\ Abra¬
ham.
dfÏQÓfiiosy 2 [dfgóg, fiog], weekelijk le¬
vend.
aPgoHopyg, ov, m. bvn. [dfigóg, xóprf, met
weelderig loof.
dpgo/uosy 2 [3. d-, figégeo], luid schreeu¬
wend, of [2. d-, pqéyco], allen tegelijk
schreeuwend.
1

2

d^gójtXovrog

—

dyav

of vrl te vinden is bij hun partij’genooten)
in politieleen zin: goed, weldenkend *r
ol -ol, de aristokraten.
B. zelfst.g. 1. xó -óv, ieder lichamelijk,
geestelijk of zedelijk goed : a) het goede,
voordeel, weldaad, geluk : d> psya -ov
ov xoïg (plkotg, gij die een zegen zijt
voor...; -öv 7ZOLSÏV xiva, iem. een dienst
bewijzen ; ên’ -eg, met een goede be¬
doeling. — b) vrl bij philosophen : het
zedelijk goede. — 2. xd -a, goede din¬
gen : schatten, lekkere spijzen enz.
3Ayd&vgooi, oor, ol, Agathursen, Skudfigcog, bw. [dfgóg], sierlijk.
thisehe stam in Zevenburgen ; d -og, de
3ApvSijvósj 3, van
uit Abudos ; oi -ol,
koning der Ag.
de Abudeners. — ' Apvdó-iïev, bw., uit
*Ayd'&'cov, covog, 6 [dyad'óg], mansnaam,
Abudos. — ’Apvöó-ih, bw., te
in
o. a. treurspeldichter einde der F® eeuiv
Abudos. — 3'Af}vöogy fjyStad op d. Aziav.~G.
tischen oever v. d. HeUespont.
ayalofzcu
[dya- ; vw. ayapai]. 1. groot vin¬
dftvooogy 2 [fvooóg]. 1. bodemloos. — 2.
den, bewonderen. — 2. te groot vin¬
i) d.j afgrond; f hel.
den, verontwaardigd zijn, benijden.
3 APwvoT£ixLTV)s, ov, 6, uit
Abonoe
dyaxkerjgy 2 [dya-, xléog], aya-ukeizog, 3,.
Teichos. — 3Aficóvov telxos, Abonoe
en dya-nhvzóg, 3, hoogberoemd ; v.
Teichos, plaats in Paplilagonië aan de
zaken : heerlijk.
Zwarte Zee.
-j-ayaXMaaiSy ecog, fj, vreugdegejuich. —
dy« vóór y, x, % =■ dra-; z. dvd, begin.
•j* dyakkcdoj [dydXXco] en med., juichen,,
aya-, versterkend voorvoegsel, zeer.
jubelen.
dyayetV, 2e ao. inf. v. dyco.
dydXXcOj f. dyaloo, ao. rjygXa. — 1. tooien,
aya&'osgyia, p, verdienstelijke daad. —
vereeren. — 2. pass.: pronken, zich
aya.'&'OEQyósi 2 [dyafióg, sgyov], verdien¬
verheffen op, zich verheugen.
stelijke daden verrichtend ; oi }AyaayaAfta, xó [dydlXoji]. 1. a) tooisel, sieraad.
&osgyol, de Agathoërgen, te Sparta1
— b) inz.: wijgeschenk, godenbeeld ;
vijfmannen die wet opdrachten tn h.
alg.: beeld, afbeelding. — 2. overdr.
buitenland belast werden.
°Nr]gécog -ara, Nereus7 trots, nl. zijn
aya.'&'OJXOLÉco, goed doen.— dya&OJtoióg,
kinderen. — dyalpdziov, xó [verkliv.],
2 [dya&óg, oxoisco], goede werken ver¬
klein beeld. — dyaXpazojtoLÓg, o [dyaXrichtend.
pa, Jioiéco], beeldhouwer.
dyatfóg, 3 (als comp. dienen gew. dpelvcov,
dyapcu {pr. en im^f. gaan naar ïoxapcu ;
fsfoUjöv, xgsLOOcov, als superl. dgiozog,
f. dydoopcu, ao. rjyaodprjv ; pass. ao. met
fisXuoTog, xgdxioxog ; z. die woorden).
med.beteeh. gydodrjv).— I. onovergzich
A. goed,zooals het hoort, degelijk,voor¬
verwonderen.— II. overg. 1. groot vin¬
treffelijk. — !. vóór Sokrates bijna
den : a) bewonderen. — b) meton.::
uitsluitend, doch ook na hem. 1. goed
vereeren, prijzen, tevreden zijn met,
voor de gemeenschap, voor een ander of
genot hebben van. — 2. te groot vin¬
voor iets anders, die iets kan : d.
den : a) benijden. — b) vertoornd zijn
faodsvg; forjv d., H., goed in het
over.
schreeuwen, met een sterke^ stem ; yrj
3 Aya/biefJivóveiog, 3, en ion. -veog, 3, van
-^vruchtbare grond; ovx -óv nolvxoiAgamemnoon. — °Ayapepvovtd^g, ov,
gavlr), H., een veelhoofdig gezag is
ó, Agamemnonide, zoon -, nakomeling
iets schadelijks ; dvag -óv, heilspellend.
van Agamemnoon. — 3 AyapspvóvLogr
— 2. inz. : a) dapper. — b) meton.
3 = -veiog. —- 3 AyapepvcoVy ovog, o,
{daar dapperheid aanzien en buit be¬
koning v. Mukene, opperbevelhebber der
zorgde) : van goeden huize, edel, voor¬
Grieken vóór Tt'oje.
naam, rijk. — II. zld. vóór Sokrates,
dyapÉvcog, bw. \ayapai\, gaarne, ge¬
dikw. sinds zijn tijd, in zedelijk opzicht.
willig.
1. a) deugdzaam, rechtschapen, braaf:
dyapog, 2 [ydpog]. 1. ongehuwd.— 2. <> ydxalóg xdyaftóg (krasis = xai d.)7 een
pog a., huwelijk dat geen huwelijk is,,
man van eer. — b) in zeer verzw. zin,
ongelukkig huwelijk.
vrl als aanspraak: goed, braaf : <bya&é
dyavy bw. [dya-]. 1. zeer, veel, geheel en
{krasis = c5 -ê), mijn beste man. — 2.
al. — 2. te zeer, bovenmatig : ppSsr
vd• {daar velen meenen, dat deugd alleen
dfigÓJtXovTog, 2 [dfgóg, Ttlovxog], weelde¬
rig, rijk.
apQÓs, 3, teeder, tenger. — 1. zacht, mooi,
lief, weelderig. — 2. in ongunstigen
zin: weekelijk, verwijfd.
dfigordZco, missen.
apgózrjSy grog, f\ [dfgóg], weelde, pracht.
d-figozog, 2 en B — dpfigoxog.
a.ftgvvc* [dfgóg]. 1. mooi maken, tooien.
— 2. rned. : a) zich tooien. — b) overdr. : pronken.

dyavaxxéco

«•> ne quid nimis, in niets te veel ; fj
d. èlsvdegla, overdreven vrijheid.
ayavaxxéco en (zld.) med., hevig ont¬
roerd-, verstoord-, toornig -, veront¬
waardigd zijn.— dyavdnxrjaig, scog, rj,
misnoegdheid.
aydvvtcpog, 2 [dya-, vsnpeö], zeer be¬
sneeuwd.
dyavóg, 3, zachtaardig, vriendelijk.
dyavoqpQoavvT), fj, zachtaardigheid, vrien¬
delijkheid. — dyavócpQoöv, 2 [d^ardg-,
zachtaardig, vriendelijk gezind.
aydofxcu = dyagai.
dyajidCco [dyandao] en med., liefdevol ont¬
halen, - bejegenen.
ayajtazógj dor., aioL = dyanrjzóg.
dyajtdco [aycuirj). 1. a) vriendelijk ontha¬
len, begroeten. — b) beminnen. — 2.
v. zaken : a) aan iets gehecht zijn.— b)
met iets tevreden zijn: het goedvinden,
of: genoegen er mee nemen, er zich bij
neerleggen. — dydjtrj, fj, liefde; t als
aanspraak: rj vgeiéga d., Uwe liefde, =
vysïg.
ayajxrjvcog, ogog, m, bvn. [dyandoo, dvfjg],
wsehl. : dapperheid beminnend, dap¬
per.
r

.

dyajzrjzóg, 3 [ayandco]. 1 bemind, dier¬
baar.— 2. waarmee men tevreden is,
- moet zijn : -óv sonv si..., men moet
tevreden zijn, wanneer..., — dyajzrjrcog, bw. 1 zoo dat men tevreden is,
op bevredigende wijze. — 2. zoo dat
men nog tevreden ’kan zijn, nauwe¬
lijks, ternauwernood.
CLya.QQOog-ovg, oog-ovg, oov-ovv [dyagóog], sterk stroomend.

.

dydazovog, 2 [dya-,
send.

oiévco],

luid brui¬

dyacfzóg, 3 [verbaaladj. v. dyapai\, bewon¬
derenswaardig.
dyavóg, 3, verheven, edel, beroemd.
Aypazava, cov, ra. 1 = 5Exftdzavo.. —
2. stadje in Syrië.

.

dyyagsvco [eig.: tot den dienst van ren¬
bode dwingen], tot iets dwingen. —
ayyagrjLov, zó, angareion, naam v. h.
Perzische poshvezen. — dyyagog 6
[Perzisch w.\, Perzische renbode. *
ayysZovy zó [dyyog~\, elk vat voor droge en
natte waren: bak, kist, nap, kruik •
ook: kooi.
dyyeMa, fj [dyyslog]. 1. boodschap, tijding.
2. inz.: (door een bode overge¬
bracht) bevel. — dyysliacpógog, 6 [d.,
<7?£pco], bode.— dyyelirjg, d [alleen nom.)
= ayyslog. — dyyeUrjpógog, ó, ion. =

—

dyegaig
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dyyéUco, ƒ. dyyslcb (ion. -éco),
fjyyeda,
Pt- Vyyelxa ; pass. dyysldfjoouai fjyyélfl)v [soms 2e ao. fjyyèhjv), rjyyelpai
Wyy^ogl - 1. een boodschap -, een
tijding brengen : d. uvd zi, H., nieuws
brengen van iem. [gew. u nsgl uvos).
2. alg. : aankondigen, melden *
0 -oyai sivai pilos, ik kondig (van mii’
med.) aan -, ik verklaar dat ik... —
ayyelfza, ró, boodschap, bericht.
ayyelosy o, i) f ^ Lat. angelus—> Ned.
engel]. 1. a) boodschapper,bode, bodes:
ook v. voorspellende vogels. — b) + inz.:
o Grodsbode, engel. - 2. afgezant.
dyyjjïov, ion., en f dyyeov = dyyeïov —
an°s, ™ = dyyeïov ; o. a. mand, urn.
dys [vóór enk. en mrv.) en êtyeze (vóór
mrv.), tussw. \versteende imper. v. aycovgl. Lat. age], welaan, kom.
’

„

aysigco, f. dyegco, ao. fjysiga ; med. ao
gysigaprjv; pass. ao. ijysg&Vv ; med'.
en pass. pf. dygysggai [alt. redupl.).
^ • H. L6 ao. med. dysgóprjv en
pygszo [zwakke trap v. d. ivrtX part.
aygopsvog).
1. bijeenbrengen, ver¬
zamelen; med. en pass. : zich verzamelen, bijeenkomen : êg cpgéva ïïvuög
aysgdrj, H., de levenskracht -, het be¬

wustzijn kwam weer bijeen in het
hart, de bezinning kwam terug — 2
inzamelen, bedelen.
ayelaios, 3 [dyslg]. l, tot een kudde behoorend, kudde-. - 2. een kudde vormend.
a-yéXaaroe,
droevend.

%

niet

om te lachen, be;

aysleirj, vr.

bvn,, ion. [ciyco, Isla], buit

brengend.

dyélrj, rjf kudde; 0 ook v. vogels: troep,
vlucht. — dyeZy-Sóv, bw., bij kudden.
^ — ayelrj-opi, H., dat.-loc. V. ayélïj.
dyev, H. = sdyrjoav, v. dyvvpu.
dyéveiog, 2 [yéveiov], baardeloos.
= dysvvijg.

dyevrjg, 2 [yévog]

d-yévrjzog, 2, niet geworden. — 1. onge¬
boren. — 2. niet geschied, ongedaan.
dysv.vrjg 2 [yévva]. 1 zonder geslacht,
voorvaderen, niet adellijk. - 2. meton a) [vermeend gevolg), onedel, onbedui¬
dend, gemeen, onmannelijk. — b)
overdr. v. zaken : minderwaardig ge-

,

,

-

d-yévrrjzog, 2, niet geboren.
dyevvcog, bw. hij dyswrjs.
ayeopai, dor. = rjyéo/nai.
dyégaaxog, 2 [ysgag], zonder
onbeloond.
dyegé&co = dyscgco.

—

eeregave,

dyegoïg, scog, r)

dyégoo
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[dyëtQco], liet bijeenbrengen. — dyÉQco,
H, = dyeiQCO.
ayégcoxog, 2, trotscli {bij H. en PIND.
altijd in gunstig en zin),
dyezey z. dye.
aysvazog, 2 [yevco]. 1. ci) niet geproefd
hebbend. - b) overdr.: niet ondervon¬
den hebbend : ° d. xaxcov, lijden.
2. abs.: niets geproefd hebbend, nuch¬

ter.
1. dyrj, rj [dyagai], verwondering, ver¬
bazing, ontzetting.
2. ccyg, H. = sayrj, v. ayvvpt.
dyy, ij [dyvviu], brokstuk.
ayrjysQftcu, med. en pass. pf. v. dysigoo.
dyrjhazéoo [dyog, èXavvco], een onreine
een met schuld beladene verdrijven.
ciyrjVy z. ayvv/Li/..
dyrjvoQLiX) ij* 1. manhaftigheid, moed. —
2. hooghartigheid, overmoed. — dyrjvcoq, ögog, m. bvn. [dya-, avijg], met

hoogen moed. — 1. manhaftig, moedig.
— 2. hooghartig, overmoedig. -’Ayrjvcoq, ogog, 6. 1. mythische honing in
Phoinihiê en vader v. Kadrnos. — 2.
Troj aansche he ld.
-ayvjoxa, 2G pf’* v. -dyco.
dyrjgavzoSi 2 [yijgdco], dyrjQaog, 2,^6contr. “£co£, cwg,
[y^e0^]? en a7VgoLTOS) 2 [y^odco]. 1. niet verouderend,
eeuwig jong. — 2. overdr.: onvergan¬
kelijk. — dyijgcog, z. dyrjgaog.
d.yrf<rlXaogy 6 [dyeojucu, Xaóg\ leider van
het volk. — * AyrjcelXaogy o, honing v.
Sparta, re#. o/rasir. 401 - ows^.
w.
dyyjaixogog en dy-, 2, dor. [fjyéopai, ypgóg], het koor leidend.
ayrjzrjQ, dor. — gyrirgg.
dyrjzóg, 3 [verbaaladj.
dyanat], bewon¬

derenswaardig, bewonderd,
dyïjrcog, dor, = fjyrjxcoQ.
fdyid£co [dyiog] en dyi^oy [■id.]. 1. heili¬

gen, wijden. — 2. heilig houden.
dytvéco en dyóvco (iter. impf. dylveoxov,

ïï.) [dyco], leiden, brengen, halen; wed.:
voor zich doen brengen.
olytogy 3 [«£&>], aan de góden gewijd,
heilig.
TAytg, ibog, o {ace. iv), naam v. verschei¬
dene honing en v. Sparta. o. a. *. Agis I,
reg. tvschl. 426-399 v. O.
dyLorsvoj [dyt£o>], heilige ceremoniën

voltrekken.
dyndZoftcu [ayxag], in de armen nemen.
dy-xaXéco = dva-xaléco.

—

aylai^ca

ayMaXrjj rj [dyxdg], gebogen arm.
dyxaXt^og,aiy omarmen. — dynaX£gy idog,
rj [dyxdXrj], gebogen arm.
dyxdg, bio., in
op de armen.
dy-xeipai — avd-xsipcu.
dyHiörgov, xó [mv. dyxvXog], haak, weer¬
haak ; inz. : angel.
dy-TcXaccOj dy-xXtvco = dva-xX-.
dyytoiva, f) [alleen mrv.) \vw. dynvXog\\.
gebogen armen. — 2. overdr. : wat
iets omvat : touw, waarmee de ra
aan den mast vastgebonden is, of
waarschijnlijker : omgording {%. dyxvlrj, 3).
dyxog, xó, nauw -, diep dal.
dyxovAo/usczag, ao, d, boiot. = dyxvXoprjzrjg.
dy->tQEjLidvvvjLu — dva-y.g-.
dyxvkrjy rj [dyxvlog]. 1. lus, oog ivoor een
haak). — 2. synehd,: riem enz. met lus:
a) slingerriem der icerpspies. — b)
meertouw om een schip vast te leggen.
— c) boogpees {die door een lus in d.
haak aan h. uiteinde v. d. boog ge¬
hangen werd). — 3. overdr. : omgor¬
ding, de kabels waarmee een gehavend
schip horizontaal om gord werd.
dyrcvXopijzrjg^ ov, o [d., grjzig], arglistig.
(vgl Ned. kromme gangen gaan). —
dyKvXog, 3 [viv. dyxog enz., Lai. uncus]. krom, gebogen. — dyxvXózogog,
2 [d., xó£or], met krommen boog. —
dyxvXoxelhrjg, ov, m. bvn. [d., yeïlog],
met krommen snavel. — dyxvXoxyXrjg,
ov, m. bvn. [d., zrjhi]), met kromme
klauwen.
ayKvgoLy rj [vw. dyxvXog ; —Lat, ancora —Ned. anker]. 1. anker: en’ -ag
ÓQpsLv, ten anker liggen. — 2. over¬
dr. : plechtanker, steun. — dyxvQLov,
ró [:verklio.], klein anker.
dyxcóvj ebvog, ó [vw. dyxvXog]. 1. gebo¬
gen arm, elleboog.—- 2. overdr. v. ie¬
dere kromming : a) bocht v. een rivier.
— b) bocht v. de kust, baai ; ook een
uitspringende bocht v. de kust. — c)
dal. — d) uitsprong v. een muur ;
ook arm v. een muur.
dyXaia, rj [dyXaóg\ 1. a) glans, schitte¬
ring, luister; meton., concr.: tooisel.—
b) in ongunstigen zin: praal, vertoon;
ookrnrv.'—2. meton. : vreugde, feest¬
vreugde, feest vergadering. — 'AyXaiay
rj, een der drie Ghariten {z. ydgig). —
dyXdl^co [id.]. 1. tooien, versieren. —
2. med.: a) zich tooien, schitteren ;
in ongunstigen zin : pronken. — _ b)
meton. : zicli verheugen, behagen vin-

ayXdirjcpi
den in. — dykairj-cpiy H., dat. v. dyXaia.
— dyXdio/uay zó [ayXat£co\ tooisel, sie¬
raad, heerlijke gave.
dyhaó&QovoGy 2 [d., &QÓvog], op een
prachtigen zetel ; of [d., xd wgóva], met
prachtige bloemen. — dyXaóxagjtogy 2
[d., xcLQjióg], met heerlijke vruchten.—
dyyleeds, 3. — 1. schitterend, hel, licht;
v. water: helder.— 2. overdra) prach¬
tig : -d <5o>pa, H. — 6) v.pers. en han¬
delingen : schoon, roemvol, beroemd.
ayAcevpos, 2 = dyXaóg. ~ ’AyAavgogy rj,
doch ter v. Kekrops.
dyhaob'ip, corcog, nu vr. hvn. [dyXaóg, cóip],
met stralend voorkomen, stralend.
dypóg, 6 [dyw/Lu ; eig. : breuk], berg¬
kloof, afgrond.
dyvEiay y}, zuiverheid, reinheid. — dyvevco
[idyvóg], zuiver -, rein zijn.
dyvi£co \id.]. 1. rein maken, reinigen,
wijden. — 2. een vlek afwisschen. —
dyvLoxéogy 3, verbaaladj.
dyvoéco [dyvcDöaöxe, H., iter. ao. gecontr.
uit dyvo7]oaox8 ; med. f. ayvogoopou, ook
■met de heteek. v. h. passivum), [dyvcóg].
.— 1. overgniet kennen, - herkennen,
— weten, - bemerken, - begrijpen : ovx
d., zeer goed weten, - begrijpen. — 2.
abs.: onwetend zijn. — dyvórjjAa, rd,
misstap door onwetendheid. — ayvoia,
att. ook dyvoicLy fj. 1. het niet her¬
kennen, onkunde, onwetendheid. —
2. verblinding, dwaasheid.— dyvoteco,
H.
dyvoéco.
dyvog, ?7, kiiischboom, eera heester.
dyvóg, 3 [04co]. 1.
góden en wat er mee
in verband staat : heiligen schroom

verwekkend, eerbiedwaardig, heilig,
rein : 0 cpdog (licht) -oV, — 2» rein, in
ritueelen en ethischen zin, v. pers. ew
zaken, zuiver, kuisch : 0 -óv Xovtq'óv, d.
i. reinigingswater.
eAyvovgy ovvxog, d, Hagnoes, een Attische
gouw. — ‘Ayvovciosy ov, m. bvn., Hagnoesisch.
dyvvfjUy ddgco, sa^a ; pass. 2& aor. sctyrjv.
(^1. F. ao. H. rj^a1 2° pf. saycij ion.
-érjya ; pass. 2e ao. H. dy?/v, pf. -êaygai).— 1. overg. : breken, verbrijzelen.
— 2. onoverg. (20 pf. eaya) en pass. :
breken, springen, verbrijzeld worden.
dyvcopovéco, onbezonnen -, onrechtvaar¬
dig -, hardvochtig zijn, - handelen. —
dyvcopóvcogy blo. bij dyvcopcov. — dyveopoGvvrjy 77. 1. onverstand, onbezon¬
nenheid, eigenzinnigheid, hardvochtig¬
heid, dwaze overmoed. — 2. meton.,
mrv. : gevallen van onverstand., - mis¬
verstand. —• dyvM/xcoVy 2 [yvebprj]. 1.
zonder oordeel, onbezonnen, dwaas,

—

dyogevoo
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onwetend. — 2. inz. : ruw, hardvoch¬
tig.
dyvcóg, coiog, m. vr. bvn. [wrt.yi-yv(ó-on(o\.
1. lijd.: a) onbekend. — b) onverstaan¬
baar, duister. — 2. bedr.
niet ken¬
nend, -herkennend, - wetend, onkun¬
dig. — dyvcooLCLy 7/, onkunde, onwe¬
tendheid, onbekendheid.
a-yvcöGrog, 2, en a-yvcoTog, 2. — 1. on¬
bekend. — 2. onkenbaar, onherken¬
baar, onbegrijpelijk.
dy.grjQcUvco = dra-£-.
aytgcoy f. v. ay%co.
dyovog, 2 [:wrt. ysr, wr. yt-yv-ogcu]. 1.
/77c/. : ongeboren. — 2.
: die niet
gebaard heeft, kinderloos.
dyogdy 77 [dysigco]. I. vergadering, in%.
volksvergadering. — H. meton. 1. re¬
de in de volksvergadering : èjeiv tlvol
-dcov, H., weerhouden van het spre¬
ken. — 2. de plaats, waar oorspr. h.
volk vergaderde, agora, marktplein, als
middelpunt v. h. stadsleven en h. ver¬
keer ; t te Rome : het forum. — 3. door
een verdere meton.: a) markt. — b)
weer door een verdere meton.: markt¬
waar, levensmiddelen: -ai tcóvtoüsv
dcprAvovvio.
3AyoQGLy rj [dyogd], stad op de Thrakische Ghersoncsos.
dyogd^co [id.]. 1. onoverg. : op de markt
zijn, naar de markt gaan. — 2. overg.:
a) op de markt koop en. — b) alg. :
koopen.
dyogaïosy 2 [id.]. 1. de volksvergade¬
ring betreffend : Zsvg d., beschermer
der volksvergadering. — 2. de markt¬
plaats betreffend : a) den kleinhandel
betreffend : ot -01,
kramers. — b)
zijn tijd op de markt doorbrengend ;
vd. onbeschaafd. — c) de rechtsple¬
ging betreffend (die op de agora ge¬
schiedde). — dyogaicog, bw., als op de

markt, d. i. [v. een antwoord:) scherp,
grof.
dyoQavóposy ó [dyogd, végco]y marktmees¬
ter ; j te Rome : aediel.
ayogdo/acu (slechts enkele vormen) [dyopd].— ï. een vergadering houden.— 2*
a) in de vergadering -, in het open¬
baar spreken. — b) alg.: spreken, zeg¬
gen, laten h o oren.
dyogaofiógy ó [dyopct£co]. 1. koop. — 2.
meton: het gekochte.
dyoQsvco (bijna alleen pr. en impf. ; de
overige tijden worden geiv. vervangen
door êgco,
cinov, stgrjxa^ giy&rioopcUj
êggri'&rjVj è'ggrjpai) [dyogd]. — 1. in de
volksvergadering
in ’t openbaar

6

dyogfjd'ev —

spreken. — 2. alg. : a) verkondigen,
verklaren. — &) spreken, zeggen, ver¬
halen.
dyogrj'd'EVybw. [dyogrj, ion.—dyogd’, -ftsv],
uit de vergadering. — dyog^vöe \id.;
-3s], naar de vergadering.
dyoQrjzrjsy ov, ó [dyogdogai], spreker in
de vergadering, redenaar. — dyogrjzvgy
vog, 77 [>’<£.], welsprekendheid.
ctyogog, 6 [dyogd], vergadering.
dyog en dyog, zó [a^co]. 1. a) gruwel,
zware misdaad; inz.: bloedschuld. —
ö) ° meton. : misdadiger. — 2. het af¬
wenden der schuld, verzoening. — (vgl.
de dubbele beteek v. Lat. piaeulum).
dyóg, ó [dyco], aanvoerder.
dyoaróg, d, de vlakke hand.
ctyQay fj. 1. het vangen, jacht. — 2. me¬
ton. : a) jachtbuit, vangst. — d) overdr. v. krijgsgevangenen en dgl. : prooi,
buit.
3r Aygaf rj, bijnaam v. Artemis.
a-ygaozzog, 2 = dygacpog.
dygavXéco [dygavXog], op het land leven,
- vertoeven.
3 Aygavkrj&ev = 1 Aygvbj&sY,
aygavXog9 2 [dygóg, avXrj], op het land
vertoevend, -wonend, -overnachtend.
dygacpos, 2 [ypdq?cw], ongeschreven.
aygsi, dygeTze, %. dygéco, 2.
ccygev/uciy zó [dygsvco], buit.
dypevs, d [aypa], en dygevzrjg, ou, d
[dypedoo], jager: ° Kursg -surat, jacht¬
honden. — dygevco [ayga], jagen, van¬
gen.
dygéco (alleen pr.) [dygd] = aigêco. — 1,
nemen, vatten. — 2. dygsi, dygsïxs
[versteende imper.], pak aan ! welaan !
vooruit 1 (sterker dan dys, dysxs).
dygiaivco [dygiog]. 1. onoverg. : a) wild
worden, - zijn. — b) overdr. : toornig
worden, - zijn. — 2. overg.: a) wild
maken. — b) overdr.: toornig maken.
dyglSiov, rd [verklw. v. dygóg], stukje
grond.
dyguhaia, r\ [dygiog, eAatcc], era -dAatos,
ï) [eig. bvn. afgeleid v. -Aam], wilde
olijfboom.
clygiosj 3,
2 [dypdff]. 1. op het land
in het wild levend, wild, vrl v. ge¬
wassen en dieren, ook v. pers. — 2.
overdr.: a) met betrekking tot h. ka¬
rakter : wild, ruw, wreed, gevoelloos,
bandeloos, hartstochtelijk. — b) v. toe¬
standen en zalcen : ruw, boosaardig ;
v. h. weer : stormachtig ; v. een ge¬
zwel : kwaadaardig.

dygió<pcovogy 2 [dygiog, cpcovij], met ruwe

stem.
dygióco [dypmg]. 1. wild maken ; pass.,
v.planten, v. de zee enz.: wild worden.
— 2. overdr. : toornig maken, verbit¬
teren ; pass.: toornig -, verbitterd
worden.
dygoftózrjs, ov, ó [dygóg, póoxco], zijn
kudden op het land weidend.
dygó'd'Ev, bw. [dygóg, -d'sv], van het land.
dygoZnog en dygoïKog, 2 [dypd?, olxéco].
1. op het land levend, - vertoevend,
landelijk. — 2. meton. : boersch, grof,
ruw. — dygoLÓbzrjs, ov, é [dypo'c]. 1.
landman. — 2. als bvn.: op het land
levend, landelijk.
dygófievog, part. 2e ao. med. v. dyslgco.
dygóvöe, bw. [dygóg, -ós], naar het land.
dygovófzog, 2 [dygóg, vègco], op het land
levend, landelijk. — dygovopog, 2
[id.], weiland biedend,
dypóff, d
ager, iVêd. akker]. 1.
bruikbaar land, akker, veld, platteland.
— 2. landgoed, landhoeve. — dygózsgog, 3 [dygóg ; -zegog, dat oorspr.
tegenstellende beteek. had; tgst.: ögéo-

ispoc], op het land levend, landelijk;
v. dieren: wild. — dygózrjg, ov, ó
[dygóg], landman.
9AygvXrj-&eV) bw., uit de Attische gouw

Agrule.
dygvjzvéco, slapeloos -, wakker zijn, wa¬
ken. — dyg'vjzvLay ?], slapeloosheid,
het waken. — aygvjzvog, 2 [missch. :
dygéco, vnvog\ eig.: den slaap zoe¬

kend], slapeloos, wakker.
dygcóacico [ayga], jacht maken op, van-

gen.
dygcoazig9 ecog, p [dygóg], een soort v. gras,
wschl. hondstand.
dyvid fj (H. ook ayvia). 1 straat, weg.
— 2. synekd., mrv. : van ivegen door¬
sneden gewest.
ayvgigy scog, rj [dyslgco], verzameling, me¬

,

.

nigte, hoop.
dyvgzd^coy inzamelen, bijeenbedelen. —
dyvgzTjSy ov, ó [dyslgco ; eig. : inza¬
melaar], landlooper, die door bedelen,
door h. vertoonen v. goocheltoeren enz.
zijn nooddruft bijeenkrijgt, bedelaar,
goochelaar, kwakzalver.
dyxépaxosy 2 [dyyj, pdxopai], van nabij
strijdend, dapper.
ayxi*, bw., comp. dooov {z. a.), superl. dyXLOZOV, -ra (z. dyx^rog) [vw. dyxco ', eig.:
eng]. — 1. bw. cl) v. plaats : nabij. — b)
overdr. v. tijd : weldra. — 2. vrz.met
gen. (die soms voorafgaat) : dicht bij.

ayxiaXos

.«y%taAo$, 2 [dyyj, aAg], bij de zee ; v.
eilanden: geheel (d. i. in al zijn cteelen) dicht bij de zee, door de zee omspoeld.
è.yxifia'd'vis, 2 [dyx^ paftog ; eig. : nabij
diep], reeds bij de kust diep.
ayxi'O'eos, 2 \cty%i, ftsóg], godegelijk.
4xy%i-iLictxrjTrjsy ov, o, en dy^i^ayogy 2
[d?Xl> pdxogcu] = dy^égayog.
ayxijaoXoSy 2 [dyyi ; ivrt. s-pol-ov, 2Q ao.
v. fiXcböxcü]. — 1. nabij komend. — 2.
zelfst. g. : s£ -oio, H., van nabij. — 3.
gew. biv. -ov: nabij, dichtbij.
dyxivoog-ovg, oog-ovg, oov-ovv [d^jf, vóog ;
eig.: zijn verstand dichtbij hebbend],
viug van begrip, gevat.
ciyxirtXoog-ovg, oog-ovg, oov-ovv [«/Ah
nXéco], een korte vaart durend.
dyxi^toXig en -nroXig, scog, m. vr. bvn.
[ayxTrroAig], dicht bij de stad
verblijvend.
3 Ayxiarjgy ov, 6, Anchises. — 1. honing
v. Dardanos, vader v. Aineias. — 2.
uit Sikuoon, vader v. Echepolos. —
DAyxicndörjgy ov, o, Anchisiade, zoon
van Anchises.
-dyxiajtoQogy 2 [dyxh oneigco], naverwant.
dyxi>cfTeïay cov, ra [dyxioxog], nauwe ver¬
wantschap.— dyxiOTEvgy 6 [id.], naaste
bloedverwant.
ay%LOxZvos, B [id.], dicht bij elkaar.
•dyxiaz°gy 3 [superl. bij dyxi]■ I.bvn. 1. v.
ruimte: naaste. — 2. overdr.
#erwantschap : het naast verwant. — II.
bw. -ov, gew. -a. 1. zeer dichtbij, het
dichtst bij.— 2. overdr.: id.: a) v- ge¬
lijkenis : Néoxogi -a êcónei, H. — öj v.
verwantschap : oi -a, de naastbestaanden. — c) v. tijd : d -a djio-davchv, de
laatst gestorvene. — III. vrz. met
gen. -a, het dichtst bij.
d.yxó'd'BVy bw. [vw. dyxov, -&ev], van na¬
bij. — dyxó'd'Ly biv. [id., -#t] — dyxov.
dyxóvrjy rj [dyxco]. 1. het worgen, het op¬
hangen.—2.overdr. v. kwellenden angst:
d. dv yévoiro avxoïg, dat zou hun dood
, ziin*

dyxórara9 -rarco, z. dyxov. — dyxózeQog, 3, comp. bij dyxov, dichter bij. —
dyx°Vy biv. [comp. -xoxégco ; superl.
-Xordrco, -ydrara) [vw. dyyi] — &yxidyxov era, 77, alkannarood.
dyxcoy dylgcó, r\y£a [vw. cty/i, Lat. angere,
Ned. eng]. 1. toesnoeren, inz. de keel.
— 2. vd. gew. : wurgen.
dyxeópaXogy 2 [d>^t, ópalóg], bijna gelijk;
v. een gevecht: onbeslist: -a (bw.) vavpaxsïv.

—
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dycoy dfö), 2? ao. rjyayov, 2e £)ƒ. fjxa; med.
d^ogai, 2e ao. rjyayópgv ; pass. dx'&rjoo/*cu, rjx&pv, rjypai. — ^1. F. 20 ao. r)£a,
2e pf. -aypoxa ; 2e ao. med. -a^dgpv,
HDT. —• H. gemengde le ao. imper.
ethers, inf. d^sfxsv, d^é/usvai, med. ind.
dlgovxo, imper. at-eode.— [vw. Lat. agere,

agmen].
A. leiden, voeren, ergens heen brengen.
— I. alg. 1. d. ïnnovg ; vrjsg oïvov dyovoai, H., aanvoerend ; /uv&ov bid oxójua
dyso'dai, H., woorden door zijn (med.)
mond laten gaan ; onoverg. [nva] :
0 SSbg dysi èg ... — 2. overdr. : d) be¬
sturen: dbg dye(irnpf.) velnog (den strijd)
’A&rjvr], H. ; onoverg. [rö ngdyga] : ó
ïïeög dyec (schikt het) ovxoog. — b) v. d.
geest en h. gemwd: in een bepaalde
richting brengen : 0 os ’&vpdg rjysv, uw
hart dreef u aan ; iem.s oordeel beïn¬
vloeden. — e) iem. iets bezorgen, be¬
rokkenen ; 0 vTzvoY d.; 0 bdxqv d%) ver¬
wekken. — d) dyopai xi èg
HDT.,
ter hand nemen, ondernemen. — II.
in%. 1. ah gids leiden ; ook overdr. :
xdg yjvydg èiti xpv dgsxijv d. — 2. a) als
aanvoerder leiden, aanvoeren: d. oxgaróv;
onoverg. : Kvgog dyei (leidt zijn troepen,
marcheert) èjti PaoïXea ; vd., onoverg. :
marcheeren, b. v. van soldaten : ravzrj
d%si 6 Xdyog; dyoogev, laten we gaan ;
dye, dyere, z. a. — b) overdr. : bestu¬
ren, de leiding hebben van: d. nóhv.
- 3. a) meebrengen, meevoeren: kaiQove TQsïs ayov \impf.), H., zij kwamen met...; X9v°dv ol'xaS’ dyogai (med.:
als eigen bezit), H. — b) inz. : yvvaïxa
dyeo&aiy naar zijn huis voeren, d. i.
huwen; ook v. d. vader en d. broeder
v. d. bruidegom: een bruid bezorgen
aan ; ook v. de bruidleiders; vd. dysoftai alleen : huwen. — 4. a) v. een mag¬
neet : tot zich trekken. — b) overdr. :
tot zich lokken. — 5. met h. bijbegrip
v. geweld : als buit
als gevangene
wegvoeren, - meesleepen : (pêgsiv xai
dystv, rooven, plunderen [eig.: buit
wegdragen en vóór zich uit drijven)
(z.^ ook (pégco, A, II, 2, a, a) ; d. xivd ènl
xovg dixaoxdg.

B. I. alg.: in beweging brengen, voort¬
bewegen, trekken, sleepen : vfjag oxfjoe
dyojv, H., hij plaatste daar de schepen,
welke hij meebracht. — II. inz. 1.
wegen (eig.: h. gewicht op de andere
schaal omhoogtrekken) : d. gvdv, een
mina (z. juvd) wegen. — 2. overdr. :
schatten, houden voor, achten : 0 gyó/Lirjv dvrjg doxcov psyiozog, ik gold voor
den voornaamsten man in de stad; êv
ripfj d., in eere houden.
C. I. door trekken voortbrengen, iets
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aanleggen dat zich in de lengte uit¬
strekt : Tjxxai öccögvt;, een kanaal werd
gegraven. — II. overdr. v. tijd. 1. a)
een tijd doorbrengen : d. vvxxa. — b)
vd. : d. tijd berekenen : rp^ovr^sgovg ayovoi xovg /Lirjvag, HDT., zij stellen
de maanden op dertig dagen. — 2.
a) een toestand laten duren, iets ver¬
richten dat een zekeren tijd duurt:
rjovyjav d., zich stil
zich rustig hou¬
den; êogxrjv d., vieren. — b) iets in
een toestand houden : eXev&égav rjys
xrjv eEXXdöa.
dycó = a èyco (krasis).
dyojyrfj ?/ [dyco]. 1. vervoer, het ergens
heen brengen, het wegvoeren. — 2.
overdr.: a) het leiden, het besturen. —
b) inz. : het op voeden. — dycóyipogy 2.
— 1. vervoerbaar. — 2. xd -a: a) vracht¬
goederen, scheepslading ; alg.: waren.
— b) overdr. ■}■ het (b. v. door de op¬
voeding) bij gebrachte, vruchten (b. v.
der opvoeding).
dycoyóg, 2 [dyco]. 1. vervoerend, leidend.
— 2. overdr. : uitlokkend, dooden op¬
roepend.
dycóv, cbvog, 6 [dyco].
A. 1. bijeenkomst, vergadering. — 2.

m.: bijeenkomst voor openbare spe¬
len : lino d., H., de toeschouwers
gingen uiteen.
B. meton. I. 1. verzamel-, vergader¬
plaats : V8QÓV d., H., scheepskamp. —
2. inz.: kampplaats. — II. wat bij een
vergadering geschiedt. 1. a) wedstrijd:
d èv*OXv/mirj d., HDï. — 6) alg.: strijd,
ook overdr.: ngóg tyiXumov rjv fjfiïv ö d.,
nl. op politiek gebied; inz.: woorden¬
strijd, vrl rechtsstrijd, rechtsgeding,
proces. — 2. door een verdere meton. :
liet met den wedstrijd -, het met den
strijd verbondene : a) inspanning,
moeite, het streven ; ook: zielestrijd,
angst. — b) wat op het spel staat:
kampprijs, het voorwerp van een stre¬
ven.
dyoovdgxySi ov, 6 [dycóv, dgyco], kamp¬
rechter.
dycovia, g [dycóv]. 1. wedstrijd ; alg. :
lichamelijke oefening. — 2. alg. : a)
strijd : 0 TtoXsplcov d. — b) overdr. :
rechtsstrijd. — c) ?neton. : angst voor
den strijd, onrust, spanning, doods¬
angst. — dycovidco. 1. a) wedijveren,
strijden. — b) strijdlustig zijn. — 2.
angstig] zijn.
dycovi£op,ai) vcovgai, rjycoviodp7]v, tfycóviogcu [dycóv], — I. wedijveren,aan een
wedstrijd deelnemen : *OXvgmacnv d.
— II. alg. 1. strijden. — 2. overdr. :
■ a) zich inspannen, streven. — b) inz.:

als aangeklaagde een strijd voeren
vóór het gerecht, zich vóór de recht¬
bank verdedigen.
dycbviosy 2 [dycóv], een wedstrijd
gevecht betreffend.

een

dycóviopa, xó [dyoovUjopcu]. 1. a) wed¬
strijd. — b) gevecht, slag. — 2. me¬
ton. : a) strijddoel, kampprijs. — b)
verdedigingsmiddel, betoog. —• 3. a)
prestatie bij een wedstrijd.—b) overdr. : pronkstuk.^— dyoovLop,ógy ö [idi\7
wedijver. — dycoviazrjg, ov, ó [id.],
kampioen, mededinger bij een wed¬
strijd, strijder. — dycoviGzixóg, 3 [id.],
1. een wedstrijd betreffend.— 2. striidlustig.
dycóvo&sxéco. 1. wedstrijden inrickten.
— 2. kamprechter zijn. — dycóv o^érrjg, ov, ö [aycóv, xidrgu]. 1. inrichter
der wedstrijden. — 2. kamprechter.
dSarjpovirjj ?J, ion., onkunde, onervaren¬
heid. — d-öarjp,covj 2, en döarjg, 2
[* ddoó], onkundig, zonder ervaring
van.
aSaxgvg, vg, v [ddxgv]. 1. a) zonder
tranen, niet weenend. — b) ° öd?cgv -v,
tranen die geen tranen zijn, vreugde¬
tranen. — 2. die niet doet weenèn.
dSangvri, biv., zonder tranen. — d-8dxgvzosy 2, zonder tranen. — 1. niet
weeneud. — 2. niet beweend.
+’Aöd/bi, 6, onverb. [Hebr. w.], Adam.
dSapdvztvog, 3. — 1. stalen. — 2. over¬
dr. : ijzersterk tegen de bekoring ; v*
de vastheid v. geest: onwrikbaar. —
dödpag, avzog, ó [1. d-, dagdCoo ; eig. :
iets onbreekbaars ; -—> Lat. adamas
JSfed. diamant]. — 1. staal. — 2.
sinds pl. : diamant.
dddfAOLGxogy 2, en död/aazog, 2 [dagd^co]..
1. ongetemd, ontembaar. — 2. overdr,
a) onvermurwbaar. — b) ongehuwd.
ddacrzog, 2 [<5atco], onverdeeld.
dSSg- = dbrj-.
dösy dor. = fjde, vr. v. ode.
ddsifs, 2 [5foc], onbevreesd. — 1. onver¬
schrokken, onbezorgd. — 2. schaam¬
teloos, brutaal. — dóeiay fj, onbe¬
vreesdheid. — 1. veiligheid. — 2.
straffeloosheid, amnestie. — 3. vrij¬
heid om iets te doen. — dÖEirjg, H.=
ddsrjg.
dösZvy 2e ao. inf. v. dvddvco.
döeijtvog, 2 [deïjtvov], zonder avondeten.
dösXcpedy dor., en ion. -cper\ = -cprj. —
ddeXcpEiógy H. = -cpóg. — ddeXcpeoxzóvog^ ion. — •eponx-. — ddsX(pEÓgy ion►

dóeAtprf — 3Adgi'a£
-cpóg. —- döelcprj9 7) [vr. 0. m(póg],
zuster. — döeXfpiÖEÓg-ovs, sov-ov, 6
[aosXipóe], neef, broeders-, zusterszoon.
— aöelfpiSfj, rj [gecontr. uit *-Ssr/, vr.
v. h. voi'ige], nicht, broeders-, zusteisdochter. — dösXgpoxzóvog, 2 [dösXwóg,
xzeivco], broedermoorder.
=

^cl<pós, ó. ï. 1. a) broeder, ook halfbloeder ; ol -ol, soms : broeder en
zuster.
b) *f* bloedverwant.— 2. over^r. : boezemvriend. — II. forc. 1. broe¬
der lijk, zusterlijk. — 2. overdr. : nauw

verwant, gelijkend, overeenstemmend.
aöegxzog, 2 [digxqucu], niet ziende, blind.
— aöéQKzcog, bic., zonder te kijken.
döevxrjg, 2, wse^/.: liefdeloos, onvrien¬

delijk, hard.
aSiyjVroe, 2 [<S«Vcö], ongelooid.
aSeco en * dóéco [alleen ao■ opt. dSi/oeie
(“d% e» P^t. pf. dS^ózes (<i<5-)) \vw.
aotjv] iets zat
iets afkeeris" worden,

lusteloos zijn.
dÓ£<ng, biv. [dösTjg], zonder vrees, onbe¬
zorgd.
d-Srjiog, 2, niet door vijanden bezocht,
ongedeerd.
döyxózEg, z. * döéco.
aS?jA,£co9 niet zeker zijn van, niet weten.
— a-drjlog9 2. — I. onzichtbaar, ver¬
borgen. — 2. a) onduidelijk, onbe¬
kend, onzeker. — b) onherkenbaar.
aSïjfzovÉco, ongerust-, beangst zijn.
dSyjven dóVv, bw. [vw. Lat. satis, Ned.
zatj, tot verzadiging toe, genoeg.
®bfjogy 2 [geconir. uit döyjïög] = ddrjïog.
f drjgtzos, 2 [örjoico], niet uitgevochten.
Aörjg, z. "Aiögg.
aSrjOEiEj x. * döéco.
dörfocoy f. v. dvödvco.
dörjqpdyog, 2 [dögv;
scpayov, 26 ao. bij
8ö&ico], volop etend, vraatzuchtig, on-

verzadelijk.
dörjcozog9 2 [<fydco], niet verwoest.
d-ÖLd/3azog9 2, onbegaanbaar, ondoorwaadbaar.
aöidXXaxzog, 2 [dmAAduaco], onverzoen3 lijk.
döLavzog, 2 [dmiVeo], niet bevochtigd.
dÖtdcp&agzog, 2
era «dia¬
logos, 2 [itf.]. 1. onverdorven. — 2.
onverderfelijk, onvergankelijk, onster¬
felijk.
d-dtd^ogos, 2, onverschillig, noch goed
noch slecht.
dÖLTjyrjzog, 2 [d^yfo^cu], onbeschrijfe-
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aSixEco (med. f. rjooacu, gew. met lijd.
beteek.) laöixog]. — 1, onoverg. : a) on¬

rechtvaardig* zijn, onrecht jilegen. —
o) [oeteek. v. h. jjf.) : schuldig zijn, on¬
geluk hebben. — 2. o^m/.: iem. on¬
recht aandoen, benadeeien, bcleedigen , pass. ! onrecht lijden. — diSlxgT°’ onrechtvaardige daad, beleeS dl^inö'
ddixrjcOy atol. = döixéco.
döixi:«,?}. 1. ongerechtigheid.—2. meton.r
COJier. — aöixgjua. — dSinog, 2 [Sixp]..
1. om echtvaardig (v. pei~s. en zaken),
gewetenloos. — 2. niet zooals het
hoort, ondegelijk : -ol ijzjzoi.
ddivóg en döwóg9 B. — 1. bewogen, druk,
zwermend, opeengedrongen : xyjg -óv,
fi., lusteloos kloppend. — 2. overdr.
v. klachten, gezang enz. : heftig, luid.
aöióQ'0'cozogy 3 [<5top$do)J, ongeregeld.
dófirjg, grog, m. vr. bvn. [ödpvrgu] = d'dpjTOQ ~ 'Abp-greiog, 2, van Admetos.
- a-dfigzog, 3. — l. ongetemd, niet
onder het juk gebracht. — 2. overclr.:
ongehuwd. — -Aöfirjzog, ó [h. vorige]..
Jy mythische Jcomng in Thessalië. —
honing der Alolossers
j-hemistokles.

ten

tijde v~

dSóxrjzosy 2 [öoxéco], onverwacht.
döoxCpaozog, 2 [öoxipdCco], niet onder¬

zocht, - gekeurd.
dSoAEcrxéco, zivetsen. — döoUcxrjg, on,.
ó, zav etser.
döoXog, 2 [do'Aos], zonder bedrog, op¬
recht, argeloos.
döovy H. = é'aöov, 2e ao. v. dvödvco.
döovdy dor. =fjöov7j.
dSo£écoy niet in aanzien zijn, in een kAva-

den roep staan. —- döo|ta? f/, slechte1
naam. — döo£ogy 2 [ód£aj 1. onbe¬
kend. — 2. roemloos.
döog en döog, zó [vw. ddrjv], verzadigd¬
heid, hekel.
DAöga/Livzeiov, -ziov en -ztlov^ ’AigajudSgavpg, 2 [ögaivco], krachteloos, zwak.

°AdgdGzsia, 7), de Onontkoombare, 6önaming v. Netnesis. — dögaozog, 2
[wrt. v. di-Ögd-oxio]. 1. niet geneigd
Aveg te loopen. — 2. onontkoombaar^
— 3'Aögaazog, 6 \eig. : de Onontkoom¬
bare, do Snelle], o. a. mythische honing
v. Argos en Sikuoon. — 3Aöggazeia, yj,
stad aan de Propontis. — °Adgrjozivr),
7) [’Adp?yöïog, -ivrf], dochter at. Adrasatos, t. iv. Aigialeia. — dögrjGzogy
3'AögrjGzog9 ion. — -dgao-.
cAögiavóg, d, Hadrianus, P0711. keizer,reg..
117-IS8 n. C.
3AögCagy ov, d, Adriatische Zee.

CLÖQÓg
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dögóg, 3 [vw. aörjv]. 1. uitgegroeid, vol¬
wassen. — 2. meton. : a) sterk, groot,
dik. — b) overdr. v. vallende sneeuiv :
dicht. — dSgorgg, rjzog, fj, volle kracht.
dövejzrjsy dor. = gSv-,
ddwafiLCLy Y] [dvvapig], en ddvvaoia, p
\aèvvaxog\ 1. krachteloosheid. — 2.
overdr. : het niet in staat zijn, onver¬
mogen. — aSvvarsGo [idj\. 1. niet in
staat zijn. — 2. t onpers. -ei, het is
onmogelijk. — d-Svvazog, 2. — 1. bedr.: a) krachteloos, zwak, gebrekkig,
kreupel. — b) overdr.: niet in staat,
onbekwaam. — 2. lijd. : onmogelijk.
dSvjtvoogj dSvjtoXig en dSvg, dor., dbvg,
atol. = rjSv-,
dövxog, 2

[övogai]. 1. niet te betreden,
ontoegankelijk voor niet-ingewijden. —
2. gew. to -ov, ra -a, heiligdom, het

allerheiligste.
aöcOy impf, fjdov, f. qoopai {soms aoco),
ao. fjoa ; ‘joass. ao. jjoïïrjv, pf, fjoncu
[gecontr. uit dsidcd] en detöco, impf. rjeiSov, f. dsioo/Liai, ao. rjsioa. — 1. owoverg. : zingen ; «?. vogels : kraaien (#.
eew- haan) enz. ; ookv. een boogpees.— 2.
overg. : a) a)
lied zingen. — ft) als
een deuntje herhalen. — b) bezingen,
door zang verheerlijken.
vA.8covigy idog, o, mythische koningszoon
op Cyprus.
döcógrjzog, 2 [dcope'o^cu], niet begiftigd.
dScogoSoxyroSy 2 [<$a>£odo;*£co], Onom¬

koopbaar.
döooQos, 2 [doopov].

1. geen geschen¬
ken gevend.— 2. ° ödóga -cc, die geen
geschenken zijn, ongeluksgaven.

ae-y z. del, begin.
ds'O'KevoOy deMéoo, ion. — ddA-. — dé'd'kiovy zó [dedlov], 1# kampprijs. — 2.
wedstrijd. — 3. mrv.: benoodigdheden
voor den wedstrijd. — ae&Xov, de&logy ds'&'Xocpógogy ion. — ddX-.
de/, cclel en alév, in samenst. ook de-, biv.
[vw. atóv], 1. altijd, onafgebroken :
fteoi ad övzsg, die eeuwig zijn. — 2.
telkens, bij iedere gelegenheid : d aisl
ftaodeveov, de op dat oogenblik heerschende koning.
aetj H., impf. v. aypi.
dsLÖrjg, 2 [sïdog], zonder vorm, - lichaam,
onzichtbaar; zó -ég, de onzichtbare we¬
reld.
deiöcoy z. qdco.
<deiKeir]y ion. = aixta. — deinéAios, 3, en
deixrjSy 2 [sixóg). 1. onbehoorlijk, on¬

waardig, smadelijk.— 2. onwaarschijn¬
lijk, onnatuurlijk. — deixltjco, ep. = aijt££co.

dei/xvrjazosy 2 [dsl, gipvfl oxoyai\, in eeu¬
wig aandenken blijvend, eeuwig ge¬
denkwaardig.
deivaogy 2, ion. = dsvaog.
det-gvzosj 2, altijd vloeiend.
1. dsigcoy %. aigco.
2. delgco (plgpf. pass. dcogzo, EL), vastknoopen, -binden.
deigy part. pr. v. ar\[u.
deiaofiaiy f. v. delöco.
deicpQovQogy 2 [del, cpgovga], eeuwig ge¬
vangen houdend.
dena^ógevogy 3 [vw. déxcov], met tegen¬
zin.
dÉKciziy dor. = déxyri.
denrjhiosy 2, smadelijk.
d-éxrjziy vrz. met gen., tegen den zin van.
d-EHovoLogy d-éxcov, ion. — ax-.
déhiogy dor. — rjXiog.
deXlay y). 1. windstoot, stormwind. — 2.
stofwolk. — deXXaïogy 3, en deXXdgy
dSog, vr. bvn., snel -, onstuimig als de
storm.
deXXrjg, bvn. {alleen nom.) [2. d-; vw.
*eilco], dicht.
deXXójtoSy oSog, m. vr. bvn. [della, tzovq],
met voeten als -, snel als de storm.
deXjzrjgy 2 [éXnogai] = delncog.
dsXjzzécoy niet verwachten, wanhopen.
— dsXjzzogy 2 [elnogat], onverwacht ;
' bw.: ètj -ov {onz., zelfst. g-),
-cov
{id.), onverwachts.
dévaog9 2 [de-, vdco] en ds-vdcov, ovna,
ov. 1. altijd vloeiend. — 2. alg.: eeuwig.
de^lcpvzosy 2 [ds£co, <pvxóv\ plantenvoedend.
dcfco = av£a>, av£dvco.
deozzogy 2 [1. d-; vw. e’jtog], onuitspre¬
kelijk, ontzaglijk.
dsQyelrjy dEgylzjy dsgyógyion. =■ agyla, 3.
dgyóg.
dégcogy 2 en 3 [drjjg]. 1. hoog in de lucht.
— 2. nevelachtig.
dEQxzogy 2 [srpyco], niet omheind.
deQoftazÉcoy in de lucht wandelen. —
deQoftdzrjSy ov, ó [dr/g, ftalvco], in de
lucht wandelend.
déggojy aiol. = 1. deigco.
degcfljtovgy ovg, ow, gen. czodog [aslgco,
7tovg\, depooten opheflPend, dravend.
dEQcóörjgy 2 [drjg, -(óögg], luchtig.
aeifa (gecontr. 1G mrv. ctoagev), ao. v. een
defectief ickw., een tijd doorbrengen.
deoLcpgoavvrjy rj% onverstand ; ook mrv.—
aEolcpQcovy 2 [wschl- ddco, ygr\v\, ver¬
dwaasd, onverstandig.

dezóg
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aeróg, 6. 1. arend. — 2. adelaar, veldteeken.
*a£a, g. 1. droogte. — 2.meton.: (dropg)
vuil. — a£aivco, uitdrogen. — d£aXéog,
B [->- Ned. azalea], uitgedroogd, droog,
dor.
’A&oÖTjg, ov, d, Azeïde, zoon van Azeus,
d. koning v. Orchomenos, t. w. Aldoor.
1. d^gXogy 2 [f?/Aog], niet benijdenswaar¬
dig, droevig.
2. d£gXog, 2, niet meer zichtbaar, ver¬
nietigd.
d-^rjAcorogyS, niet benijdenswaardig.
d^rj/buogy 2 [Cgtu'a]. 1. lijd. : a) onge¬
straft. — b) geen straf verdienend, on •
berispelijk. — 2. bedr.: niet straffend.
<*£VXVS) 2, onafgebroken ; bw. -ég.
d£v/aog9 2 [Cd^]. 1. ongedeesemd. — 2.
f rd -a : a) ongedeesemde brooden.
— b) meton. — g eoQrg zcov -cov.
d^vi-y vyog, m. vr. bvn. [CsvyvvjLu]. 1. niet
onder het juk gespannen. — 2. overdr.: ongehuwd.
d£co [d£a], dor maken.
&'£cö, gew. med. [vw. dyLog]. 1. schromen,
ontzag hebben voor, vereeren. — 2.
-o/xai cpcozóg, H., zich van den man
onthouden, - laten weerhouden.
drjy H., impf. v. dgpi.
drjSécoy een tegenzin hebben. — dgSggy2
[gSog], onaangenaam, lastig, weerzin¬
wekkend. — dyöia, r\. 1. onaange¬
naamheid. — 2. subj. : af keer.
ovg, en drjScóvy óvog, g [dsldo) j
eig,: zangster], nachtegaal.

arjdcOy

drjöcogy bw. [dgbgg]. 1. op onaangename
wijze, onvriendelijk. — 2. ongaarne,
met tegenzin.
drj&eLay ij, het niet gewend zijn. — dg'fréooco, niet gewend zijn. — ay{bgg, 2

[g&og]. 1. niet gewend.
standen : ongewoon.

—

2. v. toe¬

drjfiay tÓj het^ waaien. — drjfju (H. pr.
inf. afjvai, agpevai, part. cislg; impf.
ag en aei ; pass. pr. part. dgysvog,
impf. dg zo). [-<— dfij/ai; vw. Lat. ventus, Ned. wind]. — 1. waaien, blazen. —
2. pass. : a) door den wind gezweept
worden. — b) overdr. : <5fya fiopog
dgzo,' H., hun gemoed werd in twee
richtingen gedreven, zij waren oneenig.

—

drjvaiy %. dg/ai.

dr)Qy dégog, ion. rjr/Q, gégog, 6 en (H., °) g
[vw. arjfM ? ; —>■ Lat. aër; —>'Ned. aëro-]. — ï*5 H. : a) de onderste luchtlaag
itgst.':

aidgg) : öc’

bereikte. — b)

gégog aldég7 ixayev,

damp, nevel, wolk:
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èxdXvye (omhulde hem) gégi noXXij. —
2. later, alg.: lucht.
dgaagzog, 2 [goodonai]. 1. niet over¬
wonnen. — 2. onoverwinnelijk.
drjavXogy 2, misdadig.
drjzrjy g [dggij. 1. wind. — 2. het waaien
van den wind! dvsgoïo a.; H., wind¬
stoot.
dgzog9 2 [dgiui], onstuimig, wild.
dgzzgzog, att. — dgoogzog.
0A&dgagy avzog, ó, mythische koning in
Thessalië.
aftapfigg, 2 [&dpfiog], onbevreesd, on¬
verschrokken.
3A'd'dvaf A'd'dvaiy3 A#avata, 3AftavaZog,
dor. = * A&gv-t
d'd'avaaLay g, onsterfelijkheid. — d#dvazo£y 2 en B [d'dvazog], onsterfelijk,
onvergankelijk, eeuwig.
d'd'anzog, 2 [ftajirco], onbegraven.
d&eazogy 2 [&£<xopai\. 1. lijd. : ongezien,
onzichtbaar. — 2. bedr. : niet ziende.
d'd'eeiy bto. [loc. v. d&sog], zonder godde¬
lijke beschikking.
d&eftéarcogy 2 [jfrèftis], d'd'éfzcazog9 2 [id.]
en a&éftczosy 2 [id.']. 1. v. pers. : zich

aan recht noch wet storend, losbandig,
roekeloos. — 2. v. handelingen enz.:
ongeoorloofd, misdadig.
d'd'eogy 2 [0«fc], zonder god. — 1. bedr.:
godvergeten ; inz.: goddeloos, misda¬
dig. —• 2. lijd.: godverlaten.
d&£Qi£coy geringschatten, versmaden.
d-'d'éofpazogy 2 [eig.: wat zelfs een god
niet kan uitspreken]. 1. onuitspreke¬
lijk, onmetelijk. — 2. wonderbaar.
d'd'Ezéw [eig.: iets d'&szov, ongedaan, ma¬
ken]. 1. ongeldig maken, afschaffen.—
2. verwerpen, afwijzen. — dfrÉrgoïgy
scog, g [d&széco], het verwerpen. — a#erogy 2 [ztfhifu], niet passend, verwer¬
pelijk.
d'd'écogy bw. [ddso?]. 1. bedr. : op goddelooze wijze. — 2. lijd.: als iets dat
door de góden verlaten is.
’A&gvdy g, Athena, godin.
3A'd'gva^s, bw.
[ * 3 Aftgrao-hs ],
naar
Athene. — *AUgvaiy cov, ai [^A'hgvd].
1. Athene. — 2. synelcd. : Attika.
’Aihjvaéa, g = 3 A&yva. — ’Aftyvaia,
cov, zd, Athenaien, feesten ter eere v.
Athena. — 3 Aftyvaiov, zó [3 Ad gvd ;
Lat. athenaeum], tempel van
Athena.
°A&gvaZogy 3 [ ’A&fjvai], Atheensch ; ó
*A., Athener.
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" A'd'rjVTj

—

1. = 3Adtjvd. — 2. —3Aiïfjvai.
" A'frijvrj'&ev, bw. [J Aflfjvcu, -tfsr], nit
Athene. — 3A&rjvrjoi, bic. [loc. v.
* Ad fjv ai], te Athene.
d'&ijg, èpog, d, baard aan een aar. —
d^ygyXotyós^ ó [d#>jp, Aotyog ; cig.: ver¬
nietiger van den baard der aren], korenschop [om te wannen).
dthurog, 2 [#£yyavG>]. 1. onaangeroerd :
TLvog, door iets. — 2. niet aan te raken,
heilig'.
a&hevco — dsdlsvco] en [vaker) dMéoo
[<— ded/iéco]. 1. aan een wedstrijd deel¬
nemen ; alg.: strijden, kampen. — 2.
alg. : zwoegen.
a&ArjzrjQy fjgog, ó
— dedlrjxrjg]. kamp¬
vechter. — d'&Xyzyg, ov, d [<— de&hj> zijg ;—> Lat athlëta —>Ned. athleet].
— 1. athleet, kampvechter : d. ïnnog,
renpaard. — 2. overdr.: meester in iets :
CL. TlolsyOV.

°A'd'TjvTjy rj.

atfvUoc, 3 en 2 [<— dédhog]. 1. lijd.: strij¬
dend, lijdend, ongelukkig, ellendig;
ook in zedelijken zin. — 2o bedrdoende
lijden, pijnlijk : 0-ovóvstSog. — diXlióycog, f), ongeluk. — d&Mcogy bw.,
ellendig, erbarmelijk, vrl in zedelijken
zin.
a&Xov, tó [-<—dsdlov]. 1. kampprijs.— 2.
meton. (gew. mrv.) = ddXog, wedstrijd;
alg.: strijd. — dMogy o [-<—ae&Xog]. l.a)
wedstrijd : 0 -oi Efvthxoi, de Pathische
spelen. — b) alg.: strijd, gevecht. — 2.
meton. : inspanning, lastige arbeid. —
d'd'loepóqog^ 2 [<— de#-], den prijs
wegdragend, o ver winn end.
3A&ócogy óco, H. — ^Ahcog.
a&gavazosy 2 [tfpauco]. I. ongebroken.
— 2. alg.: ongedeerd, onverzwakt.
d'd'géco. 1. a) beschouwen, bekijken. —
b) overdr. : overwegen. — 2. alg.: zien,
gewaarworden.
aftgoltjcoy att. atfg- [ddQÓog, d$p-]. 1. ver¬
zamelen, bijeenbrengen. — 2. pass.:
verzameld worden \gew.: bijeenkomen.
— a&Qoiöigy alt. a#>£-, soog, g, liet ver¬
zamelen.
d&póogy att. d#p-, da, óov (soms m, en
onz. geeontr. diïgovg, ovv). 1. vergaderd,
dicht bij elkaar, opeengedrongen :
ndvzsg -óoi; v. soldaten: in gesloten
gelederen. — 2. overdr. : samen, geza¬
menlijk [tgst. :
afzonderlijk). — d'd'Qócogy bwin eens, in massa, tegelijk.
d'd'QvjtTogy 2 ['d'ovTixco]. 1. ongebroken.
— 2. overdr. : niet verweekelijkt.
d&vpécoy den moed laten zinken, ont¬
moedigd -yneerslachtig-, lusteloos zijn;
ed. gij, vreezen dat, — d'&vpiay fj,

AiydXscog
moedeloosheid,
neerslachtigheid. —aiïvftog, 2 [ftvgóg], moedeloos, neer¬
slachtig.
a&vQiAay ró [ddvQco],
snuisterijen.

spel,

speeltuig,,

a'd'VQoylwGGÉco [d., yXcoooa ; eig.: geen
deur vóór de tong hebben], altijd door¬
babbelen. — d.'d'VQOSy 2 [ftvga], zonder
deur.
a&vgoGzoftéco, altijd door babbelen. —
d&vQÓGzopogy 2 [ddvQog, oxópa: eig.
geen deur (geen slot} op den mond
hebbend], altijd door babbelend.
d'd'vgcoy spelen, zich verzetten.
d#yTO£, 2 [tfaco], niet geofferd, niet ver¬
richt (y. een offer).
d'&cgogy 2 \dcod]. 1. a) ongestraft, straffe¬
loos. - b) alg. (zld.) : ongedeerd, ver¬
schoond van. — 2. onschuldig.
"Aftcog, co, 6, Athoos, berg Qp Chalkidike.
aiy soms aiy tussiv., wee; gew. verdubbeid: ai ai, at ai, of aiaT, aiat.
ai, dor., ep. = 1. si.
aïay rj, aarde, land.
Ata, ij, oude naam v. Kolchis.
aïay pa, xó, het jammeren, het weeklagen..
— aid£co [al], 1. onoverg. : at roepen,,

jammeren, weeklagen. - 2.overg. : be¬
jammeren, beweenen.
aiaïy aiaiy z. al.
Aiaiogy 3 [Aiaiïsch, van het eiland Aiaia
-rj vijoog, II., het eiland Aiaia in h.
verre noordoosten der Zwarte Zee\ i] -?/,
II., de bewoonster van Aiaia, d. i.
Kirke.
Aiayd8rjgy ov, d, Aiakide, zoon
afstam¬
meling* van Aiakos, inz. zijn zoon
Peleus, zijn kleinzoon Achilleus, Aias,
Telamoon. — Aianóg, ó, mythische ho¬
ning v. Aigina, na zijn dood rechter in
de onderwereld; bij lÓek., tolgaarder in
de onderwereld.
aiavrjsy 2, en alavóg, 3, treurig, smarte¬
lijk.
Aïagy avxog, ó (voc. Aiag en Aiav), naam
v. twee Gr. helden vóór Troje. — 1. zoorv
v. Oileus. — 2. zoon v. Telamoon.
Aiyaij óov, ai. t. stadje in Achaia• — 2.
id. op Euboia. — 3. missch. eilandje
tusschen Tenos en Ghios.
Aiyatogy 3, Aegaeïsck : -ov nslayog en xó<
-ov [:néXayog], Aegaeïscke Zee.
1. Aiyaioovy covog, 6, andere naam v. Briareoos.
2. Aiyaicovy covog, m. vr. bvn. — Atyaïog„
AiydXsoogy co, 6, heuvelrij tusschen Athene;
en Eleusis.

alyavérj

■alyavérjy rj, H., jachtspriet.
Aiysiêrjg, ov, o [Alysvg\ zoon van Aigeus,
t w. Theseus.
aïyeiog, 3 [af£], van een geit, geiten-;
van geiteleer.
aïyeiQog, fj, zwarte populier.
al'yeog, 3 = alysiog.
Aiyevg^éwg, d, mythische honing v. Athene,
— AiyrjLg, tóog, en Alypg, ij dog, f), de
Aigeïsche phyle [z. opv7.i), 2/a).
alyiaXóg, o. 1. a) strand, kust. — b) kust¬
streek. — 2. als eigennaam : Aigialos:
a) oude naam v. AcJiaia. — b) (ook mrv.
-ot) kuststreek en stad in Paphlagonië.
aiyipoTog, 2 [«*£, /?ó<r;*ft>], geiten voe¬
dend.
AiyCXea en -/Ua, cov, xd, plaats bij Eretria op Euboia.
cuyikiyjy uiog, m.
1. steil. — 2.
eigennaam: plaats op Ithaka of eilandje
in de nabijheid.
Aiyipiógy ö, mythische honing v. Doris.
Atyiva, 77. 1. dochter v. d. stroomgod
Asopos. — 2. em
haar genoemd
eiland in de Saronische golf. — Aiyivatogy 3, van Aigina. — Acyivrjzrjgy ov,
d, Aigineet. bewoner van Aigina. —
Aiyivxjxinóg, 3, Aiginetisch.
Ai'yiov, rd, zeestad in Achaia.
aiyioyog, m. bvn. [alytg, vw. 2. ó'yog]. de
aigis bewegend, - zwaaiend. — aiyig,
tóog. 7) [missch. al'£]. 1. geitevel. — 2.
aigis, h schild v. Zeus, gemaakt met h.
vel der geit Amaltheia.
Aïyio&og, 6, zoon v. Thnestes.
aïykrjy rj.\. glans, schittering.— 2 me¬
ton., concr., mrv. : fakkels.— aly^yeig,
rjsona, rjev, stralend, glanzend.
Aïybg jzoxapoCy ol, Aigos Potamoi,
Geitenrivier, stad en rivier in de Thrahische Ghersonesos.
Alyócr&sva, cov, zd, vlek in Megaris.
aiyvjiLÓgy ó, gier.
Alyvnxiog, 3, Egyptisch. — AïyvjizóvSs,
bw. [Ai'yvjzxog, -ds], naar Egypte. —
Aïyvjtzog. 1. 6, Aiguptos, mythische
koning v. Egypte. — 2. d, Aiguptos, an¬
dere naam v. d. Nijl. — 3. y, Egypte.
atöéo/aat, impf. ydovgyv, f. alöéoopai, aldeod'rjoo/Lcai, ao. ydsodjuyv, yöéodyv, pf.
ybsoyai) (A. V. H. pr. imper. aïSsïo, ao.
alöéodyv, 3e mrv. aïöso&ev) [wrt. aldeg\
en aïdo/aai [alleen pr. en impf.) [wrt.
acö ; vw. aiöcóg]. — 1. schromen, verle¬
gen zijn, zich schamen: aiöéogcu Uyeiv,
ik schaam mij te zegden (en zeg het
dus niet); alosogai Isycov, ik schaam
mij, terwijl ik zeg.— 2. inz. : a) eerbie¬

—

at^ykog
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digen, ontzag hebben voor, in eere
houden : alöéopac xovg fieovg. — b) met
schroom -, met voorkomendheid be¬
handelen: g alöógsvog, H., uit medelij¬
den met mij.
aiêéaipogy 2 [aideópai], eerbiedwaardig.
aiörjXos, 2 [1. d- ; ivrt. J~iö, vw. löeiv]. 1.
lijd.: onzichtbaar, duister.— 2. bedr.:
onzichtbaar makend, vernietigend, ver¬
derfelijk.
aiörjgcovy 2 [aiöéopai], bescheiden, be¬

schroomd, zedig.
c'Aiöygf ov, ion. 3 Aiöy gy ov, 'AörjSy ov
[<—"AiSr/c] en *’Aïgy "AïSog, o (A. V.y
H. gen. 3Atöao, 3 Aidsco ; dor. ^AcSag,
voc- en gen.a, dat. g, ace. av) [missch.
I. d- ; wrt fiby vw. iöeïv]. — 1. Iiades,
god der onderwereld — IRovxwv : èv
rrAibov [dójuoig], in de onderwereld.
2. meton.: a) onderwereld. — b) dood.
dïöfjgy 2 [1. d-; wrt. fiö, vw. tösïv], on¬

zichtbaar.
aiSiogy 2 \ast], eeuwig.
aiöoïovy zó, schaamdeel. — aiöoZogy 3
[ató'cóg]. 1. bedr.:
beschroomd, be¬
schaamd. — b) eerbiedig. — 2. lijd.:

eerbiedwaardig, achtbaar, geëerd.
aïSopaiy z. alöéogai.
fAZóov£vg = D Aïöcovevg.
3,AïSogy gen. v. *Aïg, %. e,AiSrjg.— 'AiSbcrSe, bw. = slg Aïóog [dógovg'], naar den
Hades.
aiöóqpQooVy 2 [aiöcóg, pogv]. 1. eerbiedig.

— 2. barmhartig.
aïSgEirjy ion. dïSgycT] en aïÓQtr],
on¬
wetendheid, onverstand. — a-ïdgcsy ig,
t, gen. tog en sog, onwetend, onkundig,

onvernuftig.
aiSQVTogy 2 [1. ft-] = dvtSgvzog.
’Aïöcovevq en Aiö-y scog en rjog, ó, an¬
dere naam v. Hades.
aiScógy oog-ovg, ij. I, subj. 1. eergevoel,
schroom, schaamte. — 2. a) eerbied,

ontzag. — 6) medelijden, barmhartig¬
heid ; ook verpers, als godin. — ÏI.
meton., obj. : datgene, waarover men
men zich schaamt. 1. wat een schande
is. — 2. schaamdeelen.
aieiy z. del.
aleiyevézrjgy ov, m. bvn. \alei, vw. yiyvogai],
eeuwig. — aleicpQovQog = del-,
alévy z. del. — aïe-vdcov — devdcov. —
alév-vjtvosy 2 \v7zvog'\, eeuwigen slaap
brengend.
aiexógjion. — dsróg.
al^rjïosy ep. = al^rjóg,
dï'CrjhoSy 2 [ ? ], missch.: onzichtbaar.

14

algyóg

—

aifA'ÓQgavTos

aitrjóg, m. bvn., sterk, flink ; o a., flinke
jonge man.
AttfrrjS) ovj d, o. a. mythische honing in
Kolchis.

aedis, aestus]. — 1. overg.: in brand steken, aansteken. — 2. onoverg. (zld.) err
pass.: a) in brand staan, branden. —
b) overdr.: -so-hai egcozi.

aïrjzog, 2 [missch. vw. drjfu]f missch.:
snuivend.
at&akóeig-ovg, ósooa-ovooa, óev-ovv, roe¬
terig, bewalmd. — aX-Ó'ahog, o, roet,
walm.
aï-'d'e [at], dor.,
= £n9>£.
al&égios, 3 [afipijp], zich in den aether
zich hoog in de lucht verheffend, - be¬
vindend, hoogzwevend.

aï'&'wv, corog en ovog, m. vr. bvn. [aX&co].
1. brandend. — 2„ overdr.: a) vurig
rood, fonkelend. -- b) vurig, onstui¬
mig: 0 dvr/g a., vurige held.
AY&cov, (ovog, 6 [aï&co]. 1. Brandvos,
paard v. Heldoor. — 2. naam, dien
Odusseus aanneemt,
aixdhlco, vleien.
aÏH€9ep.. dor. — al' xs = èdv.
alneia = alxca. •— aixéhiog = deixé/.iog.
dïxy, y [dtoooL], snelle vaart.
alxyg9 2 [ -—■ deixyg] — dsixyg. — alxiar
y,smadelijke bejegening, mishandeling.
— aixi£co [alleen pr.) en (gew.) med. -o/uai,
alxcoogai, yxiodfjLyv, fjxiogai-, pass. rjxiö’d'Yjv. jjxioycu. — 1. mishandelen, folte¬
ren. — 2. verminken. — aLKio/AÓg, ór
mishandeling.— alxóóg, ion. dïxcog9bw~
bij alxyg.

Aid'rjy fj [aldóg], Brandvos, naam v. een
paard.
ai'O'PQy égog, d, y [at§co ; —>• Lat. aether
Ned. aether]. — 1. a) aether [be¬
staande uit blauiv vuur], bovenlucht
(tgst. olyjq). — b) aether als woonplaats
der góden, hemel. — 2. alg. : lucht. —
3. ° hemelstreek.
Ai&ixsg, cov, o£, Aithiken, volksstam in
h. noordivesten v. Thessalië.
Ai'd'LOJtE'vgy ó, Aithiopiër. — AI^lotzlcl^
y, z. Ai&iÓTTtog. — Al'd'LOJCiHÓg, 3, Aithiopisch.— Aiftióniog, 3.— 1. Aithiopisch. — 2. y -a [xd>Qo\, Aithiopië,
tand ten %uiden v. Egypte. — Ai&ioxp,
onog, ó [wschl. v. aï&o), coyj; eig.: het
verbrande gezicht, neger], geiv. mrv.:
Aithiopiërs, volk, bij H. in h. zuidoos¬
ten en in h. westen der aarde, later ten
zuiden v. Egypte.
al'd'óg, 3 [afflco], verbrand, zwart.
a.ï'd'O'voa., y [part. v. al'&co, zelfst. g., t. w.
oToa], zuilengang aan beidehanten v.h.
voorho f [waar men zich in de zon kon
koesteren].
alS'oyj onog m. vr. bvn. [aïDco, cóip]. 1
er als vuur uitziend, vurig, fonkelend:
a. xanvóg, H., rook met vlammen ver¬
mengd ; cc. oivog, H. — 2. overdr. : vu¬
rig, heftig.

,

,

.

ai&Qciy fj [ccl&co ; vgl. alftyg], heldere
lucht, helderheid.
Aï&qcc, y, mythische moeder v. Theseus.
al'd'eyysvézyg, ov, o, en ai'd'Qyyevyg, 2
[aïiïga, vw. yiyvoycu], uit de heldere
lucht geboren.
al'd'QLa9f) [aïd'QLog]. 1. heldere hemel, hel¬
der weer. — 2. bloote hemel, open
lucht. — ai'd'gidtco, helder maken.
aï&giosj 2 [aV&qa], helder. — aï&gogy 6
[iid.], ochtendkoelte.
aï&via, y, een zwemvogel, missch. meeuw,
at'&vGGcO) heen en weer bewegen.
ai'tfco, alleen pr. en impf. gtiov [vw. Lat.

aXUvog9 2. — 1. klagend. — 2. 6 a., klaag¬

lied.
t AXhogy 6
— Lat. Aelius], Aelius,Rom.
persoonsnaam.
at,ua, zó. 1. bloed; mrv.: bloedstroomen.
— 2. meton. : a) a) bloedvergieten,
moord. — (3) door een verdere meton. :
moordwapen.— b) bloedverwantschap.
alp,avcxóg9 3 [verbaaladj. v. alyaooco], met
bloed bevlekt, bloedig.
aipdg9 döog, y [aïpa], bloedstroom.
aiftacud, rj. 1. doornstruik. — 2. ?neton.i
a) doornhaag.— b) alg.: omheining; inz.:
muur.
alfxdaoooj att. -dzreo, d£co,
{pass.
ao. ypax&yv, pf. fniaypai). — 1. bloedig
maken, met bloed bevlekken. — 2. alg.:
a) verwonden, dooden. — b) ° door
bloedvergieten veroorzaken : cc. dzav.
aipazrjQÓg, 3 [aïga]. 1. bebloed, bloedig.
— 2. 0 door vergoten bloed veroor¬
zaakt : Gzóvog a. — al(A.azÓ£ig-ovg, ósooa
-ovooa, Óev-ovv [id.]. 1. a) bloedig,
bloedend. — b) overdr. : bloedrood. —2. moorddadig.— alpazóggvzog^ 2 [alga,
gvróg], van vergoten bloed.
ai/Liazovg, z. alparósig. — atfiazóco [aipd]
= aïydoGco. — at/adzzco, z. aïydooco.
alpcovos, d, aiol. — fyiiovog.
ai)iopa(pY)gy 2 [aïpa, fidjizco], in bloed ge¬
doopt.
AipovlSysy ov} ó, Haimonide, zoon van
Haimoon.
aif.iOQQayr)gy 2 J'ai/ua, Qyyvvpu], hevig
bloedend. — aifxÓQQavzog, 2 [aTjua, gat-

aipocpóevHTOs
vod], van bloed druipend. — atpocpóQvxzog, 2 [aïga, cpogvooco], met bloed
bezoedeld, bloedig.
al/avliog, 2, en atfzvlog, 8. — 1. vleiend,
innemend. — 2. alg. : sluw, listig.
1. aïpwv, 2, ivschl. : kundig.
2. aïjacov, 2 [aïjua], bloedig.
Aï/acov, ovog, 6, ?nansnaam, o. a, de ver¬
loofde van Antigone.
*aivagérr)s9 m. bvn. (alleen voe. g) [alvóg, dgszg], dapper tot onheil.
Aivéag, ov, ó — Alveiag.

Aïvela9 r), zeestad op Chalkidike.
Alveiag, ov, o (gen. H. ao en co),
Aineias, zoon v. Anchises, Trojaansche
held.
alvéco, saco (m samenst. gew. éoopai) en
tfoco, fjVEoa enfjvrjoa, rjvExa [aïvog].— 1.
zeggen, spreken van. — 2. iem. of iets
prijzen, goedvinden, genoegen nemen
met.— 3. vd. a) beslissen, beloven, in¬
willigen. — b) aanraden.
al'vrj9 fj, lof, roem, aanzien.
Alvidv, drog, 6, Ainiaan ; gew. mrv. dvsg,
cov, oi, Ainianen. — 1. volksstam in zui¬
delijk Thessalië. — 2. inwoners van
Ainia, in Aitolië.
aïviy/ua9 ró [—>Lat. aenigma], en aïviy/aóg, ó [<alvlooogai], duistere woorden,
raadsel.
aivï£op,ai [aïvog], prijzen.
Alvirjveg, ion. = Alvidvsg ; z. Alvidv.
aiviKzóg9 8 \yerbaaladj.], raadselachtig.
— aivïooop,ai, att. - izzofiai, alvltgogai,
f\viïgdgr\v\ pass. fjvlydrjv, fjviypai [cuVos].
— 1. med.: duister spreken, bedekt te
kennen geven. — 2. pass. : bedekt
gezegd worden.
acvvaog, aiol. = dévaög.
aivó'd'EVy bw. [aivóg, -fisv ; eig. : van het
verschrikkelijke uit], alleen in: a. aïvog,
H., allerverschrikkelijkst.
Alvó&ev9 bw. [Aïvog, -ïïsv], uit Ainos.
alvó/aogog, 2 [aivóg, góqog], met een ver¬
schrikkelijk lot, onzalig. —aivona^gg,
2 [a., Trdoyco], vreeselijke dingen lij¬
dend. — Alvónagiq, idog, ó [a.,IIdgig].
Ongeluks-Paris.
aivóg, 8. — 1. verschrikkelijk, vreeselijk.
— 2. bw. alvd [onz. mrv.], op vreese¬
lijke wijze.
aïvog, o, hetgeen iem. zegt. —1. rede,
vertelling. — 2. raad. — 3. lof.
Aïvog, o, zeestad in Thrakië.
aïvvpai. 1. grijpen, nemen, tot zich ne¬
men. — 2. overdr.: nódog g’ aïvvzai,
H., het verlangen grijpt mij aan.
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alvcog9bw. [aivóg], 1. vreeselijk. — 2. bui¬
tengewoon, zeer.
cu£, alyóg, f), soms o (dat. mrv. H. aïysoi),
geit,gems, soms bok; aïè dygiog, steen¬
bok.
dïlgacKOv, dït-co, z. dtooco.
Ailgcovevg, o, uit de Attische gouw Aixone.
AioleZg, écov, ot, Aioliërs, een der vier
voornaamste Gr. stammen.
AloXiScus, aiol., en 1. AloliSrjg, ov, 6
[Aïolog], Aiolide, zoon van Aiolos.
2. Aiollörjg, m. bvn., Aiolisch.
Aióliog, 3 [Aïolog, 2], van Aiolos, d.
windgod : -g vfjoog, H., een der Liparische eilanden.
Aiqlig, iöog, vr. bvn. [Aïolog, 1] 1. Aio¬
lisch. — 2. y) A. [xcöqo], Aiolis : a)
landsehap aan de ivestkust v. EleinAzië. — b) oude naam v. Thessalië.
alóllco [alólog], heen en weer draaien.
aiolo'd'CDQTjtj, gxog, m. bvn., ion. [alólog,
doogaZ], met flikkerend harnas. — <xloXo/LiczQrjg, ov, m. bvn. [a., gtrga], met
flikkerenden gordel. — aiolóncolo.
m. bvn. [a., na>?.og], met vlugge rossen.
aiólog, 3. — 1. beweeglijk, vlug. — 2.
a) flikkerend, fonkelend.— b) van kleur
veranderd, vaal.
Aïolog, d. lo stamvader der Aioliërs. —
2. windgod.
dïov, impf. v. 1. en 2. aïco.
Aïjteia, ?] [alnvg], zeestad inMessenië.
aineivóg, 3, en aijrrjsig9 gsooa, rjsv [al¬
nvg], hoog, hooggelegen.
aijzóXiov, zó, kudde geiten. — aijzólog,
ó [aï%, néloo], geitenhoeder.
aïicog, ró, steilte, hoogte. — aijtóg, 8 =
alnvg.
AÏtzv, sog, zó [alnvg], stad in h. gebied
v. Nestoor.
alnvg, eïa, v. I. 1. a) zich steil verhef¬
fend, steil. — b)va.: hoog, hooggele¬
gen. — 2. overdr.: moeilijk : a. nóvog,
H. — II. 1. steil neerdalend: -eïa elg
dia néigrj, H. — 2. overdr. v. rampen
enz.: plots over iem. neerkomend : a.
öls&Qog, H.; a. xólog.
Alnvziog, 3, van Aiputos. — Aïnvzog,
ó, honing in Arhadië.
aÏQEOig, sog, fj [cupsco]. I. (atpgco), het
nemen, het innemen, het veroveren.—
II. (aigsogai). 1. het voor zich nemen.
— 2. a) het kiezend nemen, keuze : -iv
Sidóvai XLVL; inz.: het verkiezen tot een
ambt. — b) meton.: het gekozene, o. a.
voornemen, denkwijze, philosopkiscke
school.
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algezóg, 3 [verbaaladj. v. aigéw], 1. (afqsco). a) te nemen, te veroveren.— b)
overdr. : met den geest te vatten, te
begrijpen. — 2. (aigsopat), gekozen,
verkieslijk.
aigéco, f. alggoco, 2° ao. sïXov, pf. f/grjxa ;
med. f. aiQtjoofiaL, 2Q ao. elXóprjv, pf.
jjoiyuai ; pass. f. alQS'&rjoopai, ao. pgéÜï)V, pf. fjQrjjLlCLL.
A. V. f.
-sXco, 2e ao. ep. sXov, ao. *f*
-eïXa, iter. 2° ao. sXsoxov ; pf. ion. dgaigrjxa (att. redupl.). — med. ao. 'f* slXdpr)v, 2e ao. ep. sXoppv. — pass. ao. ion.
aigé&rjv ; pf. ion. dgatggpai (att. redupl.)',
f ex. ijgijoopac.

A. act. 1. 1. nemen, vatten, grijpen: a.
ysïgó. iivog ; a. zivd ysigóg, bij de hand.
— 2. overdr.: a) met den geest vatten,
begrijpen. — b) verwerven, winnen: a.
y.vdog, H., roem. — c\ aanpakken, be¬
ginnen : evdev sXcov (dotdrjr), H., daar
aan heffend. — II. inz. met de bijge¬
dachte v. geweld. ï. wegnemen, in zijn
macht krijgen, vangen, gevangenne¬
men, veroveren ; vd. ook : dooden. —
2. overdr. : a) betrappen. — b) v. aandoeningen, toestanden e. a. abstracta :
overmeesteren : ftapfiog (verbazing) sXs
jxdvzag, ïl. ; Xipcg aioed'rjoovzai, zullen
door honger omkomen ; 6 Xóyog ovzcog
afpei, de redeneering overtuigt daarvan
{lett. : vat ons op die wijze). — c) in de
rechtstaal (voorstelling
h. proces als
een strijd, dycóv): a) overtuigen, doen
veroordeelen : sXeïv 6ovXov yXsnzowa ;
ook: veroordeelen : °Aixr] viv sïXsv.—
f) vd.: een proces winnen : êXeiv xrjv
ygaeprjv.
B. med. I. ï. a) liet zijne -, voor -, met -,
tot zich nemen: öeïTtvov slovro, H. —
b) overdr. : met den geest aannemen :
yvcó/Lirjv (een meening) aigsiohai ; spsv
sXsxo ogxov, H., nam mij een eed af. —
2. alg. : verkrijgen, ontvangen, berei¬
ken.— II. 1. kiezend voor zich nemen,
verkiezen, liever willen : aigsïoftai pölXov, en ook algsïodat alleen ; algsXod'al
uva ozgazrjyóv. — 2. overdr. : kiezen:
algslodai zd faotXseog en aigsXodai Kvgov, partij kiezen voor...
ctïgog, m. bvn. [1. d- , T7pog“] in rIgog digog, Iros, die geen Iros is, OngeluksIros.
aÏQco, f. apen, ao. pga, pf. pgxa : med. f.
dgovpai, ao. r/gdpr/v. 2e ao. ggóprjv, pf.
ggpai; pass. f. dg'&ijoopai, ao. ijgd'rjv,
pf, rjgpai, en dslgco, f. <kgd>, ao. ijsiga ;
med. ao. ijeigdprjv; pf. rjegpai ; pass. ao.
rjég'&gv, pf. rjeopat.

A. overg. I. 1. opheffen, optillen, ver¬
heffen, oprichten : lozöv dslgavzsg, H.,
den mast oprichtend ; aigópsvog zovg

aiai/uog

iozovg, de masten van zijn (med.) vloot;
zsXyog ai'gco, een muur optrekken ; aïgco
zgv ysXga, bij een stemming. — 2. orerdr. v. hetgeen men zich als een opnemen,
een verheffen voorstelt : a) vergrooten :
zeg Xóyct) Tl a., overdrijven ; ijg&rj psyag,
is groot (d. i. machtig) geworden. —
b) met woorden verheffen, prijzen. —
c) (med.): op zich nemen : ' nóXeuov
dgaod'ai, ondernemen. — d) v. gevoelens:
opvatten: 0 oyxov (verwaandheid) dgaaïïai ; 0 vi/wv alg si d'vfióv, bruist op ;
pass.: hoogmoedig worden. — e) de.
stem verheffen :~\~rjgav cpcovi'jv‘f doaodat
§or\v.— II. 1. a)_(opheffen en) aanbren¬
gen : pp poi oivov dsigs. — b) overdr.:
verschaffen : 0 jióXsl ocozgga aïgso'd'at. —
2. gew.: a) (omhoog- en) wegbrengen:
zag vavg agavxeg, naar de volle zee bren¬
gend [vgl. Lat. altum); *j* vd. (zonder de
voorstelling v. omhoogbrengen): uit den
weg ruimen, dooden. — b) overdr.: weg¬
dragen, verwerven : xXéog aïgogai, H.;
dgao'&ai (behalen) vixrjv.
B. onoverg.: opstaan, zich verheffen:
oxgovftóg (struisvogel) izxsgvlgiv aïgovoa.
— in%. 1. v. de zon: opgaan. — 2.
opbreken : dgag zeg ozgazeg. — 3. in zee
steken (z. A, II, 2, a) ; alg. : van wal
steken.
*3'Aïg, z. "Aiörjg.

aloa, fj. I. 1. aandeel. — 2. het passende,
het billijke: xax' -av H., naar behooren. — II. inz. 1. a) het door de góden
toebedeelde
lot, levenslot: a. pol
sozi..^ H., mij is beschoren ...— b) rneton.: besluit
beschikking van een
god : Aiög a., H — 2. veiyers.: Nood¬
lot, als eender Moir en gedacht.
Alarjjtog, o, riviertje in Musië.
alo'&'dvopai, odoDpoopai, 20 ao. pohóprjv,
pf. fjod'ppai [aio-dopai). 1. met de zin¬
tuigen waarnemen : zien, hooren, rui¬
ken, gevoelen. — 2. overdr. v. h. ver¬
stand : a) bemerken, vernemen. — b)
begrijpen, inzien ; v. de toekomst: voor¬
zien.
aca'd'T]pa, zó [aloüdvopai], gevoel.
aLaftrjoLs, scog, rj [id.]. 1. a) het zinne¬
lijk waarnemen, waarneming: -iv nagsysiv, de gelegenheid bezorgen om
waar te nemen, opgemerkt worden. —
b) meion. : zintuig. — 2. overdr. v. d.
geest: a) het waarnemen, kennis.— b)
meton.: waarnemingsvermogen,bewust^zijn.
aiG'frrjTÓs, 3 en 2 [verbaaladj. v. ato'&dvopai], waarneembaar. — aiG'd'opac
(alleen pr.),zld. = aloddvopai.
dcG’&co [wrt. af, vw. drjgi], uitademen.
aïaipog, 2 en 3 [atod]A. gepast, behoorlijk:

aïoiog — Aizoohiog
-a eiösvai, H., juist denken. — 2. door
het noodlot bepaald: -ov gpag, H., de
dag van het noodlot, - des doods.
aïoLog, 2 [aha], door een gunstig lot
gezonden. — 1. geluk voorspellend,
gunstig. — 2. te goeder ure komend.
<uWc<>, aaaco en att. qzzco, f. diigco en «fco,
ao. gï^aen fjiga (Her. ao. ion. afëaoKov);
pass. ao. gtx'&gv. —. 1. onoverg. (act.,
med. en pass.), v.iedere snelle beweging:
snellen, vliegen, zich snel
zich on¬
stuimig bewegen, losstormen op, op¬
springen, opstijgen, dwarrelen, flad¬
deren. — 2. overg. : snel bewegen,
zwaaien.
<dïozog, 2 [1. d-; ivrt. jció, x. * sYèoo], on¬
gezien, onzichtbaar, verdwenen. —
dïazóco, cóoco, ao. gtoxcooa, ijoxcooa. 1.
onzichtbaar maken, doen verdwijnen.
— 2. inz. : a) vernietigen, do o den.—
b) alg. : verwoesten.
aiovXoegyóg, 2 [a., sgyov], misdadig. —
aïovXog, 2, misdadig, baldadig.
Alov/arj, g, stad in Thrakïè. — AIgupg&ev, bw. [A., -&ev], uit Aisume.
alavpvdco [aha]. 1. recht spreken. —2.
alg. : heerschen. — al&vpvgzgg, ggog,
d, vorst, prins. — alavpvgzgg, ov, d.
1. kamprechter. — 2. alg. : heerscher,
vorst.
Aloxivgg, ov, d, Aischines, mansnaam, o.
a. 1. leerling v. Sokrates. — 2. rede¬
naar, tegenstander v. DEM. — 3. een
der Dertig.
aïaxiarog, 3 [ahxog], superl. bij ahxQÓg.
— atoxicov, 2 [id.], comp. bij id. — alaXog, zó. I. leelijkheid. — II. overdr. in
zedelijken zin. 1. schande, oneer. — 2.
meton., concr. : a) obj. : schandelijke
daad. — b)subj. : scheldwoorden, ver¬
bijt.
alGXQOKégSeia, g, vuig winstbejag, heb¬
zucht. — acGxgoxegSgg, 2 [<ahxQÓg,
xégöog], hebzuchtig, —• aloxQOxegdia,
g = -dsia. — acGXQOJtOLÓg, 3 [ahxQÓg,
noiêcö], schandelijk handelend.
aÏGxQÓg, 3, comp. aloxlcov, superl. ahxccxog [ahxog]. I. 1. leelijk. — 2. overdr.:
a) zedelijk leelijk, schandelijk, eerloos,
gemeen. — ö) verzie.: ongeschikt, on¬
gepast. — II. bedr. : smadelijk, hoonend.— aioxQÓzgg, grog, rj, leeiijkheid.
AlaxvXog, o, Aischulos, beroemd tragisch
dichter, 525-456 v. C.
aioxvvg, g [ahxog], I. obj.: (ahxvvco)
schande, oneer : a. ovpfacvsi pot; sv
-g jtoisïv Tiva, iem. schande aandoen.
— II. subj. (ahxvvopai). 1. schaamte,
schaamtegevoel, eergevoel: 0 naoav

-gv dcpigfu.— 2. schroom, ontzag, eer¬

bied.
aioxvvco, f. vvco, ao. gaxvva ; med. f.
vvovpai \geiv. met lijd. zin) ; pass. ao.
goxvvd'gv, pf. jjoxyppai. — I. bedr. 1.
leelijk maken, misvormen, schenden:
0 a. TiQóocoTióv uvog. — 2. gew. overdr.
in zedelijken zin : onteeren, te schande
maken. — II. med.-pass. 1. eergevoel
hebben. — 2. zich schamen, schromen,
iets of iem,. ontzien : a. cpaxiv (gepraat)
dvÖQcov, H.; met part.: zich schamen
over iets dat men doet: a. Xéycov ; met
inf. : zich schamen iets te doen (en het
daarom niet doen): d. Xéyeiv.
Algcov, covog, d, vader v. lasoon.
AÏomtcos, d, Aisopos, legendarisch fa¬
belschrijver die ten tijde v. Soloon zou
geleefd hebben.
aizsco, goco, gxgoa, f/xgxa. — 1. vragen,
verzoeken, bedelen : d. xivd xi, iem.
om iets verzoeken. — 2. inz. : a) ten
huwelijk vragen. — b) voor een tijd
te leen vragen. — aïzgpa, zó, verzoek,
bede.
dïzgg, ov, d, vriend.
aïzgais, ij [alxéco], het vragen, verzoek,
bede. — alzgzóg, 3 [vcrbaaladj. v. id.],
afgesmeekt.
oilz£a,g [aïxiog]. 1. oorzaak, reden, grond.
— 2.inz. : a) schuld, verantwoorde¬
lijkheid. — b) [grond voor een) aan¬
klacht, beschuldiging : êv -q eipC, aan¬
geklaagd worden ; êv -g' sxsiv xivd,
iem. beschuldigen ; -av s'xsiv vnó xivog,
door iem. aangeklaagd worden ; -av
xivbg XapfdvsLv, zich een aanklacht we¬
gens iets op den hals halen.
atziaopai, doopai, gxcaodggv, gxiapai
[airco]. — l.oOals oorzaak beschouwen,
- aanwijzen, als reden voorwenden. —
b) iets (goeds of kivaads) v. iem. bewe¬
ren. — 2. aanklagen, beschuldigen,
berispen, laken : a. xivd xivog, ook xivd
ze. — alzcaoïSy scog, ij, aanklacht.
smeek en : a. nvd. —
2. smeeken -, bedelen om: a. n.

alzc^ay [aïxsco]. 1.

cd'ziog, 3. — 1. a) veroorzakend, aanlei¬
ding gevend tot: a. gv (ik stelde voor)
TtejLLqp'&gvai dyyslov. — b) xó -ov, oor¬
zaak, reden. — 2. a) schuldig, aange¬
klaagd : xivog, aan -, wegens iets ; xivij
tegen iem. — b) ó a., schuldige, be¬
klaagde; xó -ov = alxia, schuld.
Aizvaïosy 3, van den Etna. — Aizvg, g.
1. Etna, vuurberg op Sicilië.-— 2.Aitna,
stad op Sicilië, nu Catania.
AlzcoMay g, Aitolië, landsehap in Grie¬
kenland. — Aizchliog, 3, Aitolisch, uit
2
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dxavazog

0 Axabgyisia en -jtua, g, Akademie. —
1. tuin bij Athene, met gymnasiumr
waar Platoon onderwees. — 2. meton. i
de Platonische school. —3 Axdögy,ogr
seling.
d, Atheensche heroos.
dï%iJ'vjvct.iy inf. ao. pass, v. aïooco.
dxd'd'apzog, 2 [xa-ftaipco]. 1. onrein, on¬
alxfiA£<o, doco, miaoa [alxwl — 1. een
zuiver, eig. en overdr. — 2. niet ver¬
lans zwaaien, - werpen.—2.overdr.:
zoend.
als een lans zwaaien: °a. xsQa nQ°S
dxaipta, g, ongelegen tijd, ongunstige
xlvl, de hand opheffen tegen.
toestand. — dxaipog, 2 [xaipog], ontij¬
eüvucawcH'a, V- 1- krijgsgevangenschap.
dig, ongelegen.
— 2. alg.: gevangenschap — cuXp™<°dxdxgra, 6 [alleen nom.), H., misseh. :
rltco, krijgsgevangen maken. — aiyuaheilbrenger, redder, of genadig, of
Xcozls, i8oe, y. 1. krijgsgevangene. —
listig.
2. vr. bvn., van een krijgsgevangene.
dxa'kapoeixgg, ov. m. bvn. faxald (bw. ace.
— alvizdXmzos, 2 [atyyy, ahoxoiiai ,
V. -Óg) pst (é«a>)], zacht stroomend, —
eig.: met de lans genomen]. 1. krrjgsdxaXóg.1 3, rustig.
gevangen. — 2. alg» • veroverd, buit¬
dxdüvjtzog, 2 [xaXvJtzcol en dxaXv<pgg,
gemaakt.
2 [id.1t onbedekt, ongesluierd.
aivpardsy dor. = -grgQ. V- »•
dxduag, avxog, m. vr. bvn. [xapvco], en
niint van een lans, - van een speei.
dxduazogy 2 en 3 [xapaxog]. 1. onver
2. synekd.: a)lans, speer. -b)mdon.:
moeibaar. —2. bw. -ara [acc. onz. mrv.\,
gevecht, oorlog. — «'■xMvai
"•>
onvermoeibaar.
atvuyzyg, ov, (5. 1. lansdrager.
2.
anaunzos, 2 [xa/zmeo], 1. niet gebogen.
bvn : n.) met een lans gewapend. —
— 2. overdr.: onbuigzaam, niet ont¬
b) krijgshaftig, dapper. — aixnocpogos,
roerd, niet geknakt (door ziekte enz.).
ó [a., (pégoi], lansdrager, mx. v. lyfivaehdxav'd'ci.t g. 1. doorn.— 2. synekd.. cloomten.
gewas, distel. — dxdvlhvog, 3, van
ahpa, bw., spoedig, dadelijk. — aigjgpog,
doornen.
3, vlug, snel.
3 Axdv&iog, 3.— 1. van -,- uit Akanthos.
1 dtco (alleen pr. en impf’• dïov), waarne¬
— 2. ol-oi, de inwoners van Akanthos.
men. — 1. met de zintuigen: hooren,
— ”Axav&'og, o, zeestad in Thrakië.
zien, voelen. - 2. overdr., met h.
verstand : a) vernemen. — b) verstaan.
dxavftcóögg, 2 [dxavêa]. 1. doornig. —
2. overdr. : netelig, spitsvondig.
2.* aico (alleen impf. dïov), uitademen.
dxdpöiog, 2 [xapdtal, zonder hart (v. een
1, alcóvm cövog, o, soms g [vw. Lat. aevum,
JSfed. eeuw]. I. tijd, tijdruimte.
11.
offerdier).
inx,. 1, a) levensduur: Siaipsgeiv %ov
axagrig, 2 [1. d-, xeigco ; eig. : te kort om
-va, zijn leven doorbrengem — b)meafgeschoren te worden], gew. v. a. tya.
ton. : a) leven: <pü,gs -rog apepügvai
1. kort: ev -sï xQÓvcp.— 2. zo -ég, oo^en*
H., beroofd worden. — /?) levenslot.
blik ; êv -eX, met en zonder zov yjcovov,
_ 2. lange tijdruimte, eeuwigheid :
in een oogenblik.
t slg róv -va, + slg rovg -vag in eeu¬
’ Axaovdv, arog, ó, Akarnaniër ; oi -arsg,
wigheid. —■ 3. 1" het aardsche leven,
volk in Midden-Griekenland.— Axapde wereld, in tgst. tot de eeuwigheid :
vavia, y, Akarnanië. Attaevyv,
oi vioi xov -vog, de kinderen dezei
gvog, ion. = -vav.
wereld, in tgst. tot de kinderen des
axagnog, 2 [y-aqnóg], en axaQTcmzos, a
lichts.
[xagnoco], onvruchtbaar, erg. en overdr..
2. * atcóv, g (alleen aec. aïóva), mantel.
"Axaazog, S. 1. mythische honing v.
aicbviog, 2 [1. atcor], eeuwig.
Boelichion. — 2. id. v. Ioolkos, Argoalcópa, g Idslgco], alles waaraan iets hangt
dxazanavazog, 2 \xazanava>\ onophou¬
of zwevende wordt gehouden . strop,
schommel.
delijk.
alcogsco, goco, ydoggoa ; pass. jjWQg&gr,
axazaazacsia, t), onrust, oproer; mrv.:
^pgtiai. 1. a) opheffen, verheffen, om¬
onlusten. — axazaazazog, i [xaihohooghouden. - b) in een zwevenden
ryyt], onrustig.
toestand brengen, - houden. — 2
dxazog, y. 1. licht vaartuig, boot. — 2.
pass.ia) hangen, schommelen zwe¬
alg.: schip.
ven. —
overdr. : in een onzekeren
dxavozog, 2 [xcttco], niet veibiand.
toestand [b. v. in gevaar) verkeeren.

Aitolië. — AlzcoAdg, m. bvn. 1. = Aï-

uóhog. — 2. oi -oi, Aitoliërs.
aLfpvTjg, bw., plots.
ai(pvCöiogy 2, plot¬

.

axaxeiax o — dxprj
axaxstazo,
-xypcu9
axa/i^co.
dnaxi^coy XV0C0> dydygoa, 2e ao. rjaa/ov ;
med. 2° ao. rjxaxóppv; pf.dx&xr) pai, dxrjXVf^o-L (3 mrv. dxyxédazai en dxpxéarai,
part. dxaxppsvog en dxgykysvog ; plqpf.
3 mrv. dxaygazo, dyayslazo) [wrt. dy met
redupl.; vw. dyogai]. — 1. bedroeven,
krenken. — 2. med. : zich bedroeven,

treuren.
dxax/^évoSy 3 [wrt. dx, %. dxprj\, puntig,

scherp.
dxeiófzevog = dxeópsvog, v. dxéopai.
d-xéXEVGTog, 2, zonder bevel, uit eigen

beweging.
dxéop.cu, dxéoopcu, gxsodggv. — 1. gene¬
zen, heelen : d. ziva ; d. é'Xxog ; d. ötyjav,
H., zijn dorst lesschen. — 2. overdr.:
a) herstellen : vfjag d., H. — /;) verhel¬
pen, weer goed maken: d. dnogiag,

moeilijkheden.
dx£Qcuog9 2 [xsgdvvvpi]. 1. a) onvermengd,
zuiver. — b) alg. : ongedeerd, gaaf ; v.
troepen : versch. — 2. overdr. in rede¬
lijk opricht: onbedorven, onbezoedeld,

rein,
dxegdys, 2

onvoordeelig, scha¬

delijk.
dxeQGsxó/urjSy ov, m. bvn.

[xslqco,

xóprj),

met ongesneden haar, langlokkig.
3 Anéagg, ov, 6, een mythisch stuurman.
dxeG/aa, ró [dxso/iai], geneesmiddel.
3 Ax£OGap,£vógy 6, koning in Thrakië.
dx£GzrjQ9 rjgog, m. bvn. [dyJo/Liou], gene¬
zend, tot bedaren brengend.
3AksozóScoqoS) ó, Gr. geschiedschrijver,
wschl. IIle eeuw v. G.
dxsGzóg9 3 [verbaaladj. v. dxéopai]. 1. ge¬
neeslijk. — 2 overdr. : weer goed te

maken.

.

dxéazQa^ y, groote naald, stopnaald.
dxécov, sovoa, en, geio., onverb. [part. v.
*dxsco], zwijgend, stil, rustig.
dxgSsGzog^ 2 [xydco]. 1. lijd. : onverzorgd,
verwaarloosd ; inr.: onbegraven. —
2 bedr.: zonder zorgen, onbekommerd,
onbarmhartig. — dxrjöéGzcog, bw., on¬

.

barmhartig.
dxgdéco, gaco, dxgSsoa, verwaarloozen.
— dxTjöggy 2 [xfjöog] = dxgdeozog.
dxrjxoa, pf. v. dxovco.
dxrjXyzog, 2 [xrjXsco\. 1. niet betooverd.
— 2. a) niet te betooveren. — b) overdr. : onbuigzaam, onvermurwbaar.
dxrjjLta, zó [dxsopai] = dxsopa.
dxgvy bw., stil, geluidloos.
dxrjgaGLogy 2, en 1. dxrjgazog, 2 [xegdvw\ui], onvermengd, zuiver.
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2. dxrjgazogy 2 en 1. dxr/Qiog, 2 [xpo],
ongedeerd, onbeschadigd.
2. dxrjgiog, 2 [xyg; eig. : zonder hart].
1. dood. — 2. overdr.: zonder moed,

laf.
dxrjgvKxosy 2 [xrjgvooco]. 1. niet door den
heraut aangekondigd. — 2. v. een oor¬
log : waarin door geen heraut onder¬
handeld wordt, verbitterd.
dxrjx-y K. dxayl^co.
dxiövóg, 3, zwak.
dxixvg, vog, m. vr. bvn. [xixvg], krachte¬
loos.
dxivdxrjg, ov, d [Perrisch w.], Perzische

dolk.
dxLvSvvog, 2 [xLvbwog], gevaarloos, veilig.
dxirrjala, f\, onbeweeglijkheid. — dxivijzogy 2 [xivéoj], ha) niet bewogen.
— b) overdr. : onveranderd. — 2. a)
wat men niet kan bewegen. — b)
overdr. : onveranderlijk, onwrikbaar,
onbuigzaam, niet te bedwingen. — 3.
a) wat men niet mag bewegen, - aan¬
raken, heilig. — b) overdr.: wat men
niet mag uitspreken, wat geheim moet
blijven.
dxlxvzog, 2 [;uydvco], onbereikbaar.
d-xXavazog en d-xXavzog, 2, tranenloos.
— 1. lijd.: onbeweend. — 2. bedr.:
a) niet weenend. — b) ongestraft.
dx)i£rjgy ep. dxXeiygy 2 [yXéog], roemloos,
smadelijk.
d-xleiaxog, 2, niet gesloten.
dxXeicog en dxXecog, btv. bij dxXsiyg en
dxXsrjg.— dxXrj£ig9 ep. mrv. bij dxXsr/g.
dxXrjgogy 2 [xXfjgog], zonder erfdeel, be¬

hoeftig.
dxXrjQMzeL en -ziy bw., zonder te loten.
— d-xXrjQoozogy 2, niet verloot.
d-xXrjGTog, 2 = dxXsmog.
d-xXyzog, 2, ongeroepen, ongenoodigd.
dxXvazogy 2, en, dor., 3 [xXv£co], niet door

de golven gebeukt.
dx/u.d£co [dx[zr)\, overdr. : op het hoogte¬
punt staan : in zijn volle kracht
in
den bloei der jaren zijn, bloeien, rijp

, rijk
machtig zijn, goed voorzien
zijn van : d. nXovzco ; met inf.: de
kracht hebben om ; dikiv. v. toestanden:
nóXspog -si, is volop aan den gang.
dxfzaLog, 3 [dxprj], overdr. 1. in volle
kracht, in vollen bloei, rijp, sterk. —
2. te rechter tijd.
dxfiazosy dor. - dxprjzog.
dxprfy y [zvrt. dx ; vw. dxQog, Pat. aciës]’
— 1. a) punt, spits, uiteinde. — b) het
scherp, snede: d. £vqov, van een scheer-

dxfzrjv
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—

dxovoo

mes. — 2. overdr. : a) hoogtepunt der
jeugd, der kracht of v.:een anderen toe¬
stand, bloei, rijpheid. — b) inz. v. d.
tijd : passende -, juiste tijd : ° d. ov gaxgwv Xóycov, het is niet de tijd voor...
— dxftrjv9 biv. [acc. v, axfirj]. 1. juist,

dxovTL^oo, f. ico [1. dxcov]. 1. a) de speer
werpen. — b) alg.: werpen, slingeren:
d. Sovql, H.; d. Sovga, H. — 2. treffen,
wonden.
dxóvzcovj zó [verklw. v. 1. dxcov], speer,

zooeven. — 2. nog steeds.

dxóvzioig, scog, f] [dxovxi^co], het werpen
met de speer. — dxóvzia/Liaj zó [id.\.
1. speerworp.
— 2. geworpen speer.
— dxovziozys, ov, ó [id.], speerwerper.
— dxovziazvg, vog, 77 [id.~\, wedstrijd
in het werpen met de speer.
dxóvzoog, bw. [2. dxoov], ongaarne, met
tegenzin.
dxonog, 2 [xÓTtog]. 1. bedr.: a) niet ver¬
moeiend. — b) de vermoeidheid ver¬
drijvend ; xó -ov, versterkend middel.
— 2. lijd. : onvermoeid, onvermoei¬
baar.
dHÓgeazog, 2, en anógsrog, 2 [xogsvvvpi].
1. onverzadelijk.— 2. v.xaken : onop¬
houdelijk.
dxogrjg, 2 [1. xógog]. 1. onverzadelijk.—
— 2. overdr.: aanmatigend, onbe¬
schaamd.
dxógrjzog, 2 [xogsvvvpt], onverzadelijk.
axog, xó [vw. dxéopcuj. 1. geneesmiddel.
— 2. overdr.: middel, geiv. tegen iets.
dxoagéoo [dxoopog], handelen in strijd
met de orde, slecht handelen.
d-xÓGfzrjzogy 2. — 1. ongeordend, onge¬
regeld. — 2. niet voorzien van.
dxoGfJLt<x, fj. 1. wanorde, verwarring. —
2. overdr.: ongeregeldheid, losbandig¬
heid. — dxoa/aog, 2 [xóopog]. 1. wan¬
ordelijk. — 2. onbehoorlijk, losban¬
dig.
*dxoozd(o of *-éco {alleen part. ao. -ozfjoag), veel gerst eten. — dxoozrj, fj,
gerst.
dxovd^co en med. [intensivum v. dxovoo],
hooren, luisteren.
dxovfjy %. dxofj.
’Axov/aevóg, 6, Akoemenos, Atheensch
geneesheer, bevriend inet Sokrates.
dxovgog, 2 [xovgog], zonder zoon.
1. dxovaa, ep. le ao.v. dxovco.
2. dxovaa^ vr. v. 2. axeov.
dxovaiog, 2 [<—• d-sxovoiog]. — 1. on¬
vrijwillig. — 2. tegen den zin, ge¬
dwongen.
dxovGfACL) xó [dxovco], het gehoorde : ge¬
rucht, verhaal. — dxovazógy B [verbaaladj. v. idi\, hoorbaar.
dxovcoy dxovöojuai, vjxovoa,
axfjxoa ;
pass. dxovo'd'fjOopai,r)xovod'pv,rjxovopaL.
— 1.1. hooren : d. xi xivog, iets uit iem.s
mond; ol -ovxsg, toehoorders; med.

d.Hfyi'rjvósy B [dx{afj\, volwassen.
axfjLrjvog, 2, nuchter.
CLXfZY)g, fjxOQ, m. VT. OU%. hm., en d.XjLL7JZOg,
2 [xdgvco], onvermoeid, onvermoeibaar.
dxfAÓ'd'ezoY) zó [d., zCürjiJ.t\} aanbeeldsblok. — dx/btcov, orog, ó, aanbeeld.
dxvrjorig, los, fj, ruggegraat (v. dieren).
dxofjy fj, en, ep., axovrj, r\ [vic. dxovoo].
I. het hooren: Xóyoi d^toL -ofjg, het hooren waard; si= -ofjg, van hooren zeggen.
— II. meton. 1. gehoor [alsvermogen):
Si£(pdao/usvos Tfjv -orjv, doof. — 2. OOI'.
— 3. het gehoorde: tijding, bericht,
gerucht: -oal xöov Txgoysysrrjfzévcov, over¬
leveringen.
dxoirrjgy ov, ó, echtgenoot. — axoixig,
los, f), echtgenoote.
aKohaoiay fj [xóXaoïg], teugelloosheid,
losbandigheid.
dnolaöraLvcö, losbandig leven. — dxóXaarog, 2 [xoXa£a>]. 1. ongestraft ; v.
een paard : ontoombaar. — 2. overdr. :
teugelloos, ongebonden ; v. een leger :
tuchteloos.
dxoXog, 7], bete.
dxoXov&éco. 1. meegaan, begeleiden, vol¬
gen : d. xivl; d. /tisxa rivog. — 2. overdr.:
a) met den geest-, een betoog volgen:
d. Xóycg. — b) zich laten leiden, ge¬
hoorzamen : d. xoïg zzodypaoïv, door de
gebeurtenissen.*— dxókov&os, 2 [2. d-,
xéXsn&og]. 1. a) medegaande, begelei¬
dend, volgend, tot het gevolg behoorend. _ b) o, f) d., begeleider, die¬
naar, dienares. — 2. overdr. : er uit
volgend, overeenkomend met: -a xovroig (on%.) TtgdxxEiv ; ovx -d eoxl xó xe ...
xal zó ..., die twee dingen gaan niet
samen. — dxoXov&cosy bw., overeen¬
komstig.
axofzioria, f), verwaarloozing. — dxófXLcfrog, 2 [xo/ul£o>\, verwaarloosd.
dxovdco [dxóvrj], wetten, slijpen.
dxóvövXog, 2 [xwövkog], zonder vuistslagen.
dxóvrj9 fj [ivrt. dx ; vgl. dxpff], wetsteen.
duovTjri en -vm, bic. v. dxóvixog.
dxóvixov, xó, yiaam v. verscheidene giftige
planten, o. a. akoniet, monnikskap.
dxóvizog, 2 [xovtco]. 1. zonder stof v. h.
strijdperk. — 2. vd.: zonder strijd, - in¬
spanning.

werpspies.

dxga

—
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dxgofioXioiióg

(kld.) — act. — 2. a) vernemen. —
b) pr. dikw. met beteek. v. h. pf.: ver¬
nomen hebben, weten. — 3. na H.:
zich hooren noemen, den naam hebben
van (= pass. v. Xéyco; vgl. Lat. audïre):
xóXaS -ei, heeft den naam van vleier ;
sv a., xaxcog d., in een goeden
in
een slechten naam staan. — II. luis¬
teren. — 1. a) een bede verhooren. — b)
v. rechters : in verhoor nemen. — 2.
gehoorzamen: dsov a. ; d. xavxa, aan
die bevelen.
dxga, y [vr. v. dxgog]. 1. alg.: uiterste
vrl hoogste punt, spits : xax' dxgag,
van boven (tot beneden), d.i. geheel
en al {vrl bij wkw. v. venvoesten). — 2.
inz.: a) berg-, heuveltop ; meton.: wat
op den heuveltop staat, burcht. — b)
landtong, voorgebergte.
dxgdavzog, 2 [xgaiaivco\ = dxgavxog.
° Axgdyag, avxog, ö, Akragas, stad op de
zuidkust v. Sicilië, nu Agrigento.
dxgayg, 2 [dxgog, dyfu\, scherp waaiend.
’Axgai, cöv, ai, stad op Sicilië, ten tv. v.
Syrakuse. — ° Axgaïog, 3, Akraiïsch.
dxgaïog, 3 [dxgog]. 1. = dxgog.— 2. vr.:
op den burg vereerd, bijnaam v. Hera.
dxgaiopvyg, 2.— 1. onvermengd, zuiver.
— 2. overdr.: a) niet aangetast, onge¬
deerd. — b) rein, ongeschonden.
dxgavxog, 2 [xgaivco], onvoltooid, niet
verwezenlijkt, vruchteloos.
dxgaoia en dxgdxeia, y, het machteloos
zijn. — 1. onmacht, bewusteloosheid:
— 2. gemis van zelfbeheersehing, on¬
matigheid. — dxgazyg, 2 [xgdxog]'. 1.
krachteloos, zwak : ° -èg yygag. — 2.
overdr.: niet beheerschend, iets geen
meester : d. ol'vov, onmatig in het ge¬
bruik van...; met en zonder êavxov, zich
niet beheerschend, teugelloos.— dxgazla — dxgdxeia.
dxgazog, 2 [xegdvvvpi]. 1. a) onvermengd :
d. olvog; alg. v. een drank : sterk : olvog
xgldivog (gerstewijn) ndvv d. yv. — b)
ó d. [olvog], onversneden wijn. — 2.
overdr. v. toestanden, hoedanigheden enz.:
zuiver, louter : d. dixaioovvy.
dxgdzcog, ogog, m. vr. bvn. [xgdzog] —
dxgazyg.
dxgdzcog, bw. [idxgazog], zonder bijmen¬
ging, geheel en al.
dxgaxokéco, opvliegend zijn. — dxgdyoAog, 2 [dxgog, %oXy], prikkelbaar, op¬
vliegend.
dxgyzog, ion. = dxgazog.
dxglpeia, y. 1. subj.: nauwkeurigheid,
zorgvuldigheid, stiptheid, nauwgezet¬
heid : di’ -ag, zorgvuldig. — 2. obj. :

het nauwkeurige: y d. zcóv Xs^dsvrcov,
de juiste bewoordingen ; y d. zcöv Tigaypdxcov, de ware toedracht...— dxgifii/$,
2. — 1. v. pers. : a) nauwkeurig, zorg¬
vuldig, gewetensvol, streng; ook : peu¬
terig. — b) nauwlettend toeziende, zui¬
nig, matig. — 2. v. zaken : juist, nauw¬
sluitend, voortreffelijk; ook : streng:
d. diana, leefregel.
dxgifioXoyéofzai, nauwkeurig spreken, bespreken, - onderzoeken; in ongunstigen zin : vitten. — dxgifioXóyog, 2
[dxgifryg, Xsyco], nauwkeurig sprekend.
dxgipóco [dxgipyg], nauwkeurig zijn, uitvoeren, - kennen. — dxgipüg, biu.
[id.], nauwkeurig.
dxgtg, iog, y, ion. = dxga, bergtop.
dxgig, löog, y, sprinkhaan.
dxgioia y [dxgizog]. 1 het niet uiteen
gehouden worden, wanorde. — 2. over¬
dr. : gebrek aan onderscheidingsver¬
mogen, - aan oordeel.
3Axgioiog, 6, mythische koning v. Argos.
—3 AxQiGicovy, y, dochter van Akrisios,
t. iv. Danaë.
dxgizópv'd'og, 2 [dxgizog, pvdog]. 1. zon¬
der onderscheid -, zonder overleg spre¬
kend, dwaas.— 2. niets duidelijks zeg¬
gend : dvsiQOL -OL, ïï., duistere droomen.
d-xgizog, 2. — 1. a) niet gescheiden:
tvpftog d., II., gemeenschappelijke graf¬
heuvel. — b) v. tijd : onafgebroken,
zonder eind: -a dyea, H. — 2. zonder
beslissing: a) v. zaken: niet beslist,
niet beslecht. — b) v. pers.: niet ge¬
vonnist, niet veroordeeld : -ov dnoxzeivslv nva, iem. zonder vonnis ter dood
brengen.

,

.

dxgizóqpvXlog, 2 [dxQLiog, cpvkloi’], met
niet te onderscheiden gebladerte, met
dicht loof.
dxgóapa, xó [dxgodopai], het gehoorde.
— dxgoa/xazLxóg, 3, bestemd om ge¬
hoord te worden.
dxgodopai, doopai, yxgoaodpyv, yxgóapai. — 1. a) luisteren, het oor leenen.

—• b) inz. : toehoorder zijn v. een mees¬
ter. — 2. vd.: gehoorzamen. — dxgóaoig,soog,y. 1. a) het luisteren. — b)
gehoorzaamheid: d. vóycov, aan de wet¬
ten. — 2. meton.: hetgeen waarnaar
men luistert : lezing, voordracht. —
dxgoazyg, ov, o, toehoorder.
dxgofiohUio p,ai [dxgog, vw. ^dAAoo]. 1.
van verre werpen.— 2. inz.: a) scher¬
mutselen. — b) overdr.: srtsoi d., met
woorden twisten. — dxgofióXiGig, scog,
y, en -topos, o, schermutseling.
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dxgóögvov — dAa£cóv

dxgóSgvov, zó [dxgog, <$£#?], boomvrucht
met harde schaal : noot, kastanje enz,.

dxQo&wiov, xó [dxgog, §tg; eig. : het
bovenste (en beste) van den hoop]. 1.
d) eerstelingen. — b) met on.: offer der
eerstelingen. — 2. overdr. : eerste buit,
het beste deel van den bult (dat aan
de góden gewijd ivordt).

AxgoxeXatvidw (alleen part. pr. -iócov,
H.) [d., xsXaivóg], aan de oppervlakte
donker worden.
dxgóxoposj 2 [dxgog, xófirj], met een
haarbos op de kruin.
dxgovy xó [om. v. dxgog]. 1 uiterste
hoogste punt: nitlooper, landtong,
voorgebergte, bergtop, uiteinde. — 2.
overdr. : toppunt : 0 slg dgsxrjg -ov ixs-

.

2. d«r?7, y. 1. a) steile kust, hooge
oever. — b) synekd.: kuststreek, land¬
tong, voorgebergte. - 2. alg. : steile
kant, verheffing v. d. bodem en%.
3 Axzy, yj, Akte, naam of deel v. d. naam
v. verscheiden eilanden en schiereilan¬
den, o. a. Aevxrj ’Axz?'/, Witte Strand,
eiland in de Zivarte Zee.
dxzrjfzcov, 2 [xzrjfia], zonder bezit, arm.
dxzrjzog, 2 [xxdogai], niet te verwerven,
het verwerven niet waard.
dxzig, ïvog, ij. 1. straal, lichtstraal; im. :
zonnestraal. — 2. ° meion. : dvd (isooav
axrïva, in de streek der middagstralen,
in het zuiden.

de

Axroglórjgyov, ö \j’Axx eng], Aktoride,zoon
van Aktoor.— ’AxzogLcov, covog, 6 [idi\,
Aktorioon, zoon -,
kleinzoon
van
Aktoor.

dxgójzokiSy ecog, rj [dxgog, nólig]. 1 bo¬
venstad. — 2. im.: burcht; te Athene:

dxzóg, 3 [verbaaladj. v. dyco], aangebracht.
”Axzcog, ogog, 6, naam v. drie helden bij H.

odou.

dxgojtoörjTL, bic.
teenen.

[dxgog, novg],

op

.

Akropolis.
dxgojtóXog, 2 [dxgog, nslco], zich

in de
hoogte bevindend, hoog. — dxgojtógog, 2 [d., nsigcd], met de punt door¬
borend, spits.
dxgog, 3 [wrt. dx ; %. dx/Lirj]. I. 1. uit¬
stekend, spits : uiterst, hoogst, bovenst
(gew. in partitieven zin) : -ov dgog, berg¬
top ; -y nóXig, H. = dxgójiolig ; d. novg.
— 2. overdr.: a) v. tijd: ° -a vv%, het
hoogtepunt
het holst van den nacht;
o -ov xèlog, einduitkomst.— b) v. graad :
uitstékend, aan de spits staand, voor¬
treffelijk, sterk : 0 d.judvng; -a ojiovdy,
uiterste inspanning ; ogyyv d., driftig.
— II. zelfst. g., z. dxga en dxgov.

dxgovyaXrjs, 2 [dxgog, ocpdXXco], wankel.
dxgvGzaXXog, 2 [xgvaraXXog], zonder ijs.
axgcovvxicLj y [eig.: spits van een nagel],
spits, o. a. bergtop. — dxgdtvvygog, 2
[dxgog, drvl;], met de punten van de
teenen (d. i. even) aanrakend.
d>tQcoT7)Qia£co en med. 1. de uiteinden
(handen, voeten, neus, ooren) afsnijden.
— 2. alg. : verminken, ook overdr. —
dxgcozrjgiov, xó [dxgog], uitstekend-,
hoogste -, uiterste gedeelte : bergtop,
nokversiering, landtong, scheepssneb,
uiterste ledematen (handen, voeten,
neus, ooren).
axzatvcO) bewegen.
axTéviCTog,% [xTsvlCco], ongekamd.
dxxéovy verbaaladj. v. dyw.

dxzégiozog, 2 [xxegiCco], wien de laatste
eer niet bewezen werd.
1. drtzy, y, meel.

’AxvXrjïa, y [<—. Lat. Aquilëia],Aquileia,
havenstad in h. noorden der Adriatische
Zee,
dxvXogy y, eikel.
dxvfzavzog, 2 [xvpalvco] en dxvfzoov, 2
[xv/Lia], zonder golven, kalm.
dxvgog, 2 [xvgog], krachteloos, machte¬
loos. — 1. a) geen kracht van wet
hebbend, ongeldig: yjycpioga -ov. — b)
overdr. : krachteloos: -ov tzolsïv cpdvxao/Lia, een hersenschim verdrijven ; in
verzw. zin: d^lcoyd zivog -ov jtoieÏv, iem.s
aanzien verminderen. —■1 2. v. pers. :
zonder gezag, - invloed.
dxcoxrjy rj [wrt. dx, z. dxpy], punt.
d-xwXvrog, 2 [verbaaladj. v. xcoXvco], on¬
gehinderd, vrij.
1. dxcoVy ovrog, ó [wrt. dx, z. dxgy], speer,
werpspies.
2. dixcov, ovoa, ov, gen. ovzog, ovoyg. ovrog
[gecontr. uit d-sxcov]. 1. niet willend :
onvrijwillig, ongaarne, met tegenzin,
gedwongen. — 2. ° oneig. v. handelin¬
gen : niet gewild: sgya dxovxa.
dX-, z. dvd, A, II, begin.
3AXd/3avSa.y cov, rd, stad in Karië.
dXdfiaGxgoVy xó, en -zgog, 6 [Oosterschw.;
—> Ned. albast], zalf kruikje, -ff eseb je.
dXaSe, btv. [dlg, -<5s], naar -, in de zee
(met beweging).
dXa£ov£ia9 ij. 1. het pochen,het opsnijden,
gesnoef, grootspraak. — 2. meton. :
eigenschap waarop men pocht. — dXa£ovevo/acu9 snoeven, pochen. — dXa\ovLxóg9 3, praalziek, grootsprekend,
snoevend. — dXa£cóv9 óvog, 6 [dldogai].

aXafteia

1. a) marktschreeuwer, kwakzalver. —
b) windbuil, snoever. — 2. bijv. g. :
snoevend, bedrieglijk.
dXd'd'Eia, -{hécog, -#?jg, -iO'oovvrj, dor. =
dXrj'd’-.
cAXai, cóv, ai, naam v. ttuee Attische gou¬
wen.
dXaivco, rondzwerven.
dXaXd, y], en dXaXay/uóg, ó. 1. krijgsge¬
schreeuw. — 2. alg.: geschreeuw, gedruisch. — dXaXdljco. 1. het krijgsge¬
schreeuw aanheffen.— 2. alg.: schreeu¬
wen : juichen, luide jammeren enz,.:
° vlxgv (inwendig voorw.) d., victorie
roepen. — dXaXaróg, dor. = dXaXrjióg.
dXdXrj/aai, pf. v. dXdopai.
dXaXrjzóg, o [dXaXdCco] = dXaXd.
dXaXxov, 2e ao. v. dXéxco.
3 AXaXxofjtEvaL, cov, ai, stadje in Boiotië.—
3 AXaXxo^evrjLg, iSog,?;r. bvn., te Alalkomenai vereerd, bijnaam v. Athena.
dXo.XvxTY]p,cu,pf.pass. v. dXvxxéco.
dXdjaevos, ao.part. v. dXXogcu.
dXdp,jZ£Tog, 2 [Xdgjico], en dXaputr\g, 2
[id.], zonder licht, - glans, duister.
3 AXav ia, rj, Alanië.— AXavLxóg, B, Alanisch. —3 AXav o l, cov, oi, Alaniërs, een
Skuthische stam ; ook enk. -óg.
dXdop,cu9 f. — , ao. ijhjïïrjv, pf. dXdXgg,ai
{att. redupl.; beteek. v. h. pr.).— 1. rond¬
zwerven, ronddwalen ; inz.: verbannen
zijn : 0 d. ex nvog, door iem. — 2. overdr.: in den geest rondzwerven, weife¬
len, onzeker zijn.
dXaóg, 2 [1. Xdco], 1. blind.— 2. blindheid
veroorzakend. — dXaooxojiir] en -lyj, rj,
H. [d, oxoTtip], de wacht van een blinde,
zorgelooze wacht. — * dXaóco (alleen
ao. dcooa), blind maken.
dZajiaóvóg, 3, gemakkelijk ledig te ma¬
ken, zwak. — dAajzd£co. 1. a) ledig
maken, uitputten. — b) inz.: plunde¬
ren. — 2. overweldigen, verdelgen, te
gronde richten.
aXag, axog, zó [dXg], zout.
dXaaxéco [dXaoxog], niet vergeten, wrok¬
ken.
3 AXaaz o giSrjg, ov, 6 [ 3 AXdozcoo], Alastoride, zoon van Alastoor, t. w. Troos.
dXdoTOQog, 2 [dXdoxcog], onder den in¬
vloed van een wraakgeest, om wraak
roepend.
aXaazog, 2 \vw. e-Xaïï-ov], niet te verge¬
ten.— 1. v. zaken : onverdraaglijk,
vreeselijk.— 2. v. pers.: om zijn misda¬
den niet te vergeten, vervloekt, af¬
schuwelijk.
dXdozcoQ, ogog, o [id.]. 1. geest die niet
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vergeet, wraakgeest. — 2. hij, die niet
te vergeten -. hij die wraakroepende
dingen verricht, vervloekt.
3 AXdozcog, ogog,ó, naam v. een drietal per¬
sonages bij H.
dXdrag, dor. = dXgxpg.
dXacozvg, vog, rj [dXaóco], het blind maken.
’AXfia, ag en rjg, g
—Lat. Alba], Alba
Longa, stadje in Latium.
AXfttvog, 6
— Lat. Albïnus], Albinus,
Èom. bijnaam.
dXyeivóg, 3, en, ep., dXsyeivóg, 3 [dXyog]. 1.
bedr. : smart veroorzakend, smartelijk,
pijnlijk, drukkend, lastig. — 2. 0 lijd. :
pijn gevoelend.
dXyéoo [dXyog]. 1. (lichamelijk) lijden, ziek
zijn : d. xovg nóöag [ace. v. betrekking).
— 2. overdr. : zedelijk lijden, bedroefd
-, bekommerd zijn; ook : zich vervelen.
— dXypScov, óvog, ij, dXyrjp,a7 zó, en
aXyrjcag, scog, p = dXyog.
dXyivóetg, óeooa, óev \dXyog], pijnlijk. —
dXylotos, 3, en dXytcov, 2 [id.], superl.
en comp. bij dXysivóg.
dXyog,zó. 1. het lichamelijk lijden, pijn.
— 2. ove?'dr. : smart, leed, droefheid,
kommer.
dXyvvco, f. web, ijXyvva \ meel. f. vvov/uai
(lijd. beteek.)', pass. pXyvvdrjv [dXyog]. 1.
doen lijden, kwellen. — 2. overdr. : be¬
droeven, lastig vallen, krenken.
dXöaivco, 2e ao. rjXöavov [vw. Lat. alëre],
doen groeien. - gedijen, sterk maken.
— dXSpoxco, groeien, gedijen.
dXéa,p, warmte ; inz.: zonnewarmte.
3 AXêa, Y) [wschl. vw. aXsvo/Liai ; eig. : de
Afwerende], Alea, bijnaam v. Athena.
dXéao'd'aiy z. dXéogai.
dXsyeivóg, 3, z. aXysivóg.
AXeyrjvogtSrjg, ov, o, Alegenoride, zoon
van Alegenoor, d. i. Promachos.
dXsyi£co [dXeyco], zich om iets (zivog) be¬
kommeren. — dXeyvvco [id.], zich om
iets (zi) bekommeren: d. Saïza, H., werk
maken van den maaltijd, d. i. hem ge¬
bruiken of hem bereiden. — dXeyco. 1.
abs.: zorgvol -, bezorgd zijn. — 2. met
voonv. : zich bekreunen om; Aiög ovx
-ovoiv, H.; §scbv ójuv (straf) ovx -ovxsg,

H.
dXssLvóg, 3 [dXéci]. 1. warm. — 2. ver¬
warmend.
dX££ivco [dXérj], ontwijken, ontvluchten.
dXeeig, z. dXisvg.
dXég, rj, ion. [<dXéogou], het ontkomen.
dXEYjg, 2 [dXsa], in de middagzon.
dXetaxa, cov, zd [dXéco], tarwemeel.
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dXEipfzay xó [dXsicpco]. 1. zalf. — 2. het
zalven.
dAcésy eïoa, év, part. v, èdXyv, z. *ei'Xco.
3 AXelolov, xó, plaats in Elis.
aXeicrovy xó, drinkbeker.
dleizyg> ov, ó [dhiaivo)], boosdoener.
aAeupagj arog, xó [dXsicpco], zalf, zalfolie.
dXeicpcOy yjco, yXeiy>a, pf. dXyXicpa (att.
redupl.); pass. ao. yXrlcpdyv, pf. dXyXiypcu. — 1. a) zalven, met olie insmeren,
na h. bad en v. athleten. — b) meton.:
zich oefenen (v. lichaamsoefeningen). —
c) overdr. : zich voorbereiden, inz. tot
k. openbaar leven. — 2. alg. : besme¬
ren.
aXsKTQog, 2 [Xéxzqov]. 1. ongehuwd : 0 -a
(bw. [onz. mrv.J) yygdoxsLv. — 2. die
geen (d. i. een onheilig) huwelijk is.
dAenzQvcóv) óvog, en dXénzcogy ogog, ó,
haan.
aXencOy £co, yXelga, 2e ao. aXaXxov [att. re¬
dupl.) — dXÈlgCO.
dXérj z. dXecg. — dXevy z. * ei'Xco.
3AXEtgdvÖQeia, y, Alexandrië, zeestad in
Egypte, door Aleocander d. Groote ge¬
sticht. — 3AXé^avSgog, o [aXèlgco, avrjQ ;
eig. : de mannen afwerend], Alexander, mansnaam ; o. a. 1. andere naam
v. Paris, d. zoon v. Priamos. — 2.
naam v. verschillende koningen v. Makedonië, vrl: Al ex. I, reg. 498-454 v. C.
— b) Alex. de Groote, lee/de 356-323
v. C. — 3. waarzegger uit Paphlagonië,
105-171 n. G.
ake^ave/zog, 2 [dXégco, drspog], tegen den
wind beschuttend. — aXsjgyrye, fjgog,
en dXelgrjzcoQy ogog, ó [dXétgco], die af¬
weert, beschermer. — dXeèixaxog, 2
[d., xaxóg], onheil afwerend. — dXe^LjuoQog, 2 [d., gÓQog], den dood afwen¬
dend. — dXe%t<pd(>(A,a>toVj xó [<*., <pdgpaxov]. 1. tegengif. — 2. overdr. : mid¬
del tegen.
dXé^o/LLai. 1. med. pr. v. dXé^co. — 2. med.
f. v. dXsxco.
dXé^cO) yoco, yXé^yoa. — 1. overg. : a) af¬
weren, afwenden: vyeooiv (ten gunste
van, d. i. van) d. nvg, H. — b) med.:
iets van zich afweren; vd.: vergelden
(in goeden en slechten zin) : xovg sv xai
xovg xaxcog Tcoiovvxag -ópsvog.— 2. onoverg.: helpen, bijstaan : d. dXXyXoioiv,

H.
dXéoiiai, ao. ylsduyv, vermijden, ontwij¬
ken, ontvluchten.
aXécrilai) 2e ao. inf. V. dXXopai.
dXézrjg, ov,m. bvn. [dXéco],malend: övog d.,
z. övog, 2, b. — dXezgevco [id.], malen.
— dXszQig, lóóg, f) [id.], maalster.

—

dXrjg

3AXsvdècu, cbv, oi, Aleuaden, nakomelin?en van Aleuas, een adellijk geslacht in
^hes salie. — 0 AXevag^ ion. gen. eveco, 6,
mythisch personage in Thessalië.
aXevQov, xó,gew. mrv. [dXéco], tarwemeel.
dXsvco, med. ao. yXsvdpyv [aXéopai], af¬
weren, op een afstand houden ; ?ned.
= aXéopcu.
aXéco, dXéoco, att. dXco, yXeoa, dlyXsxa (att
redupl.) ; pass. yXèoïïyv, öXyXspai en -sojuai, malen.
öXecoQTh y, ion. [dXéopai], 1. het ontwij¬
ken, het ontvluchten. — 2. meton., concr.: beschutting.
dXrjj y, het rondzwerven.
öXrj'd'£iay y [dXydyg]. 1. a) obj. : waar¬
heid : xyv -av léyeiv. — 6) subj. : waar¬
heidsliefde, oprechtheid, betrouwbaar¬
heid : -av doxsïv, beoefenen. — 2. a)
werkelijkheid, ware toedracht: sgycov
d. ; rfj -g, in waarheid. — b) het wer¬
kelijk zijn, verwezenlijking : y d. svvTzvLov, van een droom.
dXy'd'Eig, part. ao.v. dXdopai.
dXy&evco [dly&ys]. \,onoverg. : waarheid
spreken, oprecht zijn. — 2. overg.: a)
naar waarheid zeggen. — 6) waar ma¬
ken ; inz.: een belofte vervullen.
dXyd'éoyg, ion. = dXy&cbg.
dXyd'ygy 2 [1. d-; wrt. Xad,vgl. s-Xad-ov ;
eig.: niet verborgen]. 1. a) obj.: waar ;
xó -ég, waarheid.— b) subj.: waarheid¬
lievend, oprecht, betrouwbaar; xó -égr
waarheidsliefde. — 2. werkelijk, echt:
d. cpllog ; xó -ég, ware toedracht, wer¬
kelijkheid; in ironische vragen : aXydeg;
(accent!), waarlijk ?, heusck ?
dXrj'd'i^co [dlyHyg] en med. = dXy'&svco.
dXyd'ivóg, 3 \idi\ = dXydyg. — dXy'd'Oavvy, y [id.], waarheid.
dXy'd'O} [dXéco], malen.
dXy&cos, bw. [dXydyg]. 1. overeenkomstig
de waarheid : d. Xêysiv. — 2. werkelijk7
waarlijk ; dikw. : d>g (z. 1. cbg, I, 2, b) <L
°AXyïov reEÖiov, xó, het Aleïsche veld: a)
in Kilihiè. — b) in Luki'è.
dXyïogy 2 [Xyïov], zonder akker, arm.
dXyytzog, 2 [Xyyco], onophoudelijk.
dXyXeKa, dXyXsfzaïy -eöpaiy z. dXéco.
dXyXippaiy -icpa, z. dXslcpco.
olypcoy xó [dXéco]. 1. fijn meel. — 2. over¬
dr. : doortrapt mensch.
dXrjpevcuy inf. ao. pass. v. * sl'Xco.
dXypccoVy 2 [dXdopai], zwerver.
dXrjvcuy inf. ao. pass. v. *eïXco.
dXrjg, 2, dicht opeen, vereenigd, in grooten getale, samen.

AXrjaiov
AXr)GLOV, zó = 9 AXsloiov.
dXrjzevco, rondzwerven. — dXyxfjg9 ov,
m. bvn. [dXdopar.]. 1. zwervend. — 2.
zelfst.g.: zwerver.
AX&aia, rj, vrouw v. Oineus, d. mythischen honing v. Kaludoon.
dX&o/aat, onoverg., genezen.
dXLay rj [alrjg]. 1. volksvergadering in de
Dorische staten. — 2. alg. : vergade¬
ring.
dlidÖTjg, ov, 6 [alg], zeeman.
aXiayg, 2 [ dXg, arjgi\, zeewaarts waaiend.
'AXiagxog, 6, stad in Boiotië.
dXlaoxog, 2 \Xid^ogai]. 1. niet af te wen¬
den, onophoudelijk. — 2. vd.: hard¬
nekkig, hevig.
5 AXifavxig cpvXrj, gen. -idog -rjg, g, de
Alibantische stam, naam v. een afdeeling schimmen in de onderwereld, vol¬
gens LOEK. — dXlfag9 avzog, m. bvn.,
dood.
aUyxiog, 8, gelijkend op.
dXiEgxyg, 2 [alg, sgxog], door de zee om¬
gord.
dXievg, ó (f mrv. d?,eeïg) [d/lg], op zee
werkzaam. — 1. zeeman, visscher. —
2. bijv. g. : zee-. — dXievxixóg, 8, visschers-, van het visschen. — aXievco.
visschen.

1. dXt^coy ao. fjXtoa ; pass. f aXtoêrjoogai, ao. rjXioüijv, pf. fjliopai [dXrjg], ver¬
zamelen, bijeenbrengen ; pass.: bijeen¬
komen.
2. aXi£co9 pass. f. dXioürjoopou [aXg']) zou¬
ten.
cAXi£<x>v£g9 cov, ol, Halizonen, volksstam
aan de Awarte Aee, wschl. in JBithunié.
dXiygrjg, 2 [dXg, igéooco], de zee doorroeiend.
dXL'd'iog> dor.—rjXld'iog.
d.Xi'd'og, 2 [Xidog], niet steenachtig.
AXixagvao- = c AXixagvaoo-.— c AXiuagyaooevg, è, uit Halikarnassos. — cAXixagvaoaóg, o, zeestad in Karië. —
AXixagvrja-, -yoo-, ion. = e AXixagvao-,
-aoo-.
dXixia, dor. — rjXixla.
aXi-xXvoxog9 2 [dXg, xXv£co], door de zee
bespoeld. — dXi->cxvjtog9 2 [dXg, xxvnéco], door de zee omklotst.
dXtjxEvog, 2 [Xiprjv], zonder haven.
dXi-pvgrjEig, gsooa en <> yoorj, fjev [dXg,
gvQco]. 1. in de zee vloeiend.— 2. kla¬
gelijk op zee bruisend(?). — dXi-vaiéxrjg9
ov,m.bvn. [d^radn], de zee bewonend.
1. dXiog, o, dor. — gXiog.
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2. aXiog, 3 en ° 2 [dXg], van de zee,,
zee- : -at deal en ai -ai [deal], t. W. de
Nereïden.
3. aliog, 3, vergeefsch ; bw.
geefs.

-ov,

ver¬

dXcozQEcprjg, 2 [dXg, xgéfpw], door de ze&
gevoed, in zee levend.
aXióco [3., dXiog]. 1. a) vergeefsch doen
zijn : fièXog d., H., vergeefs afschieten.
— b) beschadigen, vernietigen. — 2.
overdr.: verijdelen : Aióg voor (wil) d.r
dXuragijg, 2 [Xuiagóg], niet gezalfd.
■AXcjxedov, zó [dXg, jiéöov ; eig.: vlakte
aan zee], vlakte tusschen Athene en d.
Peiraieus.
dXl-jzXayxzog, 2 [dXg], langs de zee
zwervend. — dXéjzXaxxog, 2, dor. [dXgr
jzXrjooco], door de golven gebeukt. —
dXi-jzXoog-ovg, oog-ovg, oov-ovv [dXg,.
nXé(o], in zee gespoeld. — dXinógcpvgog9 2 [alg, nogcpvga]. 1. met zeepurper {d. i. echt purper) geverfd. — 2.
purperkleurig als de zee.— dXl-ggo&og,
2 [dXg, góftog], van de bruisende zee.
aXig, bic. [vw. dXfjs], 1. in menigte, talrijk,
rijkelijk. — 2. genoeg;, a) niet te wei¬
nig: d. 7)juiv dXrpuovég (landloopers)
eloiv, H.; d. Xóycov, genoeg woorden ï
— b) juist genoeg, niet te veel.
cAXioagva, f\, stad in Musië.
9 AXIglov =’ AXsloiov.
aXiGxop.ai9 f dXfhoogai, 2° ao. êdXcov en
rjXcov, pf. édXcoxa en fj?,coxa. — (A. F.
ion. conj. ao. 1 enk. dXcóco, 3 enk. aXcop).
— dient als pass. bij algéco. — 1. a) ge¬
vat-, gevangen ingenomen-, veroverd
worden.— b)fig.: jbavarcp (veypers.) dXcorai, H., gevat worden door den dood>
sterven ; id. zonder davazcg, II. ; «. êv
ovpcpogaig (voorstelling v. kluisters). —
2. overdr. : a) betrapt
schuldig be¬
vonden
overtuigd worden : d. tovto
Tzgdxxwv. — b) vd.: veroordeeld wor¬
den ; d. xaxrjyoglag, wegens laster.
dXixalvco en med., bijna alleen 26 ao.
rjXixov, 2° ao. med. YjXixóprjv, en part*
pf. dXm)pevog {accent!) \dXdopai]. — 1.
van den rechten weg afdwalen. — 2.
overdr.: a) overgzondigen tegen : dêavaxovg aH. ; Aióg -ojaai Ecpstfadg, H.,
bevelen overtreden. — b) onoverq. (ïi.,
part., als zelfst. nw. op te vatten) : dsoïg
dXixr]fxevog,B., een zondaar in de oogen
der...
dXixevrjg, 2 [dXg, rsivco]. 1. zich langs de
zee uitstrekkend. — 2. alg.: vlak,
laag : vavg d., ondiep.
d.Xixrip,wv^ 2, dXixrjgiosy 2, en dXixrjgógy
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2 [dXitalvco]. 1. misdadig’, zondig. — 2. i
o -rjQLOQ, kwelgeest, verderf.
d/Urgta, fj, boosheid. — dXiTQÓ$, 2 en 8
[akitaLvco], 1. = dXixggiog. — 2. verzw.:
schelm, schalk.
dXlcog, bw. bij B. dXiog.
°AknaZosy ó, lierdichter op Lesbos, Tr//e
eez^f/ v. C.
3 AXnapévpg, ovg, o, honing v. Sparta,
VUL eeuio v. C.
aknag, tó {alleen nom. en acc.) [dXxy],
beschutting, bescherming.
AXxrj, f) {ep. dat. dXyJ). 1. kracht, ^veer¬
stands vermogen.— 2. meton.: «O weer¬
stand, afweer : d'ggla sg -gv dXxipa,
hdt. —
b) moed, dapperheid. — c)
strijdkrachten. — d) gevecht, strijd.—
3. overdr.: verdediging, hulp : ° -gv
noiEïöïïai rivog, iem. hulp bieden.
3'AXmjotisj iSogy rj, echtgenoote v. Admetos.
dlxi, z. dXxrj.
3 AX^iPidSgg, ov, 6 [’ AXvufiiog (uit alter)
en piaL, -aörjg ; eig.: zoon van Alkibios],
Atheensch staatsman en veldheer, omstr.
460-404 v. G.
3AXxipiörjg, ov, d [vAXxipog, -idrjg], zoon
van Alkimos, t. iv. Mentoor.
aXnipoS) 2 (° ook dor. vr. a) [dXyJj]. 1. a)
weerbaar, strijdbaar. — b) v. wapenen :
krachtig : -ov syypg, H. — 2. moedig,
dapper. — ”AXni/aog, d. 1. vader v.
Mentoor. — 2. voorgebergte ten westen
v. d. Peiraieus.
3AXxCvoog-ovg, óov-ov, d [dXxij, vóog : eig.:
moedig in den geest, Koenraad], Alkinoös, honing der Phaiaken.
5 AXupalcov, covog, 6. 1. mythische moe¬
dermoor der. — 2. achterkleinzoon v.
Nestoor, stamvader der Alkmaioniden.
3AXx/Lidv, civog, 6, Gr. lierdichter, VIL
eeuw v. C.
3 AXnpdcov en -pécov, covog, o = 3 AXxgaicov. — 3AXn^ecoviSai, ó5v, oi, Alk¬
maioniden, adellijk geslacht te Athene.
3 AXnpgvg^ V> moeder v. Herahles.
êlKxrjQy fjQog, ó [dXéyco], afwender, be¬
schermer.
dXrcvcóv en dXx-, óvog, f), ijsvogel.
dXX* = dXXd.
<dXX3 = dXXo.
dXXd, vgw. [onz. mrv. v. dXXog, met ver¬
andering v. h. accent\, drukt gew. een
sterke, minder vaak een ztvakke tgst. uit:
ov xaxóg, dXX’ dyadóq ; rngt opty.gov,
dXX’ ov..., en niet... ; ov póvov..., dXXd
xai..., niet alleen..., maar zelfs... ; fovXoipgv dv, dXX’ dopcodcö ...,maar ik vrees...

dXXrjXcov

(:uuakke tgst.). — in%. 1. in d. nazin v.
een voorwaardelijke of redengevende pe¬
riode : ten minste, toch, dan toch :
sïisidr) ov róts [üSfitfaff], dXXd vvv ösï^ov\
vaak is de voorzin verzivegen : ° co dsoi,
ovyysvsöd’ê y’ (weest met ons) dXXd vvv
pi) Tzgózsgov]. — 2. om tot een an¬
dere gedachte over te gaan, inz. om een
antwoord {dat de Grieken als een tgst. tot
de vraag voelden), een bezwaar, een weer¬
legging in te leiden ; ook in h. begin v.
een rede: wel ja, maar, welnu. — 3.
aansporend: welaan, welnu ! (d. duidt
b. v. den overgang aan van de redenen
om te handelen tot d. eisch om het te
doen) : dXX} ïdi, maar ga, ga dus ; dXX3
dys. — 4. ivanneer d. met een ander par¬
tikel verbonden is, behoudt ieder zijn
beteeh. : a) d. ydg, z. ydg, II, 1. — b)
air ij [na ontkenning), tenzij, behalve :
dgyvgiov ovx syco, dXV ij piygóv xi. —
c) ov pgv d., nochtans, niettemin, intusschen.
dXXa, dor. = dXXy.
dXXctyr), g [dXXdooco]. 1. verandering. —
2. verwisseling, ruil.
dXXdg^ dvxog, ó, worst.
dXXdooco, att. -drxco, d£eo, ijXXaga ; pass.
f. dXXay&goopou, 2e f. aXXaygoopai, ao.
gXXdy^gv, 2e ao. gXXdygv, pf. gXXaypai
[dXXog ; eig.: anders maken].— 1. ver¬
anderen : -siv zó avzov siöog (voorko¬
men) slgjzoXXdg pogepdg (gestalten). —
2. verwisselen, ruilen: a) in ruil ne¬
men : -dxxopai xi dvx’ dpyi>pfov,koopen;
met ace. alleen : °Evgcójiag dsgdnvav d.,
het verblijf in Europa nemen in ruil
(voor zijn vorig verblijf), d. i. gaan be¬
wonen. — b) in ruil geven: 0 dvxi xivog
ydgiv d., voor iets dank betuigen ; met
acc. alleen : ° d. ovgdnov ycog, het hemelsche licht geven in ruil {voor de
duisternis), d. i. verlaten.
dXXaxfj {dor. -ya) en dXXayov, bw. [dXXog].
1. elders. — 2. eldersheen.
dXXeyov, dXXé%at, H. = dvsXsyov, dvaXé£ou.
dXXrjy bw. [vr. dat. v. dXXog, t. tv. ódq>]. 1.
a) elders. — b) eldersheen : dXXog dXXy,
de een hier-, de ander daarheen. —
2. overdr. v. wijze: anders.
aXXrjKTog, 2 [Xyyco], onophoudelijk.
dXXrjXocp'&'ogia^ f) [dXXgXcov, cpdslgco], on¬
derlinge vernietiging.
dXXrfXcov, gen. mrv. m. vr. onz. ; dat. oig,
eug, oig ; enz. — dXXog dXXov (vgl. Lat.
alius alium); h. 16 lid is als ondenv. op
te vatten, tvesivegen dXXgXcov geen nom.
heeft], de een van (aan) den ander, el¬
kander.

dXXoyEvrjg

dXXoyEvyg, 2 [dXXog, ysvog], van een an¬
der volk.— dXXóyXcoGGog, 2 [d., ^Ac5cr<ra], een andere taal sprekend.
d/Uoyroéoo {-yvcóoag, HDT. = -yvogoag) [dXXog, *yvoéco = vosco], iem, voor een an¬
der bouden. — dXXóyvcozog, 2 [allo?,
ycyvcóoxco ; eig.: aan anderen bekend],
onbekend.
dXXoöagia9 dor. = -örjg-. — dXXoöairóg, 3
[dXXog, -ajtog], uitheemscli; i) -g, met en
zonder yfj of ycoga, vreemd land. —
aXXoórjgCa9 rj [d., ófjgog], buitenland. —
dXXoEiÓrjg, 2 [«., «fdo?], er anders nitziend.
a.XXo'O' — o.XXoÖl of dXXoTs. — d.XXo'd'sv, bw.
[dXXog, -&sv], elders vandaan. — dXXofti,
biv. [d., -#*], elders : d. yairjg {part. gen.),
H., elders op aarde ; d. ndzgr,g [gen. v.
scheiding), H., ver van...
dXXó'd'QOog-ovg, oog-ovg, oov-ovv [dXXog,
üqosco],' een andere taal sprekend. —
dXXoïdrjg, 2 = dXXosidrjg.
dXXoLog, 3 [dXXog], van anderen aard, ver¬
schillend. — dXXoiócD, iets veranderen ;
getv.^pass.: verschillend worden, - zijn.
— dXXoicog9 bw., anders.
dXXóxozog, 2, verschillend van, onge¬
woon, vreemd.
d'XXogai, f. dXovgai,lQ ao. ijXdgrjv, 2° ao.
i)Xógrjv_ (A. V. gesynk. 2e ao. H. : 2 en
3 enk. dXoo, dXro, part. -dXgsvog), sprin¬
gen, huppelen; v. een pijl: vliegen.
dXXooZQÓGaXXog, 2 [dXXo jr.góg dXXov {Xsycov)],zich van den een naar den ander
wendend, wispelturig.
dXXog, 7], o, onbep. vnw., zelfst. en bijv. g.
\*aXjog ; vw. Lat. alius].
A. I. ander.— 1. zonder Lidw.: een ander,
nog een (soms v. twee, gew. v. een grooter aantal). a) d. iïsóg, een ander god ;
cböTceg xai d. tig, zoo goed als ieder an¬
der; d. gsv..., d. dé, de een..., de ander;
d.dXXaXéyti, fa een zegt dit, de ander
dat; bij H. is dXXoi dikw. — oi dXXoi. —
b) elliptische zegswijzen : ovösv dXXo
[sjioLsi] rj... sdsdro, hij deed niets dan...
te beschouwen ; dikw. vragend : dXXo tl
[èoziv] rj diavosi... ; is het iets anders of
zijtgij van plan..., d. i. nietwaar? gij
zijt van plan... ; sjtiozazai ös Kvgog, sï
ug Kal d. [èmowzcu], d. i. dat kan hij be¬
ter dan wie ook ;
verder 3. — 2. met
lidw. {v. tivee, nl. twee pers. of zaken,
twee groepen, of één pers. of zaak en
één groep): de ander(en), de overige(n):
gsv aXXoL..., Adrjvaioi ós ... ; zfj dXXrj
[fjgsga], den volgenden dag; zd is dXXa
szigrjos xai eócoks..., hij heeft me anders¬
zins eervol bejegend en bovendien gaf
hij mij;..; zfj gsv dXXrj [ycogp] (elders)...,
èv Alyvnzcg ós..., HDT. ; zó dXXo azgdrsv-
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ga, de rest van het leger ;
verder 3.
— 3. bizondere zegswijzen met en zon¬
der Hdtv.: oi ójzXïzai Kal oi dXXoi Imcsïg
(ltztz., bijstelling bij dXXoi, dat pleonas¬
tischis), de anderen, nl. ruiters ; góvog
TGóv dXXcov—góvog ndvrcov) oVjvgcotatog
dXXcov, H. = off. Jidvz^ov ; 0 sijzsg yvvcuKcbv sori zcor dXXcov gla, als zij een vrouw
is gelijk alle andere.
II. verschillend: a) alg. : zd öixaia ij
dXXa zcbv óixaicov {gen. v. scheiding) =
ij zd dóixa. — b) inz.: verschillend van
het ware, van het behoorlijke: dXXa
sLjTsïv, iets onwaars zeggen ; aXXrjv dóór
(langs den verkeerden weg) ijXDoger,

H.
B. bw. 1. dXXr-j, z. a. —2. dXXo en {dikio.)
zd dXXa, zdXXa, overigens, voor het ove_ rige.
dXXog, 3, aiol. = rjXsóg.
dXXog = o dXXog (krasis).
dXXocjE, biu. [dXXog, -os], elders heen. —
dXXozE, bw. [idi], een anderen keer, in
h. verleden of in de toekomst: d. gsv..., d.
ós, nueens... dan weer; d. Kal d., nu
en dan.
dXXózQLog, 3 [dXXog], vreemd.— 1. a) aan
een ander toebehoorend (tgst. ïóiog): zd
-a, andermans goed. — b) van een an¬
der uitgaande :0 -a dirj, een ramp door
een ander veroorzaakt. — 2. a) buitenlandsck [tgst. oly.sLog).— b) vd.: vijande¬
lijk, vijandig, afkeerig.— dXXorgiórrfSy
grog, rj, vervreemding, af keer. — dXXozgtóco. 1. vreemd maken,in andere han¬
den brengen. — 2. vervreemden, af¬
keerig vijandig maken.— dXXorgicog,
bw., afkeerig, vijandig.
dXXocpog = dXoopog.
dXXozpgovéco [dXXog, qpQovsco]. 1. aan iets
anders denken. — 2. anders gezind
zijn, tot een andere partij behooren. —
3. bewusteloos zijn.
dXXócpvXog, 2 [dXXog, cpvXg], van een an¬
der volk, vreemd.
dXXvÓigy bw. [dXXog], elders, elders heen.
aXXvEGME, dXXvcüy H. = dvÉXvs, dvaXvco.
dXXwg, bw. [dXXog], anders. — I. alg.:
op andere wijze, om een andere reden,
in een ander opzicht (= voor het ove¬
rige), onder andere omstandigheden : d.
ztcog, op ergens een andere wijze;5 ADrjvaïog gsv, d. ós rjgsgoógógog, overigens
een hardlooper ; dygvcog èozi Kal d., H.,
hoogmoedig is hij toch al (ook anders);
d. zs Kat, so7ns d. ze {zonder Kat), zoowel
anders (om andere redenen enz.) als ook
(omdat enz.) d. i. vooral, voornamelijk.
— 2. inz.: anders dan gewenseht -r
- behoorlijk is : a) lichtzinnig, op goed
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geluk af, zoo maar : zovzo d. svsxa Xóyov
(voor de leus) èXèyszo; bij een zelfst.nw.:
Xfjgog d., gezwets zonder meer ; zrjv d.
[óöóv], eig. : langs een anderen dan den
goeden weg, d. i. op goed geluk af. —
6) vergeefs.
aXfia.) xo [dXXopai], liet springen, sprong.
-dlpevog, %. dXXopai.
dX/LLTjy fj [dXg], wat zilt is; — 1. a) zeewa¬
ter. — b) meton.: a) zilte aanslag. — ƒ?)
zee. — 2. pekel. — dXpvgógy 3 [id.],
zilt.
dXodoo. 1. dorschen. — 2. overdr. : slaan.
aXoflosy 2 [Xofïóg], waaraan een lob ont¬
breekt (v. de lever v. offerdieren).
dXoyéco [a'Aoyos], geen aandacht schenken
aan, zich niet bekommeren om, minach¬
ten. — dXoyia9 7] [id.]. l.het veronacht¬
zamen, minachting: èv -irj s/siv tl, -tiolsso&al Ti, hdt., minachten. — 2. gebrek
aan overleg, onverstand.
dXóyiozogy 2 [loyiCo/naij. 1. bedr. : onna¬
denkend, onbezonnen. — 2. lijd. : on¬
berekenbaar.
dXoyog 2 [Xóyog]. 1 (Xóyog gesproken
woord), sprakeloos, stom. — 2. {Xóyog,
rede) : a) redeloos (v. dieren). — b) on¬
redelijk, onzinnig, zonder reden. — e)
niet op bewijsgronden steunend.
a.Xó'&'EV) bw. [dXg, -Hev], uit de zee.

,
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dXoidco — aXodco.
aXoicprjj f) [dXslgpco], wat dient om in te
wrijven, - om te zalven. — 1. vet, in%.
varkensvet. — 2. olie.
AXóvrjaog en cAXóvvrj-y fj, eilandje in de
Aegaeïsche Zee.
d.Xotgy oxog, fj, vore.
°AlÓJir)yf}} en 3' AXog ofe'Ad en fjy steden
in Plithiotis.
a.Xocf'v&vrjy f] [gen. v. dXg; 2® lid?], missch.’.
dochter der zee, bijnaam v. Amphitrite
en Thetis.
aXovfiaiy f. v. dXXopai.
dXovQyrjsy 2 [dXg, sgyov], met zeepurper
(d. i. echt purper) geverfd, purperrood.
— dXovgyig, töog, rj, purperen kleed.
dXovg, part. 2e ao. v. aXloxopai.
dXovatay ij, liet ongewasschen zijn. —
dXovzosy 2 [Xovco], ongewasschen.
dXo<pog, 2 [Xópog], zonder helmbos.
dXo%ogy rj, echtgenoote ; soms : bijzit.
dlócoy H., 2 enk. imper.pr.v. dXdopai.
aAXjztjvoly cov, oi, en (xld.) -vógyfj, stadje bij
de Thermopylen.
algy dXóg [vw. Lat. sal, Ned. zout]. 1. o,
zoutkorrel, (gew. mrv.) zout. — 2. rj,
zee.

dXöOy 2 enk. 20 ao. v. dXXo,uai.
dXaosy zó. 1. heilig bosch. — 2. alg.: a)
bosch. — b) iedere heilige plaats, b.
aan een god gewijde stad.— dXacóörjg, 2,.
boschachtig, doorbosschen omgeven.
dXzoy 3 enk. 2e ao. v. dXXopai.
°AXvdxzrjgy ov, ó, koning v. Ludië, reg.
617-560 v. G.
AXvftagy avzog, rj, denkbeeldige stad bij
H.
’AXvfirjy fj, stad der Halizonen (%. 'AXitfcovsg).
dXvxzd£co (alleen impf.) en dXvxzéco
(alleen pr. act. en pf. pass. met att. redupl. aXaXvxzrjyai, H.) = dXvco.
dXvigig, scog, fj [dlvoxco], het ontvluchten..
dXvtgcoy f. v. dXvoxco en dXvooco.
dXvjirjzoSy 2 [Xvnêco] — dXvnog.
dXvjziay fj, vrijheid van kommer, - van
leed. — dXvjzogy 2 [Xvnrj]. 1. zonder
kommer, - leed : ° d. dirjg (gen. v. schei¬
ding, nader bepalend), vrij ^ van leed,,
nl. van onheil; tó -ov, vrijheid van leed— 2. geen leed veroorzakend.
dXvQogy 2 [Aupa], zonder begeleiding van
de lier.
e'AXvg, vog, o [dXg ; eig. : Zoutstroom],.
Halus, rivier in Klein-Azië, stort ziek
in de Zwarte Zee.
aXvoigy scog, fj, ketting.
d-XvcuzEXrjgy 2, en -Xaogy bw. 1. nutteloos.
— 2. vd.: nadeelig, schadelijk.
dXvoHd^cOy dXvondvco en dXvoxco, f. v$co,.
ao. fjXvlga.— 1. overg.: vermijden, vluch¬
ten. — 2. onoverg.: ontkomen.
dXvaoco = dXvco.
d-Xvzog, 2. — 1 niet los te maken. — 2
overdr.: a) ongeneeslijk. — b) onafge¬
broken.

.
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dXvco [vw. dXrj]. 1 ronddwalen, -slen¬
teren. — 2. overdr. : a) v. h. gemoed
diep ontroerd -, opgewonden -, buiten
zichzelf zijn, v. smart, v. onrust, zld.v.vreugde. — b) v. d. geest: radeloos zijn.
dXcpay onverb., tó [ — Hebr. aleph ; —>■
Ned. alpha(bet)], alpha, 1e letter v. h..
Gr. alphabet.
dXcpdvooy 2e ao. fjXcpov (3 mrv. opt. dXgpoiv,.
H. = dXcpoisv). 1. verdienen, verwer¬
ven, opbrengen. — 2. overdr.: zich op
den hals halen : ° cpftóvov d.
’AXcpeióg en -eóg, d. 1. rivier bij Olumpia— 2. meton.: de god dier rivier.
dXcpEoifioiogy 3 [dXcpdvco, fiovg], runde¬
ren op brengend.
dX<prjozfjgy ov, ó [dXcpdvco], nijver, arbeid-
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zaam, ondernemend; of [aXcpi, eda>],
broodetend.
<dXcpi, onverb., zó, en dXqpirov, zó, bijna
altijd mrv. 1. gerstemeel. — 2. meton. :
voedsel van gerstemeel : gerstebrij,
-brood. — dXcpizojzoiïa, ?/ [d., Tioiéco],
het bereiden van gerstemeel.
dXcpoiv, x. dXpdvco.
dXco, 2e ao. conj. v. dXioxogai.
° AXooevg, écog, o, zoon v. Poseidoon.
dXcog en dXcog, g. 1. dorschvloer. — 2.
alg. : ieder goed voorbereide grond :
tuin, wijngaard, akker.
dXcog, èp. = dXgj, 3 enk. 2° ao. conj. v.
dXioxopai.
dXcov, oovog, g. 1. dorschvloer. — 2. me¬
ton.'. gedorscht graan.
dXwvai, 2e ao. inf. v. dXioxopai.
dXcojxexg, 7] [dXomg^], muts van vossevel.
3 AXcojt£Kfj-'d'€vy uit de Attische goutv Alopeke.
dXcojzexig, iöog, ij = dXconsxg. — dXcoJtg^, sxog, g, vos.
dXcóaipog, 2 [dlioxogai]. 1. die genomen
-, - ingenomen
- veroverd kan wor¬
den. — 2. overdr.: die begrepen kan
worden.
aXcocug, ^cog, ij [id.]. 1. inneming, verove¬
ring. — 2. meton.: mogelijkheid om te
veroveren.
dXcóaopai, f. v. dXioxopai.
dXcozóg, 3 [verbaaladj. v. dXioxopai], die
genomen
- ingenomen
- gevat kan
worden.
dXobco, ep. — dXcó, v. dXioxopai.
1. dp = 1. dv vóór labialen = dvd.
2. 'I* dp = 2. dv, PAP.
dp- = dva-, z. dvd, A, II, begin,
dpa [ivrt sem; vw. ptia

— *opia), Lat
semel enz.]. — 1. bw.: samen, tegelijk :
dpa ndvzsg ; dpa sjteoftai, begeleiden ;
dpa psv ... dpa ös, deels ... deels, zoo¬
wel ... als ook ; met part. : cpevyovzeg
dpa ézizgcoaxov, (zelfs) vluchtend brach¬
ten zij wonden toe. — 2. vrx. met dat.:
samen met, tegelijk met: dpa xivl Ikvai,
begeleiden ; dp1 goï of dpa gXlcg dvióvxi,
bij zonsopgang ; dpdjivoifjg dvspoio, H.,
d. i. even snel als.
cApa-ögvdg, döog, rj, Hamadruade, boom¬
nimf, die met een boom leeft en sterft.
9Apa£óbv, óvog, g, Amazone ; gew. mrv.:
Amazonen, mythisch volle v. krijgshaf¬
tige vrouwen aan de zuidkust der Zwarte
Zee.
dpafrijs, 2 [s-paê-ov]. 1. ongeleerd, on¬
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wetend. — 2. vd.: dwaas, onverstan¬
dig. — d paft ia, g. I. onwetendheid.—
II. 1. dwaasheid, onverstand. — 2. me¬
ton., concr. : a) dwaas mensch. — b)
mrv. : dwaasheden.
dpa&os, g, zand. — dpa&vvco, tot stof
maken, verwoesten.
dpaipdxezog, 3, en dpaipaxog, 2, zeer
lang, - groot; of missch.: onweerstaan¬
baar, onbedwingbaar.
dpaXövvco [dpaXóg], 1. verzwakken. —
2. verwoesten.
a ApdX&eia, g, de geit die op Kreta Zeus
als kind zoogde : xégag -ag, d. i. de ho¬
ren des overvloeds. — * ApaXfreTov, zó,
landgoed v. A tticus in Epeiros, cic. —
* ApdXftig, ion. — -sia.
dpaXXa, g, schoof.— dpaXXoSezgg9 ggog,
6 [d., 1. bsco], sekoovenbinder.
dpaXóg, 3, rnalsck, teer.
dpal-a, ion. dpg.\. a) vierwielige vracht¬
wagen (tgst. dg pa). — b) meton.: wagenlading : Sexa -ai nszocov. — 2. de
Groote Wagen, de Groote Beer (ster¬
renbeeld). — dpaig£vco, in een wagen
rijden, voerman zijn. — dpa^iaïog, 3,
een vrachtwagen vullend. — dpa^izóg
en dp2 [d., Ixóg]. 1. breed genoeg
voor een wagen, berijdbaar. — 2. ga.
[d<5oV], rijweg.
'Apaigixóg, g, stad aan de kust v. Troas.
dpdopai [dpa], verzamelen.
dpag, azog, zó, dor. = gpag.
dpdga, g, greppel.
dpagzdvco, xgoopai, 2G ao. fjpaoxov, pf.
gpdgzgxa ; pass. gpagxgïïgv, gpdgxyyai
(A. V. *{" xgoco, *|* gpagzgoa, ep. 2e ao. gp-

pgozov).— I. het doel niet treffen,-mis¬
sen : zo^ózgg -ei zov oxonov. — II. over¬
dr. 1. a) zijn doel missen, - niet berei¬
ken : 0 d. èXjiidcjov ; yvóprjg d., de juiste

opvatting niet treffen, ziek vergissen;
pass.: 0 zdpcL gpagxgpsva, mijn plannen
zijn mislukt ; pixga dpagigdsvra, kleine
vergissingen; abs. : mislukken. — b)
verliezen, beroofd worden van: d.
óncoTzgg, H., van het gezicht. — c)
zld.: het laten ontbreken aan, ver¬
zuimen : d. öóqcov, H. — 2. in xedelijk
opzAcht'. het juiste niet treffen, een mis¬
stap doen, falen, zondigen, gew. abs.: d.
psydXa dpagzgpaza (inwendig voorw.) ;
d. eig d’eovg, tegen...
dpagzdg, döog, g [dpagxdv(o] = dpagxia.
dpagréco — opagzéco. — dpagzg en -zfj,
bw., samen, tegelijk.
dpagzg pa, zó, en dpagzia, g \dpagxdv(A\.
1. (intellectueele) misgreep, vergissing.
— 2. (zeddijke) misstap, fout, zonde.
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dpagzoejiijg — dpEixxog

dpagzoejtriSy 2 [dpagzdvco, Ikog], op on¬

passende wijze
kletser.

in het wild sprekend,

dfzaQTVQog, 2 [pdgzvg], zonder getuigen.
dpagzcoXógy 2 \dpagzdvoj]. 1. schuldig,
zondig. — 2. t 6, rj d., zondaar, zon¬

dares.
3 ApagvyxsiSys, ov, 6, zoon van Amamnkeus. — 3 Afj.ctQvyxe'vsj o, Amarunkeus,
honing der Epeiërs.
dpdgvypo.y ld, flikkering, glans. — diaaqvggoo, flikkeren, glanzen.
' Ap.a.Gisy ion. gen. iog, 6, honing v. Egypte,
reg. 570-526 v. G.
'A/aaGZQlavósy ö, inwoner van Amastris.
— "Apaargig, scog, ij, zeestad in Paphlagonië.
dpazQoxdco [dpa, zgéyaj], meeloopen.
djaaxQoxid, y [dpa, Tgoyóg], het samen-

stooten
wagens.

het botsen der raderen, - der

dpavQÓgy 3. — 1. lijd. : a) zwak schij¬
nend, moeilijk te zien, onduidelijk,
duister.— 6) overdr. : onbekend. — 2.
bcdr.: a) blind ; meton.: 0 ysTgeg -ai,
niet door oogen geleid, d. i. van een
blinde. — b) alg. : zwak, hulpeloos.
dpavgóco [dyavgóg]. 1. a) duister maken.
— b) overdr.: uitwisschen, verzwakken.
2. alg. : vernietigen. — dpavgcopa9 zó,
verduistering v. de zon.
dpdxavoSy dor. = dprjxavog.
dpaxELy bic. \dpayog\ en dpaxyziy bw.
[dpdyyxog], zonder strijd.
dpdxgzoSy 2 [pdyopcu\, en dpayogy 2
b bedr. : niet strijdend, niet
gestreden hebbend. — 2. lijd. : niet te

bestrijden, onoverwinlijk, onweerstaan¬
baar.
apdco \yw. Eed. maaien]. 1. maaien. — 2.
alg. \ afsnijden.
dp-paivoo, dp-fidXXcOy a/a-fiaGLg, d/Li-flaróg, dppXySrjv = avaft-.
appXvvco. 1. afstompen. — 2. overdr.: a)
zwak maken, verminderen. — b) iem.
weerhouden.— dppXvgy eïa, v. 1. stomp.
— 2. overdr. : a) krachteloos ; in%. v.
oog en oor: zonder scherpte, zwak : -v
(bw.) ógdv xai axovsiv. — b) met betrek¬
king tot h. karakter : afgestompt, onge¬
voelig, onverschillig, lui.
dpPlvconCay f), zwakheid van het gezicht,
bijziendheid.— dppXvconógy 2 \dpplvg,
coyi], zwak van gezicht, bijziend. —
dpfiXvdoGoco, att. -cbzzco, zwak van ge¬
zicht zijn : d. jzqos zo (pcóg, verblind

zijn door het licht.
dp-fïodco = dvafiodco.

dpPoXdörjVy bic. (= * dvafi-) [avafidXXco],.
omhoogwerpend, opborrelend. — dpfioXr) = dvafiofop
3Apftgaxlay -KLcózys

= ’

Apn-.

apfigooLcty i) \icschL Arabisch w. — reuk¬
werk ; voor de Grieken vr. v. apfigooiog ;
—> Eed. ambrozijn], ambrozijn, godenzalf, -spijs.
dpPQÓGiosy 3 en °2 [apfigozog]. 1. ambrosisch, onsterfelijk, goddelijk: a) aan
de góden behoorend. — b) van goddelijken oorsprong, door de góden ge¬
schonken, heilig : -i]
— 2. over¬
dr, : goddelijk schoon.
czpfigozov = ypfigozov, v. dpagzdvco.

dppgozogy 2 [1. d-, pgozóg (z. a.)] -• dpfigóoiog.
dpéyagzosy 2 (pEyalgco'], niet te benijden,
onzalig, treurig.
dpeipcoy ipco, ijpeiyja; pass. ao. rjpeicpdyv.
A. act. I. overg. 1. verwisselen, ruilen :
srxs3 apsifisv, H., verwisselde van wa¬
penrusting ; ook causaal: doen verwis¬
selen. — inz.: a) in ruil geven : zsvye’
apsifis ygvosa yaXy.eicov, H., verruilde ...
tegen koperen. — b) in ruil krijgen,
nemen in plaats van. — 2. veranderen :
°-cov ygcöza nogcpvgsg Pacpr), zijn kleur...
door een purperen bad. — 3. van plaats
veranderen : a) verlaten : ° d. zdoös ozéyag, verblijf. — b) overschrijden: d.
ïïvgag. — c) voorbij iets gaan : 0 d. zdepov. — d) doorloopen : ° d. xsXsvdov,
een weg afleggen. — II. onoverg.: ot
-ovzsg, H., de afwisselende, v. dakspar ren, die kruiselings over elkaar liggen.
B. med.: af wisselen, afwisselend iets
doen: dsidov -ópsvai, H., zongen om
de beurt. — inz. 1. antwoorden : -ópevog TtgooÉsLns, H. ; yalsTtoïciv -opéveo
[dualis) sTzèsGoïv, II., om de beurt booze
woorden sprekend ; -opai ziva ozvysgcg
pvOeg, H., iem. antwoorden met...; ravza zovg cpiXovg (aan...) dpeCipazo, HDT.
— 2. a) in ruil -, wederkeerig geveii :
0 -soi)ai ydgiv. — b) vergelden: svsgysoiag xdgioiv -eodcu, weldaden met
dankbaarheid beantwoorden. — c) be10 on en : -opai ziva öcógoïotv, H. — 3.
in ruil ontvangen, - nemen: ovgavov
yrjv -opai, (het verblijf in) den hemel
in plaats van...; öixag -opai, zich op
den hals halen. — 4. van plaats veran¬
deren (gelijk A, I, 3), overschrijden:
jzozapbv -so&cu ; ipvyi] -szai sgxog (om¬
heining) Söóvzcov, H., nl. bij d. dood.
dpeiSrjsy 2 [peiddco], niet glimlachend,
onvriendelijk.
dpetxzog, 2 [psiyvvpi]. 1. ongemengd. —
2. overdr.: niet verkeerend met ande¬
ren, ongezellig, ongastvrij.

dpeiXixzog — afuXXdopou
dpsiXinzog, 2 [peiXtoocoj, niet te verzach¬
ten ; v. ivoorden : hard, barsch.
d-pettcxos, 2, onzacht; overdr. : onver¬

biddelijk, hardvochtig.
dpeivcov9 2, dient als comp. bij dya&óg :
beter (z. dyaïïóg). — I. 1. degelijker,
nuttiger. — 2. inz. : a) dapperder. —
b) vd. : voornamer. — II. biv. -ov, z. sv,
begin.
dpei^ia, f) [apsixxogj. 1. het zich niet
vermengen met. — 2. overdr.: het ge¬

mis -, het vermijden van omgang.
dfAEiQco [viv. iuégog], van zijn aandeel be-

rooven.
dpêXyco [viv. Lat. mulgëre, Ned. melken],

melken.
dp,èXei, bw. \imper. v. dpsXsoy], ongetwij¬
feld, stellig, natuurlijk ; vaak ironisch.
dpéXeiay rj [d/usXrjg], zorgeloosheid, het

verwaaid o ozen.
dpeXEzrjaiay fj, gebrek aan oefening, het

verwaarloozen (der oefening). — d^e[peXsxdw']. 1. ongeoefend,
onervaren. — 2. onvoorbereid.
dfZEXéco. 1. zich niet bekreunen om, ver¬
waarloozen : d. Tivóg. — 2. abs. : zor¬
geloos -, nalatig zijn. — dpeXrjgy 2 [péXco], zorgeloos, nalatig.
dpeXrjzi, bw., zorgeloos, nalatig. — dpéXrjrog, 2 [dpsXëco], verwaarloosd.
dpeXiciy 7] = dpsXsia. — dpeXcogy bw. bij
Xézrjzog, 2

dpsXijg.
dpepnzogy 2 [pégqpopai],
[idij, onberispelijk.
djuEvaiy ep. inf. v. *aoo.
*Apévagy a, ó, rivier op
dpEvrjvógy 2 [pévog], 1.
2. vd.: wezenloos, ijl.

en dfiEpcprjg, 2

Sicilië.

krachteloos. —
— dp£vrjvóco9

krachteloos maken.
d/uégciy dor. = fjpéga.

1. dpégöcoy qgco, rjpsQoa [vw. pégog]. 1.
berooven : d. zivd xivog (onz.). — 2.
rooven : 0 d. filov.
2. dpégSco [?]. 1. blind maken, verblin¬
den. — 2. overdr.: dof maken.
dpegipvécoy niet ongerust zijn. — dpégipvogy 2 [psgipva]. 1. bedr.: onbekom¬
merd, onbezorgd. — 2. lijd. : verwaar¬
loosd, veronachtzaamd.
d/uÉQiogy dpegog, dor. = rjp-,
dpég9 dor. = gpsïg.
dpetapÉXrjzogy 2 [psxapÉXco],

waarvan
men geen spijt heeft, dat men niet be¬
treurt.
d-pEzdjtEiazosy 2, niet tot een andere meening over te halen.
d/LiEzaGzazog, 2 [psdiox^pij. 1. niet te
verplaatsen. — 2. overdr.: onverander¬
lijk.
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dp.£zaazQejzzLy bic., zonder zich om te
keeren. — dpezdazgejzzogy 2 [pezaozgécpco], zich niet omkeerend.
djLLETEgogy dor. = gpéxsQog.
d-fxézQrjzogy 2, onmetelijk.
dpExgiay g, gebrek aan maat. — 1. wan¬
verhouding. — 2. overdrijving.— dpsTQOEJtrjgy 2 [dpszQog, sjtogj, eindeloos
zwetsend. — clpezQogy 2 [jxèzQovj. 1.
mateloos, onmetelijk. — 2. overdr.: a)
talloos.— b) niet op maat, niet metrisch.
*ap£vopai (alleen f. en ao.) [viv. dpslpco].
1. over iets gaan. — 2. overdr.: over¬

treffen.
dfzfjy dpfjy dprj en dprjy bw. [vr. v. 1. dpóg],
op de een of andere wijze : dp.fj yé ng
en dprjyéjtY] (ye en ng versterken de on¬
bepaaldheid v. dprj).
dprjVy bevestigend bw. [Ilebr. wij. 1. in h.
begin v. een zin : voorwaar. — 2. op h.
eind v. een zin : zoo geschiede, amen.
anvxvQ, hQog, 6 [dgdco], maaier. — dpgzogy 6 [{dij. 1. oogst (h. inzamelen v.
h. gewas). — 2. meton. : a) oogst (h.
ingezamelde). — b) oogsttijd.
aprircoQy ogog, m. vr. bvn. [firjxrjQj. 1.

moederloos. — 2. ° onmoederlijk.
dprjxavéco [dpr/xavogj. 1. gebrek hebben.
— 2overdr.: geen raad weten, in ver¬
legenheid zijn. — dftrjxavioLy i] [idij. 1.
nood, gebrek; ook verpers, als godin.
— 2. overdr.: radeloosheid, verlegen¬

heid.
dpYjxavogy 2 [prjzavijj. I. bedr. 1. hulpe¬
loos ; inz.: zonder geldmiddelen.— 2,
overdr. : a) geen raad wetend, in verle¬
genheid.— b) ongeschikt, niet in staat.
— ll.lijd.l. waartoe geen middel be¬
staat: a) onmogelijk, zeer moeilijk :
SSdg d. slofidllsir öt gat sv pari, ontoegan¬
kelijk voor... — b) onuitsprekelijk, on¬
geloofelijk : noxapüv -a peyéOi'j ; -ov
(zelfst.g.) svöaipoviag, onuitsprekelijk

geluk. — 2. waartegen geen middel
bestaat: a) onweerstaanbaar, onont¬
koombaar : 0 vóooi -OL, ongeneeslijk ;
dveiQOL -OL, H., onverklaarbaar. — b) v.
pers. : hardnekkig, onbuigzaam.
dpi/d'géco [<— dpt^éo), door metathese der
medeklinkers] = dgiêpéco.
apiKzogy 2 = dpsLXXog.

apiXXay ij. 1. a) wedstrijd : d. itzjzcovj wed¬
ren van paarden. — b) alg. : strijd. —
2. meton. : a) wedijver. — b) alg.: in¬
spanning, streven : 0 piXójtXovxog d.
apiXXdopaiy ijoopou, rjpiXXijdrjv, rjpiXXgpcu
[dpiXXdj.— ha) aan een wedstrijd deel¬
nemen.— b) alg.: strijden. — 2. meton.:
a) wedijveren. — 6) alg.: zich inspan-
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dpCIXrjpa

—

nen, streven. — dplXXrjpa9 zó, strijd,
heftig verlangen. — dpiXXrjzfig9 fjgog,
m. bvn», wedijverend ; vd. snel.
dpilgia = dpsi^ia.
iïfjuTCTcos, 2 \dpa, innog], snel als een

paard.
a/LLLcrd'L, bic. 1. zonder loon te ontvangen.
— 2. zonder te betalen, kosteloos. —
apio&og, 2 [piohog], zonder loon
zonder soldij te ontvangen, kosteloos.
dpixpos, 2 []uitga], zonder gordel. —
&/U,LTQO%LTCOV£Q9 (DVCDV, 01 [d., XlXQöv],
zonder gordel over den chitoon.
d.piX'&<zXÓ£ig1

ósooa,

ósv

\?nissch.

VW.

ópixXrj], missch. : in rook gehuld.
djixjLta, rd [ajtzco], strik, knoop.
ccppe^ %. sycó.

dppévco = dvapévco.
ctppsg, dppi(v),
sycó.
dppl^ag = dvapilgag, v. avaplyvvpi.

dppogia9 rj, het niet deelachtig zijn, on¬
geluk. — dppogog9 2 [viv. pstgopai].
1. niet deel achtig : 0 ndvxcov d., van
alles verstoken. .— 2. abs.: ongeluk-

kig.

dpjtXaxioxoo
ding, belooning, straf. — b) antwoord.
— dpoiprjóisy bw., afwisselend, beur¬
telings.
dpoifióg9 2 [dpslftco]. 1. tot vergelding
dienend. — 2. d d., plaatsvervanger.
dpoigog9 2 [poïga~\. 1. niet deelachtig.—
2. die geen (goed) lot heeft, ongeluk-

,

,

kig'

dpoXyóg,

6

[icschl.

mv. dpsXyco

;

eig.:

melktijd], geio.: avond-, soms ochtend¬
schemering.
dpogog = dppogog.
dpog<pia9 fj. 1. vormloosheid. — 2. leelijkheid. — dpogcpog, 2 [pogcpfj]. 1.

vormloos, ruw. — 2. wanstaltig, leelijk.

1.

dpóg en dpóg9 3, alleen nog in bijicoordelijke vormen (b. v. dpov, dpfj) en
samenstellingen, = tig.
2. dpóg en dpóg, 3, aiol., dor. = fjpsxsgog, soms spóg.
dpoTovy bw., onophoudelijk, rusteloos.
dpov, att. dpov, bw. [1. dpóg], ergens;
verstei'kt: d. ys nov — dpovyéjxov, bw.,

ergens.
dpovoog, 2 [povoa], den Muzen vreemd.

dppog9 rj, zand.
JAppcov9 covog, ó (ace. ook’ Appovv, HDT.),
de opperste Egyptische en Libusche god,
door de Grieken met Zeus vereenzelvigd.
—3 Appcovidg9 döog, vr. bvn., van Ammoon, Lubisch. — 3 Appóbvioi9 cov, oi,
Aramoniërs, omwoners v. d. tempel v.
Ammoon in Lubië. — 3 Appcovig, iöog,
vr. bvn. = ’Agpcovidg.
dpvdosiEVy dor. = dvapvfjosisv, v. dvapipvfjoxco.

dpvaoréoo9 dor. = dpvrjoxsco.
d-pvrjpóvEvrog, 2, vergeten.
dpvypovéco^ niet gedachtig zijn. — dpvfjIvl(üv> 2 [pvijptj], niet gedachtig.

vergeten. — dpvrjozia9 fj
[—>JSed. amnestie]. 1. het vergeten.
— 2. inz.: het vergeten van een
kwaad, vergiffenis, amnestie. — dpvr\axog, 2 [jvw. pipvyoxopai], vergeten.
dpviov9 rd, offerschaal.

dpvrjozéco9

3Apvtoóg9 o, havenplaats op Kreta.

dfioyrjzLy bw., zonder moeite. — dpóyrjxog, 2 [poysco], onvermoeibaar.
dpó&evy att. d{u-9 bw. [apóg, -#£v], geiv.

d. ys, van een of ander punt uit.
dpoifiaöig = -firjdig. — dpoifiaïog, 2
[dpoififj]. 1. afwisselend. — 2. ter ver¬
vanging dienend. — dpoifidg, dSog, vr.
bvn. [id.], ter verwisseling dienend.
dpocfirj) fj [öpsipco]. 1. het verwisselen,

.

ruil. — 2 beantwoording : a) vergel¬

— 1. onbeschaafd, ruw, grof. — 2.
kunsteloos ; v. klanken: wanklinkend.
apox&og, 2 [póft#og], niet vermoeid.
dpjtav- = dvanav-.— dpoxeigag
v. dvansigco.

—

dvan-,

dpjxéXivog, 3, van den wijnstok. — dpjzeXÓEig, ósooa (H. ook ósig),ósv, rijk aan
wijnstokken. — dpjtEXog, fj, wijnstok.
— dpjteXovgyóg, d [d., sgyov], wijngaar¬
denier. — dpneXcov, covog, ó, wijnberg.
apjZEJtaXcov — dvan-, v. dvandXXco.
dpjtEQÉg [ara, vw. jzeIqco], alleen in dia
dpnsgég, tmesis voor öiapnsgég ;
a.
apjtErdvvvpi

=

d’

dvan-.

dpnexóvrjy fj, kleeding. — dpnéxco9 dpcpé^co, 2e ao. fjpnéo%ov [<— * dpcp-eyco,
door dissimilatie der medeJd.]. 1. om¬
geven, omhullen, omsluiten. — 2. inz.:
bekleeden: -ópevog (med.), gekleed.
"Apjtrjy fj, stad
Tigris.
dpjtrjörjGE
dpjtLJtxco

aan

de

monding

v. d.

= dvsn-.
= dvan-.

dpjtioxcoyimpf. ijpmoyov

=

apneyco.

dpjtXa>c£iv9 2* ao. inf. V. dpnlaxloxco.' —
dpjiXd>cypa9 zó, en dpjzXaxia9 f], fout,
zonde. — dpotXax-iox-cOy 2e ao. fjpnXakov {part. ook ° dnXaxcov). 1. met gen.:
a) het doel niet treffen, niet bereiken.—
b) niet verkrijgen, verliezen, ontberen.

.

— 2 abs. : verkeerd handelen, zondi¬
gen.

dprevel aai

dpnvevaai9 dpnvorjy dpjtvve = dvan-. —
OL[A>JZVVV'Ó'TJy d.fA/7ZVVZO — 0LVE71-.
* Apjtgaxia, rj, stad in Akarnanïê. —
’Aprtgaxicórrjg, ov, 6, Amprakiër, in¬
woner van Amprakia.
dpjizdpevog, djanzag = dvan-, v. dvanêxoyai.
dfirtvxzrjgia, cov, ra, teugel. — dprtvt;,
vxog, 6, rj. 1. a) voorhoofdband v. een
vrouw. — b) hoofdband v.een paard.—

2.rad.
a/Lijtcözigy iSog,

fj \olv<xjzlvouou ; eig. : het
teruggeslorpt worden], eb.
dpvyddkrj, rj [—> Ned. amandel], aman¬
del. — apvyddkivog, 3, amandel-.
apvypcc, xó [dyvoocoi], het uitrukken.

dfA,vöigybiv. [dya]. 1. samen, bijeen. — 2.

tegelijk.
cLpvSgóg, 3. — 1. duister. — 2. overdr.:

onduidelijk, vaag.
MApvöcovy covog, rj, stad in Paionië.
dpvrjzog, 2 [fzvsco], niet ingewijd.
Apv'd'dcoV) ovog, d, mythische stichter v.
Pulos.
dfxvd'rj zog, 2 [/Liv&éoycu], onuitsprekelijk.
J Apvxkaiycov,ai, stad ten zuiden v.Sparta.
dpvpcov, 2 [y&yog']. 1. onberispelijk, uit¬
muntend. — 2. v. zaken : heerlijk, voor¬

treffelijk.
ayvva, rj [dyvvco], afweer, verdediging,
wraak. — diavva&sïv, %. dyvvco. —
dpvvzooQy ogog, 6 [dyvvoó], afweerder,
beschermer.
dpvvcoy vvcö, rjyvva, 2* ao. inf. dywadelv.
I. 1. met acc.: afweren, afwenden, ver¬
re houden: loiyóv (verderf) d. xoïg dlloig {dat. v. voordeel), van ..., H.;
Tgooag d. vscbv {gen. v. scheiding), H. ;
hyvvsxo vrjlssg yyag, H., weerde den
meedoogenloozen dag (des doods) van
zich [med.) af. — 2. zonder acc.: afwe¬
ren, te hulp komen, verdedigen: a) met
gen. of dat. : tig -el yoi ; vrjajv rgxvvovxo,
H., hielden d. vijand verre van -, ver¬
dedigden hun [med.) schepen.— b) abs.:
Xeïgsg -siv, H., vuisten ter verdediging;
zd -ovTOL [ojiXa], verdedigingswapenen ;
med. : zich te weer stellen, zich verde¬
digen. — II. vergelden, beloonen :
° ïïeoi sgy’ -ovoiv xaxd.
° Apvgzaïog, 6, koning v. Egypte omstr.
450 v. C.
d.pvaocoy v£co, rjyv^a. — 1. openrijten,
openkrabben, verscheuren. — 2. over¬
dr. : krenken, grieven, kwellen.
Afivozi, biv. [fuvco], zonder den mondjte
sluiten, in één teug. — apvoxig, iSog, ij,
sterke teug bijh. drinken.

—

dpcpt
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dfiop\ dfup- vóór klinkers = dycpi, ap<pi-,
dfzfp-ayajrdtoo, liefdevol bejegenen.
dfiMp-ayecgopcu, (3 mrv. 2e ao. H. -ayêgovxo), zich verzamelen om.
dpcpabd en -abyv, biv. [dppacvco]
apcpadór.
apcpaöitjv, biv., z. a/LKpddiog. — apqvdSiogy
3[[dpcpaivco], openlijk; bw. -irjv, open¬
lijk. — dpxpaöóv, bw. \id.~], openlijk.
° dp-cpaivco = dvaopaivco.
dpqpdxrjg, dor. = dyyyxrjg.
d/acp-agafiéco, rondom kletteren.
djuopaoir), y [1 .dv-, (pij/ai], sprakeloosheid.
dpgp-aqpdco en med., rondom betasten ; rd£ov d., H., hanteeren.
dpcp-énco = dycpcéjzco.
* dp(p-£Qxopcu (alleen 2» ao. ind. dycprjXv&e), er rond gaan, omringen.
0 dp-<pégco = drcupégco.
dpcprjxrjg, 2 [djutpi; wrt. dx, viv. dxgog],
aan weerskanten scherp, tweesnijdend.
dftcprjge<prjgy 2 [dy<pl, ègécpoo], aan weers¬
kanten v. h. tusschenschot bedekt, gesloten, met twee klapdeksels.
dpcpr/giazog, 2 \dyopl, êgl£co\, van beide
kanten betwist, onbeslist, twijfelachtig.
dpcpi \viv. dycpco, Lat. amb(i), Ned. om],
oorspr. : aan weerskanten ; vd. : aan
alle kanten, om, rondom.
A. bw. {dikw. is het onzeker, of d. nog
een afzonderlijk woord is, zooals h.
oorspr. gebruik was, dan wel tmesis
moet aangenomen worden).
I. 1. aan weerskanten. — 2. alg.: rond¬
om, om, omheen, bij : d. <$’ siaigoi slbov, H., rondom sliepen zijn makkers.
II. in samenst. 1. aan beide
aan twee
kanten : a) v. plaats : dgopyKïjg. — ö)
overdr.: dgopi-voéoo. — 2. aan alle kan¬

ten, rondom: a) v. plaats: diKpiuxvo-

vsg. — b) overdr. (oorzaak, voorwerp ■, (z.

B, III, 2, c) :

d/LMpi-jud%ouai.

B. vrz. I. mei gen. 1. v.plaats {zld.) : om,
bij : d. ravvyg olxeïv rijg JióXecog. — 2.
overdr. {oorzaak, voorwerp) (z. bij III, 2,
c): d. xLvog öioupégeoftai, twisten over.
II. met (loc.-)dat. 1. v. plaats (met en zon¬
der beweging): a) aan weerskanten van,
rondom, om : xgéa dygi ofsXoïoiv sjzslgav, H., zij staken de stukken vleesch
aan de braadspeten (h. vleesch omgeeft
de speten). — b) alg. : bij, naast: d. nvgi
oifjocu zgijroda, H., een drievoet boven
het vuur plaatsen. — 2. overdr.: a)
oorzaak, voorwerp {z. bij III, 2, c): om,
over, wegens, ter wille van : ° dyp
èjioi oxévsig ; d/LKp’'Elêvy ydxso'dai, H.;
djLiq?’ ’ Obvorji juv'd'sóyyv, EL, ik sprak
3
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a/LMpid^co

—

over.— b) middel : ° dptpi Aaxoida (gen.)
oocpig, door de kunst van Apolloon
III. fnet acc. 1. v. plaats : a\ aan weers¬
kanten van : Kavozgiov d. gésftga, H.
— b) rond, rondom : cpvlaxeg d. nvg
xad'rjusvoL ; oi d. Ugiapov, H., Priamos
en zijn gezelschap ; ook overdr. : oi a.
Sefuoioxléa, Theniistokles en mannen
zooals hij. — c) rondom in : d. doxv
è’göopsv igd deoïg, H., rondom in de stad
brachten wij offers aan de góden. —
d) ergens op. — 2. overdr. : a) v. tijd :
om, omstreeks : d. piÉoov y/nsgag. —• b)
bij getallen : ongeveer: d.rovg öioxiliovg,
ongeveer twee duizend. — c) v. hetgeen in h. middelpunt staat der gedachten, der bezorgdheid, der werkzaamheid
(ioorzaak, voorwerp enz.]: aangaande,
om, over : d. ösïjivov sxetv, bezig zijn
met eten; d. xd oigarevuaza danavav,
uitgaven doen voor de legers.
Aanm. Dikte, is dgcpi, als bw. en als
vrz., versterkt door negl: a) bw. : d%dcu
<5’ d. Ti sol p eyd/L’ ta^ov, H., aan beide
kanten weerklonken de oevers luide in
’t rond. — dl vrz. : d. negi xg?jvrjv, H.,

aan beide kanten rondom de bron.
dptpid^coy doco, ypcpiaoa = aptpisvvvpi.
dpepialog, 2 [dpcpi (bw.) alg (êftcov)], door

de zee omgeven.
3 Ap<pidgao£y ov, en ion.-att. -gecos,
eco, 6, mythische ziener en koning v.
Argos.
*d/Lt<p-idxc0 (alleen pf. pari. dpqpiaxvïav),
rondom schreeuwend.
dpcpi-paivco ® 1. om iets gaan: vscpéXy
oxótieIov apqnjléfiyKe, II., de nevel heeft
zich om de rots gelegd, omhult haar;
dfjLcpi dovgoLTi fiaïvE, HL., zette zich schrij¬
lings op een balk. — 2. overdr.: a)
beschermen (voorstelling : beschermend
boven een gevallene staan). — b) bevan¬
gen : oh Jióvog qpgévag apcptféfrjxeVj H.,
heeft uw ziel om vangen.
apcpi-fidlkco ® werpen om. — 1. met ace.
v. hetgeen men om iets werpt : kleederen, tvapens enz. aan do en ; med. :
° levxrjv xgixadpcpipdXlojLicujik leg grijze
haren om (mijn hoofd); ik word grijs ;
° &avdxov dpepefidlovxo véopog, zij omhul¬
den zich met den nevel des doods.— 2.
met acc. v. hetgeen ivaarom met iets
werpt : omgeven, omvatten, omarmen :
° d. xLvd xegoiv ; ° d. cpvlov ogvlüajv, het
geslacht der vogelen omstrikken; °Sgia
d., de grenzen omsingelen. — 3. met
twee acc.: • viv dpyéfialsv dïóva, legde
hem een mantel aan.
ap<pLpa<ïig, ecog, f) [dpqpifairco], het gaan
rond iets, verdediging.
apcpLfiioSy 2 \apcpl (biv.) fllov (td)v)], op

dpcpiÉJtco

twee plaatsen (op de aarde en in h.
water) levend, tweeslachtig.
dpLcpLfiXriGTQovy zó [dfjLcpLpdllco], het omgevende, o. a. omheining v een tempel.
dpcpifioMa, y, onzekere toestand, dub¬
belzinnigheid, twijfel. — dpcpiflolosy 2
[dptpifidllco], overdr.: dat naar twee
kanten gericht kan worden : onzeker,
twijfelachtig, dubbelzinnig.
dpcpipgoTosy 3 [ap(pi fgoxóv], den man
aan weerszijden
den geheelen man
bedekkend.
’ ApepLyèvEiay ?), stad in Mis.
dpqpcyvoéco {augm. ypopiyv- en ypgpsyv)
[dp(pi, vw. yi-yvcD-oxoo], in twee richtin¬
gen denken. — 1. onoverg. : weifelen,
twijfelen.— 2. overg. : niet recht we¬
ten.
dpopiyvrjeiSy m. bvn. \apqn (bw.) yvïov
(e^cor)], aan beide kanten met sterke le¬
den {armen)) of [dpqpl (bw.) yvyv (^ooy)],
die aan weerszijden een kromhout
{spottend) heeft, aan beide beenen
mank.
ap<piyvoSy 2 [apq?l (bw.)
tweepuntig.

yvïov (excov)]r

* dpqpi-Saóco (alleen 3 enk. pf dpqoidsdys),
onoverg.: rondom ontbranden (overdr•
v. oorlog).
dpfpi-dacfvsy
v, rondom ruig.
apcpi-Sélgiosy 2. — 1. a) aan weerszijden
(d. i. met beide handen) rechtsch,
be¬
hendig. — b) overdr.: in twee richtin¬
gen passend, dubbelzinnig. — 2. bij
beide handen behoorend, rechtsch en
linksch.
dpcpi-8iv£GOy winden om.
dpcpiÖQopoSy 2 [dpq?l; vw. ëögapov, 2*
ao. bij xgéxco], er rond loopend.
dpqpLSgvqpr/Sy 2, en -<pog, 2 [dpqol, dgvjxtco], aan beide kanten
(d. i. wangen)
opengekrabd.
apqpidvpog, 2 \dpopi ; -Övpog, vgl. didviuog], dubbel.
aptpié^co = dp<pid£co.
dfMpiékioGciy yg, vr. bvn. [dpqpf vw. silooco], aan beide uiteinden gekromd.
dp(pi~évvvpiy f. dpqpLSOCOj att. dp<pia>, ao*
rjpopieoa ; med. dpepisoopai^ rjpcpteodpyvr
fjp<pieopcu. — iem. iets aandoen, . aantrekken.
dpcpi-Éjzoo (alleen pr.en impf. -sjtov) cn
dp<p-ÉJtco (id.), rondom iets bezig zijn,
zich ijverig bemoeien met, druk in do
weer zijn : ïnnovg dpcpisjtovrsg £svyvvov, H., zij brachten vol ijver do
paarden onder het juk ; dpyUnov xd(pov uvóg, ïï., zij bezorgden de begra-

dgcpieorga

dgcpinvXog

fenis van
; xrjv Ttgvgvyv nvg dgcpsnsv, H., het vuur vlamde op rond het
achterschip: 01 Ixaliav d. [v. een god),
beschermen.
dgcp leg ga, xo dgcpisvvvgi
kleeding.
d[A,cp-i£dvco, rondom aan iets vastzitten.
dgcpL'd'aXrjg, 2 [dgcpi, d'dXXco ; eig. : aan
weerskanten bloeiend], overdr.: zijn
beide ouders nog bezittend.
dgcpi^Ezog, 2 [dgcpicidygi], H., epitheto?i
v. een schaal, ofwel: die men aan weers¬
zijden kan neerzetten, met twee ooren,
ofivel: die op beide uiteinden kan
staan, die van boven en van onde¬
ren een schaal is : -og cpidXrj, dubbele
schaal (vgl. dgcptxvjiellog).
d/LKpi-'&écoy om ... heen loopen.
dfMpi-'d'iiHTog, 2, aan beide kanten ge¬
scherpt, tweesnijdend.
dgcpi'd'VQog, 2 [dgcpi (bw.) dvgav (s^covj],
met een deur-, met een ingang aan
beide kanten.
dpKpi-HaXvnxut. 1. omhullen, verbergen,
bedekken; ook overdr.: 'ddvaxóg giv
dgcpsxdXvxpev,H., de dood omhulde hem.
— 2. iets dat bedekt om iets leggen ;
ol odxog dgcpexdXvxpe, H., hij dekte den
gewonde met zijn schild; fig. : dgcpi
vvxxa èxdlvyis gdyg, H., hij spreidde
nacht uit over den strijd.
*dg<pi->céatico (<alleen do. part. dgcpixsdooag,
H.), rondom af hou wen.

[

],

dpyL-HEipaiy rondom liggen, omarmd
houden.
dgcpiKLcoVy 2 [dg(pi (bw.) xiovag (l^cov)],
met zuilen omgeven.
dgcpiytogog 2 [dgcpi (biv.) xógr)v[£xcov)]. 1
harig.— 2. overdr. : met loof omringd.
dgcpi-KQvjiTco, rondom bedekken.

,

.

dgcpLnzioveg, cov, oi [dgcpi, xxi£co], om¬
woners, naburen (v. volken).
3 AgcpiKzvoveg, cov, oi [id.], Amphiktuonen, afgevaardigden der staten, die een
Amphiktuonie [%. h. volgende) vormden.
— 3Ag<pixzvov£a, f), Amphiktuonie,
losse vereeniging v. naburige staten op
godsdienstigen grondslag. — 3 AgcpwzvoviHÓg, 3, Amphiktuonisch. — 3 AgcpiXTvorig, iöog,vr. bvn., Amphiktuonisch,
bijnaam v. Demeter als beschermster der
Delphische Amphiktuonie.
3 AptpiKTvcoVy ovog, 6, zoon v. Deukalioon
en Purrha, de mythische stichter der
Delphische Amphiktuonie.
dgcpiKvntXXog, 2 [dgcpi xvjieXXor (è’zcov)]:
-ov ösTiag, H., beker, die aan beide kan¬
ten (v. onderen en v. boven) een drink¬
schaal heeft, dubbelbeker.
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dgcpiXacprjg, 2 [dgcpi; vw. eïXgcpa, 2*pf. v.

lagfidveo), alles in het rond innemend ;
v. een boom : met breede kroon.
dgcpL-Xaxaivo:>, rondom iets graven.
dgcpL-Xéyco, in twee richtingen spreken,
twisten. — dgcpiXoyog, 2. — 1. gew.
lijd.: betwist, twijfelachtig.— 2. bedr.:
twistend.
dgqpiXocpog, 2 [dgcpi Xóqpov], den nek om¬
ringend.
3 AgcpiXoyog, o, ivaarzegger.

]:

dgcpiXvxT], vr. bvn. [dgcpi, vw. Xsvxóg
vv!=, H-, ochtendschemering.

d.

.

* dpcpigaiogai (alleen ao. imper dgcpigdoao&e), rondom afwisschen.

. .

dgcpi-gayogai 1
rondom iets strijden.
— 2 orerdr. : om
voor iets strijden.

.

dgcpL-péXag, aira, ar, overdr. v. h. gemoed:
rondom somber [door smart enz.).

* dgcpi-pivxdogcu

[alleen

3 enk. pf. -gé-

rondom loeien], overdr. :
rondom dreunen.
gvxe) [eig. :

,

om-, bewonen.

dpcpi-vépogai

dgcpi-voÉGOy in twee richtingen denken,

aarzelen, radeloos zijn.
* dgcpL-t-éco (alleen ao. dgcpè^eoa), rondom
gladmaken.
dgcpL’jtéXogcu, zich bewegen rondom.
dgcpi-jT.Évogai

=

dgcpisnco.

dgcpi-JZEgiKTLoveg, cov, oi

<=

dgcpiKxioveg.

dgcpi-jzEQioxécpcoy omkransen.
dgcpL~jt€QLcrrQco<pdcoy

naar alle

kanten

rondwenden.
dgcpi-nimoo
omarmen.

•

zich om iem. storten,

dgcpijtXaHzog, dor., en dgcpijxXrjKzog, 2
[dgcpi, 7ih)oGco\, rondom beukend. —
dgcpwiXrji;, fjyog, m. vr. bvn. [id.], aan
beide kanten treffend, eig. en overdr.
[dgcpijtoXog], dienaar zijn,
dienen, bezorgen. — dgcputoXéco. 1.

dgcpijtoXevco
[id.]

dgcpiizoXsvco.

— 2.

],

[dgcpi, noXéco

zich om iets of iem. bewegen ; vd. be¬
schermen.
3 AgcpijzoXig, scog, yjstad in Thraki'ê. —•
5AgcpwzoXlzijSy ov, ó, inwoner van -,
afkomstig van Ampkipolis.
dgcpinoXog, 2 [dgcpi, Tiélco]. 1. om iem.
bezig. — 2. geiv. zelfst. g.: 6, meestal :
a) dienaar, dienares. — b) inz. : die¬
nares van een god, priesteres.
dgcpi-jzovéogcuymoeïte doen rondom iem.
of iets, zorgen voor.
dggpL-jtozdogai, fladderen om.
dgcpinvXos, 2

[dgcpi (bw.) nvXyv

met twee deuren.
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dgtpijtvgog — d'v

dfKpiJCVQog, 2 [d/Liqpl itvg (s'xcov)], door
vlammen omringd.
dfA,<pi-Qvrog^ 2 en 3, rondom bespoeld,
omstroom d.
dficplg [d/LHpi; -g, vgl. ovxco-g, gs%Qi-g enz.]
= afA.qpi, doch meestal bw.
I. bio. 1. a) aan weerskanten. — b) alg.:
aan alle kanten, rondom. — 2. (wat aan
iveerskanten v. iets is, zoordt door dat
voorwerp uiteengehouden, gescheiden
o) a) uiteen, gescheiden: xfoveg ai yaïav
xs xai ovgavöv d. s'xovoiv, H., de zuilen
(v. Atlas), die hemel en aarde vaneennouden. — /?) verre. — b) overdr.: d.
<PQov£Ïv, van meening verschillen; d.
exaoxog, H., ieder voor zich, ieder af¬
zonderlijk.
II, vrz. {staat gew. achter zijn naamval). 1.
met gen.: a) rondom, om : dggaxog d.
iScöv, H., den strijdwagen van alle kan¬
ten naziende. — b) op een afstand van,
verre van : d. sasad-ov cpvXómóog, H., zij
zullen verre blijven van het gevecht.
— 2. met dat. en ace. : rondom, om.
agcpiofiaoiv), f) [agcpig, paCvuj], ion.— dgcpiöfiï]iy)öiQ.
dgfpur^rjzéco (augm.: ygg?sö-,soms rjgcpiaj
[agcpig, fialvco ; eig. : uiteengaan], over¬
dr. 1, van meening verschillen, het on¬
eens zijn,redetwisten,twisten: uvi, ngóg
xiva, met iem.; xivog, nsgi xi, itsgl xivog,
over iets. — 2. a) betwisten, betwijfe¬
len, ontkennen. — b) daarentegen be¬
weren.— dgcpiG^rjzrjaigogy 2, betwist,
twijfelachtig. - dgcpiG^rjxyGig, scog, r\.
1. twist (inz.vóór h. gerecht).— 2. tegenbewering. — 3. twijfel. — dgcpioPrjxrjrog, 2 [verbaaladj i], betwist, be¬
twistbaar.
3,Ag(piGGay y, stad in Lokris. — Agcpio0€vg}ój inwoner van
afkomstig van
Amphlssa.
dgcp-icfzrjgi (alleen med. en onoverg. tijden
v. h. act.) 9 rondom gaan staan ; om¬
ringen.
dg(plGxogoq92 [dgcpl, oiógd]. 1. aan weers¬
kanten open. — 2 zich aan weerskan¬
ten van den mond (oxóga) van een
mengvat bevindend, SOPH.
dfA,<pc-<rzQaxdo/xcu, omlegeren, belegeren.
diL(pL-crTQE(pr)g9 2 [dgopi, ozgstpco], naar
beide kanten gekeerd.
dgtpi-ri&rjgt 9 rondom iets plaatsen,
-zetten, op het hoofd zetten; med.: zich
iets omleggen, omgorden, omdoen.
djLMpL-zQexco • 1. om iets loopen. — 2.
overdr.: omgeven.
dfKpizQrjg, fjxog, m. vr. bvn. [dgtpC, xixgdoji],
aan beide kanten doorboord.
_
.. *

.

3 Ag(pirglzrj9 rj, echlgenoote v. Poseidoon.
d.[z<pi-rgo[4,£co, sidderen voor.
*AfA<pixgoTcaiEvgy ó, uit de gouw Amphitrope. — 3Agqpixgoïti), rj, een Atti¬
sche gouw.

d, Thebaansch aan¬
voerder vóór Troje.
dg<pl(paXog9 2 [dgcpl {bio.) cpdlov {excovj],
aan weerskanten met een kam voorzien!
d[*<pi-(pof}éo[4ai, aan alle kanten de vlucht
nemen.
dfxqpupogevg, 6 [dgcpi, (pégw], kruik met
twee ooren, amphora ; inz.: lijkurn.
dfAcpi-xaivco en dgqpi-xdGxcOy om iem. ef
iets gapen {om te verslinden).
d/acpL-xéco o 1. gieten over, spreiden om.
— 2. med.-pass.: zich om iets uitstorten,
omarmen.
d/bL(pLxgvaog92 [dgcpl, xQv°dg], rondom-,
geheel verguld.
dgopixvrog, 2 [verbaaladj. v. dfKptxsco],
rondom opgeworpen.
dgcpid>, att. f. v. dgcpiévvvgi.
’Apcpizgvcov, covog,

3A/u<picov, ovog, d, mythische stichter v.
Thebe.
dgcpogevg, d [-<— dgcpicpogsvg ; —>- Lat.
amphora
Ned. emmer] = agcpicpogsvg.
dgcpozégrjy bw., z. dgcpóxsgog, 2. — dgcpóxegog9 3 [dgcpco], 1. beide(n) {t. ond.
v. sxdisgog. z. a.): kit' -a, naar beide
zijden. — 2. bw. : a) ion. -y, aan beide
kanten {b. v. te land en ter zee). — b)
•ov, -a : a) beide tegelijk : -a (tevens)
dgioxog oxgaxyyóg

xai gaipcgdóg. —

j3)

op beide wijzen, in beide opzichten.
dgcpoxégoï'd'EV) bw. [dgcpóxsgog, -dsv], van
-, aan beide zijden. — dgcpoxsgcos9 bio.,
op beide manieren, in beide gevallen.—
dgcpozÉQooGBy bio. [d., -os], naar beide
zijden.
dgcpovöig9 bio., missch. [dgcpl, ovöag, eig.:
aan weerszijden op den grond], bij zijn
voeten.
dgtpQdaaaizOy ao. opt. v. dvacpgd^ogai.
dgcpco 9 xco, en oi, ai, xd, gen. dat. oiv, ace.
co (telkens voor de 3 geslachten), ook
onverb. [vw. Lat. ambo], beide(n).
dgcpcozogy 2 [dgcpl {bio.) ovg (l^o?r)], met
twee ooren, - handvatten.
dgdbgrjzog, 2 [goygéogai], en dgcogog9 2
[g&yog], onberispelijk.
dgcog, bw. [1. dgóg], alleen in dgcog yé ncog
= dgcoayéjtcog, bw., op de een of andere
wijze, in zekeren zin.
iv en 1. av, vrz. = dvd ; z. dvd, begin.
2. ar, modaal partikel, verzacht een be-

dv

—
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wering door ze als slechts mogelijk voor
te stellen: in voorkomend geval, on¬
der zekere omstandigheden, wel; voor
h. gebruik en de vertaling in de verschil¬
lende gevallen, z. tipraakh.
B. av = sdv.
1. av, dor. =s fjv, vr. acc. v. dg.
2 av = d dv (krasis).
1. dv- privativum, z. 1. d-.
2. ar-, *>. dra, A, II.
dra,
door apokope dv, dv, ivat vóór
een labiale dg, dg wordt, vóór een
gutturale dy, dy \vw. dvco, Lat. an- in
anhëlare, Ned. aan], eig. opwaarts (tgst.
xazd).
A. bw. (dihiv. is het onzeker, of d. nog
een afzonderlijk woord is, zooals h.
oorspr. gebruik was, dan ivel tmesis
moet aangenomen worden).
I. omhoog, er op : jusXnvsg d’drd fóigvsg
gaar, van boven waren er zwarte tros¬
sen, II.
II. in samenst. (dikw. dj”, dy-, dl-, dg-,
dv-). 1. a) a) opwaarts, naar omhoog,
op-: dva-Balvco. — f) inz.\ van onde¬
ren tot boven, geheel: dva-ftscogéor —
b) overdr.: a) versterkend : zeer : dvaxqIvco. (vgl. V7ZO-, dat dikw. verzwakkend
is). — f) v. geluiden : plotseling, luide
(h. geluid verheft zich uit de stilte ;
vgl. Ned. op-kiinken) : dva-podco. — y)
met dezelfde voorstelling als Ned. op¬
wekken : ava-nslBo}, 2. — 6) duidelijk,
openlijk : dva-cpalvo), A, II, 1. — 2. a)
a) achterwaarts, achteruit, terug [deze
beleek. heeft zich missch. ontwikkeld, uit
zegswijzen als dvd Tioxagóv, z. B, III, 1),
omver: dra-jrcogêco. — ($) terug naar
zijn plaats (voorstelling v. iets dat zich
verwijderd heeft en nu teruggebracht
wordt); vd. alg.: naar de behoorlijke
plaats, naar de bevoegde overheid :
dva-nsgTzoo, 2. — b) overdr. : a) v. tijd :
dva-f}dXXco, 11,2. — p) h. terugkomen of
terugbrengen tot een vorigen toestand :
opnieuw, weer : dva-ïïaggéco — y) duidt
h. ongedaan maken v. een handeling
aan: ont- : dva-Xvco. — 3. over een
zekere uitgestrektheid: a) uiteen, open:
dra-xslvco, 2. — b) overdr. : a) distri¬
butief: verdeeld over: dva-SlSoogi, 2.
— P) uitgestrektheid in d. tijd: dvagéveo.
B. vrz. I. met gen. : op, bijna alleen in :
dvd vgög è'pgv, H., ik besteeg het schip
(of missch. is dvd bw. en vgóg gen. v.
plaats: ik ging opwaarts, op het
schip).
II. met dat. : op, boven op (zonder
beweging), alleen bij dichters : dvd oxrjTixgeg, H., boven aan zijn staf.
III. met acc. 1. a) naar omhoog, tegen ...

Op : 9oXèxp, rj x’ dvd vcoxa deovoa avftév1
Ixdvei, H., de ader, die tegen den rug
oploopend, den nek bereikt ; dvd xöv
noxagov (stroomopwaarts) nXsïv. — b)
v. uitgestrektheid over een ruimte (ook
een horizontale vlakte schijnt op te loopen ; vgl. Ned.: op en neer loopen)!
over ... heen, door ... heen : dolScgog
dvd xrjvt EXXdda, bezongen in geheel...;
dvd oxóg’ è'xeiv, H., voortdurend in den
mond hebben. — 2. overdr. : a) v. uit¬
gebreidheid in d. tijd: den geheelen
duur van : dvd xöv nóXsgov ; dvd ygovov,
na verloop van tijd, ook: een tijdlang,
— b) v. wijze: dvd xgdxog, tot de hoogste
krachtsinspanning, uit alle kracht —•
vd. c) distributief: telkens, tegelijk :
è.xogsvdrjoav sjixd oxa'&govg, dvd nèvxs
nagaodyyag xfjg ggègag, vijf parasangen.
per dag.

.

1.

dva. \h. bw. dvd, zonder koppelw. ge¬
bruikt en met verschuiving v. h. accent],.

op ! (= sta op I).

2.

,

dva

voe. v. aval;.

[dvaftalvco], trede ; mrv. :
trap.
dva-palvoo © I. onoverg. 1. stijgen, om¬
hooggaan (tgst. : xaxapalvco): a) alg. :
en1 exxaldexa nr)%eag -si ó noxagóg,ï{T>T.,
de stroom stijgt zestien ellen. — b)inz.:
naar het binnenland gaan (dat immers
hooger ligt dan de kust) : te paard stij¬
gen [met en zonder ètp’ innov); scheep

dvafta'&'gósy ó

gaan; aan land gaan ; het spreekge;
stoelte bestijgen (met en zonder èni xö
[eig x6 nXrj&ogy VÓÓr
het volk enz.) ; vóór het gerecht ver¬
schijnen (ook v. getuigen; dikw• zonder h.

frjga) ; optreden

bijbegrip v.

stijgen).

—

2.

overdr.: a)

ontstaan, gebeuren. — ó) cpdzig dvdgcóKovg -ei, tl. (= fialvei dvd
z. dvd, B,

III, 1,5), een roep verspreidt zich onder
de mensehen. — c) v. de regeering enz. :
overgaan op.
II. overg. (alleen le ao. dvefgoa, dvsftrjodfxrjv): doen stijgen : d, èni xapfjXovg, kameelen doen bestijgen ; vd> dvapgodgsvoi, H., na ons bij zich (med.) aan boord
genomen te hebben.
dva-fiaxxEvoo, in Bakchischen jubel los¬
barsten.
dva-pdXXoo • I. (dvd, omhoog). 1. om¬
hoog-, opwerpen : yrjv d.; d. xdtpgov,
door het uitwerpen van aarde een
gracht maken, een gracht graven; inz.:
op het paard tillen. — 2. overdr., med.:
een taak op zijn schouders nemen, on¬
dernemen (dezelfde voorstelling als in
h.Gr.), aanvangen : gd%ag -s<fdai ngog...,
den strijd aanbinden tegen ... ; dvepdXXsxo deideiv,H., begon te zingen (missch.
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is de voorstelling : wierp zijn hoofd
achterover om te zingen).
II. (dva, achterwaarts). 1. naar achteren
werpen : -eo&cu met en ronder een ace.
als yXaïvav, zijn mantel over zijn (med.)
schouders slaan. — 2. overdr. : uitstel¬
len, verdagen : ovx dvsfdXXovzo pij ov
zo ndv ggyavgöao&ai, HDT., zij draalden
niet (in hun belang : med.) om alles in
het werk te stellen ; iem. ophouden.
avafiacug, ecog, rj [dvafalvco]. 1. het Opstij¬
gen, het bestijgen (tgst. : xaidfaoïg). —
vnz.: a) tocht naar het [hooger gelegen)
binnenland. — b) hot to paard stijgen.
—-2. meton. : a) oploopende weg. — b)
° de te paard gestegenen, ruiterij.
ctva-fiaocrageco = dvafiaxyEveo.
&vapdT7]sy ov, o \dvafiaivco ; eig. : die iets
bestegen heeft], ruiter. — dva/3azógy 2
[verbaaladj. v. drafaivco], die bestegen
kan worden.
dra-/ft/?d£co @ 1. opwaarts doen gaan,brengen : d. sni Xócpov; h. ini vavg,
inschepen ; -soiïai /udgzvgag, (in zijn
zaak : med.) getuigen 'laten optreden
(op' h. verhoog). — 2. overdr. : zovg
fdóyyovg d., iem. de stem doen verhef¬
fen.
dva-Pióco • tot het leven terugkomen.—
&vcL~fiLCöGxo[iai • 1. onoverg. : tot het
leven terugkomen. — 2. o verg.: tot het
leven terugbrengen; ook overdr.
dva-pXaozdvco © 1. opschieten (v. gewas¬
sen). — 2. overdr.: ontstaan (b. v. van
rampen).
ava-fiXsjzco • 1. opzien : d. slg zóv ovoavóv. — 2. weer ziende worden. — dvdfïkeipis, scog, rj, het weer ziende wor¬
den.
dvapXrjSgv, bw. [dvdfaXXco, -Sgv ; eig.:
het hoofd omhoog werpend *?], wsckl. :
snikkend.
txvdpXrjois^ eog) ij [dvafdXXca], uitstel.
dva-podco • kreten slaken, schreeuwen.
dvafioXevg, o[dva8dXXcd1, die op het paard
tilt, rijknecht.
dvapoXg, g [dvafaXXcó], z. dvafdXXco. — 1.
het op werpen. — 2. meton., concr.: a)
opgeworpen aarde, wal. — b) overdr. :
aanhef v. een zang. — II. 1. a) het
naar achteren werpen, inz. v. een man¬
tel. — b) meton. : «) wijze waarop een
(over de schouders geslagen) mantel ge¬
dragen wordt. — d) concr.: mantel.—
2. overdr. : uitstel : -gv noisiv, een uit¬
stel bewerken ; -gv noisïo&ai, uitstel¬
len.
dva-p^ayelv^ ep. 2* ao. inf. v. een def.
wkw., luid kletteren, - kraken.
*dva-Pgóxco (alleen 1* ao. opt. dvafgó^sis

en 2° ao. part. dvafgoxév), in-, ver¬
zwelgen.
dva-PQvxdog,aiy in luid gejammer los¬
barsten.
* avafigvxco (alleen pf. dvafsfgvxs), opborrelen.
f avdyaiov, zó [avd yaïav], bovenkamer.
dv-ayyéXXco • [dvd]. 1. terugkeeren met
het bericht dat, terugmelden. - 2. alg.:
melden, berichten.
dvaysivcóoKoo, PAP. = dvayivcóoxco.
dva-ysXdco © luid lachen.
ava-yiyvcóaxco © en -yivoóoxoo. 1. (dva-,
versterkend) alleen 26 ao.: duidelijk in¬
zien, met zekerheid leeren kennen. —
2. (dva-,
achterwaarts), vrl hdt. : a)
anders stemmen, tot een andere meening brengen. — b) alg. : overreden.—
3. (dva-, opnieuw), a) herkennen. — b)
inz.: letterteekens herkennen, lezen,
voorlezen.
dvayxd£co \avayxrj]. I. 1. dwingen, nood¬
zaken : a) iem. tot iets dwingen : d.
nvd Xéyeiv.— b) met dwang doorzetten:
° TtóXig -si zdös. — 2. in verzw. zin:
dringend uitnoodigen. — Iï. overdr.
v. logischen divang. 1. iem. overtuigen.
— 2. beweren dat iets noodzakelijk
zus of zoo is, iets noodzakelijk... doen
zijn.
dvaynah7,
dvdyxg.

?7

[:vr. v. dvayxaïog], ep. ion. =

dvayxaïog, 3 en 2 [dvdyxg]. I. bedr. :
die dwang uitoefent, datgene waarvan
een zekere noodzaak uitgaat. — 1. v.
zaken en toestanden : a) dwingend:
Xgeub -g, H., dringende nood ; -ovgpag,
H. , de dag des clwangs, d. i. der slaver¬
nij; 0 -a zvyg, lotsbeschikking waarte¬
gen men onmachtig is (v. slavernij of
geioelddadigen dood); zó -ov, gevangenis.
--b) onontkoombaar: ddvazog jidoi d.
dvdgwTioig ; -óv èozi, het is noodig.— c)
onweerlegbaar. -- d) onontbeerlijk :
zdvayxaiózaza Xéyeiv; tol -a, levensbe¬
hoeften. — 2. v. pers.: met wien men
een noodzakelijken band heeft, bloed¬
verwant (vgl. Lat necessarius).
II.lijd.: gedwongen, genoodzaakt: -01
TZoXepiozal, H.
dvayKcuózgg, gzog, g [dvayxaïog], bloed¬
verwantschap. — dvayxalcog, bw. [id.].
I. noodzakelijk. — 2. (slechts) zooals
noodzakelijk is, ternauwernood.
dvdyxg, g. — I. v. zaken en toestanden.
— \. noodzakelijkheid, dwang : -g, ê£-,
vn’-, öC -gg^ngóg -gv, door dwang, ge¬
dwongen ; a. met en (vaker) zonder ion,
het is noodig. — 2. meton.: a) datgene,
waarvan noodzakelijkheid uitgaat : a)

dvayvdpnrco

noodlot. — p) (onontkoombare) natuur¬
wetten. — y) dwingende oorzaak. —
b) [oorzaak voor gevolg ; dikw. mrv.) :
nood, ellende, lijden : sv -rj s^eodai.—
c) [gew. mrv.): dwangmiddelen, gevan¬
genis, foltering. — 3. overdr.: a) v. ze¬
delijke noodzaak : d. rijs rcov noXXcbv
bó^rjs fjLélsLv, men moet noodzakelijk
rekening houden met... — b)v. logische
noodzaak, o. a. in antwoorden : (zullen
we dat toegeven ?)3A. ydg, we moeten
wel.
II. v.pers.: (noodzakelijke band,) bloed¬
verwantschap.
dva-yvd/LiJtrco, ombuigen, (door ombui¬
gen) losmaken.
dv-ayvog, 2, onrein.
dva-yvcoQl£co, herkennen. — dvayvcogiopóg, 6, herkenning.
dvdyvoooig, eoog, rj [dvayiyvdooxoo], het
herkennen ; inz. [z. dvayiyvcóoxco, 3,
b), het lezen, het voorlezen.
dvayógevcug, scos, rj, openbare bekend¬
making ; inz.: uitroeping van den
naam des gekozenen. — dv-ayogevco
(bijna alleen pr. en impf. ; voor ƒ., ao.
en pf. dienen gew. dvegco, dveïnov en
dvelggxa) [dvd]. — 1. openbaar bekend
maken, - uitroepen. — 2. inz. : a) ter
stemming oproepen. — b) openlijk voor
gekozen verklaren. — c) alg.: uitroe pen (b. v. tot koning).
dvdygajtzosy 2 [verbaaladj. v. dvaygd<pco],
opgeschreven. — dvaygacpevg9 ó [id.],
die opschrijft; inz.: wetboekmaker. —
dvaygaqprj, rj [id.], het opschlïjven ;
inz. : codificatie. -— dva-ygdcpco 9 1.
opschrijven, inz. : officieel opschrij¬
ven, schrijven : ^vvd/jxrjy dvaygdigai êv
atr\hr\, een verdrag in een zuil laten
grillen. — 2. vd.: a) (v. een geschied¬
schrijver) : berichten, vermelden. — b)
een wiskundige figuur teekenen.
Avayvgdaiog, m. bvn., uit Anaguroes.—
’Avayvgovs, ovvrog, ó, Anaguroes, een
Attische gouw.
dv-dyco 9 [dvd]. I. (dva-, opwaarts). 1.
omhoog brengen, - leiden: d. neXxaoxdg Jigbg zó o'gog ; ° d. xdgot, het hoofd
ophelFen. — inz. : a) a) naar de volle
zee brengen (vgl. Lat. altum): d. vavv ;
onoverg. d. [vavv] en -opai (med.; ook
ao. pass.), in zee steken, uitvaren. —
/?) overdr. -ojuai, van wal steken, op
het punt zijn iets te doen. — b) naar
het binnenland brengen. — c) vóór het
volk -, vóór den raad -, vóór het ge¬
recht brengen. — 2. overdr.: verheffen.
II. (dva-, achterwaarts). 1. a) terugbren¬
gen (een leger v. h. slagveld, iem. naar
zijn vaderland). — b) onoverg. [orgdrsv-

—
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pa] :

het leger terugbrengen, terugkeeren. — 2. overdr.: terugbrengen:
d. avxóv snl xóv Xóyov, tot zijn voorstel.
III. (met verzw. beteek. v. dva-) : ergens
heen brengen : èg psooov <$’ dvayov (=
dvfjyov), H., zij brachten hem in het mid¬
den ; x°Q°v «•> een koor opvoeren;
iogxrjv d., een feest (met optochten)
vieren.
dvaycoyg, rj [dvdyco], het omhoog bren¬
gen ; inz. (z. dvdyco, I, 1, a): het uitloopen v. een schip.
dva-öalopai 9 verdeden, inz. land. —
dvaöaopós, ó, verdeeling, inz. v. land.
dva-Seixvv/Lu 9 1. a) in de hoogte hou¬
den en laten zien. — b) alg. : laten
zien. — 2. overdr.: a) (openlijk) doen
kennen, tot iets nitroepen; inz.: (plech¬
tig) inwijden. — b) (met verzw. beteek.
v. dva-): iem. aanstellen, aanwijzen. —
dvaSeij-ig, scog, rj. 1. het laten zien,
voorstelling (b. v. aan h. volk). — 2.
bekendmaking, uitroeping, benoeming,
aanstelling.
dva-déKopcu,ion. = diabéyouai.
dv-, dbsXcpóg], zonder
broeder of zuster.
* dya-dégxo/Liai (alleen 2® ao. dvéögaxs),
opkijken.
dvaSéaprjy V [dvadéco], hoofdband. — dvdSszog, 2 [idi\, h. haar op bindend.
dva-öéxofJLai • I. 1. op zich ontvangen,
Opvangen *. ödxos dvsbs^aro Sovgara, H.
— 2. overdr.: a) op zich nemen : d. xrjv
alxlav, de schuld van iets. — b) onder¬
nemen, beloven. — n) ondergaan, uit¬
houden : d. di’fvr, H., ellende. — II,
(met verzw. beteek. v. dva-), ontvangen.
dva-Ssco 9 [1. dsct)]. I. 1. opbinden ; med.'
(door een opwaarts loop end touw) aan
zich vastbinden, op sleeptouw nemen.
— 2. overdr.: zijn geslacht afleiden
dvaSeXcpogj 2 [1.

van. — II. {met verzw.beteek. v. dva-):
om-, bekransen : d. xscpalrjv.
dva-SiSdaxco 9 iem. opnieuw leeren, tot
beter inzicht brengen.
dva-öCöoofu • 1. (dra-, opwaarts', op¬
geven, laten opstijgen. — inz.: a) v. een
bron : laten op wellen ; onoverg. : nrjyal
dvadtAovoi
de bronnen wellen
op. — b) v. de aarde : voortbrengen. —
— 2. (dvd, A, II, 3, b, a), verdeden :
rog örjpcg yfjyov -öovvai, d. i. het volk
laten stemmen. — 3. (met verzw. beteek.
v. dva-), toereiken.
dvaSgafzsLv, Sgapov/aai, z. dr<xzoé%G>.
dvaSv

=

dvdóv&i, v. dvadvopai.

dva-övco 9 med. en 20 ao. en pf. act. 1.
(dva-, opwaarts), a) opduiken, te voor¬
schijn komen : d. dXóg, H., uit de zee.—
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b) overdr. : zich oprichten, moed vat¬
ten. — 2. (dra-, achterwaarts), a) zich
terugtrekken. — b) overdr. : zich ont¬

trekken aan.

avdeövog, 2 [1. dv-, ssöva], zonder bruids¬

geschenk.
dv-aecQco 9 [dvd], 1,

— 2.

opheffen, optillen(opnemen enj meenemen (als

prijs).
ava-EQ^o/bcaL = dvsQ%o[zcu.
dva-^dco • weer levend worden.
dva-^BvywjLu 9 1. weer inspannen.— 2.
meion. : cl) opbreken : d. ró orgazÓTteSov, de legerplaats ; gew. onoverg. :
[oxgaTÓJiedov]. — b) het leger elders
heenbrengen : d. ióv oiqolzóv.

dva-C^rsco, op-, onderzoeken.
dva-£coy(>a<péco, afscbilderen.

dva-Ccojrnpéco. 1. overg.: weer doen op¬
vlammen.— 2. overdr., onoverg. : weer
op krachten komen, weer bijkomen.
öva-&dXjtco9 weer verwarmen.
dva-'d'OLQQÉcjo en -^aperéco, weer moed
vatten.
«ra^a, zó [dvaicdgpi], j. wijgeschenk— 2. vervloekt wezen. — (vgl. de dub¬
bele beteek. v. Lat. sacer). — dva&efiaxiCco, vervloeken, verwenschen.
dva-&ecDQ£coy van onderen tot boven -,
oplettend beschouwen.
dva&rjXéco [dvd, ftdXkco], opnieuw bloeien.
avd'&'rjfza, ró {avazidrjgi ; eig. : het ergens
opgestelde]. 1. toevoegsel, sieraad. —
2. wijgeschenk; alg.: monument.
dva-'d'ogypécü>, aan ’t schreeuwen gaan ;
inz.: zijn bijval luid te keunen geven.
dv-a&QÉco [dvd], van onderen tot boven
nauwkeurig beschouwen.
dva-'&gcóaHco S opspringen.
dvaiÖBca en -cuöeia9fj, onbeschaamdheid,
driestheid. — dvcuör)g9 2 [1. dv-, aiósopen]. 1. niets ontziend, schaamteloos,
driest. — 2. v. zaken : wreed. — f dvaiSta9 g = dveudsia. — dvcuScog9 bw. bij
dvoudgg.
dv-atfA,aKzog9 2, niet met bloed bevlekt.
dvaipoSy 2 [1. dv-, aïpa], bloedloos. —
dvcupóoaQxos9 2 [d. odg£], met bloed¬
loos vleesch. — dvaipcov9 2 [1. dvaïpa] = dvaipog. — dvcupoozi9 blV.
[dvacpog], zonder bloedvergieten.
avaivopai, (alleen pr., impf. gvairópgv,
ao. rjrgvdpgv) [dvd, vw. alvog], (dvd, A,
II, 2, b, y). 1. a) iets, dat men gezegd
heeft, weer intrekken. — b) vd.: ont¬
kennen. — 2. weigeren, afwijzen {gew.
uit minachting).

dvaLQ€<ng9 ecog, fj [dvaigéco]. 1. a) het
opnemen, inz. v. gewonden en dooden.
— b) meton.: begraving. — 2. a) ver¬
woesting. — b) het dooden.
av-aigéco^ • [dvd]. I. 1. opnemen: dv ö7
e2.ez: dom'da, H., zijn {med.) schild ;
dheioov dveléoftai. H., een beker (voor
zich, med.) opheffen. — inz.: a) v. ge¬
wonden en dooden (gew. med.: zijn doo¬
den) ; vd.: begraven. — b) een lot
trekken ; eig. v. de orakels door h. lot;
vd. alg.: een orakel geven. — 2. over¬
dr., med. : op zich nemen, onderne¬
men : dvekéodcu jcólepov.
Iï. 1. (opnemen en) wegdragen : nsUnsag dvsléodaL, H., bijlen rooven ; inz.:
een kampprijs winnen (dikw. med.: voor
zich); vd. vlxgv -sopcu, de zege weg¬
dragen. — 2. overdr. : a) opheffen,
afschaffen : d. vópov. — b) uit den weg
ruimen: dvÖQagd., dooden; nóksig d.y
verwoesten.
dvaiG'&'rjTÉcDj overdr.: stompzinnig zijn.
— dv-a.lo&rjzos9 2. — I. bedr. \. v. de
zintuigen: ongevoelig. — 2. overdr.:
a) stompzinnig. — b) v. h. gevoel: on¬
gevoelig. — II. lijd.: niet gevoeld : d.
'd'dvaxog.
d,vaiaipóco9 besteden, verbruiken. —
dvcuoipcopa9 zó, het verbruikte, on¬
kosten.
dv-aïoGcö © [dvd], opspringen.
dvouG%vvT£C09 schaamteloos zijn, - han¬
delen ; met part.: zich niet schamen te.
— dvaiGxwzla9 g, schaamteloosheid.
— dvala%vvxog9 2 [1. dv-, alöxvvogcu],
onbeschaamd, schaamteloos.
dv-aizLog, 2 en 3. — 1 bedr. : die niet
de oorzaak is ; gew. : onschuldig. — 2.
f lijd. : zonder oorzaak, toevallig.

.

dva-xa'd'CLLQoo • 1. van onderen tot bo¬
ven -, geheel reinigen. — 2. h. vuil, h.
hinderlijke opruimen.
dva-xa&it;co en med., overeind gaan
zitten.
dva-xa.Lvi£co9 vernieuwen. — -j- dvaxaiviaig9 scog, ij, vernieuwing.
dva-xaico • ontsteken.
dva-xaXécD ö I. (dvaluid). 1. aanroe¬
pen : &soi>g d.; toe-, oproepen ; med.:

tot zich roepen : ontbieden, te hulp
roepen. — 2. a) luid noemen, iem.s
naam uitroepen. — b) meton. {gevolg):
beroemd maken. — II. terugroepen:
-eïo'&ai {med.: tot zich) xfj odXmyyi.
dva-xaXvjizco9 ontdekken, ontsluieren.
dva-xdpjtzoj. 1. overg.: ombuigen. — 2.
onoverg.: a) zich ombuigen, - omwen¬
den. — b) vd.: terugkeeren.

dvdxEipai
avd-H£i/u,ai • 1. (dra-, opwaarts)a)=pf.
pass. v. dvaztörjpi: ergens geplaatst-,
- opgesteld zijn, inz. als wijgeschenk in
een tempel. — b) overdr. : berusten op,
afhangen van.— 2. (dva-, achterwaarts),

achterover liggen, aan tafel aanliggen.
dvcLHEÏov en dvdxEiov, zó = dvcóyouov.
’AvdnEiov, zó ["Avaxeg], tempel der Dios-

koeren.
© (dva-,
dooreen-, vermengen.

dva-K£Qdvvvpi

verbreiding),

3'Avaxeg, cov, oi [oud mrv. v. aval; ;

eig,:
de Beschermers], de Dioskoeren (Aloo-

XOVQOl).

dva-xrjxLoo, opwellen.

dva-KiiQvoaoOy att. -drrco (dva-, luid),
door den heraut laten uitroepen.
dva-HLvdvvEvco [dva-, versterkend), zich
in een groot gevaar oegeven.
dva-xivéco. 1. omhoogzwaaien. — 2.
overdr. : doen ontstaan, verwekken.
dvaxlvijaig, scog, ?), overdr.’. ontroering,
opwinding.
dvdxiov, zó = dvdxEiov.
dva-xAd£co © aan 't schreeuwen gaan.
dva-xXalco, att. -dco © 1. in tranen uit¬
barsten. — 2. overg.: over iets klagen.
dvdxXrjoig, scog, ?) [dvaxaXécci]. 1. aanroe¬

ping. — 2. terugroeping.
dva-xMvco • [dva-, achterwaarts), l.doen
leunen tegen, neerleggen op ; pass.
[met med. beteek.) : zich achterover¬
buigen ( b. v. van roeiers). — 2. ach¬
teruitduwen : 'dvQgv d., EL, d. i. ope¬
nen. —• 3. i h. hoofd achteroverwerpend)
den blik vestigen; ftg.\ d. zrjv zfjg yjvxfjg
avyrjv eig ...
dva-xoivóco (dra-, verbreiding), mededeelen : -ovoïïal zlvl jteql zivog, d. i. hem
zijn (med.) plannen voorleggen om
raad te vragen ; -ovodai zlvl zl, zijn
(med.) gedachte aan iem. mededeelen,

- met iem. bespreken.
dva-xopl£co ©

1. omhoog (b. v. stroom¬
opwaarts) brengen. — 2. achteruit¬
brengen: ETT.LZYjÖELa -sodai, mondvoor¬
raad (voor zich) wegbrengen ; -so&aL
(pass.), teruggebracht worden, terug¬
rijden (vgl. Lat. curru vehi).

dvaxovri£co [dva], onoverg., omhoogspui¬

ten.
dva-xójiTco • 1. terugslaan, -stooten.—
2. overdr. : iem. weerhouden van.
dva-xoopéco, weer tooien.
ava-xov<pi£co. 1. opheffen. — 2. overdr.
(v. h. gemoed): verlichten. — dvaxovcpLOLs, ecog, f), verlichting.

—
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dva-xgd^co • 1. een schreeuw geven.—
2 overg. : iets roepen.

.

dvdxgaaiq,

scog,

f\

[dvaxsQdvvvpL], ver¬

menging.

3 AvaxQELcov

—

3 Avaxgécov.

dva-xQE/LLdvvv/Lu © 1. ophangen. —
overdr. : afhankelijk maken vaji.

2.

3 Avaxgécov, oviog, o, Gr. lierdichter, 2e
helft der VIe eeuw v. G.
dva-xglvco © (dva-, versterkend), scherp
ondervragen, uitvragen ; alg. : onder¬
vragen. — dvdxgioLg, scog, ?j. 1. onder¬
vraging, verhoor ; inz.: voorloopig

gerechtelijk onderzoek. — 2. tegen¬
spraak.
dva-xgozéco, in de handen klappen.
dvdxgovaig, ecog,rj, het terugstooten : d.
zfjg vEcóg, het achteruitroeien. — dvaxgovco
© achteruitstooten :
-softai
7iQvgvY]v, HDT., en -EodaL alleen, zijn

achtersteven-, zijn schip achteruitstoo¬
ten achteruitroeien.
dva-xzdofxai © 1. weer verwerven, te¬
rugkrijgen. — 2. (met verziv. beteek. v.
dva-), voor zich winnen.
dvaxzógiog, 3, van den koning. — dvdxzogov, zó, woning van den heerscher,
gew. van een god, het heilige der hei¬
ligen. — dvdxzcog, ogog, ó [dvdooto],
heerscher.
dva-xvxAéo). 1. terug-, wegwentclen. —
2. overdr., med.: zijn gedachten terug¬
brengen tot, opnieuw overwegen.
dva-xvUco, terug-, wegwentelen.
dvaxv/bifia\id£co [dva, xvpfialov], ono¬
verg. : (als cimbalen) knarsend achter¬
overslaan.
dva-xvjzzco • 1. zich oprichten, het
hoofd opheffen, opduiken. — 2. over¬
dr. \ zich verheffen, zich opwerken.
dva-xcoxvco, in weeklachten uitbarsten.
dvaxcog, bw., zorgvuldig; d. Eysiv zivóg,
zorg dragen voor, zorgvuldig letten

,

°P*

,

dvaxcoxEvoOy -xco^g, ion.

=

dvox-,

dv-ahaXd£(a [dm]. 1.het krijgsgeschreeuw
aanheffen. — 2. alg. : een geschreeuw
aanheffen.
dva-Xa/afidvoo ® I. (dva-, naar omhoog).
1. a) opnemen :
d.zd önXa ; aan boord
nemen. — b) (op en) wegnemen. — 2.
overdr.: a) iets uit zijn geheugen op¬
diepen, uit het onderbewustzijn opha¬
len. — b) een taak enz. op zich nemen,
zich belasten met (act. en med.): xlvdvvov dvaXaféodai. — c) een onderwerp
ter bespreking enz. opnemen.
II. (dva-, opnieuw). 1. terugnemen,

r

.....
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dvaXdpjzoo

•krijgen. — 2. overdr. : a) met de ge¬
dachte -, in de rede weer opnemen :
zovzov zov Xóyov d. ov ov Xéysig ..., die
bewering van u ... — b) met èavzóv en
onoverg. [savzóv]: zichzelf weer meester
worden, weer op zijn verhaal komen :
'dvEiXrjcpEi fj nóXig kavxrjv d.zó tfjg vóoov.
— c) iem. weer op dejbeen brengen,
genezen : avaXrjcp&eig vnó zov (friUnnov
[een geneesheer).— d) vd.: een fout enx.
weer goed maken : ° dpagziav d.
III. (verxw. heteek. v. dva-). 1. bij
tot
zich nemen, meenemen : zovg neXzaozdg dvaXafcóv, met de peltasten. — 2.
overdr. : d) voor zich winnen : d. to
TiXfjd'og. — h) een gebruik enz. overne¬
men.
dva-Xdpnoo9 opvlammen.
'dvaXyrjg, 2 [1. dv-, dXyog], ongevoelig (v.
h. lichaam en h. gemoed).
dvaXyrjaia9 ?).

1. ongevoeligheid, hard¬
vochtigheid. — 2. stompzinnigheid.—
dvdXyrjzog9 2 [1. dv-, dXyéoo]. 1. geen
smart gevoelend. — 2. ongevoelig
voor andermans leed, hardvochtig.
'dva-Aéyco © 1. oprapen, verzamelen. —
2. weer-, verder vertellen.
dva-XelxcOy oplikken.
-dvdXrjpyjtg en -Xijyjig9 scog, rj [avaXapfidvco]. 1. het opnemen ; inx. f de op¬
neming ten hemel, hemelvaart. — 2.
herstel.
dvdXiog9 dor. — dvrjXiog.

,

'dv-aX.Lox.oo en -aXóoo9 dvaXcóoco dvfjXcooa,
dvrjXcoxa ; pass. dvaXoo&r/oojuac, dvgXcóftrjv, dvrjXcopat [dva, act. v. dXloxo/uai].—
1. a) besteden, gebruiken, verbruiken,
uitgeven; abs.: kosten maken. — b) inx.:
zonder voordeel verbruiken, verkwis¬
ten. — 2. meton. : a) door gebruik
vernietigen. — b) vd: dooden. — 3.
overdr. : verspillen : ° d. Xóyov, woor¬
den.
*dvalMEia, fj. 1. zwakheid. —• 2. lafheid.
— dvaXxrjg, 2 [1. dv-, dlxiJ] enavaXMig,
iSog, m. vr. bvn. (acc. ida en iv) [id.].
1. zwak, weerloos. — 2. laf.
-dv-dXXopai ® [dm-], opspringen.
'dva-XoyL^ofxaL ® 1. (dm-, opwaarts), uit¬
rekenen [dva- : bij een optelling iverd
de som boven de op te tellen getallen
geschreven). — 2. overdr.: berekenen,
overleggen, overwegen.
dv-aXóoof x. dvaXioxco.
av-aXzog9 2 [1. dv- ; 2° lid vw. Lat. alëre],
onverzadelijk.
dva-Xv£ao9 snikken.
«dvdXvoig9 eoog, r). [—> Ned. analyse]. 1.
het losmaken, het bevrijden. — 2. ont-

——

—

—

-

dvdpvrjaig

binding, oplossing : 0 d. xaxoov, het
verdrijven van het leed. — 3. t het
heengaan ; inx.: de dood. — dvaXvco. 1. a) weer losmaken : d. ioxóv,
H., een weefsel ontrafelen ; dyxvgav
d., het anker lichten, afvaren. — b)
bevrijden. — 2. (d. iverd vaak als
scheepsterm gebruikt xond&r dyxvgav;
vd. :) f onoverg.: heengaan, terugkeeren; inx.: heengaan uit het leven,
sterven. — 3. ontbinden, oplossen.
dvdXoopa9 zó [dvaXóoo], het verbruikte,
het uitgegevene, uitgave, onkosten.—
dvdXcooig9 scog, ?j [id.\ het uitgeven,
het kwijtraken, verlies.
dv-dXcozog9 2 [l. dv-, dXLoxogai]. 1. niet
ingenomen, onneembaar. — 2. ono¬
verwinlijk.
dva-paipdoo (dva-, verspreiding), razen
door.
dva-fiav&dvco (dva-, omhoog, nl. uit h.
onbekende), uitvorschen, onderzoeken.
dv-apdgzrjzog 2 [1. dv-, dpagxdvoo]. 1
zonder gebreken, volmaakt. — 2.
overdr.: die zich niet vergist; on¬
schuldig.
dva-pdaaco • afwisschen.
dva-pdyopai • 1. opnieuw strijden.— 2*
(dva , het ongedaan maken), een neder¬
laag uitwisschen.
dva-pELyvvpu • (dva-, verbreiding). 1. ver¬
mengen met, dooreenmengen : vaak :
verwarren. — 2. overdr. pass. : zich
mengen onder, leven te midden van:
-vodai ev fiêooig zoïg a EXXrjoi.
dva-pévoo • (dva-, uitgestrektheid in d.
tijd). 1. onoverg. : een poos wachten.
— 2. overg.: af wachten, wachten op.
dva-pezgéoo. 1. van onderen tot boven-,
geheel-, zorgvuldig meten.— 2.(dm-,
opnieuw), weer uitmeten: a) weer
doorloopen : d. Xagvföiv, H., terug¬
varen voorbij Charubdis. — b) overdr.:
a) med.: in, de gedachte weer door¬
loopen, zich herinneren.— f) 0 jzóvoioi
nóvovg d., lijden op lijden doorstaan.
— 3. telkens weer toemeten : °-ovgévt]
ödxgv, telkens weer iem. tranen wijr
dend (med.: haar tranen).
dva-prjgvMaopaL9 herkauwen.

,

.

dva-piyvvpL — dvapsiyvvfu.
dva-papLvfjOMcx) 6 (dva-, uit het geheugen
opdiepen). 1. herinneren aan : ziva zi
en ziva ztvog. — 2. pass. : herinnerd

worden, zich herinneren.
dva-fA.ip.voo = dvapsvto.
dva-pioyoo

=

dvapsiyvvpi.

dvdpvrjoig9Ecog, rj [dvapipvpaxco], het zich
herinneren, herinnering. — dvapvrj-

avafAOQfJLVQCa - OLVCLJZl/LlJZXlJ/LU

azóg, 2 [id.], dien men zich kan herin¬
neren.
dva-/uog/uvgco9 opbruisen.
■j* dva~iLiog(póco, hervormen.
met een hefboom op wer¬
ken.
dvaurtXdurjzog, 2 [1. dv-, djLinXaxioxa)],
niet missend.
dv-a/LKpiAoyog, 2 [1. ar-], onbetwist, on¬
betwistbaar.
dv-apicpicsflrjzyxog, 2 [1. av-]. 1. onbe¬
twist, onbetwistbaar. — 2. niet ver¬
volgd (in rechten). — -zyzcog, biv. 1.
onbetwistbaar. — 2. zonder aarzelen.
dvavÖQia, y, verwijfdheid, lafheid. —
dvavSgog, 2 [1 dv-, dvi)g]. 1. a) zonder
man : 0 d. rd£*c, onbezette post. — b)
zonder echtgenoot, ongehuwd, weduwe.
— 2. overdr.: die geen man is, on¬
mannelijk, verwijfd, laf: ° d. nóhg.
dva-véfjico (dva-, distributief’), verdeelen.
dva-véoftaiy opgaan.
dva-vEvcoj het hoofd achteroverwerpen
ten teeken v. ontkenning of weigering,
ontkennen, weigeren, verbieden [tgst.
xaxavevw).
dva-vrjcpco, weer nuchter worden.
dv-avza, bio. [dva-, dvia], bergop [tgst.
xdxavxa).
dv-avzaycóvLcfzog, 2 [1. dr-],onbestreden,
onbetwist.
dvdvzrjg, 2 [dva-, d'vra], steil oploopcnd
(tf. ond. v. xaxdvxijg) ; rcpdg (to) dvavxsg,
tegen de steilte op.
dvavzlggrjzog, 2 [1. dv-, dvxl, grjxóg], ontegensprekelijk, onafwijsbaar.
dva£, dvaxxog, 6 (voc. aval; en dva). 1. be¬
schermer ; vd.: gebieder, heerschor,
dilao. v. góden ; ook titel v. Homerische
helden, koningen en edelen. — 2. in
ruimeren zin : a) meester, bezitter:
oïxoio d., H. — b\ bestuurder, die han¬
teert : ° xconrjg d., roeier.
0 Avatgayogag, ov, d, Ionisch wijsgeer, Fe
eeuw v. C.
dva-ljaivco © een ivond weer openrij¬
ten.
3 AvatgavÖQiörjg, ov, d \fAvd^av8gog,-L8rig],
kon hu/ v. Spcirta, req. omstr. 560 - om. str. 520 v. C.
dva-£ygaivco • opdrogen,
dv-a^ta, 7] [vr. v. dvdtgLog], gebrek aan
waarde, geringe waarde.
dvalgipgévzag en -figóvzag, a, o, dor. [aval;,
fgovxrj], meester van den donder.
dv-dlgiog, 2 [l. dv-], niet passend bij, niet
evenredig aan, niet waard, niet sterk
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genoeg. — 1. gew. in ongunstigen zin :
a) -a ocpécov avxcov jisjiov&óxeg, EEDT.,
een behandeling, hunner on waardig,
ondergaan hebbend ; -d èoxi xd xaxd
Tcov dya&üv, het kwaad is minder sterk
dan het goed; d. vixav, niet sterk ge¬
noeg om te ... — b) abs.: waardeloos,
onverdiend : -a na&eïv. — 2. soms in
gunstigen zin : niet verdienend : QnaXg
d. oov, te goed voor u ; 0 d. dvoxvysïv.
dvatgvgideg, cov, al [Perzisch w.], wijde
broek v. de Perzen e. a. volkeren,
dva-tgvco, afkrabben.
dvd^(o,f. v. dvdyco en dvdooco.
dvaolyeOKOv, z. dvölyco. — dva-oiyco =
dvolyco.
dva-jtdXloo • omhoogzwaaien ; med. •

opspringen.
dvdjtavXa, y, dvdjtavpa9 zó, en dvdjtavaig9 ecog, ?) [dva7tava>], verademing, rust.
— dvajiavozrjgiog, 2 [id.]. geschikt
om te rusten — dva-jtavoo ® 1. doen
ophouden : d. xivd xtvog ; med.: ophou¬
den.— 2. laten uitrusten : d xd oxgdxevga, halt laten maken ; med,. en
pass. : rust nemen ; inz.: halt maken ;

slapen.
dva-jzei&co © 1. [dva-, in tegengestelden

zin), tot andere gedachten brengen. —
2. (dva-, op in Ned. op-ivekken), over¬
tuigen, tot iets overhalen, - brengen ;
vaak: verleiden.
dva-jtEigdopaL. 1. opnieuw beproeven.
— 2. zich (opnieuw) oefenen.
dva-jzEigca © aan het spit steken.
dva-jxEfjLJtd£ofJLai [eig. : voor zich op zijn
vijf vingers natellen], nog eens over¬
denken .
dva-jté/LiJtco © 1. omhoog-, naar boven
[inz. naar het binnenland) zenden. — 2.
terugzenden ; inz. : aan de bevoegde
overheid zenden.
dva~TCEzdvvv(ju © l.a) open-, uitspreiden:
ioxia d., H., de zeilen hijschen ; °cpdog
d., licht verspreiden, d. i. aansteken.
— b) part. pf, overdr.: onverholen,
onbewimpeld: dvanEuxagévij /ttaorprjfu'a,
onbeschaamde laster. — 2. wijd ope¬
nen : êvgag d. ; èv TieXdyeïdvanExiapévcg,
HDT., op de open zee.
dvajtEzavvvoo = dvaJiExdvvvpi.
dva-jzézo/uai • 1. op-, wegvliegen.— 2.
ovet'dr.: opspringen (door een heftige
ge m oedsbeiveging).
dva-jtyödoo, opspringen, springen op.
dvd-jzygog9 2, gebrekkig, kreupel.
dva-jtL/ajtlrj/Lu • 1. tot boven toe -, ge¬
heel vullen. — 2. gew. overdr. : a) zijn
bestemming en dgl. vervullen, in ver-
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vulling doen gaan : n&xpov d. fhóxoio,
H.; dXyea d., H., lijden doorstaan. - b)
vervullen met: aloxvvrjg d.xrjv nóXiv.
dva-jtLJtrco • 1. achterovervallen. — 2.
(verzw. beteek. v. ninxco), zich achter¬
overleggen, gaan aanliggen.
dvanXdxrjzog = dvapnX-,
dva-jxXdaacOy att. -dzzco • 1. a) opnieuw
vormen, omvormen: olxigv -eod'cu,HDT.,
zijn (meel.) huis weer opbouwen.
b)
overclr. : t (zedelijk) hervormen. — 2.
(verzio. beteek. v. dva-), vormen, boetseeren.
dva-jtXÉMco ® omvlechten.
dvdozXeogy 3 = dvdjzXecog.
dva-jtXéco ® 1. (een stroom) opvaren,
in zee steken (vgl. dvdyco, I, 1, a). —
2. terugvaren.
dvd-JtXECog, cog, cov. 1. geheel vol met :
d. xLvog. — 2. inz.\ besmet met.
dva-jtXrjgóco. 1. geheel vol-, volledig
maken, aanvullen.— 2. overclr. : ver¬
vullen : d. vjióo%eoiv.
dvdjzXoog-ovg, óov-ov, o ^ava7tXsco], een
vaart stroomopwaarts. — dva-jtXcócoy
ion. = dvanXéco.
dvdnvEVOLg ecos, i) [dvanvéco]. 1 het inadcraen. — 2. overclr. : verademing,
rust.
dva-nvéco ® (^1. V. ao. inf’ dpnvsvoai,
ao. imper. dpjivvE, 2° ao. ind. meel.
dpnvvxo ; ao. pass. dpnvvvdrj). — 1.
(«ra-, opwaarts), op-, inademen ; a/#. :
ademen. — 2. (dra-, opnieuw), a), her¬
ademen. — 6) gew. overclr. : weer op
adem komen, bekomen van : 0 d.vóoov, — dvajtvorjy fj. 1. het inademen ;
alg. : ademhaling: 0 -odg è'xcov, nog
levend. — 2. a) het herademen. —
b) geio. overclr. : verademing, het beko¬
men van : °d. jcóvoov.
dv-ajtóÖELxzogy 2, onbewezen.
dvajioöl^co [dvd, novg\. 1. onoverg. : a)
teruggaan. — b) achteruitgaan. — 2.
overg.: a) doen teruggaan. — b) overdr.: d. êcovxóv, hdt., op zijn woorden
terugkomen, herroepen.
dv-dnoivog, 2 [1. dr-, djzoiva], zonder
losgeld.
dva-jxoXÉco [eig. : den grond weer om¬
ploegen], overclr. 1. weer omwenden
in zijn geest, overwegen. — 2. (met
woorden) herhalen.
3rAvajzogy ó, stroompje ten zuiden v.
Syrakuse.
dva-jigdoocoy att. -dzzco • geld opeischen, invorderen.
dva-jtQryd'coy laten opwellen.

,

.

—
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1.
van vleugels voorzien,
doen opvliegen. — 2. gew. overdr. :
prikkelen, ophitsen.
dva-jtzvaoco • 1. het vouwen
onge¬
daan maken, ontplooien, ontvouwen:
fhfiXlovd., ontrollen; ° nvXag d.f openen.
— 2. overdr. : uiteenzetten, onthullen.
dva-TczviOy omhoogspatten. *
dv-djzzco ® [dm]. I. 1. vastmaken aan
iets dat hooger is : d. ex vcyog, ophan¬
gen aan ; meel. : o) aan zich vastma¬
ken. — b) iets van het zijne vastma¬
ken. —• 2. overclr. : iem. iets aan w rijven: pcopov d., H. — II. aansteken
(vgl. Necl. op-steken).
dva-jzvv&dvo/LtaL © (dm-, naar boven, te
voorschijn), door vragen te weten ko¬
men. — dvdjtvazog, 2 [verbaaladj.],
uitgevorsclit, algemeen bekend.
av-a.Q'&'Qog, 2 [1. dv-, dgbgov], ongearticul eerd, on d ui delijk.
dv-agld'/Lirjzogy 2. — 1. ontelbaar.
2overdr. v. tijd : oneindig, onmetelijk.
— dvdgi'&'/aogy 2 [1. dv-, dgi&póg],
talloos.
dvdgiazogy 2 [1. av-, dgiozov], zonder
ontbijt, nuchter.
dvagpoazÉco, overclr. r. een lier• en clcgl.:
een wanklank geven. — dv-dgpoorog,
2. — 1. niet passend {eig. v. kleding¬
stukken). — 2. overdr. : al niet passend
bij een doel, een toestand en dgl.,.niet
aangepast. — b) niet. passend bij an¬
dere menschen, onhandelbaar. — c) v.
een lier en dgl. : niet gestemd.
dva-goïftöéco =■ dvaggotftdéco.
dv-agjzd£co ® [dm-], (dm-, omhoog). 1.
omhoog-, uitrukken, haastig opnemen.
— 2. a) (op- en) wegrukken, wegsleepen, ontrooven. — b) verdelgen : g
nóXig dvggjido&xj (nl. als door een storm¬
wind). — dvdgjtaozog en -azóg, 2 en 3.
— 1. omhooggerukt. — 2. weggerukt.
dva-ggryyvvfxi [gijyvvpi] • I. (dm-, naar
omhoog). 1. a) opbreken: avXaxag d.,
voren trekken {eig.: ze maken door
de aarde op te breken). — d) (naar
boven) openscheuren: yaïav d., H., de
aarde (boven de onderwereld) doen splij¬
ten ; Poog fiostyv d., H., de huid van
een stier [aan d. bovenkant) openrijten.
— 2. overclr., onoverg.: uitbreken :
° dvaggrj^Ei xaxd. — II. (dm-, van on¬
deren tot boven, geheel), vernielen :
xEÏxog d , hl.
dvaggrj'd'ELg, z. dvsgggdy^v. — dvdggrjaig,
Ecog, fj, het uitroepen, bekendmaking.
dva-ggLjrt^co [guii£co], weer aanblazen.
dva-QQLJtzÉco [giTixéco] en -qqljxzco [igut-

dva-jtzEQÓco.

dvaggoïfidéco — dvaxaGGco

in de hoogte werpen.
OLVOL'QQOifidécO
[gOlfiÖêco] en -ggv/ÜÖECO
[gvföéo)J, weer inslorpen.
dvdgcnog, 2 [1. dv-, vw. dgagionco ; eig. •
niet passend bij], overdr. : a) v. pers. :
afkeerig, vijandig. — b) v. zalcen : on¬
gepast, onbehoorlijk, weerzinwekkend:
-ov ngrjypa, HDT., onheil.
dv-agzdco [dvd] en ion. -zéco (alleen jiass.).
1. ophangen. — 2. overdr. : a) afhan¬
kelijk maken van : eig xrjv yjvx^v dvggxfjob'cu, afhangen van de ziel. — b) med:.
van zich doen afhangen, zich belasten
met.
T0>] •

dva-gvpöéco

=

dvaggvfdéco.

rj [—>■ Ned.

anarchie]. 1. het
gemis van gezagvoerders. — 2. geiv. :
het miskennen van het ^gezag, bande¬
loosheid, anarchie. — dvagxog, 2 [1.
dv-, dg%rj]. 1. a) zonder aanvoerder. —
b) weerspannig, tuchteloos.— 2. zon¬
der begin.
dva-oeico ® 1. omhoogschudden, -zwaai¬
en. — 2. overdr.: t opruien.
dva-oevopai (alleen 2° ao. med. dvéoov-

to), bmhoogspuiten.
£va-öKEvd£co. 1. oppakken. — 2. (op¬
pakken en) wegbrengen.
dva-cfHoXojtL^coy spietsen, kruisigen ; f.
med. msïo&ou met lijd. zin.
dva-oKOJzécoy van onderen tot boven

-,

nauwkeurig beschouwen,
onderzoe¬
ken.
dva-ooflÉco, opschrikken.
.dvdojxaozog en -aoxóg 2, achteruitge¬
trokken ; v. een deur: geopend. —
dva-ajzdco
o 1. a) omhoogtrekken,
een schip op het droge trekken. — b)
overdr. :
0 Xóyovg
dvkona, hij sloeg
(smaad woorden uit. — 2. a) achteruittrekken, wegsleepen: xXeïoxgov d.,
den sluitbalk v. een deur wegschui¬
ven. — b) omverwerpen.
^dvaaaa^rj \vr. v. dVa£], heerscheres, mees¬
teres — dvdoaco [dVa£]. 1. heerschen,
gebieden: d. Mvgpiöóveooi [loc.), H.,
te midden van, d. i. over. — 2. bij
uitbreiding: meester zijn,
bezitten,
besturen : öcópaoi f loc.) d., H., in zijn
huis ; 0 d. oxgaxrjylag, het opperbevel
waarnemen; 0 axfjnxgov d., in handen

hebben, voeren.
dv-gcfcfcjo = dvatooco.
dvaazaöóv, bw. \dviox?]pi, -<5oV], opstaand.
.dva-azaXv^co [oxaXv£co komt nergens voor]

(dvee-, naar omhoog), in snikken
barsten.
idvdozaoïg, ecog,

[dvtoxrjpi].

I.

uit¬

overg.
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(dvioxrgu). 1. (dra-, opwaarts), a) het
doen opstaan, het oprichten. — b) het
(doen opstaan en) wegbrengen : rj a.
xfjg 3Icovirjg, HDT., het overplanten der
Ioniërs. — 2. (dra-, achterover, om¬
ver). a) het verwoesten. — b) overdr.:
ondergang. — II. onoverg. (dvloxapai).
I. het opstaan [uit zijnbed, na een val
enz.); inz : f de opstanding uit de dooden. — 2. het (opstaan en) heengaan:
rj d. xov oxgaxsvpaxog, aftocht.
dvdazazog, 2 [dvloxrj/Lii]. 1. (opgejaagd en)
verdreven : xovg Hvglovg -ovg etzoltjoe,
hdt. —2. oravergeworpen, verwoest :
-ovg noiEÏv xdg 2dgöig, HDT.
dva-azavgóco, spietsen, kruisigen.
dva-ozéXXco ® terugslaan, verjagen.
dva-ozEvd^co. 1. onoverg.: luid zuchten.
— 2. overg. : zuchten over, beweenen.
— dva-azEvax££cOy luid zuchten. —
dva-ozEvdxco en med. : zuchten over,
beweenen. — dva-azévco. 1. onoverg. :
luid zuchten.— 2.overg.: zuchten over,
beweenen.
dva-ozgécpco • I. (ara-, opwaarts), on¬
derstboven keeren, omverwerpen. —
II. (dra-, achterwaarts), achterwaarts
wenden. — 1 overg. : terugbrengen :
°d. xivd
" Aidov. — 2. onoverg.’. a)
act. en med.-pass.: a) zich omwenden,
terugkeeren; inz. v. troepen: op de
vlucht slaan of weer front maken. —
f) overdr. : (in de rede) terugkeeren
naar iets dat reeds gezegd werd. weer
opnemen. — b) med.-pass. (vgl. Lat.
versarï): a) zich ergens heen en weer
bewegen, ergens vertoeven. — f)
overdr. : in een toestand verkeeren,
zijn; met h. bijbegrip v. werkzaam¬
heid : op een zekere wijze optreden:
thg ösajióxrjg -o/uai.
dvaozgocprj, f] [avaoxgecpco], het terug¬
keeren, terugkeer.
dva-azgcocpdco, herkaaldelijk om wenden.
dvaoxEzóg, 2 [ar-£^ca], te verdragen,
verdraaglijk.
dva-Gx^°°y van onderen tot boven -,
in de lengte opensnijden.
dva-Gcó^co ® tot zijn vroegeren gezon¬
den [ongedeerden enz.) toestand terug¬
brengen. redden ; med.: voor zich
terugredden, zich weer toeëigenen, te¬
rugwinnen.
dva-zagdoeco, atl. -dzzco, (ara-, van on¬
deren tot boven). 1. een vloeistof ge¬
heel troebel maken. — 2. overdr. : a)
geheel in wanorde brengen. — b) ont¬
rusten.
dvm-xdocsco, alt. -dzzco ® (ara-, distribu¬
tief). 1. in orde stellen. — 2. overdr.,
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dvazei

—

med. : t -zdi-dcr&ai dirjyrjoiv, een orde¬
lijk verhaal schrijven.
dvazei, bw. = dvazi.
dva-zeivco © 1. («va-, opwaarts), a) op¬
steken : d. T7]v x£ÏQa (om
stemmen,
voor eed of gebed enz.); rag öcpgvg a
optrekken (uit verwaandheid). — b)
overdr. : -eiv kavzóv, zich verheffen,
trotsch zijn. - 2.(dva-, uitgestrektheid),
a) uitstrekken, uitbreiden. — b) onoverg. : zich uitstrekken : ovgog (berg)
-zeïvov êg zijv Oïzyv, HDT.
dva-zéUoo © 1. overg. : a) doen opgaan:
■j- ó Osóg róv rjliov -ei. — b) doen ont¬
spruiten, voortbrengen, eig. en overdr.
— 2. onoverg. : a) opgaan (v. hemel¬
lichamen). — b) ontspringen [v. een
bron).
dva-zépvco ® van onderen tot boven
opensnijden.
dvazi, bw. [dvazog], straffeloos.
dva-zi'd'rjfAi ® 1. (ava-, opwaarts). 1. op¬
stellen, leggen -. plaatsen op : a) alg.:
oxevrj d., bagage opladen ; med., met en
zonder oxevij, zijn bagage opladen.
b)
inz. v. wijgeschenken : dvddrjpa d.; vd.:
wijden. — 2. overdr.: a) beladen met:
fxoi èheyxeirjv dvaUrjosi, H. — b) toeschrijven ; dikw. in ongunstig en zin :

° Tcdvia {nl. schanddaden) iïeoïg dvèürjxe
c,Og7]Qog.
II. (dva-, achterwaarts). 1. achteruitzet¬
ten, terugnemen. — 2. overdr.: a) ver¬
wijderen van (in d. tijd) : 0 avad'eïvai
zov xazdavEïv, van den dood.
b)
med.: een verklaring enz. terugnemen,
herroepen.
* dva-zkdco 9 verdragen, uithouden.
dvazokrj9 ij (gew. mrv.) [avareXXco , —->
Ned. Anatolië]. 1. opgang v. een he¬
mellichaam, vrl v. de zon. — 2. meton.:
a) plaats waar de zon opgaat, oosten.
— b) door een verdere meton.: morgen¬
land, Oosten.
dvazoprj, ij [dvazênvco ;
^ Ned. anato¬
mie], het opensnijden.
dvazog, 2 [1. av-, azrf\, ongedeeld.
dvazgenzixóg, B, die een schip enz. doet
omslaan. — dva-zgéjuo © 1. onderst¬
boven keeren, omverwerpen ; med. :
omvervallen. — 2. overdr.: a) geheel
in verwarring brengen. — b) te gronde
richten, vernietigen: zrjv eXev&egiav a.
dva-rpé<pcD ® 1. grootbrengen, opvoe¬
den. — 2. een dier door voederen weer
opknappen.
dva-zgéXay • I. (dva-, opwaarts). 1. naar
boven -, oploopen ; v. een rots : zich
verheffen. — 2. opspringen, (opstaan
en) wegloopen. — 3. a) snel groeien,

dvacpégco

opschieten. — b) overdr. v. een volk:
opbloeien. — II. (dva-, achterwaarts)7
zich snel terugtrekken, terugloopen,
Wegvluchten.
dvazgojzy, ij [dvazgéjico]. 1. hot omver¬
werpen. — 2. overdr. : ondergang veen familie enz.
dvazgogprj, y \dvazgEcpco\, opvoeding.
dva-zvjzóco, voorstellen.
dvavöazog, dor., dvavörjzog, 2 [1. dvaviïdco]en dvavöog, 2 [1. dv-, avöy]. K
bedr.: sprakeloos, stom. — 2. lijd. :

onuitsprekelijk, ongehoord.
"Avavgog, d, 1. stroom in Thessalië. —
2. overdr., als soortnaam : bergstroom,,

stortbeek.
dva-(paivo> ® (dva-, opwaarts).
^
A. overg. I. licht doen geven : öaidag
dvècpaivov, H., zij deden... opvlammen^

— II. 1. (in de hoogte houden en) laten
zien, aan het licht brengen. — 2. over¬
dr. : a) aan het licht brengen, doen
kennen : dsoTigoniag d.,, H., godsspra¬
ken openbaren; ènEopoUag a.,H., drieste
woorden uitbrengen. - b) doen ken¬
nen als, verklaren.
B. onoverg. (2« pf. dvansfpyva) en pass.
I. te voorschijn komen: êx vsyEcov
-Eiai dcfzijQ, H. — 2. overdr. a) voort¬
spruiten uit: ° air] èx xsgdécöv -stat.
b) duidelijk worden : zavza lygog avajiÉcprjvE, is larie gebleken ; ypïv -szac
dU&Qog, H., het ver derf, doemt. voor
ons op; ozQazyyög dvsgpdvyg, gij ont¬
popt u als ...
dv-aepaigezog, 2, onvervreemdbaar.
dva-cpaXavziag, ov,

m.

bvn.,

digdvacpavdd

kaalhoof¬

,

en

-öóv,

bw.

,
[ava<paivopai\r

openlijk.
• I. (dva-, opwaarts)^!. a}
naar boven brengen, - dragen : a. xlXicl

dva-cpégoo

zdXavza eig zijv dxgonoXiv (waar* de schat¬
kist ivas) ; vkcpog -ópsvov, opstijgend. —
b) med.: uit zich naar boven halen i

diep ademhalen, een zucht slaken ; va.
(ook pass.): weer bijkomen.-- c) ono¬
verg. v. een weg: opwaarts leiden.
overdr. : a) aan een hooger geplaatste
overbrengen, verklikken.
b) voor
een hooger geplaatste brengen (ter
beraadslaging enz.).
(dva-, achterwaarts). 1. achteruitbren¬
gen : ° d. jióöa. — 2. overdr.: a)teiugbrengen (een antwoord, tijdingen enz.) r
alg. : berichten, verhalen. — b) iets op
iem. (een zegsman enz.) terugbrengenr
zich beroepen op,, een schuld op een

II.

ander schuiven, iem. iets toeseknjven.

dvacpevyco
ava-<p€vyco © 1. naar boven vluchten. —
2. a) terug-, wegvluchten,
ontkomen.
— b) overdr., med. : vrijgesproken wor¬
den.
dvacprjSy 2 [1. dv-, dm co], ontastbaar.
dva-cpXéyco o 1. doen ontbranden.— 2.
overdr., pass.: koorts hebben.
dva-cpXvoo, opborrelen.
dvaopogd, ij [dracpégco], het schuiven van
een schuld op een ander (%. dvacpégco,
einde).
dv a-<pgd£opai (ao. opt. a/ucpgdooaiio, H.),
herkennen.
dva-cpgovéco, weer tot bezinning komen.
dva-tpvQcO) vermengen; in%.: bevlekken.
dva-cpvco @ 1. o verg. (pr., irnpf’., f’., 78 ao.,
soms )of.): laten groeien. — 2. onoverg. (2* ao. dvécpvv, vaak pf.) en med. :
a) (dra-, opwaarts), groeien. — b) (dra-,
opnieuw), teruggroeien.
dva-cpcovéco, uit roepen.
dvcL-yd^cü O en med., terugwijken.
dvaxcuTL^co [dva-, xalzij], de manen op¬
zetten, steigeren.
3AvdxGLQcngy ecog, o, Skuthische prins.
dva-xéa>y er op gieten.
dva-xQéfAjzTopoLi) ophoesten.
dva-xcogéco. 1. a) terugwijken, zich te¬
rugtrekken : ent nóöa d., stap voor
stap achteruitgaan. — b) terugkeercn.
— c) alg.: heengaan. — 2. overdr. v.
een nalatenschap : overgaan op.— dvaxdygrjaLs, ecog, rj. 1. het terugwijken,
aftocht. — 2. meton.: toevluchtsoord,
ter ugt o chts telling.
dva-xoogl^oo, doen terugtrekken.
dvayjvxViV- !• het weer frisch worden,
het opfrisschen. — 2. overdr. : ver¬
kwikking. — dva-\pvxu> © [eig. : door
blazen weer koel maken]. 1. a) (door
den wind) afkoelen, - verfrisschen. —
b) (in den wind) laten drogen : d. vavg,
aan land getrokken schepen. — 2.
overdr. : a) overg. : d. grog, H. —- b)
onoverg.: zich ontspannen, ‘uitwaaien’,
PAr.

dvSdvoOy f. ddrjoco, 2° ao. eaöov (A. F. H.
irnpf. eijvöave, 2° ao. döov \*J-’döov],
evaÖE
[* effaöe], 2° pf. iaöa) [wrt.
ofaö —faö ; vw. fjöo/Licu, Lat. suavis;
-v- gelijk jTv-v-'&dvopai e. a.\, behagen,
aangenaam zijn: xoïoiv eaöe forj'déeiv
3A{h]vaioioi, hdt., zij vonden goed ...,
zij beslisten ... (vgl.Lat. placet).
0 dvöiöoL = dvaölöcooi.
dvÖLxa, bw. [dvd, d/%a], in tweeën.
’AvöoHiÖTjSy ov, 6, Attisch redenaar, ong,
440 - ong. 390 v. C.

—

dvögl£co
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dvögaya'&'iaj fj [avijg ayaïïóg], mannen¬
deugd, manhaftigheid ; in%.: dapper¬
heid, moed.
dvSgdygia, wr, xd [dvögög dyga], buit Op¬
een man gemaakt, wapenbuit.
3AvögcupoviÖ7jSy ov, d, Andraimonide,.
zoon van Andraimoon, nl. Tltoas. —
3 AvögaifJLcovy ovog, ó, koning in Aitolië.
dvögands, bw. [dvrjg], man voor man.
dvdgajzóóeorai, %. avögdjioöov.
dvögajtoöi£coy f. öia> {ion. med. f. met lijd..
bcteek. : öievgai' [arögaTioöov], tot slaaf
maken, een vrij mensch als slaaf ver¬
knopen ; nóhv -Eodai, de vrije bevol¬
king van een (veroverde) stad als sla¬
ven verkoopen. — dvögajxoÖLcrjiógy d, .
het tot slaaf maken, het onderwerpen
eener stad. — dvögajzoöioxrjgy ov, d,
die vrijen rooft en als slaven verkoopt^,
mensen en dief.
dvögdnoöov, xó (dat. mrv. H. nóöeooi)
[dvijg, novg, naar analogie v. rexgdjzovg ;
eig. f de buit op menschenvooten, in
tgst. tot d. viervoetigen buit], slaaf. —
dvöganodoöörjgy 2, een slaaf passend, .
slaafsch, gemeen.— dvögajtoöcoöcogy bw.
dvögax'O'rjgy 2 [dvögög ax$og], een man
bevrachtend.
■j*3 Avögéag, ov, ó, een der apostelen.
1. dvögela, rj [dvijg], manhaftigheid, dap¬
perheid, moed ; ook : onstuimigheid.
2. dvögela, vr. v. dvögeïog.
dvögELxeXog, 2 [drd^/ EixeXog], op ^ een
man -, op een mensch gelijkend ; id -ov
[xgcópa], vleeschkleur, vleeschkleurig blanketsel.
dvögeïog, B [dvrjg], mannelijk.— 1. van
voor een man, mannen-: igdxia -a. —
2. manhaftig, dapper,, moedig; xo -ov,
dapperheid.— avögeiózrjg, gxog, rj = 1.
dvögela.
dvdgEicpóvzijSy ov, m. bvn. [avgg; st. v.
E-netpv-ov, 2° ao. v. iïelvco], mannen¬
moordend.
êivdgsSy -ecccu, %. dvijg. — dvögeg = oi
dvögsg \ kras is).
dvögEcóvy covog, ion. = dvögcóv.
dvögrjirjy -rpogy ion. — 1. dvögela, -elog.
dvögrjXazécOy verbannen. — dvdgrjAdzrjs, .
ov, ó Ldvöga èkavvco], verbannend.
dvögla — 1. dvögela.
dvögiavzojxouay rj, beeldhouwkunst.^ —
dvögiavzojtoiósy 6 [dvögiavxa tioieco],
beeldhouwer.— dvdgidg, dvxoc,ó[avrjg
eig.: mannenbeeld], standbeeld ; spot¬
tend v. een fat: pop.
dvöglCco [dvrjg], tot een man maken;-.
med. : zich een man toon en.

• 't
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dvögLxóg, 3 [dvr/g], mannelijk, manhaf¬
tig, moedig.
"Avêgiog, 3 [3'Avögog], van het eiland
Andros ; oi -oi, de Andriërs.
dvögóyvvog, 2 [dvi/g, yvvrj], verwijfd.
dvögóxfA.rjzog9 2 [dvr/g, xdpvco], door mensclien gemaakt.
3 Avögoxgdzr/g, ovg, 6 [dvr/g, xgdzog], heroos te Plataiai.
dvögoxzaaia, ij [dvdga xzslvco], mannenmoord. — dvögoxzóvog, 2 [idi], man¬
nenmoordend.
dvdgoXoyéoo [ardpas1 Xsyco], mannen wel¬
ven.
’Avögopdxv, V•
eehtgenoote v. Iiektoor (z. " Ext co g). — 2. titel v. een dra¬
ma v. Euripides.
dvögófJiEog, 3 [dvr/g], van mannen, van
menschen.
Avögog, 77, eiland ten zuidoosten v.
Euhoia.
dvögóg, gen. v. dvr/g. — dvögózr/g, grog,
77 [dvr/g] — dvbgeiózr/g.
dvögocpdyog, 2 [dvr/g, st. v. yayeïv], menscheneter ; oi * Avögocpdyoi, de Mensch en eters, volksstam in Skuthië.
dvögocp'd'ógog,

2 [dvr/g, cp&sigco], mannen moordend. — dvögócp'd'ogog, 2 [id.],
vermoord ; 0 oX/ia -ov, bloed van een
vermoorde.

dvögocpóvog, 2 [dvi/g, st. v. s-nsepv-ov, 2°
ao. v. flsivoo], mannenmoordend, moord¬
dadig ; o a., moordenaar.
[dvi/g], tot een man maken,
tot den mannelijken leeftijd opvoe¬
den ; gew. pass.: een man worden.

dvögóco

dvögcbör/g,

2

[dvi/g]

en dvögcoöcog,

hw.,

mannelijk, moedig.
dvögóbv, cóvog, 6 [dvr/g], mannenzaal.
dvövo/aou

=

dvaövo/zai, z. dvadveo.

dvéyyvog, 2 [1. dr-, «yyify], niet verloofd.
dv-eyelgco • [ara]. 1. wekken, doen opstaan ; pass.: ontwaken. — 2. overdr.:

opwekken, aanmoedigen.
dv-éyxXr/zog, 2, onberispelijk.

dvéÖ7/Vj hw. [dvlr/jbu ; eig.: losgelaten],
overdr. 1. ongehinderd, teugelloos. —
2. zorgeloos, zoo maar.
dvsEÖvog, 2 = draEÓro?.

av-Eégyto, i07£. =

dveigyco.

* dv-é£co (alleen ao. dvsïoa) [ara],' op iets
zetten, - brengen.
dv-sixacrzog, 2, niet te vergelijken,weer¬
galoos.
dv-eiXéco [dvd], (terug- en) opeendringen.

dvsipévcog, bio. [dvsigsvog, part. pf. pass.
v. dvir/fu], ongedwongen.
av-ei/ju [dvd, EÏ/Lii]. 1. a).opgaan lv. hemel¬
lichamen), naar boven -, naar liet bin¬
nenland gaan.— b) overdr.: zich (als
smeekeling) tot een hoogere wenden. —

2. terugkeeren.
dvEipooVj 2 [sT/ia], zonder kleederen.

dv-EÏnov, 2° ao. [dvd], z. dvayogsvco.
dv-sigyco • [ara], 1. achteruit-, terugdrin¬
gen. — 2. overdr. : d. röv d'vpóv, zijn
toorn bedwingen.
dv-sigr/xa, pf. [dra], X. dvayogsvco.
dv-Eigo/JLai, sgi/oopai, 2° ao. r/gópr/v [ara],
(dra-, naar omhoog',eig.: door vragen

trachten op te diepen). 1. vragen. — 2.
uitvragen, ondervragen.
dv-Eigvco, ion. = dvsgvco.
dv-eigcozdco, ion. = dvegcozdco.
dvsig, 2B ao. paW. z\ drir/pi.
dvsïoa, &. * drÉ^co.

dvéxa'd'Ev, bw. [d., -$er]. 1. van boven af.
— 2. overdr. v. tijd : van den beginne
af, van oudsher ; dikw. : zo d., zd d.—
dvExdg, bw., naar omhoog.
dv-éxdozog, 2, niet uitgehuwd.
dvéxXEwzzog, 2 [èxXsinco], nooit ontbre¬
kend, onuitputtelijk.
dv-EX3zi[AozXr/(.u ® [dra-], weer aanvul¬
len.
dv£xzéogy 3 [verbaaladj. v. dvéxco], dien
men moet verdragen. — dvexzóg, 2
[id.], verdraaglijk.
dvéXeyxzog, 2 [èXéyxco]. 1. niet weerlegd,
onweerlegbaar. — 2. niet overtuigd
v. een schuld. — dvEXéyxzoog, bw.,
zonder bewijs v. een schuld.
dveXEv&EgLa, r/, slaafsche gezindheid,
laagheid.— dv-sXEV'd'Egog^ 2, een vrij
man onwaardig, gemeen, laag ; inz. :
gierig.
dv-ÉXxco ® [drd]. 1. omhoog -, op het
droge trekken, opheffen : drd zgixag
f.Xxezo (tmesis), H., rukte zich (med.) de
haren uit. — 2. achteruit-, tot zich
trekken.
dv£Xjzig,iöog, m. vr. bvn. [sXmg], zonder
hoop.
dv-éXniozog, 2. — 1. lijd. 1. onverwacht,
onverhoopt. — 2. hopeloos, dien men
niet mag hopen, waarvoor geen kans
bestaat. — II. bedr.: niet-, niet meer
hopend, wanhopend.
d-vE/jLEcrr/zog, 2, onberispelijk.
dve/aÓEig, ósooa, ósv. 1. a) aan den wind
blootgesteld: 0 loziov -ósv, . door den
wind gezwollen. — b) stormig: 0 %s*)wa

dvefJLog

-ósv. — 2. overdr.: snel als de wind.
— dvspog, ó \vw. Lat. animus, anima].
1. wind. — 2. overdr.’. storm [v. harts¬
tochten).
avEfjLoaKEJtrjgy 2 [dvBpog, oxéjtrj], tegen
den wind beschuttend. — dvE/aozgEcprjg, 2 [«., Tgécpco], door den wind ge¬
voed : a) door den wind gezwollen. —
b) door den wind gehard. — ólve/lió(p&oQog, 2 [cc., (pê'EiQco], door den wind
beschadigd.
dvEficóörjg, 2 [dvspog], aan den wind
blootgesteld. — dvEpcókiog, 2 [id.],
overdr.: ijdel, vergeefsch.
*AvEfzooQEict, y]: stad bij Delphoi.
av-évÖEXTog, 2, onaannemelijk, onmogelijk.
2 [if«Aéy*ö>]- 1. niet over¬
tuigd -, niet te overtuigen v. een
schuld. — 2. onbewijsbaar, niet na te
gaan.
dvE^ézaozogj 2 [ètgsxd£co~\. 1. lijd. ’. niet
onderzocht. — 2. bedr.: niet onder¬
zoekend.
dv-EJTax&yg, 2, niet lastig, niet bezwaar¬
lijk. — dvEJEax&cbgy bw., zonder lastig
té vallen, - gevallen te worden.
dvEJtiyQacpog, 2 [èjiiygaqoy], zonder op¬
schrift.
a.v-EJZLÖiKog, 2, onbetwist, onbetwist¬
baar.
dv-Ejxixlyzog, 2, onberispelijk. — dvEjtLH^rjzo)gy bw., bedr. : zonder verwij¬

ten te maken.
dv-EJtilyjtzog, 2. — 1. waarop men geen
vat heeft. — 2. overdr.’. onberispelijk.
— dvEJtL^rjjczcogj bw., zonder aange¬
vallen te worden, veilig.
av-EJTiarrj/LicoV) 2. — 1. onwetend, on¬
kundig, onervaren, ongeoefend. — 2.
onverstandig, dwaas [v. een theorie).
dv-EJtizaxzog, 2, niet opgelegd, dwangloos.
d.V“EJtizrjÖEiog, 2, ongeschikt, onbruik¬
baar. — dvEJtLzrjÖELcogy bw., niet zooals
het hoort : d. ngdxxEiv, in tgst. tot sv
nqdxxEiv.
dv-EJtCcp'd'ovog, 2, geen afgunst verwek¬
kend, geen aanstoot gevend, niet ha¬
telijk.
dv-égafzat ® [dm], weer beminnen.
dv-égaozog, 2, onbemind, niet beminne¬
lijk.
dvégyaozog, 2 [IgydCopca], onbebouwd.
■dv'EQE'O'L^oo [dra], ophitsen, prikkelen.
* dv-EQEiJZo/acu (alleen ao. dvrjQEiipdpyv)
[dm], met zich in de hoogte rukken.__
d.v-EQEvvdco (dm-, omhoog ; eig.: door

—
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zoeken te voorschijn brengen), opspo¬
ren.
dv-EQO/Liai = dvELQO[A,CU.
dvÉQog, z. dvTjQ.
dv-EQjxv^co ® en dv-égjtco [dm], omhoog¬
kruipen.
m
dvEQQryd'rjv, cm. pass. bij arsgco.
dv-EQvco @ [dm], omhoog-, op het droge

trekken.
dv-ÉQxopcu @

[dm]. 1. op-, omhoog-,
naar het binnenland gaan ; v. planten :
groeien.— 2. a) teruggaan, -keeren.—
b) overdr. v. een nalatenschap: over¬
gaan op.
dv-EQco [dm], z. dvayoQsvco.
dv-EQcozdco [dra ; z. dv-elgopai]. 1. iem.
uitvragen, ondervragen. — 2. naar
iets vragen.
dvéoai/LUy opt. v. dvEÏoa.
dvEGig, scoff, fj [dvlgpi]. 1. ontspanning:
t) d. xcöv xoqöcüv, het ontspannen der
snaren. — 2. overdr. : het af nemen v.
iets, dat als beknellend gevoeld wordt,
verlichting.
dvÉazLog, 2 [lortd], zonder eigen haard,
dakloos.
dv-ézfo]v9 2e ao. v. * dva-xXdco.
dvEzog, 2 [dwVu]. 1. losgelaten, loshan¬
gend. — 2. overdr.: f vrijgelaten,

gemakkelijk (#. ee» zpegr).
dvev, vrz. met gen. [vw. 1. ar-]. 1. zonder.
— inz.'. a) afgezien van, ongerekend.
— b) buiten toedoen van, buiten...
om. — 2. ver van. — avEv-'d's(v). 1.
bw. : ver af, op een afstand. — 2. vrz.
met gen. = dvev.
dvEV'd'wog, 2 [evövvol], die geen reken¬

schap hoeft te geven, onverantwoor¬
delijk.
dv-EVQLGxco © (dra-, omhoog; eig. ’. te
voorschijn halen), ontdekken, vinden.
dv-EVQvrcjo [dm], verbroeden.
dv-Evqnj/aéco [dm], luid schreeuwen ev(pijpsïxE ( = zwijgt!), nl. wanneer iem.
op sterven lag ; vd.: luid jammeren.
dvécpEkog, 2 [vsqpéXrj]. 1. onbewolkt, hel¬
der. — 2. overdr.: duidelijk.
dv-éqpixzog, 2, onbereikbaar.
dv-éxco ® {in h. med. vaak dubbel augm.’.
^vELxóprjv enz. ; ° yvoyopgr = gvEoy- ;
avoxrjOEoüai, dvoyso enx., H. = dvao~).
[dm].
A. overg. !. (dm-, opwaarts). 1. opkef¬
fen, omhoog houden : d. yslgag, H. ;
-opai yslgag, ïï., zijn [med.) handen;
dvaoxó/LiEvog, H., zich verheffend, uit¬
halend ; ftg.: ° avéoxov ooi cpdog ocoxy4
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dvrjveiJioSy 2 [dvEf-iog], windstil.
dvrjvo'O'Ey alleenstaande 3 enk. 2e pf. met
bet.v.pr.ofao., opkomen.
s /
dvnvvaxog, 2 [olvuip], vergeefsch. — a.vrjwxog, 2 |ut.]. L = avrjvvoxog. — ^
eindeloos.
*
&vr,vcoe,ogog,m. bvn. [Md, onmannelijk, laf.
avgg, drSgóg enz.; voe. dreg, daf- ’n,J'
arSpdodv) (H. voe. dvsg', benevens de
gewone- vormen', enk. dvéeog, avegi, ave^fonoverg. 1 (ara-, opwaarts) 1 zich
ga; mrv. avégsg, avSgsooi.(v), av.ËS^ >
verheffen, opgaan (v. hemellichamen),
dual. dvége) [alle vormen afgeleid v.d
te voorschijn komen, opduiken uit h.
trappen v. d. stam: avyg, aveg, avg
water. - 2. overdr.: a) zich opwer¬
(voor de d, die zich tusschen v en o
ken uit, te boven komen : 0 a. xapaontwikkelde, vgl. Ned. vaan-d-rig)J.- 1t(ov, weeën. — b) zich recht
stand
man, in tgst. tot vrouw, tot knaap of
houden, volharden, wachten. — n.
jongeling ; inz.: a) echtgonoo .
lava-, achterwaarts!, overdr.: zich te¬
loldaat. — e) met nadruk ', een ee ff -,
rughouden, ophouden : a. tov cpovEVEir.
een flink man : noUoi per av&gconoi
Avemd, v, volle nicht. - dveyióg, S
Si dvSgsg. - 2. alg.: mensch :
volle neef; alg.' neef, bloedverwant.
OV us
H., geen mensch, niemand.
avécgya, -écpyov,-écp^a,-ecóx'&'Vr,z. dvot— 3. bij een xelfst. of bijv. nw. dikw;
in d. voe-, als_ beleefde aanspraak : o>
yvv/u.
5J
dvÖQEg 3 A&gvaïoi.
* dvecoe (alleen nom. m. vr. mrv. avs<p en
onz. mrv. dvsw), stilzwijgend ; bw. aveco,
avrjQ = ó avriQ (kras is).
sprakeloos.
avrjpï0'P'OgJ °enion.1 = avdg-.
SvggoTog, 2 [igóco], onbeploegd, zonder
av-gfSd<a [ara], weer jong worden.
ploegen.
drijj7, H., 3 enk. conj. ao. v. dvirgu.
avprov, xó, aiol. = avry&ov.
dvgiiov, xó, dille (plant).
Avr/yaiarog, 2 ["Hcpaioxog], wilder HedvriHsaros, 2 [axéopai]. 1. lijd.: a) on¬
heelbaar. — b) overdr.: onherstelbaai .
nhaistos: 0 -ov nvq, een vuui waai aan
Hephaistos vreemd is, nl. oplaaiende
(lovlEvoai tl -or. nl. de doodstraf.
bedr. : verderfelijk.
vreugde.
av&- = drrt, dvn- vóór een klinker
avr/xooc, 2 [hxovm]. 1. niet hoorend. _ 2. niet gehoord hebbend van, on
of tweeklank met spiritus asper.
wetend.
%v{p> = dvxa vóór id.
avriKovcrrcoO) niet luisteren naai, onge
óvtf-aLpéofxac © 1. bij voorkeur nemen,
hoorzaam zijn. — dvrixovaxog, 2 La
kiezen in de plaats van iets andeis.
xotcol 1. onhoorbaar.- 2. ongehoord
2. ° iets in de plaats van een andei ne
schrikkelijk.
uien, het hem betwisten.
&vr)xo> ® [Ml- 1. gestegen zijn, berei¬
dv'd'-dnxofJLat, ion. dvx- © I. 1. van Z1J^
ken, eig. en overdr.'. eg ra M'“
kant - op ziin beurt aanraken, - aan
-rjxETE aQEifjg tiéql, hdt., gij hebt den
Sem ?vatten. -2. overdr.: a) van
hoogsten trap der dapperheid bereikt.
zijn kant de hand leggen aan, - onder¬
_ 2 (dra-, uitgestrektheid), a) zich
nemen : &. tov noUpov (nl. byeenmjanuitstrekken : rd Sgog eïg psoóysiav -yxsi.
delijkeninval). - 6),op zim beurt tref— b) betrekking hebben op: sg os
fen : 0 xfjg ofjg xagdiag aviïrjyjafirjv.
-71XEL ZOVTCOV xó xvgog EIELV, het komt
II. [verxw. bet. v. drrt-), aanraken, be¬
op u aan-, het ligt in uw macht,
reiken.
daarover te beslissen.
'Av'd'sioiy fj, stad in Messenië.,
Avgh.og, 2 [ijhos], zonder zon, schaduwdv'd'EHxéov, verbaaladj. v. avxéxco.
rijk.
dv'd'-éXxcoy naar den anderen kant -, te¬
dvrjU<prjg, 2 [dXeLcpco], niet gezalfd.
rugtrekken.
dvrjXcó'd'rjVy -cona, -copai, -cooa, %. ava
•Av#spU8tig, ov, 6 [’Ar&eplcov, -idys],
Xfoxco.
Anthemide, zoon van Anthemioon, t.
dvri^lHxogy 2 [dpéXyco], ongemolken.
w. Simoeisios.
dv-riiasQog, 2, ongetemd, ruw, wild.
dv'd'éiuovy XÓ [verklw. v. avüepov], bloemdvrjvdurjvy H. = rivgvdprjv,
avalvopai.
oiov, ik heb voor u het licht der red

ding doen rijzen. — 2. overdr.: a) hoog -,
in eere houden: evöixiag (gerecktigheid)d.,H.—b)med.: verdragen, dulden,
zich laten welgevallen. — c) med.: wa¬
gen het van zich kunnen verkrijgen. —
il. (dra-, achterwaarts). 1. terug-, te¬
genhouden : d. ïnnovg. — 2. overdr.,
meel: zich tegenhouden : ou* ijveoxeto,
hij kon zich niet inkouden, - bedwin-

.

.

av'&'EfiÓEig

pje. — avd'E/LcÓELS, ÓEOoa (H. ook óeig),
ósv, bloemrijk. — av&Egov, xó [dvêog],
bloem. — av'd'Egóggvxog, 2 [dvd'egov,
géco], uit bloemen vloeiend.
3Av'd'E/Ltovg, ovvzog, d, Anthemoes, stad
in Makedonië.
av'&'E/aobdrjg, 2 [ardsgov], bloemrijk.
av'd'éijco, f. v. avTSXCO.
av'd'EQEOJVj cövog, d, kin.
av'd'ÉQil;, ixog, ö. 1. baard aan een aar. —
2. synekd.: aar.
0 Av&EOzrjQicóvy cövog, d, de achtste maand
v. h. Attische jaar, half Febr. tot half
Maart.
avd'EGcpÓQog, 2 [av&rj qpÉgcov], bloemendragend.
avd'éco [dvd‘og\ 1. ontkiemen, opschieten.
— 2. bloeien : a) eig. v. bloemen en
gewassen.— b) overdr.: d) prijken, schit¬
teren : d. ev ójgg, in den bloei der
jeugd zijn. — /?) het hoogtepunt van
iets bereikt hebben : dv-Osovogg rfjg
3Aolyg dvögaoi, hdt., toen Azië over¬
vloed had aan mannen.
avifoiy ij [dv&éco], bloei.
3 Av&rjdcbv, óvog, ij, zeestad in Boiotië.
3 Avd'ijhjy y, stadje bij de Thermopylen.
dv'd'TjQÓg, 3 [dv'&og]. 1. bebloemd. — 2.
overdr.: a) schitterend, bont, frisch. —
b) in zijn volle kracht staand : 0 gavlag
-óv gévog, de welige kracht van den
waanzin.
av'&'i^co [dv&og]. 1. met bloemen tooien.
— 2. overdr.: 0 yygg ó><3’ yvd'Logévog,
door de jaren zoo (nl. met grijze haren)
getooid.
dvihvog, B [dvêog], van bloemen: -ov
elöag, H., bloemenspijs (nl. de lotos¬
vrucht).
dv'd'-LOTygi © 1. overg. {pr., impf., f., 1•
ao.): tegenover iem. of iets plaatsen.
— 2. onoverg. (2e ao., pf,plqpf’.) en med:.
tegenover iem. of iets gaan staan, zich
verzetten, weerstand bieden.
dvd'ÓKQOKog, 2 [dv&og, xgóxy\, met kleurigen inslag, bont doorweven.
*j- dv'd'oXoyia, ij [dv&rj Xéyco ; —>- Ned.
anthologie]. 1. het lezen van bloemen.
— 2. meton., overdr. : bloemlezing v.
dichtstukjes. — "f dv&'oXóyioVy xó [id.]
= dv&oXoyia, 2.
dv'd'-opoXoyéopaiytegenover iem.-, open¬
lijk erkennen, openlijk loven.
dvé'og, tó. 1. bloem.— 2. overdr.: °schuim
der zee. — 3. meton., overdr.: a) kleu¬
renpracht, glans. — b) bloeiende toe¬
stand, schoonheid, kracht der jeugd of
v. d. mannelijken leeftijd : y^yg d., H. ;
door een verdere meton., concr. : de

—
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krachtigste mannen, de bloem : ° d. IIegoiöog aldg.
dv'&'Qo.Kid) ij, hoop gloeiende houtskool.
— dv'd'gaxócoy tot houtskool verbran¬
den. — av&gat;, axog, 6, gew. mrv. [—>
Ned. anthraciet], houtskool.
dv'&'Qvoxov, xó, wilde kervel.
•
dv'd'gcojtérj, y [vr. v. * -sog = -siog ; t. iu.
Öogd], menschenhuid. — dv&gcbnEiogy
3, ion. -jtr}ïogy 3, dv'd'gojJtixógJ 3, en
dv&gcójiivog, 3 [dvd'Qomog], van den
mensch, menschelijk, den mensch be¬
treffend, - passend : xd -nsia, de menschelijke aangelegenheden, - goederen,
- gebreken enz.; ovx -helov, bovenin enschelijk; ij -nyly [<5of?a], hdt., men¬
schenhuid ; xó -jilvoVj het menschengeslacht.
av'd'Qcojziov, xó, en dv'&'gcojtioxog, ó \verklw. v. dvd'QCöJiog], menschje, ventje.
dv'&'QcojtoEiöijg, 2 [avd'gdmov eiÖog (Ixcovj]
= dv'd'QcoJüógogqyog.
dv'd'QoojxoxxovÉcö, menschen dooden. —
dv&goojioxxóvog^ldvdgcónovg xxelvcov\
menschendoodend.
dv,d'goojió/Liog<pog, 2 [dvO'gcÓJiov gogcpyv
(excov)], op een mensch gelijkend, in
mensckelijke gedaante.
dv'd'gcojxojtoua, ij [avdgcojzov noiéco], het
maken van den mensch.
dv'd'Qcojzog, d, mensch. — 1. ter aandui¬
ding v. de soort : a)ó d. ïïsovg vogi^Ei,
gelooft aan het bestaan van góden ;
dikw. ter versterking v. een superl. : gdXioxa -cov, het meest onder de men¬
schen, meer dan wie ter wereld. — b)
in verzw. zin : men. — 2. ter aandui¬
ding v. een of meer pers.; inz. : a) met
minachtende bijbeteekenis: nolXol gèv
-OL (homines) rjoav, oXiyoi <5è ctvögsg (viri); vrl bij een ander zelfst. nw. : a.
vTtoygaggaxEvg, pennelikker. — b) onbep.: iemand.
dv'd'gcojxog, ó = ó dv&gtojiog (krasis).
dv&goojxoofpayéco [dvd'gcónovg oepd^oi],
menschen slachten. — dv'&'gcojxoyvrjg,
2'[avd'gconog opvijv (bepalende acc.)], van
menschelijke gedaante.
-j- dvH-vrcoLTog, d, proconsul.
dv'd'-vjtelxco, op zijn beurt toegeven.
dvd'-vjtovgyéco, ion.dvr-,een wederdienst
bewijzen.
dvioLy ij. 1. kwelling, leed, kommer. — 2.
meton., concr.: plaag : daixög d.,^H., be¬
derver der feestvreugde. — dvidgeo.
1. overg.: lastig vallen, kwellen, be¬
droeven. — 2. onoverg. : mismoedig
zijn. — dviagóg, 3. — i. bedr.: lastig,
kwellend, krenkend. — 2. lijd.: be¬
droefd, neerslachtig.

dviazog
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dv-iazog, 2, ongeneeslijk.
dv-iayoo [drd]. 1. luid roepen. —

2. roe¬

men.
dvidco, doco, fjviaoa, rjviaxa) jxiss. fjviadrjv.
[aria], lastig vallen, kwellen, grieven,
ergeren, krenken ; pass. (met med. f.
Goo/iai): last hebben van,zich gekrenkt

voelen, mismoedig worden.
2 [lögvco], niet gevestigd,
zonder woonstede, rusteloos.
dviÖQcozLy bw., zonder zweet, - inspanning.
— dvtögcozog, 2 [iögóco], niet bezweet.
dvLÖQvzog,

dv-iegog, 2, onheilig, goddeloos.
dv-L7]/LU ® [drd].

A. (dra-, opwaarts). 1. doen -, laten op¬
stijgen. — 2. overdr.: aanmoedigen,
opwekken, ophitsen.
B. (dra-, achterwaarts, terug), laten
schieten.

I.

v. iêvi. of iets dat vastgemaakt," ge¬
boeid is. 1. a) los-, vrijlaten : èfxkvnvog
avfjxev, H. — b) losmaken : ösogöv d.;
nvlag d., H., d. i. openen. — c) vd.: ope¬
nen : aiyag dviépsvoi, H., (geslachte)
geiten (voor zich, med.) opensnijdend.
— 2. overdr.: a) toelaten, toegeven :
dvelvai avzovg özi fiovlorzai jiolelv. — b)

overlaten, prijsgeven, opgeven, verla¬
ten. — c) vrijspreken.
II. v. iets dat gespannen is. 1. ontspan¬
nen : d. td£or.— 2. overdr. : a) ontspan¬
nen, slapper maken : écovzov■ dviévai,
hdt., zich ontspannen ; zóv nóXepov d.,
slapper voeren ; u öfj/Liog prjzs Uav dve&eig (wien men de teugels. viert) ggxE
fhaCógevog. — b) onoverg. : zich ontspan¬
nen, slapper worden, afnemen, beda¬
ren, ophouden : ° sTteiddv- nvevjia dvfi,
zoodra de wind valt; ° ovx dviepev nkxQOvg fldXXovzeg.
dvirjgóg (comp• H. èoxEgog), ion.

=

dvta-

qóg.
dvixa, dor.

=

dvixazog, dor.

pvixa.

=

dvixrjzog.

dvLxézEvzog, 2 [lxexevco], niet smeekend.
dvixrjzog, 2 [vixdco], onoverwinnelijk.
dv-ipdco [dra]. 1. met een riem omhoog¬
trekken. — 2. alg.: omhoogtrekken.
dvloxog, dor. = fjvioxog.
dvijtjzog, 2 [rjr/roff], zonder paard,

te

voet.
dv-iüTzapoLL [drd] = avanExopai.

dv-LCog, 2, ongelijk.

;

jmss.

lijk worden, evenaren.
dv-Lcrzijpi © [drd] (dra-, opwaarts).

I. overg. (pr.,impf., f., 1* ao. act.; f., 1° ao.
med.). 1. oprichten (v. zaken) : a. nvgyovg. — 2. a) doen opstaan : yégovxa
XEiqóg dviozrj, H., nam hem bij de hand
en deed hem opstaan ; uit den slaap
wekken ; uit de dooden opwekken ;
wild opjagen ; èxxXrjaiav
op hef¬
fen ; u nvg d., doen opüikkeren. — b)
doen (opstaan en) heengaan: avxóv
ex xov nqoaoxEiov d., gaan halen ;
vd. ’.
verdrijven : dvéozrjoav Alywgxag sï-AiyiVY\g. — 2. overdr.: opwekken, ophit¬
sen, aanmoedigen.
II. onoverg. (5* ao., pf, plqpf act. ; pr.,
irnpf, f. med.). 1. opgericht worden
[v. zaken):0 nvgyoi dvéoxav, verrezen.—
2. a) a) opstaan : 0 dvaoxao’ ex dgóvcov;
ex xfjg vóoov dvaozfjvou, herstellen ; van
de dooden opstaan ; als redenaar, aan¬
klager enz. optreden ; v. troepen : op¬
breken. — f) (opstaan en) heengaan :
dvLoxaxo slg oïxggd tl, hij ging een
kamer binnen; 0 nóhg dvéozrjxev öogi,
is ontvolkt door wapengeweld. — b)
overdr.’. in opstand komen: x™Q7l avsoxrjxvïa, HDT.
dv-LOzogéoj [drd ; z>. avEigopai]. 1. iem.
uitvragen, ondervragen. — 2. iets vra¬
gen.
dv-icyco [drd] = avé^cn.
dv-ixveveo [drd], opsporen, eig. en overdr.
f3'Avvaf ag, ?) [Flebr. w.], een profetes.
dvVEÏZCU = dvOLVELXCU.
dvvÉopE%og — dvÉLpsXog.
°Avviflag, ov en a, ó [Semietisch iv.\, Hannibal.
*j~3AwLog9 6 [-<— Lat. Annius], Annius.
1. dvoöog, 2 [1. dr-, óöóg], ongebaand, on¬
toegankelijk (vgl. Lat. invius).
2. dvoöog, 7] \f] drd dddg]. 1. opgaande
weg# _ 2. tocht naar het binnenland.
dv-odvqo/acu [dra], in klachten uitbaisten.
d-vogpoov, 2, en dvórjzog, 2 [vosed], on¬
verstandig, dwaas.
drom, 7] [droog], onverstand, dwaasheid.
è.v-o£yrvf.ii en dv-oiyco, impf. aysgtyov,
dvoL^co, dvécp^a en gvoilga, 2e pf. drècgya ;
pass. dvoL^opcu, dvEcpxdijv, arscgypai. —
A. V. H.: impf. dvcpyov, iter. irnpf. dyaoïyeoxov ; HDT.: ao.dvoi^a, dvep^a ; f impf.
rjvoiyov, L f. pass. dvoLx&rjoopai, 2 f.
pass. dvoiygoogcu. — [drd].

0

dvutrójzovgy oóog, m. vr. bvn. \civmx9g
jcóöag], met ongewasschen voeten. —
avmzog, 2 [vl7ztco\, ongewasschen.
dv-iöóoo [drd], gelijk maken

dvoiyvv/LU

: ge¬

I. overg. 1. a) een sluiting wegnemen:
X7]Xov ö’ and Tt&gC drécpyEV, H., van de
kist nam hij het deksel weg ; dvaoïysoxov xXrjïöa, H., zij schoven den sluit¬
boom weg; abs.: d. xlvl, voor iem.
opendoen. — b) openen : ^xag a.,

dvoLHtjrog
graven openbreken ; /SifïUov d., ontrol¬
len ; ° dvoiyógsvov góöov, ontluikende
roos. — 2. overdr.: onthullen.
II. onoverq. (= pass.) : 2e pf. dvécoya
(idoch bijna alleen +), open zijn, -staan :
■j* tol dvscoyóza, spleten.
dv-oiHrjzog9 2, onbewoond, onbewoon¬
baar.
dv-oiHoSopéco [dvd], weer opbouwen.
avoixTog, 2 [oixzog], zonder medelijden.
— 1. bedr.: meedoogenloos. —2.
onbeweend.
dv-oLfA,có^co [dvd], in gejammer uitbar¬
sten.
dvoifxcoHTEL en -Tt, bio., zonder te moeten
jammeren, ongestraft. — av-oipwHxog,
2 [1. dv-, verbaaladj. z>. o^GÓtcü], zon¬
der gejammer.
dvoiazéog, 3, verbaaladj. bij dvapégco.
dvoix'd'rjcropoUj fc. dvolyco.
dvÓHCLiov, To = drcoyaiov.
dvoxooxevü) [dvd ; öxcoxa, ion.pf. v. £*«].
1. ezY/. v.schepen : d.
HDT., schepen
stil 'houden.— 2. overdr. : a) v. renpaar¬
den : inhouden. — />) z>. em toestand :
d. zóv tovov tcov ojtXoyv, HDT., de span¬
ning der touwen behouden.
dv-okfiiog, 2, ongelukkig. — dvolfiog, 2
[o^off]. 1. a) ongelukkig. — b) inz.:
dwaas, verblind. — 2. niet passend bij
den rijkdom, onbehoorlijk.
dvóXe'd'Qog, 2 [ols&Qog], die aan het ver¬
derf ontkomen is. ongedeerd.
dv-okokv£co [dvd]. 1. onoverq. : luid
schreeuwen v. vreugde, smart enz. —
2. overg.: luid bejammeren.
dv-oXo(pvQOfiai [dvd], luid jammeren.
dvopfigog, 2 [ofiftgog], regenloos.
dvo/LiLa, 11 [ctvopog], 1. wetteloosheid. —
2. meton., concr.: onwettige -, onrecht¬
vaardige daad.
dvópi[ACLTog7 2 [opga], met gesloten oogen.
dv-ópoLog, 2, ongelijk, verschillend. —
dvopLOLÓxrjg, ?]zog, ?], ongelijkheid, ver¬
schil.
dv-ogioXoyÉopai [dvd, versterkend], het
ten volle eens worden, overeenkomen:
dvcopoXóygpai (pass.) ngdzzELv ...f men is
het eens, dat ik... doe.
dvo/Liogy 2 [vógog], on wettelijk, onwettig,
goddeloos, misdadig.
dvóvaza, dor. = -vyza. — dvóvrjzog, 2
[óvivrgu]. 1. nutteloos, vergeefsch ; biv.
ace. mrv. -a, vergeefs.— 2. bedr.: geen
voordeel hebbend van, niet genietend
van.
dvoog-ovg, oog-ovg, oov-ovv [vóog], onver¬
standig.

dvTOLÖixéco
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dvójzaïa en dvojtaïa9 bw. [onz. mrvv.
* dvónaiog, bvn. afgeleid v. dv’ ónrjv],
naar het luikgat, omhoog.
0 Avójzcuoli f), berg en bergpad bij de Ther~
mopylen.
dvojzkog, 2 [önXov], ongewapend.
dv-ogihdtto [dvd], luid verkondigen.
dv-og&óco [dvd], weer oprichten, eig. en•
overdr.
dvog/uog, 2 [og/uog], zonder ankerplaats.
dv-ógvvfAi [dvd], opstaan, verrijzen.
dv-ogovco [dvd], opspringen.
dv-ogvaaco0 att. -vzxa> [dvd], opgraven,
dv-óoiog^ 2 [1. dv-]. 1. a) tegen de ge¬
bruiken zondigend. — /;) vd. : zedelijk
slecht, ongeoorloofd, misdadig. — 2.
inz. mei betrekking tot de góden: a) strij¬
dig met de ritueele voorschriften : ° d.
vFxvg, een van de heilige plechtigheden
verstoken lijk. — b) tegen ^de góden
zondigend, goddeloos. — dvooiózgg,
grog, fj, goddeloosheid.
dvoaog, 2 [vóoog]. 1. vrij van ziekte,
gezond. — 2. overdr.: vrij van een
kwaad.
d-vóazL/Liog, 2, en dvoazog, 2 [voarog],
niet terugkeerend.
dv-ozorv£a> [dvd], in jammerklachten
uitbarsten.
DAvovpiÖELovy zó, heiligdom van Anoebis. — 3,Avovfhg, idog, d, Anoebis,
Egyptische god.
dvovg, z. dvoog.
dvovcrog9 ion. = dvooog.
dvovzazog, 2 [ovzdoo], niet gewond. —
dvovzgziy bw., zonder te wonden.
dvjtEQ — ijvjzsg, èdvjzsg.
dvjiEQ, dor. = ijvjisg, vr. acc. v. oojieg.
dvazdvaxm = dvaoz-, dvaoy-.
dvz\ dvz\ dvz- = dv ra, dvrt, dvrt-.
dvza [vw. dvrt]. 1. &z#. : tegenover: a.
pdxEodai, H., man tegen man ; d. tdetv,
H., recht vóór zich uitzien. — 2. z>r&.
met gen. : tegenover. — a) vóór:
vfjooi ai vatovoi HXLÖog a., H., die te¬
genover Elis liggen.— b) gew. in vijandigen zin : dvz’ 3 AxiXijog ozyoopai, H.
dvz-ayogd^co, koopen in ruil voor.
dvz-aycovi^opaiA. geivapenderhand strij¬
den tegen. — 2. overdr. : a) met iem.
in proces liggen. — b) wedijveren;
pass.: vergeleken worden met. — dvrayoovLozrjg, ov, ó [—>- Ned. antagonist],
tegenstander, vijand, mededinger. >-—
dvzaycóviazmg, 2 [verbaaladj.], betwist.
dvz-aÖLxéco, van zijn kant onrecht plegen,
onrecht met onrecht vergelden.
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avr ae tQco

dvz-aelgcoy ion.

=

dvzaïog, 3 [dvza].

zich
tegenover bevindend, -a TtXrjyrj, een
slag in volle borst. — 2. overdr. : vijandig.
avz-algco ® 1. overg.: er tegen opheffen :
oTtla (zijn wapens : meel.) -sodal uvi. —
2. gew. onoverg. : -elv [éavzóv] : a) zich
verheffen zich verzetten tegen : Aaxedaipovloig dvzijgaze. — b) in aardrijlcskundigen zin : zich verheffen
liggen
tegenover.
dvz-axovco © van zijn kant -, als ant¬
woord hooron, - vernemen.
avT-aXaXd£co, insgelijks een strijdkreet
aanheffen.
DAvzaXxlSaSj ov, ó, Spartaansch veldheer,
begin 1V° eemo v. G.
dvzaXXayrjy fj, ruil, vergelding. — dvzaXXdoaoóy att- -dzzoo ® geiv. med. : ver¬
ruilen : d. tl xivog, iets tegen iets.
dvz-apelfiopai © ruilen : 0 öeXq?ïoi dfjgeg
-g/ovTcu vopöv èvdXiov, de wilde dieren
zullen met de dolfijnen de weiden der
zee ruilen. — inz.: a) vergelden : 0 xov
xaxcog pe ögüvza (hem, die mij kwaad
doet) -fisodai xaxoïg. — b) antwoorden.
dvx-apvvopaiy zich wreken op.
dvz-avdyoo © 1. naar de volle zee brengen
tegen : d. vavg. — 2. geiv. onoverg. : in
zee steken tegen : d. [vavg]; -avfjyov
[ozgdzsvpa] ravoiv öyöogxovza.
dvz-avaigéoo © in een rekening : elkander

opheffen, - vernietigen.
avx-avaTclpjiXripi ® van zijn kant vullen.
3'Avxavögog, fj, stad in Troas.
dvz-avlozr]pi ® 1. overg. (pr.,impf., f, le
ao.) : tegenover iets stellen. — 2. ono¬
verg. [2* ao.,pf.) en med., overdr.: tegen
iem. op staan.
dvz-d!=iog, 3, opwegend tegen, zooveel
waard als.
dvz-ajzoölöoopi ® in ruil
ter vergelding
geven, vergelden. — dvxajzóSopa, zó,
vergelding.
dvz-ajzo'd'vfjaxoo © ter vergelding ster¬
ven, - gedood worden.
dvz~ajtoxglvopai © antwoorden.
dvz-ajzoxzelvcjo @ en dvz-ajióXXvpi ® uit
wraak dooden ; med. -djzóXXvpai, in ruil
voor iem.
tot straf sterven, - gedood
worden.
avzdgqg,

2,

dor.

dvxdgi'd'pog,

2

=

=

dviïdnzopai.

dvzrjgrjg.

[dvzl, dgi&póg],

opwegend tegen.
dvx-aortd£opai © op
koozen.

avré^oo

van zijn kant smadelijk
behandelen.
dvz-avódcü, voor een ander aanspreken.
dvz-aqplrjpi © op zijn beurt laten vailen.

dvz-azLpd^coy

avzalgco.

.

1 zich van voren

dvx-dnxopai, ion.

—

in getal

zijn beurt lief-

dvxaxéco, dor. = dvzrjx^codvzdoo [dvza] = dvzidco.
dvz-eyygdcpoo © als antwoord iï> een brief

schrijven.
dvx-Eixdt;co © op zijn beurt vergelijken.
dvz-eïjzovy dvx-Eigrjxay z. dvziXéyco.
dvz-EiQopai © ion., op zijn beurt vragen..
dvz-Eicrdyoo © een koopwaar invoeren in
de plaats van ; ook overdr.
dvz-ExzL'd'ijpi © een edict in tegenoverge-

stelden zin uitvaardigen.
© scheep doen gaan in
de plaats van.
dvz-EpjzlpjzXrjpi ® ^daartegen [d. i. ter
vergoeding of om weerstand te bieden)
vullen.
dvz-etgaLzéco © in antwoord op iets de
uitlevering eischen van.
dvz-et-avSdcoy een zang in antwoord aan¬
heffen.
dvx-E^égxopai © van zijn kont uitrukken.
dvz-EJidycj © onoverg. [ozgazóv], tegen
een aanrukkenden vijand oprukken.
dvz-EJXLpeXéopaL en -péXopai, tegenmaat¬
regelen nemen.
dvz-EjziaxéXXco ® schriftelijk antwoorden.
dvz-EJtLxdaaooy att. -xdxxoo © van zijn
kant bevelen.
dvz-EJzixl’d'rjpi ® een brief als antwoord
toe vertrouwen.
dvz-EjzLxeLgécoy tegenwerken, aanvallen.
dvz-Egaozrjg, ov, ó, medeminnaar, mede¬
dinger.
arx-egelSco ® 1. overg.: tegen iets doen
steunen. — 2. onoverg.: a) vast staan.
— b) overdr. : zich schrap zetten, strij¬
den.
dvv-EQvopai 9 [1. sgvco]. 1. doen opwegen
tegen. — 2. overdr.: even hoog schatten
als.
dvz-egcoy Z. dvziXéyco.
dvz-Ev-jioiéciOy een weldaad vergelden.
dvz-éxoo © 5. overg. 1. tegen -, vóór iets
houden : dvzloxeode xganê£ag Icov, H.,
houdt de tafels vóór u {med.) tegen de
pijlen. — 2. med.: a) zich vasthouden
tegen, - aan : èxelvov rijg xSLQ°s -ézso&ai.
— b) overdr.: zich houden aan, niet
aflaten van, aanhangen : dgszfjg -, no-

dvz-ep(h(3d£co

Xépov -éxso&ai.

II. onoverg. 1. standhouden, weerstand
bieden. — 2. overdr. : a) v. tijd : voort¬
duren, het uithouden tegen : 0 ncog

dvzéco — dvziörjpayooyéco

dvGllOQOS -é%£l ; o TZOTCLfAÓg OVX -SOftS Tlo
vöcoq nagéycov (hield het niet uit bij
het verschaffen van water, was ontoe¬
reikend) rep argarep. — b) op iets staan,
op zijn stuk blijven staan : -s^oyai nsgi
rcüv rsLxcov, zij blijven onverbiddelijk
betreffende /?. sloopenv. de muren.dvzécoj ion. — dvrdco.
avzrj, g[dvropai], gebed.
dvrijkiog, 2 [dvrl rjUov (cov)], naardde zon
gekeerd, oostelijk.
itvzqv, bto. [vw. dvra]. 1. a) tegenover : d.
torao'&ai, H. — b) overdr.: er tegenover
gehouden, vergeleken met: fieq^êvaMyxioq (gelijk aan) d., H. — 2. vóór iem.s
oogen, in ’t openbaar.
3Avzrjvogéörjgy ov, o, Antenoride, zoon
van Antenoor. — ’Avzrjvcopy ogog, o,
voornaam Trojaan,
dvzrjga, ao. v. dvralgco.
dvzrjgpg, 2 [dvrl ; -ygrjg, dat hier geen waar¬
de heeft]. 1. a) tegenover geplaatst, -lig¬
gend. — b) gericht tegen. — 2. overdr. :
tegenovergesteld.
* dvzrjozLg, ij [vw. ctvté], het tegenoverstaan ; alleen in xar -iv, tegenover.
dvz-rjxéco. 1. in antwoord doen weerklin¬
ken, - aanheffen.— 2. om de beurt doen
weerklinken, - zingen.
dvrl (vóór spiritus lenis : dvr-, vóór klin¬
ker of tweeklank met spiritus asper :
dv'd'-) [loc. bij dvra ; vio. Lat. ante, Ned.
ont-, ant (= tegen) in : antwoord ;
Ned. anti-].
I. biu., alleen in samenst. 1. v. plaats’.
tegenover : dvu-rlêipu. — 2. overdr.:
a) v. tegenstelling : tegen- ; dvri-Uyco —
b) in ruil voor, wederkeerig : op mijn
(uw enz.) beurt : dvri-dldcopi. — c) het
tegenbeeld van, gelijk aan : dvrl-&sog.
II. vrz. met gen. 1. eig. v. plaats (zld.):
tegenover : dvrl mrvcov sorrjxóreg, met
het gezicht tegen de dennen staande
(wij zeggen : achter...)., — 2., overdr. :
a) in plaats van: paodsvetv dvf èxslvoy;
ook bij comparatieve begrippen : 0 drpvsov
fovXercu dvr dyaftov, verkiest een rij¬
ken echtgenoot boven een goeden. —
b) v. gelijkstelling : van gelijke waarde
met, opwegend tegen, gelijk aan: dvrl
xaoïyvrjrov tgeïvog rêrvxrai, H., een gast
is zooveel als een broeder. — c) in ruil
voor : dvrl ygvoov tbvEÏo&ai, voor goud
koopen ; dxpsléco avröv dvd3 wv (= dvri
rovreov a) sv sjtaO'Ov vti1 sxelvov, ik help
hem om hem zijn weldaden jegens mij
te vergelden. —vd. d) oorzaak’, omdat:
dvd<x>v, omdat; 0 dvrl rov ; waarom
dvrla, bw. en vrz., z. dvrlog, II.
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dvrid£co [dvrlog], 1. a) te gemoet gaan,
naderen. — b) inz.: smeekend naderen,
smeeken. — 2. overdr. : deelachtig
worden, verkrijgen.
dvzidvEiga, vr. bvn. 1. [dvrl dvdgdg (ovoa)].
een man gelijk. — 2. d. ordoig, pind.,
een opstand, waarin man tegen man
staat, burgeroorlog.
dvzidco (-lóco is soms f. bij H.). [dvrliïg]. 1.
te gemoet gaan, - komen, naderen,, ont¬
moeten : xsïo’ sifAi xal dvrioco jzolepoio,
H., ik ga daarheen, ik ga den strijd
opzoeken ; dvndoag, H., die toevallig
ontmoet, de eerste de beste.
inz. :
a) met vijandige bedoeling tegemoet
gaan, optreden tegen. — b) met vrien¬
delijke bedoeling te gemoet gaan : a.
sxaró/iftjg, H., een hekatombe in ont¬
vangst gaan nemen (v. góden). — 2.
overdr.: deelachtig worden, verkrij¬
gen.
dvzi-Palvco ® overdr.: iets tegengaan,
tegenwerken, weerstand bieden aan.
dvri-pdUco © 1. op zijn beurt -, terug¬
werpen.— 2. overdr.: f Myovg -stv ngog
dXhfiovg, gesprekken voeren met el¬
kaar.
hvzifhoq, 3 [dvrl (bw.) filq (xgcópsvog)\gGgeweld tegen geweld plaatsend, vijan¬
dig ; bw. -fhov en -flrjv, in zijn gezicht,
met geweld.
dvri-pkéjtcDy in het gezicht zien.
dvri-fiodcoy van zijn kant schreeuwen.
dvriBoUco (augm.: dvre-, H., rjvri-, rjvre-)
[avrl\ vw. fdllco]. 1. te gemoet gaan,
ontmoeten, aantreffen, stooten op. —
2. overdr. : a) tegenwoordig zijn bij,:
rpóvco d., H. — b) deelnemen aan: pa-,
yrig ‘ot., H. — c) iem. te voet vallen,
smeeken.— d) v. zaken [zld.) : ten deel
vallen.— dvziPóXrjoigy scog, ij, en avzifiohla, y], smeekbede.
dvzL-Pgovzacoy tegendonderen.
dvzi-yEVEYjkoyécoy ion„ een andere ge¬
slachtslijst opmaken.
3 A-vziyóvrjy ij, dochter v. Oidipoes.
dvztygarpri, ij. 1. tegensekrift: f&),veiweeischrift, weerlegging. — b) inz. in de
rechtstaal: a) soms : schriftelijke aan¬
klacht. — ft) geiv.: schriftelijke verde¬
diging. — 2. afschrift. — dvzlyga<pov>
To, afschrift. — dvzi-ygdcpcoj schrifte¬
lijk antwoorden.
dvzlÖELJtvos, 2 [dvrl (bw.) ÖeitcvÉcov], iem.
bij een feestmaal vervangend.
dvzL-öéopaiy op zijn beurt vragen.
dvzL-bÉyopaiy in ruil ontvangen.
avzL-drjpaycoyécoy tegen iem. naar de
volksgunst dingen.
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dvxiöldtofii — dvxiog

dvxi-ölScopi ® a) in ruil geven, vergel¬
den, een tegengeschenk geven. — b)
inz. te Athene:
een vermogensruil

aanbieden, het vermogen ruilen. — 2.
geven in plaats van.
dvTLÖLxog, ó (PAP. ook 7]) [dvxl, dlxrj],
tegenpartij vóór h. gerecht,
dvxlöooigy scog, rj [dvxiölSco/Lu], ruil ; inz.
te Athene', vermogensruil.
övxL-Sgdco ® 1. alg.: wederkeerig -, ter
vergelding doen : xaxcög d. xivd. — 2.
inz. in ongunstigen zin : kwaad met
kwaad vergelden.
dvzL-öcoQéo/LcaLy als tegengeschenk geven.
dvxL'd'Eogy 3 [dvxl fisov (cor)], die het te¬
genbeeld is van een god, godegelijk.
dvxL’d'EOLgy sojg, 7] [dvxLxl&rjfu ; —> Necl.
antithese], tegenstelling. — dvxl&Exog,
2 [verbaaladj. v. id.], tegenovergesteld;
-j- 6 d., tegenstander.
dvxi-&éco © in het loop en wedijveren
met.
dvxi'd'VQOVy xó [dvxl dvqag (dV)], wat vóór
de deur is: voorhof, voorkamer, een
muur tegenover de deur.
dvxL-Ha'd'taxT]pi © I. (dvxi-, tegenover).
1. overg. (pr., irnpf., f., 16 ao.): plaatsen
tegenover. — 2. onoverg. [2* ao., pf.)
en med.: a) zich plaatsen tegenover.
— b) overdr.: zich verzetten. — II.
(dvxi-, in ruil voor), overdr.: iem. aan¬
stellen in de plaats van.
dvxi-KaKovqyÉcoy wederkeerig
kwaad
doen, kwaad met kwaad vergelden.
dvxL-Kahéat ® op zijn beurt uitnoodigen.
dvxi-xaxaXELJtco © in zijn plaats (nl. als
opvolg ei') nalaten.
dvxi-KEipou ® 1. tegenover liggen. — 2.
overdr.: a) tegenstander zijn. — b) v.
een gezegde : tegenstrijdig zijn.
dvxL-kEXsvooy een tegeneisch stellen.
dvxi-Kkaiooy insgelijks weenen.
dvxL-KÓJtxco ® en dvxi-xqovoo ® onoverg.
1. tegen iets aanstooten. — 2. overdr.:
a) zich verzetten tegen. —b) v. zaken :
a) hinderlijk zijn, in den weg staan.
— /?) tegenloopen, mislukken.
dvxiHQv en dvxixgvgy biv. 1. a) recht te¬
genover ; in dezen zin soms vrz. met
gen.— b) rechtuit: -xgv öt’ copov (recht
'door den schouder) sy%og rjX&ev, H. —
2. overdr.: a) door en door, geheel en
al: -xQv dndga^e, hieuw hem geheel
af. — b) zonder omwegen, ronduit,
duidelijk.
’AvxixvQOLy 7), stad aan d. Spercheios. —
5 AvxiHVQEvg, 6, inwoner van Antikura.

* dvxi-nvgco (alleen ao. dvxsxvgoa), ont¬
moeten, aantreffen.
dvxiXa^rjy 7) \olvxiXapfavco]. 1. houvast,
vat om iets te grijpen. — 2. overdr.:
vat, dat men op zich geeft, zwakke
zijde.
dvxi-Xd£o(JLcu en -£vpaiy grijpen naar,
vatten.
*
dvxi-XapPdvoo ® I. in ruil voor -, in de
plaats van -, op zijn beurt nemen, ontvangen, - krijgen. — II. geiv.med.
1. zich aan iets vastgrijpen, vatten. —
2. overdr.: a) bemachtigen, bereiken :
-dvEodou epikiov %coqlov. — b) zich ijve¬
rig bemoeien met, de hand slaan aan :
-dvEodai xcöv ngaypdxcov, de staatsza¬
ken. — c) v. een verhaal, een schouw¬
spel enz,.: aangrijpen, boeien.
dvxi-kéycOy zld. f. hélgco, ao.o.vxêXs^a ; gew.
f. dvxsgco, ao.-eïnov, pf. -slgiixa.— 1. ono¬
verg. : tegenspreken, zich tegen iem.
[pf iets) verklaren ; h. xivi nsgl xivog,
met iem. over iets twisten.— 2. overg.:
a) in tegenstelling tot iem. (pf iets) ver¬
klaren. — b) verbieden.
dvx ifajjtxéov [vei'baaladj. v. o.vxiXo.pfo.voi],
men moet in handen nemen.
avxlhrjyngy scog, 7] [dvxiXapfcLVopai]. 1. het

vatten, het in beslag nemen. — 2.
overdr. : vat, dat men op zich geeft, be¬

zwaar, moeilijkheid.
dvxiJLoyéojy tegenspreken. — dvxiXoylar
g, tegenspraak.
3 Avxlpaxogy o [dvxl pdyopai], dichter uit
Kolophoon, omstr. 400 v. C.
dvxi-fxÉpcpofjiCLLy een tegenverwijt doen.
dvxL-jLLExgécoy weer toemeten, vergelden.
dvxi-fLiTjyavdo/Licuy tegenmaatregelen tref¬

fen.
dvxiplpr\aigy scog, 7] [iolvxl, pipsopcu], na¬

bootsing.
dvxlpoXjxogy 2 [ovxi, gsXnco], geheel an¬

ders klinkend.
aan een schip teg’enmiddelen aanbrengen.
3Avxivoogy 6, Antinoös, een der vrijers

dvxL-vavjiTjyécoy

van Penelope.
dvxltgoog-ovg, oog-ovg, oov-ovv [dvxi, tgsco ‘y
oorspr. beteek. ?], tegengesteld, vijan¬

dig.
dvxiovy biv. en vrz., z. dvxiog, II. — dvxióopcu [dvxiog], weerstand bieden.
dvxiog, 3 [dvxl]. I. 1. tegenoverstaand,
te gemoet (in vriendelijken en vijandelijken zin) : èx xrjg -rjg [zelfst. g.), HDrL,
van den tegenovergesteldenkant. —2.
overdr. : tegenovergesteld: lóyoi -oi rj
ovg ijxovov, het tegendeel van... — II*

dvzcoazazéoo

bw. en vrz. met gen. : -ov, -a [eig. onz.
mrv.\. 1. tegenover, inz:. vijandig.— 2.
tegen, in antwoord : -ov avödco zivd, H.,
iem. antwoorden.
dvzLocezazéco [dvziog tozagai], tegen zijn
(v. d. wind).
’Avzioxis, idog, vr. bvn., Antiochisch :
'A. cpvb], een der oud-Attische phylen
(z. cpvh), 2, a). — 0Avzioxog, 6, o. a.
een Atheensche heroos.
dvzLÓoo, ep.} pr. en f. v. dvzidco.
dvzi-jzaïSy aiöog, ó [dvzi Jtaiöóg ; eig. : in
de plaats van een kind], aankomende
jonge man.
dvzijzakog, 2 [dvzi, 7tdhj\. 1. a) worste¬
lend tegen,tegenstander, mededinger;
x6 -ov, tegenpartij. — b) overdr. : af¬
stekend bij. — 2. a) opgewassen te¬
gen, even sterk, - groot : d. jzagaoxevij,
gelijke verdedigingsmiddelen ; -óv tl
zijg vavfia%iag, een punt, waar de zee¬
slag onbeslist bleef. — b) overdr.: pas¬
send, evenredig : 0 jzoivai -oi.
dvzL-jxagapdXXojy tegenover elkaar plaat¬
sen, vergelijken.
dvzi-jtaQCL'&'écO) tegenover en langs h.
vijandelijk front loopen.
dvzL-jzagavcakÉoo, in strijd met ... tot iets
aanmoedigen.
dvzL-jtagaoKevd^ofA.aLy zich tot tegen¬
weer uitrusten.
dvzL-nagazdoacOy att. -dzzco © tegenover
d. vijand in slagorde scharen.
dvzL-jtagazi'd'rifXL © tegenover plaatsen,
vergelijken.
dvzi-jtdgeipu © [eïgi], tegenover (d. i.
aan den overkant) langs {d. vijand,
d. i. in dezelfde richting als de vijand)
trekken, xen.
dvzi-jzaQéQxopiai ® aan den overkant
voorbijgaan.
dvzi-jiagéxco ® in ruil aanbieden.
dvzi-jzdaxoo ® wcderkecrig ondervinden.
dvzL-jtazayéoo, tegen iets in gedruisch
maken.
3Avzijzazgog, ó, Stoïcijnsch ivijsgeer, IIe
eeuw v. G.
dvzi-jtépLTcoo © 1. er tegen zenden. — 2.
als antwoord zenden.
dvzi-jzÉga = dvzLJtégag. — dvzLJiÉgaiog,
2, tegenover gelegen. — dvzL-jcégav
en -Qag,bw. en vrz. met gen. [dvzi, négd],
tegenover.
° dvzLJzezgogy 2 [dvxi jtéxgag {dovj\, wschl. \
hard als een rots.
dvzLJtky^ yyog, m. vr. bvn. [dvzi {bw.)
nkgooco], van voren door de golven ge¬
beukt.

—
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dvzi-rtXr}QÓoo,

van zijn kant vullen.
1. terugdoen.— 2. geiv. med.i
tegen iem. aanspraak maken op, wed¬
ijveren met, streven naar.
dvzLjtoLva, cov, zd [dvzi, noivif\, vergel¬
ding.
dvzi-jtoke/aéco, oorlog voeren tegen. —
dvzi-jtokéfALog) 2 en -jióXs[ao^ 2, vij¬
and.
dvzi-jzokizEvo/ncu, tegen iem.s politiek
handelen.
dvzi-jxoQEvopLcu, te geuioet trekken.
dvzLjzogogj 2 [dvzi nógov (w)')]. 1. aan
den overkant der zeeëngte gelegen.—
2. alg.: tegenover gelegen.
dvzL-jzgdoaoj, att. -dzzco © tegenwerken,,
weerstand bieden.
dvzijigcogog, 2 [dvzi {biv.) ngcogav [s'xcovj],
met den voorsteven gericht tegen.
dvzijzvkog, 2 [dvzi (bw.) nvhjv («^cov)]r
met tegenoverstaande deur.
dvzL-ggéjioo [génco], aan den anderen kant
neigen (v. een iveegschaal). — dvziggojzog, 2, aan den anderen kant neigend,
op wegend tegen.
dvzL-GrjHÓoo. 1. overg.: a) doen opwegen
tegen. — b) overdr. : vergelden. — 2.
onoverg.: op wegen tegen.
3 AvziG'd'Évrjg, ovg, ó, Atheensch wijsgeerr
dvzi-jtoiéco.

omstr. 400 v. G.
dvzLaocpLGzrjgj ov, 6 [dvzi oocpiCogai], be¬

hendig weerlegger.
ozadpóg\ 1. opwegencl tegen. — 2. overdr. : ter ver¬
goeding dienend.
dvzL-ozaaLa^oo. 1. een tegenpartij, vor¬
men. — 2. overdr. : naijverig zijn. —
dvzLGzaaizhzrjg, ov, 6, tegenstander.
dvzLGzazéoo, zich verzetten. — avziozazrjg9 ov, ó [dv&'iozrj/Lii], tegenstander.
dvziazrjpUy ion. = dvdiozgju.
dvzi-ozoixéco, in ?t gelid tegenover el¬
kaar staan.
dvzLGzgazrjyécoy het vijandelijk leger aanvoeren.— dvzi-azgdzrjyog, 6. 1. vijan¬
delijk veldheer. — 2. te Rome : propraetor.
dvzL-ozgazojtEÖEvoo en med., zich tegen¬
over cl. vijand legeren.
dvzi-Gzgécpco ® 1. overg.: naar den tegenovergesteldcn kant wenden. — 2. ono¬
verg. : een tegenovergestelde richting
inslaan. — dvziazgofprj, i). 1. het omkeeren. — 2. inz.: a) het terugkeeren
van het koor bijd. dans. — b) meton. ::
de daarbij gezongen verzen, tegenstrophe. — dvziazgocpog, 2, tegen iets
gekeerd, den tegenhanger vormend

dvzLGza'&'/Liogy 2 [dvzi,

m

dvzioyco

van, beantwoordend
komstig met: d, zivi.

—

dvvjzóÖTjzog

aan, overeen

dvzL-yaiQco ©

dvz-loyoo = dvzéyco.
dvzi~zdoooi>9 att. -dzzco ® 1. tegenover¬
stellen; inz.: in slagorde opstellen te¬
genover. — 2. med.: a) zich tegeno¬
verstellen. — b) overdr.: weerstand

bieden.
a.vTi-TEi'vco © 1. overg.: a) er tegen span¬
__
ft) toereiken -, aanbieden in
ruil voor. — 2. onoverg.: a) zich in
spannen tegen, zich verzetten. — b)
v. 'plaatsen : zich uitstrekken tegenover.
>
dvzi-zÉfx,vco © kruiden afsnijden als ge¬
neesmiddel tegen.
dvzdofjLOLLj tegen iets verzinnen.
dvzLzéyvr]oig9 E(og,fj, tegenlist.
dvzizsyvog, 2 [dvzi, zêyvg], mededingend
in een kunst.
dvzL-zl&yfu © 1. a) tegenover iets stel¬
len. — b) vergelijken. — 2. in de plaats
stellen.
dvzL-zLpdco. 1. wederkeerig eeren. — 2.
med., rechtsterm : (voor zichzelf, med.)
een tegenschatting doen, een tegeneisch inbrengen.
dvzi-zipcogéofAcU) zich op zijn beurt wie¬
ken.
dvzi-zivco © 1. voor iets boeten.
2.
med.: (voor zich) als vergelding ne¬
men, zich wreken.
dvzi-zo^Evcoy terugschieten.
dvzL-zoQEooy binnendringen, dooiboicn.
dvzizog, 2 [■<— * dvxizizog,v.dyzizivco\, te
rugbetaald, vergolden: -a ëoya, H., da¬
den van wraak.
dvzi’zvyydvco ® in ruil ontvangen.
dvzLzvjzosj 2 en 0 3.— 1. lijd.’, a) teiuggestooten.— b) overdr. v.d.klank: weer¬
kaatst. - 2. bedr. : a) terugstootend,
terugslaand.— ft)overdr. : vijandig ; v.
gebeurtenissen: nadeelig, rampspoedig.
dvzL-zvnzojy terugslaan.
dvzLcpEgl^coy zich stellen tegenovei,^
vergelijken met, - meten met. — avzi-cpépco ® 1. stellen tegen.
2. med..
zich verzetten tegen, - meten met.
dvzi-cpdéoo, wederkeerig liefhebben
dvzicpovoq, 2 [dvzi, cpóvog], bloed eischend
voor bloed.
dvzL-cpvhdooco, att. -dzzco. 1. van zijn
kant acht geven. — 2. med. : van zijn
kant op zijn hoede zijn.
3 Avzupcov, cijvzog, 6, Attisch redenaar,
nen.

terechtgesteld 411 v. G.
dvzi-<pcovéco, er tegen laten weerklinken,

antwoorden.

(vreugde) met vreugde
beantwoorden.
dvzi\paXpiog9 2 [dvzi, ipalgog\ een zang
beantwoordend.
dvzUco 1 hoozen, uitscheppen. — 2.
overdr.: uitputten, verkwisten. — «rzlla, ?/. 1. durkwater. — 2. meton. :
het onderste deel van het scheej*sruim.
— dvz/Log9 6. 1. a) durkwater.
-o)
alg. : zeewater, zee. — 2. meton.: het
onderste deel van het scheepsruim.

. .

dvzolrj — avazoXrj.
dvzoucu 1 te gemoet gaan, ontmoeten,
stooten op. — 2. smeekend naderen.
avx-óixvvfu • tegen de tegenpartij zweren ; %. arzcogooia.
dvr-ocpEihco, een wederdienst schuldig
zijn.
dvZQEJZOO = dvCLZQEJZCO.
dvzQoVy zó [—> Lat. antrum], hol, giot.
dvzQcóöijg9 2, vol holeD.
’AvzQcbv, <55 vos, S of rj?, zeestad in
Thessalië.
dvzvl=9 vyog, fj, rand van een rond voor¬
werp ; inz.: a) schildrand.
b) wa¬
gen rand ; vd.} synekd.: wagen.
dvzvjzovQyéco, ion. = uvHvjz-.
dvzojfiooia, f\ [avió/uvvyi], eed der beide
partijen voor het proces (dvu-, tegen
de andere partij), beëedigde aanklacht,
beëedigd verweer.
dvz-covEOficu ® een tegenbod doen.
■fDAvzcovtvog, ó [-<—- Lat. Antonïnus],
Antoninus, bijnaam v. verscheidene
Rom. keizers.
3Avzc0viog9 o [-<—* Lat. Antonius], Antonius, Boni. eigennaam,
avxcojtós, S [arri (blo.) dma (^<ui’)], met
toegekeerd aangezicht, geplaatst voor.

. .

2 [6PelCto], niet beleedigd.
_ dvvfiQi<yzcog9 bic., zonder schande.
dvvÖQia,
gebrek aan water. — élvv;
ÖQog, 2 [vöcoq], zonder water, dor ; ?? a.
[yrj], woestijn.
.
dwpÉvouog, 2 [■vgêvaiog], zonder brui¬
loftslied.
*dvvfju (slechts enkele vormen) = dvvco.
avvuepevros, 2 [vvpipsico]. 1. ongehuwd.
— 2. ongelukkig gehuwd. — avypepos, 2 [vbgepvl 1. zonder (wettige)
bruid, zonder echtgenoot. — 2. die
geen bruid is : " vvgcpg a., nl. bruid v.
een schim.
&vvjtéspXriTos, 2 [vneePAXXco], onover¬
trefbaar.
dv-vnev&vvos, 2, niet verantwoordelijk.
AwJtóSgxos,^ [vnodéeo]. 1. ongeschoeid.

dvvpeiozog,

dvvazojzzog

— 2. met onbeschermde voeten.
dv-ónónzog, 2, zonder argwaan.
dvvoipog, att. dv2 [dvvco, dvvco], werk¬
zaam, bevorderlijk, doelmatig ; r6 -ov,

de kracht om uit te voeren, werkkracht.
— dvvoig, Eoog, fj [dvvco], voltooiing,
goede uitslag. — dwazóg, att. dv3
[vërbaalaclj. v. dvvco, dvvco], uitvoerbaar,
doenlijk : cóg -óv [èoxi], 'zooveel mogelijk.
°'Avvzog, 6, een der aanklagers v. SoJcrates.
dvvzco, att. dv-, en dvvco, att. dv- (ƒ., H.
en °, dvvcroco, H. drvco ; pass. dvvodqoopai, rjvvo’O'Yjv, rjvvopai), tot een einde
brengen.— I. 1. overg«) voltooien,
uitvoeren, tot stand brengen : #oa>£
rjvvxo sgyov, II. ; ° d. yaoxgi cpogfdv,
voedsel verschaffen aan zijn maag;
ovöèv dvvxco, niets uitrichten; inz.,
met en ronder óöóv en dgl.: een weg
afleggen. — b)bereiken : 0 ö.a Aiöav. —
2. onoverg.: vorderen, tot stand ko¬
men : ovx dvvco qrdoveovoa, H., ik be¬
reik niets door afgunst; 0 övvoei svöalpcov, hij zal ten slotte gelukkig zijn. —
II. vernietigen.
1. dvco = dvvco : ijvov óöóv, H. ; vv^
dvExai, H., loopt ten einde ; eteï dvopévcg, hdt., in den loop van het jaar.
2. dvco, comp. dvcoxêgco, superl. dvcoxdxco
[vw. dvd].

A. biv. I. met beweging. 1. a) naar boven,
naar omhoog, stroomopwaarts,naar het
binnenland: 0 xóvig dvco cpogsixo ; ?/
dvco óöóg, de tocht naar het binnen¬
land. — b) in horizontale richting {vgl.
dvd, B, III, 1, b): ovpnagaftsïx’ dvco xdico,
gij loopt met hem op en neer, cl. i. in
alle richtingen.— e) inz.: noordwaarts :
jtoxapóg gscov dvco ngóg fogérjv dvepov,

hdt. — 2. overdr.: dvco nai xdxco (on¬
derstboven) 7tETioh]XE xd jzgdyp.ct.xa. —
II. zonder beiveging. 1. d) boven, in
het binnenland : óörjpog dvco xadfjxo,
zat boven, was vergaderd op de Pnnx ;
o dvco ftaoïlsvg, de koning van het bin¬
nenland, cl. i. van Perzië; 0 oï dvco
ïïsol, de hemelsche góden; ° oi. dvco
{in tgst. tot xdxco, de onderwereld), de
levenden. — fr) in het noorden. — 2.
overdr.’. a) v. tijd : eertijds, oudtijds :
oi dvco xgóvoL, het verleden. — b) avco
xai xdzco, zonder onderscheid.
B. vrz. met gen.: boven : enl xaïg ö'x&cug
XExaypévoL dvco xcóv ljzjzecov, boven de
ruiterij.
dvco, conj. 2° ao. v. dvlgpi.
dvcoya, 2e pf. bij dvcóyco.
dvcóycuov, xó [dvco,

yaïa],

bovenverdie-
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ping, dienende als zolder of f als eet¬
kamer.
dvcóysL, 3 enk. pr. incl.van, of. H., plqjpf*
bij dvcóyco.
dvcóyecov, co, en -yeov, xó = dvróyaiov.
dvcgyov, H., impf. v. dvoiyco.
dvcóyco [pr. afgeleid v. 2° pf], impf. rjvcoyov, f. dvcóyco, ao. rjvco^a, 26 pf."{beteek.
v. h. pr.) dvcoya, 2° plqpf (beteek. v. h.
impf.) rjvcóysiv. — A. V, (H. e. a.)impf.
dvoiyov’, imper. pf. (beteek. v. h. pr.)dvcoy&i, -y&co, -y&e [v. dvcoya, zonder themavocaal] ; inf. pf. {iel), avcoyépev’ 28
plqpf. {beteek. v. h. impf.) 1 enk. rjvcóysa,
3 enk. dvcóyei. — 1. bevelen, gebieden.
— 2. in verzie, zin: aansporen, ver¬

zoeken.
dvcóövvog, 2 [óövvrj], pijnloos. — 1. bedr.:
geen pijn vëroorzakend. — 2. lijd.:

geen pijn gevoelend.
dvco'd'E (zld.) en dvco-'&'Ev.

I. bw. 1. van
omhoog, uit het binnenland : jzéxgog
-èev gvÉy&i], viel naar beneden. — 2.
overdr. v. tijd : van oudsher, van den
beginne af: oi d. ygóvoi, de oude tijd
(lett. : de tijden sinds oudtijds). — II.
= 2. dvco, A, II en B.
dv-co'd'éco ® [dvd]. 1. {dva-, opwaarts),
omhoog-, naar de volle zee stooten.
— 2. idva-, achterwaarts), meel.: (van
zich) terugstooten, afweren.
dvcoïazl, bw. en dvcóïazog, 2 [1. dv-, oïopai], onverwacht.
dvcopalla, rj. 1. oneffenheid v. d. grond.
— 2. overclr. : onregelmatigheid, wan¬
orde. — dvcopaXog, 2 [1. dv-, ópaXóg].
1. oneffen [v. d. grond). — 2. overdr.:
a) v. een toestand : ongelijk. — b) v. h.
karakter : zichzelf ongelijk, veranderlijk.
dvcopozi, bw., zonder te zweren. — dvcópozog, 2 [dpvvpt], onbeëedigd.
dvcovópaazog, 2 [ovopaoxóg], onuitspre¬
kelijk.
dvcovvpog, 2 [dvopa ; —> Ned. anoniem].
— 1. a) zonder naam. — b) v. de Eriniiën: die men {meestal) niet bij haar
naam noemt. — 2. roemloos.
dvcoya, ion. ao. v. dvoiyco.
dvcogia, r\, ongunstige tijd. — dvcogog, 2
[ójga], ontijdig.
dvcózazog, 3 [superl. bi) 2. dvco], boven¬
ste, hoogste. — dvcozdzco, bw., superl.
v. 2. dvco. — dvcózegog, 3 [comp. bij 2.
dvco], hooger; bw. -ov, hooger op. —
dvcozégco, bw., comp. v. 2. dvco.
dvcoQpeXrjg, 2 [dcpslog] en dvcocpeXrjzog, 2
[fócpeXéco]. 1. nutteloos, vergeefsch. —

2. nadeelig, schadelijk.
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avcox'&'i

avcox&L Gnz.} Z. dvcoyco.
atjouy v. ayw/LU.
dlgeLvogy ion. = dtgsrog ; 6 ”A. met en ron¬
der nóvxog, oude bijnaam v. de Zwarte
Zee \ivaarvan de kustvolken ongastvrij
waren]; z. svgsivog. — d-t-evog, 2, on¬
gastvrij.
a-t-sGTog, 2, niet geglad, ruw.
dfta, rj \vr. v. aïgiog], I. v. een zaak:
waarde, prijs. — ÏI. overdr. v. een daad,
een houding enz, 1. abstract: ver¬
dienste : vjtsgi
xaxd xgv -av, boven
de
naar verdienste ; naga xrjv -ar,
onverdiend. — 2. meton., concr.: liet
verdiende : a) (verdiende) belooning,
- straf. — b) waardigheid, overeenko¬
mend met de verdienste ; alg. : waar¬
digheid, rang, aanzien : oi èn’ -ag, de
waard i ghei dsb ckl eed ers.
a^ivijy {} \vw. Ned. aks], bijl, inz.: strijd¬
bijl.
’
dt’ióegyog, 2 [dtjiog sgyov], tegen den
arbeid bestand, in staat te werken. —
at-Lo-'d'éaxos, ion. -'d'érjTogy 2, beziens¬
waard. — atgiód'grjvog, 2 \d. dgrjvov],
beklagenswaard. — dtgLOKOLvcbvgxosyS
[d. xolvcovf.lv1, den omgang waard. —
dtgióhoyog, 2 [et. Xóyov], vermeldens¬
waard, aanzienlijk. — d^LÓfxayog, 2 [d.
gaxrjg], opgewassen tegen iem. in d.
strijd; met inf. : sterk genoeg om te.
— digio/LivriiLióvsvTOgy 2 [et. gvigiovEveo-dai], gedenkwaardig. — ajjiójtiozosj 2
[a. TZLGXEcog], geloofwaardig, betrouw¬
baar.
at-los, 3 [dyco ; eig.: de schaal overha¬
lend, op wegend tegen (z. dyco, B, II,

1)].

I. 1. evenveel waard als, iets waard :
a) v. geldswaarde : oxoXij TtoXXov ygvoov -a. — b) zeer dikw. is h. 2e lid on¬
bepaald : ovösvög d.t dXiyov «., TtoXXov d.,
niets -, weinig
veel waard.
2. het
20 lid is bij te denken: a) gepast, be¬
hoorlijk : -a öixij, verdiende straf, d.
i. even groot als h. misdrijf. — b) veel
waard, kostbaar : -a öcoga, H.— c)zijn
geld waard, goedkoop : d^icoxEgov xöv
oïxov djvELodai, het graan tegen een la¬
ge ren prijs koop en.
H. overdr.' 1. iets waardig, iets verdie¬
nend, met gen. of inf. : d. flêag, be¬
zienswaard; d. TuoxEVEodai, geloof¬
waardig ; noXXov d. xfj oxgaxig F.yévsxo,
maakte zich zeer verdienstelijk jegens
het leger. — 2. abs.: a) een hoogen rang -, aanzien verdiend hebbend,
aanzienlijk. — b) onpers. -ov met en
gew. zonder èoxi, het is de moeite
waard, - passend, - billijk, het be¬
taamt.

aoibr]

3,A%ios en ’Atgióg, 6, stroom in Makedoni'è.
d^Loaxgdrrjyog, 2 [d^rog oxgaxgyeïv], waar¬
dig veldheer te zijn. — d^LocpLXx]xogy 2
\d. cpLUïo'd'aL], beminnelijk. — at=LÓxgeog9
2, ion., en ~x9€C°Sj
wv) 9en- 00 [«•
xgEtag], aan de behoefte voldoende,
zooals het hoort: èyyvrjxal -soo, goede
borgen ; -scog Xéycov, betrouwbaar zegs¬
man ; -sog dvxiood'fjvai, hdt., sterk ge¬
noeg om weerstand te bieden.
dl-LÓoo (f. med. dtgidooopaL 0 ook met lijd.
beteek.) \dt;iog].
I. een prijs vaststellen : xipfjg d. ncoXovfisvov, een prijs bepalen voor een koop¬
waar.
II. overebw de waarde van iets schat¬
ten. — 1. voor waard houden : a) met
gen. of inf. : èpavxov d. xaxov ovdsvóg ;
avxöv ?) 7ióXig dtgioï avxfjg ngoïoxdvai,
acht hem waardig aan haar hoofd te
staan ; vd.pass. : iets verkrijgen. — b)
abs.: hoogachten, eeren. — 2. a) voor
passend -, voor billijk houden : -ovpsv, e'EXXgreg dvxsg xai avxoi, vcp’ v/llcöv
dyaflóv tl jzdoy^ELv, daar wij... zijn gelijk
gij, achten wij het billijk dat ... — b)
vel. : a) aanspraak maken op, willen,,
eischen, verlangen, verzoeken om (op
grond v. een juiste ivaardeering v. pers.
en zaken) ; ovx a., niet willen, weige¬
ren, verzoeken om niet (vgl. ov cpggi)^
— f) in verzie, zin : in iets toestem¬
men : ° el /Li?) Xêyco xdXgd'èg, d. d'avEÏv.
— y) in versterkten zin: wagen, zich
vermeten. — 3. geloofwaardig achten,
erkennen, gelooven, beweren.
atglco/Liay x6 [digióoo; —> Ned. axioma],
1. wat men waardig geacht wordt: a)
aanzien. — b) waardigheid, (hooge)
rang. — 2. wat men voor passend -,
-billijk houdt: wil, besluit, eisch, ver¬
zoek. — 3. wat men voor waar houdt:
axioma.
d%LGogy bw. [dtjiog]. 1. op een waardige
wijze : d. Xóyov, noemenswaard. — 2.
op een billijke wijze.
dlgLGooLs, scog, i] [d^ióoo]. 1. het waardeeren, het hoogachten. — 2. lijd.: ach¬
ting, het aanzien dat men geniet.
dijov, imper. ao. v. dyw/ai.
1. dtjvXos, 2 [1. a-, £vXor], onbeboscht,
arm aan hout.
2. dtgvXog, 2 [3. d-, IgvXov], houtrijk.
dtgvjLi-y dtjvv- = dovp-, dovv-.
dtgcoy f. v. dyvvpL en dyco.
a|co, f. v. go o co.
digcovj ovog, 6 \vw. Lat. axis, Ned. as], wagenas.
doLSrjy fj \deiboo ; gecontr. cgög]. 1. het

doiSidco

—

zingen, zangkunst.— 2. meton., concr.:
d) zang, lied. — b) onderwerp^ van
stof voor een lied, sage. — dotöidco
[dslöco], zingen. — doiöi/Liog, 2 [don5?}],
bezongen : a) veelgeprezen, beroemd^.
— b) zld.: berucht. — docöóg, d, ?;
[olelöoj]. 1. zanger, zangeres. — 2. bijv.
g.: zingend.
d~oLHr)zogy 2. — 1. lijd.:
onbewoond,
onbewoonbaar. — 2. bedr. : zonder
woning.
aoLxog 2 [of*oc]. 1 zonder woning.
2.
° die geen woning is, onbewoonbaar:

,

.

—

d. ol'xpoig.
doLvog, 2 [om>c], geen wijn drinkend.
doHvog, 2 [d^rog], niet aarzelend, onver¬

droten, waakzaam.
doXXpgy 2 [2. d-, »w;. * sïXco].

1. opeenge¬
drongen, in dichte drommen. -- 2.
allen samen.— doXXl£coy opeendringen,
verzamelen.
donXog, 2 [onXov], ongewapend.
dog en dogy dogog, zó
dogag), zwaard.

(H.

m.

acc. mrv.

d-ógazogy 2, onzichtbaar.
dógypzogy 2

[ógydco], niet opvliegend,
niet driftig.
d-ógiözog9 2. —1. niet door grenzen af¬
gescheiden. — 2. overdr.: onbepaald.
dogvog, 2 [ópwc], zonder vogelen.
dogzpgy fjgog, 6 [2. detpco],draagriem, ban¬
delier.
dogzoy

H.,

plqpf- v-

2- dwpco.

dooaéco, te hulp komen —
fjgog, ó, helper, verdediger.

*j-a

doaapzfigy

= 3Aflsvxïvog.

dovoag, boiotisch = dvoag, v. avco.
dovzog, 2 [1. d-, oórdco], niet gewond.
are- = dno- z?ddr spiritus lenis.
dn-ayyéXXco ® 1. [dno-, weg-): a) ergens
vandaan een boodschap brengen. — b)
alg.\ berichten, melden. — 2. {dno-, ter
vervulling van een plicht) : a) aan den

61

dndXaptvog

.

— 2.

dn-aygióopaiy jmss. 1 verwilderen.
overdr.: er verwilderd uitzien.

dn-dyyco ® worgen; med. zich ophangen.
dn-dyco ® I. {dno-, weg-). 1. a) wpgbrengen, -voeren : d. ozgaudv ; ook: iem. ter
zijde nemen ; v. zaken : wegtrekken,
verwijderen ; med. : medenemejj. — b)
onoverg.'. d. [ozgazidv], opbreken; -eiv
[èavróv], zich opmaken, heengaan ;
ook dnays. — 2. inz. in de rechtstaal'. a)
een op heeter daad betrapte vóór den
rechter brengen ; vel. : aanklagen. — b)
gevankelijk wegvoeren. — IS. {dno-,

volgens plicht) : het verschuldigde
brengen, terugbrengen.
dnaycoyfj, f] [dndyco]. I. [dno-, weg-). 1.
het wegbrengen, het wegvoeren, b. v.
van een leger.— 2. inz. in de rechtstaal :
a) het wegvoeren v. een op heeter daad
betrapten misdadiger naar den rechter.
— b) meton.: akte van beschuldiging
in zulk een geval. — II. {dno-, volgens
plicht), het afdragen -, het betalen v.
een schatting.
djzaÖEtVy ion. = * dcpadsïv, 2« ao.
dcpavödvco.
dn-döco ® uit

den

toon gaan,

inf.

v.

valsch

zingen.
dn-aelgco — dnaigco ; med. : heengaan.
drta&rjg,

2 [ndêog]. 1. niet ondervin¬
dend, die niet ondervonden heeft, zon¬
der ervaring van ; gew. met gen. ik iets
kwaads : d. nóvcov ; ook : d. xaXcov. —
2. abs.: vrij van lijden, ongedeerd.
dorcaiÖ£vo>Lay ?/, gebrek aan ^opvoeding,
ruwheid, onwetendheid. — dnaldevzog,
2 [ncuÖEvco], onbeschaafd, ruw, onont¬
wikkeld.
djzatSlay p [dnaig], kinderloosheid.
dn-alvvpcuy ontnemen, rooven.
dn-cugéco, ion. = dcpaigéco.
dn-algco ® 1. (op- en) wegnemen : d.
zag véag dno SaXaglvog, HDT., de vloot
wegbrengen van Salamis. — 2. gew.
onoverg.: siv [èavxóv], zich ommaken,
zich verwijderen, opbreken; d. [véag]
dno 2aXapïvog, HDT.
dnaigy aidog, m. vr. bvn. [naïg], kinder¬

rechthebbende -, volgens opdracht be¬
richten, terugmelden. — b) bekend
maken, af-, aankondigen: nóXspov d.,
den oorlog verklaren ; + d. èvvnviov,
een droom verklaren.
djtaysy tussio. [imper. v. dndyco], weg !
dnayivécoy ion. = dndyco.
dn-ayogsvco (bijna alleen pr.^ en impf. ;

*Anaioógy 6 of p ?, stad in Troas.
dn-aioaco
® 1. afspringen. — 2. a)
wegijlen. — b) overdr. v. d. geest. zich

voor f., ao. enpf. dient gew. dnegco, dnsïnov, dnslgpxa). — ï. overg. 1. a) ont¬
zeggen, verbieden.— b) in verziv. zin :

dn-cuzéco ® en an~cuziticoy iets, waai op
men recht heeft, eischen, opeischen, te¬

afraden. — 2. opzeggen, verstooten. —
II. onoverg. : versagen, moe -, afgemat
zijn, - worden, het opgeven : vno novcov ei., uitgeput zijn van al de inspan¬
ning.

loos.
djz-alcnogy 2, van kwade voorbeteekenis.

afwenden.

rugvorderen.
dn- dXaXney 2° ao. v. dnaXéxco.
dndXapvogy 2 [naXdpg ; eig.: zonder han-
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djtaXyéco

den]. — 1. beclr. : onhandig, hulpe¬
loos. — 2. lijd., ook v. zaken : onhan¬
delbaar, onverdraaglijk, slecht.
ajz~aXyéco, ophouden met treuren.
* djt-aXéxco ® en djt-aXéi-co © 1., afwe¬
ren, verre houden van : d. tl nvog. —
2. behoeden voor, verdedigen tegen :
d. rivd xivog.
* cLJz-al'd'OfAaiy

genezen,

weer gezond

worden.
djtaXXaygy g [anaXkdooco], verwijdering,
scheiding. — inz. 1. a) be vrij ding:
d. xaxov. — b) echtscheiding. — 2. het
heengaan, aftocht.
— djtaXXaxzéov
\verbaaladj. v. pass. dnaXXdooopaL], men

moet bevrijd worden.
djz-aXXdoaooy att. -dzzco © (f.med. dXXd£opai met lijd. beteek.). — A. overg. I. 1.

verwijderen, wegbrengen, wegdoen:
d. oxevrj, zich van de bagage ontdoen ;
0 d. ygg ngóoconov, de oogen van den
grond afwenden. — 2. overdr. : a) zich
van iem. afmaken op eerlijke of oneer¬
lijke wijze : afschepen, een schuldeischer
voldoen enz. — b) beëindigen:0 d. Xóyov}
een rede afbreken. — II. bevrijden.—
1. eig. : ° d. xivo. xaxcov ; d. xivd ex
xaxcov. —
2. overdr. : ° xónog p’ -si,
de vermoeienis laat mij los, - verlaat
mij.
B. onoverg. en pass. (h. pass. heeft echter
ook zuiver lijd. beteek. : verwijderd -,
bevrijd worden enz.). — 1. zich verwij¬
deren, heengaan : dnaXXdooExo êg Uégoag, hdt., hij ontkwam naar...; -dooso‘dcu, met en zonder fUov, sterven. — 2.
overdr.: a) uit een toestand geraken,
er af kom en : %sïgov gpcov dngXXdxaoLv,
zijn er slechter afgekomen dan wij;
-dxxEo&cu 7iEQL xLvog, het ééns worden
over. — b) pass. : zich onthouden van,
afstand doen van, ophouden met :
-diTEö&ai tfjg pgviog, afzien van zijn
wrok ; 0 -dzzEoiïïcu paxgöjv Xóycov, een
eind maken aan ... — c) pf. pass. : ver¬
schillen : d'Ecbv dngXXaypévoL.
djz-ahXoTQiócoj vervreemden.
djt-aXoidco. 1. uitdorschen. — 2. over¬
dr. : verbrijzelen.
oLTiaXóq, 3, week, malsch, teeder.— djtaXózrjSj grog, g. 1. zachtheid, weekheid,
— 2. overdrdartelheid. — dnaXozgE(prjg, 2 [dnalóg, xgé(pco], vetgemest. —
dozaXvvco, week -, zacht maKen.
djt-apdco, afsnijden.
djt-appXvvcoy afstompen, eig. en overdr.
dn-apsipopai ® med. (ao. pass. dngpeicp'dg met bedr. beteek.), iem. [h. ver¬
schuldigde:, djio-1 antwoord geven, ant¬

woorden.

—

a'jzal;

djz-apE£@cQ en med., ontnemen.
dn-apeXécoy geheel verwaarloozen.
djtappévogy ion. = dcpgppèvgg, v. dcpdnt co.

* dji-apjtXaxiaxco © zich vergissen.
djt-apvvco © 1. afweren, ven;e houden..
— 2. med.: a) van zich afweren, zich.
verweren tegen, —b) abs. : zich verde¬
digen.
djz-avaivopcu © 1. ontkennen. — 2.
weigeren.
dJT-avaLGyvvréooy zeer onbeschaamd han¬
delen, - zeggen.
djzavdozoLoiSy Ecog, g [anavLoxapai], het
heengaan.
drt-dvEV'&'efv). I. bw. 1. veraf. — 2. af¬
zonderlijk. — II. vrz. met gen. 1. a)
verre van. — b) overdr. : buiten toe¬
doen van. — 2. van uit.
djt-av'd'écoy verwelken.
dnav'd'Qcojziay g. 1. afkeer van de men¬
seken, menschensckuwheid. — 2. over¬
dr. : onmensekelijkkeid. — djtdvd'gcojzosj 2 \dn> dv&Qcójicov (cóvj\. 1. verwij¬
derd van de menseken : a) onbewoond.
— b) menschensckuw, mensekenkatend.
— 2. overdr. : onmenschelijk.
djz-avLOzgpi © 1. overg. (pr., impf., f.r
1B ao.): (doen opstaan en) wegbrengen,.
doen opbreken. — 2. onoverg. [2e ao.r
pf.,plqpf.)en med.: (opstaan en) heen¬
gaan, opbreken.
dnavzayó'd'EVy bw. [dnag, -'dsv], van allekanten. — dnavzayó'd'Ly bw. [ a., -&l],
overal. — dncLvzayoïy biv. [o.], overal
heen. — drcavzayov y bio. [a.], overal.
dn-avzdw. I. v. pers. 1. te gemoet gaan,.
— komen, ontmoeten (met opzet of toe¬
vallig). — inz. : a) in de rechtstaal :
vóór het gerecht verschijnen, voorko¬
men. — b) op het slagveld ontmoeten.
— 2. overdr.: iem. van antwoord die¬
nen, weerleggen. — II. v. toestanden :
overkomen, wedervaren.
djzdvzg en -zgy bw. \anag]. 1. aan allekanten. — 2. naar alle kanten.
djrdrzgGLgy scog, g \anavzdco], ontmoeting.
djx-avzixgv en djz-avziov, bw. en vrz. met
gen., juist tegenover.
djt-avzXéoo. 1. uitscheppen. —2. overdr.:.
verminderen : 0 fdgog yjvxgs d., ver¬
lichten {voorstelling : de smart uithoozen).
dat-arvcoy geheel voltooien: dngvvoav
oixaö’ [óöóv], H., zij kwamen terug.
ajtct£, bw. [a-; vw. ngyvvpi\. 1. telbw. : a)
éénmaal: ovd’ d. ; sig d., voor éénmaal,,
eens voor altijd. — b) in eens. — 2-

ajiaoraZ

—

in verzw. zin : eens [toonloos), vrl na
el, èdv, EJiEL, F.jTEiödv, dzav enz.
dnaoxaï en dnajznanaï,
v. smart, helaas.

tnssw.,

uitroep

drtdjtzco, ion. — dcpdnxco.
d-ozagaizijzogy 2, onverbiddelijk.
d-nagaxdXvnzogy 2 [nagaxaXvnzco], niet

geheim.

6B

tusschenruimte. —• 2. mrv. : a) alle,
allen, gezamenlijk: ngoEÏxs dnaoi, over¬
trof in alle zaken, - in ieder opzicht..
— b) vaak met lidw. ; let op h. verschil
tusschen: dnaoai al vijsg, alle schepen,.
en al dnaoai vfjEg, de gezamenlijke sche¬
pen [in tgst. tot de afzonderlijke eenhe¬
den^. — H. na H., enk.: ieder: d. (pEvysi*.
djz-dooco =■ anaïooco.

dxcagdXXaxzogy 2 [nagaXXazzco], onveran¬

derlijk, gelijk.
djzagapv-d'rjzogy 2

aJZEixd^co

djtaozog, 2 [:nazkopai], die niet genuttigd

heeft, nuchter.
[nagapvdsopai], door

geen woorden te bewegen, onverbidde¬
lijk. — djzagdpv'd'og, 2 [id.], niet tot
bedaren gebracht, of die niet tot beda¬
ren kan worden gebracht.
djTagaoxEvaozog, 2 [nagaoxsvaCco] en
djzagdoxevog, 2 [nagaoxsvrj], onvoor¬
bereid.
djt-agdacrco © 1. afslaan ; in h. krijgswe¬
zen: verdrijven van. — 2. verbrijze¬
len.
djzagyfioij zó [dndgxopai],1 eerstelingen,
offer van eerstelingen.
drc-ageoxco © 1. mishagen. — 2. med.
[dno-, versterkend), volledig met zich
verzoenen.
djzag&évevzog, 2 [nagdsvsvco]^onpassend
voor een meisje. — dndg'd'Evog, 2
[jiaQ&évog], niet maagdelijk.
dn-agxéco © toereikend zijn.
djz-agvéopai ® 1. a) ontkennen, looche¬
nen. — b) verloochenen. — 2. weige¬
ren. — dnagvogy 2, ontkennend.
dji-agzaco. 1. a) van iets laten neerhan¬
gen, ophangen. — b) overdr. : laten
afhangen van : ex zivog rag sXnldag d.^
zijn hoop opffem. vestigen ; med. : zo
nlfjdog -dopai, hetvolk van zich afhan¬
kelijk maken, aan zich verknoeiden. —
2. a) weghangen, scheiden, verwijde¬
ren. — b) overdr. : d. zóv Xóyov zfjg yga(pfjg, de rede van de aanklacht verwij¬
deren, d. i. punten aanraken, die in de
aanklacht niet vermeld zijn.
dn-agzly bio. [dno-, ver sterkend), heel juist.
djz-agzi£co [id.), klaar maken, voltooien.
— djiagziopóg, ó, voltooiing.
dttagyy], fj, gew. mrv. 1. begin van het
offer, de eerste gave bij het offer. — 2.
eerstelingen. — dn-dgxopai ® 1. het
offer beginnen door... af te snijden: d.
rgtxag, H. — 2. eerstelingen offeren.
dn-aQx°g> ö — snagxog.
djzag, aoa, av [verbuiging gelijk nag), bijv.
en zelfst. g. [d-, nag]. I.
geheel, in al
zijn deelen : dgyvgeog d., geheel van
zilver ; nsötov dnav, louter vlakte, niets
dan vlakte ; dnav zó péoov, de geheele

duz-aozgdjtzco, (als een bliksem) uit-, af¬

stralen.
dnazdoo [dndzrj]. 1. bedriegen, misleiden..
— 2. pass.: bedrogen worden ; vd.: zich

bedriegen, - vergissen.
djt-dzEQ'O'E(v). 1. bw. : afgezonderd.
vrz. met gen.: ver van.

2.

düzazEchv, cövog, ó, bedrieger. — a.jzazrjy
fj. 1. bedrog, misleiding. — 2. in rui¬
meren zin: a) list, sluwheid ; H. ook
zonder ongunstig bijbegrip.— b) meton.y
concr., mrv. : sluwe streek. — dnazrjjUog, 2, en dnazrjXóg, 3, bedrieglijk.
djz-azipdco [dno-, versterkend), zeer sma¬

delijk bejegenen.
3 ArtarovQia, cov, zd [2. d-, nazijg], de Apatoeriën, jaarlijksch feest, ivaarop de
burgers [nazijg) v. iedere phratrie bij¬
eenkwamen (a-).
dn-dzzcoy att. = angooco.
dndzcog, ogog, m. vr. bvn. [nazijg]. 1. a)
vaderloos. — b) overdr.: 0 d. èpou, die

mij niet meer tot vader heeft, door mij,
zijn vader, verstooten. — 2. niet va¬
derlijk, een vader onwaardig. — 3. die
geen vader is : 0 nazijg d., ontaarde
vader.
djz-avödooy verbieden.
djz-av'd'aÖL^opaij laatdunkend handelen.
dnav'd'rjpEQL^oo
[and, av&ijpegóv], nog
denzelfden dag terugkeeren.
* dnavgdco (alleen impf. dnrjvgcov, ag, ar
3 mrv. cov, f. dnovgijoovoi, part.
dnovgag), wegnemen, rooven.

ao.

djzavazog9 2 [naveo], onophoudelijk.
djz-avzopoXécoy overloopen.
djtacptaxco, 2• ao. rjnacpov, bedriegen.
djZEÖog, 2 [2. d-, néöov], vlak.
djt-EÏöoVy 20 ao. bij dcpogdco.
djZEL'd'Eia, rj [dnsi&ijg], ongehoorzaamheid.
— djzEL'O'éco [w£.], ongehoorzaam zijn.
djtEL'O'TjVy ion. = dpsl&rjv, v. dopirjpi.
djtEi'd'ijgy 2 [nsl'&opai],* niet te overreden,.
ongehoorzaam. — djtei'&'cog, biv.
djt-Eixd^co ® 1. [dno-, naar een model),,

gelijkend maken, afbeelden,nabootsen-

djzeixóg

— 2. overdr.: a) in den geest naboot¬
sen, zich voorstellen, gissen. — b) ver¬
gelijken.
*djZEiKÓg, ótog = dneoixóg.

1.

djz-eiXéco. 1. weg-, achteruitdringen.
— 2. overdr.'. in een ongunstigen toe¬
stand brengen : a. eg dnoglyv, hdt., in
het nauw brengen.
2. oLJzeiteoo. 1. a) gew.: bedreigen : d.
TLvi, iem. — b) beloven. — 2. pochen,
snoeven. — djzEiXr/y ?). 1. bedreiging’.
■— 2. grootsprakige belofte. — cljzel/Uy^a, rd, bedreiging^ — dnEiXgzrjgy
fjgog, ó, snoever. — djzeiXi]zrjQiogy 5,
dreigend.

1. dijt’EifAiL © [elju]. 1. afwezig zijn ; verre
zijn : d._zivog, d dnó zivog, van iem.,
ontbreken; ook : “doodzijn.— 2. over¬
dr. v. tijd : verwijderd zijn.

2.

oljz-Eifii © \sT(Jlï\, weggaan : d.
terugkeeren ; h. pr. dikio. met

ndXiv,
beteek.

v. h. fut.
dn-eivai. 1, inf. pr. v. 1.
ion. inf. ao. v. dcphgu.

dneiju. —

2.

djz-ELjta, 1° ao. (med. dneindprjv) en djzELJtov, 5° ao. (z?oor /i. pr. dienen dnayogevco, an-avödoo, dnó-yijLu ; voor f. en
pf. anegco, dnelggxa). -— I. (ano-, uit

zich): uitspreken, verklaren, onomwon¬
den zeggen.— IS. {duo-, in den geest
verwijderend). 1. overg.: a) (ae£. ea
med.): ontkennen,weigeren. — b) ont¬
zeggen, verbieden. — c) {net. en med.):
opzeggen, opgeven, verzaken: zijv
ozgazrjyiav d., het opperbevel neerleg¬
gen ; nazéga dnelnaodui, zijn vader ver¬
loochenen. — 2. omverg. : moe -, uit¬
geput zijn, versagen, het opgeven : 0 d.
dlyei, bezwijken onder het leed.
’AjzEigaLrjj gg, vr. bvn., uit Apeire, een
mythisch land.

2 [neigden], 1. lijd. : onbe¬
proefd. — 2. bedr. : die niet beproefd
heeft, onervaren, onkundig.

djiEigctzosy

dox-Eigya'&'OVy 2° ao. v. hn-elgyen.
djz-eigyco ©
égyco.

ion. djz-égyeoy H.

ook djzo-

I. vaneenscheiden : xXrjig dnoégyei av%éva ze ozfj'dóg ze, EL, het sleutelbeen
scheidt hals en borst vaneen.
II. in%. : door een grens scheiden, be¬
grenzen, afsluiten.— 1 .alg. : a) ó "AXvg
nozajiög IJacpXayóvag dnégyei,
vormt de grens van Paphlagonië. —
b) overdr. : als een grens trekken : èv
dgiozEgfj dnégyei zyv nóXiv, HDT., het
leger trekt voorbij..., laat ... links. —
2. door af te sluiten binnenhouden, in-,
opsluiten : ènoXiógxee avzöv dnegygévov
èv zp dxgonóXi, hdt. — 3. a) door af

—

oljze/lléco

te sluiten buitenhouden, buitensluiten,
er uit jagen : XIdog xvgi dnoégyei, H.,
een rots houdt de golven tegen; Tgcnag
alhovoyg dnéegyev, H., verdreef ... uit
den zuilengang ; vd. : een aanval af we¬
ren. — b) overdr.: perken stellen, af¬
houden van, verhinderen, beletten :
° d. vóoovg ; 0 avydg dnetglgco oijv ngóooyjLv elolöelv, ik zal beletten dat zijn
blik op u valt.
djzEigéoiog, 3 [2. dneigog], onbegrensd,
oneindig, talloos.
0AjiELgtj&EVy biv.
[ ’ Aneigalrj, -êev], uit
Apeire.
djZELgrjxcLy %. dnayogevcn en dneïnov.
djZELgrjzogj 2, ion. = dnelgazog.

[1. dneigog], onervarenheid,
onkunde.
djzEigizogy 2 = 2. dneigog.
djiEigóxaxogy 2 [1. dneigog xaxcov], onbe¬
kend met het lijden.
djzEigoxaXiay f/, onbekendheid met het
schoone, smakeloosheid. — djzEigóxaXog 2 [1. dneigog xaXcöv]. 1 zonder ge¬
voel voor het schoone, smakeloos. —
2. vd.: onbehouwen, grof.
1. djiEigoq, 2 [;Tteïga], zonder ervaring
van, onbekend met : d. zivog.
2. djzEigoqy 2 [viv. négag], grenzcnloos,
oneindig ; v. hoeveelheden : talloos.
3. dozEigogy 2 \yw. neigen], ondoordring¬
baar, onontwarbaar.
aJZEigocfvvrjy rj [1. dneigog] = ansigia.
1. drcEigcoVy 2 [nsTga] = 1. dneigog.
2. djiEigcjöVy 2 [1. neïgag] = 2. dneigog.
outetgeog, bil), bij 1. dneigog.
ctJZEigy ion. = dcpelg, v. depirjju.
* djz-exXrj'd'opcu (alleen 2e ao. imper.
dnexXeXdïïeoïïe), geheel vergeten.
drcEigioLy i]

,

.

dje-eXavvco ©

1. a) wegjagen, verdrij¬
ven, verbannen : ° d. öóywv. — b) over¬
dr. (voorstelling v. verwijdering) : van
het uitzicht op iets berooven (vgl. Lat.
spe deiectus) : dne?,r)Xazo zfjg (pgovztöog
negl ..., hij was verre van de gedachte
aan ... — 2. onoverg. : -eiv [ozgazóv,
lavrdv], opbreken, aftrekken.
djz-EXéyxoo © (dno-, versterkend), iem. van
schuld overtuigen, iets grondig weer¬
leggen.
ouzéXE&gog, 2 [neXeÏÏgov], onmetelijk ; bw.
-ov, onmetelijk vei.
djzeXev'd'Egogy ó [-<— dneXev&egóco], vrij¬
gelatene. — djz-eXev'd'Egóco, vrijlaten.
djt-EXjzi£co. 1.

wanhopen. — 2. t
v. iem. hopen.
djz-e[A,Éooy uitbraken, uitspuwen.

dnEpwioXdco
ajv-e/LiJioAdcü. 1. verkoopen.

— 2. listig
wegvoeren.
djr-evavTLov, bw., recht tegenover ; g d.
[xa>ga], de overkant v. de zeestraat.
ajfevaQitco, van de wapenen berooven.
oljt-evÉjtco = djtevvéjzco.
aTZEv&ris, 2 [jcévd'os\, niet treurend.
djt-EvvÉJtooy ontzeggen, verbieden.
dn-éoixa, niet gelijken. , —
dnEomog^
órog, onz. bvn. \c/jzeolxcóq} part. pf. v.
anèoixa], niet gelijkend op h. ware, h.
behoorlijke (vgl. Ned. : dat lijkt nergens
naar). — 1. onwaarschijnlijk, dwaas.
— 2. onpassend, onbehoorlijk.
1. cLJiEQ, vmv., onz. mrv., z. oojxeq, I.
2. CLJZEQ, bw., Z. OOTCEQ, II, 3.
djiEQCLVTohoyia, g [dnÉQavxa Xéyco], ge¬
babbel zonder einde.
djtEQCLVToSy 2 \tieocuvco\, eindeloos.
djt-EQyd^opai • (h. pf. heeft dïkw. lijd.
beteek.). — 1. afwerken, volbrengen, tot
stand brengen. — 2.overdr.: a) teweeg¬
brengen, veroorzaken.— b) met 2 ace.:
iera. tot iets maken : d. xiva cpiXov. —
djzEQycLoioL, fj, liet afwerken, het vol¬
tooien, het tot stand brengen.
durc-ÉQyco, ion. — djiEigyco.
djZEQmEL — (hoUEQEL.

djz-EQEiSoj ® en med., stutten : -opai öipiv
eig XI, zijn blik vestigen op.
dlCEQELCfLOgy 2 = djZElQSOLOg.
djt-EQÉCO = djlEQCO.

2 [;TTEOLTQE71CO], WSChl. '.
wiens gemoed onveranderlijk is, on¬
verbiddelijk.
dji-sgvKco. 1. afhouden, afweren. — 2.
overdr., med.: zich onthouden : 0 -ov
(<pcovgg), zwijg I
djtEQLTQOJtOg,

dn-ÉQxopai ® 1. heengaan, zich verwij¬

deren. — 2. overdr. : a) met en zonder
sterven. — b) v. ziekten
enz.: wijken, verdwijnen. — c) ophou¬
den met : d. rov Xóyov.
djiEQcoy z. djtayoQEvco en djiEÏnov.
djtEQooEvgy o, die tegenhoudt, - dwars¬
boomt. — djt-EQooécoy afzien van.
ditEg, ion. = dcpEg, v. dcpigpi.
ajXEoav, v. 1. dnEigi.
djzEw&gg, 2 [jzvv&dvo/Licu], zonder onder¬
zoek. - 1. lijd. : niet uitgevorscht, on¬
bekend. — 2. bedr. : die niet uitge¬
vorscht heeft, onkundig.
dji-EV'8'vvco. 1. (dno-, versterkend) '. a)
goed recht maken, in de goede rich¬
ting brengen. — b) overdr.: goed be¬
sturen : 0 d. nóXiv. — 2. (d^ro-, weg-),
ex xov filov,

—
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djtgvgg

uit de rechte -, uit de gewone richting
brengen : ° x^Qa? dsopoïg d., de armen
op den rug binden.
djz-Evxopcu • wegwenschcn, door zijn
gebeden trachten af te wenden.
djr-EvcovL^ojj in prijs doen dalen.
ajtEcp'd'og, 2 [<— * drpEcpdog, v. dcp-s\pco\
eig.: uitgekookt], uitgesmolten, gelou¬
terd (v. goud'.
djt-Ex&aigco • 1. hevig haten. — 2. ge¬
haat maken.
dnEX'd'dvofA.aLy dnex^goopcu, 2e ao. angX&ópgv, dngx^gpai
— 1. li)d. :

zich gehaat maken, gehaat worden. —
2. med. : iera. vijandig worden, gaan
haten.
djzéx&eia, g, vijandschap, haat. — dneX&ggy 2 [oltió, £x&og], gehaat.
djz-éx'&'opou = OLTtEX^drogai.
[ajiexOgg], op vijandige
wijze, met haat.
djt-éxco •
A. I. overg. 1. a) verwijderd houden,
af weren. — b) verwijderen, scheiden.
— 2. overdr., med.: zich verwijderd
houden van : verre blijven -, zich ont¬
houden -, af blij ven -, aflaten van : noXÉ/Liov dyEÏópsÜa, H.; focbv dnèxeo&ai,
H., de handen afhouden van de runderen. — II. onoverg. -eiv [èavxóvj : ver¬
wijderd zijn, eig. en overdr. : cov jcXeToxov djiELXE, van zulke daden was hij zoo
ver mogelijk verwijderd.
B. (z. dno, A, II, 2, e). 1. iets ontvan¬
gen hebben -, iets hebben waarop men
recht heeft: d. piodóv. - 2. t onoverg.,
onpers. -el [eig. : het is ontvangen; v.
een rekening : voldaan), het is genoeg.

djzex&d>s, bic.

djtgyéofiai^ djtrjyrj/aa, arcgygoïg^ aregna^
ion. = cup-.
djtgXEyéoogy bw., zonder schioom, ionduit. — djtgXeygg, 2 [and, dXéyco], on¬

bekommerd, onbeschroomd.
djtrjXi^ djtgXuozgg^ ion. = cup-,
drcgpavxog, 2 [jigpaivco] = angpeov.
djt-gpPgoxE, ion. — dep-,
drcgpoovvg, g, ongedeerdheid.
pcov, 2 [ngua], zonder leed.

doxg-

1. lijd.:
ongedeerd,’ gaaf, gelukkig. - 2. bedr.:
a) geen leed veroorzakend, onschadelijk. — b) het leed afwendend, gunstig,
heilzaam.
dnrjvEpog, 2 [dn' dvépov [cdvj], van den
wind afgewend.
djtgvrp g. 1. vierwielige wagen.
2.
overdr.: 0 va'ia d., schip.
djtgvgg, 2, onvriendelijk, ruw.
5

anrjQog
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d-jtrjQog, 2, onverminkt,

gezond van li¬
chaam.
ajz-r)OC0, ion. = dcpyoat.
anrjvgay -gcov, fc. dnavgdco.
ouirjoogos, 2 [d/rd, detgco ; vgl. psiEcogog],
wschl. : in de hoogte zwevend.
’A/rtdards, ó, rivier in Thessaliè.
an-lrjpuy ion. = dcpirjfu.
a-Jtiftavog, 2, niet overtuigend. — 1. v.
pers.: ongeloofwaardig.— 2. v. zaken :
ongeloofelijk, onwaarschijnlijk.
djti&éco. 1. niet gclooven. — 2. niet luis¬
teren naar, ongehoorzaam zijn. d.Jii'&'rjg, 2 = oLJist'd'rjg.
dji-ixveo/Liaiy ion. = aq>-,
djt-iXXcoy buitensluiten.
djzivvaaco \nivvzóg\ 1. bewusteloos zijn.
— 2. onverstandig zijn.

d'm£i£, ion. — aquigig.
djtLogy 3 [oord]j afgelegen.
"'Ajrtos, 3
een mythische honing
v. Argos], van Apis : ° \4ma yfj, het
Apische land, de Peloponnesos.
~Avtigy idog [ion. iog), 6, heilige stier in
Egypte.
oLJtiazéco \aniozog]. 1. ct) niet gelooven ;
ongeloovig zijn. — b) betwijfelen. —
c) wantrouwen. — 2. niet luisteren
naar, ongehoorzaam zijn.
djz-lazrjpiy ion. = dptozypi
djziaziay rj. 1. ci) ongeloof. — b) twijfel.
— c) wantrouwen. — 2. a) ongeloof¬
waardigheid. — b) twijfelachtigheid.—
c) trouweloosheid. — d-jziozog,2. — 1.
bedr. : a) ongeloovig, wantrouwig. —
b) ongehoorzaam. — 2. lijd.: niet te
gelooven, - vertrouwen : a) v. pers. en
hun handelingen', onbetrouwbaar, trou¬
weloos. — b) v. gebeurtenissen enz. :
ongeloofelijk. — ajzicrxoovvrjy rj —
dniozla.

arc-loxoo = cuisyco.
dn-izEy 2

mrv. pr. ind. en imper. y. 2.

aneifu. — dmzéovy verbaaladj. v. iel.
dnXaHcóvy z. dpnXaxioxw.

dnXazogy 2 [jreAa£a>]. 1. ongenaakbaar.
— 2. overdr. : verschrikkelijk.
düzXezogy 2 [1. d-; ?], oneindig, onmete¬
lijk, zeer veel.
ajtXrjozicty y, onverzadelijkheid. — ajzXrjazogy 2 [jzigjii.ggi], ónverzadelijk.
djzXrjzogy 2, ion. = dnXazog.
drcXoia rj [dnXoog]. 1
onmogelijkheid
om te varen. — 2. meton., concr. :
ongunstige omstandigheid voor de zee¬
vaart, vrl : tegenwind, windstilte.

,

.

—

dnó

djzAoïxóg, 3, eenvoudig, naïef.— dnXoig9
töog, vr. bvn., enkelvoudig, enkel. —
djzXóog-ovg, óy-fj, óov-ovv (comp. gew.
dnXovozsgog, superl. dnXovozazog) [d- ;
vgl. öi-nXóog], eenvoudig. — 1. enkel
[tgst. : dubbel;, niet samengesteld, on¬
vermengd.— 2. overdr.: a) op redelijk
gebied : a) oprecht, eerlijk : f*ó(pïïaXpós
d., gezond oog [tgst. : novygóg). — /?)
argeloos, naïef. — b) op geestelijk gebied:

wat geen verschil van meening toelaat.
ajzXoog-ovg, oog-ovg, oov-ovv [1. d-, nXécA].
1. lijd. : onbevaarbaar. — 2. bedr. :

onzeewaardig.

,

.

rjTog, y [dnXóog]. 1 eenvoudig¬
heid. — 2. overdr. : oprechtheid. —
djzXóco [id.]7 ontplooien, openen.
ajzXvzog, 2 [nXvvco\ ongewasschen, vuil.
djzXózrjg

dnXcbg,bw. [dnXóog]. 1. eenvoudig. — 2.
overdr. : a) oprecht, te goeder trouw.
— b) zonder meer, zonder omslag : d.
sineïv [inf. abs.), kort en goed.
dütvEvozEi en -oziy bw., in één adem. —
dazvEvazogy 2 [nréco], niet ademend,

ademloos.
dnó (vóór een klinker of tweeklank met spi¬
ritus asper: dq>’) \vw. Lat. ab, Ned. af],
oorspr. beteek. : af, van ... weg (verwij¬
dering v. d. buitenkant v. iets ;
verivijdèring uit h. inwendige v. 'iets).
A. bw. (in bijna alle gevallen, waar
dnó als een afzonderlijk bw. beschomvd
kan worden, neemt men toch liever
tmesis aan).
,
^
I. weg, verre : dnó Xoiyóv d/avvcu, H.„

het verderf afweren.
II. in samenst. duidt dno- (dn- vóór spi¬
ritus lenis, dep- vóór klinker of tweeklank
met spiritus asper) een eigenlijke of overdr. scheiding of verwijdering aan., —
1. v. ruimte : a) af-, weg , los-: ano~
xónzco, dn-ÉQXo/Licu.
— b) duidt aan
dat de handeling v. h. wkw. zich richt
op iets dat buiten h. onderwerp ligt i
bno-fXénco. — 2. overdr.: a) verwijde¬
ring in d. geest: dno-yiyvcooxco, een plan
opgeven ; dn-avödco, verbieden. — b}
afwijking v. een doel • dno-xgdco, mis¬
bruiken. — c) zich van een werk af¬
maken door het te voltooien.: dn-egyd£oycu, iets afwerken.— d) uith. vorige
ontwikkelt zich een versterkende beteek. :
dno-ToX/Lidco, vermetel wagen ; . inz.:
volledig, goed (vgl. Ned. : dat is af) :
dn-sw&vvco, goed recht maken. — e)
zich door de handeling v. h. wkw. v. een
verplichting bevrijden: volgens plicht i
dno-óldcopi, het verschuldigde geven,
betalen ; dn-ayyéXXco, aan zijn opdracht¬
gever berichten, terugmelden ; daar¬
aan beantwoordt h. begrip v. krijgen -y

dnoaivvfJiaL
eischen ivaarop men recht heeft ', dn-sysir
fuoêóv. — f) duidt h. losmaken of h.
loskomen, h. beëindigen of h. eindigen
v. een toestand aan; ofwel noemt h. en¬
kelvoudige wkw. dan h. punt v. uitgang:
dn-av&éco, verwelken; dno-xrjöêco, op
houden met zorgen, nalatig zijn, ofwel
drukt het d. nieuiven toestand uit: dnotjrjgaivco, uitdrogen. — g) h. verwijderd
zijn (ietwat sterteer dan d- privaiivum):
an-ardgeonog, onmenschelijk.— h) drukt
een nabootsen uit (vgl. Ned. af-beelden):
dn-ELXd^CO.
B. vrz. met (abl.-)gen.
I. v. plaats, duidt verwijdering, scheiding
aan, met en zonder beiceging : op een
afstand van, van ... weg. — 1. eig. :
dogpdxo duo 2dgÖECov, vertrok van
Sardeis ; öéxa oxdfiia dnb QvXfjg, op
tien stadiën van Plmle ; inz. : van op :
{hjQEVEiv dg?1 LTZTiov, van op een paard
[d. i. te paard) jagen. — 2. fig.: duo
‘dvpov ê/Lioi eoeüli, H., gij zult ver van
mijn hart zijn, mij mishagen ; 0 o1 dn1
èXniöcor EloEÖE^djLirjv, ik heb u ontvan¬

gen op een wijze, die ver verwijderd
is van mijn hoop, d. i. geheel anders
dan ik hoopte.
II. overdr. 1. v. tijd : van ... af,sedert:
dnb xovxov xov %górov ; xb dnb xovxov,
van toen af ; dnb ösinrov yiyvEoiïai, het
eetmaal eindigen ; dg?' ov, sinds ; dg?3
fjpégag, sinds (het begin van) den dag,
sinds den morgen (vgl. è£, B, II, 1, a);
dnb ds öeinvov dcogrjpoovxo, H., na den
maaltijd wapenden zij zich. — 2. v. oor¬
sprong : afkomstig van, uit : ° naïdeg
ol dn’ Olöinov ; dnb Aibg xb dvag rjv ;
bij pass. : dnb xcbr ftsobr öeöotcu vpiv
EvxviEiv (dnb ... duidt aan, v. wien h.
geven uitgaat). — 3. v. oorzaak, aan¬
leiding : ten gevolge van, uit : xipdco
xivd dnó TLvog, iem. wegens iets eeren ;
dg?1 èavxov, uit eigen beweging. — 4.
h. punt v. uitgang v. een beoordeeling,
v. een berekening, de maatstaf : naar :
dn’ avxöor xcbr sgycor xgivEiv, naar de
daden zelf oordeel en. — 5. middel\
met, uit : orgdxEvpa ovvéXe^ev dnb xovxcov xcov ygrjjudxcor (h. geld is de bron^
h. punt v. uitgang der handeling) ; dno
onovöfjg, H., in ernst. — 6. in partitieven zin : uit: öXiyoi dnb noXXcbr, enke¬
len uit velen ; dnb fovXrjg dvrjg, lid

van den (Rom.) senaat.
djio-aivvfjiai, weg-, ontnemen.
djzo-cugéo[A,ai, ion. = dg?aigéopai, z. ag?aigéco.
djzofdd&ga, rj [dno f airco], scheepsladder.
dno-ftaivoo •

I. onoverg. 1. vertrekken,
heengaan ; inz.: af-, uitstijgen : d. anb
vEcbg, d. ex vscóg en dikw. d. alleen :

—-

djtoygacprj
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aan land komen; a. inneov, d. èg ïn~
ncov en d. alleen : uit den wagen stij¬
gen.— 2. overdr. : a) v. gebeurtenissen:
af-, uitloopen ; onpers.: sv -si, het
loopt goed af; xb -faïvor, afloop;
dikw. : goed afloopen; v. een orakel en
dgl. : in vervulling gaan.— b) v. pers. :
worden.— II. overg. [alleen af?, dnéfrjoa): ontschepen, aan land zetten.
djto-pdXXco ® 1. a) af-, wegwerpen. —
b) overdr.: verwerpen. — 2. in verzw.
zin : a) laten vallen, afleggen. — b)

verliezen.
djzo-fidjzxco ® doopen in.
djiójiaöis, scog, rj [dnoflairco], het afdalen;
inz. : landing.
dno-fijid^co © doen af stijgen, aan land
zetten.
djzo-pXdjzToo ® 1. benadeel en. - 2. pass.:
° -o/Liai TLvog, beroofd worden van, ver¬
liezen.
djto-fXaozdvoo ® ontspruiten aan.
djcófXEjtzog, 2, bekeken, bewonderd. —•
djxo-(3XÉJzco ® 1. kijken naar. — 2.
overdr.: a) met bewondering -, met
eerbied enz. opzien naar, bewonderen.
— b) in het oog vatten, in aanmer¬
king nemen, vóór oogen houden.
djto^Xojzéog, 3, verbaaladj. v. dnofjaXXoo.—
djtópXrjzog, 2 [id.], verwerpelijk, ver¬
achtelijk : -or enog [z. Enog, I, 1).
djzo-pXv£ao, uitspuwen.
djtofioXr)) rj [dnofdXXco]. 1. het wegwer¬
pen. — 2. verlies.
dozo-Pgi^coy inslapen.
djzóyeiog, 2 [dnb yrjg], van het land ko¬
mend ; zd -sia, meertouwen.
djto-yevopai, med., proeven.
dno-yiyvopai ® ion. -yiv1. [eig. : heen¬
gaan], overdr.: sterven.— 2. afwezig-,

weg zijn.
djzo-yiyvobcrxco ö ion. -yiv-, in den geest
-, door een werking van den geest
verwijderen, - losmaken van. — \» ci)
afwijzen, opgeven, afzien van: d. xov
ph’iEod'ai.— b) inz. : een hoop opgeven,
wanhopen : dvd'goonoi dnEyrcoxóxeg, ver¬
twijfeld. — 2. vrijspreken : xivóg, iem.
djzo-yiv-) ion. = dnoyiyv-.
djzóyvoooigy Ecog, rj [dnoyiyvdooxoo], wan"
hoop, wanhopige toestand.
dozóyovog, 2 [dnoyiyvo/uai], afstammend ;
d, rj d., afstammeling; inz.: zoon,
dochter.
drcoygacprjy rj [dnoygacpao]. I. het opschrij¬
ven ; inz. : + de Rom. census, volks¬
telling. — II. meton. L het opgeschrevene, lijst, register. — 2. inz. in ge-

djtoygdcpco

—

rechtelijken zin: a) lijst van door iem.
verduisterde staatsgoederen. — 0) dooi
een verdere meton.: aanklacht wegens
verduistering
van
staatsgoederen;
proces over verduistering ten nadeele
van. don staat.
Öjzo-YQdcpco 9 1. in-, opschrijven ; meel:
zich
voor zich laten op-, - ïnschrijven. - 2. a) een lijst indienen v. ont¬
vangen gelden enz. - b) m*..: een lust
indienen van door iem. verduisterde
staatslederen, - van burgers welke
men aanklaagt; vd.alg.: een schnttelijke aanklacht indienen. aanklagen.
djzo-yviócj (dno-, versterkend), geheel
verlammen.
Ajto-yvfivd^co. 1. goed oefenen. - 2. doodclijk vervelen.
aJto-yvuvócO' 1. geheel ontblooten.
2.
overdr. : a) openbaren, blootleggen. —
b) weerloos maken.
djtoMopat ® een deel van iets geven,
toededen.
djio-öaKQvco, beweenen.
cutódagpa, ion. = -ösgpa.
djto-ÖEiöioaopcu, afschrikken.
dno-SeUvv/LU ® (and, A, II, 1, b), laten
zien, toonen. - 1. voortbrengen : ipauov a., te voorschijn brengen als vrucht
v. zijn arbeid, maken : psydXa ëgya
-vvpcu, verrichten. — 2. overdr•: a)
aan-, toewijzen. — b) bekend maken :
d. vdpov; -vvpcu yvcoprjv, zijn uicening
uitspreken ; ook rned. zonder yvcopgv,
verklaren ; noXspioL
dnoöeöeiypêroL,
openlijke, besliste. — c) bewijzen. d) laten zien als, maken tot, iem. be¬
noemen tot : otgaxgydv xiva d — anoöeixzóg, 3 \verbaaladj.], bewijsbaar.
oLJto-öeiXidco, laf worden, versagen, bang
zijn.
dnóöeigig, scog, i),ion. -ÖEl;ig[dnoöeixvvpi]1. het laten zien : sgycov psydXcov d., het
volbrengen. — 2. overdr. • uiteenzet¬
ting ; a) v. feiten. — b) v. redenen : be¬
wijsvoering, bewijs; vd. : blijk.
dnoöeinviöiog, 2 [duo ösinvov (Xoindv)],
van den maaltijd overblijvend.
dno-Setgozopécpy onthalzen.
djzo-deLgcjy ion. = dnoösgco.
djzo-Ö£K(XTEvco en -róco, vertienden, tien¬
den betalen.
djzo-ÖEHOfAcu, ion. — -ösxopcu. —• dnoöexzéovy verbaalaclj. v. id.
dnoöétgaoöcu. 1. inf. ao. v. dnoöéxopcu.—
2. ion. — dnodsiïgo.od'cu.
dnóöetgig, scog, ion. = dnóöeitjig.
dnóÖEgpa, xó, afgetrokken vel. —

dno■

djzoövQOftcu
öégco ® het vel afstroopen.
dno-déxo paiy ion. -dénopcu • I. ontvan¬
gen, aannemen, aanvaarden.— II. over¬
dr. l.iem. ontvangen, onthalen, op de¬
ze of gene ivijze behandelen..
2. in
den geest opnemen : a) begrijpen, ver¬
staan. — b) een gezegde (gew. gunstig)

aannemen, gelooven, billijken, goed¬
vinden : tl xivog ; inz.: een aanklacht
ontvankelijk verklaren, iets als basis
voor een bespreking aannemen.
dno-Séco ® ra. ösco]. 1. missen. — 2.
overdr.: achterstaan bij : xivdg, iem.
dnoörjpéco. 1. in het buitenland -, op
reis zijn. — 2. een buitenlandsche reis
ondernemen. — dno8rjplay 77, afwezig¬
heid, verblijf in -, reis in -, reis naar
het buitenland. - dnó8rjpogy 2 [ano
örjpov (aJv)], die in het buitenland is.
dno-didgdonco ® ion. -rjOKco. 1. onoverg..
(heimelijk) wegloopen, - vluchten.
2. overg.: ontvluchten, ontkomen aan.
djio-SiSco/Lu 9
I. (dno-, volgens plicht), het verschul¬
digde (geleende, beloofde, iets, waarop de
ander recht heeft enz.) geven. — 1. eig.:
geven, teruggeven, betalen. * 2. over¬
dr. : a) vergelden, in ruil geven, ver¬
goeden : xgv ó/uoirjv [8óon>\ xivi o.., HDT.,
iem. gelijk met gelijk vergelden ; %agiv
d.xLvó;, dank betuigen voor iets ; Xcofgv d., II., een hoon boeten — b) verslag
doen aan : d eig xrjv jüovXrjv negi xivog ;
d. loyov, rekenschap geven. — o tem.
iets toestaan, - o verlaten (waarop hij
rechtheeft; ook ironisch). — cl) (volgens
plicht) aan den dag leggen : dgsxrjv
a. — e)
d ögxov, een eed houden.
II, [dno-, weg', med. : iets te zijnen

voordeele afgeven, - van de hand doen,
verkoopen.
dnoSinéco [and, ding], zich vóór de recht¬
bank verdedigen.
dnoöivéoo [dnó, 8ïvog\ uitdorschen.
dno-biopcu [2. 8ico\, wegjagen.
djzo-öoKEi 9 onpers., het dunkt niet goed

men besluit niet te ...
dno-8oxipd£coy na onderzoek afkeuien,

verwerpen.
dinoöog, rj, ion. = depodog.
dnoSozéog, 3, verbaaladj. v. dnoöidcopi.
djzo-öoxpócoy op zijde buigen.
andSgacng, scog, rj, ion. -dgrjcng [dnodcögdonco], het wegloopen, vlucht.
-ögvcpco9 afkrabben, af¬
scheuren.
dno-Svvco, H. — dnodvopai.
dn-odvgopcu, beweenen, bejammeren.

djTo-ögvjizco en

djtoÖvTgQlOV

djiodvzriQiov, to [ajro^vOjWai], uitkleedka-

mer m /?.. badhuis.
djto-Svco ® (f/e beteeh. v. d^ro- era. 0. ddco
schijnen elkaar uit te sluiten;
<3dco). 1. me£ ace. v.d.pers. (pr., impf., f,
h ao. en (alleen xen. ara. 5, 8, 28) p/*):
iem. zijn kleederen cra&. uittrekken, ont-,
uitkleed en : xgvèoügxa d. xivd {mann.).
— 2. zonder acc.v. cl. pers. [2& ao., pf,
plqpf.) en meel.: a) zich ontdoen van :
eXpaxa djzoövg, H. — è) aös.: zich ont¬
kleed en.
dno-elnoo, H., afwijken van.
dno-ELjcov, H., = óljzsÏjzov.
djzoÉQya'd'ov, H., J?e «o.
h. volgende.—
djto-ÉQyoo, H. = djisigyo).
* djtoÉQQco (allee?i ao. ojiósqoe), wegruk¬
ken.
djzo-£dco ® zijn leven rekken.
djzo-£evyvvpi ® [ez</. : uitspannen], losinaken, scheiden.
djzo-&avpdt;oo. 1. zich zeer verwonde¬
ren over. — 2. bewonderen.
djzo’d'Ev — djioj'dsv.

dnó'd'EGTog, 2 [cljco *déooo/Licu ; eig.: door
gebeden afgewend], veracht.
djco-'&'EÓcoy vergoden.
djzo-&éco ® wegloop en.
djxoi^gxgy g [dnoxldgpi; -—>■ Ned. apo¬
theek]. — 1.
bewaarplaats, zolder,
schuur. — 2. meton.: het weggelegde,
deposito ; overdr.: -gv tioieïg&cu sg xiva,
hdt., als een onderpand bij iem. deponeeren, d. i. zich een recht op iem.s
dank verzekeren.
djio-'d'gaavgl^cjüy bijeengaren en wegleg¬
gen, opleggen.
djzo-&MflGo. 1. uitpersen. — 2. verdrin¬
gen.
djzo-'d'vrjGHoo en -goxco © 1. sterven. —
2. (als pass. bij dnoxxelvcD), gedood
worden.
djzo-'d'gavGo, afbreken van.
djzo-'&'QcÓGKCQ • wegspringen: a) afsprin¬
gen : d. dno xov ïnnov. — b) v. rook :
opstijgen, H.
dno'd'Vfuog, 2 [duo dvpov (cov)], ver van
het hart, onaangenaam.
dno-'d'vcjo, een verschuldigd offer bren¬
gen.
djto-’&'Co/Lid^co en -’d'rovp-^ ion. = dnodavpd^co.
djz-oiHÉoo. 1. a) verre wonen.— b) °overg. : als woonplaats vermijden. — 2.
uitwijken, het land verlaten.
djioixia, g [dnoixog], kolonie.
djt-oixl£co • 1. naar een

andere woon¬

-
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plaats overbrengen, inz. als kolonist.—

2. a) koloniseeren: Aifvgv d. — b)
als kolonie aanleggen : Qovqlov d.
dnoixigy löog, vr. bvn. — OTtoixog : cl. tzo-

hg, volkplanting.
art-oiKodopÉcoy door bouwen versper¬
ren, dichtbouwen.
m
ajtoixogy 2 \cL7iJ oïxov (cov)]j 1. buitens¬
huis -, buitenslands verblijvend. — 2.
uitgeweken, vrl als kolonist ’, o a., ko¬
lonist; g d. jcóhg en g d. \nóhg\, kolo¬
nie, volkplanting.
djz-oi>tTl£o}ACLiy zich beklagen over.
djt-oL/Licó^co, bejammeren.
oijzoLvcL, cov, xcl [-^— * cuzo-TzoLvcL, v. (XTio en
noivg\. 1. a) weergeld. — b) alg.’ scha¬
devergoeding, straf. — 2. losgeld.
djt-oLxopoL © 1. heengaan. — 2. (geiv.
heeft h. pr. de bet eek. v h. pf)' a) heen¬
gegaan -, weg -, verre zijn ; zich ver
houden : zivog, van iets. — b) overdr. i
dood zijn.
djro-Tia'&aLQco, afwisschen.
dno-xd'd'gpoL ® op zijde zitten.
dno-xo.'d'ioxgpu ® (*f* ook met dubbel aug771. : le ao. pass. djtExaxEoxddgv). —1.
overg. {pr., impf.,f., h ao.): a) op zijn
vorige plaats terugbrengen : d xiva sig
oïxov. - b) overdr. : weer in zijn vorigen toestand brengen, herstellen. — 2.
onoverg. [2^ ao., pf., plqpf) en wed. : a)
op zijn vorige plaats terugkomen.— b)
overdr. : weer in zijn vorigen toestand
komen.
djto-Kalvvpcu, overtreffen.
djzoxaiQLog, 2 [dicö xolqov (d3r)], onge¬
legen, ontijdig.
djxo-Kaico © l.iets afbranden. — 2. over¬
dr. {sommige uitwerksels v. de vorst ge¬
lijken op die v. de te groote hitte) : van
koude doen verstijven.
djto-KaXéco • 1. a) uit de ballingschap
terugroepen. — b) ter zijde roepen.—
2. naar iets noemen, een bijnaam ge¬
ven ; geiv. in o?igunsligen zin : uitma¬
ken voor.
djto-xaXvjtTco. 1. ontblooten, onthullen
— 2. overdr.: openbaren: -eo&oi7iqós
xiva, zijn gevoelens jegens iem. open¬
baren.— dnoxdXvyng) EOig, g [ —> Ned.
Apokalypse]. 1. het ontblooten, het
onthullen. — 2. t overdr.: openbaring.
djto-xdpvco • 1. onoverg.: zeer moede
worden, den moed verliezen ; met
pa7’t: moede worden van. — 2. overg.:
van moeheid
uit moedeloosheid op¬
geven, aarzelen te doen : d. nórov\pg
-xdpgg oavxóv ocboai.
djxo-xajivco, uitademen.

djioxazdoxaaig
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djtoxazdazaaig, scog,

p

[dnoxa^LOrppi],

herstel van
terugkeer tot een vorigen toestand ; inz. : terugkeer der
seizoenen.
dno-xdzp/llcUj ion. = dnoxdftppai.
dozo-xdco = dnoxalco.
anó-xEipiai • (dient als pf. pass. bij oltzoxL^rjfM). — 1. a) ter zijde liggen, - ge¬

legd zijn. — b) inz.: in bewaring zijn.
— 2. overdr.: voor iem. weggelegd
bestemd zijn.
djto-xELQoj © 1. a) af scheren. — b) alg.:
af-, doorsnijden.— 2. overdr.: a) afvre¬
ten. — b) iem. scheren, - plunderen.— c)
°sloopen.
djto-xEgSa.lv co © voordeel trekken van.
dnoxEcpaXl^co, f. loco [dnó, xscpaXp], ont¬
hoofden.
djtoxpdéco [dnó, xpöco], nalatig zijn.
djcoxrjQv^LSy scog, p, openbare verstoo"
ting v. een kind.— dno-xpgvooco © att.
-vzzco, (door d. heraut) laten uitroe¬
pen ; inz. : een kind openbaar ver¬
stoeten.
dnoxivbvvEvoig, scog, p, hachelijke po¬
ging.— djzo-xivöwEvco, een hachelijke
poging doen, een laatste redmiddel
wagen.
djto-xivéco {iter. ao. djtoxivpoaoxE, H.),
verwijderen.
djto-xXalco © att. 1. -xXdto. 1. onoverg. ’
luid weenen. — 2. overg. {act. en meel.)’
luid beween en.
2. dizo-xXdco [2& ao. part. cmoxXdg), af¬
breken.
ajzóxXEioig, att. -peng, sa>g} V [cuioxIelco],
het afsluiten, het versperren.
djto-xXEico © ion. -xXpï'co, att. -xXpco. I.
afsluiten, sluiten, versperren : d. dvgav.
— II. 1. alg.: door afsluiten verwij¬
derd houden van, afsnijden : noXlovg
d. tov dorscog. — 2. inz.: a) door af¬
sluiten binnenhouden, opsluiten : d. zpv
dip tv, het uitzicht afsluiten, - belemme¬
ren. — b) door afsluiten buitenhouden,
uitsluiten ; ook overdr.: v. een testament
uitsluiten enz.
djzo-xXpgóco, door het lot verkiezen.
djzóxXpoig, -xfa/co, att. = -xlsi-.
dito-xXlvco © I. overg. 1. op zijde bui¬
gen, afwenden. — 2. overdr. : óvsigov
aXXp d., H., een droom afwijkend ( =
anders) verklaren. — II. onoverg. 1.
van den weg afwijken, zich wenden
naar. — 2. overdr.: a) zich overgeven
aan: d. etu rd ga&vpstv, aan nalatig¬
heid. — b) neigen tot, ten onder gaan.
djzo-xvalcoy att. -dco 1
afkrabben, af¬

. .

—

djtoXaxx££co

wrijven.— 2. overdr.: uitputten, kwel¬
len.
dn-oxvécD. 1. onoverg.: angstig zijn, aar¬
zelen. — 2. overg. : terugschrikken
voor, uit vrees nalaten.
djio-xoifzdo/acu, goed uitslapen.
dnoxopudp, rj, terugtocht. -* dito-xopLL^oj © 1. wegbrengen. — 2. pass.:
zich terugtrekken.
djto-xójizco © 1. afbouwen, afsnijden.—
— 2. overdr. : a) noXsptovg d., er af
slaan, uit een stelling werpen. — b)
iem.s macht besnoeien.
djto-xoa/aéco, door opruimen v. h. tafel¬
gereedschap weer in orde brengen.
djto-xozzapt^coj wegwerpen als bij den
kottabos.
djzo-xovcpi^co) ontlasten.
djzo-xQEjLidvvvpu © laten neerhangen, zinken.
dnóxQppvog 2 \dnó, xgpfivóg]. 1 steil. —
2. overdr.: a) moeilijk te bereiken,
lastig (vgl. Lat. arduus). — b) f gevaar¬
lijk.
dito-xgivco, act. © ; med. ovpai, dnexgivdppv, djioxÉxgipai. — I. act.: afzonde¬
ren, scheiden. — 1. in de ruimte. — 2«
overdr.: een onderscheid maken: vóopga
-xsxoigévov, een bepaalde ziekte.— vd.:
a) uitkiezen. — b) verwerpen. — II.
med. {en soms pass djiExgl&pv), overdr.:
a) ina voorafgaande ke.uze tusschen
tivee of meer mogelijkheden^ bescheid ge¬
ven, antwoorden. — b) f {hebraïsme)
het woord nemen, zeggen. — djzóxgioig, scog, p, antwoord ; inz.: verdedi¬
ging. — djToxgizéov \verbaaladj.]. 1.
men moet afzonderen. - uitsluiten, verwerpen. — 2. men moet antwoor¬
den.
dno-xgovco 9 weg-, afstooten.

,

.

djzo-xgvjTxco © 1. verbergen, bedekken,
onzichtbaar maken : ygv d., uit het ge¬
zicht verliezen (v. varenden). — 2. over¬
dr., act. en med.: geheim houden, ver¬
zwijgen. — djtóxgv<pogy 2 [—>- Ned.

apokrief], verborgen, geheim.
djtoxzELvvvpu en -elvv/lu = h. volg.
djto-xzELvco © {djzo-, versterkend), dooden, doen dooden ; inz.: ter dood veroordeelen, [v. een aanklager:) een
doodvonnis uitlokken, — djzoxxévvco
en djto-xztvvvpu — dnoxislvco.
djio-xvUco, wegwentelen.
djvo-xooXvcoy afhouden van, verhinderen.
djio-Xayxdvco • door

het

lot verkrij¬

gen.
dito-Xaxzl^co, 1. onoverg. : met de hielen

dnoXaXéca

ackteruitslaan. — 2. overg., overdr.: weg¬
schoppen, versmaden.
aJzo-XaXécO) uitflappen.
dtno-Xa[xpdvco • I. [óljxo-, af-, *weg-). 1.
wegnemen van : a) er uit
een deel
ervan nemen. — b) ter zijde nemen,
verwijderen. — 2. afsluiten, afsnijden :
een ruimte afsluiten ; -Xapcpd'évxsg ndvxo&sv, hdt., aan alle kanten door h.
vuur afgesneden, - omringd; dvsgoi
-ovoiv avxovg, houden hen terug van -,
beletten hun de vaart. — II. (dnó, A.,
II, 2, e) (tgst. : djxoÖLÖcofu). 1. krij¬
gen waarop men recht heeft, in ont¬
vangst nemen : et. /luo&óv ; ogxov d., een
eed afnemen. — 2. terugkrijgen.
dTto-Xa/LLJzgvvojLicu, pass. met med. f.t be¬
roemd worden.
arto-Xdfjwzco en med., afstralen, schitte¬
ren.
dnóXavoig, scog, rj, genot. — djzoXavco,
f.Xavoofiai (f augm. dnrjX-). 1 genieten.
— 2. voordeel hebben van, zich ten
nutte maken ; ditew. ironisch.
oLJto-Xéyco ® uitzoeken, uitkiezen.
atto-XeLficQ) laten neerdruppelen ; pass. :
af druppelen.

,

.

oltco-Xeltcco @
A. overg. I. 1. overlaten : ovx dnêXstns,
H., d. i. hij at alles op. — 2.inz. : a)
een tusschenruimte laten : scpsjisahai
-Xinóvxag (op een afstand van) cog nXsüqov. — b) overdr. v. hoeveelheden', ver¬
wijderd zijn : fgayv oltzsXljzov diaxóoicu
yF.véoü'o.L, het scheelde weinig dat...—
II. 1. a) by h. heengaan achterlaten,

verlaten,

in den steek laten: 0 djrd
fttov Xshgco (tmesis). — b) pass.: ver
blijven : a) achterblijven. — b) beroofd
worden : ° -soïïai xdepov. — 2. overdr.:
a) [gew. m.ed.)} achter zich laten, over¬
treffen. — b) pass.: ver gelaten wor¬
den, ver blijven : -softcu naLdslag, ver¬
stoken zijn van opvoeding; ansiXsl(p&rjv oov xcov Xsyopsvcov, ik verstond
uw woorden niet, zij ontgingen mij.
— c) achterwege laten, verzuimen :
jxQoév/iiag ovösv -Xsiipco, aan ... zal ik
het niet laten ontbreken. — d) med.,
zld. = xaxaXeijtco, bij zijn dood nala¬
ten.
B. onoverg. 1. heengaan. — 2. overdr. :
gaan ontbreken, te kort schieten, af¬
nemen.
dno-Xeiyco, aflikken.
ditoXsixpig, scog, fj [dnoXsinco], het verla¬
ten.
djtóXeHTOSy 2 [vei'baaladj. v. dnoXsyco],
uitgelezen.

■ djtoXovco

,

‘i

.

2 [nóXspog]. 1 zonder oorlog.
— 2. niet krijgshaftig, vreedzaam.
djto-Xéjtco, afschillen, afsnijden.
djxoXÉGKETo, H., Her. ao. med. v. anóX-

djzóXe/uos

Xvgi.
djzo-XrjycOy ophouden.
djtóXrjyjiSj scog, V [dnoXapfdvio], Jiet af¬
snijden v. een partij vijanden.
djzo-Xi(jLrtdvco = dnoUinco.
dnoXig, iöog, m. vr. bvn. \nóXig], zonder
stad; inz. : verbannen.
djt-oXia?/0'cUvco • en -dvcoy uit-, afglijden.
djto-Xix/udco en med., aflikken.
djxo-XXrjyco, H. = dnoXr\yoo.

3 AnoXXódcogog, ö [3 AjxóXXcovog dcögov ;
eig.geschenk van Apolloon]. — 1. A.
uit Phaleron, vereerder v. Sokrates. —
2. A. uit Kuzikos, veldheer in d. dienst
v. Athene.
dn-óXXvpu O en -vco. I. overg. (act., be¬
halve 2* pf.). 1. te gronde richten: a)
ombrengen, dooden ; v. zaken : vernie¬
len, verwoesten. — b) overdr.: in het
verderf storten, ruïneeren enz. — 2.
verliezen, laten verloren gaan : naxsg’
dncoXsoa, II.; duo iXvfiov oXsooai [tme¬
sis), H., het leven verliezen. — II.
onoverg. (2e pf. cuióXcoXa) en med. 1. te
gronde gaan : a) omkomen, sterven :
w? dnóXoixo, II., zoo moge hij o inkom en.
— b) overdr. : dnoXcoXsvai xco cpóficp, het
besterven van schrik dnóXcoXa, het is
gedaan met mij. — 2. v. zaken : te

loor
verloren gaan, verdwijnen.
3AjxóXXcov, covog, 6 (acc. cora en

co),
god v. h. ivaarxeggen, v. dichtkunst en

zang enz.
0AjzoXXaovicLy f) [’ AnóXXcov ; eig.: de stad
van Apolloon], naam v. verscheidene
steden. — 0 AnoXXcov idzrjg, ov, ion.
-rjrrjg, ov, 6, uit Apollonia.

3 AjxoXXcovloV) xó [* AnóXXcov], tempel van
Apolloon.
djzoXoyéopai (augm. :
dnsX-; redupl. :
dnoXsX- ; ao. pass. dnsXoyi/^rjv, soms met
bedr. beteek.) \anóXoyog\. — 1. a) een be¬
schuldiging met ivoor den af weren : zich
[med.) verdedigen ; soms : een ander -,
de waarheid v. iets verdedigen. — b) te
zijner verdediging zeggen, - aanvoeren. — 2. in verzie, zin : zich bij iem.
(xtvi) verontschuldigen. — dixoXoyia,
7? [_> Ned. apologie]. 1. verdedigings¬
rede, verdediging. — 2. in verzie, zin :
verontschuldiging.
dno-XoyLZonai, rekenschap geven.
dnóXoyog, o, vertelling ; inz. : fabel.
oLJto-Xovco • afwasseken.
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ajz-oXo(pvQO(A.ai •

1. luid bejammeren.
— 2. voor het laatst bejammeren.
ajzo-hvfA,aivo[A,aiy zich reinigen. — djtoXv/Jtavzrjpy fjgog, ó, reiniger.
doxóXveng, scog, i) [dnoXvco],
het losmaken, het bevrijden, het vrijspreken. —
djtohvziKcog, biv. [iel.J, met een neiging
om vrij te spreken.
djzo-XvrgÓGo, tegen losgeld vrijlaten. —
djioXvzQCöGLS) scog, 7]. 1. het loskoopen
v. een slaaf of een gevangene. — 2.
■f verlossing [in christelijken%in).
djzo-kveo. I. losmaken. — II. overdr. 1.
a) vrijlaten, laten gaan ; dihiv. [altijd in
de Ilias): tegen losgeld vrijlaten, - te¬
ruggeven {med. : loskoopen); ook : verkoopen. — b) wegzenden, zijn vrouw
verstooten. — 2. a) vrijspreken (tgst.
xazadèco)'. d. v/idg rijg ah lag ; dnelvürj
/ai] ddixsïv. — b) meel.: zich doen vrij¬
spreken, zich rechtvaardigen. — 3.
bevrijden van, verlossen : cpófov -Iveofiai. van zijn vrees verlost worden ;
meel. : zich van het leven verlossen,
sterven. — 4. meel.: iets, dat als een
kluister gevoelel wordt, losmaken, zich
losmaken van : öiafoXdg -kvsodai, ont¬
zenuwen, weerleggen.
djto-koopdooy onteeren.
djio-kcozL^co. 1. bloemen afplukken.— 2.
etlg. : wegrukken.
djto-faavd'dvco © verleeren.
djto-/iavzEvo/aaiy voorspellen, gissen.
djio-/LioLQalvco © doen verdwijnen ; geiv.
jmss.: verdwijnen, vergaan.
djio-/udaoc0 ® att. -dzzco. 1. af wrijven,
afvegen. — 2. een afdruk v. iets ma¬
ken.
djto-faaozLyóoo, hard geeselen.
djzo-/aazai£coj zich onbehoorlijk gedra¬
gen ; euphemisme voor : een wind la¬
ten.
dno-fadzzcoy z. dno/udooco.

• 1. van een hooger punt
af strijden. — 2. et) door strijden af¬
weren. — b) overdr.: krachtig afwij¬
zen, - weigeren.
djzó/biaxos, 2 [dnó pd/qs [ebv)\ 1. ver van
den strijd blijvend. — 2. ongeschikt
tot den strijd.
djzo-/aeQi£(A). 1. afscheiden. — 2. toedeelen.
djzo-/aezQÉco. 1. afmeten. — 2. toemeten.
djtom/A,7]Hvvco, verlengen, rekken.
djio-farjvico, blijven wrokken.
djto-fu/Livrjaxo/acu • iets indachtig zijn
(om het te vergelden : dno-).
dico-jLiaxo/ua

djzolgéco

djió/aio’d'OSy 2 [dno

piodov (wv)], niet-,
slecht betaald.
djio-/iiard'óoo, verhuren, verpachten, aan¬
besteden.
djiopvppóvEvpa,
zó,
gedenkwaardige
spreuk, - daad. — djxo-pvrjpovEvoo. 1.
zich herinneren. — 2. uit de herinne¬
ring mededeelen, verhalen.
djz-ó/aw/aL • 1. zweren dat iets niet is.
— 2. zweren dat men niet zal doen.
dox-opÓQyvvpt © 1. afwisschen. — 2.
door afwisschen reinigen.
dnópovoog,2 [dnó povorjg [eov)]f afkeerig
van de Muzen, onbeschaafd.
djxo-pv'&éopai, afraden.
dnóvaiOy H., 2 enk. opt. pr. v. dnovlvapai.

* djzo-vaico • 1. naar een andere woon¬
plaats overbrengen ; etlg.: verplaatsen :
aty a., H., terugzenclen. — 2. meel.: a)
uitwijken.— b) inbeelr. zin : wegzen¬
den.
djzo-vé/Lico • toedeelen, verleenen.
djzo-véofzaL, heengaan, terugkeeren.
djzo-vEvoo, zijwaarts neigen.
djzovrj/aEvog, H., part. 2e eio. v. dnoviva/tai.
djzovrjziy bio. (superl. -7]tóxaxa) [dnovr/xog], zonder moeite.
djzóvrjzo, H., 3 enk. 2& ao. v. dnovivapcu.
djtóvrjzog, 2 [noveen], zonder lijden, on¬
gestoord.
djto-vrjxo/aou. 1.
wegzwemmen. — 2»
zich door zwemmen redden.
djio-vi^My afwasschen. — 1. wegwasschen. — 2. door wasschen reinigen.
djz-ovLva/aai © genieten, voordeel heb¬
ben van.
djzo-vijzzco = dnovl^co.
djio-voéo/acu,buiten zijn zinnen geraken;
o. a. van ivanhoop: wanhopig zijn.^—
djzóvoia, rj, het buiten zijn zinnen zijn:
a) waanzin. — b) wanhoop,
djzovog, 2 [nóvog], 1. zonder lijden, moeite. — 2. zich niet inspannend,
zonder veerkracht.
djco-voazécoy terugkeeren.
dito-vóoepLfv). 1. bw.} afgezonderd, ver.—
2. vrz. met gen.: ver van.
djzo-vooepi£co. 1. a) afzonderen, verwij¬
deren. — b) berooven. — 2. verwij¬
derd houden, mijden.
doxó-lgevogy 2 [dnó t-évov (d>y)], ongastvrij.
djxo-^Evócoy tot vreemdeling maken, ver¬
bannen.
djto-ljéco • afschaven, afkrabben, glad

ano^YjQaivco

afhouwen.
ajto^rjQaivco ® goed droog maken; pass.:

uitdrogen.
ajT-ot~vvco. 1. goed scherp maken. — 2.
overdr.: xtjv cpcovgv d., zijn stem laten
overslaan.
djto-t-vgéco, scheren. — djtd^vQogy2[eig.:
afgeschoren], scherp afgesneden, steil.
djzo-tgvco. 1. = dnotgéco. — 2. overdr.:
a. yrjgag, H., de rimpels v, den ouder¬
dom wegstrijken, weer jong maken.
djto-JtajtzaLvco, schuw omkijken om te
vluchten.
djzo-jzavco ® 1. geheel doen ophouden ;
med.: ophouden met. — 2. weerhou¬
den van.
dnÓJteiQOL, >/, proefneming. — dno-jZEiQaco en med. (met pass. ao.), iem. o/'iets
(zivog) beproeven, op de proef stellen,
onderzoeken.
djiojzepjtxóco [and, népnxog], het vijfde
deelnemen van.
èrto-jiÉpjzco ® 1. a) wegzenden, verstoo¬
tenden gaan,afscheid nemen van, een
geleide geven. — h) overdr., med.: van
zich afwenden, verwerpen, h. v. een
droomgerecht. — 2. (and, A, II, 2, e).
a) toezenden. - h) terugzenden.
dno-TcÉzopaL ® wegvliegen.
dno-rcrjympa ® (ano-, verstel kend), ge¬
heel stijf maken, in%. : doen bevrie¬
zen ; pass.: geheel stijf worden, be¬
vriezen.
djto-jtrjödco. 1. afspringen van. - 2.
overdr.: ontrouw worden aan, verla¬
ten.
dno-jzipjtXrj® (ano-, versterkend). 1.
geheel vullen, voltallig maken. — 2.
overdr.: a) een hartstocht en%. verzadi¬
gen, bevredigen. — b) een voorspel¬
ling vervullen.
djto-jtivco ® van iets drinken.
djio-TzijTzco • neervallen van.
djio-jtXd^ofzaLy pass. ®
1. afdwalen,
rondzwerven ver van : d. naxgiöog. —
2. oneig., H.: a) v. een pijl : afstuiten.
— b) v. een helm : weggeslingerd wor¬
den.
dxco-nXavdoo. 1. doen af dwalen. — 2.
overdr., pass. : afwijken in de rede.
djio-nXeicoy ion., en -jzXécd • wegvaren.
djzÓJiXrjKzoSy 2 [dnonXrjooco]. 1. door een
beroerte getroffen. — 2. overdr. : ver¬
dwaasd.
djzo-jtXrjgdco = dnonlpnXrjpi. — ajzojzXrjQcoaig, scog, ?), overdr.: het bevredi¬
gen v. een hartstocht.

—
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dno-jzXrjoocOy att. -rjzzoj 1. afhouwen.—
2. pass. : in zwijm vallen.
dortdjtXoog-ovg, dov-ov, 6 [dnonXêai], af¬
vaart.
djto-jtXvvcoy afwasschen, afspoelen.
djzo-JtXcócüy ion. = dnonXèco.
djzo-jzvELWy ion. en -tcveco • I. overg. 1.
uitblazen, uitademen : ■d'vpóv (leven) d.,
H., sterven.— 2. overdr. : a) een reuk
van zich geven. — b) lucht geven aan:
d dvo/tiévEiav. — II. onoverg. : ergens
vandaan waaien.
dno-jiviycjo ® 1. a) iem. verstikken, wur¬
gen. — b) inx pass. : in het water stik¬
ken, verdrinken. — 2. overdr., pass.:
van icoede enx. stikken.
djtojzofAjJzrjy fj [dnonépnco], het toezenden.
djio-jzogevo/Liaiy heengaan.
djzo-JTQLooy af-, wegzagen.
dno-ngd. 1. bw.: ver weg. — 2. vrx. met
gen. : op een afstand van.
djzo-jiQoaiQÉco ® van voren een deel van
iets nemen.
djtójzgo-'d'E(v). 1. bw.: a) uit de verte.
b) = dnóngofti. — 2. vrx.' met gen. :
ver van — djtójigo-fh, bw., in de verte,
ver weg.
djzo-jzQoifjfyii ® 1. wegzenden.
2. af¬
schieten. — 3. laten vallen.
djzo-jtQozéfxvco ® van voren afsnijden.
djzójtxoXigy idog, m. vr. bvn. [ano nxdXtog (öjv)], ver van zijn stad, verbannen.
djzojzzogy 2 [and; wrt. dn, vgl. oyjopai, f.
bij óq&cü]. 1. ver van het gezicht: a)
in de verte -, onduidelijk gezien. —
b) onzichtbaar. — 2. alg.: verwijderd :
°
-ov (xelfst. g.), van verre.
êiJcójixvGzogy 2, verafschuwd, afschuwe¬
lijk. — djto-jizvoo. 1. a) uitspuwen.—
b) overdr. : verafschuwen, versmaden.
— 2. inx. : door spuwen een voorteeken afwenden.
dno-Jtvv'd'dvop.aiy vragen.
dnogéco [dnogog]. 1. (act. en med.), geen
weg weten, in verlegenheid^-, radeloos
zijn : fjnoQEÏTO xi noirjosi, hij wist niet
wat hij zou doen.— 2. zonder midde¬
len zijn, in nood yerkeeren, gebrek
hebben aan : dgyvglov d.
djzÓQ'O'rjzogy 2 [nogftecü]. 1. niet verwoest.
- 2. onverwoestbaar.
ajz-og'&'óco. 1. recht maken. — 2. overdr.:
goed richten.
dnoglay ?/ [dnogog]. I. obj. 1. a) moeilijk¬
heid, onmogelijkheid.— b) meton., coner.: moeilijke toestand: ?/ d. xcovjEnv-
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&écov, hdt., de moeilijkheid welke ...
opleveren (nl. om hen te bestrijden);
inz. :
moeilijke
wetenschappelijke
vraag. — 2. ontoereikendheid der mid¬
delen ; vd.: a) alg. : ontoereikendheid:
a. xQVgdzcovy ook zonder ongunstige bigbeteek.: het niet-hebben. — b) bekrom¬
pen omstandigheden [bet. n. : armoede,
gebrek). - II. subj.: verlegenheid,
radeloosheid, twijfel.
djz-ÓQvvpai, opbreken.
dozogog^ 2 [nógog]. I. zonder weg: onbe¬
gaanbaar, niet te overschrijden, ontoe¬
gankelijk. — II. overdr.: zonder uit¬
weg, - middelen, - uitkomst. — 1. obj.:
waartegen geen middel bestaat, onmo¬
gelijk, bedenkelijk, moeilijk : dvEfiog d.,
onweerstaanbaar ; èv -oig (zelfst. g.)
elven, zich in moeilijkheden bevinden ;
zld. v. pers.: moeilijk te bestrijden;
inz v. een icetenschappelijke vraag :
moeilijk op te lossen. — 2. subj. :in
moeilijkheid verhoerend : a) onbemid¬
deld, in bekrompen omstandigheden
verkeerend. — b) geen weg wetend,
verlegen, radeloos, hulpeloos.
dn-ogovco, af-, wegspringen.
djto-pQg'd'v/Liéco [ggdvfzeco], uit nalatig¬
heid niets doen, - iets (zivóg) verzui¬
men.
dno-ggaico [gaiw], ontrukken, ontrooven.
djzo-Qgdjzzcj [pebrtco], goed toenaaien.
djzo-ggdaaco [^aaaaj], afslaan.
djxo-ggéco [péco] © 1. a) af-, wegvloeien.
— b) af-, wegglijden, afvallen. — 2.
overdr. : vervloeien, verloren gaan.
djzo~QQrjyvvf.iL [grjyvvfii] © afscheuren,
los-, ontrukken.
djzoQQry&'rjvai, inf. ao. pass. bij cltisqcö.—
djvÓQQrjoLSy ecog, rj, het opzeggen, het
afzien van, het opgeven.
djzÓQQrjzog,2 [verbaaladj .bij djTogggdrjvai].
1. ontzegd, verboden. — 2. niet te
zeggen : a) geheim te houden ; zó -ov,
het geheim. — b) schandelijk, afschu¬
welijk.
*djto-QQiyéco [alleen 2G pf. djzÉggiya, met
beteek. v. h pr.) [giyéco], huiveren, terug¬
schrikken voor.
djto-QQLJzzéoo [gtJzzÉco] en -qqljzzco [qlkzod) © 1. neer-, wegwerpen ; fïg.: d.
zl eg zó /LirjöÉVf hdt., bij het niets gooien,
verachten. — 2. overdr. : a) verdrijven,
verstoeten. — b)iem. een verwijt enz.
naar het hoofd slingeren.— c) een raad
enz. verwerpen. — d) laten varen : d.
fJLYJVLV, H.
djzoQQorjy ij [dnoggèco]. 1. het uitvloeien.
— 2. meton., concr.: uitvloeisel.

-

djzooHlövoLfiai

djzo-QQoipSéco

[goifidÉco],

een gekrijsch

van zich geven.
djzo-QQO(péco \joo(pE(o\,
düxo-QQVJizco [gvnzco],

afslorpen.
afwasschen, reini-

gen.

djzoQQcbf, cöyog, m. vr. bvn. {anoggrjyvvpi].
1. afgebroken, steil. — 2. zelfst. g.: rj
d.: a) afgebroken stuk,' arm v. een
rivier. — b) overdr.: uitvloeisel.
djzÓQcog bw. [dnogog]. 1 zonder midde¬

,

.

len, in bekrompen omstandigheden. —
2. in verlegenheid.
djzo~o>aXevojy buitengaats voor anker rij¬
den.
djzooacpéco [duo, oacpijg], duidelijk ma¬
ken, verklaren.
djzo-cfftévvvfzi © 1. overg. (pr., impf’., f•,
Je ao.): a) uitblusschen, uitdooven. —
b) overdr.: blusschen : d. xaxóv. — 2.
onoverg. (2G ao-, vf,plqpf) en med.: a)
uitdooven, uitgaan. — b) overdr. : ver¬

gaan, sterven.
1. afschudden. — 2. med.:
van zich afschudden, ook overdr.: vjzvov

djZO-OELCO ®
-ELOfJLOLL.
*djzo-osvco

©

(slechts enkele vormen).

1.

wegjagen. — 2. med.-pass.: wegijlen.
djzo-oijfiaLvco ® 1. een toeken geven.
2. med. : a) door een zegel afsluiten,
verzegelen ; vd. : verbeurdverklaren.
— b) overdr. v. pers.: ter dood veroordeelen.
djto-orjjzco © 1. overg.: laten rotten. —

2.

onoverg. [2e pf. -oéorjna) en pass..:

afrotten, 'afvriezen.
djzo-oLpóco, inbuigen: zag gïvag {aec. v.
betrekking) djiooeoipcopEfla, wij hebben
een stompneus.
djxo-oLOJJzdojj verstommen. —* ajzooicojzrjoig, ecog, rj, het verstommen.
djzo-OHdjtzco, door een gracht afsluiten.
djzo-oKeddvvvfu © 1. verstrooien, uiteen¬
drijven. — 2. overdr. : verdrijven : ° a.
fivoog, een smet uitwisschen.
djzo-oKEvrj, rj. 1. weg te brengen bagage.
— 2. alg.: a) huisraad. — b) f huis¬
gezin (slaven inbegrepen).
djzo-oxrjvéco = ajiooxrjvóco. — djzóoHrjvogy 2 [ajtó oxyjrcóv (dov)], ver van de

tenten der anderen -, afzonderlijk wo¬
nend. — doxo-oxrjvóco, gelegerd zijn
ver van.
djzo-oxrjjzzco © [oig. : met kracht op iets
laten steunen; vd.:] 1. neerslingeren.
— 2. onoverg. : a) neerkomen, neer¬
storten. — b) overdr. : op de een of an¬
dere wijze uitvallen.
dozo-oycldva/Liai (slechts enkele vormen) =

djiooxeddvvvpai.

djtooKigzdco
dno-OKigxdco. 1. wegspringen. — 2.
overdr. : f van %ijn 'plicht afwijken.
aJto-oKOJzéco (alleen pr. en impf.). 1. kij¬
ken naar. — 2. overdr. : beschouwen,
overwegen.
dico-GxvöfiaLvco, hevig toornen.
djto-GKcójizco, spotten, bespotten.
djto-apc'gx00^ afwisschen.
djto-apvxofzac © overdr. : wegkwijnen.
dno-cfofiécjö) van schrik doen vluchten.
djto-ojzdco © 1. overg.: af-, wegrukken,
wegnemen, verwijderen ; fig. : oa7ioOTidoag xrjg è/ufjg cpgsvóg èXntdag, en om¬
gekeerd : ° êXjzLöog fx' anêoTiaoag. — 2.
onoverg.: -av [.êavxór] en wed. : zich
ontrukken aan, heengaan, zich verwij¬
deren.
dno-anelgco © uitzaaien.
djzo-Gjtévöoo ® plengen.
djto-GJiEvSco, ijverig trachten af te wen¬
den ; krachtig afraden.
dno-ojxoyyi^co, afsponsen.
djtoazaöd en -öóv, bw. [dcpLoxapcu], op
een afstand staande.
djto-Gzd^co © 1. overg. : laten uit-, neerdruppelen. —• 2. onoverg.: uit¬
druppelen.
dnocrxdcfiovy zó [dcpioxrgxï]. 1. verwijde¬
ring. — 2. f metnn. : scheidbrief. —
aaróoracris, ecog, p [ayloTa/Licu]. 1. het
heengaan, scheiding. — 2. overdr. : het
ontrouw worden, afval.— djzoaxaxéov
[verbaaladj. v. bcpLoxapai], men moet
afstand dóen van, - opgeven.
drtoGxazéu), verre staan -, verwijderd
zijn van ; ook overdr. — dnoazdzrjg,
ov, d [aqjLOtajLtaL; —>■ JVerf. apostaat],
overdr.: afvallige.
drco-crxavQÓoO) met paalwerk afsluiten, -

versperren.
djto-ozELxoo © heengaan.

ajto-tfieAAco © 1. a) af , uit-, wegzenden,
laten gaan, verdrijven. — b) pass.:
weggezonden worden ; alg. : heengaan.
— 2. zld. : wegbrengen.
djio-azégyooy ophouden te beminnen,
versmaden.
djto-ozsgécO) v. iets berooven, iem iets
ontnemen, - onthouden : noXXovg xgr\/Lidxcov d. ; fj/aag -el xóv /.uodóv ; -sï savxóv zcov slg xrjv nóXiv, onttrekt zich aan
zijn plichten jegens... — dozoazégrjoig, ecog, rj, berooving. — dno-ozeg Lok co = -géco.
djto-ozLXfóco, glimmen, schitteren.
djtoozoXevg, ecog, d [dnooxkXXco eig. : af¬
zender], te Athene: ambtenaar belast

—
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met het uitrusten der vloot. — dnoozoXrjy fj \ajiooxéXXco\, het wegzenden. —
ditóozoXog, d \id.; —>■ JSed. apostel].
1. a) gezant. — b) inx. f godsgezant;
gew.: apostel teen der Twaalf). — 2. a)
uitgezonden vloot. —■ b) meion. : on¬
derneming ter zeen
djtoazo/xazi£(o [dnó oxópaxog]. 1. monde¬
ling onderwijzen. — 2. f ondervragen.
dno-GzofjLÓcOy afstompen.
ajxo-ozgazojzeSevofxaL, zich op een af¬
stand legeren.
djto-ozgêcpco © I. overg. 1. a) afwenden.
— b) om wenden, omkeeren, achter¬
waarts draaien. — c) laten -, doen terugkeeren, wegjagen, terugbrengen.—
2. overdr.: tem. v. iets af brengen, afkeerig maken van, opruien. — II. ono¬
verg. -Eiv [,eclvxóv, tnnov enz.] en med.
{met pass. 2enao.). 1. a) zich afwenden.
— b) om-, terugkeeren, vluchten, ont¬
komen. — 2. overdr.: zich afwenden
van, verlaten, versmaden, afwijzen
(vgl. Lat. aversari).
djtoGzgocprfy rj .\dnooxgêcpco ; —Ned.
apostrophe]. I. bedr. : het afwenden.
— II. med. 1. het zich afwenden, vlucht.
— 2. overdr. : a) het zich wenden tot
{om hulp), toevlucht ; alg.: hulp : d.
vöaxog, hdt., hulp aan -, uitzicht op
water. — b) meion.: toevluchtsoord. —
djtóözgocpogj 2 [id.], zich afwendend.
djio-ozvyéco, hevig haten, verafschuwen.
drto-ozvcpeXL^cOy wegstooten.
djxo-avXdco, be-, ontrooven.
djxo-ocpd^oo © slachten, dooden.
djzo-ocpdXXoo © [eig.: doen uitglijden].
1. van den rechten weg af brengen.
2. overdr.: iem. iets doen missen: d.
xivd jióvoio, H., iem. van de vrucht zij¬
ner inspanning berooven ; gew. pass. :
beroofd worden, niet bereiken, missen:
0 cpgEvcov -ocpaXELg ; èXniöog -ocpaXeig, in
zijn hoop bedrogen.
djxo-ocpdzxco = dnoocpdt,co.
djco-ox^oo. 1. afkloovcn. — 2. overdr.:
afscheiden {b. v. van bondgenoot enb een
troep soldaten v. de hoofdmacht afsnij¬
den.
dito-ocg^co en -ocó- {z. ocó£co) • redden
uit.
djtózoLKxog9 2 [djioxdooao], afgezonderd.
dno-zdfxvco9 ion. = dnoxépvoo.
dozozapogy 2 = dnóxopog.
dno-zdaoco © att. -dzzco. 1. iem. een af¬
zonderlijke plaats aanwijzen. — 2.
overdr.,med. :f zich losmaken -, afscheid
nemen
afzien van.
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ajzo-zavQÓofjLcuy als een stier worden.

djzo-zacpQEvcoj door een gracht afsluiten,
- verschansen.
dozo-zELvw © uitstrekken. — 1. uitrek¬
ken, langer maken : a) in de ruimte :
d. idlgtv. — b) overdr. v. d. tijd: a.Xóyor, een lange rede houden. - 2. a)
iets uitsteken, doen uitsteken : dgênava
(zeisen) dnozEzagha. — b) overdr.: doe¬
len op.
djzo-zEixi£a->y door een muur afsluiten,
- verschansen. — ajtozEixiGpay zó. ver¬
schansing.
djzo-zE^Evzdcoy eindigen met, uitloop en
op.
drco-zE^éco • 1. voltooien, verrichten, tot
stand brengen. — 2. het verschuldigde
betalen.
oLJto-réfAvco ® 1. afsnijden, -houwen. — 2.
overdr. : a) in h. krijg sic i zen : van de
hoofdmacht afsnijden. — b) in aardrijks¬
kundigen %in : scheiden, begrenzen ;
med.: eni gebied voor zich afsnijden,
veroveren.
djzózEvijigy ecog, rj [dnoxvyxavco], misluk¬
king.
djzo-zr}Koo © 1. een deel v. iets afsmelten.
- 2. alg. : doen smelten ; pass.: smel¬
ten.
djzo-zrjXovy bw., in de verte.
cLjzo-zlihjlLu • I. 1. af-, wegleggen, zich
ontdoen van : dnoflèo-daL xevxeo., II.,
zijn [med.) wapenen. — 2. overdr., med:.
a) een gebrek afleggen, een verwijt van
zich afwerpen. —b) verstooten : " dnoftéo&ai (pilovg.— II. 1. ter zijde leggen,
opbergen, sparen. — 2. overdr. : uit¬
stellen : d. tl slg zó yijgag.
dno-zLk'Kco ® uittrekken : d. zag zgixag.
óljzózl/llo Sy 2 [dnó zigfjg (d3r)], niet geëerd,
veracht.
djzo-zivdaocoy afschudden.
djzo-zivvv/Liai en -ivv-y ion = dnoxivogai.
djto-zLvco ® 1. het verschuldiqde betalen :
a) d. /LiLO'd'óv ; in%.: een straf ondergaan:
d. z))v d^iav, den billijken prijs betalen,
de verdiende straf ondergaan. — b) be¬

talen in ruil voor, vergelden, vergoe¬
den, boeten voor: evegysotag d., H. ;
o a. cf óvov. — 2. med. : a) aan zich
doen betalen, doen boeten voor : plag
[acc.) zlv'l -o/Liai, H., daden van gewekt
op iem. wreken.
b) straffen : -ogai
zLva. — c) abs. : zich wreken.
dno-zpirjyco = dnozégvco.
djzozfzrjzéovy verbaaladj. v. dnozigveo.

.

1 die geen (d. i.
een slecht) lot heeft, ongelukkig. — 2.
die geen [d. i. een slecht) lot is, ramp¬
spoedig.

djzozfzosy 2 [nóx/nog].

—

djzocpaivoo

dno-zoAgdco (dnó, versterkend), vermetel
wagen.
dnózofxogy 2 [djtozé/uvco]. 1. afgehouwen,
steil ; fig. : 0 d. dvdyxg, een afgrond van
rampen. — 2. overdr. : ongenaakbaar,
onverbiddelijk.
djzo-zo^Evcüy met pijlen verdrijwen.
djzozog, 2 [viv. nivco\, niet drinkend.
djzo-zQÉJzoo ® 1. afwenden, omkeeren, te¬
rugdrijven ; med. : zich afwenden, van
den weg afwijken, heengaan. — 2.
overdr. : a) iem. v. iets (zivog) af bren¬
gen, afschrikken ; med. : zich v. een
onderwerp afwenden. — b) iets afwen¬
den, voorkomen; med.: van zich af¬
wenden : 0 o/Liai xdhy&èg.
djzo-zQÉxco ® wegloopen.
djzo-zgLflco © 1. af wrijven. — 2. overdr. :
d) afwisschen : ddo^lav d. — b) med. :
een bede enz,, afwijzen.
djzozgójzaLogy 2.— 1. bedr.: onheil afwen¬
dend : d. ïïsóg. - 2. lijd. : dat men
poogt af te wenden, onheilbrengend.
— djZOTQOJZljy 7] [djTOTQEJCCO]. 1. liet afwenden. — 2. overdr. : a) het voor¬
komen v. een kwaad — b) het af schrik¬
ken, het afhouden v. een voornemen.—
c) het afkeerig maken.
djtózgojtog, 2 \ajiozQÉJico'\. 1. med. : a) die
zich afwendt ; inz,. : die zich van de
mcnschen afwendt, in eenzaamheid le¬
vend. — b) waarvan men zich afwendt,
afschuwelijk. — 2. bedr. : onheil af¬
wendend.
djzo-zgvcoy afmatten, uitputten.
dizo-zQcojzdca, afwenden, terugdrijven.
djzo-zvyxdvco ® iets (zivóg) niet bereiken,
missen, niet krijgen : d. z<ov ngaygdzcor, rampspoed ondervinden ; zd dnoxExsvypèva, niet verwezenlijkte voor¬
spellingen.
djto-zvpnavL^cOy doodknuppelen.
djzo-zvjzóco, afdrukken.
djiovgagy djzovgrjoovaiy z,. dnavgdco.
*djz-ovg££co (alleen f. djiougioaovoi) [2.
ovgiCco], de grenssteenen v. een akker
wegnemen, rooven.
dnovgog, 2 [ad ovgov (3. ovgog) (covj\, ver
van de grens, verbannen.
a.jzovgy ovg, ovv, gen. dnoóog [novg]. 1.
zonder voeten. — 2. die zijn voeten
niet kan gebruiken, met wonde voeten.
dnovoiCLy rj [l. djiEifu], afwezigheid.
djzo-cpaivco © I. laten zien, toonen. —
II. overdr. 1. a) doen kennen, verkla¬
ren, aan ’t licht brengen, onthullen :
zi]v yvcoggv -co en -ogai (med.), zijn
meening uitspreken ; -ogai alleen, iets

djzocpdgyvvfjLL
van zich [nl. zijn meening) uitspreken ;
d. xivd, iem. aan duiden, aangeven; inz.:
een geldsom aangeven, - laten inschrij¬
ven: d. tl sig xö Hoivóvjverklaren dat men
bij het gemeenschappelijk bezit brengt,
in de vennootschap inbrengen. — b)
met 2 ace.: verklaren dat iem. [of iets)
iets is, maken tot : yaxdgiov d. xivd ;
osavxör anècprjvaq dgExrjg óiddoxalov, gij
hebt u uitgegeven voor... — 2. be¬
wijzen.
•djio-cpdgyvvpi = dnocpgdyvvyi.
djzócpacng, Ecog, f) [dnócpijgi], ontkenning.
djto-cpdoHco, ontkennen.
djxo-<pÉQPog.ai, afweiden
djto-cpÉQco © I. 1. wegbrengen, -dragen,
-voeren, -rukken. — inz.: a) uit den
koers siaan. — b) act. en med. : een
prijs en dgl. meenemen, - wegdragen,
behalen. — 2. overdr. v. een ziekte :
wegrukken. — II. {dno-, volgens plicht),
op de behoorlijke plaats brengen. —•
I. terugbrengen, -geven : d. xö yiyvójllevov, zijn loon aan zijn vader afge¬
ven. — 2. overdr.: a) een bericht, een
antwoord enz. overbrengen. — b) in¬
dienen : d. ygacprjr, een aanklacht ; d.
xovg inmvoaviag, de lijst van ... ; /.óyov
d. = lóyov Siöco/LiL.
djto-cpEvyco © 1. ontvluchten, ontkomen.
— 2. overdr.: a) als rechtsterm [h.
proces als een strijd opgevat) : aan een
aanklacht ontkomen,
vrijgesproken
worden. — vd. b) v. een volksbesluit :
aangenomen worden. — djtócpev^Ls,
ecog, f\, vrijspraak.
djtó-cpr][Ai © 1. ep.jdno-, goed), ronduit
zeggen. — 2. (duo-, volgens plicht),
berichten. — 3. a) ontkennen. — b)
weigeren.
djto-cp'd'éyyopou • (dno-, goed), luide uitspreken. — dixócp'd'Eynzog, 2, sprake¬
loos. — dnócp'd'EyiA.a, zó, zinrijk ge¬
zegde, spreuk.
djto-cp'd'Lvv'd'co. 1. onoverg.: omkomen.—
— 2. overg. : doen omkomen : d. êvpóv,
II. , het leven verliezen.
djto-cp'd'ivco © 1. onoverg. (pr. en impf.)
en pass. ; te gronde gaan, omkomen.
— 2. overg. : te gronde richten, ver¬
nietigen, dooden.
djto-qp^avQL^co, geringschatten.
djtocpoQa, rj [dnocpégoo]. 1. het af dragen
v. h. verschuldigde. — 2. meton.: het af
te dragen bedrag ; inz. : a) belasting.
— b) slavenrente (uitkeering v. een voor
eigen rekening werkenden slaaf of v.
dengene, die een slaaf gehuurd heeft,
aan diens meester).
djzo-cpQdyvvp.1.1. versperren. — 2. over-

—

djtQa.yiJ.cov
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dr., med. : door een verschansing van
zich afhouden, afweren. — djtócpga^ig,
scog, ij, versperring.
djzocpgdg, döog, m. vr. bvn. \dnó, cpod^co],
verboden : -dösg fjpégai,
verboden
dagen, icaarop volksvergaderingen en
rechtszittingen verboden waren,
djtocpvyrfy rj [dnocpsvyco] en
ecog, fj [id.] = dnócpsvlgig.

djiócpvï-ig,

djzocpcókiog, 2 [dnó, 2e lid wschl. vw. drpe-

Aoff], nutteloos, waardeloos, ijdel.
djzo-xd£o/Liaiy terugwijken.

2 \anö %eiqcöv fttoxov
van handenarbeid levend.
djto-yéco © uitgieten.
djzo-yóco, af dammen.
djzo-xgdco © [3. xQdcd]. 1.1. act : a) vol¬
doende zijn. — b) gew. onpers. ~XQV,
het is genoeg. — 2. pass. : a) tevre¬
dengesteld worden, zich tevredenstel¬
len. — b) onpers. (ziel.) -XQVzaL = ac^‘
— II. 7ned. 1. iets (rm') opgebruiken,
zich goed ten nutte maken. — 2. [dno-,
af wij ken d), misbrui ken.
djtóxQ'rjy 3 enk. ind. pr., en -rjv, inf. pr.
djtoxeiQofiïcoTog,

v. dnoxgdco.
djioxgcóvzcogj biv. [dnoxQcöv, part. pr. v.
djzoxgdco], op voldoende wijze.
djto-xcogéco, weggaan, zich terugtrekken.
— djzoxcbgrjcuq, ecog, g, het heengaan,

aftocht.
djto-xcjogi^co, afzonderen, verwijderen ;
in h. krijgswezen : detacheeren.
djto-yjdco ® 1. af wrijven, afwisschen. —
2. een maat met d. strijkstok af strijken.
djto-yjrjcpL^o/LiaL © 1. door stemming ver¬
werpen, tegenstemmen ; inz. : a) een
voorstel afstemmen. — b) van de lijst
der burgers schrappen. — 2. door stem¬
ming vrijspreken. — dozoiprjcpLöiq, ecog,
r), vrijspraak.
djto-yuA.000. 1. kaal maken. — 2. overdr.:

b er o oven.
djt-oyjig, ecog, rj, het verre zien.
djzo-ijjvxco © 1. uitademen; inz. : a) met
of zonder ipvxgv of fttov : den geest
geven, sterven. — b) in zwijm vallen.

— 2. afkoelen.
djtJtÉfxyjEL, H., gesynlc. = dnonépyjsi.
-\3'Arcjziog, ö [<— Lat. Appius], Appius,
Hom. voornaam.
djtgaypóvcog, biu. 1. zonder bezigheden ;
inz. : zonder politieke werkzaamheid.

— 2. zonder moeite, - inspanning. —
djtgayfioavvrj,
het vrij zijn van be¬
zigheden, rust.— djxgdypcav, 2 [ngdypa\. 1. vrij van bezigheden, vrijen tijd
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hebbend ; inz. : zonder politieke werk¬
zaamheid, ambteloos. — 2. a) v. pers. :
vrij van moeilijkheden, - van last, vre¬
delievend. — b) v. zaken : niet lastig.
djxgaxxog, ion. -rjxzog, 2 [ngdooco]. I.
bedr. 1. die niets doet, lui. — 2, die
niets uitricht, - bereikt : a) v. ]je?'s.:
die niet slaagt : dnfjl&sv d., onver¬
richter zake. — b) v. zaken : vruchte¬
loos, vergeefsch : d'. ndlsgog, H.; 0 d.
hink. — II. lijd. 1. niet bewerkt: a)
XOTQi'ov -ov, onbebouwd land. — b) over¬
dr. : 0 {lavzixfjg d., niet bewerkt -, met
rust gelaten door de waarzeggerskunst.
— 2. waartegen niets aan te vangen is:
-oi óövvat, H., onheelbare smarten.
angazog, 2 [ningdoxoi], niet verkocht.
djzQEJirjg, 2 [.ngénco], onbetamelijk.
djxgrjxzog, 2, ion. = dnganxog.
ajxgidryV) bw.[acc.vri\ zonder koop, - be¬
taling. — dngiazog, 8 [ngiapai], ongekocbt.
* Angivjg, ion. gen. eco, ó, Apriës, Jconing
v. Egypte, reg. 589-569 v. C.
óljzqlbiu. [2. d- ; vw. ngica ; eig. : vast¬
bijtend als de tanden van een zaag],
stevig vastgrijpend.
djTgofiovlevzog, 2 [;ngofiovlsvco], niet
vooraf besproken in den Raad.
d-jzgó'd'vpog, 2, niet bereidwillig.
djzgoLxog, 2 [argotf], zonder bruidsschat.
dngoprj'd'Eia,
onbezonnenheid. — djigoprjifojg, 2, onvoorzichtig, onbezon¬
nen. — aJtgQp.r){ha, rj —
sia.
d-Jtgóo/3azog, 2, ontoegankelijk.
d-jzgoodóx7]zogy 2, onverwacht;
-ov (orcft., zelfst. g.), onverwachts.
d-oxgoorjyogogy 2, niet aan te spreken,
onvriendelijk.
djzgóöfAaxog, 2 [jipotr/ia^o^cu], niet te
bestrijden, onoverwinnelijk.
dngóofiELHzog, 2, era -fiixzog, 2 [/ueiywfu,
piyvvpi], geen omgang hebbend.
djzgooóp,Llogy 2 [Vrpoao/^Aéro], geen om¬
gang hebbend, ongezellig.
djzgóocpogog, 2 [ngoopsgo/uai], niet te
naderen, gevaarlijk.
ditgozigzaGzogfi [ngóxi,patopou],ongerept.
djzgocpdaiazog, 2 [rcpcxpaa^o^cu], geen
voorwendsels -, geen uitvluchten zoe¬
kend, bereidwillig.
dozzegog, 2 [^lepo'v]. 1. niet gevleugeld :
177 <3’ d. EJtlsxo /Liu&og, H., haar gedachte
werd niet gevleugeld (&. snog, I, 1),
cl. i. zij zei niets. — 2. niet gevederd;
ook v. pijlen.
djtzrjv, rjvog, m. rr. bvn. [vw. nxyvóg],
(nog) niet vliegend.

—

dncófyLozog

dnzoEjtrjgy 2 [wschl.

denxog, I'jtoc], niet
te zeggen dingen sprekend, vermetel
in het spreken.
djizólE/bLogy 2 [nxólspog] = dnólspog.
cLJizcO) dyjco,
j joass. «o* ypO-r/v, pf\
ryipai (ion. ap/zai).
A. u/#. : vastmaken, -knoopcn,: cu/>aTrér/; ftgóyov dnö pElddgov, H., (voor
zich) een strik aan de zoldering be¬
vestigend.
B. rechtstreeksch med. I. 1. zich vast*
maken aan, vatten; in ruimeren zin:
aanraken : rjyaxo yovrcov, H., omvatte
(smeekend) zijn knieën. — 2. orerdr. :
«) aanpakken, ondernemen : -07404 934looocpiag (gen.}, zich toeleggen op... —
b) met de zintuigen of den geest be¬
reiken : i] lyvxrj xfjg dlrjïïeiag -eiai *
ovx ev -ó/uEvog xhhv xQÓvcor, zich ver¬
gissend in de chronologie. — c) inde
rede aanraken. — d) treffen : -el (gij
ontroert) xoig lóyoig xrjg ipvxys yov. —
e) met iem. (zivóg) in betrekking komen.
- II. inz. 1. vijandelijk aanraken, aan¬
vallen : Ev^oiag rjnxexo. — 2. overdr. :
ft) iem. bestrijden. — b) inz. : met
woorden aanvallen, uitschelden.
C. inz.: met vuur aanraken, aansteken ;
pass. (en, H., med. f.) : in brand raken,
vlam vatten.
djtVy aiol. = dnó.
djxvyog,

2

[mvyrj], plat van rug.

djxv-xgvjxzco, Ótcv-Ieltcoq, djtv-hpLJiavcOy
aiol. = dno-.

dcrtvloozog, 2 [nvlóco], zonder poorten.
djtvgyoozog9 2 [:nvgyóco], zonder torens.
dnvgog, 2 [nvg] en djtvgcozog, 2 [nvgóco],
zonder vuur : dnvgog léfirjg, een ketel,
nog niet op het vuur gezet.
djTvazogj 2 [nvv'&dvo/LiaL]. 1. lijd.: a) van
wien men niets verneemt. — b) niet
hoorbaar, onverstaanbaar. — 2. beclr.:
die niets vernomen heeft, onkundig.
djxvco, dor. = rjnvoo.
djzco'O'Ev [dnó, -$ev\. 1. bw.'. van verre.
— 2. vrz. met gen.: ft) ver van. — b}
overdr.: vreemd aan.
dji-co&éco © 1. wegstooten, wegduwen,
verdrijven, terugslaan. — 2. overdr.,
med.: a) verdrijven, afwijzen: °névüog ‘Eïo&ai, het treuren staken. — b)
versmaden.
djicólEicty 7] [dnóllvfu]. 1. lijd. : onder¬
gang, dood. — 2. bedr. : het verkwis¬
ten, verlies.
dncopoTog, 2 [cbro'74vvpi]. 1. lijd. : afgezworen, wat men onder eede onmoge¬
lijk verklaart. — 2. bedr.: die af ge¬
zworen heeft, die zweert iets niet te
doen.

djtcoavóg

,

.

3 [verbaaladj. v. dncodêco]. 1
verstooten, verdreven. — 2. die niet
kan verdreven worden.
dncoTÉQcoj biv. [anti], verder.
dg, z. dga. — dg1 = dga.
djtcoazóg

dga, ep. dg (vóór meclekl.) en enkl. ga
[de drie vormen hebben zich uit de indoyermaansehe sonant ische r onhcikkeld ;
dg en ga zijn de zwakke trap].
I. drukt belangstelling uit (vrl bij H.),
gelijk ons zie ï ; de gevoelswaarde v. dit
w. wordt echter dikw. niet door een af¬
zonderlijk Ned. w. iveergegeven, maar
blijkt uit h. verband : olvo%ósi ..., do fisarog ö’ dg’ èvcögxo ysXcog, H., Hephaistos
hinkte rond, den góden wijn inschen¬

kend, en zie : er barstte een onbedaar¬
lijk gelach uit.
II. inz. 1. drukt belangstellende verras¬
sing uit, als iem. een licht opgaat ten
gevolge v. een gebeurtenis, een overweging
of een redeneering: zooals nu blijkt, dus,
dan, dan nu, dan wel {blijft dikiv. onver¬
taald, gelijk 1) : 0 xa'S dysvvgxcov dga pvDoi xaXcbg nimovoiv, zelfs uit den mond

van nederige monschen vallen dus wijze
woorden [een personage in h. drama,
na cl. wijzen raad v. een slavin); xaxov
<5’ dga oi TiéXsv dg/rj, H., en dat was
voor hem, zooals later bleek, het begin
van het onheil ; sl dga xcoXvolvto hXeTv
(dga : een gevolg v. d. oorlogstoestand,
dat cl. spreker opeens vóór cl. geest komt)',
zig t’ dg ... ; wie dan ... ? ; 0 ovx dg’
eHgaxXfjg Xs^opai, ik zal dus geen ...
meer heeten. — 2. door een verdere ont¬
wikkeling, sinds PL. = ovv, örj.

,

.

—2

dgd rj 1 gebed.
. geiv. in ongunstigen zin : a) gebed tegen iem., verwensching, vloek. — b) ° verpers, als
godin: de Vloek.

dga. 1. vraagpartikel (gew. aan h. begin
v. d. zin), geeft op zichzelf niet te ken¬
nen, of men een bevestigend dan wel
een ontkennend
antwoord verwacht,
= Lat. -në : a) in directe vragen is
het onvertaalbaar : ° dg’ saxiv; dg’ ovx
Sony; is zij het? is zij het niet? ; in
indirecte vragen: of. — b) in verbin¬
dingen behoudt ieder w. zijn eigen
kracht : do’ ov laat een bevestigend ant¬
woord voorzien, = Lat. nonne : niet ? ;
dgd ys, levendiger dan dga alleen', dg’
ovv, maar? — 2. °= dga in zijn ver¬
schillende beteekenissen.
3' Agapsq, z. "Agayj.
dgafiéco [dgafiog], kletteren.

3 Agaftta, fj [Semietisch w.], Arabië, om¬
vattend h. huidige land v. dien naam
en zich bovendien vaak tot aan d. Tigris
uitstrekkend. — 3 Agdfiiog, 3, Arabisch;

—

dgaglaxco

7£

3A. xóXnog, de Roode Zee; oi -oi ~
"Agafsg.
agapos, d, geklapper.
dgaye = dga ys.
dgaypóg, 6 [dgdoooo], gekletter, het slaan*
dgai, inf. ao. act. en 2e ao. imper.med v.
atg o.
*
3Agai frvgérj, rj, Araithurea, stad en ge¬
west in Ar go lis.
dgaióg en dg , 3, dun, tenger, smal.
dgaïog, 3 en ° 2 [dgd]. 1. lijd.: a) dien
men bij het verwenschcn aanroept:
° Zsvg d. — b) vervloekt. — 2. beclr.i
vloek brengend.
dgalgrjxa, -g rjpai, z. aigéco
dgdpevog, v. aïgo).
’Agdljijg, ov, ó, naam v. verschillende ri¬
vieren \ a) valt in de Kaspische Zee be¬
zuiden Bakoe, nu Aras. — b) bij XEN.,.
cle Chaboras, linker bijrivier v. d Eufraat. — c) de Jaxartes, nu Syr-DarjaT
die zich in /?.. Aral-meer stort. - cl) de
benedenloop der Wolga.
dgdopai[dpd]. S. 1. a) bidden, smeeken:
d. ’ AjzóXXmvl ; ééns met acc. : d. sgivvgr
H., de wraakgodinnen aanroepen. — b)
biddend beloven.
— 2. wenschen,
verlangen. — 81. iem. iets toewenschen. 1. d un ayatid. — 2. gew. in
slechten zin : a) dgaodai rag psyiaxag
dgdg vpïv. — b) z>onder acc. : vervloe¬
ken : d xivi.
dgaga, z. dgagloxco.
dgaglaxco [wrt. dg met reclupl.], f. —föao.
rjgoa, 2e ao. rjgagov (att. redupl.), 2e pf.
(met onoverg. beieek.; att. redupl.) dgaga
(ion. dgrjga) ; meel. 2eao. part. dgpsvog;
pass. ao. ggd'gv (dgdsv, H. = rjgd'rjoav),
pf. dgr/gspai.
A. overg. (pr., impf., le en 26 ao.). I. 1.
a) samenvoegen, bevestigen, aanpas¬
sen : oxi%sg dgïïsv, H., de rijen werden
opeengedrongen, - sloten aaneen. —
b) overdr.: aanpassen, aangenaam ma¬
ken : ysgag dgoavxsg xaxd iïvpóv, H.,.
lett.: het geschenk aangepast hebbend
overeenkomstig mijn hart. — 2. af
door samenvoegen tot stand brengen,
bouwen : xoï%ov (muur) d. Xidoioiv, ïï.
— b) overdr. : iïdvaxóv xivi d., H., iem.
den dood bereiden. — II. 1. goed
voorzien van, uitrusten: vfja d. ègéxrjoi, H., met roeiers. — 2. overdr.:
bevredigen: ° dgagsv (ao.) cpgsvag, de
nachtegaal verkwikt mijn hart.
B. onoverg. (2e ao., 2epf.) en part. 2e ao.
med. dgpsvog.— I. 1. aaneengevoegd-,,
bevestigd -, aangepast zijn, passen :
nvXai sv dpagvïai, H., stevig ineengezette poorten. — 2. overdr.: d) aange-
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zijn ( = dgéoxco) : dep èvi gsolv
YjfjXVf H., hot heeft zich aange¬
past -, het bevalt ons in ons hart. —
b) vaststaan, beslist zijn : ° zavz dgags,
mijn besluit staat vast. — II. goed
voorzien zijn van : nóXig nvgyoig dga-

fjoagev

gvïa.
agagov, z. aguytoxco. — dgagóxcog, biv.
[dgagcóg, part. pf. v. agagloxoo], vast,

stevig.
dgag, dgaod'ai, z. aïgco.
dgdoaco, att. -dxxco, dgd^co, ijga^a ; pass.
ao. pgdx^pv. — 1. stooten, slaan, klop¬
pen, beuken. — 2. overdr.: ° d. zivd
óvELiïsoi, met scheldwoorden overstel¬

pen.

,

.

dgaxóg 3 [verbaaladj v. dgdopai].

.

1 ver¬

vloekt. — 2. ° vloek brengend.
dgdxxco, %. dgdooco.
dgdxvrj, fj, spin.

—

dgdxviov, zo, spin-

neweb, -draad.
3'Agayj, aftog, m. bvn. 1. Arabisch. — 2.
oi -apeg, Arabieren.
dgdco [dgd], act. alleen inf. pr. dgrjpsvai,
H., gebeden hebben ; gew. mcd., z.
dgdo/Licu.
dgyaXéog, 3 [door dissimilatie <— * aXyalèog, v. dlyog]. 1. moeilijk te berei¬
ken enz., gevaarlijk. — 2. smartelijk.

* Agyedöijg, ov, 6, Argeade, zoon van
Argeas, t. tv. Polumelos.
^AgysTog, 3 [1. ”Agyog] 1. Argeiïsch. —
2. a) 6 3 A., gew. mrv.: Argeiërs, inTtpners van Argos ; bij H., alg.: Grie¬
ken. — b) fj -a, Argeiïsche vrouw.
dgyeïcpóvxijg, ov, 6 [2. 3'Agyog ; st. V.
E-jiEcpv-ov, 2Gn ao. v. &Eivcó], Argosdooder.
3Agyeicoxig, idog, vr. bvn. [1. 3'Agyog] =
‘Agysta.
dgyepiov, rd [1. dgyóg], witte vlek op het

oog.
dgyevvóg, 3 [1dgyrjg] = 1. dgyóg. — dgyeozrjg, ov, m. bvn. [id.]. helder makend.
dgyéco [3. dgyóg], niet werken. — 1. lui
zijn : -ELv ifjg öijpiovgytag [gen. v. schei¬
ding), zijn werk verzuimen. — 2. rus¬

ten.
dgyfjeig, eooa, er, en dgyrjg, rjzog, in. vr.
bvn. (ep. dat. en acc. ook dgyêzi, éza) [z.
dgyvgog], stralend, schitterend, helder

wit.
[3. dgyóg], het niet-werken,
werkeloosheid, luiheid.
dgywégavvog, 2 [dgyéza xegavvöv (I^gov)],
met schitterenden bliksem.
9 AgyiXiog, 3, uit Argilos. — 3'AgyiXog,
dgyia, fj

ó, stad in Makedonië.

dgyiXog, fj [ —Lat.
argilla], klei. —
dgyiXcóörjg, 2, kleiachtig.
dgyivóeig, eooa, ev [dgyrjg] = dgyrjg.
dgytóöovg, óöovzog, in. vr. bvn. [agyovg (1.
d.) ööóvrag (è'xoov)J, met blinkende tan¬
den.
1. dgyijzovg, jioöog, m. vr.bvn. [jxgyovg (2.
a.) icóöag (s'xcov)], snelvoetig. — 2. ag~
yijtovg, Tioöog, m. vr. bvn. [agyovg (1.
d.) Tióöag (excov)], witvoetig.
3/Agyiooa, rj, stad in Thessalië.
dgyjxa, zó, alleen mrv. [dp^co]. 1. eerste¬
lingen. — 2. alg. : offergave.
’Agyoyevrjg, 2 [1. 3'Agyog, yiyvopai], uit
Argos stammend. — 3 Agyó&ev, bw.
[1. 3'Agyog, -fiev], uit Argos. — 3 AgyoXLg, Idog. 1. vr. bvn., uit Argos. — 2.
rj 1A. [xdyga], Argolis, landschap in de
Peloponnesos.
1. dgyóg, 3 [z. dgyvgog], schitterend, glan¬
zend, helder wit.
2. dgyóg, 3, vlug.
3. dgyóg, 2 en 3 [asgyóg, uit 1. d-, fêgyov].
1. bcdr. : a) niet werkend, lui. — b)
overdr. v. zaken : niets uitwerkend, voortbrengend, vruchteloos : vfjsg -al
èg ..., niet in staat... — 2. l'ijd. : a)
niet bewerkt, verwaarloosd. — b) niet
gedaan, niet gebeurd.
1. 3'Agyog, zó [1. dgyóg ; eig. : de Witte
stad], naam v. verscheidene steden, vrl
1. a) Argos, hoofdstad v. Argolis. —
b) bij uitbr.: a) h. gebied v. Agamemnoon, met hoofclstad Mukene, ook A.
3Axaiïxóv geheeten. — f) Argolis. — y)
de Peloponnesos. — b) geheel Grieken¬
land. — 2.3'A. nsXaoyiKÓv, het Pelasgische Argos, h. rijk v. Achilleus, een
stad of een vlakte in Thessalië.
2. 3'Agyog, ó [—> Ned. Argus], de hou¬
der doogige bewaker der koe lo.
3. 3'Agyog, ó [1 .of 2. dgyóg ; eig. : de
Witte of de Vlugge], de hond v. Odusseus.
"Agyoo-öe, bw. [1. 3'A.], naar Argos.
dgyvgeiog, 3 [dgyvgog], den zilvermijn bouw betreffend ; alleen in -a sgya, -a
uézalXa en, zelfst. gzd -a, zilvermij¬
nen.
dgyvgeog-ovg, éa-d, sov-ovv [id.]. 1. zilve¬
ren. — 2. met zilver versierd.
dgyvgiov, zó [dgyvgog]. 1. a) zilvermunt.
— b) alg.: geld. — 2. meton. : zilver.
dgyvgcog, dor. = dgyvgsog.
dgyvgoÖLvrjg, ov, m. bvn. [dgyvgdg ölvag
(e'xcov)], met zilveren_ kolken. — agyvgoELÖrjg, 2 [agyvgov sïöog [excovj],zilver¬
achtig.— dgyvgórjXog, 2 [agyvgovg fjXovg
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(h<*>v)\ met zilveren knoppen. — dgyvoó-Jte^a, vr. bvn. [dgyvgag né£ag (e/ovoa ], met zilverwitte voeten. — dgyvpójtovg, ovg, ovv, gen. noöog [dgyvgovg
Tióöag (exwv)], met zilveren pooten [v.
bedelen enz.).
agyvgog, d [viv. agyyg, Lat. argentum]. 1.
zilver. — 2. inz.: a) gemunt zilver,
zilverstuk. — b) alg.: geld.
dgyvgózolgog, 2 [dpy^poSr xó^ov {sycov)].
1. met zilveren (= missch. : met zilver
versierden» boog, epitheton v. Apolloon.
— 2. d ’A, d. i. Apolloon.
dgyvgovg, &. dgyvgeog.
dgyvgóoo [agyvgog], verzilveren, met zil¬

ver versieren.
dgyvgcóvrjzog, 2 [dgyupoi» cov^rdg], voor

geld gekocht.
dgyvcpeog, 3, p -950?, 2 [dpyjfc ; 5° M ?],

glanzend wit.
’Agycó, do?-o?~?, 77, /2. se/^’p *waarop Jasoon
naar Kolchis voer. — ’Agycgog, 3, van
de Argo.
dgycbg,
bij 3. dpyó?.
0 AgSégixxa, cov, rd, naam v. een plaats
bij Babuloon en v. eene bij Soesa.
agöeoKEy z. dgöco.
dgörjv,
[ct^co]. 1. opwaarts, omhoog:
0 mjödco d. — 2. «) op- en wegnemend :
Ttóhg d. ÖLa(p&ELgEraL, wordt geheel en
al verwoest [vgl. Lat. funditus). —b)
overdr. : geheel en al : d. ndvxsg, allen

zonder uitzondering.
dgd/uóg, 6 [de<5co], drenkplaats.
agSco, (iter. impf. dgdsoxe), dgoco, rjgoa.
— 1. a) besproeien, bevochtigen, onder
water zetten. — b) vee drenken. — 2.
overdr.: laven, verkwikken.
9Agéd'ovGa, fj, Arethoesa, naam v. ver¬
scheidene bronnen, nl. op Ithaka, op
Euboia en op h. eiland Ortugia te
Syralcuse.
dgEirjy f), ion. [dgd],- beschimping, be¬

dreiging/
*AgEi/advLog, 6 [.Perzisch iv.],

Ariman,

de booze god der Perzen.
dgELov, onz. v. dgstog en dgslcov.
3 AgELOJtaylrrjg = 3 Ageonayixgg.

3,Ageiogy 2, ion. 9Agrjïog, 3 [3,Agrjg]. 1. a)
Ares betreffend, aan Ares gewijd.— b)
inz.: ”A. ndyog (° ook mrv. 1, Aresheuvel
te Athene'. 1) èv -co ndycg fovh) en
meton. 3’A. ndyog, Areopaag, h. hoogste
Atheensche gerechtshof, dat op d. Ares¬
heuvel zetelde. — 2. meton.: a) den oor¬
log betreffend : svxsa dgrfia, H., krijgs¬
wapenen.— b) krijgshaftig, dapper, jj
dgsicpazog, ep. dgrjL, 2 f'Agsi (dat.-loc. of
instrum.); st. v. e-ns-epvov, 2e ao. v. dsi-
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vco]. 1. door Ares -, in den strijd ge¬
dood. — 2. na H. : in den strijd doo-

dend, krijgshaftig, dapper.
dgslcov, 2 [vw. dgexp] dient als comp. bij
dya&óg. — 1. beter, voortreffelijker. —
2. in%.: dapperder, voornamer, rijker
[z. dyaOóg). — 3 Agslcov, orog, 6, h.
paard v. A drastos.
*
dgsxzog, 2 [ep. voor * d-ggsxxog ; 1. d-,
gê£co], ongedaan, onvoltooid.
dgéojuai, ion. = dgdopai.
3 AgEooxayLxrjg^ ov, o [3,Ageiog ndyog],

Areopagiet, lid van den Areopaag.
3rAgEog, 3,AgEg, ~Ageg, z.3,Agijg.
dgéo'&'aL, inf. 2e ao. med. v. aïgeo.
dgE0xóvzcogy biv. [dgéoxcor, part. v. dgèoxco], op welgevallige wijze.
dgéaxcoy dgéoco, ijgsoa; med. agéöoyai (H.
-00-), fjgeodyrjv (H. -00-) ; pass. rjgéodgv.
— [ivrt. dg-; vic. dgagloxco].
I. 1. a) iets weer goed maken. — b) op
welgevallige wijze volbrengen : 0 onovödg hsoioLv dgeood/uEvoi. — 2. a) iem.
tevredenstellen. — b) inz., med.: tot
bedaren brengen, zich (sibi) genegen

maken, met zich verzoenen.
II. 1. a) behagen, aangenaam zijn : d.
zivly soms xivd, aan iem. — b) onpers.:
-EL /LLOL, het behaagt mij ; zavxa rjgEOÉ
ocpi noLÉELv, hdt., zoo beslisten zij.— 2.
pass. (sopii. Ant. 500) = act.
dgsazóg, 3 [verbaaladj. v. agéoxco], wel¬
gevallig, aangenaam.
dgézaïxpogy 2 [dgExrj, alyp//], dapper met
de lans. — dgezdco [dgexrj], gedijen.
dgEzrfy rj [ivrt. dg ; vw. dgagtoxco], het kun¬
nen op ieder gebied, iedere voortreffe¬
lijkheid, - goede eigenschap.
A. v. dieren en zaken’, d. ïnnov ; d. yijg,
vruchtbaarheid van den bodem.
B. gew. v. d. mensch. I. elke uitwen¬
dige hoedanigheid. — I. schoonheid,
flinkheid,kracht: d. (goede gesteldheid)
ocópaxog.— 2. voorspoed. — II. elke
inwendige hoedanigheid. — I. a) a)
mannenmoed, dapperheid. — f) meton.,
concr., mrv.: dappere daden. — b) v.
d. geest: bekwaamheid, meesterschap :
d. xExxovLxr/, bouwkunst. — c) in.mede¬
lijken zin : a) deugd, deugdzaamheid,
edelmoedigheid, edele
gezindheid,
rechtschapenheid. — f) meton.: bewe¬
zen dienst, - diensten. — 2. meton. :
roem der dapperheid, - der deugd.
3'AgEvg9 Evog, ó, aiol. = 3fAgpg.
3'Agecog, gen. v. 3'Agrjg.

1. dgrj, ion. = dgd.
2. dgrjyi7, ion., verderf, onheil.
dgrjy 3 enk. conj. 1G ao. act. en 2 enk. conj.

—————,■
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dggyco — dgioxEvoo

2e ao. med. v. al'gco.
dggyco, 1.1© liulp komen, bijstaan : a. xivi,
iem. — 2. afweren : ° d. cpóvov xéxvoig.
— agrjycóv9 óvog, g, helpster.
dggi-&oog, 2, vlug in den strijd. — dggïHxdfievogj 2, door Ares
in den strijd
gedood. — 3 Agyïogy dggicpaxogyion.=
0LQ81-. — dggi-cpdog, 2, door Ares be¬
mind.
aQT]HTOg,2 = aQQrjXTOg.
dgypEVat, H., inf. pr. v. agdco.
dgrj/Liévogy alleen in* [part. pf. v. * agdco
of* dgéco], beschadigd, verzwakt.
dggv, dgróg, ó, schaap, lam.
3 Agyvgy g, stad in Elis.
aQrjt-iSy ecog, g [dggyco], hulp.
3,Aggog, ep. gen. v. 3,Aggg.
dggga en dgggEfxaiy z. dgagloxco.
dgggop,aiy pf. pass. v. dgóco.
3,Aggg, gen. scog, sog ; dat. eï, gecontr. el ;
acc. sa, rj (H. verder: voc/'Agsg, yAgsg;
gen. gog ; dat. gt, g ; acc. ga, gv). —. I.
'Ares, god v. d. oorlog en, bij de tragici,
van alle venooesting ; °5'Agsog ndyog, z.
3' Agsiog.— II. meton. 1. h. iverk v. Ares :
oorlogswoede, oorlog, gevecht, dood¬
slag, gewelddadige dood ; ook: doode¬
lijke wond. — 2. de helpers v. Ares :
krijgsmacht.
dggxggy ggog, ó [<dgdopai], bidder, pries¬
ter.
3Aggxid8ggy ov, <5, Aretiade, zoon van
Aretos, t. io. JSfisos.
dggxógy ion. = dgaxóg.
dg'd'EVyX,. agagloxco.
dgd'gaop.aLy f. pass. v. aïgco.
dg&péco, onoverg., verbonden zijn. — dgO'/Luog, 3, verbonden, bevriend. — dg&fjtóg, ó [vw. dgagloxco], verbinding,
vriendschap.
dg'd'QOVy xó [viu. dgagloxco; eig. : samen¬
voeging]. lo gewricht. — 2. synekd. :
lid v. h. lichaam. — dg&góco. 1. van
gewrichten voorzien. — 2. articuleeren.
dgi-y versterkend voorvoegsel [vw. dgtaxog],
zeer (vgl. sgi-).
3Agidövgy g, dochter v. Minoos, d. mythim
schen honing v. Kreta.
’Agiaïogyó, veldheer v. d. jongeren Euros.
dgi-yvcoxogy 2 en 3. — 1. gemakkelijk te
herkennen. — 2. beroemd ; ook : be¬
rucht.
dgiöelxExog, 2 [dgi-, dsixvvfu ?], uitmun¬
tend.
dgl-ögXogy 2. —1. goed zichtbaar. — 2.
overdr.: duidelijk. — dgl£gXogy 2 en 3
[dgi-, *£gXog,vw. êgXog]. 1. goed zicht-

baar,

schitterend. —

2. overdr. v.

klank: goed hoorbaar.

dgiftpEco [dgi'&yóg] en med. : tellen, op¬
tellen. — dgi'd'/LLrjaLgy scog,g, het tellen.
— dgL'd'/LLrjxLxógy 3, het tellen betref¬
fend : g -g [xéxvg], rekenkunde. —
dgi'd'/LiyTÓgy 3 [verbaaladj i], telbaar.
dQi'&'pógy 6. 1. a) getal, aantal, hoeveel¬
heid, groep : 0 d. Xóycov, (niets dan) een
aantal woorden, ijdele woorden. — b)
overdr. v. ruimte : lengte : d. óöov. —
2. telling.
3,AgL/aa, covj xd, bergachtig landschap in
Kilikië.
f3 Agip.a'd'aia.y g, stad in Palestina ; lig¬
ging onbekend.
3 Agipdviog =’ Agsi-.
dgiJtgEJtggy 2 [dgivw. ngsjico] 1. hoog
uitstekend, goed zichtbaar, schitterend.
— 2. overdr. : uitstekend, uitmuntend.
3 Agiof}gy g, stad in Tt'oas. — 3 Agiofig&£v, biv., uit Arisbe.
dgiagpogy 2 fdgi-, ogya], aanzienlijk, ge¬
ëerd.
3 Agiaxayógagy ov, d [dgioxog, dyogd ; eig. l
machtig in de volksvergadering], naam
v. verscheidene tirannen in Klein-Azië,
o. a. tiran v. Milete omstr. 500 v. C.
’Aglozagxogy ó [dgioxog dgxcoreig. : zeer
goed heerscher], o. a. een der 400 oli¬
garchen te Athene.
dgioxdco [dgioxov]. 1. ontbijten. — 2. i*
middagmalen.
dgiaxEiay g [agioxog]. 1. dapperheid. — 2.
dappere daad.
3 AgioxELÖygy ov, 6 [dgioxevg, -lögg; eig.:
zoon van den dapperste], beroemd
Atheensch staatsman, gest.omstr. 46 7 v. G.
dgioTEÏoVy xó, gew. mrv. [«hgioxevg], prijs
der dapperheid.
dgioxEgógy 3 [agioxog 5 euphemistisch ge¬
lijk Evcóvvpog; ~xegog\. 1. a) linksch,
linker-. — b)^ d)~g -d J^s^] linker¬
hand: èv -g, èt~ -dg (z. ê£, B, I, 2, a,
einde), links. — P) xó -óv [xégag], lin¬
kervleugel. — 2. meton.: {de Gr. vogehoichelaar keerde zich naar h. noor¬
den, en de voorteekens in h. ivesten wa¬
ren onheilspellend), onheilspellend. —
3. overdr. : a) verkeerd, dwaas. — b)
-j* onaangenaam.
—
dgioxEgógnVy ep.
gen. v. dgioxsgóg.
oigiGTEvgy 6 [agioxog~\. 1. de beste.
2.
inz. : de dapperste, de voornaamste,
de aanzienlijkste. — dgiaxEvco. 1. de
beste -, de dapperste -, de voornaam¬
ste zijn, uitmunten, overtreffen. — 2.
met acc. v. h. inioendig voorw.: als
prijs wegdragen.

dgiozrjirj

—

3 AgxEoIkaog,

dgiorrjirj, -zrjïov, ion. = -Teta, -zsïov.
3 Aglozutjzog, o [agiozog, ?7wrog], wijsgeer,
ie helft der IVG eeuw v. C.
3 Agiozopovhj, fj, Beste Raadgeefster,
epitheton v. Artemis.— 3Agiozóftovkog,
o [agiozog, fovkrj; den besten raad ge¬
vend], Aristoboelos, Crr. geschiedschrij¬
ver ten tijde v. Alexander d. Groote.
3 Agiozoyeizcov, ovog, o [agiozog yslzcov],
een der moordenaars v. Hipparchos.
dgiozoxgazia,

[dgiozcov xgdzog], aristokratie, regeering der voornaamsten.
— dgiozoxgazixóg, aristokratisch, aristokratisch gezind.
dgiozó-gavzig, scog, d, uitstekend ziener.
dgiazov, zó [vw. pgi]. 1. ontbijt. — 2. na
H. ook: a) middageten. — b)alg.\ maal¬
tijd.
3

;

Agiozóvixog, o [dgiozag vlxag (vixcov)
eig. : sckoone zegepralen behalend],
zoon v. honing Eumenes II v. Pergamon.

[dgiozov jioiéogai], zijn
ontbijt gereedmaken, ontbijten.
agiozog, 3 \vw. dgszrj], dient als superl.
bij dyad'óg. — I. [z. dyadóg). 1. best.
— 2. inz. : a) dapperst, voornaamst,
edelst. — b) in zeer verzw. zin, vrl als
aanspraak : co dgiore, met krasis cógiozs,
beste vriend. — IS. bic.-a [onz.mrv.],
liet best; z. ev, begin.
3 Agiozozékrjg,ovg,ö [(efe) dglozovg zsXécov ;
eig. : tot de besten bekoorend], beroemd
wijsgeer uit Stageira in Makedonië,
dgiazoozoiéogai

384-322 v. C.
3 Agiozócpdvrjg,
ó [agiozog cpalvcov ;
eig. : als de beste schitterend], beroemd
Atheensch blijspeldichter, omstr. 450omstr. 385 v. G.
3 Agiozocpcov, covzog, 6, redenaar en staats¬
man, IV6 eeuw v. G.
dgioróxEiQ, Qog, m. vr. bvn. [agiozog %sïga],
de beste met de vuist: 0 d. dycóv, wed¬

strijd in de dapperheid.
3 Agiozcov, covog, o
v. Platoon.

[agiozog], o. a. vader

dgiocpakrjg, 2 [«£*-, ocpdXXco], waar men

gemakkelijk
dgicpgaSr/g, 2
gemakkelijk
— 2. bedr, :
3 Ag Icov, ovog,

valt.

[dgi-, cpgd£ogai\. 1. lijd.:
te kennen, zeer duidelijk.
zeer schrander.
6. 1. Lesbisch citerspeler,
omstr. 600 v. G.— 2. paard v. Adrastos.
’ Agxadia, fj, Arkadië, landschap in de
Peloponnesos.
3 Agxaöixóg, 3, Arkadiscu. — 3 Agxdg, döogf m. vr. bvn., Arkadisch ; ó 3 A., Arkadiër.
3Agxeioidöijs, ov, ó, Arkeisiade, zoon
van Arkeisios. — 3 AgxEiaiog, d, vader
v. Laërtes.
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dggazrjkarog

o [dgxscov Aaqj ; eig. : be¬
schermer van het volk], o- a. een aan¬
voerder der Boiotiërs voor Troje.

dgxEOig, scog, r\ [dgxsco], hulp, voordeel.

3 Agxeooi- =

3 Agxsioi-.

dgxEzóg, 3 [dgxsco], voldoende.
dgxéco, éoco, rjgxsoa ; pass. dgxsod'rjoogai, Tjgxéohgv. — [vw. Lat. arcëre].
I. 1. afweren, afhouden : d. zi dnó zivog ;
a. dXshgóv zivi(dat.v. voordeel).— 2. met
dat. alleen : helpen, bijstaan, dienst be¬

wijzen, beschermen.

II. 1. toereikende kracht hebben, in
staat zijn, vermogen : d. zivi, stand hou¬
den tegen ; ° sgya (inwendig voorw.) ov
geico d., geen mindere daden volbren¬
gen. — 2. vd. : a) voldoende zijn, vol¬
staan : 0 -éoco Dvpoxovoa, mijn dood zal
voldoende wezen ; zd -ovvza, het noodige, levensbehoeften ; dikw. onpers. :
-sï goi, het is mij voldoende.— b) pass.:
voldaan zijn, zich tevredenstellen met:
-sïo'O'ai öUyoig, met weinig.
dgxiog, 3 [viv. dgxsco], 1. a) veilig, zeker.
— b) helpend. — 2. toereikend.^ — dgxog, zó [id.], beschutting. — dgxovvzcog, bw. [v. h. part. v. dgxsco], toerei¬
kend, voldoende.
dgxzéov, verbaaladj.

1.

[dgx°l*aL],

men

moet beginnen. — 2. [dg%co]. a) bedr. :
men moet bevelen. — b) lijd.: men moet
gehoorzamen.
dgxzog, ó, ?). 1. beer, berin. — 2. a) h.
sterrenbeeld de Groote Beer. — b) meton.: Noorden.
3Agxzovgog, ó [dgxzov ovgog, hoeder].
1. Arcturus, Berenhoeder, ster in h.
sterrenbeeld Bo'ótes. — 2. meton., de tijd
v. cl. helischen opgang v. Arcturus, mid¬
den September : begin van den herfst.
dgxzcgog, 3 [dgxzog],

noordelijk ; zd -a7

Noorden.
dgxvg, vog, rj. 1. jachtnet, fuik. — 2.
overdr.: valstrik,'gevaar. — dgnvozazosy 2 [a., ïozagai], opgesteld als een
jachtnet; zd -a, opgestelde jachtnet¬

ten.
dg ga, zó [ivrt. dg ; vw. dgagioxco]. 1. wa¬
gen, inz. strijdwagen ; H. dihio. mrv.
= enk. — 2. gespan, paarden en wa¬

gen.
c Agga, zó, vlek in Boiotië.
dggalid, ?/, toegedeeld

voedsel, mond¬

voorraad.
dgpdpat-a, rj
h reiswagen.

[<dgga,

dpaga],

staatsie-7

dggdzeiog, 3 [dgga], van een wagen.
dggazrjXdzrjg, ov, ó [dgga slavvco], wa¬
genmenner. — dggazrjkazog, 2 [id.],

,

dgpaxojzpyog — dgovgaïog
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op een wagen rijdend: ° Tlalldg d. —
dg/Liaxojt7]yógy ö [dg/aa nrjyvvju], wagen¬
maker.— dg^arorgo/fcd, p [dgyazog zgo%óg], wagenspoor.
^Agpevla, p, Armenië. — 3 Agpevianóg,
3, en 'Ag/uéviog, 3, Armenisck ; oi
3 Ag/AsvioL, Armeniërs.
dgpsvog, z. dgagioxco.
cAg/ayvgy i), havenplaats v. Sinope.
dg/aoyrj,p [dgpóCco]. 1. samenvoeging.—
2. meton. : plaats der samenvoeging,

metselvoeg.
3 [dgp,ógco], goed aangepast,
passend. — 'AgpóSiog, 6, een der moor¬

dgpóöiog,

denaars v. Hipparchos, 514 v.

G.

agpó^co, att. -óxxco, o'aco, fjgpooa, pgpoxa ; £>ass. oodpoopai, Tjgpóo&pv, ygpoopai. — [dgpóg]

I.

overg. 1. a) aaneenvoegen, in elkaar
zetten, aanpassen : Udog dgyoopÉvog,
hdt., goed aaneensluitend ; dggógeo
axEÖirjv, H., bouw n (med.) een vlot—
b) inz.:
muziekinstrument stemmen:
pgpoopèvp Xvga. — 2. overdr. : u-) door
den ecbt verbinden, verloven: d.tivyaréga zlvl ; -soflcu yimxr*a,zich {med.) ver¬
loven met, huwen. — b) een vereeniging (stad enz.) goed ineenzetten, ordenen, besturen : ° d. ozgazóv. — c) een
overeenkomst sluiten.
II. onoverg. 1. passen : pzcov -cov. —
2. overdr.: d) passen : ° d -óoel zcó nagóvu xgóvcpj wat bij deze omstandig¬
heden zal passen ; °zdös ovx en’ dllov
ftgozóöv -óoel, deze rampen zullen nooit
op een ander mensch passen, - aan een
ander kunnen toegeschreven worden.
— b) passend -, behoorlijk zijn ; onpers.
-el, het betaamt.
dgpovia, p [dg/Liót;co ; —> Ned. harmonie ;
eig.\ samenvoeging]. \. meton:. a)plaats
dér samenvoeging, voeg. — b) middel
om aaneen te voegen : kram enz. —
2. overdr. : a) verbintenis, afspraak,
overeenkomst. — b) juiste aanpassing
-, - verhouding der deel en van een ge¬
heel, gelijkmatigheid ; inx. in de mu¬
ziek : harmonie.
cAgpovia, p, mythische echtgenoote v.
Kaclmos.
cAgpoviSpg, ov, d, Harmonide, zoon van

H arm o on.
dgpóg, 6 [lort. dg

;

vgl.

dgagioxco

;

eig. :

samenvoeging], meton. 1. plaats der
samenvoeging : spleet, opening. — 2.
middel om aaneen te voegen : slui¬
ting, grendel enz,.
dgpoazrjgy ov, 6 [dgyóCco]. 1. harmost,
Spartaansch stadhouder in de _ steden
der perioiken (z. negioixog] en in ver-

bonden of onderworpen steden. — 2. alg.:
stadhouder, b. v. der moederstad ineen
afhankelijke kolonie, bevelhebber.
dgpoaxóg, 3 [verbaaladj, v. d.gpó£co], pas¬
send, aangepast. — dgpóxxco, z. dggóCco.
dgvaxig, lóóg, p [dgpv], schapevacht.
dgvEiog, 3 [iel.], van een lam, van
lammeren. — dgvEióg, d [id.], ram.
dgvéo/aai,
dgvijoofiaL en dgvp’d'poopai,
rjgvpodppv en pgvpdpv, pgvppai, neen
zeggen. — 1. a) zeggen dat niet, ont¬
kennen, loochenen ; gewmet ontken¬
ning : -OVVXGLL (hg OVX ELOLV ZOLOVZOl, zij
loochenen dat zij ... zijn. — b) niet

erkennen, verloochenen, niet willen
weten van : 0 d. (intrekken) d eljzov ;
overdr.: "f -eloïïcll éavzóv, zichzelf ver¬
loochenen, d. i. geheel onzelfzuchtig
handelen. — 2. weigeren, afwijzen.
dgvEvxrjg, pgog, d. 1. duiker [mensch).
2. duiker (vogel). — dgvEvco. 1. tuime¬
len, buitelen. — 2. duiken.
3'Agvpy p, stad in Boiotië.
dgv7]óg = dgvEióg.
dgvrjOLpogy 2, te ontkennen. — agvpcngy
eo)g, 7] [agvEopaC], ontkenning.
dgviov, zó [verklw. v. dgpv],
vóg, gen. v. dgpv.

bokje.

cig-

agw/uai (alleen pr.

en impf.\ voor de
overige tijden dienen die v. aïgoyai, med.
v. aïgeo). — 1. verdienen, verwerven,
krijgen : d. giodóv; ook in ongunstig en
zin : Élxog d., H. — 2. vaak de conatu :

trachten te verdienen, - te verwerven,
— te behouden (voor zich of em ander) :
-V/LLEVOg fjv ZE 7f)VyJ]V xod

VÓOZ07’ EZCLl-

H., zich inspannend voor eigen
levensbehoud en voor den terugkeer
zijner makkers.
dgoLp.pvy dgó{A7jvy dgov, v. aïgeo.
dgooigy Ecog, p [agóco]. 1. het ploegen.—
2. meton. : bouwland. — dgozrjg, fjgog,
d [id.], ploeger, landman. — dgoxog, d
[id.]. 1. a) het ploegen. — b) alg.:
akkerbouw; overdr. : het verwekken.
— 2. meton. : a) oogst. — b) overdr. :
nakomelingschap.
dgorglaoigy scog, p, het ploegen. — agozgidoo [dgozgov], ploegen.
dgoxgovy zó [dpdou], ploeg.
gcov,

dgov/LicUy f. med. v. aïgeo.
dgovga, p

[dpdeo]. 1. a) bouwland, akker.
— b) metoii. : een zekere landmaat :
morgen (in Egypte: 100 el in h. vier¬
kant ; 1 el = 0.525 M.). — c) overdr. :
schoot. — 2. bij uitbr.: a) grond, bo¬
dem.— b) land. gewest. — c) de aarde.
— dgovgaïos, 3, van het land : pvg d.,

/

O.QÓCO - dgzlöaxgvg

veldmuis ; ook v. een dorpstooneelspeler.
dgóco, agóoco, ijgooa; pass. ijgóftrjv pf.
dgijgogai

iatt.

redupl ).

—

[vw.

Lat.

arare].
i. ploegen.
2. a) zaaien,
bezaaien. -- b) overdr.: bevruchten,
verwekken.
agjtayrj, rj \clq71cl£(d\. 1. het rooven, ïooftocht, het plunderen ; ook : het ontvoe¬
ren. — 2o meion.: a) het geroofde, buit.
— b) roofzucht.
agitdEco,
doopcn (soms doco),^ r/QJtaoa,
rjgjiaxa ; pass. aoihjoopcu, rjgjidodpv,
ijgjiao/Liou. — A. F. (H. e. «.}: d^co,
fjonatga ; pass. ao. fjgjiayïïrjv. — \. I. d)
weg-, af-, meerukken ; ook : ontvoeren.
— b) meton. : plunderen, uitplunderen :
a. ycbgav. — 2. .zonder h. bijbegrip v.
geteeld) : haastig grijpen, - opnemen :
'd. dnla. — ÏI. .overdr. 1. haastig inne¬
men, onverhoeds bezetten : d. ögog. —
2. een gelegenheid enz. aangrijpen : d.
xcugóv.
dgorcaxzijg, fjgog, ó [dgjid£(o], roover.
dgjcaUog, 3 [id.\ 1. bedr. : gretig, haas¬
tig. vlug. — 2. lijd. : aantrekkelijk, be¬
geerlijk : yJgösa -sa, H.
dgjzalg, ayog, m. vr. bvn. [-id.].
zuchtig. — 2. d a.j roover.

1. roof¬

c’ AgozaGog, 6, rivier, stort zich in de Zwarte
Zee ten oosten v. Trapezoes.

1. dgjcij, fj [dojrd£co], onbekende roofvogel,
rnissch. valk.
2. dg Tc r], rj, sikkel.
‘'Agjcvia, i) [rnissch. vw. dgndgoj ; eig. :
de Wegrukkende], getv. mrv.: Harpijen,
bij H. verpers, rukwinden, later gevleu¬
gelde roof monsters.
dggafiwvy covog, d [Semiotisch «0.], hand¬

geld.
dggazog, 2 [1. d-, wschl. vw. gaica], onver¬

breekbaar, onvermoeibaar.
dggevixóg = dgoEV-.

dggrjv, X. dgorjv.
d-ggrjzog, 2 ew 0 3 [giro's]. 1. niet gezegd,

verzwegen. — 2. niet uit te spreken,
- te zeggen : a) die niet mag gezegd
worden, geheim, heilig. — b) die niet
kan gezegd worden, onuitsprekelijk,
ontzettend, schandelijk.
3 Aggiavóg, d, Gr. geschiedschrijver uit
Nikomedië, 11G eeuiv na C.
dggcoöéco, -dirj, ion. = öggcoöéco, -<5/a.
d-ggcótg,

coyog,

m. vr.

— dggcoGzy/AciyZÓ) zwakheid, ongesteld¬
heid, ziekte.
dggeoozia, 77. 1. = dggwozrjpa.- - 2. over¬
dr. : moedeloosheid, verslagenheid. —
dggcoGzog, 2 [ge&vi'V/iw]. 1. krachteloos,
zwak, krank. — 2. overdr. : moedeloos,
lusteloos.
dg aai, v. dgagloxco en agöco.
*
dgGevixóg, 3 [ —Ned. arsenik (eig.: het
krachtig werkende)], mannelijk. — dgarjv, ait. dggrjv, «ora. ëgGrjv, rjv,jv, gen.
evog. 1. a) mannelijk.— b) 6 d., man,
jongmenseb ; zo dgoev, het mannelijk
geslacht, de mannen. — 2. overdr.: a)
mannelijk, moedig, krachtig. — b) dlg.,
ook v. geluiden : ü xzvnog (gedreun) a.
(diep ? geweldig ?) nóvzov.
dgoïg, Ecog, rj [ial'gco], het opheffen.
JAgzdfia^og, d, veldheer v. Eerxes.
3 Agzdfiavog, d, broeder v. Dareios 1.
3 Agzayégorjg, ov, d, veldheer v. Artaxerxes
Mnemoon.
Agzdxrj, rj, havenstad aan de Propontis.

3

aAgzaxirj,

onz. bvn.

[gcblf],

zonder spleten.
dggcoozéco [dggeoozog], zwak -, ziek zijn.

, H., Artakia,

37

w A Icmd

der Laistrugonen.
dgzapéco, slachten, in stukken
— dgza/aog, d, slager, kok.

snijden.

dgzdvrj,

77 [d^rdco], strik, strop.
3 Agraféefifs, ov, d, rcaaw 0. verscheidene
Perzische koningen. — 1. Art.Ireg. 464424 v. G. — 2. Art. // reg. 404-359 v. G.
3 Agzacpégvrjg
7] v),

en -(pgévrjg, ovg, o (ace. sa en
aanvoer der der Perzen bij Marathoon

490 v. G.
dgzdoo. 1. vastbinden ; «2^.: ophangen :
zLvog, dnó zivog, aan iets. — 2. ouerdr. : a) lijd. : samenhangen met, afhan¬
gen van,' berusten op, — b) med.: zich

gereedmaken; iets voor zich gereed¬
maken.
dgzE/urjg, 2, frisch, gezond.
3'Agz£/Lug,

d-ggrjxzog, 2
1. a) onverbreek¬
baar.— b) onverwoestbaar.— 2. overdr.:
onvermoeibaar : opcovrj d., R.

00

iöogy rj, godin der jacht.

AgzejLuoia, 17. 1. koningin v. Halikarnassos, reg. 4S0- ? - 2. echtgenoote v.
Mausolos.
3 Agzegdoiov, zó [jrAgzepig], een aan Artemis gewijde plaats ; inz. : Artemision,
landtong in h. noorden v. Euboia.

3

dgzÉco, ion. (alleen pass.) = dgzda>.
dgzrjgia,

1. luchtpijp. — 2. slagadei ;

alg. : ader.
dgzij bw. 1. juist, zooeven (v. h. verleden,
h. tegenwoordige en de toekomst) : «•
pév ... d. öê, nu eens ... dan weer; sv
zo) d. (zelfst. g.), zooeven. — 2. in samenst. : a) v. tijd : juist; zooeven.
b)

goed, behoorlijk.
2, pasgeboren. — agzi-

dgzi-yévvrjzog,
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dgziejirjg

öaxgvg, vg, v [a. baxgvcov], zooeven
ween end, of: gauw ween end. — dgziejzr/g, 2 [d. eijzcóv], goed sprekend, rad
van tong.
agz££co [dgzi] en med., klaarmaken.
dgzi'&'avrjgy 2 fdgu ftavcóv], pas gestorven.
— dgzi/ua'd'ygy 2 [d. (.laftcov], pas ge¬
leerd hebbend.
dgziog, 3 \iurt. dg ; vw. dgagtoxro], goed
ineengevoegd. — 1. passend, overeen¬
stemmend. — 2. behoorlijk, volkomen,
volmaakt; v. getallen : volmaakt, d. i.
even (tgst. : jzsgiooóg).
dgzLJiog, m. vr. bvn. (alleen nom. m. en
vr.) en dgzijzovg, ovg, ovv, gen. noöog
[dgzlovg Jióöag (ex(ov)]. 1. met gezonde
voeten (tgst. xco^óg). — 2. vlug ter
been.
dgzLzoxogy 2 [dgu, zlxzco], pasgeboren.
dgzL(pgcovy 2 [dgziav qpgéva (l^cov)], met
gezond verstand, verstandig.
dgzlcog, biv. [dgziog] = dgzi.
dgzoxójzogy ö [dgzog ; 2e lid ?], brood¬
bakker.
Agzogéglgyg = 5 Agza£-.
dgzojzoua, y, het broodbakken. — dgzojtOLÓg, d [ao70V£ jroidcov], broodbakker.
—
zdog, i] [dgrovg JtcoXéovoa],
brood verkoopster. — dgzog, d. 1. a)
brood, inz. tarwebrood, als stofnaam.
— b) ook: een brood.— 2. alg.: voedsel.
dgzvvcOy ep. f. véoo, ao. rjgzvva ; pass. ep.
ao. dgzvvdyv, en dgzvco, voco, ygzvoa,
-ygzvxa ; jmss. ygzvdyv, ygzvpai. —
dp, vgl. dgagloxco]. — 1. samen¬
voegen, aaneensluiten, vastmaken. —
2. vd. : a) schikken, in orde brengen,
gereedmaken ; inz. : kruiden. — b)
overdr. : verzinnen, beramen : yjsvöea
-vvelv, H. ; ddvazóv zivi -vvelv, H.
’AgvfHpagy ov, 6, honing der Molossen in
Epeiros, midden der IVe eeuw v. C.
dgvaoofA.aiy alleen med., ion. = agvo/Licu.
— dgvzco (alleen pr.) en dgvco, water,
wijn enz. scheppen.

t

d [d^t-, ayy*Aos], aartsen¬
gel,

dgxayóg, dor. = agxyyóg.
dg%aióyovog, 2 [dp^atog ;

pw. yt-yi'-o^fu],
uit een oud geslacht, van ouden adel.
— dgxcuoAoyéco [dg%ciïa Xéyco], afgesleten ^ dingen
gemeenplaatsen zeggen.
— dgxcuóJzXovzogy 2 [agxaïov nXovzov
(êxcov)], vanouds rijk.

dgxaïog, 3 [dgxy; —Ned. archaïsch].—
I. 1. a) oorspronkelijk, oud, sinds lang
bestaand : d. (piXog ; ° -a Xdzgig, bejaar¬
de dienares. — b) met een bijbegrip :

—

dgxij'd'EV

a) van den ouden stempel, eerbied¬
waardig. — /?) ouderwetsch, onnoozel,
dwaas. — 2. oud, die vroeger bestond:
Kvgog 6 d., Kuros de Oude. — II. zó
-ov. 1. de oude tijd, oudheid; dnb zov
-ov, van oudsher ; bw.: zo -ov, oudtijds,
oorspronkelijk. — 2. hoofdsom, kapi¬
taal ; rd -a, het oorspronkelijk ver¬
mogen.
dgxoLigeoia, y [dgxbg algêco], verkiezing
der ambtenaren. — dgxcugeoLd^co. 1.
een kiesvergadering houden. — 2. naar
een ambt dingen.
dgxaicogybw. [dg/aiog],naar de oude wijze.
dgxe-y voorvoegsel [stf. v. dgx<x>], duidt een
beginnen, een vooropgaan, een aan het
hoofd staan aan. — dgxé-xaxogy 2, on¬
heilstichtend. — agxéXaogy 2 [dgxbg Xad>v], de volken aanvoerend.

3 AgxéXaogy ó [dgxéXaog], o. a. 1. honing
v. Makedonië, reg. 413-399 v. C. — 2.
stadhouder v. Judaea enz. 4v. - 6 n. G.
dgxÉXeiog, ion. = -Xaog. — dgxénXovzogy
2 [<dgxe-, jzXovzog], meester over den rijk¬
dom.— dgxÉvvjcogy 2 [d., xvnog]. 1. het
eerst -, als model geslagen, - gevormd.
— 2. zb -ov, voorbeeld, origineel.
dgxEvco [dgxbg], aanvoeren, gebieden.
y-

A. I. begin, aan vang v. een stoffelijk
voonoerp : d. ozgótpov, het eind van een
touw. — II. overdr. 1. v. tijd : a) begin,
aanvang:
-rjg, an -fjg, vanouds, van
den beginne aan ; xaz’ -dg, zb xacJ -dg,
in den beginne. — b) bw. -yv, zyv -yv,
in den beginne, eertijds; met ontken¬
ning : ovx -yv, ov zyv -yv, -yv ov, niet
in liet begin, heelemaal niet; sterker :
ovö' -yv, ovö'e zyv -yv, niet eens... — 2.
in intellectueelen zin : a) oorzaak, aan¬
leiding, oorsprong. — b) punt van uit¬
gang v. een bespreking ; ook : onderwerp
ervan. — c) grondbeginsel, principe.
B. het vooraanstaan, het vooropgaan,
het aan voeren. — 1. heerschappij, op¬
perbevel : ° d. zyoÖE £#ovdg, over dit
land. — 2. m,eton., concr.: a) staatsambt:
èv -fj slvou, een ambt bekleeden. — b) de
overheid ; mrv. : overheden, overheids¬
personen. — 3. meton., concr.: h. gebied,
waarover de heerschappij zich uitstrekt:

rijk, provincie, satrapie.
dgxyyezsvco, keerschen over. — dgxyyszécoy beginnen. — dgxyyézygy ov, 6
[dgxy, yyÉopai] = dgxyyóg.
dgxyyógy ó [id.]. 1. beginner, stamvader,
stichter: jcólecog d.; aanstichter v. een
samenzwering. — 2. leider, bevelhebber,

vorst.
dgxy-'&Ev, biv., van den beginne af, van-

olqxVv

—

ouds. — dgxrjv, bw., z. dgxp, A, II, 1, b.
<3lqXi- [ —> Ned. arclii-, aarts-] = dgxE-.
dgxi-dEGfzocpvXa^, axog, o, 672 Seofzcózrjg,
ov, o, oppergevangenbewaarder.
aQxtSiov, zó [verlclw. v. dgxfj]- 1. onbe¬
duidend ambt. — 2. meton.: onbedui¬
dende beambte.
dgx^Q^Sy o [dg**-], opper-, hoogepriester ; te Rome: pontifex maximus.
dgx^^oogog, ó, leider van een heilig
gezantschap.
dgx^óg, 3 [“QXVl 1- gebiedend, heerschend, vorstelijk. — 2. tot heerschen
geschikt.
aQxLmKVPe9vVTV^y ov>
opperstuurman.
*Aqx&l°X°S> °> &r- lierdichter uit Paros,
VII6 eeuw v. G.
dgxf'-f^dyeigog,
eerste kok.
aQxLOLVOXosi°L en m°iay V> ambt van op¬
perschenker. — aQxLm°lvoX°°Sy °> op¬
perschenker.
nQX-iQevSy ion. = clqxisqevs. — dgx^^0’
jzoLÓq, (5, opperbroodmeesteiv—
o"urdyeü)'0£, d [dp%2-, övvaycoyi}], overste
der synagoge. — dgxi-zéKzcov, ovog, 6
[Ned. —>■ architect]. 1. bouwmeester,
architect. — 2. te Athene : pachter van
den schouwburg. — dgxi-Telcnvrjg, ov,
d, oppertollenaar.
&6X°G9 d [dp^co], aanvoerder, hoofdman :
0 d. olcovcöv, /. 20. de adelaar.
dQxMy dg£co, f)g£a, 26 pf. rjQX61 ’» med. dgtgoixo.1 (dihw. lijd. beteek.), ijgtdprjv, fjgy/uai;
pass. dgx&VOO/Liou, rjgxügv.
A. met betrekking tot de ruimte: de eerste
zijn; voorgaan, gids zijn, den weg wij¬
zen: rcpdg 5'OXvgnov i'oav (gingen, y.
#£Oi Tïdvxsg, Zsvg 6’ Ijgxs) H.
B. overdr. I. met betrekking tot d. tijd:
beginnen. — 1. act.: een reeks van
handelingen inzetten (welke anderen
zullen voortzetten), beginnen, iets het
eerst doen : rjgxe véeoêcu, H , hij ging
het eerst weg ; noXêpov d., de aanval¬
ler zijn ; d. lóyov, een bespreking ope¬
nen. *— 2. med : zijn eigen handeling
-, de reeks zijner eigen handelingen
inzetten : a) met iets beginnen : loyov
-, jioXéfiov -EO&OU, zijn rede-, zijn krijgs¬
verrichtingen beginnen;
dnó zivog
-o/ucu, met iem. beginnen \-opai Xéysiv,
ik begin mijn rede ; -o/uai kéycov, bij het
begin mijner rede zeg ik ; abs.: -ó/nsvog
Xei/llcjjv, de beginnende winter. ■— b)
iets voor het eerst doen: rjggavro dvögag
cvXXag.fiavEiv.
II. aanleiding geven
tot, het begin -, de oorzaak zijn van :
ró vóorjfia ijgxs dvopiag, anarchie. — III.
met betrekking tot rang en invloed:
vooraanstaan, aan het hoofd staan, het

doejzzog
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bevel voeren, heerschen : -ziv xal -eo&cu; d. Boicozcov; dgxgv (inwendig
voorw.) d.; oi -ó/uevoi, onderdanen ;
inz.: archont zijn.
dgxoov, ovzog, ó [part. v. dgxco]., 1. leider,
hoofdman, overste, vorst: d. nóoscog,
voorzitter van een drinkgelag. — 2.
inz. : a) magistraat, ambtenaar — b)
te Athene: archont, gew. : eerste ar¬
chont.
dgxdbrySy ovi ° [dgxoo, covsopai], hoofdpachter.
dgob. 1. = dgóco. — 2. f. v. aïgco en dstgco.
dgcoyr), rj [dgrjyco]. 1. hulp, steun.
2.
meton., cóncr.: helper. — agcoyog,^ 2
[id.]. 1. helpend, nuttig, bevorderlijk,
heilzaam. — 2. ó d.: a) helper, steun.
— b) inz. : verdediger, wreker.
dgeofza, ró [—> Ned. aroma], welriekend
kruid.
dgcboifiog, 2 [dgóco], beploegbaar.
dg, aiol., en 1. dg, dor. = 2. Ecog.
dg, dor. = rjg, gen.vr.v. 2.~dg.
doa, gecontr. ao. v. ddro. — doai,gecontr. ao. inf. v. bdco en ao. inf. v. dco.
daai, ao. inf. v. aöco.
d-odXevxog, 2. — 1. onbewogen, onbe¬
weeglijk. — 2. overdr. : vastgesteld,
onwrikbaar.
doapev, z. dsoa.
daar o, z. ddco.
dodfzLV'd'og, ?/, badkuip.
dodcpeia, rj, onduidelijkheid, onzekerheid.
— d-acuprjg, 2, onduidelijk, duister;
ook overdr. voor d. geest.
doden [dor]]. 1. overvoeden. — 2. gew.
pass.: a) oververzadigd zijn, walging
ondervinden. — b) overdr. : treuren,
lusteloos
moedeloos zijn.
d-ofieoxog, 2, soms 3 [—> Ned. asbest].
1. onbluschbaar; -rj epXólg. H. — 2. overdr.: onbedaarlijk, niet te stillen, ein¬
deloos : nlèog -ov, H., onvergankelijk.
dopóXrj, ij, en dopoXog, ó, roet.
doSco, aiol. = d£co.
doépeia, rj. 1. goddeloosheid.— 2. zede¬
lijk kwaad, slechtheid. — doefléco. 1.
zijn plichten jegens de góden verzui¬
men, goddeloos zijn, - handelen. — 2.
in zedelijken zin : iets slechts doen. _—
doéf$r]fjLa, zó, goddelooze daad, heilig¬
schennis. — doepijg, 2 [oêp<o]. 1. de
góden niet eerend, goddeloos. — 2.
zedelijk slecht, misdadig.
doÉXyeia, ij, driestheid, uitgelatenheid,
overmoed.— doeXyrjg, 2, en -ycbg, bw.,
driest, uitgelaten, overmoedig.
doéXrjvog, 2 [oshjvg], maanloos.
doenzéco, dosozzog, 2 = dospéco, -fijS.

2.

i
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aaii

—

dorj,rj. 1. oververzadiging, walging. —
2. overdr.: verdriet, lusteloosheid.
dagpavvogy 2 [oijpalvco]. 1. zonder merk.
— 2. geen seinen krijgend; v. een
kudde: onbewaakt.
dat]fiogy 2 [o ij pa]. 1. zonder merk, - kenteeken : y^gvodg d., ongemunt. — 2.
overdr.: a) onduidelijk,
onverstaan¬
baar. — b) zich niet onderscheidend,
onbeduidend, gering:
d. jióhg. —
darjpoov, 2 [id.], onduidelijk.
1. krachteloosheid, zwak¬
heid, ziekelijkheid, ziekte. — 2. over¬
dr. : economische zwakheid, behoeftig¬
heid : d. jttov. — da'&'Evécoj zwak -, zie¬
kelijk -, ziek zijn. — da'&Evijg, 2 [o#évog]. 1. krachteloos, zwak, ziekelijk,
ziek. — 2. overdr. v. macht, invloed
enz.: onbeduidend: nóhg d.; nozapog
d.; in economisch opzicht: xQ7UiaoL «•>
behoeftig. — do'd'Evixógy 3, zwak. —

do'd'év£iaJ ij.

da'd'EVcbg9 biü. bij dodevijg.
do'd'pa, zó [—> Ned. asthma], het moeilijk

ademen,

het hijgen, beklemming. —

da-d'fjLaivcoy moeilijk ademen, hijgen ; v.
een stervende : rochelen.
°Aaiay ij. I. Azië. — 1. a) Klein-Azië.
— b) later : de Rom. provincie Azië.
— 2. h. geheele Oosten of alleen Perzië.
— II. Asia, vrouicemiaam.

Asiade,
zoon van Asios.
3 Aaiavóg, 3, ’Aaidg, dëog, vr. bvn.j AotdTrjg, ov, m.bvn., en 3Acidngy idog, vr.bvn.
[3 Aoia], Aziatisch.— 3Aoiijzijg9 3 Aoiijzigf ion. = Aaia-.
3Aatvaïogy 3, uit Asine. — 3Aaivijy ij,
naam v. verschillende steden, o. a. zee¬
’Aaiddr/gy ov, 6 \f'Aaiog, -ddgg],

stad in Argolis.
doivrjgy 2 [oivopai], zonder schade. — 1.
lijd.: onbeschadigd, ongedeerd. — 2.
bedr. : onschadelijk. — daivoóg, bw.,

zonder schade te doen.
1. 3'Aoiog, 6, naam v. twee helden in h.
Trojaansche leger.

2 3Aaiogy 3 [3 Aoia]. 1. Aziatisch : -a xcoga.
— 2.3'A. Xsipoov, H., de Azische weide
in Ludië.
doig, Log, rj, slijk, slib.
Aoig, idog, vr. bvn. [3 Aoia]. 1. Aziatisch.
— 2. ij 3 A. [^djpa] = 3Aoia.
dacrécoy niet eten, vasten, hongeren. —
doLtiay ij, gebrek aan voedsel, het hon¬
geren. — daiTogy 2 [«oïxog], zonder eten,

nuchter.
’AoxdXacpogy ó, zoon v. Ares, held in h.
Gr. leger vóór Troje.
° Aoxavlrj, r\. 1. landschap in Bithunië
of Musië. — 2. id. in Phrugië.

daxonog

daxagdapvxxiy bw., zonder te pinken.—
daxagddpvxzogy 2 [oxagdapvooco], niet
pinkend.
daxs'd'rjg

=

doxy^ijg.

doKEUcogy biv. — daxsXrjgy 2 [3. d-, vw.
oxsMco ; eig.: uitgedroogd]. 1. uitge¬
put, krachteloos. — 2. a) verhard.. —
b) bw. -ég, hardnekkig, onophoudelijk:
-èg xXaiFiv, H.
doxEJiagvogy 2 [axéjzagvov], onbehouwen,,
ruw.
daxEoxTogy 2 [oxénzopai]. 1. lijd. : niet
overlegd. — 2. bedr.: niet overleggend,
onbezonnen.
daxéga, ij, gevoerde winterschoen. —
daxEgioxovy zó \ver/clw.\, id.
daxEvogy 2 [oxsvog], niet toegerust.
daxÉco (3 enk. impf. ep. ijoxeiv). I. k
bewerken ; inz.: met kunst -, met zorg
bewerken, - maken : xéga (horens) d.,
H. ; xixaira jizvoof.lv xai -sïv, Ii., op vou¬
wen en gladstrijken ; xgyzyga d., H.,
vervaardigen. — 2. inz.: a) versie¬
ren, tooien. — b) alg.: voorzien van.
— II. overdr. 1. zich ijverig bezighou¬
den met, zich toeleggen op : a) een
handwerk enz. uitoefenen, een deugd
beoefenen. — b) iem. oefenen : èxbgóv
èq?’ fjpag ijoxrjxapev, hebben afgericht.
— 2. abs.: zich oefenen.
daxij'&'rjg, 2 [1. d-; vw. Ned. schade], on¬
beschadigd, ongedeerd.
daxrjoLgy Eoog, ij [doxéco ; —> Ned. ascese].
I. het beoefenen : d. dgszijg. — 2. a)
oefening, inz. : gymnastische oefening.
— b) coll. : reeks van oefeningen, le¬
venswijze, beroep : o. Kvvixy, levens¬
wijze der Kunikers ; inz.: beroep van
den athleet.
daxrjzrjgy ov, ó [doxéco \ —y Ned. asceet].
1. die een beroep uitoefent, vakman.
— 2. inz.: beroepsathleet.
daxrjxógy 3 [doxéco]. 1. a) kunstig be¬
werkt, - vervaardigd. — b) inz.: ver¬
sierd. - 2. door oefening te verkrijgen.
’AoxXrjjzidbrjgy ov, ó [’A., -ddrjg]. 1. a)
Asklepiade, zoon -, nakomeling van
Asklepios; mrv.: hei geslacht der
Asklepiaden. — b) (alleen mrv.): leer¬
lingen van Asklepios, artsen. — 2.
Asklepiades, lyrisch dichter uit Sa,mos,,
begin IIP eeuiv v. G. — * AoxXrjJtLdygv
ov, ó \j A.y -idrjg] = -ddrjg.— 3 AoxXtjniELogy 3, Asklepios betredend ; zd -a
[Te^d], feesten van Asklepios, vrl te
Epidauros. — 3AoxXyjtióg, o, bij H.?
Thessalisch vorst
en kundig genees¬
heer, later god der geneeskunde,
2 [oxojiéco]. I. bedr., overdr. :
niet overleggend, onbezonnen. — II.

daxojtogy

doxóg

—

1. onzichtbaar. — 2. overdr. : a)
onverstaanbaar, ongeloofelijk. — b)
niet te voorzien, onverwacht.
doxóg, 6. 1. afgetrokken huid. — 2. meton. : lederen zak, inz. wijnzak.
aopa, zó [qöco], zang, lied.
do/LiEvi£co [da/Lisrog], zich verheugen. —
dopEviozóg, B, aangenaam.
dopsvog en da3, verheugd, gaarne doen¬
de: spol -co EozL, het is mij aangenaam.
— dopévoog en do- (superl. vsozaza en
vaizaza), biv., met vreugde, gaarne.
lijd.

o.Goiiv.1, f. v. döco.
d-oopog, 2, onwijs, dwaas.
dorcd^opat, doo(icu, yonaodprjv, rjonaopcu.
— 1. a) iem. met vreugde -, - vrien¬

delijk ontvangen, verwelkomen, be¬
groeten : (isydkcog rjond£ovzo, HDT., ont¬
vingen hem met groote vreugde ; ook:
bij het heengaan groeten, afscheid ne¬
men. — b) op een bepaalde ivijze groe¬
ten’. omhelzen, omarmen, kussen; v.
honden:
kwispelstaarten. — c) iets
gretig aanvaarden : d. snaivovg. — 2.
alg.: liefhebben.
d-ojzaigco [4.d-]. 1. spartelen, stuiptrek¬
ken. — 2. overdr.’. tegenspartelen, te¬
genstribbelen.
d-onagzog, 2. — 1. niet gezaaid. — 2.
niet bezaaid.
3 Aojzaoia, rj, tweede vrome v. Perikles.
— dojzdoLog, B en 2 [dond£o(icu] =
aonaozóg.
dojzaopa, zó, en -opóg, ó [aajtd£opai\. 1.

vriendelijk onthaal, begroeting. — 2.
omarming, liefkoozin g.
dojzaozóg, 3 [aond£opai]. 1. lijd. : met
vreugde ontvangen, welkom, aange¬
naam. — 2. bedr.: verheugd, blij.
J Aojzévöiog, 3, uit Aspendos. — ’Agjzevöog, ij, stad in Pamphulië.
dojzEQ/Liog, 2 [onégya]. 1. zonder zaad.—
2. overdr. : zonder nakomelingen.
dojiEQxÉg, biv. [3. d-, onégxco]. 1. haastig.
— 2. rusteloos, onophoudelijk.
doTiEzog, 2 [1. d- ; 2e lid, vgl. èvi-on-ov,
2c ao. v. Ev-ènco]. 1. onuitsprekelijk:
oneindig, talloos : d. al&r/g, H. — 2.
bw. -ov, onuitsprekelijk, ten zeerste.
dojzibpg, 2 [3. d-, rund?)?], wijd, uitgestrekt.
doJZLÖLcbzrjg, ou, ra. özra. [daa/?], schilddragend.
danig, ó5o£,
1. schild, zoowel h. bijna
manshooge, o^a/c of vierkantige [ook
odxog geheeten), als h. kleinere ronde
(ndvzoo' ètorj, H.): sn’ -iöa (iEZE.fldW.ovzo,

zwenkten naar den kant van het schild
(dat met de linkerhand gedragen werd),

8ff

dozévaxzog
- linksom ;

nog1 -iöa nagdysiv, langsde schilden
links laten opmarcheeren ; nag} -iöa ozfjvai, naast het schild
(v. d. nevenman)
in het gelid staan.
— 2. meton.., c.oll : schilddragers, hoplieten : pvgia d.
dontozrjQ, rjgog, en domozijg, ov, ra. bvn.
[honig], schilddragend ; -yg ookXelfst. g.
aonkayxvog, 2 [onldy%vov; eig. : zonder
ingewanden], zonder hart, - moed, laf.
3 Aonkrjöcbv, óvog, y, stad in Boiotië.

1. door geen pleng¬
offers te vermurwen, onverbiddelijk:
0 d. Dsóg. — 2. door geen plengoffersbij te leggen, onverzoenlijk: d. nór

donovöog, 2 [onovöy].

Xspog.
donogog, 2 [a/rf/gco], niet bezaaid, onbe¬

bouwd.

,

— 1. niet na te stre¬
-a, met onzalige haast.
donovÖEL en -Si, blo. [onovöy], zonder
inspanning.
dooa, dooa, ion. = dzza, dzza.
■j* doodgiov, zó
— Lat. assarius (t. w.
nnmmus) = as], de Bom. as.
d-onovöo.ozog

ven. —

2.

2.

3 Aooivagog,

ó, kustrivier

ten zuiden

v~

Syrakuse.
dooov, biv. en vrz. met gen., comp. bij
dyyi, nader. — dooózazog, 3 [gevormd
v. h. volg.] en dooozdzco, biv., sitperl. bij
dooov, zeer dicht bij. — dooozégco, bw.
en vrz. met gen., comp. bij dooov, dich¬

ter bij.
3 Aoovgia, y, Assyrië. — 1. landschap
aan d. Tiger met hoofdstad Ninive. —
2. in ruimeren zin : het Assyrische rijk.
— 3 Aoovgiog, 3. - 1. Assyrisch. — 2*
oi -oi, Assyriërs.
aooco, z. diooco.
dozd'O'/Ltyzog, 2 [ozaflgdogai]. 1. onbere¬
kenbaar. — 2. vd.: onbestendig.
dozaxzi, biv., en dozaxzog, 2 [ord^oi],niet

druppelsgewijs, o vervloedig.
d-ozazog, 2, niet vaststaand, onbestendig.
dozacpig, idog, y, rozijn.
doz a%vg, vog, ó [4. d-, ozdyvg], korenaar.
d-GzEyaozog, 2, zonder dak, - dek.
dozEÏog, 3 [don;].

1. steedsch, d. i. be¬
schaafd, hoffelijk, smaakvol, geestig,
leuk (vgl. Lat. urbanus). — 2. f a^9- :
goed, schoon, mooi.

d-ozEijtzog, 2, onbetreden.
dozEfAcpéoog,
/?.. volg. — dazE(icpr\gy
2 [2. d-, ozé/ufcü = ozsifico ; eig. : vast¬

gestampt]. ï.
vast, stevig. — ö) 6^.
-ég, stevig. — 2. overdr.: onwrikbaar
d-cnrérattz-off, 2, zonder zuchten.
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dozéov

—

dcnpaXfjg
dozgcozogy 2 [ozgcovwfu], onbedekt.

dozéov, verbaaladj. v.ddco.
doTEQyris, 2 [ozêgyco], lijd.: niet wensche-

;

dozvy scog en sog, zó [dat. ei mrv. rj, scov,
sol). I. woonstede. — II. 1. stad.;
vaak met d. naam in d. gen.: d. ©fjfrjg. — 2. inz. in Aitika : a) de stad,
Athene [gew. zonder lidw.), in tgst. tot
Peiraieus e. a. plaatsen of tot h. platte¬
land. — b) de benedenstad 9. Athene,
in tgst. tot de alci'opolis [z. nóhg, I).

lijk.
3 Aozégtov,

ró, stad in Thessalië.

3 AoTEQiSy iöog, fj, eilandje bij Ithalca.
■dozegÓEig, eooa, sv [dozijg]. 1. gestemd,
— 2. overdr.: schitterend, fonkelend.
dozEgojtfjy fj [vw. ciozijg], bliksem. — dozegonrjzfjgy ov, d, bliksemslingeraar,
bijnaam v. Zeus.
dozégoonog, 2 [iOLOtrjg], gestemd.
dorEcpdvcazogy

2

[crrs^ardco],

niet be¬

kranst.
dazrjy fj [dozóg], ingezetene.
dazrjgy éoog, 6 [dat. mrv. dozgdoi) [4. d- ;
mv. Lat. stella, Ned. ster].— 1. a) ster.
— b) vurig luchtverschijnsel, meteoor.
— 2. overdr : die in iets uitmunt [ogl.
Ned. film-ster).

dcm/b/g, 2 [oz el/3 co]. 1. onbetreden, een¬
zaam. — 2. niet te betreden, heilig.
daztJtzogy 2 = dozsiJtzog.
dazo/LLogy 2 [ozópa ; eig• : zonder [cl. i.
met geen goeden) bek], hardbekkig.
dozogyogy 2 [ozégyof], liefdeloos, onbarm¬
hartig.
dozóg, ó \vw. dozv], stedeling, inwoner,
ingezetene.
aozgafiSay bw., missch. [1. d-, ozgégpof],
zonder zich om te keeren, onafgebro¬
ken.
dazgdflrjy fj, houten pakzadel in cl. vorm
v. een leunstoel.

3

Aozvdyrjgy ovg en ov, ó [Oostersch ivf], ho¬
ning v. Medië, P helft der VP eeuw v. G.
dozvdvatgy dvaxzog, m. bvn. [dozv, aval;],
in de stad heerschend. — ’Aozvdvagy
dvaxzog, ó, zoon v. Heldoor en Andromache.
dozv^ofjzrjgy ov, ó [dozv, fiodco] en -fiocozrjgy ov, 6 [iel.], door de stïid roepend,
heraut. — aozv-yEizcov, 2. — 1. a) bij
de stad. — b) alg. : aangrenzend. — 2.

ó a., nabuur.
dozv-ÓEy bio., stadwaarts.
dozwópogy 2 [dozv vépoo], de stad orde¬

nend.
d-ovyyvcoozogy 2, onvergeeflijk.
dovllcLy fj [dovXog], onschendbaarheid.
davXXóyiozog, 2 [ovXloyi^ogai], niet juist

berekenend.
dovkogy 2 rovkdco ; eig.: niet geplunderd;
—> Ned. asyl]. 1. veilig voor geweld,
onschendbaar. — 2. zó -ov, vrijplaats.
dovpiLiEzgloLy fj. 1. onevenredigheid, wan¬
verhouding. — 2. overdr.. in zedelijk
opzicht : ongeregeldheid. — d-ov/LipEzgog, 2. — 1. niet evenredig.— 2. niet

geschikt voor.

dozgaydhrjy fj, ion., en dozgdyaXogy ó. 1.
halswervel. — 2. a) enkelbeen, koot.
— b) meton. : a) (oorspr. v. een koot¬
beentje gemaakte) bikkel, teerling (met
oogen op slechts vier zijden, t. ond. v.
xvfïog). — /?) oorhanger in cl. vorm v.
een wervel of koot.

d-ovpcpogogy 2, onvoordeelig, nutteloos.

dozgajzfjy f] \vw. dnrfjg]. 1„ bliksem. —2.
glans, helder schijnsel. — dozgdnzco.
1. bliksemen. — 2. overdr.: schitte¬

d-ovvij&rjgy 2, ongewoon.

ren, fonkelen.

d-ovpcpcovogy 2.— 1. niet harmonisch.—
2. overdr. : oneenig.
dovvézrjpiy aiol. [alleen pr.), niet begrij¬
pen. — d-ovvEzogy 2, niet begrijpend,

onverstandig.
dovvvézrjjjiL — dovvézijfu.
dcfvcpijhogy

2,

missch. :

smadelijk

of

dwaas.

dozgdoiy dat. mrv. v. aozfjg.

dovxdovx-y dor. — fjovy-, govx

dozgoöiqprjgy ov, ó [dozga ÖLcpdco], sterren¬
zoeker. — dozgoXóyogy 6 [dozga léyco ;
—>- Ned. astroloog]. 1. = dozgovópog.—
2. t astroloog. — dozgovy zó, gew.mrv.
\aozfjg]. 1. sterrenbeeld. — 2. soms,
enk.: ster (= dozfjg), vrl Sirius.

docpdóaozog en -deux-, 2 [oepadq^of], zon¬

f] [ —> Ned. astronomie],
sterrenkunde. — dozgovopiHÓgy 3, de
sterrenkunde betreffend, astronomisch.
— dozgovópogy ó [dozga végco ; —>Necl.
astronoom], sterrenkundige.
dazgocpogy 2 [ozgécpco], zich niet omkeerend.

dorgovofzlciy

der stuipen, - smart.
docpdXELOLy fj [doepahjg]. 1. het niet-vallen, het vaststaan: d. ngóg zóv nglóv,

zekerheid van voet in de modder. —

2.

overdr. : a) veiligheid, zekerheid. — b)
betrouwbaarheid: d. Xóyov, van een
bewijsvoering. — c) vastheid van ka¬

rakter.
docpaXéoogy ion. — -Xcog.
docpaXfjgy 2 [ocpdXXco].
I. 1. niet wankelend, niet vallend, on-

docpaXzog

wankelbaar. — 2. 0 meton. : waarbij
men niet valt: d. ögópog, rit zonder
ongelukken.
II. overdr. 1. a) onwrikbaar ; 0 -rj dscöv
vó/Lu/ua, wetten. — b) zich niet vergis¬
send, niet falend : 0 cpgovEïv ot raxsïg
ovx -eïg, wie vlug oordeelt, vergist zich
wel eens. — 2. meton. : a) met wien
waarmee -, waar men geen gevaar
loopt, veilig, betrouwbaar: 686g d. ; ° d.
azgazijXdzrjg, voorzichtig aanvoerder. —
b) zelfst. g.: rö -ég, veiligheid, of [%cogtov], veilige plaats, vesting ; èv -eï, in
veiligheid.
diacpaXzog, rj [Semietisch w. ; —>* Ned’
asfalt], asfalt, aardpek.
•aocpaXóös, bw. bij doqpaXrjg.
dagpdgayogy d, luchtpijp.
doepEy aiol. = ocpdg, z. ocp-.
dayóSsXogy 6 [ —>■ Ned. aflfodil], aflodil.
— darqpoÖEXógy ov, m. bvn., met affodil

begroeid.
acr^aAdco en dör^aAAoo, toornig -, onge¬
duldig -, gemelijk worden, - zijn.
aoxET°Sy 2 [1. d-, syco], niet tegen -, niet
uit te houden, onweerstaanbaar.
daxrjpdziozogy 2 [oxrjpaziCco], vormloos.
édxrjfzovéco, zich onbehoorlijk voordoen,
— gedragen. — daxrjf^óavvrjy Vm
wan¬
staltigheid. t— 2. overdr.: onbehoorlijk¬
heid. — d<rxVfJ'covi % [pxfjga\. 1. wan¬
staltig. — 2. overdr. : onbehoorlijk,
schandelijk.
«o-^oAta, rj. 1. gemis van vrijen tijd, het
bezig zijn : -av dyco, bezig zijn. — 2.
meton., concr. : a) bezigheid. — b) ver¬
hindering, beletsel : pvgtag -ag jiagsysiv,
oneindig veel last veroorzaken. —
d'cr^oAos, 2 [<j£oA?7'],geen vrijen tijd heb¬
bend. — 1. belet. — 2. bezig, werk¬
zaam : -ov elven èg naoav ooeplrjv, ITDT.,
zich op alle wetenschappen toeleggen.

—

2, waarvoor men
zich
geen moeite geeft, onverschillig.
dzdXavzog, 2 [2. d-, zdXavzov ; eig.: gelijk
in gewicht], overdr.: op wegend tegen,
gelijk aan.
dzaXdepQcovy 2 [dzaXd (pgovécor], kinderlijk
denkend, onschuldig.
drdAAco. 1. onoverg. : als een kind hande¬
len, dartelen, huppelen. — 2. overg. :
als een kind
met liefde behandelen, voeden. — draAós, 3, kinderlijk, jong,
onschuldig.
dzalglaLy rj [dzaxzog]. 1. het niet in slag¬
orde staan, wanorde. — 2. overdr. :
a.) verwarring, radeloosheid. — b) teu¬
gelloosheid, losbandigheid.
dzdofJLcu [oLzrj], ongelukkig zijn.
dzaQy vgiv. 1. gew. tegenstellend : a) maar,
nochtans, daarentegen, intusschen ; bij
een gradatie : maar vooral.— b1 inz. om

opeens tot een ander ondencerp over te
gaan: maar (om over iets anders te
spreken)... — 2. voortzettend {met zwakke
of zonder tgst.): a) toch, en, vervolgens.
— b) na een rocat. : toch, immers.
dzdgaxzog, 2

[zagdoooi], niet ontroerd,
niet verontrust, onverschrokken. —
dzagatjlcLy f/, gemoedsrust, bedaard¬
heid.
dzagprjg, 2, en dzdgfirjzogy 2 [zagfèco],
onverschrokken.
3Azagvevgy o, stad en landschap in Musië.
dzagjZLzógy rj, en dzagjtóg, ij = dzgan-.
dzagzrjgógy 3, ruw, onbeschaamd.
dzao'd'aUay ij, overmoed, roekeloosheid,
slechtheid. — dzacrd'dXXco [alleen part,
pr.), overmoedig -, misdadig zijn, - han¬
delen. — dzdaè'aXogy 2, overmoedig,

roekeloos, misdadig.
azcMpog, 2 [d-dnzco], onbegraven, niet op

dercofzazog, 2 [ooi pa], onlichamelijk.
3 Aacojtóg, d. 1. a) rivier in Boiotië. — b)
de god dier rivier. — 2. rivier bij de
Thermopylen.

,

.

—

dacozog 2 [oq>£co]. 1 niet te redden.
2. overg., in zedelijk opziekt: a) verlo¬
ren, verdorven. - b) alg.: eerloos.
dzayczéco. 1. a) niet in het gelid staan. —
b) vd. : zich aan den krijgsdienst ont¬
trekken. — 2. overdr. : tegen orde en

tucht zondigen, zijn plicht verzuimen.
— a-zanzog, 2. — 1. a) niet in het
gelid staand, in wanorde. — b) vd. : zich
aan den krijgsdienst onttrekkend. —
2. overdr. : ordeloos, losbandig, zijn
plicht verzuimend.
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d-zaAaljtcogog,

1.

«icrcoy f. v. göco.

dzéXeia

de gebruikelijke wijze begraven.
dzEy vgiv. \onz. mrv.v. oozs]. 1. zooals,
gelijk.— 2. ter inleiding v. een objectieven
grond, gew. bij partic. : daar immers :
dze xQVOÓv eycov.

2.

dzsy dor. — rjzs, vr. v. oozs.

a-zeyxrogy 2 [eig. : niet te doorweeken],
overdr. : onvermurwbaar, hardvochtig.
dzeigijg, 2 [telgen]. 1. onslijtbaar, onver¬
woestbaar, hard. — 2. overdr. : a) on¬
vermoeibaar : (pcovij d., H. — b) onbe¬

dwingbaar, hardvochtig.
dzEixiozogy 2 [xEixiïioi], niet bevestigd.
dzÉHfzagzogy 2 [zsxpalgco ;

eig. : zonder
kenteeken], duister, onverstaanbaar.
dzEHvogy 2 [téxvov], kinderloos. — dzérevócoy kinderloos maken.
drÉXELCLy ij [dxElijg ; •—Ned. joMatelie].
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dzêXEGzog

1. vrijdom van belasting. — 2. alg. :
vrijdom van staatslasten.
dzéÜEOzog, 2 [r«A-e'co]. I. (tsAAo, voltooien)1. a) onvolbracht, onvoltooid. — b)
overdr. : niet tot het doel komend,
vergeefsck. — 2. biu. -ov, zonder eind.
— H. (tsUcoy inwijden), oningewijd.
azshsvzrjzog, 2 \zEXsvxdoi\. 1. a) onvol¬
tooid, on volbracht. — b) zonder einde,
eeuwig. — 2. overdr. : bij wien men
zijn doel niet bereikt, onverbiddelijk.
dze^s, 2 [téXog]. I. (zsXog, einde). 1. niet
ten einde gebracht: a) onvoltooid, on¬
vervuld, niet tot stand gebracht; v.
een vrucht : onrijp. — b) onvolledig,
onvolmaakt. — 2'. overdr. : het einde -,
het doel niet bereikend, vergeefsck.—
SI. (zélog, inwijding), oningewijd. —
SSL (télog, betaling). L vrij van be¬
lasting. •—• 2. alg. : vrij van staatslasten.
azEfAfico. 1. a) benadeelen. — b) -pass. :
beroofd worden van. — 2. overdr. :
verschalken : d. êvpóv, H., iem.s hart.
dzEvpg, 2 [o. d-, ZELVCO]. 1. strak gespan¬
nen : ° xioaóg d., zich vasthecktende
klimop. — 2. overdr. : a) standvastig ;
in ongunstigen %in : hardnekkig, on¬
verbiddelijk. — b) v. r/. blik : strak : -Ég
(bw.) aTtoftXÉTTELV. - dzEVL^OOj Stl’alv
scherp kijken.
dreg, vrz. met gen. 1. gescheiden -, verre
van. — 2. zonder : a. Zrjvóg, H., tegen
den wil van Zens.
dzÉQapvog, 2 [zstgco ; eig. : onslijtbaar].
1. hard. —2. overdr. : onverbiddelijk.
dzEQ'O'E(v), vrz. = okep.
dzEQficov, 2 [rep/ia], zonder einde.
dzEQog, dzéga, ïïdzEOov, j&. ézEoog, begin.
dzEgjtrjg, 2,
-Jtog, 2 [rep7ra)], onaan¬
genaam, treurig, jammerlijk.
dzExvrjg, 2 (»ta.) m dzEXvog,

2 [tsot],
zonder kunst. — 1.®. pers. : onervaren,
onbehendig. — 2. z>. zaken : grof. —
dré^vco?,
[ats^i'os], kunsteloos, on¬
behendig. — dre^o3g,
[dre^vïfc].
1. ongekunsteld. — 2. eenvoudig weg,
in den vollen zin van het woord,
geheel en al : d. d>£, d. ojojieq, juist zooals.
dzéco (bijna alleen part. écov) [dr?y], ver¬
blind -, verdwaasd zijn.
azr), ri [ddco]. 1. verblinding, verbijste¬
ring. — 2. meton. : d) »oorzaak): de
Verblinding als godin. — b) (gevolg) :
daad van verblinding, misdaad, gru¬
wel. — c) (id.) onheil, verderf, straf. —
d\door een verdere meton.’. onheil stich¬
tend -, verderfelijk wezen, - mensch. .—
dzrjgóg, 3, en dzrjaipog, 2, verderfelijk.

—

dzojzog

3Az(Mg, löog, vr. bvn. 1. Attisch. — 2. rj
’A. [yfj], Attika.
dzL^co [tlco], minachten, zich niet be¬

kreunen om, verwaarloozen.
dzipd£co (Her. impf. dzipdfeoxs, H.) [dzipos]. 1. a) minachten, geringschatten.
— b) smadelijk bejegenen, koonen, ont¬
eer en ; inx. te Athene : eerloos ver¬
klaren (%. dzi/Lila, 2). — 2. on waardig
achten. — dzipaozóg, 2 [verbaaladj.\T

ongeëerd, veracht.
\azLgog\, minachten, smadelijk
bejegenen.
dzipgzog, 2. — 1. [zipdco], ongeëerd, ver¬
acht. —• 2. [r*(a?7,
schatting], niet
geschat: ölxg d., proces waarbij de
straf niet door den rechter geschat
wordt löixrj Ttprjzóg), maar in de wet
vastgesteld is.
dzipia, r) [dupog]. 1. minachting, smaad Jmrv.: blijken van minachting. — 2.
in%. in h. Attisch recht : verklaring
van eerloosheid, geheele of gedeeltelijkeontzetting van burgerrechten.
dzipogy 2 \ziprf\. I. (zipfj, eer). 1 . lijd. i
a) niet geëerd, veracht, smadelijk be¬
handeld. - b) on waardig geacht : ° a.
zov zed'vrjxÓTog, den doode on waardig"
geacht. — c) in%. in h. Attisch recht :
eerloos verklaard, van burgerrechten
vervallen (z. dzigia, 2). — 2. bedr.v~
zaken : onteerend, krenkend. — H(zi/arj, het schatten), eig. : niet geschat -T
vd. 1. zonder schadevergoeding. — 2.
ongewroken. — 3. onverhoord (h. gebed

dzipdcj

ivas een do ut des).

1. a) minachten.
_ b)
belcedigen, hoonen. - 2. in h. Attisch
recht: eerloos verklaren, van burger¬
rechten berooven (z. dzigla, 2).
dzL/Lidbgrjzog, 2 [‘zipiogéopai], ongestraft.

dzipóco [cizipog].

dzig, dor. = rjzig, vr. v. Bozig.
dziGzéovy rerbaaladj. v. dzi£co.
dzizdXXco (ao. dzizgïa^ H.) [drcUAco, met
redupl.], grootbrengen, voeden, kwee-

ken.
a-zLzog, 2, onbetaald, ongewroken.

1AzXag, avzog, ó [—>■ Ned. atlas], zoon v.
een Titaan, later zelf een Titaan, die
h. hemelgewelf torste.
azXazoqy dor. = diXrjzog. — dzXrjzéco, niet
kunnen verdragen. — a-zXrjzog, 27

ondraaglijk.
dzpÉ^co, dampen. — dzplg, iöog, ?), damp.
dzoXpogy 2 [zóXpa], zonder durf, - moed,

laf.
dzojzia, p. 1. het ongewone

v. iets. —
2. ongerijmdheid, buitensporigheid. —
dzojtog, 2 [zójzog ; eig. : niet op zijn

i

dros —* av airco
plaats]. 1. buitengewoon, zonderling
{pok in goeden zin). — 2. ongerijmd,
onzinnig, dwaas. — 3. misplaatst, ver¬
keerd, slecht.
dros, 2 [gecontr. uit dazog'] = dazog.
3' Aroaoa, ij, moeder v. Xerxes.
drgaxros, d. 1. weversspindel. — 2. pijl.
3 Arga[ivzzeiov en -vrsiov, zeestad in
Musië.
dzgajtirós en dzganós, ?J, voetpad.
3 ArgsiSijs, ov, 6 [’ Azgevg, -iörjg], Atreide, zoon van Atreus, Agamemnoon of
Menelaos. —3 ArgEtcov, covog, 6 f Azgsvg,
-Lcor] — ’ Argsiöyg.
drgEHELa, fi, nauwkeurigheid, volle waar¬
heid ;
: ware toedracht — argsHÉcoSy ion. = dr££*d>£. — drgExrjs, 2.
— 1. nauwkeurig, betrouwbaar : d.
dgi&yóg, het juiste getal. — 2. bic. -ég:
a) waarlijk, werkelijk. — b) nauwkeu¬
rig, juist. — drQEKÓoSi bic., nauwkeu¬
rig, juist: d. xazaXèyEiv, naar waarheid
uiteenzetten.
drgépta en (geic. vod?* klinkers) -[.tas [rgè[ico ; eig. : zonder (zelfs te) sidderen].
1. onbeweeglijk, rustig. — 2. lang¬
zaam, bedaard.
drgEfjtéco. 1. onbeweeglijk -, rustig zijn,
— blijven. — 2. oz>erdr.: zich rustig
houden(d. i. de wapenen niet opnemen
en dgl.). — drgEfirjs, 2 [zgêyco ; eig. :
niet (eens) sidderend]. 1. onbeweeglijk.
— 2. overdr. v. een zeeg : lijnrecht, zon¬
der af te buigen. — drgE[tia, f), onbeweeglijkh eicl, rust. — drgEfzi^co =
dzgs[téco.

drQEJtros, 2
; eig»: zonder zich te
wenden], onbeweeglijk, onveranderd.
drgEoros, 2 [tpsco], zonder vrees. — 1.
onverschrokken. — 2. rustig.
’ArgEvs, o, mythische koning v. Mukene.
dretfiris, 2 [r^co ; eig. : niet gewreven].
1. niet afgesleten, ongeschonden. — 2.
v. plaatsen: niet betreden, niet ge¬
baand.
drgioxros, 2 [«?.], niet gehard, zacht: xEÏ~
QES

-Ol}

H.

drgo/Lios, 2 [zgépco] = dzgeurjg.
drgvy£zos,2, missch. [1. d-, zgvydco], waar
niets te oogsten is, onvruchtbaar, of
[1. d-, vw. zgvco], rusteloos, of [1. d-, vw.
zgvtf], niet troebel gelijk nieuwe wijn,
helder.
■drgvros, 2 \zgvco ; eig. : onslijtbaar]. 1.
onvermoeibaar. —2. nooit ophoudend,
zonder eind. — 3 Argvrcórrj, vr. bvn.
[;verlengd uit dzgvzog], Ono ver winbaar,
bijnaam v. Athena.
d-rgooros, 2. — 1. niet gewond. — 2. a)
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onkwetsbaar. — b) overdr.: d. xQrjyaoïv,
onom ko opb aar.
1. dr ra, m. (alleen voc. enk.), vadertje.
2. drrcLy z. zig (begin) en zlg (id.). — drra9
z. oozig (id).
’Arralos, 6. 1. oom v. Kleopatra, de vrouw
v. koning Philippos II v. Mak^donië, —
2. naam v. drie koningen v. Pergamon;
Attalos III Philometor reg. 138-133 v. G.
drraraï, lussic., wee !

eco, d, een goddelijk wezen in
Phrugië en Ludië : vijg (= Dionusos)
3A., mystieke formule bij zekeren dans.
drrtxi£co9 het met de Atheners houden.
— drrLxto/uóSf d. 1. Atheensche gezind¬
heid. _ 2. Attische geestigheid^ —
Arnxós, 3. — 1. Attisch. — 2. rj -rj
[;yrj], Attika.
grrco9 att. = gooco ; z. dtooco.
drv^co (part. ao. pass. dzvxdsig). 1. ver¬
bijsteren. — 2. cjeic. pass. : a) ontsteld -,
angstig zijn. - b) angstig vluchten.
drv[iPos, 2 [zvyfosl zonder grafheuvel,
onbegraven.
3Arv[tvLadr]Si ovi o [’.4., -dörjg], Atumniade, zoon van Atumnios, t. w. Mudoon. — ’Arvpvios, d, naam v. twee
Trojanen in de Ilias,
drvcposj 2 [rd(7?o£], overdr.: niet opge¬
blazen, bescheiden.
drvxéco [dzvxyQ]. ï. a) zijn^ doel missen,
niet slagen: zijg dlydeiag d., niet treffen.
— b) inz.: niet slagen met een verzoek,
een bede : niet verkrijgen, afgewezen
worden. — 2. alg. \ ongelukkig zijn :
zd dzvxyHévza, tegenslagen. —arvxy[ta9 zó [azvxéco] = dzyxia. — drvxySi
2 [zvyxdvco], ongelukkig.
drvx'O'ELSy x. dzvCco.
drvxia9 ij [dzvxyg], ongeluk.
av9 bic. 1. v. tijd : opnieuw, nog eens,
wederom, weer ; dikw. na the. : zo zgitov av xazEJiscpvEV 3Apalóvag, H., in de
derde plaats weer doodde hij ...\ dikw.
pleonastisch : av&ig av, Jidhv av, weer
opnieuw. — 2. tegenstellend : d) aan
den anderen kant, daarentegen^ op
mijn (uw enz.) beurt; gew. met öé : d
[ièv... d <5’ av ; soms = Ös, aan [isv
beantwoordend : avzóv yèv..., viéag av...,
H., terwijl zijn zonen ... —b) oin derede
voort te zetten : verder : ovzco^yèv cpdonóXsyog fjv‘ TtoXs/Luxóg <5’ av rjv, verder
was hij een bekwaam krijgsman.
avaiveo en att. avaiveo, f. avaveö; med. f.
avavovnai [adog]. — 1. doen verdorren,
laten drogen. — 2. ° overdr. : laten weg¬
kwijnen : av. plov; med. f. met lijd. be
teek.: ik zal verkwijnen.
3'Arryg9
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avaXéog

avaXéog, 3, dor, uitgedroogd.
avdza, 77, aiol. = dzrj.
avyd£oo [avyrj]. 1. bestralen, beschijnen.
2. act. en med. : (den glans van) de
oogen richten naar, duidelijk zien. —
avydaÖEOy do?’. = avyd£ov.
Avyéag, ov, o, Augias, mythische honing
v. Elis.
Avysialcov, ai. 1. starf
Lokris. — 2.
stad m Lakonika.
Avyeiag, ov, d = Avyéag.
avyrj, ij [geio. mrv.). 1. schitterend licht,
glans, stralen v. de zon, h. vuur, de oo<jre?z
ercft. : vji’ avydg rjsXloio, H., onder de
stralen der zon, d. i. op aarde, in tgst.
tot de ondemvereld.— 2. overdr. (enk.):
blik der ziel.
Avyijïdörjg, ao, d, H. [Avyelag, -dö?jg], Augiade, zoon van Augias.
f avyovg, ovgog, d[<—Laü. augur], augur
■j* Ailyovcrroff, d [-<— Larf. Augustus], Au¬
gustus, de eerste Rom. keizer.
avSd£opai (alleen ao. rjvö- en avöa^dprjv), zeggen, uitroepen.
avödcoy ijooo (iter. ao. avöijoaoxs, H.) m
med. [avörj]. — 1. onoverg. : spreken,
schreeuwen.— 2. a) zeggen, uitroepen :
Ijtos (een woord) av.; inz. : gebieden.
— b) noemen. — c) aanspreken, aan¬
roepen : zivd dvzLov (biv.,tegenover) av.,
ïï., aanspreken, antwoorden.
avöij, ij. 1. geluid : a) menschelijke stem.
— b) gesnor v. een boogpees ; getjilp v.
een zivaluiv. — 2. meton. met betrek¬
king tot d. gedachteninhoud : a) verhaal,
gerucht. —b)° orakel. — avörjetg9Eooa,
ev, met menschelijke stem sprekend.—
— avöco9 cog, rj, aiol. = avèrj.
avEQvco (slechts enkele vormen, o. a. 3
?n?'V. ao. avègvoav). [dvd ègvco], — 1.
omhoogtrekken, cl. kop v. h. offerdier
achterover trekken. — 2. naar zich toe
trekken.
aviR = avzó en avzd vóór spii'itus asper.
av&\ 1. = avzE vóór spi?'itus asper.— 2.
= avêi vóór alle klinkers.
av'd'dÖELa, ij. 1. zelfbehagen, verwaand¬
heid. — 2. meton. : a) aanmatiging,
driestheid. — b) eigenzinnigheid, kop¬
pigheid. — av&ddrjg, onz. avdaöeg [avzóg, dvddvco]. 1. zelfgenoegzaam, ver¬
waand. — 2. meton. (ooi'zaak voor ge¬
volg) : a) aanmatigend, driest. — b)
eigenzinnig, koppig. — av#adta, ij =
avfldösia. — av&adi^o/aai, zelfgenoeg¬
zaam -, aanmatigend zijn.
av'd'aöóozo/Liog, 2 [av&adsg ozó/ua (s/cov)],
met zelfbehagen -, aanmatigend spre¬
kend.

—

avXi^ojiai

av'd'aijiog, 2 [avzóg, al/ua], van hetzelfdebloed, bloedverwant.
avib-algszog, 2 [avzóg'], vrijwillig. — 1.
vrijwillig gekozen : av. #dvazog. — 2.
zichzelf kiezend : av. ozgairjyóg.
av'd'-éytaozogy 2 [avzóg], ieder zooals hij,
is, eenvoudig, natuurlijk.
«»
av'd'évzrjgy ov, 6 [avzo-évzrjg] die zelf iets
volbrengt; inz.: moordenaar.
av’d'rjiAEQÓVy biv. [avzóg, pjuéga], op denzelfden dag, dadelijk.
av'd'iy biv. 1. v. plaats : hier, daar. — 2.
overdr. v. tijd : dadelijk.
av'd'LyEvrjg, 2 [avéh, yévog], ter plaatse
ontstaan, inheemsch.
av&Lgy bw. I. v. plaats : achterwaarts, te¬
rug : av. lèvai, terugwijken.— II. overdr.
1. v. tijd : a) opnieuw, nog eens ; dikw.
versterkt : avihg av, ndXiv av&ig enz. —
b) v. de toekomst : een anderen keer, la¬
ter.— 2. tegenstellend : aan den anderen
kant, daarentegen ; soms met öé ; ook =
dé, aan yév beantivoordend : 0 zovzo
fj.£v... zovz} av&ig.
av'd'-ó/aai/Lcogy 2 [avzóg], van hetzelfde
bloed, bloedverwant.
avia%og, 2 [2. d-, Fiayif], samen -, luid
schreeuwend.
avXala, ij [avXrj ; —y Lat. aulaeum], voor¬
hangsel, gordijn, tapijt.
avXalgfQaxog, ij, vore.
avXsLogy 3 en 2 [avXrj], tot het voorhof
behoorend : ij -a &vga, hofdeur (tusschen cl. iveg en h. voorhof), buiten¬
deur.
avXéco [avXóg]. 1. a) op de fluit spelen;
met acc. : iets op de fluit spelen ; alg. :
op een instrument blazen. — b) pass. :
0 vol zijn van fluitspel. — 2. med. : zich
iets laten voorfluiten.
avXrjy ij [->- Lat. aula].
voorhof, veehof. — 2. meton. : omheining van het
voorhof. — 3. overdr. : ieder verblijf,
kamer, zaal, paleis : ° vsxvcov av., doo¬
denrijk ; ook 0 leger v- een dier.
avXrjjiay zó [avXéco], muziekstuk voor de
fluit. — avXijGigy ecog, ij [id.], fluitspel.
— avX?jZ7jQy fjgog, ó, en avXrjzijgy ov, ó
[id.], fluitspeler. — avXrjziKÓg, 3 [id.].
1. het fluitspel betredend : ij -ij [zèxvrj],
de kunst van het fluitspel. —^ 2. be¬
dreven in het fluitspel. — avXrjzgig9
löog, ij [vr. v. avXijzrjg], fluitspeelster.
avXlt,opLaiy avXLoihjoojLiai, ijvXiodjirjv en
rjvXlod'ijv [avXrj]. — 1. in het voorhof
zijn. — 2. alg.: in de open lucht ver¬
blijven ; in%.: in de open lucht over¬
nachten ; vd. in h. krijgswezen : bivakkeeren.

avXiov

,

.

ró [avXrj]. 1 landelijke woning.
— 2. hol, grot. — avXiogy 2 [avA?/] =
avXeiog.
avXigy löog, 7], rustplaats, nachtverblijf,
tent, bivak.
Avllgy iöog, rj (acc. iöa en Avhv), haven¬
stad in Boiotië.
avUcfHog, 6 [verklw. v. avXóg], kleine fluit.
— avXógy 6. 1. buis, pijp.
inz.: a)
blaasinstrument, vrl fluit, klarinet, hot)0. — b) dil v. een lanspunt. — 2. overdr.: a) av. aipazog, H., bloedstraal,
b)
stadion [dat zich in de lengte uitstrekt].
avXcbvy covog, ó [avXóg], wat lang en
hol is: holle weg, dal, kanaal.

avXiov

,

AvXcóv covog, 6 [avXcóv], dal en stad in
Messenië. — AvXcovïzai, cov, ol, Aulo-

nieten, inwoners van Auloon.
avXcoJZig, iöog, vr. bvn. [avXóg, cóyj],
ivschl. : van een dille voorzien (om er
d. helmbos in te steken).
av^dvco (alleen pr. en impf.) en avjgco, av£yoco, yv&joa, rjv&jxa ; pass. av^rjoopai,
rjv^rjb'rjv, rjvt-rjpau [vw. Lat. augerej.
— 5 overg. 1 vermeerderen, vergrooten, doen toenemen ; pass.: toenemen,
groeien. — 2. overdr. : a) in macht -, in
invloed doen toenemen: ° av£co jióXiv ; met proleptisch voorw.: 0 pei£co
(zoodat zij machtiger wordt) nóXiv
av^si; pass.: machtiger -, invloedrij¬
ker 'worden. — b) met woorden ver¬
heffen, prijzen, beroemd maken, eeren ;
jjass. : beroemd worden. — II.onoverg.:
groeien, toenemen.
av^rjotg, scog, rj. 1 het toenemen, was¬
dom. — 2. overdr.: het toenemen in
macht, invloed of aanzien ; opkomst,
— avïgooj Z. avlgavco.
avovrj, rj [2. avco], geschreeuw.
aüogy att. avogy 3. — i. droog, dor. —
2. biv. avov, v. de stem: schor ; v.iets dat
kraakt: met een knappend geluid.
dvjzvogy 2 [vjivog], slapeloos. — 1. a) niet
slapend ; v. d. slaap zelf: ° vnvog d.,
die geen slaap is, onrustig. - b) overdr.:
rusteloos : ° -oi (altijd vloeiende) xgrjvcu. — 2. zonder slaap doorgebracht.
avga, fj \yw. dyg, drjjii ; —>- Lat. aura],
(vochtige) luchtstroom, koeltje, bries,
wind ; inz.: morgenlucktje, gunstige
wind.
AvQsvgy scog, 6, Aureus, bijnaam v.
Apolloon als god v. d. dageraad.
AvgrjXiogy ó [<— Lat. Aurëlius], Aurelius ;
o. a. Marcus Aurelius, Rom. keizer, reg.
161-180.
avgiy biu., spoedig.
avgiovy biv., morgen ; èg av., H., morgen,

.

.

.

—

avzig
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en : tot morgen ; fj av. [rjpéga], de dag
van morgen.
Avaovlay rj, Ausonië, Italië. — Avaóviogy.
3, Ausonisch; oi -oi, de Ausoniërs.
avazaXéog en dfl-, 3 [avog], door de zon
verbrand ; vd.: vuil, morsig.
avazrjgógy 3 [avog ; —>■ Lat. an£tërus].(.
1. zuur, wrang. — 2. overdr. v. h. ka¬
rakter : ernstig, streng, ruw, norsck.—
avozTjgózrjgy yzog, rj. 1. wrangheid,
wrange smaak. — 2. overdr. : ernst,
strengheid, norschheid.
ai;V = av zó, avzd, v. avzóg.
avz1 = avzs.

avzdyysXogy 2 [avzóg dyyeXog], zelf aankondigend, - meldend. — avzdygezogr
2 [av.fdygéco], die men zelf mag nemen,
aan de vrije keuze ^ overgelaten. —
avzdöeXcpogy 2 [avzov döeXcpov], van den
eigen broeder, van de eigen zuster ; 6
av., de eigen broeder.
avzdgy tegenstellend vgw. [avzs, dg]. 1.
maar, integendeel, niettemin: dXXai
sy.cöxvov (weeklaagden), av. èpóv xrjg
yaTgs, H., maar mijn hart was ver¬
heugd; pèv... av., ïï. — 2. met zwakke
of zonder tgst. om de rede voort te zet¬
ten : echter : av. snel g1 sv^avzo, H., toen

zij echter gebeden hadden.
avzdgnrjgy 2 [avzóg dgxécov ; —Ned. au¬
tarkisch]. 1. zichzelf voldoende, . het
noodige hebbend : ngóg zt, voor iets;
met inf.: om te. — 2. vd. : tevreden,
onafhankelijk.— avzdgncogy biv. (superl.
-xêazaza), tevreden.
av-z€y bw. = av.
avzsjzdyyeXzogy 2 [avzóg enayyêXXopai],.
zichzelf aanbiedend, vrijwillig.
dvzÉco. 1. onoverg.: d) schreeuwen. — b)
v. zaken : dreunen, weerklinken. — 2.
overg. : iem. roepen, aanroepen. —
dvzfjy ij [2. avco], luid geschreeuw ; inz.:
krijgsgeschreeuw.
avzrjy vr. v. avzóg.
avzrjy vr. v. ovzog.
avzrjxoogy 2 [avzóg dxovcov], zelf hoorend,
oorgetuige.
avzrj/uaQy bw. [avzó rj/iiag], op denzelfden
dag. — avzrj/LiEQÓVy avziysvrjgy ion. =
avb-.
avzircay biv. 1. v. tijd: a) op het tegen¬
woordige oogenblik, nu, ^ dadelijk ;
dikiv. versterkt: av. pdXa, av. vvv ; bij
partic.: av.yevópsvog, dadelijk bij zijn ge¬
boorte. — b) v.de onmiddellijke toekomst:
spoedig, terstond daarop.
2. om het
eerste voorbeeld te geven dat in den
geest komt, bij voorbeeld.
avzigy ion. = avüig.

dvz gr)
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1. liet waaien, wind.
2. overdr. : a) adem. — b) gloed v.
h. vuur, walm, rook.— c) uitwaseming,
geur.— dvzggv, évog, 6. 1. het waaien,
wind. — 2. overdr.: adem.

dvzgrj, Y] \vio. drj/Lu].

avzó, onz. v. avzóg.
avzó, gecontr. uit savzó, v. savzov.
ov, 6 [avzóg], Boreas
in
eigen persoon. — avzo-yévvrjzog, 2
[av.], door iem. zelf voortgebracht. —
avzóyvcozog, 2 [av. yiyvcooxco], zelf be¬
slissend, eigenzinnig. — avzoöarjg, 2
[ai)., * <5dco], zelf geleerd. — avzo-öiêaxzog, 2 [av. ;
Ned. autodidact], door
zichzelf onderwezen, - gevormd. —
avzódiov, biu. [ai).], terstond.— avzoévzrjg, ov, ó = avdévzijg. — avzoezég, bw.
[avzó Exog], in hetzelfde jaar.
avzó&ev, bw. [avzóg, -ftsv]. 1. v.. 'plaats :
van daar zelf, van hier zelf; dikw. met
vrz.: ai), ê. ËÖggg, H., van op zijn zit¬
plaats ; oi ai)., de menschen uit die
streek. — 2. overdr. : a) v. tijd : a)
van dat oogenblik af. — /?) op staanden voet, terstond. — b) in de redeneering: hiervan uitgaande, op grond
daarvan, zonder meer.
avzó'd'L, bw [avzóg, -êi], op de plaats zelf,
hier zelf, daar zelf.
avzo-xaaiyvgzrj, rj [avzóg], eigen zuster.—
avzoxacriyvrjzog, ó, eigen broeder.
avzo-xékevazog, 2 [avzóg], aan zichzelf
bevelen gevend, uit eigen beweging
handelend, vrijwillig.
avzoxgdzcog,ogog, m. vr. bon. [avzóg, xgazéco], die zelf meester is. — 1. zijn
eigen meester, onafhankelijk. — 2. a)
v. veldheer en en gezanten : met onbe¬
perkte macht, - volmacht, gevolmach¬
tigd. — b) inz. te Rome : ó av., dictator ;
later: keizer; ook vertaling v. impera¬
tor.
avzoHtovéoo (alleen part. pr.), met eigen
hand dooden. — avzoxzóvog, 2 [avzóg
xzsivcov], met eigen hand doodend.
avzóxcokog, 2 [avzó. xcóXa (l'^cor)],niets dan
de ledematen hebbend, die niets dan
vel en been is. — avzo-Xdïvog, 2 [av.],
van ruwen steen.—Avzó-kvxog, ó [ai).],
grootvader v. Odusseus.
■ avzógazog, 3 [avzóg, 2e lid?', —>■ Ned.
automaat]. 1. v. pers.: uit eigen bewe¬
ging handelend. — 2. v. zaken : van¬
zelf handelend, - gebeurend, - ontstaan:
ai). ïïdvazog, natuurlijke dood; zelfst. g.\
ex -, dnó zov -ov, vanzelf, toevallig; zó
-ov, het toeval. — Avzo-géScov, ovzog,
6 [av.], wagenmenner v. Achilleus.
> avzopoléco (impf. en ao. gvz-, ion. avz-),
uit eigen beweging gaan; in», v. sol¬
Avzo-fiogéag,

—

avzóg

daten : overloopen. — avzógolog, 2
[avzóg golcóv (z. fttcooxco)], uit eigen be¬
weging komend; 6 ai)., overlooper.
avzovopéofiai, med., naar eigen wetten
leven, onafhankelijk zijn. — avzovogia,
[—> Ned. autonomie], zelfstan¬
digheid, autonomie. — avzóvogog, 2
[avzóg vógovg (qwy)]. 1. eigen wetten

hebbend, onafhankelijk. — 2. " naar
eigen inzicht handelend.
avzovvyi,bw. [avzóg, vvlf], nog denzelfden
nacht. — avzó^vkog, 2 [avzó £vAov], al¬
leen (avzóg, A, I, 4) uit hout, d. i. niet
kunstig bewerkt. — avzóiZEzgog, 2 [ai).,
TiEigog], alleen (avzóg, A, I, 4) uit steen,
uit ruwen steen. — avzójzoiog, 2 [av¬
zóg noiêcov], zichzelf gemaakt hebbend,
vanzelf ontstaan, - gegroeid. — avzójzovg? ovg, ovv, gen. noöog [ai)., novg],
op eigen voeten gaande. — avzójzgsgvog, 2 [av., Ttgé/Livov], met tronk en al,
met wortel en al. — avzojzgóocojzog,
2 [ai)., Tigoocojzov], zich met zijn eigen
gezicht -, zich zonder masker vertoonend. — avzójzzrjg, ov, ó [av.; vio. ó\pogai, z. ógdco], ooggetuige.
avzóg, i], ó, gen. ov, ijg, ov, vnw., bijv. en
zelfst. g. (gen. en dat. mrv. H., ook avzóqoL(v)) [ —> Ned. auto-].
A. in uitsluitenden zin : hij (met na¬
druk : hij en niet een ander), zelf.
L 1. zelf : èyco ai). ; bij vernoegen vnw. :
aiÖEÏo ’O'Eovg, -óv (= e/lie -óv) zr’ êXérjoov,
H., heb ontzag voor de góden en mede¬
lijden met mij zelf ; av. scpa (dor.— Btprj),
hij zelf (d. i. de Meester zelf, Puthagoras)
heeft het gezegd ; xai ai)., ook hij ; bij
abstracte begrippen’, öixaiov -ó, het recht¬
vaardige op zichzelf, het begrip recht¬
vaardig ; bij rangtlw. : öéxazog av., hij
zelf tiende, 'hij met negen anderen; vavv
Xagfidvovoiv -oïg dvögdm, samen met de
bemanning [<— -i]v dvögdoi, het schip
zelf met ...; h. vnw. werd gedachteloos
met d. dat. verbonden]. — 2. vanzelf,
door zichzelf, zonder vreemde hulp, uit
eigen beweging : ge ojtsvöovza. xai -óv
özgvvEig, H., mij, die reeds uit eigen be¬
weging mij spoed, spoort g’ij nog aan.
— 3. juist, precies (zoo, en niet anders):
-6 zovvavziov, juist het tegendeel; ngog
-alg zaïg üvgaig, vlak bij de deur. — 4.
op zichzelf, alleen: av. neg ècóv, II., hoe¬
wel hij alleen was ; soms : av. góvog, av.
oiog ; rj ipv^rj -i] xaW avzrjv, alleen op
zichzelf.
II. met lidiv. (o ai)., f] -?/, zó -ó ; metkrasis :
avzóg, avzg, zavzó en zavzóv, gen. zai)zov enz. ; onz. mrv. zavzd), H. ook zon¬
der lidio. 1. dezelfde : ó ai), dvgg. — 2.
zelfst. g.: èv zavzco, op dezelfde plaats \
ook : tegelijk ; £vvfjyov -ovg êg zavzó,

avzóg

—

zij drongen hen op één plaats, - op el¬
kaar : met dat. : slg z6-6 ppïv ojzevÖeze,
gij streeft hetzelfde doel na als wij.
B. met verxw. beteek.: in gen., dat. en
ace. = persoonlijk vnw. v. d. 3en pers.:
van hem, van haar enz. (zondernadruk;
nadruk geven óöe, ovzog, èxeïvog): Xéyei
du ovk èdóxsL -co ..., dat hij het niet
goedvond ...
oLvróg, avzri,

zavzó

en

zavzóv, z. avzóg,

A, II.
clvtóo'E) bw. [ccvzog, -oe], daarheen.
[avzóg, ïozapai], gevecht
waarin beiden op dezelfde plaats
staan, gevecht van man tegen man. —
avzóazoXog, 2 [av., ozéMco], zelf uitvarend, of: een eigen schip zendend. —
avzoacpayrjgy 2 [av., ocpd£co], door de
eigen zijn eigen of die v. een bloedver want) hand vermoord.
avzoaxeödy biv. = avzooyEÖór. — avzooXEÖidtco. 1. op staanden voet -, on¬
voorbereid handelen, voor de vuist
spreken. — 2. gew. in ongunstigen zin :
onbezonnen -, zonder kennis van zaken
spreken, - o orde el en, - handelen. —
avzoaxéöiogy 3. — 1. v. plaats : zich op
één plaats bevindend ; zelfst. g. : -g
[vojilvg], H., in het gevecht van man
tegen ‘ man ; avzöv utXfj£e [nkrjyrjv] -rjv,
H., bracht hem van nabij een slag toe.
— 2. overdr. v. tijd : terstond -, zonder
voorbereiding geschiedend. — avzocx^óvy bw. [avzóg ; e%co, onoverg.], ter
plaatse, in -, van uit de onmiddellijke
nabijheid ; inz. v. een gevecht: van man
tegen man.
avzozElggy 2 [avzóg ; zèXog, belasting],
zichzelf belasting -, - uitgaven opleg¬
gend, op eigen kosten levend. — avzozQayiKÓg, 3 [av.], niets dan -, door en
door tragisch.
uvzovy bic. [gen. v. plaats v. avzóg]. 1. v.
plaats : ter plaatse zelf, hier, daar ;
dikw. nader bepaald : ai), zavxg enz. —
2. overdr. v. tijd : op staanden voet,
terstond.

avzocrzaöirjy rj

avzov = savzov.
oLvzovgyógy 2 [avzóg ;

ègyov], zelf wer¬
-handelend. — avzó-<pi(v), x.
avzóg, begin. — avzocpóvzrjgy ov, ó [ai).;
st. v. s-ns-epv-ov, 2en ao. v. ’Ó’slvco], zelf
zich of een der zijnen doodend. — avzocpvr/g, 2 [av. cpvogai]. 1. vanzelf was¬
send, - ontstaan. — 2. alg. : natuurlijk:
Xipgv ai). — avzócpcovog, 2 [av., epeovg],
met eigen stem, zelf sprekend.
vLvzócpcoQogy 2 [avzóg pcpcóg]. 1. a) bij den
diefstal zelf betrapt. — b) alg. : op
heeter daad betrapt; gew. zelfst. g. :

kend,
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acpayvi£co

ejz’ -co lapfdveiv — 2. overdr. : a) op
onweerlegbare wijze, zonneklaar ; gew.
zelfst. g. : eV -eg sgeAsyxsiv. — b) ° door
hem zélf ontdekt.
avzóxEig, gen. og, m. vr. bvn. [avzóg, Xelq],
eigenhandig{?net de hand v.dengene, die
de handeling ondergaat, of met de hand
v. iem., v. wien het niet te verwachten
was). — 1. beclr. : eigenhandig volbren¬
gend, inz. een moord ; 6 ai)., moorde¬
naar.—2. lijd. : eigenhandig volbracht,
inz. v. een moord. — avzoxeigiay rj,
eigenhandige daad, inz. moord; -a
xzeIveiv, met eigen hand vermoorden.
avzóx'frcovy 2 [avzóg, y-dróv ; —>-Ned. autochthoon], in het land geboren ; 6 ai).,
inboorling.— avzoxócovog, 2 [ai).; %èa>,
vgl. yóavog], niets dan (z. avzóg, A, I, 4)
gegoten, ruw (vgl. avzó^vXog). — avzoyjia, T] [ai). ; vw. óxpofiai, f. bij ógdco ;
—> Ned. autopsie], het zien met eigen
oogen.
avzcog, soms avzcog, bw. [avzóg], op die
wijze.— 1. a)alg.: zoo: ebg <5’ av. = eboavzcog, juist zoo ; soms : zonder meer. —
b) minachtend: op die [onbevredigende
enz.) wijze : zóó maar, zonder reden,
onbezonnen, vergeefs. — 2. met betrek¬
king tot h. verleden : juist als te voren.
avxevi^co [avy/jv], onthalzen. — avxéviog,
3 [id.], van den nek.
avxéoo. 1. roemen, zich beroemen, zich
sterk maken, bluffen: av.uvfai). èni zivi,
op iets. — 2. met inf. f. : trots -, met
zelfvertrouwen meenen, - verwachten,
- zeggen. —
V> pralerij. — avxVm
pa, zó. 1. het roemen. — 2. datgene
waarop men roemt : sieraad, trots, roem,
aanzien : 0 x&ovóg av.
avxgvy évog, ó. 1. hals v. mensch of dier,
nek. — 2. overdr.: iedere smalle ver¬
binding : nauw dal, bergpas, zeeëngte,
Pais {= het smalste gedeelte) v. een land¬
tong, splitsing v. een rivier.
avxpéco. 1. droog -, uitgedroo^’d -, stofferig zijn. — 2. vuil zijn. — avxpvgóg, 3.
— 1. droog, uitgedroogd, stofferig.— 2.
niet gezalfd, borstelig, vuil. — avxpóg,
o [wschl. vw. avog]. 1. droogheid,droogte,
dorheid. — 2. het vuil, verwilderd uit¬
zicht.
1. avcoy att. avcoy aansteken.
2. aiico (impf. avov, ao. ijvoa en dvoa). 1.
roepen : a) onoverg. : schreeuwen. — b)
overg. : iem. luide roepen.— 2. v. zaken :
dreunen, weergalmen.
dcp0ydcp- = ctjtd, dno-, vóór een klinker of
tioecklank met spiritus asper.
dcp-ayvL^co. 1. a) door een zoenoffer ver¬
wijderen, - reinigen, verzoenen. — b)
7

depalgeeng — deprj
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een reinigingsoffer brengen. — 2. hei¬
lige ceremoniën voltrekken.
depaigeeng, Ecog, rj, het wegnemen, het ontrooven. — depaigszóg, 2, dien men kan
wegnemen. — dep-aigéco ® ion. dn-9
H. ook duo-, wegnemen, er uit nemen,
weg , afrukken, rooven : d. tl tlvl ; d.
tl Tirog en d. tlvól TLvog, v. iem. iets ;
0 p’ dvöga depslkov pij xtovelv, gij hebt
mij het dooclen van... {cl. i. de moge¬
lijkheid om hem te dooden) ontnomen ;
0 Xvjirjg -el, neem weg van (d. i. ver¬
minder) mijn leed ; -kopal ura eig eIev•dsgiav en -eo/llgu alleen, een onvrije voor
[lelt.: in de richting van) de vrijheid,
tot zich nemen, hem" bevrijden ; -éopal
ass.) tl TiQÓg Tivog, door iem. van iets

eroofd worden.
c' Aepaiozog, dor. = r'’HepaiOTog.

® springen van.
zonder helmkam.
dcp-apagzdveo © 1. niet treffen, missen :
d. Tivóg. — 2. beroofd worden van,
verliezen.

dep-dXkopaL

dcpakog, 2 [epdXog],

depapagzoenrjg^2 [depapagTavco sjiovg], het

juiste woord niet treffend, dwaas spre¬
kend.
dep-avödvco ® ion. dnmishagen.
depdvEia, rj [depavijg]. 1. duisterheid. —

2.

: geringe stand.
: niet te voor¬
schijn komend]. 1. ongezien, onzicht¬
baar, verborgen, verdwenen : ovoia d.,
ovoia ; oi -sïg, vermisten (soldaten); èv
Tco -eï, op een duistere plaats ; ex tov
-ovg, op onzichtbare wijze ; persoonlijke
constructie : ovx d. rjv noicov tl, hij deed
het in 't openbaar. — 2. overdr.: ver¬
borgen voor den geest: a) onbekend,
geheim. — b) onberoemd. — c) ondui¬
delijk, onzeker, onbewezen.
overdr.

depavijgj 2 [epalvopaL; eig.

depavl£co {f. loco en Léo)

[depavijg'].

1. a)

onzichtbaar maken, verbergen, doen
verdwijnen; pass. : verdwijnen. — b)
verwoesten, dooden. — c) onherken¬
baar maken. — 2. overdr. : a) geheim¬
houden. — b) doen verdwijnen : ° d.
axog, leed stillen ; rag naTgixdg dgsTag
d., den luister der ... verduisteren. —
depavLopóg, d, het verdwijnen,
het
sneuvelen.
depavzog
2 [epaivopai]. 1 ongezien, on¬

,

.

zichtbaar, verborgen, verdwenen : d.
ylyvopai, verdwijnen. — 2. vernietigd.
depavebg, biv. [depavijg]. 1. onzichtbaar,
heimelijk. — 2. roemloos.
dep-dnzeo © ion. dn~. 1. vastmaken aan.
— 2. afbinden.
depag, bic. 1. a) dadelijk, spoedig. — b)
bijv. g. : vlug. — 2. ongetwijfeld.

depagxzog — depgaxTog.
depdgpaxzog9 2 [epagpdooco], zonder vergif.
d<p-agnd£eo ® weg-, afrukken.
depdgzEgog, 3 [comp. bij depag], vlugger.
depaaiay rj [depaxog], sprakeloosheid.
depdaaeo, ao. ijcpaoa [depdeo] =* depdeo.
depazog, 2 [eprjpl], onuitsprekelijk: buitenewooü, talloos, onmetelijli, wonderaar.
depavgóg, 3, zwak.
depdeo, betasten.
dcpeyyrjg 2 [cpèyyog]. 1 zonder licht, duis¬
ter : ° epeog -ég, licht dat geen licht is{nl. voor een blinde). — 2. overdr. : som¬
ber, rampspoedig.
dcpeidéco. 1. niet sparen, kwistig omgaan
met. — 2. overdr. : niet letten op, verwaarloozen, niet ontzien. — d(peidécogr
ion., aiol. = depsidcog. — depELÖrjg, 2
[cpelöopai]. 1. niet sparend. — 2. overdr.:
zichzelf niet sparend, geen moeite ont¬
ziend. — depeiöcog, bw. 1. zonder spa¬
ren, rijkelijk. — 2. overdr.: d) zonder
zich te sparen, ijverig. — b) zonder an¬
deren te sparen, meedoogenloos.
dcpExzéov [verbaaladj. v. djiExopai], men
moet zich onthouden.
dcpeXrjg, 2, eenvoudig.
dcp-ékxco ® ion. dnwegsleep en, -ruk¬
ken.
dcpekov/bcai, f. med. v. dcpaigéco.
dcpehcog, bzu. [aepEhjg], eenvoudig.
depevog, zó (alleen nom. en acc. enk.), en
-og, o, rijkdom, overvloed.
dcpégco, f. v. dnéxco.
dcp-égncö. 1. wegkruipen, -sluipen. — 2.
cdg. : weggaan.
dep eg, 2 enk. imper. 2e ao. v. depigpL. —
dcpeoig, scog, rj [dcplrj/Lu]. 1. het loslaten,,
het laten gaan; in%. : het laten gaan
der deelnemers aan een wedstrijd, start;
vel. meton. : plaats van vertrek. — 2overdr. : kwijtschelding; f vergeving
der %onden.
’Acpezal en -ézai, ébv, ai, voorgebergte en
stad in Thessalië.
depezeog, 3 [verbaaladj. v. dephjpi], dien
men moet loslaten ; -ov, dat men moet
verzuimen, - weglaten. — depszog, 2
[id.]. 1. los-, vrijgelaten ; v. de aan de
góden gewijde dieren : in vrijheid gra¬
zend. — 2. overdr.: onbeteugeld : a.
lóyog, wijdloopig gepraat.
deprj, rj [djixco]. 1. het aanraken. — 2. het
aanraken met vuur, het aansteken.
deprj, 3 erik~ conj, 2o ao. v. deplrjfu..

,
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dtprjyéopat — deplazrjpu
:

acp-rjyéofiai, ion. oljt-. 1. a) (van een
plaats af) vooropgaan. — vd. b) aan¬
voeren. — 2. van het begin af -, uit¬
voerig verhalen, uiteenzetten ; pf. ook
in lijd. zin. — dcprjyijpa, ró, ion. are-,
verhaal. — doprjyTjaig, scog, rj, ion. aoz
het verhalen.
d<p-fjXit;, txog, m. vr. bvn., ion. dn-, over
den krachtigen leeftijd heen, bejaard.
dcpgXtcozrjg, ov, m. bv7i., ion. dn-, [dtp’
f/Xlov], met en, zelfst. g., zonder dvspog,
oostenwind.
atp-rj/Liou ® op een afstand alleen zitten.
dcprjzcog, ogog, ó [dcplgpi], boogschutter.
a-(p'd'£yxzosf 2, geluidloos. — 1. die niet
spreekt. — 2. waar men niet spreekt,
stil.
d-cpPizog, 2, onvergankelijk, onsterfelijk.
dcp&oyyog, 2 [9i&óyyog], geluidloos, spra¬
keloos.
dcpHovia, ?]. 1. bedr. : het niet-benijden,
- niet-misgunnen, bereidwilligheid. —
2. meton.j lijd. : toestand door het nietmisgunnen geschapen, overvloed. —
agp&ovog, 2 [epftóvog], \. a) vrij van
nijd, - van afgunst. — vd. b) vrijgevig.
— 2. lijd. : niet misgund, in overvloed
voorhanden, rijkelijk, kostelijk.
3r Acpibvai, cöv, ai, Attische gouw. — 3 ArptdvaZog, o, inwoner van Aphidnai.
dqj-iEQÓco, (van schuld reinigen, d. i. ver¬
zoenen en) wijden.
dcp-lrjpt ® ion. dn- (impf. dep- en f)<p~).
A. laten (= doen) weggaan. — I. eig.
1. iem. wegzenden, wegjagen. — 2. a)
iets slingeren, afschieten, wegwerpen :
0 d. ETiog (z. sjzog, I, 1), een woord uit¬
spreken. — b) onoverg. : d. [rag vavg],
de schepen van wal stooten, van wal
steken. — II. overdr. : verdrijven : d.
ölipav, H., den dorst.
B. laten (= niet beletten) weggaan, la¬
ten liggen.
I. 1. loslaten, niet (meer) tegenhouden,
vrijlaten : d. ijuiovg ; £a>óv nva d. ;
orgaróv d., af dank en. — 2. overdr. : a)
den teugel vieren aan een hartstocht:
• d. ’&vfiöv (toorn) sg nva. — b) van iets
{rivog) vrijspreken, - vrijstellen, - ont¬
slaan.
SI. 1. laten liggen, verlaten. — 2. overdr.:
a) laten varen, opgeven: d. xbjoiv, een
dagvaarding.— b) in een toestand laten:
rovg "EXXrjvag avrovópovg d. — c) in den
steek laten, achterlaten : d. nva egrjpov,
alleen laten ;3 Icovlrjv d. roïoi fagfdgoïot,
hdt.— d)verwaarloozen: d. xaigóv,een
gunstige gelegenheid. — e) buiten be¬
schouwing laten, kwijtschelden, ver¬
geven. — f) iets laten doen, - geschie-
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den, laten begaan, toelaten — g) f de
26 p. imper. 2e ao. depsg, depsrs dient vaak
alleen tot versiet'king v. d. aansporenden
conj.: depsg ïöco/hev, welaan, laten w&
zien.
dep-txdvco = depixvèopai.
dep-Lxvéopat @ ion. dn-, 1. ergens aan¬
komen, een plaats bereiken—2. overdr.:
a) in een toestand geraken : dg rooovro
(tot zulk een graad van) rv^gg d., hdt. ;
slg Xóyovg d. nvt, ötd lóycov d. nvt, in
gesprek komen met. — b) v. een toe¬
stand : overkomen, treffen : ps dlyog
dcplxsTO, H.
d-eplXvjzos, 2, onbemind.
dgptlog, 2 [q>iXog]. 1. zonder vrienden. —
2. v- pers. en zaken : a) vijandig, onbe¬
mind. — b) onaangenaam, ongezellig.
d-cpiXóaocpos, 2, f zonder wijsheid.
dept^ig, scog, g, ion. air- [d(pixvéopai\. I.
aankomst. — 2. het gaan -, reis naar.
dcp-mnd^opai en -innevoo, wegrijden.
depmnog, 2 [ijuiog], 1. v. pers.: die niet
kan rijden. — 2. v. een terrein : onge¬
schikt voor ruiterij.
dcp-lnzapat = djionéropai.
dcp-lozgpi ® ion. djt
A. overg. (p\, impf., P ao. act.) e7i P ao.
med. —
wegzetten, afzonderlijk
plaatsen, verwijderen : d. nva nvog ; d.
emfovXdg, aanvallen (door een muur)
afweren. — 2. overdr.: a) afhouden van,
beletten : 0 ovöév p: djroorrjoEi Xóyov. —•
b) afkeerig afvallig maken, tot afval -,
tot opstand bewegen : d. ovppdxovg. —
II. med. P ao. djTEorgodpgv. 1. van zich
verwijderen. — 2. aan zich laten toe¬
wegen (z. torgpt, A, II) : ÖELÖco pi] dnoozrjocovrai rö ^petog, H., ik vrees, dat zij
zich die schuld weer zullen laten toe¬
wegen, - terugbetalen, d. i. dat zij
wraak zullen nemen.
B. onoverg. (2c ao., pf., plqpf-, f exact,
act.), rechtstreeksch med. en pass. ao.
djiEorddrjv. — I. zich op een afstand
plaatsen, zich verwijderen, weggaan ;
pf. enz. : zich verwijderd hebben, op
een afstand staan. — II. overdr. 1. zich
van iem. afwenden : a) afvallig -, on¬
trouw worden, in opstand komen : oi
djiEOTEcbreg, hdt., afvalligen, opstande¬
lingen ; dopiarapai eïg nva, overloopen
naar. — b) voor iem. (nvt) uit den weg
aan, onderdoen. — 2. uit een toestand
omen, zich buiten iets houden : a)
zich van een bezigheid afwenden, zich
onttrekken aan, zich onthouden -, af¬
zien van, ophouden met : deplorarat
rijg Tiohrsiag, trekt zich terug uit het
politiek leven.— b) pf.: ver staan van :

I.l.
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acpXaOTOv

—

dcpvoo

onbevestigd. — 2. niet bewaakt.
dqjgaa/Lióvcog, bw., en dqpgdopcov, 2 [(ppdCoficu], onverstandig.
dcpgaözog, 2 [cpga^co]. 1. onuitsprekelijk,
wonderbaar. - 2. onmerkbaar, ge¬
heim. — d(pgaGzcogy bw., op een onge¬
dachte wijze, onverwachts. ,
dcpgéco [dcpgóg], schuimen, met schuim
bedekt zijn.
dcpgrjzcogj ogog, m. bvn. [cpggtgg], zonder
verband met een geslacht, zonder fami¬
liebanden.
depgi^oo [dcpgóg] = dcpgéco.
y3Acpgixavósf d[-<— Lat. Africanus], Africanus, bijnaam v. ticeeScip ionen.
3AcpgodtGLogj 3, van Aphrodite, zinne¬
lijk.—3 Acpgobizrjy g [oorsprong onbe¬
kend ; volgens de Grieken v. dcpgóg en
dvouai, erg. : de uit het schuim der zee
geborene]. — 1. a) Aphrodite, godin
der liefde. — b) oneig. : naam v. vreem¬
de godinnen, die met de Gr. Aphrodite
eenige gelijkenis hadden, o. a. de Ph.oid(p-oQi£co. 1. a) door een grens afschei¬
nikische Astarte. — 2.'meion.: a) zin¬
den, omheinen. — b) overdr.: a) beper¬
genot. — b) alg.: hartstochtelijk ver¬
ken, verminderen. — p) afzonderlijk
langen.
beschouwen, afbakenen. — 2. a) van
dcpgovéco [<depgeov], dwaas zijn.
de landgrens verwijderen. — b) alg.:
dcpgovzig, ge?i. ifiog, m. vr. bvn. [cpgovzic:],
verwijderen.
onbezorgd, on beko m m erd.
dep-ogpdoo en med. {met pass. ao.)f zich
dcpgovzLGzécoy zich niet bekommeren. *—
in beweging zetten, vertrekken, opbre¬
dcpgóvziGzog, 2 [cpgovzi£co], zorgeloos,
ken ; ° v. d. bliksem : neerschieten ; °d.
onbezonnen. — dopgorziGzcoq, bw. 1.
tieïqclv (inwendig voorw.), op een onder¬
onbezonnen. — 2. ° (euphemistisch)
neming uitgaan.
krankzinnig.
d<p-og/ag9 g, punt van uitgang. — 1.
d<pgóvcog3 bw. (comp. -eozégcog) [depgeov],
steunpunt, operatiebasis. — 2. overdr. :
onverstandig, dwaas.
a) oorzaak, gelegenheid, aanleiding,
dcpgógy d, schuim.
voorwendsel. — b) middelen, waarmee
men iets onderneemt, hulp-, geldmidde¬
dcpgoavvg g. 1 onverstand. — 2. meton.
len, middelen van bestaan ; inx.: be¬
concr. : dwaze daad. — depgeov, 2
drijfskapitaal.
[cpggv]. 1. onzinnig, dwaas.— 2. waan¬
zinnig.
d(p-oQ(A,i£ofzcu, een schip laten uitloopen.
dcpvgg, 2 [epvco], niet geschapen tot iets,
d<pogpogy 2 [duo, ogpg], vertrekkend.
ongeschikt, zonder natuurlijken aanleg,
dcp-ooióco. 1. van schuld vrijmaken, ri¬
onbegaafd.
tueel reinigen.— 2. med. : a) zich van
d-cpvKzog, 2. — 1. onontkoombaar, on¬
schuld vrijmaken, zich reinigen. — b)
vermijdelijk. — 2. waaruit men niet
zich van een verplichting vrijmaken,
kan ontkomen : ° -oi deopoé.
zijn plicht doen. — c) om godsdienstige
redenen verafschuwen, verwenschen.
oKpvXaHzéco, niet op zijn hoede zijn. —
dcpvXaKzog, 2 [epvXdooeo]. 1. onbewaakt,
depovy med. imper. 2« ao. v. depigpu.
zonder bezetting. — 2. a) niet op zijn
d(pQaSéoo, onverstandig zijn, - handelen.
hoede, zorgeloos. — b) niet te verhoed¬
— dygaSécog, bw., onverstandig. — dden, onvermijdelijk. — acpvXa&a, g,
cppaörjgjS [cp galopen]. 1. onverstandig.
nalatigheid bij het bewaken.
— 2. zonder bewustzijn. — dcpgaSia, g
dcpvXXogy 2 [cpvXlov], bladerloos.
(H. qew. mrv.). 1. onverstand. — 2. on¬
kunde.
dcp-vjzvócoy inslapen.
depgaiveo [cpggv]. 1. dwaas zijn. — 2. gek
dcpvGyezóg, d, slib.
zijn.
dcpvGGco en (pr. alleen in samenst.) depveoy
acpgcLKzog, 2 [ygaoocd]. 1. niet omheind?
dcpv£cx>, gepvoa (H. ook depvooa). — 1.

° dcpsazdvai cpgevcbr., zijn tegenwoordig¬
heid van geest verloren hebben.
acpXaozov, zó, krill, versierd uiteinde v. d.
achtersteven.
dcpXoLGLiósj ó, schuim, kwijl.
depvetóg, 2, en dcpveóg, 3, rijk. — depvog,
zó = depsvog.
dfpvco, bw.f plotseling.
dcpóPgzogy 2 [(pofiso/tiou], zonder vrees.
depofiog, 2 [fpópog]. 1. bedr. : zonder vrees,
onverschrokken. — 2. lijd. : niet te
vreezen.
d<p-odog, ?7, zorc. djr-, het heengaan, af¬
tocht.
dcp-opLoióu). 1. gelijkend maken, naboot¬
sen. — 2. vergelijken.
d(p~ojzXt^coy ontwapenen ; med.: zijn wa¬
pens afleggen.
dep-ogdoo @ 1. van verre zien. — 2. zijn
blik richten op, eiy. en overdr.
d-cpóggzogy 2, ondraaglijk.

,
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dqpco — dxgyïog
scheppen, putten. — 2. overdr. : opra¬
pen, opeenstapelen.
depot, 1 enk. conj 2e ao. v. dcpigpi.
depdovyzog9 2 [9ocovéco] en depatvog, 2 [epcovrj], sprakeloos, stom.
dyd, dor. = tjyrj.
3Axaïa, f) [3Ayaioi], Achaia. — 1. land¬
schot aan de noordkust v. de Peloponnesos. — 2. id. in Thessalië. —3 Axouïdg,
döocvr. bvn. [id.] 1. Achaïsch. — 2. 17
VI. [yvvrj], Achaiïsche vrouw.— 3Axoah7,
y, ion. = 3Ayaia.— 3 Axa.TCx.0g, ion. =
’ Ayaïy.óg. — 3 Axaiig, z. Ayatg.—3 Axaïxóg, 3 [3^^ato/], Achaiïsch.
3 AxaipiÉvyg, ovg, ó. 1. mythische stam¬
vader v. h. Perzisch koningshuis. — 2.
broeder v. Xerxes. — Axaip.eviöpg, ov, 6
[ ’A.j -löyg], Achaimenide. — 1. nakome¬
ling v. Achaimencs. — 2. mrv. : het Per¬
zisch kon ingshuis.
3 Axaioi, cov, o[ [*’Ayaifoi —>■ Lat. Achïvï], Achaiërs. — L volksstam aan de
noordkust v. de Peloponnesos, in Thessa¬
lië, op Kreta en op andere eilanden. —
2. H., synekd.: de Grieken. — 3 Axaióg,
3, Achaiïsch ; al -ai [yvvaXxsg], Achaiï¬
sche vrouwen. — 3Ayatg en -aug, '/doe,
vr. bvn. 1» Achaïsch. — 2. a) i] 3A. [yrj],
het land der Achaiërs. — b) ai -uösg [yvvaïxsg], Achaiïsche vrouwen.
dyaXxog, 2 [ya?.xóg], zonder brons: 0 d.
Ö.OJILÖCOV, zonder bronzen schilden.
dxavVSj 2 pk ó-, yaivot]. 1. v. een afgrond:
wijd gapend. — 2. alg. : wijd uitge¬
strekt, grenzen loos.
axagig, tg, 1, gen. nog (dat. in en 1) [ydgig‘\.
1. (ydgig, bevalligheid) : a) niet beval¬
lig, - bekoorlijk. — b) vd. : onaange¬
naam, droevig. — 2. [ydgig, dank) : a)
bedr. : ondankbaar. — b) lijd. : waar¬
voor men geen dank weet, onbeloond.
dxagiaria, y, ondankbaarheid. — dxdgiozog, 2 |yaglfo/Liai], en dxdgizog, 2
[ydgig’] = dyagtg.
3Axcigvaiy tbr, ai, gouw in h. noorden v.
Attika. — "Axagvevg, d, geboortig van
-, inwoner van Acharnai. — 3Axagvrj'd'EVy bun, uit Acharnai.
j dxsiy zó, onverb. [Egyptisch w.], riet¬
gras.
ayelgijzog, 2 [ysig], niet door menschenhanden geplant.
d-xeigojzolrjTogy 2, niet door menschenhanden gemaakt.
axeigcozog, 2 [yEigóooi]. 1. ono ver winbaar.
— 2. door geen menschenhanden ver¬
zorgd, - geplant.
3Axekcoïog en -Xgjog, ó, Acheloös. — 1.
a) rivier tusschen Akarnanië en Aito-
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lië. — b) de god dier rivier. — 2. rivier
in Phrugië.
dxegöog, rj, wilde pereboom.
3AxegóvzEiog, 3, en -nog, 3 [Ayégatv],
van den Acheroon. — 3 Axegovoidg,
döog, vr. bvn. [id.], Ackeroesisck, van
den Acheroon : 3 A. XeggóvrjooG, land¬
tong bij Herakleia in Bithunië. met een
ingang tot de onderwereld. — ’ AycgovGiog, 3 [id-], id.
dxegoo'ïgj töog, rj, zilverpopulier.
3Ayégo>v, ovzog, 6, rivier in de ondenoereld.
axGvoov en dx^cov, vr. éovoa [vw. dyofiai],
treurend, zich bedroevend.
dxypa, T.Ó, dor. = rjyyga.
dx'&eivóg, 3 [dytiog], lastig, onaangenaam.
dx&yöcóv, órog, i] [trf.]. 1. last; fig. • 0 a.
xaxov. — 2. overdr. : tegenzin, wrevel.
dx'0'yaofA.ai> f.pass. v. dyco.
dx^o/aaij dydéooyai en dydsod i/oopai,
fjyüso&yv [dy&o;]. — 1. beladen -, be¬
vracht zijn. — 2. overdr. • zich be¬
zwaard
zich gedrukt voelen, wreve¬
lig , toornig zijn, zich ergeren.
dx&og, zó. 1. last ; inx.: lading. — 2*
overdr. : kommer, leed, smart.
dx&cxpogécQ, een last dragen. = dx&o<pógog, 2 [dydog <pÉQo>v], lastdragend.
3 AyiXeiog, -Xevg = JAyiXX- — 3AyikkEiogy 6,
van Achilleus. — 3 Ayiklevg^ d, de groot¬
ste Gr. held vóór Troje. — 3 Axiklyiog^
ion.a 3 AylV.siog ; 3 A. ögópog, HUT-, de
Achilleïsche renbaan, landtong bij de
monding v. d. Boruslhenes (— Dnjepr).
dyk-vg, vog, rj, nevel, duisternis ; in%. : ne¬
vel, die zich over de oogen v. een ster¬
vende enz. verspreidt. — dxXvco9 donker
worden, - zijn.
ayvi], rj, wat op iets ligt. —1. kaf. — 2*
a) schuim. — b) 0 dauw: ovgavla d.
dxrvfzai, 1. treuren, bedroefd zijn. — 2.
toornig worden.
dxolog, 2 [yoXïj]. 1. zonder gal. - 2.
overg. : den toorn verdrijvend.
ayopai, treuren, bedroefd zijn.
dxóg£vzogf 2 [yogsveo], en dyogog, 2 [yogóg], zonder reidansen, - vreugde, droe¬
vig.
ayog^zó [vw. dyopai], smart, leed, verdriet.
dygarzog, 2 [ygalvoT], onbevlekt, rein.
dxeeïog, ion. dygyïog, 2 [ygeia]. 1. on¬
bruikbaar, nutteloos ; inx. : ongeschikt
voor den oorlog. — 2. bw. -ov : a) -ov
töcóv, onnoozel kijkend, ïï. — b) -ov
ysXav, H., zonder reden -, verlegen
lachen.
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dxQrjfiazog

dxQVfzazog, 2 \xQWazd], zonder rijkdom¬
men, arm.
dxQrj/Lioovvi], 77, armoede. — dxgviacov, 2
P [XQVIuaza] = dxgrjpazog.
dxQrjaz°g, 2 [B. XQ«g>, med.]. 1. onbruik¬
baar, nutteloos. — 2. euphemistisch :
kwaad, slecht.
d%gi on [niet-att., vóór klinkers) dxQig. —
I. bio. : tot het eind, geheel en al. —
II. vrz met gen., ook met een bw. of met
slg, tzgóg enz. 1. v. plaats : tot aan : d.
zov iJeigaióóg; d. ngóg zó isgóv. — 2.
overdr. : a) v. tijd : dnó zijg dgxijs d. zijg
zeXevzijg ; d. vvv. — b) v. graad : tot :
d. zov d'ogvfirjöcu OTtovdd£szs, gij zijt vol
ijver om toe te juichen [maar verder
gaat uw ijver niet). — II!. vgw. : totdat,
zoolang als ; d'. ov = soms dxgi.
dxecbparog, 2 [xQ^ga], kleurloos.
dxvefA'LV9 V) ion., hoop kaf. — dxvgov,
zó, kaf ; gew. mrv.
dxco, dor. = rjxcó.
dip, bw. [dnó ; vgl. Lat. ab-s]. 1. v. plaats:
terug, achteruit: dyj lévai, H.. terugkeeren ; dip Xrniovg oxgécpsiv, II., om
wenden. — 2. overdr. : a) v. h. terugikeeren tot een vroeger en toestand: terug:
d\p eyxog öiöóvcu, een speer teruggeven.
— b) wederom, opnieuw.
d-ipavozog, 2. — 1. lijd. : onaangeroerd.
— 2. bedr. : die niet aangeraakt heeft.
dyjeyrjS, 2 [ipéy co], ui et berispt, straffeloos
,dipevöécog, ion. = dipevöcbg. — aipevSrjg,
2 [ipEvöog], niet liegend, - bedriegend,
rwaarheidlievend. — dxpevöcdg, bw.,
waarlijk.
dxpecprjg, 2 [ipêcpco, angstig zijn], waaro¬
ver men zich niet bekommert.
dipipaxia, rj [djzzco, pó-xopai], schermut¬
seling.
3Aipivd'ioi, cov, ol, Apsinthiërs, Thrafcische volksstam.

—

fiasco

dxpiv'd'iov, zó [ —>■ Lat. absinthium —>Ned. absint], absint, alsem.
dipig, Töog, g [ —> Ned. apsis]. 1. ver¬
binding, inz. : maas v. een net. — 2.
a) velg; synekd.: rad. — b) gewelf,
koepel.
dipóggoog -ovg, oog-ovg, oov-ov* [dip, qsco],
in zichzelf terugstroom end ; epitheton
v. d. Okeanos, beschouwd als een stroom,
die om de aarde heen in zichzelf terugvloeit.
dipoggog, 2 [dip, dgw/Lii]. 1. terugkeerend. - 2. bw. -ov: a) terug, achteruit.
— b) overdr.: opnieuw.
dipog, zó [dnzco], verbinding, inz. der le¬
dematen : gewricht.
dipocprjzl, bw., en dipócprjzog, 2 [xpocpéco],
geruischloos, stil.
dipvxia, rj, lafheid. — dipvxog, 2 [ipvxp].
1. ontzield, levenloos. — 2. overdr. :
moedeloos, laf.
* dcoyf.doco (2e ao. conj. ecopev, ècopev). 1.
verzadigen.— 2. gew. onoverg. en med.:
zich verzadigen.
dcóïog, 3 = ecoog.
dcogla, f). 1. ongelegen tijd. — 2. onaan¬
gename -, slechte tijd ; inz. : do oude
dag. — dcógiog, 3, en 1. dcogog, 2
[<oga\, ontijdig : a) vroegtijdig : dcogog
ïïdvazog. — b) laat.
2. dcogog, 2 [1. deigco ?], missch. : opge¬
heven, zwevend : nódsg -01, H., v. de
twaalf pooten v. een zeemonster,
dcogzo, ïï., plqpf pass. v. 2. deigco.
dcóg, dovg, dor. = ycog.
dcozéco, slapen.
dcozov, zó, en -og, ó. 1. vlok. — 2. alg. :
a) wol. — b) meton.: het van wol ge¬
maakte, b. v. slinger.— c) overdr.: het
schoonste in zijn soort.

B
p als cijfer: P' = 2 ;
= 2000.
-pa, 2 enk. 2<> ao. imper. v. fairco.
paPal, tussw., uitroep v. verwondering :
wel 1
BaPvJicóv, covog, ij [Semietisch tv.]. 1.
Babuloon, reusachtige stad aan d. Beneden-Eufraat. — 2. Babulonië. - Bapvlcoviog, 3. — 1. Babulonisch. — 2. a)
ol -01, Babuloniërs. — b) rj -a [xcóga],
Babulonië.
pdörjv, bw. [vw. Palvco]. 1. a) stapvoets.

— b) v. troepen : in den gewonen pas ;
p. zaxv, in versnelden pas. — 2. over¬
dr. : langzaam, allengs.
Paöl^co, Padioupai, efiddioa [pdörjv]. 1. te
voet gaan, schrijden.
2. alg. : a)
gaan, zich ergens heen begeven, ook te
paard. — b) overdr. : een werkzaam¬
heid beginnen ; in de rede : tot een on¬
derwerp o vergaan. — pdöiopa, ro, het
aan, gang. — paöiozéov, verbaaladj. v.
adi£co. — Paöiozrjg, ov, ó, voetganger.
pd£co [pf. pass. pépaxzai), spreken, zeg-

fia&éa

gen : 3. zivd zi, H., iets tot iem. zeggen.
fiafréa, -ég, ion. vr. v. fiadvg. — fia&écos9
bw. bij ia.
fiadh, dor. — fiijdi, 2e ao. imper. v. fiaivco.
fid-d'og, ró. 1. a) afmeting in verticale
richting, gew. diepte, soms hoogte: fi.
jtota/Liov ; 0 aldégog fi. — b) meton.,co?icr.:
het diepe, volle zee. — 2. alg. : uitge¬
strektheid ; inz.: a) v. opgestelde troepen:
diepte. — b) overdr.: 0 xaxcöv fi. {de
voorstelling kan echter ook zijn: afgrond
van rampen); 0 nlovzov (1.
fid&gov, zó [;vw. fiaivco]. 1. datgene, waar¬
op men treedt: trede, sport; mrv. :
ladder. — 2. alg.: datgene, waarop iem.
of iets staat of rust : a) zetel, troon,
bank, schoolbank. — b) voetstuk. —
c) voet v. een berg, grondvesten.
fiaftoyaiog en-ysiog, 2 [fiadsïav ygv (è’xcov)],
met diepe aarde (cl. i. niet steenachtig),
vruchtbaar. — fia'd'vöivgEig, sooa, sv, en
-Sivgg, ov, m. bvn. [fiadsiag divag (è’xiov)],
met diepe draaikolken. — fia&vdoi-og,
2 [fiadsïav dó£av {è'xcov)], hoogberoemd.
— fiad'v^covog, vr. bvn. [fiadsïav £cóvgv
(è'xovoa)], alleen v. vrouwen: laag ge¬
gord [d. i. niet om de borst, maar boven
de heupen). — fia'&'vxgxgg, 2 [fiadvg, 2G
lid ?], ivschl.: met diepe afgronden. —
fia'd'VKoXjtog^ [fiadvv xóhzov (s’xovoa)],
met een kleed, waarvan de boezem o vel¬
den gordel neerhangt, met diepe kleedplooi.— fia'd'vXei/uogyS [fiadsïg Isi/Licovag
(è’xcov)], met hoog begroeide [d. i. we¬
lige) beemden. — fiaftvlgiog, 2 [fiadv
Igïov {è'xcov)], met hoog koren, vrucht¬
baar.
fia'd'vvcoy f. vcb, ao. èfiddvva [fiadvg], diep
maken, uitgraven.
fiad'VQQeizgg, ov, m. bvn. [fiadv fiécov], en
fia'd'VQQOog-ovg, oog-ovg, oov-ovv [fiadvv
góov (è’xcov)], diep stroomend, diep.
fiadvg, sïa, v (ion. vr. sa, ég). I. 1. zich
ver naar beneden of (soms) naar om¬
hoog uitstrekkend, diep, soms : hoog :
alg (zee) -sla, ïï.; Igïov -v, hoog ge¬
was. — 2. overdr.: a) met betrekking
tot h. verstand : niet oppervlakkig, diep.
— b) met betrekking tot h. gemoed:
diep : zóv dxog ólgv xazd cpgéva zvips
-sïav, H., vlijmende smart trof hem
diep in de ziei. — Iï. alg. 1. a) zich ver
uitstrekkend, diep : fi. xólnog, H., diep
insnijdende zeeboezem ; v. opgestelde
troepen : -sïa cpdlaylg. — b) va. : waar
men niet doorheen ziet, dicht: dgg
-sta, H., dichte nevel, wolk; vv£ -sïa,
diep. — 2. overdr. : groot: -sla laïlaip,
H., geweldige storm ; ° èodlöv -v,
groot geluk.

—

fiaivco
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fia'd'VöKacpgg, 2 [fiadv oxanxóg], diep
uitgegraven. — fia&voxoivog, 2 [fi.,
oxoïvog], met hooge biezen. — fiaftvcpgcovy 2 [fiadsïav cpgéva (sxcovj], diep¬
zinnig. — fia&vxcuzrjEig, sooa, ev [fiadsïav xaixgv (è’xcov)], met diep neerhan¬
gende haren.
*
fiaiEv, fiairjv, 3 mrv. en 1 enk. opt. 2G ao.
v. fiaivco.
fiaivco, f. figoopai, 2g ao. è’figv (vervoegd
gelijk sozrjv, 2G ao. v. lozgfii), pf. fiéfigxa ; met overg. beteek. : f. -figoco, ao.
sfigoa. — pass.: -sfiddgv, -fiéfiapai. —
-4. V. dor. : f. fidoo/aai; ao. sfiaoa;
2e ao. è’fiav, imper. fiadi, fidzco, -fia;
pf. fiéfiaxa. — vrl H.: 2e ao. 3 mrv.
sfiaoav, sfiav, fidv, 3 dit. fidzgv ; 2& ao.
conj. fieico, figco, fiéco ; 2& pf. 3 mrv.
fisfidaoL, fisfidoi, inf. fisfidpsv, fisfidvai,
part. fisfiacog (vr. fiefiavTa) en fisficóg,
(vr. ' fisficooa); 2G plqpf. 3 mrv. fiéfiaoav. — Med. ao. -sfigodpgv, gemengde
ao. Epgoezo. — [vw. Lat. venlre, Ned.
komen].
A. onoverg. ï. 1. de beenen uiteenzet¬
ten : d/Licpi öovgazi fiaivs, H., zette zich
schrijlings op een balk ; d/ncpi zivi fi.,
H., de voeten rechts en links v. iem.
plaatsen (om hem te beschermen)', over¬
dr. : beschermen (vgl. dpcpifiaivco). — 2.
een voet vooruitzetten, een stap doen :
fig 6’ ïèvai (inf. v. doel), H., zette zich
in beweging om ..., maakte zich op
om ...
II. 1. gaan, wandelen : fi. óöóv (inwen¬
dig voorw.) ; fi. fiaoïv (id.) ; fig. : ° <V
óövvag (gen.) è’fiag, gij bewandelt een
weg van droefheid; efigosxo, H. =
è’fig. — met een bijbegrip : a) a) heenaan : èv vgvol eg nazgiö1 èfigoav, II.,
ebben zich ingescheept naar... — fi)
overdr. : njj ögxia figoezai gplv; H.,
wat zal er van onze verdragen wor¬
den ? cuphemistisch : sterven ; v. tijd :
Evvèa èviavzol (jarenl fisfidaoi, H. — b)
komen, ook overdr. : 0 èg zóös zólggg
è’fig, tot dat punt van stoutmoedigheid
is hij gekomen. — 2. pf.: gegaan -,
gekomen zijn, zich bevinden, staan :
0 xcbgog sv co fisfigxapEv ; fiaoïg ècp1 gg
fiéfigxEv dvögidg, het voetstuk, waarop
het standbeeld staat ; fig. vaak nage¬
noeg = EljLii : ° èv xaxoïg fiêfigxa, ik ben
ongelukkig ; 0 ev fisfigxcóg, voorspoed
genietend, wien het goed gaat; ° of
èv iel el fiEficbzsg, de overheden (= of
èv xsIel èóvzEg, HDT.).
B. overg. 1. betreden, bestijgen, be¬
springen : efiav véag, H. — 2. causatief
(alleen f. figoco en 1G ao. sfigoa) : doen
gaan : zovg è£ ïtcticov fiijos, H., wierp
hen van den strijdwagen.
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fiaióg, 3. — 1. a) klein, onbeduidend :
0 -d rfjoog ; 0 -d (papa, zwak geluid. —
b) weinig; bio. -óv, een weinig. — 2.
overdr.: a) bescheiden, nederig. — b)
kortstondig ; bw. -óv, korten tijd.
Pa lx 7j, fj [Thrakisch w.], lederen kiel.
Bdxig, idog, 6, mythisch waarzegger uit
Boiotië.
Paxxijglaf rj [vic. Lat. h&culum ; —>■ Ned.
bacterie]. 1. stok, staf. — 2. inz.: staf
der rechters te Athene.
Bdxxgaj cov, xd, kindschap in Perzië en
de hoofdstad ervan. — Baxxgiavógy?>,
en Bdxxgiog, 3. — 1. Baktrisch. — 2.
oi -lavoi en -lol, de bewoners -, de in¬
woners van Baktra.
pdnxQoVy xó [vw. Paxxygia], stok, staf.
BdxxsLog en BaxxsTog, 3 [Bdxyog]. 1. a)
Bakchos -, het Bakchosfeest betref¬
fend. — b) in Bakchische vervoering,
razend, woest. — 2.6 B., met en zon¬
der ftsóg, Bakchos. — pdxxevpa, xó
\Paxyevcó\ Bakchosfeest. — Baxx^vg,
6 = Bdxyog. — Paxx^voo [Bdxyog]. 1.
het Bakchosfeest vieren, in Bakchische
geestvervoering zijn. — 2. overdr.: te
werk gaan als een Bakchant, - als een
waanzinnige.— fidxxy, ij [id.]. 1. Bakchante, priesteres van Bakchos. — 2.
overdr.: razende vrouw.
Baxxidöai, cov, oi [Baxyig], Bakchiaden,
aristokratisch geslacht, dat in de VHP
en VIP eeuw v. Ghr. te Korinthe re¬
geerde.
Banxidg, döog, ij, plaats in Egypte, ten
Z.-W. v. Memphis.
Bdxxf'Ogj 3 | Bdxyog]. 1. Bakchos betref¬
fend, van Bakchos. — 2. o B. [#eoY] :
a) Bakchos. — b) meton. : wijn. — PaxXig» fóog, f) [id.] = Pdxyr).
BdxxLSy L6°g, 6, stamvader der Bakchia¬
den [z. Baxxidöai).
Paxxid>xrjgy ov, ó [Bdxyog], Bakchant,
priester v. Bakchos.
Bdxxog, o. 1. Bakchos, Dionusos, de god
v. d. wijn. — 2. meton. : a) wijn. —
b) Bakchant; alg.: vereerder van Bak¬
chos.
BaxxvXlörjg, ov, o, Gr. lierdichter, Vt
eeuw• v. G.
PaXavdyga, ij [paXdvovg dygèoo ;
eig. :
sl uitpen vanger], haak om de sluitpen
(z. pdXavog, 2) uit te halen, sleutel.
PaXavEÏov, xó [ —> Lat. balineum], bad?
badinrichting.
PaXavycpdyogy 2 [PaXdvovg gpaycóv (2& ao.
part. bij èoüico)], eikels etend. — pdXa~
vog, rj [vw. Lat. glans]. 1. a) eikel.— b)
overdr. : elke eikelvormige vrucht, o. a.

PaXco
dadel. — 2. ijzeren sluitpen, die door
een gat in d. sluitbalk v. een deur in d.
deurpost geschoven iverd, om de deur te
sluiten.
PakdvxLOVy xó = paXXdvxiov.
paXfiig, löog, rj. 1. streep -, meet, waar
de ivedren begint en eindigt.*— 2. over¬
dr. : a) begin. — b) einde, o. a. muurtinnen welke de vijand bij de bestor¬
ming icil bereiken.
’BdXftog9 6 [«<— Lat. Balbus], Balbus,
Bom. bijnaam.
pd^Ey tussw. [?], och dat I
•pdXeoxsy iter. ao. v. pdXXco.
fiaXióg, 3, gevlekt, bont. — BaXiog, o,
de Bonte, naam v. een paard.
Pahkdvxiovy xó. 1. geldbeurs. — 2. zak.
PdXXco, faXco, 2e ao. epaXov, pêpXijxa. —
med. PaXovycu, 2&ao. èpaXóyrjv. — pass.
phjd'Yjoop.ai, èpXrjftyv, pèpXyyai. — A.
V. 1. i vrl H.): iter. ao. -faXeoxs ;
pass. -pXijooyai, 2C ao. èpXyyyv ; pf. 2
enk. pêpXrjcu, 3 mrv. PepXyaxai (= yvxai);
plqpf. 3 enk. pépXyro, 3 mrv. PefXyaxo
( = yvxo); ander pf. part. fsfoXrjyêvog,
plqpf. 3 mrv. Pspohjaxo. — 2. *j* P ao.
spaXa.
A. ï. overg. 1. werpen, slingeren: p.
péXog, H., een rotsblok ; sv vrjvol Jivg
p., H. — inz.: a) wegwerpen. — b)
omverwerpen, tegen den grond wer¬
pen. — c) een kleed, een loapenrusting
en dgl. omwerpen, - aandoen : dyopi
doyoig pdX’ alyiöa, H. ; dyopi coyoioiv
pdXsxo £i(pog, H., om zijn schouders
(med.)... — d) laten vallen : p. ödxgv,
H. — e) haastig ergens heen brengen:
ïjiTiovg Tzgóod'E p., H., zijn paarden vóór
die v. een ander uit drijven, voorbij¬
rijden. — f) verdrijven, verbannen. —
g) verlaten, laten liggen. — 2. overdr.:
a) in het ongeluk en dgl. storten. — b)
instorten, inboezemen, ingeven. — c)
in zijn geest -, in zijn gemoed opne¬
men, overleggen : 0 yy avxc&v yrjdsv èg
ïïvyóv pdXyg, neem niets daarvan ter
harte ; gew. med. — d) med.: op zich
nemen, op eigen verantwoording doen.
— e) zijn oogen richten.
II. onoverg. [eolvxóv]: zich werpen, - stor¬
ten : Ttoxayog sig dXa -ei, H. ; ltzjioi tzeqI
xÉQ/Lia -ovoiv, H., zwenken om den eind¬
paal.
B. I. 1. (werpen en) treffen, - raken,
- wonden : pXrjysvog rjh xvjzslg, H., door
een worp of een stoot getroffen. — 2.
alg. : treffen : p. xtvd öovgi, door een
lansstoot. — II. overdr. : treffen : ïnTtoov ys xxvjrog ovaxa (ooren)
-el ;
0 rjydg xaxoïg (verwijten) PclXsïxe.
paXovycu, PaXcOy z. pdXXoo.
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pdfjuz — Pagvg
Papa, dor. = fifjfia.
fiafifialvco en pap,paxv£coy klappertan¬
den.
pdv, ep. — efiav, v. falvoD.
pdvavaog,2. — 1. a) van een handwer¬
ker. — b) 6 p., handwerker. — 2. ge¬
meen, laag.
pd£igy scog, g [|l£w], gesproken woord.
— inz. : a) uitspraak van een orakel.
— /;) gerucht.
pajïTiZoj [pdxzco ; —> Lat. baptizare]. 1.
a) onder-, indompelen ; med. : zich
wasschen. — b) overdr.: zich bedrin¬
ken. — 2. inz.: + doopen. - f pdnTiG/aa.) zó. 1. wassching. — 2.inz. : a)
doop. - b) overdr. : marteldood. —
•j- pajcTiGzi'ig, o [ —> Ned. anabaptist],
do op er.
fiajzzóg, 3 [verbaaladj. v. pdnzoi], in een
vocht, b. v. een verfstof, gedompeld, ge¬
verfd.
pdjiTco, pdipco, è'Paipa ; jjass. 2C ao. èfd(prjv, pêfiau,uou. — 1. doopen, indom¬
pelen. — inz.: a) in verf doopen, ver¬
ven. — b) gloeiend ijzer in water doopen,
om het te harden.— 2. door indompelen
vullen, volscheppen.
‘\Bagappdgy d, 6 [Hebr. w. ; cig. : vaderszoon], Barabbas.
fidga'd'Qov, zó. 1. afgrond, kloof. — 2.
inz. : a) h. barathron, aan d. westkant
v. A thene, waarin oudtijds de ter dood
veroordeelden geworpen teerden. — b)
overdr.: moordenaarshol.
PagPagl^co [pdgpagog]. 1. een vreemde
taal spreken. — 2. als een vreemde
spreken, taalfouten maken.
fiaQ/3aQLKÓg9 3 [w/.]. 1. van de barbaren,
barbaarsch, niet-Grieksch, uithcemsch;
inz.: Perzisch.— 2. zó -óv [ozgdzsv/.ia],
het barbarenleger. — Pagpagincog en
pagpagioziy bw. [pdgpagog, -tar/], in
een vreemde taal; inz.: in het Perzisch.
PagPagcGfA.ógy ö [fagfagi^co]. 1. gebrek¬
kige taalkennis. — 2. taalfout.
pdgPagog, 2 [onomatopee ; eig. : stame¬
lend ; —>• Lat. barbarus —> Ned. bar¬
baar; vw. Ned. Berber]. 1. a) onver¬
staanbaar -, een vreemde taal sprekend,
niet-Grieksch ; v. een taal en dgl. : on¬
verstaanbaar. — b) oi -ot, de nietGrieksche -, de vreemde volken; inz.:
de Perzen. — 2. later misprijzend:
ruw, onbeschaafd.
PagPagó(poovogy 2 [pdgPagov cpcavrjvfirpuj],
een vreemde taal sprekend.
PagPagóco [pdgfagog], onverstaanbaar
zijn, - worden.
pdgPizovy zó, en -ogy g, ó, een soort harp.

pdgSioTog = fgddiozog, v. fgaövg.
Pagéco [pdgog]. 1. bezwaren, belasten.

2. ep. part pf. Psfaggcog, onoverg.: door
ivijn bezwaard.
Pagéoog, bw. [pagvg], bezwaarlijk, met
moeite: f. cpégeiv zi, kwalijk nemen ;
dxovEiv p., ongaarne.
,
yBagiboXofzaïog, ó [Hebr. «'.], Bartliolomaeus, een der twaalf apostelen.
pdgig, idog, i/ [Egyptisch tvi], platboomde
schuit, schip.
Bagxaiog, 3. — 1. van Barke. - 2. oi
-oi, Barkaiërs. — Bdgxy, ij, stad in
Kurendika.

,

.

zó [—> Ned. barometer]. — 1
zwaarte, last, gewicht. — 2. overdr.: a)
het drukkende, druk, last, leed, kom¬
mer: 0 p. Tzrjgovfjg. — b) massa, over¬
vloed : P- nXoviov.
PagvdXygzog^ [pagv dXyèatv],,zwaar -, he¬
vig smartend. — pagvaxyg, 2 [Pagv
a%og [ejcov)], diepe smart verwekkend,
pijnlijk. — PagvPgtpéxggy Ov, m. bvn.,
en Pagvpgopogy 2 [pagv ftgepcov], zwaar
dreunend, - donderend. — PagvPgcógy
ójzog, m. vr. bvn. [Pagv pipgcboxcov], he¬
vig -, pijnlijk vretend.- pagvdalpaivy
2 [pagvv öatpova (eyjov)], met een zwaar
drukkend lot, ongelukkig. — Pagvftvlnog. 2 [fagvg Hrpcg], het hart bezwa¬
rend.
Pugv'&'co f Pagvg], zwaar zijn.
pagvxagdiogy 2 [PagsTav xagöiav (sycov)],
met een zwaar -, met een verstokt
hart. - PagvxzvjtogyQ2 [pagv xzvjzéujv],
zwaar dreunend. — pagvy.ox’Oog, '2
[Pagvv gó^dov ((pégcov)], zwaar lijden
dragend.
PagvvcOy web, èpdgvva ; pass. fagurd goojLiai, épagvvdgv [Pagvg]. — 1. zwaar
maken, zwaar drukken op. — 2. over¬
dr. : a) lastig vallen. — b) pass. : zich
bezwaard gevoelen, gekweld -, mis¬
moedig -, wrevelig worden.
pagvjzoz/aog, 2 [Pagvv nózpov (££cov)],door
een zwaar lot getroffen.; v. kwalen:
smartelijk.
Pagvgy Ha [ion. éa), v [ > Ned. barPow ;
vw. Lat. gravis, Ned. grief]. — 1.1.
bedr. : a) zwaar wegend. — b) (zwaar
en) sterk : yslg -via. — 2. lijd. : be¬
zwaard, loom, moe: °vóocg p. — II.
overdr. 1. zwaar te dragen, bezwaarlijk,
drukkend, lastig, pijnlijk : dyysXta -sla ;
jióXsyog p. ; 0 vóoog -sla; odpg -éa,
hdt. ; ycoglov -v, ongezond (vgl. Lat.
gravis). — 2. gewichtig. — 3. lievig,
sterk : ° ógyg -sïa. — 4. v. een geluid :
zwaar, diep, dof : -v en -éa (pnz. mrv.,
bw.) ozEva%cov, H.

pdgog
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Pagvozovog

, — 1. [fagv oxévcov], diep
zuchtend. — 2. diepe zuchten verwek¬
kend.— Pagvovpcpogog, 2 [Pagsïav ovficpogdv [è'xcov)], door zwaar "leed ge¬
troffen, ongelukkig.
Pagvzrjg, yzog, 17 [/ïapdg]. 1. zwaarte. —
2. overdr. : a) onverdraaglijkheid. —
6) diepte z>. de stem.
Pagvyjvyog, 2 [/?ct£vg
met be¬
drukt gemoed, zwaarmoedig.
pagvozovog 2.

pdg, 2c ao. part. v. Paivco.

paaavi^cOy lco, èpaodvioa [fidoavog]. 1. op
den toetssteen wrijven, het gehalte v.
gond of zilver bepalen : p. xgvoóv. — 2.
overdr.: a) onderzoeken, in verhoor
nemen ; inz.: in pijnlijk verhoor ne¬
men. — b) folteren. — Paoaviozrjg, ov,
ó, die in pijnlijk verhoor neemt, fol¬
teraar.
pdoavog,ó [Oostersch 10.]. I. toetssteen.
— II. meton. 1. onderzoek door mid¬
del van den toetssteen. — 2. overdr. :
a) alg.: onderzoek ; inz.: pijnlijk ver¬
hoor, foltering ; vd. f alg.: foltering (als
straf). — b) proef, kennismaking.
paoïXéa, y = PaoiXsia. — paoïXela, ion.
-Xyïrj, f) [Paodsvg]. 1. koningschap, ko¬
ninklijke waardigheid. — 2. meton. :
koninkrijk. — PaoiXsia, ion. -Xyïy, y
[id.]. 1. koningin, koningsdochter, prin¬

ses. — 2. bijv. g.: koninklijk : f. yuvy.
— Paadeiöyg, ov, ó [id.], prins. — paolXeiog, 2 en 3, ion. -Xyïog, 3 [id.]. 1. ko¬
ninklijk, vorstelijk. — 2. rd -ov, gew.
mrv. : a) koninklijk verblijf, - paleis.
— b) koninklijke schatkist. — c) xd
-yïa, bij hdt. vaak: koningschap.
Paodsvg {ace. ook 0 -y, gecontr. uit éa).
I. m.bvn. : koninklijk : f. dvyg ; romp.
•-svxsgog. — SI. óf. 1. a) koning, vorst;
te Athene ging de titel op den tweeden
archont over ; 6 psyag ft., 6 f. en (zon¬
der lidw.) p., de koning der Perzen ;
f keizer.— b) epitheton v. Zeus : koning.
— 2. bij uitbr.: a) prins ; mrv.: konink¬
lijke familie. — b) H. : ede c, voorna¬
me heer. — c) 0 overheden.
Paodevco [Paodsvg]. 1 koning zijn, heersclien ; ao. dikw. inchoat.: koning wor¬
den. — 2. pass.: onder een koning

.

staan.
Paodyiy, -Xyïogy ion.= -Xsia, -Xsla, -Xsiog.
— Paodyig, töog, vr. bvn. [Paodsvg],
koninklijk. — Paodinóg, 3 f id. ;
Lat. basilica —>- Ned. basiliek]. 1. a)

van den koning, koninklijk, vorstelijk;
■f van den keizer, keizerlijk. — b) xd
-d, de koninklijke schatten. — 2. a)
een koning waardig. — b) met konink¬
lijke begaafdheden. — paodlg, tdog,
vr. bvn. [id.]. 1. koninklijk, vorstelijk.

—

pépauog

— 2. y p., koningin, prinses. — /?«olXiooa9 y [id.], koningin.
Pdoifzog, 2 [Paivco], begaanbaar.— Pdcag,
scog, y [paivco ; —>- Lat. basis —> Ned.
basis]. 1 het gaan, gang, tred: 0 -iv
OVX è'ystv, lam zijn. — 2. meton. : a)
datgene, ivaarmee men gaat* voet. —
— b) datgene, waarop iem. of iets zich
beweegt of staat : voetstuk enz.: ° Tg0X<ov -stg, de velgen der wielen.

.

PaoHdlvco, f aveb. 1. met het booze oog
beheksen, betooveren. — 2. a) belas¬
teren, kwaadspreken van, bevitten. —
b) benijden. — Paoxavia, y. 1 het
booze oog, het beheksen. — 2. a) las¬
ter, het kwaadspreken.
b) afgunst.
— pdonavog, 2. — 1. die den boozen
blik heeft, die behekst. — 2. a) laste¬
rend, boosaardig. — b) afgunstig.

.

Pdone [imper. v. * /?doxco, iter. bij Paivco],

ga!
pdaopaiy dor. = Pyaopai, f v. Paivco.
Pdooa, dor. = Pyooa.
Paooagéco = Pa>cxsvco.
Paazd^co, doco, èpdoxaoa. — 1, a) ophef¬
fen, optillen, omhoogduwen. — b) over¬
dr. : verheffen, prijzen. — 2. dragen.
— 3. 0 aanraken ; inz.: 0 omhelzen.
PdzaXog = pdxxaXog.
Pdzyv, ep. = èpyxyv, 3 du. 2G ao. v. Paivco.
Bazlsia, y, heuvel bij Troje.

1. pdxog,y, braam-, doornstruik.
2. pdzog, 6 [Hebr. ?/;.], bath, Joodsche
maat voor vloeistoffen, ong. 36,5 liter.
Pazóg, 3 [verbaaladj. v. Paivco], begaan¬

baar.
pdzgayog, d,
PazzaXoysco
pdzzaXog, d,
PazzoXoyéco,

kikvorsch.
= PaxxoXoysco.

stotteraar.
babbelen, kletsen.

pdzcoy dor. 2Gao. imper. v. Paivco.
Pacprjy y [panxeo], het indompelen.— inz.
1. v. gloeiend ijzer in koud ivater: het
harden. — 2. in een verf 4of: het ver¬
ven. — PacpiKÓg, 3 [id. , het verven

betreffend, dienend om te verven.
pöéXvy/aa, zó [PdsXvooopai], het veraf¬

schuwde, gruwel.
pSsXygla, y, walgelijkheid, onbeschaamd¬
heid. — pöeXvgóg, 3, walgelijk, onbe¬

schaamd.
pösXvceoo/Liaiy att. -vzzo/aai, walg hebben

van, verafschuwen.
PePdaaiy 3 mrv. ep. 2e pf. v. paivco.
pépatog, 2 en 3 [vw. Paivco]. 1. waarop
men kan gaan, vast, stevig : xgvoxaX-

pzPaiózpg

2. overdr. : a) onveran¬
derlijk, betrouwbaar: cpilog p. — b) ze¬
ker, onbetwistbaar. — PePaiózpg, rjzog,
p, overdr.: bestendigheid, betrouwbaar¬
heid.
fiepaióco [pépaiog], overdr. 1. bevestigen :
P. öó£av, een mecning versterken;
-cooo/Licu naga oov, ik zal mij door uw
uitspraak versterkt gevoelen (med.) in
die meening. — 2, zeker maken : p.
uigd^Lv, een (beloofde) daad tot zeker¬
heid maken, d. i. zijn belofte houden.
pépana, dor. — péPpxa, pf. v. Paivco.
pépcLxrcUy z. pd£co.
log {ijs) p. —

péBa/Liaij pepd/Liev, Z. Paivco.
pépa/apai, pf. pass. v. pdizzco.
PepdvoUj 2G pf.inf. v. Paivco.
fisPagPagco/LiévcoSy bw. [part. pf. pass. v.
PagPagóco], op onverstaanbare wijze.
fiePagpcog, z. Pagêco.
pépaaav, Pepdai, /fc/?ad>£, %. Paivco.
Pepdcog, bw., aiol. = p^paicog, met zeker¬

heid.

—
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perst, voornaamst, edelst: oi -oi, de
aristokraten. — b) nuttigst. — c) in
zeer verzw. zin, vrl als aanspraak: c5 -s,
beste vriend. — pslzicov, 2, dient als
comp. bij ayad'óg : beter, nuttiger.
BevöiÖEiov, zó, tempel van Bendis, de
Thrakische maangodin.
„
Pév'd'og, zó, geiv. mrv. [vw. pd&og], diepte,
vrl v. de zee, ook v. een ivoud.— pévidooSe, biv., naar de diepte.
jBEvia/LiEivy 6, onverb. [Eebr. io.], Benja¬
min, Jacob’s tivaalfde zoon.
péopouj ep. Peio/aai, pr. met
fat., ik zal leven.

beteek.

v. h.

PEgPégioVy zó, grof kleed.
pége&gov, ion. = pdgadgov.

-\-Bszovgiog, ó [-<—Lat. Veturius], Yeturius, Bom. geslachtsnaam.
jBézziog, d [<— Lat. Vettius], Yettius,
Bom. geslachtsnaam.
péco, z. Paivco .

péPpxa, pf. v. Paivco.

fBp'Javia, rj [Hebr. wi], dorp 21/2 K. M.
v. Jernsalem.

péprjlog, 2 [vw. Paivco], dien men mag be¬
treden, ongewijd. — pepplóco, onthei¬

'[Bp'&'lEÉfA.j p, zó, onverb. [id.], Bethlehem,
stad 7 K. M. ten zuiden v. Jerusalem.

ligen.
PePirjKE, z. Pidco.
pépipai, -rjazai, -pazo, -pna, -ppai, -pzo,
Pepolpazo, z. pdllco.
pépgi'd'a, z. (igidco.
Pepgcó'd'Oig, pépgcona, PePgcóg, z. PiPgcóoxco.
Pepcofiévog, ion. part. pf. pass. v. fodco.
pePcóg9 part. 2 pf. v. paivco.
Peio/aai, ep. = pêopai.
peico, H., 5c ao. conj. v. Pairco.
Penóg of pénog, zó [Phrugisch w.], brood.
pélefjivov, zó[vw. pdllco], werptuig, werp¬

spies, pijl.
BsllEgoqpóvzpg, ot;, d | SeAAepps-; st. v.
E-ne-cpv-ov, 2^n ao. r. flsivco ; eig.: moor¬
denaar van Belleros, een honing v. Korinthe], Bellerophoon, een Gr. heroos.
Pzlóvp, p [pélog], naald.
pélog, ZÓ [vio. pdllco]. 1. a) alles wat ge¬
worpen -, - geslingerd wordt, werp¬
tuig ; zeer clihw. : werpspies, pijl: êx
PeIécov, H., buiten schot ; ook v. een
rotsblok, een bankje enz. — b) alg. v. ieder
wapen : zwaard enz. — 2. overdr. :
schicht, v. cl. bliksemschicht, r. de schich¬
ten v. Apolloon en Artemis, die een plotselingen en pijnloozen dood veroorzaken,
en v. hetgeen een scherpe pijn veroor¬
zaakt.
pélzEpog, alleen m. en onz— Pelzicov. —
pélziozog9?>, dient als superl. bij dyadóg [z. a.). 1. best. — 2. inz.: a) dap¬

j-Bp'd'aaïöd,

p, onverb. [iel.], dorp
noorden v. h. meer Genesareth.

fBp'd'cpayp,
Jerusalem.

p,

onverb.

[id.],

dorp

ten
bij

BpliSeg jzvlai, de Belische poort ie Babuloon. — Bij log, ó [Semieiisch w., =
heer], Bel, Baal, een Oostersche god.
Pplóg, d [vw. Paivco], drempel.
Pp/aa,zó [id.]. 1. a) voetstap, schrede. —
b) het gaan : 0 Aióg -azi, onder geleide
van ... — 2. meton. : datgene, waarop
men treedt: a) trede. — b) tribune,
verhevenheid, spreekgestoelte. — c)
i* absis v. een christelijke basiliek.
Ppoopai, f. v. Paivco.
Ppooa,p,bergkloof, (beboscht) dal.
Bpooa, p, stad in Lokris.
Ppooco, att. ppzzco, hoesten.
-Ppoco, z. Paivco.
Ppzdgpcov, ovog, ó [ivrt. v. paivco, ivrt. v.
dgagioxco; eig. : die zijn schreden kun¬
stig" samenvoegt], danser.
Ppzzco, z. ppooco.
PpoDj ep. 2g ao. conj. v. Paivco.

ï. 1. kracht: a) geiv. : lichaams¬
kracht; dikiv. omschrijvend: pirj'Hgaxlpog, H., pip cHgaxlsip, H., de krach¬
tige Herakles. — b) zld. : kracht van
den geest. — 2. meton., concr.: krachtsuiting: piai dvépcov, II., geweldige
windstooten. — Iï. in ongunstigen zin.

pia,p.
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. geweld : a) bedr. : pig xivóg, tegen
iemands wil ; Ttgóg fUav, met geweld.
— b) lijd. : zijns ondanks, met tegenzim:
° ngóg fiïav nogsvopai, ik word gedwon¬
gen ...

1

/hd£co, gew. med. : doouai, èjSiaod/urjv, psPiaopai ; pass. èpidohgv, fiefiiaoïuai
S. onoverg. 1. geweld gebruiken, - ple¬
gen : PiaadfJLEvoL èxnXèovoi. — 2. inx.:
met geweld ergens geraken : -ogai êg
ró è'£m, doorbreken. — IS. ocerg. 1. a)

iem. met geweld behandelen, ièm. ge¬
weld aandoen, overweldigen : noXe/xiovg -o/ucu, bestoken, in ’t nauw brengen,
verdrijven ; -eoïïou avxóv, zelfmoord ple¬
gen. — b) iem. tot iets dwingen : avxovg
-stat lévau, te marcheeren ; °-o/ku [pass.)
rade [inwendig voorrot. — 2. iets afdwingen, met geweld doorzetten.
piaiog, 2 en 3 \fita]. 1. bedr.: a) geweld¬
dadig : è'gya -a, II. — b) alg. : sterk,
hevig, ruw, hard. — 2. lijd. : afgedwongen. — piaiózrjg, r/xog, rj, geweld¬
dadigheid.
Biag, avxog, o, een der xeven Gr. Wijzen,
tijdgenoot v. Kroisos.
Piaaxr/g^ ov, 6 [^ö^ö)], geweldenaar.
piazdg^ d, rn. bvn., dor. [pia], geweldig.
pidco (act. alleen pf. Pepn/xe, so?ns pass.,
gew. meel.) *= pid£co.
pipd^co,f. -Pipdoco, att. f. Ppên, ao.èpi.paoa
[eausat. bij pairco], doen gaan.
fUpdg, vr. doa [part. pr. v. *pipijpt]; vw.
paivoj], en Pipdatioov [iel. v,*pipdodor, vw.
id.], groote stappen nemend. — Pcpdco
(slechts enkele vormen) [vw. id.], groote

— /Md/ty
pïKog, o [Semiotisch w.], kruik.

*\BlM.iog, 6

[-<— Lat.
Rom. geslachtsnaam.

Piódcogog, 2 [piog, <5a)£ov], leven schen¬

kend.
piog, 6

[vw. Lat. vïvëre ;

—>■ Ned. bio¬
het leven (gew. v. d.
mensch) : °-ov dnoipvxsiv, uitblazen. —
SI. meton. 1. levensduur : dia -ov, le¬
venslang. — 2. a) levenswijze : layco
(gen.) -ov (■inwendig voorw.) ë£rjs, gij
leefdet (in vj'ecs) als een haas. — b)
door een verdere meton.: levensbeschrij¬
ving. — 3. a) levensonderhoud, levens¬
middelen, proviand : xóv -ov ègydoaobai, zijn levensonderhoud verdienen.
— b) alg.: bezittingen, vermogen. —
4. concr., coll.: de levenden, de menschen.
Pióg 6, boog.
PioGTEpr/q, 2 [piov ozegr/dsig], zonder mid¬
del van bestaan.
Pioxevcoj leven. — Plott/,^, en piozog, d
[piog]. 1. leven. — 2. meton.: a) levens¬
onderhoud; cdg.: vermogen. — b) le¬
venswijze.
Piocp'&'ógog, 2 [piov cpdEigcov], het leven
vernietigend.
scoop enxi],

J.

,

Pioen, Punoopai, ëpicooa, 2e ao. èficov (ver¬
voeging, x. Spraakb), psPicoxa [piog].—
1. act. : leven, zijn leven doorbrengen:
ovxiva xgónov (hoe) xóv nageXr/ï.v&óxa
piov (inwendig voorw.) pspicoxEv;, xd
avxolg Pepicn/iÉva, hun levenswandel. 2. med. :
a) ergens van leven. — b)

in het leven houden.

stappen nemen, schrijden.
PiPXlÖLov, xó [verhiw. v. fhpUov], kort ge¬
schrift. — PipXiov, xó [id. v. pipiog ’,
mrv. -ia —> Lat. i* biblia —>* Necl. bij¬
bel]. 1. (beschreven) blad papier, inx.
brief. — 2. geschrift: boek, rede. —
pip^og^r/ [Semietischw.]. 1. bast van de
papyrusplant. — 2. meton.: a) papier.
— b) door een verdere meton.: geschrift,
boek.
piPgoóaxco, pgcóoo/uai, 26 ao. s'Pgcov, pf.
pèpgcoxa (ook pf. opt. pEpgcoïïoig, H.,
part.
° PsPgcóg) ; pass. Pgco&r/oopai,
èpgcód'rjv, pèpgcogai. — [vw. Lat. vorarc]. — 1. eten, opeten, verslinden.
— 2. overdr. : verbrassen : p. xgygaxa
H.

Piócnvzai, -vxo,
med. v. piacu.

Ptpóov, att. f. part. v. P^d^cn.

PicozLxógy 3 [pióró], 1.

pir/cpL, H. [pia, -cpi ; ep. dat. v. pia], met

geweld.
Bi&wia, i), Bithunië, land schap inKleinAxië, aan de Propontis en de Zwarte Zee.
— Bud'wóg, 3, Bithunisch ; ol -ol, Bi-

thuniërs.

Villius], Villius,.

ep. 3 mrv. pr. en impf

Bisaltcn,

Biod’kxai, cöv,
volksstam.

ol,

Biodvih], r/,
Propontis.

stad in

BLoxoveg, cov,
volksstam.

ol,

Thrakische

Thrakië,

Bistonen,

aan

de

Thrakische

Picnazo, H. - pLcpvxo, 3 mrv. opt. pr. med.
v. pidco.
Picovai, 2<> ao. inf. v. ptóco. — Picó<npog,
2 [Pióco]. 1. dien men (nog; te leven
heeft : ° ygóvog p. — 2. dien men kan
leven, uit te staan : ov -óv soxi goi.
PicnGHo/Aai, ao. EpLcoodggv [causatief v.
Pióco], tot het leven terugbrengen.

hot leven betref¬
fend. — 2. t van dit leven, tijdelijk.—
Picoxóq, 3 [id.], te leven, het leven
waard: piog ov p., ondraaglijk.
piapEgóg, 3, schadelijk, verderfelijk. —
pxdpi7, r\ [pXanxco]. 1. schade, nadeel,

pXdpopai

—

verderf. — 2. meton., concr. : verderfe¬
lijk wezen. — pXdpopai = pXdnzopai.—
ftXdpog, zó

=

pXdpij.

pXaxevoo, slap -, traag
nalatig zijn. —
plat, gen. axóg, m. vr. bon. [vw. paXaxóg], slap, traag, nalatig.
pXdjzzoo, pXdipco, spXmpa, 2^ pf. pepXacpa ;
pass. pXaprjaopat, èpXdcpéhjv, 2c ao. epXdPnv, pèpXapuai. — 1. a) tegenhouden,
hinderen : '%óv tieoi -ovol xeXevOov, H.,

houden hom af van -, hinderen hem op
zijn reis. —b) ooerdr. v. cl. geest’, in do
war brengen : zóv (acc.v. h. geheel) pXdipe
cpgêvag [acc. v. h. deel', H. — 2. benadeelen, beschadigen: p. uvd.
pXacrzdvco9 ozijoco, 2& ao. epXaozov, pspXaozrjxa. — 1. v. planten : ontkiemen, uitloopen. — 2. ooerdr.: a) opgroeien, ge¬
boren zijn, af stammen. — b) v. gevoelens
enz.: ontstaan.
pXdozrj, rr 1. kiem, scheut, loot. — 2.
ooerdr. : cc) spruit, kind. — b) meton.,
mrv.: geboorte. — pXdozrjpa, zó [piaozdvco]. 1. kiem, scheut. — 2. ooerdr.'.
spruit, kind. — pXaozóg, 6 [iel.], scheut.

(toijysvrjs
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— pXrjpa, zó[fidXXco]. 1.
— 2. meton.: wond. — jpXijpevog, 3, v. pdXXco. — pXrjzéog, 3, ver¬
baaladj. o. pdXXco. — pXrjzós, 3, iel., ge¬
troffen. — pXrjzgov, zó [pdXXco], spijker.

beteek.) o. id.

worp.

PA’VX'h V> geblaat.
pXrjxQÓg, 3, zwak, zacht.
yBXóooiog, 6 [ -<— Lat. BlossïUs]^ C.
Blossius, Stoïcijnsch wijsgeer, bevriend
met Tib. Gracchus.
pXoavgóg, 3, schrikverwekkend. — pXoovgcomg, iöog, vr. bon. [pXoovgdv chna
(ëxovaa)], met vreeselijken blik.
pXv^co, ao. epXvoa, er uit gutsen.
pXco&góg, 3, ópschietend.
pXcoaxco, f. poXovpai, 2e ao. ëpoXov, pf.
pêppXcüxa.— 1. gaan, komen. — 2. overclr. v. tijd : voorbijgaan.
zó [Poog dyga ; eig.: wat men
bij het buitmaken van een rund ver¬
krijgt], met een runderhuid overtrok¬
ken -, lederen schild.

Podygcov,

Bodygiog, ó, riviertje in Lokris.
Podco, Porjoopai, èpóijoa, pspórjxa.^ ( A. V;

ion.: pcoöoyai, efcooa’, pass. sPcooihjv,
part. pf. Pepcopèvog). — [Poij; —> Lat.
kwaadspreken, schelden.— 2. lasteren ;
inz. : +God lasteren. — pXaagprjpla, ij
boare].
, ._
I. onoverg. 1. [act. en meel.) luid roepen,
[—>■ Lat. blasphëmia]. ï. smaadrede,
schreeuwen ; vaak met inwendig ooorw..
beschimping.— 2. laster; inz. : + gods¬
ü p. péXog, een luid klaaglied aanhetlastering. — pXdocprjpog, 2 [ —> Lat
fen; paxgd (ver hoorbaar, luid) />•, H.
blasphemus]. 1. kwaadsprekend. — 2.
— 2. ooerdr. o. zaken : dreunen, weer¬
lasterend.
galmen.
. , i .,
pXeïo, H., 2 enk. opt. ao. meel. (met lijd.
II. overg. : iem. luide noemen, iets luide
beteek.) v. pdXXco.
zeggen. —• inz. 1. iets toeschreeuwen,
pXepeaivco, pochen.
met inf.: iem. iets toeroepen, bevelen :
pXéppa, zó [pXÉjzco], en pXéjzog, zó [id.],
èpóoiv dXXrjXoig pij de Cv. — 2. prijzen,
blik. — pXejzzóg, 3 [verbaaladj. v. id.],
roemen : zei avzov ngdypaza ijv P»P<nueVa,HDT.,zijn voorspoed was beroemd.
te zien, zienswaardig.
— 3. tot zich -, te hulp roepen, aan¬
pXéjzco, pXéipopai, k'pXsipa. — I. zien. —
roepen.
1. abs.: a) het gezicht hebben : ° pij p.,
blind zijn ; vd.: leven : 0 pij p., dood
poérj, Poeirjy z. póeog, fióeiog. — Poeinog,
zijn. — ö) ooerdr.: inzicht hebben, ver¬
3 \povg], van runderen, - ossen. —
standig zijn. - 2. overg.: ° p. cpdog
póeiog, 3, ion. póeog, 3 [iel.]. 1. a) van
het daglicht, cl. /. inleven zijn. — II.
een rund, van runderen : *pea posia,
geio. met meer actieyen zin. 1. bezien,
rundvleesch. — b) lederen. — 2. v
naar iets zien, - kijken, beschouwen :
Poelrj, rj Poérj [<5opa]. cc) runderhuid,
^
p.sïg TLvog jiQÓoomov, iera. in het ge¬
b) meton. : lederen schild. — Poevg, o
zicht kijken. — 2. ooerdr. o. cl. geest:
[id.], lederen riem.
a) in aanmerking nemen, acht geven
Por], ij. I. 1. a) orl o. menschen, ook v.
op, toezien : * slg dsovg /?., de oogen
dieren : geroep, geschreeuw ; inz. :
naar de góden . richten, op hen ver¬
krijgsgeschreeuw, vreugdekreet, wee¬
trouwen. — b) inzien, erkennen.
klacht.— b) ooerdr. o. leoenlooze ivezens:
pXecpaglg, lóog,rj, wimper. — pXécpagov,
klank, gebruis enz. — 2. alg. : hot
zó. 1. ooglid, gew. mrv. — 2. syneJcd.:
spreken : het aanroepen, gebed enz.
a) gew. mrv.: oogen. — b) ooerdr. :
II. ° meton. : door roepen verkregen
0 dpégag /?., het oog van den dag,
hulp.
zon.
' Boyyevr/S, 2 [fiovs, wrt. yl-yv-opm], uit
pXrj'&'ijceopcu, -pXrjoopai, z. pdXXco. —
(het lijk v.j een stier geboren.

pXaacprjpéco [—> Lat. blasphëmare]. — 1.

pXrjtzai,

II.,

2e ao. conj. med. [mei lijd.
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PopSgopéco — pózgvg

Pogdgopéco — f}o7]{)éco. — Bopögópia,
cov, zd, Boëdromiën, feest te Athene
ter eere v. Apolloon, die hulp verleent. —
BorjSgopictiv, tóvog, 6, Boëdromioon, de
maand der Boëdromiën, de
maand v.
d. Attischen kalender, half Sept. tot half
Oct. —
Popögó/aog, 2 [jffoj/ ; wrt. v.
è-ögap-ov,
ao. bij rgê^co], te hulp

snellend.
Poij&ELa, rj [po7jdéco], hulp, steun. — iwa.
1. a) hulp in den oorlog ; vd. alg. :
krijgsverrichting. — b) meton., corcer. :
hulptroepen ; vaak : haastig bijeenge¬

brachte hulptroepen. —
hulp.

2. medische

ftorj'd'éco [fo?f ïïéco ; eig.: op het geroep

toesnellen]. 1. te hulp snellen, hulp
brengen, uitrukken naar. — 2. alg. :
helpen, bijstaan : /?. zlvl, iem. — P°7lm
fty/aa, zó, hulp, bijstand.
Bog&oïdris, ov, d, Boëthoïde, zoon van
Boëthoös, t. iv. Eteoneus.
Potj&óos, 2 [foif vw.

iïèoo]. 1. naar het
krijgsgeschreeuw snellend, krijgshaf¬
tig- — 2o te hulp komend, helpend.—
fop'd'óg, 2 [;verkort uit h. vorige]. 1. te
hulp komend, helpend. — 2. o, p 8.,
helper, helpster.

PopXaoia, rj, het wegdrijven -, het rooven van runderen. — PopXdz7jg, ov, 6
[fiovsj èXavvco], die runderen vóór zich

uit drijft: voerman, ossendrijver. —
Poplazinp, rj [vr. v. *-og ; t. W. zéyv7j],
de kunst van den veehoeder.
Popzvg, VOS, rj [fiodco], geschreeuw.
póftgog, 6, en póftwog, ó, kuil, groeve.
Bot Pp, ij, stadje in Thessalië. - BoiPgig,
iöog, vr. bvn., enBoipiog, 3, Boibeïsch.
Boicozia, rj, Boiotië, kindschap ten noord¬
westen v. Attikcb. — PoicoTid^oo. 1. als
een Boiotiër doen : p. zij cpcovfj, met

Boiotischentongval spreken.— 2.Boiotiscli gezind zijn. — Boiobziog, 3. — 1.
Boiotisch. — 2. d B., Boiotiër. —
Boicoxig, löog, vr. bvn., Boiotisch. —
Botcozóg, 3 = Bolcózlos.
PoXpóg, 6, ui.
P°hj, rj [fidXXco]. 1. het werpen, worp.—
2. meton.'. a) het geworpene. — b)
overdr. : ötp&aXpcov -ai, H., de blikken
der oogen ; ° dep’ pXiov -cov, aan den

kant van de schichten der zon, aan den
oostkant. — poXig, lóós, g [id.], werp¬
tuig : pijl enz.
póXXopoL, aiol., en póXopcu, ïï. = PovXopai.
PóXog, o [pdXXco]. 1. het werpen, worp.—
2. meton.: a) h. uitgeioorpen net. — b)
door een verdere meton.: vangst.

Po/apéoj, dof klinken, dreunen, bonzenT
ploffen. — pó/apog, 6 [klanknabootsend]T

doffe toon, gedreun, geruisch.
[PlPqcóoxco], spijs, vrl v. diereny
voeder.
Pógpogog, 6, slijk.
Pogd, ?J

PoQéag, ov en a, 6. 1. a) noordenwind
[eig. : noordnoordoostenwind). — b)
meton.: noorden. — 2. verpers.: Boreas,
de god v. d. noordenwind. — pogedg,
dóos, vr. bvn 1. noordelijk. — 2. rj B.,
Boreade, dochter v. Boreas. — pógEiogy
3 en 2. — ï. den noordenwind betref¬

fend. — 2. noordelijk.
Pogéo/aai, aiol. = Pagéopai, z. Pagêco.
pogpiog, pogfjg,ion. = -gsiog, -gêag.
Pogóg, 3 [pogd], vraatzuchtig.
Poggdg, a, d, att. — Pogéag.
Bogvo&EVEÏzijs, ov, 6, Borustkeniet, inivoner der stad Borusihenes. — Bogvcd'évpg, ovg. 1. d B., stroom in Sarmatië, nuDnjepr.— 2. rj B., stad bij de
monding v. d. Hupanis [—Boeg).
póoig, Ecog, 7ej [póoKcai], voeder. — póanp/Lia, zó [id.]. 1. stuk vee ; mrv.: vee,
kudde. — 2. voedsel, voeder. — pooxóg, d [id.], herder.
póoKco [med. iter. impf. Pooxéoxovzo, H.).
— I. act. 1. op de weide brengen, wei¬
den, hoeden. — 2. alg. : a) voederen,
voeden [ook v. menschèn): vavzixöv p.r
scheepsvolk onderhouden. — b) over¬
dr. : ü vóoov p., koesteren. — II. medpass. : op de weide zijn, weiden, gra¬

zen.
Bocfjzogavoi, cov, en -giavoi, cov, ol [BóoTtogog, 2], Bosporanen, bewoners van
het rijk Bosporos.— Boajzógcog, 3, van
den Bosporos. — Bóoizogog, d [Tlvrakisch ic., door de Grieken verklaard als
Poog jzógog, de voorde der koe, met
toespeling op de sage v. de koe lo]. —
1. naam v. verschillende zeestraten: a)
B. Ogó.mog en B. alleen : de tegenwoor¬
dige Bosporus. — b) id., wschl. door
vei'warring met h. vorige : de Dar da¬
nellen. — c) B. Kip/Liégiog, nu Straat
van Kertsj, tusschen de Zee v. Azoio en
de Zwarte Zee. — 2. meton. : het rijk
Bosporos, aan weerszijden v. d. Kimmerischen Bosporos.
Póazgvxog, d, haarlok.
Pozdvp, p [póoxco]. 1. weide. — 2. gras,
kruid. — Pozrjg, fjgog, ö [id.], herder,
veehoeder ; bijv. g. : ° xvcov p., herders¬
hond. — Pozóvyzó [id.], grazend dier.
pozQvöóv, biv. [p., -dóv], trosgewijze. —
PozgvÓEig, ósooa, ósv, vol trossen. —
Pózgvg, vog, o, druif.

/?OV- -

fiov-y versterkend voorvoegsel [Povg].
Bovpaazig, tog, 77, Boebastis. — 1. Egyp¬
tische godin, f/oor de Grieken gelijkge¬
steld wet Artemis.— 2. staf/ in Beneden-Egypte
Pov/Jozog, 2 [Povg, */3ozóg, verbaaladj. v.
póoxco). 1. door runderen beweid. —
2. y /?., H., voedster van runderen.
[fiov-, PlPqcÓöxco\. 1.
geeuwhonger. — 2. overdr. : uiterste
nood.
Povficbv, cövos, d, lies, onderlijf.
fiovydïos, d (alleen voc.) [fiov-, yaiai], snoe¬
ver.
Bovöeiov, zo, Boedeion, stof/, missch. in

fiovfÏQCüOTis, scog, y

Thes salie.
BovÖTvoi, cov, oi,
in S/cuthië.

Bocdiniërs,

volksstam

ftov'd'vzéco, runderen offeren. —■ poir&v-

•roff, 2 [/?o£g, #dco], tot runderoffers
dienend.
Bovxecpdslag, a, d [w?issc/i.
XEcpaXy ;
eig.\ stierenkop], Boekephalas, h. paard
v. Alexander d. Groote.
PovxoXéco (iter. impf. PovxoXèsoxEg, H.)
[povxóXog],
runderen weiden ; medpass. : weiden, grazen ; ook v. paar¬
den.
BovxoXiöyg, ov, d, Boekolide, zoon van
Boekolos, t. w. Sphelos.
PovHoUrjy y,ion.[fiovxóXog], runderstal.—
fiovxóhiov, zó [idX runderkudde. —
PovxóXog, d [ —>- Ned. bukol/scA], run-

derherder, osseD hoeder.
fiovXazpÓQog, dor. = fovXycpógog.
?j [povXsvco], lidmaatschap van
den raad. — ftovXev/Lia, zó [id.]. 1. a)
raadsbesluit. — b) alg. : besluit, plan,
wil ; verzw. : meening. — 2. raad.
PovXevztjqlov, zó, raadhuis ; te Rome :
de curia. — PovXevzrjg, ov, o [PovXsvco],
raadsheer ; te Athene : lid van den raad
der Vijfhonderd. — povXevzixóg, 3,
van den raad, van de raadsheeren.
PovXevoo [fiovXy]. ï. 1. beraadslagen, met
elkaar overleggen ; med. : met zichzelf
beraadslagen, bij zichzelf overleggen :
èpovXsvszo d/ua zoïg naioi, pleegde over¬
leg met zijn zoons (h. act. doet meer h.

fiovXeia,

mededeelen der gedachte uitkomen, h.
med. het nadenlcen zelf). — 2. bedenken,

(na beraadslaging, na overleg) beslui¬
ten : xaxóv zlvl p. ; zd PepovXsvpsva
[pass.), de besluiten ; med.: bij zichzelf
besluiten.— II. raadsheer zijn.
PovXrj, y [povXopou]. I. wat men wil : wil,
wensch. — inz. 1. raadsbesluit, be¬
sluit, plan : -yv noisïoflou, een besluit
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fiovs

nemen. — 2. raadgeving.— II. meton.
1. a) beraadslaging, bespreking : êv -fj
s'xsiv
beraadslagen over. — b) schran¬
derheid, beleid. — 2. beraadslagend
lichaam, raadsvergadering : raad der
ouden enz. — inz.: g) te Athene : Raad
der Vijfhonderd. — b) te Rome : senaat.
PovXyeig, sooa, sv [fiovXy], schrander,
wijs.
PovXijpa, zó [povXopm], voornemen,plan.
— PovXrjaig, Ecog, y [üL]. 1. wil, wensch,
bedoeling. — 2. bedoeling -, algemeene strekking v. een geschrift, be¬
doeling
beteekenis v. een woord.
povXycpógog 2 [PovXyv cpègcov]. 1 raad¬
gevend. — 2. óp., raadsheer.
PovXipla^ y [Pov-, Xipóg], geeuwhonger.
— povX,LjLudco,den geeuwhonger heb¬
ben.
povXopai, impf. èpovXóyyv [ook yP-), PovXyoopai, èpovXyd'yv (ook y/?-), PepovXypai (ook 2*pf. -pépovXa), willen. —
1. wensehen, verlangen: a) ó -ópevog,
wie maar wil, de eerste de beste. — b)

,

.

vaak met comparatieve beteek. (een ivensch
sluit h. verkiezen boven h. tegendeel in):
liever willen, verkiezen ; gew. gevolgd
door y; vaak met ydXXov. — 2. be¬

sluiten, voornemens
geneigd zijn,
gaarne doen : zi -óyevog, met welke be¬
doeling ?; zó -ó/LiEvov, bedoeling, wil.
— 3. erin toestemmen: ° -el Xapcopou;
wilt gij dat ik u steune ? zal ik... ? ^
el -el, zoo ge wilt (beleefdheidsformule).
— 4. v. een ivoor d, een gezegde, een han¬
deling enz.: bedoelen, beteekenen.
povXvT.óv-öe, bw., om de stieren uit te
spannen. — povXvzóg, o [Povg, Xvco •
zelfst. g. bvn., t. w. xcugóg], de tijd van
het uitspannen der stieren, d. i. het be¬
gin van den namiddag.
Povvopog, 2 [Povg, véyco], door runde¬
ren afgeweid. — Powó/aog, 2 [id.]T
van -, bestaande uit grazende runde¬
ren.
powóg, ór heuvel.
BovjzaXog, d, Boepalos, beeldhouwer uit
Ghios,

VIe eemv v. C.

povjiXrjtg, yyog, 6, y [Povg nXyoocov ; eig. r

ossen slaande], ossenprikkel.
jzslgcov], een geheel
rund doorborend : p. öpsXioxog, d. i.

Povjiógogf 2 [Jpovv
zeer lange spies.

Bovjzgdoiovy zó, Boeprasion, stad in Elis.
Povg9 gen. Poog, ó, y (dat. Pot, acc. Povv;
mrv. póeg, Pocov, Povol, Povg ; du. pósr
Pooïv). —• A. V, acc. enk. P&v, H. ; dat.
mrv. pÓEöoi, H. ; acc. mrv. póag, H. e. a.
— [vw. Lat. bos]. — 1. rund, stier, osT

PovozaHpov

112

koe. _ 2. synekd.: a) runderhuid. —
b) meton'; lederen schild.
Povozad pov, xó [fiovg, oxa&póg], en povozaoiay T) [p., ion]/hl], r anders tal.
Povxrjg, ov, m. bon. \fiovg]. 1. runderen
betreffend. — 2. 6 /?., veehoeder.
Bovzcó, ovg, r/, Boeto,
Egypte.

stad

in Beneden-

Povcpovéco, runderen slachten. — Povcpóvog, 2 [^oug ; st. v. E-jis-cpv-or, 2e ao.
v. êeivco], runderen slachtend, -offe¬

rend.
PovcpogPéco, runderen weiden. — Pov(pópPiciy cov, tu, runderkudden. — /?oucpogpóg, 2 [//oög
1. runderen

weidend. — 2. d //., veehoeder.
PocöVy gen. mrv.
Poóuo.

v. povg en

part. pr. v.

PocojtLg, iöog, z>r.
[//oog co7ra (l'^ovaa) ;
eig. : met de oogen van een koe: in
voorhistorische tijden stelde men zich de
góden voor in de gedaante v. dieren], met
groote oogen, epitheton v. Hera en v.
vrouwen.
Bocózpg, ov, 6
sterrenbeeld.

[Povg],

de Ossendrijver,

Pgapevg, 6 (ace. ook 0-fj), en PgapEvzpg,
ov, d. 1. kamprechter. — 2. alg. • a)
scheidsrechter, beoordeelaar. — b) lei¬
der, aanvoerder. — pgapevco. 1. kamp¬
rechter zijn. — 2. alg. : a) scheidsrech¬
ter zijn. — b) beslissen, leiden.
Bgayxtöai, <5i\ 1. ol, de Branchiden, pries¬
ter geslacht, af stammend v. d. mythischen
waarzegger Brandvos, belast met h. hei¬
ligdom v. Apolloon te Dixluma bij Milele.
== 2. al, de Branchidentempel, naam
v. dat heiligdom.
Pgaöécogy

biv. bij Pgaóvg.

PgdÖLVogy aiol. = gaöivóg.
PgaövvcOy f. web, ao. èPgdövva [Pgadvg]. 1.
overg.: langzaam maken, vertragen. —
2. onoverg. : talmen, dralen ; onpers.
pass. : 0 xdjcó oov -stol, van uw kant
(d. i. door u) wordt er gedraald.
Pgaövjzovgy ovg, ovv, gen. noöog [Pgaövv
Tióöa (è’xcov)], met lahgzamen tred.
pgcidvg, eïa, v (superl. ook pdgöiorog, II.).
1. langzaam, traag. — 2. overdr. : a)
v. tijd : laat, te laat: ° -sla 68óg. — b)
v. h. verstand’, langzaam van begrip.—
Pgadvzrjg, grog, rj, langzaamheid, traag¬

heid.
Pgd£co = Pgdooco.
Bgaalöag, ov,ó, Spariaansch veldheer in h.
begin v. d. Peloponnesischen oorlog.
Pgdooco. 1. onoverg.: opborrelen, zieden,

—

Pg££co

koken. — 2. overg.: hevig schudden,
omhoogwerpen.
Pgdoocov, comp.bij Pgdxvg.
Bgavgcóvycbvog, d, vlek ten oosten v. Athene.
— Bgavgcbviosy 3, van Brauroon.
PgdxE = iPgcLXs’

Pgaxéa, ion., z. Pgayvg.
«*
Pgaxds, z,. Pgéyco.
pgaxécoSy bw. bij Pgnxvg.
Pgaxlcovy ovog, 6, arm, bovenarm.
Bgax/adveSy cov, ol, Brahmanen.
1. de
Indische priesterkaste. — 2 de volks¬
stammen, die h. Brahmanisme bele¬
den.
Pgaxvloyia, g, bondigheid v. de rede.—
PgaxvkóyoSy 2 [Pgayst lóycg (ygcopEvogj],
weinig woorden gebruikend.
Pgayv?, Eta [ion. sa), v (comp. -xvzsgog en
Pgdooojv, superl. -yvxaxog en ypoxog)
\vw. Lat. brevis]. — I. v. ruimte: a)
kort, klein, smal, ondiep. — b) id -sa,
kleine gedeelten. — c) bw. : -vxsga xcbv
Usgocbv Exó^svov, schoten korter dan.
— 19. overdr. 1. v> tijd: a) kort: p.
piog. — b) zelfst. g. : èv -el, in korten
tijd, weldra. — 2. v. hoeveelheid: a)
weinig in getal. — b) zelfst. g.: èv -jT
[lóyco], öid -ÉCQv [lóycov], in weinig
woorden. — 3. v. hoedanigheid : onbe¬
duidend, zwak : -i) xègdog ; 0 lóyoi -sïg,
onbedacht; ook v. pers. : nederig, ge¬
ring, zwak.
Pgaxirvr/Sypxog,!] [fgayvg], kortheid, korte
duur.
Pgépco [vw. Lat. fremëre, Ned. brommen]
en med. : bruisen, dreunen, loeien,
Pgévd'ELoSy 8, uit bloemen bereid.
Pgév&osy d, een onbekende. trots stappen¬
de watervogel. — Pgev&vopai, een
hooge borst zetten, trots voortstappen,
voornaam doen.
Pqézag, Eog, xó, houten godenbeeld.
Bgezzia, f/,

Bruttium. — Bgézziog, 3,
Bruttisch ; oi -ol, Bruttiërs.
Pgécpog, xó, kind, gew. pasgeboren kind ;
v. dieren: jong. — PgecpvXXiovy xó
[verklw.], zuigeling.

Pgzxpósy ó, schedel.
Pgéxco, Pgéxco, è'Pgs^a ; pass. ePgéx&r/v, 2*
ao. Epgaypv. 1. nat maken, bevochtigen,
besprenkelen, f regen zenden. — 2.
onpers. -el, het regent.
Bgidgecogy sco, ó (dat. eco, acc. ecov), goden¬
naam v. een houder dar migen reus, door
de mensehen Alyaicov genoemd. — Pqiagóg, 3, sterk, stevig.
Pgl^coy loom
slaperig zijn, slapen.

Pgirjnvog - P™
figir/Jtvog, 2 [vw. Pgtagóg, rjjivco], gewel¬
dig schreeuwend.
Pql'6'os, zó, en PQi&oovvij9fj, z waarte, zware
last. — Pgi-d'óg, sïa, v, zwaar.
fiQi'd'Oö) loco, e(jqlool, 2e pf. (met beteek. v. h.
pr.) pépgi&a. — l.onoverg. : a) zwaar
zwaar beladen zijn, onder den last bui¬
gen. — b) overdr.: gewichtig zijn, druk
oefenen, met alle macht aandringen,het
overwicht hebben : sgig pePgidvla, H.=
êgig Paosïa ; eeövoioi Pgloag, H., door
huwelijksgeschenken de overhand krij¬
gend. — 2. oven).: bezwaren, belasten:
o p. zdXavza, weegschaal.
pQipaopcu, hevig toornen. — Bgipcó,
ovg, f\ [eig.: de Grimmige], bijnaam v.
Hekate.
Bgcosog, 6, honing der Lelegen. — Bgiorjïg, töog, rj, dochter v. Briseus.
Pgo8oddx,zvXog9 Pgóöov9 atol. = goö-.
ftgopéco, loeien, gonzen, brommen. —
Bgópuog9 ó [eig.: de Tierende]. 1. Bromios, bijnaam v. Bakchos. — 2. bijv. gr.
van Bromios. — Pgópog9 o [Pgépco], ge¬
raas, gedruisch, geknetter.
Pgovzdco, donderen : Zevg Pgóvzrjos, H. —
PgovTYh f), donder.
Pgózeiog9 2 en B, Pgózeog, 3, en Pgozóoiog9 3 = Pgozóg.
PgoTÓELg, EOööL, Ev[flgórog], met bloed be¬
zoedeld.
BgoTOHTÓvog, 2 [figozovg kzelvcov], menschenmoordend. — PgozoXoiyóg9 2 [Pgoxoig Xoiyóg'], menschen verdelgend.
Pgozóg, 2 [«— * pPgozóg (vgl. d-pPgozog)
<_ * /Ligozóg; vio. Lat. mors, Ned.
moord]. 1. sterfelijk, menschelijk. — 2.
6 /?., sterveling.
pgózog, o, geronnen bloed. — * Pgozóco
(alleen part.pf. pass. Pefigozcopèvog), met
bloed bezoedelen.
-\Bgovzog, d [-4— Lat. Brütus], Brutus,
Rom. bijnaam,
figoxécog, atol. = PgayÉcog.
figoxv, V [Psh™]- 1* het bevochtigen. —
2. regen.
fieox&i£™, slikken. — PQÓx&og9 d, keel.
f}góx°g, 6, touw, strik, strop.
figóxvg, aiol. = Pgayvg.
*figóxco (alleen ao. èpgo^a), slikken.
PgvyfjLÓg, d [j?gvxa>], geknars.
Bgvyoi en Bgvyou, cor, of [tfw. <Pguy«ff],
Brugers, met de Phrugiërs verwante
volksstam in Thrakië en Makedonië.
flgvHco. 1. bijten. — 2. a) gretig -, gul¬
zig opeten, verslinden. — b) overdr. v.
een kwaal: opvreten, verteren.
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*PqvIrj (alleen acc.Pgvya), diepte der zee.
BgvoeiaLy d>v, al, stad ten zuidwesten v.
Sparta.
Bgvzzcog — Bgézziog.
Pgvxdo/aai, 2C pf. (met beteek. v. li.pr.) péPQuXa> brallen, huilen, loeien. -*• PgvXVPa9
gebrul, gehuil ; inz.: smart¬
kreten.

PgvxLog, 2 en 3 [ *Pgvt;], diep, in de
diepte.
Pgvco. 1. onoverg, : a) opborrelen, weel¬
derig groeien, - bloeien : egvog -el dv&£L, H., de loot groeit heerlijk op met
bloesems. — b) vol zijn -, overloopen van : ° ycbgog -cov ödcpv?/g, vol laurierboomcn. — 2. o verg.: in menigte
voortbrengen.
Pgco'd'rjoopaL, f. ind. pass. v. PiPgcooxco.—
Pgco/Lia, zó [pLPgcóaxco], spijs, voedsel.
Pgcopdo/uai., balken.
Pgcópijy fj [PiPgcóoxco] = Pgcopa. — Pgdboi/uog9 2 [idi\, eetbaar.
Pgcoaig, Ecog, rj [idi\. !. 1. liet eten. —
2. overdr. : a) het op vreten. — b) meton.: hetgeen opvreet; inz.: f roest.—
lï. meton.: voedsel.
PgcóoofiaL, f. v. PiPgcóoKCo. — Pgcovóg9 3
[verbaaladj. v. pipgcoaxco], eetbaar. —
Pgcozvg9 vog, rj [piPgcóoxod], liet eten.
pópXivog, 3, van bublos -, van den bast
der papyrusplant gemaakt. — PvPXlov9
pópXog — pipl-.
Bv£dvztov9 zó, nu Istanboel. — Bv£dvziog9 3. — 1. Buzantijnsch. — 2. ol
-OL: a) de Bnzantiërs. — b) meton. :
Buzantion.
Pv'0'l£co9 onderdompelen ; pass.: zinken.
— Pvftiog, 3, zich in de diepte bevin¬
dend. — pv'd'óg9 d, diepte; inz.: diepte
der zee.
PvHZ7]g9 ov, m. bvn., huilend, loeiend [v.
cl. ivind).
Bvkxi>?i ó, aiol. = Bdxyog.
pógoa9 r\. 1. afgetrokken huid. —* 2. ver¬
achtelijk: huid v. een mensc-h.— Pvgooöéxprjg9ov, ó [Pvgoag Séijjoov], leerlooier.
— pvgoóco9 met huiden bedekken.
pvooLvog, 3 [póooog], van byssus.
Pvoooöo/lievco [p., dopêco m, eig.: in de
diepte bouwen], overdr. : in het diepst
zijner ziel -, heimelijk beramen. —
PvGoófi'Ev9bw. [P-, -#£y], uit de diepte
der zee. — pvooóg9ó, ion. = Pv&óg.
póooog, ?] [Semiotisch ioi\, byssus, een
soort fijn lijnwaad.
póco (pf.pass. pépvogaL), volstoppen.
p<o9 2e ao. conj. v.Paivco.

8
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—

Pco&éco, ion. = Po?i&éco.
PcoXog, ?/, aardkluit.
jimuiog, 3 en 2. — 1. van het altaar, het
altaar betreffend. — 2 zich bij
zich
op het altaar bevindend.—
,5 fwer/eto.], trede. — PwuoeLÖgg, 2 lp-,
«ÓSosI, als een altaar. — fiio^og, o \vw.
finun], iedere ophooging;
1. on¬
derstel ». een wagen. — 2. voetstuk v.
een standbeeld. — 3. gew.: altaar (gew.
op treden en grooier dan EoXdga) {dikte,
mrv. v. één altaar).

.

y als cijfer : y' = 3 ; y = 3000.
y’ = yé. — yd, dor. = }'£.
yd, dor., aiol. = yrj.
jTaPgiriX, d, onverb. [Hebr. tv.], Gabriël,
een aartsengel.
rdyyrjg, ov, ó, Ganges, stroom in lndic.
yd£a, fj [Perzisch iv.]. 1. schatkamer. - 2.
koninklijke schat. — ya£o<pvXaKiov9 zó
[yójav cpvXdoooj], schatkamer, offerkist.
yata, p, ep. en °, = yp--—ycuaoXog9 2, dor.
— yatpoXog. — ycxtpiog9 3, uit de aaide
geboren. — rcurjïog, ov, ra. ft»»., van
Gaia
yfj, II, 1, d, P). — ycui)oXogy
2. — 1. [yata, vw. 2. oXog], de aarde be¬
wegend, - schuddend.— 2. [yatav Ifcan']:
a) de aarde omvattend. — b) het land
beschermend.
trdïog, 6 [^— Lat. Gaius], Gaius, Bom.
voornaam.
Tö.L>cov9 covog, d, kustrivicr in lonië.
yaicov (alleen deze vorm), m. [part. v.
* yalco], zich verheugend.
ydXa9 ydXaxzog, zó, melk. — yaXa'8'rjvóg, 3
[y., 1. * ’ddofiat], melk zuigend ; vd. :
jong, teeder.
yaXdveia, rj, dor. = yaXrjvrj.
TaXdzai, cov, oi. 1. de Galliërs, in Cisalpijnsch en Transalpijnsch Gallië. — 2.
de Galaten, Galliërs in Klein-Azië.
PaXdzEia, ?/, een Nerëide.
TaXazla, 77 [jTctAdrcu]. 1. Gallië.—• 2. Galatië, kindschap in Klein-Azië.
yaXérjy gecontr. yaXrj9 ?], naam v. ver¬
scheidene dieren, o. a. wezel.
yaXpvp9 fj. 1. a) kaluite, rust; inz. wind¬
stilte. — b) meton.: stille zee. — 2.
overdr.: gemoedsrust, kalmte. — yaXpvóg9 2. — 1. v. de zee enz. : stil, kalm.
2. overdr. v. pers.: zacht, vriendelijk,
tPaXpvóg, 6,
beroemd geneesheer uit
Pergamon, 129-199 n. C.

yapyjcovv^
P<Zv, H., ace. v. povg.

pdoaag = foijaag, v.Poaco.
,
Pcoai, 3 mrv. 2<> ao. conj. v. patrio.
pcoGopai, ion. f. v. Podco.
flcoorQÉco [fioam], luid roepen ; inx.: te
kuip roepen.
Pcozidvetga, vr. bvn. [póoxovoq, dvögag
mannen voedend. — Pcózcog, ogog, o
[póonco], herder.

\TaXtXata, rj, Galilea, landschap w h.
noorden v. Palestina. — /!’ roAiXcuog,
3, van Galilea; oi -oi, Galileërs.
mXócog, óco, att. ydXcog, co, g, schoon¬
zuster.
rdpPgetov en -Pgtov9 zo, stad in Musië.
yauPgóg, ó [;ydpog], aangehuwd familielid :
schoonzoon, schoonbroeder ; aiol. ook n
bruidegom.
yapezri.n [yapéco], echtgenoote, gehuwde
vrouw.
yauéoo, f. yapcö, ëygpa, yeydpgKa ; med. f.
yauovuai, èyppdppv, yeydpigtai; pass. ao.
syauédgv. — A. V. : ion. f. yapeco • med.
>, H., yapêooszaï.— t yappoco, eyappoa ;
med. yaunoopai',ptass. yapp'dpaopat, syapgdgv. - [ydpog]. - 1. act. : a) v. d
man: tot vrouw nemen, huwen. — o)
t v. de vrouw : huwen. — 2. med. : a)
v. de vrouw : zich ten huwelijk geven,
huwen : -éopal xtvi. — b) v. de ouders .
zijn dochter uithuwelijken; H. ook:
een vrouw bezorgen aan zijn zoon.
yaurjXta9i] [vr. v. -tog ; t. w. dvoia], biui1 oftsoffer, -maal.— yappXiog, 2 [yapeco\
echtelijk, het huwelijk -, de bruiloft
betreffend. - PaprjXicbv, covog, o [eig. :
de maand der bruiloften], Gamelioon,
de 7° maand v. h. Attische jaar, half.
Jan. tot half Febr.
ya/Lirjaetco [desider. v. yapèco], verlangen
te trouwen.
yaptt^co en ya/aiaxco [yapog], een dochtet
ten huwelijk geven.
yduog, ó (dikw. mrv. = enk). 1. huwelijk— 2. meton. : a) huwelijksfeest, biui!
.... .
— h\ PiP.htffenoote.
yafjKprjXaiy cov, ai, de kaken v. een dier.
yauwóg. 3 [vw. yvdpnzco], krom. — yapyjc5rv|, v%og, m. vr. bvn. [yapyjovg ovvXag
[è'^covf], met kromme klauwen.

yavdco

—

yavdco, glanzen, stralen ; v. gewassen :
frisch bloeien. — ydvog, tó. 1. glans,
schittering. — 2. overdr. : ° verkwik¬
king : p. tusUoogg, d. i. honig.
rdvog, ?; ew zó, storf «rm de Europeesche
kust der Propontis.
yavóco [ydvog], eig. en overdr. : doen schit¬
teren : lóyog ysyavcopévog, schitterende
stijl.
ydw/Liat (f. H. vooopai) [id.], van vreugde
stralen, zich verheugen.
Tavvpgbgg, sog-ovg, o, schenker v. Zens.
yaco'd'eig [part. ao.pass. v. * yaóco], trotsch
geworden.
ydg, vgiv, (nooit op de eerste, geiv. op de
tweede plaats v. d. zin) [ye dg].
ï. 1. gew. redengevend : want, immers. —
a) duidt gew. de reden of de oorzaak
aan v. h. voorgaande : ogoloysig ovv...;
g ydg dvdyx7], ja, (want) ik moet wel;
oïel ydg (gelooft gij dan) ooi pa^cXodai
róv dbeXcpóv ; ; 0 öéögaxs izoïov sgyov ;
ov ydg èvvocö, wat heeft hij gedaan ?
[ik vraag liet u] want ik begrijp niet.
— h) dikw., vrl bij H. en HDT., gaat de
zin met ydg vooraf: co naï, os ydg &sol
sjiogcooi, zïocu..., HDT., daar toch de
góden u beschermen (= ik vraag u
hetgeen volgt, omdat...), straf... — 2.
leidt een verklaring in : namelijk, toch,
immers : géya ös xai rode pagzvgiov'
cpaivezai ydg Eèg^gg..., HDT., ook dit is
een groot bewijs : Xerxes toch...
II. in verbindingen behoudt ieder parti¬
kel gew. zijn eigen beteek. — 1. d)ld ydg
ivordt h. best verklaard door een ellipse :
maar [dat is zonder belang, dat behoeft
geen verder betoog enz.], want: maar
toch, maar immers : cdgpgzo ozgazsvsodar dlld ydg djiéflavs, hij rustte zich
toe..., maar [daar kwam niets van te¬
recht] want..., HDT. — 2. f) ydg, want
voorwaar (z. een voorbeeld bij I, 1, a).
— 3. xai ydg, want ook. — 4. ydg ovv,
want inderdaad ; y.ai ydg ovv, vandaar
dan ook. — 5. ei ydg, in wenschen (si
is voor tv aardelijk ; de apodosis is verziuegen), och of !, mocht toch ! utinam.
ydgyaXog, 6, kitteling.
Fdgyagov, T°, zuidelijke top v. h. Iclegebergte f'Iög).
yagvco, dor., aiol. — yggvco.
yaozgg, zgógpg (verbuiging, z. Spraakk.).
— A. V. H. en ° : yaozégog, yaoxègi. —
[alle vormen zijn afgeleid van 3 trappen
v. d. stam : -zgg, -zsg, -zg ; -> Ned.
gastro77om?é>]. — 1. a) buik.— b) een
soort bloedworst. — 2. a) maag : ra
dgrpl -éga, het voorbereiden der spij¬
zen. — b) meton.: eetlust, honger. —
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3. ingewanden, moederschoot.
ydozgct, g [yaozgg]. 1. buik van een vat.
— 2. synekd. : vat, emmer.
yaozgi/aagyia, g, vraatzucht. — yaaxgifzagyogfl [yaozgi pdgyog], vraatzuchtig.
yaozgo-pavzEvopai [yaozgi pavzsvopai],
door buikspreken waarzeggen. m
yav/Uxóg, 3, en yavXiziKÓg, 3, van een
koopvaardijschip. — yavkóg, 6 [£emietisch io.]. 1. emmer. — 2. overdr.
(iook yaviog, d), rond Phoinikisch koop¬
vaardijschip.
yavgidoo en med., overmoedig
trotsch
zijn. — yavgóopai, trotsch zijn. — yavgog, 2, overmoedig, trotsch.
yèovjzéoo, yöovjzog = öovn-.
yé, enklitisch partikel, legt nadruk op h.
voorafgaande woord. — 1. bevestigend en
versterkend', a) de juiste gevoelsivaarde
van yé kunnen wij dikw. alleen door de
de stembuiging weergeven : g oé ye {d. i.
zóó een zanger als u) Movo’ êöiöa^e, ,g
oê y’ (met klem herhaald)3 Anókloov, H.;
° yahag êgg/igg y’ dv ov ygg dg^oTg, in
een verlaten (met nadruk) streek, ja,
zoudt gij een goed heerscher zijn ;
dikw. ook kunnen ivij de kracht v. yé
niet meer voelen. — b) juist, zeer, inder¬
daad enz. : ndvv ys, zeer zeker; naggoav zivsg, xai nolloi ye, en wel velen ;
dlld zovzó ye svgdsg, maar dat is nu
eens naïef ; émi ys, juist omdat; cboneg
ys, juist zooals. — 2. legt nadruk op een
begrip in tgst. tot een ander en heeft
dan beperkende kracht : ten minste,
althans, dan toch : oi ys ococpgovsg, de
verstandige lieden althans; el ys, èdv
yé, ten minste als ; ja, in dien.
yeydaoi, ysyacdg, ysyévgfzai, z. yiyvogai.
yéyg&a, 2G pf. v. yg&éco.
yéyova, 2e pf. v. yiyvopai.
yéycova, 2<> pf. met beteek. v. h. pr. [viv. yiyvcóoy.co], yeycovéco [v. yéycova afgeleid]
en * yeycóvco. — 1. zich hoorbaar ma¬
ken, hoorbaar zijn, roepen : dooov -covs
fiogoag, H., zoover een roepende ge¬
hoord wordt, - de stem dringt; ysycovóg (inwendig voorw.) fodoo, luide roe¬
pen. — 2. alg. : zeggen, melden : ° cové
goi zovzo.
ysycoviGKco [yéycovoi], schreeuwen. — yeyóbvcoy z. yéycova.
yeycóg, cbaa, part, 2& pf. v. yiyvopai.
redgoooiay g, Gedrosië, h. westelijk ge¬
deelte v. h. huidige Baloetsjistan.
*j-yésway g [Hebr. iv.]. 1. Gehenna, dal
ten zuiden v. Jerusalem. — 2. overdr. :
hel.
yegjzovL7]9 g, ion. [ygg nóvog], landbouw.

Hg

red'ae^avei — yevvaïog

nog enger : nakomeling, kind. — c) in
frcfraspavEi en -vrj, onverb. [Flebr. w.;
ruimeren zin\ volk, ras ; v. dieren: ras.
eig. : oliepers], Gethseraane, landgoed
— 2. a) zij, die; in denxèlfden tijd ge¬
aan d. voet v. d. Olijfberg, bij Jerusalem.
boren zijn, - leven : geslacht: rjó?7 dvo
ysivo/Licu \vw. yt-yv-ouai]. — 1. pass.
-al dv&góÓ7ioov ècp&iazo, H., zijn vergaan.
(alleen pr. en impf.) : geboren worden.
— b) door een verdere meton. : duur van
— 2. med. (alleen ao. èyeivaprjv, mol.
een mcnschengeslacht, menschenleven
iyrfvaro): laten geboren worden: baren,
(= tijdruimte v. ong. 33 jiïar) ; alg.:
soms : verwekken : oi yeivagevoi, de
aanzienlijke tijdruimte. — SI. plaats
ouders.
van het ontstaan, geboorteplaats.
ysïoov, zó, iedere uit sprong v. een bouw¬
yeveaXoyéoo, ion. yeveijX- [yevsdv Xéyco],
werk : uitstekende dakrand, - muurtin.
iem.s afstamming opsporen, een ge¬
ysLTVLCLco en yeiTovéco, naburig zijn.^ —
slachtslijst opmaken.
yeUwv, 2. — 1. naburig. — 2. o, ?/ 7.,
yevé'd'Xg, fj
[vw. ytyvopai] — yeved. —
nabuur, buurman, buurvrouw.
yevé&Xiog, 2, de geboorte -, den ver¬
TêXa, g, stad op de zuidwestelijke kust v.
jaardag betredend : za -a, geboorte¬
Sicilië.
feest, verjaardag. — yéve'd'Xov, zó, na¬
yeXaiaagy aiol. = yeXionrjg,gen. vr. part.
kom e 1 ing,. spruit, kind.
pr. v. yeXdco. — yelacreico [desider. v.
yEVEidg, dóog, 77 [yéveiov]. 1. baard ; mrv.:
yeidrjo], lust hebben om te lachen. —
baardharen. — 2. meton.: a) kin. — b)
yeXaoLuoqy 2 [yeXdco], belachelijk.
wang. — ysveidco [id.], een baard krij¬
yeXaazrjg, ov, d [id.], lacher, spotter. —
gen, - hebben. — yéveiov, zó [yévvgj.
yeXaazóg, 3 [verbaaladj. v. id.], belache¬
1. kin. — 2. meton. : baard.
lijk.
yévEOLg, soog, ?J [no. yiyrouai]. !. lijd. 1.
yeXdco, ysXdoopai, è èXaca ; pass. yeXaoO/jhet worden, het ontstaan, geboorte,
oogai' èyeXdaOrjv, yeyéXaa/mi. - S. glan¬
afkomst. — 2. meton. : hetgeen ont¬
zen, schitteren : yèXaooe ydcov yalxob
staan is, - voortgebracht werd : a)door
V7zö .ozsQOJifjs (geflikker), H. — II. inz.
de godheid : het geschapene, de geheele
1. onoverg. : a) lachen ; in ongiinstigen
schepping. — b) door een stamvader :
%in : lachen -, spotten met: 7. ent zin.
geslacht, ras. - IS. bedr. 1. het vóórt¬
— b) Qoerdr.: zich verheugen : èyèXaooe
brengen, het vervaardigen. — 2. een
de oi qnXov rjzog, H. — 2. overg.: uit.lascheppende kracht, oorsprong, bron.
clien, bespotten. — yeXoidco — yeXdoi.
yevécfKETo, iter. ao. v. yiyvouai.
yeXouog, H., réAoto? e?z yeAcuos, 3 [7eyevEzri, // [vw. yiyvouai], geboorte.— yeXcog]. 1. lachwekkend, vermakclijk. —
vézgg9 ov, 6 [to?.]. 1. vader. — 2. zoon.
2. belachelijk.
yEvrjigj rjtöog en (geeontr.) ijóog, rj, bijl.
yeAco, ys/lo), yéAaïr, %. yéXcos-[yévrjgöiy zó, voortbrengsel (v. de vruch¬
TeXcovoi, ojv, oi, de Gclonen, een S/ciiten der aarde).
thische volksstam.
yevï]zóg, 3 [verbaaladj. v. yiyvogat], ge¬
FeXcool en -Xcooi, oor, oi [rèXa], de in¬
worden, geboren.
woners van Gela.
yeviKÓgj 3 [yèvog], de geheele soort be¬
yéXcog, cozog, d. — /l» T7^
H.^ 7e^^ >
treffend, algemeen.
ace. H. 7fiAö>
0 7éAcov. — fysAda)]. —
yévva, 17 = yévog. — yevvdöag, ov, m.
1. het lachen, gelach :
-ona jiagéyeiv
bvn., edel.
nvt, iem. doen lachen. — 2. meton. :
yevvaïog, 3 en 2 [yérva].
voorwerp van spot, belachelijke zaak.
A. overeenkomstig
de
afstamming,
yeXcoxojzoLÓg, d [7^ rota noiécov], grappen¬
eigen aan een geslacht, aangeboren.
maker.
B. I. van een echt -, van een voornaam
yepiZoo, vullen ; inz.: een schip bevrach¬
geslacht, adellijk; ook v.dieren: y. xucov,
ten. — yégoo, vol zijn.
rashond. — IS. meton. 1. a) (de ouden
yeved, ??
7£V, vgl. yi-yv-ogai], grootenmeenden dat edele gezindheid, dapper¬
deels = 7eVo?
Lat. genus.
heid enz. alleen bij d. adel te vinden
Ao 1. het ontstaan, geboorte : ex -rjg,
was) : edel, edelmoedig, dapper. — b)
hdt., sinds zijn geboorte. — 2. afstam¬
door een verdere meton• : waaruit^ een
ming, afkomst:
(acc.^v. betrekking)
edele gezindheid spreekt, edel : egyov
Zlid? ($rerc. v. oorsprong) eryogeu eïvai,R.
-ov. — 2. alcj. : a) voortreffelijk, flink,
B. meton. I. door natuurlijke afstamming
echt, degelijk : w -e, mijn beste !, vaak
samenhoorende wezens. 1. a) zij, die van
ironisch. — b) groot, sterk; ook in
één stamvader af stammen : stam, _ ge¬
ongiinstigen zin : 0 -a övrj, hevige
slacht. — b) in eng er en zin: familie ;
smart.

ysvvaiozpg

yevvaiózpg, grog, rj [ysvvdïoe], adel, edele
gezindheid.
yévvaoïg, dor. — yévvgaig.
yevvaco [ysvva], 1. a) vóórtbrengen, gew.
v. d. vader, soms v. de moeder. — b)
laten groeien : 0 ocbpa y. péya, zoodat
het reusachtig wordt. — 2. overdr. :
voortbrengen : y. dgszrjv.
yévvgpa, zó [ysvvaoo]. i. a) het voort¬
gebrachte : spruit, kind ; ook v. vruchten
enz. — b) °het aan geborene : inborst.
— 2. — yévvgoïg.
■fPewgoagéz, onverh. [Hebr. tv.J, Gennezaret, andere naam v. h. meer v. Tiberias in Palestina.
yévvgaig, scog, g [yevvdco]. 1. bedr. : het
voortbrengen. — 2. lijd. : geboorte. —
ysvvgzgg, ov, ó [id.], voortbrenger,
vader ; mrv. : ouders. — yewgzóg, 3
[verbaaladj. v. id.], voortgebracht, ge¬
boren. — yEvvgzcog, ogog, ó [ysvvdco] —
ysvvgxgg.
yEvvixóg, 3 [ysvva]. 1. edel. — 2. alg., v.
zaken : degelijk, krachtig.
yévog, zó [wrt. yev ; viv. yl-yv-o/nai, Lat.
genus, Ned. kind], grootendeels = yeved
en Lat. genus.
A. 1. het ontstaan, geboorte: -el vozsgog,
H. , jonger. — 2. a) afstamming, af¬
komst: y. (acc. v. betrekking) slvaizivog
{gen. v. oorsprongi, II. ; ook ten opzichte
v. h. vaderland : ê£ *Ldaxgg y. {acc. v.
betrekking) ei/ul, II. — b) inz. : adellijke
afkomst, adel.
B. meton. I. door natuurlijke afstam¬
ming samenhoorende wezens. — 1. a.)
zij, die van een stamvader afstammen:
a) geslacht, stam : oi èv -et, de ver¬
wanten. — P) inz. : adellijk geslacht.
— b) in enger en zin : familie ; nog enger :
nakomeling, spruit, kind : ° övopogov y.,
van rampspoedige afkomst, voor het
ongeluk geboren.— c) in ruimeren zin:
volksstam, volk : Acogtxóv y.; in cl.
ruimsten zin: het menschengeslacht; v.
dieren : ras : y. fioebv; y. lrtielov. — 2.
zij, die in clenzelfden tijd geboren zijn,
— leven: geslacht: °xgvoeov y. dv&gcójtcov,
d. i. de menschen v. de- gulden eeuw. —
II. door h. verstand bijeengebrachte, we¬
zens : soort, klasse, stand : zó pavzixóv
y. = oi pdvzEig.
yévzoj ïï., alleenstaande 3 enk. ao. : hij
vatte.
fPsvoKLog, d [<— Lat. Genucius], Genucius, Bom. geslachtsnaam.
yévvg, vog, rj [vw. Lat. gena, Ned. kin].
I. a) kinnebak; mrv.: beide kaken (met
de tanden). — b) kin. — 2. overdr.: snede
v. een bijl, bijl.

—
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ysgaióg, 3 (comp. -aizegog, superl. -aizazog)
[yégcov]. —- 1. oud, bejaard. — 2. a) o y.,
grijsaard. — b) ai -af voorname vrou¬
wen (zonder onderscheid v. leeftijd),
yegaigaf cbv, ai [vr. v. ysgagóg], voorname
vrouwen.
yEgaigco, f. ageb, ao. èyêggga
1.
eeren, in eere houden. — 2. door een
eergeschenk onderscheiden.
PegaLGzog, d, voorgebergte en stad aan de
zuidelijke punt v. Euboia.
yégavog, ij en ó \vw. Lat grüs, Ned.
kraan ;—> Ned. geranium], kraanvogel.
yegaóg9 3 = ysgaióg.
ysgagóg, 3 [yéoag], statig, eerbiedwaardig.
yégag, cog [gecontr. uit *yégaog], zó (mrv. :
nom.j acc. yégaa, gecontr. yéga, ion.
yégsa ; gen. ysgdcov, gecontr. ysgcov ; dat.
yêpaoL) [vw. yégcov]. — i. a) eergeschenk.
-- b) alg. : geschenk, gave. — 2. eerbe¬
wijs, onderscheiding, eereambt, waar¬
digheid, voorrecht.
yrégaaa, ij, stad in Perciia. — t Eega.ogvoi, cbv, oi, Gerasenen, inwoners van
Gerasa.
Pegaozóg = PEgaiazóg.
rTEgysopvof cbv, oi, Gergescnon, inwo¬
ners van Gergesa, stad aan h. meer
Gennezarel.
régyi&eg, cov, of Gcrgithen, inwoners van
Gergis. — Eègyig, idog, ij, stad in Troas.
yégea, z. yégag.
Esggviog, ov, m. bvn., uit Gerenia. —
Ecggvia, rj, stad in Messenië.
yEegpavia, g, Germanië. — 'fEegpavinog^
3. — 1. Germaansch — 2. a) die in ver¬
band staat met Germanië. — b) ó r.,
Gerinanicus : a) titel v. verscheidene
keizers. — />) zoon v. Nero Claudius
Drusus, tot zoon aangenomen door kei¬
zer Tiberius, 15 V.-19 na C. — yEegpavol, cbv, oi, Germanen.
yEgovzaycoyéco [yégcov, dycoyóg], een grijs¬
aard leiden.
ysgóvziov, zó [verklw. v. yégcov], oud
mannetje, oudje.
yegovoia, g [yégcov]. 1. raad der ouden,
inz. te Sparta. — 2. + oneig.: fiomeinsche senaat. — ysgovoiog, 3 [idi],
van -, voor de grijsaards, - de raads¬
heer en.
yéggov, zó, vlechtwerk.— 1. teenen schild.
— 2. horde tusschen twee kramen op de
markt.— yeggocpógog, d [yéggov cpégcov],
schilddrager.
yégcov, ovzog, ó. 1. a) grijsaard. — b) met
h. bijbegrip v. eerbiedicaardig, mrv.: ou-
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den, geronten, raadsheeren (ook v.
jonge mannen; vgl. Lat. senatores). —
2. bijv. g. (onz. yégov), oud.
Texai, cov, oi, Geten, Thrakisch volle in
h. huidige Bulgarije,
yevoxéov, verbaaladj. v. ysveo.
ysvco [vw. Lat. gustus]. — I. act. 1. laten
proeven : y. zivd xivog. — 2. overdr. :
laten smaken, door ondervinding laten
kennen : eXev^sgiag (gen-.) zivd y. — II.
gew. med. 1. proeven : -o/ual zivog. —
2. overdr.: a) door ondervinding leeren
kennen : ° -o/llcu névdovg. — b) beproe¬
ven : 0 spnvgcov (brandoffer) -opai.
yécpvga, fj. 1. a) dam, dijk. — b) overdr. :
-ai TioHfjLOLo, H., open ruimte tusseben
twee opgestelde legers, ofwel: tusschenruimten van één slaglinie. — 2. brug :
~av tevyvvvai en -g £evyvvvai nozapóv,
een brug slaan.
yecpvQÓoo [yécpvga). 1. een dam maken,
afdammen : utzsXêrj nozapóv ysqjvgcoosv,
H. , de olm viel in d. stroom en dam¬
de hem af; yecpvgcoos xèhvdov, H.,
baande een damweg langs een gracht.
— 2. overbruggen : y. Jtozagóv.
yecodijSj 2 [yfj, 'óbörjg]. 1. gelijk aarde.-2. van aarde (v. een grond zonder stee¬
nen).
yecofjLETQÉoo. 1. land opmeten. — 2. meet¬
kunde kennen. — yEozfzèxgrjg, ov, 6 \yfjv
fiEzgécov]. 1. landmeter. — 2. meetkun¬
dige. — yEwpExgia, ij [ —Ked. geo¬
metrie]. 1. landmeetkunst. — 2. meet¬
kunde. — yEcofiETQLHÓg, 8. — 1. het op¬
meten van land betreffend. — 2. a)
meetkundig. — b) 6 y., meetkundige;
fj -ij [zs%vrj], meetkunde.
ysoojiEivijg, ov, m. bvn. [yfjg Tisvo/Lisvog],
arm aan land.
yEoogyéco. 1. abs. : landbouwer zijn. — 2.
overg.: bebouwen. — yEcogyia, ij, land¬
bouw, landbouwbedrijf. — yEcogyixóg,
8. — 1. van -, over den landbouw, - den
landbouwer. — 2. den landbouw ken¬
nend ; ó y„ landman. — yscogyóg, 2
[yfj, è'gyov ; —> Ned. Joris]. 1. landman.
— 2. wijngaardenier.
yfj, ij, dor. en aiol. yd, ep. en ° yaïa.
I. als stof en element : aarde : yfjv xai
vöcog öiöóvai, ten teéken v. onderwer¬
ping ; 0 = ojzoöóg, stof, v. een doode.
II. meton. : het uit aarde, als element,
bestaande. 1. a) grond,. bodem : nozl
oxfjnzgov fidXs yalp, H., wierp zijn schepter op den grond. — b) grondstuk,
land, akker. — c) in ruimeren zin :
streek, gewest, land : nazgig yaïa, H. —
d) in nog ruimeren zin : a) de aarde,
ivaarop de menschen leven enz : nov

yiyvoftac

yfjg ;, waar ter wereld ? ; dikw. in tgst.
tot de zee, d. hemel, de ondenvereld. —
f) verpers, als godin : Ge, Gaia, de
Aarde. — 2. aarde als hemellichaam :
Y) yfj Ttlazsïd èoziv ij ozgoyyvXrj, vlak of
bol.
yrjyEvrjg, 2 [yfj, vw. yi-yv-opai], uit de
aarde geboren.
*
yrjbiov enyrjóiov, zó [verklw. v. yfj], stukje
grond.
yfj-'d'Ev, bw., uit den grond, uit den schoot
der aarde.
yrj'd'éco, ijoco, eypdrjoa, 2e pjf. yêygda (gew.
met beieek. v. h. pr.), zich verheugen.
— yrj'&'oovvrj,ij, vreugde, blijdschap.—
yrj'd'ócrwog, 8, verheugd, blij.
yfjivog, 3 [yfj], 1. aarden, leemen. — 2.
aardsch, vergankel ij k.
yfj-Xocpog, o, heuvel.
yrjoxéco [yfjv f£a>], land bezitten.
yrjgaióg, 3, en yijgaXéog, 3 [;yfjgag], oud,
bejaard.
yfjgag, aog en oog, zó (dat. aï en g), zó,
ouderdom.
yrjgdoxoo en yrjgdco, doopai en dooo, èyfjgaoa, 2e ao. êyijgav (vervoeging, z.
Spraakk.), ysyijgaxa [yfjgag].^ — 1. oud
worden. — 2. v. vruchten : rijpen.
yrjgof}ooKEGo, iem. op zijn ouden dag
inz.: zijn oude ouders verplegen. —
yrjgoPooxóg, 2 [(er) yijgg fóoxaiv], iem.
op zijn ouden dag
inz. : zijn oude
ouders verplegend. — yrjgoxo/aêco=
y?igoflooxÉco. — yijgoxópog [(er) yrjga
xopéoov] = yrjgof}ooxóg.
*yrjgog, zó (alleen gen. ovg en dat. et) =
yfjgag.
yrjgorgocpéco = yrjgofooxéco. — yrjgozgócpog, 2 [(er) yijgg zgécpcov] = yrjgofooxóg.
JTpgvóvrjg, ov, ó = Tr\gvcav.
yrjgvg, vog, ij, klank, stem. — ypgvoa en
med. 1. laten hooren, zeggen, zingen. —
2. inz. : bezingen.
rygvdov, óvog, 6, gevleugelde reus met drie
lichamen.
yiyavxolÉTOog, ogog, ó [ylyag, vw. óXlvpt],
Gigant en do o der. — yiyavzopaxia, z)
[y., pdii]\, Gigantenslag. — Tiyag, avxog,
ó, geiu. mrv., Giganten, fabelachtig reu¬
zenvolk.
yiyvopai en (ion. en, sinds 11J& eemv v
O., att.) yivopai, yevfjoopai, 2e ao. syevóurjv, yEvèvgpai, 2e pf.yéyova.—A. V.
H. en a. : 3 mrv. 2& ao. opt. ysvolaxo ;
Her. ao. yevéoxEzo ; 2e pf. ind. 3 mrv.
ysydaoL, inf. yeydpev, part. yeyacog, gecontr. ysycbg, 3 mrv. plqpf. -ysydzrjv. —
8 gesynk. 3 enk. 2* ao. eyevzo ; 0 2 enk.

ytyvcbaxw —

P ao. conj. ysvyoy ; f ao. syEvyïïyv. —
in h. pr., makke trap v. wrt. yev met
redupl. ; vw. yèvog enz., Lat. gignere,
genus enz.. Ned. kind].
A. worden. — l.v. levende ivezens : ont¬
staan. geboren worden ; pf.\ geboren
zijn, vd. : zijn, bestaan : y. ex zivog, y.
zivog, afstanimen van; sv yeyovévai, van
edele afkomst zijn ; eïxooiv ety ysyovcng,
twintig jaar oud.
II. 1. v. zaken : ontstaan, voortgebracht
worden, tot stand komen : 6 èx zfjg
ydógag yiyvópsvog oïzog, inlandsch graan.
— 2. v. gebeurtenissen en toestanden:
ontstaan,'gebeuren, geschieden: y yjuÉQCL -szai, het wordt dag ; ra ysvópsva,
het gebeurde; ra ysyEvypÉva, het ver¬
leden ; avzcg ayog yévsro, H., smart
overkwam hem ; vaak = passivum v.
710L8ÏV en vrl v. med. TroiEÏodai : ra yiyvópeva vjtö zebv 3 Aftyvalcov, de bedrij¬
vigheid der Atheners; f wordt vaak
èyêvEzo of xal syévszo vóór een verbalen¬
den hoofdzin geplaatst, zonder invloed
op de constructie : xal èysvszo, oi noipévsg sXdXovv ngóg dXXyXovg, en het
geschiedde dat ..., toen ..., luc. — 3.
v. arithmetische uitkomsten m dgl. : be¬
dragen : oi ovpnavzsg èyêvovio yiXioi,
(bij"het tellen) beliep hun aantal dui¬
zend. — 4. v. tijd : verloopen : ngiv ff
pfjvag ysyovsvai, eer het zes maanden
geworden was, eer... verstreken waren.
B. v. iets, dat reeds bestaat. 1. tot iets
worden, in een anderen toestand ko¬
men ; pf. : tot iets geworden zijn,
zijn : èx nXovoiov névyza ysvÉodai ; ópov
yÈvÉoftai,samenkomen; èavzov ylyvsoftai,
zijn eigen meester worden ; èv kavzcg
ylyvEO&ai, tot bezinning komen. — 2.
in iem.s oog iets worden, blijken te
zijn; vd.: zich betoonen.
yiyvcböxco en {ion. en, sinds IIP eeuw v.
C., att.) yivcóaxco, yvoboopcu, 2G ao.
è'yvcov (vervoeging, z. Spraakk.), syvcoxa ;
jjass. yvcoobyaopai, èyvdóoPyv, Eyvcoo/Liai.
— [ivrt. yvco met redupl. in h. pr.; vw.
Lat. (g)noscere, Ned. kennen, kunnen].
1. a) leeren kennen, te weten komen,
waarnemen, gewaarworden, inzien :
yvcö&i oavxóv, leer u zelf kennen; pf. :
weten : ° 'syvcoxa ynazypévy, ik zie dat
ik bedrogen ben. — b) vd. : herkennen :
y. ziva aojziöi, H., aan zijn schild. — 2.
a) als juist leeren kennen, tot een
besluit komen, oordeelen, een meening
hebben : nsgl zovzov zavza y., dat is
mijn meening omtrent die zaak ; zó. avza y., het eens zijn. — b) vd., met be¬
trekking tot de daad : beslissen : eyvcooav zovg cpsvyovzag xazaöé^ao&ai, de
ballingen terug te roepen ; avreg êyveo-
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opévov Iozl met inf., hij is besloten ...;
inz. v. een redder: beslissen.
ylvopai, yivcóaxco, z. yiyv-.
yXdyog, zó, melk.
yXaxzocpdyog, 2 [gesynk. uityaXax- ; ydXa
cpaycóv, part. 2<> ao. bij èodico], van melk
levend.
*
yXdoaa, y, ion. = yXcbooa.
TXavwïjy y, een Nereïde. — yXavxiocov,
H. [part. v. * yXavxidco], met fonke¬
lende oogen. — yXavxóg, 3 [ -—Lat.
laticus]. 1. schitterend, fonkelend. —
. lichtgroen, blauwgroen, zeeblauw.—
rXavxog, o. 1. een zeegod. — 2. mans¬
naam. — rXavxcov,covog, ó, een jongere
broeder v. Platoon.
yXavxcbjzigjjöog, vr. bvn. (acc. iöa en iv)
[yXavxyv cona (è'xovoaf], met schitteren¬
de oogen, of [ylavxóg chna (Eyovoaj],
met uil en o o gen (z. fodmig).
yXavtj, att. yXav£, avxóg, y, nachtuil, uil ;
yXavx1 3 Adyva£s [cpsgEiv], water in de
zee dragen.
T’XacpvQOLi) cor, ai, stad in Thessaliè.
yXacpvgóg, 3.— 1. uitg’ehold, hol, gewelfd,
v. grotten, schepen enz. — 2. gepolijst;
overdr. : fijn, sierlijk. — yXdyco, uit¬
hollen.
yXépagov, zó, dor., aiol. = fiXsepagov.
yXyvy, y. 1. oogappel. — 2. synelcd. :
oog. — 3. meton.: a) spiegel beeldje
op het netvlies. — b) overdr., als scheld¬
woord : xaxy y., H., laffe pop!
yXrjvog, zó, kleinood.
TXiaag, avzog, y, stad in Boiotic.
yXiaygog, 3.-1. kleverig, taai. - 2.
overdr. : a) zich yastklampend -, han¬
gend aan. — b) inz.: krenterig, vrek¬
kig. — yXioxQÓryg, yzog, y. 1. kleve¬
righeid. — 2. overdr. : krenterigheid,
vrekkigheid.
yXtxouai [vtv. Lat. gluten ; eig. \ kleven
aan], overdr. 1. gehecht zijn -, hangen
aan. — 2. ijverig trachten -, gretig ver¬
langen naar.
yXovxóg, d, bil.
rXvxéga, y, vroutvennaam. — T'Xvxegiov,
zó [verklw. v. h. vorige], lieve Glukera.
— yXvxegóg, 3 [yXvxvg ; —> Bed. gly¬
cerine] en yXvxtog, 3 [yXvxvg'] — yXv¬
xvg.
yXvx.wd'vpia.y y, minzaamheid, aanhanke¬
lijkheid. — yXvxv&vpog, 2 [yXvxvv
dvyóv (qwv)], zachtaardig, minzaam.
yXvxvpaXov, dor., en -pyXov, zó [yXvxy
/ufjXov], een soort suikerappel. — yXvxvjzixgog, 2 [yXvxvg, mxgóg], zuurzoet.
yXvxvg, sla (dor., aiol. ya), v (comp. icov
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en TFQog). — 1. v. d. smaak : zoet. — I
2. overclr.: a) aangenaam, behaaglijk :
y. vitvog. — b) v. h. karakter : minzaam,
innemend. — yXvxvzrjgy rjzog, rj. 1. v. d.
smaak : zoetheid. — 2. overdr.: aange¬
naamheid, minzaamheid.
rkvKcov, covog, ó, naam o. a. van de heilige
slang v. d. waarzegger Alexander [z.
3Alstgardgog, o).
yXvcpeïov, zó, graveerstift, beitel. — yXvcplg, löog, ij, keep in d. staart v. een
pijl. — yXvcpco [vio. Ned. gleuf, klieven],
uitsnijden, graveeren, beitelen.
yXooGoa, att. yXcozzcc, rj. 1. tong : a) als
lichaamsdeel v. menschen en dieren. —
b) als orgaan v. h. spreken : and -rjg,
mondeling; 0 ji doav isvai -av, leit. : zijn
geheele tong den teugel vieren, zijn
tong laten gaan. — 2. rneion. : a) het
spreken, spraakvermogen. — b) het
gesprokene, taal, dialekt: ' EXXdÓa -av
iêvai, Grieksch spreken.
ykaxjoahyla, ij, praatziekte, het einde¬
loos praten. — yXcboGaXyogy 2 [yXcbooav
dXyétov], praatziek.— yXcozzay z. yXcóooa.
yXcoylv^ ïvog, ij, uitstekende punt, o. a.
punt van de disselpin.
yva'd'jLiógy ó, en yvd’d'og, ij [vw. yévvg]. 1.
kinnebak, kaak, wang. — 2. het bijten,
beet, ook overdr.
rvd'd'covy covog, ó [yvddog], de Bikker,
een tafelschuimer. — Fva'd'covlöijgy ov,
6 [F., -lörjg], Gnathonide, zoon van
Gnathoon.
■|’Fvdïog en ‘j'FvaZog, ó [-<— Lat. Gnaeus],
Gnaeus, Bom. voornaam,
yvapjzzóg, 3 [verbaaladj.]. 1. gebogen,
krom. — 2. a) buigzaam, lenig. —• b)
overdr.: vóij/ua -óv, H., buigzaam karak¬
ter. — yvd/Luzzco, buigen, krommen.
yvdjzzcüj yvacp- — xva-.
yvr/Giog, 3 [vw. yévog]. 1. a) van echte af¬
komst, wettig. — b) overdr. : echt :
vjió -cov övtcov (door echte zonen) rijg
cEXXdöog ijöixovvzo. — 2. alg. : echt,
behoorlijk.
TvLcpcov, covog, ó [vw. xvi^co], de Gierig¬
aard, de Vrek.
yvolrjVy 2e ao. opt. v. yiyvcóoxco.
yvócpaXXoVy aiol. = xvdcpaXXov.
yvócpog, yvocpcóörjg = övocp-,
yvvl=, bw. [vw. yóvv ; -£, gelijk in d<5d£
enz.], met gebogen knie.
ywcprjy ij, ravijn, wouddal.
yvcopa, zó [yi-yvcó-oxco]. 1. kenteeken, be¬
wijs. — 2. kennis, gedachte. — yvcojiiazevoo, onderscheiden, trachten te
erkennen.
yvcófzrjy fj [yi-yvcó-oxoi].

—
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1. kennis. — 1. d) kennis welke men
bezit, inzicht, gedachte, meening : -rjv
Xéyeiv ; xazd -rjv zijv sprjv, naar ik meen ;
-rjv è'xsiv, een meening hebben, ofwel
(y. lijd.) : den naam hebben van; v.
ivoor den : beteekenis : ij ^vgnaoa y. zcov
Xsxdévzcov, de algemeene zin der rede¬
voering. — b) besluit, bedoeling, plan.
— c) verwachting, wensch : zijv -rjv
zivóg èpmpnXdvai. — 2. kennis
ge¬
dachte -, meening welke men uitspreekt:
a) voorstel, raad : -rjv slocpégEiv, -rjv
Tzoieïodcu, een voorstel doen. — b)
spreuk.
SI. meton. 1. a) denkvermogen, verstand:
zivl zi èv zfj -jj jzaQaozfjoai, iem. iets aan
het verstand brengen ; -p, met overleg,
met voorbedachten rade. — b) alg. :
ziel, geest. — 2. de wijze waarop men
de dingen beschouwt, stemming, ge¬
zindheid : noiav zivd oïeods -rjv tceqi
zovzov è'xeivj, welke gevoelens denkt
gij dat zij ... ?
yvcófxcovj ovog, ó [yi-yvco-oxco]. 1. a) ken¬
ner, beoordeelaar. — b) inz. te Athene :
opziener over de heilige olijfbooinen.
— 2. wat iets doet kennen : a) richt¬
snoer, maatstaf. — b) zonnewijzer
alg. : tijdmeter.
yvooQi^co [att. f. icb) [yi-yvco-oxco]. — 1. a)
leercn kennen, te weten komen, erken¬
nen, kennen, herkennen. — ^bekend
bevriend worden met. — 2. doen ken¬
nen, bekend maken, openbaren.
yvcÓQLfzogy 2, soms 3 [id.]. 1. bekend. —
2. 6 y. : a) bekende. — b) mrv.: de aan
iedereen bekenden, de voornamen, de
aanzienlijken.
yvcÓQiafxay zó [yvcogi^uj], kenteeken. —yvcogiGzijg, ov, 6 [id.], die kennis neemt
van, die onderzoekt.
yvcoG'd'rjGOfA.aiy f. pass. v. yiyvcóoxco.
yvcoGig, ecog, ij [yi-yvcó-oxco]. 1. liet ken¬
nen, kennis. — 2. [yiyvcóoxco, 2, b), be¬
slissing : al zcov öixaozrjglcov -eig, gerech¬
telijke uitspraken.
yvcÓGo/xaiy f. v. ycyvcóoxco. — yvcoGzóg, 3
[verbaaladj. v. iel.]. 1. bekend. — 2. ken¬
baar ; zó -ov, pl., de denkbare wereld.
yvcozij, ij, bloedverwante; inz.: zuster.
— yvcozóg, o [wrt. yev ; viv. ylyvo/Liai]r
bloedverwant; inz. : broeder.
2. yvcozóg, 3, ° ook 2 [verbaaladj. v. yiyvcó-oxco], bekend.
yodoo-yocb [iter. impf. yodaoxsv, H.; 2e ao.
yóov, H.) [yöog] en med. 1. onoverg.:
weeklagen, jammeren. —■ 2. overg. : be¬
klagen, bejammeren.
yoyyv£co9 morren.
yoegógy 3 [yodco], klagend, jammerend.

yorj
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yorjy fj, tooverformulier. — yóijg, rjxog, o

[;yodco]. 1. toovenaar [die zijn formulie¬
ren op klagenden toon uiispreekt]. — 2.
bedrieger. — yopzeta, f\. 1. tooverij. —
2. bedrog. — yorjzevco. 1. betooveren ;
abs.: aan tooverij doen.— 2. bedriegen.
-j -FoXyo'd'd, onverb.. geslacht onbekend
[Hebr. w. = schedel], heuvel bij Jeru¬
zalem.
yópcpog, S, houten pen, groote spijker.
yóva, yóvazog, z. yóvv.
yovcvg, o 0i-yv-opai]. 1. vader ; geiv. mrv.:
ouders. — 2. zld. : voorvader.
yovv], fj, en yóvog, o [wZ.]. 1. bedr. : a) het
verwekken, het voortbrengen : -co nat))q, eigen vader. — b) zaad, kiem.
2. lijd. : a) geboorte, afkomst: ü -fj yevvalog, van edele afkomst. — b) ai spruit,
kind, zoon ; v. dieren : jong. — (3) coll. :
kroost; alg.: nakomelingschap, ge¬
slacht.
Fovosooa, t] , Gonoëssa, zeestad in Achaia.
yóvog, z. yovi).
yóvv, vaiog, zo. — A. t . a) v. d. stam
yow : gen. yovvóg, H.; mrv., nom. ace.
yovva, KL, qen. yovvcor, H., dat. yovveooi,
H. _ b 1 v. d. verlengden stam yovvaz :
gen. yovvazog ; mrv. yovvaxa enz.
c)
oiol., nom. ace. mrv. yóva. — \vw. Lat.
genü, Ned. knie]. — 1. a) kuie : y. xdpniEiv, II., gaan zitten; yovvaxa. Tivog
Iveiv, H., iem.s knieën de spankracht
benemen, d. i. hem doen vallen, hem
dooden ; yovvcor la fp.lv, als smc.chcling
iem.s knieën aanraken, - omvatten. —
b) mrv. dikw. 1 schoot v• een zittende,
fig. : ev yovvaoL êecov xEÏxat, KL, hét ligt
in den schoot der góden, d. i. hangt
van hen af. — 2. overdr. : knoop v.
een riethalm.
yóov, ace. v. yóog, en 2e ao., H., v. yoaco.
yóog, o, gejammer, weeklacht.
Fógyeiog, 3 [/b^ycu], van Gorgo.
Fogyiag, ov, ó, beroemd Gr. rhetor en
sophist, ornstr. 483-376 v. G.
FogyóvEiog, 2 [Fogyo)], van Gorgo ; zó
-ov, Gorgokop.*
yogyóg, 3. — 1. a) onstuimig, wild. —
b) in verzie, zin : levendig. — 2. vreeselijk.
Fogycó, ovg, en [later) Fogycov, óvog, f)
[yogyóg], Gorgo, monster wiens blik ver¬
steende ; na H. ook mrv. : de Gorgonen,
o. a. Medoesa.
yogycojzig, iöog,
bvn. [yogyijv corca
[ëyovoa)],met wilden met vreeselijken
blik.
rogöiag, ov, o, naam v. verscheidene Jco-

ningen v. Phrugië. — Fógöiov, zó, stad
in Phrugië.
PoQÓvaCcov ó'grj, xd, het Gorduaïsch ge¬
bergte, tusschen Armenië en Mesopotamië.
Fógzvv, vvog, 77, Gortuun, sZocZ op de
zuidkust v. Kreta.
yovv, ïo?z. ycor, 620. [7e ovi'] == 7’ Övv.
1.

gew. valt de nadruk op h. beperkende
yé, dat clan versterkt wordt door ovv :
ten minste, althans, in elk geval: 0 zó*
L,fjv ylvxv’ ov yovv öispayov zo pi] davEïv, het leven is zoet; ten minste hebt
gij 11 dapper geweerd om het te be¬
houden. — 2. de nadruk valt op ovv r.
dus, bijgevolg, met h. bijbegrip v. be¬
perking.
yovva, <ov, z. yóvv. — yovva£opcu, f.
doopai [yovvaxa], 1. als smeekeiing iem.s
knieën aanraken, - omvatten. — 2. alg.v
smeeken : 7. xivd xivog, iem. bij ienn —
yovvaxa, %. yóvv. — yovvoopai [70?'v2
= yovvdQopai. — 1- yovvog, z. yovv.
2. yovvóg, ó [yóvv ; ecg.: buiging], bodem¬
verheffing, heuvel.
ygaöiov

= ygatöior.

Fgdyyog = Fganyog.
ygaïa, vr. bvn. 1. oud. —
vrouw.
Fgaïa, ?/, stad in Boiotië.

2.

ij

7.,

oude*

ygaLÖioVy zó [verklw. v. yoaïa], besje.
rgdnxog, ó [<— Lat. Gracchus], Gracchus, Bom. bijnaam.
ygdppa, zó [ygdcpoj ; —Ned. /e/egram
enz.; gram (yg. bet. ook een gewichtje)].
— 1. letterteeken, letter: diddoxeiv
-axa, leeren lezen en schrijven, school¬
meester zijn. — 2. [gew. mrv.) : a)
meton. : een uit letterteekens bestaande
stuk, ieder geschrift: brief, oorkonde,,
wet, contract, aanteekeningen,
op¬
schrift. = b) door een verdere meton. r.
de in boeken neergelegde wetenschap.
ygappaxEiöiovy zó [verklw. v. h. volg.],.
kort geschrift: briefje, kleine oorkonde.
— ygap/LiaxELOv, zó [verklw. v. ygdppa],
1. schrijftafel. — 2. geschreven stuk:
oorkonde, schuldbekentenis enz.
ygappaxEvg, ó [ygdppa], 1. schrijver, se¬
cretaris ; inz. : staatsschrijven — 2.
f schriftgeleerde.— ygappazevco, schrij¬
ver -, secretaris zijn.
ygappaziöiov = -xsiöiov.
yoappazL^oo [ygdppa], leeren (= lesge¬
ven in het) lezen en schrijven.
ygappaziHÓgy 3 [ygdppa ; —>- Ned. gram¬
matica], het lezen en schrijven betref¬
fend : rj -i] zéyvi], f] -i] [zÉyvr}] en zd -d,.
de kunst van lezen en schrijven ; ook 1
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grammatica (omvattend h. verklaren der
dichters enz.); 6 yg., schoolmeester; ook:
taalkundige, philoloog.
yga/a/Ltdriov, xó [verklw. v. ygófifia], ge¬
schreven stukje, briefje.
yga/a/uaTiaxTiG, ov, 6 [ygapfiazl^co], 1.
schrijver, secretaris. — 2. schoolmees¬
ter.
ygapfiaxonvcpcov, covog, d [(ezV) ygdfifiaxa
xvjtxcov; eig.: die over zijn papieren
gebogen is], scheldwoord: pennelikker.
yQafA.fA.rj) i) [ygdcpco], lijn, streep v. een
letterteeken, in de meetkunde enz.
Tgavinog en -nóg, d, rivier in Mus ie.
ygajtxóg, 3 [verbaalaclj. v. ygdcpco], ge¬
schreven.
yQöLJzxvg, vog, ?; [^d^co], schram, krab.
ygcti^, ygaóg, r/ (acc. yeaDr ;
nom.
ygdeg, acc. ygavg) \vw. yégcor], oude
vrouw.
ygacpEiov, rd [ypdr/?ft>], schrijfstift.— ygacpevg, d [itf.]. 1. schilder. — 2. schrijver,
secretaris.
ygatpri, ?) [/<!]. I. 1. het teekenen, het
schilderen. — 2. meton. : schets, teekening, schilderij. — II. 1. het schrijven.
— 2. meton. : 'liet geschrevene : brief,
oorkonde, opschrift. — inx. : a) (ygdcpofiai) : schriftelijke aanklacht i regens
een misdrijf, waarbij een staatsbelang
betrokken is ; vd.: crimineel proces [tgsl:
ding, in d. gewonen zin r. privaatjwoees) : y. cpóvov, wegens moord. - b)
■j* yg. en mrv. -ai, de Heilige Schrift [h.
mrv. ziet op de verschillende boeken).
■ygacpiHÓg, 3 [;ygdcpco ; —>* Ned. grafiek].
'4. het schilderen betreffend : ?/ -ij xêyvy
en i) -ij [zéyvg], schilderkunst. — 2.
het schrijven betreffend, dienend om
te schrijven.
ygarplg, löog, y \idi\. 1. penseel. — 2.
griffel, schrijfstift.
ygdcpco, yjco, tygaipa, 2& pf. yèygacpa ; pass.
2<> f. (pyoofiOLL, 2& cio. sygdcprjv, yéygappai,
f. ex. ysygdyjofiaL [vw. Ned. kerven; ->
Ned. telcgvusLÏ enz.].
A. krassen, schrammen, griffen.
B. (door in steen, metaal, was enz. in te
griffen) voorstellen, - uitdrukken; vd.
I'. teekenen, schilderen : yrjg nsgióöovg
yg., hdt., een wereldkaart teekenen.
II. schrijven. — 1. letterteekens maken :
yg. sg óicpDègag, HDT., op (schapen)vel¬
len. — 2. met betrekking tot cl. inhouel :
1" yéyganxat, er staat geschreven ‘om
een citaat in te leiden). — inx.: a) opteekenen, opschrijven: èfis -e xcbv
1717Z6VSIV ETZL'&VflOVVTCOV, Op ddijst Van
° Tavxa -ov cpgevcbv soa), prent dat [meel.:
lot uw voordeel) in uw geest. — b)

—

yvfLvdaiov

schriftelijk melden, - bevelen. — c) een
schriftelijk voorstel doen : yg. vófiov (v.
clengene, die een ivet voor stelt) ; -e<r&cu
vófiov (med.), v. h. volk, dat zichzelf een
ivet oplegt). — cl) [meel.) schriftelijk aan¬
klagen wegens een misdrijf waarbij een
staatsbelang betrokken is, iem. een cri¬
mineel proces aandoen [eig.*. een naam
voor zich laten opschrijven) : ygacprjv
(inwendig voorw.) -sod'al xiva, een aan¬
klacht tegen iem. indienen ; -sodat xiva
jxagavóftcov, wegens ... ; pass. : ygacpslg,
aangeklaagd ; xd yeygafifiéva, de punten
der aanklacht.
ygrjyogéco [afgeleid v. èygrjyoga, 2C pf. v.
êyslgco], wakker zijn, waken. — f Pgyyógiog, d, mansnaam, o. a. een bisschop
v. Nazianze, gest. 390.
Tgr)viKogy ion. — Tgdvixog.
ygrjvg en ygrjvg9 ion. — ygavg.
ygv^co. 1. knorren. — 2. kikken.
rgvvEiov, rd, havenstad i?i Aiolis.
ygvjxóg, 3. — 1. krom. — 2. met haviks¬
neus.
ygvip) vjzóg, ö [—y Ned. grijp], fabelachtig
gevleugeld monster,
yvaia, cov, xó, meertouwen.
yvakov, xó [vw. Ned. kuil], gebogen voor¬
werp. — 1. naar buiten gebogen : borstof rugplaat v. een harnas. — 2. naar
binnen gebogen: a) inzinking van den
bodem, dal. - b) grot, spelonk. — c)
holte v. een mengvat; drinkschaal.
Tvyalr]) vr. bvn., 'ion. 1. I. hfivg, ^ het
Grugaïsche meer bij Sarcleis. — 2. ij r.,
Gugaia, de nimf v. dat meer. — rvyrjg,
ou, ó [ion. gen. sco), honing v. Luclië, reg.
omstr. 686 - omstr. 652 v. G.
yvrjg9 ov, d. 1. een akker maat : morgen.
2. [gew. mrv.) akker, bouwland.
yvTovj xó, gew. mrv. 1. ledematen, vrl
handen en voeten, knieën. — 2. ge¬
wrichten.
yvióg9 3, lam. — yvióco, verlammen.
FvliuTcog, d, Spartaansch veldheer in cl.
Peloponnesischen oorlog,
yvfivó^co [yvfivóg]. 1. lichaamsoefeningen
doen verrichten, oefenen : -siv êavxov
xai xovg ïnnovg ; med. en pass. : zich
oefenen, turnen. - 2. overdr.,. alg. :
oefenen, africhten, bekwamen : -softcu
[med. )xé%vr]v,zich. bekwamen in een vak.
yvfAvaalagxog9 ó [y,, agxco], gymnasiarch,
burger belast met het inrichten en bekos¬
tigen der gymnastische spelen. — yvpvdaiov, xó \yvfivótco ; —>- Ned. gymna¬
sium]. 1. gymnastieksckool. — 2. over¬
dr., alg.: a) oefenschool: y. agsxrjg. —
b) meton. : (personen, die samenkomen

yv/uvaozixóg

—

om zich te oefenen ; inz.): philosophische school. — 2. meton., mrv. :
lichaamsoefeningen.
yvpvoLOTLKÓg, 3 [yvjavd£co ; —>■ Ned. gym¬
nastiek]. — 1. lichaamsoefeningen be¬
treffend, gymnastisch : i) -ij zs/vg en
V ~V [*&Zvv]> gymnastiek. — 2. in li¬
chaamsoefeningen bedreven : 6 y.,
turnme ester.
yv/LLvrjg, ijxog, m. bvn. [yvgvóg], lichtge¬
wapend : o y., lichtgewapende. — yv/LivriT7jg9 ov, ó, lichtgewapende.
Tvpzvlagy ij, stad ten zuiden v. Trapezoes.
yvfJLViHÓg, 3 [yvgvóg] = yvpvaozixóg.
yvjjivóg, 3. — 1. naakt, bloot, onbedekt:
y. oitfro's, H., ontbloote pijl; y. yjóvog,
vrij van sneeuw. — 2. niet volledig -,
licht bedekt, - gekleed. — inz. : a)
lichtgewapend. — b) ongewapend, of:
zonder schild : zd -a, de ongedekte
rechterzijde.
Tv/LivoaofpLaraiy &v, oi [yvpvoi oocpiozal],
Gumnosophisten, Indische wijzen, die
naakt in de bosschen leefden.
yvfzvóco [yvpvóg], ontblooten : -codèv
%l(pog.
yvvouxeïog, 3, soms 2, en ion. -xrjLog, 3
[yvvrj], de vrouwen betreffend, van de
vrouwen, van
voor een vrouw, een
vrouw passend, vrouwelijk. — ywcux££co [id.] en med., als een vrouw han¬
delen. — yvvaixLGfAÓgy d, handelwijze
van een vrouw.

<8 als cijfer : 8’ = 4 ; 8 — 4000.
83 = ös, soms bij.
da-yversterkend voorvoegsel: zeer: 8d-oxiog,
ö a-qpoLVÓg.
-fAafUöy 6, onverb. [Hebr. w.], David, koning der Israëlieten.
ddSiovy zó [verklw. v. 8dg], kleine fakkel.
Sqdovxogy 6 [<3a<5a syoov], fakkeldrager,
een der priesters bij de Eleusimsche
mysteriën.
Saeico, SarjjXEvaiy z. * 8dco. — 8arjfia>Vy 2
[*<5aco], kundig, ervaren.
öarjQy égog, 6, zwager, mansbroeder.
öarjöEcu, Z. * öaco.

SaTjzai, 2e ao. conj. pass. v. 8aUo.
darjojy z. * ddoj.
öaiy partikel in verwonderde en nieuws¬
gierige vragen [bijvorm v. örj ; vgL vat

öaixrdftevog
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yvvaLxonXrj'd'rjgy 2 [yvvrj, Tilrjd'og], vol -,
bestaande uit vrouwen. — ywcuxcódrjg,
2 [y., -cóö?jg], verwijfd.
yvvcuxcbvy covog, o [yvv7']]j en -ncovirig,
idog, fj, vrouwenvertrek, -verblijf.
yvvaifjiavrjgy 2 [yt»'?}, paivopai], vrou¬
wengek.
,
yvvcuovy zó [verldiu. v. yvvrj], vrouwtje,
gew. minachtend. — yvvcuog, 3 [id.] =
yvvcuxEÏog.
rvvSijg, ion. gen. szo, o, linker bijrivier
v. d. Tigris.
yvvrj, vaixóg,
(z?oc. ywat). 1. vrouw. —
2. inz.: echtgenoote.
rvgaly cbv, at [yupo's], klippen, missch. ten
zuidoosten v. Eiiboia. — JTygcarj jtEZQpy
ij, de Guraïsche klip, ecw der Gurai.
yvgógy

3,

rond, afgerond.

rvgziddrjgy ov, 6, Gurtiade, zoon
Gurtios, t. iv. Hurtakos.
T’vQzcóvrjy ij, stad in Thessahë.

van

yvyjy yvjióg, 6, gier.
rcofigvag, ov, 6 [Perzisch w.], naarn v.
verscheidene Perzen.
ycbv9 ion. — yovv.
ycovloL) 7j [vw. ydvv ; —> Ned. hexagoon
enz.]. 1. hoek. — 2. overdr. hoek, af¬
gelegen plaats.— ycoviöiov,zó [verklw.],
hoekje.
yoogvrógy 6 [Skuthisch w.], dubbele boogkoker (foedraal verbonden mei pijlkoker).

en rij], dan, toch : zi bal;, wat dan ?
7ia>g dal;, hoe ZOO ?
dat, z.

2.

öaig.

öou8dl£og,3, kunstig bewerkt, - versierd.
— 8ai8dXXa>, kunstig bewerken, - ver¬
sieren.— SaiSaXogy (2 = 8at8dXEOQ', zo -ov,

kunstwerk, versiering. — AaidaAog, 3
[eig.: kunstenaar], mythisch beeldhouwer
en bouwkundige op Kreta.
Saïtcoy £o>, èödïtga ; jmss. èöatx&rjv, öeÖdïy/LKU [vw. dalco]. — 1. a) verdeden,
verscheuren, in stukken snijden, - hou¬
wen. — b) gew. met h. bijbegrip v. ge¬
weld : doorboren, neerhouwen, dooden:
xópijv 8., H., uitrukken. — 2. overdr.,
pass. : door angst -, door twijfel ver¬
scheurd worden ; aarzelen, gekweld
worden.
(5at-*rdpEvogy 3, in het gevecht gedood.
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öaLfiovdco

daifjLovdoo [öcu'fuctv], door een god bezeten

zijn, razend

waanzinnig zijn. — <5at/Liovc^o/Liai ['id.], f door een duivel be¬
zeten zijn.
öai/LióvLOVy zó [onz. v. dai/uonog, zelfst. g.].

I. iets goddelijks. — 1. a) de godheid,
= 6 -&sóg. — b) een bepaalde godheid,
een goddelijke macht; inz.: een lagere
godheid. — 2.iets van goddelijken oor¬
sprong; inz.: het goddelijk teekcn (ot)fisïor) -, de goddelijke waarschuwing,
welke Sokrates ontving. — 3. iets, dat de
godheid betreft : eeredienst. — II. f
|—>- Lat. daemonium], booze geest,
duivel.
öaif-ióvios, 3 en 2 [öatucov]. 1. door een
godheid gezonden, - verleend, godde¬
lijk : -a zig xai hela evegyeoia, weldaad.
— 2. buitengewoon, wonderbaar, zeld¬
zaam ; bij H. alleen in d. voc. en altijd in
ongunstigen zin : onbezonnen, dwaas,
rampzalig.
Sal/Aoovj ovog, b, g [öatofica ; eig. : toedoeler ; —> Lat. daemön —>- Ned. demon].
— LI. dikw. bij H. en soms later : a)
god, godin, vrl als [op gunstige, vaker
op vijandige wijze) ingrijpend in de
menschelijke zaken ld nóg vaak : god, als
hoog boven de menschen verheven). —
b) de godheid, goddelijke macht : ovv
-on. met de hulp der godheid, - der
góden. — 2. na H. {vrl bij pl.) : daimoon, geest, half-goddelijk wezen ;
inz. : a) booze geest; vd. j duivel. —
b) beschermgeest.— e, de geest van een
doode. — KI. rneton.: het door den daiinoon bewerkte : lot, ziekte, ramp¬
spoed, verderf, dood ; zld. : gunstige
lotsbeschikking.
SaLvvfjUy öatoco, è'öaioa (H. opt. pr. meel.
öaivvzo =* -vLzo, mrv. öaivvazo en viaxo
= * -vivzo) [vw. balouai]. — I. uitdeden,
toededen : <5. Sana nvt, H., een maal¬
tijd geven. — IS. med. : zich laten toedeelen. — 1. onoverg. : eten, een maal¬
tijd genieten, zich te goed doen. — 2.
overg. : a) dalrwio öalza, H., hielden
een maaltijd. — b) 0 overdr. v. Kades :
verslinden.
dalofiai, ödoouai, è<^aodfigv, dédao/uou. —
A. V. H : iter. ao. Saodoxsco, 3 mrv.
pf. pass. ÖEÖalarai.— 1. med.: ver-, uit-,
toededen : xgèa öalszo, H. — 2. pass. :
verdeeld worden: a) Aldionsg, zoi öi/ftd
ÖF.öatazai, H., die in tweeën verdeeld
zijn, d. i. in twee streken wonen. — b)
overdr. : fioi daleiai gzog, H., mijn hart
wordt (door zorgen) verscheurd.
ödïog, 3 en 2, dor. = ögïog.
1. Sai'g, ïöog, g [öalco], 1. fakkel. — 2. har¬
sig hout.

—

da.KQV'X'Éajv

2. * Sa'i'g, g (bijna alleen dat. <5at), gevecht.
Satg, öatzóg, g [dalogai ; eig. : aandeel]. 1.
spijs, voedsel. — 2. maaltijd, feestoffermaal.
Aaioiog, o, Makedonische maand, half Mei
tot half Juni.
doLLGCÜ) f. V. ÖaLVVf.lL.
8aCzgy g [<Sa/g], maaltijd. — dairg-'d'£vr
bw., van den maaltijd.
Saizgevco, ver-, uitdeden ; inz. : voor¬
snijden. — Soutqóv, zó [öalofiai], het
toegedeelde, aandeel. — dcuzgóg, 6
\id.], verdeeler ; inz. : voorsnijder. —
daizQoavvg, g, het voorsnijden.
daizvficóv, óvog, b, dischgenoot, gast. —
öaLzvg, vog. g [<5cug], maaltijd.
êatfpgcov, ovog, m.vr. bvn. [* <5dco, cpggv^,
schrander, kundig, bekwaam.
SaLco (alleen pr., impf, 2& pf. öéö ga, plqpf►
ÖEÖgsiv, 2e ao. conj. pass. ödgzai). — I.
aansteken, doen opvlammen. — 1. door
aansteken doen ontstaan: <5. nvg, H. —
2. iets in brand steken : <5. £vla, H. —
II. onoverg. [2a pf. öéöga) en pass. L.
branden: a) v. h. vuur zelf: nvg öaiófisvov, H. - b) door het vuur vernield
worden : ojtoV dv Tgolg ödgzaL, H. —
2. overdr. : als een vuur zijn : nvgl ö5
doos ÖEÓgEL, H., zijn oogen vlamden
van vuur ; nólegog öêfigEv, H., het ge¬
vecht is ontbrand ; olfiogn) öéögs, H. 'r
dooa öeÖ)]el, 11., het gerucht liep als
een vuur.
da‘H.é&vpLogy 2 \bdxvcov dvpór\ het hart.
op vretend, grievend.
Sdxvco, Öggofiai, 2G ao è’öaxov ; pass. ög%flqonficLL, eögxdgv, déÖrjy/Liai. — [vw. Ned..
tang]. —1. a) bijten. — b) v. muggen :
steken.— 2. overdr. : grieven, pijnigen :.
° V’vzg dgy^DeToa xaxoLoiv.
Sdngv, zó (alleen nom. en acc. enk. en dat.
mrv. voi) [viv. Ned. traan] en ödxgvovy
zó. — 1. a) traan. — b) dikw. colt :.
tranen : ddxgu yjoj. —2. overdr.: q nsvxlvov öaxgv icoll.), druppels hars. —
ddxQVfia, zo [—oud-Lat.dacruma,LaL
lacrima), tranen ; TzèpjisLv -aza, HDT..
tranen, cl. i. rampen. - öaxgvóeig, Eooar
ev, tranenrijk. — 1. weenend : -sv (in¬
wendig voorw.) yEldoaoa, H., glimla¬
chend met tranen in de oogen. — 2^
causatief: tranen verwekkend : nóXefiog.
ö., H. — ödxgvovy z. ödxgv.
daxgv-jzlcocoy in tranen zwemmen.
öaxgvggoéco, wegsmelten in tranen. —
öaxgvggoog, 2 [ödxgv, gé co], overvloe¬
dig weenend.
Saxgvzóg, 2 [verbaaladj. v. öaxjvco], be¬
weend. — daxgvxécovy éovoa, m. vr~

dangvco

—

bvn., <— en = ddngv %écov, z. ödxgv.
Saxgvco \ddxgv\. 1. weenen : °ö. yóovg
(inwendig voorw.), met zuchten weenen.
— 2. overg. : a) beweenen. — b) met
tranen bevochtigen.
■da>czvJuog9 o. vinger-, zegelring.
<$a«zvlog9 O [—> Ned. dactylo</mcf/]. 1. a)
vinger. — b) oi -oi ztov izodcöv, teenen.
— 2. rneton. : a) vingerbreedte, lengte¬
maat = 19,3 rnM.; overdr,. v. tijd : ° 3.
dgéga {aiol.
ggéga); d. %. zeer kort is
de dag. — b) f macht: ö. Osov. — 3.
overdr. : dactylus (versvoet).
Adliog9 Adkog9 dor. = Agl-,
dalóg9 6 [dalco], brandend stuk hout,
fakkel.
dagg, öagdg9 3 enk. f. ind. v. 8aga'Qco.
dagdtco, doen, èddgaoa, dsddpaxa ; pass.
èdagdoïïgv. — A. V (vrl H.) f. aooco
(3 enk. Saga, dagda, 3 mrv. óagócnoi),
ao. èöduaooa ; pass. le cto. èdggdgv (dot.
èdgd-)‘ 2e ao. ddggv (3 mrv. dager,
conj. daueico, daggen), eddggv, pf. oéoLig¬
gen. — [vw. Lat. doinnre, Heel. temmen].
1. temmen, dieren af richten. — 2 .overdr.'.
bedwingen : a) een meisje het huwe¬
lijksjuk opleggen, uithuwelijken : avögi 8. uvd, II. — b) bedwingen, o ver¬
winnen, onderwerpen vrl met de wape¬
nen ; pf. pass. : gehoorzamen, dienst¬
baar -, onderworpen zijn. — c) dooden. — d) v. natuurkrachten, v. toestan¬
den : bedwingen, overwinnen : dU dédggzo cplXov xgg, H., hij werd door de
zee overmand ; dedyggévoi vjtven, Ii. ;
° dgadsvzsg {dor. = 8gg-\ de dooden.
— e) een hartstocht bedwingen : 8agaoov êvgóv. H., bedwing uw gemoed;
dggdguo, hij late zich vermurwen.
dagdkgg9 ov, o \dagdL,oi\, bedwinger.
ddgag9 gxog, g \ivschl- wrt. v. dogog en v.
dgagiaxco; eig. : zij die het huis be¬
stuurt], echtg'enoote.
Aagdgazog, dor. = Agg-AagacHÓg9 g, Damascus, hoofdstad v.
Syrië.
Aagaazogldgg9 ov, o, Damastoride, zoon
van Damastoor, t. w. Tlepolemos of Agelaos.
Aagdrgiog, dor. = Agggzpiog.
dagsicn9 dager 9 ddggv9 daggen, %. dagaIco.
dagvdco en ddgvggi = daga^co.
ddgog9 dagov%og9 dor. = dgg-.
Adgcnv, covog, o, Atheensch toonkunste¬
naar en sophist, leermeester v. Sokrates.
Sdv = dg dv (krasis).
Adva9 cov, zd, stad in Kappadokië.
Aard?j9 g, Danaë, moeder v. d. mythischen
held Perseus.

dagddjtzco
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Aavaidai9 cöv, oi = Aavaoï. — Aavaïdeg9
cov, af Danaïden, de vijftig dochters v..
Danaos. — Aavaoi, cov, oi. 1. liet volk
van Danaos, Danaërs, Argeiërs. — 2.
alg. : Grieken. — Aavaóg9 ó, mythische
stichter v. Argos.
Advdagig9 idog, ó, een Indische wijze,
daveren. 1. act.: geld uitleen en? — 2.
med. : geld te leen ontvangen. — ddveiaga9 zó. 1. leening, het leenen. —
2. leening, uitgeleende som. — daveicszgg9 ov, o, geldschieter, schuldeischer,
woekeraar. — t davlt;<o9 daviazgg =
davsi-.
davóg9 3 [dalco], brandbaar, droog.
ddog9 zó \idi\, fakkel.
danardco. ï. uitgaven doen ; met ace. :
uitgeven, verteren: -dogai (van het
mijne: med.) zi eig zi, voor iets.
2.

in%.: a) verkwisten, doorbrengen. —
b) vd. v. h. vuur : verteren : nvg -g zi.
— darcdvg9 g [dditzco]. 1. uitgaven,
kosten : ygggdzcnv 5., het uitgeven van
geld. - 2. rneton. : a) uit te geven
ge]tp _ b) kostbare zaken. — dajzavygóg9 3. — 1. a) uitgaven doende. —
b) inz. : verkwistend. — 2. veel kos¬
tend, kostelijk.
ddjtedov9 zó \vw. dedga ; jié8ov\. 1. (vastgestampte) huisvloer, vloer.— 2. alg.:
grond, bodem.
ddmg9 i8og, g, tapijt.
ddnzco. 1. verscheuren, verslinden, op¬
vreten. — 2. 0 overdr.: verslinden (v.
h. vuur); opvreten, kwellen (v. h. on¬
recht).
^la^a<5a^, anog, o == Aaodag.
Aag8uvEvg9 o [2. Aapdavog\, Dardaniëi,
inwoner van Dardanos.
Aagdavia, g [1. Adodarog], stad inKleinAxië, bij d. Hellespont, gesticht door
Dardanos, moederstad v. Troje.
Aagdavidgg9 ov, d [1. Adgdavoj], Dardanide, nakomeling van Dardanos, nl.
Hos, Pria.mos, Qanumedes.
Aagddnog9 3 YAagdavio), Dardaansch,
Trojaansch. — 2. zelfst. g., mrv.: Dardaniërs, Trojanen. — AagdavLg, Ldog,
vr. bvn. [id.]. 1. Dardaansch,Trojaansch.
— 2. xëlfst. g.: Dardaansche -, Trojaansche vrouw.
Aagdavlcoreg9 cov, oi, nakomelingen van
Dardanos, Dardaniërs. — 1. Adgdavog,
6, zoon v. Zeus, stamvader v. h. Tro¬
jaansch koningshuis.
2. Adgdarog9 g, stad in Klein-Azië, aan
d. Hellespont (t. ond. v. Aagdavla).
3. Adgdavog9 3 [Aagdaviai]. 1. Dardaansch.
— 2. zelfst. g. : Dardaniër, Trojaan.
dagddjtzco. 1. verscheuren, verslinden.
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Adgöag

— 2. overdr.: verkwisten, verbrassen.
Adgöag, azog, en Adgöaip, cuzog, 6, Dardas,
rechter bijrivier v. d. Éuphraat.
öaQEiKÓg, ov, m. bim. [Aagsïog], Dareios
betreffend, met den beeldenaar van
Dareios : ozazgg d. en 6 d. [ozazrjg], dariek, Perzische goudmunt ter waarde v.
ong. 20 Attische drachmen, ong. 20
gouclfr.
Aagsïog, o [Perzisch «t-.], naam v. ver¬
scheidene Perzische honing en. — 1.
Dareios 1, vader v. Xerxes, reg. 521-485
v. C. — 2. Dareios II, vader v. Artaxerxes Mnemoon en d. jongeren Kuros,
reg. omstr. 424-405 v. G. — 3. Dareios
Hl reg. omstr. 356-83.0 v. G.
Adggg, r/zog, 6, een Trojaan,
öagr/oopai, j?e ƒ’. ^ass. v. dégco.
dag'&dvco (pr. alleen in same?ist.), 2eao.
£(5a£<9'Ov en è'Öga&ov, slapen.
dagóg, t/or, = dggóg.
dagróg, 3 [verbaaladj. v. dègco], afge¬
stroopt.
das, dado's,
uit d at ff], aifó. =
drug.
daodprjv, öaodoxEzo, z. daiopai.
ddaniog, 2 [da-,
zeer schaduwrijk,
met dichte schaduw.
AaaxvXsiov en -Xiov, zó, stad aan de
zuidkust der Propontis. — Aaoxvlïzig,
idog, vr. bvn., van Daskuleion.
ddo/uEvaig, scog, fj, verdeeling.
öaopóg, d [daiopai]. 1. verdeeling’.
2.
meton. : (evenredig verdeelde) belas¬
ting, schatting : -óv zlvl pégsiv, aan
iem. schatting betalen. — daopopégog,
2 [öaajLiöv (pégcov], schatplichtig.
êdoopai, f. v. daiopai.
öaojzXfjzig, idog, vr. bvn., verschrikkelijk.
öaaadprjv, ao. v. daiopai.
öaavpaXXog, 2 [daovv pallóv (sycovj], met
dikke vacht.
öaavg, eïol, v [ion. vr. daoéa) \mo. Lat.
densus], dichtbegroeid met haar, loof
of boomen; zó -v, beboschte plaats,
bosch.
dazéopai \viv. daio/uai], verdeden, toe¬
deden. — inz. : a) voorsnijden. — b)
zich toededen, voor zich nemen xvior/g (partit. gen.) ov dazéovzo flsoi, H..
genoten niet van den offergeur. — c)
y&óva 7ioooi dazsvvzo (impf.), H., de
muilezels stampten den grond stuk met
hun hoeven.
Adzig, idog, o, veldheer v. Dareios big Marathoon, 490 v. G.
~\Aaviö = AafUd.

—
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AavXiog, 3, van Daulis ; f) -a \xd>gd], het
gebied van Daulis. — AavXig, idog, f/r
stad in Boiolië.
Adzpvai, cöv, ai, stad in Beneden-Egypte~
— ddcpvrj, ?/, laurier. — Öafpvrjcpógog,.
2 [idacpvgv pégcov], een lauwerkrans dra¬
gend.
da(potv£Óg,2, en da-cpoivóg,2, bloedrood,
roodgeel.
dayjiXevo/uat, in overvloed hebben. —
öayuXyg, 2. — 1. bedr. : vrijgevig. —
2. lijd. : overvloedig. — öayjiXcbg,bw.,.
rijkelijk.
*ddco, slechts enkele vormen : act. 2c ao.
met redupl. dédas, pf. dsödrjxa [part.
dsdarjxcóg ew dsdacog) ; med. f. 2 enk.,
[met lijd. beteelc.) dagosai, inf. pf. dsddsodai, deddaodai; pass. 2c ao. eddgv (conj.
daeioo, dai/co, 1 mrv. dacopsv; inf. dafjvai, dar/psvai ; part. dasig). — 1. [alle
vormen behalve dédas) : leeren kennen,
vernemen;/?/’, dsddgxa, geleerd hebben,
weten, kennen. - 2. (alleen dédas):.
leeren, onderwijzen.
dé, partikel (gew. op de 2C plaats v. h. zins¬
deel, soms verder).
A. I. verbindend. — 1. en : nazgi zeg oeg,
aöslpscg d's s/ucg, HDT., aan Dareios, uw
vader en tevens mijn broeder ; °svds
pgécpog, svdézoy ds (en slape ook) nóvzog.
— 2. dikw. eenvoudig overgangspartikel. — 3. dient om na een parenthesis
de gedachte iceer op te nemen : dan, dus.
— 4. leidt een verklarenden zin in :
namelijk, immers. — 5. verbindt bij¬
zinnen {vrl redengevende) met d. hoofdzin = ydg, want : dapaoov Dvpóv‘ ozgsjizoi dé is xai d'soi, H., bedwing uw
gemoed : ook de góden zijn immers
te vermurwen. —
SI. tegenstellend
(zwakker dan dXXd) : maar, echter. —
lo duidt geiv. een zivakke tgst. aan en
blijft dan meestal onvertaald. — 2.
duidt soms een sterke tgst. aan : si psv...,
si dè pi/... ; ... EJisio{h]zs dv‘ vvv Ós...r
gij zoudt overtuigd worden,maar nu...;.
in vragen en antivoorden : en toch,,
maar; in tegenwerpingen. — III. in
een nazin (vrl H.) : vaak geeft dé na¬
druk aan een nazin door hem tegeno¬
ver of in tgst. tot cl. voorafgaanden
voorzin te plaatsen : stiel ze 6 jzólspog
xazèozg, o os cpaLVEzcu ngoyvovg..., toen
het oorlog geworden was, toen bleek
hij... voorzien te hebben ; oïg jzsg pvlIcov ysvsi), zoLy] dè xai avdgcöv, H., zooals het geslacht der bladeren, zoo isook dat der menseken.
B. Verbindingen. — geiv. psv ... dé : ö
psv ... ó ds, hic ... ille ; zozs pèv ... zozs
dé, nu ... dan. — dè xai, maar zelfs. —

déapcn

xai dé, xai... dé, maar ook, bovendien.
— öé ys, maar ten minste, maar zelfs.
— ft’ ovv, in ieder geval, ten minste
(z. ovv, I, 1).
* déapai (alleen impf. déaio, H.), schijnenöéy/LiEvog, 2e ao. part. H. v. déyopai.
ÖEÖdaa&cUy öéöa£9 ösddeG'd'ai, ÓEÖdrjHa,
z. * (5dco.
ÖEÖalazai, 3 mrv. pf. pass. z;. daiopai.
dédagpai, p/. 2jass‘
^^gco.
dédaöpai, pf. v. dalopai.
ÖEÖacóg, partf. pf. v. * ftccco.
fteftéarat = ftéfteï'raz, &. 1. ftéco.
déÖEypcu, p/i z;. déyopcu en ion. pf. pass.
V.

ÖELKVVpL.

dedépxa, ÖEÖérj/Liaij z. 2. ftseo.
öéÖEiypai, dédEiya, &. dsixvvpi.
óédexa, dédepcuj z. 1. ftsco.
bédst-o, ÖEdétjopou,
déyopai.
dédpa, J?c pf. v. daioj.
SéS?jypcu9 pf. pass. v. bdxvco.
ftéftta, 2tp)f. v. ÖELÖco.
dsdcdaya,
w. fttftccaxoj.
ÖEÖipzrjKa, pf. v. diaizaco.
öéSi’O'tj débipev, r. fte/ftco.
ÖEÖiGxopaiy en, H., beidéan- (3 mrv. pf.
dsidéyaiai, 3 enk.p)lq])f. deiösxxo, 3mrv.
plqpf. ÖELÖéyazo), groeten,verwelkomen.
ÖEÖcaaopaL, att. -ézzopcu, f. it-opou. 1.
overcj. : «) iem. [tivcl) vrees aan jagen. —
ft) verjagen van. — 2. onoverg. : schrik¬
ken.
öébpgpcu, pf. jmss. v. dapd^co en dépco.
béboypai9 pf. pass. v. doxéco.
öÉöoLxaf pf. V. ÖEt'ÖCO.

ÓEÓox?j/uévog, 2:>ar^. pf. med.-pass. v. * fto*da>.
bédopai, pf. jmss. v. didcopi.
dédogxa, p/i z>. bégxopcu.
öéöovjva, 2v pf. v. dovTzéto.
öédgaypcu9 pf. v. dgdooopai.
ÓEÓgdppxa, dédgopa9ÖEdgópi]xa9z. tgéyco.
Sédooxa,
z;. bibcopi.
öÉE^og, 3, H. = dplog.
dérjcng, scog, rj [2. ftsco], verzoek, bede,
f gebed. — bspooo, ftet,
2. ftéa>.
Ö£Ïypa9 zó [dsixvvpi]. 1. teeken, aanwij¬
zing. — 2 «) het getoonde, staal ft. z>.
z-yz/z. ee?z koopivaar. — ft) overclr. : voor¬
beeld, bewijs.
SeIÖexzo, -déftazaïy -déyazo, z. dsidloxopai.
ÖEibppwv, 2 [fts/ftw], vreesachtig, laf.
dEidia, dEidi'&'if ÓELÓipEV9 ÓEidipEv, z.
dsidco.
dsidiaxopou, dEidlcroo/Liaty H. = fteft/a-.
ÖELÖoLxa9 z. dsidco.
dsldcoy deioopai, sdsioa. pf. dédoixa, 2e pf.
dédia [pf. en plqpf* hebben in h. att. de

.
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bet eek en is v. pr. en impf.). — A. V.
H. : ao. EÖdEioa, pf. bsiboixa, 2e pf. dsldia, 2e pf imper. deidibi ; na H. : 2e
pf. imper. bébiiïi. — 1. abs.: vreezen,
bang-, bezorgd zijn. — 2. o verg.: a)vreezen, bang zijn voor : <5. zivd ; ft.
pp; ft. prj ov iz. Spraakk.). — ft) met
h. bijbegrip v. ontzag, eerbied, schnoom
ft. -ÖEovg.
■ÓELE?udco (alleen part. ao. hgaag), den
avond doorbrengen; volgens anderen :
het avondeten gebruiken. — ÖEcskog,
2 [deilp]. 1. tot den avond behoorend :
-ov ijpag, H. — 2. o ft., avond.
dsLKavdopai (impf. H. rócovzo), groeten,
verwelkomen.
SelxvvpcUy ao. èdEilgdggv [ivschf. v. een
anderen wrt. dan h. volgende], begroe¬
ten, verwelkomen : ft. xiva xvizêlloig,
H., iem. toedrinken.
Öelhvv/lUj dsi^oj, è'bEilga, dédsiya; pass. dsiy{h)oogm, èösiydpv, bédeiygaL (ion. overal
in d. stam e in plaats v. ei, behalve in
pr- en impf. : dé^co, èds^a ; qmss. sdé%i)pv, dédsy/Liai). — [zno. Lat. dïcere, Ned.
teeken]. — toonen. — ï. 1. a) laten zien,
te voorschijn brengen : flsóg ppïv zégag
dsl^s, H. —• ft) v. een kunstenaar : uit¬

beelden, voorstellen. — 2. wijzen :
ódóv ft. — SL overdr. 1. a) met woor¬
den duidelijk maken, uitleggen, leeren,
— ft) aan het licht brengen : 0 róv xzavóvtci ft., den moordenaar doen kennen.
— 2. a) de waarheid van iets doen
zien, bewijzen, blijk geven van. — ft)
onpers. : dsl^si, het zal blijken.
dEiuvvcn (alleen pr. en impf.) = dsiawpi.
ÖEikcuog, 3 [dsdóg], ongelukkig.
ÖEikp, p. 1. namiddag. — 2. synclcd. : a)
vroege namiddag. — ft) late namiddag.
ftetlm, p [dsdóg], lafheid. — öedidcoy
laf -, vreesachtig zijn.
ÖEil^opaL (alleen impf. dsdszo, H.) [dedp],
v. de zon : ondergaan.
ÖEikóg, 3 [fte/ftco]. 1. vreesachtig, laf. —
2. meton. : a) die iets te vreezen heeft,
ellendig, ongelukkig, arm. — ft) schan¬
delijk, nietswaardig, gemeen.
öeï/llclj zó [ftezfttü]. 1. vrees, schrik.
2,.
meton. : het verschrikkelijke, schrik¬
beeld.
dEipaivw [ftsfyza]. 1. onoverg. : vreezen,
bang -, bezorgd zijn. — 2. overg. : iem.
vreezen. -— dsipazoco \id.\, iem. (ziva)
vrees aanjagen.
ÓEipopsv, H. == -ooysv, ao. conj. v. dépeo.
Aeipog, ó [fte/ftco], de Schrik, dienaar v.
Ar es.
öeiv, inf. v. 1. déco en 2. déco, en = déov,
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Ösïva
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on%. part. v. öeï [%. 2. ösco).
Seiva, 6, g, zó, onbepaald vnw. (enk.ösïvog, öslvi, ösïva ; rnrv. ösïvss, ösivcov,
dat. ontbreekt, ösïvag), altijd met lidw. :
d d., deze of gene, ergens een.
JXEivagxoSy ó [de^vd^ dgysiv], Attisch rede¬
naar, jongere tijdgenoot v. DEM.
öeivoloyéo/aai [deird* Xóyog], hevig jam¬
meren. — öeLvÓJtovSy ovs, ovv, gen.
noöog [dEii'di' 7rdda Ve^cüv)], met schrikkelijken voet.
detróff, 8 [ü’ze. df/dro].
I. 1. te vreezen (a/s enz kwaad), vreeselijk, verschrikkelijk, gevaarlijk :<kyig -/j} H. ; t.6 -óv, tol -a, vreesehjke
dingen, gevaar. — 2. bw. -óv, -d, vreeselijk.
Sï. in verzw. zin. - 1. met verzwakking
v. h. begrip v. vrees : ongehoord, slecht,
erg, schandelijk : -d tcoieïv, hdt., mis¬
baar maken ; -óv zi noLslodai, HDT., zich

iets ergs daarvan maken, zich ergeren
over, kwalijk nemen ; -d Jidaysiv, on¬
recht lijden. — 2. met verzwakking v.
beide begrippen v. vrees en v. kwaad:
a) wonderbaar, buitengewoon, groot,
machtig, hevig (vgl. Keel. yreeselijk ==
zeer ) : ° -óv y’ sinas, ei
^fjgj)avujv,

een wonderbare zaak, zoo gij, dood
zijnde, toch leeft. — b) ontzagwekkend,
eerbiedwaardig : -g x.al alöoig dsóg, H.
— c) zeer begaafd, behendig: ö. léysiv, uitstekend redenaar ; d. nsgV O pgqov, grondig bekend met... ; ook in
ongunstigen zin.
SeLvorijSy grog, g [ösivógJ. 1. het vreeselijke, strengheid, -— 2. gew. {%. ösivóg,
IÏ, 2, c) : bekwaamheid, behendigheid,
ook in ongunstigen zin.— öelvóco [ui.],
verschrikkelijk
groot maken, over- •
drij ven.
Aelvcovy covog, o, Gr. geschiedschrijver,
IVe eeuw v. C.
ÖEivcosy bw. [ösivóg]. 1. vreeselijk. — 2.
(%. Ösivóg, II). a) erg, slecht. — b) hef¬
tig, zeer : d. gsXag, hdt.
dsivcooig, scog, g [detvdco], liet verschrik¬
kelijk -, het groot maken, overdrij¬
ving.
ösivdnpy dmog, m. vr. bvn. [ösivrjv wna
{s'xcov}], met vreesdij ken blik.
SetljiSj scog, g [ösixvvpu], het vertoon en ;
d. dscöv, het oproepen der góden (door
de magie).
öeiovsy ep. gen. v. ösog.
ÖEuzvéoo. 1. H.: maaltijd houden.
2.
na H. : den hoofdmaaltijd gebruiken.
— öeLnvgazogy ó [d. ; vw. èdeo], etens¬
tijd. — ÖEijtvl^co, onthalen, als gast
ontvangen. — öeïjzvovy zó. 1. a) ïï. :

Ö6HTÓS

maaltijd. — b) na H. : hoofdmaaltijd;
soms : feestmaal. — 2. meton., v. die¬
ren : voeder. — ösmvojzoiéco [d. noiéco], een maaltijd gereedmaken: med. \
zijn maaltijd' gereedmaken, - gebrui¬
ken.
ösiQdg, döog, g [vw. ösigrj], bergrug.
ösLQrjy g, hals, nek. — ÖEigozofzéco [dffggv zépvco], onthalzen.
ösigcoy ion. en ° = ösgeo.
ösicnöaipoviay g. 1. vrees voor de gó¬
den, godsvrucht. —
2. gew. : bij¬
geloof. — ösiGiöai/acoVy 2 [ösioag öaipovas]. 1. godvruchtig. - 2. bijgeloovig.
öéxa, tliv., onverb. [vw. Lat. decem, Ned.
tien; —Ned. deca?we/er], tien : ösxa
öxzd) (xld.) = ósxa xal óxzcó.
SsKaöagxia, g, regeering van Tien, tien¬
manschap. — ösxdöagxog, ó [ösKaöog
dgxcov], aanvoerder van tien man.
ösxd-övoy gen. övslv, tlw. = öcoösxa.
ÖExa-Ejzzdy tlio., onverb. = sKxaxaiösxa. — ÖExaszgg en -ézggy 2 [ösxa
szcov], tienjarig.
ÖEKdKig, telbio. [ösxa], tienmaal.
öexa-oKzcby telw., onverb. =- oxxcoxaiÖsxa.
— ÖEKaJtEvzEy tlw., onverb. = nsyxsxaiösxa — dexdjigxvsyvg, v [ösxa jcgyscov],
van tien el. — ÖExouzXdoiogy 8 [ÖExa^vw.
öi-jzXóog], tienvoudig. -— ÖEKagxiay g
[d., dgyco] = ösxaöagyia.
öexdgy döog, g [Ösxa], tiental.
ösxazdXavzogy 2 [ösxa zaXavzcov], tien ta¬
lenten waard.
ÖExazEvco. 1. een tiende v. d. buit, y. h.
vermogen nemen voor de góden of als
schatting. — 2. een volk cijnsbaar ma¬
ken. — öéxaroSj 3 [dé^a]. 1. tiende.
— 2. g -g [pegig], het tiend ; g -g [gpéga], de tiende dag. — ösxazóco, vertienden.
ösxdxeiXoi en
ai, a, tlw., tien
duizend.
AexèXEiay g, vesting in Atiika. — AekeIeixós, 3, Dekeleïsch. — Asxslsvgy é,
Dekeliër.
öexézgSy ovgt m. bvn. — ösxaszgg.
-Aéxiposy ó [
Lat. Decimus], Decimus. Kom,, voornaam.
AÉKiosy 6 [-<—Lat. Decius], Decius. —
1. Kom. geslachtsnaam. ■—• 2. Kom. kei¬
zer 249-251.
öéxo/aaiy ion., dor., aiol. = öexopai. —>
öÉxzgsy ov, ö [öéxo/uai], bedelaar. —
öÉHzOy H., 2e ao. v. ösxopai.
öexzog9
3 [verbaaladj. v. id.], gaarne aangeno¬
men, aangenaam [vgl. Lat. acceptus).

öeXed^co

—

Se^ed^oo. 1. van lokaas voorzien. — 2.
meton. : a) met lokaas vangen. — b)
overdr. : verleiden. — déAsag, azog, zó,
lokaas.
•iJeAra, zó, orinerb., delta. — 1. de 4& letter
v. h. Gr, alphabet. — 2. overdr.: land
in den vorm van een A ; gew.\ de Delta
van den Nijl ; zó A. zfjg Ogdxrjg, schier¬
eiland tusschen Salmudessos en Buzantion.
Sélzog, f) (geiu.mrv.). 1. schrijftafeltje.—
2. meton.: het daarop geschrevene :
oorkonde, testament, brief.
AekcpiKÓg, 3 [Aelpoi], Delphisch. — 8éXcpi£, Lxoq, d [id.], tafel met drie pooten [gelijk de Delphische drievoet].
■SeX <pig, Trog, d [ —> Lat. del plumis —>
Ned. dolfijn], dolfijn.
AsXcpig, lóóg, vr.bvn., Delphisch.— AeXepoi, cöv, ot, Delphoi, stad in Phokis,
met orakel v. Apolloon. — AeXcpóg, ov,
m. bvn. 1. Delphisch. — 2. ol -ol, de
Delphiërs.
•öé/Liag, zó (alleen nom. en acc. enk.) [8èpco\.
1. a) lichaam (gew. r. d. mensch), li¬
chaamsbouw, gestalte. — b) 0 ter om¬
schrijving v. cl. persoon (h. lichaam ge¬
dacht als de eigenlijke mensch) : Aar dag
d. = Aavdrj.— 2. 0 [verx/iv. beteek.), bw.:
in do gestalte van, op de wijze van:
ö. Jivgóg, II., als een vuur.
dépviov, zó [geiv. mrv.), legerstede, bed.
öé/Liooy f’. —, ao. EÖsipa ; pass. pf. öêÓjxrjpaL
[vio. La,t. domus]. — 1. bouwen. — 2.
alg. : aanleggen : ódóv ö., H.
AevólXXod (alleen pari. pr.), toschl. : tel¬
kens kijker.
SevSgeÓELgy ósooa, ósv, ion. = ÖEvÖQTjEig.
— öévögeovy zó, ion. = öérögov. — öevSgrjeigy rjeooa, rjev, boomrijk. — öévögovy zó, en öévögog9 zó, boom.
*devvd£coy beschimpen, hoonen : xaxd ö.
gi] gazet ' inwendig voorw.).— öévvogy d,

beschimping, smaad.
Se^ap.Evrjy fj [part. %ao. v. dé^o/uai, met
veranderd accent\, vergaarbak.
AEtgiddpgy ov, 6, Dexiade, zoon van
Dexios, t. tv. Iphinoös.
ÖE^LÓo/aaL [de£<d, z. dsigiog, I, 2, a]. 1. bij
de rechterhand vatten, iem. de hand
geven. — 2. vd.: a) verwelkomen :
° EJiatvoig d., met lof begroeten. — b) van
iem. (ziva) afscheid nemen. — c) geluk wenschen.
Se^LÓgy 3. — I. 1. rechtsch, rechter- : %stg
-d. — 2. zelfs t. g. : a) g -d [xstg], rech¬
terhand, -zijde : -dv (handslag) Xafisïv
xai dovvai (symbolische handeling bij h.
sluiten v. een overeenkomst); vd. : over- |
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eenkomst, belofte : -dg zivi naga faoïXécog (pégsiv, iem. in naam van... belof¬
ten overbrengen ; sv -5, ex -dg. rechts,
aan de rechterhand, b) zó -óv [*fpac],
rechtervleugel v. een leger. — e) zd -d
[gégr]], rechterzijde : ènl d, naar rechts.
— Iï. meton. : (de Gr. vogelwichelaar
keerde zich naar h. noorden, en de f>oorteekens in h. oosten waren gunstig\ ge¬
luk voorspellend, gunstig : ö. ogvig, H.
- III. overdr. 1. handig, behendig,
schrander. — 2. welwillend. —3. f aan¬
genaam.
deigiÓGEigogy m. bvn. [de&d?, OF.igd], paard,
dat aan den rechterstreng loopt.
ÖE^LÓzpgy rjzog, i] [dfi^d?], handigheid,
schranderheid.
ÖEÏgióqfnv [loc. V. dslgLÓg'] : ènl ö., naar
rechts.
öéigig, scog, rj [óÉxogai], ontvangst.
dEÏ-LZ£Qr}cpi(v). 1. loc. : rechts. — 2. instrum. : met de rechterhand. — 8e^lz£QÓgy 3 [<5e£foV, -zsgog] = ós^ióg ; 7) -rj
[Z£4?]> H. = 77 ös^id.
ÖE^ioo/Liay zó [dsigLÓogai]. 1. vriendschap,
door handslag gesloten. — 2. welkome
gave.
ÖE^Lcdgy bw. [<3e£tdc], behendig.
Sé^Oy dsigo/acLLy z. SÉ/opai.
délgcoy ion. — dsigco, f. v. dsixvvgi.
dÉO/ACLly z. 2. öêco.
öéovy 3 mrv. irnpf. II. v. 1. óèa>, en onz.
part. pr. v. 2. öéa).
öéogy zó [vio. <5£/(5fo]. 1 a) vrees, schrik,
angst. — b) soms met h. bijbegrip v.
eerbied : ontzag, schroom. — 2. meton.:
reden tot vrees : ov zoi ejzl (= ejzeozl)
8., H.
8éjzaSy zó (alleen nom. acc., dat. 8éjzaï,
gecontr. tot 8Éjiai, déjig ; mrv nom. acc.
Séjtu [«<— * 8ÉJian\, gen. dsjidory, dat. 8endiEoai, dÉiraocsi), beker, drinkschaal,
bokaal. — Séjzaazgovy zó, bekertje.
Segdsy ddog, f) = dsigdg.
SégaSy azog, zó [<5£@cü], huid : 0 ndy%gvoov
ö.y gulden vlies.
8égypoLy zó [Ségxopai], blik.
8égpy 7), att. = dsigr/.
Ségxo/uaLy iter. impf. degxéoxszo, H., 2cau.
è'dgaxov, 2& pf. 8ê8ogxa (beteek. v. h. pr.)]
pass. ao. êdégxhgv. — 1. onorerg.: a) op
een bepaalde wijze kijken, blikken, tu¬
ren : 8eivóv (‘inwendig voorw.) 8., H. ;
Tzvg (id.) dcp-dalpoToL ÓEÖogxcog, met
vurigen blik turend. — b) inz. : Ssdogxcóg, ziende (in tgst. tot blind) en : (nog)
levend. — 2. overg. : zien, bekijken,
waarnemen.

.
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AeqkvMöclSj ov, 6, Spartaansch veldheer,
omstreeks 400 v. C.
Seq/aclj ró [<5e0<w]. 1. a) gevilde huid.
h) alg.: huid. — 2. meton.: het van de
huid vervaardigde : leder, lederen zak.
— öeq/lmxtlvosi 3, lederen.
SÉQog, ró (alleen nom.
«cc. erc&.) [<5s'eo>],
huid, vlies.
öéqqlov9 ró [verklw.], leeren lap. — <5egQig, scog, ?7 [öé^co], lederen bedekking,
— scherm.
öéqzqov, ró [dépeo], darmnet.
öéqco9 öeqcö, èdeiga i pass. 26 f. öaqrjoopai,
2C cio. EÖó.Qrjr, öéöaguai. — 1. villen.
2. overclr. : slaan, af ransel en.
öéoga, ró [alleen mrv.) [1. fo'co]. 1. boeien.
— 2. haarband.
ÖECT/btEvco en ÖEff/biécj [ösopóg], binden,
boeien. — <5écjpuog9 2 [id.], geboeid.
ÖEopóg9 ó (mrv. oi en ó.) [1. <5éco]_. I. hedr.
1. wat dient om te binden : a) touw,
meertouw, ankertouw, halster, deurriem, knoop, strik; ook : stift. — b)
(alleen mrv.) boeien; vd. -oi, kerker,
kerkering. — 2. overdr.: j* boeien, de
ziekte, die een lamme in h. gebruik
zijner ledematen hindert. — II. lijd. :
wat samengebonden is, bundel.
óeciy,o-Qpv'kalg9 axog, o [ösopog], gevan¬
genbewaarder.
ÖEopóco [ösopóg] = dsofiEvco. — öeapcozi)qlov9 ró öso/LuÓTrjg
gevangenis.
ÖEO/ncózrjg9 ov, 6 [dsopóo)]. 1. gevan¬
gene. — 2. gevangenbewaarder. —
Ösa/LicoTig, idog, vr. bvn. (ace. -lv) [<5&apcórrjg], gevangene.
Öegjvó^co [ösonóryg], meester zijn, - wor¬
den, heerschen over. — öéojzoiva9 y
\vr. v. ÖEOJióirjg]. 1. vrouw des huizes.
— 2. heerscheres, koningin.
SEcrjToovvri, ij, onbeperkte heerschappij.
— ÖECjróovvog, 2 [ÖEonózyg], van den
huisheer, van den meester, van de
meesteres.
ÖEOJtózyg, ov, 6 (voc. öÉonora) [öso-, missch.
vw. öó/Liog ; -nóryg, ino. Lat. potis ; —>Necl despoot]. 1. heer des huizes. — 2.
overdr. ‘. a) heerscher. — b) bezitter.
dsGJtoziKÓgy 3. — 1. van den meester.
— 2. despotisch. — ÖEGjzózig, iöog, rj
(ace. -tv), meesteres.
Sezij, rj [eig.: bos < harsspanen)], fakkel.
— Ö£zóg9 3 [rerbaaladj. v. 1. óeco], ge¬
bonden.
Ö£vrjc?op,cuy med. f. v. 2. öevco.
A£vxaA.£dijgy ov, o, Deukalide, zoon van
Deukalioon, nl. Idomeneus. — AevnaMcov9 covog, o. 1. mythische zoon v.

[<

],

—

—

Öevco

Minoos, honing op Kreta, vader v. Ido¬
meneus. — 2. mythische zoon v. Prometheus, honing in Thessalie.
AEvvvoog, ion. = Aióvvoog.
öevql9 biv. [óeiigo, -t], een versterkt öevqo..
— öevqo 9 bw. 1. v. plaats : hierheen,
herwaarts : öevq’ ïdi, H.; versterkt: ö.
róös ; dikiv. met gebiedend^ beieek.: hier¬
heen !, kom !•; ook bij wkw. v. rust, die
een voorafgaande beweging veronder¬
stellen : ° naQEozL ö. — 2. overdr. : a) v
tijd : tot nog toe. — b) om aan te spo¬
ren : komaan !, welaan 1 — öevqco, bw.r
H. — ÖEVQO.
ÖEvzazog, 3 [superl. bij öevzeqoq], laatste..
öevze9 biv., dient als mrv. bij öevqo : öevzt
i'opsv, H.
ÖEVZEQaycoviozrjg9 ov, ó [ösvrEQog aycoviorijg], tweede tooneelspeler.
ÖEvreQOLLog,

[<5evzEQog]. 1. van den twee¬
den dag, den tweeden dag geschiedend:.
-oi (den tweeden dag) yiyroviai ngóg
rep xojQLCQ. — 2. v. een dag : tweede :
rfj ÖEvrsQat.y [fjpÉQfl], HOT., den tweeden,
dag.
ÖEVZEQEÏog9 ion. -rjïog, 2 [ösvrEQog], 1. van
den tweeden rang. — 2. ra -eïa, ion.,
ra -rjïa [dMa\, de tweede prijs; vd.: de
tweede rang.
ÖEVZEQohoyia9 y [ösvrEgog lóyog],
rede
van den tweeden redenaar.
yÖ8vzEQÓ-jiQojzog9 2 [ÖEviEQog jt.], twee¬
de-eerste ; beieek. onbekend ; alleen LUC..
6, 1 : ev oafi(ió.z(p -co = missch. : den

eersten sabbat na den tweeden Paaschdag, die insgelijks sabbat heette.
ÖEvzEQog9?>. — 1.1. v. volgorde (met bjbegrip v. tijd): a) tweede : ö. avzóg, hij
als tweede, hij met nog een ander. —
b) biv. : -ov, -g, ró -ov, ra -a, voor de
tweede maal, weerom ; clikw. versterkt'
door av, avrs, avng ; etc -ov, voor de
tweede maal. — 2. v. tijd : a) komend
na, later, volgend : ygegy -y, hdt.,
’s anderen daags; èpsïo ö., H., na mij,,
na mijn dood. — b) bw. -ov, -a, vervol¬
gens, later. — II. overdr. v. rang :
achterstaande bij, minder : a) xi&aQcpöög ovösvög ö., een citerspeler geringer
dan geen ander, cl. i. de beste van
allen; ra -a [aèftXia], H., de tweede prijs..
— b) abs. ’. ° roXha -a yyelrai, het ove¬
rige acht hij van minder belang.
öevzeqóoo [^ewTepog1], opnieuw beginnen,
herhalen. — Ö£vzÉQcog9bw. [id.], in detweede plaats.
1. öevco (iter. impf. öeveoxov, H.). 1. a) be¬
vochtigen. — b) met een vocht vermen¬
gen, week en. — 2. (bevochtigend) ver-

ÖEVGO - ÓTJ'&d

gieten, doen vloeien : ° aïpa b.
2. hevea, z. 2. öéco.
SéxaTOU) öéx'd'ai, %. bé/opai.
óéfto/LiaLy ion. béxopai, bé£opai, èbegdpgv,
bèbeypai — A. V., vrl H. : ind. pr.
bé/azai = -ovzai ; f. bebé^opai ; 2* ao.
èöèypgv, imper. <5e£o, inf. beybai, part.
béypevog.
A. overg. I. vrl met een zaak als voorw.
1. a) nemen, aannemen, ontvangen,aan¬
vaarden : ö. tl naga zivog, van iem. — b)
inz.: gaarne gunstig genadig aanne¬
men : ° ov -orzcu hzdg (gebeden) &eol. —
2. overdr. : in zich opnemen : a) met h.
gehoor: hooren, vernemen. — b) met d.
geest', a) aannemen : <5 zov olcovóv, voor¬
teelten. — f) op een bepaalde wijze op¬
nemen, oordeelen,houden voor.- y) in¬
stemmen met,goedkeuren: <5. lóyovg, een
voorstel aannemen; 5. uva ozgazgyóv,
als... - e) met h. gemoed : a) gelaten

aanvaarden, over zich verkrijgen, ver¬
dragen, dulden : <5. xgoa, H., mijn doodslot. — II. vrl met een pers. als voorw.
1. ontvangen : a) gastvrij ontvangen,
onthalen : ° ö. bópoig, in mijn huis. —
b) vijandelijk ontvangen, het opnemen
-, standhouden tegen : zóvö' èmóvza
debet;open öovgl, H. ; <5. elg %eÏQag, het
tot een handgemeen laten.komen. — 2.
gereed zijn om te ontvangen, verwach¬
ten dat, loeren op : <pcoza èbèypgv èXevoeoftcu, H., ik verwachtte dat een man
zou komen.
B. onoverg.: aflossen, volgen op : -ezai
xaxóv ex xaxov alei, H.
béyjco {alleen pr. en ao. part.

bexpgoag),

week -, lenig maken.
1. öécüy brjoco, ebgoa, öéöexa; pass. be&goopai, èöé'&rjVj bébepai (in pr. en impf.
worden eo, eco vaak gecontracteerd). —
A. V. iter. ao. med. bgoaoxszo, H.; plqpf.
pass. èbebéazo, HDT. = -öevzo. — 1. bin¬
den, vastmaken : ö nèXeiav nobóg, een
duif aan den poot. — inz. : a) boeien,
kerkeren. — b) eenivond verbinden. —
2. overdr. : a) verplichten, dwingen. —
b) verhinderen, afhouden : <5. zivd xe~
levfi'ov, H., van de vaart.
2. óecoy öegoco, êbégoa, bebégxa ; ?ned. Óegoo/uaij beöégpai;pass. (met med. beteek.)
begbgoopai, êbeg&gv. {A. V. onz. part.
pr. soms belv, ep. ao. {è)bfjoa) en aiol.
beveo [bèfcd] (med. opt. pr. bevolazo,
H.= bevoivzo ; ind. f. bevgoopat).
A. act. I. persoonlijk: noodig hebben,

ver blijven van, behoeden, missen :
èpeXo bgoev, H., mij moest hij missen ;
êöevgoev.., txéoftai, H., het gelukte hem
niet... te bereiken. — 2. inz.: a) bij
getallen : eïxooi övoTv öéovzeg, waaraan
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twee ontbreken, d. i. achttien. — b)
jzoUov ö. met infin., ik mis veel om,
ik ben verre van, het scheelt veel dat
ik ; óMyov <5., het scheelt weinig dat ik,
bijna.
II. onpers. bel. 1. abs. en met inf. : a)
het is noodig, men moet, het behoort,,
het noodlot wil: êdv u (bw. acc.}
bég, «r zi béoL, in geval van nood ;
bel ge èld'elv. — b) onz. part.: béov
èozi — bel; acc. abs. béov, daar -, wan¬
neer
ofschoon het noodig is ; zelfsU
g. zo béov, ovzog, en zd öéovza, cov, het
noodige, het passende, plicht: pdUor
zoy béovzog, meer dan noodig is; ° elg
béov ndgeozL, komt van pas ; eg béov
yeyovèvai, hot , goed afgeloopen zijn. —
2. met gen. : het ontbreekt aan ; bel pol
zLvog, ik heb iets noodig ; nollov bel
ovzcog ë%eiv, het is er ver van af... ; öUyoy belv (inf. abs.), het scheelt weinig,
bijna; onpers. pass.: beïzal uvog, er is
behoefte aan..., iets is noodig.
B. med. I. ver van iets blijven, onder¬
doen voor iem. (zivog), tegen iets (zivog)
niet opgewassen zijn. — II. 1. noodig
hebben, missen, behoeven : ftvpov bevógevog, H., van het leven beroofd ; 6 beópevog, de behoeftige. — 2. a) de be¬
hoefte aan iets (zivog) voelen, begeeren,
wenschen. — b) vd. : verzoeken om,
bidden : zcbv (= d>v, onz.) èbéezo oopécav
hdt., wat hij hun vroeg ; met onz. acc.
v. vnw. : zovzo bèopcu vpcov.
brjy partikel (staat geio. op de 2e plaats).
1. geeft nadruk aan een [gew. onmiddel¬
lijk) voorafgaand woord. — 1. waarlijk,

in een hoogen graad, juist.beslist, blijk¬
baar : bfjXov bg zovzo, dat lijdt geen
twijfel ; vvv bg (en vvvbg), op dit juiste
oogenblik, of nu eindelijk ; ndfai bg,
reeds lang ; péyiozog bg, beslist de
grootste ; zt bg waarom dan ? ; ov bg,
gij daar (en geen ander) ; bij aansporin¬
gen : hèye bg, spreek toch I ; bij andere
partikels : dkXd bg, maar voorwaar;
ydg bg, want voorwaar; ov bg, heelemaal niet; xai bg, ja zelfs, zelfs ; de
onbepaaldheid v. vnw. en bw. verhoogend : bozig bg, wie dan ook. — 2. dikw.
ironisch : natuurlijk, voorwaar.
II. verbindend (sinds h. klassiek tijd¬
vak). — 1. in tijdelijken zin: toen, dan. —
2. logisch : a)= ovv, dus, dan ook : eoze
bè véog (jong)' (pof ov peda bg jzegi avzcg.
— b) in verzie, zin, als overgangspariikel: verder, nu : elg bg zovzwv, een on¬
der hen nu ... — c) na een tusschenzin
weer opnemend : dus, zooals gezegd.
brjypay zó [bdxvod], beet.
bgbiaxopai = bebioxopai.
bg'd'dy bw., langen tijd.

dfj'd'ev
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Sfj&ev, bw. 1. natuurlijk, blijkbaar. —
2. gew. ironisch: natuurlijk, zooge¬
naamd.
örj'&'vvco [ög&a], dralen.
Agïojilzgg, ov, 6, zoon v. Priamos.
Sgïog, 3. — 1. bedr.\ a) vijandig, vernieti¬
gend, moorddadig.
b) 6 <5., vijand.
2. lijd. : vernietigd ; vet. : ongelukkig.
— Sgïozgg, fjïOQ, fj. '1. vijandelijkheid.
2. meton.: krijgsgewoel, strijd. — ogÏÓCo, a.tt. örjóco [rbjïoc], vijandelijk be¬
handelen.— ï. vermoorden, dooden. —
— 2. verscheuren, doorsnijden. — 3.
verwoesten.
Ag'icpopog, o, zoon v. Priamos.
Sgxoze, Sgxov, ion. — dijn-.
Sgxzggiog, 2 [ddxvcn], bijtend, kwellend.
SgXaög, bw. [öfjla ög (èozi)], blijkbaar,
natuurlijk ; soms ironisch.
SgXéouai.
benadeel en, schade berok¬
kenen : Ö. TLva. - inz. : a) vernielen,
plunderen. — b) verwonden ; ook: doo¬
ien — 2. overdr.: dgxia ö., eeden
schenden. - 0tXv.ua, zó, oorzaak van
ondergang, verderf. ^— ogXgpcov? -1’
verderfelijk, schadelijk. — <5?;A?7crts,
etos. g, het beschadigen, het benadeelen.
AgXia, cov, zd,
ArjXioc. — AgXiaxog,'ó,
en AgXidg, döog, vr. bvn. (ook eensbij
een onz znw.) [Aglog], van Delos, Delisch. - AgXiov, zó, z. Aghog.
AgXiog, 3 en 2 [Aglog]. 1. van Delos Delisch. - 2. zelfst. g.: a) ó A., de Delische
god, Apolloon. — b) zó -ov. Delion,
heiligdom v. Apolloon in Boiotië. aan
de toe. ten N. v. Athene. - o ol -01, de
Deliërs. - d) zd -a, de Deliën, vierjaar¬
lijks ch feest ter eere v. Apolloon op
Delos.

SgXov-ózi, bw. [dfjlovözi] = dfjXov ozi(z.
dfjXog,^), blijkbaar, natuurlijk. - óglog,
3, soms 2. — 1. zichtbaar, natuurlijk. 2. gew. overdr. : duidelijk voor den
o-eest: -óv [èouv] du (ook parenthetisch
als een bw. gebruikt, - ö?]Xorózi) ; in
overdr. zin dikio. persoonlijk gecon¬
strueerdl : d. gv ojzevdfov, het was dui¬
delijk, dat hij spoed maakte.
Aglogy 77>
der Gydaden.
SnXóco (med. f. cóoogai, ook met lijd. beteek.). — I. overg. 1. zichtbaar maken,
toonen. — 2. overdr. : a) bekend rnaken, blijk geven van : ° choco ... ysycóg,
ik zal bewijzen dat ik ... geboren ben. —
b) door woorden duidelijk maken, uit¬
leggen, bewijzen, kond doen.
11.
onoverg. 1. duidelijk zijn, blijken: -or
zavra dzL ovzcog biel. — 2. onpers. : -oï
( = dfjXóv Eozi) goL ozi ...

ög/uaycoyéco. 1. het volk leiden, een volks¬
leider zijn ; gew. in slechten zin : een

volksmenner zijn.
2. voor zich track
ten te winnen, voor zich winnen : <5.
zobg ctröpag, populair zijn. — ög/taycoyóg, 6 \dfjgov dycov ; —>- Ned. dema¬
goog]. 1. volksleider, staatsman. — 2.
gew. in slechten zin : volksmenner.
Ag/udSgg, ov' °> Atheensch redenaar, tegen¬
stander v. DEM.
Ag/udgazog, ion. -ggzog, dor. Aagdgazog,
o \ën)gcp dyazóg ; eig. : waarom het volk
gesmeekt
heeft], honing v. Sparta,
verbannen 491 v. G., sinds aan h. Per¬
zische hof.
Sg/uagylcx, g, "j 'te Rome : volks tribunaat.
óg/uagxog, ° [bpgov dgyog], f te Rome:

volkstribuun.
SrigEvcug, scog g, verbeurdverklaring.
ög/ueveo [öfjgog ; eig. : van het volk ma¬

ken], verbeurdverklaren.
ög/ugyogéao. 1» tot het volk spreken : ö.
tl (inwendig voorw.). — 2. overdr.: als

een volksredenaar -, lang spreken, klet¬
sen. — Svgvy°6^ay d'
sPr0^en
tot het volk.— b) meton., concr.: rede
tot het volk. — 2.‘f alg. : redevocnng.
— Svggy°QLKóg^ 3, in een rede tot het
volk passend. - SvgvyóQ°?y 2 [óigicp
dyooEvcov]. 1. volksredenaar; gew. in
slechten zin : volksvleier. — 2. bijv. g. :
van een volksredenaar.
AiignZ7Wy rQ°* (^- 00^ TeQ0<*)\ V’
a)
godin v. d. landbouw enz. — b) meton.
(de godin voor haar gave) : graan.
I.
oneia. : naam v. uitliecmsche godinnen,
die met de Gr. Demeter eenige gelijkenis
hadden, b. v. van de Egyptische lsis. —
AgP'Vzqiov, zó, tempel van Demetei.
Ag/uvzQiog, o, mansnaam.

SgpuosQyóg, ion. = öijfuovgyóg.
ögiLuog, 2, soms 3 [öfj/iog]. 1. a) van het
volk, van de gemeenschap, het volk
betreffend, openbaar. - b) -a (bw , op
kosten der gemeenschap) jclveiv, hl.
2. o ö [<5oi)Aoc], beul, scherprechter.
öguLovgyèco [eig. : ten algemeenen nutte
werken]. 1. een handwerk uitoeiencn.
— 2. overg.: vervaardigen. — ögpiovgyia, g [eig. : werk ten algemeenen
nutte], handwerk, beroep. - ögtuovgyixógy 3, van een handweikei, liet
handwerk betreffend. — 8gp.iovgyog,
ion. Sg/Luoegyóg, ó [dggiog, êgyov ; eig. .
die ten algemeenen nutte werkzaam
is]. 1. a) die een beroep uitoefent :
arbeider, handwerker, arts,kunstenaar ;
H. ook v. zieners en herauten. — b) des¬
kundige in eenig vak. — 2. alg. : maker,
vervaardiger ; ook overdr. :0 8. xaxeov.
ög/uopógog, 2 [öggog, fogóg], (h. bezit v.)

ög/LioyéQcov

het volk opetend. — ögfAoyégoov, ovxog,
ó [Örj/Liov yè.Qcov\ een oude des volks,
raadsheer. — Agpóöoxogy 6 [f5., déxo/ucu ; eig. ’■ door het volk gaarne pntvanen], blinde zanger hij de Phaiaken. —
op
kosten van het volk.
örj/LioHoxcécoi de volksgunst najagen. —
örifAoxojTLxóg, 3, de volksgunst naja¬
gend, het volk vleiend. - ögtAoxójiogy
ó [öfjfiog, xótxxco], volksvleier.
ög/uoxgazÉo/biaiy pass. f. gew. goouai) [f5?//iov xoaxog], door het volk geregeerd
worden, een demokratische staatsin¬
richting hebben.
Srj/Lioxgazia, g [■id.; —> Ned. demokratie],
demokratie, volksregeering. — 6pp,o~
KgazLKÓg, 3
— 1. demokratisch, de
volksregeering betreffend. — 2. bij de
demokratie passend, demokratisch ge¬
zind.
Arj/uóxQLzog, ó [ögpco ptgirog ; eig. : uit¬
verkorene des volks], wijsgeer uit Abdera, ov/sir. 400 v. C. — ög^ókevazogy
2 [f5., Xevod], door het volk gesteenigd :
0 qpóvog <5., steeniging door het volk.
öfj/Liogy 6 [vw. öaiojLiai ?].
A. in aardrijkskundigen zin. 1. deel der
aardoppervlakte, dat door een groep be¬
woond is : land, streek, gebied : Boicoxo'i jnova (vet) -nv ëyorrsg, H. — 2. vel. :
gouw, een der afdeelingen v. een Attische
pinde (z. cpykg, 2, a)
B. in politieleen zin : volk. — I. 1. a)
vrl H.. in tgst. tot honing en adel: -ov
arrjg, H., man uit het volk. — /;) in ongunstigen zin : de groote hoop, gepeu¬
pel. — 2. zld. v. één pers. : man uit het
volk — !!. in demokratische staten. 1.
volk, de gemeenschap der vrije burgers.
— 2. niet on.: a) volksvergadering :
Xé.ysiv sv zeg -co. —b) volkspartij.
c)
demokratie, demokratische staatsinrich¬
ting : róv -ov xölxaXvsiv, afschafïen.
ögpóg, o, vet.
AggoG'frÉvggy ovc, 6 (acc. gr en g) [ögpov
ohévog ; eig. : kracht des volks]. — 1.
Atheenscli veldheer in cl. Peloponnesischcn oorlog. — 2. de grootste redenaar
der klassieke oudheid, ornstr. 3S5 - 322
v. O.
ög/Liocdq, bw., 'Z. ög/uóaiog. — ög/uoGiEvco
[ög/uóoiog]. 1. onoverg. : werkzaam zijn
tot nut van het algemeen ; inz. : deel
nemen aan het openbaar leven. — 2.
overg. : tot staatseigendom maken, ver¬
beurdverklaren.
ög/uóoiog, 3 [öggog]. I. van het volk, van
den staat, het volk betreffend: ycbga -a,
staatslanderijen — II. zelf si. g. 1. 6 ö.
[<5ovlog], staatsslaaf, staatsdienaar : he¬
g/aó&EVy bw. [5., -flev], uit naara

—
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raut, klerk, gerechtsdienaar, beul. —
2. g -o. [xcoQCL], staatslanderijen. - 3»
x6 -ov, xa. -a : ai) staat, staatszaken. — b)
staatsgelden, staatskas.
c) staatsar¬
chief. — III. biv. a. 1. van staatswege,
krachtens een volksbesluit: d. dzo'dvgoxEiv. — 2. op staatskosten. - 3. in
staatszaken. — 4. in het maatschappe¬
lijk leven.
dg^óxgg, ov, o [öfjpog]. 1. a) man uit het
volk. - b) privaatpersoon (in tgst. tot
d. vorst). — 2. a) lid van een gouw. —
b) gouwgenoot. — ögpozixógy 3. — 1.
het (gemeene) volk betreffend, van den
gewonen man. — 2. het volk genegen,
demokratisch.
<5gfxovyog, 2 [öfjpov sycov], het land bewo¬
nend, - beheerschend, - beschermend.

— SgpoxagtGzggj ov, 6 [ögjLicp yagi^ó/usvog], volksvleier. — ög/ucóöggy 2 [5.,
-o)ögg], populair, gewoon : povoixg <5.,
in den gewonen zin. -- ögpcoqpEkijgy 2
[f5gpgy ócpsUcov], nuttig voor het volk.
ögv, bw 1. lang, langen tijd. — 2. sinds
lang. — ögvaiógy 3, langdurig, lang

levend.
jöjjvdgiovy xó [«<— Lat. dênïirius], denarius, Bom. zilvermunt = ong. 0.90
gotidfr.
ögvea,

Ecor, ra, voornemens, plannen,
besluiten, listen.

ör/tgo/Licu, f. v. ödxrco.

SrjócOy z. ögïóoj.
ög~jtoz€y biv. = ög jioxs, eens, ooit. —
inz. 1. in vragen : rlg ö.;, wie ter wereld,
wie toch ? — 2. na betr. woorden : öoxig
6., wie ooit, wie ook.
dg-jzov, bw. — ög nov (h. bevestigende ög
wordt, verzacht door h. twijfelend nov ;
dikte. echter is de twijfel ironisch): mo¬
gelijk, ongetwijfeld, toch wel. — ögjiov-'d'EV, biv. — ögjiov.
ögQidcoygew. med. 1. strijden.— 2. overdr.:
met woorden strijden, twisten.
ögQLSy toi, g, strijd, wedstrijd. - ögQicoy
geiv. wed. (pass. ao. du. met med. beteeh.
ögpivhg xgv) = öijgidoo.
öggógy 3 [ögv]. 1. langdurig. — 2. bw.
-ov, langen tijd.
ögGaGKEzOy iter. ao. med. v. 1. öéco.
örjoa. ep. ao. v. 1. en 2. öéco.
örjzciy biv. [ög, -ra (vgl. el-xaj], 1. sterk be¬
vestigend : blijkbaar, beslist, ongetwij¬
feld : ov ö., volstrekt niet; vaak iro¬
nisch. — 2. verbindt een vraag met
hetgeen voorafgaat : dan, werkelijk : 0 tl
ö fpoiftoï EÏ7CE ooi;, wat heeft ... udan
gezegd ? ; ook ironisch.
ögiiZEy aiol. = ög avxe (krasis).
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‘drjX'd'rfaoftaij v. ödxvco.

Srjco (alleen pr. met beteek. v. h. fut.), ik

zal vinden.
Arjcóy óog-ovg, fj, andere naamv. Demeter.
öi- = öia- of öio-,
Slol [viv. ölg, övo, Lat. dis-].
A. bw. (zld. is ötd een afzonderlijk bw.)
bijna altijd moet tmesis aangenomen
worden).
I. 1. in tweeën, uiteen : öid z9 Ezgeoav,

ïï., zij vluchtten uiteen uit schrik. —
2. doorheen : öid (5’ Ënzazo öïozóg, ïï.,
de pijl vloog’ er doorheen; öid ö’ d^jzEQÉg, H., geheel er doorheen ; öid jzgó
=

ÖUXJZQÓ.

II. in samenst. 1. a) a)v. ruimte: door,
tot den anderen kant, over een tusschenruimte heen, tot het eind : öiafialvco. — p) overdr. : v. tijd : tót het
eind, voortdurend : öia-ylyvogai, 1. —
v. graad : tot het eind, door en door,
geheel : öi-agagzavco ; öi-axovco, goed -,
oplettend aanhooren.— b) a) v. ruimte :
aan weerskanten : öta-ösco. — bij uit¬
breiding : rondom : öia-lilóvvvgi ; over
een geheele oppervlakte, heen en weer:
dia.-ïïécj. — f) overdr. : over en weer,
van den een naar den ander, met el¬
kaar : öta ?Jyogcu, een gesprek voeren.
— 2. raak met h. bijbegrip v. scheiden :
er door en uiteen : a) öia-xXdco, door¬
breken ; öia-öiöfojLu, naar verschillende
kanten geven, uitdeelen. — b) overdr.:
a) in de gedachte scheiden : dia xgivco,
onderscheiden. — f) uit elkaar gaan,
verschillen : öia-ipêgco, C. — y) v. een
tijdruimte,
die
twee gebeurtenissen
scheidt: öia-ylyvopai, intusschen verloopen.
B. vrz.
I. met gen. 1. v. ruimte : a) a) door iets
heen (in rechte lijn, en zóó dat het er
weer uit komt): öi cógov Ëyxog gXiïev,
EL, de speer drong door den schouder ;
fig. : ETzgETzs öid narzcov, ïï., door allen
heen (= boven allen) blonk hij uit;
<5id özxgg lévai zivi, den weg van rechten
inslaan tegen iem. — p) door... heen
(niet in een rechte lijn, en zonder er uit
te komen), over : öid vgoov Icóv, ïï., het
eibind doorloopend. — b) v. een tusschenruimte : op een afstand van : ötd
sïxoöi ozaöicov dXXog jzoza/ióg èozi; öi’
óXiyov, op een geringen ^ afstand ; ook
distributief: ötd öéxa èndl^scov nvgyoi
rjoav, na tien muurtinnen was er tel¬
kens een toren.— 2. overdr. : a) v. uit¬
gestrektheid in d. tijd : a) gedurende :
öid vvxzóg, den nacht door; öid navzóg
zov xgóvov, altijd. — /?) na een tusschenruimte -, na verloop van : öid zgicbv
rjgegcöv; öid XQ°V0V> na eenigen tijd;

—
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ook distributief : telkens na. — b) v.
middel, werktuig : door tusschenkomst
van, door : *)• zó grj&sv (het woord gesproken) vnó Kvgiov öidzov Tzgocprjzov ;
öi1 êavzov, door zichzelf (niet door een
tusschenpersoon) ; ° öid xsgójy XafsTv, in
handen nemen. — c) v. wijze : in een
toestand van,langs den weg van: °avzóv
naico öi ógyfjg, ik sla hem in -, uit toorn;
ötd zdxovg, öid zaxécov (mrv. v. zaxvg) =
xaxécog.
II. met acc. 1. v. ruimte (ïï. en °) : a)
door... heen (en er iveer uit) :
öia
nzvxag gX&E x^Xxóg, ïï., door zes lagen
drong de speer. — b) door ... heen
(doch niet er uit), over : Pi] Ötd öco/Lia, ïï.,
hij ging door de zaal. — 2. overdr.: a)
v. tijd (ïï. en°) : gedurende : öid vvxza,
ïï., des nachts, den nacht door. — b)
middel : met do hulp
door bemidde¬
ling -, door toedoen van, door : vi)eooz
gyrjoazo gv ötd gavzoovvgv, ïï., den sche¬

pen wees hij den weg door zijn waarzeggerskunst; öid zovg ïïeovg èocgCógrjv ; xaxoi öoxovjlzev etvai ötd zovzov,
door zijn schuld. — c) oorzaak, reden :
wegens, om, door : ötd xavga, wegens
de hitte ; öid zi;, waarom ?
1. Aza, acc. v. Zsvg.
2. Aza, g, eilandje ten noorden v. Kreta.
öza-fiazvco ® 1. a) met de beenen wijd
uiteen gaan staan, zich schrap zetten.
— b) stappen, gaan.— 2. met en zonder acc. afhangende v. öia- : a) over¬
schrijden, oversteken : <5. nozagóv ; ö.
öid Tzozagov. — b) overdr. : in de rede
overgaan tot, zich wenden tot.
öza-pdXXco ® I. 1. overg. : over ... heen
brengen : ö. zag vtag ex ... èg ..., HDT.
— 2. gew. onoverg. : oversteken : ö.
jjvÉag] êx ... ££ ..., HDT. — II. (eig.: uit¬
eengooien, scheiden), overdr. 1. oneenig maken, tegen elkaar opzetten;
pass.: in onmin raken ; pf. : twist heb¬
ben. — 2. meton. (h. gevolg voor h. mid¬
del) : a) beschuldigen ; gew.: valschelijk beschuldigen, belasteren, verdacht
maken, in discrediet brengen, beschim¬
pen, verkeerd voorstellen : <5. ozz, valschelijk -, hatelijk beweren dat. — b)
bedriegen, misleiden.
didfiaaiSj scog, g [öiafiaivco]. 1. het over¬
steken, overgang, overtocht. — 2. me¬
ton. : a) plaats waar men oversteekt,
doorwaadbare plaats. — b) middel om
over te steken : brug. — özapaxsogy 3
[verbaaladj. v. id..], dien men moet over¬
steken. — öiaPaxrjgzay cov, za [öiafai•j'qj], offer vóór het overschrijden der
rens. — öiafiazósj 3 [verbaaladj. v.id.\
ien men kan oversteken, doorwaad¬
baar.

öiapEpcuóofiai

£ia-Pef3ouóo/Licu, stellig verzekeren.
Sia-pidZoftou, met geweld dwingen.
Sia-Pipd£co ® over iets keen doen gaan,
overzetten.
Sia-pLÓco ® 1. onoverg.: zijn geheele leven
doorbrengen. — 2. overg.: een tijd¬
ruimte geheel doorbrengen : <5. fUov.
Sia-pXéjtco ® 1. duidelijk zien, scherp
kijken. —2. overdr. : nauwkeurig toe¬
zien.
Sia-flodoo, algemeen bekend -, beroemd
maken.
Siaf}oXrjy rj \diafdXXa)]. 1. bedr.\ ci) beschul¬
diging, verwijt; gew. : valsche beschul¬
diging, belastering, verdachtmaking.-tb) meton. : aanleiding tot verdachtma¬
king, - tot een verwijt. — 2. lijd.: a)
het belasterd worden. — b) meton. :
slechte naam. — didfloXog, 2 \id.]. 1.
lasterlijk. — 2. 6 d. [—>• Lat. diabolus'
—> Ned. duivel] {hebraïsme), duivel.
SiafiÓQog, 2 [dia, wrt. v. fifgcboxco], op¬
vretend, verterend.
Sia-povKoXécOi overdr. : voortdurend?»^
ijdele hoop voeden, paaien, bedriegen.
öia-PovXevo/aaL, blijven beraadslagen.
dia-PQÉxco © doornat maken. — didfigoXog, 2, doornat.
di-ayyéXXco © [<5m]. 1. over een tusschenruiinte heen berichten, d. i. een bericht
zenden of gaan melden. — 2. overal
rond melden, alom verkondigen ; med.:
elkander een bevel mededeelen, een
bevel doorgeven.
ÖL-dyyeXog, 6 (dia-, over een tusschenruimte heen), bode; in%. : spion.
Sia-yeXdaj, uitlachen, bespotten.
dia-yiyvopai ® en -yiv1. a) onoverg. :
blijven bestaan, in het leven blijven;
dikw. met part. of bvn. : voortdurend
doen, niet ophouden met: diayeyévrjrai
diaöxojicjv ..., zijn leven lang heeft hij
getheoretiseerd over ... — b) overg. :
een tijdruimte doorbrengen. — 2. v.
tijd : er tusschen zijn, intusschen ver¬
loop en : déxa èzcóv diayEvof.iévcov, na
verloop van ...
öia-yiyvcóoHco © en -yiv-. 1. a) door en
door
met zekerheid leeren kennen,
erkennen. — b) onderscheiden. — 2.
meton. (oorzaak voor gevolg) : beslissen,
uitspraak doen, vrl in gerechtelijken xin.
— b) besluiten.
Sia-yivo/ucu, dia-yivcoonco = diayiyv

en diayHvXóo/xai [dia,
dyxvXrj], den vinger door de lus van
den slingerriem der werpspies houden,
de werpspies bij den riem houden.

SiayHvXi^o/xai

—
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öia-yXdcpcOj uithollen.
Sia-yvco()££co9 overal bekend maken.
didyvcoGig, scog, fj [diayiyvcoGxco ; —>■ Ned.
diagnose]. 1. het onderscheiden, het
erkennen. — 2. meton.: oordeel, beslis¬
sing.
öia-yoyyv£co, onder elkaar morren?
öi-ayoQEvco [<5*ct], duidelijk -, nadrukkelijk
zeggen ; met inf. : bevelen.
öidyQa/Li/Ltayró [—> Ned. diagram].!, teekening ; inx. : meetkundige figuur. —
2. wat geschreven is; inx. : edict. —
öia-ypd(pco © 1. a) een streep halen
door, doorschrappen. — b) vd. : op¬
heffen : <5. vógov. — 2. a) teekenen,
schetsen. — b) overdr. : in woorden
uitbeelden.
ÓLa-yQ'tjyoQÉco, goed wakker worden.
öi-ayQVJtvéco [<5m], den geheelen nacht
slapeloos doorbrengen.
Si-dyco ® [8ia.]. I. over iets heen brengen,
overzetten. — II» 1. overg.:
een tijd¬
ruimte doorbrengen : 6. x6v fUov ; 8.
rj/Liégav. — b) in een toestand houden.
— 2. onoverg. : \(Mov, xgbvov en dgl.]. —
a) den tijd
zijn leven doorbrengen,
zich in een toestand bevinden, zich
staande houden, zich door een moei¬
lijkheid heenslaan : dep1 Sv davslCsxai,
and xovzcüv -si, met het geld, dat hij
leent, slaat hij zich door; met part. :
zich in een blijkenden toestand bevin¬
den, voortdurend doen: mvovxsg -ovoiv,
zij doen niets dan ... — b) den tijd ver¬
kwisten, talmen.
óiaycjyrjy f) \didyco], met en zonder ftiov>
het doorbrengen van het leven, levens¬
wijze.
di-aycjvi^ofxai (dia-, over en weer), strij¬
den met, wedijveren.
dia-daiofxai © 1. verdeelen. — 2. ver¬
scheuren.
dia-ddjzTcoy vaneenrijten.
dia-dazéo/uai. 1. onder elkaar verdeelen.
— 2. alg.: verdeelen.
dia-dEiKW/Lu © 1. overg. : duidelijk laten
zien, bewijzen. — 2. onpers., ion. diéde^e, het was duidelijk.
dia-déQKo/Liai ® iets door iets heen zien.
dta-déxo/aai © (dia-, na een zekeren tijd).
1. iets van een vorigen bezitter ont¬
vangen, - overnemen, erven. — 2. iem.
opvolgen, aflossen.
dia-déco ® [1. 8êa>\ aan weerskanten bin¬
den, om-, vastbinden.
dia-drjXéo/aai, zeer beschadigen, ver¬
scheuren.
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did-dgAog, 2, zeer duidelijk.

Sidöij/Lcciy zó [öiaöéco; —>- Ned. diadeem].
1. hoofdband om de tiara der Perzische
kortingen. — 2. meton. : koninklijke
waardigheid.
bia-bidgaGKco @ ion. -?jokoq, wcgloopen.
ÖLa-6t6oo/Lu © 1. ver-, uitdeden. — 2. over¬
dr. : aan verscheiden personen mededeelen Xóyov d., een gerucht verspreiden.
ÖLa-ÖLxd^co (dia-, in de gedachte schei¬
dend). 1. een gerechtelijke uitspraak
doen. — 2. med. : zich -, een twist¬
punt laten berechten, een proces in¬
spannen. — diaÖLKaoiay rj, proces over
het prioriteitsrecht op een bezit of een
vrijstelling.
diaöoxó, g [«dtadéyopai]. 1. het overnemen
v. een vorigen bezitter. — 2. a) het op¬
volgen, het aflossen, onafgebroken
opeenvolging. — b) mei on., concr. : die
opvolgt, - aflost, aflossende troepen.—
bidboyog, 2 [?Y/.]. 1. a) die v. een vorigen
bezitter ontvangt, die overneemt. — b)
opvolgend, aflossend : d. avzco zgg
azgazgylgg, hdt , zijn opvolger in het
kommando.— 2. 0 causatief: die doet
opvolgen : Xvng d. xaxójv xanoTg, een
smart, die rampen na rampen mee¬
brengt. .
dia-ÖQyjZETEvcoj ion., en diadggGZEvco,
ion. [dia, dggozgg'], wegloopcn.
dia-dvco © act. (alleen pr. en 2e ao.) en
[gew.) med. 1. door iets heen dringen, sluipen. — 2. aan iem. of iets (ztva, zi)
ontkomen.
didei, H., 3 enk. impf. v. di-dggi.
dia-Eido/aai [-foid-] {* sidco©). 1. zich
duidelijk laten zien. — 2. duidelijk
laten zien.
dia-EiJiÉpLEv, z. 1. disTnor.
êia-£dco ® 1 .een tijdruimte doorbrengen :
0 d. zóv fiov. - 2. in het leven blijven,
zijn leven rekken.
ÓLa-^Evyvv/Lu ® scheiden. — did^sv^ig^
Eüjg, rj, scheiding.
èid£co(A,a, zó, gordel, schort. — dza^ebvvvfsii © 1. omgorden : -vgaizgv èohrjza,
zich omgorden met..., ...opschorten.
— 2. overdr. : omsingelen.
dt-drjpa ® door iets heen waaien.
di a-'d'sdofiai. 1. goed bekijken. — 2.
overdr. : nauwkeurig overwegen.
bia-fiEidc/o, met zwavel zuiveren, zwave¬
len.
êid'd'Ecug, scog, g [diazi&g/Lii]. 1. a) het
uiteen -, het ordelijk plaatsen, het in
orde brengen, schikking. — b) alg. :
inrichting. — 2. meton., lijd. : d) de

—

diaizdco

manier, waarop iets geplaatst is, ge¬
steldheid. — b) overdr. : gezindheid,,
stemming; alg. : toestand. — diatiérgg, ov, d, die in orde brengt.
dta-'d'éco © ha) heen en weer loopen. —
b) met acc.: doorloopen. — 2. over
een ruimte loopen : d. zivl, (wedijve¬
rend) met iem. -, om het hardst loopen.
dia'd'gng^ g [diazi&gui; eig. : schikking],.
overdr. 1. uiterste wilsbeschikking, tes¬
tament. — 2. verbond.
dia-ftogv/léco, geheel
in rep en roer
brengen.
dia-&gvhéco, rondvertellen.
dia-'d'gvjzzcD © 1. stukslaan. — 2. over¬
dr.: knakken, fnuiken, ontzenuwen,,
verweekelijken.
dL-ai&gidtïEij onpers., het wordt helder.
dicupzog, 2 [dia, aï/na], met bloed ver¬
mengd, bloederig. — dtal/acov, 2 [idi\r
bloeddorstig.
dialvco, ao. èdiava {ion. èdlgva), bevochti¬
gen.
dialgEoigy scog, g. 1. scheiding, verdeeling, indeeling. — 2. overdr.: het on¬
derscheiden : <5. zcov ovopdzojv, syno¬
nymie.— di-aigécA) ® \did], fi. uit elkaar
nemen —
1. a) scheiden, breken,,
splitsen : layóv <5., hdt., een haas open¬
snijden. — b) inz.\ uit elkaar rukken,
sloopen : zelyg d. — 2. verdeden, toe¬
deden. — II. overdr. 1. uiteenzetten,
verklaren, bepalen. — 2. a> onder¬
scheiden, ontleden. — b) meton. : be¬
slissen, een vraag oplossen.
di-atgco ® [<5/d], opheflen.
di-aiG-d'dvo/Liai® [<5/d], scherp waarnemen,.
grondig leeren kennen.
di-aiGGcoy ion. = diaooco.
dlaiza, i) [—> Ned. dieet]. ï. 1. levens¬
wijze; inz.: dieet.— 2. meton., concr. :
a) levensonderhoud, leeftocht. —
b)
woning, verblijfplaats. — 3. overdr. : a)
in zedelijkcn zin : levenswandel. — b)
omgang, betrekkingen. — IS. vrl te
Athene: scheidsrechterlijke uitspraak.
diaizdcoj goco, difjrgaa en -sdif/zijaa, dsdirjzgna ; pass. diyzg'Ö'gv, dsdigzggai. —
augm. alsof het samengesteld ivas met
dia; de samenst. hebben gew. dubbel
augm. : -edip-, -edsdig-; ion. geen augm. : diaizcbpgv, diaizg&gv. — [diaiza].
I. 1. act. : een dieet voorschrijven, ver¬
plegen. — 2. med. met pass. ao. : a)
een bepaalde levenswijze hebben, zijn*
leven op een bepaalde wijze doorbren¬
gen : vópuga {inwendig voomv.) dsdigzggai, ik heb volgens de wet geleefd. —
b) ergens verblijven, - wonen.

II. 1.

scheidsrechter

zijn. —

2. als*

bLaizrjzrjg

scheidsrechter beslissen. — vd. : a)
beslechten. — b) alg.: regelen.
öiouTTjzriSy ov, ó [bi.aiza.co], scheidsrechter.
Sia-Ka'&'agL^cO) geheel reinigen.
ÖLa-Ka£co & geheel verbranden,verschroei¬
en.
dia-KaQZEQécO) tot het eind volharden,
het ïiithouden.
öia-KE&^coy doorklooven.
Sid-HEL/Ltai ®
: uit elkander -, in een
zekere orde liggenj. 1. zich in een toe¬
stand bevinden ; clikiv. = pf. pass. big
biazitigiu: in een toestand gebracht
zijn : ógdzs oog b. vnö zijg vóoov ; o?lpers. : d/aeivov v/nïv -xeloezol, gij zult
er beter bij varen. — 2. overdr. : ge¬
zind -, gestemd zijn, zich in een ver¬
houding bevinden tot: ev b. zlvl, iem.
gunstig gezind zijn ; soms v. de ge¬
zindheid luelke iem. h. grammatisch
onderio. toedraagt: 9nhxcog oló^evog
-KEÏodai TiooacpÉgvsi, meenende dat T.

hem genegen was.
bia-HEigco ® 1. doorsnijden. — 2. over¬
dr. : te niet doen, verijdelen.
bia-KE^Evo/Liai. 1. a) aanmoedigen. — b)
abs. : elkander aanmoedigen. — 2.
aanraden, bevelen. — bia.KE'kEVGpóg, ó,

onderlinge aanmoediging.
Std-HEvog, 2, er tusschen
in het mid¬
den ledig, hol: -ov (bw.) bégxo/uai, met
de oogholten kijken (v. een geraamte).
bia-yuvbwEvoo. 1. d) zich ten volle aan
het gevaar blootstellen. — b) een

laatste poging wagen. — 2. groote¬
lijks kans loopen (in gunstigen en on¬
gunstig en zin).
öia-Hivéoo [eig. : heftig bewegen], over¬
dr. 1. opruien. — 2. prikkelen [de
eerzucht en dgl.).
S1a.-xA.dc0 © [2. xbdoo], stukbreken.
öia-KXÉJzzco @ 1. pass.: gestolen en on¬
der de dieven verspreid worden. — 2.
overdr. : a) heimelijk aan h. gevaar
onttrekken. — b) verzwijgen.
öia-H^rjgóooa 1. laten loten. — 2. med. :

onder elkaar loten.
Sia-xMvco © 1. zich afwenden van. — 2.
overdr.: ontwijken, weigeren.
Sia-Klv£co, geheel bespoelen.
êia-Kvaico. 1. a) stukkrabben. — b) ver¬
brijzelen. — 2. overdr.: folteren, te

gronde richten.
öia-xofZL£co. 1. overbrengen, -zetten. —
2. een afstand afleggen.
biauovEOO, gooo, EÖKMÓvrjaa, bsbiaxóvgxa
fj~ aug/n. big*-, alsof het samengesteld
ivas met bid), [bidxovog]. —• 1. onoverg.

bianvoidco
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(act, soms med.): dienstbaar zijn, een
dienst verrichten, iem. {zlvl) dienen,
dienst bewijzen. - 2. overg : iets voor
iem. (ziVLZL) doen. — Siaxovia, ij[id.]T
het dienen, dienst. — biaxovixóg, 3
[id.]. 1. het dienen betreffend.
2*
geschikt voor den dienst.
biaKOvioptai [<5td, xóvig], zich gd*ed met
zand inwrijven.
bidnovog, d, fj [ —>■ Ned. diaken], die¬
naar dienares.
bia-xÓTczco © 1. doorhouwen, stuk hak¬
ken. - 2. overdr. : a) de vijandelijke
gelederen doorbreken.
b) onderbre¬
ken :
cpcovrj -o/Liévi], stokkende stem.
bianÓGioi, ai, a, tweehonderd.
bia-xoapéco. 1. in orde brengen fdoor
uiteen te plaatsen), ordenen : èg bsxdbag <5., H., in groepen van tien yerdeelen.
2. volledig -, goed in orde
brengen: péyagov bisxoopgoavzo, H.
Si-aHovco ® [<5*d]. 1. ten einde toe aanhooren.— 2. nauwkeurig -, oplettend
aankooren; inz.: iem.s toehoorder -r
— leerling zijn.— 3. alg.', hooren, ver¬
nemen.
bi-aKgifióco [bid], uiterst nauwkeurig be¬
werken.
biaxgibóv, biv. [biaxQLvoo, -dor], op bi¬
zon dere wijze, bij uitstek ; vd. : beslist;
gew. bij een superl.

@
I. 1. vaneenscheiden, scheiden. — 2.

bia-xgivco

pass. [benevens de eigenlijke lijd. beleek.) i
zich scheiden van, uiteengaan (als vij¬
anden of in vrede).
Iï. overdr.: onderscheiden. — 1. met de
oogen of met een ander zintuig’, -el za

orjfA.a d/LKpaqpócov, H., hij onderscheidt
het merk op den tast. - 2. met d.
geest', a) b. ójcózsgog ahydr} Aéysi ; -oor
ovbsva, zonder aanzien der personen ;
vd.: uitkiezen. — b) meton. : uitspraak
doen, beslissen : a) v. d. rechter : een
geschilpunt (na de waarheid onderkend
'te hebben) beslissen: bioaj ö. ; ook v.
scheidsrechters. — f) bij uitbr. : door

de wapenen beslissen.
biaKgioig, eoog, ij [biaocglvoo]. 1. scheiding.
— 2. overdr. : a) het onderscheiden. —■
b) vd. : beslissing.
bia-xgovco © I. a) door iets heen slaan.
— b, er tusschen in slaan.
2. med.:

van zich afstooten, afwijzen, zich ver¬
zetten tegen.
Sidncogog, ó, missch. [<5t dyoo], begelei¬
der, bode ; of [bid ; vto. xzégag], uitdeeler van rijkdom.
öia-KVKdco, dooreenmengen.
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öiaxcoXvco

ÖLa-KcüXvco, verhinderen, beletten.
Sia-Xayxdvco © 1. door het lot verdee-

len.

— 2. door het lot verkrijgen.

Sia-XaXéco. 1. onder elkaar praten. — 2.
overg.: onder elkaar bespreken.
dia Xapfldvco © 1. uiteennemen, deelen,
scheiden, verdeden.— 2. a) aan weers¬
kanten grijpen. — b) met meervoudig
of colt. onderwerp : iena. in hun mid ■

den plaatsen.
■Sia-Xdpjtco. 1. door iets heen schijnen,
doorschemeren. — 2. overdr.: a) stra¬
len v. vreugde. — /;) v. een goede eigen¬
schap'. uitblinken.
•Sia-Xav'd'dvoo © geheel verborgen
- on¬
bekend zijn, ontgaan aan : èoègxszai
öiaXadcbvj heimelijk.
diaXyrjg^ 2 \did, dXyog\, lievige smart lij¬
dend.
dia-Xéyco © I. uitlezen, uitkiezen. — lï.
overdr. med. (Xéyco, B). — 1. onoverg. :
a) zich onderhouden met, van gedach¬
ten wisselen, onderhandelen. — b)
in/u.: een wetenschappelijk onderhoud
hebben : zó -eodai, de kunst van het
wetenschappelijk gesprek, dialektiek.
— 2. overg.: aj zeggen. — b) bespre¬
ken. — c) met zichzelf bespreken, over¬
leggen, H.
•Sia-Xeljzco © I. overg.: er tusschen la¬
ten.— 1. v. ruimte : een tusschenruirnte
laten ; onoverg. : nlzveg -ovoai, pijnboomen, die een tusschenruirnte lieten,
— uit elkaar stonden. — 2. overdr. v.
tijd : laten verloopen : ö. ygóvov ; ono¬
verg.: ov öiÉXeltzov [xqÓvov] Crjzcöv, ik
onderzocht zonder ophouden. — II.
onoverg. : er tusschen gelaten zijn, liggen. — 1. v. ruimte : to -Ieïjiov, tus¬
schen ruimte. — 2. overdr. v. tijd : -Xijiovoijg fjpêgctg, na verloop van één dag.
‘SiaXEHxiHÓgy 3 [diaXéyogai;—>- Ned. dialektiek]. 1. a) het gesprek betreffend.
— fi) V -V
de kunst om een
gesprek te voeren, in%. om een weten¬
schappelijk gesprek te voeren, dialek¬
tiek. - 2. voor de dialektiek geschikt.
— diaXexTiKGos, bw , comp. -cózsgov, in
den trant der conversatie.
• didXeKTog, i) [diaXéyopai; —>■ Ned. dialekt]. 1. het spreken, gesprek. — 2.
meton. : a) wijze van spreken. — b)
f door een verdere meton. (abstract voor
concr.): dialekt.
did-XevKog, 2, in het midden wit.
dia-Xi/ujzdvco = öiaXeutco.
SiaXXayr/, fj. 1. verandering. — 2. in%. :
verzoening.— öi-aXXdaaco • att.-dxxco.
1. ruilen, in ruil geven, - nemen. - 2.
a) veranderen. — b) in/u.: iem.s ge¬

—

öiapdco

zindheid veranderen ; vd.: verzoenen;
pass.: zich met elkaar verzoenen.
Sia-Xoyl£o{A,ai © nauwkeurig berekenen,
overwegen, nadenken over. - diaXoyiofxóg, 6. 1. overleg, gedachte. — 2.

twijfel.

,

öidXoyog

ó

[ötaXéyopai

; —>

Ned.

dia¬

loog], gesprek.

,

öia-XoiöogÉo/Liai nu den een, dan den an¬

der uitschelden.
dia-Xvpaivopai © 1. wreed mishandelen.
— 2. overdr. : zeer benadeel en.
SidXvaigy scog, rj [diaXvco]. 1. het losma¬
ken, scheiding: ö.yscpvgcbv, het afbre¬
ken der bruggen. — 2. overdr.: a) het
oplossen, het beëindigen v. een toe¬
stand : het bijleggen v.een twist, breuk
v. een overeenkomst enx. — b) het oplos¬
sen v. een probleem, het verklaren v.
een orakel.
dia-Xvco (dia-, naar verschillende kanten).

I. 1. a) oplossen, losmaken, scheiden ;
ook: stukslaan. — b)pass.: sterven.
— 2. iets, dat gespannen is, losmaken :
f yXcozza -onévg, verlamde tong. — 3.
a) uiteen doen gaan : een vergadering
opkeffen, een leger ontbinden, en%. —
b) pass. : uiteengaan. — II. overdr.:

ontbinden, een eind maken aan, te niet
doen : -ogai zr/v £sivirjv, hdt., de gast¬
vriendschap verbreken; eydgav -co en
med. -o/Liai, bijleggen; vd. met ace. v.
d. pers. : verzoenen ; ö. diafJofojv, een
beschuldiging ontzenuwen; een schuld
afbetalen ; e?iz.
Sia-Xcoftdco, verminken.
dia-paXdoocOy att. -dxxco, geheel doorweeken.
dia-jLiavrevo/aaiy zich een voorteeken la¬
ten geven.
öi-afiagxdvco © [<3td]. l.heelemaal missen,
— niet treffen. — 2. keelemaal niet ver¬
krijgen, verliezen. — 3. zich geheel
vergissen.
öiapagxvglay ?), f plechtige verzekering.
— dia-pagxvgofxai. 1. góden en menschen tot getuigen nemen, plechtig
verzekeren. — 2. bezweren, smeeken.
dia-paadopaiy stukkauwen.
dia-paoxiyócoy met
zwèepslagen ver¬
scheuren.
öia/btax^xéov

en

-rjxéov

\verbaaladj.]y

waartegen men zich moet verzetten.
— dia-pdxofiai © 1. hardnekkig -, tot
het uiterste strijden. — 2. overdr.: zich
krachtig inspannen voor of tegen ietsf
hardnekkig staande houden, - weige¬
ren.
öi-a/iidco [<5id], doorsnijden.

diafzeifico
dimct[A£if3co • [<5m]

en wed.,

ruilen,

diajiipjzXrjpi

in-,

dia-peiöidoo, glimlachen.
Sia-péXXcD ® altijd op het punt zijn om,

altijd dralen.
in een toestand
blijven, blijven bestaan.
8 ia-pegel; co. 1. verdeden, uitdeden; rned.:
onder elkaar verdeden. — 2. overdr.:
a) pass.: oneenig worden. — b) iem.s
gedachten verstrooien. —• öiapegiopós,
6. 1. het verdeel en. — 2. overdr. : ver¬
deeldheid.
8ia-fA.ETQÉco. 1. a) meten om te verdeelen, toemeten.— b) wed.: onder elkaar
verdeden. — 2. (nauwkeurig) uitme¬
ten. — 8iapezgrjzóg9 2 [verbaaladj.],
afgemeten.
didpergog, 2 [8id, /LiézQov ; —>- Ned. dia¬
meter]. 1. diametraal. — 2. fj ö. [ygappij], diameter, diagonaal.
Sia-prjxavdopaiy liet sluw aanleggen.
8i~apiKXdopai [<5m], zich tegen elkaar in¬
spannen : wedijveren, redetwisten.
Sia-piazvXXco, in stukken snijden.
Sia-pvrjpovsvco. 1. blijvend in het geheu¬
gen bewaren, zich goed herinneren. —
2. gedenken, vermelden.
8ia-poigdco en wed., verdeelen ; vd. : verscheuren.
8iapjzd%, bw. [8id, dvd, vw.nrjyvvpi], dwars
door, door en door.
8i-aprtEgég, biv. [<5ta]. 1. door ... heen. —
2. a) v. ruimte : onafgebroken. — b)
overdr. : «) v. tijd : voortdurend. — /?)
geheel en al.
Sia-pv'd'oXoyéco (pvdog = hier: Xóyog),
gemoedelijk met elkaar praten.
Si-avayiyvcoaKoo @ geheel doorlezen.
8i-avanavco © [<5m], even laten rusten.
SLa-rav/ua/EGo, een beslissenden zeeslag
leveren.
8i-dv8ixa, bw. [bid]. 1. in tweeën, naar
twee kanten : ooi <5. <5coke, EL, hij gaf
het u in tweeën gedeeld, - één van
beide. — 2. overdr. : 8. psgprjgiZs, H.,
hij weifelde tusschen twee besluiten.
SiavE/urjzéov [verbaaladj.], men moet ver¬
deelen. — dia-vé/Lico © 1. ver-, toedeelen.— 2. meel.: onder elkaar verdeelen.
Sia-vEvco, toewenken.
8ia-véco 9 en 8ia-vrjxopai9 overzwem¬
men.

dia-pévco © ergens

8i~avlazrjpi 9 [ö«d]. 1. overg. [pr., impf.,
f., 1e ao.): doen opstaan. — 2. onoverg.
[2r ao., pf.) en rned.: opstaan.
dia-voéo/uaiy vorjoopai,

diEVorjd'pv,

öiave-

in zijn geest heen en weer
wenden, volvere animo]. — 1. a) ono¬
verg. : denken, nadenken ; inz. met biv.:
op deze of gene wijze over iem. denken.
— b) overg.: iets in den geest hebben,
overwegen. — 2. aan iets denken om
het uit te voeren, in den zin hebben,
bedoelen. — 8iavórjpa9 zó. 1. ^datgene
waaraan men denkt, gedachte. — 2.
waaraan men denkt om het uit te
voeren, besluit. — 8iavórjcng9 scog, ij.
1. het denken, het nadenken. — 2.
meton. : gedachte.
8idvoia9 ij [öiavoéopai]. I. het denken, het
overwegen. — [[. meton. 1. a) denk¬
vermogen, verstand. — b) alg. : ziel,
gemoed. — 2. denkwijze, gezindheid,
stemming. — 3. datgene, waaraan men
denkt: a) gedachte. — b) besluit, be¬
doeling, voornemen, plan.
8i-avo£yco ® [ötd], 1. openen ; fig.: t avzcöv
8irjvotx8?]oar ot ócpdaXpol, d. i. zij be¬
grepen. — 2. f overdr. : uitleggen,
verklaren.
Siavoprj9 ij [biavépco]. 1. het verdeelen.—
2. meton., concr.: uitdeeling aan h. volk.
öia-vvKZEgEvco, den geheelen nacht door¬
brengen.
8i-avvco \8ia\n geheel voltooien ; abs. met
part.: dirjvvoEv dyngsveov, H., hij kwam
klaar met zijn verhaal.
Siajzavzósy biv. [<5«a navzóg], voortdurend.
Sia-jzaaaaXEvco, met uitgespreide armen
en been en vastspijkeren.
8i-ajzEiXécö [<5fa], hevig bedreigen.
8idjxEiga9 ij, het beproeven, proef. —
dia-jiEigdopaiy med. wet ao. pass., be¬
proeven, op de proef stellen.
8ia-jzEigco ® door iets heen drijven.
dia-jzépjico © 1. van een plaats naar een
andere zenden, toezenden. —2. overal
heen zenden.
8ia-jzega£vco ® ten einde brengen.
Sia-jzEgaióco. 1. overzetten,
brengen
over. — 2. ° xoXecöv 8iEJtEgaLO)lhj ££(prjt
de zwaarden werden uit (lett. : door ...
heen) de scheeden getrokken.
Sia-jzEgdcoy over
door iets heen gaan,
oversteken, overtrekken.
dia-jzsg&co © geheel verwoesten.
dia-jzsgovdcoy door iets heen drijven.
8ia-jzézopai © 1. door -, over iets heen
vliegen, wegvliegen. — 2. overdr. :
zich snel bewegen over, - door : snel
doorvaren enz.
8ia~jzipjzXrjpi • pass. 1. geheel vol ge¬
raken. — 2. overdr. : iets of iem. beu
worden.
vógpai [eig. :

verruilen.

i
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ÖLOLTZlJtZCO - ÖiaQQrjyW/LU

II. med. {dia-, met elkaar), onderhande¬
len : nsgi onovöojv -eoDul.
ÖLajiQEJiggy 2, zich onderscheidend, uit¬
muntend, prachtig. — dia-jtgéjzcD, zick
onderscheiden te midden van, jiitblinken, schitteren. — öiajiQ£jtcogy bw.r
prachtig.
diangrjoacoy ion. = öiangdooco, *
ÖLajiQTjGZEvcoy ivschl. : hooneii, spotten.
öia-jzgó. 1. biu. ; er door en aan d. an¬
deren kant uitstekend, er door heen2. vr*. met gen. : door iets heen.
diajrgv(ïiogy 8, gew. bw. -lov. 1. v. ruim¬
te : ver -, diep doordringend.— 2. over¬
didozXoog-ovg, öog-ovg, oov-ovv [dianXeco],
dr. v. klank : doordringend.
onafgebroken varend.
öia-jzzaioo (eig. : voortdurend aanstoo8lol-jzvjégo ® 1. door iets heen waaien. —
tenj, overdr.: stotteren.
2. pass.: door den wind meegevoerd
öia-jizoEoo en -jüzoléco9 van schrik doen
worden, verwaaien.
uiteenstuiven.
Sia-JzoLKikog, 2, geheel bont.
öia-jizvGoco @ ontvouwen, openvouwen..
dia-jzohefiiEco, den oorlog voortzetten,
— diouczv%7]y Yj. 1. vouw. — 2. meton.y
— beëindigen.
concr. : het samenge vouw ene : °ygapöia-Jio/LuzEvco, tot het eind deelnepien
pdzcov -ai., toegevouwen brief.
aan een optocht.
dia-jzzveo. 1. wegspuwen. — 2. overdr. :
Sia-jzovEGo. 1. o verg. ’ met inspanning -?
bespuwen, verafschuwen. — öia-jzvnmet moeite verrichten, - tot stand
zeven (öia-, met elkaar). 1. met de vuist
brengen. — 2. onoverg. en wed. : zich
vechten. — 2. overdr. : in botsing ko¬
moeite geven, zich inspannen, hard
men, twisten met.
werken.
Sia-jtvvd'dvopai ® nauwkeurig uitvoröianóvzLog,2 [<5ta nóvzov]. 1. overzeesch.
schen, navraag doen.
— 2. de zee overschrijdend.
ÖLdjzvQogy 2 [<5id, nvg]. 1. doorgloeid, in
dia-jzoQEvoo, 1. er over brengen.
2.
vlam staand. — 2. overdr. : vurig.
(gew.) wed. met pass. ao. : er over -, er
öia-jicozdopaiy wegvliegen.
door trekken, doorreizen.
ÖL-agdoGoo ® [tkd], doorslaan.
di-oLjtoQéco [<5ta] en wed., in groote ver¬
ÖLa-gijoaco = öiagggooco.
legenheid -, - onzekerheid zijn.
Si-ag'd'góoi) [<5fa]. 1. door g’eledingeu
öia-jzoQ'd'éoo, geheel verwoesten, vernie¬
scheiden. — 2. overdract. en med. : a))
tigen.
articuleeren : ö. cpcovgv. — b) door arSia-jvoQ'O'pEvco. 1. o verg. : er over zetten,
ticuleeren voortbrengen : ö. óvópara.
overbrengen. — 2. onoverg. : overste¬
di-aQL'O'pÉco
optellen.
ken.
ÓL-agnsoo
©
[$fd].
1.
geheel voldoende zijn.
Sia-rcgay pazEvopaiy voor iets moeite
- 2. a) sterk genoeg zijn. - vd.b) liet
doen idia-, tot het doel bereikt is):
uithouden. - öiag>crjgy 2, toereikend.
grondig onderzoeken, door handel ver¬
Si-agjcd^co © [<5id]. 1. l’ooven: ö. XQ^paxa.
dienen.
— 2. a) uitplunderen : <5. uóXlv. — b)
ÖLa-JZQdaoco ® att. -dzicoyion. -rjooco.
alg. : verwoesten.
I. 1. a) geheel voltooien, verrichten,
öLa-ggaico [gaioï] (öiaggaioEO'&ai, H., med.
ten einde -, tot stand brengen, dóór¬
f. inf. met lijd. beteek.), geheel verbrij¬
zetten, doordrijven : -ogen Eigrjvrjv ; <5.
zelen.
kèXevöov. H., een weg afleggen ; -etui
ÖLa-egéco © [géco]. I. 1. doorstroomenr
coote pi] xoldCsodcu, hij bewerkt het dat
doorvloeien : öid tov péoov nozapog -eu
hij niet gestraft wordt, hij weet aan de
__ 2. v. een schip : laten doorvloeien,,
straf te ontkomen ; -opal tl naga zirog,
lek zijn. — II. 1. uiteenvloeien — 2.
verkrijgen ; abs.: ov tl ÖLangg^aLpL Xêinx» :a) in staat van ontbinding ver¬
ycov, H., ik zou niet klaar komen met
keer en. — b) overdr. ° v. de dankbaar¬
mijn verhaal; ovtco -ovtcu, zoo gaan zij
heid : vervloeien.
te werk. — b) een tijdruimte ten einde
brengen, - doorbrengen. — 2. trachten
dia-gggyvvpi © [pgyvvpi]. 1. overg. : door¬
breken, verbrijzelen, openscheuren. —
te bewerken, nastreven.

Sia-JZIJTTCO © 1. er door vallen, wegglij

den, -sluipen. — 2. uiteen vallen, zich
oplossen.
ölgl-jziotevco, toevertrouwen.
öia-nXÉnco ® 1. door iets heen vlechten.
— 2. afvlechten; fig. : 5. zöv fhov, het
levensweefsel voltooien, den levens¬
draad afspinnen.
dia-tt Xéco ® o ver varen.
dia-jtXrjGaco © stukslaan, in stukken
liakken.
Sia-jthiaGcoj wijd uiteenzetten; ° öianenhypêvog, wijdbeens gaande.

diaggrjdrjv — didzaoag

2. onoverg. [2e pf. diéggcoya) en pass.: a)
barsten, scheuren.— b, overdr. : barsten
v. woede en dgl.
bw. [<5/d, vw. èggijftrjv], uitdrukkelijk, openlijk.

SiagQrjdrjv,

*j*dia-ggijoaoo [gijooco] =

diaggrjyvvf.il.

Sia-gguzréco [giTTsro^
en
dia-ggivczco
© [ginzco] (Her. impf. dingginxaoxEV, R. .

1. er door heen schieten. — 2. uiteen -,
naar alle kanten werpeir — biaggicprj,
?5, era didggiyug,
?7, het uiteen¬
werpen.
Siaggorj, ij [diaggéco] (eig.: het doorstroomenl, rneton.: kanaal waardoor iets
stroomt.
SLa-ggv'd'fd^co [gvd'fu£co\, in orde bren¬
gen.
■öiaggcó^y cbyog, w. ?>r.
af-, uitgebrokkeld, uitgevreten,
^ta-ö-ale-uco. 1. uiteenschudden. — 2.
overdr. : in rep en roer brengen.
Siaoacpéco [dia, oacpi)z\ duidelijk laten
zien, - maken. — diacrdipijGig, scog, ij,
het verklaren b. v. van een droom.
dia-GELco ® 1. heen en weer
hevig schud¬
den. __ 2. overdr. : a) de gemoederen
schokken. — b) mishandelen om geld
af le persen (vgl. Lat. concussio, Ned.
uitschudden).
*dia-oEvofcai (H. alleen 2e ao. öiéoovTo),
er door ijlen, - vliegen.
Sia-a7]fiaivco ® van op een afstand een
teeken geven, door een teeken aan¬
wijzen, duidelijk te kennen geven.
öidapfiog, 2 [dtd, orjfin|. 1. goed verneem¬
baar, duidelijk. — 2. uitstekend, prach¬
tig.

,

,

Sia-orjjzofiai © pass., geheel verrotten.
Aidoia, cov, zd [Aióg, gen. v. Zsvg], Diasiën, een Zeusfeest te Athene.

<$ ta-at A/latV co, hoonen.
öia-aicojidco, blijven zwijgen.
dia-crndjizoL) @ doorgraven, -steken, sloopen.
Hka-aKEddvw/Lu ® 1. verstrooien, uiteen¬
drijven : ozgaTÖv d., ontbinden; o/edhjv flvsXla diEoxèdaoE, H., de storm
verbrijzelde het vlot. — 2. overdr. : te
niet doen : 0 5. vófiovg.
Sia-oxÉjtrofiai, door en door
grondig
onderzoeken.
'öia-öKEvd^oo. 1. aan alle kanten
goed
in orde brengen. — 2. ined.: zijn eigen
zaken -, zich in orde brengen, zich
voorbereiden, zich uitrusten. — diaGHEvcogéco, inrichten.
<Sia-oHrjvéco en -óco. 1. overg. : over kwar¬
tieren verdeden, inkwartieren. — 2.
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onoverg. : zich over kwartieren verdeelen, zijn kwartieren opzoeken.
dia-oxidvrjfu (slechts enkele vormen) =
diaciXEddvvvfii.
dia-GKOJzÉco. 1. nauwkeurig beschouwen,
grondig onderzoeken. — 2. act. en med.:
(bij zichzelf) overleggen.
m
diaGKOJtidofiai [5/a, oxonia], nauwkeurig

bespieden, - waarnemen.
dia-GHogjzl^co. 1. verstrooien. — 2. ver¬

kwisten.
diaajzaGfiógj d. 1. bedr. : het uiteenruk¬
ken. — 2. lijd. : het uiteenraken, b. v.
van troepen.— dia-ojidco ® 1. a) uiteen¬
rukken : itogia diEOJtaofiÉva.vo] kloven.
— b) van elkander scheiden. — 2. over¬
dr. : te niet doen : vó/uovg d.

dia-GJZEigco ® 1. a) verdeelen, verstrooi¬

en, verspreiden.— b) pass.: uiteengaan,
-loopen, -spatten. — 2. verkwisten.
dia-ojiovdd£co en med. : zich moeite
geven.
di-daoco © att. -dzzco [di-atooco ; <5/d], snel
door -, snel over iets heen gaan, stormen, - springen.
dia-Gzaatd^co, oneenig maken, tegen el¬
kaar ophitsen.
dia-azÉXkoo ® scheiden.
dia-azoi/ld^coy er tusschen stoppen.
dia-azgécpcn © 1. verdraaien, verwringen.
— 2. overdr : a) verdraaien : d xdhjdèg.
— b) afkeerig maken. — c) + in medelij¬
ken %in: diEoxgafinèvog, verkeerd, bedor¬
ven. — didazgocpogy 2. — 1. verdraaid,
ontwricht. - 2. overdr.: ° cpgèveg -oi,
verdwaasde geest.
dia-avgco @ 1. uiteenrukken. — 2. overdr.:
hoonen, bespotten.
diaotpdldyog, ij \did, oq)d£co ; eig. : met
geweld gemaakte opening], rotskloof.
dia-G(pEvdovdcoy uiteenslingeren.
dia-Gxrjfiaxl£oo, vormen.
bia-oxiZco, splitsen, vaneenscheuren.
dia-Gcptoo © 1. behouden door iets heen
-, - uit iets brengen, redden. — 2. over¬
dr. : bewaren, trouw blijven aan, hand¬
haven.
didzay na.) £0 \diaxaooai\, verordening,
bevel.
didzaZigy scog, ij [diaxdooco]. 1. (verdeelingen) opstelling. — 2. overdr. : schik¬
king, regeling, inrichting.
öia-zagdaacoy att. -azzco^ in verwalling -,
in opschudding brengen, iem. opschrik¬
ken.
didzaaig, scog, ij [diaxsivco], het spannen,
het uitrekken.
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^ta-rdatrco • att. -dzzco. 1. (verdeelend)
ordenen, ieder op zijn plaats zetten. —
inz. : a) in slagorde plaatsen. — b) hier
en daar plaatsen. — 2. overdr.: a) zijn
gedachten schikken. — b\ vaststellen,
bevelen.
dia-zeivco $ l, overg. 1. uitstrekken : ö. zag
XEÏgag èm tl. — 2. met kracht spannen :
<5. zógov. — II. onoverg. enmed. 1. zich
uitstrekken, reiken tót. — 2. overdr. :
a) act. en med. : zich inspannen. — b)
med. : met nadruk verzekeren.
dia-zeix££co9 door een muur versperren.—
öiazetxLa/aa, zó, scheidsmuur.
Sia-ze^evzdcoy ten einde brengen.
èia-zekéco ® 1. overg.: (geheel) voltooien:
<5- ibv fiiov ; ö. t?]v óöóv, den geheelen
weg afleggen. — 2. onoverg. : tot liet
eind in een toestand blijven, - blijven
doen : fiav&dvcov diszéXsoagj gij hebt
onafgebroken geleerd; <5. [zi-jv óöóv]
TiQÖg vöcog, doormarckeeren tot men
water aantreft. — öiazeA.gSy 2, voort¬
durend.
öia-zépvco © 1. doorsnijden, -hakken. •—
2. alg. : verminken.
Sia-zezgaivco © doorboren. 2
Sia-zrjHco © doen smelten ; jiass. : smel¬
ten.
Sia-zrjgéco. 1. een tijdlang -, tot het eind-,

';'\ •
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zorgvuldig bewaren, - handhaven.— 2.
overdr. : goed acht geven.
dia-ri&Tjfzi ® I. 1. uiteenleggen, ieder op
een bepaalde plaats zetten. — 2. w.,
med.: zijn waar ten verkoop uiteen¬
leggen, - uitstallen, te koop bieden. —
II. overdr. 1. a) regelen, inrichten. —
b) med. : zijn eigen zaken regelen, er
over beschikken ; inz.: öiad'rjxag -s/uai,
zijn testament maken ; -egou alleen : bij
testament bepalen, - vermaken. — 2. in
een toestand
in een stemming bren¬
gen.
öia-zivdoaco, hevig schudden : axsölrjv ö.

H., een vlot verbrijzelen.
1. doorsnijden, aan stuk¬
ken snijden. — 2. een leger enz. in
tweeën scheiden ; pass.: uiteengaan.
öidzogog, 2 [<5m, zsigco]. 1. bedr. : door¬
borend. — 2. lijd. : doorboord.
öia-zgénco © 1. iem. v. iets af brengen. —
2. verdraaien, bederven.
ÖLa-rgé(paj © een tijdlang -, blijvend voe¬
den, onderhouden.
Sia-zgéxco © 1. heen en weer loopen. —
2. vlug doorloop en, ook overdr.
Sia-zgéco © van schrik uiteenstuiven.
Siazgidyy i) [öiazglfico ; eig. : het stuk¬
öca-zfirjyco ©

—

öiacpégco

wrijvend overdr. 1. het verbruiken -r
het doorbrengen van den tijd : a) het
zich ergens ophouden, verblijf. — b)
vertraging, oponthoud, uitstel. — 2.
meion.: a) datgene, waarmee men den
tijd doorbrengt, bezigheid: studie,,
omgang, onderhoud, tijdverdrijf enz,.
— b) plaats, waar men den tifd door¬
brengt, verblijfplaats.
ÖLa-zgip<n © I. stuk-, fijnwrijven. — II.
verslijten. — 1. verdoen : ö. xgguaza..
— 2. gew. overdr. n. tijd [vgl. Lat. tem¬
pus terere) : a) doorbrengen : xq°vov
ö. ; gew. onoverg. : (5. [xqóvov], den tijd
doorbrengen, zich ergens ophouden,,
talmen. — b) tegenhouden, verhinde¬
ren, uitstellen.
öidzgojzog, 2 [ÖLazgéjzco], afgewend, ver¬
schillend.
öiazgocprjy rj [öiazgeycd], levensonder¬
houd.
öiazgvyiog, m. bvn. [dia, zgvyr/], voort¬
durend te oogsten, - in te zamelen.
öi-dzzcoy z. öiqooco.
ötavkog9 ó
avXóg]. 1. dubbele wed¬
loop. — 2. overdr. : ieder heen en weer¬
gaan.
öta-cpalvco • 1. overg. : laten doorschij¬
nen. — 2. onoverg. en med. : a) door¬
schijnen,
doorschemeren,
zichtbaar
worden tusschen ... door; v. d. dag :
aanbreken. — b) doorgloeid schijnen te
zijn. — ÖLaqpavrfgy 2 [ —^iVed.diaphaan]..
1. doorschijnend, doorzichtig. — 2.
overdr. : duidelijk. — diatpavcog, bw.
öiacpavGKco (ao. ÖLÉqmvoa), ion. öiacpcóaxco [dia ; viu. 9?cög], doorschijnen.
öiacpegóvzcog9 bw. [öiazpègwv, part. v..
diapégco]. 1, anders. — 2. inz. : a) in
een hoogeren graad, meer -, beter dan::
ö. zLvóg. — b) abs.: in een zeer hoogen
graad, op voortreffelijke wijze, bij uit¬
stek.
öia-zpégco ©
A. I. door -, over iets heen brengen :
5. vang zóv Loiï/Lióv. — II. 1. tot het
eind -, een tijdlang dragen. — 2. over¬
dr. : a) ten einde brengen; ook : iets
een tijdlang doen : Ö. zóv alcóva, zijn
leven doorbrengen ; ö. nófapov, een
oorlog blijven voeren (tot h. eind of
een tijdlang) ; ook onoverg. : <3. [zóv alcbvoï] en med. : oxonovpevog öiolosi [id.\
gij zult uw tijd doorbrengen met te
onderzoeken. — b) verdragen, uithou¬
den.
B. heen en weer -, her - en derwaarts
-, ronddragen, - sleepen,: <5. dyyeUag,
boodschappen.
C. I. naar verschillende kanten -, uit-
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0ia.za.aozo

■ •

dicc(p£vyco

eendragen, -werpen,

-drijven :

—

-sxai

ipfjqpos, de stemsteentjes worden naar

de twee urnen gebracht, er wordt
gestemd. — II. onoverg. en meel. (met
ao. pass.) 1. uitééngaan, naar verschil¬
lende kanten voortsnellen, - gaan. —
2. overdr. : a) a) afwijken, verschillend
zijn : <5. xivóg r.m, van iem. in iets ; gew.
onpers. -sl, het verschilt, het is van
gewicht, het komt er op aan : ovökv
-el f-ioij er is mij niets aan gelegen.—
ft) inz. : tot zijn voordeel verschillen
van, zich onderscheiden, uitmunten bo¬
ven, overtreffen : <5. xivóg. — b) (med.
en ao. pass.), van meening verschillen,
het oneens zijn, twisten, in tweedracht
leven : -ovxol dlh)Xoig.
O 1. door het gevaar heen
ontvluchten, ontkomen aan, eig. en
overdr. : ó. xivd ; <5. duvaxov ; inz.: vrij¬
gesproken worden. — 2. met zaak¬
naam als onderioerp : ontgaan : xovxo
-el gs, dat ontgaat me. — diacpEvnzikós^\, gemakkelijk ontkomend. —SidcpEvljis, Ecog, r), het ontkomen.
bia-cp'd'ELQco @ I. 1. a) geheel te gronde
richten, vernielen : nóhv <5., verwoes¬
ten; cpvXaxag ö., dooden. —b) overdr.'.
owovoLOLv ö., een onderhoud af breken.
— 2. in verzie. z,in : a) slechter maken,
bederven, beschadigen, verminken :

Sia-(p£vyco

disqrdagpévog xovg ócpd'algovg (ace. v.
betrekking), aan een oogziekte lijdend.
— b) overdr. : a) in zedelijken zin : ver¬
leiden, bederven ; met en zonder XQV~
gaoL en dgl., omkoopen. — /?) pass. '.
zijn aanzien verliezen.— II. Écpf.öiè(pd'oga, bij de niet-Attische schrijvers
vaak onoverg. : te gronde gegaan -, ver¬

loren zijn.
ÖLOLcp'&'OQd) ï] [öiacpdELgco]. 1. vernietiging:
° óppdxoov -al, het blind maken ; ° Aatov
-al, de moord op Laios. — 2. meton.:
hetgeen vernietigd wordt: 0 lyjhvoLv ö.,
een prooi voor de visschen. — 3. over¬
dr. : het verleiden, bederf, ramp; —
diacp'd'OQEvg, 6 \idi\, overdr. : vernieti¬
ger, bederver : vópcov ö. ; 5. vécov, van

jonge lieden.
ÖLa-LpoL^d^co, buiten zichzelf brengen.
Sia-cpoLTdco. 1. heen en weer loopen. —
2. overdr. v. een gerucht : zich versprei¬

den.
öiacpogd9 fj [ÖLafpégco], 1. verschil. — 2.
overdr.: meeningsverschil,geschil, onee-

nigheid, vijandschap.
Sia-cpoQEco. 1. uiteendragen ; inz.: plun¬
deren : <5. xggpaxa ; <5. jióXlv. — 2.
overdr.: xlêog xivög ö., PI., iem.s roem

verbreiden.
öidtpogos, 2 [diaqpégco],

1. verschillend ;

diaxQÉo/ucu

145

x6 -ov, verschil, contrast. — 2. overdr.:
in meening verschillend, oneenig, vijan¬
dig ; o (5., tegenstander, vijand ; x6 -ovy
geschil, oneenigheid.
Sidepgayga, zó. 1. tusschenwand, schot.
— 2. inz. : middelrif. — Sia-(pgdyvvpir
door een scheidsmuur versperren.
*dLa-(pgd£cD (alleen 3 enk. 2t ao. met redupl. ÓL-EJiÉcpgade), nauwkeurig zeg¬
gen.
ÖLCKpvyrj, i) [f5LaqpEvyco], het ontkomen,.
middel om te ontkomen.
ÖLoupvr/j 7] [öiacpvco], het er tusschen ge¬
groeide : gewricht, middelschot v. een
noot.
öia-(pvkdoGco9 att. -dzzoo. 1. a) voort¬
durend -, zorgvuldig bewaken. — b)
vd. : bewaren, behouden. — 2. overdr.:
a) blijvend -, zorgvuldig in acht nemen.
— b) in het geheugen bewaren, ont¬
houden.
ÖLa-fpvadooy uiteenblazen.
öi-acpvaaoo ® [<5m]. 1. geheel uitscheppen.
— 2. doorboren (voorstelling v. een ivapen, dat als een scheplepel in h. lichaam
dringt) vgl. Lat. haurire).
*dia-(pvco (alleen 2G ao. öiÉ<pvv en pf. <5iajié(pvxa)en med., ergens tusschen groei¬
en, - zijn.
öia-tpcovéco. 1. wanluidend zijn. — 2.
overdr. : het oneens zijn.
öia-(pd)GxcOy z. biacpavGxco.
ÖLa-xd£co • en med., uit elkaar -, naar
weerskanten wijken.
dia-xakdoo ® ontspannen, openen.
öia-x£LP^L^co7 overwinteren.
<5ia-%£fcgi£co. 1. door zijn handen laten
gaan, beheeren : ygiigaza ZVS nóXscog ö.
— 2. alg. : behandelen, besturen.
dia-xEigozovécoy door het opsteken der
handen (öia-, tusschen twee personen of
voorstellen)kiezen, stemmen, beslissen.
— SiaxEigozovla, r\, stemming (door
opsteken der handen).
dia-x£a> ® ï- 1- ei) uiteengieten, -storten
— b) uiteenleggen, in stukken snijden
pass. : stukgaan. — 2. overdr. va) ver¬
nietigen : ö. fiEfovlEvpêva, een besluit
te niet doen. — b) ontspannen, ver¬
strooien, opvroolijken : 7igóocono7> öiaKEXvpêvov, opgeruimd gelaat (vgl. Lat.
diffundere ; tgst. : avoxsiLco jzqóocotiov).
— II. overgieten.
Sia-xóco, tot het eind opwerpen : x&lia
ö., een dam op werp en.
dia-x^do/Liai ® (3.
B), ion. -éopai.
1. onoverg. : a) voortdurend -, gewoon¬
lijk gebruiken, zich bedienen van : xfj

diaxQvaos
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dXgdeip 8., hdt., de waarheid spreken.
— /;) een toestand onderdaan : ovgcpogfj
ILtsydh] 8., hdt., in groeten nood verkeeren. — 2. overg.: a) tot het eind
opgebruiken.
b vd.: dooden.
Sidxevoos, 2 [<5m, xgvoóg], met goud door¬

werkt.
8ia-xcoqéco, er doorheen gaan ; onpers.:
xtixw óisycogsi avtuj, hij had buikloop.
Sia-xcoeitoo, gelieel scheiden ; meel.: zich

verwijderen.
öia-ipevSco. 1. ct) (door leugens) bedrie¬
gen. — /;) abs. (med. 1 liegen. — 2. pass.:

zich bedriegen, bedrogen uitkomen.
öca-yjpqpL^o/LiaL ® de stemsteentjes in de
twee urnen leggen, stemmen. — 81aipr/cpioiS) s(og, rj,

stemming.

ÖLa-yjL'd'vgi^co, elkander toefluisteren.
8ia-yjvxa>, luchten, laten drogen.
öiyapiog^ 2 [(54, ya/isfo], tweemaal gehuwd.
SiyXooooog, att. -corro£, 2 [8£g, yXcooaa].
I. tweetalig. — 2. ó <3., tolk.
öiSaxzóg, 3 [verbaaladj. v. 8i8noxoi\. 1.

die aan iem. geleerd kan worden. — 2.
aangeleerd. — SiSagig, stug, 1) [id], het
onderwijzen.
diSaGKaheïov, zó, school. — Si8ao>iaXia,
fj. 1. bedr. : het onderwijzen, onder¬
richt. — 2. lijd.: leervak, wetenschap ;
alg.: datgene, waarop men de aan¬
dacht vestigt. — diSaoxaXixóg, 3. — 1.

—

óIel/lu

2& ao. gaat volgens de wkw. op fu ; dné8gav, SOPH. Ai. 167 = -aoav), -débyaxa
(ion. -8é8ggxa), wegloopen.
Aldv/aa.) cov, zd, tempelgebied
met orakel v. Apolloon.

bij

Milete

8i8vfzdcovy ovog, m. bvn. (alleen dü. en
mrv.). 1. tweeling-. — 2. zoo-dors■, twee¬
lingbroeders. — 8c8v/uog9 3 f3ig ; vw.
8vo]. 1. a) dubbel. — b) alg. : twee. —
2. oi -oL, tweelingen.
81800 pu (vervoeging, &. Spraalde.) —A.V.
(vrl II.). 1. eeni.ge thematische vormen
naar de eontracte vervoeging op óa> :
pr. ind. 2 enk. 8i8oTg, 8180106(1, 3 8l8ol,
3 mrv. 8l8ovol ; imper. 2 enk. 8i8ov. —
2. pr. imper. 2 enk. 8l8oo6l ; inf. 8i8ovvai ; f. ind. 1 mrv. 8l8ojoo/ll8v ; inf. 8i8m08iv ; 2e ao. conj. 3 enk. 8dop, dwpoi,
8cool ; 1 mrv. 8doopevy 3 mrv. 8cóojol ;
inf. 80/llev, Só/Lisvcu ; 2° it.er. ao. ind. 1
enk. 8Ó0XOV. — \irrt. 80, óco met redupl.;
vw. Lat. dare, dönurn].
geven, in d. ruim sten zin v. dit begrip.
ï. 1. a) geven, schenken, verleenen : 8.
8cbgóv TLVL ; 8. dgyvgióv zivi, df/ctv. : omkoopen ; <5. dryaièga dr8gr, H., uithu¬
welijken ; 0 i] Tvyj] 8v 8i8ovoa, geluk
gevend. —
overdr. : a) °dxogv8. tlvl,
gehoor verleenen ; 86zs zónov dyadoïg,

maakt ruim baan voor de goeden ; 0 <5.
{lógi'pov, opschudding verwekken. — P)
veroorloven, toestaan; in een redeneering : toegeveu, geven, veronderstel¬
len, b. v. in de meetkunde: fj bodsïoa
het onderwijs betreffend, van -, voor
ygnpng, de gegeven lijn. — 2. het ver¬
het onderwijs : Xóyoi -oi, van den leoschuldigde geven, betalen ; ook overdr.:
raar. — 2. geschikt om te onderwijzen.
lóyov 8., rekenschap geven (ook : iem.
•— 8L8doxaXog, o, 1) \8l8ölox(ö\. 1. leer¬
het woord geven»; 0 8t.8óvaL lóyov kavmeester! es) : slg -ov \oixov] (poizdv,
zqj, bij zichzelf overleggen ; 8. 8Ur}v,f
schoolgaan. — 2. inz. : leermeester
straf betalen, boeten ; vd. 8. 8bcrjv vnó
van het koor.
TLvog, gestraft worden. — 3. overhan¬
£i8daKC0y d£co, è8t'8a£a, 2i jjf bsbldaya ;
digen, toevertrouwen.— 4. \alleen pr.
med.f. 1 dilav. lijd. beteek.) at-o/uca ; pass.
en impf. , willen geven, aanbieden.
sbibayOpv, 8s8i8aypai. — I. 1. a) art. :
II. 1. overleveren, prijsgeven : a) eig. :
leermeester zijn, iem. iets (rivd tl) lceaExtoqcl 80VVCU kvolv. — b) overdr :
ren, onderwijzen.
b) p>ass. : onder¬
savróv 8ovvou zoïg óelvoTq, zich aan het
wezen worden, leeren : -ó/llsvoc noXêgevaar blootstellen ; sbmx1 èpavzóv
/Lcoio, H., nog een leerling in de krijgs¬
eig ..., ik heb mij toegewijd aan.— 2.
kunst. — c) med. : a) iets aan zichzelf
overlaten : iem. iets ten goede houden,
leeren, op eigen hand leeren. — /?)
iem. zijn straf schenken.
iem. laten onderwijzen : -ovral tl zovg
8Le9 H. = EÖlE, v. 8L0.
velg. — y) = act. '
2. alg. : uiteen¬
zetten, duidelijk maken, aantoonen.—
81-EyEiQco ® [<5m], (volledig) wekken.
II. inz. : een tooneelstuk laten instu8i-EÉgyco [<5td], 41. = <5LFigyco.
deeren, - laten opvoeren.
*8l-e£8co © [<5m]. (slechts enkele vormen).
Sióayi7, g [<5f<5da*:a>]. 1. bedr. '■ het onder¬
1. onderscheiden. — 2. meton. : besliswijzen, onderricht. — 2. lijd.: leer.
sen.
1. Sl-EL/bu • \8ló, el(il\, voortdurend ziju.
*ölótj/lu (alleen ind. pr. 3 mrv. 8i8éaoL,
impf. 3 enk. 8l8g en 818si, imper. 3 mrv.
2. 81-el/lu © [<5td, si/lil] (h. pr. dilcw. met
8l8svtcov) [1. 8sco], binden.
beteek. v. h. fut.). 1. door iets heen gaan.
— 2. overdr. : met woorden doorloo-SiSgaOKoo, ion. -r/OKco, -SgdoopaL (ion.
pen, beschrijven, verhalen.
-8ggoogai), 2<> ao. -édgav (ion. -éSgi/v ;

SieTjtov

—

l.öi-eïjzovy clef. 2e ao. (inf. H. öiajrsinÉpsv) (als f. dient öleqco, als pf. SieiQTjxa) [<5td]. — 1. bespreken. — 2. tot

bet eind
volledig duidelijk zeggen,
verklaren.
2.SieÏ7tovf H., impf. v. öisnco.
Si-EiQycOy ion. öi-égyco, TL öi-EÉgyco [<5td],
uiteenhouden, scheiden.
Sl-eIqtjko. [<5m], X. öistTiov.
ÖL-ELQOpaLy Z.

ÖlÉQO/LlCU.

di-EiQvoo, ion. = * ÖL-EQvto [<5td], iets over
iets heen trekken.
di-EiQGo © [<hd], iets door iets heen steken.
8i-ek9 Z. dist;.
di-EKJZEgdco [<5td], door
over iets heen
komen.
di-EKULjzTco ® [<5m]. 1. ergens uit vallen.
— 2. door iets heen ijlen, zich door¬
slaan.
öi-EKJtA,éc0 © [(5*ct], ïon. -cóco. 1. door-,
verder varen. — 2. a) door iets heen -,
tusschen... door varen. — /;) inz. : de
linie der vijandelijke schepen doorbre¬
ken. — ölekjtIoos-ovs, gen. óov-ov, 6.
1. a) het doorvaren, doorvaart. — b)
inz. : het doorbreken van de linie der
vijandelijke schepen. — 2. meton. :
doorvaart (plaats). — öl-ekjzXcóco, z.
disxnXéco.

ÓL-E^avvoo © [<5«d]. 1. a) ergens over -,
ergens doorheen drijven : xdcpgoïo
(over de gracht) ÓLglaoE ïnnovc, II. —
b) onoverg. : [trzjzov], doorrijden. — 2.
(met ace. afhangende v. öta-), door¬
boren, kwetsen : <5. tlvól Xóy%p.
Sc-Eléyxcj [öid], grondig weerleggen.
öl-éXkoo © [<5td]. 1. uiteentrekken, wijd
openen. — 2. ergens doorheen trekken.
SiE/bicu \vw. dico], zich laten wegjagen,
wegvluchten.
di-E/LCJtohdco [dm]. 1. (aan verschillende
personen, dia-) verkoopen. — 2. overdr.: verschacheren.
SisviavzL^co [(5«(ci) EviavtoV], het jaar door¬
leven.
ÖL-éivóór medeklinkers ch-éx [<5td], vrz.
met gen., door en uit, geheel door.
Öl-E^ElXlGGOJ^ ioil. — ÖlS^eXIoOCO.
öi-£t=Eipi
® [öid, 2. ëgsifu], 1. door iets
heen naar buiten gaan. — 2. a) over de
geheele oppervlakte gaan, doorloopen :
<5. jzdoav xrjv Mih]oir)v, HDT. — b) over¬
dr. : met woorden doorloopen, volledig
uiteenzetten.
Si-E^Ekavvco ® [<5ia ; eig.: door iets heen
drijven], onoverq:. [ïnnov], door iets heen
rijden, - trekken.
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öi-E^E^éyxco [<5ui], grondig weerleggen.
8l-e^eUggoo [<5m], loswikkelen.
öi-EijEQéo/acu [dia], nauwkeurig vragen.
ÖL-E^égx0^1 ® [<5td]. 1.

door iets heen
komen, tot het eind doorloopen : zijv
(pvXaxrjv 6., door de wacht heen slui¬
pen ; 0 ndvzag cplXovg 6., den e^n na
den ander aanspreken. — 2. overdr. : a)
iets tot het eind -, allen (alles) tot den
(het) laatste behandelen, in een rede
volledig uiteenzetten,tot het eind door¬
maken, enz. : ö. vópov, een melodie
geheel doorzingen ; ° ö. nóvovg, lijden
doorstaan ; <5. zóv xqóvov, den geheelen
tijd doorbrengen. — b) v. d. tijd : verloopen.
öi-él-oöog, rj [<5td], 1. a) uitweg, door¬
tocht. — b) overdr. : uitvlucht; mrv. :
sluipwegen, knepen. — 2 a) de geheele
baan v. een hemellichaam. — b) overdr
meton.: het geheele doorloopen v. een
onderwerp, volledige uiteenzetting.
öi-éjtcü ® [<5td], 1. bezorgen, besturen.—
— 2. door iets heen gaan.
di-EQyd^opai ® [<$«x], ten einde brengen :
te gronde richten, dooden.
ÖL-égyco, z. öiELgyco.
öc-egelêco @ [<5m]. 1. door een stut schei¬
den. — 2. alg. : ondersteunen ; med. : op
iets (xlvl) steunen.
Sl-eqégooo © [<5td], voortroeien.
di-EQEvvdco [<5m] en (gew.) med., door¬
zoeken.
öl-eqIZgo ® [dia], twisten.
ÖL-Egf.irjvEvco [<3td], verklaren.
öi-égofAcu, ion. -eiq- © [<3m], vragen, on¬
dervragen.
1 .ÖlEQÓS, 3 \viO. ÖLEjLLaL ?], vlllg.
Z.SiEQÓSjd [vw. déöotxa ?], te vreezen.
öi-égjzco ® [ö«d], door iets heen gaan.
Si-éQXopai ® [Öid]. I. 1. door iets heen
-, over iets heen -, tot het eind gaan :
dirjX&s pêXog, II., de pijl ging er door;
êvgag ö. ; óöóv ö., afleggen; fig. : zóv
ftov d. — 2. overdr. : a) met woorden
doorloopen, geheel uiteenzetten, be¬
schrijven. — b) in de gedachte door¬
loopen, overwegen. — c) tot aan het
doel gaan, iets doorzetten. — d) v. d.
tijd, onoverg.: verstrijken. — II.l. rond¬
loop en. — 2. overdr. v. een gerucht,
enz. : zich verspreiden.
ÖlEQÓ5 Z. ÖIEÏJIOV.
Öc-Egcozdco [dta\. 1. (goed) ondervragen.
— 2. overal rondvragen.
öiEOxefAfyiévcoSj bw. [èiEGKEfifAsvog, part. v.
ÖLaoxÉJzzopai], omzichtig.

.
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öiéoovzo, %. * dia-osvopai.
diETrjSy 2 [dis-, er os], tweejarig.
diexrjGLog, 2 [<5t(a) sVog], het geheele jaar
durend.
öi-EV'd'vvoo [<5«ct], verbeteren, terechtwij¬
zen.
öt-EvXapéof.Lai [dia], zich goed in acht ne¬
men, zich schamen.
di-£VTv%é(o [<5ta], gelukkig blijven.
ÖL-éftco ® [<5td]. ï. 1. o verg. : cc) uiteen¬
houden, scheiden, splitsen, op een af¬
stand houden. — b) overdr. v. tijd :
scheiden. — 2. onoverg. : uiteengaan,
-staan, zich op een afstand houden,
verwijderd zijn. — II. 1. door iets heen
gaan. — 2. alg.: zich uitstrekken.
öl^rjpai (behoudt overal de rj : pr. 2 enk.
rjai, 3 enk, //rat ; ƒ. ijoopai). - 1. zoe¬
ken. — 2. cc) zoeken te verkrijgen, - te
bereiken, nastreven. — b) overdr.: zoe¬
ken -, trachten te begrijpen.
öi£v§, vyog, m. vr. bvn. [dis, Cevyrvpi], met
tweeën ingespannen.
S££a>
1. weifelen. — 2. meel. — 81Airjy rj, Dië, eilandje, ivschl. bij Knosos.
di-rjyéopai [öid], uiteenzetten, uitvoerig
verhalen. — öirjyrjpa, zó, en birjyrjöis,
Ecog, rj, uiteenzetting, verhaal.
ÖL-rj&éco [<5m]. 1. filtreeren. - 2. uitspoe¬
len.
öirjxóoioi, ion. = öiuxóoioi.
Si-rjHoo @ [<5ta]. 1. door
over iets heen
komen, zich uitstrekken tot. — 2. over¬
dr. v. geruchten enz. : zich verspreiden
over.
öc-rj/AEQEvco
[<5td], den geheelen dag
doorbrengen.
SirjvEXEcos, ion. = -xcog. — SirjVExrjs,2.
— 1. v. ruimte', a) onafgebroken, doorloopend. — b\ vd.: lang : gl£ai -xèeg, H.
— 2 overdr. v. tijd : voortdurend.— öirjvEucosy bic. 1. onafgebroken, in bizon’ derheden. — 2. vd.: ö. dyogevco, H., met
zekerheid zeggen.
öi’d'VQajLif}os9 ó. 1. Dithurambos, bijnaam
v. Dionusos. — 2. dithyrambus, loflied,
vrl op Dionusos.
A ie, dat. bij Zevg.
di-irjpi ® [<5td]. 1. a) door iets heen wer¬
pen, - stooten. — b) door iets heen
laten gaan. — 2. uiteen laten gaan :
oxgdxEvpa ö., ontbinden.
ÖL-ÏKvéopou ® [Öid]. 1. a) door iets heen
gaan, - dringen. - b) (over een tusschenruimte) bereiken, treffen. — 2.
overclr. : met woorden doorloopen, ver¬
halen.

.

-
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biÏTCETrjq 2 [wrt. v. Aióg en v. ninxco], van
Zeus -, d. i. uit den hemel gevallen.
öi-ïoxrjpi ® [öid]. I. overeg. {pr., impf., f.T
le ao.) en (soms) med. 1. uiteen-, met
tusschenruimten plaatsen. — 2. overdr.v
a) scheiden, verdeelen. — b) oneenig
maken.— II. onoverg. (2C ao., pf.,plqpf.)
en {soms) med. 1. a) uiteengaan, zich
met tusschenruimten opstellen. — b)
overdr. : oneenig worden. —2. a) heen¬
gaan. — b) overdr. v. tijd : verstrijken.
êi-ïoxvgit;op,cu [öid; eig. : zich waarlijk
sterk maken], overdr. 1. steunen op,,
zich verlaten op. — 2. met kracht ver¬
zekeren, volhouden.
Siïxéov, verbaaladj. v. 2. öieipi [<5m, eipi].
diicpcXoS) 2 [Au cpiXog], dierbaar aan Zeus.
Sixd^co, doco, èdixaoa [öixrj]. — 1. a) recht
spreken, gerechtelijk beslissen. — b)
alg. : uitspraak doen, beslissen. — 2.
meel. : voor zich recht laten spreken,,
zijn zaak vóór het gerecht brengen :
-ogai zin, tegen iem. procedeeren.
ÖlKOUECO, %. dixouóco.
öiKcuokoyEco, 1. pleiten. — 2. gcw. med.:
zich -, zijn recht -, zijn standpunt ver¬
dedigen. — öiKcuoloyiciy ij, verdedi¬
ging. — <5LxcuohóyoSy d [öixatov Xsycov],
pleiter, advokaat.
öixcuosy 3, soms 2 [dlxrj]. 1.
overeen¬
komstig de gewoonte, zooals het
hoort : dygioi ovöè -oi, H., woest en
onbeschaafd ; dgpa -ov, goede -, bruik¬
bare wagen ; exaxöv ogyvial -ca eioi
oxddiov, hdt., honderd volle vademen
zijn een stadion. — 2. overeenkom¬
stig het recht, - den plicht, rechtvaar¬
dig, eerlijk, deugdzaam, zedelijk goed :
cc) jxXovxog 8., eerlijk verworven ; -ov,
-a (geiQ. zonder èoxi) met inf., het is
rechtvaardig dat. - b) clikw. zelfst. g. :
ró -ov, xd -a, recht, rechtvaardigheid,
rechtvaardige zaak, rechtspunt; -a
noiElv, rechtvaardig handelen,zijn plicht
doen; -a léysiv, zeggen wat recht isr
gelijk hebben; -a naoxeiv, de verdiende
straï ondergaan. — c) dikw. pers. ge¬
construeerd : 8. eI/lu, het is rechtvaar¬
dig, dat ik : ik heb het recht, ik ver¬
dien, ik ben verplicht; <5. el eidévcu, gij
moet weten.
dixaioovvrj, ij [bixaiog] en öixcuoxrjSj
rjzog, ij [^c/.], rechtvaardigheid, deugd¬
zaamheid.
8ixouócoy ion. -éco [öixrj]. 1. a) iem. recht
laten wedervaren. — b) vel. : straffen.
— 2. gew. : a) voor rechtvaardig -r
voor billijk -, voor behoorlijk houden ;
med. : tot zijn rechtvaardiging aanvoe¬
ren. — h) vd.: als rechtvaardig enz..

dixalco/aa

eischen. — dixalcofjia, to, voorschrift,
gebod.
dixaicozggiov, rd [dtammco], strafplaats.
dinaviKÓs, 3 [<5/^77]. 1. rechtskundig : d
<5., advokaat; ^ -7) [ré^r?;], rechtsge¬
leerdheid. — 2. overdr.: naar de wijze
der advokaten : vitterig, aanmatigend,
langdradig, vervelend."

—
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twee deurvleugels (vgl. dvaxXlvco, 2).
SiHÓgvpfiog, 2 [<5fe, xógvpflog], met twee

toppen,

2 [<5£, xgavlov], tweekoppig,
tweepuntig ; zó -ov, hooivork.
SiKQazgs, 2 [<5&, xgdzog], mrv. ^ beide
machtig: 0 -Eïg Xóy/ai, lansen die beide
o verwinnen.
dixao-jzóXogy ó [dlxag (ace. mrv.) néXoov,
SlxQozog, 2 [dlg, xgózog], aan weerskan¬
vgl. ai-nóXog ; eig. : zich met rechtspre¬
ten slaande.
ken bezighoudend], rechter; ook bijv.
\dcxzdzcog, ogog, 6 [■<— Lat. dictator],
g. : <3. dvgg, H.
I
dictator.
dixaozggiov9 zó [dixa^co], gerechtshof. —
ALxzwa
en -wa, g, de godin der netten,
dixaozgg, ov, 6 [id.], rechter. — dixaa- der jacht, bijnaam v. Artemis.— dixziKÓg, 3, de rechters betreffend: g g
zvóxXcoazosy 2 [<5., xXoi&co], tot een net
[réxvrj], rechtspleging.
gevlochten. — öLhzvov, zó, net, visch-,
ÖLHELVy inf‘ v. sdlXOV.
jachtnet.
dlxeXXa, ?7? tweepuntig houweel. — diÖLKcojzla, g, tweeriemige boot. — dlxooxEXXtzgg, ov, d, die met een houweel
jzog9 2 [dlg, y.cójig], tweeriemig.
werkt, hakker.
ölXofpog, 2 [d£, Xócpog], met twee berg¬
ÖLHEQCOg9 COg, COV, geil. COZOg [<5iV, XE gag],
toppen.
met twee horens.
ölpgvog, 2 [dlg, ggv], twee maanden du¬
èiHTjy 1) \vw. delxvvfu ; eig. : hetgeen aanrend; zó -ov, tijdruimte van twee maan¬
wijst; gedragslijn, richtsnoer].
den.
A. 1. gewoonte, zeden, gewone handel¬
öi/uoigia, g, dubbel aandeel, het dubbele.
wijze : gz> èozi 6. PaoïXgcov, H. — 2.
—• dl/uoigog, 2 [dlg, poiga], in tweeën
-gv, vrz. met gen., op de wijze van, als:
gedeeld; zó -ov. de helft, b. v. een
-1]V ZotgOZOV.
half pond.
B. 1.1. het recht (voor h. verband tusdivdcOy z. divévco.
sehen deze en de vorige beteehenis, vgl.
Ned.: gewoonterecht.); -g, met recht;
Aivdv/Liévg en -pgvgy g, de Dindumeenèv -g, binnen de perken van het recht,
sche, bijnaam v. Kubele. — Alvbvp,ovy
met recht. — 2. verpers.: de Gerech¬
zó, berg in Phrugië, aan Kubele ge¬
tigheid (aodin).
wijd.
Iï. 1. rechtspraak, vonnis : ai yEvópeSivEvco (slechts enkele vormen, o. a. iter.
vai -ai, al dixao&EÏoai -ai, de gewezen
impf. divevsoxov, H.), divécoy dor. -dcof
vonnissen. — 2. meton. : a) a) rechtsaiol. * ölvvgpi, — 1. iets ronddraaien,
eding, proces : löla d., privaatproces ;
rondslingeren, iets rond-, - heen en
ggoola d. ( = ygapg), crimineel proces.
weer drijven. — 2. onoverg. en med. :
— /?) inz.: privaatproces (tgst.: ygacpg);
ronddraaien, -loopen, zich kronkelen.
-gv dicóxco zivd, iem. gerechtelijk ver¬
— dlvg, g, draaiing; inz.: draaikolk,
volgen ; -gv (psvyco, aan een proces
wervelwind. — divgEig, gsooa, gev, aiol.
trachten te ontkomen, vd.: gerechtelijk
diwaEigy met vele draaikolken. — * dlvvervolgd worden; -gv <5vrij¬
vgpiyZ. divsvco.— öïvog, d. 1. = dtvg.—
gesproken worden ; dm -gg sl/xl nvi,
2. dorschvloer [ivaarop de dorschossen
tegen iem. den weg van rechten in¬
in een kring loopen].
slaan ; Eig -gv dyco, vóór het gerecht
Alvcov = AeLvcov.
brengen. — d)de behandeling van een
divcozógy 3 [verbaaladj. v. * divóoo — direchtszaak: zfj ngozsgalg zfjg -gg, daags
véco], gedraaid.
vóór het proces. — c) a) gereclitelijke
straf, boete. — J$) alg. : straf, wraak,
di£ógj 3, ion. = d 10oog.
vergelding : -gv huzlilgpizin, iem. voor
êióy bw. [<V o (= dia zovzoj], weswege,
iets (zivog) straffen : -gv
-ag dldcop.1
en daarom.
zivog, voor iets schadevergoeding
SiófioXos, 2 [Aióg, pdXXco], door Zeus ge¬
voldoening geven, - gestraft worden
slingerd.
(vgl. Lat. poenas dare); -ag Xappdvco,
dioyevggy 2 [Aióg, ylyvopai]. 1. van Zeus
wraak nemen, doch ook: een straf kriigen.
afstammend. — 2. alg.: goddelijk. —
Aioyévggy ovg, ó (ace. g en gv), Kli¬
dixgvy vrz. met gen., %. dlxg, A, 2.
nisch wijsgeer uit Sinope, IV6 eeuw v. G.
èixXlg, idog, vr. bvn. [dlg, xXlvco], met
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Si’oSevu* [dtd], reizen door.
Si-odog, fj [dm], weg door, doorgang,
pas.
Aióöcogog, d [Aióg öcögov], o. a. Diodoros
de Periëgeet, Gr. schrijver, IIIe eeuw v.
C.
Aió&ev, bw. [Aióg,-&ev\. 1. van Zeus ko¬
mend. — 2. door den wil van Zeus.
Jc-oiyco ® [<5idt], openen,
dt-otda, pf. V■ * öisiöco.
di-oiöécD [dm], geheel opzwellen.
St-oLxéco (augm. ölojx-) [dm ; eig. [ een
huis besturen], alg.: besturen, leiden,
regelen. — Sioinyoig, sojg, fj [-> Ned.
diocees], bestuur, beheer.— Sioixyxrjgy
ov, 6, bestuurder, beheerder.
Sl-oixl£co © [dm]. (dia-, over een tusschenruimte heen). 1. doen verhuizen ;
med.: verhuizen.— 2. uiteen doen won¬
nen, verspreiden. — dioixioig, scog, i),
verhuizing.
Si-oÏ0T£vco [dm]. 1. door iets heen schie¬
ten. — 2. tot een zeker punt schieten.
ÖLOLTOj V. ölco.
Si-oixopai ® [dm]. 1. voorbijgaan. — 2.
pr. difao. met beteeh. v. h. pf. : a) voor¬
bij -, ten einde zijn. — b) verloren
zijn.
dL-oh.G'&'aivco en -dvco ® [dm], door iets
heen
uitglijden.
Si-óUvfju • [dm]. 1. a) geheel te gronde
richten, vernietigen, verwoesten. — b)
overdr. : uit het geheugen^ laten ver¬
dwijnen, vergeten (vgl. ocó£co, II, 1). —
2. onoverg. (2<> pf. Öiókcoia) en med. :
geheel te gronde gaan, verloren gaan,
"

zi^n*

ALO/bcpötjgy sog-ovg, 6 (acc. ook sa) [Aiog,
prjdopai; eig. : Zeus’ raad ontvangend].
— 1. Homerische honing v. Argos.— 2.
mythische honing der Bistonen.
Si-ópLvvpu ® [dm] en (geiv.) med. (dm-,
eig. v. d. eed v. beide partijen), zweren,
onder eede verzekeren.
Si-o/LLo/Loyéoo [dm]. 1. toegeven, toestem¬
men. — 2. med.: het eens worden.
Aiovy zó. 1. stad op Euboia. — 2. stad
bij d. Athoos.
Aiovvaia, cov, zd \onz. mrv. v. 1. AiovvGLog : t. tv. lsga\, de Dionusiën, feest
van Dionusos. — Aiovvaidg, ddos, vr.
bvn. [Aióvvoog], van Dionusos. — Aiovvaiovy zó \onx. v. 1. Aiovvoiog ; t. w.
isgóv], heiligdom -, tempel van Dionu¬
sos. — 1. Aiovvoiog, 3 [Aióvvoog], van
Dionusos. — 2. Aiovvoiog, d [id.]. 1 ,A.
o ngóxsgog, Dionusios de Oudere, tiran
v. Syrahuse, reg. 406-367 v. C.
2.

A. ó véog, de Jongere, zoon en opvol¬
ger v. d. vorige. — 3. t Athener, lid
'v. d. Areiopagos ten tijde v. St. Paulus.
Aióvvoog en, H.. Aicóvo. 1. andere naam
v. Bahchos: êv -ov [mpm], in den
schouwburg. — 2. overdr. : naam v.
vreemde góden, die eenige * gelijkenis
hadden met den Gr. Dionusos, o. a. van
d. Egyptischen Osiris.
AioJZEi'd'pg^ ovg, ó [Aióg, nEid'co ; eig.: aan
god getrouw]. 1. veldheer ten tijde v.
DEM. .— 2. redenaar, ooh ten tijde v.
DEM.
Siójieg9 vgw. [dt’ 07ieq\ 1. om welke
reden juist, juist daarom. — 2. juist
alleen omdat.
bioTCsxrjg, 2 [wrt. v. Aióg en v. jzinzoi] —
diLJTEzijg.
öl-ojzxevco [dm], overal -,

oplettend be¬
kijken, verspieden.
öionrYjg, ijQog, 6 [dm ; wrt. v. oipopai, f.
bij ögdco\, verspieder.
öi-ogdco © [dm]. 1. door iets heen zien,
bemerken. — 2. overdr.: doorzien.
Si-oQ'O'óoj [dm]. 1. rcchtmaken. — 2.
overdr.: verbeteren, in orde brengen.
— öióg&cooig9 scog, fj. 1. het rechtmaken. — 2. overdr. : het verbeteren.
öi-ogi£co} ion. Siovg- [dm]. I. 1. door
een grens scheiden, afgrenzen. — 2.
vd. : onderscheiden [door een grens te
trekken): d. ’Aoirjv xai Evgcónyv, HDT.
— II. overdr., act. en med. 1. v. begrippen: a) onderscheiden: d. oocpiav xai
ocoepgoovvgv. — b) omschrijven, definieeren, uitleggen. — c) bepaald ver¬
klaren, uitwijzen : oacpcog bykoï nai. -sxai
özi... - 2. aan een werkzaamheid ze¬
kere grenzen aan wijzen, bepalen, voor¬
schrijven. — öiogioftóg, d, overdr.: on¬
derscheid.
öi-ogvoocoj att. -vttco ® [dm]. 1. doorgraven, doorsteken: zoT^ov d., een
muur doorgraven, inbreken. — 2. a)
door een gracht scheiden. — b) over¬
dr. : afzonderen,
Aióg, gen. v. Zsvg.
öïog, 3. — I. \vw.Lat. dïus]. 1. stralend,
schitterend : d. alêrjg, H.^— 2. overdr.:
heerlijk, goddelijk: 8V A(pgoötz?j, II.;
öïa 'd'sacov, H., de goddelijke (= de heer¬
lijkste) onder de godinnen.— II. [Aióg],
van Zeus.
Aióoxogoïj later -kovqcov, oi, vaker du.
zco Aiooxógco [Aiög xógoi, de zonen van
Zeus], de Dioskoeren, Kastoor en Poludeuhes.
SiÓTt, vgw. [dt3 (= dm) ózi\. 1. omdat. —*
2. in indirecte vragen : waarom. — 3.
= ozi, dat.

öiozgecprjg

öiozgecprjg, 2 [Atóg, zgécpco], door Zeus
grootgebracht, • sterk gemaakt, - be¬
schermd.
öi-ovg££co, z. öiogl^co.
öljcolXtoS) 2 [<5/£, ndXXoL], door twee (twee
mannen, beide handen) gezwaaid.
dLJzrjxvg, vg, v [<5/?, 7ifj%vg\, Jvan twee eb
twee el groot, - lang enz.
öutXd^co. 1. verdubbelen.— 2. onoverg. :
dubbel zijn. — öljzkat;, axog, m. vr. bvn.
[ölg ; 2e lid ?], dubbel; fj ö. [ylaïva],
dubbel gevouwen -, dubbele mantel.
SiJthaoïd^a), verdubbelen ; inx. : het uit¬
gezette kapitaal verdubbelen, honderd
procent opbrengen. —■ öwikdoiog, 3,
ion. -jzkrj- [vw. ömXóog]. 1. dubbel,
dubbel zoo groot; dilcw., als een comp.,
met gen. of fj : -a xcöv dXXcov jzagéoyExo,
heeft tweemaal zooveel bijgedragen als
de anderen. — 2. tó -ov, het dubbele.
SiJtXE'O'Qog, 2 [<5/g-, nXs&gov], twee plethren breed.
Swtlfj, bto. [dat. vr. v. öiTiXóog], aan beide
zijden.
öuzXfjoiog^ z. ÖLTiXdoLog.
ömXóog-ovg, órj-fj {ion. sij), óov-ovv (onz.
mrv. ook öuxXa) [<54, vw. jxXéxcct, vw.
Red. twijfel]. — 1. a) tweevoudig, dub¬
bel : ° -d xévzga, tweepuntige prikkel ;
° jiaïoov -fjv [jtXrjyyv], breng een twee¬
den slag toe ; yXalvn -fj = ölxXa£ —
b) mrv.: twee. — 2. wederzijdsch :
° ftavóvieg -fj yegl, stervend door el¬
kanders hand.
öiJtovg, ovg, ovv, gen. noöog [ölg, Txqvg]. 1.
tweevoetig. — 2. twee voet lang.
öinrvxog, 2 {ace. enk. vr. ook vya) [<5/?,
Ttzvoooo ; —^ Red. diptiek]. — 1. dub¬
bel gevouwen : -vya jxolelv [xvlorjv], H.,
het vet dubbel leggen, met een dubbele
laag vet bedekken. — 2. a) dubbel.
— b) mrv.: twee.
ölnvlog, 2 [ölg, TrvXrf], met twee poorten.
Aigxaïog, 3, Dirkaïsch, van de Dirke.—
Algxrj, fj, bron bij Thebe in Boiotie.
ölg, bw. (in samenst. vóór medekl. dilcw. öi)
[vw. Lat. bis], tweemaal ; Ölg xai tgig,
herhaaldelijk.
öio&avrjg, 2 [die ; hav-, %. üvyoxco], twee¬
maal stervend.
öioxéco^met den discus werpen. — öioxopóXog, ó [öloxov faXXcov], discuswerper.
— öloxog, o [ —> Lat. discus —> Red.
disch], discus, werpschijf. — öloxov ga,
cov, ra [dioxov ovga (z. ovgovj], Avorpafstand van den discus.
öio-[A,vgioi, ou, a, twintig duizend.
öiaadgxcu, cov, m. bvn. [öiooóg, dgyco],
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beiden heerschend.
öiooóg, 3 [<5/ff]. 1. d) dubbel, tweevou¬
dig. — b) mrv. : twee. — 2. overdr. :
dubbelzinnig.
öioovkkaPog, 2 [ölg, ovXXaffj], tweelet¬
tergrepig.
öiozd^coy twijfelen.
öloTixog? 2 [<5tc, oxlxog\ 1. op tA^ee rijen
geplaatst. — 2. inz.: uit twee verzen
bestaande ; zó -ov, distichon.
ölozoXoi, oi, a [ölg, oxéXXco], getweeën
reizend.
ölozopog, 2 [<54“, ozó/Lia], met twee mon¬
dingen, - openingen.
öiovXXafiog, 2 = öioo-.
öio-xikioi, ai, a, tAAree duizend.
öizdXavzog, 2 [<5Zs>, xdXavxov]. 1. twee ta¬
lenten zwaar. — 2. tAvee talenten kos¬
tend, - waard ; ten bedrage van tAvee
talenten.
öizzóg, 3, att. = öiooóg.
öicpdoiog, 3, ion. [<5/<r ; ?]. 1. tweesoortig.
— 2. a) dubbel. — b) mrv.: twee.
öifpdco, zoeken.
di(p'd'égay ij. 1. gelooide dierenhuid, le¬
der. — 2. meton.: het van leer ge¬
maakte : tent, zak, ransel, Avambuis. —
Si<p'&'Eglagy ov, 6, man met een lederen
wambuis, boer. — dup^égivog, 3, lede¬

ren.
ÖKpgEvzfjg, ov, ö, AAragenmenner. — öi(pgEvoo [ölcpgog], een wagen mennen.
ÖKpggXazéco. 1. een A\ragen mennen.
2.
op een wagen een land enz. doorreizen.
— öicpgrjXdzrjg, ov, 6 [ölcpgov èXavvcov]r
wagenmenner.
ölcpgog, o [ölg, cpègco ; eig. : tAvee man
dragend]. 1. (vloer v. d.) AAragenbak
[ivaarop de wagenmenner en de nagaijfdxgg stonden]. — 2. synekd.: a) strijdAvagen. — b) alg. : Avagen. — 3. ptoel
zonder leuning, o. a. i* de curulische
stoel te Rome.
ölxa
-Xa\
.
.
I. bic. 1. a\ in tAveeen, op twee plaatsen :
ó. xö oxgdxEvpa txoielv, ... in tweeen
splitsen. — b) overdr. : verschillend,
oneenig, tegenstrijdig met zichzelf of
met anderen. — 2. a) afgezonderd,
gescheiden van : 5. olxsïv.— b) overdr.:
buitengeAvoon : ex ndvxcov ö., vóór alle

anderen.
II. vrz.met gen. (geic. na zijn naamval).
1. afgezonderd -, verre van. — 2. over¬
dr. : a) verschillend van : ° ofjg ö. yvcó/Liyg, verschillend van uav meening. —
b) zonder: °nóXecog <5.,zonder bevel van...
öixd-öe, bw., naar twee -, naar beide kan-
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ten. — bixfj, biv. 1. in tweeën. — 2.
overdr. : op tweeërlei wijze.
SiX'd'd, biv. = ÖL^a. — bix&dbiog, 3. — 1.
dubbel, tweeërlei. — 2. bw. -a [onz.
mrv.], tweeërlei.
ÖLxó'd'EVy bw. [dtxa, -&ev]. 1. van twee
kanten. — 2. overdr.: in twee opzichten.
öixófAvd'osy 2 [btxa, pvd'og], tweetongig,
valsch.
(hxoozaoia, fj [biya, far^t], oneenigheid,
twist. — ÖLxoazazéco [id.], oneenig zijn,
twisten.
Sixozo/Liéco [biya zspvco]. 1. in tweeën
snijden. — 2. overdr. : streng straffen.
Sixovy bw. = öl%n.
ÖLyja, rj. !. dorst. — 2. overdr. : droog¬
heid, dorheid.— bhpaioi, aiol.— biyjcöoi.
— <5£ipa/léo£, 3 [<$/y/a] era biipdg, dbog,vr.
bvn. [id.]. 1. dorstig. — 2. overdr. :
droog. — bitpdco (contractie van as tot
ij, in plaats v.d, later tot d) [id.]. 1. dorst
hebben. — 2. overdr. : dorsten vurig
verlangen naar. — biipiog, 3.-1. dor¬
stig.,— 2. overdr.: droog. — bi\pog9 zó
= öiyja. .
1. *blco (act. alleen impf. zonder augm.;
med. alleen jor.), vreezen.
2. ölco. 1. vluchten. — 2.med.: verdrijven,
wegjagen.
dia>(leXia, i) [<5tg, ofiológ], het betalen van
twee obolen per dag.
öicoypóg, 6 [bidmco]. 1. achtervolging. —
2. j overdr.: vervolging.
Si-co&éco © [bid], 1. uiteenstooten, -ruk¬
ken. — 2. a) wegstooten : ozgazöv <5/o3oaoftai, een legenvan zich, med.) terug¬
slaan. — b) overdr., med. : afwijzen,
versmaden. — 3. door iets heen drij¬
ven; med.: zich doorslaan, doorbreken.
öicoMCDj £a> en Igopai, èbicoga, 2c ao. èöid)xaïïov; pass. èbicoxdrjr, bsbicaypai.— I. L
in snede beweging brengen, voortdrij¬
ven : dgpa xal l'juzovg <5. — 2. onoverg.:
ö. [ijzjtovg], snel rijden ; ö. [vfja], snel
varen ; in den stormpas loopen, rennen.
— II. inz. 1. a) achtervolgen in d. oor¬
log of op de jacht. — b) naloopen, spoe¬
dig volgen ; fig. : zd ovpfdvza ó., de ge¬
beurtenissen naloopen ; soms : inhalcn.
— c) wegjagen, verdrijven. — 2. overdr. : a) gérechtelijk vervolgen, aankla¬
gen (tgst.: (pevyco, III); 6 -cov, aanklager.
— b) iets najagen, nastreven : <5. updg.
— c) verhalen, uiteenzetten.
bicopoaia, rj [biópvvpi], eed van beide
partijen vóór het gerecht. — bicbpozog,
2 [id.], beëedigd.
Aicov, covog, 6, o. a. zwager v. Dionusios
d. Oudere.

bonéco
Aicóvrjy fj, moeder v. Aphrodite.

Aicóvvoog, &. Aióvvaog.
bicotgug, scog, rj [bicbxco], achtervolging.
SicoQvl;, vxog, rj [<5loqvzzco], gracht.
bprjoig9 ecog, rj [bdpvgpi], het bedwingen.
— bpi)zeiga9 rj [id.], bedwingster. —
bprjzóg, 3 [verbaaladj. v. id.J, bedwon¬
gen.
bpcotj9 bpcgrj en öjicoïg, töog, ij, slavin,
dienares. — bpoog, coóg, 6 [vw. öópog ?],
slaaf, dienaar ; diJav. bijv. g. : Ö/acoeg
dvbgsg.
SvojtaU^coy schudden.
örogpegóg, 3, donker, somber. — bvócpog,
o, duisternis. — bvocpcóöpg, 2 = óro(psgóg.
öodoaazo, defectieve ao. med., onpers., het
scheen.
bóypa, zó [boxêco : —>- Ned. dogma]. 1. a)
meening. — b) inz. : philosophische
leerstelling. —2. liet goeddunken, be¬
sluit, voorschrift, bevel.
boid£co, twijfelen, aarzelen. — boir),
twijfel, [vgl. Ned. twijfel, vio. twee]. —
boióg, 3 [vw. ói'o]. 1. dubbel. — 2. mrv.
en du. : a) twee; onz. mrv., biv. boid, op
tweeërlei wijze. — /;) gew. : een paar.
* 8oxd<x>9 verwachten.
öoxsvoo, in het oog houden, bespieden.
Soxéoo, öógco, söo^a ; pass. èöóx'dijv, ösboypaL; ook regelm. : öoxrjoco enz.
I. overg. 1. meenen, gelooven, zich ver¬
beelden, het er voor houden : <5. vixrjoêpsv "Exzoga, 11., ik denk dat ik... ;
dihiv. parenthetisch : (cog) -d>, mijns
crachtens.
2. goedvinden, -keuren,
besluiten : débnxzai, er werd besloten;
zd ösöoypéva, de besluiten.
II. onoverg. : schijnen. — I. den schijn
den naam hebben van, den schijn aan¬
nemen : pij dvzeg, dlld -ovvzeg ; os ov -el
ógdv, hij veinst u niet te zien {vgl. ov
eprjpi, ik zeg dat ... niet). — 2. a) zich
voordoen als, bevonden worden :
èodi.óg poi -el sii'ai ; e'öo^e zdhjdij eioayysV.ai, hij bleek ... ; ö. hol met inf, tnihi
videor, ik schijn mij zelf toe, me dunkt
dat ik ... ; onpers.: -el poi, het dunkt me
[z. ook 3, b); inf. abs. : -elv epoiye, cog
epoi -elv, naar mijn meening. — b) zich
gunstig voordoen, een goeden naam
hebben: ° oi -ovvzeg, de mannen van
gezag. — 3. na overleg goed schijnen,
-dunken, beslist worden: a) èdóxei
noQEvzèov eivai. — b) dikw. onpers. :
eöo^e zeg b/jpep, het volk heeft besloten;
ró ovv, zd -ovvza, zó bótgav, zd bótgavza,
het goeddunken, besluit; bó^av zavza
(ace. abs.), toen dat besluit genomen
was. (z. ook 2, a).

’

dÓKTJfAOL
8óxgpay zó [öoxéco], en öóxrjaig, ecog, ?]
[id.]. 1. meening, vermoeden. — 2.
schijn.
Soxipdïjcoy doco ; pass. EÓoxipdodgv, 8s8oxi/Liao/Licu [dóxi/aog].— 1. a) onderzoeken,
beproeven, leeren kennen. — b) inz. te
Athene (z. 2, b): a) een jongeling keu¬
ren. — p) een gekozen ambtenaar
vóór zijn ambtsaanvaarding keuren. —
2. a) na onderzoek goedkeuren, kiezen.
— b) inz. te Athene : a) na onderzoek
een jongen man meerderjarig verklaren
en óp de burgerlijsten plaatsen. — fi)
een gekozen ambtenaar tot een ambt
toelaten. — 8oxip.aoiay rj. 1. onder¬
zoek, f beproeving. — 2. inz. te Athene
(z. doxi/aaCcj, 2, b): a) onderzoek der
jongelingen. — b) ambtskeuring. —
doxip.aozriSy ov, 6, onderzoeker, keur¬
der.
■dóxL/aosy 2 [öoxéco]. 1. beproefd, deugde¬
lijk. — 2. geacht, aanzienlijk.
1. öoxóg, fj [öéxo/LLai], draagbalk, balk.
2. (5oxóg, 6 [id.], standplaats, waar men
d. vijand afwacht.
8okegóg9 3 [ddAos]. 1. listig, slim. — 2.
inz.: arglistig, valsch, trouweloos.
SoXiÓJtovgy nodog, m. vr.bvn. [(5., novg], met
listigen voet, heimelijk sluipend. —
öókiogy 3 en 2 [<5óAog,] = 5ols^d(s'.— öokió(pQoov, 2 [<5., <pggv], listig, sluw.
SoMxavkogy 2 [öoXlxov avkóv [è'xcov)], met
lange pijp. — SoXixavxrjVy svog, m. vr.
bon. [<5oliyov avxéva (è'xcov)], langhalzig.
— dofo.xEyxySi 2 [öohxóv syX'Og (l'^cov)],
met lange speer. — 8oUxr}gszpogy 2
[óohxovg EQExgovg (l'^rov)], Dl et lange
roeiriemen.
AoIixievs, AoXlxiov — AovX-.
Sokixodgó/Liogy 2 [öóhxov• ögapcov (z. zgéXaoj], deelnemend aan den langen wed¬
loop (z. óóhxog). — óokixóg, 3, lang.
l. in de ruimte. — 2. overdr. v. d.
tijd: -ij vv£. — Sókixog, d [8ohxóg],
lange renbaan : -ov [inwendig voonv.)
i)éao, aan den langen wedloop deelne¬
men. — óokt%ócrxiog9 2 [dokijijv oxidv
(l^cov)], een lange schaduw werpend.
‘[Ao?i.opékkag, a, d [-<— Lat. Dolabolla],
Dolabella, Lat. familienaam.
8oXÓEig9 óeooa, óev [Sókog]. 1. listig. — 2.
met list vervaardigd. — * öoXo/arjzrjgy
m. bvn., (alleen voc. ijxa) [8ókog, gfjxig],
en öohó/arjzigy iog, m. vr. bvn. [id.], listige
plannen koesterend, listig.
Aókojzeg, cov, oi, Dolopiërs, volksstam in
h. zuiden v. Thessalie.
8okonkóxogy 2 [èókovg nkéxcov], listen sme¬
dend. — 8ókogy 6 [vw. Lat. dolus]. I.
lokaas. — II. overdr. 1. ieder middel
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om te bedriegen (b. v. het Trojaansche
paard). — 2. meton. : a) listige han¬
deling. —• b) abstr. : list, bedrog.
SokocpQovécovy ovoa, ov, listen in den zin
hebbend. — 8okocpgoovvrjy rj, list. -—
SokÓcpQOOVy 2 [dókog, cpgijv] = öokocpgovécov.

öokóco [dóAoff]. 1. verschalken, ijedriegen. — 2. vervalschen : ö. oïvov ; 0 pogcprjv 8., zich vermommen.
öókcovy covog, ó [id.], stokdegen.
Aókcovy covog, 6 [id. ; eig. : leeperd], ver¬
spieder v. Heldoor. — Aokooveia, ?/, het
verhaal van Doloon, titel v. h. XG boek
der Ilias.
SófJLCiy zó [didcopi], gave. — öó/aevy
vcu = dovvai, v. öiöcofu.

8ópe-

Só/Liov-Ö£y biv. 1. huiswaarts, — 2. naar
de mannenzaal. — 8ópogy ö [dépoo ;
vw. Lat. domus]. 1. gebouw : a) (ook
mrv. : de ivoningen der rijken beston¬
den vaak uit verscheiden gebouwen)
woning, huis, paleis, tent, tempel, stal,
wespennest’, inz.: vaderhuis. — b)
kamer, vertrek ; inz. : mannenzaal ;
ook : 0 kist. — c) laag steenen enz. — 2.
meton. (ook mrv.) : gezin, geslacht.
dovaxevg, d, rietbosch. —Sovaxozgócpogy
2 [öóvaxag zgécpcov], riet voortbrengend.
— 8ovaxóxkoogy 2 [ace. oa) [<$., x^bg],
groen van riet, •— 8óva£, axog, d [vw.
öovéco ?]. 1. riet; mrv. rietbosch. — 2.
meton. : het van riet gemaakte : pijlschacbt, herdersfluit.
8ovÉco.
1. heen en weer bewegen : a)
schudden, zwaaien. — b) voortdrijven.
— 2. overdr.: a) kwellen, verontrus¬
ten. — b) pass.: in onrustverkeeren.
(5d£a, 7) [öoxéco’, —>- Ned. or/7/odoxie].
I. meening, voorstelling,gedachte,denk¬
beeld, gevoelen. — inz. 1. meening
over een wetenschappelijk punt (tgst. :
emozgpg en dgl.): a) het meen en. — &)
meton., obj. : hetgeen men meent, leer¬
stelling, ieer. — 2. meening over de
toekomst: a) verwachting, vermoeden:
xaia -av, overeenkomstig de verwach¬
ting ; naga (tegen) -av : zld. meton.,
obj. : het verwachte. — b) voornemen.
— 3,a) bloote meening, waan, inbeel¬
ding. — b) meton., obj. : schijn.
II. 1. meening over iem., roep, naam :
<5. xaxg ; 8. ayaHg ; -ar e/ovoi ebg Eioi
davpaoxoi. — 2. inz. (geiv.): goede
naam, aanzien, roem, eer.
UI. glans b. v. van h. licht, heerlijk¬
heid, pracht.
8o£d£ooy f. doco [<5d£a]. I. 1.
o) meenen.
denken, gel00ven, achten, een mee¬
ning vormen. — b) verziv. : verouder-
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stellen, vermoeden. — 2. verwachten.
— II. roemen, prijzen, verheerlijken.
— öojgaGrrjg, ov, 6, hij, die meent. —
öotgaGzóg, 3 [verbaaladj.]. 1. dien men
zich kan voorstellen. — 2. uit meening
{niet uit kennis) bestaande.
öo^ÓGocpog, 2 [<5o£a, oocpóg], waanwijs.
öoga,
\yw. öégco], afgestroopte huid.
öogaziov, zó \verklw. v. ddpv], korte speer,
werpspies. — öógazog, öóqel, öógrj,
öogi, Z. ÖÓQV.
öogiaXcozog, 2 [dopt dAcoiog], met de speer
veroverd,
krijgsgevangen,
buitge¬
maakt ; v. een volk : onderworpen. —
öogL'drjgazog, 2 [dopt sparos], öogixzrjzog, 2 [<5op£ xt^tos],
öogiXrjjzzog,
2 [Óopï
= dopidAcorog. — öogijzovog,2 [dopt Tréro^cu], door de speer-,
door den oorlog gekweld. — öogwzóvog, 2 pd.], met de speer zwoegend,
krijgshaftig.
AoqlgxoS, d, vlakte en stad in Thrakië.
öogxaXig, iöog, rj, en 1. öogxdg, döog, »?,
ree, gems, gazel. — 2. öogxag, döog,
m. vr. bvn.: a) van een ree, van een
gems. — 6) cu -döeg [aozgayaXoi], en¬
kels van een ree, - van een gems, dob¬
belsteenen, bikkels.
1. dopdg, gen. v. öógv.
2. <5ogóg, ó [dcpco], lederen zak.
öogjzéco, liet avondeten gebruiken. —
öogjcrjozóg en öógiCTjGzog, 6, tijd van
het avondeten, avond. — öógjzov, zó,
avondeten.
öógv, öógazog, zó. — A. V. enk. : öogóg,
öogl en öógsi ; mrv. : öógrj, öógcor. —
v. d. ion. stam öovg- [dop/--]: enk. :
öovgóg, öovgi; mrv. ’ öovga, öovgcov,
öovgeooi; du. : öovge. — v. d. verleng¬
den stam öovgaz- : enk.: öovgazog, öovgazi; mrv. : öovgaza, öovgaoï. — \vir.
ögvg ; eig.: hout].
I. 1. boomstam. — 2. balk, plank, tim¬
merhout.
II. meton. 1. het van hout vervaardigde:
schip, het Trojaansche paard, halsblok
(strafwerktuig'), roedenbundels der Rom.
lictoren, jachtspriet, lansschacht. — 2.
synekd. (uitgaande v. de beteek. lansschacht) : a) lans, speer : avaozgèpEiv
stil ö. (die in de rechterhand gedragen
werd'), rechtsom zwenken (tgst.: sn’
aojzLÖa, linksom). — b) door een ver¬
dere meton.: a) die speren draagt;
coll. : leger. — f) wat met speren uit¬
gevoerd wordt: gevecht,oorlog,krijgs¬
geweld.
öogv-dXoozog, 2 — öogidXoozog. —• öogvögéjzavov, zó, sikkellans, lans met een
ijzeren punt en bovendien een sikkel,

—

öovXóco
een soort hellebaard. — öogv-^svog, 6.

speer vriend, bondgenoot in den oor¬
log ; ook als bvn. — öogvGGÓrjzog, 2,
en öogvaoóog-ovg, óog-ovg, óov-ovv [öógv
oevcov], die speren werpt.
öogvcpogéoo.

1. abs. : lansdrager
lijf¬
wacht zijn. — 2. overg.: als lijfwacht
-, als trawant begeleiden ; tijd. : door
een lijfwacht omgeven zijn ; ook overdr.
— öogvqpogixóg, 3, van de lijfwacht;
zó -óv, lijfwacht. — öogvgpógog, 2^ [öó¬
gv (pégcov], 1. lansdragend. — 2. d <5. :
a) lansdrager. — b) lijfwacht.

öóg, 2& ao. imper. v. öiöcopi.
öooiöixog, 2 = öcooiöixog.
öÓGig, ecog, i] [ölöcoyi ;—> Ned. dosis]. 1.
bedr.: het geven.— 2. meton., lijd. : het
gegevene, geschenk ; inz. : legaat.
öóoxov, öóze, v. ölöcopi. — öozéog, 3,
verbaaladj. v. ölöcopi. — öozrjg, rjgog, ó
[öiöco/Lu], gever. — öozóg, 3 [verbaal¬
adj. v. id.], gegeven, geschonken.
öovXeia, tj [öovXevco]. 1. slavernij, knecht¬
schap. — 2. v. een staat: afhankelijk¬

heid.
öovXeiog, 3 [öovXog], van een slaaf,

sla¬
ven-, slaafsch.
öovXevpa, zó. 1. slavernij. — 2. meton.,
concr.: slaaf. — öovXevco [öovkog], 1.
slaaf -, dienstbaar zijn, als slaaf
dienen : <5. zivi ; ao.: slaaf worden.— 2.
overdr. : onderworpen zijn, gehoorza¬
men : <5. vöpoig.
öovXtj, ij [doftAo?], slavin, dienares. —
öovXrjïog, 3, ion. = öovXeiog. — öovXia, f) = öovXsia.
öovXixóg, 3 [öovXog]. 1. van een slaaf,
slaven-. — 2. overdr.’. een slaaf passend,
gemeen.
öovXiog, 2 en 3 [öovkog], van een slaaf,
van de slavernij.
AovXi%iEvg, ó, Doelichiër. — AovXlxlov,
zó [doA^óg; eig. Langeland], Doelichion, eiland in de Ionische Zee, missch.
Kephallenia. — AovXi%ióv-öe, biv., naar
Doelichion.
öovXixóÖEigog, 2, ion. [öohxyv
öeigrjv
(k'xcov)], langhalzig.
öovXojzgEJZijg, 2 [öovXcg jigéjioov]. 1. een
slaaf passend. — 2. overdr. : laag, ge¬
meen. — öovXojigEJZGÖg, bw.
öovXog, 3. — 1. a\ slaafsch, slaven-. —
b) dienstbaar, onderworpen. — 2. d,
?) ö.: a) slaaf, slavin ; ook overdr. :
0 XQ*ipó.zw>v d. — b) onderdaan, vrl v.
een Perzisch despoot. — öovXogvvtj, ij,
slavernij. — öovXóovvog, 2, dienst¬
baar.
öovXóco [öovXog]. 1. a) tot slaaf maken,
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tot slavernij brengen, dienstbaar maken,
knechten. — b) een staat onderwerpen.
— 2. overdr. : neerbuigen : zrjv yvcó[xrjv èdovXovvzo, werden in hun gemoed
neergedrukt, waren terneergeslagen. —
dovXcoaiSy scog, p, onderwerping.
öovvcu, 2e ao. inf. v. blbcogi.
öovjtéco (26 pf. öéöovjid), een dof geluid
geven: dreunen, neerploffen, bonzen,
bruisen enz. : Talg dojiioi ngóg zd dógaza
èöovjz?]oav, maakten lawaai met ... te¬
gen..., sloegen luide ... — dovnog, d,
dof geluid: gedreun, gebruis, geklet¬
ter enz.
dovga9 êovgaza, z. dógv. — öovgdzeogy 3
[ddgu], houten. — dovgdziov, ion. =
dogdziov. — öovgazog, öovge, z. dógv.
— Sovgeiog, 3 [ddpv], houten. — öovgsGoïy z. dógv. — *SovgrjvExrjgy 2 [ddgv ; èvsyxEïv, %. cpégco], een speer worp
ver ; bic. -ég. — öovgi, z. dógv. — öovgidXcozog,
= dog-. — dovginXELros, ?w.
[doupi pcletrdffj, en dovginXvzógy m. bvn. [dovgi xXvzog], door de
speer beroemd. — dovglKzrjzog, öovgiXrjjzzogy ion. = dog-,
Aovgigy idog, ó, Doeris, tiran v. Samos,
Gr. geschiedschrijver, omstr.300 v. G.
dovgodÓKijy fj [do£t>, dexopai], speerstanderd. — dovgóg, z. dógv.
öovg, 2g ao. part. v. dldco/u.
dovaiyV. 1. dèco of v. dldco/ai.
d°xv> p [dé/opou], onthaal, gastmaal.
dox/uiog, 3, dwars, schuin ; bic. -a, schuin.
— öox/aóg, 3 = dóy/iiiog. — Öox/uócOy
zijwaarts buigen.
dgdy/aa, ró [dodaoo^cu]. 1. handvol, b. V.
korenaren. — 2. garf. — ögaypevco,
garven.
ögazvco [desider. bij dgdco], willen doen.
dgdxaiva9 ij \vr. v. dgdxcov], wijfjesdraak.
— ögdxcov, ovzog, ó \edgaxov ; eig. : de
scherpziende ; —> Ncd. draak]. 1.
draak, vaak als fabelachtiq dier. — 2.
slang.
Agdncovy ovzog, d [ —>- Ned. draconisch],
eerste ivetgever v. Athene, 621 v. C.
dgd/Liay zó [dgdoj ; —> Ned. drama]. 1.
handeling. — 2. inz.: a) op het tooneel voorgestelde handeling, drama,
geiv. treurspel. — b) overdr. : vertooning (minachtend): èlssivd -ara.
dga/Lig/aa, zó, het loopen. — dga/uov/Liaiy
f. bij zgéxco.
dgajzEZEvco. 1. onoverg. : wegloopen, gew.
v. slaven. — 2. overg. : van iem. weg¬
loopen, vluchten. — dgajzézpgy ov, ó
[didgdoxco]. 1. weggeloopen slaaf. — 2.
bijv. g., m. : voortvluchtig.

dgaoEico [desider. bij dgdco], willen doen.
dgaand^co [bibgdoxco], wegloopen. —
dgaa/uóg, 6 [id.\, het wegloopen, vlucht.
dgdoGopiaiy dgd^o/Liai, èdga^d/Lipv, dédgayfxai. — 1. met de hand vatten, grijpen.
— 2. overdr. : 0 zijg èhiidog bsbgayfiévog, vastgeklampt aan de hoop^.
ögaGzéog, 3, verbaaladj. v. dgdco. — ögaGzr)giog9 2 [dgdco]. 1. handelend, be¬
drijvig. — 2. het handelen betreffend :
<5. ovveoig, praktisch verstand.
ögdczpg9 ov, ó [didgdoxco], weggeloopen
slaaf.
dgazóg, 3 [verbaaladj. v. öégco], gevild.
dgax/ap, g, drachme, zilvermunt ter
icaarde v. ong. 1 goudfr.
ögdcoy dgdoco, è'dgaoa, dèdgaxa ; pass. edgdodpv, dêdgagai. — 1. onoverg. : d)
handelen, werkzaam zijn. — b) inz. :
als dienaar werkzaam zijn, dienen.
2. overg. : a) doen, verrichten, uitvoeren : d dgdoag, ó bsbgaxcóg, dader ; «axóv ö. zird, iem. kwaad doen. — b) be¬
handelen : xaxcög d. zivd.
ögEJidvrjy ?) = dgéjzavov. — SgEJzavpcpógog,2 [dgeizavag cpégcov], zeisen dragend:
dg/Lia -ov, zeisenwagen. — dgéjzavov,

zó, sikkel, zeis.
ögéjzcoy afplukken. — 1. eig• : d. avdsa.
— 2.overdr. : ° zigdv d., eer oogsten,
PIND.
ögpjtézpg9 ion. = dganèzpg.
ögpG/aógy ion. = dgao/uóg.
dgrjGzEigoiy rj, ion., werkster, meid.
dgpGzrjgy rjgog, d, ion. [d^ctco], werk¬
man, dienaar.
ögr/Gzrjgy ion. = bgdozgg.
öggGzoGvvrjy ?), ion. [dgaco], bedrijvig¬
heid.
AgïXaiy atv, ol, Drilen, volksstam ten zui¬
den v. Trapezoes.
dgi/Livgy sla, v. 1. scherp, stekend ; bitter :
-v fiélog ; -v (bw.) fUnsiv. — 2 over¬
dr. met betrekking tot: a) h. verstand :
scherpzinnig, sluw, doortrapt. — b) h.
gemoed : heftig, hartstochtelijk : <5. *dXog, H., toorn.
Sgiog, zó (alleen nom. en acc. enk.), struik¬
gewas.
AgóyyiXovy zó, Drongilon, plaats in Thrakië.
dgopzaïogy 3 en 2 [dgógog], en ögopdgy
ddog, m. vr. onz. bvn. [id.], loopend,
vlug. — * ögofzdco (slechts enkele vor¬
men, o. a. aiol. pf. vna-bEbgópgxe)[id.\}
loopen. — dgofiEvgy ó \id.], loop er. —
ögófzrj/zay zó [idi] = dga/uijga. — ögofuxós93[id.]. 1. snel loopend. — 2. d
d., hardlooper.

.
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dgó/Liogj 6 [sSga/Liov]. 1. a) het loepen,
het rennen : -co, in den looppas, in den
stormpas, op een draf. — b) inz. : wed¬
loop, wedren; ook: ronde bij een wed¬
ren. — 2. meton.: plaats om te loop en,
- te rennen : wandelplaats, galerij, ren¬
baan. — 3. overdr. v. elke snelle be¬
weging : vaart, loop der sterren, enz.:
°Ó. vscpéXyg. — Agó/uog ’A%Méco£, 6,
Achil leus baan, eiland aan de monding
v. d. Dnjepr, icaar Achüleus zich in h.
hardloopen oefende.
Sgooly, y, ion., schuim op d. bek v een
paard. — ögóaog, y (gew. mrv ). 1.
dauwdruppel, dauw. — ‘2. bij uitbr. :
elk vocht, vrl water.
AQovöog) o [ — Lat. Drusus], Drusus,
Rorn. voor- en bijnaam.
Agvdg, döog, y [flotfc], Druade, boomnimf.
— ögvïvogj 3 [id-], eikenhouten. —
ögv/Ltógy ó {mrv. ra -d) [?rf.]. 1. bosch,
kreupelhout. — 2. inz.: eikenbosch.
— Agvög HEcpaXaly al. Eikenkoppen,
een pas v. d. Kithairoon. — ögvo%og9
6 [<5pi)g, f'/co, houden], gew. mrv.:
scheepsribben.
Sqvjxtco. 1. openrijten, openkrabben. —
2. af schuren, afscheuren.
hgvg9 vóg, ff. 1. boom. — 2. in:-;.: eik.
— ÓQVTÓflOg, 2 [<3£Ö£ xÈfLVCOv]. 1. llOUt
vellend. — 2. 6 ö., houthakker. - öqvepaxzog, 6 [* öovcfQaxrog (ögvol qjgdoGco), met dissimilatie], houten versper¬
ring, - hek.
dv, H. - edv, 3 enk. 2* ao. v. 1. övlo. —
-övy 2 enk. iniper. ao. v. id.
'övdco [alleen 3 mrv. pr. ind. övócooi, övdovol, H.) [1. övy], ongelukkig maken.
Svelv = övoTv, %. övo.
l.övy, y. ramp, ellende, smart.
2.Svp, övrj, Sv'O'L, Övlrfj v. 1. övco.
Avf.ia.vEg, cov, oi, Dumanen, een der drie
Dorische stammen.
Svvapai {pr. en impf gaan volgens ïoxafiai; pr. 2 enk. ook övvy en övvg ; impf.
èövvdfirjv, ook fjö- ; 2 enk. èövvco, later
ook sövvaoo), f. övvyoofccu (dor. övvaoofini), ao. èövvydyv, ook yö- (ook sövvyodfufv. èövvdoöyv ; dor. eövvdÖyoav), pf.
ÖEÖvvy/uai.
I. v.pers. 1. lichamelijk sterk zijn, sterk
genoeg zijn om, in staat zijn, kunnen,
vermogen: ebg (öiicog, fj enz.) èövrazo
xd/Loia, zoo snel hij kon. — 2. overdr.:
co machtig -, invloedrijk -, in aanzien
zijn: oi öwduEvoi, de machtigen, rijken,
aanzienlijken. — b) van zich kunnen
verkrijgen.
II. v. zaken. 1. v. munten enz.: gelden,
waard zijn. — 2. v. ivoorden : beteeke-

övaarjg

nen. — 3. v. een maatregel, een handelivijxe: beteekenen, bedoelen.
övvafugy 8oog, y \dvvafiat', —>-Ned. dyna-

m iet\.
I. v. pers. 1. a) lichaamskracht, sterkte,
vermogen v. lichaam of ziel, aanleg, be¬
kwaamheid. — b) meton.: 'f daad van
macht, wonder. — c) + verf er s.: de
Kracht Gods, d. i. God. — 2. overdr.:
a) macht, gezag, aanzien, invloed; ook:
financieele kracht. — b) meton.: a)
machtige positie : olsv -el övxsg, macht¬
hebbers. — f) strijdmacht, troepen :
ö. TiE^rj xal btJtixy.
II. v. zaken. 1. kracht, eigenschap : al
-Eig xcov (pvofièvcov ex xfjg yyg, der plan¬
ten. — 2. v. woorden: beteekenis,
kracht.
Svvaoig, Ecog, y [övvafiai] = dvvafug.
SvvaozEiay y (övvaoxEvco ; —>-Ned. dynas¬
tie]. — 1. macht, heerschappij, bewind.
— 2. inz.: een vorm v. oligarchie. —
dvvaotxEvco \öwdoxyg\, de heerschappij
voeren, machtig zijn. — övvdazyg, ov,
ó [dvvafiai], heer, meester, vorst.
övvdozcog, ogog, o \idi] = övvaoxyg.
övvazóg9 3 [verbaaladj. v. övva/aai]. I.
beclr.: kunnend. — 1. sterk, sterk ge¬
noeg om, in staat, bekwaam, geschikt:
— oi x oïg ocófiacn xai xaig yw xaïg ; ö. tl
jcoleïv ; vavg -y, zeewaardig.— 2. over¬
dr.: machtig, invloedrijk, gezaghebbend,
rijk. — II. lijd. : die gedaan kan wor¬
den, doenlijk* mogelijk: öoov (cóg, y enz.)
-óv [eoxl, dat hier gew.

verzwegen is],

zooveel mogelijk ; xaxd x6 -óv (zelfst.
gèx (z. ég, B,‘ll, 2, h) xcüv -cov {zelfst.
g.), naar vermogen.
Svvazódg, b/v.[öwazóg\. 1. krachtig, sterk.
— 2. mogelijk.
Svvrj = övvaoai, v. övvafiai.
(alleen pr. en impf.) = övofiai; z.
1. övcjö, B.
övo, Uw. (verbuiging, z. Spraakk.). A. V.
övco, H., in alle naamvallen', gen. övebv
(ion.), öveÏv ; dat. övoïot, övoi. — \vw.
Lat. duo, Ned. twee]. — twee. — övoxaóÖExa, onverb. ilw., twaalf.
övQOfiai = óövgofiai.
övgy övoa, övv, part. 2e ao. v. 1. övco.
övgonscheidbaar voorvoegsel [—ylSed.
dys |, duidt iets moeilijks, iets^ ongeluk¬
kigs, iets slechts aan : moeilijk,
slecht (tgst. ev-): övo-dyvog, b. v., eig.: bij
wien liet slecht staat met de zuiverheid;

övvco

bij een grpndiu. met ongunstige beteek. is
het versterkend.
Sva-ayvogj 2, onkuisch.
övaayg, 2 [<5utf-, dyfu]t ongunstig waai¬

end.

övod'd'X.iog
Svo-d'd'A.ios,

2, diep ellendig.
in

rampspoed levend, ongelukkig.
2 [övo-, dXyéco], die moeilijk
smart gevoelt, ongevoelig.
övo-dXcozog9 2, moeilijk te vatten.

övadXyrjzog,

övad/Liflazog = övoavd/3azog.

2, diep ongelukkig.
2, moeilijk te bestijgen.
övaavaoxezécoy niet kunnen verdragen.
— öva-avdaxezog, 2, ondraaglijk.
övodve/Liog, dor. = övotjv-,
Svodvz7jzog9 2 [<5l>g-, dvidco], dien men
ongaarne ontmoet, onwelkom.
övGag£Gzéco9 misnoegd zijn.— övo-dgEOzog92,moeilijk te bevredigen,misnoegd.
dvo-d/u/btogog,

övo-avdflazogy

dvocLQiGzozÓK£ia9 f) [övo-, dgiorog, zoxsvg],

ongelukkige moeder van een edelen
zoon.
övoavXog9 2 [övo-, avh)], die het verblijf
in de open lucht onbehaaglijk maakt,
onherbergzaam.
dvoffdozcLKzogy 2 [övo-, flaoxdCco], moei¬
lijk te dragen.
dvo-fiazog, 2, moeilijk begaanbaar.
övof}ovXia9 t) [övo-, fiovh'j], onverstand.
övoyévEicLy T), geringe afkomst. — övoyevr/g, 2 [övo-, yévog]. 1. van geringe
afkomst.— 2. meton. : met onedele ge¬
voelens.
övoyor)zEvzog9 2 [<5ua-, yorjxsvco], moeilijk
te betooveren, - te verschalken.
SvGÖoupOVLOLy 1], ongeluk. - ÖvOÖal/LlCOV,
2 [övo-, öcu/Licor], ongelukkig.
övoödxQvzog, 2
öaxgvco], smarte¬
lijk geweend.
övo-öidpazog9 2, moeilijk over te steken.
övoÉKVLJtzog9 2
èxvhtxco], onuitwischbaar.
övg-eXevci, y] [(5ug-, e EXévrj], OngeluksHelena.
ig,

i,

gen. töog [övo-,

èhcig],

wanhopig. — övoéXjziozog9 2
èXm£co], onverwacht, ongehoopt.
övGÉg,polog9 2 [<5gg-, èpfidXXco], waar men
moeilijk kan invallen, ontoegankelijk.
ÖvGEVZEQLa, 7j [ÖVO-, EVTEQOv], buikloop.
övGE^ajtdz7]zog9 2 [övo-, è^ajzaxdco], moei¬
lijk te misleiden.
övGE^éXeyxzog9 2 [övo-,
eXéyxco], moei¬
lijk te weerleggen.

9

övgeo 2 enk. ao. imper. med. v. övco.
övosgyog,

2 [<5ua-,

egyov],

niet bedrijvig,

traag.
övo-égiGzog,

2, moeilijk te bestrijden.
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övoxlvrjzog

övGEgcog, cozog,

övoalcov9 covog, m. vr. bvn. [övo-, alcóv],

övo£A.jTig9

-

m• vr. bvn. [övo-, sgcog]7

dwaselijk verliefd.
övG-£vQEzog9 2, onvindbaar.
öva^rjXog9 2 [duo-, £fjXog], lichtgeraakt.
övG7]XEyrjg9 2 [övo-, dXÉyco], smartvol,
Pijnlijk;
övGrjfj.EgLa9 i) [<5va-, gjuéga]. 1. ongeluks¬
dag. — 2. meton. : ongel uk.
övGrjVEfA,og9 2 [övo-, dvepog], door den
wind omgewoeld.
övorjx'gg, 2 [övo-, dyog], zeer smartelijk,
of [övo-, rjx°g], vreeselijk klinkend.
övG'ikaXxcrjgy 2 [övo-, {XdXnco], slecht ver¬

warmend, koud.
[<5uö-, {Xaraxog], moeilijk
sterven, met den dood worstelen.

övo&avazÉco

övG-'d'éazogy 2, pijnlijk te aanschouwen,
vreeselijk.
övo-d'Eog, 2 [övo-, dsóg].

1. bij de góden
gehaat. — 2. goddeloos.

övo-'&'Egdjzevzog, 2, moeilijk

te verple¬
gen, ongeneeslijk.
övo,&gY}V7]zog9 2 [övo-, dggvéco], jammervol.
övo'd'v/Liéco en med., moedeloos -, mis¬
moedig zijn. — övG'fbvfAia.y rj, moede¬
loosheid, mismoedigheid. — övo&vf.tog9 2 [<5uo-, dvfióg], moedeloos, mis¬
moedig.
övgl, dat. v. övo.
övG-lazog9 2, moeilijk te genezen, onge¬
il eesl ijk.
övGLEgéco [<5uo-, isgóv], ongunstige voor¬

teek en en krijgen.
övGiJtjxog9 2 [övo-, ïjijiog], niet

geschikt
voor de ruiterij.
övoig9 scog, ?; [L. övco], ondergang r. een
hemellichaam.
övGxd-d'o.gxogy 2 [<5t>a-, xa&ou'gco], moeilijk

te reinigen, - te verzoenen.
övG-xd&EKrog9 2, moeilijk terug te hou¬
den.
övGxazdjtavozog9 2 [(5<;g-, xaxajiavco],
moeilijk tot bedaren te brengen.
övGxazdjzgaxzog9 2 [Övo-, xaiangdixco],
moeilijk uit te voeren.
övGxazóg-d'cozog92 [övo-, xazog&óco], moei¬
lijk tot een goed einde te brengen.
övG-xdzoxog, 2, moeilijk terug te

hou¬

den.
övox£9 Her. 2C ao. v.
övoxéXaöog9 2 [<5uö-,

1.

övco.

xèXnöog],

woest -,
onaangenaam klinkend.
övGxr\ör]g9 2 [övo-, xijöog], vrol zorgen.
övG-x£vrjzog9 2. — 1. moeilijk te bewe-
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övGnAErjg

—

gen. — 2. overdr. : a) v. h. karakter :
onbuigzaam. — b) moeilijk mee te
sleepen.
dvoKXErjg, 2 (ace. -xlêa, H. = -xleèa)
[<5vo-. xkéog], roemloos, smadelijk. —
dvanXeia, i), schande. — dvonlewg,
biv.
övoKoMa, rj. 1. misnoegdheid, knorrig¬
heid. — 2. meton. v. zaken : wat mis¬
noegdheid verwekt, moeilijkheid..—
övoxoAog, 2.— 1. misnoegd, gemelijk,
knorrig. — 2. meton. v. zaken : mis¬
noegdheid verwekkend, moeilijk, las¬
tig.
övaxó[A,LGTog9 2 [övo-, xo/lil£co], ondraag¬
lijk.
övGxgaGLa, i), slechte vermenging,slechte
gesteldheid, ongezond klimaat. — övoKQCLzog, 2 [övo-, xsQavvv/Lii], slecht ver¬
mengd (v. de luchtgesteldheid ; z. xgdoig).

2 [övo-, xgivco], moeilijk te
onderscheiden, - te erkennen.
övoXóyiazogy 2 [<5vo-, Xoyi£o/nou], slecht
redencerend, waanzinnig.
övohocpog, 2 [<5ua-, lónpog], lastig voor
den nek, zwaar.
SvG/Lia'd'rigy 2 [övo-, sgadov (/iav&dva>)\. 1.
bedr. : moeilijk leerend, niet leerzaam.
— 2. lijd. : moeilijk te leeren, - te
erkennen.
övG^a^Éojy een hopeloozen strijd voe¬
ren. — di)G/Liaxogy 2 [övo-, /udyo/iai],
moeilijk te bestrijden, - te veroveren.
övG/uEvalvco, vijandig gezind -, toornig
zijn. — SvG/LiévEia,
kwaadwilligheid,
vijandigheid. — övG/aEvécovy oviog, m.
\part. pr. v. * övo/uevéco], kwaadgezind.
— övGpEvrjg, 2 [övo-, fiévog]. kwaadge¬
zind, vijandig; ol -sïg, de vijanden ; zó
-ég, vijandige gezindheid. — övg/llevcog9 bic.
övGprjy g (bijna alleen mrv.) [<5ura>]. 1.
ondergang v. hemellichamen. — 2.
meton.: het westen.
dvG-[ArjTiig9 EQog,r), slechte moeder.
dva-'UiprjTogy 2, moeilijk na te bootsen.
dvopoigog, 2 [övo-, poïga ; eig.: een slecht
lot hebbend] en övo/uogog, 2 [<5üö-,
pógog ; id.], ongelukkig.
dvo-vórjzog, 2, moeilijk te begrijpen.
övGvoLOLy i) [övovoog], kwaadwilligheid,
vijandigheid.
dvGvojuia, ij, wetteloosheid, slechte wet¬
geving. — óvGvo/Liogy 2 [<5uö-, vófiog],
onwettelijk.
öv ongizog,

övovoog-ovg, oog-ovg, oov-ovv

kwaadwillig, vijandig.

vóog\,

övojigÓGcojzog
övovvfAcpog, ov,

vr.

bnw. [övo-, vvfi<prj\T

ongelukkig verloofd.
övG-oLGzogy 2, ondraaglijk.
övoopfigogy 2 [övo-, o/ufigog], van den guren stortregen.
övoogyog, 2 [övo-, ögyrj], opvliegend.
övoogpog9 2 [övo-, ögpog\, watCV het moei¬
lijk is te landen.
övGoG/LiLciy rj, stank. — övooopog0 2 [öva-r
dopij], stinkend.
övoovgiGzog, 2 [övo-, ovgi£co\, tot zijn
ongeluk door een gunstigen wind ge¬
dreven.
övo-naijtaXog9 2, steil en hobbelig.
övojzdXaiGzogy 2 [övo-, jialaico], moeilijk
te bestrijden.
övojzagig9 iöog, 6 [<5ua-, Ildgig], OngeluksParis.
SvGJzdgizogy 2 [övo-, jidgeifu (eifuj\, moei¬
lijk voorbij te komen.
övGJtépcpEXog, 2 [övo-, rnissch. vw. TiacpXatoo], wild kokend, onstuimig.
övG-jtÉgoLzog9 2. — 1. moeilijk over te
steken : -ov geï&gov. — 2. ° overdr. :
lastig door te brengen : ö. aicóv.
övojzEzr}g9 2 [övo-, jiljtzco], zwaar val¬
lend, moeilijk.
övGJZLvpgj 2 [övo-, jcivogj, vuil.
övoozv oog-ovg,
oog-ovg,
nvêco ]. 1. moeilijk adem

oov-ovv

[övo-,

halend, hijgend.

— 2. tegenwaaiend.
2 [övo-, 7r.olEf.i8co], moei¬
lijk te beoorlogen.
övojzovrjgj 2 [övo-, nóvog'] = <5voitovog.
övojtóvrjzog# 2 [övo-, 7iovEod\, moeilijk tot
stand te brengen, lastig.
övojtovog, 2 [övo-, jcóvog], zeer lastig.
övo-jiógEvzog9 2, moeilijk door te trek¬
ken.
övojzoglciy i), moeilijkheid om over een
stroom te trekken. — övojxogog, 2
[<5i;o-, 7tógog\, moeilijk over te trekken.
Övojtozpog, 2 [övo-, nórpog], ongelukkig.

övGJioXÉ[Arjzog\

SvGJigayia, ?/, en övGJtga^ia, f] [övo-,
Tigdooto], ongeluk, tegenspoed.
övo-JtgÓGLzog, 2, övGJzgÓGoöog, 2 [övo-,
7igóooöog\, en övoJzgÓGoLGzog, 2 [övo- ’
Tzgoooioopai, f. bij Tigoocpegoficu], moei¬

lijk te naderen, onvriendelijk.
övojtgÓGOJZzog, 2 [övo- ; TzgooóxpopaL^ f.
bij ngooogdco], onaangenaam te zien,

afgrijselijk.
2 [övo-, ngooconov], met
onaangenaam gezicht, onaangenaam te
zien.

övojtgÓGcojtogj

dvooéf$Eia

?/,

goddeloosheid. — övggepéooj goddeloos zijn, - handelen. —
övGGsfgg, 2 [övo-, néfiofiou\, goddeloos.

SvGrtèfiEioLy

övoGzopéco = övoro/Liéco.
övG-zdXagy cava, av, diep ongelukkig.

,

övGzavog 2, dor.

=

övoirjrog.

övGzè>tpagzogy 2 [<5i>g-, zexiiaigco], moei¬

lijk uit teekens op te maken, - te er¬
kennen.
êvozEKvog, 2 [<5ug-, xêxvov], ongelukkig
door kinderen.
övoxijvog, 2 [<5cg-, zw. tozijpi; eig. : die
in een slechten toestand verkeert]. 1.
ongelukkig. — 2. m medelijken zin :
ellendig.
dvozo/LiEco [<5vg-, arefyta], beschimpen, las¬
teren.
dGoTgdjrelos, 2 [(5gg-, zgéjico ; eig. : moei¬
lijk te draaien],
övazgoozog, 2 [?!/.],
overdr. v. h. karakter: onbuigzaam,
eigenzinnig.
övgzvxém, ongelukkig zijn, tegenspoed
hebben ;
: een nederlaag lijden. —
ÖVGZVXVITÓ = ÖVOZVyla. - ÖvGZVXVSi
2 [<$ug-, rv^jy], ongelukkig. — Svazvxia,
ongeluk, mislukking.
övocpapog, dor. = övoyrjpog. — övocpg/Liéco. 1. onoverg. : woorden van slechte
voorbeteekenis spreken
: £r<p7"
^.éco). — 2. overg. : onheilspellende
woorden tot iem. spreken.— övacprjpia,
r/, woorden van slechte voorbeteekenis.
— öva>(pi]iuog9 2 [<5vg-, cpggg], van slechte
voorbeteekenis.
övGcpiXgqy 2 [<5ug-, (piXéco], hatelijk.
övoqpogéco. 1. overg. : moeilijk -, ongaarne
verdragen. - 2. onoverg. : toornig -,
verstoord worden, - zijn.
övaqpóg/Luytyyog, m. vr. bvn. \övo-, 990'pjtiyf], wanluidend, treurig.
SvG<pogogy 2 [<5ug-, 99£og>]. 1. moeilijk te
dragen, zwaar. — 2. overdr. : Ad onver¬
draaglijk, lastig. — b) slecht gedragen,
op een dwaalweg gebracht: 0 -ai yvd>juai, waanvoorstellingen. — övGgpógcog,
bw. 1. drukkend. — 2. met tegenzin.
SvcapQoovy 2 [<5vg-, cpgyv]. 1. kommervol,
bedroevend. — 2. onbezonnen, waan¬
zinnig.
óuo'qoiiAatt'ros, 2 [<5l>g-, twIccgocg]. 1. moei¬
lijk te bewaken. — 2. moeilijk te ver¬
hoeden.
Svaxsl/aEQog^ 2 [<5gg-, xsïpa\, stormachtig,
wintersch, bar.
övGxelgoopa, zó [övo-, xsiQ°co]} moeilijke
onderneming. — övoxelgcozog, 2 [ïd.],
moeilijk te overweldigen.
SvGxsQalvco. 1. overg.: niet kunnen ver¬

—
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dragen, afwijzen, verwerpen. — 2. ono¬
verg. : «) toornig -, misnoegd zijn, worden. — b) causatief: misnoegdheid
verwekken, verontwaardigen. — öuoXegeia, ?y. moeilijkheid, onaangenaam¬
heid — SvaxeQrjg, 2 [r5vG-, yelg], moei¬
lijk te behandelen. — 1. v. zaken : moei¬
lijk, lastig, onaangenaam.
2. P. pers.:
onhandelbaar, eigenzinnig. - övaxegcog, bw., met moeite, ongaarne, on¬
willig.
6vGx^cuvla9 1) [<5gg-, yXaivoi], slechte kleeding, lompen.
êvoyogzog, 2 [<5og-, yógzog], waar het
slecht staat met het voeder, ongastvrij.
óvoy^grjaxog,

2

[övo-,

med.

v. 3. ygdco],

moeilijk te gebruiken.
[<5og-, ycóga], moeilijkheid
van het terrein.
dvGcóörjg, 2 [<5uo-, o£Yü], stinkend.
övcrcóvvf.iogy‘2 [<5l’g-, óvoga\ meteen slech¬
ten naam. — 1. hatelijk, gehaat. — 2.
met onheilspellenden naam.
Svgcojzéco [ógg-, ójyj], 1. het oog onaan¬
genaam aandoen. — 2. overdr. : be¬
schaamd -, verlegen maken.
övoajgéco en med. [övo-, coga], een lastige
wacht hebben.
övzrjgy ov, 6 [1. övco\, duiker.
1. övcoy övoco, eövoa, 26 ao. eövv [gaat
volgens de wkw. op pi ; 3 mrv. eövv,
é'övoav), öéövxa ; med. övoopai., èövodgpv ; pass. övdijoopai, èövdtjv, öéöv/uai.
— A. V. 2e ao. opt. 3 enk. övg en Svl?j,
imper. öv&i en -öv, dvzco enz.; iter. 2e ao.
övoKE; ?ned., gemengde ao. (è)övoezof
imper. óvoso.
A. overg. (pr., impf., f, l*ao., pf.). 1. dom¬
pelen. doen ondergaan, laten zinken
[bijna alleen in samenst.). — 2. zie B,
II, 2.
B. onoverg. (2G ao. en pf.) en med. I. dui¬
ken, zakken, wegzinken : övzs ftakdoo7jg KÓlnov, II., daalt neer in den schoot
der zee; Èg nóvzov eövoexo,II.; v. hemelli¬
chamen : ondergaan. — II. bij uitbrei¬
ding [zonder de voorstelling v. neerivaartsh 1. a) in iets dringen, - slui¬
pen, - gaan : nóhv övosoïïai, 11., de stad
binnengaan (v. een reiziger). —b) over¬
dr. v. aandoeningen : dringen in : xdpazog yvia déövxsv, H., vermoeidheid
drong in zijn leden. — 2. uit de vorige
ontwikkelt zich weer een overg bel eek. :
a) [v. kleederen en /eapenen): zich steken
in, aantrekken, aandoen : öv [= éöv)
yizcbva, H. ; eövoezo zErysa, H. — b)
overdr.: övoeo a?.xrjv, H., omkleed u
met kracht.
2. övco9 tlw. = Övo. - ÖvcóÖEXa = ÖCOÖ-.

Svaxcogla, rj
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dvcoèexdpoiog

dvooÖExdfioLog,2- [dvcóösxa, /foDg], twaalf
runderen waard. — dvcoÖExdjirjxvg,
dvcoSéxazog = öcoö-.
SvCOKCUElXOoipEZgog, 2 [ÖVCO-XCU-sixOOL,
luÉiQov], twee en twintig maten hou¬
dend.— övcoKaieLxooLJZrjxvg, vg, v \id.,
irrjzvg], twee en twintig el lang.
1. <5g>, zó, H. (alleen nom• en ace.) [* dcop
( = ö<opa)] = öcöpa.
2. doD7 ƒ enk. 2z ao. conj. r. öiöcopi. — öco,
3 enk. v. id. ; 2 enk. 2e ao. conj. med.
v. id.
öcóösxa, onverb. Uw. [övo, öéxa], twaalf.
ScoSexdjirjxvg, vg, v [öcóöexa, nrj^vg'],
twaalf el lang. — °8co8ExdGzoXog, 2
[c5., oxóXog], ten getale van twaalf voor

den tocht.
8co8éxazog, 8 [8<ó8sxa], twaalfde.
Acoöoovaïog, 3, Dodonaïsch, van Dodona;
oi -oi, de Dodonaiërs. — AcoScóvtj, fj,
Dodona, stad in Epeiros met orakel v.
Zeus. —• Aoodcovig, lóóg, vr. bvn., van

Dodona.
öcorj en dcórjoi, H., 3 enk. 2v ao. conj. v.
818 co pi.
-j~ Aoo&dei/Li, onverb.. Dothaïm, Dothan,
plaats in Palestina.
öcofza, ró [8épco ; viu. Lat. domus ; eig. :
gebouw]. 1. woning v. menschen (in
dezen zin meestal mrv.) of góden, huis,
paleis, tempel. — 2. sgnekd. : a)h. voor¬
naamste deel v. h. huis, mannenzaal. —
b) zld.\ vrouwenvertrek. — c) f (plat)
dak. — 3. meton. : geslacht : 0 Aafödxeia -aza, het huis der Labdakiden. —
Scopdziov, zó [verldiv.], klein vertrek,
slaapkamer. — 8copdco, bouwen.
dcoo/uEv, H., 2* ao. conj. v. 8i8copi.
dcoQEa en -Eid, rj [1. daipor], gift, ge¬

e als cijfer : s =5.

i, Zf. 1. ov.
of droefheid : wee 1
ach I gew. ééns, soms meermalen her¬

e, uitroep v. smart

haald.
e

[*a/é; vw. Lat. se, Ned. zich], acc. v. 1.
ov.

e- protheticum (d. i.

dienend alleen als
voorslag ; vgl. 4. d- en 2. o-) : è-gv&góg
è-sixooi.
>

l.èa, uitroep v. verrassing of misnoegd¬

—

idv

schenk; bw. -ar, bij wijze van gift, ten
geschenke.— 8cogéco9 gew. med. [idi], 1.
schenken : zivi zi. — 2. begiftigen : zivd
zin (onz.). — öcóqtj/luxj zó, gift, geschenk.
— Soogrjzóg, 3 [verbaaladj.]. ï. ten ge¬
schenke gegeven, — 2. voor geschen¬
ken toegankelijk.
AcogiEvg, écog,m. bvn., Dorisclf; oi -sïgr
Doriërs, volksstam op Kreta, op de west¬
kust v. Klein-Azië en in Griekenland,
bij d.Parnassos, later (sinds XP eemo v.
G. ?) in de Peloponnesos. — Acogixóg,

3, Dorisch.
Acógtov, zó, stad in h. gebied v. Nestoor.

Acógiog, 2 en 3, Dorisch. — Acogig, löog,
vr. bvn., Dorisch ; rj A. met en, zelfst.
g., zonder yfj, Doris : a) kustlandschap
(met eilanden) in Karië. — b) landschap in Griekenland bij d. IJarnassos.
— öcogiozi, bw., op Dorische wijze, in

Dorische melodie.
geschenken aannemen, zich
laten omkoopen. — 8cogo8óxgpa9 zó,
en Scogoöoxia, rj, het aannemen van
geschenken, omkooperij. — ócogoóóxog9 2 [1. öcogor, ösxopcu], die geschen¬
ken aanneemt, omkoopbaar.
l.öcogov, zó [vw. 8i8copi, Lat. dönuin],
geschenk : wijgeschenk, gastgeschenk,
geschenk om om te koopen enz.
2.8 cogov, zó, handpalm.
öoogo(pogéco, geschenken brengen. — Scogocpógog9 2 [1. 8cögov, cpégoo], geschen¬
ken brengend.
öcoalöixog, 2 [8i8copi, 8ixrf\, zich aan het
gerecht onderwerpend.
öcüzrjg, rjgog, ó [8i8copi\, gever. — 8cozivrj9 rj [idi\ = öcögov. — öcózoog, ogogr
doogoöoxéco,

6 [id.\ = öcozgg.
H. = Öcöol, v. ÖiÓCÖfU.

ScocooL,

heid : wee ! ach !
2.ea, ep., ion. = rjv, impf. v. el pi.
3ia, 2 enk. imper. pr., en (H., HDT.) =
sia, 3 enk. impf. v. èdco. — eaa, êdavf

êdag z. èdco.
eaya, êdyrjv, -saypai, z. ayvvpi.
è'aöa, ê'aöov, z. dvödvco.
kdXrjVj 2e ao. pass. v. * siXco.
èdXcoxa, édXcov, z. dXioxopcu.
êdp, vóór p, PAP. = idv.
êdv, vgiv. [et3 ar]. 1. in voorwaardelijke

êavóg

—

bijtinnen : indieri, als, ingeval, telkens
als : èdv ze ... èdv te, hetzij ... hetzij. —
2. in indirecte vragen: of, of niet. —■■
3. na relatieve woorden = dv : og sar,
07iov sar. — z. Spraakk.
1. êavósy o, kleed.
2. êavóg, 3, beteek. onzeker : omhullend of
fijn ?
èdv-jzEQy vgw. {vgl. si-jisg). 1. in dien wer¬
kelijk, indien althans. — 2. zelfs indien.
Ia£a, ao. v. dyvvpi.
lag, gog, zó, lente. — êaghögEJZzogy 2
[loc. v. è'ag ; verbaaladj. v. ögéitco], in de
lente geplukt. — êagl£co [lag], de lente
doorbrengen. — êagivóg, 3 [«/.], van
de lente, lente-.
è'aoEy H. = Eiaos, *v. èdco.
Ëaaty H. = dol, v. si ui.
è'aoxovy H. = siaoxov, iter. impf. v. èdco.
ËazaLy H., HDT. = fjvxaL, v. fjfiai.
la re, HDT. = gis, v. etpi.
laro, H., HDT. = ijvzo, v. Ïj/Liai.
èavzov, ijg, oi>, gecontr. avzov, rjg, oo (z;erbuiging, &. Spraakk.) [gen. en dat. ge¬
vormd! 7zaar r/. are. éavxóv ^— I' avroY].—
1. reflexief vmv. — X.geio. v. d. Supers.:
van hem zelf, van haar zelf, van zich¬
zelf : èavzov Eivai, onafhankelijk -, zelf¬
standig zijn ; èv èavzcb êysvsxo, hij kwam
tot inkeer; jzag’ èavzco, in zijn eigen
huis, te zijnent; oi èavzov, de zijnen ;
bij comp. en superl. om iem. of iets met
zichzelf te vergelijken : dvögsiózEgog avzog avzov, dan hij zelf, d. i. dan te voren,
dan onder andere omstandigheden. —
2. soms (vrl mrv.) v. d. len of 2en pers.:
0 zdv avzbg avzov Tiazéga djirjXaoag, gij
hebt zelf uw eigen vader verdreven. —
II. mrv., soms wederzijdsch vnw.— dXXijXcov : rj povlsod'E neguóvzEg avzcbv jivvtidvEodai... ;, ... rondslenteren, aan el¬
kander vragend ...
êdcp'd'ïjy êd<p{foi [missch. pass. ao. bij ld7izco\, hij viel.
êdco-Ecö, impf. elcov, f. èdoco, ao. Eiaod,
pf. siaxa; med. f. èdoopai [met lijd.
beteek.). — A. V. 1. H. : vaak ei- in h.
pr.: eIcool ; 1 enk. conj. pr. slcö ; 2 en 3
enk. ind. pr. èdgg, èdg ; 2 enk. conj. pr.
èdgg ; 1 en 3 enk. opt. pr. ècgpi, ècg ; inf.
èdav; 3 enk. impf. ea ; iter. impf. è’aoxov,
siaoxov ; ao. saoa. — 2. HDT. : nooit
augm. : impf. ecov enz.
laten. — S. toelaten, laten gebeuren, gedoogen : ai xev sa ge £cósiv, H., als zij
mij laat leven; ovx èdco, soms : niet
toèlaten, geiv. : verbieden, afraden ;
pass. ovx ècógai, men laat mij niet...
— II. met rust laten, laten zooals bij
(het) is. — 1. iem. laten heengaan, aan
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zijn lot overlaten : o’ siaosv ’AxdXevgr
H., d. i. hij heeft u geen leed aange¬
daan ; 0 èdocousv ËxrjXov avzov. -— 2.
overdr. : a) zich niet verder bezighou¬
den met, ophouden met, laten varen,
opgeven : Ëa yólov, H., laat uw wrok
varen. — b) zich niet bezighouden met,
ter zijde laten, niet doen, niet spreken
van : oicondv zi xai èdv, iets verzwij¬
gen en onaangeroerd laten ; èco Xsysiv,
ik laat daar.
êdcov en édeov, gen. mrv. v. èvg.
-sfld'd'rjVy ao. pass. v. -fiaiveo.
ËflaXa, EfiaXópivjv, ËftaXov, z. fdXXco.
è-flav, dor. 1 enk. en (H. en °) 3 mrv. 2G ao.
v. f airco. — è'ftacra, dor. = Ëfijoa, ao. v.fi airco.
Efidcprjv, 2° ao. pass. v. ftajizo).
èpbófAazog, 3 [Ëföopog] — Ëftdopog. —
êpdop,rjxovza, onverb. the. [idf\, zevenc

dg*

E/3öop,r]>tovzovzr}gy ov, m. bvn. [èpdo/Lu'ixorza Ezcov], zeventigjarig.
Ëftdo/Liosy 3 [éjrra], zevende ; ij -rj [r}psga]r
de zevende dag der maanmaand.
è'PrjVy Ëfirjoay êprjaezOy z. fair co.
êfticovy 2e ao. v. fióco.
èpLcoadp.pVy ao. v. fhcóoxopai.
èpXdpijVy 2& ao. pass. v. fiXanxco.
ËftXaazovy 2C ao. v. ftXaozbvco.
êpXrp&rjVy EpXrjpnjVy z. fidXXco.
êfigaLxóg, 3, en iPgaZog, 3 [Hebr. w.], Hebreeuwsch ; oi'Epgaïoi, Hebreërs.
è'PgayE en figdysy alleenstaande 2C ao.,.
dreunen, bruisen, kraken, kletteren,
brullen.
EpgdyrjVy 2C ao. pass. v. pgè%cn.
e'Efigogy d, stroom in Thrakië, nu Maritza.
Epgoovy 2G ao. v. fhfgcnoxco.
Ëficöoay êpcóo'd'TjVy z. fodco.
êy- = èr- vóór y, x, y, f.
Eypazrjgiay ij, PAP. = èpf-.
êyyaazgL/adxaiga, rj [èv yaozgi pdyaigav
(è'xcor)], die een slachtmes in zijn maag
heeft, epitheton v. een veelvraat.
*êy-yELvop,ai (alleen 3 mrv. conj. ao. r.yysiveorzat, hh), ergens in voortbrengen.
Ëyysiogy 2 [èv yfj (dSv)]. 1. zich in den grond
bevindend. — 2. v. bezit : in grond be¬
staande.
Ey-ysXdoo 9 uitlachen, bespotten, abs. :
è, zivl en xazd zirog.
êyyEvrjgj 2.— 1. [èyyiyvofiai]. d) ingeboren,
inheemsch, van het land : 0 &eol èyyeVElgt — b) overdr. v. eigenschappen :
aangeboren.—2. [èv yévsi [eóvj], van het¬
zelfde geslacht, verwant. — êyyEvcog,
bw., zooals een verwant past.
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éy-yiyvo/Liai ® ion. -yivI. ergens in ont¬
staan. — 1. geboren worden in ; pf.:

geboren zijn in, leven
wonen in.
2. overdr. : a) v. toestanden en gebeur¬
tenissen : ergens in ontstaan: xovxcov
xoïg dtiekovoi b'/dg -sxai, de nalatigen
vergeten die dingen. — b) met h. bijbe¬
grip v. tijd (èv-, intusscben): er tusschen
komen, - verloopen : i.óyoi -ovxai, er
wordt intusscben gepraat. — c) v. eigen¬
schappen : ingeplant worden; pf. : aan¬
geboren zijn.— !!. onpers.: -sxai, liet is

mogelijk, - geoorloofd.
èyyL^oj [èyyvg]. 1. overg.: nader brengen,
doen naderen. — 2. geio. onoverg. : a)
nader komen, naderen. — b) overdr. v.
tijd : naderen.
êy-yivo/LioUy z- èyytyvogai.

Myyiov, eyyiaxa^ z. èyyvg.
êy-yhvcpcoj in iets grillen.
èy-yvdfA,Jtxco, inbuigen, buigen.
èyyedppLaxog, 2 [èv ygdgpaai [covj], ge¬

schreven.
k'yygacpog, 2, opgeschreven, schriftelijk.
— êy-ygdcpco o 1. ergens in griffen,
graveeren. — 2. alg. : a) ergens op
schilderen. — b) ergens in schrijven;
inz. : op een lijst plaatsen, o. a. zich

aanmelden voor de verplichte verant¬
woording (evdvvai).
êyyvaXi£co[èv yvdXcg (holle hand)(n#éi»aO]«
1. ter hand stellen, overhandigen. — 2.
overdr.: aan de hand doen, verleen en.
iyyvdco laugm. : gyyv- en èvsyv-; pf. gyyven èyyeyv-) [èyyvg]. — I. 1. als borg¬
tocht ter hand stellen. — 2. med. : a)
(direct med.) : iets van het zijne als
borgtocht geven, zich borg stellen, er¬
gens voor instaan. — b) (indirectmed.)':
zich een borgtocht laten stellen, een
borgtocht aannemen. — H. inx. l.zijn
dochter in handen geven, verloven.—
2. med. : zich een meisje in handen la¬
ten geven, als verloofde aannemen.
èyyvg, g [èv,vw.yvalov].a) liet ter hand
stellen van een pand. — b) meton.,
concr. : borgtocht, onderpand. — 2.
inx. : huwelijkscontract, verloving.
êyyvgxggj ov, o [,èyyvdco], borg. —- êyyvrjróg, 3 [verbaaladj. v. id.], verloofd (v.
de vrouw).
êyyv'O'Ev, biv. en vrz. [èyyvg, -Oev]. 1. van
nabij : è. oxojceTv. — 2. geio. = èyyvg.—
èyyv'd'L, bic. en vrz. [£., -di] = èyyvg.
èy-yvpvd^o(jLai, med., zich op iets oefe¬

nen.
£yyvogy 2 [èyyvg], onder borgstelling.
èyyvg, comp. èyyvxsgov, -gco, eyyiov, superl.
èyyvxaxa, -xdxco, syyioxa. — I. bw. 1. v.

plaats : nabij. — 2. overdr. : a) v. tijd :
nabij, aanstaande. — b) v. hoedanigheid :

nabijkomend, ongeveer, gelijkend. —
II. vrz., gew. met gen., soms met dat. —
1. v. plaats : bij.— 2. overdr. : a) v. tijd
dichtbij. — b) v. hoedanigheid’, nabij¬
komend : «) bij getallen : dicht bij : £.
gvglcov, bijna... — /?)^gelijkend op : è.
(palvovxai xvcpXcöv, zij zijn bijna als blin¬
den. — y) verwant, van nabij bestaan¬
de. — èyyvxaraj -razen, -xegoVy -zégeo,
z. èyyvg.
èyycóviog,

2 [èv ycovici], een hoek vor¬
mend ; inz. : rechthoekig.
êy-öéxopcu, PAP. = èvdéxopai.
èyEigco, èysgco, rjysiga, èygysgxa, 2C pf.
èyggyoga ; ptass. èyEgdgoouai, gyégdgr,
èygysgpai. — A. V. ép. 2<> pf. èyggyogda ; 2e ao. med gygóggv.
I. overg. 1. a) wekken, een slapende enz:.
è£ vnvov xLvd è.— b) overdr. : opwekken,
aanvuren, aanwakkeren : è. xivd ; è.
gdygv. — 2. een bouwwerk oprichten.
II. onoverg. I. imper. è'ysigs, sta ^ op!
(vgl. dye, welaan!). —* 2. 2c pf. èygrjyoga : a) ik ben wakker, ik waak. —
b) overdr. : ik ben waakzaam. — 3.
med. en pass. : a) ontwaken, opstaan.—
b) overdr. : in opstand komen.
èyEvrj'&'gVy êyevó/UTjVy k'yEVTOy z. ylyvouai.
êyégggcty ao. v. ysgalgco.
èyegidrjaofjiaLy f. pass. v. èysigco.
EyEgxLy bw. [èyEigco], op levendige wijze.
êysgcoy èyrjyegKay z. èyslgco.
Eyij/Lidy ao. v. ya/uéco.
êyrjvaTOy z. ysivogcu.
k'yggavy 2« ao. v. yggdoxco.
èy-Kaftpdlkco = èyxaxafid^Xco.
èyxd'd'ETogy 2

[èyxadlgjui], ergens in -,
ergens op de loer gelegd ; 6 è., belager.
Ey-xa&Evdcöy ergens in slapen.
êy-xad'iögvcoy ergens oprichten.
êy-xa'd'L^co ® zetten op.
iy-xa&irjfAi ® laten afdalen in.
êy-xa'd'LaxrjfA.t © 1. plaatsen in. — 2.
overdr. : aanstellen.
êyxaxéoo [èv, xaxóg], nalatig worden.
èy-xaXéco ® iem. iets toeroepen.
1. een
schuld inmanen, - invorderen. — 2.
verwijten. — 3. gerechtelijk aan klagen
(vgl. Lat. in ius vocare).
èy-xaXvjtxooy verbergen in, omhullen,
in wikkelen.
Eyxagjtogy 2 [èv (bw., op zich) xagizoaov],
vruchtdragend.
êyxdgcnogy 3, schuin.
Eyxaza9 cov, xd (dat. ëyxaoi), ingewan¬
en.

Eyxaxaf$dXXco

êy-xazaf$dXXco ® neerwerpen in.
Iy~xaza^£vyvvpi 9 1. inspannen. — 2.
overdr.: verbinden met, aanpassen aan.
èy-xazdxEipa^ liggen op.
iy.xazaXa/ufidvco 9 in iets (b. v. een net)
vangen, eig. en overdr.
iy.xazaXéyco ® er in bijeenbrengen.
iy.xazaXEiJtoo ® 1. er in laten. — 2.
achterlaten, in den steek laten, verla¬
ten; pass. : achterblijven in een ivedren.
.iyxazaftElyvv/ui • er onder mengen,
vermengen.
êy-Kaza/aévco ® ergens blijven, - verblij¬
ven.
iy-xazcuzrjyvv/lu 9 vaststeken in.
iy-xaxazi{foi[jii @ (gesynk., H.,
«o. med.
èyy.dzd'ETo, imper. èyxdxd'Eo).— 1. neer¬
leggen in. — 2. overdr., med. : in zich
opnemen, in zijn geest inprenten.
iy-nazi^opai, ion.

— èyxa{H£o[iai.

èy-xaxoixéco, wonen in.
êy-xavydopai, roemen op.
.sy-xEipai ® 1. d) liggen op, - in. — b) alg.:
zich bevinden in. — 2. overdr.: a) zich
in een toestand bevinden : 0 s. fjXdfiaig,
in rampspoed gedompeld zijn.— b) iem.

lastig vallen, bij iem. aandringen, hef¬
tig uitvaren tegen. — c) op iets nadruk
leggen. — d) een vijand op de hielen
zitten, heftig aanvallen.
êyxéXevoxog, 2, opgewekt, aangezet. —
êy-xeXevco en meel. (sv, A, II, 2, b), aan¬
zetten.
êy-xEvzgl^co, enten.
èy~xEQdvvv(ju 9 mengen in.
iy-xegzo/uéco, beschimpen.
ëyxécpaXog, 2 [ér xscpaXfj (wv)]. 1. zich in
het hoofd bevindend. — 2. S i. : a)
[fiirsXóg, merg], hersenen. — b) [xagizóg],
palmkool faan d. top v. d. stam v. cl.
palm].

èy-xlgvgpi {part. pr. èyxtgvdg, atol. èyxégvaig) = êyxEgdvvvgt.
Jy-xXdco [eig. : knakken], overdr.: verij¬
delen.
êy-xXEico 9 ion. -xXrjïoo. 1. in-, opslui¬
ten. — 2. sluiten.
£ynXypa, zó [syxaXéco], grief, klacht, ver¬
wijt, aanklacht : sv èyxXigiazi yt'yvo/.iai,
gelaakt worden.
èyxXygog, 2 [Ir xXrjgcg (wr)]. 1. deelachtig.
— 2. in%.: deel hebbend aan een nala¬
tenschap, erfgenaam.
iyxXgzóg, 3 [verbacdadj. v. syxaXsco], te
berispen.
êy~xXrjco, att. = èyxXslco.
iy-xXlvco • I.overg. 1. a) iets buigen. —

—
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b) doen leunen tegen; fig. : jzóvog v/u/lu
êyxéxXizai, H., rust op u. — 2. toewen¬
den : 0 e. vcbxóv zivi. — II. onoverg. 1.
neigen, zich buigen. — 2. zich omwen¬
den om te vluchten, op de vlucht slaan.
êy-xovéoo (xovêco [xóvtg], stof opjagen,
zich spoeden), zich spoeden, ijverig
^ zijn.
êyxoJZEvg9 ó, beitel. — êy-xójzzco, iets
inslaan.
êy-xoofzéoo, met orde er in plaatsen.
êyxgdzELa, g. 1. meesterschap over. — 2.
inx.: zelfbeheersching, matigheid. —
êyxQazEvofAai, zichzelf beheersehen. —
êyxgazécog, ion. en ° = èyxgarcóg. —
èyxgazrjg, 2 [èv xgdxet (cov)]. 1. sterk.
— 2. o), in het bezit der macht, aan
het bewind. — b) met gen. : in zijn
macht hebbend, meester van : yaozgög
e., zijn eetlust beheersehend; abs. : zich¬
zelf beheerschend. — êyxgazcog, bu\,
krachtig.
èy-xQLvoo 9 (na onderzoek) ergens onder
opnemen. — èyxgizéov, verbacdadj. v.
èyxglvco,
êy-xgozéco, op iets slaan.
èy-xgovco ® inslaan, indeuken.
êy-xgvjzzco ® verbergen in.
èy-Kxdopcu ® ergens bezittingen ver¬
werven.
êy-xzl£co, stichten in.
ëy-xvxdco, er in roeren.
êyxvxXiog, 2 [èv xvxlcg (cov) ; —> Necl.
encyclopedie]. 1. kringvormig, rond,
zicli in een kring bewegend. — 2. over¬
dr. : in een kring
bij allen rond¬
gaand, algemeen : zd -a [/naHr/paza], de
kring der algemeene (cl. i. gewone,
elementaire) wetenschappen, de ge¬
wone vakken van onderwijs.
| èy-xvxXóco. 1. in een kring laten rond¬
gaan. — 2. meel. : in een kring rond
iets gaan, omsingelen.
èy-xvXlco. 1. wikkelen in. — 2. overdr.,
pass. : zich wikkelen in, zich inlaten
met.
è'yxvog, 2, zwanger.
ëy-xvjzxco ® over iets bukken.
êy-xvgéco en êy-xvgco & stooten op, ont¬
moeten.
êyxcopidtico (augm. en redupl. achter èvalsof het van èv en * xco/Lud£co gevormd
was), prijzen, roemen. — êyxco/Luaazixóg, 3, tot een lofrede behoorend. —
èyxdtpiov, zó [onx. v. h. volgende ; t. w.
fiéXog], loflied, lofrede. — kyxcópuog^
[èv, ycópog], tot een feestelijken optocht
behoorend.
11
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è'yvcoxa

Eyvcona,

eyvcovy

êyvóÓG'&'rjv, Eyvcoopcu,

Z. yiyvcóoxco.
èygspdxoLg, a, d, dor. [èyslgcov paxpv\, die
den strijd doet ontbranden.
êygpyoga, 2e pf. v. èysigco.
* êygijyogdco (alleen part. pr. -qócov)
[èygrjyoQOL], waken.
èygrjyog-da, ep. 2e pf. v. èysigco. — èygrjyogzi, bw. [èygpyoga], wakker.
êygrjoaco [èysigco], wakker zijn.
èy-xaXivóco, optoomon.
iy-XagdacTGo, att. -dzzco, griften
beite¬
len -, graveer en in.
èyxetv, V = fyx°S-

XeiïU H. = èyXé1h V. èyxéco.
êyxeigéco [èv xFLQL

(Xapfarsiv) ; eig. : in
handen nemen], overdr. 1. aanstalten
maken, ondernemen, beginnen, beproe¬
ven. — 2. aanvallen. — êyxeigrjua, ró,
onderneming. — èyxsLgpaig^ scog, ?/,
daad.
èyxeiQiöiov, zó [èv xElQL (ov), e?^/-: wat
men in de band houdt], dolk.
eyXBLgit^co [èv xSL6^]m handen geven. —
2. overdr.: overgeven, toe vertrouwen.

k'yxe^v?j v°s> V) aalèyx^ipcogog, 2 [ëyx°S 5 2C
vgl. lópco@og], door zijn speer beroemd.
êyxóojtaXog^ 2
[ëyx°G JzdZXcur], speerzwaaiend.
èy-xéoo ® ingieten, inschenken.
èy-X^ècjy overmoedig zijn tegenover.
è'yx°Sj ró. 1. speer, lans. — 2. alg.: a) wa¬
pen : zwaard enz. — b) overdr.: ° cpgovrlöog e., een wapen van den geest.
ëyxovaaiy ij, att. = dyxovoa.
èy-XQ^prczco en -irczco. 1. ooerg. : met
kracht doen naderen, doen aanstooten
tegen, doen strijken langs. — 2. onoverg. en pass. : naderen, stooten tegen,
langs iets heen strijken.
èy-xcüQÉco [eig. : ruimte geven], overdr.
1. inruimen, toestaan : d y^góvog ovx -sï.
— 2. onpers. -sï, het is nog tijd, het is
geoorloofd, - mogelijk.
êyxcógiog, 2 en 3 [èv x&Qq- (^)L en EYm
X^ogog, 2 [id.\ inlandsch, inheemsch ;
d è., inwoner.
êycójpers. vnw. v. d.. lGn pers. [viv. Lat. ego,
Ned. ik] (verbuiging, z. SpraaJck.) —
A. V. (II. e. a.) enk. nom. èycóv; gen.
èpslo, èpso, èpsv, èpsdsv, enkl. gsv. —
mrv. nom. r/gssg, dppsg ; gen. ppécov,
ppsicov ; dat. gpiv, ggiv, dupi[v), ijpsïv
(PAP.) ; ace. rjpag, fpLiéag, rjpsag, dpps.
— du., nom. vcoï; gen. dat. vcoïv ; ace.
VCÖÏ.

—-

è'öog

ik ; pi) pot [Xéys of Xéysrs], kom(t) mij
niet aan met ...
ëyco-ye (en èycó ys). 1. ik althans, wat mij
betreft. — 2. in antivoorden : ongetwij¬
feld. — 3. = èycó.
êycóöa == èycó oida (krasis). — èycbpcu —èyco oipai (krasis).
èycóv, z. èycó.
m
èödrjv, 2a ao. pass. v. * ödco.
eSclkov, 2e ao. v. ödxvco.
êödpijv, z. öapd^co.
êöavóg, 3, aangenaam.
èödgijv, 2g ao. jxiss. v. ösgco.
EÖag'b'Ov, 2e ao. v. öagddvco.
èödoavzo, è8daoazoy ao. v. öaiopai.
êöacpiZ;co,met den grond gelijkmaken.—
ëöacpog, ró [inv. s'Öog, Lat. sedes ; eig. :
datgene, waarop iets rust], grond, bo¬
dem ; ook bodem v. een schip.
eoSeigcl = sösioa, ao. v. östöco.
èöéypgv9 H., 2g ao. v. Ssxopcu.
EÖEÖéazo, ion. 3 mrv. plqpf.pass. v. 1. Ss co,
èÖErj'd'Tjv, êöérjaa, v. 2. ösco.
êÖELÖipEVj V. ÖSLÖCO.
eösipa, ao. V. öéizco.
sdELQa, ao. v. öégeo.
EÖet-a, ion. = sösioa, ao. v. deixvvpi.
EÖelgdpijv. 1. ao. v. öéxopai. — 2. ion. medao. v. bsLKvvpi.
eSeghe, iter. impf. v- ëöco.
EÖeopcL9 ró [edco], voedsel, spijs.
azéov, verbaaladj. v. söco. — èSeozóg9 3
[iel.], gegeten, opgevreten.
êdéx'3'Vr, ion. ao. pass. v. ösixvvpi.
è'örjöay èdgdeopai, èörjSo>ca9 sdrjöopaiy
söco.
êSijzvg9 vog, rj [edco], spijs.
ê8i)x'&'Vvi ao• pass- v. öd?cvco.
êöiavcLy êÖLijva, z. öiaivco.
sSiKovy alleenstaande 2& ao., werpen.
EÖicóxa'd'oVy 2C ao. v. biomco.
èdpd'd'pvy dor., en êöprj'd'rjVy ao. jwss. vdapagco.

ê'övovy ró (geio. mrv. söva, H. èëöva). 1.
huwelijksgeld, geschenk v. cl- vrijer aan
d. vader der bruid (oorspr. koopprijs).
— 2. bruidsgave, geschenk v. cl. vrijer
aan de bruid, ofwel: bruidsschat, uitzet.,
— éövóopaiy van een bruidsschat voor¬
zien, uithuwen. — éövcozrjg, ov, d, die
van een bruidsschat voorziet, vader
der bruid.
è'dopaiy ëöoVy z. söco.
è'öog, ró [wrt. osö ; viv. Lat. sëdës]. ï. 1.
zetel. — 2. a) woonplaats, verblijf ;
inz.: woonplaats v. góden : de 01umpos>
tempel (ivaar h. beeld v. d. god staat) ;
meton.: godenbeeld. — b) plaats, waar

èöóxifojv

—

iets zich bevindt : bodem : s. Ogfgg,
o inschrijven cl, = Sijfg, H. — I!, liet
zitten : ovx s. èozl, ik lieb geen tijd om
te gaan zitten.
EÖóx’dpVy ao. pass. v. öoxsco.
góed, fj [id.]. !. 1. datgene, waarop men
zit: a) zitplaats, zetel, bank ; inz.: eereplaats. — b) zitvlak. — 2. plaats waar
men zit: verblijf, woon-, standplaats :
a) v. levende wezens : 0-ai oxóuoi, on¬
derwereld. — b) v. zaken : plaats, lig¬
ging, ligplaats v. schepen enz.
H. 1. a) liet zitten, inz. v. smeekelingen,

zittende houding. — b) het stil blijven
zitten, het talmen. — 2. meton. : zitting,
vergadering : -av noisïv, beleggen.
èoQa'd'Ov, 2g ao. v. öagddvco.
édgaTog, 3 en 2 [£<5ga]. 1. zittend. — 2.
waarbij men veel zit: s. dgxg, zittend
ambt.
è'dganov, 2C ao. v. ösgxopai.
sSgapov, 2e ao. bij rgè%co.
ëögavov, rd, gew. mrv. [edpa]. 1. zetel. —
2. verblijfplaats. — éögidopai [idi\,

zich neerzetten.
l.ëövv (v), 1 enk. 2c ao. v. övco. —
eSvv (v) = sövoav, 3 mrv. v. id.

2.

eölo, f. söopai, 2c ao. scpayov, pf. söi'/öoxa ;
MSS. ao. göéodgv, pf. sörjöeopai.— A. ïr.9
vrl II., impf. söov, iter. impf. sösoxs, 2C
pf. part. sögöcóg ; pass. pf. sögöopai. —
[vw. Lat. edëre, Ned. eten].
I. a) eten, opeten. — b) v. dieren : op¬
vreten, verslinden. — 2. overdr. : a)
opmaken: olxov s., H., have en goed
verbrassen. — b) alysoi &vpöv s., II.,

2

zijn hart door leed verteren.
êöcoSg, ïj [jlort. v.

söco met rednpl.\. 1. a)
spijs, voedsel, proviand. — b) voor die¬
ren : voeder. — 2. meton.: het eten. —
eScoöi/hosj 2, eetbaar; rd -«, eetwaren.
è'Scoxa, ao. v. öiöcopi.
êöcóhov, zó, gew. mrv. [i'dog ; eig. : zit¬
plaats]. 1. roeibanken, of missch. : ach¬
terdek v. een schip. — 2. verblijfplaats.
êé, H. = e, ace. v. 1. ov.
EEOV-, H. = söv-.
éeiHoadfUoiog, 2, H. [sslxooi fiocov [algios)],
twintig runderen waard ; rd -a, waarde
van twintig runderen. — eelkooi, H.
[* B-foixooi], EEiHÓaogogj H., EEixoozóg,

II. =

EIX-.

eeLXeov, H. = sïksov, z. sllsto.
EElJta, EELJZOV, Z. EIJTOV.
êeiad/LiEvog, êsiaao, v. * sïöco.
êsioazO) %. ei pi en l'spai.
EELGCOJ V • * SÏÖCO.
èéXöopaiy eéXScoQy H. = s?.ö-.
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S'd'EXóöovXog
seXpaiy %. * sïkco.
êéhjzopaiy

sXnco.

êéXaaiy %. * sïlco.
EÉgya&'oVy ssgypaiy
êégyvvy z. *sgyvvpi.

êégyco.

êégycoy z. sïgyco.
EEQpévogy z. 2. sïgco.

*

êégopy EEgorjEig = ègo-.
EEQTOy z. 2. sïgco.
êégxazOy z. sïgyco.
êéaaazoy Z. * ë£co.
EÉaoaZOy EEGZOy Z. SVVVpi.
è^vyrjVy 2c ao. pass. v. £svyvvpi.

* F.^coy act. alleen ao. sïoa (part. soag, ion.
sïoag) ; meel. ao. siodprjv; pass. ao. sodgv
(conj. so&co, part -sodslg). — A. V. (vrl
H.) act. inf. ao. sooai; meel. inf. f. -êoosodai : ao. sooaro, ssooaro (imper. -sooai).
— [vw. Lat. sedëre, Ned. zitten, zetten].
I. 1. zetten, doen zitten. -— 2. med. : a)
zich neerzetten, neerhurken, zitten. —
b) neerzijgen, neerzinken. — ÏL a) er¬
gens plaatsen, vestigen : Isgdv sioaadai,
een tempel bouwen. — b) overdr.: een
raadgevend lichaam en dgl. instellen.
E^copaiy pf. p)ciss. v. tcovvvpi. — E^coaay
ao. v. Ccovvvgi.
éi}, tussw., helaas.
êrjy vr. v. êóg.
eg, ion., 3 enk. conj. pr. v. slpi.
-érjy H., 3 enk. 2G ao. conj. v. -irjpi.
-érjyoiy ion. — -saya, 26 pf. v. -dyvvpi.
ErjKciy H. = rjxa, ao. v. ïrjpi.
EYjVy ion. = rjv, 3 enk. impf. v. slpi.
èrjvöavEy H., 3 enk. impf. v. dvödvco.
êfjogy êrjogy gen. v. svg.
Eijgy z. 2. og.
êrjgy gen. vr. v. sóg.
ërjoazoy z. sipi.
EgcrfrcLy srjaiy z. slpi.
ETjaiy alk. = f], 3 enk. ao. conj. v. ïgpi.
E'd'' = sxi, vóór klinkers en
met spiritus asper.

tweeklanken

E'd'aXoVy 2c ao. v. dcilXco.
E&avovy 2e ao. v. dvfjoxco.
ë'd'dgy döog, m. vr. bvn., gewend : s. zivogr

aan iets.
ed'Eigay ?/. 1. hoofdhaar. — 2. mvr., over¬
dr. : a) manen en staart v. een paard. —
b) paardenhaar v. een helmbos. — c) ge¬
vederte. — ê&Eigddegy cov, al, baard¬

haren.
E'd'Eigco [?], wschl. : bebouwen.
êd'eigy part. ao. jmss. v. ïgpi.
en -ha,
vrijwillige
dienstbaarheid. — ê&EXóöovXogy 2 [sdéIcov öovXog], zich vrijwillig onderwer¬
pend.

ë'd'EXoöovXEia
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ê-d'eXoxaxéco

i'd'EXoKa.HÉco, met opzet slecht handelen;
in%: : met opzet laf zijn. — è&Ekóxaxogy
2 [èfréXcov xaxóg], opzettelijk slecht.
è'&'ehovzrjQ, ijgog, m. bvn., en -rijg, ov, m.
vr. bvn. [edélco], vrijwillig, gaarne doen¬
de ; 6 ê., vrijwilliger.
ê&Elovzi, biv. [id.], vrijwillig.
è&eXójzoQvog, 2, zedeloos uit neiging.
è'd'sXovGLog^D [êftékco]. 1. vrijwillig, gaarne

doende. — 2. van den vrijen wil af¬
hangend.
ê&éXco, (iier. impf. èdsleoxov). rjoco, fjtièhjoa, ijdélrjxa, en &éAco, rjoco, èdébjoa.
— 1. v. pers. : geneigd -, bereid zijn

tot, verlangen, wenschen, begeeren,
van plan zijn, gaarne doen, willen :
[ialA.ov e., verkiezen ; èd'ékcov, üékcov, ge¬
willig, bereidwillig; o èOékcov, de eerste
de beste. — 2. v. Kaken : a.) geschikt
zijn om, in staat zijn, willen : vöoig ovx
s&ele ngogésiv, H., wilde (= kon) niet
voortstroomen; xö sjzog xovzo è&ê/Lsi HysLv ebg ..., iiDT., die uitspraak wil zeg¬
gen, dat ...— b) vd.: gewoon zijn : ovpfidoiEg ovx ê&êXovoi ovf.ijLiF.rsiv, HDT.,
overeenkomsten plegen geen stand te
houden. — r) = pèllco, zullen.
s'd'Efj.EVj ed'épijVy e&EVy %. zidijpi.
S'd'EVj z. 1. ov.
* E'd'EVOVy Z. d'ELVCO.
EftsGaV) e&ezSj E'd'rjxdy h'd'rjxaOy è'&yv, z.
zidrjpi.
è’d'L^oOy s&ko, sWioa, sï&ixa ; pass. èdiodijoopai, slOiodijr, sWtopai. [£#og]. —
1.

iem. gewennen, gewoon maken aan :
xovzo zó è'&og [inwendig voorw.) vpdg
sï&ixs, hij heeft u die gewoonte bijge¬
bracht. — 2. pass.: a) zich gewennen :
zin', aan iets. — b) v. zaken : sldiopsvog.
gewoon. — ê&iazéovj verbaaladj. v.
sdt£co.
è'd'vixógy 3 [e&vog\. 1. aan een volk eigen,
nationaal. — 2. a) van een vreemd volk,
uitkeemsek. — b) vd. : + heidensch ; ol
-oL, heidenen.
è'&vog, zó [ —> Ned. ethnographie]. 1.
menigte samenlevende menschen of die¬
ren, schaar, bende : s. ogvldcov ; I'. szalgcov. — 2. inz. : a) volk, volksstam;
later : vreemd volk ; vd. mrv.: f nietJoodsche -, heidensche volken. — b)
stand : öijgiovgyixóv s., de handwer¬
kers. — c) geslacht, kunne : e. dggsv,

mannelijk.
M'&'ogovy 2C ao. v. dgióoxco.
e&og, zó [lort. ofsd ; vw. Lat. suëtus, Xed.

zede], gewoonte.
eftgetgay ao■ v. xgé%co.
è'd'géqj'd'rfVy E&geyjay ao. ]xiss. en act. v.
zgécpco.

—

eiöog

* eftcoy alleen part. edcov, 2& pf. sïco&a
(ion. ecoda), plqpf. eIcóüeiv (ion. ècódea)
[z. s&og], (pf. en plqpf. hebben de beteek.
v. pr. en impf.). — 1. gewoon zijn, ple¬
gen. — 2. onpers. eïcoDe, het is ge¬
woonte ; zó elcwdóg, ózog, gewoonte.
é'd'coy ao. conj. pass. v. Trjpi.
I.el (dor., ep. al), vgw. I. in hoofdzinnen.
1. bij imper. of gebiedenden conj. : wel¬
aan, welaan dan !: ei öè dxovoov, H.,
welaan, luister. — 2. in loenschende
zinnen’, o dat!, mocht toch\,gew. el yag:
ei yag yèroizo, mocht het gebeuren !
II. in bijzinnen. 1. a) voorwaardelijk : in¬
dien, als, in geval ; ook in een aantal
verbindingen : el pij, tenzij ; si Öe pij, zoo
niet, d. i. anders ; ei pij aga, nisi forte,
tenzij wellicht, of het moest zijn dat
(ironisch); sizig, gew. si zig cillog, zoo
ooit iemand. — b) concessief: si xai,
indien ook ; xai si, zelfs indien. — 2. a)
in indirecte vragen : of, of niet: ovx
oid’ ei &sóg èoziv, li., of hij een god is ;
inz. na een wkw. dat een gevoel uitdrukt’.
&avfiasco ei (zachter dan özi) prjösig
vficbr..., ik vraag mij verwonderd af
of... ; of na een wkw. van beproeven of
onderzoeken : of, of soms ; dikw. is dit
wkw. verzwegen’, èdvófiijv el félziov sïrj...,
ik heb aan de góden geofferd, om te
weten of... — b) f in directe vragen'.
Kvgie, si óUyoi ol gco'Qójievoi ;, zullen de
zaligen weinig in getal zijn ?
Zie Spraakk.
2r\ el firjv of 1. el prjv — ij fujv.
2 el'y 2 enk. ind. pr. v. sipl en elpi.
eïa, 3 enk. impf. v. saco.
Eia, tussio. [vw. eiev, Lat. ëia|, welaan
dan.
Eiapevrjy ij, drasland, beemd.
Eiavog,

H. =

êavóg.

slag, Elagivógy ep. = sag, èag-.
eiaGdy Eiaoxovy v. èaco.
eïazai, II., 3 mrv. ind. pr. v. Jjpai.
eiazoy ion., 3 mrv. impf. v. slpi.
eïazoy ïï., 3 mrv. impf. v. rjpai, en plqpf.
med. v. F.vwpi.
eldcoy li. = saco.
eï/Scoy laten neerdruppelen.
siddy . * EiÖco.
elödXipogy 3 [efóo?], schoon van gestalte.
elöagy azog, zó [e5co], spijs, voer, lokaas.
elÖEhjVy eldécoy elörjGdy elöijGcOy z . * sidcot elöoly <ov, al
—Lat. Idüs], de Iden v.
d. Rom. kalender.
eiöóprjVy eldov, %. * sïdeo en ógdco.
EÏöogyZÓ [vw. *siöco]. I. 1. a) gedaante,
uiterlijk voorkomen : siöog (bepalende

ei'öco

—

eIkooioxévxe

acc.) dgiozog, H.— b) inx. : schoon uiterlijk, schoonheid. — 2. meton., concr. :
a) figuur in een iveefsel. — b) gedaante,
lichaam; soms met gen., omschrijvend
voor cl. pers.'. 0 si.’ HXéxzgag = * HXéxzga.
II. overdr. 1. voorstelling in den geest,
denkbeeld, begrip ; ook : de Platonische
Idee. — 2. meton. v. ivat aan h. begrip of
aan de Idee beantwoordt: a) kenmerk.—•
b) gesteldheid, wezen : zó si zijg vóoov.
— c) soort (t. ond. v. yévog, dat verschei¬
dene si'örj omvat).
*el'Sco, 2C ao. siöov {:,. bij ógdco), 2e pf. ( von¬
der redupl.) olöa, 2G plqpf jjösiv, fjö?] {ge¬
wone vervoeging v. 2G pf. en 2* plqpf, z.
Spraakk.) ; med. eïöopai, f. eïoopai (met
bedr. beteek.), ao. slodprjv, 2G ao. EÏöópgv
{%. bij ógdco). — A, V. (vrl H.) f. sldrjoco ; ao. eïörjoa, *|~ siöa ; 2C ao., z. bij
ógdco ; 2G pf. 2 enk. olöctg, mrv. 1 oiöapsv,
löpsv, 2 oidais, 3 oi'öaoi, ïooaoi‘, conj.
slöéco, lösco ; opt. mrv. slÖEïpsv, eIöeize ;
imper. 2 enk. ïzzco (boiot.) ; inf. ïögev,
ïöpevai ; part. vr. lövta ; plqpf. J fjóea,
2 jjösioOa, ijöijGda, ijeiösig, gstöqg, 3 fjörj,
ijöss, r/elöq, rjslösi, mrv. 1 ijösipev, 2 pöèazs, 3 lóav, fijösioav. — med. ao. 2 enk.
eeloco, EELoao, part. EEiodpsvog ; 2e ao. z.
bij ógdco.
[wrt. pEiö ; vw. Lat. vidëre, Ned. weten,
wijs].
I. med. siöopai. — 1. zich laten zien,
zich vertoonen : sïÖErai dozga, II. — 2.
schijnen, zich den schijn geven van. —
3. gelijken op.
II. 2G ao. EÏdov en med. slöóprjv dienen
als ao. bij ógdco ; z. a.
III. 2C pf olda {beteek. v. h. pr.) en 2c
plqpf. pÖEiv en flörj (beteek. v. h. irnpf).
— l. ff) weten, kennen : oacpcbg slöèvai
zivd of zl ; avzóv lópev èl-dóvza, wij we¬
ten dat hij gekomen is ; olöa dv&goutog
cóv, dat ik een mensch ben ; olö’ ou, sv
ïo{h en dgl.-, parenthetisch, ik weet het
best, ongetwijfeld; slöcóg, willens en
wetens, met voordacht. — b) weten
van, zich storen aan : ov ziva olöe
Dépioza, II. — 2. a) verstand hebben
van, bedreven zijn in : zó^cov êv slöcóg,
II. — b) kunnen, in staat zijn : ° oIöe
TtgoocpcovELv cplXovg, weet zijn vrienden
te begroeten. — 3. een zekere gezind¬
heid hebben : cptXa slöcóg xivi, II., vrien¬
delijk gezind jegens ] %dgiv slöévcu zivl
(mann.) zivog (onz.), iem. dank weten
voor.
EiöoohoV) zó [£«5o? ; —> Lat. ïdölum], ge¬
daante, beeld. — 1. drog-, schaduw¬
beeld ; inz. : schijnlichaam der dooden,
schim. — 2. hersenschim. — 3. t af¬
godsbeeld.
EÏödoqy via, dg, part. pf. v. * sïöco.
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eÏev en eUv, tussw. [vw. sla ; niet viv. si pi],
goed zoo, welaan.
sïrjv, opt. v. slpl.
EirjVy opt. 2G ao. v. itjpi.
EÏrjaüa, 2 enk. opt. v. sïpi.
EÏ'&ag, biv. [vw. lOvg, svftvg], terstond.
EÏ-'&E, ivenschpartikel, o dat toclè!
eWijv, ao. pass. v. ïrjpi.
Eiyhna, EÏfiiaa, sl'd'iolhjv, v. sfllCco.
slna, att. = soixa, pf. v. :: sl'xco.
shta, j)f. v. iijpi.
slxa^co [augm. gew. el-, alt. f]-) \viv. slxcbv\ — 1. gelijk maken, afbeelden :
eIxojv ygacpp sixaopévr], een beeltenis
door schilderen gelijkgemaakt, geschil¬
derd portret. — 2fa) in de gedachte
gelijkstellen, vergelijken. — b) in de
rede : een vergelijking maken, beeld¬
spraak gebruiken. — 3. na bijeenbren¬
gen en vergelijken v. bixonderbeden enx.
gissen, vermoeden : ebg sixdoai en {zld.)
e lx do ai alleen, voor zoover men gissen-,
- vermoeden kan.
EÏxa'frov, 2G ao. v. 2. sïxio.
Eixdq, ct<5o?, f] [v?v. eI'xooi], de twintigste
dag der maand’; mrv. : de twintigste
en1-volgende dagen der maand.
EÏxdoöcoy atol. = slxd£co. — slnaola, p
[slxdtco]. ï. afbeelding. — 2. vergelij¬
king. — 3. vermoeden, gissing. — eixaozrjg, ov, ó [idi], die gist, die bere¬
kent. — Eixaozixóg, 3 [id.], het raden
het gissen betreffend.; zó -óv, de gave
van gissen. — Eixaozóg, 3 [verbacdadj.
v. id.], vergelijkbaar.
EÏxsXog, 3 [1. * eïxoo], gelijkend op. —
Eixrj en Eixfj, bw. [id.], op den schijn
af, op goed geluk af, zoo maar, zonder
reden.
eIxóviov, zó [verklw. v. elxcnv], klein
beeld.
EÏxóg, ózog, on%. bvn. [slxcng, part. pf. v.
1. *£Ïxcn], ion. oixóg, ózog, gelijkend op
h. ware, h, rechtvaardige.— 1. a] natuur¬
lijk, waarschijnlijk, redelijk : sl. met en,
gew., zonder èozi, ei. ys, si. yovv, natuur¬
lijk, dat spreekt vanzelf. — b) xelfst. g.:
zd eL, het waarschijnlijke, waarschijn¬
lijkheid, het natuurlijke ; xazd zó si., êx
zov sixdzog, waarschijnlijk.— 2. behoor¬
lijk, rechtmatig, billijk ; ook xelfst. g.
slxoaaEzrjq, 2 [ef. szcov], twintigjarig. EiHoodxzg, telbw. [ei., -dxig], twintig¬
maal. — Eixoodg, döog, rj [ei.], liet ge¬
tal twintig. — Elxoaézrjg, 2 = slxooaEzrjg. — sÏHOcnfv)y onverb., Uw., twin¬
tig. — ElxooiEzrjg, 2 — dxooaEzrjg-. —
Eixooivrjgizog, 2 [si'., niissch. vw. dgedpóg], twintigvoudig. — eIxool-jzévze,
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onverb., vijf en twintig. — ElxoaijtrjXVvg, v [at. tzyixecov], van twintig el.
— £iKÓooQogy 2 \el.} vw. eqéooco], met
twintig roeiers. — slxoazóg, 3 [at.],
twintigste.
Elxózcog, bio. [slxóg], 1. waarschijnlijk,
natuurlijk, geen wonder. — 2. billijker¬
wijze, met recht.
1 *eïxco> impf. elke, II., 2* pf. eolkol, citt.
eiKCL, ion. oIkol ; plqpf. ècgxEiv, ati. fjxEiv.
— A. TL (vrl EL), 2c pf. 1 mrv. Éoiypev,
3 mrv. sï^aai, 3 du. eïxxor, part. pf. vr.
sioLKvïa; plqpf. 3 enk. rjïxxo en, zonder
augm., eïxxo, 3 du. èixxrjv.
I. impf. elke, H., het scheen goed.
II. (bijna uitsluitend) 2c pf. eolkol, met
beteek. v. h. pr.
gelijken op : soixag
oiopsvcp, gij gelijkt op iemand die ge¬
looft, gij schijnt te gelooven. — 2. a)
schijnen, den indruk maken van : °eqelv
Eoixag, gij schijnt te willen ... ; onpers.:
EoiKE, het schijnt, het is waarschijnlijk; d>g
solke, naar het schijnt, naar men zegt.
— b) inx. : aan zichzelf schijnen : soixa
.xa.TafirjGEO'dai, het is mij alsof ik
ik
geloof dat ik ... — 3. goeddunken, be¬
tamen, passen ; gew. onpers.
2.elxco9 f. sïl;co, ao. eitga {Her. ao. slËcloxe,
H.), 26 ao. EÏxaftov \iort. J^elx ; vw. Lat.
vicës, Ned. wijken]. — I. onoverg. 1.
wijken, zich terugtrekken : el. noXégov,
H. , uit den slag ; si', xivl xfjg óöov, voor
iem. uit den weg gaan. — 2. overdr.: a)
onderdoen voor, achterstaan bij: ei', xivi
jzóösooi, Ii., in snelheid. — b) zwichten
voor, toegeven aan : si'. roTg xaxoïg,
voor den nood. — Iï. o verg. 1. loslaten :
el^cn fjvia Ljzjzcp, II., het paard de teugels
vieren. — 2. toestaan, vergunnen :
° TlXoVV EL. XLVL.
eIxcov, óvog, rj (acc. óva en co) [1. * eïxco],
I. beeld : standbeeld, beeldzuil, schil¬
derij, spiegelbeeld enz,. — 2. overdr. :
a) evenbeeld. — b) vergelijking, beeld.
ELKCÓg, x. Eoixcóg.
-ElXCL, ElXdpijVy X. OLLQECO.
EtXajtLvd^co, een feestmaal houden. —
EiXajZLvaoxrjgy oi5, d, dischgenoot. — eIXccjtLVTjy ?] feestmaal.
EÏXaQj xó {alleen nom. en ace.), beschut¬
ting.
slXdzivog = sXdxivoq.
eïXeyfJLat, pf. pass. v. Xèyco.
EiXeld'via, fj, godin der geboorte.
EiXéoiov, xó, plaats in Boiotië.
elXécOy EiXécOy z. * elXco.
EiXrj = i'Xrj.
EÏXrj, rj, zonnewarmte.
£ÏXrjyp,aif pf. pass. v. Xay%dvco.

—

elpi

EiXrj’d'via = ElXet'&vLa.
siXrjXov'd'a, x. eXev&co en sgxopai.
EiXrjppcu, pf. pass. v. Xapfdvco.
Eihjoig, scog, fj [etXij], zonnewarmte.
EÏXrjcpa, 2e pf v. Xapfdvco.
sïX?]xai 2e pf v. Xay%dvco.
EiXiyyidcOy EiXiypóg = IXiy«*
EiXixQivrjgy 2. — 1. a) onvermengd, rein,
zuiver. — b) overdr. : zuiver. — 2. zon¬
neklaar, duidelijk.
* ElXljzovg, ovg, ovv, gen. Jioöog [B lid ? ;
jiovg], sleepvoetend.
eIXlogco, ion. = èXiooco.
eÏXkov, EÏXxvoa enz., x. sXxco.
EiXXcOy eiXXcOy x. * eïXco.
ElXÓ/LirjV, EÏXoVy x. atgéco.
elXójzeSovj xó [sikijg itêdov], zonnige plaats,
droogplaats.
-elXoxu, 2e pf. v. Xéyco, A.
EÏXvpa, xó [ siXvoy], omhulsel, o vertrek.
EtXvcpd^co en * EÏXvcpdoo {alleen part. pr.
cpócov), voortwentelen.
eIXvco9 voco ; pass. ao. elXvO'ijv, pf. EÏXvpcu
{3 mrv., H., slXvazou). — 1. om iets win¬
den, omhullen, bedekken ; gew. pass. :
vEcpéXi] slXvpévog, H. — 2. pass. : zich
voortsleepen.
511 EtXoOy ao. eXool (H. inf. ook eéXooll) ; pass.
2e ao. edlrjv [3 mrv. dXsv, H.),pf eeX/uou ;
elXéco en elXéco {impf., II., 3 enk. elXel,
3 mrv. elXeov, èeiXeov) ; elXXco en eïXXco ;
lXXco. — I. 1. dringen, opcendringen,
in het nauw brengen : sg noxapóv eiXevvxo, II., werden naar den stroom
gedrongen. — 2. vel. : ergens in drin¬
gen : a) opsluiten. — b) tegenhouden.
— IS. pass. in reflexie.ven zin. 1. zich
samen dringen : a) zich vergaderen. —
b) v. één levend, loezen : zich samen¬
trekken, ineenduiken. — 2. (alleen sl?Jro, elXéco en lXXco), omdraaien, wente¬
len.
EiXoog, coxog, en EiXcózTjg, ov, d, heloot,
staatsslaaf te Sparta.
EÏ/aa, xó [wrt. feg ; vw. evvv/lil]. 1. kleedingstuk, inx. bovenkleed ; mrv. klecding. — 2. deken.
EÏ/LioUy pf. med.-pass. v. svvvpi en ïrgii.
EL/Liagfzéyog, ELpagzou, z. pslgopaL, 2.
EliUÉV, EÏpEV> x. ei pi.
EÏpég, dor. = èopÉr, v. slpi.
EÏprjv, 2c ao. med. {in samenst.) en plqpf.
med.-pass. v. trjpi.
slpi, f. Éoopai, geen ao. noch pf. (voor de
att. vervoeging en h. accent, x. Spraakk.).
A. V. I. ep. en ion. : pr. ind. 2 èooi, eig,
eig (gew. enkl.), mrv. 1 sipsv (enkl.), 3
Éaoi; conj. 1 eco, -elco, 3 eg, Erjoi, fjOL ;

eI/lu

—

•opt. enk. 2 è'oig, 3 eoi; imper. ëooo ;
inf. Efifisvai, ëpevai, ëfifisv, s/liev ; part.
scóv, vr. eovoa, onz. èóv ; impf. enk. 1 pa,
sa, è'ov, 5 egod'a, sas, 3 gsv, ggv, ëgv,
mrv. 2 ëaxs, ëoav, eïaxo ; iter. impf. ëoxov
enz. ; f. enk. 1 sooofA.ni, 2 sosai, soosai,
soap, 3 soExai, ëoosxai, èoosïxai, mrv. 1 èoófiEO&a, Eooófisd'a, 5 sooorxai; inf. eooe<j&ai', part. sooófisvos. — II. dor. e.
:
pr. incl. enk. 1 ëfifu (aiol.), mrv. 1 slfiég
[dor.), êfiÉv, 5 èvxi [dor.); op£. 5 sïgod'a ;
imper. mrv. 3 bvxcov, t ëoxcooav ; impf.
1 f
(med.), 5 +
w;*». 7
(dor.); fut. 3 èoEÏxai (dor.), wzr». 1 èooófiEO&a.
[■lort. es ; ®zü. Lat. snra, est].
A. zelfstandig wkw. : zijn. — 1.1. a) be¬
staan, voorhanden zijn, leven : iou
d'EÓg ; ovxéx’ soxi, hij is niet meer ; oi
ovTsg, de levenden ; oi eooófisvoi, H., de
nakomelingschap ; xd bvxa, have en
goed [z. ook 3 en II). — b) inz. : eoxlv
dg, eoxlv ooxig, slolv oï, eoxlv oi', er zijn
menschen die, menigeen ; ovx eoxlv og,
niemand; eoxlv öxe, het gebeurt, vaak ;
ovx eoxlv öxe ov, telkens ; eoxlv bncog
(lett.: er bestaat een wijze, waarop),

mogelijk, op de een of andere wijze;
eoxlv ov [bw.), er zijn gevallen dat, som¬
tijds. — 2. a) ergens vertoeven, wonen:
.êv xfj 3 Axxixp sivai. — b) overdr. : zich
in een toestand bevinden : èv xaxoïg■
Eivai. — 3. gebeuren, geschieden : xi
eoxlv
wat is er gaande ?; fioggv, er
verhief zich geschreeuw ; xa x’ èóvxa xa
t’ èooófjLsva ngó x3 èóvxa, H., het heden,
de toekomst en het verleden. — II.
werkelijk zijn, het geval zijn : ëoxco, het
zij zoo, goed; xa dvxa XÉysiv, de waar¬
heid zeggen; x6 ov, xd dvxa, het waar¬
lijk zijnde (bij pl. : de Ideeën) ; xcp
dvxi, bw., in waarheid. — III. onpers.
èoxl. 1. gv dficpl dyogdv nXg&ovoav, het
was omstreeks den tijd dat de markt
vol is. — 2. met inf. : het is geoorloofd,
- mogelijk : gv ógdv, men kon zien._
B. koppelwoord. I. zijn : ov xig ei ; ;
eoxlv ovxcog, zoo is het; xovx’ eoxlv, dat
is, dat wil zeggen. — inz. 1. met aller¬
lei bepalingen in gen. en dat.: noXscog
fLieyioxrjg (oorsprong) el] avxoïg ving soxai.
—2. met voorzetsels : ëv xlvl eivai, ergens
zijn, overdr. : ergens mede bezig zijn;
oi ènl xovxols dvxsg, de bestuurders;
dsoi ovv fffiiv ëoovxac. — II. omschrij¬
vend. 1. regelmatig bij h. vormen v.
sommige tijden (z. Spraakk.). — 2. om
nadruk te leggen op h. begrip v. h. wkw.:
pV OVÖÈV 7XE7Z0V&Ü)S.
C. (voor ons taalgevoel) pleonastisch
(alleen inf. sivai). 1. in een aantal verbindingen als : èxcov sivai = èxcov, vrij¬
willig, gaarne ; x6 xax3 avxöv sivai, wat
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hem betreft, voor zooveel van hem af¬
hangt; xö vvv sivai, op dit oogenblik,
voor het oogenblik.— 2. bij wkw. v. be¬
noemen en kiezen en bij öiöcofu : ovfifia%óv fiiv eiXovxo sivai, hdt., kozen hem
als bondgenoot.
el/ai, impf. pa. — (gewone att. vervoeging,
z. Spraakk.).
*
A.V. 1. minder gewone att. vormen : opt.
1 enk. loipv ; imper. 3 mrv. ïxcov, ixcooav,
du. 2 ixov, 3 ïxcov \ impf. enk. 1 peiv,
2 fjsio&a, mrv. 1 geifisv, 2 psixs, du. 2
fixov, 3 pxpv. — 2. H. en ion. : pr.ind.
2 enk. sioda ; conj. enk. 2 ïgoda, 3 ïgoi ;
opt. 3 enk. isip ;’ inf. igevai, ïfifieyai,
LfAsv; impf. enk. 1 gïa, -gïov, 3 gïs(v),
ps(v), le(v), mrv. 7 pofiev, 3 gïoav, poav,
ïoav, gïov, du. 3 ïxgv. — med. (vgl. ÏEfiai)
f. BÏoofiai enz., ao. ind. enk.^ 3 sïoaxo,
EELoaxo, spoaxo, goaxo, du. 3 ssiododpv ;
part. -Eiodfisvog, -godfiEvog.
[wrt. el, l ; vw. Lat. e-ö, ï-mus].
Eet pr. ind. heeft dikw. (in att. proza bijna
altijd) de beteek. v. h. fut. ; het pr. inf. en
part. hebben ze soms ; med. == act.
I. 1. gaan, komen, heengaan, torugkeeren : 666v (inwendig voorw.) ièyai;
el. etzl xiva, naar iem. gaan, of op iem.
losgaan. — 2. v. andere bewegingen : d)
varen, rijden. — b) v. vogels enz.: vlie¬
gen. — c) v. zaken : txéXexvs sioiv bid
öovgóg, H., de bijl dringt door den
boomstam.
II. overdr. 1. v. alles wat men zich als
in beweging voorstelt, o. a. van cl. tijd:
voorbijgaan ; v. een gerucht: zich ver¬
spreiden ; v. een ramp: 0 kcxkov els avxgv ióv ; v. een onderneming : lx co bnp
xcp Deep epikov, het loope af zooals de
godheid wil. — 2. in een toestand ko¬
men : ndhv bid cpiXiag (bid, B, I, 1, a)
iévai xlvl, weer goede vrienden worden
met; sig Xóyovg lévat xlvl, een gesprek
aanknoopen -, in onderkandeling tre¬
den met.
III. imper. ï&i, ïfti bg, ook ïxco, vaak ge~
bruikt als een tussw.: welaan.
eiv, ep. en 0 = èv.
eivaéxgsy 2 [èrvéa èxcov], negenjarig ;
biu. sivaéxsg, negen jaren lang.
eïvai, ao. inf. v. ïggi.
elvax-, ion., ° eivdXiog = èv-.
eivdvvx^S, H., bw. [èvvéa vvxxag], negen
nachten lang.
eIvclteqes, cov, ai, de vrouwen der broe¬
ders van den echtgenoot, schoon¬
zusters.
ELvazoSy ion. = ëvaxog.
Eivsxay -HEVy ion. — ev-,
EÏviy H. = èvi = èv.
EÏvóbiosy ion. en 0 = èv-.
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elvooiyaiog

Eivoaiyaiog = ivvoo-.
eivoolcpvUog, 2 [evooig, cpvUov], met tril¬
lend gebladerte.
-ElVVfUy ion. = -8VVVf.il, X. EVVVfll.
£Ï£a, X. 2. eïxco.
eitjaoi, x. 1. * eïxco.
el!;aa>K£, €Ï§cOy x. 2. eïxco.
£lOy x. 1. OV.
£lOlKVia} X. 1. * EÏXCO.
Glos, ep. = 2. scog.
eljta9 x. sIjtov.
eï-jiEQy vgw. = een versterkt si. — 1. in¬
dien werkelijk, indien althans ; vaak
nog versterkt door ye. — 2. (alleen H.),
zelfs indien. — 3. dikw. met ellipse,
vóór rig, noze, tzov enx. : ösi
eïjzeq
tcoze, xai rvr, men moet ... zoo ooit,
dan nu.
ei-jzo'&'ev = si' jToflev. — eï-no'&'i = eï
JZOÏÏl.
EiJiófigVy vnipf. v. snofiai.
eÏJtov, def. 2c ao., en (xld.) eIjici, def. 1* ao.
— A. V. (yrl H.) 2* ao. ind. eeitzov enx. ;
iter. ao. eïtceoxe ; conj. enk. 2 eïngo&a, 3
sïjiijoi, inf. Eijiéfisvcu, eIjié/uev. — le ao. 1
enk. EEiJia,' 3 mrv. eijiav, imper. 2 enk.
EiTiov, EiJtóv, 2 mrv. sïnaze, part. sinag ;
med. ind. -euzdfigv.— [wrt. F etc ; vw.
Lat. vocare].
dient alsao. bij kéyco, cpgfd, 1. eïqco.— 1.
abs. : spreken. — 2. overg.: zeggen,
vermelden, verklaren, aankondigen,
voorsteden, antwoorden: ei. nvt ti ;
ei. zivl özi ... — inx.: a) aanspreken. —
b) noemen ; si. zivd èo&Xóv, H., iem.
edel noemen. — c) opnoemen. — d) op¬
zeggen : eï. ETci], verzen. -- ë) bevelen.
— f)xaxcbg si. zivd, xaxd eï. zivd, kwaad
van iem. spreken ; sv si. ztvd en dgl. —
g) bevelen: yvvai^i si. öeTtzvov zezvxeïv,
H., te bereiden. — h) enkele vaste uit¬
drukkingen in d. inf. : cog eitceXv, om
zoo te zeggen ; dog enog sIjieïv, om het
maar te zeggen {verzacht een te sterke
of verontschuldigt een onnauwkeuriqe
uitdrukking).
EÏoxoVy impf. V. ETC co.
El-JZOTE — EÏ 7ZOZE. - El-JZOV = sï TIOV.
eïgcLy ao. v. 2. eïqco.
EÏQya.'d'Ov, Eigyfiaiy Eigypai, EigyvvfJiiy x.
EÏQyco.
EÏQycOy ELQyoOyimpf. eigyov, f. eïq^co, eïq^co,
ao. sigga, stglga, 2c ao. eïgyadov ; med. f.
EÏgtgOfiai ; pass.: ao. eïgx&gr, sÏQx&gv, pf.
sigyfiai, eigypai ; ion. è'gyco, ëgyco9 f
eq^co, ao. ëg^a, eg^a, 2c ao. Egyaïïov ;
pass. ao. part. EQX’Osig ; pf è'gypai (3
mrv. EQxazai ; plqpf. 3 mrv. eqxolzo, eïqXazo); ep. êégycoy 2c ao. ségya&ov ; pass..

—

eïqco

pf. EEgypai, plqpf 3 mrv. eégxazo ;
EÏgyvvfii m, H., * Egyvvfu (alleen impf
3 enk. èégyw), tegenhouden, geschei¬
den houden. — I. in-, opsluiten : odxeooi EQxazo jzdvzjj, H., waren rondom

door schilden omsloten, - beschermd.
— Iï. 1. buitensluiten, weren, verwij¬
derd houden. — 2. overdr? : a) verwij¬
derd houden : sïgyeiv zgv yjvxgv zcov
sm&yfiicov■ van hetgeen zij begeert;
yeXdozcov sïgyso&ai, zich onthouden van
lachen. — b) beletten, verbieden.
Eigé'&'TjVy x. 1. eïqco.
EÏQEQog, ó, (of -ovy zó ?), slavernij.
EigEoia, ij [ègéooco]. 1. a) het roeien. —
b) meton. : de roeiers. — 2. overdr. :
het klapwieken : ei. nzsgcov.
EigÉTQia9 ij — 3Egézgia.
* £ÏQV, ij (alleen mrv.), vergaderplaats.
EÏQIJKCly EÏQTJfiaiy X. 1. EÏQCO.
Eigpvaïog, 3, vredebrengend. — elgrjvrfo,
ij. 1. a) vrede : -gv dyEiv, vrede genie¬
ten ; -ijv TCoirjoaLAgfiEvioig xai Xalöaloigy
vrede stichten tusschen... ; -gr noigoao&ai, vrede sluiten. — b) meton. : vre¬
desvoorwaarden. — 2. verpers. : Vredesgodin. — 3. overdr.: a) vrede tus¬
schen afzonderlijke personen, eendracht.
— b) vrede der ziel, kalmte, rust. — c)
t vrede met God. — cl)
(hebraïsme),
voorspoed, geluk. — Eiggvmóg, 3y
vreedzaam,a vredelievend. — eiggvoTtoióg, 2 [elggvgv jcoiécoi1], vrede stich¬
tend, vreedzaam ; 6 el, vredesonderhandelaar.
Eiggoofiaiy x. EÏgofiai en 1. eïqco.
ElQlOEj X. EQEl'ÖCO.
ElQlOVy ion. — EQLOV.
-ElQHa, x. 2. EÏQCO.
eIqxteoVj verbaaladj. v. eïgyco. — EiQxzg^,
g [eïgyco], gevangenis.
ElQOKÓflog, 2 [d£0£ HOflECOv], WOlspill-

n end.
eÏQOfiaiy f. elggoofiai, ion. — egopai.
EiQOJióxogy 2 [el, néxco], wollig. — elgog^.
zó, wol.
eÏQ3zvoay ao. v. eqjzvIco.
elgvofiaiy ion. = 1. egvopai.
Eigvcoy ion. — EQVCO.
EÏQXazOy EiQX'd'gVy EÏQx^gv, x. eïgyco, eïqyco.
eÏQzpay ao. v. ëgjzco.
1 .EiQcoy f. êgco, ao. —, pf sïggxa ; pass. f
gg&ijoofiai, ao. èggg'&gv, pf. sïggfiai. —
A. V. ion. f. ègéco ; pass. ao. siQÉDgv,.
f EQQsflgv, f. ex. Eigijoo/uai. — [lort. J-eq',
vw. Lat. verbum, Nèd. woord]. — 1.
spreken, zeggen, verhalen : eï. zivd rir

eigco

—

Eiaaycóyipog

iets van iem.; xaxdog zivd sï., kwaad
van iem. spreken. — 2. a) melden, be¬
richten. — b) bevelen.
2.EÏQCO, impf. eTqov, f. —, ao. slga, pf.
-sigxa; pass. pf. eïgpai. — A. V. ep. :
ao. sgoaj pass. part. pf. eeq/usvog ; plqpf.
3 enk. esgxo. — [wrt. osg ; xw. Lat. serëre]. — aaneenrijgen, vlechten.
eïgcov, covog, ó, die onwetendheid veinst,
schalk.— eigcovEia, rj [ —>■ Ned. ironie],
het voorwenden van minder ivetenschap, rijkdom enz. dan men werkelijk
bezit. — 1. geveinsde onwetendheid.
— 2. voorwendsel, uitvlucht. — slgoovEvo/Lcai. 1. onwetendheid veinzen. —
2. uitvluchten zoeken.
ELgcoTCLca, ion., en -zéoo, ion., = ègcozdco.
I.els
= èv -J- g] en êg duiden een
eig. of overdrachtelijke richting aan.
A. biv. (zelden is sig als zelfstandig bw. te
beschouiven ; gew. is tmesis aan te na¬
men).
L naar binnen, er binnen, er in : êg <5’
ïjXdov, H., binnen gingen zij.
SL in samenst.: naar, er heen. — 1. in
de richting van : eio-Xsvoooo. — 2. er in,
erbinnen (met beweging) : sio-fdXXco.
B. vrz. met ace.
L v. plaats. 1. a) beweging naar : in,
binnen, naar binnen, naar ... toe: sig
oivov fdXe (pdg/Liaxov, H.; sïpi êg Zndgrgv, II.; èg röv örjpov nagsXd'sTv, vóór
het volk optreden ; sig 3Aïöao \8ópov\,
H., naar de woning van Hades. — b)
bij wkw. v. rust, die een voorafgaande
beweging veronderstellen : nagfjoav eig
(waren aanwezig te) Zdgösig ; fig. : 0 èg
xaxóv ninzsiv. — 2. richting : naar :
dvafiXÉTiELV sig zóv ovgavóv ; eItcelv tl sig
vrjv azgazidv. — 3. eindpunt v. een be¬
weging : tot aan : èx xscpaXfjg èg nóbag,
H. ; fig.: eig zovzo (tot dat punt, tot
dien graad) dgdoovg depixexo. — 4. '|*
=

èr.

ÏS. overdr. 1. v. tijd: a) eindpunt v. een
duur : tot, tot aan, tot in : èg gsXiov
xazaöurza, PI., tot zonsondergang; èg
ê/Lié, tot mijn tijd ; 0 eig nózs ;, tot wan¬
neer ? ; eig Z7]v vozsgaiav (tot, d. i. tegen
den volgenden dag) ov% rjxsv; sig zóxs,
sig avgiov enz., dikw. niet verschillend
van zóxs, avgiov enz. — b) duur, tijd¬
ruimte : voor : sig èviavxóv, PI., voor
een jaar, een jaar lang ; ° è'zog sig szog,
jaar in jaar 'uit. — 2. v. strekking, v.
doel : voor : söcoxs Kvgcg y^grjpaza sig
zijv ozgazidv ; rj sig (jegens) v/adg svvoia ;
bij getallen, duidt niet h. benaderen,
maar h. bereiken v. h. getal aan : sig
Exazóv, volle honderd, of: in het geheel
honderd ; sig dna£ dvxéxsi, éénmaal
kan hij stand houden (maar daarmee
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is dan ook de grens bereikt). — 3. «r
wijze (gedacht als een strekking) : sig
övva/niv, tot aan de grenzen der kracht,,
naar krachten ; sig xaXóv, te goeder
ure, van pas. — 4. alg. : met betrek¬
king tot, ten opzichte van : dyadóg signóXspov ; sig tpiXiav zivd péprpopai, iem..
een verwijt doen ten opzichte van .;.
• zó y’ Eig savzóv, wat hem zelf betreft.
2.sig, EÏg, z. si pi.
sig, sToa, er, part. ao. v. igpi.
EÏg, ixia, ev, tlw. (verbuiging, z. Spraakk.}
[* osjiig, * opia, *osp; vw. d-ira£, d-nXóog
enz., Lat. sem-el, sim-plex enz., Ned.
sam-en enz.]. — 1. a) één, een enkele r
sig xal sixooi ; sig ev (op één punt)
d&goifEiv ; sig xal övo, een paar, enkele— b) (hebraïsme:) zfj pui ( = zjj jrgwzp)
zcöv oapfarcov, den eersten dag der
week. — 2. met nadruk : a) slechts één,
één enkele : sig póvog; ovöè sïg, ovdk
pia, ovöè ev, zelfs niet één, niet één {de
ticee besfanddeelen hebben dus nog hun
oorspr. kracht, wat niet meer h. geval
is met ovdsig) ; sig sxaoxog, ieder afzon¬
derlijk ; xad? eva, xah3 sv en j eïg xaza
sïg, ieder afzonderlijk, een voor een— b) één en dezelfde. — c) vóór -, bo¬
ven allen ; versterkt d. superl. : sïg
dgiozog, de allerbeste (vgl. Lat. unus)— 3. in verziv. zin : een, een zekere,
de een of andere : sïg zig, ergens een ;
sïg jiEV ... sig 8s en ö sig ... d szsgog, de
een ... de ander ; sïg ó jzgcozog, de eerste
de beste.
EÏaa. 1. ao. v. * e£cd. — 2. vr. v. sig, 2<™ ao.
part. v. tg ui.
EÏaayyEXevg, 6 [EloayyÉXlcn], aanmelderr
kamerheer aan h. Perzische hof.
EiaayyEXia, rj, te Athene : een bepaalde
soort v. aanklacht, o. a. wegens staats¬
misdaad.— Eia-ayyéXXco © 1. naar bin¬
nen boodschappen : a) aanmelden. —
b) alg. : aankondigen, berichten. — 2.
inz. te Athene : een eioayysXia (#. a.)
indienen.
Eia-ayEigco ® 1. ergens in verzamelen. —
2. med. : a) zich ergens verzamelen. —
b) voor zich verzamelen ; overdr. : sla.
dvpóv, PI., weer moed vatten.
sla-dyco © 3. 1. binnenleiden, -brengen,
laten binnenkomen : oïzov sla., invoe¬
ren. — 2. inz. : a) yvvaïxa sio. (ook
med.), in zijn huis brengen, huwen. —
b) met en zonder sig xovg öixaozdg, vóór
het gerecht brengen, aanklagen ; öixrjv
sio., een proces aanhangig maken. — c)
op het tooneel brengen : ögdpaza sio.y
stukken opvoeren. — lï. overdr. : een
gebruik enz. invoeren.
Eiaaydbyipog, 2 [elodyoï]. 1. die inge-
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voerd mag worden. — 2. overdr.,
een aanklacht: ontvankelijk.
€iG-(iEi) biv. = elg dsl, voor altijd.
Eia-a'&'Qéoü, kijken naar, ontwaren.
eIg-ouév — elg alév, voor altijd.
EÏo-aico, luisteren naar, hooren.
.ELG-aHovrl^coy speren werpen naar, - in.
eïg-olxovco ® 1. a) luisteren naar. — b)
vd.: a) gehoorzamen. — p) f vcrhooren. — 2. ° hooren.
Eia-aXXofAOLL ® binnenspringen, springen
°P‘

EiodfzrjV) ao. med. v. *eïdco, et/lil en ïegaL.
ELadfxrjv, au. med. v. * e£co.
£ia-ava(iaLvco © bestijgen, opstijgen naar.
ELG-avdyco © heenbrengen naar.
'*sla-avEi/Lu [el/ui] (alleen pari. pr. stoavicór), opkomen naar.
^EiG-avogdco (alleen ao. part. eloavibcbv),

opzien naar.
EÏa-avxa, bw., in het gezicht {richting).
EÏG-djial-j bw. 1. eens voor altijd. — 2.

éénmaal.
ELG-agdaGco © d. vijand terugwerpen in,
- OP-

EÏaag, ion. part. ao. v. e'Cco.
Ela-av'd'iSy bw., een anderen keer, later.
EiG-acpixdvcjo en Ela-atpLKvÉo(A,ai © bin¬

nenkomen, aankomen bij, bereiken.
A-la-flaivcD © I. onoverg. 1. binnengaan ;
inz.: scheep gaan. — 2. overdr. \ a)
in een toestand geraken : u sla. xaxd.—
b) v. een toestand: iem. overvallen,
bevangen. — II. overg. (alleen eioépr]oa), doen binnengaan, binnenbrengen.
Ela-pdkho © 1. overg.’. werpen in, drijven
in. — 2. onoverg. -siv [eavxóv, oigatidv
enz.], zich 'werpen in, - op, een inval
doen, binnenrukken ; v. stroomen: zich

uitstorten in.
Eiofiaaig, ecog, rj [e!o/3<xIvco], het binnen¬

gaan.
eIo-Pidiotica, met

geweld binnendrin¬

gen.
ElG~pipd^co © doen binnengaan ; inz.:

inschepen.
ELo-ptenco ® kijken naar, het oog geves¬
tigd houden op.
eIgPoXi7, r\ [elopdUco]. 1. inval, aanval.
— 2. met on., eoner.: toegang, door¬
gang, pas,
ElG-Savel^ooy te leen geven.
Eio-öégxofAcu © kijken naar, gadeslaan.
EiG-bExopLai ® in iets ontvangen, - opne¬
men, binnenlatcn.
eIg-övvÓo en med. EiG-bvofAcu ® 1. in iets

dringen, binnensluipen. — 2. overdr.
v. gevoelens: in iem.s gemoed drin¬
gen, iem. bevangen.
ElGECUj Z. ELfAL.
eÏg-ei(ju © [sifu]. 1. a) binnengaan, "tre¬
den. — b) inz. : optreden, verschijnen
vóór h. gerecht, h. volk enz. — 2. over¬
dr. : in iem.s geest of gemoed oprij¬
zen, bij iem. opkomen, iem. bevangen,
bekruipen.
elG-skavvco © en, H., eIg-eMco. \. overg.:
iem. o/'iets naar binnen drijven, drijven
tegen, - in. — 2. onoverg.: [ïtxjzov, vavv,
otqoltóv], binnenrijden -varen, -trek¬
ken.
etö'-£jr£tTa, bw., voor de toekomst.
elG-égyvvpi, ergens insluiten.
eIg-eqvco, binnentrekken.
EÏG-£Qx0t/LaL ® —— sioEif.li | overdr. . sio.
slq xó pov/.EvzifQLov, in den Raad treden,
lid worden van ... ; elg xdg oTiovöag
elofMeTv, tot het vredesverdrag toe¬
treden.
EiG-Eyw ® zich uitstrekken tot aan, - tot
in {x. eyco, B, 3, a).
ElGfJ, Z. ELUl.
ELG-rjyéo/LiaL. 1. een gebruik enz. invoeren.
— 2. inz.: a) een voorstel indienen,
voorstellen, aanraden. — b) alg. : een
meening uitspreken.
elG-ryd'éco, inspuiten.
EÏG&a, ep. 2 enk. pr. ind. v. sÏjal.
slo-’d'Qcpaxco © binnenspringen.
eÏgLj 3 enk. pr. ind.v. sifu.
ElG-^ofAaiy zich neerzetten in een hinder¬
laag.
ELG-irffAi ® binnenzenden, -laten ; med.:
binnengaan.
Elal&firjj ff [sïoELfu], toegang.
EiG-xci'd'OQdooy neerzien op.
EiG-xarcLpalvcoy af dal en in.
eIg-.hugvGGaj, att. -vzzwy door een heraut
laten afkondigen.
EiG-Ho/ui £ o) ® binnenbrengen.
elg-hqov oj y in deuken.
ELG H CO — LOK CO.
EiG-kevoGcoy beschouwen.
*ElG-tualo[Aou [alleen ep. ao. Eoegdooazo),
h. gemoed diep treffen.
EiG-voécoy gewaarworden, inzien.
EÏG-oSog rj. 1 ingang, toegang. - 2.
meton.: a) het binnengaan. — b) over¬
dr. : inleiding v. een proces.
eIg-oixeco, ergens gaan wonen. — eIgolxrjaig, scog, fj, woning.
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*lo-oixvécoy binnengaan.
eioóhe(v)9 vgw. \elg o *£(»>)]. 1. totdat. —

2. zoolang als.
eioopai. 1. ep. f. med. v. eïpi. — 2. med.
f. v. *eïdco. — 3. f. v. ïepai.
elaovj ep. imper. ao. v. *et,co.
eIo-ojtigW) bw.j in de toekomst.
EÏoojzrog, 2 \vw. óyjopai, f., bij. agdco],
zichtbaar. — eïoojxzqov, zó, spiegel.
Eia-ogdco © 1. act. en wed. : kijken naar,
aanschouwen. — inz.: a) met eerbied
met bewondering aanschouwen.— b)
onverschillig beschouwen.— 2. overdr.:

met den geest beschouwen, letten op,
toezien.
Elo-oQpdco, binnendrijven.
*EÏooq, bvn. (alleen ion. vr. enk. ètorj, mrv.
nomèïoai, acc. ètoag), ep. vorm v. loog,
gelijk. — 1. vrjsg èïoai, H., aan weers¬

kanten gelijke
goed evenwichtige
schepen ; donlg ndvxoo1 ètorj, H., aan
alle kanten gelijk (cl.i. rond) schild. —
2. overdr. : cpgéveg èloai, H., zichzelf
gelijk blijvende
bezonnen geest.
ELo-jrata}) binnenstormen.
Eio-jzé/mtco © zenden naar, - in, -tegen.
Eio-nézopai © 1. binnenvliegen. — 2.
overdr. v. een gerucht: vliegen naar.
Elo-jTTjödco, springen in.
elo-jtijtzco ® 1. a) vallen in. — /;) ge¬
worpen worden in. — 2. een inval
een aanval doen.
eIo-jiIéco © binnenvaren ; v. zaken: over
zee ingevoerd worden. — EÏoitkoogovg,óov-ov, ó, het varen naar, het inva¬
ren.
eIo-jtoleco. 1. er in doen, - brengen. —
2. inz.: iem. tot kind in een familie
laten opnemen : èavxöv elojzoieïv xivi,
door iem. ; wed.: iem. tot (zijn, wed.)
kind aannemen.
Eio-jzoQEvco, brengen naar; wed.: bin¬
nengaan.
ELGJtga^ig, ecog, ij, het invorderen. —
EiG-jzQdooco, att. -dzzco. 1. in vorderen.
— 2. overdr., med.: eischen : dinaiov
(zijn recht) eloeizgdlgaxo.
Eio-QÉco • binnenstroomen ; ook overdr. v.
h. licht.
ELO-TL'd'rjpL © er op
er in leggen.
eIg-tqéxco © binnenloopen.
.elo-cpégco © 1. a) binnen-, aan-, heen¬
brengen : jzoxapóg ögvg èocpégezai, H.,

de bergstroom sleurt eiken mee in zijn
(wed.) wateren. — b) inz. : geld aan¬
brengen, belasting betalen. — 2. over¬
dr. : a) ergens heen brengen : dyyeUag

—
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sla., boodschappen overbrengen. — b)
iets nieuws invoeren : xaivd öaipóvia
(nieuwe godheden) elo. — c) een meening in het midden brengen, een wet
enz. voorstellen. — d) iem. in een
toestand brengen : f uij eioeyèyxpg
ijjidg elg jieigao/bLÓv, leid ons niet in
bekoring. — slocpogd, y. 1. hot bin¬
nenbrengen. — 2. meton., concr.: gel¬
delijke bijdrage {ook een vrijwillige),
belasting; inz., te Athene: buitengewone
vermogensbelasting in tijd v. nood.
ELO-qpogéco — eiocpégco.
eIo-<pqéoo, binnenlaten.
Ela-xeigi^co, overhandigen, toevertrou¬
wen.
ELO-xéco © 1. er in gieten. — 2. overdr.,
wed.: binnenstroomen (v. een menigte).
Eiocoy bw. en vrz. [v. slg, gelijk eg co v. if],
binnen.— 1. bij wkw. v. beweging (als vrz.
wet acc., datgew. na zijn naamval staat,
of wet qen.): naar binnen : eïoco zov
zei%ovg angel, hij ging de stad binnen.
— 2. bij wkw. v. rust (als vrz., metgen.):~
er binnen: yv eïoco zcor ögcbv, hij was
binnen -, - aan den binnenkant der ber¬
gen.
Elo-ard'éeoy med., naar binnen dringen.
Elocojxóg, 2 [eig cbjza (è’xcov)], vóór oogen
hebbend : -ol èyévovzo reebv, H., zij kre¬
gen de schepen in het gezicht.
EÏzay bw. 1. a) opeenvolging in d. tijd:
daarna, vervolgens. — b) in opsom mingen: verder, vervolgens: jzgcotov
(pev)... eïza (<5é). — 2. overdr. : drukt de
aaneenschakeling in de gedachte, h. ge¬
volg uit, inz. een niet te verwachten ge¬
volgtrekking, in cl. vorm v. een verontt vaardig de of ironische vraag of v. een
uitroep : en dan, en toch.
eÏ-te, vgw. 1. in de onafhankelijke rede :
eïxe ... eïzs, hetzij ... hetzij; soms is al¬
leen h. 2e eïze uitgedrukt; vaak staat
in een der 2 leden een ander partikel :
ei (j-iev) ... eïxe ; ij ... eïxe ; eïxe ... ij.— 2.
in de tweeledige indirecte vraag: eïze...
eïxe, of... dan wel.
eÏcoj H., pr. conj. v. èdco.
-Eico. 1. ep. conj. v. -eipi (elpi). — 2. 2*
ao. conj. v. -lij/ui.
EÏoo'd'CLy 2g pf. v. * eb co. — Elarü'ózcog, bw.
[eicoOóg, z. * edco], naar gewoonte.
EÏcoVy impf. v. èdco.
stens, ep. = ecog.
EKy z. i£.
cExdf3r], g [—> Lat. Hecuba], echtgenoote
v. koning Priamos.
EnafióXoSy dor. = exrjfióXog.
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êxd-Egyog, m. bvn. en znw. [fex, z. êxcov ;
J-ègyov\ naar zijn believen
vrij han¬
delend, vrij
zeker treffend; of [vw.
êxdg, J-égyov], uit de verte tredend.
êndrjVy 2fi ao. incl. pass. v. xaio.
EKCL'd'Ev [sxdg, -dsv]. 1. bw. : van verre
(wij zeggen gew., met een andere voor¬
stelling'. ver). — 2. vr%. met gen. :
verre' van.
êxd'&'rjgcc, ao. v. xaïïaigco.
kxapovj 2e ao. v. xdpvco.
è'xavov, 2e ao. v. xaivco.
èxdgrjv9 2C ao. pass. v. xsigoj.
êxdg (comp. sxaozsgco, superl. sxaozdzoj).
1. bw.: ver, in de verte. — 2. vrz. met
gen. : verre van. — êxaGzazw, x. sxdg.
EKaoTCLxóoE, bw. [sxaozog, -os], naar alle
kanten. — Exaarayov, 'bw. [sxaozog],
overal, bij elke gelegenheid.
êxaGrégco, x. sxdg.
êxaGzóifo, bw. [sxaozog, -#t], overal.
é'xacrzog, 3, onbep. vnw., ieder, ieder afzon¬
derlijk ; dilcw. versterkt: slg s., s. zig ; zd
-a, alle bizonderheden; Kaft’ -ov, xaff
-ovg, ieder afzonderlijk ; zd xa&' -cc, iede¬
re zaak afzonderlijk; nag' -cc, bij iedere
gelegenheid ; cbg -ot, ieder afzonderlijk,
de een na den ander. — êxdozozE, bw.
[sxaozog, -re], telkens, bij iedere gele¬
genheid.
‘Exazaïog, ó, logograaf\ omstr. 500 v. G.
éxdzEQ'&Efv)) bw. = èxazÉgcoflsv. — êxdzEgog, 3, onbep. vnw., elk van beiden;
mrv.: de een gelijk de ander (t. ond. v.
dgrpózsgoi, beiden samen), of [gew.) :
ieder van beide groepen ; xa&’ -a, aan
beide kanten. — éxazégoo'd'Ev [e., -ïïsv].
1. bw.: aan -, van weerszijden. — 2.
vrx. met gen. : aan weerszijden van. —
êxazégoo'd'Ly bw. [£., -#t], aan weerszij¬
den. — êxazEQcooEy biv. [e., -os], naar
weerskanten.
cExdzrjy fj, godin der tooverij, der drie¬
sprongen enz.
êxazTjPEXÉzrjgy ov, en êxaz?]póXogy ov, rn.
bvn. = sxgpólog.
è'xazLy vrx. met gen. (gew. achter zijn
naamval) [Fsx, x. sxcóv]. 1. H., alleen
v. góden : door den wil
door de ge¬
nade van. — 2. later : a) om reden van.
— b) wat betreft.
Exazóyxeigogy 2 [sxazóv xeïgag (e^cov)],
honderdhandig. — Exazó^vyog, 2 [sxazöv £vyd (excov)], met honderd roei¬
banken.
ExazopPaLcóvy cövog, 6, hekatombaioon,
de eerste maand v. h. Attische jaar, half
Juli tot half Augustus [waarin exazópfcu geofferd werden]. — êxazópPr], f]
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[sxazóv povg], hekatombe. 1. offer van
honderd runderen. — 2. alg. : ieder
groot offer, ook v. andere dieren.
Sxazó/Lifloiogy 2 [sxazóv focov [dt;iog)], hon¬
derd runderen waard ; zo -ov, prijs van
honderd runderen.
èxazópTCEÖog en -jcoöog 2 [sxazóv jtoöcov],
van honderd voet. — êxazopjiohgy igr
l [êxazov nóksig (s’xcov)],
met honderd
steden. — êxazópjzovg, ovg, ovv, gen.
jcoöog [sxazóv nóöag (s’xcov)], honderdVÓetig. — èxazópjzvkog, 2 [êxazov nvXag
(sxcov)]t honderdpoortig.
êxazov^ onverb. Uw. [£-, éénmaal ; met
-xazov vw. Lat. centum, Ned. honderd;.
—Ned. hektometer enz.], honderd ( =
dilcw. : vele).
Exazovzaxdgavog (dor.) en -gvog, 2 [sxa¬
zóv xdgrjva [sxozv)], honderdkoppig. —
ExazovzajzXaaioi)Vy2 [e., vgl. öi-TildoLog],.
honderdvoudig. — Exazovrdgxgg,ov, ó
en êxazóvzagx°Sy o [sxazóv (dvögcöv) doX<nv], honderdman ; te Rome : centurio..
èxazogy m. bvn. en xnw. [verkort uit sxa-

,

zgPólog] — sxazjjfóXog.
êxazoozóg, 3 [sxazóv], honderdste.
Exav'd'TjVy ExavGo., ao. v. xatco.
êx-paivoo ® S. onoverg. 1. ergens uit -, van

iets af gaan, - komen ; met en geiv. zon¬
der sx vs(óg : aan wal gaan ; ngog zo•
ögfiiov s., uit d. hollen weg komen en de
steilte beklimmen. — 2. overdr. : a)
afwijken van : 0 s. zvxgg, het pad van
het geluk verlaten üjioï ètgéfirjg kóycu
waarheen is uw rede afgedwaald ?; L
(afstand doen van) wv dölxojg èxsxzgvro.
— b) uit een vorigen toestand komenr
uitvallen, ai'loopen, (ten slotte) wor¬
den : dv zi pi] xazd yvcoprjv èxffj, wan¬
neer iets niet naar wenscli afloopt; zósxpav, de afloop, de uitslag ; ° xdxiozog
dvdgcov sxpÉfpxs.— ÏI. overg. 1. a) af¬
wijken van : 0 xsXsvdov è., een weg ver¬
laten. — b) overschrijden, eig. en
overdr. : è. zgidxovza szg. — 2. causa¬
tief (alleen 1° ao. s^efgoa) : uit ietsdoen gaan ; inz.: aan wal zetten.
Ex-ftaxxevGo. 1. overg. : in Bakchischen
waanzin brengen. — 2. a) onoverg. : in
Bakchischen waanzin verkeeren. — b)
vd. overg.: + door zijn waanzin in be¬
roering brengen.
êx-pdUco © 1. a) uit-, wegwerpen, -drij¬
ven, -stooten, -leggen, verwijderen,,
laten gaan -, laten vallen uit. — b) inz.i
ontschepen, over boord werpen, tevondeling leggen enz. — 2. overdr. i
a) verdrijven ; inz.: verbannen, uit¬
wijzen, verstooten, van den troon
stooten, uit een ambt verdringen;

;
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° nlovxov e., uit zijn bezit verdrijven,
berooven. — b) xijn overtuiging endgl.
over boord werpen, - prijsgeven. — e)
verzinsels enz. verwerpen. — cl) laten
ontglippen, verliezen : 'ènog L, H., zich
laten ontvallen; cpcorijv L, geluid geven ;
° cpgévagL. het verstand verliezen.
è'xpaoïg, scog, ij [Ixfialvco]. 1. liet uitstijgen ;
in%. : het aan land gaan. — 2. met on. :
uitweg, landingsplaats.
^Expdzava, cov, zd, hoofdstad v. Meelid.
êH-pepatóofzai, bevestigen, bewijzen.
èH-fhd£cj. 1. uitdrijven, achteruitdringen,
ontrukken. — 2. overdr. : a) afdwin¬
gen : ° dvsidog e. — b) (met verxw. beieeli. v. £*-), dwingen.
èx-Pipd£co @ ergens uit doen gaan.
èxPXgzéov, verbaaladj. v. èxpdllco. —
k'xpbjzog, 2 [iel.], uitgeworpen.
èx-pXvtoo, ergens uit gutsen.
£H-pXrx)oxco (alleen 2° ao. ExpoXe, H.b
ergens uit komen.
èn-Podoj. 1. uitroepen. — 2. door schreeuwen verdrijven.
eH-Porjd'éca, uitrukken om hulp te bren¬
gen.
inPohjy f/ [ExpdXXoo]. 1. liet uitwerpen.—
2. meton., concr. : het uitgeworpene,
het weggelegde : ° èxpoXal vscóg, door
de zee uitgeworpen wrak. — 3. overdr.’.
het prijsgeven
het opgeven v. een
meening. — ëxPoXog, 2 [iel.]. 1. uitge¬
worpen. — 2. xelfst. g. : ° 6 nóvzov e., de
plaats waar de zee doorgebroken is,
inham.
l*-/?ga£co en -dooco, uit-, aan land wer¬
pen.
£K-Pgvxdotucu, brullend uitstooten.
êx-yavgóopai, iets roemen.
EK-ysldco 9 in den lach schieten.
êx-ylyvopai 9 ion. -yiv-. 1. ontstaan -,
geboren worden uit; 2e pf. -ysyora,
afstammen van. — 2. onpers. -szcu, het
is mogelijk, - geoorloofd.
in-yXvcpco en meel. 1. uitbeitelen. — 2.
een ei openpikken, uitbroeden.
Exyovog 2 [sxyLyvopai]. 1 geboren uit,
af stammend. — 2. zelfst. g. : a) ó, f\ ê.,
kind, nakomeling. — /;) zd -a, voort¬
brengselen : ° zd-a xdovóg, de vruchten
der aarde.
Ex-öaxgvco, in tranen uitbarsten.
iK-óeiHvvjbu 9 duidelijk laten zien, wijzen.
Ex-ÖEL/Liazóco, doen schrikken.
EK-öÉKopcuy ion. = ênds/o/Liou.
EK-öégxo/Licu, kijken uit.
EK-dégco 9 villen.
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EHÖEzog, 2 [exdêco\t vastgemaakt.
EK-déxopcu • ion. -Séxopcu. I. 1. ontvan¬
gen -, aannemen -, overnemen van :
naga nazgdg s. zgv dgygv, de heerschap¬
pij ; f. zgv alziav, de schuld v. iets op
zich nemen. — 2. onmiddellijk vol¬
gen op : a) v. tijd : «) onpverg : [dgxrjv;],
iem. opvolgen. — P) aflosseh. — *b) rn
plaatselijken %in : zich aansluiten
grenzen aan : and Alyvnzov Aiftvg èxöéxEzai, hdt., na Egypte komt Libuë.—
II. afwachten, wachten op.
EK-dÉco 9 [1. <5éa)J, vastbinden
vastma¬
ken aan : zt zivog, iets aan iets; meel. :
zich iets aanbinden, zich omhangen met.
è'x-êgXog, 2. — 1. zeer duidelijk.
2.
overdr. : uitblinkend, uitmuntend.
êxögpéco [sxdgpog]. 1. naar het buiten¬
land gaan. — 2. buitenslands reizen. ~
êxdy/Lila, fj \idi\. 1. reis naar -, reis in
het buitenland. - 2. + overdr.: het
heengaan der %iel uit h. lichaam.
Exörj/Liog, 2 [ex ör/pov (&v)]. 1. in het
buitenland vertoevend. — 2. " oneig. :
afwezig : deogdzeov ë.
Ex-ÖLapalvM • over ...heen gaan.
Ex-öiaLzdopai 9 in zijn levenswijze af¬
wijken van. — èxÖLaLzrjaig, ecog, g, het
afwijken van een levenswijze.
Ex-diSdaxoo ® 1. grondig onderrichten .
meel. : grondig laten onderrichten.
2. alg. : iem. iets mededeelcn.
êx-Siögdoxco 9 ion. -8gga~9 weg vluchten
uit.
EX-ÖLÖCO/ZL 9 I. 1. uit handen geven,
weggeven, uitleveren. — inx>.\ a) act.
en med.: zijn dochter uithuwelijken. —
b) slaven ter foltering uitleveren.
e) act. en meel. : uitleen en, verhuren,
verpachten. — 2. overdr. : a) een ge¬
schrift uitgeven. — b) bondgenooten enz.
prijsgeven. — c) opdracht geven om
iets te leveren : dvögidvza L, een stand¬
beeld bestellen. — II. onoyerg., y. een
rivier : èxöiöóvai [savzóv], uitvloeien in,
zich uitstorten in.
Ex-dirjyéopai, uiteenzetten, verhalen.
êxSixÉco [ex8ixoq\ recht verschaffen aan.
— 1. straffen, wreken. — 2. verdedi¬
gen. — Ex8lxgoig9 F.cog, g fex8lxe(o] en
£x8ixLa9 f) [è'xSixog], straf, wraak.
ëxÖLxog, 2 [ex 8lxgg\ 1.
straffend,
wrekend. — 2. onrechtvaardig.
EH-öicóxoo. 1. buiten jagen.
2. heftig
vervolgen.
Exdooig, EODgy ij [Exdiöcogfi. het wegge¬
ven ; in%. ’. het verpachten (&. Bxdiöcopt).
— ExSozog, 2 [verbaaladj. -v. id.], weg¬
gegeven, uitgeleverd.

—
.

êxövvco

—

èx-Svvco = èxdzroficu; z. èxövco, II.
ënSvaig, soos, g [Exbüogai]. 1. het uit¬
kruipen, het ontkomen, eig. en overdr.
— 2. meton.: plaats waar men uitkruipt,
uitgang.
êx-övoo ® I. overg. (pr., f, P ao.) : iem.
uit iets trekken, ontdoen -, berooven
van: 0 exövcov e/liè èodrjia, mij beroovend van mijn gewaad. — IS. (2C ao.,
pf. ; meel.). 1. onoverg.: a) zich uit iets
trekken, wegsluipen : eig. : èxövg gsydqolo, H., de zaal uitgeslopen. — 6) overdr.\ 0 èxövvai xaxcör, aan het gevaar
ontkomen. — 2. uit de vorige ontwik¬
kelt zich een o verg. beteek. (vgl. övco, B,
II, 2): a) (v. kleederen en ivapenen) : zich
ontdoen van,afleggen: xsvisas^sbvovio,
II. — b) overdr.: ontkomen aan : èxövveu öXsdgov, H.
exel, btv. 1. v. plaats : a) daar, ginds ; inz.:
in de onderwereld. — b) daarheen. —
2. overdr. v. tijd. {zld.) : toen. — exel'd'Ev en HEÏ'd'Ev, bw. 1. v. plaats : a)
vandaar. — b) daar. — 2. overdr. v. tijd:
van toen af. — Exsï-'d'i en xeÏ'O'l^ bw. v.
plaats : a) daar. — b) daarheen.
exelvtj en -vrjg, bw., z. èxsTvog, II.
êxEivog, ?], o [èxeï\, en xEÏvog, g, o, aan¬
wijzend vnw.: gene, gindsche, die -, dat
ginds [ wijst op iets, dat v. d. spreker ver¬
wijderd is ; z. ovzog). I. 1. v. plaats :
7Igog F. fjöTüu, H., Iros is het, die daar
zit; xsïvog oös, gene daar. — 2. overdr.:
a) v. iets, dat meer verwijderd is in de
gedachte : ovzog ... s. = Lat. hic ... ille.
— b) die bekende, de beroemde : è.
Oovxvöiörjg. — c) in verzw. zin = avTÓg : KXéagxog xal oi exeLvov, zijn man¬
schappen. — d) v. tijd, v. h. verleden :
sxsLvyj zij fj/Liégg ; drd -,
exelvov, van
toen af aan ; /hst’ èxsïva, daarna. — II.
bic. 1. èxELvp, xsLvp : a) v. plaats, met en
zonder beweging : daar, daarlangs. — b)
overdr. : op die wijze. — 2. f êxELvrjg
[zijg 68ov\, daarlangs.
èxEivoa-i, een versterkt èxsïvos, gene daar.
êxEivcog [exeÏvos’] en xelvcog [xsïvog], biv..
op die wijze.
exeï-ge en xeTge, bw. ï. daarheen, inz.
naar de onderwereld. — 2. daar.
EXExXó/LirjVy 2e ao. v. xéXoficu.
èxéxga^a9 z. xgdtjco.
exeXocL) ao. v. * xéXXco.
ëxÉgaaa, êxegdo'&rjv, z. XEgdvvvpi.
êxégöava, -Tjva, -rjaa, ao. v. xsgdaivco.
EXEgaa, ao. v. xeigco.
èxEXEigLCL, f) [e^co, terughouden ; xeig],
wapenstilstand.
èx-^rjzÉoo. 1. uitvorschen, opsporen. —
2. f rekenschap vragen van, wreken.

êxxazajcdXXoo

ëxrja, ej). 2e ao. v. xaico.
êxrjPoMa, rj, zeker schot; of: ver treffend
schot. — êxrjftóXog, 2 [J-ex, z. êxcóv ;
vw. fdXXco], naar believen -, zeker
treffend; of [vw. sxdg, fdXXco] verre
treffend ; ook zelfst. g.
ExgXog, 2, stil, rustig, ongestoord, be¬
haaglijk ; bw. ExgXa.
ExrjTLy ion. = exolxl.
êx-&a/bil3éo/Liou9 pass., zich zeer verbazen,
ontstellen.
èx-'d'Eao/aaLj tot het eind beschouwen.
EX'd'Ecng, sarg, rj [èxxid rgu], het te vonde¬
ling leggen.
êx-'déoo © ergens uit loop en ; inz. : een
uit val doen.
êx-ftijgevoo, wegvangen.
èx-'&'XLpco. 1. een vrucht uitpersen. — 2.
overdr. : uit de marschkolom en dgl.
dringen.
êx-'d'vpoxoo © 1. in onmacht vallen. — 2.
het besterven : yèXog è., H., zich dood¬
lachen.
êx-ftgepaxeo ® springen uit.
êx-&voo. 1. act.: offeren, inz. als zoen¬
offer. — 2. med. : door een offer ver¬
zoenen ; ook : een zoenoffer brengen.
Exixrjv, -%rj<jd/Li7]v9 mXovi %'• xt^dveo.
èx-xa.'&'aigco @ 1. (sx-, weg), door rei¬
nigen verwijderen, uitroeien, oprui¬
men.— 2. (ex-, geheel), grondig schoon¬
maken, poetsen.
êx-xa&Evöoo, buiten slapen, - overnach¬
ten, 's nachts de wacht houden.
*Ex-xcïd'opdco (alleen 2C ao. part. sxxaziöcóv), neerzien van.
éxxaiÖExa
xai 8éxa\, onverb., zestien.
— EXxaLÖ£xdöcogog9 2 [s. doógoov (2. öd>gor, handpalm)], zestien palm lang. —
Exxcudéxazog, 3, zestiende.
èx-xaico © att. -xdeo. 1. door branden
vernielen, verbranden, uitbranden. —
2. a) doen ontbranden, aansteken;
pass. : opflikkeren. — b) overdr.: iem..
in vuur en vlam zetten ; pass. : drif¬
tig worden.
Exxaxéco [ex, xaxóg], moedeloos -, na¬
latig worden.
éx-xaXeco © 1. naar buiten roepen. — 2.
med.: a) tot zich -, in zijn belang naar
buiten roepen. — b) overdr. : uitdagen,
aansporen.
êx-xaXvjzzco. 1. ontblooten, onthullen:
med. : zijn hoofd ontblooten. — 2.
overdr. : doen kennen, - begrijpen.
*êx-xazajzdXXco (alleen 2e ao. sxxazênaXzo, H.), neerschieten uit.

--—
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êxxdoo

èx-xdco9
èxxaico.
Ëx-xeipai ® buiten -, buiten iets liggen ;
v. kinderen : te vondeling liggen.
êH-HEvócoo 1. ledigen, opruimen, ontvol¬
ken.— 2. overcir.: de smart verlichten.
êxxsxvpévcos, bw. [pass. part. pf. v. èxxèco\,
overdr.: op uitgelaten wijze, teugelloos.
èx-xrjgvooco, att. -vzxa>. 1 door den he¬
raut laten afkondigen. — 2. inx.: dooi¬
den heraut de verbanning laten afkon¬
digen van: L xivd.
èx-xivéco. 1. naar buiten bewegen, op¬
schrikken, opjagen. — 2. overdr. : è.
gij pa, een woord uitstooten.
êx-xioo, ergens uit gaan.
êx-xXsLCo ® ion. -xXrjioOy ait. -xXrjco. 1.
uitsluiten. — 2. overdr.: a) v. xaken :
uitsluiten, onmogelijk maken, verhin¬
deren. — b) v. pers. : uitsluiten, verre
houden van èxxbfïópsvoi, zfj dwg, i-tdt.,
door den tijd verhinderd.
EH-xlÉJtzco ® 1. wegstelen, heimelijk
wegbrengen uit. — 2. overdr. : be¬
driegen, verschalken.
Exh]{fojV) ao. pass. v. xalèco.

.

:

Exxhrj'ioo, %. exxXsico.
êxxb]aia9 ij [sxxXrjzog ; —>• Lat. eccle¬
sia]. 1. bijeengeroepen vergadering ;
inx. : a) volksvergadering: -av ovUJysiv, -av ovvdyeiv, bijeenroepen, beleg¬
gen ; -av Ëysiv, houden ; -av dcpiÈvai,
-av dvaozfjoai, opheffen. — b) soms :
vergadering der soldaten. — c) f ver¬
gadering der geloovigen, zoowel één
gemeente als de geheele H. Kerk. — 2.
meton. : a) vergaderplaats v. h. volk. —
b) t kerk (gebouiv). — Exxhjacd^co
[augm. soms rjxxb, geiv., alsof h. wkw.
samengesteld tvas, s£exA-). 1. onoverg.:
een vergadering bijwonen, in een ver¬
gadering spreken. — 2. overg. en abs.:
een vergadering v. h. volk ofh. leger be¬
leggen. — ExxXpoiaoTris, ov, 6 [zxxXgoia£co]. 1. deelnemer aan de volksver¬
gadering. — 2. f de Prediker, een boek
v. h. Oud Testament.
Ëxxh]zog, 2 [èxxaXécoi]. 1 opgeroepen. —
2. oi -oi., leden van een vergadering;
inx. te Sparia, wschl. leden v. een com¬
missie met een bepaalde opdracht.
êx-xXgcO)
èxstXsioD.
êx-xXivco © onoverg. : af-, uitwijken, zich
afwenden om ie vluchten, terugwijken.
Ex-xoXdjzTco. 1. uitbeitelen. — 2. uitpik¬
ken.
êx-xopl^co © 1. ergens uit brengen, weg¬
brengen, -dragen. — 2. inx.: a) redden
uit, in veiligheid brengen. — b) een
doode uitdragen.

.

—

êxXyyoo

175'

èx-xopjzd£oj, zich zeer beroemen.
èx-xopy)Evopai,

zich geestig uitdruk¬

ken.
Ex-xójzzco ©

1. af-, uitslaan, -stootenr
-houwen : e. olxlav, een huis openbre¬
ken, er in inbreken. — 2. overdr. i
een eind maken aan.
m
èx-xgépapai © 1. neerhangen van. — 2..
overdr. t aan iem.s lippen hangen. —
Ex-xQepdvvvpi © ophangen aan.
êx-xgivco © 1. afscheiden, afzonderen..
— 2. uitkiezen. — Exxgizog, 2, uitge¬
lezen, voortreffelijk.
Ex-xgovco © 1. uit-, wegslaan, -stooten..
— 2. overdr.: è.Xóyovg, redenen
een
bewijsvoering op zijde schuiven ; zov
ndgovxog lóyov èpavzov è., ik verwijder
mij van het onderhavige onderwerp.
Ex-xv/haxdco, over den kop buitelen.
èx-xvXtvöoo en ex-xvXloo. 1. buiten wen¬
telen, - werpen; pass. : ergens uit
rollen, - vallen.— 2. overdr. pass. : zich
in een ondeugd storten.
êx-xvpaLvoo, overdr.: een golvende lijn
vormen, uit het gelid komen.
êx-xoocpóooy doof maken.
ExXaylga, ËxXayov, *.. xXd£<x>.
Ex-Xayxdvco ® van het noodlot -, door
het lot verkrijgen.
êx-XaXéco, iets uitbabbelen.
êx-XapfldvcD © van iem. nemen, - ont¬
vangen.
Ex-Xdpnco, uitstralen, cig. en overdr.
êx-Xav&dvco © geheel doen vergeten
gew. med.: geheel vergeten.
ExXdnrjVy 2e ao. jjass. v. xXéjzzco.
k'xXavoa, ao.'v. xXaico.

A]. 1. uitkiezen. — 2..
invorderen, innen.
ex-XeIticx) ® S. overg. 1. verlaten, in den
steek laten. — 2. overdr. : verzuimen,.
verwaarloozen : ° ogxov è., een eed
breken. - II. onoverg. 1. heengaan. —
2. overdr.: a) afnemen, ten einde loopen, vergaan. — b) wegkwijnen, ster¬
ven. — c) v. xon en maan: verduisteren.
— ExXeiyjis, Ecog, rj [ —> Ned. eklipsj1. overg.: het verlaten. —\ 2. onoverg.,
overdr.: a) het afnemen, ondergang. —
b) zons-, maansverduistering.
ëxXExzéosj 3, verbaaladj. v. èxXsyco. —
exXexzós, 3 [idi\, uitgekozen, uitver¬
koren.
êx-Xéyco ® [Xéyco,

ëxXeo —
xXéco.

èxXéso, 2

enk.

impf. pass. v..

èx-XEvxaivco, geheel wit maken.
êx-XrjycOy ophouden.
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êxXrp&dvco

—

èx-Xrpd'dvody H. = èxlardavco.

êxkrj'&'Tjv, ao. pass. v. xaXéco.
k'nhjoLg, scog, fj [sxXav&dvco], bet vergeten.
êx-Xi/mtdvco — exXeIjicü.
èx-Xi7iagéco, dringend verzoeken.
ixXoyrj) fj [èxXéyco ; —>- Ned. ecloge],

keuze.
sx-loyl^opai (èx-, versterkend). 1. bere¬
kenen. — 2. overdr. {%. Xóyog, B, I),

overleggen, overwegen.
bevrijding, ver.
lossing. — exXvzfjQiog, 2 [id.], de be¬
vrijding betreffend, redding brengend.
êx-Xvco. 1. a) losmaken, ontspannen : è.
yvcua, de meertouwen ; ró£cc s. ; ° ozóga
è., ontsluiten. — b) overdr.: iets, dat als

MxXvaig, ecog, fj [èxXvco],

een spanning, als knellend, gevoeld wordt,
wegnemen, beëindigen : ° ê. öaogóv, tol;
s. EQiv, twist. — 2. act. en med.: bevrij¬
den : os xaxcbv èxXvoopai, H. ; ° avzov
et-skvodgrjv, ik heb hem van h. gevaar

verwijderd.
êx-Xcof!dof.icu, smadelijk bejegend wor¬

den.
èx-pa.Lv<x> ® woedend -, razend maken.
èx-fzavd'dvcü ® 1. a) grondig aanleeren :
F. yXcbooav, een taal; p/'. : goed kennen.
— b) in%.: van buiten leeren. — 2.

zorgvuldig uitvorschen.
êx-pdooui ® afwrijven, afwissehen.
* èx-pELQopai (alleen pf. ètjég.poQE, II.).

deelachtig worden.
zorgvuldig beoefenen, overwegen.
êx-juezgéoo. 1. uit-, afmeten. — 2. overdr.
v. tijd : 0 xgóvov è., een zekeren tijd
doorbrengen.
ixfirjvog, 2 [££ pijvcov], zesmaandsch.
êK-fzijgvopou [eig. : zich ontrollen], v. een
leger op marsch: zich in de lengte
splitsen, om over een nauwe brug,
door een pas en dgl. te geraken, défi¬
lé eren.
êx-/Luo&ócoy verhuren.
êx-jLiox'd'éoo, doorworstelen, uitstaan.
EXfiifdco, uitzuigen.
èx-pvxzpgi^coy bespotten.
êx-vépopcu. 1. naar de weide brengen.—
2.0 alg. : buitenbrengen.
EXVEVQL^CO [èx, VEVQOV], OlltzeUllWen.
êx-vEvcoy door een wenk wegzenden.
Ex-vÉco © 1. wegzwemmen. — 2. alg. :
ontkomen.
Jk-v££co. 1. afwasschen. — 2. overdr.:
reinigen, verzoenen.
êx-vixdoo. 1. geheel overwinnen. — 2.
êx-pekezdco,

o

êxjzezdvvv/LU

onoverg. : de overhand krijgen.
EX.-V LJXZCO = èxvl^co.
exvoog-ovg,

oog-ovg,

oov-ovr

[ex

vóov

[d>v)\, krank-, zwakzinnig.
èx-voozÉco, terugkeeren.
êx-ljvw, afkrabben.

êxójZTjVy 2& ao. pass. v. xónzcoT
êxovoLog, 3 en 2 [excóv']. 1 .v.pers. : vrij¬
willig : e. dxédavE. — 2. metön. v. han¬
delingen'. vrijwillig gedaan, opzette¬
lijk: opóvog e., moord met voorbedachten
rade.
èxjzayXéopai. 1. zeer verwonderd zijn. -2. overg. : met verwondering -, met
bewondering beschouwen. — è'xjtayXog, 2 [<— * sxjzXayXog ; vw. èxnXayfjvoll v. Ex-jiXfjooooi\. 1. ontzettend, vreeselijk. — 2. alg.: a) wonderbaar, bui¬
tengewoon [vgl. de beteek. v. Ned. vreeselijk). — b) bw. : -a [ace. on%. mrv.]
en -ov [acc. onzi], wonderbaar, zeer :
-cc qnXéco, H.
exjzafrijg, 2 [ex jrddovg (noiécov)], liartstochtelijk, buiten zichzelf.
ex-jzcuSevco, opvoeden.
êx~jtai(pdoo(o9 uitblinken.
sx-jzaXcu, bw., sinds lang.
Ex-jzdXXopou, 2e ao. H. exttclXzo, opspatten
uit.
èx-Jtazaoocoy er uit slaan ; cpgèvag exjiejzuzaygÉvog, H., wiens verstand er uit
geslagen is, krankzinnig.
êx-jzei&co • ten volle overtuigen.
êx-jZEigd^co en EX-nEigdopai, op de proef
stellen.
ex-jzéXei, onpers. — stjsozt, het is geoor¬
loofd.
Ex-jiéfwzGo ® en med. 1. a) uit-, naar bui¬
ten -, wegzenden, verdrijven, buiten
iets geleiden : ° ê. uvd öópcov, uitgeleide
doen ... — b) pass.: heengaan, sterven.
— 2. naar buiten doen komen, - roe¬
pen.
êxTCExczapévcog, biv. [part. pf. pass. r.
EXJiETdvvvpi], uitgelaten, bovenmatig.
ex-tceqolLvco © ten einde brengen, door¬
zetten.
êx-jtEQaco. 1. door-, over iets heengaan.
— 2. overdr. : aan het eind van iets
komen.
ex-jzéq'&'co © geheel verwoesten.
èx-jzEQLÉQxofjLcu © (van den rechten weg
afwijkend, ex-) om iets heen gaan.
Ex-jiEQioocóg, bic., bovenmatig, nog te
meer.
èx-jzEzdvw/Lu © uitspreiden, uitspannen.
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êxJZljÖOLCO — EXJtgÓ'd'Eogog

Sx-JcgSdcj, ergens uit -, te voorschijn -,
opspringen; inz. : een uitval doen.
kx-Tcignhtjgi • I. 1. vullen. — 2. overdr. : verzadigen. — II. 1. aanvullen,
voltallig maken. — 2. overdr.: volledig
maken : a) ten einde brengen : ° è. fïlor,
zijn leven doorbrengen ; 0 xirövvov è.,
doorstaan; °xaxcov nlijdog ê., volledig
opnoemen. — b) aanvullen, vervullen :
E. ZOV ÖVSLQOV ZljV (pijgijV, HDT., Wat lieiU
in den droom voorspeld was (de vervidling beschouwd als ontbrekend aan
de voorspelling); agagzdda è., HDT., een
zonde boeten {bij de zonde ontbreekt de
boete).
êk-jzIvco ® 1. een drank uitdrinken. — 2.
a) leegdrinken. — b) uitzuigen :0 g* ègs7ZLVEQ.
ëx-ningdaxoo ® uitverkoopen.
ix-TCLJizuj ® I. 1. a) ergens van -, -uit-,
-afvallen. — b) overdr.: «) v. een candidaat, een tooneelspeler enz. : vallen,
mislukken. — (5) v. zaken : op een ze¬
kere wijze uitvallen, - afloopen (voor¬
stelling v. een dobbelsteen) : ngóg ovöèv
cpavlov ègéjzeoe, liet had geen kwade
evolgen. — y) v. gebeurtenissen : (uit
. normalen tijd, ex-) in een anderen
tijd vallen. — 2. zich laten vallen -,
zich storten uit; inz. : een uitval doen.
— 3. met verzw. beteek. v. nlnzco: a) weg¬
gaan van : ex rijg óöov e., af raken van.
— b) overdr. v. stemmen en dgl. : ergens
uit komen : oi -ovzsg exeï % gg o go l, de
orakels die daar gegeven worden.
II. ( = pass. bij èxftdXloo). 1. ergens uit
geworpen worden, b. v. uit de zee op h.
strand, op strand 1 o open. — 2. overdr.:
a) met en zonder ex nazgióog en dgl. :
verbannen worden; ol êxjcEJtzcoxózEg,
ballingen. — b) uit zijn bezittingen enz.
verdreven -, van iets beroofd worden,
verliezen : s. ex za>v èóvzcov {ion. =
ovzcov), HDT., zijn vermogen verliezen ;
° e. xagölag, bedrogen worden in zijn
hoop.
ënjzAe'd'gos, 2 [e£ nXé&gcov], van zes plethren {%. xXév'gov).
êx-zzfiéoo ® 1. uitvaren, varend verlaten,
in zee steken. — 2. overdr. : ex za>v
(pgsvcov è., HDT., buiten zijn zinnen ge¬
raken.
ex-jzXecos, cog, cov. 1. geheel vol. — 2.
volledig.
ExozXijxzixóg, 3 [sxTihjOGco], verschrikkelijk. — k'xjzXijgig, soog, ij [id.], ont¬
zetting, schrik.
êx-jzXijgóco. 1. a) vullen. — b) aanvullen.
— 2. overdr.: een belofte en dgl. ver¬
vullen. — EXTcXrjgcoaig, ecog, ij, overdr.:
vervulling.

Ex-jzXrjGGco 9 alt. -rjzzco. 1. ergens uit-,
wegslaan, verdrijven. — 2. overdr. : a)
iem. uit het veld slaan, van zijn stuk
brengen, hevig ontroeren; geiv. jmss.:
door een hevige ontroering van zijn
stuk raken ; -soêai zi, met verbazing
aanschouwen. — b) in verzw. zin : iem.
van zijn gedachten enz. afbre^gen,
storen.
EXJzXoog-ovg, óov-ov, ó [èxnXéco]. 1. af¬
vaart. — 2. meton.: de plaats van af¬
vaart, havenmond.
èx-JzXcöoo, ion. exkXéco.
êx-jzvEiooj ion., en -jzvéco ® 1. overg. : a)
uitblazen, uitademen; inz., met en zon¬
der zbv flor en dgl., den geest geven,
sterven; vd.:0 è. vnó zivog, gedood wor¬
den door. — b) v. d. ivind : meerukken.
— 2. onoverg.: uit een richting enz.
waaien.
exjioögóv \ex noiïcdv]. 1. bw. : a) uit de
voeten, weg, verre : è. eivai ; ê. dysiv
zivd. — b) overdr. : s. noieïodal ziva, uit
den weg ruimen, do oden. — 2. vrz.
met gen.: verre van.
ex-jzoléco, afwerken, voltooien.
êx-jzoXsgéco en -góco, tot oorlog aan¬
zetten, in een oorlog wikkelen.
èx-jzoXLogxéoj. 1. door beleg dwingen
tot, - veroveren. — 2. tot het eind
belegeren.
EXJtoga, zó — è’xjccoga.
EH-JzogjzEvco9 ten toon spreiden.
êx-jzovÉM. 1. a) af werken, voltooien. —
b) overdr. : op voeden.— 2. bewerken,
verwerken ; inz.: voedsel verteren. —
3. met moeite tot stand brengen.
Ex-jzogEvco. 1. ergens doen uitgaan ;
med. : ergens uitgaan. — 2. overdr. v,
een gerucht : zich verspreiden.
êx-jzog'&'éco. 1. geheel verwoesten. — 2.
uitplunderen.
Ex-jzogl^coy opsporen, verschaffen.
EK-Tcozaogcu, ion. -zéogai9 ergens uit
vliegen.
èx-jtgdcroco @ ait. -dzzoo. 1. voltooien,
verrichten, bewerken dat. — 2. afma¬
ken, dooden. — 3. a) een schuld in vor¬
deren. — b) overdr.: wraak nemen voor,
wreken : n è. cpóvov.
EXJzgEJtijg, 2, uitmuntend, uitstekend.—
EK-jigéjzco, zich onderscheiden. — êxjzgEJzcog, bw., uitstekend.
Ex-jzgrjaaooy ion. = sxjigdooco.
* êx-jzglagai, afkoopen.
êxjtgó'&'EGgog, 2 \èx 7igod,Eog(ag\ 1. die
over den vastgestelden termijn is, een
termijn niet in acht nemend. — 2. alg.:
te laat komend.
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Ex-ngoxa.’kÉop.cu • tot zich naar buiten
roepen.
èK-TCQolEinco ® (weggaande) verlaten.
EH-Tceoripdw, boven allen eeren.
èx-ozzaoGcOy dor., on ex-jzztjggco ® vei-

schrikt naar buiten jagen.
uitspuwen.
EK-jtw'd'dvofjLcu ® 1. uitvragen, uitvorschen. — 2. vernemen.
em-jzvqócO) door liet vuur verwoesten.
Exozvazog, 2 [verbaaladj. v. èxnw&dvopcu],
uitgevorscht, bekend, ruchtbaar.
EKjtwfjLoiy TÓ [ëx, nCvco], drinkbeker.

êx-Jtzvco9

—

-éxzova

Ex~GZQé(pco ® iets ergens uit draaien.
êx-GcpZco • redden uit.
èxzdögvy biv. [extelvco], languit.
êx-

—

zdÖLog,

3, uitgestrekt, wijd.
Exza.'d'EVy H., 3 mrv. ao. pass. v. xtelvco.
êxzaïog, 3 [Ëxzog\ den zesden dag ge¬
schiedend.
•*
ExzdfxrjVy 2C ao. med. v. xtelvco.
Ex-zd[A.vcOj ion. = exté/lvco.
EXZaVy EXzdv&'TJVy è'xzavovy x. xtelvco.
èx-zavvco

=

EXTELVCO.

Ex-QinzG0 © 1. ergens uit werpen. — 2.
overdr. : verjagen.
EKQvftgvy 2c ao. pass. v. xqvjttco.
EH-Qvofzcuy onttrekken aan.
èxQvcprjVy 2g ao. jJass. v. xqvjttco.

hevig verontrus¬
ten, - doen schrikken.
êx-zdcTGco • att. -dzzcoy troepen ontwik¬
kelen, in slagorde stellen.
Ex-zELvco © 1. a) uitstrekken : xe^Qa £•?
uitsteken. — b) inx. : neerstrekken;
pass. v. een slapende : languit liggen. —
2. a) langer maken : è. tö orgdTEvpa, de
slagorde uitbreiden. — b) overdr.: a)
° EXTÉiapou cpofisgdv cpgêva, mijn geest is
in angstige spanning. — /?) v. tijd : rek¬
ken: 0 Tiolvg êxTÉTazai ygóvog, is verstre¬
ken ; 0paxgdv è., breedvoerig spreken.
êx-zE^Eicoy H. en ex-zeXéco © 1. voltooien,
ten einde
tot stand brengen. — 2.
overdr.: a) een belofte enx. vervullen. —
b) v. tijd : /Liijvsg e^eteIevvto, H., de
maanden werden volledig, - gingen
voorbij.
èx-zéfxvco © uit-, afsnijden, -houwen.
èxzEvrjgy 2 [exteivco\, ingespannen. — 1.
ijverig, oplettend. — 2. volhardend. —
ExzEvcogy biv., met inspanning, vurig.
èx-zrjxco © 1. overg. : a) doen smelten. —
b) door smelten vernietigen. — 2. ono¬
verg. {pf. EXTÉzrjxa) en pass. : wegsmel¬
ten, zich uitputten, wegkwijnen.

èx-Gaóco, ep.

Exzg/Liaiy pf. v. xtdopai.

è'xgayov, 2C ao. v. xgd£co. ,
êxgd'd'gvy cto. pass. v. xsgavvvfu.
EXQOLVOLy
EHQÉfJllOy

,

EXQaV’&'IJV

X.

X.

XQalvCO.

XQEpdvVVfXl.

êx-géco ® 1. uit-, wegvloeien. — 2. overdr. : uit de ziel vervliegen, uit het

geheugen gaan.
. 1. doorbraak v. een dijk.
: arm, dim een stroom door

è'xggylacL) to
2. rneton.
doorbraak
o verg., act.

vormt. — èx-grjyvvpi@ 1.

: uitbreken,los-, wegrukken,
losscheuren. — 2. onoverg. (sows
rjew. pass.) : a) barsten, uitbarsten, bre¬
ken : to ró^ov êxgayElg ar, de boog
zou springen. — b) overdr. : uitbarsten

(v. een twist enx.).
Exgrjvcc, H. = sxgava, ao. v. xgalvco.
ex-qi^óco, ontwortelen.
EHQL'd'pVy EXQiv&'gVy X. XQLVCO.

=

ëxocg^co.

EK-oeiuty ergens uit -, af-, losschudden.
ex-gevo^ou (jmss.) © 1. ergens uit -, naar
buiten stormen, - ijlen. — 2. wegij¬
len.
èx-oppaivw © aanduiden.
EK-GJtdoo © iets ergens uittrekken.
sxGJtovSog, 2 [èx ojzovöcov [ojvj], van een
verdrag
van een bond uitgesloten.
EXGzaoïgy scog, rj [è^Lozrjpi ; —> Ned. ex¬
tase]. 1. verplaatsing. — 2. overdr. :
het buiten zichzelf zijn, verwarring van
den geest, radeloosheid, ontsteltenis.
ex-gzeMco, voorzien van.
êx-ozécpco ® 1. omkransen. — 2. alg.:
om woel en.
êxGZQazELa9
veldtocht. — êx-Gzgazevco en meel., te velde trekken.

èx-zaQaGGcoy att. -dzzco9

© 1. a) buiten zetten, - leggen.
— b) inx.: aan land zetten ; te vonde¬
ling leggen ; vójliov e., een wetsvoorstel
laten aanslaan. — 2. overdr. : een meening uiteenzetten.
èx-ziXXco @ uitplukken, uitrukken.
Ex-zipdcoy hoogschatten, bizonder eeren.
Exzifiogy 2 [ex Tigfjg (Eycov)], niet eerend.
Ex-zLvdGGcoy ergens uit schudden.
êx-zLvco © 1. voluit betalen, - boeten
voor. — 2. med. (aan zich) voluit laten
betalen, iem. straffen, iets wreken.
èx-zLzgcÓGxco © een miskraam hebben.

êx-zL'd'ppL

EXZO'd'EVy X. EXTOO&E.

-

EXZO'O'L

[êxTÓg,

-#«]. 1. bw. : buiten.— 2. vrx. met gen. v.
buiten, ver van.
-éxZOVCty 2C pf. V. -XTELVCO.

êxzo^Eveo

—

ix-zotjevco. 1. uit een pltaats schieten. —
2. zijn pijlen verschieten.
èxzóuiog^ 2 en 8, en k'xzoozog, 2 [ex xónov
[cjv)]. 1. van een plaats weg, verwij¬
derd. — 2. uitheemsch, vreemd, bui¬
tengewoon. — êxzójzcosy biv.j buiten¬
gewoon.
Exzógsog, 3 [r<Exxwg], van Hektoor. —
cExzoqIStjs, ou, o [zrf.,
Hektoride,
zoon van Hektoor, t. w. Astuanax.
è'xzog, 3 [e£]. 1. zesde. — 2. f) -ij [17/^ga],
de zesde dag.
êxzóg [ex ; w/Z. sv-xóg]. I. bic. 1. a) bui¬
ten ; ol è., de vreemden. — b) overdr.:
è. si pij, behalve wanneer, tenzij. — 2.
naar buiten: 0 è. %cqqeïv. — II. vrz.
met gen. (vóór en na zijn naamval). 1.
buiten, buiten het bereik van, ver van :
lEi'xeog e., H. — 2. overdr. : a) buiten :
°è. èhridog, buiten -, tegen alle ver¬
wachting; °Ëgycov s. ddlxcov, buiten -,
vreemd aan onrechtvaardigheid ; è.
tzévte fjpEQÉcDv, hdt., buiten -, meer dan
vijf dagen. — b) met uitzondering van.
ëxzoge [èxzóg, -oe\. ï. biv. : naar buiten.
— 2. vrz. met gen. : uit [met beweging),
è'xzoo-'d'sfv) en Ëxzo'd'Ev [èxzóg, -#«]. 1.
bw. : van buiten, buiten. — 2. vrz. met
gen. : buiten, buiten het bereik van,
Verre van.
êx-zgdozE^ogy 2 [ex xganè^ijg [óóvj\, van
de tafel uitgesloten [v. een spijs).
êx-zQ<xx7]Mt;cü. 1. over den nek af werp en
(v. een paard). — 2. overdr., pass. : hals
over kop in het verderf loopen.
Ex-zQÉJtco © 1. a) afwenden, v. d. teeg
doen afwijken : °o(ps trgóg noipvag ê., ik
breng hem in een andere richting, naar
de kudden. — b) overdr.: iem. van iets
afbrengen, bij iets hinderen : ° zrjv ögcóoav -si?, gij belet mij te handelen. — 2.
pass. (mediale beteeh.) en 2e ao. med.
èZsTQCLTzóprjv : a) zich afwenden, van den
weg afwijken. — b) overdr. : zich u. een
bezigheid enz. afwenden : 0 -exai xov
ngoodev lóyov, hij wijkt af van
hij
wijzigt zijn vorige verklaring.
èx-zQÉcpcö ® 1. voeden, grootbrengen. —
2. opvoeden.
ex-zqéxco ® 1. ergens uit loopen; inz. :
een uitval doen. — 2. overdr. : de gren¬
zen te buiten gaan : 0 iïvpög èxögapcóv,
bovenmatige toorn.
EK-zgipco © 1. a) door wrijven ergens uit
doen komen : s. nvg. — b) alg.: uit¬
rukken : trjv noiïjv (gras) ex zrjg yfjg è.,
hdt. — 2. a) weg-, afwrijven, door
wrijven verslijten. — b) overdr. : ver¬
nietigen ; 0 e. ftiov, zijn leven slijten.
Exzgonrj, ij. 1. [èxxgejico], het afwenden.
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— 2. [ièxxgênopai], het afwijken.
èx-zgv(pdco, zich aan zwelgerij te buiten
gaan.
êx-zgvxóco. 1. afslijten. — 2. overdr. :
uitputten, te gronde richten.
exzvjzov, 2e ao. v. xxvnéco.
êx~zv(pXóoj, geheel blind maken. *
Ëxzcog, ogog, m. vr. bvn. [e^co], die vast¬
houdt. — e Exzcag, ogog, 6 [eig. : de
Stut, nl. v. Troje], zoon v. honing
Priamos.
Ëxv'd'ov, 2G ao. v. XEV&CO.
éxvgd, fj, schoonmoeder. — êxvgóg, o
[* oFsxvgóg ; vic. Lat. socer, Ned. zwa¬
ger], schoonvader.
Ëxvaa, ao. v. xvvéco.
Ex-cpaivoo © 1. a) te voorschijn brengen,
zichtbaar maken, doen schitteren. —
b) pass. : ergens uit te voorschijn ko¬
men, schitteren : ’Axdlevg è^scpdvij, H.,
is (weer) verschenen ; ol óooe a>g d
oêXag e^ecpdavdev (aor. pass.), H., zijn
oogen schitterden als vuur. — 2. over¬
dr. : a) bekend maken, openbaren,
berichten, laten blijken : è. yvcóprjv, een
meening uitspreken ; ngóg xiva xov
jtóXepov e., iem. den oorlog verklaren.
— b) pass.: duidelijk -, bekend wor¬
den, blijken.
Exgpavrjg^ 2 [èxipaivco]. 1. zichtbaar. —
2. overdr.: duidelijk, openbaar.
êx-fpégco ©
A. overg. I. 1. ergens uit-, wegdragen,
ergens uit-, wegbrengen. — inz.: a)
een prijs en dgl. wegdragen, behalen ;
overdr. : ° -opai (med. : voor mij) xXéog.
— b) een doode uitdragen. — 2. overdr.:
nólspov e. (nl. uit zijn eigen land), een
aanvalsoorlog .beginnen (Lat. : bellum
inferre); ° tv o’ -ei fidoig, uw schreden
leiden u goed uit de onzekerheid naar
h. doel; dikte. v. hartstochten: iem.
buiten zichzelf brengen : -ópsvog (mee¬
gesleept) vji’ ögyijg. — II. uit zich
naar buiten brengen. — 1. vóórtbren¬
gen : yij xagjzóv -ei. — 2. overdr.: aan
het licht brengen, bekend-, ruchtbaar
maken, een geheim uitbrengen : -todcu
yvcóprjv, 7\\ia (med.) meening uitspreken.
B. onoverg• : -siv [êavxóv], zich uit een
groep enz. voortbewegen : kxcpegov
ÏTtJtoi, H., kwamen bij d. ivedren de
andere rossen voor.
Ex-cpEvyco ® 1. ontvluchten, wegijlen. —
2. ontkomen, eig. en overdr.: e. i)dvaxov; xd ngdypaxa -ei ijpag, de ^ gele¬
genheden ontsnappen ons \ juxgbv stgscpvys pij xaxa.jiExgco'dfjvcu, hij ontkwam
ternauwernood aan steeniging.
£x-cpr)pi ® en med., zeggen.
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êxcp'd'éyyopiai

én-cpd'éyyo/Liai, ergens uitschreeuwen.
èyi~(p'd'ELQOfxaL ® geheel te gronde gaan.
sH-qj'dLvo/Liai ® vernietigd -, opgebrnikt
worden.
EH-cpofléco. 1. hevig doen schrikken. —
2. pass. (met meel. fut): hevig ver¬
schrikt zijn ; met ace. : zeer vreezen.
EH-cpoivlaoco, bloedrood maken.
ix-cpoizdco. 1. dikwijls uitgaan,— 2. alg.:
uitgaan.
EKcpogdy ij [èy.qiÉQCö], het naar buiten
dragen ; inz. : het uitdragen v. een lijk.
EH-fpogéoo — èxCpEQCÜ.
EHcpoQosy 2 [sxcpégco]. 1. lijd.: bekend te
maken. — 2. bedr. : bekend makend,
verradend.
EH-cpoQTL^co [eig. \ uitladen], overdr.: ver¬
laten, verraden.
EK-cpQovziZco, uitdenken, verzinnen.
£K(pQoov, 2 [ex fpgsvog {ójvj], niet bij zijn
zinnen, buiten zichzelf. — 1. zwakzin¬
nig. — 2. in vervoering.
EH-(pvhdcracoj zorgvuldig bewaken.
è'xcpvXog, 2 [ex cpvXfjg (<5v)]. 1. van een
anderen volksstam, vreemd. — 2. bui¬
tengewoon.
èx-cpvco ® 1. overg. : ergens uit doen
ontstaan, vóórtbrengen, verwekken.—
2. onoverg. (2« ao. èlgèrpvv. jrf. èxjiècpvxa
en, 11., EXJTÉcpva) en med., ontstaan -,
geboren worden uit, afstammen.
ix-qpcovéco, uitroepen. — êxqocóv7jacgy
scog, ij, kreet.
êx-xéco ® I. 1. uit-, weggieten. — b)
tranen, bloed vergieten. — 2. overdr. :
a) verkwisten. — b) verwerpen : al
jigoodsv ópoXoylai èxxEXv/Lièvai elglv, de
theorieën, waarover wij het eens ge¬
worden waren, zijn over boord ge¬
gooid. — II. jmss. : zich uitstorten,
uitstroomen, eig. v. vloeistoffen en over¬
dr. v. een menigte mens eken.
èx-xQaoj ® [3. xquco]. 1. voldoende zijn.
— 2. voorspellen.
êxxvrvco en -vvoj = èxxéio.
£x-xcóvvv/Lu © 1. door het op werpen van
aarde ophoogen. — 2. een zeeboezem
ophoogen, - met zand vullen,
itt-vcogeco. 1. ergens uit -, weggaan.— 2.
a) voor iem. uit den weg gaan, - plaats
maken. — b) overdr. : terug wijken, afzien van.
ixcbv, ovoa, ór [pari. v. een verdwenen
wJcw. met lort. fex,= willen, wenschen],
willend. — 1. a) uit eigen beweging,
vrijwillig; ê. slvai [z. elpi, C, 1). — b)
° oneig. v. handelingen : xaxd sxóvza,
gewilde rampen. — 2. opzettelijk.

—

èXdco

êX- vóór X = ér-.
êXda, fj, att. — èXala.
è'Aafiovy 2e ao. v. Xa/ufidvco.
è'Xa&ov, 2° ao. v. Xav&dvoo.
èXala, rj [—> Lat. ollva—> Ned. olijf]. 1.
olijfboom. — 2. olijf {de vrucht). —
êXaLVEog, 3 en- êXdïvog, 3, van olijf¬
hout.
è'Aouovj zó [èXala ; —>■ Lat. oloum —>Ned. olie]. 1. olijfolie. — 2. alg. : olie.
3 EXaiovgy ovvzog, d, Elaioes, stad op de
Thrahis che Gkers on esos.
èXaLcóv, ebrog, ó [èXala\, olijfgaard.
EXaxovy 2c ao. v. Xdoxco.
èXd/LKp'&'yv, ion. ao. pass. v. Xapfdvco.
3ÉXaoay êXdaaaxEy %. èXavvco.
èXaoEioo [desider. v. èXavvco], lust hebben
te velde te trekken.
eXacug, ecog, ij [èXavvco]. 1. het voortdrij¬
ven, het voort doen gaan. — 2. tocht,
'veldtocht.
êXaaaóco, att. -azzóco [jêXdoocov]. 1. klei¬
ner maken. — 2. overdr. : a) metivoorden verminderen, benadeelen, afbreuk
doen, vernederen. — b) pass.: onder¬
doen, in het nadeel zijn. — êXdaacopa,
att. -dzzcozó, nadeel.
èXdaacovy att. -dzzcov, 2 [comp. vèXaxvs]
dient als comp. bij fuxgóg en óXiyog. —
1.1. a) minder groot, kleiner, geringer.
— /;) overdr., v. pers.: geringer in macht,
- in aanzien ; v. zaken : slechter, onbe¬
duidender : -ov s'xsiv zij pdxih in het
nadeel zijn ; tieql -ovog (onz., zelfst. g.)
noiEïa&ai, van minder belang achten.—
2. minder in getal. — II. bw. I. è'Xaoaov, -azzov, minder. — 2. êXdzzoj [onz.
mrv.], minder dikwijls.
êXaozgéco — èXavvco.
êXdcrco, f. v. èXavvco.
3EXdzEia, ij, stad in Phokis.
èXdzrjy i). 1. den. — 2. meton. : het van
dennenhout gemaakte : roeiriem, schip ;
colt. : vloot.
èXazrjQy ijgog, d [èXdooi], drijver, %nz. : wa¬
genmenner. — êXazr/QLogy ‘2, verdrij¬
vend.
eXdzLvogy 3 [èXdzrj\ 1. van een den. — 2.
van dennenhout.
èXazz-y z. èXaoo-,
èXavvco en èXdco, f. eXcö, qg, q, soms èXdoco, ao. rjXaoa, pf. èXijXaxa ; pass. ijXddgv
en -od-rjv, èXijXaficu.— A.V., H., iter. ao.
èXdoaoxE ; 3 mrv. plqpf. pass. èXrjXddazo,
èXrjXéöazo, èXrjXéazo.
I. in beweging brengen, voortdrijven,
voorwaarts doen gaan. — 1. a) ïnTtovg
slg dyèXijv -vco ; ijXdoazo zag fiovg, dreef

èla cpafiolia

de runderen vóór zich uit {med.\, dikw.:
-vco L7Z7ZOY, rijden; -vco yclvv, varen,
roeien ; -vco ozgazóv, een leger aanvoe¬
ren. — b) overdr.: a) vervolgen, kwel¬
len : ° Ivjig èlijlazai ; ° ó Hsog (nl. de
est) -vei (teistert) nófov. — fi) verwek¬
en : -vco xolcoóv, H., gekijf. — 2. onoverg. : a) [lttjiov, vavv, otqoltóv ; vgl. I,
1, a], rijden, varen, marcheeren ; oi
-vovzsg, roeiers. —' b) overdr. : nóggco
oocplag -vco, ver gevorderd zijn in de
wijsheid.
II. in%. 1. a) wegdrijven, verjagen :
°nai8ag èldv yfjg, uit het land. — b)
overdr. : -vco dyog, een vloek
een
schuld verdrijven, - verzoenen. — 2.
a) ergens in, - door drijven : öógv dia
oTijdsocptv (door de borst) -vco. H. — b)
alg.: slaan, stooten : -vco Tivd oxijjtTQcp, H. — 3. zich doen uitstrekken,
iets aanleggen dat zich in de lengte
uitstrekt: è. ceryog ; metaal uitslaan,
smeden.
êAacpafioMay dor. = -cpijfi-. — êldcpeiog,
2 [ïlacpog], van het hert.
elaiprjfiolia, i), hertenjacht. — èlacprjfiólog, 2 [èldcpovg pdllcov], herten tref¬
fend, - jagend ; alg. : L dvgg, H., ja¬
ger.
'
êldcp&rjv, ion. ao. pass. v. lagfidvco.
èlacpoKzóvog, 2 [Èldcpovg xteivcov], her¬

ten doodend.
ëlacpogy ó, fj [vw. Ned. eland], hert, hin¬
de. — 5 JSlacpóoziHzogy ó [èldcpco oztxTÓg ; eig.: met de figuur van een hert
getatoeëerd], bijnaam,
êlacpgóg, 8.- 1. licht, vlug, snel : -oi
ïjijioi ; inx. v. lichte troepen. — 2. licht,
niet zwaar : a) eig. : è. laag, H., steen.
— b) overdr.: gemakkelijk te dragen,
niet lastig : èv -co (on%., xelfst. g.) noieïo&ai, licht opnemen.
êldxiGzog, 3 [superl. v. èlayyg] dient als
superl. bij pixgóg en óllyog. — 1. a)

kleinste, geringste, zeer klein, zeer
gering. — b) v. tijd '• zeer kort: -rj
fiovh), overleg. — 2. a) minst, zeer
weinig. — b) bw. -ov, to -ov, -a, ra -a,
minstens.
ela%ovy 2C ao. v. lay%dvco.
èlaxvs, eia, v (comp. èldoocov, x. a.; su¬
perl. êldxioTog, ‘X: a.), klein, gering.
èldcoy x. Èlavvco.
ëlSopaiy ep. èélöopai.l. begeeren, wenschen. —■ 2. pass [II. 16, 494) : gewenscht worden. — ëlöcog, ep. êélScog,
to [alleen nom. en acc. enk.), wensch.
ëley ïï. en °, = ei Ie, 2* ao. bij algèco.
êleaigco (iter. impf. êlEalgEoxov, H.)
[l'Afioc] = èleèco.

—
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êlelv£co

êleysia, rj [—> Heel. elegie], elegie [d. i.
gedicht in disticha). — êleyeiov, zó
[—> Lat. ëlogium]. 1. distichon be¬
staande uit een hexameter en een pen¬
tameter. — 2o enk. en mrv. : a) gedicht
uit disticha bestaande. — b) meton.
(wegens d. gewonen inhoud dier stukken):
treurlied, elegie. — è'lsyog, ó, treurlied.
êleyxeiVi V, beschimping, schande. —
èléyxgs, 2 (superl. -xiozog), schande¬
lijk. — 1. ëleyxog, zó [èléyxco], 1.
schande. — 2. meton., concr.: schande¬

lijk mensch.
2. ëleyxog o [èléyxco]. 1 bewijs tegen
iem. of iets, weerlegging : zd ipsvdrj -ov
ëyEi. leugens kunnen weerlegd worden.
— 2. alg. : a) bewijs, bewijs voering.—
b) onderzoek : slg -ov slpt, zich laten
toetsen, zich komen verantwoorden ;
-ov 616 co pi, gelegenheid geven tot on¬
derzoek, rekenschap geven.
èléyxco, regelm.y behalve pf. pass. met
redupl. èlrjlsygai. — I. te schande ma¬
ken, H. — II. 1. a) iets tegen iem.
bewijzen, weerleggen, iem. van schuld
overtuigen. — b) beschuldigen, iem.
iets verwijten. — 2. alg. : a) bewijzen.
— b) onderzoeken.
iléeiVy II., = eIeïv.
èleeivógy alt. êleivóg, 3 [<ëlsog]. 1. lijd. :
beklagenswaardig, deerniswekkend. —
2. beclr. : medelijden gevoelend, - be¬
tuigend. — èleéco ['id.], medelijden
gevoelen voor -, zich erbarmen over
iem., zivd.
èleTjpoovvrjy rj [ —> Ned. aalmoes]. 1.
medelijden, barmhartigheid. — 2. 1'
■meton.': aalmoes.— êlsripcoy, 2 [èleéco],
barmhartig. — èlerjzvg, vog, ij [?tf.]>
medelijden.

,

.

eleiVy inf. 2c ao. bij aigéco.
èleivógy z. èlesivóg.
ëleiog, 2, soms 3 [ëlog]. 1. drassig. — 2.

in moerassen groeiend, - levend.
ëlenzo, 2c ao. meel. v. *léxco.
èlelsvy tussw., eleleu, krijgskreet. — 1.
èleli^co, ‘eleleu’
roepen, krijgsge¬

schreeuw aanheften.
2.èleli^co [eliooco], I. 1. a) doen draaien.
— b) vluchtenden doen omkeeren ;pass.,
v. vluchtenden : zich omkeeren. — 2.
med. : zich kronkelen [v. een slang).
II. 1. slingeren, doen dreunen, - trillen :
Zsvg èléli^sv ” Olvpjïov, H.; ° s. epogpiyya.— 2. pass. : sidderen, bevenj zijg
( = avzrjg) èlelix^rj yvïa, ïl. — elehX'd'cov, 2 [e. x^óva], die de aarde doet
dreunen.
êlelv^co, aiol. = ololv^co.
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'EXévrj — eAiggco
/

cEAév/>7, 17, Helena, echtgenoote v. Menelaos.
—"EAsvog, ó, zoon v. Priamos en waar¬
zegger.
êAe^dprjv, med. ao. v. * lé%(o.
êAeó'd'QeJZTog, 2 {eAei (loc.) &gsrzzóg], in
moerasgrond groeiend.
êXeóg, ó, aanrechtbank.
è'Xeog, ó, en f -og, xó, medelijden, barm¬
hartigheid.'
êAéjtoAig en -jtzoAig, ecog, vr. bvn. [sAcor
. nóXeig, jzzóAsig], steden veroverend, vernielend.
êXéa&cU) eAegkov, z. aigêco. — éAezóg, 3
{verbaaladj. v. eTAov], te vatten. — eAev9
e'Aev = eAov, z. aigéco.

°EXev'd'egaly cov, al, plaats in Attika, bij
de grens v. Boiotië.
êXev-d'egla fj \èXev'ÖEgog'\. . a) vrijheid.
— b) meton. : gezindheid van een vrij
man, edelmoedigheid. — 2. onafhanke¬
lijkheid. — èXevd'égiog, 2 [id.\ 1. a) v.
pers. : denkend -, handelend als een
vrij man: edelmoedig, edel, vrijgevig,
voornaam, beschaafd. — b) v. zaken :
een vrij man passend : voornaam enz.
— 2. bevrijder, epitheton v. Zeus e. a.
— èAEvd'Egiózyg, rjxog, i), denk-, han¬
delwijze van een vrij man, edele gezind¬
heid, vrijgevigheid. — êA£v&£gog9 3
j«viv. Lat. lïber]. 1. a) vrij: -ov
gpag, H., de dag der vrijheid, de vrij¬
heid ; xó -ov, vrijheid. — b) onafhanke¬
lijk. — 2. = èAsvdégiog.
èXevd'EgooTopécoy vrijmoedig spreken.—

,

1

;

êXEV'&'Egóovopog, 2 [èAEvflsgov
(ex<nv)\, vrijmoedig sprekend.

ozópa

{èAsvOsgog], bevrijden, vrij¬
maken. — êXev-frégcocng, scog, i), bevrijding.
êXEV'd'Egoozrjg ov, o, bevrijder.
' eAev&co. 1. ion. f. eXevooLiai, ao. i)Adov
(H. en 0 yAvftov ; ‘f fjA&a), pf. èAijAvd'a
(H elXrjXovd'a): gaan, komen. — 2. dor.
ao. 3 mrv. sAsvoav, niet causatieve beteek. : doen komen, brengen.
’EAsvoTvdÖEy biv. [*EAsvolg, -de], naar
Elensis.— 3 EAevgïvl, bw. {loc. v. 3E.], te
Eleusis. — 3EkEvoiviog, 3. — 1. Eleusinisch. — 2. zelfst. g. : a) oi -ói, de
Eleusiniërs. — b) ró -ov, Eleusinion,
tempel der Eleusinische godheden, Demet.er en Kore, te Athene. — ’EAevgivó'd'Ev, bw. [’E., -dev], uit Eleusis. —
3 EXevaLg, ïvog, ?/, stad en gouw in
Attika.

êXEv&Egóco

—

ëXEvcopai, f. v.

,

* èXsvd'co

en bij sgyopai.

èAscpaigopai (part. ao. EAscpygdpEvog, H.),

misleiden, bedriegen.

,

,

èAécpaig
ëlêcpag. — êAscpdvzivog 3
{èAècpag], ivoren. — èkEcpavzóÖEzog, 2

[èXéipavzi dexóg'], met ivoor ingelegd. —
eXEcpavzÓHcojtog, 2 {èAécpavzog xcongv
(exmv)], met ivoren gevest.
èAejpavzopaxia, rj, olifantengevecht. —
êAspavzopdxog, 2 {èAécpaoL paxópsvog],
tegen olifanten vechtend.
êXEqpctvzójxovgy gen. nodog, m. vr. bvn.
[èAépavxog jzóöag (s^aj»v)], Tnet ivoren
pooten.
êAécpag, avzog, 6, atol. -epoug [Egyptisch
w. ; —>• Lat. elephantus —> Ned. oli¬
fant]. 1. olifant. — 2. synekd. : olifants¬
tand, ivoor.
èXE(prjgdpEvogy z. êAscpaigopai.
0 EAecóv, covog, 6, plaats in Boiotië.
êfajAddazo, eAij)laxa, èArjAapcu, ëArjAéazo, v. èAavvco.
èXrjXEypaij z. eAsy/co.
ëAijAsöazOj z. èAavvco.
ëArjAov'd'cóg, eArjAvd'a, z.eAevO'co en è'gyoyai.
êArj/LKp'&rjv, EAycp'&ijv, z. Aapfidvco.
-eAtjg'O'zjv, ao. pass..v. -Aav&dvco.
êArjx'd'rjv, ao. pass. v. Aayxdvco.
eAiypa, zó {eAIooco\ hetgeen kronkelt:
armband enz. — éAiypóg, d [id.]. 1. het
kronkelen; v. pers.: het drentelen.—
2. meton., concr.: kronkeling, winding,
omweg.
éAiKapjtvtL vxog, m. vr. bvn. [è'Aixa apTivxa (e'xcov)], met omgewonden hoofd¬
band.
cEAini], rj, zeestad in Achaia.
èAixzrjg, rjgog, 6 [sAlooco ; eig. : gedraaid
voorwerp], oorring.
'EAlxcoVj covog, ó, berg in Boiotië, zetel der
Muzen. — "EAixoovLdÖEg, cov, vr. bvn.,
Helikoniaden, bewoonsters van den
Helikoon, t. w. cleMuzen. — 1. 'EAlkcónog, 3, van den Helikoon.
2.cEAi>tcóviog, 3 [eEkix)]], van Helike.
cEAixcov£gy iöog, vr. bvn. [eEAixcóv], van
den Helikoon.
éAiKcojZLg, iöog, vr. bvn., en êAiKcmp, cojrog,
m. vr. bvn. [sAixa dma [Eycov)]^ wschl. :
met beweeglijke -, met levendige
oogen; of: met schoon gewelfde
o ogen.
èAivvco, rust houden ; met part. : ophou¬
den te.
l.eAtf, Lxog, m. vr. bvn., gedraaid, ge¬
kromd ; fovg e., II., ivschl.: met krom¬
me horens, of : de voeten draaiend. —
2.
ixog. f). 1. spiraal, wending. —
2. meton., concr. : spiraalvormig voor¬
werp : oorhanger enz.
èAiodprjv^ ao. v. Aiooopai.
eAlggco en eA-, att. ~izzco9 ion. eIAiogcd en

èXtzóprjv

—

c EXXrjoJtovzog

£iX-y sXügco, siXi^a ; pass. siUx&ijv, siXiypai [1. ehé]. — I. 1. a) doen draaien,
omwenden, wentelen: ° ê. yslgag dpcpi
oöv yóvv ; sAtx&sig, H., zwenkend (nl.
op cle vlucht); onoverg. : negl zégpaza
ê. [ïnnovg], E., om den eindpaal zwen¬
ken. — b) med. : zicli kronkelen (v.
een slang), opdwarrelen [v. vetwahn). —
2. in ruimeren zin: d) heen en weer
bewegen : ° s. izXdxav, roeien ; 0 nóöa è.}
dansen. — b) med. : heen en weer loopen : 0 eXlooezo ”Agxspiv, liep heen en
weer -, danste ter eerc van... — ïï.
overdr. : overleggen (vgl. Lat. volvere
animo).
êXizóprjv, 2o ao., H., v. Xiooopai.
èXKeöljzejtXoq, 2 [ëXxovoa ttéjiXov], liet
gewaad na zich sleepend, met slepend
gewaad. — êXxexizcovy gen. covog, m.
vr. bvn. [ëXxcov %ircova], zijn onderkleed
na zich sleepend, met slepend onderkleed. — êXxéco — ëXxco. — eXxrj'd'póg, ó, het wegsleuren.
2xogy zó [vw. Lat. ulcus]. 1. a) wond.—
b) inz.: etterwond, zweer. — 2. overIr.: onheil. — éXxóco. 1. wonden,
kwetsen : slXxcopévog, met zweren be¬
dekt. — 2. overdr.: h. hart doen bloe¬
den.
iXxvazd^co (alleen part. pr.) \siXxvoa, ao.
v. ëXxco], sleepen.

;
'
j
j

!

é'Xxcoy impf. eÏXxov, f. sX^co,^ ao. elXxvocl, ;
pf. sXXxvxa ; pass. èXxvod'rjoopai, eiXxvodrjv, EiXxvGpai.— I. alg.: trekken, slee¬
pen : vrjag e. slg dXa, H. ; e. Iglcpog ; -opai
£i<pog [med.: mijn zwaard). — H. inz.
1. omhoogtrekken: e. iozia, H., het
zeil hijschen ; e. zdXavza, E., de weeg¬
schaal opheffen (om de schalen vrij te
laten zweven) ; v. h. gewogene: -el XL
rgav, het trekt een pond (dat op de an¬
dere schaal ligt) omhoog, het weegt ...
— 2. a) in de lengte trekken : ë. nXlvOovg, tegels in den vorm uitstrekken,
tegels vormen. — b) overdr. : s. xöv
Xqóvov, den tijd rekken. — 3. met ge¬
weld wegsleepen ; alg.: mishandelen.
— 4. achter zich aan sleepen : e. Jiéöag,
zijn ketens. — 5. naar zich toe trek¬
ken : a) eig.: ë. vEvgdv, de pees v. een
boog -, een boog spannen. — b) overdr.:
0 zipdg -Eo&ai, zich [med.) ... toeëigenen.
ëXXaPsy E. = ëXa^s, v. Xapfldvco.
iX-Xdpnco. 1. er op schijnen. — 2. over¬
dr., med.: schitteren, uitblinken.
*'EXXavy avog, en cEXXav-y dor. = "EXXrjv,
e EXXrjv-,
‘EXXdg, döog. I. vr. bvn. : Belleensch,
Grieksch. — II. 7; cÈ. \yfj]. 1. Eellas:
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a) bij H.: stad en landschap in h. zui¬
den v. Thessalië. - b) missch. een
paar heer en bij H., dikw. later : JSoordQriekenland, in tgst. tot de Peloponnesos. — c) na de Perzische oorlogen :
geheel Griekenland, vaak met KleinAzië en Ionië ; bij de redenaars dikw.
in tgst. tot Athene. — 2. metov. : de
Grieken.
è'XXaxov = sXaypv, 2G ao. v. Xayydvco.
êXXsBop^co, met nieskruid genezen. —
êXXéfiogog en êXX-9 o [—> Lat. elleborum], nieskruid, middel tegen krank¬
zinnigheid enz.
êXXEÖavóg, ó (alleen mrr.) \vw. elXco],
strooband.
sXXelu/lla, zó, tekortkoming, nalatigheid.
— êX-XeiJzco © I. overg. 1. ergens in
achterlaten. — 2. overdr. : verzuimen,
nalaten. — II. onoverg. 1. in gebreke
blijven, bij iem. ten achteren zijn, voor
iem. onderdoen. — 2. a) v. pers. : mis¬
sen, ontberen. — b) v. zaken: te kort
schieten, ontbreken; vrl onpers.: -ei
pol avog, iets ontbreekt mij. — eXXeiipiSy scog, rj [—> Ned. ellips], het ont¬
breken, het ontoereikend zijn, het te
kort schieteD.
'EXXrjy ij, dochter v. Athamas, verdronk
in d. Hellespont.
''EXXrjVy pvog. 1. m. vr. bvn.: Belleensch,
Grieksch. - 2. zelfst. g., m., gew. mrv.:
Oi " EXXrjv sg : a) bewoners van Eellas
(z/'EXXag, II, 1, a-c), Bellenen, Grieken.
— b) t niet-Joden, heidenen. — eXXrjvi£coy Grieksch spreken, - kennen.
èXXrjvLxóg, 3 ["jEXXgv]. 1. a) Belleensch,
Grieksch. - b) zö -óv, de Grieken
(colt.) : de Grieksche staten, het Griek¬
sch e leger ; zd -d, de Grieksche aan¬
gelegenheden, - zeden, - geschiedenis.
— 2. t heidensch. — êXXpvixcdgy bw.
1. op Grieksche wijze. — 2. in het
Grieksch.
cEXXr/viog, 3, en ‘EXXrjvigy iöog, vr. bvn.
["EXXrjv], Belleensch, Grieksch.
èXXpvLozi, bw. [êMrjvitco], in het Grieksch:
ovvIr]pi e., Grieksch verstaan.
êXXrjvozapiaiy cbv, 01 [ EXXr/vcov zapt ca],
schatmeesters van den Attischen zee¬
hond.
EXXrjvocpóvogy 2 [ EXXrjv ; 2c lid, vgl.
dvögofpóvog], Grieken doodend.
eEXXrjojxovziaxógy 3, Bellespoiitisch. —
c EXXrjojxovzlagy ov, o, van den Heil es¬
pont waaiende wind, noordoostenwind.
— EXXrjaitóvziogy 3. — 1. Eellespontisch. — 2. oi -01, Eellespontiërs, oe¬
verbewoners van den Bellespont. —
cEXXrjojtovzogy 6 \c'EV.rjg novzog ; eig.:
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êAAiodpgv

Zee van Helle (z. r'EAAg)]. 1. de Hel¬
lespont : a) zeeëngte, nu Straat der
Dar danellen. — b) de Hellespont met
aangrenzende wateren: Propontis enz.
— 2. meton. : kustland van den Hel¬

lespont.
èAAiodpgvy êAAlooEzo, z. Aloaopai.
èAAizdvEvaa, z. Aizavsvco.
êAAófUov, ró [êv Aófcp (ov ], oorring.
êA-Aóyiposj 2, in aanmerking komend,

aanzienlijk, geacht.
cEAAol = EeAAol.
'EAAojzla, g, Ellopië, noordelijk gedeelte
v. Euboia.
1 JAAóg, 3, wschl.: stom.
2.êAAóg en eHój, d, jong hert.
êA-Aoxdco. 1. onoverg. : in hinderlaag -,
op de loer liggen. — 2. overg.: bela¬

gen.
é'Atgig, scog, i] [eAxco], het sleepen.
cAópgv, è'Aov, z. aigéoo.
é'Aog, ró. 1. moeras. — 2. vochtig laag¬

land.
’EAog, zó. 1. stad in Lakonië. — 2. stad
in Elis.
3EAjzgvcog, ogog, 6, tochtgenoot v. Oclus. seus.
èlnl^co [èAnig]. I. 1. alg.: verwachten.
— 2. inz.: a) (gew.) iets goeds ver¬
wachten, hopen, vertrouwen. — b)

met bezorgdheid verwachten, vreezen.
— 3. in verzie. zin : denken, vermoe¬
den. — II. (loek., Gespr. v. d., 5,2),

doen hopen.
I. 1. alg. : verwachting,
uitzicht: dyaDg ê. — II. inz. 1. a)
(gew.) verwachting van iets goeds,
hoop, vertrouwen. — b) meton. : a)
datgene wat men hoopt. — /?) degene
op wien men zijn hoop stelt: vpeïg, i)
póvg £. — 2. zla. : vrees, bezorgdheid,
angstig voorgevoel. — II. in verzw.
zin: meening.
èAmoróg, 3 [verbaaladj. v. èAnl'Cco], te ho¬
pen.
êAnlg, löog,

è'Ajzco (slechts enkele vormen). 1. cau¬
satief (alleen pr.) : doen hopen. — 2.
2G pf. eoAttu (beteek. v. h. pr.), 3 enk.
2G plqpf. ècoAnei, en meel. ëAnopai (H.
êéAjzopai) == eAjzl^co. — êAjzcogg9 g,

hoop.
l'Ao'a, ao. v. sïAco.
èAvpyv, z. Avco.
êAvpgva, ao. v. Av pa tv co.
*êXvopat (alleen ao. sAvoDgv) \vw. slAvco],

zich wentelen, - buigen, - krommen.
èXc5, qg enz., z. èAdco en êAavvco.

—

êpfdAAco

eXco, 2G ao. conj. bij algéco. — j -eXco, f
bij id.
êXcódgg, 2 [sAog], moerassig,

t ëXcol [Ararneesch w.], mijn C4od !
éAcóvy part. 2e ao. bij aigéco.
eAcoq, zó (alleen nom. en acc. enk. en
mrv.) \vw. eAeïv, inf. 2G ao* bij aigéco],
1. prooi. — 2. meton., abstract: het
berooven ; vd. : het dooden.
cEAcogivóg, 3 ["EAcogog], van -, naar Heloros.
éAcógiov, zó [sAcog], prooi.
"EAcogog en "EX-, ó. 1. kustrivier ten
zuiden v. Syrakuse. — 2. stad aan de
monding v. die rivier,
ëp- = £v- vóór lipletters,
êpdygv, 2° ao. pass. v. pdoooo.
epaftov, 2g ao. v. pavDdvco.
Epanovy 2e ao. v. pgxdopai.
ëpdvgvy 2C ao. jmss. v. paiveo,
èpdgava, ao. v. pagalvco,
Epavzovy fjg, gen. v. h. terugwijzend vnw,
v. d. Dn pers. (onz. ontbreekt ; verbui¬
ging, z. Spraakk.) [gen. gevormd naar
cl. acc. êpavzóv -<— èp’ avzóv], van mi]

zelf.
êpfaöóv, blU. [èpfalvco, -öóv], te voet.
èp-falvco 9 I. onoverg. : 1. a) ergens in
-, ergens op gaan, binnentreden, be¬
stijgen : ég nozapóv ê. ; 0 ygg ê. ögcov, den
voet zetten op de grens van hun land ;
e. Eig vavv, en è. alleen, scheep gaan ;
fig. : elg xlrdvvov è., zich in het gevaar
begeven. — pf.: ergens in -, ergens
op (gegaan zijn en) zitten, - staan, vastzitten : ° én’ dngvgg Epfsfcog, op
een wagen gezeten ; fig.: èv avzoïg zoïg
ösivoïg spflsfigxcóg, zich te midden van
de gevaren (begeven hebbend en nu)
bevindend. — b) alg. : voortgaan. —
2. overclr. : (hinderend) tusschenbeide
komen, in den weg treden: pg zig
Decor èpfhjy, fl. -— II. overg., causatief
(ialleen ao. ëvéfgoa): ergens in -, ergens
op doen gaan ; fig. : zovzo avzóv èvèBgns eg cpgovziöa, si ..., HDT., maakte
hem bezorgd, of ...
ip-fdAAco @ I. overg. 1. a) ergens in -r
ergens op werpen: jiAgydg zin è., iem.
slaan. — b) in verziv. zin : ergens in

-, ergens op leggen, - zetten, - bren¬
gen : oxgTzzgov oi spfaAe xsigl, H., hij

faf hem den

staf in handen ; ° -s %sTga
elgidv poi, geef mij uw rechterhand.
— 2. overclr.: cc) inlasschen : è. pgva,
een maand. — b) in het midden bren:
gen, ter sprake brengen. — c) iets in
den geest of in het gemoed brengen,
een gevoelen inboezemen, - verwek-

EflPafJLfia

ken : cpóftov è. ; slg tóv vovv ègPaXsodat
tl, zich (med.) iets in het hoofd zetten.
— d) iem. in een toestand brengen : els
è'x&Qav ègPaXsïv nva, iem. gehaat ma¬
ken. — lï. onovercj. : zich enz. in
- op
iets werpen : ègpaXésiv [oepêas] x coups,
H., zich op de riemen werpen, incumbere remis ; és xöv ’loïïgóv ê. [axgazóv] ;
roTs noXsytois è., aanvallen ; 6 Magovas
noxagós ègPdXXst [èavxóv] els xöv Maiavögovj stort zicli uit in...; v. schepen:
-etv [êavxpv] vrjt, zijn sneb in een ander
schip stooten.
k'/Lipagga9 xó [eig.: datgene, waarin iets
gedoopt wordt], saus. — èg-pdozzcn ©
doopen in.
EfjL-PaoïXevcO) ergens koning zijn.
ègPazeven en -écn [viv. ègpatven], ergens
in gaan, betreden ; v. beschermgoden :
een plaats bezoeken.
ègPdzgg9 ov, ó [ègPaivcn], schoeisel ; inz.’.
tooneelschoen, kothurn.
êg-P ipd^co ® doen gaan in, binnenbren¬
gen ; inz.. met en zonder els nXoïov en
dgl. : in schep en.
Efz-pXéjico © 1. de oogen vestigen op,
aankijken. — 2. overdr.: beoogen, be¬
doelen.
êg-Poden © 1. toeroepen. — 2. abs.: lui¬
de schreeuwen, in iets schreeuwen.
ègPoXrjy ï) [êgPdXXen] (ft. êgPdXXen, II). 1.
het zich enz. werpen op, - in, aanval :
i) els xovs Keigdovyovs è., de inval in
het land der Kardoechen; ° raids è., het
stooten der schepen met de s?ieb. — 2.
meton.:plaats waar men binnendringt:
pas; ook: plaats, waar een rivier in
een stad komt.
êgPóXigosy 2 [ègpdXXcn], ingevoegd : è.
{ggv, aanvullings-, schrikkelmaand.
ËgPoXov9 xó, en ~Xog9 6 [ègpdXXco ; eig. :
wat ergens in gedrongen wordt]. 1.
scheepssneb. — 2. ’[ synefed.: de Rom.
rostra, spreekgestoelte op h. comitium,
met de snebben der
schepen versierd.

in
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veroverde

Eft-figoLXv, biv. [eV [oorspr. vrz. met acc. ;
ft. ér, A, II, 2) figaxv ; eig.: voor iets

korts], in een paar woorden, kortom.
èg.pgégogai9 v. d. wind’, gieren in.

, 2 [èv, Pgi&en]. 1. drukkend op,

êgPgi'd'gg

zwaar. — 2. overdr. : gewichtig, ernstig.
èg-Pgigdogai. 1. v. dieren’, brieschen,
snuiven. — 2. overdr. v. mens dien :
hevig bewogen -, verontwaardigd zijn,
opbruisen.
êp-Pgovxdco. 1. met den bliksem treffen.
— 2. overdr.: verbijsteren. — êgPgóv-

—•
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xrjzosj 2. — 1. door den bliksem ge¬
troffen. — 2. overdr. : verbijsterd
waanzinnig.
egPgvov9 xó [èv, Pgvcn], een jong ; inz. :
pasgeboren lam.
êgé-y£9 acc. v. ëycoye.
êjné'd'Ev = ègov ; ft. èycó.
Ëg£iva9 ao. v. géven.
*
èfAEÏo = ègov, ft. èycó.
êgéggxovy 2C plqpf. V. ggxdogat.
ègév9 E/LiEVy ft. si/ui.
-E/Lisvy 1 mrv. 2C ao. ind. v. ïggt. — .ég£vy
2c ao. inf. v. id.
Ëgsvaiy inf. v. slf.it.
-ÉfAEVaiy ËflEVOSy ft. 17]fit.
êgéo = ègov, gen. v. èyd).
£fA,Eöoa9 H., ao. v. êfiéco.
3 [êgêen], het braken opwek¬
kend ; ?] -7) [ötaixa], het gebruiken van
braakmiddelen. — Ëgezog, 6 [id.], het
braken.
êgsv = ègov ; ft. èycó.
êgéco9 ègovgai, ggsoa, ègggexa [vw. Jjttt.
vomere], braken.
EfiEoovxov [èfiso avxov], ion. = ègavxov.

èpExiKÓSy

Ëggva9 ao. v. gaiven.
iggadggvy ao. v. ggöogat.
êfitava, êfiidv'd'ijVy ft. fuatven.
EfityrjVy 2c ao. pass. v. fisiyvvfit.
Efitrjvay ion. = èfiiara.
EfUKTOy 2c ao. med. v. gsiyvvgi.
Ëgga9 xó, aiol. = stga.
Ëfifia'd'E — spade, v. fiavOdvco.
èfi-gatvofiaiy tegen iem. razen.
gavrjgy 2, woedend, razend.

—

eg»

*jEggaovgy ovvxos, g, Emmaoes, vlek bij
Jeruzalem.
èggajtécogy bw., haastig, ijlings.
êg-g£tyvvgi © 1. ergens in mengen. —
2. onoverg.: zich vermengen met, hand¬

gemeen worden.
ig-g£X,£xdcü. 1. overg. \ iem. oefenen in.
— 2. onoverg. : zich oefenen ten koste
van iem., xivi.
êggeXécogy ion. = èggeXcog. — èggeXggy
2 [èv gsXst (d)v) ; vgl. nXiigpsXrjs]. 1. in
de muziek '. harmonisch. — 2. overdr. ’.

behoorlijk: goed geordend, beschei¬
den, gematigd, passend enz. — ègg£Xcóg9 bw.
êggEgacóg, avïa, aós

[èv, gégaa], onstui¬

mig, heftig.
ËggEVy ËggEvai = slvai, v. slgi.
2. — 1. volhardend. — 2. bw.
onafgebroken. — èg-géven ® 1.
blijven in. — 2. overdr. : bij iets blij¬
ven, volharden in, trouw blijven aan.
Ëg-gsGzogy 2, vol.— èggEOzóenyvervullen.

èggevrjgy

-és,
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—

Jë/ifiEZQogy 2 [sv f-iÉxQcp (d>v), in de maat].
1. in versmaat. — 2. overdr.: met mate,

Efijtavy dor. = sfijtag.
Efi-jtaQÉxoo © aanbieden, overhandigen.
Efi-jtaQOLvéooy zich volgieten met wijn.
Efinagy bw. 1. in ieder geval, — 2. noch¬
tans, niettemin ; bij part., met en zon¬
der nsQ : hoe ... ook, hoewel.
èfi-jzdaooo. 1. ergens in strooien. — 2.
overdr.'. inweven.
EfMzsSoxXrjgy éovg, ó, Gr. philosoof, V*
eeuw v. C.
EfiJtEÖog, 2 [sv Tzèdco (ozdg)]. 1. stevig
op -, - in den grond staand : xst^og -ov,
H.; bw. : oxyXy fiérst -ov, ïï., de graf¬
zuil blijft onbeweeglijk. — 2. overdr. :
a) v. geestelijke eigenschappen : onveranderiijk, onwrikbaar, trouw : ftsvog
-ov, H., onverzwakte kracht ; bw. :
Tgcoag ftévov -ov, H., zij hielden onwrik¬
baar stand tegenover ... — b) v. tijd :
onafgebroken : ° nóvog ë.; bw. : Met -ov,

matig, passend.
Efifirjvogy 2 [sv firjvt], maandelijksch.
EfAftiy aiol. = slfit.
èfi-fiiyvvfii = sfifisiyvvfu.
Efifito'd'ogj 2 [sv juio&cü (dóvj\, in loon¬

dienst zijnde, bezoldigd, gehuurd.
èfifiovrj, rj [èfifisvco], het blijven duren.—
Efifiovog, 2 [id.], blijvend in.
EflflOQE, Jfc. flElQOflCU, 1, b.
EfifioQog,

2

EflJZloZZOO

/.iopoj (wi')], deelachtig.

Efivaoa, êfivdo&rjVy è'fivrjaa, èfivrja^rjVy z.
fttflVflOXCO.
Efioi-ys, rfatf. 0. sycoys.
e/ioXov, 2e ^0.
fiXcboxco.
Jfióg, 8, bezittelijk vmu. v. d. Pn p. enk.
[vw. Lat. mens, JVetf. mijn]. — 1. a)
y. : mijn, mij toebehoorend, van mij
afkomstig ; vaak versterkt door een yen.:
H.,.ijlt onophoudelijk voort. — êfutEsfibv avxov, H., mijn eigen (=/ê. latere
öóco [eiy. : in den grond vestigen],
sftavxov)', ° ra^a (= ra i^id, krasis)
overdr. : trouw houden : ögxovg è.
övajrjvov xaxd, het lijden van mij, onge¬
èfuzEiglci, rj, ervaring, bekwaamheid,
lukkige. — b) zelfst. y. : rj èfirj [yfj],
practische kennis, empirische vaardig¬
mijn land; t6 èfióv, mijn zaak, mijn be¬
heid, inz. in tyst. tot theorie en weten¬
lang enz.; oi. èftoi, de mijnen ; xd èftd,
schappelijk inzicht. — efijiEigog, 2 [èv
mijn aangelegenheden, mijn eigendom
Ttsiga (d>r)], ervaren, kundig. — Efinsienz.; bw.: x6 èfióv, raker xó y1 è/jóv. wat
qcog, biv., met ervaring : s. xivóg s^siv,
mij betreft, van mijn kant. — 2. obj.:
iem. door den omgang kennen.
mij betreffend : ° 6 èftóg nóftog, het ver¬
langen naar mij.
èfl-JZEQJXEQEVOfiai = JlEQTlEQEVOflCU.
Efiovy yen. v. èycó en èftóg. — 0 sfiovozt. =
êfi-jtEzdvwfUy uitspreiden over.
èftoi èoxt (krasis).
1 èfi-jtrjywfu © in iets vaststeken ; pass.:
Efijxa = è'fiTzag.
in iets vastraken ; 2e pf. êfuiÉJiyya, in

acht geven op, zich bekom¬
meren om.
Efiüxa'd'rfgy 2 [Jr nadsi (wr)]. 1. aange¬
daan, ontroerd. — 2. hartstochtelijk.
êfi-jxai£co. 1. in -, op iets spelen. — 2.
een spel drijven met, bespotten, be¬
driegen.
Eftjzcuog, 2, kundig, ervaren.
êfi-jiaicD. 1. ergens in slaan. — 2. 0 om¬
ver y.} overdr. : plots in de ziel dringen.
Jft-jtaXdaoofiaty pass. : verstrikt raken.
Efi-jxakivy bw. ; dikte, xó s. en (krasis)
xovfinaltv; ook : slg xovfinaXtv. — 1. d)
achterwaarts, terug : dntfisv xovfutaXtv.
— b) in tegenovergestelde richting:
èx (z. e£, B, I, 2, a, einde) xovpytaXtv, aan
den tegenovergestelden kant. — 2.
overdr. : omgekeerd, op de tegenover¬
gestelde wijze, integendeel : yveóftyv
E%aj xd e. y ovxot., hdt., mijn meening
is het tegendeel van de hunne ; zelfst.
y. : xd e. xovxcov sgöovot, HDT., zij doen
het tegendeel.
èfi-jidXXofiaty wed., tegen iets aanzwaaien,
over iets struikelen.
ifzjzd£ofiat,

!

iets vastzitten.
springen op, trappen.

Efi-jxySdcóy

I EfiJtyg, ion. = sfijtag.
êfi-jtLfinXi]fu © 1. a) vullen : ösjtag è.
i
vöaxog, H. — b) overdr. : è. xrjy yvcófiyv
xtvóg, de verwachtingen vervullen. ?—
2. inz.: verzadigen, ook overdr. : vlog
(yen.) èvuiXrjoiïfjvai (= spit-), H., zijn

oogen verzadigen aan zijn zoon ; vjilosvsniftnXaao, gij werdt
niet moede te beloven.
èfi-jztfiJtgrjfiL
@ in brand steken, ver¬
branden.
XV ov ftsvog ovx

ifi-jttvco ® gretig -, veel drinken.
êfi-JZtJzXrjfiiy èfi-JttJiQrjfu = sfintfin-.

èfi-jttjtzoo © L 1. a) vallen in, - op, tref¬
fen : nvQ (door d. vijand yeworpen) ë/u71EOS vrjvotv, H. — b) (onvrijwillig) er¬
gens in komen : ê. (= pass. bij èyjidXXstv), met en zonder slg ÖEOfioojijQiov, in
de gevangenis geraken. — 2. (met opzet) zich werpen losstormen op ; inz.
op d. vijand. — II. overdr. 1. v.pers.'. a)
in een ongeluk en dyl. geraken : slg vóoov
,
è. — b) in de rede : op een ondenverp

ègjzlg

—

komen : è. slg Xóyovg ovg ... — 2. v.
%aken : a) v. toestanden enz. : neerko¬
men op : vóogga ègjiénxooxEV sig xgv
' EXXdöa, overrompelde ; rj gysgovla elg
èxsïvov SVS71EOE, viel hem toe. — b) v.
gemoedsaandoeningen : bevangen. —
c) v. gedachten: 'invallen, te binnen
schieten, in een gesprek opgeworpen
worden.
.ëgjtig, iöog, f], een soort steekmug.
è/Ll-JTLTVOJ

=

èpjZLTZXCO.

EgjtXsLog, H. en 0 = ëgjzXsog.
ëg-jxXéxco © in vlechten : fig. : 0 è. nXoxdg,

listen beramen.
£g-üzXeogy 3, att. -jtXEcog, cog,

cov,

vol

van.
igjxXgyögv, bw. [ègnXgaoG), -ögv\, ivschl.:

onbezonnen.

.

EgjxXrjxrog, 2 [id.]. 1

verbijsterd, onbe¬
zonnen. — 2. impulsief, veranderlijk,
grillig.

EjLuxXrjVj vr%. met gen. : dicht bij.
è[A,-jtXrjoG(jö

© cïW. -rjxTco, zich storten in.

ègnXgGxèog^, verbaaladj. v. ègnignXggi.
Eg-jiXrjzTCo, %. ègnXgoooj.
iE/Lt-jtvEicoy ion., en èg-jtvéoo ® 1. onoverg.:
a) blazen op.— b) ademen, leven. —
2. overg.j overdr.: a) inblazen, ingeven:
e. gèvog xivl, H. — b) pass.: bezield zijn.
— EfjLozvoog-ovg, oog-ovg, oov-ovv, ade¬

mend, nog levend.

.

Jgjzoö££co. 1 de voeten
de pooten bin¬
den van : ê. xivd. — 2. gew. overdr■ :
verhinderen, beletten. — êgxzóÖLog, 2
[ègjioöcóv], in den weg staand, hinder¬
lijk. — Eg.jt08LGf.ta? xó [ègjcoöl£co], hin¬

dernis.
ëgjxoöcóv, bw. [èv (dat oorspr. ook met
gen. geconstrueerd iverd) noèmv, in het

bereik der voeten], vóór do voeten. —
1. in den weg staand, hinderlijk : è. fjv
avxoïg xfjg öicó^Ecog, maakte hun de ver¬
volging ónmogelijk. — 2. binnen het
bereik van : x,xeivsiv ndvxa xov è. ytvógsvov, HDT.
ëg-jzoiÉco. 1. er in maken, - doen, in¬
voegen. — 2. overdr. : «)doen ontstaan
in, inboezemen, een gedachte ingeven :
xovTo xaxóv XL (schade) ègnoLEÏ xaïg
if)V%aïg ; ègnoifjaai avxoïg (hen doen
begrijpen) cog jzelozeov sïg. — /;) v. tijd :
inschuiven : xgóvovg
X(iïg xigdygaoïv,

tijd inschuiven in ..., tijd winnen.
AgjtoXdoo (augm. r/fin-). 1. a) handel drij¬

ven. — b) zich door handel verschaffen,
koopen ; alg. : zich verschaffen, ver¬
dienen. — 2. zich in een toestand be¬
vinden. — ëgjioXrjy {]. 1. koopwaar. —
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2. meton. : handel. — ëgjzoXgróg9 3
[verbaaladj.], gekocht.
k'g-jtoXig, scog, 6, fj, medeburger(es).
ëg-noXiTEvco, burger zijn eener stad.
Eg-JxoQEvogaL ® 1. ergens heen gaan,
reizen. — 2. in%. : voor handelszaken
reizen ; vd. : handel drijven. — 3». overg.:

invoeren.
ëgjxoQia, i). 1. a) zeehandel, groothan¬
del. — b) alg. : handel. — 2. meton. :
koopwaar. — ègjtogixóg, 3, den handel
betreffend. — êgjzógiov, zó. 1. handels¬
plaats. — 2. te Athene : stapelhuis. —
è'gjtogog, 6 [èv, vw. nogevogai]. 1. a)
medevarende, passagier. — b) in%. :
die voor handelszaken reist (op een
vreemd schip ; t. ond. v. vavxXggog),
groothandelaar. — 2. alg. : reiziger,

voorbijganger.
Eg-jzogjxdcoj vastgespen.
3'Egjzovoa, rj, Empoesa, een spook uit de
onderwereld.
Eg-jtgÉJzco en med., uitblinken -, uitmun¬

ten onder.
EfjL‘jtQY)'dcö ® 1. blazen in. — 2. in brand
steken. — EgjcggoLg, scog, g, het in
brand steken, het verbranden. — égjtgrjGgóg, 6, brand.
Eg-Jzpoo'd'E en, gew., Eg-JtgoG'd'EV. I. bw.
1. v. plaats : a) vooraan, van voren :
xó e., voorzijde ; v. een leger : front; elg
xó e., voorwaarts ; ex xov e., tegenover
(z.
B, I, 2, a, èx ÖE^idg). — b) voor¬
waarts : e. nogsvEo&ai. — 2. overdr. v.

tijd: te voren, vroeger. — II. vrz. met
gen. 1. v. plaats : vóór. — 2. overdr. v.
tijd : vóór : e. slvai xcov jtgaygdxcov, de

gebeurtenissen vooruit zijn, - leiden.
êg-nxvoo, spuwen in, - op.
egjtvog, 2

[èv, nvov],

vol zweren, ette¬

rend.
êgjzvgifiriTrjg, ov, m. bvn. [èv Jtvgi fialrco],

gemaakt om op het vuur te zetten.
(w?ó]. 1. a) in -, op
het vuur staand, - gelegd. — b) xó. -a
[lega], brandoffer ; bij uitbr.: ieder offer.
— 2. het vuur betreffend : fj e. xé/vg,
smeedkunst.

sgnvQog, 2 [èv Jivgl

ïgvxovy 2e ao. v. gvxdogai.
èg-tpaivco © 1. laten zien in een spiegel
enz. — 2. alg. : laten zien, vertoonen,
eig. en overdr.
Epfpavgg, 2 [ègcpaivcd], zichtbaar.— 1. eig.:
a) met de oogen zichtbaar : °Jdsïv xiva
~fj, in levenden lijve; -fj jtagsxetv xivd,
vóór de rechtbank brengen. — b) xó -ég,
het zichtbare, b. v.: daglicht; gew.:
zichtbare plaats : èv xcg -el, ex xov -ovg,
openlijk. — 2. overdr. : kenbaar, dui-
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(lelijk, klaarblijkelijk, algemeen be¬
kend : idoog -ég, openlijk.
ê/u(pavi£co [èpepavr/g]. 1. zichtbaar maken,
laten zien. — 2. gew. overg. : kenbaar
duidelijk maken'; zijn meening uitspre¬
ken. — êpepavcog, bw. bij spepavr/g.
èpepégeia, 77, gelijkenis. — êpcpegz/g, 2
[e^^fipco], gelijkend.
êp-epégco © 1. ergens in brengen. — 2.
overdr.: in brengen tegen, toeschrijven,
verwijten.
epepofog, 2 [er 970/ftp]. 1.
: schrik
aanjagend, vreeselijk. — 2. lijd. : ver¬
schrikt.
êp-epogéoo. 1. ft) brengen op : nlr/ydg ê.,
toedienen. — è) overdr. : inbrengen
tegen, toeschrijven, verwijten. — 2.
Twed.: «) overvloedig tot zich nemen,
- eten, - drinken. — b) overdr. : over¬
vloedig gebruik maken van.
êp-cpogz££co, inladen.
èp-epgaooto © att. -dzzco,
77?erf. 1. er¬
gens in stoppen. — 2. a) volstoppen.—
b) vd. : versperren.
êpepgovcog, bic., verstandig. — è'pepgaiy,
2 [er epgsvl (d)v)].
1.
het bewustzijn
hebbend, (nog) levend. - 2. ft) met
rede begaafd. — b) bij zijn verstand. —
c) verstandig, wijs.
êpgvltog, 2, en è'pepvlog, 2 [èr epvlcg
(fflrjj. 1. van hetzelfde geslacht, ver¬
want. - 2. van denzelfden stam, van
hetzelfde volk : °yfj -log, vadergrond ;
oxdmg -log, binnenlandsche tweespalt.
èjjj-cpv o der), 1. in iets blazen.—2. opblazen.
ê/u-cpvTEvco, inplanten.
E/bL<pvzog92 [verbaaladj. v. èpcpvco], inge¬
plant, aangeboren.
êp-epvco ® I. overg. (pr., impf., f., P ao.),
overdr. : doen ontstaan in, inplanten :
dsóg /Li01 er epgs.niv oipag (liederen) êvé(pvosv, H. — ïï. onoverg. (2c ao., pf.,
plqpf. act.) en rned. 1. ontstaan
groei¬
en in, - op, - aan. — 2. overdr. : a) in
de ziel groeien, aangeboren worden
(pf. : aangeboren zijn) : 0 pdvzsi raliyd-kg
èpnêyvxE. — b) als vastgroeien aan,
zich vastklemmen : ójg syezo spjzEepvvïa
{part. pf.), H., zoo hield zij zich (= bleef
zij) aan Zeus’ knieën vastgeklampt. —
c) al zijn hoop vestigen op : èpepvvai
zaïg vavoLv, zich vastklampen aan -,
zich verlaten op -.
è'fzipvxog, 2 [iV {bic., in zich) ipvyr/v
(sycov)], bezield, (nog) levend.
êpcógava, êpcogdv-d'r/Vj %. pcogaivco.
êv9 ook, H. en °, ert ; H. siv, elvi (xld.);
na xinn naamval, H., svi \vw. Lat. in,
Ned. in].

—

èvayr/g

A. bw. (dikte. is het tivijfelacMig, of sv
nog een afzonderlijk w. is, dan wel
tmesis moet aangenomen worden).
I. 1. v. plaats (gew. in de verbinding sv
dé) : er in, er aan, er op : sv <5’ dvögsg valovoi, H., er in wonen ...
2.
overdr. v. tijd: tegelijk.
II. in samenst. (sv- wordt sp- ^vóór de
labialen (en p), sy- vóór de gutturalen,
èl- vóór l). 1. a) er in, er aan, er op :
sv-sipt [slpl]. — b) overdr. v. tijd : intusschen. — 2. v. richting (welke beieek..
ev als vrz. in h. klassiek proza aan sig
verloren heeft) : ft) ergens heen : spfiaivoi, èv'COJta, èv-öé^ia. — b) overdr. bi)
wkw.j die betee/cenen : tot handelen aan¬
drijven : èy-xslevco. — 3. in bvn. : voor¬
zien van : svxsxvog.
B. vrz. met (loc.-)dat.
I. v. plaats. 1. in, op, aan : sv rjj nólei ;
ev onloig, gehuld in zijn wapenrusting,,
gewapend ; slv ’ Aid ao dópoioi, H., in de
woning van Hades; bij wkw. v. bewe¬
ging, die echter een volgende rust veron¬
derstellen : n sv zdepq) dsTvai. —, 2. te
midden van een menigte', sv zolg ösvdgoïg
lèysiv ev vpïv. — 3. bij : Jiolig oLxovpévg
ev zeg Ilóvzqi ; 0 sv óqpflalpoïg ógdv, in

het bereik van -, vóór zijn oogen zien ;
fi,q. : 0 sv dsoTg xald, schoon in de oogen
der ... — 4.0 (ziel.) en f = slg.
II. overdr. 1. v. tijd: in, in den loop van,,
binnen, gedurende : sv zovzcg zeg ygóvcg
ev zaïg oTiordaïg, tijdens don wapenstil¬
stand ; sv eg [ygóvcg], terwijl ; 0sv ygóvcg
paxgcg, na langen tijd. — 2. v. toestand r
in : sv Ttollfj dnoglci i/oav ; sv cuzig sivai,.
beschuldigd worden ; ook v. inivendige
toestanden : sv cpófcg ytyvsoOai. — 3. v.
middel en werktuig : 0 sv hzaïg, door
middel van gebeden ; dikic. f ’• zzazdooEiv sv payaigg, met het zwaard slaan.
— 4. v. wijze : sv zovzcg zeg zgójzcg, op die
wijze ; sv aoepalsï (leit. : op h. gebied
v. h. veilige) = aocpalebg ; overeen¬
komstig : 0 zó Irjpa ovx ev avögdotv, is
onpassend voor mannen. — 5. v. dat¬
gene, waarin of waaraan een handelingenz. geschiedt : sv zivi jzsTgav lafs Tv,

iets aan iem. beproeven ; ten opzichte
van, met betrekking tot: sv ndvrsoo’
Egyoioi óar/peov, H., in alles kundig ; zd
ev spoi, wat mij betreft (ook : voor zoo¬
veel aan mij ligt, z. 6). — 6. afhan¬
gend van, liggend aan : sv zeg tiscg zózslog Y/v, de uitkomst lag in de handen
der godheid ; ei ydg sv zovzcg sTg, mocht
het alleen op geld aankomen !
ev. 1, onz. v. Eig. — 2. 0??^. v. sïg, part. ao►
v. ïr/pi.
êv-ayeigco, bijeenbrengen in.
ivayrjg, 2 \sv dysi (wv)],

met een vloek

èvayi^co

—

beladen. — êvayi^oo. 1. een doodenoffer brengen. — 2. aan een heroos
offeren.
.Ev-ayxaXi^opai^ in de armen nemen,
omarmen.
êvciyxvA.dco \sv (bw.) ayxvl.7]v (tzolelv)], een
slingerriem aan iets vastmaken.
è'vayxog, bw. [sv, dyxi], onlangs, zooeven.
kv-dyco © 1. binnenbrengen. — 2.overdr.:
tot iets bewegen, - aanzetten.
èv-aycovit;opai, strijden in, - te midden
van, - met.
êva i'd'QEiog en -Hgtog, 2 [er at dg ia (a>r)],
onder den blooten hemel.
Evaifjcog, 2 [er {bic.) aïua (e^cor)], die bloed
in zich heeft.
êvaigco (slechts enkele tijden ; act. 2c ao.
rjvagov ; med. ao. EV7jgdp7]v) [ëvaga ; eig.:

(een gcdooden vijand) de wapenrusting
afnemen]. 1. act. : a) dooden in het ge¬
vecht ; alg.: dooden. — b) overdr..: ver¬
woesten. — 2. med. : a) dooden in het
gevecht. — b) overdr. : te gronde rich¬
ten, bederven.
Evaiöifjiog, 2 [sv al'oa (Sv)]. 1. voorspel¬
lend; inz.: geluk voorspellend. — 2.
behoorlijk, passend ; v. menschen :
rechtvaardig ; bic. -or, te rechter tijd. —
EvaioLog, 2 [ü/.], behoorlijk, passend.
èvdxig, telbiu. [vw. èvvéa], negenmaal. —
êvaxio-xiïioi, at, a, negen duizend. —
Evaxócfioi, at, a, negenhonderd.
êv-axovco ® luisteren naar.
êv-aXiyxLog, 2, gelijk.
evclA.lv aiEzgg^ ov, 6 [er alt razcor], de zee

bewonend.
firdAtos’, 8 ew 2 [er dit (tnr)], zich in -, zich
op zich aan de zee bevindend, zee-.
iraAAdÊ, fop., afwisselend, beurtelings.—
er-aMdcraeo © att. -dzzco. 1. ruilen,
verwisselen. — 2. wzed. : in ruil ont¬
vangen.
Ev-dA.A,o(A,ai ® springen -, losspringen op.
êv~afLÉA.yco9 melken in.
èvdfjuA.Xog, 2 [er öfLilXq], wedijverend
met, opgewassen tegen.
Evav'&'gcoTcéco
[er dvdgSncp], in een
— mensch komen, mensch worden.
EV-cLvza, en i* er-arrt, bw. en vrz. met gen.,
tegenover, in tegenwoordigheid van.
Ev-avzifUoV) bw., met geweld tegenstre¬
vend, vijandelijk..
èvavzLÓofLaL (augm. rjvav-) [èvavziog]. 1.
tegenoverstaan, te gemoet komen ; v.
d. icind : tegen waaien. — 2. overdr. :
a) zich verzetten tegen, tegenspreken,
tegenwerken. — b) staan tegenover,
zich onderscheiden van.
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êvagpó^co
Ev-avziog, 3. — I.

1. met de voorzijde
toegewend naar, tegenover staande, liggend : ol è. fjaro, H., zat tegenover
hem ; met beiveging : ol -rj rjXvds pi)zi]g, H., kwam'hem te gemoet. — 2.
zelfst. g. : sx zov -ov, van
aan den
tegen o vergestel den kant. — 3. bw. en
vrz. met gen. : -ov, tegenover,
tegen¬
woordigheid van ; overdr. : + in de
o o gen van, naar het oordeel van : <5/xaiog -or zov &sov.
Iï. overdr. : 1. a) vijandejijk tegenover
staande, vijandig, afkeerig. —• b) zelfst.
g. : ol -oi, de vijanden.— c) bic. en vrz.
‘met gen. : tegenover, tegen. — 2. v.
eigenschappen, handelingen enz. : a) te¬
genovergesteld, tegenstrijdig. — b)
zelfst. g. : zo -ov, zovvavziov, zd -a, ravavzia, het tegendeel. — c) bw.: zov¬
vavziov, integendeel.
êvavzicopa zó [èvavzióopai]. 1
tegen¬
stand. — 2. tegenslag.
èvavzicog, bw. [èvavilog], op tegenover¬
gestelde wijze.
ëva%a, ao. v. vdoooo.
Evdnpxa, ion. = èvdtprjxaj v. èvacphpu.
ev-omioSelxvv paLy zich laten zien te mid¬
den van, zich onderscheiden onder.
êv-ajzo'd'vrjaxco ® en êv-aJtóXXvpat ® er¬
gens omkomen.
Ev-ajiovi^o/aaL) iets van het zijne ergens
in afwasschen.
Ev-dttzco © vastmaken aan ; med. : aan
zich vastmaken, zich iets omhangen.
è'vaga, cov, zd. 1. wapenrusting aan een
gesneuvelden vijand ontnomen.
2.
alg. : oorlogsbuit.
*Ev-agapicsKco, alleen onz. v. h. part. pf.
bagrjgóg, ingevoegd, bevestigd in.
èvagyécog, ion. — èvagycbg. — êvagyijg, 2
[er dgycg (1. cioyóg), in het licht staan¬
de], en Èvagycbg, bw. 1. zichtbaar. — 2.
overdr.: duidelijk voor d. geest.
’EvdgEEg, éwv, ol, Enarcërs, een Skn-

,

.

thische volksstam,
êvagrjgóg, z. * svagagtoxco.
êvagl^co [Èra^a]. 1. een gedooden vijand

van zijn wapenrusting berooven. — 2.
vd.: in den slag dooden ; alg. : dooden.
Ev-aQL'd'fLEco. 1. onder iets tellen. —
2.
houden voor.
Evagi'&'fLLogy 2 [er dgidpog (Sv)]. 1. mee¬
geteld, een getal aanvullend. — 2.
overdr. : in tel zijnde.
Ev-agpó^co ® att. -ózzco. 1. overg. : a) in¬
voegen in, aaupassen aan. —b) overdr.:
avzov -Eiv, zich in iem.s gunst dringen —
2. onoverg.: a) passen bij. — b) overdr.:
behagen.
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êvagpóviogy 2 [èv dgpovig (cuV)], overeen¬

stemmend, harmonisch.
iv-agpózzcoy

êvagpó£co.

êv-dg%opai o meel., beginnen.
êvdo{h]v, ao. pass. v. vca'co.
èv-aoxécoy oefenen in.
è'vaaaa, ao. v. valco.

3 [070. èvvéa], negende; ra -a,
doodenofler den negenden dag na een
begrafenis.

è'vaxoSy

èvavXi^co (aiigm. evgv-) [èv avXfj\,act., gew.
med., ook ao. pass. : ergens zijn leger
hebben; vel.: zich ergens ophouden,

ergens overnachten.
1 .èvavXog, 6 [èv avXcg (c5V)]. 1. beek, berg¬
stroom. — 2. meton.: bed van een ri¬
vier.
2.èvavXog, 2 [èv avXep], ]. bij de fluit
klinkend. — 2. overdr. : nog in de
ooren klinkend.
S.Evavhog, 6 [Ir (bw.) avXi) ; eig. : ver¬
blijf ergens in], grot.
4.evavXogy 2 [èv avXfj (ruV)], zich in een
grot bevindend.
Ev-avcoy ontsteken.
èv-acplgpi © laten vallen -, werpen in.
Ev-ScUcoy aansteken in; med. : branden -,
gloeien in.
è'vdaxgvsy vg, v, gen. vog [èv ddxgvoi], in
tranen, ween end.
èv-dazéopai. 1. verdoelen ; pass. v. pijlen:
naar alle kanten afgeschoten worden.
— 2. overdr. : een voor een opnoemen.
EvderjCy 2 (onx. mrv. -sa) [2. èvöéco]. 1.
behoeftig, gebrek lijdend : noXXüvè. —
2. (idikw. cornp.): a) onvolledig, onvol¬
maakt, gebrekkig. — b) onvolmaakt
in vergelijking met anderen, achter¬
staande bij, zwakker, geringer. — IVÖEia, g, behoefte, gebrek, tekort.
Ev-ÖELxvv/Lit © 1. toonen. — 2. overdr. :
a) aan wijzen ; inz. : gerechtelijk aan¬
geven ; vd.: aanklagen.— b) med.: iets
van het zijne laten zien, blijk geven
van, bewijzen, kond doen, doen be¬
grijpen : svvoiav -vodai; inz.: zich ver¬
klaren ; pronken met. — c) uiteenzet¬
ten. — EvÖ£L^igy scog, g. 1. het toonen.
— 2. overdr. : aangifte ; vd. : een be¬
paalde soort v. aanklacht.
Ev-ÖExa, onverb., elf. — oi e. : a) de Elfmannen. — b) f de elf apostelen. —
évdEKdjTrjxvgy vg, v, gen. sog [svösxa
7trj%E(ov], elf el lang. — êvdéytazogy 3,

elfde.
iv-déxopaiy z. êvdsxopai. — e'vÖehzov
(alleen onx.) [verbaaladj. v. èvdê%op.ai\,

mogelijk.

evöeXexps, 2 [èv, vtv. öoh%óg] en evöeXeXcog, bw., onafgebroken.
EvÖE^ióopai, rechts om iets heen gaan, of
met de rechterhand aanraken. — êvöé3 [èv de£iq\. 1. a) zich rechts be¬
vindend. — b) bw. -a [onz. mrv.; z. èv,

A, II, 2], (van links) naar rechts. —
2. meton.: van goede voorbeteekenis.
êv-déxo/Liai @ ton. -öéxopai. I. in bedr..
zin. 1. op zich nemen : I. zaXamevgiag.
— 2. overdr.’. a) aannemen ivat gezegd
of voorgesteld wordt, gelooven, goed¬
vinden ; abs.: toegeven.— b) v. zaken
toelaten : nad' öoov cpvoig -ezai, voor
zooveel de menschelijke natuur toe¬
laat.— II. in lijd. zin. 1. geoorloofd
-, mogelijk zijn ; inx- -ópevog, 3, moge¬
lijk. — 2. onpers. : het is geoorloofd,
- mogelijk : xad’ öoov -sxai, zooveel
mogelijk.
1. êv-öéco © [1. <5êco]. 1. vastbinden aan,
- in, inkluisteren. — 2. overdr. : a.) ver¬
strikken : Zsvg fis èvéögoe axg, II., ver¬
strikte mij in verblinding. — b) bin¬
den, verplichten : ° ögxoig svögoapévg
jióoiv, haar echtgenoot bindend door
eeden.
2. êv-Séco ® [2. <5lco]. 1. act. en med. mei
pass. ao. : gebrek hebben aan ietsr
zivóg. — 2. ontbreken: ovdèv vpïv èvöe/joei ; onpers. : jzoXXcov èvéösi avxcg, er
ontbrak hem veel.
êvÖEcdg, bw. [èvdsrjg], ontoereikend, ge¬
brekkig.
Ev-öyXog, 2, duidelijk, openbaar.
êvögpéco, in een land gevestigd zijn. —
j êvögpiay g, het wonen in. — è'vögpog, 2 [Ir dg pep [atv)], inlandsch.
èv-öiaizdopaiy ion. -éopaiy ergens wo¬

nen, - blijven.
êv-ÖLazdoocoy ergens opstellen.
Ev-öiazglftco © overg. met %góvov, en onoverg. |%góvov, fiiov], zijn tijd -, zijn le¬

ven ergens -, - met iets doorbrengenr
verwijlen bij.
•[evöiövokco [inchoativum v. èv-övco], iem.
een kleed aandoen ; med. : aandoen.
êv-SiöoopL ®
S. overg. 1. a) in de hand
geven, overhandigen, overgeven, aan¬
bieden : è. zivi sxncopa, een beker; I.
ziva zoïg TtoXepioig. — b) vd.: uit de
hand geven, laten schieten : èvöovvai
xöv nóöa, den schoot v. een zeil vieren.
— 2. overdr. : a) ingeven, aan de hand
doen : ê. zivi ngóopaoïv. — b) blijk ge¬
ven van: dixaioovvgv è. — c) toelaten,
toegeven.— II. onoverg. : -óvai [savzóv],
toegeven, zwichten : I. zfj xa>v jtXsióvcovyvcópg, voor de meerderheid.
*êv-öigpi

(alleen 3 mrv.

impf\ èvdieoav,.

Evöcxog

—

H. ) [cw. dissou], aandrijven, ophitsen.
EvöiKog, 2 [iv ÖLXfl (roV)], binnen het
recht blijvend. — 1. v. pers. : recht¬
vaardig. — 2. v. zaken : a) rechtmatig,
rechtvaardig.— b) soms : waar. — êvölxcog, fop. 1. met recht, rechtvaardig.
— 2. natuurlijk.
è'vSiva, co?', rd [sV(5o?’], ingewanden.
ë'vöiog, 2 [er <5fo> (cov), in het stralende,
in het helder licht], ’s middags geschie¬
dend, - komend.
êvdiqpQLos, 2 [ev ÖLcpgco (co?')], op dezelfde
bank zittend, tafelbuur.
EvSo'd'EVy bic. en vrz. met gen. [evöov, -üev].
I. van binnen uit : 0 ë. ozéyrjg, uit de
tent komen.— 2. met verzie. beteeJc. v.
-der : er in, in, binnen: ë. avXfjg, II.,
in den voorhof. — ëvöo'd'L [evöov, -öi]
= EVÖOV.
iv-öoLa^co, twijfelen, aarzelen.
£vöopd%ag9 a, m. bvn., dor. [evöov pa%ópEvog\, v. een kaan : die (alleen) binnen h.
kippenhok vecht.
Evöópv%og, 2 [evöov, pv/óg], in het bin¬
nenste schuilend.
evöov. 1. bic.: a) binnenshuis : oi ë., de

huisgenooten ; ca s., de huiselijke aan¬
gelegenheden. — b) alg. : ergens in,
binnen. — 2. vrz. met gen.: in, bin¬
nen : Aiog ë., H., in het paleis van Zeus;
ë. avzov, bij zichzelf, zichzelf meester,
kalm.
Evöot-ogj 2 [e?' öóigq («?')], beroemd, roem¬
vol.
êvöóoapov, zó [èvöiöcopi], teeken om te
beginnen.
êv-öovjzéay, ergens in plompen.
êvövxécog, bic., met zorg, met ijver : è.
(gretig) eo'Olelv, H.
ëvövpa, zó [e?'<5?;ro], kleeding.
3Evövpicov, covog, 6, lieveling der Maan.
êv-övvaozEvco, heerscher -, machtig zijn
bij, - te midden van.
év-övvco {alleen pr. en impf.) — èvövopou,
%. EVÖVCO.

Evövzógf 2 [verbaaladj. v. èvövopou], aan¬
getrokken ; zó -o?', gewaad, kleeding :
0 öitXcov -ov, wapenrusting.
êv-övco. I. overg. [pr., impf.,
1G ao.). 1.
in iets hullen. — 2. in%. : iem. een
kleed enz. aandoen, kleeden : ozoltjv s.
zivól.— II. onoverg. (2e ao. en pf. act.) en
med. 1. ergens in gaan, binnendrin¬
gen in. — 2. inz. {overg.: z. övoo, B, II,
2): zich ergens in steken, een kleed
aandoen.
EvéyHaiy èveyxeïv, 1G en 2G ao. inf. bij cpégoo. — èvEynov, 2 enk. 2C ao. impcr.
med. bij cpêgco.
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êvegyéco

êv-éöga, g [eig. :

het ergens in zitten],
hinderlaag. — eveöqevco, zich in hin¬
derlaag leggen, loeren op.
Eveögog, 2 [ev (ibw.) sögav (e^cor)], ver¬
blijvend -, wonend in.
Eveixa, ao. bij cpègco.
Ev-Eihécoy wikkelen in, verstrikken.
EVEipa, ao. v. vépoo.
EVEipev. 1. ep. 1 mrv. ind. pr. v. è’vEigi.
— 2. ëveips[v), 3 enk. ao. ind.. v. vépoj.
ev-Eipi © [elpi]. 1. ergens in -, ergens bij
zijn. — 2. overdr. : a) in iem.s macht-,
mogelijk zijn; vrl onpers.: ëveozi, het
is mogelijk : partie. abs. èvóv, daar-, ter¬
wijl het mogelijk is, - was ; ex (z. sg,
B, II, 2, g) zójv evóvzcov, naar mogelijk¬
heid. — /;) ergens geschreven staan :
eveozl èv zoj ögxcg.
EVEig, Eïoa, sv, en èvELO'd'cu, v. èvigpi.
svExa, -xev9 ion. en°EÏvsxa9 -xev, vrz. met
gen. [staat gew, na zijn naamval). 1. a)
'duidt de bedoeling aan : ter wille van
(d. i. om ... te verkrijgen enz.) : öió. róoov EVEyf vyiEiag zov lazgov cpilog, omdat

hij ziek is, om weer gezond te worden,
houdt hij van den" geneesheer ; ènogevovzo zavzij zcbvös elvexev, dxcog, HDT.,
zij gingen langs dien weg, met deze
bedoeling, opdat...
b) oorzaak’, om
reden van, ter oorzakevan : naieiv dv' ögag evexev dza’giag, wegens hun tuchte¬
loosheid. — 2. in verzie, zin, om aan
te duiden, met het oog op uien of waar¬
op iets gezegd enz. wordt: wat betreft,
voor zoover het op... aankomt: ndlcu
dv sïvsxd ys ipgcpiopazcov fÖeöcoxel örxrjr,

als liet op volksbesluiten aankwam,
had hij sinds lang zijn straf.
ev-eXIoö(x>} alt. -LTTco, inwikkelen, hullen
in.
êv-spéco, ergens in spuwen.
èvEvrjxovzaj onverb.

[1G

lid vio. evvecl],

negentig.
ëvévLTZoVy 2& ao. v. evItczco.
EVEÓgf B, stom, doofstom.
êvÉJzco cn èvvÉJzeo (slechts enkele vormen),
f. Evioji/jocó, Eviipiö, 2e ao. EVLonov. —
yi. V. impf. EVEjiov, ëvvEJtov; 2e ao. imper. enk. evlonsg [vgl. imó-oxeg), mrv.
eojzeze. — [*£?'-oÉjco) \ in verschillendc
vormen’, èvi (=er); eotiezs, uit *ëvojzeze]. — 1. zeggen, verhalen, verkon¬
digen ; 0 EVVEJTco os zco xpgvypazi èppévelv, ik zeg u -, ik beveel u bij die
verordening te blijven. — 2. spreken,

iem. toespreken.
• tot stand brengen in,
inboezemen.
êvegyÉco. 1. onoverg. : aan ’t werk zijn

ëv-Egyd^opcu
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êvEgyóg

—

— 2. overg.: bewerken, uitvoeren. —
Evegyógy 2 [èv sgyco (<ov)], werkend, aan
't werk ; v. land: vruchtdragend, of:
bebouwd : nsdiov -óv, bouwland,
iv-sQEiöoo, steunen op ; ergens in druk¬
ken.
eveq'O'e(v). I. bic. 1. van beneden ; in%..:
van uit de onderwereld: °nèp\paz'‘ -&ev
ipvyj'jv eg cpcög. — 2. zonder beweging :
beneden ; inz.: in de onderwereld : °oi
-ftsv vsxgol. — SI. vr%. met gen. 1. van
onder : 0 nèpjzEiv tl yfjg -dev èg cpdog,

iets uit de onderwereld naar het dag¬
licht sturen. — 2. zonder beweging :
a) onder: 0 -der yfjg xeioopai. — b)
ovcrdr.: ° è/dgcov -der, onder do voe¬
ten van mijn vijanden.
EVEgoi, cov, ol, de onderaardschen, dooclen
en góden. — èvégzEgog, 3 [romp.], die¬
per.
êvEzfjf i) [vr. v. èvETÓg], speld, gesp.
dEvezolj <nv, ol, Eneten, volk in Pap/ilagonië.
[verbaaladj. v. èvigpi ; eig.:
ingestoken], overdr.: (in een zaak be¬
trokken ; vd.:) (heimelijk) opgestookt.
êv-Evdaipovéco, ergens gelukkig zijn, leven.
Ev-EvöoHifzéco, aanzien verwerven te
midden van een toestand.
ev-evSco, slapen in, - op.
êvEvvaiosy 2 [èv Evrfj (oir)], zich in het le¬
dikant bevindend ; zó -ov, beddegoed.
êv-EvgicrKco © vinden in.
EVEvoa, ao. v. reven en 1. reen.
êv~éqoayov, 2G ao. bij * èv-èdeo, vlug eten ;
alg. : eten.
èvEy'd. cpégco.
êvé%vgov, zó [er, èyvgóg], pand, onder¬
pand.
ev-éxco @ I. overg. 1. houden -, bewaren
in : yóXov è. zivi, wrok tegen iem. koes¬
teren. — 2. terughouden -, vasthou¬
den in;pass. : blijven steken, - hangen:
a) eig. : èvÉoysTo er zoïg zijg rscog oxeveoir, hij raakte vast in het takelwerk
van het schip.— b) overdr. : geboeid-,
getroffen worden door : èv êcopazL peyalco èréoyEzo, HDT., hij geraakte in
groote bewondering; -soêai vópen, ge¬
troffen worden door een wet. — II.
onoverg. 1. blijven steken -, vastraken
in. — 2. f overdr. : het op iem. voor¬
zien hebben, iem. niet loslaten.
êvEcóvy ion. = èvcóv, part. v. svsipi.
Ev-^Evyvvpi ® samenbinden.
iv-rjflaw, ergens jong -, - vroolijk zijn.
— Evyflyrrjgiov, zó, lustoord.

ivEzóg, 3

êv'd'EVTEv

EvrjEir}, f), vriendelijkheid, welwillend¬
heid. — èvrjrjs, 2, vriendelijk, welwil¬

lend.
èv-rjpai, zitten in, - op.
èvrjvEypai, med.-pass. pf. v. pégeo.
-Evfjvod'E, alleenstaande 2G pf. met beteek.
v. h. pr.y opstijgen in.
*
èvrjvoxay 2G pf. act. bij cpégco.
êvrjgi'd'pog, ion. = èvdgiflpog.
Evrjociy ao. v. 2. en 3. vêco.
Ev'd'oij bic. I. aanwijzend. 1. v. plaats : a)
gew. zonder beweging : daar, hier: e.
per ... e. dé, hier ... daar ; e. xai e., hier
en daar. — b) met beweging : daarheen,
hierheen ; e. xai e., heen en weer. — 2.
overdr. v. tijd en omstandigheden : toen,

daarop, dan, onder die omstandighe¬
den. — II. betr. 1. v. plaats : a) geic.
zonder beweging : waar: e. jzsg = IVtianeg ; 0 yaiag (partit. gen.) I'., op een
plaats der aarde waar. — b) met beiveging: waarheen. — 2. overdr. v. tijd :
wanneer : ° eozlv e., soms.i
èvd'd-dE, bw. 1. v. plaats : a) daar, hier
(= vrl: in deze stad, in dit land, op de
bovenwereld): ol e., de menschen van
hier, d. i. uit deze stad, of: de leven¬
den ; versterkt door avzov, juist op deze
plaats. — b) bijwkw. v. beweging : hier¬
heen, daarheen. — 2. overdr. v. tijd en
omstandigheden : nu, in dit geval.
EV-'d'CLKECO, Zitten Op. — êv'd'dKlJOLgy ECOg,
ih het zitten in.
EV'd'a-jtEg, betr. bw., juist waar (= een
versterkt evda).
êrd'OLVza, ion. = èvzdvda.
Evd'EÓ^co [svdcog] = èv&ovoLa^co.
Evd'Ev, bw. I. aan wijzend. 1. v. plaats :
vanhier, vandaar : e. pér ... I'. dé, van
deze ..., van gene zijde ; I'. xai e., van -,
aan beide zijden. — 2. overdr.: d) v.
tijd: daarna, daarop, dam — b) v. af¬
stamming : yéroc poL e. öOev ool, H., ik

ben van hetzelfde geslacht als gij. — II.
betr. 1. v. plaats : vanwaar, waaruit. —
2. overdr., v. oorsprong: 0èdsi^a I'. y
ysycóg, ik maakte mijn afkomst bekend.
èv'O'év-ÓE, bic. 1. v. plaats : vanhier, van¬
daar. — 2. overdr. : a) punt v. uitgang :
vanhier, vandaar. — b) v. tijd: van nu
af, van toen af, daarop : zó è. (bw.),
daarna ;° zdrOévds (= zd e.), wat daarop
volgde, het verdöre.
EV'd'Eoq, 2 [èv (bw., in zich) dsóv (è-ycovj],
een god in zich hebbend, door een god
bezield.
EV'&'Ezog, 2 [verbaalaclj. v. èrziftypi], die
geplaatst kan worden in.
EV'&'EvzeVy ion. = EriEvdcr.
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EV'd'rjQog — ëvvrjpag
Zv&vqos, 2 [sv (,bw., in zich) öfjQae (h<»v)\
1. vol wild. — 2. verwilderd; t>. een
wond : veretterd.
èv-ftvrioKco • 1* sterven in. — 2.

verstijven in.
van een godheid
vervuld zijn, door een godheid bezield
zijn, in geestvervoering
binten zich¬
zelf zijn. — svd'ovoiaafA.ós, o, geestvervoering, bezieling ; f ook : buiten¬
gewone opwinding. — êv^ovaiaco [sv-

iv&ovaidt* [ërêsosl

$EOg\ = ëv&ovoidCco.
sv'd'pvjcrov, zó, een soort gebak, in wijn
fjedoopt. — Ev-'d'QVJtxoD) inbiokkelen.
iv.&s<boxo) • springen in, - tegen, los-

springen op.
êv&vuéoficu,
r/aofiai, ève&v[iijth]v, èvrsfyvfinpcu [sr fluuoï
tei hïiitc
nemen, overwegen, nadenken oyei . s.
zi, è. zivog, i. TtEQL tivog. — EV&VMPa>
zó, wat men overweegt, gedachte, uit¬
vinding. — èv&vtirioiSj scog, rj, het

overwegen, gedachte.
êv&vuios, 2 [h Ovuqj
ter harte
gaand ; inx.: zorg
wroeging verWekkend : -óv zl Tcoisio'd'cu, van iets een

gewetenszaak maken.
èv-'d'CPQOLK^co, van een harnas voorzien.
èvi = sv.
1. eVt, na zijn naamval, = svi.
2. evL [h. bic. èvi, zonder koppelwoord ge¬
bruikt en met verschuiving v. h. accent\
= 8VSOZI, SVSlOl.

svi-TcX- = èg-JiX-.

Ev-mjtEvco, rijden op.
êvi-jZQrj'd'co, H. = sfiTtQpdco.
Evijtzooy 2v ao. svsvmov en rfvinanov, uit¬
schelden, berispen.
êvL-GKifzJtzco, H. = èvaxifwixoj.
EviojtEg, 2e ao. imper. v. svsttco.
•»
0Eviajzrj, ?), stad in Arkadië.
êviajzpaooy Eviojtovy z. svstzco.

êvioaoj (alleen pr. en impf.) — svinzco.
èv-iazrjfii ® I. overg. (pr., impf., f., Ie ao.;
wed.). 1. plaatsen in, - op. — 2. overdr.:
inrichten, ondernemen, beginnen: dycöva èviozagai, een proces instellen. —
II. onoverg. (2<> ao., pf., plqpf’. \med.). 1.
ergens gaan staan ; pf. : ergens staan,
zich ergens bevinden. — 2. overdr. : a)
in een toestand komen : avu'xa sviozd/Lisvog eg zrjv dgygv, HDT., dadelijk bij het
aanvaarden der regeering. — b) in den
weg treden, zich verzetten. — c) v. een
tijdruimte, v. gebeurtenissen : begonnen
zijn : d èvsoxwg figv, de loopende maand;
d rói’ svozdg nólsfiog, de toen uitgebar¬
sten -, de toenmalige oorlog.
èv-iayvoo. 1. onoverg. : sterk worden in, zijn in. — 2. overg. : sterken.
Ev-ioxco, terughouden -, vasthouden in :
zó jcXoïov -szai, raakt vast.
svi~XQi(A'Jtl:cc> 1=3 syxQipnzco.
eviyjooy f. v. evÉtzo).
êv-va£co ® 1. ergens in wonen. — 2. over¬
dr.: 0 s. xaxoïoi, in leed gedompeld zijn.

év£y dat. m. en onz. v. sïg.

êwaniSy ëvvanio- = svax-.

iviavaiog, 3 en 2, één jaar oud.
eviavzóg, o [missch. uit svi avrco, op het¬

êvvéa9 onverb. [sv-vèj-a ; viu. Lat. novem,

zelfde punt, op het punt van uitgang
van den jaarkring]. 1. Jaardag. — 2.
synekd. : jaar : rov -ov, jaarlijks.
Ev-icLvco, slapen te midden van.
êviaxfj, bw. [mot, -yjj], hier en daar.
év-iögvco, oprichten in.
êv-L^dvco, zich neerzetten in.
év-ippi® I. o verg. 1. zenden -, laten gaan werpen in, - naar. — 2. overdr. : a,)met
acc. der zaak : iera. iets instorten : s.
fisrog, H., moed. — b) wet acc. v. d.
pers. : zóv Zsvg svérjxs nóvoioi, 11.. in
leed dompelde.— \\.onoverg. [rov ïktiov],
denteugel vieren, losstormen op.
3EviijvEg, cov, oi, ion. = Alvidvsg.
êvi-nXdcOy H. = èyx/.dco.
Evioi, ai, a [svi oi = Lat. sunt quï], eenige.
EVIOTEy bw. [svi dzs = soziv ore], soms.
3Evijzsvg, scog, ö, rivier in T/iessalië.
èviJirj, ff. 1. verwijt. — 2. bedreiging.

Ned. negen], negen.
èvvsdfioioSy 2 [svvéa fiocbv (d^iog)], liegen

runderen waard.
EvvEa-xai-ÖExay onverb., negentien.
EVVEaxQowogy 2 f svvéa xgovvovg (sycov)],
met negen waterstralen (v. een bron).—
êvv£ajzrjxvSi yS> v [wvéa 7igyscov], van
negen el. — êvvEdx^oiy ai, a [e. yHuoi],

negen duizend.
EVVEOV = FVSVSOV, impf. V. EVVSCO.
EvvEÓgyviog,

2 \srvsa ógyvicbv],
vademen lang.

negen

êrvéjzooy z. svszio.

èvvEahjy f/ [svirjgi], ep., inblazing, raad.
Ev-vEvco, toewenken.
èv-vécoy ergens in zwemmen.
Evvécogog, 2 [svvéa wofür]. 1. negenjarig.
— 2. negen jaar lang.
êvvrf7<ovza = svevijxoria.
èvvijfiag, bw. [svvéa ijgaza], negen dagen
lang.
13
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iv-voéco en med. I.

in zijn geest opne¬
men. -- 1. opmerken, gewaarworden.—
2. uitdenken, verzinnen. — II. in zijn
geest hebben.— \.a) o verwegen, denken
aan: è. xd Xsyópeva. — b) met bezorgd¬
heid overwegen, vreezen : èwogoag pi]
oi noXépioi èmêoïvxo xoïg vno^vyioig.-^
c) begrijpen. — d) met h. bijbegrip v. ioillen : van plan zijn : ° -eïg fjgcig ngoöovvcu. — 2. begrijpen, inzien, meenen.

êvvórjGigy ecog, fj [svvoécoJ, het nadenken,
overleg. — IVvota,
[id.\ 1. het na¬
denken, overleg. — 2. meton. {gevolg):

begrip, denkbeeld.

2 [èv vópco [cóvj], binnen de per¬
ken der wet, wettelijk, wettig, recht¬
vaardig.

ëvvopog,

Ëvvoog-ovg,oog-ovg, oov-ovv.

l.[er voeg [covj],

verstandig, bezonnen. — 2. [er vóeg
(è'xcov)], die begrijpt: ë. ytyvopat öxi, ik
begrijp dat ...
èvvooiyaiog, ó [evooig, yaïa\, aardschudder.
Ëvvvpi, soco, -EOG.; med. -soopai, eoaprjv,
eïpai en eopai. — A. V. (H.) ëooco, kooa ;
med. ao. êoodprjv, èeoodpgv, 3 enk. plqpfëeoxo. — (in proza alleen in samenst.)
— \ivrt. fsg ; vw. Lat. vest!re, Ned.
vest]. — 1. bekleeden, omhullen. — 2.
med. : a) zich bekleeden
zich omhul¬
len met, aantrekken, kleederen, ■wape¬
nen aandoen, zich hullen in. — b) overdr. : (pQsolv sipévog dXxgv, H., in zijn
hart met kracht omkleed.
êvvvxevto) den nacht doorbrengen in, - op.
— èvvv%iog, 3 en 2, en Evvvyog, 2 [èv
vvxxi (cyj/)]. 1. in den nacht, nachtelijk.
— 2. overdr. : in het rijk van den
nacht : °-tW (zelfst. g.) aval;, koning
der onderaardschen, t. tv. Bodes.
EW co o a, ion. = èvevórjaa, v. èvvosco.
êvóÖLog, 3 en 2 [èv óöcg (<3v)], zich op den

weg bevindend.
1. wonen in. — 2. overg.: be¬
wonen. — EvoiHrjGig, ëoo?, ?/, het bewo¬
nen.
êv-oixiEco, ergens vestigen.
EvoiHog, 2 [èr ofkcp (air)], wonend in ; d £.,
inwoner.
èv-oivoxoéco [slechts een paar vormen),
wijn inschenken.
èvonr], ?; [fcVé^ct)]. 1. menschelijk geluid;
in.z. : krijgsgeschreeuw, jammerkreten.
— 2. overdr. v. zaken : klank.

êv-oinéco.

’EvóJtrjj rj, stad in Messenië.
èvóJzXiog, 2 [iv onXoig (d?y)]. 1. onder de
wapenen, gewapend. — 2. met en,
zelfst. g. (d), zonder gw&póg, de maat

èvzavvco

van den wapendans. — èvojtXog92 [idi]r
gewapend.
EvojtzQov, zó [èv ; wrt. on-, vw. oxgopai ;
eig.: datgene, waarin men kijkt], spie¬
gel.
êv-ogdco • ion. êvogéco. 1. iets aan -, iets
in iem. of iets zien, -bemerken, eig.
en overdr. — 2. met zeer verzw. beteek.
v. èv-: zien, bemerken.
ëvoQKog, 2 [sv ögxcg (dov)]. 1. v. pers. :
door een eed gebonden. — 2. v. zaken ;
door een eed bekrachtigd.
êv-ógwpi © doen ontstaan -, verwek¬
ken in, - bij.
êv-oQovooy aan stormen tegen.
evoqx°Si 2, niet gesneden.
Ëvog, 3, oud : van het vorige jaar, van de
vorige maand ; ëvrj xai véa, %. véog, IIr

1, b.
Evóg, m. en onz. gen. v. eïg.
Ëvooig9 ecog, ?/, het schudden.
êvooix'&ooVj ovog [ëvooig, yvi)cQv\ 1. m. bvn.i
aardschuddend, epitheton v. Poseidoon.
— 2. d J., de aardschudder, Poseidoon►
ev-ovq£co9 wateren in.
Ev-o<pELXopai9 pass. : als schuld drukken
op.
èv-oxXéoo (geiv. dubbel augm. : gvw-), las¬
tig vallen, storen.
Ëvoxog9 2 [svéyopat]. 1. vastgehouden in.
— 2. overdr. : onderworpen aan, ver¬
vallen in, schuldig: è. fiiaioig, bloot¬
gesteld aan een aanklacht wegens ge¬
weld ; + £. ‘Oavdxov, des doods schuldig.
êvcrEioo ® 1. overg. : a) schudden -, slin¬
geren -, stooten in. — b) overdr. v.klank : ° in het oor drijven, doen weer¬
klinken. — 2. onoverg. : losspringen
^ op.
Ev-agpaivopai^ med.. : indrukken, inpren¬
ten : xvnov (indruk) è. xivi.
EV’(jxsvd£co9 toerusten, gereedmaken, be¬
kleeden met.
èv-GxrjjxzoO) slingeren in, - op.
èv-GKLpnxco9 duwen tegen, - in.
èv-Gxd^co © I. indruppelen. — 2. overdr.:
iustorten, ingeven : è. psvog (moed)
X LVL,

H.

èvGxdzijg, ov, o [svioxapai ;

eig. : die in
den weg staat], tegenstander.
êv-GzéXXco ® aankleeden.
èv-GzpQL^coy vastzetten in.
êv-Gzgéqpco, er in draaien.
êv-zaXaiJtcoQ£Go, ergens ongelukkig zijn..
èv-zdpvcöy ion. = èvxêpvoo.

Ev-zavvoo, ion.

==

evxslvco.

è'vzaaig

EvzaaiSi Efog,?i [evzeIvco], het spannen in;
inz.: liet inschrijven v. een meetkundige
figuur in een andere,
èv-zdaocj ® att. -dzzco, indeel en bij.
êvzav'&a, bw. 1. v. plaats : a) hier, daar.
— b) hierheen, daarheen. — 2. overdr. : a) v. tijd : toen, hierop, daarop.
— b) v. wijze : hierin, in dat geval. -—Evxavd'i^ bw. [êvzavOa, -i] = een ver¬
sterkt èvz av'd'a. — Evzav'd'oï, bw. 1.
hier. — 2. hierheen.
êvzaqpidtco, begraven. — êvzacpiaopóg,
o, begrafenis. — èvzdcpiog, 2 [Ir zdepeg
(<5lor)]. 1. bij de begrafenisbehoorend.
—• 2. zelfst. g. : a) xo -ov [sfpa], lijkwa¬
de. — b) zo. -o. en *|* zó -ov [dSgov],
do odenoffer.
ev-telvco © ï. 1. a) spannen in, - op,
— over: ys Xenon] e. yogödg, snaren span¬
nen op liet schild van een schildpad.
— b) bespannen : è. d'QÓvov [ijuaenv], de
zitting v. een zetel (met riemen) be¬
spannen ; xó$ov -ao&cu, zijn {med.) boog
bespannen. — b) overdr. :
inpassen
(met de voorstelling v. uitstrekken) : een
'meetkundige figuur in een andere in¬
schrijven : ycogiov (figuur) èg xvxXov è.;
in versmaat brengen : I. [sfe enog] zovg
zov Alocónov Xóyovg. — 2. (èv-, naar;
v. èv, A, II, 2, ah uitstrekken naar, - te¬
gen : nXrjydg è. zivl', iem. (met uitgestrekten arm) slaan.
Evz£Kvog7 2 [èv (voorzien van) zéxvoig
(c5V)], kinderen hebbend.
êv-zEjiEvxdoo, ergens sterven.
EVZEfojg, 2 [èv zèXel (cüv)]. 1. volledig. —
2. voltooid, volmaakt.
êv-zéXXco © (èv-, z. èv, A, II, 2, b), opdragen, bevelen.
èv-zépvco © 1. insnijden, inbeitelen. —
2. doorsnijden.
evzeqov, zó [èv, -ZEQog]. 1. darm. —. 2.
gew. mrv.: ingewanden.
êvzeaiEgyóg, 2 [evzeol (loc.) ègyaCópsvog],
in het tuig werkend.
êvzEV'd'Ev, bw. 1. v. plaats : vanhier, van¬
daar. — 2. overdr.: a) v. tijd : van nu
af, hierop ; van toen af, daarop. — b)
v. reden: daarom. — êvzEV'd'Ev-iybiv. =
een versterkt evzevO'ev.
EvzEvïgigy Ecog, fj [êv^vyydvco]. 1. ontmoe¬
ting. — 2. meton.: a) onderhoud. —
b) inz. : verzoek.
EvrEftvogy 2 [êv zèyvr\\, kunstig : e. ooepia,
technische behendigheid.
èv-zrjxco © 1. overg.: doen smelten in, ge¬
smolten ingieten. — 2. onoverg. (2e pf.
Evxézrjxa): a) gesmolten vloeien in.— b)
overdr. v. gevoelens : diep dringen in.

—

êvz gifioD
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evzLy dor.' = slot', v. sipi.
I. 1. zetten -, leggen in. —
2. overdr. : inbrengen, ingeven, inboe¬
zemen : epófiov e. xivi; pi] yóXov evÏÏeo
'O’vgcg, H , neem geen toorn op in uw
(med.) hart, word niet toornig; pvïïov
eviXezo iïv/Lió5, H., dat woord nam zij
ter harte. — II. zetten -, leggen t>p.
êv-zLxzco ® ergens baren, - vóórtbren¬
gen, eig. en overdr.

êv-zi&rjiLii 9

Evzipog, 2 [ev xip.fj (<*>v)]- 1* In eere,
geëerd, geacht : oi -oi, de aanzienlij¬
ken, de voorname lieden. — 2. kost¬
baar, waardevol.
Evzoy H., 3 mrv. 2e ao. ind. med. v. iijfu.
Evzo'd'EVy bw. — evzooOev.

Evzoiyiogy 2 [èv zoiyeo (air)], zich op den
muur bevindend: zd -a, muurschilde¬
ringen.
èvzoXfjy fj [evzéXXcq], opdracht, bevel.
Evzoprjy f) [èvxépvco], liet houwen. — IVzopog, 2 [id.], ingesneden ; zd -a, of¬
ferdieren, slachtoffers.
è’vzovog, 2 [èvzslvco]. 1. gespannen. — 2.
overdr. : zich inspannend, krachtig.
Evzooxogy 2 [!r zónen (tibvj]. 1. zich op een
zelfde plaats bevindend. — 2. inheemsch ; o e., bewoner.
Evzog, zó, geiv. mrv. 1. gereedschap.— 2.
inz. : wapen, wapenrusting.
êvzóg. I. bic. : daarin, binnen : è. èegysiv,
H., insluiten. — II. vrz. met gen. 1.
v. plaats: a) binnen, in het bereik van :
e. zEiyovg. — b) aan dezen kant van :
è. "AXvog noxapov, ten westen van de
Hallis. — c) zld. : tusschen: ê. zcov
Ttgcpgécovxai zov aiyiaXov, HDT., tusschen
de voorstevens en de kust. — 2. over¬
dr. : a) e. êcovzov, hdt., zichzelf mees¬
ter, kalm (vgl. Ned.: buiten zichzelf
zijn). — b) v. tijd : binnen : ê. ov noXXov ygóvov.
evzoo-’ö'E(vjy bw. en vrz. met gen. = êvzóg.
Ev-zgéjzto © 1. om wenden : -ovoi zd vcoza,
slaan op de vlucht. — 2. gew. overdr.:
a) tot inkeer -, tot andere gevoelens
brengen ; med.: omgekeerd -, geroerd
worden. — b) med. : aarzelen (zld.). —
c) med. : zich storen aan, omzien naar,
ontzien : zcov q?iXcov prjösv -ópsvog.
èv-zQEcpoo © opvoeden in.
êvzgsxijSy 2, geoefend -, ervaren in. —
êv-zgéxco ©1. loopen in. — 2. overdr.:
zich gemakkelijk bewegen in.
êvzgiflrjgy 2 [eig.: aan iets gewreven],
overdr. (voorstelling v. d. toetssteen), be¬
proefd, ervaren. — Ev-zgi^cn • 1. met
acc. der zaak: a) wrijven op. — b)

BVTQiyjtg
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overdr.: iem. iets toedienen : xovövXovg
(vuistslagen) è. nvt'. — 2. met acc. v. d.
pers.: inwrijven; inz.: blanketten. —
è'vzQiyjig, eog, y, het inwrijven ; inz. :

het blanketten.
*èvrQOJxaUt;ofA,aL {alleen part. pr.) [freq. v.
IvzQsjzofzai], zich herhaaldelijk omkeeren. — èvzQOTcy, y [èvzQSJtogai], overdr.: ontzag, eerbied (%. èingsjzco, 2, c).

2 [èvzgsipco], opgevoed
op¬
gegroeid in ; 6 ë., kweekeling.
êv-zgvcpaoo. 1. zwelgen in. •— 2. meton. :
overmoedig zijn : zivi, jegens iem.;
pass.: voor den gek gehouden wor¬
den.
sv-zvy^txvcj ® 1. toevallig ontmoeten,
aantreffen, stooten op : ó èvzvxcóv, de
eerste de beste. — 2. a) (met opzet)
ontmoeten, een bijeenkomst hebben
met. — b) omgaan
spreken met ;
aanwezig zijn bij.
êv-zvMaaco, inwikkelen.
êvzvvoo \vio. ëvzog], gereedmaken, uitrus¬
ten : è. doiöyv, H., een zang aanhef¬
fen.
Evzvndg, hiv.} missch. : gehurkt.
èvzvco (alleen impf.) = èvzvvw.
’EvvdXiog, 6 [’Evvcó], de strijdzuchtige.
— a) epitheton v. Ares. — b) andere

ëvzgocpogy

naam v. Ares.
êv-vf}gi£;c0, overmoedig behandelen.
evvögogy 2. —

1. [èv vöazi (wv)], in het
water levend. — 2. [èv (bic., in zich)
vdcog (fycov)], waterrijk.
evv^a, ao. v. vvooco.
êvvjcvid^co en med. (t -do&yv met mediale
beteek.) [èvvnviov], droomen.— êvvjtviaozr/gy ov, 6, droomer.
êvvjtviovy zó [om. v. EvvjzvLog], 1. droom¬
gezicht. — 2. alg.: droomEyvnviog,
2 [èv vtzvcq] en è'vvjzvog, 2 [id.]. 1. in
den droom geschiedend, - verschijnend.
— 2. bic. -iov, in den slaap.
3 Evvcóy óog-ovg, y, godin v. d. oorlog,
ëvcp-

=

èprp-.

êvx- = èyx~.

êvcofiozdgxys, ov> en maQX°Si °j enomotarch, aanvoerder eener enomotie. —
êvco/bLozicty rj, enomotie, eedgenootschap,
de kleinste afdeeling v. h. Spartaansc/i
leger (inde Anabasis, 25 man).— êvd>fjiozog, 2 [èv, opvvpi], beëedigd.
êvcojta, bic. [èv (z. spPgaxv) dma (acc. v.
d)ip\] en êvcojzadicog9 bic., in het ge¬

zicht.
[èv d)7za (z. èvcöjza)]. 1. aange¬
zicht. — 2. bw. fj [datief], vóór het

Evoonrjy rj

aangezicht, openlijk.

—

et;

EvcbizLogy 2

[èvcoTta]. 1. wat vóór de
oogen is, zichtbaar.— 2. zd -a, de beide
zijwanden der voorhal, ivelke de bin¬
nenkomende vóór de oogen heeft. — 3.
bic. en vrz. met gen. -iov : a) ten aan¬
schouwen van, in tegenwoordigheid
van. — b) overdr. : in de oogen van,
naar het oordeel van: *»f péyag -ov

Kvgiov.
vóór medekl. èx ; na zijn naamval :
!£, ëx \vw. Lat. ex], uit het inwendige
van (tgst. èv ; t. ond. v. dnó ; z. a.).
A. bw. (dikte. is het onzeker, of è£ nog
een afzonderlijk bw. is, zooals h. oorsyr.
gebruik was, dan teel tmesis moet aan¬
genomen icorden).
I. naar buiten, uit : èx ö3 evvdg ëfaXov,

Li., zij wierpen de ankersteenen uit.
51. in samenst. 1. verwijdering ', a) van
iets anders verwijderend : uit-, weg-,
er uit : è£-dyco. — b) de deelen v. iets van
elkaar verwijderend: uit- : èx-zavvco. —
2. overdr.: a) ten einde toe, geheel en
al [vgl. Ned.: een boek uit lezen) : èxTzbjgóco, è^-avvco. — b) ten volle, gron¬
dig, goed : èx-loyi£opcu. — c) dikw., vrl
inh. drama, heeft dit voorvoegsel zijn
versterkende kracht verloren.
B. vrz. met gen.
I. v. ruimte. 1. uit het inwendige van,
uit: Séglgyg èx zijg eE?ddöog dvrexcogei,
kwam terug uit...; fig. : sygezo <5' è£
vnvov, H., hij ontwaakte uit zijn slaap ;
uit het midden van een menigte. — 2.
a) richting waaruit: van af, van op
( = dnó) : dgvcov èx xscpaXécov xdpvs zgiyag, II., bij sneed het haar van den
kop der schapen ; een bergketen loopt
èx daXdzzyg eig ■ddXazzav ; dikw. met
een wijze v. voorstelling, die van de
onze afwijkt : èx jtaooaXócpi xgèpaoEv
(póg/Liiyya, II., hij hing_ de lier aan een
pen (vgl. La,t.: pendere ex arbore);
"Hgy
eIoelös ozdo’
OvXvpnoLO, H.,
d. i. zij keek van op den Olumpos,
waar zij stond ; in uitdrukkingen', waar
de handeling beschouwd wordt als ge¬
schiedende op een lijn, die v. een afge¬
legen punt naar d. toeschouwer loopt :
èx öe£tdg, aan de rechterhand (vgl. Lat.
a dextra). — b) buiten : èx fieXécov, H.,

buiten schot.
31. overdr. 1. v. tijd : a) van ...^af, sinds:
ex noXXov xqóvov en èx noXlov [xqóvov],
sinds lang; è£ aQxyg,van den beginne
af ;
ov, sinds ; èx vvxzóg, na (het be¬
gin van) den nacht, des nachts (vgl.
and, B, II, 1). — b) onmiddellijk na :
öéxezai (onoverg.) xaxöv èx xaxov, H.,

de eene ramp volgt op de andere. —
2. punt van uitgang: a) over gang uit
een toestand in een anderen : van :
èXsvdEQog èx dovXov yeyovcóg. — b) oor-

I'f —
%aak, aanleiding : door^ uit : ° èx <pófiov yXcoooav êyxkyoag è'xei, uit vrees
houdt hij zijn tong in banden.
c)
oorsprong, afstamming : £sïvog êx Tdcpov, II., gastvriend uit Taphos ; 0 a>
Ttal naxgög è£ 3AyilXécog- — d) stof,
werktuig : êx Igvlcov tzoleÏv nloïa. — e)
handelende pers., vrl bijpass, wkw. [nadrukkelijker dan vjzó) : door ijióhug êx
fcLodscog ÖF.öogévaL ; ° ïïavsïv sx xivog. —
f) partitief: uit, onder : 0 êx jzoMcov
fióvog. — g) op grond van, uitgaande
van, overeenkomstig : êx xcöv sgycav
XLvd xglvsLv; êx xcöv ópoloyoupévcov xi
oxoTzsïr, op grond der stellingen, waar¬

over men het eens is, een verder punt
bespreken. — h) wijze : êx xov öixalov,
op eerlijke wijze (voorstelling : door
middelen die men op h. gebied v. h.
eerlijke gaat halen) ; êx xgójtov xoiovxov, op deze wijze.
cf, onverb. tlw. [in samenst. soms ƒ£«-,
naar analogie v. xexga-, knxa- \ vóór x
en 7t: êx-) [;viv. Lat. sex, Ned. zes ;
—> Ned. hexameter enz.], zes.
i^-ayyéUco ® 1. uit een plaats (naar een
andere) boodschappen, berichten; dilcw.
met h. bijbegrip v. verraden. — 2. a)

openbaren, verkondigen, vertellen. —
b) med.: iets van het zijne -, uit eigen
beweging verklaren; inz. : beloven.
kg-dyyehog, 6, bode ; in h. drama : bode
die verhaalt wat binnenshuis gebeurd is.
ê^ayl^co [e£, dyog], als vervloekt weg¬
jagen. — ê^dyiovog, 2, vervloekt, dat

niet mag uitgesproken worden.
êig-dyvvfju © uitbreken, verbrijzelen.
êlj-ayoQEvoo. 1. uitsproken, doen kennen.

— 2. inz.: verklappen, verraden.
ê^-aygialvco. 1. wild maken. — 2.overdr.:
toornig maken, verbitteren ; pass. :

toornig worden.
êlg-dyoo ©

A. (i£-, er uit. weg-). I. overg. : naar
buiten brengen, - halen. — 1. a). weg¬
brengen uit : ê. oxgaxóv, laten uitruk¬
ken ; xvfiftov ê. êx nsöiov, II., een graf¬
heuvel doen rijzen uit de vlakte. —
b) inz.: a) uitvoeren, naar het buiten¬
land verkoopen. - fh buiten zijn vorigen omvang brengen, uitbreiden : ó
TTEglfolog (ringmuur) è^gx^rj xrjg nóXecog. — 2. overdr.: buiten zekere gren¬
zen brengen, verleiden : eui xd novggóxega ê£i)yov xov óylov. — II. onoverg:.
-siv \kavxóv, oxgaxóv], uit iets gaan, uit¬
rukken, te velde trekken.
B. (s£, ten einde toe), tot het eind
tot het doel leiden.
êg-dSeXcpog, 6, broederszoon, neef.
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aio o co

© iiitzingen, zijn laatsten zang
zingen.

êg-döoo

e£-aeigcoy ion. — ègatgeo.
êtjaexrig, 2 p? (z. a.) èxööv], zes jaren

durend;

bw. s^dexsg,

ètg-ai/adooooy

att.

zes jaren lang.
het bloed er

-dxTCjOy

uit doen springen.
êl=-0LivvpaLydep. 1. uit-, weg-, ontnamen.
— 2. overdr. : è. dvpóv, H., het leven
ontnemen.
êtgaigeoigy scog, ij \èlgaigèoi], het uitnemen.
— è^cLipExógy 3 [verbaaladj. v. id.], die
uitgenomen kan worden. — êtgalgezog,
2 [id.], er uit genomen. 1. uitgekozen,
uitgelezen ; vd. uitstekend, voortreffe¬
lijk. — 2. overdr. : uitgezonderd ; avxcg
-óv èouv ..., hij bezit liet voorrecht...
ê^aigéco © ergens uitnemen.
I. alg. 1. liüov è. ; xd isgd ê^rjggpéva^ de
ontweide offerdieren ; yagéxggg èlgsiXexo óïoxóv, H., uit zijn koker nam hij
(voor zich, med.) een pijl ; xd dyóbyipa
-ovgsvoL, hun (med.) lading lossend ;
uit een gevaar wegnemen, bevrijden.
— 2. overdr.: uit den geest wegnemen :
-Eïv dXhrjXcov xrjv dmoxiav, het weder¬
zij dsch wantrouwen verdrijven ; med. :
uit zijn geest wegnemen, buiten be¬
schouwing laten, vergeten.
II. inz. 1. a) kiezend ergens uitnemen,
uitkiezen; vd. ook: voor de góden
uitkiezen, aan de góden wijden ; med.:
voor zich uitkiezen : -kopal xiva sig éaev■deglav, vgl. dcpaigéouai.

— b) overdr. :

uitzonderen, een uitzondering maken.
— 2. a) met geweld ergens uitneinen,
ontrooven, innemen, veroveren ; vd.:
verwoesten ; med.: voor zich ontroo¬
ven, buitmaken. — b) overdr. : è. tivpóv,
H., het leven benemen ; 0 héorpaia è.,
voorspellingen krachteloos maken, - te
niet doen.
êl=-atgcjo ® I. 1. omhoog heffen, - hou¬
den ; doen opstaan. — 2. a) (optillen
en) wegdragen, heenbrengen. — b)
med.: voor zich opnemen, medenemen, verwerven. — II. overdr. 1. overg.:
a) met daden of woorden verheffen,
machtig maken, prijzen.' - b) harts¬
tochten opwekken : 0 pgöèv ösivóv èlgdgpg gsvog, verwek geen hevigen toorn,
word niet toornig ; 0 êlnioiv xevaïg
êlgalgEodai, door ijdele hoop opgewekt
worden. — 2. onoverg. : -siv [savxóv],
zich verheffen.
êZaloLog, 2 en 3
aïogg (ftiv), eig. :
"buiten -, tegen het behoorlijke] (tgst.
êvaloiog). 1.bovenmatig, buitengewoon:
dvEuog è. - 2. slecht, onheilspellend.—
3. onredelijk.
êg-ataaco • te voorschijn springen.

198

êtjcuréco — efajzdXaazog

ig-ouzéco © 1. vragen, (dringend) afsmee-

ken, opeiscken; inz. : de uitlevering
eischen van, een s/aa/opeischen ter fol¬
tering. - - 2. med. : a) voor ziek vragen,
door smeekbeden verkrijgen. — b) voor
iem. om genade smecken.
è'j-ouTos, 2 [st-aivv/Licu], uitgelezen, voor¬
treffelijk.
e^-at'9ovrjs, bic., plotseling, onverwacht.
ê!=-axeopai. 1. volkomen genezen, iets
kwaads weer goedmaken. — 2. overdr.:
a) herstellen (b. v. schoenen). — b)gew.
v. zielstoestanden : tot bedaren brengen.
égdxigj telbw. [e£], zesmaal. — éljaxiaXikioi, ou, a, zes duizend.
ê£-axovzi£co. 1. een speer werpen; alg.:
een wapen werpen. — 2. overdr.: haas¬
tig bewegen.
ét-anóaioi, at, a, zeshonderd.
êl=-aKovco © 1. van verre hooren. — 2.
alg. : hooren, vernemen.
aXaóco, geheel blind maken.
èi-aXand^co. 1. geheel plunderen, ver¬
woesten. — 2. doen ontruimen, leeg
maken.
E^-aXeLcpco © ï. a) uitwisschen : è. zird ex
zov xazaXóyov, van de lijst schrappen ;
overdr. : 0 e^aXehpaodai zi cpgevóg, iets
uit zijn (med.) geest wisschen. — b)
vernietigen. — 2. («£-, goed), a) een
muur pleisteren. — b) med.: zich zalven.
è^-aXéojjLaL en êtj-aXevoiuou, vermijden,
ontwijken.
êtg-aXXaGooo ® alt. -dzzoo (iuit een
vorigen toestand). 1. o verg. : a) veran¬
deren, ruilen, verruilen : 0Èodijza e.,
van kleed veranderen. — b) inz. : van
land veranderen :0 è. Evgcnjiav, Europa
verlaten. — 2. onorerg. : verschillen ;
inz. in goeden zin : zich onderscheiden.
êtj-dXXo/Liou © ergens uit -, naar voren -,
ergens af -, omhoog springen ; v. een
paard: steigeren.
êlj-aXvGxco = è^aXÉogai.
ê^-apagzdvco © 1. liet doel missen. —
2. overdr. : a) niet slagen. — b) dwa¬
len, een misstap -, een zonde begaan;
pass. : -o/Liévi] jigd^tg, verkeerde han¬
deling.— ètja/Liagzia, rj, misstap, zonde.
è^-apdoiy afmaaien.
étjd/uEzgog, 2 [££ (z. a.) pézga (e'xcov)], zes¬
voetig vers.
étjdjurjvogy 2 [af (z. a.) ugvag (pèvwv en
dgl.)], zes maanden durend; o I. f%góvog], halfjaar.
ega/ufaaiy pf. pass. v. £aivco.
èlg-avapaivcoy uit iets opstijgen naar.
è%-avayxd£oo, dwingen.

êïj-avdyco © 1. uit iets naar boven bren¬
gen. — 2. inz., med. : zijn schip naar de

volle zee brengen, in zee steken (è£-,
uit de haven ; ook: buiten de slaglinie).
etg-avaSvo/Lcat, en 2« ao. act. è^avéövv,
opduiken -, te voorschijn komen uit.
êt--avaxQovo/Liouy van het land weg (e£-)
achteruit (dra ) roeien.
è^avaXcGxco ® 1. geheel verbruiken,
verkwisten. — 2. te gronde richten,
vernietigen.
êt;-ava?,vcoy geheel losmaken, bevrijden.
êtg-avdjzzcoy van boven vastmaken aan,
ophangen aan.
êlg-avagjzd£coy met geweld rooven.
êl;-ava(pavdóvy bic., openlijk, ronduit.
êèj-avaxoogécoy uit een plaats terugwijken.
ê^-avögajzoöi^oj en med., tot slaaf ma¬
ken, in slavernij brengen.
êt’-avEvgiGxcoj uitvinden, verzinnen.
è^-avÉyopai ® med., op zich nemen, ver¬
dragen.
êg-av&éco. 1. a) gaan bloeien. — b) over¬
dr., v. hoedanigheden : ontluiken, zich
vertoonen ; v. de zee : zich met schuim
bedekken. — 2. uitbloeien.
E^dv'd'ijVy ao. pass. v. tgaivon.
eij-avirj/Lii © 1. overg. : iem. of iets, dat
vastgehouden is of als dusdanig gedacht
■wordt, loslaten, laten heengaan, er uit
drijven : cpvoai dvzprjv ègaviELocu, H.,
blaasbalgen, die hun adem uitblazen ;
0 al/Lia s.t bloed laten vloeien uit de
keel v. h. slachtoffer ; 0 dgdc è., verwenschingen uitbrengen. — 2. onoverg.,
overdr. : afnemen, bedaren (vgl. dvlgiu,
B, 11, 2, b).
E^-aviazrjpi ® f. overg. {pr., impf., f.,
Ie ao.). 1. doen opstaan : 0 o’ ËSgag
(zetel) Èx zfjoÖE E^avaozTjooo. — 2. a)
doen (opstaan en) weggaan, wegjagen.
— b) vd. : (de bevolking verdrijven
en) verwoesten : tzóXiv e. — Si. ono¬
verg. (5e ao., pf. en plqpf.) en med. 1.
opstaan. — 2. (opstaan en) heengaan,
opbreken.
êlj-avzXéoo, 1. uitscheppen : e. vöcog. — 2.
overdr. : tot het eind dulden, uitstaan.
ê^-avvzco en -avvco. 1. v. zaken : a) af¬
maken, ten einde brengen, voltooien ;
abs. : [<5<5oV], een weg afleggen ; vd.:
een plaats bereiken : 0 L Stvyiov <5óuov. — b) uitvocrcn, volbrengen : fovXdg zivoc e., H., plannen uitvoeren. —
2. v. levende wezens : afmaken, dood n.
E%ajzdXaiozogy 2, en -aozogy 2 [ef [z. a.)
naXaicfzoóv en -aozd)v\, van zes hand¬
breedten.

êi-aJzaMdaaco — è'ïjsifu

i^-ahaUdaaco © att. -drzco. 1. geheel
bevrijden. — 2. ctct. (zld.) en pass. .

zich bevrijden.
ê^-ajtardco (med. ƒ. rjooaai, ook met lijd.
be'eek.), bedriegen ; s. xivd cbg ..., iem.
wijsmaken, dat. — è^arcdxrj, ij, bedrog.
è%-oLjta<pLGKoo © en med., bedriegen.
iZjdjteöos, 2 [fif {z. a.) tzoöcov], zes voet

lang.
êZ-ajteiöov, 2<> ao. bij

* êgapogdco,

van

verre zien.
iïdnTjxvg, vg, v [fif (*. a.) 7zrjxecov\ =
e^Ttrjyyg.
èZajtLvrjSy bw., eensklaps, haastig.'
êïdjtle'd'Qog, 2 [et; (z. a.) TtXéftgcov], van
zes plethren (£. nU&Qov).
èZ-aTXoQalvoo © uit een schip afstijgen,

aan wal gaan.
êij-ajToÖLo/Liai, verdrijven.
ê^-arcoövvco, zijn kleederen uittrekken.
i^anólXvpi ® 1. overg. : geheel vernie¬
tigen. — 2. onoverg. (2e pf. -ajióloXa)
en med., ergens uit verdwijnen, onder¬

gaan, omkomen.
e%-oLjtovéo[Acu, ergens uit terugkeeren.
ê|-aitovL^co, goed afwasschen.
ê^-ajxoGxéXXco © wegzenden.
ê^-ajtozLvcoy geheel boeten.
è^-ajtocp'd'ELQco © geheel vernietigen.
E^-dnzcjj © I. 1. vastmaken
-binden
aan ; med. : aan zich vastmaken : een
kleed omhangen, een ring aandoen enz.
— 2. overdr. : afhankelijk maken van;
med. : zich toeleggen op. — II. 1. aan¬
steken. — 2. overdr. : aanvuren, ophit¬
sen : £• cpiXoxifilav xivóg, iem.s eerzucht.
è^-agdoiiai, vervloeken ; ° s. dgdg, verwenschingen uitstooten.
è^-agdaaco © uitslaan, b. v. iem. een tand.
ig-agyécoj nalatig verrichten.
ê^agyvgl^oo [e£, dgyvgog], te gelde maken.
ê^agL^/bLéco, door tellen uitmaken, tellen.
ê^-agnéco © voldoende -, toereikend zijn,
volstaan ; dikw. onpers.: -sï poi, het is
genoeg voor mij. — ë^agxovvrcog, bw.,
voldoende ; L ëxco, tevreden zijn.
êi;-agvéo{A,ou, ontkennen, loochenen. —
E^agvog, 2, die ontkent, - loochent,
- ontveinst : ë. sipi, ë. yiyvopai.
ê^-agjtd^co, ont-, wegrukken, inz. : uit
een gevaar.
è^-agrdcjo. 1. vastmaken aan ; inz. : iets
hangen aan : 0 nsgi oor E^agxdopai yêveiov, ik hecht mij aan
ik omvat uw
kin (v. een smeekeling). — 2. overdr. :
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afhankelijk maken van {pass. : afhan¬
gen van) : ötijyrjpaxa e., verzinsels jian
iets vastknoopen ; è£ijgxrjpévov rjv avxov
(was hem verknocht) xö nXrjftog ; è£ggxijod'OLi oxgaxójtsdov, een leger achter
zich sleepen.
êtj-agxvoo, gereedmaken, uitrusten.
etgagxog, 2, die begint, - aanheft* o i'.,
voorzanger. — êt;-dgx<x> ® e?i med. 1.
beginnen, het eerst doen : è. yóoio, H.,
voorgaan met de weeklacht; ftovXdg £.,
H., het eerst een voorstel doen ;'° L
ögxov, een eed voorzeggen. — 2. in de
ritueele taal, med. : voorbereiden :
0 ègdgysoi)aL xavd, de'(gerste-)korven.
èZ-aöKEco. 1. goed oefenen. — 2. goed in
orde brengen, tooien, kunstig afwer¬
ken.
£%ctG[icu, pf. jmss. v. talvcD.
E^-aGxgdjtxco^ stralen, schitteren.
ëtjraxL/Lid£ooy minachten, het voor onver¬
schillig houden.
ê^-avaivcGj verdrogen, doen opdrogen.
ëlg-avddco, uitspreken.
ê^avXl^ojaaL^ zijn kwartieren verlatep.
êtjavzrjg? bw. [è£ avxrjg, t. w. xfjg ügag],
dadelijk.
||-aihig, bw., wederom, een anderen keer.
êg-avxé<0, zich beroemen, zich vleien
met de hoop dat.
E^-acpaLgécg © gciv. med. : (voor. zich)
ergens uitnemen.
è%-acpLGxr](A,L ® alleen onoverg. (2& ao., pf.
en plqpf) en med. 1. zich verwijderen
van. — 2. overdr.: afstand doen v. een
meening ; een verzoek afwijzen.
* e£-cc<pogdco, z. E^aJisidov.
êï=-acpvcoy overdr. : geheel uitputten, op¬
maken. •
è^~Eyyvdco. 1. door het stellen van bor¬
gen vrijwaren voor gevangenzetting. —
2. tegen borgstelling uitleveren.
ê^-Eyslgco © 1. overg.: wekken — 2. ono¬
verg. {pf. act.), med. 2<> ao. ehrjygópgv,
en pass. : wakker worden.
ê^-éSga, ij, buit en gaanderij met gelegen¬
heid om te zitten.
sÜESgog, 2 [ij ëögag (cbv)], zich buiten zijn
woonplaats bevindend.
ê^Eipg, H. = ê£rjg.
l.ëg-Eipt © [sl/ui]. 1. afstammen van. - 2.
qew. onpers. ë£eoxi: het staat vrij, het
is mogelijk, - geoorloofd : ooi ëlgsoxi
dvfigi {door attractie voor avöga) yevèod'aL; acc. abs. v. h. part. è£óv. daar -,
terwijl hoewel het mogelijk is (was),
- geoorloofd is (was).

200

etgei/bu — è^ézaaig

2.ë^eifA,L 9 \eifju\ 1. a) ergens uit gaan,
weggaan. — b) inx.: te velde trekken.
— 2. overdr. : a) uit een groepeering
treden : è. ex zcbv ltzjtécov, uit de klasse
der ridders. — b) overgaan tot: 0 ë. eig
siïeyxov, tot de proef. —■ c) v. tijd en
toestanden : ten einde loopen, ophou¬
den.
è^-ELJza, 1& ao., en êtg-sijiov, 2C ao., rond¬
uit zeggen, verklaren, mededeelen;
soms : verklikken.
ètg-eigyco 9 1. buiten een ruimte sluiten,
verwijderen, uitsluiten. — 2. overdr. :
a) verhinderen, verbieden. — b) (alleen pass.), dwingen, noodzaken.
êtj-EiQo/Liou, ion. = ètgêoogcu.
êgÉXaoLs, Ecog} i), het verdrijven. — ê§eXolvvco 0 1, a) overg. : uitdrijven (niet
of x onder geweld), verdrijven: óöórzag
yva&gcDv e., H., de tanden uit de
ka¬
ken slaan ; vaak: verbannen.^ — b)
onoverg. : è. [1l'nnov], uitrijden ; è. [ozgazóv]j uitrukken. — 2. (%.
A, II, 1,
b) , v. metalen', drijven.— è£-£Xdco, ep.
= E^sXauvco.
E^-E^éyxco. 1. iets tegen iem. bewijzen,
weerleggen, iem. v. schuld enx. over¬
tuigen. — 2. alg.: uitvorschen, on¬
derzoeken.
Etg-eAEv&EQoazo/aéco, vrijpostig spreken.
êtj-Ehlaoco 9 att. -izzco. 1. ontrollen, los¬
wikkelen. — 2. overdr. : zoor ovsvcov e.
zijv bvvagiv, het leger uit de engten
wringen.
eZ-éXhco ® 1. uit iets -, door iets heen
trekken. — 2. sleep en.
êt-é/uEv, ep. f. inf. v. e/co.
ê^é/LiEv en êtjé/Lievaiy ep. 2e ao. inf. v. è^trg.u.
è^-épEco ® uitspuwen.
êt;£/Ll[A,OgE9 X: EX/LlElQOfAOU.
E^-EfA.jzoXdco, ion. -éco. 1. a) naar het
buitenland verkoopen. — b) overdr.:
verraden. — 2. door handel verdie¬
nen.
E^-Evagl^oo. 1. een gesneuvelden vijand
de wapenrusting afnemen. — 2. op h.
slagveld do o den.
sg-Ejiaöoo 9 door tooverspreuken tot be¬
daren brengen.
ê^-EJiEvxo/Licu e zich zeer beroemen op.
E^-EjtiGzapcu 9 goed weten, grondig -,
van buiten kennen.
ê£-£rt£zrjÖEg,bw., met opzet, vlijtig.
et;-E(>yd£o/Licu ® I. (i£-, ten einde toe). 1.
a) verrichten, uitvoeren, voltooien :
è. è'gyov ; d è^Eigyaopévog, dader ; èn’
E^sLgyao/LLÉvotg (onx., pass.), na verrichte

daad, te laat; fig. : ngóg dgszijv ègsigyaopèvog, (door de Armoede) afgewerkt
ten opzichte van
d. i. deugdzaam
geworden. — b) tot stand brengen,
voortbrengen: pïoog s.
2. (vgl. Lat.
conficere). a) afmaken, dooden. — b)
overdr. : te gronde richten. — II. (3£,
ten volle, goed). 1. goed bewerken :è.
yrjv. — 2 overdr. : zsxvrjv è., een kunst
-, een handwerk uitoefenen.

—

.

êg-épyoo, ion.
êtg-EgEEivco —

=

2.

è^slgyco.
E^sgéco.

ê^-egELozco 9 1. vellen. —2. geiv. onoverg.
(26 ao. è^rjguiov), neervallen.
êtj-egevrdco, uitvorschen, onderzoeken.
1. êjj-egéco-co, f. bij

een ongebr. pr. :

uit¬

spreken, verklaren, bekennen.
2. è^-sgéco-cb (alleen pr.) en med. (id.). 1.
uitvragen, ondervragen. — 2. uitvor¬
schen, doorzoeken.
êtg-Egrjpóco, ledig
eenzaam maken, ver¬
woesten : 0 s. ysvog, een geslacht uit¬
roeien.
êtj-égo/LLCu = 2. è^Egéto.
èg-ÉQjzcü 9 1. er uit kruipen. — 2. over¬
dr. v. een leger : langzaam uit een stad
aftrekken.
ê^-£Qvxco9 afwenden.
èg-EQvoo, uit iets trekken.

-,

E^ÉQx0l-ial • 1.1- uit iets gaan, - komen :
e. oïxov ; zld. met ace.: e. nóXiv. — 2.
inx. : a) vertrekken. — b) opbreken,

uitrukken, te velde trekken. — II.
overdr.: uit een toestand in een ande¬
ren komen. — 1. ten slotte doen, - ko¬
men tot: ° sg x8Qd>v dptXXav e., hand¬
gemeen worden. — 2. worden, blijken
te zijn : 0 è. oa(pr)g, de waarheid spre¬
kend. — 3. v. tijd: voorbijgaan, verloopen, afloopen : è^sXrjXv&ózog zov prjvóg, na het eind van de maand ; ° xad
ögiïóv E^skdelv, goed afloopen.
ê^-Egco, %.
en 2. è^sgéco.
êt=-£gooéco9 buiten de baan gaan.
êtjeala, f) [è^irj/ui], het uitzenden, gezant¬
schap.
è^Ezd^co. 1. a) grondig onderzoeken,
uitvorschen, keuren : s. zivd ngóg (in
vergelijking met) ziva, iem. vergelijken
met iem. ; inx. : troepen monsteren.—
b) ondervragen, in verhoor nemen. —
2. rneton.: (na onderzoek) erkennen,
bevinden ; gew. pass. : Xéycov è^rjzei£ópr\v zd ösovza, ik bleek te zeggen, wat
noodig was.
èj-Ézaoïg, Ecog, fj [^fTra^co]. 1. onderzoek;
e. yiyvopévrj ngóg zt, vergelijking. — 2.
inx.: monstering, wapenschouw. —

ê^ezaofióg

—

è^Ezaofióg, 6 [id.], onderzoek. — eJezaozrig, ov, ó [id.], onderzoeker. — ffezaozixóg, 3 [id.], in staat te onderzoe¬

ken, - te beoordeelen.
ê£ézrjg, 2 [ff szcov], zesjarig,
ff-fri, vrz. met gen. [eig.: sinds ... (en)
nu nog], sinds.
EÜ-EvhapéofAcu, zich goed in acht nemen
voor, vermijden.
E^evQEGig^ scog, ij, het ontdekken. —
ègevQEzéog, B, verbaaladj. bij e^evqloxco.
è^EVQTjfxa, rd, het uitgevondene,
uitvinding. — e^-evqiokco ® 1. ei) uit¬
vinden, ontdekken. — b) overdr.: uit¬
denken, verzinnen. — 2. bezorgen, ver¬
schaffen.
e^-evzeU^co, minachten,
ff-ev^o^cu © ï. zich luide beroemen. —
2. vurig wenschen.
k]=-E(piripi, med., bevelen.
• onoverg. : uitsteken.
ëtg-iiyÉofiai © ï. wegleiden uit, ergens
heen brengen. — II. overdr. 1. a) aan
liet hoofd staan van, besturen, aanvoe¬
ren, het opperbevel hebben. — b) als
bestuurder iets doen. — 2. voorgaan
met woorden : a) voorzeggen. — b)
aanraden. — 3. a) uiteenzetten, be¬
schrijven, verhalen.— b)inz.: een tekst
verklaren : f. d " O prjgog Xsysi. — ff?/yrjzrjg, ov, o. 1. leider.— 2. raadgever.
— 3. verklaarder v. droomen enz.;
inz. te Athene: oi -al, verklaarders van
het sacraal recht,
ff?; $77, %. è'^oiöa.
êtgrfxovza, onverb. [ff, -xovza], zestig. —
E^rjKovzaEzrjg, 2, en -zovzrjg, 2 [f.
etódv], zestigjarig.
êg-r/nco © 1. ergens aangekomen zijn,
een zeker punt bereikt hebben ; 0 s.
ódnv {inwendig vooriv.), een weg af ge¬
legd hebben. — 2. overdr. : a) v. tijd
en toestanden: verloopen -, voorbij
zijn : ó ygórog ètgrjxsv. — b) v. droomen,
voorspellingen enz.: uitkoraen, in ver¬
vulling gaan.
ê^gkazogy 2 [ffskavvoji], met d. hamer
uitgeslagen, gedreven.
e^rjXvoig^ scog, ij [ffek'd’stv], uitweg.
êt-rjjiag, bw. [ff rjpara], zes dagen lang.

ff-rpnEQÓco, geheel tam maken ; v. land :
ontginnen. — ét-rjfiégoooig, scog, rj. 1.
het tam maken, het ontginnen. — 2.
overdr. : het vriendelijk stemmen,
ffrjfioLftóg, 2 [ffa/Lteifico], om te verwis¬
selen.
ffrjvcLy ao. v. £aivco.

e^lozoqeco
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êlgrjg [ffcctf]. 1. bw. : samenhangend, aan
één stuk (*. f#co, A, I, 2, b). a) v. ruim¬
te : naast
onmiddellijk achter elkaar,,
op een rij.— b) overdr. v. tijd : een voor
een, daarop ; + èv zége. [ygóvcp], vervol¬
gens. — 2. vr%. met gen. en dat. : on¬
middellijk na.
êg-rjrzdopai, (geheel en al) onïlcrdoen
voor, overwonnen worden,
ff-tao^cu, volkomen genezen,
ffiSióo/Liai [ff, i'diog], zich geheel toeëigenen, in zijn macht brengen,
ff-iSgvco, doen neerzitten.
ê^LTj/bu ® 1. o verg. : ergens uit laten
gaan, laten heengaan, heenzenden;
° -LO.OI jidvroL xdAcüv, zij vieren alle
touwen ; -ielol xrjv xsöglrjv, HDT., zij
laten de cederhars loopen ; med.: - Iefiat
sQov, H., een verlangen uit zich ver¬
drijven, - bevredigen. — 2. onoverg.t
v een rivier : -lévai [rd v<5o?é?], zich
uitstorten.
ff-t^rco, geheel recht maken,
ff-iKEZEvco, dringend smeeken.
ff-iHvéofiai ® 1. ergens aankomen, rei¬
ken tot, bereiken : &sü)v s^ty.ETo OcnKovg, H.; in%. : als smeekeling komen
tot; abs. v. projectielen : reiken, dra¬
gen. — 2. toereikend zijn.
êlg-iXaGKOfiai) met zich verzoenen,
ffigy scog, ij [syco]. 1. het bezittendeojzlcov. — 2. (f/to, B, 1), wijze van zijn,
gesteldheid v. lichaam en ziel.
ffiovjg, bw. [ff ïorjg] = ff wrjg ; %. ïoog.
E^-Loóoo. 1. overg.: a) gelijk maken ; pass.:
gelijk worden, - zijn. — b) overdr.: een
geschil vereffenen. —2. onoverg. : zich
gelijk toonen aan, handelen gelijk.
ff-LOzrjfiL © I. overg. (pr., impf.,f., le cio.)y
overdr.: buiten zijn gewonen toestand
brengen: tov tpgovsïv f., van het ver¬
stand b er o oven ; ook zonder gen. :
-j- E^Éozrjoav ijfiag, zij hebben ons ver¬
schrikt.— II. onoverg. (2* ao.,pf..plqpf>)
en med. 1. a), ergens uit gaan, zich
verwijderen : èxordvisg tfjg óöov. — b\
met ace.: vermijden. — 2. overdr.: a)
afstand doen van, opgeven : kxozfjvai
zijg dgyjjg, van de heerschappij; üf*ozrjoogat ooi, ik zal u toegeven.
b)
buiten zijn gewonen toestand ^ gera¬
ken : a) fftoiafiai xov cpgovEÏv ; ef^aragai Jtgog 16 ysïgov, tot ondeugd verval¬
len. — /?) in verzw. zin (alleen in de
Bijbelsche taal) : buiten zichzelf gera¬
ken v. vrees, verbazing enz.
ê^-iozogéco, grondig onderzoeken, uit¬
vragen.
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è%-ioxooy ergens uit houden.

ê^lzijkog, 2 [2. s&i/lu]. 1. a) snel heen¬
gaand, o. a. van kleuren. — b) meton.:
licht zijn kleur verliezend, - verschie¬
tend. — 2. overdr : a) zijn kracht
verliezend, ontaardend. — b) uit het
geheugen verdwijnend, in vergetelheid
gerakend. — EÏgizrjzéovy verbaaladj. bij
2. E^ELflL.
ê%-ixvBvco en E%-ixvooxojzécoy het spoor
van iets volgen, opsporen, najagen;
ook overdr.
ê^-oyxóco. 1. doen zwellen. — 2. overdr.,
pass.: a) opgeblazen -, trotsch zijn. —
b) ° ia è^coyxcopÉva, het geluk (voorstel¬
ling v. volle zeilen).
è^óÖLogy 2 [!'£o<5o£]. 1. het heengaan be¬
treffend. — 2. meton. [z. è'£oöo:;, II, 1, c):
zö -tor, slot v. een drama.
ê^-oSoLTcogéco, ergens uit gaan.
è'tj-oSog, fj. I. uitgang (als plaats). — II.
meton. 1. het uitgaan, het heengaan,
vertrek, uittocht. — in*. : a) veldtocht,
uitval. — b) optocht. — e) het heen¬
gaan van liet koor op h. eind v. een
drama; door een verdere meton.: slot
van een drama. — 2. overdr.: a) afloop,
uitkomst: e. raiv Adycov, van ons onder¬
houd. — b) f levenseinde, dood.
etj-oida, pf. met bet eek. v. h. pr., è^ijbrj,
plqpf. met bet. v. h. impf. [* slöcu, III],
goed weten.
èZ-oidéco (i£, A., II, 1, b), opzwellen.
êg-oinéco, het land verlaten.
ètg-oixrjaijLiog, 2, bewoonbaar.
ê^-oixl^co. 1. uit zijn woonplaats [huis,
landi verdrijven, verbannen.— 2. «ont¬
volken.
è%-oifA,có£co, in weeklachten uitbarsten.
* ê^-oLxvÉco (alleen 3 mrv. ind. pr., ion. :
vevoi), ergens uit gaan.
E^-oLxopaL, ergens uit gegaan zijn.
e^-oXe'O'qevoj^ verdelgen.
è^-oUad'dvco © ergens uit glijden.
êt=-óXkv/Lu o 1. overg. : geheel verwoesten,
vernietigen.— 2. onoverg. (2C pf. ókcola)
en med., vernietigd worden, te gronde
gaan.
èÜ-o/LuXéco. 1. omgaan met. — 2. med. :
buitenshuis omgaan met, - zich bevin¬
den te midden van.
E^-ópvvpi ® geio. med.: onder eede af¬
wijzen. — 1. onder eede ontkennen.
— 2. een ambt enz. afwijzen, onder eede
verklarend dat men het niet kan waar¬
nemen.
ég-o po loco. 1. geheel gelijk maken. — 2.
geheel gelijk worden, - zijn.

sjgovoia

1. act. en med. : in iets
toestemmen, beloven. — 2. med. : a)
toegeven, bekennen, erkennen. — b) f
dankbaar erkennen, prijzen, loven. —
EÏgofjLoXóyrjcrig, scog, ij, bekentenis.
ê^-opógyvvpL © 1. af-, uitwisschen. —
2. med.: a) iets van het zijne (£. v. bloed)
afwisschen. — b) overdr. : besmettend
mededeelen : ° è^opóg^et gcoglav (waan¬
zin) zrjv orjv èpoi.
ê^óv, %. 1. êtjsipi, 2.
ê^-ovELÖL^co. 1. beschimpen. — 2. ver¬
wijten.
èlj-ovopdCco. 1. bij name noemen. — 2.
alg.: a) aanspreken. — b) nog qlg&meener : uitsproken, verkondigen.
êlg-ovopalvco) bij name noemen.
E^ovopaxXrjbrjVy bw. [i£, ovopa, lort. xaXéco, -bijv], bij name.
è^-ójzL'd'e(v) = egójZLode. — e^ójtlv, bw.,
van achteren. — èfg-ójiic&Efv). 1. bw.:
van achteren.— 2. vrz.metgen.: achter.
e^-ojzloco. 1. v. plaats = sgoTuods. — 2.
overdr. v. tijd : later, in de toekomst.
è^-onXi^coy volledig bewapenen. — e£ojzXlolclj ij. 1. volledige bewapening. —
2. meton. : wapenschouwing.
êg-ogdco © 1. a) v. verre zien.— b) alg. :
kijken (ég-, uit zijn oogen): pêy1 e^löev
öcp&alpoïoiv (dat. v. werktuig), H., zette
groote oogen op. — 2. 0 med., overdr. :
goed toezien.
ê^-og'd'óco. 1. goed recht maken. — 2.
overdr. : goed richten.
êg-ogxÓGo, doen zweren, beëedigon.
ètg-ogpdco. 1. overg. : a) naar buiten -, uit¬
drijven, - zenden ; alg.: vooruitdrijven,
- doen gaan. — b) overdr.: aanzetten,
aansporen. — 2. onoverg. : ergens uit
loop en, - komen ; v. een leger : opbreken.
êi=-ogpé(o, buitengaats voor anker liggen.
Egogpog, 2 [e£, ogpoc], uitvaren d.
et-ogovcoy ergens uit springen.
êtj-ogvooco, att. -vzzco. 1. uit-, opgraven.
— 2. alg.: uitrukken.
ê^-oozgaxL^coy door stemming met scher¬
ven verbannen. — ê^oozgaxurpóg, 6,
verbanning door het schervengerecht.

ê^-opokoyéoo.

è^-ózovy bw. [e£ dzov], sinds.
ê^-ozgvvcoy aansporen.
■j-e^ov'O'Eveco [e£, ovd'Eig], 1. voor niets
achten, minachten. — 2. met minach¬
ting bejegenen.
è%ovöiay ij [1. e£ei(u], het kunnen, hot
vermogen. — 1.1. recht -, verlof -, vrij¬
heid om iets te doen, voorrecht : -av

ê^ovaid^co

jtoLiXv nvt dmèvai, het recht -, verlof ge¬
ven om heen te gaan ; dpeXeiv è. yiyvsxai
= ëigeoxiv d/uEXsïv. — 2. in ongunstigen
zin : teugelloosheid, willekeur. — II.
1. het in staat zijn te handelen : wette¬
lijke macht, gezag, heerschappij. — 2.
rnet.on. : a) f ai -ai, de machthebbers.—
b) t machtsgebied. — êtjovaidZco, het
recht hebben tot, macht hebben over.
ê^-cxpÉXXco, zeer vermeerderen.
e^oya en -or, blü., z. s£oxog, 2. — è'goxog,
2 [êqsxco]. 1. uitstekend, eig. en overdr.
— 2. biv. -ov en -a [ace. onz. mrv.],
het meest, bij uitstek, boven de an¬
deren.
e£jxr)xv£) vg, v [e<f 7iiixEcor], van zes el.
overmoedig worden, - zijn.
* eI~-vtcavloTij/lu, alleen onoverg.
2C ao. :
o/ucödil; pexarpgévov è^vnavéoxij, H., een
bloedige striem rees op (zwol) (dra-)
uit («£-) zijn rug onder (vjzo-) de slagen.
è%-vnEQ'd'e^ bio., van boven.
ê^-vjtTjgexécoy geheel ten dienste staan
van.
ig-vjtzLd£oj, achteroverleunen.
è%-v(pa.Lvoo © af we ven.
E%-vcpgyéopai9 vooropgaan.
£'£go \v.
gelijk eïoco v. els].
I. bio. 1. a) buiten (m. : buiten h. huis,
de stad, h. land) : s. sïvai ; o e., hij die
zich buiten bevindt: de afwezige, bal¬
ling enz. ; xd e., de zaken buiten het
huis, de buitenlandsche zaken enz. —
b) overdr. : ê. ij (ion.), behalve dat. —
2. naar buiten (mz. : uit h. huis, de
stad, h. land) : ë. xcogsïv ; *1'. /V.éjielv.
II. vrz. met gen. 1. o. plaats : a' buiten :
e. xcov feXcbv, buiten schot; fig. : e.
savxov, buiten zichzelf. — b) naar
buiten : °yfjs ë. palslv. verbannen. — 2.
overdr. : a) buiten : ëgya s. rcov ddixcov,
daden vrij van onrecht. — b) met uit¬
zondering van. — c) -v. tijd : buiten : ë.
xfjs fjhxLas EÏvai, boven de dienstjaren
zijn.
é'tjco, f. v. ê'xa).
è'l-co-'d'Ev. 1. bw. en vrz. met gen. : van
buiten. — 2. (met verzw. beteek. v. -&ev)
= ëlgco.
è^-co'd'Éco ©1. verdrijven,weg-,uitstooten;
ook : uittrekken: ° yfjg è., verbannen:
vavv e. (uit de zee) êg zijv yrjv, doen
stranden. — 2. overdr. : ter zijde stel¬
len, veronachtzamen.
S£d>Xeiay fj, volledige ondergang, ver¬
derf. — E^cóXrjs9 2 [è^óXXvfu], 1. geheel
vernietigd, - te gronde gericht. — 2.
overdr. : verdorven.

—

êjiayivéco
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EtgcopudojzouoLy f) [êtjojpiöag tzolsco], het
maken van onderkleeden. — ê^copig,
löog, rj [i£ cdgov], onderkleed, een x*xcóv, zóó gedragen, dat hij een schouder
vrij liet.
ê^-cjovéo/Liai. 1. los-, vrijkoopen. — 2.
afkoopen : xivdvvovg e.
„
egcójcios, 2 [f£ * tonos (gen. v. cóyj) ; eig.:
uit het gezicht], afgezonderd.
etjcogog, 2
cogag]. 1. (coga, gunstig
oogenblik): a) ontijdig. — b) overdr\ :
misplaatst. — 2. (coga, bloeitijd), uitgcbloeid.
ê^óóazrjg, ov, m. bvn. [è^cod'Êco], uitstootend : -ai averot, van den koers bren¬
gende -, tegenwinden,
eb, eo, êoïj z. 1. ov.
eol9 H., = sip, v. elpi.
ïoiypLEv = soixapev. — eot«a, Z. 1. * elxco.
- EOLTLÓZOOg = Eixóxcog.
èoLxcóg, via, óg, att. etxcóg, ion. oixayg
\part. v. Eoixa, z. 1. * sixeo], vaak. bvn. —
1. 1. gelijk aan : epófiog ovöevl e., mot
geen andere te vergelijken, buiten¬
gewoon. — 2. passend, behoorlijk :
jLivftoi. eolxóxes, H.; ro slxóg, het pas¬
sende. — II. z. Eixóg.
êoïo, èoïg9 v. sóg.
èroig9 z. EI/.H.
EoXjcay 2e pf. v' ^7rcoeor, eóv9 Z. sip.1. — êóvzcog9 z. órzeog.
êóganaj pf. v. ógdcu.
é'ogya, 2e pf. v. egden,
êogzd^coy ion. dgz-9 een feest vieren. —
éogzr/y fj, ion. dgzf/9 feest, feestdag.
êóg9 ei), sóv = 3. dg, 1.
eovo a, z. el pi.
ETC-

=

F.JZI-.

Ejt-aydXXopai, trotsch zijn naar aanlei¬
ding van, - op.
ETcayyeXla9 fj [enayyèXko;], belofte.
Ejz-ayyéXXco ® I. (èxu-, versterkendi. 1. a)
openlijk aankondigen, verkondigen :
jzóIeuov e., verklaren ; agerr/v -oiiai,
als het zijne
als zijn vak verkon¬
digen, zich voor een leeraar der deugd
uitgeven; m.ed., causatief: iets doen
aankondigen. — b) alg. : berichten. —
2. inz.: a) een bevel uitvaardigen, be¬
velen : e. avxoïg nagsïvai. — b) vorde¬
ren, eischen : oxgaxidv e. xivl, van iem.
— II. (eul-, strekking), med. 1. zich -,
iets van het zijne (uit eigen beweging)
aanbieden. —2. vd. : beloven.
EJtdyyE%pa9 xó [ETiayyèXXco], belofte.
Ejt-ayEigcoy bijeenbrengen.
EjtdyrjVy 2e ao. pass. v. jzrjyvvpi.
ETC-ayLvécOy ion. = sndyco.
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èjtay^ai^OfjLai

êjz-aykaï£opai9 pronken naar aanleiding

van, - met.
èn-ayQVJCvéojy waken bij.
sjz-dyco ® I. (etui-, naar).

1. a) brengen->
voeren naar, - tegen ; fig. : xgrjopovg
êjzfjysv avzoïg, voerde orakels (als krijgsmaehines) tegen hen aan. — b) med.:
a) met zich ergens heen brengen. — ft)
tot zich brengen, zich verschaffen. —
2.overdr. : a) aanwenden [voorstellingv.
een toetssteen) : è. zrjv iprjyov (stem¬
ming) vópcg, over een wetsvoorstel
laten stemmen. — b) iets (gew. een
kwaad) over iem. brengen, veroor¬
zaken : dUrjv s. tivl, iem. een proces
aandoen ; med.: over zich brengen :
-sodai êavreg beojzózgv, iem. tot meester
nemen. — e) tot iets aanzetten, - bren¬
gen, - verleiden. — d) med. : (in zijn
voordeel) aan voeren, aanhalen : noipzdg -sadai.— II. [etzi-, bovendien), bij¬
voegen.
Ejtaycoyóg, 2 [èjzdyco]. 1. aanbrengend :
ïóyog £. oixzov, geschikt om medelijden
te verwekken. — 2. aanlokkend, ver¬
leidelijk, overtuigend.
èjz-döco
[gecontr. uit etzoieIScd] en ejzaelSco. 1. zingen bij, begeleidend zin¬
gen. — 2. iem. tooverspreuken toezin¬
gen, betooveren, bezweren.
êjz-aelgco, z. sjzalgto.
êjz-aé^co, laten gedijen.
ejzclMov, zó [etzi, ddlov'], kampprijs.
EJia'd'oV) 2° ao. v. ndayco.
etc-ol'&qoL£oijlcll9 zich nog daarbij (ijrt-,bij

een menigte) verzamelen.
Ejzouyi£co [ènl, alylg], aanstormen op.
Ejz-cuSéo/ucu ® (ent-, bij, in verband met),

zich schamen over, - te.
êjzaLVÉzrjg9 ov, ö [èrzaïvéco]. 1. die prijst,
lofredenaar. — 2. rhapsode. — en cuvEzóg, 3 [verbaaladj. v. idi\, loffelijk.
ëjz-cuvéco © (eju , bij h. zien, h. hooren v.
iets). 1. bijval betuigen, prijzen, goed¬
keuren, tevreden zijn over : zi, ztvd,
nvt; ao. ETz/jvEoa, vaak: ik heb dat (toen
ik het hoorde) goedgevonden, ik vind

het goed, goed! — 2. aanprijzen, aan¬
raden. —■ 3. v. rhapsoden : voordragen.
— EJz-aLvr]fA.L9 aiol. = ejzcuvÉco. — l'jratvog, o [v. èjrcuvécn]. 1. lof, bijval; mrv. :
woorden van lof. — 2. inz. : lofrede,
loflied.
* êjtcLLvóg, alleen vr. // [eju-, versterkend ;
alvóg], verschrikkelijk.
êjz-atgco ® ion. ën-aelgco. I. 1. a) opheffen, oprichten : xecpalgv EJiasigag. H.;
9\óyxr]v -opal zivi, mijn [med.) lans
tegen ... ; fig. : Xóyovg (als een dreigend

—

sjtaxzóg

ivapen) -o/Ltcu zrj tzóXel, bedreigingen uit¬
brengen tegen ... — b) onoverg. : s.
[èpavzóv], ik richt mij op. — 2. (optillen
en) leggen op : avzovg d/Liatjdcov èndsigav, ïï., legden de gesneuvelden op wa¬
gens. — II. overdr. v. handelingen, die
de voorstelling v. omZwogheffen verwekZeen. — 1. ê. zrjv cpoovrjv, de stem ver¬

heffen. — 2. tot aanzien -, tot rijkdom
brengen. — 3. a) iem. opwekken, prik¬
kelen, aansporen, aanzetten tot, bemoe¬
digen. — b) pass. geio. in ongunstig en
zin : zïcli verheffen, trotsch -, over¬
moedig worden. — 4. v. gevoelens : ver¬
wekken : °'0vp6v è. ziv/., toorn tegen ...
— 5. v. een toestand: verwekken : ° ozdolv (twist) -open.
Ejz-aLO'&dvo/iiai ® (eju-, ver ster Zcend). 1.
waarnemen ; inz. : hooren. — 2. over¬
dr. : begrijpen.
EJt-aïoaco • att. -dooco9 azzco. 1. abs. en met
voorwerp (zivóg, zivi, uvd en zi) afha-ngend v. eju- : a) aanstormen, losstormen
op. — b) in snellen loop bereiken. —
2. met voorw. afhangend v. dtooco : snel
bewegen : 0 è. nóöa.
ETzdïazog, 2 [verbaaladj. v. èncuco], bekend,,
ruchtbaar.
EJi-o.iayyvopo.i © (ejunaar aanleiding
van), zich over iets o/Mem. (ztvl, zi,zivd)
schamen.
Ejt-aizÉco • 1. nog daarenboven vragen,
— 2. (ejuversterkend), dringend vra¬
gen, bedelen.
EJi-curidofA.cu. 1. beschuldigen. — 2. met
ace. der zaak: de schuld gooien op,,
als oorzaak aanvoeren.
£jzalziog92 [ènl (bw.) cuziav (sycov), schuld
aan zich hebbend], laakbaar, schuldig
aan iets (zivog), beschuldigd.
EJt-aicjo ® 1. a) luisteren naar. — b) alg. :
gewaarworden, voelen. — 2. overdr. :
begrijpen, verstand hebben van : o -cov
kenner.
Eji-aicogéo/aaiy pass., er boven zweven.
*£jzclko£(o [alleen -xooize, pind.), dor. =
ETZCLXOVOl).
sji-axoXov'd'éco. 1. a) van nabij volgen,
achtervolgen. —
alg. : volgen. — 2overdr.: in de gedachte volgen, na¬
gaan, onderzoeken.
etc-olxovco ® 1. a) oplettend luisteienr
het oor leenenaan. — b) alg.: hooren.
— 2. vd.: a) gehoorzamen. — b) een
bede enz. verhooren.
ëjzaxzrjg, rjgog, 6 [èjzdyco], jager.
ëjzdxziog9 2 [ejz’ dxzrjg (cov)], aan de kust.
ejzaxzóg, 2 [verbaaladj. v. èjzdyco], aange¬
voerd.— 1. uitheemsch : 0 öógv -óv, le-

EJZaX&oficu

—

ger van bondgenooten. — 2. er bij
gehaald, vreemd, niet aangeboren :
agszi) è., aangeleerd.
kn-o.Xdo(Acu • 1. (èm-, naar), zwervend
ergens aankomen. — 2. alg.: rond¬
zwerven.
Ejt-aXaoréco, verontwaardigd zijn over.
EJt-aXELtpco © besmeren.
êjt-aXé^co ® 1. te hulp komen, helpen.
— 2. iets (tO van iem. (tlvl) af weren.
EJtaXlayr]y fj, uitwisseling : ydpcov è., het
recht om een vrouw uit een anderen
staat te huwen. — ejz-clXXdooco ® att.
-dzzcoy doen afwisselen, verwisselen,
laten volgen.
EJz-dXfojXog, 2. — 1. dicht op een ander
volgend. — 2. ° op elkaar slaand.
EJvdX/LLEVOS,
E(pdXXo(.lCU.
EjtaXigig, Ecog, rj [èimXèlgCD]. 1. kanteel
(iéén uitsteeksel v.een verdedigingsmuur).
— 2. (geio.) colL en mrv. : tinne, borst¬
wering.
êjzdXzo, H., 2G ao. med. v. ècpdXXopcu.
Ejz-a/Liai-Evco [ion. = *ècpap.-], met een
wagen berijden.
Ejr-a/tdo^at, med., voor zich ophoopen.
EJz-a/aELfico. 1. verwisselen, ruilen. — 2.
med. : afwisselend van den een tot den
ander gaan.
*EjzafzELvcóvöagy ov, d, Thebaansch veld¬
heer, gesneuveld bij Mantineia, 362 v. G.
EJZ-ajLifyLÉvco = sjzava/LiÉyco.
ijtapoi^adlg, biv., wederkeerig. — èjza/uoi(3ósy 2 [sjzafZEifico], wisselend.
EjtoLfAvvzcoQ) OQOQ, o, helper, beschermer.
— èjz-apvvoo, te hulp komen.
Ejt-a/LMpÉQOJ = EJiararpÉQOJ.
Ejzdv [ejzsI dv], ion. ejztjv, ion. etceclv, vgiv.,
nadat, zo o dra.
èjt-avapaivoo © bestijgen ; inz.: te paard
stijgen.
êjt-avapdXXoficu © med. (èm-, v. tijd :
in een bepaalde richting), uitstellen.
E3Z-avaj3ipd£co © doen stijgen op.
ên-avayiyvcócxco • bovendien voorle¬
zen.
êjz-avayxd^co, dwingen.
EjtdvayxEg [onz. v. *èjiavdyxgg, v.etil, dvdyxrf], on%. bvn.j geiv. bw. : noodzakelijk,
gedwongen.
èn-avdyco ® 1. opwaarts brengen naar.
— in%.: a) in volle zee brengen : è.
vavv en, onoverg., è. [vavv], zee kiezen ;
ass.: uitvaren.— b) vóór de rechtbank
rengen. — 2. terugbrengen.
En-avaigéopai • med., overdr. 1. op zich
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euzaviGz^pu

nemen. — 2. terugnemen : vópov L, een
wetsvoorstel intrekken.
Ejt-avaiQco © opheffen tegen.
êjz-avaXapfldva) • herhalen.
Ejt-ava/LLÉvoo • wachten op, af wachten.
£jt-avo.fiiiA,vyoxco © weer herinneren.
èn-avaizavopai ® med. (f. j -JtaSjoogai),
rusten op.
Ejz-avajzXéco ® ion. -cóco. 1. in zee ste¬
ken tegen, ten aanval uitvaren. — 2.
overdr. : naar boven komen drijven.
Ejz-avaaxoTCEooy zijn aandacht vestigen
op, goed overwegen.
ETzavdazaoïg, EO)g, rj [èjravlöTa/Liai]. 1. het
zich verheffen, b. v. der golven. — 2.
overdr.: a) het in opstand komen. —
b) meton.: a) opstand. — §) concr.:
opstandeling.
Ert-avazELvoo ® 1. toereiken, toesteken.
— 2. med. : tegen iem. -, dreigend
omhoogheffen.
êjz-avazéXXco © 1. opheffen. — 2. gein.
onoverg. : zich verheffen, opgaan, v. de
zon enz.
èn-avazi'd'rjfju ® weer er tegen leggen :
e. oaviöag, H., de deur sluiten.
Ejz-avacpÉQco ® 1. terugbrengen, b. v. een
boodschap. — 2. overdr. : tot een ooi'zaalc terugbrengen, toeschrijven aan.
Ejt-avaxcoQÉco, terugwijken, -keeren.
Ejt-dvELfAji • [eIjlii] (h. pr. vaak met de beteek. v. h.fut.). 1. omhooggaan, opstij¬
gen. — 2. a) terugkeeren. — b) over¬
dr. : in de rede op een onder viefp te¬

rugkomen.
êjz-avEiQO/aat,

weer
gen.

ion.,

en

©
ondervra¬

eji-avégopcu

verder vragen,

-

êjr-avégx°lLiaL ® = èndvzigi.
Ejz-avEQcozdoj = ènavêgogai.
Ejz-avrjxco © terugkomen, terug zijn.
Eoz-av'd'éco. 1. op iets bloeien. — 2. over¬
dr. : zich aan de oppervlakte v. iets vor¬

men.
êjt-avlrj/ai © 1. loslaten tegen. — 2.
overdr. : laten varen, opgeven : è. (pó¬
ft ov.
èjt-avLoócoj geheel gelijkmaken.
Ejt-aviazrjfju • I. 1. (Èm-, wederom), a)
overg. (pr., irnpf., f., 1G ao.) : weer doen
ópstaan, weer oprichten. — b) onoverg.
\2G ao., pf., plqpf.) en med. : (weer)
opstaan. — 2. (èm-, na), onoverg. z.
1, b): na iem. opstaan. — II. overdr. :
(èm-, tegen). 1. overg. (fc.'I, 1, a) : op¬
standig maken tegen. — 2. onoverg.
(%. I, 1, b) : in opstand komen tegen.
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Ejzdvoöog

ejz-dvodog, rj, terugkeer.
ejz-avoQ'O'ócD (dubbel augm. : ènrjvcoq-) en
medoverclr. 1. weer oprichten, her¬

stellen, weer in zijn vori^en (beteren)
toestand brengen : zi/v öwapiv zfjg nóXecng è. — 2. a) weer goedmaken,
verhelpen. — b) rechtvaardigen, goed¬
praten. — èoravÓQ&'CofA.a, zó. 1. het
weer oprichten. — 2. o) het verhel¬
pen — b) het rechtvaardigen. — ènavóg&ooaig, scog, r/. 1. het weer oprich¬
ten. — 2. regeling, verbetering.
EjzdvzTjg, 2 [en' dvzd], steil oploopend.
ffjr-avrAÉoo, er bij
er op pompen, gieten.
ijz-dvco, bw. en vrz. met gen. 1. v. plaats :
boven ; inz. : op een hoogere plaats
van een bladzijde ; vd. : op een vooraf¬
gaande bladzijde, boven. — 2. overdr.:
a) v. tijd : te voren, vroeger. — b) v.
rang : boven, over. — c) j v. hoeveel¬
heid : boven, meer dan. — èjzdvco&e(v)j bw., van boven af.
èjz-dt=iog, 3 (èju-, versterkend). 1. bedr. :
die verdient, waardig. — 2. lijd. : ver¬
diend. — êjz-agióoo, waard -, billijk -,
waar achten.
ejz-aoïdrfy 77, ion. = èncgög.
êjz-ajiEtXéco, bedreigingen uitspreken te¬
gen, bedreigen.
EJz-cLjzÉQxoLio.1 ® achter iem. heengaan.
èjzagdy fj, verwensching. — èoz-agdofxai ® verwenschingen uitbrengen te¬
gen, vervloeken.
* êjz-agagioKco ® 1. overg. (alleen ao.
èurjooa), aanpassen, vastmaken aan. —
2. onoverg. [pf, èirdgrjga, plcjpf. en part.
2G ao. med. èndggevog), vastgemaakt
zijn aan, vastzitten in.
Ejz-agdaaco ® een deur dichtstooten tegen
de lijst.
EJidgys/aos, 2 [èni [bw.) dgye/uov (eycov) ;
eig.: met een witte vlek op het oog].
1. blind. — 2. lijd. (vgl. Lat. caecus),
overdr.: duister, onduidelijk.
èozdgyvgog, 2 [èni (bw., aan den boven¬
kant) dgyvgov (sycov)], met zilver be¬
legd, verzilverd.
êjz-agrjyoo, te hulp komen.
èjzdgjjv, 2g ao. jiass. v. neigen.
êjzdgxEGLg, ecog, 77, hulp. — êrt-agnéco ®
[eig. : sterk genoeg zijn voor, - tegen].
1. 1. alg. : iem. (zivi) te hulp komen.—
2. in%. : a) iem. in iets helpen, iem. iets
verschaffen. — b) tegen iets hulp verJeenen, afweren.— II. abs. 1. toerei¬
kend zijn. — 2. van kracht zijn. — ejzagnobvzcog, bw. [part. pr. v. h. vorige],

toereikend.

—

êjteyyeXdco

êjzdgovgog, 2 [sV dgovgag (dV)], op het

land levend, landarbeider.
êjz-agzdcn. 1. er boven ophangen. — 2.
overdr. : boven iem.s hoofd doen zwe¬
ven : è. (pófiovg zivi\pass. : boven iem.s

hoofd zweven, dreigen.
èjzagzrjg, 2, gereed.
ëoz-agzvcD. 1. er op vastmak<?u. — 2.
overdr.'. een kwaad toebrengen.
Ejzagxia, ?/, Romein sche provincie. —
è'jzagxog, ó [èni dg/ijg (ojV)], bestuur¬

der, bevelhebber, stadhouder.
êjz-dgxco® 1. heerschen over. — 2. med.T
in de ritueele taal: een plechtigheid
beginnen : bendeooiv (met de bekers)
-eo&ai, H., cl. i. de bekers vullen voor

de plenging.
sjzagcoyr/y ?; [ènaggycn], hulp. — êjzagcoyóg, 6 [iel.], helper.
ëjzaad/arjVy ao. v. nazéogai en * ndo/uai.
êjz-aoHÉco. 1. zorgvuldig bewerken, voorzien van. — 2. overdr.: beoefenen,
oefenen : dgezrjv ê.
EJzaaovzEgog, 3, dicht bij -, dicht op el¬

kaar.
ijz-doGcOy êjz-dzzco, z. ènatooco.
EJt-avödofiaiy med., aanroepen.
êjz-avhéco, er bij op de fluit spelen.
EJtavXig, ecog, rj [ent, avXig], hut, woon¬

stede.
è'jzavXog, d (mrv. 01 -01 en zd -a) [èni
(bij) avXfjg]. 1. veestal. —2. alg. woon¬

stede.
Ejz-avlgdvco ® en èjz-av^co @ 1. nog ver¬
meerderen.— 2. overdr.: verheffen, ver¬

heerlijken.
êJtavgicfKco (2e ao. ènavgov ; med. ënavgrjoopai, 2G ao. èngvgógrjv). 1. a) aan¬
raken, bereiken : è. zi, è. zivóg, — b) act.,
en meel. : deelachtig worden, verkrij¬
gen. — 2. overdr., med.: genieten van,
voordeel hebben van ; vaak ironisch.
Ejz-avxéco. 1. roemen naar aanleiding
van, - op.—■ 2. metinf. : vast hopen dat,
èrt-acpirjpi o loslaten -, werpen tegen.
*Ejtacpog, d, zoon v. Zeus en lo, sinds HDT.
vereenzelvigd met d. Egyptische)i Apis
(z. ’ Anig).
EJz-acpvGGcn © er bij scheppen.
EJtax'O'rjgy 2 [èni (bw., op iem.) axftog «Si')].
1. zwaar, drukkend. — 2. overdr. : a)

lastig, bezwaarlijk, onaangenaam, hin¬
derlijk, gehaat. — b) inz.: onbeschei¬
den, plomp.
êjzedv, z. èndv.
Ejz-EyyeXdco (èninaar aanleiding van),
uitlachen, bespotten.

ijteyyvdco

êjz-syyvdco, als borg stellen.
èn-syeiQcx) ® 1. uit den slaap wekken ;
pass. : ontwaken. — 2. overdr. : a) slui¬
merende gedachten enz. opwekken. —
b) aansporen, bemoedigen.
èjtEL, vyic. I. z’. Z^YZ: nadat, sinds, toen,
wanneer iconstructie, >y. Spraakh.) : e.
rdxtoza, zoodra als. — II. overdr., re¬
dengevend (een voorafgaande gebeurtenis
wordt vaak als de oorzaak v. een vol¬
gende beschouwd). 1. a) daar, wijl. —
b) geeft soms de reden aan v. een ver¬
zwegen zinsnede en schijnt dan hoewel
te beteekenen : ovös zovzo ahj&êg’ stiel
xai zovzó poL SoxeT xaXbv sivou, eig. : ...
{ik zou het niet ontkennen, als het waar
iv as), want ... — 2. in hoofd zinnen (o.a.
in vragen en bij imper.) : want, immers :
0 ê. dldaïgov.

EJtELyco (ao. pass. rjnziydijv vaak met med.
betee/c.), drukking uitoefenen. — I. v.
eenz,waar voorwerp', drukken op: ay&og
niv -el, H., de last valt hem zwaar. —
II. 1. voorwaarts duwen, voortdrijven,
in snelle beweging brengen : 0 Nózog
(zuidenwind) enetys vfja. — 2. overdr. :
a) bespoedigen : ° ê. ozólov, de reis;
-eodat zóv niovv, zijn {med.) tocht; med.
dikiv.: zich haasten ; med. part. -ópsvog
dikiv. als bvn. : haastig; act. soms onovérg. : è. [drW, nkovv en dgl.], zich haas¬
ten. — /;) in het nauw brengen, ver¬
volgen : kaycoór (haas) e., H. ; fig. : dvayy.airj -el, H., de noodzakelijkheid dringt
ons. — c) med. : hunkeren ; part. dikw.
als bvn. : verlangend.
ETCEibdv, vgw. v. tijd [ettelöij dv]. a) met
pr. : wanneer, terwijl. — b) met ao. :

nadat, zoodra.
ëjzEi-Sip vgw. 1. v. tijd : nadat, sinds, wan¬
neer (constructie, z. Spraakk.). — 2.
overdr., redengevend {%. stiel, II) : daar
nu, daar toch. — EJzeiörj-yE — etielót) ys,
daar toch. — EJtEidrj-jteg = etzeiÖij neg,

daar nu immers.
EjzEÏöovy 2e ao. bij êcpogdco.
ëjzEL-r}y vgw. — stiel ij, daar toch.
Ejz-ELxd£coy (er bij) vermoeden, gissen:
cbg êTTELydocu (inf abs.), voor zooveel

te gissen is, vermoedelijk.
\.EJz-£ip.L ® feifii]. I. (etzl-, op, bij). 1. er
op -, er bij -, er aan zijn, - staan, - lig¬
gen. — 2. overdr.: a) aan bet hoofd
staan. — b) er mede verbonden zijn :
avzGöv ovx snrjv dgibpog, van hen had
geen telling plaats ; 0 etteozl vépsoig,
het verwekt de afgunst der góden. —
II. (stil-, na). 1. er na -, later zijn, - be¬
staan : OL ETZEOOÓ/LIEVOL dv&QOJTlOL, HDT.,
de nakomelingen. — 2. blijven bestaan,

—

ejzelgjzltzxoo
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overblijven. — III. {etu-, bovendien),,
boven een zeker aantal {zlvl) zijn.
2.EJZ-EL/LU © [eljlu] (h. pr. heeft dikw. de
beteek. v. h. fut.).

I. {stil-, naar). 1. gaan -, komen naar,
naderen : 6 stzlcóv, liij die juist aankomt,
de eerste de beste. — inz. : a) vijande¬
lijk losgaan op, oprukken tegen, aan¬
vallen : 6 ETiLcbv, de aanvaller. — b)
•achtervolgen. — c) naar verschillende
pers. v. een groep of naar de verschillende
deden v. een geheel gaan, monsteren :
ETTpEL zó ozgdzEvpa, hij ging langs (ie
gelederen. — d) v. een redenaar : vóór
h. volk optreden. — 2. overdr. : a) v.
toestanden : naderen, iem. overkomen :
0 vijg ETijjsL ; avzoTg etzjjel piasïv, haat

beving hen. — /;) in den geest komen,
invallen. — c) in de rede : tot een on¬
derwerp overgaan.
II. (etzl-, na, v. tijd). 1. volgen : ij stuovocl
ij/LiÉga en ij èniovoo. [rjpéga], de ko¬
mende-, de volgende dag; °o ètucov,
opvolger; zó etuóv. de naaste toekomst..
— 2. overdr. : volgen : ra smóvza zov
aogazog, het vervolg van het lied.
EJZELvai. 1. inf. v. 1. etzei/ul. — 2. ion. =
ErpslvaL, 2C ao. inf. v. Ecpigpi.
EJZ-ELVVpOLLy ioil. = ècpévwpOLL.
3 EuELoiy cbv, OL, Epeiërs, volksstam in Elis.
3EozELÓSy 6, bouwde h. Trojaansche paard,
EUEL-jzEQy vgw. - snel Tisg. 1. daar toch.
— 2. vaak : daar (z. nsg, II, 3).
Ejz-Eïnov (2G ao.), bovendien zeggen.
EJlELgOLy ao. V. TTEigCO.
EQZ-ELgOfiaiy ETZ-ELQVCOy Wil. = ETIEO-.
EJi-ELgcozdco en -eco, ion. = STZEgcoTaoo.
EJt-ELodyoj @ bovendien nog binnenbrengen. — ErtELGaycóyipogy 2, inge¬
voerd. — EJtELoaxzogy 2. — 1. van bui¬
ten ingevoerd. — 2. vd. : uitheemsch,

vreemd.
êot-Eiaeipi ® en èjz-eigéqxo[.icll ® 1. bo¬

vendien nog-, insgelijks binnenkomen.
2. iem. overvallen. - 3. na anderen
aanvallen.
EjzELoóöiosy 2. — 1. bijkomend, bijkom¬
stig. — 2. zó -or [ —Ned. episode],
invoegsel : a) in h. drama\: epeisodion,
dialogisch gedeelte tusschen kwee koor¬
zangen [de dialoog heeft zich allengs
tusschen de reizangen ontwikkeld]. —
b) in h. epos enz. : episode, deel v. h.
verhaal, dat als een zelfstandig geheel
beschouwd kan ivorden. — hn-ELGodoSy
ij, aankomst, het optreden.

vallen in, - op : een in¬
val doen, een vijand overvallen, inslaan

ejt-elgjzljzzcj 9

(v. d. bliksem).
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£jt-£ioQ£co, toestroomen (v. meiischeri).
£jz-EiGcpQ£co, binnenleiden.
,£jz-£LroLjion. ejxelze(v)9 biv. I. opeenvolging
in cl. tijd : vervolgens, daarna : txqcöxov
igèv)... s. dé, eerst ... vervolgens; 6 ë.
XQÓvog, ró e., de toekomst; oi ë., de na¬
komelingen. ■»— II. overdr. : drukt aan¬

eenschakeling in de gedachte uit. — 1.
logisch gevolg : bijgevolg, dan : si ...
ayoQEVsig, èt; aga tol ë. deol cpgévag gjls-

oav, II., als gij ... zegt, dan hebben ...
— 2. dikto. h. uitblijven v. een verwacht
gevolg, een tegenstrijdigheid : onder zulke
omstandigheden, niettemin, toch : xd7181XCL (en toch) xoiovxov övza (d. i. on¬
danks zoo groote verdiensten) ov ydsïg
avxóv; — 3. soms eenvoudig om een
verhaal voort te zetten : dan, nu : vrjoog
87181X0. XLg ëoxLv, II., daar ligt nu ..., cl. i.\
wat ik verder te vertellen heb, is ...
EJTEL-TE

=

87181

XE

=

ETTElÓl].

EJZ£IZe(v)j Z. STlELXa.
Ejt-Exfloij'd'Éooy uit zijn stellingen enz. te
hulp komen.
ejv-exSlSóoxgo, bovendien duidelijk ma¬
ken.
én-EKÖirjyéoiucu, bovendien -, verder uit¬
eenzetten.
ijt-éxELva = etc’ exelvo, biv., ook met gen.'.
aan gene zijde (van).
êjt-Ex&écoy een uitval doen tegen.
Ejz-exxcoQÉcoy er na uitrukken.
ijz-ekavvco © 1. (etzi-, over), een metaal
ergens over drijven, - op smeden. —
2. (etu-, naar), a) vooruitdrijven naar,
— tegen : è. ïjitcov, aangereden komen.
— b) onoverg. : [ltxtiov, oxgaxLÓv enz.],
oprukken tegen, aanvallen.
Ejc-ékxojy ion. = Ecpèkxco.
Iji-eXjzI£co9 hopen op ; abs. : hopen.
êji-E/ufialvco ® 1. ft) op iets (rivóg, xivi)
stijgen, betreden ; pf.: ergens op staan :
°s. Tióda slg xi (uitbreiding der con¬
structie flalveiv P&olv, ft. Palvco, A, II, 1),
betreden. — b) overdr.: met voeten tre¬
den, beleedigen. — 2. ergens in gaan.
êjt-E/Lt{}aMco © 1. er op werpen, - leggen.
— 2. [E7ii-, bovendien), a) er bij wer¬
pen, inlasschen, als toemaat geven. —
b) overdr.: ° ocoxfjga ègavxdv s., zich aan¬
bieden als redder.
ijZE/LipazTiSy ov, 6 [ètie/liPairco], die bestijgt;
inz.: wagenmenner.
■€jzm£fjLJxljzzco9 zich werpen -, losspringen
op.
£jx~EvaQL^co9 op iets dooden.
Ejx-Evrjvo'd'E (alleenstaande 2e pf.), er op

èjtéQOfJLCLl

ontsproten zijn, - liggen; met acc.: be¬
dekken.
EJt-EV'd'QcpGxco « loopen naar, lossprin¬
gen op.
êjt-EvzavvcOy strak spannen naar.
EJz-EvzELvco @ spannen -, uitstrekken
over.
„
Ejt-EvzékXcoy bovendien bevelen.
EJt-Evzvvco en -vco, gereedmaken.
Ejx-E^dyco ® onoverg. 1. [oxgaxEvga], troe¬
pen uit de stad tegen cl. vijand leiden.
— 2. [vavg], schepen uit de slag linie
naar h. land brengen.
Ejt-É^EigL ® [pr. vaak met beteek. v. h. fut.)
en EJtElgÉQxogai © I. (etu-, tegen). I.

uitrukken -, eeu uitval doen tegen.—
2. overdr.: a) gerechtelijk vervolgen
(metaphoor aan h. krijgswezen ontleend,
gelijk öicóxco, (psvyco enz.) : è. xivi cpóvov.
— b) alg.: zich wreken, straffen : è.
xiva. — II. [etil-, naar). 1. tot iem. ko¬
men, ergens aankomen, bereiken. — 2.
overdr.: tot een zeker punt gaan:
eÏÖexe xrjv avxov vfgiv cte’ öoov ETis^fjl&£, hoever zijn overmoed gegaan is.—
III. (ETii-, over een oppervlakte). 1.
doorloopen : Jidvxa xd zijg xcoggg etis£el&cóv, hdt. — 2. overdr. : met woor¬
den
in de gedachte doorloopen :
uitvoerig verhalen, volledig onder¬
zoeken.

Ejt-E^EQyd^ogai. 1. bovendien verrich¬
ten. — 2. nog eens dooden.
EJt-E^ÉQXOgaLy Z. EJlE^Eigi.
êjtetgrjs, ion. ècpe^fjg.
êjtegóöiog, 2, het uitrukken tegen den
vijand betredend: xd -a [,isgd], het offer
bij het uitrukken tegen den vijand.—
êrtégoSosj ijj het uitrukken tegen den
vijand.
ëjt-Éoixa (*. 1. * elxca). 1. gelijken. —2.
onpers. -s, het past, het behoort.
EJtÉJtavay snsjtdv'd'TjVy z,. tietiolvco.
EJtéjTld'ftEVy %. 7lEL'd'CO.

EJt-EJCogaiy Ejt-EJtcOy ion. = ècpETZ-.
Ejtégavay £jtEgdvd'7jv9 X. jieqolvco.
êjt-ÉQaazosj 2, zeer bemind, - beminne¬
lijk.
ën-Egyd^ogai ® 1. boven h. rechtmatige
bebouwen : vreemden (inz. heiligen)
grond bebouwen. — 2. alg. : bebou¬
wen.
êjz-EQElöco • steunen
drukken op, er¬
gens in du wen.
EJx-EQÉcpcoy van een dak voorzien, bou¬
wen.
* Ejt-ÉQogaL e 1. bovendien verder on-

EJZEgVCO

-

der vragen, - vragen. — 2. alg. : onder¬
vragen, vragen.
EJt-EQvco ® er op -, er tegen trekken :
d'VQYjv è., H., de deur dichttrekken.
£Jt~Égxof.icu 9 I. (èm-, naar), i. gaan -,
komen naar, naderen, aankomen, op
iem. toetreden. — inx,. : ai) vóór^ een
vergadering optreden. — b) met vijan¬
delijke bedoeling gaan naar: losgaan
op, aanvallen, een inval doen. — 2.
overdr. : a) v. gedachten en gevoelens :
in den zin komen, bij iem. opkomen,
bekruipen, bevangen : tgegóg mm ènfjX0s, een begeerte is bij mij opgekomen. — b) v. toestanden : naderen : vvk
EicfjlOs ; vovoóg fioi èjzr/XvhE, H. —• c)
met woorden aanvallen, afkeuren. —
II. (èju-, over een ruimte), doorloopcn:
jioXX/jv èush'iXvd'a yaïav, H. ; o NeïXog
£7i£Q%exai (verbreidt zich over, over¬
stroomt) zo AèXxa ; fig. : ° ènègyszaL
(pang, een gerucht verspreidt zich.
ijt-egcoxdco = ènègopai. — EJZEQcozTjaig,
£Ojg,
het ondervragen.
è'jtEora, P ao. v. nlnzco.
sJZEafioXla, r/, drieste taal. — èjCEofióXog,
2 [EJiog (%. a. I, 1) fidXXcov ; eig. : woor¬
den slingerend], driest sprekend.
ETt-EGEl/LU, EJT-EGÉQXO/Liai = èlZELO-,
EjtEGov, 2e ao. v. tiltzzm.
Jt-EGTCLJTTCÜj

EJt-EGQECO,

EJZ-EGCpgÉOO

—■

EJISIO-.
Ejtézsiog ion. sog 2 \etz7 szog]. 1
een
jaar durend. — 2. jaarlijksch.
EJtETTjgy ov, o [Ejiojuai], begeleider.
ijxExrjGLog, 2 [Jjzt’ et o?], het geheele jaar
durend.
-ETCEv, ion. = ETiov, imper. v. sjtopai.
Ejz-Ev'frvvco, richten naar.
Ijz-Evcpii/Liécoj gunstige klanken
laten
hooren bij. — 1. goedkeurend roepen
bij, toejuichen. — 2. woorden van
goede voorbeteekenis uitspreken bij :
° £. sbyaioLv naiu.va, een p ai aan aanheffen bij (= voor den goeden uitslag
van) haar gebed.
Ett-£vxo(.iaL © 1. (èm-, naar), een wcnsch -,
een gebed richten tot, aanroepen ;
ook: een dankgebed richten tot. — 2.
(èm-, tegen), iem. kwaad toewenschen,
verwenschen. — 3. {èm-, naar aanlei¬
ding van), a) roemen op ; juichen over.
— b) abs. : bij een handeling bidden.
èjt-evoovL^co. 1. goedkoop maken. — 2.
overdr. : het aanzien v. iets vermin¬
deren.
Ejtéqp'd'ijv, ao. pass. v. jzeoocd.

,

-

EJtECpVOV, 2V aO.

,

V, d'ELVCO.

.
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Ejxécpgaöov, 2« ao. met redupl, v. (pgd£co.
sttÉxgaov, %. èmygavco.
Ejt-éxco ® (A. V. èmbyazo, II., 3 rnrv.
plqpf• pass.) en êjz-ioxco.
I. [èm-, op, aan): ergens aan
- op
bij hebben, houden : nóöag &grjvvï è.,
IL, zijn voeten op een bankje Jjouden.
II. (èm-, over een oppervlakte). 1. een
oppervlakte beslaan, zich uitstrekken
over, bedekken : ejizol èjzEoys neXsUga,
H., morgen lands ; abs. : oeio/hol ènéoyov
èm tzXelozov gégog ytfS) aardbevingen
strekten zich uit over... — 2. overdr. :
heerschcn over, in zijn macht hebben :
oi Sxvdai xijv 4Aolrjv Tidoav ênèoyov,
hdt., overmeesterden; fig. :
zvyg fj
vvv ènèyEL, hecrscht.
III. (èm-, na?). 1. (eig. : na een bewe¬
ging weer vasthouden ?). a) tegenhou¬
den, stuiten : tzteXeij (olm) èjiéoyE gss&ga, IL, de golven v. d. stroom. — b)
onoverg. : -elv [savxóy], blijven staan,
zich ergens ophouden, vertoeven : è.
oXlyag fjgêgag. — 2. overdr. : een begon¬
nen of althans voorgenomen handeling
stuiten : a) a) iem. v. iets weerhouden,
iem. beletten iets te doen : ° o7 ènsiys mg
aioyvvELv cplXovg, hij beletten, uw vrien¬
den te schande te maken. — />) iets
verhinderen, uitstellen :0 è. xo tzXelv. —
b) onoverg. : -elv [savxóv], ophouden
met, wachten, dralen ; inx. : zwijgen,
zijn oordeel schorsen.
IV'. (èm-, naar). 1. a) richten naar, toe¬
reiken : è. ïjcnovg, H., cle rossen op d.
vijand aansturen ; oivov è. — b) onoverg.:
è. \xi]v azgazidv] èn7 avzovg, hen achter¬
volgen ; èm-oyópsvog fidXsv leg, II., na
zijn (med.) pijl op hem gericht -, na
gemikt te hebben trof hij hem met zijn
pijl. — 2. overdr. : a) zijn geest richten
naar, tot oogmerk nemen, hopen : è.
xijv yvebugv zeg noXègcg. — b) onoverg.:
a.) è. [zóv vovv] : è. azgazEVEolhu, het lag
in zijn bedoeling...; zeg EJiElys êXXduyjsnèai, hdt., daarmee hoopte hij te
schitteren. — /?) -elv [èavzóv'] : zljuoi
ojö4 ènêysig; H., waarom richt gij u
zoo -, - vaart gij zoo uit tegen mij ?
EJZEipoL) ao. r. tzegoco.
sjxgfioXog, 2 \èn:ifjdXXco ; eig. : die de hand
legt op ?], in bezit van, deelachtig : ° è.
epgsveov.
EJzgyKEvldEgy cov, ai, reelings (leuning op
een schip).
Ejzgyogéco \etzl, st. v. dyogsvco]. ion., tegen
iem. spreken, iem. iets verwijten.
£jx')]EzavógJ2.—• 1. a) altijddurend. — h)
bw. -óv, aldoor. — 2. onuitputtelijk,
overvloedig.
EJtrjHOog, oog, oov [ènaxovco]. 1. a) brdr.
14
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luisterend. — b) lijd. : hoorbaar. — 2.
zelfst. g. -oov, plaats waar men kan
hooren, - gehoord kan worden : h ènrjxócg, binnen het bereik van de stem.
-Énpxxo, H., 2G ao. meel. v. -ngyvvgi.
EJtrjXa, ao. v. ndXXco.
EjtrjXvg^ vg, v, gen. vöog [vio. ènrjXvd'ov,
H. , 2g ao. bij ènég^ogat]. 1. die aankomt.
— 2. inz. : uit den vreemde aanko¬
mend, vreemd ; 6 è., vreemdeling.
êji7][A,ocf}óg9 ion. — èjzag-.
èn-rjpvcoj zich er bij buigen.
EJtrjv, z. èndv.
ënp^a, ao. V. nrjyvvgi.
èjzfjlgay ao. V. èngooco.
èjx-rjTtvco, toejuichen.
EJzrjQGLTog, 2 [èni, ègaxóg], beminnelijk,
liefelijk.
EjcTjQEd^coy kwaadwillig bejegenen, - benadeelen, overmoedig behandelen, beleedigcn. — enrjgEia, i), kwaadwillige
behandeling, beleediging.
ênr/gEzgog^. — 1. [èn EQET.gov (<öv)], aan
den roeiriem gezeten. — 2. [èni [biv.,
aan zich) ègsxgd [s%cov)], van roeiriemen
voorzien.
EJtrjQEcpggy 2 [èni, ègérpco], overhangend.
EJtrjzggy ov, m. bvn., bezonnen, vriende¬
lijk.
èjtgzQLgogy 2 [èn’ rjxglcg ; eig. : dicht ge¬
weven], dicht opeen.
ETtrjzvg, vog, r), vriendelijkheid, min¬
zaamheid.
êjirjVQÓgrjVy 25 ao. meel. v. ènavgtoxoj.
êjz-rjxéco, er bij schreeuwen.
ênpx'&'Vvi
pass. v. nrjyvvgi.
EJtiy als vrz. na, zijn naamval en dikio. als
biv. : EJii; na dg, gg enz. : 'ni; voor spir.
asper : ècp' [vw. Lat. ob], op, bij.^
A. biv. (dikw. is het onzeker, of èni nog
een afzonderlijk biv. is, elan wel tmesis
moet aangenomen worden).
I. 1. v.plaats : a) er op, er bij : ëm oxénag
gv dvÉpoio, H., er bij was een beschut¬
ting tegen den wind. — b) ergens heen,
er tegen. — 2. overdr. : «) v. tijd: daar¬
na : ngcoxog gsv o paoïXsvg, èni <5h
mlloi (= oi dXXoi). — b) bovendien ;
dikw. : èni dè.
11. in samenst. 1. a) v. plaats : a) op,
boven : èni-xsigai. — f) over een opper¬
vlakte : ènt-nXéco, bevaren. — b)overdr.:
a) aan het hoofd van : ènioxdxgg. —
/?) bovendien, nog meer : èm-dldoogi.—
y) nog eens, weer, opnieuw : èm-oxEvd£a). — 2. a) v. plaats : bij, van nabij:
èmdaXdooiog. — b) overdr. : a) bij, bij
het zien van, in verband met, naar aan¬

—

èni
leiding van : èn-ddeo, èm-yaigco (in dit
en soortgelijke wkw. kan èni- ook gevoeld
worden als : op grond
om reden van ;
die beteek. zou elan onder 1, b hoorenk
— /?) v. tijd : na : èm-yiyvogai. — y) versterkend : met nadruk, zeer, goed : èmdsixvvgi, [eig. : van nabij ^-i, duidelijk
laten zien. — 3. a) v. richting : a) naar,,
te gemoet, tegen : èn-égxogai. — /?)
overdr. v. strekking en eloel : om, tot,
tegen : èn-ayyéXXogai, zich (door bo¬
den) tot iets aanbieden ; ènL-fovXevco,.
iets beramen tegen ; h. benaderen v. een
toestaiiel : èm-slxEXog ; v. tijd : in een
bepaalde richting : èn-avafidXXogai—
b) a) v. h. bereiken v. een plaats : èm71 Uzco,
vallen op. — ft) overdr. v. h.
brengen in el. toestand door h. simplex•
aangeduid : èm-xcoXvco, verhinderen.
B. vrz.
I. met gen. 1. v. plaats : a) op {rust;,
tgst. : vnó): èni xfjg xscpaXrjg xt (pégsiv.
— b) in het bereik van, bij : gsvsiv èni
tov noTa.gov, op den oever van...; sn’
óXiycov gagxvgcov, vóór... —- c) in de
richting van, naar... toe {of h. doel be¬
reikt wordt, blijft buiten beschouwing ;.
z. III, 1, b) : èni Sdgdscov scpEvys. — 2.
overdr. : a) v. tijd : gedurende, ten tijde
van: èn’ ègov (in mijn tijd) yéyovs xama ;
ol ècp’ ggcbv, onze tijdgenooten. — b)
v. steun : avxoi ècp’ èavzcöv è/cogow, zij
marcheerden alleen [avxoi), op zichzelf
(ècp’ £.), d. i. afzonderlijk ; èni noXXcóv
(in vele omstandigheden) Idsïv xi [de
waarneming opgevat als steunende op
vele feiten) ; èn’ dXg&elag oxoneTodcu,,
onderzoeken op grond der -, naar waar¬
heid. — c) over, gesteld over, macht
hebbend over : ol èni xcdv ngaygdxcov,
de staatslieden. — el) v. wijze : èn’ ïogg,
op gelijke wijze ; èvdxdgoav èni xetxÓgcor (distributief), vier man diep.
ïl. met elat. 1. v. plaats : a) op (rust):
èni yfj xsladai ; dikw. v. de rust, die op
een beweging volgt: èni yaig xanmos,
H., hij viel neer op den grond. — b)
bij, aan, achter, vóór : soxi paoiXsia
èni xalg ngyalg tov noxagov, er is een
paleis bij de bronnen...; èxdxdgoav èn’
avxolg, werden achter hen opgesteld.
— c) naar : 0 pXénsiv èni xivi; dikw. met
vijandelijke bedoeling: tegen: èni xivi
lèvai (iéXog. — 2. overdr. : a,) v. tijd :
a) gedurende: èni xcg dslnvcg, onder...;
èn’ ggaxi, H., een dag lang. — /?) on¬
middellijk na : èni xcg xglxcg ogpslcp, op
het derde teeken; xd èni xovxoig, wat
daarop volgde.— b) ter uitdrukkingy.
gezag, toezicht: over: ol èni xolg ngdygaoi (z. I, 2, c). — c) omgekeerd ter uit¬
drukking v. afhankelijkheid : in de macht
van: slvai èni xcg ddsXcpcg, aan zijn-

ê'jti

—

broeder onderworpen zijn. — d) bij¬
voeging, ophooping : èni xovxcg, boven¬
dien ; 0 9oóvog èni cpóvcg, moord op
moord. — e) doel: voor, om : aSixa
710LEÏV STIL XCp XEQÖEL, VOOl’ gewill \ XÉyELV
èni xoïg dnod'avovoLv, ter eere van .!.
[oorspr.: op het graf van ; ook : gevolg.
— f) grondslag ivaarop een toestand,
een handeling berust, aanleiding, be¬
weegreden, oorzaak: op grond van,
wegens, nit: f sjt’ apTo> £f}v, van brood
leven (h. leven berust op.. ) ; èn' agexfi
f)avpaksoi)ai, om zijn deugd
; èn'
svvoig, uit welwillendheid ; èni xXonfj,
wegens diefstal. — g) grondslag v. een
overeenkomst, voorwaarde, prijs : öavsiCeo&cu èni xónoig /usydXoig, geld te leen
ontvangen tegen hooge rente; èni xovxcg
ècp1 cgxe, en_ geiv. met verzwegen antece¬
dent : ècp’ cgxs, ècp’ cg, onder voorwaarde
dat. — h) alg. : begeleidende omstan¬
digheden : 0 èni ipóyoioi dsvvd£co. onder
berispingen hoonen ; èni xovxoig xdös
ggyavaxcu, onder die omstandigheden
bedenkt hij het volgende.
UI. met acc. v. uitgestrektheid. — 1. v.
ruimte : a) over : ógdcov èni nóvxov,
H. ; naQExéxaxo f) xdcpgog èni dcódsxa nagaodyyag, de gracht strekte zich uit ...
— b) naar (een plaats, ivelke men be¬
reikt ; z. I, 1, c) : E^sXavvEL èni xbv noxagóv ; dikw. met vijandelijke bedoeling :
tegen : oxgaxEVEodaL èni Avbovg ; soms
bij ickiv. v. rust, die een voorafgaande
beiceging veronderstellen : oxdg èni x6
ovvéögtov, vóór de vergadering ko¬
mend. — c) naar den kant van: dvaöxgécpsLv èni öógv, rechtsomkeert maken.
— 2. overdra) v. tijd : tot aan, tot...
toe, gedurende : èni noXvv ygóvov.— b)
v. getal en maat: tot op, tot aan : èni
noiv, in hooge mate. — c) ter uitdruk¬
king v.gezag, toezicht: over: avxöv sxa^sv
èni xovg inneïg. — d) doel: om, tot :
cpgvyava ovXXéysLv èni nvg, rijshout bij¬
eenzoeken voor een vuur; lévcu èni xi,
om iets gaan,iets gaan halen.— e) wijze:
overeenkomstig : èni loa, H., gelijkelijk.
— f) ten opzichte van : dgioxoi ndoav
èn’ i&vv, H.,voor iedere onderneming;
xó èn' ègs, wat mij betreft.

1 .lm,

na zijn naamval = èni.

2.EJXL [h. biv. èni, zonder koppelwoord ge¬
bruikt en met verschuiving v. h. accent]
= EnsoxL, Ensioi.
êjt-idXXco ® toezenden, teweegbrengen.
êjti-dXfiEvog, z. ècpdXXogai.
3 EjzidXzijg, ov, 6, ion. = 3EcpidXxrjg.
Ejtiavccy ao. v. niaivco.
Ejti-avSdvcOy H. = ècparödvco.
êjudv&gvy ao. pass. v. niaivo).
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Ejz-idxcD. I. bij h. gevecht schreeuwen.—
2. toejuichen.
Ejzipd'd'Qa, 7] [èmfaivco], ladder, storm¬
ladder. — èaxifla'd'gov, xó \id. ; eig. :
middel (t. iv. geld) om zich in te sche¬
pen], vrachtgeld.
èrti-fiaLVCD ®
*
A. onoverg. I. [èm-, op). 1. a) ergens
op treden, bestijgen ; geiv. met gen. of
met èni: £. yairjg, H., aan land gaan ;
ïnncov è., H., een wagen bestijgen ;
zld. met dat. of acc. — b) abs. : a) een
wagen
een paard bestijgen, aan
boord gaan. — f) op zijn voeten gaan
(tgst.: gedragen worden enz.). — 2. over¬
dr. : zich op een bepaalde ivijze begin¬
nen te gedragen : ° èvosfiag è., den
weg der vroomheid betreden. — II.
(èni-, naar). 1. gaan naar, oprukken
tegen, aanvallen. — 2. overdr.: a) met
woorden aanvallen.— b) gaan treffen :
0 xa nadggaxa (al dat lijden) ngög avxöv
ènsfirj. — 3. alg.: vooruitgaan, eig. en
overdr. : ü davgdxcov nsga xdö' ènéfa,
dat heeft alle wonderen overtroffen.
B. overg. (f. èncfirjoco enlc ao. ènéf?]oa).
1. iem. iets doen
-laten bestijgen,
brengen op : ov Tnncov ènèfgoE, H., hij
beval hem den strijdwagen te bestijgen.
— 2. overdr. : doen stijgen -, verheffen
tot: xöv EvnXsirjg ènifgoov, H., doe hem
in eere stijgen.
êjti-pdXXco © I. (èni.-, op). 1. a) werpen
leggen -, plaatsen op : ocpgayïödg
xlvl J., verzegelen ; oi xoËóxac êniféfXrjvxai èni xaig vsvgaïg, houden hun
(med.) pijlen op de pezen. — b) onoverg.:
-Biv [êavxóv], zich werpen op. — 2.
overdr.: a) iem. een straf en dgl. opleg¬
gen : èmfoXgv (geldboete) xlvl è. —• b)
onoverg. : -elv [êavxóv], ten deel vallen,
toekomen : xö èncpdXXov ècp' fgiag gégog. — II. (èm-, naar). 1. ergens heen
werpen, - wenden; onoverg.: (I>Eag
ènéfaXXEv [t. tv. zichzelf], ïï., het schip
zette koers naar Pheai. — 2. overdr
med. : streven naar, begeeren : 0 gsydXcov ènifidlXso, streef naar groote din, senèjxifiacng scog, f) [ènifaivco], 1 het treden
op. — 2. meton.: plaats om den voet
te zetten.
EJti-pdoKoo, doen betreden, alleen overdr.:
è. xaxcöv, EL, op den weg des onheils
brengen.
EJuftaxEvco. 1. betreden ; inz.: als sol¬
daat op een schip zijn, als zeesoldaat
dienen. — 2. overdr. : a) steunen op.—■
b) trachten te bemachtigen, zich aan¬
matigen. —• EJtLpdxrjg, ov, ó [ènifaivco],
die betreedt; inz.: die een schip be-

,

.
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treedt: matroos, zeesoldaat, passagier.
6 [è'mfialvco], die be¬
stijgt.
ëoxL-pipdZco, doen bestijgen.

ëjziPgzcog^ ogog,

(alleen ao. ènsjUcooa en 2C ao.
ënepLcov) (èm-, na), na iem. leven, over¬

leven.
ëjtL-pléjzco, kijken naar.
zó [emfidMco], wat men er op
legt, o. a. opgenaaide lap. — èmplgg,
fjxog, 6 \id. ; eig. : wat men er op legt],

sluitbalk.
© m meel. 1. iem. iets toeroe¬
pen. — 2. a) aanroepen. — b) te hulp
roepen.
£Tci-j3or)&éco [eig.: op liet geroep er bij
{èm-) komen],' te hulp komen.
ETtifio'k'r)y Tj [èmftdM.co]. 1. bedr. 1. het
werpen
het leggen op : L %siq&v
aiöfjgcov, het enteren ; oijgeicov è., het
verzegelen. — 2. overdr.: a) het onder¬
nemen. — b) meton. : datgene waar¬
aan men de hand legt, onderneming. —
HL lijd. 1. het erop geworpene, - ge¬
legde: è. hUv&cöv, een laag baksteenen.
— 2. overdr.: het als straf enz. opge¬
legde : geldboete enz.
ëjti-ftovxóXog, o, koeherder.
èmfiov'kEVT'Yiq, ov, 6, belager, listige vij¬
and. — ejzl-^ovXevco, 1. a) iets bera¬
men tegen : è. ddvazóv zin. — b) mei
dat. alleen: cc) belagen, heimelijk zoe¬
ken te benadeel en. — f) op iets loeren.
— 2. alg. : plannen smeden, zich hei¬
melijk voornemen : emzIow è.; è. ngijygaai psydXoioi, HDT., groote plannen
smeden.
êoxi-Povh), 77, heimelijk voornemen, onverhoedsche aanval, aanslag, kuiperij;
l£ -fjg, met voordacht, of: op verrader¬
lijke Avijze. — êjzlpovXogy2, listig, be¬
lagend; ó J., belager.
Ejzi-Pgaövvco, nog langer dralen.
Eju-Pgéfjiwy zich gierend storten op.
Ejti-Pgéxco, van boven bevochtigen.
èjri-Pgi&co. 1. zwaar drukken op, - neerkomen op. — 2. overdr. : a) v. pers.:
krachtig aanvallen ; ook v. d. oorlogf:
zwaar neerkomen op. — b) krachtig
zijn (gunstigen) invloed doen neerkomen op.
ëjiiPgóvzgzog, 2 [etzi, figovzdo) ; eig.: door
den bliksem getroffen], overdr.: ver¬
bijsterd.
Ejzi-pvco, dichtstoppen.

ëjzi-podco

êjZL-Pco'd'écOy ion. = èmpoiydéco.
sjzi-ficoTcog, ogog, d, herder.
Ejziyaiog, 2, ion. [èizl yalag [óóv)] = èjziysio;.

èjciygacpr)

Ejti-yoLfAEco. 1. (ejzl-, na), later huwen: g
èjiiyaiLir)&£Loa, tweede vrouw.— 2. {èm-,
aan het hoofd van), 0 door huwelijk
over de kinderen plaatsen.
êmyapla, ?; [èrci, ya/btéco\ {èm-, naar). 1.
wederkeerig huwelijksrecht tusschen
staten. — 2. onderling huwelijk tus¬
schen families.
êjzi-ydovjzéoo, er bij dreunen.
EJilysLog, 2 [ejzl yrjg (&>vj\. L zich op de
aarde bevindend. — 2. f overdr. :
aardsch, vergankelijk.
Ejzi-yeXdco © {èm-, bij, naar aanleiding
van). 1. bij iets lachen. — 2. uitlachen,
bespotten.
£TCi-yiyvo[Ji<xi ® ion. -ylvo=. 1. (ejzl-, na),
ontstaan -, komen na, volgen : ol-ófisvoi, nakomelingen. — 2. (èm-, boven¬
dien), er bij komen. — 3. {èm-, naar).
a) naderen : eagog -szat cogrj, H., lente.
— b) overkomen, vrl in ongunstig en zin,
eig. en overdr. : avzoïoi xsluwjv xai vóeog
ènsyivEzo, HDT., storm en regen over¬
vielen hen ; dodêvEia êmysvopévg, een

ziekte die hem overgekomen was.
Ejzi~yiyvcbaxü) © 1. (eju-, na), herkennen.
— 2. {èm-, bij), a) van nabij leeren
kennen, getuige zijn van. — b) waar¬
nemen, bemerken. — 3. {èm-, goed).
a) goed leeren kennen, - begrijpen.— b)
iem. erkennen voor Avat hij is : ayzovg
èizéyvojoar zebv èydgcöv övzag, dat zij Arij andig gezind Avaren. — 4. [met verzw.
beteek. v. èm-), te AAreten komen, verne¬
men.
ETZi-ylvopaij z. èmyiyv-.

èjci-yvd/ajzzco{èjzi, A, II, B, b, /?). 1. ombui¬
gen. — 2. overdr.: iem.s wil buigen :
a) omstemmen, tot een andere gezind¬
heid brengen. —* b) doen bukken, bedwingen.
èjtiyvcbpcov, ovog, ó [êmyiyvcóoxco ; eig. :
die van nabij leert kennen], opziener
over de heilige olijfboomen.
EJtiyovrj, i) [èmyiyvopai], het aangroeien.
— Ejziyovog, 2 [id.]. 1. later geboren.
— 2. ot *Emyovoi, de Epigonen, zonen
der zeven vorsten die vóór Thebe sneu¬
velden ; titel v. een aan Homeros toege¬
schreven epos.
ETtiyovvig, idog, ij [(ró) èm yóvazog], het
deel boven de knie, schenkel, lende.
êjciygdpörjv, bw. [èmygdcpzo], schrammend.
— EJzlygapiAOLy zó [id. ; —> Ned. epi¬
gram]. 1. opschrift, geiv. in verzen. -—
2. vd. : epigram, kort ^dichtstukje,
puntdicht. — èiziygaopg, f\ [id.]. 1. a)
opschrift. — b) overdr.: eeretitel. — 2.
y blanketsel.

ëjziygdqpco

êjii-yQcupco ® K. schrammen : è. xAfjgov,
H. , een lot bekrassen. — II. 1. a) op iets
griffen, - schrijven, opschrijven ; med.:
op iets laten schrijven. - b) overdr.,
wed.: zich iets toeschrijven, - toeëigenen. — 2. van een opschrift voor¬
zien.
kni-ygvnog, 2, (Ijk-, /*. benaderen v. een
toestand). eenigszins gebogen ;
:
met haviksneus.
kjtiSapog, dor. — emdijpog.
’Ejzlöclvqlol, wi’, of, Epidauriërs. — ’Ejzlöavgog, ij, zeestad in Argolis.
ijxi-dayjiAevo/Licu, nog overvloediger ge¬
ven, nog toevoegen aan.
sjtiSer/g, 2, wm., crc *-devrjg, 2 [2. Itk<5Ico].
I. behoefte
gebrek hebbend aan.,—
2. geringer dan. achterstaand bij : (Lrjg
(in kracht) -dsvésc slpsv 3 Odvoofjog {gen.
v. vergelijking), H. ; abs. : zwak.
êjtlöeiypa, co, bewijs. — êjti-ÓElxvvpi ®
en {alleen pr. en impf.) -vvco. 1.1. open¬
lijk laten zien, ten toon spreiden : ozgdTEvpa è., laten paradeeren. — 2. wed.:
a) zich laten zien, zich betoon en : egyq»
ejieösIxvvto ótl ..., met de daad gaf hij
van zich te kennen, dat... — b) iets
van zich laten zien, een staaltje geven
van zijn kunst; inz.: een openbare
lezing-, een pronkrede houden. — II.
overdr. : aantoonen, bewijzen.
ejiLÖEitjigj scog, ij [èmdelxvvpi]. 1. het vertoonen, het ten toon stellen ; dikte.:
het pronken. — 2. mrton., conrr.: het¬
geen men vertoont: blijk, bewijs ; inz.:
pronkrede.
EJXL-bÉKazogy 3, het tiende deel uitma¬
kend : tö -ov [fiégog], het tiende deel.
Ejxi-déxopcu, ion. = êmdsyopai.
êoTLÖÉ/avLog, 2 [sni öspvloig (ah')], op het
bed.
èniSé^iog, 2 [sni iïstgid {ace. mrv.), naar
rechts]. 1. alleen onz. mrv., bic. -a,
naar rechts. — 2. zich rechts bevin¬
dend ; bw. -a, rechts.
£jzi-SégxofA,cu, aanschouwen.
EJtiSsvrjg, z. snidsijg. — êcrzidEVopcu, z.
2. èniösco, II.
êjzL~öéyoj.iai © 1. er bij opnemen. — 2.
a) op zich nemen. — b) alg. : tegen¬
spoed en dgl. aanvaarden, zich neer¬
leggen bij.'
1 Jjzl-öeco ® er op binden, dichtbinden.
2.EJTL-ÖÉCO ® I.bovendien noodig hebben,
te weinig hebben : tetqclxóolcll pvgidösg sjiiöÉovocu ETixd yiAidócov, HDT., vier
millioen min ylett.: waaraan ontbreekt)
zeven duizend. — II. med. -éo/uai, ion.
-Evo/Liou. 1. nog noodig hebben, gebrek

—
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hebben aan, missen.—2. tekortschie¬
ten : pdyrjg {in den strijd) ènsösvsxo, H.
êjzi-SijAog, 2, duidelijk, bekend.
EOTlÖlJ fAEVOJ [èui Ö/jpCO [jLlEVCü)], ill de Stad
blijven. — êortSrjpéco [id.]. 1. in zijn
land -, in zijn stad -, thuis zijn, - blij¬
ven.
2. v. vreemdelingen : zich ergens
ophouden, ergens verblijven, zieh er¬
gens komen ophouden.
Ejzidypia, ij [ —> Ned. epidemie], opont¬

houd -, verblijf in een land. — èmdïjpiog, 2 [èni dijnicg (o5v)J en -pog, 2
[?>/.], in het land : nóAspog -piog, H.,
burgeroorlog.
èjti-diaftalvco @ na een ander een rivier
oversteken.
êjzL-ÖLayiyvcóaxco, ion. -yiv-9 nog eens
beslissen.
EJti-öiaxglvco, in hooger instantie uit¬
spraak doen.
Ejzi-öiödoxco, iets nog daarbij aan iem.
leeren.
eni-öiScofju ® I. overg. 1. a) er bij -, bo¬
vendien -, vrijwillig -, als geschenk ge¬
ven, toevoegen; inz.: als bruidsschat
medegeven ; aan den staat een vrijwil¬
lige bijdrage schenken.— b) vd.: gaarne
geven. — o) met verzw. beteeJc. v. èm- :
geven, overhandigen. —2.begiftigen.
— II. onoverg. : toenemen, vorderingen
maken : -öiSóvai èg (in de richting van)
vyjog, HDT., hooger worden.
EjtL-dl^rjpcu, bovendien zoeken, onder¬
zoeken.
êjti- ÖLKd^oo. 1. bij rechterlijke uitspraak
toewijzen. — 2. med. : in rechten aan¬
spraak maken op iets {rivóg). — èmöixdoipog, 2. — 1. waarop men aan¬
spraak maakt. — 2. alg. : gezocht.
EjziÖLxog, 2 [èni, dlxij], waarop men aan¬

spraak maakt, betwist.
EJZL-öivÉco. 1. rondzwaaien vóór h. wer¬
pen ; pass.: in een kring vliegen. — 2.
overdr., med. : in zijn geest heen en
weer wenden, overwegen {vgl. Lat.
volvere animo).
EJiidicpgidg, döog, ij [èni ölcpgcg (car)], bo¬
venrand van den wagenbak. — emdicpgiog, 2 [id.], op den wagenbak.
Ejti-öicóxco, achtervolgen.
Ejzidotgog, 2 [stil, <5d£a], te verwachten,
vermoedelijk, waarschijnlijk: è. rjv vnaxEvoEiv, zijn verkiezing tot het consu¬
laat was zeer waarschijnlijk {persoon¬
lijke constructie ; vgl. dTjAóg slpi).
ETcidoGig, scog, ij [ènlöldcopi]. 1. overg.: vrij¬
willige bijdrage, geschenk. — 2. ono¬
verg. : het toenemen, vordering.
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èrtidgofig, i] [sjiidgafisïv, inf. ao. bij ejilrgéxco\, aanloop, aanval, overval, in¬
val. — êiziSgofiog, 2 [id.], bestorm-

baar.
êjzi-övco

v. hemellichamen:

®

onder¬

gaan.
EjcisixEia, ))

[sjueixijs]. 1. a) behoorlijk¬
heid, billijkheid. — b) t verpers.: de
Bom. godin Aequitas, de Billijkheid. —
2 v. pers.: correctheid, zachtheid,
vriendelijkheid, go edh eid.
èjzi-siKEkosy 2 (êm-, h. benaderen v. een
toestand), (nog al) gelijkend op.
EJtLELXTjgy 2 \S7ZL, Eixóg'] (èjZL-j id.). 1. paSsend, behoorlijk, billijk. — 2 inz. v.
pers. : a) flink, degelijk, correct. — b)
deugdzaam, bearbeiden. — c) mild,
wel will end, vrie n d el ij k.
êjtieiHzóg, 3 [icschl. èni, 2.sïxco], altijd met
ontkenning.— 1. ovx £-.,niet toegevend,
onbuigzaam ; névdog ovx -óv, H., ein¬
deloos. -2. 01)}i E. = OVX ETCLELXTjg, Onbehoorlijk.
Ejiisixcog, biü. [èmeixrjg]. 1. behoorlijk :
è. yeyovévai, van goeden stand zijn ;
dikic.in d. dialoog: è. XêyEig, gij hebt
gelijk. — 2 in voldoende mate, nog
al, nagenoeg.

.

.

.

,

EJtLELodfXEVOg EJZLELOO [ZCLly V. 2. EU EL pil
\eÏ(j,l\.
èjzi-ÉXjzopou \J-eItz-'], hopen. — etcleXjtzog, 2, te verwachten.
èjzi’Évvvpu © 1. bekleeden, bedekken ;
geiv. med.: zich bekleeden met, zich
hullen in. — 2. overdr., pass. êniEifiévog dXxrjv,

H., in dapperheid gehuld.

êjzi-£dqpEkog9 2 \etil, versterkend; Cdcps?.og, heftig], heftig.
Eju-^do) ® leven na, overleven.
EjZL-^Evyvvpu © en -vvco. 1. van boven
verbinden. — 2. cclg. : aaneenhechten.
ejzl-£eco © 1. overkoken. — 2. ü overdr. :
bruisend zich uitstorten over, met dat;
ook met acc. : °ógyrj öcu/ióvcov ejzeleoe zo
TavzdXeiov onégga, over het nageslacht

van Tan tal os.
EJZL^rjfXLog9 2 [èiti £rjplav (cóv)], schadelijk.
ijti-Zijzéco. 1. opzoeken, opsporen. —2.

verlangen -, vragen naar.
êjti-^cóvvv/Lu © opgorden.
êjti-£cóco9 ion. = -taco.
èor-LTjXE, ao. v. èjt-idXXat.
Ejz-Lr)fju9 ion. — ecphjpi.
êjzirjgavog, 2, aangenaam. — êjziggog, 2
[nom. gevormd, naar d. acc. énig ga
<— Ent gga (cpègEiv nvt)], aangenaam.
EJZL'd'aXdoaLog, att. -dzziog9 2 en 3 [eji'l fiaXdoog (cov)], aan zee gelegen, - wonend.

êjtixaXvjzzco

Ejzi-'d'agcrvvcoy bemoedigen.
êjci'd'Ed^co [ènt, fteog], de góden tegen

iem. aanroepen.
EjzL-'d‘Eid£co. 1. de góden aanroepen. —
2. goddelijk gezag bijzetten aan : è. zeg
Xóyqj, aan zijn woorden. — èjzi’d'Eiaop.óg9

ó, het aanroepen der góden.
EJiL'd'EöLgy Ecog, 7] [è7ziTi{h]fu].n 1. het er op
leggen. — 2. med. (vgl. èjutspat),

aanval.
èjzL-'d'Eoogéco, nog eens -, zorgvuldig be¬

schouwen.
zó [EmzidgiLu], het er op ge¬
legde, deksel.
ETci-'d'iyyavoo © aanraken.
£jzL-&odt;co9 als smeekeling bij een altaar
zitten.
Ejzi'd'ópgvy EJiL'd'OVy %. JiEidco.
Ejzi-'d'ogvfiEGOy er bij gedruisch maken :

luidruchtig toejuichcn, - afkeuren.
Ejii-'d'gcÓGKco © 1. springen -, losspringen
op. — 2. abs. : springen.
êjZL'd'v/LiÉco [ejil, ftvfióg], zijn verlangen

richten op,

verlangen, begeeren. —
oD, o, die begeerig is,
vriend, aanhanger. — EJti'd'Vfigzixóg,
3, begeerig. — Ejzi'd'vpia,
begeerte,
verlangen.
£jzi-d'v/iuafA,a9 zó, reukwerk. — £jzi-rd'v~
pidco, een reukoffer brengen.
Ejzi'd'vpiogy 2 [èni, d'vgóg], waartoe men
geneigd is.
èn-i'd'vvco, een pijl richten.
ek-lO'vco, aanstormen.
êjzi-'&'covoaco, toeroepen, bemoedigen.
EiCL-LGzcog, ogog, m. vr. bvn. [-/7o-], med e w e ten d, m e d epl ich tig.
êjzi-Ka'&'i£oo. 1. overg. : zetten op. — 2.
onoverg. : zich zetten -, zitten op.
Ejti~x.aLvvfA.aL © uitmunten.
EjtLxaigLog, 2 en EJiixaigog, 2 [ejtl xaigov
(óór)]. 1. te rechter tijd -, van pas ko¬
mend, passend, geschikt, nuttig. — 2.
gewichtig : oi -lol, de aanvoerders.
EjtL-xaico ® op een altaar verbranden.
EJZL-xaXÉco @ 1. (èzi-, naar), act. en med.:
a) aanroepen. — b) er bij -, tot zich -, te
hulp roepen, uitnoodigen : *f* -Eïo&ai
zov öfjfiov {te Home), provocare ad populum, zich beroepen op het volk. —
2. (èm~. tegen), verwijten, aanklagen :
zd -ovfiEva xgr/fiaza, de ten laste gelegde
schatten. — 3. (ém-, bovendien), met
een bijnaam noemen.
Ejti~xaXvjzzcD. 1. bedekken, verbergen.
— 2. overdr. : een geluid overstem¬
men.
I
EjcL'd'vp.gzrjg,

EJtLX.afjLJtrj

—

êütLHa^jtrj, fj, ombuiging; vn%.'. hoek
in een bouwwerk. — EJttxapjtrjgy
gobogen. — êjzi-xdpjtzco (ejzl-, vgl• etzlyvdpnzco), ombuigen ; inx. : zwenken
met een deel der slaglinie.
ènLxdQGLog, 3. — 1. een hoek {inx. een
rechten hoek) vormend, dwars. — 2.
schuin.
EjzixdoTrj, ij, oudere naam v. lokaste,
de moeder v. Oidipoes.
êjtL-xazapaLvco ® afdalen na, - tegen.
êju-xaraxAvt;co, overstroomen.
ioxi-xarahXayrjy r\, agio.
êjtL-xazctQQLjTTéco, daarna naar beneden
werpen.
êozi-xazaacpd£co en -dzzco, slachten
dooden op.
ijtL-xazayj£vdopcu9ï\og daarbij (tot iem.s
nadeel) liegen.
èjXL-XSipCLL ®
I. {sni-, op, bij) (dient vaak als pass. bvj
èjzttl&rjpi). 1. liggen op, - bij : ai Arpivco -xslpevai (naburige) vfjoot ; v. een
deur : gesloten zijn [vgl. èmtC&rjpt, I, 1).
— 2. overdr. : a) een druk uitoefenen
op : a) drukken op : avdyxy (nood¬
dwang) -xslaszuu, H. — fl) bij iem. aan¬
dringen. — y) op de hielen zitten, in
het nauw brengen, aanvallen. — b) v.
een naam : opgelegd -, toegepast zijn :
ovopa EJtlxELzal tlvl (onz.), die zaak
draagt een naam.
II. in Ujd. zin : op zich liggen hebben :
oxvlaxa -psvog, een hond dragend.
ëjtL-xEiQco © insnijden. — 1. s. cpdXayyag.
11., de (vijandelijke) scharen wegmaai¬
en. — 2 overdr. : verijdelen : ejzl pijÖECL (plannen) xeïge [tmesis), H.
êjzL-xeiaöéco, schreeuwen bij; inx. : toe¬
juichen.
etzi-keIevco, nog aanmoedigen.
eni-xéMco © [ejzl-, op). 1. op het strand
laten loopen, aan land doen komen :
e. vrjag, H. — 2. onoverg. : [vrja], aan
land komen.
ëjzi-xéhopai @ aanroepen.
Ejzi-xEQdvwpi ® bijmengen.
ëTzi-xEQzopéco (ejzltegen, of versterkend).
1. bespotten. — 2. hoonend verwijten
doen.
EjTi-xEV'&'CDj verbergen.

.

ETZiXEopd'k.iovy zó

[ejzl

xEcpaXfjg

êjtiKOQvaoofiai

xrjQvxEvopcu. lc een heraut zenden.
— 2. a) door een heraut -, door een
gezant laten zeggen. — b) door gezan¬
ten onderhandelen.
EJci-xrjQvoGQOy att. -vzzcoy door een he¬
raut -, door een omroeper laten uit¬
roepen, bekend laten maken ; inz.v.
een bélooning of straf: dgyvgiov ejzl
(tegen) zlvl ê., .een prijs op iem.3 hoofd
zetten.
EJii-xlSvppiy uitbreiden over.
ETZLXLvSwogy 2 [ejzl, xzvdvvog], met ge¬
vaar verbonden. — 1. lijd. : aan gevaar
blootgesteld. — 2. bedr.: gevaarlijk.
EJZL-xigvppLy ion. — smxsgdvvvfM.

êjzi-xhdco ® 1. iets tegen iets breken.—
2. overdr. : iem.s hardheid breken, roe¬
ren, zacht stemmen ; pass. : zich laten
vermurwen, - ontroeren, den moed ver¬
liezen.
1 .ETzi-xheloo en med., sluiten.
2.ëjti-xkEiooy prijzen.
EJzlxkTjpGy zó [èjiLxaXèco], beschuldiging.
EJtLxlpgogy ov, vr. bvn. [ejzl xhjgcp {ovoa)\,
het vaderlijk vermogen ervend : ?) è.
[dvydz7]g], erfdochter.
EJtLxkrjGigy soig, ij [etiixclIeco]. 1. a) bij¬
naam. — b) alg.: benaming. — 2. dikw.
ace. v. betrekking -iv : a) niet den bij¬
naam. — b) in naam : o avzov -oiv jzaïg,
zijn zoogenaamde zoon.
ëjzlxhjzog, 2 [èmxaXêco], er bij geroepen,
geroepen naar : te hulp geroepen, op¬
geroepen : ovlloyog I., buitengewone
vergadering.
Ejzi-xUvoo © 1. a) doen leunen tegen :
oavlÖF.g (deurvleugels) -xexhpèvai, H.,
gesloten deur lx. Emzidgpi, 1,1). — b)
jmss., v. een schip • hellen. — 2. overdr :
neigen -, zich wenden tot: è. ngóg zavza
zd jzgdypaza.
Ejzlxlojtogy^ [stil, xlênzcd). 1. diefachtig,
bedrieglijk. — 2. alg.: listig, sluw ; è.
zó£cov, ïï., sluwe kenner ...
EjzL-xkvcoy luisteren naar, vernemen.
Ejzi-xXcb'd'Cö ® 1. toespinnen (v. de Moiren). — 2. act. en med., alg. v. de góden :

(zpógog)],

hoofdgeld.
ETiLxrjQOSy 2 [ejzl Pt:rjgi (a$r)]> u&n het nood¬
lot onderworpen, vergankelijk.
ëjzixrjQvxElcLy ?/, het zenden van een he¬
raut ; vd.: onderhandeling. — èjzzxr]gvxEvpa, zó, onderhandeling. — ejzl-
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toededen, verleen en.
EJz-ixvEopaiy ion. = èqjLxvéopaz.
ETZi-xoipdopaiy slapen op.
EJiLxoLvócoy mededeelen ; med. : met iem.
(zlvl) raad plegen. — êozl-xoivogy 2, ge¬
in een sch app elij k.
ejzlxojzov, zó, hakblok. — sjzl-xójzxcd ®
slaan boven op, dooden.
EjzL-xogvGGopaiy zich (eig.: met een helm)
wapenen tegen.
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èjtiKOGftéco

êjzi-xoopéoo. 1. nog beter tooien. — 2.
overdr. : eeren.
3EttLHovQEiosyV, [5EjiLxovQog], 1. Epikoereïscli. — 2. oi -oi, Epikoereërs.
EJziKovQÉco [EJitxovgog]. 1. iem. (TLvi) hel¬
pen. — 2. iets [tl) [tlvl, icm. helpend)
afweren. — ejzixovgrjpa, ró, hulp¬

middel.

—

ejzlXeljzco

Eozixzrjoig, Ecog, rj [èmxzdopai], gewin. —Ejilxzyzogj 2 [«?.], er bij verworven. —
’Ejzlxzrjzog, d [h. vorige], Stoïcijnsch
philosoofj ong. 60-140 na G.
* EJZLxvöijg, 2 [alleen comp. -éozsgog) [ejzl,
xvöog], roemvol.
èjzL-xvXivdéoo en -tVdco, iets wentelen op.
êjzi-xv/Liaivcü, v. een slaglinie : Jfrchter iem.

EJtLKOVQLa^t] [Enixovgog]. 1. hulp, bijstand.
— 2. meion., concr., enk. en mrv. : hulp¬
troepen, vrl huurtroepen. — ejzlxovgixóg, 3 [«£.]. 1. helpend. — 2. uit

ejzl-xvjzzco © 1. voor o verblikken naar ;
abs.: vooroverbukken. — 2. met ge¬

hulptroepen bestaande, op huurtroepen
berustend.
3EjZLXOVQLOS, 2 = -QSLOg.
EJtixovgog, 2. — 1. te hulp komend, hel¬
pend : è. Tivoq, tegen iets. — 2. oi -ol,
hulptroepen, vrl huurtroepen. — ’Ejzlxovgog, 6 [h. vorige),_ Epikoeros, Gr.

êozi-xvQÓco, goedkeuren, bekrachtigen.
eözl-xvqoo ® stooten op, aantreffen.
êjzi-xcoxvoo, jammeren over.
EJiL-Kcokvco (etll, A, II, 3, b, /?), verhin¬
deren.

wijsgeer, 341-omstr. 270 v. G.
£jTi-xov(pl£co. 1. lichter maken : e. vavv;
fig. : e. nóvovg. — 2. a) opheffen. — b)
overdr. : opbeuren, bemoedigen.
EJti-xQctiaivoj @ II., en EJZL-xgaivco ® een
ivensch enz,. vervullen.
EJzixQavaj ao. v. Jiixgalvoo.
sjiLKQOLvov, zó \etil ; vw. xdga]. 1. wat zich
op het hoofd bevindt : hoofdband enz,.
— 2. overdr. : kapiteel.
êjzixgdz£ia9 i) [* smxgazgg). ]„ heerschap¬
pij. — 2. meton., concr.: het beheerschte

gebied.
êjzi-xQaréco. 1. a) het bevel voeren, heerschen. — b) overdr. v. zaken (wind enz,.)’.
heerschen. —2. a) o ver winnen, meester
worden, bemachtigen. — b) overdr. : de

overhand krijgen, - hebben.
EjtLxgazécog9 bio., met overweldigende
kracht. — * EJtixgazgg, alleen comp.
-éozsgog [è/u (bw.) xgdzog e^cov), kracht

er tegen hebbend], overwinnend.
onoverg. 1. boven iets
hangen, - zweven. — 2. overdr.: boven
het hoofd hangen : d -psvog xlvövvog. —
Ejzi-xQE/Lidvvv/LiL © ovevg. 1. boven iets
ophangen. — 2. overdr. : boven iem.s
hoofd doen zweven : è. tlvl xivdwov.
EJtL-xglvco ® [stil-, na), een eindoordeel
uitspreken, beslissen.
êjt-ixQiov, zó [eig. : wat boven het ver¬
dek is], ra.
Ejzi-xQozéooy bij iets lawaai maken, toe¬
juichen.
èjii-xQvjzzco © verbergen, geheimhouden.
Ejti-xzdofAOLL @ bovendien verwerven,
nemen.
EJzi-xzEivoo ® nog eens dooden.
EJzi-xQ£(.icL[A,ai9

[tlvl)

komen aangolven.

bogen lichaam steunen op.

EjtL-xcofAcgöéco {%. ibid•), bespotten [als
in een blijspel).
êjti-kayxdvco ® onoverg.: daarna ten deel
vallen.
EJzi-Xd'd'Of.iaLy dor. =
èjzL-kappdvoo ® I. 1. a) vatten [door de
hand te leggen op), aanpakken, vastgrij¬
pen ; -dvEzai zfjg %sLgóg pov, klampt zich
(med.) vast aan ... — b) tegenhouden :
e. zo vöcog v. h. ivateruurwerk [xlsy)vöga). — 2. in ruimeren zin : a) med. :
een vijand aanvallen. — b) onder
zijn bereik hebben. — 51. overdr. 1.
med. : a) in zijn macht krijgen: öwdf. iEcog (mogelijkheid) -dveodcu. — b) alg.:
verkrijgen : ngoozdzov -dvsoïïai. — 2.
med. : met den geest grijpen : jzgocpdoscog -dveodcu, een voorwendsel aan¬
grijpen. — 3. med.: met Avoorden aan¬
pakken : a) afkeuren, berispen. — b)
weerleggen : èdv tl pi] dlgdsg Xéyco,
EJTilafiov. — 4. med. : iem. in zijn eigen
woorden vangen. — 5. v. een ziekte enz,.’.
aantasten : ejté?m/3e Xoipög (pest) zöv
ozgazóv.
èjiilapjtzog, 2, ion. = èjztXgjzzog.
êjiL-Xdpjzcoj over iets schijnen.
EJZi-Xav'd'dvopa.L © == EJZLXrj'dopai.
EJzLXaGig9 Ecog, fj, dor. (= *-X?jo-) [ejzlXj)i&co], het vergeten.
EjzL-Xéyco © I. [ejcl-, boA^endien). 1. bijeen-,
uitkiezen ; geio. med. : voor zich uit¬
kiezen. — 2. overdr., med. : a) in zijn

geest gedachten bijeenbrengen, be¬
denken, overwegen. — b) met de oogen
bijeenbrengen, lezen. — II. [ejzl-, bij,
in verband met), onder -, na een han¬
deling zeggen, bij voegen.
êrci-Xei/lco, er op gieten, - plengen.
ejzl-Xeljzco © 1. achterlaten. — 2. overdr.
a) in den steek laten, aan iem. ontbre-

êjZl\El%(X)

ken : zo oxgdxsvfia ó oïxog ejieXlue. —
b) verzuimen. — c) onoverg. : -elv \xivd]j
ontbreken, te kort schieten : xd èjuxgÖsia ETléXlTZE.

Ejzi-kEi'X'OOy belikken.
£TtiïEKxos,2 [emXsyco], uitgelezen ; ol -oi,
keursoldaten.
sjzi-kEvoocj) overzien.
èjzihj'd'og, 2, die doet vergeten. — ejzlJirj'd'CQ ® 1. doen vergeten. —2. med.:
a) vergeten. — b) opzettelijk vergeten,
verwaarloozen,
verzwijgen.
— 3.
+ pass. : vergeten worden.
êjtL-krjxéco, bij cl. dans in de handen
klappen.
Enihjjtzog, 2 [verbaaladj. v. èjuXapPdvco].
1. betrapt. — 2. laakbaar.
êjzdriGfAoov, 2 [èndrj&co], vergeetachtig.
éxtidiybgv en EJCL-kX-^ bic., schampend.
êjtdU£ao [êjtl, Iklóe], knipoogen.
êjtL-koyi£o/LioU) meel. (ook pass. ao. ènsloylaOtjv met meel. betee/c.), overwegen.
ènlloyog, o [ènilèyco], de laatst uitgespro¬
ken woorden ; inz. : slotrede.
èoxdoinog, 2, nog overig.
èjtidvcü {meel. f. en ao. ook met lijd. beteek.). — '1. a) v. iets anders losmaken :
s. xi>vag. — b) overdr., meel. : bevrijden.
— 2. a) de cleelen v. een geheel losma¬
ken, oplossen. — b) overdr. : losser
maken, ontzenuwen.
EjiL-kco^Evco, bespotten.
EJZL- {xaivofiai ® razend verlangen.
énL~/Liaio/LiaL ® 1. aanraken, betasten: /tdoxiyi (zweep) e. LTinovg, H.; ebtog s., H.,
een wond onderzoeken. — 2. a) tasten
naar ; alg.: trachten te bereiken : è.
oxonélov, H., aanhouden op de klip. —
b) overdr. : streven naar : ê. vóoxov, H.
Ejxi-fA.av'&'dvco © 1. er bij loeren {bij wat
men reeds weet). — 2. naderhand leeren.
Ejxi-paQxvQÉco. 1. getuigen. — 2. meel. :
iem. bezweren iets te doen.
sjtL-i.Lagzvgof.taL. 1. tot getuige nemen.—
2. iem. bezweren iets te doen.
EjtL-ftdgzvgog, ó, getuige bij iets.
EjtLfLaGZLÖLog, 2 [êjzl gaoxov [wvj], aan de
moederborst, zuigeling.
èjtLfLaazog, 2 [verbaaladj. v. Ejugaiogai;
eig. : betast], vuil.
EjzLLtayog, 2 [sni, udyouai], gemakkeliik
aan te vallen, - in te nemen.
EjtL-fLELyvvfLL ® 1. overg. : bij mengen. —
2. onoverg. en meel.: a) zich vermengen
met. — b) betrekkingen hebben -, om¬
gaan met.

EJCLpLLf.LvfjOKOftaL
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EjtL-ftELÖdoD en -idoo, glimlachen bij; ook
v. een spottenden glimlach.
êjxtfLEL^La, ?/ [EiufiELyvvfu]. 1. vermenging.
— 2. overdr.: verkeer, omgang.
èjELfiélEta, 7] [èmjLiEfojg], zorg, oplettend¬
heid, vlijt: dgExfjg è., het vlijtig beoe¬
fenen der deugd ; -av noikopai xivog —
EJTi/LisAéo/aal xivog.
m

EJtifiEhéofiaL, (f. goofiai, ao. EJiEfiEh]dgvT
pf. êTzifiEfiêXrj/iiai) en -pékofiaL [alleen
pr. en impf.) [ettl, géloj]. — 1. zorgen
voor, zorg besteden aan. — 2. inz. :

het toezicht houden over, besturen.—
EjtLfiéhjjLca, xó, voorwerp van zorg,
bezigheid, taak.
êjzifLEfojg, 2 [sm gé kopai]. 1. bedr. : die
zorgt voor, die bedacht is op ; abs. :
zorgzaam, ijverig. — 2. lijd. : waarvoor
men zorgt, ter harte gaand, zorgwek¬
kend.
EJZLfiEkpzgg, ov, ó [êmfiEléo/uai], die zorgt
voor ; in%.: bestuurder, opzichter.
EJtL-pLÉkofJLaL, Z. EJllflskÉogai.
£jtL/LiEkcbg, bw. bij êmjLishjg.
EJtL-fLÉfLova {pf. met beteek. v. h.

pr.)7

wenschen.
iem. iets verwijten, kla¬
gen over, ontevreden zijn.
EJZL-fiEvco © 1. a) er bij -, ergens blijven.
— b) in een zekeren toestand blijven. —
e) wachten.— 2. overdr.: a) volharden :
è. ettl xrj Cgxrjosi, in het onderzoek ; e.
xaïg onovdaïg, trouw blijven aan ... —
— b) v. zaken : iem. {xird) te wachten
staan.
EJtL-fLEzgéoo. 1. [ettl-, richting\ toemeten,
toededen. — 2. (ekl-, bovendien), een
toemaat geven, bijvoegen.
êjtL-ftgdoftaL, beramen tegen.
’Ejtifirj&Evg, 6 [sW, è'paOov; eig. : de
naderhand overleggende, in tgst. tot
EJCL-fLEficpo/LiaLy

ngo/iir)‘d‘Evg]) de dwaze broeder v. Prometheus.
EJXLfLrj'd'écog, Ine., en êjtLftrid'r/g, 2 [eju't
E/Liadov], opmerkzaam, zorgvuldig.
EjtLfA.rjHgg^ 2 [ettl, gfjy.og] (èni-, h. benade¬
ren v. een toestand), vrij lang.
EJtLfjLi'fvLog7 2 [èiii fifjvo., voor een maand

bestemd]. 1. maandelijksch. — 2. xd -a
[iegd], maandelijksch offer.
EJtL-fLijviGo, wrokken tegen.
EJtL-ftrjxavdoftaL^ verzinnen tegen.— ejzlfirjxavog, 2, die listig iets verzint tegen.
EJXL-fLtyvVflL = -JLLEiy-.

© ï. zich herinneren,
gaan denken aan. — 2. in herinnering
brengen, vermelden.

EJtL-fLLfLvfjGKopaL
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êjZiptpVCO

ETCL-pipVCO — ETCljUSVCO,
èmpUgy bio. [eTztpEiyvvpL], door elkander,
zonder onderscheid. — Ejziui$ia, ij =
ijii-ployoo = èjcifiELyvv/Lii ; geiv. med.; in
de Ilias altijd in vijandelijken zin :

handgemeen worden.
ijiLjxvdo'd'ELaa, aiol. = etzl pv goh sloa.
èjzi-pvtjco, morren bij, - naar aanleiding

van, - over.
EJtivELov,

zó

[ejil,

vavg],

ankerplaats,

haven.
êjEi-véfAoj ® 1. ver-, toededen. — 2. inz.:
a) [eicj. : aan zijn vee als weide toedee-

len], laten weiden op andermans grond;
med. : afweiden. — b) overdr., med. :

zich verterend verspreiden over, om
zich heen grijpen [v. h. vuur enz.).
ejzl-vevco. 1. er bij knikken, toeknikken,
ten teelcen v. in- of toestemming of bevel.
— 2. meton., overg. : in iets toestem¬
men, goedvinden. — 3. overdr.: voor¬

overhellen.
2 [èjzl (biv., bóven) veqiÉlag
[ëyoovj], bewolkt; rd -a, bewolkte hemel.
êjtLveqpQLÖLog, 2 [etzl vsqpQCp (oir)], op de
nieren liggend.
lJjzL-véco © iem. iets toespinnen.
2.êjtL-véco ® -vtjéoj en -v7jvéco [intensivum
met redupl. v. 2. e^tréo)], ophoopen.
EjiivLKEiog en -xtog, 2
[Tionj&elg enz.)]. 1. bij de zege bij het zege¬
feest behoorend. — 2. zelfst. g.: a)zd
-y.iov [pslog], zegelied. — b) zd -xia,
alles wat met de zege in verband staat:
[fcpcc], zegeoffer; [ddla], zegeprijs ;
nok : feestmaal na de zege enz.
£jzi-vioo(A.ai en -vloc-, over iets heen
gaan.

EjtLvécpE^og,

ETu-voÉoD [de ao. pass. heeft soms bedr.
zin). 1. zijn gedachten richten op, den¬

ken aan, van plan zijn. — 2. uit-, be¬
denken, verzinnen.— EJLLvoia, i/. 1. a)
gedachte die in den geest komt, inval ;
inz. : verzinsel, list. — b) plan, voor¬
nemen. — 2. (èjiL-, na), later overleg
(soph. Ant. 889).
EJZLvvpzopELog, 2, en -cpldiog, 2 [ejil vvpcpELOLg (bruiloft) (jioirjÜEig en dgl.j], tot

de bruiloft behoorend, bruilofts-.
£jzL-vcop.dco. 1. toededen. — 2. onoverg.:

zich richten naar.
£jzl-%vvoS) 2, gemeenschappelijk.
Ejii-gvco, er op raspen.
ejzlov, 2e ao. v. jilvco.
ejzlov, onz. part. pr. v. 2. ëneifu.
êjziOQKÉco. 1. valsch zweren : e. dsovg,
een valschen eed doen bij de góden.

èjZLJtXaazog

— 2. zweren bij (soloon bij lys;10,
17). — êjzioQHia, rj, meineed. — sjzlogxog, 2 [etzl óqxov; eig. : tegen den
eed]. 1. v. pers. : meineedig. — 2. v.
d. eed: a) valsch gezworen ; zd -ov,
meineed. — b) vergeefs gezworen.
EjcLÓQopLai [etzl, vw. ógdco], toezicht hou¬
den over, bewaken.
m
èjzL-óaaofzai, den blik gericht houden
op.
Ejzl-ovQosy 6, opzichter, hoeder.
ejzlov era, ij [2. ejzei/lu], z. 2. ETZEipi, II. —
-j- EJZLOVOLOg, 2 [wschl.v. ETZLOVöd\,lVSChl.:
voor den komenden -, voor den aanbrekenden dag, voor heden.
èjZL-óyjopaz, H., Z. spopdoj.
êjzLJtaVy bw. [stzl ndv [onz. v. ndg); eig. :

met betrekking tot alles], in liet alge¬
meen, gewoonlijk ; evenzoo : zd L, (hg
ê., (hg zd e,
sjzL-jzdgEL/Lu [sipi]. 1. er bij [etzl-) en er
langs (jzaga-) gaan. — 2. [èm-^ boven¬
dien ; naga-, naderbij), er bij komen
om aan te vullen.
EjzL-jtdgobog, ij (ejil-, bovendien), twee¬

de optreden van het koor, - parodos.
Ejzi-jzdaoco © strooien op.
EjcLJZEÖog, 2 [etzl jzéöco (óV)], vlak, effen ;
zd -ov, vlakte.
m
èjti-JZEi&opcu © 1. zich erbij [d. i. door de
woorden v. iem.) laten overreden. — 2.
alg.: gehoorzamen.
Ejti-jiEhd£co © nader brengen bij.
EJZL-Jzéhopai (alleen pr. en ao. part. -tzXóps.vog), overdr. 1. v. tijd: naderen.—
2. 0 v. een ramp : overkomen.
EjzL-jtépjuo © zenden naar, - tegen, af¬
zenden op. — èjzijtEfjixpig, scog, ij, het

uitzenden naar.
EjtL-jzÉzopai © vliegen naar, aangevlo¬

gen komen.
Ejti-jzïjódco. 1. springen op, - naar. —
2. overdr. : iem. overvallen, onver-

. wachts komen storen.
EjzL-jziXvapai) naderen.
ejzl-jzlvco © er bij drinken.
êizL-jzLjzzco ® 1. vallen op. — 2. a) in
vijandelijken zin: overvallen,aanvallen.
— b) overdr., v. vrees enz.: overvallen,

bevangen.
EjziJzXa, cov, zd [etzl, tzéXco ; eigJ. * wat zich
op de onroerende goederen bevindt],

roerende have, huisraad, bagage.
EjzL-jzXdZopcu, omzwerven.
èjzi-JzXdoöco ® att. -dzzco. 1. er op strij¬

ken. —

2. bestrijken, volstoppen. —

EjzLjzXaozog, 2. — 1. er op gestreken.

êjZlJzXaZTOJ

— 2. overdr. : gehuicheld, geveinsd. —

,

z. -dooco.
etcl-tcXeloj, H. = êmnléaj.
ijzi-nlÉKco © dooreenstrengelen.
êjzi-jzXdzzco

êjz£-JiA.Eog9 B, geheel vol.
ejzl-jzXéco ® ep. -elco,
-cóco. 1. varen
op : a) op de zee : bevaren. — b) op een
schip : varen, meevaren, aan boord zijn.
— 2. koers zetten naar, varen tegen,
aanvallen niet de vloot.
ijzL-jzXrjooco ® att. -r/zzco. 1. slaan op. —
2. overdr. : a) tegen iera. (zivi of zird)
uitvaren, beschimpen, berispen. — b)
iem. iets {zlvl tl) verwijten.
EjzmhoKr}, rj [£jziJzléx(o\,

doorcenstrenge-

ling.
ejzuzXov, z. Ejujila.
1. EjtLJtXoog-ovg, óov-ov, d [iTTijrAéw], het

varen naar, zeetocht tegen, aanval ter
zee.
2. èozLTtXoog-ovg, oog-ovg, oov-ovv [iel.; eig. :
wat over zee vervoerd kan worden] :
ra -oa, roerende goederen.
EJZL-TcXcüCjO, %. -JllÉcO.
eju-jivelco, H., en -jzvego ® 1. toewaaien,
waaien
blazen op. — 2., 0 overdr. :

aangesnoven komen. —

ejzljzv oog-ovg,

\eig. :

aangeblazen],

oog-ovg,

oov-ovv

overdr. : bezield.
EJztJzóÖLog,

2 [ETil jioöóg], aan de voeten.
EJtL-jzo'd'éco, verlangen naar.
EitL-jtoLfxrjVy êvog, ?/, herderin.
ijtLJtoXd^co [EJiLJiob'j]. 1. aan de opper¬
vlakte zijn, - komen, - drijven. — 2.
overdr.: de overhand hebben, - krijgen,
opkomen.
° Eoxinokai, cbv, at \sjiuioXr\g, nl. zov ciïXov,
boven het omliggende gelegen], steile
heuvel ten westen v. Syralcuse. — èjzmóXaiog, 2. — 1. aan de oppervlakte. —
2, overdr.’. oppervlakkig, niet diep:
vjzvog ê., licht. — EjTLJtoXrfo i) [ettl (bw.)
jiÉXofiai]. 1. oppervlakte. — 2. getv.
-ijg [gen.]: cl) bw.: aan de oppervlakte.
— b) vrz. niet gen.: boven, boven op.
EjTLJtoXog, [èni jiêlopai], hoeder.
EJZL-ttopjzEvco, zegepralen over.
EozLjzovog 2 [stil, jcóvog]. 1
d) moeite¬
vol, lastig. — b) bezwaren voorspel¬
lend. — 2. v. pers.: aan zwaren arbeid

,

.

gewoon, arbeidzaam.
gaan naar : è. zag zd%Eig, naar de verschalende gelederen
gaan, ze doorloopen [vgl. 2. ejiel[m, I, 1.

ETtL-jtoQEvopai ®

,

c)êjti-jiQÉJtco,

zich aan de oppervlakte
vertoonen, in het oog vallen.

-

EJZLGSLCO
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EJTL-jtpoïdXXco © vlug doen toekomen
aan : s. zgdnElav, H., vlug een tafel

vóór iem. neerzetten.
EJZL-jTQoirjpi • 1„ werpen -, zenden naar,
afschieten. — 2. onoverg.’. è. [vfja],

H. , varen naar, aanhouden op.
êjtL-jtgoo'd'Efv), bw. en vrx. met gen. :
vlak vóór: zavza avzoig e. * ytyvezai,
staat hun in het gezicht : e. r(bv dcpDalflCOV TLVa e%elv.
ETZL-jtzaLQco ® niezen bij.
EJtL-jzcoXÉopai, herhaaldelijk gaan naar,
- bij : e. l:yyEL, aanvallen met ...; inz. :
troepen monsteren, verkennen; (z. 2.
EJTEI.pl, I, 1, C). -* EJTLJZcbfalGig, EOOg, ??,

wapenschouwing.
êjTL-QpdoGCO = SJUQQyOGCO.

êjzi-ggayjcgdÉoo [gaipcgöéco], zingen bij, -

als begeleiding.
êjzL-ggé^co [gé£co], offeren op een altaar,
êjzi-ggéjzco [oé7rro], overhellen naar {eig.
v. een weegschaal).
Ejti-QQÉco © [oéft)]. 1. bovendrijven op. —
2. toevloeien, toestroomen, ook overdr.
v. een menigte enz.
EjtL-QQyoGco [gyooco] en -dooco. 1. met
geweld dichtslaan : 0 e. ni'dag ; xXyïöa
e., TL, den sluitboom met geweld er
voor schuiven. — 2. onoverg. : neer¬

storten op.
EJTi-QQiJZzéco [guixéco] en -jzzco © [ginzco],

werpen op, toewerpen.
ejziqqo&ego, gedruisch maken bij : inz. :
toejuichen. — èjriggo&og, 2 [ejii, gd-

#o?]. 1. gedruisch makend bij, (door
aanmoedigingen) helpend ; d, y L,
helper, helpster. — 2. aanbruisend te¬
gen .
êjTL-QQop^éoo [gopffsco], suizen, gonzen.
êjzLggvzog, 2 [èjuogéoj], bevloeid, water¬
rijkEjTi-ggcóvvv/LU ® [gcorvvpi] iJjzl, A, II, 3,
b, ff), sterker maken, bemoedigen ;
pass. : moed vatten ; onpers. : 0 xsivoig
êjiEggcóohii Xéyeiv, hun is de moed ge¬
groeid om
zij vermaten zich te zeg¬
gen. ^
EJti-ggcóopaL [gcóopai], zich druk bewe¬
gen bij, ijverig arbeiden bij ; v. h. haar:
neergolven.
Ejzloaypa, xd. 1. liet er op gepakte, vracht.
— 2. overdr. : last. — èjzi-adzzco © 1.
laden op : e.zlejzl ovovg. —- 2. met een
paardedek bedekken : è. ljtjcov.
èjziGELGzog, 2 [rerbaaladj.], er over ge¬
schud : KÓpr) e., over h. voorhoofd neer¬
golvend haar.— ejzl-gelcj ® H. -ggelco.
I. a) dreigend schudden tegen, zwaaien
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êjziGEveo

—

èniGzaftpia

— 2. overdr.: f v. de goddelijke almacht:
tegen : e. aiyi'öa xivi, H. — b) overdr.:
over iem. komen, overschaduwen.
Aaoelov è., als schrikbeeld voorhouden,
met ... dreigen. — 2. bij een verzoek
êjtLGHLogj 2 [èjri [bw., er op) oxidv (tzoicov)],
enz. schudden
e. xóprjv (ten teeken v.
beschadu wend, b e dekk end.
inwilliging).
èjti-GKOJtéoo en med. [alleen pr. en impf.)
en (voor de overige tijden) Ejrt-oxéjzzoEJZL-GEVCO @ H. -GGEVOJ. I. 1. i 11 b6Weging brengen tegen, aanhitsen op. —
pcu © 1. zien naar, bekijken, bezichti¬
2. overdr. : L z.iri xaxa, H., leed toe¬
gen. — inz. : a) troepen monsteren. —
zenden. — II. pass. (h. pf. heeft de beb) iem., vrl een zieke bezoeken. — c)
teek. v. h. pr). 1. a) toesnellen, zich
T bezoeken [v. een goddelijke, heil aan¬
ergens heen spoeden. — b) overdr. :
brengende bezoeking). — 2. overdr. : in
den geest beschouwen, onderzoeken;
Ovfióg EjzéöovToii, H., ik voel mij aan¬
gedreven. •— 2. dikw. in vijandelijhen
inz. : iets toekomstigs beschouwen,
uitzien naar, af wachten. — têozLGxojzfjr
zin: losspringen op.
fj, bezoeking [in d.zin v. ejcioxojzéco, 1,
êjzi-ag/LicLivco © 1. van een merk voor¬
C). — 1. EJtLGKOJZOSy 6, fj [—> Lat.
zien : ev&vvag -opai, zijn (med.) zegel
episcopus —> Ned. bisschop]. 1. a) op¬
op de rekeningen drukken (ten teeken
zichter, hoeder, beschermer, -ïnster.
v. goedkeuring). — 2. a) door een tee¬
— b) f bisschop. — 2. verspieder,
ken te kennen geven ; med.: zijn meespion.
ning door een teeken te kennen geven.
2.E7CLGxojtogy 2 [ejtl gxojióv (icbvj]. 1. naar
— b) alg. : verkondigen. — ejzigt] pahet doel gaande, het doel treffend. —
oia, fj, openbaring, uiting ; mrv.: toe¬
2. bw. : -a [onz. mrv.], zóó dat men het
juichingen, crc.
doel treft.
EJitGijpogy 2 [sul (bw.. op zich) ofjpa (e'/cov)].
êjtLGxozéco [.sm, oxózog]. 1. beschaduwen.
1. a) gemerkt, geteekend : xQvoóg è.,
— 2. overdr.: in de schaduw stellen,
gemunt goud (igst. aoijuog). — b) vd. :
verduisteren.
kenbaar, duidelijk, opvallend, merk¬
waardig, beroemd (vgl. Lat. insignis).
EJZL-GKv£opaiy (hu-, bij, naar aanleiding
— 2. t6 -ov, meton. : ieder onderscheivan), toornig worden over.
dingstceken : sckeepsembleem enz.
ejzlgkvvlovj zó, vel van het voorhoofd.
èjziGLypa, zó. 1. het aanhitsen v. een
ejzl-gxcójzzco. 1. (sm-, bij, naar aanlei¬
hond. — 2. overdr.: verergering v. een
ding van), er mee spotten, - schertsen.
ziekte. — ejzl-gl^co, door fluiten aan¬
— 2. overg.: bespotten.
hitsen.
êjzi-opvysQÓg, 3 \ejzI, versterkend], jam¬
ETci-GLZL£ofA,ai (sin-, bovendien). 1. zich
merlijk.
van levensmiddelen voorzien, fouraEjzLGjzoLGzog, 2, overdr.: dat men zichzelf
geeren. — 2. overdr. : zich van iets
berokkent. — èjiL-GJzdco ® en med. 1.
voorzien : doyvQLov è. — EJtiGiziGpóg,
tot zich -, aan iets trekken, voorttrek¬
6. 1. het aanschaffen van levensmidde¬
ken, meesleepen. — 2. overdr. : o-) zich
len, het fourageeren.
2. meton.,
verschaffen, verwerven, zich berokke¬
concr.: leeftocht, fourage.
nen : 0 E. xlêog ; 0 -douai Ey Ogav. — b)
ETCl-GKEJlZOpOU ® Z. EJILGXOTZECO.
iem. tot iets bewegen, overhalen, voor
êjTc-GXEvd^co. 1. weer in orde brengen,
zijn partij winnen ; pass. : door de om¬
herstellen, onderhouden. — 2. (verziv.
standigheden enz. tot iets gebracht
beteek. v. eju-), toerusten, gereedma¬ ,
worden.
ken. — EjciGHEv?/, het herstellen,
ejzi-gjteïv, 2c ao. inf. v. syÉnco.
het onderhouden.
EjzL-GjzEvdco © uitgieten -, plengen op.
ETCLGKEXjJLgy scog, fj \s7lLOxèjtlOpai\. 1. het
êjzi-GJZEQxco. 1. overg.: aansporen, aan¬
beschouwen. — 2. overdr.: onderzoek.
drijven. — 2. onoverg. : komen aan¬
EJZLGxtjvogy 2 [ènl oxrjvfjg (c3r)], [vju-, bij),
stormen.
vóór de tent gebeurend, openbaar.
ejtl-gjzevöco. 1. overg.: bespoedigen. — 2.
ETZL-GxrjjxToo © 1. overdr. : a) iem. iets
onoverg. : toesnellen.
opleggen, opdragen, op het hart druk¬
EJtL-GJZCO, EJTL-GJZCjÓv, V. è(p£7ZCQ.
ken, bevelen, bezweren ; inz. v. de
EJTLGG-y Z. E71LG-.
laatste beschikkingen v. een stervende. —
EJtLGza8óvy bw. [egpiozagat]. I. toetredend,
b) inz. : onder verwenschingen op het
zich er bij plaatsend. — 2. er bij
hart drukken.— 2. med., inde Attische
rechtstaal : een klacht in dien en tegen :
staande.
-Eodai tlvi fpóvov, wegens...
EjzLGza'd'/LiELa en -pia, fj. 1. inkwartieEjtL-GHid^oo. 1. overschaduwen, benevelen.
ring. - 2. overdr. : kort verblijf, CIC. —

èjziazoL'd'fios — EJXLGZQ(0(fdcO

êjtLOzcL'&'iLiogj o [stil arad/Licp (cü);)],kwaitiermeester.
EJt-LorcifAOLL [jLtj-] [pr. en impf. gaan vol¬
gens toxauai), f. Ejuoxijoouai, ao. rjmcaijdrjv. — A. V. 3 mrv. pr. ind. ion.
EJTLOTÉaxaL ; 2 enk. pr. imper. kmaxaoo en
ejzloxco ; impf. fjjzioxdprjv; 2 enk. fjnioxaoo en ijtiloxco ; 3 mrv. ion. rjjzioiÉaxo.
— [losehl. èni, loxapcu, eig. : op iets
vaststaan ; vgl. Ned. ver-staan, in staat
(^— Lat. status, v. stare) zijn, Didtsch
ver-steken, Engelsch to under-stand].
verstaan.—
v. praktische kennis: a)

verstand hebben van, ervaren
be¬
dreven zijn in, in staat zijn, kunnen —
b) part. EJxioxdjLiEvog, als bvn. : kundig,
behendig, verstandig. — 2. v. theore¬
tische kennis: a) weten, kennen: è.
{Livöovs, fabelen van buiten kennen.—
b) vrl hdt. : gelooven, denken.
sjzioxa/Liévcoc;, bic. bij èrnoxapEvog (x. ejzlgxa/Liat, 1, b).
EJticfxacngj scog, fj [Ecp-lozapai], het halt
houden, het stilstaan.
êjiLGxaxÉco (augm. ejteox-), aan het hoofd
staan van, besturen, toezicht houden
op. — 1. EJZLOtdxrjq, ov, 6 [êfploxapai].
1. (eju-, op, boven), a) die staat op:
° agpdxcov è., wagenmenner. — b) overdr.: die aan het hoofd staat van, lei¬
der, bestuurder, beschermer ; te Athene,
soms : voorzitter der prutanen ; f mees¬
ter. — 2. (eju-, naar), die met een bede
nadert, bedelaar.
Q.ijxiGTdxijS) ov, ó [EJiLoxa/nGU], bij PLAT.
= Ejzioxi] gcov.
èjxiGxéazcu, z. EJiloxapai.

êjxi-Gzetftco, betreden.
EJii-ozÉlkoü © zenden naar. — inz.: a)

een brief -, een boodschap zenden,
melden. — b) een bevel zenden; vd.
alg. : bevelen.
EjZL-azEvd^cOy èjii-GzEvdxco en med., etclazévco, bij -, over iets zuchten, - jam¬
meren.
êjtLGzecprjg^ 2, omkranst, boordevol. —
ETCi-azEfpoo. 1. om kransen : ° xoag e.
xm, een plengoffer rondom op een
graf gieten, ter eere van... — 2. med.
(<ontwikkelingsgang der beteek. onbekend),

tot den rand vullen.
EJtiGZECOvzaL9 Ejzlazrjy v. Enioxapai.
êjziazrj/Lir), ij [htioxagai], het verstaan. —

1. behendigheid, bekwaamheid. — 2.
a) subj.: liet verstaan, het weten, we¬
tenschap, inzicht. — b) obj.: weten¬
schap.
êoz-iazrj/bu, ion. = ècpLOxrj/Lii.
ijxiözripcov, 2 [EJtLOxapat].

1. verstand
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hebbend van, kundig, ervaren, vol
inzicht. — 2. geleerd.
EJtLGZLovy xó, standplaats van een aan land
getrokken schip.
EJiLGZLog, 2, ion. — èqpsoxLog.
EJtLGxoXrjy rj [etuot.éIkcd ; —-> Lat. epistula —>• Ned. epistel], wat door een
bode gezonden wordt. — 1. a) op¬
dracht, bevel. — b) meton., concr.: het
bevolene. — 2. brief (mrv. ook v. één
brief). — EjiLOzohi/aaTogy 2, alleen op
papier bestaande, papieren. — ejxlgzókiovy xó [verklw.], briefje.
èruGzoj-ii^cOy att. f. cco [stil oxopa (xidérai);
eig.: iets op den mond leggen]. 1. een
trekdier een gebit in den mond leggen.
— 2. overdr. : iem. muilbanden, den

mond stoppen.
èjxi-Gxovaxéooy er bij ruiseken.
EmGxgaxEiOLy ij, en EJtiGxgaz£voigy scog, ij,
veldtocht tegen, aanval. — èjii-GzgazEvco en med. : te velde trekken tegen,

aanvallen.
EJZlGZQECpécogy ioil. ~ -(pCOS.

- EJTLGZQE-

2 [Ejzioxgécpco], zijn opmerkzaam¬
heid richtend naar, oplettend, be¬
dachtzaam.
cprjgy

EJXL-Gzgécpco ® (sin-, naar). I. 1. a) a)
wenden -, draaien naar. — f) overdr. :
iem.s aandacht vestigen op, - tot zich
trekken. — b) a) wringen, strak span¬
nen. — /?) overdr. : nadruk geven aan :
Xóyoi EoxQappêvoL, nadrukkelijke woor¬
den. — 2. onoverg. (-elv [êavxóv]) en
med. (met pass. 2^ao. ETZEozgdqprjv) : a)
zich wenden naar. — b) overdr.: zijn
opmerkzaamheid richten op, zich be¬
kommeren om. — II. (etu-, in%.: in de
tegenovergestelde richting). 1. a) om¬
wenden, doen terugkeeren. — b) over¬
dr. : van gedachte doen veranderen. —
2. onoverg. (-elv [êavxóv]) en med. (met
pass. 2en ao. èjiEoxgdcpgv): a) zich om¬
keer en, terugkeeren. — b) overdr.:
f zich bekeeren.
EJtLGzgEfpcog, biv. bij EJtioxgEtpijg. — ejtlGzgocpddrjv, bw. [<biioxgocpog, -drjv], zich
naar alle kanten wendend. — ejxlGzgofprjyij [èjiLoxgéqpopai]. (eul-, naar). 1.
a) het zich wenden naar. — b) over¬
dr. : het wenden van zijn geest naar,
oplettendheid, zorg. — 2. (êm-, in%. :
in de tegenovergestelde richting) : a)
het omkeeren, b. v. het aanvallend
standhouden v. een vluchienden vijand.
— b) overdr.: het aanvallend terug¬
keeren v. kwalen. — êjXLGzgocpog, 2
[ETxioxgécpco], omgang hebbend met.
EjxL-Gzgaxpdoj en med., zich (dikwijls)

wenden naar, (dikwijls) bezoeken.
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Ejziovvdyco

êjzi-avvdyco • bijeenbrengen.
ejil-gvqoachter zich aan sleepen.
êjri-ocpd£co © slachten -, dooden op.
EJtLöopcLXrjqy 2 [etzl, ocpdllco]. 1. bcdr. : a)

ten val brengend, die doet wankelen,
glibberig. — b) overdr.: gevaarlijk. —
2 lijd.: a) dreigend te vallen, wanke¬
lend. — b) overdr. : wankelbaar, on¬
bestendig.
êizi-ocparzco = èjtiocpdgai.
EJZL-Gf<pQayi£<x)) een zegel drukken op. —
EJZioqjQCLyiaTrjg, ov, d, verzegelaar.
ETClGfpVQLOV, XÓ [ElXi OCpVQCp (ÓV), Wat Op
den enkel ligt], enkelring, om de

.

enkels tegen h. schuren der metalen
scheenplaten te beschermen.
EJZLGXÉELV, ETCLGXElVy V. EJIEICD.
êjciGXEQcó, bw. [ènl oxsgco], op een rij, de

een na den ander.
énLGxeairjy ?/, ion. [etzioxsZV, V. ènéxco],
voorwendsel. — èjtiaxstns,
V [id.].
1. bedr.: het terughouden. — 2. med.,
overdr. : het zich terughouden, terug¬
houdendheid, schroom.
EJt-LG%vco. 1. overg. : sterk maken. — 2.
onoverg. : sterk worden, aan dringen.
êjt-iaxco.y 'X. èjiéxco.
êjtlOCOTQOV5 TO, H. EJtLGG- [SJIL OCOXQCp (ov),
eig.: wat op de velg ligt], metalen hoe¬
pel om de velg v. een rad.
êjtizaypay xó [Ejuxdoouj], bevel, verorde¬
ning. — EJtirGL'Kxog, 2 \verbaaladj. v.
id.], voorgeschreven.
EjcL-ralaLjtcoQÉco, zich inspanning ge¬

troosten voor.
3EjxLzahiEvS) d, inwoner van Epitalion,
stad in JElis.
EJti-zdpvco, ion. = ETtixsproj.
êjtL-zavvoo, H. = etxlxeIvco.
èozLza^LSy scog, rj [Ejxixdöoco], opdracht, be¬
vel.
èjzizdQatgigy Ecog, ?), stoornis. —^etcl-zgQaoGcoy att. -dzzoo, in de war brengen,
storen.
êjtLzdpQO'd'ogy ó, g, helper, helpster.
êjZL-zdGGaj®att. -dzzoo. 1. (xdooro, opstel¬
len), opstellen bij. — 2. (xdooco, beve¬
len), bevelen.
EJtizd(piogy 2 [sjil xdfpov], bij een begrafe¬
nis behoorend: è. lóyog en o è. [lóyog],
lijkrede; è. dycóv en 6 ê. [dycóv], lijkspelen.
éni-zELvoo ® en EJti-zavvoo. 1. uitspan¬
nen over. — 2. a) (nog meer) span¬
nen. — b) overdr. : rekken, langer
doen duren.

ejxiztjÖevcj
ejxl-zelx^oo. 1. een verschansing aanleg'
gen als operatiebasis tegen. — 2overdr. : iem. of iets ais een bolwerk
aanstellen
- oprichten tegen. — èmzELxt-G/Liay xó, verschansing tegen. —
EJtizELXiGfxógy ö. 1. verschansing te¬
gen. — 2. overdr., meton. : wijze om

aan te vallen.

*

èni-xelÉoo ® 1. (geheel) voltooien, vol¬
brengen : è. xd EKixaooógEva ; dikw. :
een voorspelling en dgl. vervullen (de
vervulling beschouwd als er aan ont¬
brekend). — 2. (ten volle) betalen : nevxaxóata xdXavxa è. ; bixgv e., een straf
ondergaan ; een belofte enz. vervullen.
EJtizEXrjgy 2 [sjil xéXog ; lett. : tot aan het

jemd], voltooid, volbracht:
7X0iEÏv^=

xavxa

-sa

xavxa etxlxeIeïv.

1. êjzL-zéXXcd © en med.

t. iem. iets op¬
dragen, opleggen, bevelen, op het
hart drukken. — 2. verzekeren (H.

11. 24,780).
2. etci-zéIIoo en med., v. hemellichamen :

opgaan.
êjxi-zépvoj © ion. -zap,-. 1. insnijden.

2. verkorten.
èjiizEÏg (alleen nom. en acc. -xexo) [ejxi, vw..
xlxxco], vr. bvn., de bevalling nabij.
EJtL-zégjtopaiy 2Jass. ® behagen scheppen

in.
EJtLZEvxggy 2 [èjiLxvyxdvoo], die het treft,,

die succes heeft.
EJti-zExvdopaiy er tegen verzinnen.— èrcizEXvrjzógy 2 [verbaaladj.], kunstig ge¬

maakt :

kunstlicht.
3, ion. -eog9 3 [ejxixrjdÉg]. k
meewerkend, genegen, toegewijd, be¬
vriend : xco jxaxQL -sog, hdt., zich rich¬
tend naar den wil van... ; d è., vriend.
— 2. geschikt, passend : xffQ^v ~80V
EviJiJisvoai, HDT- , voor ruiterij ; xóv -elov
(den schuldige) Enaios. — 3. noodza¬
kelijk : xd ->€ia, levensmiddelen, pro¬
viand. — ETUzvjdELoogy ion. -écog, biv~
1. passend. — 2. met zorg. — èmzri-óv cpóóg,

ETUzrjÖELogy

Ó£og9 Z. -ELog.

EjttzrjSégy H., later êjiizrjÖEgy biv. 1. met
zorg. — 2. a) met opzet. — b) in%.:

met list.
1. wat men nastieeft,
bezigheid, liefhebberij. — 2. meton. :
het nastreven, het beoefenen ; vd. :
handelwijze ; inz.: levenswijze, zeden,,
gewoonten. — èjiizriÓEVGigy scog, rj, het
nastreven, het beoefenen, ^de geest,
waarin men handelt. — êjzLzrjÓEvco

ejilztjöevpGy xo.

(augm. en redupl. alsof samengest. met
EJZEX-, S7XLXEX-) [èmxgdég]. 1. zich
ijverig bezighouden met, zorg besteden
aan. — 2. in verzw.xin : gewoon zijn.
E7XI- :

êjzizrjSécog

êjzizrjöéoog9 ion. = -stcog.
èjzi-zrjQÉGL), 1. oplettend gadeslaan, loeren

op. — 2. wachten.
sjti-zL'd'rjfXL ® I. (ent-, op, bij). 1. plaatsen-,
zetten leggen op, - bij, - tegen : ftvgag
è., H., de deurvleugels tegen de lijst
plaatsen, de dubbeie deur sluiten._ —
2. overdr. : a) act. en med. : iera. iets
opleggen, - opdragen: è. dUrjv, een
straf. — b) med.: op zich nemen, onder¬
nemen. — c) iem. iets verleenen. —
d) act. en med.: zijn geest -, zich toeleg¬
gen op : -E/.IOU roïg TioliiLxoïg, op de po¬
litiek. — e) med.: zich werpen op, aan¬
vallen. — II. (sm-, bovendien),. bij-,
toevoegen : zè/.og gvdw è., H., bij een
woord de vervulling voegen, zijn woord
vervullen.
kjzi-zipdojy ion. -éco. 1. {%. zi/Lidco, I, 2), de
geschatte straf opleggen. — 2. alg. :

'bestraden, laken, berispen, iem. iets
verwijten. — èniziggaigy scog, 77, verwijt,
afkeuring. — èjtizigrjzrjgy ov, d, schat¬
ter. — êjtLZtfyi'gzojg, ogog, d, wreker,
beschermer.
emzigta, yj [èntzigog], toestand van den
èntzigog, bezit van het volle burger¬
recht.
êjziztgiov, TÓ, gew. mrv. [(77) èni (bio.)
zif-u), de straf'die er op staat]. 1. a) bij
wet of door d. rechter bepaalde straf. —
b) alg.: straf. — 2. °gave.
èntzigog, 2 [ent, zigrj; eig.: geëerd], te
Athene : het volle burgerrecht bezittend
(tgst. du /nog).
* EJii-zldca (alleen 2c ao. ênszXrjv), bij iets

geduldig blijven.
EJCL-zol/adco. 1. bij iets geduldig blijven,

ergens in berusten. — 2. moed vatten,
zich vermannen.
EJtizofjLogy 2 [ejuté/uvco], afgesneden, ver¬
kort ; 77 è. [ddds], de kortste weg.
èntzovog, 2 [sjzlzelvco], gespannen ; d s.
[igdg], pardoen, touw dat v. d. masttop
naar d. achtersteven loopt (tgst. ngdzovog).
sjtL-zoi-d^o/Liai) schieten naar.
* êjtizgajtéco (alleen 3 mrv. pr. ind. -éovoi,
H.) = snizgsnco, overlaten. — ênizgdjtco, ion. = -zgénco.
êm-zgénco © I. overg. (eig. : wenden
' naar), overdr. 1. nalaten, nl. aan erf¬
genamen. — 2. toevertrouwen, over’laten : s. uvi dg/7'jv, een ambt; s. nvd
rivij nl. ter opvoeding. — 3. toestaan,
vergunnen, toegeven,
laten
doen,
- zeggen : gi) -siv zeg dosfovvu, niet
zwichten voor... — 4. een richting
doen nemen, opdragen, bevelen. —
5. med.: zich wenden tot, zich geneigd
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voelen tot. — II. onoverg.: -eiv [kavroV],.
zich overgeven aan, toegeven: é. iazgcg;.
s. yrjgaï, II., aan den ouderdom.
êjzL-zgécpco © 2mss‘ ï* later opgroeien. —
2. alg. : opgroeien.
èjti-zgéxco ® 1. a) a) loopen naar, over¬
vallen. — P) iem. of iets nalcwopen. —
/;) overdr. : zich gretig op iets werpen,
gretig aannemen. — 2, (sm-. over een,
oppervlakte): a) ergens overheen loo¬
pen, doorloopen. — b) overdr. : zich
verspreiden over (v. een glans enz.).
êjzi-zglf!co ® 1. a) van boven-, aan de op¬
pervlakte wrijven, afwrijven, afslijten.
— /;) verpletteren, verbrijzelen. — 2.
overdr. : te gronde richten, bederven,
verknoeien. —f êntzgigiua, zó, het er¬
op gewrevene, blanketsel. — èntzgmzogy 2 \verbaaladj.; eig.: afgewreven],.
overdr. : geslepen, sluw, schurkachtig.
êjuzgojzevcoy sntzgonog zijn. — 1. a) land¬
voogd zijn : è. Alyvnzov. — b) alg. : be¬
sturen : 8. zt)v Tzazglöa. — 2. voogd zijn
over iem.: è. nvd of zivóg. — èntzgojzogn ó [èmzgénw], hij, aan wien iets
toevertrouwd is. — 1. beheerder, rent¬
meester. — 2. landvoogd, stadhouder.
— 3. voogd.
EJtLzgoxdSrjVy bw. [snizgoyog, -d?7?'], vlug.
— Ejzlzgoxogy 2 [snugsyco ; eig. ’. er
overheen loopend], vlug.
Ejzi-zvyxdvco © (èm- drukt h. bereiken uit".
er op). 1. a) het doel treden (v. een ivapm). — b) stooten op, ontmoeten,
aantreffen : ó êntzv/cór, de eerste de
beste. — 2. overdr.: a) zijn doel berei¬
ken, iets deelachtig worden, verkrij¬
gen : è. zivóg. — b) abs. : het treffen,
succes hebben, slagen.
EJtizvgpiogy 2 [èni zvgfov], op een graf
geschiedend.
êjzi-zvcpopai © 1. verbranden (onoverg.).—
2. overdr.: in hartstocht ontbranden :
èmzshviigévog, razend.
Ejzi-cpaivoj © 1, a) (van nabij) laten zien,
vertoon en. — b) med.-pass. : zich (vannabij) laten zien, verschijnen ; in%. v. d.
vijand : plotseling in het gezicht ko¬
men. — 2. onoverg. : -eiv [èavzóv], ver¬
schijnen.
EjznpdvEioLy 77. 1. het zich vertoon en, ver¬
schijning ; in%. : schitterende verschij¬
ning. — 2. meton. : glans,, aanzien,
roem. — EjtnpavTjgy 2 [en np atv o gat]. 1.
AAratzich vertoont, zichtbaar. — 2. over¬
dr. : a) klaarblijkelijk, duidelijk. — b)
uitmuntend, aanzienlijk, beroemd. —
EJticpavzogy 2 [id.\, zichtbaar. — 2. vd.‘.
nog in leven. — ênnpaveogy bw. bij
enicpavrjg.

I
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£jzi-(pégco © 1. a) brengen
leggen -,
werpen op ; aanbrengen, aandragen ;
brengen dragen naar^_tegen~^ai»r(p
oiéyavov -slv, zichzelf den lijkkrans op¬
zetten ; %eïqol<; è. tivij de banden aan
iera. slaan ; ook : op bet graf -, een lij'koffer brengen.— b) meel. : meebrengen;
inz. v. cl. bruidsschat. — 2. overdr. :
a) aanbrengen, invoeren : è. nóXegóv
tlvl, bellnm inferre ; e. ahtav tlvl, een
aanklacht inbrengen tegen. — b) ietn.
iets toeschrijven : gcogiav è. tlvl. — c)
meel : zich werpen toesnellen
los¬
gaan op, aanvallen : rd -ó/llevcl, het na¬
derende gevaar ; inz. : met woorden
losgaan op, uitvaren tegen.
£jti-(pi]ul^co. 1. act. en meel. : woorden
toeroepen, die een goede of slechte, voorbeteekenis hebben. — 2. beloven. —
ETCLCD?]tiuo[Aa, To, uitroep van slechte
voorbeteekenis.
êjzi-qp'd'éyyo/Liai) er bij ui troepen.
èjzL-cp'd'ovéoo, misgunnen, weigeren.
èniop'd'ovog, 2 [ènl, epbovog]. ]. a) benijd,
afgunst wekkend, misgund. — h) be¬
nijdenswaardig. — 2. a) gehaat. —
b) hatelijk.
EJiL-cpXéyoo. ï. verbranden : è. veagóv. —
2. overdr. : a) iem. in vuur en vlam
zetten. —• b) iets in rep en roer brengen.
ijii-qpotrdcoy ion -ego, dikwijls gaan naar,
- bezoeken.
êju-qpogéco — èmepégo). — EJiMpógypay
rd [eig. : het later opgedragene], nage¬

recht.
£jti-cpga^opcu

® (ao. pass.

ènecpgdobyv

vaak met med. beteek.). 1. a) bij zich
overleggen. — b) beramen tegen. —
2. a) gewaarworden, bemerken. —
b) raden.
EJiLcpgovéco [ènlqpgcov], opletten, bezadigd
zijn. — êjtupgocrvvj], y [/>/.], wijsheid,
bezadigdheid.— èjzicpgcovy 2 [èni, epgyv],
er bij nadenkend, wijs, bezadigd.
EJtL-cpvco © 1. overg. (pr., impf., f), laten
groeien op. — 2. onoverg. [2<> ao., pf.)
en med. : groeien op.
Ejzi-qpcovéco. 1. bij iets roepen. — 2. met
acc. : toespreken, groeten. — ejiMpoovypa, rd. 1. het toespreken. — 2. lof¬
spraak, crc.
Ejzc-cpcogdco, betrappen.
êjzi-cpcbaKco, aanbreken (v. el. dag).
EJZi-xaévco © = ETtLxdoxco.
êjii-xalgco ® zich verheugen naar aanlei¬

ding van, - over [dat., acc.).
EjtL-xaXa^dooy behagelen.
EJtLxagtgy lq, l, gen. uog [hni (bw., op zich)
Xdgiv [è'xeov)], en £Jtixdgizogy 2 [icL],

bevallig, innemend, aangenaam.
êjiL-xdvxco © 1. gapen naar. — 2. overdr.:
gretig verlangen naar [vgl. Lat. inhiare).
er bij overwinteren.
£jtéxstgay cov, rd, Z. snixstgov.
êjtLxeegéco [ènl [bw.) xs^Qa<^ [èmfïdXXco)].
1. a) de handen slaan aan, - leggen aan,
— leggen op : è. öelnvcg, el. i. met den
maaltijd beginnen. — b) inz. in vijandelijken zin: aanvallen. — 2. overdr.:
a) iets aanpakken, ondernemen : è. xy
ódqj, den tocht. — b) beproeven. —
c) voornemens zijn. — èjtixsigypay rd,
en EJtix^igrjGigy scog, y. 1. poging, on¬
derneming, inz. militaire onderneming.
— 2. een dialektische [eig.: een ge¬
poogde) bewijsvoering, in tgst. tot een
syllogisme.
èjiix^igovy rd [ènl,
mrv.
handgeld.
— 2. alg. : loon, straf : ° £Lcpêcov -a, d. i.
de dood door het zwaard.
Ejti-x^i'Qoxovéco. 1. door stemming [door
h. opsteken der handen) besluiten. — 2.
in stemming brengen.
Ejzi-XÉco © 1. gieten -, uitgieten -, uit¬
storten op, - over : x€Q0LV vdcog e. ; ènl
ofj/LLJ e'xeev [tmesis), H., hij wierp een
grafheuvel op. — 2. overdr. : ei)f in
groote hoeveelheid werpen : ènl fèlsa
xéovzo [tmesis), II., zij wierpen hun een
hagelbui van (hun, meel.) pijlen na. —
b) pass.: toestroomen : ènixvmvTsg gvsg,
een leger muizen, die hen overvielen.
EöXiX'd'óviogy 2 [ènl
(g^)]# °P c^e
aarde ; ot -ol, aardbewoners.
êm-x^Lalvcoy aan de oppervlakte verwar¬
men.
*EJZi-xgctvco of * ‘XP^M [alleen 2e ao. ènêxgaov) [vw. Lat. wgruere], losstormen
op, aanvallen.
Ejzlxgi‘Gxogy2 [verbaaleed].\. l.er op gestre¬
ken. — 2. overdr. : valsch, onecht. —
êjTi-xgioo. 1. er op strijken. — 2. insme¬
ren, inwrijven.
EjtiXgvaogy 2 [ènl [bw.) XQva°v [^Zcov)]> met
goud geplatteerd, verguld.
EJtixvoigy scog, y [ènixéco], het uitstorten,
het plengen.
*
êjxi-xa>Qéa>» 1. gaan naar, - tegen, opruk¬
ken tegen. — 2. overdr. : a) onoverg. :
wijken, toegeven aan. — b) overg. :
iem iets toestaan, vergeven.
Ejii-xcogid^co. 1. ergens inkeemsch zijn.—
2. a) dikwijls in een land komen. —■
b) overdr. : zich met iets komen be¬
moeien. — EJtixcógiog, 2 en 3 [ènl xd>gag], inheemsch ; oi -ot, de inheemseke
bevolking.

êjziyjavco

ijTi-yjavco, 1. a) aan de oppervlakte
licht aanraken. — b) alg. : aanraken.—
2. overdr.: a) okiyov è. Tigam'ÖEOoi, H.,

ook maar een weinig met zijn verstand
aanraken, - verstand hebben. — b) zich
bemoeien met.
EjzL-yjyXacpdco, betasten.
êjtt-ipr](pl£co ® 1. è. zi, in stemming bren¬
gen. — 2. s. TLvd, iem. laten stemmen.
êjt-Lco9 conj. pr. v. 2. sjz-sigi.
êjt-iooyai, cov, at, aanlegplaats, reede.
-EjzXdyrjv, 2C ao. ind. pass. v. -nh)oaa>.
Ejckayt-a, E7tXdy%,d'r\v9 v. TzkdCco.
êjtXd'd'TjVy 2c ao. pass. v. nsld^co.
EJtXaaay EozXdo'd'yVy v. Tildooco.
EJtXE) ejzXeo, ejzXezo, ejzXev9v. Tiékoi.
etcXev(Jol9 ao. v. tiIéco.
ETcXr)yrjv9 EJtXrjx&'iiv, %. nh'joaoo.
è'jifojvzo, 2e ao. pass. v. nekdCco.
k'jtXijaa, ao. 0. nignlrjgi.
ejzXoov, i?c ao. z>. jtIojü}.
k'jzvEvoa, ao.
tivéoj.
êjtodid£ooy ion. = ècpoöid£co.
in-oövQOfAaiy bejammeren.
sjzóifojVy ao.pass. v. tilvcd.
*sjT-oiyvvpu (alleen èncpyazo, %. a.), sluiten.
EJz-oiHobogéco, er op bouwen.
£jzoiKoSy 6 en °r) [ejt.1 (biv., er bij) oïxov
(eycov)J. 1. a) die zich bij de oorspr.
bevolking gaat vestigen, kolonist.— b)
alg. : vreemdeling. — 2. die in de na¬

bijheid woont, nabuur.
èjz-oLxxELQOD en -zigco, medelijden heb¬

ben met, beklagen.
êiz-oLHZL^coy tot medelijden bewegen.
ijz-oi-xzlgoo = -teIqco.
ijz-oiyogai ® [z. èjTcóyazo). I. (ejil-, naar).
1. ergens heen gaan, naderen. — in%.:
a) [z. 2. ejzelui, I, 1, Ci, een leger mon¬
steren ; tazóv
H., langs het (recht¬
staande) weefgetouw heen en weer
gaan. — b) met vijandelijke bedoeling
naderen, aanvallen ; ook v. de pijlen. —
2. overdr.: zich aan een werk en dgl. be¬
geven : öó(j7iov £., H. — II. [e7u-, over

een oppervlakte), over iets heengaan :
vpóov LXQta £., 11., over het dek der sche¬

pen schrijden.
ê'jzopai [wrt. OE7T ; vic. Lat. sequï], inipf.
eljiópyv [*è osn-ópi]v] ; f. ê’ipoyai ; 2c ao.
met rednpl. Eojcógyv [*oE-os7ï-ógi]v]. —
A. V. (vrf H.) : pr. i/nper. ejieo, etzev ;
inipf. ETtóprjv; 2e ao. ind. 2 enk. eojzeo ;
2c ao. met rednpl. in alle wijven : conj.
Eojtcovzai, opt. EOTioippv, imper. sojiéo&co,
inf. Èojzêodai, part. konópEvog ; id. zon¬
der rednpl.: conj. ojrcopai, opt. onoigyv,
imper. otiov, ojtelo, inf. onéodai, part.
ojiófiEvog.
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I. 1. volgen, begeleiden : s. zin ; e. dga
zivi en e. gezd zin, H., tegelijk mee¬
gaan met; e. ozlfco, een spoor volgen ;
ook v. zaken: rgvcpdleia dg’ eotcezo yjigl,
H., de helm volgde
- bleef in zijn
vuist. — 2. inz. : a) vijandelijk ver¬
volgen. — b) kunnen volgen, - bij¬
houden.
II. overdr. 1. luisteren naar, gehoor¬
zamen : e. zeg vógeg. — 2. met den
geest volgen, begrijpen: ovy e. zorg
IsyogÉvoig. — 3. voortkomen uit: zovzco (mann.) xvöog syjEzai, ei..., H.
EJz-ópvvp,L © en med., en (alleen pr.)
EJt-ogvvooy bij h. hooren v. die ivoorden en dgl. zweren, onder eede verze¬
keren; e. ogxov, een eed zweren ; è. zöv
ijXiov, bij de zon.
EjxogcpdXioSy 2 \ejz’ ogcpalap], op den
schildknop.
Ejz-ovEiöi^coy scherp verwijten, - laken. —
E7toveiÖLOTog9 2, laakbaar, schandelijk.
£jz-ovop,d£oo. 1. noemen naar: 0 balg
Tiazgóg ETccovogaogévij, het naar mijn
vader genoemde feestmaal. — 2. noe¬
men : e. zivd oognozgv, iem. een sophist.
Ejz-ojzi£op,aiy vreezen.
Ejzojzoiia, ij, het dichten van een epos.
— ejzojzoióg9 o [;EiTog Ttoiécor], episch
dichter.
EJz-ojtTdcoy braden op.
ênojzzEvco, toezicht houden op. overzien,
beschouwen. — êjzójzzijg, ov, ó \vw.
ÈK-ó\pogai,f. bij è(p-ogdco]. 1. opzichter,
beschouwer, getuige. — 2. ingewijde
van den hoogsten graad in de myste¬
riën, ziener, epopt. — êozojzzixóg9 3.
— 1. den hoogsten graad der inwij¬
ding betreffend ; zd -d, de hoogste ge¬
heimenissen. — 2. alg.: geheim.
Ejz-ogdcoy ion. = ècpogdco.
Ejz-ogéyogai. 1. zich uitstrekken naar,
uithalen voor een worp. — 2. nog daar¬
enboven toereiken, nog meer vcrleenen.
EJZ-opécOy ion. = èrpogdw.
êjz-og&gevogai, vroeg opstaan.
êjz-oggécoy ion. — ècpoggéa).
Ejt-ógwpu © en -vco. 1. bij iem. opwek
ken : è. zin gévog, H. — 2. a) opwek¬
ken en tegen iem. zenden, ophitsen
tegen ; med. : opstaan tegen, losgaan
op. — i,) alg.: toezenden; med., v. d.
wind: toewaaien.
Ejzogovy 2r' ao., (slechts enkele vormen r.
dezen 2™ ao. act. en v. h. pf. pass.: 2
enk. ind. néngcozai, partic. jTEJigcogévog)
\vw. Tzógog, Ttogi'Co) ; erg.: ergens doen
15
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komen]. — 1.2c ao. act. : a) verschaf¬
fen, verleenen, schenken, geven. — b)
° devQÓ xiva tioqeïv, hier brengen. —
2. pf. pass. : a) Tzéjzgcozcu, onpers., het
is door het lot gegeven, - bepaald, het
is beschoren. — b) nsngcopèvog, door
het noodlot bepaald, - toebedeeld ; rj
jzeitgcogérg, met en zonder poïga, nood¬
lot, schikking van het noodlot.
êjt-oQovco. 1. springen op. — 2. toe¬
snellen naar, losgaan op, overvallen.
êiz-ogxéoga^ er bij dansen.
Ejtog, zó [wrt. J-sji ; vw. Lat. vox ; —>
Ned. epos]. 1. 1. woord, klank, die, als
iets stoffelijks, gegeven, ontvangen en in
beweging gebracht kan worden en zich zelf
kan bewegen : s. jlioi Ëpjzeos Ov/uo), H.;
° fzarrjv e. è’ggiTzzai; ejzeol izzsgÓEvza, H. —
2. im. [geio. met gdzcuog): ijdele klan¬
ken, ijdele
zinledige -, dwaze woor¬
den. — IK. woord, klank, als uitdruk¬
king v. een gemoeds- of geestesgesteld¬
heid : dzagzggd (krenkend) è’jtsa, H. —
III. woord, woordenreeks (waarbij
meer op d. vorm dan op d. gedachteninhoud gelet wordt). — inz. 1. a) sier¬
lijke woorden ; meer bepaaldelijk: vers,
vrl hexameter ; mrv. : episch -, ele¬
gisch gedicht (dat voorgedragen werd ;
t. ond. v. géXg, z. gélog); zld. alg. :
poëzie.— b)vd.: godsspraak [in verzen),
spreekwoord [gew. aan een dichtstuk
ontleend). — IV. woord, met zijn gedachteninhoud, soms v. één woord, gew. v.
de ivoorden, die een gedachte uitdruk¬
ken : "zód’ e. Ivngov (pijnlijk) axovco.—
wg e. ELJtsïv : a) om het duidelijk te
zeggen, om het maar te zeggen ; b)
om zoo te zeggen : Jidvzeg (bg s. eIjtelv,
zoogoed als allen. — V. meton. 1. wat
in woorden vervat ?s : verhaal, tijding,
redevoering, belofte, raadgeving, be¬
vel. — 2. door een verdere meton.: in¬
houd v. een verhaal enz.: gebeurtenis,
geschiedenis.
êjt-oTQvvco. 1. opwekken, aansporen. —
2. v. zaken : a) verwekken : vooïv (te¬
gen ons) -el TtóXsgov, H. — b) met spoed
verrichten, bespoedigen : -ebgs&a jzogjtrjv, H., laten wij hem spoedig ons
(med. ; d. i. het bij ons gewone) ge¬
leide bezorgen.
êjiovgdvcog,2 [etz’ ovgavcg (db')],hemelsch,
aan -, in den hemel.
è'jzovgog, 2 [èxi (bw., op zich) ovgov
(è'xcovj], met gunstigen wind.
èjz-oxdogan, rijden op.
ejtoip, oTTocr, o [<onomatopee], hop [vogel).
EjtóyjL/aog, 2 [Ejzóipogai], aan te zien.
êjzóyjiog, 3. — 1. lijd. : in ’t zicht, zicht¬
baar.— 2. bedr.: toeschouwend,alziend.

— EJtoipig, scog, g \viv. èjióipogau, f. bij
Ecpogdco], uitzicht op.
-EJtgdyrjv, 2® ao. pass. v. -Jtgdooco.
EJtgd'd'rjv, ao. pass. v. TziJtgdoxco.
EJtgoL'&ov, 2e ao. v. Jiég&co.
EjTgal-ayEJTgdx&rjVjZ. ngdooco.
EJtgrj'd'ijv^ion. — èitgddgv.
Ejzgrj^o., ao. v. ion. Ttgrjooco. **
EJtgrjaa, ao. v. Tzlgnqijgi.
Ejtgrjx'&'rjv, ao. pass. v. ion. nggooco.
EJigLa/aijv, 2& ao. v. *7ZQiapcu.
érezd, onverb. tlw. \vw. Lat. septem, Ned~
zeven], zeven.
éjtzaflÓEiog, 2, en êjtzaf$OLogy 2 [ejrrcc
fiosicov], uit zeven runderhuiden be¬
staande. — èjzzaezrjg, 2 [etzzcl szcbv]. 1.
zevenjarig. — 2. bw. -eg, zeven jaren
lang.
êjzza-xat-ÖEHGLy onverb., zeventien.
éjzzdxigf telbw., zevenmaal. — EjzzaxioXlXioi, at, a, zeven duizend. — ejzzclHÓacoi, ai, a, zevenhonderd.
EiczdXoyxogi 2 [I., Xdy%g], bestaande uit
zeven benden speerdragers.
Ejzzdfxrjv, ao. v. nkzogai.
EjzzaZja, dor. ao. v. jzzgooco.
êjzzdjC7]xvSj v$> v
Tziy/(Eoav\ zeven el
lang. — êjtzajzóörjg, ov, m. bvn. [snzd
jzoöcöv], zeven voet lang.
Ejzzajtogogy 2 [éjzzcl nógovg (s'xcor)]) met zeven
banen [v. de Pleiaden). — êjtzdjzvXogr
2 [sjzzct Jzvkag [è'xcov)], zevenpoortig.
Ejzzagov, 2G ao. v. itzaigcn.
ETtzdzovog, 2 [etzzcl zóvovg (e/cor)], met
zeven snaren, - tonen.
Ejtza-x^o bw., zevenvoudig, in zev en
deelen.
êjzzézrjg, 2 [sjzzaEzgg] = êjzzaézgg.
t è'jzzrjv,
ao. y. nèzopai.
Ejzzrjxay Vf' v' nTVoocoEjzzó/arjv,
ao. z;. nezogac.
Ertvè'ófArjv, 2G ao. v. tzvvOdrogen.
ëjzoo, irnpf. ehzov, /*. -êipco, 2C ao. -éotzov
{conj. -ojzcö, opt. -onoigi, inf. -ojzeTv,
^jaW. - öJTcbv) ; med. ƒ. -éipopcn [met lijd.
beteek.) ; pass. 2c ao. -é(p&r]v. [*géjzco ;
2e ao. -éojzov — * -éosjzor ;
me. e/rogai, volgen]. — 1. a) onoverg. : bezig
zijn : dfnpl zi, nsgl zi enz.— b) overg. :
verzorgen. — 2. v. zaken : gaan, nade¬
ren.
£jz-a>öri,fi [eig. : zang bij iem. of iets, b.
v.L een z,ieke\. — 1. tooverzang, -lied,
-spreuk. — 2. overdr.: troostwoord. —
êncpdóg, 2 [sjroedeo]. 1. bedr. [ejzi-, bij) :
a) bij iem. of iets [b. v. een zieke) zin¬
gend, tooverzangen zingend ; vd. :
door tooverzangen stillend. — b) overdr. : helpend. — 2. lijd. : a) [etzl-, na) :
na iets gezongen; zelfst. g.: 6 e. [ozlxog],.
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navers, h. tweede vers v. een distichon ;
ij s. [cpörj], nazang, slotzang [na strophe
en tegenstrophe). — b) [etu-, naar aan¬
leiding van) : 0 óvopa -ov, naam gege¬
ven naar aanleiding van, - toespelend
op-

(ÓV)]. 1. liet bo¬
venste gedeelte van den schouder. —
2. synekd. : schouder.
èrtcbfioTog,% [ènópwpi], beöedigd.
èjt<ovvp,ia9fj. 1. bijnaam. — 2. alg. : naam,
benaming. — êjtcovvpiog, 3 (z/A.)_ en
êjicóvvpog, 2 [èni (bw., naar aanleiding
van) ovo/Lta}. 1. lijd. : a) v. een naam'.
naar iets [een bepaalde aanleiding) ge¬
geven : övoyoL -ov, H. ; vd. : in beteekenis overeenstemmend. — b) naar iets
genoemd, - bijgenaamd. — 2. bedu :
zijn naam gevend: te Athene : dgycov L,
de eerste archont [met wiens naam h.
jaar aangeduid werd],
èrtcopig, Idog, rj [sjz' cópov

èrccorig, löog, rj [èni (bw., er op) ovg], gew.

mrv. -iöeg, stootbalken [die aan weers¬
zijden v- d. voorsteven v. een oorlogsschip
als oor en uitstaken].
êjz-a><peAéco9 helpen, bijstaan. — êazcocpéXrjpay zó, hulp, steun,
ijrcó^aro, 3 mrv. plqpf. pass. v. ènéyo).
êjzcpxazoy id. v. ènolyopai en id. pass. v.
*E7ioiyvv(ju.

socl-Ze, biu. [*bqol ; vw. Ned. aarde], tegen
den grond.
sga/aai, z. ègdco.
êgavvóg, 3 [^aco] = ègdojuog.
è'gavog, ó. I. vriendenmaal op gemeen¬
schappelijke kosten, picknick. — 2. a)
vereeniging, waarvan de leden bijdragen
stortten tot h. houden v. vriendenmalen,
tot onderlingen bijstand, tot 'politieke
doeleinden enz,. — b) meton. : a) bijdra¬
ge, welke de leden van zulk een vereeni¬
ging stortten. — /?) het [eig. in zulk een
'vereeniging) ingezamelde geld. — y)
•geldelijke hulp ; alg. : hulp, dienst.
EQaoipoljiog, 2 [ègdco poXnrjg],^ zanglievend. — êgaaLxevpcirog, 2 [ègdco ygrj/Lidzcov], geld-, hebzuchtig.
ègdapiog, 2 [ègdco], liefelijk, bekoorlijk. —
êgaazpg9 ov, o [id.], minnaar, vriend,
aanhanger ; overdr. v. zaken : zvgavviöog è., die begeerig is naar de heer¬
schappij.— ègaazóg9 3 [verbaaladj. v. id.],
beminnelijk.
êgazeivóg9 3 = ègdopiog. — ëgazi^co9 hevig
verlangen. — êgazóg, 3 [verbaaladj. v.
ègdoj] = ègdoptog.

’EgaroG'd'évrjgj ovg, 6.1. een der Dertig._—
2. Alexandrijnsch geleerde, ong. 275194 v. C.

—

egydzig
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ègazvco, dor. =?= ègrjzvco.
°Egazcó9 ovg, ij [ègazóg], een der Muzen.
êgazcóvvpog, 2 [sgazör övopa (eycov)], met
lieflijken naam.
egdco [impf. ijgcov), ion. ègéco $med. ègdopcu (zld.; 2 mrv. impf. H. ègdaoês), geiv.
ëgapcu, impf. ygdurjv, ao. rjgaodprjv en
-aood-, pf. rjgaopai ; pass. f. ègaodrjoo/Licu, ao. rjgdodrjv.— 1. vurig beminnen.
— 2. vurig verlangen naar, nastreven.
f ègyq9 z. êgydljopcu.
ègyd^opai (augm. rjgy- en eigy-, redupleigy- ; ion. zonder augm. nochredupl.),
f. do o fiat (y ègycopai, 2 f ègyg), ao. rjgyaodprjv en eigy-, pf. sïgyaopai ; pass. f.
sgyaodijoopai, ao. ijgydod'rjv en eigy-,
pf. EÏgyaopou. — [egyov].
A. onoverg.: werken, arbeiden; ol -ópevoi,
arbeiders, inx>.: veldarbeiders.
B. overg. S. 1. bewerken : yfjv xai Igvla
xal Xi'dovg è. — 2. overdr.: be-, uitoefe¬
nen : ê. zéyvijv. — I!. 1. a) vóórtbren¬
gen, tot stand brengen, maken : zo
zsïyog sgyaozo, HDT., werd gebouwd. —
b) door werken zich verwerven, ver¬
dienen : e. ygypaza, geld maken. —
2. overdr. : a) verrichten, doen, vol¬
tooien : sgya dsinéa (schandelijk) e., H.;
mei 2 acc. : iem. iets doen : xaxd s. zlvo.
— b) veroorzaken, teweegbrengen :
° jirjfiovdg (onheil) è.
ëgya.'d'ov, 2e ao. v. ëgyco, z. EÏgyco.
êgyaA.£Lov9 zó [ëgyov], werktuig, gereed¬
schap.
ègyaasLcj [desider. v. ègyd^opai], begeeren
te doen, zich voornemen.
êgyaaia9 fj [ègyd£o/ucu]. 1. a) het werken,
inspanning,
arbeid, werkzaamheid :
f-av ÖLÖóvai, Lat. operam dare, zich
moeite geven. — b) inz,.: een bepaalde
werkzaamheid,bedrijf,beroep, vrl veld¬
arbeid. — 2. het bewerken : rj è. zov
oiöygov. — 3. het voortbrengen, - ver¬
vaardigen, - maken : a) r\ zijg softfjzog è.
— b) overdr. '.ij ijdovfjg e., het verschaf¬
fen van genot.
igyaazéogy 3, verbaaladj- v. sgydCopcu.
ègyaozrjgiOVy zó [êgydCopai]. 1. a) werk¬
plaats, fabriek. — b) overdr. : t oefen¬
school : s. jzcudevosoog, van ontwikke¬
ling. — 2. winkel. — ègyaozixóg, 3
[id.] — sgyaz-.
êgydzrjg9 ov, ó [ègydCopai]. S. ï. arbeider,
werkman ; inz,.: landarbeider. — 2. die
bewerkt : Xvdzov ê., steenhouwer. — 3.
die verricht, dader : s. xaXcov, van
schoone daden. — II. m. bvn. : werk¬
zaam, vlijtig. — êgyazixóg, 3.— 1. werk¬
zaam, vlijtig. — 2. v. een stroom :
krachtig werkend. — ègydng, iöog,
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3Egyiaxrj -— ègéaaco

vr. bvn. [vr. v. sgydxyg], werkzaam.
'EgyiöKy, y, plaats in Thrakïê.
egyga, xó [vw. sgyov], daad, handeling, on¬
derneming.
è'gyga, ró [stgyco], kerker.
* sgyvvpi, z. sl'gyco.
egyoldPog, ó [sgyov laftcóv], die tegen een
bepaalde som een werk op zich neemt,
aannemer.
sgyov, tó [■wrt. J~sgy ; viv. Ned. werk].
I. 1. het handelen, inspanning : è'gycg^ y.ai
lóyog, door woord en daad ; s. jzagsysiv
xivl ‘ iem. te werken geven, last veroor¬
zaken.
2. alg- : werkelijkheid, feit :
egycp, in werkelijkheid.
II "meton., concr. la) werk, dat men ver¬
richt of moet verrichten, bezigheid, taak:
sgya dvögcbv ; nolsLirjïa sgya, H., werken
des oorlogs ; oóv s. (sou'), het is uw
werk, - uw taak ; met gen. = Lat.^ opus
est *. svxavha JioXhijg cpvXanyg s. [souv),
dit is een werk van ..., hier is ...
noodig ; s. soxi (met nadruk), het is. een
heel werk, het kost moeite. — inz.:
a) mannenwerk : oorlog, strijd, wa¬
penfeit, veldarbeid. — P) vrouwen¬
werk : weven, spinnen, huishoudelijk
werk. — b) alg.: zaak, aangelegenheid:
jtdgog Tabs sgya ysvéoiïcu,
eer die
dingen geschieden ; Jtdv s. vn.si^opai, in
alles zal ik toegeven. — 2. a) plaats
waar men werkt of gewerkt heeft:
dgyvgsia sgya, zilvermijnen. — b) inz.:
bebouwde velden, akkers : niova sgya,
H.; vd.: vermogen (dat voornamelijk uit
landerijen bestond) : s. détgsiv, H. — 3.
vrucht van den arbeid, het gemaakte,
werk : nènloi, sgya yvvaixfov, H. ; s.
'HcpalöTOLo [nl. een zilveren mengvat),
H. ; ook: bouwwerk enz.
sgyco, sgyco, ion., z. stgyco.
êgycóÖTjg, 2 [sgyov], lastig,
f êgycb/Ltai, z. ègyd£opai.
sgöco en sgSco, impf. sgöov (iter. sgbsoxov),
f. egt;co, ao. sg£a, 2& pf. sogya, 2* plqpf.
scogysiv [ion. sóqysiv)[vw. sgyov],
^ 1.
a) doen, handelen, verrichten : naya s.
uvd en s. xivd alleen, iem. kwaad doen.
— b) iets tot stand brengen. — 2. inz.\
een heilige handeling verrichten, offe¬
ren (vgl. qé£co).
ègePevvóg, 8 [sgsfiog], duister, donker.
ègéfisGcpi en kgéjpsvacpi, H., gen. v.
EqsfioQ.
igépiv'd'og, 6 0w. Ned. erwt], grauwe!
erwt.
sgefiog, tó. 1. onderwereld. — 2. alg. :
duisternis. — ègsftóo-ös, bw., naar de)
onderwereld.
êgesLvco en med., vragen, ondervragen.

.

,

ègs'd'i^co en êgé&co. 1 prikkelen tot toorn
- tot d. strijd, - om iem. aan d. praat te
brengen. —■ 2. alg. : hevig verontrusten:
°7ivev/aa ygs^iopsvov, het hijgen.
ègsiöoo, ooj, ijgsioa [boiot. 3 enk. sigios) ;
pass. ggsLOÜrjv, ggsiogai en sgygsiogai
[3 mro., EL, sgygsbaxai), plqpf• ygygsiopyv [3 mrv., H., sgygsöaxo). *- I. overg.
1. doen leunen, - steunen, yastzetten,
drukken : öógv jzgog xsï%og s., H.; ovösi
ègsLod’rj, H., werd tegen den grond ge¬
drukt, viel op den grond ; syyog öia
d'cógyxog rjgygsioxo, werd door... ge¬
drukt, doorboorde .... — 2. overdr. :
° sg ygv s. opga, zijn blik vestigen op...
— II. onoverg. act., med., pass 1. leu¬
nen, steunen : sgsioaxo ysigl yaiyg [gen.
v. plaats), H., steunde met, de hand op
den grond; sgsiodgsvog fidXs, H.,.zette
zich schrap en wierp. — 2. aan dringen
-, losstormen op, bestoken.
ègsLHcoy ao. rjgsdga, 2e ao. ygixov; pass.
ygsilüyv, sgrjgLypai. — 1. overg. : scheu¬
ren, breken: sgsiyóusvog nsgl [z. Jisqi,
B, II, 1, a) öovgl, EL, door de speer
doorboord. — 2. onoverg. (2* ao.): bar¬
sten, scheuren.
sgsLo, ègsLopev, z. 1. sgsco.
egsiTCioL, cov, xd [sgsinco], het ingestoite,
puin, bouwvallen, overblijfselen, wrak;
ook : lijken v. gedoode dieren,
ègeijzco, yjco, rjgsiyja, 2* ao. rjguzov, 2<> pf.
soyguia ; pass. ygslcpd'rjv, sgijglfigai [3
enk. plqpf. ep. ègêginxo). — I. overg. 1.
neerwerpen, omverhalen. — 2. overdr. ’.
a) een ras te gronde richten, vernietigen. — b) med. : zich werpen op. — II.
onoverg. [2<> ao. en pf.) en pass. 1. in¬
storten, neerstorten.— 2. overdr.: in¬
eenzinken b. v. van schrik,
sgsiopa, xó [sos/^co]. 1. steun, stut.
2.
overdr. : steun, bolwerk:
° 'Aftyvai,

e EXldd og s. '
êgeiipipog, 2 [sgeinco], ingestort.
’Egepfloi, cov, oi, Erembiërs, onbekend
Oostersch volk.
ègsgvóg, 3. — 1. duister, zwart, somber.
— 2. overdr.: onduidelijk.
egsija, ao. v. gs^co.
ègénzopcu, afvreten ; ook v. menschen :
eten.
ègéjtrco == sgsqxo.
ègégmroy z. egsuzco.
ègsöoco, att. -ézzco, ao. rjgsoa. — 1. onoverg. : a) roeien. — b) overdr. : 0 nxsgoïg s., d. i. vliegen. — 2. overg.': a)^ met
roeiriemen voortbewegen: ° vavg ygèoosxo.— b) overdr. : als een roeiriem -,
heen en weer bewegen: ° S. jróöa ; v.
onstoffelijke zaken : 0 s. ansiXag, bedrei-
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gingen slingeren ; 0 prjzir s., een plan
in zijn geest heen en weer wenden, overleggen.
êgézpgy ov, o [sgéooco], roeier. — eqezuov,
to [id.], roeiriem..— ëgszpóco [•id.], van
roeiriemen voorzien.
Egézgia, p, Eretrië, stad op Euboia. —
3 EgEzgiEvgy ó, Ere tri ër. — Egszgixogy
3, van
uit Eretrië.
EQEZZCO) X'.

EQÉOOCO.

alleen 2c ao. pgvyov), geiü.
med., van zich geven. — 1. a) brullen.—
b) v. de zee : bruisen. — 2. a) onoverg.:
braken, eig. en ° overdr. v. een vuurberg.
— b) overg. : uitbraken, uitspuwen.

EQEvyoo

(act.

eqev'&'ló.ol),

rood worden. — eqev'&'w \vw.
igvö’gdff], rood verven.
EQEwaf p, onderzoek. — eqewclco. 1.
onoverg. : zoeken: het
tyyia ê., H.,
zoeken naar sporen.— 2. overg.: a) zoe¬
ken, opsporen : lyna è., H., sporen zoe¬
ken; overdr.'. onderzoeken,uitvorschen.
— b) doorzoeken : ndvza è.
EQE(pc0. 1. van een dak voorzien, een
bouwwerk voltooien. — 2. alg.: a) be¬
dekken. — b) inz. : bekransen.

JEpEy'&etöps en -eï’i ov> o [ E., -idpg],
Erechtheïde. - 1. nakomeling van
Erechtheus. - 2. gew. in ruimeren zin :
Athener. — 'Eqe%&£vs, d, imythische
honing v. Athene en heroos. — Egsyifrpigy tdog, vr. bvn., Erechtheïsch.
êgéx'O'co

{alleen part. pr. act. en pass.).

1. beuken, teisteren. — 2. overdr. : het
hart kwellen.
1. ègécoy alleen pr. en impf. act. en rned.
(H. : conj. pr. ègetopev ; med. imper.
pr. êgsTo). 1. vragen. — 2. ondervra-

gen.
2. ègÉco, ion. f. v. 1. sïgeo.
3. ègéco, ion. = sgdco.

»5 [J'ew°s]- 1. eenzame plaats,
woestijn, steppe. — 2. v. toestanden :
a) eenzaamheid,
verlatenheid : 0 -ctv
d 'Eiv, alleen zijn ; rd. : hulpeloosheid.
— b) afwezigheid -, het ontbreken -,
gemis van : ê. qnXcov.
Egppog en êgijpog, 2 en 3 [ —> Lat. ere¬
mus], eenzaam. —
v. plaatsen : on¬
bewoond, onbebouwd, woest, verlaten:
ycóga e. , p s. [xóbga] en za -a, woestijn ,
ozaïïpóg e., dagmarsch door de woestijn.
— 2. v. toestanden: a) verlaten : 0 s.
jildrog, het eenzame rondzwerven.— b)

êeV/j.ia,

inz. als rechtsterm : p -p bUp en p -p
[dixp], procedure bij verstek ; -pv [<5/xpv\ dcpXslv, bij verstek veroordeeld
worden ; -pv [Slxpr, o cc. v. h. 'inwendig
voorw.] xazpyogsïv, een afwezige aan¬
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klagen. — 3. v. pers.: alleenstaand,
verlaten, hulpeloos ; met gen. : gebrek
hebbend aan, beroofd van.
êgppóco [Ijgp/Aog], eenzaam maken.
1.
a) een plaats verlaten, ontruimen.
b) ontvolken, verwoesten. — 2. a) iem.
verlaten. — b) iem. afzonderen; met
gen.: berooven van. — + ègpppjoig^p,
verwoesting.
êgpgéöazaïy ègpgéSazo, ègpgEiGpo.it z.
ègsLÖco.
ègpgiy/aai, pf. pass. v. ègsixco.
êgpgippaiy êgpgiJta, z. egEinco.
egpgiapcu,pf. pass.v. ëgl£a>.
êgrjGopai, f. v. kgopai.
êgpzvoo [iter. ao. ëgpzvoaoxs, H. ; 3 mrv.
ao. pass. ègpzvdev, H.). — 1* terughou¬
den, stuiten, verwijderd houden. — 2.
overdr. : bedwingen : ë. -övpóv, H.
êgi-3 versterkend voorvoegsel, zeer (vgl.
dgi-).
egiavxpv> pv* £v [ep4"? avxpr]^\WQt hooien
met trotschen nek. — egtpóag, oov,
m. bvn. [I., fiorj], luid schreeuwend.-—
êgiPgEpézpgy ov, m. bvn. Js., f$gspco\,
luid donderend. — ègi/lcoAat;, axog,
m. vr. bvn. [è., flcóXog] en Egl^coXog^ 2
[id.l met groote kluiten. — ëgiyöovjroff, 2 [f., yöovjzéco], luid dreunend, donderend.
êgiSaivco (ep. ao. inf. med. egidgoaodai)
= ègi'CcD.
ëgtdpalvco \id.\ plagen.
êgiöovjTogy 2 [ept-, öovTréco] = èglyöovJTog.
êgi^GO) loco, pgioa, pgixa ; pass\ £>/• sgP~
giopai [spi?]. — 1. tVvisten ; e. pp met
inf., zich verzetten tegen. — 2. over¬
dr. : a) redetwisten; metvoorw. : hard¬
nekkig staande houden. — b) wedijve¬
ren, zich meten met.
ëplpgog, 2 [mrv.nom. g£s, ace. gag)
vw. 1. pgei], zeer lief, trouw. - £g^PXpg, 2 [è. ëticdov (2e ao. v. dd/dco)], welig
bloeiend.
EQi'd'og, d, dagloon er.
êpLxvdfc, 2 [êei-, *03os], roemvol, heer¬
lijk. — êQifiVxos, 2 [Je*-, /ivxaof(ouj,
luid loeiend.
EQivEÓgy 6, wilde vijgeboom.
3EgivEÓgy o, rivier op Sicilië.
°Egivvg, vog, p (ace. mrv. vag en vsb ï.
Erinus, Wraakgodin ; gew. mrv. : Ennuën. — II. als soortnaam. 1. meton.:
a) vloek, verwensching. — 6)# straf,
wraak, ramp, verderf : 0<pgsvö)v e., ver¬
blinding des geestes. — 2. overdr. :
verderfbrengend mensch.
sgtovy zó, wol.
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êgiovvyg en -vtogy m. bvn. [?], missch.:
heilbrengend.
è'gigy idog, rj (acc. iöa en iv). 1. a) twist,
tweedracht, strijd; inz. : gevecht, oor¬
log. — b) verpers.: Eris, godin v. twee¬
dracht en oorlog. — 2. overdr. : a) re¬
detwist. — b) wedijver, naijver.
êQLG&evrjg, 2 [èpt-, oftsvog], zeer machtig.
egiap.a, ro
aanleiding tot twist.
êgiag,dgayogy 2
luid
dreunend. — Igto'rdcpuAos, 2 [e., cnrar^uA?;], van groote druiventrossen.
êgiazixógy 3 [êgt'ta)]. 1. twistziek ; inz.:
graag disputeerend. — 2. geschikt
voor een dispuut : Xóyog (onderwerp)
è. — ègiazógy 3 [verbaaladj. v. id.],
waarover men m -g twisten.
êgiacpdgayogy 2 [sgi-, acpagayéouai], luid
donderend. — ègizifA,ogy 2 [s., ziprj],
zeer kostbaar.
êgiqoeiogy 2, van jonge bokken. — ègi(piov, ro [verklw.], jong bokje. — egi(pog, 6, bokje, geitje.
*jEgi’X'ü'óVLOS> Of mythische zoon o. Dardanos.
êgxsiog en egx£Logy 2 en 3 [egxog], van
de omheining, bij het voorhof -, bij
het huis
bij de tent behoor end : Zsvg
s., de Zeus van het voorhof (waar zijn
altaar stond), beschermer v. huis en hof.
— igxiov, zó [id.], muur, omheining.
ê'gxog, zó, alles wat omgeeft, - insluit.
— !. \. omheining v. voorhof, boom¬
gaard enz,.’. s. ódóvzcov, H., omheining
der (= bestaande uit de) tanden ; inz.:
muur, verschansing ; ook : ° halsband.
— 2. meton. : liet omheinde, voorhof,
huis, zaal. — 3. overdr. : a) beschut¬
ting : e. dxóvzcov, tegen ..., nl. een schild',
8. xdXxsLov, H., bronzen muur v. gewa¬
pende mannen. — b) bolwerk : Aïag,
8. Axoucov, H. — !!. 1. jacht-, vogel¬
net. — 2» overdr. : strik, list.
1 .EQfta, zó. 1. steun, stut, schoor. — 2.
overdr. : a) steun, steunpilaar der stad
enz. — b) punt van uitgang : s. öövvdcov, H., verwekker van smarten.
2. ëg/aa, ro [2. eïgco], oorhanger.
3. eguay zó, klip, aardhoop, grafheuvel.
eEg/adöiovy zó [verlclw. r.eEg/ufjg], Hermesje. — ëgpaiovy zó ['Egyfjg ; cig. :
gave van Hennes,d. god der buitenkans¬
jes], onverwacht gewin, buitenkansje.
— crEgpaiogy 3 fEgyfjg), aan Hennes
gewijd:"^. Xócpog, H., Hermesheuvel, op
Ithalca ; -ov ogog, H., Hermesberg, wschl.
een voorgebergte v. Lemnos. — cEg/aéagy
éco, en cEg(jLEiag9 siao en sico, ion. =
rEg/Lirjg. — eEg/LiyÖLovy zó = 'Egyddiov.

êgpjjvELa, fj, het uitdrukken der gedach¬
ten. — éQfMjvevg, o. 1. a) verklaarder,
vertolker. — b) inz.: vertaler. — 2.
verkondiger, bode. — ègprjveyzrigy ov,
6, tolk. — ég/Lirjvevco. 1. a) uitlegge»,
vertolken. — b) inz. : vertalen. — 2.
zijn gedachte uiteenzetten, - uitspre¬
ken.
„
cEg/arjgy ov, ó. \. zoon v. Zeus en Maia,
god v. d. handel enz. — 2. meton. : hermeszuil.
êg/uivy z. éggig.
cEg/atovevgy m. bvn., uit de stad Hermione.
— ‘Egpuóvrjy rj. 1. dochter v. Menelaos.
— 2. zeestad in Argolis. — SEgjuiovig, Idog, vr. bvn., uit de stad Hermione.
èg/alg of -tv, trog, ö [1. sg/aa], poot v. een
bed.
cEg/.ucóvy óvog, 6 = e Eg gióvy, 2.
ég/uoyXv(peiov9 zó, werkplaats van een
beeldhouwer. — êg/aoyXvcpevg, o =
-vepog. — ègpoyXvcpécoy beeldhouwer
zijn. — êg/aoyXvcpixógy 3, het beeld¬
houwen betreffend. — êgpoyXvcpogy ó
[eggag yXvcpcov ; eig.: snijder van Hermesbeelden], beeldhouwer.
c,Egtuogy 6, rivier bij Stnyrna.
ëgvogy oolcëgvog, zó. 1. jonge loot, tvijg.
— 2. overdr.: spruit, nakomeling.
Ig£a, ao. v. sgbeo en sgyco.
egtga, ao. v. sgyco.
cEg^£rjgy ov, o [sgyco], Bedwinger, vertar
ling door hdt. v. d. naam Dareios.
ëg%coy f. v. sgöco en sgyco.
ègóeigy ósooa, dsr [s'ioog], liefelijk.
*EQOjLiai9 sgrjGogai, 2e ao. ygópyv. — 1.
vragen, vragen naar, uitvorschen. —
2. ondervragen.
egogy ó, ep. en 0 == sgcog.
sgjiEzóvy zó [Êgnco]. 1. d) kruipend dier.
— b) inz.: slang. — 2. alg.: d) vier¬
voetig dier. -- b) wezen.
égjzv£coy voco, sïgjivoa [sgnco], en è'gjzcoy
sgx/)co, slgxpa [vw. Lat. serpëre]. —
a)
zich langzaam voortbewegen, kruipen,
sluipen. — b) alg. : gaan, komen : ° egned''1 cog zdyyoza, gaat zoo spoedig mo¬
gelijk heen. — 2. overdr. v. toestan¬
den’. naderen, heengaan: ° ngóg zóv
s'xovza 6 cpdórog egjtei, de nijd besluipt
den rijke.
eggdyrjVy 2a ao. pass. v. grjyvv/Lu.
EggdöazcUy eggava, êggdvifojv, z. gaiveo.
è'gQatjay ao. r. gdooco.
eggaG/LicUy pf. pass. v. gaiveo.
kggdcprjVy è'ggayjay z. gdnzco.
£ggelgay ao. v. gé£co.
eggevaa, ao. v. géco.

è'egrjypai

—

EQQrjyfACU) pf jtuss. v- gvyrfd1iggg'd'gvy ao. pass- v• 1* s^co‘
è'ee?]£a, ao. v. gtjywpi.
EQQiyct, 2G pf. v. giysco.
eggippaiy EQQifpa, sQQtcprjv, EQQiyja, z.
gljzzco.
SQgVTJHCL, EQQVIJV, Z. pECO.
êggvadprjvy èggvO'd'pVy Z. gvopai.
EQQOOy rjoco, rjggrjoa. — 1. moeilijk
el¬

lendig
treurig rondgaan, ziek rondsleepen, tot zijn ongeluk ergens heen
gaan : egge, scheer je weg!
2. over¬
dr. (pr. dikw. met beteelc. v.f h. pf) : a)
te gronde gaan : 0 èggêzco ”IXlov, weg
met Ilion ! — b) soms zonder onwel¬
willend bijbegrip: verdwijnen, sterven.
ê'ggcjoya, 2e pf v. grjyvvpi.
è'ggcopai, pf pass. v. gcóvvvpi. — êggcopévog, 3 (comp. éoregog, superl. éozazog).
1. sterk, krachtig, gezond. — 2. over¬
dr. : a) moedig, dapper. — b) v. een
toestand : hevig.
ëggcooa, ao. v. gcóvvvpi.
êggcocrdppv, ao. v. gcbopai.
Eggdbo&iiv, ao. pass. v. gcovvvpi.
sgoa, ep.ao.v. 2. sïgco.
sgo77, ij. 1. dauw. — 2. overdr., mrv.
[diertjes frisch als dauw]: pasgeboren
lammeren. — êgarjeig, rjsooa^ fjsv. 1.
bedauwd. — 2. overdr. : frisch a/s
dauiv.
ègorjv, ïow. = ctgorjr.
igvypijXogy 2 [Jgeuyo^wcu], luid brullend.
ègv'd'OLivco \egEvdco], rood maken, - ver¬
ven. — êgv'&'i]pay To, roode kleur, blos.

3 Egv&ïvot, cüi', of, storf in Paphlagonië.
3Egv&'gcLL) wv} ai. 1. stad in JBoiotië.
2. 'fcf. op rfe Ionische kust, kolonie der
vorige. — ’Egv'd'gaioi, cor, of, Eruthraiërs.
ègwd'gLdoo, rood -, schaamrood worden.
_ égwd'góg, B [s- ;
Lat. ruber,
iVerf. rood]. 1. rood, roodachtig. — 2.
77 ’Egvdga ftdXaooa, de Eruthraïsche
0?zr. Arabische) Zee tusschen Arabic en
Indic, met de Roode Zee en de Perzische
Grülf.
êgvxaKOVy 2e ao. v. sgvxco.
eqvko.vdco (alleen 3 mrv. ind.pr. -vócooi, H.)
en * -ctroo
3 enk. irnpf -ave, TT.)
= sgvxco.
EQVHCO, vlgco, rjgvga, 2e ao. ijgvxaxov, te¬
rug-, tegenhouden. — 1. a) niet laten

weggaan, tot staan brengen, stuiten ;
meel.: zich ophouden, toeven, dralen.
— b) overdr. : beteugelen : è. tivpóv,
H. — 2. afhouden, afwenden: a) eig.:
ÖXiyog x&gog -el, H., een kleine ruimte

houdt lien verwijderd, - scheidt hen

è'gxopcu
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van. — b) overdr. : xaxóv è. zivi (dat. v.
voordeel), H., van iem.
ègvpay zó \sgvpai], ellce beschutting: stads¬
muur, wal, schild, harnas ; ook v. een
stroom.
sgvpai, med. (gaat naar de ivkw. op pi),
egvopai en ion. elgvopcu [vw. Ned.
weren]. — I. 1. bewaren : a) bescher¬

men, behouden, redden, bevrijden. —
— b) overdr. : a) cpoeolv eig., H., in zijn
geest bewaren, geheimhouden. — f)
handhaven : #èpiozag (verordeningen)
Eigvazcu (= Eigvvzcu) (v. rechters), H.—
2. a) in het oog houden, bespieden.
— b) overdr.: vóór oogen houden, in
acht nemen, op vol gen: enog (raad)
sigvooao&ou, R. — II. I. afweren, verre
houden : syxog egvzo, H.
2., overdr. :
bed win gen/beteugel en : s. yólov, H.
’EgvpcLV'd'ogy o, gebergte in Arkadic.
Egvpvógy 3 [epf/ucu], bevestigd, sterk van
nature,versterkt: zd -d, sterke plaatsen.
3 Egv^ipaxog, o, Atheensch geneesheer,
omstr. 400 v. G.
1. êQVOfitufx. sgvfiai.
2. êgvofzouy med. v.\. êgvoo.
êgvadg/LzazEg (alleen nom. en acc. mrv. ag)
[1. êgvco dgpa], den wagen trekkend.
EgvcfiJZToXigy Log, vr. bvn. [egvpevog ttzohv], steden beschermend.
êgvazógy 3 \verbaaladj. v. 1. spvco], getrok¬

ken .
1 .ègvcOyVooj.Eigvoa pass. sipvodijv, Eigvgui.
(A.V., H. : f ègvco ; ao. eïgvooa, sgvaoa,
ook -egvoaoxE). — 1. trekken : vevggv ê
de pees aantrekken, d. i. den boog span¬
nen 5 xgvoeg zLva sgvoaohai, H., iem.S
lijk op de weegschaal met goud om¬
hoogtrekken, iem.s gewicht in goud
betalen (med. : tot eigen voldoening)
(vgl. eXxcd, II, 1). — 2. dikw. met h.
• bijbegrip v. geteeld : weg-, ontrukken,
sleuren.
2Aêgvco, alleen med., x. ëgvpai.
Egyazai, 3 mrv. pf pass. v. egyco.
Egxazdopaiy opgesloten zijn.
ègx'O'ELg, part. ao. pass. v. sgyay.
egxopoe, impf. (zld.) rjgxóptjv ; h. irnpf
en de overige vormen worden gew% ver¬
vangen door die v. eipLpjxa), dqnxveo/iai,
eXevOco ; meestal', irnpf. fjsir en pa, f ei pi,
2e ao. fjXi)ov, 2e pf. èXrjXvda. — A. V. f
eXsvoopai ; lc ao. T rjXda 2G ao. rjXv'&ov,
3 mrv. t ijXdooav; 2G pf slXrjXov&a, 1 mrv.
EÏXgXowd'pEv en slXrjXvdpEv, H.; part. pf.
èXrjXov&cós, H. — pr. en irnpf hebben
vaak de beteek. r. pf. en pJqpf : ik ben
gekomen enz., d. i. ik ben hier enz.
I. 1. komen, gaan, heengaan ; soms: op-
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en neergaan : s. óöóv [inwendig voorzo.);
pX-ds d'èovoa, zij kwam aangeloopen ;
h. part. sXd'cóv duidt vaak h. trapsgewijs
vorderen der handeling aan : ° ögd rad’
èX&dtv, ga en doe het. — 2. alg. v. elke
andere beioeging : varen, vliegen ; ook
v. zaken : v. werptuigen, wolken, slroomen enz. : yégag Ëg^szai dXXp, H., mijn
eergeschenk gaat elders heen, - gaat
voor mij verloren.
Iï. overdr. 1. op het punt zijn, gaan [vrl
hdt.) : 8. (pgdocov, ik ga zeggen. — 2.
in een toestand komen : sig xsïgag ë.
tlvi, handgemeen worden met ; slg Xóyovg e. tlvi, in gesprek komen
onderhandelingen aanknoopen met ; ölol
/idpjg [z. öid, B, I, 2. c) I. tlvi, in
strijd geraken met; èm ndv e., naar alle
middelen grijpen ; slg tovW yfigsoog
ÉXpXvdsv, tot dat punt van overmoed
is hij gekomen, hij drijft den ... zoo
ver; ° (povsvg fjX&ov, ik ben er toe ge¬
komen ... te zijn, ik ben ... geworden.
— 3. v. toestanden : _ komen : xvéqoag
(avondschemering) pXfts; avzcg pX&e
xaxóv, hem overkwam het onheil.
Egxopevóg = ° Ogxopsvóg.
egx™, barbarisme voor sg/opai.
êgcb. 1. = sgdoo. — 2. f. V. 1. sïgco.
êgcgöióg en -coöd, reiger.
1 Jgcoéco [1. ègoop], gutsen.
S.êgcoéco [2. ègoop]. 1. zich terugtrekken,
rusten, ophouden. —2. causatief: iem.
zich doen terugtrekken, terugdrijven.
1. êgcop, p [goóopru], vlugge beweging,
vaart.
2. ègoorj9 p, rust.
spoog, coiog, ó. i. 1. a) liefde. — b) meton.:
voorwerp der liefde. — c) overdr.: vu¬
rig verlangen. — 2. verpers.: Eroos,
liefdegod. — II. groote vreugde.
ègoozdooy ion. Eigoozdoo en eIqoozéco. 1.
vragen, ondervragen : e. tlvó tl. — 2.
fa) verzoeken, smeeken. — b) uitnoodigen. — êgcózppay zó, het gevraagde,
vraag, ondervraging. — EQoózpoig, p,
het vragen, vraag, ondervraging.
3EgcozidEvg, ó [verklzv. v. ”Egcog], jonge
Eroos. — EQooziKÓg, 3 [Ijoco?]. 1. de
liefde betreffend ; tol -d, o. a. minne¬
liederen. — 2. vol liefde, verliefd.
1. «S, ior-, ion., oud-att. = slg, elo- (met dit
Eo- zijn alle volgende composita met êo-,
behalve eo-eovoo, samengesteld).
2. e$, êa-y boiot. = ex, ex-.
eg9 2 enk. ao. imper. v. lij pi.
-ecra, ao. v. Ëvvvpi.
êa-ay-y èo-asi, EG-a'd'géooy êa-ax-y èo-dXXopCU — ELO-CL-.

èodprjvy ep. ao. med. v. Ëvvvpi.
Eoavy ion. 3 mrv. impf. v. slpi.
-eoavy ep. 3 mrv. 2* ao. ind. v. -lp pi.
EGavoLy dor. = sopva, ao. v. oaivoo.
EG-avzciy ep. === sïoavTa.
êodnrjVy 2e ao. pass. v. opjzoo.
EO-oLozixvÉopaiy ion., = EÏoaqpixv-,
Eo-agdoocoy ion. = slo-ag-.

*

ëoagy ao. part. v. * ëCqo.
èo-av'd'ig,
= elo-.

êo-flalvcoy EG-PdXXoOy

EofiaGig

êofiazógy 3 [= elo- ; verbaaladj.
fatvco], toegankelijk.

v.

èo-

Eo/ÜEOay -EG^pxCty £o/h]Vy z. ofévvvpt.
io-flidt;opaiy
êa-fhpd£co, êo-flXéjzoOy èoftoXrjy êo-öéQxopai = elo-,
éo-öéxopaiy ion., ÉG-Séxopaiy att. =sloöéXopai.
EG-ÖvvCOy EG-SvOO =

ELO-,

EGEOLiy ep. 2 enk. f. v. slpi.
-éoEiy 3 enk. f. v. -lppi.
EG-ELpL

=

ELO-,

EG-EJTELZGy EG-EQyVVpi

=

ELO-,

êa-£gvco [2. èö-], boiot. = s^sgvco.
êa-ÉQxol^aLy èo-éxco9 EG-pyéopaiy êo-rj'd'Éco
— eIo-,
EGEzaïy ion. f. v. slpi.
êorjpavciy -pdv'd'pvy -ppva, z. oppaivoo.
EOrjvoLy ao. v. oaivoo.
eg'Ö'1 vóór spiritus asper = eotl, eote, eote.
-égd'ai. 1. 5c ao. inf. med. v. -lppi. — 2.
inf. pf. med. v. -évvvpi.

* èo'd'éopai (alleen pf. en plqpf. pass. :
podppai, podpppv) [èodpg], bekleed zijn.
— EG'd'ppay tó, kleed.
EG-d'pv. 1. 3 du. plqpf. v. ëvwpi. — 2. ao.
pass. v. * e£co.
ÉG'O'pgy pzog, p [viv. Évwpi]. 1. a) kleedr
gewaad. — b) coll.: kleederen, kleeding. — 2. overdr. : sprei.
softpoigy Eoog, p \*Eohèopai\, kleed.
EG'd'ioo (alleen pr. en impf.) — söco.
ÉG’d'Xógy 3, goed, in d. ruimsten zin v. dit
ivoord. — 1. v. menschen [en dieren) :

flink, van edele afkomst, edelgezmd,
trouw, wijs, verstandig, behendig, rijk,
dapper, bekwaam. — 2. v. zaken: goed
in zijn soort, heilspellend, doelmatig,
nuttig, heilzaam, gunstig, kostbaar,
schoon ; t6 -óv, geluk, of: kleinood;
tol -d, geluk, of: kostbaarheden.
Ëo'd'ogy tó \vw. Ëwvpi], kleed, gewaad.
EG-'d'gcoGxoOy ion. = slodg-.
ËG'd'co [alleen pr. en impf.) — èo&lco.
EG-l£opaiy ÉG-lppiy EG-xarafialvco = sio
èo-xazoQdooy ion. = sloxa&ogdoo.

ècrxevdSazou — èocp&X'd'rjv

ioKEvdöazcu, ion, 3 mrv. pf. pass. v.
OXEvd^CO.
koxrjXa, £oxlr)xay ËaxXrjvy %. oxsUco.
EG-XOpl^CO = EIO-.
EGHovy ep. iter. impf. v. sipi.
EG-XeVGGGO = EIO-.
SaXóg, dor. = iodXóg.
èopaiy pf. ind. pass. v. Ëvvvpi.
èo-palopai = sta-,
éopóg, o [Ë£opcu ;
: wat zich ergens
neeizetj. 1, zwerm bijen. — 2. overdr *
menigte, groote hoeveelheid.
êopvyrjVj 2* ao. pass. v. opvXro.
EG-oöog, ion. = £fdo(5og.
-EGopcuj ƒ! wied. v. -èvvvpi.
EGÓpEG'd'a, ep. = èodpsda.
EGOJtzÓg, EGOJtZQOV, EO-OQaOO, z'orc. = ££’a_.
EGJtdQrjV, EGJTCLQpaiy X. OJIFLQCO. ^
EGJZELGa, EGJZELG'O'TJVy EGJtElGpG.1,
OJIEVöco.
EG-jiÉpjzooy ion. =
egjzeo, ep. 2 enk. 2e ao. v. Ëjzopai.
EGJtEQa, ?/ [Vr.
fajrspog]. 1. [copa], avond*
a<P' -«ff, van den avond af ; rd d<v’
-ag de eerste helft van den nacht. 2. [*cü£«], avondland, Westen.
EGJiEQLÖEg, o»', ou
Hesperiden,
dochters v. d. Nacht.
EGJEEQLOg, 3 = EOJlEQOg.

Eonejig, n5og, ij, stad in Kurenaïka. —
1. Eojzeqïzcu, <öv, ofc, ITespericten, in¬
woners van Hesperis.
2. Egjzeqïzcuj cov, ot, Hesperieten, volks¬
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-éaaeo&cu, inf. f med. v. *Ë£co.
EGGEVClj ao. V. OEVCO.
saoi], èaoi, ecrao,

eWo, 5 erc/r. plqpf. med. v. Ëvvvpi.
EGGopaiy ep. = EGO pat.
EGGoopaiy ion. = ijoodopcu.
èGGV&TJV, EGGVpCU,
Or«;CÜ. — 'sOGypEvog, 3 [e». part. pf. v. osvco, wiet accent
V. h. pr.\. 1. haastig, onstuimig. — 2.
^ overdr., niet pen. : begeerig.
eggco, ep. f. v, Ëvvvpi.
EGocovy ion. — rjoocov.
EGzd&rjv, EGzancLj x. ïnTrjpi.
EGzdhjVy ËozaXxay y, ozéXXco.
EGzctv, EGzaózog, ËGzaoavy z. i'ozijpi.
sg-ze. ï. dw. z». plaats : tot: idr*- èni rd dd-

jredov, tot op den grond. — [[. mw. 1.
e totdat, — 2. zoolang als.
EGzéaGly z. IGTtJpi.
EGZEila, r//0. 2>. ar «AA co.
èozEcng? EOzrjxay e'gztjv, EGzrj^co, £ozijGay
X. lOTTJpi.
egxLo., /y f/rmsc//. zw;. Lat. Vesta]. I. 1*
haardstede a/s godsdienstig middelpunt
v. h. huis. — 2. synekd. : «) huisal¬
taar. — /;) huis, woning. — 3. overdr.:

middelpunt van den staat, hoofdstad.
— II. verpers.: Egt ia, godin v.h. haardvuur in h. huiis en d. staat.
Eoziaia, f/, stad op de noordkust v.
Euboia.
EGziapa, ro, e?z EGziaaigy Ecog,
feest¬
maal. — Eozidcn, impf eiozicov, daco,
EiGziaoa, Eioziaxa. [larm]. — 1. aan zijn

haard ontvangen.^— 2.

: a) in zijn

huis -, aan zijn tafel ontvangen : I. ^dstam ten "zuidoosten v. Trapexoes.
/ror- (inwendig voorw.), een bruilofts¬
ËGJZEQog 2 [-M6*. Lat. vesper]. 1 a) van
maal tijd geven.
/;) overdr.: ontha¬
den avond, avond- : ë. dozi/g
II
len op : Adycov e., op redevoeringen
avondster. - b) zelfst. g. : óf., avond’;
trakteeren.
*xa -a, avonduren, avond. — 2. van het
EG-zi'O'npiy ion. — sloxlDrjpi.
avondland, westelijk : ° ë. &eós, d. i.
Had es (bij H. ligt de onderwereld in 7
EGziovxog, 2 [eoziag Ëyjov], (heilige)
westen).
I
haarden hebbend.
egjzeg'&'cU) 2g ao. inf. v. Ëjzopai.
! EGZlXOVy 2e aO. V. GZEl.yeO.
ËGJZEZEy 2e ao. imper. v. èvènen.
EGzoy ep. plqpf. med. v. Ëvvvpi.
EGzogya, 2C pf. v. arf'pvco.
EG-jzezopaiy
EG-jzrjödcOy eg-jiljzzco^
eg-

,

jzloog

.

=

Eio-.

EG-jzlcocoy ion. = EÏOJllècO.
EG-JZOlécO = EIG-.
EGjzóprjv, 2e ao. v. ËJiopai.
-ÉGJZOVj 2e ao. v. -E7ZC0.
EG-QÉCO = EioQECO.
èogy boiotisch = *•£
2. eg).
= Ëooo,

v. ei pi.

£oaay êoadprjv, x,. Ëvvvpi.
BOGCUj -ÉOGCU, ËOGaZOj %. *Ë£cü.
ËGGEai, EGGEtzat, ep. = èary, earaf.

€GzógsGay ao. V. ozógrvpt.
sazgappaiy EGzgd<pgvy eozgoqpa, x. gtqe-

rpco.
êGrQcó&rjv, Ëgzqcooo.,
ozgcóvvvpi.
ëgzcoqj ogog, ó, disselpen, pen vóór aan
den dissel.

iozcóg, cooa, dg (soms ebg), part, pf. v.
Xozgpi.
ËGTcoaav, 3 mrv. imper. v. slpi.
EGV'd'gv, ao. pass. v. osvco.
EoqpdyijVy ËGcpaypaiy X. oepd^eo.
EGcpdkijv, ËocpaXxay ËocpaXpai, x. ocpdXXco.

Eocpdx&nv, ao. pass. v. opd£co.
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EO(pÉQCO

iö-CpÉQCAJ, èa-(pOQECO, ZOtt. = sloep-,
è'oeprjla, ao. v. oepaXlco.
ëox’. 1. = é^e, 2;. e*a>. — 2. = £0*e,
z;. etwi', vóór klinker met spiritus asper.
éoxdga9 g. 1. a) huis-, offorhaard. — b)
in%.: (gew. klein en laag) altaar (%. ficopóg, 3). — 2. alg.: a)' wachtvuur. —
b) vuurpan. — êoxagóepiv, ep. gen. en
dat enk. bij soxdga.
^èoxaraco (alleen ep. part. pr. -ócov) \eoXazog], zich aan den rand bevinden, de
verste
de laatste zijn. — loxazid, g
[id.]t uiterste rand, uiteinde, grens, af¬
gelegen streek.
ëoxaT°S> 3 [superl. bij ?] (comp. en superl.
met dubbelen uitgang v. vergelijkingstrappen : -azcózsgogf -azcózazog). — ï.
v. plaats : a) aan het eind gelegen,
verst, hoogst, laagst. — b) bw. -a, H.,
aan de uiterste einden. — II. overdr. 1.
v. tijd : laatst. — b) bw. : -ov, voor de
laatste maal; zó -ov, ten slotte. — 2. v.
graad : a) uiterst, laatst, ergst: -at dddvai.— b) zelfst. g.: -cc jtadsïv, het ergste
(= d. dood) ondergaan ; sig rd -cc, tot
den hoogsten graad. — lolara?s, bio.,
uiterst, in den hoogsten graad.
êaxé'O'gVy ëox^'d'OVj z. syco.
êo-xécoj ion. = eloysoj.
EO XP HU) £GXovi
&Xü)•
Eoco, bw. {romp. socoiégu), superl. sozozdt(o), ion., oud-att. = sïoco.
Eoco, f. v. ëvvvpi.
eoco-'&'ev. 1. bw.: a) van binnen uit. —
b) van binnen. — 2. vrz. met gen. :
binnen.
èzdyrjVy 2C ao. pass. v. zdooco.
èzd^co, onderzoeken.
èzd'd'pvy 2a ao. pass. v.zeivco.
Ezalgay g [vr. v. èzaïgog], gezellin, vrien¬
din.
EzcugEioLy ?/. 1. kameraadschap, vriend¬
schap. — 2. meton., concr.: genoot¬
schap; inz.: politieke club. — èzougeiog, 3, ion. -ggïogy 3 [ira^o?], mak¬
kers
vrienden betreffend : Zsvg I.,
beschermer der vriendschap. — êra 1gicLy g — -gsla.
êzcugé£co [IrccZ^os]. 1. zich als makker
aansluiten bij. vergezellen. — 2. med.:
tot makker «nemen. — êzaïgixógy 3
[/V/.], vrienden -, makkers -, vriendin¬
nen betreffend.
èzaïgog, o. 1. a) die samen met een an¬
der iets doet, die in dezelfde omstan¬
digheden verkeert, makker, -genoot:
wapenmakker (ook aanvoerders en sol¬
daten onderling), lot-, partijgenoot,

— eZEQOg

leerling van, medeleerling, collega,
jeugdmakker, vriend; inz., mrv. : ho¬
velingen v. d. koning v. Makedonië. —
b) als bvn.: die makker is, die -genokt
is, bevriend. -- 2. in h. gesprek : -s,
vriend 1
EzaHrjvy 2* ao. pass. v. zgxco.
EzdXaooa, ep. ao. v. *zXdo0. «*
EzapoVy 2e ao. v. zêprco.
ËzatgaLy ao. v. zdooco.
êzdgrj, êzagi^opaiy ion. = èzaiga, êzacgi£o,uai. — ezagog, ion., dor. = èzaïgog.
EzdepijVy 2e ao. pass. v. ddnzco.
è'zaqpov, %. zsdgjza.
êzÉihjv, ao. pass. v. zidgui.
EZE'd'gjZEay z. zédrjjza.
EZEika, ao. v. zéXlco.
EZEHOVy 2C ao. V. ZIXTW.'
EZEfXÓprjVy

EZEfA,OVy

Z.

ZSfZVOJ.

3 EzEOKfojELog, 3, van Eteokles. — ’EzeonXijgy éovg, 6 [szsóv xléog (sycov) ; eig. :
met waren roem], zoon v. Oidipoes.
3Ezeonkog, 6, een der Zeven tegen Thebe.
3EzEÓxggzEgy cov, 01 \ezbol Kgrjzeg\ OerKretensers, volksstam, op Kreta.
EZ£Ógy 3. — 1. waar, werkelijk. - 2. gew.
biv. -ov, werkelijk, inderdaad, in waar¬
heid.
ézEgaknécogy bw.f ion., met afwisselend
geluk, onbeslist. — êzEgak^gg, 2 [szégep dXxrjv (<5i<5od<r)]. 1. kracht gevend
aan de andere {tot dusver verliezende)
partij : è. ving, H.; ê. öfjgog, H., krijgs¬
bende die de kans doet omslaan. —
2. herhaaldelijk kracht gevend aan de
andere partij, weifelend : è. gdyg, hdt.,
onbesliste slag.
êzEgïjpegogy 2 [(r>;) êzégg gpsgg], om den
anderen dag.
èzÉggcpiy %. szegog.
êzEgóöotjog, 2 [szsgav dó£av {syMVj], van
een andere meening, andersdenkend.
EZ£goLogy 3 [szegog], van anderen aard,
verschillend. — êzEgoïóco, verschil¬
lend maken, veranderen.
EZEgogy 3. — A. V. vr. dat. (instrum.)
enk. : èzégrjqu. — krasis : att. dzsgog
(= o e.), dzéga (= g èzéga), tidzsgov
(= zó szsgov), gen. iïazsgov, dat. vr.
&azégg, onz. mrv. d'dzega^; ion. : ovzsgog
( = de.), zovzegov ( = zó szsgov).
I. een van twee, een van beide(n) :
ycoXóg zóv-ov jzóda, H., kreupel aan den
een en voet; e. psv... s. dé, de een... de
ander ; mrv.: een van beide groepen.
II. 1. [gew. met lidw.) : de ander (van
tiree) : 6 gsv... 6 ö’ s. ; 01 -01, de.tegen¬
partij ; zó. stil ’&dzsga, de overzijde. —
2. alg. {zonder lidtv.) : een ander (van

ézégco'&'Ev
velen) : a) een tweede : e. zoiovzog, een
ander van die soort; jroUol -oi. — b)
verschillend: -a gev Xéystv, -a ös (pgovsïv;
inz.: anders dan gewenscht, ongeluk¬
kig.. rampspoedig.
izÉQOD'd'sv^ bw. [szsgog, -ftev]. 1. met be¬
weging: van de andere zijde. — 2.
zonder beweging: a) aan de andere
zijde. — b) ovcrdr.: daarentegen.
êzégord'iy bw. [szsgog, -#*]. 1. aan den
anderen kant. — 2. a) aan een anderen
kant, elders. — b) overdr. v. tijd : een
anderen keer.
ézégcos, bw. [Irspoff]. 1. op de een of an¬

dere wijze. — 2. op een andere wijze,
anders ; inz. : op een andere wijze
dan men hoopte, ongelukkig, slecht.
êzégcoaEy bil'. [szsgog, -os]. 1. met beioeging : a) naar den anderen kant. — b)
naar een anderen
naar den een of den
anderen kant. — 2. xonder beiueginq :
aan den anderen kant.
êzégcoza, bw., aiol. = szsgcodi, een ande¬
ren keer.
êzezevxee, ion. 3 enk. plqpf. v. zvyydvco.
è'zez/Ltovy z. zszgov.
-EZEvxikrjv^ ao. pass. v. zvyydvco.
Ezéx'd'Tjv^ ao. pass. v. zixzco.
’Ezscovóg, g, stad in Boiotic.
k'zrjVj

3

du.

2G

ao. v. ïrpu.

Ezgs, ov, o, stamgenoot, verwant.
viet en xonder dvs/aoi,
passaatwinden. — èzrjaiog, 2 en 3
[eroff]. 1. een jaar durend. — 2. jaarlijksch.
izr/zvgogy 2 [vw. exvgog]. 1. a) waar, de
waarheid
sprekend, betrouwbaar :
ë. dyyeXog. — b) waar, echt, niet ver¬
zonnen. — 2. bw. -ov, in waarheid,
werkelijk.
eri9 bw. [vw. Lat. et], nog. — 1. v. tijd : a)
v. h. tegenwoordige : nog, nog altijd: ovx
en, x. ovxsxi. —/;) v. h. verleden : nog,
toen nog ; soms: reeds: sxi ngóxsgov,
reeds vroeger. — c) v. de toekomst :
nog, voortaan ; soms : eens. — 2. r.
maai en graad : a) ook nog, boven¬
dien. — b) bij eomp. : nog : exl gdXlov,
nog meer.
EzyoLat, Icor, ol,

EZL'd'Ea, 1 enk. irnpf. ion. v. zithgii.
ËxcXa, ao. v. zlXXco.
êztzrjva, ao. v. zizalvco.
szXaVy szXacra, ËzXaoav9 ezXtjv, z. * zXdco.
èzgdyrjVy szgayoVy z. zpijyco.
èzp.rj'd'Tjv, ao. pass. v. zéuvco.
è'rvog, zó, dikke brij, vrl v. peulvruchten.

-szo9 3 enk. 2G ao. ind. med. v. -hj/u.
iroLjbtd£co9 doco, rjzoLgaoa, gzoigaxa (ook
szolgaxa, PAP.) ; pass. rjzoigdod'gv, fjxoi-

—
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paofxai, gereedmaken. — Ëzoigog en
êzoifzog, 2 en 3, gereed. — I. v. zaken:
1. alg. : gereedliggend, voorhanden,
toebereid.— 2. m.: a) v. h. verleden :
in vervulling gegaan, verwezenlijkt. —
b) v. de toekomst : a) zeker komend,
wat te wachten staat. — /3) uitvoer¬
baar, doenlijk. — II. v. pers. 1.*gereed,
toegerust. — 2. bereid, bereidwillig,
geneigd, besloten.
Ëzogov9 2G ao. v. * zogéco.
k'zog9 zó, jaar : xazd è'., jaarlijks ; e.- slg s.f
jaar uit, jaar in.
Ëzgayov9 2R ao. v. zgcóyco.
EZgdozrjVy k'zgajzovy x. zgsnco.
EzgdopijVy 2G ao. pass. v. zgscpco.
êzgdqp'd'pVy ion. ao. pass. v. zgênco.
ëzgacpov, 2G ao. V. xgscpo).
êzgifiijVy èzgicp'd'pVy x■. zglfioj.
êzgv(prjvy 2G ao. pass. v. dgvjizco.
EzgcoooLy êzgcó'd'TjVy %. zi.zgcóoxco.
Ezird'TjVy ao. pass. v. Ovco.
szvgog, 2 en 3 [vw. èzsóg ; —>- Ned. etymo log ie]. 1. waar, werkelijk, echt. —
2. bw. -ov, waarlijk, werkelijk.
èzvTcrjv, EzvjzoVy êzvqrd'pvy x. tvtczoj.
èzvxvaa, ep. ao. v. zvyydvoj.
êzvx'O'gvy ao. pass. v. zsvyco.
Ëzvyovy 2G ao. v. zvyydvco.
Ezchaiog, 2, vergeefsch, onnut.
ei), ep. éi}, ËVy bw. [onx. aee. v. èvg]. 5. 1.
[dient als bw. bij ayadóg ; fgst. xaxcog ;
als eomp. en superl. dienen dgeirov en
dgioza), goed, in d. ruimsten x,in r. h.
woord : zooals het hoort, behendig, ver¬
nuftig, grondig, zedelijk goed, billijk,
edel, nauwkeurig, met zorg, gelukkig,
met goed gevolg enz. : sv oïda, goed
weten ; ev Xêysig, goed gesproken, gij
hebt gelijk; ev lèysiv zivd, goed van
iem. spreken ; ev jzolelv ziva, iem. goed
doen ; ev eysiv, het goed maken : ev ys,
goed zoo ! mooi ! bravo ! — 2. ver¬
sterkend : waarlijk : ev gala, wel dege¬
lijk.
if. in sarnenst. 1. gew. beteekent ev- insge¬
lijks goed [d. i. zooals het hoort, zedclijd goed, edel, met zorg, gelukkig,
gemakkelijk enz.) ; soms beteekent het :
goed voorzien van, met vele..., of:
voorzien van goede (schoone en,.)...
— 2. soms is het versterkend.
EVy enkl. EVy x. 1. ov.
EvayyEXl^ogaiy med. [aiigm. evrjy-). 1. een
goede boodschap -, iéts als een goede
boodschap brengen. — 2. t in.,. ,: de
goede boodschap brengen, het evan¬
gelie verkondigen ; pass. met pers.
onderw.: de goede boodschap verne¬
men. — EvayyéXioVy zó [ —Lat.
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eva.yyeA.os

ëvangelium —> Ned. evangelie]. 1. a)
goecïe boodschap. — b) t w**. : de
goede boodschap, het evangelie. — 2.
belooning
dankoffer voor een goede
boodschap. — EvdyyeXos, 2 [sv, ayysAoff], een goede boodschap brengend.
svaygg, 2 [sv, cfyo? ; eig. : goed, wat cle
schuld betreft]. 1. vrij van schuld, rein.
— 2. missch. : a) helder. — b) ruim
voor den blik.
Evayógag, ov, d [sv dyogsvcov ; eig. ' goed
redenaar], honing op Cyprus o/nstr.
400 v. C.
svaygog, 2 [sv, ayg«], een güCde vangst
bezorgend.
EvaÖEy 3 enk. 2e. ep. ao. v. dvödvco.
EvaÖLKrjzoSy 2 [sv, dót^stw], gemakkelijk
te benadeelen, weerloos.
Evd^co [svai]. 1. op h. Bakchosfeest svai
roepen. — 2. alg. : jubelen.
Evar/g, 2 [ev delg (dggi)]. 1. gunstig
waaiend. — 2. °z>. (Z. Slaap : met zachten adem.
evai, tussw., vreugdekreet : hoezee.
EvaifsLovlöysj ov, d, Euhaimonide, zoon
van Euhaimoon, Z. w. Eurupulos. —
Evalgcovy ovog, ó [sv, ai/m], èe?z Thessaliër vóór Troje.
EvcLLoovy covog, iri. vr. bon. [sv, atcov], het
leven gelukkig makend.
EvdXioSy

2, fZor. =

evghog.

EvdpEQog, 2, r/or. = svgpEgog.
svavdxXgzog, 2 [sv, verbaaladj. v. dvaxalèco ; eig. : gemakkelijk terug te roe¬
pen], overdr. : gemakkelijk in een an¬
dere stemming te brengén.
Evavöpog, 2 [sv, dw/p], met dappere
mannen.
evdvEfjLog, 2, (Zor. = Evgrspog.
Evav'd'rjg,2[EV, avüog]. 1. schoon bloeiend,
met vele bloemen. — 2. overdr. : a) z>.
//. dons der kin. — b) °eu. öXfog, welig
bloeiend geluk ; ° sv. ógyg, edelbloeiende -, edele gezindheid.
EvajtozELyLorog^ 2 [sv, verbaaladj. v, duorsixi£co\j gemakkelijk door een muur
af te sluiten, - in te sluiten.
ev-agl&pyzosy 2, gemakkelijk te tellen,
weinig talrijk.
Evdggazog92 [sv, dg ga], met vele wagens.
Evagpoozlay g [eig. : juiste aanpassing],
overdr. : het overeenstemmen, harmo¬
nie. — Ev-dggoozosy 2. — 1. goed aan¬
eengevoegd. — 2. overdr. : overeen¬
stemmend, harmonisch.
svavygg, 2 [sv, avyrj], ruim voor den
blik.

—

evSeijzvos

Ev^dazanzosy 2 [sv, verbaaladj. v. faozd£a>], gemakkelijk te dragen.
Evpoeïs, oécov, ol, Euboiërs. — Evfioia, rj
[sv, /tovg ; eig.: het land met vele run¬
deren], eiland bij de kust v. Attika. —
Evpoïxósy 3, Euboiïsch.
Evflozosy 2 [sv, fóoxco], met goede wei¬
landen.
Evfiozgvg, vg, v [sv, fiózovg], met veledruiventrossen.
evftovAlay ?/, goede raad, bezonnenheid.
— Ev[$ovXoSy 2 [sv, foidg], vol inzicht,,
bezonnen. — Evf}ovXog9 d, Euboelos,
Atheensch staatsman, tegenstander v.DEM.
Evyd’&'rjzosy 2 [dor. voor * Evyrj-; v. ev en
yg&Éco], [ev-, versterkend), zeer verheu¬
gend.
sv-yEy bw. = ev ys; z. ev, I, 1 einde.
EvyévEia9 g [,evyevgg]. 1. edele afkomst. —
2. ineton. (z. evysvgg, 2, a): edele ge¬
zindheid.
evyévELog, 2 [sv, yévsiov], met een zware»
baard.
EvyEvriSy H. Evrjy-y 2 [sv, yèvog ; —>■ Ned.
Eugeen]. 1. edel geboren, van voor¬
name afkomst; v. dieren: van zuiver
ras. — 2. meton. : a) (als vermeend ge¬
volg v. de edele afkomst:) edel gezind.
— b) v. h. uiterlijk : edel : 0 ngóoconov
-ég. — Evyevcbsj bw.
* Elypa, zó [alleen mrv.) [svxopai]. 1.
grootspraak. — 2. gebeden, geloften.
ev-yvagjzzosy ep. sv-, 2, goed gebogen.
EvyvoogóvooSy blo.

—

Evyvco/uoavvrjy g.

1.

edele gezindheid, welwillendheid. —
2. bezonnenheid, juist inzicht. — evyvdygcoVy 2 [sv, yvcógg]. 1. edelgezind,
welwillend, toegeeflijk. — 2. bezonnen,
verstandig.
sv-yveoazog en -oozog, 2, goed te erken¬
nen, goed zichtbaar.
Evyogcposy 2 [sv, yóucpog], stevig met
pennen samengevoegd.
Ev-öalSaXog, 2, kunstvol bewerkt.
evöoupovéGo (ao. sv- en gv-), gelukkig
zijn. — Evdcu/Liovlaj g. 1. geluk, voor¬
spoed. — 2. inz. : welstand, rijkdom. —
Evöai/Liovi£co (ao. ev- en^ gv-), gelukkig
prijzen, - achten. — Eydaipóvcosy bw.
— Evöalpcovy 2 [sv, öalgcov; eig. : een
goeden daimoon hebbend]. 1. gelukkig:
sv. TLvóg, wegens iets. — 2. inz. : a)
rijk. — b) v. h. bezit zelf', kostbaar :
ra -ova, rijkdom.
EvÓEieXoSy 2 [sv, dêslog] = EvdgXog.
EvÖEijtvosy 2 [sv, ózbTivov], met vele spij¬
zen.

n
evöevögog
evSevöqos, 2 [ev, öévögov], boomrijk.

—

Evgxijg
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—

van vérre zichtbaar,

goede
vriendelijke woorden.
evejzrjgy 2 [ev, sjiog\ 1. welsprekend. —

EvSia, rj [vr. v. evdiog]. 1. mooi -, helder
weer. — 2. overdr. : veilige stilte, vei¬

EVEJii'&'ETogy 2 [ev, verbaaladj. v. sjiizi■dspai], gemakkelijk aan te vallen.

Ev-öijhog, 2, goed

zeer duidelijk.

ligheid.
sv8idfioXog9

2 [ev,

öiafdXXoj], gemakke¬

lijk verkeerd voor te stellen.
8Ug], gerechtigheid.
evdiog, 2 [et*, viv. Zsvg], v. de Lucht, fZ.
hemel enz. : helder, stil, kalm.
Evöpgzog, ep. ev-, 2 [ev, de'^co], goed ge¬
bouwd.
euöoxéoj (impf. ev- en gv-) [wschl. ev,
lort. v. öê/ojiiai; eig.: goed opnemerr]. 1tevreden zijn met, welbehagen vinden
in. — 2. beslissen, willen. — t svSoyda9 g. i. welbehagen. — 2. goede wil.
Evöoxi/iiéoo {impf., ao., pf. : ev- en gv-)•
1. een goeden naam hebben, in aan¬
zien , geacht -, beroemd zijn. — 2. f ook
geld :
dgyvgiov -povv,
dat volle
waarde heeft, echt. — Ev-dóxipog, 2,
een goeden naam hebbend, geëerd,
beroemd.
Evdol-éoo = svdoxiuéco. — Evdot-ta, g. 1.
lijd. : goede naam, aanzien, roem. — 2.
bedr. : juiste opvatting, juist oordeel.—
Evóoigog, 2 [ev, <5o£a] = svöóxipog.
evöqaxgg9 2 [ev dgaxcov (part. ao. v. öegxogai)], scherpziend.
EvSgocfog, 2 [ev, dgóoog], goed bedauwd,
waterrijk.
Evöcoy impf. ev- en gv-, f. svögoco.— I. 1.
slapen, rusten. — 2. overdr. : a) v. d.
slaap des doods. — Ij) zijn gemak ne¬
men, zich verpoozen. — II. 1. gaan
slapen. — 2. overdr. v. iets, dat zich
EvÖLKia, g [ev,

2. goed gesproken, aangenaam.

EVEQyE'jia, g [svsgyézgg]. 1. liet goeddoen.
— 2. meton., concr. : a) goede {laad. —
b) inz. : weldaad. — svEgyEzéco (impf,
ao., pf. eveg-,zld. evgg-) [id.], iem. goed¬
doen, iem. (rLvd) een dienst (tl)
iem.
een weldaad bewijzen ; pass. : een wel¬
daad ontvangen. — Evegyéi:gpa, zó
[evepvffre'co], weldaad. — EVEgyézggy ov
6 [ev sgyd'Qopai], weldoener, ook als
eeretitel door een staat verleend. — evepyézig, löog, g (are. iv) [vr. v. h. vorige],

weldoenster.
EVEgygg, 2 [ev, sgyov], 1.

goed bewerkt,
- gemaakt. — 2. goed gedaan : zd -éa,
weldaden. — Evsgyóg, 2 [id.], goed
handelend.
EVEgKggj 2 [ev, sgxog], 1. lijd. : g’Oed
omheind. — 2. bedr. : flvgau -seg, II.,
goed beschuttend.
EVEgvgg, 2 [ev, k'gvog], met schoone loten,
weelderig groeiend.
Evegog, 2 [ev, elgog], met schoone wol.
Ev£ajZ£gLÖ£g9 cjv, ai, Ëuhesperidés, stad
aan de ivestkust v. Kurenaïka.— Eveojzegïzaïy cöv, oi, inwoners van Euhesperides.
EVEozcby ovg, g [ev; wrt. eg, viv. el pi],
welzijn, welvaart.
EVEziigia, g [ev, ezog], 1. goed jaar voor
de veldvruchten. — 2. alg. : voorspoed,
geluk.
Ev-evgEzogy 2, gemakkelijk te vinden.
Ev£vyog, ep. ev2 [ev, £vyóv], altijd v.
schepen :
met goede dekbalken of:
onstuimig beiveegt (zee, wind enz.) :
met goede roeibanken.
gaan liggen : 0 svöéxco jcóvzog, svöéxco
Ev^covog, ep. tv-, 2 [ev, £cóvg]. 1. v. vrou¬
xaxóv, ons lijden.
wen : met schoonen gordel. — 2. later,
EVEÖgog, 2 [ev, e<5pa], met goede zitban¬
v. mannen : a) met goed opgeschort
ken, - roeibanken.
kleed (voor d. arbeid, h. gevecht enz.).—
EVELÖgg, 2 [ev, etiSog], schoon van uiter¬
b) alg. : flink, wakker, vlug, zonder ba¬
lijk, schoon.
gage ; v. soldaten : lichtgewapend ; ook
EvéXEyxzog, 2 [ev, verba,aladj. v. eXéyxco],
v. hoplieten: alleen met de onontbeer¬
gemakkelijk te bewijzen.
lijke wapenen.
EVE^jrigy ig, i, gen. iöog, acc. iv [ev, sXnig],
Ev-lcogog, 2, geheel onvermengd.
vol hoop, - Vertrouwen.
EvgyEvgg9 2, ep. = evysvgg.
EVE^dXeLJiTogy 2 [ev, verbaaladj. v. eigaXsiEvgysaiijy g, ion. [tv, gyéofuu], goede
<pco], gemakkelijk uit te wisschen.
leiding, - regeering.
EVEi-curdzijTog, 2 [ev, verbaaladj. v. ê£aevg'&'Eiay g. 1. goedhartigheid, argeloos¬
Tiardco], gemakkelijk te bedriegen.
heid. — 2. in ongunstigen zin : onnooEVE^éXEyxTogy 2 [ev, verbaaladj. v. è£ezelheid, dwaasheid. —
2 [ev,
Xéy%co] = svéXsyxzog.
gèog]. 1. goedhartig, argeloos. — 2.
in ongunstigen zin : onnoozel, dwaas,
evE&oiy g [ev è'yco], goede gestelheid vrl
v. h. lichaam, gezondheid.
i EvgxgSy 2 [ev ; wrt. dx, r/r. dy.gog], met
zeer scherpe punt.
svéjcEia, g. 1. welsprekendheid. — 2. I
*
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EvijXiog, 2 [eu, ^Aóöff]. 1. goed zonnig. —■

2. ° -or jtD^, de heerlijk vlammende zon.
EvrjfAEQéco. 1. gelukkige dagen slijten,
voorspoed genieten. — 2. v. zaken,
overdr.: ° Srjfaig -sï zd Tigög oè, alles
is zonneschijn tusschen u en ... — evtjpegia, t). 1. mooie
heldere dag. —
2. overdr. : a) gelukkige dag. — b) meton. : geluk, voorspoed. — evrjpEgog,
2 [ev, rjfxÉga], van een gelukkigen dag.
EvrjvsfAog, 2 [ev, dvspog], luchtig, frisch.
Evrjvlvijy f) [Evrjvog, -ivrj], Euenine, doch¬
ter van Euenos, t. w. Marpessa.
Evr/viog, 2 [fiti, rjvia], met goede teugels.
EvrjvoglSgg, ov, d
-h5?;g], Euenoride, zoon van Euenoor. t. iv. Leiokrates.
Evrjvog, d. 1. *,oo?z
Ares. — 2. dichter
en sophist ten tijde v. Sokrates.
Evrjvcog, ogog, ?//.. bvn. [ev, dvrjg]. 1. man¬
haftig makend. — 2. krachtig, stevig.
EvrjQer/uog 2 [sy, Iper^oV]. 1 goed ge¬
schikt voor een roeiriem. — 2. goed
gehanteerd door de roeiers.
evrjgrjg, 2 [ed ;
dg, vic. dgagioxod],
goed samengevoegd, - passend, han^dig.
EvrjcpEvrjg, 2 [sd, ag?sw>£], zeer rijk.
EV'&'&Xaoaog, 2 [«u, ddXaooa], 1. 0 öcögov
-ov, de gave der heerlijke zee, - der
(== bestaande in de) heerschappij ter
zee. — 2. v. een zeeman : zeehard.*
ev/&agarjg9 2 [ev, dagoog], onverschrok¬
ken. — Ev&agocbg) bic.
EV'd'Evéoo en ev&'rj-y en med. (met ao. svdgvrjdrjv), in goeden staat -, bloeiend
zijn, gedijen ; v. een volk : in macht
toenemen.
EV'd'Ezécoy goed plaatsen, in orde brengen.
— Ev-'d'Exog, 2. — 1. goed geplaatst, in orde. — 2. overdr. : geschikt, bruik¬
baar.
EV'&écogy ion. i-décogy bic. [1. svdvg, ion.
1. idvg], dadelijk.
EvdgXog, 2 [ev, drjXrj], met vollen uier.
ev'&'ijvécoy z. svdsvsco. — ev&rjvia9 fj. 1.
overvloed. — 2. goede toestand, bloei.
E'b'd'gi^y ep. sv-, gen. zgixog, m. vr. bvn.
[ed, Ógüj\, v. een paard : met schoone
manen.
ev'd'govogy ep. ei)2 [sv, dgóvog], heerlijk
tronend.
EV'd'gvjzxog, 2 [ev, dgvnzco], gemakkelijk
te breken, broos.
ev'd'Vy ion. i'O'Vy bw., z. 2. svdvg.
EV'd'v/bLÉoo. 1. onoverg.: welgemoed
op¬
geruimd zijn. — 2. overg.: opmonteren,
verheugen. — Evdvpiay rj. 1. opge-

,

.
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ruimdheid, vroolijkheid. — 2. meton.,
vermaak. — Ev&vpog, 2 [ev,
1. welwillend, goedig. — 2.
welgemoed, opgeruimd.
EV'd'wa.y rj, gew. mrc. [evduvcd]. \. a) het
recht -, het weer recht maken. — b)
overdr.: terechtwijzing, straf. — 2. inz.
te Athene: a) rekenschap -* verant¬
woording v. d. ambtenaar ha h. neer¬
leggen v, zijn ambt : -ag dnaizéco, eischen ; -ag 'öidco/Lu, afleggen. — b) me¬
ton. : aanklacht naar aanleiding der
afgelegde rekenschap, aanklacht we¬
gens machtsmisbruik. — c) overdr. :
zedelijke v e ran t wo or del ij kh eid.
EV'&'vvxrjgiay rj [svdvvco], een der [ge/r.
twee) kluisgaten aan iceerszijden v. de
schans v. een schip, waardoor de stuur¬
riemen gingen.
ev'd'vvco [impf, ao. gv-)} ion. Idvvco [1.
ev^vg, ion. 1. idvgj. 1. ah recht maken.
— b) overdr. : terechtwijzen, straffen.
— 2. a) ergens heen richten : vrja i.T
H. — b) overdr. : leiden, besturen : ° ev.
coner. :
dvpóg].

JlÓXlV.

1. ev'&'vg, ion. Idvg, eïa [ion. ook sa), v.
ï. 1. recht, rechtlijnig. — 2. zelfst. g. :
a) rj -sïa [ddoV], de rechte
de kortste
weg : [zijv) svdsïav en, hdt., Idsav, langs
den rechten weg, rechtuit. — b) zó
svdv, de rechte richting.— H. overdr.
I. a) oprecht, vrijmoedig : 6 Idvglóyog,
hdt., de waarheid. — b) zelfst. g. : êx
zijg Idsrjg [rs^vijg of óöov ?], HDT., open¬
lijk. — 2. rechtvaardig, rechtmatig :

0 evdsla

dixrj.

2. EV/&vg9 ion. l'&'vg [svdv, l&v ; g, vgl.
ovzoo-g] en ev&'v, ion. l'&v [onz. v. 1.
svdvg, ion. Idvg], bic. 1. v. plaats :
rechtuit: Idvg si pi ; dikio. met gen. :
evdv zijg cpgovgag, recht naar den ker¬
ker. — 2. overdr. : a) v. tijd : dadelijk,
terstond ; dilcw. bij part. : svdvg rjxcov,.
onmiddellijk bij zijn aankomst. — b) v.
wijze : eenvoudig weg.
Ev&'vcogovy bw., rechtuit. .
EviXaxogy 2 [ey, ihjpi], zeer genadig.
Eviog, o [svoT; eig. : wien de kreet svol
geldt]. ï. Euios, bijnaam v. Bakchos,
bijv. en zelfst. g. —
bijv. g. : -og, 2,.
van Bakchos, Bakchisch.
EviTCjzogy 2 [fy, iTtnog], met vele ■, met
goede paarden : ° öd>gov -ov, bestaande
in -, van goede rossen.
Evxaigéco [impf. rjv-), vrijen tijd hebben.
— evxaiglay ij, geschikte tijd,pass en de
gelegenheid.— Evnaigog, 2 [sv, xaigóg],
te gelegener tijd gebeurend, passend.
evxapjtrjg92 [sv, xdpnzcd], goed gebogenEvxdgöiogy 2 [sv, xagdld], moedig.

Evxagjzog

EVHaQjtos, 2 [sv, xclq7iós\ vruchtbaar.
svxaxacpQÓvrjxog, 2 [fiï, verbaaladj. v.
xaxacpQovècü], gemakkelijk te verach¬
ten, onbeduidend.
Evxéaxog, 2 [s?5, verbaaladj. v. xsd£co],
goed kloofbaar.
£v?céAa<5o£, 2 [fv, xéXabog], welluidend.
EvxEQcog, coc, <wv [fv, pcsoac], met schoone
horens.
EVxrjXog,

2

=

ExrjXog.

EVxXagogy ep. ev2, dor.

=

evxhjgog.

EvxXsa = EvxXsLa. — EvxXEgg^ ep. èv-y
2 (ace. enk. ook 0 fa, ace. mrr. oo/c sfac,
H.) [sr, xXéog], beroemd, roemvol. —
EVH^ELa, ep. èïi-, fj, goede naam, roem.
— EvkIeicl, g, de Roemrijke, bijnaam
v. Artemis.
EvxXEiögg, ov, ó [evxXegg, -lörjg]. 1. lüijsgeer, leerling v. Sokrates. — 2. beroemd
wiskundige, ornstr. 300 v. C.
evxXel^co [evxXerjg], verheerlijken. — êvx^Eicog en EvxXEcbg, bw. [id.], roemrijk.
êvxXrjïg, ïöog, vr. bvn. [ft-, xhjtg], goed
gesloten.
EvxXggog, 2 [sr, xXrjgog], rijk bedeeld.
* èvxvrjf.ugy ibog, m. bvn. [alleen nom. en
atc. mrv. tösg, iöag) [so, xvgpig], met
schoone scheenplaten.
EVKoUcjLy ij. 1. tevredenheid. — 2. meton.:
vriendelijkheid, minzaamheid. - svxoXog, 2. — 1. v. pers. : a) tevreden,
opgeruimd. — b) meton. [gevolg): vrien¬
delijk, minzaam. — 2. v. zaken : ge¬
makkelijk, licht.
Evxopog, 2 [sv, xópg], met schoone lok¬
ken, - wol.
EVKOjtog, 2 [sv, xónog], gemakkelijk.
EVHoapiLay)].— 1. goede orde.— 2. overdr.:
welvoeglijkheid, zedigheid. — evxogp,ogy 2 [sv, xóojLiog], goed geordend, ingericht. — Evxóoficog, bw., in goede
orde, mooi : sv. gösiv, liefelijk zingen.
ev-xQÓxgrogy 2, goed gesmeed.
EvxzcLLog, 3 [ev%o/Liai\. ï. aan een godheid
gewijd. — 2. aangeroepen. — 3. wenschelijk, begeerlijk.
èv-xxLfA.Evogy 3 [ev, part. 2&_ ao. pass. bij
xzi^coi] en Ev-Kxizogy 2 [ev, verbaaladj.
b'j id.]. I. goed gebouwd. — 2. goed
bebouwd, - aangelegd.
Evxxóg, 3 [verbaaladj. v. sv/ogai], ge¬
wen scht.
EvxvxXog, 2 [sv, xvxXoq], 1. goed afge¬
rond. — 2. met goede wielen.
EvXd^Eiay rj [EvXafrjg], 1. a) het zich in
acht nemen, het oppassen, bedacht¬
zaamheid, beleid. — b) meton., concr.:

—
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voorzorgsmaatregel. — 2. vd.: a) be¬
zorgdheid, zorg. — b) inz. : bezorgd¬
heid -, angstvalligheid tegenover degóden ; bij uitbr. : godvreezendheid,
godsvrucht, vroomheid.
EvXafféo/Liai (impf., ao. gv- en ev-) [evXol(iïjg\. 1. zich in acht nemen, zich hoe¬
den voor iets [tl), oppassen, bedacht¬
zaam zijn : pgösv EvXafigïïsig, zonder
iets te ontzien. — 2. vd. : bezorgd zijn.
zorg hebben voor.
EvXaPeaxégcog, bw., comp. bij svXafcog.
EvXafii'jgy 2

[ev, Xapfdrco]. J. bedr. 1. die
oppast, die op zijn hoede is, voor¬
zichtig, bedachtzaam. — 2. vd. : a)
angstvallig, nauwgezet. — b) inz. :
angstvallig -, nauwgezet tegenover de
góden ; bij uitbr. : godvreezend, god¬
vruchtig, vroom. — II. lijd. : gemakketijk vast te houden, loek. — evXa-

ficbgy bw.
EvkEipcovy 2 [so, Xeipcóv] met goede wei¬

den.
EvXsxxgogy 2

[fo, Xekzqov], tot eclitgenoote geschikt, aanminnig.
EvXg, i), made, worm.
Ev-Xgozxog, 2, gemakkelijk te nemen. —
EvXrjjxzcog, bw., zóó dat men gemakke¬
lijk kan nemen.
EvXggay cov, zd, teugels.
EvZoyéco [impf., ao.,pf ev- en gv-)[svXoyocj. 1. goed spreken van iem. (xivd)r

prijzen, verheerlijken.— 2. t zegenen :
a) iem. de goddelijke genade toewenschen. — /;) iets wijden. — c) met God
als onderw. : zijn genade schenken. —
'I* EvXoygxóg, 3 [verbaaladj.], geprezen,,

gezegend.
EvXoyla, g [svXoyog]. 1. bedr. : a) het prij¬
zen. — b) meton., concr. : lofrede. — 2.
lijd. : roem.
EvXóyiaxog, 2 [sv, verbaaladj. v. Xoyi^ofiat]. 1. bedr. : goed berekenend, ver¬
standig. — 2. lijd. : goed berekend, -

overlegd.
EvXoyog, 2 [si), Xóyog], redelijk, op goede
gronden berustend : ngdopaoïg ev., voor¬

wendsel dat' zich laat hooren, aanne¬
melijk.
svXo(pogy 2 [sv, lócpog]. 1. met schoonen
helmbos. — 2. met goeden nek. £vXó(pcogy bw., overdr.: geduldig.
EvXvpag,gen.a,m.bvn.,dor. [ev, Xvga]en
EvXvgog, 2 [id.], goed de lier bespelend.
Evpd'd'Eia, Yj, vlugheid van begrip. —
Evpa'd'rjg, 2 [sv, gad'óv [part. 2e ao. v.
pavddvco)]. 1. bedr.: gemakkelijk leerend, vlug van begrip. —■ 2. lijd.: ge¬
makkelijk te leeren, - te erkennenr

u
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duidelijk. — Evya'd'lay ij = svydd'Eia.
Evycuog, ó, zwijnenhoeder v. Odusseus.
€v/Lid()ELa9 77, gemakkelijkheid. — 1. subj.:
a) behendigheid, handigheid. — b)
overdr. : behaaglijk gevoel; ontlasting,
stoelgang. — 2. obj. : a) gelegenheid,
mogelijkheid. —b) meton., eoncr.: hulp¬
middel.— Evpagéoogyion. = svyagcbg. —
EVfzagrjg, 2 [ev; j.idgrj, hand; vegl. eviegijg,
v. ev, %sig]. 1. gemakkelijk. — 2. zld.
bedr.: die iets gemakkelijk maakt, hulp¬
vaardig. — Evuagla, ij — evydgeia. —
synagoog, bw., gemakkelijk.
xvfA.Eyé'd'rjgy 2 [et»,

zeer

vrij

groot.
Ev/uévEia, ?/, welwillendheid. — evjxevérrjg9 ov, m. bvn., welwillend. — ev/uevrjg92[ev. yévog], 1. welwillend, vrien¬
delijk ; p. cjoden : genadig. — 2.
zaken : gunstig;
ee/z weg : gcinakkelijk. — EvjiEviÖEg9 cov, ai [eig. bvn.,
zelfst. g.], de Welwillende, de Eumeniden, euphemistische naam der Erinnën. — Ev/aevcogy bw., welwillend.
[ev, pszafidklco], veran¬
derlijk, onbestendig.
£v/bLETaxe£giGTog9 2 [et’, verbaaladj. v.
jiEraxEigiCco], v. pers. : handelbaar, in¬
schikkelijk.
zvprjyirjgy 2 [ev, yrjxog], 1. zeer lang, groot. — 2. overdr. : aanzienlijk.
Evyijkog, 2 [ev, /arjXov], rijk aan schapen.
— Ev/LirjXogy ó, zoon v. Admeios en
£V[A,ExdfioXog9 2

Alkestis, aanvoerder v. Thessaliërs vóór
Troje.
*vpr/xavog> 2 [ev,

pijman)],

vindingrijk,

die zich weet te helpen.
Ev/bUTogf 2 [ev, furog], met fijne draden.
ivfjijiE?iiijg9

ïï., gen. lco, rn. bvn. [et', ysXCa],
met een goede (esschen) speer.
Ev/LiokjziScu,, cov, 01 [Ev., -iöijg], Eumolpidem oud priesterlijk geslacht te Athene.
— EvjLokoxogyó [ev, yolnij ; eig. : goede
zanger], mythische zanger en priester,
stichter der mysteriën te Eleusis.
Evpogcpia, fj,

schoonheid der gestalte,
schoonheid. — Ev/aogcpog, 2 [ev, yog<prj], schoon van gestalte, schoon.
Ev/aovaioiy fj, kunstzin. — Evyovoog, 2
[ev, yovoa). 1. in de kunsten der Mu¬
zen ervaren. — 2. getv. : welluidend.
£Vvd£co9 doco, ijv- en evvaoa ; pass. ijven Evvdod'gv [svvij], en evvdco, ijoco,
evinjaa', jmss. evvijthjv [iel.]. —1. doen
neerliggen ; pass. : zich neerleggen. —
inz.: a) te bed brengen, doen insla¬
pen ; pass.: gaan liggen, te bed gaan,
gaan slapen; v. vogels : nestelen. — b)
pass.: gelegerd zijn. — c) dooden. —

—

svoö/nog

2. overdr.: a) pass. v. d. tvind : gaan
liggen. — b) iveeklachten enz. tot beda¬
ren brengen.
EVvcuEzdcoVy dovoa en ócooa, dor [fit, vaisxdeo] en evvcuóyEvog, 3 [ev, val cv], goed
bewoond, - bevolkt.
Evvaïog9 3 [svvrj], 1. de legerstede be¬
treffend. — 2. ij -a [ayxvga], ankersteen.
Evvdragy a, 6, en EvvdxeigoLy ij, dor. =
svvijxijg, svvrjxsiga.
Evvdcüy z. EvrdCco.

Evv?jy 1). I. 1. a) alg.: leger, ligplaats v.
menschen en dieren ; ook : nest v. vogels.
— b) inz.: a) bed. — /?) synelcd. : iedikant : beddegoed. — 2. meton. : a)
huwelijk, vereeniging. — b) echtgenoote, bruid. — 3. overdr. : graf. — II.
mrv.: ankersteenen [die de rust v. h.
schip verzekeren]. — evvrj-'d'EVy bw.,
van -, uit het bed.
EvvrjxEiQcty y, echtgenoote. — Evvyxrjgy
fjgog, 6 [evvdco], echtgenoot.
êvvrjxogy 2 [ev, 3. véco], goed gesponnen.
Evvrjcpiy ep. gen. v. svvrj.

1 .Evvigy töog, rj [svvij], echtgenoote.
2.Evvigy cog en iöog, m. vr. bvn., beroofd
van.
èvvvrjxogy 2 = Evvijrog.
evvoeco [evvoog], welwillend -, genegen
zijn. — EvvoicLy rj [iel.]. 1. welwillend¬
heid, genegenheid. — 2. meton., concr.:

blijk van welwillendheid, geschenk.—
EvvoÏKÓgy

3

\id.] — evvoog.

Evvoyéoycu (ao. ev- en rjv-), goede wetten

hebben,

goed

bestuurd worden.

—

EvvoyloLy ?). 1. obj.: goede wetten, goede

wettelijke orde, goed bestuur. — 2.
subj. : het goede naleven der wetten,
gerechtigheid. — evvoyogy 2 [ev, vo¬
po g], met goede wetten.
Evvoog-ovg, oog-ovg, oov-ovrJcomp. ovozegog, superl. ovozazog) [er, róog], wel¬
willend, vriendelijk, genegen : xó evvovv = f/ Evvoia.
Evvovxogy ó [evvrj,

s%co],

kamerdienaar,

eunuch.
Evvddfxagy ov, m. bvn.

[fit', vcoydco], zich

snel bewegend.
Ev-^Eivog, ion., en -£svog, 2, gastvrij ; o
Ev., met en zonder jtóvzog, latere euphe¬
mistische naam der Zwarte Zee ; z. ageivog.
iv-t=Eazogy 3 en 2, en èv^oog, oog, oov
[gen. èv^ov, H.) [ev Igéco], goed ge¬

schaafd, - gepolijst, glad.
EV-t-VV-y att. = EV-OVV-.
EvoSpog, 2

[fir, óÖyrj], welriekend.

—

i
evoSog — EvrcgÉjtEia
evoSog, 2 [ev, óöóg], begaanbaar. — evoSóco. 1. een voorspoedige reis verleenen. — 2. overdr.: geluk verleenen.
evoï, evol, evoi\ tussio., hoezee ! jubel¬
kreet der Bakchanten.
EvoX/üog, 2 [ev, ó'Xfiog], zeer gelukkig ;
inz. : zeer rijk.
EvojtXog, 2 [ev, ojïXov], goed gewapendevoQKÉco, zijn eed houden. — svognog,
2 [ev, ó'gxog]. 1. v. pers. : trouw aan
zijn eed. — 2. v. zaken: overeenkom¬

stig den eed.jj
EvoQ/uos, 2 [ev, o^aog], met goede reede.
Evnd'd'ELa, ?/. genot; mrv. : genietingen.
— EVTca.'d'Écoy het leven genieten, ge¬
noegen smaken. — EVJta'O'rjg, 2 [ev,

7ra#oc], gevoelig, prikkelbaar.
Evttaibia, rj, het bezit van vele -, - van
goede kinderen, kinderzegen. — evjratff, atdos, m. vr. bvn. [ev, yrafs], 1.

vele goede kinderen hebbend. — 2.
0 die een goed kind is.
EVJtoLKzog, 2, f/or. = evngxxog.
Evjzagap.v'd'pzog, 2 [ev, verbaaladj. 0.
Tzaoauvd'éogai], gemakkelijk te vermur¬
wen.
EVJZ&Qvcpog, 2 [ev, Traov^']. 1. met een
schoonen purperen zoom
zijn kleed.
— 2. alg. : fijn gekleed.
Evjzazégeta, ag, vr. bvn. [ev, jzazijp], van
een edelen vader. — Evjzazgiöpg, ov
m. bvn. \idi\. 1. van een edelen vader,
van edele afkomst. — 2. te Athene :
01 -at, de Eupatriden, een der drie stan¬
den. — EVJiaxQig, töog, vr. bvn. [id.]. 1.
van een edelen vader. — 2. een edelen
vader waardig. — Evjxdzcog, cog, m.
vr. bvn. [idi]. 1. van een edelen vader.
— 2. Ev., Eupatoor, bijnaam v. ver¬
schillende Oosterschc koningen.
evjZEid'rig, 2 [ev neldogai], gemakkelijk te
overtuigen, volgzaam. — EvjTEiïfojg,
eog, ó, vader v. Anlinoös.
EVJteiarog, 2 [eb, verbaaladj. v. Tieid'cd] =
evjuoTog.
EVJtEJtkog, 2 [ev, Tténlog], met schoon

gewaad.
EVJCEzécogy ion. — evjiezcog. — EVJCEzrjg, 2
[ev, lort. v. ni-jzT-co ; eig. : goed val¬
lend], gemakkelijk. — Evjzszcog, bw.
Evjxpyrjg, 2 [ev, TTv/yrvaf],
ev-jzijxzog,

2 [irf.], stevig gebouwd.
Evjtrjvog0 2 [ev,
schoon geweven.
Ev-jziozog, 2, gemakkelijk te gelooven,

aannemelijk.
ev-jtyUtog, 2, goed gevuld.
2 [ev, nlexco], en êv-jtX.EKzog,
2, goed gevlochten.
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[evjzXoog], een voorspoedige
vaart hebben. — EvnXoia, fj [idi],
voorspoedige vaart.
EVJtloytap.ig, r<5os, vr. bvn. [vr. v. h. vlg.~\,
en Evrckónapog, ep. êv-, 2 [ev, nloxagog\ 1. met schoone haarvlechten. —
2. 0 -og, v. de haren zelf: schoon ge¬
vlochten.
**
EVJtXoog-ovg, oog-ovg, oov-ovv [ev, nX6og\,
voorspoedig varend.
evjzXvvrjg, 2 [ev, tzXvvco], goed gewasschen.
Evjtvoog-ovg, oog-ovg, oov-ovv [ev, jivéco].
1. goed om in te ademen. — 2. luch¬
tig, frisch.
Ev-jtoirjzogy 2 (H. ook 3), goed gemaakt,
— bewerkt.
EVJtopLTCog, 2 [ev, négn(o\, goed leidend.
EVJtogéco [impf., ao., pf. ev-) [evnogog'].—
ï. onoverg. 1. a) overvloed aan iets
[ztvóg) hebben, goed voorzien zijn van
iets : ev. o tl Xéyco, ik heb veel te zeg¬
gen ; de ao. heeft soms inchoat. zin :
in het bezit komen van. — b) abs. : ver¬
mogend -, rijk zijn ; alg.: -eco, het gaat
mij goed. — 2. overdr.: a) in staat zijn,
vermogen, raad weten. — b) in philosophischen zin : geen twijfel (meer)
hebben omtrent een vraag, duidelijk
inzien.. — IL overg. : verschaffen, be¬
zorgen.
EVJtogla, rj [euTtogog]. 1. gemakkelijke
weg. — 2. overdr. : a) gemakkelijkheid
om zich aan te schaffen, - om te doen.
— b) me ton. : wat men zich aan ge¬
schaft heeft : voorraad, overvloed, ver¬
mogen, welstand ; mrv. : schatten.
EVTtógiGzog, 2 [ev, verbaaladj. v. nogi^co],
gemakkelijk aan te schaffen.
Evrcogog, 2 [ev, izógog]. I. lijd. 1. gemak¬
kelijk te begaan, goed begaanbaar:
óöóg ev. — 2. overdr.: gemakkelijk uit
te voeren, - te bereiken. - aan te schaf¬
fen. — II. bedr. 1. gemakkelijk gaande.
— 2. overdr. : gemakkelijk iets uit¬
voerend ; inz.: al goed van middelen
voorzien, welgesteld, rijk. — b) ver¬
nuftig, vindingrijk, schrander.
Evjtozpla, ij. gelukkig lot, geluk. — evjtoz/LLog, 2 [ev, nózpog'], gelukkig.
evjzAoéco

Evizgayiaj r}

=

evjtgatgta.

—

ev-jzgaxzogy
Evjzgaïgia,

2, gemakkelijk te doen. —

1. lijd. : {ngdaooi, B, II, 3), geluk,
voorspoed, gunstige afloop. — 2. be¬
dr. : a) het goed behandelen van, omgaan met een werktuig. — b) het
goed handelen.
EvjzgéjzEiay g. 1. gepastheid. — 2. over¬
dr. v. voorwendsels enz.: schoone schijn.

16
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EVJZQEJtécOS

—“

9

£VJZQEJT£COg lOU. = EVTlQSJlÖjg.
£VjtgETcr/Sj 2 [ev 7ZQ8JZCOV]. 1. a) passend,
behoorlijk, deftig.— b) heerlijk, schoon.
— 2. overdr. v. voorwendsels enz. :
schoonschijnend. — Evjzgejzóbg, bw.

-

EVJtgrjtjlrjy f], ion. = evnga^la.
EVJtgrjcrzoSy

2 [ev,

jzgrj'&co], krachtig bla¬

zend.
Ev-jtgóa7jyoQog9

2, gemakkelijk aan te
spreken, vriendelijk.
EVjCQÓaoöog9 2 [ev, jzgóooöog], licht toe¬
gankelijk.
EVJzgóaoia>Tog9 2 [ev ; verbaaleed]. v. ngoootoco, f. bij Jigoocpégco] (&. jzgoocpego), A,
I, 2), toegankelijk.
Evjzgóocojzog, 2 [ev, Trpóacvjror]. 1. met
schoon -, met vriendelijk gelaat. — 2.
overdr. v. voorwendsels enz. : schoon¬
schijnend.
Evjtgvpvog9 2 [ev, Jigvpva], met schoonen
achtersteven.
EVJtgcggog, 2 [ev, rcpcpfja], met schoonen
voorsteven.
EVJtTsgog, 2 [ev, rcrépor], met goede
vleugels, snel.
Evjtvgyog, 2 [e?5, rcvpyor], met goede -,
met stevige torens.
EVJtcoXog, 2 [ev, rcdUog], met vele
met
schoone veulens : ° dcögov -ov, bestaan¬
de in -, van goede veulens.
-j-e-vga, Zc ao. v. evgloxco.
Evgdl;9 bw. [evgvg ; eig. : in de breedte],
ter zijde, zijwaarts.
Evgé'd'rjVy £vgEÏv9 z. evgioxco. — £vg£Zfjg9
ov, ó [svgloxco], uitvinder. — evgezóg, 3
[verbaaladj. v. id.\, te vinden.
evgrjav, aiol. = evgeïav, v. evgvg.
Evgi]xay pf. V. evgloxco.
Evg7]/Lia9 zó [evgloxco]. 1. het gevondene,
vondst; ook: vondeling. — 2. over¬
dr. : a) onverhoopt geluk, buitenkans¬

je __ ö) het door nadenken gevon¬
dene, werk van den geest, uitvinding;
in ongunstigen zin: verzinsel. — svgrjacoy f. v. evgioxco.
evgirogj

2 [cv,

gig] = evgig.

ao. ev- en yvge^v, pf. ev- en rjvgrjyai.
— I. door zoeken of toevallig vinden,,
aan treffen, ontmoeten, ontdekken. —
II. overdr. 1. met den geest vinden : a)
ontdekken, uitdenken, bedenken, ver¬
zinnen. — b) bevinden, erkennen, in¬
zien : ° zovg iïeovg ev. xaxovg [dvzag];.
0 dvovg rjvgé'd?], bleek wanzinnig te
zijn. — 2. a) door zijn werking of bui¬
ten zijn toedoen, voor zich of een an¬
der verkrijgen, - bewerken {in goeden
en ongunstigen zin) : aya-dóv zi -eo&ai ;
xaxóv evge, H., en xaxóv evgezo (med.)r
H., berokkende zich onheil. — b) inz.
v. koopwaren : voor den eigenaar ver¬
krijgen, opbrengen ; in ruimeren zin :
waard zijn : olxia bioiiklag [ögaxpdg],
-ovoa.
evgovy

2e

ao. v. evgloxco.

oog-ovg, oov-ovv [cv, £eco]r
schoon
sterk stroomend.
Evgonog, 2 [ev, gonrj], gemakkelijk nei¬
gend ; alg.: gemakkelijk.
1. Evgog, ó [—>- Lat. eurus], zuidoosten¬
wind.
2. Evgog9 zó [evgvg], breedte, wijdte.
èvgga(prjg9 2 [ev, gdnzco], goed genaaid.

evgoog-ovg,

Evgger]g9 2, gen. èvggeïog [ev, ge<x) ; degen*
gecontract. uit * èilggeéog], Evggslzrjgy
gen. ao, m. bvn. [ev, pe'co], en êvggoog
[id.] — evgoog.
Evgvdyvia9 vr. bvn., alleen nom. en acc.
[evgelag dyvidg {s'xovoa)], met breede
straten. — evgvdvai-9 axxog, m. bvn.,.
[ev., dva£], wijd heerschend.

2 [evpv fatveov], wijd schrij¬
dend. — Evgv/3ctzog9 ó. 1. degene, die
Kroisos aan Kuros verried. — 2. vd. :

Evgv(5azog9

h. type v. een verrader.
EvgvPidÖ7]s9 ov, 6, bevelhebber _ der Gr.
vloot bij Arteniision en Salamis in 480
v. G.
EvgvSlxrjy fj [evgvg, èlxrj], 1. echtgenoote
v. Orpheus. — 2. id. v. Kreoon, koning
v. Thebe. — evgvEÖrjg9 2 ^[evpv èdog
[e^oov)], en Evgveögog9 2 [evperar eögav
(ëxcov)], met breeden grondslag, uit¬

gestrekt.

Evgijzédrjgj
ov, ó, beroemd Atheensch
treurspeldichter, wschl. 485-406 v. G.
EvgiJtog9 o [ev,

gcjirj], 1. zeestraat met
sterke strooming. — 2. inz. : Ev.,
Euripos, zeestraat tusschen Euboia en
h. Gr. vasteland.

evgig9 irog, m. vr. bvn. [ev, gig],
van neus (v. een speurhond).

evgvxgelcov

scherp

EvglaxcD, impf. ev- en yvgioxov, f.evgyooo, (P ao. t evpoc), 2e ao. ev- en rjvgov,
pf. ev- en rjvgrjxa ; ptass. f. evged'poopai,

Evgvd'p.lay fj. 1. rkytkmiscke beweging.
— 2. overdr. : harmonische verhouding,
— inrichting, b. v. van h. leven. — ev~
gv&pog, 2 [ev, gvüpóg]. 1. rhythmisch.
— 2. overdr. : a) harmonisch, harmo¬
nisch ingericht, v. h. leven enz. — b)
v. pers. *. de juiste maat bewarend.
Evgvxleia9 fj [evgv xléog {tyovaa)], huis¬
houdster v. Odusseus.
Evgv-xg£loov9

schend.

ovzog, m. bvn., wijd heer¬

EvQV/Lieöovzidörjs

EvgvpESovziaóygy ov,

ó [Ev., -ladyg],
Eurumedontiade, zoon van Eurumedoon. — Evgv-péöcov, ovxog, m. bvn.,
wijd heerschend. — Evgvpéöcovy ovxog,

o, Atheensch veldheer in d. Pelopontiesischen oorlog.
EVQVfAtézGOJZOgj 2 [EVQV [lézCOJlOV (syCOV)],

met breed voorhoofd.
EvQVfzlöijg, ov, ó, Eurumide, zoon van
Eurumos, t. tv. Telemos.
evqvvco, f. web, ao. rjvgvva [svgvg], breed

maken, verbreeden.
Evgvvcozog, 2 [svgv vcbxov {excov)], met
breeden rug. — EvgvoÖELrjy rjg, vr. bvn.,
ion. [evqeIcls ódovg {è'yovoa)], met breede
wegen. — evqvojiol, alleen nom., voc.,
ace.; onverb. [versteende ace. v. * svQVOl/J, V. EVQELCLV 0710. (I'^COV)], Vei’ Weei’klinkend, d. i. donderend, of [id. v.id.,
v. svgvg, wrt. öjz '(vgl. oyjopai)], ver
ziend. — Evgvjtogog, 2 [svgsïg nógovg
(è'xcov)], met breede wegen. — evqvjzvXrjgy 2 [svgslag nvXag {excov)], met
breede poorten. — svgvgÉE'&'gog, 2
[svgv gèedgov (jpv)], en evqv-qécov,
éovoa, éov, breed stroomend.
Evgvg, EÏa {ion. éa), v (H. ace. m. enk.
ook éa). — 1. a) breed, ruim, wijd. —
b) biv. Evgv, id. — 2. overdr.: ver ver¬

spreid.
Evgvoaxrjg, zog, 6 [svgv oaxog (è'^cov); eig.l
met breed schild], zoon v. Aids. —
Evgvö'd'Evrig, • 2 [evpv odévog {sycov)],

wiens macht zich ver uitstrekt, wijd
heerschend.
Evgvo'd'Evgy écog, 6, mythische honing v.
Mukene.
EvQvzlSrjgy ov, 6 [Ev., -lörjg], Eurutide,
zoon van Eurutos, t. tv. Iphitos. — evgvzog, 2, met schoonen loop. — Evgvzog, ö, honing v. Oichalia in Thessalië.
EVQvcpvyg, 2 [svgv epvópsvog],
breed
groeiend. — EvgvxoQog9 2 [Evgsïg yogovg (sycov) ; eig. : met ruime dansplaatsen], alg. : met ruime pleinen, uit¬

gestrekt.
Evgvxcoglay ?), breede -, vrije ruimte. —
EVQvxcogog, 2 [svgsïav yeógav (e/cov)],

ruim, breed.
Evgcóörjgy 2 [svgvg, -códi]g] = svgvg.
EVQcÓ£ig9 sooa, ev [Evgcog]. 1. schimmelig.
— 2. meton. : vochtig, duf.
Evgcójzrj, g. 1. Europe, moeder v. Minoos.
— 2. Europa, werelddeel.
Evgcojtógy 3 [svgvg, cénp] = svgvg.
Evgojg, cozog, 6, schimmel, roest.
Evgcoozogy 2.[sv, gcóvvvpi]. 1. sterk, krach¬
tig. — 2. overdr.: vastberaden.

—
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£vozé<pavog

Evgcózag, dor. gen. a, ó, rivier in Lakonïé.
EVQcoziaco [svgcóg],

,

(

schimmelig zijn.

;

êvg m. bvn. h. onz. alleen als bw.
zsv), ion. r\vg onz. ?)v {gen. sfjog en
sfjog, ace. m. svv, fjvv mrv. gen. sdcovr
saoov. — 1. goed, degelijk, flink. — 2*
gen. mrv., zelfst. g.: goede dingen, -

,

;

gaven.
EvaövyoSy aiol.

**

=

Ev£vyog.

EvaÉpeiay ?). 1. a)

eerbiedigheid jegens
góden, ouders, oversten enz., vroom¬
heid, kinderlijke eerbied. — b) ° me¬
ton. : de lof der vroomheid. — 2. alg.:
het zedelijk goed zijn, deugdzaamheid,
plichtsgevoel. — evoe/3éco. 1. eerbiedig
zijn jegens góden, ouders, oversten
enz. — 2. alg. : zedelijk goed zijn, handelen : zich aan zijn eed houden
enz. — EVGEf3rjSy 2
osfopevog], 1. a)
eerbiedig jegens góden, ouders, over¬
sten enz. : godvreezend, vroom enz. —
b) heilig, gewijd. — 2. alg. : zedelijk
goed, gewetensvol, deugdzaam, braaf,
oprecht, trouw. — ° evoe^lo — -fsia.

-

EVOEpCOSy bw.

EvoEX/uosy 2 [ev, oéXpa], met goed verdek
{z. ïxgia, 2), ofwel: met goede roeiban¬

ken.
2, hoogheilig.
2 [ev, ofjga]. 1. van goede
voorbeteekenis. — 2. aan zekere teekenen gemakkeliik te erkennen, dui¬
delijk.
EVG'dEvécöy sterk zijn. — EVG'd'EvrjSy 2
[ev, odévog], krachtig, sterk.
êvaxag'd'po$y 2 [ev, oxalgco], goed sprin¬
gend, vlug.
evoxevego [et», oxsvog], goed toegerust -,
goed voorbereid zijn.
Ev-oxlaorosy 2, schaduwrijk.
EVGXOJTOSy ep. EV-y 2. —_ 1. [ev, oxojzéco],
scherpziend. — 2. [sv, oxonóg], goed
mikkend ; vd. : goed treffend.
EvaoLCLy rj, welzijn, geluk. — Ev-ooogr
oog, oov, goed behouden, gelukkig.
EvajzXayxvogy 2 [ev, onXayyvov], ^ overdr.’.
barmhartig.
Ev-aEjzzos,

Evoyfjiog,

EVOOEXpogy EVOGOOZQOg

=

EVOS-, EVOCO-.

Evazu'd'ggy ep. êv-y 2 [sv, èozadgv (v. idzapcu)], goed gegrondvest, stevig ge¬

bouwd.
2 [ev, ozéXXco]. 1. a) goed uitgerust: ° nlovg sv., vaart, waarbij al
het noodige voorhanden blijkt te zijn,
d. i. gemakkelijk. — b) licht uitgerust.
— 2. overdr. : inet fijne manieren, met
gunstig uiterlijk.
Evozégpavogy ep. êv-y 2 [sv, ozspavog], 1.
EvozaXrjgy

EVGzoXog — evcprjpéco
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met schoonen voorhoofdband. — 2. overdr. v. steden : met steyigen ringmuur.
evozohog, 2 [ev, orsXXeo], goed uitge¬
rust.
Evaropéco. 1. schoon zingen. — 2. = svcprjpéco.

—

svozopog,

2

\sy,

crro/wa]. 1.

schoon zingend. — 2. = svcpyuog, 1, b :
-a (bw.) s/e (z. è'xco, B, 1), stil!
Evaroxéco, het doel treffen. — evgzoxIa,
?7, behendigheid in het treffen v. h.
doel. — svGzoxos, 2 [ev, crwfyos], goed
mikkend, - treffend.
£v-GTQEJtTogy ep. Eli-, 2, en evarQE(prjS)
ep. éii-f 2 [sv, ozgég?co], goed gedraaid,
- gevlochten. — £VGzgocpogy ep. ev-, 2
[id.\. 1. id. — 2. gemakkelijk te wen¬
den : 0 vavg è., gemakkelijk te besturen,
handig.
evoTvXog, 2 [ev, ovvXogJ, met schoone
zuilen.
Ev-ovvezog, 2, gemakkelijk te begrijpen.
EVGXypÓVCOg) bw. — EVGXPPOGVVI]) fj,
welvoeglijkheid. — evgxppojV) 2 [ev,
oxfjpa]- 1'. met goede houding, met
voornaam uiterlijk, welvoeglijk, waar¬
dig. — 2. f meton.\ voornaam, aanzien¬
lijk. — evGx^pcoSj bw. = svoxppóvcog.
EVGcozgog,
velgen.

2 [ev, ocozQov]) met goede

Ev-zanzog) 2. — 1. in goede orde. — 2.
overdr. : ordelijk, goed geregeld; inx.
v. krijgsvolk: aan tucht gewend. — evTafgioL) fj. 1. goede orde. — 2. over¬
dr. : tucht; m. krijgstucht.
evTSf II., ° en ion. I. vgw. — ore. ï. v.
tijd : toen, wanneer, zoodra als fvoor h.
gebruik der wijzen, z. Spraakk.). — 2.
redengevend : daar, wijl. — !!. bw. =
rjvrs, gelijk.
Evzetxeog, 2 (II. acc. vr. enk. ook -xeIxeol)
[ev, Tsïxog], en evzelxpff, ep. êv-, 2 [id.\,

met sterke muren, goed bevestigd.

2 [ev, réxvov], 1. met vele kin¬
deren. — 2. gelukkig door zijn (haar)
kinderen.
EvzéXeia, i). 1. obj.: a) goedkoopte, ge¬
ringe kosten. — b) overdr. : minder¬
waardigheid, gemeenheid. — 2. subj.:
zuinigheid ; soms : krenterigheid. —
evzeXr/g, 2 [ev, zéXog]. 1. gemakkelijk
te betalen, goedkoop. — 2. meton.:
eenvoudig. — 3. overdr. v. pers. : min¬
derwaardig, gemeen. — evzeXI£co9 min¬
achten.
èv-zpijzog) 2, goed gesneden.
EvzoXpia, ?}, moed, durf. —• £vzoXpog9 2
[ev, xóXpoi], onverschrokken, moedig.
evzoHiay rj, voorspoedige bevalling.

Evzexvogy

Evxovogy 2 [ev, zELveo]. 1. strak gespannen.

— 2. meton. : sterk. — Evzóvcog, biv.,
overdr. : met inspanning, heftig.
Evzgdjze£og9 2 [ev, xgdjte£a], een goede
tafel houdend.
EvzgdjzeXog) 2 [ev, xgéjxco]. 1. zich gemak¬
kelijk wendend, lenig, vlug. — 2.
overdr. : a) geestig, gevat. **— b) listig,
bedrieglijk.
Evzgafprjg, 2 [ev xgsqyópsvog],
goed ge¬
voed, sterk.
EvzgEJtrjgj 2 [ev xgsnópsvog ; eig. : goed
gedraaid], gereed. — e^zgeni^ca {impf.,
ao.,pf.rjv-, soms ev-). 1. in gereedheid
brengen. — 2. overdr. : iem. bewerken,
iem.s gunst winnen. — svzgEJxcbgy bw. :
ev. è'xsLv, gereed -, in staat zijn.
EVzgEqprjg) ep. ev-, 2 [ev xgsqjópEVog] = evzgcupijg.

EvxgijGig, ?/, vlek in Boiotië.
Ev-xgpzog, ep. Iv-, 2. — 1. goed door¬
boord. — 2. met breede opening.
Evxgixog, gen. v. Evêgi^.
EvxgoqpLCL) fj, goede voeding. — svzgo(pog, 2 [ev Tpe^coj'] goed voedend,
voedzaam.
evzgoxog) ep. ev-, 2 [ev, xgoxóg], met goede
wielen.
evrvtto?, 2 [ev, rev^co], goed toebereid.
— Ev-zvxzog, 2, goed bewerkt, - ge¬
maakt, - toebereid.
Evxvxéco [impf., ao., ;j/‘. gew. ev-, so77&s
*7?}-) [evrvp/s]. 1. gelukkig zijn, voor¬
spoed hebben : ev. nolêpcp, vaker met
acc. : ev. nólspov ; met part.’. °r/vivxsL\
flaXcóv, was zoo gelukkig ... te treffen ; |
evxvxel, 6. 0.
h. slot v. een brief:
vaarwel. — 2. v. zaken en ondernemin¬
gen : goed afloopen, gelukken.
EvzvxÉcog, iow. = svxvxoyg. — Evzvxrjpa9
zó [evrv^éco] = EVXVxlcL.
evzvxpSy 2 [ev, xvyxdvco]. 1. die het treft,
die zijn doel bereikt, gelukkig. — 2.
vrl v. zaken en toestanden : geluk aan¬
brengend, gunstig. — evTv^m, 77, ge¬
luk, succes, gelukkige gebeurtenis. —
Evzvxcog, biv.
EvvSgog, 2 [ev, v5ö)^], waterrijk.
EvtpapéoO) -epapog,
= -cprjp-,
EV(pEyyrjg9 2 [ev, 9?eyyog], hel stralend.
EvcprjpÉco \ev<prjpog]. 1. onoverg. : a) woor¬
den van goede voorbeteekenis spre¬
ken ; vd. : geen onheilspellende woor¬
den spreken ; (h. beste middel daartoe
was te zwijgen ; vd. :) zwijgen (vgl.Lat.
favete linguis) ; dikw. imper. -ei, zeg
dat niet!, God beware!, zwijg! — b)
als een goed voorteeken weerklinken.

evtpTjfiLa

— ev%Q6og

— 2. overg.: gunstig van iem. spreken,
prijzen.
£v<p7][A,ia, rj. 1. a) liet spreken van woor¬
den van goede voorbeteekenis. — b)
vd. (z. Evcpiitièco, 1, a) : godsdienstig
stilzwijgen, heilige stilte. — 2. meton.:
woorden van goede voorbeteekenis :
a) gebed. — b) toejuiching, vreugde¬
kreet. — c) lofrede. — evcpTjpcog, 2 [ev,
cprjfA.r)]. 1. a) woorden van goede voor¬
beteekenis sprekend. — b) vel. (z. svcpijf-iéco, 1, a): een heilig stilzwijgen bewa¬
rend. — 2. a) van goede voorbeteeke¬
nis, zwijgend: ° ev. flop, een zwijgend
gebed ; 0 -a (zelfsl. g.) <póóvsi, zwijg ! —
b) alg.: gunstig.
svcpogéco (eio. svgoed dragen ; in%. :
goede -, veel vruchten dragen, vrucht¬
baar zijn. — svcpogog, 2 [ev, 9oégco]. 1.
lijd.: gemakkelijk te dragen. — 2. beelr.: a) goed dragend, sterk. — b) veel
vruchten dragend, vruchtbaar. — ev<pógcog, biv., orerdr. : geduldig.
svcpgaöécog, biv. [ev, cpgd^ogai], met overlog.
_
svcpgalvco, impf. sv- en rjv-, f. svcpgavcb
(ion. -eco), ao. ev- en rjvepgava [ion.
svcpgijva) ; pass. impf. ev- en rjv-, f. evcpgartirjoogai, ao. sv- en gvcpgdvdrjv [svcpgcov]. — 1. verheugen, verblijden. —
2. med. met pass. ao. : zich verheugen,

opgeruimd zijn.

245

brons. — 2. met goed brons, met goede
bronzen punt.
X*Qls\t beval¬
lig, beminnelijk, aangenaam.
EvxagLGzéco, 1. dankbaar zijn. ^— 2. meton.: danken.— Evxagiozia, 7). 1. dank¬
baarheid. — 2. f meton.: a) het dan¬
ken, dankgebed. — b) de H Eucha¬
ristie, het Eucharistisch dankoffer, de
Eucharistische gedaanten. — svxdgiozog, 2 [ev, xaQ^°lLiaL]aangenaam.
— 2. dankbaar.
ev^etg, gen. gog, m. vr. bvn. [ev, XeLQ)i
met bekwame hand, behendig. — svXetgcozog,2 [ev,x£1Q°co], gemakkelijk te
bedwingen.
Evxpgeia^ 7). 1. behendigheid. — 2. over¬
dr. : gemak waarmee men handelt:
a) neiging. — jb) lichtvaardigheid.
£vxeQVg7 2 [ev, ^e«y. 1. lijd.: a) ge¬
makkelijk te behandelen. — b) alg. :
gemakkelijk : 0 sv -er (onz., zelfst. g.)
dêoüai Ti, (voor zich, in zijn gedachte :
med.) op het gebied van het gemak¬
kelijke plaatsen, gemakkelijk achten.
- 2. bedr.: gemakkelijk handelend :a)
geneigd tot, zonder tegenstand te bie¬
den. — b) lichtvaardig. — svx£géng, bio.
1. gemakkelijk, behendig. — 2. a) zon¬
der tegenstand te bieden, zonder moei¬
te, met gelatenheid. — b) lichtvaar¬
dig.

£vxa9LSy Lg> b 9en- LTOg

Evcpgdzjjg, ov, ion. -cpgij-, eco, ó [Oostersch
w.], Eufraat.

Evxszdofiai (slechts enkele vormen v. pr.
en impf.) (impf. sv-) — svxofiai.

€v-<pgovécov,

evxv, V [svx°gai], 1. a) gebed, bede.
b) in verzio. zin : wensch. — 2. ge¬

sovoa,

welwillend of ver¬

standig.
7) [svcpgcov ; eig. : de welwil¬
lende, euphemistisch voor :] nacht. —
evcpgóvcog, biv. bij svcpgcov. — svepgoGvvrf, rj [svcpgcov]. 1. vreugde, vroolijkheid. — 2. meion.. concr. (gew. mrv.):
genietingen.— Evcpgoovvrj, 7), eender
drie Ghariten (z. Xdgig). — svcpgóovvog, 3 [iel.] = svcpgcov, 1.
svcpgcov, 2 [ev, cpgijv].
1 a) vroolijk,
opgewekt. — b) overg. : verheugend,
verblijdend. — 2. welwillend, gena¬
dig.
Evcpvrjg, 2 (om,. mrv. va) [sv cpvopai], 1.
goed gegroeid, flink, schoon. — 2.
overdr.: met goeden aanleg, begaafd.
— Evcpvta, 1). 1. schoone groei, schoon¬
heid. — 2. overdr.: a) goede aanleg,
talent. — b) v. plaatsen : gunstige lig¬
ging.
svcpvXXog, 2 [ev, cpvXXov], met dicht loof.
Evcpcovog, 2 [sv, epeovrj]. 1. met goede -,
met sterke stem. — 2. welluidend,
klankrijk.
svxaXnog, 2 [ev, %alxóg]. 1. van goed

Evcpgóvtjy

.

lofte.
Evxhoog, oog, oov [sv, xXóif], met schoon
groen ; bijnaam v. Demeter, beschei'mster der jonge gewassen.
Evxoptai, impf. sv- en 7jv-, sv^opai, sv- en
TjvSdfMjv, rjvypcu, zijn stem plechtig ver¬
heffen. —
a) bidden : noXXct xoïg
èsoïg ev. dyadd (om iets) virég zivog^ —
b) in verxw. %in : wensch en, iem. iets
toewenschen.— 2. a) iets aan de gó¬
den beloven, een gelofte doen. — b)
alg.: beloven. — 3. a) zich beroemen,
met fierheid verklaren ; soms : pochen,
bluffen. — b) in verzie, zin : verkla¬

ren.
svx°g, ró

{alleen nom. en . acc. enk.). 1.
datgene, waarom men bidt. — 2. dat¬
gene, waarop men zich beroemt, roem,
eer.
Evxgorjg, 2 [sv, ^oa] en Evxgoog-ovg,
oog-ovg, oov-ow [id.], schoon van kleur.
Evxgvoog, 2 [ev, xgvoóg], rijk aan goud.
evxQ00^ MS’ mv (alleen nom. en acc.) [sv,
Xgóa] = evxQoog.
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ev'X'Oi'kr)

svxGohr/j r\ [ev%o/Licu]. 1.- a) gebed. — b)
wensch. — 2. gelofte. — 3. a) het
roemen, het pralen, zegekreet. — b)
meton.: stof tot pralen.
ev\pv%ia, rj1 moed, dapperheid. — evyjv%og, 2 \sv, yjvxr/\, moedig, dapper.
€vco (slechts enkele vormen), ao. evoa,
zengen, afzengen.
evcbÖTjg, 2 [£v, -cóörjg], welriekend, geu¬
rig. — svcoóia,
genr.
svcovl^co. I. goedkoop maken. — 2.
overdr.: de achting voor ... doen ver¬
minderen. — EVCOVOSy 2 \ev, cbvEO/LlCU],
goedkoop.
Evcóvv/Liosy 2 [ev, övo/Lia]. 1. met een goe¬
den naam, geëerd. — 2. inz.: meteen
naam van goede voorbeteekenis; vrl
euphemistisc/i [om h. rooord oxmóg te
vermijden) : linksch : xó -ov [xégag], lin¬
kervleugel ; è£ -ov
links.
€vcbjtig9 LÖog, vr.
[ev, cjj/j], met schoon
gelaat.
evcoxeoo (impj., ao., p>f s^~)
j
*£<»]•
ï. goed onthalen : £v. r/ra (iem.) nolld
(inwendig voorzo. : op...). — 2. med.
met ao. pass. : zich te goed doen, een
feestmaal houden : ?cgéa svcoyov, laat
u... smaken ; v. dieren : zich verzadi¬
gen. — evco^i'a,
1. het smullen.
—
2.
meton., concr., smulpartij, feest¬
maal.
Evcóijjy gen. cöjzog, ?a. vr.
[ev, ai?/;]. 1.
met lieflijk gelaat. — 2. overdr. : vrien¬
delijk.
£99’, £99- = stil, EJiL- vóór klinkers en
tweeklanken met spiritus asper.
Ecpcty dor. = scpg, v. cpppL.
êcpadv'd'rjv, ao. jjass. v. 9meivco.
Ecp-ayiozEvco en icp-ayvi^coy op een graf
(of: bovendien) de heilige ceremoniën
voltrekken.
è'qpayovy 2e ao. bij eöco.
ègp-dXkoiicu ® ion. ejz- (H., 2g ao. part.
èndlgevog en srzidkpevog). 1. springen
op : ê. ijijicov, H., op den wagen. — 2.
op iem. (tiv 1) toespringen, gew. in vijazidelijken zin.
ëcpakogy 2 [£9?’ cdóg (d3v)], aan zee gele¬
gen.
£9oa/aégiog, dor. = Ècprgi-,
êcpdfzrjVy impf. med. v. cprgxi.
EcpdfAiXkogy 2 \èniy dgtXXa]. 1. lijd.: waar¬
om gestreden wordt. — 2. bedr. : wed¬
ijverend.
scpav = scpaoav, v. 9oggi.
£(pava.y ao. v. cpaivco.
êcp-avSdvco O H. sjzi-avS-y behagen.
ècpdvrjVy ècpdv'd'TjVy z. cpaivco.

°Ecp£öiog
ècp-dnzco @ I. act. 1. vasthechten aan. —
2. overdr., pass.: iem. boven het hoofd

hangen, hem beschoren zijn : Tgcóeooi
xrjdea scpfjjiTaij H. — II. med. I. zich
vasthechten aan, bereiken, betasten,
aanvatten. — 2. overdr. : a) met den
geest bereiken, begrijpen. — b) in een
gesprek aanraken. — c) medewerken
aan.
Ecp-ag/aó^co ® 1. aanpassen. — 2. onoverg. : aangepast zijn, passen bij.
ScpEÖgevco [eig.: zitten -, liggen bij], op
de loer liggen, loeren op, eig. en
overdr. — EcpEÖgogy 2 [£9?’ sögag (cóvj\.
1. zittend op : 0 £. Xeóvzcov, op leeuwen.
— 2. d) zittend bij, loerend op, eig. en
overdr. — b) inz. : derde athleet, die
het tegen d. (reeds vermoeiden) overivinnaar v. een strijdend paar zal op¬
nemen ; vd. alg. : a) frissche -, gevaar¬
lijke tegenstander. — f) plaatsvervan¬
ger.
* Ecp-É^Go © 1. act. (alleen ao. inf. ecpêaoai, H.;, ergens op zetten, aan boord
nemen. — 2. med.: a) zich zetten
zitten op, - bij. — b) op iets van het
zijne zetten.
êcp-Ékxco ö ion. èn-, I. [èm-, naar). 1. a)
trekken naar ; med. : tot zich trekken*
— b) overdr.: verleiden, bekoren:
-Exai dvdga oiöggog, H., het ijzer trekt
tot zich [meel.), - prikkelt tot vechten.—
2. act. en med.: a) meetrekken, meesleepen. — b) overdr. : met zich mee¬
brengen : 0 nókV -EXO.L cpvyrj (balling¬
schap) xaxd. — II. (èm-, bovendien),
overdr. v. tijd : langer dan noodig is sle¬
pende houden.
Ecp-Évvvpai — ejzlÉvvv pai.

ècp-EÏgrjg, ion. èn-E^ijg = êljijg.
Ecp-éizopiai ® ion. èjz-éjropLaL. 1. a) vol¬
gen, begeleiden. — b) inz.: vijande¬
lijk achtervolgen, nazetten ; soms bij
uitbr. : aanvallen: êtj èvavxirjg (van
voren) £., hdt. — 2. overdr. : gehoor¬
zamen, zich laten leiden door : exlojxófievoL fiévEï oepep, H., meegesleept door
hun begeerte.
êcp-ÉJtco © ion. EJt-èjtco (ejzl-, verstei'kend),
bezig zijn met, werk maken van.— 1.
met concr. voorw. : ijtnovg xivl £., H.,
tegen iem. aandrijven ; een vijand ach¬
tervolgen ; 7zEÖiov £., doorloopen. — 2.
met abstract voorzo. : ègyov £., H., het
werk verrichten ; 0 nóhag 'd'vrjxcov I.,
de steden der menschen besturen ; be¬
schermen ; jzózjLiov £., ïï., zijn noodlot
bereiken.
Ecp-égjzco ® nader kruipen, - sluipen.
3Ecpéoiogy 3 [wEcpsoog], 1. van -, uit

eqpeois

—

Ephesos. — 2. fj -a [xcóga], het gebied
van Ephesos ; xd -a [legd], de _ Epliesische spelen teï eere v. Artemis.
ëcpeaig, scog, r\ [ècpLrpu]. 1. het werpen
naar. — 2. overdr. : hooger beroep.
3'EcpEoog, fj, zeestad in Ludïè, met tem¬
pel v. Artemis.
ècpéajtsQog, 2 [scp1 sonégav] [stil-, naar),

westelijk.
icpéctxiog, 2, zo?z. êjzioxiog, 2 [I99’ koxtag
[covj]. 1. bij
boven den haard zich
bevindend. — vd. : a) smeekeling. —
b) meton.: beschermer van den haard :
Zsvg è. — 2. inz.: a) bij eigen haard
wonend, bewoner v.
/zzzz's. — b) t T«
-a, haardstede; in ruimeren zin : plaats
van herkomst.
ècpEoxgig, /<5o£,
[s^évï'u^cti], opperkleed,

mantel.
EcpEx^Yj, 7/

opdracht, bevel, ge¬

bod.
£<p-EvgioHoo @ 1. (er bij) aantreffen, ont¬
moeten, betrappen, ontdekken : 0 -ogat
dvovg, ik word ... bevonden. — 2. uit-

vinden.
i(p-Eyjido[xcu, hoonen.
è'cprjpog, 6 \s7il, rjfirj\, meerderjarige, jon¬
ge man (te Athene: z>azz volle 18 tot 20
jaar).
kcp-rjSofAcu © (J;w-, bij, bij het zien van),
zich verheugen over, vrl : leedver¬

maak hebben.
ècp-rjHCL) ® aankomen.
£cp-r][A,ai © zitten op.
'fècprj/LiEQLay Y] [èqprj/Liégiog], priestergroep,
een der 24 groepen priesters, die een
voor een, telkens voor een iveeh, dienst
deden in d. tempel te Jerusalem. —
EcprjfAÉgiog, 2, en -gog, 2 [sq/ 7^épar],

voor één dag. — 1. één dag slechts
één dag durend. — 2. v. vergif : denzelfden dag
snel werkend : (pdgjaaxov -qov. —• E(prj/LiEQLgy löog, i) [ècprj/xsgog; eig. vr. bvn. : dagelijksch], geio.
mrv.: dagboek. — E(prjp,egogy z. -iog.
êcpijfjLOOvvrj, fj [ècptg/Lii]

—

ècpsxprj.

è'cprjVy 2z ao. v. cpgpi.
Etprjva.) ao. v. cpalvoo.
EcpfraKa, pf. v. (pOdvco.
icp'd'dgrjv, Ecp'd'agx.ay z. (pÜEiQO).
Etp'd'aaay le ao. v. qjódvco.
ëfp'd'ELOay ao. v. (p&lvco.
Ecp'd'YiVy 2G ao. v. qp&dvoo.
-écp'd'rjvy 2e ao. pass. v. -sitco.
Efp'd'LaxOy ègj'd'L'd'pVy ecp'd'iprjVy Ecp'd'iOVy
EW'&'iooLy z. (p&ivco.
Efp'è'OQÖLy 2G pf. V. (p&ElQCO.
êcp'd'óg, 3 [verbaaladj. v. sipco], gekookt.
3Egjidixrjgy ov,ó. 1. een der Giganten, die
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èopLoxr]pu

d. hemel wilden bestormen. — 2. een
verrader in de Perzische oorlogen.
ê(p-i£dvooy zich zetten op, - bij.
E(p-i^coy zitten -, gaan zitten op.
ê(p-L7](Lu ® ion. èn-nj/Lu (87ii-, naar, tegen).
A. {irguy doen gaan, noodzaken te gaan).

I. 1. doen gaan -, zenden naar, toe¬
zenden. — 2. overdr.: a) aanzetfen tot,
iem. er toe brengen : s. xiva oxovaxfjoai, H., doen zuchten. — b) iem. iets
bezorgen, bezoeken met: è. zin dsixéa
nóijuov, ïï., een smadelijk lot.— c) med.\
zich wenden naar, begeeren, streven
naar: èquispai dgxgg, naar een ambt
dingen. — d) med.: iem. iets opleg¬
gen, opdragen, bevelen. — I!. inz.
in vijandelijken zin: doen gaan -, zen¬
den tegen, werpen, slingeren.
B. {itpu, laten gaan, loslaten). I. losla¬
ten ; fig. : s. xdg rjvlctg zo tg lóyoig, den
teugel vieren aan zijn woorden. — 15.
overdr. 1. overg.: a) toelaten, toestaan :
° ooi èqrfjxa ndv XèysLV. — b) o verla¬
ten, prijsgeven. — 2. onoverg. : Ecpiévou [êavTÓv], zich overgeven aan: a)
eig. : è. óvgig [nvofj], aan een gunsti*
gen wind, cl. i. met volle zeilen varen.
— b) overdr.: è. yélcori.
èep-indvcoy naderen.
E(p-iKVÉo[A,ai © ion. etc-lhv1. doordrin¬
gen tot, bereiken, treffen, — 2. over¬
dr. : bereiken, verkrijgen. — Eopinxi.5gy
3 [verbaaladj.]. 1. bereikbaar, toegan¬
kelijk. — 2. overdr. : uitvoerbaar.
Efpipegogy

2

[èjzL, Ljusgog], wenschelijk.

ecpLJtjtog'y 2 [ècp5 ïicnov], te paard ; ° x\vöcov £., een gewoel van paarden en wa¬

gens.
Eop-ioxrjpu © ion. ejz-iox
A. overg. (pr., impf, f-, le ao., dikw. pf.;
soms 1G ao. med.). 1. [èni-, boven, op).

1. er op -, er boven plaatsen, - leggen.
— 2. overdr.: er over aanstellen, aan
het hoofd stellen : è. uva ejil rag ev-dvvag. —• II. (stil-, bij, naar). 1. er bij
plaatsen. — 2. overdri : è. xov vovv xivi
zijn aandacht vestigen op [zie ook B, II,
2, a). — IIS. {stil-, na?). 1. {eig. : na
een beweging tot staan brengen ?
vgl. EJiêxoj, III), tegenhouden, tot staan
brengen: è. oxgdxsv/ua. — 2. overdr.:
a) vaststellen, bepalen : dyöva e\, een
kampspel inrichten. — b) è. xiva, iem.s
gedachten stuiten, hem versteld doen
staan.
B. onoverg. {2G ao.,gew. J)f,plqpf\ med.,
soms lc ao. pass. èjzeoxddrjv. — !. [sm-,
boven, op). — 1. zich plaatsen {pf.:
staan) boven, - op. — 2. overdr.: aan
het hoofd komen te staan, pf. : er
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etpodevco

—

over gesteld zijn, de leiding hebben
bij : oi ècpsozrjxózsg, oi ècpsozcozsg, ion.
oL EjtsozscözEg, de overheid.— II. {èm-,
bij, naar). 1. zich plaatsen
gaan
staan (pf.: staan) bij, - vóór, - tegen¬
over; ergens komen staan. —■ inz. :
a) vijandelijk
dreigend gaan staan
tegenover, - naderen, overvallen. —
b) v. een droomgezicht : verschijnen. —
2. overdr.: a) [zóv vovv, z. A, II, 2]. zijn
aandacht richten naar, - vestigen op,
een werkzaamheid aanvaarden. — b) be¬
dreigen : o ècpeozijxcog xivövvog zfj tzóIel.
— c) v. een gebeurtenis : zich plots voor¬
doen. — d) streng optreden tegen, behandelen. — ÏIL (èm-, na? %% A,
III), halt houden, blijven staan : -rjoi
[êavzóv of zóv innov, z. A, III, 1].
è<p-oêevco (èm-, naar ; £. 2. EJisipi, I,1, c),
de ronde doen.
ê<poöid£cüy ion. sjzoö-, van reisbenoodigdheden voorzien. — êqoódiov, zó, ion.
êjzóö-, gew. mrv. [(rój ècp’ (voor) óöóv].

1. reisbenoodigdheden, reisgeld. — 2.
overdr. : vademecum.
EfpoSogy 7]

[(rj) £(p’ (bw.) óöóg]. 1. weg
naar, toegang. — 2. meton.: a) het
gaan naar, bet naderen, het aanruk¬
ken. aanval. — b) toevoer.
êyókncuov, zó [ècpêlxco ; eig. : het achter¬
aanslepende], stuurriem.
êcp-ojuagzéoo, medegaan, volgen.
ècp-oTtU^co^ uitrusten, gereedmaken.
êy-ogdco © (H., in de beteek. 1,1, c, fut.
Ejiióyjogcu ; anders èjzóyjopai), ion. êjcogaco en êjz-ogéco. I. (èjil-, naar). 1.

den blik richten naar, beschouwen,
overzien, waarnemen, gadeslaan, zien.
— inz. : a) gaan zien, bezoeken. — b)
te zien krijgen, moeten zien, beleven.
— c) bezien om een keuze te doen, uit¬
kiezen. — 2. overdr.: toezicht houden
op, genadig neerzien op, beschermen.
II. (èjil-, opnieuw), weerzien.
ècp-ogpdoD. 1. a) aandrijven naar, - te¬
gen. — b) med., gew. met ao. pass. :
toesnellen op ; gew. in vijandelijken
zin : losstormen op. — 2. overdr.: a)
iem. aandrijven tot : °vavzag è. jzIeïv,
tot een zeereis ; Ovgóg -dzai jioXegi^ELv,
H., ik voel mij aangedreven om ... —
b) verwekken : è. tzóXe/uóv zlvl, H., te¬
gen iem.
è(p-oQuéco9 ion. ejz-, 1. voor anker lig¬
gen bij, - tegenover, blokkeeren. —»« 2.
overdr. : op de loer liggen, bespieden.
êq?opfA,rjy rj [ècpogpaco]. 1. aanval. — 2.
meton.: weg om aan te vallen.
ecpoQos
[èm, 2. ovgog], 1 opziener, be¬
waker. — 2. ephoor; oi -oi: a) te Sparta,

,6

.

êx'O'Qoöai/ucov

college van vijf mannen, voor een■ jaar
gekozen, aan ivie nagenoeg alle macht
toevertrouwd was. —' b) te Athene', revo¬
lutionair comité van vijf leden, in 405
v. G. aangesteld. — 3,E<pogog9 ó, Gr.
geschiedschrijver, IVe eeuw v. G.
e(p-vPql^co, overmoedig -, smadelijk be¬
handelen, hoonen.
è'cpvyov, 2C ao. v. cpsvyco.
E<pvÖQOg, 2 [èni (bw., er op) vöcog (cpéQcov)], regen brengend.
êtpvrjv, 2G ao. pass. v. cpvco.
ègj-vpvéoo. 1. (èm-, bij), a) er bij zingen.
— b) er bij schreeuwen. — 2. (sm-,
naar), a) aanroepen : è. Aio.. — b) iem.
iets toewenschen.
Evpvv, 1 enk. en 3 mrv. 2G ao. v. cpvco.
E<p-vjt£Q'd'£(v), bw. 1. over ..! heen. — 2*
van boven.
3 Eqpvga, rj. 1. oude naam v. Korinthe.—
2. stad in h. zuiden v. Epeiros. — 3.
stad in Th es salie. — 3,Ecpvgoi, cov, oi,
Ephuriërs, inwoners van Ëphura in
Thessalië.
è'xaöov, 2C ao. v. xavöavco.
£%avov, 2e ao. v. ydoxcn.
êxÓQrjv, 2G ao. v. x<*i(>co.
£££<x, ao. v. /éco.
êxéyyvos,2 [è’xcov èyywjv]. 1. bedr.: a) borg¬
tocht stellend, borg staand. — b) alg.:
beveiligend, betrouwbaar: °<5ópoi-oi.
— 2. lijd.: een waarborg bezittend.
êxé'&v/Liog, 2 [è'xcov itvpóv], zijn lusten
beheerschend, wijs.
3 Ex^QÓzrjg^ ovg, ó, een Puthagoreeër,
vriend v. PL.
èXEgv'd'éoo, zwijgzaam zijn, kunnen zwij¬
gen. — êxépvP'og9 2 [è'/cor gvitov ; eig.:
zijn verhaal voor zich houdend], zwijg¬
zaam.
êxErtevxijgy 2 [è'xcov *Jisvxog (punt)], spits.
è'xeoxov, iter. impf. v. è'xco.
3,Ex£vog9 ó, mythische honing in Epeirosè'xeva9 ep. lc ao. v. X^03-

èxétpgcoVy 2 [è’xcov cpgéva], bezonnen.
êx'O'aigco^ f. agcö, ao. ijx'0'rIQo {dor. aga);
med. f. agovfjLOL (met lijd. beteek.) [êx&os],
haten. — êx'&'agzéog, 8, verbaalafdj.
êx&Égi bic. = x^Ég, gisteren.
è'X'O'iozogy 8, superl. bij èx&góg [ty^os]. —
êx'O'ioovy 2, comp. bij id. [id.],
êx&'oöojiéco, zich gehaat maken. — êx~
'd'oöojzógy 3 [è'x'&og, 2e lid ?], vijandig,

gehaat.
EX&ogj TÓ, en ex'O'Qcl, ij, vijandschap,
haat.
êx'O'QoSaipcov, 2 [êx&góg, Salycov], door

êx'&'gót-evos

de góden gehaat. — êy^gó-^Evogy 2,
den vreemdelingen vijandig, ongast¬
vrij.
êx&eósy B ; comp. ózsgog, 3, geiv.Jy&low
(%. a.) ; superl. ózctzog, 3, geiv. Ëyihozog
(z. a.) [exdog]. 1. a) lijd.: gehaat, ver¬
foeilijk. — b) bedr.: hatend, vijandig,
vijandelijk. — 2. 6. ê.} vijand ; oi -oi,
dikiu.: tegenpartij ; g -d, vijandin ; g
-d [ycóga], vijandelijk land.
è'x'd'co, haten.
ËXtöva, g, adder. — êxtövatogy 3, van
adders.
° EytvdÖEgy cov, olLj Echinaden, lettere
nacum der 'Eyïvai. — 3 EyïvaL, cov, at,
eilandjes op de zuidkust v. Akdrnani'è.

3 Eytvog, ó, stad in Thessalië.
EX/aa, té, geiv. mrv.^Ëyeo]. 1. wat tegen¬
houdt, hindernis. — 2. wat steunt:
onderlaag, stut, schoor.
êxóvzcog, bw. [Ëyeov, part. v. ££co], bijna
alleen in vovv e., op verstandige wijze.
è'XQOLvoi) ao. v. xqcUvco.
è'xQaov, z. ygaveo.
êxgdzoj èxQÉovzoj êxgécovzo, z.
êxggv, z. ygg, II.
EX'V'd'gVy êxvggv^ z. yreo.

3.

ygdeo.

êxvQÓg, 3 [Ëyco ;

eig. : houdbaar], goed
versterkt, in veiligheid.
s'xco, impf. elyov, f. Ë^eo en, o ygaco, 2* ao.
soyov [conj. oytb, opt. oyolgv en -oyoigi,
imper. oyêg [naar de vervoeg, op gi),
inf. oyeïv, part. oyeóv), pf. soygxa. —
med. (soms lijd. beteek.) impf. styóggv,
f. Ëtgogcu en oygaogcxi, 2& ao. èoyóggv
(imper. ayov, inf. oyéodcu), pf. sayggai.
—• pass. f. oyEdgaogcu, ao. èoyédgv, pf.
Ëoyggai. — A. V. iter. impf. sysoxov;
2c ao. Ëoysdov; ion. pf. -óxcoya, -óycoxa.-,
meel., 2i ao. imper. -oyéo.
A. overg. S. houden. — 1. alg.: et) bon¬
den, dragen : ë. zi yEgol; doitida ngóod1
Ëoyszo, vóór zich (meel.); v. kleederen :
aanhebben. — b) overelr. : a) dragen :
aiziav ziróg e., van iets beschuldigd
worden. — f) verdragen, dulden. —
2. et) a) vasthouden: yeigog (partit.
gen. : bij de hand) e. ztvd ; nèzggg Ëyszo,
ÏL, hield zich (med.) vast aan de rots ;
gevangen houden. — f) overelr. : avzovg svsgyEoiai slyov, ontvangen gunst¬
bewijzen hielden hen verplicht; ° dyaöqjv Ëyeo, houd het met -, sluit u aan
bij de goeden ; è'gyov Ëyeodcu, een
werk aanvatten (z. ook 7, b); acozggiag Ëyogai, bedacht zijn op, streven
naar. — b) med.-pass. : a) v. plaats :
samenhangen met, aangrenzen : Ilgó%Evog èyógsvog, er naast staand; oi
syógevoL, de naburen. — f) overelr. :
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onmiddellijk volgen op [v. tijd) : g
syofiEvg [rjgégct] ; in verband staan met:
d zsyvgg (met een kunst) Ëyszai ; oso'
s^Ezat, H., het zal van u afhangen ; zet
zcöv óvEigdzcov lyógsvct, wat met de ...
samenhangt, omschrijving voor zet övelgaza. — 3. bijeenhouden, omgeven
odgxag xa.1 öozêa IvEg (spieren) «yovoiv,
H. — 4.

a)

in een toestand houden :

oïxovg scovzovg Ëyovoi, HDT., blij¬
ven thuis ; Ëyso (med.) xgazsgéog, H.,
houd krachtig stand ; omschrijvend tot
aanduiding v. een blij renden toestand:
0 ziva dzigdoag e. — b) overelr. : onder

xctz1

zijn hoede hebben, besturen, verzor¬
gen : yvvdixEg oixov è'yovoiv, H. ; dlóyovg xai zêxva e., H., beschermen.— 5.
in een bepaalde richting houden : a)
Ljcjiovg E., mennen ; vget è'., H., sturen.
— b) overelr. : ngóg ztvet zór vovv e., zijn
aandacht vestigen op. — 6. a) tegen¬
houden, stuiten : s. iTinovg ; 0 odévog
zivóg ËoyE, hij brak ; oisoyszo epcovg, Jï.,
zijn stem stokte. — b) overelr. : Ëoy’
öövvag, H., stilde zijn pijnen. — 7. a)
verre houden : s. zlvcl vecov, H., van de
schepen.— b) overelr. : iem. van iets af¬
houden, beletten, doen ophouden : Ëoye
avzovg gg noigoai zavza, hield hen
daarvan af; 0 ë. zivd yócov, een eind
maken aan iem.s klagen ; ËyEodat è'gyov,
zich onthouden van een werk (z. ook
2, a, /?); è'yogai, zich inhouden, op¬
houden.
II. hebben, in zijn bezit
in zijn macht
hebben. — 1. et) bezitten : nolla. ygggaia ë. ; ó Ëycov, de gegoede, de rijke;
2& eto. soms inchoat. : ik nain in bezit,
— kreeg. — b) overelr. : nlèov ë., in het
voordeel zijn ; geïov ë., aan het kortste
eind trekken. — 2. bezet houden, be¬
wonen ; 2t ao. soms inchoat. beteek. : ik
bezette. — 3. et) in zijn macht -, te zij¬
ner beschikking -, onder zich -, bij
zich als gast enz. hebben: zo^ öe^lov
xégctg e., aanvoeren; ° aöeXtpgv zgv
èggv yggag è'yeig, hebt gehuwd en hebt
nu als vrouw. — b) overelr. v. toestan¬
den, aandoeningen enz. : zich meester
gemaakt -, bevangen hebben, geboeid
houden : ° vnvog -el zivd; nhavga (ver¬
wondering) g1 ËyEL (rgl. « Ëoyov ïïavgex
— èdavgaoa) ; pass.: sv^ dvdyxg -ogcuT
door nood geprangd zijn.
III. 1. in zich hebben, bevatten, in¬
houden : g ycogct dnavzct dyetdet siyEv.—
2. overelr.: a) in zijn geest houden, hebben, weten, verstaan, kennen ; vég
ë., zich herinneren; iazgixgv è\, kennen;
zgv diafolgv ev izolleo ygóveo ËoyEzs (eto.
met inchoat. beteek.), dien laster hebt
gii iaren lang in u opgenomen. — b)

Se macht hebben tot, in staat zijn, de
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è'xprjXa

gelegenheid hebben, kunnen : jzolXd
_ XsysLv è'.; soms : moeten. — c) hebben,
houden, v. alle toestanden v. lichaam
en geest, vaak ter omschrijving v. een
verbaal begrip : pov^lav s. = ijovxdgoo:
0 fiXdfiyv s. = èfiXdfp&rjv. — d) de oor¬

zaak in zich dragen, veroorzaken, mee¬
brengen : xivövrovg jióXei e'xelv ; e’Xeov eM
medelijden verwekken.
B. onoverg. 1. zich op een bepaalde
wijze houden, zich in een toestand be¬
vinden, zijn : e£oo (hg Udog, H., onwrik¬
baar als
; ° ox'sg ovjzeq si, blijf staan
waar gij zijt, d. i. geen woord meer ;
0 è'x’ fjovxog, houd u kalm ; s. dpcpi tl,
met iets bezig zijn ; zeer dikiv. met bw.
en bijwoordelijke uitdrukkingen : sv e.,
xaXcog ë., zich goed bevinden, goed
(passend, behoorlijk, juist enz.) zijn ;
€v ohpazög (een soort partit.

gen.)

ë.,

gezond van lichaam zijn ; ws jtoóhv
ei^E, ZOO snel hij konj ev -, xald)g e%£l
[onpers.), goed zoo ; ev s. zlvi, goed ge¬
zind zijn jegens ; ovzcog e^el [onpers.),
zoo staan de zaken ; hg -, coojieq sixs,
zooals hij was, dadelijk. - 2. a) stand¬
houden, aanhouden, weerstand bieden:
ovfis o! è'oxev doTÉov, H. ; é'xs, halt, stil,
luister, welaan. — b\overdr.’. aanhou¬
den, blijven bestaan : lóyog (gerucht)
t'xsi. — 3. [eolvtÓv, Ïjitzov, vavv enzi]
(vgl. A, I, 5): a) ergens op aanhouden,
zich uitstrekken naar: a/.en» (varen)
jzgdg JZalagiva; ófioi etcl xdv jiozapdv
EXovocu, die naar ... gaan ; zd ngóg
’Agafiïav ëxovza, het deel dat zich naar...
uitstrekt. — b) overdr.: betreffen, doe¬
len op:
-el sg Tlègoag, HDT ;
EVTolai èg zr\v xcupgv è'xovoai, HDT., be¬
velen betreffende zijn begrafenis.
eyjrjXa, ao. v. ipdXlco.
eyjrj/Lia, zó [Ëytco], wat gekookt kan wor¬
den. —• éyjrjzóg, 3 [verbaaladj. v.exjjoo],

gekookt.
êyjLaopai, schertsen, zich vermaken.
è'yjo/LiaLy z. EJiopcu en ejzco.
1. è'yjooy syj7]oco, enz., iets koken.

2. -éyjcoy f. v. -ejzco.
Ecoy ion. pr. conj. v. si ut.
£oq, gen. en ace. v. 1. ecog.
êcoy iepy v. èdco.
iepy dat. enk. v. eóg.
êcórjVy opt. v. èdco.
ëco’d'CLy èco'&'sa.y ion., z. *ëd'co.

[1. scog, -ftsv ; eig.: van den
ochtend afj, ’s morgens vroeg.

è'co'd'EVy bw.

—

êcovzov

3 [1. scog], in -, van den och¬
tend, ochtend-;
-ov (zelfst. g.), van
den vroegen morgen af.

êco'd'Lvóg,

-ècoHOLy pf. v. -cO'd'éco.
ECÓKELVy plqpf. V. 1. * ELXCO.
êooXoKQaaiay rj \eooXcl xgad'évza]. 1. bijeen-

gegoten verschaalde kliekjes. — 2.
overdr. : ê. zijg jzovyglag, DEM., de ver¬
schaalde droesem van ...
ECOXogy 2 [1. scog; eig. : die tot den och¬
tend is blijven staan]. 1. van den vorigen dag. — 2. meton.: verschaald, oud¬
bakken. — 3. overdr. : zouteloos (v.
een verhaal).
èdoXjiEiy H., z. eXjzco.
Ecopaiy pf. ind. med.-pass. v. irjpt.
ECO/bLEVy

ECO/LlEVy 2G aO.

COllj.

V

ècovy ion. part. pr. v. sifii.
ècovrj'd'pvy
èdovrj/ucuy
êoovTjcrd/LirjVy
hvEogou.
ècgvoxÓELy irnpf. v. oivoxoéco.

Z.

êegogy 3 [1. «ft)?]. 1. van -, in den och¬
tend. — 2. meton.: a) van -, in het
oosten, oostelijk. — b) zelfst. g.: fj êcóa
[yfj], zd ecga, het Oosten.
EchgoLy i]

= alhga.

èdogcLHCLy pf. v. ógdoo.
ècogyELVy 2G plqpf. V. ëgöco.
ê co gé co

= alcogéco.

EcbgcoVy impf. v• ógdoo.

1 .Ecogy gen. Ëco, ij [dat. ecg, acc. eco) \yw.
Lat., auróra, Ned. oosten). I. 1. mor¬
genrood. — 2. meton. : a) de tijd van
het morgenrood : ochtend. — b) de
plaats van het morgenrood : Oosten. —
3. synekd.: dag. — ÏS. verpers. : Eoos,
godin v. h. morgenrood.
2.Ecog. I. vgw. 1. v.

tijd : a) zoolang als ;
dikw. ,met correlatief : scog ... xécog ;
scog ... zóepga. — b) totdat. — 2. opdat.
— II. (H.) bw. = xécog, een tijdlang.—
III. vrz. 1. v. tijd : a) met gen.: tot:
ecog EOJiégag ; 'écog ov, totdat. — b) met
vgw. ofbw. v. tijd : scog oze, scog arj/usgov.
— 2. overdr. : a) v. plaats’, tot: a) met
gen. : 'écog ovgavov. - f) met bic.: t scog
sa co, tot binnen.— b) v. hoeveelheid en
graad: 'écog zovrov, tot dat punt,
zoover.

EcoöOLy ècoo'd'rjVy EGOO/ucUy z. h&éco.
ëcoo-jzEgy vgw. = ecog Jtsg. 1. juist zoolang

als. — 2. juist totdat.
[1. scog qjégcov, den dage¬
raad brengend], morgenster.

ècocapógogy 6

êcovzov enz., ion. — êavzov enz.

£ —

Zevg
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£

als cijfer

£a~, aiol. = öia-. 1. door ... heen. — 2.
overdr.: door en door, zeer.
£d/?atg, aiol. = öiafdg, v. öiafatvco.
£dSrjXog, 2 [£a-, wse/?7. ó^Aso^ai], ge¬
scheurd.
£«77?, 2 (acc. H. £arjv) [£a-,
hevig
waaiend, stormachtig.
£d'd'sog, 3 ew 2 [£a-, #sóff], zeer godde¬
lijk, hoogheilig.
£ÓLHOTog9 2 [Ca-, «dros], fel wrokkend.
£a-HgitósLg, ósooa, dsv, waarlijk huive¬
ringwekkend.
Zdnwd'og, ?J, soms d, eiland in de Ioni¬
sche Zee, wschl. h. huidige Zante.
ZaK%aL°g, 6 [Hebr. w.], Zacheus, oppertollenaar te Jericho.
£a-AeiJZcoy aiol.

= öiaXsinco.

idXvjy r\, storm.

£anevrjg, 2 [Ca-, pévos]. 1. onstuimig, ge¬
weldig. — 2. vijandig.
Zajtdzag, ov, 6 [Syrisch tv., — de Wolf],
linker bijrivier v. d. Tigris, nu : Groote
Zab.
£ajzA,rj,&'rjg9 2 [Ca-, nhj{Iog\) geheel vol,

zeer dicht.
£djtXovzogy 2 [Ca-, jtAoCtos], zeer rijk.
£az£VCO, c?or. = £,yzéa>.
^azgefprjg^ 2 [£a-, rgfi^ca], doorvoed, vet.
tcKpheyrjg,

2 [Ca-, pAsyco], vol vurige

kracht.
£a-(poizdcoy aiol.

= diay oizdco.

•*j*Zayagiag,

ov, 6 [Hebr. ioi\,
Johannes d. Dooper.

^oLXQsigg, 2, en -XQVVS, 2

vader

v.

[Ca-, XQavco],

onstuimig.
£dxQva°gy 3 [Ca-, %qvoóq\ rijk aan goud.
£dw, f. CyocD (contractie v. as tot ?] ; imper. £77, £rj{h\ ao. en pf. worden gew.
vervangen door die v. fttóco), en £c6oa
(1alleen pr. en impf). — 1. a) leven,
(nog) in leven zijn. — b) zijn leven
doorbrengen : aloygcog £. — 2. overdr.:
a) v. xaken : onverzwakt -, geldig zijn.
— b) in de herinnering voortleven.

£etd, rj (getv. mrv.), spelt. — £Eiöcogog,
2 [Csm, dcöoor], speltgevend, vrucht¬
baar.
££tgd, 77, wijd overkleed v. barbaren.
Zé^Eia, fj, stadje in Troas.
ov, m. bvn., uit Zeleia.
ZéaoEv, H., ao. v. £ea>.

—

ZeXEizrjg,

ZsvyyXazéco, een span ploegdieren voort¬
drijven, ploegen. — ^EvytjXdzrjg, ot>, d
[tevyog slavvoo], drijver van een span

ploegdieren, ploeger.
•»
^EvyXt7, rj \£svyvv/Lu\. 1. onderdeel v. een
juk, wschl. jukkussen. — 2. synekd. :
juk.
£evy/Lia, to [«72.]. 1. hetgeen verbindt :
schipbrug, versperring van een haven
door een kordon schepen. — 2. overdr.:
0 -ara (boeien) dvdyxyg.
^Evyvv(.ii, Csd£co, s^svlga ; 29ass. s^svxiïrjv,
2e ao. è^vyrjv, ègsvyjLiai [vw. Lat. iunëre, iugum, Necl. juk]. — I. 1. a) vastinden : £. doxovg ösoyoïg, zakken met

touwen. — b) inx.: aan het juk vast¬
binden, inspannen : £• ïnnovg, H.; £evywvzo ïnnovg, H., hun (med.) paarden ;
ook v. d. wagen : 0 £svyvvöfls zèdginna,

uw [med.) vierspannen. — 2. overdr. :
a) dwingen,onderwerpen, verplichten :
oÓQxioioi Lvysig, bij eede gebonden.—
b) door het huwelijk verbinden, huwen
{gew. med. v. d. echtgenoot) : anoiziv
Êsvijao&ai, een echtgenoote aan zich
{med.) verbinden. — SI. 1. a) vereenigen, samenvoegen : oavlöeg s^svygèraL,
gesloten deurvleugels. — b)inx. : twee
oevers verbinden, overbruggen : £. ^ozapóv. — 2. door aaneenvoegen tot
stand brengen : ystpvgav £., een schip¬
brug bouwen.
^Evyvvco [alleen pr. en impf.) = Cevyvvpi.
ÏEvyog, zó [pvyvv/Lu]. 1. span trek- of
ploegdieren. — 2. synekd. : wagen,
tweespan ; ook : vierspan. — 3. alg.:
paar (pers. of xaken).
ÏEVKzóg, 3 [verbaaladj. v. £evyvvjLu], ver¬
bonden.
ZEV^LJiozog, ó [tevyvvfu ïnnovg; eig. : die
paarden inspant], wschl. de volle naam
v. Zeuxis (x. h. volg.).. — Zevlgig, iöog,
d, beroemd schilder uit Herakleia, omstr. 425 v. G.
£e-D£tff, sojg, y [Csvyvvpi]. 1. het inspan¬
nen. — 2. het overbruggen.
Zevg, gen. Aióg, 6 (voc. Zsv, dat. Au, acc.
Aia. — A. V. gen. Zyvóg, dor. Zayóg,
dat. Zyvi, acc. Zfjv en Zrjva)[idg. djeus
(hemel, heldere dag), waaruit ook Lat.
dies]. — 1. xoon v. Kronos en Rhea, de
hoogste god der Grieken. — 2. oneig. :
a) naam v. Ilades, d. god der onder¬
wereld : Z. xazax'd'óvLog. — b) Gr. naam
v. vreemde góden, die met d. Gr. Zeus
eenige overeenkomst hadden, b. v. van
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d. Perzischen Ahuramazda, v. d. Egyptischen Amman, v. een Skuthischen god.
£€(pvQL7jy fj [ion. vr. v. Ceqovgiog, zelfst. g., t.
w. 7ivoy\, westenwind. — £e<pvQLogy 2
en 3, van den westenwind. — £écpvgog,
o [—>- Lat. zephyrns —> Ned. zefier].
1. westenwind.—‘2. verpers., Zephuros,
een windgod.
£&», £éoco, e£eocl (H. £éooe). — 1. koken,
zieden. — 2. overdr. : a) v. de zee : brui¬
sen, koken, zieden. — b) v. hartstoch¬
ten : koken. — c) overloopen van : £.
oxcohrjxcov, wemelen van wormen.
£77, Zij'd'L, imper. v. £dco.
Zrj'&og, d, zoon v. Zeus, die met zijn
broeder Amphioon Thebe bouwde.
£7]kr}/acov, 2 [£rjlog], afgunstig.
£fjkog9 6 [—> Lat. zêlus (jaloerschheid)
—> Neet. jaloersch]. 5. 1. a) ijver, liet
ijverig nastreven: °£. xcöv ^vvaigcov
(obj. gen.), ijver voor mijn bloedver¬
wanten. — b) bewondering. — 2. in
slechten zin : ijverzucht, afgunst. —
51. meton. : voorwerp van bewonde¬
ring, - afgunst: benijdenswaardig ge¬
luk, roem, glans.
trjkoTVJzéco, afgunstig zijn, benijden : £.
Tivd. — ^ykozvjziaj ij, afgunst. — £77kózvjzog, 2 [£77^0?, zvjczco ; eig. : met
afgunst geslagen], afgunstig.
tykóco [£rjlog\.
1. ijverig nastreven, navolgen, trachten te evenaren. — 2.
met acc. v. d. pers. : a) bewonderen,
gelukkig prijzen. — b) in slechten zin :
afgunstig zijn, benijden. — £77^07,00,
Tó, het benijdenswaardige, geluk. —
£7'jXtüGig, Ecng, fj, het nastreven, het
navolgen. — £77^07777?, ov, ó. 5. die
nastreeft, ijveraar, aanhanger, bewon¬
deraar. — 2. t bijv. g. : naijverig. —
ZyXayzóg, 3 en 2 [jverbaaladj.]. ]. benij¬
denswaardig, bewonderd, gelukkig te
prijzen. — 2. benijd.
£77,0/0,
1. verlies, schade, nadeel : -av
jaflsïv, lijden. — 2. inz.: a) geldboete.
— b) alg.: straf : ènl zovzoig è'ozi 'ddvaxog
77 £., daarop staat de dood.
£77,01007 (med. f. vaak met lijd. zin) [trj/Liia]. 1. benadeelen : £. zrjv nóXiv. — 2.
inz.: a) met een geldboete straffen : £.
ziva. gvaïg xgioiv. — b) alg. : straffen : £.
zivd davdzcu. — £77,0/07,00, zó, straf.
£777/, inf. pr. v. £007.
Zr,v enz., z. Zsvg.
£rjzéco. 1. zoeken, opzoeken : ht,rjxovv zovg
aQx°vxag, nl. om met hen te spreken. —
2. zoeken te weten : a) onderzoeken,
een ivetenschappelijk, gerechtelijk enz.
onderzoek doen naar. — b) vragen. —

—

£0777

3. zoeken te verkrijgen, streven naai>
verlangen^: 0 £. dgij^ava, iets onmo¬
gelijks ; è£r)xovv ocpCso&at, trachtten

zich te redden.
£77*77,00, zó [£rjxÉco]. 1. het gezochte. — 2.
het onderzochte, vraagstuk. — £77*77eng, scog, 77 [id.]. 1. het zoeken, het op¬
zoeken. — 2. onderzoek : aT huiszoe¬
king en clgl.: £. xcöv vscbv, het door¬
zoeken der schepen. — b) wetenschap¬
pelijk onderzoek, bespreking. — £777777/7?, ov, ó [id.], onderzoeker; inz. :
rechter van instructie te Athene. —
£7]zr]zu<óg, 3 [£77777177?], tot onderzoe¬
ken geneigd. — £7777770?, 3 [verbaal¬
adj. v. £777^07], waard gezocht te worden.
£077, ion. en °, = £0777.
£o<pe£Ó?, 3, duister, donker. — £6<pog, 6.
1. duisternis. — 2. meton. : de plaats
der duisternis : a) westen. — b) onder¬

wereld.
£17700?, 3 [£i;yóv], aan het juk gespannen:
LTcicoL -01, jukpaarden (tgst. ïnnoi oelQaïoi). — ^vyódea/uov, zó [£vyov ÖEogóg],
jukriem, ivaarmee h. juk aan d. dissel
vastgemaakt iverd.
en (zld. ; alleen enk.) £vyóg, 6
[vw. £Evyvvyi, Lat. iugum, Ned. juk],

£vyóv, zó

wat twee voorwerpen met elkaar ver¬
bindt. — 1. a) juk voor twee trekdie¬
ren. — b\ overdr. : juk der slavernij
enz. — 2. (gew. mrv.) dekbalk, roei¬
bank. — 3. brug -, kam v. een citer.—
4. a) juk v een iveegschaal. — b) synekd. : weegschaal.
£vyóco [Cvyóv], yan een dwarsstuk voor¬
zien. — £777/0770?, 3 [verbaaladj.], be¬
spannen.
£0^77, 77. 1. zuurdeeg. — 2. f overdr.: be¬
derf, huichelarij, valsche leer. — £77,07777?, o?!, m. bvn., gezuurd. — £17,0007,
met zuurdeeg vermengen, doorzuren.
Zcodygia, cov, zó [£cooï~ dyga\, loon voor
het levend gevangennemen (en h.niet
dooden), reddingsloon.
Zcoygaqpéoj. 1. naar het leven -, naar de
natuur schilderen. — 2. cdg. : schilde¬
ren. — £077/^099/0, 77, schilderij. — £07ygd(pog9 ó [£0707- ygdqpcov ; eig. : die naar
het leven schildert], schilder*
1. £coygéco [lcoov dygéco], levend gevan¬
gennemen en niet dooden.
2. £coygéco [£0777, missch. èysLgco\, weer
levend maken.
£có(5to7/, zó [verkliv. v. £o5oj/], kleine, ge¬
schilderde of gesneden afbeelding v.
levende wezens en ook v. levenlooze
voorwerpen.
£0777, ion. £077, 77 [£oo7]. 1. a) h. lichame-

£cbg a

—
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lijk leven. — b) + h. eeuwige leven.—
2. meton. : a) levenswijze : £ogv (inwendig voorw.) e£coov xgv avxgv, hdt.,
leefden op dezelfde wijze. — b) levens¬
onderhoud ; alg. : vermogen.

overdr.: a) nagebootst levend wezen,
beeld -, schilderij v. een mensch of een
dier. — b) alg.: afbeelding, figuur. —
c) teeken van den dierenriem. — £cpóg
en tjcoóg, 3 [£dü>], levend.

[£cbvvvgi\. 1. schort, lendenschort, pantserschort. — 2. = £covg}
gordel.
£cogóg, d, saus, soep, brij.
£covg, i] \£covvv[u; —>■ Ned. zone]. 1.
gordel, vrl v. vromven. — 2. meton. :
plaats waar de gordel gedragen wordt,
heup.
£dbvvvgi, £a>oco, e£cooa ; pass. pf. e£cd,ucu
(H. iter. impf. Ccovvvoxexo), omgorden :
£cóoazo Ccóvrjv, gordde zich (med.) ...
aan.
£cooyovéco [tcooyóvog, levend voortbren¬
gend]. 1. een levend wezen vóórtbren¬
gen. — 2. t in het leven houden.
£(pov en £coov [(jcoóg, £coóg ; —> Ned. zoö¬
logie]. 1. levend wezen, inz.: dier. — 2.

£cojzvqov, xó [£codr tzvq]. 1. gloeiende asch,
die weer tot een vuur kan aangeblazen
■worden. — 2. overdr. :
overblijfsel,
vonk, luaaruit nieuw leven kan ont¬
staan.

£cóga, zó

ZooQodaxQrjg, ov, d [Perzisch iu.], Zarathustra, stichter v. d. Perzischen gods¬
dienst, ornstr. 800 v. G.
£coQÓg9 2, sterk, zuiver, onvermengd : £.
olvog, H.
£a>g (alleen nom. en acc. £cóv) = £coóg.
£coorgQ, fjgog, ó [Ccóvvvgï], gordel, gew.
degenriem. — ZcjorgQ, fjgog, d, voor¬
gebergte in Attika.
^cdargov, xó [£covvvgi], gordel.

£cóco, z. £dco.

H
g als cijfer : g

lang in de zaak stelt: waarlijk?, wer¬
kelijk ? : g xai didorg ndvxa xavxd goi ;

= 8.

g, vgiv. [fjé], en ijé [g-ps (1. ij, waarlijk;
ps, viv. Lat. -ve)].
I. disjunctief: of. — 1. a) of (beant¬
woordt zoowel aan Lat. aut, als aan
vel, sive, -ve): êyd> g dllog. — b) her¬
haald: ij... g..., ijk... ijk..., rjxoi... ij
hetzij... hetzij. — 2. in vragende zin¬
nen: of. — a) zld. in eenledige indi¬
recte vragen, — si. ■— b) in h. 2& lid v.
directe en indirecte tivceledige vragen:
jiót.eqov... ij..., el... rj..., utrum... an... ;
ep. ook in h. le lid : ij ... ij...; gk ...
gè ... ; ijk... i) ; ij... ijk...
H. vergelijkend, na comparatieven en
comparatieve begrippen : dan : gdllovjj;
ezsQog rj ; fovlogai (liever willen)?)' ;
7ZQLV ij.

...,

...

l.rj, bw., gew. in h. begin v. een zinsnede.
— 1. bevestigend : a) inderdaad, waar¬
lijk. gewis. — b) dikw. met versterkende
partikels : g ggv, ij dij, ij gala, ja zeker;
ij gala dij, vast en zeker. — c)_met
verzwakkende partikels : ij nov, g xe,
g vv, zeker wel. — 2. vragend: a)
(geeft op zichzelf niet te kennen, of men
een bevestigend dan icel een ontkennend
antwoord verwacht): dan ?, wel ?, soms?;
dikiv. niet te vertalen in h. Led.^ —• b)
dikw. met andere partikels : g ovx ; =
Lat. nonne ; g nov
soms ? (z. ook 1,
c); g ydg ;, niet waar ? ; g xai geeft te
kennen, dat de vrager een bizonder be¬

2. g — gv, 1 enk. impf. v. slgi.
3. g, 3 enk. impf. v. ggi.
g, 3 enk. pr. conj. v. slgi.
g, nom. vr. v. h. lidio. 6.
1. rj, nom. vr. v. aanwijzend, vnw. dg (z.
1. dg).
2. g, id. v. betr. vnw. dg (z. 2. dg).
3. g, id. v. bezitt. vniv. dg (z. 3. dg).
l.g, dat. vr. v. aanwijzend vmo. dg (z. 1.
dg).
2.ij. 1. dat. vr. v. betr. vmo. dg (z. 2. dg, A).
— 2. bw. (z.ibid., B, II).
3. fj, dat. vr. v. bezitt. vniv. dg (z. 3. dg).
4. fj, 3 enk. 2e ao. conj. v. iggi.
ga, H., 1 enh impf. v. slgi.
1. fja [3. gïa], ion., 1 enk. 'impf. v. slgi.

2.

fja, fjcov, xd

[1.

gïa]

= 1.

ijïa.

rjaxai, rj ar o, z. ggai.
gfSaióg, 3

[g-

= ?;

faióg], weinig, ge¬

ring.
r)/3doKco (alleen pr.). 1. volwassen wor¬
den. — 2. meton.: sterk worden. —
gfidco [gfig]. 1. volwassen
een jonge
man zijn. — 2. meton.: a) in de kracht
der jeugd zijn ; overdr. v. een wonde:
versch zijn. — b) jeugdig vroolijk zijn,

van zijn jeugd genieten.
rjBg, g. 1.1. a) volwassen leeftijd, jeugd ;
zld. alg. : leeftijd. — b) in loetteljjken
zin : het begin van den dienstplichti-
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gen leeftijd : ra déxa [er?]] dep1 fjfirjg, de
tien jongste lichtingen. — 2. meton.:
a) jeugdige kracht, - schoonheid. — b)
meton., concr .,coll.\ de jonge manschap.
— II. verpers. aHpY], Hebe, godin der
jeugd.
rjPpSóv^

biv. \jjpg, -dór],

op weerbaren

leeftijd.
vP°Si

3, jong.

ijPovXóprjv, -krj'd'rjVy z. ftovXopai.
rjydao'd'E, 2 mrv. impf. v. dydopai.
rjyayovj 2& ao. v. dyco.

3 [dya-, d'sóg], zeer goddelijk,
hoogheilig.

Yjyd'd'Eogy

pydooaro, ao. v. dyagai.
rjyyéXrjv, YjyyéX'd'YjVy ijyyEXpaiy z. dyyéXXcn.
fjye, nom. vr. v. dys en v. doye.
rjyetgay ao. v. dyslgco en v. syslgco.

1. iem. (rlvl) voor¬
gaan, gids zijn. — 2. overdr.: a) aan¬
voeren, aan het hoofd staan, de leiding
hebben : fj. rijg oKsipscog, het dispuut lei¬
den. — b).inz. : t landvoogd zijn: r\.

pyepovevco [?jyspcbv],

rfjg

2vglag.

fjyepoviay rj \fjyspcov; —>■ Ned. hegemo¬
nie]. 1. a) het voorgaan, het gids zijn,
leiding : p. rfjg nogslag. — b) inz. \ de

eerste plaats in de marschkolom. — 2.
: het aan voeren, commando,
leiding : fj. rcbv vecóv, der vloot.— in%.:
a) hegemonie : rj fj. rfjg ‘JEXXdöog. — b)
bestuur, heerschappij, regeering : + fj.
Tifsglov Kaloagog; meton., concr.: f kei¬
zerlijke stadhouder.
overdr.

3 [gyspcóv], geschikt om te
leiden. — fjyEpóovvay cov, ra [/. w.
Isgd], dankoffer aan Herakles voor de
gelukkige leiding.

fjyepoviKÓgy

.

6, fj [fjyéopai]. ï. 1 a) die
voorgaat, gids : rj. rfjg óöov ;eHgaxXijg
fj., gids -, beschermer der reizigers. —
b) inz. : 0 wagenmenner. — II. overdr.
1. die met iets begint, die den stoot
geeft aan : fj. rijg siggvgg. — 2. a) lei¬
der, gids, aanvoerder : °fj. yfjg, vorst;
-óveg rcbv ovgpogicov, voorzitters der
symmorieën ; fj rcbv psXirrcov rj., de
koningin der bijen ; f keizerlijke stad¬
houder. — b) inz. in h. krijgswezen :
veldheer, opper-, onderbevelhebber;
alg. : officier.

pyepcóvy óvog,

rjyéopai \ayco\.

-

fjdofiai

voeren over (gew. met gen.),een leidende
positie bekleeden : fj. rfjg nóXscog, het
bewind in handen hebben;- j*d fjyovpevog (keizerlijke stadhouder) rijg PaXariag. — b) inz. in h. krijgswezen : het
commando hebben, aanvoeren.
B. na H. : gelooven, meenen (pf. fjyrj/aai soms met beteek. v. h. pf.) (vgl. de
beteekenissen v. Lat. dücëre) : d'sovg fj.r
aan het bestaan van góden gelooven ;
met 2 ace. : voor iets houden : aloxgbv
fj. n; fj. riva Tisgi noXXov, nsgl nXslorov,
iem. hoog -, - zeer hoog schatten.
rjyegé&'opaiy H. (slechts enkele vormen v►
pr. en impf.) [dyslgco], zich verzamelen.
rjyeg&'EVj fjyég'd'pVy z. dyslgco.
rjyrjXa9 ao. v. dydXXco.
fjyrjXd^co [gyéo/Liai], leiden ; fig. : xaxóv
pógov fj., H., een ongelukkig lot met
zich sleep en.
YjyYjadpYjVy fjydo'd'YjVy z. dyapai.
fjyrjrfjgy fjgog, fjyY]rfjgy ov, en fjyfjrcoQ,
-ogog, 6 [ijyéopai] = fjyspcov.
fjypaiy pf, pass. v. dyco.
fjylgay ao. v. dyxco.
YjygEzOy z. dyslgco.
YjygóppVy z. syslgco.
fj-öé, vgiv. [1. fj, <5é], en : i)ds Kal, en ook;
dikw. correlatief : ijgsv ... fjös, fjpèv ...
Yj'ös nal, zs... ?]öé, ijöè... Kal, psv ...
Yjöé, zoowel ... als ook.
rjÖEy vr. v. dÖE.
ySsa, rjÖELVy fjösiGaVj z. * eïöco.
fjÖEGdprjVy ao. v. alöéopai.
fjdéo'd'YjVy ao. pass. v. è'öco.
rjdéo'd'pvy fjÖEG/Liaty z. atdéo/Liai.
fjdÉcosy biv., comp. YjÖLov, superl. fjöioza
[fjövg]. 1. aangenaam, met genoegen,
gaarne: fj. dVègolprjv, gaarne zou ik
vragen. — 2. vriendelijk, welwillend :
fj. ex co uvl, iem. goed gezind zijn.
ijörjy bw. [g öyj]. 1. v. tijd : a) v. h. tegen¬
woordige : reeds,, nu, nu juist, einde¬
lijk : vv% Yjörj zsXéd'EL, H., de nacht komt
reeds op. — b) v. h. verleden : reeds :
fjdrj zóte, toen reeds. — c) v. de naaste
toekomst: dadelijk : ?]kelv ij öyj keXevsl.
— 2. overdr. : a) duidt een stap verder
aan in een verhaal, in een betoog :
verder, dus. — b) duidt een gradatie
aan : zelfs : öfjXov rovro ijör) Kal jcaiöl,
reeds -, zelfs voor ...; ov póvov ..., dXXr
ijög, maar zelfs.

A. I. 1. iem. (rm) voorgaan, voorop¬
fjSrjy ion. plqpf v. * eïöco.
gaan, den weg wijzen. — 2. in%. : de
rjöiazogy fjdlcovy z. fjdvg.
voorhoede vormen : ol fjyovpsvoi, ró
rjöopaty fjodijoogai, fjo&gv (fjoaro, alleen
rjyovpevov, voorhoede. — II. overdr.
H. Od. 9, 353) [wrt. of ad ; viv. fjöyg,.
1. met iets voorgaan, leiden : doidóg
dvödvco, Lat. suavis, Ned. zoet], zich
fjpïv pyslo&co ögxYjd'/uoïo, H., ga ons op
verheugen over, genieten van, behagen
de lier voor tot den dans. — 2. a)
vinden in : fjo&rjoav rfj dniïgi avrcbvT
aan het hoofd staan van, het bevel I

•v '..r

gdov

hdt., verheugden zich over hun komst;
fjoftrjv idcbv, ik zag met genoegen ;
xovxo gdogévcg goi èoxt, het is mij aan¬
genaam.
fjdov, impf. v. gdco.
fjöovrj, g \gdogai]. 1. genoegen, genot
der verschillende zintuigen, lust, vreug¬
de : èv -fj èoxt goi, het is mij aangenaam;
geiv. in ongunstigen zin : zinsgenot,
wellust; vcp’ -fjg, van genot, uit leed¬
vermaak enz,. ; ngóg -gv lèyEiv, iem.
naar den mond praten. — 2. meton. :
reden tot vreugde: 0 -dg cpègco, ik breng
u vreugde (t. iv. blijde tijdingen).
?)<5os, xó (alleen nom. enk.) [gdogcu]. 1.
genoegen, genot. — 2. voordeel.
gdovpgv9 impf. v. aldéog.at.
gSvEicgg,

2

[gdéa eng (Uycov)], zoetspra-

kig.

2

gdvlóyog,

(bw.) léycov], liefelijk -,

vleiend sprekend.
gdvgelgg9 2 [gdv géiog (dsidcov)], liefelijk

zingend.
gdvgog,

2

[gdvg], zoet, aangenaam.

gdvvdggv, gdvvg&gvy z. dvvapou.
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gïa

geiSeL, geidg, %. * sïdco.
ijstdov, impf. v. dsidco.
fjeiv, z. Eigi.
rjeiga, ao. v. dslgco.
geioa-y ao. v. dsidco.
géltog, o, H. = ghog.
gevy H., = gv,

3

enk. impf. v. sigi.

géjxeg, ep. = gneg.
gEgé&ogai (alleen• 3 mrv. pr. en impf.)
[1. deigco\} zweven, fladderen.
gég'frgv, ao. pass. v. 1. deigco.
gégiog9 3 [ggiJ, vroeg.
geggac9 pf. med. en pass. v. 1. delgen.
gegoEi8gg9 2, ion. \f]ègog sidog (e^cov)], en
gEgÓELg, óeooa, óev, ion. [ggg], nevelig,

schemerig, duister.
gégog, gen. v. ggg, z. dgg.
gsgocpotzig, idog, vr. bvn., ion. [= * aeg- \
v. gègi (loc.) cpoLxdcov], in den nevel -, in
het duister rondwarend. — r/Egócpcovog,
2, ion. [= * dsg-; v. gègi (loc.) cpcovécov]T

in de lucht weerklinkend, luid roepend.

3 mrv. impf. v. elgi.
3HExldgg^ov, ó, Eëtide, zoon van Eëtioon,
gEoaVj

t. 'iv. Kupselos. — ’Hetlcov, covog, d,
Eëtioon, o. a. de vader v. Andromache.

1. zoet maken.
— 2. smakelijk maken, kruiden.
gdvotvog9 2 [gdvv olvov (<pégcov)], zoeten
wijn voortbrengend.
fjdvoogov, xó [rjdeïav öoggv (è'/ov)], munt

-gg, 3 enk. 2« ao. conj. v. -tgge.
ggv, H. = gv, v. eigt.

(een kruid).
rjSvjxd'd'sia, g, wellustig leven. — gdvjta.'d'éoo [pdv na'd'EÏv\, een wellustig

g'd'ELog, 3

gdvvco, ao. gdv va [gdvg],

leven leiden.

droomen.
gdvjtoltg (alleen nom.

m.) [gdvg nólei],

bemind door de stad.

2 [gdvg tzlveiv], aangenaam
om te drinken.
gdvg, eïa (H. Od. 12, 369 vr. vg), v [z.
gdogat]. I. v. zaken : zacht, zoet, aan¬
genaam, liefelijk: g. olvog; g. vjirog;
gdv (bw.) yelav, liefelijk lachen. — II.
v. pers. 1. aangenaam, vriendelijk, be¬
minnelijk, dierbaar. — 2. a) verheugd,
verblijd, opgeruimd. — b) ironisch:
goedmoedig, naïef.
gdv opa, xó [gdvv co], specerij.
3H8óöveg, cov, oi, Edonen, volksstam in
Thrakië. — 3 Hd cov tg, idog, vr. bvn., van
de Edonen. —3 Hdcovol, cov, oi = ’Hdcövsg. —3H8covóg, 3, Edonisch.
gé = g.
gdvnoxog,

fje, gei, z. sïgi.

gggy z. dgg.
g&dg, ddog, m. vr. bvn. [g&os],

gewend.

[id.; eig. : degene, dien men

gewoon is], trouw, lief, dierbaar.
fj'd'Eog = gWsog.

gdvjzvoog-ovg, oog-ovg, oov-ovv [gdv jzvecbv].
1. zacht waaiend. — 2. overdr.: a) aan¬
genaam geurend. — b) geluk ademend:
0 -oa óvslgaxa, geluk voorspellende

t

—

g'd'éco, doorzeven.
g,d'LHÓg9 3 [gflog ; —>■ Ned. ethisch]. 1. de
zeden betreffend, ethisch : g. lóyog,.

zedenleer. — 2. het karakter betref¬
fend, - latend zien. — gifoxcos, bw.,
overeenkomstig iem.s karakter, met
tact.
fj'd'OVy impf. v. aïdeo.
gfroTcoióg, 2 [g&og noiécov], het karakter

vormend,
ij&og, xó \iurt. ofeiï ; *. éïïog]. S. (mrv.)
gewoon ^verblijf v. menschen en> dieren :

woonplaats, paardenstal, zwijnenhok
enz. — II. meton. I. gewoonte, gebruik;
mrv. : gewone handelwijze (vgl. Necl.
gewoonte, dat insgelijks vw. is met
wonen : icaar men woont, daar past
men zich aan). — 2. door een verdere
meton. (de uiterlijke handelwijze vindt
haar oorsprong 'in h.. inwendige) : a)

denkwijze,
gezindheid,
geaardheid,
karakter. — b) meton., concr. : wezen
met een bepaalde geaardheid.
l.gïa9 cov, Xd [missch. vw. eïpt]. 1. teer-
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rjïa

—

kost. — 2. alg.: voedsel, prooi.
2. rjïa, cov, ra, stroo, kaf.
3. rjïa9 ion. impf. v. eïpi.
rjï'd'Eog, ov. 1. a) geio. 6 : ongehuiode jonge
man. — b) zld. rj : meisje. — 2. mrv.
vaak: ongehuwde jongelui, jonge man¬
nen en meisjes.
rjïxzo9 3 enk. plgpf. pass. v. * eïxco.
ao. v. diooco.
TjïÓEig, ósooa, ósv [missch. rjïcóv], met

kooge oevers.
rfiov, H., 3 mrv. impf. v. slpi. — -rjiov9
H., i enk. impf. v. id.
’HïóvEg, cov, al, zeestad in Argolis.
rjïog, m. bvn., epitheton v. Phoibos, ivschl. :
beschermend of stralend.
rjiX'd'7]v, ao. pass. v. dioaco.
ijïcóv, óvog, rn oever, kust, strand.
’Hïcov, óvog, rj, zeestad in Thrakië.
tfxay bio., superl. ijxioza (z. a.). 1. a) v.
beweging : zacht, langzaam. — b) v. een
stoot: zacht. — 2. overdr. : a) v. geluid:
zacht. — b) v. glans : zacht.
rpxa. 1. P ao. v. lij pi. — 2. f jjf. v. ijxco.
fjxaz. Eixd£co.
-rjxd/xrjv, h ao. med. v. -hjpi.
rjxaxov, 2e ao. v. dxayj£co.
jjHEiv, plqpf. v. 1. * eixco.
jjxeozog, 3 [vw. xevtéco ?], missch. : niet

aangeraakt met den prikkel, onge¬
temd.
rjxiozay bio. [superl. v. rjxa], zeer weinig,
het minst, heelemaal niet: dog rj., zoo
weinig mogelijk ; ovy rj. {litotes), het
meest, vooral. — ijxiozog, 3, superl.
zonder pos. [rjxa], de minste, minst
ervaren.
'jjxco, f. rj£co, T ao. rj$a, f pf. fjxa.
ï. 1. a) gekomen-, aangekomen -, daar
zijn: rjxov, ik was gekomen, - aanwezigj ijgoo, ik zal gekomen -, - daar zijn;
rj aycov, ik kom met, ik breng mee. —
b) inz. ^teruggekeerd zijn. — 2. ook v.
zaken : êpoi dyyeUrj rjxsi, hdt., ik ont¬
vang een bericht.
II. overdr. : 1. a) in een toestand gekouien zjjn : elg zooovzov dpadiag {partit.
gen.) fjxei, hij heeft een zulken graad
van dwaasheid bereikt ; ev rj., in een
goeden staat gekomen zijn, liet goed
maken, = ev syco ; ° stg zavzóv fjxsig,
gij zijt tot hetzelfde punt gekomen, wij
zijn het eens. — b) soms verzw.: zijn :
°ÜEoïg ez&iozog fjxco. — 2. omgekeerd, v.
tijdsbepalingen en toestanden : gekomen
zijn : ° ijy.EL vv£ ; zipcogia vpïv Ijgsi, straf
zal u treffen ; onpers.: rj^ei öze, een tijd
zal komen, dat... — 3. strekken tót,
betrekking hebben op : zd eig zovg xiv- |

7) X ix ca

övvovg fjxovza, hetgeen den oorlog be¬
treft, het krijgswezen; °rjxê poi nsvd'Eiv, het kwam mij toe -, het paste mij
te treuren.
rjXd'd'rjv, ao. pass. v. sXavvco.
rjXdxaza, cov, zd, wol op het spinrokken.
— rjXaxdzrjy rj. 1. spinrokken. — 2 in
samenst. ook : pijl.
m

.

rjXdprjv9 P ao. v. dXXopai.
rjXaaa9 rjXdo'd'rjv, z. sXavvco.
ijXaaxd^co. 1. rondzwerven. —■ 2. overg.:

rondzwervend ontwijken, vluchten
voor. — rjXdaxco [idXdopai], rondzwer¬
ven.
rjXöavov, 26 ao. v. dXöatvco.
fjXéj z. ijXeóg.
rjXsdprjVy ao. v. dXéopai.
’HXeïog, 3 [7HXig], van El is, Elisch; ol
-OL, de bewoners van Elis.
3HXéxzgaj rj, dochter v. Agamemnoon en
Kluta im nestra.
rjXexzgov, zó, soms -rgog, ó, rj [vw. fjXsxzcoq ; —>■ Ned. elektr^Wi enz.]. 1. barn¬
steen. — 2. zilvergoud, een mengsel v.
goud en zilver (b. v. 3 of 4 deelen goud
en 1 deel zilver).
’HXexzqvcdv, covog, ó, zoon v. Perseus en
Andromeda.—’RXexzQvcóvrj, rj, doch¬
ter van Elektruoon, t. w. Alkmene.
rjXéxzcoQy ogog, m. bvn. I. stralend. — 2.
dij., de stralende, t. w. de zon.
rjXépazog, 2, dwaas. — rjXsóg, 3 {voc. rjXsê
en rjXê). 1. lijd. : dwaas, onnoozel. —
2. bedr. : verdwazend, bedwelmend.
ijXEaa? rjXéo'd'rjVy z. dXéco.
rjXsvdprjVy ao. med. v. dXsvco.
r/Xrj'd'ijVy ao. v. dXdopai.
rjXpXdprjVy jjlqjif. pass. v. èXavroo.
i* rjX'd'ay ijX'd'OVy z. èlevd'co en EQ%o/uai.
cHhaia en3 HX-y
de Heliaia, rechtbank
v. 6000 gezworenen te Athene.
fjXiaxógy 3 [rjXiog], van de zon ; rj -ij
[jiEQioöog], zonnejaar. — f]Xidgy döog,
vr. bvn. [id.], van de zon.
j’HXiag en CHX-, ov, o [Hebr. w.], Elias,
een profeet.
rjXifiazogy 2, steil, zeer hoog.
TjXi&a, bio., buitengewoon, zeer.
rjXi'd'iogy 3, dwaas, onnoozel. — fjXi{biózrjg, ijzog, rj, dwaasheid.
fjXixia, rj [rjXixog]. I. 1. a) alg. : leeftijd.
— b) de voor iets geschikte -, de door
iets veronderstelde leeftijd [nader be¬
paald door h. verband) : ol ev -q Övzsg, de
weerbare manschappen ; pi) ndvza -rj
xai ïïvpcp (hendiadyoin) sjiirganE, HDT.,

laat niet alles aan uw jeugdige drift
over; soms : oude dag, of: huwbare

rjXiKicózrjg

leeftijd. — 2. meton. : a) concr., coll.:
a) die van iem.s leeftijd zijn, tijdgenooten, kameraden. — p) de weerbare
manschap. — b) lichaamsgrootte [eig.
in verband met d. leeftijd). — II. tijd¬
vak, tijdperk.
yXixicózrjgy ov, m. bvn., en -cozig, idoivr.
DJAipa'cc]. 1. van denzelfden leeftijd.
— 2. o ?/., tijdgenoot, kameraad,makker.
fjXixogy B. — 1. vragend : a) üoe groot?
hoe klein ? — b) meton.: hoe oud ? —
c) overdr.: hoe machtig ? — 2. betr.,
met of zonder correlativum (t. «0. t?/A/hos) : a) (zoo groot
zoo klein) als.
— b) meton. : (zoo oud) als. — c) over¬
dr. : (zoo machtig) als.
r]Xi^y ixog,
yr. èim. = ijXixicózijg, -coxig.
fjXióoyai [fjfoog], door de zon gebruind
zijn.
* HXiojzoXizaiy cov, oi = e HXiovnoXuxai.
ijXiogy o, ep. rjéXiog, dor. déXiog en dXiog.
I. 1. zon : dgdv cpdog geXioio, H., d. i. ip
leven zijn. — 2. meton. : a) zonneschijn,
zonnewarmte, zonnehitte; ol -oi, zon¬
nestralen. — b) oosten. — e) dag. — II.
verpers. : Helios, de Zon, zoon v. Huperioon : eHXiov nóXig, Heliopolis, stad
in Beneden-Egypte.
rjXiooxEJtrjgy 2 [fjXiov oxéncov], de zon
bedekkend. — fjXioozEyygy 2 [vjXiov
oréycov], de zon verbergend, beschadu¬
wend. —• rjXioazEgijg, 2 \fjXiov oxEgêcov],
van de zon beroovend, beschaduwend.
c HXiov jtoXigy y — en = eHXiov nóXig, z.
rjXiog, II. — cHXiovjzoXltcu, a)v, of in¬
woners van Heliopolis.
yHXig, iöog, ij [ace. iv en ida). 1. kond¬
schap in de Peloponnesos. — 2. hoofd¬
stad v. dat landschap.
rjXiaa, yXio'd'rjVj rjXiopaiy z. 1. dXitjoi).
rjXizov,
ao. v. dXixaivco.
rjXizóyrjvog,2
(#. dXixaivco) yrjvóg],
de juiste maand missend, te vroeg
geboren.
r/XXdyrjv, rjXXaypai,yXXdx'd'7jvy z. dXXdxxco.
rjXóprjvy 2e ao. v. dXXoyai.
rjXog, d. 1. nagel, pen. — 2. synekcl. :
kop van een nagel als sieraad, knop.
— fjXóco, nagelen.
ijXv'&'ov, 2 ao. v. eXev&co en bij Ëg^oyai.
rjXv^ay ao. v. dXvoxco.
°HXvcnov ozEÖiov, rd, de Etyseesche vel¬
den, bij H. op d. loestelijken rand der
aarde.
rjXvoigy scog, y [z. yXvdov], het gaan, gang.
yXvcrxdtjco <= yXaoxdljco.
yXcpov, 26 ao. v. dXpdvco.
rjXooxa = èdXcoxa, pf. v. dXioxoyai. —

—

rjyéga
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rjXcov = MAwr, 2e ao. v. id.
’HXcóvy, y, stad in Thessalië.
fjya, zó \iyyi], worp.
fjyayycu, pf. pass. v. aiydooco.
°HyaiHay ij, Emathië, oude naam v. Makedonië.
rjya'd'ÓEig, óeoogl en ÓEtg, ósv [a padog],
zandig.
ijpai, yoai, yoxai, ypsda, ijods, rjrxai ;
imper. yoo enz.; inf. yodai; part. ypsvog ; impf. ypyv, yoo, yoxo, ypsda, ijods,
fjvxo, 3 dit. rjodyv. — A. F., vrl H. : 3
■mrv. ind. pr.: saxcu, siaxai, ijaxai; impf.
1 mrv. rjyeoda, 3 mrv. Ëaro, eïaxo, rjaxo.
1.1. zitten. — 2. alg. : zich ergens op¬
houden. — inz. : a) v. troepen : om ...
liggen, belegeren. — b) werkeloos zijn :
0 ev siqrjvrj vjodui. — 3. v. zaken : staan.
— II. overdr. : gevestigd zijn: °ngóg
è/Lia ipvxq. ddgoog rjoxai, in mijn ziel
woont de vaste hoop, dat ...
rjyai'8'ov, id, halve obool.
fjyaija, ao. v. aiydooco.
rjyap, ijyaxog, xó,

dag : ejz’ rjyaxi, een
dag lang, op één dag, of dagelijks ;
xax’ rj., dezen dag, den geheelen dag,
of iederen dag ; 0 xó xax’ y., de dagelijksche nooddruft.
fjyaQzriyÉvcog, blo. [ymaQxrj/iêvog, v. d/uagxdvrjj], verkeerdelijk. — ijpagzov, 2e ao.
v. dyagxdvco.
yyag, z. sycó.
rjydzLog, 3 [fjyag]. 1. bij dag. — 2. dage1 ijksch.
fiydy'd'rjv, ao. pass.
aiydooco.
yyflgozov, ep. 2e ao. v. dyagxdvcn.
rjyéag, fjyEag, rjyÉEg, rjyEÏv^ f/pEig, fjyEicoVj z. èycó.
rjfA.EXrjy£Voogy biv. [rj/LiEXrjyévog, v. dysXèco]t
zorgeloos, slordig.
rj/LiécoVj Z. èycó.
rjyÉXXyjGa, t}peXXov9 z. jueXXco.
7]yévy biv. \rj, yév] met een correlativum :
rj. ... ydé, ook rj. ... xai, soms rj. ... xs of
rj. ... dé, zoowel ... als, tevens ... en.
rjjjiEVy 1 mrv. impf. v. slyi.
rjyEVy 1 mrv. impf. v. eiyi.
l.fjyégay dor. dpégay rj. I. dag. — 1. 'in
tgst. tot d. nacht: natuurlijke dag : yvxxeg xai -ai ; rjyégag, bij dag. — inz. :
a) het aanbreken van den dag : dya
xjj -a, met den dageraad ; peO' fjyêgav,
na het aanbreken van den dag, bij dag,
soms : na een dag, Js anderen daags. b) als tijdruimte : <51 rjyègag, den ge¬
heelen dag. — 2. burgerlijke dag [ook cl.
nacht omvattend). — II. v. een langere
tijdruimte. 1. alg. : tijd. — 2. inz. : tijd
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van bet leven : ° naXaid dpèga, de oude
dag ; 0 ai pangai d/uégai, het lange menschenleven ; ° Xvngd g., een ellendig
leven.
^.g/Liégay vr. v. g/aegog.
gpegevco [1. gpéga]. 1. den dag doorbrengen. — 2. zijn dagen
zijn leven
doorbrengen.
gpeggatogy^ en B [1. g/uéga]. 1. van den
dag, over dag gebeurend. — 2. een dag
durend. — g/LiEgiay g [vr. v. ggégiog;
t. tv. cdga], dag. — gpEgivog, B [id.], van
den dag, over dag gebeurend. — gpégLosy 2 [id.J. 1. slechts één dag durend.
— 2. kortstondig.
rj/btegig, lóóg, vr. bvn. [vr. bij gpegog]. 1. v.
hoornen', tam, veredeld. — 2. g g. [apnzXog], tamme wijnstok.
gpegodgópggy ov, en -ögópog, ó [gpégav
ögapcóv; eig. : die den geheelen dag
loopt], renbode.
gpegoXoyéco [gpégag Xéyco], de dagen
tellen. —gpEgoXóyioVy zó, kalender.
gpsgog, 2, soms B. — 1. v. dieren : tam.—
2. overdr. : a) v. hoornen e. a. gewassen:
tam, veredeld. — h) v. menschen : be¬
schaafd, zacht, vriendelijk.
gpegoöx,ójzogy ó [gpègag (gen.) oxojzècov],
schildwacht bij dag.
gpegózgg, grog, g [gpegog], zachtmoedig¬
heid. — g ge gó co [id.]. 1. v. dieren :
temmen. — 2. overdr. v. menschen : a)
beschaven. — h) onderwerpen.
g/ueg, dor. = gpsv, v. sigi.
figézegóv-öe, btv., huiswaarts. — gpézegog, 3 [g/uEÏg, -repos-]. I. 1. bexittelijk
vnw. v. d. len p. mrv.: a) bijv. g. : onze,
van ons, ons toebehoorend ; soms ver¬
sterkt door avrcov : van ons zelf. — b)
xelfst. g.: de onze : g -a [xcoga], ons
land ; ot -oi, de onzen (verwanten, me¬
deburgers enx.); zd -cc, onze have en
goed ; eig -ov [d&pa], H., naar ons huis.
— 2. soms bezittelijk vnw. v. d. len p.
enk. : mijn. — II. soms obj. : zo -ov óéog,
de vrees voor ons.
gpécov = gpcov ; x. èycó.
gpg = g eug (krasis),
gpgv, f impf. v. eifii.
g/LigVj impf. v. gpai.
gui (slechts drie vormen : gpi, en 1 en 3
enk. impf. gv, g) [vw. Lat. aio], zeggen.
g/Lu- \vw. Lat. sëmi-], half.
gpiPgoozog, 2 [gpi-, fifigojoxco], half opgegeten.
g/buöaggj 2 [gpi-, daim], half verbrand.
g/aLÖageLHÓVy zó [gpi-, dagsixóg], halve
dariek.
gfzLÖsggy 2 [gpi-, 2. <5eo>], waaraan de

helft ontbreekt, halfvol.
gpiegyogy 2 [gpi-, £oyov], half afgewerktgpLtgp'd'ogy 2, half gekookt.
g/LU'd'avgg9 2 [gpi-, e&avov], halfdood.
gp,L-'d'£og9 ó, halfgod.
g/bu-'d'vggy gzog, m. vr. bvn. [gpi-, e&avov]r
halfdood.
"
gpi-Xenzogy 2, half uitgepeld, - uitgebroed.
gpipoigogy 2 [97pt-, poïga], met een half
aandeel.
gpïvy dat. mrv. v. èycó.
gpióXiogy 3 [gpi-, dXog ; de helft en het
geheel bevattend], anderhalfmaal zoo¬
veel, - zoo groot : g. pioftóg ov (= zovzov óv, gen. gelijk bij de comparatieven)
jzgózEgov ecpsgov, anderhalfmaal zoo¬
veel soldij als zij te voren ontvingen.
g[AióvEiogy B, en gpiovinógy 3, van
voor
muildieren, muildier-. — guLovog9 gr
soms ó. 1. muildier, muilezel; g. dygozéga, woudezel. — 2. bijv. g.: figetpog
-ov, H., muilezelveulen.
gfjd-ojzzogy 2, halfgebraden.
gpuzéXexxoVy zó [gpi-, nèXexvg], half bijl*
(met een snede) of kleine bijl.
gp,L-jzsjzzogy 2, half gestoofd, half rijp.
rjfjiL-özXE'd'govy zó, half plethron.
g/LUJtALv'd'Lovy zó \gpi-, TiUvdog], halftegel.
g/buavgy sia, v (A.. TL enk. nom. vr., ion.
éa. — mrv. acc. vr. ion. éag ; nom. ace.
onx>. g,
sia). (komt dikw. door attractie
in geslacht en getal overeen met h. xelfst..
nw., dat als partit. gen. ervan xou moe¬
ten afhangen of werkelijk afhangt). —
ï. bijv. g. \ -EEg kaol, H., de helft van
de manschappen ; -el xqóvco, in de helft
van den tijd. — 2. xelfst. g. met partit.
gen. : a) in geslacht en getal er mede
overeenkomend: ó g. zov ygóvov, de
helft van den tijd ; zd>v dgzoiv ol -eig,
de helft der brooden. — b) geheel xelfstg. : zó -v zou ozgazov ; dgzcov -sa, halve
brooden.
g/bu-zdkavzovy zó, half talent.
g/buzeXELa, g [zêkog, A, II, 1, b], kwijt¬
schelding van de helft van den tol. —
g/LUze^ggy 2 [gpi-, zêXog, A, 1,1, a], half
voltooid.
gp,i%ógioVy zó [gpi-, ^opog], halfkoor.
g[A,ico($ÉXiov en -óXiovy zó [gpi-, ófoXog]r
halve obool.
gfxpaiy pf. pass. v. dnzco.
gfjcógy 3 = gpèzegog.
gpog9 vgiv. 1. toen, nadat, wanneer ; gew~
correlatief', g. ... zgpog, g. ... zózs en
dgl. — 2. zoolang als, terwijl.

rjfzjteaxófA,Tjv

g/uJiEOxópgv9 2e ao. med. v.dpnéxco.
26 ao. v. dpnXaxloxco.
r)[A,vca, 1. onoverg.: a) zich buigen, neer¬
zinken. — b) overdr. : te gronde gaan.
— 2. overg.: laten zakken,
rj/LKpeyvóovv, impf. v. dgcpiyvoêco.
rj/LKpeaP-, X. dpcpiopgzkoo. ,
f][j,cpieoa, rjfjLcpiEOfxaL^ z. dpcpiEvvvpi.
gp,cov9 impf. v. dgdco.
g/acov, gen. v. gpelg, mrv. bij èyco.
ij/Licov, ovog, 6 \tgpi\, speerwerper.
1. rjv = èdv.
2, rjv9 tussw. [= Lat. ën], zie daar.
1 .gv9 1 en 3 enk. impf. y. sipi.
2.ijv, 1 enk. impf. v. ggl.
fjv, acc. vr. enk. v. 2. en 3. dg.
rjvagov9 2e ao. v. èvalgco.
gveyxa, gveynov, z. (pégco.
fjvé'd'rjvy ao. pass. v. alvéco.
jjveixa, rjVELX'3'TjV9 z. cpègor.
rjvEixóprjv, impf. v. dvêxopai.
r]V£fióeLg9 sooa, ev, ion. = dvspósig.
gv£OXÓpgv9 2C ao. v. dvéxopai.
gvéx&gvi ao. pass. bij qpègco.
gvgvdpgv9 ao. v. dvaivopai.
gvia9 g (mrv. al f\viai en zd gvla, cov),
teugel.
ijviyfjiat, pf. pass. v. alvlooopai.
rjv-LÖEy tussw. [2. gv ; imper. 2e ao. bij
ógdco], ziehier.
rjvina, vgiv., toen, wanneer, telkens als.—
rjvLx.a-Jzeg9 vgw., juist toen, - wanneer.
fjvitgd/ugv, ao. med. v. alvlooopai.
gvioozgóopog, ó [griag ozgépcov] ==-- gvloyog.

yvcoxEia9 ?7 [ijnoxevco], het mennen. —
rjvioxEvg9 6 [gvloyog] = gvioxog. — fjvLoXEVOO [ifjvioxsvQ] en gvioxéco [gvloyog],
mennen. — gvióxgoïg, ey)S,g [^vLoysco]
= fjvioxsla. — fiVLOXLHÓg9' 3 [gvioxog],
van .den wagenmenner : g -g Jrfxvg),
de kunst van het mennen. — gvioxog,

1. den teugel hou¬
dend. — 2. ó rj. : a) wagenmenner. —
b) oneig. : wagenstrijder.

m. bvn. \f)vlag sycov].

rjvijtaJiov9 H., 2e ao. v. evlnzco.

ïjvig9 iog, vr. bvn. (acc. mrv. gvig), luschl.:
eenjarig.
fjVLX'0'pv9 ao. pass. v. aïviooopai.
rjvoiyov9 gvoilga, Z. dvoiyco.
gvófigv, gvov9 v. 1. dvco.
3HvojzlSgg, ov, ó [’Hvoyj, -lögg], Enopide,
zoon van Enops.
gvogég, rj, ion. (dat. gpi) [dvrjg], man¬
haftigheid, mannenmoed.
ijvoyj9 OTtog, m. vr. bvn., wschl. : fonke¬
len d, blink end. — ~Hvoyj9 onog, 6, Enops.
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rjv-JZEg = èdvjzsg.
rjvzai, gvzo9 Z. rjpai.
gvvoiegyóg, 2 \dvvcov ëgyov], werkzaam.
rjvcoyea9 -yov9 -£a, z. dvoiyco.
VvcoX-9
èvo/^Éco.
?)£a, ao. v. dyvvpi.
g\a9 ao. v. rjxco.
«
??£«> ao. v. aioo co.
ïj%ig9 scog, g [rjxco], het komen, aankomst.
rjoï9 dat. v. pcóg. — poïog9 3 [pcóg], 1. a)
van den ochtend, ochtend-. — b) g rjoig
[c5^a], de morgen. — 2. oostelijk.
fjofZEv9 H., 1 mrv. impf. v. eïju.
rjog9 ep. = 2. scog.
rjovg9 gen. v. gcóg.
rjjzag9 azog, zó, lever, xetel v. h. leven, v.
gewaanvordingen en hartstochten, in%.
v. d. toorn.
gjza<f>E9 2e ao. v. dnacpioxui.
rjjzedavóg9 3, zwak, gebrekkig.
rjjzEigóv-öz9 bw. 1. aan land. — 2. het
land in. — rjjzeigog9 g. 1. land, in tgst.
tot de zee. — 2. vasteland, in tgst. tot
eilanden. — inz. : a) in de Odussee :
het vasteland tegenover Ithaka; vd.,
later : "Hneigog, g, Epeiros. — b) het
groote vasteland : Europa of Azië. —
3. binnenland, in tgst. tot de kust. —
3,Hjteigog9 g, z.gjzsigog, 2, a, — gjzsigcozgg9 ov, m. bvn., en -cdxig9 iöog, vr. bvn.,
zich op het vasteland bevindend.
g-TtEg9 vgiv., %. nég, II, 2 en 3.
fjjZEg9 vr. v. öoTzsg. — gjzsg9 z. donsg, II, 2.
rjjzegojZEvg9 ö, bedrieger. — rjTtEgojzEvzrjg9 ov, 6 [guzsgonsvooi], id. — gjzegorzEVGo, bedriegen, verleiden.
gjziaXog9 6, koude koorts.
’HjziÖavóg9 ion. = 3Ajiiöavóg.
gjzLÓöoogog, 2 [gma öcöga (5ov?)], zoete
gaven schenkend. — rjjziog9 3 en 2. —
1. lijd. : zacht, goed, vriendelijk, wel¬
willend : -a Eidévai zlvl, H., iem. gene¬
gen zijn. — 2. bedr. : verzachtend, stil¬
lend.
gjzioxdpgv9 gjZLOzg’d'gv, z. ènlozapaL.
gjcov — g nov.
gjiov = rj nov ; z. 1. g, lj C.
gjzvza9 ó (alleen hom.), luid roep end,^ roe¬
per.— 3Hjzvzidgg9 ov, ö [ Hnvzog, -idgg\,
Eputide, zoon van Eputos, t.. w. Perijohas. — gjzvco. 1. overg. : a) iem. roe¬
pen, aanroepen. — b) (luide) zeggen.
— 2. onoverg.: weerklinken, bruisen,
loeien.
gg9 ggog, zó [ gecontr. uit eag] — sag.
l.gga, alleenstaande acc., dienst: gga cpé-
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Qsiv rtvL, iem. een dienst bewijzen, een
genoegen doen.
2.pga9 ao. v. aïgco.
c,Hga9 rj, gemalin v. Zeus. — 'HgaZog, 3.
— 1. van Hera : -ov zeïxog, Heraion Teichos, vesting in Thrahië. — 2. zelfst. g. :
a) fj cHgaia [nóXig], Heraia, naam v.
verschillende steden, o. a. vertaling v.
Oolonia Iunonia, door G. Gracchiis op
h grondgebied v. /?. verwoeste Karthago
gesticht. — b) zó 'Hgaïov en "Hgaiov,
tempel van Hera.
^HgcLKXérjg, ion. = 'HqaxXijg. — cHgdxX£iay f) \vr. v. cHgdxXsiog ; t. w. nóXig],
naam v. een aantal steden. — ‘He*tcXsidps, ov, 6 [ HgaxXêrjg, -lörjg]. 1. Heraklide, zoon
nakomeling van Herakles. — 2. Hera klei des, mansnaam.
— 1. 'HganXeLog, 3, soms 2 [eHgaxlf}<;].
1. van Herakles, Herakles betreffend :
-ai ozijXai, de Zuilen van Herakles,
tivee hooge bergen aan weerszijden der
Straat v. Gibraltar. — 2. zó -ov, tem¬
pel van Herakles.
%'HQa.KXeioSj 3 ['RgdxXeia, stadje in
Ludië], van Herakleia : -eia Xi&og, mag¬
neet.
CHganXeig, voc. v. Hgaxlfjc.
cHga,KX.eiTogy 6 [c'Hgq xXeizóg ; eig. : door
Hera beroemd], wijsgeer uit Ephesos,
omstr. 500 v. G.
'HganXEicóxrjg, ov,ó [' HgdxXsia], afkom¬
stig van -, inwoner van Herakleia.—
HgaxXEicozig, iöog, vr. bvn. 1. uit
van Herakleia: e H. Xi&og = eHgaxXsia
llffog, z. 2. ' HgdxXtiog. — 2. fj cR. [yfj],
het gebied van Herakleia.
cHgdxXEog1 ion. = 1. -xXsiog.
'HgaxXEcbzrjSy -dovig = -xXeido-.
cHgaxXr)Eiog9 3, ep., en -xh)ïog, 3, ion. =
-xXsiog.
cHgaxXfjsy éovg, 6 {voc. sig, dat• isi en si,
acc. èa en fj) (A. V., ion. en ep.: nom.
égg, gen. fjog en èog, dat. fjï en éïr acc.
fja) [r,Hgg xXéog (è'xcov), door Hera be¬
roemd], zoon v. Zeus en Alkmene.
rjgd/urjVy ao. med. v. aïgco, en impf. v.
è'ga/Liai.
jjgagovy 2e ao. v. dgagioxcu.
fjgaadfjirjVy rjgdo'd'gvy ao. v. sga/uai.
rjgy/aaiy pf. med.-pass. v. dgxco.
fjgÉ'd'rjVy ao. pass. v. aigéco.
rjgépay bw., en fjge/aaiosy 3 [fjgépa], rus¬
tig, zacht, stil. — fjgE/aéco [id.]. 1. rus¬
tig
kalm zijn, - blijven. — 2. overdr. v. een principe: onveranderd -, on¬
wrikbaar blijven. — ygE/aia, rj [fjgspsco], rust, kalmte. — fjgE/ai^co [id.],
doen rusten, - bedaren.

rjgeaay ao. v. dgèoxco en v. ègéooco.
fjgrjxay fjgrj/aaiy z. aigéco.
PQrjgEiVy 2e plqpf. v. dgagioxco.
fjgrjgelaprjVy plqpf. pass. v. ègeiöco.
fjggad/arjVy ao. v. dgdopai.
pgpaopaiy f. ex. pass. v. aigéco.
‘rjg'&'rjVy ao. pass. v. aïgco en dgagiaxco.
rjQiy biv. [vw. Ned. eer {bw.)], 's ochtends,
vroeg.
rjgiyévEia9 vr. bvn. [fjgi ; wrt. v. è-ysv-ópgv]. 1. ’s ochtends geboren, epithe¬
ton v. Eoos. — 2. fj rj., de Yroeggeborene, t. w. Eoos.ijgixovy 2e ao. v. ègsixco.
fjgivógy 3 = êagivóg.
fjgiov, zó, grafheuvel.
rpgmov^ 2e ao. v. sgsïjico.
fpgxay fjg/uaiy %. aïgco.
r/gt-a, ao. v. dgxco.
cHgóöixog, 6, geneesheer, 2e helft der Ve
eeuw v. G.
cHgóöozog9 ó ["Hgg Sozóg ; eig. : geschon¬
ken door Hera], beroemd Gr. geschied¬
schrijver, omstr. 484 - omstr. 424 v. G.
fjgóprjv.
2e ao. med. v. aïgco. — 2. 26
ao. v. è'gopai.
rjgoaa9 ao. v. dgóco.
ïjgoa, ao. v. dgöco en dgagioxco.
rjgvyovy 2& ao. v. ègevyco.
fjgvxaxovy 2e ao. v. ègvxco.
VeX&Vvi *■ a-QX™fjgxóprjv 1. impf. med.-pass. v. dgxco. —
2. impf. v. è'gxofiai.
~[cHgcoörjg en ~q>örjg9 ov, ó. 1. Herodes
d,e Groots, honing v. Palestina, reg. 414 v. G. — 2. Herodes Antipas, zoon
v. d. vorige, viervorst v. Galilea, reg.
4 v. G.- 39 n. G. — cHgcgöidgy döog, g,
Herodias, kleindochter v. Herodes d.
G rooie.
fjgooÏKÓgy 3 [rjgcog], heroïsch, heldhaftig.
— fjgcoivrjyp [vr. v. rjgcog], heldin, haligoclin.
rjgcovy impf. v. ègdco,
"Iigaovy co rog, 6, beroemd iverhtuighundige
uit Alexandrië, 2e helft der lle eeuio v. G.
fjQÓgvrjy g = ijgoo'ïvrj.
fjgcooXoyéoo [rjgcoag Xéyco], heroën be¬
zingen. —- fjgcgog, 3. — 1. van een
heroos. — 2. zó -ov [legóv], heiligdom
van een heroos.
rjgcogy coog, ó (benevens de regelm. vormen,
de gecontr. : dat. rjgcg, acc. rjgco, acc.
mrv. rjgcog). 1. edele, held. — 2. he¬
roos, halfgod, mindere god.
ftfg, = rjod'a, v. eifil.
rjgy gen. vr. enk. v. 2. en 3. dg.
fis, 2 enk. conj.pr.v. elpi.

fjg
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S, dat vr. mrv. v. 2. en 3. og.
yooLj ao. v. aöco.
paai, 2 enk.pr. v. gpcu.
•['Haaiag, ov, 6 [Hebr. w.], Isaias, Joodsch
profeet,
-gGapsvog, part. ao. med. v. -si/lil [sipi).
rjaavj 3 mrv. impf. v. slf.ii.
fjaav, 3 mrv. imp>f. v. slpi, ao. v. qöco,plqpf. v. *el'öco.
poazo9 ao. med. v. eipi.
rjaazo, ao. v. ijöopai.
-rjaéfiEvfcu), H., f. inf. v. -ippi.
fjo&ay 2 enk. impf. v. eipi.
rja&aiy rjo&e, %. gpcu.
gG'd'ppcUy pf. v. *éodéopcu.
gG&gpaiy pf. v. aioddvopai.
fjo'd'ijVy z. fjöofiai en gpai.
Yjö'd'ijVy ao. pass. v. qdco.
poilpGopaiy f. v. pöopai.
po'd'ópgvy 2e ao. v. alotidvopai.
pGiy H., 3 enk. eonj. v. eipi.
poi. 1. dat. vr. mrv. v. 2. en 3. og. — 2.
3 enk. eonj. 2v ao. v. igpt.
cHa£oöog9 ó, didaktisch dichter uit Askra
in Boiotië, ivschl. ornstr. 700 v. C.
ffGpaiy pf. pass. v. qdco.
pGfieVy l mrv. plqpf'. v. *eïöco.
rjGOy 2 enk. imper. en impf. v. gpcu.
7]GGay att. gzxa9 p, het minder zijn dan,
nederlaag.
rjGGaopaiy att. pzzdopaiy ion. EGGÓopaiy
f. goagdgoopcu [gxx-) en pxxpoopai [met
tijd. beteek.), ao. googDgv [gxx-), pf. googpcu {piz-) [ion. zonder augrn. ’. impf.
kooovppv, ao. kooartipv, pf. Ëqocopcu). —
1. a) zwakker
minder zijn, onder¬
doen voor : zoviov {gen. wegens de in
h. werkw. liggende vergelijking) ovy
pxxpaópsda sv jioiovvxsg,\n het weldoen.
— b) lijd.: overwonnen worden : pdyg Eoocdd'èvTEQ vnö Ókoivlxcov, HDT. —
2. overdr.: a) toegeven aan, zwichten
voor: g. vjivov. — b) zijn proces ver¬
liezen.
fjoGcoVy 2, att. rjzzcov, ion. ëggcov, dient
als comp. bij xaxóg en pixpóg. — ï. 1.
a) zwakker, geringer, kleiner, slechter,
onderdoend voor. — b) lijd. : overwon¬
nen. — 2. overdr.’. zwichtend voor,
beheerscht door : ij. yaoxpóg g vjivov.—
II. bw. pooov, gxxov, geringer, minder :
ovöèv gxxov, niettemin.
pazaïy 3 enk. pr. v. gpcu.
gozsy 2 mrv. plqpf. v. * sïöco.
pazpvy 3 du. impf. v. eipi
fjazo, 3 enk. impf. v. ppai.
fjGzovy 2 du. impf. v. eipi
fjozeoGa = ptoxcQOa, ao. v. dïoxóco.
pGvyd^cOy doco en daopai, aoa [povyog].
— I. onoverg. 1. zich stil houden, stil
blijven, rusten. — inz. : a) werkeloos
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blijven. — b) zwijgen. — 2. overdr. :
onbevreesd zijn. - II. {zld.) overg. :
tot bedaren brengen : 0 ij. gxop, zijn
hart.
pavyaïosy'3 [povyog] = povyiog. — pGvyfj
en ‘XVi bw. [povyog]. 1. rustig, onbe¬

weeglijk. — 2. zacht, ongemerkt, lang¬
zaam, een weinig. — govxiu9 g*[id.].
1. rust, stilte. — inx.: a) vrede. —■ b)
stilzwijgen.— 2. meton. : eenzaamheid..
— 3. overdr.'. rust -, vrede des gemoeds.
— govxioqy 2 \id.], rustig, stil, kalm.
pavyosy 2 {comp. cóxEpog en ahegog). I.
bedr. I. a) stil, rustig, onbeweeglijk.
— b) stilzwijgend. — c) langzaam, be¬
daard.— 2. overdr. v. h. karakter : kalm,
vreedzaam, zacht. — II. lijd. : onge¬
stoord, veilig : ° sv -co (.zelfst. g.) epeoveïv xL, zonder vrees zeggen.
fjGxvppaiy ijayway fjGX’ór'd'pVyZ. aloyvvco.
pGojy f. v. i'ppi.
p-zEy vgw. 1. ofwel, of ook. — 2. ijxs ...
pxs, zoowel... als, hetzij ...hetzij. — 3.
na comp. : dan.
1 .p-ZE — p XE, %. 1. g, 1, c.
2.ifjZEy 2 mrv. impf. en eonj. pr. v. eipi.
fjzE, 2 mrv. impf. v. eipi.
pVEy VI'. V. OOXE.
ijrpvy 3 du. impf. v. eipi.
pzig9 vr. v. öoxig.
pzoi f p, xol\. 1. bw. = p xoi. inderdaad,
voorwaar, gewis. — 2. vgw. = ij xoi :
a) zld. : of. — b) ijxoi... ij, ofwel... of.
fjzovy 2 du. impf. v. slpi.
prop, xó (alleen nom. en ace. enk.). 1.
long (H. 11. II, 490). — 2. a) hart, %ld.
als lichaamsdeel, gew. als zetel v. ge¬
waarwordingen en gevoelens, v. h. leven,
ook v. h. verstand. — b) meton. : leven,
pzpiovy xó, schering v. h. weefsel,
fjzpovy xó, onderlijf.
pzzoLy pzzdopaiy rjzzcov, %. poo-.
rjVy %. svg.
pvyêvEiog9 2, II. = EvyÉvsiog.
pvypcLLy pf. v. svyopai.
pvÖ£vSpog9 ep. = Evösvöpog.
pvHopog9 ep. = EVHopog.
pvXiadppVy ‘G'&pVy z. avXiCopai.
gvtgdppv, ao. v. evyopai.
pvt-p'd'pvy pvl-pGa enz., z. av^avro.
gVQpXOLy pVQLGHOVy pVQOVy Z. EVQIOXCÖ.
pvg, m. bvn., gv, onz., z. svg.
gvGOLy ao. v. 2. aveo.
gvzEy vgw. 1. gelijk, evenals. — 2. na
comp.: dan.
gvcpQOLva, pvcppdv'&pvy z. svcppalvco.
cH(paLozEiog9 2 ["Hcpouoxog]. 1. van He-
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phaistos. — 2. zelfst. g. : d) x6 -ov
[legér], tempel van Hephaistos. — b)
xa -a [tegd], feest van Hephaistos. —
*Hcpcuozójtovog, 2 [C,H., tzovéco], door
Hephaistos gemaakt. — "Hcpcuoxog, 6.
1. degod v. h. vuur. — 2. meton.: vuur.
— cHfpaiazózEVKzog, 2 \fHcpaioxco ( =
ixp’ -ov) xsvKxós], door Hephaistos ge¬
maakt.
gcpaaay ao. v. dcpdooco.
gqp-d'gv, ao. pass. v. ditxco.
gqoi en gopi = fj, dat. vr. enk. v. 3. dg.
gcpisiv, impf. v. drpLgpi.
gXa> 2e pf■ v. dyco.
rjxÉELg, ésooa, êsv = fjxrjEiQ.
rjxéto. 1. onoverg. : weerklinken, bruisen,
geluid geven, dreunen. — 2. overg. :
doen weerklinken, laten hooren \pass.:
0 jjxsïxcu HTvnog, een kreet weerklinkt.
—
V’ 1- o,) het bruisen, rumoer,
geschreeuw, galm. — b) overdr. : ge¬
rucht, faam. — 2. zld. : gearticuleerd
geluid : kreet. — VXVelSj geooa, gsv,

galmend, bruisend, dreunend.— gxVf1 a*
xó [gx^co], klank, geluid.
rjX'&rjv, ao. pass. v. dyco.
VX'&'VQd* ao• v- èx^algoi).
rjx&ó/urjv. 1. impf. v. dx&ogai. — 2. impf.
pass. v. s’x&co.
ïjxh bw., ep. — fj} waar.
VX°S, d = rjxrj. — rjx™i
V (*>oc. of
dat. oï, acc. co) [gxv 5 —>■ Lat. echo
—> Ned. echo]. 1.1. a) geluid, klank,
gebruis, kreet. — b) inz. : weergalm,
echo. — 2. overdr. : gerucht, faam. —
Il.’Hxoó, Echo, nimf, de verpers, echo.
pipet, ao. v. ditxco.
gco, acc. v. rjcóg. — gcó'd'Ev, bw. [rjcóg,
-êsv], met het aanbreken van den dag ;
gew.: morgen vroeg. — gebw. [geóg,
-#t], 's morgens; alleen in g. icgó, vóór
den dageraad.
fjcdv = gïcóv.
gegog, 3 = êcoog. — goog) govg, g (dat.
goï, acc. gcö) = 1. scog.

9 als cijfer :
0' =9.
‘d'adoaooy ep. = iïdooco, zitten.
‘d'OLigóg, d, deur pen.
'frcLKEw [fraxos], zitten, iwa,. 0. smeekelingen. — ftangna, rd, het zitten, zittende
houding, inz. v. smeehelingen. — #dxTjaig, scog, ?J, zitplaats.
'd'anog, ó [ftdoocd], zetel, zitplaats.
'fraXa/Lig, fj \fdlapog'], schuilhoek -, leger
v. een dier.
'd'aXafA.TjjióXog, 2 [ïïaXd/Lio) (loc.) nêlcov]. 1.
g, kamenier. — 2. zld. d, echtgenoot.
'fraha/Ludj ij [Hala/Liióg, van de onderste rij
roeibanken], [Snij], een der riemgaten
voor de onderste rij roeiers.
'd'dXa/aog, d. 1. ieder min of meer afgele¬
gen vertrek: voorraad-, wapenkamer
enz. — inz. : a) slaapvertrek. — b)
vrouwenvertrek. — 2. alg.: woon¬
plaats, verblijf.
'd'dXaooa, att. -azza9 g. 1. a) zee : xaxd
ygv xal xard -av, te land en te water;
gös g
de Middellandscke Zee ; g s£co
de Buitenzee, de Atlantische Oce¬
aan. — b) meton. : zeewater. — 2. een
zoutbron te Athene. — 'd'aXdoaiog, att.
-axTi-y 3 (° ook 2), van
aan -, in -, op
de zee, zee- : -a è'gya, t. iv. vischvangst,
zeevaart. — &aXacxaoxgazéco [daldoogg

ngaxÉco], meester zijn ter zee. — 'fraXaa(TÓJtAayxTog92 [daldoog (loc.) nXayxxóg],

op -, in de zee ronddwalend. — #aXaaaÓ7tXg*tTog9 2 [iïaXdoog nlgxxóg (verbaaladj. v. nlgooco)], door de zee ge¬
beukt. — 'd'aXazz-y att. — ïïalaoo-.
'd'ctAea, écovj xd \mrv, v. * ‘d'dlvg, z. ’d'dXsLa],
rijkelijk voedsel.
'd'aXé'd'co \duXXcö\. 1. bloeien. — 2. overdr.’.
a) v. pers. : bloeien. — b) v. dieren :
vet
dik zijn.
t^dAeta, ag, vr. bvn. \vr. v. * ddlvg ; vw.
&dlAco]. 1. bloeiend. — 2 overdr. : rijkelijk.
'd'aXegóg, 3 [ftdlkco ; eig. : bloeiend], over¬
dr. 1 frisch, jong, krachtig. — 2 welig,
overvloedig:-g xaLg, H., weelderige
manen; -ov ddxgv ; -g (sterk) epeovg, H.
OaXggy êco, ó (acc. gv) wijsgeer uit Milete,
een der Zeven Wijzen, omstr. 600 v. G.
'd'aUa) g [ddllco ; eig. : bloei], overdr. L
bloeiend geluk, overvloed. — 2 geiv.
mrv. : feestvreugde, feestmaal.
0aAta, g, een der drie Ghariten.
'd'dXXogy 6 [ddXXco\ twijg, loot ; dikw. :
olijftak; colt. : loof.
'd'dXXcoy f. —, 2e ao. è’&aXov, 2e pf. (beteek.
v. h. pr.) xéd'gXa (H. en 0 ook xéftaXa ;
aiol. xs&dXcuoi = xs&gXaoi). — 1. v. ge-

.

.

.

.

'd'dlog

—

wassen : bloeien, groen zijn : ° -si 6 vdgxiooog; sgiveog (pvXXoioi zsftyXoyg, H.,

vijgeboom weelderig groenend met
bladeren. — 2. overdr.: a) v. pers. : in
zijn volle kracht zijn, roem -, aanzien
genieten, gelukkig zijn. — b) v. naken:
sterk
overvloedig zijn : xsftalyia
èégorj, H., overvloedige dauw ; 0 vóoog
xéd'rjXs.
■&dXog9 ró [alleen nom. en acc.) [ftdMw]. 1.
spruit, loot. — 2. overdr.: spruit, telg,

kind.
* &aXnidco {alleen ion. pr. part. # lótov)
[ftdXnco], warm zijn. — &dknog9 ró [id.].
1. warmte, hitte. — 2. meton. : bran¬
dende pijn.
frdXjzoo. 1. a) warm -, heet maken. — b)
meton. : droog laten worden, drogen.—
2. overdr. : a) doen ontbranden in liefde
enz. : 0 ftdXnp (pr. ind. pass.) nvgl, gij
blaakt van koortsige opgewondenheid.
— b) een zieke koesteren, verplegen.
'd'aXTrojgrjy rj [ftdXjico ; eig. : het verwar¬
men], overdr.: wat het hart verwarmt:
vreugde, troost, vertrouwen.
'd'aXvoia, cov, rd [ftdXX(o\, offer der eerste¬
lingen.
#a^a, bw., dikwijls, voortdurend.
'd'afjLpéco.]. onoverg. : zich verbazen, ver¬
steld staan, schrikken. — 2. overg. :
zich verbazen over, ontsteld aanschou¬
wen. — 'd'dpfiog, xó, verbazing, ont¬
steltenis.
ftapéegy bvn. mrv. [alleen nom., dat. éoi,
ace. éag) en 'frapeiai of -eiai9 vr. bvn.
mrv. (alleen nom. en acc. ag, dg) [ftapd],

dicht op elkaar, in menigte, talrijk. —
franco [Oa/Lid]. 1. dikwijls komen. —
2. dikwijls zijn : ov xopilópsvog ftdpi^e,

H., hij was niet gewoon verpleegd te
worden. •— 'd'apivd9biv. [ftapd] = ftapa.
d'duvog, ó. 1. struikgewas. — 2. boom¬
stam (H., Od. 23, 190).
Oapovg, ov, ó,Thamo es,mythische honing
v. Thebe in Egypte.
0apvgag9 ov, en Odpvgig9 iöog, o (acc. tv),
mythische zanger uit Thrakië.
'd'Oivdciipogy 2 [sft,avov\ 1.

a) den dood
betreffend, met den dood verbonden,
doods- : 0 ft1. pógog, doodslot. — b) vd.:
den dood brengend, doodelijk. — 2.
lijd.: den dood vervallen : a) stervend.
■— b) gestorven, dood.
'd'avaza<pógog9 2, dor. — ftavaxyqpógog.
'd'ct.vazdco [desider. v. ftavsïv], naar den
dood verlangen.
'd'avaT7]<pógog, 2 [ftdvaxov’ qcégcov]. 1. den
dood brengend, doodelijk. — 2. moord
ten gevolge hebbend.

Odoiog
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'd'avazLHÓgy 3 [ftdvaxog], den dood betref¬
fend : ölxrj -lp proces op leven en dood.
— 'fravazoeig, óeooa, ósv [id.\, den dood

veroorzakend, doodelijk.
'd'dvazóv-ÖEy bw. ['hdvaxog], naar den dood.
'd'dvazogy o [ëftavov]. I. 1. a) natuurlijke of
gewelddadige dood, doodslag, dood¬
straf : -ov xgivsiv xivd, over leyen en
dood oordeelen ; °mrv. vaak emphatisch voor enk. — b) mrv., meton : wij¬
zen van sterven : xcov -cov 6 ggoxog, ge¬
makkelijkste. — 2. overdr.: dood der
ziel, in tgst. tot h. leven der genade. —
II. verpers. : de Dood als god.
'fravaxoqjógog, 2 = ftavaxrjcpógog.
'd'avazóco [ft'dvaxog]. 1. dooden, ombren¬

gen. - 2. ter dood veroordeelen, doen
terechtstellen.
1 .A'd'dopat [alleen ion. pr. inf. med. ftfjoftai en ao. med. ftyoaxo), zuigen, mel¬
ken.
2.* 'd'dopau (slechts enkele vormen), be¬
schouwen, bewonderen.
’d'djtzcoy ftdyjco, s&ayja ; pass. 2« f» zacprjoo/Liai, P ao. sftdcpftrjv, 2& ao. sxdcpyv, pf.
xsftappai (3 mrv. ion. xsftdcpaxai, *sxd(paxai), begraven [zoowel door h. lijk te
verbranden en de beenderen in een urn
te verzamelen en in de aarde te begra¬
ven, als door h. niet verbrande lijk ter
aarde te bestellen).
'd'agg-y z. ftago-.
iO'agaaXéog, att. &aggaXéog,

3 [ftdgoog].
1. a) moedig, onverschrokken, vol ver¬
trouwen.— b) soms in ongunstig en zini:
overmoedig, roekeloos, driest.
2.
meton. : vertrouwen wekkend, bemoe¬
digend, veilig.

'fragoécoy att. 'd'aggéco [ftdgoog]. I. cibs. l.
a) goedsmoeds -, onverschrokken zijn,

moed vatten, vertrouwen : xivi, op iem.
of iets. — b) verzw. : onbezorgd zijn .
ftdggsi, wees gerust. — 2. soms ongun¬
stig : overmoedig -, roekeloos -, driest
zijn. — II. a) met acc. : vertrouwen,
niet vreezen. — b) met mf.-zin :c ver¬
trouwen dat. — 'O'dgorjoigy scog, rj, het
vertrouwen.
&dgoog9 att. &dggog9 xó, enPgdoog, xó
[over -ag- en -ga-, z. xagöia]. I. moed,

durf, onversaagdheid, vertrouwen. —
2. in ongunstigen zin (vrl ftgdoog) :
overmoed, roekeloosheid, driestheid.
'd'dgovvogy 2 [ftdgoog'], vol vertrouwen.
&agovvc09 att. ‘ft'aggvvco, en 'd'paovvco
[ftdgoog, ftgaoog]. 1. overg. i bemoedigen,
geruststellen. — 2. onoverg. : goeds¬
moeds zijn.
Odoiog, 3. — 1. van Thasos, Thasisch. —
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Odaog

2. oi -OL, Thasiërs. — Odaog, rj, eiland
aan de Thrakische kust.
'd'doaov, biv., x. Tayvg, B, II.
'd'daooov, 2, x. xaxvg.
’&'dzEQa, 'd'azéga, 'frazcgov, 'O'olzeqov, z.
szEQog, begin.
iïdzzov, bw., x. ia%vg, B, II. — ftazzoov, 2,
™%vg-

1. wat
verwondering wekt: wonder, wonder¬
baar schouwspel : #. lösïv, 3. löéoftou,
een wonder om te zien ; #. jzoiéopcu,
voor wonderbaar houden. — 2. meton.:
a) verwondering, verbazing : d. p' e'xel,
H., en êv ïïcb/aazL sifu, hdt., ik sta ver¬
wonderd. — b) bewondering.

'd'avfia, ion. 'd'covpa en 'd'óopa, zó.

ftaypd£co, ion. 'd'oovpd^co en 'd'copd^co,
doopcxL (H. dooopai), êd'avpaoa, teDclvgaxa ; pass. èhavpdoftyv, zE&avpaogai ;
ion. overal -'dcovp- of -Hoop- [davpa].

— L onoverg.: verwonderd zijn, zich
verwonderen. — II. overg. 1. a) zich
verwonderen over, met verwonde¬
ring zien, - vernemen. — b) zich met
verwondering afvragen, benieuwd zijn,
niet ^ kunnen begrijpen :
tlol Xóyotg
avxovg sjzsLoav ; ê. (ik ben benieuwd)
o tl TcoiE xoXprjosL dTxoXoyeZo&ai, tot zijn
verdediging zeggen. —2. bewonde¬
ren, hoogachten, vereeren : ïï. tl xivog
(partit. gen.), iets in iem. bewonderen.
'd'avpalvco, ep. f. avéco [flavpa] = d'avpdQco.
Thessalië.

'd'avpdoLog, ion. &cov/li- en ftcop-, 3
[&avpa], en 'fravpaaxóg, ion. '3'covpen 'frcop,- [verbaaladj. v. ’&avpd^co]. —
1. a) wonderbaar, te verwonderen, op¬
vallend : Davpaoxóv óoov diacpégsi, het

is wonderbaar, hoezeer hij verschilt
(vgl. Lat. inirum quantum). — b) inx. :
zonderling, vreemd, ongerijmd. — 2.
bewonderenswaardig, uitmuntend : co
duvpaoTÉ, vaak ironisch: wonderlijk
mensch.
'd'avfxazoJToióg,

2

\havpaxa

tzolecov].

1.

wonderen verrichtend. — 2. d #., goo¬
chelaar, poppenspel vertooner.
OayjaxrjvoL, ol, inwoners van Thapsakos.
— OdyjcLKog, rj, stad aan d. Eufraat.
Odxpog, 7], landtong en stad ten noorden
v. Syrakuse.
fted, rj [tfsoY]. 1. godin. — 2. vr.

'd'Eiog

vanwaar men beschouwt, zitplaats in
d. schouwburg.— 2. lijd.: het beschouw¬
de : a) schouwspel. — b) uitzicht, uiterlijk.

'd'daaco, zitten ; met aec., zitten op.

OavpaKLrj, rj, ion., stad in

—

bvn.,

goddelijk.
&éa, y. 1. bedr.: a) het beschouwen, het
bekijken : iïsag agiog, bezienswaard ;
0 déav Xapfdvco = ftsdo/Licu (vgl. Ned.
een kijkje nemen). — b) meton.: plaats

frécuva, fj [&eóg], godin.

schouwspel. — 'd'Eaopai, doopcu (ion. rjoopaL), è&Eaodpyv (ion. yodpr)v),zeêéapai [&éd]. — 1. b&schouwen,
aanschouwen, bekijken; inx. in d.
schouwburg. — 2. overdr. : met den

&éafia, TÓ,

geest beschouwen, goed inzien. — #eax:rjg, ov, o, toeschouwer. — 'd'Eazóg, 3
[verbaaladj. v. ftfidopcu]. 1. zichtbaar, te
zien. — 2. bezienswaardig.
&EazQixóg, 3, het tooneel betreffend,
geschikt voor het tooneel. — &éazqov, TÓ [dsdopaL; —> Ned. theater]. 1.
schouwplaats, h. voor h. publiek be¬
stemde deel v. d. schouwburg. — 2.
synékd. : de geheele schouwburg. — 3.
meton. : a) de toeschouwers in cl.
schouwburg, publiek ; overdr.: elke ver¬
gadering. — b) f schouwspel. — #eazgcóvrjg, ov, 6 [Oêaxgov ojvsópEvog], theaterpachter.
'd'ÉELOV, 'd'ÉELOg, H. = ÏÏ8L-. — 'd'EELÓCO, EL
=

Os LOCO.

2 [&sóg, èXavvco], door een
god gezonden, - bewerkt.

'd'ErjXazog,

’&'Érjpa, •d'èrjzgov, ion. — déa-.
'd'Eid^co [2. d'EXog], door de godheid bezield

zijn, voorspellingen doen. — ^«aapóg, ó, bijgeloof.
‘d'EiXójiEÖov, TÓ, droogplaats voor drui¬
ven.
'd'EÏvcu. 1. 2e ao. inf. v. tIftypi. — 2. le ao.
inf. v. 'delvco.
'O'ELYCD, f. 'Oevco, le ao. eüsiva, 2e ao. * e&evov [niet in indic.), oudere 2e ao. (e)tzecprov (met conj., inf. en part. nscpvcóv en
nécpvcov). — A. V. pass. pf. 3 e7ik. nécpaxQL, 3 mrv. jzécpavrai, inf. jzecpdodau ;
f. exact. 2 enk. jzecpijoscu, 3 enk. uiEcprjoetcxl. — [vw. Lat. -fendere]. — 1. slaan,
stooten :
pdoziyL ÏTtnovg. — 2. inx. :
met een wapen slaan ; vd. : wonden,
dooden (de 2e ao. (s)jzecpvov en de vormen
opgenoemd als A. V. hebben alleen de
beteek. dooden).
'd'ELopsv, H. = dcopev, v. TL&rjpL.
'O'elov, TÓ. 1. zwavel. — 2. meton.: zwa¬

veldamp.
1. #£rO£, o, oom.
2. 'd'EÏog, 3 [tfso's]. I. 1. goddelijk : a) van
goddelijken oorsprong, van goddelijke
afkomst, door de góden gezonden, ingegeven, bovennatuurlijk: ïï. vOvelgog, H.; 0 &ELa vóoog. — 6)aan de god¬
heid -, aan de góden gewijd, door de

'd'Eiórrjs

—

góden beschermd, heilig : ft. dycóv, H.;
ft. nrjgv£, H. —2. zelfst. g. : a) x6 -ov,
de godheid, goddelijke natuur. — b) xd
■a, de goddelijke zaken : schikkingen
geheimen der góden ; vereering der
góden, godsdienst, eeredienst. — II.
overdr. : godegelijk, wonderbaar, uit¬
stekend : -OV 7ZOXÓV.
'd'EiÓTrjg, rjxog, rj [2. ftsïog], goddelijkheid.
ft'ELÓco [fteïov], uitzwavelen.
rftsig, 1. 'd'ELoo, H., z. xlftrjgc.
2.'ft'ElGO, H. — 1. ftéco.
ft'ELcog, bio., comp. ftsioxéguog [2. ftsïog],
door een goddelijke schikking.
ft'éXyoo (iter. impf. H. ftsXysoxs). 1. a) betooveren, door toovermiddelen krach¬
teloos maken. — b) door betoovering
veranderen. — 2. overdr. : a) verruk¬
ken, b. v. door een boeiend verhaal. — b)
geio. in ongunstigen zin: op zachte
wijze in verwarring brengen, verblin¬
den, verleiden : gaXaxoïoi Xóyocot -siv,
H.
ft'ÉXrjp.a^ xó [ftêXco], wil. — 'ftslrj/nóg, 2
[idi\, gewillig, vriendelijk.
'O'ElHxrjQLovy xó, en iJ'ÉXkzqov, xó [ftsXyco].
I. toovermiddel. — 2. overdr.: wat

wonderbaar op het gemoed werkt: betooverende zang, zoenmiddel.
'd'EXovzrjgy ov, m. bvn. = sftsXovxijg.
'd'éXv/zva, cov, xd = fté/LisftXa.
ft'éXco — êftéXco.
ft'é/zE'd'Xa, cov, xd.
1. grondslag, funda¬
ment. — 2. overdr.: a) het onderste,
het diepste : ocpftaXgoïo ft., H., oogholte.
— b) grondbeginselen : " ft. Acxrjg. —
'd'Ep.EiXiay cov, xd = fté/LisftXa, 1. — &£/aéXLovy xó, en ft'E/aÉXiog, ó. 1. grond¬
steen. — 2. (enk. en, geiv., mrv.), on¬

derste steenlagen, grondslag, funda¬
ment. — 'd'EfAEXiócoy grondvesten.
'd'E/Liev, 'd'ÉpLEvai, z. xïftrjpi.
'd'é/Llig, loxog, ij (acc. coxa en tv) [xiftijpi;
eig.: het vastgestelde].— I. 1. het door
de gewoonte vastgestelde, het behoor¬
lijke, gebruik, gewoonte, recht. — 2.
meton.: gerechtsplaats, H. — II. mrv:.
instellingen, verordeningen. 1. v. de
góden : uitspraken der góden, orakels.
— 2. v. de menschen : a) verordenin¬
gen, (ongeschreven) wetten, gerech¬
telijke uitspraken. — b) vd.\ rechten,
voorrechten ; belasting, rechten, schat¬
ting.
Oé/aig, idog, rj (A. V. voc. c ; gen. zld. cxog,
ion. iog, H. toxog ; dat. H. ioxi ; acc. iv,
H. Loxa), godin der gerechtigheid.
'd'EpuoTEvco [ftsgcoxóg]. 1. orakels geven.
— 2. a) verklaren wat recht is, recht

'd'eo/Lidxog
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spreken. — b) met gen. : meester zijn
over.
OeuLOToyÉvrjg, ovg, d, onbekend ver haler
v. d. Tocht der Tienduizend, missch.
schuilnaam v. xen.
OE/LuozoxXfjg, sovg, 6 (voc. eig, dat. si, acc^
éa. — A. V. ion. nom. sijg, voc. ssgr
gen. éog en svg, dat. sï). [ftspcg,^Xsog ;
eig. : door gerechtigheid beroemd]. —
Atheensch veldheer, over won dn Perzischevloot bij Salamis 480 v. G.
'd'E/Luozóg, 3, en ftspczog^ 3
fts/Lug]^

rechtmatig, billijk, geoorloofd.
*'d'E(xóoo (alleen ao. ftsgcoos, H.), bewer¬

ken dat.
'frévag, agog, xó, handpalm.
rfteo = ftov, v. xiftrjfju.
'd'EoftXaflrjg, 2 [ftscg (instrum.) pXa^sig]r

door een god met waanzin geslagen,
waanzinnig.
'd'soyEvvrjg, 2 [ftsóg, ysvvdco], van godde¬
lijke afkomst.
Osoyvig, idog, ó (acc. cv), elegisch dichter
uit Megara, omstr. 500 v. C.
fteoyovca, ij, afstamming -, geslachtslijst
der góden. — ft'EÓyovog, 2 [{èx) ft soft
ysvópsvog], uit een god geboren.
'd'EÓö/Liazog, dor., en 'd'EÓöjirjzog, 2 [ftsoïg
* <3grjxóg (verbanladj. v. ösg<w)], door gó¬

den gebouwd, - gesticht.
Oeódcogog, d [ftsov öcogov ; eig. \ geschenk
der góden], beroemd beeldhouwer en
goudsmid uit Samos, VI6 eeuwv. G.
'd'Eoeidrfg, 2 [ftsov siöog (e%gov)], en ft'EOEixEXog, 2 [ftecp sixsXog], op een god

gelijkend.
’freó'd'Ev, bw. [ftsóg, -ftsv], van godswege,

door de gunst der góden.
'd'EOÏxEXog, 2, ion. = ftsoeUslog.
d'EoxXvzéco, de góden -, een god aanroe¬
pen. — 'd'EÓHXvzogy 2 [ftsóg, xlvco\, de

góden aan roep end.
ft'EÓKZLzogy 2 [ftsoïg *xxcxóg (verbaaladj. v~
xxlCco)],. door góden gesticht.
'O'EoXoyla, rj [—> Ned. theologie]. 1. go¬

denleer. — 2. f theologie. — #eoAdyog, 2 [fteovg Aéycüv]. 1. a) over de gó¬
den sprekend. — b) t 6 #•> theoloog.
— 2 a) onder goddelijke bezieling
sprekend, door de godheid bezield.
— /;) 6 ft., orakelpriester.
'd'EÓpcavzig, scog, ó [fteov pdvxig], ziener,
bezielde waarzegger.
'd'EOfxaxÉcO) tegen de godheid strijden. —
'd'Eo/uaxia, ij, godengevecht, gevecht
der góden onder elkaar. — t 'O'eop.dXog, 2 [ftsoïg paxógsvog], tegen de gó¬
den strijdend.

.
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&eopior]gy 2 [&eoïs ploos], bij de góden
gehaat.
'■O'EÓJtopnog, 2 [deeg Trspjiópsvog], door de
góden gezonden. — 0£Ójzopnogy 6,
geschiedschrijver uit Chios, IVG eeuiv
v. G.
&EOJi(>£jTY)gy 2 [j9sco ngéjicov], een god
waardig, heerlijk. — è'£ojzg£jzóogybw.
*&£ojzqojt£co (alleen m. part. pr. soov),
vóórspellen. — 'd'EOJzgojzlay ij, en -jzqóruov, zó, voorspelling, orakel. — &eojtQÓTCog, 2 [#éo£ ; 2^ lid ?]. 1. voor' spellend, prophetiseh. — 2. 6 tf. «)
ziener, waarzegger. — h) gezant om het
orakel te raadplegen.
‘tf’eóg, oiJ, ó, rj (voc. alleen ff, t. iv. üeós en
deê) [oorsprong onbekend ; niet viu. Lat.
den 8].
A. I. 1. 6 3. a) alg., enk. en mrv. (met
monoiheïstische strekking): god, de god¬
heid : ovv (zeg) -eg, ovv (Torg) -oïg, met
gods hulp ; xaza -óv, overeenkomstig
den goddelijken wil ; in eeden: ngóg
-<ov, bij de góden ; zd zeov -cöv, de god¬
delijke dingen: goddelijke bestiering,
plichten jegens de góden, offers enz. —
ö) een bepaalde god: 6 &. vei, Zeus re¬
gent ; oi végzsgoL -oi, ol xdzco -oi, de
onderaardsche góden ; vaizèo ouó (Lakonisch = Deco), bij de twee góden
(Kastoor en Poludeukes); soms mrv. voor
enk. : ° zd -env (t. w. van Apolloon) pèXg.
— 2. 7] r0'., godin, = dsd : 0 g vsgzéga
3.,d. i. Persephone; zeb deed [vr. du.) d.
i.Denieteren Persephone. — IL oneig. :
god, godin. — 1. v. heroën en halfgodinneji, als Kolonos, Niobe enz. — 2.
ff titel v. een gestorven keizer, = Lat.
dïvus.
B. H., bijv. g. in comp. 'dEcórsgog (= 3elózEoog), meer fd. i. uitsluitend) voor gó¬
den bestemd.
■O'EooépEia, 77, godsvrucht. — fteoGEflr/gy
2 [d'Eovg oÉpcov], godvruchtig, vroom.
-d'Eovdggy 2 [iïsovg ösloag], godvreezend.
‘d'EOcpLXriSy 2 [D'soïg cpiXovpEvog], door de
góden bemind; ff door God bemind.
'd'EÓopL(v) [êeóc, -epi(v)], ep. gen. dat. enk.
en mrv. v. Tbsog.
'd'Eocpogéopai [dscg epogéopai], door een
god vervoerd -. bezield worden. —
'freoepogprosy 2, door een god bezield.
0eó(pgaozogy o, wijsgeer en ?miuu7'ku?idige
uit Lesbos, omstr. 372-287 v. C.
'd'EÓcpgcovy 2 [flsóg, epgyv], met goddelijke
wijsheid begaafd.
'd'EÓco
vergoden.
‘d'Egdjzcuvay 77 \vr. v. dsgancov], diena¬
res, slavin.

ftEgcLTCELci, 7) [&s gans ven]. I. 1. het dienen,
dienst, dienstbetoon ; inz.: godsdienst,
vereering der góden. — 2. meton. : a)
de wijze v. dienen : dienstvaardigheid,
oplettendheid, voorkomendheid: sïïegdnsvov avzov Tidorj -g, ontvingen hem

met de meeste onderdanigheid. — b)
concr.: dienstpersoneel, gevolg, leger¬
tros. — II. 1. het zorgen voor, het ver¬
zorgen : 77 zov ocópazog 3. ; yivxgs &.;
jraTöeg pLxgoi noXXgg ezi -ag ösópsvoi.
— 2. inz.: geneeskundige behande-

ling.
'd'Egdjt£vpay zó [id.] = d'sganela. — ftegajz£vzr}gyov,ö [idi], die verzorgt ; inz.:
dienaar (eei'voller benaming dan öovXog). — 'd'EQanEvzógy 3 [verbaaladj. v.
id.]. 1. die verzorgd -, die ontwikkeld
kan worden. — 2. geneeslijk.
id'sgajcevco (med. f. svoopai, geiv. met lijd.
beteek.). — I. 1. a) onoverg. : dienaar
krijgsmakker zijn. — ö) overg. : die¬
nen : oi dovXoi zovg dsojtózag -ovolv ;
inz. in gods dienstig en zin : oi isgEÏg -ovoi
zovg d'sovg. — 2. a) eerbiedig -, be¬
leefd zijn jegens, voorkomend behan¬
delen, vereeren. — b) in slechten zin :
vleien, iem. het hof maken. — IL zorg
dragen voor, verzorgen : #. ïnnovg ;
Ed'sgdnsvov pg XELjtEoïïou, zij spanden
zich in om niet achter te blijven. — inz.
1. geneeskundig behandelen. — 2. vor¬
men, ontwikkelen : #. zivd slg dgszgv,
op lei den tot de deugd. — 3. in acht
nemen, letten op : zovg xcugovg 3., de
kansen waarnemen ; zavz7jv zgv rjpéggv
-ovol, hdt., vieren zij.
'd'egajZTjlrjy rj, ion. = 'OsganELa.
'd'£gdjzv7jy ij, schuilhoek, verblijf.
‘O'EgdjzcoVy ovzog, ó. 1. H. en ook later:
vrije volgeling, krijgsmakker, begelei¬
der, schildknaap. — 2. na H,: dienaar
(eervoller benaming dan öovXog).

'd'EQL^cOy f. icö, ao. è&égioa [&égog]. — 1.
onoverg. : den zomer doorbrengen. —
2. overg. :
a) zomerwerk verrichten,
maaien, oogsten. — b) overdr. : af hou¬
wen : 0 xsepaXrjv Tb.
{begivosy 3 [tfégog], van den zomer, Zo¬
mer sch.
'd'Egiopógy 6 [d'Egl^co]. 1. het maaien, het
oogsten. — 2. meton. ff maailand. —
ftegioTTiSy ov, ö [id.], zomerarbeider,
maaier.
'd'sgpalvcoy f. aveb, ao. iïïég/Ligva.— 1. ver¬
warmen, verhitten. — 2. overdr.: iem.
het hoofd warm maken, opwinden, op¬
hitsen *. ° êfl'égpgv1 avzov epXólg oïvov, de
gloed van den wijn verhitte hem.
0EQpaïog [Gégpij] HÓXjzogy de Ther-

'd'EQfA.aoïa
maïsche Golf, nu Golf van Thessaloniki.
'd'EQfxaaia^ rj [&6gpóg'\, warmte.
0égpy9 stad op 10-12 K. M. ten zuidoos¬
ten v. Thessalonike.
&EQ/LiópovXos, 2 [d'sgpóg fovXrjv], heet¬
hoofdig, vermetel.
0EgpojtvXaiy göv, ai \i) egpai nvXai \ eig.:
de Warme Poorten], de Thermopylen,
pas in Lokris, tussehen de bergen en de
zee [in d. pas bevonden zich warme
bronnen ; hij was afgesneden door een
muur, waarin zich poorten bevonden;
vd. de naam].
'd'Ég/LioSy 6, lupine.
&£g/uógy 3 [—> Ned. thermometer]. —
1. warm, heet, kokend, gloeiend.—2.
overdr.: hartstochtelijk, driftig, opge¬
wonden : 0 -vjv xagötav E%Eig. — &EgIxovgyóg, 3 [#., sgyov], driftig -, verme¬
tel handelend.
'd'égp co — HeggaLvco.
OegpcbScoVy ovrog, o, stroom in Pontos.
'frégopaiy ep. f. Dsgoopai, 2&. ao. èftsgrjv.
— 1. warm heet worden, zich warmen.
— 2. verbrand worden. — ftEgog, ró.
l. zomer. — 2. meton.: oogst.
OsgaUpg, ov, o, de leelijkste der Grieken
vóór Troje.

ifrég, 'd'éo'd'ai, fc.

xidrjpi.

:d'éoig, ecog, ?7 [rn^^t]. 1.
: a) het
plaatsen, het leggen. — b) overdr. : het
instellen : vópcov
het geven van
wetten. — 2. lijd.: het gelegen zijn,
ligging v. een stad enz.
‘d'éaHEXog^ \vw. &eócr; ivschl. vw. xéloyai ;
eig.: door een god verwekt], goddelijk,
wonderbaar.
''d'éapiog,2 [Hso/nóg]. 1. vastgesteld, ge¬
bruikelijk, wettig, behoorlijk. — 2. ra
-a, instellingen, gebruiken, wetten.
'd'Eapo'd'ézrjg, ov, 6 [dsopovg ti&eIc). 1.
wetgever. — 2. te Athene : oi -ai, Thesmotheten, college van zes archonten met
de jaarlijkschè herziening der wetten en
met een deel der rechtspleging belast.—
'd'Eapóg, ó [rtdrjgi]. 1. plaats: léxrgoïo
H. — 2. overdr.: goddelijke of
menschelijke instelling, verordening,
wet.
Seapocpógia^ cov, ra, Thesmophoriën,
feest der Gr. vrouwen ter eere v., Demeter Thesmophoros. — &£Gpo<pÓQogy
m. vr. bvn. [dsoiwvg qoégcov], wetge¬
vend : Ar)f.ujr?jg #., Demeter, die de menschen d. landbouw leerde en daardoor d.
grondslag legde tot de maatschappelijke
orde.
@éajZEia9 r\, ion. = Osornal.

—

'd'éco
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ifrearCEGiog, 3 en 2 [* Hso-onÉaiog, v. &eóg,
ëvi-ouze (.25 ao. v. èv-Énco); eig. : door
een god gesproken]. — 1.1. goddelijk
zingend : 2'sigfjvsg -ai, H. — 2. zelfst. g.\
-p [povXfj], ïï., krachtens het besluit
der góden. — II. alg. 1. a) van goddelijken oorsprong, door een god gezon¬
den : véqpog -ov, H. — b) aan de góden
toebehoorend: -ov dvrgov, H., nl. ae grot
der nimfen. — 2. overdr. : buitenge¬
woon, wonderbaar, verheven, heerlijk ;
ook in ongunstigen zin : -rj rjxy, H., ont¬
zettend geschreeuw.
OEGJtiai, cov, ai, stad in Boiotië.
'd'EOJzióarjgy 2 [flèonig, öatco], geweldig
brandend. — 'd'EooxiéjzEia, vr. bvn. [id.,
ETiog; eig. : door goddelijke ingeving
sprekend], voorspellend.
OEGJtiEvgyö [Osojiial], inwoner van Thespiai.
i'bEani^M, f. id), een orakel geven, voor¬
spellen. — 'd'Éojtig, iog, m. vr. bvn.
[;verkorting v. d'Eotcéoiog] = HeoTZsaiog.—
'd'EGJtiG[A.ay ró [&807zi£co\, orakelspreuk.
— 'd'EGjtiqySógy 2 [d'éomg, cgö?]], wiens
zang ingegeven is, voorspellend.
OeGjrgooroL, oi, Thesproten, volksstam in
h. zuiden v. Epeiros.
OEGGaXia, rj, Thessalië, landschap in
Noord-Griekenland. — OeGGaXig, ióog,
vr. bvn., Thessalisch. — 0EGGaXovixpi,
i) [Oeooalóg, vixrj], zeestad, in Makedonië,
nu weer Thessaloniki. — 1. OeGoaXóg, 3,
Thessalisch.
2 .OsGGaXóg, 6, zoon v. Her aktes.
ifrEooav, 3 mrv. 2<> ao. v. rlïïrgu.
* 'd'ÉGGop.ai (slechts een paar vorme?i),
smeeken om.
OeGTidg, aöog, rj, Thestiade, dochter va,n
Thestios (een mythischen honing in
Aitolië), t. w. Leda.
OsGTÓgeiog, m. bvn., (zoon) van Thestoor.
— 0EGzogiörjgy ov, ó, Thestoride, zoon
van Thestoor, t. w. Kalchas. — Oégzwq9
ogog, o, een der Argonauten.
'd'ÉGcpazogy 2
qparóg (gezegd)]. 1. a)
door een god gezegd, - voorspeld, beschikt. — b) ró -ov, godsspraak, voor¬
spelling. — 2. alg. : goddelijk :
ayg,
H.
'd'Ezéogy 3, verbaaladj. v. ridypi.
OÉzig, idog, ij (voc. i, acc. iv ; ion. dat. ï),
een der Nerëiden, moeder v. Achilleus.
'd'Ezógy 3 \verbaaladj. v. riUrjui], geplaatst.
0EZZ-y att. = 0EGO-.
0ev&, ó, onverb., Egyptische god.
’d'EVGopaiy f. v. 1. flécD.
l.&écoy f. ÏÏEvoopai (iter. impf. H. ftéeoxov)

\ivrt. dsj7], en ep. 'O'elcOj loopen. — 1.
(hard) loopen, rennen: rjXds Oécov, hij
kwam aanloopen ; inz. v. wedloopen. —
2.

oneiy. v. andere snelle bewegingen'.

vliegen, snel varen, snel ronddraaien
(v. de pottenbakkersschijf) enz.— 3. overdr. v. zaken, die zich in een bepaalde
richting uitstrekken : dvd vdna déovoa
cplêy), H., langs den rug loopende ader.

2.'d'écoj ion. = dco, v. zcdrjgc.
‘8'ecoqéco [decggóg]. 1.1. a) toeschouwer zijn,
toeschouwen, bezichtigen: eOscóqei zovg
pagfdgovg, monsterde de barbaarsche
troepen. — b) inz.: een feest bij wonen:
d. ra 'Olvynia ; vd. d\ ecg ’ OXvf.iJT.cav, de
spelen te ... gaan bij wonen. — 2. inz.:
feestgezant zijn (%. decogóg, 2). — II.
overdr. : met den geest beschouwen,
overwegen, onderzoeken : -scv el zedydy Xéyco.
‘&'£cÓQ?]iua9 zó [Oscogéco; —>■ Ned. theore¬
ma]. I. z,ld. : wat men ziet, beziens¬
waardigheid, schouwspel.— 2. overdr. :
het met den geest beschouwde, leer¬
stelling. — 'd'EcoggzrjgLov, zó [id.],
plaats om toe te schouwen, tribune.
'd'Ecogta, y [dscogóg ;—> Ned. theorie]. I.
1. a) het aan-, het toeschouwen : xaxd
-irjg Jtgócpaocv, HDT., om (de wereld) te
zien. — b) meton. : alles wat bekeken
wordt, schouwspel. — 2. inz. : a) het
toeschouwen bij feestspelen en dgl. —
b) meton. : feestgezantsehap. — \l. over¬
dr.: beschouwing, wetenschappelijk on¬
derzoek. overweging. — dEcogcxóg, 3.
— I. het toeschouwen betreffend. —
2. zó -óv,' zd-d [ygyyaxa], schouwgeld.
— dEcogcg, cöog, vr. bvn. : d. vavg en
f) d. [vavg], feestschip, dat de dscogoc
(z.dscogóg. 2) vervoerde. — &ecoqós9 ó
[dia ; viv. ógdco]. 1. toeschouwer. — 2.
staatsgezant naar een feest in een an¬
deren staat of naar een orakel.
’d'EcÓTEQoSy 3, z. dsóg, B.
Orjpa^Ey bw. = OyfaobE. — Oyftaiy cov,
cu, Thebe. — 1. stad in Bniotië. —2.
id in Boven-Egypte. — 3. id. in Troas,
gcw. Gyfty. — OrjftaLEvSy m. bvn., en
OyPaÏKÓgy 3, Thebaansch. — Oy flaïogy
3. — 1, Thebaansch. — 2. oi -oi, Thebanen. — Gytöog, vr. bvn. 1. The¬
baansch. — 2. y 0. [yfj]. a) het gebied
van Thebe in Boiotië. — /;) id. van
Thebe in Boven-Egypte, Thebaïs. —
Or/Paa-ÖEy bw., naai* Thebe. — 0yfB),
rj. 1. Thebe, stad in Troas. -— 2. ° =
Gijfiai. — Oyfirjaiy bio., te Thebe.
dyydvy, y, wetsteen, — 'd'yyco. 1. wetten,
scherpen. — 2. 0 overdr. : scherpen :
yXcbooa zedsy/uevr], scherpe tong.
dyéogaiy ion. = dsao/uac.

dyp, H. = dfj, v. zedyge.
ó [dyéogac], beschouwer,,
bewonderaar. — d'yyzógy 3, bewonde¬
renswaardig.
'd'pïovy zó, H. = decor.
-d'rjKaïogy 3, graf-. — dyxyy f) [zcdygi]r
bergplaats ; inz.: a) kast, kist, dood¬
kist. — b) graf.
'd'ijHzóg, 3 [verbaaladj. v. dyyco], gewet,,
geslepen.
dyXd£co [dyXif\. 1. zoogen. — 2. zuigen.
'd'rjpzrjgy rjgog,

dyX Éco = ddXXco.
dyXrjy i), moederborst; uier.
dyXvvco [dyXvg]. 1. verwijfd maken. —
2. verzachten. — dyXvjzovgy nodog, m.
vr. bvn. [dyXvg, novg], van een vrou¬

wenvoet.
I. 1.
vrouwelijk, van het vrouwelijk ge¬
slacht : -eta dsóg, H. — 2. y -ecu, vrouw.
— H. 1. van een vrouw : -vg düzrj, H.,
vrouwengeschreeuw. — 2. overdr. : a)
zwak, zacht, teeder : yvvaïxeg -vzegac,
EL, teederder (dan de mannen), teeder.
— b) verkwikkend : -vg èégoy, H., dauw.

iïrjlvgy sta, v (vr. ook vg, ion. sa).

ifojXvxLzcoVy gen. covog, w. vr. bvn. [dyXvg,
yjzcóv], met vrouwenkleeren.
OguaKEvgy ö, burger van de gouw The-

makos.
'd'Pficóvy covog, 6 [zedyge], hoop, stapel.
-O'ijVy enkl. partikel, voorzeker, gewis ;
vaak ironisch; y d., ongetwijfeld; ov
d., wel niet.
'd'rjo/LiEVy H. = decogev = dcbfiEV, ao. conj.
v. zcdyuc.
dijg, óg, ö [vw. Lat. fërus], en dygcov, zó.
1. cc) wild dier, roofdier. — b) overdr.,
v. een mensch : ondier, monster. — 2,
alg.: dier.
'd'rjgay fj [dijg]. 1. a) jacht. — b) overdr. :
liet najagen, het nastreven : y d. zov
ovzog, der waarheid. — 2. meton. : a)
jachtbuit, vangst. — b) overdr. v. een
gevangen vijand.
'd'rjgagay zó [dygdco]. 1. jachtbuit, vangst.
— 2. lokaas.
Oygagévygy ovg, 6, een der Dertig Tyrannen te Athene, ter dood veroordeeld 404
v. G.
'd'ygazrjQy ygog, ó [dygdco], jager. — 'd'rjgaróg, 3 [verbaaladj. v. id.], dien men
kan vangen. — 'd'rjgdzcoQy ogog, ó [id.]
— drjgazrig.
'd'rjgdco [dyga], en d'rjgevoo [dijg]. 1. a) ja¬
gen, abs. en overg. : op jacht gaan, jacht
maken op, vangen : -dco Xayoóg, hazen ;
zd -evójUEva, het gevangen wild. — b)
gevangennemen. — 2. overdr. : a) ijve-

’d'fjQELOg —

rig nastreven, najagen : 0 -eóelv dgsxyv ;
°tvgavvida -dv. — b) beetnemen, ver¬
schalken. — c) een woord opvangen,
iem.s woorden beloeren : gfjfiaxa -evelv.
-d'rjQELog, 2 en 3 [3f/g], van een wild dier :
-a Koêa, wildbraad.
id'riQEvfjLa., j,6.1. jacht. — 2.meton. : jacht¬
buit. — d'rjQevzrjsj ov, o. 1. jager. — 2.
bijv. g. : jagend, jacht- : xvcov 3. —
fhjgsvoo, z. 3ijqdco.
'd'rjgij-, ion. = 3gga-.
'frijgiopgoozog, 2 [iïrjgioig fgcoxóg], door
wilde dieren verslonden.
dfojgiov, z. ÏÏlJQ.
'd'ijQLOTQotpéco, een monster kweeken. —•
’d'rjQLOzgócpog, 2 [3rjgia xgècpow], wilde
dieren voedend [v. een gewest).
fh]qicbörjg9 2 \3ggiov, -cbdgg]. L dierlijk,
wild, ruw. — 2. vol wilde dieren : 3dXaooa 3., vol roofvisschen.
fhjgo/loXéco \3rjgag fdXXco], wilde dieren
schieten. — '3'tjgoxzóvog92 [3 ij gag tlxelvcov], wilde dieren doodend.
frrjg, 3rjxóg, ó. 1. daglooner.— 2. te Athene:
oi dfjieg, de theten, de laagste klasse der
vrije burgers inde wetgeving v. Soloon.
dfojoalazo9 H., 3 mrv. opt. v. 2. 3dopa.i.
'frrjGazOy ao. wed. v. 1. *3dofiou.
'frijvavgl£co [3rjoavgóg\. 1. opslaan, ver¬
gaderen : 3. yoggaia. — 2. bewaren :
3'. VEXQÓV, een lijk. — 3'7jGavgLG/aa9 rd,
het opgeslagene, voorraad.
&rjGavqóg9 6. 1. a) opslagplaats, voor¬
raadkamer, schatkamer. — b) kist: 3.
XQi]fia.TO)v, geldkist. — 2. a) het opge¬
slagene, voorraad, schat. — b) overdr.:
al wat waarde heeft, schat.
07]G£LÖ7jg9 ov, d, Theseïde. — 1. zoon v.
Theseus. — 2. alleen mrv.: de Atheners.
— OrjGEiov en 0ijgeiov9 rd, tempel van
Theseus. — 0rjGEvg9 6 [ion. gen. éog),
mythische honing v. Athene.
'd'rjG&a.Ly z. 1. *3doycu.
'd'fjGiVy H., 3 enk. 2& ao. conj. v. xi3iyu.
'd'ijGaa9 vr. bvn. [3yg], van een daglooner.
'd'rjacoy f. v. xL3rjpu.
3gzEia9 fj, loondienst. — fbijZEvco [ïïgg],
voor loon dienen.
0rjxySy d> herg ten zuiden v. Trapezoes.
fh]co9 H.,
ao. conj. v. xidgpi.
dHaGog, 6. 1. a) uitgelaten troep, die ter
eere v. een god, vrl v. Bakchos, ivildc
dansen enz. uitvoert. — b) meton.: op¬
tocht, reidans, drinkpartij enz., door
zulk een gezelschap ingericht: -ovg èiysiv
8id tcöv óöcov. —2. alg.: menigte, schaar,
gezelschap.
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0i/3gcov9 covog, 6, Spartaansch veldheer,
omstr. 400 v. G.
'd'LyydvcOy f. 3itgo/Licu, 2& ao. ëdiyov. — 1. a)
aan raken, beroeren : 3. xivóg. — b) om¬
vatten : 3. xLvóg. — 2. overdr.: a) ont¬
roeren : 0 sêiyeg ipvyag [gen.), gij hebt

mij in de ziel geraakt. — Zjj^een on¬
derwerp aanraken, zich inlaten met.
0L/Lifigcov9 covog

=

Qifgcov.

hoop, stapel. — 2. inz.\
a) zandhoop, duin, zandig strand ; alg.:
strand. — /;) meton. : zand op d. bodem

'd'Lg, 3ivóg, ó, fj. 1.

der zee of in de ivoestijn.
0LGjh]9 fj, stad in Boiotië.
'd'Xó.coy f. clo(jo enz. (ep. ao. dXdoos), bre¬

ken, verbrijzelen.
1. drukken, verdringen. — 2.
samendrukken, eng maken : f ™3Xinpévrj óöóg, smalle weg. — Mïyjig en
■d'XlyjLg, scog, fj. 1. het drukken, druk.—
2. overdr.: angst, beklemdheid, nood.

'dXL/Sco.

'd'vazo-j dor. = dvyio-.
'O'vfiGHoo en 'd'vf]G7ico9 f. 3avovpo.t, 2C ao.
eOolvov, pf. xèdvijxa, f. exact, ie3vfjt;co, f
xsdvfj^ogaL. — Ao V. pf. zonder x noch
themavocaal: ind. xÉ3vapsv, xe3vdoi, opt.
xEÏÏvairjv enz., imper. xê3va3i enz., rnf.
xedvavai, part. xsdvscbg enz. — ion. f.
DavéopaL ; part. pf. xEdvgcóg. — atol. pf.
inf. isdvdxrjv.
1. sterven, omkomen, sneuvelen ; ook
als pass. bij kxeivoo : 3. vtzó xivog, door
iem. gedood worden; pf. en ook ao.:
gestorven -, dood zijn ; hyperbolisch :
ledvaoL xcp öést., zij sterven van schrik.
— 2. overdr. v. zaken: vergaan, ver¬

dwijnen : 0 -el

jiLoiig,

de trouw.

'dvrjzoyEvggy 2 \0vyxov yèvovg (cóv)], van
een sterfelijk geslacht. — {kvijzoEidf/gy
2 [Orijxov Eiöog (e'xojv)], van sterfelijken
aard. — 'dvrjzóg, 3 en 0 2 \verbaaladj. v.
3vfjo>ico\. 1. sterfelijk ; oi -of de men¬
seken. — 2 een sterfelijk wezen eigen,
menschel ijk.
1 .'frodgeo [tioóg], snel bewegen.
2,'d'od^co =■ ddooco, zitten.
0óava9 cov, xd = Adva.
0óag9 avxog, ó, mythische honing in
Tauris.
'd'oip.dziov = xö Ipdxiov (krasis).

.

'd'OLvdco.

1. spijzigen, onthalen. —

2.

med.-pass. : onthaald worden, zich te

goed doen. — 'O'olvtjj fj, gastmaal.
3. — 1. slijkerig, vuil, troebel :
3. noxapóg. — 2 overdr. : verward :

'froXegog,

.

o 3. xEipcbv, storm (v. d. waanzin). —
fhoXóg, o, slijk, modder.
'd'óXogy fj \vw. Ned. dal]. 1. koepelhuisje.
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— 2. inz., te Athene : de Rotonde, waar
de prytanen zich ophielden en hun maal¬
tijden gebruikten.
'OoXóco [ftoXóg]. 1. troebel
vuil maken.
— 2. °overdr.\ verontrusten: #. xagdiav.
1 .&oóg9 3 [1. 'déco], snel, vlug, lenig : -ij
vvi!f, H., vluchtige nacht.
2.&oóg, 3, scherp, spits. — 'Ooóco, puntig
maken.
Oogixiog néiQog, o, de Tkorikische rots te
Kolonos.
Oogval, axog, ó, gebergte ten noorden v.
Sparla.
&óggat;9 axog, ó, aiol. = iïoóga£.
t &oQvpd£ofAcu [Oógvfog], onrustig
be¬
kommerd zijn.
'd'ogvfiécü [êóevflog]. I. 1. gedruisch
ru¬
moer maken, schreeuwen. — 2. inz. in
een vergadering : a) luide toejuichen.
— b) gew.: luide afkeuren, - protesteeren. — II. overg.: a) tegen iem. schreeu¬
wen, door rumoer storen, in verwar¬
ring -, in opschudding brengen : róv
Xéyovxa
van zijn stuk brengen. — b)
alg. i onthutsen ; pass.: zeer ónrustig
zijn.
iOogv^og, d. 1.1. gedruisch, rumoer, ge¬
schreeuw. — 2. inz.: a) in een verga¬
dering : luidruchtige goedkeuring' of
[gew.) afkeuring : toejuichingen enz. —
b) gerucht, gepraat. — 51. verwarring,
onrust. — óogy Pcodrjg9 2 [$., -cóögg],
onrustig, woelziek.
&ov9 2 enk. 2& ao. imper. med. v. xidrjyL.
Oovxvöiörjg, ov, d \eig. : zoon van Qeoxvörjg (-deeg xvöog è'xcov), den met de
hulp der godheid beroemde]. 1. beroemd
geschiedschrijver, geb. omstr. 455 of
omstr. 470, gest. omstr. 396 v. G. —
2. Atheensch veldheer en staatsman,
tegenstander v. Perikles.
Oovgioi9 cov, oi, en Oovgiov9 zó, Thoerioi, stad aan de Golf v. Tarente. —
OovQLog, 3, uit Thoerioi.
&ovgiog9 3, 'Oovgig9 idog (acc. iv), vr. bvn.,
en &ovgog9 2, onstuimig, aanstormend.
’Oóooxog9 d, H. = dcoxog, daxog.
Ogdxtj, y], Thrakië. — 1. landschap ten
noorden v. de Aegeische Zee. — 2. Og.
alleen of rj Og. fj èv xjj ’Aolg en dgl. :
Bithunië [door uit Europa uitgeiveken
Thrakiërs bewoond]. — Ogdxiog9 3. —
5. Thrakisch. — 2. xö -ov, Thrakion,
plein te Buzantion.
Ogavlxpai = Tga-,
Ogq^9 axóg, bvn. m. 1. Thrakisch. — 2.
zelfst. g. : Thrakiër ; gew. mrv.

'd'Qaaécog, biv. [Ogaovg], moedig, stout¬
moedig.
'Ogdaog, z. ddgoog.
Ogqoaa9 r\g, vr. bvn., Thrakisch.
Ogaav/3ovXog9 ov, d [dgaoeïav fovlijv (Adycov) ; vgl. Ned. Koenraad], Tlirasuboelos. — 1. tiran v. Milete wnistr. 600
v. G. — 2. Atheensch veldheer, verdreef
de Dertig 403 v. C.
'd'QaavxdgÖLog92\dgaosïav xagdlav (e^cov)],
stoutmoedig.
OgdavXXog en -vkog9 ov, d, Atheensch
veldheer in d. Peloponnesischen oorlog..
Ogaovpaxog9 ó [dgaoéog paxo/uai ; eig.
dapper in den strijd], sophist uit Bithu¬
nië, 2& helft der V6 eeuw v. G.
OgaGv/Lié/LivcDv, 2 [dgaovg, 2& lid ?], stout¬
moedig.
'd'gaavvco. 1. in bedr. zin : moedig ma¬
ken, bemoedigen. — 2. in lijd. zin :
a) moed vatten. — b) in ongunstig en
zin : overmoedig -, vermetel -, onbe¬
schaamd zijn, - worden, - handelen,
- spreken, zich vermeten. — Ogaavg9.
sla, v. 1. in goeden zin : moedig, dap¬
per, onverschrokken. — 2. in ongun¬
stig en %,in : a) bedr. : overmoedig, ver¬
metel, onbeschaamd. — b) lijd. (zld.)
wat gewaagd mag worden’ veilig.
'Ogaovazopéco, driest -,onbeschaamd spre¬
ken. — 'd'gaovoxopog9 2 [d'gaov oxópa
isxcov)], driest -, onbeschaamd spre¬
kend.
'Ogaavzrjg9rjxog, rj [Ogaodg], vermetelheid.
Ogqzza9 att. = Ogqona.
Ogavpa en 'Ogavo/ua, xó, afgebroken
stuk. — 'd'QOLvazóg, 3 [verbaaladj i\,
breekbaar. — Ogavco. 1. breken, ver¬
brijzelen. — 2. overdr. : de kracht enz.
v. iets of iem. breken, knakken, ver¬
zwakken.
'Ogé/u/ua, xó [zgéfpco]. 1. het opgekweekte :
a) v. tamme dieren : jong, dier. — b) v.
menschen : kweekeling, kind ; dikw..
verachtend: gebroed, kreatuur. — 2.
alg.: levend wezen.
Ogé^aaxov9 Her. ao. v. xgéxco.
'd'QÉopai. 1. onoverg. : schreeuwen. — 2.
overg. : bejammeren.
&gejzzÉog9 3, verbaaladj. v. xgécpco. —
'OgEJtzrjgiog, 2 [xgèqpoj], voedend ; xd
-a, voedsel. — 'Ogejtzós, 3 [verbaaladj.
v. xgécpco], gevoed. — '0'QÉJxzga9 cor, xd
[id.~], het loon voor de opvoeding. —
'0'géyjco9 f. v. xgécpco.
Ogrjixrj9 ion. = Ogqxrj. — Ogrjïxiog9
ion. = Ogqxiog. — Ogrjïlg9 ion. = Ogg\.
— Ogfjxrj [gecontr. uit Ggrjtxt]], ion. —
Sgqxrj.— Ogfjxrj-'d'ev9 bw., uit Thrakië-

©gfjnrjvbe

—

—

©grjHijv-öe, bw., naar Tkrakië. —
©grjmog [gecontract. uit Ogrjtxiog], ion.

= ©ggTciog.
‘d'QTjvèw. 1. onoverg. : klagen, weeklagen ;
inz.: een klaaglied zingen. — 2. overg.:
beweenen, beklagen. — ftgijvog, 6 [vw.
Ned. dreunen], het weeklagen, klaag¬
zang ; inz. : lijkzang.
&gïjvvg, vog, d, voetbank ; inz.: voetbank
van den stuurman.
'd'grjvcgöécoj een treurzang zingen. —
’d'gTjvcgöóS) 2 [dgijvov aeiöiov'], een treur¬
zang zingend.
gpcóg [gecontr. uit ©grjï£], ion. =
©ga!;. — ©gfjooa, ion. = ©ggaoa.
©gïa, ?/, Attische gouw bij Eleusis.
&QiafjLpevo», een triumf houden.
—
ftgiapfiiHÓg^ó. — 1. den triumf betref¬
fend. — 2. die een triumf gehouden
heeft. — ‘d'Qia/LiPoöi'd'vgaiufiog, d, god
der thriamben en dithuramben, bijnaam
v. Bakchos \te wiens eere de dgiapfiog en
de óidvgayfog gezongen werden\. —
ftgLa/LiPog, 6 [ —> Lat. triumphus —>Ned. triumf]. 1. thriambe, hymne gezon¬
gen bij de optochten ter eere van Bakchos. — 2. meton. : a) optocht ter eere
van Bakchos. — b) overdr. : triumf
(te Rome).
©gidoij bw. [loc. v. ©gïa\, te Thria. —
©giaoLog, 3 [©gïa], van de gouw Thria,
Thriasisch.
'd'giyydovy zó, verkliv. v. dgiyxóg. — ftgiyxógyó. 1. deklaag?;, een muur, kroon¬
lijst. — 2. synekd. : muur, omheining.
— 'frgiyKÓco, met een kroonlijst voor¬
zien. — ftglyncopa, zo, kroonlijst.
'O'QÏdatgy axog, i), latuw, salade.
©givanLr), fj, H., Thrinakië, mythisch
eiland.
rgiyóg, rj [dat. mrv. 'Ogi^i), haar ;
coll. en mrv. : de haren : hoofdhaar v.
d. mensch, manen en staart v. h. paard,
borstels, wol.
'd'Qoéco [■dgóog]. 1. onoverg.'. kreten slaken,
schreeuwen. — 2. overg.: a) uitspreken,
zeggen, berichten. —b) door geschreeuw
schrik aanjagen.
'd'gó/ufiog, ó, klonter, klomp ; ook : dikke
druppel.
ftgóvcc, cov, zet, bloemen in een iveefsel.
©govcdg, dSog, vr. bvn., van Thronion.
— ©góviovy zo, stad in Lokris.
ihgóvog, 6 [ —> Lat. thronus —> Ned.
troon]. 1. zetel, armstoel, troon. — 2.
meton. [geiv. mrv.) : heerschappij.
'd'QÓog-ovg, óov-ov d [d'gèopai]. 1 ge¬
schreeuw, geroep. — 2. a) gemompel.

,

.
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— b) meton., concr.: gerucht, mare.
'd'gvaXiuÖLov, zó [verklw. v. ‘d'gvaXMg]r
lampepitje. — &gvaUig, iöog, fj, lampepit.
'd'Qvléco, voortdurend praten -, kletsen
over.
* 'd'gvMacrco (3 enk. ao.pass. H. ïïgvily&y),.
stukslaan.
©gvóeaaa, fj, en ©gvov, rd, stad in Elis..
'frgvov, zó, bies, riet.
'd'gvjzzixóg, 8, verwijfd, verweekelijkt. —
&QVJZTCO (2° ao. pass. êzgvzprjv). 1. bre¬
ken, verbrijzelen. — 2. overdr.: a) ver¬
wijld -, zwak maken. — b) med. : een
verwijfd leven leiden; vd. : kieskeurig
zijn, preutsck doen.
ftgcóoKoo en ftgcgaKcOj f. flogov/uai, 2e ao.
èdogov, springen, huppelen: #. stil
nvt, losspringen op. — ftgcoopog en
'd'gcgo/Lióg, ó [eig.: omhoogspringende
plaats], bodemverheffing, hoogte.
'&vycLT7jg, zgog, rj (verbuiging, z. Spr.) ;
[alle vormen afgeleid v. 3 trappen v. d.
stam : met -zyg, -zeg en -zg ; viv. Ned.
dochter]. — 1. dochter. — 2. overdr...
dochter: 1' -zé.gsg 3 Aagcóv, d. i. vrouivelijke nakomelingen v. Aaron ; j -zégsg
CIEgovoafo'ip, d. i- inwoonsters v. Jerusalem ; f voc. ook als aanspraak tot een
vrouw. — 'd'vyazgidéog-ovg, èov-ov, d,
dochterszoon, kleinzoon. — 'd'vyazgiörjj 7], dochtersdochter, kleindochter.
— 'd'vya.Tgiovj zó [ver kiwi], dochtertje,
meisje.
^de/Ua, rj [2. tfdeo], storm-, wervelwind,
orkaan.
©véara (alleen nom.), aiol., en ©véazrjgy
ov, ó, Thuëstes, broeder v. Atreus. —
©veozidörjg, ov, d [©., -idd7]g]f Thuëstiade, zoon van Thuëstes, t. w. Aigistfios.
'd'vrjeig, rjeooa, rjev [ïïvog], voor brand¬
offers.
'O'vrjXrp 7] [1. tivco). 1. offergave. — 2.
meton.: het offeren.
ftvrjjzóXog, 2
; nèloci]. 1. offers ver¬
richtend. — 2. ó, 7)
offerpriester,
-eres.
©via, 7], Bakchante.
'd'vXaxog, ö, zak, geiv. v. leder.
id'vpa, zó [1. ftvco]. I. offergave. — 2.
meton. : het offeren.
&vpaLvco [&vpóg\, toornen.
10'vpaXyrjg, 2
[dvpóg, di.yéco], het hart
grievend.
'd'vpagrjgy 2 [dvpóg; wrt. dg-, vw. agagioxco\, en 'd'vpdgpsvog, 3 [id.\ bij den
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wensch passend, aangenaam, welge¬
vallig.
Ovpfigrjy g, stad en vlakte in Troas.
GvpPgiov, zó, stad in Phrugie.
Ov/liPqtg, töog, 6, Tiber.
■d'vpé'jl?7, rj [1. d'vco]. 1. d) offerplaats,
altaar. — b) inz. : altaar van Dionusos
op de dansplaats (%. ógygozga) v. d.
schouwburg ; vd. synekd. : dansplaats
v. d. schouwburg. — 2. °-ai KvxXcójicov,
de Cyklopiscke muren, d. i. de burg v.
Mukene.
d'v/urjyEQÉcov (alleen nom. m.) [part. pr.
v. *-Q8co, v. dvpóv dyF.igco], zijn levens¬
kracht weer verzamelend, bijkomend.
^&vprjSpg, 2 [dv/ucg fjdog], het hart ver¬
heugend. — &v/Lirjgrjg9 2 = dvpagrjg.
id'VfjiiafjLa, zó. 1. reukwerk, wierook. —
2. *j* meton. : reukoffer. — ftv/uidco [viu.
Lat. fürnus], in rook doen opgaan, een
reukoffer brengen. — iïvpii]pa, zó, ion.
= d'vpiapa.
&v/LiopÓQog9 2 [bvpóg, st. v. {Ufigcboxcd],
het hart opvretend. — 'd'vpoóaxr/g, 2
[dvgóv ödxvcov ; vgl. Saxé&vpog], het
hart bijtend, - pijnigend. — 'd'vpoELÓrjg,
2 [d’vjuóg, stöog]. 1. moedig, vurig, vast¬
beraden. — 2. gew. in ongunstigen zin :
opvliegend, driftig, hartstochtelijk. —
'd'vpokécovy orzoc, m. bvn. [#., Xécov],
met een' leeuwenhart. — 'd'vpopayéco
[dvpcg udyopai ; eig. : in zijn hart strij¬
den], verbitterd zijn.
d'VfjLov, zó [ —>- Lat. thymum —> Ned.
tijm], tijm.
#vp,oQaïozrjgy ov, m. bvn. [pvpóv gatcov],
het leven vernietigend.
iïvpóg, ov, ó. ï. ziel als levensbeginsel,
levenskracht, leven : öUyog <5’ ezl &.
èvfjev (was in mij), H.; Xltzf. <5? óozéa
H., d. i. hij stierf. — II. ziel als zetel v.
d. wil, v. h. gemoed, v. h. verstand,
hart. — 1. wil, wensch, verlangen, nei¬
ging, aandrift, hartstocht : ê. dvcoye, H.,
mijn hart zet mij daartoe aan ; nXrjoaoftat -óv sögzvog, H., zijn hart verza¬
digen met spijs. — 2. a) gemoed : dXyog ixdvst -óv, H. ; ex -ov (van harte)
<piXsTv. — b) meton. : a) gesteldheid van
het gemoed : gezindheid, dapperheid
enz. : eva -óv systv, H. ; -óv Xaftsïv, H.,
moed vatten. — f) gemoedsbeweging,
opwelling van toorn. — 3. a) verstand:
fjösE xara -óv ..., H., hij wist in zijn
hart. — b) meton. : een gedachte: êzsgóg pe ïï. egvxsv, H., weerhield mij.
dX'vpog, ó = ‘dvpov.
•O'vpoqp'&'ógog, 2 [dvpov cpdetgcov]. 1. het
leven vernietigend, doodelijk. — 2. a)

— 'd'VQEÓg

den moed benemend. — b) het gemoed
kwellend, krenkend.
dvpóco [dvpóg\ 1. act. : toornig maken.
— 2. gew. pass. (met med. ƒ.):«) v. pers.:
toornig worden, vertoornd zijn : zó -ovpavov zfjg yvcóprjg, verbittering der ziel.
— b) v. paarden enz.:. weerspannig.
id'vvvog, ó [ —>- Ned. tonijn], tonijn.
OwoLy cov, oi, Thuniërs, Thrakische volks¬
stam in Bithunië.
'd'vvco = 2. dvco.
'O'vÓEigy ósooa, ósv [dvog\, geurig.
'd'vovy zó, een boom met welriekend hout,

wschl. citrusboom of levensboom.
'd'vogy zó [1. dvco], brandoffer. — ftvooxóocy ó, rj [iïvog xoéojv], offerschouwer,

offerpriester, -eres.
* dvóco (alleen part. pf. pass.), met geur
vervullen : zetivcopévog, geurig.
'd'vgay p (gew. mrv.) [viu. Lat. forïs, forls,
Ned. deur]. 1. deurvleugels, deur, dub¬
bele deur, poort : -ag jzgoodeïvai, er
tegen (d. i. tegen h. kozijn) plaatsen,
sluiten. — 2. synekd.: Avon in g; inx.
paleis van den Perzisch en koning (vgl.
Ned. : de Verheven Porte): ai fiaoïXécog
-at; oi sjtl zaïg -atg, de hovelingen -,
de hofbeambten van den Perzisehen
koning., — 3. overdr : a) toegang, in¬
gang v. een grot enz. ; sm zaïg -atg zijg
e EXXddog ëopév, wij staan vóór de deu¬
ren van ... — b) v. iets dat lang en
smal is als een deur : cpgdoosiv zgv
dxgójToXtv -pot, KDT., met planken, horden.
'd'vga^Ey bw. [* dugao-ös; eig.: naar de
deur]. 1. de deur uit, naar buiten. —
2. alg. : a) er uit, naar buiten : Exfaotg
dXóg
H., een uitweg uit de zee, om
er uit te geraken. — b) zld. zonder beiceging : buiten.
'd'vga-'d'EVy biv. 1. van buiten. — 2. zon¬
der beweging : buiten.
'd'vgaïogy 3 en 2 [&vga]. ï. zich vóór de
deur -, zich buiten bevindend. — 2. a)
alg : zich in het buitenland bevindend.
— b) vd. : vreemd.!
'd'vgapdyog 2 [dvgatg /layógsvog], deuren
bestormend. — '8'vgaovgóg = dvgcogóg.
'd'vgaoty bw. [loc. v. hvga]. 1. vóór de deur,
buitenshuis. — 2. overdr. : buiten de
grenzen, in den vreemde.
'dvgavXéoo [ïïvga, avXp], buitenshuis ver¬
blijven, uithuizig zijn. — 'd'vgacogóg =
’&vgojgóg.
Ovgéa, 7], en -ai. cov, at,

stad en landschap in Argolis.
'd'VQEÓg, 6 [üvgd\, deursteen, steen die als

ftvQSTQOV
deur dient. — ftygergov, zó [ftvga\, gew.
mrv.j deur.
ftygy-fti, bw., ion., en ftvgy-cpi, bw. [ep.
dat. v. ftvga], er uit, er buiteu.
ftvgig, löoq, f] [verhlio. v. ftvga\ 1. deurtje.
— 2. venster, luik. — ftvgóco [ftvga],
van deuren voorzien.
ftvgaog, d, thursos, Bakchosstaf.
ftxtgcopa, zó [ftvgóco], geiv. mrv.j deur.
'ftvgcóv, covog, 6 [ftvgoi], voorhuis.
ftvgcogóg, 6, rj [ftvgag cogav {e%(ov)\, deur¬
wachter.
'ftvaavóeig, ósooa, óev, van kwasten voor¬
zien. — ftvaavog, 6, kwast.
ftvoftXa, cov, zd [1. ^w], de heilige gereed¬
schappen der Bakchosfeesten.
^U(r/a, i) [1. ftvco]. 1. het offeren, offer¬
handeling. — 2. meton. : a) offerfeest,
feest waarop een offer gebracht werd. —
b) concr.: offergave, -dier. — ftvcnd£co,
offeren. — f ftvaiaoxrjQiov, zó [ftvoid£co], offeraltaar.
ftvcnpog, 2 [1. ftvco], voor een offer ge¬
schikt.
QvöoayÉTcU) cov, ol, Thussageten, volks¬
stam in Skuthië.
iftvooavóeig, ep. = ftvoavósLg.
Qvaoog, 7], stad in Mahedonië.
ft'vazdg, döog, vr.bvn. [1. ftvco], tot het
offer behoorend.
ftvxrjgiovy zó [1. ftvco], offer.
1. ftvco, ftvoio, è'ftvoa, zèftvxa ; pass. zvd'rjoopai, èzvftrjv, zkftvpai \vw. Lat. fünius].
— I. 1. a) in rook doen opgaan, een
brand-, een reukoffer brengen, abs. en
met acc. : ft. dgypaza, H., het gewijde
stuk. — b) na H. ook v. bloedige offers :
ft. LTTJïovg ; vd. alg.: slachten, dooden.
— 2. door een offer de góden raadple¬
gen : êftvezo zeg Au Tiózegd ot dpsivov
et?]..., hij bracht een offer (in zijn eigen
belang, med.) om te weten of... — ÏI.
met een offer vieren: ft', zd Avxaia,
het feest der Lukaia.
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2.ftvco (bijna alleen pr. en impf). 1. stor¬
men, razen : d) v. d. wind, v. stroomen
en dgl. — b) v. menschen : syxeï (met...)
ftvcov, H, — 2. bruisen : ödneöov aïpazi
ftvev, H., de vloer zood -, - schuimde
van bloed.
ftvcóöyg, 2 [ftvog, -códijg ; eig. : na^r ftvog
riekend], welriekend.
ftvco pa, zó [ftvóco], reukwerk.
ftcod, ion. ftcorj, y [ivrt. ft7], vw. ziftypi],

vastgestelde straf, - boete.
iftconéco, ion. = ftaxèco. — ftcoxóvde, bw.
[#., -<5e], naar de vergadering. — ftcoxog, ó, ion. = ftdxog.
1 zetel.
2
zitting, vergadering.

— .

— .

ft'co pa, ftcopd^co, ion. = ftavp-.
jOcopdg, d, ó, een der apostelen,
ftcopdaiog, ftcopaazóg, ion. = ftavp-.
rj, touw, snoer; in%.:
boogpees. — ftcopl^co, geeselen.

ftcopcyliyyog,

,

Ocov, covog, en Ocovig töog, ó, een mythisch
Egyptenaar.

,

—

rj, vleierij.
ftcojzsvco [ftcóyj],
vleien, naar den mond praten.
ftcogaxc^co, met een harnas bekleeden. —
ftcogaxocpógog, 2 [ftcógaxa cpêgcov], harnasdragend. —ftcóga£, axog, ioji.
rjxog, 6. 1 harnas, pantser.— 2 overdr.:
buitenste verdedigingsmuur, hdt. —
ftcojzeta

.

.

—

ftcogrjxocpógog, ion. = ftcogax-.
ftcogrjKxrjg ov, m. bvn., geharnast. — ftcógrjt-, %. ftcóga£.
ftcogr/GGco (ao. pass.
èftcog7jxift'7jv), ion. 1. met een harnas
uitrusten. — 2. alg.: uitrusten, wape¬

,

—

nen.
ftcóg, ftcoóg, ó, jakhals.
ftcovp-, ion. = ftavg-.

,

.

f. i)£co. 1
een geluid geven,
schreeuwen: °ft\ foyv (inicendig voomu.),
een schreeuw geven. — 2. iem. roe¬
pen, toeroepen.
ftcóyj cojióg, 6, vleier.
ftcovaacjü

,

i
i als
lid,
2id,
1 ia,
2.la,

cijfer: i' =10.
rj, geluid, geschreeuw.
zd, H., mrv. v. lóg, pijlen.
aiol. vr. v. *ïog, één.
7nrv. v. lóv, viooltjes.
laivco, f. —, ao. hjva ; pass. ao. Idvftyv
[vw. Idopai]. — 1. a) verwarmen.— b)
overdr.: verheugen, verkwikken ; vrl

pass.: zolo ftvyóg IdvOij, H.
^2. a)
door verwarmen week maken : taivezo
X7jgóg, H., het was. — b) overdr.: ver¬
murwen : ftvfióv i., H.
laxxd^co, jubelen: l. cpcovyv (inwendig
voorw.), HDT., een jubelend geluid doen
klinken. — tanxVy V [versterkte vorm
v. layri], geschreeuw ; gew.: weeklacht;
ook : feestgezang.

18
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3,Iaxx°S

3'Iaxxog, 4. 1. mystische naam v. Bakchos.
— 2. meton.: lofzang op Bakchos.

j-3IaKobf}, onverb., ó\Hebr. tv.], Jacob.—
f3Idxco/3og,ó [vergriekschte vorm v. h.
vorige], Jacob us,' naam v. twee der
apostelen.

1 .IdXsfJLogy 6 [L lol], treurzang, klaaglied.
— 2. IdlefjLog, 2, treurig, jammerlijk.
IdXXoo, /’. —, ao. i'rjla. — ï. a) zenden,
werpen : 1. oïoxóv, H.— b) snel uitstrek¬
ken : sid óvelaxa (spijzen) %EÏgag ïalXov,
H. — 2. bewerpen, treffen : axiglgoïv
(met smaad) 1., H.
3IaXvoóg, f), stad op Rhodos.
ta/Lia, To [Idogai], geneesmiddel.
iap.fisioypdcpog, ó [ïajLifeïa ygdcpov], jam¬
benschrijver ; alg. : lasteraar. — ia/a(3elov, zó [ïa/Liflog], jambisch vers. —
lapPELOcpdyog, o [lap feta cpaycóv {part.
2G ao. bij edco)], jambenvreter, -slik¬
ker, spotnaam v. een tooneelspeler.
ïapflog, ó. 1. jambus. — 2. jambisch vers ;
geio. mrv. : jambisch (cl. i. satirisch)
gedicht. — lapfiocpdyog, o [lapfovg
cpaycóv] = lapfisiocpdyog.
idv'd'YjVj ao. pass. v. lalvco.
idopai, Idoopai, laodprjv, pf. ïa,uai ; pass.
ladgoopai, la&gv. — 1. verzorgen, heelen : l. vóoov ; l. nva. — 2. overdr : l.
dSixlav.
3lajtExóg, d, een Titaan, vader v. Prometheus, Epimetheus en Atlas,
l.idjcxco, zenden, werpen, slingeren.

2.Idjtxco, (z. èdipdrj), treffen, kwetsen ;
overdr. : ° l. Xóyoig, met smaadwoorden.
3IdgSavogy ó (?). 1. rivier in Elis. — 2.
id. op Kreta,
lagóg, 3, dor. — legóg.
3Idg, dSog, vr. bvn., Ionisch.
ïa gl, 3 mrv. ind. pr. v. sl/lu.
Idoi, id. v. ïrjfii.
laatSrjg, ov, ó [3,faoog, -ISrjg], Iaside, zoon
van Iasos C'Iaoog), t. tv. Amphioon of
Dmetoor.
Idatpog, 2 [laopai], geneeslijk ; ook over¬
dr. — ïacng, scog, rj [id.], genezing.
3’laoov 3Agyog, de
3'Agyog, 1, b, y).

.

-

Peloponnesos (z. 1-

3 laoóviog, 3 f3 Idocov], van Iasoon : -a
dxzij, de Iasonische kust, voorgebergte
in Pontos, waar, volgens de sage, Iasoon
voor anker ging.
iaoxi, bw. [3 lag], op

Ionische wijze, in
den Ionisch en toonaard.
3 Idacov, ovog, ó (voc. 3Idoov), aanvoerder
der Argonauten.
laxrjg, rjgog, ó [laopai] = laxgóg. — laxógy

—

,•

föv

3 [verbaaladj. v. id.], geneeslijk. 7
van den geneesheer,
ziekenhuis. — lazgevco [laxgóg]. 1. ge¬
neesheer zijn. — 2. overg.: geneeskun¬
dig behandelen, genezen.
iaxgiHÓg, 3. — 1. den geneesheer -, de ge¬
neeskunde betreffend:
xéxnj en
V ~V [T^Xvll\ geneeskunde. — 2. erva¬
ren in de geneeskunde; ook overdr. : L
jisgi (met betrekking tot) xyv ipv^yv. —
laxgóg, d [Idopai], geneesheer ; overdr.:
l. dpadlag.
lavoo (Her. impf. laveoxov, ao. ïavoa)r
rusten, den nacht doorbrengen, slapen.

laxQEÏovy to, huis

laxéco = Idxay. — iaXVi Vi geschreeuw :

krijgsgeschreeuw, vreugdekreet, wee¬
klacht.— idxco, een sterk geluid geven.
— 1. v. pers. : schreeuwen"luid zingen :
01. jzaïava (inwendig vooriv.). — 2. o.
zaken : weerklinken, bruisen, ruischen.
3 IacoXxóg, rj — 3 IcoXxóg.
3 Idcov, gen.3ldovog, m. bvn. = 3'Icov. - 1.
Ionisch. — 2. ot3Idovsg, Ioniërs.
3'I/3ijgEg, cov, oi, Iberiërs. — 3 Ifhjgla, rjT
Iberië, eerst noordoostelijk Spanje, later
h. geheele schiereiland.
Ifhg, log, fj, ibis, een Egyptische stcltlooper.
’lftvxog, d, Gr. lierdichter uit JRhegionr
VIG eemo v. G.
ly/Liai, pf. v. Ixvéo/Liai.
lyvva9 rj, knieholte.
1.3I8aïog, 3 f lörj], van het Ide-gebergte,
Idaïsch : xd -a ögy — 3'Iö?] (mrv. ivegens
de vele toppen). — 2. 3I8aïog, 6, heraut
der Trojanen. ■
3ISatg, töog, vr. bvn. [3'ISrf], Idaïsch. —
3'Iöaog, d, aiol. = 2.3Iöaïog. —3Iöagr
göog [gecontr. uit3 ISaig] = 3 IS alg.
l.iöé, vgw. = ySè, en.

2Mé en 1. lSe. 1. 2G ao. imper. bij ógdco.
— 2. i* tot partikel versteend : ziehier
lSe 6 rónog, hier is de plaats
•
2.ÏÖE, ep. = elSe, 3 enk. 2G do. bij ógdco.
iöéa, rj [wrt. J-elö, z. *eÏSco]. I. 1. gedaan¬
te, uiterlijk: xyv -av (bepalende acc.)
xalóg. — 2. voorstelling, afbeelding:
° ïïecov -ai. — II. overdr. 1. a) voor¬
stelling van den geest, denkbeeld, be¬
grip. — b) de Platonische Idee : rj xoy
ayadov L, de Idee van het goede, d. i.
de godheid. — 2. meton. v. ivat aan
h. begrip of de Idee beantwoordt : a)
gesteldheid, wijze : ndoa 1. davdxov. —
b) soort, klas, groep wezens.
ISelv, ISÉEiv, lSeöxe, ISÉco, Z. d(gaco.
ïSy, ?/. 1. woudgebergte. — 2. hout. —

'ISrj

—

3'ISV, ij, Ide, bergketen ten zuidoosten v.
Troje.
ïdrjai, 2 enk. conj.

ao. med. bij ógdco.

3,I6rj~'d'EVj bw., van den Ide af.— 3Iörjiog,
3=1.3Idaïos. — ° Ióifig, iöog, vr. bvn.,

Idaïsch.
iölq, biv., z. ïöiog, II.
idiofiovXevco [ïöiog fovXevco] en ISiofovkéco [lölav fyovhjv [noislodai)], alleen

met zichzelf te rade gaan, zijn eigen
zin doen.
ïöiog, 3, soms 2.
L 1. ci) eigen, afzonderlijk, persoonlijk
(tgst.: van een ander, van anderen) :
-a èhev&EQia ; xd -et, iem.s persoonlijk
bezit; bw. f nax’ -av [óöóv, lett. : langs
eigen wegen], alleen. — b) overdr. :
eigenaardig, zeldzaam : ï. xig êv naai
fiovlógEvog eïvai, zich in alles willende
onderscheiden. — 2. in%. : een parti¬
culier betreffend, van een particulier
{tgst.: van de gemeenschap, van den
staat) : TiXovxog ï. xal <5rjuóoiog, private
en staatsrijkdom ; xd igd nai xd -a,
hdt., tempels en huizen; xd -et, pri¬
vate belangen.
II. bw. Iölq. 1. a) voor zich alleen, op
eigen hand. — b) afzonderlijk. — 2.
in het privaatleven : xai -ot xai örjpoolq.
iöióxTjs, rjxog, g [f&og], eigenaardigheid.
ld loo, z wee ten.
ISicozEvco [Idicózgg]. 1. een ambteloos le¬
ven leiden. — 2. overdr. : a) in iets
(xivog) onwetend zijn.—* b) v. een staat:

onbeduidend zijn.
löicozrjg, ov, o [t(5«off]. 1. bizonder per¬
soon : a) in tgst. tot de gemeenschap,
tot d. staat: een particulier : ovxs nóXiv
ovxs -rjv. — b) in tgst. tot cle overheids¬
personen : ambteloos -, gewoon bur¬
ger ; ook : gemeen soldaat. — e) in tgst.
tot een kenner, een vakman : onwetend

onervaren mensch, stumper, leek
in een \wetenschap enz. — 2. bijv. g.:
-ai dvögeg, gewone menschen (in tgst.
tot een konmg); l. fiïog, ambteloos le¬

ven.
iÖLooxiKÓs, 3 [lÖKozrjg], ï. a) van een amb¬

teloos burger, een particulier betref¬
fend: TtaiÖELa -r). — b) vd.\ gewoon,
alledaagsch. — 2. van een onwetende,
dwaas, onervaren.
ISicozig, iöog, vr. bvn. [vr. v. idicórrjg], on¬
bevoegd.
l'Ö/LlEVy ÏÖpEVaiy %. *ElÖCO.
lövóopai, zich krommen, - buigen.
löoiazo, iöópav, z. ógdco.
’ISofievEvsy écog, ó, aanvoerder der Kre-
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> tenzers vóór Troje.
ISóprjv, ïöov, Z. ógdro.
löov, 2 enk. 2& ao. imper. med. bij ógdco.
— iöov, tnssiv. [ïdov, tot pai'tikel ver¬
steend]. 1. om de oplettendheid gaande
te maken : a) zie ! zie eens ! —* b) ook
voor gewaarwordingen v.h. oor: hoor !r
kijk ! — 2. met een nom., zonder pers.
ivkw. : hier is, ziehier: ft. èycó, d. i. ik
ben tot uw dienst.
lÖQEia, ij, bedrevenheid, bekwaamheid.
— lógig, igj i, gen. tog, att. ecog [viv.
*sl'dco], wetend, kundig, bedreven.
lögóco (de contracties gew. in co, co in
plaats v. ov, oi)
zweeten.
idgvco (ao. pass., niet-ait., ook idgvvdgv).
1. a) doen neerzitten. — b) pass. : zich
neerzetten, zich rustig houden ; pf. :
rusten, werkeloos zijn. — 2. ergens
vestigen, doen kampeeren. — 3. bou¬
wen, oprichten.
lögcóg, coxog, 6, aiol. ij {A. F., H,, dat. co,
óï, ot ; ace. <ö, óa) [wrt. Oj°eiö ; cw. Lat.
sïïdare, Ned. zweet], zweet.
lövïa, z. *Eiöco. — iSco, ïöcopi, z. ógdco.
is, 3 enk. impf. v. sipi.
3iE^EKirjXy onverb., o [Hebr. tv.], Ezekiël,
profeet, omstr. 600 v. (7,
Vei, iel, z. irjpi.
lEirj, 3 enk. opt. pr. ion. v. si pi.
ieiv, lEÏg, Iels, IeTch, 1. ïepai, %. ïgpi.
2. ÏEpai en ïspai, ep. f. sl'oopai, ep. ao.
Eiodgijv, EEiodprjv (vgl. sipi). — 1. zich
spoeden. — 2. overdr.: streven naar,
begeer en.
-lépEv, -lépEvai, lépEö'd'a, z. irjpi.
ïev, ep. 3 enk. impf. v. sipi.
ïev, ep. 3 mrv. impf. v. irjpi.
lévai, inf. v. sipi.
tévai, inf. pr. v. ippi.
lég af, axog, ó, valk, havik.
legdopai \isgdg], priester -, priesteres zijn.
legazEia, j, priesterambt. — + iegdz£vpa9
xó, priesterdom, gemeenschap, van
priesters. — t csgazEVco [isgdopai],
priester zijn, den priesterdienst ver¬
richten.
lEgéa en iégEia, rj [vr. v. iegsvg], prieste¬
res.
lEgEiov, xó [Isgóg], 1. offerdier. — 2. {gew.
mrv.) : slachtvee.
fcJIsgEplag, ov, ó [Hebr. w.], Jeremias,
profeet, omstr. 600 v. C.
iegEvg, ó (acc. ook ° rj) [Isgóg],^ die de wij¬
ding verricht: ° Odvaxog, i. iïavóvxcov,
der stervenden ; vd. : priester. —
IsgEvco. 1. als offer slachten, offeren. —
2. alg.: slachten.
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lepgiov, xó, ion.
lege lol.

= isgsTov. — legia

’legixw, onverb.j ?7 [Hebr. tv.],
stad in Judaea.

- -

=

Jericho,

ïegóv, zó, z. isgóg, B.
legojzoiéco, isgojtoióg zijn, heilig’e hande¬
lingen verrichten. — legonoLÓg, o [*££?«
TTotécov]. 1. offeraar. — 2. in%., te Athene.
oi-oi, offermeesters, college v. tien leden,
belast o. a. met het toezicht over de
staatsoffers.
tegóg, 3, zld. 2, ion. tgóg9 3 [ —> Ned.
hiërarchie].
A. 1.1. a) met een goddelijke
met een
bovennatuur lijke kracht vervuld: isgog
iy&vg, ïï.; bij omschrijvingen ', isgg tg
Tgl.sg0.yoLo, ïï. — b)alg.: krachtig, sterk :
isgog öicpgog, ïï., wagen. — 2. onschend¬
baar, o. a. van d. Rom. volkstribuun,
= Lat. sacrosanctus.
II. heilig. — 1. a) van de goden^ ko¬
mend, door de góden gezonden : iegov
rjgag, ïï. — b) overdr.: heerlijk. — 2.
a) aan de góden geschonken, - gewijd,
den góden toebehoorend : isgg sxaxóyBg, ïï., LJtJtog isgog xov HXlov {gen. v.
bezit). — b) door de góden beschermd,
- bewoond : 1Log igg, ïï. ; isga £yyfovXg, d. i. het geven van raad is iets
waarover de góden waken; x6 Isgóv
ogog, berg in Thrakië. — c) in betrek¬
king staande tot de góden of den gods¬
dienst : isga yggyaxa.
B. zelfst. g.: xö -óv, xa -d, alle gewijde

voorwerpen, alle godsdienstige aange¬
legenheden. — inz. 1. a) het offeren.
— b) offerdier, wijgeschenk. — c) voorteekenen uit de ingewanden der offer¬
dieren. — 2. godsdienstige gebruiken,
godsdienstig feest.— 3. gewijde plaats:
tempel, heiligdom, heilig gebied.
~\cIegooóXvga9 cov, xd, en -a9 gs, g =
e Iegov oaXgy.
legoGvXéoo. 1. tempelroof plegen.^ — 2.
alg. : heiligschennis plegen. — iegoovXia9 g. 1. tempelroof. — 2.alg. : heilig¬
schennis. — iegóovXog9 6 [&@a ovXdcov].
1. tempelroover.
— 2. alg. : heilig¬

schenner.
iegovgyéoo, een heilige handeling ver¬
richten ; inz.: een offer brengen. —
iegov gy ia, g, heilige handeling ; inz. :
offer. — iegovgyós, ó [Isgóg, sgyov], offer¬

priester.
w.] Jeru¬

zalem.
legofpdvrgs, ov, ó [feod

phant, die te Eleusis de heilige voor¬
werpen laat zien en de mysteriën ver¬
klaart', alg. : hoogepriester. — iego(pavTLHÓSy 3, van den hiërophant, hoo¬

gepriesterlijk.

lEQoyvgycov, ovog. o [isgóg, ^v^cav], hiëromnemoon, afgezant naar de Amphiktuonieën.

cIegovoaXgy9 onverb., g [Hebr.

igyi

epaiveov],

liiëro-

iegocpvXaig9 axog, ó [isga (pvXdxxcov], tem-

pelbewaker.,
iegóeo [isgóg], heiligen, wijdën.
Tégcov, corog, 6 [id.], tiran v. Syrakuse,
reg. 478-467 v. G.
iegooovvg9 g [id.], priesterlijk ambt, pries¬

terschap.
i£dvoo [alleen pr. en impf.) (ƒ£<*>]. 1. overg.:
zetten, doen neerzitten. — 2. onoverg.:

zitten, gaan zitten.
pr. en impf. ; iter. impf.
ïï.). [vw. * e£(d ; z. a.]. 1- overg..
a) zetten, doen zitten. — b) een zitting
beleggen : fiovXgv ï£e yegóvxcov, ïï.
2. onoverg. en med.'. a) zich neerzetten :
i^sodaL Tioxl fcoyóv, ïï., bij het altaar ;
°l£ov Kggvag, bij de bronnen.
b) inz.,
med. : zich in hinderlaag leggen. — c)
med. '. neerzijgen.

ï£co

[alleen

lCeoxov,

\.ig9 ion. = id.
2.ig9 tussw., uitroep v. vreugde en v. smart:

o I, ach!
ïï7, 3 enk. conj. pr. v. sTpi.
ïrj9 ifj9 z. Lggi.
lgïog9 2 [2. ig]. 1. die met den kreet tg -,

die in den nood aangeroepen wordt,
epitheton v. Apolloon. — 2. met jammer¬
kreten gepaard, klagend, jammerlijk.
YgXa, ao. v. idXXco.
°IgXvoog9 ion. — 3IaXvoóg.
igya9 ion.

= i’aya.

Ïg/Lu, f. goco, ao. gxa, pf. sïxa [vele vor¬
men komen slechts in samenst. voor;
gew. vervoeging, z. Spraakk.).
A. V. {vrl ïï.; vele vormen alleen in
samenst.) pr. ind. 2 enk. isLg, isïg, 3 enk.
lel, lel, 3 mrv. isïoL ;
pr. conj. 3 enk.
-ifjoi; pr. opt. 2 mrv. -lolxe ; pr. inf.
iépev, iéfjLEvai ; impf. 1 enk. -ujv, 3 mrv.
ter; f. ind. soel ; f inf. goepev, gosfisvaL ; 1& ao. ind. I enk. sgxa ; 2& ao.
ind. 1 mrv. sysv, 3 mrv. soav ; 3 du.
exgv ; 2& ao. conj. 1 enk. -elcd, 3 enk.
fjOL, -gg, -ég, egol ; 2<> ao. inf. ^épsv,
-èfjiEvai. — med. pr. ind. 2 enk. Lg, lel ,
impf. 1 mrv. iéysoda ; 1° ao. ind. 1 enk.
-gKaygv ; 2* ao. ind. 3 enk. -sxo, 3 mrv.
evxo ; 2e ao. opt. 3 enk. -olxo ; pf. ind.
1 enk. t smyaL.
[lort. jg, je, met redupl. jL-jg, jl-js ; vw.
Lat. ia-c-ëre].
A. act. I. overg. : in beweging brengen
in een bepaalde richting. — 1. laten
gaan, - vallen, - vloeien : t. ödxgva. —

-lyv

—

2. doen gaan, zenden : dyyslóv xivi f.;
öjia peydhjv
ex oxTjjEog i., H., een
krachtige stem uit zijn borst stooten.
— 3. a) werpen, slingeren, afschieten :
r. fêlog. — b) abs. : schieten : dvco X.
— U.onorerg. : zich uitstorten, vloeien :
jzoxapbg E7ii ycudv irjoiv [vöco^],H., vloeit
door ...
,
n
B. med.1» zich werpen op, heen snellen,
vluchten. - 2. uit zich verdrijven:
ènel jtóoLog xai èdrjxvog
sgov f.vto, H.,
nadat zij hun begeerte naar spijs en
drank hadden verdreven, d. i. bevre¬
digd. — van h. med. v. Xrjpi is Je on¬
derscheiden h. wkw. tspai [z. 2. ispai).
Vy 1 enk. irnpf. v. -i7]pi.
ïi]va.y ao. v. lalvco.
_
Ït] g, ÏTjcrd'ct) Xrjoiy z. slpi.
-ifjoiy 3 enk. pr. conj. v. -iijpi.
irjoopaiy ion. = la.Gop.ai, f. v. laopai.

Euneos.
-j*s h]Govgy oD, ó (voc. dai. ov, acc. ovv)
[Hebr. w.], Jezus.
3Itjgojv9 ion. = 3 Idacov.
3i7]X7]py IrjTQÓgy ion. = lat-.
i'O'ayevrjg en lilcuyevi]g9 2 [1. xOvg, ysvog].
1. uit een wettig huwelijk geboren.
2. aiitochthoon, vanzelf ontstaan, na¬
tuurlijk.
’I'd'dxTjy f], Ithaka, een der Ionische eilan¬
den, missch. h. tegenwoordige Thiak'i
of Leukas ; missch. ook slechts een dich¬
ter lijke schepping. — ’l'd'dxpv-de, bw.,
naar Ithaka. — JI'd'axr/aiogy 3, Ithakesiër. — 3’I'd'axogy o, heroos naar wien
h. eiland genoemd werd.
i'd'éay ion. = i’Osla, vr. v. 1. iflvg.
= Ev&écog.

ïlbi. 1. 2 enk. imper. v. slpi. — 2. tussw.
[versteende imper.\, welaan ; vaak ver¬
sterkt door dg, ovv : welaan dan.
lik pa, zó [slpi], gang, tred.

3I'd'dbpT]y ij, stad in Thessalië.
ixavóg9 3 \pw. ixvéopai; eig. ‘. ergens ge¬
rakend]. — 1. in relatieven zin : a) toe¬

reikend, voldoende, talrijk..-, groot -,
lang genoeg : nloXa -d, talrijk genoeg;
-j- zo -ov jzoLTjoal uvi, iem. voldoe^. —
b) overdr.: geschikt, bekwaam : 1. Uyetv,
goed redenaar ; drdgsg -oi xd jzagd fiaoilécog dnayyeïXai, met volmachten om
de voorstellen ... — 2. in absoluten zin :
a) vrij talrijk, - groot, - lang. — b)
overdr. : a) v. tijd’, f /góvq) -co, sinds
lang. — f!) v. graad : aanzienlijk, mach¬
tig, voortreffelijk : l. yvcóprjv (bepalende
txdvco [alleen pr. en impf.)
en meel.
(id.) = ixvéopai.
lxo.vGbgy bw. [ixavóg]. 1. in relatieven zin :
op voldoende wijze : xö xsiyog l. f/sl
(= ixavóv EOTi), is hoog genoeg’. — 2.
in absoluten zin : zeer, grootelijks.
3IxagLaj rj. 1. een Attische gouw. — 2. [1.
”Ixagog] — %1'Ixagog.
3 Ixdgiogy 3 [7r/.], van Ikaros, Ik arisch :
-ov TtêXayog en xö -ov \iiÉXayog), de Ikarische Zee, ten noorden v. Samos. — 1.
3Ixagog, d, zoon v. Daidalos, die boven
de zee vloog en er in verdronk. — 2.
3'lxaoog. h rï.* Ixagog], een der Cydaden.
ïxeXogy 3, ion. — eïxsXog.
ixEGia, i] = ïxEXEia. — txéoiogy 3 en 2
[itxêxYjg]. 1. a) van een smeekeling, een
smeekeling betreffend : ° -oi Jixai,
smeekbeden. — b) de smeekelingen
beschermend :eI. Zsvg. — 2. smeekend.
— cIxEzaovldr]qy ov, 6 \ L, -lövjg], Iiiketaonide, zoon van Hiketaoon, t. w.
Melanippos. — cIx£zdcovy dovog, o, broe¬
der v. honing Priamos.
[XEZElGy 7], en LXÉZEVpay xó [LXSXEVCO]. 1.
het smeeken om hulp, smeekbede, bede.
— 2. meton.: wijze van om hulp te
smeeken.
ixEZEvoo \JxÉx7]g\ 1 als smeekeling ko¬
men, om hulp -, om bescherming smee¬
ken. — 2. overg. ’. iem. komen smeeken.

.

iikvy ion. — evDv.
i'd'vpa^iT], y], ion. = * -ia \lHvg (2. iQvg)
pd%opai\, slag in het open veld.

—

i'd'vvrazay superl. bifj 2. Wvg.
l'd'vvcc, ion. = evdvvo).
l'&'VJtzlooVy ojvog, m. vr. bvn. [tOvg (2, ihvg)
TiETÓpEvog], rechtuit vliegend.
I.l&'vqy EÏa en èa, v, ion• = 1. Evdvg. ■
2. i'd'vgy bio., ion. = 2. svdvg. — 3. * I'd'vg,
r] (alleen acc. -vv). 1. rechte richting :
dv’ l&vv, H., recht in de hoogte — 2.
overdr. : a) het streven, het verlangen,
— b) meion.: onderneming.
l&vco [2. Wvg]. 1. recht aandringen

losstormen op. — 2. overdr.: streven
naar, verlangen.

acc.).

3 IrjaoviÖTjgy ov, d, ion. = * Iao- [ IaocoVj
-iör/g], Iasonide, zoon van Iasoon, t. w.

Ifrécogy ion.
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ixézijs

op,

IXEZÉCO — LX EX EV CO.

, d, ?/ ==

ixEzrjgy rjgog

ixxijg.

ixEzpgiog en Ixzrjgiogy 3 [txéxYjg]. 1. a)

van de smeekelingen, smeekelingen
passend : 0 Ixxpgioi xladoitwijgen —
b) inz. : i] ixEXTjgia : a) [gaftdog], (olijtof laurier-)tak der smeekelingen.
ft)
meton. : het smeeken, smeekbede. —
2. smeekend.
ixÉzTjg, ov, 6 \yiv. ixvéopai], die om. be¬
scherming komt smeeken, smeekeling;

—
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ixExrjGiog

—

i. TLvóg, die iem. smeekt. — LxexrjGiog9
3, de smeekelingen beschermend. —
InéziSy löog, vr. bvn. \vr. v. lxÉzr\g\,
smeekend.
IHTjaij H. = IXfl, Z. IXVSO/LICU.
Ixpdg, döog, rj, vochtigheid, vocht.
i'xpEvog, m. bvn. \wschl. ao. part. bij ixvêopai], alleen in ï. ovgog, H., gunstige

wind.
lxvÉopcu9 f. tl-opai, 2* ao. cxópijv, pf. ïypai
{inf. -ïydui).— A. V. 2 enk. 2t ao. conj.
ixrjcu, ÉL; ixoiazo, ion. — ïxoivzo. — 1.1.
a) komen, aankomen, tot iem. komen;
vaak met cle beteek. v. h. pf. : gekomen
zijn : l. xivcL; fig. : eg zivog xeïgag i., H.,
in iem.s handen vallen ; ° èg Xóyovgzovg
oovg /., ik richt het woord tot u. — b)
overdr. v. toestanden en gemoedsaandoe¬
ningen : overkomen,overvallen,treffen:
XL os (ace. v. h. geheel) 9ogèvag (acc. v. h.
deel) lxezo névdog ;, H. — 2. inz.: a) tot
een zeker punt komen, bereiken : ov d’
óozéov lxezo, H., drong niet door tot op
het been ; overdr. : l. yrjgag. — b) als
smeekeling komen, smeeken. — II. on¬
pers. (pr. en impf.) : passen, behoorlijk
zijn ; vrl in h. partic. : zeg Ixvov pêvcg
XQÓvco, op den behoorlijken tijd.
iKÓ/LirjVy 2t ao. v. IxvéopaL.
’Ikóviov, zó, stad, bij XEsr. in
later in Lukaonië.

Phrugië,

ÏXOGI, H. = 81X001.
iKQia en Ingiet, cov, zó (ep. gen. dat. ixgió(pi). 1. hoofdbalken,
scheepsribben,
spanten. — 2. verdek (alleen aan vooren achtersteven).
inzaivco, bewegen.
Inzifjpog, 6, rj \vw. lxvèopai\. 1. = [xézrjg, smeekeling, -inge. — 2. bijv. g. :
van een smeekeling. .— tnzrjgiog, %.
LXEZrjQLOg.
Ixzivog, o, wouw.

T;wco, f. ï^opai, gemengde ao. ÏËov [vio.
txveopai]. — 1. a) komen. — b) over¬
dr., v. toestanden en gemoedsaandoe¬
ningen : overkomen, overvallen, tref¬
fen : %óXog lx el zlvó, H. — 2. inz. : tot

een zeker punt komen, bereiken.
[l?.tj, -öov], bij scharen, in
menigte.
iXdopai, H. = iXdoxopai.
iXaöóvy bw.

VhcLog, 2, att. ïkscog, cog, cov (nnm. mrv.
77i. vr. i'Xscp, onz. i'Xsa), genadig, gun¬

stig, welwillend.
IXagóg, 3 [ —> Lat. hilarus, -aria], opge¬

ruimd, vroolijk.
IkdGxopcti, iXdoopcu, tXaodppv (2 enk. conj.
ao. iXóooEo.1, H.); pass. ao. IXdod'gv

3 IpPgaGiörjg

\}Xaog\ verzoenen, gunstig
genadig
stemmen; pass. : genadig zijn : f iXdo‘d'Y]ZL poi.
ïX.Ecog, cog, cov, z. iXaog.
Ut}, f). 1. troep, menigte. — 2. inz. : afdeeling soldaten.
’lXrjiog, 3 [ 3lXog], alleen in tceölov -ov, H.,
de vlakte waar Ilos begraven lint, het
Ilische veld.
tXrjTcco enflXrjpi (beide slechts enkele vor7nen) [ïXaog], genadig
goedertieren
s zijn.
Afredden, (ov, OL [T/Aos], nakomelingen
van Ilos, Trojanen.
°IXidg döog, vr. bvn. [1.vlXiog'\. 1 Trojaansch. — 2. zelfst. g.: a) [yvvrf\,
Trojaansche vrouw. — b) [jtoirjoig],
Ilias.
lAiyyidco, duizelig zijn, - worden. — i'Xiyyog, ó [ï'XXco], duizeligheid.
’IXió'd'EVy bw.
-ftsv], van
uit Ilion.
— 'Ikióftiy bw.
-&i], te Ilion ;
alleen in 31. ngó, II., lett. : te Ilion,
van voren, d. i. vóór Ilion. — 3'Ihov\
zó = 1. "IXcog.
3 IXiovEvgy o [1. VAioff], een Trojaan.
l/'IXiog, 1) [*[Xog], Ilios, Ilion, oude naa7n
v. Troje. — 2. AXiog, 3 en 2, Trojaansch.
— ’IXiócpi, H., gen. v. l.3'IXiog.
’lXiaóg en 3IX.LGoógy ö, Ilissos, i'iviei'tje

,

.

y'L,

in Attika.

i'XXaog9 aiol. — ïXaog.
iXXdg, döog, 7) \1XXc0 ; het gedraaide], touw.
ik'kóg, 77i. bvn. [ïXXco], de o ogen verdraai¬
end, scheel.
3IXXvgixóg, 3, en °lXXvgiog9 3, IIlyrisch ;
oL 3lXXvgioL, Illyriërs; ook enk.
ïXXco, 'z. elXco.
AXog, ö, %oo7i v. Tt'oos {Tgcóg) en stich¬
ter v. Ilion.
iXvg9 vog, ?/, slijk. — iXvco9 met slijk be¬
dekken.
tpdg9 dvzog, ó, riem ; inz.: een der rie¬
men van een gespan : teugel, streng,
zweep C7i%., verder: schoen-, boks-,
grendelriem, kinriem v. een helm, enz.
ipdG&krj, fj, uit rie7nen gevlochten zweep.
— ipdGGco. 1. zweepen. — 2. overdr.:
de aarde met d, bliksem geeselen, II.
fipazi^coy bekleeden. — tpdziov9 zó
\io7i. ELjLidzLov, v. sipa], 1. kleed, gewaad.
— 2. inz. : bovenkleed, mantel (tgst.
%ixcóv). — ipazLGpóg9 ó [tpazl^co], kleeding.
ipdeo [ïjudg], 7net een riem omhoogtrek¬
ken.
3IpfgaGLÖTjgy óv, 6, Imbraside, zoon van

'Ifl^giOg — loV
'

■

f.

Imbrasos, nl. Peiroös,

-

. -

.

....

aanvoerder der

Thrakiërs.
*'If*f}Qiosj o, Imbriër, bewoner van Imbros. — 3'ïfA.pgog, ij, eiland op de Thrakische kust.
tfieigoo, ao. ipsiQCL; med. ao. Ifisigdfiyv;
pass. ao. (met med.zin) ipêgdyv [ïpsgog\.
— act. en med. : vurig verlangen, be-

geeren.
ïfiEVj 1 mrv. ind. pr. en,\l., inf. v. elpi,
— LpLEvaiy H.; inf. v. eI/ai.
cIfA,ega, ij, stad aan de noordkust v. Sici¬
lië. — eI/LiEgaiog, 3, uit Himera.
tfA.EQdfA.jivlif, vxog, vr. bvn. [ïfisgog, afutvlj],

met bekoorlijken hoofdband.
cIfA,ÉQas, a, d, naam v. twee stroomen op
Sicilië.
lfA,EQÓ£ig, ósooa, dsr.

1. bekoorlijk, liefe¬
lijk. — 2. özo. -o'sr, op liefelijke wijze.
— ïfA.EQoe, d. 1. vurig verlangen ; inz.:
liefde. — 2. meton. : hetgeen liefde
verwekt, bekoorlijkheid. — tfiEgógpoyvog, 2 [f., <pa>r?7], met liefelijke stem.
iflÉQQCO, aiol. = ilASLQCO. — l(A,£QTÓg9 3
[verbaaladj. v. tpslgco], begeerlijk, liefe¬
lijk, bekoorlijk.
ïfA,flEVai, H. — Ï/A.EVCU,
IVa. I. bio. 1. v. plaats: a) daar (ïï. II.
10,127); overal elders betr. : daar waar :
0 iva vaóg (partit. gen,), op de plaats
van het schip, waar. — b) waarheen :
0 óggg IV fjusig ; — 2. overdr. v. tijd
en omstandigheden: wanneer.
II. vgio. 1. opdat (gebruik der tijden en
wijzen, z. Spraakk.) : tva zl [yèvijxaï];,
met welk doel ? waarom ? — 2. f de
doelaanwijzende beteek. is vaak zeer ver¬
zie. of geheel verdwenen, zoodat ïva
alleen een voorwerpszin inleidt: xaflaig
ëéXsTs ïva TtoLcöcnv, zooals gij wilt, dat

zij doen.
Iva, acc. v.

ïg.

ïva-jt£Q9 bw.,

juist daar waar, - waar¬

heen.
3Ivdgcogy co, en 3Ivagcog, co, d, honing v.
Libuë, F® eeuio v. G.
vaxidrjg, ov, d, Inachide, zoon -, afstam¬
meling van Inachos ; ol -ai, Argiërs.
— °Iva^ó'd'EVy bw. [f’L, -"0'sv], uit Argos. —3,Iva^ogy ó. 1. rivier in Argolis. — 2. mythische honing o. Argos.

1. zichtbaar worden, ver¬
schijnen. — 2. gelijken op, — ïvöalfia,
zó, beeld, drogbeeld.
3Ivöia, ij, Indië. — 3 Ivöinóg, 3 [-j> Lat.
Indicus—Ned. indigo], en 1.3IvSóg,
3. — 1. Indisch. — 2. a) %ij ’lvöixrj
[xcóga], Indië. — b) oi 3Ivöot, Indiërs.
— 2.3 Ivöóg, d, Indus, stroom in noord¬

IvddXlo'fjLai.
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westelijk Indië.
lvegy Ïveol, z. ïg. — Iviov, zó [fe], nek¬
spier, nek, achterhoofd.
Ivig, d, y (alleen norn. en acc. tv), zoon,
dochter.
3 Ivracpégvyg en -<pgévyg, ov, d, voor¬
naam Pers ten tijde v. Dareios I.
*Ivdb, ovg, rj, echtgenoote v. Atharïlas, na
haar dood zeegodin.
ï%aXogy 2, wschl.: springend, vlug.
3ItgióvLog, 3, van Ixioon. — 3lijtcov, ovog,
d, mythische honing in Thessalië.
L%OfA,ai, f. V. IKVEOfAai.
lljov, z. Ïkcü.
lijóg, d. 1. mistel. — 2. meton. : de daar¬
uit voorbereide vogellijm.
iljvg, vog, ij, lenden.
itjcóöyg, 2 [t£o£, -cód?;g], kleverig,
zdderog, 2 [ïoig dsrdg], uit viooltjes ge¬
vlochten. — loövEtpyg, 2 [zbi» övócpov
[e'xcov)], vioolkleurig, donker.
lodÓHog, 2 [zVüff dé^o^az], pijlen bevat¬
tend.
loELÖrjg, 2 [zo?; ez’dog (e^cov)],
lÓEig^ sooa,
ev [ïov], vioolkleurig.
loiyvy 1 enk. opt. pr. v. sïfu.
3Ioxdazrj9 ij, moeder v. Oidipoes.
’lólaog, d, att. ’IólEcog, co, d, Iolaos,
wapenmakker v. Herakles.
ïofiEv, H, = ïoofAEv, 1 mrv. conj. pr. v.
sifii.
ióficogog, 2 [wschl. 1. la.; -pcogog, groot,
zich onderscheidend], wschl.:
luid
schreeuwend.
lor, zó [*flov ; vw. Lat. viola], viooltje.
ïov&dg, döog, vr. bvn., harig; ruig.
3Ióviog, 3 [volgens sommige ouden, v.
3 Icó]: ó 31. jzóvzog en 6 31. [nóvxog], de
Ionische Zee, waarover, volgens de fa¬
bel, lo zwom.
iojzIónafAog, 2 [ïcov nXoxdfAovg (È'xcov)] en
iójtXoKog, 2 [ïcov nlÓKOvg [e'xcov)], met
vioplkleurige -, met donkere haarvlech¬
ten.
■j-3 IogSdvrjgy ov, ó [LLebr. wï\, Jordaan.
lóg, d [mrv. ook ld, H,), pijl.
*loff, Uw. (alleen vr. ïa, irjg, Ifj, ïav, en
onz. dat. leg), één, dezelfde.
’Tos, ij. I. een der Cykladen. — 2. stad
op dat eiland.
loazécpavog, 2 [ïoig ozEcpavcodslg], met
viooltjes bekranst.
lózyg, yzog, ï], wensch, wil: -yzi, naai¬
den wil van, op aandrijving van.
lov en lov, tussw. 1. uitroep v. smart:
wee!, helaas 1 — 2. soms uitroep v.

- ?
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3 Iovyovg flag

vreugde, v. blijde verrassing : o
t ’lovyove&ag, a, ó, Jugurtha, koning v.
Numidië, terechtgesteld 104 v. O.
+ ’lovöaïog, 8 [—>- Lat. Iüdaeus —>Ned.
Jood], I. Joodsch. — II. 1. o 3L, Jood.
— 2. rj -o. [xd>ga\ : a) Judaea, h. zuide¬
lijk gedeelte v. Palestina. — b) synekd.:
het geheele land der Joden, Palestina.
— f3 Iovöag, cc, 6 \Hebr. w.\, Judas,
vrl 1. een zoon v. d. patriarch Jakob.
— 2. naam v. tivee apostelen,
ïovlog, 6, het eerste dons der kin.

t ’lovvcovla, f) [<— Lat. (Colönia) Iünönia], Junostad, naam der kolonie door
C. Qracchus in 122 v. G. op h. puin
v. Karthago gesticht.
loxécuQa, vr. bvn. [lovg xéovoa], pijlen
afschietend, epitheton v. Arlemis.
3Ijzvoly cov, oi, de Ovens, klippen op de
kust v. Magnesia. ■—• ijxvóg9 d, oven.
[jzjxaygéxai9 cov, oi [ïnnog ; dygéco ?], de
drie aanvoerders der koninklijke lijf¬
wacht te Spartel. — injzayooyóg9 2
[l'jzjzovg dyoovJ, paarden vervoerend : fj
1. vavg en y i. [vavg], transportschip
voor paarden.
Ïjcjzd£o/ucu [umog\, 1. H. : paarden men¬
nen, een wagen besturen. — 2. na H. :
a) te paard rijden.—b) pass. v.h. paard:
bereden worden.
tjzjtaQxétoi hipparch -, bevelhebber der

ruiterij zijn. — ïjwzagx<>s9 6 [i’nncvv
dgxós], hipparch, bevelhebber der rui¬
terij. — c'Ijzjtagxos, o, zoon v. Peisistratos, 514 v. C. vermoord.
ljzndg9 döog, vr. bvn. [ijzjiog], van een
ruiter : i. oxoh), rijkleed.
[jzjtaala, fj [ijtjid^ojaai], het rijden.
cIjznaal8pg9 ov, d [°L, -töijg], Hippaside,
zoon van Hippasos. — cIjzjzaaog9 6
[i'jziiog], naam v. drie krijgers in de Ilias.
[jzjv£ia9 fj \ljzjtsv(o]. 1. het rijden, rit. —
2. metonconcr. : ruiterij.
LJzjtEiog, 3 [iWof], yan het paard : -ov
tfvyóv, H.; ° -oi biopgoi, met paarden
bespannen wagen ; f. Xócpog, H., helm¬
bos van paardenhaar.
ïjtJZEvpa, rd [ïtztzevco], het rijden, rit.
ijtjtEvg, d [i'jznog]. 1. a) H. : wagenmen¬
ner, -strijder.— b) na H. : ruiter; mrv. :
ruiterij. — 2. in politieleen en socialen
zin : ridders : a) te Athene : de tweede
Solo?iische klasse van burgers. — b) te
Sparta : de 300 man sterke lijficacht der
koning en. — c) f te Rome: de eqidtes.
IjtjzEvoo \iji7isvg~]. 1. te paard rijden ; ook
med: — 2. inz. : te paard dienst doen.
tjxjzrjXdaiog9 3, geschikt voor het rijden.

— cljzjzo'&'covxig
— ïjtjrrjXdxa, ö (alleen nom.) [ïnnovg
èXavvcov], wagenmenner, -strijder. —
injzf)Xaxog9 2 [idf\ = innrjldoiog.
cIjzjzrjp,oXyol9 cöv, oi [innovg dpêXyovTEg^
Merriemelkers, ïïippomolgen, Skuthische stam, die v. paardenmelk leefde.
Ijzjtlag9 ov, 6 [ïnnog']. 1. zoon v. Peisistratos. — 2. sophist uit Mis ten tijde v..
Sokrates.
irtjiiHÓg, 3 [iTZTtog]. 1. a) het paard -, den
wagen betreffend, van -, voor het
paard, van -, voor den wagen : ° -öv
dxggoi, met paarden bespannen wagen.
— b) ervaren in het behandelen van
paarden, - in de rijkunst: fj - fj, meten
zonder réxvij, rijkunst; d i., goed ruiter
ook : paardenkenner. — 2. den ruiter -r
de ruiterij betreffend, van den ruiter,
van de ruiterij : bnXa -d ; rd -óv, ruiterijïjtjziog, 3 en 2 [uznog]. 1. a) van het paard,
het paard betreffend : Iloosibcöv ï., als
schepper v. h. paard ; vd. KoXcovog C'I.T
h. aan Poseidoon gewijde Kolonos. — b)
rijk aan paarden. — 2. van den ruiter,,
van de ruiterij, den ruiter -, de ruiterij,
betreffend: °3Af)rjva -cc, beschermster
der ruiterij.
ijtJZioxaLTrjg, ov, pi. bvn. [innla xaiirj\
van paardenharen. — tjtJXioxdgp.rjg9 ovr
m. bvn. [ïjiTziog,
op een wagen
strijdend.
ijtjio/3dxr]g9 ov, ó [ijijzog, falvco], te paard
rijdend. — ljzjzoflóxyg9 ov, ó [innovg
fóoxcov], paarden voedend, - houdend— Ljijxófioxog92 [i'jzjüoig * fotóg (verbaaladj. v. fióoxco)], door paarden beweid.
cIjxjzoddp,Eia9 fj [vr. v. e LiJidba/uog]. 1dochter v. Oinomaos. — 2. id. v. Anchises. — cIjtjxoödfXELog9 2 en 3, van
Hippodamos : -cc dyogd, de markt van
(= gebouivd door) Hipp. — ijzazóbapogr
2 [innovg öa/LidCcov], paarden bedwin¬
gend. — cIjzjzódapog9 ö, bouwmeester
ten tijde v. Perikles.
iJtJzoöd(7Eia9 ag, vr. bvn. [vr. v. * hznóbaovg, v. ïjiTiog, daovg'], dicht met paar¬
denhaar bedekt. — ijtnoöÉxrjg, ov, mbvn. [l'jiTiovg öécov (1. <5ccö)], paarden
vastbindend.
[jzjzoÖQoptcc, fj, wedren met paarden, met wagens. — ijxjzóögopog9 ó [i'jinog ;
vw. è'ögapov, 2° ao. bij xgéxco ; —Ned.
hippoclrome]. 1. renbaan voor paarden,
- voor wagens, circus. — 2. ° overdr. :
hemelbaan.
ijtjió&ev9 bw. [l'jiTiog, -&sv], uit het paard.
Cljzjio'd'covxlg9 töog, vr. bvn. [eLuio&cov,
een Attische heroos], met en zonder cpvXfj,
naam v. een Attische gouw.

imrcoKÉXev'd'og — lo-d'póg
LJtnoKÉXev'd'OSy m. bvn. [innog, xêlevdog ;
eig. : den weg te paard
- op een wa¬

gen afleggend], op een wagen strij¬
dend. — ijzjzoxévzavgog, d [ïnnog,
xévzavgog], hippokentaur, fabelachtig
wexen, half mensch, half paard. — injtoxópog, o [i'nnovg xopécov], stalknecht,
stalmeester. — 1n oxó x o po g9 2 [ltijiov
xópyv (e^ö)v)], met paardenhaar ge¬
tooid. — injtoxoQvazrjg, ov, ó [i'jinog,
xoqvoooo], met een strijdwagen toege¬
rust.
cIjT3zoxgdzyg9 ov, 6 [i'jutog, xgdxog ; eig. :
machtig te paard], beroemd geneesheer
uit Koos, gèst. omstr. 356 v. C.
tjtjzopavyg, 2 [ïnnog, palvopai], waar
paarden stoeien.— iixnopavLa9y, harts¬

tocht voor paarden.
ruitergevecht. —• ljzjióljitiov payópsvog], te
paard -, op een wagen strijdend.
cIjznopédooVy ovxog, 6 [iitjrcov psöó pevog ;
eig. : op rossen bedacht], een der Zeven
tjtjzopa%ia, y,
pa%og, 2

vóór Thebe.
Ijtjiovcopag, ov, m. bvn. [i'jucovg vcopdcov],
paarden leidend. — ijznójtolog, 2
[ijtjiog, viv. jioXéoo], met paarden om¬

gaand, paarden kweekend.
Ljzjtogy ó, ij [viv. Lat. equus]. I. 1. paard,
merrie : Oygevco hop1 1'xjtov [x. duo, B, I,
1). — 2. synekd. (gnrv. en du.) : a) span
met strijdwagen. - b) vd.: strijdwagen:
-cov ETTifalvaj, M., den strijdwagen be¬
stijgen; xaff -cov alzo yapagE, H.,sprong

van den strijdwagen op den grond. —
3. meton. [mrv.): wagenstrijders. — II.
coll. (alleen enk.), y, ruiterij : %ilia i.,
duizend man te paard.
ijtjxooeigyg9 ov, m. bvn. [tjzjzog, oEigd], het
paard met den teugel besturend. —
ljxjióozaoLgy scog, y [ïtijzov ozdoig], paar¬
denstal.
tjxjtoavvrjy y [iiinog]. 1. de kunst om een
wagen te mennen, rijkunst. — 2. ruite¬
rijljtjtóza9 6 [jjijiog], aiol. = IjzjcÓxyg.
cIjtJXozdSyg9 ov, 6 ['hznóxyg, -döyg], Hippotade, kleinzoon van Hippotes, t. tv. de
ivindgod Aiolos.
LJtJtózrjg, ov, ó [innog], 1. d) wagenmen¬
ner, wagen strijder. — b) na H.: ruiter.
— 2. bijv. g. : te paard, bereden. —
ijiJtozo^ózyg9 ov, 6
xo^óxyg], boog¬

schutter te paard.
iJijzozQoqpia, y, het houden van paarden.
— ijxjzozQÓgpog, 2 [innovg xgécpcov]. 1. a)
paarden voedend : 0 Aagöavia l. — b)
paarden houdend. — 2. o i., paarden¬

handel aar.
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ïjzjzovgig, alleen nom. en acc. iv, vr. bvn~
[i'nnov ovgdv (e%ovoa)], met een paar-

destaart.
Ijijzcóvy cövog, ó [innog], paardenstal.
cIjtJicova^y axxog, ö [innov avaïf], Gbv
lierdichter, VB eeuw v. C.
LiTzapai (alleen pr. en impf.) = nèxopai,
ïjizopaiy iïpopai, ixpdpyv [eig. : drukken]r
overdr. 1. in het nauw brengen. — 2.

tuchtigen, zwaar straffen.
Igdopai, igeiy9 igevg9 Igevoo9 ion. = isg~~
cIgy9 y [vr. v. igóg; eig.: de Heilige Stad]r
stad in Messenië.
tgrjïor, ion. = iègsïor.
ïgyi;9 yv-og, ó, ion. = ièga£.
ïgig, töog, y, regenboog. — lZIgiS, &og,
y [voc. i, acc. iv), boodschapster der
góden.
2. ~Igigy ion. gen. iog, 6, rivier in Paphlagonië.
igóg, ion. = isgóg.
rlgogy 6, bedelaar op Ithaka.
ig [in een inscriptie) = ekïgJ Ivóg, y [dat. mrv. H. l'vsoi) [viv. LaL
vis]. 1. (geiv. mrv.), spieren, pezen.— 2*
meton. : spierkracht, kracht; vaak in
omschrijvingen : ig rylf.pdypio, H., do

krachtige T.
1. y, stad in Babulonië, nu Hit.
2. o, rivier in Babulonië.
y3 IoaaXy 6, onverb. [Helm. w.], Izaak, xoon

3'Ig.

v. Abraham.

t lodyyElog, 2 [toog dyyélcp], een engel
gelijk.
iad^co [Her. ao. med. lodoxszo, H.) [ïoog],
1. gelijk maken. — 2. med. : zich gelijk
achten.
ia ar. 1. 3 mrv. ep. impf. v. etui. — 2. 3
mrv. ep. plqpf. v. oïda [%. * su5eu).
lodvEpogy2 [roo? dvspcg\, snel als de wind.
ïaaoL, 3 mrv. v. oiöa [%. * siöco).
iadoxezo, x. lodCco.
iaödvcoj aiol. = ICavoo.
iayyogia, y [ïoog, ayogevco], gelijk

van spreken. — iarjgEzpog, 2 [ioa
ègExpd [è'xcov)], met evenveel roeirie¬
men. — ioygyg, 2 [ïoog, vw. agagioxoo 7
eig. : gelijkmatig ineengezet], gelijk.
io'd'i, 1. imper. v. elpi. — 2. id. v. oiöa.
ïa'&'piovi zó, halssieraad. — icrd'piog9 3.
— 1. Isthmisch, van den Isthmos v. Korinthe. — 2. xa -a [tepet], Isthmische
spelen. — ’Io&poï, bw. [loc.], op den
Isthmos. — io'd'póg, o. 1. nauwe door¬
gang.— 2. in%.: a) keel, hals. — b) gew.i
landengte, inx. die v. Komnthe.
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laidcogog

3Ia£8cogogy 6 [3'ïoiöog dcogov, eig.: ge¬
schenk van Isis], Isidoros.
~Iaigy idog, y (ion. gen. iog, acc• w), Egyp¬
tische godin.
•jTcrxagta)#, onverh. en t "IcweagtoiTiys,
ov,ó [wschl.: uitKerioth,stod inJudaea],
Iskarioth, bijnaam v. Judas d. verrader.
taxBy alleenstaande 3 enk. impf. H., hij
sprak, hij zei.
tan co (alleen pr.). 1. gelijk maken, naboot¬
sen. — 2. a) gelijk achten. — b) ver¬
moeden, gissen.
-j-s Iap.ayXy 6, onverb. [Hebr. toi], Ismaël,
zoon v. Abraham. — Y IaparjXeïzai en
■f' -ïzaïy cöv, o ij Ismaëlieten, afstamme¬
lingen van Ismaël, nl. de Arabieren.
3Iop,agixógy 3, Israarisch.—’lapagog, y,
stad en berg in Thrakië.
ïapevy 1 mrv. v. oida (%. * sTdco).
*Iapyvyy ij, dochter v. Oidipoes.
3 Ia pyvógy o, rivier in Boiotië.
loó'&'easy 2 [Toog &eüj]. I. godegelijk. —
2. een god passend.
looxgazrjgy 2 [Toov xgdzog (e%o)v]), met ge¬
lijke macht, - rechten. — laoKgaziay y,
gelijkheid van rechten ; vd.: demokratische staatsvorm.
iaopoiglayy, gelijk aandeel. — laóg,oigogy
2 [Torjv yoïgav (è'xcov)] een gelijk aandeel
hebbend.
ioópoQog, 2 [Toov pógov (excov)], een ge¬
lijk aandeel hebbend; vd.: even machtig.
iaovop,iay ij, gelijkheid van rechten.
laóvopogy 2 [Toovg vópovg [è'xcov)], met
gelijke rechten, demokratisch.
iaojxaXrjgy 2 [Toog, ndXy]. 1. even sterk in
het worstelen. ^— 2. alg. : gelijk, gelijk¬
waardig. — ioÓJtedog9 2 [Toov nèöov
(s'xcov)], met gelijken bodem ; zö -ov,
vlakte. — loojxXazygy 2 [Toov nXdzog
(è'xcov)], even breed. — laójxXevgog, 2
[Toctg TzXsvgdg (sycov)], ^ gelijkzijdig. laóggojtog, 2 [Toyv goizyv (è'xcov)]. 1.
van gelijk gewicht. - 2. overdr.: a) opwogend tegen, gelijk aan, overeenstem¬
mend met.b) onbeslist: i. vavpaxla.
Toog en, EL, laogy 3 (comp. loaUsgog), ge¬
lijk. — I. gelijk aan iets anders. 1. a)
even talrijk, - groot, - sterk, - waardcvol : -y yoïga, gelijk aandeel ; -öv
eotI nolld zs xai öUya Xéysiv, het is
onverschillig...; T. zivl ; T. öojzsg ; T.
oïog ; T. cog ; T. kul. — b) zelfst. g. : ij -y
[/uoïga]; xö -ov, zd -a, het gelijke, ge¬
lijk aandeel, gelijke maat;
-yg (&. «£,
einde), Èjz7 -yg (z. stzl, B, I, einde)
[/Lioigag], op gelijke wijze ;
-ov, op
gelijke wijze, onder gelijke omstandig¬
heden, van hetzelfde standpunt; ev -q)

iaza.au
Tzgooikvai, gelijkmatig voortrukken.
c) biv. -ov, -a, op gelijke wijze, evenals.
— 2 overeenkomstig, passend : ï. xoïg
Tzagovoi, zich aanpassend aan -, zich

.

schikkend in de bestaande toestanden;
f -ai pagzvgtai, overeenstemmende ge¬
tuigenissen. — ïï. gelijk aan zichzelf,
eden, vlak. - III. gelijk tegenover an¬
deren. — 1. onpartijdig, rechtvaardig,
billijk : T. <5ixaoxyg. — 2. zelfst. g. : ro
-ov, recht, billijkheid; è£ -ov, onpartij¬
dig.
loooKeXr)gy 2 [Toa oxéXy (excov)]. 1. gelijkbeenig. — 2. v. getallen: in twee^gelijke getallen deelbaar^ even. —• laoazdaiogy 2 [Toyv ozdoiv (è'xcov)]. 1. even¬
veel wegend. — 2. alg.: even groot.
— laózavgogy 2 [Toog xavgcg], als een
stier.
looréXeiay ij [iooxsXyg], stand van den
loozsXyg, gelijkheid van staatslasten.
laozéXeazogy 2 [Toog, verbaaladj. v. zsXéco],
alles ten slotte gelijk makend.
iaozeXygy 2 [Toov zêXog (xsXécov)], gelijke
staatslasten dragend ; ot -sïg, te Athene
en elders, een bevoorrechte klasse v.
metoiken (z. pszoixog, 2), die dezelfde
staatslasten droegen als de burgers,
laózyg, yxog, y [Toog], gelijkheid.
looxipiay ij. 1. gelijkheid van eer die
men geniet, - van aanzien. — 2. t subj.:
gelijkheid van eerbied dien men be¬
tuigt, gelijkmoedigheid..— loózi/uogy 2
[Toyv xipirjv (è'xcov)], gelijke eer genie¬
tend, gelijkheid van rang.
laocpag££co [Toog, vw. cpégco], zich gelijk¬
stellen met, het opnemen tegen. — laocpógogy 2 [Toov qpégcov], evenveel dra¬
gend, - trekkend, even sterk. —
Xrjgy 2 [Toog x8^sl]> met den rand v. een
vat enz. gelijk : xgi&ai -sïg, op de op¬
pervlakte drijvend.
laoyjy(piay y, gelijk stemrecht. — laóyjy(pogy 2 [Toyv yjyqpov (è'xcov)], gelijk stem¬
recht hebbend.
laóco [Toog], gelijkmaken aan, gelijkstel¬
len met.
Y lagayXy 6, onverb. [Hebr. tv.], Israël. —
1. bijnaam v. Jakob. — 2. meton. : Jakob’s nakomelingen, Israëlieten.
laag. en laaa£y tussiv., heisa !
ïaoaaiy II., = Toaoi, 3 mrv. v. olda (%.
*

eTöco).

3Iaay8óvegy cov, ot, Issedonen, volksstam
ivschl. ten oosten v. d. Oeral.
3IaaoLy cov, ot, en 3Iaaógy ij, Issos, zeestad
in Kilikië.
f iazdvco [alleen pr.) en tazdco [alleen pr.
en impf.) = loxypi.

LOZE

—

Tare, 2 mrv. v. oiöa (z. * sl'öco). — Iozeov,
verbaaladj. v. id.
l'ozrjfii, f. oxrjoo>, P ao. Ëoxijoa, 2e ao. soxrjv,
pf é'oxrjxa, f. exact soxrjtco ; pass. f.
oxad'rjoopcu, ao. èoxddrjv (vervoeging, z.
Spraakk.). — ^4. F. H. [e. a.): iter. impf.
ïoxaoxs ; P ao. ind. 3 mrv. eoxaoav ; 2e
ao. ind. 1 enk. oxfjv, 3 mrv. soxav, oxav;
ao. COW;. oxrjrjg, oxijrj, oxijopEV, oxscoJ.IEV, OXeIoJJLEV, OXrjCOOL, OXELCOOl J i?6 &0.
inf. oxijpeyai;
i?e ao.
; p/*.
ind. soxrjxE ; p/". imper. Ëoxad'i; pf. partic.
êoxEcog, gen. lordoros. — HDT. : 2G ao.
conj. oxéco/LiEv, oxécooi; p/^ ind. soiEaoi;
plqpf EoxrjxEE; med.-pass. pr. ind. 3
mrv. ioxêaxcu ; impf. 3 mrv. ioxéaxo. • *
verschillende vormen : pf. ind. eozaxa
(dor.) ; t erc/ce/e itacistische vormen :
ioxijxei = Eioxrjxsi enz.; med. f. oxdoopai (dor.).
lïaxrjpi <—
ol-oxg-ju, ivrt. oxa met redupl. ; vw. Lai. stare, sistere, iVed.

staan].
A. oz^r#. (pr., impfƒ., Ie ao.). I. 1.
plaatsen, doen staan, stellen : er
f. Ti, in de weegschaal leggen ; ortyog
l., H., de rijen der krijgers opstellen.
— inz. : a) overeind plaatsen : ioxóv f.,
H. , den mast oprichten. — h) iets, dat
nog niet bestond, oprichten : xgojzaïov
ïoxaodai. — 2. overdr.: a) aanstellen:
faoïkéa Loxaod'OLL (med. : over zich) xlvcl.
— b) een toestand doen ontstaan : èoxijoavxo rjêea, zij hebben gebruiken in¬
gevoerd (med.: voor zich); sgiv t., H.,
twist maken. — II.
de .weeg¬
schaal leggen, wegen : d etgeoxi agtdgrjoavxag rj oxijoavxng eISévou, wat men
door tellen of wegen kan weten (vgl. I,
I, P voorbeeld). — III. doen staan, tot
staan brengen : f. ijarovg.
B. onoverg. (2G ao., pf, plqpf, f exact),
dikiu. h. med en vaak ook de pass. ao.
èoxddrjv. I. 1. zich ergens^ plaatsen,
gaan staan ; pf. : staan : oxdg èg gêoov.—
in%. : a) v. iets dat nog niet bestond :
rijzen : öelvóv ïoxaxo xvga, H. — b) alg.:
zich ergens bevinden (sterker dan ei at).
— 2. overdr. : a) in een toestand ko¬
men : ° jT.ov xv%rjg ëoxijxev ;, in welken
toestand bevindt hij zich ? — b) v. toet standen, handelingen enz. : ontstaan,
beginnen : epitkomg eoxtjxe, H., is ont¬
brand, woedt; jirjv ioxdjiEvog, na H. :

de eerste tien dagen der maand.— II. 1.
blijven staan, tot staan komen, stand
houden : ovxèxi ïoxavxai, dkket cpEvyovoi.
— 2. overdr. : a) v. toestanden : blijven
bestaan : 0 è/uoi a%og ëoxclxe, mijn droef¬
heid gaat niet voorbij.— b) ophouden :
ov oxrjosxou döixcöv.
cIozicua, cIoziaievg = 'Eox-, — ‘Ioziairjzig, idog, rj = eEoxicucoxig.
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loxvóg

c.IoziaTog, ó, tiran v. Milde, omstr. 500 v.G.
icrzidco, tozirj,
Eoxia, cEoxia.

cIozlrj,

ion.

=

eoxidco,

iozLov, xó [ioxóg ; eig.: het bij den mast
hoorende], zeil; mrv. ook v. één zeil.
lozoSóh7j9 rj [ioxóg, viv. öé%ojlicu], mastgaffel. — iozojzéö'}rj [ioxoi\ Tzéörj],

mastkoker.
Lozogéco [loxcoq). 1. te weten trachten te
komen, navorschen : a) onderzoeken :
-ècov evqloxe ..., HDT. —- b) aan iem.
vragen. — 2. h. nagevorschte weten,
kennen.— 3. h. nagevorschte mededee-

len, verhalen.
iozogia, rj [lóxcog ; —^ Lat. historia —>Ned. historie]. 1. a) het navorschen,
onderzoek, navraag : -Ipoi elöévcu xl,
hdt. — b) inz. : geschiedkundige navorsching. — 2. meton.: a) h. door
navorschen verkregene :
wetenschap,
kennis : rj jxsgi cpvoscog i., natuurkunde.
— b) h. mededeelen v. die ivetcnschap :
verhaal ; inz.: geschiedverhaal; vd. :

geschiedboek.
iozoQixóg, 3 [i'oxiog],

1. de wetenschap
betreffend, wetenschappelijk. — c 2.
inz: a) geschiedkundig. — b) ó l.,
geschiedschrijver.
iozóg, o [viv. ïoxrjpi; eig. : het staande].
1. scheepsmast. — II. 1. a) wevers¬
boom [die oudtijds verticaal was~\.
b) alg.: weefgetouw. — 2. meton.: a)
schering, ketting. — b) alg.: weefsel ;
overdr.: (spinne)web.
lozovgyéco [ioxóg, sgyov), weven.
0IozQiay rj, stad ten zuiden der monding
v. d. Donau. — 3lazgiavóg, ion. -rjvóg,

3, uit Istria.
3rIozgogy o, Ister, Beneden-Donau.
Xozooy 3 enk. imper. v. olöa (z. * eïdeo).
Lozco = i'oxaoo, 2 enk. imper. med. v. ioxrj-

fU.
ïozooQ en Xozcog, ogog, m. vr. bvn. [ivrt.
fit5 ; %. * sïöco). 1. wetend, kundig. —
2. o, rj ï.: a) getuige. — b) scheids¬

rechter.
loxaipogy 2 [ïoycoi’ aipa), bloedstelpend.
ioxa^éog, 3 = loxvóg.
ioxavdco (iter. impf. loxavaaoxov, H.). 1.
a) terughouden, hinderen. — b) med. :
zich inhouden, dralen. — 2. onovergr. :
vasthouden aan, trachten naar. — icrxdvcoy terug-, tegenhouden.
loxlovy xó, heupgewricht; mrr., heupen.

1. droog ma¬
ken, drogen. — 2. doen vermageren.
— loxvóg, 3. — 1. droog, dor. — 2.
mager, tenger.

loxvo.lvco^ f. aveb, ao. civet.

iaxvQL^OfA,ai
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iaxvQi^opai, f. iovfio.1) ao. lodjirjv \lo%v-

gdg]. — 1. sterk zijn, zijn kracht doen
gelden : zco ocópazi l. — 2. overdr. : a)
zijn kracht zoeken in, steunen op.— b)
hardnekkig blijven doen ; inz. met
woorden : hardnekkig verzekeren, staande houden.
ioxvgóg, 3 Uoxvg], sterk, krachtig. — 1.
in stoffelijhen %in : lichamelijk sterk ;
° -d x&cóv, rotsgrond ; -d ^cop/a, beves¬
tigde plaatsen. — 2. overdr., in onstoffelijken zin : a) machtig. — b) hef¬
tig, streng, dwingend: vógoi -oi; i.
Xeijuojv, winter. — iaxvgcog, lm. (comp.
óteqov en ozsgcog), heeft, benevens de beteekenissen beantwoordend aan die v.
loxvQÓg, ook die v. zeer : öicógvxsg fla&Eïai i., zeer diepe kanalen.
lichamelijke sterkte,
kracht. — 2. overdr.: a) intellectueele
en redelijke kracht. — b) macht, ver¬
mogen om iets te doen : l. ïïe&v', ° i.
yrjg, d. i. vruchtbaarheid.

laxvg,

vog,

ij.

1.

iaxvoi \_ioxvg]. 1. lichamelijk sterk -, gezond
zijn ; met inf. : in staat zijn te. — 2.
overdr. : machtig zijn, macht
invloed

hebben.
ïaxco (alleen pr. en impf.) \wrt. v. syco
met redupl. : * oi-ox-co] = e'xco.
ïocog, bw. [1'uo?]. 1. a) op gelijke wijze.
— b) billijk, rechtvaardig, onpartijdig.
— 2, verzekerend: a) waarschijnlijk,
natuurlijk. — b) verzw.: misschien wel.
°IzaUa, ij [-<—Oskisch vïteliü [luschl.vw.
Lat. vitnlus) ; —> Lat. Italia; eig.,
wschl.: kalverland], Italië, d. i. gew.
Groot-Griekenland. — 3 Izafanóg, 3,
Italisch. — 3IzaXid)zrjg, ov, ó. 1. in
Italië gevestigde Griek. — 2. alg.:

Italiër.
iza/aóg, 3 \ïrrjg\ = ïzrjg. —

lze,

v.

eI/lu.

izéa, ij, wilg. — izéïvog, 3, wilgen-.
izéov, verbaaladj. v. sipi.— ïzrjv, 3 du. ep.
impf. v. id.
ïzrjg, ov, 6 [elju ; eig.: er op losgaand].

1. onverschrokken, stoutmoedig. — 2.
zin: roekeloos,
driest, onbeschaamd.
izrjzéov = izéov. — ïzov, 2 en 3 du. pr.
ind. en 2 du. imper. v. elju. — izóg, 3
• [eï/u], begaanbaar.
•j*’IzovQaia, ij, Ituraia, landschap in h.
geiv. in ongunstigen

noordoosten v. Palestina.
ïzQiov, zó, honigkoek je.
ïzzco, boiot. — tozco, v. * eïöco.
ïzvg, vog, ij, rand v. een rond voorwerp.
— inz. 1. velg. — 2. a) rand van een
schild. — b) synekd.: schild.
3,Izvg, vog, d, zoon v. Prokne.

—

3 Id>

ïzco, 3 enk. imper. v. eIjm ; dikw. als uit¬
roep) gebruikt welaan ! — ïzcov, 3 mrv►
en 3 du. imper. v. eIjjii.
3'ïzcov, covog, rj, stad in Thessalië.
iv, tussiv., uitroep v. verivondering, he.
— ivyrj, rj [Ivtfco], geschreeuw, gegil.
—• iyypóg,, ó \id.\geschreeuw, gejuich,
gegil. — iv£co [lv], schreeifwen," gil¬

len.
ïqp'd'i/Lcog, 3 en 2, sterk, dapper, kloek.

*

iopi, bw. \instrum, v. ïg], met kracht, dap¬

per, machtig.
°I(pi-dvoLCoa, ij, en 3Ieptyévelol, rj \lcpi, ysj'0£], tiuee dochters v. Agamemnoon en
Klutaimncstra ; bij sommige dichters,
twee namen derzelfde.
3IcpixMjEiog, 3, van Iphiklos. —
nhog, 6, een Griek vóór Ti'oje.

3,Iepi-

3IepLx.q0.zrjg, ovg, ó, Atheensch veldheer na
d. Pdoponnesischen oorlog.
ïpiog, 3 [iqn], sterk, vet.
3IpizEiog, 3, van Iphitos. — 3 IcpLziöijg, ov,

d [VZ, -ó5?/s], Iphitide, zoon van Iphitos, t. tv. Ar diept olemos. — 3,I<pizog, d,
naam v. verscheidene Gr. helden en per¬
sonages.
ixavdco, verlangen naar.
-ïx'O'ai, pf. inf. v. -ixvéojxai.
iX'&'vdco (iter. ao. Ix'hvda.oxov, H.)
visschen. — Ix'Ó'vóblg, osooa, óev \idf\,

vischrijk.
3IX'O'voepdyoi, cov, oi [ix^vg payóvzeg, 2e
ao. part. bij eöco ; eig.: de Vischeters],
Ichtuophagen, zich v. visch voedende
stammen vrl aan de Arabische Golf.
iX'O'vg en Ix'&vg, vog, d, visch.
ixvevzrjg, ov, d, spoorzoeker ; o. a. speur¬
hond.
ixvEvoo [l'xrog], opsporen, op

den voet volgen.
i'xviov, zó. 1. voetspoor, spoor, eig. en
overdr. — 2. (H. 11., 13, 71) mrv., be¬
wegingen. — i'xrog, zó. 1. voetspoor,
spoor. — 2. overdr. : a) litteeken. — b)
spoor : ° ï. naXaiag aiziag, van een ou¬
de misdaad. — 3. meton. : f plaats

waar voetsporen zijn, weg.
ixvoaxojzéco [l'xvog oxonÉcoi], opsporen.
v. h. volg. —
cogog, d,
godenbloed.
tip, inóg, ó, houtworm, hoornmot,
ix<v, ace.

hpdjJLrjv, iipao, v. ijzzo/licu.
ïipo'd'Ev, aiol. = vipoftsv.
id), tussiv. 1. uitroep v. smart: wee ! —
2. id. v. vreugde : hoezee !
3 Id>, 3lovg, rj {ion. acc.’Iovv), dochter v.
Inachos,
een mythischen honing v.
Athene, tverd in een koe veranderd.

ïco

—
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xa&a igéco

uit Ephesos. — 3'Icov eg, cov, m. bvn. 1.
Ionisch. — 2. oi -eg, Ioniërs, een der
vier Gr. hoofdstammen.

icoy 2 enk. impf. en imper. pr. v. idopai.
ico, conj. v. eipi.
Ico,pr. conj. v. ïr),ui.

-j-3Icodwyg, ov, 6 [Hebr.w., = God is ge¬
nadig], Johannes. — vrl 1. Joh. de
Dooper. — 2. Joh. de Evangelist,
icoyrj, 77, beschutting, bescherming.
icorj,
ieder sterk geluid : kreet, ge¬
schreeuw ; tonen der lier ; geknetter
v. h. vuur ; geloei v. d. wind ;
icoxa, acc. bij tcoxrj. — icoxrj, rj, aanval.
0 Icblxiog, 3, van Ioolkos. — 3 IcoXxóg, ij,
stad op Magnesia.
Xcopev, l mrv. conj. v. slpi. —• icov, lovoa,
lór, part. v. id.
Icov, og, ó. 1. mythische koning v. Athene,
stamvader der loniërs. — 2. rhapsode

f’/oovctff, d, 6, Jonas, een profeet.
3 Icov ia, ij [3' Icov, 1], Ionië, kindschap aan
de westkust v. Klein-Azië. —3 Icovixóg,

3, Ionisch.

%

Ylcoaijg, fjxog, o, Joses, neef v. Jezus,
yicoa^cp, onverb., ó [Hebr. ivï\, Jozef.
1. aartsvader, een der zonen v. Jakob.
— 2. voedstervader v. Jezus. — 3. J. van
Arimathaia, lid v. h. Sanhedrin,
icora, onverb., xó. 1. iota, een Gr. letterteeken. — 2. overdr.: jota, iets onbe¬
duidends.
icoxpóg, o = Lojxrj.

K
x als cijfer : x

= 20.

xd, enkl., dor. = aiol. xé = att. dv.

mythische stichter v. d.
in Boiotië.

burg v. Thebe

xdöog, 6 [—Lat. cadus], kruik, urn.

xa-, xa/?-, z. 1. xaxd, begin,
xafiaivcov, xdfiflaXE enz. = xaxafa-,

Kaöovcnoi, cov, oi, Kadoesiërs, bergvolk
in Medië, aan de Kaspische Zee.

KdpeiQOL, cov, of Kabeiren, góden vereerd
o. a. op Samothrakië.

KaEiga, ag, vr. bvn. [Kdg], Karisch.

Kafiyoó'd'sv, bw. [K., -dsv\, uit Kabesos.
— Kajirjoóg, rj, stad in Thrakië.
Kafivh], rj, stad in Thrakië.
xdy = xaxd vóór y (z. 1. xaxd, begin).
xdya'd'óg = xal dyaïïóg (krasis).
xdyxavog,

, dor, droog.

2

xayyd^co. 1. luide lachen. —

2. bespotten.
xayxakdco, juichen, schaterlachen.
xdycó = xal sycó (krasis).
xdö9 xaö- = xaxd vóór S (z. 1. xaxd,
begin).
xaööga'd'éxrjv = xaxsÖQa'd'éxyv, 3 dit. 26
ao. ind. II. v. xaxaöagiïdvco.
xaöövaai = xaxaövoai, vr. mrv. 2e ao.
part. v. xaxaövco.
xaÖEpcov, óvog, ó, ij, dor. = xyöspcov.
xadiaxog, o [verklw. v. xddos’], stemurn.

JCaöpEiog, 3, ion. -prjiog, 3. — 1. Kadmisch, van Kadmos afkomstig, Thebaansch. — 2. zelfst. g. : a) 1) -eia, <dc
Kadmeia, de burg v. Thebe. — b) oi -sïoi,
Kadmeiërs, Th eb au en. — KadpEicovEg,
cov, oi, ep. = Kaö/ueïoi. — Kaöprjïog, z.
Kaöpsïog. — Kadpyïg, töog, vr. bvn.,
Kadmeïsch, Thcbaansch. — Kdöpog, ó,

xarjpEvaiy v. xdco.
,
_
xaiE, xa'OxqiB = xaxa, xaxa-, xaxa
vóór een klinker of tweeklank met spi¬
ritus asper.
1. daar waar. — 2.
overeenkomstig, zooals {z. xaxd, B, II,
2, b, a).
xa'&'-ayl^co, ion. xax-, att. f. icb. 1. (neer¬
leggen en) wijden ; inz. : als offer (vrl
als brandoffer) brengen. — 2. alg. :
verbranden.
xa’&'-ayvl^co (xaxa-, versterkend), reini¬
gen, wijden.
xaH-aipdcsaco (xaxa-, over ... heen), met
bloed bezoedelen.
xdft-aiposy 2 [ai/Lia] (xaxa-, id.), bebloed.
xaHalgEois, scog, y [xadaigsco^, het neeihalen, het sloopen.
xa.'frctigéco ® ion. xaxI. 1. oinlaagbiengen, afnemen, neerhalen : 0 doos x.
Üavóvxi, de oogleden van een doode
neerdrukken, zijn oogcn toedrukken.
— 2. inz. : met geweld neerhalen, om¬
verwerpen, verwoesten, overwinnen,
dooden. — II. overclr. 1. ten val bren¬
gen, van den troon stooten. — 2. ver¬
oordeel en : ij xadaiQovoa yjijcpos.
3.

xa&d, bw. \xa{P a\.
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naftaigco

naftrjxco
'

a) onder zich -, in zijn macht brengen.
— b) met verzw. beteeh. v. xaxa- : vat¬
ten ; ook : iem. betrappen. — c) met
verzw. beteeh. v. beide deelen: verkrij¬
gen, verwerven.
naftalgco9 f. xadagco, ao. èxddrjga, zld.
êxddaga ; pass. ao. èxaftdgdrjv [xaftagóg].
— I. reinigen. — 1. schoonmaken :
xgané^ag vdaxi x. — 2. overdr., in ritueelen zin : reinigen, verzoenen : x.
xLvci cpóvov, hdt., van bloed. — II. door
reinigen verwijderen, afwisschen.
naft-dWo^ai © 1. neerspringen. — 2.
overdr. v. d. wind : neerstormen.
nafta/uégiog, 3, dor. = xadrjp-.
naftavvco9 att. = xaxavvco.
naft~djta^ biv., eens voor al.
naft-dneg, ion. nar- [z. xaxd, A, II, 2, c),
zooals.
naft-djizco © ion. nar-, I. vastmaken
zoodot het neerhangt, ophangen. — II.
alg. 1. vastmaken. - 2.med. : a) zich
vastmaken aan, aangrijpen. — b) over¬
dr. : iem. met woorden aanvatten : a)
in gunstig en zin : zich wenden tot,
toespreken; ook : zich op iem. als ge¬
tuige beroepen. — /?) gew. in ongunstigen zin: aansnauwen, beschuldigen,
laken.
naftdgeiog, 2 [xadagóg], rein, zindelijk. —
naftagELÓxrjg, rjxog, rj, reinheid, zin¬
delijkheid.
naftagevoo [xadagóg], 1. onoverg. : zich
rein houden, rein zijn.— 2. o verg. : resin
houden. — naftagl£co [id.], reinigen.
naftdgiog, naftagióxrjg = xadageio-.
naftagiopLÓg, ö [xadagiQaï] = xadag/aóg.
ndftagfxa, xó [xadaigco]. 1. a) uitvaagsel,
vuilnis. — b) overdr. v. pers. : uitvaag¬
sel, schurk. — 2. ° ritueele reiniging.
naft-ag/aó^Go © (z. xaxd, A, II, 2, c), aanpassen, invoegen.
naftag/uóg, o [xadaigco]. 1. ritueele reini¬
ging, loutering. — 2.meton.: zoenoffer.
naftagóg, 3 [—> Ned. ketter], zuiver,
rein. — 1. a) vrij van vuil, - van vlek¬
ken, schoon, zindelijk. — b) onver¬
mengd : xgvoóg x., zuiver. — c) onbe¬
lemmerd, vrij van hindernissen : èv
-co (zelfst. g., t. w. xcjgcg), II., op een
open plek. — 2. overdr. : a) vrij van
smet, onberispelijk: x. ddvaxog, H.,
eervolle dood ; -ai xpfjcpoi, rekening
waarop niets te zeggen valt, sluitende
rekening. — b) vrij van ziekte, gezond.
— c) zuiver in ritueelen zin. — naftagóxrjg9 gxog, rj, reinheid.
naftdgaiog, 2 [xadaigco], reinigend, ver-

zoenend ; xó -ov [iegóv], hdt., reini¬
gingsoffer. — ndftagcng, ea)g, rj [idi^
= xadagfxóg. — naftagzijg, ov, 6 [ld.],
die reinigt, die dóór offers verzoent.
nafteöov/aai,
h. volg. — naft-é£o(iair
impf. èxadet,ó(ii]v, f. xadeöovpai, ao..
•j- èxadéodrjv (med. beteeh.). — 1. a) zich
neerzetten. — b) zich ergens«westigen.
— 2. zitten ; inz.: a) als smeekeling
neerzitten : f xadeodeig slg yóvv, neer¬
geknield. — b) rustig -, nietsdoend
neerzitten. — c) zitting houden.
nafteiaxo, H., = xddrjvxo, v. xddrjpai.
naft-Eipcagzai (slechts ee?i paar vormen
v. h. \of.), het is door het noodlot (vast)

bepaald.
naft-eigyvvfju en naft-Eigyco ® (vast) op¬

sluiten.

-j- naft-Eig = + xad3 slg [in plaats van
xad‘ eva], één voor één.
nafteïaa, H., ao. v. xadi£co.
naftEnxógy 3 [verbaaladj. v. xaxexco]. 1*
terug te houden. — 2.' ° vastgehouden..
naft-EUaoco, ion. nazEiX- (xaxa-, er on¬
der, er in), omwikkelen.
naft-ÉXnco ® ion. nar-, naar beneden
trekken ; inz.: te water brengen.
ndftEfzEv, H., 1 mrv. 2e ao. ind. v. xadirjpi.
j naft-El=rjg, bic., achtereenvolgens, na
elkaar ; èv xcg x. [xqóvco], daarna.
ndft-Eg/aa, xó, mrv.: oorbellen.
naft-evöco @ (impf. èxddsvdov en xadrjvöov). 1. (neerliggen en) slapen. - 2.
overdr.: ledig
werkeloos -, zorgeloos
zijn.
naft-Evgionco © ontdekken, betrappen.
naft-Eyjido/Liaij zich vroolijk maken over.naft-rjyE/iicóvy óvog, ó, ion. nax-y gids.
naft-TjyÉo/Liai, ion. nax-, I. vooropgaan,,
den weg wijzen, leiden. — II. overdr.
1. a) aanleiding geven tot. — b) instel¬
len, invoeren, stichten. — c) het eerst

doen,

beginnen. — 2. uitleggen. —

naftgyrjxrjg, ov, o, leermeester.
naft-rjdvjzaftéooy verbrassen.
naft-rjnay ® ion. nax-. 1. v. ruimte : zich
naar
beneden
uitstrekken:
ovgog
(berg) èg ddlaooav xaxrjxov, HDT. —
2. overdr. : zich uitstrekken -, reiken
tot: a) v. tijd : intreden, komen : ojióxe
-rjxoi 6 xQÓvog, wanneer de (normale)
tijd kwam ; xd xaxr/xovxa, met en zonder
nggypaxa, hdt., de ingetreden -, de

tegenwoordige omstandigheden. — />)
iem. toekomen, passen : d -rjxcov xG°vog, de vastgestelde tijd ; dihiv. onpers.’:
-rjxEi poi, het komt mij toe, het past
mij, het is mijn plicht: xó -fjxov, xd-

xd'd'Yjp'XL

-rjnovxa, het behoorlijke, plicht.
xd'd'-rjpaLy ion. «ar-, pr. incl. 2 enk. xdfirjocu enz., conj. xadcopai en xadcopai,
opt. xadpprjv en xadolppv, imper. xadrjoo, inf. xadijodcn, part. xadrjpevog;
impf. èxa&ijpijv enz., vaak zonder augm.'.
xadrjprjv enz., 3 enk. vaak xadrjozo. —
A. V. H. impf. 3 mrv. xadelaxo, xa'dijo.ro ; ion. pr. 3 enk. xazsazai, impf.
3 mrv. èxazsazo, xazéazo ; f/. xadrjoopai. — 1. a) zitten. - b) inz. v. rech¬
ters, v. een vergadering : zitting hou¬
den : oi -ijpsvoi, de toehoorders of de
rechters. — 2. overdr. : al zich ergens

bevinden, - ophouden, vertoeven, wo¬
nen ; v. een leger : ergens gelegerd zijn ;
v. een vloot : ergens liggen. — b) een
zittend leven leiden : x. ènl zlvl, een
(zittend) bedrijf uitoefenen. — c) rus¬
tig -, nietsdoend neerzitten, zijn han¬
den in den schoot leggen.
xaftijpegiogy 3 [xad1 ppsgav (z.
einde)}. 1. dagelijksch. — 2. van

xazd,

heden.

xad'rjGzo, impf. v. xddrjpai.
HOLd’LÖQvco. 1. doenzitten. — 2. overdr.:
а) ergens vestigen. — b) een standbeeld

oprichten.
xa'O'-iegevco en -isgócoy wijden, offeren.
xa'&'-i£dvoo1 gaan zitten.

*a#-fc£oa, f. x ad loco, att. xadico, ao. èxddioa, att. xadsToa (•conj. xadéoco), xadloa
[part. H. ook xadlooag) ; med. xadi£rjoopai, lxa.diodp.rjv, en ion. xazi^coy
xazloco, xazToa, -sïoa en xazioa.
I.
overg. 1. a) neerzetten, doen zitten. —
б) inz. : zitting doen houden, een ver¬
gadering beleggen. — c) iera. een zit¬
tend bedrijf doen uitoefenen. — 2.
overdr.: a) 'ergens plaatsen, vestigen :
qpvXdxovg x., wachten plaatsen ; ozgazidv x., de troepen zich laten legeren.
— b) in een zekeren toestand brengen:
x. zLvd xXaiovza. — II. onoverg. -siv
[savjóv] en med. 1. a) gaan zitten, zich
neerzetten. — b) zitting houden. — 2.
overdr.: zich ergens vestigen.

ö ion. xaz~. 1. overg. : neer¬
laten, -zenden, laten vallen, - hangen,
neerwerpen : zd öógaza x., de lansen
vellen ; ° onovddg x., plengen ; cpvydöag
x., bannelingen (overzee) laten terugkeeren [z. 1. xazd, A, II, 1, h). — 2.

xcL'd'-lrjpi

onoverg. xadiévai [êavzóv] en med. : a)

naar beneden komen, af dal en. — b)
alg.: zich in beweging zetten.
xa'd'-Lxezevooy dringend smeeken.
xa.'d'-ixvéopai ® neerkomen op, treffen;
fig. : ps xadixexo nhdog, H., leed is op
mij neergekomen.
xa.'&'-iozdvco = xadiozrjpi.

—
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xa'&'-LOzr]pi © ion. «ar-,
A. overg. (pr., impf., f., 1° ao. act.; pr.r
impf. en 1G ao. med.). I. neerzetten :
xgrjzrjga x., H. — II. [%. xazd, A, II, 2,.
a, a), in een min of meer blijvenden

toestand plaatsen. — 1. a) vastzetten,
-leggen : een schip voor anker leggen,
troepen opstellen enz. — b) ergéns
brengen: x. "EXXrjvag elg 3 lcoviav; °x.
sg (poog.
2. overdr. : in een zekeren
toestand brengen : zovg dzaxzovrzag
ddgóovg x., aan de dienstweigeraars de
straffeloosheid verzekeren. — inz.: a)
iem. aanstellen, kiezen, maken tot
vTiagxov (stadhouder)
ziva ; ° yjevöf}
(leugenachtig) spavzöv x. ; ’\x. ziva ènl
zLvog of 8JT.I zlvl, over iets aanstellen.
— b) instellen, inrichten : öhyagxlav x.
B. onoverg. (2G ao., pf., plqpf.) en med.,
behalve lG ao. — 1.1. zich ergens in een
min of meer blijvenden toestand plaat¬
sen ; pf.: staan. — 2. inz. v. troepen:
zich opstellen ; v. een redenaar : optre¬
den enz. — II. overdr. : in een toe¬
stand -, tot stand komen, ontstaan,,
worden ; pf.: geworden zijn, bestaan :
nólepog xadlozazai, begint; 0 spcpgcov
xadiozazai, komt tot bezinning; noUpióv zlvl xazaozfjvai, iem.s vijand wor¬
den ; xazéoiij elg zijv Paoïlelav, kwam
op den troon ; fj xadsozrjxvïa ijhxla,
gezette leeftijd ; oi xadeoz&zeg vópoL,
de bestaande wetten; x6 xadeoxgxóg,.
het bestaande recht, of: de gewoonte;.
onpers. : xadêozijxe, het is gewoonte. —
inz.: a) in een goeden toestand
in
orde -, tot rust komen : o dógvfog xaxsozrj, bedaarde. - b) aangesteld worden,
een ambt aanvaarden: oi zgidxovxa
xazèozijoav.

xd’d'-oöosy rj. 1. weg naar beneden. — 2.
meton.: het afdalen ; inz.: (z. xazd, A,
II, 1, b), terugkeer (over zee) uit h.
buitenland.
xad'oXixóg, 3 [ —> Lat. catholicus —>
Ned. katholiek], het geheel -, allen
betredend, algemeen. — xaft-óXov, bic.
1. over het algemeen. — 2. geheel en
al.
xa‘d'-opoXoyéoo. 1. geheel en al -, zonder
voorbehoud toegeven, toestemmen. —
2. beloven ; inz.: verloven.
xaft-ortUtco. 1. (volledig) bewapenen,
uitrusten. — 2. soph. El. 1087 missch.:
o verwinnen.
xoL'd'-ogdco © ion. xaz~. I. 1. a) (ook
med.) neerzien. — b) alg.: zijn oogen
laten vallen op, gewaarworden, zien.
— 2. overdr.: inzien, erkennen. — II.
(xaza-, goed), bezichtigen, aanschou¬
wen, onderscheiden.
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jca.rd'-og[A,£t;co9 een haven doen binnenloo-

pen.'
1. heiligen, tot eigendom
van de godheid maken. — 2. alg. :
aan iets wijden.
na.'d'ÓTi, ion. xax-, vgw. \xad' o zi\ =
xad? ö tl. — 1. (z. xazd, A, II, 2, c) :
a) hoe. — b) in zoover, gelijk. — 2.
omdat.

MCL'd'-ooióco.

x&'d'ovy imper. pr. v. xdêrjgai.
xaid'-v/3gi£c>Oy ion. xaz-. 1. met gen., dat.,
ace. : overmoedig behandelen, beleedigen, hoonen. — 2. abs.: overmoedig

handelen, onrecht plegen.
Md&vÖQos, 2 [xazd, vöcog], vol water.
a’d'-vjteg'd'€(v)9 ion. xaz-, biv. en vrz.
met gen. — I. van boven af. — IJ.
[met verziv. beteek. v. xaza-). 1. v. ruimte :
a) omhoog, boven, boven op.— b) (vgl.
2.avco, A,I,1, c) noordwaarts; met gen.:
ten noorden van : x. Xioio, H. — 2.
overdr. : a) verheven boven : x. yiyvEodcu, met en zonder gen. : de over¬
hand krijgen (boven). — b) zld. v. tijd :
vroeger, vóór. — xa&vjxégzegogy 3,
ion. nar- [comp. bij h. vorige]. 1. v.
ruimte: hooger. — 2. overdr.: machtiger, overtreffend.
Mo.'d'-vnvócDy ion. kolt-, en med
in een
diepen slaap vallen, diep slapen.
xa’d'-vzpirjfii ® overdr. 1. overg. : a) los¬
laten, prijsgeven, verzuimen. — b)
inz.: verraderlijk prijsgeven, verraden.
— 2. onoverg., meel.: toegeven, wijken.
naft-ebs, vgiv., zooals, gelijk.
nal. I. vgiv. : en (verbindt ivoor den en
zinnen); xai... xai, niet alleen... maar
ook, zoowel... als. — inz. 1. na nolvg

.,

(voor ons taalgevoel pleonastisch): nolloi xai dyadoi (vele goede) cpiloi. —
2. nader bepalend, verklarend : 0 Ivneïg
xai ai) xai zo oöv H^og, gij verveelt
mij, gij en [cl. i. met) uw huwelijk. —
3. verbeterend, versterkend: en wel :
jzagrjodv ziveg xai jioXloi ye; xai zavza,
en dat, te meer daar; dlXoi zs xai, an¬
deren en ook, inzonderheid ; dXXcog zs
xai, zoowel in ander opzicht (om ande¬
re redenen enz.) als ook, vooral. — 4.
verbindt h. algemeene met h. bizondere :
/na zóv Aio. xai zovq fleovg, en bij alle
góden. — 5. na een tijdbepalend en zin,
el. hoofdzin inleidend, om gelijktijdig¬
heid uit te drukken : rjör] r/v gEoggfgia
xai EQxovxai xrjgvxeg, het was reeds
middag, toen... — 6. ter inleiding v.
een verwonderde of misnoegde vraag :
° xdnsLza sxavsg;, en toch hebt gij ze

vermoord ?
'II. biv.: ook, insgelijks, zelfs : xai avióg

-
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Tiozs xazégad'ov, ik heb het ook eens
ondervonden ; xai <hg, xai ovzcog, ook
op die wijze, zelfs zoo. — inz. 1. ter
aanduiding ^ v. een gradatie : a) ver¬
sterkend : ov f-ióvov ... dXXd xai, niet
alleen ..., maar ook ; xai oi nXeïoxoi,
zelfs de meesten. — b) verminderend:
ook maar : isgsvog xai xSnvöv vorjoai,
H., verlangend al Avas het maar den
rook te zien. — 2. in vergelijkingen:
xai fgiLv (ook aan ons) ’zavzd öoxsT
djtsg xai ^gelijk ; lett.: gelijk ook) flaaiXsc; d>g zig xai dXXog, zoogoed als elk
ander, - als wie dan ook. — 3. in voorwaardelijke en toegevende zinnen : xai
sf xai èdv, ook -, zelfs in dien ; ei xai,
sdy xai, hoewel. — 4. in redengevende
zinnen : Xsigioorpog rjyoïzo, èjzsiöi) xai
(daar hij, af gezien van zijn bekwaam¬
heid, bovendien) Aaxsdaipóvióg èozl.—
5. na een vraagwoord : eigenlijk, juist:
êxsXsvosr eitcelv tcov xai ènXrjyrj, waar
hij dan Avel slaag gekregen had.
Kaïdöag, a, o, afgrond te Sparta, waarin
de misdadigers levend of dood gewor¬
pen werden.
t Raïaqpag, a, ó [Hebr. iv.], Kaïphas,
Joodsch hoogepriester v. 18 tot 36 n. G.
xaiezdeLg, dsaoa, aev, met vele kloven. —
xaiézag, a, o, kloof.
Kdïxos9 6, rivier in Musië.
Kaïvaiy cov, ai, stad aan d. Ticgris.
KaLveiSrjg en -eidrjg> ov, ó, Kaineïde,
nakomeling van Kaineus. — 1. zijn
zoon Koronos, H. — 2. zijn verre nako¬
meling Eëtioon, HDT. — Kaïvevg, o,
mythische koning der Lapithen.
xaivi£co [xaivóg], iets nieuws -, iets on¬
gewoons doen.
xaivojzoiéco [xaivóv noiêco]. 1. vernieu¬
wen. — 2. iets nieuAvs invoeren.
xaivóg, 3. — 1. nieuw : a) pas gebeurd,
- gemaakt, - ontdekt. — b) nog niet ge¬
bruikt. — 2. overdr. : Arrecmd, buiten¬
gewoon, onverwacht, op\^allend.
xatvozogéco [xaivóg, wrt. v. zégreo], 1.
in een mijn een nieuwe gang maken.
— 2. overdr.: iets nieuws in\^oeren. —
xaLvozogia, i) [id.\ 1. het maken A^an
een nieuAve gang in een mijn. — 2.
overdr. : nieuwigheid.
xaivovgyéoo. l.iets nieuws doen, nieuAvigheden invoeren. — 2. overdr. : iets bui¬
tengewoons
iets vreemds doen : 0 x.
Xóyov, zonderlinge woorden spreken.—
xaivovgyóg,

2

[xaivóv sgyov [ngazzcovj],

iets nieuws verrichtend.
xaivóco \xaivóg\. 1. iets nieuws maken. —•
2. A^oor de eerste maal gebruiken, in¬
wijden.

xaivvpai — xaxoXoyéco
xaLvvpai9 alleen pr., impf, pf. xsxaopai
(,gew. beteek. v. h. pr.), plqpf. èxExdopyv
[geiv. beteeJc. v. h. impf.). — 1. onoverg.:
zich onderscheiden, uitblinken : dgezfjoi
xsxao/uévog sv zJavaoïoi, H. — 2. óverg.l
uitblinken boven, overtreffen : x. uva.
xaivcoy f. xavco, 2e ao. è'xavov, 2e. pf. xéxova, dooden.
xaL-jzEQ, bw., (bij H. gew. gescheiden), xai
duidt een gradatie aan, neg een toege¬
ving : hoezeer ook, ofschoon.
xalgiog9 3 en 2 [xaugóg]. 1. a) de juiste
plaats treffend ; v. wonden : doodelijk :
-a jzhjyrj. — b) meton. v. de plaats waar
een loonde doodelijk is: gevaarlijke
plaats v. h. lichaam : h -co (zelfst. g.).
— 2. overdr. : a) te rechter tijd : 0 -av
ógco ozsLxovoav. — b) vd.: passend, nut¬
tig : -óv Ti. Xéysiv.
Kcugógy o.
A. 1. de juiste maat, - verhouding : ó£visga tov -ov, te scherp. — 2. meton.,
concr.: het juiste, - passende.
B. meton. I. de juiste plaats. — II. 1. a)
het juiste
het gunstige oogenblik,
goede gelegenheid : xdVaozov -óv lapsïv; bw. : èv -co, eg -óv, jzgóg -óv, °-óv,
9 -co, op liet juiste oogenblik, van pas ;
naga -óv, geio. : ten ontijde. — b) alg. :
tijd, tijdsomstandigheden, toestand.—
2. voordeel, nut: x. èoziv fgiïv etöévai...
xaigoaécov en hcuqovooécov9alleenstaande
ion. gen. mrv. v. * xaigóeig [xalgog, een
der kissen, die de draden v. de schering
uiteenhoudend, dicht goed geweven.
*j" Kaïoag, agog, ó
— Lat. Caesar]. 1.
Caesar, de veroveraar v. Gallië, 100-44
v. G. — 2. bestanddeel v. een naam :
Caesar : K. Avyovozog. — 3. als titel :
keizer. — *f* Kaïadgiog, 6 [<— Lat. Caesarius], Caesarius, mansnaam,
xdiza = xqza = xai sha (krasis).
xai-TOLy bio. \eig. : en gewis], 1. tegen¬
stellend : en toch ; versterkt: x. ys, x.
nsg. — 2. om een redeneering voort te
zetten : nu echter, welnu. —• 3. bij een
part. : hoewel.
xaiooy att. xdco9 xavoco, Exavoa, xéxavxa ;
pass. xavdrjoogai, èxavdpv, 2e ao. êxdijv,
pf. xéxav/nai. (xdco wordt nooit gecontr.).
— A. V. ep. ao. sxr\a [conj. 1 mrv. xrjo/liev, opt. xi)ai, inf. xfjai., part. xyag),
part. ao. ° xéag. [lort xaf\ xav]. — 1. in
brand steken, aansteken : x. nvg; nvg
xaiEodai, H., voor zich [meel.). — 2. a)
door vuur vernietigen, - verwoesten :
x. xcopag. — b) overdr., v. hartstochten’.
verteren; vrl pass.: branden: f y xagöla
rjpcbv xaiog.ÉvT] rjv êv rgiïv.
xdx — xai ex [krasis).
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xdxy xax- = xazd, xaza- vóór x;
xazd, begin.

z.

1.

xaxayyEXéco9 onheil melden. — xaxdyyeXosy 2 [xaxov dyyEXog], onheil meldend.

2 [xaxóg, dyysUco], door een
slechte tijding veroorzaakt.
xaxavögia, i) [xaxov dvögóg (sgyov)*\, laf¬
heid.
xaxdyyeAzog,

=

xdxeï, xdxei-d'EVy xdxeïvog
xai exel,
xai exelOev xai ÈxEivog [krasis).

,

slechtheid, slechte ge¬
steldheid, - gezindheid, lafheid.
xaxpyogézoy kwaad spreken van, belas¬
teren. — xaxijyogiay i), kwaadspreke¬
rij, laster. — xaxr)yogog9 2 [xaxov dyogsvcov], kwaadsprekend, lasterend.
xaxca, 7} [xaxóg]. I. silbj. 1. slechtheid,
in d. ruim sten zin v. dit ivoor d, slechte
gesteldheid. — inz. : a) slechte nei¬
ging, ondeugd. — b) lafheid. — 2. in
verzio. zin : gemis eener goede eigen¬
schap, onkunde. — II. obj. : kwaad,
ellende.
xaxL^oj [xaxóg ; eig. : slecht maken]. 1.
beschuldigen, berispen, laken, oneer
aandoen. — 2. moedeloos maken ;
pass.: zich laf betoonen. — xaxiozéov,
xdxrj, if [xaxóg],

verbaaladj. v. xaxi£co.
xdxLGzosy 3, en xaxioov, 2, superl.
comp. v. xaxóg.
xax-xEiovxeSy z. xazaxEico.
xax-xfjaiy z. xazaxaico.

en

2 [xaxov fiiov
armoedig
levend. — xaxoyeUcoVy m. vr. bvn.
[xaxov ysLzcov (covj\, nabuur van iem.s
ongeluk. — xaxóyXcoaaog9 2 [x., y),coooa], onheilspellend.
xaxoöaL/aovdaiy door een boozen geest
bezeten -, razend zijn. — xaxoöai/Liovla, fj. 1. bezetenheid ; vd. : dwaasheid.
— 2. onheil. — xa>todal/acov9 2 [xaxov
öai/iova (e’xcov)]. 1. een boozen geest
hebbend, dolzinnig, dwaas. — 2. on¬
gelukkig.
xaxoSoijéojy een slechten naam hebben.
— xaxóSo^og9 2 [xaxgv öó£av [e%u>v)],
een slechten naam hebbend.
xaxoecjLicoVy 2 [xaxov Eiua (e^oov)], slecht
gekleed. — xaxoEgyLr\9 ion., en -egyóg9
ep. = xaxov gy-.
xanorj'd'£ia9 rj, boosaardigheid, kwaad¬
willigheid. — xaxorj'd'rjqy 2 [xaxov y Oog
[e'xcov)], boosaardig, kwaadwillig.
xaxófiioqy

xaxó'frgoog-ovq, oog-ovg, oov-ow [xaxov
■Ogoêcov], kwaadsprekend, lasterend. —
Kaxoi\iog9 f\ [xaxrj "IXiog], Ongelllks -

Ilios.
xaxoXoyécoy kwaad

zeggen van iem.,
19
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xa xokóyog

—

2

—

xa"k-

Xéycav],

xaxoozópa£«g, 2 [xaxöv ozOpa/ov (è'xwv)],,

xaxopdxavog, dor., en -pr\xavog, 2 [xa?<röv fxrjxoLvdcov], onheilstichtend.

xaxocrzopéco, beleedigen.— xaxóavopogr
2 [xaxöv ozópa (è'xcov)], kwaadspre¬

ziva.

xaxoXóyogy

[xaxöv

kwaadsprekend.

xaxóvoia,

?5 [«o^ovoog], kwaadwillig¬
heid. — xaxóvopog, 2 [aratfodg vópovg
(è'xcov)], onder slechte wetten levend.
— xaxóvoog-ovg, oog-ovg, oov-ovr (mrv.
-vot ; superl. -vovo'cazog) [xaxöv vóov
(è'xcov)], kwaadwillig, vijandig. — «axóvvptpog, 2 [*a;xdg, vu/uqMy], ongeluk¬
kig gehuwd. — Kawdfetvog, ion., en
-|erog, 2. — 1. bedr. [xaxog (cov ngög)
£évovg], ongastvrij. — 2.
[xaxovg
£êvovg (è'xcovj], slechte gasten hebbend.
xaxorcd'd'Eia, 77 = -Mol. — xaxojza'd'éco,
in het ongeluk zijn, lijden. —* xaxojza&rjg, .2
7m#d)v], lijdend. —
xaxojicL'd'iay f), liet lijden, rampspoed.
xaxojzivrjg, 2 [«ctKov nfrov (l^cov)], zeer
vuil.
xaxojzoiéoo. 1. onoverg. : slecht handelen,
kwaad doen. — 2. overg.: iem. kwaad
doen, benadeelen. — xaxojzoióg, 2
jroiécav], slecht handelend, mis¬
dadig.
xaxojzgayéco [xaxóög ngaoow], ongeluk¬
kig zijn.
xaxoggacpirjy rj, ion. [xaxöv gdnzoi], het
op touw zetten van iets kwaads, arg¬
list.
xaxoQQO'd'éoo [xaxöv go&éoo], kwaad spre¬
ken van, uitschelden.
xaxóg, 3 (als comp. dienen xaxicov, rjoocov,
XELQOov ; als superl. xdxiozog, xeigiozog.
H. bovendien : comp. xaxcózsgog, xs~
gslcov, xsgeióxsgog, xsiQQiEgog).

A. slecht, in d. ruim sten %in v. dit ivoor d.
— 1.1. uitwendig slecht, - niet zooals
het hoort: xaxa. sïpaza, H., schamele
kleederen ; slöog (ace.) x., H., leelijk. —
2. arm, van lage afkomst. — 3. onge¬
lukkig, ellendig. — II. v.pers. en toe¬
standen : slecht voor een ander of iets
anders. — 1. slecht in zijn soort, onbe¬
kwaam, onnut : fjvioxog x., II. — 2.
schadelijk, nadeelig, onheilvol, verder¬
felijk, gevaarlijk : róoog -g, H. ; Xóyoi
-of smaadredenen ; -öv (onheilspellend)
ovag, H. — III. zedelijk slecht, bedor¬
ven, gemeen, boos, trouweloos; inz. :
laf.
B. zelfst. g. I. 6 x., booswicht, lafaard
enz. — li. rd -óv, xa -d, het slechte, booze. - kwaad. — inz. 1. a) onheil,
armoede, tegenspoed, lijden, ziekte,
gevaar. — b) meton.: kwaadstichtend -,
verderfelijk wezen. — 2. smaadwoor¬
den, verwijten. —■ 3. het zedelijk
slechte, slechtheid, bedrog, misdaad.

met zwakke maag.

kend.
xaxózExvog, 2 [xaXrjv léxvrjv (è’xcov)], arg¬

listig.
xaxózrjg,

rjzog, g [xaxóg].*\. bedr. : a)
slechtheid, ongeschiktheid. — b) zede¬
lijke slechtheid. — 2. lijd.: onheil, lij¬
den, ramp.
xaxozvxvSy 2 [xaxjj xvxfl (xgcbusvog)]y
ongelukkig.
xaxovgyécoy slecht handelen. — 1. abs.:
kwaadwillig -, bedrieglijk
misdadig
handelen. — 2. met voorw. : a) iem.
(ziva) benadeelen, schaden. — b) iets
beschadigen, verwoesten : x. xcógav. —
— xaxovgygpa, zó [xaxovgyéco], slechte
daad, misdaad. — xaxovgyia, g. 1.
slechtheid. — 2. meton., concr. : slechte
daad, misdaad. — xaxovgyogy 2 [xaxd
è'gya (ègya£ópsvog)]. 1. slecht handelend,,
boosaardig, misdadig, bedrieglijk, on¬
heilstichtend. — 2. ó x., misdadiger,
booswicht.
xaxotpgaörjg, 2 [xaxa cpga^ópsvog] en
xaxócpgcoVj 2 [xaxag (pgévag (excov)]. 1..
boosaardig. — 2. onberaden, dwaas. —
xaxoqjvyg, 2 [xaxög cpvyv (ace. v. betrekk.)], slecht gegroeid, ongezond.
xaxóco [;xaxög], in een slechten toestand
brengen. — 1. a) bemorsen, leelijk ma¬
ken, mishandelen, havenen. — b) be¬
schadigen, verwoesten. — 2. benadee¬
len. — 3. doen lijden, ongelukkig ma¬
ken, bedroeven.
xdxravEy z. xazaxzstvai.

xaxvvopat [xaxög], slecht handelen.

Kaxvjtagigy song, d, riviertje ten zuiden
v. Syrakuse.
xax-x££Li -%ÓEzaiy -%Evai = xazayEi, -j/sTzaï, -yevai.
xaxcog, bw., comp. xdxiov, superl. xdxioza [xaxög], slecht (z. xaxög) : x. exeiv,.
zich slecht bevinden, ziek zijn ; x. xoleïv
ziva, x. ögdv ziva, iem. slecht behan¬
delen, beleedigen ; x. noulv zi, bescha¬
digen, verwoesten ; x. Xéyeiv ziva, be¬
lasteren, beschimpen ; x. ngdooeiv, zich
in een slechten toestand bevinden, on¬
gelukkig zijn ; x. dxovsiv, een slechten
naam hebben.
xdxcoaig, f\ [xaxbco]. 1. bedr. : a) het mis¬
handelen. — b) in h. Attisch recht i
tekortkoming jegens zekere personen— 2. lijd : smaadvolle bejegening, ver¬
nedering.
xaX-y x. 1. xazd, begin.

ycaXdfjLrj

—

naXdpijy y] [z. xdXagog]. 1. graanhalm. —
2. stroo. — 3. stoppel.
naXd/Luvos, 3 \xdXapog], rieten.
KaXajULzijgy ov, 6, onbekende Gr. heroos.
KaXa/AÓeig, óeooa, ósv [xdXapog], rieten.
— KdXa/uoi, covj OL \id.\, de Biezen,
kuststreek op Samos.
xdXa/uog, ó [—> Lat. calamus ; vw. Lat.
culinus, Ned. halm]. 1. a) riet, riethalm.
— b) meton. : rieten voorwerp : riet¬
pijp, herdersfluit, mat enz. — 2. alg. :
, rietachtig gewas.
KaXavógyó, brahmaan ten tijde v. Alexander d. Groote.
KaXaxiai, oi, Kalatiërs, Indische volks¬
stam.
xaXavgoyj, oxog, ij, herdersstaf.
xaXéeoKOV) xaXéoxezOy z. xaXsoj.
xaXécoy xaXsow en xaXtb êxdXeaa, xéxXrjxa; med. xaXéoogcu en xalovgai,
ExaXeodfigv ; pass. xhjihjoop.ai, èxXijdrjv,
xexXrjfj.nL. — .4. V. Her. impf. 3 mrv.
H. xaXéeoxov, ion. f. xaXéco; med.pass. lier. impf. H. xaXéoxexo, 2 enk.
med. f. met lijd. beteek. ° xaXeï, 2 enk.
opt. pf. 0 xsxlfjo, 3 mrv. plqpf. ion.
xExhjaxo. f. exact. xexkijoopai.
I. 1. bij den naam roepen, noemen, een
naam geven : ov Bgiagewv xaXÊovoi, H.,
dien zij Briareoos ... ; pass. : genoemd
worden, heeten : 6 xaXovpevog flavazog,
de zoogenaamde dood ; xéxXrjpat, ik
heb den naam gekregen, ik heet, dikte,
nagenoeg : ik ben. — 2. inx.: groeten.
ÏI. 1. ergens heen roepen, ontbieden ;
fig.: 0 dgdg ooi xaXoviiai, ik roep een
vloek op u neer [med.: dat wensch ik).
— inz. : a) te hulp roepen, eig. en
overdr. : Dsobg xaanroepen ; d xaipóg
svvow dvdg1 exclXei, eisclite. — b) dag¬
vaarden, aanklagen, als getuige opr o epen : x. mei en zonder eig zo dixaozijQiov. — 2. nitnoodigen : x. met en
zonder ejil öelnvov en dgl., ten eten
noodigen.
xdXgjiUy xdXrj/Li/LUy aiol. = xaXeco.
KaXrjxogLdrjg, ov, ó, Kaletoride, zoon
van Kaletoor, t. tv. Aphareus. — xaXrjzcog9 ogog, d [xaXéco], roeper. — KaXrjzeng, ogog, ö, een Griek vóór Troje.
xaXid, rj, schuilplaats : hut, vogelnest
enz.
‘xaXivdéofj.cu = xvXivöéoficu, z. xvhvöéco.
KaXXaziai = KaXaziai.
xaXXsijcoOy ep. *= xaxaXsiTico.
naXXi-y schoon.
KaXXiagog, rj, stad in Lokris.
xaXXiag9 ov, d [xaXXi-; eig. : de schoone,

xdXXioza

291

ironische benaming], aap.
KaXXiag, ov, ó, schoonbroer v. Alkibiades.
xaXXiftozgvgy vg, v \xaXXi-, fózgvg], met
schoone trossen. — xaXXiyovog, 2 [x.,
yiyvopai], van edele afkomst. — * xaXXiyvvai\9 gen. aixog,m. vr.bvn. (alleen
gen., dat., acc.) [x., yvvrj\. rijk aan
schoone vrouwen. — xaXXidupQSg, 2
[tt.,dï<ppog],met eenschoonen wagen.—
xaXXiéXcuogy ij [x., èXaia], tamme olijf¬
boom.
KaXXisjzécoy mooi praten. — xaXXiejzrjgy
2 [xaXXi-, Eizog], mooi pratend.
xaXXtegéco \xaXXi-, tegov]. 1. bij het offe¬
ren gunstige voorteekenen verkrijgen.
— 2. overg. : onder gunstig© voortee¬
kenen offeren, ten offer brengen. —
xaXXi^oovog9 2 [x.. £cbrtj], met schoonen gordel. — xaXXi'd'gi%9 gen. xgi%og,
til. vr. bvn. [x., flgi£], met schoone ma¬
nen, - wol. — xaXXixagjzog9 2 [x., xagjtóg\, schoone vruchten dragend. —
KaXXi-noXdovij [de Schoone Heuvel],
heuvel bij Troje. — xaXXixó/uag9 ov, m.
bvn., dor., en -xopog9 2 [x , xófirj],
schoonlokkig. — xaXXixgijSs/avogy 2
[x., xgijösfirov], met schoonen hoofd¬
doek.
xaXXifj.axog9 m. bvn. [xaXXi-, pdyofiai],
goed strijdend. — KaXXLpayog9 ó. 1.
Atheensch veldheer te Marathoon. ■— 2.
dichter en prozasclwijver 1IIG eeuw v.
xdXXifjog9 2 = xaXóg.
xaXXivaog9 2 [xaXXi-, vdco], schoon vloei¬
end. — xaXXivixog9 2 \x.y vixrj]. 1. een
schoone zege behalend. — 2. a) de
zege verheerlijkend : °x. ozècpavog. —
b) zó -ov, zegefeest, zege.
xaXXiónay ag, vr. bvn., dor. [ = * -jzt] ;
xaXXi-, oyj], schoonstemmig. — KaXXiójzrjy rj, een der Muzen.
xaXXiJzdgpog en -gog, 2 [xaXli-, xagsid],
met schoone wangen. — xaXXiJidg&evog9 2 [x., ndgdevog], van een schoone
maagd.— xaXXuzXóxapogy 2 [x., nXóxafjog], met schoone vlechten.
xdXXijroVy ep. = xaxèXinov.
xaXXijzgcogogy 2 \xaXXi-, jrgqJga], met
schoonen voorsteven. — xaXXijzcoXogt
2 [*., TiüXog'], met schoone paarden.—
xaXXigÉE'&'Qogy 2 [x., géedgov] = xaXXiggoog. — xa XXigéco = xaXXiegéco. — xaXXigoog en xaXXiggoog-ovg, oog-ovg, oovovv [«., góog], met schoonen loop. —
KaXXia'd'évrjgy ovg, d (ace. rjv en rj) [x.t
odèvog], tochtgenoot v. Alexander d.
Groote.
xdXXiozay bw., z. xaXcbg.
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xaXXiaxddLOgy 2 [xaXXi-, oxdiïiov], met
sckoone renbaan.
ytaXXiaxeLoVy xó [xdlhoxos], 1. prijs der
schoonheid. — 2. prijs der dapper¬
heid. — xaXXiaxevco [id.], de schoonste
zijn. — xdXXiaxogy superl. bij xaXóg.
KaXXioxgaxog,
ó
[xaXXc-,
oxgaróg],
Atheenseh redenaar, gest. omstr. 355
v. G. — xaXXlocpvgogy 2 [pc., atpvpoV],
met schoone enkels. — KaXXixgixog,
^re?ï. 0. xaXXidgL^. —- xaXXicp'd'oyyogy 2
[«., (pi^oyyogj, schoon klinkend. — pcaAA^o(oos',2 [pc., £0£0£], met schoone dansplaatsen.
KaAAteur, comp. bij xaXóg.
xaXXovrjy fj [xdXXog], schoonheid.
pcdAAos, xó [xaXóg]. 1. lichamelijke schoon¬
heid. — 2. overdr.: «) zedelijke schoon¬
heid. — b) alg.\ voortreffelijkheid. —
3. meton.: a) schoon voorwerp, schoone
mensch : xdXXrj hgcov, prachtgebouwen van tempels. — b) schoonheids¬
middel.
xdXXog — Kal dXXog (krasis).
naXXvvco [xdXXog]. 1. a) schoon maken.
— 2. overdr.: a) verschoonen, vergoe¬
lijken. — b) med. : zich beroemen op.
ytaXXcoixi£co [xaXXi-, anp]. L een schoon
uitzicht geven, schoon maken, tooien.
—H. med. 1. zich schoon maken, zich
tooien. — 2. overdr.: a) zich beroe¬
men op, zich laten voorstaau op. — b)
preutsch doen. — xaXXcójtiotuay xó, en
-[tos, ó, tooisel.
xaXoxdya'd'lay ij [xaXóg xdyaüóg], hoeda¬
nigheid van een xaXóg xdyaü'óg (z. xa¬
Xóg, II, 1, b), edele gezindheid, zede¬
lijke voortreffelijkheid. — xaXoxdyaè'LKÓgy 3, zich op xaXoxdyadia toeleg¬
gend, edelgezind, voortreffelijk.
xaXóg, 3 ; comp. xaXXicov, 2 ; superl. xdXXcoxog, 3. — I. 1. uitwendig schoon,
mooi, lief. — 2. xó -óv, schoonheid. —
3. biv. -óv, -d. schoon, mooi. — II.
overdr. 1. in zedelijk opdicht', a) edel,
eervol; inz.: dapper, moedig ; pc. xai
dyadóg en x. xdyad'óg, zooals het hoort,
edel, voornaam. — b) xó -óv, het zede¬
lijk goede, het edele, edele daad,
deugd; xd -d, al wat schoon en edel
is (z. ook 2, b). — 6 pc. xai dyaêóg, d pc.
xdyad'óg, man van eer, hoogstaand man;
dikw. in socialen zin : oi -oi xdyadoi, de
welgestelde burgers (die zich en zich
alleen achtbaar ivaanden) ; xó -óv xdyaéóv, edele daad. — 2. alg.: a) goed in
zijn soort, bruikbaar, doelmatig, voor¬
treffelijk : pc. ?uprjv; pc. dvspog ; -ij yfj,
goede aarde ; + 6 noigijv 6 x., de goede
Herder ; -d legd, gunstige offers ; dikw.

—

xdXcog

ironisch’, -ij %dgtg. — b) xd -d, goede
dingen, d. i. eereambten, eerbewijzen,
voordeelen, goede tijdingen enz.(z. ook
1, b) ; sv -co [xÓTicg], op een geschikte
plaats ; êv -co [xQÓvcg], te gelegener
tijd ; slg -óv [%góvov], juist van pas.
xdXog, 6, ion. = xdXcog.
xaXjxd^coy draven. — xdXniJy ij, draf.
KdXnrjy rj, en KdXixrjg XtjarjVy Kalpe,
havenstad in Bithunië.
xdXiugy idog, fj (ace. cda en tv). 1. kruik.
— 2. urn voor stem steentjes.
KaXjtovgviay ij [<— Lat. Calpurnia],
Calpurnia, Rom. vrouwennaam.
xaXvprjy rj [xaXvnxco], hut.
KaXvövaiy cov, al, groep eilandjes ten
noorden v. Koos.
jKaXvöcóvy cövog, ij, stad, in Aitolië■ — KaXvöcóvLogy 3, uit Kaludoon, Kaludoniscli.
xdXv/Lijaay xó [xaXvnxco], omhulsel ; inz. :
hoofddoek.
KdXvvöay cov, xd, stad in Karië. — KaXvvSeïgy écov, oi, Kalundiërs. — KaXvvÖLxógy 3, Kalundisch.
xdXvtjy vxog, ij [vw. Lat. calix]. 1. a)
vruchthulsel. — b) bloemkelk. — 2. a)
bloemknop. — b) overdr. : sieraad in
d. vorm v. een bloemknop.
xaXvjtvóg, 3 [verbaaladj. v. xaXvnxco], be¬
dekkend.
KaXvjzxgay ij [xaXvnxco], 1. omhulsel. —
2. inz.: a) hoofddoek. — b) deksel,
o vertrek.
KaXvjtxoo. 1. a) bedekken, omhullen,
verbergen.— b) overdr.’. bedekken, ver¬
bergen : ° x. XL xagdig, in mijn hart; ° pc.
3Adrjvag ëgyoig dvooioig, de eer van...
verduisteren. — 2. iets hullen om,
uitspreiden om te verbergen.
KaXvgjcOy ovg, g [xaXvnxco ; eig. : de om¬
hullende], dochter v. Atlas.
xaX%alvco [xdX%g; eig. : een purperen -,
een sombere kleur hebben], alleen over¬
dr. : somber gestemd -, ongerust zijn.
KdXxagy avxog, ó (voc. av)y ziener in h.
Grieksche leger vóór Troje.
xdXxgy ij, purperslak.
KaXxgSóviogy 3, Kalchedonisch ; oi -lol,
de Kalchedoniërs ; ij -ia [yfj], het ge¬
bied van Kalchedoon. — KaXxgócóvy
óvog, g, stad aan d. Aziatischen oever
v. d. Bosporos.
xaXcpbiovy xó [verklw.], klein touw.— xdXcogy co, ó. 1. touw, kabel. — 2. inz. :
zeiltouw, ratouw ; fig. : ndvxa xdXcov
ètjiévai, - xlveïv en dgl., alle middelen
aanwenden, alle krachten inspannen.

xaXcog

—

xaXcog^ bw., comp. xdXXiöv, superl. xaXXioza [xaXóg\ 1. zld.: uitwendig schoon,
mooi, lief. — 2. gew. overdr.: a)
delijk opzicht: edel, eervol : *.
—
b) alg.: behoorlijk, goed, gelukkig,
recht, gunstig, doelmatig: zovzo x.
ëtjoida, dat weet ik best;
sysiv, zich
wel bevinden, in orde zijn; x. ysyovévai,
van edele afkomst zijn ; dikiv. in antivooi'den : goed zoo !
xd/u, xa/u-, z. 1. xaxd, begin.
xd/Lia^, axog, rj, paal, stok

; inz. : schacht,
lans, wijngaardstaak.
KajLidQLva, ?/, stad op de zuidkust v. Sici¬
lië.
xafA,aT7jQÓgy 3. — 1. bedr. : vermoeiend,
afmattend. — 2. lijd.: vermoeid, uit¬
geput, ziek. — xduazog, 6 [xagvco]. 1.
vermoeiende arbeid, inspanning. — 2.
meton.: a) vermoeienis,
uitputting,
lijden. — b) het moeizaam tot stand
gebrachte, vrucht van den arbeid.
xd/LiflaXs = xazÈfals.
Kag,fivoggy ov, 6 (ion. acc. sa) [Perzisch
w.\
vader v. Kuros d. Oudere. — 2.
zoon v. Kuros d. Oudere en honing der
Pei'zen, reg. 529-522 v. 0.
xdué = xal sgé (krasis).
KduEiQog,
stad op Rhodos.
xd/LirjXog, d, ij [Semiotisch w. ; —> Lat.
camêlus —>- Ned. kameel]. 1. kameel.
— 2. coll. (?)): de afdeeling kameelen
in een leger.
xd/uivog, f) [ —> Lat. camlnus], oven. —
xa/LiLvcb, ovg, rj, vrouw met de zorg voor
den oven belast, keukenmeid.
xafA,fA.ovir]y rj [* xazagovhj, v. xazagévw ;
eig. : het standhouden in d. strijd],
zege.
xd/LifzoQogj 2 [* xazdgoQog] eig.: onder
een zwaar lot gebukt], ongelukkig.
xd/LivcOj f. xagovpat, 2e ao. sxagov (H.
ook conj. xExagco), pf. xéxpijxa [part.
H. ook xsx/iiïjcóg]. — I. onoverg. 1. zich
inspannen, lastig werk verrichten. —
2. meton. [gevolg) : a) moede worden,
- zijn : oi xagóvzeg, oi XExprjxórsg, de
vermoeiden, euphem. voor: de ontsla¬
penen, de dooden. — inz.: ziek wor¬
den, - zijn. — b) alg.: lijden, in nood
verkeeren ; ook v. zielesmart: verdriet
hebben. — II. overg. 1. met moeite -,
met inspanning vervaardigen. — 2.
med. : met moeite
met inspanning
zich verwerven.
xd/LtoLy xdfzóg — xal e/liol, xal spóg [kra¬
sis).
xapnrjy i] [xdpTxxco]. 1. bocht, kromming;
inz.: bocht in de renbaan.— 2. overdr. :

xavcóv
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krul [v. d. stijl), CIC. — xdpjzipogy 3,
gebogen.
xd/mzzoo. 1. overg.: a) buigen, ombuigen,
krommen : x. yóvv, x. yovraza, H. [om
zich neer te zetten); x. öpógov ; fig. :
° -Eiv xóv fiiov, zijn levensloop omwen¬
den, - eindigen. — /;) overdr.: tot iets
bewegen, van meening doen verande¬
ren. — 2. onoverg. : «) zich buigen
[om zich neer te zetten). — b) om iets
heen zwenken, - varen, - rijden ; inz.:
in de renbaan om de eindzuil zwenken:
0 -ovxog ïjijiov, toen het paard de bocht
nam.
xa/LijzvXogy 3 [xdgnzco], gebogen, krom.
xdv = xal ev (krasis).
xdv (krasis). 1. = xal dv, waarbij xal en
of vaker ook beteekent, terwijl dv bij h.
wkw. behoort: en wel, ook wel ; xav...
xav, hetzij ... hetzij. — in xav si hooren xai en el samen: zelfs indien, en
is dv eig. te verbinden met h. hoofd wkw.\
vaak nochtans 'vindt men xdv, wanneer
h. hoofdiuhw. in een tijd en wijs staat,
waarbij dv niet mogelijk is : xdv sl grj
zeg öoxEÏ, ook al denkt men er anders
over. — 2. — xal sav: a) en indien.
— b) ook wanneer, zelfs wanneer,
hoewel.
xdv = xaxd vóór v (z. 1. xaxd, begin),
xavaxéco, gedruisch maken, weerklin¬
ken, kletteren, kraken. - xava%gy ij,
gedruisch, gekletter, geknars, getrap¬
pel. — xava%i£(0 = xava%èw.
xdvövg, vog, d, kaftan, Medisch en Per¬
zisch bovenkleed.
xdvELOVy zó, en xdvsov-ovv, gen. êov-ov,
zó, korf, mand, vat.
Kdvrjy rj, voorgebergte in Aiolis.
xdv'&'agog, ó. 1. een soort van kever, pil¬
lenkever. — 2. overdr.: kever, een
teeken op de tong v. d. stier Apis.
xav'd'rjXiog dvog, ó, pakezel.
Kaviviog, ó [-<— Lat. Canlnius], Caninius, Èom. geslachtsnaam.
xavvEvaag = xazavsvoag, v. xazavsvco.
Kavroovog, o, Atheensch staatsman,
xavovvy z. xdvsov. — xdwozQOV, zó [verklw.], korfje.
xavcoy f. v. xalvco.
Kavcofhxógy 3, van -, bij Kanobos. —
Kdvcofiog, ó, stad aan de westelijke
monding v. d. Nijl.
l.xavcóvy óvog, ó [Semietisch iv. ; eig. :
een riet], rechte stang, - staaf, lat. —
inz. 1. a) richtlat der metselaars enz.
— b) overdr. : maatstaf, richtsnoer,
regel. — 2. mrv.: staven aan de bin¬
nenzijde v. h. schild. — 3. weeflat [die-

294

xavcov

nende om bij h. iveven h. “vak„ te doen
ontstaan).
2.navcóvj 2& ao. part. v. xaivco.
nat; = xai
(krasis).
xdny ep. = xaxd vóór n en op (z. 1. xaxd,
begin).
xdjt’ = xai EJtL of xai dnó (krasis).
Kajiavevsy 6, een der Zeven tegen Thebe.
— Xajtavrjïdórjgy ov, d, Kapaneïade,
zoon van Kapaneus, t. w. Sthenelos.
— Kanavrjïog, 3, van Kapaneus.
xajtEixa — xai EJieixa (krasis).
xdjtExog, rj, groeve ; inz. : a) gracht. —
b) graf.
•f* KajEEzwXLovy xó = Kamxcbhov.
xdxcrjy rj, krib met voeder.
xanr\XEÏoVy xó, winkel, kroeg. — xanrjXevco, 1. kleinhandel drijven. — 2.
overg., eig. en overdr. : rondventen. —
xdjiijXosy d, kleinhandelaar, nering¬
doende.
xdjtL — xai stil (krasis).
xajti'd'Tjy ij, kapithe, Perzische inhouds¬
maat voor droge waren, ong. 2,2 liter.
-j- KajtirchXiovy xó [-<—Lat. Capitölium],
het Kapitool te Rome.
xajtvL^oo [eig. : rook maken]. 1. vuur aan¬
steken. — 2. in rook hullen. — xanvóg,
ó, rook, damp ; v. iets zonder waarde :
-ov oxid, schaduw van rook.
xdjtogy dor. = xfjnog.
KajxjxaSóxaiy atv, en -Soxsg, cov, o!, Kappadokiërs. — KajtJtaöoxlay ij, Kappadokië, landsehap in Klein-Azië.
xdjtJteaoVy z. xaxanlnxco.

xdngiog, 2. — 1. op een everzwijn gelij¬
kend. — 2. d x. = xaTZQog. — xdjtgogf
d, mannetjesvarken, beer ; inz., met of
zonder ovg, everzwijn.
Kajtvrjy rj [-<— Lat. Capua], Capua, stad
in Gampanië.
xanvcoy uitblazen, uitademen.
1. xdg, xó (alleen acc.) = xdga : èxi x.,
voorover.
2. * xdQy óg, geslacht onbekend [missnh.
vw. xeIqo)], missch. : snipper; alleen in
xlco öé piv ev -óg ai'ojj, H., ik acht
hem ... waard.
3. xdg = xaxd vóór g ; z. 1. xaxd, begin.
Kdgy óg, d, Kariër.
og, aiol. — xijg, doodslot.
xdga, To (pm. — ; dat. 0 xdgg) (zie ook
1. *:dp, Ka£?7, xgdxa). — 1. hoofd, kop.
— 2. synekd. : a) ° omschrijvend voor d.
geheelen pers. : 3 loyrjvrjg x., dierbare
ïsmene. — b) ° aangezicht : êyóv cpaiögóv
x. — 3. overdr. : a) bergtop. — è) verst

—

Ka.Qjta'd'og

afgelegen punt : ejxI (bij) xgaxóg hpévog,
H. — c) rand v. een mengvat.
xagaöoxéco [xdga, öé^opai; eig. : met
uitgestoken hoofd gadeslaan], zorgvul¬
dig gadeslaan, in spanning afwachten.
Kdgapfkgy scog, rj, voorgebergte in Paphlagonië.
xagaropéooy onthoofden. — xagdzopogy
2 [xdga, xé/uvco] 1. onthoofd. — 2. van

het hoofd afgesneden.
xagPazLvTjy ij, boerenschoen.
xdgSa/Liovy xó, tuinkers.
KagöaftvXrjy rj, stad in Messenië.
xagöia en xgaSiay ij [de sonantische r
v. d. vort. heeft zich tot ag en ga ont¬
wikkeld ; vio. Lat. cor, Ned. hart], hart.
— 1. als orgaan. — 2. a) als zetel v. d.
uil, v. aandoeningen en hartstochten.
— b) meton.: a) voornemen. — /?) hoop.
— 3. als zetel v. h. verstand.
KagSia, ij, stad op de Thrakische Ghersonesos. — KagóiavoLy cov, oi, inwo¬

ners van Kardia.
xdgSojxog9 ó, baktrog.
KagóovxEiog en -%tos, 3, Kardoechisch.
— Kag5ov%°iy cov, oi, Kardoechen,
volksstam ten zuiden v. h. Wan-meer in
Armenië.
xdgijy rjxog, xó (A. V. xagrjaxog, xagrjaxi,
mrv. xagijaxa) = xdga. — xagr/arogy
Z. xdgrj.
xagrjxopócovzEgy cor, m. part. [xdgrj (acc.
v. betrekking) xogdcov], langharig.
xdgijvovy ró [xdga\ 1. hoofd, kop ; vaak
omschrijrend : dvSgcóv -a, II., = avêgeg.
— 2. overdr.: a) bergtop.— b) hoogste

punt van een stad, burcht.
Kdgijaogy ó, riviertje in Mnsië.
xdgrjTLy xdgrjrogy z. xdgtj.
Kagiayij, Karië, landsehap in Klein- Azië.
KagiSevgy ó [Kaglg], inwoner van Karis.
Kagixógy 3 [Kdg], Karisch.
ij [idi\, Karische vrouw.

—

Kagivrjy

Kagigy (dog, ij, stad in Phrugië.
xagxaLgoöy dreunen.
Kdgxaoogy 6, riviertje
Sardeis.
xagxivogy ó, kreeft.

ten

noorden

v.

Kdgveiay cov, xd, Karneiën, feest ter eere
v. Apollóon Karneios, o. a. te Sparta. —
KagvEÏogy d, Karneios. — 1. bijnaam v.
Apolloon in de Peloponnesos. — 2. d K.
[/irjv], te Sparta, naam der maand
(half Aug. - half Sept.), waarin de Kar¬
neiën gevierd iverden.
Kdgjxa'dogy ij, eiland tusschen Kreta
Rhoclog.

en

xagnaia
xagjtaiay y \vr. v. -og (t. w. dgxyoig), v.
xagnóg), oogstdans, mimische wapendans bij de Thessalïèrs.
nagnalipogy 2, vlug.
1. xagjzógy 6 \vw. Lat. carpëre ; eig. : het

geplukte]. 1. vrucht, boom-, veld¬
vrucht, graan ; ook : wijn. — 2. overdr
vrucht, uitkomst, gewin, voordeel.
2. xagjzógy ó, handwortel.
xagjzoqjogécoy vrucht dragen, eig. en
overdr. — xagjzo(pógogy 2 [xagnöv (pspcor], vruchtbaar.
xagjzóoo [1. xagnóg]. 1. act. : vrucht dra¬
gen. — 2. med. : a) voor zich vruchten
laten dragen ; vd.: den oogst inzame¬
len : xyv yfjv -óopai, afoogsten. — b)
overdr. : zich ten nutte maken, voor¬
deel trekken van, genieten : tovg Itpévag -ovodai, de havenrechten heffen ;
zag zfjg nólecog ovpcpogag -ovodai, uit¬
buiten.
xaggé£ovoay H. = xazagé'Qovoa.
xdggcovy 2, dor. — xgsioocor.
Kdgaogy 6, rivier in Kilikië.
xdgxay bw. \vw. xdgzog], zeer, sterk : xal
x., y x., ongetwijfeld.
xagzegéco [xagzsgóg]. 1. onoverg. : sterk -,
standvastig zijn, - blijven, volharden.
— 2. overg.: standvastig -, geduldig
verdragen, uithouden ; hardnekkig
nastreven. — xagzégypay zó, daad van
wilskracht. — xagzÉgy<Hgy ecog, y. 1.
het uithouden van. — 2. = xagzegia. 1
xagzegiayy {xagzsgóg], zielskracht, stand¬
vastigheid, volharding. — xagzegixóg,
3 [id?[, standvastig, gehard tegen, ge¬
duldig, volhardend.
xagxsgó'd'v pogy 2 [xagzegöv 'd'vyöv (è'xcov)],
manhaftig.
xagzegógy %. xgaxsgóg.
xdgxiozogy xdgzog, xagzvvco — xgaz-.
y, eiland, met gelijknamige
stad in Karië. — Kagvavöevg, m. bvn.,
uit Karuanda.
xagvxrjy y, een fijne saus.
xdgvtjy dor. = xrjgv£.
xdgvovy zó. 1. noot, vrl okkernoot. —
2.
nlazv, kastanje. — 3. t amandel.
xagvGGCüy dor. — xygvoow.
Kagvoziogy3. — 1. van Karustos. — 2. oi
-OL, Karustiërs. — Kdgvozogy y, stad
in h. ruiden v. Euboia.
xagcpaléogy 3 [xdg<p(o\. 1. droog, dor. —
2. overdr. v. d. klank : dof.
xdgcprjy y [xdgq?co ; eig. : het verdorde],
hooi. — xdg<pogy zó [id.], allerlei kleine
droge voorwerpen : rijshout, hooi, stroohalm, splinter; mrv. : kaf. — xdggpco,
laten uitdrogen.

Kagvavöa,

—
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xazd

xagx^Xéog, 3, rauw.
xagxagóöcovy
2
[xagxdgovg
ööóvzag
(l^cov)], en ndgxagogy 2, met scherpe
tanden.
KagxySoviaxógy 3, en Kagxyöóviog, 3,
Karthaagsch ; oi -vioi, Karthagers. —
Kagxyócóvy óvog, y \Phoinikisch wv, =
Nieuwstad], Karthago.
xagxyoLovy zó, vaak mrv., top van den
mast.
xdg = xal eg (krasis).
Kaodvöga

=

KaoodvÖga.

KaG'd'avaicty y, stad in Thessalië.

1. wilde kaneelboom. — 2.
wilde kaneel.
xaaiyvyzyy y, zuster. — xaoiyvyzogy ó,
rj [xdoig, yiyvoyai]. 1. a) broeder, zus¬
ter.— b) alg.: bloedverwant, neef. — 2.
bijv. g. : van den broeder, van de zus¬
ter, broederlijk, zusterlijk.
Kdoiov dgogy zó, Ivasisch gebergte, tusschen Egypte en Arabië.
xdoigy Log, 6, y, broeder, zuster.
*j* Kdoxagy a, ó [ <— Lat. Casca], Casca,
Rom. bijnaam.
Kdoogy y, een der Cykladen.
Kaojzdzvgogy y, stad in noordwestelijk
Indië, nu Kaboel.
Kdojziogy 3, Kaspisch : -a dalaooa ; -ai
nvlaiy een bergpas in d. Gaucasus.
KcLOcrdv&gcLy y, dochter v. koning Priamos.
Kdaaiog, 6 [^— Lat. Cassius], Cassius,
Rom. geslachtsnaam.
xaoolxegogy ö, tin.
KaoxaUa, rj, bron bij Delphoi.
xaoxogvvaoLy H. = xazaozogvvoa, v. xaTCLOXÓgVV/M.
Kactzoológy o, stad in Ludie.
Kdozcog, ogog, o. 1. xoonv. Tundareos en
Leda, tweelingbroeder v. Poludeukes. —
2. mansnaam.
xdaxo'd'Sy H. — xaxsoxs= xazEOxe, v.
xazéxco.
xaZy aiol. = 1- xaxct.
HaT. = 1. xazd, vóór klinkers en tiveeklanken met spiritus lenis en vóór ïï.
xaoia, fj.

l.xazdy als vr%. na xijn naamval '.f xaxa ;
door apokope en assimilatie', xdy, xaö,
xax, xa/a, xolv, xan, xag, xaz ; in samenst. ook : xa-, xaf-, xaö-, xaft-, xax-,
xal-, xap-, xav-f xan-, xag-, xaxai-

\vw. Lat. cum, contra].— oorspr.: van
boven naar beneden (tgst. ava).
A. biv. (volgens velen is het beter, ook
in de gevallen, waar x. als afzonder-
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lijk bw. beschouwd kan
aan te nemen).

xaza — «ar a(3alvco
worden, tmesis

I. 1. naar beneden, neer- : x. ödxgv %êovoa, H. — 2. geheel en al: x. zavgov
èörjöcóg, II., die een stier geheel heeft
verslonden.
II. in samenst. 1. v. ruimte', a) naar
beneden, neer- : xaza-f atv co. — b) inz. :
uit het binnenland naar de kust, uit de
volle zee (die immers hooger schijnt te
liggen dan de kust; vgl. Lat.: altum)
naar het land : xaz-dyco ; xaza-ggsco (v.
een rivier). — c) in het vorige geval
is de voorstelling v. neerwaarts reeds
grootendeels overgegaan in die v. uit¬
gestrektheid ; zij verdiuijnt soms geheel:
over ... heen: xaza-ozgcóvvv/ui, uit¬
spreiden over. — 2. a) a) d.ie voorstel¬
ling v. neerwaarts verwekt vaak de ge¬
dachte v. een min of meer blijvenden toe¬
stand (vgl. Ned. nederzetting): xaftiozgjLu, in een ambt plaatsen, aanstel¬
len als ; xaz-egya£o/Liou, tot stand bren¬
gen. — f) vd. dilcw. versterkend: door
en door, goed: xaia-pavd'övco, iets goed
lieren, onder de knie krijgen ; xazdt;iog, ten volle waardig. — b) a) die
blijvende toestand is vaak (in verband
met de voorstelling 1, a) ongunstig :
door... in een slechteren toestand bren¬
gen, door... vernietigen, ver- : xazajzoksgsco, door oorlog onderkrijgen,
overwinnen; xaza-ofiéwv/Lu, vuur door
blusschen vernietigen, uitdooven. —
f) vd. alg. : ten nadeele van, tegen :
xaza-xgivco, oordeel en tegen, veroordeelen ; xaza-yatgco, leedvermaak heb¬
ben. — c) v. wijze (voorstelling: tegenoverplaatsend om te vei'gelijken): over¬
eenkomstig, volgens : xaz-aivéco, xa&djzsg. — d) distributief: xaza-ycogt^co,
aan verschillende personen een plaats
aanwijzen. — e) dient soms om v. onoverg. ivlcw. overgankelijke te vormen (vgl.
Ned. be-): xaza-ozévco, beweenen [orsrco, zuchten].
B. vrz. I. met gen. 1. v. ruimte: a) a)
van ... naar beneden : alkeo&ai x. nszgag, - van een rots springen ; cólszo
Tidoa xaz’ axgijg ”Riog, H., van boven
af, geheel en al.— /?) over... naar be¬
neden, over ... neer: x. ö’ óqohaX/ucov
xé%vz’ dylvg, H., een nevel verspreidde
zich over zijn oogen. — /) eindpunt v.
een neeriuaartsche beweging : neer op,
neer in, onder : x. yd'ovög oppaza zigzag,
ïï., de oogen op den grond vestigend;
igvxg x. x&ovóg egyszo, H.— b) alg. (zon¬
der voorstelling v. neerwaarts) : a)
naar ; geiv.: tegen. — /?) over een op¬
pervlakte : xóiZQog x. ojzslovg xéxvzo, H.,
de mest lag in de grot uitgespreid. —
y) onder: " oi x. x&ovög fteoi. — 2. I

overdr.: met betrekking tot, betreffen¬

de : xatt’ vgcov syxógiov, een lofrede
op u; xaza. öXov (in ’t algemeen) sljzsXv
jzsgl dgszijg ; gew. : tegen : ° léyeiv x»
zivog xaxd.
II. met acc. 1. v. ruimte : a) naar bene¬
den -, neer langs, neer in : nXsïv x. zöv
jzuzapóv, stroomafwaarts. —„ b) alg. v.
uitgestrektheid (zonder voorstelling v.
neerwaarts)’. «) naar : nqoslavvovoi xaïï’
rjgdg. — /?) over ... heen : al eyiövai x.
jzdoav zfjv yrjv slof de adders leven
over... — y) bij : ai xcopai at x. Bv£avzlov ; vd. dikw. : tegenover : èvixcov zd
xaff avzovg, de vijandeliike afdeeling
die bij (d. i. tegenover) hen stond. —
2. overdr. : a) uitgestrektheid in d. tijd:
a) gedurende, tijdens: xaz’ èxslvovg zovg
Xgóvovg ; zd xad’ v/udg (in uw tijd) nsTzgaypéva ; xaz’ dgxdg, in den beginne.
— p) omstreeks.— b) v. ivijze : a) (voor¬
stelling : tegenover plaatsend om te ver¬
gelijken) : overeenkomstig, naar, vol¬
gens: x. zovg vó/Liovg Crjv, x. zö övvazóvj naar vermogen ; x. fuxgóv, in ge¬
ringe mate ; inz.: xaz’ dv&gcojzov, naar

de maat van een mensch, zooals het
een mensch past; vrl na een comp. ;
/lisl^cov i) xaz’ dvügcöjzcov cpvoiv, van
meer dan menschelijke grootte; x.
zovzov zöv zgÓTcoVj op die wijze; xaft’
rjovxicLv, in rust; vd. : ongeveer; duidt
ook

afzondering aan:

xaz’ sjlc’ avzóv,,

H. , op mij zelf, alleen ; vd. ook: ten
gevolge van, wegens. — /?) met be¬
trekking tot, ten opzichte van: x. ndvza, in ieder opzicht; x. y’ vgdg, voor
zooveel van u afhangt. — c) doel
(voorstelling 1, b, a) : x. Xrjtgv èxizkcboai, hdt., uitvaren op roof.—• d) distri¬
butief : naar : x. eïïvij, naar volkeren 'r
xaiï’ sva, een voor een ; 0 ó xaê’ rjpégav
ptog, het leven van eiken dag.
2.«ard, ion. = xaflu.
xaza = xai eiza (krasis).
xaza-paLvoo ® 1.

a) naar beneden gaan,,
afstijgen, afdalen (tgst. dvafatvco): x.
and zou ltztzov ; ° x. ’Atdijv (acc. v. rich¬
ting) ; ook met andere acc., b. v. x. xXl/uaxa, H., de trap afdalen (de acc. hangt
af v. h. voorvoegsel). — b) inz.: uit het
binnenland naar de zee gaan, in het
(lager

dan

de

toeschouwers

gelegen)

strijdperk treden, het spreekgestoelte
verlaten. — 2. overdr. : (z. xaza, A, II,
I, c): a) in de rede: ten slotte over¬
gaan tot iets dat men ongaarne zegt:
x. êg Xndg, hdt., tot smeekingen ; vd.
alg. met betrekking tot de rede : eindi¬
gen met: xazéfaivs Xsycov, hij zei ten
slotte. — b) v. de afstamming: v.. een
ouder geslacht tot een jonger af dal en.

na zafidXkcü — nazaöafid^cj
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xdffals,

naza-yrjQaanoo ® en -yrjQaco, oud worden.

H.). I. 1. neerwerpen, -stooten: olxgpaxa x., huizen vernielen ; nokspiovg
x., dooden of overhoopwerpen. — 2.
overdr. : a) omverwerpen, verwerpen :
XQrjofAovg x. — b) uitstrooien : x.qpaxiv,
een gerucht (voorstelling v. h. zaaien).
— c) in het ongeluk en dgl. storten :
0 x. etg £v/Licpopag ; dn1 èXnibog xivd x., d.
i. teleurstellen. — II. in verziv. zin. 1.
«) laten vallen, naar beneden bren¬
gen, neerleggen : ovaxa x. (v. een hond),
H., de ooren laten hangen. — b)inz. :
geld neerleggen, - storten ; vd. : opbrengen : rj Xljivp -el xdlavxov dgyvQLov.
— 2. overdr. : a) laten vallen : vóuov
x. — b) iem. tot een meening en dgl.
brengen.
xaxa-füaQvvcO) neerdrukken, bezwaren.
nazd/3aoig, scog, i). 1. cl) liet afdalen ;
inz. : tocht uit het binnenland naar de
kust (tgst. : dvdfaoïg). — b) alg. : terug¬
reis. — 2. meton., concr.: weg naar be¬
neden.
naza-fhd£o pai (xaxa-, onder zich), be¬
dwingen.
naza-/h/?d£co ® naar beneden doen gaan.
— naza/3i(3aazêog, 3, verbaaladj.
naza-fUPQcóonoo © geheel opeten.
* xaza-ftióco, zijn leven doorbrengen.
xaza-fttaxEvco, door slordigheid beder¬
ven.
xaza-pXcboHcO) afdalend doorloopen.
naza-fiodoo © tegen iem. schreeuwen,
iem. verwijten geven, beschuldigen.
naza^oXrj^ rj [xaxafdllco]. 1. a) het grond¬
vesten.— b) overdr.: begin. — 2. aan¬
val eener ziekte.
naza-Pgéxco © doornat maken, drenken.
naza-fl()ox'd'££6j en *-/?gÓ£a>? inslikken.
nara-($vooóci>i met huiden bedekken.
nazdyaiog, 2 [xaxa -yaiag (d>v)] = xaxd-

naza-ytyvcbanco © !. (xaxa-, ten nadeele

naza-(3dkXco © (gesynk. 2* ao.

yELog.

nazayye^Evg, 6, verkondiger. — nazayyéU.oo © 1. ten nadeele v. iem. be¬
richten : a) iets kwaads aankondigen :
jzókEgovx., verklaren. — b) iets kivaads
aanbrengen. — 2. alg.: aan-, verkon¬
digen. — nazdyyeAzog, 2 [verbaaladj.],
aan gebracht, verraden.
nazdyeiog, 2 [xaid yfjg (cov)], onder¬
aar dsch.
nazayéXaazog, 2 [verbaaladj.], belachelijk,
bespottelijk. — naza-yeXdco © (xaza-,
ten koste van), uitlachen, bespotten.
nazd-yeXoog, coxog, 6. 1. spot, hoon. — 2.
het belachelijke v. iets.
naza-yé/Lico, geheel vol zijn van.

van). 1. iets ongunstigs opmerken, waarnemen : x. xivóg (hangt af v. xaxa-)
övoxvylav, iets rampzaligs in iem. waar¬
nemen. — 2. vd.: een ongunstige mee¬
ning v. iem. krijgen, - hebben : a) iets
kwaads v. iem. denken, verdenken» iem.
iets verwijten, beschuldigen. — b) veroordeelen : x. xivög (hangt af v. xaxa-)
'Odvaxov, iem. ter dood; x. xivóg cpóvovr
wegens moord. — II. (verziv. beteek. v..
xaxn), alg. 1. opmerken, waarnemen.—
2. erkennen.
naz-ayi£co, ion. = xaiï-,
naz-ayivéco, ion. = xaxdyco.
naza-yivcóanco = xaxayiyvwoxco.
naz-dyw/Lu © 1. (xaxa-, versterkend), stuk¬
slaan, verbrijzelen, scheuren. — 2. 2e*
jof. art. xaxêaya, en pass. : gebroken
worden : xazsdyy xi)v xEcpalgv (acc. v.
betrekking) ; zijg xerpalfjg (partit. gen.)
xaxsayérai.
ncLzdyvoooLg, scog, rj [xaxayiyrcóoxco], on¬
gunstig oordeel ; inz. : veroordeeling.
naza-yorjzEvco, betooveren, bedriegen.
naz-ayoQEvco © aanbrengen, verklikken.
nazdygaopog, 2, beschilderd. — nazaygdcpGo © 1. openkrabben. — 2. neer-,
opschrijven ; inz.: op een lijst brengen..

— 3. be-, volschrijven.
naza-yv/Lcvd^cO) zorgvuldig oefenen.
naz-dyoo © I. naar beneden -, neerwaarts
brengen, - leiden. - trekken. — inx. 1.
x. vavv en x. alleen, een schip uit de
volle zee in de haven brengen ; x. zivd
slg naxQiba, x. xivd oïxaös en x. alleen,

iem. (over zee) naar liet vaderland
brengen. - laten terugkomen ; med.: de
haven binnenloopen, landen. — 2. bij
h. spinnen een draad omlaag brengen,
spinnen. — IS. (verzw. beteek. v. xaxa-).
1. a) terug-, meebrengen (uit T, l) :
ftoiayfiov x., behalen ; med.: terugkeeren. — b) overdr. : weer invoeren r
xvgavvidag sg xdg nólig x., HDT., her¬
stellen. — 2. alg.: ergens heen bren¬
gen, met iets aankomen.
nazaycoyi'j, rj [xaxdyco], 1. het neerwaarts
brengen ; inx.: het binnenloopen inde
haven, landing. — 2. meton.: plaats
waar men afstijgt, rustplaats ; inx. : her¬
berg.— nazaycoyiov, xó = xaxaycoyi), 2.
naz-ayoovL^o/Lcai, overwinnen.
naxa-öaiopat ® verscheuren.
naza-öangvcjo. 1. onoverg. : tranen stor¬
ten, weenen. — 2. overg.: be we enen.
naza-öa/Lid^co en med., volledig bedwin¬
gen.

.

^8

Haxaöajcavdco

KaxoL'd'Voo
.

Mara-öajtavdco, verbruiken, verteren.
HctTa-ddjzTCöy verslinden.
xaza-dag&dvco © inslapen, slapen,
.ttaratofc, 2 [2. xazadéco], gebrek heb¬
bend aan ; abs. : behoeftig.
*aTaSeLHvvfu • 1. duidelijk laten zien,

bekend maken. — 2. a) iem. iets wij¬
zen, - leeren. — b) iets instellen, in¬
voeren.
KaTCL-deuXidco, iets door lafheid bederven.
xara-SéofA.aL O («ara-, tegen iem.s over¬
tuiging), iem. door smeekbeden v. iets
afbrengen.
xaza-Ségko/licu © neerzien op.
Ttaxa-ösvco, bevochtigen.
«ara-öéxofzai © 1. spijzen tot zich nemen
(en, «ara-, in de maag laten dalen). —
2. a) iem. bij zijn teriigkeer (over zee,
«ara-) ontvangen, vrl v. ballingen ; vd.\
een balli?ig laten terugkeeren. — b) alg.:
ontvangen, aannemen.
l.«ara-d£co © 1 ,a) vastbinden : Xnizovg «.;
inz. : in boeien slaan ; vd.: kerkeren.—
b) overdr. : veroordeelen (tgst. djzoXvco).
2. a) toe-, dichtbinden : «. dnxóv,
een zak ; xazaösÖEgérog zovg öcp&aXgovQ (ace. v. betrekking), geblinddoekt ;
zgavpaza «., wonden verbinden. — b)
overdr. : versperren : «, xsXsvd'ovg, H.
S.xaTa-ÖEco ©gebrek hebben aan, missen.
xazd-ögXogy 2. — 1. goed zichtbaar. — 2.
overdr.: duidelijk, zonneklaar.
«araögpofiogéco [«ara, dguofógng], als
gemeengoed -, gemeenschappelijk ver¬
teren.
«ara-<5tatraco © als scheidsrechter veroor¬
deelen ; med. : een scheidsrechterlijke
veroordeeling uitlokken.
Maza-dicMp&ELgcD, geheel te gronde rich¬
ten.
«ara-<St«a£co. 1. a) tegen iem. uitspraak
doen, veroordeelen : «. zivög (hangt af
v. xaza-) ha.vo.zov, tegen iem. de dood¬
straf uitspreken. — b) med. : iem.s veroordeeling verkrijgen, doen veroordee¬
len. — 2. (verzw. beteek. v. «ara-), door
een uitspraak verklaren, beslissen.
«ara-(5/«7;, rj, 1. veroordeeling. — 2. meton. : straf, vrl geldboete.
«ara-<5icó«co, d. vijand vervolgen.
«ara-öoxéco 0 en xaza-So^d^co • iets
ongunstigs v. iem. denken, - vermoe¬
den, verdenken.
«ara-óouAóco, in slavernij brengen, on¬
derwerpen. — xaxaSovAoooig, ecog, rj,
knechting.
xaxa-dgEJtco, afplukken, afristen.
Jtazaögopgy g [vw. xax-édgajuov, 2& ao. bij

“

’

\

.
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xazaxQè%(D ; eig.: het aanloopen tegen],
inval, strooptocht.
KazdövaiSy ecog, g [xazadvco]. 1. het on¬
derduiken. — 2. meton. : schuilhoek.
«ara-dveo © («a<5<5u£, H. = xazaövg). I.
overg. (pr., f, 1* ao.), onderdompelen,
iem. verdrinken; inz.: e#n schip in
den grond boren ; oneig.: een schip lek
maken. — ÏI. (2e ao. en pf. act.; med.).
I. onoverg. : a) onderduiken, zinken ;
v. de zon : ondergaan ; v. schepen ook:
lek worden ; «ara zrjgygg xazédv, kroop
onder den grond. — b) overdr. : zich
storten in, zich begeven in : gó-igv «azaövpsvcu (2e ao. inf.), H. ; ook : zich in
de verborgenheid verstoppen. — 2.
uit 1 ontwikkelt zich een overg. gebruik
(vgl. 1. bvco, B, II, 2) : kleederen, wape¬
nen aandoen : xazéöv xev^ea, H.
«az-ddeo ® ion. xaz-ctEldco @ zingen te¬
gen. — 1. tooverspreuken zingen tegen,
bezweren; ook: iets zingen dat op
tooverspreuken lijkt. — 2. spotliedjes
zingen op, bespotten.
Kctza-évvvp.1 © [«ard, j^évvvpi] («ara, A,
II, 1, c), bekleeden, bedekken.
xax-aégga>y aiol., — * xax-aelgco — xazalgco.
xaz-a£aivco, geheel doen uitdrogen.
Haza-^Evyvvpi © 1. a) dieren onder het
juk brengen. — b) vastzetten, opslui¬
ten. — 2. overdr. : onder het juk bren¬
gen : vjt5 dvayxatgg (noodzakelijkheid)
xazé£svx'd'£, HDT.
Kaza^gvaOKEy EL, iter. ao. v. xaxa^alvco.
KCLxa-'d'djzzco (xaxhaxpat, H. = xaxah-),
begraven.
xaza-'d'Eao/aaL. 1. van een hooger punt
zien. — 2. oplettend beschouwen.
Kaxa-'d'ÉXywy door toovermiddelen on¬
derwerpen, betoo veren.
xaza-'d'éco © 1. naar beneden loopen. —
2. («ard, tegen), een aanval doen op.
Hara-'d'gycoj wetten, scherpen.
Haza-’d'vganco © (° xaxhavovpaL = «ara#-;
xdxhavs, II. = nazei)'-), sterven ; dikw. :
sneuvelen.
7taza~'d'vgzógy 3, sterfelijk.
xaxa-'d'OQvpéco, door lawaai van het
spreekgestoelte
verdrijven, - doen
zwijgen.
Kaza-'&'gcóoKco • naar beneden springen.
xaza&vftiogy 3 [«ard hvpóv [a>v)]. 1. in
het gemoed -, in de gedachte aanwe¬
zig, waaraan men denkt. — 2. overeen¬
komstig iem.s neiging, aangenaam.
xaza-'dvco. 1. als offer slachten. — 2.
alg. : wijden.

xaz at- — xazaxQvzprj
xazai- = «ara-.
xazoufiazós, 3 [verbaaladj. 0. xazafalvco],

waardoor men kan afdalen.
d. wind: naar beneden
stormen.
xaz-cuöéopai ® vol eerbied -, vol ont¬
zag zijn voor.
«ar-at#co, verbranden.
xaz-aLHi^coy schenden, vuil maken.
HOLzaLveaiSj scog, ?}, toestemming, belofte;
: verloving. — «az-aivéco ® («ara-,
overeenkomstig). 1. goedvinden, in¬
stemmen met. — 2.
: inwilligen,
beloven.
xaz-aiy££coy v.

«ar-aigeco, ?'o?z. = xa&cuQ£M.
xaz-aigco o 1. o verg.: beneden brengen.
— 2. $rei0. onoverg. : beneden komen ;
tn».
schepen', de haven binnenloopen,

landen.
«az-aio'd'dvopa.L • goed begrijpen.
xctz-cLLoyvvco ® 1. onteei’en, te schande
maken. — 2. med. mei ao. pass. : zich
schamen
ontzag hebben voor.

«aza-taxoo, H. =

xazloxco.

xaz-cuzidopcuy beschuldigen.
xazaïzv^y vyog, fj, lederen stormhoed.
xaza-xaivco © dooden.
KOLzcLKalgLOSy 2 [«ara «atpoV], doodelijk.
xaza-xalco ® aft. -xdco (xaxxrjai, H. =
xaxaxfjai, ao. inf.), geheel verbranden,

af branden.
«ara-«aAéco © e?z med., naar beneden
roepen, aanroepen.
xaza-xaXvjzzco, geheel bedekken, - ver¬
bergen.
xaza-xdcoy z. -xalco.
xazd-KEi/Licu © 1. a) neerliggen ; inz.:
aan tafel aanliggen. — b) v. zaken :
neergezet zijn, staan. — 2. overdr.: a)
lui-, werkeloos zijn. — b) v. smarten
enz. : rusten.
xaza-KEiQco © a) afscheren. — b) med. :
zich scheren. — 2. overdr.: opmaken,

verkwisten.
xaza-xEico [xaxxEiovzEg, H. = xazaxelovzsg), zich ter ruste begeven.
xaza-KEvócoy geheel ledigen.
xaza-KEQÖaLvcjy door winzucht bederven.
xaza-KEQparl£coy verbrokkelen.
xaza-xEQzopEcoj hevig bespotten.
xaza-xrjQvoGco, att. -vzzco («ara-, uitge¬
breidheid), door den heraut bekend

maken, als heraut bevelen.
xo.ra-xXa.Lco ® beweenen.
xaza-xXdco © 1.

breken. — 2. overdr. :
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zedelijk knakken, iem. het hart breken,
ontmoedigen.
xardxXeiozog, 2 [verbaaladj.], opgeslo¬
ten. — xaza-xXEico © ion. -xXtjÏco, att.
-xXrjco. 1. a) goed op-, - insluiten;
dsgiav «., de rechterhand vastmaken,
- vastnagelen. — b) overdr. : dwingen :
ró/Licu «. zLvd. — 2. sluiten.
xaza-xXLvco ® 1. neerbuigen, -leggen ;
inz. : doen aanliggen. — 2. med. en
pass.: zich neerleggen, gaan aanliggen.
— xazdxXiaig, scog, ij, het zich neer¬
leggen, het aanliggen.
xaza-xXv^co. 1. overstroomen. — 2. ver¬
zwelgen (v. h. ivater). — xazaxXvopóg7
ó. 1. overstrooming; f zondvloed. —
2. overdr. : het wegspoelen, vernietiging.
KazaxXcó'&'ESy atv, ai, Spinsters, schik¬
godinnen. — xaza-xXcó'&'opai («ara•,
van het rokken af), spinnen.
xaza-xoigdco. 1. te bed brengen, doen
slapen : ° xazsxoipijoa zovpóv opga, ik
heb de oogen geloken ; pass.: gaan
slapen, inslapen, slapen. — 2. overdr.:
laten rusten : °«. vógovg, wetten in on¬
bruik laten komen.
xaza-xoigL^co. 1. doen slapen. — 2. met
slapen doorbrengen.
xaraxoirog, 2 \xazd, xoLxg\, te bed lig¬
gend, rustend.
xaz-axoXov'd'écOy volgen.
xaza-xofiL^cjüy naar beneden brengen.
xaz-axovzi^ooy met de werpspies doo¬
den.
xaza-xójczco ® 1. neerhouwen, dooden,
gewond doen neerzijgen, zwaar won¬
den. — 2. in stukken houwen, stuk¬
slaan.
«aza-xoopÉcoy goed in orde brengen ;
inz.: uitrusten met, versieren.
xaz-axovoo ® 1. duidelijk hooren.— 2.
a) toeluisteren, luisteren naar. — b)
vd. : gehoorzamen.
xar-dx^ag, bw. [xaz’ dxgag ; eig. : van
boven (tot beneden)], geheel en al.
xaza-xQEpdvvvgi © laten neerhangen
van, op hangen.
xazd-xgrj'd'EVy biv. 1. van boven neer. —
2. overdr. : geheel en al.
xaza-xQpgvL^coy naar beneden storten.
xaza-xgivco ® tegen iem. vonnissen,
veroordeelen.
xaza-xQVJtzco • 1. (ergens neerleggen
en) verbergen. —2. ainov (= èavzöv)
-ELv, H., zijn wezen verbergen, zich
vermommen. — xazaxgvcprjy rj, het
verbergen, uitvlucht.
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xazaxzdopai — xazaXvco

xaxa-xzdopai (xaxa-, goed, veilig), ver¬

krijgen, verwerven.
Haza-HZELvco © (xdxzave,
xxavs, imper.), dooden.

H. =

xaxd-

xaza-xvUo/LHXL, naar beneden rollen.
KCLza-xvjzzco © zich bukken.
>cazoL~7tvQÓ(o

(xaxa-,

versterkend),

be¬

krachtigen, bevestigen.
xaxa-xajXvco (xaxa-, id.), verhinderen, te¬

* xaza-Xéxopai (alleen f. -Xsgopai, P as.
xaxsXs^dprjv, 2« ao. xaxE^éyprjv), zich

neerleggen, zich te bed leggen.
xaz-aXéco9 fijnmalen.
xaza-Xrj'd'opaij geheel vergeten.

genhouden.
xaxa-Xapfidvco

overlaten, zich voorbehouden. — 2. in
het leven laten.
xazdXEiyug9 scog, fj [xaxaXebico], over¬
blijfsel.
xaza-Xevcoy steenigen.

©

I. 1. a) (stevig) vastgrijpen, medenemen. — b) met plaatsnamen: inne¬
men, bezetten. — 2. overdr. : a) met
den geest vatten, begrijpen. — b) v.
onverwachte, vrl ongelukkige gebeurte¬
nissen: aangrijpen, vatten, overkomen,
treffen : xtvövvog avxuvg et.
II. 1. vast-, tegenhouden. — 2. overdr.:
a) tegenhouden, tot bedaren brengen :
-etv ecovzóv, IIDT., zich beheerschen ;
xaxaXafieLv av^avopévrjv 8vvap.iv, hun
groeiende macht tegenhouden. — b)
dwingen, binden : xovxovg x. óqxlolol,
HDT., door eeden; avayxaig ptv -et
cpalveiv, HDT.,
de noodzakelijkheid
dwingt hem het te openbaren.
III. 1. a) met vijandige bedoeling (xaxa-)
inhalen, overvallen. — b) overdr. : be¬
trappen.— 2. verx,iv.: a) inhalen, aan¬
treden, ontmoeten : x. avxöv è'vöov,
thuis vinden. — b) overdr. v. gebeur¬
tenissen en toestanden : voorvallen,
plaats grijpen, wedervaren ; onpers. :
avzóv xaxéXafs dnobavetv vnö ..., het
gebeurde dat hij gedood werd door...
xaza-Xdpjzcüy neerschijnen op ; alg. :
verlichten.
xaz-aXyéco, hevige smart ondervinden.
Kaxa-Xéyoo ® (xaxa-, distributief). I. 1.
(één voor één) opnoeraen. — 2. uiteen¬
zetten, verhalen, berichten. — 16. act.
en med. 1. (één voor één) uitlezen, uit¬
kiezen. — 2. vd.: a) op een lijst bren¬
gen ; vrl v. soldaten : aan werven. — b)
overdr. : rekenen -, beschouwen als.
Kaza-Xeiflcj. 1. bedruppelen. — 2. pass.
neerdruppelen.
xazdXeippa, xó [xaxaXeLJioi)], overblijfsel.
xaza-XeLJxco © (xaXX- = xazaX-). I. ineen
zekeren toestand laten. — 1. a) achter
zich laten, zich verwijderen van, ver¬
laten ; inz. : in een ongunstigen toe¬
stand -, in den steek laten, prijsgeven,
opgeven. — b) pass. en (xen. an. 5, 6,
12) f. med.: achtergelaten worden,
achterblijven. — 2. overdr., vrl v. ster¬
venden, act. en med. : nalaten. — II. 1.
overlaten : x. depodov (een uitweg vrij¬
laten) xoïg noXsptotg ; med. : voor zich

j xaza-Xi'd'd^co en -Xi,&'óco9 steenigen.
xaza-Xtpjtdvco — xaxaXEtJico.

1. a) ruil. — b) inz. : het
wisselen van geld ; meton.: agio. — 2.
a) vereffening, vergelijk. — b) ver¬
zoening. — xaz-aXXdoaco ® att. -dzzco
(xaxa-, A, II, 2, c). 1. verruilen. — 2.
a) een geschil enz. vereffenen, - bijleg¬
gen. — b) vd. : verzoenen ; med. en
pass. : zich verzoenen.

xazaXXaytj9 rj.

xazaXXofpdÖEia = xaxaXocp-.
xaz-aXodco [eig. : door dorschen verbrij¬

zelen], verpletteren.
xazaXoyddrjv, bw. [xazaiJyco, -dörjv ; eig. :
op de wijze van het verhaal], in proza.
xaza-Xoy££opai. 1. rekenen tot, - ondeiv
— 2. berekenen, overwegen.
xazdXoyog, ó [xazaXéyco ; —>■ Lat. j- ca¬
talogus —> Ned. catalogus], lijst der
burgers, der dienstplichtigen, der raads¬
heer en enz.
xaxaXotpdÖEia en -öia9 bw. [xaxa Xóqpov
(cjv) ; eig. : van den nek neerhangend],
op den nek.
xazdXvpa, zó [,xazaXvco], plaats, waar
men zijn intrek neemt: uitspanning,
herberg, eetzaal. — xazaXvoipog9 2
[id.], loste maken, herstelbaar.
xazdXvcrig, scog, rj [id.]. S. 1. het losbinden, het oplossen. — 2. overdr. : het
vernietigen : x. xcbv èdcov, bederf der
zeden. — inz.: a) het ontbinden v. een
leger, v. een vergadering. — b) het om¬
verwerpen v. een staatsvorm : x. xov
brjpov, der demokratie. — c) het beëin¬
digen, het bijleggen : x. jzoXspov. — II.
meton. 1. plaats waar men de paarden
uitspant, uitspanning, herberg. — 2.
gastenkamer.
xaza-Xvco (xaxa- geheel en al).
A. overg. : losbinden, losmaken. — ï. 1..
van iets anders losmaken : innovg x.,
uitspannen. — 2. overdr. : uit een ambt
ontslaan. — II. de bestanddeelen van¬
iets losmaken, — 1. afbreken, vernie¬
len, verwoesten : x. nóXtv.— 2. overdr.*
a) troepen, een vergadering ontbinden..
— b) de kracht van iets breken : xó vavxtxóv ’Exai, de zeemacht is in verval. —

xazaAaxpdco

■c) zoetten, instellingen oplieffen, af¬
schaffen ; inz. : een staatsvorm omver¬
werpen : trjv Ö7]/Lioxgaxlav x., xóv öfjgov x., cle demokratie ten val brengen ;
ook: een machthebber ten val brengen.
— d) beëindigen : nóXegov x. ; ook med.
B. onoverg. 1. [i'nnovg] : a) ergens halt
maken, - zijn intrek nemen. — b) als
gast verblijven. — 2. ophouden.
Maza-hcoipdcO) geheel van iets bekomen.
xclta-fAOiyevcO) betooveren.
.Ho.Ta-fxav'd'dvoi) © nauwkeurig -, gron¬
dig aanleeren. — I. vernemen. — 2.
opmerken, waarnemen. — 3. uitvorschen, onderzoeken. — 4. overwegen,
begrijpen, inzien.
xara-jmagaivco ® laten verwelken.
xaza-fxdgnzco © 1. (stevig) vastgrijpen.
— 2. inhalen.
xaza-g.agzvgéco, getuigen tegen.
xctT-cLjbidcj, 1. af maaien. -—• 2. med. ’. voor
zich afmaaien, oogsten, ophoopen.
xaT-aiifiXvvoj, afstompen, eig. en overdr.
Haza-g.e'&'voxco ® dronken maken.
naza-pielyvvpLi © (xaxa-, versterkend), bij-?
vermengen.
kolt-cifzeXéco, 1. met gen. : (geheel) ver¬
waar! oozen. — 2. abs.: (zeer) onacht¬
zaam zijn.
xazd/aE/ajzzog, 2 [verbaalad].], gelaakt,
gesmaad, verachtelijk. — xaza~/j,é^i(po/Licuj berispen, laken, iem.^ iets ver¬
wijten. — xazdfZ£fAyjigy ecog, rj, verwijt,
berisping.
?tazcL-g,évoo ® (xcltolin een blijvenden
toestand), ergens blijven, - verblijven.
Maza-fAEQL^Go (xaxa-, distributief), verdeelen.
xa.za-u'ijvvoo [xaxa-, ten nadeele van). 1«
bekend maken, verraden. — 2. inz.:
bij h. gerecht aan geven.
naz a-fziyvvf.u — -gstyvvfu.
^aza^ióvag, bw. [xazd góvag] = xazd
[xóvag, alleen, op zichzelf.
xaz-a/Liv<j<ïco9 schrammen.
xaza-fivoo (xaxa-, neerwaarts), de oogen
sluiten.
xaz~af.L(pixakvüzzco (xaxa-, versterkend),
om iets winden.
xaz-avayxd£co. 1. overweldigen ; xó ocöga
x., folteren. — 2. dwingen, iets afdwin¬
gen.
xaz-avaXiGxai ® geheel verbruiken, ver¬
teren ; vaak : verkwisten.
xaza-vdaooo © vaststampen.
Ttaza-véfiOD
[xaxa-,distributief). 1. ver-,
indeelen. — 2. toededen, aanwijzen.

—
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xaza-VEvoi (xavvsvoag, H. = xaxavsvoag).

1. toestemmend knikken, inwilligen,
beloven. — 2. alg. : a) iem. iets opleg¬
gen. — b) toewenken.
1. xaza-véco, ophoopen.
2. xaza-véco9 van het rokken af spinnen.
Kazdvrjy fj, stad op de oostkust v. Sicilië.
xaz-av&Qaxóoo, verkolen, geheel ver¬

branden.
1. goed waarnemen, aan¬
schouwen. — 2. leeren kennen, over¬
wegen, inzien, verstaan : x. ykcoooav,
een taal leeren.
xaz-dvo/aai, ten einde geraken, opraken.
xaza-vozi£a>, bevochtigen.
xdz-avza, blo., bergaf. — xazdvzijg, 2,
af hellend, steil; slg xö -eg, bergaf.
xazdvzrjozLVy bw. \xax’ dvxgoxLv] = xax1
dvxrjoziv, tegenover.
xaz-avzixgv, bw. en vr%. met gen. 1. recht
naar beneden. — 2. juist tegenover.

xaza-voéco.

xaz-avziov, bw. en vrz. met gen., en xazavzLJzéoav en -jzégag, ijr%. met gen.,

(juist) tegenover.
xaz-avvco, ten einde brengen, voltooien ;
met en zonder éöóv, een weg afleggen.
xaza-£alva> © 1. stukkrabben.

— 2. a)
iem. bloedige wonden slaan. — b) over¬
dr., pass. : verbrijzeld worden door

smart enz.
xazal=é(A.EVj H., inf. ao. v. xaxdyco.
xaz-dtgiog, 2, ten volle waardig. — naza^LÓco. 1. ten volle waardig achten.—

2. voor billijk -, voor passend houden,
willen, bevelen.
xaza-nalaLco. 1. in het worstelen over¬
winnen. — 2. alg. : overwinnen, eig.
en overdr.
xaza-jxdXkog,ai © med., zich neerstorten.
xaza-jzazéco, vertrappen, met voeten tre¬
den, ook overdr.: x. xovg vó/xovg.
xazdnavfxaj xó, einde. — xazdjtavaig,
sojg, i], het doen ophouden : zvgdrrcov
x., het afzetten. — xaza-jxavco © 1.
overg.: doen ophouden, beëindigen : x.
Tiókegov ; dscov %óXov x., den toorn be¬
daren ; Ttaïöag x. dcpgoovvdcov (gen. v.
scheiding), H., doen ophouden met hun
dwaasheden ; euphemistisch: x. xtvd,

H., een eind maken aan iem., dooden.
— 2. onoverg.: ophouden, rusten.
xaza-jtEddcoy stevig boeien.
xaz-ajtEdéco, bedreigen : 0 x. snij, bedrei¬
gingen uiten.
xaza-jxEigd£c0, beproeven.
xazajtEigzjzTjgLZ'jy r], zon., peillood.
xaza-jtÉfXJtco ® neerzenden; inz. : naar
lager gelegen gewesten zenden.
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xazdjzeg

—

xaxagvéofjiai

xaxdjzsQy ion. = xa'&dnsg.

xaxa-jzgdoaco ® att.

-dxxco (xaza-, ge¬
heel), uitvoeren, voltooien, tot stand
brengen ; wed. : voor zich tot stand
brengen, zich verschaffen.
xaza-jcgavvco (xaza-, voorstelling : iets
dat opbruist en dgl. doen vallen), zach¬
ter stemmen, tot bedaren brengen.
xaza-jTgijvrjs, 2, naar beneden gekeerd.
xaxa-jtglco, stukzagen.
xaza-jzgoölöcopi © verraden, in den steek
laten.

Haza-jzÉGoco ® 1. verkoken, verteren. —
2. overdr. : yóXov x., H., zijn toorn ver¬

kroppen.
• 1. uitspreiden over.
— 2. bedekken met.— xaxanéxaapay
ró, voorhangsel.
xaxa-jzéxopai ® neervliegen.
xaza-jzETQÓco, steenigen.
Hazo^TcrjyvvfA,i ® 1. overej. : vastzetten,
inslaan vrl in cl. grond. — 2. onoverg.
(vf• en plqpf-) en pass. a) blijven ste¬
ken, vastzitten. — b) bevriezen, van
koude verstijven.
Haza-TzrjSdco, naar beneden springen.
xaxa-jzlpnXrj pi ® vullen.
xaza-jzExdvvv pi

xaxajzgditgopaiy fut. \xazd, ngoïxa], om
niet zullen doen ; alleen in ongunstigen
zin en met ontkenning : ov -£excu, hij

zal niet ongestraft blijven.
xaxa-jzxrjGoco © zich bukken,
vrees; schuw wegkruipen.

xaxa-ozivco © (xaza-, vgl. xazaöéyopat, 1),
opdrinken, verzwelgen, inslikken (v.
drank en vaste spijzen).

in een bepekten zak ver¬

branden.
xaza-jzXdoGüD @ att. -dzzoo, bestrijken.
xaza-ttXéxao ® 1. tot het eind vlechten.
— 2. overdr. : ten einde brengen, ein¬

digen.
xaza-jzAéco • ion. -jzXcboo. 1. naar de kust

varen, overvaren, de haven binnenloopen, aan wal gaan. — 2. over zee
terugkeeren.
xazd-nXecogy cog, oir, geheel vol.
xaxa-jzXrjaaco © att. -rjrzco. 1. terneer¬
slaan. — 2. geiv. overdr.: a) overg. :
verschrikken, verbazen. — h) onoverg.
(pf act.) en pass. : schrikken, ontstel¬
len, in verbazing geraken.
xaza-jz^ovzl^co, zeer rijk maken.
xaza-jzXcóa), ion. = xaxanXéoo.
xaxa-jzvéoo © neerblazen op.
xaxa-jzoixlXXco (xaza-, versterkend), met

(vele) verschillende kleuren versieren
beschilderen.
door oorlog onderkrij¬
gen, geheel overwinnen.

uit

xax-dicxopai, ion. — xad- ; z. xaïïdnzco.
xazdjzxvGxog, 2 [yerbaaladj.], te bespu¬
wen, verachtelijk. — xaxa-oxxvco. 1.
spuwen op. — 2. overdr. : verachten :
x. ztvógf iem.

Kctza-jtijzzco © (xanneoov, H. = xazéneoov). 1. neervallen,
-storten, in¬
storten ; fig. : xdotv nagal noot (bij de
voeten) xdnneoe flvpóg, moed, H. (vgl.
Ned. : de moed zonk hun in de schoe¬
nen). — 2. overdr. : vervallen tot: slg
dnogiav x., in verlegenheid komen.
naza-jzizxócx),

vrl

xaxa-jzxcóaaooy II.

= -nzrjooco.

xaza-jiv-d'coy doen verrotten.

I

xaxdga, ij, verwensching, vloek. — xazagdo/uaiy een vloek neerroepen op :
a) iem. kwaad toewenschen : dXyea x.
ztvi, H. — b) gew. met dat. v. d. pers.,
alleen : vervloeken.
-dxxco. 1. a) tegen
den grond slaan, stukslaan. — b) onoverq. : zich naar beneden storten. — 2.
(uiteenslaan en) terugdrijven.
xaxdgaxog, 2 [verbaaladj. v. xazagdopai],.
vervloekt.
xax-agdaoco © att.

xax-agdzxcoy z. xazagdooco.
xaz-agyéco. 1. onwerkzaam laten. — 2.~
krachteloos maken : zrjv yfjv x., den

grond uitputten.
zó [xaxdgyca]. 1. vóóroffer,
wijding van het offerdier, — 2. offer¬
gave (eig. : van eerstelingen).
xaxdgyvgog, 2 \xaz) (onder) dgyvgov
(wv)], met zilver bedekt, verzilverd. —
xazagyvgóco. 1. verzilveren, met zilver
overtrekken. — 2. overdr.: omkoopen.
xax-dgöaiy bevochtigen, drenken.
xdxagypay

xa za-gé£co = xaxaggé£co.

xara-jtoXE/LiÉco,

xaxa-giypXóg, 3, ontzettend.

xaxa-jzoXixEvopaiy door zijn politiek te

xaz-agi'fr/uéco en med. 1. optellen, opsom¬
men. — 2. a) bij iets tellen. — b) over¬
dr. : beschouwen als.

gronde richten.
door
krijgen.

naza-jzovéca,

inspanning

in de zee
werpen, - onderdompelen ; alg.: doen
zinken, iem. verdrinken.

xaxa-jcovxi^co

en

-jzovxóco,

onder¬

xaz-agxécoy ten volle toereikend zijn, -

in staat zijn.
xax-agpó£coy ion. - xaïïagpó£co.
xaz-agvéopaiy krachtig ontkennen, blij¬

ven loochenen.

I

xaxaggq'd'V péco
xaza-ggq&v/uéco [gqdvpècu]. 1.
nalatig
zijn. — 2. overg. : door nalatigheid

kwijtraken.
xazaggdxzi)gy ov, in. vr. bvn. [xaz-agaooo); —> Ncd. cataract], neerstortend;
o ó x. ööóg, loodrechte drempel der
onderwereld; d x., waterval.
xaza-ggdjtzoj © [gdnz(o\, dichtnaaien.
xaza-ggé^oo 9 [^s^co], (neerwaarts) stree-

len.
xaza-ggéjtco [génca], 1. onoverg.'. neigen.
— 2. overg. : doen neigen, neerstorten.
xaza-ggéoo © [^éw]. 1. ci) neervloeien ;
ook: door een stroom meegesleurd
worden. — b) med.-pass.: bespoeld
worden : X(‘JQa nozajLioïg xaxaggEopêvg.
— 2. overdr.: neerzinken, -vallen,

-storten.
xaxa-gpijyvv/LU © \.QtJYrv/lL'\m

—
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iem.s verkiezing te¬
genwerken .
xaz-dgxw ® 1. act. en meel. : beginnen :
° x. pdyrjg ; ov -Eig zov Xóyov, gij geeft
aanleiding tot dit onderhoud, — 2. inz.,
med. : a) een offer beginnen, het offer¬
dier wijden : -Eodai zov zgdyov ; ovXoXvzag xazggxEzo, H., begon met* het
neerstrooien van de offergerst. — b) bij
uitbr.: slachten.
xaza-opévvv/uL ® 1. overg. : a) vuur uitdooven, blusschen. — b) overdr. : on¬
derdrukken, een eind maken aan:.

xaz-agxaigeoidt;co,

* è'giv x. — 2. onoverg. (2* ao. en pf.) en
pass. : uitdooven, ophouden met bran¬
den.
xaza-GEico o 1. afschudden, door schud¬
den doen instorten. — 2. alg.: schud¬

den.
overff- * a)

(van boven naar beneden) afscheuren,
— afrukken : zovg xiflcdrag xazsgggtgavio,
hdt., verscheurden hun {med.) kleederen.
b) overdr. : doorbreken: *zgo7ïdc xaTOQijrjyvvoi, veroorzaakt de vlucht
door liet doorbreken der gelederen.
— 2. onoverg. (2e pf.) en pass. : a)
(scheuren of breken en) neervallen :
/eincov xareggayv/, HDT., een storm
kwam neer uit de wolken, - brak los.
— b) alg.: breken : xazEgg7jypÉvog (v. d.
grond), brokkelig.
Kazaggrjxz//£, ov, o \ion. — xazapgdxzgg ; eig. : de Stortbeek], andere naam
v. d. Marsuas ; z. Magovag, 2.
xaza-ggiJizÉM [guzzêai\ en xaza-ggijzzco @
[QLjiico\, naar beneden werpen.
xazdggoog-ovg, óov-ov, d [xazaggÉG) ; —>
Ned. catarrhe]. 1. het neervloeien. —
2. mei on. : catarrhe.
xaza-ggocpéco [goipèco], inslorpen (%. xazaöé/opai, 1).
xazaggvrjg, 2 [;xazaggéco], neervloeien.
xazaggooóéco, ion. = xazoggtoöéco.
xazapgcóg, cbyog, vr. bvn. [xazagggyvvpi ;
eig. : afgerukt], steil.
xdzagGigy Ewg,rj [xazaigco], landingsplaats.
xaz-agzdco. 1. ophangen. — 2. in orde
brengen, goed inrichten.
xaz-agzi£co (xaza-, goed), in orde
weer
in orde brengen ; xazggziopèvog, in den
behoorlijken toestand gebracht, d. i.
in slagorde, + volmaakt. — xazagziazgg, fjgog, d, hersteller der orde ;
in%.: scheidsrechter.
xazdgzvaigy Ecog, rj, africhting, dressuur.
— xaz-agzvco (xaza-, goed', in orde
brengen, voorbereiden ; 0 i'nnov x., be¬
dwingen, temmen.

xaza-oevopai © naar omlaag snellen.
xaxa-OTjpaLvopai ® med., verzegelen.
xaza-ar/jzoo © laten
med. /'.) : rotten.

rotten ; jmss. (met

xaza-GLzéopaiy opeten.
xaza-GLcojzdco en med. (xaza-, z. xazaiigavvu)), doen zwijgen,zich [med.) stilte

verschaffen.
xaxa-Gxdjzz<M © ?. ondergraven, -mijnen.
— 2. gew., rneton. : verdelgen, ver¬
woesten : zs 1/7) x., sloopen. — xazaGxagprjy t) [eig. : het ondergraven], meton. 1 uitgegraven
onderaardsch ver¬

.

-,

blijf. - 2. verwoesting, het sloopen.—
xazaaxazprjg, 2, onderaardsch.
xaza-G7iESdvvvpi ® 1. uitstrooien -, uit¬
gieten over. — 2. overdr.: een gerucht
enz. verspreiden.
xaza-GxéXXco © 1. doen uitdrogen. — 2.
onoverg. (2e pf.): uitgedroogd zijn.
xaza-Gxéjzzo/uaiy bezichtigen, in oogenschouw nemen.
xaza-oxevd^cD, 1. (volledig) toerusten,
voorzien van, in gereedheid brengen :
x. olxiav xalxcófxaoi koperen huisraad
övovg -d^EoiXai, zijn (med.) ezels optui¬
gen ; èyyvg zijg dyogdg -d^sodai, zich in¬
richten, zich vestigen. — 2. a) iets dat
nog niet bestaat vervaardigen, tot stand
brengen, oprichten. — b) overdr. : uit¬
denken, verzinnen.
xazaoxevrjy rj [xazaoxEvd^coi]. 1. het voor¬
bereiden, - tot stand brengen, - in rich¬
ten, - bouwen. — 2. meton. : a) wijze
waarop iets ingericht is : toestand, ge¬
steldheid, inrichting : xggpdxwv x., de
toestand van iem.s vermogen ; rj rd>v
[sgebv x., de pracht der tempels. — b)
concr.: wat tot het voorbereiden, het
inrichten van iets behoort: huisraad,

,

;
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xazaGxrjvdco

gereedschappen, krijgsbehoeften ; ook :
woning; in de rhetorika : positieve
bewijsvoering.
en -vóco (xaza-, min of
meer blijvende toestand). 1. a) zijn tent
opslaan, kampeeren. — b) zijn kwartier
betrekken. — 2. [-vóco] oneig. v. voge¬
len : nestelen.
xazaGxrjvcoGLgt ecog,
fj. 1. het betrekken van zijn kwartier.
— 2. v. vogelen, meton. : nest.
xaza-oxrjjzzoo ® 1. onoverg.: neerstorten,
(met geweld) neerkomen op, eig. v. d.
bliksem, overdr. v. rampen enz,. — 2.
overga) iem. treffen. — bi ° Osdg x.
liTaïg, godinnen met gebeden bestor¬
Maza-Gxvjvdco

men.
taza-oKid£co en -oxiden, beschadnwen,

7

bedekken.
xazdoxLog, 2 [xazd, oxia\} beschaduwd.
xaza-oxojzEvoo en -jzéco, goed beschou¬
wen, verkennen. — xazaaxonv]y ij, het
uitkijken, - spioneeren. — xazdaxoozogy 6. 1. bespieder, verkenner, spion.

—

xazazdzzco

xazaazazéovy verbaaladj. v. xad'Lozp/n.

,

o [xad'LozrjpL], die be¬
vestigt, hersteller.
xazdozeyogy 2 [xazd ozéyrjg (dóv)], over¬
dekt.
xaza-azEipojy betreden.
xciza-ozÉXlco ® 1. neerlaten. — 2. over¬
dr. : tot bedaren brengen. m
xaza-ozévco en med., zuchten over, beweenen.
xazaazdzrjgy ov

xcLTCL-azÉcpoj © met een dichten krans
omgeven, om-, bekransen, omhullen.
xazdazrj/Liay zó [xa&iozrj/Lu], toestand, ge¬
steldheid, houding. — xazaGzrj/uazixógy 3, bedaard.
xaza-GzÓQw/Lu © 1. a) uitspreiden. — b)
neerstrekken, neervellen. — 2. over¬
dekken met.
xaza-GzQazojzEdEVGo. 1. een legerplaats
laten opslaan, inlegcren. —2. onoverg.
en med.: zich legeren, de kwartieren
betrekken.
xaza-Gzgé(pco ® 1. a) omkeeren, omwen¬
den, onderstboven keeren. — b) inz. :
met geweld omkeeren, verwoesten,
vernietigen. — 2. overdr. : a) med.:
aan zich onderwerpen. — b) naar het
eind keeren ; vd.: tot een eind bren¬
gen, eindigen : x. zóv fiiov en [zóv
flor], sterven. —* xazaGzgooprjy rj [ —>
Ned. katastrophe]. 1. het omkeeren, omverwerpen. — 2. overdr. : a) het
onderwerpen, onderwerping. — b)
einde : x. met en zonder fttov, dood ;
inz. : einde van een drama, ontknooping.
xazdGzgco/Liay zó [eig, : wat uitgespreid
is over], dek v. een schip. — xaza-

— 2. opzichter.
bespotten.
xaza-G/aLxgvvcoy verkleinen, verkorten.
xaza-a/Livxcoy door een smeulvuur ver¬
nietigen.
xaz-aajzd£o/Licuy omarmen, kussen,
xaza-ojtdco @ neertrekken, rukken : véag
x., hdt., in zee trekken.
xolzcl-gjzeLqco © 1. uitzaaien. — 2. overdr.:
a' geruchten rondstrooien. — b) veroor¬
zaken : °dviag x.
xaza-ojrévöco ® 1. plengen. — 2. door
besprenging ten offer bestemmen, wijden.
xaza-ajtovSd^o/aacy ernstig arbeiden.
xaza-ozd£co ® 1. overg. : a) v. pers. : laten
neerdruppelen. — 6) v. een vloeistof: be¬
druppelen. — 2. onoverg. : a) druppels
laten neervallen, druipen. — b) v. een
vloeistof: neerdruppelen.
Maza-ozaoid£co. 1. onoverg. : een tegen¬
partij vormen.^— 2. overg.: in den
strijd der partijen o verwinnen.

xaza-G(pd£co

xazdozgoïgy scog, rj [xa&iozijfu]. I. overg.

dooden.

xaza-oxcójzzoo,

[eig. : het ergens plaatsen), overdr. 1.
a) het aanstellen v. ambtenaren enz,. —
b) meton. : ivat bij h. aanstellen v. iem.
behoort : handgeld voor de uitrusting
v. een Aiheensch ruiter. — 2. liet ves¬
tigen van een toestand, - inrichten,
-regelen. — ïï. onoverg. [eig. : het
ergens geplaatst zijn), overdr. ï. a) het
tot rust komen, - gekomen zijn. — b)
bestendigheid: 0x. vógov. —- 2. toe¬
stand, gesteldheid, stand van zaken ;
in%.: politieke toestand, staatsregeling.

GZQCÓVVV/LU = XazaOzÓQVVfXl.
xaza-ozvyéoo © 1. ontstellen.— 2. overg.:

terugschrikken voor,
xaza-GvQco ® ï. a) naar beneden trek¬
ken ; vd.: verwoesten : x. nóhv. — b)
alg. : voort-, wegsleuren. — 2. meton.:

plunderen.
©

en

-oqpdzzooy slachten,

xaza-Gcpgayi^coy verzegelen.
xazaGxezogy 2 [xazéxco], teruggehouden,

verzwegen.
xaza G%it;coysplijten, stukslaan, verscheu¬

ren.
xaza-GxoXd^coy

zijn tijd verdoen, dra¬

len.
xaza-zdxcüy dor. = xazazrjxco.
xaza-zdpLvcoy ion. = xazazégvco.
xaza-zaGGco © att. -dzzco. 1. (goed) or¬

denen, opstellen. — 2. een plaats aan-

xolzolzeIvco

—

wijzen aan : x. zivd eig zrjv cpvXrjv, opnemen in ...
xaza-zEivoo ® I. overg. 1. sterk spannen.
— 2. meton. : a) door spannen verlen¬
gen, uitrekken. — b) overdr. : een re¬
devoering enz. rekken. — II. onoverg.
1. ziek-, zijn krachten inspannen te¬
gen : 0 Xóyoi xazaxsivógevoL, lett. : el¬
kander tegenstrevende redevoeringen.
— 2. ziek uitstrekken.
xaza-zé/avco ® 1. stuk-, doorsnijden.— 2.
insnijden : x. zdcpgovg, door insnijden
in de aarde grachten maken, grachten
graven.
>caza-xr]Koo © 1. doen smelten, vloei¬
baar maken. — 2. onoverg. (J?e pf.) en
pass. : a) smelten, vloeibaar worden.
— /;) overdr.: wegkwijnen, v. smart
enz. vergaan.
Maza-zL'd'g/LU ® (xaxd's-, H. = xazede- of
xazade).

I. 1. neerzetten, -leggen : xaxéflsvzo zsv%ecl (hun wapenen, med.) etzl yaip, H.
— 2. overdr. : op zijde zetten, geen acht
geven op : -xLÏÏEgai {med.: van mij weg)
zovg noigxag.
II. inz. 1. a) geld neerleggen, betalen :
zéh] (belastingen) x. — b) overdr. : het

verschuldigde geven : een belofte vol¬
brengen enz. — 2. med. : a) voor zich
-, ter bewaring neerleggen, - wegleg¬
gen : oïxov xazaflÉod'eu, graan opslaan ;
inz.: in bewaring geven, deponeeren.
— b) overdr. : zrjv epiXiav naga deovg
xaza'd'éo'dcu, aan de góden in bewaring
geven, aan hun bescherming toe¬
vertrouwen ; xXêog xaza{)éoftcu, roem
verwerven, eig.: als een deposito aan
het nageslacht toevertrouwen ; svegysoiav sg fiaoïlèa xazédszo, eig.: depo¬
neerde een weldaad bij..., d. i. ver¬
plichtte... door een weldaad. — 3. a)
in het midden -, in het openbaar neer¬
leggen: xazéthjXE Xèfijza, EL, loofde
als prijs een bekken uit. — b) overdr.:
yvcogi]v xaxadèodai, zijn {med.) meening
uitbrengen ; èg péoov IlégopoL xaza&ELVCU zd jzggypaza, HDT., de heerschap¬
pij aan de Perzen overlaten.
HOLza-zirgcóoxco © met wonden over¬
dekken.
xaza-zotgEvcöy met pijlen neerschieten.
x.aza-zgavpazL^cj — xaraxixgcóoxco.
xaxcL-zQExoo ® 1. naar beneden loopen.
— 2. a) aanstormen. — b) strooptoch¬

ten doen, uitplunderen.
xaza-zgipco © 1. af wrijven, af-, verslij¬
ten. — 2. overdr. v. tijd : doorbrengen :
zöv fiiOV -0/LLCU.
xaxa-zgvzpdco, genieten.

xazazpgovéco
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Kaza-zQvxco. 1. stuk wrijven. — 2. over¬
dr. : iem. uitputten.
xaza-zgoo/Liazi^co, ion.

=

-zgavg-.

xaza-xvyxdvoo @ 1. iets bereiken : x.
zivóg. — 2. abs.: slagen.
xaza-zvjzzo/LiaLy med., zich (hard) O]0

de
borst sla^-n.
xax-avaivco © uitdrogen, verschroeien.
xaz-avödco, vrijuit zeggen.
xaz-avXL^opaiy m,ed. [med. en pass. ao.),

zich legeren,bivakkeeren, overnachten.
xaz-avxéco, zeer trotsck zijn.
xaza-cpaLvoo © 1. duidelijk laten zien.
— 2. med.: a) zich vertoonen, zicht¬
baar worden. — b) overdr. : duidelijk
worden voor d. geest. — xazacpavrjgy
2. —1. zichtbaar. — 2. overdr. : duide¬

lijk.
xaxdopagxxog,
xazdcpaoasj

2

,

scog

=

xaxdepgaxxog.

rj [xaxdepgpi], bevesti-

ging.
xaza-epégco © 1. naar beneden brengen,

- dragen, - werpen, doen neerkomen :
x. Igicpog zeg TzolsgLcg, op ... ; vd. ook :
x. nXrjyrjv ; med.-pass. : neervallen. —
inz. : a) een haven doen binnenloopen, een schip naar de kust drijven ;
pass.: aan strand loopen. — b) v. een
stroom : mee voeren. — 2. overdr., med.pass. : -o/Licu etcl ze, bij iets terechtko¬

men, tot een besluit komen.
xaza-cpEvyoo © 1. heenvluckten. —
overdr.: zijn toevlucht nemen.

2.

Kazd-epgpi © met een toestemmend knik¬

ken zeggen, instemmen.
xaza-ep-d'Eigco © te gronde richten, ver¬

nietigen.
xaza-cp'd'ivoj ® en * xaxcL-ep'&Lco ® 1. act.
(alleen f. en le ao.) : te gronde richten,
vernietigen. —• 2. pass. (alleen
ao.
-Ecpdlpcgv) : te gronde gaan, vergaan ;
v. pers.: omkomen, sterven.
naz-atpirj/LiL © laten neerglijden.
xaza-cpiXéoo, kussen.
xaza-zpXéyco, verbranden.
xaza-zpovEvco, dooden.
xaza-epogéco = xazaepÉgco.
xaza-<pgd£a> [xaza-, distributief). 1. uit¬
eenzetten, verhalen. — 2. med. en ao.
pass.: a) gewaarworden, bemerken. —
b) overwegen, op iets zinnen.

2 [verba al adj i], in-, op¬
gesloten'. — Kaza-zp gaoer co. 1. bedek¬
ken ; inz. : pantseren. — 2. overdr. :
beschermen.
naza-cpgovico. 1. (xaza-, voorstelling v. :
neerzien op), minachten,
verachten,

HOLzdcpgaxzos,

20
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xazafpgóvrjaig

versmaden : x. rtvóg, iem. of iets. —
2. ion. («ara-, versterkend), vast mee¬
nen. — xazacpgóvrjoig, ecog,
min¬
achting.
xazazpvyrj,
[«ara^svya)]. !. het heenvluchten. — 2. met on., concr. : toe¬
vluchtsoord.
HaTa<pi>Aa<5óv,
[«ard,
cpvh'j, -öov],
(xaza-, distributief'), stamsgewijs.
xaza-cpvhkoQoécx)) zijn bladeren laten
vallen, - verliezen, verwelken.
xara-qpvzEva>, beplanten.
xazdopvzog, 2 [yeröaa/az^/.], geplant. —
xaza-qrvcD, planten.
xaza-(pcoQaco. 1. op heef er daad betrap¬
pen. — 2. alg.: ontdekken, erkennen,
ttara-^atgoo («ara-, ten nadeele van),
leedvermaak hebben.
«ara-^aAa^aco, met een hagel v. steenen
en dgl. bestoken : «. nvóg (iem.) M&ovg.
xazdxa.kxogy2 [«ara (onder) 'laXxov (cov)\,
met brons bedekt.
xa.ra-%a()i£o[A.cuy als een gunst schenken.
xaza-xéco © 1. neergieten, uitgieten :
nvóg of tlvI, over iem. of iets : xquoöv
«., smelten ; pass. : neerstroomen ; fig.:
èfxfj xEopalfj xaT’ dvsLÖsa ysvav, H., zij
stortten schande uit over mijn hoofd.
— 2. alg. : laten vallen, neerwerpen.
xazax'd'óviosy 2 [«ard yd'ovóg (wr)], onderaardsch.
xaza-xogrjyéoo, als choreeg kwistig geld
uitgeven, - verkwisten.
xaza-xgdoo ® [3. ygaco]. I. act., ion., al¬
leen onpers. : het is voldoende. — ïï.
med. 1. slecht gebruiken, misbruiken.
— 2. a) opgebruiken. — b) vd.: dooden. — 3. alg. : gebruiken.
xaraxevoog, 2 [«ard (onder) %qvgov (gov)],
met goud bedekt, verguld. — «araXQvaócoy vergulden.
xaza-xQÓbvvvpi © 1. met verf bestrij¬
ken, verven.—■ 2. alg.: bezoedelen.
xaza-xbóvvvfju © overgieten -, bedelven
met.
xaza-xoDQi^co («ara-, distributief), een
plaats aan wijzen, opstellen.
xaza-yjdcoy met een neerwaartsche bewe¬
ging v. de hand streelen.
xaza-yjevöo/bLaL © 1. med. : liegen ten
nadeele van, belasteren : nvog, iem.—
2. a) med.: vrerzinnen.— b) pass. (dikw.
ao. -Ey.>svodrjv): verzonnen worden.
xaza-yjevöo/iiaQzvQéco. 1. valsche getui¬
genis afleggen tegen iem., nvóg. — 2.
jjass. : het voorwerp zijn van een
valsche getuigenis.

—

xazévcona

xaza-xpggpi^ofjiaLy med.: stemmen tegen *•
«. nvog (iem.) fadvazov, iem, ter dood

veroordeelen.
xaza-yjvxco [eig.: blazen op], iets afkoe¬

len, verfrisschen.
xazéazouy ion. = xd-&rjvzat, v. xddrjpaL.
xaz-éöco ® 1. opeten, verslinden (z. xazaSéxojLiai, 1). — 2. overdr.: verbras¬

sen.
xaz-elfla). 1. laten neervloeien, vergieten.
— 2. med.: a) neervloeien. — b) overdr.
v. tijd : heenvloeien, verloopen.
■j" xazeiöcokosy 2 [#ard, elÓcoXov] («ara-r
uitgestrektheid), vol afgodsbeelden.
xaz-Eixd^o) («ara-, versterkend). 1. gelijk

maken. — 2. gissen, vermoeden, mee¬
nen {ontwikkelingsgang der betedc.,
elxdqco).
xaz-ELkéco. 1. opeen-, samendringen :
fhfiUov «., oprollen. — 2. a) omwikke¬
len. — b) insluiten.
xaz-EikloocQy jon. = xafleUooco.
xaz-Eikvco en xaz-Eikcoy in wikkel en, om¬

hullen.
xdz-ELfju © [eI/lil] (dient in h. att. als f.
bij xarsoxogai). 1. naar beneden gaan,

neer-, afdalen : uit het binnenland naar
de kust gaan, uit de volle zee naar de
kust varen, een haven binnenloopen
enz. — 2. m. : a) v. ballingen : (over
zee) terugkeeren. — b) alg. : terugkeeren.
xazEÏvaiy ion. = xaftsivai, 2G ao. inf. v..
xadirgu.
xaz-EÏJzovy 2e ao. (als f. dient xazsgco, als
pf. xazEiQpxa). 1. spreken ten nadeele
van, beschuldigen : nvog, iem. — 2.
(«ara-, versterkend) : openlijk zeggen,,

aankondigen, bekend maken, aange¬
ven.
xaz-EigyoOy ion. -égyco. 1. insluiten. — 2.
overdr. : a) in het nauw brengen, dwin¬
gen. — b) tegenhouden, beletten.
xaz-£iQi]xa9 z. xazsïjiov.
xaz-EigvcOy ion.

xaz-Ehéyxw

= xazsgvco.
{xaza-, versterkend), ontee-

ren, te schande maken.
(«ara-, versterkend), medelij¬
den hebben : nvd, met iem.

xaz-eXeécl)

xaz-éXxcOy ion. = xa&êXxco.
xaz-EvaiQco

f

® dooden.

xaz-évavziy bw. en

vrz. met gen., en
-Evavziovy biv. en vrz. met gen. en dat.r

tegenover.
xaz-Evagi^co — xazEvaigco.
xar-Eveona en xaz-évcojtay vrz. met gen.T

tegenover.

nazE^aviozapaL
Kaz-E^avlazapai ® opstaan

in opstand
komen tegen.
Kciz-ejtddoo, door toovermiddelen onder¬
krijgen, beheksen.
naz-EJzdX{AEVogy H., part. ao. v. xaxEopóXkopai.
xaz-Ejieiyco. L 1. neerdrukken. — 2.
overdr. : a) druk uitoefenen op, aan¬

dringen bij, aanzetten, tot spoed aan¬
zetten. — b) abs. v. d. tijd enz.: drin¬
gend zijn. — II. onoverg. enmed. : zich
spoeden.
HazéjiE(pvEy 2e.ao. v. * KOLTadeivo), dooden.
Kaz-EQyd^ofzaL © door inspanning onder
zich brengen. — 1. zich meester maken
van, zich verschaffen : x. zvgavvlöa ;
dgezi] dnó ooqiigg xazEgyaopêv?/ (pass.),
hdt., deugd, de vrucht der wijsheid.
— 2. een moeilijk werk voltooien, vol¬
brengen, tot stand brengen : /uéyiora
k'gya x. ; °pógov (den dood) x., dooden ;
èni xazsiQyaogkvoig (pass.), na afgedane
zaak ; x. zó elöévou ..., ik breng het zoo
ver, dat ik weet ... — 3. tem. of iets
dat tegenstand biedt onderkrijgen : oiörjgov x., ijzer bewerken. — inz. : a)
o verwinnen, onderwerpen : x. zrjv cElkada. — b) vd.: dooden. — c) overdr.:
overreden.

9

xaz-égyvvpi, xaz-égyco ion. — xaxslgyco.
Haz-egeixoo,

van

boven

tot

beneden

scheuren.
xaz-EgEijzco © X.overg.: neerwerpen, ver¬
woesten. — 2. onoverg. (2e ao. xazijginov, 2* pf. xazsgi'igiTca), neervallen, in¬

storten.
xaz-EgécOy ion. = xazsgcó.

1. tegenhouden: 0 x. óöóv,
een reis verhinderen. —■ 2. overdr. : tot
bedaren brengen, geruststellen.
Kaz-egvxdvco en -sgvxco9 tegenhouden.
xaz-egvco ® ion. -eigvoo, naar beneden
trekken ; inz. : van het strand in de
zee
uit de volle zee naar de kust
brengen.
xaz-égxopai © = xdrsi/LU.
xaz-egrjrvca.

xaz-Egóoy z. xaz-eïnov.
Kazégcoza = xai êzégcoza (krasis).
xaz-eo'd'ioo ©

= xazsöco.

xdzEvypa, zó {alleen mrv.) [xazevxopai].

1. wensch. — 2. kenteekenen der smeekelingen, soph. 0. T. 920.
xaz-ev'&'vvco. 1 goed recht maken, rich¬
ten. — 2. onoverg. : -elv [savzóv], recht
afgaan op.
KOLz-evvd£co. 1 naar bed brengen, neer¬
leggen. — 2. overdr.: tot rust brengen,

.

.

—

xazijyogéco
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stillen. — xazewaazrjg9 ov, o, kamer¬
dienaar.
xaz-Evvdco = xazsvvd^co.
xaz-Evxopai. 1. vurig bidden, - wenschen.
— 2. wenschen uitspreken tegen, verwenschen.
xaz-E(pdX?iopai ® van zijn strijdwagen
springen tegen d. vijand.
Kaz-é^oo ®

A. 1. naar omlaag houden : x. xEopalgv.
— 2. a) naar de kust richten (z. s/co, A,
I, 5), op de kust aanhouden : x. vavv
sis yfjv, en dikw. onoverg. : x. [vavv] ; vd.:
landen. — b) overdr. : in behouden ha¬
ven komen, goed afloopen.
B. (xaza-, versterkend), vasthouden. —
I.alg. 1. xazéoxEzo %sgoi ngóocona, H.,
zij bedekte haar (med.) gezicht met de
handen. — 2. overdr. : a) binden, ver¬
plichten : ógxioiOL xazsixovzo xgrjoEodeu
vógoLOL, hdt., door eeden waren zij ge¬
bonden de wetten na te leven (z. h.
voorbeeld bij III, 2, b). — b) met den
geest vasthouden, begrijpen : ov x. zó
sgcozcó/uEvov, ik begrijp de vraag niet;
0 ov xazsLxopsv yvcóprj, degene aan wien
wij dachten.
II. (met h. bijbegrip v. bezit). 1. overg. :
in zijn macht -, in zijn bezit hebben, eig.
en overdr.: Xafóvza zi x., het verworvene
behouden; z?)v Odlazzav x., beheerschen ; dikw. ingressief (vrl ao.) : in
bezit nemen, zich meester maken van,
eig. en overdr. — inz. : a) bewonen. —
b) een ruimte innemen, bezet houden :
vv£ xdze%’ ovgavóv, H. ; overdr. : 0 xazel^e ozgazóizEÖov övocprjpiaig, vervulde
de legerplaats met wilde kreten. — c)
pass., overdr. : bezeten zijn door een
god ; vervuld zijn van geestdrift enz. —
d) v. een begrip : in zich sluiten. — 2.
onoverg., v. toestanden : heerschen, be¬
staan : zd xazé/ovza nggypaza, HDT., de
reeds bestaande moeilijkheden ; xlgöójv xazEïxs..., het gerucht liep, dat ...
III. (met h. bijbegrip v. een gestuite of
verhinderde beweging), terug-,
weer¬
houden.— 1. eig. : x. innovg; med. : halt
houden, zich ergens ophouden. — 2.
overdr. : a) inhouden : x. yèlcoza ; x. zrjv
dtdvoiav, het plan geheim houden ; x.
zóv '0‘ógvfov, het rumoer stillen \ zld,
onoverg. : x. [èpavzóv], ik houd mij in.
— b) verhinderen : ögxoi xazéxovoiv
rjpdg jzoglCsodai,. beletten ons, ons...
aan te schaffen (z. h. voorbeeld bij 1, 2, a).
xaz-7]yEp,cóvj xaz-rjyéopai9 ion. = xad1-.
xazrjyogéoj. 1. tegen iem. spreken ; vd. :
beschuldigen, gew. vóór h. gerecht : x.
zLvóg xi, iem. van iets. — 2. (xaza-, ver¬
sterkend), te kennen geven, aangeven.

ï
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xazrjyógrjga -

xazoggooöéoo

aanduiden, blijk geven van. —xazrjyógrjga, xó, en xazgyogiay rj, aanklacht,
beschuldiging ; -giag è'xco ejzl nw, ik
ben aangeklaagd wegens. — xazrjyogog, 6 [xaxd dyogsvcov; eig.\ die tegen
iem. spreekt], aanklager.
xazrjnooS) oog, oov [xaxaxovcd], luiste¬
rend naar. — 1. gehoorzaam. — 2. on¬
derworpen : xLvog ofzivi, aan iem.

xaz-oixéco. 1. a) overg. : bewonen. —
b)onoverg. en med.: zich ergens vesti¬
gen ; pf.: wonen. — 2. besturen. —
xazoixiay rj, woonplaats.

xaz-rjxcoy ion. = xa&r/xco.

xaz-oixz£igco = xaxoixxlgco.

xazrjXoyécoy ion.

dXoyèoo], gering-

[xaxd,

ergens vestigen, in een
woonplaats brengen : dnoixiav x., een
kolonie stichten. — xazoixtGgóg9 6, het
stichten eener kolonie.
*
xaz-oixoSogécoy in een huis opsluiten.

xaz-oixL^coy

xdz-rjpaiy ion. — xd&ygai.

xaz-oLHZL^oo. 1.1. medelijden hebben met,
beklagen. —; 2. med. : a) zijn medelij¬
den betooneh. — b) zich beklagen. —

xazgjzidoo [xaxd, ijmog]
Ttgavvco), verzachten.

xaz-oixzigcöy

achten, verwaarloozen.

xaz-rjgEgi^oo

(xaxa-,

[xaza-, z. xaxa-

id.),

tot

bedaren

brengen.

2 [xazd, sgéqpoo]. 1. overdekt,
overwelfd. — 2. gewelfd, overhangend.

xazrjgEcpr/gy

,

xazrjgrjg

2

[xaxd, wrt. v.

dgagloxoo\.

.

1

goed voorzien van. — 2. abs. : goed
uitgerust.
xazrjgzTjgévoogy bw. [xaxrjgzrjpévog, v. xazagxdco], in goede orde.
xazrjcpEUïy rj [eig. : het neerslaan der
oogenJ,
meton.
1. neerslachtigheid,

moedeloosheid.

—

2.

schaamte.

—

xazrjcpéoo [xazrjqn'jg]. 1„ de oogen neer¬
slaan : 0 x. dg.ua. — 2. meton.: a) neer¬
slachtig zijn. — b) beschaamd zijn. —
xazrjtprjg, 2 [eig. : met neergeslagen
oogen], meton. 1. neerslachtig. — 2.
beschaamd. —
xazrjqpobvy óvog, 6,

schandelijk mensch.
doen tegenklinken]. 1.
mondeling onderrichten. — 2. alg. :
on der richten.

xaz-rjxéoo [eig. :

xaz'd'avELV, xaz'd'avovgaiy xaz'd'dxpai
xaxad-,

=

xaz'd'E-y z. xaxaziöggi.
xaz'd'vaiGKELy aiol.

=

xaxadrjjoxEi.

xdzi — xai ezl (krasis).
xaz-idjtzooy bederven, beschadigen.
KazCagoïy oov,
volksstam.
xaz-t£oOy
xad'-.

oi,

xaz-irjgiy

xaz-iGxdvco

=

Katiaren,

Shuthisehe

xaz-iGzrjpUy ion. =

xaxio%o).

xaz-iGxvco. 1. a) onderkrijgen, overwin¬
nen : xivóg, iem.; de overhand krijgen.
— b) vermogen, in staat zijn.— 2. sterk

worden.
xaz-LGxoo {alleen pr.) = xaxéxco ; oéXag
xaxLO'xst [éavxö] (een lichtstraal komt
neer; vgl. xaxéxco, A, 2) ex zov ovgavov.
xdz-oiöa • goed weten, begrijpen, ken¬

nen.

II. medelijden verwekken.
medelijden hebben met.
beklagen.
xazoixziGig9 scog, ff [xaxoixxi^co], het me¬
delijden, het beldagen.
xaz-oKvÉcoy aarzelen, schromen.
V [Kazd 5 dxcoxa], bezeten¬
heid, goddelijke ingeving.
xaz-oXocpvgogaiy bejammeren, beklagen.
xaz-ógw/Lu © en med. : zweren, onder
eede bevestigen : 0 IlèXona x., ik zweer
bij Pelops.
xaz-óvogaiy minachten.
xazójtLv. I. bw. I. v. plaats : van achteren.
— 2. overdr. v. tijd: daarna. — II. vrz.
met gen. 1. v. plaats : achter. — 2. over¬
dr. v. tijd : na.
xaz-ójtLG'd'E(v). I. bw. 1. v. plaats : van
achteren. — 2. overdr. : a) v. rang:
achter. — b) v. tijd : daarna, vervol¬
gens, later. —II. vrz. met gen. : achter.
xaz-ojczEvoo. 1. neerzien op. — 2. a) goed
gadeslaan, bespieden. — b) bemerken,
bespeuren.
xazójtzrjgy ov, 6 [xaxd ; wrt. on-, vgl. dyjogaC\. 1. die neerziet op. — 2. die goed
gadeslaat, bespieder. — xdzojtzog9 2
[id.], zichtbaar. — xdzonzgov9 xó [id.],
spiegel.
xaz-ogdcoy ion. = xa'dogdco.
xaz-og'd'óco (xaxa-, versterkend). I. overg.
1. a) recht houden, oprichten. — b)
overdr. : opbeuren, oprichten. — 2. a)
recht maken. — b) overdr. : in orde
brengen, goed inrichten, - uitvoeren,
slagen.— II. onoverg. 1. v. pers.: a) sla¬
gen. — b) in orde zijn : 0 x. epgéva (be¬
palende «cc.), zijn bezinning behouden.
— 2. v. zaken : gelukken. — xazóg'd'oogay xó. 1. gelukkig uitgevoerde
handeling, succes.— 2. goede -, deugd¬
zame daad. — xazóg'd'OOGigy ecog, rj,
succes.
xaz-oggooöécoy
angst gevoelen, vreezen.
xazoxooxVi

xazogvoooo
nat-oqvgggo, citt. -vzTco, begraven.
Haz-oQxéo/Liai, dansen om iem. (ziva) te
hoonen ; alg. : door gebaren hoonen.
xdzovgog,

2 [nar’ ovgov [jtkéoov)], met-,
vóór den wind varend.
xazoxy, fj [xaTs/co]. 1. bet terughouden.
— 2. bet teruggehouden worden. —*
xdzoxog, *2 [id.]. 1. teruggehouden. —
2. door een god bezeten, - bezield.
xdzzvp.a, zó, zoolleer.
xazzvjzzeo'd'E, aiol. = xazazvjzzsods.
xaz-vfigl£,cx>, 7iaz-vJZEg'&£(v)y xazvjzégzEpos, «aT-vjrvóco, zo/2. = xad-,
xdzoo, comp. xazcozéguo, superl. xazcozózco
en -zaza \vw. nazei].

A. èz0. I. met beweging. 1. o) naar be¬
neden, stroomafwaarts, naar de zee;
dzto. : naar de onderwereld. — &) in
horizontale richting : &. 2. dvco, A, 1,1,
b. — 2. overdr. : &. 2. dreo, A, I, 2. —
H..zonder beweging. 1. a) v. ruimte’.
beneden, van onderen : in de onder¬
wereld, aan de kust enz. — b) in het
zuiden : zd x. ^copz'a, hdt. — 2. over¬
dr. : a) v. tijd : later. — b) dvco xal x.,
zonder onderscheid.
B. vrz.met gen.: onder.
xdzco-'&EV) bw. J. van onderen op. — 2.
= xdzoo, A, II, 1, a.
xaz-co'd'éco, naar beneden stooten.
xazcopddiog, 3, van den schouder af
geslingerd. — xazcopadóv, bw. [xaz'
có/llov, -dov], van den schouder af.
j Kdzcovy covog, 6
— Lat. CatÖ], Cato,
Rom. bijnaam.
xazoogv£, v%og, m. en vr. bvn. (dat. mrv.
H. -cogvxéeaoïv) [xazogvooa)]. 1. inge¬
graven. — 2. a) uitgehold, onderaardsch. — b) fj x., onderaardsch ver¬

trek, hol.
xazdozazog, 3 [superl. bij xaz co], onder¬
ste ; onz. mrv., bw. -zaza, z. xazeo. —
xazoozdzoo en -zégcoy z. xdzeo.
Hav'd'rjaopaiy f. pass. v. xaico.

S.

Kavxaoa, cov, zd, havenplaats op

Chios.

Kavxaoog, d, Kaukasus, bergketen.
Kavxcoveg, cov. ol,
Kaukonen. — 1.
volksstam in Bithunie. — 2. id. in Elis.
xavkóg, d. 1. stengel v. een plant. — 2.
overdr.: a) boveneinde van de lans¬
schacht. — b) gevest.
xav/Lia, zó [xaico], hitte, gloed ; inz. : zo¬
merhitte. — xavoipog, 2 [id.], brand¬
baar. — xavoig, £co£, 77 [zd.], het bran¬
den ; inz. : het branden v. een wond
door een chirurg. — xavozEiga, ag,
vr. bvn. [id.], brandend, heet, eig. en
overdr.: x. pdxg, H.

—
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xei/aai

Kavazgiog, d, e?? 1. üudiJcrrgos, d, KaÜStros, stroom bij Ephesos.

2.

Kdvazgog, d, stroom, die zich in
Phrugiè in een meer stort. — Kavazgov jtEÖlovy zó, Kaüstrosveld, sfod
de vlakte v. dien stroom,

xavoco,
z/. xaico. — xavozógf 3 =
zóg. — xavocov, covog, ó [xa«ü]',#hitte.
— xavzpgy rjgog, ó [id.], verbrander. —
xavzóg, 3 [verbaaladj. v. xaico], ver¬

brand.
xavzóg, /], ó — xal avzóg (krasis).
xavxdopaiy med., zich beroemen.
-[Kapagvaovp, 1), onverb., Kapharnaüm,
vlek aan h. meer v. Gennezaret.
KaqorjgEvg, ó, de zuidoostelijke
Euboia.
Kacpiöiog, -iaóg, dor. = Krjp-.

punt v.

xaxd^ao — xayxó£co.
xaxéxzrjg, ov, ó [xaxcog eycov], slecht ge¬

steld.
xaxvjzojzzog,

2

[xaxov

(onz.) vjionzog],

argwanend.
xdcoy z. xaico.
hé, vóór klinkers xévy ep. aiol., enkl. par¬
tikel — dv.
KedSag, ov, ó = Kaïdöag.
ov. ó [Kèag ?, -dd?;?], Iveade,
zoon van Keas (?), /z;. Troizenos.
HEa^co, splijten, verbrijzelen.
xéag, zó (alleen nom. en ace. enk.) =

Keddr/gy

xfjg.
xéag,
uo. Z’. «azeo.
xéazaïy xéazo,
xeï/nai.
xeazóg,

3

[(verbaaladj.

*£«£«], ge¬

kloofd.
Kéfirjg, rjzog, d, leerling v. Sokrates.
Kefigrjv, ijvog, d, rivier en stad in Troas.
xéyxQ°s>

ó,

gierstkorrel,

(z/eze.

wir».)

gierst.
xEÖdvvvpi, ep. (zzo. èxéöaooa,
èxEÖdo'Ogv) — oxedavvvpi.

ao. pass.

xeSvóg, 3. — 1. bedr. : a) zorgzaam, be¬
dachtzaam. — b)alg. : degelijk, trouw,
gewetensvol. — 2. lijd.: a) waarvoor

men zorg draagt, dierbaar, geliefd. —
b) v. zaken : goed, gerecht.
HEÖgia, ?;, cederhars.— xéögivog, 3, ceder¬
houten. — xéögogy ?; [—> Lat. cedrus
—> Ned. ceder]. 1. ceder — 2. meton. :
cederhouten voorwerp : kist enz.
xÉEO'd'aiy xÉEzaïy z. xeïpai.
hel — xal ei [krasis).
HEÏ’d'EVy HEÏ'd'ly Z. EXEld-.
HEÏpai (vervoeging,
Spraakk.). — A. V.
(vrl ïï. en HDT.) pr. ind. 3 enk. xészai;
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XElfATjXlOV

3 ÏYIYV. XEaxai, XEiaXGLl, XEOVXai J pr. COÏlj.
3 enk. xsïvai, xrjxcu; pr. opt. 3 enk. xéolxo ; pr inf. xeeod'cu; impf. 3 mrv.
xELaro, êxéaxo, 3 enk. iter. xéoxsxo; f.
ind. 2 enk. xeiosai.
I. liggen, uitgestrekt zijn.- 1. v. levende
ivezens : (vermoeid, slapend, ziek, ge¬
wond, dood. begraven) liggen. — 2. v.
%aken: a) v. landen enz. : gelegen zijn.
b) ergens neergelegd -, opgeborgen
-, in bewaring
in voorraad zijn
(dikw. = pf. pass. bij xl&rjLii): xd ó'jzXa
xEïxcu, de wapens zijn neergezet (/;. v.
terwijl men halt. maakt; &. xt&rjfu, I, 1,
a). — c) alg. : zich ergens blijvend be¬
vinden : övo xgdjzE^ai èxsLodgv, ston¬
den daar.
SI. overdr.: zich in een blijvenden toe¬
stand bevinden. — 1. v. pers. : werke¬
loos
lusteloos
veronachtzaamd-,
veracht -, ongelukkig neerzitten, - zijn:
° jcavxcov appogog xsixai, hij kwijnt,
van alles beroofd ; xeïxoli ev dXyEoi dvgóg, H., haar ziel is in smarten ver¬
zonken. — 2. v. zaken [dikw. = pf. pass.
big xiOrjgi) ; a) xclvxol dEcov ev youvaoi
XEïxcu, R., dit berust in den schoot der
góden, d. i. hangt van hen af. — b)
vastgesteld zijn : o! vó/uoi oi xeï/usvol,
de bestaande wetten; «exslW dycov,
de wedstrijd werd ingesteld.
xEipr/Xioy, xó [xEÏLiai]. 1. liggende have.
2. inz. : wat zorgvuldig opgebor¬
gen wordt, kleinood.
XEIVÖVVEVCO, PAP. — XtvÖWEVCO.
XEivr), xeivog, z. exelv-.
HELVÓg, XElVÓCO, Z. XEV-.
XELVCOg, Z. EXELVCÜQ.
KEiog, ov, m. bmi. [Kécog], van Keoos.
xsigco, xsgco, sxEiga, xéxagxa : pass. 2e ao.
èxdgrjv, xéxagpai. — A. V. aiol. impf.
3 enk. xéggs ; f. xsgéco, H., ao. Exsgoa,
H. en 0; med. ao. èxEgodpyv.
I. 1. a) h. haar, d. baard afscheren,
afsnijden. — b) alg.: afsnijden, afhou¬
wen. — 2. overdr.: a) afvreten : -el
XijïoVj R.^de ezel vreet het veldgewas
af; yvjiE rjnag exeioov, H., twee gieren
pikten hem de lever uit.— /;) opma¬
ken, verbrassen : x. xxgpaxa, PI. ; abs.:
verkwisten.
II. 1. iem. scheren; orpéag avxoug -elv
xai xovg ijijzovg. — 2. overdr.: a) effen
maken : ovgog -elv, hdt., een gebergte
begaanbaar maken. — b) vd. : een land
verwoesten, plunderen; ook : iem.
plukken, af zetten.
xEig — xai slg (krasis).
XEIGE, Z. EXSLOE.
1. xeico (alleen pr.) [desider. v. xsïyai),

—

keXcuvcüjzis

verlangen te liggen, - te slapen.
2. xelco (alleenpart.pr.), splijten.
xExaöyao/aai, -rjoco, z. xgöco.
XExdÖoVXO, XEXaÖcóv, z.
xExdpco, H., 2e ao. conj. v'. xd/uvco.
xéxagxa, xéxagjaai, z. xsigco.
xéxaapai, pf. v. xaivvpai.
xéxavxa, p>f v. xaioo.
m
xExacprjcóg, óxog, alleenstaand part. pf.,

uitademend.
xéxTjÖa, 2<> pf. v. xgbco.
xExlfjaxo, 3 mrv. ion. plgpf. pass. v.
Xa/LECO.
xéxhjya, XExXyyovxsg, z. xXd^co.
xéxXyxa, xéxhjjaai, xsxXfjo, xExXyoo/aai, z. xaXéco.
XExXiaxai, xéxXixa, xéxXi/Liai, z. xXlvoj.
xexXó/uijv, 2e ao. v. xéXopai.
xéxXocpa, 2e pf. v. xXénxco.
xéxXvd'i, xéxXvxE, z. xXvco.
xéx/Ligxa, XEX/aijcóg, z. xd/uvco.
xéxo/Li/uaiy part. pf. med. pass. v. xójixoa.
xéxova, 2er)fv. xaivco.
XExojccóg, H., 2e pf. part. v. xójzxco.
XEXÓgEG/xaL, -QTjfzai, -grjcóg, z. xogévvvpu.
xExogv&[A£vog, part. pf. med.-pass. v.
xogvooco.
xexoxrjcog, ep. part. pf. v. xoxsco.
XExgdavxai, -davzo, z. xgaLalvco.
xéxgaya, 2e pf. v. xgdgco. — XExgay/aóg,
d, geschreeuw.
xéxga/uaL, pf. pass. v. xEgdvvvpu.
XExgdt-o/Ltai, f. v. xgdQay.
Kéxgoyj, ojtog,
Athene.

d, mythische stichter v.

xéxgvfjL^aLy xéxgvcpa, z. xgvnxoa.
xExgvqpaXog, d [ivschl. xgvxxco], hoofddek¬
sel voor vrouwen, hoofddoek of hooge

stijve muts.
xéxxrj/LiaL, med.-pass. pf. v. xxdopai.
xExv&coai, H., 3 mrv. 2e ao. of pf. conj. v.
XEvO'Cd.
xèxvcpa, 2e pf. v. xvnxco.
xeXaSeivóg, 3, gedruisch makend, tierend.
— xeXaSéoo. ï. onoverg.: gedruisch
maken ; inz. : juichen. —2. overg. : a)
doen weerklinken * 0 x. vpvovg. — b)
bezingen, luide prijzen. — c) luide be¬
treuren. — xéXaöog, d [vw. xaXsco], ge¬
druisch, rumoer, geluid, klank. — xeXdóco, ruischen, bruisen. — Kskadoov,
ovxog, 6 [eig.: de Ruischende], rivier in
JElis.
KeXaivaL, cov, ai, stad in

Grroot-Phrugië.

xeXaivEcpyg, 2 [* xsXaivovsLprjg ■<— xeXolvög vécpeï]. 1. in donkere wolken ge¬
huld — 2. alg. : donker, zwart. — xeXaivóg, 3, donker, zwart. — xEXaivcó(rtag,gen. a, m. bvn., dor. [ = *-cójxgg) en
-cojxig, idog, vr. v. h. vorige \xsXaivr)v

V

XsXagvtjcO — XEgdi^co
cojta (s%cov)], met somberen blik, som¬
ber.
ixsXagv^co, ruischend stroomen, gutsen,
kabbelen.
xeXePp, drinkbeker.
xéhEV'd'oS) fj (mrv. -ot m zd -cc). 1. weg,
pad, baan, toegang, ook ter zee. — 2.
meton. : tocht, reis te land en te water.
xeXev/a,a en xéXevo/aa, zó [xeXevco], 1.
bevel, gebod. — 2. inz.: maatsignaal
v. d. bootsman (z. xsXsvoxgg). — xeXevo^ós, 6 [id.], bevel. — xEXEvozrjg,
ov, 6 [id.; eig. : de bevelende], boots¬
man, die bij h. roeien de maat aan¬
geeft.— keXevozós, 3 [verbaaladj. v.id.],
bevolen. — xeXevzióco [freq. v. xeXevco],
herhaaldelijk -, voortdurend aanspo¬
ren.
xeXevco (pass. xeXevodijoo/Licu, exeXevoOijv,
xExéXEvopcu) [vw. * xsXXco]. — I. in be¬
weging brengen, aan drijven : ixnovg
lidöxiyi x. — XI. inz.: door het woord
in beweging brengen. — 1. bevelen,
gelasten : x. os léven. — 2. aansporen,
aanraden, voorstellen. — 3. verzoeken,
verlangen, een wensch uitdrukken. —
4. toelaten, veroorloven.
MÉhjS) gzog, 6 [vw. * xsXXco], 1. met en
zonder ijznog : renpaard. — 2. snel¬
zeiler.
XEXrjao/Licu, f. v. xéXopai.
xeXijzl£co [xéXrjg], op renpaarden rijden.
* xéXXco (alleen f. xéXoco, ao. exeXoci). 1.
overg. : een schip naar het land richten,
- op het land zetten. — 2. onoverg. : a)
[vavv], landen; overdr. : °Jtg xéXoco;,
waarheen zal ik mij wenden ? — b) v.
schepen : op het land loopen.
xéXo/LicUy xeXpoopai, èxsXgodpgv, 2C ao.
met redupl. ÉxsxXópgv, xsxXópgv. — 1.
= xeXevco. — 2. tot zich roepen, aan¬
roepen.
t KéXaog, o [<— Lat. Celsus], Celsus,
een Epikoereër.
xéXaco, f. v. * xéXXco.
KeXtlotl, biu., in het Keltisch. — KeXzoL,
ol, Kelten, Galliërs ; ook enk. -óg.
XEpdg, ddog, rj, wschl. : jonge hinde.
xév, z. xé.,
xéva vdgog, 2 [xsvóg dvögcov], zonder
mannen, weerloos.
xeveclvxijg, 2 [xEvsd (onz. mrv., biu.) avxécov], ijdel bluffend.
xEVEfzfiazéco [(to) xevov spfaxéco], in de
ledige ruimte treden.
TiEVEÓg, 3, ion. = xsvóg. — xsvsócpgcov, 2
[xEVETJV CpQÉva (l'^ftjr)] = XEVÓCfQCOV.

311

xevecov, covog, ó [xsvsóg], het
schen heupen en ribben).

week (tus-

xEvodotgicij g, ijdele roemzucht. — xevóöoljog, 2 [xEvrjv dó£ar (óicóxcov)], roem¬

zuchtig.
xEvóg, 3, ion. XEivógy 3, en xEVEÓg, 3. —
1. a) ledig, zonder : ueölov -óv dérögcov ;
x. (pQEvcov. — b) abs. : ontbloot -, niet

voorzien van -, beroofd van hetgeen
er bij hoort : onbemand, onbewaakt
enz. ; oïxrjcig -77, ledig, zonder inwoner ;
Xéaiva
zonder leeuw ;
(onbeladen)
?) cpégcov tl ; voozsTv xEivfjoi xeQ°b HDT.,
met ledige handen; zó -óv, opening. —
2. overdr. : a) ijdel, nietig, zonder re¬
den, doelloos : -ij xgócpaoïg ; x. cpófiog.
— b) zonder gevolg, vergeefsch.
xEvozdcpiov, zó [xsvóg zdcpog],

ledige graf¬

heuvel.
XEvócpgcov,

2 [xevtjv cpgèva (l'^eov)], ijdel
van gedachten, dwaas, hoogmoedig.
xevócoj ion. xelvóco [xevóg], ledig maken,
ledigen.

9

xévaai

z.

xevzÉco.

KevzavgsLog, 3, van de Kentauren. —.
Kévzavgoi, cov, 01, Kentauren, ivoeste
volksstam in Thessalië.
xevzÉco (ep. inf. ao. xévocu). 1. prikkelen,
steken (v. d. prikkel om een trekdier aan
te drijven, v. d. angel v. een bij enz.). —
2. overdr.: kwellen, folteren.
XEvzgrjvExrjg, 2 [xsrzgov, ivrt. v. rjvsyxov,
2° ao. bij cpégco], met den prikkel aan¬

gedreven.
xsvzgi£co [;xÉvxgov] = xevzèco.
KEvzgizrjg,
Tigris.

ov, o,

linker bijrivier

v. d.

xévzgovy zó [xevzèco].

1. bedr.: a) wat dient
om te steken : prikkel v. een ossendrij¬
ver, angel v. een wesp, knots met prik¬
kels enz. — b) overdr.: scherpe pijn. —
2. lijd. [—> Lat. centrum —Ned. cen¬
trum] : plaats waar men de punt van
den passer zet, middelpunt. — xevzgóco. 1. van angels voorzien. — 2.
met prikkels slaan.
■f xEvzvgicovj covog, ó [-<— T^at. centuriö],

centurio, honderdman.
xévzcogj ogog, ó [xsvzéco],

die

de paarden

prikkelt, aandrijver.
xéovzai, H., 3 mrv. pr. ind. v. xsipai.
l.Kéog, rj, ion. — Kécoc. — 2. Kéog, fj, geivest op h. eiland Salamis.
xegala,

steekt,

1)

[xêgag],
o. a. ra,

teeken,

tittel.

wat als een hoorn uit¬
haaltje aan een letter-

xEgaltjco. 1. a) verwoesten, plunderen,
een schip in den grond boren. — b)
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—

een mensch of dier dooden,

vermoor¬
den. — 2. rooven, wegjagen.
xEgaig, ïöog, g [xégag], hoornworm.
XEgaico, H. = XEgdvvvpi. — * xégapai
(conj. pr. xégcovxai) — xsgdvvvgai.
xega/UEiay g [xsgagevco], pottenbakkersklinst. — xEQapsLxóg, 3 [xégapog ; —>•
Ned. ceramiek]. 1. den pottenbakker
betredend. — 2. 6 K., de Pottenbak¬
kerswij k te Athene. — Ksga/aEigy écov,
oi \mrv. v. xsgagEvg], een Attische gouiu.
— XEQa/LiEovgj sa, sovv en xéga/LiEog, 3
[;*épa^o?],leemen, aarden. — xsgapEvgy
6 [W.], pottenbakker. — xEga/uevco
[xsgapsvg], aardewerk maken. — xegd/aivog, 3 [xégagog] = xsgagsovg. —
xEgd/buov, zó [id.], aarden vat, - kruik.
— xEgapig, idog en ïöog, g [id.], dakpan.
xEgapog, 6. 1. pottenbakkersaarde, leem.
— 2. meton. : leem en voorwerp ; inz. :
a) aarden vat, - kan, - kruik ; ook alg.:
vat: xdlxEog x., H. — b) dakpan ; mrv.
en coll. enk.: pannendak. — Kegdficov
dyogd, g [eig. : Pottenmarkt], Keramoon agora, stad in Musië.
XEgdvvv/Lu9 xsgdocoy èxégaoa (ep. inf. ao.
-xggoai); pass. xgadgoogai, èxegdodgv
en sxgd{)gv, xéxgapai. [-<— * xsgdovvgi]. — 1. mengen, vermengen, vrl
water met wijn ; ook : x. xggzgga, H. =
oivov ev xgrjzfjgi. — 2. overdr. : verbin¬
den : x. göovgv qrdóvcg.
x£gaot=óog9 2 [xégag £écov], hoorn polijs¬

tend, - bewerkend.
XEgctóg, 3 [xégag], gehoornd.
xégag, azog, zó ; ook gen. xègcog, dat. xégg ;
nom. acc. mrv. xéga. — A. V. vrl H. :
aog, ai; mrv. a, dcov, dsooi ; HDT. : sog,
si'; mrv. sa, écov.
I. 1. hoorn v. een dier, gewei. — 2. over¬
dr. : wat uitsteekt als een hoorn : a)
bergspits. — b) dikw. : vleugel v. een
slag linie : d££id?' x. — c) wschl. haar¬
krul, in xégg dylaé, H. — 3. j~ meton. :
hoorn, als zinnebeeld v. kracht : x. ocozrjglag, een hoorn van redding, d. i. een

machtig redder.
II. 1. hoorn, als stof: nvXai xegdsooi
TEZEviazai, H., zijn van hoorn gemaakt.
— 2. meton. : wat van hoorn gemaakt
is : boog, hoorn (muziekinstrument,
oorspr, uit hoorn), drinkhoorn, hoor¬
nen pijpje boven d. vischangel.
KEgaoovvzioiy cov, oi, inwoners van Kerasoes. — Kegaaovgy ovvzog, d, Kerasoes, stad aan de zuidkust der Zwarte
Zee.
xEgdozgg, ov, m. bvn. [xégag], gehoornd.
— Kégaza, cov, zd [id.], de Horens,
tweetoppige berg bezuiden Eleusis. —

xégoag
xsgdzivog, 3 [id.], hoornen. — xsgdzlovy zó [verkhv. v. id.], vrucht van

den Johannesbroodboom, peulschil.
xegavviogy 3. — 1. van den bliksem : ° nvg
-ov. — 2. door den bliksem getroffen.
— xEgavvógy ó, inslaande bliksem [Lat.
fulmen ; t. oncl. v. oxsgojig). — xEgavvócoy met den bliksem treffen.
xEQaco [alleen pr. en impf. ;
gdaod's H.) = xegdvvvpu.

imper. xs-

KégflEgogy ö, de helhond.
xEgöaivcoy f. avco [ion. avéco en yooyai),
ao. êxégöava en ögva [ook örjoa), pf.
xsxégögxa [xègöog], voordeel trekken,
winnen, abs. en met acc.; ironisch : 0 x.
ödxgva.
xEgöaXéogy 3 (als comp. en superl. die¬
nen xsgöicov en xègöiozog, z. a.) [xég1. voordeelig, winstgevend, nut¬
tig. — 2. meton. : a) winzuchtig. — b)
schrander, sluw. — xEgöaXeócpgcovy 2
[xsgöaAéa cpgovécov]. 1. op voordeel zin¬
nend, baatzuchtig. — 2. sluw.
xégöiazogy 3, dient als superl. bij xsgöaUog [*£pdog]. 1. voordeeligst, best. —
2. sluwst.
— xEgöicovy 2, dient als
comp. bij xsgöaléog [id.], voordeeliger,
nuttiger,

zó. 1. winst, voordeel, nut. — 2.
meton. : a) concr. : gewin.— b) winst¬
bejag, hebzucht. — c) mrv. : voordeelige -, listige plannen, bedrog ; ook:
winstgevende handelingen. — xeqöocfvvrjy g, sluwheid. — xegöcpogy ov, m.
bvn., winst verleenend.

xégöogy

xégEa,

ion. mrv. v. xégag.
XEgécOy H., f. v. xsigco.
xegxigy idog, g. 1. H. : weversnaald (die¬
nende als schietspoel).
— 2. later:

weeflade. weefkam.
xégxog9 g, staart v. een dier.
xégxovgogy 6, een soort v. snelzeiler, kot¬

ter.
Kégxvgay g, eiland in de Ionische Zee,
nu Korfoe. — -gaiog, 3, van Kerkura ;
oi -oi, Kerkuraiërs.
Kegxvcóv, óvog, ó,
Eleusis.

reusachtig

roover bij

Kégxcojzzgy cov, oi [xêgxog ; eig. : staartmannetjes], Eerkopen, tivee bergkabouters bij de Thermopylen.
xégfia, rd [xsigco], stukje. — XEgp,azi^coy

stukmaken.
xégvaiSy aiol. = xigvdg, part. pr. v. xigvg/LU.
XEQÓEiSy ósooa, ósv [xégag], gehoornd.
xéggEy aiol. impf.
part. ao. v. id.

v.

xsigco.

—

xégoagy

KegaoflXéjzzrjg

KsQoo/3Xéjzzr]s9 ov, 6, honing in Thrakïè ten tijde v. DEM.
Kégaog = Kdgoog.
xEQzofAÉeo, plagen, bespotten, krenken,
hoonen. — xEgzoppaig en -pia, fj, het
plagen, spot, hoon. — xEgzóptog, 2, en
xégzopog, 2, plagend, spottend, hoonend.
Keqzóvlov en -zoovóv, zó, stad in Musië.
KEQÓÓy f. V. XEigCO.

KÉöHEzoy H., iter. impf. v. xeïyai.
HEozóg 3 [xevzéco ; eig. : doorstoken]. 1
geborduurd. — 2. ó x. [igdg], gebor¬
duurde gordel.

,

.

XEV'd'dvCO = xEvdoo.

xEvd'póg, o, KEV'd'/bLcóvy covog, 6, en xsvfrog, zó [xsvdco]. 1. alg. : schuilhoek,
verborgen plaats. — 2. inz. : a) leger
v. een dier. — b) verborgen diepte :
diep dal enz. : ° vsxgcbv xEvd'póov, nl.
de onderwereld.
XEV'&CO, XEVOCO, EXEVOO, 2C UO. EXVÜOV, 2e
pf. xÉxsvOa (xExvdcooi, H., 2& ao. of pf.
conj.). — 1. overg.\ a) bedekken, ver¬
bergen ; pf.: in zich verborgen hou¬
den, bevatten. — b) overdr. : geheim¬
houden, verzwijgen. — 2. onoverg. (vrl
pf.) en pass.: verborgen zijn.
KEcpdXcuov, zó [xEcpah)], het bovenste, het
hoogste. — 1. de bovenste regel eener
optelling, som [die boven de op te tellen
getallen geschreven ivercl], — 2. overdr.:
het voornaamste, hoofdzaak : zó x.
(voornaamste oorzaak) zijg ögyijg. —
inz. : a) kort overzicht der hoofdza¬
ken, korte inhoud : èv -co, èv -oig, zó
-ov, samenvattend, in één woord, in ?t
algemeen.— b) hoofdsom, kapitaal.
xecpaXaióco [xEcpdlcuov], samenvatten. —
xEcpaXaLcóörjg^ 2 [icL],
samengevat,
hoofdzakelijk. — xEcpaXatoopa^ zó [xscpaXcuóco], gezamenlijk aantal, totaal.
KEQpaXaXyYjg, 2 [xscpalfjg cilyog (cpégcov)],
hoofdpijn veroorzakend.
xEcpaXrj, fj [vw. Ned. gevel]. 1. hoofd,
kop, v. mensch of dier : êg nóöag ex -fjg ;
km -fjv, hals over kop. — 2. overdr. : aj
het bovenste, spits, top ; v. ivateren :
bron. — b) alg.: het uiterste : t x.
ycovtag, hoeksteen. — c) het gewich¬
tigste ; vd. : voltooiing. — 3. meton. :
hoofd als zetel v. h. leven, leven; ook
als zetel v. de stem. — 4. synehd. Ui.
edelste deel voor h. geheel) : mensch,
man : co <p£Xrj x. ; ook in ongunstigen
zin : co xaxai -al ellendige kerels. —
xEtpaXrjqpiy gen. en dat. v. xEcpaXfj.

■HEopaXig, iöog, rj [xspaXfj], kopje, alleen
v. zaken, b. v. bol v. knoflook.

—
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xrjöco

KEopaXXrjv, fjvog, m. bvn., van Kephallenië (Ithaka, een drietal naburige eilan¬
den en de tegenoverliggende kust) ; of
-fjveg, Kephalleniërs.

,

.

KéfpaXog o. 1 Atheensch staatsman, be¬
gin der IVe eeitiv v. G. — 2. vader v. d.
redenaar Lusias.
ké%avda, 2s pf. v. %avödvco.
*
xEXag-, z. yalgco.
xé%7]va9 2e pf. V. %doxco.
xEXOvöa, 2c pf. v. xarSdrco.
xéxqppat, pf med. v. 2. * /paco en pf.
med.-pass. v. 3. xgdco.
xéxgvKoi, xéxgpapaiy z. 3. #paco.
xéxvxa, pf. v. xJco.
xécovy part. pr. v. * xéco = xelco.
KÉcog, co, rj (acc. cov en co), een der
claclen.

Cy-

xfj = xal ff (krasis).

«27, ion. = np. — «77, ion. = njj.
xrjou, xfjai, xrjag9 z. xalco.

.

1 zorg voor de dooden, begrafenis. — 2. verwantschap.
xr/ÖELog 2 [xfjöog]. 1 waarvoor gezorgd
wordt, dierbaar. — 2. bij een begra¬
fenis hoorend.
xrjdEpiovla, fj, zorg, bezorgdheid. — x.rj~
ÖEpcóvy óvog, m. vr. bvn. [xYjöoo]. 1. a) die
zorgt voor, - verpleegt, beschermer..
— b) inz. : lijkbezorger. — 2. aanver¬
want.
xr)ÖEogy 2 [xfjöog] = xpösiog, dierbaar.
kijSeIol, f) [xpÖEvco].

,

.

xrjSéaxEZO, xtjSegxoVj Z. xijöco.
xpÖEGzpg^ ov, ó [xfjöog], ieder

door hu¬
welijk verwante : zwager, schoonva¬
der, schoonzoon. — xydEOzla, rj, ver¬
wantschap door huwelijk.
xrjÖEvpcLy zó. 1. = xpöeozLa. — 2. meton.
= xijÖEozrjg. — xrjÖEvco [xfjöog], 1. ver¬
zorgen, zorg dragen voor. — 2. inz. r
a) zorg dragen voor een doode, iem.
de laatste eer bewijzen. — b) uithuwe¬
lijken ; 0 OL-Evoavzsg, schoonouders.
xfjÖLGzog^ 3 [xfjöog], dient als superl. bij
xijÖEiog : dierbaarst, liefst.
xijöogy zó [xijöco]. 1. zorg. — inz. : a)
bezorgdheid, kommer, verdriet; gew.
mrv. — b) smart over een doode, rouw;
ook : rouwplcchtigheid ; concr. : lijk.—
2. verwantschap door huwelijk.
xr/öoO) xrjörjoco, ao. —, 2& pf. xéxgöa ; ined.
ao. inf. xfjÖEoai. — A. F., H., iter. impf.
xfjösoxov, 2<> f. met redupl. xsxaöpoao ;
med. iter. impf. xijöéoxEzo, 2<> f. met
redupl. xExaögoopaL. — 1. a) bezorgd
maken, bedroeven, krenken : x. zlvol
\Ov/uov xal ipvxfjg, H., bedroefd maken
om het leven, ervan berooven. — by

v

\

■ >:

\.
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overdr. v. uitwendig letsel : kwetsen,
benadeelen. — 2. onoverg. (2&pf. xsxgda
met beteek. v. h. pr.) en med. : zich be¬
zorgd maken, zich bekommeren, ter
harte nemen, zorg dragen voor.
xrjEv, H. = Exrjsv, ep. ao. v. xatco.'
xrj&i, aiol. = xsïih — èxsïih.
Krjïoi, cov, OL, ion. = Kelol.
xfjx = xax = xai ex (krasis).
xrjxlg, ïóog, r), te voorschijn bobbelende
- vloeiende vettigheid,, walm. — xyxioo, bobbelend te voorschijn komen,
op wellen.
xrjXsLos, 2, en xyXEog, 2, brandend.
xrjXéco. 1. betooveren. — 2. overdr. : a)
verrukken: 0 x. vpvoioi. — b) verlei¬
den : oud 8(dqcov -ov/nsvog. — c) tot be¬
daren brengen; v. dieren : temmen. —
xrjhpd'fjLÓSyö, overdr.: verrukking, ver¬
voering. — xr/bj/iia, zó, betoovering.
— xrjXrjzrjgiog, 2, betooverend, tot rust
brengend.
xylLg, ïöog, ij. 1. vlek, vuil. — 2. over¬
dr. : schandvlek.
xrjXov, to. 1. pijl, schicht. — 2. overdr.:
ei) schichten v. Zeus, t. w. sneeuwvlok¬
ken^ H; — b) 0 tonen, die als pijlen h.
oor gaan treffen.
xrjXcoveLov, ion. -yïov, zó, putzwengel.
xrjv, aiol. = xav = xal èv (krasis).
xrjv, ion. = xdv = xai eav (krasis).
xrjvog, aiol. — xsïvog, êxEÏrog.
xrjg, x7jxóg, ij [,klanknabootsend], een zee. vogel, ivschl. zeemeeuw.
xijo/aEv, H. = xrjcopsv, z. xalco.
xïjjtevco [xijnog], in een tuin verbouwen.
xyiti, dor.

-,

= xai exl (krasis).

xrjxcog, o, tuin, boomgaard.
xrjg, xygóg, ij. 1. ker, iedere booze, kwaad¬
doende geest, o. a. de geest v. de ziekte,
v. d. gebrekkigen ouderdom, inz. fvrl H.)
v. d. dood; ook : kwaaddoende ziel v.
een gestorvene ; bij soph. en EUR. soms :
de Erinuën. — 2. meton.: doodslot,

wijze van sterven, dood, ongelukkig
lot, ongeluk, lijden, ziekte.
xrjg, zó (alleen nom., ace. en dat. enk. xrjgi).

[,vw. xaoóia ; z. a.\ 1.1. hart als orgaan.
—■ 2. a) hart als zetel v. aandoeningen,
hartstochten en gevoelens, v. d. ivil en
soms v. h. verstand (vgl. xagöia). — b)
bw. xrjgi, hartelijk, van harte. — W.tot
omschrijving v. d. pers. : ’ Odvoofjog
cplXov x., H.
xrjQEGGL-(pÓQ7jTogy 2 [dat. mrv. v. xijg],
door de Keren aangedreven.
.Krjgiv'&'og, ij, stad op Euboia.

xrjgiov, zó [xrjgóg], honigraat.
xrjgoSézag, a, m. bvn., dor. = * -zyg [xygcp ÖEzóg (1.
met was samenge¬

voegd.
xygóifo, biv. [xrjg, -#t], in het hart.
xTjgóg, d, was. — xygóco, met was

be¬

strijken.

, zó [xygvooco]. 1. aj het door
den heraut afgekondigde, openlijke
bekendmaking, uitroeping door den
heraut, bevel, edict. — b) meton.: af¬
gekondigde belooning. — 2. f Pl*edikmg.
xrjgvxELOv, to [xijgv^], herautsstaf. —
Kr/gvxEg, oor, oï [icL\, de. Herauten,
een geslacht v. priesters v. Eleusis. —
xygvxevco [id.], afkondigen. — xygvxyïov, ion. = -xelov.
xygvXog, d, mythische zeevogel, vaak ver¬
eenzelvigd met h. mannetje van den
ijsvogel.
xrjgvlg, ook xrjg-, vxog, ó. 1. a) heraut.—
b) alg : die iets aankondigt. — 2. f pre¬
diker.
xygvyjua

xygvoaco, att. -vzzco, vlgco, êxijgvi;a, xexygvya', jjass. xygvyd'yoojiai, sxrjgvydijv, xExijgvypai [xrjgvlg]. — I. onoverg.,
heraut zijn. — SS. overg. 1. a) als heraut

afkondigen, - bekendmaken, - roepen,
- uitroepen : x. ayogyvÖE 3 Aycuovg, H.;
x. ziva, tot overwinnaar uitroepen ;
onpers.'. Exijovtgs [d xfjgvt;] ovoxEvÓL^Eod'ai,
bevel werd gegeven ... — b) door den
heraut doen afkondigen, - bevelen. —
c) alom verkondigen; f prediken.—
3. aanroepen : 0 x. 'dsovg.
xrjzai, H., 3 enk. pr. conj. v. xsi/Liai.
Rijzetoi, cov, oi, Keteiërs, volksstam in
Musië.
xrjzog, zó [eig. : holte;

—Lat. cëtus],
zeemonster, zeer groote visch. — «?;zcÓEig, oDEooa, coev,met vele bergkloven.
xrjcprjv, rjvog, d, hommel.
KyopiGia, ij, een Attische gouio. — KrjcpLGLEvg, écog, m. bvn., uit Kephisia.
KpcpLGiog, 3 [Krjqoiaóg, 1], van den Kephisos. — KrjcpiGig, iöog, vr. bvn. [idi\.
K. Xifjivrj, het Kopaïs-meer, waarin zich
de Kephisos stort. — KrjopLGÓg, 6. 1.
rivier in Boiotië. — 2. id. in Attika.
xrjcoSrjg, 2, en xrjóoeig, cosooa, cosv, geurig.
xlflörjXog, 2. — 1. vervalscht, onecht: x.
ygvaóg. — 2. bedrieglijk, valsch.
xiflcóriov, zó [verklw.], kast, kist. — xiflcozóg, d. 1. kast, kist. — 2. f ark v.
Noë.

.

xiyxXig, löog, ij, geiv. mrv. 1 tralie deur
in h. Atheensche gerechtshof. — 2.

f balie.

KLyx&vco
Kiyx^vco (alleen pr.) = xixdvco.
xiövrj/bu [act. alleen in etzl-x. ; med. alleen
pr. en impf.) = oxEdcxvvvpL.
I€i'd'ac.gcóv9 covog, o, grensgebergte tusschen
Attika en Boiotië.
xi'd'dga, fj [—>■ Lat. cithara —> Ned. gi¬
taar, citer], citer. — Kifhagi^co, op de
citer spelen : (pógpiyyi (= xiïïdgq) x., H.
— xi&clqiS) iog, fj (ace. tv). 1. citer. —
2. meton. : citerspel. — xi'd'dgicug, scog,
fj [xedagt^co], citerspel. — xi'd'dgiopa9
zó [idf], lied voor de citer. — xiHagLazrjs, ov, 6 [id.], citerspeler, muziek¬
meester. — xi'd'agiarixóg9 3 [id.]. 1.
bedreven in het citerspel. — 2. fj -ij
[zéxr?]], de kunst van het citerspel. —
xifbagicrzvg9 vog, rj [«/.] = fj xidagtOZLXTj.
xL'O'agcpSia, fj, zang met citerspel.—
agcgöóg, ó [xidaga, docdóg], die zijn zang

op de citer begeleidt.
Ki'd'ijgcjVj covog, 6, boiot.
xL'd'dóvj covog, ó, ion.

=

=

Kl&cuqcdv.

%lzcÓv.

-j- Kixégcov, covog, 6 [-<— Lat. Cicero],
Cicero.
xixlrjOKGö (alleen pr. en impf.)
xal-èco met redupl.] = xcdèco.
Kixoveg9 cov, ol, Kikonen,
Thrakië.

[wrt. v.

volksstam

in

xL7<vg9 vog, rj, kracht.
Ktfoxla, rj, Kilikië, landschap in h. zuid¬
oosten v. Klein- Azië. — Kilixiog, 3,
Kilikisch. — KLXiïg, ixog, 6, Kilikiër ;
geiv. nirv. : volksstam, bij H. in Phrugië, later aan de ‘zuidkust v. Klein-Azië.
— Kikioaa, fj, or. bvn., Kilikisch ; y K.,

Kilikische vrouw.
KIM.a, fj, stadje in Traas.
Kipfigoi, cov, ol, Kimbren,
volk ; ook enk. -og.

Germaansch

Kifz/LiégioLy cov, ol, Kimmeriërs. — 1. my¬
thisch volk in h. uiterste westen. — 2.
Thrakische stam in de Krim en op beide
oevers v. d. Dnjeyir.
Kl/licovj covog. o. 1. vader v. Miltiades.—
2. zoon v. Miltiades, overwon de Perzen
in Pamphulië.
xivd/3ga9 fj, stank van een bok.
xivaöog, zó. 1. vos. — 2. overdr. v. menschen : valschaard.
HLvaidog, o, ontuchtig mensch.

waagstuk.
1. zich aan een
gevaar blootstellen, gevaar loopen :
x. djiodavELv. — inz.: a) in gevaar verkeeren op het slagveld, strijden. —
b) id. vóór de rechtbank, aangeklaagd
^ .zijn : 6 -cov, de aangeklaagde. — 2.
HLvSvv£VjLLa9 zó
hlvSvvsvco

[xlvövvevco],

[xlvövvog].

—

JCLoaiog
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verziv. : de kans loopen, goed moge¬
lijk zijn, schijnen : -sig dhrjdfj léysLV,
gij hebt misschien wel gelijk.
xivöwog, d. 1. gevaar : x., gew. zonder
soTL : er is gevaar -, het is te vreezen
dat. — 2. inz. : a) gevaar op het slag¬
veld, gevecht. — b) gevaar vóór de
rechtbank, proces.— c) in de handels¬
taal : risico.
xlvéco. I. 1. bewegen, in beweging bren¬
gen : x. xdgy, H., het hoofd schudden ;
x. dóprjv, H., aan een deur wrikken ;
pass.: zich bewegen, een schok krijgen.
— 2. overdr. : a) verontrusten, storen,
prikkelen. — b) aansporen, opwekken ;
in ongunstigcn zin : opruien. — c) een
toestand verwekken,
veroorzaken :
noMyovg x. — II. 1. (in beweging bren¬
gen en) verplaatsen, verwijderen : a)
alg. : x. zó ozgazójzsöov, opbreken; x.
zei. dizla, de wapens opnemen. — b) inz.:
wegjagen, op de vlucht drijven. — 2.
overdr. : a) veranderen, wijzigen : *. zd
xadEozijxóza, de bestaande toestanden.
— b) aan het licht brengen.
>cLvij/Liay zó [—>- Ned. kinema] en xivvjcng9 scog, fj [xivêco]. 1. beweging — 2.
overdr.: onrust, opgewondenheid, op¬
roer. — xLvrjzixóg, 3 [id.]. 1. in bewe¬
ging brengend, geschikt om te bewe¬
gen. — 2. overdr.: bekoorlijk. — xivyzógy 3 [verbaaladj. v. id.], te bewegeu,
beweeglijk.
j Klwag9 a en ov [-<— Lat. Cinna], Cinna.
xivv/licu (alleen pr. en impf.) = xivéopai,
med. en pass. v. xlvéco.
Kivvgag, ov, ó, mythische honing op
Cyprus.
xivvgóg, 3, klagend.
Kigxaïov, zó [-<— Lat. Circël], voorge¬
bergte in Latium.
Kigxy, fj, een tooveres.
xigxog, ó, een soort v. havik.
xigvdco en xLQvrjfju (aiol. part. pr. xigvaig)
= xEgavvvpL.
Kiggay fj, Kirrha, havenstad in Phokis.—
Kiggaïog, 3. — 1. van Kirrha. — 2.
ol -ol, de inwoners van Kirrha; fj ~a
[%cóga], het gebied van Kirrha.
KiooEvg9 ö. 1. vader v. Hekabe. — 2. =
Kioorjg.
Kioaifig, töog, y [Kioorjg], de Kisseïde,
dochter van Kisses, t. w. Theano.
XLGofjgrjg9 2 [xiooóg ; vw. agagloxof], met
klimop begroeid.
Kiacijg, ov, 6, mythische honing in Thra¬
kië.
xiooLvog, 3 [xiooóg], van klimophout.
Kiaaiogy 3. — 1. Kissisch : -ai nvlai, de
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xXeig

Kissische poort, een stadspoort v. Babuloon. — 2. OL -oi, Kissiërs ; rj -a
[ydiga], Kissia,landschap in Soesiana.
7uoooxógrjg9 ov, m. bvn. [xiooov xóggv
(sycov)], met klimop bekranst. — xtooóg, att. xizzóg, ó, klimop. — xiococpÓQog, att. xixxo-9 2 [xiooov cpégcov],
klimop dragend. — xiooo%alz7]g9 ov,
m. bon. [xiooov ia.ur\v (s^coj')], roet
klimop bekranst.
xioovfhov9 zó, drinknap.
niozrj9 f) [—>■ Lat. cista —> Ned. kist]. 1.
mand, korf. — 2. kist. — xiozoqpógog9
2 \xioiijv cpégcov], een korf dragend.
xizagig, scog, ?j} tulband der Oostersche,
vrl der Perzische vorsten.
KLXXOZ. XLOOO-.

* xXdg, 6 (slechts enkele vormen, o. a~
dat. xXabi) = xXdöog.
xXdotg, Ecog,?) [2. xXdco], het breken,breuk.
— xXdopa, zó [id.], brokstuk ; mrv. ;
brokkelingen.
t KXavöia, 77, f KXavbiog, o
— Lat„
Claudia, Claudius], Claudia, Claudius.

HLxdvcoy 2e ao. Exiyov en éxixgv {conj. H.
xl^slco ) ; rried. xixgoogai, xixgoógrjv, 2Pao.part. H. xixggsvog. — act. en med. 1.
bereiken, inhalen .* os öovgi xixgoogai,
H. — 2. alg. : ontmoeten, aantreden.
«6^97, 77, ivschl. : lijster.

2. xXdco, xX.doco, sxXaoa ; pass. xXaadrjoogat, èxXdoQrjv, xéxXaogai \vw. Lat. clades], breken, af breken.
KXedv&gg, ovg, o, Stoïcijnsch philosooL

f'XQVOCO [s£. V. xgg met redupl.]
= 3. xQ&co. — 1. ten gebruike
te
leen geven. — 2. med. : aan zich te
leen laten geven, te leen nemen.
nico (alleen pr. en imjif. ; part. pr. xicóv,
xiovoa, met accent v. d. 2pn ao. ; 2& ao.
-sxia{)ov) [vw. Lat. ciëre], gaan, weg¬
gaan.
xicov, ovog, o, 77, zuil, pijler.
xXayyp, 77 [xXa£co], ieder geluid: dof
rumoer, gehuil, gekrijsch, gebrul, ge¬
knor, klank. — icXayyrjSóv, bw.[x., -dóv],
met geschreeuw, - gekrijsch.
nXctbi, z. * xXdg. — xXddog, ó, afgeruldc
loot, twijg.
KXa^ogsvai, cov, af handelsstad in Ionië,
oorspr. alleen op h. vasteland, later ge¬
deeltelijk ook op een kusteiland. —•
KXa^opévLoi, cov, 01, Klazomeniërs.
xXa£co, xXaylgco, sxXayga, 2e ao. è'xXayov,
2epf. xèxXgya (befeek. v. h. pr.) ipartic.
H. ook xExXgyovzsg) en xéxXayya. — 1.
onoverg.: een geluid van zich geven :
a) v. levende icezens : rumoer maken,
schreeuwen, krijschen, blaffen enz. —
b) v. zaken : schetteren, kletteren, ra¬
telen, loeien, ruischen enz.— 2. overg. :
doen weerklinken.
ycXdïozgov en xXatzó, dor. — xXeiozgov.
xXaLeo, att. xXdco en xXdco (nooit gecontr.), Her. impf. xXaisoxov, xXavoogai en
(zld.) xXavoovpcu, exXolvool : pass. êxXavo-dgr, xèxXavgai en -o/uai [-<— * xXap-jco]. — 1. weenen, jammeren, luide
klagen: xXavoezcu, hij zal weenen, d.
i. het zal hem slecht bekomen ; xXaisiv

Xéyco, ik wensch u te weenen,

d. i. ik
wensch u alle kwaad toe. — 2. beweenen, beklagen.
KXdgog, f), stad in Ionië met orakel v„
Apolloon.

xXavftpóg, o,
en xXavgaza, cov,
zd
[xXaico], het weenen, het weeklagen. —
xXavoogcu en -oovgcu, f. v. xXaico. —
xXavozóg en xXavzóg, 3 [verbaaladf
v. xXaico], te beweenen. — xXdco en lr
xXdco9 z. xXaico.

omstr. 2G0 v.C.
KXéag%°g9 ó, Lakedaimonisch veldheer in
h. leger v. d. jongeren Kuros.
xXeevvóg, 3, aiol. = xXsivóg.
xXerjbcóvy ion. = xXijècóv.
KXciöggogj ó, de oudste Atheensche ge¬
schiedschrijver v. Athene, midden der
1VG eemv v. C.
x.Xei'd'giay f), ivschl.: sleutelgat. — xXeï'd'govy zó [xXelco]. 1. slot, grendel. — 2.
alg. : alles wat sluit, afsluit; 0 ook :

scharnier,
KXsiviagy ov, ó. 1. vader v. Alkibiades*
— 2. jongere broeder v. id. — KXeivieiog9 2, van Kleinias.
xXeivóg, 3 en 0 2 [xXéog], roemvol, gepre¬
zen ; soms ironisch.
xXeig9 siöóg (acc. sïöa en eïv), att. nXf}g9
fiöog, ion. xXrf'ig9 gïdog, rj [vw. Lat. cla-

vis]. I. wat dient om te sluiten. *— 1.
bij H.: a) grendel, sluitbalk. — b) bout
-, pen, die twee over elkaar schuivende
sluitbalken vastmaakte. — c) haak,
haaksleutel om van de buitenzijde d.
van binnen ingeschoven grendel weg te
schuiven.— 2. later', a) sleutel. — b)
overdr. : f 77 x. zfjg yvcnoscog, de sleutel
der kennis, d. i. de mogelijkheid om
de II. Schrift te leer en begrijpen.— II.
overdr. 1. haakje v. een spang, waarin
de tong der spang vastgemaakt werd.
— 2. sleutelbeen (dat d. vorm heeft v.
een haaksleutel, I, 1, c). — 3. dol,
roeipen : èxi xXrjloi xaüï^ov, H., gin¬
gen neerzitten bij de dollen. — 4.
0 sleutel, v. een zeeëngte, beschouwd als
toegang tot een zee of land.

Kkeio'd'évrjs

—

KkEiö'd'évrjS) ovg, 6 [xXÉog, oHévog ; eig. :
door macht beroemd], Atheensch staats¬
man, einde V1G eeuw v. C.
xXsLoiovy zó, keet, loods.
xXeÏeng, Ecog, ij \kIfaco\. 1. het sluiten, het
afsluiten. — 2. meton., concr.: afslui¬
ting:. — xXeioxós, 3 [ioerbaaladj. v. id.],
sluitbaar. — xXsloxgov, zó [xXelco] —
ptiAeï&Qov,
K^ELzagx0?) o. 1. tiran v. Eretria, 2e helft
der I Ve eeuw v. C. — 2. tijdgenoot en
geschiedschrijver v. Alexander d. Groote.
KIeltóqiol, cov, oi [KXsizcog], inwoners
van Kleitoor.
xXelxós, 3 [verhaaladj. v. 2. xXelco]. 1. =
xXeivóq. — 2. hij uitbr.: roemwaardig,
heerlijk, edel. — KXEÏxoq, d, veldheer
en vriend v. Alexander d. Groote.
xkEizvSy vog, 7] = xXizvg.
KXeIzoöQ) ogog, rj, stad in Arkadië.
1. xXelco (pass. xXsLo{h)oo/Liai, exXeloHyjv,
xexXel/hcu, later -oucll), ion. kXvj'lco [pass.
-ExXrjLod'rjv, xExXifCpaL), att. xXfjco (pass.
èxXpodrjv, xéxXrjpaL) [xXsLg], — 1. slui¬
ten : x. nvlag. — 2. afsluiten, ver¬
sperren : x. XigÉva.

2.

xXelco = xXéco.

KXelcó, ovg, rj, een der Muzen.
xXépfxa, zó [xXènzco]. 1. gestolen voor¬
werp. — 2. meton. : a) diefstal. — b)
overdr. : list, bedrog.
KXEÓfiovXog, ó, Kleoboelos, een der ze¬
ven Wijzen.
KXEÓ/uf}goxos9 6. 1. Spartaan, jongere
broeder v. Leonidas. — 2. honing v.
Sparta, reg. 380-371 v. C. — 3. leer¬
ling v. Sokrates.
KXEOfxévTjg^ ovg, d, honing v. Sparta, reg.
519-491 v. G.
KXEQjzaTQaj ij. 1. tweede vrouiv v. Philippos II, honing v. Mahcdonië. — 2. ko¬
ningin v. Egypte, reg. 51-30 v. C.
xXéog, zó (alleen nom. en acc. enk. en mrv.).
1. a) roep, gerucht, gepraat. — b) me¬
ton. : bericht, tijding. — 2. a) geio. :
goede roep, - naam, roem, eer. — b)
meton., mrv.: wat roem bezorgt, roem¬
rijke daden.
KXsocpcovy covzog, ó, Atheensch volkslei¬
der tijdens d. Peloponnesischen oorlog.
xXÉJtrrjgyOv, ó [xXèjtzco]. 1. dief. — 2. die
sluiks wijs te werk gaat, bedrieger. —
xXEJczixóg, 3, het stelen betreffend : ?/
-ij \zéxv7j\, de kunst van het stelen. —
xXETtzLGxaxogjó [superl. bj xXÉ7izrjg],H\Qiachtigst. — xXejzxogvvij, ij, sluwheid.
tcXéjzxco, iter. impf. xXÉtzzeoxov, xXéyjco
(soms xXéyjo/Licu), ExXsxpa, 2G pf. xéxXo-

xXrjgovxia

317

(pa ; jjass. ExXècpdrjv, 2G ao. exXóljztjv,
xÉxXspgaL. — 1. stelen, heimelijk zich
toeëigenen. — 2. overdr. : a) heimelijk
in zijn macht brengen: ogog x., onge¬
merkt bezetten. — b) heimelijk iets
doen : 0 x. xaxa ; 0 pvllovg x., in 't ge¬
niep verspreiden. — d) bedriegen,
verschalken, beetnemen : 0 XQ^’V *s~
xXèppEda, wij worden misleid door

den ouderdom.
xXExpvêga, ij [xXênzcov vöcog], wateruur¬
werk, waaruit h. water ongemerkt (st.
xXeji) leegloopt.
xXéco (bijna alleen pr. en impf.), roemen,

verheerlijken.
KXecÓ, ovg — KXeIco.
KXécov,

covog, d, Atheensch volksleider
tijdens d. Peloponnesischen ooi'log.
KIeoovcli, cov, ai, stad in Argolis.
xXrjSrjv, bw. [xaXéco, -èrjv], bij name.
xXrjöovxéco, priester -, priesteres zijn. —
xXpdovxog, ó, ij [xXijöa sycov ; eig.: sleuteldrager], priester, priesteres.
xXrjöcóv en xXrj-y óvog, ij \xXèco], 1. hoor¬
baar voorteeken (woord of geluid, dat
iem. als voorteeken, Lat. omen, be¬
schouwt). — 2. a) gerucht, tijding. —
b) in goeden zin : goede naam, roem.
xXfj^co [vw. xXéco]. 1. roemen, bezingen,
verheerlijken. — 2. ruchtbaar maken,
vermelden, noemen.
xXrjrjScbvy H. = xXrjöcóv.
xXrj'd'ijao/aaLy f. pass. V. xaXéco.
xXrj'd'gay ij, els.
xXfj'd'gov, att. = xXEÏ&gov. — xhjig, Töog,
ij, ion. = xXsig. — xXxjïaxóg, ion. —
xXsiozóg. — xXtjlcO) ion. = xXelco.
xXrjp,ay zó, en xXrj/uaxlg, (dog, ij [—>-Ned.
clematis], twijg, loot; inz.: wijngaard¬
rank ; mrv. : rijshout.
xXrjgovofxécoy door het lot -, als erfdeel
krijgen, medeërven, erven: x. zivóg
(onz.)j x. zi. — xX7jgovojLiLay rj, erf¬
deel. — xXijgovó/LLog, ó, ij [xXrjgov rs/uófiEvog], erfgenaam, -name.
xXfjgog, d [—>- Lat. clerus —>■JSfed. clerus].
I. lot (stukje hout, scherf enz.). — II.
meton. 1. het loten, het verloten. — 2.
a) hetgeen verloot wordt, inz. : stuk
gronds, akker. — b) alg., zonder de
bijgedachte v. loting : a) landbezit, ak¬
ker. — f) wat iem. ten deel valt,
inz. : erfgoed.
xXrjgovxÉco, in een veroverd land een
stuk gronds door het lot verkrijgen,
kolonist zijn. — xX7jgovxia<, V- 1. akkerverdeeling aan burgers in een
vreemd land.
2. meton. = oi xXrj-

xXrjgovxiKÓg
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qov%ol, burgerkolonie. — xXrjgovxixógy
3, een^akkerverdeeling betreffend. —
nlrjQovxos, 6 [xXfjgov è'xcov]. 1. die
door het lot een stuk gronds verkre¬
gen heeft, kolonist. — 2. bijv. g., m.
vr.: deelachtig.
xXrjgóco [xXfjgog]. 1. act. : a) door het
lot bepalen, - aanduiden, verkiezen. —
b) door het lot toededen. — 2. med. :
a) aan een loting deelnemen.— b) door
het lot verkrijgen. — xXrjgoo(ngy ecog,
*5» het loten, het verloten, het verkiezen
bij loting. — xXpgcozóg, 3 [verbaaladj.],
door het lot bepaald.
hA?7£, att. = xXeig.
xXyolov

= xXelolov.

xXrjoigy ewg, f) [xaXéco]. 1.

het noemen,
het geven van een naam. — 2. het
ergens heen roepen. — inz.: a) uitnoodiging, vrl tot een maaltijd. — b) ver¬
zoek om zich bij den rechter aan te
melden ; vd.: aanklacht.
xXjjaig, scog, rj, att. — xXeïoig. — xXrjozóg9 3, att. = xXsioxóg.
xXrjzevco [xXzjzóg], dagvaarden.
xXrjzggy rjgog, 6 [xaXéco]. 1. roeper, heraut.
— 2. = xXijzcog. — xXgzógy 3 [verbaaladj. v. id.] 1. a) uitgenoodigd. —- b) vd.:
welkom. — 2. bij name opgeroepen,
d. i. uitgelezen. — xXrjzcogy ogog. ó [id.],
getuige bij een indaging.
xXpcoy att. = xXelco.
xXi^avog = xgifavog.
xXïpa.)gy axog, rj [xXivco ; eig. : het schuin

leunende]. 1. trap, ladder; in%.: scheepsladder. — 2. overdr.: trapsgewijs op¬
stijgende hoogte : ü-axeg Bgavgcbviou.
xXlvrj, i) \vio. xXivco]. 1. bed, rustbed, aan¬
ligbed. — 2. lijkbaar. — xXiv£8iovy zó
[verklw.], draagbaar.
xXivzrjgy fjgog, ó [xXivco], leunstoel.
xXivcoy f. xXivcoj ao. ëxXiva, pf. xêxXixa ;
pass. f. xXi{h']oo/Licu, 2e f. xXivijoogai, ao.
ExXldpv en exXiv&rjv, 2& ao. èxXivrjv, pf.
xExXi/ucu (3 mrv. xExXiazcu, H. = xéxXivzai).

I. overg. 1. in een andere {dan de geivone, de rechte, de vorige) richting bren¬
gen, neigen, buigen, afwenden : Zsvg
exXive zdXavza, H., deed de weegschaal
doorslaan ;Tgcoag èxXivav, EL, deden wij¬
ken. — 2. inz.: a) doen aanleunen,
zetten tegen : oaxea óópoioi x., H.; xXivdgsvog oxaïïgcü, H., tegen den deur¬
post leunend. — b) vd.: neerleggen ;
pass. : neerzinken, neervallen, zich
neerleggen : xXi’d'évxsg èöaivwzo ; pf. :
neerliggen : ëvzsa x^ovl (loc.) xéxXixo,
H. ; v. plaatsen : gelegen zijn ; v. menschen (zld.): wonen.

—

xXvz oegyóg

II. onoverg.: neigen, zich wenden: f fjgêga rjggazo -eiv.
xXiaiay rj [xXivco ; eig. : rustplaats]. 1hut. — a) herdershut. — b) v. krijgs¬
lieden : hut, barak. — 2. a) bed; rust¬
bed, aanligbed. — b) f meton.: groep
etenden. — xXioi?j'&'£vy bio. [x.} -der], uit
de hut. — xXlglt]vöe7 bw. [x% -óf], naar
de hut.— xXiair\cpi [loc. v. x.], in de hutxXlOLOV = xXsiOLOV.
xXiopióg, o [xXivco]. 1. leunstoel. — 2-.
praalbed.
xXizvg, vog, 77 \id.; vw. Lat. clïvus], hel¬
ling.
xXoLÓgy d, halsband voor honden, halsij¬
zer voor gevangenen.
xXovéco. 1. a) in heftige beweging bren¬
gen, vóór zich uitdrijven, zwaaien. —
b) 0 dxzcL -Eïzai, wordt gebeukt. — 2.
overdr.: kwellen, verontrusten.— xXóvog, d, gewoel, gedrang.
xXojzaïogy 3 [xXonrj], gestolen.
xXojCEvgy d [xXéjizco], 1. dief. — 2. over¬
dr. : heimelijke misdadiger. — xXonrjy
rj [id.]. 1. diefstal, verboden gewin. —
2. overdr.: heimelijke -, listige hande¬
ling, bedrog, list.— xXójzL/aogy2, dief¬
achtig. — xXójziog, 3. — 1. diefachtig— 2. overdr. : bedrieglijk, arglistig.
xXozojzevco [?], ivschl. : treuzelen, den
tijd verbeuzelen.
xXvdcov, covog, d. 1. golf. — 2. meton. :
golfslag, branding. — 3. overdr. : ge¬
woel : 0 x. ovpqpogdg, een wielende zee
van rampspoed. — t xXvdGovi£op,cuy op
de golven rondzwalken. — xXvdcóvlov7 zó fverJclw.], gekabbel der zeer
branding.
xXv£co (iter. impf. xXv^egxov, H). 1. ono¬
verg. : golven, klotsen. — 2. overg. : aj
bespoelen. — b) uitspoelen : x. sxjicopa..
— c) wegspoelen; overdr.:0 -siv dv'dgcóTtcov. xaxa.
xXvdfoy z. xXvco.
xXvo/Liay zó [xXv£go], klisteer.
KXvG[A,ay zó ['id.], stad aan de golf ivSaez.
xXvozrjg, rjgog, ó [—>Ned. klisteer], klis¬
teerspuit.
KXvzcu/Lirjcrrga en -f.ivrjozgay rj, Klutaimnestra, echtgenoote v. Agamemnoon.
xXvZEy z. xXvco.
KXvzlörjg, ov, ó [K., -idgg], Klutide, zoom
van Klutios, t. w. Peiraios of Dolops— KXvziog, d, bij H., naam v. een Th'ojaan en v. tivee Grieken.
xXvzoegyóg, 2 [xXvzd è'gya (jrotécov)], ver-

xXvzóxccoXog

maarcl om zijn kunstwerken. — xXvzójicoXog, 2 [xXvzovg ncóXovg [excovj], met
beroemde rossen. — xXvzóg, 3 en, H.,
2 [verbaaladj. v. xXvco ; eig. : waarvan
men hoort spreken]. 1. beroemd, ver¬
maard. — 2. heerlijk, voortreffelijk. —
xXvzozéxvYjg, ov, m. bvn. [xXvzijv zéxvrjv
(sycov)], beroemd door zijn kunst.
xXvzózolgog, 2 [xXvzóv zolgov (e^cor)],

beroemd door zijn boog.
xXvco, f. —, 2<> ao. * exAvv (imper.
met redupl. xéxXv&i, xexXvze).
\viv. xXèog, Lat. cluëre, in elutus]. — 1.

a) hooren. — 6) (doorhooren zeggen)
vernemen : xéxXvzé pev pvdov, H., hoort
van mij zijn voorstel; h. pr. ook [gelijk
dxovco) met beteek. v. h. pf'. : vernomen
hebben, weten. — c)e gewaarworden,
ondervinden. —2. luisteren naar : a)
verhooren : xéxXvzé /iev, #eoi, H. — i)
gehoorzamen. — 3. zich hooren noe¬
men, een naam hebben : xaxcbg x. ngóg
zivog, gehoond worden door.
KXcb&eg, cov, ai, de Spinsters, de Moiren.
— xXcó&co (alleen pr., ao. sxXcooa ; mcd.
ao. èxXcoodprjv ; pass. ao. kxXcbodrjv, pf.
xéxXcoo/Liai.), spinnen. — KXco'&'co, ovg,
y], de Spinster, nl. v. d. levensdraad,
een der drie Moiren.
xXco/aaxÓELg^ ÓEooa, osv,
xXco/aa^ axog, o, rots.

rotsachtig.

xXcóv, covóg, 6, scheut, loot, twijg.
xXcojzevco, stelen, rooven, opvangen. —
xXcbyj, conóg, o, dief, roover, plunde¬

raar.
xvaico = xvdco.
xvapig^ aiol.

= xrrjpig.

xvdozzco. 1. wolkaarden.
2. overdi...
verscheuren. — xvdcpaXXov, zó. 1. bij

het kaarden afgerukte wol, wolvlok. —
2. meton. : h. daarmee gevulde : peluw,
kussen. — xvacpEiov, zó, vollerij, vol¬
lers werkplaats.
xvdco (contractie tot y in plaats v. d, later
en ion. tot d). 1. krabben, raspen. —
2. a) kittelen. - b) overdr.: prikkelen.
xvecpatog, 3, duister, donker. — xvécpag,
ovg, zó (aiol. gen. aog). 1. duisternis.

— 2. avond-,' morgenschemering.
xvrj, H., impf. v. xvdco.
xvrjpy, y, scheenbeen. — xvypig, ïöog, y.

1. scheenplaat. — 2. beenbekleedsel.
xvYjpóg, d, beboschte berghelling.
xvyozigr scog, ij (ion. gen. cog, rfatf. ti,
contr. ï) [xvdco], rasp.
Kvidiog, 3, uit Knidos. — KviSog, y,
starf w Karië.
xvitco. 1. krabben. — 2. overdr. : a)

—
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xoiXia.

prik¬
kelen. — 6) kwellen, pijnigen.
xvïoa 77. 1 vetdamp, -walm, geur van
gebraden vleesch. — 2. meton. : h. vet,
hartstochten (liefde, angst enz.):

,

.

dat dien walm v. zich geeft (waarin de
offerstukken gewikkeld en verbrand wer¬
den). — xviadco, met oflerwalm vullen.
— xvLcsYjEig^ YjEooa, rjev, vol oflerwalm.
xvlgoxóXa£, axog, d [xvïoa, xóXalg], vet-vleier, naam v. een tafelschuimer.

- =

XVLOG

XVLO-.

xw^éopaiy v. honden : keffen, janken. —
xvvty&póg, ó, gekef, gejank. — xvv£?7(ua, zó, het grienen -, liet gestamel

van een kind.
dof -, duister maken.
xvcóöaXovy zó, wild dier, monster, ondier.
xvcoöcov, ovzog, 6 [xvdco, obcóv], tand vor¬
mig uitsteeksel. — 1. punt van een
zwaard ; zwaard. — 2. mrv. : de twee
uitsteeksels -, h. dwarsstuk tusschen
h. hecht en h. lemmer v. een zwaard.
KvcÓGLog, 3, van -, uit Knosos. — Ifvcooóg, d, stad bij de noordkust v. Kreta.
— Kvcoao- = Kvcoo
xvcóggco (alleen pr.), slapen.

xwtjócoy

xóyxv, v [—> Lat. concha], mossel.
xoyxnXidzyg, ov, m. bvn. : Xldog x., mar¬
mer met versteende schelpen. — xoyXvXioVy zó [verklw. v. xóyxy], schelp.
■j- xobgdvzyg5 ov, ó [-<— Lat. quadrans],
quadrans, vierde deel van een Rom.
as, = ong. 0.012 goudfr.
KoSgiSaiy cov, oi, Kodriden, nakomelin¬
gen van Kodros. — Kóögog, ó, mythi¬
sche koning v. Athene,
xoéco, gewaarworden, bemerken.
xóöagog, aiol. = xaHagog.
xó'd'EVy xo'O'ÉVy ion. = tioHev, tcoHev.
xó'd'ogvog, d [—>-Lat. coturnus],kothum,
hooge laars ; inz. : jachtlaars, tooneel-

laars.
Ko'd'coxLÖyg, ov, m. bvn., uit de Attische
gouw Kothokidai.
xoi = xal oi (krasis).
xol, ion. = noï.
xolyj9 biv., ion. = nolq, hoe ?
xouXog^ 3, aiol., ion. — xoïXog.
KoZXa, cov, zd [xoïXog], de Inhammen,
naam v. verscheidene kuststreken, o. a.
zd K. zijg Ei) f o lag, de zuidwestelijke kust
v. Euboia. — xoildg, döog, ij [id.], val¬
lei. — KoIXy), ij [id.], de Holle Weg,.
een Attische gouiv. — xodia, ij [id.]. .
1. buikholte. — 2. a) ingewanden. b) maag. — c) schoot.
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xoïXog

—

KoxvXTzai

,\

xoZAog,3 [viv. Lat. cavus]. 1. hol, natuur¬
lek of kunstmatig uitgehold : -ai vfjeg,
H. ; -ov dóov, H., t. w. het Troj aansche
•paard ; xQvoóg x., tot vaatwerk ver¬
werkt, gouden vaatwerk. — 2. a) naar
binnen gebogen, inz. v. plaatsen : óöög
-gy H., holle weg ; nozanóg x., met
hooge oevers ; ° -ov ”Agyog, door heu¬
vels omgeven.— b) t6 -ov, inzinking,
of: bocht.
ö’
■HOLXctijzósy 2 [xoïXog, cü?/;], hol uitziend,
hol.
noipaco [vw. xeïjlmu]. I. 1. a) neerleggen,
te rust
te slapen leggen. — b) vel.:
doen inslapen. — 2. med.-pass.: a)
zich te rust leggen, naar bed gaan ; vd.\
inslapen, slapen. - b) door slapen ver¬
werven, loek. — II. overdr. 1. tot
bedaren
tot rust brengen : *. dvét*ovg, H. ; öövvag x., H., Stillen. — 2.
eicphem. : a) do o den. — b) med.-pass.:
-dopen idlxeov vjivov, H., nl. den slaap
des doods.
xolprjpa, zó [xotpdco], het slapen. —
xoipi^a) [iel.] ~ xoipdco. — xoipiazgg, ov, m. bm., naar bed brengend.
■xoLvfjy bw. [dat. vr. v. xoivóg]. 1. gemeen¬
schappelijk, samen. — 2. in het be¬
lang van^ den staat, van staatswege :
xal x. xal löiq.
MOivoXexrjg, 2 [xoivóv Uyog {è'xcov)], bed¬
genoot. — xoivoXoyéopcu [xoivóv lóyov (fi#a>)], een onderhoud hebben,
onderhandelen, afspreken. — xoivójzXoog-ovg, ong-ovg, oov-ovv [xoivóv tzXóov [è'xcov)], samen varendf — xoivóuzovg, ovg, ovv, gen. jroöog [xoivóv xóöa
(è'xcov)], samen aankomend.
xoivógf 3.
A. v. Kaken. : gemeenschappelijk. — I.
alg.: a) -ó zó. zcöv qpllcov. — b) zó -óv
gemeenschappelijk bezit. — c) bio. -a
samen. — II. inz. 1. a) allen -, zeer
velen betreffend, van iedereen, ge¬
woon, in ieders belang. — b) zelfskg.:
zó -óv, algemeen welzijn, spreekwoord,
het openbaar enz.; zó -d, wat aan
allen zal overkomen, de dood. — 2.
a) de gemeenschap
het volk
den
staat betreffend. — b) zelfst. g.: a) zó
-óv, iedere gemeenschap : leger enz.;
inz. .* staat, bond, regeering (ook zó -d,
de overheden), staatskas (ook zó -d,
staatsgelden): ano -ov, èx -ov, van
staatswege, op staatskosten. — f \ zó
-d, staatszaken, staatsbestuur: zó -ó
jigdzzeiv, aan politiek doen.
B. v. pers. 1. van gemeenschappelijke
afkomst, bloedverwant. — 2. deelne¬
mend, deelgenoot. — 3. voor allen ge¬
lijk : a) vriendelijk. — b) onpartijdig,

2 [xoivóg, ztxzco], van dezelf¬
de ouders. — xoivovgyóg, 2 [xoivóv
ègyov (jzoiécov)], hetzelfde werk verrich¬
tend,^ medeplichtig. — xoivócpgcovy 2
[xoivrjv epgsva {è'xcov)], eensgezind, een¬
drachtig.

xoivÓToxog,

xoivóco [xoivóg]. 1. a) iets gqjneenschap-

pelijk maken, iem deel geven aan iets.
— b) inz. : mededeelen, kenbaar ma¬
ken. — 2. med. : a) iets van het zijne
geven, gemeenschappelijk hebben, handelen, gemeene zaak maken : -ovo'd'ai zivi zi en zivi zivog [partit. gen.).
— b) inz.: zijn gedachte -, zijn voor¬
nemen aan iem. mededeelen, vrl om
raad te vragen, raadplegen.

tKotvxog, ö [-<— Lat. Quintus], Quintus.

gemeenschappelijk
hebben, - doen, gemeene zaak maken,
zich aansluiten bij, een meening deelen: -sTv xivóvvcov di.Xrjloig, gevaren
deelen 5 v. zaken: zovzo -eT zoTg jiekohzsypÉvoig, houdt verband met mijn
politieke werkzaamheid.
xoivcovla, t) [id.]. 1. gemeenschap, het
deel hebben
het deel nemen aan
iets. — 2. verkeer, omgang: ° zig tiuXdoogg fovxóloig x. ;, wat hebben... te
maken met de zee ? — xoivoovixóg, 3
[id.]. gaarne een deel gevend van, vrij¬
gevig. — xoivcovóg, 2 [xoivóg]. 1. aan¬
deel hebbend : 0 £lcpog -óv, medeplich¬
tig. — 2. ó, f) x., deelnemer, -neem¬
ster, deelgenoot, -noote, vennoot.
noïog, 3, ion. = jtoTog.
xoigavéco. 1. heerscher zijn, heerschen,
meester zijn, het bevel voeren; ook :
den baas spelen, H. — 2. overg. (zld.),
leiden, regelen: 0 x. xogovg. — xoigaviötjg, ov, ó [x., -iö?jg ; eig.: koningszoon],
prins, hoofd. — xoigavog, d, heer¬
scher, bevelhebber, meester.
xoLzdCopai, naar bed gaan. — xoizaïog,
3. — 1. te bed liggend. — 2. zó -ov,
leger v. een dier. — xoLzp, fj [viv. xeïpai] en xoïzog, ó. 1. bed, leger v. een
dier. — 2. a) het naar bed gaan. — b)
slaap.
xoivcovéco [xoircovóg],

KoTzoiy cov, 01, Koiten, onbekende volks¬
stam in Pontos,
xoloog, ion.

=

noicog.

xóxxogy 6, pit, kern, zaadkorrel.
tussw.
[klanknabootsend], koe¬
koek, geluid v. cl. koekoek. — xoxxv£co.
1. koekoek, roepen. — 2. ook v. d.
haan: kraaien. — xóxxv^y vyog, 6
koekoek.

xóxxvy

Koxvlïzaïy cov, 01, Kokulieten, bewoners
der stad Kokulion in Aiolis.

xoXd£co

uohd£co, doco, êxóXaoa; pass. xoXaofojoo/Liou, ExoXdodrjv, xexóXaofiaL. — 1. be¬
snoeien : x. öévöga. — 2. overdr. : a)
beteugelen : x. èju&v^tag, hartstochten.
— b) tot rede brengen, tuchtigen,
straffen, berispen: 0 Xóyoig x. ; ook
med.
MoXaxsia, f), vleierij. — xoXaxEvzixógy
3, vleiend.— xoXaxEvco. 1. een vleier
zijn, vleien. — 2. pass. : zich laten
vleien, zich het hof laten maken. —
xoXaxLKÓs, 3 = xoXaxsvzixóg. — xóXa£,
axog, ó, vleier.
xoXajtzrjQ^ tfQog, d, steenbeitel. — xoXdjtzco, houwen, beitelen.
MÓXacug, scog, i) [xoXd^oi],tuchtiging, straf.
— xoXaazéog, 3, verbaaladj. v. xoXdt,co.
— xoXacrzpQLoV) zó [id.], strafplaats. —
xoXaozrjg, ov, 6 [i&J, straffer.
-j- 7toXa<pi£coy kaakslagen geven. — xóXaqoog9 6 [ —> Lat. colaphus], kaakslag.
xoXeóv, zó, en xoXsóg, o, scheede v. een
zioaard.
xóXXa9 7], lijm.
KÓXXaPog, o = xóXXoxp.
xoXXdco. 1. lijmen, soldeeren. — 2. over¬
dr. : a) vastmaken ; pass. : aankleven.
— b) v. pers. : verbinden aan. — xoXXrjEig, rjEooa, rjev = xoXXrjzóg. — xóXkrjcsig, scog, 7), het soldeeren. — noXXtjzóg, 3. — 1. gesoldeerd. —2. overdr.:
goed ineengevoegd, stevig.
HÓXXoyj, onog, d, schroef aan ee7i snaren¬
instrument.
uoXXvgiov, zó. 1. oogzalf. — 2. zegeldeeg
om zegels er in af te drukken.
KoXXvzsvg, 77i. bvn., uit Kollutos. —
KoXXvzóg, 6, Attische gouw.
Mokoióg, 6, kraai.
xoXoxvv'd'j], rj [ —> Ned. kolokwint],
pompoen.
xóXog, 2, verminkt, geknot: öógv -ov, H.,
zonder punt; x. (afgebroken) fidyr\.
KoXooaai, ójv. at, stad in Phrugië.
xoXooouaïog, 3, van het kolossaal beeld.
— xoXoaoóg9 o, sotns 7) [—> Ned. kolos],
kolos, reusachtig beeld.
noXoovgzóg, d, tierende schaar.
kóXovqig9 LÖog, 7) [xóXov ovgdv (i'^ouaa)],
Stomp staart, naarn v. d. vos in de fa¬
bel, die xijn staat't kwijt raakte.
moXovco, regeltn. {pass. ExoXov'&rjv en -ovodgv, xExóXovfiai en -ovoficu) [xóXog]. —
1. verminken, knotten, afsnijden : x.
dozayyv, een aar. — 2. ovei'dr. : a) on¬
voltooid laten : sjiog x., H., een bedrei¬
ging ten halve uitvoeren. — b) niet la¬
ten opkomen, beteugelen, onderdruk¬

—
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xo/ui£co

ken : x. loyvv ; dvögag -elv co ngoé/ovoi,
fnuiken in datgene, waardoor zij uit¬
munten. — c) verminderen : -elv öcoga,
H., zuinig zijn met geschenken.
KoXocpcoVj covog, rj, stad in Io?iië. — KoXo(pcóviog9 3, van Kolophoon ; ol -01,
Kolophoniërs.
xóXnog, d [—>• Ned. golf], welving? — 1.
a) boezem v. h. menschel ijk lichaam,
borst, schoot. — b) meton.: boezem v.
h. opgeschorte en omhoog getrokken kleed,
dat over d. gordel iveer neei'valt. — 2.
overdr. : a) zeeboezem, bocht, golf. —
b) schoot -, diepte der zee. — c) diepe
vallei. — d)0 ruim v. een schip. — xoXjrdco, doen zwellen. — xoXozóbÖ7]gy 2,
met vele bochten, - golven.
xoXv/afldoo, in het water springen, dui¬
ken.— xoXvfaPg'd'ga^
plaats om te
duiken, zwemplaats. — xoXv/uflTjzrjg,
ov, d, duiker, zwemmer.
KoX%ig, lóóg, vr. bvn. 1. Kolchisch. — 2.
7) K. a) [yvvrj], Kolchische vrouw, t. tv.
Medeia. — b) [yrf\, Kolchis, landschap
ten xuiden v. d. Kaukasos. — KóXxog,
2. — 1. Kolchisch. — 2. d K., Kolchiër;
ol -ol, Kolchiërs, inwoners van Kolchis.
xen\ an. IV, 8. 8 is wschl. een andere
volksstam bedoeld.
xoXcpdao [xoXcgóg], krijschen, schreeuwen.
KoXcovat, cöv, ai, kuststad in Troas.
xoXcóv7]y7], hoogte, heuvel; ook : graf¬
heuvel. — xoXcovóg d. 1 hoogte, heu¬
vel.— 2. K. [eig.: de Heuvel], Kolonos.
a) Attische gouio, ten noordwesten v.
A thene. — b) heroos v. die gouw.
xoXcgógf ó \vw. xoXoLÓg], gekrijsch, gekijf.
Ko/Liavicty rj, vesting in Musië.
nofidco en, ion., 1. -éco [xó(A,rf\. 1. lang
haar dragen, het haar laten groeien. —
2. meton.: pronken, hoovaardig zijn.—
3. overdr.: a) v. paarden : lange manen
hebben. — b) v. gewassen : zich met
loof en%. tooien.
2.xo/Liéco {iter. impf. xogéeoxov, H.), zorg
dragen voor, verzorgen.
nóper), 7)
Lat. coma]. 1. hoofdhaar.
— 2. overdr. : loof. — xo/arjzrjg, ov, m,.
bvn. [—Ned. komeet]. 1. langharig.
— 2. d x., staartster, komeet.
Ti.opuö'Yjy 77 [viv. xof.uc.co]. 1. verzorging,
verpleging, zorg. — 2. a) het aan bren¬
gen, toevoer, vrl v. levensmiddelen. —
b) meton. : voorraad. - 3. het gaan, het
komen, tocht, vaart. — xofuöfj, bio.
[dat.; eig. : met zorg], geheel en al :
x. fuxod ; in antwoorden : gewis, onge¬
twijfeld.
Ko/uitco, (f. ico), zorgen voor.

,
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XOfALOZEOg

A. 1. verzorgen, verplegen, gastvrij
ontvangen ; med. o. a. : ten zijnent ver¬
zorgen. — 2. aan iets zorg besteden:
öcöga x., H., besturen (v. de huis¬
vrouw).

B. I. (uit voorzorg opnemen en) in vei¬
ligheid brengen, brengen waar iem. of
iets zijn moet: -ioai ps, H., red mij op
uw [med.) wagen. — II. alg. : brengen ;
inz. pass. : gebracht worden, zichzelf
brengen, gaan, komen, reizen. — inx,.
1. a) wegbrengen, medenemen : dxovza
xópioe xQot, II., nam mijn speer in zijn
lichaam mee ; èpóv eyx°<g êvi xqoi -ioaio,
H., mocht gij ... in uw [med.) lichaam
meenemen.— b) med. :• verwerven, ver¬
krijgen : xagnóv -i^ovzai (winnen) èx
yrjg; x(*Qlv •töoLcrd'cu, dank oogsten. —
2. aanbrengen, - dragen, -voeren : ° -i£é
/lioi (haal mij) naïóa zöv èpóv. — 3. a)
terugbrengen : °c Elévav -ioai sg ydv
eEXXdóa\ ° spijv -i£opai [med.: voor
ons) dösXcpyv ; XQV^T0L -i&odai, terug¬
krijgen. — b) jmss.: terugkeeren.
xopiozéog, 3, verbaaladj. v. xopi£co. —
xopicrzrjg, fjgog, 6 [xopi£co\ brenger,
geleider.
■f xopiziov, zó [ -<— Lat. comitium], het
comitium te Rome.
xóppi, zó, onverb. [Egyptisch w.; —>*
Ned. gummi, gom], gummi,
f Kóppoóog, d [ <— Lat. Commodus],
Co mm o dus, Rom. keizer, reg. 180-192
n. C.
xoppóg, d [xójizco ; eig.: het op de borst
slaan], klaagzang, weeklacht.
xoppcózgia9 y, kamenier.
xopoxd^oo = xopjièco} 2. — xopjzéco. 1.
knarsen, klinken. — 2. overg.: groot¬
spreken, zich beroemen op, met ver¬
watenheid zeggen. — xópjzog, d. 1. gedruisch, gekletter, geknars. — 2. a)
grootspraak, het pochen. — b) zld. in
goeden zin : het (rechtmatig) roemen.
— xopjzcóórjg, 2 [x., -cóörjg], blufferig.
xo/LcyjEia, y, fijnheid, geestigheid, spits¬
vondigheid. — xo/ayjEvco, geestig zeg¬
gen, - spreken over, mooi praten. —
xopxpóg, 3. — 1. keurig, mooi. — 2.
overdr. : a) aardig, geestig; vaak in
ongunstigen zin: gekunsteld, gezocht.
— b) schrander, behendig.
xovapéco (slechts een paar vormen) en
xovafU£co (alleen pr. en impf.). 1. dof
klinken, dreunen. — 2. weerklinken.
— xóvapog9 d, gedruisck, rumoer.
xóvövy vog, zój beker.
xóvóvXog, d, vuistslag.
xovia
[xóvig]. 1 a) stof ; vaak mrv. om-

,
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xÓjzzoo

da,t het uit vele deeltjes bestaat. — b}
inx. : opgejaagd stof, stofwolk. — 2^
overdr.: a) zand, rivierzand. — ö) asek.
— xoviazóg, 3 [verbaaladj.], met kalk
bestreken. — xovidco, met kalk bestrij¬
ken, witten.
xoviogzóg, d [xóvig ógzy (verbaaladj. v~
ögvvpij), opgejaagd stof* stofwolk. —
xóvig, scog, rj (ion. gen. iog, dat. i gecontr. uit ii) = xovia; ook soms — yfj
0 fadvoxapijg x. — xovioaXog9 o [xóvig
oaXevovoa] = xoviogzóg. — xovico. 1.
met stof bedekken, - vervullen. — 2..
onoverg. : stof opjagen, wegvluchten.
xoyzóg, d [ —>- Lat. contus], stang, staak;
inx. : a) vaarboom.*— b) speer, lans.
— xovzocpógog9 2 [xovzöv (pégcov], speerdragend.
Kóvcovy covog, d, Atheensch veldheer, omstr.
400 v. G.
xojzd£co \xÓ7iog\. 1. moede worden. — 2*.
overdr., o. a. van d. storm : gaan liggen.
xojzeig, 2& ao. part. pass. v. xójizco. —
xojzsvg, d [xójizco], beitel.
xojzidco [xónog]. 1. a) moe worden, - zijn.
— b) overdr.: iets moe -, iets beu wor¬
den, - zijn. — 2. f zwoegen, zich in-,
spannen.
xómg, lóóg, d, zwetser, leugenaar.
xojzig, ióog, fj \viu. xónzco ?], mes. — inx. :
a) offermes. — b) kromme sabel der
Perzen.
xóJtog9 6 [xójizco]. 1. het slaan, slag. —
2. overdr.: wat uitput als slaag krijgen :
zwoegen, inspanning. — 3. meton. (h*
gevolg daarvan) : vermoeidheid, uit¬
putting : -ovg nagéxEiv zivi, iem. lastig*
vallen.
xoTtgécoy bemesten. — xongta, fj, mest'
hoop. — xojzgi^coy bemesten. — xó~
ngiovy zó mest.
xójzgog d. 1 mest,
mesthoop. — 2. meton. : plaats waar
de mest is, stal. — 3. overdr. : het vuil.
xójzzcoj xóyjco, sxoipa, 2*pf. -xêxocpa [part.
XExojTcóg, H.) ; pass.
f. xonr/oo/ucu, 2*
ao. 6XÓJ17JV, p)f- xéxop/Liai.
I. 1. a) slaan, stooten, houwen, kloppen:.
x. zivd ; x. innovg zól-cg, H., met den
boog, nl. om ze aan te drijven ; x. ftvgavr
aankloppen. — b) med. : d) zich -, iets
van het zijne slaan : xscpaXrjv xóyjazo
Xegoiv, H. — /?) inz.: zich uit droefheid
op de borst slaan, rouwmisbaar ma¬
ken ; overg.: over iem. rouwmisbaar
maken. — 2. inz.: a) slachten. — b)
afslaan, omhakken. — c) stukslaan, be¬
schadigen, verwonden ; overdr. : kwel¬
len, uitputten.
II. door slaan tot stand brengen, sme¬
den : vó/Liiopa x., een penning slaan.

,

—

,

.

xojzcóörjg xojxcböyg, 2 \xónog, -cóörjg], vermoeid.
xogalj, axog, o, raaf ; l'g^e kg -axag, loop
naar den drommel ; Kógaxog Ttéxga,
Ravenrots, op Ithaka.
Kogat-ol, cor, oi, Koraxen, volksstam in
Kolchis ; ook enk.

y koq&glov, ro \verklw. v. xógrj], meisje.
KogöaxLG/Liógj d, oneerbare dans.
xogévvv/aL, éoco, êxógEoa ; pass. èxogéodrjv,
xexogsopou. — A., TL, vrl H. : f. xogéco,
part. pf. xExoQpoog met lijd. bet eek. ;
pass. pf. XExógrjpat. — [1. «o'goff]. — 1.
verzadigen. — 2. med.-pass. : a) zich
verzadigen, verzadigd worden. — b)
iets moede worden, genoeg krijgen
van.
xógevpa, xó, maagdelijkheid. — xogsvopcu, pass. [xógij], als meisje leven.
1. xogéco, vegen, reinigen.
2. xogéco, II., f. v. xogévvvpi.
xógrj, ion. xovgrj \vr. v. xógog, ion. xov^oc]. — 1. a) meisje, maagd ; ook: bruid.
— b) h. meisje ten opzichte v. zijn ou¬
ders : dochter. — c) bij uitbr. : jonge
vrouw. — 2. overdr. : a) pop. — b) pu¬
pil (wegens h. beeldje, dai er in ver¬
schijnt) ; synekd. : oog. — Kógrj, 77, bij¬
naam v. Persephone.
Kogrj oóg en -ooóg, d, berg en havenstad
bij Ephesos.
xogdTvopcu, zich verheffen, zwellen.

als een klein meisje
doen, liefkoozen.
Kogivihog, 3, Korinthisch. — Kogiv'd'ó'd'i, biv. [K., -Ol], te Korinthe. —
Kógiv'd'og, 77, soms o [—> Ned. krent],
Korinthe.
xogi^opai \xógrj],

Kógxvga, f] — Kégxvga.
xogpóg, ó [xEigoo]. 1. tronk.

— 2. alg. :

blok hout.
*j* Kogvrjkla, rj [-<— Lat. Cornëlia], Cornelia. — j Kogvrjkiog, 6 [-<— Lat.
Cornëlius], Cornelius.
xogooxXd-d'og, 6 \xógag nXdoocov\ poppen¬
maker.
1. xógog, 6. 1. verzadiging, walging.— 2.
meton. (h. gevolg) : a) overmoed, moed¬
wil. — b) verpers. : Overmoed.
2. xógog, ion. xovgog, d. 1. a) jonge man,
knaap. —b) in%.: weerbare man, krijgs¬
man : xovqol 3 A%oacov, H. — 2. ten op¬
zichte v. zijn ouders : zoon : Aióg xovgoi,
t. iv. Kastoor en Poludeukes.

3. + xógog, d

[Semietisch w.~], kor,
de
grootste inhoudsmaat voor droge icaren
bij de Joden, ong. 525 liter.

xóggi7, ion. xogorj, ?). 1. slaap (tusschen
oogen en ooren). — 2. synekd. : wang :

xoo/uéco
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ÈTii -, xaxct -rjg xvjixelv, om de ooren
geven.
Kogacoxrj, fj, stad aan den Eufraat.
Kogvflavreg, cov, ot, Korubanten, priesters
v. Kubele, die hun godin onder wilde
dansen en wilde muziek vereerden. —
xogvf av video, in Korubantiscke extase
verkeeren, waanzinnig handelen»
xógv^a, 77, slijm.
xogvfi'dïlg, dïxog, m. bvn. [xógvd'a dioöö)v] en xogviTaLokog, 2 \xógvda alókXcov], helmschuddend.
xógvpflog, 6 (mrv. ook rd -cc) \vw. xogv<py\, de hoogste punt; inz. : a) berg¬
top. — b) omhoogstekende kop v. d.
achtersteven v. een schip met zijn ver¬
sierselen.
xogvvrj, 77, knots. — xogvvrjrrjg, ov, 6,
knotsdrager.
xógvg, vdog, 77 (ace. vda en vv ; 0 dat.
mrv. vdeooi), helm.
xogvooco [act. alleen pr. en impf. ; pass.
part. pf. xexogvd'pÉvog). — [;xógvg ; eig.:
van een helm voorzien]. — 1. van boven
voorzien van : öovgs xExogvdpéva %a?>xcg, H., met een koperen spits beslagen;
Sxdpavögog (een rivier) xógvoos xvya,
H. , voorzag zijn golven van een kruin,
d. i. verhief ze hoog. — 2. alg. ’, uit¬
rusten : nóleyov x., EL, voorbereiden.
xogvGxrjg, ov, m. bvn. [xógvg], gehelmd.
xogvQpaXog, 3, boven -, aan het hoofd
staand, voornaamste, aanvoerder; inz:.
koorleider.— xogvcprj, 77, hoogste punt;
inz. : bergtop. — xogvqjów, tot zijn
hoogste punt brengen ; med., v. golven :
zich verheffen, zwellen.
KogbovEia, 77, stad in Boiotië.
l.xogcóvrjy 77. 1. ïï. : aalscholver. — • 2.
kraai.
S.xogbovr]) 77 [ —>- Lat. corona —^ Ned.
kroon], gekromd voorwerp, o. a. : a)
deurring, ivaarmee men de deur dicht
trekt. — b) haak aan h. ëëne eind v. d.
boog, waaraan de pees vastgemaakt werd.
— xogcovlg, löog, vr. bvn., gekromd.
Kogcovlgy töog, 77, mythische moeder v.
Asklepios.
xooxLvrjöóv, bw. [x., -8óv\, gelijk bij het
zeven. — xógxlvov, xó, zeef.
xoGfxéco [xóopog].

I. in orde brengen, ordenen. — mz. 1.
in slagorde plaatsen, opstellen.
2.
gereedmaken : 0 èg xdcpov léfgxa (lijkurn) -et. — 3. leiden, het bevel voeren
over i °xd -yovpsvo., verordeningen der
overheid.
II. inz. 1. mooi in orde brengen, tooien,
versieren : -eïoïïcu {med.) xdg xEcpaXdg.
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—■2. overdr.: a) opluisteren,glans geven
aan, eeren, in eere houden ; inz. : iem.
de laatste eer bewijzen. — b) met woor¬
den eeren, prijzen : -eïv kavxóv /Lóyoig
zich doen gelden ; èni x6 gst^ov -eïv
verfraaien in de richting van het grootere, d. i. overdrijven.
xóoprjpa, xó [xoopéco], sieraad, tooi. —
xóoprjois, scog, fj [■id.], het ordenen,
het regelen. — xoapr)xóg9 3 [<verbaaladj. v. id.], goed geordend. — xoGpcgTC0£, ogog, o [xooyêco], die ordent, aan¬
voerder.

HÓofALog, 3 en 2 [xóajuog]. 1. goed geor¬
dend, - geregeld. — 2. v. pers. : orde¬
lievend, eerzaam, matig, fatsoenlijk,
deftig, bescheiden. — xoG/Luóxrjg9 ?]xog,
V, het xóopiog zijn : fatsoen, deftigheid
enz.
XOGfA,OXgdxCOg9 OQOg, O [xÓopoV XQOLXÉOOV],
de vorst der wereld, d. i. f de duivel.
XOG[A,Og9 6.
1. 1. orde, juiste verhouding : -co ftsTvcu
ra ndvxa ; -co, xaxd -ov, ordelijk ; ovösvl
"cp, in wanorde; lixtxov x. öovgaxéov,
H., de kunstige bouw van het houten
paard. — inz. : a) in militair opzicht:
orde. — b) staatsregeling.— c)in ethisch
opzicht : het behoorlijke, fatsoen. — 2.
meton., concr. : a) h. geordende heelal
[waarin vrl de regelmatige loop der he¬
mellichamen opviel), wereld. — b) de
aarde. — c) *j~ door een verdere meton.:
zij, die aan de aarde gehecht zijn, hei¬
denen.
II. inz. 1. móóie orde : a) tooi, opschik,
inz. v. vromoen. — b) overdr.: roem,
glans, eer : 0 yvvai^l -ov ?] oiyrj cpsgsi. —
2. meton., concr.: sieraad.
xóoog9 3, ion. = nóoog.
Kooaaïoi, cov, o!, Kossaiërs, bergvolk ten
noorden v. Soesa,.
«óre, «oré, xóxegog, ion. = nox-,
xoxéco (part. pf. xsxoxgcóg, H., met beteek.
v. h. pr.) en med., vertoornd zijn, wrok¬
ken. — xoxrjELg, rjsooa, rjsv, toornig,
wrokkend. — xóxog9 6, wrok, toorn.

«orra/h'£a>, den kottabos spelen.— «órxafiog, o, kottabos, een gezelschapsspel,
xoxvhr), ?), hol voorwerp. — 1. a) nap,
kroes. — b) als inhoudsmaat : kotule,
ong. 0,27 liter. — 2. heupkom. —
xoxvkrjScóvy óvog, fj, zuignapje aan de
armen v. cl. poliep. — xoxvkrjgvxog9 2
[xoxvlaig *dgvxóg (verbaaladj. v. dgvco);
eig. : met nappen te scheppen], over¬
vloedig vloeiend.
Koxvcoga9 cov, xd, zeestad in Pontos. —
Koxvcogïxaij cov, oi, inwoners van
Kotuora.

xgayydvo/aai

kov — xal ov (krasis).
hov9 xov9 ion. = nov, nov.
t Kovaöoi, cov, 01, Quaden, Germaansche
volksstam, ten noorden v. Weenen.
kovx = xal ovx (krasis).
xovIeóv9 ion. = xohóv.
xovga, dor. = xóg?].
"
xovgdy ?] [xelgco]. 1. het snijden van het
haar. — 2. meton. : geschoren hoofd.—
xovqeiov9 xó, barbierswinkel. — xovgevgy 6, barbier.
xovg?]9 ion. = xóg?].
xovggxEgy cov, oi [xovgog], jonge man¬
nen.
KoygrjxEg9 cov, oi, Roereten, volksstam
in Aitolië.
xovgidco [xovga], het scheren noodig
hebben.
xovglÖLog, 3 [xovgog]. 1. a) gehuwd. —
b) 6 x., echtgenoot. — 2. echtelijk.
KovQLEvg9 m. bvn. [Kovgio?>], uit Koerion.
xovgidco [xovgog], jong zijn.
xovgltjy biv. [xovga], bij de haren.
Kovgiovy xó, Koerion, stad op? Cyprus.
xovgog, ion. (comp. óxsgog) = 2. xógog.
— xovgoxgócpog9 2 [xovgovg xgécpcov],
strijdbare mannen voedend.
xovxol = xal ovxol (krasis).
xovcpl^co [xovcpog]. I. ovei'g. 1. a) licht -,
lichter maken, verlichten. — b) verlich¬
ting bezorgen : iem. opbeuren, het ge¬
moed ontlasten, lijden verzachten. —
2. op heffen, optillen : °x. vsxgóv, om
he?n te begraven. — II. onovei'g. 1. licht
zijn. —• 2. overdr. : verlichting gevoelen
in zijn lijden.
xovcpiGig9 scog, ?) [xovcpl^co], en xovcpia/aóg9 ö [id.], overdr. : verlichting, troost.
xovcpóvoog-ovg, oog-ovg, oov-ovv [xovcpov
vóov (e%cov)], lichtzinnig, onbezonnen.
xov<pog9 3, licht. — 1. a) niet zwaar ; inz.:
niet beladen, lichtgewapend, —b) vlug:
° -ov ê^dgai nóöa ; -a (bw.) (jificov. — 2.
overdr. : a) niet drukkend : -?] PacnlEla.
— b) onbeduidend, ijdel, nietig: 0-?]
oxid. — c) licht van hart, opgebeurd.
xovyi = xal ovyi [krasis).
xócpivog, o [—> Lat. cophinus], mand,
korf.
xó%kog9 6. 1. spiraalvormig schelpdier.—
2. de schelp daa?'van, die als trompet
gebruikt iverd, kinkhoorn.
Kócov-öe, bw., naar Koos. — Kócog9 ion.
— Kcbg.
xgdaxa9 -aart, -daro£, z. xgdxa.
xgayydvopai9 schreeuwen.

xgaöalvco

—

xgaöalvco (slechts enkele vormen) en xgaödco (alleen part. pr.). 1. zwaaien, slin¬

geren. — 2. a) schudden, doen beven.
— b) overdr.: iem. verschrikken ; pass.:
sidderen, verschrikken.
xgaöla, z. xagöla.
xgd£co9 xsxgdtgopai (f xgd£co), ïxga^a
(-j- êxéxga^a, gevormd v. h. pf.), 2* ao.
sxgayov, 2» pf. xéxgaya (met beteek. v. h.
pr.). — 1. krassen, schreeuwen. — 2.
luid zeggen, roepen.
xgaialvcoy ep. (slechts enkele vormen : ao.
imper. xgijyvov, xgrjyvazE, ao. inf. xgrjrjvcLi; pass., 3 mrv. pf. ind. xexgdavzai,
3 mrv. plqjjf xsxgdarzo), en xgalvco,
f. xgavkco en xgavcö, ao. sxgava (H.
exggva) ; pass. xgavd‘7joo\iai, èxgdvdgv.
— 1. voltooien, ten uitvoer
tot stand
brengen : tóöe xgrjpvov èèlöcog, H., ver¬
vul dezen wenscli ; ° iprjcpog xgavdsïoa,
het door stemming tot stand gebrach¬
te -, het genomen besluit. — 2. de
voltooiende zijn, het gezag uitoefenen,
heerschen, het bevel voeren : 0xgalvsi
ozgazov.
xgainaXdco, katterig zijn. — xgauzdXrj,

t] [—>■ Lat. crapula], 1. katterigheid.
■— 2. meton. : roes.
xgautvóg, 3. — 1. snel, haastig, onstui¬
mig.— 2. overdr. v. h. verstand : over¬
ijld.
xgaxzixóg, 3 [xgdCco], gaarne schreeu¬
wend.
xgdva, dor. = xgrjvr].
Kgavdrj, rj, Kranaë, onbekend eiland. —
xgavaóg, 3, rotsachtig, ruw.
xgdvELcty 7], kornoeljeboom.
KgdvELov, zó, voorstad v. Korinthe met
gymnasium.
xgavéco, xgavd'pGop.ai, z. xgalvco.
xgavla — xgdvsia.
xgdviov, zó. 1. schedel. — 2. + schedel¬

plaats, Kalvarië.
xgdvog, zó, helm.
xgavco, f. v. xgalvco.
xgaal, dat. mrv. v. xgdza.
Kgdjzo.'d'og, rj = Kagnadog.
xgdaig, ecoq, rj [;xsgdvvvpi]. I. het mengen

vrl v. wijn met water, ook v. warm en
koud water voor h. bad enz. — !I. me¬
ton. 1. a) het vermengde, mengsel. —
b) overdr. : vereeniging, verbinding :
povoLxrjg xal yv/Livaozixfjg x. — 2. toe¬
stand van het vermengde : a) klimaat,
temperatuur (ibeschouwd als de vermen¬
ging v. koud en warm, v. droog en voch¬
tig). — b) temperament (beschouwd als
de vermenging in h. menscheli/k li¬
chaam v. dezelfde vier elementen).

xgdziozog
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xgdojzEÖov, zó, zoom, rand.
t Kg do oog, ó [-<£— Lat. Crassus], Crassus.
xgdza, xgazóg, zó [mrv. xgdzcov, xgaol,
xgdza). — A. F"* dat. xgózsocpi; acc.
[zld.) zóv xgdza; verder : xgdazog,
xgdazi, mrv. xgdaza. — = xdga.
xgazaïyvaXog, 2 [xgazaïd yvala (efycov)],
met sterke platen. — xgazaug,
zwaarte. — xgazaïóopai, sterk wor¬
den. — xgazaïóg, 3 [xgdzogJ, sterk,
krachtig, machtig. — xgazaljtEÖog, 2
[xgazaïov nèöov (e%cov)], met harden
vloer. — xgazalgcvog, 2 [xgazaïov givöv
(e/cov)], met harde huid.
xgazEgóg en xagzegóg, 3 [xgdzog, xdgzog-,
voor -ag-, -ga-, z. xagöla]. 1. v. pers. :
a) sterk, machtig, krachtig. — b) stand¬
vastig, volhardend. — 2. v. zaken : a)
sterk, stevig, vast, duurzaam. — b) he¬
vig, geweldig, onstuimig ; zelfst. g. i
xazd zó -óv, met geweld.
xgazegócpgcov, 2 [xgazsgdv cpgéva [e^cov)],.
met sterken geest, onversaagd. — xga~
zEgcovviv^og, m. vr. bvn. [xgazsgovg
owxag (e/cov)], met sterke hoeven, klauwen.
xgdzEocpi, ep. dat. v. xgdza.
xgazEvzai, cov, oi, stutten, waarop de
braadspit rust.
xgazéco [xgdzog],
I. 1. a) lichamelijk sterk zijn. — b) over¬
dr. : a) machtig worden, - zijn, de
macht -, de heerschappij verkrijgen,
heerschen : x. ’Agyelcov, H. — f) v. een
meening : heerschen : -el <5o£a, de meening dat... — 2. a) in zijn macht bren¬
gen, veroveren, in bezit nemen, in
zijn macht hebben, bezitten : x. zijg
dg/ijg ; in verziv. zin : x. zijg %sigóg
zLvog, iem. bij de hand nemen. — b)
overdr. : meester zijn : -eïv èniflvpicov,
zijn lusten beheerschen.
II. 1. sterker -, machtiger worden,. zijn, overwinnen, de overhand krij¬
gen : x. pa%r) ; x. rcov èvavztcov. — 2.
overdr. : êxgdzEi yvcóyp, zijn meening’
zegevierde.
xgazijg, rjoog, ó [xsgdvvvfu ;
^ Lat. cratër —> Ned. krater]. - 1. mengvat.
— 2. overdr. : a) bekken, schaal. — b)
0 een bekken in de rots. — c) krater.
— xgazyglöiov, zó, [verkiwi], klein
mengvat. — xgazrjgl^co, bij de myste¬
riën wijn uit het mengvat plengen.
Kgdzrjg, ?]zog, ó [—> Ned. krates], Kli¬
nisch wijsgeer, omstr. 330 v. C.
xgazly dat. v. xgdza.
xgdziazog en xdgziozog, 3 [superl. v.
xgazvg ; voor -ga-, -ag-, z. xagöla] dient
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als superl. bij dym)6g. — 1.1. a) sterkst,
krachtigst. — b) hevigst: -rj gdyg, H.
— 2. overdr.: a) machtigst. — b) best,
voortreffelijkst, voornaamst, zeer aan¬
zienlijk ; zeer verzw. als aanspraak:
co -s, beste. — II. bio. -a [onz. mrv.],
rd -a, best, zoo goed mogelijk.
xgdzogy ep. xdgzogy zó [voor -ga-, -ag-,
z. xagöia ; —>• Necl. dewokratie en dgl.].
— °dikiv. mrv. = enk. I. 1. lichaams¬
kracht : dvd x. (uit alle macht) cpEvysiv.
— 2. v. zaken : sterkte, hardheid :
GLÖijgov xgdzog, H.— II. overdr. 1. a)
macht, gezag, heerschappij : ° xgdzrj
ndvza xai dgóvovg syco. — b) overwicht,
zegepraal. — 2. t meton., concr. : daad
van macht: xgdzog sjioipoe.
xgazóg, gen. v. xgdza.
xgazvvco, ep. xagzvvco [voor -ga-, -ag-,
z. xagöia]. 1. sterk maken, versterken.
— 2 = xgavéco, macht hebben : a)
heerschen, regeeren, met gen. en ace.
— b) meester worden -, - zijn van. be¬
zitten. — xgazvg, m. bvn. {alleen nom.),
sterk, machtig.
xgavyd^coy
-yavdo/Licu en
-ydropcu,
schreeuwen. — xgavyrjy 1), geschreeuw.
xgéay z. xgéag.
xgeavo/aéco [xgéag vé/uco], oflfervleeseh
onder de gasten verdeden. — xgeavo[zlclj 7], het verdeden van oflfervleeseh.
xgéag, éazog en écog, zó (A, V. dat, xgéaï,
xgkq ; mrv. nom. ace. xgèa, H. xgéaza,
gen. xgscöv, H. xoelcov, dat. xgéaoi, ion.
xgésooi), vleesch, stuk vleesch ; mrv.:
stukken vleesch, vleeschspijzen. —
ngeïovy zó, vleeschbank.
Kgeiovziddijg, ov, ó [Kgsioov, -tdc5?7?],
Kreiontiade, zoon van Kreioon, t. w.
Lukomedes.
xgeiovaa, 7), z. xgsicov.
xgeioGcoVy att. xgsizzcov, ion., dor. xgéoacov [comp. v. xgazvg], dient als comp.
bij dyad'óg. — 1. a) sterker, krachtiger.
—• b) overdr. : machtiger, de meerde¬
re, in zijn macht hebbend, meester
van, o verwinnend, overtreffend : ygrjpdzeov x., niet zwichtend voor geld ;
x. Xóyov, alle beschrijving te boven
gaand; 0 sgya xgEiooov’ d'^órijg, die
meer verdienen dan den strop: 0rjsioEv
xgéooova fiaoxavéyg, zong liederen bo¬
ven den nijd verheven.— 2. beter: a)
voornamer, aanzienlijker. — b) verkieslijker, voordeeliger.
xgeLcoVy ovzog, ó, vr. xgeiovaa [vw. xgdzog ; eig.: de sterkere]. 1. heerscher,
-eres, gebieder, -dster. — 2. eervol epi¬
theton : edel.
Kgeicovy ovzog, ó, H. = Kgécov.

—

Kgrjaaa

xgeicovy z. xgéag.
xgéxcoy in de maat op iets slaan. — 1.
de schietspoel door den ketting drij¬
ven, weven. — 2. een snareninstru¬
ment tokkelen.
xgé/Liap,aiy z. h. volg.
xgepdvvvpiy f. ydooo, att. xgtgco, ag, a(H.
xgspóco), ao. èxgèjiaoa ; med. pr. xgépapai, impf. Exgsydyojv (H. 2 enk. èxgé/Ltco ; f -sxgsyóprjv), f. xgsggoopou, ao.
èxgs/naodurjv ; pass. ao. èxgE/Lido&rjv. —
1. act.: iets ofiem. hangen, ophangen.
— 2. med.-pass., onoverg.: neerhangen,
zweven. — xyspzaGzog, 3 [verbaaladj.],
hangend, opgohangen : 0 x. avyèvog,
aan den hals.
Kgefzpvcóv = Kgoppvcxov.
xgepócoy H., f. v. xgepdvvvpi.
xgeoxojtéco [xgéag ; viv. xóizzco], vleesch
hakken.
KgsóvzELog, 3 [Kgécov], van Kreoon.
xgeogyrjöóvy ion., en xgeovgy-, bw. [xgeovgyóg, -öóv], in stukken. — xgeovgyóg, 2 [xgéag, sgyov], het bewerken -,
het stukhakken van vleesch betreffend.
xgéoacnvy ion., dor. = xgsLOocov.
Kgecupóvzpgy ov, ó, mythische koning v.
Messenië.
Kgevoig, iog, y, stad in Boiotië, aan de
golf v. Korinthe.
Kgécov y ovzog, ó. 1. mythische koning v.
Thebe. — 2. id. v. Korinthe.
xgecoVy z. xgéag.
xgrjyvosy 2, goed, nuttig.
xgrjöepvovy zó [xdga, 1. <5eco]. 1. (vaak
mrv.),hoofdband, hoofddoek.— 2. over¬
dr. : a) mrv.: muurtinnen. — b) deksel
v. een vat.
xgrjfjvazEy xgrjrjvovy z. xgaiaivco.
xgrj'd'EVy bio. [xdga, -flsv], van boven af,
geheel en al.
KgrjpvL^coy van een steilte afwerpen. —
Kgrjpvósyó [xgEydvvv/ui],steilte, afgrond,
steile rand v. een gracht, hooge oever.
— xgrjpvcóörjg, 2 [x., -cóö?jg], steil afloopend.
xgrjvaiy H., inf. ao. v. xgaivco.
xgrjvaiogy 3, van een bron, bron-. —
xgrjvrjy f), bron. — xgrjvgv-dey biv., naar
de bron.
xgrjjzigy ïöog, y [ —>- Lat. crepida, crepïdö]. — 1. onderbouw, voetstuk.— 2.
overdr. : a) grondslag : 0 x. èXsv&Eglag.
— b) een soort mansschoen met dikke
zolen, halve laars.
Kgrjgy yióg, m. bvn., en Kgrjaaay
vr.
bvn. 1. Kretisch. — 2. zelfst. g. : Krctenser, Kretische vrouw.

KgrjOZCOVLXÓg

Kgyozcovixóg, 3, Krestonisch ; r\ -rj[yrj],

Krestonië, landschap in Makedonië.
MQrjofpvysTovy zó [D lid ? ; cpsvyco], toe¬
vluchtsoord.
Kgrfzrj, 97, en ep. -ai, dcov, at, Kreta. —
Kggzy-'d'Ev, bw., van.
uit Kreta. —
Kgrjzijv-de, bw., naar Kreta.
xg?]zgg, rjgog, ion. = xgdzrjg.
Kgyzixóg, 3 [Kgyg], Kretisch.
mqï, zó (alleen nom. en acc.) — xgifhj.
ngifiavosy ó, een soort v. bakoven.
xgi£co, 2<> ao. sxgtxov [jklanknabootsend],
kraken.
HQi'O'rjj fj, gew. mrv., gerst. —• xgl'd'tvog,
3, gerste- : oivog x., bior.
ngixog, ó, ring ; in%.: ring aan een dis¬
selboom, ringen ia aar aan de zeilen en h.
tomvwerk v. 'een schip hingen,
xgïya en xgiyet, to [xgtvco]. 1. a) beslis¬
sing, oordeel. — b) inz.: rechterlijke
beslissing, uitspraak ; vaak : veroordeeling. — 2. + mrv. : het geldende
recht, rechtsregels.
KQLfivov, zó. 1. grof gerstemeel. — 2.
met on. : gerstebrood.
XQLVVCOy aiol. = XQLVCO.
KQivoV) zó, lelie.
ngivco, xgtvco, exgtva, xéxgtxa ; pass. xgt'dgoopai, èxgtlh]v, xéxQipai. —• A.. V
H., f. xgivECD ; pass. ao. èxgivO'gv. — [;viv.

Lat. cernëre].
A. I. 1. scheiden, schiften : x. xagnov
ze xai dyvag, H., het graan en het kaf.
— 2. uitkiezen: x. zivd èx ndvzcov. —
I!. beslissen, beslechten: x. nóXsyov;
-eoftai 3,Agrjï, EL, een twist onder el¬
kaar (med.) uitmaken in den krijg.
B. overclr. I. in den geest scheiden,
onderscheiden : zovg ze dyadovg xal zovg
xaxovg x. — II. meton. I. na keuze
tusschenverschillende mogelijkheden: a)

oordeelen, meenen, een oordeel uit¬
spreken, beslissen, verklaren : -Eig géyiozov dyadóv sivai tcXovzov ; med. : bij
zichzelf oordeelen. — inz.: a) een droom
duiden. — p) zich verklaren voor,
goedkeuren : x. yvcbygv. — b) door be¬
slissing toekennen. — 2. inz. in gerechtelijken zin : a) v. cl. rechter : a) te¬
rechtzitting houden ; pass. : terecht¬
staan. — P) in verhoor nemen, onder¬
vragen, soph. — y) een oordeel uit¬
spreken over: °x. zag fisag', vstxogx.,
beslechten. — <5) veroordeel en.
o)
v. de partijen: a) vóór het gerecht
dagen, aanklagen. — P) med.: onder
elkaar, b. v. door een scheidsgerecht, be¬
slechten.
:KQióg, o, ram.

—

Kgovicov
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KgïooLy fj, stad in Phokis. — Kgioaïog,
3, van Krisa.
xgioig, scog, fj [xgtvco].
A. 1. het scheiden, het afzonderen.— 2.
a) oneenigheid, geschil, twist, strijd.
— b) meton. : afloop -, beslissing -,
het beslechten v. een strijd.
B. overclr. I. het onderscheiden^in den
geest. — 1. onderzoek, het beoordeelen. — 2. meton.: beslissing, oordeel,
uitspraak: 0 Atóg x., raadsbesluit. —
II. inz. in gerechtelijken zin. 1. proces:
-iv jzoleTv (v. de overheid), een gerechte¬
lijk onderzoek'instellen ; -iv szoisïafai
{v. de partijen), een gerechtelijke
beslissing uitlokken. — 2. meton.: a)
verhoor. — b) uitspraak, vonnis, veroordeeling. — c) t college van rechters,
gerecht.
KgizaXXa, atv, zd, stad in Kappadokië.
xgizéog, 3, verbaaladj. v. xgtvco. — xgtzfjg^ov, ó [xgtvco], beoordeelaar 5 inz. :
rechter, scheidsrechter.
Kgiziag, ov, o, een der Dertig tirannen
te Athene, 404-403 v. G.
xgizóg^ 3 [verbaaladj. v. xgtvco], uitgele¬
zen, uitgekozen.
Kgizcov, covog, ó, leerling v. Sokrates.
xgoaivco [alleen part. pr.), o. een paard:
op cl. grond stampen,
Kgoïoog, o, koning v. Ludië, reg. 560546 v. C.
xgoxdXij, ij, mrv. : zeeoever.
xgóxEog, 2 [xgóxog], saffraangeel.
xgóxrj, 1) [.xgêxco]. 1. a) inslag, inslagdraad. — b) alg. : draad. — 2. meton.:
wolvlok.
xgoxi^co [xgóxog], op saffraan gelijken.
— xgóxtov, zó [verklw. v.id.], saöraanbloempje.
ngoxóSEiXog en -StXog, o [
Lat. crocodllus —>- Ned. krokodil], hagedis, kro¬
kodil ; KgoxoóeiXcov noXig, stad in Mid¬
den-Egypte, later Arsinoë.
XQOXÓTZEJtXog, 2 [(»c) XQOXOV JCETzXoV
(ëvcov)], met saffraangeel gewaad. xgóxog, o [—>■ JSied. krokus], saffraan.
KgoxvXeta, cov, za, eilandje bij Ithaka.
xgóp.(A,vov = xgopvov.

Kgoy.fA.vcbv, covog, o, stad bij Korinthe. —
KgofifJLvcbviog, 3, van Krommuoon.
xgóyvov, zó, ui.
Kgovtöaig (aiol.), KgoviSag, a (do? ,), cn
KgovLSijg, ov, 6 [K., -iöyg], Kronidc,
zoon van Kronos, t. w. Zeus. — Kgóvtog, 3. — 1. van Kronos. — 2. za -a
[fepd], Kronosfeest. — Kgovicov, covog
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Kgóvog

xzeqeoi

en ovog, 6 [K., -icov], Kronioon, = KqovLÖrjg. — Kqóvos, ó. 1. vóór Zeus de opperste god. — 2. f de Bom. Saturnus.

1. kraagsteenen, im¬
post. — 2. de trappen der pyramiden.
xQozaU^co, doen ratelen. — XQÓzahov,
tó [xqózos], ratel, klepper.
xgózacpog, ó [xQÓzog], 1. slaap (zijde v.
h. voorhoofd). — 2. overdr. : bergtop.
xqozeco [xQÓzog]. 1. = xQozaU^co. — 2.
slaan, kloppen, stampen ; ook onoverg.:
X. xvpfdloig, slaan met ... — inz..: a)
tegen elkaar slaan : x. met en zonder
rag xeTgag, in de handen klappen, toe¬
juichen. — b) aaneenwellen. — xqozgzóg,3 [verbaaladj.]. 1. ratelend. — 2.
aan eenge weid.
xQÓrog, ó. 1. ratelend geluid; inz., met
en zonder xeigöv: handgeklap, applaus.
— 2. alg. : lawaai, rumoer.
Kqóvcov, covog, fj, Gr. zeestad in Briittium. — KQozcovidzrjg, ion. -yzrjg, ov,
o, Krotoniaat.
xgovpa, zó [xqovco]. 1. slag, stoot. — 2.
.
inz. : het tokkelen der snaren met de
eiterpen, snarenspel.
xgovvog, o. 1. a) bron. — b) overdr. :
0 bloedstroom ; e -oi cHcpaiozov, lava¬
stroom en. — 2. 'Kqowol, de Bronnen,
xQÓoaai, cov, at.

rivier of plaats in Elis.
xQovoig, scog,

rj

[xqovco],

het stooten,

het slaan, het kloppen.
XQOvcpiog, boiot. = XQvcpiog.
xqovco (jjass. ao. sxQovodrjv, pf -xsxqovgai en -ovo/aai), stooten, kloppen, stam¬
pen, slaan. — mz. : a) met en zonder
ïïvQav, op de deur kloppen. — b) de
snaren tokkelen. — c) JiQvpvav -eiv en
(geiv.) -so'O'ai, den achtersteven vooruit-

stooten, achteruitroeien.
XQvftöa en XQvfJdijv [xqvtzzco, -da, -örjv].
1. bw. : heimelijk. ~ 2. vrz. met gen. :

buiten weten van.
XQvficO = XQVJZZCO.
XQvcQÓg, 3, en XQvóeig, ósooa, ósv. 1. ijs¬
koud. — 2. bedr. : die doet rillen, hui¬
veringwekkend. — xQvog, zó, koude.
XQVoxxadiog,' 3 [xQVJizóg] = XQvnzóg. —
xQvizzrj, ?; [vr. v. h. volg. ; —>- Ned.

cryP^» krocht],

verborgen plaats, —

xQVJtzog, 3 [verbaaladj. v. xqvjzzco], ver¬

borgen, geheim.
xqvjzzco, xovyjco, sxQvym, 2epf xéxQvcpa ;
pass. XQvcp&goopai, sxQvcpdyv, xsxgvppac. (A. V, itcr. impf. XQVJzzaoxs ; pass.
2e ao. exQvfrjv, èxQvcprjv). - 1. bedek¬
ken, beschutten : x. yfj, begraven. —
2. a) verbergen. — b) overdr.: verber¬

gen, verzwijgen : ovöév os x., ik houd
u niets verborgen ; 0 zavz3 ècpoQcbvzsg
-ovolv, zij zien het en brengen het niet
aan ’t licht.

,

XQvozaXXog
»¥*

6 [ —> Ned. kristal], ijs.

[xqvjzzco] =

xgóföa.—

xQvcpaïog,

ó [ld.] = XQvcpiog. — xQvcprL -cprj [iel.],
en xQvcprjdóv:[id., -8óv], bw., heimelijk.
XQvcpiog 3 en 2 [xqvjzzco], 1 ver¬
borgen. — 2. geheim.

,

.

xQcoptXog, 6. 1. knot v. h. hoofdhaar. —
2. haarbos op d. helm.
xQco^co [klanknabootsend]
schreeuwen.

=

xgd£co

Kqcojava, rj, stad in Paphlagonië.
xQcoooóg, d, kruik, urn.
xza'd'ev, -xzapsv, xzdpsvai, xzdpsvogT
xzavéco, xzdvov, z. xzsivco.
xzaopai, xzyoopai, sxzyodpyv, pf. xéxzrjpai (opt. xexzf]prjv, zld. xsxzcópgv) en
sxzr/pai; pass. xigdr/oopai, èxzrjdrjv. —

I. I. a) zich verwerven, in zijn bezit
brengen, koopen : x. xzgpaza ; x. cptAovs; x. xdgiv, dank oogsten. — b) in
ongunstigen zin : zich op den hals ha¬
len : sx&Qarx. ; ° övooéfsiav x., zich het
verwijt van goddeloosheid op den halshalen ; ICagöovxovg jzoXepiovg x., zich
tot vijanden maken. — 2.pf. : d) zich
verworven hebben, bezitten. — b) in
onegunstigen zin : zich op den hals ge¬
haald hebben : 0 xexzgpÊvog xaxd. —
II. iets voor iem. verwerven, bezorgen.
xzdg, 2e ao. part. v. xzsivco. — xzdo'd'au
meel. 2e ao. v. id.
xzdcrd'ai, inf. pr. v. xzdopai.
xzéavov, zo, geiv. mrv. [xzdopai] en xzéaQy
zo (bijna alleen dat. mrv. xzedzsooiv)
[m.J, bezit, vermogen. — xzsazi£a>
[xzêaQ], verwerven.

-XZElVVVpi} -VCO, -XZELVVpi,

-vco

=

xzsivco.

xzEivco, xzsvco, sxzsiva, 2e ao. sxzavov, 2&
pf. -sxzova.
A, V. 1 (vrl H.) conj.
pr. xzsivco pi, iter. impf. xzsivsoxs, fL
xzsvéco, xzavéco, 2e ao. sxzav (conj. xzécopev, inf. xzdpsvai, -xzdpsv, part. xzdg) ;
med. 2e ao. met lijd. beteek. sxzdptjv
(inf. xzdo&ai, part. xzdpsvog) ; jmss. 2e
ao. 3 mrv. sxzadsv. — 2. f 2e ao. pass.

.

Exzdv&i-jv. — dooden, ombrengen, te¬
rechtstellen.
xzEig xzsvóg, 6. kam.
xzeveco, ion. f. v. xzsivco.
xzevI£co [xzsig], kammen.

,

xzéwco, aiol. (Ie ao. part. xzévvaig) =r
XZSIVCO.
XZEVCO, f. V. xzsivco.
xzÉQag, zo (alleen nom. en acc. enk.), be¬
zitting. — xzÉQsa, écov, zd. 1. dooden-

XZEQEl^OO gaven. — 2, alg. : laatste eerbewijzen,
plechtige begrafenis.
xzeqeÏ£co9 f. itjco, en xzEgl£ooy f. ico [xzègsa]. 1. doodengaven schenken. — 2.
alg. : plechtig begraven.— xzEgiapiaza^
cov, zd, doodengaven.
XTEOO/LlEV, H., conj. 2* aO. V. XZELVCO.
xzfjfta, zó [xzdogou], het verworvene,
bezitting, eigendom ; mrv. : vermogen,
dikw. : kostbaarheden. — xzypazixóg,
3, gegoed.
xzijvog, zó [xzdogai]. stuk vee ; ook: f rij¬
dier ; geiv. mrv. : kudden, vee.
Kzyotag, oy, 6, IVe eeiao v. G., schreef
een geschiedenis v. Perzië.
xzyaiog, 3, het vermogen betreffend :
Zevg Kzrjoioq, beschermer van den huiselijken welstand. — xzrjaig, ecog, y
[xzdogai]. 1. a) het verwerven.— b) het
bezitten, bezit. — 2. meton., concr. :
het verworvene, have.
Kzyaicpcóv, covzog, d, Atheensch siaatsman, vriend v. DEM.
xzyzéog, 3, verbaaladj. v. xzdo/uai. —
xzyzóg, 3 [id.]. 1. verworven. — 2. a)
wat men kan verwerven. — b) waard
verworven te worden, wenschelijk.
xziÖEog, 3 [* xzlg = Ixzlg, marter], van
martervel.
xzl^co, regelm. (pass. èxziodyv, ëxziogai).
1. bevolken, kolonisceren : x. ycogav.
— 2. a) bouwen, stichten : x. nóXiv. —
b) f scheppen. — c) overdr. : stichten,
invoeren : 0 ïnnoioi yaXivöv x., uit vin¬
den.
xzlXog, ó, ram.
-xzlvvv/ai, -vco, -xzlvvpi, -vco = xzsivco.
xziaig, ecog, y [xzl£co]. 1. het stichten : x.
Tcóleoog. — 2. f a) schepping. — b) me¬
ton. , concr. : schepsel. — xzlozyg, ov,
d [id.], stichter. — xziazvg, vog, y [id.]
= xzioig.
xzvjzeco, yoco, exzvnyoa, 2C ao. ëxzvnov.
— 1. kraken, dreunen, weergal ra en ;
inz.: donderen : Zevg -el, H.— 2. overg:.
doen dreunen. — xzvjzog, d, gedreun,
geratel, gedruiscli, lawaai, geluid; inz.:
donderslag.
xva.'d'og, d, scheplepel, -nap.
xva/asvróg, 3 [verbaaladj.], door stem¬
ming met booncn verkozen. — xva~
/lievco, met boonen verkiezen. — «va/zog, d, boon.
xvavavyyg, 2
avyijv (sycov)], met
somberen glans.
HvdvEog-ovg, éa-fj, eov-ovv [xvavog]. 1.
van blauwe smalt. — 2. a) donker¬
blauw. — b) bij uitbr. : zwart, somber :

XVÖOIJLIECO
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CU Kvdveai [jzézgai], de Zwarte Rotsen,,
de Sumplegaden (z. ovgnXyydg).
xvavójZE^a, vr. bvn. [xvavdg jzé^ag (ëyovoa)],.
met donkerblauwe pooten. — xvavottGVQEiog, 2, -jzgcÓQEiog, 2, en -jrgcpgogfJ
2 [xvavyv ngcogav (ëycov)], met donke¬
ren voorsteven.
xvavog, d, blauw glas, blauwe smalt. —
xvavóg, 3, donkerblauw.
xvavoyaïza (alleen nom. en voc.) en
~Xaizygy ov? ó [«vav^i' yalzyv (eycov)],..
met donkerblauwe lokken, met don¬
kere manen.— xvavcomg, fdo£,
-[xvavyv cbjza (ëyovoa)], met donker¬
blauwe oogen.
Kva^dgyg, ov, ó (ook dat. eï) [Oostersch
w.], koning v. Medië, reg. omstr. 60&
v. C.
xvflaXixóg, 3, schofterig, gemeen.
xv[$Ela, y [xvfiog], dobbelspel.
xv/Hegvazag, ov, dor. = -vijzyg. — xvftegvdco [—> Lat. gubernare]. 1. sturen:.
vfja x., H. — 2. overdr. : besturen, lei¬
den. — xv^egvijzEiga, y [vr. v. h. volg.],.
bestuurster. — xvfiegvyzyg, ijgog, ó,..
en, geiv., -zyg, ov, ó. 1. stuurman. —
2. overdr. : bestuurder, leider. — xvfiegvyzixóg, 3, het sturen betreffend ^
y -ij [zsyvy], stuurmanskunst.
xv/3evzygy ov, ó, dobbelaar. — xv/$evzixóg, 3. — 1. het dobbelen betreffend— 2. ervaren in het dobbelen. — xvftevco [xvfog]. 1. dobbelen. — 2. overdr.
7ZEQL zlvl x., iets op liet spel zetten.
xvfhozdoo. 1. duiken, duikelen. — 2. bui¬
telen. — xvfiiozyzyQ, ijgog, ó. 1. dui¬
ker. — 2. buitelaar.
xvfiog, d. 1. wervel. — 2. meton.’. teerling...
dobbelsteen (met oogen op alle %es zij¬
den ; t. ond. V. dozgdyaXog).
xvöd£co, beschimpen, hoonen.
xvöaivco, avcö, exvöyva (dor. -ava) [xvöog
— 1. eer en, beroemd maken, verheer¬
lijken. — 2. door eerbetuigingen ver¬
heugen. — xvödXi/Liog, 2 [id.]. 1. roem¬
vol. — 2. meton.: dapper, moedig : -ov
xyg, H. — xvödvco [id.]. 1. = xvöaivco.
— 2. = xvöidco.
xvöidvELga, vr. bvn. [xvöog, dvyg], den
mannen roem verleenend.
xvöidco [xvöog], trotsch zijn, pronkenT
zich beroemen op. — xvöip.og, 3 [id.]r
roemvol.
xvöiozog, 3, superl. bij xvögóg [xvöog]r
zeer roemvol, - verheven. — xvöioov
2 [id.], voordeeliger.
Kvövog, ov, ó, rivier in Kilikië.
xvöoifiéco. 1. onoverg. : rumoer maken,„
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xvëoipóg

verwarring stichten. — 2. overg. : in
verwarring brengen. — xvëoipógy o. 1.
krijgsrumoer, gewoel; ook verpers. —
2. vd. : verwarring, opschudding.
jcvëog, zó. 1. luister, roem. — 2. meton. :
wat luister -, - roem geeft (een pers.,
lichamelijke kracht enz.) : eer, roem,
sieraad : 3Oövoev, pêya x. 3Ayaicbv, H.
— KvÖQÓg, 3 (superl. ook xvöioroz.
a.), luisterrijk, heerlijk.
J£vÖcovss9 cor, oi, Kudonen, volksstam op
Kreta. — KvScóviogyO, Kudonisch : -a
prjXig, kweepereboom.
xvéco en xvooy zwanger zijn
- worden
van (acc.).
Kv^LX7jvóg, 3, uit Kuzikos, Kuzikeensch :
K. oiaxijo en ó K. [oxaxrjo], de Kuzikeensche stater, goudmunt (ten tijde v.
XEN. oncj. 25, ten tijde v. DEM. ong. 22
drachmen); oi - o/, Kuzikenen. — Kvfj, eiland, en stad aan de zuidkust cIer Propontis.
HvrjOLg, fj [xvéoo], zwangerschap.
HV'd'Ey z. xEvdo).
Itv'&'éoEta, aiol. -gpa, vr. bvn., de Kutherisclie, bijnaam v. de bij Kuthera ge¬
boren Aphrodite; dikw. zelfst. g. —
Kv'd'gga, cov, ra, eiland ten zuiden v.
Lakonika, nu Cerigo. — Kv-dijgp, vr.
bvn. = KvdégEia. — KvihrjQiogy 3, Kutherisch. — Kv'&'pqó&ev, bic., uit Ku¬
thera. .
Kv&vog, 7], een der Cycladen.
Kvivrogj 6, PAP. = Kotvxog.
mvk&cd. 1. roeren, dooreenroercn, men¬
gen ; gew. in ongunstigen zin : troebel
maken. — 2. a) ovcrdr. : verwarren, in
verwarring brengen. — b) 0 beramen,
brouwen : x. tl xaxóv.
MVXEICO, XVXECO, Z. ll. Volg. — XVKECOV,
(bvo;, ó [ep. acc. xvxelco en -eoó\ [xvxdco],
mengdrank, bij B.,v. icijn, gerst en kaas.
itvxXdg, döog, vr. bvn. [xvxXog]. 1. kring¬
vormig. — 2. inz. : ai KvxX6.8eq vijoot
en ai KvxXdösg [vfjooi], de \in eenkring
om Delos gelegen] Cycladen.
mvkXeco [«£.]. ï. overg. 1. op wielen -, op

een wagen ergens heen brengen, ver¬
voeren. — 2. in een kring bewegen,
omdraaien. — II. onoverg. en med. 1. a)
zich in een kring bewegen, zich omdraaien. — /;) ovcrdr. v. d. tijd : een
kringloop volbrengen. — 2. een kring
vormen, in een kring gaan staan.
iHVxXiog, 3 [id.], en xvxXÓEig, ósooa, 6ev
[id.]. 1. kringvormig, rond. — 2. bw.
xvxXiov, xvxlia, in een kring. — xvxXó'<O'ev, bic. [id., -#£?'], van alle kanten,

rondom.

—

Kv/aaïog

I. 1.

xvxXog, ö (mrv. oi en a).
kring, cir¬
kel : -co, èv -a>, in het rond, rondom. —
2. a) kringvormige beweging, baan
der hemellichamen. — b) overdr. : kring¬
loop v. d. tijd, v. gebeurtenissen : x. xa>v
dv'&Qcojirjtcov TtQrjypdxcov, HDT. — II.
meton.: wat i~ond of cirkelvormig is :
wiel; (zonne)schijf; hemelgewelf; oog¬
bal, oog; in een kring staande me¬
nigte, - opgesteld leger; ring
rand
van een schild ; stadsmuur enz. — xvxXóoe, bic. [x.j -oe], naar alle kanten,
in een kring.
xvxXoxEQrjg, 2 [xvxlog ; xelqco ?], cirkel¬
vormig, rond.
xvxXóco [xvxlog], 1. d) rond maken, buigen, krommen. — b) iets in een
kring bewegen. — 2. act. en med.: a)
onoverg. : in een kring gaan staan. — b)
overg.: omringen, omsingelen.
KvxXcojieia, r\ [Kvxlcmp], het Verhaal van
den Cykloop, titel v. een deel v. h. IXG
Boek der Odusseia. — Kvxldojtiogy 3,
en -Jtigy löog, vr. bvn. [idi], Cyklopisch,
door de Cyklopen gebouwd"
xvxXoocugy Ecog, rj [xvxlóco], omsingeling.
KvxXcoyj, cojzog, 6 [xvxlog, oog); eig. :
Rondoog], Cykloop; gew. mrv.: de
Cyklopen, ëënoogige reuzen bij d. Etna.
xvxvog, o [ —>- Lat. cycnus], zwaan. —*
Kvxvog, o, zoon v. Ar es, door Herakles
gedood.
hvIlvöéco en xvXivöco (alleen pr. en impf.\
de overige tijden v. xvlico). — I. wen¬
telen, rollen, voort -, wegrollen. — II.
med.-pass. 1. a) zich wentelen, rollen :
-öO'UÉva cpXót;, opdwarrelende vlam,
PIND. — 6) alg, : ronddwalen ; v. ge¬
schriften : in omloop zijn.— 2. ovcrdr. :
a) zich bezighouden met.— b) v. gedach¬
ten enz. : in den geest -, in het hart
woelen.
«vAtf, ixog, rj [viv. xdXv£], beker, drink¬
schaal. — xvXixvrh V [verklwi], be¬
kertje.
xvXloj, rollen, wentelen, voortwentelen.
KvXXdv-jdor.= KvXXrjv-. — KvXXrjvaïog,
3 — KvXXïjVLoq. — KvXXijvrjy i), ge¬
bergte in Arkadië. — KvXXrjviog, 3,
Kullenisch, epitheton v. Hermes, op de
Kullene geboren.
xvXXojtoöiooVy ovoq, m. bvn. [xvXXóv nóöa
(e'xcovj], kromvoetig, hinkend. — hvX\ógy 3, krom, verminkt.
xvficLy xo [xvod\. 1. golf der zee enz.;
ook coll. — 2. overdr. : golf v. d. ramp¬
spoed enz. — xvpaivooj avco, exvprjva.
1. golven. — 2. overdr. v. gemoedstoe¬
standen : op wellen, opbruisen.
Kvfiaïogy 3 [Kvprj]. 1. uit Kume in

xv/Liazoayrjg — xvneigog
Aiolis. — 2. uit Cumae in Campanië.
:xv/naroayrjg, 2 [xvpa, ayvvpi], als bre¬
kende golven. — Kv/LiazoJzXrji;, fjyog,
m. vr. bvn. [x., nXrjooco], door de gol¬
ven gebeukt. — xvpazóco [xvga], met

golven overdekken, overstroomen. —
xvpazcoyrj) rj [x., dyvvfju], plaats der
branding, strand.
xvpPa^ov, zó [ —>- Lat. cymbalum —>*
Ned. cimbaal], cimbaal.
1. xv/LiBaxosj d, helmkam.
2. xvp^ayog) 2, hals over kop.
KvfA.ii) i). 1. Kume, stad in Aiolis. — 2.
Cumae, stad in Campanië, volkplanting
v. Kume.
Hv/A,ivdig) ióog, 6 (acc. -tv), wsckl.: nachthavik, een soort v. uil.
xvfiivEvoO) met komijn bestrooien. —
xvjLuvoV) id [Semietisch io. ; —> Lat.
cumïnum —> Ned. komijn], komijn.
KvfA,o6óxrj) rj [xvfAci, öéxofiai ; eig. : de

door de golven opgenomene], Kiimodoke, en Kvpo-d'óii) ?J [xvpa, dóog ; eig:.
snel als de golven], Kumothoë, twee
Nereïden.
xvvaylcL) -ayóg, dor. = xvvrjy-.
xvva.fA.VLa, rj [xvvóg fivïa\, hondsvlieg ;
ook overdr. als scheldwoord,
xvvéij-rj, ègg-rjg, ij [vr. v. xvveog, zelfst. g.,
t. iv. &oqól\. 1. hondenvel. — 2. meton:.
a) kap van hondenvel. —b) bij uilbr:.
helm (ook v. om ’t even welk leder of v.
metaal), reishoed. — xvveog, 2 [xvcov].
1. van een hond. — 2. overdr.: hondseh,

onbeschaamd.
xvvéoj) xvoco, sxvoa, kussen.
xvvrj — xvrér).
xvviiyeoia) i) [xvvrjy èzrjg], jacht.— xvvrjyéoLov) TÓ [id.]. 1. jachtstoet. — 2.
meton. : a) jacht. — b) overdr. : het

opzoeken, het naloopen.
xvvrjy ezéco. 1. onoverg. : op jacht gaan.
— 2. overg.: a) jagen op. — b) over¬
dr.: opsporen. — xwrjyézijg) ov, ö
[xvvcbv rjyijzijg ; eig.: hondenleider], ja¬
ger. — xvvrjyezixóg, 3.— 1. de jacht
betreffend.— 2. d x., jager ; ij -ij [zéyvij], de kunst van het jagen.
xvvrjyia, rj. 1. jacht. — 2. overdr. : het
opsporen. — xvvrjyóg, d, ij [xvvag
dycov ; eig.: hondenleider], jager, ja¬

geres.
xwrjSóV) bw. [xvcov, -ddr], als een hond.
xvv'd'dvoo

—

xev&co.

Kvv'&iog) 3, Kunthisch. — Kvvd'og, d,
berg op Delos, toaar Apolloon en Artemis geboren teerden,
xvvia) aiol. = xvvérj.
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xvvLxóg, 3 [xvcov]. 1. van een hond. —
2. overdr. : hondseh.
Kvvixóg) 3 [v. Kvvóoagyeg (z. a.), waar
de stichter der Klinische school lee¬
raarde, later alg. opgevat als : hondseh
(z. xvvixóg)], Klinisch, de Kunische philosophie betreffend ; d K., Kuniker.
xvvtGxog, d [;verklw. v. xvcov]. 1. jonge
hond. —• 2. Kuniker (spotnaam).
xvvoxécpakog, d [xvvóg xeepakijv (s^oov) ;
eig. bvn.: met een hondekop], honds¬
aap. — xvvófivia = xvvófivia. — xvvogaiozijg) ov, d [xvvag gaicov ; eig. :

hondenverdelger], hondsluis, teek. —
xvvóg) gen. v..% xvcov.
Kvvog9ij, zeestad in Lokris.
Kvvóccagyeg, sog-ovg, zó, gymnasium te
Athene. — Kvvóg xecpalai, al [eig.:
Hondekoppen], Kunoskephalai, heuvel
en vlek in Boiotië. — Kvvóa-ovpa9 ij
[eig. : Hondestaart], Kunosoera. — 1.
voorejebergte in Atlika. — 2. iel. aan d.
oostkant v. Salamis.
xvvoGJzdgaxzog)^ [xvojv,ojzagói0oco], door

honden verscheurd.
Kvvóg crrjfia, zó [eig.: Hondegraf], Ku¬
il ossema, voorgebergte v. de Thrakische
Chersonesos [met grafteeken der in een
hond veranderde Hekabe].
Kvvovgiog9 3. — 1. Kunoerisch. — 2. ij
-a [yrj], Kunoerië, kustlandschap tusschen Lakonië en Argolis ; ol -oi, Ku-

noeriërs.
xvvzazog, 3, superl. zonder pos. [xvcov],

de meest hondsche, onbesehaamdste.
— xvvzegog9 3, comp. zonder pos. [id.].
1. hondscher, onbeschaamder. — 2.
brutaler.
xvvvXay/uóg9 ó [xvvóg vXayfióg], honden¬
geblaf.
xvvcójzrjg9 ov, m. bvn. (roe. - a) [xvvóg cbjza
(eyucov)], en xwcoozzg) iöog, vr. bvn. [vr.
v. h. vorige], met hondschen -, met

onbcschaamden blik.
xvTcaigioxog) 6 [verklw. v. h. volg.], en
xvjtaigog) ó, dor. = xvneiQog.
KvTzagiGorjEig, srzog, 6 [eig. : rijk aan
cypressen], Kuparisseëis. stad in Elis.
A xvJzagiGOLvog) ait. -Lzzivog, 3, van
cypressen hout. — xvozagiocrog) att.
-Izzog) ó [vw. Lat. cüpressus —> Ned.

cypres], cyprcs.
KvozóiQLGOog) rj, stad in Phokis.
xvjzaQizz-) z. xvTzagioo-.
xvjtaocng) idog, 6. 1. kort onderkleed. —
2. wapenrok. — xvozaooioxog) d [ver¬
klw.], kort onderkleed.
xvjiELQov) zó, en -Qogf d, cypergras.

332

xvjzeMov — xcó

xvrceXkov, tó, beker.
Kvjzgiog, 3. — 1. van Cyprus, Cyprisch.
— 2. oi -oi, Cypriërs ; ia -a, de Kupria,
een nu verloren Qr. epos. — Kvjzqlq,
löog, fj [ace. ida en tv), bijnaam v. Aphrodite, [;volgens een vorm der sage bij
Cyprus uit de zee geboreri\. — KvjzqovSe, bw., naar Cyprus. — Kvjtqoq, y
[ ^ Lat. cuprlirn —> Ned. koper],
Cyprus.
xvtczco, xvxpco, Exvym, 2e pf. xéxvcpa, zich
bukken, het hoofd laten hangen.
xvQ^aaia, fj [Perzisch w7\, spitse Per¬
zische hoed, tulband.
xvqPeiq, scov, oi, at, wetzuilen, zuilen,
wschl. v. steen en driekantig, waarop
oude ivetten geschreven waren.
Kvqeloq. 3 [.Kvqoq], yan Kuros, Kuros
betreffend.
xvqéco, i]oco enz., en xvqco, xvqoco, sxvQoa.
— }• 1. d) op iem. of iets stooten, aan¬
treffen, toevallig of met opzet ont¬
moeten, gew. met dat., soms met acc.
— b) overdr. : in een toestand geraken:
xaxü (ongeluk) xvqetol {med. = act),
H.; v. zaken : ten deel vallen. — 2. a)
bereiken, tot iets reiken : °vEcpélag
[gen.) Kvqco. — b) overdr.'. bereiken,
verkrijgen : racprjg xvqéco ; 0 yvcopy xvqéco, het juiste treffen, goed raden ;
zld. v. een kwaad : 0 övojiót/licov yd/ucov
xvqéco. — Iï. abs. 1. gebeuren :0 tl hot’
avTLxa xvqoel; — 2. in verzie, zin : a)
zich toevallig bevinden, toevallig zijn
(== Tvyydvco) : 0 flvcov exvqov, ik bracht
juist een offer. — b) zonder bijbegi'ip :
zich bevinden, zijn; 0 C&v xvqeï, hij is
nog in leven ; ° Év xaxco tco epaivy
xvQcbv, gij schijnt te lijden.
KvgrjvaZog, 3. — 1. van Kurene. — 2. oi
-oi, Kurenaiërs. — KvQyvy, rj, stad aan
de noordkust v. Afrika.
t Kvgrjviog, 6 [<— Lat. Quirïnius], Quirinius, Lat. mansnaam.
xvqlevco [xvQiog], meester -, bezitter zijn
van, - worden van, heerschen over.
xvqloq, 3 [xvQog], machtig, krachtig,
sterk. — I. v. pers. 1. meester over,
macht -, gezag hebbend, gebiedend,
heerschend, gemachtigd, bevoegd. —
2. o x., heer, meester, bezitter, gebie¬
der,
de Heer [God, Christus)', — y
xvgla, vrouw des huizes ; (vrl voc.)
Mevrouw. — II. v. zaken : een bizondere kracht hebbend. — 1. a) geldig,
van kracht, beslissend, bindend. — b)
hoofdzakelijk,bizonder: -aidó^ai, voor¬
naamste spreuken, titel v. een aan Epikoeros toegeschreven werk. — 2. vast¬
gesteld, bepaald : y -a y/uÉga. — 3. v.
woorden : in den eigenlijken zin ge¬
bruikt.

1. met de horens
stooten. — 2. 0 overdr. v. drijvende lij¬
ken \ zijn hoofd stooten tegen.
xvqlcoq, bw. [xvqloq]. 1. als heer en mees¬
ter. — 2. geldig, met volle recht. —
3. in den waren zin van het woord.
xvqéooco, att. -lzzco.

HVQfi,a, TÓ (alleen nom.

en aeff.) [xvgcoL

vondst, buit.
1. Kvqvoq, ó, vriend v. Theognis.
2. Kvqvoq, rj, stad op Euboia.

6 [Perzisch w.], 1. Kuros deOudere, stichter v. h. Perzische rijk,
reg. 559-529 v. C. — 2. Kuros de
Jongere, zoon v. Dareios II, sneuvelde

Kvqoq,

bij Koenaxa 401 v. C.

1. gezag, macht, recht om tebeslissen. — 2. bekrachtiging, geldig¬
heid : 0 tolöe e’xel x. (= xexvqcotoli), diebeloften staan vast, - zullen uitge¬
voerd worden. — xvqóco. 1. bekrach¬
tigen, kracht -, gezag geven aan, een
wet aannemen. — 2. beslissen, vast¬
stellen.

xvqoq, TÓ.

XVQOCO, f. V. XVQCO.
xvqzevq, ó,

visscher met de fuik. —

xvq-

vy, rj, vischfuik.
xvqzóq, 3,
xvqzóco,

gebogen, krom, gewelfd. —
krommen, welven.

XVQCO, z. XVQÉCO.

xvazig, scog, f), blaas.
xvoco, f. v. xvvsco.
xvtjbiLQ, löog, y, een soort zalf.
xvtoq, TÓ, hol voorwerp : ketel, kruik,

urn.
Kvzcóviov, TÓ, stad in Musië.
Kvzcoqoq, y, zeestad in Paphlagonië.
Kvcpog, fj, stad in Thessalië.
xvcpóg, 3 [xvhtco], voorovergebogen, ge¬
bukt. — xvopcov, covog, ó, kromhout:
ploegstaart, houten halsboei.
xvyjÉky, fj, rond vat. — KvxpeXog, ór
tiran v. Korinthe, reg. wschl. 657-627
v. C [volgens de sage, als kind in een
vat v. d. dood gered\
xvco, z. xvéco.
xvcov, xvvóg, 6, y (voc. xvov ; dat. xvvl;
mrv., gen. xvvcöv, dat. xvoi, H. xvveool).
— ï. ï. alg.: hond, teef. — 2. inz. : a)
de helhond, nl. Kerberos. — b) de hond
v. Orioon, die met zijn meester onder
de sterren geplaatst iverd, de Hondsster,,
Sirius. — II. overdr. 1. als scheldwoord:
hond, d. i. schaamteloos -, gemeen
mensch. — 2. v. verschillende dieren en
monsters', zeehond; ° de Erinuën ; °y
gaipcodög x., d. i. de Sphinx.
xco, ion. = jccó.

HCO

—

rxco = xai ó (Jcrasis).
Kooag, zó {enk. onverb., mrv. nom. xcósa,
dat. xcóeol), schapevacht; inz,. bet Gul¬

den Vlies.
Moböeia, ij. 1. maankop. — 2. overdr. v.
een af gehouwen mensehenhoofd. op een
speer, H.
ncpdiov en xooölov^tó \verklw. v.xóag] —
xcoag.
xcodcov, covocj 6, fj. 1. monding' van een
trompet. — 2. synekd.: trompet.
Moóea, kcÓeoi, z,. xóag.
Kcóyg, ov, d, Koes, tiran v. Mutilene,
omstr. 500 v. G.
■KÓoxvya, zó, en xcoxvtóg, ó, liet weekla¬
gen, jammerkreet. -- Kcoxvzóg en
Kcóxvzog, o \eig. : stroom der wee¬
klachten], stroom in de onderwereld.
— HooKvco. 1. onoverg. : weeklagen,
jammeren. — 2. overg. : beweenen, be¬
jammeren.
Mcókrjyj) ?]7iog, rj \xóXa anzco], kniege-

wriclit.
JCcoUdg, döog, vr. bvn., Koliadiscb : K.
r/LcnVj landtong aan de westkust v. Altika.
xcokov, zó. 1. lid v. h. menschelijk of dier¬
lijk lichaam ; inz.: been, voet. — 2.
overdr.’. deel -, zijde v. een bouwwerk.
uóbkv/ua, zó, en kcoXv/mj, rj, hindernis.
— Kojkvzrigy ov, o, de verhinderende.
— Hookvco. 1. verhinderen, beletten,
voorkomen. — 2. x. zivd tl, xivd xivog,
TLvd dnó TLvog, iem. van iets afhouden,

- terughouden.
Mw/ua, ró. 1. slaap. — 2. overdr. : rustig -,
zacht gonot, gelijk dat v. d. slaap, pind.
doco en doofiai, èxcófiaoa, xsxcó/Liaxa [xojpog ;—>- Lat. comissaiï], een
lustigen optocht houden, lustig en luid¬
ruchtig rondtrekken.
McopaQxygy ovj ó, en xcó/acLQX°Si ó [xcópjjg
dgxoor], dorpshoofd.
>cco/Liaarr/gj ov, ó [xcopd^co], deelnemer

aan een lustigen optocht.
xcópr], ij, dorp, vlek. — xcoprjzrjg, ov, ó,

dorpsbewoner, landman.

,

.

K&fAog d. 1 lustige en luidruchtige op¬
tocht na een drinkpartij. —- 2. feeste¬
lijke optocht ter eere v. Dionusos of v.
een overwinnaar in de nationale spelen.
xcoftcgSéco. 1. in een blijspel voorstellen.
— 2. alg.: bespotten. — xcopcgöia, y

KCOCpÓCQ
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[—> Lat. cömoedia —> Ned. komedie],
blijspel. — HCo/LicpdioJToióg, 6, en -SooxoLÓg, d [xcopcgölag jzolscov], blijspel¬
dichter. — xcofzcgdóg, ó [xcöpog, doiöóg ;
eig. : zanger bij een xópog, z. «.], tooneelspeler in een blijspel.
xcóvEiovy tó. 1. een giftplant, wschl. ge¬
vlekte scheerling, dolle kervel. — 2.
meton. : giftig sap wschl. uit de zaad¬
korrels van den ge vlekten scheerling.
-j- Kcovozavzïvog, d [-<— Lat. Constantïnus], Constantijn ; in%. Constantijn de
Groote, Bom. keizer gest. 337 na G.
xcóvcoyj, conog, d, mug, steekmug.
Kcoog, 3 [Kd>g], Koïsch, van h. eiland
Koos.
KóStccu, cov, al, stad in Boiotië.
xoojzevg, d (alleen mrv.), planken -, bal¬
ken waaruit roeiriemen gemaakt leer¬
den. — «cójt?;, ij, handvat, steel. — 1.
gevest v. een zwaard. — 2. handvat
v. een sleutel. — 3. a) handvat v. een
roeiriem. — b) synekd. : a) roeiriem. —
/?) ° door een verdere synekd. : schip ;
° coll. : vloot. — xcojzrjEigy ijzooa, rjsv,
met een goed gevest. — xcojifierjg, 2
[x., viv. dgagioxco], van roeiriemen
voorzien.
xcioQog, dor. = 2. xógog.
Kcogvxiog, 3, Korukisch : -ov dvzgov,
grot op d. Pamassos.
xcbgvHog, d, lederen knapzak.
xcóg, xcog, ion. = nóg, nóg.
Koog, Kcö, rj [dat. Keg, ace. Kóv en Kcb),
eiland aan de kust v. Karië.
hcozlUoo. 1. praten, babbelen. — 2. overg.:
bepraten, vleien, verschalken.
hcovxj aiol. = xal ovx (krasis).
naxpóg, 3. — ï. afgestompt, krachteloos :
0é\og -óv, H. — II. overdr. 1. v. of met
betrekking tot de zintuigen : a) stom,
sprakeloos ; in verziv. zin :, xvpa -cv,
H., dofbruisend ; Kcocpóg hyyv, de Stille
Haven, een deel v. de haven v. d. Peiraieus, of die v. Moenichia. — b) doof.
— c) wschl. : doofstom, hdt. — 2. v.
of met betrekking tot geest en gemoed: a)
stompzinnig, dwaas ; v. zaken : 0 -a snij,
zinledige geruchten. — b) gevoelloos :
-ijv yaïav dsixi^ei, H., gij mishandelt.
KocxpócD [xüicpóg]. 1. doof maken. — 2.
overdr.: verdooven.
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X — Xalrpa

.

A
X als cijfer : X' = 30.
Xdag9 gen. Xdog, 6 {dat. Xdï, acc. Xdav;
mrv. Xdsg, Xdcov, Xdsoi ; du. Acte), steen,
rotsblok.
Adag, 6, f), Laas, stad in Lakonië.
AaflSdxEiosy 3, van Labdakos. — Aafl<5anidaif cóv, ol, Labdakiden, afstam¬
melingen van Labdakos, o. a. Oidipoes.
— AdpöoLHosy 6, mythische honing v.
Thebe.
XafieGKOv, iter. 2e ao. v. Xapfdvco. — Aafirjy rj [ëXafovJ. 1. het vatten. — 2.
meton., concr.: datgene, waarbij men iets
vat: greep, handvat, gevest.
Xafgayógyg9 ov, 6 [Xdfga dyogsvcov], on¬
beschaamd zwetser. — Xafgevo/aai,
driest handelen. — Adfgog, 2. — 1. ge¬
weldig, onstuimig, heftig. — 2. v.pers.:
heftig, driest.
Xdfgvg9vog, rj [wschl. Karisch w.],dubbele
bijl.
Aafvvrjzog, d (hdt. I, 74), wschl. andere
naam v. Nebuhadnezar II, honing v.
Babulonië, reg. 604-561 v. C.
XafivQiv'&'og, ö [wschl. v. Xdfigvg; eig.:
het huis met de dubbele bijlen], laby¬
rint, naam v. tivee zeer groote en eenigszins ingeioihhelde paleizen, h. eene te
Knososy met overal op de muren de
heilige Xdfgvg, h. andere in Egypte.
Xayóg9 d, ion. = Aaycóg.
Xayxdvco, Xy^opai, 2& ao. eXayov, 2& pf.
EiXrjxa 5 pass. ao. êXrjxdrjv, pf. sïArjypai.
— A. V. 1. (vrl. H.) : 3 enh. 2e ao.
conj. IdypOL = Idyy ; 2& ao. conj. met
redupl. XeXdxyTs, -cooi ; pf. XsXoyxa. —
2. XaxoToa, dor. vr. 2& ao. part. = Xayovoa ; 2e ao. ïXXaxov.
K. overg. ï. 1. door het lot
door het
noodlot verkrijgen : X. fovXsvsiv, door
het lot raadslid worden. — 2. inz.f in
h. Attisch recht : dlxrjv X. xivi (vaah
met iveglating v. dixyv), door loting
rechtsingang verkrijgen tegen {de volg¬
orde der processen iverd door h. lot
bepaald) ; vd.: iem. een proces aan¬
doen. — IS. alg. 1. a) verkrijgen, ont¬
vangen, bekomen ; met partit. geil.:
deelachtig worden : X. vnvov, in slaap
vallen. — b) pf.: verkregen hebben,
bezitten. — 2. (alleen XeXdxyTs, -cooi) :
deelachtig maken.
B. onoverg. 1. door het lot aangewezen
worden als : X. legsvg. — 2. door het
lot ten deel vallen: xo Xa/óv gégog.
Xaycóv, óvog, rj, geiv. mrv., het week, de
zijden v. h. lichaam.

Xaycoóg9 ^ ó, Xaycog en Xaycog9 gen. co, ó
{dat. co, acc. cóv, cóv en co ; mrv. nom. q3'
en co, gen. cov, dat. eng, acc. dog en cóg),
haas.
Adörjy fj, eilandje bij Milete.
m
Xde9 H., impf. v. 1. Xdco.
Xde9 du. v. Xdag.
Aaégxijg, ov, d, Laërtes, honing v. Ithaha.
— AcLEgTiddyg, ov, ö [.4., -dörjg], Laërtiade, zoon van Laërtes, t. w. Odusseus.
— Aaégxiog9 ó = Aaêgxyg.
Aa^oly cov, oi, de Laziërs, volhsstam in
Kolchis.
Xd£o[A,ai en Xd^v/uai [beide alleen pr. en
impf.). 1. vatten, grijpen. — 2. overdr.Xd^sodai yv&ov ndXiv, zijn woorden in¬
trekken.
Ad#a, dor. = Xrjdrj.
Xa'd'Oidörjgy dor. en -Krjöyg9 2 [sXaêov, xfj~
<3o<r], die het verdriet -, die de zorgen
doét vergeten. — Aadijtovogy 2 [Xatiópsvog nóvov], zijn leed vergetend.
Addog, xó, dor. ( = * Xrjdog), en Xadoovvay
?7, dor. (= * X?jdoovvrj) = Xrjd'rj.
Aadga en Aadga [eXadov\ 1. bio.: a) hei¬
melijk. — b) onmerkbaar, allengs.— 2.
vrz. met gen.: buiten weten van. —
Xadgdöavy bw., boiot. — Xdflgq. — Xadgaïog, 2 en 3, verborgen, geheim. —
Addgrj en Xddgrj9 ion. = Xddga, Xddgq..
1. Addcoy dor. = Xrjdco. — 2. Xdd'coy Z. Xavddveo.
Xdïylg9 ïyyog,rj [verhlw. r. Xdag], steentje.
Acdieiog9 3 [Adïog], van Laios.
XaïXaip9 anog, r\, wervelstorm, storm, or¬
kaan.
f AaiXiog9 6 [-<—Lat. Laelius], Laelius.
XaL(A,óg9 ö, keel. — Xaip,oxójuog9 2 [Xai/uöv xépvcov], de keel afsnijdend. — Aaipóxofxog, 2 [Xaifióg, xé/uveo]. 1. met af¬
gesneden keel. — 2. van den hals afgesiieden.
Xatveog, 3, en Xdïvog9 3 [Xdag], van steen..
Xaióg9 3 [^Xaifdg ; vw. Lat. laevus]. 1..
linksch. — 2. ?; -d [xeIq], linkerhand.
Adïog9 6, mythische honing v. Thebe.
Xalorfiovy xó, schild v. een ongelooidehuid.
Aaioxgvyóveg9 cov, ol, Laistrugonen, my¬
thisch reuzenvolh ergens in h. Westen \
ooh enh. -ycov, óvog. — Aaioxgvyóviogy
3, van de Laistrugonen.
Aaïxp,a9 xó {alleen nom. en acc. enh.), af^
grond, diepte, diepe zee.

Xaïcpog

—

AaïcpoS) zó, lap. — 1. sjofel kleed.
2.
zeildoek, zeil.
Aaiip7]Qoögópogy 2 [Xaiyj7]gd {bic.) ögafucöv [2G ao. part. bij zgéxco)], snel loopend. — Xaiyj7]góg, 3, snel, vlug,
rasch.
Adxcuva, vr. bvn. \vr. v. Adxcov\ 1. Lakonisch. — 2. i) A., Lakoniscbe vrouw.
AcLXEdcu/Lióviosy 3, Lakedaimonisch; oi
-oi, Lakedaimoniërs. — Aaxeöaipcov,
ovog,7]. 1. de stad Sparta.— 2. minder
vaak : de Spartaansche staat. — 3. het
Spartaansch gebied.
hcLHrjOOfACUj f. v. Xdoxcv.
lanig, £öog, 77, gew. mrv., flarden, lappen.
Aaxxog, 6 [vio. Lat. lacus]. 1. groeve, kuil.
— 2. inz. : cisterne.
Xanndzr\zogy 2 [Ad£ nazrjzóg], met voeten
getreden.
Xanzltjoo [Ad£]. 1. onoverg. : a) met den
hiel -, met den hoef slaan, achteruit¬
slaan, schoppen. — b) overdr. : wor¬
stelen : 0 TtQÖg xvpa A. — 2. overg.: a)
trappen : vcp' ljcjzov Xaxziodstg. — b)
overdr. : smadelijk bejegenen, ver¬
schoppen.
Adxcovj covog, m. bvn. 1. Lakonisch, La¬
kedaimonisch. — 2. d A., Lakoniër,
Spartaan. — Xaxcovi^coy als een Spar¬
taan doen. — 1. de Spartanen nadoen
in kleedij, levenswijze enz. — 2. Spartaanschgezind zijn. — Aaxcovixóg, 3.
— 1. Lakonisch, Lakedaimonisch. — 2.
f) -?) [yrj], Lakonië.
AaXayéco, murmelen, kweelen.
XaXéco [XdXog]. 1. babbelen, kouten.
2
bij uitbr. : a) onoverg. : spreken. — b)
overg. : zeggen, verkondigen ; + belo¬
ven. — XdXrjga, to. 1. gebabbel, ge¬
praat. — 2. meton., concr. : babbelaar.
ActAtd, rj. 1. gebabbel, gesnap. — 2 bab¬
belzucht. — XaUazazogy -ozEQog, Si4com^. v. /&• vo/#. — AdAo?, 2
praatziek.
Adpaxog, ó, Atheensch veldheer in d.
Peloponnesischen oorlog.
Aapfidvco, f. h'yipopai, 2e ao. è'Xafov [imper.
Xafs), 2Gpf. sïXycpa ; pass. Xycpügoogai,
èXrjcpbgv, sïXrjppai. — A. V, f. ion. Adipopai en Xdgxpopai, *j* Xgpyjopai; 2Gao.
ep. sXXafov, conj. 3 enk. Xdfjpoi, H. ; iter.
2G ao. Xdfsoxov ; pf. ion., dor. XsXdfiixa.
—med.2G ao. inf.metredupl. XsXaféodai.
— pass. ao. ion. èXdcpdyv en EXdpcpd'yv,
f èXrjpcpdrjv ; pf. XéXrpupai.
A. h. onderwerp als handelend gedacht.
I. 1. a) vatten, grijpen, nemen : k’Xafov
avxóv zijg £d>vrjg, bij den gordel
sXafiezo zov Igaxiov, klampte zich vast aan

— .

.
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zijn kleed. — b) in verzie. zin:a) tot
zich nemen, medenemen : Xafoov ozgdzevpa rjxs. kwam met... — §) iem. op¬
nemen, ontvangen ; ook : in de leer ne¬
men. — y) ontmoeten, aantreffen, in¬
halen, ontdekken ; in ongunstig en z.in :
betrappen. — <5) bereiken : Xapéo&ai.
bAoiag, de kust van ... — 2. ovcjpdr.: a)
met de zintuigen of den geest vutten :
waarnemen, begrijpen, zich voorstel¬
len, beschouwen; vd. : op een bepaaldewijze opvatten, uitleggen : zovzo nofteivózeqov eXafiov, achtten het wenschelijker. — b) een gevoelen in zich opne¬
men : flvpóv A., 1L, moed vatten. — c)
een iverkzaamheid op zich nemen, on¬
dernemen : nslgdv zirog X., op de proef
stellen.
II. met h. bijbegrip v. geweld. 1. zich
meester maken van, zich toeëigenen,.
gevangennemen, veroveren, buitma¬
ken, rooven ; inz. v. een god : 7)gag ó
dsóg -el, vaart in ons. — 2. overdr. 1
a) binden, verplichten door een eed enz.
— b) iem. aanpakken met woorden: %aXsTicbg (hard) èXagfdvezo avzov. — c) v. toe¬
standen en aandoeningen : overvallen,
aangrijpen, bevangen: zgógog s'XXafe
yvia, H. ; onoverg. : xaigóg^ -elhet
oogenblik is gekomen. — d) in ruil ne¬
men, zich verschaffen : óixrjv X. naga.
zivog, iem. straffen [z. ook B, 1, b).
B. h. onderwerp meer als passiefgedacht.
I. ontvangen, krijgen, aannemen, in¬
komsten hebben, verdienen : X. öcbga;
■ ook : bij het spel winnen. — inz. : a.)
dgyvgtoi’ A., vaak : zich laten omkoopen.
— b) öixrjv X., straf krijgen (z. ook A,
II, 2, d). — 2. overdr.: een in druk ont¬
vangen, ondervinden, genieten, lijden:
0 zégxpiv A., vreugde genieten.
Adgviogy Aapvó'd'Ev, Adpvog, dor. =
Aij/Liv-.
XapjzaÖ7](pogiay 77, fakkelloop. —"
jzaörjcpógog^ [Xapndöa (pégcov], fakkel-dragend.
Xagjzdöiovy zó [verkliv.\, kleine fakkel.
Aapozaöov%ogy 2 \Xapnada e^cor], fakkeldragend. — Xapndgy döog, rj [XdpJtcoi
_> Lat. lampas —> Ned. lamp]. 1.1.
fakkel, o. a. die der fakkelloopers.
2.
meton. : fakkelloop. — 3. ovei'dr. : a)
o zonnefakkel, zon. — b) 0 bliksemflits.
— II. vr. bvn.: door fakkels verlicht.
* XapjzEzdco (alleen ep. part. pr. zocov),
\Xagjtco\ schitteren.
AapjzEziörjg, ov, ó [Adpjtog, -lÖTjg], Lampetide, zoon van Lampos, t. tv. Dolops.
XeL/LMzrjöcóvy óvog, r) \Xdp7i<o\ 1. schitte¬
ring. — 2.0 overdr. : luister.
Adgjzog, d. 1. zoon v. Laomedoon. — 2.
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H., nctam v. twee paarden.
Ska/LUTQÓs, 3 [Adgnco]. I. 1. schitterend,
stralend : -öv cpdog ysAloio, H.; %itcov A.,
H.. glanzend wit; ° -d dpgaza (in tgst.
tot de blindheid). — 2. v. ivater en lucht:
helder. — II. overdr. 1. v. pers. : a)
schitterend, beroemd. — b) 0 stralend
van vreugde, - van jeugd. — 2. v. za¬
ken: a) schitterend, prachtig: zd -d ïóia,
privaaWermogen ; -ov sgyov, luisterrijke
daad. — b) v. de stem, v. geluid.: helder,
luid. — c) v. d. wind: krachtig, frisch.
— d) klaarblijkelijk, duidelijk : vixy -d.
Aapjigózygy yzog, y [Aapngdg']. 1. glans,
pracht. — 2. overdr.: roem, aanzien.
Aapjzgocpogiay y [Aapjcgov (ipdziov) cps-

qco], het dragen van een feestgewaad.

—

AafAJtQÓcpcovoSy 2 [Aapugai•
(è'xcov)], met krachtige stem.

cpcovijv

lafATCQvvco [Aapngdg’]. 1. doen blinken :
ojzAa A., poetsen. — 2. overdr., med. :
veel praal vertoonen.
lapjzzriQy fjgog, 6 [Ad(.uico]. 1. H., vuurbekken. — 2. later : alles wat licht
geeft : fakkel ; ° eojzeqol -ygsg, wacht¬
vuren.
cöv, aï, Attische gouw. —
Aapjzrgevgy m. bvn., uit Lamptrai.
Adfijzco (2e pf. AéAagna, met beteek. v. h.
pr.)• ï. act. en med. 1. schitteren, stra¬
len. — 2. overdr. : a) helder weerklinken. — b) v. de velden : schitterend
mooi zijn, prijken. — II. causatief:
doen schitteren.
Aap,jzcóveiay y, -vsiov en -viov, zó, stadje
in Troas.

Aapjzzgaly

lapvQÓg, 3, driest, onbeschaamd, moed¬

willig.
Aa/uyjaK7]vóg93,iüt Lampsakos. — Ad/uysaxog, y, stad in Troas aan d. Helles-

pont.
Adp,yjo/Liai9 z. Aapfdvco.
Xav-d'dvcoy f. Ayoco, 2<* ao. sAaflov, 2e pf.
AéArjïïa ; med. f. Ayoopai, 2e ao. sAa&óprjr, pf. AéArjopai. — A. V. a) 2e ao.
metredupl. AéAaOov, H, ; med. f. met id.
AsAyoo/Liai, 2e ao. mei id. AsAaüóyyv, pf.
AsAaogcu. — b) pass.
f. -Ayodyoopai,
ao. -sAyodrjv.

1. act. 1. verborgen

-,

onopgemerkt
jdjn, - blijven, iem. (xiva) ontgaan : Adïïe
~Exzoga, H., het ontging aan ...; avzóv
AèAyïïa ovjtcd dnoxgivógEvog, hij merkt
niet, dat ik ... heb; (povéa èAdvdavs
fióoxcov, zonder het te weten onder¬
hield hij een moordenaar ; soms staat
omgekeerd A. in h. part. : Aaêcov eloéqXezcll, sluipt ongemerkt binnen.
— 2.
^causatief [ep. 2e ao. AéAa&ov) : doen

vergeten : dtpga “ Exzoga AsAdêy o(5uvdcov, H.
II. med. 1. a) vergeten, iets (zivog) uit
het oog verliezen : jicög dv 3Oövoyog
Aadoipyv; H.; AeAaopÉvog doo’ ejzetvóv‘0'el, tl., al wat hij geleden had. — b)
met opzet vergeten, verwaarloozen. —
2. met lijd. zin : 0 ov tioze Atjoópsvov
(nooit te vergeten) xaxóv.
Aa£, bw., met den hiel, met den voet.
Aagevróg, 3 [verbaaladj.], in een rots uit¬
gehouwen.— Aatgevco [Adag (acc. mrv.)
£éco], in een rots uithouwen.
AaofzeöovTiddrjgy ov, 6 [A., -idöyg], Laomedontiade, zoon van Laomedoon, t. w.
Priamos of Lampos.—Aaopéöcovy ovzog,
6 [Aaov gedógevog], honing v. Troje.
Aaóg> ó, att. en ion. Aecogy co, o. I. 1.
volksmenigte (tf. ond. v. dy/uog, volk
als politieke eenheid). — in%. (enk. en
mrv.) : a) krijgsvolk ; soms : voetvolk,
landleger. — b) gemeene soldaten. —
2. mrv. : lieden, mannen ; inz. : onder¬
danen, burgers, werklieden, scheeps¬
volk. — II. volk in ethnischen zin :
AvddövAaóg, AISCH. ; ’Aaóg3IogayA, het
Joodsche volk, in tgst. tot de heidenen.
A.Adogy 6 = Adag. — 2. Adog, gen. v. Adag.
Adogy stad (y) en rivier (ó) aan de ivestIcust v. Lukanië.
Aaoaoóog9 oog, óov [Aaóv oevcov], de man¬
nen aanvurend. — Aaocpógog, 2 [Aaóv
(pÉQcov], het volk dragend : A. óöóg, H.,
heerbaan.
Aajtdg?]y
ion., het week, zijde, lende.
Aani'd'a.iy cbv, oi, Lapithen, mythisch
bergvolk in Thessalic; enk. -yg, ov.
Adjzzco (2epf.AÉAacpa), oplikken, opslorpen.
Adgiaay y. 1. stad aan de ivestkust v.
Troas. — 2. id. in Aiolis, bij Kume.
— 3-4. twee steden in Thessali'è. — 5.
stad in Assyrië bij Nmive, nu KalachNimrud, XEN. —- AaguraZogy 3, van
uit Larisa; oi -oi, de inwoners van L.
— Aagiaa- = Aagio-.
Adgvagy axog, y, wat iets inhoudt: kist,
lijkkist, lijkurn, drijvende ark.
Adgog, ö. 1. zeemeeuw. — 2. overdr. :
domkop.
Aagógy 2 [lort. Aaf\ vgl. Aavoo]. 1. smake¬
lijk, lekker. — 2. overdr. : aangenaam,
liefelijk.
Adgziogy ó = Aaégziög.
Aagvyyi^coy luidkeels schreeuwen. —
Adgvyt;, vyyog, ó, strottenhoofd, keel.
Aaaiavxyry svog, m. vr. bvn. [Adoiov av%èva (è'xcov)], met dichtbehaarden nek,
met dichte manen. — Adaiog9 3 en 2.

Xdonco

— 1. (lichtbehaard, wollig, ruig : -ov
ozfjdog, een teeken v. kracht; vd. ook :
-ov nijg, H.— 2. overdr.: dicht begroeid.

Xdaxco, Xaxrjoopai, 2e ao. sXaxov, pf. (met
beteek. v. h. pr.) XéXaxa en XéXijxa. —
I. onoverg. 1. een ruw geluid geven :
a) v. zaken : kraken, knarsen. — h) v.
dieren : krijschen, blaffen. — c) v. pers.:
schreeuwen. — 2. in verzio. zin : ° ngóg
avXöv XclxeÏv, zingen. — ÏI. overg. 1. op
onbeschaamde wijze zeggen : ° yjsvöog
XaxsXv. — 2 luide zeggen, verkon¬
digen.
B

.

Adaog, ó, Gr. lierdichter, omstr. 500 v. G.

-j- Aazïvoi, cov, ot
tijnen.

— Lat. Latïnl], La¬

Aazoidag, a, ó, dor. = Agzotörjg.
Xazo/zéco, uit steen houwen. — Xazó/zog, 6 [Xdag (acc. mrv.) zê/ivcov], steen¬

houwer.
JLazgeia, rj

[—> Ned. idolatrie], en Xd-

zQEv/za, zó. 1. loondienst. — 2. dienst¬
baarheid aan de góden. — Xclzqevcd.

.

a) voor loon dienen (v. vrijen en
slaven). — h) alg.: dienen (id.). — 2.
overdr. : dienen : rjdovfj X., zich over¬
geven aan het genot;0 /ióydotg X., prijs¬
gegeven zijn aan. — Xdzgtg, iog, d, fj,
vrije of onvrije loonarbeider, -dster. —
Xólzqov, zó, arbeidsloon.
Aazcó, Aazcoog, dor. = Arjz-.
XavxavLTj, 7], keel.
Xavga, rj. 1. zijgang. — 2. dwarsstraat.

1

AavQELov, zó, voorgebergte in h. zuiden
v. Attika. — AavQELcozLxóg, B, van
Laureion. — Aclvqeov, AavQEwzixóg,
Aolvqi- = AavQsi-.
zó
\Xa/zfdvco\,
buitgemaakt
voorwerp ; gew. mrv. : buit. — XacpvqojzcoXégo, buit verkoopen. — XacpvQOJZcóXrjg, ov, ó [Xdcpvga tzcoXÉcov], buitverkooper.
Xacpv aoco. 1. v. ivilde dieren : verslinden,
opslurpen. — 2. overdr. : t iem. u^zuigen, iem.s fortuin verbrassen.
Aacpvaziog, 6 [oorspr. heteek. ?], Laphustisch, bijnaamv. Zeus, o. a. in Phthiotis.
Xaxaivcö, graven.
Xdyavov, zó, groente.
Xd%Eia, ag, vr. bvn., wschl.: laag, vlak.

Xdcpvgov,

Adyr/g, ?]zog, ó, Atheensch veldheer in d.
Peloponnesischen oorlog.
XdxflOL, z. Xayxdvco.

= Xaxvgsig. — Xdxvrj, rj,
wol, wollig -, donzig haar. — XaxvyEig, rjeooa, fjev, wollig, harig, ruig. —
Xdxvog, ó, wollige vacht.

Xa%vdEig, dor.

—

Xéyco
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Xaxoïoa, z. Xayxdvcö. —• Xdxog, zó \eXaXov, v. Xayxdvco ; eig.: het aan iem. ten
deel vallende], 1. iem.s lot. — 2. aan¬
deel. — 3. legerbende.
Xdyjo/icu, ion. f. v. Xa/ufdvco.
1. Adca, H. [alleen part. pr. Xdcov en impf.
Xds), zien.
2. * Xdco, dor. (slechts enkele vormen, vrl
pr. Xco, Xijg, Xjj), willen.
3. Adco, vasthouden.
XéoLLva, i] [Aécov], leeuwin.
Xsaivco, f. Xsavcö, ao. èXéava (HDT. èXérjva),
en, H., Xeiollvco, f. Xeiavéco, ao. Xslrjva.
[Ae?o?]. 1. glad -, effen maken, polijs¬
ten ; fig.: ° zgaxéa Xscllvelv, de ruwheid
der zeden verzachten. — 2. a) fijn¬
stampen. — b)-gewassen uitroeien.
Ae/idSeia, g, stad in Boiotië.
Xé/hjg, gzog, 6 [ —> Lat. lebës], ketel,
bekken ; inz.: waschbekken, lijkurn.
•j* XEyEcóv en -icóv, covog, fj [-<—• Lat. legio],
legioen.
XÉyco \vio. Lat. legere, Ned. lezen].
A. f. Xé£co, ao. è'Xs^a, 2e pf. -etXoxa;
med. Xé^o/iai (vaak met lijd. beteek.), eXe£d/iijv (ep. 2e ao. èXéyppv, 3 enk. Xéxzo),
pf. siXsy/zai ; pass. Xsyflijoo/iai en -XEypoo/iai, eXêxdrjv, 2e ao. sXéygv, pf. sl'XsyjLicu en -XéXey/iai.

I. 1. bijeenbrengen, -lezen, verzamelen :
öozéa -elv, H. (na de verbranding v. h.
lijk) ; óozéa Xèyovzo, H. (med. : voor
zich). — vd. a) med.: zich verzamelen,
bijeenkomen. — b) tellen : Xéxzo ö’
dgi&póvj H., hij telde zijn (med.) dieren
over. — 2. inz. : uitkiezend bijeen¬
brengen, uitkiezen, uitzoeken. — II.
overdr. 1. met den geest bijeenbrengen,
tot een zekere groep rekenen : êv ö’
fj/jLÉag Xsys xrjzEoiv, PI., hij telde ons
mee onder de monsters. — 2. vd. : be¬
schouwen als, achten : ° zovzov ovöa/Liov X., ik acht dat hij nergens is, voor
mij bestaat hij niet, ik acht hem voor
niets.
B. f. Xê^co, ao. sXsta ; med. f. Xé^o/iat
(vaak met lijd. beteek.), ao. eXe^d/igv ;
pass. f. Xsxïïpoo/iai, ao. èXéx&pv, pf.
XÉXey/iai en (alleen met öi-) -siXsy/xai.
het bijeengebrachte uitdrukken, - te
kennen geven. — I. 1. opsommen, het
eene na het andere zeggen : ègd xijöea X., H., al mijn leed uiteenzetten. —
2. vertellen, beschrijven. — II. alg. v.
alle slag v. mondelinge mededeelingen.
1. spreken, zeggen : a) abs.: eljze -cov,
hij zei in zijn rede ; sv X., xaXcog X.,
o. a. : gelijk hebben. —• b) met acc.: X.
zl ngóg ri, iets op iets antwoorden, te¬
genspreken ; X. zl, iets gewichtigs -,
22
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de waarheid zeggen,. gelijk hebben ;
ovöev X., zooveel als niets zeggen, ook:
het mis hebben ; sv X. zivd, goed van
iem. spreken, prijzen ; xaxcbg
xaxd
A. Tivd, kwaad van iem. spreken ; jzoit/\xo.xa X., voordragen; °3AzgsLÖag A., be¬
zingen ; snepus... -cov, hij zond ... en
liet zeggen...; p?]xézi zavza -dopEd-a, H.,
laten we niet langer daarover [med. :
met elkaar) praten ; pass. onpers. -szcu
met inf.-zin : er wordt gezegd, dat ...;
pass. pers. Iéyop,ai öxi of met inf., men
zegt van mij dat ik ...; oi -ópsvoi avzóvopoi eïvat, de zoogenaamde...; zó -ópsvoy, spreekwoord, gerucht, sage, (als
bijstelling bij een zinsnede : ) zooals
{eig.: wat) men pleegt te zeggen ; ook
met een zaaknaam als onderiv. : zd
ygdppaza (de brief) ëleye zdÖE.~ 2. inz.:
a) een redevoering houden, vóór het
volk spreken : o -cov, redenaar, staats¬
man ; ÖEivóg -siv, goed redenaar. — b)
berichten. — e) aanraden, aansporen,
bevelen : è'Xsysv avzóv flaggEÏv. — d)
hoo^ opgeven van, roemen op ; -siv
zijv savzov gcóprjv. — e) noemen. — f)
iem. of iets meenen, bedoelen : oh A.
AepAaoAx, rj, het plunderen. — XerjAaréco [Ielov èXavvco]. 1. onoverg.: buit
(vrl vee) wegdrijven, plunderen. — 2.
overg.: plunderen : A. nóAiv.
Aeta,
buit; inz.: buitgemaakt vee.
Xetaivoo9 %. Xeolvoo.
Aeift<o [viv. Lat. llbare]. 1. laten neer¬
druppelen, uitgieten, vergieten. — 2.
inz.: plengen.
XeLTjva, H., ao. v. Xsiaivco.
Xeipa^y axog, 6 = Xsipdov.
Xeïppa, zó \Xel7zoo], overschot.
Xeipcóv, cbvog, ó, drasland, beemd, weide.
— XeLpaovidg, döog, vr. bvn., Xeipcbviog,
3, en XEipcovig, löoc, vr. bvn., van de
weiden. — Xeipcovó'd'EVy bw. [A., -&ev],
uit het drasland.
Xeïogy 3 \vw. Lat. lëvis]. 1. effen, glad;
inz, v. plaatsen: x&gog X. uEzgdcov, H.,
vrij van steenen; yrjXocpoL -oi, kaal.—
2. overdr. : zacht.
Xeiovoiy H., dat. mrv. v. Xécov.
XeiJtóvEoogy cov [Xeltioov vavv], die zijn
schip verlaat.
Xeijzcoy f. yjco, 2e ao. eXljzov, 26 pf. XéXoina ; pass. Xsicp^goopai, èXELzpdrjv, XéXsippai. .— A. V. 2e ao. pass. 3 mrv. Xinsv,
H. — [vw. Lat. lïquï (pf. v. linquëre),
Necl. leen en].
!. overg. 1. verlaten: X.'EAXdöa; fiovX.
— inz. : a) achterlaten ; pass. : achter¬
blijven in een wedren en dgl.; inz. v. een
stervende. — b) overlaten, sparen : zó |

-ópsvov, overschot. — c) in den steek
laten : A. zrjv zd£iv, zijn post verlaten.

— 2. overdr. : a) pass.: te kort schie¬
ten, onderdoen voor: tzAtj^el gpcóv
-so&ai, in troepenmacht voor ons on¬
derdoen ; pd%p so&ai ; ° -Eo&ai Xóycov,
achterblijven bij de woorden, ze niet
hooren. - b) ontrouw warden aan,,
verloochenen : 0 zgv avzov cpvoiv -elv.
II. onoverg. 1. weggaan, afnemen, ver¬
dwijnen : 0 OVX s'XlJZE EX ZOVÖ’ OÏXOV'

de misdaad is niet verdwenen...
— 2. ontbreken, te kort schieten : pixgov -ovzog (gen. abs.) öéxa zdXavza, ietsminder dan ...
alxia,

XeigtÓEigy ósooa, ósv, als een lelie. —
lEigiovy zó \yw. Lat. lïlium], lelie. —

AEigiog, 2 = XsigiÓEig.
3, ion. = Xipoxóg.
XELxovgyéco. 1. den staat op eigen kosten
een dienst bewijzen, een staatsambt
kosteloos waarnemen ; inz. : een leitoergie. (z. h. volg.) verrichten. — 2.
alg. : dienen. — Asirovgyiay rj [—>■ Lat..
t Ïïturgia —> Ned. liturgie]. 1. dienst
kosteloos aan h. volk of d. staat bewe¬
zen; inz.: leitoergie lb. v. h. opvoeren v..
een koor).— 2. alg. : dienst; inz. f tem¬
peldienst. — Asirovgyóg, o, staatsdie¬
naar.
Xelxoo [vw. Lat. lingëre, Ned. likkenL
likken.
XEÏozógy

XEiyjavovy zó [Xeltioo]. 1. overblijfsel.—
2. inz. mrv : overblijfselen van een
doode, lijk, asch.
AELipvdgiovy zó [id. ; vöcog], ivaterlooze
streek in h. noorden v. Attika.
XExdvrj rj. schotel.
XexdvLov en -dgiovy
zó [verklwi\, schoteltje.
XEXL'd'Lzggy ov, m. bvn., zelfst. g. [agxog]r
ofwel [1. XéxL&og], brood van peulvruch¬
ten, ofwel [2. Xéxid'og'], eierbrood.

,

1.
2.

XÉKi'&'og,

ó, hart van een peulvrucht.
eierdooier.

XéxL'd'ogy fj,

XExzÉogyS [verbaaladj. v. Xéyco], te zeggen..
Xéxzoy z. Xsyco, A, en * Xs^co.
Aexzóv, zó, voorgebergte in Troas.
Xexzóg, 3 [verbaaladj. v. Xéyco], 1. uitge¬

lezen. — 2. te zeggen.
Xéxzgov, zó

[ Aé/ö)], bed, echt. — Aéxzgov-ÖE, bw., naar bed.
AcAa/téo^afc, XeXdprjxay z. Xapfdvco.
XeXa'd'oVy XEXa'O'óprjVy z. XaviXdvc).
XéXaxay pf. v. Xdoxco.
XéXaopaiy

H.,

pf. med. v. XavUdvco.

XeXdxgzEy -cooiy z. Xavxdvco.
AéXeyegy cov, oi, Lelegen, vóór- Griekscher
vollisstam vrl aan de west/cust v. KleinAzië.

XéXrj'd'a

—

XéXrj'd'ay 2& pf. v. Xavftdvco.
X éfoiHOL, pf. v. Xdoxco.
XéXrjppaiy pf. pass. v. Xapfdvco.
XéXrjGpaiypf. med. v. Xav&dvco.
XéXrjopaiy pf. v. Xyi^oyai.
XeXirjfjLaL, pf. V. XiXalopaL.
XeXoyiopÉvcogy bic. [XE?.oyio/aévog, v. Xoyl£opai), door redeneeren.
XéXoyxa, pf. v. Xayxdrco.
XéXoiJia, 2<> pf. v. Xslnco.
f AévzXog en t AévzovXog, o [*<— Lat.
Lentulus], Lentulus.
Xé^eoy z.
Xé£igy scog, fj [Xéyco]. 1. a) het spreken.
— b) meton.: wijze van uitdrukking,
stijl : jzciQOL -lv, cic., foutief gezegd. —
2. afzonderlijk woord : xazd -lv, woord
voor woord.
Xégo, z. *\éxco.
XEovzérj-ij) fj \Xêcov\, leeuwenhuid.
Aeovzïvol, cov, ol. 1. Leontinoi, stad ten
noordwesten v. Syrakuse. — 2. Leontijnen, de inwoners van Leontinoi ; enk.:
6 -og.
AEovzLgy löog, vr. bvn. = AecovzLg.
Xéjzaövov9 ró, jukriem, breede lederen
riem, waarmee h. juk aan de schoften
v. h. trekdier werd vastgemaakt.
XEjzaLog, 3, rots-, bergachtig. — Xéjzag,
ró (alleen nom. en acc. enk.), kale rots,
berg.
*|* AéavLÖosy 6 [-<— Lat. Lepidus], Lepidus.
XÉJiQciy rj [Xsjcco ; —>- Lied. lepra], melaatschheid. — XEJtgdco. 1. melaatsch
zijn. — 2. bevuilen. — Xengogy 3, me¬
laatsch.
XEJZzaXéogy 3 [lsnTÓe\. 1. dun, fijn. — 2.
overdr. v. de stem : fijn.
Xenzó'd'Qi^y zgixog, m. vr. bvn. \Xsnxoig xglXag (è'xcor)], fijnharig. — *f* Xejzxóv, zó,
z. Xsnzóg, II, I, — Xejr.zójtgvpvogy 2
[XsTzzyv jzQvpvav (l^cov)], met slanken
achtersteven.
Xejxzóg, 3 [verbaaladj. v. Xetzco]. !. %ld. :
gepeld, ontbolsterd. — II. gew. overdr.
1. dun, fijn,, klein, nauw, gering : jzXoïa
-d, kleine schepen ; 0 •?) nóvig, een wei¬
nig stof:0 óv ovag, teeder oor; t ro -óv
[vófuopd], het kleinste muntstukje, pen¬
ning.— in%. : a) v. weefsels : fijn. — b)
v. h. menschelijk lichaam : spichtig,
mager, zwak. — c) v. d. wind : zwak,
zacht. — 2. door een verdere metaphoor,
met betrekking tot d. geest : a) fijn,
scherpzinnig. — b) zwak, gering : -rj
grjzLg, H. — c) v. een verhaal : met vele
bizonderheden : xazd -óv (zelfst. g.),
cic., haarfijn.

XEvno'd'dogalg
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XeJtzózQLxosy gen. v. XejzxódgL^. — Xejzzó9ocovog, 2 [Xsnzfjv cpcovijv (e^cor)], met
zwakke stem.
Xéjzcoj pellen, schillen.
AÉgioiy cov, oi, Leriërs, bewoners van
Leros. — Aégog, f), een der Sporaden.
Aecrfiiogy 3, Lesbisch ; ol -ol, Leslyiërs. —
AEGplgy lóóg, vr. bvn., Lesbisch. —
Aea^ó'&'EVy bw. [Aéofiog, -'&ev\, uit Les¬
bos. — Aéafiogy rj, eiland in h. oosten
der Aegaeische Zee.
XéoxVi ij U'éx°s]' 1. lesche, openbaar ge¬
bouw, volksherberg, tevens nachtverblijf
voor bedelaars en plaats v. bijeenkomst
voor nietsdoeners. — 2. meton. : a)
gepraat, gebabbel ; ook : onderhoud,
bespreking. — b) bijeenkomst.
XEvyaXéogy 3 \vw. Xvygóg, Lat. lügëre]. 1.
deerniswaardig, ellendig. — 2. bedr.
v. zaken : ellendig makend, treurig,
rampspoedig.
AsvELy AsvEigy Aevl en Asvigy gen.
AeveI en Aevl (acc. Aevelv en Asvlv)
[Semietisch w.\ Levi, naani v. ver¬
schillende Joden, o. a. 1. een zoon v. d.
aartsvader Jakob. — 2. een leerling v.
Jezus. — ~j* AEVELzrjg en Aevïzrjgy ov, ó
[—> Lat. t lëvïta —> Ned. leviet], na¬
komeling van Levi (Aevel, 1), leviet.
AEvxdöiogy 3 [Asvxdg], van Leukas, Leukadisch ; ol -ol, de Leukadiërs.
XevkcUvco [Xsvxóg], 1. wit maken : ° gódia
X., de golven doen schuimen door h.
roeien. — 2. schitterend maken, doen
schitteren.
XEVKav'd'rjgy 2 \Xevxo. dvd'sa [s'xcov)]. 1.
met witte bloemen. — 2. wit, grijs.
l.AevKcxSy döog, rj, schiereiland, later
eiland, aan de westkust v. Akarnanië.
— 2. AEvndgy döog, vr. bvn., Leukadisch : A. nézgy, de Leukadische rots :
a) mythische rots in h, Westen, H. —
b) zuidelijke punt v. h. eiland Leukas.
XEVKaojzigy iöog, m. vr. bvn. [Xevxrjv
dojiLÖa (è’xcov)]. 1. met wit schild. —
2. met schitterend schild.
XevH7jy fj [Xsvxóg]. 1. zilverpopulier. —
2. witte uitslag.
XEVxrjQEzpogy 2 [Xsvxd ègszpd (è^rov)],
met witte roeiriemen.
■j- Asvruosy 6 [-<— Lat. Lücius], Lucius.
XsvHiJTJZOgy 2 [Xevxovg ïnnovg [s'xcov]],
met witte rossen.
AEwx.o'&'Éoiy rj [Xevxtj dsa, de Schitterende
godin], bijnaam v. Ino (3Ivco) als zee¬
godin.
XEVKO'd'cógaljy axog, m. bvn. [Xevxöv Jcógaxa (ftcov)], met een wit harnas. —
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AeiihóloV) xó [Xevxov lóv\, sneeuw¬
klokje. — X.evhÓXlvov9 xó [Xsvxóv Xlvov\,
esparto, Spaansche brem. — XevxóJtovg, ovg, ovv, gen. noöog \Xsvxovg
jtóöag [e'xgov)], met witte voeten, bar¬
revoets. — X.EvxÓ7ZcoX.og9 2 \Xevxovg
jubXovg (è'xcov)], met witte rossen.
Aevxóg, 3 \vw. Lat. lücëre, lüna, Necl.
licht]. 1. a schitterend, helder. — b)
overdr. :° -óv y/aag, stralende dag, ge¬
luksdag. — 2. v. kleur: wit imet vele
schakeeringen; vgl. Ned. witte ivijn),
witachtig, grijs : a) ydXa -óv, H., witte
melk ; -ol yèvovxo xovloólIm, H., werden
wit door de stofwolk ; X. xQvoóg, bleek
goud hil. met zilver vermengd) ; ° -y
tigiZ, witte haren. — b) in plaatsna¬
men : Aevxol ólxxó. {dor.), de Witte Kust,
eiland bij de monding v. d. Donau;
Asvxy olx xy, hdt., vlek en reede in
Thrakië aan de Propontis.
X.EVxóazLXzog92 [Xsvxóg, oxixxóg], wit ge¬
vlekt. — hevxÓTrjg, yxog, y [A.], wit¬
heid, witte kleur. — X.EVxocpayg9 2 [A.,
<jjdog], schitterend. — Xevkóco [A.], wit
maken, - verven.
AEVKTQOLy cov, xd, vlek in Boiotië.
A,evxcó/LEVog9 2 {Xevxctg (bXévag (è'xovoa)],
met blanke ellebogen, blankarmig.
AEvgóg, 3, vlak, effen.
hEVGoco [Xevxóg]. 1. a) onoverg. : zien, kij¬
ken. — b) overg. : zien, waarnemen,
aanschouwen. — 2. overdr. : a) onoverg.:
in den geest zien, nadenken. — b)
overg. : nadenken over, overwegen.
AsvruxlSag, a, dor., en -iöyg9 sco, ion.=
Ascox-,
Xevco {pass. Xevodyoopai, èXsvo&yv), steenigen.
Aéxaiov, xó, havenstad v. Korinthe aan
de Golf v. Korinthe.
Ae%Ejtolr)g, ov, m. bvn. [* Xéxo, no/a], in het
gras -, te midden der weiden gelegen.
Aéxog, xó [* Afi^cu], legerstede, bed.— in%.
1. a) huwelijksbed. — b) meton. : a)
huwelijk. — f) echtgenoote. — 2.
praalbed. — Aé^ocr-de, bw., naar bed.
Aé^toff, 3 \vw. Ao£d*]. 1. schuin, ter zijde
hellend, scheef. — 2. overdr. : 0 wan¬
kel, onzeker.
* kéxco {alleen H.), act. alleen ao. è'Xsga •
med. Aéfo/aai, èXE^dgyv, gemengde ao.
imper. Xe^eo, 2e ao. eXexxo, Xsxxo, imper. Xé£o) \vw. Lat. lectus, Ned. liggen],
neerleggen.— 1. act.: a) te bed leggen.
— b) overdr.: Aiög vóov A., H., den geest
van Zeus doen inslapen. — 2. med.:
zich neerleggen a) zich te bed leggen.
— b) zich legeren, zich in hinderlaag
leggen.

Xrjï^o/LtaL

Aecohóqelov en -giov9 xó [Asd> xógou, de
dochters van Leoos {%. Aecóg)], heilig¬
dom te Athene, aan de drie dochters v.
Leoos gewijd.
X,£coXoyéco [Xscbv Xêyco], het volk tellen.
Xécov, ovxog, d {dat. mrv. H., Xelovol)
Lat. leö —>■ Ned. leeiyv], leeuw,
eig. en overdr. — Aécov, ovxog d. 1 ho¬
ning v. Sparta, P helft der VIP eeuw v. G.
— 2. Atheensch vlootvoogd in de 2& helft
v. d. Peloponnesischen oorlog.
AsajvLöag^ a, d [Aécov, -lörjg], honing v.
Sparta, sneuvelde bij de Thermopylen
480 v. C. — Ascovldyg, ov, ion. sco
[id.'\. 1. = Ascovidag. —2. Gr. epigram¬
dichter, IIP eeuiv v. G.
Aecovzlg, löog, vr. bvn., met en, zelfst. g.,
zonder cpvXy, een der phylen v. Kleisthenes.
Aecóff, c6, d, ion. en att. — Xaóg.
Aecógy co, ö, Attische heroos.

,

.

Aecozvxlórjg, ov, ö, honing v. Sparta, over¬
won bij Mukale 479 v. G.
X,Ecocpógog9 2 [Xscov cpégcov], door het volk
betreden : A. óöóg en y X. [ddd?], heirweg.
Xrjyco, Xy£co, sXy^a. — 1. onoverg. : ophoudemten einde loopen : a) abs.: y
fjpêga ovzcog eXytgev. — b) vaker met gen.
of part. : A. sgiöog, IL, ophouden 'met
twisten; A. delöcov, H., met zingen. -2. overg.: doen ophouden, laten rusten :
xeïgag X. cpóvoio, H., de handen afhou¬
den van doodslag ; A. yévog, H., zijn
strijdlust bedwingen.
Ayöa, f), echtgenoote v. Tundareos.
Xf}£o/Liai = Xrji^ofuu.
AyPaiog, o, bijrivier v. d. Maiandros.
krj'd'dvcoy doen vergeten.
Ay&tj, y [Xtj'&cö], het vergeten, vergetel¬
heid : -yv xivog jtotsLO'&cu, vergeten. —
AyPy, y, stroom der vergetelheid in de
onderwereld.— X.yIIog9 xó, en XyO'oavvyy
y = Xyfty.
XyPco (pr., impf. en 3 enk. v. h. iter. impf.
XyftEoxEv ; %. Xavd'ó.vco). -r- 1. verborgen
zijn, ontgaan. — 2. med. : vergeten,
niet meer denken aan.
kyïdg9 döog, vr. bvn. \Xy‘ig], buitgemaakt,
gevangen.
X,yï($ózEiQa9 ag, vr. bvn. [.Xyïov fooxopévy^,
het veldgewas afvretend.
X,yi£ojLiou, f. H. XyioGopai, ao. ÈXyïodp,yv
(H. Xytooaxo), pf. XéXyopou. 1. med. : a)
onoverg. : plunderen, strooptochten
maken; A. sx xijg üacpXayovlag. — b)
overg. : a) buitmaken, als buit weg¬
voeren. — f) uitplunderen,verwoesten:

Xrjirj — Xiyéoog
X. zr/v KoX^ida. — 2. pass. : als buit
meegenomen worden.
Xrjirj9 7], ion. = Xsla.
Xrjïov, zó, veldgewas.
Xrf'ig, töog, rj, oorlogsbuit.
Xrfiozrjg, fjgog, en Xrfiazrjg, ov, ó [XrjtCoIuai], plunderaar, roover. — Xrjïazóg, B
[vei'baaladj. v. id.], buit te maken. —
Xrjiozoog, ogog, ó [ld.] = Xrjïoz7jg.
Xrjizig, töog, rj [Xrjtg], buitmaakster, epithe¬
ton v. Athena.
Xrjïzov, rd [Xrjóg, ion. = Xaóg], bij de
Achdiers : gemeentehuis.
Arfizog, ó, aanvoerder der Boiotiërs vóór
Troje.
Xrjïzovgyéoo, -j/m = Ae«r-.
XrjKÉco, krijscken, kraken, klappen.
Xrjnv'd'og d. 1 oliefleschje.
2. overdr.
v. d. stijl, mrv. : bombast, cic.
Xrjfza, zó [2. *Adco]. 1. wilskracht, begeerte.
— 2.
h. Icarakter : a) in goeden zin :
vastberadenheid, moed.
b) in ongunstigen zin : overmoed, driestheid, roe¬
keloosheid.
fajfidco, druipoogig zijn. — Xy/Liy, fj,
o ogen dracht.
Xrj/Lip,a, zó [Xagftavoo], wat men neemt of
ontvangt: gewin, voordeel, verdienste,
inkomen.
Arj/aviog, 3, van Lemnos, Lemnisch ; ot
-oi, Lemniërs. — Arj^vó'd'sv, biv. [A.,
-ftev], van Lemnos.
Arjpvog, i), eiland
in h. noorden der Aegaeïsche Zee.
X’gpLcp'd'rjvaiy Xrj^ipofA.aL, z. Xapfavco.
Xrjvaïog, 3, de wijnpers betreffend ; zó
Ai)vaiov, Lenaion, plaats te Athene,
waar de Lenaiën geviei'd iverden ; zó.
Ai/vaia [Iegd], de "Lenaiën, wijnper s\feest
ter eere v. Dionusos. — Xrjvóg, ov, fj,
wijnpers.
Xrjtgig, scog, fj [Xayxóvco]. 1. a) het loten.—
b) meton. : het bij loting toegewezene,
aandeel. —2. zonder h. bijbegrip v. lo¬
ting : toegewezen werkkring :
ecPa
X., het oostelijk gedeelte van het kei¬
zerrijk.
Xrjigo/Liai, f. v. Xayxóvco.
Xrjjzzéog, 3 [verbaaladj. v. Xagfavco], te
nemen — Xrjjzzóg, 3 [id.]. 1. dien men
kan vatten. — 2. overdr. : dien men
kan begrijpen.
Xrjgéoo [Xrjgog], bazelen, dwaas spreken,
- handelen. — Xrjgjj/aa, zó, gebazel.
Arjgio-, ion. = AagioXrjgog o. 1 a) gekkenpraat, onzin.
b)
meton., v. pers.: babbelaar. — 2. prul.
Xfjg9 z. 2. * Xaco.

,
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-j- -Xrio'd'r)aop,ou9 f. pass. v. -Xav&avco. —
Xrjop,ocvvr]j ij [vw. Xarftavco], vergetel¬
heid.
XrjooficU) med. f v. Xavdavco.
Xpazagxpg, ov, ó [Xgozcöv agxóg], rooverhoofdman.
Xpozeia, rj [Xpnzsvco], het rooven^; inz. r
'zeerooverij! — Xrjozevco [Xpozpg], rooven, plunderen,rooftochten maken,den
kleinen oorlog voeren.— Xpazijg, rjgog,
S

=

Xpozrjg. — Xpozrjgiov, zó [Xpozpg].

1. roo verben de. - 2. rooftocht.rooverij.
— Xr\Gzrjg9 ov, ó [XrjiCo/Licu]. 1. roover,
plunderaar; inz.: zeeroover, vrijbuiter.
— 2. alg.: roekeloos misdadiger.
Xrjozig, 7] (alleen norn. en ace. enk.) —
Xrjdrj.
Xr\azgix.óg9 3 [Xrjozijg], van roovers, roof¬
zuchtig.
Xrjooo, f. v. Xar&avco.
ArjzoïSrjg, ov, o [Arjzcó, -iörjg], zoon van
Leto, Apolloon.
Xrjzovgy-, att. = Xsizovgy-.
Arjzcó, ovg, rj, moeder v. Apolloon en. Artemis. — Arjzegogy 3, van Leto ; 6 A.,
de zoon van Leto.
Xr)ipo(A,aiy f. v. XafifÓLVco. — Xijyjig, scog, y,
het nemen, het ontvangen.
Xiói^op,aiy pass., ao. èXiao{>?]v. — 1. zich
afwenden, uitwijken, zich verwijderen.
— 2. soms : neerzinken, neerstorten.
Xiav, bw.y geheel en al, zeer, te zeer : xai
X., ja zeker, maar al te zeer.
Xiagóg, 3. — 1. lauw, warm.— 2. overdr. :
zacht, verkwikkend : X. imvog, H.
Xiflavogy 6 [Semietisch w.]. 1. wierookboom. — 2. meto7i. : wierook. — Xiflavoozóg, d [id.], wierook.
Xifia.gy ó.öog, ?) [Xetfco], 1. neerdruppelend
vocht, druppel. — 2. alg. : bron, beek,
stroom.
*j* Aifhogy ó [-4— Lat. Lïvius], Livius.
Aifivrj, rj, Libuë. — 1. H. : de geheele
noordkust v. Afrika ten westen v. Egypte
tot d. Okeanos. — 2. lader : de noord¬
kust v. Afrika tusschen Egypte en de
Surfen, ofwel: geheel Afrika. — Aifivnóg, 3, Libusch. — Aipvg, vog, m. bvn.,
Libusch ; oi -veg, de Libuërs.
Xiya, blV. [Xcyvg] = Xiyécog. — Xiyaivco
[id.], luide -, met heldere stem roepen :
° ovgiyyi X.. heldere klanken voortbrengen'op de herdersfluit.
*Xiyyco (alleen ao. Xiy£s, H.), luide klin¬
ken.
Xlydrjv, bw., rakelings.
Xiyécog, biv. [Xiyvg], luide, met heldere
stem.
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Xiyvvg9 vog, rj (acc. w), walm.
X£y§er %. Xtyyco.
*Xiyvacrzdöyg9 6 (alleen voc. rj) [Xiyvg,
adcü, -dörjg], heldere zanger, t.w. Mim-

nermos.
Xtyvgog, 3, en Xiyvg9 eia, v, v. ieder scherp,

doordringend geluid: helder
luid
klinkend, met heldere stem, schril; v. d.
wind : loeiend.
Xiyvtp&oyyog, 2 [Xlysiav cp&oyyrjv (s'xcov)]
en Xiyvopcovog, 2 [Uyeiav cpoovrjv [k'xcor)],
met heldere stem, hel klinkend.
Xfajv, ion. = Xiav.
At#a£co [Xi&og], steenigen. — Ufta^axog,
m. vr. bvn. [id.\, steenachtig, hard. —
Xi'd'dgy döog, ?j [id.\, steen. — Xl&eog, 3,
en XNhvog, 3 [id.], steenen.
Xcd'opoXéco [Xl&oig fidXXco], steenigen. —•
Ai^oyAi^os, 6 [Ud'ovg yXvcpcov], steen¬
houwer. — Xi&oxóXXyzog, 2 [Xiiïoig
TcoXlgxóg'], met edelgesteenten bezet. —
Xi'd'óXEvaxogy 2 [Xid'oig Xsvozóg [verbaaladj. V. Xsvco)], gesteenigd : °3,Agrjg X.,
dood door steeniging. — Xi^ot-óog, ó
[Xl&ovg £écov], steenhouwer.
Xl'd'og, d,

soms rj [—> Ned. litho grafie
enzi], steen. — 1. als stofnaam. — 2.
als voorwerpsnaam : rots, slingersteen,
steenen werpschijf, toetssteen enz.
Xt'd'oajtaöggy 2 [Xl&og, 07tdco\, gemaakt
door het wegrukken van steenen. —
Xi'd'óozg<ozog9 2 [Xl'&oig ozgcozóg], met
steen en belegd, steenen. —• Xi'd'ozo/alay
V [X., rspvco], steengroeve.
fAixivia, rj, en f Ai-xlviog, 6 [<— Lat.
Licinia, Licinius], Licinia, Licinius. —
j- Awivv- = Aixiv-,
Xix/udco. 1. wannen. — 2. f overdr. : als

kaf verstrooien ; vd. : verpletteren. —
Xixprjzrjg, fjgog, d, wanner. — Xixpóg,
d, wan.
XiKvov, zó. 1. wan. — 2. heilige korf.—
Xixvo<pógog9 2 \Xixvov cpêgcov], korfdrager.
XiKQL(pig9 bw., zijwaarts.
AiXata, rj, stad in Phokis.
XiXaiopai (alleen pr., impf., pf. XsXlygai),
streven naar, vurig verlangen, hunke¬
ren.
Xi/aalvco (ao. èXlpijva) [Xipóg],

honger lij¬

den.
Xip.EVLzr]g9 ov, d, de haven beschermend.
— Xiprjv, évog, 6. 1. haven, baai; dikw.
mrv. voor enk. — 2. overdr. : a) toe¬

vluchtsoord. — b) verzamelplaats.
ALpvaiy <ov, al, wijk te Athene. — Xipvr),
rj. 1. ieder stilstaand water : meer, vij¬
ver, poel; ook : kunstmatig waterbek¬

- Xijzog

ken. — 2. H. en 0 : zee, zeeboezem.
XifjLOHzovLa9 rj \Xipcg xzslvco], het dood¬
hongeren, hongerkuur. — Xi/aóg, d,
soms rj, honger, hongersnood.
Xipjzdvco (alleen pr. en impf.) = Xsinco.
Xipdbxzco \XLpóg’\, honger lijden.
Alvdtog, m. bvn., uit Lindos. #- Aivbogy
fj, stad op Rhodos.
Xlwog-ovg, éa-rj, sov-ovv, uit vlas, linnen.
— Xivódezog, 2 [Xlvcg dezóg], met vlas¬
sen touwen gebonden. — Xivo&cógal=,
axog, ion. -rj$9 rjxog, m. vr. bvn. \Xlvovv
êcógaxa (e^cov)], met linnen pantser.—
XivÓHgoKogy 2 [Xlvco xgsxco], van vlas
geweven. — Xlvov, zó \vw. Lat. llnum,
Ned. linnen]. 1. vlas. — 2. meton.: a)
het van vlas gemaakte : draad ; inz. :
hengelsnoer; vaak', levensdraad.—b)
door een verdere meton.: het van draad
gevlochtene, - gewevene: net,lijnwaad,
gewaad, zeil. — Xivoizogog, 2 [Xtva nogsvcov], de zeilen voortdrijvend.
Aivogy ó. 1. Linos, mythische zanger te
Thebe. — 2. meton. : o Xlvog, Linoslied.
f Aiovïog, ó [-<— Lat. Lïvius], Livius.
XlnoLy bw., vet, glimmend.
Xijzalvco [Xbiog]. 1. vet maken. — 2. v. een
rivier: vruchtbaar maken.
XiJtagéco \eig. : kleven]. 1. volharden. —
2. in%. : volharden in het smeeken,
dringend smeeken. — Xinagr/g, 2 [Atjcog ; eig.: kleverig]. 1. v. pers.: volhoudend, volhardend, vlijtig. — 2. v.
zaken: onafgebroken. — Xijzaglrjj y,
ion., volharding.
XuzagoxgrjdE/Livogy 2 [Xinagov xgrjSsgvov
(e^co^)], met glanzenden hoofddoek.—
XLJzagojzXÓHa/Liogy 2 \Xi.nagovg nXoxdyovg (ëxcov)], met glanzende haarvlech¬
ten.
ALjzagógy 3 \Xijiog\ 1. a) vet, gezalfd. —
b) van vet -, van zalf glimmend. — 2.
overdr. : a) alg. : glanzend. — b) glan¬
zig van gezondheid, frisch, doorvoed.
— c) rijk, gelukkig, heerlijk. — 1. Aijzagcog, bw. 1. met vet. — 2. overdr.:
in welstand.
2. Xijzagcjgy bw. [Xmagrjg]. 1. volhardend.
— 2. ijverig, begeerig.
Xtjzdco [Xhta], van zalf glanzen.
XljzeVj 3 enk. 2& ao. act. en 3 mrv. 2e ao.
pass. V. Xeltio).
XwzEodvcogy ogog, vr. bvn. [Xsljtovoa dvdga],
die haar man verlaat.
Xijzo'd'v/Lzécoy in zwijm vallen. — Xuzo'd'vlJLia9 ij [Xelkcov ilvpóg'], onmacht.
XiJZÓvecog9 co = Xsuzóvscog.
Aijzog, zó, vet.

Xmooxgaxia

.AiJtoorgarta, ?j [Xeltielv oxgaxidv], deser¬
tie.— Xuzoyjvxlay V [XMnovoa tpvxrj],
bezwijming.
„Xïg en 1. Xlg, ióg, 6 (acc.Xïv), leeuw.
:2. Mg. 1. (alleen nom.)} vr. bvn., glad. —
2. zelfst. g. (alleen dat. fort, ace. Xïra):
glad weefsel (zonder borduursel en
dgl).
Moadg, döog, vr. bvn. [Xiooóg], glad.
.Maooftai, ao. èXiodyrjv (H. augm. vaak
èXX-, iter. impf. Xloosoxeto, 2e ao. èXixófjLTjv), dringend smeeken : X. xivd tl,
iera. om iets ; A. vneg yovvcov, H., bij
uw knieën.
. Maaóg, 3 [vw. A/.róg-], glad.
Mgzqevco, den grond
omschoffelen om
een struik. — XLoxgov, xó, spade, schof¬
fel.
Xcxa, ace. v. 2. Mg, 2.
XixavEvco (H. augm. eXX-) [Xixrj] = Xlooo/LICU.

Xixagyog, 2, vlug.
Air?7,
(alleen mrv.) [vw. Moöo/jcu], het
smeeken, gebed ; verpers.: al Aixai, de
Beden.
A-fcrt, cfotf. v. 2. Atg, 2.
.AtTÓff, 3 [2. Mg ; eig.: glad], overdr.: een¬
voudig, gering, arm. — Atrór^s,
r), eenvoud.
XIzga^ fj [vw. Lat. libra; —iVèeZ. liter],
Romeins ch pond.
Mzgov, zó [Hebr. of Egyptisch tv.], natron:
soda, potasch, salpeter.
Xixxdg, döog, Zm’otf. = Amactg.
At^aróff, d [Aefya)], hk-, wijsvinger.
At^ftdco, likken.
At^reta, ??, snoepzucht, gulzigheid.— A^vevco. 1. belikken, snoepen van. — 2.
overdr.: sterk verlangen. — Xixvog, 3
[Ae^w ; eig.: likker]. 1. snoepachtig,
gulzig. — 2. overdr.: begeerig naar.
Myj, Xifióg, 6 [Xeifco ; eig. : regenbrenger],
zuidwestenwind.
lof}ógy 6 \viv. Ned. lap]. 1. oorlel. — 2.
leverkwab.
Aoydg, döog, m. vr. bvn. [Xèyco]. 1. bijeen¬
gelezen. — 2. uitgelezen.
loyi^opaiy iovpai, èXoyLodprjv, XeXóyiouai',
pass. sXoylo'&rjv (bij HDT. ook met bedr.
zin), XeXóyio/uai [Xóyog]. — I. (z. Xóyog,
A). — 1. a) rekenen, berekenen — b)
tot een groep rekenen : + gsxd dvópcov (onder de misdadigers) èXoylo'&y.
— 2. iets in rekening brengen. — II.
(z. Xóyog, B), overdr. 1. overwegen,
overleggen, bedenken : A, ngog ègavxóv, bij mij zelf; *d XsXoyiopévov, het
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nadenken, overleg. — 2. besluiten:
ex xovxcuv xcov Xóycov X.
— 3. op iets
rekenen, verwachten.
Aoyixóg, 3 [Xóyog], het denken -, het
redeneeren betreffend; fj -g [réxvy]
[ —> Ned. logica], redeneerkunst, lo¬
gica. — Xoyix<x>gy bw., door redenee¬
ren.
*
Aóytfjiogy 3 en 2 [Xóyog], vermeldenswaard,
aanzienlijk, voornaam.
Aóyiovy zó [Xóyog], orakelspreuk, voor¬
spelling.
Aóyiog, 3 [Xóyog]. 1. (Xóyog, het vertel¬
len). a) bedreven in het vertellen ;
vd. ó X., kroniekschrijver. — b) alg.:
geleerd. — 2. (Xóyog, het spreken),
welsprekend. — Xoyióxrjg, tjxog, ij,
w el sp r ek en dh ei d.
Aoyiopóg, ó [Xoyü^opai]. I. (z. Xóyog, A,
I). 1. a) het rekenen, het berekenen.
— b) mrv. : rekenkunst. — 2. meton.,
concr. : rekening. — II. (z. Xóyog, B,
I). 1. het overwegen, overleg. — 2.
meton. : a) concr. : overweging, ge¬
dachte. — b) rede, verstand.
Xoyiaxrjgy ov, S [w£.]. 1. a' rekenaar. —
b) overdr.schatter, beoordeelaar. —
2. inz.. te Athene', lid der rekenkamer.
XoyiGxixógy 3 [id.]. 1. d) het rekenen
betreffend, in het rekenen bedreven.
— b) 6 X., rekenaar ; rj -ij [zéxvrj], re¬
kenkunst. — 2. het overwegen -, het
nadenken betreffend.
Xoyoygdcpog, ó [Xóyovg ygdcpcov]. 1. pro¬
zaschrijver. - 2. later : hij, die plei¬
dooien maakt voor anderen.
Xoyojtoiéco, praatjes -, nieuwtjes verzin¬
nen, - uitstrooien. — Xoyonoióg, 2
[Xóyovg JzoLÉcov]. 1. = Xoyoygdcpog, 1 en
2. — 2. nieuwtjesventer.
Xóyog, 6 [Xéyco] (d,e voornaamste beteekenissen beantwoorden aan die v. Xéyco).
A. I. (eig.: het bijeenbrengen, het ver¬
zamelen, doch alleen met betrekking
tot h. verstand), het rekenen, het bere¬
kenen : A. Sóoscog xal Xyipecng, van ont¬
vangst en uitgaven.
II. meton. 1. a) concr.: rekening. — b)
het totaal: êg è^yxovxa raXarrcov -ov,
tot de som van ... — c) alg. : getal,
klas, groep : èv dvögcov -co sivai. — 2.
maatstaf bij het bijeenbrengen ; vd. :
a) verhouding [—> Ned. logarithme] :
xaxd -ov, xaxd

xóv

avxóv

-ov, ava -ov,

naar verhouding ; «ara -ov xov noöóg
(v. schoeisel), naar de maat van...— b)
wijze : xaxd xóv avxóv -ov, op ...
III. ' overdr. 1. rekenschap : -ov dovvai
xal öé^ao'&ar, -ov dnaixEÏv^xiva, van
iem. vorderen ; -ov dovvai savxco, d. i.
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overwegen ; (voor -ov öovvai, z. ook B,
II. 2, b, a, en B, II, 3, b, a). — 2.
waardeering, waarde ivelke men aan
iets hecht, achting : -ov _ovöp.vóg slvai,
van geen tel zijn ; -ov sivai ngóg zivog,
in aanzien staan bij; ovösva -ov noieioflai ztrog, sv ovösvl -co Tioislodai zi,
geen aandacht schenken aan.
B. overdr. I. het denken (als een bere¬
kenen, een wikkenen ivegen beschouivd),
het overwegen, overleg: ahjïïsï -co
XQfjo&ou, juist redeneeren : <5 X. ovzcog
algsT, z. atgéco, A, II, 2, b.
II. meton. 1. a) de vrucht van het den¬
ken : a) begrip, inzicht. — ft) oordeel,
opvatting, meening. — y) beginsel,
gedragslijn. — <5) verwachting, ver¬
onderstelling : naga -ov, tegen ver¬
wachting (z. ook c). — b) reden, grond,
bedoeling : ë%ei zivd -ov zavza tzoieïv
(onder iu.), er is eenige reden om zoo te
handelen; etü zojös rep -co, met deze
bedoeling. — c) denkvermogen, ver¬
stand, rede: ngdg
xazd -ov, volgens
de rede, logisch ; naga -ov, in strijd
met de rede (z. ook a, <5). — 2. het
mondeling mededeelen van het ge¬
dachte : a) het vertellen, het spreken,
het zeggen: -ov d£iog, vermeldens¬
waard ; -ov /LieiCcov, boven beschrijving;
ygcov (obj. gen.) X. eotlv, er wordt over
ons gepraat; -ov hsxa, alleen om iets
te zeggen, voor de leus ; olöa -co, van
hooren zeggen ; mrv.\ onderhoud, philosophisch dispuut, onderhandeling:
slg -ovg eXüeiv tlvl, in gesprek komen
met; -ovg noisïohai nsgi zivog, in on¬
derhandeling treden over. — b) door
een verdere meton. ' a) recht -, verlof
-, gelegenheid -, mogelijkheid om te
spreken : -ov öovvai tlvl, het woord
geven (z. ook II, 3, b, a, en A, III, 1);
-ov tvxsïv. — ft) tijd aan een redenaar
gegund. — y) welsprekendheid. — <5)
proza. — 3. eoner. : a) a; vertelling,
bericht: noisïv gvdovg (verdichtsels)
dAA’ ov -ovg, ware verhalen. — ft) vel.:
geschiedwerk, boek, deel -, gedeelte
van een boek, geschrift. — b) alg. : a)
alles wat men zegt: rede, gerucht,
sage, bewering, belofte, bevel, raad¬
geving, antwoord, tegenwerping, be¬
schuldiging, godsspraak, gebed, over¬
eenkomst, afspraak enz. : A. èozi met
inf.-zin, men zegt dat..., het gerucht
gaat dat
; -ov öovvai, antwoorden
(z. ook II, 2, b, a, en A, III, I). —
inz. : verklaring, begripsbepaling. —
voorwendsel, uitvlucht. —ijdele woor¬
den : -co ovx sgycp cpiXoi ; -co, in schijn
(met impliciete tgst. tot sgyco) ; -ovg
Xsysiv. — voorstel, voor waarde: ènl

—

Xogóg

-co zoiojös zdöe vnioxogai, HDT., op deze
voorwaarde beloof ik dit. — spreuk,
spreekwoord, leerstelling, leer. — af¬
zonderlijk woord ten opzichte v. zijn
beteek., niet in taalkundig opzicht ( —
Enog, dvojua, grj/aa); spreekwijze : hl
-co, in één woord, kort; + het Woord
Gods, d.i. Jezus Christus. — ft) metonz
zaak -, onderwerp, ivaarover gesproken
wordt of kan ivorden, stof: negi -ov
zLvog öiaXéyEohai ; ïcpaiVE zóv èóvza -ov,
HDT., vertelde de zaak zooals zij
was.
AóyxVf V' 1» punt (ook som,s de onderste
punt) van een speer, - van een lans.
— 2. synekd.: speer, lans. — Xoyxrjgijg, 2, van een speer voorzien.
Xoyxocpógog, 2 [Xóyxyv cpêgcov], speerdragend.
Xoyxóoo [Xóyxrf], van een lanspunt voor¬
zien. — Xoyxcozóg, 3 [verbaaladj.], van
een lanspunt voorzien.
Xós9 H. = eXove. — Xoe- = Xov-, — Xoécov
z. Xovco.
Xoifirj, rj [Xs lft co], plengoffer.
Xoiyiog, 2, verderfelijk, onheilvol. — Xoiyóg, ó, verderf, onheil, dood.
Xoiöogéco. 1 act. : hoonen, beschimpen,
scherp berispen : A. xivd. — 2. med.
(ao. èXoiöogr]od/Li?]v, gew. êXoiöogrj'&rjv)
= act., doch gew. met dat.— Xoiöogia9
f), het beschimpen, smaadwoorden.
— Xoiöogogy 2, scheldend, beschim¬
pend.
Xoifzógj o, pest, besmettelijke ziekte. —
Xoipcóöijg, 2, pestachtig.
Xoijzógf 3 [Xe In co]. 1. overblijvend, over¬
levend, overig : al -al zebv vecov ; zi]v
-ijv [dddv] nogEVEodai ; d A. xgóvog, de
o verblijvende tijd, de toekomst; ol
-ol, de anderen ; zo -6v, de rest. — 2.
bw. -óv, zo -óv, xov -ov met en zonder
Xgóvov, zd -a, voortaan, in Jt vervolg.
XoLO'd'rjïog, 2, voor den laatste ; zd -ar
de laatste prijs. — Xoio{hog9 3 en 2. —
1 a) achterste, laatste.— b) biv. -ov, ten
laatste, ten slotte.— 2. overdr.: laatste,
ergste. — Xoïo&og, 2, laatste.
Aoxglg, iöog, vr. bvn. 1 Lokrisch, uit
Lokris. — 2. ?; A. [;yrj], Lokris, naam
o. a. van een landschap aan d. Euripos
en de Malische Golf. — Aoxgóg, 3. —•
1. Lokrisch. — 2. ol -ol, Lokriërs.
Aotjlag, ov, ó [vio. Xolgóg, wegens de on¬
duidelijkheid der orakels ? of wrt. Xvx
(vw. Xsvxóg) als god v. h. licht ?], bij¬
naam v. Apolloon.
Xo%óg9 3. — 1. schuin, scheef: -öv (bw.}
ftXênsLv zivd, iem. met schele oogen

.
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loeren.
(d. i. met afgunst of met verachting)
Ao^e/a, 7; [XoxEvco], het baren, de geboorte..
aanzien. — 2. overdr. v. de rede : niet
— Xoxeïog, 3 en 2 [id.], de geboorterechtuit; inz. v. orakels : duister, dub¬
betreffend : "AgzEpig -sla, Artemis, be¬
belzinnig.
schermster der geboorte ; zd -sïa [xcogia],Xojzdg, döog, 17, platte schotel.
geboorteplaats.
Aojróff, o [Xènco], schil.
Xóxevpa, zó. 1. het baren.— 2. meton. -fAovnds, d, 6 {bijvorm v. Aovxiog ■<—
kind. — Ao^cvco [Xéxog], baren. —■
Lat. Lücius], de H. Lukas, evangelist.
Xóxiog, 3 = Xoxeïog.
y Aovxiavóg, ó, Loekianos, Gr. schrijver,
Xoxizrjg9 ov, ó [Ao^o?]. 1. soldaat van
ong. 125 - ong. 200 na G.
dezelfde krijgsbende, krijgsmakker. —
-j- yloi/jregttdAÉa, coy, ra [^— Lai. Luper2. inz.: soldaat van denzelfden lochos.
calia, ium], Lupercalia, Hom. feest v.
XóxP'Vy V [^ó^off], struikbosch [waar h.
d. oud Italischen god Faunus.
wild zijn leger heeft].
Xovjzrj9 77, boiot. = Xvjirj.
Xóxov-öe, biv., ter hinderlaag. - Xóxog, d:
AovGidzyg9 ov, en -oi£vg9 ecog, o, uit
[vw. Xéxog, Ned. leger (ligplaats v.
Loesoi, Loesiaat. — Aovooi, cov, ol,
wild)], 1. hinderlaag mis handeling). —
2. meton.: a) hinderlaag (als plaats).—
Loesoi, stad in Arkadië.
b) a) de in hinderlaag liggende man¬
Xovzgóv9 zó [Aovco] en, H., Xoezqov9 zo
schappen. — f) alg.: krijgsbende ; inz.':.
Ilosco]. I. 1. wasch-, badwater. — 2.
loclios, compagnie geiv. v. 100 man.
meton.: a) het wasschen, het baden,
bad. — b) badplaats. - II. plengof¬
Adco, z. Xovco.
fer voor een doode. — Xovzgoxóog9 H.
Xva9 77, aiol. = * Xvrj [Xvco], tweespalt,,
Xoezq-9 2 [Xovzgöv %scoi']. 1. badwater
twist.
gietend ; o, 77 X., badknecht, badvrouw.
Avaïog9 ó [Avcü], bijnaam v. JBakchos als.
— 2. iQLJiog Xoeto-, drievoet met een
zorgver drijver.
ketel, waarin h. badwater verwarmd
Xvyaïog, 3, duister, donker.
en iv aar uit het in h. bad overgegoten
Avyöa/bug9 iog en iöog, o, tiran v. Halikar—
werd.
nassos ten tijde v. hdt.
XovzQcbvy covog, 6 [Ao?;co], badkamer.
Xvydrjv, bw. [Xv£co], snikkend.
Xovco 9 ep. Xoéoo en Xóco (v. Xovco zijn de
hoofdtijden regelm. ; in h. pr. en impf.
Xvyi£co. 1. iets buigen, b. v. een loisch. —
echter worden de vormen met korten
2. med.: a) v. worstelaars : zich buigen,,
themavocaal geiv. gecontr. : Xovpsv, Xovzich draaien.
b) overdr. v. h. gebrui¬
zs, Xovoi ; impf. è'Xov enz. ; med. pr.
ken v. juridische knepen.
Xovpai enz.; inf. Xovoêcu, part. XovpeAvyx£vg9 écog, o [eig. ; Losoog], Lunkeus,,
vog ; impf. sXovprjv. — v. Xosco alleen :
een der Argonauten, met spreekwoorimpf. Xóeov ; ao. inf. Xoêooai, part. Xoéodelijke qezichtsscherpte. — Xvy^9 yxog, ooag ; med. f. Xoèooopai, ao. Xoèooazo,
[—> Lat. lynx —> Ned. lynx], lynx, los..
part. Xoeoodpevog. — v. Xóco alleen pr.
Xvyog9 77, buigzame twijg, wilgetak.
Xoel, impf. Xóe). — 1. wasschen, baden ;
Xvygóg9 3 [vw. Lat. lügëre]. 1. lijd. ’, a)
med.: zich wasschen, - baden. — 2.
treurig, jammerlijk, ellendig : za -a
factitief', iem. laten banen, een bad
ellende, verdeif. - b in%. : zwak, lat.
voor iem. gereedmaken.
— 2. bedr.: verderfelijk, heilloos.
Xocpid9 77 [Xócpog], nekborstels v. een everAvöia9 %. Avöiog. — Avótxóg, 3, en Avzivijn. — Xócpog9 ó. 1. hals, nek, vrl v.
ötog9 3, Ludisch ; y Avöta [y/7], Ludie,.
trekdieren, soms ook v. d. mensch. — 2.
landschap in h. u-esten v. Klein-Azië.
meton.’. helmbos (gew. v. manen v. een
Xv8lgzL9 bw , in den Ludischen toon¬
paard). — 3. overdr.: heuvelrug, -kam,
aard.— Avöóg9 3, Ludisch; o d.,Ludiër..
heuvel.
Xv£co9 snikken.
Xoxayéoo, lochaag zijn. — Xoyayia^ 77,
Av’d'Qov, zó, en -og9 6 [vw. Xvga]. 1. be¬
ambt -, waardigheid van een lochaag.
— Xo%ayóg9 6 {Xó%ov dycoj'], aanvoer¬
zoedeling. — 2. meton., concr. : bloed*
der van een gewapende bende, leger¬
met vuil vermengd.
hoofd ; in%. : aanvoerder van een loAvxdpag9 arzog, ó \f Xvxy], jaar.
chos (z. Xóxog, 2, b, /?), lochaag.
Avxaiov en Avxaïov9 zo, gebei'gte i?fo
Xoyaïog, 3, een hinderlaag betreffend,
Arkadië. — Avxauog en Avxaïog, 3.—
heimelijk. — Xoxdco [Xóxog]. 1. een hin¬
1. Lukaios, epitheton v. Zeus, op d. Luderlaag leggen. — 2. act. en med. : a)
kaion vereerd. — 2. zd -a [isga], Lukaia...
onoverg. : in hinderlaag liggen. — b) I
feest ter eere v. Zeus Lukaios.
overg.: in een hinderlaag op iem. (xiva)
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Avxd/ufiyg, ov, ó, Thebaan ten tijde v.
Archilochos.
Avxdoveg, cov, oi, Lukaoniërs. — Avxaovia, y, Lukaonië, landschap in
Klein-Axië.
.Avxaazog, d,
op Kreta.
Xvxavyég, oog, rd [* Xvxy, avyy], scheme¬
ring.
Xvxéy-y, y [Xvxog], wolfshuid.
2 [wscA/. o.
; missch. v.
* Xvxy], epitheton v. Apolloon: dyopct A,
Wolfsmarkt te Argos,
e£. tempel v.
Apolloon Lnkeios ; to -or, met en xonder yvpvdoLov, gymnasium bij Athene,
aan Apolloon Lulceios geivijd.
^Xvxy, y (alleen in samenst. en aflei¬
dingen), licht. — XvxyyEvyg, 2 [* Xvxrj,
ivrt. yi-yv-oyaiJ, in het licht geboren,
epitheton v. Apolloon.
Avxia, y, Lukië, landschap in KleinAxië. — Avxirj-'d'EVy bw., uit Lukië. —
Avxltjv-öe, bw., naar Lukië. — 1. Avxiog, 3, Lukisch; ot -ot, Lukiërs.
^.Avxiog, 3 [x. Avxsiog] = .dó;t£tog.
Av«o«-rdvoff, 2 [Aóttoog xxslvcov], wolvendooder, epitheton v. Apolloon.
Avxoftydyg, ovg, ó, honing v. Shuros,
schoonvader v. Achillens.
Avxo/bUöaij cov, oi, Lukomiden, oud
priester geslacht in Attiha.
Avxóogyog, d, ep. = Avxovgyog.
Xvxog, d \vw. Lat. lupus], wolf.
Avxog, 6, o. a. naam v. verscheidene ri¬
vieren : in Bithunië, Sarmatië enx.
Avxovgyog, d [Xvxovg el'gycov; eig. : wolvenverdrijver], Lukoergos, o. a. 1. my¬
thische honing der Edonen. — 2. my¬
thische wetgever v. Sparta.
Avxziog, 3, uit Luktos. — Avxzogy y,
stad op Kreta.
Avxcogevg, d, een der toppen v. d. Parnassos.
2vpa, zó, geiv. mrv. 1. het vuil. — 2.
overdr., in xedelijken
xin :
smet,
schande.
Av[Aalv<Oy act. alleen ao. èXvpyva ; med.
f. Xvyavov/uai, IXvyyvdpiyv, XeXogaopai
(soms ook pass.) (3 enk. pf. XeXvyavxai)
\Xvud\. - act. en (geiu.) med. 1. smade¬
lijk bejegenen, beleedigen. — 2. alg.:
mishandelen, benadeelen, beschadigen,
bederven, te gronde richten, verwoes¬
ten.
Iv/uECüv, cóvog, 6, bederver, kwelgeest. —
Xv/Lirj, y. 1. smadelijke behandeling,
beleediging. — 2. alg. : mishandeling,
verminking, verwoesting.

—

Xvzgóco

Xvjceco [Xvny], 1.bedroeven, lastigvallen,
verontrusten, hinderen, krenken, kwel¬
len. — 2. pass. en f. med.: zich bedroe¬
ven, treuren, bezorgd zijn.
XvjtY), y, verdriet, leed, smart, kommer —
XvjzrjQÓg, 3, bedroevend, smartelijk,
lastig, onaangenaam. — Xvngóg, 3. —
1. schraal, ellendig. — 2. = J.vjzygóg.
XvgoLy y [—>■ Lat. lyra —> Ned. lier]. 1.
lier (snareninstrument). — 2. overdr. :
de Lier (sterrenbeeld). — Xvgixóg, 3,
lyrisch.
Avgvaïog, m. bvn., uit Lurna (= Lurnessos). — Avgvyooóg, y, stad in Troas.
Xvgojzoióg, d [Xvgag tioiécov], lierenmaker.
AvoavSgog, d [Xvoag dvögag ; eig. : menschen uit de slavernij enx. verlossend],
Spartaansch veldheer, veroverde Athene
404 v. G.
Avolag, ov, d, Atheensch redenaar, omstr.
400 v. G.
Avalpaxog^ 6 [Xvoag pdyyv; eig.: den
slag tot een eind brengend], de vader
en de xoon v. Aristeides.
XvoifAEXyg, 2 [Xvoag péXy], de ledematen
ontspannend, - verslappend.
Xvoig, scog, y \Xvco\. I. het losmaken -,
het loskomen v. iets anders. 1. schei¬
ding, bevrijding : X. duió zcbv deoycöv;
X. yjvxys ÓljiÓ ocó/nazog. — 2. het vrijkoopen : X. aixyaXcózcov. — ïï. 1. het
losmaken-, het loskomen der deden v.
een geheel. —• 2. overdr. : a) X. noXirsiag,
ontbinding -, ondergang van den
staat, - van een staatsvorm. — b) op¬
lossing v. een vraagstuk, v. een tegen¬
werping enx., weerlegging.
-j- AvoitclvoL, cov, oi, Lusitaniërs.
XvolteXéco, voordeelig
nuttig zijn ; ook
onpers. — XvoiTEXyg, 2 [Xvoag xéXy ; eig.\
de kosten (ruim) vergoedend], voor¬
deelig, nuttig.
Xvooa, att. Xvzra, y, razernij, dolheid,
waanzin. — Xvaoaivco, woedend zijn.
— Xvooacoy att. Xvzzdco. 1. vrl v. hon¬
den : razend zijn. — 2. v.pers. : razend
woedend zijn, buiten zichzelf zijn
van icoede enx. — Xvooyzyg, ygog, m.
bvn., en XvooóbSygy 2, razend, dol.
Avzaly cov, at, stad in Thessalië. — Avzaïog, 3, van Lutai, bijnaam v. Apol¬
loon, aldaar vereerd.
Xvzygiog, 2 [Xvco\ bevrijdend, reddend ;
zó -ov, zoenmiddel, zoenoffer. — Xvzóg,
3 [verbaaladj. v. id.], die losgemaakt
kan worden.
Xvzgov, zó, gew. mrv. [X.vco], middel om te
bevrijden, losgeld. — Xvzgóco. 1. tegen
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II. 1. ongeluk, ramp : ° sjzi -cc, tot hun
losgeld vrijlaten. — 2. med. : f verlos¬
verderf. — 2. meton. : onheilstichter.
sen. — Xvzgoooig, ecog, g. 1. het vrijkoopen. — 2. alg.: het verlossen.
XcoPgxggy rjgog, ó [Xcofdogai]. 1. a) beschimper, lasteraar. — b) die mishan¬
Avxz- = Auocr-.
delt, onheilstichter. — 2. alg. : schaam¬
Avxvia,
kandelaar, stander voor lam¬
teloos mensch.
pen. — Au^Wdcov, zó [verklw.\ kleine
XcoPgzóg 3 [verbaaladj. v. Xcopdo/xai]. 1
lamp.— Xv%vogy ó {mrv. -oi en -a) \yiv,
lijd.: smadelijk behandeld, mishan¬
Uvxóg], luchter, lamp.
deld, gehoond, gesmaad. — 2. bedr. :
lvcoy regelm. — 4. F. 2e ao. med. met
smadelijk : 0 -d eng.
lijd. beteek sXvggv, H. ; opt. pf. pass.
Xcóïog, 3 {pos. zeer zld.); comp. Aoncwr, 2,
XeXvlto, XeXvzo.
qecontr. Xcócov, 2 (H. Xcoizsgog); superl.
I. iets van iets anders losmaken. — 1.
'Xcóïoxog, 3, gecontr. Xcpozog, 3. — 1. pos.:
a) eig. : Xve ïnnovg £eivcov, H., span ...
goed. — 2. comp. (dient als comp. bij
uit; Xvcbgsd'a ïkjtovq, H., onze {med.) ...;
dyaftóg) : a.) beter, verkieslijker. — b)
kleederen enz,. losmaken, - afleggen ;
inz.: voordeeliger, gunstiger, aange¬
dilcw.: een gevangene vrijlaten, med.:
namer, rijkelijker. — 3. superl. {dient
(voor zich) lóskoopen. — b) overdr.: a)
als superl. bij dya&óg) : a) best — b)
bevrijden : X. xivd Kaxózgzog, H., van
zeer verzw. in de aanspraak : co Xcpozs,
een ziekte. — P) laten varen, opgeven:
mijn beste. — Xcoizegogy Xcoicov, z.
A. Aóyov, een bewering, een stelling. —
Xcbïog.
2. in ruimeren zin : losser maken :
gviav A., vieren.
Xcoog, ó, Loos, een maand, v. h. MakeII. de deelen van een geheel losmaken,
donische jaar, = Juli.
een geheel oplossen. — 1. a) eig. : yéXcójxg, f] [Asjico], omhulsel, mantel.
cpvgav A., afbreken ; A. dyogdv, een ver¬
XaïJzoSvzéoo. 1. kleederen stelen, b. v. van
gadering ontbinden. — b) overdr.’. ver¬
baders. — 2. alg., overg. : bestelen,
nietigen, te niet doen, een eind maken
plunderen. — Xoojtoövzgg, ov, d [Acóaan : OTiovddg A., schenden ; vógovg A.,
ngv övógevog; eig. : die eens ander¬
af schaffen ; 0 A voo öo* ê^uagzov, wat
mans kleeren aantrekt]. 1. kleederdief.
ik misdaan heb, wil ik goedmaken ; A.
— 2. alg.: dief, roover.
dnogtav, een vraag oplossen. — 2. in
Xcpazogy z. Xcóïog.
ruimeren zin : de deelen van iets los¬
ser maken, ontspannen : Xvvzo ös yvTa,
*j* Acózy d, onverb. [Semiet isch wi], Lot,
H., zijn ledematen verloren hun span¬
volle neef v. Abraham.
kracht door d. dood, door vermoeienis
*Aoozéco [Xcozóg\, alleen onz. part. mrv.
enz.
-xsvvra, H., met lotos begroeid zijn.
III. nuttig
voordeelig zijn [verkort uit
— XcjozL^ogaz [id. ; eig. : voor zich den
X. tol xéXg, de onkosten (ruim) vergoe¬
lotos nemen], voor zich het beste ne¬
den ; vgl. XvoixsXgg]: ° Avei xovxo ggdg
men. — AcoxÓELg, óeoöoli der, alleen onz.
ovdsv.
mrv. ovvza, H. [Xcoxog], met lotos be¬
Aco, z. Xdco.
groeid.
loofidopai, ion. -éogaiy -evgcu [Xd^rj]. 1.
Xcozóg, d, lotos, naam v. verschillende
onoverg. : schandelijk handelen. — 2.
gewassen. — 1. steenklaver. — 2. a) juoverg. : a) smadelijk behandelen, mis¬
jubenboom. — b) meton. : lotosvrucht,
handelen ; inz. : verminken : dvgg XsXcojujube. —3. a) ebbeboom. — b) meton.:
Pggévog (pass.); overdr.: ° X. fllov. zijn
(ebbenhouten) fluit. — Aaozocpdyoiy cov,
leven schandelijk eindigen. — b) in
OL [Xioxóv (jujube) cpayóvxsg]. Lotoseters,
verzie, zin : benadeel en. — Xcofiazóg,
Lotophagên, mythisch volk in Kuredor. = -rjióg. — Xcofléogou, -Evpcu, z.
ndika.
Xtofidopai.
Aeoepdeo. 1. onoverg. : a) rusten, uitrusten,
IcoPevco [Xcofg], smaden, hoonen.
bekomen van : A. djió vóoov xai
gov. — b) ophouden : Xcoopcboiv oi Xlftoi,
Acbpy, g. I. 1. smadelijke bejegening,
het werpen met steen en houdt op. —
mishandeling, beschimping, smaad ;
2. overg.: bevrijden.
inz.: verminking. — 2. meton. : a)
schande.— b) voorwerp van smaad. —
Xcócovy z. Xdóïog.

,
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paivco

M
p als cijfer : p' — 40.
p’ = /zé, zld. pol.
pd9 bevestigend 'partikel \ver%w. vorm v.
pév = prjv], in eeden : bij : ga iMa., bij
Zeus ; val pa Ata, voorzeker, bij Zeus ;
ov pa Ata, neen, bij Zeus.
pdyaöig, fdog, rj [dat. ook paydbi), magadis, een soort harp met vele (b.
tiuintig) snaren, die tivee octaven omvatte.—
paydg, ddog, rj, kam #.
snareninstru¬
ment.
Izayyaveia, ?y, bedriegerij ;
: tooverij. — payyavevpaza9 a>v, zd, bedrieg¬
lijke praktijken ; inz. : toovermiddelen. — [zayyavevco, bedriegen ;
:
toovermiddelen gebruiken.
t Mayöakd (geslacht en getal onbekend)
plaats op d. ivestelijken oever v. h. meer
Oennexaret. —• *j' May5aXrjvrj9 ij [vr. v.
* -gvóg], de Magdaleensche, Magdalena,
bijnaam v. een Maria.
(.zdyeiQog, d, kok.
fzayevco hudyog]. 1. een magiër zijn. — 2.
magische middelen gebruiken. — payinóg, 3 [idi], magisch.
t Maynïvog, d [<— Lat. Mancïnus], Mancinus.
Mdyvrjg, ijzog, m. bvn. 1. uit Magnesia.
— 2. xelfst. g., mrv., x. Mdyvrjzsg. —
Mayvrjaia, ij. 1. strook lands op de kust
v. Thessalie. — 2. stad in Karië. —
Mayvrjcnog, 3, uit Magnesia. — Mdyvtjzeg9 o)v, oi, Magneten. — 1. volksstam
in Thessalie. — 2. imuoners v. Magne¬
sia in Karië. — Mayvrjzig, idog, bvn.,
vr. bij Mdyvrjg [—> Ned. magneet] : 0 rj
M. XLaog, magneetsteen.
Mdyoi9 cov, oi [Oostersch iv.], Magiërs,
een der zes Medische volksstammen. —
fzdyog, 6 [ —> Lat. magus —> Ned. ma¬
giër]. 1. magiër, lid der priesterkaste,
waartoe zich bij de Meden en Perzen
de volksstam der Magiërs ontwikkelde.
— 2. daar de wetenschap bij de Me¬
den en Perzen aan die priesterkaste
voorbehouden ivas : a) wijze, astroloog,
waarzegger. — b) in ongunstig en zin :
toovenaar, bedrieger. — payocpóvia,
cov, ra [pdycov cpovog], magiërmoord,
een feest in Perzië.
f MaSirjvaZoi, cov, oi, Madianieten, no¬
madisch volk in Steenachtig Arabië.
Mddvrog, d, stad .in Thrakië aan d.
Hellespont.

pd£a en pa£a9 rj [pdooco ; —Lat. massa—> Ned. massa], gerstebrij, gerste¬
brood.
fza£óg9 6, tepel; alg.: borst.
pd'd'rjpa, zó [fzd'&rjoig]. 1. a) wat men
aanleert, - aanleeren kan. — b) inz. :
leervak, wetenschap, vrl : wiskunde,,
wiskundige wetenschappen. — 2. meton. : het aanleeren, studie. — pa&rjpaziHÓg9 3 [—>■ Lat. mathematicus —
Ned. mathematisch]. 1. de wiskunde be¬
treffend. — 2. d p., wiskundige.
pd&rjGig9 s(og,r) [f-paft-ov, 2&ao. v. pavftdvco; —>■ Ned. mathesis]. ï. a) het
aanleeren, studie. — b) meton. : lust
om aan te leeren. — 2. onderricht. —
pa{HjoopaL9 f v. pav'&dvco. — paftijzéog9 3, rerbaaladj. v. id. — pa4d'rjzrjgr
ov, ó [z. pdihjoig], leerling, aanhanger.
— pav'rjxóg9 3 [verbaaladj. v. gav&dvco],
leerbaar.
paia9 i). 1. moedertje, aanspraak aan oude
vrouwen. — 2. de natuurlijke moeder. —
3. vroedvrouw.
Maïa9 rj, dochter v. Atlas. — MaLadevg,.
d, zoon van Maia, Rermes.
MaiavÖQiog9 ó, geheimschrijver en op¬
volger v. Polukrates.
MalavÖQog9 d, kronkelige rivier in KariëMaidg9 ddog, p = Maïa.
paievziKÓg, 3. — 1. het verlossen -, de
verloskunde betreffend. — 2. overdr. i
het bewustmaken van in den geest
sluimerende
voorstellingen
betref¬
fend : p. öidXoyog. — paievopai [païa]T
vroedvrouw zijn, als vroedvrouw bij'
staan.
MaiTjz-9 ion. = MaicozMaipavtzrjgLÓ}v9 covog, ó, de 5& maand v.
h. Attische jaar, half Nov. tot half Dec~
MaipaXiSrjg9 ov, d, Maimalide, zoon van
Maimalos, Peisandros.
paipdco [* pdco met redupl.], hevig ver¬
langen, heftig streven naar.
paivdg9 adog, vr. bvn. [paivco]. 1. razend— 2. rj p., Mainade, gezellin van Bakchos.
paivig9 idog, fj, wschl. een soort v. an¬
sjovis.
paivóXrjg9 ov, m. bvn. [paivco], razend.
paivco, ao. eprjva, 2G pf. péprjva ; med..
f. pavovpai, ao. sprjvdprjv ; pass. 2* ao~
èpavrjv. — 1. act.: razend maken. — 2^

paiopvi — pdXa

pass., med. f. en (beteek. v. h. pr.) pepgva: a) woeden (bij H. gew. v. wilden strijdlust), razend
woedend -, waanzinnig
worden, - zijn, buiten zichzelf zijn; dticw.
v. d. Bakchischen ivaanzin. — b) overdr. v. zaken : 0 eXnlg -opèvg, waanzin¬
nige hoop ; v. h. vuur enz.
Aiviopui, pdoopai, èpaodpgv. — 1. iets
zoeken. — 2. overdr. : nastreven, trach¬
ten te.
Maiovsg, cov, 01, Maioniërs. — Maiovia,
rj, Maionië, oude naam v. Ludië.
Maiovlögg, d, de Maioniër, Homeros.
jjLv.i0op.ai [païa], een vrouw verlossen.
pais, aiol., 2 enk. ind. pr. v. * paco.
Moumtvi, cov, ol, Maiotiërs, collectieve
naam voor de. volksstammen om de Zee
v. Azof. — McucotlSi löog, vr. bvn., met
en zonder Xipvg, do Maiotische Zee, nu
Zee v. Azof.
paLcoTQCLj cov, xv [paióopai], vroedvrouw
wenloon.
pdnag, vr. gew. pdxaiga (boiot
pdxgga), ook pdxag, onz. pdxag (H. superl.
dgxaxog). - 1. gelukkig, gelukzalig ;
v. de mensehen, ook: rijk. — 2. ol
-ageg, de góden, ook : dè dooden. —
pauagi^coy gelukkig achten, - prij¬
zen.
paxdgiog, 3 [pdxag]. 1. gelukkig, zalig.
— 2 zeer verzie, als aanspraak : co -e,
mijn beste!, brave man! — paxagióxgg9 gxog, rj, geluk.
paxagioróg, 3 [verbaaladj. v. paxagi£co],
gelukkig te prijzen, - geprezen.
paxedvógy 3 [uaxgóg], slank, hoog.
MaxeöovLa, g, Makedonië. — Maxeöovixóg93, Makedonisch. — paxeSovioxl,
bw., in de Makedonische taal. — Maxeöcóv, óvog, d, Makedoniër; ook als
bvn.

.

pdxeXXa9 g, spade.
Maxézrjg, ov, 6, Makedoniër. — Maxéxig,

löog, vr. bvn., Makedonisch.
pdxrjga, boiot. — pdxaiga, z. pdxag.
pdxioxog, dor. = pgxioxog.

MaxioxLog9 m. bvn., uit Makistos, een
stad in Elis.
paxgaicovy gen.^covog, m. en vr. bvn. [pvxgöv alcova (s'xcovj]. 1. langlevend.
2. alg. : langdurig.
paxgdvy bw. [vr. ace. v. paxgóg ; t. w.
óöóv; eig.: een langen weg]. 1. v. ruimte:
ver : p. lévcu ; ook als vrz. met gen. :
° p. fagfdgov x^ovóg, verre van... —
2. overdr.: a) v. tijd: lang : ovx eig p.,
zonder het lang uit te stellen, spoe¬
dig. — b) breedsprakig.
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paxgrjyogéoo [paxgöv ayogsvco], een lange
rede houden. — paxgóf}iog9 2 [paxgöv
fiiócov], langlevend. — + paxgogpegeveo [paxgöv gpEgevooi], lange dagen
lang leven.
paxgó&ev, bw. [paxgóg, -ftsv], van verre;
f dno p. [met dito, omdat de beteek. v.
-&EV zeer verzwakt was\, van verre.
paxgo'd'vpéoo. 1. lankmoedig
gedul¬
dig zijn. — 2. 1' alg.: wachten, talmen. — paxgó{bvpog9 2 [paxgöv &vpov (è’xoov)], lankmoedig, geduldig.
paxgoXoyéco9 breedsprakig zijn. — paxgoXoyia, ?/, het houden van lange
redevoeringen. — paxgoXóyog9 2 [paxgovg Xóyovg (Xêycovj\, breedsprakig.
paxgóg, 3 (comp. -óxsgog en pao o cov ; su¬
perl. -óxaxog en pgxioxog) [vw. pgxog,
Lat. macer, Ned. mager], lang. — 1.
v. ruimte: a) lang, uitgestrekt [hori¬
zontaal, in de hoogte enz.): -d vavg,
navis longa, oorlogsschip; xicov-d,
hooge zuil; bw. -óv, -d, ver : -öv clvxel,
H., schreeuwde over een groote uit¬
gestrektheid, d. i. luid. — b) ver afge¬
legen. — 2. overdr. : a) v. tijd-: lang,
langdurig: vv£ -d ; -öv eêXöcog, H., lang
gekoesterde wensck; ov öia -ov [xqórov], na korten tijd; bw. -d, langdu¬
rig ; pijxioxa, ten slotte. — b) v. hoe¬
veelheid, v. graad : groot: 0 p. xlovxog ;
biv. -cg, bij comp. en superl. : veel, vejreweg, zeer (Lat. longe): dgioxog -co.
paxgoxgóviog, 2 [paxgöv xQÓvov (<ov)],
lang durend, langlevend.
MdxgcovÉg9 cov, ol, Makronen, volksstam
ten Zuiden van Tmpezoes.
pdxxgov, xó [pdooco], doek om af te wisschen, wrijflap.
pdXa9 bw.
A. pos. 1. versterkend: zeer, in een
hoogen graad, hevig, ijverig enz.: p.
nolloi; p. pvgioi, waarlijk talloos, H.;
p. avxlxa en avxixa p., op staanden
voet; ov p., p. ov, heelemaal niet ; p.
av, p. avdig, en ook p. alleen, weder.—
inz.: a) bij wkw.: p. (dapper) noXspiC,Eiv; cpEvyE p., H., vlucht gerust,
vlucht maar. — b) na- si, el xai, xai ei
in toegevenden zin: el xai p. xagxsgóg
èoxi, al is hij nog zoo sterk. — 2. sterk
bevestigend, vrl in antwoorden: g p.,
p. yE, xal p., zeer zeker.
B comp.: pdXXov. 1. versterkend. 1. a)
in hooger mate, meer, sterker, liever :
palXóv xi, wat meer; pdXXov g, meer
dan ; navxög pdXXov, bovenal; ovösv
pdXXov, niets meer, even weinig; pdX¬
Xov xov öéovxog, meer dan noodig is, te
veel; soms bij een pos. ter omschrijving
v. een comp. ; ook ter versterking v. een
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comp. — b) te zeer. — 2. zekerder:
■f sl töv %óqtov (veldgewas) 6 Geög ovzcog agpid^si (kleedt), jzóocg gdllov
vgdg. — II. verbeterend: veeleer, lie¬
ver, eerder: gdllov dé, of liever : nollol, gdllov de Ttdvzsg.
C. super 1. : gdXiaza. 1. versterkend: in
den koogsten graad, het meest, voor¬
al, gewöonlijk; in een zeer koogen
graad, zeer : gdlioza hdvzcov, ket meest
van allen ; gdlioza per..., snsiza dé,
eerst en vooral..., vervolgens ook. —
inz.: a) met pos. ter omsehrijxnng v. d.
superl. ; bij superl. ter versterking. —
b) in antwoorden : keel zeker, gewis.
— c) fi
<*>g -} ozl gdlioza met en,
elliptisch, zonder dvvazóv, övvagai en
dgl., zooveel mogelijk ; opiloi zd gdlioza, ten zeerste bevriend ; ég zd gdlioza
êpoLÓzazog, hdt., ten zeerste gelijkend ;
èv zolg gdlioza [svavzloig] Ivavziog, een
van de kevigste tegenstanders ; öóxigog ógoïa (bw.) zcp gdlioza [doxlggi],
lett. : geackt als de meest geackte (vgl.
Lat. in primis). — 2. benaderend : zoo¬
veel -, zoo nauwkeurig mogelijk, on¬
geveer : dvbgsg gdlioza zgiogvgioi ; ngvlkol gdlioza;, koe laat is ket onge¬
veer ?
gala«ia, g. 1. verwijfdkeid, gebrek aan
wilskrackt, lafkeid ; soms : zedelooskeid. — 2. t lickamelijke zwakheid,
ziekte. — gaXanl£ogai9 med.-pass. 1.
verwijfd -, laf zijn, - worden. — 2.
lickamelijk zwak -, ziek zijn, - wor¬
den. — galanóg, 3 [wschl. viu. Ned.
malsck]. I. zackt bij h. aanraken,
malsck. — II. overdr. 1. v. onstoffelijke
zaken : zackt: g. üdvazog, H. ; -ol lóyoi,
H. — 2. in zedel jken zin : a) zackt, toe¬
geeflijk. — b) gew. ongunstig : verwijfd,
zonder wilskrackt, laf. — galanoog, bw.
I. z. galaxóg.— 2. f ziekelijk : g. è'xco,
ziek zijn.
gaXdoGcOy att. -dzzco, dtgco, igdla^a ; pass.
ao. êgaXdx'Ogv [galaxóg], 1. zackt
lenig -, smijdig maken : g. oldggor. —
2. overdr. : iem^s toorn, - lijden verzackten, troosten, tot bedaren bren¬
gen, vermurwen : ° vóoov -ogai, leni¬
ging ondervinden -, bevrijd worden
van.
galdyg, g \vw. Lat. malva—> Ned. mal¬
ve], en * gdX($a% (alleen ace. -axa;
geslacht onbekend), malve.
MaXéa, g, MaXéaiy cov, al, en ep. MdXeiay
g, en MaXeTai, cöv, al, Malea, zuidoos¬
telijk voorgebergte v. Lakonie
galegóg, 3%[gdla], vernietigend.
galg, rj, oksel: vjzó -gg, onder den arm,
overdr. : keimelijk.

—

gdvzevga

galftaxé^ogai, galftaxog, 3 [vw. Ned~
mild], gaX'&'daoco = gala-.
MaXidgy ddog = Mglidg.
gdXivog, aiol. — gghvog.
gdXiovy ion. — gdllov.
gaXigy dor. = gglig.
gdXiozay z. gala, C.
n
gaXxtco, verkleumen, verstijven, eig. en
overdr.
MdXXiog, ó [*<— Lat. Manlius], Manlius.
MaXXoéy cov, ol, Malliërs, volksstam in
noordwestelijk Jndië.
gdXXovy z. gala, B.
gaXXógy ó, wolvlok.
MaXlóg, g, stad in Kilikië.
gaXodgojzevgy 6, aiol. = * gg- [pfjla dgé~
jzouv], appelplukker. — gdXov, zó, aiol.,.
dor. = 1. gglov.
gdgggy rj [Icinderw.; —> Lat. mamma
—>Necl. mama]. 1. moeder. — 2. groot¬
moeder.
f gagcovdg, d, ó [Arameesch w.\, rijkdom,.
vermogen ; ook verpers.
gdvy dor., aiol. = 2. ggv.
Mavödvrjy g, moeder v. Kuros d. Oudere.
gavögayógagy ov en a, 6, alruin, een verdoovende plant.
gav'd'dvcoy ga&goopai, 2e ao. sga&ov (H..
sgg-),pf. gsgddgxa. — I. leeren, aanleeren (door studie, door nadenken enz.);,
ao. en pf. : geleerd kebben, weten,
kennen: ol -ovzeg, leerlingen. — inz.1. leeren kennen, gewaarworden, be¬
merken, kooren, vernemen. — 2. in¬
zien, begrijpen : -sig ; (antwoord :) eycoye, begrepen?, jawel ; zi gatioov zovzoTTgooéygaipsv;, koe is ket in kern opge¬
komen, om ..., om welke reden...?— II..
leeren door de praktijk, ziek gewennen:
èdv anat; gddoogsv dgyol

£fjv...

gavla, g [galvogai; —>• Ned. manie], ra¬
zernij, waanzin.— gavidg, ddog, vr. bvn..
[galvogai\ = gavixóg. — gavidco [gavlol\,waanzinnig zijn.— gavzxógy 3 [id.],.
razend, woedend, waanzinnig,
f MaviXzog, 6 —Lat. Manïlius], Manilius.
•]* Mavvaoorjgy rj, 6 [Hebr. iv.~\, Manasse,.
kleinzoon v. d. aartsvader Jakob.
gavzslay g [gavzsvco ; —>■ Ned. c/zmnnantie]. 1. ket voorspellen, de gave van
ket voorspellen. — 2. meton. : a dewijze van voorspellen. — b) gods¬
spraak, orakelspreuk. — gavretov, zó
[id.]. 1. godsspraak, orakelspreuk —
2. meton. : orakelplaats. — gavzeïogy
3 [id.], van ket orakel, ket orakel be¬
treffend. — gdvz€vgay zó [id ], gods-

pavzevzóg

—

spraak, voorteeken. — pavzevzóg, 3
[verbaaladj. v. id.], door bet orakel
verkondigd, - bevolen.
pavzevoo. 1. a) act. [zld.) en med. : een
orakel geven, voorspellen. — b) med.:
een voorgevoel hebben, vermoeden,
gelooven. — 2. med.: zich een orakel
laten geven, aan het orakel vragen.
pavzrjb7, -xrjiov, ion. = tlavzeia, -zsïov.
I'aolvxikóq, 3 [pdvzig]. 1. den waarzegger
het waarzeggen betreffend : rj -fj,
met en zonder zêyvi], waarzeggerskunst.
— 2. profetisch, waarzeggend: oi xvxVOl -01 ELOLV.
MavzLvérj, ion.,, en Mayxlveia, rj, Mantineia, stad in Arkadië. — Mavziyevg,
m. bvn., uit Mantineia; geiv. : oi -sïg,
de Mantineiërs. — MavxiviKÓg, 3, uit
Mantineia.
pavzwzólog, 2 [pdvzig, nèlco], zich met
voorspellen bezighoudend, waarzeg¬
gend.
pdvzig, scog (H. iog en gog), o, r\ [paivopai\. 1. waarzegger, -ster, ziener. — 2.
alg. : die voorzegt.
pavzoavvg,fj = pavzsla.— pavzóavvog,
3,

van een orakel uitgaand.
pavvco, dor. = pgvvco.
-j- Mdtjipog, 6 [-<— Lat. Maximus], Maximus.
pd^oo, f, v. /idooco.
*pdopai, z. * [taco.
p^dga'd'ov, zó, venkel.
Magaftchv, covog, ó [pdgadov; eig:. venkelveld], plaats ten noordoosten v. Athene ;
ook de qeheele vlakte bij die plaats. —
Maga&covd-öe, bio., naar Marathoon. —
Maga&covi, biv. [dat], te Marathoon.
— Maga&bbviog, 3, van -, uit Mara¬
thoon.
pagalvco, avcb, spdgava ; pass. epagdvOgv,
pspagappai en -aopai [vw. Ned. murw].
— l.'uitdooven : <pAd£ êpagdv&g, H., de
vlam ging uit. — 2. overdr.: allengs
vernietigen, uitputten : ° ndvfr' ó %góvog -el) uvóocg -ezou, kwijnt weg; v.
stroomen, pass. : uitdrogen.
pagyaivoo [pdgyog] = pagyaco.
pagyaglzrjg, ov, ó [
^ Lat. margarlta
—Ned. Margareta] en pdgyagov, zó
[Oostersch iv.], parel.
pagyaco, razen, woeden, buiten zich¬
zelf zijn. — pdgyog, 3, razend, dol,
waanzinnig: yaozgg -rj, H., razende
maag.
MdgSoi, (OV, oi, Marden. — 1. nomadische
volksstam in Perzië, hdt. — 2. volks¬
stam in Armenië, xen.
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Magöóviog, ó, legeraanvoerder v. Xerxes,.

sneuvelde bij Plataiai 479 v. G.
pdgrj, rj, hand.

f Mdg&a, fj [Hebr. w.\ = meesteres],
zuster v. Lazarus.
t Mag la, ag, en Magidp, onverb., f] [Hebr.
w.], Maria. - 1 .de Moeder v. Christus.
— 2. Maria Magdalena e. a.
Magiavöwol, cöv, oi, Mariandunen, IhraJcische volksstam in Bithunië.
-j- Magnopdvoi, oov, oi,
Marko manen,volksstam aan d. Mam.
*j' Mdgxog en y Mdgxog, ó [<
Lat.
Marcus], Marcus, Rom. voornaam.
pagpalgco, flikkeren, fonkelen, schitte¬
ren. — pagpdgeog, 3, en pagpagóeig,
óeooa, óev, flikkerend, fonkelend.
pdgpagog, ó [—Lat. marmor
> Ned.
marmer]. 1. rotsblok. — 2. later : maimer.
pagpagvyg, fj [pagpalgco]. 1. geflikkei,
gefonkel. — 2. overdr. : trillende -,
snelle beweging : -ai noöcbv, H., nl. v.
(alleen pr. en impf.; 2 ^ enk..
imper. pr. pdgvao, 2 enk. impf. epagvao). 1. strijden, vechten. — 2. overdr.:
twisten.
udgjtxco. 1. vatten, vastgrijpen: p. riyajioöóg, bij den voet; fig. : xov (== avxov)
vnvog ïpagnzE. — 2. bereiken, inkalen .
oi) ydóva pdgnzE jzoöouv, H., de godin
raakte den grond niet met haar voeten ;
p. zLvd jiooLv, inhalen met ...
pdgomog en -ijuzog, ó, buidel, zak.
Magovag, ov, ó. 1. Phrugische boschgod.
— 2. rivier in Phrugië.
-j- Mdgxiog, 3 [-<— Lat. Martius]. 1. van
Mars, aan Mars gewijd. — 2. inz. : van
de maand Maart (die aan Mars gewijd
ivas).
uagzvgéco (f. med. met lijd. zin vjoopai)
[pdgzvg]. 1. onoverg.: a) getuige zijn,
getuigenis afleggen. —- b) verzw.: iem.
(ttvi) bijval betuigen, instemmen met.
— 2. overg. : getuigenis geven van, be¬
wijzen, bevestigen.
pagzvgia, i) [pdgzvg]. 1 bedr. het getui¬
gen. — 2. lijd. : getuigenis, bewijs.—
pagzvgiov zó [id.], getuigenis, bewijs.
pagzvgopat [pdgzvg]. 1. voor zich doen
getuigen, tot getuige nemen, zich be¬
roepen op. — 2. getuigenis afleggen,
bevestigen.— pdgzvgog ö[pagzvg\, ge¬
tuige. — pdgzvg, vgog, ó, rj (acc. oo/c
w, dat. mrv. vol). 1. getuige. — 2. inz.:
f bloedgetuige, martelaar.
t MdgvUog, ó [-<— Lat. Marullus], Ma-

pdgvapai

.

:

,

,

gagvogai
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rullus.
gagvogai, dor. = grjg->
MoLQCüveia, rj, zeestad in Thrakië. —
Magcoveizijg en -vizrjgy ov, o, inwoner
yan Maroneia.
tgaodogaLy kauwen.
JLldoaG'd'aL, STIL %SQOL g., H., z. STZigalogai.
Mdorjg, ?jxog. rj, zeestad in Argolis.
Maanag9 a, 6, kanaal [volgens XEN., ri¬
vier) in Arabic.
Alaooayézgg, ov, m. bvn. 1. van de Massageten.
2 ol-cu, Massageten, noma¬
denvolk ten oosten der Kaspische Zee.
— Maooayézig, iöog, vr. v. h. vorige.

.

gdoOEzaïy ep. f. v. galogai.
gdooco, att. gdzzcoy ga!;co, ega^a, gé/iaya ;
pass. 2e ao. ègdyrjv, pf. gêgaygai \vw.
Lat. macerare], in de hand drukken,
kneden.
gdoocov, 2, comp. bij gaxgóg; z. a.
gdoza^y axog, rj [gaodogai ; eig. : kauworgaan]. 1. mond, mondopening. —
2. rneton.: kapje.
MdazELQay rj, plaats in Thrakië.
piaazEvcoy zoeken, opsporen ; met inf. :
er naar streven. — gaozrjgy rjgog, ó,
die zoekt, die opspoort.
.uaazcyécoy ion. = -yóco. — gaaxiyiagy ov,
ó, die veel zweepslagen krijgt, deug¬
niet. — gaoxiyocpÓQogj 2 [gdoxiya
cpÉQcov], zweepdragend. — gaoziyócoy
geeselen. — gaozi^co. 1. overg. : zweepen, geeselen. — 2. onoverg.: met de
zweep klappen. — gdozigy iyog, rj, ion.
gdozigy iog, rj. 1. zweep, geesel. — 2.
overdr. : geesel, plaag, straf.
,gaaziyr]y rj [gaodogai; —>■ Ned. mastik],
mastikkars, kauwgom.
gaazico [,udozig] = gaoziyóco.
Maozogiörjgy ov, ó, Mastoride, zoon van
Mastoor.
gaazógy 6. 1. tepel; alg. : borst. — 2.
overdr. : keuvel.
gao%dfoiy rj, oksel. — gaayaXL^cOy wschl. :
den arm tot aan den oksel afslaan.
gazdgco [gecontr. uit h. volg.] en gaxaï£co [gdxrjv], dwaas kandelen, - spreken.
gaxaiojzovLay rj \gdxaiog, novsco], vergeefscke moeite. — gdxaiog, 2 en 3
[gdxrj], 1. obj. : ijdel, vergeefsck, nietig,
beuzelachtig. — 2. subj. : lichtzinnig,
dwaas. — gazaïózrjgy gxog, g, ijdelheid,
nietigheid, dwaasheid.
gdzavy dor. = gdxrjv. — gazdco [gdxrjv].
1. vergeefscke moeite doen, niets uit¬
richten. — 2 dralen.
gdxEioaiy z. 1. * gdxrj gi.

.

—

gdxogai

gazEvco = gaoxsvco.
1. gdxrj = gaxia.
2. gdzrjy z. 2. * gdxrjgi.
1. * gdxrjgi (alleen gdxsioai, vr. mrv. v. h.
part. pr.), aiol. = naxsco.
2. * gdxrjgi (alleen gdxrjg en gdxrj, 2 en 3
enk. ind. pr.) — gaoxsvco.
m
gdzrjVy bw. [ace. v. gdxrj]. 1. vergeefs.—
2c zonder grond : a) dwaas, lichtzinnig.
— b) valschelijk, onverdiend.
gdzrjQy dor. = grjxijg.
■j* Max'd'aïogy ö [Semietisch w.J, Mattkeus,
evangelist.
gaziay rj. 1. dwaasheid. — 2. dwaling,
misstap.
Maziavógy ion. -irjvógy 3, van Matianië ;
of -OL, Matianen, volk ten oosten v. d.
Tig ris.
gazgo-y dor. — grjxgo-,
gdzzcoy z. gdooco.
gavgogy gavgóco = dgavg-.
JYLavoocoXXogy T/LavocoXhog enKLavocoXogy
o, Mausolos, koning v. Karië, reg. 377352 v. G.
gdyacgay rj [vw. gdxrj]. 1. a) slachtmes ;
inz.: offermes. — b) alg.: mes. — 2.
zwaard, dolk, sabel. — gaxaigiovy xó
[verkho.], klein zwaard.
gaxcUzagy a, aiol. — gaxgxijg.
paxavdy dor. = grjxavij.
Maxdcovy ovog, 6, zoon v. Asklepios, heel¬
meester in h. Gr. leger vóór Troje.
gaxeLÓgevogy
-xeov^evog9 -%£o(o)ogaiy z. gdxogai.
gdxrjy rj. 1. 1. gevecht, slag ; ook : twee¬
gevecht : dia -rjg sld'siv xivi, den strijd
aanbinden met (z. dia, B, I, 1, a, a). —
2. rneton.: a) strijdwijze. — b) slagveld.
— II. overdr.: twist.
gaxrjgoovy2 [gayogai], krijgshaftig, strijd¬
lustig. — gaxrjzrjgy ov, ó [id.], strijder.
— gaxrjxógyS [verbaaladj. v. id.], tegen
wien men kan strijden, overwinbaar.
— gdxtgogy 3 [gdyogai], strijdbaar,
weerbaar.
gax^oovvrjy rj, ontucht.
Max^vegy cov, oi, Mackluërs. — 1. volks¬
stam in Libuë.
2. bij loek. id. in
Skuthië ; enk. -vg, vog. - Max^vrjvrj, rj,
I\Iachluëne, landschap in Skuthië. —
Max^vïxógy 3, van de Machluërs; xó
-óv, het Mackluïsche leger.
gdxogaiy -ovgai, sgaxsodgrjv, gsgayijgai.
— A. V. (vrl H.) pr. gaxéogai (part.
-Xeiógsvog, -xsovgsyog); iter. impf. pa%éoxsxo ; f. gaxéogai, gaxéo(o)ogai, gaxrj-

fia%ov[A,cu oo/iai; ao. ègaygod/ur/v.

—

[f-iaxv]-

1.

strijden, vechten, oorlog voeren : fi.
TIVl, ft. EJll ZLVl, (U. TïQÓQ ZlVtt, tegen ieiU. J
/i. ovv Tivij /i. fiezd zivog, in verbond
met, met de hulp van ; ook v. een tweegevecht — 2. overdr.: a) strijden : /u. vjtsg
tov diKOLLov. — /;) twisten; verzw.: te¬
genspreken, zich verzetten. — c) wedij¬
veren. — d) v. beweringen enz.: in strijd
zijn met.
fiaxov/Liai, f. v. fidxofiai.
jA,ayj en /LcagjiÖLcog, bw. 1. dwaas, roeke¬
loos, onbezonnen, zonder reden. —
2. met betrekking tot d. uitslag : vruch¬
teloos.
ï,: fidcn, slechts enkele vormen : 2 enk. ind.
jjr. aiol. fiaXg; 2epf. (met beteek. v. h. pr.)
enk. /Lié/Liova, ag, s, mrv. fié/za/isv, ars,
dooi, du. /léfiazov (imper. fiE/udzco ; part.
fiEfiacóg) ; 3 mrv. plqpf- /uè/iaoav ; med.
pr. /uóofiai (part. /uco/isvog). — 1. ver¬
langen, van plan zijn, streven, trachten.
— 2. losstormen op, vooruitsnellen.
fu.éya'd'og, zó, ion. — /uéys'&og.
/lleyd'd'VfJLog9 2 [fiéyav dv/uóv (sy^cov)], moe¬
dig.
jaeyaigcoj apco, èfiéyrjga [/uêyag ; eig. : te
groot achten]. 1. misgunnen. — 2. wei¬
geren, ook zonder h. bijbegrip v. afgunst.
fjLEyaKrjTrjs, 2 [/lèya xfjzog (sycov)], met
groote holte, zeer groot.— fu,£yaXdvcog9
ogog, m. vr. bvn., dor. = * -rjvcog [fiéyag
dvijg (wv)l, trotsch, hoogmoedig,
jzLsyalavxéco en med., pochen, zich beroe¬
men op. — fjLeya^avxia, r/, het pochen,
pronkzucht. — fiEydXavxog, 2 [géya
avyècov], pochend, overmoedig.
piEyakEÏosi 3 [,uêyag], grootsch, prachtig.
— /LiEya^ELÓTrjg, rjzog, fj, grootheid, heer¬
lijkheid.
fiEyaXrjyogéco, grootspreken, roemen op.
— /UEyaXrjyogia, rj, grootspraak. —
/usyaXrjyógog, 2 [fiéya dyogsvcov], groot¬
sprekend.
fiEyaXrjzcog, ogog, ni. vr. bvn. [fiéya rjzog
(sycov)]. 1. fier, dapper. — 2. over¬
moedig.
fueyaXl^ofiai [/uêyag ; eig. : zich groot ma¬
ken], zich verheffen, trotsch zijn.
fiEyaXoScogEa en -gta, ij, vrijgevigheid,
mildheid. — fiEyaXóScogog, 2 [fisydXa
öójga (dzdod?)], rijke geschenken ge¬
vend, vrijgevig.
fi£yaXoEpy- = /isyaXovgy-,— /uEyaXó&v/aogy
2 [fiéyav dvfióv (sycov)] — fiEydftvfiog. —•
(jLeyaXóvoia, ij [fiéyag, vóog], edelmoedig¬

heid.
MEyaXoJZoXlzrjgy

ov, ó

[Msydhj

ITóXig],

fiéyagóvÖE
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fu.EyaXojzgdyf.icov, 2 [/usydXa ngdygaza
(fiEÖófiEvog)], op groote daden zinnend.
ftEyaXojzgéjzEia,
r/,
edelmoedigheid,
prachtliefde, heerlijkheid. — ftsyaXoJzgEJtécog, biv., ion. = -ncog. — fiéyaXojzgEJzrjg, 2 [fiéyav (dvöga) 7rgén:cov],
een groot man passend. — 1. edelmoe¬
dig, vrijgevig, prachtlievend. -*• 2. v.
zaken : prachtig, grootsch, statig. —
fLEyaXojzgEJzcog, bw.
fiEyaXoo&Evgg, 2 [fiéya odévog (eycovj] —
/u.Eyaod'Evrjg. — fiEyaXóojzXayxvog, 2
[fiéya OTcXdyyvov (sycov)], hooghartig.—
fUEyaXózoXfiog,2 [fisydXijv zóXjliclv {sycov)],
onversaagd, vermetel.
fisyaXovgyla, rj, het verrichten van een
zwaar werk. — fiEyaXovgyóg, 2 [fisydXa
sgya (êgyaCó/iEvog)], groote dingen ver¬
richtend ; zo -óv, ondernemingszucht.
fisyaXovxog, 2 [fiéyag. èyro], overmoedig.
fieyaXocpgoavvrj, rj. 1. grootmoedigheid.
— 2. hoogmoed. — fiEyaXócpgcov, 2
[fieydhjv cpgèva (sycov)], grootmoedig.
fiEyaXocpvr/q, 2 [fisydhjv cpvrjv (e/cov)],
edelaardig. — fiEyaXócpcovog, 2 [fiEydhjv
cpcovijv (è’xcov)], met sterke stem.
fiEyaXoyjvxloL, 77.1. zielenadel. — 2. aan¬
matiging. — fiEyaXóyjvxog, 2
yjvxgr (e'xcov)], edelaardig.
fiEyaXvvco [uêyag']. 1. groot -, machtig
maken. — 2. overdr. : a) verheffen,
prijzen. — b) med. : zich groot maken,
zich verheffen, pralen.
fiEyaXcóvvfiog, 2 [fiéya övo/ia (<5j<5oz>£-)],
een grooten naam -, grooten roem ver¬
leen end.
fiEydXcog, bw. [ueya?], grootelijks, zeer.
— fUEyaXioGTi, bw. [id.\ 1. languit. —
2. zeer, prachtig.
fUEydvcogy ogog, m. bvn. [fiéyav dvöga
(tzc)iécov)], de menschen verheffend.
Méyaga, cor, ra,
op de landengte v.
Korinthe. — Méyagd-ös, Zw., naar Me¬
gara. — 1. MsyagEvg, m.
van -,
uit Megara; mrv. -eïg, écov, 01, Megareeërs.
2.MeyagEvg, d, ^00^ z?. Kreoon.
JYLEyagiKÓg, 3 [il/eyaoa], Megarisch. —
Mzyagig, zdo?,
[zVZ.], h. gebied v. Me¬
gara. — Meyagó'd'EVy bw. [id., -dev],
van -, uit Megara.
fiéyagoVj zó [fiéyag], groot vertrek, zaal.
— 1. a) mannenzaal, vrouwenvertrek,
slaapkamer. — b) huis, woning, paleis
(bij H. mrv., omdat het verscheidene
vertrekken bevat; vgl. Lat. aeclës ;
later enk.). — 2. in de tempels : het
allerheiligste. — fuéyagóv-ÖE, bw., naar

inwoner van Megalopolis in Arkadië.
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géyag — gE'd'iözrjgi

de mannenzaal, naar het / vrouwenver¬
trek,
géyagy nip, a, gen. alov, algg, alov, dat.
alco, alp, alcp, acc. av, dlrjv, a ; mrv.
nom. dloi, dlai, dia enz. ; du. nom. dlco,
dia, dlco enz.— comp. gsi^cov, 2 ; superl.
géyioxog, 3.
I. 1. groot: lang, hoog, breed, dik,
ruim, omvangrijk : g. ovgavóg, H.; oi
-dloL dvögsg, volwassenen. — 2. biv.
gêya, hoog, ver enz.
II. overdr. 1. a) krachtig, sterk, machtig,
hevig: g. dvsgog ; -dip Moïga. — b)
bw. géya, zeer, sterk, krachtig: -a
nlovoLog; gèy) agioxog, H., verre de
beste; -« léysiv, luid spreken [z. ook
2, a). — 2. van beteekenis : a) v. of
met betrekking tot pers.: verheven, aan¬
zienlijk, voortreffelijk : g. faoïlsvg, de
Groote Koning, de honing v. Perzïè;
in ongunstigen zin : te groot, ver¬
waand, overmoedig : -a léyeiv, pochen
(Z. ook 1, b); -a cpoovEÏv, trotsch zijn.
— b) v. zaken : gewichtig, belangrijk,
moeilijk, erg : g. ögxog ; g. lóyog, ge¬
wichtige verklaring ; -a noiEXodai xi,
iets op hoogen prijs stellen; -a xi
jia&eïv, iets ergs lijden.
peyaG&evgs,

".tv < ■;. /vv '

:' .J' - l?vi r - ' ^ ÏV

}.

2

[géya

odévog

[e%cov) ],

machtig.
géyE'&ogy xó [géyag]. 1. grootte, lengte,
breedte, om vang. — 2. meton., concr. :
wiskundige grootheid ;
uitgestrekt
grondgebied. — 3. overdr. : ai kracht,
macht. — b) verhevenheid, zielenadel.
MsyijSy 7]xog, o (ace. gxa cnrjv), Gr. aan¬
voerder vóór Troje.
Meyiaziag, ov, ó {dor. gen. a), Gr. ivaarzegger.
géyioxog, 3, superl. v. géyag.
géSsig, aiol. part. v. * gédrjgi = géöco.
gcSécoVy éovxog, ó [part. v. geöéco -■ géöco],
behoeder, heerschcr ; f) -èouoa, be¬
schermster, heerscheres.
MeÖecov, covog, ó, stad in Boiotië.
géÖigvogy 6, medimne, inhoudsmaat voor
droge waren; in Attika : 52,5 l.
géöco [vw. Lat. meditarï, Necl. meten]. 1.
act. [alleen pr.) : heerschen, gebieden
over. — 2. med. [alleen pr., impf. enf.
googai) : a) denken aan, zorgen voor.
— b) verzinnen, beramen : -ogai xaxd
xivi, tegen iem.
ge^óvcog, gé£covy ion. = gsi£-.
gs^y gs'd'- vóór spiritus asper — gsxd,
gsxa-.
*g£&-aLgéoo {alleen iter. 2e ao. gedélsoxs,
H.), op zijn beurt grijpen, opvangen.
geft-dllogai © 1. achternaloop en. — 2.

losspringen op.
gE'd'-aggó^co © att. -ózzco, anders schik¬
ken, veranderen ; geiv. in goeden zin ^
verbeteren.
gE&Eico, H., conj. ao. v. geêipgi.
ge'd'-éjzco © I. onoverg. 1. achternagaan,,
-loopen. — 2. overdr. : a) %ped. : een
bevel enz. opvolgen, gehoorzamen. —
b) nastreven, beoefenen. — O. overg..
1. gaan
komen naar : a) act. en med.:
nazetten, achtervolgen. — b) zoeken,
op-, bezoeken. — 2. causatief: achter
iem. laten gaan : Tvöstögv gédsjiE Ljinovg,.
H. , hij dreef zijn paarden Tudeides ach¬
terna.
ge'O'-EggrjvEvcoy vertalen.
gé'&Tjj f] \vw. gédv]. 1
het overdadig
drinken. — 2. meton.: dronkenschap.
gE'O'-gxco ® om iem. of iets gaan, gaan
halen.
gé'd'-rjgaL ® zitten te midden ‘van.
gE'd'pgEQivógy 3 [gsd'' fjgégav [z. gêxa, B,.
III, 2, a) (gSv)], bij dag geschiedend.
gE'&'pgoovvrjj rj, nalatigheid. — gE&rjgcov, 2 [gsiBripi]. 1. nalatig. — 2. on¬
verschillig.
pE&-iijgi @ ion. gEZ-Lrjgi.
A. I. overg. : ivat gespannen, gebondeiv
of terug gehouden is, laten ^aan, - schie¬
ten, loslaten, — 1. èg noxagov g. xi, laten
vallen ; g. xiva, een gevangene vrijla¬
ten ; 0 g. yjvxyv, den geest geven ;0 nca<5ö£ ou gedrjoogai, mijn [med.) kind zal
ik niet loslaten. — 2. overdr. : iem. vrij
laten iets te doen : g. xiva lêvdi èm xgv
{h'lQgv, HDT., naar de jacht laten gaan.
— b) vrijmaken van : xfjg dyEog g., H.,
het hart ontlasten van smart. — c) op¬
geven, laten varen, prijsgeven : g. %ólov, H., zijn toorn ; g. yvcoggv, een meening. — cl) verwaarloozen, verzuimen.
II. onoverg. gsthévai [kavxóv]. 1. verflau¬
wen, verslappen, moede worden, den
moed verliezen. — 2. van iets aflaten
g. /iidxrjQ ; g> gdysoUai.
B. ï. a) wegzenden, -werpen ; g. fèlog,.
een pijl afschieten. — b) overdr. : iem.
iets naar het hoofd slingeren : 0 öveiöog
g. — 2. naar buiten drijven : flaoxöv g.y
een loot schieten.
pefr-ioxiigi @ ion. gEz-ioxrjgi.
I. overg. [pr., impf., f., le ao. act.; 16
ao. med.). 1 verplaatsen, verwijderen,
heenzenden: psxaoxgodgEvog {med. :
van zich weg) xovg dllovg ; soms : uit
het land verwijzen door ostracisme
{zachtere uitdrukking dan éxfdllco).
— 2. overdr. : d) veranderen : g. vógovg ; nolixsia -toxaxai, de staatsvorm
wordt veranderd; xovg 3'Icovag g.. tot

.

.

*

pé&odog

afval bewegen. — b) bevrijden van :
° /LI. ZLVa JlÓVCOV.
II. onoverg. [2* ao., pf., plqpf act.) en
meel. 1. zich verplaatsen, - verwijderen,
heengaan. — 2. overdr.: a) verdwij¬
nen : ° -êoxgxEv ^óAos, de toorn is ge¬
weken. — b) in een anderen toestand
overgaan : ij rvjg -éoxrjxe, de kans. is
gekeerd ; 0 psxaaxrjvai (3lov, verschei¬
den, sterven ; ngóg xovg ’ Afipvalovg pexéoxï], ging over tot...; 0 Xvnrjg -ioxaoo}
hond op met treuren.
pÉ&-odog9 i) [eig.: weg om iets te berei¬
ken . —^ Necl. methode], overdr. 1.
gang van het onderzoek, wijze van
redeneeren, methode. — 2. meton
concr.: onderzoeking, verhandeling.
ps'd'-opiXéco9 omgaan met.
ps'd'ÓQiog, 3 [pexd, oqog], op de grens
liggend ; f\ -a [xd>ga], zó -ov, xa -a, grens¬
gebied, grens.
psH-ogpaopat, naijlen, nazetten.
jLiE'd'-oQ/LiL^co, ion. pEx-ogpi^oo. 1. overg. :
a) in een andere reede brengen. — b)
overdr. : in een anderen toestand bren¬
gen : ° -loaoïïcu /lióx&cov, ergens zijn
(med.) toevlucht nemen uit het leed. —
2. onoverg. : elders voor anker gaan.
pé&v9 vog, xó fvw. Ned. mede (honigdrank)], bedwelmende drank, inz. :
wijn.
ME&vÖQiEvg, o, uit Methudrion. — Me'd'vÖQiov, xó, stad in Arkadië.
f.zE'd'voxco, voco, èpsD'Voa [causatief v. psd'vco], dronken maken ; gew. med. met
pass. ao. : dronken worden.
pé'd'voog9 3 [pédv], dronken.
/LlE'd'-vorEgog, 3, later; oi -oi, nakome¬
lingen ; biu. -ov, xó -ov, later.
[AE'd'vco [géïïv]. 1. dronken zijn. — 2.
overdr. : a) doortrokken zijn. — b) be¬
dwelmd zijn door hoogmoed enz.
ME'd'cóvif, ij, stad in Makedonië. ,
pEiyvvpz9 psl^co, spsi^a, pêpsiya; med. f.
psltgopai (ook met lijd. beteek.) ; pass.
/LtELx-d'rjöo/Licu, 2z f. /uygoopai, spelx'dgv,
2* ao. spiyrjv, pf. pèpeiypai. (A. F., H.:
3 enk. 2e ao. med. spixxo, plxxo ; 3 mrv.
2g ao. pass. plysv ; 2 enk. conj. ao. pass.
fuyrjijg). — plyvvpi9 pilgco, ëpi^a enz.
(minder goede schrijfwijze voor pEiyvvpi
enz.). — pEiyvvco, piyvvoo (minder
goed) en pioyco (alleenpr., impf. en, H.,
iter. impf. pioyéoxExo). — \vw. Lat. mi¬
seer e].
I. 1. mengen, vermengen : olvov ëpioyov
xal vöcog, H.
II. verbinden, vereenigen, bijeenbren¬
gen. — 1. a) xdgrj xoylpoiv splx'dq, H.,

—

peigopai
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viel in het stof ; pïlgai x£Xgdg T£ iaévog
XE, JE., d. i. handgemeen worden ; fig.\
° ovv xaxoTg pspsiypévog, in ellende ge¬
dompeld. — b) door bijeenbrengen
doen ontstaan : ° peiyvvpsvov noXépov,
het gevecht. — 2. pass. v. pers.: a)
zich verbinden -, omgaan met: piy'dsig dXXoöaTioLöL, H., met vreemdelin¬
gen. — b) dikiv. in vijandelijken zin :
handgemeen worden.
pEiödco en -Sidco, glimlachen.
pEi£óvcog9 bw. v. pei^cov. — pe££<x>v9 2,
comp. v. péyag.
pscXaviy Z. pélag.

pEiXiypa9 xó [(psiUooco], hetgeen bevre¬
digt : p. flvpov, H,, lekkere beet.
\.pEikivog9 3 = péXivog:
2.pedivog9 2 = psdlxiog.
PelXlov, xó, wat dient om te verzoenen,
geschenk.
PelXlogoo9 att. -txzco \vw. pEiUxzog], 1. ver¬
zachten, tot bedaren brengen. — 2.
med.: door woorden verzachten.
pEiXixla, i),' zachtheid; in ongunstigen
zin : slapheid : p. nolèpoio, H. — peiUxtog9 3 [psdiov], 1. a) zacht, liefe¬
lijk, aangenaam : -a èWa, H. ; ook zelfst. g• : JiQOoavödco xivd -ololv [ejzeolv],
H. , met vriendelijke woorden. — b)
genadig : Zsvg p. — 2. (alsof afgeleid
v. péh) : ° -a noxd, honigdrank.— pEiXixóy'rjQvg, gen. vog, m. vr. bvn. \j.ieüuXov (bw.) yrjQvcov], zoetklinkend.— psL
Lxog, 2 = psdlxiog.
pELÓvoog, biv. v. petoov.
peióco [pslcov]. 1. kleiner maken. — 2.
overdr.: a) met woorden verkleinen:
p. xó. xcov jcoXEploov, de macht der vij¬
anden. — b) vernederen, krenken. —
c) pass.: verzwakken : -ovpai xgv öidvoiav, mijn geestvermogens nemen af.
psiQdxLov9 xó [verklw. v. pslgaZ], knaap,
jongeman [geiv. v. 14 tot 20 jaar).—
pEiQaxlaxog, ó [id.], knaap, jongetje,
jongeling. — pEiQaxLooÖTjg, 2 [id.], een
knaap -, een jongen man passend. —
I. jeugdig. — '2. kinderachtig, dwaas.
— pEÏQa%9 axog, ö, ?), jongen, meisje.
pelgopai (slechts enkele vormen), [ivrt.
psg ; vw'. pégog, poïga]. 1. act. en med. :
a) pr. med. : als zijn deel krijgen. —
b) 3 enk. 2* pf. act. èppoge, als aandeel
gekregen hebben, deelachtig zijn, ge¬
nieten. — 2. pf. pass. : a) onpers. eïpagxai {en plqpf. sïpaQXo), door het
noodlot is bepaald, - beschikt. — b)
part. slpaQpÉvog, door het noodlot be¬
paald, - beschikt; rj slpaqpivr] [poïga],
het noodlot.
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gsig — gsll^co

gelg9 gyvóg, 6, aiol., ion. = gr/v.
gSlCO ga, ZO [|USlÓCO], tekOl’t.
gslcovy 2, dient als comp. bij gcxQÓg en
óllyog.
geldyyaiogy 2 [/uélaivav yaZav (è'xcov)],
zwart van aarde. — gelayxcdzrjgy ov,
m. bvn. [gèlaivav iaizr)v (è'xcov)], zwart¬
harig. — gsldyxcgogy 2 [g., ysT/Lia ]
eig.: stormachtig duister], donker, duis¬
ter. — MsldyxlaivoLy cov, ol [gèlaivav
xlaïvav (sxovzsg)], de Zwarte Mantels,
volk ten noorden v. h. land der Skuthen.
Iislayxoldco [gèlaivav xoXrjv (ëx<o)], zwart¬

gallig
zwaarmoedig
krankzinnig
zijn. — [zeXayxo/Ua,
zwartgalligheid,
zwaarmoedigheid, krankzinnigheid.
/LLEXayxQOLrjg, 2, en -Xpcog, cozog, m. vr. bvn.
[gèlava xQMva (ëxcov)], met donker¬
kleurige met gebruinde huid.
jbiéXa'd'Qov, zó. 1. balkwerk van het dak,
zoldering, dak. — 2. synekd.: a) nok¬
balk. — b) huis, woning, “tempel. —
pEXa'd'QÓcpLV) ep. gen. v. gèladgov.
gélaiva, vr. v. gélag. — gslalvco [gélag],
1. zwart maken. — 2. pass.: zwart -,

donker worden.
geldgrcEJclog, 2 [gélava néiclov (è’xcov)].
1. met zwart gewaad. — 2. o. h. kleed
zelf: zwart.
Melagnoóibou, cov, ot, Melampodiden,

nakomelingen van Melampoes. — MeIdgnovg, noöog, ó, Melampoes, my¬
thische ziener uit Pulos.
geldgjzzsQogy 2 \gèlava Tzzéga (è'xcov)],
z wartge vleugel d. — gsldgjrvyog, 2
[gslalvag nvydg (è'xcov)], met zwarte
billen, bijnaam v. Heraldes. — gsldgcpvllog, 2 [gèlava cpvlla lè'xcov)], met
donker loof bedekt. — gelavavyrjg, 2
[gèlaivav avyyv (ëxcov)], met donkeren
glans. — gEldvdezog, 2 [g., 1. déca],

met zwarte strepen.
MslavSéjzzai en -dïzai, cov, ol, Melandieten, Thrakische volksstam.
gElavla, rj [gelag], iets zwarts, zwarte

wolk.
MelavLTCJtrjy ij, moeder v. Aiolos.
gslavÓJZZEQogy 2 [gèlava nzèga (è'xcov)], en
pElavocrizÉQvigy gen. vyog, m. vr. bvn.
[gslalvag Jizégvyag (è’xcov)], met zwarte
vleugels. — gslavóxQOog-ovg, oog-ovg,
oov-ovv (mrv. ook XQ0E$) [gèlaivav XQÓav
(eycov)], en gslavóxQcog, cog, cov, gen.
cozog [gèlava xQcbza (è’xcov)]. 1. met don¬
kerkleurige huid. — 2. alg. : duister,
somber. — gslavzeixriSy 2 [gèlava zslxy
(è'xcov)], zwartmurig. — gsldvodgog, 2
[gêlav vöcog (ëxcov)], met donker water.

gsldvco (alleen 3 enk. pr.) [gélag], donker

worden.
gélag, aiva, av, gen. avog, alvyg, avog,
comp. -dvzegog (H. dat. gsllavi). 1. a)
zwart; zó -av, inkt. — b) verzw.: duister,
donker : g. sonsgog, H. ; zó -av ógvóg,

de donkere kern van een eik. — 2.
overdr.: a) somber, vreeselijk, droevig.
— b) v. h. gemoed : somber, zwaarmoe¬

dig.
Mélag, avog, d [gélag ; eig.: de Zwarte]. 1.
rivier in Thrakië. — 2. id. in Thessalië.
— 3. M. xólnog, de golf Melas, nu Golf
van Saros.
gélSogai [vw.Ned.smelten],doen smelten.
Melkaygog, ö, mythische jager in Kaludoon.
gelsSalvco [gélco]. 1. verzorgen, ver¬
plegen. — 2. onoverg.: bezorgd zijn,
zich bekommeren. — gelébrjgay zó,
gEleöcóv, covog, rj, en gElsöcovrj, ij [iel.],
bezorgdheid, kommer. — gelsöcovóg,

d, die zorgt voor, beheerder, opzichter.
lid voor lid, in
stukken.
gélEogy 3 en 2. — 1. a) vergeefsch, nut¬
teloos. ijdel. — b) -ov, bw. — 2. na H.:
ongelukkig, rampzalig. — gslsócpgcovy
2 [geléav cpgèva (ëxcov)], verblind, ramp¬
zalig.
gslszdco. 1. zorg dragen voor. — 2. zich
toeleggen op, zich oefenen in, behar¬
tigen : g. zrjv grjxogixyv. — gelézrjy ij
[gélco]. 1. zorg, bezorgdheid. — 2. a)
het zich oefenen in, het beoefenen van,
ijver, studie, nadenken. — b) inz.:
het instudeeren v. een reeds geschreven
gelEÏozly bw. [gèlog],

redevoering.
gslézrjga, zó [gslszdco], oefening, studie.
— gelEzrjgógy 3 [id.], vlijtig zich toe¬

leggend op.
gslézcoQy ogog. d [gélco]. die zorg draagt
voor de toraak, wreker. — gElrjöcóvy
óvog, rj [id.] — gelsöcóv. — gélrjga,
zó [id.]. 1. voorwerp van zorg. — 2.

zorg, kommer.
gslyacoy f. v. gélco.
Mélrjzogy d. 1. een der Dertig tirannen.
— 2. een der aanklagers v. Sokrates.
géhy ixog, zó [vw. Lat. mei], honig.
gslia, rj. 1. esch. — 2. meton.: esschenhouten speer.
MeIIPola, ij, zeestad in Thessalië.
gelly agvg, dor., en -yyQvg, gen. vog, m.
vr. bvn. [gèh, yijQvg], en gsllylcoooogy
2 [g., ylcbaoa], zoetklinkend.
gEli^co [gèlog] en med., spelen op een
muziekinstrument.

gEXirjörjg

—

Mégpiog
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g£Xoypdopog9 ó [géXog ygdqpcor] = gsXogeXip8r]g9 2 [(c5g) géXi pövg], honigzoet,
TXOLÓg.
eig. en overdr.
gEXojtoiïoLy 77, het maken -, het toonzet¬
MeXixégzpg9 ov, 6, een zeegod.
ten van liederen. — gEXouzoióg, ó [,uégEXixgazov 9 ion. -xgrjzovy x6 [géXi, xsqdvXog 7ioié(ov\ lieder-, lierdichter.
vvgi\, honigmengsel, een mengsel y.
géXog, xó. 1. lid v. h. menschelijk o f dierlijk
melk en honig, latei' o. water en honig.
lichaam : xaxd -saf HDT., lid voor lid,
— g£XiXoozog9 6 [g., Xcoxóg ; —>■ Ned.
in stukken. — 2. overdr. : af» mrv. :
melotej, honigklaver.
{het, gelijk h. lichaam, uit organisch
geXLvp, i). 1. gierst. — 2. mrv.: gierstsamengevoegde deden bestaande) lied,
velden.
lierdicht (dat gezongen iverd ; t. ond. v.
géXivog, 3 [geUa\, essckenkouten.
ETirj ; z. EJiog, III, l,a). — b) alg. : zang,
MeXivocpdyoi, oov, ol [gsXivpv (payórxsg
vrl treurzang; ook : 0 luide klacht. —
{'part. 2e ao. bij eöco)], Giersteters,
c) meton. : zangwijs, melodie.
Thrakische volks stam.
géXjzrj'd'QOLy oov, xd [iuéXtxoo], speelbal,speel¬
gEXicrcrjKzov, xó [géXixt Jirjxxóg\ honig¬
goed {overdr.)
koek. — gsXiQQvzogj 2 [géXixi gvxóg],
géXjtco en med. 1. onoverg. : zingen, zin¬
van honig vloeiend.
gen met dans ; overdr.: -Eotiai "Aqvjï,
géXioaa, att. -izza, f) [gêXi]. 1. bij. — 2.
H., een krijgsdans uitvoeren ter eere
meton. : honig. — geXloGELog en -aoiog,
van ..., d. i. dapper strijden. — 2.
3, door bijen gemaakt.
overg.: a) iets zingen, laten hooren. —
b) bezingen, door zang en dans vieren.
MéXiooog, d, veldheer en wijsgeer uit
Samos, omstr. 450 v. G.
géXco9 77ooo, êgéXrjoa, gsgêXrjxa, 2e pf. gsgijXa {beide pf. met beteek. v. h. pr.);
MeXczij, 77. 1. Attische gouw. — 2. h. eiland
■med. f. rjoogai, pf. pepéXrjgcu (met be¬
Malta.
teek. v. h. pr.) (H. pf. gègfXexat); pass.
gEXczÓEig-ovg, ósooa-ovooa, óev-ovv [géXt\,
ao. kgeXrjdgv (ook bedr. beteek.). — 1. een
met honig gemaakt; 77 -óeooa [ga£aj,
voorwerp van zorg zijn, ter harte
honigkoek. — géXizza9z. -100a. — geXigaan, bekommeren : -rjoovoiv êgoi ïncpQcov, gen. ovog, m. vr. bvn. [(d>£) ps/U
7101,
II., ik zal zorgenvoor...^—b)
(pQsvL)eig. : als honig voor het hart],
onpers. \ géXsi goi xivog, liet is mij een
zoet, verkwikkend. — geXt,xgós9 3
voorwerp van zorg, ik bekreun er
[géXijj honigzoet, eig. en overdr.
mij om. — 2. zorg dragen voor, be¬
géXXrjga9 xó [psAAco], het dralen. — géXlang stellen in : nXovxoio gsgrjXcóg, H.;
Xr\öig9 ecog, rj \idi\. 1. het dralen. — 2.
0 xdcpov geXpOslg xqjös, na voor hem
het te verwachten
het nakend zijn.
een graf voorbereid te hebben.
— geXXijGU), f. v. géXXco.
gEXcpöécOy zingen. — gEXcpdóg, 2 [géXog
g£XXixóg£idog9 2, aiol. [gsiXi^og, geiödco],
gdcov]. 1. zingend. — 2. melodisch,
zoet glimlachend.
zangerig.
gsXXóyagoSy 2 [géXXoo, ydgog] en geXXógsgdaGL9 3 mrv. pf. v. *gdco.
vvgtpog, 2 [g., r’vg9777], op het plint te
gégaygaL, pf. pass. v. gdooco.
huwen, verloofd.
gEgd'd'rjxa, pf. v. gavddvco.
géXXco9 impf. è'gsXXov, ggsXXov, f. gsXXrjOco,
gEgaxvia, vr. part. 2* pf. v. grjxdogai.
ao. ègéXXrjoa, fj/LiéXXrjoa. — ï. a) op het
gégapEv, 1 mrv. pf. v. *gdco.
punt staan te, voornemens zijn, willen.
gsgagaggai, -aGgai,pf. pass. v. gagaiveo.
— b) steeds op het punt staan te, dra¬
gégaxci, pf. v. gdoow.
len, aarzelen, uitstellen : ovx è'cpaoav
gEgaoóg, part. pf. v. *gdco.
XQfjvai -SLV è'xL, zij zeiden, dat men
gégflXEzaïy H., pf. med. v. gsXco.
niet langer moest wachten. — 2. a)
gégPXooxa, pf. V. fXcnoxco.
bestemd zijn om, beschoren zijn (ongEpEXrjgévcog, bw. \part.pf. pass. v. gsXco],
pers.), moeten door h. noodlot of d. wil
zorgvuldig.
der góden of door een logische noodwen¬
gsgévyxa, pf. v. géreo.
digheid : egsXXov tjvvÉosodou öï£vï, H.,
gspEzigÉvog, ion. = gsHsigsvogj part. pf•
ik was voorbeschikt om te lijden ; g.
ddardxovg aXixéo&cu, H., ik moet ge¬
zondigd hebben tegen...; xó-ov, xd -ovxn, toekomst; zld.: moeten door d.ivil
v. een mensch. — b') verzw., drukt een
ivaarschijnlijkheid uit: zullen : xa 8e
géXXsx’ dxovÉgsr (inf. pr.), H., dat zult
gij wel gehoord hebben.

pass. v. gedirjpL.
gEgpxcóg, part. pf.v. pgxdogai.
gégpXdj 2e pf. v. géXy.
gégrjvcLj 2G pf. v. gatveo.
gEgiayxay pf. v. giaiveo.

Méggiog, ö [<— Lat. Memmius], Memmius.
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yéyvaycu

yéyvaycu, -veo, -vécgzo, -r#, -vrjai, -vij¬
ftal, -vfjyrjv, -vrjooyai, *yéyvoyai, -vco-

ftE'd'a, z. yiyvpoxco.
Méyvcov, oro?, d. 1. mythische honing
der oostelijke Aithiopi'èrs. — 2, 6?r.
naam v. een der twee kolossen te Thebe
in Egypte, die honing Amenophis Til
(omstr. 1400 v. G.) voorstellen.
yéyova, 26 pf. V. * [taco.
yeynzóg, 3 [verbaaladj. v. yèypoyai],
laakbaar, te versmaden.
yéyvxa, pf. v. yvxdoyai en v. yvco.
Méypig, iöog, ion. iog, Tj, oude hoofdstad
v. Egypte. — MeycpLztjg, ov, d, inwoner
van Mempkis.
yéycpoyai, yjoyai, sysyxpdygv; pass. ao.
[gew. met bedr. beteeh.) syéycpdpv. —• 1.
laken, koonen, afkeuren : y. xivdxivog
(onz.)f wegens... — 2, iem. iets ver¬
wijten. — 3. vertoornd zijn op: y.
xivl (m.).
ysyipiyoigéco, over zijn lot klagen, mis¬
noegd zijn. — ysyyjiyoigog, 2 [ysyyjdysvog yoïgav], niet tevreden met zijn
lot.
yéyyjig, scog [yèycpoyai], berisping, ver¬
wijt.
yév, partikel \ver%w. uit 2. yi)v\, staat
nooit op de eerste plaats v. d. zin of
h. zinsdeel, maar achter h. woord,
waarop het slaat.
A. bevestigend (vrl H.). ï. = 2. ygv,
waarlijk, voorzeker, gewis, inderdaad :
Zevg y. olös, dat weet Zeus ongetwij¬
feld. — 2. in de meeste verbinding en v.
y. met een ander partikel behoudt ieder
bestanddeel zijn eigen waarde : xai y.,
en inderdaad, en voorzeker; dUd y.,
maar in werkelijkheid; ?} y., in eeden
en sterke bevestigingen = g yyv, voorze¬
ker ; ys y., weliswaar; y. ovv, vrl in
antwoorden : vast en zeker {z. ook B,
ii); over y. xoi (= yévxoi), Z. yévzot.—
3. in zinnen als : xovxov y. oocptnxegóg
sljLUj pl., kern voorzeker -, kern althans
overtref ik in..., voelt men een tegen¬
stelling ; zij vormen een overgang tot h.
correlatieve gebruik.
B. correlatief. Hier ook heeft y. cig. be¬
vestigende kracht, doch door de tgst. v.
een tweede lid krijgt het een tegenstellen¬
de schakeering. — I. 1. aan y. beant¬
woordt een tegenstellend partikel: a) geiv.
Sé : weliswaar... maar, eensdeels... an¬
derdeels, deels... deels: 6 y. ..., d öé,
de een... de ander ; de sterkte der tgst.
is zeer verschillend: el xig xavxa y.
ovxcog ë%siv rjystxai, oïexai ös..., en toch
denkt ... ; in ösï xoïg y. ’OlvviHoig fiorjdsiv, ngög ök OsxxaXovg ngsofslav nsy-

—

yevzav

uxsiv is y. ... ös weinig meer dan xs ...
xcll ; zeer dikiv. is y. ... ös niet te verta¬
len. — b) vaak oiXXd (sterker dan ös),
dxdg, avxdg enz.— 2. vaak beantivoordt
aan y. een niet-tegenstellend pai'tikel:
y. ... xai, y. ... xs, voorwaar ... en. —
3. dikw. is h. tegenstellend partikel iveggelaten : ngcoxov y. ... sixa jöé). — II.
verbindingen : y. ovv verbetert vaak een
voorafgaande uitdrukking : immo, veel¬
eer (z. ook A, 2) ; over y. xoi (= yévxoi), z. yêvxoL.
Mévavögog, d, blijspeldichter, gest. 292
v. C.
Msvöaïog, m. bvn., uit Mende. — Mévög,
T], stad op h. schiereiland Pallene in
Ghalkidike.
yeveaivco, ep. ao. ysvsrjva [(usvog], 1. vu¬
rig verlangen, streven naar. — 2. toor¬
nig -, driftig zijn.
yevEÖrjïog, 2 [yévcov örjiovg], standhou¬
dend tegen den vijand, onverschrok¬
ken. — yevéxzvjxog, 2 [yévcov xxvjxov],
standhoudend in het krijgsrumoer.
MsvéXaog, att. -XEcog, oj, 6, Menelaos, ho¬
ning v. Sparia ten tijde v. d. Trojaanschen oorlog.
yEveJZzóXeyog, 2 [yévwv nxóXsyov], stand¬
houdend in het gevecht, onverschrok¬
ken.
ysvEzéov, verbaaladj. v. yèvoj.
ysvEjfdgyrjg, ov, m. bvn., en ysvÉjfagyog,
2 [yévcov %dgyijv] = ysvsnxóXsyog.
Mévwtjzog, ó, Klinisch wijsgeer, IIP eeuiv
v. C.
ysvoeiHrjg, 2 [ysvog, 1. * eïxca ; cig. : aan
het verlangen beantwoordend], bevre¬
digend, voldoende, rijkelijk, aange¬
naam.
JM.evoiK.Evg, 6, vader v. Kreoon.
yEvoivdco, ion. -éco9 ep, -cóco [yévog’]. I.
vurig begeeren, streven naar. — 2.
voorhebben, beramen, denken aan.
Mevoizidörjg, ov, ó [M., -dörjg], Menoitiade, zoon van Menoitios, t. tv. Patroklos. — Mevolziog, d, een der Argonauten.
yévog, xó [vw. Lat. mens]. 1. a) kracht,
sterkte. — b) levenskracht, -drang. —
c) in omschrijvingen : y. nvgdg, H.,
krachtig vuur; y. "Exxogog, H., de
krachtige Hektoor. — 2. v. ziel en ge¬
moed : a) aandrang, wilskracht, harts¬
tocht, moed, wildheid, woede. — b)
verlangen, bedoeling, voornemen.
ysv-ovv en yev-ovv-ys, biv. = ysv ovv,
y'sv ovv ys.
yevzdv = ysvxoi dv (krasis).

(.lévzoi

pév-zoi, partikel, nooit op de le plaats
v. h. zinsdeel. — 1. bevestigend : inder¬
daad, waarlijk, zeker : ov p. ys pa Ala ;
vrl in antwoorden. — 2. tegenstellend :
a) toch, nochtans, intusschen, vrl bij
tegenwerpingen; soms : psv... p. (sterker dan psv... dé). — b) duidt een ver¬
deren stag in d. gedachtengang aan;
leidt b. v. den minor v. een sluitrede
in : nu echter, welnu.
Mevzooq, ogog, o, vriend v. Qdusseus.
pévoo, psvco, spsiva, pspsvyxa (A.T\ lier.
impf. psvsoxov ; ion. f. psvsco) [vw. Lat.
manëre].
I. onoverg. 1. ergens blijven, op zijn
plaats blijven, standhouden in h. ge¬
vecht. — inz. : a) ergens lang blijven,
vertoeven, blijven bestaan. — b) wer¬
keloos blijven. — c) achterblijven. —
d) wachten. — 2. overdr. v. toestanden,
instellingen enz. : blijven bestaan, on¬
veranderd -, geldig -, van kracht blij¬
ven : al ojzovdai -ovoiv.
II. overg. 1. a) wachten op, afwachten.
— b) overclr. v. een kwaad : te wachten
staan. — 2. verdragen, uithouden.
Mévcov, covog, ó, bij PL., leerling v. Gorgias, later veldheer in h. leger v. d. jon¬
geren Kuros.
pEQi^oo [psglg]. 1. deelen, verdeel en. —
2. toededen.
psgipva, fj, zorg, bezorgdheid, kommer.
— pEQLpvcLco. 1. bezorgd -, bekom¬
merd zijn. — 2. angstvallig -, duet in¬
spanning nadenken. — pegLpvrjpa,
TÓ = psgipva. — peQipvyzrjg, ov, 6,
die bezorgd is om, tobber.
peglg9 iöog, fj [psigopai]. 1. a) deel, stuk.
— b) inz. : aandeel, portie. — 2. a)
afdeeling menschen, groep, klasse. —
b) inz. : partij.
pegiGzfjg, ov, ó [psgl^of], verdeeler.
MegKySóviog [-«— Lat. Mercëdonius] pfjv,
schrikkelmaand in d. Rom. kalender.
MegaEgiörjg, ov, 6, Mermeride, zoon van
Mermeros, t. tv. Hos. — Mégpegog, 6,
een Trojaan,
pégpegog, 2, zorgwekkend, pijnlijk, vreeselijk. — pégpyga, fj [vw. péoipva'] =
psgipva. —pEQpi]gi£co. 1. onoverg. : be¬
zorgd -, bekommerd zijn, onrustig na¬
denken : diia p., H., besluiteloos zijn.
— 2. overg.'. overleggen, verzinnen,
beramen.
pégpig, i’&og, fj, touw, koord.
Megójzy, fj, echtgenoote v. Polubos, een
mythischen honing v. Korinthe.
piEgojtr]ig9 tdog, vr. bvn. [pêgoyj], menschelijk.

—
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péaog

pégog, zó [pslgopai].
S. 1. het iem. {vrl door h. noodlot) toeewezene, lot, aandeel. — 2. overdr. :
et iem. toegeivezen deel bij een han¬
deling : a) rol, rang, ambt : t6 oov p.
(acc. v. betrekking), voor zoover van u
afhangt; èv ovösvóg (onz., xelfst. g.) -si
sïvai, voor niets gelden ; èv nagsgypv
-si, als een bijzaak. — b) beurt :*sv [zeg)
-si, op zijn béurt.
II. alg. 1. deel v. een geheel: zd övo -y,
de twee derden. — 2. inz. : a) afdee¬
ling van een leger.— b) klasse, partij.
— c) soort (species als deel v. h. genus),
pégoïp,

ojzog, 6, bijna altijd mrv. [?],
missch. : sterfelijk, vergankelijk \mrv.:
de menschen.
psGai-jzóXiog, 2 [péoai {loc.), er tusschen],
halfgrijs.

, -zegog,

psGalzazog

Z.

psoog.

psGappgly, Msoap^gly,
figia, Msoypfgla.

ion. = psoyp-

péaazog = psooazog.
pÉoavXog of -ov, ep. psaa- (geslacht onbem
ksnd) [(iv) psoeg avh); eig. : hof te

midden van een omheining]. 1. binnen¬
hof, hoeve, veehof. — 2. y p., met en
zonder dvga, deur die op het binnen¬
hof uitkomt.
peaeyyvdcD en med.
[{sv) psoeg syyvrjv
{zidsvai)], een borgsom -, een pand bij

een derde deponeeren.
psoyyv, ep. peoGyyv(g). 1. v. plaats : a)
bw. : in het midden. — b) vrz. met gen.:
tusschen, te midden van. — 2. overdr.
v. tijd, biv. : intusschen.
p^sarjEig, ysooa, ysv [pèoog], middelmatig.
pEGrjpflgla, ij [psoy rjpsgaJ.
2. meton. : zuiden.

1. middag.—

MeGypPgla, y, twee steden in Thrakië,
de eene aan de Zwarte, de andere aan
de Aegaeische Zee.
p£orjp($gid£oo [psoypfgia], de middagrust

nem en.
psGÓyaia en -yeia, y [pèarj yaïa], binnen¬

land.
pEGÓöprj, fj [péoog, öépco ; eig.:

midden¬
. midden -, draagbalk v. een
zoldering. — 2. dwarsbalk v. een schip.
pEGÓXevxog, 2 [psoog Xsvxóg], wit in het
midden, witgestreept. — peoópyaXog,
2 [p., opcpaXóg], den navel -, het mid¬
delpunt vormend; inz. v. Delphoi, be¬
bouw].

1

schouwd als h. middelpunt der aarde.
— peGovvKziog, 2 [psoai vvxzsg], mid¬
dernachtelijk ; z6 -ov, middernacht.
pÉGog, 3 (comp. psoaizsgog, superl. psoaizazog), ep., aiol. péooog, 3 [vw. Lat. me-

dius, Ned. midden].

;•
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[A.EGÓCO - pEzd

A. I. 1. zich m het midden bevindend
er tusschen gelegen, middelste : ó u.
öaxzvlog, middelvinger. - 2. vaker
partitief: het midden van : -ov odnog
?vzaoJ’Ml ~ ,L omrdr'
m : -ov
[partitief) ijpag, middag; -ai (iel.) VVHZSg,
het midden der uren van den nacht,
middernacht. — 2. v. hoedanigheid :
het midden houdend : a) tusschen veel
en. weinig, groot en klein enz.: matig,
middelmatig; inz. : tot den midden¬
stand behoorend. — b) tusschen twee
fénd®6” : “> onpartijdig. — /?) bemiddeB' joyêoov. 1. bet midden, tusschenruimte : dia -ov zfjg jzólscog ; zó -ov zcov
Tsixcov, de ruimte tusschen... ; èv -co
KEio0ai,m het midden -,vóór aller oogen
liggen (v. een kampprijs). — 2. overdr.:
ci) v. tijd: het midden, tusschentijd : -ov
npegag. — b) middelweg, gematigd¬
heid : oi dia -ov, de gematigde middenparty. - c) onpartijdigheid. — d) open¬
baarheid : yvcópijv zivd èg -ov cpégsiv,
een meening in het midden brengen.—
e) verschil.
fieaóco [pêoog]. in het midden zijn : -ovoa
rjpega, middag.
MéojriXa, rj, naam dien XEisr. aan Ninive
geeft.
f.léyaarog, 3 [oude superl. v. /uéooog], juist
m het midden.
peGGavXog of -ov == peoavX-,
Méggi7, f), havenstad in Lakonië.
[XEGG7jyv(g)y z. psorjyv.

,

MeGGrj'ig ïdog, ij, bron in Thessalië of in

Lakonië.
Meggijvtjj tj. 1. bij H. : de omgeving v.
Pherai in h. latere Messenië. — 2. na
H. :
Messenië, kindschap in h. zuid¬
westen v. de Peloponnesos. — b) Messeiie, de hoofdstad v. Messenië. — MegGTjviog, 3, Messenisch ; ot -oi, Messeniërs.
psoorjgijg, 2 [péooog ; vw. dgagioxco], zich
in het midden bevindend,
t Méggios, ö [<—Lat. Messius], Messius,
een der namen v. keizer Decius (keizer
249-251 na G.).
pEGGoïzayrjg, 2 [péoog nayslg (v. 7irjyvvpi)\

tot op de helft vastzittend. — pEoojia2 [péoog JzaXXópsvog], bij het mid¬
den geworpen.

XrjS,

pÉGGog, z. péoog.

pEGzóg, 3. — 1. vol, verzadigd. — 2. over¬
dr .: meer dan genoeg hebbend van,
moede, beu. — peozóco, vullen, ver¬
vullen, eig. en overdr. : ° p. rivet ögyrjg.
pÉGepa, vrz. met gen., tot aan.
péocog, bw. [péoog], matig, middelmatig,

eenigermate ; ov p., niet weinig.
pez\ pez- vóór spiritus lenis = psrd
psza-,
7
pEza. (vóór spiritus lenis pex\ vóór klin¬
kers en tweeklanken met spiritus asper :
psy ) [vw. psoog, Ned. met], oorspr. : te
midden ervan, daaronder.
A. bw. (vaak is het niet mogelijk te zeg¬
gen, of p. in h. gevoel v. d. schi'ijver nog
een afzonderlijk biv. was, dan wel tme¬
sis moet aangenomen worden).
I. 1. v. plaats : a) te midden ervan, daar¬
onder .' noksag oXeoag, p. dl vlóv èpóv,
H-, nadat hij er velen gedood heeft,
daaronder...; met beweging: p. ö9 ióv
EgxE, H., te midden ervan schoot hij
een pijl. •—. b) achteraan, daarachter :
Tzgedzog èycó, pèza d’ vppeg, H. — 2.
overdr.: a) v. tijd : daarna, later : p.
öè ómhoE avrovg. — b) ter aanduiding
v. een verandering : p. dij fovlsveai, gij
verandert dus van gedachte.
II. in samenst. 1. v. plaats: a) te mid¬
den van, tusschen (met en zonder belueging) : pez-ég%opai, péz-oinog. — b)
achter, na: psza dicbxco.— c) ter aan¬
duiding v. een verandering v. plaats :
psia-faivco. — 2. overdr. : a) v. gemeen¬
schap : peza-ötöcopi. — b) v. tijd : na :
psz-avzlxa. — c) ter aanduiding v. een
verandering v. toestand : anders : pszafovXevco.
B. vrz. [na zijn naamval: péza).
I. met gen. 1. v. plaats : te midden van,
onder : ° p. £covzcov elven. — 2. overdr. i
ci) v. gemeenschap : samen met, met :
oi p. Kvqov fagfagoi ; oi pez1 ’Agiaiov,
Ariaios en zijn soldaten ; p. zcov üegov,.
met de hulp der góden ; fhg.: p. zivog
Eivaij op iem.s zijde staan. — b) v. be¬
geleidende omstandigheid, v. wijze : met:
ixéxEvoE avrovg p. ÓaxQvzov ; vd.: over¬
eenkomstig.
II. H. en ° met (loc.-)dat. 1. te midden
van, tusschen, onder: p. jiqcózoioiv
èóvzsg, H. — 2. overdr. : bij, boven: p.
Hal zóöe zoïoi ysvéo'&co, H., bij dat allesmoge ook dit nog gebeuren.
III. niet acc. 1. v. ruimte (alleen H. en
°, behalve p.
gag e%eiv) : a) naar-, in
het midden van : ïxovzo p. Tgcoag, H.
— b) met verzwakking v. de voorstel¬
ling v. binnendringen: a) naar, in do
richting van : ocpaigav eqqhjje psz} dpcplnolov, H., zij wierp den bal aan een
dienstmaagd toe. — f) achter, na :
zovg öè psr’ ehie, H., hij volgde hen.
— c) met vei'zivakking v. de voorstel¬
ling v. richting: te midden van : p.
nhjd'vv, H., in de menigte; fig.: e'xeiv
zi p. xsïgag, iets onder handen hebben,
bezig zijn met. — 2. overdr. : a) v.

péza

—
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tijd : na : p. zavza, daarna, daarop ;
/isff r/pégav, na het aanbreken van den
dag, over dag ; ol pEff rjpdg, onze na¬
komelingen. — b) v. volgorde en rang :
na, naast: nozapóg péyiozog p. 3'Iozgov.
— c) doel: naar, om te halen (voor¬
stelling 1, b) : tiIelv p. yaXxóv, H. —
— d) overeenkomstig : p. oóv xfjg, H.,

naar uw wil.
1. péza, na wijn naamval = psza.
2. péza [h. bw. psza, ronder koppelio. ge¬
bruikt en met verschuiving v, h. accent\
= /lézEOZL.

/LiEza-paLVGo © I. onoverg. ï. van plaats
veranderen, elders heen gaan : p. s£
olxiag slg oixiav, van het eene huis in
het andere overgaan ; /iezól <5’ dozga
flejlrjxeiv, ïï. (tmesis), zijn van den
eenen kant v. d. hemel naar den ande¬
ren overgegaan. — 2. overdr. : a) in
een anderen toestand overgaan, ver¬
anderen : slg dkEKzgvóvo. p., in een
haan veranderd worden. — b) zich tot
een ander -, zich tot iets anders wen¬
den ; in de rede : tot een ander on¬
derwerp overgaan. — Hf. overg. (ao.
/Liszsfirjoa), overdragen, wegbrengen.
peza-fldXkco © 8. overg. 1. verplaatsen,
omwerpen, omwenden: -o/icu id önla,
zijn schild opzijn {med.) rug werpen;
/LiEzci vojia fakó>v (tmesis), H., den rug
keerend, vluchtend. — 2. overdr. : a)
iets veranderen, in een anderen toe¬
stand brengen : p. ziva eg dgvsov, iem.
in een vogel veranderen; p. zijv êod'fjza, den rouw aannemen ; 0 ögydg p.,
van stemming veranderen; rned. vaak:
van meening -, van gezindheid veran¬
deren (vgl. II). — 3. door verandering
verkrijgen, ruilen : ° p. dllovg zgónovg,
andere gewoonten aannemen.
II. onoverg. : -elv [savroV], overdr.: in
een anderen toestand komen, een ver¬
andering ondergaan : ° -el Evbaipovia,
het geluk is onbestendig ; vaak : van
meening -, van gezindheid veranderen
(vgl. I, 2).
/lEzdfiaoïS) scog, rj [pszafaLvco], verande¬
ring van plaats, het heengaan.
/LiEza-/hf$d£co ® 1. elders heenbrengen.
— 2. overdr. : zovg (pdóyyovg p., iem.
de stem doen veranderen.
/zEzafihTjzéov, verbaaladj. v. pEzafiallco.
p£za[$oXrp rj [/uEzaf}aU.co], verandering,
eig. en overdr. ; inz>. : omwenteling.
fzeza-fïovhevcD en med., van besluit ver¬

anderen.
pEz-dyyelog, o, bode, bodin (tusschen,
psza-, tivee pers.).
/AEzaysizvicóv, covog, ó, metageitnioon, de
tweede maand v. h. Attische jaar. half
Aug. tot half Sept.

/LiEza-yiyvGÓaKco @ ion. -yivcóoxw. 1. het
anders inzien, van meening verande¬
ren. — 2. vd.: spijt -, berouw hebben
over. — pszdyvoia, fj, en pEzdyvooGig,
scog, rj, verandering van meening, leed¬
wezen, spijt.
/AEza-ygdcpco © 1. liet anders schrijven,
in een geschreven stuk iets verande¬
ren. — 2. later -, een tweede maal
schrijven.
pEz-dyoo © elders heenbrengen, weg¬
brengen, eig. en overdr.
pezaSaiwpaij medeëten.
pEzabr/pcog, 2 [psza örjpov], onder hetvolk -, in het land zijnde.
/LiEza-Sldco/u ® mededeelen, laten deelne¬
men.
fLiEzaÖLooKrogj 2, ingehaald. — psza-dicoKCO ® 1. achtervolgen.— 2. snel volgen.
/AEza-öoxELy onpers., de gedachte veran¬
dert : p. /lol (voor mij), ik verander
van gedachte.
psza-öo^d^co, van meening veranderen.
pEzaöógjZLog, 2 [psza (na het begin van)
öógjiovJ, onder het avondeten geschie¬
dend.
pEzaögopdöijVy bw. [pszaögopog, -aö?]v\,.
naijlend. — pszaögopr]i) [pszaögopog], vervolging. — pszaogopog, 2 [pszaögapsïv, %. pszazgéxw], vervolgend.
pEzd'd'EGig, scog, rj [pszaziftr/pi].

1. om¬
zetting. — 2. alg. : verandering,
pEza-'O'éco ® naloopen, nazetten.
° pEzaïfioXia, Y] = pszafioh].
pEza-L^o), zich neerzetten te midden van,.
' bi3'

,

psz-algco ® opnemen en wegdragen.
pez-aioGco ® naijlen.
pEz-aczEco, een deel vragen van, bede¬
len. — pEzaizT/g, ov, d, bedelaar.
psz-cLLZLog, 2, mede schuld hebbend, me¬
deplichtig.
pEzalypLOVy zó [(ro) psza aiypcov], tusschenruimte tusschen de speren, - tus¬
schen de twee legers.
pEza-ytaXÉco © elders heen -, terugroe¬
pen.
pEza-KLvéco, van zijn plaats bewegen,,
verplaatsen.
* pEza-xlco (alleen 2c ao. pszsxiadov). K
ipsza-, achter).») onoverg.: achteraan¬
komen. — b) overg. : achternagaan,
dikw.: achtervolgen. — 2. (psza-, ver¬
andering v. plaats), gaan naar.
3..
(psza-, te midden van) : doorloop en.
pEza-Klaico © 1. naderhand weenen. 2. act. en med.: naderhand beween en..
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peza-xXivco ® 1. iets in een andere rich¬
ting buigen, ombuigen. — 2. overdr.
pass.: een keer nemen.
fisza-KOfzigco © elders heen -, wegbren¬

gen.
fteza-Koo/aéco, anders schikken, veran¬
deren.
ftEZCLKV/LUOSj 2 [pEZOL XV/LKXZCOV (d)V)\ zicll
te midden der golven bevindend : ° p.
dzag cpavsujg, verschijn te midden der
golven van het noodlot, om ze te stillen.
pEza-Xapfidvoo ® 1. a) aandeel hebben -,
- nemen aan, een deel ontvangen -,
- nemen van: p. xfjg A^o^hdt., van den
buit. — b) alg. : krijgen, verkrijgen : p.
zó nspnzov pÉQog zcbv ipgqxov. — 2. iets
anders nemen, nemen in de plaats van :
xóv Ttólspov dvz’ slgrjvtjg p., den vrede
voor oorlog verruilen.
pszdXr]\pigy scog, rj \jpszaXapfdv(o\ het
deelnemen aan.
jiEzoLlXayrp rj,
verandering, verwisse¬
ling. — psz-aXXdaGco © att. -dzzco,
veranderen, om ruil en.
pszaXXdco. 1. navorschen, naar iets vra¬
gen. — 2. iem. uitvragen.
pezaXXevco [pèzaXXov]. 1. in de mijnen
werken, graven naar. — 2. overdr. :
door wroeten.
pEza-XXrjycoy ep. [— * pEza-Xijyco], een eind
maken aan, ophouden met.
jiézaXXov, zó [ —> Ned. metaal], groeve ;
inz. : mijn.
pezdXp£vogy ion. = *peddXpsvog, v. psïïdXXopaL.
pEzapd£togy 2

[pszd pa£cov (wv)], zich
tusschen de borsten bevindend.
ueza-pav'd'dvcö @ iets anders leeren, tot
een ander inzicht komen.
pez-apEi/Zoo ® ruilen ; med. : in ruil
krijgen.
peza-pELywpt © vermengen met.
p,EzapéA.Eia9 fj, en pEzdpsXog, d, spijt, be¬
rouw. — p£za-péXco ® 1. act., gew. on¬
pers. -el, het maakt naderhand bezorgd:
-el pol, ik heb berouw, - spijt: pexEpéXrjoè ocpL zavzo. nou)oaoL, HDT., hun
daad berouwde hen ; ace. abs. -péXov
avToïg, daar het hen berouwt. — 2.
med.-pass. (pers.), berouw hebben.
pEza-plyvvpi en -pioyco — psxapsLyvvpL.
pEza-poQcpóooy een andere gedaante ge¬
ven aan, veranderen. —pEzapóg<pcooLgy
scog, rj, gedaanteverwisseling.
pez-apcpid^co © en -apopiÉvvvpi © van
kleed doen veranderen ; geio. med. :
van kleeren veranderen.
jzezapcbvLog, 2, ijdel, vergeefsch, waar¬
deloos.

psz-avayiyvcóoxopai © van gevoelen
veranderen, berouw hebben.
pEza-vatco (part. f. ° -vdoocov), van woon¬
plaats doen veranderen.
pEzavdazrjgy ov, ó [pezaviozapai], die zijn
land verlaten heeft, vreemdeling.
peza-vLGopai en -vLooopcu, naar een an¬
deren kant gaan.
*
pEz-oLviozrjpi © 1. uit zijn woonplaats
verwijderen. — 2. onoverg. (2& ao., pf.,
plqpf.) en foed., van woonplaats veran¬
deren, uitwijken.
psza-voéco, anders gaan denken, berouw
hebben, boete doen, zich bekeeren. —
pEzdvoia, i), verandering van iuzicht,
berouw, boete, bekeering.
pEzatgv [pszd, £vv]. 9. bw. 1. v. plaats :
er tusschen. — 2. overdr. : a) v. tijd :
intusschen : ó p. xgóvog, de tusschentijd ; met part. : p. ÖELuvovvzsg, onder
het avondeten. — b) v. hoedanigheid :
tusschenliggend, tusschen goed en slecht
enz. — II. vrz. met gen. 1. v. plaats :
tusschen, in het midden van. — 2.
overdr. v. tijd : tusschen.
pEza-jzavopaiy er tusschen
nu en dan
rusten. — pEzajzavocoXrp rj, verpoozing.
pEza-jzEL'd'oj © tot andere gedachten bren¬
gen. — pEzaozEiozógy 2 \verbaaladj.\,
dien men tot andere gedachten kan
brengen.
pEzdjtEpjtzogy 2 \verbaaladgi\, ontboden.
— pEza-jzÉpjzoo O en, gew., med., om
iem. zenden, laten halen, ontbieden. —
pszdjZEpyugy scog, ij, het ontbieden.
pEza-jzrjödco, heen en weer springen.
peza-jzLJtzco © (dient dikte, als pass. v.
peza/3dXXco). — 1. aan een anderen kant
vallen, omvallen. — 2. overdr. : a) in
een anderen toestand overgaan, veran¬
deren, een keer nemen, van gedachte
enz. veranderen. — b) anders'uitvallen :
zQLÓxovza ipfjcpoL (stemmen) pszéjiEoov.
peza-jtoiéco. 1. veranderen. — 2. med.:
zich deelachtig maken van, zich iets
toeëigenen van. — pEzanoirjoigy scog,
rj, verandering.
MezcljzovzÏvoi, (ov, oi, Metapontiërs. —
Mezoljzóvzlov, zó, stad aan de Golf v.
Tarente.
pEza-jzoQEvopcu. 1. achternagaan, ver¬
volgen. — 2. overdr. : in vol gen : e%'O'QOLV p.
pEza3ZQEjzrjgy 2, uitmuntend onder. —
pEza-jzQEJzcoy zich onderscheiden -, uit¬
munten onder (met dat.).
pEzajrvpyioVy zó [(ro) pszd nvgycov], stuk
muur tusschen twee torens, gordijn.

pezdgcnog — gezégxogai
pEzagoïog, 2 en 3 [gezatgco], omhooggeheven, hoog in de lucht, in de hoogte:
-ai rées, hdt., schepen in de volle zee.
— gezagaiócoy omhoogheffen.
geza-axEva^co. 1. anders inrichten ; alg.:
veranderen. — 2. med. : zijn zaken eldersheen overbrengen, verhuizen.
pEza-ojidco, eldersheen -, wegrukken.
gEzaojzópevog, -gjzcov9 v. gsOsjzco.
gÉzaaoai, cov, ai [gszd en ?|, in den tusschentijd geboren lammeren (?il. tussckeii de vroeg dingen en de nakomers
in), zomerlainmeren.
geza-GGEvogai ©

ep. [= * gexa-osvogai].

naijlen, naspoeden.
gszaoraGig, ecog, fj [gEd-iazjjgt,]. 1. overg.:
a) het verplaatsen. — b) overdr. : ver¬
andering ; inz. : verandering van den
staatsvorm, omwenteling. — 2. onoverg. : het heengaan.
piEza-ozEixco, iem. achternagaan, gaan
halen.
g£za-Gzéllogai9 laten halen, ontbieden.
gsza-arévco en med. 1. onoverg. : nader¬
hand zuchten. — 2. overg. : naderhand
betreuren.
UEzaazoixEL en -Xh biu. [gszd, Gzoïyog],
op een rij naast elkaar.
geza-Gzgégpco © 1. overg.: a) om draaien,
om wend en : zó jcgóoconov g. n góg tl ;
med. met ao. pass. : zich omkeeren.
h) overdr. : veranderen : g. vóov, H.,
zijn denkwijze. — 2. onovergoverdr.:
van denkwijze veranderen, bijdraaien,
toegeven.
gEza-axv/aazl^co, den vorm veranderen,
omvormen. — pEzaaxvpaziGgóg, d,
verandering van gedaante.
gsza-tdaaco © aft. -rdzzco. 1. omplaatsen. — 2. med. : a) zijn opstelling
zijn slaglinie veranderen. — b) overdr.:
tót een andere partij overgaan.
gEza-zl'd'rfpL ® 1. er tusschen plaatsen;
fig. : xéXaöov gEzéftrjxEV, H., hij heeft
rumoer onder ons verwekt. — 2. an¬
ders plaatsen. verplaatsen: 0 ojzovdgv
g., van zich afzetten. — 3. alg. : veran¬
deren, vrl med., overdr. : -zidsgai öócav,
van meening veranderen ; 0gsTedéggr
EvfiovXlav, ik heb in de plaats v. een
slechte een goede beslissing genomen.
gEza-zgéjzoD © geiv. med. met pass. 2&n
ao. !. zich omkeeren. — 2. overdr. :
om zien naar, zich storen aan.
gEza-zgexco © naloopen.
gEzazgonakC^ogai [freq. v. gEzazgéjzogai],
zich herhaal del ijk omkeeren.
gEz-avödco, spreken te midden van, - tot.
gez-avzixa, terstond daarop.
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geza-cpégco © 1. eldersheen -, weg-, over¬
brengen, wegdragen. — 2. overdr. : a)
overbrengen : ex zóóv anógcor sig rovg
Evjiógovg g. tdg zgiggagxiag. — b) ver¬
anderen : g. yvdogrjv ; g. zovg xgóvovg,

de datums verwarren.
gezd-cprjgi ® spreken te midden van.
pEza-cpoQÉco, ion. = gEzaqpÉgoo.

*
anders zeggen ; inz. :
vertalen. — 2. med.: later overleggen.
pszdgpgEvov, zó [(rd) gEzd cpgéva ; eig. :
wat achter het hartenet is], rug.
gsza-cpcjövéco = gszdepggi.
gEza-xeiQitcn en, geiv., med. ï. tusschen -,
in de handen nemen : yjakzrjgiov -ogai,
bespelen. — 2. overdr.: a) bezorgen,
besturen, leiden, een werk volbrengen.
— b) iem. behandelen, bejegenen.
gEzaxQÓviog, 2 [gsza xgóvov (öSv)], later
geschied.
gEza-xcogécoy elders heen -, weggaan.
ligér-Eigi & [gszd, sigi]. ï. (geza-, er tus¬
schen). a) er tusschen
er onder -, er
bij - zijn.— b) overdr. v. tijd : er tusschen
verloopen. — 2. [gsza- duidt gemeen¬
schap aan), het aandeel zijn van:
gégog goi gszijv, een deel v. h. land be¬
hoorde mij ; geiv. onpers. : gèzEozi goi
zovzov, ik heb deel aan, - recht op.
2.géz-Eigi [gszd, slgi], z. gszêgxogai.
gEz-EÏJzov, 2e ao., spreken te midden van.
gEZEioo, H., pr. conj. v. 1. gizsigi.
pEz-Exfiaivco ® uit iets in iets anders
overgaan. -— gEzÉxfiaoïg, scog, i), het
overgaan.
pEZEXia'd'ov, 2G ao. v. * gsraxteo.
-j- Méz£U.og9 ó [<— Lat. Metellus], Metellus. Eom. familienaam.
pEz-evSvco ©
B ao. -svédvoa : iem. een
ander kleed aan do en. — 2. 2e ao. -evêövv en med. : een ander kleed aan doen.
gsz-EgézEgoïy ai, cc, sommigen.
pEz-éjz£iza9 ion. -elzev, biv., later.
pEz-égxogai © en (att. met bet eek. r. h.
fut.) péz-Eigi ® \slpi]. — I. gaan
komen te midden van. — II.!. elders
heen gaan, gaan naar, erbij komen, op¬
zoeken : jzóhvÖE gEzê.gxEO, PI.
inz. :
a) in vijandelijken zin : er op losgaan,
aanvallen. —’ b) smeek end naderen :
dvoujoi dvégovg gszïfioav, HDT., zij na¬
derden met offers h. altaar v. de win¬
den. — 2. overdr.: tot een ander onder¬
werp overgaan (in de rede). — IIS. 1.
a) achternagaan, -komen, volgen, om
iem. of iets gaan : zóv naiöa Evgov ol
gszióvzsg. — b) inz. : wrekend achter¬
volgen ; vd.: straffen. — 2. overdr. : a)
geza-cpgd^co. 1.
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nastreven, najagen : zö dvögslov pezègxovzai, leggen zich toe op dapperheid ;
f vjzazsiav pêzEipi, naar het consulaat
dingen (te Rome). *— b) nagaan, on¬
derzoeken. — c) vervolgen, voortzet¬
ten : pszsi.pi xbv Xóyov.
/uez-evxo/Liou, zijn wensch veranderen.
fZEz-éxco © deel hebben aan, aandeel
hebben -, - krijgen aan, deelnemen,
deel achtig worden : p. zijg sogzrjg ; zov
nebiov polgav -ovoi, zij bezitten een deel
der vlakte.
fiiEZEcogiZco [,uezécogog]. 1. optillen, om¬
hoogheffen. — 2. overdr. : a) iem. op¬
beuren, den moed opwekken. — b)
pass. j- onrustig zijn.
pszscogoXoyéco. 1. over hemellichamen
.enz., spreken. — 2. overdr. : over ver¬
heven dingen spreken. — pszEcogoXóyog, ó [pszscoga Aéycov], 1. die over
hemellichamen enz. spreekt. — 2.over¬
dr. : die over verheven zaken (nl. ivijsgeerige onderwerpen) spreekt.
pEZEoogojzogéco [pszécogog, jiógog], in de
hoogte zweven.
pszécogog,

2

[pszd, vw. dslgco

; —>-

Ned.

meteoor]. 1. opgetild, omhooggeheven,
zich in de hoogte bevindend, d. i. bo¬
ven den grond, in volle zee enz. ; -óv
xi, een heuvel; zd -a xai zd vjzo yfjg, alles
wat in het luchtruim en onder de aarde
is. — 2. overdr. : a) trotsch. — b) (als
opgericht), in gespannen verwachting.

—

pszgogog,

2, Jtl. =

pszécogog.

pEz-hjpi, fLiEz-LGzrjgi, ion. — psïïi-.
(LLEZ-iaxco

=

pszéxco.

fXEzoLHÉco [pézoixog]. 1. van woonplaats
veranderen, uitwijken, verhuizen. — 2.
ergens als raetoik (z. pézoixog) geves¬
tigd zijn. — pezoiKpoig, scog, ?/, ver¬
huizing.
pszoinia, f) [uézoixos], het medewonen.
p.EzoLHL^co [id.]. 1. elders vestigen ; inz.:
een kolonie ergens heen brengen. —
2. onoverg. : verhuizen.
f.iezoLklov, zó, vreemdelingenbelasting ie
Athene door de metoiken (z. pézoixog)
jaarlijks te betalen. — pézoixog, ov,
m. vr. bun. [pEid, oixog\. 1. van woon¬
plaats veranderend, uitwijkend. — 2.
[pezd (bw.) ol'xov (ë%cov) ; eig. : te midden
der anderen zijn woning hebbend],
medewonend ; gew. zelfst. g.: ó p., metoik, vreemdeling die ergens metter¬
woon gevestigd is.
[.iEz-oLxo{ia.L © 1. gaan te midden van :
dvd dazv p., de stad rondloopen. — 2.
achternagaan, gaan naar, gaan halen ;
in vijandelijken zin.: achtervolgen, los¬
gaan op.

—

jLlézQOV

pEz-onXd^co, nu hier, dan daar hurken.
pEz-ovopd£co, anders noemen.
pEzójtLv, bw., later.
pEz~ójztcrd'E(v). 1. bw. : a) achter, van
achteren. — b) overdr. v. tijd : daarna,
later. — 2. vrz. met gen. : achter.
tzEzojzcogcvóg, 3, van den herfst. — pszójtcogov zó [(zö) psz' öjzcógav], herfst.
/lEz-ogpi^oo, ion., = ps'&ogp-.
pszovoia, fj [1. pézEipi]. 1. het deel hebben
aan, lidmaatschap. — 2. gemeenschap :

,

ooi ö’ dgezfjg zig p.;

pez-oxEZEvco, door kanalen aüeiden.
pEz-oxM£coy met een hefboom verplaat¬
sen, met inspanning verschuiven.
pézoxog, 2 [pETszco], deelhebbend aan •
d p., deelgenoot.
pEzgéco [pézgov]. I. 1. meten, uitmeten.
— 2. overdr. : a.) een afstand als ’t ivare
afmeten, afleggen, doorloopen : néXayog
p., H., doorvaren. — b) met de oogen
als ’t ivare meten, volgen : ° pExgsïo&ai
(— act.) ï'xvr). — c) schatten, beoordeelen : zfj yaozgl p. zrjv svdcupovlav. — II.
toemeten: °jccóIolol zógzov p. — pézgppety zo, het toegemetene, maat. — pezgrjzLKÓSy 3, het meten betreffend: fj
-?) zézvi], de wetenschap van het meten;
inz. : meetkunde. — pszgrjzóg, 3 [verbaaladj.\, meetbaar.
pEZQid^co [pézgiog], maat houden.
pEzgiKÓg, 3 [pézgov^, de versmaat betref¬
fend, metrisch ; fj -?) [zêxvrj]', metriek.
pézgiog, 3
[pézgov], matig, de juiste
maat hebbend. — I. v. grootheid, hoe¬
veelheid. 1. dvögsg opixgoi, -cov (middel¬
matige, gewone) èXdooovsg dvbgcbv,HDT.
— 2. slechts de juiste maat hebbend,
juist genoeg, karig, klein. — II. overdr.
1. v. tijd : -ov (behoorlijk) pfjxog zcov Xóycov.— 2. v. graad : a) passend, behoor¬
lijk, juist, middelmatig, gewoon; 0 ov
-a JiaozopEv xaxd. — b) dikw. in zedelijken zin : die maat houdt, bescheiden,
bezonnen, achtbaar: p.dvrjg.
pézgov zó
Ned. meter], maat.
voorwerp om te meten, maateenheid,
maatstaf, inhoudsmaat, meetstok. —
II. overdr. 1. v. tijd ; inz. : versmaat.—
2. in zedelijken zin : p. avzco ó vópog
èoztv, zijn richtsnoer is de wet. — III.
•meton. 1. maat, het meetbare, het gernetene : a) a) v. ruimte : lengte, breedte
enz. ; mrv. : afmetingen. — /?) v. hoe¬
veelheid : z^ua ~a>
duizend maten
ivijn. — b) overdr. : a.) v. tijd : lengte,
duur. — /?) in zedelijken zin : matige
levenswijze, bezonnen denkwijze. —
2. inz. : volle maat: 0 ooqplrjg p., de
volle maat der wijsheid. — 3. het punt.

,

[—

— I.

/lexconrjdóv

waar de maat vol is, eindpunt, doel :
1 öggov g., H., het eindpunt der reede, de
juiste plaats om aan te leggen ; fig.:
rjjigg LxsTo /Li., H., hij bereikte de rijp¬
heid
- den vollen bloei der jeugd.
/AST003X7]öóv9 bw. [/tszoojiov, -<5dv], één front
vormend, in linie. — gercójziov, zó =
gszoonov. — /jLETWTcioq, 2, aan
op het
voorhoofd. — gézcoJzov7 zó [(rd) gsza
concov\eig.: de plaats tusschen de oogen].
1. voorhoofd. — 2. overdr. : a) voor¬
zijde v. iets : front v een leger; iedere
v. de vier zijden eener pyramide. — b)
0 het hoogste punt : yaiag g., v. d. Etna,
als hoog sten berg v. Sicilië.
z. èycó.
jjiéxqi(s). I. vrz. lo met een bw., een vrz.
of een vgiv. : tot : u. ösvgo ; g. zóze ; g.
jzqóq ; g. eicl ; g. ov, totdat. — 2. met
gen. : zoover als, tot, tot aan : a) v.
ruimte : g. DaXaoogg. — b) overdr. : a)
v. lijd : g. ègsv, hdt., tot op mijn tijd ;
g. zijg ekelvov £ógg, HDT., tot liet eind
van zijn leven. — /?) v. graad : g. zov
ÖLxaiov, tot aan
binnen (de grenzen
van) het recht. — II. vgw. v. tijd. 1. tot,
totdat: g. oxóxog syévezo. — 2. zoolang
als : g. oi zo^ózai £i%ov félg.
grj. A. I. bio. 1. subjectieve ontkenning ;
ontkent dat iets in de voorstelling of in
d. zeil v. d. sprekende bestaat: niet (t.
ond. v. ov ; %. a. I, 1; hetzelfde verschil
bestaat tusschen de samenstellingen :
ovösig, ggösig enz.) ; gebruik in hoofd¬
en bijzinnen, bij d. infin. en h. part. z.
Spraakk. — 2. vraagpartikel : leidt vra¬
gen in, waarop een ontkennend antwoord
verwacht ivordt (= Lat. num) : a) in
directe vragen = gcov, toch niet ?, im¬
mers niet?, misschien? — b) in indi¬
recte vragen : of, of soms, of niet.
Iï. vgiv. 1. leidt ontkennende doelaanivijzende zinnen in: opdat niet. — 2.
leidt voonverpszinnen in : cpofovgai
gig., (z. Spraakk.).
B. verbindingen. 1. ov gij : de gg-zin
ivordt ontkend door ov, zoodot een sterke
ontkenning ontstaat: voorzeker niet :
0 ov zl g?) hjepdeo dó}lq), heel zeker zal

ik niet door list verschalkt worden.
— 2» gij ov : a) bij wkw. v. vreezen :
dat niet: Etpofeizo gij ov övvaixo e^eXÈeïr. — _b) elliptisch : of niet : gij ov
'dsgizóv y = oga gij ov... — c) dikw. net
uitdrukkingen mei ontkennende beteek.
= Lat. quin : dat niet: ovöèv èövvazo
dvzêyEiv gij ov %aoLL,Eodai, hij kon zich

niet weerhouden, hem alles te geven.
— 3. si öè gij, elliptisch : als het niet
zoo is, in het tegenovergestelde ge¬
val, anders. — 4. gij ozi, gij öjzcog, el¬
liptisch = gij Xéys ozi, laat staan. — 5.

—

3G5

ggöi^co

grj xi en grjxi : d) in gebiedende zin¬
nen, na ivkiv. v. twijfelen enz. : niet
om de een of andere reden. — b) laat
staan, nog minder. — c) in vragen
■waarop men een ontkennend antwoord
verwacht = Lat. num : toch niet ?,
soms ? — 6. gij zoi en gijzoi, waarlijk
niet. — 7. gij ys, gij tzoze, gg $ov, gij
7100, gij TidonoxE, gij jzoog, gij zoi, z. gijye, gijnotE enz.
grj-yE en gij ye, in si öè gijys = ei öè gij.
ggöagd, bw. [iace. onz. mrv. v. ggöagóg].
1. geenszins, volstrekt niet.— 2. nooit.
— grjöagij en -gfj [dat. vr. enk. o. id.],
geenszins.— gyöagó&Ev, bw. [,u., -hev],
nergens vandaan. — gyöagoï’ bw., ner¬
gens heen. — ggöagóg9 3 [ggöè, 1.
dgóg], alleen mrv., geen enkel. — grjm
öagody bw., nergens. — ggöagóóg^bic.,
geenszins.
gij-öé. 1. vgw.: a) tegenstellend : maar
niet (= dXla gij).— b) gew. verbindend :
en niet, ook niet: gij... g. ; g.... g• —
2. bw.: niet eens, zelfs niet(= Lat. ne
... quidem): gijöé tzoze, gijöé jzco, grjöè
tzoÓjzoze, z. grjösjiozE, gijdsnco enz.
Mijöeia, g [gijöo/iai ; eig. : de Schran¬
dere], mythische ioovenares in Kolclns.
Mi]ÖEiog9 3

=

Mijöog.

pyÖEig, ggösgta, ggöév (verbuiging gelijk
eig ; mrv. ggöÉvsg enz.) [gecontr. uit ggöè sig, ook niet één].
I. 1. a) zelfst. g. : niemand, niets. — b)
bijv. g.: geen; soms mrv.: ggÖErsg aXXoi,
geen’ ander volk. (ggöè eig, ggöè gia,
ggöè ev, die niet gecontr. noch geclideerd
worden, hebben nog de oorspr. kracht v.
ook niet één). — 2. overdr.: zoogoed
als niets, zonder waarde, - beteekenis,
-kracht: °ovx ijtglov zovg ggöévag, hij
schonk geen aandacht aan die onbe¬
duidende menschen ; ggöèv Hyeiv, on¬
zin zeggen.
II. bw. ggöèv [eig. bepalende ace. q m
niets], in geen opzicht,heelemaal niet:
ggöèv ijooov, niet minder.
ggöé-jzoTEy bw., en gyöé noze [eig. : ook
niet ooit], nooit. — gyÖ£-jtco,bw., en
ggöè jzco) nog niet, pooit.— gyÖE-ncóüzote, bw., nog nooit.
pyd-ÉzEQOS) 3 [ggöè èrsgog], geen van
beiden ; mrv. : geen van beide groe¬
pen, - partijen [ggöè szegog heeft^ nog de
oorspr. kracht v.: ook niet één van
beiden).
Mgöta, ij, Medië.- 1. landschap ten zuid¬
westen der Kasjrische Zee. — 2. bij xen.
ook h. landschap ten noorden v. Babuloon : -ag zsïxog, de Medische muur.
gyöL^co [Mijöog], Perzisch gezind zijn.
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Mrjöixóg — grjvoEiöfjg

Mgöixóg, 3 [Mrjöla], Medisch ; óneig. :
Perzisch : fj -ij yfj en fj -ij [yfj) = Mrjöia. — Mrjölg, löog, fj [Mfjöog], Me¬

dische vrouw.
ggöiagóg, ó [[MjdiCco], Perzische gezind¬

Mfjliog, 3 [MfjXog), Melisch; ol -oi, Meliërs.
ggUg, löog, fj [1. pfjXov), appelboom.
MrjUg, löog, vr. bvn., van Malis, Malisch-:
fj M. yfj en fj M. [yfj], Malis, landschap
in zuidelijk Thessalië.
grjXofioxyg, fjgog, ó[gfjXa fóoxTov), schkaph er der.
(

heid.
f.ifjöogai, gfjoogai, sprjodpi/v. — 1. naden¬
ken, overwegen.— 2. uitdenken, ver¬
zinnen, beramen. — 1. pfjSog, zó (alleen
mrv.), overweging, besluit, plan.
*gr]XodgojZEvg, ó [gfjXa öoetzcov], appelpl ukker.
2. gfjöog, zó, schaamdeel.
Mfjöog, ov, ra. bvn. 1. Medisch ; oneig.:
gr/lo'd'VTTjg, ov, ö [gijla ïïvcov). 1. scha¬
Perzisch.— 2. oi -oi, de Meden ; oneia
pen offerend.— 2. waarop schapen ge¬
de Perzen.
offerd worden.
firj'd'Eig, [A.rj'd'év, latere vormen voor grj1 .gfjXov, dor., aiol. gdXov, zó [ —-> Lat..
öelg, grjöév.
maluin]. 1. appel. — 2. alg.: vrucht.
Mrj'&'vgva, fj, stad op Lesbos. — Mrj&v2.gfjXov, zó. 10 schaap, geit. — 2. mrv. :
gyaïog, 3.— 1. van Methumna. — 2.
«) kleinvee. — b) alg. : vee. — gr/Xooi -oi, de Methumnaiërs ; f) -a, het ge¬
vógag, ov, o, dor. — * -gr/g [g., vègro),.
bied van Methumna.
schaapherder.
Myd'cóvg, fj, oude naam v. Msfhóvrj.
MfjXog, fj, een der Cydaden, nu Milo.
pi/xaogai (alleen pr., 2& ao. è’gaxov met
gtjXoacpayéco
[gfjla ocpaQoï J, schapen
part. pax(bv,' 2e pf. part. met beteek. v.
offeren.
pr. : gsgi/xcog, . pr. pspaxvïa ; hiervan
gfjXoyj, oTiog, m. vr, bvn. [I1. gfjXov ; wrt..
2cplqpf. ■met uitgang en beteek. v. impf,
ójT, vgl. ojzcoTza], appelkleurig, goud¬
ègégrjxov) [klanknabootsing). — 1. bla¬
geel.
ten.— 2. overdr. v. dieren, zld. v. men1. gfjv, rjvóg, 6 [vw. Lat. mensis, Ned.schen : kermen, kreunen. — grjxdg,
maand, maan], maand.
döog, vr. bvn., blatend.
gr/xÉri, bw. [gr/, sxi; -x- naar analogie v.
2. gfjv, dor. gdv, bevestigend partikel (staat
ovx-êzL], niet meer, niet langer.
nooit op de h plaats) : voorwaar, stel¬
lig; (bevestigt vaak iets, dat in tgst.
MrjxiazEvg, ó [gfjxiozog), naam v. tiuee
tot het voorafgaande staat, en wordt
Grieken in de Ilias. — Mrjxiazrjiddan gew. door een tegenstellend iv. ver¬
örjg, ov, ó [M., -döijg), Mekistcïade, zoon
taald). 1. zivog grjv ivsxa spav'ddvEze
van Mekisteus, t. w. Eurualos.
zo^EVEiv
waarom eigenlijk ... ? ; xai
Iufjxiazog, 3 [gfjxog), superl. bij gaxgóg ;
goi öoxeÏ dsog gsv ó dvijg ovöagcóg
z. a.
Eivai, üeïog gf/v, maar wel goddelijk.
gfjxog, zó [z. gaxgóg). 1. v. ruimte : leng¬
— 2. vei'bindingcn : a) dys g., welaan
te ; inz. : lichaamslengte. — 2. over¬
dan. — b) fj g., ter inleiding v. eeden :
dr. : a) v. tijd : lengte ; inz. : g. ioóin waarheid, voorwaar. — e) ov g., gij
vov ; bw.: langdurig : ° elné poi gij "g.,
g. , waarlijk niet. — d) xai g., en waar¬
zonder omhaal van woorden. — b) v.
lijk : 0 xai g. öxvco ; (met tgst. tot h.
graad : grootte, hevigheid v. een ge¬
voorafgaande :) ° 9oiXeï óxveiv (pleegt te
moedsbeweging.
aarzelen) ngdyg1 dvijg ngdoocov géya;
gfjxoxE, ion. — gf/noze.
(antwoord :) xai g. è’ycoy’ (ik voorwaar,,
ggxvvco, f. vvco [gfjxog]. 1. lang maken,
ik in elk geval) è'ocoo1 exeÏvov ovx öxvco,
verlengen: 0g. fof/v, zijn stem ver
zonder ...
doen weerklinken, luid spreken. — 2.
gfjvrj, fj [1. gfjv\, maan.
overdr. v. tijd : g. Xóyov en g. alleen, uit¬
Mfjvrjg, scog, 6 (acc. a) = Mïv.
voerig verhalen,
gfjviylg, iyyog, fj, vlies; inz. : hersenvlies.
gf/xcov, wvog, fj, papaver, maankop.
grjUa, fj [1. gf/lov], appelboom.
pr/vi'd'póg, ó [grjvlco] = pfjvig. — gfjviga,
zó [id.]. 1. oorzaak van wrok, schuld..
gf/XELog en grjXeog, 3 [2. gfjXov), van het
— 2. wrok.— gfjvig, iog, fj, wrok, toorn.
schaap, schapen-.
— grjvlco. 1. wrokken, wrok koesteren,
Mr/Xidg, döog, vr. bvn. [Mr/Xlg), van Matoornen : 0 nazqi (tegen) g. cpóvov (gen.
lis, Malisch. — MrjXiEvg, écog, ni. bvn.
v. oorzaak). — 2. zijn wrok laten blij¬
[att. acc.' -ia) [id.\. 1. van Malis, Malisch.
ken, iem. (zin) verwijten doen.
— 2. ol -telg, Maliërs.
grjvoEiöfjg, 2 [prjvög (1. grjv) elöog )l'^a>v)]r
gf/Uvog, 3 [1. gfjXov), van den appel¬
boom.
halvemaanvormig.

pgvvaig

—

pgvvoig, soos, g, het aangeven. — pgwzgg, ov, q. 1. die bekendmaakt, waar¬
schuwer, verklikker, — 2. gew. in ivettelijken zin : aangever, aanbrenger. —
prjwzgov, ré, belooning voor een aan¬
gifte. — firjvvco. 1. alg. : bekendmaken,
openbaren, verklikken. — 2. in ivettetelijken zin : aangeven, aanbrengen.
Mfjovsg, cov, 01, ion. = Maiovsg. — MgovL77, ion. — Maiovia. — Mgóviog, 3, en
Mrjovig, idog, vr. bvn., Maionisch.
pg. jzote en pg jzote. 1. bw. : a) nooit. —
b) ff vraag partikel : of misschien niet.
— 2. vgw. : a) opdat nooit, opdat niet
soms. —■ b) na wkw. v. vreezen: dat ooit,

dat soms.
firj-jzov en pg jtovf dat niet soms.
pg-jtco en pg jzco. 1. bw. : nog niet. —
2. vgw. ■ opdat -, dat niet soms.
pg-JlCOJZOZE, pg JZCÓjZOTS dl [AT} JZW JZOTE,
bw., nog nooit.
pgjzoog en pg jzcog. i. vragend bic. : of
niet soms. — 2. vgw.\ opdat -, dat niet

soms.
pggiv&'OSy g, touw.
f.ATjQtov,

zó, alleen mrv., schenkel been¬
deren. — pggóg o, mrv. pggoi en pgga.
1. dij. —• 2. dij-, schenkelbeen.
pggvxdopai, herkauwen.
pggvopai, med., samenrollen. — 1. een
zeil strijken. — 2. iets in de schering
weven.
pgoopai, f. v. pgöopai. — pgozcog? cogog,
ö. 1. leider, raadgever. — 2. die aanzet
tot, verwekker.
firj-TE, bw., en niet, noch, komt in beteek.
en gebruik geheel overeen met ovzs, be¬
houdens h. verschil aangeduid bij pg,
A, I, 1. — i. gew. herhaald : p. ... p.,
noch ... noch. — 2. beantwoordt aan
een ander (geiv. volgend, soms vooraf¬
gaand) ontkennend partikel: p. ... pg,
lig ... f.i., noch ... noch; p. ... pgös,
noch ... noch ook. — 3. beantwoordt
aan een niet-ontkennend verbindingspartiket: p. ... is, p. ... dé,, niet... en,

niet ... maar, niet alleen niet ... maar
zelfs.
pgz7jg, igóg, g [verbuiging, z. Spraakk. ;
A. V., H. en° : pgzsgog, pgzégi) [alle
vormen zijn afgeleid van drie trappen
v. d. stam : pgigg, -isg, -ig ; vw. Lat.
mater, Ned. moeder]. — 1. moeder ;
vaak v. godinnen, als Rhea en Demeter ;
ook v. dieren. — 2. overdr. : a) v. de
aarde : voedster ; v. de druif als voort¬
brengster v. d. ivijn. — b) bron, oor¬
zaak : 0 xaxcöv p., bron van misdaden.
pgzi. 1. = pg

11;

z. pg, B, 5.

— 2. onz.
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pgxdvgpa

v. pgxig. — 3. H., gecontr. dat. v. pgzig
— *pgzü.
pgzidco [pgzig] en med. 1 onoverg.’. naden¬
ken, plannen maken. — 2. overg. : uit¬
denken, beramen, besluiten.
pgzLEzay m. bvn., alleen nom. en voc.
[pfjziv Isig [v. tgpif], raadgever, wijs.
pgziósigy ósooa, ósv [pgzig]. 1. bedr. : rijk
aan wijzen raad, wijs. — 2. lijd. : ver¬
nuftig samengesteld : cpdgpaxa -ósvzar
H.
pgzLopai, H. = pgzidopou, z. pgzidoo.
pgzig, iog en iöog, g [dat. H. pgzi, gecontr.
uit *-ü) [vw. Lat. mëtïri]. 1 a) inzicht,
schranderheid, vernuft. — b) verpers.:
Overleg, Wijsheid, godin. — 2. meton
concr. : schrander-, listig plan, - voor¬
nemen.
pg-zig, rig, n, gen. nrog. 1. H. en 0 = pgösig, geen, niemand. — 2. = pg zig.
pg-zoi — pg roi, waarlijk niet.
pgzQa, g [pgigg], moederschoot.
pgzgakoiag9 6 [pgzéga dloidcov], die zijn
moeder slaat, moedermoorder.
pgzgixóg, 3 [pgigg], moederlijk.
Mgzgóöcogogy ö [pgzgög öcogor ; eig. : moedergavej. — 1. sophist uit de Ve eeuw
v. Ü. — 2 leerling v. Epikoeros. — 3
dichter v. epigrammen; tijdstip onbe¬
kend.
pgzQÓ’d'sfv), bw. [pgigg, -dsv], van moe¬
derszijde.
pgzgoxzóvog, 2. — 1. [pgzéga xzavcóv (v.
xzsivcoj], zijn moeder doodend. — 2.
een moedermoord betreffend.
pgxgojzaxcog, ogog, 6 [pgzgog nazgg],
grootvader van moederszijde.
pgxQÓrzoXiSy scog, g [pgzgg jzólig]. 1. a)
moederstad [ten opzichte v. een kolo¬
nie). — b) alg. : hoofdstad. — 2. ge¬
boorteplaats.
pgzgvidy g [pgzgg], stiefmoeder.
pgzgcóïog en pgzgcgog9 3 [pgigg],
de moeder, moeder- ; 0 p. gpóvog, moord
door de moeder bedreven.
pgzgcosy coog, ó (dat. col en co, ace. coa
en cov ; mrv. cosg enz.) [pgigg], broeder
van de moeder, oom.
pgxavdcoy gew. med. dopai, ion. éopaz
[pgxavg]‘ — 1* kunstig vervaardigen, bouwen, - toebereiden. — 2. overdr.:
a) behendig
listig verzinnen, - be¬
ramen. — b) behendig listig tot stand
brengen, - bewerken, - veroorzaken.
pgXavV* g [dor. papara —> Lat. machina
—> Ned. machine] en pgx(*vrltA'ai TÓ
[pgzavdco]. — 1. kunstige -, vernuftige
uitvinding; inz.: toestel, machine, vrl

.

.

.

.
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belegeringsmachine. — 2. meton.: mid¬
del, kunstgreep, list ; ridop -avjj, op
iedere mógelijke wijze, door alle mid¬
delen ; ovös/Lita -avr) èaxiv, er is geen
mogelijkheid.
garjxavóeig, ÓSOGÖL, óev [ngxavrj], vinding¬
rijk. — prjxavojtOLÓg, 6 [/Lirjxayrjv txolécov], werktuigkundige, ingenieur. —
f.igyavo-ggdcpoq, 3 [gijxavdg ganxcov],
arglistig.
fiijxog, ró, middel, hulpmiddel.
Mrjcov, ovog, ó, enk. v. Myoveg.
pda9 vr. v. sig.
paalvco, f. /luolvco, sfiiava [ion. èfilyva), fisfxlayxa ; pass. êfudv&rjv, fiEfiiaapai. — 1.
verven. — 2. a) bezoedelen, bevlek¬
ken. — b) overdr. : door zonde bezoe¬
delen, ontwijden.
fiiicu(povéco. 1. onoverg.: zich met moord
bezoedelen. — 2. overg. : vermoorden.
— fjuai(povLa, ij, bloedschuld,jnoord.
— puaicpóvoq^ [pialrco ; st. v. s-jiE-qjvov, 2snao. v. ésivco], met moord bezoe¬
deld, bloeddorstig; 6 g., moordenaar.
jLuagia, fj, slechtheid,, goddeloosheid. —
/buagóq9 3 \vw. fualvco]. 1. bezoedeld,
vrl met bloed, vuil. — 2. overdr. : «)
misdadig, zondig, goddeloos. — b)
schertsend : schelm.
fiiiaG/Lia, xó [fualvco]. 1. bezoedeling, vrl
door moord, wandaad. — 2. meton.,
concr., v. pers. : snoodaard. — fudotcoQi ogog, ó [id.]. 1. die zichzelf en
anderen bezoedelt, misdadiger. — 2.
wreker, wraakgeest.
fjLiyd^ofxai (alleen pr.) [viv. pelyvvpi] =
fiEiyvvfiai. — /LilySa, bw. \id.], ver¬
mengd met. — plyev9 fuyrjr]s9 piyrjcrofiat, filyvvfu, jLuyvvco, z. pslyvvpt.
Mlöaq, ov en a, ion. ego, o, mythische
honing in Phrugië.
MISeia, ij, stad in Boiotië.
Mie£ay ?J, Miëza, stad in Makedonië.
Mi'O'QaöaTTjq en -‘8'qi-j ov, 6, naam v.
Perzische satrapen en honingm v. Pon¬
tos.
MiHLyjaq, a, en Mixiyjdg9 d, 6, Micipsa,
honing v. Numidië, reg. 149-118 v. C.
pingoXoyia, ij. 1. kleingeestigheid, vit¬
terij. — 2. schraperigheid, krenterig¬
heid. — pi‘xgoXóyoq9 2 [fuxgd Xéyoov].
1. kleingeestig, pietluttig. — 2. schra¬
perig, krenterig.
fjLugoJtoXlzrjqy ov, ó [pixgdv tzóXlv (eycov)],
inwoner van een kleine stad.
fjuxgóg, att. a/LUKQÓq9 3 (comp. pLxgóxsgog,
gew. fiELcov of sXdoocov, z. a. ; sujoerl.
pixgóxaxog, geio. Eldy^rog, z. a.). —
[ —>■ Ned. microscoop enz.'].

fUfJLVrjÖKCO

ï. 1. v. afmetingen en hoeveelheid : klein:
fi. Xl'&og ; *|* -ov itoipviov. — 2. a) zelfst.
g.: (o)iuxgóv, een kleinigheid, geringe
som ; geiv. mrv. tol (o)pixgd, ^ gering
vermogen ; Tiara -óv, soms xaxd -d, in
geringe mate, allengs,. in kleine stuk¬
ken ; -ov [gen. v. scheiding) öeï [onpers.),
het scheelt weinig. — b) bw„ prjös -óv,
niet het minst; -óv (ternauwernood)
E^égjvys’, -ov — -ov dsï, z. a], bijna.
II. overdr. 1. v. tijd : a) kort van'duur:
-óv ygóvov, een korten tijd. — b\ zelfst.
q. : ev -co [xQÓrqo], in korten tijd; yexd
-óv \xgóvov], kort daarna. — c) bw.:
-óv, korten tijd. — 2. v. hoedanigheid, en
grand : a) zwak, gering, onbeduidend,
nietig : xovg pEydXovg -ovg txoieTv, de
groeten vernederen; -d dpagxrj&Évxa,
kleine misstappen. — b) zelfst. g. :
0 ov ofiixgóv qogovEÏv, trotsch zijn ; ueTov
sysiv, minder hebben dan anderen, in
hét nadeel zijn. — c) biv. psTov, min¬

der.
pixgóazopoq9 2 \jluxqov oxópa (È/jnv)],
klein tui tig (v. een lamp).
pixgózrjq9 rjxog, ó [p.ixgóg], kleinheid.
finipoipvyéco9 kleinmoedig -. kleinzielig
zijn. — iAi>tpo\pvyLa9 ij, kleinzieligheid.
— fUKQÓyjvX°gi% [puxgdv ipv%vjv [symv]],

kleinzielig.
fiiHQvvco [/tuxoóg], verkleinen.
fuxgcog, bic. [fuxgóg], gering.
fJLTiTo, z. flELyVVUl.
fiiXa^y ay.og, rj, taxisboom,
MiXpaioq, 3 [Mllpxog,21, uit^Milete,^ Milesisch : ol -01, Milesiërs; 77 -a
het gebied van Milete. — MlXprog, 1),
Milete. — 1. stad op Kreta. — 2. stad
in Karië.
f fiiXioVy xó \gevormd, van mrv. xd filXia
<— Lat. mïliaj, Romeinsche mijl.
MiXzidSijg, ov, o \fulxog; eig.: de Roode],
ovemvinnaar big Maraihoon 490 v. G.
fxiXrojtdppoq9 2 ffc&ff) filXxov nagsiag
(ê'xcov)]V roodwangig. — /aiXzoq, fj. 1.

.

roodaarde. — 2 menie.
MlXcov9 covog, o, beroemd athleet uit Krotoon, omstr. 520 v. C.
Mifiaq, avxog. 6, voorgebergte in lonië.
fjufjLÉofiai, nabootsen, navolgen. — plfirjfxa, xó, het nagebootste, beeld. —
fj,ifi7j(nq9 Ecog, p, het nabootsen. — fufjLTjzpq^ ov, ó, nabootser, navolger. —
fjLfipzóq, 3 [verbaaladj.], dien men kan

nabootsen.
fjifjivd^co [pipvco], blijven.
pufjLvrjGTica en -fjanco, /uvr/oco, E/Livrjoa ;
med.-jmss. gvr/oogai en pvgodïjoofiai,
EfjLvgodfigv en epvijod'rjv, pêgvgpai, f.

pipvco — MixvXrjv-

ex. pspvrjoopai. — A. V. 1. dor. : Elf'lN~
oa, èpvdodyv, pépvapai enz.— 2. vrl H;:
iter. ao. pvrjodoxExo; pA 2 enk. pspvrjai en gecontr. pÈpvjrj ;
conj.
pvcópe&a ; p/’. ojo*. pepvyprjv, fjo, fjxo en
pepvcóprjv, ego, q5to en ècgio ; pf. imper.
pépvso, part. pepvópsvog [verscheidene
dezer vormen kan men afleiden v. * pépvopai).— [wrt. men; vw. Lat. me-min-ï,
mon-ere enz., Ned. manen enzi\.
ï. act.: herinneren aan, vermanen : p.
XLvd xivog.
II. med.-pass. 1. a) zich weer te binnen
brengen, zich herinneren, indachtig
zijn : -opal rivog, -open ri. — b) inz. \
acht geven op, bedacht zijn op : pspvrjoêai naxgóg, H., zorgen voor; pèpvrjodé poi pij 'dogv^siv. — 2. in herin¬
nering brengen, vermelden.
pipvco, alleen pr. en impf. (pipvóvxeooi,
H., dat. mrv. part. pr. = pipvovoi).
[zwakke trap v. d. stam v. psvco met redupl.] «= psvco.
pïpog, o [pipéopou; —>- Lat. mïmus], toone el spel er.
piv, enkl.j ion., acc. v. 1. persoonlijk vnw.
3& n. m. vr. onz., hem, haar, het : ptv
avxóv, hem zelf. — 2. reflexief vnw. 3e
p. = èavxciv, zich : avxóv piv, zichzelf.
— (z. 1. ov).
Mïv, og, ó [.Egyptisch wi\, Menes, eerste
koning der eerste Egyptische dynastie,
reg. wschl. omstr. 3315 v. G.
Mivvai, cov, oi, Minuërs, oude volksstam
in Boiotië. — Mivveiog, ion. 1. -vrjïog,
3, van de Minuërs, Minuëïsch : 0 rj -vsla
[en -vsia) [jróhg], Orchomenos.
^Mivvrjïogy o, rivier in Elis.
jbuvird'co, alleen pr. en iter. impf. -Heoxov,
H. [vw.Lat. minuëre, minor].— 1. overg.:
a) verminderen, kleiner maken, eig.
en overdr. — b) minder talrijk maken.
— 2. onoverg. : verminderen, kleiner
worden, ineenkrimpen, afnemen, ver¬
nield worden, eig. en overdr.
pivvv'fra, biv. [pivv&co], korten tijd. —
pivvv'd'dbiog, 3, kortstondig.
pivvgi^co en -gopai. zuchten, zacht kla¬
gen, kweelen.
Mivcog, coog en co, ó [dat. coï, cp en oï,
are. coa, cov en co), koning v. Kreta, na
%ijn dood rechter in de onderwereld,
pitgeo, f. v. piyvvpi, z. peiyvvpi.
pLoav'd'Qoojxicii ij, menschenhaat.
piesdv'&'Qcojzog, 2 [pioécov dv&gcójiovg], de
menschen hatend.
piaydyxeia, rj [pioyco, ayxog\, keteldal,
[ivaarin bergstroomen samenloopen\.
pioyco, z. peiyvvpi.
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pieféco [pïoog], haten, verafschuwen. —
piorjpa, xó = pïoog, 2.
j Miorjvoi, cov, oi [<— Lat. Mïsënum],
Misenum, voorgebergte in Campanië.
picrd'agvéoo [pio&öv dgvvpai], voor loon
dienen. — pioH'agvia, rj, loondienst.
pioihog, 3 [pio&óg] = piodcoxóg.
pió'd'obooLa.y rj, het bezoldigen, hetjbetalen van soldij. — pio'd'odoxéco, bezol¬
digen, soldij betalen. — pio&odóxrjg,
ov, 6 [pio&dv
loonheer, die sol¬
dij uitbetaalt.
pioilóg, ó. 1. loon, huur; inz. : soldij;
schoolgeld. — 2. alg. : belooning, ver¬
gelding ; ook in ongunstig en zin : straf.
pioHocpogd, ij, loon, soldij. — picrd'Ocpogéco. 1. lijd. : loon -, soldij ontvan¬
gen, huursoldaat zijn. — 2. bedr.: ren¬
te -, winst opbrengen.— pioHocpogog, 2
[piodóv cpégcov]. 1. voor loon
voor
soldij dienend. — 2. oi -oi, huurtroe¬
pen.
pio'&'óco [pio&óg]. 1. verhuren, verpach¬
ten. — 2. ft) med.: aan zich laten ver¬
huren, huren.— b) pass.: gehuurd wordeu. — pioHcopa, xó, loon. — pio\d'cooig, Ecvg, ij. 1. het huren, het pach¬
ten. — 2. het uitbetalen der soldij. —
piö-d'coxóg, 3 [verbaaladj.]. 1. gehuurd,
bezoldigd. — 2. 6 p. : ft) loonarbei¬
der, daglooner ; dikw.: huursoldaat.
— /;) in ongunstig en zin : gehuurde
handlanger.
pioóörjpog, 2 [iiioécov öfjpov], vijand van
het volk, - van de demo krat ie. — pioórd'Eog, 2 [pioécov dsoóg), de go den
hatend, goddeloos. — pioóhoyog, 2
[pioécov Xóyovg], vijand van wetenschap¬
pelijke gesprekken.
piöojtovrjgéco, de slechten -, de slecht¬
heid haten. — piGOJtóvrjgog, 2 [pioécov
Tiovrjgovg], de slechten hatend.
picrog, xó. ï. haat, vijandschap, afkeer.-2. meton.: voorwerp van haat, hatelijk
ding.
pioóxgyGxog, 2 [pioécov %g?joxovg], den
goeden vijandig.
pioxvXXcoy aan stukken snijden.
piTog^ ó, draad.
plxgcty ij [—>• Lat. mïtra —■*» Ned. mijter],
band. — 1. gordel, inz.: buikgordel
der Homerische krijgslieden.— 2. haar-,
hoofdband, tulband.
Mixgaicov ogrj, xd, de Mitraïsche bergen
bij de Zee v. Azof.
pixgrjqpógogf 2 [pixgav cfsgcov], een tul¬
band dragend.
jyhxvXdveiy ij, dor. = MixvXrjvrj.
JYLixvXrjv- = Mvxibjv-.
24
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gizcóörjg, 2 [glzog, -cóöijg], uit draden ge¬
vlochten.
/ara, fj [Semietisch tv.], mina ; de Attische
mina, als gewicht = h. geivicht v. 100
drachmen, ong. 435 gram, a/s geldivaarde = de icaarde v. 100 drachmen = ong.
55 goudfr. — "f- gvaiaïov, zó = gvd.
gvaga, gvagoovva, -vvov9 dor. = gvrjga, gvrjgoovvg, -vvov.
1. gvdogai (alleen gr. en impf.) = gigvpoxogai.
2. gvaogcu {alleen pr. en impf.; Her. imjof.
gvaoxEzo). 1. naar de hand van een
vrouw dingen. — 2. alg.: trachten -,
streven naar. — gvdox£zoy %. 2. gvdogcu.
gvaazevcoy gvdozig, dor. = gvrjozsvco,
gvfjoTig.
gvéoLy ion. = gvd.
gveia, rj [gigvtjaxco]. 1. herinnering.— 2.
vermelding.— gvrjga, zó, e?i gvijgeiov,
zó [id.]. 1. een aandenken, , een herin¬
nering. — 2. inz.: a) grafteeken. —
h) alg. : graf.
gvrjgri) V [fupvjjox:co\. 1. het zich herinne¬
ren, herinnering. — 2. het in herinne¬
ring brengen, vermelding.— 3. meton.:
geheugen, als vermogen der ziel.
gvrjgovEvzóg, 3 [verbaaladj.], dien men
zich herinneren kan. — gvrjgovevco
[gvijgcov].''— 1. zich herinneren, in¬
dachtig zijn : g. zi; pass.: in de her¬
innering voortleven : zó -ógsvov, het
bekende gezegde. — 2. in herinnering
brengen, vermelden. — gvrjgovixóg, 3
[id.]. 1. het geheugen betreffend : zó
-óv zèyvï]ua, geheugenkunst. — 2. een
goed geheugen hebbend.
gvygoavvT}, i) [id.]. 1. herinnering, aan¬
denken. —- 2. verpers. M., Mnemosune,
godin v. h. geheugen, moeder der Muzen.
— gvTjgóowovy zó [id.] en mrv.: gedenkteeken, aandenken.
gvrjgcov, 2 [pigvfloxco]. 1. zich herinne¬
rend, indachtig. — 2. zich goed herin¬
nerend, met een goed geheugen.
MvTjoagx^VSr ov, ó, Mnesarchide, zoon
van Mnesarchos.
pvrjodoxETOy gvrjcrd'rjoopaiyZ. gigvrjoxco.
gvgaixaxécoy het geleden onrecht indachtig zijn, wrokken : g. zivt (mann.) zivog
(onz.). — gvr)0(,xaxia.y rj, herinnering
aan het geleden leed, wrok. — gvrjolxaxogy 2 [gvrjoag xaxov], het geleden
onrecht indachtig, wrokkend.
gvrjozEvco [gv?]ozóg]. 1. naar de hand
van eeri vrouw dingen ; pass.: ver¬
loofd zijn. — 2. alg. : streven naar,
zijn zinnen zetten op.

gvrjazygy fjgog, o [2. gvdogou], vrijer. —
gvrjozrjQO<poviay rj [gvrjozggoov cpóvog]y
vermoording der vrijers, titel v. hoek
XXII der Ödussee.
gvrjozigy scog en iog, rj [1. gvdogou] =
gvr/gg, 2 en 3. — gvrjazógy alleen vr.
-y [id.], naar wier hand gedongen
werd, gehuwd :
dloyog, H., wettigevrouw. — gvrjazvg, vogt
[id.], het
dingen naar de hand van een vrouw.
gvrjoco, f. v. gigvpoxco.
gvolct, fj [Kretenzisch w.], de slavenbe¬
volking op Kreta.
goysgóg, 3 [góyog], lastig, pijnlijk, kom¬
mervol. — goyéco [id.]. 1. onoverg. : a)
zich vermoeien, zwoegen. — £) ver¬
moeid zijn, lijden. — 2. overg. : lijden.
— góyigy hw. [id.], met moeite, ternau¬
wernood. — póyogy ó. 1. moeite, in¬
spanning. — 2. lijden, ellende. — goyoazóxogy 2 [góyovg zlxzoov], weeën
verwekkend.
f góÖLog, o [-<— Lat. modius], maat
voor droge waren: modius, schepel• {juister : 8,75 liter).
goftog, o, krijgsgewoel.
goïgay fj [pelgogat].
I. 1. deel, gedeelte : zgtzdzrj g. vvxzóg,.
H. — 2. inz. : a) deel van een land,
gewest, gebied : rj risgoscov gv hdt..
— h) afdeeling v. een leger enz.
II. het iem. toebedeelde, aandeel. — 1.
alg. : aandeel in d. buit, portie vleesch
enz. : ovö' aiöovg -av eyovoiv, H., zij
hebben geen ziertje schaamtegevoel.
— 2. inz.: het door een hoogere macht,
vrl door h. Noodlot toebedeelde, - beschorene, lot v. een enkeling of v. een
groep, een volk enz. : ov zot g. êozi
opllovg löésLv, H. — inz. : a) geluk. —
b) vaker : treurig lot, doodslot, dood.
HL 1. hetgeen iem. toekomt, het bil¬
lijke, het passende, het behoorlijke :
xaza -av, naar behooren; naga -av,
onbehoorlijk. — 2. inz. : de rang -, het
aanzien -, de achting die iem. toekomt,
die iem. geniet : èv gsi^ovi g sivdir
hooger geschat worden.
Moïga, p [goïga], h. verpers. Noodlot, de-

Moira. — inz.: a) doodsgodin. — b)
alg..: ongeluksgodin. — c) mrv. : de
Moiren, Schikgodinnen.
goigdco [goïga]. 1. verdeden. — 2. toe¬
deel en. — goLQrjyEvijSy 2 [golgg ysvógsvog], tot geluk geboren, gelukskind.
— goiglöiosy 3 [g.], van het noodlot,
door het noodlot bepaald.
MoïgiSy mg en iöog, 6, honing v. Egyptev
KXJ.I16 eeuw v. C. ;
-iog Mgvg, Moirismeer, ten westen v. d. Nijl.
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goZoa, poiGoxcóXog, 2, aiol. — govo~.
uoivdypLa, cov [zd goixov dyga; eig. : wat
men bij bet betrappen van een echt¬
breker verdient], boete voor echtbreuk.
— uot%doo [goLxóg]. 1. tot echtbreuk
verleiden. — 2. med.: echtbreuk ple¬
gen. — poixEvco [id.]. 1. onoverg. : echt¬
breuk plegen. — 2. o verg.', tot echt¬
breuk verleiden. — gotx^oLos, o \id.\,
onecht (v. eew kind). — POLX°Gy °> echt¬
breker.
póXifiöog en góXifiog, 6 = góXvpdog.

'd'ev, ion. govv- [g., -dev], aan één kant.
- pOVÓXCoXog, 2 [pOVOV xcjXov (è'xcov)].

.

1. éénledig. — 2 met één verdieping.
1. tegen één man -, alleen
vechten, een tweegevecht leveren met
iem., zlvl. — 2. inz. : als gladiator
vechten.— govogaxla, fg tweegevecht.
— govogdxog, 2 |jaoro£ ^a^o^evog]. 1.
alleen vechtend. — 2. t ó /“•>
gla¬
diator, zwaardvechter.

govogaxéco.

góvovy govovov, govovovxfy

góvog,

II.

—
2 [(e«) (Worow fvAov (rccTrot^évoff)], uit één stuk hout -, uit één
pólig, biv. = Atoytff.
boomstam gemaakt. — povójzaig,cudog,
MoXlcov, ovog, o. 1. een Trojaan bij H. —
ó [góvog jiaïg (dSv)], eenig kind. *— go2. tZn. -tWe, de Mottonen, rfe ^ee %onen
vójTejtylo£,2 [góvov néjiXov (l'^cor)], alleen
Poseidoon en Molione.
den peplos dragend, met één kleed
goXofigóg, 6, H., wmsc/r. : slungel of slok¬
bedekt.
góvog, 3 [ —> Ned. monografie enz.]. —
op.
1. 1. alleen, eenig. — 2. alleenstaand,
MoXogool, öir, ol, Molossen, volksstam in
eenzaam, verlaten : 0 oov g., gescheiden
Epeiros.
van u, zonder u ; xazd góvag [goigag ?],
fLoXovgOl, ƒ. 0. PXCÓOXW.
alleen, op zichzelf. — W. bw. : góvov
aoXnri, 17 [uéAjtco]. 1. spel met dans en
slechts, alleen : ov -ov... dXXa xal, niet
zang. — 2. a) zang. — b) dans. - c)
alleen ... maar ook ; góvov ov en govova/r/. : spel. — goXnijöóv, bic. [g., -oovj,
ov, góvov ovxl en govovovxf slechts dit
als een zang.
niet, bijna (= Lat. tantum non).
uoXvfiöcuva, fj = goXvpdig. — poXvfidipovóozoXog, 2 [góvog ozéXXcov], 1 alleen
vog, 3, looden. — goXvfidLg, loo?, g,
reizend, - gaande. — 2. alg. : alleen,
stuk lood, looden kogel. - góXvpöog,
verlaten. — govorgdoze^og, 2 [góvog
6, lood.
zgdjiE^av (sxoov)], aan een afzonderlijke
goXvvco, bevlekken, bezoedelen.
tafel. — povóqp'&'aXpog, 2 [góvov otpftaXgóv {s/cov)], éénoogig. — povóxaXog,
go gcprj, 7] [gÈgyogai], berisping, verwijt.
2, dor. = * -xgh- [póvrjv XV^VV
govdgjivvxog, m. vr. bvn. [govog, agéénhoevig.
jzv£\, metéén hoofdband: °^- *<»*<*»
govóoo [góvog], ion. povvoco. 1. tot één
alleen loopend paard, renpaard.
beperken : ysvsgv govvcoos KgovUov, H.,
govagxtci, fj [ -—^ dj ai. monarchia
Ned.
d. i. duldde maar één zoon in ieder
monarchie]. 1. alleenheerschappij, mo¬
geslacht. — 2. alleen laten, afzonderen,
narchie. — 2. o pp er b e vel h eb b er s ch ap.
vrl jjass. : ° oov govovgsvog, door u ver¬
— povaQXLKÓg, 3, monarchisch. — pólaten.
vagxog, 2 [góvog dgxcov], alleenheergovcoöta, rj [góvov codij], alleenzang, solo.
schend ; o g., alleenheerscher.
póvcooig, eok, V [govóco]. 1. eenzaam¬
povdg, ddog, m. vr. bvn. [góvog]. 1. alleen,
heid. — 2. scheiding.
eenzaam, verlaten. — 2. g g.t eenheid.
gogo., rj [gELQogai], more, afdeeling v. h.
govaxij en -fj, bic. [dat. vr. v. govavóg],
Spariaansch leger, gcw. afdeeling voet¬
langs den éénigen weg; alg.: alleen.
volk v. 400 tot 60Ó man en meer.
— govaXóg, 3 |>dvoff ; —> Lflrf. tmonagogio., rj,gew. mrv. met en zonder eXoXo.l .
chns_>■ Ned. monnik], enkel, alleen.
heilige olijfboomen.
govriy rj [gévco]. ï. het blijven, het ver¬
toeven, oponthoud. — 2. meton.: ver¬
pógipog, 2 = gÓQOtgog.
blijfplaats.
gógiov, zó [verkliv. v. gógog]. 1. deel, stuk.
— 2. soort (species in tgst. tot genus),
govrjggg, 2 [góvog, dgagloxco], eenzaam.
gógiog, m. bvn. [gogla], de heilige olijf¬
póvigog, 2 [govrj]. 1. op zijn plaats blij¬
boomen beschermend, epitheton v. Zeus.
vend, standhoudend.— 2. overdr. : vol¬
hardend, standvastig, trouw.
poggoXvxTopca, med. [goggco], iem. ver¬
góvLJzjzog, o [/:toVo£ ijryrog], paard ^ dat
schrikken.
uoggvgco [klanknabootsend vw. Eat. muialleen loopt, rijpaard. — govoyevgg, 2
murare, Ned. murmelen], bruisen, rui[moVos y£vo>£wg], eeniggeboren. —
voEidpg, 2 [moVos et<5og (bepalende ace.)],
schen.
eenvormig, van één soort. — * govogoggco, óog-ovg, fg boeman.

,
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gogÓEig

—

gogoeig, ósooa, ósv, als een moerbei, of:
met moerbeien versierd. — gógov9 zó
[vw.Lat. momm, Ned. moerbei], moer¬
bei.
jLiÓQog, 6 [gelgogai; eig.: bet toebedeelde].
1. lot, bestemming! — 2. inz.: doodslot, dood, verderf. — gógaigog, 2. —
1. door het noodlot beschikt. — 2. inz.:
door het noodlot voor den dood be¬
stemd : -ov fjgag, H., de dag des noodlots, - des doods.
gogvoocoy zwart maken, bezoedelen.
Mogvxiog, 3, van Moruchos.— MÓQv%og,
6, slecht tragisch dichter te Athene.
pogopr), ?]. 1. gedaante, niterlijke vorm,
voorkomen, gestalte. — 2. inz. : a)
schoon uiterlijk, schoonheid. — b) overdr.: g. sjzécoVf H., schoonheid der
woorden.
gógcpvosy 3, wschl. : donkerkleurig, bruin.
gogcpóco [gogcprj], een vorm geven, vor¬
men. — gogcpcoga, zó, het geven van
een vorm.
[lÓGovvy vvoQf ö {dat. mrv.ook vvoig) [Azia¬
tisch iv.\ houten toren. — Moggvvolkol,
cov, oi [(er) gooovvoig olxovvzsg ; eig. :
bewoners van houten torens], Mossunoiken, volksstam ten nesten v. Trapezoes.— /LLÓav-y Moav-= góoov-,Mooov-.
póoxeiogy 2, van het kalf, kalfs-. — góo%og. 1. ó, loot. scheut. — 2. overdr.: d,
fj : a) spruit, kind, knaap. — è) jongz;.
een dier, inz.: kalf, vaars ;0 ook : jonge
koe.
t Movniog, 6 [-<— Lat. Mücius], Mucius.
fiovvdt;, biv., ion. = * gov- [góvog], alleen.
f.iovvcLQXm) ion. — govagx~.
MowixicLy y, Moenichia. — 1. schiereiland
en stad bij Athene en een der drie ha¬
vens dezer stad. — 2. bijnaam v. Artemis,
te Moenichia vereerd. — Mowcxia^e,
bw., naar Moenichia. — Movvlxloloi,
bw., te Moenichia.
(aovvo-y ion. = govo-,
Movvvx- = Movvlx~.
juovgidÖEGGLy boiot. = gvg-,
povacLy fj [—> Lat. Müsa —> Ned. Muze].
1. Muze. —■ 2. meion. : a) zang, lied. —
b) Muzenkunst, kunst, wetenschap.
Movoaiogy ó [govoa], Moesaios, mythische
Gr. zanger.
/lovaiHÓg, 3 [id.\ —>Lat. musicus]. 1.1. de
Muzen -, de Muzenkunsten betreffend :
aycbv g., muzikale wedstrijd. — 2. a) v.
pers. : beschaafd, ontwikkeld; inz. :
bedreven in de muziek. —b) v. zaken:
smaakvol, fijn.—ÏI. zelfst.g. 1. óg.,toon¬
kunstenaar. — 2. i] -7] [léxvg ; —> Lat.

gv'd'irjzrjg

musica —> Ned. muziek], a) elke Mu¬
zenkunst, kunst, wetenschap ; inz. :
muziek, ook dichtkunst.— b) hoogere
beschaving. — 3. zd -d, muziek.
govaojzóXogy 2 [uovoa, nélco ;

eig. : met
de Muzen bezig]. 1. de Muzen dienend.
— 2. o g., zanger. — govoovgyósy 2
[govocbv sgya {gelszacovj]. 1.^ de Muzen¬
kunst beoefenend. — 2. d g., toonkun¬
stenaar.
govGziy govazi = gov sozi, goc sozi
{krasis).
góx'O'evzegy aiol. — gox'&ovvzeg. — gox'fréco. 1. onoverg. : zwoegen, zich in¬
spannen, moede zijn, lijden. — 2. overg.:
met moeite verrichten, moeite doen
voor. — góx&ggcLy ró, inspanning, leed.
goxf-ijgiay rj. 1. slechte gesteldheid : g.
ocógazog. — 2. overdr. : zedelijke slecht¬
heid, verdorvenheid. — gox&ygósy 3
[góx&ogj. 1. a) moeitevol, kommervol,
ellendig : fiiog g. — b) v. pers.: onge¬
lukkig, ellendig. — 2. a) in een slech¬
ten toestand, van slechte hoedanigheid:
igdzia -d. — b) geiv. overdr., in zedelijken zin : nietswaardig, verdorven.
gox&i£coy lijden. — góx&ogy 6. 1. in¬
spanning, moeite. — 2. lijden.
goxXsvco en goxXécoy met een hefboom
bewerken: - opheffen, - omverwer¬
pen. — goxXiovy zó [verJclw.], kleine
hefboom. — goxXóg, d. 1. hefboom.—
2. paal. — 3. sluitbalk, grendel.
gvyalijy fj, spitsmuis.
Mvyöcov ovog, 6, honing v. Phrugië.
gvöaXéogy 3, vochtig, nat, druipend. —
gvödco. 1. vochtig -, nat zijn, druipen.
— 2. verrotten. — gv8ogy ó, schim¬
mel.

,

gvSgog9 6, gloeiende klomp ijzer.
gvsXÓEigy ósooa, ósv, vol merg.— gveXóg9
ó. 1. a) merg, beenmerg, ruggemerg.
— b) alg.: voedzame spijs.
2. overdr. : het beste.
gvécoy in de mysteriën inwijden.
gvödco en 1. gv^co0 zuigen, opzuigen.
2.gv£co [eig. : het geluid gv vóórtbren¬
gen ; vw. Lat. mügïre], zuchten, mor¬
ren.
gv'd'éogai (2 enk. pr. ind. gvdsïai, H. =
*gv'dèsai ; 3 mrv. iter. impf. gvêêoxovzo,
H.) [gvdog]. — 1. overwegen. — 2. a)
onoverg.: spreken. — b) overg. : verkla¬
ren,, zeggen, mededeelen, verhalen:
pv{h)oao&ai grjviv 3AnóUcovog, H., d. i.
verklaren waarom de god vertoornd
is; met 2 acc. : noemen, heeten.
gv'd'irjzrjgy ov, d [gv&éogai\, redenaar.

f.IV'd'lKÓS

liv'd'iKÓSi 3 [pv&og], de sage betreffend,
mythisch.
pv&oXoyevco [pvd'oXóyog], uitvoerig ver¬
tellen. — pvd'oXoyéa) {iel.']. 1. onoverg.:
a) sagen
mythen vertellen. — b) een
gesprek voeren. — 2. overg. : verzin¬
nen, vertellen in d. vorm v. een my¬
the. — pv&oXóyypa, zó, fabelachtïg
verhaal.
pv'd'oXoyia, y, fabel, mythe. — pv&oXoyixóg, 3, bedreven in het verzinnen
van fabelen. — pv'0,oXóyog9 ó [pv'&ovg
Xéycov], verteller van fabelen.
f.iv'd'ojzoiósy 6 [pvftovg noiêcov], fabeldich¬
ter.
pv'd'og, 6. I. het gedachte : de gedachte,
meening, voornemen, plan. — I!. 1. de
uitgesproken gedachte, ieder gezegde:
woord (met betrekking tot zijn gedachteninhoud.; t. ond. v. enog, IIÏ), rede, be¬
richt, antwoord, bevel, bedreiging,
uitnoodiging, voorstel, overeenkomst,
belofte : pvdoioi x^kenoToi (boos) dpeiipaoflai, II. — inz. : a) verhaal; ook :
gerucht: ° dyyeXla zdv ( = yv) óp. dé^si.
— b) na H.: verhaal uit den voortijd af¬
komstig, verdicht verhaal (tgst. : Xóyog,
B, II, 3, a), sprookje ; ook : dè Aisopische
fabel. — 2. meton.: datgene waarover
gesproken wordt, zaak : 0 zöv övza eïosi
pv&ov, gij zult de waarheid weten.
pv'&'códys, 2 [pv&og, -cóSrjg], fabelachtig.
pvïa, ij \vw. Ned. mug], vlieg.
MvxdXy, ij, voorgebergte v. lonië.
MvKakrjGaósy y, stad in Boiotië.
pvxdopcu, pvxyoopat, èpvxyodpyv, (2<* ao.}
PI., pvxov), pêpvxa [eig. : het geluid pv
voortbrengen], loeien, brullen, dreu¬
nen, bruisen.
Mvxsgivog, o, koning v. Egypte, omstr.
3200 v. C.
pvxy&póg, 6, en pvxypa, zó [uvxdopai],
geloei, gebrul.
Mvxyvaïog, 3, Mukeensch, uit Mukene.
— Mvxyvy, y. 1. dochter v. Inachos.—
2. (ivaak mrv.), stad in Argolis. —
MvKyvy-’d'£v,bw., uit Mukene.
pvnyg, yxog, ó. ï. paddestoel. — 2. overdr. : knop aan de degenscheede.
Mvnovog, y, een der Cykladen.
pvxzyg, rjgog,' o, neusgat; mrv. : neus.
— pvHzyQi^co, den neus optrekken,
hoonen.
pvka£, axog, ó [pvXy ; eig. : molensteen],
groote steen.
MvXaaa, cov, zd, stad in Karië. — MvXaOEvg, écog, m. hm., uit Mulasa. — MvXaaa- = MvXao-.
pvXy, y [vw. Lat. molëre, Ned. malen],

pvgga
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molen, inz. handmolen. — pvXy-xpciTOff, 2, door den molen verbrijzeldr
gemalen. — pvXixóg, 3, van eeii mo¬
len, molen-. — pvXoeidyg, 2 [pvlov
siöog (Ejrcov)], gelijk -, zoo groot als
een molensteen. — pvlog, ó [z. pvly].
1. molen.— 2. molensteen.— pïXcóv,
cbvog, ó, molenhuis.
Mvvóiog, 3. uit Mundos, Mundisch. —
Mvvóog, y, zeestad in Karië.
pvvy, y, voorwendsel, uitvlucht.
pvt=a, y, slijm. — pvt-cozyg, ijgog, ö,gciv.
mrv. = pvxzyg.
Mvovg, ovvzog, y, Muoes, stad in Karië.
pvgidxig, bw. [pvgiog]. 1. tallooze malen.
— 2. tien duizendmaal.
Mvgiavdog, y — -ögog. — Mvgiavogixóg, 3, van Muriandros. — Mvgiavógog, y, zeestad in Syrië,
pvgiavdgog,

2 [pvgiovg drögag [e%cov)],
tien duizend man bevattend. — pvgiagxog9o,
pvgcóvzagxog, 6 [pvgioov
olqxoiv], aanvoerder van tien duizend
man..
pvgidg, dtSog, y. 1. [pygloi], ontelbare me¬
nigte. — 2. [pvQioi], tienduizendtal.
pvgl^co [pvgov], zalven.
pvginy, y [ —> Lat. myrïca], tamarisk. —
pvgixtvog, 3, van de tamarisk.
Mvgiva, y, zeestad in Miisië.
pvgLÓxagozog^[pvglovg xagnovg (qpégoov)],
ontelbare vruchten dragend.—pvgióvra9X°g9
pvg£ag%og. — pvgioJtXy&ygy
2 [pvgloi nXydog (bepalende acc.)j, tal¬

loos, veelvormig.
pvgiog, 3. — 1. a) bij concreta : ontelbaar,
talloos. — b) bij abstracta : onmetelijk,
oneindig : jzevia -a, uiterste armoede;
°p.Xgóvog,oneindige tijdruimte.— 2.tliv.
(accent: pvgiog) [—> Ned. mjYi&meter],
mrv.: tien duizend ; ook enk. bij colt.:
dojiig -a, tien duizend schilddragers,
d. i. zwaargewapenden.
pvgioazvg, vog, ij [pvgiog] = pvgidg.
pvgiozEvxyg9 2 [pvgla zevxy (l^cov)], met

tallooze krijgers.
Mvgxivog, y, landschap en stad
Strumoon.
pvgpy%, yxog,

6,

aan d.

mier.

Mvgpidóveg, cov} oi, Murmidonen, volks¬
stam in Zuid-Thessalië; ook enk., bijv. g.
pvgopcu, med. 1. vloeien. — 2. inz.: a)

in trauen wegsmelten, bitter weenen.
— b) overg.: beweenen.
pvgov, zó [Semietisch iv.], welriekende
olie, zalf, balsem. — pvgojzcoXEÏov en
-jzcóXiovy zó [p., TicoXÉco], zalf winkel.
pvgga, y [Semietisch iv. ; —>- Lat. murra,

m
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— Moocrfjg

—>Ned. mirre], mirre (Oostersche struik).
mirt. — 2. mirtetak. —
(jLVQQivogy 3, van den mirt.
Mvggivovgy ovvzog, o, Murrinoes, Atti¬
sche gouio. — MvQQLvovoiog, ov, m.
bvn., uit Murrinoes.
MvgoiXogy ó, tiran v. Mitulene ten tijde v.
Alkaios.
pvgoivr}y pvgoïvog = pvgg-.
Mvgoïvog, y, stad in Elis.
Mvgzyvóvy zó, stad in Thrakië.
MvgziXog, 6, mythische loagenmenner v.
Oinomaos.
pvgzovy zó, mirtebes. — pvgzog, fj [—>»
Lat. myrtus —yNed. mirt], mirt.
Mvqcov9 (ovosj ó, Gr. beeldhouwer omstr.
430 v. G.
\.pvgy pvóg, o \yw. Lat. mus, Ned. muis],
muis; pvg dgovgaïog, veldmuis.
<2.p,vgy pvóg, ó [missch. viv. pvco], wschl.
monclprop of muilband.
/xvoagóg, 3 \pvoog\ 1. vuil, walgelijk.
— 2. overdr.: afschuwelijk, vervloekt.
— f.ivodzzopai \idi\- 1. walgen. — 2.
overdr. : verafschuwen.
Mvoia, fj [Mvoóg], Musië, — 1. landschap
in h. noordwesten v. Klein-Azië. — 2.
landschap bezuiden d. Donau, missch.
h. latere Moesië. — Mvoiogy 3, uit
Musië, Musisch.
pvoog, zó, wat walg verwekt; gew. over¬
dr. : bezoedeling, misdaad, gemeene
daad.
Mvoóg, m. bvn., Musisch, van Musië, in
Klein-Azië of aan d. Donau (z. Mvoia);
oi -oi, de Musiërs.
pvozayooyLay rj. 1. inwijding in de mys¬
teriën. — 2. f inwijding in de christe¬
lijke leer. — pvozaycoyóg, d [pvozag
dycov]. 1. die in de mysteriën inwijdt,
mystagoog. — 2. t die in de christe¬
lijke leer inwijdt, priester.
pvorygiov y zó [pvozrjg ; —^ Lat. mysterium —> Ned. mysterie]. 1. a) [gew.
mrv.), geheime godsdienstige plechtig¬
heden, mysteriën : za -a tioleïv, vieren.
— b) alg. : geheim, geheime zaak, ge¬
heime leer ; t de geheime gedachten en
raadsbesluiten van God. — 2. met on.,
cojicr.: wat heilig is ; f de h. Eucha¬
ristie — pvozrjgy ov, ó [pvéco], die in
de mysteriën ingewijd is, mz. : een
pas ingewijde. — pvoxLKÓg, 3 [id.],
de mysteriën betreffend, van de myste¬
riën.
Mvocov, owog, d, een der zeven Wijzen.
MvziXrjvaiogy 3, van
uit Mutilene; oi

pvggivt]y r\ 1.

• t

-oi, de Mutilenaiërs. — MvziXrjvrjy fj,
hoofdstad v. Lesbos.
pvzzcozógy d, knoflookpap.
fA,v%iogy 3 [/wu^d^], zich in het binnenste
bevindend, inwendig.
fA.vxpógy ó [pv£co], gemor.
f.iv%oLxazogy 3 [superl. bij d. lob. * pvyoï v.
pvzóg], zich in den afgelegensten hoek
bevindend. — pvxóvöe, bw. [pvyóg,
-<5s], naar de afgeiegenste plaats.— pvXÓg, d. 1. de binnenste
de afgelegenste -, de diepste plaats ; vd. :
schatkamer, schuilhoek, baai, dal enz.
— 2. overdr.: het diepste der ziel.
pvoo. 1. onoverg. : a) zich sluiten, geslo¬
ten zijn [vrl v. oogen en lippen). — b)
de oogen sluiten.— 2. overg.: sluiten,
vrl de oogen.
fivcóvy covog, d [pvs], spierbundel.
pLvojipy cojtog, d. 1. horzel, brems. — 2.
overdr.: prikkel, spoor.
f.icoXog, d [me. Lat. mölës], lastig werk ;
inz. : strijd, gevecht.
pcoXvy vog, zó, molu, wonderkruid met
zwarten wortel en witte bloesems, mis¬
schien een soort v. look.
pcóXcoxpy coTTog, d, striem.
lioop.aop.ai [pcöuog], laken, bespotten,
hoonen.
Mcbpepcpigy scog, fj, stad in Neder-Egypte,
poopevco [pcöpog] = poopaopai.
pcópevogy z. * pdco.
póópog, d, afkeuring, berisping, hoon.
póóvy partikel [pij ovr], leidt een vraag
in, ivaarop men een ontkennend antivoord. verwacht: toch niet ? ; püv ov
is sterker dan nonne : dan niet ? pcuv
ovy óogg ;
póovv^y vyog, m. rr. onz. bvn., en poovvyogy 2 [wrt. op (rgl. pia ; z. eïg, begin),
óWf], eenhoevig ; ° d -yog, paard.
pcoQaivcoy avcö, èpcógara ; pass. spcogarftyr. 1. onoverg.: dwaas -, onnoozel
zijn, - handelen, - spreken.— 2. overg.:
a) dwaas maken. — b) t smakeloos
maken ; pass.: smakeloos worden, ver¬
schalen. — pcogiay fj, dwaasheid, onnoozelheid. — pcogógy 3, en pcogogy 3
en °2. — 1. stompzinnig, dwaas, onnoo¬
zel, gek. — 2. v. spijzen : krachteloos,
smakeloos.
póóoa, dor. = povoa.
■\Mcoorjg en jMoovorjg, scog, ó (dat. si en
fj, acc. ijv en éa \Hebr. iv.\ — 1. Mozes. — 2. meton.: de geschriften van
Mozes.
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N
v als cijfer : v = 50.
vaagy vaeg, vdeoaiy z. vavg.
•*f* Na^agd, f Na^aQÉ'd' en f Na£agéz9 zó,
onverb., Nazareth, stadje in Galüaea.
— f Na£agrjvóg, 3, Nazarener.
-j- Na£cogaïog9 m. bvn. [eig. : lid eener
zekere gnostische sekte; luschl. door ver¬
warring met Na£ag?jvóg :] Nazarener.
val, bw. \viv. v?i, Lat. nê], bevestigend
partikel: a) in verzekeringen : voor¬
waar, ja; dikw. met andere partikels :
val Sr/, val gyv, ja waarlijk ; inz. in
eeden : val ga Ala, waarlijk, bij Zeus.
— b) als antwoord : ja, gewis.
vaiy dor., en vdï9 aiol, = vrjt, dat. v. vavg.
Naïdg9 döog, p [vdco], najade, rivier-,
bronnimf.
vatezdco (alleen pr., impf. en iter. impf.)
[valco]. 1. onoverg. : blijvend ergens
zijn : a) v. pers. : wonen, zich ophou¬
den. — b) v. plaatsen : gelegen zijn :
noliq ev -dovoa, H., goed gelegen. —
2. overg. : bewonen.
•j- Na'ivy zó, onverb., Naïm, stadje in Galilaea.
vaïovy H. impf. v. valco en, H. Od. 9,
222, v. vdco.
vdïog, dor. = vrjïog.
Na'ig, töog, rj — Naïdg.
vai-xh bw. \een versterkt val; vgl. oi-yi],
gewis.
valco (slechts enkele tijden, o. a. iter. impf
valsoxov, ao.evaoaa’, med. ao. èvaoodgijv ;
pass. ao. svdodrjv). — 1. onoverg. : blij¬
vend ergens zijn : a) v. pers.: wonen,
zich ophouden, verblijven; pass. ao,
svdodpv, met inchoat. beteek. : beginnen
ergens te wonen, zich vestigen. — b) v.
plaatsen : gelegen zijn, liggen : vrjooi,
a'i valovoL jtegrjv dkóg, H., die over de
zee liggen. — 2. overg.: a) bewonen:
xlvzd öcógaz1 svaiov; H. ; pass. : èv vaiopévr) nólig, H., goed bewoonde -, goed
bevolkte stad. — b) causatief (alleen
ao. svaooa): tot woonplaats geven : ol
" Agyeï vdooa jtóXlv, H., ik gaf hem in
de Peloponnesos een stad tot woon¬
plaats.
vdxt7, t), en vdxog, zó, harig
wollig vel,
vlies, vacht.
vaxzóg, 3 [verbaaladj. v. vdooco], vast¬
gestampt.
vaget, zó [vdco ; eig. : het vloeiende]. 1.
stroomend water, beek, bron. — 2.
overdr.: stroom van tranen, - van vuur.

Ndwaxog, d, mythische koning in Phrugië : 0 zd -ov xlalsv, den tranenvloed
van N. storten, weenen gelijk N.«*
Nd%iog9 3, van Naxos ; ol -ot, Naxiërs.—
Nd£og9 fj, een der Cycladen.
1. vaóg, ó [vw. valco ; eig. : woning], wo¬
ning van een god op aarde : a) tem¬
pel. — b) in%.: binnenste van den tem¬
pel, allerheiligste.
2. vaóg9 z. vavg.
vao-cpvXa^y axog, ó [vaov cpvkaf], tempel¬
wachter.
vajzaTogy 3, met boschrijke dalen, beboscht. — vdjzrj, rj, en vdjzog, zó, beboscht dal.
vdgöog, fj [wschl. Semietisch w.; —>- Lat.
nardus —> Necl. nardus], nardus.
vag'd'rjxocpógog9 2 [vdgdrjxa cpêgcov], narthex-, thursos-, stafdragend. — vdg'O'V^y rjxog, o. 1. narthex, een soort ven¬
kel. — 2. kistje voor h. beivaren v.
artsenijen enz., soms ook v. kostbaarhe¬
den [oorspr. een stuk v. d. stengel v. d.
narthex, waaruit h. merg verwijderd
was].
vagxdco, verstijven, lam worden. — vdgxTjy rj. 1. liet verstijven. — 2. sidder¬
rog.
vdgxiooog9 ó [—La.t. narcissus —>• Ned.
narcis], narcis. — Ndgxiooog9ó, schoonp
jongeling, die in een narcis veranderd
toerei.
‘p Nacnxdqy d en ov, ó [<— Lat. Nasïca],
Nasi ca, Rom. bijnaam,
vaagóg, d [vdco], stroom, beek.
vdaog9 dor. = vrjoog.
vdaacoy ao. è’vaga, vaststampen.
vavayécoy schipbreuk lijden. — vavayla9
rj, schipbreuk. — vavdyiov, zó (getr.
?nrv.). 1. wrak ; 0 overdr. v. een verbrij¬
zelden wagen. — 2. soms — vavayla.- vavayóg, 2 [ravv dyvvg], die schipbreuk
geleden heeft ; d v., schipbreukeling;
ook : lijk van een schipbreukeling.
vavagxécoyvlootvoogd zijn. — vavagxlf,
töog, vr. bvn., van den vlootvoogd: ij
v. met en (zelfst. g.) zonder zgiggr/c,
admiraalschip. — vavagxog, o [vscog
dgycov]. 1. vlootvoogd.—2. te Athene:
kapitein v. een der drie staatsschepen.
vavfdzrjSy °v, ó [vaËc, fialvco]. 1. die een
schip bestegen heeft, zeeman ; soms :
passagier. — 2. °als bvn.: de zee be¬
varend : v. ozólog, zeetocht.
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NavBoXlörig — veaviag

NavfioXldrjg, ep. gen. -öao, zoon van Naubolos, Naubolide.
vavrjy-y ion. = vavay-.
vavH^rjQÉoo. 1. een schip bezitten. — 2.
overdr. : besturen, leiden : ° v. nóXiv. —
vavHXrjQia, f). 1. het beroep van een
reeder, reederij. — 2. scheepvaart, zee¬
tocht. — vavKfojgogy ó, eigenaar van
een schip, handelaar met eigen schip
(£. ond. v. epjioQog).
vavHQazéco, ter zee overwinnen, de heer¬
schappij ter zee hebben. — vavxQazrjgy
2 [vechg xgazscov], meester ter zee.
Navx@azigy scog en iog, g, Gr. handels¬
plaats aan d. westelijken arm v. de
Nijldelta.
vavKQaTCOQy ogog, d, ?) [vscbg xqcltÉcov]. 1.
= vav?iQax?]g. — 2. scheepskapitein.
vavXov, rd, vaargeld, vracht.
vavXoxéco, voor anker liggen. — vavXóXiov, zó, ankerplaats. — vavXoxog, 2
[vavol Aé/og], den schepen tot ligplaats
dienend; zd -a, ankerplaats, haven,
reede.
vavpaxéco, een zeeslag leveren. — vav/aaxia9 ?7, zeeslag. — vavpaxog, 2 [vavg,
gdxogai], van -, voor een zeeslag.
NavjzaKzogy ij [vavg nyyvvvai ; eig. :
scheepswerf], stad aan de Baai v. Korinthe, nu Lepanto.
vavjzyyéco [vavjzyyóg], een schip -, sche¬
pen bouwen. — vavjzgyrjGipog, 2 en 3
[vavTirjyéco], den scheepsbouw betref¬
fend, voor den scheepsbouw bruik¬
baar. — vavjz?jylayg [vavnrjyóg], scheeps¬
bouw. — vavJzrjyL7cógy 3 [idi\, tot den
scheepsbouw dienend. — vavjzrjyóg, d
[vavg nijyvvg], scheepsbouwmeester.
NavjzXla, fj, stad aan de Argolische Golf.
vavg, vecog, fj [dat. vrjt, ace. vavv; mrv. :
vfjsg, vscbv, vavol, vavg). — A. V. H.,
ion. : vgvg, vgóg en vsóg, vfja en via ;
mrv. : véeg, vycov en vavcpi, vrjvoi, vrjsooi, veeool en vavcpi, vrjag en véag. —
dor. : gen. vaóg, vat, vda ; mrv. : vdsg,
vacov, vdsooL, vaag. — aiol. : gen. vdog,
dat. vdï. — [s£. vaf\ vw. Lat. navis].—
schip ; v. paxQa, oorlogsschip.
vavö'&'Xov, zó = vavXov. — vavG'd'Xócoy
per schip vervoeren.
NdvGL'O'oog, d, Nausithoös, mythische
honing der Phaiakers.
NavGinda, 77, Nausikaa, dochter v. Alki910ÖS.

vavGi-nXELzóg, 2,
vavGc-xXvzóg, 2,
door zijn schepen -, door zijn helden¬
feiten ter zee beroemd.
vavGiJiOQog, 2 [vavg, nogevopac], door
schepen bevaren, bevaarbaar. — vavoi-

jzÓQog, 2 [id.], het schip doende varen,

het schip vooruitbrengend.
vavGLGzovog, 2 [vavg, ozéva)], waarbij om
de verloren schepen gejammerd werd— vavGi~(pÓQrjzogy 2, door schepen

gedragen, zeevarend.
vavGzoXéco. 1. onoverg. : per schip reizen,,
varen. — 2. overg. : a) per schip ver¬

voeren, - brengen. — b) een schip be¬
sturen ; overdr. : 0 v. nóXiv, besturen,,
leiden.— vavazoXogy 2 [vrjï oxsXXófA£vog]r
scheepvarend.
vavzrjgy ov, ó [—-> Lat. nauta]. 1. zeemanr
matroos ; als bvn. : 0 v. ogiXog, zeeva¬
rende schaar. — 2. passagier.
vavzlay fj, zeeziekte. — vavzidco. 1. zee¬
ziek zijn. — 2. overdr.: walgen.
vavzLHÓgy 3 [vavzrjg]. 1. een schip
dezeevaart -, het zeewezen betreffend,
zee- : -g dvvagtg, zeemacht; d v., zee¬
man, matroos ; g -g [réxrg], zeevaart¬
kunde ; zó -óv, zeemacht, vloot, zee¬
wezen; zd -d, vieten [zelfst. g.) zon¬
der XQ1ipaxa, op bodemerij geschoten
geld.
vavzdlayrj. 1. scheepvaart. — 2. zeereis.
— vavzlXXopaiy varen. — vavzlXogy d1. zeevaarder. —■ 2. als bvn.: van een
schip.
vavcpiy gen. en dat. mrv. v. vavg.
vav(pgaHzogy 2 [vavol zpQaxxóg],

door

schepen beschermd.
vd(pcoy dor. — vrjcpoi.
vdco (alleen pr. en impf. vdov, ep., en
vaïov, H. Od. 9,222), vloeien; v. zivlY

o vervloeien, vol zijn van.
*ve-y onscheidbaar ontkennend voorvoeg¬
sel [vw. 1. d-, Lat. in-, në- (b. v. nescis),
Ned. on-, nergens, Zuidned. ontkennend
en], alleen voortbestaande in de con¬
tracties v?]- [-<— VE-E-, rs-a-] (dat echter
ook vóór medekl. gevoegd iverd) en vco[-<— vE-o-], on-, -loos.
véa. 1. ion. ace. v. vavg. — 2. vr. v. véog.
VEayevi)gy dor. = VErjyevrjg.
ved^oa [véog], jong -, krachtig zijn.
veaKOvrjg, 2, en v£anóvrjzogy2 [vèov,bw.'r
verbaaladj. v. dxovda>\, pas gescherpt.
veaXtfgyV [véog ; vw. dXöalvco]. 1. jeugdig,
frisch, krachtig, onvermoeid. — 2. soms,
meton. : onervaren.
Nedvd'7jgy ovg, d, Gr. geschiedschrijverr
omstr. 300 v. G.
veavlagy ov, ó [vêog\ 1. jonge man [tot
ong. 40 jaar); dikte, met h. bijbegrip v.
overmoed of aanmatiging. — 2. bijv. g.,
jeugdig, van een jongen man ; dikw.
met hetzelfde bijbegrip ; ook v. zaken :
0 -ai Xóyoi.

veaviEvga
veaviEv/Lia, zó, jeugdige
moedwillige
daad. — vEavisvogai [vsaviag], als een

jongeman overmoedig -, lichtvaardig
spreken, - handelen.
vEOLvixóg■, 3 [vsaviag], jeugdig. — 1. frisch?
krachtig, moedig. — 2. moedwillige
overmoedig, lichtvaardig.
vEavig, idog, vr. bvn.[vr. v. vsaviag], jong ;
rj v., maagd, meisje. — vsaviaxog, 6
[verlclw. v. vsan'ag]. 1. jonge man. — 2.
soms: dienaar.
NEajzo7agy ecog, fj = Néa jióXig ; z. véog,
ll, 1, a.
v£aQÓg,3. — 1. jong, jeugdig, teer. — 2.
nieuw.
véag. 1. ion. acc. mrv. v. vavg. — 2. vr.
acc. mrv. v. véog.
vEcizóg, 6, het beboiiAven van braakland.
véazog, 3 [superl. v. véog]. ï. v. tijd : jong¬
ste, laatste. — 2. v. plaats : verste,

onderste, uiterste.
vePql^co [vsflgig], een hinde vel dragen.
— vEfigig, löog, i), hindevel. — vsxgóg,
d, ij, hindekalf.
vésgy vésaaiy z. vavg.

2 [véov (bw.) ysvousvog], pas
ontstaan, pas geboren, jong.
vEgxyg, 2 [véog; ivrt. dx, viv. dxgog], en
vErjxovrjg 2 [véog, dxovdco], pas ge¬
scherpt.
vEijXazog, 2 [Wog, eAadvco], pas gedreven,
pas gesmeed; ra -a, versche koeken.
vérjlvg, vdog, ra. rr.
[rsoff ; rae.
JAevao^cu], pas aangekomen.

vEr\yEvrjgy

vEijv-, ion. — vsav-,
vEiaiga, as, z>r. bvn., onderste, onder-.
VEiazog,

H. = mxros.

vEixELco, H. (tter. impf. vetxsisoxov) =
VSLxécü. -VELXECD, éoCD, EVELXEOa. — 1.
onoverg. : twisten : r. tav/, met iem. ;
schelden. — 2. orery. : uitvaren tegen,

uitschelden, berispen, bcleedigen.•
vEixog, rd. 1. strijd : a) woordenstrijd,
twist, verwijt, beleediging; ook : pro¬
ces. — &) met daden: gevecht. — 2.
meton.: aanleiding tot een strijd.
Nsikscog, Eco, o, mythische stichter v.
Milete.
Nsïkogy ó, Nijl.
vEió'&EVy bw., ion. = veódev, uit de diepte.
— vEió'd'iy biv., ion. = *veóih, diep in.

retds,

akker, veld;

: braakland.

vEicpoo [vw. Lat. ningere, Ned. sneeuAven].
1. onoverg.: a) onpers. ‘. sneeuwen. —
b) v. góden : sneeuw doen Amllen. —
2. overg. : met sneeuw bedekken.
vexcigy döog, ij [vw. véxvg], hoop lijken.

—

végco
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VExgaycoyÉoo [vsxgcov dycoyóg (sl/ui)], dooden geleiden. — vExgoöoxEÏov en -do%eïov, zó [vsxgcov öoyrj (A7at)], bergplaats
voor lijken. — vExgojzogjzógy 2 [vsxgcbv TtofjLTtóg], dooden geleidend.
vExgóg, 3 [viv. véxvg, Lat. necare]. 1. dood,
gestorven. — 2. d v. : a) doode. — b)
lijk.
/
*
vExgoazokéoo [yexgovg ozèXXco], dooden
aan voeren.
fvExgóco [vsxgóg]. 1. dooden. — 2. overdr. : ondeugden dooden, - uitroeien.
véxzagy agog, zó, nektar. — 1.
goden¬
drank. — 2. edele A\djn. — vexrdgsog, 3. — 1. van nektar. — 2. overclr. : geurig.
véxviay rj [véxvg], 1. het bezAveren van
dooden. — 2. begrafenis.
vEXvogavzEia, g [vexveov gavzsia], en ve~
xvopavzEÏov, ion. -xrjiov, doodenorakel (door geestenbezwering),
véxvg, vog, m. vr. = vsxgóg.
Nek óóg, cö, ó, honing v. Egypte omstr. 600'
v. G.
NE/Liéa, ij, stad en wond streek in Ar galis.
— NEpéa, bw., te Nemea.
impf. vspsdovzo, H.),
Aroedsel tot zich nemen.
NépEiogy 3, en Népeogy 3 [Nspéa],^ Nemeïsch; zd -a [tsgd], de Nemeïscho
spelen.
vEpEodco [vépEoig]. 1. act. en med.\ terecht|
toornig -, verontwaardigd zijn : v. zivi
zi, icra. iets euvel duiden. — 2. rned.:
misnoegd zijn -, zich schamen over
zichzelf ; met inf.: schromen iets te
doen. — vE/uEagróg, 3 [verbaaladj.]. 1.
ongenoegen -, verontAvaardiging ver¬
wekkend, onbehoorlijk. — 2. AAdens
ontstemming men ducht, te duchten.
vepEcri^opaL \vé/Lisoig]. 1. = vegsodev.— 2*
ontzien, vreezen.
vépEoig, Ecog, rj U’éaco ; eig.'. rechtmatige
verdeeling]. I. 1. rechtmatige \TerontAAraardiging, - toorn. — 2. meton.: a)
Avat rechtmatigen toorn verAvekt, laak¬
bare daad : ov r. [éazi]. — b) afkeu¬
ring, verwijt, straf. — II. verpers. :
Négsoig, scog, ij, Nemcsis, Wraakgodin,.
godin der vergelding.
vEgEcso-, ep. — vsgso-.
végrjeng, scog, ij [vègco], het verdeden.
vé/Liog, zó [id. ; vw. Lat. nemus], wreide,
bosch weide.
végeo, vspCo, EVEiga, vevégrjxa [viv. NecL
nemen].
A. I. 1. a) verdeelen, uitdeelen. — b)
med.: onder elkaar verdeelen. — 2.-

vE/aé&o/Liai {alleen

3*0

vévrjfiou — VEoaoóg

toedeelen, toekennen, overlaten : ° v.
atgsoiv, iem. de keuze laten ; xcogag
nvgi v., prijsgeven; pass. : èvsigdo^v
T<b vel öéxa xdlavza, bij de verdeeling
der nalatenschap kreeg ieder ... —
II. inx. 1. als weide toedeelen, laten
begrazen : v. öqyj. — 2. vd. : naar de
weide brengen, laten grazen : v. fovg,
rundvee hoeden.
B. I. 1. act. en,gew.,med.\ h. toegedeelde
in bezit nemen, bezitten, het vruchtge¬
bruik
het genot hebben van. — vd. :
a) beheerschen, besturen,
regeeren :
o jidvza -cov Zevg. — b) bebouwen. —
c) bewonen ; onoverg.: wonen : ol negl
igv U[A.vrjv -ovieg. — 2. overdr. : aannemen
erkennen als, houden voor
(= rogi£co) : 0 ok v. deóv. — II. med.,
inx. v. vee. 1. abs.: a) een weide toe¬
gedeeld krijgen, grazen. — b) overdr. v.
vuur enz. : (pv/ua êvép,szo ngóouj, het
gezwel vrat verder om zich. — 2.
overg.: a) begrazen. — b) afweiden :
végsodai dvdsa jzoirjg, H. ; ° ook v.
menschen : eten.
vévTjiucu, pf. pass. v. 2. véco.
vévco/aaiy ion. = vsvórjjnai, v. voéco.
veoagörjgy 2 [véov (bw.) dgöó/xevog~\, pas
besproeid. — vEÓya/uogy 2 [réov [bw.)
yrjpagl pas gehuwd : ° léxzga -a, pas
gesloten huwelijk. — vEoyiUóg en
-yiAóg, 3 [véog, 2e lid?], en veoyvóg, 2
[réov ysvó/uEvog], pas geboren, zeer
jong. — veoöa/ucböggy 2 [véog ; ddgog,
dor. = öfjgog], nieuw burger, vrijgela¬
ten heloot. — VEÓöagzog, 2 fvéov (bw.)
Sagzóg], pas afgestroopt. — veoöiöax*og9 2 [véov (bw.) didaxzóg], pas ingestudeerd. — veoS/aggy ijzog, m. er. bvn.,
'en vcó-öp.rjzog9 2 [veov, bw.]. 1. pas ge¬
temd.— 2. overdr.'. pas gehuwd : ° -öprjT£gf yduoi, pas gesloten huwelijk. —
veóögejczog, 2 [véov (bw.) ögETtióg (verbdaladj. v. ögèjzco)], pas geplukt.— veó£vyogf 2 [véov (bw.) Cvyeig]. pas gehuwd.

— veo'd'aforjgy dor. = vsoOgXrjg. — veó&evy bw. [véov (bw.) -êev]. 1. onlangs,
•zooeven. — 2. uit de diepte. — veo&t]-

2

[véov (bw ) ftrjlag (v. ftdllco)].

1.

pas bloeiend, frisch. — 2.overdr.: jeug¬
dig : 0 al o va v.j maagdelijk.
vsoirj, fjt ion.
vsoia [véog], jeugd, jeug¬
dige geaard h ei d.
vEoxziözogy 2 [véov (b?r.) xziozóg (verbaaladj. v. xtIlco)]. 1. nieuw gesticht. — 2.
t overdr.: pas herboren door h. doop¬
sel. — VEÓxzLzog, 2 [véov (bw.) xzizóg
(verbaaladj. v. id.]. 1. nieuw gesticht.
— 2. overdr. : nieuw. — reoAa/a, f)
jVéo? Xaóg]. 1. het jonge volk, jonge
manschap. — 2. 0 bijv. g.: van jong
volk, jong.

véopcu (alleen pr. en impf.; h. pr. heeft
geiv. de beteek. v. h. fut; vgl. bI(xl). 1.
gaan, komen. — 2. inx. : a) heengaan.
— b) terugkeeren.
vEopijvia, en, gecontr., vovfirjv£a9 ij [vso?
grjv]. 1. nieuwe maan. — 2. de eerste
dag der maand.
,
Néov zeïxog, zó, Neon Teichos, vesting
aan de Thrakische kust der Propontis.
VEOTCEV&rjgy 2 [réov nèvdog (è'xcov)], pas
door leed getroffen. — vEÓjzkovzog, 2
[véov Tilovzov (è'xcov)]. 1. pas rijk ge¬
worden.— 2. pronkerig. — vsó-jzkvzog,
2 [véov, bw.], pas gewasschen. — veóJtoxog, 2 [véov (bic.) nsx'd'ELg [v. Jzéxco<],
pas geschoren. — VEOJzgEJtrjg, 2 [véoig
Tzgéjzcov]. 1. voor jonge lieden geschikt.
— 2. als een jong mensck, buiten¬
sporig. — vEÓjzgiozogy 2 [véov (blo.)
Tigiozóg], pas gezaagd.
NEOTzzokepiogy ó [véog, jizóXsgog; eig. :
jonge krijger, - held], xoon v. Achilleus.
veóggavzogy 2 [véov (bw.) gavzóg], pas be¬
vochtigd. — VEÓggvzogy 2 [véov (bic.)
gvzóg], pas vloeiend, versch. — véogTog9 2 [véov (bw.) -ogzóg, verbaaladj. v.
-ógwgi)], pas ontstaan, nieuw.
véog9 3 f* vèfog ; vw. Lat. novus, Ned.
nieuw].
I. v. pers. 1. a) jong, jeugdig. — b) xelfst.
g. : ol véoi, »i vecózsgoi, jonge mannen ;
°zó véov, jeugd; èx -, óljiö véov, van
jongs af. — 2. van de jeugd, jeugdig :
0 véa cpgovzig ; dikw. met h. bijbegrip v.
onbexonnen.
II. v. zaken (de comp. heeft vaak dezelf¬
de beteek. als de pos.). — 1. nieuw : a)
véov dXyog \ ° vscózsga xaxa ; svrj xai véa
[rjgèga], lett.: de oude en de nieuwe dag,

de grens van twee maanmaanden, (ie
eerste dag der maanmaand ; Néa nóhg
[vgl. Nieuwstad (bij SittardY], naam v.
verschillende steden, o. a. Napels en
Neapolis, een havenplaats ten zuidoos¬
ten v. Karthago. — b) vd.: onver¬
wacht, buitengewoon, bevreemdend
(gew. in ongunsiigen zin) : vscózega
(xelfst. g.) fovXsvEiv ttsol zivog, iets boos
in liet schild voer.en tegen ; vscózsgóv
zi, vEcozega ngaygaza, en, xelfst. g., vso)zsga [7Tgaypaza], omwenteling (vgl. Lat.
novae res). — 2. bw. véov : d) onlangs,
pas. — b) voor het eerst. — c) opnieuw.
vEÓgy ion. = vscóg, gen. v. vavg.
vEÓö[Ar]xzogy 2 [véov, bw.; verbaaladj.
v. ofxrjyod], pas afgewreven, - gepoetst.
— vEoojzagy döog, m. vr. bvn. [véov,
bw. ; ojidco], pas af gerukt.

vEooaidy rj. 1. nest. — 2. meton. : ge¬
broed, kuikens. — veoGGÓg, att. veoz-

VEÓazgocpog

rog, o [véog en ?]. 1. jong dier, inz. :
jong van een vogel. — 2. overdr. : kind.
vEÓozgocpog, 2 [véov, bw.; ozgépco], pas
gedraaid. — vEoacpayr/g, 2 [véov (biv.)
acpayelg (v. o<pd£co)], pas geslacht, - ge¬
dood. — vEÓzEvnroSy 2 [véov, biv.‘, verbaaladj. v. revx(o],
vEozEvxgg, 2
[véov,
; red^co], pas bewerkt, - ver¬
vaardigd, nieuw.
VEÓzrjs, gzog, fj [véog]. 1. jeugd, jeugdige
leeftijd. — 2. meton.: a) concr., colt. :
jongn lieden, jonge manschap. — b)
jeugdige gezindheid, - lichtzinnigheid,
- overmoed.
VEOZÓHOg, 2 [véoV (ètt,1.) ZEKOVOa (v. Ti^TCü)],
die pas gebaard heeft. — vEÓzogog, 2
[véov, èzc.; ré^vco], pas gesneden.

—
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de schacht bevestigd icerd. — 3. overdr:.
vezel v. een boom.
VEvgoanabr]g, 2

[vsvgov, onaco], op de
teruggetrokken boogpees.
vEvoofiou, vEvaovpcu, f. v. 1. véco.
vEvozatjco [vevco], knikken.
vei)co [vw. Lat. nuere]. I. onoverTj. 1. a)
knikken, wuiven : v. zivi xscpakfj, iem.
met het hoofd toewenken. — b) inz.:
toestemmend knikken : vsvoov, zéxvov,
Tzeio&ijri; vd. : toezeggen, beloven:
vsvoazE zi]v xdgiv, gunst. — 2. d) zich
buigen, bukken : °sozgv vevevxcog, met
gebogen hoofd. — b) v. plaatsen enz. :
neerdalen, toegekeerd zijn naar. — II.
overg. : buigen, laten hangen : v. xscpaXgv.

VEOzzóg, x. vEOOoóg.

vEcpéXrj, ry [z. vécpog] = vècpog, 1, a, en 3, a.

vEovzcczog, 2 [véov (bw.) ovzrjfl'Eig], pas
gewond. — veo-^dgaxrog, 2 [véov, öz*;.;
verbaaiadj. v. xagdooco], pas ingedrukt.

vEcpEXrjyEQEza, ao,

véoxfAog, 2 [véog étï ?] = véog, bijna altijd
v. %aken.
véjzoÖEg, cov, oi, H., ?z;ordrf door de ouden
op drie verschillende wij Ken verklaard :
ofwel kinderen,
ofwel
[*v*?-, rcodg],
voetloos, ofwel [1. véco, ^oog], met de

voeten zwemmend, wier voeten vin¬
nen zijn.
y NÉJtcog, oDiog, ó [<- Lat. Nepos], fami¬
lienaam in de yens Gornel ia ; inz.: Cornelius Nepos. Rom. geschiedschrijver,
omstr. 94 - omstr. 24 v. C.
véq'O'e(v) — EVEgds(v). — végzsgog, 3 [vw.
EVEfj&s ; -rsgog, met tegenstellende, zon¬
der compar. beteek.]. 1. zich omlaag be¬
vindend. — 2. inz. : zich bevindend
in-, van de onderwereld; oi -o/., de

do oden.
NégooVy covoc, d [<— Lat. Nero], Nero,
Bom. familienaam ; inz.: Rom. keizer,
reg. 54-68 n. C.
Nsazogeogy 3, van Nestoor. — NeozogLögg,ov, d, Nestoride, zoon van Nestoor.
— Néozcog, ogog, d, koning v. Pulos.
vEv/Lidy zó [vedco], knik, wenk.
vEVfxai, ion. = vèopai.
vEvgdy ij [z,. vsvgov], pees v. een boog. —
vEvgrj<pt, ep. gen. bij vevgd.
NEvgig, iöog, vr. hvn.. van de Neurers :
y\ N. yrj en rj N. [yrj], Neurie. — Nevgoiy cov, oi, Neurers, Skuthische volks¬
stam in Centraal Europa ; ook enk. v.
d. koning.
vevqov, zó [vw. Lat. nervus]. 1. spier,
ees. __ 2. meton. : a) spankracht,
racht. — b) het van pezen vervaar¬
digde : boogpees, pees aan d. slinger,
snoer, ivaarmee de punt v. d. pijl aan

d, H.

[vscpéXag dyeigcov],

w o 1 ken v erza m el aar.
vécpog, zó [vw. Lat. nebula, Led. nevel].
1. a) wolk. — b) inx.: onweerswolk ;
üg. : ° v. olgcoyrjg. — 2. meton. : wolkhemel — 3. overdr. : a) v. de beneveling
der zintuigen door d. dood, door droef¬
heid enz. : duisternis, floers : davdzov
fiéXav v. dpcpsxdXvyjEv, H. — b) dichte
menigte, wolk, zwerm : Tgcóoov v., H.
— c) (de wolk als omhullend beschouicd ;
x. h. voorbeeld bij a) : net.
vEcpgóg, d [vw. Ned. nier], nier.
1. véco, vsvoogai. en -oov/ucu, svevoa [vw. Lat.
nare], zwemmen.
2. véco, ao. EVYjOa ; pass. èvgodrjv, vèvrjpai,
ophoopen, opeenstapelen.
3. véco, vrjoco, srrjoa (vw. Lat. nërc, Ned.
naaien], spinnen.
4. véco, alleen med.; z. vèopai.
vecó, gen., en veeg, dat. enk. en nom. mrv.
v. vecóg, tempel.
vecoKÓgogy ó [vsoov xogécov ; eig. : tempelveger], tempelbewaker.
vecoXkeoo [vavv hXxcn], een schip op het
droge trekken,
vecov, gen. mrv. v. vavg.
vEcoggg, 2 [véov, biu.; ogvvgcu]. 1. pas ont¬
staan. — 2. nieuw, verscli.
VECOQIOV, zó [vavg, cóga], geiv. mrv. :
scheepswerf.
vécogog, 2

=

vEcogrjg.

1. vecóg, co, ó, att. = vaóg.
2. vEcóg9 att. gen. v. vavg.
v£cóooixogy d [v£cdc oiy.og], gew. mrv.’. de
verschillende afdeelingen der vscógia,

scheepsloodsen, dokken.
vEcoazi, biv. [véog], pas, onlangs. — vécorcc,
bw. [id.\, het volgende jaar.
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[vscózegog]. 1. veranderen,
nieuwigheden invoeren. — 2. gew. v.
veranderingen in h. staatswezen: op
een omwenteling zinnen, in opstand
komen. — veoozegicfpLÓg, ó. 1. verande¬
ring. — 2. in%. : verandering in het
staatswezen, omwenteling.
vy9 bw. [= vai\ vio. Lat. nê, voorwaar],
waarlijk, voorwaar ; vy Ata, ja, bij
Zeus.
vyz. * ve-.
vya9 H., acc. v. vavg. — vyd-ÖE9 bw., naar
vecozeql^co

het schip. — vrjag, ace. mrv. v. vavg.
vyydzeog, 3 [?], nieuw, ofwel : prachtig.
vyygszog, 2 [* re-, èyetgco], waaruit men
niet gewekt kan worden : v. vjivog,
vaste slaap ; bw. -ov : -ov evöeiv, vast
slapen.

2 [i’ï]-, <$«o£], zonder vrees.
; z. vy.
vyövia, cov, rd [vyövg], ingewanden.
vyövg,og9 2, wschl. : verkwikkend, zoet.
vyövg, vog, ij, buikholte, buik, maag.
vyeg, vysaoi, z. vavg.
vrjéco (impf. vyeov, H., ao. vyyaa, H.). 1. =
2. véco, ophoopen. — 2. bevrachten : v.
vyÖEyg9

vyöi9 verkort uit vy Ata

vrjag.
vrj&co

= 3.

véco,

spinnen.

Nyïdg9 döog, y, ion. = Naïdg.
Nrjïovy zó, berg op Ithaka.

3 en 2, dor. vdïog9 3 \yavg], het
schip betreffend, van het schip, scheeps-:
-ov öóqv en zó -ov [óóqv], scheepstim¬
merhout ; 0 -ov öxgga, d. i. schip.
vyïg„ LÖog, m. vr. bvn. [vrj-; wrt. feiö, fiö,
z,.*eïöco], onwetend, onkundig, oner¬
varen.
Nytg9 töog, ij, ion. = Natg.
vyHegöyg9 2 [vrj-, xégdog], zonder voor¬
deel, nutteloos.
vrjKovoxéco [* ve-, dxovco], niet luisteren,
niet gehoorzamen.
vrjHzóg, 3 [verbaaladj. v. vyxco], zwem¬
mend ; zo -oV, zwemkunst.
vyXeyyg9 2 [*ve-, dXéyco], onbekommerd.
vTjkerjg, 2 [* vs-, eXeog], zonder medelijden.
— 1. bedr. : onmeedoogend : -eg y/aag,
d. i. de dag des doods. — 2. lijd. :
waarmee men geen medelijden heeft,
onbeweend.
NyXeiöyg9 ov, 6 [.Nylevg, -iöyg], Neleïde,
zoon van Neleus, t. tv. Nestoor.
vyXeizyg, 2, en vr. -sïxig, töog [* vs-, dkeizrjg], onschuldig.
NyXsvg, ó, zoon v. Poseidoon, vader v.
vyïog9

Nestoor.

vyXecog, bw. [vyXeyg], op wreede wijze.
NyXyïd8yg9 ov, d
Xeiöyg. — NyXyïog9

= iV?73 [NyXevg], van.

Neleus.
vyXyg9 2 = vyXeyg.
vyXwzog92 [*ve-; yXiyj, schoen], en -luzovgr
rcoöog, m. vr. bvn. [* ve-, yhiyj, jiovg],

ongeschoeid.
vyXizyg, -ïzig = vyXeiz-.
vrjfta, zó [3. véco ; eig.:

spinsel]. 1. draad.
— 2. f weefsel, doek.
vijpsgrécog, biv., naar waarheid. — vyfAsgzrjg, 2 [*ve-, dgagzdvco]. 1. zich niet
vergissend,, onfeilbaar, betrouwbaar.
— 2. bw. -ég, naar waarheid.
vrjvEg.1a9 y, windstilte ; -yg, H. (tijdbe¬
palende gen.), bij windstilte. — vyvepog9 2 \*ve-, ave go g]. 1. windstil. — 2.
overdr.: kalm, stil : ° v. oyXog, menigte.
vyvéco \intensivum met redupl. v. 2. véco]
= 2. vêcó.
vrjvig, LÖog, y [gecontr. uit veavig] = vedvig.
1. vyóg, d, ion. — ?>ao£.
2. vyóg9 gen. v. vavg.

2 [wy-, névïïog], pijnstillend,
den kommer verdrijvend.
vyjcidag9 acc. mrv. v. vyjttéy.
vyjuaxEvco, als een kind doen, - spelen.
— vysziayog, 2 [-vymogJ = vymog.
vyjiiéy {acc. mrv., H., -Laag) en vyjtuy9y
[vymog], 1. kindsheid. — 2. overdr. :
kinderachtigheid, onbezonnenheid. —
yyjZLog, 3 [misscli. * ve-, enog ; vgl. Lat.
in-fans]. 1. onmondig, zeer jong, kin¬
derlijk ; ook v. dieren. — 2. overdr.: a)
kinderachtig, onnoozel ; ook zonder
ongunstige beteek.: niet wetend, arge¬
loos. — b) zwak.
vg-jzXvzog, 2, ongewasschen.
vyjzoivog9 2 \fve-, dnoiva]. 1. zonder ver¬
goeding te betalen, ongestraft. — 2.
straffeloos.
vynvzLog9 3 [vymog] = vymog.
vyjz£v&yg9

y, geiv. mrv. :
Nereïden,
dochters van Nereus. — Nygsvq, d,
{ion. gen. yog, dat. fjij, zeegod. —
Nygyïg, töog, en, gecontr., Nygfjg9 fjöog,
y = Nygetg.

Nygeïsj töog,

NygiKog9 y, stad op Leukas.
Nyjgizov9 zó, berg op Ithaka. — Nygizog9

ó, heroos v. Ithaka.
vyaaZog>9 3, van een eiland. — vyatg9
löog, y \verklw.\, eilandje. — vyoicózyg9
ov, ó, eilandbewoner. — vyaidóxig9
löog, vr. bvn., zich op een eiland be¬
vindend. — vyoog9 dor. vdaog9 y [—^

vrjaoa

—

Ned. Poli)nesië en dgl.]. 1. eiland. — 2.
schiereiland: °èv ra vdoco üélonog, op
de Peloponnesos.
vrjcroa, rj, eend.
vrjoreLay rj, het vasten. — vtjgzevoo, vas¬
ten. — vicaris. iog en i<5og, m. vr. bvn.
\fve-, sóoo], vastend, nuchter: ° v. fiooag,
zich van voedsel onthoudend.
vrjzóg, 3 \vcrbaaladj. v. 2. vêa)], opgestapeld.
vrjvg, ion. = vavg.
vijcpco, nuchter zijn, matig leven ; inz.:
zich onthouden van wijn.
vrj%co en med., zwemmen.
vycov, gen. mrv. v. vaig.
JNiyQLvos, 6 [<— Lat. Nigrïnus], Nigrinus, echte of verdichte naam v. een
Rom. filosoof ten tijde v. loek.
vi£co (alleen pr. en impf.) en vljzzoo,
vLipoo, ëvLipa, 2e pf. vévicpa. 1. a) wasschen, afspoelen. — /;) mcd. : zich wasschen ; met en zonder ysïgag, zich de

handen wassehen. — 2. af-, wegwasschen.
Nlnaia, ?/ [?dxrf], naam v. verschillende
steden. — 1. aan de Malische Golf. — 2.
in Bithunië.
-viKagpoQLa, dor. = rixijtp-.
viKCLCo (iter. impf. nxaoxopsv, II.) [vlxij].
I. onoverg. 1. a) o ver winnen, de over¬
hand krijgen in h. gevecht, in d. wed¬
strijd : v. gdyij ; vavuaytav (inwendig
vooric.) v.\ v. 3 Ohf'pnia (id.), in de
Olumpische spelen. —b) dikw.met beteek. v. h. pf. : overwonnen hebben,
overwinnaar zijn. — 2. overdr. : de

overhand krijgen, - hebben : een pro¬
ces winnen, de meeste stemmen krij¬
gen ; v. een wetsvoorstel: doorgaan :
yvcopii v., zijn plan zien doorgaan ;
?7 yvcn/Lii'] svixa, dit voorstel werd aan¬
genomen ; ex rijg vixcóotjg \yvo)jU?]g]
EJigairov Ttdvza, zij beslisten alles bij
meerderheid van stemmen.
II. overg. 1. overwinnen; fig. : vóov
vLxrjoe vEolrj, H., de jeugd heeft het
gewonnen van het verstand. — 2. o verdr. : a) overtreffen : ° np cpvvai ibv
anavza vixa Aóyov, gaat boven alles, is
verre het beste ; pass. : zijg <5ix?jg nxdadai, zwichten voor.— b) iem. tot iets
brengen, overtuigen: °9oiAcov Aóyoig
vixwvrai, zij geven toe aan.
*vLxrj9p. 1. a) overwinning op h. slagveld
enz,. — b) overdr.: overwinning in een
rechtsgeschil enz. — 2. verpers. N£xy,
Nike,'de Zegegodin.
viHrjzrjQLog, 3 [vixaco]. 1. de overwinning
den overwinnaar betreffend. — 2. zó
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prijs voor
de overwinning.
vtHgcpoQLa, ij, overwinning. — vixpcpóQog, 2 [vlxrjv <pégcov]. 1. de zege bren¬
gend, - verleenend. — 2. de zege be¬
halend.
Nwiag, ov, ó, Atheensch veldheer, ter dood
-ov [düAov] en zd -a [d&Aa],

gebracht te Syrakuse 413 v. G. *
vivy enlcl., acc. v. h. pers. vnw. v. d. 3en p.
— avzór, -rjv ; %ld. — avzó, -ovg, -dg, -d
(z. 1. ov).
■\Nivevrj9 rj, Nillive. — f NtvEVizai, cov,
en Nlvioiy cov, oi, Niniviten. - 1. Nivogy
ó, stichter v. h. Assyrische rijk. — 2.
Nlvog9

?5, Ninive.

Nió/hj9 fj, mythische dochter v. Tantalos.
vljzzqov, zó [id£co]. 1. waschwater. — 2.
mrv. : bad. — vljzzoo, z. vl£oj.
JVigsug, o (acc. ook -gij), na Achilleus de
schoonste der Grieken vóór Troje.
NToa, ij, stad in Boiotië.
viao/Liai en viGaopai == vêopai.
NiavQog, rj, eilandje bij Koos.
Nizcoxgig, LÖog, p, koningin v. Egypte,
ong. 3200 v. C.
vicpdg9 döog, ?j [rsicpco]. 1. a) sneeuw,
sneeuwbui, sneeuwjacht. — b) mrv. :
sneeuwvlokken. — 2. bijv. g., vr. : be¬

sneeuwd.
Nupdzyg,

ov, ó [Iraansch «0.], gebergte
in Armenië.
vicpEzóg, 6 [vsicpco], sneeuw, sneeuwbui.
viopó^oAog, 2 [yiipdg, fidM.co], en vicpÓ£ig9
óeooa, óev [vicpag], besneeuwd. — vi(poGzi.prjg9 2 \vLcpddag ozifovg (fi^cov)],

met sneeuwige paden.

—

viopoo

=

VEL(p co.
voéco (ion. wordt oi] tot co gecontr.) [vovg].
I. met de oog en waarnemen, bemerken.
— SL overdr. 1. met den geest waarne¬

men, gewaarworden, inzien, begrijpen.
— 2. a) denken, overwegen ; part.
voécov, H., verstandig, bedachtzaam,
met overleg; med. : bij zichzelf den¬
ken. — b) iets v. iets denken, achten,
meenen : zóöe vod) xgdztozov. — c) aan
iets denken om het uit te voeren,
voornemens zijn, voorhebben : xaxóv
v. ; zl vocöv;, met welke bedoeling? ;
med : bij zichzelf er aan denken, iets
te doen. — 3. uitdenken, verzinnen. —
4. v. woorden enz. : bedoelen, beteekenen.
vórj/bta zó [voêoo]. 1 a) gedachte, denk¬
beeld, opvatting. — b) bedoeling, voor¬
nemen. — 2. meton. : a) denkvermo¬
gen, verstand. — b) denkwijze, gezind¬
heid.

,

.

vogpcov, 2 [vosco]. 1. verstandig, bedacht¬

zaam. — 2. bij zijn zinnen.
vógoïg, ecos, f\ [voêco]. 1. het begrijpen,
het denken. — 2. meton. : denkver¬
mogen, verstand.
vorjzóg, 3 \verbaalad]. v. voeco\y alleen
met den geest waarneembaar, denk¬
baar.
vo'&'eia.y fj, onechte geboorte, stand van
onechte kinderen. — vó&og, 3, onecht.
vópaiog, 3 [vópog]. 1. gebruikelijk. — 2.
TÓ -ov, ra -cc, zede, gewoonte.
NopavTia, fj [«— Lat.. Numantia], Numantia, stad in Spanje, aan d. Boven
Duero. — Nopavzïvoi, cor, of, Numan- tijnen.
YopdgxySi ov> o [wy*oü ocg^oor], nomarch,
hoofd van een gewest.
vopdg, döog, m. vr. bvn. [vépco ; —>Lat.
No mades —>Ned. Nomaden]. 1. wei¬
dend, grazend. — 2. v.pers. : oO latende
grazen. — ö)
: zwervend, noma¬
disch.
Nopdg, döog, m. vr. bvn. [wschl. Berbersch
w.\ 1. Numidisch. — 2. o JV-, geio. mrv.:
Numidiër.
iVo^ag, d, <5 [<— Lat. Numa], Numa, &oning v. Rome.
vopevg, 6 [vopóg], herder. — vopevco,
laten grazen.
votti), ?5
ïe het verdeden, het uitdeelen, het toededen. — H. 1. inz. :
het toededen van een weide aan een
kudde, het laten grazen. — 2. meton. :
a) weide {plaats). - b) weidende kudde.
c) voeder.
voui£co {att. f. icó,med. iovpai) [vopog\.
I. 1. gewoonlijk gebruiken : aomöa v.\
ylcoooav ov xrjv avxrjv vevopixaoi, zi]
spreken niet dezelfde taal; vaak met
dat. (gelijk xQrjöficu) : cpcovfj -ovol Zxv-

— 2. gewoonlijk^doen, gewoon
plegen : tovxo ovxco vevopixaoi
TtoLsiv ; onpers. -exai, het is gewoonte ;
-óuerog, gebruikelijk ; xa -opera, ge¬
bruiken, inz.:. de laatste eerbewijzen.
II. i. a) als gewoonte erkennen, - aan¬
nemen : xavxa " EkXrjveg anJ AiyvJixicov
vEvoplxaoï. - b) als wet invoeren, bij
de wet verordenen, besluiten ; onpers.
-exolij het geldt als wet. — 2. a) erken¬
nen : deovg v. sivat en ‘deovg v., erken¬
nen, d. i. gelooven aan ... en ze eeren
{verwekt nl. tevens h. begrip v. gebruik
maken van, z. xd vop^ópeva, I, 2) ; ook
zijn,

, ):

met dat. {vgl. 1 1
ov -ovol rjgcooi {dat.
gelijk bij xgdopai, gebruik maken van),
zii hebben geen wettelijken eeredienst
voor
zij vereeren geen heroën. — b)
achting hebben voor, ontzien: ovxe

'deovg ovV dvd gcónovg -ei. — 3. verzie.
meenen, gelooven, denken : fteöv -ovox
elvai x6 nvg ; xö -ópevov de gangbare
opvatting ; revópixa, dilau. : ik ben tot

een meening gekomen, ik geloof.
vopocóg^ 3 [yopog], 1. de wet betreffend,,
wettelijk. — 2. a) rechtskundig. — b}

*)* wetgeleerde.

.

vópipog, 3 [vópog]. 1. gebruikelijk, over¬
geleverd. — 2. a) wettelijk. — b) xa -cc,,

gewoonten, zeden, wetten.
vópiopa, xó [vopiQco\. 1. wat door de ge¬

woonte ingevoerd is, instelling. - 2..
inz.: gangbare munt, geld.
vopLozéov, verbaaladj. bij vopl£co.,
vopoöelxzpg, ov, o [rópovg deixvvg], ver¬
klaarder der wetten, rechtsgeleerde.
— -j- vopodiddoHakog, 6 [vópov öioaoxakog], wetgeleerde.
vopo&eola, ij, wetgeving. — 1. het ge¬
ven van wetten. — 2. de gegeven -r
de bestaande wetten. — vopoikezeco..
1. onoverg. : wetten geven. — 2. overg.i
bij de wet bepalen.
vopo&éz7]g,ovr
6 f vópov x lêrjpi]. 1. wetgever. — 2. te
Athene: nomotheet, lid v. een com¬
missie belast met h. herzien der wetten,
vopóv-de, bio., naar de weide. — vopóg, o
[vépco], het toegedeelde. —1. a) aange¬
wezen woonplaats. — b) gewest, dis¬
trict. — 2. weide : v. ènècov, H., liet
veld der woorden {de woorden be¬
schouwd als zich bewegend over vele
onderwerpen ; %. enog, I, 1).
vópog, o [vépco ; eig,: het toegedeelde ;
vd. : het vastgestelde]. ï. 1. gebruik,,
gewoonte, zede : èv -co eivai, in de zede-

zijn. - 2. algemeene zienswijze, ge¬
wone opvatting. — 3. stel-, gedrags¬
regel. —- II. 1. wet door de gewoonte
of door een icetgever ingevoerd : -ovg
xiêévai, wetten geven ; xoïg -oig xQrjodair
de wetten naleven ; xaxd xóv -ov, vol¬
gens de wet. — 2. f a) inz. . de Mozaïsche wet. — b) het geheele Oud Testa¬

ment. - III. 1. toonaard, wijs, melo¬
die. - 2. vd.: lied, gezang.
voovexóvzcog, bw. = vovv exovxcog, op
verstandige wijze.
^ %
vóog-vovg, gen. vóov-vov, 6 (aiol. acc. v&v j.
I. 1. a) denkvermogen, verstand, geest :
xóv vovv jtQooéxsiv xivi, zijn aandacht
op iets vestigen. ■— b) inzicht, overleg,
schranderheid: ovv vóep, wijselijk. —
2. meton. : a) inlioud van het denken,,
gedachte. — b) v. woorden, daden enz..

beteekenis, bedoeling, zin.

II. 1. gezindheid, geaardheid, gemoed,,
hart :
vóeg, H., verheugde zich
in zijn hart ; ex navxóg vóov, HDT., met:

vooeoo

hart en ziel

; èv rep e%eiv,

van zins zijn.

— 2. meton. : bedoeling, wensch : vóór
zeksTv zin, H., iem.s wensch volbren¬

gen; yévoLxo xaza vóór zoi, HDT., moge
het ii naar wensch gaan.
vooéco [vóoog]. 1. ziek zijn, lijden ; zo -ovv,
zieke toestand, ziekte. — 2 overdr. :
a) v. h. verstand : waanzinnig zijn. —
b[ in zedelijken zin : aan een hartstocht
lijden..— c) alg.: lijden, ongelukkig
zijn, zich in een slechten toestand be¬
vinden : vevoozjxe xai hnókcvXev ij 'EV.ag',
v. staten vaak : door burgertwist lijden.
voarjXeiay ij [vóoog]. 1. ziekte. — 2. meton:.
ziektestof, etter.
vóorjga9 zó [vooéco], en vóoog9 ?j. 1. ziekte.
— 2. overdr.: a) v. d. geest : waanzin.
— b) in zedelijk opzicht : hartstocht, on¬
deugd. — c) alg.: leed, kwaal, ramp,
nood ; ook v. pers. : vóoog jtókecog, de
pest der stad.
voaozQoepia, ij [vóoov zgeepco], het kwee-

ken

het koesteren van een ziekte.

voaoLa, vooaóg = veooo-.
voozéco. 1. terugkeeren ; inz. : behouden

terugkeeren. — 2. op de terugreis er¬
gens komen. — vóazigog9 2. — 1. den
terugkeer betreffend, van den terug¬
keer : -ov rjfzag, H. — 2. nog kunnende
terugkeeren. — vóozog9 ó [yéonai]. 1.
terugkeer, -reis. — 2. alg.: tocht, reis.
vóocpi(v). !. bw. 1. verre, afgezonderd,
ter zijde; v. dnó, verre van ; dnó v. =
(XTcóvoocpi. — 2. in ’t geheim. — ïl. vrz.
met gen. 1« verre van. — 2. overdr. :
a) zonder, zonder de hulp van. — b)
met uitzondering van.
voaepj£co (att. f. «d>) [vóoqn]. L 1. ver¬
wijderen, wegbrengen. — 2. berooven ;
overdr. : °v. rtvd fHov, dooden. — II.
meel. 1. onoverg.: a) zich verwijderen,
heengaan. — b) overdr.: zich ervan af¬
wenden, geen acht geven.— 2. overg.:
a) van zich verwijderen ; overdr. : afkeerig .worden van, verlaten. — b)
voor zich wegleggen, ontvreemden,
verduisteren.
vóocpiv, z. vóoepi.
voacAd?]g9 2 [vóoog, -cbdgg]. 1. ziekelijk. —
2. bedr. : ziekelijk makend, ongezond.
vozsQÓg,

3

vochtig, regenachtig.
vochtigheid; inz. : re¬

[vózog],

vozia, ij [vóuog],

gen, regenbui.
bevochtigen.
vóziog, 3. — 1. vochtig ; zó -ov, water.—
2. zuidelijk. — vozlg, iöog, fj, voch¬
tigheid. — vózog, ó. 1. zuidwesten¬
wind ; geio. : zuidenwind.— 2. meton. :
a) het zuidwesten, het zuiden. — b)
een zuidelijk land.

vozi£co [vózog],

— vvv

383

vov'd'Ezéco [(iv) vóeg rn^ut], iem. (ziva) iets

op het hart drukken. — 1. vermanen,
waarschuwen. — 2. terechtwijzen, be¬
straffen. — vov'&'ézrjpa, zó, en vovd'ézrjaigy scog, ij, vermaning, berisping.
— vov&Ezixógy 3, vermanend.
vovprjvia, z. VEoprjvia.
vovvE%óvzcog = voovE^óvzcog.

9

vovg

*

*. vóog.

9

vovoog fj, ion. — vóoog.

9

vv

enkl.j z. vvv.

vv9 zó, onverb. [Seniietisch w.], de letter v.
vvxzEQEvoOy
overnachten. — vvkzeq'ïjoiog9 2, en vvxzEpivóg9 3, nachtelijk.—
wHtEplg9 Iöog, ij [eig.: de nachtelijke],
vleermuis. — vvxzEpog9 2 [rvf], nach¬

telijk.

9

vvHzijckavog 2 [vvxzög [gen. v. tijd) nlavdwv], bij nacht rondzwervend. —
vvxzo/uaxia, ij [vvxzög [gen. v. tijd)
góyrf], nachtelijk gevecht. — wxzocpvkai axog, o [vvxzög (gen. v. tijd) cpvAa£], nachtwacht.— wxzoojzóg 2 [vvxTÖg dma (è'xcov)], er nachtelijk uitziend,

;9

9

nachtelijk.
vvxzcoQ, ba: [vvtf], des nachts.
vvpcpaycoyóg, 2 [vvpcpgv dycov], bruidlei¬
der, -leidster.
wpcpcLLovy zó [vvgcprj], heiligdom der
Nimfen.
vvni(pEïog9 3 [iel.]. 1. van de bruid, van
het huwelijk. — 2. a) zó -ov [<5a3(tm],
bruidskamcr. — b) 0 zó. -a, bruid.
vvpopsvpay zó, mrv., huwelijk. —• wpcpEvoo [vvjuqprj]. 1. uithuwelijken ;pass.:
uitgehuwelijkt worden, huwen. — 2.
huwen : a) v. cl. man : tot vrouw ne¬
men : v. zLvd. — b) v. de vrouw : v. zivl.
vv/u.(prj9 rj (ep. voc. a) [ —Lat. nympha
—> Lied. nimf]. 1.1. a) bruid, verloofde.
— b) f schoondochter. — 2. alg. : huw¬
bare -, jonge vrouw. — II. Nimf, vrou¬
welijk goddelijk wezen v. lageren rang.
vvfz<plöiog9 3 en 2,
en
vvg<pixóg9 3
[vv/Lupg], van het huwelijk, echtelijk.
vvpcpiog9 2 [«/.]. 1. a) die een bruid is.
— b) echtelijk.— 2. ó vvgcpiog (accent!)"
a) bruidegom, verloofde. — b) jong¬

gehuwde man.
vv/LKpoxogéoj. ï. een bruid tooien. — 2.
onoverg. : zich als bruid tooien.
—
vv/Lupoxógog9 2 [vvgcprjv xogécov], de

bruid tooiend.
wpcpcDVy cbvog, 6 [vvgcpif], bruidskamer.
vvv9 ep. vv9 enkl., biv. [verzie, uit vvv]. 1.
zld. v. tijd : nu. — 2. overdr. : a) leidt
een gevolgtrekking in : onder zulke om¬
standigheden, bijgevolg, nu, dan: dyE

V;

' ^s?T: V:-

"■' "* :.N

!
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VVV

—

v., welaan dan ; olya v., zwijg' dus.— b)
vermoedend, vragend : wel, clan, zeker,
toch : zig v.,-, wie dan ? wie toch ? — c)
versterkend.: waarlijk, inderdaad, ja.
^vvvy bic. [vw. Lat. nunc, nuper, Ned. nu],
ï. v. tijd. 1. a) nu, op het tegenwoordi¬
ge oogenblik, in dezen tijd : v. örj, nu
juist. — b) bijv. g. : 6 v. fiaodsug, de
tegenwoordige ... — c) zelfst.g. : oi v.,
onze tijdgenooten ; rd v., onze tijd.
— d) bw. rd v., rd v., rd v. slvat (z. d,
B, I, 2, c en si pi, C, 1), nu, voorshands.
— 2. v. h. naaste verleden: zooeven,
■daar juist. — 3. v. de onmiddellijke
toekomst: dadelijk, nu. — ïï. overdr.:
onder deze omstandigheden, derhalve,
dus; dikw. tegenstellend: v. dé, nu echter,
in werkelijkheid echter ; v. av.
vvv-drj, bw. = vvv örj. — vvv-l, een ver¬
sterkt vuv, = juist nu.
•vvf, vvxzóg, rj \yw. Lat. nox, Ned. nacht].
I. 1. a) nacht; wxzóg, des nachts. — b)
dikw. mrv. (de nacht iverd in drie deelen verdeeld,) : gèocu vvxzsg, midder¬
nacht. — 2. a) het duister van den
nacht. — b) alg. : duisternis, inz. h.
duister der bezwijming en des doods. —
II. verpers. : de Nacht, Nachtgodin.
wóg, fj. 1. schoondochter. —2. schoon¬
zuster.
Nvaa9 fj, stad en gebergte, ivaar Bakehos
door Nimfen opgevoed leerd, gew. in
Indië gedacht, ook in Thrakië, op Euboia
enz. — Nvaaiog, 3, Nvorjïog, 3, en Nvaiog, 3, van Nusa.
vvG0ay rj [vvooco], 1. eindpaal in de ren¬
baan. — 2. punt van uitgang, waar
de wedren begint, meet.
vvoacoy ait. vvzzco, vv£cö, è'vv^a. — 1.
stooten, aanstooten, duwen : ysigEooiv
doniöa v., H. — 2. inz. : met een scherp
of spits voorwerp stooten, steken,
wonden.
'vvazd^co \ysvco]. 1. knikken. — 2. a) sla¬
perig zijn, dommelen, sluimeren. — b)

als cijfer : £' = €0.
%aivcOy £avcö, ë^gva ; pass. è^dv'&rjr, s^aopai en ë£appcu. — 1. ivol kammen,
kaarden. — 2. overdr. : afranselen.
Eav'd'ljzjzrjy rj \vr. v. h. volgende], de vrouw
v. Sokrates. — Zdvd'wzjzogy ó [£avftóg
Tnjtog\, de vader en de zoon v. Perikles.
gav'd'ógy 3, geel, in vele schakeeringen :
bruin-, goud-, roodgeel enz.; v. h.

51'' 7

;|p|

%eïvos
overdr. : nalatig -, onachtzaam zijn.
VVTTCOy Z.

VVOOCO.

wxEvcö [rv£], den nacht doorwaken. —•
vv'X'd'3 = vvxza, acc. v. vvlg. — vvyiogy
3 en 2 \id.\. 1. nachtelijk, des nachts.
- 2. overdr. : somber als de nacht, in
het duister.
vcóy nom. en acc. du. bij èycó.
vcpy dat. v. vovg.
VCO-y z. *VE-.
vcóövvogy 2 [*re-, óövvrj; eig.: pijnloos]»
pijnstillend.
t NcoEy o, onverb. [Hebr. wi\, Noë.
vco'd'rjgy 2, en vco'd'póg, 3 [* ve-, öftopaï\.\.
traag, lui. — 2. overdr. : stompzinnig,
onverschillig, vadsig.
vcoïy vcbïvy z. èycó. — vcoizegogy 3, van
ons beiden.
vcokepég en -pécog, biv., onophoudelijk,
standvastig.
vcopdco [freq. v. vépco]. I. ver-, uitdeelen.
— II. 1. doelmatig -, behendig heen en
weer bewegen, zwaaien : syyog v. ; v.
vrjög olrjïa, PL, stuurriemen. — 2. over¬
dr. : a) besturen, leiden : °v. ozgazóv.—
b) gadeslaan, waarnemen. — c) over¬
leggen, overwegen.
vcovy aiol. acc. v. vóog.
vcovy gen. en dat. du. bij èycó.
vcóvvpvogy 2, en vcóvvpog9 2 [* ve-, ovo/lkx],
naam -, roemloos.
vcogoyjy onog, m>. vr. bvn., missch.: fon¬
kelend.
vcóoagy ion. = vorjoag, part. ao. v. voéco.
vcozl£coy den rug keeren. — vcozovy zó,
en (alleen enk.) vcozogf o. La) rug v.
menschen en dieren, v. een leger (mrv.
vaak = enk.). — b) rugstuk. — 2. over¬
dr. : breede oppervlakte, rug (mrv.
vaak = enk.) ; inz. : oppervlakte der
zee, vlakte, hemelgewelf.
vcoyefofc, 2, traag, loom. — vcoyeUay n
traagheid, loomheid.

haar : blond, goudblond; inicog £., izabel, grauw. — Edvd'ogy ó [eig. : de
Gele, de Blonde]. 1. naam v. rivieren :
a) rivier in Troas — Exdpavögog ; ook
naam v. cl. cjod dier rivier. — b) rivier
in Ludië. — 2. mansnaam. — 3. naam
v. paarden.
%Eiva-y tgEivrjy ion. = £ev-, — ££ivrjïog9
ion. = Igsviog. —
l;Eivod-y t-Eivon-y
%£ivóopaiy IgEÏvogy ion. — tgev-.

£eivoGvvri

%£iYO(fvvr]9 p, ion. = * %gv- [^sTvog], gast¬
vriendschap.
gevayéw, vreemdelingen rondleiden. —
t=£vayós o [£Évovg pyovgsvog]. 1 a,anvoerder van huurtroepen. — 2. cice¬
rone, gids voor vreemdelingen.
ï-£vcLJzdz7]gy ov, o [£?vov cuzazacov], die
zijn gast die zijn gastheer bedriegt.
Ëévn.fj, z. £érog, B, II. - jEvyXaaia, rj
\£évovg sXavvoi], het uitdrijven van
vreemdelingen.
via9 i), ion. £elvltj [vr. v. t-éviog, zelfst.
q\ 1. vreemdelingschap: ygacpr) -ag,
aanklacht wegens vreemdelingschap,
d. i. wegens aanmatiging van het bur¬
gerrecht. — 2. ci) gastvriendschap,
gastrecht. — b) meton.: gastvrij ont¬
haal.
%£vi£co, ion. ÏBLV- [ïérog]. 1. a) een vreem¬
deling zijn. — b) overdr. : als een
vreemde -, op een vreemde wijze han¬
delen, bevreemden; ook v. zaken.
2. gastvrij onthalen.
geviKÓg, ion. !=eiv3 [£évog]. 1. a) vreem¬
delingen betreffend, van vreemden,
van een vreemde. — b) vreemd, buitenlandsch : £. ozgazog en zo -ov, huur¬
leger. - 2. de gasten -, den gast be¬
treffend, van den gast.
géviosy 3 en 2, ion. t-Eiviog en £eivrjLog, 3
[gévog], 1. vreemd. — 2. a) het gast¬
recht -, de gastvrienden betreffend,
van -, voor dè gasten : Ztvg £., bescher¬
mer van het gastrecht; -rj TQ&ns£at H.,
gastvrije disch. — b) zo -ov [Scogov],
gew. mrv. : gastgeschenk, vrl maaltijd:
EKi -a xalèco, ten eten noodigen.
£€voêoxéco, ion. %£iv-, gastvrij. ontvan¬
gen. — i;£voöóxog9 in. bvn., ion. £eiv[gévovg dsxó/LiEvog], gastvrij ontvangend.
— Ï-Evoöoxéco = -öoxéco.
%£vÓEig9 ósooa, ósv [£evog], door vreem¬
den druk bezocht.
Sevoxgdzrjg9 ovg, ó [Igévog, xgdzog], Gr.
wijsgeer, leerling v. Plaioon.
J-Evoxzovéc09 ion. £elveen vreemde¬
ling -, een gast dooden. — Zevoxzóvos,
2 [gévovg xzetvcuv], vreemden -, gasten
doodcnd.
%Evohoyéco9 huurtroepen werven. — £evoAóyog, 2 [Igévovg kéycov], huurlingen
wervend.
£evóo/liou (pass.), ion. ^elv-9 (f. -cqoo/icu),
gastvriend
gast worden, gastvrij
onthaald worden.
%évog9 ion. t-eiv-9 3.
A. S. vreemd, buitenlandsch : 0 -ij yaïa.
— II. overdr. 1. vreemd, ongewoon :
-ov avzcQ öoxeï zó xgaypa. — 2. vreemd

,

.

£-u/U-
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aan : °£. zov ngaydivrog, onbekend met
die zaak.
B. I. ó £. 1. a) vreemdeling, buiten¬
lander.— b) inz.: huurling, gew.: huur¬
soldaat. — 2. a) inz.: vreemdeling, met
wien men door gastvriendschap ver¬
bonden is, gastvriend : £. nazgcgog, va¬
derlijk (cl. i. sinds cl. tijd v. mijnyader)
gastvriend. — b) gastheer ; vaker gast;
ook: t waard v. een herberg. — c) in
den vocat., v. een onbekende: o5 -s, vriend,
beste man. — II. 77 -g. 1. [ywrj], een
vreemde. — 2. [yif], buitenland : èni
£slvrjg, in den vreemde.
ïgEvóozaoïg, scog, rj [févov tozg/ui], toe¬
vluchtsoord voor een vreemde.
$EVOzgo(péco [£évovg zgêcpco], huurtroepen
houden.
^Evocpovécoj een gastheer dooden. — £evoepóvog, 2 [tgevog; st. v. E-ns-epv-ov,
2<™ ao. v. dslvco], vreemdelingen doo¬
den d.
EEvo(pcov9 covzog, o [(ev) £évoig * cpdcov J
eig.: in den vreemde schitterend], Gr.
schrijver en veldheer, omstr. 430-omstr.
355 v. C.
tjEvcóv, cövog, 6 [fivoff], gasten vertrek. —
£évcoff, bw. [iel.], op de wijze van een
vreemde : £. I’^co zivóg, onbekend zijn
met.
Ség^i]g9 ov, 6 [Perz/.sch w. = konink¬
lijke heerscher], koning v. Perzi'è, reg.
486-465 v. C.
%£QÓg, 3, ion. = brjgóg.
£ecro'£, v. £éco. — £egzós9 3 [verbaaladj.].
1. geschaafd, gepolijst, glad. — 2. van
glad gehouwen steen gemaakt, gladhouten. — £éco, gêoco, eEeoo. (H. ook 3
gÉooE). 1. schaven, polijsten. — 2. scha¬
vend -, kunstig maken.
£?/gcuvco, aveo, s^ggava ; pass. è^ggdvdrjv,
i^ggaofiai en -au/Ltai, droog maken, leggen ; pass. : uit-, opdrogen. — £*7góg9 3, droog, uitgedroogd, dor. — £?7gózrjg9 ijzog, p, droogheid, dorheid.
%icpiSiov9 zó [:verklw.], kortzwaard, dolk.
— ïqicpoKzóvog9 2 [piepel xzsivcov], met
het zwaard doodend. — £t<p°£>
zwaard.
£<5avov9 zó [vw. £vco]. 1. snijwerk. — 2.
inz.: a) houten godenbeeld. — b)
alg. : godenbeeld.
%ov&óg9 3.-1. geel, goudgeel, geelach¬
tig. — 2. vlug.
£v-, %vy-9 att. = ov-, ovy-.
^vrjXi]9i), Spartaansch kromzwaard.
l=vM£ofA.ai [£wAov], hout halen (med. :
voor zich). — %vXivog9 3 [iel.], houten.
£vA-A-, att. = ovX-l-.
25

386

£vAov

£vAor, rd [£vco]. I. 1. fZoocZ hout, gereed
voor h. gebruik : a) gew. mrv.: brand-,
timmerhout : -a vavjirjygocga, scheeps¬
timmerhout. — b) enk. : boomstomp,
paal. — 2. meton. : houten voorwerp :
stok, schacht, knuppel, voetblok, halsboei. — II. v. levend hout : boom.
^vlocpoQÉco, hout dragen. — t-vXocpógosy
2 [£vXov cpêgcov], houtdragend.
£vXo%og, ó [ivschl. -<— * IgvXó-Xoxog, v.
£vXov, * Xèxco\, leger v. wilde dieren,
met sprokkelhout bedekt.
%Vg-g-y ^V/Ll-JZ-) gv/Ll-<p-y £vv, £w-j
att. — ovg-f-, ovg-g-, ovg-n-, ovg-xp-,
OVV,

ffDV-,

%vvrjïos, 3, gemeenschappelijk ; rd -cc, ge¬
meenschappelijke goederen. — £vvóg,
3 [£dr]. 1. cc) v. een bezit : gemeenschap¬
pelijk. — b) -a [onz. wir».],
gemeen¬
schappelijk, samen. — 2. gemeenschap¬

pelijk handelend : °-óv Sógv, helpende*
lans. — 3. onpartijdig.
j-vgéoo fSvqóv], 1. scheren : £. zrjv xscpah)v\ med.-pass. : zich scheren, zich la¬
ten scheren. — 2. afscheren. — tgvgrjKrjg9 2 [tgvgóv ; wrt. ax, vw. dxgog]r
gladgeschoren.
t-vgóv, xó [£va>], scheermes :
-ov axgfjg oxfjvou, lett. : op de snede van een
scheermes staan, die zoo smal is, dat
men er h. evenwicht niet kan op bewcurenT
d. i. in groot gevaar verkeer en.
ïgvg-g-y £v<x-a-y i-v-ox-y att. = ov-.
gvoTÓVy tó [eig. : het glad geschaafde].
speerschacht. — 2.synekd. : speer, lans.
— %voxóg9 3 (verbaaladj.\, geschaafd,,
gladgemaakt. — £voo, (pass. è^vo&rjv,
e^vogai). — 1. krabben, wrijven, af¬
krabben. — 2. gladmaken.

o

Sta*

o, als cijfer : d == 70.
d (en d), rj (en rj), xó, oorspronkelijk aanw.
vmp., later (reeds enkele gevallen bij
H.) verzwakt tot Hdtv. [vgl. Ned. aamv.
vmc. die, insgelijks tot h. lidiv. de verzwakt].
verbuiging, z. Spraakk.— A. V. 1. H. (en
hdt.). enk. gen. xoïo. — mrv. nom. tol,
tcll ; gen. vr. xdcov; dat. xoioi(v), xfjoi(v),
xjjg. — du. gen. dat. xoïïv. — 2. enk.
nom. vr. dor. e. a. dialecten d ; gen.,
m. en onz., lesb. e. a. cliccl. xco ; vr. dor.,
aiol. xdg; dat. vr. dor., aiol. rd; acc.
vr. dor., aiol. xdv. — mrv. nom. m.
dor. xot, vr. dor. rat; gen. vr. dor. e. a.
clial. xdv; 0 dat. vr. xaïoi.
A. aanw. onw. (vrl H.) (in dezen zin
ook met accent', d, rj, oi, aï).
I. zelfst. en bijv. g. : deze, gene, hij,
zij, het, ter aanduiding v. een pers. of
zaak, die tegen/roordig is, pas genoemd
werd of dadelijk genoemd zal worden.

— 1. o

yag rjXd'S,

H.;

xrjv

d’

èycb ov Xvoco,

H., die slavin (waarvan sprake) zal ik
niet vrijlaten ; o fovv légevoev, 3Ayagégvcov, H., hij offerde een stier, Agamemnoon. — 2. bizondere verbindin¬
gen : a) 6 gèv ... ö dé, deze hier ... gene
daar, de een ... de ander; dikte, beantwoordt aan ö gèv niet ó Sé, maar een
zelfst. nw.; dikte, ook 6 Sé zonder 6 gév,
deze echter. — b) ngó xov, voordezen;
èx xov, van toen af.
II. Ine. 1. xov, om die reden. — 2. xij:
a) v. plaats : daar, daarlangs ; soms :

daarheen ; xfj ghv... x fj Sé, op de een e...
op de andere zijde. — b) overdr. : op
die wijze, zoo. — 3. red, xcö (instrum.)
en xcg (dat.) (vrl H.), daarom ; na een
vooneaarde : in dat geval. ;— 4. xó,
daarom ; xó ghv... xó Sé, xa. gèv... rd Sé,
deels... deels, nu... dan.
B. bepalend licke.: de, het.
I. duidt een pers. of zaak aan die, om¬
dat zij reeds genoemd of cdg. bekend is,
of door h. verband, reeds vóór d. geest
Staat. — 1. Eéglgrjg rjxxrj&ELg xjj gÓL%fl (de
beroemde slag, nl. bij Salamis) SjieXcóqei. — 2. bizondere gevallen : a) heeft
dikte, bezittelijken zin : Kvgog avafiag
èm xóv (zijn) ïjijiov xa (zijn) naXxa dg
xag (zijn) xsTgag sXafs. — b) geeft aan
bijv. naamwoorden, infinitieven, voor¬
zetsels met hun naamval enz. substan¬
tivische waarde : rd xaXóv, het schoonc;.
ot vvv, onze tijdgenooten ; oi agepi xira,
de groep -, de vrienden -, de partijgenooten -, de leerlingen van iem., of'.
hij en zijn groep enz. ; ook aan geheele
zinnen : rd eivai tiolvxcov exelvov xvqiov,.
de omstandigheid dat hij meester is
van alles ; verder aan genitieven, wat
door ellipse verklaard kan worden :
cHgaxXfjg ó Aiög [vlóg] ;
fjaoïXécng
[xdrga] ; xa xfjg nóXsoog \icgaygaxa\. — c)
pleonastisch gebruikt in bw. uitdrukkin¬
gen : xó anó xovtov, sinds dien tijd ; rdvvv, xa vvv, nu ; bij infin. abs. : rd vvv
sïvai, voor het oogenblik. — d) onz. xó
met gen. is vaak slechts een omschrij¬
ving : xó
xa. xfjg xvxr\£ = rj zvxg^ —

o — óösvco
e) èv xoïg bij supérl., verreweg1 (ivordt
geiv. door ellips e verklaard) : èv xoïg
jzgcöxoi ’A&rjvaïoi xöv oiöggov xaxèd'Evzo
= èv xoïg [ngcóxoLg] rzgcöxoi..., waren
de allereersten die de wapenen afleg¬
den (loelhe de oudste Grieken altijd
droegen).
II. geeft een alg. beteek., noemt één pers.
of zaak als vertegenwoordiger eener
soort. — 1. alg.: ó dvdgcojzog (= alle
menschen) O'vgxóg êoxiv; 6 zv/cov, de
eerste de beste. — 2. in distributieven zin : ödóosi rgla gpiöagsixd xov ggvóg, iedere maand.
2.6', g, zó. gen. xov, zijg, xov (novn. mrv.
zot, zal, xd), betr. vnw. (HL, hdt. en°)
= dg, rj, d.
3.ó', onz. v. 2. dg, %. a.\ als vgiv. z. 2. dg, C.
l.o- eopulativum, d. i. duidt vereeniging
aan: mede-, samen- enz. (=2.d-):
d-naxgog.
2.d- protheticum, d. i. dient alleen als
voorslag [vgl. 4. d- enè-)\ ó-géyco [vgl.
Lat. regëre].
oagy dagog, r) (dat. mrv. H. orgsooi, gecontr. uit ódg-), echtgenoote.
oagUjco [dag], vertrouwelijk omgaan. praten. — öagiozggy ov, ó, vertrouwd
vriend, makker. — öagioxvg, vog, g,
vertrouwelijk verkeer, - gepraat: g ydg
jiolêgov o., H., zoo is het verkeer
zoo
gaat men met elkaar om in den strijd.
dagog, 6, gew. mrv. [dag]. 1. vertrouwe¬
lijke omgang, gezellig gepraat. — 2.
alg. : gesprek ; ook : gezang.
D/Oagogy 6, stroom in Skuthië.
ofteMoxog, 6 [verklw.; —>■ Lat. obeliscus
—> Ned. obelisk]. 1. klein braadspit.
— 2. kleine spies. — ofiehóg, 6 (mrv.),
braadspit.
ofloAóg, 6, obool, Aiheensch muntstuk ter
waarde v. ong. 0.16 goudfr.
öpohooxazéco) woeker drijven. — öpokoazdzggy ov, ó [ófolovg lozdg ; eig.: obo¬
lenweger], woekeraar.
ö/3gigoegyógy2 [ofgiga è'gya (ègyaCógsvog)],
gewelddaden plegend. — ófigipojxdzga, vr. bvn. [dfgtgov naxêga (s%ovoa)],
dochter van den machtige (nl. Zeus),
epitheton v. Athena. — dfgigogy 2, sterk,
geweldig ; ook v. zaken.
öyöóazogy 3 = dyöoog. — oyöogxovzay
onverb.j tachtig. — dyöoog, 3 [öxxco],
achtste.
öyöcóxovza, onverb. [gecontr. uit -öogx-],
ion., dor.= öyöogxovxa. — óyöcoxovzaézggy 2 [d. èxcov], tachtigjarig,
l.ó'-ye, rj-ys, xó-ys, gen. xovys, zrjoys, xovys
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(ook d ys, rj ys, zó ys), h. door ye ver¬
sterkte aamv. vmv. ó, g,xó. — 1, deze -,
die -, dat hier, - daar, iveer opnemendT
tegenstellend of icijzend op iets dat
volgt. — 2. biu.: a) xfjys, juist daar,
daar. — b) xóys, wat dat betreft, juist
daarom.
2.dye, onz. v. doye.
óyxahéco, aiol. = dvaxaléco.
dyxiovy zó, kist voor ijzerwerk, - voor
wapens, of: kist met hengsels.
1. dyxog, ó [vw. Lat. uncus], haak; inz. :
weerhaak v. een pijl.
2. dyxogy 6 [sL èyx, viv. gvsyxov]. 1. massa,
gewicht, omvang. — 2. meton., concr. :
iets dat een groote of kleine massa heeft,
hoop, handvol. — 3. overdr. : a) statig
uiterlijk, waardigheid ; gew. in ongunstigen zin : opgeblazenheid, hoog¬
moed. — b) inspanning, last. — óyxóoo.
1. den omvang vermeerderen, doen
zwellen. — 2. overdr. : a) tot eer en
aanzien brengen, verheffen. — b) pass.,
in ongunstig en zin: opgeblazen -,
trotscli worden. — óyxcóögg, 2 [o.,
-cóögg]. 1. gezwollen, dik. — 2. overdr.,
opgeblazen, verwaand.
óy/uevco [eig. : een vore trekken], overdr.:
° ö. oxipov, een spoor in Hzand trekken,
zich moeilijk voortsleepen. — dygogy
6. 1. vore. — 2. zwade.
dyxvVy Vpereboom. — 2. peer.
óöaïog, 3 [dddff], zich op den weg bevin¬
dend ; xd -a, koopwaren, lading.
óöd£, biv. 1. krampachtig grijpend, krab¬
bend. — 2. [door schijnbare verwant¬
schap met ööcóv], met de tanden, bij¬
tend.
d-Ö£y rj-ös, xó-ÖE, gen. xovös, xijoös, xovös
(dat. mrv. ook xoÏoöeoi (xolo-) en xoïoöeooi(v) (xolo-), H., en ° xololöe), aanwij¬
zend vnw. v. d. Ln pers., bijv. en zelfst.
g., wijst op iets dat d. spreker nabij is of
dat onmiddellijk volgt.
I. 1. v. plaats : deze hier i ijös g nóhg,
deze onze stad ; dó' dvgg en dös alleen,
dikrr. : ik. — 2. overdr.: a) v. tijd : deze,
de tegenwoordige : gös g g/uéga, de dag
van heden; xdös, de tegenwoordige
toestanden ; dnó xovös, èx xovös, van nu
af ; vd. soms : mijn : ijös g ghxla, mijn
leeftijd. — b) hetgeen volgt: xavxa(het
voorafgaande) gsv ov léysig’ jzag’ gpcbv
ö’ dndyysllE xdös, wat ik nu ga zeggen.
II. bio. 1. zijde, a) hier. — b) overdr. : op
de volgende wijze; daarom. — 2. xóös
[eig. inivendig voorw.]. a) hierheen. —
b) overdr. : daarom.
óöevco [o<5Ó£], gaan, reizen.

oSrjyéco, iem. (rmz) den weg wijzen, ge¬
leiden. — óörjyóg9 o [óööv {acc. v. d.
weg) dyco], gids.
oói'y fjöt, xoöi, gen. xovöl enz. [ode, ■£], een
versterkt öös, = deze -, dit hier.
ódizTjs, oy, ó [ddo'g], reiziger.
óöprj, r\ [d£co], reuk, geur, stank.
óSoLJtogéay. 1. onoverg. : gaan, reizen ;
oJtt’ dxgcov \8axtvXmv] d., op de teenen
loopen, d. i• trotsch loopen als ^een
pauw. — 2. overg.: doorreizen. — ddotjiogioL) rj, reis, inz. : landreis. — ddoijtógiovy zó, reisloon. — oöolxcoqos9 o
[*óöoï{loe. v. óöóg)noosvópevog], reiziger.
óöojtdïa = -Ttoua.— óSojzoiéco [odonoióg],
een weg banen ; begaanbaar maken :
ó. ycogov. — ódojzoua,?/, het aanleggen
van een weg. — óöojtoióg, d [dddv
rcoiécov], die wegen aanlegt.
dddg, d, afó. = 1. ovöóg.
oöóg9 p, ion. ovöóg. I.
plaats. 1. a)
weg, straat: 7r@d (dzy.) óöov (partit. gen.)
ytyveoftai, voorwaarts op den weg
komen, een eind verder komen ; ook
overdr. — b) inz. : toegang. — 2. over¬
dr. : middel, wijze, methode. — II.
meton. als handeling• 1. reis, tocht,
marsch, zeevaart: èv xfj óöcg, xaiï ööóv,
onderweg ; d. tfgégag, dagmarsch.— 2.
overdr. : °vEdxgó., de laatste reis, de
dood.
óöovg9 oöóvxog, ó = oöcov.
óöóco [dddg]. 1. den weg wijzen, leiden.
— 2. overdr. : den weg banen voor iets,
XL.

’Oögvoaiy cöv, of, Odrusen, volksstam in
Thrakië.
oövvaco, pijn -, smart veroorzaken ; gew.
■pass.: lichamelijk lijden, smart gevoe¬
len.— öövvrjyp. 1. lichamelijke pijn. —
2. overdr. : zielesmart, droefheid. —
óövvijgógyS, pijnlijk, smartelijk.— dduvrj-cpazog, 2, pijnstillend.
óövg/aa, rd, en óövgpóg, ó, beide gew.
mrv., klachten, het geklaag, het gejam¬
mer. — óövgopaiy f. ovpcu, cbövgdppv.
1. onoverg. : klagen, jammeren, treu¬
ren. _ 2. overg.: beklagen, bejamme¬
ren, betreuren : d. um, om een doode
weeklagen ; d. vóoxov, H., jammeren om
h. gemis v. -, jammerend smachten naai¬
den terugkeer, — oövgzóg9 B [verbaaladj.], jammerlijk.
’OövOEvg, d, H. {gen. rjog en svg, dat. rjï,
acc. rja) = 3 Oövoosvg. — 3 Oöv orjïog9 2,
van Odusseus. —9 Oövoosia, ij, het ge¬
dicht van Odusseus, de Odusseia. —
3 0övGOEvg9 ö (H. ook: gen. rjog en éog,
dat. rjï, acc. rja), koning v. Ithaka.

*öövooöpai [alleen med. ao. chövoa.p?]v en
pf. pass. met att. redupl. óöcóövozai, met
beteek. v. h. pr.), vertoornd zijn : d. xivi,
op iem.
döcoöa, z. d£co.
óöcóövozouy %. *óövooopai.
óöcóvyóvxog, ó, tand.
óöcozóg9 B [verbaaladj. v. óöóco]. 1. be¬
gaanbaar. — 2. overdr.: doenlijk.
oEooiy dat. mrv. v. öïg; z. olg.
o£os, d. 1. twijg, tak, spruit. — 2. over¬
dr. : zoon, spruit, telg : ö. *’Aggog, H.
o£go9 ö&joco, có£ijoa, 2e pf. met att. redupl.
óöcoöa {beteek. v. h. pr.)} ruiken, geu¬
ren,
ö-ftevy biv. [2. ög]. 1. v. plaats: vanwaar;
vaak met verzwegen antecedent: daar¬
heen) vanwaar : rjpdg o£ei oftsv ( =
èxEïoE ö'd'Ev) ovh eoxoli (het zal niet mo¬
gelijk zijn) e^eX'O'elv.— 2. overdr.: a) v.
oorsprong: vanwaar: yévog (afstamming)
poi ev&ev, ó. ooi. — b) v. oorzaak, v. re¬
den (beschouicd, als punt v. uitgang der
handeling): om welke reden, weswege.
— o'd'Ev-jtEg, bw., een versterkt ö&ev :
juist vanwaar.
d-'&'L, biv. [2. dg], waar ; met verzwegen an¬
tecedent : daar waar. — öih-JZEgj biv.,
een versterkt öih : op de plaats zelf,
waar.
ö&vEÏogy 3 en 2. — 1. buitenlandsch,
vreemd. — 2. van vreemden huize.
d'd'opaiy zich bekommeren om, ontzien.
óO'óvrj, r\. 1. a) fijn linnen. — b) meton.,
concr.: fijn kleed, sluier. — 2. grof
doek, zeil. — ó,&'óvivog9 3, van lin¬
nen. — ö'&'óviovy zó, linnen doek,
- strook.
óftoóvEKa, vgw. [öiov evexol]. 1. omdat. —
2. = ou, dat.
gen. öxgixog, m.vr. bvn. [1. d-, tigl^],
gelijk van haar.
'O'd'gvdöag, ov, 6. 1. beroemd Spartaan,
omstr. 550 v.G — 2. Parthisch veldheer,
omstr. 160 n. G.
3,0&gvg9 vog, 6, gebergte in h. zuiden v.
Thessalië.
oty enkl. = 2. of; z. 1. ov.
OL, ook herhaald o tot, tussw., uitroep. 1.
gew. v. smart: wee 1: oï èycó ; gew. met
dat.: oï pol [gew. oipoi), wee mij I — 2.
soms v. verwondering : o ! *
l.of, bw. \loc. v. 2. ög]. 1. waarheen.— 2.
overdr., met gen.: tot welken graad :
of doslysiag jiQOshjlvd'E.
2.of, z. 1. ov.
o fa, biv., z. olog, II.
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oiaxoozgócpog — olxiozrjg
olaxoozgócpog, d

[oïaxa ozgécpcov ; eig. :
die den stuurriem wendt], stuurman.
— o£a£, axo?, ion. oifyf, z^og, d. 1.
stuurriem. — 2. H. I/. 24, 269 : mvr.,
ringen boven aan h. juk, ivaardoor de
leisels liepen.

Oidzigy m.
gouw Oia.

vr.

bvn.,

van de Attische

oïyvvfju (alleen pr. ind. act. en 3 mrv.
impf. pass. dotyvvvzo), en oïyco, oT^co,
parZ. oo. pass. oly&sig (H. ao. <yï£a;
voor de vormen v. dv-oiyco, z. a.), ope¬
nen : olyco &vgag ; od£e yégovzi, opende
(lil. de deur) voor...
oïSciy z. * sTöco.
oiSaX.éog9 3 [otddco], g’ezwollen.
olödvco [id.], doen zwellen.
oiödcoj ion. olöéco. 1. zwellen, opzwel¬
len. — 2. overdr.: gisten v. hartstocht :
oldsóvzcov zcbv jig?]ygdzcov. HDT., bij de
algemeene gisting. — oïörjpa, zó, ge¬

zwel.
*Oiöwlóöpg, ao en a, OlSijzog, ou, en,
cjew.y OlÖLJCOvg, noöog, ó (nee. Tmèa^en
tzovv) [oIöel (6) jtovg; eig. : Zwelvoet],
Oidipoes, mythische zoon v. Laios en
Jokaste.
oiö/Lia, zo [otdéco]. 1. zwellende golven.
— 2. °alg.: zee : AZyatov ol.
ol'eoiv, oieooi, dat. mrv. v. oig en óïg.

[1. d-,
Iros], van hetzelfde jaar, even oud.
óï^vgóg, att. ol^vgóg, 3, jammervol, el¬
lendig. — óiXvg, att. oifvff, vog, 1),
jammer, ellende, leed. — óï£vco, att.
oi£vco. 1. onoverg. : ongelukkig zijn. —
2. overg.: lijden, dulden.
olrjïoVy zó, stuurriem.— oïrjt=9 ion.— ot'a£.
oïrjoLg, soog, ij [oiogai], meening.
oixa, ■zozz. = soixa ' Z. 1. * sïxco.
oïxaÖE, bw. [oixog, -<5e]. 1. huiswaarts.
— 2. thuis.
oÏKEÏog, ion. olxjfiog, 3 [ot;<og]. 1. tot
het huis
tot het gezin behoorend.
— 2. zzz ruimeren zin: a) naastbestaande ; verwant; d oz., 00/c : vertrouwde
vriend (fZze zoogoed als tot d. huiselijken kring behoort; Z. ozz^. z?. cplXog).
— b) tot de partij •, tot het land be¬
hoorend : ovx dXXózgia (van vreemde
volken) Tzagadeiy/uara aXX’ -a ; nóXsyog
ol, binnenlandsch. — 3. in engeren %in :
a) bij een persoon
bij een zaak be¬
hoorend, eigen: -a %£Lg 5 ~a xégösa,
eigen gewin ; ra -a, persoonlijke be¬
langen (igst. : zd zijg TzóXscog, staats aangelegenheden). — b) inz. v. ivoorden : passend, geschikt.
olxeiózrjgj rjzog, i] [olxEÏog]. 1. het tot
*oiézrjg (alleen acc. mrv. olézsag).

den huiselijken kring behooren. —* 2.
in ruimeren zin : a) nauwe verwant¬

schap. — b) innige gemeenschap, nau¬
we band. — 3. v. woorden : gepast¬
heid.
oIkelóco, ion. oixrfióco [otxsïog]. 1. nauw
verbinden aan. — 2. gew. med.: a) tot
een der zijnen maken, voor zich win¬
nen. — b) tot het zijne maken, zich toeëigenen, aanspraak maken op. — oIxeloooig, soog, fj, het zich toeëigenen.
oIhezevoo, bewonen. — oixEzrjg, ov, o
[olxéco], huisbewoner ; inz. 1. huisge¬
noot (vrouw en kinderen). — 2. huis¬
slaaf.
olxEvg, d \oixog] = olxsxrjg.
olxéco, /joco, ójxyoa, qóxrjxa \oïxog]. — I.
onoverg. 1. a) v. pers. : wonen. — b) v.
plaatsen: gelegen zijn, liggen. — 2.
a) huishouden. — b) verzw.: zich in
een bepaalden toestand bevinden, be¬
stuurd worden. — II. overg. 1. a) be¬
wonen. — b) a) bevolken. pass. :
zich ergens vestigen ; olxrjy.èvoi, hdt.
(pf.\ gevestigd, wonend ; ook v. steden :
ergens bewoond worden, gelegen zijn ;
T) oixovyÉvrj [y^], bewoonde streek, of:
de door Grieken bewoonde aarde, of:
de geheele bewoonde aarde (in tgst.
tot de woestijn), soms : yhet Romeinschc
rijk. — 2. besturen, regeeren: zyv
olxlav ev -ELv ; nóXig sv -EÏzaï.
OIXIJÏOion. = OLXELO-.
oïxrjpa, zó [iolxéco], woonplaats. — inz. 1.
a) woonhuis. — b) gevangenis. — 2.
vertrek: woonkamer, voorraadkamer,
werkplaats enz.
olxrjoifxog, 2, bewoonbaar. — oïxrjoig,
soog, fj [olxÉoo]. 1. het wonen, het be¬
wonen. — 2. meton., concr. : woning :
woonhuis, paleis ; ook v. dieren : leger.
olxTjzrjgy fjgog, en olxrjzr/g, ov, ó [olxéco],
bewoner. - olxrjzóg, 3 [verbaaladj. z1.
id.], bewoond. — olxrjzcog, ogog, d
[olxÉco], bewoner.
olxia, rj [olxog]

=

oixog.

olxi^coy ico, cuxioa, goxLxa [olxog]. I. overg.
1. bewoond maken : al bouwen, stich¬
ten : ol. nóXiv. — b) bevolken, gaan
bewonen : yydogav ol. — 2. iem. ergens
vestigen, - doen wonen ; °g£ èg dlXa
öóogaza ohasïg ; ; med. : zich vestigen.
— II, onoverg. : huizen.
olxlov, zó \olxog], gew. mrv.: woonplaats,
woning : tempel, paleis enz. ; ook v.
dieren: leger, nest.
olxloxog, d \verklw. v. oixog], huisje, ka¬
mertje, vogelkooi.
olxiozrjg, rjgog, ö [olxl£co], stichter van
een volkplanting. — oixiozrjg, ov, o
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olxoyevgg — Oiveiögg

\icl.] = oixiozgg ; *j* in%. :

vertaling v.

triumvir coloniae deducendae.
olxoyevgg, 2 [oïxoi ysvóyevog], in huis
geboren.
OLKoóearjzozTjSy ov, ó [oïxov öeojiózgg],
huisheer.
olxoöop.éco [olxoöópog]. 1. een huis bou¬
wen.—- 2. alg.: a) bouwen, oprichten :
ol. zeTyog., — b) overdr. : grondvesten.
— otxoöóp,gp,o.y zó, gebouw. — olxoöóp.gaigy ecog, g, het bouwen. — olxoóofArjrixóg, 3, het bouwen betredend :
V -y [^hvrf\i bouwkunst.
OIKOÖ O [ALCLy g = oixoöóggoïg.

—

oixoöo-

piKÓg, 3, het bouwen betreffend ; g -g
[xéxvg], bouwkunst. — olxoöó/aogy ó
[oïxov öégcov], bouwmeester.
OLHO'd'sy, bw. [oïxog, -#er]. I. 1. a) uit het
hp8; — b) uit het vaderland. — 2. a)
uit zichzelf. — b) uit eigen bezit. —II.
vaak zonder beweging: thuis, in het
vaderland.
oLKO'&'ij bw. [oïxog, -di], en oïxoiy bw. [loc.
v. oïxog]. 1. thuis, binnenshuis. — 2. in
zijn eigen land.
oïxov-dsy bw. 1. = oïxaöe. — 2. naar
het (vrouwen)vertrek.
olxoyopéco. 1. onoverg.: het huis
het
huishouden besturen; rentmeester zijn.
— 2. overg., alg. : besturen, regelen. —
olxovofzicLy g [—Ned. economie]. 1.
bestuur van het huis, - van de huishoudmg ; rentmeesterschap. — 2. alg.:
bestuur; inz. f goddelijke bestiering.
— otxovo/uixógy 3. - 1. het bestuur
van het huishouden betreffend. — 2. a)
ó ol., beheerder, rentmeester. — b) 6
Ol. [Xóyog], verhandeling v. xent. over
de huishoudkunde. — c) g -g [zéyvg],
huishoudkunde. — olxovó/aogy ó [olxov
vêgcov], bestuurder van het huis, - van
de huishouding, beheerder.
oixojzoiógy 2 [oixov noiécov], tot een wo-

ning -, bewoonbaar makend.
oïxogy ó [foïxog ; vw. Lat. vïcus —> Ned.
wijk]. I. 1. a) huis ; ook iedere woon¬
plaats : woonhuis, barak v. krijgslie¬
den, hut, hol, en ieder groot gebouw :
paleis, tempel. — b) in ruimeren zin :
iem.s streek, land. — 2. synekd. : a)
deel v. een huis : vertrek ; inz. : man¬
nenzaal, vrouwenvertrek. — b) mrv. :
de gezamenlijke vertrekken v. een huis,

huis. — II. meton. 1. h. huis met ivat er
in is : huis en hof, vermogen. — 2. a)
huisgenooten. huisgezin, familie. — b)
in ruimeren zin : stamhuis, geslacht,
nakomelingschap.

9

olxóg

onz. v, olxcóg.

o\xóoizog9 2

[oïxoi oizEogevog], thuis -,

aan vaders tafel etend.
oixozcog9 ion. = elxózcog.
olxov fiévg, g, z. otxéco.
olxovQeco. 1. het huis bewaken. — 2.
thuis blijven. — olxovQg/aa9 zó, het
bewaken van het huis. — olxovgóg9 2
[oïxov ovgog (%., ougoff)], het huis be¬
wakend ; ó, g ol., huisbewaker, -waak¬

ster.
olxoqrd'OQéco. 1. het huis -, het huiselijk
vermogen te gronde richten; pass. :
zijn vermogen verliezen. - 2. alg. :
benadeel en ; pass. : schade lijden. —
olxotp&oqiciy ?). verlies van het vermo¬
gen. — olxocp'd'ÓQogy 2 [olxov cpd'Elgoov],
zijn vermogen verkwistend.
olxzelgco = oIxzlqco. — oixxi£co9 icb,
qjxzioa [oïxzog] — oixtlqo).
olxziQpógy ö [olxziQoo], medelijden. —
olxrigpcovy 2 [id.\f medelijdend, barm¬
hartig.
olxzlgco, iqü), qjxziga [oïxzog], beklagen,

medelijden hebben met, zich erbarmen
over.
oïxziozog9

3,

Z.

olxzgóg. — olxzog9 ö.

1.

het bejammeren, weeklacht. — 2. me¬
delijden, barmhartigheid. — olxzgóg, 3
(superl. -óiazog en oïxziozog) [oïxzog], 1.
lijd. : beklagenswaard, jammerlijk. —
2,bedr.\ jammerend, klagend.
olxcóg9 vïa, óg, ion. — êoixcóg.
olxoocpeXlciy g [oïxov öqièXXco], het bevor¬

deren van den huiselijken welstand.
3 Oïlevg, o, mythische koning in Lokris.
— ’OïXiddggy ov. ó, Oïliade, zoon van
Oileus, de kleinere Aias.
olfioiy zó, het aanstormeUj aanval. — ol/adcoy aanstormen, toeschieten.
oipai = oïoyai ; z. oïco.
oï/Ligy g, zang, lied.
oïpoiy z. oï,

1.

1 .oï/aogy o, g [eÏ/ju]. 1. weg, pad. — 2.
strook, baan.
2.olpiogy ó, wijs, melodie.
olpooyyy g,, weeklacht, gejammer. — olpcó£coy olgcó^o/Liai, cppcoga [oï/uot; eig. :
oï/Lioi roepen]. 1. onoverg. : jammeren,
weeklagen ; dikio. om te bedreigen of
te verwenschen : -£ezcu, het zai hem
slecht bekomen ; -fg, stik ! — 2. overg.:
a) beklagen. — b) smartelijk vermissen.
oïvy acc. v. oig.
olvdv'd'yy g, en olvavd'ig9 iöog, g [oïvog,
avftog]. 1. vruchtknop van den wijn¬
stok. — 2. wijnstok.
olvdgeogy 3, van den wijnstok.
Oiveiögg, ov,ó, zoon van Oineus, Oineïde,

Oivevg — oig

t. tv. Tudeus. — Oivevg, 6, mythische
honing v. Kaludoon in Aifolië.
'OÏvrjy y [oïvog], wijnstok. — otvygóg, 3
[id.], uit wijn bestaande. — olvï£opou
[id.], zich wijn aanschaffen.
.■oivo^ageicov, m. hvn. \met metrische ver¬
lenging voor -écov, pa?'t. pr. v. oivofagéco,
afgeleid v. h. volg.] en oivofiagyg, 2
[ol'vov (iaQog (spv)], door wijn be¬
zwaard.
Oivórj, ?/, Oinoë, naam v. twee Attische
gouwen.
Oïvópaog, d, mythische honing v. Pisa
in Elis.
■oivóopcu [oïvog], door wijn dronken wor¬
den.
oivójzedog, 2 [otvou nédov]. 1. wijn voort¬
brengend. — 2. tö -ov, wijnland, wijn¬
berg.
Olvonidrjg ou, 6, Oinopide, zoon van d.
Grich Oinops.
oivojthyd'Yjg, 2 [olvov nXfj&oq (eycov)], rijk
aan wijn.
olvojzozd£co, veel wijn drinken. — oïyojzozyg, ygog, en -ozózyg, ov, ó [oïrov
nivcov], wijndrinker.
olvojtooXéco [oivov ncoXêco], wijn verkoopen.
oïvog, d [j^oïvog; vw. Lat. vïniim —>• Ned.
wijn]. 1. wijn. — 2. alg.: gegistedrank:
oi. KQL-divog, gerstewijn, bier ; oi. cpoivixylog, hdt., palmwijn.
oLvoxoevoo (alleen pr.) en oivoxoéoo (impf.
cgvoyoow; id. met dubbel augm. ècgvoXÓei). 1. wijn schenken, wijnschenker
zijn. — 2. alg.: inschenken. — oivoxóy,
p. 1. schenkkan. — 2. f wijnschenkster.
— oïvoxóog, ö [oïvov yècov], wijnschen¬
ker.
oivóxvTog, 2 [oïvog yvzóg], uit ingeschonken wijn bestaande.

,

oïvoyj, 771. vr. bv7i. [oivog ; wrt. on, vgl. dncona], wijnkleurig, donkerrood.
Oivcovrjy y, oude naa77i v. h. eiland Aigina.
olvcojzóg, 2, en oivanp, ge7i. cönog, 771. vr.
bvn. [x. olvoip] — oivoig.
oï£co, f. x. oïycj.
oio, gen. m. enh. v. 3. dg.
oloftózijg en olojidózyg, ov, ó [olog fóoxcov],
eenzame herder ;
0 oiofcózyg
cpQsvóg, zijn geest in de eenzaamheid

weidend, d. i. menschenschuw.
2 [oiog £covyv (1^covvvpevog)],
alleen opgeschort, eenzaam reizend.
oió'&'svy biv. [oïog, -dev], van één kant :
d. oïog, H., geheel alleen.

oló£covog,

oloï, x. 01.
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oïopai, X. oïco.
oïov, bw., x. oiog, II. — olov-eï, vgw. =
oïov ei, alsof.
olonóXog, 2 [oiog néXcov], eenzaam.
oïog, 3. — 1. a) alleen ; versterkt: eïg oïog,
H.; dv' oïco, H. — b) afgezonderd van,
verlaten : oïog dnó zivog. — 2. eenig in
zijn soort, voortreffelijk.
oïog, 3.
I. vnw. 1. betr., correlativum v. een aanivijxend vnw. (zoiovzog, zoióoös, zoiog
enx.), dat echter dihw. niet uityedriiht
is: (zoodanig...) als: a) zoiovzog...
oiog, zoodanig... als, [jat.talis... qualjs;
oïy neg cpvXXcov yevey, zoirj ëè xai dvdgcov, H., Lat. : qualis ... talis ; u dox<x>
[zoiovzov] oiov einag olvzqov eioogdv ;
èycó ei/ai zoiovzog oiog (= woze) neideodai, ik ben zóó, dat ik gehoorzaam ;
xagi^ogai (ik ben ter wille) oïcg (attrac¬
tie) ooi (id.) dvdgi (= dvdgi zoiovzcg
oïog ov eï); versterkt d. superl.: ycogiov
oïov xa^S7lcózazov, zoo lastig mogelijk
( = zoiovzo oióv èozi yaXencózazov).— b)
dihiv. met ze : o lég zé ei pi met inf., ik
ben er de man naar om te, ik ben in
staat, - bereid; dihw. onpers.: oióv ze
éozi, oid ze èozi, het is mogelijk ; dihw.
is éozi ve7'xwegen : cbg oïóv ze, zooveel
(zoogoed enx.) mogelijk. — c) oïóg neg.
oïog ëi), x. neg, ör). — 2. in indirecte,
vragen en in uitroepen : hoedanig, wat
voor een : ógcbv èv oïoig eo/uev, ziende in
welken toestand wij ons bevinden ; oj
nónoi, oïov eeineg, II., wat hebt gij daar
gezegd ! ; èpaxdgi^ov zyv prjzéga avzcov,
otcov zéxvcov èxvgyoev, I-IDT., prezen ...
gelukkig : wat voor kinderen had
zij !,... omdat zij zulke ... had.
II. bw. : oïov, oïa, oïd ze. 1. a) gelijk, als,
als bij voorbeeld. — b) bij getallen : zoo¬
veel als, ongeveer. — 2. hoe : oiov
deovg figozoi aizidovzai, H., hoe de menschen de góden toch beschuldigen! —
3. ?7iet part., ter aanduiding v. een ob¬
jectieve reden: daar, omdat: oïov öid
xgóvov dcpiy/Liévog, daar ik na een lange
afwezigheid kwam.
oïóg en oïog, gen. enh. v. oig, oïg.
otoody, oiady, oiovërj = oiog <5rj, zóó een
(met nadruk, x>. dij, I). — otóaneg, oïnneg, oióvneg = oïóg neg, juist zoo als.
— oiócfZEy oidze, oióvze = oióg ze, x. oio;,
I, 1, b.
oto^trcor, covog, ???.. vr. bvn. [oiov {hw.)
yizcova (eycov)], alleen met een onder¬
kleed.
oióco [oiog], alleen laten, verlaten.
oÏJteg, x. doneg, II, 4.
oïg, oióg, ó, y [dat. oït, acc. oïv ; mrv.
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oïodprjv — ö'xgig

olsg, oicbv, oioi, oi-) (dat. mrv. ook oïsoi,
•II.) [gecontr. uit dïg] en ion. dïg, dïog,
o, rj (A. V., H. e. a. : ace. dïv; mrv. öïeg,
gen. dicov, dat. öïsoot en osooi, ace. dïg)
[*dj=ig ; vio. Lat. o vis, Ned. ooi], schaap.
óïodprjv, ao. med. v. oïco.
oÏge, oioézco, oioépev, oloépevai, H., z.
CpÉpCO.
olo'd'a, 2 enk. v. olda.
oïo'd'Eig, part. ao. pass. v. oïco.
oïoopai, f. bij cpégco. — oiazéog, 3 [verbaaiadj. bij cpégco]. 1. a) te dragen. —
b) overdr. : te verdragen. — 2. weg -,

mee te dragen.
oïozevco, met pijlen schieten.
en 1. oiozóg, 6, pijl.

— öïozóg

2. o iazó g, 3 [verbaaladj. bij peg co], overdr.’.
draaglijk.
oiozgdco [oioxgog], onoverg. : razend
waanzinnig zijn [alsof men door een
brems gestoken icas]. — oïazgrjpa, zó
[<oioxgdo>], overdr. : steek [pijnlijk als die
v. een brems]. — oiozgojzXr]^, rjyog, m.
vr.bvn. [oïoxgcp TzXrjyeig], door een brems
gestoken. — oïazgog, 6 1. brems — 2.
overdr. : prikkel. — 3. mcton. : woede,
razernij.
oiova, fj, wilg. — oÏgvïvoq, 3, wilgen.
oïoco, f. bij cpégco.
Olzaïog, 3, van de Oite, Oitaïsch ; ot -oi,
Oitaiërs. — Oizrj, p, gebergte in h. zui¬
den v. Thessalië.
oizog, 6, lot, noodlot; gew.: ongelukkig

lot, tegenspoed.
OïzvXog, fj, zeestad in Lakonië.
Oi%aXLa, rj, stad in Thessalië. — Ol%aXievg, écog, m. bvn., in Oickalia
wo¬
nend. — Oixakip&evy biv. [01., -iïev], uit

Oichalia.
olx'&'eigy part. ao. pass. v. oïyco.
oixvéoo (alleen pr. en iter.
0X07', H.) = oïyopcu.

impf. oïyvs-

oiyopcu, impf. cpyóprjv (ion. oiyóprjv), f.
oiyrjoopai, pf. cgyrjpai (ion. oïyijpcu), oïX°wa, coycoxa, -cóyijxa ; plqpf. 3 enk.
ion. olycóxsE. — 1. alg. (ziel.) : gaan,
komen. — II. inz. 1. a) (geiv.) heen¬
gaan, vertrekken: oï. jzXécov, wegbaren;
cgysTo oljilcov (pleonastisch) ; vaker met
beieek. v. h. pf.: weggegaan -, weg-,
afwezig zijn ; d -ópsvog, de afwezige. —
b) (ziel.) : aankomen. — 2. overdr. : ver¬
gaan, te gronde gaan : v. pers.: sterven;
vaker met beteek. v. h. pf.: verdwenen
verloren
dood zijn : nfj tol pévog
-exen; H., waar is uw moed heen ? ; of.,

het is uit met mij.
oïco, ep. oïco (iji h. act. alleen deze vor¬
men ; ziel.) en meel. oïouai (ep. óïo/aai),

en oi/uou, impf. cbópgv, ojprjv, f. olpoopai, ao. cprjvrjv (conj. olrj'&co, enz.; ËL
cbiodrjv en öïo(o)dprjv).
I. 1. een voorgevoel hebben, vermoe¬
den, verwachten : xrjgag oiopai, H.,
een voorgevoel hebben van den dood ;
onjpers. alleen H. Oei. 19, 312 : ötszai poe
dva d'vpóv, ik heb er een voorgevoel
van in mijn hart. — 2. a) in ongunstigen zin : argwaan koesteren, vreezen,
verdenken : alei pèv disai, ovöé oe Xg-dco,
H., d. i. ... en gij bespiedt mij voort¬
durend. — b) soms : hopen.
II. alg. 1. meenen, gelooven, denken :
oïopcu öeïv, ik acht het een plicht, ik
ben voornemens ; oïgcu, dikw. parenthetisch in d. len p. : denk ik; in antivoorden : olpcu è'ycoys, dat zou ik den¬

ken, dat spreekt. — 2. voornemens
zijn : ovös ooi ötco tzXovzov dcpv^siv, 11.,
ik denk er niet aan, voor u rijkdom op
te hoopen.
oicovi^opai, impf. zonder dugrn. : olcovit,ópY]v, f. oicoviovpai, ao. oicoviodprjv
[oicovóg]. 1. de vogels waarnemen. — 2.
als voorteeken beschouwen. — olcoviopóg, 6, voorspelling uit de vlucht en h.
geschreemo der vogels,
oicoviozrjg, ov, 6 [olcovi'Copcu], oicovo'&éTr\g, ov, 6 [olcovovg xihqpi ; eig.: die de
vogelteekens bepaalt] en oicovooxóXog,
6 [oicovóg, nélco ; eig.: die met vogels
bezig is], vogelwichelaar.
oicovóg, ó. 1. groote vogel; inz.: roof¬
vogel. — 2. a) (vrl de groote vogels
werden ivaargenomen ; vd. :) voorspel¬
lende vogel. — b) meton. : teeken uit de
vlucht en het geschreeuw der vogels,
vogelteeken ; alg.: voorteeken (b. v.
het niezen).
oïcog,bw. [oïog], hoe, in welken toestand.
óxéMco, ao. obxEihx [2. o-, xéhXco]. 1. laten
stranden. — 2. onoverg. : stranden.
öxT] en oxT], bw., ion. = ojit], ó'tiij.
öx\d£co, de knieën buigen : neerhurken,

gaan zitten.
H. = öxvéco. — öxvéco. 1. tal¬
men, dralen, aarzelen. — 2. meton. (be¬

oxveLco,

vat tevens de reden v. h. aarzelen) : a)
zich schamen, schromen. — b) bang
zijn ; met inf. of acc. : vreezen. —
öxvTjgóg, 3. — 1. a) talmend, aarzelend.
— b) vreesachtig, schuchter. - 2. bedr. : vrees verwekkend, lastig, pijnlijk.
— 6xvog,6. 1. het talmen, het aarze¬

len, traagheid. — 2. schroom, vrees.
óxo-, ion. = oho-.
óxgidopai, pass., scherp -, verbitterd -,
toornig worden. — oxgiÓEig, ósooa,
óev, spitsig, puntig, ruw. — öxgig, iog,.

ÓKQVÓEIS —3 OXi£cóv
fj, punt, spits.
oKQvÓEiSy ósooa, ósv [2. o-, xgvÓEig], hui¬

veringwekkend, verschrikkelijk.
Y Oxzdfhog, 6 [-<—Lat. Octavius], Octa-

vius.
öxzdxig, telbiv. [oxxco], acht. — óxzaxiaxilioi, ai, a, acht duizend; enk. bij
coLl. : -tij donig, hdt., acht duizend

schilddragers.
óxzdxvrjiuog, 2 [óxzco xvgpag (s'xcov)], met

acht spaken.
öhzclhóöloi, cu, a, achthonderd.
YOxzaovoog

= 3 Oxzdfhog.

ókzcó, onverb. \yiv. Lat. octö, AcrZ. acht],
acht. — óxzco-xat-öexa, onverb., acht¬
tien. — óxzcDxcudÉxazosi 3, achttien¬
de ; rj -i] [rj/Lisga], de achttiende dag.
óxzcbxvijfAog, 2 — ÖXTCLXV-. — oxzcojxovg^
ovg, ovr, gen. noöog [óxrco jzodcbv], van

acht voet.
dxoog, öxcooozeQi ion. = dn-.

-óxcoxoL9 ion. pf. v. -é/uco.
öXaaft. -= ovXai.
óXpt^co [ö'Xpog]. 1. gelukkig maken. —
2. gelukkig achten, - prijzen.
öX^Lodaipcov, 2 [dXfhog, dalpcov], door de
góden gezegend.
ö'XfUog, 3. — 1. v. pers.: gelukkig ( = gew.\
rijk). — 2. p. zaken : rijk, kostbaar ; rd
-a, geluk, voorspoed, rijkdom. — 6'Xfiog, ó, geluk {=gew.: rijkdom, weelde).
— óXpocpÓQoSy 2 [dXfov rpÉQcov], die
aardsche goederen meedraagt. - ont¬
vangen heeft, rijk.
óXE'&gEvco, in het verderf storten. —
óXé&giocr, 2 en 3. — 1. bcclr.: verderfe¬
lijk, noodlottig : -ov rjuag, H., dag des
verderfs. — 2. lijd. : rampzalig, onge¬
lukkig. — dXe'd'Qog, o [dXXvpi]. 1. lijd.:
verderf, dood. — 2. bedr.: wat ver¬
derf brengt; in%.: verderfelijk mensch,
booswicht.
óXeï, 3 enk. f. act. en 2 enk. f. meel. v.
öXXvfu.
óXel^ojv, 2, comp. bij óXlyog.
óXéxco (alleen pr., impf. en iter. impf.
óXstceoxev, H.) = öXXvpi.
óXéo/Liai-ovpcu,
dXXvpi.

-Ecr(o)a,

-éo(a)co,

z.

öXEzrjg^rjQog, 6 [dXXvpi], verderver, moor¬

denaar.
öXécoy ion. f. v. oXXv/lu.
öXtyavögiay g [óXiyog, dvgg] en óXtyav&Qcojzéa, 7], gebrek aan menseken, bevolking. — óXiydvd'gcojzog, 2 [öXtyovg dvdgdmovg (e^cor)], weinig be¬

volkt.
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óXoyagxgg, 2 [[eg) dXiya agxssi], met wei¬
nig tevreden/bescheiden.
öXiyag%£Of.iai, oligarchisch bestuurd wor¬
den. - öXLydgxygi ovi ° [oXiyog, dgxg],
oligarch. — óXiyagxt<*i V) oligarchie,,
regeering van enkele personen of fa¬
milies. — óXiyagxcxóg, 3, oligarchisch:
co) de oligarchie betreffend. — **ö) oli¬
garchisch gezind.
óXLy7]jZEXécov9 éovoa [part. v. *oXiyg7rEXECo],
en öXiygjzEXgg, 2 [óXiyog; 2c- hel . J,
zwak, krachteloos. — öXLygjteXtgy 7j
ion., zwakte.
óXtyiozog> 3, superl. v. óXiyog.
öXiyoyovta, ?/, geringe vruchtbaarheid.
— oXiyóyovog, 2 [öXiyag yovag (e^oov)],
weinig vruchtbaar.
m. ['part. i’. *oAtyoögav/5Gö]
e?z
2 [oAtyov (3^an;a>rJ7
zwak.
•fóXiyóJZicrzog, 2 [oAfcy/7»' tziozlv (e^cov)],
klein gel o o vig.
dAi>o?, 3 (a/s comjj. dienen êXdzzcov en
/,uelcov, z. ei. ; als superl., benevens oAiyiozog, oo/c
%. «.).
I. ' 1. a) v. afmetingen : klein : o. ycogog.
— b) v. hoeveelheid : weinig : °-a xaxd ;
met inf. : te weinig : vfjsg -ai 7]oav
a/ivveiv, niet talrijk genoeg om hen te
verdedigen. — 2. xe.ffst. g. : o( -01, oligarchen, aristokraten ; xaz (distribu¬
tiefi -or, stuk voor stuk. — 3. bio.: -ov,
weinig, een weinig.
II. overdr. 1. v.tijcl: a) kort: o. xgo7fog.
— b) zelfst. g. : '-ov (ace.) vozsgov, -co
vgteqov, een weinig later ; in een aan¬
tal Ine. uitdrukkingen '. èv -co , in ^kor¬
ten tijd;
-ov, sedert kort; gsz -ov,
na korten tijd. — 2. v. hoedanigheid,
graad, kracht: weinig, gering : a) -g
öóoig; -p Ö7ZL, H., met zachte stem. —:
b) zelfst. g. : nag’ (z. Tragd, B,I1I, 1, b,
a) -ov jToiEÏo'do.i, geringschatten ; -ov
öéco met inf., er ontbreekt weinig aan
dat ik ..., bijna ben ik... — c) bw.: -ov
[<5é<w ; z. h. vorige voorbeeld], bijna.

oXiyoazóg, 3 [dXtyog ; vgl. noXXooróg], zeer
gering. — 6Xi.yóz7]g, grog, rj [oAij’Qc], ge¬
ring aantal. —- oXiyoxQÓviog, 2 [oXiyov
XQÓvov [fiêvcovf\, kort van duur. — oAtyóyjvxog, 2 [oXiygv ipvxgv t£/e>’,)]>
ldeinmoedig.
óXoycogéco, geringschatten, veronachtza¬
men, geiv. met gen.', pass. ^verwaar¬
loosd worden. — óXoycogtay i), gering¬
schatting, verwaarloozing. — _ oXtycogogy 2 [öXiygv cogav (£Xcovj]. zich wei¬
nig bekreunend om, onachtzaam, ge¬
ringschattend.
3 OXi^dov, cövog, g, stadje op h. schierei-
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AXioftaivco en -ti'dvco, iïijoco, cbXloftrjoa,
2e ao. wXiod'ov, glijden, uitglijden, val¬
len ; ook overdr. — óXioit'rjQÓgy 3, glib¬
berig, glad ; ook overdr.
\sXxco ; eig.: schip, dat
gesleept wordt], vrachtschip.
oXxriy rj [ë.Xxco\. 1. het trekken.— 2. in%.:
a) het omlaagtrekken v. een v. de
schalen der iveegschaal. — b) meton.:
gewicht.
óXxdg, döog, rj

-dXxóg, 6 [IAxco], wat

dient om te trek¬
ken. — 1. touw waarmee iets gesleept
wordt. — 2. a) windas om de schepen
op h. droge te trekken. — b) meton. : weg
waarlangs de schepen getrokken wor¬
den, helling.

toXXv/LUy óXco, d)Xsoa, öXcóXsxa (att. redupl.),
2e pf. (met med. beteek.) dXcvXa (att. re¬
dupl.) ; med. f. öXovgou, 2e au. dtXópgv. —
A, TL, H. en ion. : f. SXéo(o'co, óXéco, ao.
oXso(o)a ; med. f. öXéogai ; 2e ao. óXóprjv’
iter.' 2e ao. óXéoxexo ; — dor. med. impf.
tbXXvjuav, 2e ao. öXó/uav.
H. act. (behalve 2& pf.). 1. te gronde
richten, verderven, vernietigen ; v. le¬
vende wezens: dooden, ombrengen. —
2. verliezen : cjXeoe &vpöv vqp’ a Exxooog, TL, verloor het leven door de.
hand van ... — II. med. en 2e pf act.
dXcoXa. 1. te gronde gaan, vergaan ; v.
pers. : omkomen, in%.: gedood wor¬
den ; dikiv. in verwenschingen: dXoio,

sterf! — 2. verloren gaan, verdwij¬
ojXexo ; xXÉog ov jiox’

nen : xsip.ijXiov
óXeÏtcu, H.

AXXvco (alleen pr.) = oXXvpi.
oXg,ogf o [vw. elXvco], 1. ronde steen. —

2.

cilindervormig

voorwerp:

wals

enz.

roXoLÓg, 3 =

öXoóg.

óXoLTQOxog en oA-, 6 \vw. slXéco ; xgéyco],

rolsteen, rotsblok.
óXoxavzéoo. 1. een brandoffer brengen.

— 2. als offer geheel verbranden. —
óXóxavrog, 2 [oXog xavxóg (verbaaladj.
v. xafco)], geheel verbrand.
<5AóxXggog, 2 [oXog, xXijgog], geheel, gaaf,
volledig.
róXoXvyrjy ij. 1. luid geschreeuw (gew. v.
vrouwen) om een god b. v. bij een offer te
roepen. — 2. klaaggeschrei. — oAoXv£coi vtjoucu, (LXóXvga [/klanknabootsend;
vw. Lat. ululare]. 1. luid schreeuwen
(%. óXoXvyr/). — 2. alg.: a) luid jam¬
meren. — b) luid juichen.
-dXópevog, 3, 2e ao. part. med. v. oXXv/lu,
vaak als bvn. gebruikt, = oi)Xó/usvog. —
óXóprjVy z. oXXv/lu.

ion. — öXolxgoyog.

óXoóg, 3 \yw. oXXvpi], verderfelijk, on¬
heilvol, doodelijk.
3 OXooaodbvy óvog, ij, Oloössoon, stad in
Thessalië.
óXoócpgcov.2 \öXobv rpgèva (ëvcovj]. op ver¬
derf zinnend, grimmig.
«
oXog, 3, ion. ovXog. 1. geheel, in zijn
geheelen omvang, volledig : 6Xrj jtóXig,
een geheele stad ; - rj oXrj TxóXig, de ge¬
zamenlijke wijken (of burgers) der
stad ; oXrj ij nóXig, ij nóXig oXrj, de stad,
en wel de geheele stad ; xd öXa ngdyjiaxa, de
algemeene belangen, de
staatszaken, de algemeene toestand.—
2. zelfst. g. : a) bXoi, soph. Ai. 1105=
ndvxsg. — b) xó oXov, xd öXa, het ge¬
heel, d. i. de geheele macht, - staat,
heelal, ook: de hoofdzaak; (hg xböXov
EiJXEïv, in ’t algemeen genomen : xaxd
dXov, xaxd oXov, in ’t algemeen.— 3. bw.
öXov, xd dXov, geheel en al, in 't alge¬
meen, alles bijeen.
oAogjvövóg, 3, klagend, jammerend.
3 OXóqpvtjog, ij, stad in Thrakië.
öXocpvQ(A.ógy 6, weeklacht, het jammeren.
— öXocpvgopaiy ov/ucu, (vXoopv gdprjv, ao.
pass. (met bedr. beteek.) coXocpvgihjv. —
1. onoverg.: a) weeklagen, jammeren.
— b) over een ander jammeren ; vd. :
met iem. (xivog,gen. v. oorzaak) mede¬
lijden hebben. — 2. overg. : a) be.weenen, bejammeren. — b) medelijden
hebben met.
öXoxpwïogy 2, verderfelijk, arglistig.
’OXvpjxlay ij, Olumpië, landschap in Elis.
— *OXvjLiTxia, xd [iegd], de Olumpische
spelen. — 30Ai»/ajrta^e, bw-, naar OIuit pië. — 1. ’OXvpjxidgy döog, ij. 1. de
Olumpische spelen. — 2. Olumpiado,
tijdruimte v. 4 jaren, tusschen twee 01feesten.
S.’OXvpjxidgy diïog, vr.bvn. \\.vOXvpjzog'\.
1. van den Olumpos in Thessalië, op
den Olumpos wonend. — 2. van den
Olumpos in Musië.
’OXvpjxiaöiy bw- [* OXvpjzLa), te Olumpië.
3OXvpxcLELov en ~moVy xó [1. vOXvpnog],
tempel van den Olumpischen Zeus te
Athene.
’OXv/ajziovixrjgy ov, o [’OXvpjxia vixdcov],
overwinnaar in de Olumpische spelen.
— 3 OXvfjLTuóvlkog9 2 [id.]. in de Olum¬
pische spelen overwinnend.
°OXvpjtLogy 3. — 1. Olumpisch, op den
Olumpos in Thessalië wonend. — 2.
63 O., de Olumpische Zeus ; oi -oi, de
Olumpische góden. — 3'OXvpjzóv-ÖEy
ep. OvX-y bw., naar den Olumpos. — 1.
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3' OXvpnog9 ion. Oi/'A-, d, naam v. ver¬
scheidene bei’gen, o. a> 1. d) bijna 3000
M. hooge berg in h. noorden v. Thessalië,
h. verblijf der góden. — b) vd. : hemel.
—- 2. berg in Musië.
2. 3,OXvpjzogy d, mythische uitvinder der
fluit.
° OXvrihog, 3,.Olunthisch ; ol -oi, Olunthiërs.—3rOlvv'd'og, y, stad op h. schier¬
eiland Ghalkidike.
6Xvgay y, een graansoort, wsclil. eenkoorn.
SXco, óXcoXay x. 6XXvf.lL.
oXcog, bw. [oXog], 1. geheel en al: ovy o.,
heelemaal niet. — 2. in ’t algemeen,
in één woord.
opaSéco, door elkaar spreken, - tieren.
— öpadog, d [ópóg]. 1. woelige me¬
nigte. — 2. meton. : rumoer, getier,
öpaipogy 2, en ópaipcov, 2 [ópóv aipa
(eycov)]. 1. bloedverwant. — 2• ó, y -og,
broeder, zuster.
ópaXygy 2, en ópaXóg 3 [ópóg]. 1 ge¬
lijk, effen, vlak : -hg (inwendig voonr.)
isvou, over vlak land gaan. — ópaXcog,
biv. 1. gelijkmatig. — 2. overdr. : op
gelijke wijze.
ópagzéco [ópov ; icrt. dg, rgl. dgagloxco],
samentreffen. — \.d) samen handelen.
— b) begeleiden, volgen. — 2. in vijandelijken %in : handgemeen worden.
— ópagzrjy -zfj en -zyóyv, bic., tegelijk.
dpavXog, 2 [ópov avXécov ; eig. : samen
op de fluit spelend], zich tegelijk la¬
tend liooren.
óp^gipojzdzgyy ópfgipog = öfjgi-.
o/Lipgiog, 2. — 1. van den regen, regen-.
— 2. als regen neerstortend. — ópPgog, d [vw. Lat. imberj. 1. a) stortre¬
gen. — /;) in ruimeren %in : regen ;
alg. : water. — 2. overdr.: sneeuwbui,
regen van bloed enx.
ópevvézyg, ov, 6 [ópyv svvrjv (h’^cov)],
echtgenoot. — ópevvézig, löog, y \vr.
v. h. vorige], eebtgenoote.
opyyegygy 2 [ópov dysgdsig], vergaderd.
ópyyvgi£opaiy bijeenroepen. — opyyvgigy log, y [ópov dyvgig], vergadering.
ópyXiKia,
1. gelijke leeftijd. — 2.
meton., concr., coll. : menschen van ge¬
lijken leeftijd, kameraden ; ook v. één
pers. = ópyXi£. — öpyXilgy ixog, m. vr.
bvn. [ópóg, rjXih]. 1. van gelijken leef¬
tijd. — 2. d d.. tijdgenoot, makker.
óprjgéco [ópov], ontmoeten.
eOprjgiöaiy cov, ol ["Opygog], Homeriden.
— 1. dichters op Chios, die v. Homeros
beweerden af te sta mme?2. — 2. vereer¬

,

.

ders v. Homeros. — c Opygtxógy 3 [id.].
1. Homerisch, van Homeros. — 2. zd
-d [eng], de Homerische gedichten.
opygog, d (mrv. 01 en cc), onderpand ; v.
pers. : gijzelaar.
e,Opygog9 ó, Homeros.
SpiXaöóv, bw. [ópiXog, -öóv], h\ dichte
drommen.
opiXéco [ópiXog]. I. 1. samen zijn, saraenleven. — in%. : a) zich onderhouden
met. onderhandelen, spreken, — b)
toehoorder
leerling zijn van. — c)
vriendelijk -, vertrouwèlijk omgaan
met. — cl) handgemeen zijn. — e) zich
ergens bevinden : d. zfj dhgvyiy, hdt.
— 2. bijeenkomen. — II. overdr. : zich
bezighouden met: d. noXépcy.
opiXyzygy ov, ó \ópiXéoci\, die omgaat
met, toehoorder, leerling.
öpiXLa, y [ópiXog ; —>- Ned. homilie]. 1.
d) het samenzijn, omgang. — /;) inx. :
intellectueele omgang, onderhoud, on¬
derricht. — 2. meton., concr. : a) ver¬
gadering. — b) makker, vriend.
opiXog, ó [ó/wv ïXy]. 1. dichte menigte;
inx. : menigte krijgers. — 2. meton. :
gedrang, gewoel ; inx.: krijgsgewoel.
ópiyXy, ion. óp-y y. 1. nevel, mist. — 2.
overdr.: xoriyg d., H., stofwolk.
oppet, zó [wrt. on; vgl. óipopai, f. bij
ógdco]. I. 1. o) oog: 0 ög&oïg -aai ógdv
zLva, iem. in het gezicht kijken. — 2.
meton. : «) blik : 0 zó oóv o. dTjèógctv. —
b) licht : 0 Xapjrdöoc (d. i. de zon) igöv
ó. ; overdr. : 0 o. zijg ocozygiag, het licht
der redding. — 3. fsynekd. : aange¬
zicht, in omschrijvingen die innige
liefde uitdrukken’, co cpiXzaz’ Aïag, m
1-vvaipov ópfjC F.pol [vgl. xdga, 2, a, en
y.syaXy, 4).— II. 0lijd. : wat men ziet,
schouwspel : övohéazov ó.

oppazoozegyg, 2 [öppdzcov ozEgijOsig], van
de oogen beroofd.
óppéveo, aiol. = dvapéveo.
oppvcncrcuy aiol. = dvapvyoai.
opvvpi, öpovpai en ópóoco, aj/ioon, öpcópoxa (att. redupl.) ; pass. öuooOyoopai,
cbpódyv en -o&yv, öpojpopctL en -opai,
en ópvvco (alleen pr. en impf.). — 1.
abs. : zweren :
d. ögxov (inwendig
voonr.)’, met acc. v. d.pers.of de zaak
waarbij men xiceert: ó. fteovg. — 2. a)

onder eede beloven, -

bevestigen ;
2) — b)
bezweren, onder eede bekrachtigen :
dikw. met y pyv (%. 2.

pyv.

ó. zijv sigyvyv.
ópoydazQLogy 2 [ópóg, yaozijg],

zelfde moeder.

van de¬
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ófaoyevfig

ófj,oyevrjgy'2.— 1. [ófiov yévovg]. a) van het¬
zelfde geslacht, verwant. — b) betrek¬

king

hebbend op verwanten. — 2.

bedr. [ópóv yévog (sycov)], een gemeen¬

schappelijke
bend.

nakomelingschap

ó/LióyAcoaoog, att.

-corzog,

2

heb¬

[ófjfi yXcaoop

(XQcófisvog)], dezelfde taal sprekend. —

,

ófióyviog

2

[<ofióg,

ivrt. v. yi-yvo-fiai\.

1.

van hetzelfde geslacht. — 2. het ge¬
slacht
het gezin beschermend.
ófAoyvGOftovéco, van dezelfde meening
zijn. — ófioyvcó/LiooVy 2 [ófifiv yvcourjv
(g/cor)], gelijkgezind.
ofiodlcuzog, 2 [ófirjv öiaixav (sycov)], sa¬
menlevend met.
ófcódovXog, ó, fj [ófiov öovXog (o5v)], me¬
deslaaf, -slavin.
ofiOE-d'vfig^ 2, en -e&vog, 2 [ófiov

edvovg

(oSr)], van hetzelfde volk, stamgenoot.
ó(j,ó'&'£v, bic. [ófióg, -fisv], 1. van -, uit een
zelfde plaats ; dikiu. versterkt: èg o. —
2. overdr. : van denzelfden oorsprong.
ófjo'&vfiadóvy

bir.

[ófióg.

iXvfióg,

-aöóv],

eensgezind.
ófiioid^oo [óftoTog], gelijken.
ófJiouog, %. bfioiog.
ófjoiojra'd'fig, 2 [ofioia Jiddp {naficov); eig.’.

hetzelfde ervarend], zich in denzelfden
toestand bevindend, gelijk aan.
dfioiog en öfioïog9
[ó/Lióg].

I.

1.

3,

en

ep.

ófjiouog, 2

gelijkend,

gelijk : 6 ófioïog tco
[ipilog èoxi], PL., soort zoekt
soort; óftoïov fifiTv eotcu, voor ons zal
het hetzelfde zijn ; dikw. in een “ ver¬
korte vergelijking „ : dgpaxa bfioia exeiveg = Toïg EXEivov óiQfiaoï. -— 2. dezelf¬
de : ófjoufv yaïav (t. tv. den grond v.
ófioicp

Troje) EQEvoou, H. — 3. gemeenschap¬
pelijk : fidvarog ófiouog, H., die iedereen
te wachten staat. — 4. even groot, sterk, opgewassen. — 5. iem. passend.
II. xe/fst. g. 1. ol bfioLoi, in aristokratische staten : de standgenooten ; inx.
te Sparia : volle burgers. — 2. ij ófioia
[x.ÓQig of fioÏQa], het gelijke : xfiv ófioiav
didóvai, met gelijke munt betalen. —3.
zó bfioiov, het gelijke: gelijkheid, ge¬
lijke toestand, gelijkenis enx. : ex xov
óaolov, op gelijke wijze; èv ófioicg tzoieïoftai xi, op dezelfde wijze er over
denken.
III. bic. -o»', -a, op dezelfde wijze.
ofioióxrjgy rjxog, ij [vfioiog], gelijkheid, ge¬
lijkenis.
ófjioiÓTQOTCog9 2 [ófioicg xgójtcg (XQcófisvogj],

gelijkaardig.
ófioióco \ofioiog\ 1. gelijk

maken. — 2.

—

ófcógyvvfu
gelijkstellen, vergelijken. — ófioicofia,,
zó, gelijkenis, beeld.
ófioicog, bic. [bpoiog], op gelijke wijze :
o. Tzdvxeg, allen zonder onderscheid, zonder uitzondering.
ofjionXdcx) en * -xXéco (iter. ao. -xXpoaoxs),.
samen -, luid schreeuwen, toeroepen :
a) aansporen, bevelen. — b)m dreigen.
— ófioxXrj en öfj-9 rj [ófiov xaXèooi]. 1.
luid -, verward geschreeuw. — 2. a)
aansporing, bevel. — b) bedreiging,
verwijt. — bfjioxX.r]xrjQ9 figog, d, de aansporende, aandrijver.
óf.io^Exrjgy 2 [ófiov XÉyog
echtge¬
noot.
ó/Lio^oyéco [ófióloyog], hetzelfde zeggen.—
1 a) het eens zijn,instemmen, overeen¬
stemmen : d. xivi, met iem. ; xd -ovfiEva,.
datgene waarover men het eens is. —
b) een overeenkomst -, een verdrag
sluiten : xd -ovfisva, het overeengekomene; inx. : zich overgeven.— c)
beloven. «- 2. bekennen, toegeven,
erkennen : d. oocpioxijg eivoll, dat ik ...
ben ; pass. onpers. -eïxou, het wordt
algemeen erkend, het is een uitge¬
maakte zaak; dikw. pers. constructie
in plaats v. de onpers. : -eïxai xgdxioxog
yévEofiou, hij wordt algemeen erkend
als ...
ófioXóypfia, zó [ófioXoyèco], het toegegevene.
ófioXoyia, ij, het eensgezind zijn, - hande¬
len. — 1. a) overeenstemming. — b}
meton.\ datgene waarover men het eens
is. — 2. a) vergelijk, overeenkomst,,
verdrag, afspraak. — b) inx. : vredes¬
voorwaarden, overgave. — 3. toege¬
ving, bekentenis. — ó/uóXoyog, 2 [ópd
Xéycov], overeenstemmend, eensgezind.
ófjohoyovfj.évoog9 bw. [part. pr. pass. v..
ófioXoyêco], zooals algemeen erkend
wordt.
ófiofirjxgiog, 3 [ófirjv firjxéga (l'^cov)], van
dezelfde moeder.
ófJÓvExgog, 2 [ójuov vExoóg (oir)], mededoode.
öfjiovoéooy eensgezind zijn, in eendracht
leven. — ófióvoia, ij. 1. eensgezind¬
heid, eendracht. — 2. f verpers. : de
Bom. Concordia, de Eendracht. — o^ovoog-ovg, oog-ovg, oov-ovv [öfid voscov],
eensgezind.
ófiojtdxQiog9 2 [ófiov jraxiga (è'xoov)], van
denzelfden vader. — ófcójizoXig, gen.
s(og, m. vr. bvn. [ófifiv nxóXiv (è'xcov)],.
van dezelfde stad.
ófiógyvvfiiy g£co, óófiog^a. 1
af-, wegwisschen. — 2. uitpersen.

.

.

ÖflOgÉOJ •éftoQÉco, grenzen aan. — dfiogog,2 [ópovg
ógovg (eycov)], aangrenzend.
vfjLOQQo&éco \Ó[aov gofréco]. 1. samen roeien.
— 2. overdr.: overeen-, toestemmen.
ófjLÓg, 3. — 1. gemeenscbappelijk.

— 2.

dezelfde, gelijk.
öfjLÓaai, inf. ao. v. dpvvfu.
d/btóae, bw. [o>óg], naar dezelfde plaats.
ófJLÓGKsvog, 2

[ó/iiijv oxevijv (eycov)], met
gelijke uitrusting, - kleeding. — ójxóojzjayyvog, 2 [s£ óficóv on)Ayyv(ov (aiv)],
van dezelfde moeder.
ó/LcÓGJiovSog, 2 [d^ou ojzévöcov], samen
plengend, dischgenoot.
SuÓGozogog,2 [ópóg, aWpaj]. 1. a) bloed¬
verwant. — b) ó, ij o., broeder, zuster.
— 2. a) vr. bvn., voor de tweede maal
gebuwd (y. de vrouw). — b) o o. (oo&
-oTiÓQog), echtgenoot derzelfde vrouw.
OflOGGCL, tl., CIO. V. OftW/LU.
ópcoGziydoo [ógov oTiyaco], samen voort¬
gaan met. — opóazokog, 2 [o/^oD ozólov
(noiovfisvog)], zicli op weg begevend

met, begeleid door.
dfiózEyvog, 2 [óprjv zéyvrjv

(eycov)], het¬
zelfde beroep-, dezelfde kunst uitoefe¬
nend.— ópóripog, 2 [ópijv ripijv (è'ycov)],
even geëerd, gelijk in waardigheid. —
ófcozgdjzE^og, 2 [ópijv zgdjze^av (eyu)v)],
aan dezelfde tafel etend; oi -oi, in
Perxïè, de dischgenooten van den
koning, titel v. sommige getrouwen.
Spon, bw. [gen. v. ópóg]. 1. v. 'plaats : a)
op dezelfde plaats, bijeen ; als vrx.'.ó.
eivai dlhjloig. — b) in de nabijheid ;
als vr%. wet dat. : in de nabijheid van.
— 2. overdr. : a) v. tijd : tegelijk, tevens :
e o. phv ... d. dé = a7<a pèv ... dua ds,
tevens ... en ; als vrx. met dat.: tegelijk
met. — b) v. graad : bijna ; bij getallen :
ongeveer. —• c) als vrx. : samen met,
met de hulp van : ° üeoTg ó.
Ó/LCOV/LLCU, f. V. OflVVfU.
ÓflOVgécO, OpOVQOg, 2072. = OflOg-.
ó/iocpQovécoy eensgezind zijn.
opocpgoGvvij,
eensgezindheid, eendracht.—
öfiócpgcov, 2 [o>dg cpgévag (eycov)], eens¬
gezind.
óf.locpvrjg, 2 [ó/urjv opvrjv (eycov)], van ge¬
lijken wasdom, van dezelfde natuur.
— ópócpvkog, 2 [d,uór 9W/.01' [eycov)]. 1.
van den zelfden stam, stamverwant; tó
-ov, stamverwantschap, de stamver¬
wanten. — 2. overdr. : gelijksoortig.
djiocpcovia, ?J. 1. het bezitten derzelfde
stem. — 2. het spreken derzelfde taal.
— ófiócpcovog, 2
[ópijv cpcovijv (eycov)].
1. met gelijke stem. — 2. dezelfde taal
sprekend.
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ópóygöia, ij [dpi] xqócl ; eig.: de effene
oppervlakte v. h. lichaam], huid. —
ófióyjrjcpog, 2 [ófirjv ipfjcpov (cpégcov)].
1. a) stemmend gelijk iem., zijn stem
voegend bij. — b) alg. : instemmend
met. — 2. gelijk stemrecht bezittend.
ófióco [ópóg], vereenigen.
öfji(paXÓEig, óeooa, óev, met een**knop in
het midden.— ófupakóg, o [vw. Lat. umbillcus, Ned. naaf, navel]. 1. navel. —
2. overdr. : a) knop in h. midden v. h.
schild of v. h. juk. — b) alg. : middel¬
punt: 0 o. ydg. de navel der aarde, nl.
een witte steen in cl. tempel te Delphoi.
dficpa.%, axog, ij, onrijpe druif.
Óucprj, ij. 1. goddelijke stem, orakel,
voorspelling. - 2. alg. : stem, klank.
OflcófAOKa, pf. v. oprvpi.
ópcowpia, ij, gelijknamigheid. — ópcóvvfjiog, 2 [ópöv övofia (eycov)], gelijk¬
namig.
ÓpcoQÓyiog, 2 [o>?)v opo^?)r (e^cor)], on¬
der hetzelfde dak wonend.
óucbg [ópóg]. 1. bw. : a) samen : ndvxeg ó.
— b) op dezelfde wijze. — 2. vr%. met
dat.: op dezelfde wijze als : rovg 6. ftsoToi
y.vöalrsi, H., hij eert hen als de góden.
öpcog, bw. [id.], nochtans, niettemin, toch.
l.ov, óyrog, ró, on%. v. d>v, part. pr. r.
EL/LU ; %. ook dvza.
2.ÓV, ov-, atol. = 1. dv, 2. dv- =
dra-.
ov, x. 1., 2.
3. dg.
s ,
óvcUppv, 2C ao. opt. meel, v. ovivrjpi.
ovolq, t.ó (alleen nom. en ace. enk.) inde
overige naamvallen dienen * oveigag en
öveigog). 1. droom, droomgezicht. — 2.
bw.^dvag, in den droom.
óvctGLJiokig, ovaGig, dor. = ovrjo-.
dv-ÖE — eig dv = stg êóv (x. 3. og).
dvEiag, nzog, zó [0vivrjf.ii]. !• a) hulp, VOOl deel. — b) mrv. : kostbaarheden, scliatten# _ 2. in%. : verkwikking; mrv.:

verkwikkende spijzen.
óvsidsiog, 2 [Svsidos], schimpend, beris¬

pend.
dvELÖi^co, ICO, (bvsifiioa, wveidixa [id]. 1.
beleedigen, beschimpen, berispen : o.
TIVÓ' _ 2. verwijten : d. zin, zl ; °zoiavxa -eig fis. — óvEidiGfi a, to, vei wijt.
— óvEibiGziHÓg, 3, bcleedigend.
dvEiSog, zó. 1. schimp, verwijt, berisping.
— 2. melon.: aanleiding tot verwijt,
schande, schandvlek.
*dvEigag, azog, zó (gebruikelijk in alle
naamvallen,behalve cl. nom. en ace. en »•)
[vio. óVap], droom.
óvEigEiog, 3, van de droomen.
ovel
gov, zó = dvEigog.

: -

.-
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óvEiQOJzoXéaty droomen, eig. en overdr. :
-rjftelg nXovxog. — ovEigotnóXog, ó [oveigog, néjlco ; eig.: met droomen bezig],

droomuitlegger.
dvecQos, 6[vw. ovolq]. 1. a) droom, droom¬
beeld.— b) overdr.: verbeelding, waan;
ook “voorgevoel. — 2. verpers. : de
Droomgod. — óvEigócpQcovy 2 [o.,
<pggv\, droomen begrijpend. — óvelQcóooco, att. -cóttco, droomen.
övE/LiEiyvvzo en ~xvvT°y ciiol. == dvsgslyvvro.
ovrjag, azog, to = dveiag.
ov-rjxco, aiol. = dvijxco.
övrjpEvog, dvrjGa, z>. óvtrrjfu.
3 OvrjaLKgizog, ó, geschiedschrijver
v.
Alexander d. Groote.
ovrjaifxog, 2 [dw'v^i], nuttig. — ovrjalrzokig, gen. scog, ra. z>r. dzw. [ïd.,
nuttig voor den staat. — dvgcngy scog,
V [ovLvrjfu\. 1. nut, voordeel, genot.—
2. 27Z&. : geluk. — övrjaco,
p. dnvr//ui.
’OvTjTOQiörjg, ov, d, Onetoride, zoon van
Onetoor, tf. z^. Phrontis.
dv'd'og, d, mest.
dr/a, 7/, aiol. = dwa.
óvixóg, 3 [dVoff], van een ezel:

d.,
looper, bovensteen van een molen (*,.
dVo?, 2, b).

óvLvrjpi (st. öva-), impf. ongebr. (daar¬
voor : cbcpsXovv), övijoco, cóvrjoa ; med.
pr. övivapai, impf. covLvdgrjv, f. óvrjoopcu, 2fao. cbvrjprjv (opt övalgrjv, 3 mrv.
ion övatazo, imper. dvrjoo), f cbvdggv,
^/'. cjvrjpai ; joass. «o. cbvrjftrjv. — 1. a)

nuttig zijn, helpen, bevorderlijk zijn,
begunstigen : ó. zira. — b) inz. : iem.
genoegen doen, verblijden, verheugen.
— 2. med. : a) voordeel
genot heb¬
ben van, genieten : öaizög dvijoo, H.,
geniet van... ; övrjosods dxovovxsg.— b)
inz. bij wenschen en verwenschingen :
dvcuo, heil u !
dvo/na, aiol. en dor. owga, 0 ovvoga, rd
[vw. Lat. nomen, Ned. naam]. — 1 .alg.:
naam : d. zl^soDul (soms xedsvai) zivi;
d. (ace.), -art (instrum. dat.), met name,
genaamd. — 2. naam : cc) faam, roem :
zó gsya d. zcbv Adtjvwv ; soms omschrijvend voor d. pers.: ° zó Gijoscog d., de
beroemde Theseus ; soms in ongunstigen zin: (slechte) naam. — b) loutere
naam, ijdel woord, voorwendsel, schijn.
— 3. in de taalkunde : zelfstandig
naamwoord;
soms :
(afzonderlijk)
woord, term.
dvopd^co [dvoga]. 1. a) noemen, een
naam uitspreken, bij zijn naam noe¬

—

ó£vg

men: KgoToog zglg cbvó/uaos “2oXcov—
b) uitspreken, zeggen : ó. ggza. xaïaoQYjza. — c) opnoemen : xoMd öcbga d,
— 2. een naam geven : oocpiozrjv d.
rivd ; pass. : heeten.
ovojiaiy ovóooo/ucu, H., covoodgrjv, 2& ao..
covaprjv [vw. dvogo]. — 1. beschimpen,

berispen, afkeuren, minachfen. — 2.
verzie.: klagen over, misnoegd zijn.
ovoftaévcoy avcb, (bvógrjva [dvoga], — 1.
= övopd^co. — 2. beloven.
ovopaHXrjdrjVybw. [droga, xaXéco, -d?;^].bij

name. — óvo/aa-HXvróg, 2, en -d-nXv*og, 2, met beroemden naam, beroemd.
ovopacrzij bw. [övopd£(o\, bij name. —
övogaozóg, 3 [verbaaladj. v. id.]. i.
noembaar: ovx d., afschuwelijk. —
2. beroemd.
dvogy o, ?/. 1. ezel, ezelin.— 2. a) wind¬
as. — b) d. dXéz?jg, bovensteen van
een molen, looper [geiv. door een ezel
in beweging gebracht].
óvoaadpEvog, övóaaogaiy z. dvopai. —
óvoozóg, 3 [verbaaladj. v. id.]. af te
keuren, verachtelijk.
30vó%covogj ó. rechter bijrivier v. d. Peneios in Th es salie.
óVra, (ov, zd [part. pr. v. si pi]. 1. het nu
bestaande, het tegenwoordige. — 2*
het werkelijk zijnde, pl. — 3. het ver¬
mogen. — dvzcogy bw. [id.], in waar¬
heid, werkelijk..
ovvp-y aiol., dor. = övo/u-.
dvv£y vyog, d (dat. mrv. H. óvv^eoot) [rw.
Lat. unguis, Ned. nagel]. 1. nagel v~
vingers en teenen. — 2. v. dieren :
klauw.
ótjécog, bw. [ö£vg]. 1. snel, vlug. — 2overdr. : scherpzinnig, scherp zien, be¬
grijpen enz.
dtgogy zó [vw. ó£vg]. I. azijn, wijnazijn. —
2. zure palmwijn.
ól=v/3£Xrjgy 2^ [o^vg, pêXog], met scherpepunt. — ö%vS£QHT}gy 2 [d£d (biv.) ösgxópevog], scherpziend. — ó%v-'d'7]Kzogr
2 [d£d, bw.], scherp geslepen. — ót=v~
'd'vpogy 2 [öi;vv dvpóv (s'xo)v)]) driftig,
opvliegend. •— óigvHcoKvzogy 2 [ö^v
(biv.) xcoxvco], onder schrille kreten
beweend.
ól-vvcoy web, oj^vva [d^u?]. 1. scherpen.
— 2. overdr. : prikkelen, boos maken.
Si-vÓEigy ósooa, óev [id.], spits, puntig.
— ö^vjzXTjHTogy 2 [d£h (bw.) 7ih'jooco]r
scherp getroffen.
öigvgy sTa (ion. sa), v.

A. voor h. gevoel: scherp, spits.
B. overdr. !. scherp. 1. a) v. de overige
zintuigen : -v (bic.) ogdco xai dxovco ;

ölgvzyg — OTc'kixpg
-v {bic., schel) /?odco. — b) v.hetgeen
op die zintuigen inwerkt: avyg~ rjsUov
-sla, H., fel ; soti tl -v èv <pcovfj ; oivog
d., scherp, zuur; v. h. inwendig gevoel’.
óövvcLi -stal, scherp, vlijmend. — 2.v.
h. gemoed : heftig, opvliegend, driftig,
onstuimig. — 3. v. d. geest: scherp¬
zinnig, scherp. — II. snel, vlug : in7101 Ö^VTCLTOl.
ötgvzpsy pzog, p [d^dg], scherpte. — 1. v.
een wapen enz. — 2. overdr. : a) v. de
zintuigen. — b) v. d. geest, scherpzin¬

nigheid.
ögvTOVoSy 2

[ölgvv

TÓvov

{(p&syyópEvog)],

scherpklinkend. — ógvzógog, 2 [d£i>
(6?^.) TEipcov], doorborend, doordrin¬
gend. _J ötgvfpgcov, 2 [ó^EÏav cpgéra
{è’xcov)], scherpzinnig. — ó^vqpcovog, 2
[ö^sTav qnovijv {è’xcov)), met schelle stem.
gen. sigog, m. vr. bvn.
[olgEÏav /sïga {sxcov)], met vlugge han¬
den, - vingers. — ó^vxokog, 2 [ótjsTav
yolpv {è'xcov)], driftig, opvliegend,

—

oo, oov9 gen. v. 2. dc.
d'jra, ace. v. oyj.
dot ex, djtciy dor. = bnp, bnp.
ójtadéco, volgen, begeleiden. — ójzaöóg,
d, g. 1. a) begeleider, -dster. — b)

wapendrager, schildknaap,
dienaar,
-ares. — 2. die achtervolgt, jageres.
öjzd£oo [önaöóg]. 1. meegeven, meezen¬
den, toevoegen aan : a) icm. als bege¬
leider meegeven ; med.: als begeleider
nemen. — b) iets meegeven, schenken,
verleenen. — 2. ver-, achtervolgen,
nazetten.
ójtoLLov, zó [ónp], dakopening.
ó’jzazgog, 2 [1. ó-, nazpg], van denzelfden vader.
ojzdcov, dovog, 6 = 6 ónaöóg.
dozeag, azog, zó [ónp], schoenmakersels.
d-jZEQ. 1. H. = bonsg. — 2. onz. v. boneg.
Snij, g, opening, hol.
ony, 07X7bw. 1. v. plaats : a) in w.elke
richting, waarheen. — b) zonder beiveging : waar. — 2. overdr. : hoe.
ÓJZ7]öé(o, ójzyöóg, ion. = ónaö-.
ójzijvIhcl, bw., betr. en indirect vragend :

wanneer.'
ojzy-ovv, óozp-ovv, bw. = bnp -, bnp ovv,
hoe dan ook. — ó’jzy-jiEgy djip-jzEg,
bw., waarheen ook. — ójzy-zi-ovvy bio.,

hoe dan ook.
oTZL^opaL [omg], acht slaan op, schromen,
vreezen : 6. ziva ; d. zivog.
OJZL'd'E(v) == dniodsiv). — ojti'd'ópPgozogy
2 [o. ftgozcov (%. figozógj], de stervelin¬

gen volgend, - overlevend.

399"

t’ Ojzipiogy 6 [-<— Lat. Opïmius], Opimius, Rom. geslachtsnaam.
öjzljzevco en -JtzEvco[icrt. ón-, vgl. dy>o/.iou,
f. bij ogaco]. 1. gluren naar. — 2. be¬
loeren.
ö'jzig9 töog, p (acc. iöa en iv) [id.], het acht
slaan op. — 1. v. de góden : het gade¬
slaan van de menschen ; vd. : straf der
góden. — 2. v. de menschen : ontzag,.
gew. voor de góden, schroom.
ójzio&E(v)y bw. en vrz. 1. v. plaats : a)
achter, van achteren : noigocwdai ö. zóv
noza/Liov, zich opstellen met dc rivier
in den rug; oi 6., achterhoede, ook:
de thuisgeblevenen. — b) vrz. met gin.:
achter. — 2. overdr. v. tijd: later, in de
toekomst {z. ónioco, II, 1).
6 jiLO'd'ó do po g9 6 [(o) öniofle öópog], achter¬
kamer, de afgelegenste kapel v. h.Parthenoon te Athene, die als schatkamer
diende.
ómo'd'oopvXaHÈco. 1. in de achterhoede
zijn. — 2. de achterhoede aan voeren.—
ÖJZLo&oipvXaKLa, p, bevel over de ach¬
terhoede.— öjiLO'd'Oipvka^y axog, 6 [(d)
ömoOe cpv),a£\, soldaat van de achter¬
hoede.
öjzLOocOy II. = önloco.
ójiiozazogy 3 [superl. bij ónioüe], achterst,
laatst.
ÖJZLocoy ep. öjzLoocoy bw. I. v.pilaats. 1. d)
naar achteren ; achterwaarts : dnpvvoav
oïxaö7 öniooco, H., keerden terug ... —
b) van achteren, achter. — 2. f vrz. met
gen.: achter. — II. overdr. 1. v. tijd:
later, in de toekomst {de toekomst, wijl
onbekend, ivordt beschouwd als achter
ons liggend) : [d öniooco pcopgoorzau, H.,
zullen mij later bespotten. — 2. terug,
wederom {voorstelling v. een achterwaartsche beweging naar h.punt v. uit¬
gang) : dnoöovvcu ó., teruggeven.
ójzkéco [bnlov], gereedmaken.
ójzkrjy i], hoef v. een paard enz.
ojzki^coy —, (on).ioa [bnXov], 1. gereed¬
maken, bereiden, uitrusten : °ó. öaïza,
een maal ; (onh^ov ïnnovg ngopEzconiöioig ; cbn?Joad: ïnnovg, H., zijn [med.)
paarden ; önhodev ( = (bnUodpoav, tooi¬
den zich) yvvalxsg, H., nl. voor d. dans.
— 2. inz. : tot het gevecht uitrusten,
van wapens voorzien, wapenen.
ojiTuoLgy Ecog, p [onXi^co], uitrusting, be¬
wapening. — ojikiopcLy zó [id.]. 1. wa¬
penrusting. — 2. meton. : krijgsmacht.
— ójzktozdg, gen. d, m. bvn., dor. =
* -zpg [id.], tot uitrusting dienend.
ÓJzXizEvcöy hopliet zijn. — ÓJzJuzpg, ov
m. bvn. [bnkov]. 1. zwaargewapend.—
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2. gew. 6 ö., zwaargewapende, hopliet.
— ójtXiTLKÓg, 3. — 1. cle zwaargewapenden betreffend, van voor de hoplieten. — 2. ró -óv : a) hoplietenleger.
— b) de kunst van het hanteeren der
zware wapenen, vechtkunst.
'OJthofA.ai [ojzXov], voor zich bereiden.
ojrAo^a^m, i) [bjtXoig pdxopai], liet strij¬
den roet zware wapenen.
öttXov, zo, bijna altijd mrv. !. uitrusting.
— 1. tuigage, takelwerk; enk. : touw.
— 2. gereedschap v. een smid of een
ander ambachtsman.— II. inx. {gew.) :
uitrusting voor den oorlog, oorlogs¬
tuig, wapenen, vrl de wapenen der
hoplieten : -a ngofdlXsodai, het schild
vóór zich houden en de speer vellen;
sv -oig, in volle wapenrusting; tol -a
xitisadai, x,. zld'pgi, I, 1. — 2. meton. :
a) de gewapenden, inx. : de hoplieten.
— b) wapenplaats, legerplaats.
ójzkojtouaj f) \o7iXa jtoisco], het smeden
der wapenen.
ÓJiXózazog9 B, en -zEgog9 B fsuperl. en
comp. bij öjiXov, gereedschap; eig. : het
best
beter uitgerust], krachtigst,
krachtiger, jeugdigst, jeugdiger, jongst,
jonger.
ÓJtXocpógog9 2 [ojila qpsgcov], wapenen
dragend, - bevattend.
ÓJTodajxóg9 3, correl. bij nobanóg in indi¬
recte vragen : uit welk land.
’Ojzóeig, ósvxog = *Onovg.
ójzó&evy bw., correl. bij jródev, betr. en
indirect vragend, vanwaar, waarvan¬
daan.
OJZÓ'd'L = UJtOV.
dnoi9 bic., correl. bij noT, betr. en indi¬
rect vragend. 1. a) waarheen : sï/li’ exelo’
o. tïoqevtéov. — b) x.onder antecedent:
daarheen waarheen. — 2. schijnbaar :
waar (bij ichw. v. rust, die de voorstelling
v. een voorafgaande beweging verwekken) : 0 ölöa^ov dnoi [èlflóvrsg] xadèoTapsv.
ortoiog, ep. ÓTtjxoïog, 3. — 1. onbep. betr.
en indirect vragend vnw., correl. bij
zoTog enx. : hoedanig, wat voor een :
ónnoïóv x’ Eingoda snog, xoïóv x’ ejzol-

H., hoedanige woorden gij
gesproken hebt, zulke behoort gij zelf
te hooren ; dikw. met verxicegen ante¬
cedent : ngdziETE ójzoïov dv xi vpïv oïpoïïe ovpcpégEiv ; nog meer onbep. : ó. xig,
ó. öi'jjioxE. — 2. bic. ónoïa, gelijk.
OTCoioa-ögjtozEj -ad-, -on5-, en ojiologzio-ovv (o. en xig worden verbogen),
hoedanig ook.
ó'jtoL-jieg, betr. bw., waarheen juist.
xovoaig,

-

OJIJCrj

1. ójzóg, ó, plantensap, inx,.: sap van den

wilden vijgeboom.
2. óozóg9 gen. v. dip.
ónoadjxovg9 ovg, ovv, gen. jroöog [ójiÓocov
tioöcov], hoeveel voet lang.
ójzóoog9 ep. ójcjtóaog9 3, vnw., correl. bij
Tooog, zoooviog enx,. 1. v. ruimte: a)
betr. : zoo groot als, zoo vervals ; dikic.
met verxicegen antecedent — b) indirect
vragend : hoe groot. — 2. v. hoeveel¬
heid en getal (vrl mrv.) : a) zoo talrijk
als, zoo veel als : Tidvxeg ónóooi, allen,
zoovelen als, d. i. allen, die; dikic.
met verxicegen antecedent. — b) indirect
vragend : hoe talrijk, hoeveel.
ójxóooo-jzegy gnsg, ovneg, zooveel als. —
ójtocroo-zio-ovv [ó. en xig worden ver¬
bogen), hoeveel ook. — onóooog, H.=
ójióoog.

, ,

öjióazog 3 de hoeveelste. — ójioozooovv9 rjovv, ovovv, de hoeveelste ook.
ójiózav, vgw.

\ojióte ar], wanneer ook,
telkens wanneer.
ójtóze, ep. ójvjtózE, vgw. 1. v. tijd : a) betr.,
correl. bij tote : wanneer, toen : eoztv
ó., er zijn oogenblikken dat, dikwijls,
soms; ójtót’ dv, wanneer ook, telkens
wanneer. — b) indirect vragend : wan¬
neer. — 2. overdr., redengevend : daar.
ójrozégg, bic. p. w. oöiu], aan een van
beide kanten. — ójtózegog9 ep. ójzjiózsgog, 3. — 1. betr. en indirect vragend
vnw., wie van beidc(n); mrv. : welke
van beide groepen (legers enx,.). — 2.
onbep. vnw. : wie van beide(n) ook. —
öcrtozEgoG-ovv, aovv, ovovv, wie van
beide(n) ook. ;— ójiozégco'd'E en -'0'ev9
bic. [ojtóxEgog, -ds, -&sv], van welken
van beide kanten. — ójiozégcog, bic.
[ójióxEgog], op welke van beide wijzen.
ojtov, bic. 1. v. plaats : a) betr. : waar,
waarin, daar waar: bnov^dv Tig ayxd
êfj (rust na de beiceging); eotlv o., ea&’

er zijn plaatsen waar, op vele plaat¬
sen ; ovx eo{F bnov, nergens. — 6) indi¬
rect vragend: waar; ovx olös b. yrjg
(partit. 'gen.: waar ter wereld) eotIv.-—
2. overdr. : a) v. tijd en omstandig¬
heden : wanneer : aiydv ö. êsï; ovx egw
ojüov, in geen geval, nooit. — b) (xld.)
redengevend : daar, omdat.
ójtov-örj, bic., waar dan ook.
o.,

3 ÖJtovvziosy ov, m. bvn. \f Onovg], uit
Opoes, Opoentisch ; ol -oi, Opoentiërs.
djtov-jteg9 bw., waar ook, overal waar.
DÖJtovg9 ovvTog, 6, rj, Opoes, stad in Lokris
aan d. Euripos.

ójtjta, axog, xó, aiol. = opga.
djzjzr}9

H. =

bnp.

ójiJtó'd'ev — oQyrj

ÓJTJlÓ'd'EV, OJZJtÓ'd'Ly OJtJtoTog, H. = 07T0-.
ojtjTÓö'e,
H. [=*o^óae], waarheen ook.
ojtJtóaog, H. = ÓTcóoog.
ojijzoza, aiol. = ötxÓxe.
ójzjtóze, ójzjxozeq-, H. = d;to-.— ojzjzcog9
H. = djicog.
oJtzaXéog, 3 [o7rrdg], gebraden.
■j- ÓJXzaoia9 fj \wrt. öji-, vgl. óyjopai], ver¬
schijning.
djt-raco [d^róg], braden, roosten, bakken.
önzevco [wrt. ön, vgl. ckpopai], zien. —
ÖJtzrjQ, rjgog, d [ïVZ.]. 1. waarnemer,
verspieder. — 2. ooggetuige.
oozzóg, 3. — 1. gebraden, geroost, ge¬
bakken. — 2. gloeiend gemaakt.
ójzvlco, aZZ. -vcoy v. d. man : huwen, tot
vrouw nemen.
dVrcojra, 2e jö/".
dpda>. — ójtcojtrj, ?;
[z^rZ. 07T (?>#/. öipopai.) met redupl.]. 1.
aanblik, het zien. — 2.meton.: gezichts¬
vermogen.
ojicoQOLy ij. 1. nazomer ('y. de laatste dagen
v. Juli tot in Sept.). — 2. meton. : ooft.
— öozooQLvógy 3, van den nazomer: d.
doxijg, H., de Hondsster, Sirius. —
Ójzcogcóvrjg, ov, ó [d., wvéopai], oofthandelaar.
ojzooq, ep. ojtjiGog, ion. óxoog.
I. bw., correl. bij Ticóg, betr. en indirect
vragend. 1. hoe, op welke wijze : o.
dneDuvev, ovöslg eidcog sXsysv ; ovx eoxiv
o., er is geen wijze waarop, onmoge¬
lijk, nooit; ovx eoxiv d. ov, in ieder
geval ; ov% d., laat staan dan dat [= ovx
êgco d.]; ov% d. ... aXXd, niet alleen
niet
maar, wel verre van ... veeleer.
— 2. vergelijkend = cbg, zooals : ovxcog d.
Svvavxcu; 0 d. ëyco, zooals ik ben, dade¬
lijk ; versterkend bij. superl. : d. xd^ioxa,
zoo spoedig mogelijk.
ïï. vgw. (gebruik der tijden en ivijzen,
z. Spr.) 1. v. tijd = dxe, ènsl, wanneer,
toen, zoodra. — 2. i-ierokdas, 3, 75 :
waar, daar waar. — 3. v. doel: opdat,
om te ; ook in doelaanivijzende voor¬
werpszinnen : enipeXeTodai d. ... eoovxou,
zorg dragen, dat zij ... — 4. gebiedend:
dat: d. ovv eoeode dvögeg [= oxoneïxe
ovv d. ...]. — 5. soms, na een ontken¬
nend ivkw. v. denken of zeggen = du,
dat : ovöè cprjoco bxcog ..., HDT.
ojxcao-8r}9 ójxooaSrj-jxozE, bw., hoe dan
ook. — ójtcoo-ovv, bw., hoe dan ook ;
ovö5 d., heelemaal niet, niet in ’t minst.
— ojtcocr-Jteg, biu., juist zooals. —
ójxcoo-zi-ovv, bw., een versterkt ójxcoaovv.
oga/aayxó [ógdco]. 1. wat men ziet, schouw¬
spel. — 2. f verschijning, visioen.
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dgdviog, dgavog, aiol. = ovg-.
ögaaig, ecog, ?ƒ [dgdco], het zien. — dgardg,
3 (verbaaladj. v. ógdco], zichtbaar.
ógdco, impf. écógcov, f. ói/iogat, 2e ao. udov
(conj. loco enz.), pf. sógaxa en scogaxa ;
med. ao. slodprjv. 2e ao. eïöó/urjv {conj.
ïöco/Licu enz.) ; pass. f. ocp&rjoopai, ao.
ójcpflrjv, pf. scógapai en cbppai. —V.
ind.pr. ion. ógéco ; impf. alt. (zld.) en
ion. ójgcov, zonder aiigm. 3 enk. öga, H.,
1 mrv. ógcopsv, H. ; 2e ao. ïöov {conj.
ïdco/Lii enz.) ; iter. ao. ïöeoxe ; gemengde
ao. imper. óipsods, H.; 2e pf. met att.
redupl. óncona; — med. impf. ógdxo ;
conj. ao. t oyjrjodE ; 2« ao. 1 enk. slöópav
{dor.), löógpv, idó/Liav (dor.), conj. 2 enk.
idrjai, opt, 3 mrv. lóoiaxo; — pass. ao.
ècogdd?]v. — aiol. incl. pr. 1 enk. ógrjgi,
ógpppi; aiol. med. ind. pr. 2 enk. dgrjcu.
•—[ivrt. Fog; vw. Lat. verêiï, Ned. waar¬
nemen ; — wrt. ön ; vw. Lat. oculus ; —
wrt. ftó, z. * siöco],
act. en (H. en °) med.: zien. — I. onoverg.
1. het gezicht hebben, kijken : ó. sïg -,
d. Tigóg xiva, naar iem. ; d. xaxd xi, neer¬
zien op. —2. overdr.: a) toezien, acht
geven, opletten. — b) inzien, begrijpen:
0 ógdg; Tigög ógyijv excpégp, ziet ge? ge
laat u meesleepen ... — c) uitzien naar:
° Tigóg txXovv ógg, naar een gelegenheid
om ... (vgl. II, 2, c). — cl) v. plaatsen :
gericht zijn naar, uitzien op.— II. overg.
1. a) zien, bekijken, waarnemen : 0 cpcög
d., in leven zijn; rd ógcópeva, de zicht¬
bare wereld \ ao. : te zien krijgen, ge¬
waarworden : 0 OTIEVOOV xdjlSXOV lÖELV,
zoek spoedig ...; ook v. waarnemingen
v. h. oor : f soiga xrjv cpcovrjv. — b) in%.\
opzoeken, bezoeken, iem. spreken. —
2. overdr. : a) met d. geest beschouwen,
overwegen, onderzoeken, zien, inzien,
begrijpen, erkennen., — b) beleven :
0 pp ïdot/ui xavxpv fjpsgav. — c) uitzien
naar, af wachten : 0 jtIovv ó., naar een
gelegenheid om ... (vgl. I, 2, c).
ogyd^co, week maken.
ógyaivco (alleen pr. en 2 enk. ao. opt.
ógydvEiag) [ógyij]. 1. overg. : toornig
maken. — 2. onoverg. : toornig worden.
ó'gyavov, xó [viv. ëgyov ; —^ Lat. organum
—> Ned. orgel, orgaan], gereedschap,
werktuig ; inz.: muziekinstrument.
ögydco [o£)'?y]. 1. van sap zwellen. — 2.
overdr. : hartstochtelijk -, hevig ver¬
langen.
bgyrj, ij. I. 1. aangeboren gesteldheid, aandrang, ook der dieren. — 2. inz.:
gesteldheid der ziel, temperament, ge¬
aardheid, inborst, neiging, stemming:
° dcjxvvópoi -al, sociale aanleg. — II.
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gemoedsbeweging, heftige opwelling,
hartstocht. — inz. 1. verlangen, ijver.
— 2. a) gew. : toorn, woede, wrevel :
sv -fj Tzoisïo&ai xLva op iem. toornig
worden ; di’ -fjg, -fj, in drift, uit woede ;
mrv. : opwellingen -, uitbarstingen van
toorn. — b) meton.: wraak, straf.
ögyia, cov, rd \vw. è'gyov]. 1 heilige han¬
deling, godsdienstig feest, offer. — 2.
inz.: orgiën, geheime eeredienst, mys¬
teriën v. Demeter, Bakchos e. a.
ógyl£co, f. —, ao. cbgyioa ; med. f. lovpai ;
pass. lO'd'fjoofiaL, enz. [ógyg]. — 1. toor¬
nig maken. — 2. pass. en med. f. iovpai,
zich boos maken, toornig zijn.
dgylXogy 3 [ógyg], opvliegend ; tol -a, ge¬
voelens van toorn, toorn.
dgyiov, z. dgyia.
dgyva ogyvia en ögyvid fj [ögêyco]. 1
afstand tusschen de vingertoppen der
beide naar rechts en links uitgestrekte
armen, vadem. —2. een bepaalde leng¬
temaat, = 6 Gr. voet, ong. 1.8.5 M.,
vadem.
b'geypa, ró [iögsyco 1 het uitstrekken. —
2. inz.: het uitstrekken der beenen,
het loopen.
ögéyvvfju (alleen part. pr. -vvg) en ógéyco, ógé^co, ójgsga ; pass. cbgéx'Ogv,
wgeypou (Al, V.pass. 3 mrv. pf. met att.
redupl. ögcogéxcuGu, H., 3 mrv. plqpf.
ögcogéxaio). [2. o- ; viv. Lat. regëre, Ned.
rekken]. — I. act. 1. uitstrekken : xeïQ’
ögéycov eïg ovgavóv, H. — 2. a) toereiken, aanbieden : -co xégag, drinkhoorn.
— b) alg. : verleen en, geven : Zevg
xvöog -el, H.'— II. med. mei pass. ao. \.
zich -, zijn hand uitstrekken, - reiken :
eyxei -Eo&cu, H., zich met de lans uit¬
strekken, de lans vellen; jraiöóg (naar...)
ógétjazo, H. — 2. inz. : a) (voorstelling :
zich verlangend uitstrekken naar) :
streven naar, verlangen : dgê^aodui zijg
ófuMag (omgang) avxov. — b) zich naar
iem. uitstrekken om hem te treffen,
mikken ; vd. : treffen, wonden.
ógeifldzriSy ov, 6 [ogEi (loc.) paivcov], en
ógEiögó/aoSj 2 [ögsi [loc.) ögapcóv (part.
2e ao. bij xgéxco)], in het gebergte zwer¬
vend.
Ogei'd'via = *Qg-.
ógeivóg, 3, en dgeiog, 3 en 2 [ojoog]. 1. in
het gebergte levend. — 2. bergachtig:
V ~VV [x&gd], bergland. — ógELzggy ov,
ó [id.], bergbewoner.
ógEizgscppg, 2 [dgsi (loc.) xgacpsig (v. zgécpco)], in het gebergte opgegroeid. —
ógeixakHogy ó [dgovg xakxóg; eig. : bergbrons ; —>■ Lat. aurichalcum], een soort
geelkoper, messing.
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bg&óg
3 [verbaaladj. v. ogéyco], ge,
strekt, geveld (v. een speer).
ÖQEOKÓfJLOg = ögsco-.
ogéopcu (alleen pr. en 3 mrv. impf. ögéovzo, H.), ijlen, snellen.
OQEcdzgocpog, 2 [dgsoi (loc.) xgocpgv (s'x^r)]in het gebergte opgegroeid, — bgéar
xoog, 2, en -ncoog, 2 [dgog, vw. xsïuai],
in het gebergte legerend, - wonend. —
bpEOGifïdryjg, ov, ó (dor. gen. a) [dgeoot
(loc.) falvcov] — ógsipdxgg.
’OgéozEiog, 3 [’ Ogéozr/g], van Orestes.
ógéazsgogy 3 [dgog, -xsgog (%. dygóxsgog]y
in het gebergte levend.
’Ogéozrjg, ov, 6, o. a. zoon v. Agamemnoon en Klutaimnestra.
bgeozidg, döog, vr. bvn. [dgog], de bergen
bewonend, berg-. — ögeacpifv), daL
abl. enk. en mrv. v. dgog.
dgevg, 6 [opo? ; eig.: vorentrekker], muil¬
dier.
dgex'd'écoy missch. rochelen of brullen r
ofwel zich uitstrekken.
ógécoy ion. = ógdco.
ög£ooxó[A,ogy 2 [ógéag xopécov; eig.: muil¬
dieren verzorgend], muil dier drijver.
dgpaiy dgrjfjUy dggppuy z. ógdco.
dg'd'cuy inf. 2e ao. med. v. dgvvfu, H.
5' Og&rjy fj, stad in Thessalië.
óg'd'id^co [dgftiog], luid spreken.
dg&iogy 3 en 2 [óg&óg], recht. — 1. in de
hoogte : a) recht omhoog, rechtop¬
staand, steil: -a (rechtopstaande) yégga\
dóóff -a ; -ov (bio.) lévai. — b) overdr. v.
h. geluid : hoog, schel : °-a xcoxvpaxa;
vófiog d., hooge melodie. — 2. min of
meer horizontaal: recht, rechtuitloopend : -oi kóxoi, lochen die een rechte
lijn vormen, d. i. dieper dan breed,diepe
lochen.
bg'&'óxgcugogy 3 [óg'&rjv xgaïgav (steven)
(è'xcov)], met hoogen voor- en achter¬
steven. — bg'd'óxgavogy 2 [ög-&6v xgaviov (k'xcov) ; eig. : met omhoogstekend
hoofd], met hoogen top, hoog.— bg&óög£xzógy

jtovg, ovg, ovv, gen. noóog [d., novg *
eig. : recht op zijn voeten staand], steil.
bg'd'óg,

3, recht.
I. in de hoogte. 1. a) recht omhoog,,
rechtopstaand, overeind : oxfj o., H. —
b) overdr. : met gespannen aandacht, in
gespannen verwachting. —2. a) v.gebouiven endgl. : niet omvergeworpen, nog
bestaande. — b) overdr. : ongedeerd, in
goeden staat, gelukkig : -g rj nóhg
EOXLV.

II. min of meer horizontaal : recht voor¬
uit : -gv [dddv] lévai, rechtuitgaan ; 0 dg-

OQ'd'ózrjg

—

juaxa -d, recht vóór zich uit kijkende
rustige o ogen ; fig. : ° <V -fjg [d<5o£]
vavxïy]qelv nóhv, het schip van staat in
een rechte lijn (d. i. gelukkig) sturen.
— 2. overdr. : wat niet afwijkt van den
regel, wat in orde is : °-i] (pgpv, gezonde
geest. — inz. : a) in intellectueel op¬
zicht : waar : ö. Xóyog, juist begrip. — b)
zedelijk goed, deugdzaam, rechtvaar¬
dig, behoorlijk ; v. h. karakter : recht¬
schapen, eerlijk.
oQ'd'ózrjs, rjxog, rj [ogdóg]. 1. rechte stand.
— 2. overdr. [z. ögdóg, II, 2) : het in
orde zijn, juistheid v. een handeling, v.
h. denken enz. : ygappaxwv d., spraak¬
kundige correctheid.
oQ'd'óco [ÖQÏÏóg]. I. 1. a) oprichten, weer
oprichten, overeind zetten. — b) weer
ophouwen ; alg.: bouwen. — 2. overdr.:
verheffen, tot geluk -, tot macht
tot
aanzien brengen. — II. min of meer
horizontaal. 1. in een rechte lijn bren¬
gen, recht maken. — 2. overdr. : a) in
de goede richting -, in een goeden toe¬
stand brengen,gelukkig leiden: ö.jióhv,
med. : slagen ; pass.: goed afloopen,
gelukken. — b) de waarheid spreken.
oQ'd'pevco en og'&'gl^coy vroeg opzijn. —
og'd'givógy3, en dg&giog, 3, vroeg in den
morgen. — djo#gos, 6, vroege morgen,
ochtend.
d gfroog, biv. [dp^ds]. 1. in intelleciueelen
zin : a) op de juiste wijze, naar waar¬
heid, redelijk : d. Xéystg, gij hebt gelijk.
— b) in den waren zin van het woord,
waarlijk : oi ö. qpiXóooyoi, de ware... —
2. in zedelijken zin : behoorlijk, recht¬
vaardig.
ÓQ'd'coxrjg, fjgog, 6 [ogdood], helper.
óg££co [djoog], ion. ovg££oo [3. ovgog]. I.
overg. 1. begrenzen. — inz. : a) afbake¬
nen. — b) door een grens scheiden:
noxapóg

-el

xrjv ’Aggsvlav xai

...;

vd. alg.:

scheiden : ° ÖLÖvpovg 6. nóvxov nêxgag,
tusschen de twee rotsen door varen. —
c) als grens -, ter begrenzing plaatsen :
oxrjlag -Eodai [med. : in hun voordeel).
— 2. overdr.: a) bepalen, vaststellen,
besluiten: 6. vópovg; slgijvrjv -ovxai
[med. : in hun voordeel). — b) een be¬
grip v. een ander onderscheiden: ° döixa
xgi dixaia -sodai (med. : volgens eigen
opvatting). — c) vd. : een begrip bepa¬
len : -soduL [med. : volgens zijn meening) xt)v dvdgslav, — II. onoverg. (zld.):
grenzen aan.
ÓQiHÓgy 3 [dgedg], van muilezels.
oglvcoy f. —, ao. cbgiva \vw. ögvvpi]. 1. in
beweging brengen : avepoi övo nóvxov
-vExov (du.), H. — 2. overdr. : a) het ge¬
moed bewegen: ontroeren, vertoornen

ógpdco

403

enz. — b) verwekken : yóov d.
ÖQiovy xó [opo^]. 1. grens. — 2. mrv. f ge¬
bied (vgl. Lat. fines). — 6'giog, 2 \id.~\j
van de grenzen : Zevg o., beschermer
der grenzen.
ogiofACLy xó \óql£<ü\, grens. — ogiGpógy 6
[id.]. 1. het begrenzen. — 2. overdr. :
afspraak, overeenkomst ; f inz. : te
Rome, = sponsio, h. vaststellen v. h. be¬
drag, dat de verliezende partij aan de
ivinnende zal betalen. — ógiGT7)gy ovy
ó, die de grenzen vaststelt; t te Rome :
triumvir agro dando. — ógioróg, 3
\verbaaladj. v. idi\, bepaald.
oqkivltoplécx) [ogxia xé/Livco], onder eede
een verdrag sluiten.
oqklZco [b'gxog], doen zweren.
ÖQHLovy xó \onz. v. ögxiog]. 1. onderpand
van den eed, offerdier : -a xéfivsiv, een
offerdier slachten ter bekrachtiging v.
een verbond, een verbond -, een ver¬
drag sluiten onder slachting v. een offer¬
dier. — 2. meton., gew. mrv. : a) eed. —
b) verdrag, verbond.
dgxiogy 2 en 3 [ognog], bij een eed behoorend. — 1. beëedigd : °o. Xéyco, dit zeg
ik onder eede. — 2. bij een eed aange¬
roepen, getuige van den eed : Zsvg o.,
beschermer der eeden.
ogKiopógy 6 [ógxt£co]. 1. beëediging. —
2. feed.
ognog, d. 1. a) eed : -ov [imvendig voonv.)
öpvvvcu, een eed zweren. — b) datgene
waarbij men zweert, getuige van den
eed. — 2. verpers. " Ógxog, Hork os, god
der eeden. — ógxóco, laten zweren,
beëedigen.
oQucofjLOTÉoo \pgxov dpvvpi], een eed zwe¬
ren : ó. &£Óv, bij ...
ógpcL'&'óg, d [1. ó'gpog]. 1. aaneenhangende
rij, ketting, rist. — 2. alg. : zwerm.
óg/LicLLVGOy f. —, ao. ojgppva [ógpdco ; eig.:
heen en weer bewegen], overdr.: over¬
wegen, beramen, zinnen op.
ógpdoo (dor. ao. pass. (hgpadpv) [<ógprj].
I. overg. 1. in beweging brengen, aan¬
drijven. — 2. overdr.: a) aanzetten,
opwekken. —• b) doen ontstaan, ver¬
wekken : d. TtóXspor.
II. onoverg. en med. 1. zich in beweging
zetten, zich opmaken, opbreken, op¬
rukken, snellen, losstormen: d. Tgcócov,
II.,losstormen op ...; fig: ydxig ójgpijxai, hdt., het gerucht gaat. — 2. over¬
dr. : a) streven naar, begeeren, trach¬
ten, bedoelen : oi rjxog cogpdxo pdxsodai, H., zijn hart verlangde ... — b)
zich opmaken om iets te doen. begin¬
nen, ondernemen.
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3ÖQ/LievLdrjg — dgcpavixóg

D ÖQftEvidrjs, ov, 6 [3'Oq/usvog, -lögg], Ormenicle, zoon van d. Trojaan Orraenos.
3 Oggéviov, zó, stad in Thessalië.
oQ/LLEvog, part. ao. med. v. ógvvpi.
ógpéco Jl. ó'ggog]. 1. gemeerd vóór an¬
ker liggen. — 2. overdr.: steunen op.
°QMy V \vw- oQvv/ui].
hevige aandrang :
a) aanloop, aanval, geweldige vaart.
— b) vertrek, het opbreken. — 2. over¬
dr. : a) begin v. een onderneming, po¬
ging. — b) inwendige drang, streven,
ijver, inspanning.
öeprjpa, tó [ÓQpdco], gemoedsaandoening.
ógfiL^co, in de haven brengen, meren,
vóór anker leggen ; med. : vóór anker
gaan. — 1. ó'g/uog, d, aanlegplaats,
reede, haven : •ov noieiodai, hdt. =
OQgi^so'd'ai.
2.oQ/aog, 6, snoer, halssnoer.
3 OqvecU en, H., ~eiat9 cov, at, stad in Argolis.
ögvEovy tó [ógvig], vogel.
ÖQVL&ELog, B [id.], van vogels. — ogviihnóg, 3 [id.], van -, voor vogels. — ógvi'd'ooKÓJzog, 2 [id., oxojcéco], de vogelen
waarnemend.
dgvig9 iflog, 6, f) [ace. tv, xld. i&a ; mrv.
ook : dat. lol, H. IdsooL, ace. sig, ig ; ook:
gen. ógvixog, ace. xa> mrv. %Eg enx.) vo¬
gel.— inx. 1. a) voorspellende vogel.—
b) meton.: voorteelten. — 2. haan, hen.
OQVv/ai, ógoco, cogoa, 2e pf. ógcoga ; med.
/'. ógovpac, 2G ao. ógóprjv. — A. V, [vrl
H.)pr. itnper. ógvvdi, 2e ao. met redupl.
cogogs, iter. ao. ógoaoxs, 2e pf. dgcoga ;
med. 2e ao. xonder themavocaal ojgzo
[imper. dgoo, dgoeo, dgosv, inf. dgïïai,
part. ögpEvog), 2e pf. ógcógezaï. \viu. Lat.
orïrï].
I. act. 1. a) in beweging brengen : d.
xvpaza. — b) overdr. : een toestand, een
gevoelen verwekken : d. nolegov. — 2.
mx. v. levende ivexens : a) doen op¬
staan, opjagen, aandrijven. — b) over¬
dr. : opwekken, aansporen, aanzetten,
prikkelen.
ïï. med. en 2G pf. act. ógcoga. 1. a) zich
bewegen : dovga ngóoooo óg/ueva, H.,
vliegend. — b) overdr. v. toestanden
enx. : ontstaan : 0 forj cbgcógsi, verhief
zich. — 2. inx. v. levende ivexens : d)
opstaan, opspringen, losspringen :3Hóog
ex Iexécov cógvvzo, H. ; óogzo nóhvö1
ïgsv, H., om ...te gaan. — b) overdr. :
a) beginnen : cogezo Zsvg vicpé/uEv, H.,
te sneeuwen. — f) in verwarring ge¬
raken.
ogvvco [alleen pr. en impf.) — dgvvfu.
t dgo'd'EOia, f\ [dgovg zidgpu ; eig. : het

begrenzen], grens.
[vw. dgvvpi]. 1. in beweging
brengen : ö. aéUag, H. — 2. overdr. :
iem. aansporen, aanvuren, prikkelen.
dgopai [viv. ógdco], de wacht -, toezicht
houden.
ogóg, d, wei v. gekarnde tnejjc.
dgog9 zó [gen. mrv. ook ogécov), ion. ovgog,
tó, berg, gebergte, hoogte.
dgog, ion. ovgog, ó. 1. grens. — 2. me¬
ton. : a) grenssteen, -paal, -zuil ; over¬
dr. : schuldzuil, -tafel. — b) 7nrv. en
0 enk. : gebied [vgl. Lat. fines). — 3.
overdr. : a) v. tijd: grens : ovgog zfjg
£ó?jg, hdt. — b) grens v. h. geoorloofde
enx. : vnEgfialvEiv zóv zcbv dvayxatcov -ov,
de grenzen van het noodzakelijke over¬
schrijden. — c) bepaling v. een begrip,
definitie. —• d) norm.
ógoodyyai, cov, oi [Perzisch tv.], orosangen, weldoeners des konings.
bgov/uai, med. f. v. dgvvpu.
ógovoj [vw. dgvvfu], springen, opspringen,
vooruitstormen.
ögocprj, fj [ègérpco], dak, zoldering. —
dgocpog, d [id.]. 1. dakriet. — 2. meton.:
dak.
ógnatg9 axog, ó, aiol. = ógmj£.
dgjiEzovy aiol. = igjzEzóv.
dgjzr]% en ógozrjrjxog, ö, spruit, loot,
a twijg.
óggcpöéco, huiveren, vreezen. — óggcoÖLa9
rj, angst, vrees.
ogcfag9 -aaaxE9 -creo, -ctev9 -ao9 %. dgvv/Lu.
ógoo'd'vgri9 rj [dgvvjLii, ftvga], ivschl. : hooge
deur, deur boven een trapje, of: ach¬
terdeur.
dgaoo9 f. v. dgvvfu.
ogzÓL^co9 ogzrj9 ion. = èog
3 Ogzvyla9 f) [eig. : Kwartelland], mythisch
eiland in h. Westen, of: oudenaamv.
Delos. — dgzvij9vyog, 6, kwartel.
dgvyp,a9 zó [ögvooco], het uitgegravene.
— 1. kuil, groeve, kanaal. — 2. onderaardseke gang. — dgvxzóg9 3 [verbaaladj. v. id.], gegraven.
ogv/aaySóg, d, rumoer, lawaai, gedruisch.
ógvcfGcOj att. -vzza>9 v£cö, cogv^a; pf. -ogeógvya [att. redupl.); med. óbgvtgaprjv;
pass. -ogvx&goopat, cogvx&gv, ögcógvypai en -ógvypai. 1. graven. — 2. a)
opgraven. — b) be-, ingraven.
ógqpavEvco [ögcpavóg]. 1. voor een wees
-, voor weezen zorgen. — 2. pass.:
wees zijn. — dgcpavia9 rj [id.], weezenstaat. — opfpavL^co [id.], tot wees
maken. — bgopavixóg9 3 [id.]. 1. van
ogo&vvco

ÖQcpavLOxrjg

een wees : -óv gpag, H., de dag waarop
iem. wees wordt. — 2. verweesd. —
OQCpOLVlOTrjqy ov, o [ÖQcpavl^co], voogd
van een wees. — ógcparóg, B en 2 [vw.
Lat. orbus ; —> Lat orphanus]. La)
verweesd, ouder-, vaderloos.— b) 6 o.,
rj -ij, wees, weeze. — 2. overclr.: a)
beroofd van. — b) verwaarloosd.
3' Ogcpsiog, 3, van Orpheus. — ’Oeyevs, 6,
mythische zanger in Thrakië.
ÓQyvaLOG, 3, duister. — dgcpvrjy rj, duis¬
ternis, nacht.
oQxa/a°s, o, heerscher, aanvoerder.
oexaT°Si o [ÏÏQZ°s\'
colt: boomgaard.

rii boomen.

• 2.

ógxèoPaii dansen. — ÓQxy&P°S9 °i °QXVm

pa, xó, en oQxyviS, ecos, rj, reidans,
dans.— OQXVazVQi VQ°s, o, erf ógxya~
zrjs, ov, ó, danser. — ÓQxVazQai V
[—Lat. orcbestra —>■ Ned. orkest].
1. dansplaats in d. schouwburg. — 2.
orcbestra, een deel der agora te Athene,
waar boeken verkocht toerden.— ogxy?"
tqis, töos, y, danseres. — ÓQxn<nvs9
vog, rj, dans.
3 Ogx°P^VLOL> 0)V’ °b Orchomeniërs.
3 Ogx°PEV^^> d. 1. stad in Boiotië. —
2. ut in Arkadië.
oqx°Sj o, rij boomen.
OQCOQa, 2“ pf. V. OQVVfM.

ógcogéxazai, z. ógéyco.
ÓgCOgEZai, Z. ÖQVVfM.
bgcógvypai^ pf. pass. v. oqvooco.
l.os, fj, ov, aamvijxend vnw., deze, die,
dit. — 1. bij H. = ovxog, ööe. — 2. na
H. slechts in enkele verbindingen : xai
og, en hij ; os psv ... os öé, deze,... ge¬
ne, de een ... de ander ; os *ai dg, deze
en gene; ij <5’ dg, zei hij.
2.dg, fj, o, betrekt, vnw. (verbuiging, z.
Spraakk.). — A. V. H. (e. ad), enk- 9enm. onz. dov, do,_ vr. srjs; mrv. dat m.
onz. olol(v), vr. fjoi(v), fjs. — 'ion. (e. a.
dialekten) en 0 : enk. nom. onz. xo ; mrv.
nom. onz. xó. ; geiv. hebben de gen. dat.
en acc. bij HPT. vóór de gewone vormen
een x : xov, xijs enz.; id. dikw. °.
dot.
vr. enk. a, gen. as enz. — aiol. e. a. dia¬
lekten : enk. gen. vr. xas ; mrv. gen. vr.
xdv. — [h. gebruik als betrekt, vnw. heeft
zich ontwikkeld uit h. aanwijzend ge¬
bruik],
x
A. 1. die, dat; vaak : hij (zij enz.) die,
wie, wat. — verbindingen : eoxiv os
enz., z. elpl, A, 1,1, b ; dg... xs, (t. ond.
v. os... is, aanwijzend, z.f ooxs ;^og ...
JIEQ, Z. 0071EQ ) Ó.XQI OV, pé%Ql OV, tot“
dat ; d<p’ ov, ig ov, sinds ; sv co, ter¬
wijl ; ècp’ eg, op voorwaarde dat ; <V d,
weshalve, -—2. soms nagenoeg = oios,

—
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zoodanig als : ecootzeq av fjs og si, zoo¬
lang gij zijt wie gij zijt (= gelijk gij
zijt). — 3. in indirecte vragen soms =
xis, ooxis. _
B. bic. I. ov [eig. lokale gen. v. og]. 1.
plaats : a) waar, daar waar : 0 x“>Q°g °v
ge xqv üavsïv; dikw. met verzivegen ante¬
cedent : 71QOÏÓVXES ov (= EXEÏOE" OV) 7]
pó-xy eyèvExo. — b) waarheen.
2.
overdr.: wanneer, onder welke omstan¬
digheden, in welk geval: ° ov xoiovxcov öeÏ, xoiovxós sip1 sycó, wanneer
zulke menschen noodig zijn, ben ik er
zulk een ; eoxiv ov, z. elpi, A, I, 1, b.
II. fj. 1. v. plaats: a) waar, waarlangs,
daar waar. — b) waarheen. — 2.over¬
dr. : a) v. ivijzë : zooals : ° fj vopl£exat,
zooals de gewoonte is ; bij superl. : fj
eóvvaxo

xdyioxa en

fj

xaxioxa alleen:

zoo snel hij kon, zoosnel mogelijk.—
b) met het oog waarop, weshalve, om
welke reden.
C. vgw. d, soms a, = dxi. — 1. dat.—
2. omdat. — 3. wat betreft het feit
dat, weshalve.
3.dg, fj, OV, gen. ov, rjs, ov. A. V., Jd.:
enk. gen. m. oio ; dat.yr. (instrumd y<Ph
fjepL ; mrv. dat. m. oioi{v), vr. fjs, poi{v).
[*o^og, offj, afov ; vw. Lat. suus].
L
bezittelijk vnw. v. d. 3m p. = fo'g: zijn,
haar, hun ; zijn (enz.) eigen. —- 2. H.
missch. een enkelen keer ld. v. d. len of
2en p. = spós, oós, mijn, uw.

ooóklS) bw. [ooog, -axig], telkens als.
dcr-ye, fj-ye, o-ys (h. B deel wordt verbogen;
z. 2. dg). 1. die ten minste. — 2. gew. :
die immers.
ÓorjpÉgai, biv. [ooairjpégai {slot), zooveel
dagen als er zijn], dagelijks.
óaia, rj [vr. v. ooiog]. I. obj. 1. a) eer¬
biedwaardige gewoonte, gebruik. — o)
vel. : het zèdelijk goede, het geoor¬
loofde: ovy óolrj [eoxl], H., het is niet
geoorloofd.- 2.inz. : a) godsdienstig
gebruik : ° -as exaxi, ter wille van het
oude gebruik. — b) meton., concr.: de
meest
gewone religieuse handeling,
offer. — ’II.5m6/. 1. a) het naleven der
oude gebruiken. —b) vd.:zedelijkheid,
deugdzaamheid. — 2. inz. : vrome ge¬
zindheid, vroomheid.
Solos, 3, xld. 2. - I. gew- obj. 1. a) wat
gewoonte is : óoia xai leqci, wat net
gewone leven en wat den godsdienst
betreft, d. i. wetten en oflfervoorscbntten, profane gebouwen en tempels enx.
— b) vd.: zedelijk goed, geoorloofd,
rein (dikw. met h. bijbegrip’, den góden
welgevallig). — 2. inx. met betrekking
tot cl. qodsdienst : a) volgens de godsdienstige gewoonte, ritueel: °lov%oov
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(wassching v. een lijk) -ov. — b) vd. :
gewijd, heilig. — II. subj. 1. a) de ge¬
woonten onderhoudend. — b) vd. : het
zedelijk goede verrichtend, zijn plich¬
ten nakomend, zedelijk goed: o. xal
öixaiog, in alle opzichten goed. — 2.
inz.: a) de plichten jegens de góden
waarnemend. — b) innerlijk vr o om. —
óaiózrjSy rjxog, f), het doiog zijn. — 1.
deugdzaamheid, plichtsgevoel. — 2.
inz. : d) het waarnemen der plichten
jegens de góden. — b) vroomheid. —
óaióca. 1. ööiov maken : reinigen, of¬
feren, wijden. —- 2. handelen zooals
oolov is: a) zedelijk goed handelen. b) vroom zijn.
3'Ooigig9 iöog, ion. iog, o, Egyptische gocl.
ÓGprj, fj \vw. d£co, Lat. odor], reuk.
oaovj bw.j z. öaog, B, II. — óoovovvy ion.
óaovcbv = öoov ovv, z. öoog, B, II, 2.
doog9 H. en ° dooog, 3.
A. I. betrekkelijk : v. grootte en overdr.
v. tijd, hoeveelheid, graad : zoo groot
zoolang -, zooveel -, zoozeer als. —
1. a) correl. (te vertalen door als) : xooovzog o., xooóoöe d., zoo groot als. —
b) met een antecedent als ndg enz. :
TzdvTsg dooi, allen, zoovelen als ..., d. i.
allen, die... — 2. zonder antecedent: a)
a) dnoöovvai doa vmoxvsïxai, betalen
zooveel als hij belooft; eXeIueto xfjg
wKxog doov (zooveel als noodig was,
genoeg om ; = coote) disXdeïv xö nediov ; d. xig, zoo groot enz. ongeveer;
doai rjpsQai [stol], zooveel dagen als er
zijn, dagelijks ; bij superl., met en zon¬
der övvaodai : dycov oxQaxidv dorjv nXsloxyv êövvaxo, met een zoo sterk mogelijk
leger. — fi) zelfst. g. met vrz.: èv doeg,
terwijl; yè%Qi doov, zoolang als, totdat;
Kaft’ doov, over een zoo groote uitge¬
strektheid als ; overdr.: voor zoover
als ; ° sig doov odévco, tot zoover als
mijn krachten reiken. — b) gevolgd
door partikels : d. dr}, d. tceq, z. óooodrj,
OOOOJXEQ.

II. vragend : hoe groot ; overdr. : hoe¬
lang, hoeveel, hoezeer. 1. in indirecte
vragen: Idcopsda dooog xig ygvoóg eveoxi,

H., laten we zien hoeveel goud er wel
in is. — 2. in uitroepen.
B. bw. I. doeg, zooveel, des te; inz. bij
comp. : doeg ya?>.Xov ... xooovxeg pdXXov,
hoe meer... des te meer; vaker zonder^
xooovxeg.

II. doov, doa, doov te. 1. zoover, zoo¬
lang, zooveel, zoozeer, hoe ver, hoe¬
lang, hoeveel, hoezeer (z. A, I en II):
dooov èyeh yiyveóoxeo, H., VOOl* zooveel
ik het inzie ; davpaoxbv [èoxi] doov
diaepÉQEi, het is wonderbaar hoe hij...,
hij onderscheidt zich buitengewoon

—
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\vgl. Lat. mirum quantum); doov póvov,
slechts zooveel als ...; als correl. te
vertalen door als: xóoov aïxióg slpi do¬
oov oi dXXoi, H. — inz.: a) bij bepalin¬
gen v. maat en getal: zooveel als,
ongeveer : doov övo oxdöia. — b) bij
comp. en superl.: dooov ftaoïXsvxEQÓg
Etfu, H., in zoover ik een grooter
koning ben ; doov xd^toxa, zoo spoedig
mogelijk. — 2. beperkend : slechts zoo
ver (lang enz.) als noodig is : nqópaxa
doov ïïvpaxa, slechts zooveel vee als
npodig was voor de offeranden : doov
eig, slechts tot aan ; doov ov, slechts
zooveel om niet, bijna ; el prj doov,
behalve dat; doov ovv, hoe weinig ook.
öoog-drjy óorjdrj, óoovörj = doog drj. 1. bij
H. = een versterkt doog. — 2. later :
hoe groot -, hoeveel dan ook ; vd.:

van een zekere grootte, een zeker
aantal : oixia óoeovöi] (jLrjvóóv, voedsel
voor een zeker aantal maanden.
dooo-jXEQ) dorjjTEQ, doovjiEQ = doog ... jxsq.
— 1. juist zoo groot -, - zooveel als ;
mrv. dooiTTEQ, zoovelefn) als juist, juist
alle(n) die. — 2. bw. doegneq, bij comp.,
juist zooveel als.
öo-jtEQy rjjiEQ, öjiEQ, betr. vmo. [2. dg] (h.
1& deel verbogen gelijk 2. dg; H. e. a. :
nom. m. enk. ook

öjxeq,

verbogen gelijk

2. d) (vakergescheiden: og ... uieq).
I. 1. (nsg, I, 3, a). a) (hij,) die juist, juist
hij die, dezelfde die ; 8i' öjzeg, juist
waarom. —* b) in verzw. zin = dg, die,
hij die. — 2. (neg, I, 4), die toch.
II. bw. 1. ovjieg, (juist) waar.
2.fpxeg
[ion. xfjjiEg). a) (juist) daar waar, langs
welken weg. — b) overdr.: (juist) zoo¬
als. — 3. diTsg, (juist) gelijk, = djojzsg.
— 4. oijxeq, (juist) waarheen.
dojxgiovy xó [geiv.mrv.)y peulvrucht, inz.
boonen.
h
1. óWa, jj. 1. gerucht, gepraat. —2. ver¬
pers. 3,0ooa, de Faam.
2. ”Oooa, fj, gebergte in Thessalië.
ooadniy II. = óodxig. — ooodziogy 3, II.
= doog.
oGOEy xcó, onz. du. (in gen. en dat. dienen
mrv. ooocov, doooig en doooioi) \wrt. on ;
vw. dxpopai, f. bij ógdco], de oogen.
dooopai {alleen pr. en impf.) [z. doos]. 1.
a) zien. — b) met inwendig voorw. :
door zijn blik aankondigen : naxd d.r
H. — 2. overdr. : in den geest zien :
a) zich voorstellen. — b) voorzien,

een voorgevoel hebben van.
dooosy 3, H. en 0 = doog.
do-zEy rjxe, dis, en dg ze, fj te, d te {ver¬
buiging gelijk 2. dg; H. vaak geschei¬
den : dg ... te ; ion. nom. m. enk. dxs, d

óoxéov

—

re, verbogen gelijk ö) [1. dg, aanivijiencC].
1. oorspr. aanwijxend vniv.: en deze,
missch. nog H., b. v. ïozco zode Zzvyög
vöcoq, og re péyiozog dgxog tiéXei, getuige
zij mij de stroom van de Stux, en dat
is de grootste eed. — 2. betr. vnio. —
dg, dong, die : Zevg dg ze didcooi ; h.
b voorbeeld=missch. : wat de grootste
eed is ; è<p' cgzs, x. èni, B, II, 2, g..—
(t. ond. v. dg ze (2. dg, betrekken die).
doxéov-ovv, éov-ov, zó (mrv. nom. ace■
öozéa-zd, gen. dat. mrv.H. öozéopiv) [vwLat. Ös, ’ ossis], been; mrv. dikw. :
beenderen v. dooden. — bozéocpiv, x.
öozéov.
-do-Tig, ijzig, o zi en o, zi (ook dg zig enx.) ;
beide deelen ivorden verbogen : ovzivog,
gozivog enx. ; ook vormen met onverbogen
b deel: dzov {m. onx.), dreg [m. om., xld.
vr.), dzcov (xld.), dzoio{i) (xld.) ; verder',
nom. acc. onx. mrv. dzza. — [2. Se], *
A. V. 1. (H. e. a.) a) enk. nom. m. dng [2. o, ng], gen. m. dzev, dat. m.
dzecg, acc. m. dziva; mrv. gen. m.
dzerov, dat. m. ózéoioiv, acc. m. duvag,
nom. acc. onx. dziva. — b) vormen met
óz-z : enk. gen, m. dxzeo, dzzev ; nom.
acc. onx. dzzi. — c) verder: mrv. nom.
acc. om. 0.00a. — 2. andere dialecten:
a) dor.: enk. vr. nom. ding. — b) aiol. :
enk. nom. m. ding; mrv. dat. m. vr.
dxoioi.
I. betr. vmv. — 1. eig. onbepaald: a)
wie ook, wat ook, al wie, al wat ;
dzov (:zelfst. g.), sinds ; versterkt een superl. (vrl h. onx. d n) : d n ra%ioza,
zoo snel mogelijk. — b) vaak gevolgd
door partikels, die de onbepaaldheid verhoogen: dong dg, dong dg tzoze, de een
of ander, wie dan ook ; dong ovv, wie
dan ook, de eerste de beste. — 2. soms
(vaalc\) bepaald — dg. — II. dikiv. in
indirecte, soms in directe vragen : wie,
wat, wat voor een.
óoxio-dg, gziodg, ózibg = dozig dg, x. dong,
1,1, b. — óoxio-ögjzoxe, gziadgnozE,
óndgnozE = dong dg tzoze ; x: ib. —
óotlo-ovVj gzioovv, ónovv = dong ovv,
%. ib. ; ovb’ ó., niet eens de eerste de
beste, geen enkel.
óoTQaxi£co, door het schervengerecht
verbannen. — öoxgaHiopógy o, verban¬
ning door het schervengerecht. —
doTQoiKovy zó. 1. schaal v. een schaal¬
dier. — 2. scherf, inx.: aarden scherf
dienende bij h. schervengerecht.
oocpgaivopaiy med., oocpggoopai ; lG ao.
ion. cooqpgdpgv, 2e ao. cdozpgópgv ; pass.
dctocpgavdgv [vw. d£a>], ruiken.
ooopv<Sy vog, g. 1. heup. — 2. meton. :
lende.

dxofiog
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doeg, bw., x. doog, B, I.
ó'ra, aiol. = ore.
dxavy vgw. v. tijd [dzs dv] en dx dv. 1.
met conj. : wanneer, telkens wanneer ;
versterkt : d. nsg, op het oogenblik
zelf, dat, of: juist zoo dikwijls als. —
2. t mei
= °re- ~ oxav-JtEQj vgiv.
= OZaV 71EQ.
*
1 .óre. 1. ion. = dozs. — 2. onx. v. dozs.
2.örc, vgiv. [1 .dg, -ze (vgl. nózs)]. 1. v. tijd :
wanneer, toen, terwijl; telkens wan¬
neer (gebruik der wijxen, x. tjpraakk.);
vaak correl. : dze dg ... zózs dg, toen ...
toen; gv tzoze xgóvog dze ..., er was
eens een tijd dat... ; vd. elliptisch : èoziv
dzs, eatf’ dze, er zijn gelegenheden dat,
soms ; met andere partikels verbonden :
óV dv, x. dzav; ore ze, wanneer ; óre ye,
daar toch. — 2. redengevend : daar, wijl.
oré, bw., soms, nu en dan : ozh psv ...
óte dê, ózè pèv ... dklozE dé, nu eens ...
dan weer.
oxéoioiVy x. dozig.
dxe-neg, bw. = ore tteq, juist wanneer.
dxeVy dxECpy dxecov, x. dozig.
órg/biosy bw., wanneer,
l.ó'rt, onx. v. dozig.
Z.öxi, ep. ook dxxi [onx. v. dozig (vgl. Lat.
quod, vgw., oorspr. onx. v. quï, en
JSfed. dat, vgw., oorspr. onx. v. die)].
A. vgw. I. 1. leidt onderwerps- en voorwerpsxinnen in: dat. — bixonderheden '.
d) ovy dzi ... aXXa xai [elliptisch = ov
Uyco dzi ...], niet alleen ..., maar zelfs.
— b) oid’ dzi, bgkov dzi (beide tot bw.
versteend; vd. dgkovózi), blijkbaar.^
c) dzi pg, behalve, tenzij. — d) n dn ;
[elliptisch : zi èoziv dzi ;], wat is< het,
dat ... ?, waarom ? — 2. leidt de directe
rede in, en heeft dan ongeveer de waarde
onxer
aanhalingsteekens : Ilgo^Evog
EiJtsv dzi avzóg ei/lii dv t^gzEÏg, ... 41 ik
ben de man, dien ... „. — 3. wat het
feit betreft dat: du èpk oïei eIjieïv zovzo,
naQgxovoag, als gij meent... — II. re¬
dengevend. 1. wijl, omdat: dzi zi;, om
welke reden ? — 2. in de indirecte
vraag : waarom, om welke reden. —
voor de constructie v. I en II, x. f Spr.
B. bw., versterkt d. superl.: dzzi za^ioza,
H., zoo snel mogelijk.
dxirjy vgw. [2. dzi; 1. g, dat hier echter tot
een eenvoudig achtervoegsel verxw. rs],
wijl, omdat.
dxivoy dxivaSy x. dozig.
oxiovvy onx. v. óozioovv.
dxiJZEQ — dzi 7ZEQ, nadrukkelijker dan on.
dxig = dozig.
dzoftog, o [klanknabootsing]. 1. gedruisch,
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geratel, gedreun. — 2. klank, toon.
OTOKHy Z. OOXig.
ötotoï, ÓTOTozoToïy uitroep v. smartj ach I

wee !
otozv^co, jammeren.
ozov9 z. ooxig.
6zgaXéog9 8 = ozg?jgóg.
9 OzQevsy ó, mythische honing v. Phriigïê.
özgygóg9 3, vlug, bedrijvig, wakker.
ozQixeSy mrv. v. ó&gi£.

3 OzQwzeLÓgg, ov, 6, zoon van Otrunteus,
nl. Iphitioon. — 3 Ozqvvzevs9 o, my¬
thische honing in Ludiè.
ozQvvzvg, vog, y, aanmoediging. — özgvvco, öxgvvóó, aóxgvva ; pass. cbxgvv&yv.
~ A. V. (H.) iter. impf. öxgvveoKE, f.
öxQvvéco. — 1. opwekken, aansporen ;
med.: zich spoeden, snellen. — 2. iets

bespoedigen.
özzeo, ozzev, z. öoxu:.
ozzl, z. ooxig en 2. oxi.
ozcpy ozcoVy z. ooxig.
ov (vóór een hlinher of tweehlanh met
spiritus lenis, en hij hdt. vóór alle
hlinhers en tweeklanken : ovk ; vóór id.
met spiritus asper, behalve bij hdt. :
ovXi op h. eind v. een zin: ov), biv., niet.
I* 1. ontleent, dat iets in werkelijkheid
is (t. ond. v. gr), dat verhinderend is;
hetzelfde verschil bestaat tusschen de
samenstellingen : ovöé, pyöé enz.).— op
te merhen: a) vaak ontleent het niet
alleen h. ivoord, :waarbij het staat, maar
geeft er de tegenovergestelde beteehenis
aan : ov cpypi, ik zeg dat ... niet, ik
ontken (vgl. Lat. negare); ov fiovXopai,
ik weiger; ov jcdvv, volstrekt niet. —
b) na een aantal whio. met onthennende
beteehenis staat een ov (of prj), dat
voor ons taalgevoel overbodig is : dmoxeÏv oxi ovk Eoxiv ETxioxYjprj, twijfelen
of het ... is. —• c) ov /Lig, z. py. — d)
vaah door andere woorden versterkt: ov
gijv, gewis niet; ov tieq, heelemaal
niet. — 2. in vragen, ivaarop men een
bevestigend^ antwoord verwacht (= Lat.
nonne): ovx ógugziet gij ... niet?
— z. verder Spr.
II- verbindingen : ovk exl, ov tzeo, ov ny,
OV TÏOÏÏl, OV TtOXE, OV 7X00, OV JXCÖ7XOXE, OV
Jicog, ov xig, ov xoi, z. ovkexl, ovtxeq enz.
l.ov (gen.), dat. oï, acc. s; mrv. oxpeïg (z.
ogo-). — A.' V. (H. e. a.) gen. eTo, ëo, ev,
ëïïev ; dat. êoT, oi; acc. êé, ë, giv, viv. —
al die vormen, behalve sio, êoï, es, zijn
ooh enhl.'; giv en viv zijn het altijd.
I- reflexief vniv. v. d. 3en p. : van enz.
zich ; versterkt: ëo avxov, H. = att.
êavxov, van zichzelf. — 2. (altijd enhlj,
pers. (= aanwijzend) vmv. 3& p. : van

hem, - haar.

—

ovöe/Liia

2.ov, bio., z. 2. og, B, I.
8.ov9 gen. v. 2. en 3. og.
4.0V, 2 enk. ao. imper. med. v. tygi.
ovdy tussw., uitroep v. sjwt : bah I
ovai, tussw. [viv. Lat. vae], uitroep v.
smart en toorn : wee!
ovag, axog, xó, ep. — ovg.
*
ovöagd9 biv. [onz. mrv. v. ovöagóg], in
geen geval, nooit— ovöagfj9 bw. [dat.
vr. enk. v. id.\. 1. a) nergens. — b)
nergens heen. — 2. overdr.: op geen
manier,
ovödgivog, 3 [ovöagóg], waardeloos.
ovöagó'd'Ev, biv. [ov., -ïïev], nergens van¬
daan. — ovdagoï9 biv., nergens heen.—
ovöagóg, 3 (alleen mrv.), ion. [ovöé, 1.
dgóg], 1. geen enkel. — 2. overdr. :
nietswaardig. — ovöagóoe9 bw. [ov.,
-os], nergens heen. — ovöagov9 bw. 1.
a) nergens : ov. (behoort tot h. gezegde)
Xéyco xivd, ik zeg dat hij nergens is,
hij bestaat niet voor mij, ik acht hem
voor niets. — b) nergens heen. — 2.
overdr. : op geen wijze. — ovöajLtcog9
biv., op geen wijze.
ovöag9 ösog, xó. 1. bodem, grond, aarde.
— 2. vloer. — ovödo~ÖE9 bw., ter aarde.
ov-öé. 1. vgw. : a) tegenstellend: maar
niet, niet echter (= dll' ov): ° yvvy
pkv ovö’ dvyg Ëcpvg. — b) gew. verbin¬
dend : en niet: 0 ösiröv ydg ovös gyxóv,
vreeselijk, onuitsprekelijk. — 2. bw.:
niet eens, zelfs niet (= Lat. nê ... quidem) : ovöè eïg, ook niet één (sterker
dan ovöslg); ovö* óóg, zelfs zoo niet;
ovöé 7iy, ovöé jzodi, ovöé noxe, ovöé ttco,
ovöé TicojzoxE, z. ovöèny, oi)öé7io{h enz.
ovÖEig9 ovösgia, ovöèv (verbuiging gelijk
sig ; mrv. ovöèv Eg, cov) |gecontr. uit ovöè
Eig, ook niet één].
I. 1. a) zelfst.g.: niemand, niets: y xig
y ov., iemand of niemand, zoogoed als
niemand ; -Evög fieXzicüv, beter clan geen
ander, niet beter dan een ander ; nag’
-èv sivai, voor niets gelden ; ov. ooxig
ov, er is niemand die niet, allen zonder
uitzondering (dikw. met omgekeerde at¬
tractie : -Evi oxcp ovk anoKglvExai — ov.
eoxiv öxeg ...); soms mrv. : -évsg xcov
eEXXyvcov. — b) bijv. g. : geen. — 2.
overdr.: zooveel als niets, zonder waar¬
de, - beteekenis, - kracht: -èv sivai; -èv
Xèysiv, onzin zeggen; -évsg, onbedui¬
dende menschen, nullen.
II. biv. ovöèv [eig. bepalende acc. : in
niets], in geen opzicht, volstrekt niet :
-èv d/LiEivov, geen haar beter ; -èv yxxov,
niet minder, niettemin; versterkt: •èv
xi, -év xi Tidvv, volstrekt niet.
ovöénoze9 ion. = ovöéuioxe. — ovóe/aioiy

OVÓév
vr. v. ovöslg. — ovöév, biv., %. ovöstg, II.
— ovSéveioLj fj [ovflets], nietigheid. —■
ovÖEVÓocogog, 2 [ovöevóg óóga, niemands
zorg], geen aandacht waard, verachte¬
lijk.
ovöeog, gen. v. ovöag.
ovSé-jtrjy biv.,
ov<3é
op geenerlei
wijze". — ovSé-Jto'&'i, Óm>., era ov(5s rconergens. — ovóé-Jtoza, èzz;., era ov<5«
yrora, aio/. = ovöétioze. — ovöé-ozoze,
ftzz?., era ovóé Tiore [ezV/.: ook niet ooit],
nooit. — ovÖE-nco, bw., en ovöe tico
(dikw. gescheiden : ovöé vy ma, ovöé tl
ttco), nog niet. — ovöe-jzcojzoze, bw., en
ovöè ndmoze, nog nooit.
ovö-ÉTEQog, 3 [oó<5è szsgog], geen van
beiden ; mrv.: geen van beide groe¬
pen, - partijen (oóó’ Ëzsgog heeft nog
de oorspr. kracht v. : ook niet één van
beiden). — ovÓEzégco'd'Ev, bw. [ov.,
-&£v], van geen van beide kanten. —
ovÓEzégcooE, bw. [ov., -oe], naar geen
van beide kanten.
l.ovdóg, o. 1. drempel. — 2. overdr. :
drempel, ingang: yrjgaog ov., H.

2.ovöóg, ion.

= óöóg.

OvSvoGEvg = ó Vövoosvg (krasis).

-j 'OvEzovgiog = Bszovgiog.
ov'd'3 = ovtg vóór klinkers en tweeklanken
met spiritus asper.
ov&ag, azog, zó [viv. Lat. über, Ned. uier],
ï. uier. — 2. meion. : vruchtbaarheid :
ov. dgovgrjg, H., het vruchtbare akker¬
land.
ov'&'ELg, onz. ovïïév, ov&eveiolj latere vor¬
men voor ovö-.
f Ovlfiiog, ó [-<— Lat. Vibius], Yibius,
Lat. geslachtsnaam.
OVXy

z.

ov.

ovh = ó ex [krasis).
ovx-iziy bw., en ovx ezi, niet meer, niet

langer.
ovxi, ovxozEy ion.

= ovyi, ovjzozs.
1. in vragen, die als een
gevolgtrekking voorgesteld icorden en
ivaarop men een bevestigend antwoord
venoacht : niet waar ? — 2. in mededeelende zinnen : dus, bijgevolg ; in
antwoorden : goed zoo.
ovx-ovvy bw. 1. in mededeelende zinnen:
d) bijgevolg niet. — b) zeker niet,
heelemaal niet. — 2. in hartstocht elijke
rhetorische vragen : dan niet: ovxovv
óggg ... ;, ziet gij dan niet? ; ovxovv
ègsïg nozE;, wilt ge dan eindelijk spre¬
ken ?
ovxcoy ovxcovy ovxoogy ion.— ovnco, ovx¬

ovx-ovvy biv.

ovv, ovTZCog.

- OVJtEQ
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at, gerstekorrels, geroostegerst, offergerst.
ovXapóg, o [slXêco], gewoel.
ovXej z. 1. ovXog.
ovXrjy p, litteeken.
1 .ovXiogy 3 [2. ovXog], verderfelijk.
S.ovXiog, 3 [3. ovXog], wollig.
*
ovXoxdgrjvogy 2 [ovXov (3. ovXog) xdggvov(e'^twr)], kroesharig.
ovXófjLEvog, 3 [= öXógsvog, 2G ao. part.
med. v. öXXvf.iï\. 1. lijd. : verloren, on¬
gelukkig. — 2. bedr. : verderfelijk.
1 .ovXogy 3, z. öXog. — voc. ovXe, wees
ongedeerd, d. i. heil! gegroet! (vol¬
gens sommigen, impcr. v. ovXco, ge¬
zond zijn).
Q.ovXogy 3 \vw. öXXvpï], verderfelijk.
S.oibXogy 3 [vw. Lat. vellus, Ned. wol]. I;
wollen, wollig, kroes. — 2. overdr.:
-ov [bic.) xsxXrjyovzsg, H. [v. xXd£co),
verward schreeuwend.
ovXo%vzaiy êóv, at [ovXal yvzai\, gerste¬
korrels, offergerst, die vóór h. offer oph. offerdier gestrooid werd.
ovXaiy göv,

OvXv/LlJZ-y ep. = 3 OXv/LLTT.-.

ovpóg — ó èjuóg (krasis).
ovv = ó ev of oi ev (krasis).
ovvy dor., ion. cov.
ï. bw. 1. bevestigend : inderdaad, voor¬
zeker, werkelijk : et ö’ eozlv, cóonsg
ovv eozl, -Osog, als hij een god is, zooals
hij inderdaad is ; dilau. in antwoorden :
natuurlijk, ongetwijfeld : ndvv pev ovv ;
èyoo f.iEv ovv 5
ovv (zeer dikw. na psv),
zeker is echter dat ..., in ieder geval— 2. als achtervoegsel v. een betrekk.
vnw. of bw., maakt de beteekenis ervan
nog algemeener ( — Lat. cumque) *. oozloovv, óxcooovv.
H. vgiv. 1. a) h. voorafgaande weer op¬
nemend en bevestigend : dus, zooals
gezegd. — b) in verzw. zin : h. ver¬
haal of h. betoog eenvoudig voortzettend '.
dus, welnu. — 2. gevolgtrekkend : bij¬
gevolg, dus. — 3. leidt soms d. minor
v. een sluitrede in : welnu, maar.
ovvExa. 1. betrekk. biv. = ov svExa. wes¬
wege, waarom. — 2. rgw. : a) wijl, om¬
dat. — b) na ickw. v. roeten en zcggen=
ozl, dat. — 3. vrz. met gen. (staat vaakr
achter zijn naamval) = ivsxa, ter wille
van, wegens.
ovvEG'd'Ey ep. 2 mrv. pr. ind. v. ovopai.
ovvop-y ion. en 0 = övop-.
ov^ = d
(krasis).
ov-JZEg [ov] = ov 7tEg, een versterkt oiv
|
volstrekt niet.

.

éiïfM

-

.
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~T^.-

ovjieq — ovze

ov-jzeg, bw., %. öojiEQ, II, 1.
<ov~jzrj en ov-jztj, bw. [ov] = ov m], ov np.

1. nergens. — 2. op geen wijze, in
geen geval.
ovjzI, ovjzi- = o f.tz£, 6 km- (krasis).
ov-jzo'd'L, bw. [ov] = ov tzo&i, nergens.
ov-jzoze, biv. [ov] = ov tzoxe, nooit.
ov-jzco, biu. [ov] — ov 7tco. 1. nog niet,
nog nooit. — 2. vaak een versterkt ov :
volstrekt niet, op geen manier.
ov-jzcojzoze, biv. — ov jzcójioze, nog nooit.
ov-rzcog, bw. [ov] = ov jzcog, op geen ma¬
nier, volstrekt niet.
ovgd, f\‘ 1- staart v. een dier. — 2. overdr.’
achterhoede. — ovgayóg, 6 [ovgdv yysópevog ; eiq. : aanvoerder der achter¬
hoede], die de achterhoede sluit, rotsluiter. — ovgaïog, 3, van den staart.
*OvgavLa, r\ [vr. v. ovgdv iog ; eig. : de
hemelsche], Oerania. — 1. bijnaam v.
Aphrodite. — 2. een der Muzen.
Ovgavlöai, cov, oi. 1. [Ovgavóg],Oeraniden,
zonen van Oeranos, t. w. de Titanen.—
2. [ovgavóg]. a) hemelingen, hemelsche
góden. — b) bijv. g. : hemelsein
ovgdviog, 3, soms 2 [ovgavóg]. 1. heraelsch,
van aan -, in -, uit den hemei : xd -a,
de luchtverschijnselen. — 2. overdr. :
hemelhoog, reusachtig groot; hoog in
de lucht zich bevindend. — Ovgavlcovsg,
cov, ol = Ovgavlöai.
ovgavó'd'evy bw. [ovgavóg, -#£>>]. uit den
hemel ; soms pleonastisch : <Lt’ ov.,
ov., H. — ovgavó'd'i, bw. [ovgavóg, -#*],
in den hemel; ov. ngó, H., vóór dicht
bij den hemel.
ovgavo/LiriHrjSf 2 [ovgavov prjxog (^Xcov)])
hemelhoog.
'Ovgavóg, 6, hemel. — [. als deel v. h.
heelal. 1. hemelgewelf; dikw. in hyper¬
bolen : axójiF?.og -ov evgvv btdvEc, H. —
2. luchtruim, lucht : vöcog jiolv rjv ég
-ov ; xgÉcpEiv xivd ek xov -ov, van de
lucht laten leven. — II. 1. als ivoonplaats der góden. — f 2. a) verblijf van
God. — b) meton. : God (de Joden
schroomden d. naam Gods uit te spre¬
ken) : ndxsg, rjpagxov Ei.g xov -óv.
Ovgavóg, d, Oeranos, zoon v. Erebos en
Gaia.
ovgydzrjg = 6 ègydxrjg (krasis).
ovgeiog, ep. = ógsiog. — ovgecn^cózTjg,
ov, 6 [ovgeoi (loc. v. 4. ovgog) fóoxcov],
op de bergen weidend. — ovgealcpoiTog, 2 [orgEOL (id.) cpoixdcov], op de ber¬

gen groeiend.
ovgEvg, d, ion. = ögsvg.
ovgéco (augm. èov-), wateren.

ovgia,

: 'g#i

'M:
*■■•**&:

%. ovgiog.

ovgiayog, d [ovgd], onderste uiteinde van
de lansschacht.
1 .ovgl^co, f. id> [1. ovgog ; eig. : met gun¬
stigen wind vooruitbrengen], overdr. :
in gunstige omstandigheden brengen,
voorspoedig leiden.
2.ovgl^co, ion. = óg££co.
ovgl-’d'gejtzog, 3 [<ovgsi, loc. v. 4. ovgog],
in het gebergte gevoed.
ovgiog, 3 en °2 [1. ovgog]. I. lijd.: door
een gunstigen wind gedreven : ov.
Tilovg.' — II. bedr. 1. a) v. d. wind :
guustig : dvspog ov. — b) f) -a [nvorj],
gunstige wind; fig.:0
(x. i£, B, II, 2,
h) -cov (onx. mrv.) dgapsïv, vóór den
wind zeilen. — 2. gunstigen wind verleenend : Zevg ov.
ovgov, zo, doorloopen afstand : ov. rjpióvoiïv, H., de afstand, welken een span
ploegende muildieren in eens plegen
te doorloopen, d. i. de lengte van een
vore.
1 .ovgog, 6.1. wind, inx. : gunstige wind :
xax’ -ov, vóór den wind. — 2. overdr. :
gunstige gelegenheid.
2.ov£0£, o [viv. ógdco], bewaker, wachter,
beschermer.
3.ovgog, ó, ion. = ogog.
4.ovgog, xó, ion. — ógog.
ovgóg, o, geul, waardoor de schepen ie
water gelaten werden,
ovg, coxóg, zó. 1. oor : xd coza Ttagéyeiv,
het oor leenen. — 2. overdr. : ooi*,
handvat.
ovaa, vr. v. cov, part. pr. v. elp.1. — ovcsLa,
f), het zijnde, het voorhandene. 1. hot
vermogen, bezit: cpavsgd ov., bezit dat
gezien wordt (grondbexit, slaven, vee
enx.); depavyg ov., bezit dat niet zicht¬
baar is en dat das geloochend kan wor¬
den (baar geld en uitstaand kapitaal).
— 2. in philosophischen %in : het waar¬
lijk zijnde, het wezen v. iets.
ovzd£co (vrl H.), doco, ovxaoa ; p>ass. pf.
ovxaopai, en ovzdco (vrl H.), imper.
ovxas, ovxrjoco, ovxrjaa, iter. ao. ovxrjoaoKs, 3 enk. 2e ao. ovxa (inf. dpsvai en
d/Lisv), iter. 2& ao. ovzaons; med. 2e.ao.
part. ovzd/uEvog (met lijd. beteek.); pass.
part. ao. ovxrjd'Eig. — stooten, treden,
wonden, doorboren : -apèvrj cbzeih],
H., toegebrachte wonde.
ov-ze, biv. [ov], en niet, noch. — 1. gèw.
herhaald: ovze ... ovrfi, noch ... noch.—
2. beantwoordt aan een ander volgend
(soms voorafgaand), ontkennend parti¬
kel : ovze... ov, ov ... ovze, noch ...
noch; ovi£... ovöé, noch ... noch ook.

ov ze

—

— 3. beantwoordt aan een niet- ont¬
kennend verbinding spar tikel : ovze ... re,
ovze ... dé, niet ... en, niet... maar, niet
alleen niet... maar zelfs.
ov ze, cf en. v. ó'ors.
ovzEQog, ion. = 6 szsgog (krasis).
ovzLÖavósj 3 [ovzig], nietswaardig.
ovzivog, gen. v. ovxig.
ovzivog, gen. v. bozig.
ov-zig, cm&. oim (verbuiging gelijk zig) =
ov Ttg. — 1. a) niemand, niets. — b)
bijv. g.: geen. — 2.
ovrt, volstrekt
niet. — Ovzigy LÖog (ace. iv), Niemand,
verdichte naam v. Odusseus.
ov-zoi, bw. = ov tol, waarlijk niet, gewis
niet.
ovzog, avT?-j, zovzo (verbuiging z. Spraakk.),
aanwijzend vnw., zelfst. en, bijv. g., y.
iets dat tegenwoordig is (sxsïvog ziet
op iets dat meer verwijderd is): deze,
dit, deze -, dit bier, - daar.
A. I. in plaatse! ij ken zin : ndvisg ovzoi
ovg ógdzs fdgfagoi; Néozog, ègeio ovziva zovzov dysL, H., ga aan Nestoor
vragen, wien hij daar wegbrengt; inz.
v. d. 2™ pers. : zig <5’ ov. ëgxeai, H., wie
zijt gij, die daar gaat?; üco ov., Alag,
he, gij daar, Aias. — II. overdr. 1. a)
dilciv. v. een voorstelling, die reeds in d.
geest aanwezig is, omdat er reeds sprake
van was of wijl algemeen bekend : 0 oyx
Eoxi ooi xavza, dlld ooi zdö hozi, niet
het voorafgaande, maar wel wat ik nu
zal zeggen (z. oöe, I, 2, b) valt u ten
deel; 0 6 pdvzig ov., die (bekende) waar¬
zegger ; dikw. minachtend ; in politieke,
redevoeringen, v. de tegenpartij. — xai
ov. neemt h. voorafgaande weer op : a)
ook deze, insgelijks : xai zag dpdlgag,
dg ..., xal zavzag birjgnaoav, en de wa¬
gens, welke ..., ook die plunderden zij;
— /?) en dat nog wel : öoxeïg fioi ... xai
xavza oocpóg fov ; anógcov êozi xai zovzcov
jzovngcov, het is een daad van rade*
looze en bovendien slechte lieden ... —
b) minder dikw. v. wat volgt : ov zovzo
ngóozov rjgcóxa, nozegov ..., hij had niet
eerst dit gevraagd, of ...; oy.og, degene
die : sic zovvfgecog (partit. gen.) eItjIvftsv cboxE ..., hij drijft den overmoed
zóó ver, dat ... — 2. v. tijd: zayzp zfj
fjpègq ; zgizov è'zog zovzo, dit is liet
derde jaar, sinds ... ; ek zovzo, tot nu
toe; dnö zovzov, and zovzcov, sinds
dien tijd, hierop; èv zovzco, intusschen.
B. bw. 1. rovro, xavza [eig. inwendig
voonv.]. a) met het oog daarop, daarom.
— b) op die wijze, zoo. — 2. zovzo
fihv ... zovzo dé (in plaats v. dit 2& lid,
ook dé alleen, eneiza dé, siza en dgl.),
-deels ... deels, nu eens ... dan weer. —

ócpéllco
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3. zovxcp, hierin. — 4. zavxrj : a) langs
dien weg; overdr. : op die wijze, —
b) hier.
ovroor', avzrji, zovzi [ovzog, -t], een ver¬
sterkt ovzog : deze hier.
ovzco (vóór klinkers alleen bij H. en hdt.)
en ovzcog (vóór klinkers en rnedekl.)
[ovrog], bw. v. wijze. I. op dezö*
op
die wijze, zoo. — 1. gew. v. ivat voor¬
afgaat : a) -cog è'xsi, zoo is hot; cog ...
-cog ; cóojzeq ... -cog. — b) beperkend:
onder die omstandigheden, in dat ge¬
val : vixgoag -cog Endveld'E, kom slechts
als overwinnaar terug; xai -cog, zelfs
in dat geval, desondanks. — c) om die
reden. — 2. minder dikw. : volgenderwijze. — 3. afkeurend, : zoo maar, zon¬
der meer, met h. bijbegrip v. onacht¬
zaamheid, nalatigheid : -co g dn ei ;, gaat
gij zoo maar heen ? — II. v. graad : zoo,
zoo zeer (staat vóór of na h. woord,
waarop het slaat) : xalóg ovzco ; ovzco
nolloi.
ovzcoalj bw. [ovrcog, -/], een versterkt ov¬
zcog.
ovxy z,. ov. — ov-xk bw. [een versterkt ov;
vgl. vai-xi]. 1. niet, neen. — 2. in vra¬
gende zinnen waarop men een bevesti¬
gend antwoord verwacht (= Lat. nonne), niet ?
ovxpó'd'EVy boiot. = mpóftev.
ocpsiléT7/g, ov, ó [dcpslXco]. 1. schulde¬
naar. — 2. overdr. : d. suil met inf., ik
ben verplichtte...— bcpeilrjpa^zó [id.],
schuld.
ocpelkco, rjcico, cbcpslkpoa, 2e ao. cócpslov,
pf. dxpEii.rjxa. — I. 1. schuldig zijn,
moeten betalen: ^péoc o. zivi ; zoïg ozgazicozaïg (ocpsilEzo piodóg. — 2. overdr. :
° o. deoïg
; ° ooi zovz' -szai na'd’siv,
door h. noodlot is u dit lot beschoren.
— II. overdr. 1. verplicht zijn, moeten,
behooren : vvv dcps?.Ev (2e ao.) novésodai,
H., nu moest hij zich inspannen. — 2.
a) de 2e ao. cocpelov (ion. dcpEXov)hrteehent
dikw., en h. impf. bet. soms, niet : ik
was - noch : ik ben verplicht, maar : ik
had moeten : djcpskev (nl. vóór d. wedren)
dïïavaxoicjiv evxeo&ai, H. — b) vd. dat
ójcpslov dikw. een onvervulbaren wensch
inleidt: cacpyXE Kvgog £fjv, mocht... nog
leven ! ; dikw. is cocpskov in dezen zin
voorafgegaan door el'd'E, ei ydg, cog ;
f wordt d)(pEXov,d)cpslE in dezen zin soms
als een vgw. behandeld : 0 wepels pyb'
èyévovzo vêsg (mrr. v. vavg).
1. ócpéllco (alleen pr. en impf.), ep. =
öfpsllco.
2. ócpélXco (alleen act. pr., impf, 3 enk. ao.
opt. öcpélleiE en med. impf. öcpéllezo,

H. ). — 1. vergrooten : ïg dvspov hvpaz -si, H., doet zwellen. — 2. overdr.:
vergrooten, doen gedijen : öcpéAAszo
fiér o g LTiTtov, H., de vurige moed ...
nam toe ; d. zivd zipfj, H., iem. grootere eer bewijzen.
ocpsXog, zó (alleen nom. en ace, enk.), nut,
voordeel.
ocpHaApta, ij, oogziekte. — ótp'&'aA/aós, o.
I. a) oog, oogappel: öcp'&aApoïoiv löeïv,
H. — 2. meton. : bet bereik der oogen,
gezichtsveld : ° êv -oïg ogdv, vóór zijn
oogen zien. — 3. overdr.: a)het kos¬
telijkste
het edelste v. iets, troost,
vreugde. — b) faodscog d., spion
lid
der geheime politie van den koning
van Perzië.
öcp’da'kpózEyx.zog^ 2 [ocpdaApóg, verbaaladj. v. zèyyca], de oogen bevochtigend.
óqp'&'ijvaiy inf. ao. pass. bij ógdco,
dcpig, scog, 6, slang.
öcpXétv^ 2e ao. inf. v. öcpAiaxdvco.— ocpArjfjLOL) zó, schuld.
o(pA.i(7xdvco9 f. ocpAfjoco, 2e ao. <ocpAov,pf.
cocphjxa \vw. öcpsllco ; dubbel suffix:
öcpX-LOTi-avco].— 1. een geldstraf alg.'.
een straf oploopen, veroordeeld wor¬
den tot : d.
dgaypag ; d. xlonrjg,
wegens ... — 2. overdr. : a) zich op
den hals halen, verdienen : d. yélcoza
(spot), zich belachelijk maken : d. aioXvvrjv. — b) zich den naam van iets
zich een verwijt op den hals halen :
dvoiav ö.
dcpga. I. bw. (alleen H. II. 15, 547), een
tijdlang. — II. vgiv. 1. v. tijd : a) ter¬
wijl, zoolang als: o.... zócpga, zoolang
als ... zoolang. — b) totdat, zoolang
tot. — 2. v. doel = iva, opdat. — ge¬
bruik der icijxen, %. Spr.
0 OcpgvvEiov en -viov, zó, stad aan d.
tiellespont.
óqjQvóeig, ósooa, óev, heuvelig, — ocpgvóofjiaiy de wenkbrauwen op trekken,
hoovaardig zijn. — öcpgvg, vog, fj
(acc. mrv. vg en vag). 1. a) (geic. mrv.)
wenkbrauw ; vaak als spiegel v. som¬
mige gevoelens, in%. v. d. hoogmoed:
zag -vg snaigco, optrekken uit hoog¬
moed ; 0 /Lié'&eg -vv, ontspan ..., d.i. laat
uw zorgen varen. — ö) meton.: hoog¬
moed. — 2. overdr.: hooge rand ; in%.\
berg-, heuvelrand ; alg. : hoogte,
o^a, bw., zeer ; alleen in oyf dgiozog, H.,
verreweg de beste.
d%avov9 zó [ê^aj], handvat v. h. schild,
óxéeoxov, iter. impf.v. 1, öxéco.
ö'xEGfpif ep. dat. mrv. v. 2. o%og.
öxezevco, door een kanaal -, door een

pijp afleiden. — öxEzrjyóg, 2 [öxezovg
dycov], greppels gravend. — öxEzóg, 3
[öxéco], waterleiding, kanaal; ooki
° bedding v. een rivier.
óxEvg, d [s'xco], houder, wat dient om
vast te houden, in%. : stormband v.
een helm, gesp v. d. gordel, grendel -7
sluitbalk v. een deur.
*
óxevco [2. öxécoJ, bespringen.
1 .öxéco (iter. impf. öxésoxov) [freq. v.
è'xcn]. — 1. (een tijdlang) in handen
houden : o. cpiöhjv. — 2. overdr.: blij¬
vend hebben : vrjjuéag ö., H., een kin¬
derlijke handelwijze bewaren ; xavtöv
gÓQov 6., H., een ellendig lot te dra¬
gen hebben.
2.öxéco [2. öxog\ 1. voeren. — 2. geiu.
med.-pass. : a) zich laten voeren, rij¬
den, varen. — b) overdr. : steunen op :
èm Aóyov öxEïodai, op een redeneering
steunend door het leven varen. —
dx'qP’O-i zó, wagen, schip ; 0 span. —
ö'xrjoigy scog, fj, het rijden.
öx'O'éco, ontstemd -, verontwaardigd -,
wrevelig zijn.
ö'x&ih fj, en ö'x'O'og, d. 1. bodemverhef¬
fing, hoogte, heuvel. — 2. in%.: oe¬
verrand, steile oever.
1. öxAécoy voortwentelen.
2. öx^éco [o'xAog], lastig vallen, hinderen,
kwellen ; abs.: lastig -, hinderlijk zijn.
— öx&V(>°gi 3, lastig, hinderlijk.
óxM£co, in beweging brengen, opwer¬
ken.
ö'x^ogy ö. 1. a) (wanordelijke) menigte
menschen ; in%. : legertrein, tros ; ge¬
peupel. — b) menigte dieren of za¬
ken, hoop. — 2. meton.: a) verwarring,
gedrang. — b) last, hinder : -ov nagèxsiv zivl, iem. last veroorzaken.
öxpd^co, stevig vastmaken ; v. paarden:
onder het juk brengen.
1 .o#o£, d [exoj], wat in zich houdt: Aipévsg vrjcbv -ot, H., schepen bergende
havens.
2.0'xog, 6 (mrv. ook zd oxsa; dat. mrv.
H. ook ö'xsocpi) [J-óxog ; vw. Lat. vehere, Ned. wagen], voertuig, in%. wa¬
gen (H. mrv. ook v. één ivagen) ; 0 wat
den wagen vervoert, wiel.
öxvQÓg, 3 [«£<»]. 1. vast, stevig, sterk.
— 2. in strategischen %in : sterk, ver¬
sterkt. — öxvgóco, versterken. —
öxvgcopa, zó, versterkte plaats : bol¬
werk, kerker.
-óxcox a = -óxcoxoL.
ö'yj ÖTióg, fj [J~óy>; vw. Lat. vox]. 1
stem. — 2. woorden, rede.

,

*

oyjavov
oxpavovy zó [wrt. on, vgl. dyjopai], droom¬

gezicht.
bipéy bw. (eomp. óyualzsgov, superl. oynaizaxa ; z. oynog). 1. na langen tijd, laat,
te laat. - 2. laat op den dag ; dikw.
met partit. gen. : d. zfjg fyiêgag.
dyjsico \desider. v. wrt. ón (öyjopat)],
wenschen te zien.
*(■ óyjia, fj \_vr. v. dxpiog ; t. w. coga], avond.
dyjiaixaxogy oyjiaizEgog, z. mpiog.
bipiyovog, 2 [Sips yevópsvog], later gebo¬
ren, nakomeling.
byjL^co [öwé], laat
te laat doen, - ko¬
men.
bipiftcL'd'ris, 2 [öyjs paftcov], die laat ge¬
leerd heeft.
oxfjL/Liog, 2, en dipiog, 3 [comp. öipiaizsgog, superl. ö'ipiatzazog) [öxpé], laat.
oyjig, ecog,
[zprtf. d;r ; z;zz>. ctyo^ai]. I.

jty als cijfer : w' = 80.
jzdj jztiy dor. = nfj, nfj.
jzay- vóór gutturalen = Trav- (ozz&. z>. Tras).
jzaydj dor. = nrjyfj.
üayaoai, <3i', cu, zeestad in Thessalië.
jzay-yékoiog, 2, zeer belachelijk.
jzayEigy Jtdyev, j&. nyyvvpi.
jzayexóg, d [z>zz>. Jtfjyvv/ju], vorst, ijs. —
jzayercóÖrjg, 2, ijskoud.
jzdyp, fj [viu. nrjyvvpi ; eig. : het vastma¬
kende], strik, val.
jzayrjGopaty 2* f. pass. v. nrjyvvfu.
ndyiog, 3 [z>z0. srz/yz'v^z], vast, hard.
üzayLg, /<5og,
[flzz?.
jzdy-xaxog, 2 (superl. -xdxiozog). 1. door¬
slecht. — 2. zeer schadelijk.
jrdy-«a>lo?, 2, wonderschoon. — jzayxdfoz;. 1. zeer schoon. — 2. zeer te
recht.
.jzdy-xagTroff, 2 [^a^yrdg]. 1. met vruchten
beladen. — 2. van allerlei vruchten. —
jzay-Kev'd'gg, 2 [xevïïog], alles bergend.
—• jzdy-nXavoxogy 2, <SZ2 -«Aai>ro^, 2. —
1. voortdurend weenend. — 2. in tra¬
nen badend. — jzdy-xoivog, 2. — 1. aan
allen gemeenschappelijk. — 2. alledaagsch. — jzay-noixrjg, ov, m. bvn.
[xohrj], die allen te rust legt.— ^rayngarrjgy 2 [«paros], almachtig, alles
bedwingend. — jzcty-ngdziov [id.], zó,
vuist- en worstelkamp.

jtd'd'og
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het zien, gezichtsvermogen, het waar¬
nemen : zfjg oynog (ion. gen.) oxEgy&fjvai. — II. meton. 1. a) gezichtszintuig,
oog : ° öinXdg dyjeig dgbtgag. — b) synelcd. : gelaat. — 2. hetgeen men ziet:
a) voorkomen v. een pers. of zaak,
uitzicht, schouwspel. — b) droomge¬
zicht.
«
dynxeXeoxogy 2 [oyjh zeXsozóg (verbaaladj.
v. zsXéco)], laat vervuld.
oyjopaiy f. bij ógdco.
dxpovy zó, alles ivat bij h. brood en d. wijn
gegeten wordt, toespijs (bij E.gew. vleesch,
zld. visch ; later vrl visch, en alg. lek¬
kernijen).
öyjooToiïcty fj, kookkunst. — órpojzoiógy 6
[oyjov noiécov], (fijne) kok.
óyjcovéco [dyjov (bvsopai], toespijs (%. owov)
inkoopen. — f oyjcóviovy zó, soldij,
loon.

ndyogy o[vw. nffyvvfu; eig.\ wat vaststaat,
- geworden is]. 1. a) rotspunt, klip.— b)
alg. : rots, heuvel, berg : ”Agetog n., z.
5'Agsiog. — 2. a) ijs, rijp. — b) meton.:
vorst, barre koude.
jzay-ydXEjzogy 2, zeer moeilijk. — jzay%dX-KEogy eog, eov, en -nog, 2^ \%aXxog],
geheel van brons. — jzay-ygvoEogy sog,
eov,
en -oog, 2 [/gvoóg], geheel van
goud.
jzdyyvy ion., aiol. = ndvv.
jzdfbrjy fj [vw. snaïïov, 2a ao. v. ndoyco]. 1.
wat iem. ondergaat, wat iem. over¬
komt, het wedervaren. — 2. inz. : het
lijden, ongeluk.
jzaftypa, zó [id.]. 1. d) = nd&y. — b)
meton. : door iem.s wedervaren ver¬
wekte aandoening of toestand v. lichaam
of ziel, gem oedsaandoening, stemming.
— 2. alg.\ voorval, gebeurtenis: ovgdvia
-aza, dé gebeurtenissen in den hemel.
jzd&ogy zó [vw. snaftov, 2e ao. v. ndoyco].
I. ï. a) wat iem. ondergaat, wat iem.
overkomt: biEipl ooi zd èpd -r\.
b)
gew. in ongunstigen zin : tegenslag,
nood, lijden, ongeluk, ramp : zo zijg
■dvyazgóg n., dood. — 2. meton. : door
iem.s wedervaren -, door een voorval
verwekte zielstoestand, stemming, ziels¬
aandoening, indruk, gemoedsbewe¬
ging, ziel el eed, kommer, smart, harts¬
tocht, begeerte. — II. z?. zaken. 1. a)
uitwerking ivelke iets ondergaat, gevolg.

..
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’ 7 *v.' '
jzaïav

—

7~ b) a{ff- • verandering, voorval, ge¬
beurtenis za 7Z8QI zóv ovgavóv Kal ttiv
yf\v -Tj, de verschijnselen aan den he¬

mel en ... — c) eigenschap (in tgst. tot
ovoia, het wezen v. iets). — 2. meton :
plaats waar iets gebeurd is, tooneel
eener ramp.
Jtaidv, dvo;, o, paiaan, koorzang ter eere

v- een god, in%. v. Apolloon: dank-,
loflied; zegelied, ook: krijgslied ; alg.:
iedere plechtige zang, [zld.) treurzang.
Ilaiav, dvog, 6 [;naiav], Paiaan. — 1. oorspr.
bynaam v. Apolloon als d. god v. d. pai¬
aan.
2. later [missch. door verwar¬
ring met Ilairjcov] bijnaam v. Apolloon
als genenenden en alg. als helpenden en
reddenden god.
Paianiër, inwoner van d
Attische gouw Paiania.
jtaiavlZco [naiav], een paiaan zingen.
aiaiyvia, rj [nai£a>]. 1. spel, verzet. — 2
scherts, spot. - 3. feest. — jtaiyvirj.
iwa>v, 2, opgeruimd, uitgelaten.
Jtaiyviov, zó [nat£co]. 1. speelgoed.— 2.
spel, scherts.
natavieys, o,

JtaiyvioDdrjg, 2 [naiyvia],

opgeruimd ; zó
-eg, opgeruimdheid, vroolijke luim.
jcaiöaycoyeiov, zÓ, klasselokaal. - rzaïdaycoyea). 1. jzaïöaycoyóg zijn, kinderen
begeleiden, - onderwijzen. — 2. alq •
leiden, ordenen. — naiöaycoyixóg, 3.~
I. het opvoeden der kinderen betret¬
en d.
2. overdr.: rj -ij lazgixr] pl.,
de geneeskunst, die over het verloop
der ziekte waakt, als een paedagoog
over een land. - JzatSaycoyóg, 6 [naïdag
aycov ; —Lat. paedagogus —> Ned.
paedagoog]. 1. paedagoog, knapenleiclei, slaaf die de kinderen o. a. naar
de school brengt (t. ond. v. öiddoxaXog)
— 2. opvoeder.
JtaiödQLov, ZÓ [verkilt), v. naïg]. 1. klein
kind. — 2. jonge slaaf.
JicuSeia, j [naidevw], 1. het opvoeden,
opvoeding onderricht, wetenschappe¬
lijke opleiding: Kvqov n., de opvoeding
van Kuros. - 2. meton.: door opvoeding
verkregen beschaving, wetenschap, ontwiKKelmg.
“dnderen!ltalSsToe'2

voor

jicuSegaoréco, knapen beminnen. — nai.
degaOTrjs, ov, ó [jiatdmv êgaozrjg], die
knapen bemint.
‘
naiêevpa, tó = jicuèeta,

2.

_ jzaiSevczg,

scog, v. 1 = naidela.— 2. meton. [zld.):
a) leerschool. —b) leervak.— jcaiSevryeiov, ro, school. — jzaïSevzrig, ov
•>, onderwijzer, leeraar. — naiSelzóg’,

fXX;*>

SX

ƒ• XXX'Xr

JzatjzaAos

B, leerbaar.
jzaïSevco [zzaTg]. 1. alg.::
opvoeden, opleiden, onderrichten, vor¬
men : OL TCETzaïdevpévoL, de beschaafde
de ontwikkelde lieden. — 2.fm.: a>
door kastijden opvoeden. — b) alq. •
tuchtigen.
*
Jtaiöid, Tj [iiaïg]. 1. kinderspel.
2. alq.r
v
scherts [tgst. : onovöij) ::
-dg ogyava, pl., d. i. muziekinstrumenten-~/^cudiKÓs, 3 [jiatg], het kind be¬
treffend, van een kind ; zd -d, lieveJ1??* "7 ™aiMov, zó [verklw. v. naïgY
klem kind : ex -ov, van de eerste kin¬
derjaren af. — jzatdtos, PLUT., barba¬
risme voor naiblov. — jtaiölaxrj,
[verklw. v. rj naïg]. 1. meisje. — 2. jonge
slavin.
naidioxog, 6 [verklw. v. o
naig] knaap, jongen. — jzaïSvóg, 3
en o2 [naïg], van een kind, kinderlijk;
o 7i., kind.
jzaïöoxzóvosy 2 [naïdag xzslvcov], jzaïöoAezBLQa, ag, vr. bvn. [jiaTÖag Ölèoaaa] en
JZcuöolercoQ, ogog, m. vr. bvn. [jiaïöag
ohEoag], kindermoordenaar, -nares.
ncLidojzoiéco [jzaïdag tzoiéco] en
med. r

kinderen voortbrengen.
3zaiSozQffiijg9 ov, ó [izaTöag
Jtaiöózgiyj, ifiog, 6 [idi\,

meester.

zglpcov]

en

gymnastiek¬

het voeden -, het op¬
voeden van kinderen. — nzaiöorQÓ(pogr
2 [naldag zgétpcov], kinderen voedend.
jzaïSovgyéco [7iaïg, sgyov], kinderen vóórt¬
brengen.
Tzaïdovgyla, f). 1. het vóórt¬
brengen van kinderen.
2. meton..
concr. : moeder.
JZaïSotpóvog, 2 [jiaig ; st. v. E-7iE-cpv-ovr
Af ao. v. ïïslvco], kinderen doodend.
7zaidozgocpla, g,

jzaiZco, o o pat (soms £opai), EJtaioa, uzÉTiaixa ; pass. pf. Tzéjzaïopai [naTg]. - 1..
onoverg. : als een kind doen; inz. spelen, dansen. — b)schertsen, spotten.
r °^r9-: a) in scherts zeggen : ovzog o loyog nsnaiozai, HDT., dat verhaal’
is slechts scherts. — b) bespotten, den:

spot drijven met.
H., geneesheer
JtairjoDv, ovog, 6 = naiav.
ücuoveg, ar, ol, Paioniërs ;
Ilairjajv, ovog, ö,

der góden..

ook enk.:
Jlaicov ; ook bijv. g. : II. avêgeg, H. —
Haiovia, r), Paionië, landsehap in h..
noorden v. Makedonië.

Hatovidgs;9 ov, o [üaicov], Paionide,
van Paioon, nl. Agastrophos.
jzaïJzdAy, ij.

kerel.

zoon

1. meelbloem. — 2. sluwe-

JzawzaXÓELgy ósooa, ósv,

en JzaiJtaXogy 2r
ofivel ^

• ruw, hobbelig, onbegaanbaar ;
vol kloven.

naïg

—
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nalafzvaïog

1. naïgy Tiaidóg, ó, g (voc. naï), enH. e. a-.,
jzaïs, Tzaïöóg, o, ?; (zjoc. rcdï), kind. — 1.
ten opzichte v. de afstamming a) zoon,
dochter: nalöcov Ttaïöeg, kleinkinderen ;
oo/c z>. eezz aangenomen kind ; joerzphrastisch : Avdcbv -öeg, d. i. de Ludiërs. — b) overdr. : in d. voc., als
vriendelijke toespraak ; 0 néxgag ögsiag
7i. ’Hxcó, Echo, kind der bergrotsen. —
2. ten opzichte v. d. leeftijd : ex -öóg,
ex -öcov, van kindsbeen af; èx -öcov
yiyveo&ai, uit de groep der kinderen
treden, den volwassen leeftijd bereiken;
ook als bvn. : ti. ovcpogfióg, H., jonge
zwijnenhoeder. — 3. ten opzichte v. d.
stand : slaaf, dienaar.
Q.naïgy jtaïoa, nar, aiol. — nag, ndoa, nd.v.
natodcoy dor. = nal^co.
Ilcuoóg, g, stad in Troas.
jtaiarga, g \jzat£co], speelplein.
jTcu(pdoGco9 als een bliksem -, plotseling
verschijnen, flikkeren.
naioo (p>ass. èjtaio'dgv, Tieizaïopai, beide
zld. ; gew. : enlgygv, nznlgypai, v. nlgzzco). — 1. overg. : slaan, stooten, steken,
treffen : n. xivd xivi, iem. met iets ^ met
ace. v. h. inwendig voorwerp: óUyag
\jtIgydg] n. nvd, iem. niet genoeg sla¬
gen toebrengen. —- 2. onoverg. : stooten, botsen : n. jtgbg rag jtézgag, tegen ...
Hcucóv en 1. naicbv, cbvog, 6 [—>Ned.
pioen, een geneeskrachtige plank]. 1.( =
Uaigcov), geneesheer der góden. — 2.
(= haidv, 2), bijnaam v. Apolloon, als
d. genezenden god. — 3. ° alg. : genees¬
heer.
2. naicbv9 cbvog, en natcov, covog, ó =
Tiaidv.
Ilatcov, z. Tlaioveg.
jtaicov U^ca) — naiavi^co.
3zaicbvLogy 3
[TJcudSv], heilzaam, gene¬
zend.
jtaxtóco, vastmaken, sluiten.
üdxxveg, cov, of, Paktuërs, volksstam in
h. oosten v. Perzië. — Ilaxxyïxóg, 3,
van de Paktuërs : -g yg en g -g [yg],
Paktuïka.
IlaxTcohóg, ó, bijrivier v. d. Hermos in
Ludië.
nald&y9 g, vijgen-, fruitmoes.
ndlai, bw. 1. in het verleden : a)gew. :
eertijds, weleer; tó n. = nólai ; oi ti., de
menschen uit den ouden tijd, de ouden.
— b) zooeven, onlangs. — 2. sinds
lang, reeds langen tijd.
Jlalaiyd/Lc^geiov en -f$giov9 to, stad in
Musië.
nalaiyevyg, 2 [:ndlai, yévog] en nalat-

yovog, 2 [ndlai ysvópsvog], oudtijds ont¬

staan, - geboren, hoogbejaard, oud.
nalaifjioovvg = nalaiopoovvg.
Ilalatfzcov, ovog, ó, naam v.
als zeegod.

Melikertes-

nalaióg, 3
(comp. -aióxsgog, superl.
-aióxaxog; gew. : -atxegog, -aixa^og v.Tialai) [ndlai], oud (v. pers. en zaken)1. sinds lang bestaande : g -d nagoïpia,.
het oude spreekwoord; igsTvog n., 11.,,
een oude gastvriend ; bw. x6 -óv, sindsden ouden tijd, sinds lang [z. ook 2).—
2. vorig, vroeger {en nu niet meer*
bestaande): oi -oi, de ouden, de voor¬
vaderen ; bw. xó -óv, oudtijds {z. ook 1). nalaióco [nalaióg], 1. act. ‘. T oud maken.
— 2. gew. pass. : oud worden ; v. zaken-

verslijten.
Ilalaiaxgyjig, ecog, g, stad in Musië.
ndlaiGfia, xó [jzalaico], 1. worstelkunst. .
— 2. meton. : a) worsteling, worstel¬
strijd. — b) overdr.: wedstrijd, wedij¬
ver.— nalaia/uoavvg, g [id. 1, worstel¬

kunst.
nalaiaxg = uralaoxg.
nalaioxgg, ov, o \nalaico], 1. worstelaar.— 2. overdr. : tegenstrever.
nalaioxiaïog = Jialaoziaïog.
TlalaiaxLvg, ?/, Palestina; oorspr. bijstel¬
ling bij 2vgia: g Svgia g 77., het deel

van Syrië, dat Pal. heet.
g [jzalaico], worstelschool,worstelperk.
nalaixaxog, -xsqog,
nalaióg.
nalat-cpaxog, 2. — 1. lang geleden uit¬
gesproken, - voorspeld, - geopenbaard.
— 2. waarvan in de sage sprake is, le¬
gendarisch.
nalaico \nó.lg]. 1. onoverg.: worstelen: n.
xivt, met iem. — 2. overg. : overwin¬
nen.
naldpgy g [vw. Lat. palma -> Neef.
palm], vlakke hand; vd. : hand, als
werkzaam gedacht. — I. alg. 1. a) -g 8
Hs
H. — b) meton. : met de hand
volbrachte handeling, daad : 'tieebv-aig,
door de werking -, met de hulp der
gocleil. _ II. inz. 1. a) de hand gebruikt
voor geweld : ëjiaoxov vjz1 ”Aggog -acov,
H. — b) meton. : gewelddaad. — 2. a)
de hand gebruikt voor werken der kunst.
— b) meton.: kunstgreep, middel.
Jlalapgbggy ovg, o, zoon v. Nauplios,

nalaicfxga?

een mythischen koning op Euboia.
nala/avaïosy 3 [jtaldpg], 1. die met eigen

hand een gewelddaad, een moord ge¬
pleegd heeft; ó n., moordenaar. -— 2..
een moord wrekend: o n. [daigcov],.
wraakgeest.
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JtaXdooco

1. jtaXdaaco [ivschl. viv. jztjXóg], bespatten,
bezoedelen.
2. *jzaAa(rcrco (alleen med. pf. JzsjzdXaypai),
loten.
^TtaXaazrj, rj [vw. jzaXdprj], handbreedte
(ilengtemaat; = 74 mM.). — jzaXaaziaroff, 3, een handbreedte lang (hoog,
breed enz.).
‘füaXdziovy zó [ <— Lat. Palatium], de
Palatijnsche heuvel te Rome.
*jzaXéco (alleen JzaXgoeiE, HDT.) = naXaico. — jzdXrj rj. 1 het worstelen,
worstelstrijd. — 2. alg. : strijd.
jtdXi, bw. = jzdXiv.

,

.

jtaXzXXoyéco [jzdXiv Xéyco], herhalen. —
jzaXzXXoyog9 2 [id.], weer verzameld.
jzaXip- vóór labialen — jzaXiv-.
jzaXipjzezriSy 2 \jidhv jzljzzcov], terugval¬
lend ; onz.bw. -zég, terug. — *jraXipjtAd£opcu, alleen ao. part. pass. -jzXayX&elg, teruggeslagen, -gedreven.
naXipjcgvpvrjóóv, bw. [jz., -öóv], met den
achtersteven naar voren. — jzaXlpjzgvpvog9 2 [jzdXzv jzgvpvav (e^cor)], met
den achtersteven naar voren
achter¬
uit var end.
,7zdXiv9 bio.\ dilau. versterkt door au, avihg,
fv en^‘ — I. 1. v. plaats : terug: jz.
èXfteïv, terugkeeren. — 2. overdr. : om¬

gekeerd, op zijn beurt, van den ande¬
ren kant, daarentegen: jz. 8ovvai,tQruggeven, ook : in ruil geven; jz. Xeyeiv, antwoorden, ook: tegenspreken;
jz. ègcozdv, op zijn beurt vragen ; ° /SovXsvelv JZ., van een besluit terugkomen.
II. ï. v. tijd: opnieuw, wederom,
nog eens. — 2. in een opsomming :
verder.
jzaXiv-dypezog, 2 [verbaaladj. v.dygéco],
terug te nemen, herroepelijk.
naXivÓQopéoj, terugloopen, -keeren. —
JtaXiv-§ go po g9 2 [ögapcov {z. zgéxco)],
terugloop end.
-TtaXiv-óppevog, 3, terug losstormend op.
jzaXiv-oQcrog, 2 [ögwpi], terugdein¬
zend. — naXiv-zLzog, 2, terugbetaald,
gedaan ter vergelding. — uaXivzovog,
2 [jz., zelvco], wschl.: dien men achter¬
waarts kan spannen, dien men kan
aantrekken, veerkrachtig. — jzolXlvzQiPrjgy 2 [jz., zQipco ; eig. : nog eens
gewreven], geslepen, doortrapt. —
ozaXivzQojzog9 2 [jz., zosjzco], terugge¬
wend, -keerend.
jzaXLvcgöéco [jzdXiv, qtdfj], een lied her¬
roepen ; alg.: herroepen. — jzaXivcpö£a, rj [id.], het herroepen van een
lied; alg.: het herroepen.
JCaXiQQo'd'Logy 3 [jzdXiv, góïïog], terug-,

—

JzapnXrj'd'rjg

heen en weer bruisend. — jzaXiggoog
’Ovg, oog-ovg, oov-ovv [jz., gêoo], terugstroomend. — ozaXiggvzog9 2 [jz., 1.
§vzóg\, op zijn beurt
ter vergelding
vloeiend. — JiaXLoavzog9 2 [jz., oevoö],
terugijlend. — JzaXiza^ig9 scog, rj [jz!,
lcüXY\\, het achtervolgen van den aan¬
valler.
*
naXXajiEvopaiy med., als bijzit nemen.—
naXXajtrj, fj, en -nig, l8og, rj, bijzit.
HaXXdg, ddog, fj, bijnaam v. Athena.
jrdXXEvxog, 2 [jzdv, Xsvxóg], sneeuwwit.
üaXXrjvEvgy m. bvn., uit Pallene. —
HaXXrjvr]y rj, een Attische gouiu. —
HaXXrjvLovy zó, tempel v. Athena in de
gouiv Pallene.
jcdXXcoy —, ao. sjzrjXa, part. 2e ao. met redupl. -jzEJzaXcóv ; med. 2e ao. -èjzaXzo,
jzaXzo, H., pf. néjzaXpai. — 1. overg.:

heftig bewegen : a) zwaaien, slinge¬
ren, werpen : jz. öógv. — b) schud¬
den: jtXijQovg èv KWEfl jzdXXov, H.,
schudden de loten in een helm ; vlóv
jzfjXs xeqolv, H., wiegde zijn zoontje op
zijn armen; abs, jz. [xXggovg], loten.
— 2. onoverg. en med. : zich heftig
bewegen, opspringen : °ösipazi jz., van
vrees sidderen ; rjzog -szai dvd ozópa,
H., mijn hart bonst v. vrees naar miin
keel.
J
jtdXogy ó [jzdXXzd), lot dat bij het schud¬
den uit den helm springt; alg. : lot.

jzdXzOy z. JidXXco. — jzaXzóvy zó [onz. v. h.
volg.], werpspies. — ozaXzóg9 3 [ver¬
baaladj. v. jzdXXco], geslingerd.
jzaXvvco. 1. strooien. — 2. bestrooien.
jza/u-y vóór labialen en p = jzav- (onz. v.
jzdg).
jzap-PaalXELay g, albeheerscheres.
—
jrap-flaoïXevgy 6,
albeheerscher. —
Jiap-ficozigy iöog, vr. bvn. [fióoxco], alvoedend. — Jtap-p£yé'd'7jg9 2 [péysdog], zeer groot; btv. -eg, v. de stem:
zeer sterk. — Jzap-pEÖécoVy ovzog, m.
bvn., albeheerschend. — jzap-péXag9
aira, av, geheel zwart. — Jtap-prjxrjgy
2 [prjHog], zeer lang. — jzdp-prjvog, 2
[prjv ; eig.: alle maanden door], altijd¬
durend. — jzap-prjzigy iöog, m. vr. bvn.

alwetend, alles overleggend.—
nap-prjzooQy ogog, vr. bvn. [prjrrjg], ge¬
heel en al -, echte moeder. — jzdppogog9 2 [pógog], diep ongelukkig.

jzdp-jzavy biv. [redupl. v. jzdv], geheel en
al; ov jz., geiv.: volstrekt niet, soms :
niet heelemaal.
jzap-jirförjVy bio. [2e lid ?], geheel en al.
fjzapjzXrj'd'Eiy bic., met de geheele me¬
nigte, allen samen. — jzap-jiXrj'd'rjgy

jtapjtoi'KiXog
2 [jtXrjftos]. 1. met de geheele menigte.
— 2. verzie. : zeer talrijk.
Tta/Li-JtoiKi'Xos, 2, geheel bont. — JtdpjzoXig, ecog, m. vr. bvn. \nóXig\, in alle
staten geldend. — jtdp-jtoXvgy nóXXrj,
Ttolv, zeer talrijk, - groot. —■ JtapjtóvrjQoSy 2, doorslecht. — jzdp-ngcorog, 3. — 1. allereerste. — 2. biv. -ov,
-a, allereerst. — Jtap-epdyogy 2 [epayeóv, part.
ao. bij loco]. 1. alles ver¬

terend, vraatzuchtig. — 2. alles etend,
met alles tevreden. — jtap-epar)gy 2
[cpdog], helder blinkend, stralend.
jcapepaivco [epaivco met redupl.], helder
glanzen, stralen, schitteren.— Jtapcpavócovy vr. óeooa, gen. ócovrog [part.pr.
v. * napepavdco ; z. h. vorige], schitte¬
rend.
jzap-epeyyrjg, 2 [epéyyog'] = na pep ar) g. —
jtdp-cpXsxrogy 2 [verbaaladj. v. 9iXsyco],
geheel -, goed brandend. — jtdp-epogogy 2 [iepéoeov], alles voortbrengend,

zeer vnichtbaar.
IlapcpvMa, ij, Pamphulië, landschap aan
de zuidkust v. Klein-Azië. — IlapepvX101 en ILdpcpvXoi, cov, 01, Pamphuliërs.
— ndpepvXog, ó, mythische stamvader
der Pamphuliërs.
jtdp-yjvxog, 2 \}pv%rj\, in volle levens¬
kracht. — jtar, Jtav- onz. v. ndg.
Ildv, avóg, ó, veld-, bosch- en herdersgod.
jtdv-aygog, 2 \dygd\, alles vangend.
Üav-a'd'rivaia9 cov, ra,Panathenaien, feest
te Athene, ter eere v. Athena. — Ilava'd'ïjvaïnógy 3, van de Panathenaien.
jtav-d-d'Xiog, 3, diep ongelukkig. — Jtdvac&og, 3 [aïd'co], geheel stralend. —
jtav-aioXog, 2, geheel glinsterend. ^—
jiav-dpcopog, 2, geheel onberispelijk.

— jtav-ditaXog, 2, zeer teeder.— oravdjiorpog, 2, diep ongelukkig. — Jtaydgyvgog, 2 [apyupo?], van massief zil¬
ver. — jrav-agpóviogy 2 [dopovta], 1.
goed passend. — 2. met alle harmo¬
nieën, met -, voor alle toonaarden ; ró
-ov, panharmonion, hobo (avXóg) voor
alle toonaarden. —ndv-agxogy2 [dg/y],
almachtig. — jtav-aep-rjXit-, ixog, m.
vr. bvn., geheel zonder makkers. —
nav-ayaioi, cov, oi, de gezamenlijke
Achaiërs. — jrav-aeógiog, 2. voor een
zeer vroegen dood bestemd. — Jtav8aL8aXogy 2, zeer kunst vol. — navSdxgvrog, 2, zeer te beklagen, - ellen¬
dig. —• Jtav-Sapdrcog, ogog, m. bvn.
\öapd£co\, albedwingend. — jtdv8apogy
dor. = ndvbrjpog. — jzdv-deivog, 2, zeer
geweldig, - vreeselijk. — jTav-8egxTfgy
2 \8êgxopaL\. 1. bedr. : alziend. — 2.
lijd. : voor allen zichtbaar, door allen

—
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Jtdvogpog

bewonderd.
jravdypei en -piy bw. [ndvöypog], met het
geheele volk, in massa. —JTav-8r\piogy
2 [öfjpog], het geheele land dóórtrek¬
kend. — jrdv-8rjpogy 2 \idï\, het

geheele
gansch.

volk

IIav8£covy
Athene.

ovog,

betreffend,

algemeen,
*
ndv-8i>togy 2 \8ixrf\, zeer rechtvaardig. —
nav8L-x.(ogy bw., met volle recht, voor
een gerechte zaak.
6, mythische honing

v.

nav8oHSLovy ro, herberg. — jzavdoKsvgy
6.1. herbergier, waard. — 2. overdr. :
n. (vergaarbak) ndorjg xaxiag. — jvdv8oxogy 2 \8èxopai\, allen opnemend,
gastvrij. —jtavSoy- = navdox-.
jzdv-8vgrogy 2 [verbaaladj. v. 8vgopai\,
steeds klagend. — üav-éXXrjveg, cov, oi,
de gezamenlijke Hellenen. — ndv~eregy
bic. [erocj, het geheele jaar door. —
jtav-ev8aipcovy 2, volkomen gelukkig.
jzavyyvQL^oo, een feestvergadering hou¬

den, een volksfeest vieren.

— jrar-

rjyvQigy scog, rj [dyvgig], volksvergade¬

ring, volksfeest.
jtav-rjpagy bw. \acc.\ den geheel en dag
door. — Jzav-rjpégiogy 3 [rjpsga], den

geheelen dag durend, - iets doende;
bw. -ov = navrjpag.
Ilav&oidrjg, ov, 6 [77., -£8rjg], Panthoïde,
zoon van Panthoes, t. tv. Poludamas
of Euphorbos. — 1Idv'd'oog-ovg, oov-ov,
o, Panthoes, priester v. Apolloon, eerst
te Delphoi, later te Troje.
2 [&gfjvog], vol klachten. —
jtav--d'vpa8óvy biv. [ttvuóg, -86v], uit
ganscher harte. — jtdv-&vzogy 2 [ver¬
baaladj. v. ïïvco], met alle offers. —
Uav-L<óvLovy TÓ [w/cüv£c], de vergader¬
plaats der Toniërs bij Mukale, en de
bondstempel der Ionische steden aldaar.

jtdv-ftgijvogy

jtav-vvyiogy 3
= narvoyog. —• Jtavvv%£gy töog, rj [id.], nachtelijk feest. —
jrdvwxogy 2 \id.\ den geheelen nacht
durend, - iets doende; bw. -a \onz.
mrvf\, den geheelen nacht door. —
jtav-óSvgrog, 2, door aljen beweend.
— jTav-oix£GLCLy bio. \oixog\, met het
geheele gezin. — jzav-opcpaïogy m. bvn.
\opepfj], van wien alle godsspraken

komen.
\.UavojtEvgy 6, vader v. Epeios.
2.IIavojtevgy o, stad in Phokis.
jtavojrX£ay fj, volle uitrusting v. d. hopliet.
— jtdv-ojtXogy 2 [onXov], geheel -,

zwaar gewapend.
Ttdv-ogpogy 2 [1. og/uog], zeer geschikt als

ligplaats.
27
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JiavovQyéou

jtavovQyéco, tot alles in staat zijn, slecht

valsch zijn, een misdaad plegen. —
jzavovQyrjpa, x6, schelmstuk, misdaad.
— navovQyia, fj. 1. slechtheid, arglis¬
tigheid. — 2. meton., concr. : schelm¬
stuk, misdaad. — Jtavovgyog, 2 [ndv
sgyov (êgya£ó,uEvog)], tot alles in staat.
— 1. zld. : behendig, verstandig. — 2.
geiv.: boosaardig, sluw, valsch, door¬
trapt.
jtav-óyjtos, 2 [óyng], voor allen zichtbaar.
— jtav-aayiqy bw. [odyrj], in volle wa¬
penrusting. — Jtav-aéXrjvog, 2 [osXfjvrj].
1. van de volle maan. — 2. f\ n. [c5^a],
tijd der volle maan. — jtdv-oocpogy 2,
zeer wijs. — jzav-ozgazid, fj, tocht met
de geheele krijgsmacht. — jtav-avdiqy
bw. [oevogaiJ, met allen spoed. — jzdvcrvgzogy 2 [verbaaladj. p. <ruga)], van
alle kanten bijeengesleept.
jtavzaygEvgy m. bvn. [ndvxa dygécov], alles
vangend.
jtav-zdXag, aiva, av, diep ongelukkig.
jtavzd-jtaai(v)y bw. [ace. en dat. {loc.)
mrv. v. ndg], geheel en al.
jtavzagnfjg, 2 [jra^ra dgaraW], in alles
toereikend, almachtig. —• jtdvzagxog,
2 [jrarra (ace. ??zrz>.) dgxóg], opperste
meester.
jtavzaxv en -xfj, bw. [ndg]. 1. v. plaats :
a) aan alle kanten, overal. — b) naar
alle kanten, overal heen. — 2. overdr.:
op alle wijzen, hoe dan ook, in ieder
geval. — jxavzaxó'&'EV, bw. [ndg, -ftev].
1. van alle kanten. — 2. overdr. : in
ieder opzicht. — Jtavza^oT,
-XÓae, bw. [ndg, -era], naar alle kanten,
overal heen. — jtavzaxov,
[rccfc] =
navxaxfj.
jtavzeXécogy ion. — -Xcög. — jxav-zeXrjg, 2
[réZog]. 1. voltooid, volledig. — 2. vd.\
volmaakt. '■— jzclvzeXcbgy bw. 1. geheel
en al, op volmaakte wijze. — 2. inz.in
antwoorden: ongetwijfeld.
jtdvzrj en ~rjy bw. [instrum. v. ndg] —
navxaxfj.
jzdv-zi[A,ogy 2 [ripg], door allen geëerd. —
jtavzXd/ucovy dor., en jzav-zXy{icovy 2,
diep ongelukkig.
jtavzoyfjgcogy cog, cov, gen. co [ndg, yfjgag],

die alles doet verouderen, - verzwakt.
— JtavzoSajtógy 3 [.ndg, -anog] = navxoïog. — jtdvzo'O'sv, bw. [ndg, -J)ev], van
alle kanten.
jtavzoiog, 3 [ndg], allerlei, menigvuldig,
veelsoortig, ieder mogelijk : n, yiyvogai, alle mogelijke gedaanten aanne¬
men, alle middelen beproeven.
jzdv-zol[A,ogy 2 [ndv xolpdcov], alles dur-

Jtagd

vend,

wagend. — Jtavzojtógog, 2’
[ndg, nógog], voor alles raad wetend,,
schrander. — jtavzójtzrjgy ov, m. bvn.
[n. ; ivrt.on, vgl. oxpogai], alziende. —jtavzojtMiovy xó [n., ncoXéco], bazar,.
uitdragerij.
Jtavzoccey bw. [ndg, -era] •= navxaxóos. —
jtdvzozE, bw. [n.], telkens,"altijd.
Jtavzovgyógy 2 [z. navovgyog] = navovgy°S- — Jtavzgócpogy 2 [ndv xgêcpcov],.

al voedend.
[ndg]. 1. op alle wijzen,,
geheel en al : n. ov, volstrekt niet. —
2. in elk geval, ten minste.
jzdvv, hu., [ndg]. 1. zeer, geheel en al
ov n., niet ten volle, vaak met litotes :
jtdvzcogy biu.

niet heelemaal,

d. i. heelemaal niet
vaak versterkt: xai n. {lett. : zelfs zeer)'"
ten zeerste. — 2. inz. in antwoorden :
ongetwijfeld ; gewz met een partikel
n. ys; n. psv ovv, zonder eenigen

twijfel.
Havvaaigy iöog, o, dichter uit Halikarnassos, le helft der Ve eeuiv v. G.
jtav-vjtégzazogy 3, allerhoogst; v. een
eiland, H. : het verst in de zee gelegen
{vgl. dv-dyco, I, 1, a, a). — Jtav-vazazogy.

3, allerlaatst.
jtavwXE&gLay f], volledige ondergang.—
jzav-cóXE'&gog, 2 [oAs&gog], en ozavchXijg, 2 [öXXvfu]. 1. lijd. : a) geheel tegronde gericht. — b) overdr. in zeddij¬
ken zin: geheel bedorven, doorslecht..
— 2. bedr. : ten zeerste verderfelijk.

* oxdo^ai {pr. ongebr.), ndoogai,
grjv, nsnagai, f ex. nEndoo/uai,
ven ; pf.: bezitten.

ènaod-

verwer¬

jzajtaïy tussiv., uitroep 1. v. smart: wee ! y
verdubbeld : nannanannanaï en dgl. —
2. v. vemvondering : zoo I
jzajzjzd£coy iem. papa noemen. — jxditjtag, ov, 6 [ —> Lat. papa, Ned. papa],,
papa. — jtdjzjzog, ó, grootvader. —
jzajtjtcoog, 3, grootvaderlijk.
Hdjtg7]pigy log, fj, stad in Neder-Egypte.
jtajzzaivcoy ep. f. avêco, ao. èndnxrjva. —
ï. rondkijken ; inz. : angstig rondkij¬
ken. — 2. overg.: a) omzien naar. —
b) alg. : aanzien, soph.
Jtdg. 1. z. naga, begin. — 2. = 2. naga.
jtag- = naga- ; z. naga, A, II, begin.
jtagdy als vrz. yia zijn naamval: naga ;
H. en 0 vóór medekl. soms ndg ; H. en °
soms nagai.
A. biv. (dilcw, is het onzeker, of n. nog
een afzonderlijk biv. is, dan wel tmesis-moet aangenomen worden).

I. er naast, er bij.

JlÓLQa

-

JlCLQClflXcÓOXCO

II. in samenst. (vóór klinkers en twee¬
klanken : nag-). 1. «) drukt alg. h. nabj
zijn of h. naderbij komen uit: er naast,
ei- bil: ndg-sipi, er bij zijn ; naga-xaXsco,
tot zich roepen. — b) overdr.'. a) een
bede en dgl., niet door een tusschenversoon, ■maar door iem. persoonlek
gedaan, is vaak nadrukkelijk: nag-aizsopai, persoonlijk
dringend vragen.
8) nabijkomend, bijna : nag-opoLog,
bijna gelijk. — y) verwekt de voorstel¬
ling v naast elkaar houden om te ver¬
gelijken i naga-f$dXXa>, vergelijken.
)
daarbij, bovendien: naga-ytyvopat, naga-xxdopaL. — 2. de beweging by iets is
dikiv. er langs : naga-xgéxco. — 3. a) een
beweging langs iets gaat vaak verder :
a) voorbij : nag-ègxopcuj vd. ook de
beteek. weg van : naga-faXXco, LL. — p)
een beweging voorbij kan geschieden
om te ontglippen ; vd. : heimelijk : nageiosQxogcu. — b) overdr• : d) vooibij uit
minachting, uit achteloosheid : nagogda>, voorbijzien. - fi) afwijkend v. h.
ware, h. passende, h. goede : op ver¬
keerde -, op onwettige wijze: nagayiyvcóoxco, er naast -, onrechtvaaidig
oordeel en ; vd. : in strijd niet: n agdvopog, onwettig. — y) afwijkend v. h.
bestaande, veranderend : naga-nEidco.
B. vr%. — I. met gen. 1. van bij : n.
ftaoïXécog eX{Xelv. — 2. van den kant
van, van *. XapftdvsLv tl n. rivog ; diöovai

nag’ savxcov, uit eigen middelen, ^ van
het hunne ; péyag ysysvrjpévog nag’ avxov, uit zichzelf, door eigen kracht ;
ook bij pass. : xd n. oov Xsyopsva, de
woorden die van u komen.
II. met (loc.-)dat. 1. naast, in de nabij¬
heid van, bij : xd n. 'd'aXdxxp
>
nag’ éavxqi, in zijn huis (vgl. Fr• chez
soi). — 2. overdr. : a) nag’ êavxw ysvéaêai, tot zichzelf
tot bezinning ko¬
men. — b) in de pogen
naar het oor¬
deel van : nag’ spot'.
III. met ace. 1. naast, bij : a) v. plaats :
eloxyxEL n. xdg nvXag. —• b) overdr.: a)
[voorstelling : naast elkaar houden om
te vergelijken),

in vergelijking met, bij:

n. xd dXXa Ccpa cdonsg ftsol dv&gconoi
ftioTsvovoi, in' vergelijking met de an¬

dere levende wezens, leven de men¬
seken als góden ; vd. : gelijk aan : nag’
ovdsv noiEïo'dai, gelijk achten aan niets,
voor niets achten. — fi) op eengrooten
of garingen afstand -, met een verschil
van : nag’ oXLyov eoxlVj het scheelt wei¬
nig ;0 nag’ oXiyov (ternauwernood) dnêcpvysg öXedgov ; n. noXv. — 2. langs : a)
v. plaats : n. xrjv {JdXaxxav nogsvEodai.
overdr. : a) v. tijd : gedurende : n.

— b)

ndvxa xóv xQÓvov ; nag’ avxd xdÖLxrj-
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paxa, op het

oogenblik zelf van ...r
onmiddellijk na... — /?) reden (voor¬
stelling : evenwijdig aan, naar den
maatstaf van) : wegens, door : ènyvfyxai n. (gelijken tred houdend met)
xrjv rjpsxégav apéXsiav, hij is op^ekoraen
door onze zorgeloosheid ; n. xov xaigóv7
naar gelang van omstandigheden. —
3. voorbij : d) v. plaats : n. xov veojv
(tempel) noxapog nagaggsï. — b) overdr.:
a) meer dan : ènóvsL n. xovg dXXovg. —
/?) zonder om te zien naar ; vd. : in
strijd met, tegen : n. xovg vópovg ; n.
öólgav, tegen de verwachting. — 4„
naar: népnsi n. Ssvotpcóvxa xovg neXxaoxdg.

1. jtdga, na zij?i naamval, = naga.
2. jzdga [h. bw. naga, zonder koppelwoord
gebruikt en met verschuiving v. h. ac¬
cent] = ndgsoxi, ndgsLOi.
jzaga-fiaivco © 1. [naga-, naast), naast
iem. gaan staan; pf: naast iem. staan.
— 2. [naga-, voorbij), gew. overg. en
overdr. : a) stilzwijgend voorbijgaan,
weglaten. — b) v. zaken : ongemerkt
voorbijgaan : 0 ov pE nagéfia cpdopa,

het droomgezicht is mij niet ontgaan.
— 3. [naga-, afwijkend van), overtre¬
den: vópovg n. \ abs. : zondigen.
jzaga-ftdXXco © I. (naga-, naast, bij). 1»
a) er naast
er bij werpen, - bren¬
gen, - plaatsen, opdienen, toe-, voor¬
werpen. — b) toevertrouwen. — c)
onoverg. : naderen : -eiv dXlyXoig, bij¬
eenkomen. — 2. overdr. ’. a) vergelij¬
ken : n. XL xlvl ; n. xi naga tl ; °ooi -opat
êgrjvovg, ik vergelijk mijn (werf.) klach¬
ten met de uwe, ik wedijver ... — b)
[eig. : op de dobbeltafel als inzet ter
zijde, naga-, leggen), op het spel zet¬
ten, in gevaar brengen : xgvxrjv -ópsvog,
H., zijn (werf.) leven wagend. — II.
(naga-, weg van). 1. afwenden. — 2.
overdr.: van den rechten weg af bren¬
gen, misleiden, bedriegen.
naga-fidöKco, naast iem. op d. strijdwagen
staan.
jxagafldzr)g9 ov, ó [nagafialvco], die naast
den ivagenmenner staat, wagen strijder.
— jtagafiaróg, 3 [verbaaladj. v. id.], die
overtreden mag worden.
naga-f}id£opaLi med. (naga-, bij). 1. ge¬
weld gebruiken tegen. — 2. overdr.:
bij iem. aandringen.
jxaga-fiXEJiooj er naast -, slecht zien.
jzagapXrjdrjVy bw. \nagafaXXoi\. 1. zijde¬
lings treffend. — 2. overdr.: zijdelingsche toespelingen makend.
*jiaga-pXcóoKco (alleen pf. nagpépfXcoxE,
II.), te hulp komen.
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jzagaflXcóyj

—

coTzog, m. vr. bvn. \naoafikétzcjo], zijwaarts kijkend.
jtaga-Porj&éco, te kuip komen.
jzagafloXrj) rj [Tzagaf$aXXco ; —>■ Ned. : pa¬
rabel ; eig. : bet naast elkander stellen],
vergelijking, gelijkenis, parabel. —
Jzagdf}oXog9 2 [TzagapdlXoj] (z. TzagapdUco, I, 2, b), roekeloos, vermetel.
nagdpvazog, 2, op zijde
in een koek
geduwd; zó -ov, afgelegen plaats, hoek.
—- Jtaga-fivco, ergens in stooten.
jzagaficopiog, 2 [naga fico/Lióv (cor)], naast
bij liet altaar ziek bevindend, - ge¬
schiedend.
jzag-ayyéXXco ® 1. aan zijn nevenman
aan een ander melden, mededeelen;
inz.: een militair bevel doorgeven, overbrengen. — 2. alg. : a) bevelen :
n. eig zd ó'jcXa, te wapen roepen. — b)
met verzie. beteek. : aansporen, uitnoodigen : jz. rivet ejzi öeljzvov ; -etv alh)Xoig
gxEiv, met elkander afspreken om te
komen; inz. : stemmen werven. —
jzagdyyeXfjiay zó, en uzagdyyEXaig^ seog,
?7, bevel, mondeling of door seinen ge¬
jzagafiXóbyj,

geven.

® ion. -yivo/acu. 1. a) er
bij komen, aankomen, eig. en overdr. :
7i. eg zd Zovoa, hdt., te Soesa; qjvosi
-Ezai zoïg dvdgcoTioig xovzo, is een gave
der natuur. — b) inz. : te hulp komen.
— 2. er bii -, aanwezig zijn, deelne¬
men aan.
Jzaga-yzyvcboKco ® ion. -yivcóoxoo (naga-,
er naast), verkeerd -, onrechtvaardig
oordeel en.
jzaga-yivo/ucu, JZaga-yivóóoHco = Tzagayiyv-.
jzaga-yiyvopcu

jzagayyidXiagia^

zó

\7zagd,

dyxaXi£o{.iou\1

omarming.
jzagayHCjovt^o/uai [Ttagd, dyxcóv],

met den
elleboog wegstooten.
3T.agdyogogy 2, dor. = Tzagrjyogog.
jzaga-ygdcpco ® er naast
er bij schrij¬
ven.
jzaga-yv/LLvóco. 1. aan de zijde ontblooten. — 2. overdrr. onthullen, openba¬
ren.
üzag-dyco ©
I. (naga-, er bij), brengen
naar, voorbrengen, doen optreden :
7Z. zivd slg zóv dfjuov. — II. (Tiaga-,
lan«^s). 1. langs iets doen gaan : Ttag’
doTzida tz. èroo/Lioziav ejzi epa.Xa.yyog, een
enomotie, die achter een andere staat,
langs de schilden van (d. i. links van)
de voorste laten opmarekeeren, tot op
de liniestelling. — 2. onoverg. : -siv
\eavzóv], voorbijgaan. — III. (jzaga-,
weg van). 1. verwijderen: tz. jzaga-

Jzaga&aXdzTiog

xdlvgga, een voorhang op zijde schui¬
ven. — 2. overdr.: a) van de ingesla¬
gen richting afwenden : tz. poigag, het

noodlot. — b) van den rechten weg
af brengen : verleiden, misleiden, be¬
driegen.
jzagaycoyrj, 1) [Tzagdyco], het leiden langs,
het varen langs de kust. m
ozaga-öag'&'dvoo, slapen bij.
jzagdÖEiypia, zó [eig.: wat naast iets ge¬
toond wordt]. 1. model, plan v. een ge¬
bouw. — 2. overdr. : wat men vóór
oogen houdt, voorbeeld. — inz.: a) na
te volgen voorbeeld. — b) waarschu¬
wend voorbeeld. — oraga-ÖELHWjLU @
1. er naast laten zien, - leggen ter
vergelijking. — 2. alg. : a) laten zien,
aantoonen. — b) aan-, toewijzen.
jzagdöeiaog, 6 [Perzisch iv. = omheining,
park ; —> Ned. paradijs]. 1. dieren¬
park. — 2. f a) het aardsch paradijs.
— b) paradijs.
jzaga-Séno/uaLy ion. = -öéyogai. — oxagaÖEKzéog, 3, verbaaladj. v. id. — jzaga8éyo[.iai ® ion. -Séno/btou. 1. [naga-,
verwijdering : van iem.), uit iem.s han¬
den ontvangen, aannemen, eig. en over¬
dr.’. een aanklacht aanvaarden,
bruik overnemen enz. — 2. (jzaga-, er
bij), bij zich opnemen : a) eig.: in een
schuit opnemen, en dgl. — b) overdr. :
naast zich in een bezit opnemen, d. i.
een bezit gedeeltelijk afstaan.
jzaga-Ö7jXóco, bedektelijk aanwijzen, het
zijdelings gemunt hebben op.'
jzaga-Slöco/Lu © (Tzaga-, er naast, er bij).
I. aan een aamvezige geven, toerei¬
ken. — inz. 1. over-, uitleveren,
prijsgeven, verraden.— 2. toevertrou¬
wen. — II. overdr. 1. wetenschap enz.
mededeelen. — 2. iem. een taak en dgl.
opdragen, - overlaten. — 3. verléenen, toestaan : eolv oi HeoI -öiöcöoiv.
jzagdöoljog, 2 [Tzaga <5ó£ar], tegen ver¬
wachting, onverwacht. — 1. gew.:
vreemd, zonderling, onzinnig. — 2.
in goeden zin : wonderbaar.
jzagaóozóg, 3 [verbaaladj. v. Tzagadidoogi],
die medegedeeld -, die geleerd kan
worden.
jzaga-ögdoo, diensten verrichten bij.
*jzaga-dvoo (alleen 2e ao. -éövv en meel.),
voorbij-, binnensluipen, eig. en overdr.
jzag-aEzdco, bij -, voor iem. zingen.
jzag-aEigoo ® 1. iets er naast hangen.
— 2. overdr.: 0 tz. zpgévag, iem. s ver¬

stand in de war brengen.
oxaga.'&'aXdooiogy att. -dzziog, 3 [Tzaga
d’dXaaoav [d>v)], aan de zee gelegen, -

naga&dXnco

wonend ; xd -a, kustland.
axaga-ftaXnoo. 1. verwarmen. — 2. over¬

dr. : troosten.
jzoLQOL-'d'o.QQvvooy att. -■d'ciQovvco, bemoe¬
digen.
naga-fréco ® 1. er langs
er naast
in dezelfde richting loopen. — 2.
voorbijloopen.
jtaQCL-'d'eooQÉcoj naast iets anders be¬
schouwen, vergelijken.
naga-'d'yyco. 1. aan iets wetten, - scher¬
pen. — 2. overdr. : degelijk
sterk
maken.
jragcu, ïï. en °, = naga.
nagai^dryg, ov, ó = nagafidxyg.
jzag-ai'd'VGoco. 1. voorbij iets in bewe¬
ging brengen. — 2. overdr. v. woorden:
in afwijking van de waarheid aaniem.
ontsnappen.
nagaiveoig, scog, ij, het toespreken. —
1. aanmoediging. —
2. het aanbeve¬
len, raadgeving. — nag-aivéco © 1.
zeggen, verklaren. — 2. aanmoedigen,
vermanen, aanraden.
gatenen i'd'rjGiv, -Hovaa, 3 enkconj.
2v ao. en part. 2^ ao. v. naga-nel&co.
nag^aigéco ® wegnemen, -rukken, ont¬
trekken ; TT. Tivo'c [partit. gen.), een deel
van iets.
nagaiaiog, 2
[Trapa atcrciv], onheilspel¬
lend.
jzag-aïoaco ® voorbijsnellen.
jxag-aixéopai © = Lat. deprecari.
I.
(j/mpa-, dringend), afsmeeken, iem. om
iets smeeken, door smeeken verkrij¬
gen : n. TLvd Ti. — II. (naga-, verwij¬
dering). 1. a) smeeken om af te wen¬
den, door smeekingen afwenden : n.
T7)v ögyijv. — b' alg. : afwijzen, be¬
leefd weigeren, bedanken. — 2. door
smeeken iem. van zijn voornemen, zijn
ivrok enz. afbrengen : n.. negi nvog,
vergiffenis vragen voor iem. — 3.
smeeken om iem. van iets te bevrij¬
den, door smeekingen bevrijden : +
E%s ps nagyxypévov (pass.), houd mij
voor ontslagen v. die uitnoodiging,
- voor verontschuldigd.
nagaixyoig, scog, y [nagauéopai]. 1. het
smeeken om iets af te wenden, klacht.
— 2. het smeeken om vergiffenis, ver¬
giffenis. — nagaixyxóg9 3 [verbaaladj.
v. id.], te verbidden.
jtagcucpdpevogj 3, H., part. 2e ao. v. najxa

gdcprjfu.

—

nagaicpaoïg, %. *nagdcpaoig.

H.,

gesynk. = -xaxÉfiaXE.
• zich neerzetten -,
neerzitten naast.

nagaxdpfiaXe,

jxaga-'xoL'd'é^opcu

—

nagdnXyoig
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jzaga-xd'd'r]pcu ® zitten bij, - naast.
naga-na^i^co © en (getv.) med., zich neer¬
zetten bij, - naast.
jcaga-Ha'O'ioxrjpi ® overdr. : aanstellen
bijnagdnaigog, 2 [naga xaigóv], ontijdig.
jxaga-xaico © er bij doen branddh.
jxaga-Hakéco © toeroepen, toespreken.
— 1. tot zich roepen, ontbieden.
inz.: ai) oproepen, te hulp roepen. —
b) aanroepen, bidden. — c) uitnoodigen. — 2. (zonder h. bijbegrip v. : tot
zich) : a) aanspreken, ondervragen. —
b) aanmoedigen, aansporen: ?r. sm xa
xdXXioza egya ; 1* tz. noXXd (inwendig
voorw.). — c) troosten, opbeuren.
naga-xaXnd£ooy er naast draven.
nagandXvppay xó, voorhang. — nagaHaXvnxopaij med., omhullen, verber¬
gen.
naganapPaXe, H., gesynk. — nagaxaxeflaXe. — jxaga-naxapdXXco ® er naast
-, er bij neerwerpen, - neerleggen:
gcö/Lid xivi Ti., H., iem. een schort aan¬
doen.
naganaxa'd'rjny^ y [nagaxazaxidepai], de¬
posito.
*naga-xaxaXéxopaL (alleen athematische
gesynk. ao. nagxaxéXexxo, H.), zich neer¬
leggen naast.
naga-naraxi'd'Epai) med. ® iets van het
zijne neerleggen bij, toevertrouwen
aan.
naga-Tiaxéxoo © terughouden.
naga-xdxrjpai, ion. — -xddypai.
nagd-Heipai © 1. liggen -, geplaatst
zijn -. zich bevinden bij. — 2. , overdr.:
voorhanden zijn : vpïv -xeixai ijs... y...,
H. , de keuze ligt vóór u, om te... of
te ..., het ligt bij u te ...; ° dpyiaviy
-xEixai, het is onmogelijk.
jxagaxéXevpa^xó. 1. aanmoediging. — 2.
voorschrift.— nagaHéXevaig, sa)g, y, en
nagaHÉXevapay xó, aanmoediging, aan¬
sporing.— naga-neXevco en (geiv.) med.
I. bevelen, aanbevelen. — 2. aanmoe¬
digen, aansporen.
naga-xivövvevaD. 1. zich aan een gevaar
blootstellen, wagen. — 2. v. zaken,
pass.: -xExivövvEvpsvog, gewaagd, ge¬
vaarlijk.
naga-mvéco (naga-, afwijkend van het
juiste). 1. overg. : verkeerd in bewe¬
ging -, in de war brengen. — 2. onoverg. : a) wankelen, onrustig;^ijn. — b)
waanzinnig zijn.
naga-niooy voorbijgaan.
nagdxXyoig, scog, y [nagaxaXeco], het toe-

'

\ ■:

'

jzagaxlibóv — jtagafteipco
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Toepen (z. nagaxalsco). — 1. het te
kuip roepen. — 2. opwekking: êx
-ecog, volgens onderlinge opwekking,
volgens afspraak. — 3. troost.
jtaganlidóv, bw. 1. zijwaarts. —- 2. overdr. : eineïv n., ontwijkend. — jzaganlivco ® 1. op zijde buigen : n. xscpaIgy; n. nvlgv, een poortvlcugel op
zijde duwen. — 2. onoverg. : uitwij¬
ken.
jzag-axpd^coy zijn hoogtepunt voorbij
zijn, verouderen, verwelken.
jzagaxoLzrjgy ov, ó, echtgenoot. — Jtagdxoizig, iog, f) [dat. i, ace. iv), echtgenoote.
jxag-aKolov&éco. 1. ter zijde volgen,
begeleiden. — 2. overdr. : met de ge¬
dachte van nabij volgen, oplettend
nagaan.
jtoLQa-KOfjiL^co ® 1. aanbrengen, -voeren.
— 2. voorbij iets dragen ; pass : voor¬

leggen naast.
jragaXrjjzzógy 3 [verbaaladj. v. nagalagfSdvco], die men van een ander kan ont¬

vangen, - leeren.

,

tegelijk met iets
anders -, toevallig hooren. — 2. [naga-,
afwijkend) : a) verkeerd hooren, mis¬
verstaan. — b) slecht -, niet luisteren
naar, niet gehoorzamen aan.
jzaga-xge/Ltdvvv/Lu ® ter zijde laten han¬
gen.
jzaga-ngivo/uai ® pass. (naga-, naast el¬
kaar), in slagorde geschaard worden.
jzaga-xgovco ® 1. op zijde stooten. —2.
overdr.: a) den geest buiten het spoor
brengen. — b) med. : bedriegen.
jzaga-Kzdouai ® med., daarbij -, boven¬
dien verwerven, - aanneraen.
jtagaKZLog, 3 [naga dxzrjv ((óv)], zich aan
den oever bevindend.
jtaga-Hvjtzco 9 1. bukken. — 2. van ter
zijde kijken naar.
jzaga-Xa/Lipavco ö [naga-, er bij -, tegen¬
woordig zijnde), bij -, met zich ne¬
men, van iem. zonder tusschenpersoon
overnemen, in ontvangst nemen. —
inz. 1. a) bij
met zich nemen, op¬
nemen als vrouw, als kind, als helper
enz. — b) een nalatenschap, een ambt'
enz. overnemen, aanvaarden : n. zgv
fiaoïleiav ; n. ozgdzsvpa. — c) met ge¬
weld nemen, innemen, veroveren. —
2. overdr, : a) een taak enz. op zich
nemen : rd -ógsva, onderneming. — b)
van iem. vernemen, - onderricht ont¬
vangen in, - leeren : ooopiav naga zivog n.
jzaga-leijzco • ter zijde laten, voorbij¬
zien. — inz. 1. in de rede weglaten,
2.

verzuimen, verwaar-

.

nagdhog 2 en 3 [naga dia (wv)]. 1
zich
aan de zee bevindend. — 2. g -a [%ajgaJ,
rd -a, kustland, kust, stram*.
jragalld^ybw. [:nagallazza)], afwisselend.

©

jtag-alldooco

att.

-dzzco. I.

(naga-,

langs, voorbij). 1. langs iets van plaats
veranderen, voorbijgaan : n. èvéögav.
— 2. overdr.: voorbijstreven, over¬
treffen. — II. (naga-, afwijkend van).
1. door afwijking v. de rechte lijn niet
ontmoeten, misloopen. — 2. overdr.:
a) overg.: van den rechten -, van den
gewonen weg af brengen : ° n. <pgévag,
misleiden ; naggllaypévog zgónog, on¬
gewone
zonderlinge wijze.
b)
onoverg. : verschillen.
jzagdllglog,

bijvaren.
jiag-axovco ® 1. bij

overslaan. —
loozen.

*jzaga-Xéxoftcu (*Xé%co •) med., zich neer¬

2

[nag’ allglovg

;

^

JS/ed.

parallel], naast elkaar geplaatst, even¬
wijdig.
jzaga-loyL£opiaiy med- 1. a) onoverg. .
zich verrekenen. — b) overg.: verkeerd
berekenen. — 2. a) bedriegen door
valsch te berekenen. — b) alg.: bedrie¬
gen. — 1. jzagdloyog, 2 [naga lóyov].
1. tegen de berekening, onverwacht,
verrassend. — 2. t6 -ov, het onver¬
wachte ; èx -ov (z. èt;, B, II, 2,. h), tegen
verwachting. — 2. jzagdloyog, d. 1.
verkeerde berekening. — 2. meton. :
het onverwachte, verrassing ; vaak :
teleurstelling.
jzdgalog 2 [naga dia (dbv)]. 1
zich^bij
de zee bevindend.— 2. g n. vavg, g n.
[vavg] en n. [vavg] zonder lidw., de Pa¬
ral os, een der heilige Atheensche staats¬

,

.

schepen.
jzaga-lvjzécoy iem. door hem te hinderen

van een
zijn.

doel af brengen,

hinderlijk

jzagalvziHÓgy 3 [nagalvco], (aan de eene

zijde) lam.
jtaga-lvco. 1. a) op zijde losmaken : ng~
öaha n.,de twee stuurriemen v. een schip
(het eene aan bak-, h. andere aan stuur¬
boord) wegnemen. — b) inz. : aan de
zijde de spieren losmaken ; gew. pass. :
lam worden: 6 -lelv^évoc, de lamme.
— 2. overdr.: a) van iem.s zijde weg¬
nemen, scheiden. — b) van een verplich¬
ting -,uit een ambt ontslaan.— ^krach¬
teloos maken, ontzenuwen : g Svvagig
zfjg nólscog naoslv&g.
jzag-a/aeipco ® en (gew.) med.

1. lang»
plaats veranderen, voorbij
iem. of iets (acc.) gaan, - stroomen, - rij-

iets van

jzagafJLEiyvv pi — i agaJtXrjoaopai
boozeneigingen afbrengend) tot betere
den enz., achter zich laten. — 2. overclr
gevoelens opleiden.
«) v. tijd : voorbijgaan.— b) overtreffen.
jzaga-jzaico © 1. er naast slaan.
2.
.jzaga-pEiyvvpi • bijmengen.
overdr.: krankzinnig zijn.
jcag-apEXéco, op zijde laten, veronacht¬
naga-jzdXXopai, med., zich snel bewegen
zamen, verwaarloozen.
naast.
.ozaga-pévco • I. met dat. 1. blijven bij.
jtagdjzav, bw. [naga ndv], gew. zó n., over
— 2. overdr.: trouw blijven aan. — II.
het algemeen, geheel en al; bij*getal¬
abs. 1. ergens blijven. — 2. overdr.: a)
len : ten volle, minstens.
standhouden, volhouden.— b) inleven
* jzag-ajzaqiicfMco (alleen 2e ao. nagrjnablijven.
cpov), listig verleiden.
jtagaprjgiSiogy 2 [naga. prjgov], zich aan
jzaga-JiEL'&'co © (2e ao. part. met redupl.
de dij bevindend: za -a [dnXa], dijpanten synkope nagnsnedwr). 1. omstem¬
ser.
men, van zijn meening afbrengen. —
naga-piyvvpi = -psiyvvpi.
2. dikw. in ongunstigen zin : listig
jzaga-pipvco = -pévcD.
overreden.
jzag-apjzéyco en -apjEiaycOy om iets doen;
jzaga-jtépjtoa • 1. a) voorbij laten gaan,
fig.:" n. lóyovg, met voorwendsels om¬
-zenden, -brengen, -geleiden. — o)
hullen.
alg.: begeleiden : iem. uitgeleide doen,
jiaga-pv'd'éo paiy toespreken. — 1. aan¬
een lijkstoet volgen, konvooieeren:
moedigen. — 2. raad geven.
3. a)
nXoXa n. — 2. langs iets laten gaan,
troosten. — b) doen bedaren. — naga- zenden. — 3. (naga-, nadering), zen¬
[AV'd'ia, fj, en -pv&iovy zó, het toespre¬
den naar.
ken. — 1. aanmoediging. — 2. a) het
jzaga-JZEzdvvvfU ®
(naga-, bij), vóól
overtuigen. — b) overredingskracht. —
iets uitspreiden,-ophangen. — naga3. a) het troosten, troost. — b) het
jtézacrpay zó, voorhang, sluier.
doen bedaren : -ia cp&óvov. — c) troost¬
jzaga-JzézofzaL ® voorbij-, wegvliegen.
middel.
jvaga-Tirjyvvpi ® 1. vastmaken aan, v astoxag-avayiyvcooxcD © ter vergelijking
zetten in. — 2. onoverg. (2e pf. -nsnrjya),
als tegenhanger lezen.
vastzitten.
* jtaga-vTjvéco (alleen impf. nagEvrjvsov,
naga-jiLjizco © 1. vallen naast.
2.
II.), bij
vóór iem. opstapelen.
overdr. : a) toevallig stooten op, - ont¬
.jzaga-vrjyopaiy zwemmen langs.
moeten, er bij komen.
b) toevallig
geschieden ; xaigog naganEnzoixcog, toe¬
jzag-avLoycoj verheffen naast.
vallige gelegenheid.
.TzcLQOL-voéü), 1. er naast -, verkeerd den¬
jzaga-nXdtco ® 1. van den rechten weg
ken. — 2. waanzinnig zijn. — jiagdaf brengen ; pass. : afdwalen. — 2. over¬
voia, rj. 1. onverstand. — 2. waanzin.
dr. : den geest in de war brengen.
jzagavopéco [nagdvopiog]. 1. wederrechte¬
jzagdjzXarczogy dor. = -nXrjxzog.
lijk handelen, de wet overtreden. —
2. een misdaad bedrijven. — jzagavojtagd- nXeiog, 2 en 3, bijna vol.
jLiia.) rj [id.\. 1. het overtreden der tra¬
jtOLQamXevQiöia, wv, ra [(ra) Jraga jtXevditie, onwettigheid. — 2. a) weder¬
pas], flankharnas der paarden.
rechtelijke daad, wetsovertreding. —
Jiapa-nléco o 1. varen langs \jnx. : langs
b) misdaad.
de kust varen. — 2. voorbijvaren.
uzaga-vopi^coy er naast -, verkeerd oornaeajiXr,nxos, 2 [naoajtliqaooiiai], overdeelen.
dr. : waanzinnig. — naganXrj^ rjyog,
jtagdvopog, 2 [naga vópov]. 1. v. zaken :
m. vr. bvn. [id.\ 1. van ter zijde door
a) strijdig met de wet, onwettig : zó
de golven geslagen. — 2 overdr. :
-ov, onwettigheid. — b) in de rechts¬
waanzinnig. — jzctgajzXrj^iay rj, waan¬
taal : zd -a, onwettig voorstel : -a
zin.
ygdcpELv, een onwettig voorstel doen;
naga-özXrjGiogy 3. nabijkomend, gelijkend
-ojv ygdfpEoftai ziva, iem. wegens een
op, bijna gelijk; inz. : bijna gelijk in
onwettig voorstel aanklagen. — 2. v.
getal, - in grootte enz. — nagajiXr)pers. : wetteloos, losbandig.
olcosy bw., op bijna gelijke wijze : met
ïTag-avrcLy bw., zijwaarts.
gelijk krijgsgeluk enz.
jzaga-vvxxEQEvcDy des nachts de wacht
jtaga-JiXrjaaopai @ pass. 1. door \eilainhouden bij.
ming getroffen worden. — 2. overdr. :
jzaQa-jtcuöaycoyéoOy [naga-, iem. van zijn
waanzinnig worden.

.

vtagdjtXooq — Jtagaazazéco
jzagdjzAoog-ovg,

óov-ov,

ó

[naganXéco'],

Kustvaart.
Jxaga-jtXcóco, ion. = naganXéco.

7* b) overdr.
denaar.

: n. grjxcog,

misbakken re¬

afwijkend van het

jtagaaizéco, bij -, met iem. eten. — jxagdaizog, ó [naga (bw.) otxécov ; —>. Lat.
parasïtus
Ned. parasiet], die bij
die met iem. eet; inz. : tafelschuimer.

jzag-ajtoXavco, daarbij nog1 genieten van ;
soms ironisch.

jzaga-axevdtjco. 1. voorbereiden, gereed¬
maken, uitrusten, verschaffen : nagsaxsvd£ovzo xijv dcpoöov, hun (med.) af¬

jtaga-jtvéco © voorbijwaaien (v. de
een zak gebonden winden).
jtaga-jtoièco

(naga-,

in

echte), namaken.

jzcLQ-ajzóXXvfti © 1. daarbij te gronde
richten.
2. med.: bij h. baden enz.

omkomen.
jxagajzóvziog, 2 [naga nóvxov

de zee.

(atv))

v

'J>

bil'
J

naga-jxogevopai, voorbijgaan.
Jtcigajtozdgiog, 3 en 2 [naga. noxauóv (ojv)1.

bij den stroom.
Jtaga-Jtgaaaco © att. -dzzco {naga-, naast

iem.), mede handelen, helpen.
jtag-djTzco, vastmaken aan.
Jtagajtzcoga,

zó

[naganinxcol,

misstap

zonde.

’

Jtaga-ggéco © [gsG>]. 1. vloeien

stroomneY.Jail^s> " voorbij. — 2. a) op zij
atghjden. — b) ongemerkt ergens uit
glijden.

Jtaga-ggrjyvv pi « [grjyvvpi]. I. overg.: op
zij breken ; inz. : een afdeeling van de

slaglinie afbreken, de 'slaglinie door¬
breken. — lï. onoverg. (2e pf. nagéggcoya) en pass. 1. op zij barsten, - sprin¬
gen. — 2. overdr. : a) van woede bar¬
sten. — b) v. de stem : overslaan.
Jtaga-ggyzóg 3 [gr/róg], 1 lijd. : te over¬
reden. — 2. bedr.: xd -d, overtuigende
woorden, vermaning.
Jtaga-gginzco ® [qltxxco]. 1. er naast - ,
er bij werpen. — 2. overdr. : op het
spel zetten, wagen (vgl. nagafidUco,
I, 2, b).

,

.

. 1.

er naast -, aan
de zijde ophangen. - 2. med.: a) iets
aan zijn zijde hangen. — b) voor zich
gereedmaken. — c) zich gereedmaken,
- uitrusten.

jtag-agzdco, ion. -éco

tocht. — 2. in een zekeren toestand in een zekere stemming brengen, ma¬
ken : 8vo6/3eozégovg avxovg n. ; avxóv
nagsaxEvaos

ngdypaW

ijpTv

nagé%Eiv

heeft hem zoo gestemd dat -, heeft
hem opgestookt om ons last te bezor¬
gen. — ozagaaxevaazóg, 3 [verbaaladj.\, die iem. bijgebracht -, - geleerd
kan worden:
jtaga-axevrj, rj. I. het voorbereiden, het

toerusten, het inrichten, het aanschaf¬
fen ; ex -rjg, na voorbereiding, met op¬
zet, met ijver (z. ook 2). — inz. 1. het
uitrusten v. een leger. — 2. afspraak,
vrl intriges, kuiperijen : dnö -, ex -rjg,
volgens afspraak (z. ook boven). — II.
meton. 1. wat voorbereid is, wat inge¬
richt is. — inz. : a) krijgsbenoodigdheden, -middelen : ïnnoi xai ónXa xai
V aMy n-; alg. : macht. — b) maatre¬
gelen door Jde partijen getroffen bij
een proces. — 2. f dag der voorberei¬
ding op d. sabbat, vrijdag.
jtaga-axrjvdco of -éco, zijn tenten op¬
slaan naast.
jtaga-axrjjtzco, v. d.

bliksem :

inslaan.
jtaga-axojtéco,

er naast

van ter zijde bekijken.

jtaga-ajtaco 9 I. op zijde trekken. — 2.
overdr. : a) uit het spoor brengen : °jr.
cpgêvag, verleiden. — b) uit zijn vorigen

toestand brengen : iem. van zijn meening af brengen; -onao&ai zi, tot zich
trekken.
jtagaaozovöéco, een verdrag schenden. —
jtagaajtovöog, 2 [naga onovödg (d)vf\, in
strijd met het verdrag, trouweloos.
(med.)

jtagaadyyrjg,ov, ó [Perzisch w.\, parasang,
Perzische lengtemaat, een uur gaans.

jtagaazaöóv, biv. [naga, si. oxa (vgl. iozrjgi), -öóv], toetredend.

Jtaga-arjpalvopai, med. ® 1. a) op zijde
merken. — b) inz. : met een zegel mer¬
ken, verzegelen. — 2. (naga-, afwij¬

l.jtaga-ozdg,
nagtaxrjpi.

doa,

dv,

S.atagaozdg,

döog,

f)

kend van het echte), valsch merken.
Jtagdorjpog, 2 [naga (biv.) orjpa (êjcov)].
1. op de zijde van een merk voorzien;
vd. alg.: a) goed kenbaar; xó -ov,
kenteeken ; inz. : galjoenbeeld. — b)
opvallend, vreemd. — 2. (naga-, af¬
wijkend van het echte) : a) valsch ge¬
merkt : -ov vópiopa, valsch muntstuk.

wat er naast staat], ante, pilaster; mrv.,
meton.: ruimte tusschen anten, voor¬
portaal.
jtagaazaaig, scog, rj [;Tzagiozrjpi]. 1. het
ergens bij plaatsen. — 2. meton., concr.i
te% Athene, gering bedrag, door de partijen bi) h. begin v. een proces gestort.
jtagaazazéco. 1. ergens bij staan. — 2*

part.

2e ao.

[nagioxijpi ;

v-

eig. :

jiagaozdzrjg
overdr. :
azdzrjg,

bijstaan, helpen.

— naga1.
die
ergens bij staat, aanwezige; inz.: ne¬
venman. — 2. overdr.: helper. — nagaozdzig9 idog, ij [vr. v. h. vorige]. 1.
gezellin. — 2. overdr.: helpster.
naga-ozeiyco © 1. naderen, binnengaan.
— 2. voorbijgaan.
naga-crvXXéyopai © bijeenkomen bij.
naga-ovgco ® meesleepen.
naga-ogpdXAco ® van den rechten weg
doen afwijken.
naga-ox^oo, een insnijding maken langs.
ov,

ö

[nagiozgpi].

naga-zavvco = nagaxslvco.
nagdza£ig9

scog, rj, het naast elkaar
plaatsen; in%. 1. het opstellen v. een
leger : èx -scog, in slagorde. — 2. meton. : geregelde veldslag. — nagazdoGco ® att. -dzzco. 1. er naast -, naast
elkaar plaatsen; inz. : in slagorde
scharen, —•. 2. overdr., med. : zich in
postuur zetten om iets te doen, pl.
naga-zeivco© I. overg.X. uitstrekken naast,
- langs, - voorbij : n. zijv cpdXayya naga
rag xd'pag. — inz. : a) langs
d. i. op
de pijnbank uitstrekken ; overdr. (hy¬
perbolisch) : folteren, doodplagen. b) in de meetkunde : een figuur langs
een lijn beschrijven. — 2. alg.: a) uit¬
strekken : fj idcpgog nagsxèxaxo [pass.)
pêygi... — b) overdr. v. tijd : op de lange
baan schuiven, uitstellen. — 13. onoverg. 1. zich uitstrekken langs. — 2.
alg. : zich uitstrekken.
naga-zEnzaivopai, med. [eig. v. hout :
door timmeren een anderen vorm ge¬
ven!, overdr. 1. veranderen. —- 2. [naga-,
afwijkend van het ware) : n. enog, EL,
een verzinsel uitdenken.
naga-zrjgéco. 1. van nabij -, oplettend
gadeslaan, er op letten. — 2. in ongunstigen zin : beloeren, bespieden. —
nagazrjgrjaig, scog, rj, het waarnemen ;
i* jLiszd -scog, zoodat het waarneem¬
baar is, op zichtbare wijze.
naga-zl'd'ypi © iep. ook gesynk.'.S enk. pr.
nagxi&sï, 3 mrv. 2* ao. ndg&eoav enz.).
I. 1. a) er bij -, er naast -, er vóór
plaatsen : n. zgdnsCar, EL, nl. vóór d.
gast ; öatöag -zl&epai, EL, ik laat fak¬
kels bij mij (med.) plaatsen. — b) alg.:
aanbieden, verleenen. — 2. med. : iets
van het zijne -, voor zich bij iem. neer¬
leggen, in bewaring geven, toever¬
trouwen. — II. overdr. 1. gew. med. :
voorleggen -, voorhouden totJ onder¬
richt, uiteenzetten : t nagaf oXrjv nagé'OrjxEv avzoTg. — 2. in den geest er
naast plaatsen, vergelijken. —3. med.:
iets v. h. zijne op het spel zetten (z.
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I, 2, b) : ° yjvxyv nag&ézijn leven wagend.
nagdzovog, 2
nagazslvco
uitgestrekt
langs.
naga-zgdnco, ion., en naga-zgénco • 1.
van de ingeslagen richting afwenden :
-zgéyjag innovg èxzóg óöov, H. — 2. over¬
dr. : van de waarheid afwenden, ver¬
draaien : n. Xóyov, een geschiedenis.
naga-zgéxco © 1. loopen naar. — 2. loopen langs. — 3. a) voorbijloopen. — by
overdr. : achteloos voorbijloopen, geen
aandacht schenken aan.
naga-zgéco ® schuw op zijde springen.
naga-zgonéco, overdr. : in de rede ont¬
wijken.
naga-zgeondeo, van gezindheid doem
veranderen, verzoenen.
naga-zvyxdvco © toevallig -, juist er bij
zijn, - daar zijn, - er bij komen, - ont¬
moeten : ó -zvycov, de eerste de beste.
nag-avödco, iem. toespreken. — inz. 1..
aanraden, aanprijzen. — 2. over iets
troosten : n. ddvazóv xivi.
ndgavXog, 2 [naga (bic.) avXyv (s'xcov)], er
naast wonend, naburig.
nag-avzixay bw., dadelijk ; zó n., lm. =
iel., ofivel zelfst. g. : èv zrg n., op het¬
zelfde oogenblik ; ij n. èXnlg, de oogenblikkelijke hoop.
naga-epairoo ® 1. iem. (zlvl) bijlichten,,
met fakkels begeleiden. — 2. med.pass. : verschijnen bij, - aan.
* nagdqpaoïg scog, ij (alleen de vormen
nagaf dXXco,

pevog,

[

],

,

nagatcpaoïg

en

ndgqmoig)

[nagaipypi],

het toespreken, inz. 1. raad. — 2. het
bepraten.
naga-ipégco ® 1. a) brengen naar, voor¬
zetten, vrl spijs en drank. — b) over¬
dr. v. de rede : aanvoeren, aanbalen,,
verhalen. — 2. voorbijdragen. — 3. a)
zijwaarts -, wegbrengen, afwenden. —
b) overdr. : van de waarheid afbren¬
gen, misleiden.
jzaga-cpEvyio (alleen gesynk. 2e ao. inf.nagcpvyésLv, H.), ontkomen langs.
nagd-cpijpi ® 1. iem. (zivi) toespreken,
een raad geven. — 2. med. : tot zijn
meening brengen, overreden, dikiv.
met h. bijbegrip v. list.
naga-cp&dvoo © voorkomen.
naga-ip'&'éyyopai ® bij iets andeis

in

den loop van het gesprek zeggen.
jtaga-cpogéco = nagacpégco.
nagd<pogog9 2 [nagacpègopai]. 1. \Tan den

rechten weg afwijkend, waggelend. —
2. overdr. : meegesleept, vervoerd.
jtagdepgaypa, zó, borstwering, schot.
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jzagazpgdaaoo

jzaga-gjgdaacoy att. -arrco, versperren.
jzaga-qpQovéco, krankzinnig zijn.
jzctQa-(pQÓvi[A,ogy 2, krankzinnig,
JZaQCMpgVKTCOQEVO/LlCU [nOLQa, qjQVXTCOQÓq],

d. vijand verraderlijk vuurseinen
ven.

ge¬

jzagdzpgcov, 2 \jzagd zpgéva (wv)], krank¬
zinnig.
jtaQa~(pvXdaaco9 ait. -drrco, ergens bij ->
ergens de wacht honden; v. troepen •
een plaats bezetten.
naga-xedopcu [3.
B]. 1. misbrui¬
ken. — 2. overdr. : als bijzaak be¬
schouwen, geringschatten.
.jzaQa-xQrjpa, bw. [eig.: bij de daad, op
heetcr daad], onmiddellijk, op het
oogenblik zelf : zd tz., het tegenwoor¬
dige ; ex zov 7i. Xéysiv, voor de vuist
spreken.
jzaQa-xcaQ’éco. 1. ter zijde gaan, voor iem.
[zlvl) uit den weg gaan, - plaats ma¬
ken. — 2. overdr. : a) den voorrang
laten aan. — b) afstand doen van (urós), afstaan : zijg êXEv&sgtag tz. PlUtz7zcg.
ozagayjvxfj, fj \jzaga ; viv. ipvx QÓg ; eiq. :
verfrissching], overdr.: verkwikking,
troost.
rtag-PePactig,

H. =

Tzagafisfiacóg.

jragöaXérj, fj, pantervel.
ecog, fj, panter.

— jzdgöaXig,

jtag-eyygdgpco @ er bij schrijven.

.

,

,

.azag-Eyyvdco. 1 h. wachtwoord een bevel
een sein enz. van man tot man door¬
geven. — 2. alg. : a) toeroepen. — b)
bevelen. — c) opwekken, vermanen.—
jzagEyyvrj, fj, tooroep, aansporing.
.jtag-Eynliva* ® 1. op zijde buigen.— 2.
onoverg. : zijwaarts hellen. — rcagéy-

xXicng, scog, fj, het afbuigen.
jzagEÖgEvco, zitten bij. — JtdgEÖgog, 2
[7iagd{biv.) sSgav [e/jov)]. 1. zittend bij,

- naast. — 2. 6 n., bijzitter.
jzag-é^opaz (slechts enkele vormen), zich
zetten -, zitten bij.
jzagEid, fj, wang.
jzagEiag, ov, 6, een soort bruine slang.
jzag-ELHa'd'oVy 2e ao. v. Tzagsixco. — jzdgelhco ® [2. Eixa>]. 1. a) zijwaarts wij¬
ken. op zij gaan. — b) overdr.: toege¬
ven, toestaan. — 2. onpers. -si, het
is geoorloofd, - mogelijk [uvl).

1.Jtdg-ELjiL ® [eipi].
A. 1.1. ergens bij
aanwezig zijn :
° zoiavz1 dvög’ evov&ezei Tzagcóv, zoo
waarschuwde hij den man in zijn ge¬
zicht; v. zaken: voorhanden zijn : rd
jzagóvza, het voorhandene, het bezit

—

JzaQeXdco

{%. ook II) ; dikw. met de vooi'stelling v.
een voorafgaande beiveging : gekomen
• zijn en aanwezig zijn: jzagrjoav eig
Sagöeig. — 2. werkzaam aanwezig zijn
{vgl. Lat. adesse): a) deelnemen aan.
- b) bijstaan, helpen. — II. overdr. v.
tijd : tegenwoordig zijn : d jzagcov XQÓvog\ zö jzagóv en zd jzagóvzaf het tegen¬
woordige, de tegenwoordige toestand,
het onderhavige geval enz. (z. ook I,
1) ; zd Tzagóvra, biv. gebruikt, en êv zeg
jzagóvzi, tegenwoordig, op dit oogen¬
blik.
B. onpers. ndgeoxi, het is mogelijk [zivb,
- geoorloofd ; dikte, jzagóv als ace. absol. : daar -, hoewel -, terwijl het mo¬
gelijk is, - was.
2.jzdg-£t.pi © [si/ui] en Jzag-égxo/uai 9
\. \. a) gaan
komen naar, naderen,
binnengaan : sig zgv tzóXiv fiiq TzagEldslv,
binnendringen. — b) inz.: als rede¬
naar optreden: Tzdgsipi ettl zd pfjpa ;
oi jzagióvzsg met en zonder etzï zd [ifjpa,
de redenaars. — 2. overdr.: in het be¬
zit van iets treden : Tzageldsiv sig zgv
öwaozsiav, heerschappij.
U. gaan langs: ouvdgpa Tzaggsi, het
wachtwoord ging langs de geledereri.
III. 1. voorbijgaan, -varen, -vloeien,
-vliegen : tz. zi. — 2. overdr.: a) v. tijd,
toestanden enz.: voorbijgaan: oiTzagsXgXvd'ózsg tzóvol ; zd TzagEXgXv&óza, het
verlcdene. — b) iem. overtreffen, voor¬
bijstreven, iets te boven komen: ov
fis TzagsXevoeai, H., gij zult mij niet door
list de baas worden, - verschalken. c) achteloos voorbijgaan, verwaarloozen : vópov Tzagégxogai, overtreden. —
d) ontkomen aan: ° TzageltlEXv zvxgv,
aan het lot.
jzag-EiJtoV) alleenstaande 2C ao.; = Tzagd
(prjui, act. en med.: %. a.
jzag-EigvcOy ion. = *7zag-sgvco, iets trek¬
ken langs.
jzag-Eigco, aanrijgen, invlechten.
jzagsig, part. 2e ao. act. v. Tzagigpu en pass.
V. Tzslgco.

jzag-Eiadyw ® heimelijk -, ongemerkt
binnenleiden.
jzag-eioEQxopcu 9 heimelijk binnenslui¬
pen.
jzagéx, z. 7zagé£,
jiag-ExécFXETo, H,, iter. impf. v. nagdxsipai.
jzagEX-jzgofpEvyoo 9 ontglippen,
tnag-EXTÓg, vrz. met gen.: buiten, met
uitzondering van.
jzag-EXavvco 9 en -eXdco. 1. iets voorbij ,
langs iets drijven : tz. zdv ïtztzov, rijden
langs. — 2. onoverg. [de acc. hangt afv.

nagéXxco

—
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naga-): tt. [agpa, itzttov, vavv en dgl.] navxag, langs
voorbij... rijden, - varen, marcheeren, iem. voorbijrijden.
jtag-éXxco • 1. op zijde trekken.
2.
overdr.: cl) meel. : op listige wijze tot
zich trekken, iem. iets ontlokken. - b)
v. tijd : slepende houden, rekken ; abs. :
talmen.
.jcag-sfifidUco © 1. a) er naast inwerpen,
inschuiven; inx,.: manschappen tusschen elkaar plaatsen, in slagorde
scharen. — b) onoverg.: -siv [êavxovg],
zich naast elkaar plaatsen, zich in slag¬
orde scharen, zich legeren. — 2. over¬
dr,: in de rede invlechten. — JtagEfxp0Xrjy ij. 1. het inschuiven ; in*.: het
opstellen van een leger, het opslaan
van een kamp. — 2. meton., concr.: le¬
ger in slagorde, kamp.
Tcag-EpLJtLTCTw ® van ter zijde losstormen
op.
nag-EpLTtoXdcoy heimelijk binnenhalen.
jiagev'driKrjy ij [nagsvxLdrjfu], in-, toevoeg¬
sel, uitweiding.
jtag-evoxXécoy ergens bij lastig vallen.
jtag-evTL'd'Tj/Lu © tusschenin plaatsen.
jtag-ég, ndg-£% en (alleen vóór mede/cl.)
jxag-éx, heeft de beteelc. v. naga en v.
ex, met overheersching nu v. h. cene,
dan v. h. andere.
:L bw. 1. v. plaats : a) er bij en er buiten.
— b) er langs en er buiten : vrjxe n., 14.,
hij zwom langs en buiten de branding.
— 2. overdr.: a' behalve : n. ij, hdt. —
b) van iets afwijkend : aXXa n. jLLsurcópsda, H., laten we, onzen geest daar¬
van afwendend, aan iets anders den¬
ken ; dlla n. slneïv, H., van de waar¬
heid afwijkend iets anders zeggen.
II. vr%. \. met gen. : a) buiten en naast,
— en bij. — b) overdr. : behalve, bene¬
vens, met uitzondering van, afgezien
van. - 2. met ace. : a) langs, voorbij.
— b) overdr. : buiten om : n. 'Ayilrja, H.,
buiten weten van A.; gij x^énaivs n.
vóov, H., op onverstandige wijze.
:jtage^-dyco © er naast leiden ; overdr. :
misleiden, bedriegen.
.jtagétg-Ei/bu © fel/lil] en -egxofAcu © 1. a)
langs -, voorbij iets gaan. — b) onge¬
merkt voorbijgaan. — 2. overdr.: over¬
treden.
jiags^-EXavvco © en -eAaco. 1. overg. .
langs -, voorbij iets drijven, -^doen
gaan. — 2. gew. onoverg. \ n. [Tnnov,
vfja en dgl.], voorbij iets rijden, - varen.
jcagE^-égxop>cUy %. nagé^eigL.

,jt(xg-E^EvgL<yxco © er naast (nl. bij een
wet) vinden (nl. een andere, die de vorige
opheft).

jtag-E%ir](ju © 1. ter zijde laten. —
overdr. v. tijd : laten Voorbijgaan.

2.

jzag-Énop,ai © volgen, eig. en overdr.
jzdgEgyovy zó [on%. v. h. volg.], bijzaak :
sv -co 'd'éo&ai, als bijzaak beschouwen,
- behandelen. — Jidgsgyog, 2 \nag'
egyov], bijkomstig.
jzag-égxo/aaiy x. ndgsifu.
jzagéaziogy 2

\nag1 kozlg], zich bij den
haard bevindend.
rcag-EV'd'vvooy van den rechten weg af¬
brengen, iem. heenbrengen waar men
wil.
jzag-Evvd^ofxaLy liggen bij.
jxcig-EvgLcfKco © bij -, in iem. ontdekken.
jzag-EvzgEJti^coy voorbereiden.
jzag-éxco ©
. .. ,
.
3. overg. 1. alg. : a) ergens bij houden,
aanreiken, aanbieden ; bij ut tbr. : ver¬
schaffen, schenken: öcoga n. ; ayogavn.
ZLVL, iem. levensmiddelen te koop bie¬
den ; i)dXaooa -el lyd'vg, II. ; o noxapog
xgoxoöeiXovg -szai, levert (uit zijn wa¬
teren, meel.) ... op ', bvo zgirjQSLg -elxezo,
schonk aan d. staat (uit eigen midde¬
len, meel.). — b) overdr. : laten zien,
blijk geven van : svvoidv xlvl -èxEodai
[meel. : zijn welwillendheid). — 2. inx,.:
a) veroorzaken : Ivnrjv n. ; ngdypaxa
jc. zivi, last veroorzaken. — b) over¬
laten, prijsgeven : °naxeïv [êavTor] -elie
xco dÉlovzL, liet zich door don eerste
den beste met voeten treden. — c)
met twee ace. : in een toestand beschik¬
baar stellen, - leveren, maken tot: n.
xLvdg feXxLOvg.
II. onoverg., onpers. : -el, een gelegen¬
heid biedt zich aan, het is mogelijk : -el
(.lol ; acc. abs. nagèyov, terwijl -, daar

het mogelijk is.
jtag-Tjfidcoy over de mannenkracht heen

zijn, oud worden.
jzagnyogéw, toespreken. — inx, : a) aan¬
moedigen. — b) troosten, troostend
5r0trcr0ïi. — jtagrjyogiay ij, toespraak.
inx,.: a) aanmoediging. — b) troost,
vertroosting. — nagr/yogog, 2 [naga,
dyogsvco], die toespreekt ; inx,.: die
troost; 0 ij 7i., troosteres.
jtagrjLOVy zó. I. wang. — 2. meton. : wringstuk v. h. hoofdstel v. een paard. —
jzagrjïgy töog, ij, wang.
oxag-ijxco ® 1. komen naar.

— 2. zich

uitstrekken langs.
jtag-rjÜL^y ixog, m.vr. bvn., die over zijn

beste jaren heen is, op jaren.
jtdg-rjfxaL © 1. neerzitten bij. — 2. over¬
dr. : verblijven -, wonen bij.
jxagrjogiaiy cbv, al, strengen van een bij-
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paard. — jzagrfogog, 2 [naga, 2. dsigo ;
erg.: ernaast vastgemaakt]. 1. a) ó n.
[ïnnog], bijpaard, dat niet onder h. juk,
maar naast h. tweespan aan een lossen
streng loopt. — b) overdr. v. d. geest:
niet in bedwang gehouden, onbezon¬
nen.— 2. H. II. 7, 156 wschl. : die stuip¬
trekkingen heeft.
jtagrjjxacpov, z. * naganacpiaxco.
rtugïJSi fjbog, V [gecontr. uit nagrjtg] =
nagrjtg.
jxag&éveiog, 2 [nagd'évog] = nagfiêviog. —
nag'd'EVEvco [id.]. 1. overg. : als een
maagd behandelen. — 2. onoverg.
med. : als een maagd leven. — jzag'd'Evia, ij [id.], maagdelijkheid, maagden¬
staat. — jzag-d'Evixós, 3 [id.], maag¬
delijk, van een meisje ; ij -rj^nagfiêvog.
nag&évLov, ró [TlagHévog, de Maagd, t. iu.
Artemis]. 1. met en zonder ógog, ge¬
bergte op de grens v. Argolis en Arkadi'è. — 2. stad in Musië.
jtag&éviog, 3 [nagHévog], van een maagd,
maagdelijk ; ó n., natuurlijke zoon. —
HagHértog, b [id.], rivier in Paphlagonië.
Hag'd'EvoJiaïosj 6, een der Zeven vóór
Thebe.
jtag'&'EVOJiijvrjS) ov, ó, vor. -a [nagd'êvovg
önuTEvcov], meisjesbegluurder. — jzagHÉvog, ij. 1. maagd, meisje. — 2. alg.:
jonge vrouw. — nag'd'Evchv, covog, d.
1. meisjes vertrek. — 2. d 77., het Parthenoon, de tempel der Maagd (Pallas)
op de Akropolis te Athene.
jtdg'd'Eaav, %. nagaxldrjpi.
nag&ixóg, 3, Parthisch ; ij.-ij [ycbga], het
land der Parthen. —Ildgihog, 3, Par¬
thisch. — Hdg&oi, cov, oi, Parthen,
volk ten zuidoosten der Kaspische Zee.
Hagiavoi, cov, oi [IJdgiov], de inwoners
van Pari on.
jtag-iavco, slapen bij.
jrag-i^co. 1. doen zitten bij. — 2. ono¬
verg. en med. : zich neerzetten bij.
jtag-irj/Lii ®
I. 1. laten naderen, inlaten. — 2. over¬
dr., med. : tot zich trachten te bren¬
gen, verzoeken om : ovösv oov nagisgai.
II. 1. er naast neerlaten, laten vallen,
loslaten: gr/giv&og nagsldr), H., het touw
hing langs d. mast. — 2. overdr. : slap¬
per -, weeker maken : ° xovgóv nagisig
xéag, mijn wrok verzwakkend; °nagsi/Lisvog, krachteloos.
III. laten voorbijgaan. — 1. eig. : nagiéveu elg xijv e fflAdda xovg fagfdgovg. —
2. overdr. : a) achteloos laten voorbij¬
gaan, veronachtzamen, verwaarloozen,

—
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stilzwijgend voorbijgaan : n. xaigovgr
gunstige gelegenheden ; n, cpdovixiavr
een twist opgeven. — b) dulden, toe¬
staan, vergunnen : xrjv vixrjv n. xivlr
overlaten. — c) v. tijd: laten voorbij¬
gaan : svösxa ijgêgag n.
Uagirjvol, ion. = Ilagiavoi. — Udgiov, xór
stad in Troas, aan de Propmntis.
Ildgiog, 3 [Ildgog], Parisch, van Paros p
ol -oi, Pariërs.
jtag-LJtJXEvco, rijden naast, - langs.
Udgig, löog, en, ion., iog,ó, zoon v. Priamos..
jtag-Loóco, gelijk maken aan.
jtag-iorrjgi ®
I. overg. [pr., impf., f., h ao. act.; f., I6'
ao. med.-, soms pr., impf. med.). 1. plaat¬
sen bij, - naast: -dvai xd onXa, zijn troe¬
pen dicht bij ons brengen; nagaozrjod/Lievog Lsgsïa, offerdieren naast zich.
plaatsend. — 2. overdr. : a) vóór oogen
stellen, ingeven, bewijzen. — b) med.
in zijn bezit -, op zijn hand *, in zijn
rnaclit brengen : ünagloxagal xt figr
zich met geweld toeëigenen; BafvXcova
nageoxrjoaxo, veroverde.
II. onoverg. (2e ao., pf, plqpf cict. \gew..
pr., impf. med.). 1. a) zich plaatsen
bij, - naast, naderen ; pf.: staan bij,
- naast: ol nagEordnsg, omstanders.— b)
inz. : te hulp komen ; pf. : bijstaan.—
2. overdr. : a) in de gedachte komen,
invallen, bij iem. opkomen ; ook : in het
gemoed oprijzen : gijdsvi xovxo nagaoxij (hg ... ; onpers. : nagloxaxal pot, het
schiet mij te binnen.— b) tot iem. over¬
gaan : iem. bijtreden, zich onderwer¬
pen, zich overgeven. — c) v. toestanden
en gebeurtenissen : naderen ; pf. : tegenwoordigzijn, overkomen : ij nagsoxcöoai
ov/Licpogd, het onheil dat u treft.
jxag-LGXoo = nagiyco.
jtagiacoGig, scog, ij [nagLoóco], in de rhetorika : parallelismus.
jzagxazéXEXTO) z. nagaxazaXêyopai.
jraggégfXcoxE, z. nagafXcboxco.
77ag/aevLcovy covog, ó, veldheer v. Alexander.
jxag-fAEVco, gesynk. = nagagéveo.
üagvdoLog, 3, van den Parnassos. —
Jlagvaaóg, d, Parnassos, berg inPhokis.
— IlagvdooLog = IJagrdoiog. — Hagvaoaóg = üagvaoóg. — üagvrjGÓv-ÖE%
bii’K [Ilagvrjoóg], naar den Parnassos. —
Ilagvrjoóg, ó, ion. = IJagvaoóg.
jtdg-oöog, ij. 1. a) toegang, nauwe door¬
gang naar. — b) meton., abstr.: het
binnengaan, intocht; inz.: het eersteoptreden van het koor in de tragedieT
parodos ; door een verdere meton.: zang

jzagoiyco

—

van het koor bij zijn intocht, paiodos.
_2. a) weg langs. — b) meton. \ het
gaan langs.
.inag-olyco © ter zijde
op een kier
openen.
jtdQoi'd's(v). 1. bic. ’. a) v. plaats . vooiaan, van voren. - b) overdr. v. tyd : te
voren, eertijds ; tó n. == tt. — 2. vr%.
met gen.: a) v. plaat*: vóór, tegenover,
in tegenwoordigheid van. — b) overdr.
v. tijd : vóór.
jtap-oinéco, wonen bij; in%.: ergens als
vreemdeling bij de burgers wonen.
jzoLQoixLCL, fj [ndgoïxog], verblijf in den
vreemde.
.jzaQ-oixodo[AécO) bouwen bij, - naast.
rcdgoLxog, 2 [nag’ olxécov], wonend bij,
naburig.
nagoïgiia, y [naga, oipy\ spreekwoord.
jtapoivéco (dubbel augm. : ènagcpv-), bru¬
taal handelen als een beschonkenc.
jzdgoivog,2 [naga, oivoc], beschonken,
in dronkenschap brutaal, - liederhjk.
jzagoUegogy 3 [comp. bij ndgotds], de
voorste.
nap-olx,onai*\.a) voorbijgaan.- b) gew.
ovcrrlr. v. tijd : voorbijgaan : g -o/isvg
vv£; xa -ófisva (met beteek. v. h. pp. bet
verledene. — 2. overdr. : afdwalen :
° ~2] poigag, gij dwaalt af van
gij ver¬
gist u omtrent hetgeen u beschoren is.
.jtag-oXLO'dalvco en -dvco ® uitglijden.

Jtdg
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ü dcopdxcov 7i. — 2. overdr. : a) v. tijd :
vóór, — b) v. rangschikking : bij voor¬
keur aan, vóór.
Ildgog, 11, een der Cycladen.
nagovaia, y [1. ndgsipi]. I
1*
aan¬
wezigheid : °-av syco = nagsipi.
b)
met h. bijbegrip v. hulp : bijstand: 0 n.
(plXojv. — 2. meton. ’. a) concr.. ^le aan¬
wezigen ' fj ypsréga jt., onze aldaar aan¬
wezige troepenmacht. — b) aankomst
(als begin der aanwezigheid). — II (z.
1. Ttdgruiu, B\ het mogelijk zijn, gele¬
genheid, soph. El. 1251.
nag-oyeTEvejy water afleiden.
ndgoyog, d, ij [naga, dyog\ die met de
bruid en den bruidegom in den wagen
rijdt, bruidsjonker, -meisje.
nagoyjtg, löog, y [(r0) naQa oipov\, bijge¬
recht.
nagjzEJtL'&'chv, %. nagansrOio.
nagoréra/Liai, gesynk. = naganèiaiiai =
-TlÉlOfiaL.
nappaoia, g, stad en landschap in Arkadïë. — TLagpaaiog, 3, uit Parrhasia.
naeegaia, g [nas, ógms], 1. a) vrijheid
van spreken. - b) vrijmoedigheid in
h. spreken. - 2. f meton. : (de grond¬
slag der vrijmoedigheid), vertrouwen.
- iiapggot^ouai. 1. vrijmoedig spre¬
ken. - 2. o verg.: vrijmoedig zeggen.
nagar-, gesynk. = nagaox-.
jtagvcppy y [naga (bw.) vpaivco]. zoom.

jtag-o/Liagréco, begeleiden,

jzagtpgesynk. = nagacp-.

jtag-ó/LioioS) 2, bijna gelijk, gelijkend.
jtag.o£vvco [eig. : scherpen], overdr. :
prikkelen : a) aansporen. — b) toor¬
nig maken, verbitteren, hevig ont¬
roeren.
jzagoJZTÉog, 3 [naga, st. v. oyopai ; verbaaladj. bij nagogdco], te minachten. —
Jtag-ogdco ® 1. iets bij iem. waarnemen,
- bemerken. — 2. verkeerd zien. - 3.
overdr. : voorbijzien, veronachtzamen.

napm, ijs enz. 1. conj.pr. v. 1. naosigi.
— 2. conj. 2e ao. r. nagigiu.

jzag-ogyl£co9 toornig maken.

aansporen, aan¬
,
.nag~og^co, aan wal vóór anker leggen.
ndgog. I. bw. 1. v. plaats : vooraan,
voorop.— 2. overdr.: o) v. tijd : eertijds,
vroeger ; t.6 n. = n.; hij pr. '. tot dus¬
ver : n. ov II dap^eig, fl., anders komt
ge niet dikwijls ; ook : vóór den tijd, te
vroeg. — b) v. rangschikking: eerder,
liever.
....
, .
'II. vgw. met inf. en inf.-xm : voordat,
nag-ogpLdco,

overdr. :

moedigen.

ggl*#

Ill.'vr*. met gen. (gew. na zijn naam¬
val) — ngó. — 1. v. plaats : vóór :

jiapeoSéco, een lied met eenige verande¬
ringen zingen, parodieeren. - . ™aevSós, 2 \nagd,cp&g}, zijdelings bezingend,

toespelingen makend, duister.
© 1. op zijde stooten. — 2.
alg.: verdringen, ook overdr. : uit een
ambt enz.; verstootcn.
jtdg.ndoa, ndv (verbuiging, %. Spr. ; A.
V. ion. cjen.mrv. naoécov ; H. gen. mi v.

Jtap-eo&éw

vr. naodcov, dat. mrv. ndvreioi ) aioi.
Ttaïg, naïoa, ndv). — [
> iSed. pano
rama en%\
1. enk. v. de eenheden, die een aan¬
tal vormen : a) ieder, elk : n. avOgo)Jto; (= Jiarrrs av&gcoxoi); naaa
iedere stad (*. ook II, 11; 71 ■ t‘s> ieder
dien men wil. — b) xelfst.
'
xd navxa, alles, al het ïiiogelijl.e , ^"’ xèe fiaV.ov, meer dan alles geheel en
al ; Txegi navxós Jioieioêai, bo\ en alles
achten — 2. mrv. o. een aantal peis.
of zaken-, a) alle : xxavxss
;
Jelfst. g.: ndvxss, allen ; oi navxes, de
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gezamenlijke,
verxw. %m =
alle, zeer vele,
II. v, een xaak.

allen samen. — b) in
navxoïog, zoogoed als
allerlei.
1. geheel (met al zijn
deelen) : ei%s xo ndv xgdxog, alle macht*
ndoa nóhg, een geheele stad (x. ook 1,
1, a); ndoa fj nóhg, fj nóhg ndoa, de
geheele stad ; fj ndoa nóhg, de geza¬
menlijke stad, de stad in haar geheel
beschouwd; al ndoai nóUig, de geza¬
menlijke steden, de stedenbond; ndoav Xi)v dhjïïsiav kéyeiv, de geheele de volle waarheid; 6 n. dgi&póg, het
totaal; Evvèa ndvxsg, in ’t geheel. — 2.
xelfst. g. xo ndv, xd ndvxa, het geheel*
mx. : het heelal ; êv navxl d'd'vglag sïvai,
geheel moedeloos zijn ; öid navxóg
[XQÓvov], den geheelen tijd door, al¬
tijd.
B• bw. : ndv, xö ndv, ndvxa, xd ndvxa, in
elk opzicht, geheel en al, in deuhoogsten graad.
Jidoaod'ai,
ojuai.

ao. inf.

naoi-g.éXovoa9

v. *ndo/uai en nazé-

vr. bvn., voor allen be¬

langwekkend, die allen ter harte gaat.
Jtaoojtai, f. v. * ndo/nai en naxèogai.
jiaooaXevco, vastnagelen, vasthechten.
ndooaXog9 att. ndzza-9 ó \viv. nfjyrvgi; —■> Lat. pessulus], kouten pen,
ijxeren nagel. —• naooa.Xócpi9 ep. qen.
v. ndooalog.
ndooo(pog9 2 = ndvoocpog. — Jtaoovöia
= navovötg.
ndooco9 att. ndzzca9 ndoco, -énaoa ; pass.
endofhjv, nénao/uai. — 1. strooien. —'
2. overdr.: borduren.
Jxdooa)v9 comp. v. na%vg.

f}. 1. voorhal, zuilengang,
2. slaap-, bruidskamer.
\'IIdo^a9 xo, onverb. [Hebr. io.— het voor¬
bijgaan; —> Lat. Pascha —> Ned. Paschen]. 1. Paaschfeest. — 2. Paaschlam.
— 3. Paaschmaal.
oxao%<o9 f. nsloopai, 2e ao. snaDov, 2e pf.
nénovda. — A. V.9 H., nénao'&s, nénoode
= nsnov&axE ; part. pf. vr. nenaïïvta.
\viv. nd'&og]. — f. alg. : a) een werking
een invloed van buiten ondergaan,
een indruk^ ontvangen, ondervinden,
beleven: ev n., zich wel bevinden, of:
een weldaad ontvangen ; xaxöjg n., er
slecht aan toe zijn, of: onrecht lij¬
den, beleedigd worden, een straf on¬
dergaan.
b) dikio. v. gemoedstoestan¬
naozdg9 döog,

den teiveeggebracht door een invloed v.
buiten : het is mij te moede. — 2. in
ongunstigen %in : iets slechts onder¬
vinden, lijden, dulden : <5Ixaia (gerechte
Straf) n. vnó xivog ; xi nsioopai ,*, wat

zal er van mij worden?; euphemistlseh : sav xi nad’co, si' xi naffoi/iii, als mif
iets overkomt, als ik kom te sterven.
jxazayéco. 1. onoverg. : tegen elkaar stooten, dreunen, kraken, klotsen, met de
vleugels klepperen. — 2. overg. : doen
d leunen : g figovxij snaxayeïxo, gij
decdt... dreunen. — ndzaybg9 ó klank¬
nabootsend],^ geluid van tegen elkaar
geslagen dingen : gedreun, gekraak,
geklots, gekletter : n. ööóvxcov.
UdzaïHoi, cov, oi \Phoinikisch w.], Pataiken, góden, van iuie dwergachtifje
beelden aan d. boeg der Phoinikische
schepen stonden.
JiazdoooD, ao. sndza^a [:ndxayog]. 1. ono¬
verg. : kloppen (v. h. hart). — 2. overq.t
a)3 slaan, stooten, treffen. — b) overdr. :
0 dxrj n. ïïvpóv, de ziel met onheil tref¬
fen.
JzazEOfAaii naoogai, ènaodgrjv, nénaogair
eten, nuttigen.
nazeg iov9 xd [verklw. v. naxfjg], vadertje,
jtazéco \ndxog~]. 1, onoverg. : treden opr
den voet zetten op. — 2. overg. : a)
betreden : %cbgov n. — b) overdr.: met
voeten treden.
jiazrjQ, xqóg, ó (verbuigmg, x. Spraakk. ;
A. V., H. : -xêqog, -zégt ; f -xégsoot)
\alle vormen xijn afgeleid v. 3 trappen
v. d. stam : -xrjg, -zeg, -xg ; vw. Lat.
pater, Ned. vader]. — 1. a) vader;
mrv. ook : ouders. — b) mrv. ook: va¬
deren, voorouders. — 2. overdr. : a>
eerbiedige benaming v. h. hoofd der
góden, v. een grijsaard, dien men als
een vader eert en%.: vader. — b) mrv.,
v. de burgers der moederstad eener ko¬
lonie: vaderen, stamvaderen. — c)

hoofdsom, kapitaal.
jxazrjzóg9 3 \verbaaladj. v. Jtaxêco], met
voeten getreden.
oxdzog9 6 \vw. Tióvxog, Lat. pons, Ned,
pad]. 1. het treden, tred. — 2. meton.:
begane weg, pad.
jtdzga9 rj \vtv. naxgg]. 1 vaderstad, vader¬
land. — 2. afkomst, afstamming.
nazgaXoiag9 ov, ó [naxsga aXoidcoi^, die
zijn vader slaat, vadermoorder.
nazgid9 fj \vw. Tiaxf/g]. 1 afkomst, inx.
v. vaderszijde. — 2. meton., concr. : ge¬
slacht.
jtazgiHÓg9 3, en ndzgiog9 2 en 3 [nazrjg'],
van den vader -, van de vaderen af¬
komstig, - geërfd, uit den tijd van den
vader, - van de vaderen, vaderlandsch,
inheemsch : -ixol è%&got, erfvijanden,'
-LÓv èoxiv avzoTg, het is bij hen een oude
gewoonte ; fj -la yfj, vaderland ; xd -ia7

.
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de voorvaderlijke zeden enz,. — narrig,
iöog, vr.bvn.X. van de vaderen, vaderlandsck. — 2. inz. : fj n., met en zonder
yfj en dgl., vaderstad, vaderland.
jtazgicózrjg, ov, m. bvn. [naigid], 1. inkeemsck, van hetzelfde land. — 2. o.
n., landsman.
jzazQÓ'd'Ev, bw. [;naxfjg, -dsv], van vaders¬
zijde, naar den vader : n. óvopd^Eiv
xivd, iem. naar zijn vader noemen, d. i.
met bijvoeging van den naam zijns
vaders.
jxazgoxaalyvrjzog, 6 [naxgóg xao iyvrjxog],

broeder van den vader, oom.
IlarQÓxhEia, fj, de zang van Patroklos,
titel v. h. 16e boek der Ilias. — IlargoxXfjg, éovg, en -xXog, ov, 6 [naxgi xléog
(è'xcov); eig. : de door zijn vader be¬
roemde], Patroklos, boezemvriend v.
Achilleus.
stazgoxzóvogy 2. — 1. [naxéga xzsivcov],
van een vadermoorder; d n., vader¬
moorder. — 2.0 n. IELQ, de moordende

hand eens vaders.
jtazgopfjzcogy

ogog,

ó

[naxrjQ

prjxgóg],

grootvader van moederszijde.
oxazgocpovEvgy 6 [naxfjg ; st. v. è'-ns-cpv-ov,

v. dslvco], vadermoorder. —•
2, en -cpóvzijgy ov, m. bvn.
[id.]. 1. een vader (zijn eigen vader of
dien van een ander) moordend. — 2. d
n., vadermoorder.
jtazgcbïog en cgog, B. — 1. = ndxgiog :
dsoi -cgoL, de van de vaderen geërfde
2en ao.

jiazgocpóvogy

góden', de góden van het geslacht, van den staat; Zsvg n., Zeus, bescher¬
mer van het geslacht; xó -cgov, xd -cga,
erfgoed; ook : vaderland. — 2. den
vader betreffend : 0 -cgoi (póvoi, vader¬
moord.
jtdzgcog, coog en co, ó (dal. co, ace. coa en
cov; mrv. coeg enz.) [naxfjg], broeder

van den vader, oom.
ndzzaXogy Jtdzzoo, alt. = naao-.
jxavXay fj [.navco], het Qphouden, rust,

einde.
IlavXog, 6 [-<— Lat. Paulus], Eom. bij¬
naam ; inz. : naam v. een der aposte¬
len, onthoofd in 67.
jxavgog, vr. ongebr., ov [vw. Lat. parvus],
klein, gering; geic.mrv. : weinig.
Havaaviagy ov, 6 [navcov dviag]. 1. Spartaansch veldheer, ovemvon te Plataiai
479 v. C. — 2. kleinzoon v. cl. vorige,
koning v. Sparta, reg. 408-394 v. C.
jzavoiTtovogy 2 [navcov nóvovg], het lij¬

den stillend.
jcavozrjQy fjgog, m. bvn., en 7zavozfjgiogy
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2 [;navco], die doet ophouden. — JtavacoXrjy fj [idf], rust.
navco [pass. ao. ènavfhjv, zld. -odrjy, pf..
nênavpai, zld. -opai ; iter. impf. act..
naveoxov, ïï., med. navéoxsxo, H.). 1.
a) met acc.: doen ophouden, een eind
maken aan, tot rust brengen : n. nólepor ; dygiov dvöga n., H., bedwjngen.
— b) met acc. en gen., inf. of part. :
met iets doen ophouden : n. xsïgag noUpoio, H., met vechten ; navoaodai noUpoio, H., ophouden ... ; n. xivd xfjg
dgxfjg, uit zijn ambt ontzetten ; navsoïïai xfjg dgxfjg, ophouden te heerschen;:
0 yslcbvxag ix'd'Qovg n.f het lachen van ....
— 2. onoverg. (alleen imper. nave), op¬
houden.
Hdcpiogy 3 [Ildcpog], van Paphos.
üacpXayovlaj rj, Paphlagonië, landschap¬
in h. noorden v. Klein-Azië. — JJacpXayóvEg, cov, oi, Paphlagoniërs ; ook enk..
-cóv, óvog.— IlacpXayovixósy B, Paphlagonisch ; fj -rj [yfj] = Ilacplayovla.
nacpXdtjco, klotsen, koken (v. de zee).
Ildcposj rj, stad op Cyprus.
ndxEzog, 2 [naxvg] — naxvg.
ndxvrjy fj [nfjyvvpi], bevroren dauw, rijp.
— naxvócoy doen verstijven, - stollen.ndxog, xó [naxvg], dikte, sterkte.
naxvÖEQp,og, 2 [naxv dégpa (è'xcov)]. 1.
dikhuidig. — 2. overdr.: stompzinnig,

dom.
naxvvco [naxvg], dik -, dicht -, hard
maken.
naxvSy zïa, v (comp. -vxegog en ndoocov,
superl. -vxaxog en ndxioxog). 1. dik, dicht,
vleezig, sterk : x£lQl naXsiïh H., met
zware hand; alpa -v, H., klonterig
bloed. — 2. meton. : a) (weldoorvoed,
vel.:) rijk. - b) stompzinnig, dom.
— naxvrrjgy tjxog, fj = ndxog.
ndcoVy ovog, ó, aiol. = naiav.
neSdy dor., aiol. = pexa.
neöa-£dcoy aiol. = *psxa£dco, samen¬

leven.
neöapEL^coy dor., aiol. = psxapEijico.
nEÖdco (iter. impf. nsödaoxov) [nèöij]. !.
boeien, vastbinden.— 2. overdr.: kluis¬
teren, vast-, tegenhouden : n. vfja èvi
nóvxco, H. ; 'Exxoga psïvai (gevolgaan¬
duidende inf.) néörjoE, H., weerhield

hem zoodat hij bleef, noodzaakte hem
te blijven.
jtEÖÉJtcOy aiol. — psdénco..
jtEÖéxcoy aiol. = pExéxco.
jtéSrjy voetboei, kluister.
jtESfjzTjgy ov, o [nsöaco], geboeide, boos¬
wicht.
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jzeöidg

. jtsSidsy döog, vr. bvn. [ns8iov\. 1. a) vlak,
effen. — b) rj tz. [xcóqcl], vlakte. — 2.

zich op de vlakte bevindend. — tzeölelvóg, 3 [iel.], vlak, effen.
..HeSievS) ó, inwoner van cle Attische gouw
Pedias.
atédihov, zó, gew. mrv. [Tzèdrj]. 1. san¬
daal. — 2. schoen, halve laars.
jTEÖlVÓSy 3 = JlEÖlElVÓg. — jzeSloVj ZO
[tiéöov]. 1. vlakte, veld. — 2. f inz. : te
Rome: Marsveld. — jeeS£ov-öe> bw.,
naar de vlakte.
jieöÓ'O'ev, bw. [:rzsöov, •‘d-ev]. 1. van den
grond af. — 2. overdr.: a) uit den
grond des harten. - b) tot in de diepte
des harten. — jzéöoi9 bw. [loc. v. nédov],
op den grond. — nédov9 zó. 1. grond,
bodem.— 2. a) vlakte, veld. — b) alg.:
landschap, streek, land; omschrijvend'.
0 Arjf-ivov Ti., Lemnos. - néöov-ÖE, bw.,
ter aarde, naar beneden.
. jTESoarifirjs, 2 [nédov ozEipcov], den grond
betredend.
. jtEÖÓTQLyjy ifiog, 6 [nédag zglfcov, eig. :
voetboeien verslijtend], ondeugende
slaaf.
né^a, fj [vw. novg]. 1. voet. — 2. overdr.:
onderste deel, uiteinde, spits.
JIe£ÉTCLLQOI) COV, OL [jXE^fj ETaiQOl], lijfwacht
te voet bij de Makedoniërs.
jze£evco [iiE^óg]. 1. te voet gaan. — 2.
overland reizen. — rcE^jj9 bio. [dat. vr.
v. nstóg ; t. tv. d<5cp]. 1. te voet. — 2.
overland. - jxe^lxós, 3 [ns^óg]. 1. a) te
voet, van het voetvolk. — b) zó -óv,
het voetvolk ; rd -a, de oefeningen van
het voetvolk. — 2. te land, van het
landleger.
-TCE^of^axéco, te voet *, te land strijden —
jtElopaxia, 77, gevecht te voet, - te
land. — jte£o/4,dxos, 2 [ne£fj fiaxopevog],
te voet-, te land strijdend.
jtE^ojtogéco [ns£fj Tzogsvopai], 1. te voet
gaan.— 2. overland reizen.
,ne^óg9 3 [vw. novg]. I. 1. a) te voet
gaande : ó 71. oxgaróg, soms : voetvolk
(fc- 2, a). — b) 6 n., voetknecht, soms :
voetvolk ; zó -óv, voetvolk (z. 2, b).— 2.
overland gaande, op het land levend: a)
ó 7z. ozgazóg, gew. : landleger {%. 1, a). —
b) zó • óv [ozgdzEVfxd\, landmacht (z. l,b).
— II. laag bij den grond; vd:. in proza.
.7tEL'd'agx^co, aan de overheid gehoorza¬
men '^alg. : gehoorzamen. — jzEi^agxtcty rj, gehoorzaamheid. — nEi'd'agxog,
2 [neidófisvog dgxfj], gehoorzaam.
EL'd'CO, TZELOCO, SJIEIOCL, 71 ETCEIXCL, 2e pf. TZEnoida ; med.-pass. Tzsloopai en neiodrjoo/ucu, EJiELodrjv,
ao. èjzidópijv, tzetzeiot*cu. — A. F. (vrl H.) f. met redupl.

— JZEigag
TtEJiidgoco, 2e ao. sjtidov, 2& ao. met re¬
dupl. (bultend. ind.), conj. Tcsjildcn/iEv',
2e plqpf Tïsnold'sa, 3 enk. etzetzolDsi, 1
mrv. EJiéjiL'&p.Ev ; med.-pass. 2e ao. opt.
met redupl. TzsTzidoizo. — [viv. Lat. fï-

dere].
I. 1. overtuigen : tz. xivd zif iem. van
iets ; 7iEi&cov, TTELoag, door overreding,
met toestemming van (tgst.: f$ia). —
inz.: a) vermurwen, tot'bedaren bren¬
gen, tevreden stellen : tz. zóv örjpov.— b)
bepraten, bedriegen, paaien. — 2. med.pass. : a) zich laten overtuigen, gelooven. — b) verzie. : het eens zijn.
II. 1. door overreding, door bidden of
door andere middelen tot iets overhalen,
bewegen : tz. xivd tzoielv zl ; tz. zivd
öcógoïg, omkoopen ; ook : trachten te
o verhalen. — 2. med.-pass. en 2e pf.
TzÉTzoi&a (bet. v. h. pr.): a) zich laten
overhalen, vertrouwen op, zich verla¬
ten op. — b) gehoorzamen : -dopevog,
TZETZEiopÊvog, bereidwillig.
jzsi'd'coy óog-ovg, fj [vw. Tzeldcoj. I. 1. bedr.\
a) de kunst -, de gave der overreding,
het overtuigen. — b) middel om te
overtuigen. — 2. lijd. : volgzaamheid.
— II. verpers. JlEidcb, de Overreding,
godin.
8
TZELH CO, H. = TZÉXCO.
JZEÏVCI, rj, honger, hongersnood. — neivdco (contractie v. as tot ?], in plaats v.
cl, later tot a ; f. "fdoco, ao. *j~ etzeIvclocl).
1. hongerig zijn. — 2. overdr: hevig

verlangen.
jz£ïga9 rj [vw. Lat. ex-perïrl]. I. 1. proef¬
neming, proef : -av XagfavEiv xivóg, op
de proef stellen : -dv xivog öiöóvai, een
proefondervindelijk bewijs, leveren van.
— 2. meton. : de daardoor verkregen

kennis, ervaring, het bekend zijn met:
-av Exsiv zivóg, iem. hebben leeren
kennen.— II. waagstuk, onderneming ;
ook: gewaagd -, gevaarlijk plan.
jzeigd£co [TZEïgd], beproeven, op de proef
stellen.
IlEiQaiSrjg, ov, 6 [TIsigaLog, -lörjg], Peiraïde, zoon van Peiraios, Ptolemaios.
ÜEigaiEvg, aiécog en aicbg, ó (dat. aieï,
acc. aiéa en aid), Peiraieus, havenstad
v. Athene.
1. TZEigaivco (3 enk. pf. pass. TZETzsigavzai,
H.) = Tzsgalvco, volbrengen, voltooien.
2. JTEigaivcOy f. —, ao. ETZEi'gava (H. -rjva);
pf. pass. TZETZEigapai [2. neigag], vast-

binden aan.
TLEigaió'd'EVy biv. [JIsigaiEvg, -■dsvj, uit den
Peiraieus. — H£igaioï9 biv. [loc. o. 77.],

in den Peiraieus.
' l.jtEÏgaQy azog, zó. I. 1. eind, grens, ui-

JZSÏQOLQ

-

terste rand. — 2. overdr. : a) voltooi¬
ing, afloop : 71. elèoüai, H., een gerech¬
telijke uitspraak verkrijgen, — b)hoogste
graad. — c) datgene waarop liet aan¬
komt, hoofdzaak. — II. bedr. : wat
aan iets zijn voltooiing geeft: -ara
zéxvrjg, H., voltooiers der kunst, d. i.
werktuigen.
Q.jzEÏQaQj azog, rd. 1. touw. — 2. (fverdr. :
strik : öXé&gov -ara, H., de strikken
van het verderf.
jtEigaagóg, 6 [jzeigdtco]. 1. het beproe¬
ven, het op de proef stellen. — 2. be¬
koring : het bekoren,^ het bekoord
worden. — jtEigaoTiKÓg, 3 [id.], het
onderzoeken betreffend : Xóyog n., dia¬
loog, waarin de een de zienswijze van
den ander toetst.
JlELgaTTJQLOV, TO \jlEiga(o\, pi’OCf *, %U%. .
gerechtelijk onderzoek.
TtEigdco, ion. -eco, geiv. med. (ao. pass.
sjzEigadrjv, ook met med. beteek.) [Tteiga].

I. beproeven, ondernemen, trachten,
zich inspannen om, wagen: ° gv -u.g
ExfialeLv, te onttronen, — II. 1. beproe¬
ven, onderzoeken, keuren : -dogai zó£ov, H.; -dogen tgoxóv, H., pottenbak¬
kersschijf. — in%.: a) zich -, zijn krach¬
ten enz. beproeven : oftévEog -dogai, H.
— b) iem. op de proef stellen : a) uit¬
vragen. — (!) zich meten met: -aotiai
dXXrjXcov. — y) bekoren. — c) een aan¬
val wagen op : -dogai zsixovg.— 2. a)
ondervinden : ttoXXcov xaxcov -dogai. —
b) door ondervinding leeren kennen :
-dogai xivog, iem.
ÜEtgrivrjy rj, bron te Korinthe.
jxEigrjxL^co = Tisigdco, beproeven, op de
proef stellen : oïïévsóg xivog (iem.s
kracht) n., H. ; oxixag dvdgcov tz., H.,

aantasten.
ÜEigL'd'oog-ovg, ov, ó, Peirithoös,
thische koning der Lapiihen.

my¬

vdog, rj (nonu ongebr.), reis¬
mand.
jzsigoo, f. —, ao. EJieiga ; pass. 2c ao.
èjidgrjv, pf. nknaggai. — 1. doorboren,
doorsteken : n. xgêa ófisXoïoiv, H.,
... aan braadspeten steken ; oxrjizzgov
rjXoioi jiEJzag/Liévov, H., met ... beslagen.
— 2. overdr. : a) doorklieven : xvgaza
jt., H. — b) oövvrjoi nsjzaggévog, H.,
van smarten doorvlijmd.
ÜELaavSgog, d, A theensch politicus, einde
der F» eeuio v. C.
jtEiarj, rj, ion. = * -oa [jieI&cd], gehoor¬
zaamheid.
IlEiGrjvoglöijg, ov, 6 [77., -idyg], Peisenoride, zoon van Peisenoor. — TTet*jtEigivg,
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JtéXs'd'QOV

arjvcog, ogog, d, mansnaam bij H.
HELOLOTgazidaLy a>v, oi [77.,

-lörjg], PeF
Peisistratos,
Hippias en Hipparchos. — neiaiorgaxog, d. 1. H., een %oon v. Nestoor. — 2.

sistratiden,

zonen van

tiran v. Athene, gest. 527 v. C.

touw, kabel ; inz. : meer¬
*
jiEioogai. 1. f. v. ndoxco. — 2. med. f. v.

jzEiaga, zó,

touw.

Tlsi&OO.
jxEiaxÉov,
Ttogai.

verbaaladj.

v. nei&co

jZEi0xrigiogy 3, en JCEiozixóg, 3

en

ttsi-

[neiüco],

geschikt om te overreden, innemend.
— jtELaooy f. v. jieWco.
jtÉHco [vw. Lat. peetere]. 1. a) kammen.
— b) kaarden. — 2. scheren, afscherèn.
TCEXayi^co [irèXayog], in volle zee zijn.
— jzEXdyiog, 3 [7fl?.], van de zee.
TceXayicrgóg, d [^eAay/^co], mrv., zeeziekte.
jtéXayog9 zó. 1. a) zeevlakte, volle zee.
b) overdr.: menigte, overvloed : ° xaxcov
ji., een zee van rampen. — 2. een be¬
paalde zee : ° n. Alyaïov.
jzeXd£co, f. TieXdooo en tieXcó, ao. EJièXaoa
pass. ao. EJtEXdodgv en °EJiXai)ijv} pf.
TzsjiXrjgou (/l. F., vrl H., ao. èjiéXaoaa ;
pass. 2c ao. nXrjzo, ejiXtjvxoh — [nêXag].
— 1. onoverg. : naderen : ogoïov ógoicg
-si (spreekw.) PL., soort zoekt soort. —
2. overg.: a) laten naderen, nader bren¬
gen, brengen bij, leggen op : ° e yrjxgi
zéy.va ; jzXfjzo £#cm, H., hij kwam bij
..., hij zonk op ... — b) overdr. : ödvvpoi
ziva jc., H., iem. aan smarten prijsge¬
ven ; ° EJiog dddf.ia.vxi tt., een voorspel¬

ling onwrikbaar maken als staal.
jxéXavog,ó. 1. olferkoek. - 2. dikke brij;
ook : geronnen bloedmassa.
jzéXag. 1. bw. : a) nabij. — b) 6 n., iem.
die in de nabijheid is, een ander {niet:
vriend, verwanten dgl.). — 2. vrx.mel
gen. (gew. na zijn naamval) , xld. met
dat.: bij.
1lEXaayia, fj, Pelasgië, oude naam v.
Hellas (HDT.), v. de Peloponnesos of v.
Argos (euk. 7 A. 1498). — nsXaayixóg,
3, HsXdoyiog, 3, en nEXaoyig, idog,
vr. bvn., Pelasgisch. — HeXaayógy ór.
1. Pelasgisch. — 2. ol -oi, Pelasgen,
wschl. de vóór-Grieksche bevolking v.
Noord-Griekenlandinde TL, volks¬
stammen in Klein-Azië, in Thessalië en
in Epeiros ; in de Od., stam op Kreta.
jtEXdxrjg, ov, 6

[jiEXd^ojj. 1. die nadert,
die dichtbij is. — 2. die omgaat met: a)
daglooner. — b)
te Rome : cliënt.
jzEXdco (alleen pr.) = jreXdCcö.
jzéXE&Qov = TrXêdgov.
28
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Jt éXeia

—

jTéXsia.) fj, rotsduif. — jteXeidg^ döog, fj.
1. rotsduif. — 2. mrv. -dösg, Peleiaden,
;priesteressen te Dodona. — jteXEio'&'gép,ftcov, 2 [nsXsiag xgscpcov], duiven voe¬
dend.
jteXendco en *-xndco

(alleen

TtsXéKKrjos,

H.), met de bijl bewerken. — jxéXeknor, xó, steel der bijl. — néXEKvgy
scog, o (acc. vv; dat. mrv. sol), bijl.
jz£héficuyigy iöog, vr. bvn. \rtEXspit,ovoa
alytöa], de aigis zwaaiend.
jieXepl^co (ao. TtsXépi^a, H.), zwaaien;
alg. : heftig bewegen, schudden : neXsiaiQeto (dreunde) 3'OXvpnog, H; xó£ov
TisXéfzi^Ev, H., hij schudde hevig den
boog, door de inspanning waarmee hij
hem poogde te spannen.
jzeXéokeo, 2 enk. iter. impf. med. v. TtéXco.
nsXiag, ov, d, mythische honing v. loolkos. — IleXidg, döog, vr. bvn., van
Pelias; ai -dösg, Peliaden, dochters

van Pelias.
jzéXXa, rj, melkemmer.
HéXXa, fj, en -ai, dn\ ai, Pella, stad in
Makedonië. — ÜEXXaïog, 3, uit Pella.
ÜEXXrjVEvgy 6, inwoner van Pellene. —
ÜEXXrjvrjy fj, stad in Achaia.
jzéXopai, %. TtéXco.
ÜEXojtLÖaiy cbv, oi [.IléXoyj, -uhjg], Pelopiden,zonen-,nakomelingen van Pelops.
UEXoJZovvao-y dor. = TleXoTtowTjo-. —
nsXojzovvrjoiog, 3, Peloponnesisch ; oi
-oi, Peloponnesiërs. — nEXojióvvrjaogy
ij \[JéXojiog vrjoog], het zuidelijk schier¬
eiland v. Griekenland.
HéXoyj, ojiog, ó, mythische honing op de
Petoponnesos.
jiEXzd^oo [jisXzij], als peltast dienen.
IléXzai, cbv, at, stad in Phrugië.
jtEXzaozrjg, ov, 6 [nsXxd^co], peltast, licht¬
gewapende. — jiEXzaoziKÓg, 3. — 1.
van de pel tasten ; zo -óv, het licht¬
gewapend voetvolk. — 2. on., die het
kleine schild weet te gebruiken.
jzéXzTjy fj. 1. klein schild. — 2. bord, dat
eenige gelijkenis had met een klein schild
en waarop de adelaar der Perzische
ko7iingen prijkte (xen. an. I, 10, 12).

jtEXzocpógog, 2 [ttéXt7]v cpégcov], een klein
schild dragend ; oi -oi = oi TtsXxaoxaL.
jtéXco en (gew.) med. : impf. of 2e ao.
ejiXe ; med. iter. impf. 2 enk. tceXeokso ;
impf. of 2v ao. 2 enk. etcXeo en etcXev,
3 enk. ejiXezo. — 1. a) zich bewegen,
komen, gaan. — b) zich ergens heen
en weer bewegen, zich ergens bevin¬
den, verblijven, gewoonlijk zijn. — 2.
overdr. : a) ontstaan, worden : oéo ö’

jtevixQÓg
EK xdÖE -ovxai, H., dat komt van u, is uw werk. — b) zijn : 0 ovö'sv dvfXgcó71 OV ÖSLVÓXEgOV -El.
jzéXcoQ, xó (alleen nom. en acc. enk.), reus¬
achtig wezen, monster. — jteXcógiog,,
3, en jzéXcogog, 3 en 2, reusachtig,
monsterachtig ; xo -cogov = TtêXcog.
jiéppc^ xó \viv. TiÉjtxco], gebak.
jtEfzjxd^co. 1. op de vijf vingers tellen.
— 2 alg. : tellen. — JtE/ajzdgy döog, ff
\viv. Ttévxs], liet getal vijf.
TxépjiEy onverb. (doch ook gen. -txcov), aioL
[viv. Ttévxs] — TtEVXE.
TtEprtzaïogy 3, vijf dagen oud, den vijf¬
den dag geschiedend. — jtêpjxzogy 3»
\viv. Ttévxs], vijfde.
jtépjtcoy yjco, ETtsyyja, 2e pf. TtèTtojicpa\
pass. nepcpdijoopai, snèpcpdrjv, Ttènsppai.
I. zenden. — 1. a) act. : n. xfjgvKag ; abs.i
nèpxpag [dyyéXovg] eöelxo, hij liet hem
verzoeken ; èrf vöcog ut., hdt., om water
zenden; n. éni xiva, iem. zenden halen
° Tt. Ttóöa, den voet vooruitbrengen,
gaan.-— b) med.: in zijn belang zenden;.
vd. : zenden halen, om iem. zenden,,
ontbieden (= psxaTtèpTtopai). —■ 2. met
h. bijbegrip) v. geiveld : werpen; v. ge¬
luiden : uitstooten.
II. in verzie. zin. 1. laten gaan. — 2.
wegbrengen, geleiden, begeleiden :
Ttopnijv Tt., een plechtigen optocht lei¬
den, - begeleiden, - houden.
JXEflJtdbpoXoVy xó \vw. Ttévxs, öfisXóg], vijf'
tandige vork.
jiépyug, scog, fj [;nèpnco], het zenden.
jtEV£ozrjgy ov, ó, daglooner ; in Thessalië:
hoorige. — Jt£vrjgy rjxog, m. bvn. [Ttévopai], die van zijn arbeid moet levcnr
minvermogend (tgst. : nXovoiog ; arm
= Ttxcoxóg).
jtEv'd'ELtOy H. = TtEvdèco.
TtEV'd'Egdy fj, schoonmoeder. — jtEviXEgógy
ó, schoonvader.
jiEv'd'éco [rtévdog], 1. onovcrg.: a) klagen,
treureu. — b) rouw dragen. — 2. overg:.
beklagen, betreuren. — jzévd'tfzosy 2
en 3 \id.], klagend, treurend. — jzev'd'ogy xó \viv. Ttd&og]. 1. droefheid, ver¬
driet, leed ; inz. over iem.s dood: rouw.
— 2. ?neton. : a) uiterlijk teeken van
rouw, rouw : n. Ttoisïoflai, rouw bedrij¬
ven. — b) ooi'zaak der droefheid : treu¬
rige gebeurtenis, ongeval ; 0 zedelijke
val.
jtEvia fj [Ttévo/uai]. 1 bekrompen om¬
standigheden, onbemiddeldheid. — 2.
verpers. : de godin der Armoede.
jz£vixgógy3 \vw. nèvr\g], armelijk, schamel.

.
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jzévogai
Jtévofiaij dep. [vw. nóvog\. 1. a) onoverg.:
hard werken, zich afsloveh. — b) overg.:

aan iets arbeiden, gereedmaken. — 2.
meton. : van zijn arbeid leven, minver¬
mogend zijn.
jZEVza-y x. tzevze .
jtEVTOL-ezrjQig, lóóg, vr. bvn. [tz., ëzog'], om

de vijf jaren terugkeerend, vijfjarig;
ri jz.. tijdruimte van vijf (cl. i. vier, x.
TZEvzszrjglg) jaren. — JZEvzaézTjgogy 2, en
TZEvzaEzrjgy 2 [tzevze êzcbv], vijf jaar oud;
bic. TTEvzdETEg, vijf jaren lang. — jzevzaEzla, fj, tijdruimte van vijf jaren.
jZEvza.'d'XEvco en jxevzo.'&'Iéco, het pentathlon beoefenen. — jzévzaMov, zó
[.tzevze dftloi], pentathlon, vijfkamp [om¬
vattend de vijf lichaamsoefeningen der
Grieken : dl ga, öioxog, ögógog, Tidhj,
jzvygrj).
jZEvzdxigy telbic. [tzevze], vijfmaal. — jzevzaxia-gvQLOL, ai, a, vijftig duizend. —
jZEvzaniG-xllioi, ai, a, vijf duizend.
JZ£vzaxoaiagx°Sy ó

[jzsrzaxooicov digxcov],

aanvoerder van vijfhonderd man. —
jzEvzaxÓGioty ai, a, vijfhonderd.
JlEVZapEZQOg, 2 [jZEVZE /LlETQCOv], llit vijf
versvoeten bestaande ; 6 jz. [oztxog],
pentameter. — jzEvzanldoiog, 3 [vgl.
öiTzldoiog en%.\, vijfvoudig.— jzevzóozogog, 2 [jtevze ozógaza (sycov)], met vijf
monden. —
UEvzdzevxog, ij [tzevze
zsvxea (boekrollen, -deelen) (e/ovou);
eig. bvn., t. w. (iïflog ; —Ned. Penta¬
teuch], Pentateuch. — jtérra-^a, bic.,
in vijf deelen.
jzévzE, onverb. (in samenst. tzevze- en
Tzsvza-) [vir.Lat. quinque. Ned. vijf], vijf.
— jcEvzE-Hai-ÖExo.y onverb., vijftien.—
jtEvzEHai6éxazogy 3, vijftiende.
jzevze-zdlavzog, 2 [tzevze xaldvzcov], vijf
talenten bedragend.— izEvzEZTjgig, iöog,
i) [tzevze, Ito?]. ï. tijdruimte van vijf
(naar onxe wijxe van rekenen : vier)
jaren. — 2. feest dat om de vijf (vier)
jaar gevierd wordt.
jZEvzrjxovza, onverb. the., vijftig.
jiEVzrjHOVzdyvog = -zóyvog. — jzevztjHÓvzEQogjion. = -zogog. — jzevzijkovztjq, rjgog, ó [Tzsvzrjxovxoi], aanvoerder
van vijftig man. — jzevztjKovzóyvog9 2
[tt. yv&v], van vijftig morgen.— jzevztjHovzógyviogy 2 [jz. ógyvicov], van vijftig
vademen. — jzEvzrjnóvzogogy ov, vr.
bvn. [tz., êgéooco], met vijftig riemen;
ij tz. [vavg\, schip met vijftig riemen.—
jzevztjKovzovzTjg, ov,m. bvn. [tz. excov],
vijftigjarig.
aXEVzTjKÓoioiy ion. = -zax-, — jzevztjhogzóg, 3 [TZEvzrjxovtd], vijftigste ; ij -ij [gsglg], het vijftigste deel, tol van twee
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procent; j* V ->) [ngéga ; —> Ned. Pinksteren], Pinksteren, de vijftigste dag na
Paschen. — JZEvzijxoozvgy vog, rj [idi\.
— 2. afdeeling van
vijftig man.
JXÉJtayciy JZEJzdycuoij
JZEjzaüvTa, %. Tzdoxco.

Tzijyvvgi.
m

jzEJzaivco (slechts enkele vormen, vrl: pr.7
aO'. ènsjzava ; pass. TZEJzavdijoogai, etzeTzdvdrjv), doen rijpen ; pass.: rijp wor¬
den.
JZEjzdlaygai, x. 2 *Jzaldooco.
jzÉjzalpcu, -JZEJzalcoVj %. Tzdllco.
jzÉjzagcUj pf. v. * jraogai.
IlETzdgTj&og, rj, eilandje bij de noordoos¬
telijke punt v. Euboia.
jzéjzaggaiy pf. pass. v. Tzstgco.
jzéjzao'd'Ey x. Tzdoyco.
jZEjxaopaiy pf. v. jzazéogai.
jzéjzEigog, 2 en 3, rijp.
jzéjzeggaiy pf. pass. v. jzégTico en tzÉooco.
JZEJZTjya.y 2g pf. v. Tzrjyvvgi.
JZEJZl'd'-y x. TZEl&CO.
jzÉJzlTjyoiy -yoVy %. jzlrjooco.
jzÉJzlrj'd'ay 2G pf. v. Tzlrjïïco.
jzéjzhjgaiy pf. pass. v. tzeIó^co.
jzÉjzlogy 6, geweven doek, dienende om
iets te bedekken. — inx.: a) gewaad,
kleed, vrl voor vrouwen. — b) dek¬
kleed, overtrek.
jzÉjzvvpaiy x. tzveco, II, 2.
jzéjzoi'd'cty •'d'ECiy x. Tzsidco.
jzÉJZogaiy pf. pass. v. tzlvco.
jzéjzogzpay 2G pf. v. négjzco.
jzéjzov'd'ciy JzéjzoO'd'Ey v. jzacyco.
Tzéjzgaya, 26 pf. v. Tzgaooco.
jxÉjzgaxay pf. v. Tzuzgdoxco.
jzéjzgax<z9 jzéjzgrjya9 x. ngdooco.
jzêjzgrjxa9 pf. v. Tzlgjzgijgi.
jzéjzgijgaiy pf. pass. v. jzigTigrjgi en ion.
pf. pass. v. TziTzgdoxco.
JXÉJXgvjogaiy pf. pass. v. TzlgTigrjgi.
jZ£JxgTjx<*9 pf. v. Tzgrjooco.
jzEJZgcozoUj x. sjzogov.
jzÉJZzagcUy pf. pass. v. Tzezdvvvgi.
jZEJZzEcog, ion. part. pf. v. tzltzzco.
jZ£jzzTjcógy x. Tzzrjooco en tzitzzco.
jzEJzzóg, 3 [verbaaladj. v. tzeooco], gekookt.
JZEJZZCOHa, JZEJZZCÓgy x. tzitzzco.
jZEJZV'd'oizo, jzéjzvagaiy x. TzvvOavogai.
jzéjzcoHciy pf. v. Tzlvco.
jzEJZcovy ovog, m. bvn. [vw. tzeooco ; —>Lat.
pepö —Ned. pompoen]. 1. door de
zon gestoofd, - gerijpt, rijp.— 2. overdr.:
a) zacht: ° góx&og jz., verzacht leed. —
b) (alleen voc.) : a) beste. — f) ver¬
wijfd, laf.
l.jzég, enkl. bw. [wschl. door apokope uit
Tzsgf aan alle kanten ; vd. : zeer; vw.
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Lat. per- (per-magnus)], legt nadruk
op een afzonderlijk begrip.
I. 1. (zld.) versterkend : zeer, in hooge
mate, gewis : zpégzegog ovx óUyov jzeg,

H., beter, en gewis niet weinig. — 2.
beperkend: in elk geval, althans: vvr
<5r} jzég (nu althans) pev dxovoov, H.
(daar gij het vroeger niet gedaan hebt).
— 3. a) vestigt de aandacht op een be¬
grip : xai avzoi neg novecóps&a, H., la¬
ten wij ook zelf iets doen en niet alles
aan anderen overlaten. — b) drukt een
gradatiei» uit : ov d&dvazol jzsg ënoav,

H., dien zelfs de góden eerden. —
4. toegevend : hoewel [nauw vw. aan de
vorige beteek. ; h. voorbeeld aldaar kan
men opvatten : dien zij, hoewel gó¬
den, ...) : pd^Ez' dyvvpevóg neg, H., of¬

schoon bedroefd.
II. verbindingen. 1. met betr. vnw. en
biu. : öojzsg, oidonsg, öooojzeg, z. die tv.
— 2. met vgw. : xaljzsg (z. a.) ; rjjzEg,
dan zelfs (z. ook 3) ; eijcsg (H. ook eI
... neg), z. a.; ozsjzsg en oze neg, juist
wanneer.— 3. in verscheidene gevallen
is de beteek. v. -Jisg zeer verzw. of zelfs
geheel af gesleten : coojzeq ; vaak ij neg (z.
ook 2) en EJiEiJzeg.
^.jzÉQy aiol. = TiEgl.
Jtéga en -a (comp. jzEgaizégco) [instr. en
dat.-loc. ; vgl. jzégav]. I. bw. : over...
heen. — i. v. plaats : verder. — 2.
overdr. : a) v. tijd : verder, langer. —
b) v. maat : meer, nog meer, boven¬
dien. — II. vrz. met gen. [staat vaak
achter zijn naamval). 1. v. plaats : ver¬
der dan. — 2. overdr. : a) v. tijd: lan¬
ger dan, over : jz. pEoovogg rjpègag, in
den namiddag. — b) v. maat : a) meer
dan, boven ... uit, over : jz. zov öéovzog,
meer dan behoorlijk is. — /?) vd.: tegen,
in strijd met : ° jz. ölxrjg, tegen alle
recht.
jzegdaans, Her. impf. v. 1. jrsgdco.
jzéga-'d'Ev, bio., van -, aan den overkant.
negcufioi en neggcuftol, cöv, of, Peraiben,
Perrhaiben, bergvolk in noordelijk
Thessalië.
jzegalvcoy avco, èjzégava ; pass.negavdgoopai, sjzegdvd’ijv, jzsjzégaopai [jzégag]. 1.

voltooien, ten einde brengen, uitvoe¬
ren, tot stand brengen : n. lóyov, een
redevoering ten einde brengen, - hou¬
den ; ovöev jz., niets uitrichten ; pass.:
tot stand komen, in vervulling gaan,
geschieden. — 2. onoverg. : eindigen,
begrensd worden.
jzegaTog 3 [négav]. 1 aan de overzijde
gelegen, - zich bevindend. — 2. ?/ -a
[yrj], de overkant. — jzegaióco. 1. overg.:
naar den anderen oever brengen, over¬
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zetten. — 2. onoverg. en pass. (met med.
f), oversteken, o vervaren.
Jtegaizégcoy bw., z. Jtéga.
Uégapogy ó, aiol. = Hg ia po g.
Jtégavy ion. crzégrjv \acc. ; vgl. jzéga, jzéga].
I. bw. 1. naar den overkant: jz. elg zrjv
'Aolav öiaffjvcu. — 2 a) aan den over¬
kant : je. sivai. — b) zö jz., de overkant;
tol jz., wat aan den overkant gebeurt.
— II. vrz. met gen. 1. aan gene zijde
van, tegenover. — 2. verder dan.
jzégagy azog, zó. 1. v. ruimte : einde, uit¬
einde, grens : 0-aza yrjg. —2. overdr.:
a) het ophouden, grens, einde : jz. zov
fiiov ftavazog. — b) voltooiing, hoogste
graad.
ïtégaoïgy scog, i) [1. jZEgaco]. 1. het overste¬
ken. .•— 2. overdr. : °jc. fiov, het over¬
gaan van het leven in d. dood.
jtEgdxrjy rj \vr. v. *Jtégazog, v. Jtégag ; t.
iv. yfj], het uiterste Westen.
jzegazógy 3 [verbaaladj. v. 1. jzEgdco], dien
men kan oversteken.
i.jzegdco (Her. impf., H., jzsgdaoxs) \vw.
Jtéga].
I. overg. 1. a) door iets heen gaan, dringen : félog èjzégrjosv ööóvzag, H. ;
inz.: overschrijden, doorklieven : jz.
■ddlaooav, H. — b) overdr. : " zégpa zov
ftovjz., d. i. sterven. — 2. 0 over iets
heen brengen : jz. jióöa.
II. onoverg. 1. a) over -, door iets heen
komen, - dringen r yah<óg (nl. een ivapen) ovx énêgrjoE, H.; inz. : over ... va¬
ren, - reizen. — b) over een grens ko¬
men, te ver gaan. — c) alg. : over een
tussekenruimte komen, vooruitkomen,
aan : ° ex óópcav jz., buitenkomen. —•
. overdr. v. tijd : ölol yrjgcog jz., zijn ou¬
den dag doorbrengen.
S.jzegdco (H. f. inf. jzsgdav ; part. pf. pass.
jiEJzEgrjpêvog) [vw. jzuzgdoxco], een slaaf
verkoop en.
IIegyappvógj 3 [ —> Ned. perkament],
van Pergamon in Musië. — JUégyapovy zó, en -pogy rj. 1. a) de burcht v.
Troje (dikio. mrv. zd -a). — b) alg., enk.
en mrv. : burcht. — 2. stad in Musië.
HegyaolSijgy ov, 6, Pergaside, zoon van
Pergasos.
HegSixKagy ov, o. 1. Perdikkas II, koning
v. Makedonië, gest. 413 v. G. — 2. veld¬
heer v. Alexander d. Groote.
jzégditjy ixog, 6, ?/ [ —Lat. perdix —>
Ned. patrijs], patrijs.
jzégTj'd'EVy jzégrjVy ion. = Jiega-.
jzégllaiy z. jzégd-co. — jzégllcoy jzégooo,
Ejzsgoa,
ao. ejzqa&ov ; med. f. jzégoopac (met lijd. beteek.), (ao. inf. pass., H.
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jtégftai). —1. a) verwoesten., vernielen.
— b) v. pers. : dooden, — 2. buitma¬
ken, plunderen.
jteql, als vr%. na zijn naamval en dikw.
als bw.: tzégi [vw. Lat. per].
A. bic. [in vele gevallen kan men ofwel
n. als afzonderlijk bw. beschouwen, of¬
wel tmesis aannemen).
I. 1. rondom : n. dè Tgcoai rjoav, H., om
haar stonden Trojaansche vrouwen.—
2. overdr.: boven de anderen, boven¬
mate : tÓv Ti. govoa (piXpos, H.
II. in samenst. 1. rondom. — a) «). om
... heen, cirkel vormig, in een kring:
TzsQL-éxco, omvatten ; Tzsgi-Égxogai.— p)
overdr. : geheel en al, zeer,, tot het
eind (vgl.Lat. per-) : TZEgixaXXrjg ; tzeqloiöa, nauwkeurig ...; TtEgi-gsvzo. — b)
her- en derwaarts: Tzegi-TzaxÉzo. — c)
a) voorstelling v. een beweging om een
as : om- : xrjv xscpaXrjv Tzsgi-dyco, om¬
draaien. — 0) overdr. v. een ommekeer,
een verandering: z. 7ieql-lozijpi, II, 2,
b. — 2. over iets heen komend, bui¬
ten iets uitstekend: a) eig. : Tzsgi-cpeyyat, op de vlucht buiten iern.s bereik
komen, ontvluchten. — b) overdr• • a)
voorbijziend, vcrwaarloozend: tzeqloQGLMy over het hoofd zien.
fi) bo¬
ven de gewone maat, boven anderen :
TTEQiovoia, overvloed ; TZEgi-yiyvogai,
overtreffen, overwinnen. — y) boven
den duur van iets anders : Tzegt-yiyvogai, overblijven.
B. vrz. I. met gen. 1. y. plaatsj. a) ronclom : tl. ojzslovg xsxavvoxo ijgsgig, H*,
om de grot strekte zich een wijnstok
uit. — b) cciol. = vtzèq. — 2.overdr.'.
a) duidt aan hetgeen in h. middelpunt
staat der gedachte, der bezorgdheid, def
werkzaamheid : betreffende, over,, om,
voor, wegens : gdxeo&ai tz. vavovxog,
H., om... (doch tevens wordt h. lijk als
in h. midden liggend gedacht) ; Xéyeiv
xai dxovetv TT. kxdoxov ; spade ra tz.
IJgo^érov, liet lot van... ; (pofelodai tz.
zivog. — b) boven, meer dan: (piXstv
Tiva 7Z. TT.dvTCJV 5 7Z. Tzavxog TZOIELOVCM, bO'
ven alles (cl. i. zeer hoog) achten.
II. met dat. \.v. plaats : a) [rust) rond¬
om, om, omheen : exovxeg oxgsjzxovg
(ketens) tz. xoïg xgaxgXoig^ (hals) ; tz. xoig
öogaxloig diEq?ÏÏ£lgovxo, zij kwamen om,
door de speren doorboord [h. lijk ligt
om de speer heen1. — &) rondom m •
Pttviarj sXiaoogÉvr] tz. xanvcg, H., de vetdamp opdwarrelend in den rook.
2.
overdr.: o) (z. I, 2, a) : betreffende,
over, om, voor : gdxsodai tz. xxeclxeooiv,
H., voor have en goed ; (popsiovai tz.
xivl ; daggsLv tz. xivi. — b) reden, oor¬
zaak :
tl. xagfisi, uit vrees.
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III. met acc. 1. v.plaats : a) om, om...
heen : dnsoxEiXav xdg vavg TL.neXoTzóvvrjoov ; tz. xi]V ddXaxxav olxsiv ; oi tz. avxov,
oorspr. : iem.s omgeving, reeds bij H.
en dikw. later : de genoemde pers. en
zijn omgeving, zijn gevolg enz., na h.
klassieke tijdvak dikw.: die pers. alleen.
— b) bij : fj tz. Aéofov vavpaxia.^-- c)
rondom in : tz. JltEglrjv diézgifÏE fjgEgag
ovxvdg, hdt. — 2. overdr. : a) v. tijd
en bij getallen : omstreeks, ongeveer :
tz. gêoag vvxxag, omstreeks midder¬
nacht ; tz. ETzxaxoolovg. — b) ten op¬
zichte van, betreffende, jegens, voor
[z. I, 2, a) : Xéyeiv Tzegt xi ; nsgi xi slvai,
met iets bezig zijn ; döixog tz. xiva ; oi
ró/uoi tz. xovg ydgovg, over het huwe¬
lijk ; xd tz. xovg dsovg, de eeredienst.
1. jcégz, z. Tzsgf begin.
2. JTÉQL [h. bw. Tiegi, zonder koppelw. ge¬
bruikt en met verschuiving v. h. accent]
= TZEgiEOTl, TZEgiElOl.
jiEQi-ayyéXXco © rondom -, overal veikondigen.
jxEQi-ayvL^oO) rondom reinigen.
jtEQi-dyvvgi ® 1. rondom breken.
* 2.
overdr., v. de stem, pass. : rondom bre¬
ken, - weergalmen.
jtEQi-dyco © I. overg. [met acc. afhan¬
gende v. -dyco). 1. a) rondleiden, iem.
overal meenemen.— b) overdr.: a) iem.
in een gesprek en dgl. langs omwe¬
gen tot een zeker punt brengen.
fi)
een leer rondventen. — 2. omwenden,
omdraaien : tz. xrjv xscpaXrjv. — W.met
acc. afhangende v. Tzsgi-. 1. overg. : rond
iets leiden: tz. xiva xi)v JAxxzxrjv. — 2.
onoverg.: rond iets gaan : tz. xdv ficogov.
jTEQL-aLQÉco • 1. iets dat omringt wegne¬
men: xEix°g tz., eén stadsmuur sloopen ; Tzegiaigeiodai xr\v ocpgayïöa, zijn
(med.) zegelring aftrekken. — 2. a)
geheel wegnemen.'— b) overdr. : TzsgiggrjgévoL [pass.) xgi'igaxa xal ovggdxovg,
geheel beroofd van...
jzEQi-aXXa, bw., boven alles, bovenmate,
zeer.
jTEgiappcL, xd [TZEgiaTzxco], wat men zich
omhangt, vrl om d. hals, amulet.
jTEQi-apjxéxco cn -agoxioxco. 1. iets omkleeden, omgeven, omhullen. — 2. a)
iets om iets wikkelen. — b) overdr. :
v. gedachten : övógaxa TzsgiagTzsxovxai,
zij zijn in woorden gehuld.
JlEQLavSgog, o, tiran v. Korinthe omsir.
600 v. G.
jTEQL-djTxoj © I. 1. ombinden, omhangen.
— 2. overdr.: iem. iets aan doen: aioXvvrjv xfj ttóXel tz. — II. een vuur rond¬
om aansteken.

negifiaivco — jtegieifu
Jteei-fiaivco • 1 a) om iets lieen gaan
gaan rondom ; inx.: om een gevaUrn
. makker gaan om hem te verdedigen; “tf
veidedigen, beschermen. — b) overdr
v. klanken : om de ooren heen komen.

. .:.,me'; c'e beenen omvatten, zicli
schrijlings zetten op.
negi-pdUm ® |
1. overg_ {me( ^
afhangende v. -ftallw): «) om iets heen
werpen. -leggen : o*. Tm>
•
neQ‘PaXXeo&cu, zich een
kleed omwerpen. - 6) omY*r.. iem
iets aandoen, bekleeden met: n. xivi
ir)v^ paoïXeLav, het koningschap • 0 n
Xiva olxtov, iem. met medelijden’omringen. - 2. med. : a) zich om iets
heen leggen, omsingelen. — b) vd - inneinen, veroveren ; ook overdr. : zich
%Tef0Gnen ' xg^aza (scliatten) nepteII. om verg. 1. met ace. afhangende v.
negi-t rondom : a) omwikkelen, omrin¬
gen, omvatten : ° Xeeoi ,t. ggxéga, omhelzen. — b) overdr.: binden door.
verstrikken in : ° ögxois 71. xiva ; xhv nóKiv ovgxpoQaig n., verwikkelen in ellencle- —. 2. met aec. afhangende v. jisoiover iets heen ; overdr.': overtreffen •’
-et anarxag êcóooim, H. - 3. abs. gé¬
bruik, ontstaan uit I, 1, a: -eiv \êavxov vavsenx,]. a) gaan rondom : xóv
Atiwv 71. [ras vsae], HOT., den AtliOOS
O invaren; vfjeg Jcegtfaiovoat [savrad
2.0VV10V
die de kaap Soenion omvoeren ; n. [spavxóv'] xiva, omarmen.
n£QiplejzTog,2[verbaalcidj.l 1. van alle
kanten bezien. — 2. overdr.: in aan¬
zien, bewonderd, beroemd. — jteqlfMejzco © 1. onoverg.: rondkijken.- 2.
overg. : a) naar iem. rondkijken : tt. tzóoag alle, de eene na de andere. — b)
overdr. : omzien naar, zich storen aan ■
° lovvöixov (het recht) tx.
JtEQLfioarog, do?\ = ■fiórjzog. — jteqlpoaco, rondom naroepen. — jtEQipóij-

roff, 2 — 1. rondom nageroepen : beïoemd; berucht. — 2. omschreeuwd,
cioor geschreeuw omringd.
jteql fïoXrjy ?j [jxEQiPalXco]. 1. het werpen
om, het omringen, het omvatten ; inx *
omarming. - 2. meton.: d) het om iets
neen geworpene, het omgevende ; inx.:
kleed, mantel. — b) omtrek : *. olxtng
HI)T- ~ neQtPoXos, 2 DY/.]. 1. omrin¬
gend. — 2. 6 7i., ringmuur.
Jteeifeaxióvios, 2 [tzeql Pgaxiova]. 1. den
arm omringend, — 2. ró -ov, armband.
jt€Qi-f}gvxioSy 2, rondom diep.
negi-flvcoy rondom instoppen.
JtsQi-yiyvopai • en •yivopat (tzeql-, over
... heen), overdr. — 1. de meerdere van

iem. (xivog) worden, - zijn, overtreffen,
o vei winnen. - 2. overblijven, over¬
schoten ; inz. : in leven blijven, zijn
leven redden. - 3. het resultaat 1, het
gevolg zijn ; onpers. : nsgieyêvexo &oxe
de slotsom was, dat...
rcegtylargs, 2 [neoi, yXayoel vol melk.
"feTpK* 2 [nCei' ïl&aaal Z6er welnegi-yvdftjtTco, omvaren.
negiygajcTos, 2, omschreven, beperkt. —
neei.ygacpco © 1. een lijntrekken om.
— 2. oragrenzen, beperken.
jvegidegs, 2 [tzeql, ÖÉog], vol vrees.
jteQL-öetöcoy zeer vreezen.
jtsql deiJTvovy zó, doodenmaal.
JTEQi-déïgiosy 2 (tzeql-, rondom, aan weers¬
zijden) = d/Li(pidé£iog, aan weerszijden
\d. i. mei beide handen) rechtsch, - be¬
hendig.
jtEQi-déco © ombinden.
rCEQlÖEMSy bw. [jlEQLÓErjg], vol vrees.
jTEQi-ötöopcu © med., iets van het zijne
voor iets (rivog, gen. v. prijs) geven,

wedden :
drievoet.

n.

igijzodog, H.,

voor een

ttCQi-divEOfiaiypass., ronddraaien; loopen

rond.

1

jtEgi-öicoy zeer vreezen.
JTEQidgopogy 2 (TiEQi st. v. sÖQapov. 2en
ao. bij xqéxco]. 1. bedr. : a) ergens om
heen loopend, cirkelvormig. — b) v.
pers., rondzwervend. — 2. lijd.: waar¬
omheen men kan loopen, alleenstaand.
JtEgi-ögvjtTco, rondom afscheuren.
jTBgL-övcp ® rondom uittrekken (debeteek.
is h. tegendeel v. hetgeen men zou ver¬
wachten ; %. óiTiodvco).
jTEQi-eiXécpy om iets wikkelen. — jteqleiXlgcco en -lttco = negieXiooco.
1. jcEQL-ELpL © [slpi],
rondom iets zijn,
omringen. - 2. (tzeql-, over... heen),
overdr.: a) de meerdere van iem. (nvog)
zijn, overtreffen. — b) overblijven,
overschieten ; inx. : in leven blijven,
nog leven. — c) het resultaat -, het
gevolg zijn ; onpers. : tzeqleotl dXh)Xoig eqiCelv, het gevolg is onderlinge

twist.

2. Jl£Ql-Eipi ® [tjipi] (de L V. TZEQL- S0111S
geelideerd vóór l- : 7ZEQ-iévai, tzeq-lcóv
enz.) en jiEQi-ÉQxopcu © I. 1. rondgaan:
een kring beschrijven, een omweg
maken, op en neer loopen, rondslen¬
teren. — 2. met aec. afhangende v. tzeql-:
rond iets gaan : tzeqlelpl xdg etzl xcov
vscov (pvXaxdg, de ronde doen bij de
scheepswachten; t?jv eEUdöa TZEQisipi

jteQieiQyco

—

doorloopen. — II. overdr.

1. v. tijd
(■voorstelling v. d. kringloop v. d. tijd) :
om-, verloopen. — 2. in de rede : een
omweg maken. — 3. vrl o. ambten en
ioaardigheden,
ook v. een ziekte, v.
verantwoordelijkheid enz.’. na omwegen
ten slotte overgaan op, - ten deel val¬
len aan.
4. (alleen nEgiègxopai) : be¬
driegen [vgl. Lat. circnmvenire).

'rz£Qi-el(>yco, rondom insluiten.

jiEQiéJLacris, scog, fj. t. het omrijden. — 2.
meton. : rijweg om ... heen. — jzeqleXavvco © '1. voortdrijven rond. — 2.
onoverg. : n. \xóv ijztzov], omrijden.
ji£qi-eMgo(d ® att. -farao, winden om.
.jteqi-éXkcü © heen en weer sleepen.
jTEQi-ÉJtco © om iem. of iets bezig zijn,
op deze of gene wijze behandelen.
.jiEQi-EQya£o(Acu © zich te veel moeite
geven, nutteloos -, overbodig werk
verrichten.
jtEQiegyla, fj, overdreven -, misplaatste
bedrijvigheid ; inz. : bemoeizucht, on¬
bescheidenheid. — JtEQiEQyog, 2 \negl,
egyov]. 1. bedr. : te bedrijvig ; inz.: die
zich nutteloos inspant; bemoeiziek,
onbescheiden. — 2. lijd. : met overdre¬
ven zorg gemaakt, - bewerkt.
.nEQi-ÉQycO) ion. = Jisgt-elgyco.
.TtEQi-EQXopcu, z. 2. negl-Eipi.
jt£Qi-Éayaza9 cov, za [(rd) nsgi (bw.) soyazaI, de uiterste deelen, rand.
jzegi-Eyco •
A. (jtegi-j rondom). I. act. 1. omringen,
omvatten, rondom insluiten, omarmen :
6 7zegi8%cov [d?7@] en zo nsgisxov, at¬
mosfeer ; inz. : vijandelijk omringen,
omsingelen. — 2. overdr.: a) v. aandoeningen enz. : zich meester maken
van, bevangen. — b) v. een boek, een
algemeen begrip enz. : in zich be¬
sluiten, bevatten. —• II. med. 1. zich
rondom vasthouden aan. — 2. overdr.:
a) zich om iem. (zivog) houden, bescher¬
men. — b) aan iem. of iets (een zaak,
een meening enz.) gehecht zijn, niet
loslaten, naar iets (zivog) streven,
trachten te verkrijgen.
B. (TtEQL-, over iets heen). 1. uitstéken :
n. zeg xègei zovg svavxlovg, den vijand
overvleugelen. — 2. overdr.’. over¬
treffen.
7iEQi-£éc0, rondom zieden.
jtEQim£dbwv p>L © omgorden, op schorten.
jzEQi-rjyéofAou. 1. om iets heen leiden. —
2. rondleiden en alles laten zien. —
jzEQLrjyrjcfLgy scog, p. 1. het rondleiden
en toonen der merkwaardigheden. — 2.
meton.: aardrijkskundige beschrijving. I
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—• jzEQLrjyrjzrjg, ov, ó. 1. rondleider,
gids van vreemdelingen.— 2. geograaf.
jZEgiriAvoig, scog, fj [jieqI ; st. èXv&, vgl.
èlr/Ma], om-, kringloop.
jceql7][aehzé<x) [nsgl ; ?], zeer ontevreden -,
verbitterd zijn.
jzEQL-rjxécoy rondom dreunen, - weergal¬
men.
m
jtEQi-'d'Edo/AOLij rondom bekijken.
jzEQi-'d'Eoo © rondom iets loopen.
nEQi&ovg, ov, 6 = üsigifloog.
ozEQL'd'v/Aogy 2 \tieqi, dvpog\t zeer tooinig.
JXEQL-Ldxcoy in ’t rond weergalmen.
jzEQL-KrtjzEvcoy rondrijden.
jZEQL-LOZrjfU

©

.

.

7

I. overg. (pr., impf, ƒ'., le ao.) (de ace.
hangt af v. -tozrjpi). 1. rondom plaat¬
sen, - opstellen. — 2. overdr. : omwen¬
den, in een anderen toestand brengen.

II. onoverg. (2<>ao.,pf., plqpf. act.; med.)
(vaak met acc. afhangende v.tteqi-). 1.
rondom gaan staan, rondom staan,
omringen, omsingelen: yogdv negilozad'
ógiXog, H., de menigte stond om den
dansrei. — 2. overdr. v. toestanden:
a) rondom bestaan, heerschep ; geio. in
ongunstig en zin : dreigen : p Jiegiazdaa
rjfidg aloyyvp; zd ngdypaza zd tceqieozi]Koza, de hachelijke toestand. — b) zich
omwenden, veranderen, omslaan: eg
zovzo jiEQLÉozrj 7] zvyp djoxe ..., zoozeer
keerde zich het lot, dat ...
jzEQL-xd'fl'T][AciLy rondom iets zitten , inz..
belegeren.
reeetxaU^ï, 2 [jregi (bw.) xaXXoe (h(m’)\,
zeer schoon.
jzeql-xclXvjxzgo. 1. omhullen, bedekken.
c

_

_1,1^ 1

/_A

mi nm

liooii

(xivi) plaatsen.
jxEQL’HCLxoLQQBWy overdr. : aan alle kanten
instorten.
jzEQL~7iazagQrjyvv[AL © rondom afrukken.
jZEQi-HdzrjfAaij ion. = -xa&rjpai.'
jzEQL-HELiAai © I. (tieol-, rondom). Ber¬
gens omheen liggen, omringen : 77azgóxleg -[isvog, H., met het lijk van ... ip
zijn armen. — 2. lijd. (= pf. pass. bij
jzsQixtïïrjtii), omgeven zijn, aanhebben :
-fXEvoi ïjjéXia, armbanden dragend. —
II. (tzsql-, boven de maat): ovöé zl [ioi
-zen, H., er blijft niets over voor mij,
ik heb er geen voordeel bij.
jxEQL-MELgco ® rondom afscheren, - af¬
snijden.
jzEQL-HTjöo/AaLy zorg dragen voor (zivog).
jzEQi-xldco • 1. rondom breken.— 2. om¬
buigen.

......
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Jt£QixrjA.os92 [jzsqÏ ; vw.xai'co], zeer droog'.
TlEQlXLCOVy 2 [tIEqI (blV.) HiOVCXg (fi£ü)ï>)] met

zuilen om geven.
JtEQLKUrjS9 2 [>£0* (5m?.) pdfOg- (J^cov)j
wijdberoemd. — ZZEgixXéris-fjg, éovg, d,
Perikles, Atheensch redenaar en staats¬
man\, gest. 429 v. G.
jzeql-hIelco9 ion. -77/00, om-, insluiten.
IlegixXijsy %. TleQLxUgc.
jiEQL-xXrjcoy att. = -xXelco.
jt£Qi-xA.v£co, omspoelen.
jzeqi-kXvtós, 3. — 1. zeer beroemd. — 2.

heerlijk.
jiEQLHOJzrj, 77, het rondom afhouwen ; in%.:
het verminken v. een beeld en%. —jzeqlxójztco ® 1. rondom afslaan,- afhou¬
wen ; inx.: a) een beeld verminken. —
b) een land verwoesten [waarbij de
vrucktboomen omgehouwen werden\.
2. overdr.: iem. plunderen.
T ttEQi-xQvfico en -xqvjztco © goed ver

bergen.

jzEQi-xTELvco © rondom dooden.
JZEQLKTLOVESy COV, of [pr££Z, Xzl^Cüi],

Jt£of [zV/.], omwoners.
jzeql-xvxXóco en, geiv., med. : insluiten
omsingelen.
?
jtEQi-xvxXcpy bw. [tzeql, bivi\, rondom.
jzEQi-Xafzfldvcü © 1. omvatten; «**.:
omarmen. — 6) omsingelen. — 2. oyer
öfr. : in zijn macht brengen.
TiEgi-Xd/ajzco, omstralen.
QLXTLzaïy cov,

ÜEQLlaogy ó, Silaionisch veldheer.
TiEQL-XELTiofA,a.L © pass., overblijven ; in

overleven.

tieqi-XeIxco, rondom aflikken.
jiEQi-Xéjzco, rondom afschillen.
ÜeqUecos, eco, o, ion. = IlEglXaog.
jiEQi-Xixp,dco en med., rondom aflikken.
jiEQL-Xowzogy 2, overblijvend.
TCEQlXvJZOSy 2 [jCEQL {bw.) XvTtJIV (eYCDv)'1.

zeer bedroefd.
jtE()L-[zcu[A,dco9 rondom onderzoeken.
TtEgi-ixdgvapaiy om iem. heen voor iem
strijden.
TtEQi-fAdxrjTogy 2, waarom gestreden
wordt, voorwerp van strijd.
jTEQi-pévco © 1. onoverg. : (tot het eind)
wachten.
2. overg. : a) af wachten. —
b) v. xaken : iem. wachten, voor iem
weggelegd zijn.
neeCfiereoS,2 l^sgi, fiéiQov]. 1. rondom
metend, omgevend ; zó -ov, omtrek. —
2. zeer groot.
TCEQiprjxezosy 2 [nsgl, pijxog], en JZEQiprj.

—

—1

Jtegiovcria

xrjs9 2 [id.], zeer uitgestrekt: zeer
lang, - hoog, - groot.
TtEQi-prjxavóoiaai, in den zin hebben, be¬
ramen.
jtBQi-vaiEzdco, blijvend rondom -, blij¬
vend bij iets zijn. — 1. v. pers. : rond¬
om wonen. — 2. v. plaatsen : in den
omtrek liggen. — tieqlv(xléttjs9 ov, 6
mrv. : omwoners, naburen.
TiEQi-véco. 1. rondom opstapelen. — 2.
hoog omgeven met.
ÜEQLV'd'LOLy cov, oi, Perinthiërs. — Hégivr\, stad in Thrakië, aan d. Hellespont.
jiEQL-vlZco, rondom afwisschen.
jiEQi-vloopcu en -vlooopai. 1. rondgaan.
— 2. overdr. v. cl. tijd : zijn kringloop
volbrengen, verloop en.
jiEQL-voozéco, rondloopen, -slenteren.
7i£Qi% [:izeqI]. ï. biv.: rondom. — 2. vrx.
met gen. en (gew.) met ace. : rondom.
tzeql^egzós, 3 [verbaaladj.], rondom ge¬
polijst. — jz£gi-t;éco9 rondom polijsten.
TiEQL-oöosy fj [—>■ Lat. periodus —>Ned,
periode]. I. 1. weg om iets heen. —2.
omtrek. — II. meton. 1. het gaan om
iets heen : omtrekkende beweging v.
een leger enx. — 2. kringloop : a) eig. :
n. zcöv dozQcov. — b) overdr. : a) kring¬
loop van den tijd ; vd. : tijdkring, pe¬
riode.. — P) regelmatige terugkeer in
den tijd, b. v. van de koorts. — 3. het
rondgaan : ziekenbezoek v. een arts,.
morgenbezoeken v. een kli'ènt, reis in
den vreemde', vd., door een verdere me¬
ton. : landkaart. — III. overdr., in de
rhetomka : volzin die als een kring
vormt, afgeronde volzin, periode.
TiEQL-oLÖa. 1. goed weten. — 2. in iets
(rm) meer bedreven zijn dan een ander
(zivog).
jiEQi-oixÉcoy wonen rondom, - bij.
TCEQLOlXlgy %.

TIEQLOLXOg.

TtEgi-oixodopécoy bouwen rondom.
TiEQLoixogy 2 (vr. ook -oixlg, idog). 1. om¬
wonend, naburig ; in Lakonië : 6 -os%
gew. mrv. : de perioiken, bewoners der
streek rondom Sparta, vrij, maar ron¬
der politieke rechten. —2. v. plaatsen ;

omliggend, naburig.
jzEQi-oQdco © 1. rondkijken ; med. : angst¬
vallig rondkijken naar. — 2. {jtegi-r

over ... heen), over het hoofd zienr
lijdelijk toezien, veronachtzamen, verwaarloozen.
jiEQL-oQL^coy rondom begrenzen.
jiEQiovoiay fj [1. Jisgl-sipi], 1. liet overbhjven. — 2. meton. : a) het overblij-
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vende, overschot. — b) overvloed, rijk¬
dom : zx -as (s£, B, II, 2, h), bij een
grooten overvloed, zonder noodzaak,
uit moedwil.— jisgiovatog, 2, voor¬
treffelijk, uitverkoren.
jtEQiTcoi.'d'écjO) lievig bewogen
opge¬
wonden zijn. — jteQLjta'd'rjSy 2 [tieql,
tkx&os])
hevig bewogen, hartstochte¬
lijk, ontroerend.
jtepL-jtaxéco. 1. op en neer -, rond wan de¬
len.
2. ergens leven, - verkeeren. —
jteQLJiaTrjzLHÓg, 3, peripatetisch, tot de
school v. Aristoteles behoor end, die al
wandelend onderwijs gaf• — negl-nazogy ó. 1. wandeling. — 2. meton. : wan¬

delplaats : wandelpad, zuilengang.
jzeql-jzelqco ® doorboren, spietsen.
jzEQi-TzéXopou {bijna alleen 2“ ao. part.
7ieQtTzXópevog), zich bewegen rondom. —
1. omsingelen. — 2. overdr. v. tijd : zijn

kringloop volbrengen, verloopen.
1.
alle kanten zenden. — 2. om iets
zenden.
jiEQiJvÉTEiay ij [—> Eed. peripetie],
selinge omkeer in een toestand,

jteQL-jté/bLJtoo © rondzenden.

naai
heen
plot¬

inz.
in de handeling van een tragedie • pe¬
ripetie. - JtEQlJlETrjg, 2 [JIEQUIITZICO]. 1.

1. om iets heen vallend, omarmend. —
2. overdr. : a) verwikkeld in een aan¬
klacht enz. — b) plotseling omslaand, veranderend. — II. lijd.: 0 zy^og -zg,
zwaard door een gevallen lichaam om¬
ringd, - waarin iem. zich gestort heeft.
jiEQi-jz£ToiA,cuy rond iets fladderen.
jZEQLJt£VKrjgy% [tieql (bw.); *7ievxog, punt],
zeer puntig.
jtEQL-nr]yyvp,L ® 1. rondom stijf ma¬
ken. - 2. onoverg. (2e pf. -nènr\ya) en
pass.: rondom verstijven ; in%.: vast¬
vriezen.
oxEQL-jtLJtzoD © 1. 1. om iem. of iets heen
vallen, zich heenwerpen om. — 2.
overdr.: struikelen over : -elv eclvtw,
over zichzelf vallen, in zijn eigen strik¬
ken gevangen worden. — II. 1. (toe¬
vallig) stooten op, botsen tegen; abs. y.
schepen : stranden. — 2. overdr.: a) in
de macht van ... geraken. — b) in een
toestand geraken : <5ovXoovvg n.
jtEQL-jtXavdof.iaLy rondzwerven, omwegen.
maken.
jiEQi-jtXÉKcoiom iets vlechten, - vouwen,,
omwinden. — 2. med.-pass. : zijn armen1
om iets heen slaan, omarmen.
nEQinXEVfxovia^ ij [jieqI, TrXsvgcov] — tceqlnvEvpovia.
ozEQi-nXÉco © 1. om varen : n. z gv E vfioiav; abs. : varen, nl. om de kapenz

heen.

— 2. rond var en op:

n.

zóv

Ev-

qjQaxgv.

[tieql, TiXfjiïog], geheel vol
volkrijk.
jZEQLjzXoog-ovg, óov-ov, o [tzeqltiXz(o\, om¬
vaart. — üZEQl-TcXcOCOy ion. = JlEQLTtXÉCOr-

jZEQirtXrjftrjg,

v. een stad

2
:

JZ£QlJlVEVfA,OViay

Tj

[TIEQL, TIVEV p.Ü)v]f,\011g-

ontsteking.
jzEgi-jzó&rjzog, 2, zeer gewenscht, - dier¬
baar.
jzEQi’JtoLÉco. 1. maken dat iets overblijft,,
redden, in leven behouden. —■ 2. bij
uiibr.: verwerven, verschaffen.
jzeqi-jzoXeco.
1. zich heen en weer be¬
wegen, rondzwerven. — 2. doorloopen.
7ZEQLjzóXiovy zó, standplaats
der ueqltioXol, wachthuis. — jzcglnoXog, 2 [tteqltiéXogcu], zich rondom bewegend. — 1.
fj 7t., begeleidster. — 2. oi -oi, degrenswachters [die nl. patrouilleeren\.
JZEQl-OZOzdopaL =

jzeqi-jzqÓ) bw.,

71E QL7Z EX O f.LCU.

naar alle kanten vooruit..
jzEQL-jtQo^ÉopaL © zich naar alle kanten
uitstorten.
jTEQi-jzzvaaco © om iem. of iets heen
vouwen. — 1. met acc. afhangende v.jizvooco : 0 Ti. %£Qag zivl,
omarmen. —
2. met acc. afhangende v. tieql- : om¬
vatten, omsingelen. — jzeqmzzvxVj V,
het omvattende, omheining. — jxeqlnzvxggy 2, gevouwen om, omhullend:
°rpaoydvcp tiliggend om-, doorboord
door zijn zwaard (vgl. tieql, B, II, 1, a).
jtEQi-nzvco. 1. spuwen op. — 2. overdr.r
verafschuwen.
jiEgiJTzco/aa, zó
[nEQLTiLTtzco], toevallige
oorzaak, toe val.
jzeql-qqéco ® [^eco]
1* om iets vloeien,,
omstroomen. — 2. overdr.: a) (rond¬
om) neer-, -afglijden: van zijn rij¬
dier vallen enz. — b, overvloedig zijn¬
et
© [Qrjyvvpi].
1.
overg.:
rondom afseheuren. — 2. onoverg. (20’
pf. -ÉQQcoycL) en pass.: rondom stuk
gaan, - af brok kei en.
jtEQiQQi]8ijgy 2 [tieql ; viv. gadivog], over
iets heen vallend.
jtEQiQQvzog, 2 [;TiEQiQQÈco], omslroomd,door water om geven.
jtEQi-o'd'Evécjov [part. pr. v• *-£<*>], zeer
sterk.
jZEQLOHeXrjgy 2 [tieql, oxêXXco\ l.zeerdroogr
- broos. - 2. overdr.: onbuigzaam.
jzeql-otléjzzopen
© 1. rondkijken.
2.
overdr.’. zorgvuldig onderzoeken, over¬
leggen. — ozEQLGXEJtzogy 2, rondom*
zichtbaar.

-J

mm

TzeQi-oxojzeco = Txsgtoxéjtzopai.
jteQi-ajtaigco, rondspartelen, stuiptrek
kend liggen.
.nsQioncLOfjLÓSy o. 1. liet eldersheen trek¬
ken. — 2. overdr. : afleiding z>. d.
geest, verdwazing. — Jtegi-Güzdco © 1.
rondom weg-, - afrukken. — 2. a)
naar een anderen kant trekken. — b)
overdr.: de aandacht afleiden, ver¬
strooien ; pass.: in beslag genomen
worden.
JZEQlOJTEQxéciO

—

7tEQLOTCSQ^O[.iai.

-

JZE-

eiajtEQxgs, 2, overijld. — jieql-gjtéqX°f*ah zeer ontroerd -, - opgewonden
zijn.
ütEQi-ojiovöaaTosj 2, zeer
een gezocht.

T s'.Ü
-

tigheden verrichten. — 2. overdr. :
0 yXcóoor) xadixa jz., het onrecht met
woorden tooien.
reegL-ozevcLxit;o[zou, rondom weergalmon.
jiEQiGzévofxaL [iiegl, oxsvóg],
rondom
nauw worden, gespannen -, vol zijn.
JtEQLGZEQdy ?], duif.
•*
Jtegiaxe<pris9 2, omkranst. — negi-Gze<pco • omgeven, omkransen.
jxeqL-Gzoixl£co en med. 1. a) rondom met
jachtnetten omgeven. - b) alg.: in¬
sluiten. — 2. overdr. : omstrikken.
jEEgi-GrgazojtEÖevco en med., zijn leger¬
plaats opslaan om, belegeren, omsinge-

door ieder¬

jzEQL-ooatvco [activa], kwispelstaarten.
jzEQi-aoeico [oelco'], schudden rondom.
.jcegiGGEv/Lia9 att. -izzev/aciy zó. 1. over¬
vloed. — 2. overschot.— jieqlggevoo,
att. -lttevco \jieqloöóq\. 1. a) in over¬
vloed
in menigte voorhanden zijn.
— b) v. pers.: in overvloed hebben. —
2. a) te veel zijn, o verschieten ; vd.}
v. een leger : overvleugelen. — b) over¬
bodig -, nutteloos zijn.
JlEQLGGÓg, att. ■LTZÓg, 3 [bvTl. bij 7ÏEQL],
boven de maat. — ï. boven de ge¬
wone maat. — 1. zeer groot, - talrijk;
-ózsgog, nog grooter. — 2. overdr.: a)
buitengewoon, opvallend, voortreffe¬
lijk, uitstekend : °Xóyog tx., een ge¬
wichtig woord. — b) bw.: -óxeqov, op
buitengewoner wijze: met grooter
praal enz.: 0 -d svxdgöiog, buitenge¬
woon moedig. — II. boven de juiste
maat. — 1. te groot, te talrijk : öandvcu -al, overdreven uitgaven ; °-d
•8gav, te veel dingen doen, zijn werk¬
kring te buiten gaan. — 2. overdr. :
overmoedig, nutteloos, overdreven ;
én -ov, overbodig. — III. boven een
bepaalde maat: overschietend, overig
blijvend; pos. met beteek. v. een comp.,
en comp. -ózsgog, meer ; v. getallen :
oneven.
jtEQLGzadóvy bio. [jtsgiioia/Licu, -8óv\, rond¬
om staande, van alle kanten.
trzEgi-oTavgóco, rondom met schanspa¬
len omgeven,
jieqi-oteLxco © om... heengaan.
.jtegi-ozéXXco © I. 1. rondom in orde
brengen. — 2. overdr.: a) zorg dra¬
gen voor, verzorgen, verplegen. - b)
vd.: verdedigen, beschermen : vógovg
Ji., handhaven. — II. in%. 1. bekleeden, tooien ; tnx.: een doode voor de be¬
grafenis tooien ; vd. alg. : de lijkplech¬

jtegi.Gzgéfpco ® 1. iets ronddraaien, rondzwaaien. — 2. pass. : rondom
iets draaien, rondom ... gaan staan.
JZEgi-ozQcoq)dop,cuy rondgaan.
jTEQiGzvXoSy 2 [TiEgi (bw.) oxvXovg (sycovj],
met zuilen om geven.
Jtegi-GvXdcoy geheel berooven.
JXEQiGcpaXrjgy 2 [jxsgl, acpdXXco], zeer glib¬
berig.
jxEgL-Gcplyycoy
ren aan.

samensnoeren,

vastsnoe-

jxEQi-Gxil;™. 1. rondom splijten, geheel
scheuren. — 2. med.. v. een menigte:
zich splitsen, uiteengaan,
jzeQi-ocófay in het leven houden, redden.
jtEgi-GcoQEvcoy ï’ondom opstapelen.
Jxegi-zajLivcOy ton. = TZEgixépvco.
jxEQL-zELvco © om -, over iets spannen.
jtegt-zeixiZco. 1. ommuren. — 2. overdr.:
insluiten.
TXEQL-zeXécoy v. tijd: zijn kringloop vol¬
tooien, verloopen.
jxegi-zéXXofzaïy med. 1. v. hemellichamen :
zijn baan doorloopen. — 2. overdr. v.
tijd : zijn kringloop volbrengen, ver¬
loopen.
JXEQI-Zepvco ® 1. rondom afsnijden, - in¬
snijden, besnijden. — 2. med.: voor
zich rondom afsnijden, rooven.
jzEQi-zi'd'rjpi • 1. om ... heen plaatsen, leggen : óaxxvXiov nsgizldspai [med.),
een ring aandoen. — 2. overdr.: verleehen, toekennen, opdragen : n. zin
zo xgdzog, iem, met de macht bekleeden, aan iem. het gezag opdragen ;
ovEiöóg zin ji., iem. met schande bela¬
den.
jtegi-ziXXcoy rondom uitplukken.
jtEQi-rgéjzco © 1. omkeeren, omwentelen.
— 2. onoverg. : zich om wen den.
jtEQi-rgé(pop.cu • pass.: zich vormen -,

jZEgizgéxoo

zich vastzetten rondom ; abs. : ydlo.
-ezou, H., de melk stolt.
jzEQi-TQexco ® 1. om ... heen loopen. —
2. abs.: a) rondloopen, -slenteren. —
b) ronddraaien.
jzegi-zgéco • rondom sidderen, uiteenvluchten.
jZEgi-zgi^co • rondom afwrijven. — tceqlzó \eig.: wat rondom afgesle¬
ten is], overdr. : n. dyogag, versleten
pennelikker (scheldwoord tegen Aischines, die in een staaisgebouio bij de
dyogd als tweede klerk werkzaam ivas
geweest).
jTEQi'zgofyiéco en wed., om... heen tril¬

len.
TZEQi-zQOJzéco. 1. zich herhaaldelijk om*
keeren.— 2. overdr. v. tijd : zijn kring¬
loop volbrengen, omwentelen. — negzzgojzfjy ?). 1. het omkeeren, het omwentelen. — 2. overdr. v. tijd : regel¬
matige terugkeer, beurt: èv -fj. om de

beurt.
JZEQLZQOXOgy 2

[JIFQITQÉXCO J CUJ. \ 1’Oudloopend], cirkel vormig, rond.
jzEQL-zgcóycjo, rondom afknagen.
JZEQLZZ-y att. = 7CEQLOO-.
jiEQi-zvyxdvco ® toevallig komen bij, ontmoeten, - aantreden.
jzeqi-vPqI£co9 zeer overmoedig behande¬
len, erg mishandelen, grof beleedigen
.jz£QL~(pctLvofA,aL ® pass., rondom zicht¬
baar zijn : èv -vopévcg [x&gcg], op een
rondom zichtbare plek.— jzegiq?dvEia,
fj. 1. zichtbaarheid. — 2. overdr. : het
bekend zijn, duidelijkheid. — jzegupavrjsy 2. — 1. van alle kanten zichtbaar,
hel. — 2. overdr.: a) duidelijk, open¬
baar.— b) roemvol.— jzEglcpavzogy2.—
I. rondom zichtbaar, vóór aller oogen.
— 2. overdr.: beroemd. — jzEgitpavcog,
bic. 1. duidelijk. — 2. overdr.: a) klaar¬
blijkelijk, onbetwistbaar, —h) op schit¬
terende -, op volmaakte wijze.
jzEQi-cpÉQco • I. 1. in een kring dragen,
dragen rondom : jz. lèovza zó zsïxog
[hangt af v. jzsgi■). — 2. overdr.: a)
med., van of met betrekking tot d. tijd:
zijn kringloop volbrengen, omloopen.
— b) in het geheugen terugbrengen. —
II. her- en derwaarts dragen, eig. en
overdr. ; pass.: rondgedragen worden,
rondzweven.
jzEQL-zpEvyco © ontvluchten, ontkomen
(jzEQizoodat men buiten iem.s bereik
komt).
jzEQL(popogf 2 [tzsqI, yófiog], zeer ver¬
schrikt.

-
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1. a) het rond¬
dragen.— b) [-(pégogcu, med.], het rond¬
gaan, het rondloopen, kringloop, om¬
wenteling v. h. hemelgeivelf. — 2. (jzegi-, heen en weer), overdr. : onrust, ge¬
jaagdheid.
jT£gi(pgaöÉcogj bw. v. h. volg. — ozEgi(pgaöfjgj 2 = jzsgizppcov. — jzeg^cpgdtopou, med., zorgvuldig overleggen.
jtEgi (pgdaacoy att. -azzco, insluiten, omge¬
ven.
jzEgi-cpgovgécoy rondom bewaken, omsin¬
gelen.
jZEQKpogd, fj [jzEQKpégco].

jzEQLcpgooVy m. vr. bvn. (voc. cov enov) [jzegi [bw.) qpgsva [è'xcov]], zeer schrander,

- bedachtzaam.
jzEgi-tpvcö ® 1. overg. (pr., impf., f., le cio.):
rondom laten groeien. — 2. onoverg.
(2& ao., pf.j plqpf-) en med. : a) rondom
groeien. — b) omvatten, omhelzen.
jtEQLxagpgy 2 [jzsgi [bw.) yalgwr], zeer
verheugd ; zó -ég, overgroote vreugde.
jzEgL-xéco © I. 1. gieten -, uitstorten
omheen, - overheen. — 2. alg.: a)
uitspreiden overheen : xQva°v xégaoïv
jz., H., bladgoud om de horens leggen,
ze vergulden. — b) verspreiden. —
II. overdr. 1. a) verspreiden over: zeg
jzEgi'XEVE (ao.) xdgiv (schoonheid), H. —
b) v. een menigte, pass. : zich versprei¬
den rondom. — 2. v. een pe?'s. : omar¬
men.
negixQvoogy 2 [negi [bw.) XQvo°s (<wr)],

rondom verguld.
jZEgi-xd>opzaLy hevig vertoornd zijn.
jzegi~XW)gèoi. 1. gaan rondom. — 2. over¬
dr. v. ambten en waardigheden : over¬
gaan op (vgl. 2. TZEgLELut, 3).
jZEglycogog, 2 [;negl, /cópa], omliggend,

naburig ;

f] jz. [yfj],

omtrek.

jtEgLcojzfjy fj [jzegl, st. dipogcu], uitkijk.
jiEgzwoiogy 2, bovenmatig; bw. -or, te

zeer.
jzegxdtcoy

donkerblauw worden.

jzegxvóg, 3, gespikkeld

;

ó

jz.,

een soort

arend.
nepKÓÓatog, ov, m. bvn., uit Perkote.
UeQKoozrjy f], stad in Troas.
jzégvrjpi [alleen pr. en iter. impf. jzégvaoxe ; part. pr. jzegvdg) \vw. jujzgdoxzo],
naar het buitenland verkoopen.

doorsteken, doorboren \med.:
zijn kleed vastspelden. — jzsgóvrjy ?;
[vw. jzslgco], puntig voorwerp : speld,

jzEQovdcoy

naald.
jzEQjzEgEvopoLLy snoeven, opsnijden.
TzÉgjzegogy 2, opsnijderig.
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HsQQoufloi

IlEQQCupoi = UEgaifot.
JtSQQéj^cOy aiol. = nsgié^M.
HégGaiy cbv, z. Ilêgorjg.
ÜEgcfELÖrjg, oi>, d [TTepaedg, -d5?;c], mry. :

Perseïden, nakomelingen van Perseus.
—IIEgosvg, écog,ó,zoon v. ZeusenDanaë.
ÜEgaécpaaffay UsgostpóvEia, en IIeqge(póvrjy f) [ —> Lat. Pröserpina], Persephone, echtgenoote v. Hades.
ÜEgarjïdörjgy ep. gen. ao, ó [Jlsgosvg,
-idöijg] = IlEgoELÖrjg.
Jlégorjg, ov, 6 (ace. ook -sa, HDT.), Pers ;
gew» mrv. ol -ai, Perzen, de bewoners v.
Persis of v. Per zie. — tz eg alt; co, Per¬
zisch spreken. —IlEQoiKÓg, B [—>Lat.
PersiciiS'—> Ned. perzik], Perzisch ;
V mVm b^pa], Perzië ; rd -óv [dg/ppci],
Perzische dans.— HEgoigy töog, vr. bvn.,
Perzisch ; ij 77. [%cóga]: a) Persis, h.
land v. oorsprong der Perzen, tusschen
Kar manie, Medië en Soesiana. — b)
h. gcheele Perzische rijk. — TZEgoïGziy
biv., in ;t Perzisch.
TZEQGKOTZécOy aiol. = nsgiOXOnécO.
Jtégacoy f. v. nég&co.
jzégvoifv), biu. \vw. nèga], het vorige
jaar. — negvoivóg, B, van het vorige

jaar.
1. negco, gg, g, gecontr. uit 1. nsgdco.
2. Jisgcoy gg, g, att. = nsgdoco, v. 2. nsgdco.
TCEGÖo/LidxEvzagy aiol. = nE^opa^ovvzag.
— jtéaSogy aiol. = ns£óg.
jzéarjpay id [s-nso-ov, v. ninzco], 1. het
vallen, val. — 2. meton. : het neerge¬
vallene.
JZEGOVfLCOLly f. V. 71LJZZCO.
JIEOOELCL, ij, bordspel. — TZEGGEvziHÓSy 3.

— 1. het bordspel betreffend. — 2.
behendig in het bordspel. — tzeggevco,
het bordspel spelen. — jz£oaóg9 ó. 1.
steen bij het bordspel, spelsteen. —
2. geiv. mrv. : bordspel.
TiEGooiy att. ozÉzzcoy néxjxo, EJiExpa ; pass.
ènécpdxjv, nénsppai. — I. veranderen
door warmte, stoven.— 1. a)v.de zon
enz.: doen rijpen. — b) v. de maag :
verteren, verduwen. — 2. door h. vuur:
koken, bakken. — II. overdr.: koeste¬
ren, voeden, voortdurend denken aan;
geiv. %n slechten zin: %óXov n., zijn
toorn verkroppen ; félog n., voortdu¬
rend bezig zijn met..., d. i. zijn toonde
verplegen.
Jtézakovy zó [nszdvvv/Lii], blad v. een gewas,
v. een bloem.
jzéra/ucu [alleen pr.) = nézopai.
jiEzdvvvpLiy jiEzdoco en nezd), ènézaoa;
pass.èjzEzdodrjv, nsnézaopai ennènzapai.
— [vw. Lat. patere]. — 1. uitspreiden,
ontplooien : tz. iozia ; nvXag n., H.,

—

jiEcpdcr&'Cu

openen; nezaoftsig, met uitgespreide
armen. — 2. overdr.: n. ïïv/uóv, H.,
het hart doen zwellen v. hoop.
TCEZEELvóg 3 JZEZEtjvógy 3 en jzEZEtvógy &
[nézojiai], 1. gevleugeld, die kan vlie¬
gen. —• 2. rd jzEZEEivd, rd nszerjvd, zd
TTEZEivd, vogels.
ÜEZEcóvy covog, ij, vlek in Boiotië.
TzézrjXoVy ion. = nézaXov.
Ttérofjcaiy nszijoogai en nzijoopai, ènzdHgv, 2e ao. ejzzó/litjv, *j* è'jjzgv. — 1. vlie¬
gen. — 2. overdr. : a) v. iedere snelle
beweging: rennen, ergens heen ijlen,
- stormen, - vliegen, neerstorten. — b)
0 v. d. geest: rondfladderen.
Tzézga, ij [—Ned. peterselie]. 1. a) rots,
klip. —• b) rotsgebergte. — 2. rots¬
blok, steen. — iïézga, ij, plaatsnaam,
o. a. een gouw bij Korinthe.
jzEzgaïogy 3 [nézga]. 1. rotsachtig, steen¬
achtig, uit een rots bestaande : ° dvzga
-a, in een rots. — 2. rotsen bewonend.
— JtEzgrjöóVy bw. [jzézga, -<5oV], als
rotsblokken. — JZEzgrjEigy ijsooa, rjsv
[nézga], TZEzgrjgrjgy 2 [:tz., vio. dgagloxco], en tzézgevogy 3 [nézga], rots¬
achtig.
TZErgofioMa, ij, het werpen met steenen— TZErgofióXogy 2 [nézgovg fdXXcov]. 1.
steenen slingerend. — 2. ó n.} slinge¬
raar.
Tcézgogy ó. 1. rotsblok, steen. — 2. zld.:
rots. — f üézgogy ó [—> Lat. Petrus
—> Ned. Pieter], Petrus, h. hoofd der
apostelen.
TtEzgoopvrjgy 2 [(fv) nèzgg (pvópEvog], zich
aan een rots vastklampend.
TiEzgóco [.nézgog], steenigen.

, ,

,

TZEzgóóörjgy 2 [nézgog, -cóörjg], rotsachtig,
steenen.
TZEzz-y att. = nsoa-,
TZEV'd'ijVy ijvog, d, uitvorscher, bespieder,
spion. —• TZEV'd'opiai (alleen pr. en impf.) = nvvd'dvo/Liai.
TZEVHaEigy dor. = nsonijeig.
TZEVKdXi/LcogyS pTTSiJttos-jpunt; vgl.neginsvnrjg], scherpzinnig, schrander. — tzevHEÖavógy 3 [id.], bitter, verderfelijk.
Tzevnrjy ij [fnEvxog, punt; eig.: naald¬
boom]. 1. pijnboom. — 2. meton. : voor¬
werp van pijnboomhout: toorts, schrijf¬
tafeltje. — TZEVKrjeigy rjEOoa, rjsv, en
TZEVKLvogy 3. — 1. van den pijnboom.
— 2. van pijnboomhout.
TZEVGojzaïy f. v. nvv&dvogai.
Ttéqpayxay pf. v. (palrw.
Tzécpavzac. 1. 3 enk. pf. ind. pass. v. cpalvco. — 2. 3 mrv. pf. pass. v. 'dsh'to.
) TtEcpda'd'aiy inf. pf. v. 'O'elvco.

nécpaapLCLi

jzécpaopaiy pf. pass. v. cpaivca. - JZE(pacfpévcog9 bw., in. het openbaar.
jtéqjazou, 3 enk. pf. pass. v. DeIvco.
jtéqjevycLy 2<> pf V. (psyyco.
jtétprjva, 2e pf. v. epo.lvco.
jteygaezaïy f. ex. pass. v. fteivco en v.
cpatva).
jtezpibgoopLaiy jcecpibópgVy Z. cpeidopai.
jtécpvoVy jzeyvcóvy jzé<pvcoVyZ. &slvco.
jtéepQoöoVy %. cpga^co.
jzeepvaoïy 3 mrv. ep. pf. ind. v. epvco.
jcécpvyfxcUy jiecpv^ózESy %. tpsvyco.
necpvkaypiévciog, bw. [nEcpvXaypèvog, part.
pf. pass. v. (pvXdooco], behoedzaam.
jtecpvvLOy jZEqpvcbzag, z. (prat.
jzéyjcDj f. v. tisooco.
jt77, ion. nfi, onbep. enJcl. bw. 1. v. plaats :
la) ergens heen. — b) ergens. — 2. overdr. : a) op de een of andere wijze. —
b) pdXioxd xp, hdt., ongeveer.
jifjy ion. Hfj, dor. Jta, bw. I. vragend. 1. v.
plaats : a) waarheen ? — b) zonder be¬
weging : waar ? — 2. overdr. : a) hoe ?
— b) Waarom ? — I!. onbepaald. 1. er¬
gens. — 2. overdr. : nfj gkv .., ng ös,

aan den eenen kant... aan den ande¬
ren kant.
ngyaïog, 3 en 0 2 [ngyg], van een bron,
bron-.
jtr/yavovy zó, wijnruit (een heester).
nrjyoLOogy o, k. gevleugelde ros v. Perseus.
jtrjyeal/biaXXogy 2 \71gyog, paXXog], met
dichte wol.
jzrjyrjy dor. Jtayd, g. 1. mrv. : a) stroomend water, wateren : 0 nóvzov -aïg
dyvloai, met zeewater reinigen. — b)
overdr. \ 0-al öaxgvcov, stroom van ... ;
- al ydXaxiog, stralen melk. — 2. a)
bron : -al NslXov. — b) overdr.: oor¬
sprong, oorzaak, bron.
jtrjyvvpUy ng^co, ënrjlga, 2e pf- nÉTtrjya ; pass.
2« f. naygoopai, ao. birjyftgVy 2& ao. èitdyrjv, néngypai. (A. V. 2* pf. dor.nénaya,
3 mrv. aiol. TiEndyaioi ; pass. opt. pr.
ngyvvzo [gecontr. uit nrjyvvito]] med. 2&
ao. -Éicgxzo, ïï.) \ vw. Lat. pangëre], vast¬

maken.
I. overg. (pr.. impff, ao.). 1. a) vast¬
steken in, inslaan, spietsen : yatg n.
ÈQsrgóv, H., een roeiriem in den grond
planten; 0 oxóXoyn n. öé/xag, hun lichaam
op palen spietsen. — b) overdr.de
oogen onbeweeglijk richten -, - vestigen
op : xazd %dovog opjuaxa Ji/jgag, H. — 2.
vast samen voegen,ineenzetten,bouwen:
vfjag n., H. — 3. doen verstijven, - stol¬
len : dvs/Liog foggdg ngyvvg zovg dr ftgcó7covg.

lï. onoverg. (2& pf.) en pass. 1. vastra¬
ken, blijven vastzitten : 0 nèngys èv yfj,

—
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het wapen steekt in den grond. — 2.
vast samengevoegd -, gebouwd wor¬
den. — 3. a) verstijven, verstarren,
stollen, bevriezen : vöcog ngyvvzaï.— b)
overdr. : onwrikbaar worden : zd jiagóvza TïÉTtrjye avzcp d&draza, zijn macht
is hem ten eeuwigen dage verzekerd.
Jtrjyóg, 3 [jzgyvvpi], opeengedrongen,
vast, sterk.
jzrjyvXlgy löog, vr. bvn. [irf.], ijskoud.
HrjbaLovy zó, plaats bij Troje.
jzrjödXiovy zó \7tr)öóv\, stuurriem.
ürjSaaay ojv, zd, stad in Karië. — Ilgdaoeïg, scov, oi, inwoners van Pedasa.
l.ngSaaogy ó. 1 .een Trojaan. — 2. paard
v. Aehilleus.
2.11 göaaog9 g. 1. stad in Troas. — 2. id.
in Messenië.
jigddat (f. -googai) [viu. Tiovg]. 1. a) sprin¬
gen, vooruitspringen. — b) stampvoe¬
ten. — 2. overdr. : a) v. een werpspies:
vliegen. — b) v. h. hart: kloppen. —
ngbgpay zó, sprong.
jzgdóvy zó, blad v. een roeiriem.
jtgHzlgy tdog, g, Ludische harp. — ozgxzóg 3 [;verbaaladj. v. Tzyyvv/ai]. 1 in iets
gestoken, - vastgemaakt:0 èv y&ovl -óv
syxog. — 2. goed aaneen-, - ineenge¬
voegd : -óv dgozgov.
ügXelbgg en -eiSgg, oy, ó, Peleïde, zoon
van Peleus, t. w. Aehilleus. — ngXeiogy
3, van Peleus. — ngXelwv en -eicov,
covog, 6 = llyXelbgg. — IlgXeïcovd-ÖEy
bw.. naar Peleus’ zoon.— ügXevgy scog,
6, honing der Murmidonen. — UgXgidSgg, ov, 6 = ngXeiögg. — UgXgïogy 3
— LlgXsiog.
jzgXg^y gxog, g, helm.
TlgXidg, döog, vr. bvn., van den Pelion,
Pelisch.
jtgXlnogy 3, hoe groot ?
nglivogy 3 [ngXóg], uit leem gemaakt,
leemen.
UgXiov, zó, gebergte in Magnesia. — IlgXicbzigy iöog, vr. bvn., aan den Pelion
gelegen.
jtgXo&evy bw., aiol. = zgXóêsv.
jzgXógy ó. 1. klei, leem.
2. a) slijk,
modder. - b) moeras.
UgXovoiovy zó, Pel o esion, stad aan de
oostelijke monding v. d. Nijl. — HgXovoiogi '3, Peloesisch.
jtgXviy aiol. = zgXov.
jtguay zó. 1. ongeluk, leed, ramp : -ara
jidoxsiv, H. — 2. meton. v. pers.: onheilbrenger, geesel.
jzgpalvcoy f. avcö (ion. avsoji), ao. Ejzgggva •

,

.

J.?/.
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fjipfe
3(&3hv~ . j -t -'

^>a5s. ao. EJtgpó.vdgv [ngpa], leed aan¬
doen, benadeelen, krenken, beleedigen.
Jtypovi], g. 1. = ngpa. — 2. 0 metön.,
mrv.y krenkende woorden.
B.qveióg, d, rivier in Thessalïè.
HrjveXójzeia en -jzg, g, Penelope, echtgenoote v. Odusseus.
Jtyvtj, fj, weefsel.
jtrjvUa, bw.

. hoe laat? —

1

. alg.:

2

wanneer ?
jzrjvioV} zó [jzgvg], draad van den inslag.
jzrjog, 6, verwant; gew.\ aangehuwd ver¬

want.
nve*> V [—> Lat. pêra], reiszak, ransel.
IIriQEiay g, landschap in Thessalië.
jtrjQÓSy 3. — 1. verminkt, gebrekkig ; inz.:
bbod. — 2. overdr., v. d. geest: stomp¬
zinnig. — jzrjQócoy verminken. — jzgQcooiSy scog, r], verminking.
Jzfjx'd'EVy H. = sjzrjxêrjoav, v. Jzgyvvpi.
jzrjxvaïosy 3 [nrjxvg] en Jtgxviogy 3 [id.]. 1.
een el lang (breed enz.). — 2. overdr.:
0 -viog xQÓvog, een spanne tijds.
o {dat. el, ace. w j mrv. èig,
fwr, eat). I. 1. elleboog. — 2. synekd. :
a) a) onderarm. — /?) meton. : el {lengte

JtVXvGi

Mra&i
WBê&y

m»
e3SS*.Tv
v .

v. d. elleboog tot h. uiteinde v. d. mid¬
delvinger, o??#. 46 cm.).— b) arm. — IJ.
overdr. 1. middenstuk v. een boog. — 2.
mvr.: de twee armen v. een lier.
utialvcoy maveo, èjziava ; pass. : èjriav&gv,
TtEJilaapai [:tzlcov]. 1. vet maken, mesten!
— 2. overdr. : rijk maken.
jtïapy zó [alleen nom. en acc. enk.) \tzlcov],

BgSl»j

p^f">

:"w -T^-il.>.-." 'ÜV'v>• ;S-

JtgpOVY]

vet.
jzlöa£, axog, g, bron. — jtiSïjEig, gsooa,
fjEv, rijk aan bronnen.
oziEy 2 enk. 2* ao. imper., en ep. 3 enk.
2& ao. ind. v. jzlvco.
* jzie£eco (slechts een paar vormen) =
JZLE^CO.
JtlE^COy JZLEOCO, EJZLECSa paSS.
êjziÈodgv, jzETZLEopai. — 1. a) drukken
knellen. — b) d. vijand op de hielen
zitten. — 2. overdr. : verdrukken, in

het nauw brengen, kwellen :

Xipcp jz.

jzIeiqa9 vr. bij tzlcov.

IIiEQia, g, Piërië, landschap in Makedomë, verblijf der Muzen. — Thegtqy
Idog. 1. vr. bvn., Piërisch, van de Muzen.
— 2. zelfst. g., geiv. mrv., de Muzen.
jzi'd'avógy 3 [tzelïïco], 1. bedr.: a) gemakkehjk overtuigend, geloof vindend. —b)
v. ivoorden en zaken : geloofwaardig,
waarschijnlijk, betrouwbaar : Xóyog n.
— 2. lijd.: gemakkelijk te overtuigen,
lichtgeloovig. — TZL&avózggy gzog g

V Overredingskracht. digheid.

. spitsvon¬

2

• •< ~

M- r* --'

••'••;-

- '•»-•

■ .>•

- JllflJlXrjpi

JZL'd'EOy TZL'd'ÉG'd'OLly V. TZEl&CO.
HL'&'Evg, scog, m. bvn. = ILzdEvg.
*jtird'Eco [slechts enkele vormen : jzcdgocor
sjzldgoa) [vw. jzel'&co]. 1. gehoorzamen.

— 2. vertrouwen op.
jzL3g-x,og, d, aap.
jziifoy 2& ao. imper. v. jzlvco.
n
jzi'd'ogy d, vat, groote kruik.
jziKQaivcOy aveo, sjzixgava [jzixQÓg]. 1. bit¬
ter maken. — 2. overdr.: verbitteren,,

toornig maken.
JtlKQiay fj [id.] — TZLXQOZgg.
oxiKQÓyapogy 3 [;tzlkqov yapov (noiécovj\r

een bittere bruiloft vierend.
jzLHQÓgy 3 en 2. — I scherp, puntig :
oïazóg, H. — II. gew. overdr. : scherp,
doordringend. — 1. v. hetgeen op de
zintuigen inwerkt: a) op d. smaak:
dXprj -7), H., zilt zeewater. — b) op h.
gehoor : ° cpdóyyog jz., schril. — c) op d.
reuk: ddgg n., H., scherp. — d) op d.r
gevoelszin : cbÖLvsg -at, H., vlijmend. —
2. met betrekking
op h. gemoed : a) v..
zaken: pijnlijk : •oi Xóyoi, strenge -T
harde woorden. — b) v. pers.: streng,
hardvochtig, ruw: 0 yXvxvg cpiXoig,
&QOÏOL öè jz. ; zld. lijd. : ° jz. dsoTg, ge¬

haat door ...
jciKQÓrrjgy grog, rj [jzixQogJ. 1. bitterheid.
— 2. overdr. : bitterheid, verbittering,

strengheid.
t Lhldxogy ó [<— Lat. Pïlatus], Pilatus,
Rom. procurator v. Judaea v. 26 tot
36 na G.
niXécoy samenpersen.
jziXtÖLovy zó [verkhu. v. jzïXog], vilten hoed.
jziXva/Lcai (alleen pr. en impf.), naderen.
1.
vilt. — 2. meton. : vilten
voorwerp : hoed, schoen enz.
jti/LLeXrjy g [viv. tzlcov], vet.
* rtipjzXdvco [alleen -avszai, H.) = JzigjzXg-

jzïAog, ó.

PL.
nipjtXgpi [gaat* in pr. en impf. naar
ïozgpi) én JtXrj'd'co, jzXgoco, sjzXgoa. -jzéjzXgxa ; pass. èjiXgo&gv, jièjzXgopaL. —
[A. V. pass. : f. f JcXgoïïyoopai; 2<> ao.
3 enk. en mrv., H., jzXgzo, jzXgvzo). —
[vw. Lat. implere enz.].
I. vullen, rijkelijk voorzien : ÖLcp&égag
jt.. yógzov, huiden vullen met hooi. —
U. overdr. 1. a) vervullen: jz. ziva pêvsog,R., met moed. — b) verzadigen, be¬
vredigen: JzXgoaodaL ïïvpöv sögzvog, H.r
zijn [med.) verlangen stillen met spijs
ook [pass.): iets moede worden, een he¬
kel krijgen aan:0 jzXgo'&gvai vóoov. — 2.
: a) v. een tijdruimte : verloopen.
— b) v. een voorspelling : in vervulling

gaan.

JZlfAJZQIJfll jzipozgzj pi (gaat in pr. en impf. volgens
toztjpt) en jzgrj'd'co, ngrjaco, sngrjoa, nénggxa ; pass. sngijodgv, nénggpai en
-rjapai. — I. 1. onoverg. : blazen. — 2.
overg. : &) door blazen doen zwellen :
ETtQTjoEv dvspog lozLov, H. — b) uitspui¬
ten, uitspuwen : aipa dvd ozópa ngfjoe,
H. — 2. in brand steken, verbranden.
jzivaxiSiov, rd, jtivamov, to,
Jtiraxlg, löog, i) {alle drie verklw. v.nirag],
tafeltje, m.: schrijftafeltje,
jrt'va£, apcoff, d. 1. plank, bord. — 2. we: wat v. een plat stuk hout ge¬
maakt is : a) was-, schrijftafeltje ; alg.:
XakxEog n., bronzen tafel. — b) bord,
schotel [oorspr. v. hout\. — c) schilderij.
jzivagóg, 3 [mvos], vuil.
IHvSagog, d, rie grootste Gr. lierdichter,
518-438 ?v.u!
Ihvdó-'d'evj bic., van den Pindos. —
IILvöog, d, ij, gebergte iusschen Thessalië en Epeiros.
jiivogy d, vuil.
juvvooco, verstandig -, wijs maken. —
jiivvzrj, ?/, schranderheid, verstand.—
jziwTÓg, 3, schrander, verstandig.
jtivco, Z1. jiLo/Liou, 2e ao. EjiLov, pf. nèncoxa;
pass. nodijoopai, snódrjv, néno/uai. —
A. V., iter. impf. tilveoxe, H. ; 12 enk.
f. ind. niEocu ; 2 enk. 2e ao. conj. nnjoda, H.; 2e ao. imper. nïdi; 2<> ao. inf.
mépsv. — [vw. Lat. bibëre; met nèncoxa
vw. Lat. potare].
I. drinken : n. oïvov; n. oi'vov (partit.
gen.). — 2. overdr. v. zaken : drinken,
inzuigen, uitzuigen : g yfj -et rd vdcog ;
° öévögea -si yijv.
JtLO/Liaiy f. v. JZLVCO.
jzïogy 3, v. d. grond: vet, vruchtbaar.—
Tuózrjs, rjzog, ij, vetheid, vruchtbaar¬
heid.
jzmgdaxco, ion. -rjoxco, pf.néngaxa ‘,pass.
ao. EJtgd'Ógv (ion. èngrjdijv), pf. nêngapai
(ion. nêngypai), f. ex. nsngdoopai; (voor
h. f. en d. ao. dienen die v. dnoölöopai en ncolèco) [vw. 2. negdco].— 1. (naar
het buitenland) verkoopen; inz. : als
slaaf verkoopen. — 2. overdr. : a) -siv
savzóv, zich laten omkoopen.— b) ver¬
raden, prijsgeven.
JZLJZTCOJ JlEOOVflOU, 2& aO- EJZEOOV, JlEJZZCQXa.
— A. Y. t ao• ensoa ; part. pf. nsnzcóg,
ion. nsnzECÓg, ep. nsnzrjcog.
ï. 1. vallen, neervallen, neerstorten,
neerzinken, instorten, om vervallen :
sni z?]v yrjv n.; ev zeg nozapeg n. (vgl.
Lat. ponere en dgl. met in en abl.);
dikw. in lijd. zin : n. vnó zivog, door
•
iem. neergeworpen worden. — inz.: a)
in den slag vallen, sneuvelen. — b) v.

zaken : dringen in. — 2. a) zich (op¬
zettelijk) neerwerpen, zich neerstorten:
0 dpcpi oóv 7i. yóvv. — d) zich werpen-.
zich storten, losstormen op, aanvallen :
° EV fovoi 71.
II. overdr. 1. a) in een (gew. slechten)
toestand geraken : elg nolkd xaxd n...
— b) te gronde gaan, bezwijken : $
nólig ETiEOE 5 afiovhg tzeoeïv, dooi onbe¬
dachtzaamheid ten val komen. — c) v.
wetten enz. : zijn kracht verliezen, ver¬
vallen. — 2. ten deel vallen : y zvgavvlg £ig dkkovg -si. — 3. v. d. wind en%.vallen, gaan liggen. — 4. v. gebeurte¬
nissen (voorstelling v. vallende dobbel¬
steenen) : uitvallen, afloopen. °7iolkcz
naga yvcópav (tegen verwachting) eueoe..
jclgcoptg, iog, 6 [Egyptisch w. : pi (lidu'i)'
romi, de mensch], bij hdt. : man van
eer.
nioa, r\, stad in Elis. — Ihoazig, löog,
vr. bvn., van Pisa.
TUopg, ov, d, beek bij Olumpia.
Ihaiöai, d>v, oi, Pisidiërs. — JTttrtdm, rjT.
Pisidië, landschap in h. zuidoosten v.
Klein- Azië.

jzïoogy zó, alleen mrv., beemden.
jiéaoa, ij \vw. Lat. pix, Led. pik], pik^.
teer. — jziooóco, bepekken.
jziozEvzLxógi 3 [jzlozsvco], vertrouwend.
jziozEvco [nlozig]. 1. a) vertrouwen -, zich
verlaten op : n. zivi) -opai vno Tivog
iem.s vertrouwen genieten. — b) geloot
schenken aan, gelooven : zavza n. ihoïg7
in die punten geloof schenken aan ...;
mozEvdfjvai vnó zirog. — 2. toever¬
trouwen.
maxiHÓg, 3. - 1. [niong], betrouwbaar.—
2.
n' [etymologie onbekend\,
missch. : echte nardus.
jtlozigy écog, rj [vw. nsiêco]. I. vertrou¬
wen : 0 -iv ïoxEiv zin. — II. meton. I.
wat vertrouwen wekt \a) goede trouw,
betrouwbaarheid: 0 dvrjaxEi n., plaozavEi öJ dniozla. — b) onderpand dei
trouw, waarborg : -tv naga zivog laBeïv. — c) eed, gegeven woord, verdrag — 2. a) gevolg of reden v. h. ver¬
trouwen : geloof; f geloof in christeHjken zin. — b) door een verdere me¬
ton. : bewijs, bewijsvoering, bewijs¬
middel.
jziozógy3 [neldcd]. I. 1. lijd. : te vertrou¬
wen, betrouwbaar, trouw : tz. szaïgog ;
Soxia -a, H.; “-ós (echt) 'Axalavx^g
yóvog', zd -a, onderpanden der trouw :
eed, handslag, verbond enz. : -d dowat
xai Xafteïv. — 2. bedr. : vertrouwend:
n. zin, op iem. -II. 1. lijd. : te geloo¬
ven, geloofwaardig, geloofelijk.
2.
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jziazózrjg — TtXdvog

becir.: geloovend ;

f in Christel, xin :

ge loovig.
jziazózrjSy gzog, ?; [;mozóg], trouw.

[:moióg]. 1. act. : betrouwbaar
maken, tot trouw verplichten : n. xivd
ÖQxoug. — 2. med.: a) aan zich betrouw¬
baar maken, waarborgen eischen van :
°a’ vcp’ ógxov -cóoo/nai. — b) zich aan
elkaar betrouwbaar maken: xeïgag dXXrjIcov Xapéxrjv xai mozcóoavzo, H. _ 3.
pass. : a) betrouwbaar gemaakt wor¬
den, zich betrouwbaar maken, waarbor¬
gen geven : mozoo-d'rjvat. ogxq), H. — 6)
vertrouwend gemaakt worden,vertrou¬
wen, verzekerd zijn: 0 mozcodslg Szi
obyl jzavoopai, overtuigd dat ...
jZLGwogj 2 [tzsi'&co], vertrouwend op, nvt.
.jzlcrvQEg, eg, a, aiol. = zéooageg.
jziGTÓco

IlLravaz7jg9 ou, m. bvn., van Pitane. —■
JIizdvTjy 7]r een der vier gouwen v.
Sparta.
\.Ihz'ö'svg9 o, zoon v. Pelops
v. Troizeen.

en koning

S.IlLT&evgy m. bvn., uit de Attische gouw

Pitthos.
jiLzvijpi (slechts enkele vormen) — tzezÓvVV/Lll.
azizvco (alleen pr. en impf.) = tzltzzoo.
jziTzciy ait. = iziooa.
Hizzd>iELogy 3, van Pittakos. — IlizzaKog9 o, uit Mutilene, een der zeven
Wijzen, ong. 650-570 v. C.
■ JZIZZÓCOy att. = 71100000.
HizvEiayTj [jzlzvg ; eig.: Pijnboomenstad],
stad i7i Musië.
jzlzvXogy o \Jdanhiabootsend w.\ 1. regel¬
matige riemslag, het plassen van de
riemen in h. water. — 2. meton. : de
gezamenlijke riemen, schip : °vEoog tz.
evgggg udga, zijn klaar. — 3. overdr.: a)
°7i. oxv(pov, de rhythmus van den be¬
ker, d. i. het regelmatig ledigen ... — b)
bii) uitbr. : 0 gaviag tz., vlaag van waan¬

,zin.

jzLzvgovy zo, geic. mrv. : zemelen.
jiizvgy vog,

pijnboom.

Jinpavoxco (alleen pr. en impf.) [zpó.og'],
act. en med. 1. laten zien : -so'&ou cpXóya,

H. — 2. een teeken geven. — 3. aan¬
kondigen, mededeelen, bekendmaken.
jzLcoy 2e ao. conj. v. ttlvoo.
jticovy 2. — 1. vet, doorvoed.— 2. overdr.:
a) vet, vruchtbaar : n. dygóg. — b) riik
welvarend :
olxog, H.
J ’
JtXaydy dor. = JzXr/yg.
nXdyioe, 3. — 1. a) schuin, scheef, dwars:
TQLrjQEiq -ai, dwars liggend. - b) xelfst.

g. ’. Eig -ov, in schuine richting; zd -a,
zijde, vrl in h. krijgswezen : flank van
een leger. — 2. overdr. : schuine
middelen gebruikend, dubbelzinnig,
valsch : 0 -a zpgovsïv.
UXaynzcuy ai [nXd^ooi] (t. iv. jzézgai), de
Slagrotsen, ivaartegen de schepen stuk¬
geslagen worden, ivschl. de *Liparische
eilanden.
jzXayxzóg, 3 en 2 [jzXdCco]. 1. zwervend.
— 2. overdr. : waanzinnig. — jzXayHzoovvrjy ij, het zwerven.
JzXdygcOy f. v. TzXdCco.
jzXd^cOy TiXdyigco, sjzlay^a ; pass. nXdylgopai,
ÈTiXdyx'd'rjv [viv. Lat. plangére].
I. slaan : usya Tivpa nXdtf óó/uovg xaüvJiEgdev, H.
ÏI. inz. 1. terugslaan, terugdrijven ;
pass. v. zaken : jzXdyx&rj oljzó xa^x°(PL
XaXxóg, II., de bronzen speer stuitte
af op zijn bronzen helm. — 2. a) uit
den koers slaan, van den rechten weg
afbrengen, doen ronddolen; pass. :
ronddolen, omzwerven. — b) overdr. :
het verstand in de war brengen.
crzXd'O'oo = tzeXó'Qoo.
jzXaioiovy zó, vierhoek ; inz. in h. krijgsivezen: carré, vierkante opstelling, marschkolom.
IIXaKiay ij. 1. stad aan de Aziatische
kust der Propontis. — 2. bron aan d.
voet v. d. Plakos.
niaKogy f), berg in Musië.
jzXaxovgy ovvzog, o [—> Lat. placenta],
koek.
JzXavdzag9 dor. = TzXavrjzgg.
jzXavdco [jzXdvrj]. I. 1. van den rechten
weg afbrengen, doen dwalen. — 2.
pass. (met med. f.) \ a) verdwalen, rond¬
zwerven. — h) fi,g. ° zóv fiïov TzXavoogai,
rondzwerven in het leven, zonder doel
leven. — II. overdr. 1. a) misleiden,
bedriegen. — b) med.-pass. : zich laten
misleiden, zich vergissen, zijn doel niet
bereiken. — 2. med.-pass.: a) het spoor
bijster worden, aarzelen, weifelen. —
b) om de zaak heen praten.
jtXdvrjy fj, en JzXdvijpay zó [izlavaco]. 1.
het rondzwerven. — 2. overdr.: twijfel,
dwaling, vergissing.
jzXdvrjgy ?)zog, m. vr. bvn., en JtXavrjzrjgy
ov, m. bvn. [—Ned. planeet], zwer¬
vend, ronddwalend; ó -vijg, zwerver;
oi -vTjzsgj met en zonder dozégeg, dwaal¬
sterren.
1 .jzXdvog, 6. 1. het rondzwerven, zwerf¬
tocht. — 2. overdr. : het weifelen:
0 (pgovztöog -oi, ongerustheid der ge¬
dachte.

nXdvog — jzXevqo.

‘2.jzXdvog, 2, rondzwervend, dwalend; ó
7i., zwerver, landlooper.
jtXd%9 andc, 77, al wat vlak is. — 1. vlakte,
hoogvlakte, 0 bodem der zee,0 de vlak¬
ten der onderwereld. — 2. steenen
plaat.
jjzXdoLOV, aiol. = nXr/oiov, z. nXgoiog, 3.
jtXdofxa9 zó [jzXdöoco], het geboetseerde,
beeld; + schepsel.
jiXdctoco, att. -dxxco9JzXdoco, ê'jzXaoa ;pass.
èrcXdo’&rjv, TzéjzXaoïaai. — 1. ») w/i een
weeke massa vormen, boetseeren, kne¬
den : jzr/Xlvovg ozgazicózag n. — b) bij
nifhr. • uit een harde stof vormen, een
beeld maken. - 2. overdr. : a verzin¬
nen, verdichten, voorwenden : Xóyovg
71. ; ■zXdoaod'cu (meel. : in zijn voordeel)
yjFvSrj. - Min den geest vormen, zich
voorstellen : n. fteóv. — e) dooi' onder¬
richt en dgl. vormen : n. ipv^dg nvftmg.

3 [jrXaoocn; —>• Ned. plastiek].
. het vormen -, het boetseeren betref¬
fend. — 2. rj -rj [re^i'77], boetseerkunst,
plastiek.
zzXaoróg9 3 [izXaooco] 1. gevormd, geboet¬
seerd. — 2. overdr. : verzonnen, ge¬
veinsd, onecht, valsch.
jtXaxayéco, in de handen klappen.
JlXdxcua, 77, c/eu'. mrv., Plataiai, sM in
Beiotië.
TIXazaudoi9bw., te-, bij Plataiai.
UXaxai£vg9 o, Plataiër. —
LTXaxalïqy tóog, vr. bvn., van Plataiai; 77
TT. [xcjga], het gebied van Plataiai.
.jzXaxdvioxog en JtXdxavog, 77 \jT.htzvg ; eig.:
boom met breede kruin ; —> Lat. pla¬
tanus —> Ned. plataau], plataan.

jzXaoxixóg9
1

jtXaxEia9 7], Z. JiXazvg.
jxXdxr/9

77

[jiXnzvg; eig.:

plat voorwerp].

1. blad v. een roeiriem. — 2. synekd.:
. cT riem. - b) 0 schip : Evjzgcggog n. — c)
0 vloot ■ xégag drigiov jzXdzag.
:jzXdxog9 zó [jtl'XT.vg], breedte.
.jtXdxxoo9 z. nXaooco.
jtXaxvg9 sla, v [jzXdzog]. 1. a1 vlak, breed,
plat; v. menschen • breedgeschouderd.
— b) 77 sla [ó<5os], breede weg, straat.
— 2. wijd verspreid.
. nXdxvapa, zó, vlak voorwerp, o. a. dak¬
pan.
JIXdzcov, covog, o
; eig. : do breed ¬
geschouderde] 1. beroemd wijsgeer uit
Athene, 427-347 0. C. — 2. blijspeldichter, omstr. 400 v. G.
jzXéa9 vr. enk. en onz. mrv. v. nXéog en
jtXécog. —otXéag, jrAées, &. noXvg.
jzXs&giaïog,3, een plethron lang, - breed,
— groot. — jzXéO'Qov, zó, plethron. —
1. a) lengtemaat, = 100 Gr. voet, ong.
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37 M. — b) vlaktemaat, = 100 Gr. voet
in Jt vierkant = ong. 950 M2. — 2.
t h. Lat. iugerum, een morgen land,
kwart bunder, vlaktemaat v. 240 bij
120 voet, ong. 25 aren.
IlXeidg, döog, 77, gew. mrv., de Pleiaden,
het Zevengesternte.
1. jtXeiVy inf. v. tzXecd.
«
2. jzXeïv9 z. noXvg. — jzXeïog, 3, ep. =
Tilêcog.
üXGiGd'évr/gy sog-ovg, o, mythische vader
v. Agamemnoon en Menelaos. — IIXsio-d'EVLÖi/gy ov, ó [77., -7<5?7s],Pleisthenide,
zoon van Pleisthenes.
jtXeiGxdxLgy hw. \tc., -axig]. 1. meestal. —
2. zeer dikwijls. — jzXEiaxog9 z. noXvg.
1. jrAeioa, ace. m. vr. enk. en nom. acc. onz.
mrv. v. tzXeuov.
2. jzXeicOy ep. = jzXéco, varen.
jzXelcoVy z. noXvg.
jtXexxógy 3 [verbaaladjgevlochten, ge¬
draaid. — jzXÉHcOy jiXé^co, ejils^a ; pass.
jiXExd'Tjoof.iai, èjzXéx&rjv, 2<> ao. EJiXdxr/y
en EJzXèxr/v, pf. nènlEypai [viv. Lat. plicare, pleetere, Ned. vlechten]. — ï.
vlechten, draaien : n. nXoxd/iovg, H.,
haarvlechten. — 2. overdr.: behendig
-, kunstig ineenzetten : 0 öóXov n., een
list smeden ; n. Xóyovg, redeneeringen.
jzXéov, onz. v. nXÊog en v. tzXscov. —
jzXeovd^co. 1. onoverg.: a) overtollig -,
in overvloed voorhanden zijn. — b)
overdr. v. pers. : overmoedig worden,
- zijn. — 2. overg.: vergrooten, over¬
drijven. — jzXeovdxig, bw. [nXéov, -dxig],
vaker.
nXeovEKxéco \71XE0vFxzpg].
1. a) meer
hebben. — b) in het voordeel zijn, de
overhand hebben, iem. (zivóg) overtref¬
fen. _ 2. meer willen hebben, heb¬
zuchtig zijn. — jzXEovÉHxy/Liay zó, voor¬
deel, winst. — jzXEovéxxr/gy nv, m bvn.
(superl. -xzlozazog) [jtXéov e^cov], die
meer hebben wil. — 1. hebzuchtig. —
2. aanmatigend : Xóyog tz. — jzXeove££ci9
77. 1. het meer hebben : a)
voordeel,
winst. — b) overhand, het overtreffen,
— 2. het meer willen hebben : a) heb¬
zucht. — b) aanmatiging.
jzXEÓvccg9 bw. [jiXscov], meer, te veel.
jzXéog9 3, ion. = nXècog.
jiXev/licov9 orog, ó = Ttpsvpcov.
jzXevv, ion. = JtXéov, onz. v. jiXécov, comp.
v. TtóXvg.
jzXEvgdy 77. 1. rib» — 2. gew. mrv., synekd.'.
aï zijde v. h. lichaam. — b) overdr. :
zijde v. een voorwerp; inz.: zijde v.
een meetkundige figuur, flank v. een
leger. — 3. + meton., door toespeling op

de schepping v. Eva : echtgenoote.
— JxXEvgïzig, iöog, ij [eig. bvn. : cle
zijde betreffend ; zelfst. g.,t.w. vóoog;
“7> Ned. pleuris, flerecijn], steek in de
zijde, pleuris. — jxXevqohojzecl) [jzXevQOV xótztcjo], in de zijde treffen. —
JtXsvgóv^ zó = jzXsvgd, 1 en 2.
nkEVQcov, cövog, ij, stad in Aitolië. —
nisvQODVLogj 3, van -, uit Pleuroon.
jzhEvaopa.iy -ovpcu, f. v. jzXèco. — jxXevazéov, verbaaladj. v. id.
jzXeco, jiXevoolioll en jzXsvoov/llgu, ejzXevoci,
jiÉTiXevxa ; pass. èizlevodp v, tzetzIevopou
[in h. AH. worden alleen ee en esl gecontract.) [s/. tzXe}r]; ep. jzXelco ; ep.,
ion. jzXcóco, jzlcóaopai, etcXcoocl, 2e ao.
ejxXcov, jiêjiXcoxa. — 1. varen : jzXéco ev
xfj daXaxxg, jzXéio zi)v ddXazxav (ace. v. d.
zeeg). — 2. drijven.
jtXÉcav, z. JioXvg.
jzXécog, a, cov, gen. co, ag, co (nom. mrv. co,
cu eng, a), vol.
JtXrjyrjy i) [tth)ooco ; dor. JzXayd, wschl. —>
Lat. plaga —> Ned. plaag]. 1. a) slag,
stoot. — b) inz.: windstoot, bliksem¬
slag. — 2. overdr.: slag van het nood¬
lot, tegenslag', ramp. — jxXrjypa, xó
[jzXrjooco\, slag.
jxXrj&og, Eog-ovg, xó [vw. Jzlp-jzhj-pi]. I.
v. hoeveelheid : menigte. — 1. abstr. : jz.
(in getal) d>g öioyjXioi. — 2. concr.: jz.
dv&gcÓKcov. — inz. : a) meerderheid:
zó 7t. v/icov. — b) de groote menigte,
het volk; ook in politieken zin\ volk
als drager der macht, volksvergade. ring: zó vjLiÉzsgov Ti. — II. overdr. 1.
omvang, uitgestrektheid : jzeöiov tt.
cltceiqov. — 2. v. tijd : lange duur : ygó'vov ui., lengte van tijd.
jtXïj'd'vvoo. 1. vol maken. — 2. vermeer¬
deren. — JzXrj'd'vg, vog, rj, ion. — TzXrjOog. — jtXrj&vco (alleen pr., inipf. en
ao.) en jtXrj'd'co (alleen pr., impf., 2e pf.
JzéjzXgOa) — [vw. Jiip-TiXrj-ju]. — 1. vol

zijn, - worden. — 2, toenemen, was¬
sen : NeiXog -vel, zwelt ; n o -vcov ygóvog, de toenemende ouderdom.
jtXij'&'cógij, fj, ion. [tzXtjDco], het vol zijn,
volheid.
nXrjïdgj ion., aiol. = IJXsidg.
jcXrjKTi^opai, meel. [jiXpooco ; eig. : elkan¬
der slaan], vechten, twisten : tl. xlvi,
met iem.
jzXrjnzgov, xó [TxXrjooco ; —>• Lat. plec¬
trum], voorwerp waarmee men slaat,
inz.-: citerpen ; ° jz. jzvgóg xegavviov,
bliksemschicht.
jtXrjjupÉXEia, f), alleen overdr. : misslag,
vergissing, dwaling. — jtXrjppeXéoo,
alleen overdr. 1. verkeerd handelen,

een misslag begaan. — 2. pass. : beleedigd -, gekrenkt worden. — jzXypflÉXppCiy ZÓ [;TzXlJjLipsXécO] = jzXrj ppéXeia.

— jxXrjfA,fZEXpg, 2 \tzXy)v (oorspr. vrz.
met gen. : dicht bij) péXovg ; eig.: uit
den toon, gaand], overdr. : verkeerd,,
slecht (vgl. èppsXrjg).
JtXpppv- — TzXgpv-.
m
JtXi]pvr\y rj, naaf v. een rad.
nXrjpvQCLy rj, en -vgig, löog, rj. 1. vloed
der zee. — 2. overdr. : a\ "vloed van
tranen, — b) f stortvloed.
jzXrjy. 1. bw.: behalve, uitgezonderd ::
Tzdvxsg

7Z.

ot

ÖLÖdoxaXoL ;

jz. el xig xt

sxXeye ; in tz. ov en jz. ij zijn ov en ij
voor ons taalgevoel overbodig. — 2. vgw.\
intusschen, nochtans, maar: ETtabev
ovÖEig ovöév, jz. (alleen) zo^Evdfjvat xig
èXéyExo ; f jz. dXXd = dXXd. — 3. vrz.
met gen.: behalve, uitgezonderd.
jzXrjvzo, 3 mrv. ao. pass. v. jiLgjzXgpL en
v. JzeXd£co.
jxXrj^LJtjtog^ 2 [.Ti?,rj^ag ijzjzovg], paarden
zweepend, - aandrijvend.
jxXrjog = TzXeïog.

jiXrjQrjg, 2 [vw. Tilp-TzXr]-gi\. 1. a) vol : zdcpgoL -eig vöaxog. — b) overdr. : verza¬
digd. — 2. a) volledig, voltallig : jz.
y.vxXog (t. iv. osXpvrjg) ; /ULoflóg jz. — b)gaaf : ° &volcll -szg, feillooze offers,
i* JxXpQocpogÉco \jcXrjQpg, epegod], overdr. :
volbrengen.
ozXrjQÓco \jzXrjg7jg], 1. a) vullen : vavv jz.,
uitrusten, bemannen. — b) overdr. :
verzadigen : jz. dvgóv, zijn toorn. — 2.
a) aanvullen, volledig-, voltallig ma¬
ken: 0 7ivgó.v jz., een brandstapel op¬
bouwen. — b) overdr. : vervullen, uit¬
voeren :
jzETzXr/gcoxcu rj ygaqpij avxg,
dit woord der Schrift is in vervulling
gegaan {de vencezenlijking beschouwd
als ontbrekend aan de voorspelling).
jiXijgcopa, zó [jzXpgóco], 1. hetgeen vult,
inz. : inhoud v. een vat, uitrusting -,
bemanning -, lading v. een schip. — 2.
meton. : a) het vullen. — b) overdr. :
het verzadigen.'
nXrjgooaig, vcog, ij [td.]. 1. a) het vullen.
— b) overdr. : het verzadigen, het ver¬
vullen v. een ivensch. — 2. het aan¬
vullen, het volledig -, het voltallig
maken.
jxXpoLa^co \jzhjolog']. 1. a) nabij zijn. — b)
naderen. — 2. overdr. : omgaan met,.
inz. v. een leerling met zijn leermeester.
jtXrjOiCLLzazog, -zsgog, z. h. volg.— jtXijo'tog, 3 comp. latzsgog, superl. Lalzazog).
1 naburig. — 2. ójz., buurman, neven¬
man. — 3. bw. -ov: a) dichtbij, nabij :•

.

JzXrjoióxcogog

ai -ov xw/tai, de naburige dorpen. —
b) ó -ov, een ancler, met wien men in
voorbijgaande aanraking komt; f in
christelijken zin: medemensch, naaste.
— 4. -ov, vrz. met gensoms met dat. :
bij. ,
jtXijaióxcoQog, 2 [TzXgoiog, xd>ga], naburig.
jtkrjaiGxiog, 2 [rcXi/oag lozlov], het zeil
vullend, - doende zwellen.
jzhjGftovr/, rj [rzigTzXrjfii], 1. het vullen,
verzadiging. — 2. overvloed.
jzXrjGGojj att. jiXrjzzco, TzXglgco, sjzXrjlga (ep.
2o ao. met redupl. (è)yzÉTzXi]yov), 2* pf.
nsnXgya (*j* ook in lijd. zin); med. TzXrjyijoofiai en -nXaygoogai {beide in lijd.
zin) ; pass. ao. ènXrjxdrjv, 2eao. êjiXgyrjv
en 'sjzXdyrjv, pf. nènXr\ypai. — [vw. Lat.
plangerej.
1. a) slaan, stooten : ozrjêog TzXrj^ag, H.,
zich op de borst slaande; pijgco nXg^dpsvog, II., zich op de dijen slaande ;
xvga /aiv avzig TzXfj^e, H., sloeg hem
terug. — b) inz.: met vijandige bedoe¬
ling slaan, treffen, wonden, neerstooten ; pass. ook : verslagen worden. —
2. overdr., pass.: a) getroffen worden :
ovpcpogf) TTSTiX.gypévog, HDT. — b) inz. v.
h. gemoed : ontroerd
geschokt
ver¬
ontrust worden, ontstellen, schrikken:
TiXrjyslg öcógoïoi, hdt., hevig bewogen
door ..., omgekocht.
azXrjzOy X: nsXaCco en nignXggi.
jzXrjzzco3 att. = TtXrjoooj.
nXiv'd'Evco, tot tegels verwerken. —
jtXlvihvog, 3, van tegels. — jzXiv'd'og, rj
[—> Ned. plint], tegel; soms coll.
ozXiaoofzai, stappen, ofivel draven.
jtXlcoVy boiot. = tcXéov.
uzXozdgiov, zó [verkliü. v. tzXolov], scheepje,
schuit.
jzXóï/nog = JtXcóï/aog.
jiXoïov, zó [tzXsco]. L alg. : vaartuig, schip :
7i. oizaycoyóv, korenschip ; tz. aXisvzixóv,
visschersschuit; fiaxgöv tz., oorlogs¬
schip. — 2. soms : vrachtschip.
jzXona{ilg9 ïdog, ?/, en rtXóxa/aog9 6 [tzXéco], haarvlecht, -lok.
jzXoKrjy ij [id.]. 1. het vlechten. — 2. meton.: a) vlechtwerk, weefsel. — b)
overdr. : bedrog, strik, list.
rtXónogy o [id,]. 1. haarvlecht, -lok. —
2. gevlochten krans.
jrXópevogy 3 [tzX, zwakke trap v. ivrt. tzeX],
ao. part. v. TiéXopai.
jiXóog, óov, gecontr. jzXovgy ov, 6 [7zXéco].
1. scheepvaart, zeereis. — 2. meton. :
mogelijkheid van -, gunstige gelegen¬
heid voor het varen : tz. fgiïv èylyvszo.—

jzvEVfiaziKÓg
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3. overdr. : ösvzEQog tz., een tweede
poging.
jzXovoLogy 3 \nXovzog\ 1. rijk {eig. : die
voldoende bezit om, zonder eigen ar¬
beid, van de opbrengst te leven). •— 2.
v. zaken: rijk, overvloedig: °-a zgdjze£a.
RXovzagxog> o, Ploetarehos. — 1 .-tiran
v. Eretria op Euboia ten tijde v. DEM.
— 2. geschiedschrijver en philosoof uit
Gheironeia, ong. 46-ong. 120 na C.
ozXovzéoo \uzXovzog]. 1. rijk zijn. — 2. overdr.: tz. zpiXoov, rijk zijn aan ... — tzXovzL~
£co [id.], rijk maken. — nXovzo8ózpgt
ov, m. bvn. [tzXovzov <5*<5ov£], rijkdomschenkend.
jzXovzog, o [TzoXvg], 1. a) rijkdom, wel¬
stand {z. TzXovoiog) : tz. dgyvgov, aan
zilver. — b) overdr. : tz. oocplag. — 2.
verpers. HXovzog, ó, Ploetos, god v. d~
rijkdom.
nXovzcov, (ovog, o [TiXovzog ; eig.: schen¬
ker van rijkdom, t. w. van d. oogst]?
Ploetoon,
euphemistische
naam v.
Had es.
jzXoxpógy 6 [tzXéxco] — TiXóxapog.
jzXvvóg, 6 [ttXvvcj], waschkuil.
nXvycOy f. tzXvvco, ao. STzXvva ; pass. ettXvflijv, TzÉTzXv/Liai. — (A.. F. iter. impf,
tzXvveoxov, H.; ion. f. tzXvvéco). — 1. a)
wasschen, spoelen. — b) af-, uitwisschen. — 2. overdr. : berispen, iem. den
mantel uitvegen.
jzXvzógy 3 [verbaaladj. v. tzXvvzo], gewass chen.
jiloodgy döog, vr. bvn. [tzXeoj], drijvend.
JzXcOL^OO = TzXf.CO.
jzXdoïfJLogy 2, jzXdópogy 2, en jzXcóaipog, 2’
[nXdoco]. 1. zeewaardig. — 2. geschikt -,
gunstig voor de scheepvaart, bevaar¬
baar. — jzXcoxrjgy fjgog, 6 [id.], zee¬
vaarder.
nXwzógy 3 [verbaaladj.]. 1. drijvend. — 2^
bevaarbaar. — tzXcoco, z. tzXéco.
JZVELOJy Z. Tzvéco.

jzvEv/aa, zó [tzvéco],
A. het waaien, wind.
B. overdr. I. v. wat onbestendig enz. is
als de loind: °tz.~ (windstoot) avpcpogag. — II. 1. het ademen, ademhaling.
— 2. meton.: adem, inz. : levensadem.
— HL 1. a) ziel; vd.: bezield we¬
zen. _ b) meton. : geest, gezindheid.
— 2. t geest als onstoffelijk tvezen : a)
goede -, booze geest, engel, duivel. —
b) de H. Geest.
jzvEvgza.xi'x.ógy'Ó [Tzvsvga]. 1. van den wind.
— 2. a) van den adem. — b) + den
geest-, de ziel betreffend, geestelijk.
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JZVEVpOOV

jzvsvpcovy ovog, o [nvéoi], long; ook beschouivd als zetel der gevoelens.
jtvEvamdco [idi\, buiten adem zijn, hijgen.
jzvéco, ep. JtvEicOy nvEvoopai en -oovuou,
è'nvsvoa, nknvEvxa; pass. ènvsvoihjv,
nênvvpcu. (heeft alleen de contracties v.
ss en Est tot eij. — \ivrl. nvep].
honoverg. 1. waaien, blazen: dvepog
ejivel ; o -écov [dVE/Liog], wind. — 2. a)
v. levende ivezens : sterk ademen, hij¬
gen ; v. paarden : snuiven. — b) alg, :
ademhalen ; vd. : leven. — 3. een geur

verspreiden, uitwasemen.
II. o verg. 1. a) uitblazen, uitademen :
° 7i. nvg. — b) overdr.: door zijn geheele
wezen blijk geven van, ademen : pévsa
jcvELovzEg, H., van moed blakend. — 2.
pf. pass. nénwgai (beteelc. v. h. pr.) : a)
net bewustzijn hebben. — b) overdr. :
verstandig -, voorzichtig -, wijs zijn ;
nenwiiévog, als bvn. : verstandig, voor¬
zichtig, wijs.
jtvZyog, zó [nviyooi], stikkende warmte.
jtviyojy nvltgoo, ejivi^ü ; pass. 2c f. nviyijoo/Liai, 2e ao. ènviyrjv, pf. nénviypai. —
1 verstikken, worgen ; pass.: verdrin¬
ken. — 2. overdr. : kwellen.
jtvorjy ion. Jtvoirjy rj [nvêco], 1. het waaien,
wind. — 2. a) ademhaling. — /?)adem.
Hvvtg, TTvxvóg en f Ilvvxóg, ij [wschl. vw.
jivxvóg ; eig. : de plaats waar men opeenzit], Pnux, heuvel te Athene, waar
de volksvergaderingen gehouden werden.
TtócLy y)j gras, kruid.
jzoSaflgósy 2 [nóöag dfïgovg (e^oov)], week-

voetig.
JtoSayósy dor. = noör/yóg.
Jtoddygct) rj [novg, dygéco], voetjicht.
HoöakEigiosy o, arts bij h. Gr. leger vóór
Ti'o je.
fjgog, 6 [nódag vlnxopai],
voetbekken. — jzoödviJtzQovy xó, (jew.
mrv. [zd.], waschwater voor de voe¬
ten,

jcoöaviTtrrjQy

jtoöcLJtósy 3.— ]. uit welk land?, waar¬

vandaan ? — 2. hoedanig ?
jtóöagyoSy 2 [nóöag dgyóg (1. of 2. dgyóg)],
snelvoetig, ofivel witvoetig. — jzoöagxgsy 2 [nóöag dgxscov ; eig.: met toe¬

reikende voeten], snelvoetig.
Jtoöecóv, covog, 6. 1. tip {kop of staart) van

een afgetrokken dierenhuid. — 2. punt
van een lederen wijnzak.
Jto8rjyógy 2 [:novg, rjyéogai\. 1. gids. — 2.
alg. : dienaar.
jroörjVExfigy 2 [novg, rjvsyxov], tot de voe¬
ten reikend. — axoörjvE/uogy 2 [n., dvspog]. met voeten als de wind, windsnel.

—

JZOLECO

— jzoörjgrjgy 2 [n., dgagioxco'], tot de
voeten reikend.
jzo8iaiogy 3 [novg], een voet lang (breed
enz.). —jzoöi£co [id.], aan de pooten
vastbinden.
TZoSoHaxrj en •‘ndnnrjy rj [novg], voetblok.
jtodógy gen. v. novg.
jtoócóxEiay ij, snelheid der voeten. —
jToöcÓHrjgyS [nóöag óoxvg]. 1. snelvoetig.
— 2. alg. : vlug. — jzodcoxiciy ij = noöcóxEia.
jzoéco = noiéco.
jzo'd'Eivógy 3 [nodèoi], het verlangen op¬
wekkend. — 1. wenschelijk, liefelijk,
innemend. — 2. a) verlangd, gewenscht. — b) betreurd.
jtó&EVy vragend bw. 1. vanwaar ?, uit
welke plaats? — 2. overdr. : a) v. af¬
komst : vanwaar ? : n. yêvog (bepalende
ace.) EviExat sïvai; H. — b) door welke
middelen ?, op welke Avijze ? — c)
waarom ?
no'd'évy onbep. bw., enkl., ergens vandaan.
jzofrécoy noóijoco en -koopai, ènóthjoa en
-eoa, nsnói)rjxa ; pass. enodèodrjv, nenoihjficu (iter.impfnodÉEOxE, II.).— [nód'og],
— 1. a) verlangen naar iets dat afwezig
is, wenschen.
b) v. zaken : eischen,
verlangen. — 2. missen, betreuren.
jxo’d'rjy ij = nóöog. — ozó-d'ijpayxó [nod'èoi],
het gewenschte, het verlangde.
jzo'd'ijvaiy jzo'&'ijGopaiy z. nlvco.
jzo'd'rjzógy 3 [verbaala.dj. v. no&éco], geAvenscht, wenschelijk.
jzó'&'iy vragend bw. = nov. — jzoUty on¬
bep. bio., enkl. = nov.
jzó'd'ogy ó. 1. a) verlangen naar, wensch.
— b) gemis van. — 2. verpers. : Ver¬
langen, Begeerte.
jzoiy vragend bw. I. Avaarheen ? — 2.
overdr. : tot welk einde ? — noiy onbep.
bw., enkl. : ergenslieen.
jzoideigy dor. = noiijeig.
TLoidvziogy 3, van Poias. — Uoiagy avxog,
ó, vader v. Philoktetes.
jzoiéojy regelm. — A. V.iter. impf. noiéeoxov ; soms zonder i vóór een e- klank :
noéco, noijoco enz. ; ook aiol. * nórjod'ai,
nenoijppévog enz. — noiEÏo&ai, nsnoiijjuèvog enz.
A. overg. I. maken, A^ervaardigen, vóórt¬
brengen : n. vaóv, een tempel bouAven ;
yfj xagnovg noisï.
II. overdr. 1. a) tot stand brengen, ver¬
richten, uitvoeren, doen : xd öeoixa n.;
ovöev n., niets bereiken ; nXéov n., vor¬
deringen maken. — b) vervangt alle
andere wkw., om de herhaling ervan te

jroirj

—

vermijden : doen : ovös £gv y^lovv, ei
gg gsz' elev-degiag è^èozai zovzo ttoleTv
(= £fjv). - 2. (i) gevoelens verwekken,

toestanden teweegbrengen, veroorza¬
ken : vóoovg tt.; nóXegov tt., oorlog sto¬
ken (nóXsfiov noieio&ai, voeren)*, ° n.
zivd xXveiv, iem. doen luisteren.
b)
vd. vele omschrijvingen met noiEiodai
('rned.), die h. begrip sterker uitdrukken
dan
h. enkelvoudige ukiv. : nogelav
noiEÏoOai, nadrukkelijker dan tzoqeveodai; dvnlav noielothii, ld. dan -Oveiv. —

jzoigvg
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jzoixiMa, g [noixiXog]. I. lijd. 1. verschei¬

denheid v. spijzen enz,., bont uitzicht.
— 2. overdr. : a) menigvuldigheid. —
b) listigheid, sluwheid. — II. bedr. :
het bont maken v. iets ; inz. : borduur¬
kunst.
jzoixiXXoOy f.
—, ènoixiXa, TTEJioixiX.xa
\noixilog]. 1.1. bont maken ; inz,?: bor¬
duren : igaziov nsnoixiXgÉvov. — 2. a)
door borduurwerk voorstellen : °ttcóXovg èv Ttgvaig jc., rossen op weefsels
borduren. — b) alg.: door kunstigen
arbeid voorstellen : èv ök xogbv noixiXXs,
H.. er op [op het schild) beeldde de
smid kunstig een dansplaats af. — II.
overdr. 1. kunstig
behendig -, sluw
spreken. — 2. bedrog verzinnen.
jzoLxiXga, zó \noixlXX(o], 1. het bont ge¬
maakte ; inz. : borduurwerk. — 2.
overdr.: verscheidenheid.
jzoLHtXoèÉQpoov, 2 [jiolkIXov ösgga (s^cov)],
met gevlekte huid. — jzoixiXó'd'gi

3. in een toestand brengen, maken tot:
ui. igv za^iv eigco ^e?.cov, buiten schot ;
èv ógyfj noiEiodai ziva, toornig worden
op ; cplXov noLFÏodat ziva, zich tot vriend
maken. — 4. iem. iets aan doen : n. ziva
zi; ev Ti. ziva, iem. een weldaad bewij¬
zen. — 5. a) dichten, met en zonder
ace. : tt. jioiggaza. — h) in een gedicht
voorstellen : °Ofiggog fiaoïXéag TtsnoigXE ...
6. a' in de gedachte maken,
veronderstellen : noicb v/udg è^anazgzoiyog,
rn. vr. bvn. \noixiXag rglyog
'd'êvrag vn' sgov. — bi verzinnen : n. xai(è’xiov)], met bonte haren. — oroixiXóvovg deovg. - c) wed. : voor iets hou¬
'd'povog^ 2 [jtoixiXov dgóvov {££G)v)], op
den, achten : svggga TtoiEÏGdal zi, iets
een bonten zetel tronend.
xcoixihoals een buitenkans beschouwen ; géya
ggzgg, ov, m. bvn. [jroixtXag ggziöag
jToiEÏo&al zi, iets hoog aanslaan.
{e%cqv)], met velerlei listen, vindingB. onoverg. : handelen, te werk gaan,
j
rijk. — jzoixiXóvoozog, 2 [ttoixIXov
werken: xaXcng tt., goed handelen; ev
v'coTov {è'xcovj], met bonten rug. — otoihrolgaag avagvgoag ge, gij hebt Cl* goed
xiXÓJtzEQog, 2 [tzoixiXa Jizsga (l^cov)],
aan gedaan, mij ... ; zó vpagnaxov ttoieÏ,
met bonte vleugels : °-ov géXog, de zang
het vergif werkt.
van een vliegenden bontgevedcrden
jzoigvg, ion. = nóa. — noigEig, rjeooa,
zwaan.
rjsv, grazig.
jtoixiXog, 3. — 1.1. bont, veelkleurig : n.
jtotgga, zó [ttoiem ; —y Lat. poëma
y
elXóg, H., gevlekt jong hert; jraïdsg -oi
Ned. poëem], het gemaakte, gewrocht.
za vcbza, met getatoueerden rug. — 2.
— 11. voorwerp, kunstwerk : xQvnea
inz. : geborduurd. — II. overdr. 1. lijd.:
-aza. — 2. overdr. : werk des geestes :
a) verschillend, veelvuldig. — b) v. be¬
a) uitvinding. — b) gew. : gedicht.
grippen enz. : ingewikkeld, duister. —
jzoigcng, swg, g [jioiéco ; —y Lat. poësis
2. bedr. : a) allerlei middelen kennend,
—> Ned. poëzie]. - 1. het maken, het
vernuftig. — b) geiv. in ongunstigen zin:
vóórtbrengen : rscbv tt., het bouwen
listig, sluw.
van schepen. — 2. overdr. v. de iverhing
jzoixiXocagfiaXog, 2 {jroixiXa oógflaXa
des geestes : a) het dichten, dichtkunst.
(f/cov)'], met bonte sandalen. — tzoixi- b) geiv. meton., concr.: dichtwerk,
X.óo’zoXoc, 2 [jrotxfXnv ozóXov (f^oir)],
gedicht.
met bontversierden boeg. — jzolxlXójtoigzgg? ou, d [;noiéa3 ; —y Lat. poeta
y
cpgoov, 2 [jToixiX.gv (pgéva (l^cor)], listig.
Ned. poëet].— 1. maker, vervaardiger.
jzoixiXtéov [verbaaladj. v. tzoixIXXoj], men
2. overdr. v. werken des geestes : a)
moet op afwisselende wijze -, men
uitvinder : n. decbv. — b) geiv.: dichter.
moet kunstig voorstellen.
jzoigzixóg, 3 [jtoiÉco ; —y Lat• poeticus
jzoixiXcgöógy 2 [jwLxlXag coöag («<3ö)v)],
—Ned. poëtisch]. 1. makend, voort¬
raadselen zingend.
brengend. — 2. overdr. v. d. geest: a)
jzoigaivojy f. avój. 1. onoverg. : herder
het dichten betreffend, dichterlijk : g
zijn, het vee hoeden. — 2. overg. : a)
-g [zêxvtj]f dichtkunst. — b) v. pers.:
weiden. — b) overdr.: voeden, leiden,
met dichterlijken aanleg.
koesteren. — Jtoiggv, évog, ö 1. her¬
jzoigzóg, 3 [verbaaladj. v. ttoiÉco]. 1. a) ge¬
der, inz. schaapherder. — 2. overdr.:
maakt, vervaardigd. — b) inz.: goed -,
leider: n. Xacov, H., herder der volken.
kunstig gemaakt: xvvég -g, H. — 2.
jTolgvg, g [jroiggv], weidend vee; inz. :
overdr. : adoptief.

--TCoipvrjloq — jzóXiapa
kudde schapen. — noifzvrjïogy 3, van
voor een kudde. — jzoifzviovy zó
[verklw.] = noipvg. — Jtoipvizggy ov
m. bvn., van de herders, landelijk.
crtoivcLo[ACLiy med. (slechts enkele vormen)
[noivg], zich wreken op.

jzoivrjy f) [ —yLat. poena —> Ned. pijn].
I. weer-, zoengeld. — 2. alg. : vergel¬
ding» loon: a) gew.: straf, wraak, boete;
dthio. mrv. : -dg öovvai. — b) zld. : bclooning.
JZoivgXazogy 2 [.noivij, èXavvco], door de
W raa kgodinn en ver vol gd.
jtolvifzosy 2 [noivg], straffend, wrekend.
jzoLog, 3, vragend vmo., zelf si. en bijv. q.
1. a\ hoedanig ?, wat voor een ? (Lat.
qualis?); meer onbep. : n. zig; — b)
bic. -q [o<5ö5]
in welk opzicht, waar¬
om ? — 2. welk ? (== zig;). - 3. zld.:
hoe lang ? (= Tióoog) : -ov ygóvov;
jzoióg, 3, onbep. vmv., van een zeker
,
soort. — ozoióxggy gzog, ?/, hoedanig¬
heid.
jzoLJtvvcoy druk in de weer
reppen, bedrijvig zijn.
rcoxd, dor. = tzozé.

zijn, zich

jtÓHog, ó [nêttco], afgeschoren wol.
JtoXéegy jzoXEig, mrv. v. noXvg.
jzoXépaiyigy idog, vr. bvn. [noXepog. alyig],
de oorlogsaigis dragend.
jzoXepagxéoOy polemarch zijn. — noXépagxogy ó[jzoXspov ctgyoov], polemarch,
krijgsheer. - 1. te Athene, de derde der
negen archonten, oorspr. met militaire,
later met gerechtelijke bevoegdheid.— 2.
te Sparia, aanvoerder eener rnora (góga).
jzoXe/lieco [jióXepog\
oiioverg. 1. a) oor¬
log voeren. — b) vechten : -eïv djzö
zcbv ijzjicov, te paard. — 2. overdr.: zich
verzetten tegen, bestrijden, twisten
met. — II. overg.: beoorlogen.
jtoXeprjïogy 3 [zY/.], den oorlog betref¬
fend, oorlogs-.
JtoXepiay g,
TzoXépiog, 2.
JtoXepi£<M (H. fut. ligco) [ytoXepog] — jzoXe/aéo).

jtoXefUHÓgy 3 [zYZ.]. 1. den oorlog betref¬
fend : oiiXa -d ; g -g [zéyvg], krijgs¬
kunst; zó -oV, sein tot den aanval of
krijgsgeschreeuw; zd -d, krijgszaken,
-ondernemingen, -kunst.— 2.‘voorden
oorlog geschikt, krijgskundig : n. xai
(piXojzoXs/Liog.

jzoXéfXLogy 8 [?Y/.]. 1. den oorlog betref¬
fend: zd -a, krijgswezen, -kunst. —
2. vijand el ijk, van den vijand : <piXia
xal -a vavdyia ; ol -oi, de vijanden ; ij
~a [x^ga], vijandelijk gebied. — 3. vij¬

andig ; ook overdr. : zó sXcuov xaïg 4gigcr (nl. der dieren) -ózazov, uiterst
nadeelig.
noXepiazrigy ov, ö [jioXepl^cn], krijgsman.
nóilefiióv-öe, biv., naar den strijd, naai¬
den oorlog. — TtóXs^ogy ó. 1. (gew. bij
11 • 5 1ook °): strijdgewoel, sj/ig, gevecht.
2. a) (H. dikio. ; na H. geiv.) : oorb) overdr.: strijd, twist. — jzoXep,óco, tot vijanden maken.
JZÓXeogy gen. v. nóXig.
JtoXéogy JtoXécrCy jzoXéaacyZ. noXvg, begin.
tcoXevo) [jzéXco]. 1. onoverg. : zich ergens
heen en weer bewegen, verblijven (vgl.
Lat. versari). — 2. overg. : omkeeren,
om wen den.
jvoXeco \jieXco\. 1. onoverg. en med.: rond-

loopen. — 2. overg. : a) omkeeren. —
b) zich bewegen om, bewonen :
vrjoov.
JióXecoVy gen. mrv. v. nóXig.
TcoXéatVy H., gen. mrv. v. noXvg.
jzóXrjegy jtóXgog enz., X. nóXig.
JloXidg, döog, vr. bvn. [nóXig ; eig.. uc
de
Steedse!je], Polias, Beschermster der
stad, bijnaam v. Athena te Athene.
jzoXiazagy a, o, atol., dor. — TzoXigzgg.
jzoXI^co [iióXig]. 1. a) een stad bouwen.
b) alg.: bouwen. — 2. ycogiov tz., in
een gewest een stad bouwen.
-jzoiU£co = -jtoXéoo, alleen in samenst.
7ioXiyz7jgy ov, o, ep., ion. = noXlzgg.
jzóXtv-öcy lm., stadwaarts.
2 \jioXiovg y.gozdqpovg
[excov)], met grijze slapen.
jzoXiopKÉco {med. f. ijoopai met lijd. zin)
[nóXig, ê'gxog]. 1 a) een stad omsinge¬
len, - belegeren. —b) alg.: omsinge¬
len, belegeren. — 2. overdr. : in het
nauw brengen, kwellen. — JzoXiogxlay
f/, omsingeling, beleg.
noXiógy 3, soms 2, grijs, grijsharig,
grauw.
JtoXtoHQozacpogy

.

uzóXigy Ecog, ij. — A• V. (ion. en °) : enk.
gen. iog, sog, gog ; dat. ï, eï\ gï -y ace. ga ;
mrv. nom. isg, gsg ; gen. icov; dat. toi,
ieooL ; ace- ïq, iag, gag. — I. burg,
akropolis (= n. axgg ; in tgst. tot doiv,
het overige v. de stad). — II. 1. a) bij
uitbr.: het bewoonde gebied om den
burg, stad. — b) meton. : de inwoners
eener stad. — 2. in ruimeren zin :
stadsgebied, stad met omgeving; ook
v. een eiland.— III. 1. stad als gods¬
dienstige en bestuurlijke eenheid, staat :
zd zgg jzóXscog, de staatszaken. —
2.
meton. : demokratie.
jzóXiopay zó [jzoXi^oji]. 1
de gebouwen

.

JtoXlGpdziOV

<eener stad, stad (geiv. kleiner dan nóXig) - 2. meton. :‘de burgers van een
stad.— jtoXiagdziov^ xó [verhliu.], stadje.
;TtoXiZF.ioLy X] [jtoXlXEVCD \ -^ Ned- politie]. I.
het burger zijn, burgerrecht, de rech¬
ten van den staatsburger : -av dovvcu
tlvl. — SI. meton.: de handel wijze van
een burger : a) zijn dagelijksche levens¬
wandel. — b) zijn houding tegenover
den staat, zijn deelneming aan liet
staatsleven, zijn politieke handelwijze ;
mrv.: politieke daden, - werkzaam¬
heid. — III. I. a) staatsinrichting,
staatsvorm.— b) demokratie, republiek,
vrijstaat. — 2. meton. : staatsbestuur,
leiding van den staat, staatkundig le¬
ven.
:jtoXizEvgay xó [.noXixsvco]. 1. politieke
daad, - handeling, - maatregel, - on¬
derneming. — 2. staatsinrichting.
jtoUxevco [jtoXixijg]. I. onoverg. [act. en,
vaker, med. met ao. èjiohxevod/urjv en
-TEvd'7]v ; f. med. -oogai vaak met lijd.
beteek.). 1. burger zijn, als burger leven.
— 2. als staatsburger handelen, zich
met politiek inlaten, een staatsambt
bekleeden, deelnemen aan het bestuur
van den staat, den staat besturen : oi
jiohxevójLLEvoL,
politieke
redenaars,
staatslieden. — II. overg. (med.): als
staatsman doen : d jiEnoXLEvgcu ; xd
êfiol jiEJZoXirevpéva (jiass.), mijn politieke
werkzaamheid.
■ütolixpg, ov, 6 [nóXig]. 1. burger. — 2. me¬
deburger.
jzoXizLxógy 3 [jcóXig ; —>■ Lat. politicus
—> Ned. politiek]. 1. a) van de bur¬
gers, de burgers betredend, burgers
passend: dgExrj -ij. — /;) uit burgers
bestaande: xö -óv = xó -óv axgdxsvga
of: de burgerij. — c) gezellig, voor
maatschap pel ij ken omgang geschikt.—
2. a) van den staat, den staat betref¬
fend : 7] -i) xé%vr), staatkunde; o n.,
staatsman ; xd -d, staatszaken, politiek.
— è) overeenkomstig het belang van
den staat, in een geest van solidari¬
teit. — c) in het wezen der demokra¬
tie (z. JtóXig, III, 2) liggend. - JtoXizLKcog, bw., zooals het een burger -,
zooals het tegenover burgers past, in
het algemeen belang.
ïTtoXizig, idog, r\ [vr. v. noXixrjg], burge¬
res.
jzoXixvy, 7] \verklw. v. jzóXig], stadje. —
jxoXixvlov, xó [verklio. v. h. voi'ige], klein
stadje.
jtoAicóörjg, 2 [noXióg, -dnh]g], grijs wor¬
dend.
jcoUclhl(R. en °) en jtoUdnig, bw. \noXvg,
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-anig]. 1. dikwijls, herhaaldelijk. — 2.
na el, eav, grj, ïva gij: soms, wellicht
[uit o noXXó.’üig yt'yvszcu].
jtoXXajtXdaLogf 3 [noXvg ; vgl. öiJiXdoiog
enz.] en jcoXXajzXaGLcovy 2 [id.], vele
malen zoo groot, - zoo talrijk; gelijk een
comp.j gevolgd door ij of gen. — jroAXaJzXrjoiog, ion. = -nXd-.
«*
jzoXXaxfj, bic. \jzoXvg]. 1. op vele plaat¬
sen. — 2. overdr. : in vele gevallen,
op vele wijzen, om vele redenen, in
menig opzicht. — jtoXXaxó'd'svy bw.
[id.]. 1. van vele kanten. — 2. overdr.:
door vele bewijzen. — ozoXXaxó'&i en
jtoXXaxov, bw. [id.], op vele plaatsen.
jzoXXóg9 3, ion., z. jroXvg.
jxoXXoGzrjgÓQLogy 2 [n., gógiov], die (maar)
een zooveelste -, - een klein gedeelte
is van iets, onbeduidend ; xó -ov, het
geringste gedeelte. — jzoXXooxóg, 3
[jtoXXóg ; vgl. slxoozóg, Tgiaxooxóg enz. ;
eig. : die ver komt in de reeks : eerste,
tweede enz.], de zooveelste, klein, ge¬
ring, onbeduidend : -óv gógiov.
jtóXog, o [:néXoo ; —> Lat. pollis —> Ned.
pool]. 1. as, inx.\ wereldas.— 2. sijnekd.:
a) uiteinde der wereldas, pool. — b)
door een verdere synekd. : hemel, hemel¬
gewelf.
TioXvcugovlór)gy ov, o, Poluhaimonide,
zoon van d. Trojaan Poluhaimoon, t. w.
Amopaoon.
jzoXvaivog, 2 [noXvv aivov (= ejiulvov)
(excov)], veelgeprezen. — jzoXydïjg, ïxog,
m. bvn. [jxoXv dtoocov ; eig.: zich heftig
bewegend], stormachtig^onstuimig. —
jxoXvdv'&egogy 2 [jioXXd Mega (excov)]
en -av&r)Sj 2 [:rtoXXd drfhj (excov)], bloem¬
rijk. — jtoXvdv'&'QOOJTog, 2 [noXXovg ctr{Xgcójiovg (e^cüj')], volkrijk. — jzoXvclvcogy oog, gen. ogog, rn. vr. bvn. [noXXovg
dvdgag {È'xcov)], druk bezocht. — jzoXvdgazog, 2, vurig verlangd, - begeerd.
— jt oXvdgyvgog, 2 [jxoXvv dgyvgov
(excov)], rijk aan zilver, - aan geld. —
jtoXvdg7jzogy 7071. = -cigaiog. — jtoXvag>trjgy 2 [noXvg, dgxEoo]. 1. voor vele

dingen toereikend, velerlei hulp bie¬
dend. — 2. voor langen tijd toereikend:
xó -ég, duurzaamheid. - jioXvdggazogy
2 [:TtoXXa dggaxa [excov)], met vele strijd¬
wagens.— jtoXvagvL, alleenslaande dat.
H. [jtoXXovg dgvag [Eyovxi)], rijk aan scha¬
pen. — jzoXvagxicty 7/ [noXvg, dgxco\,
veelhoofdig bestuur. — jzoXvdxyzog,
dol'. = ~7]y~. — jzoXv($CLzogy 2 [tioXv ficixóg], veel betreden. — jtoXvfi£vd'rlgy 2
[:tioXv pèvd'og (e'xoov)], zeer diep.
nolvfhog, o, Gr. geschiedschrijver, omstr.
200-120 v. C.
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llóXvfiog, d, o. a. een mythisch konino v.
Korintlie.

* jtoXv/lÓTeiQa, ag, vr.bvn., alleen ion.
jtovXv- [jc.,fóoxco] en xcoXvfioxog, 2 \id.],
velen voedend. — JtoXv/3ovXog, 2 [jtoAAas fovXdg (è'xcov)], rijk aan raad, zeer
wijs. — JtoXv/iovTyg, ov,
fora. [ttoA/?ou<r (fyQn/)], rijk aan runderen. —
rtoXvyy&ygy% [jzolv, yrjïïêcoi], zeer ver¬
blijdend. — JZoXvyrjQaog, 2 [ttoAvc, yiyQag], stokoud. — JzoXvyXcoaoog, 2 \ttoIvg, yXcbooa], de tong veel in beweging
brengend, woordenrijk. — noXvyvdb[acov, 2 [noXXag yvcópag (siöoig)], veel
wetend.
noXv-yvcoTog, 2, zeer bekend, beroemd.
— üoXvyvcozog, o, schilder uit Thasos,
VG eeuiu v. G.
jioXvyopcpog9 2 [ttoAAcws' yópcpovg (sxcov)],
met vele houten pennen, met vele na¬

gels.
jioXvyovla, rj, groote vruchtbaarheid. —
TcoXvyovog, 2 [ttoAAo?;£ yóvovg (sxcov)],

zeer vruchtbaar.
jroAv-datdaAos, 2. —■ 1. lijd.: zeer kunstig
bewerkt. — 2. bedr.: zeer kunstig wer¬
kend.
jtoXvödxgvog, 2 [ttoAi^, daPÉgv] en noXvöaxQvg, ?;?,
vo? [«£.], die veel tra¬
nen doet storten. — jtoXv-Sdxgvzog, 2.

1. a) veel ween end.
ij waarbij
veel tranen gestort worden : jt. ydo?, H.
— 2 veel beweend : tt. nciïg, H.
JioXvÖ£igdg,gen. ddog, ???,.
[proAAasösiodöag (è'xcov)], met vele bergruggen.
—
n oXvöévÖQEog, 2 [noXXd dèvdga
(è'/cov)], boomrijk. — jtoXvÖEcrpog, "2
[jcoXXovg ösojLiovg (è'xcov)], met vele ban¬
den.

.

üoXvÖEvxygy sog-ovg, 6, z. Kdoxcog.
jzoXvdiyiog, 2 [jroAA?)j' önpav (è'xcov)], zeer

dorstig, arm aan water.
jxoXvöcogog, 2 [noXXd öcoga (è'ycov)], rijk
begiftigd. - IloXvócogog, 6. 1. zoon v.
Kadmos. — 2 jongste zoon v. Priamos.
TtoXvELÖrjg, 2 [7roA^d eï8rj (è'xcov)], veelvor¬
mig, menigvuldig. — ozoXv-Evxzog, 2,
vurig -, lang gewenscht. — oroXv^rjXog,
2 [:tioXvv £fjXov è'xcov)], vol afgunst. —
jzoXv£vyog, 2 \noXXd £vyd (è'xcovl], met
vele roeibanken. — rcoXvyysgyg, 2
|>roAt»ff, dyelgco], talrijk bijeengekomen.
— JtoXvrjxoog, 2 \noXXd dxovcov], veel
hoorend. — jroXvygazog, 2 [ptoAv 4>«tos], zeer beminnelijk, bekoorlijk. —
noXvyxyg1 2
fjxyv (è'xcov)], en
jtoXvrjxijzog, 2 [/roAi; p^W], luid weer¬
klinkend. — JtoXvd'agar\gy 2 [proAt;
iïdgoog (è'xcov)], zeer stoutmoedig, moedig.

.

ov, d, Polutherseïde.,
zoon van Polutherses, £. 20. Ktesippos'.
crtoXv'd'vgog, 2 [proAAdff d'ógag (sxcov)]. 1„.
met vele deuren. — 2. u overdr. 0.
schrijftafeltje met vele bladen, die
HoXv'&EgaELÓyg,

mengevouwm loerden gelijk de vleugels
v. een vouivdeur. — jzoXvtyvzog, 2 [jzoX-óg, ïïvco], waar veel offers gebracht

worden.
jtoXvïÖQEia, fj, schranderheid, ervaring..
— jioXv-ïögig,
£cü?, ra. yr. bvn.,

veel wetend, schrander.
jtoXyïjxjtog, 2 [JioXXovg LTtnovg (è’xco7')]r
rijk aan paarden. — utoXvxayxygy 2 [n.r
vw. xdyxavog], zeer droog. — jzoXvxagjzog, 2 \7t0XX0vg xagjzovg (cpégcovj]r

rijk aan vruchten.
rj, ion. = *-«m, groote
JioXvxEgörjgy 2 [tloXXol
xégdea (slöcógj], zeer listig, - sluw.

noXvxEQÖEirjy

sluwheid. —

jtoXvxEQcog, coiog, m. vr. bvn. \jzoXXd xégaza (è'x(ov)], met vele horens : 0 cpóvog
7t., slachting van veel hoornvee. — jtoXvxEozog, 2, rijk gestikt, - geborduurd.
— jzoXvx7]ör)g9 2 [jcoXXd xrjdsa (e/cov)]r
kommervol. — ozoXv-xXavazog, 2,

-«Aa^TOff, 2
3.
1. veel beweend.
— 2. veel ween end.
jtoXv-xXELzog, 2, zeer beroemd. - iToAvxXsizog, d, beroemd beeld homeer, V6
eeuio v. G.
jzoXvxXrjig, fdo?, m.vr. bvn. [TroAAdg xXyïöag
(ëxcov)], met vele roeibanken. — rco/tv2
PtiXrjgov {è'xcov)], met

een groot stuk land, rijk. — jtoA-uxXyzog, 2, talrijk opgeroepen. — jtoA'ü«Ai>aTOfi>, 2 [proAdg, xXvCco], hevig
klotsend. — JtoXvxprjzogy 2 \jioXvgr
xdpvoi], met veel moeite bewerkt. —
JioXvxvrjiLiogy2[jcoXXovg xvryiovg sxcov)],,

met veel bergkloven. — jtoXv-xoivog^
2, velen gemeen. — 7ioXvxoigaviay
7) [:TtoXvg, xoigavog], veelhoofdig gezag.
JtoXvxgazrjg, 2 [ptoA?; xgdxog (è'xcov)], zeer
machtig. — IIoXvxgdzyg9 ovg, d, tiran
v. Samos, 2* helft der

VI* eeuw v. G.

jzoXvxzrjiucoVy 2, gen. ovog \jioXXd xxypaxa (eycov], veel bezittend, zeer rijk.
— JJoXvxzogiSr]g9 ep. gen. ao, 6[üoXvxxcog, -töijg], Poluktoride, zoon
van Poluktoor, t. 10. Peisandros., —•
jroXvxv/LicoVy 2, gen. ovog [proAAoc xvpaxa
(è'xcov)], sterk golvend. — jzoXvxcóxvzog, 2 \noXvv xcoxvzóv (è'xcovj], vol
gejammer. — jxoXvxcojxog, 2 [noXXdg
xcójiag (sxcov), met veel roeiriemen. —•
jxoXvXrjiogy 2 [noXv Xi'fiov (sxcov''], rijk
aan korenakkers. — noXv-XXiazog, 2'
[Xioxóg (verbaaladj. v. Xiooopai)], vurig

gewenscht.

'

■

jzoXvXoyia
jtoXvXoyia, fj, veelheid van woorden. —
jzoXvXóyog, 2 [ttoAAous' Adyovg' (Aéycor)],

praatziek.
jtoXv-[A,r]nas) döog, vr. bvn., veel blatend.

— jtoXvfA7]XoSj 2 [jzoX?.d pfjXa (l^eor)],
rijk aan schapen. — IIoXvfAfiazcog, ogog,
6 [tzoXv firjdo/Lievos], mythische honing
in Thrakië.
jToXv/uijzig, iog, m. bvn.
[jzoXXdg pfjziöag (fyzovi], vindingrijk,
schrander, listig.
noXv^yavia^ fj, rijkdom aan hulpmidde¬
len, vindingrijkheid, sluwheid. — ozoXv{ur/yavoSi 2 [jiolXdg prjxavag (f'^cor)],
rijk aan hulpmiddelen, vindingrijk,
sluw.
jzoXv/Luyrjsi 2 [yroAd /Liiyeig (v. /tetyrv/Wt)],
veel gemengd.— jzoXv-/avf{azijfvr.bvn.,
naar wier hand veel gedongen wordt.
—

jioXvfjLOx&oSy

2

[rcoAdi'

póyf)ov

[cpè-

Qon’)]. 1. veel lijdend.
2. veel moeite
kostend. — jzoXv/liv'&'os, 2 [jroAAods ,autfovs (Asycüv)], woordenrijk.
jtoXvveiKrjs, 2 [jroAd rstxea»'], veel twis¬
tend. — UoXvvBLKr\St ovg, d, £00?z 0.
Oidipoes.
jzoXv^ELv-y ion. = Kolveer-, — UoXy^évrjy
fj, dochter v. Priamos. — jroAi>£eros,
2 [jcolXovg Igêvovg {ÖEyói.iEvog)]. 1. veel
gasten ontvangend, gastvrij. — 2. door
veel vreemden bezocht.
noXv-gsozog, 2, zeer afgesleten. — noXvolvoSj 2 [jzoXvv oivov
aan wijn. — izoXvógvi-d'og, 2 [jroAAovg
doreic (l^covi], rijk aan vogelen. - jtoXvoyjog, 2 [jroAAct dt/ta (è^cov)], met vele
gerechten.
* noXvjzaïSijg, ó (alleen voc. ?;) [iToAd^aog,
jroAd * Trad^ej^oc,'], Polupaïde, zoon
van Polupaos, Z. tv. Kurnos.
jtoXvjzaijzaXog, 2 [jroAds, jroiTrajl?;], door¬
trapt, zeer sluw. — jzoXvjzaïg, atdog, ra.
bvn. [«oAAodg naïöag (e^cor)], met
vele kinderen.
HoXvjTafi/AOviörjg en -aptov-y gen. ao,
Polupamonide, zoon van Pohipamoon.
— jzoXvjzd/Ltcov, 2 [rc. ; rac. ^ao/^at],
zeer rijk.
* noXvjzaxa%, alleen dat. ayt en acc. aya
[jtoXvg, Tzdzayog], vol rumoer. — aroAvjzev'd'qSi 2 |>oAv Jiév&og (sycov)], veel
treurend, - lijdend.
IIoXvjtij(Aovibr]g9 ao, 6, Polupemonide,
zoon van Polupemoon. — jzoXvjzfipcov,
2 [ttoAAcc nijpaza (nagé/a)}’)], veel leed
veroorzakend. - noXvjzrj^cov^ orog, ó,
vader v. Prokroestes.
noXvjzïdalgi axog,m. vr. bvn. [VroAAa£ tildaxag
rijk aan bronnen. —
jzoXv-jziKQoS) 2. — 1. zeer bitter. — 2.
overdr.: zeer smartelijk ; Zw. -«pet [ow&.

—

jzoXvg
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wr».]. — jroAv-jrActyttrop, 2. — 1. onoverg.: veel rondzwervend. — 2. overg.v
veel doende rondzwerven. — jzoXvjzXe&qos, 2 [;roAAajv jrAétfpcoyJ, vele plethren (z. nXêftgov) groot.
jtoXvjtXoKia, 77, loosheid, sluwheid. —
jzoXvjzXonog^ 2 [i/roAAodc rcAdttovs (e^cor)]^
1. a) zeer dooreengevlochten** — b)
met vele windingen. — 2. overdr.: a)
ingewikkeld. — b) sluw, valsch.
jzoXv-jzoixiXog, 2, zeer bont. — oxoXvJtovog, 2 [tfoAAoijs jrórovg (sycov)]. 1. öO
veel lijdend. — &) voel strijdend. — 2.
a) veel lijden veroorzakend. — Z/) met
veel moeite verbonden.
jzoXvjzovg, ovg, ovv, gen. Tioöog [noXXovS
nóöag (e/cor) ; —>Ned. poliep]. 1. veelvoetig. — 2. 6 TT.., zeepoliep, inktviseb.
jzoXvjzgayfiovécoj druk aan 't werk zijn.
— 1. geiv. in ongnnstigen zin : a) zichin allerlei zaken-, zich in andermans
zaken mengen. —■ b) inx.: zich in
staatszaken mengen, met staatsgevaar¬
lijke plannen omgaan, onrust stoken.
— 2. ook in gunstig en zin : veel moeitedoen voor, veel zorg besteden aan.—
jioXvjzgdy/LccoVj 2, gen. orog [noXXa
Tigdyyaza (eycov)]. 1. zich in allerlei
zaken-, zich in andermans zaken men¬
gend, bemoeiziek. — 2. konkelend. —•
oxoXvJzgrjy/Liovéco9 ion. = -ngay-.
jzoXvJzgóflaros, 2 [izoXld jtgo^axa
rijk aan schapen, - aan kudden. — jtoXvngóacojiog,2 [nolXd Jigoocoira Ie'xcov)],.
v. een tooneelslnh: met vele maskers,rollen. — jzoXvTtxvyog, 2 fnoXXdg nzv%ag (e/cov)], v. bergen : met vele klovcn— rtoXvJivgog, 2 [jroArr nvgov ((pégcov)],
rijk aan tarwe.— jzoXvggacpog, 2 [jto^vs’,
pa^rcü]. goed genaaid. ^— jioXvggyvy
rjrog, m. vr. bvn. \nolXovg dgvag feycov)],
en -ggyrog, 2 [?>/.], rijk aan schapen.
noXvSj nollrj, ttoW, gen. JioXXov, ?;g, oür
r/r/Z. jio).Xcg, fj, cg, acc. noXvv, TtoXXrjv,
noXv; 77/ry. wow. nolXoi, at, a,
U. F.,
Cjö., gen. m. onz. noXéog ;
mrv. norn. m. nóXsEg en gecontr. nolsTg,
gen.m. onz. noXècov, dat. m. onz. tioXeolt
nvXÊEooL, acc. m. nolêag) ; zow. jroAAóp,.
d?' ; ep. JtovXvg, vg, v. — comp.
jzXelcov, 2 (7??r?.’. 7??'. TilslovEg, gecontr.
TcXsiorg, onz. Jikslova, gecontr. nXsico)r
jzXécov, 2 (o?7^. ao/<; jrAet^, vrl bij getal¬
len, en, ion., ttXevv, gen. svvog). (A. Jr.
ep. mrv. m. nom. nXÉsg, dat. ttXeoveooi,
acc. JiXéag). — superl. jzXeïoxos,?>. —
[de vormen v. pos. noXvg zijn af geteld
v. tivee stammen : nolv, nollo ;
> Lat.
poly-> Ned. poly-].
.
...
A. I. v. hoeveelheid. 1. veel, talrijk , bj
coll.: nolv nlrjdog. — 2. zelfst. g.: flr>

:».y-->7.r

* 'v

-

JtoXvGagxia — jzoXvcpogPog
in getal en geslacht overeenkomend met
een afhangenden gen. : fj tzoXXtj xfjg
ijtjzov, het meerendeel der ruiterij ; 6
noXXog xov xgóvov, HDT.; ó nXeXoiog xov
Xqovov. — b) geheel zelfst. g.\ a, noXXoi,
vele menschen ; ol nolloi, oi nXMovg, oi
tiIeloxol, de meeste menschen, de meer¬

derheid, de grooto menigte, het gemeene volk ; nolv, veel: noXXov d^iog,
veel waard ; xo tioXv, x6 tiXeïov, xo tiXeXgtov, het grootste deel, de meerderheid,
het grós ; ovdkv tvXéov tzolslv, niets meer
bereiken, niets uitrichten. — p) in een
-aantal bwuitdrukkingen : rot noXXd,
cog xo tioXv, d>g xa TioXXd, etti (xb) ttoXv’
(hg ejxï (ró) tioXv. meestal ; r6 tiXeXov, rot
tiIelcd, grootendeels, meestal ; ook :
meer ; (xo) tvXeXoiov, (rot) ttXeïoxo., het

meest, meestal, zeer dikwijls. — II.
1. v. uitgestrektheid- : a) groot,
breed, lang : jcoXXg óöóg ; noXXij xd>ga ;
n. exelxo, hij lag lang uitgestrekt. —

overdr.

b) zelfst. g.
noXXou, van

in bw. uitdrukkingen : ex

verre (*. ook 2); ex nXéovog,
van verder (id.) ; kni tioXv, èkl ttXéop,
over een groote -, over een grooter
uitgestrektheid, ver, verder (id.). — 2.
v. ti/dl a) lang : n. xQÓrog ; nX^elcov
XQÓvog ; ttXeuov (partitief) vv£, IL, het
grootste deel van den nacht. — b)
Kelfst. g. in bw. uitdrukkingen : ex tioXlov, êx jzXELovog. sinds langen
- langeren tijd [z. ook 1); ETZl TioXv, EJll TlXÉoV,
voor langen -, - langeren tijd (id.). •—
3. v.' graad: a) groot, sterk, hevig:
noXXij fiog, luid geschreeuw; n.yófog ;
7ipXXrj dvdyxij, liarde noodzakelijk¬
heid \ 7iXeXoxov xaxóv, H., het grootste
oiiboil \"SOins v. een handelend pers. :
ybjtig, ijverig: noXXbg rjv Xiooógsvog,
HDT., hij smeekte dringend (vgl. Lat.
multiis). — b) voel waard; v. pers. :
machtig, invloedrijk, dierbaar.
B. bw. ï, tioXv, tioXXóv, TioXXd (comp.
tiXeXov, tcXeov ; superl. jiXeXoxov). 1. veel,
dikwijls. — 2. overdr. : a) v. afstand :
ver. — b) v. tijd : lang. — c) v. graad :
lievig, zeer. — II. ttXeXov, tzXéov, meer :
jiXelov g öéxa, en zonder rj : tiXeXov Séxa.
meer dan...; jiXéov opgovsXv, verstan¬
diger zijn. — III. 1. noXv en ttoXXój
versterken vaak d. comp., tioXv d. su¬
perl. : ttoX.v fXEiCrov, TzoXXcg /nsiCoiv, veel
grooter; noXv fiéyioxog, verre de
grootste. — 2. nXsXoxov versterkt soms
d. superl.'. 0 tcXeioxov dvdgdmcov xdxiorog.
jrcoXyaagxia, ?/, zwaarlijvigheid. — jtoXvGagxog9 2 [noXXgv odgxa (£^oov)],vlee-

zig, zwaarlijvig.
.jioX.vcxag'd'fAoS) 2 [jioXv
springend, vlug. —

oxaigcov], veel
jzoXvGjtegrjg, 2

(p. oTtsigco) ; eig. : naar
alle kanten gezaaid], overdr. : wijd ver¬
spreid. — ^ JtoXvGzd(pvXog9 2 [jioXXdg
ozcKpvXag (exojv)], met vele druiven¬
trossen. — JZoXvozEcprjg, 2 [tioXv oxe(póuEvog], rijk omkranst. — jzoXvoxovog9 2 [tioXv oxevcov], 1. veel zuchtend,
ongelukkig. — 2. veel zuchten ver¬
oorzakend, veel leed brengend. —
JZoXvaxgo(pogi 2 [tioXv oxgsrpó/UEvog\. 1.
zich veel draaiend. - 2. overdr.: wis¬
pelturig. — jzoXvovXXaPog, 2 [TtoXXdg
ovXXapd; (s'xcov)], veellettergrepig. —
JtoXv-Gxiaxog9 2, veel gesplitst, - ver¬
takt. — JZoXvxexvogj 2 [noXXa xéxva
(s'xcov)], kinderrijk.
jtoXvxéXsia, f). ]. hooge kosten, - uit¬
gaven, — 2. a) pracht, weelde. — b)
meton., eoner.: kostbaarheden. — jtoXyxeXgg9 2 [tcoXXgöv xeXcóv (uitgaven)
(wr)]. 1. hooge uitgaven eischend, kost¬
baar, prachtig. — 2. veel geld uitge¬
vend, - verkwistend, in weelde levend.
— JtoXvreXcog, bw.
[tioXv ojiagsig

jtoXyxéxvyg, ov, m. bvn. [TToXXdg xéxvag
(eiöcog)], iu vele kunsten bedreven.—
TCoXv-xip,T)xog9 2, en JtoXvxi/Liog9 2 [tzoXXd-jv xiprjv È'xan’]. 1. hooggeëerd. — 2.
kostbaar. — jzoXv-zizog9 2, hoogge¬

ëerd.

jtoXv-zXag9 m. bvn. [zXdg, part. 2* ao. v.
* tA'Ico] en jcoXv‘zXrj/Licov9 gen. ovog, m.
vr. bvn., veel uithoudend, geduldig. —
TtoXv-zXgzog, 2, die veel geduld -, -

geleden heeft.
jtoXv-zgggcnv9 covog, m. Wi bvn., met vele
duiven. — noXv-zgrjzog9 2, met vele
gaten ; v. een honigraat: met vele cel¬

len.
jtoXvzgojiia9 fjf slimheid. — jzoXvzgojtog9 2 [tioXv zgErtópsvog]. 1. veel heen

en weer gewend, - gedreven, veel
zwervend. — 2. overdr. : a) (vgl. Ned.
zich niet weten te keeren of te wen¬
den), slim, sluw. — b) v. h. leven : rijk
aan wisselvalligheden.
JtoXvv/avog9 2 [7ro2Aor? vjuvoig (ri/Lirydsig)],
veelbezongen. — TtoXvcpdg(jio.xog9 2
[noXXa cpdggaxa (e^có?)], met vele ge¬
nees-, met vele toovermiddelen be¬
kend.
jzoXvcprj/aog9 2 [noXXgv (prjggv (exoov)]. 1.
lijd.: veel besproken, beroemd. — 2.
bedr. : a) veel sprekend, - zingend. —
b) waar veel gesproken wordt, luid¬
ruchtig. — IIoXv(pg(xog9 6, een Ggkloop.

2 [jxoXmg, (pdeigco], waar
veel moorden geschieden. — jzoXvcpiXog9 2 [jzoXdovg cpiXovg (e^o)^)], met vele
vrienden. — noXvcpXoiGpog9 2 [noXvg,
(ipXoXofog], luid bruisend. — JZoXixpog-

jzoXv(p{Xogog9

jzoXvzpgaSgg

oxovxojcógog

/?o£, 2 [tzoMJjv (pogfiijv {tzoiqsxcov)], velen
voedend. — jtoXv(pgaÖ7]g9 2 [TioXvg,
(pgdtco], zeer verstandig.
jtohvcpQoovvrjy Tj, schranderheid,vinding¬
rijkheid. — jc oXvcpgoov9 2 [tzoUtjv
q?Qsva (e^cov)], zeer schrander, - vin¬
dingrijk.
jcoXvxaXH°g9 2 [no?.vv laboor (e'^cov)], met
veel brons. — 1. rijk aan brons. — 2
van brons gemaakt. — jtoXvx^eg9 gen.
gog, m. vr. bvn. {nollag xsïoag (l^eov)],
veelhandig. — jcoXvxogóogy 2 \noXldg
Xogddg {eycov)]. I. veelsnarig. — 2.
meton. : veeltonig. — jzoXvxQrjf.iaxogy
2 [no/J.a x.Q1'UiaTa (^%ö),,)]> rijk. — tcoXvxQÓviogy 2 \noXvv xQÓrov (d3v)], lang
van duur. — noXvxgvGog9 2 [jioXm>
Xqvoöv (l’^cov)], rijk aan goud. — tcoXvpjrjcpig, iöog, m. vr. bvn. [jtokXdg ipr\cpïöag (e^cov)], vol steentjes, steenach¬
tig. —• jcoXvcovv/LioSj 2. — 1. [jioXXd
ovófiaza (è'xcov)], veelnamig.— 2. [jtoXv
dvo/Lia (ex<*>v)], met veel naam, beroemd.
— jtoXvoojzógy 2 [jioXXdg özdg [è'yjov)],
met vele mazen. - TtoXvoogy alleen
nom. [TioXld coca (s’xcov)], met vele ooren.
TtófxoLy zó = Ticöga.
jiopnaïogy 3 [nofzjzi]]. 1. geleidend ; v. cl.
wind : gunstig. — 2. 6 n., de zielen¬
lei der, t. tv. Herwies.
jzo/AJceiccy f) [nogizevcoj ï. het leiden in
een optocht. — 2. meton. : a) optocht.
— b) door een verdere meton. : beleedigende
hooncnde taal, mooals bij
Bakchische optochten gebruikelijk was.
TtofjLJZEvgy o [Tzê/uTico], geleider.
TCopLTCEVTrjgy ov, o, inrichter van een op¬
tocht. — TcopjzEvco [nopjci]]. 1. overcj.:
a) geleiden, begeleiden, leiden. — b)
inm. : een optocht leiden : Tzopnrjv tz.
— 2. onoverg.: a) in een optocht mee¬
gaan. — b) meton. (m. Tzogneia, 2, b):

.

beschimpen.
TcofxjcYjy 7] [jiÉfiJico]. A. het zenden : èvvicviov Ti. vjió Aióg. — B. in vermw. %in.

I. het laten gaan, - terugkeeren. — II.

in%. 1. het laten gaan -, het wegbren¬
gen onder geleide, gew. met h. bijbegrip
v. bescherming, het begeleiden : °ovgia
7i., begeleiding van een gunstigen
wind; °oneig. v. tegenwind: avzaia tt.
— 2. meton.: «.) concr. : geleide. — b)
bescherming: Tzagieoav êebj -fj xg^/uévovg, hdt., lieten hen voorbij, die on¬
der... stonden. — c) concr.: plechtige
optocht: -rjv jzé/LiTceiv, houden.
f nopTïrjïog, 6 — Lat. Pompëius], Pompeius, Rom. geslachtsnaam.
jzófiTcipogy 2 [népTico]. 1. geleidend, be¬
geleidend. — 2. vd. : beschermend :
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0 Ti. (gastvrij) xc^Qa- — jxopjzóg, d, i)
[id.]. 1. geleider, -dster, gids. — ' 2.
bode, die rem. of iets gaat halen.
t Hopjccoviogy ó [<— Lat. Pompönius],
Pomponius, Rom. geslachtsnaam.
jcopepóXv^y vyog,
waterbel.
jcovéco [dor. ao. ETzóvaoa) [nóvog] efy meel.
I. onoverg. 1. a) zwoegen, moeite doen,
zich inspannen: tzovéovto xazd vofilvrjv,
H., zwoegden in het gevecht; Tióvovg
zivdg {inwendig voorw.) tz., zware wer¬
ken verrichten.— b)inx.: met inspan¬
ning strijden : /luv ïdovzo tzovev/lievov,
H., zij zagen hem... — 2. lijden, in
nood in gevaar verkeeren ; v. sche¬
pen: averij hebben. — IS. overg. \.a)
met inspanning -, met zorg aan iets
werken, - vervaardigen, - in orde
brengen. — b) door arbeid verwerven :
XQgpaza tz. — 2. (alleen act.) : doen lij¬
den, pijn doen.
jróvijpa, zó [tzoveoL], het door arbeid
voortgebrachte, werk : ° tz. /.lehoodr
{dor. gen., = -cöv), cl. i. honig.
jzovrjQioLy 7). 1. slechte toestand, - ge¬
steldheid : Ti. öqj&aXgcöv, gebrek der
o ogen. — 2. gew. in medelijken min :
slechtheid, boosheid, gemeenheid. —
jzovijQÓg, 3 [nóvog; eig. : moeite
lijden veroorzakend]. 1. [in de me beteek.
ook Tióvrjgog) slecht, onbruikbaar, ge¬
brekkig : ocópa -ov, ziek. — 2. gew.
in medelijken min: a) slecht, boos, mis¬
dadig, gemeen, schandelijk. — b) laf.
— novijgcog en {m. Tioinjgóg, 1) -rjgcos,
bw.

S. het zwoegen, in¬
spanning, moeite.— II. meton. 1. concr.:
a) moeizame arbeid, onderneming : tz.
gó.xijg, H. — b) inm. : gevecht, H. — 2.
gevolg : a) lichamelijk lijden, pijn ; zede¬
lijk lijden, smart, kommer, nood. — b)
vrucht van den arbeid : zovg fjpezègovg
-ovg è'xei. — 3. werkkracht.
novTL&gy aöocvr. bvn. \nóvzog\, van de
zee. — novTL^co [iel.], in de zee wer¬
pen, - doen zinken.

jtóvog, ó \n87>opai\.

HovTixógy 3 [nóvzog],
oi -oi, de bewoners
jcóvxiogy

van -, uit Pontos»
van Pontos.
3 [Ttóvzog], van -, uit in de zee,

zee -.
t üóvTLog,

6

[ <—

Lat.

Pontius], Pontius,

Roin. geslachtsnaam.
jtovxó'd'EVy bw. [Tióvzog, -iïev], uit de zee.

— jtóvzovÖEy
zee.

bw.

[jr., -de], naar -, in de

jcovxoTcoQEva) en -geen, de zee dooi'klieven. — jcovxojcÓQogy 2 [tzÓvtov TiEi'gcov],

de zee doorklievend, - bevarend.

JtÓVTOg
jióvTog, ó (ep. gen. jtovxócpiv) \missch. vw.
jxaxog, Lat. pons ; missch. oorspr.: weg1
{dezelfde voorstelling als in vyga xér
kev&a, H.)]. — 1. zee ; inz.: volle zee.—
2. v. bepaalde zeeën : jx. Ev£eivog, de
Zwarte Zee. — Llóvrog, d [<— jxóvxog
Ev^eivog]. 1. de Zwarte Zee. — 2. meton. : a) de kusten der Zwarte Zee, vrl
de Gr. steden aan die zee. — b) inz. :
het Bosporaansche rijk; later : h. ko¬
ninkrijk Pontos. — jxovxóipiv, z. jxóvxog.
jzovxo-xdQvpdis, Ecog, ij, zee- verzweiger,
komisch epitheton v. een veelvraat.
jtovtóco [jxóvxog], in zee doen zinken,

t JIoTtiVuog^ 6 [-<—Lat. Popillius], Popillius, Rom. geslachtsnaam.
t IïójxAiog, ó [ ■<— Lat. Publius], Publius, Rom. voornaam.
jtójxoiy hissiv., uitroep v. verwondering,
smart of toorn : verbazend 1, ach !, och !
Jtogeicty fj [jxoqevco]. 1. het gaan. — 2.
reis. tocht; inz. tocht van een leger,
marsch.
JlOQELVy inf. v. EJXOOOV.
jtÓQEvp.a.y xó [txoqevco], middel om te rei¬
zen, voertuig : ° vaïov jx., vloot. — jtoQEvxóg, 3 [id.], begaanbaar.
jtoQEvco [nógog], I. act. 1. op den weg-,

in gang -, ergens heen brengen, zen¬
den : « viv öevqo txóqevoov, breng haar
hier. — 2. over iets heen brengen (met
2 ace.) : ° Upvav (over...) xivd (iem.)
II« med. (met pass. ao. sJiogEv&rjv).
1. a) zich op weg begeven, gaan, rei¬
zen ; v. troepen : marchoeren, trekken :
jx. gaxgdv óöóv. — b) over iets heen
gaan : jx. dg/;. — 2. overdr. : a) (h. leven
als een reis beschouwd) : *j* voortgaan
op d levensweg : *[uit h. leven heen¬
gaan, sterven ; v. d. levenswandel: zich
gedragen. — b) in de rede tot iets over¬
gaan.
jzoQ'd'éco [jtèod'co]. 1. vernielen, verwoes¬
ten, plunderen. — 2. (de conatu : pogen
te verwoesten), belegeren. — jtógftrjais, scog, ij, verwoesting.
XÓ. 1. a) plaats waar men
overvaart. — b) inz. : veer. — 2. meton. : a) veerboot, -schuit; alg.: boot,
schuit. — b) gew. mrn. : veergeld. —
jtoQ'&'fZEvg, ó [jioQ'&góg]. 1. veerman. —
2. alg.: schipper ; mrv. : scheepslieden.
jcoQ'd'p.Evco [:TxoQ&jiEvg]. 1. overg. 1. a) over
een water brengen, overzetten. — b)
alg.: o ver brengen (nl. over een tusschenruimte), wegbrengen : ° jx. ygacpag
ngög 3,Agyog; jx. jxoöa, zijn voet voort¬
bewegen, ergens heengaan. — 2. over¬
dr.: in een anderen toestand brengen.
— II. 1. oversteken, overvaren. — 2. v.
jtoQ&fXELov,

- Jtóggco
een hemellichaam : voorbijtrekken.
noQ'd'jArjLoVy xó, ion. = jxoqïïjielov.
jtog&pigy löog, rj, veerboot; alg.: schip.
— utoQ'd'/aógy o [viv. TxscQfo]. 1. het over¬
varen, overvaart. 2. plaats waar
men overvaart; inz. : zeeëngte. —
HoQ&pógy ó, haven v. Eretria op Euboia.
jxoql£co (att. f. jtoqicd, med * jxogiovpai)
[nógog]. 1. op den weg -, ergens heen
brengen. - 2. vd. : a) tot stand bren¬
gen, volbrengen. — /;) verschaffen,
verleen en, geven ; med. : zich ver¬
schaffen, verwerven.
jxógipogy 2 [jxogog], die weet te vinden,
vindingrijk.
TcÓQiovy xó [txoqevco], vervoermiddel, wa¬
gen, lastdier.
Txógtgy ion. gen. iog, ij, kalf.
jxoQiGTrjgy ov,ó [txoql^co]. 1. die verschaft.
— 2. a) inz. te Athene: porist, Ld v.
een commissie. die gelast was buiten¬
gewone geldmiddelen op te brengen. —
b) overdr. : geldbezorger, dem.
jtÓQKTjgy ov, d, metalen ring om de dil v.
een lanspunt.
jzoQVEta, rj} ontucht. — jtógvtjy rj, en
jtoQvxöiovy xó [orklw.], eerlooze vrouw.
JtÓQOVy ep. = EJXOQOV.
jrÓQogy ó [vw. jxelqco ; —> Ned. porie].
A. 5. 1. weg door het water, voorde.
— 2. bij uitbr.: weg over het water: a)
plaats waar men overvaart; inz. :
zeeëngte. — b) kunstweg over het wa¬
ter, brug. — 3. alg. : weg te water :
*oi dlóg, H., de paden der zee. — II. 1.
alg.: weg, pad. — 2. inz. v. h. menschelijk lichaam : kanaal voor adem, zweet
enz., porie enz.
B. overdr. !. weg tot een doel, middel,
hulpmiddel : -ol ngog xó vjuv jxoXtpEiv,
middelen om tegen u ... — II. inz. 1.
a) 'geldmiiddelcn, vermogen.
b) in¬
komen. — 2. a) middel om zich iets
aan te schaffen : xqpjiólxcov tx. — b\ meton. : het aanschaffën, het verwerven.
jxógjta^y axog, d, lederen of metalen hand¬
vat aan de binnenzijde v. h. schild,
jtogjxacoy vastgespen. — Jtógnrjy rj,
spang, gesp.
jtóggco 'comp. coxégco, superl. cóxaxa),
jzgóoco (romp. ojxégco, superl. coxaxco
en cóxaxa), en FT. jrgÓGacn.
I. bw. 1. v. plaats, bij wlcio. v. beweging:
a) voorwaarts, verder: ook xó tx., slg xó
TT., en xov jx. (partit. gen.). — b) afstand:
verre, te verre : jxqóoco xov noxagov
(partit. gen.) jzgofalvEiv, verin de rivier
gaan. — 2. overdr. : a) v. tijd: in de
toekomst: jxgóooco xal öjxIooco, ïï., in de
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toekomst en in het verleden ; ngóoco y\v
tfjq wktóg (partit. gen.), bet was diep in
den nacht. — b) v. graad : verre : ° eqlq
öga/Liovoa zov ngoocozdzco (zelfst. g.\ par¬
tit. gen.), een twist, die zijn hoogtepunt
bereikt heeft.
II. vrx. met gen. : verre van : ngóoco zov
e ElXrjonóvzóv ; overdr. : nóggoozcöv è/uavrep nenoXizevfiÉvcov, verre van
ver
beneden mijn politieke werkzaamheid.
.7zóggcó-&£v, bic. 1. a) van verre, uit de
de verte. — b) in de verte. — 2. over¬
dr. v. tijd : a) sinds lang. — b) lang te
voren.
jiogoairco en jzogovvco \vio. nóggco]. 1. a)
in gereedheid
brengen, bereiden:
° ènogovvovzo öeTjzvov, hun (med.) maal¬
tijd. — b) vd. : nader tot de voltooiing
brengen, vervullen, volbrengen. — 2.
verschaffen, verlecncn, geven.
° jzógaoo = nóggco.
jiógzcx£, axocr, ij, en jzógzig, ion. gen.
iog, 6, rj, kalf, vaars.
jtogcpvga, rj [icsrhl. vw. nogcpvgco ; —> Lat•
purpura —> Xe cl. purper]. - 1. purperslak. — 2. meton. : a\ h. daaruit ge¬
wonnen purpersap, purper. — b) door
een verdere meton. : purperen stof. purperkleed.
jzogcpvgeog-ovg, sa-a, eovovv. 1. tintelend, glinsterend, een weer¬
schijn gevend: -eov xv/lkx, H. — 2.
purperkleurig, rood in alle sehakeeringen, van rozerood lot donkerrood
en paarsch.
jzogqnvgevg, o, purpervisscher. — axoggpvgEvriKÓg, 3 [h. vo¬
rige|, door purpervisschers gebruikt.
— jtogqpvgzg, iöog. ij, purperkleed. —
jrógcpvgog, g, ov, aiul. = noocpvgEog.
jzogcpvgco [9orgco met redupl.]. 1. sterk
deinen. — 2. overdr. v. h. gemoed :
onrustig zijn.
ozoodrug, bic. [nóoog, -dxtg), hoe dikwijls ?
jtooouzXdoiog, 3 [nóoog ; vgl. öinldoiog],
hoeveel maal grooter?
jzoadjzovg, ovg, ovv, gen. noöog [nóoog,
7znvg\ hoeveel voet groot?
jzóge, bw., waarheen?
JIocTEiddv en -Sdv, aro?, o, rfor. — 77oOEiSrbv. — UoGEiSdviog, R, <?.?? -Saóviog,
3
= öcóviog. — UoGEiödooVy dcovog,
flr.7’0/. = -rüfor.
HooELÖacóvLog, 3 =
-öcóviog. — IIoaEiSécoVj 1ovog, ?'o?z.
-<5r~>v. - UoGEidcov, rJ3?'oc, (5
ei en
otva). opper.de qnd der zee. — Hogelêcóvtog, 3, Poseidoon betreffend, van
Poseidoon, aan Poseidoon gewijd.
JZOGL, r/ffi/. 7??7*Z>. V. JTOltg.
HoGiSrjïog, 3 [77b<7£/<5f3v]. 1. van Posei¬
doon, aan Poseidoon gewijd. — 2. to

-ov, het heilig gebied van Poseidoon.
— IIoGiSrjïcóv, d>vo?, o [tV/.], Posideioon, £esc/e maand v. d. Attischen
en v. de meeste Ionische kalenders.
1. jzÓGig, ion. gen. to?, o [m*. Lat. pot-ens],

echtgenoot.

2. jrócrtg“,

scog, rj [niveo). 1. het drinken.
— 2. meton. : a) drinkgelag. *— 6)
drank.
jróerog, 3, vragend vnw. 1. 0. hoeveelheid
imrv. en coll.): hoe talrijk, hoeveel ? —
2. 0. ruimte, tijd, waarde, graad : hoe
groot, - ver, - lang, - duur, - belang¬
rijk?: nóoov ;, êni ttóoü) ;, hoe duur?
tégen welken prijs ?
özoGÓgy 3, onbep. vnw.: van een zekere
hoeveelheid, - grootte.
jtoGGrjfiag, bw. [* jzóooog = nóoog, pgag],
hoeveel dagen?
jzoGGiy z. novg.
jcoGGingozogy 2

[tioi;?, «^o'to?], met de
voeten gestampt.
jzÓGzog, 3 [tto'oo?], de hoeveelste ?
y JJoGzov/LiLog, ó [-<— /yti/. Postumius],
Postumius, Bom. geslachtsnaam,
izozdy aiol. — nozè.
jzozaïviog, 3. — 1. yersch, nieuw. — 2.

ongewoon, ongehoord.
jtozdpiogy 3, van een rivier. — jzóza/%óv-8e, bic., naar *, in de rivier. — jzozapióg, ó.l. a) rivier, stroom. — b)
overdr. v. lavastroomen enz. — 2. ver¬
pers. : Stroomgod.
jtozdopcu

\freq. v. nèzopai],

fladderen,

vliegen.
■j* jtozajzóg, 3 = noöcuzóg.
jtózEy vragend bw., wanneer ?
nozè, enkl. I. onbep. bic. v. tijd. 1. op een
onbepaald tijdstip, te eeniger tijd, ooit:
eï n., zoo ooit ; öozig n., wie ooit; n.
fiEv ... n. ös, nu eens ..., dan weer. —
2. op een zeker tijdstip, eens (in ver¬
leden of toekomst); inz. : a) eindelijk
eens, Lat. tandem aliquando. — b)
nog al eens, nu en dan : rjdp n.— II.
partikel in
ongeduldige
en nieuws¬
gierige vragen en in aansporingen :
eigenlijk, toch : zig n.
wie toch, wie
eigenlijk ; elnè n., zeg toch !
UozEiSaia, ij, stad op de landengte, die
h. schiereiland Pallene met Chalkidike
verbindt.
nozéopai, ion.

= nozdopcu.

jzozéog, 3, verbaaladj. bij nlvco.
jzózegog, 3. — I. vragend bvn. 1. wie van
beiden ?, welke van beide ? (Lat. uter).
— 2. bw. -ov... rj, -ci ... rj [eig. : wat van
beide : (dit) of (dat)], Lat. ’utrum...an ;

.

•f'

%n, onafhankelijke vragen wordt -ov qew.
niet vertaald ; m afhankelijke: of; so?/?s
?,s‘ k 2a Ifd hij te denken ; so»?s *s de
vraag drieledig (in strijd met de eig. beteek. v. -ov) : -ov . i) ...ij, — f[. onbep.
vnw. : een van beiden, Lat. alteruter.
jxozégcog9 biv. [nózsgog], op welke van

beide wijzen ?
[vw. TzsTOficu], het vliegen, vlucht.
jtozr)g9 fjgoq, 6 [vw. nivco], drinkschaal,
beker. — jcozggiov9 ro [verklw. 1, beker,
JtOTVy q

kelk.

’

jzozgg, fjxog, ij [vw. nivco], drank.
ozozgzóg9

vogels.

3 [/rorao^ou], vliegend ;

jzozi, jtoziep.,
7ZQOO-.

tfor., boiot. =

tol

-d.

npóg

2 [tzot'l ÖÓQJlöV], bij het
avondeten dienend.
jzozl^co [jiózog], laten drinken.
JZozLÖógjziog9

TCOTL-xXlVCO

— npOOxXivCO.

nózLftog, 2 [noxóg], drinkbaar.
nozi-pv'&'éopcu, toespreken.
part. pf. noxi-

opvroolijken.

jzozicpcovrjeig9
= ngoocpcovg»
/ - jj ijsooa, ^—
sig, v. jzgoocpcovéco], in staat te spreken.
jxózpog, 6 [ninxco-, eig.: wat iem. toe¬
valt (vgl.Lat. casus)], lot, gew. in on¬
gunstig en ^zin : ongelukkig lot, doodslot : -ov smoneXv, H., zijn lot vervul¬

len, sterven.
jrorra, p?\ bvn. (alleen nom. en voc. enk.)
[vw. 6 nóoig], verheven, eerbiedwaar¬
dig.
jxózvia, g (in h. enk. alleen nom., voc. en
ace. ; ion. gen. mrv. técov) [id.]. I. heer¬
seres, gebiedster. — 2. alg., als vr.
bvn.: a) verheven, eerbiedwaardig.—
è) ai IIótvicu [fteal], de Verheven Go¬
dinnen, de Eumeniden ofwel Demeter en
Kore. — jzozvidopai [eig. : een godin
als jcoxvLa aanroepen], jammerend te

hulp roepen, jammeren.

p:

EÊSfCT

.

— .

jxozóv, xó [onz. v. noxóg], 1 drank.
2
inz. : drinkwater. — jxózog, ó [nivco).
1. het drinken. — 2. meton.: drinkgelag.
Jtozóg 3 [verbaaladj. v. nivco1

—

drinkbaar.

,

jzovg9 noöóg, 6 [dat. mrv. nooi, ep. cn
° noooi en nódsooi) [vw. Lat. pës, Ned.
voet]. I. 1. v. mens dien: voet, soms :
been v. dieren : poot, soms : klauw:
jioolv ègi^eiv, H., in snelheid wedijve¬
ren. —- 2. in vele overdr. zegswijzen, o.
a. : xd sv nooi, xd ngó noöcbv, xd ngög
nooi. wat vóór de voeten ligt, het
naaste, het tegenwoordige ex noöcbv,
uit de voeten, uit den weg ; naga nóöa,
onmiddellijk ; xaxdnóöag spsv èXavvsi,

hdt., volgt mij op den voet. —

jzozi-jtzvaaco = ngoonxvoaco.
jiozi-zé(>jtcoy

a) de onzekerheid is in h. gevoel v. d.
spreker: dunkt me, denkelijk, mis¬
schien, wel ; dikio., vrl bij pl., ligt de
onzekerheid alleen in de woorden en
dient nov alleen om een bewering of
een vraag Ie verzachten; dikw. ironisch.
— b) bij getallen : ongeveer.
orovhv-y ep. = nolv-,

;

jvozi-vlcxo/ucu en -viaoopai = ngoov-.
jtozi-jizrjGco* (alleen ep.
nsnxvTa), afhellen.

baar met beweging) xoi dnsilai oï%ovxcu;r
H., waar zijn de bedreigingen geble¬
ven ? — 2. overdr. v. wijze : hoe ?, in
welk opzicht ?, onder welke omstan¬
digheden ? : °nov oxgaxqyeïg xovös ;
met welk recht wilt gij... ?
Jtovy ion. nov, onbep. bic., enkl. ï. v.
plaats: ergens: ° è'ox’ ov% èxag nov, hij
is ergens in de nabijheid. — 2. overdr'.:

,

J’

Jtov, ion. xov9 vragend bw. 1. v. plaats :
a) waar ? ; dikte. met partit. gen. : nov
yggj, waar ter wereld l — b)fig.:° nov
yvcopgg (partit. gen.) si (v. si pi);, waar
zijt gij met uw gedachten ? ; nov (schijn¬

II.

meton. 1. schrede, gang. — 2. a) voet
als lengtemaat. — b) soms: vierkante
voet. — 3. versvoet. —III. overdr. 1.
voet v. een berg, een tafel enz. — 2.
schoot v. een zeil.
jtgaypa^ ion. jzgrjypay xó [ngdooco],

A. I. hetgeen gedaan wordt of te doen
is,onderneming, aangelegenheid, plan:
xdngóg faodéa -axa, onderhandelingen.
— inz. 1. staatszaken : oi èni xcov -dzcov,
oi sni xoïg -aoiv, oi êv xoig -acu,de staats¬
lieden. — 2. datgene, waarop het aan¬
komt, gewichtige -, voordeelige zaak :
ngrjypd oi r\v slavvsiv ..., HDT.. het was
zaak voor hem, spoedig ... te gaan ;
Evgioxs oi ov ngrjypa eivai oxgaxEvsadai,

hdt., hij bevond dat het niet in zijn
voordeel was... — 3. lastige zaak,
moeilijkheid, onaangenaamheid: -axa
e/eiv, last hebben ; -axa nagé^siv xivi,
last bezorgen ; Xóyoi owfjXïïov, oi pèv
ovv -aoiv, oi 6e dvsv -dzcov. — lï. in
verzie, zin. I. zaak, ding, voorval : xd
dvïïgcunsia -axa. — inz.: a) ware toe¬
dracht: CgxEïv zon.— b) zaak van be¬
lang : xovxo ovöev n. èoxi, heeft niets te
beteekenen. — c) gerechtszaak. — d) v.
pers. : apa%ov n., nl. een vrouw. — 2.
((dikw. mrv.): toestand, omstandighe¬
den : êv xoiovxoig -aoLv; dikw. v. d. staat:
xaxaggcoöéovxsg xd TlEgoïxd -axa, HDT.,
macht; inz. : vermogensomstandighe-

ngaypazEia

den, vermogen.
B. = TiQa^ig. — 1. a) het handelen,
daad, werkzaamheid : dizag Xóyog, dv
ajtfj (als... ontbreken)zd -aza, pdzaïóv
zi (paivEicu. — b) inz. : noodige
nut¬
tige handeling, taak. — 2. meton. :
handelwijze.
jtgaypcazela, ?) [TzgayuazEvopai]. 1. werk¬
zaamheid, bedrijvigheid, inspanning,
streven. — 2. meton. : vrucht der intellectueele werkzaamheid, geschrift.
3zgayp.azEv0p.aL, ion.
jzgrjyp- {pass. ao.
êjzoayinazsvdrjv

met med. beteek.).

1.

a)

zich bezighouden met, zich inspannen
voor, ondernemen. — b) zakendoen,
handel drijven. — 2. met zorg bewer¬
ken, afwerken : tz. Tzoigpaza.
jzgdyog, zó = ngdypa.
jzgaéa9 JtgaEia, z. Tzgavg.

*)* ïlgoLLöioL, cov,oi, Praisiërs, volk in Jndië.
ngcuzcbgioV) zó [-<— Lat. praetprium],
praetorium, ambtswoning v. een Bom.
stadhouder.
jzgaKzéoSy 3, verbaaladj. v. Tzgdooco. —
7tga.Hzix.0gy 3 [.ngdooco], het handelen

betreffend, voor de daad
werkzaam, ondernemend.

geschikt,

Jlgdxziogy ó, riviertje in Troas.
jzgaxzógy 3 [verbaaladj. v. jzgdzzco], doen-

lijk.

1. de han¬
delende, dader, volbrenger. — 2. inz.:
a) invorderaar van een schuld ; vd.
wreker. — b) y gerechtsdienaar.
IlgdpvEiog oïvogj o, Pramnische wijn. —
ügdpvogy ?/, rotsachtige berg op h.
jzgdxzcoQy ogog, 6 [ngdooco].

eiland lkaria.
jzgavrjgy 2, en Tzgpvrjgy 2 [vw.

Lat. prönus]. 1. voorover hellend : tzéoe jtgi-jvrjg, H., viel hals over kop. — 2. v.
hoogten : afhellend, steil.

jzgdtgigy ion. tt.gfj^igy scog, f) [ngdooco].
I. 1. a) het handelen, het doen, hande¬
ling, daad, onderneming : sgyqj xai
ngdigsoL, ovyi Xóyoig ; ainov Xvpaivópeda
zi)v ngdgiv, wij doen zijn onderneming
mislukken. — b) inz. : het in vorde¬
ren : ?; n. zov piollov ; het invorderen
van een straf : 0 Tzgaigiv Xafsïv, wraak
nemen. — 2. meton. : goed gevolg van
een handeling, voordeel, baat: ov zig
ngg^ig tleXezol
yóoio, H., het baat

niet ...

Iï. toestand:

dyaêy tz.,
° xaxai ngd^Eig, rampen.

het

slagen;

HgatjizEfajgy ovg, ó, beroemd Atheensch
beeldhouwer, 1G helft der IV° eeuw v. G.
jzgaóvcog en jzgaóvcogy bw. [ngdog, vovg],

zachtmoedig.

—

jzgdzzco
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jzgdogy ov, jzgdogy ov, en jzgavgy sla, v
(voor h. m. en onz. enk. dienen bijna
uitsluitend vormen v. ngdog {ngdog), -ov;
altijd in h. vr. enk. en bijna altijd in
h. mrv. gebruikt men vormen v. ngavg)..
— 1. v. zaken : zacht : nggózEga ndoyeiv, een zachter lot ondergaan. — 2.
v. pers.: zachtmoedig, vriendelijk.— 3..
v. dieren’, tam. — jzgaózrjg en Jigaózijgy ?]iog, fj. 1. zachtheid, zachtmoe¬
digheid. — 2. kalmte, bedaardheid.
jzgoLJZLgy iöog, i], ge/c. mrv. {dat. mrv. ep.
-niÖEooi). 1. middelrif. — 2. meton. (h.
middelrif werd beschouwd als de zetel
v. h. gevoel en h. verstand) : a) gevoel,,
hart. — b) verstand.
jzgaoidy t), groentebed.
Tzgdoigy scog, ?] [nsgvtgLii], liet verkoopen..
jigdoocoy alt. -dzzco9 ngdljco, en gaga, 2e pf..
néngaya (overg.) e/i néngaya (overg. en
onoverg.); meet. f. ngdgogai (ook lijd.
beteek.); pass. f. ngayOpoogai, ao. êngdy&rjv, 2& ao. -engdygv, pf. néngayuai, f. ex~
nsngd^ogai..—■ ion. jzggooco (iter. impf.
ngqaoEOXOv), ngggco, engif^a, 2& pf. tzenggya (overg.) en nénggya (overg. en ono¬
verg.)’, pass. Engyy dgv, jjf. néngijypai.
A. {alleen ep.): een afstand afleggen :
n. óóóv; n. ödoïo (purtit. gen.), H., zich
op weg begeven.
B. overdr. (gew.). !. overg. 1. (vóór tl.
geest staat h. bereiken v. h. doel) : ten¬
einde brengen, gedaan krijgen, vol¬
tooien, tot stand brengen : psydXa n.r
groote daden volbrengen ; ovösv n. ;
ELggvrjv tz.) zd nsngaypéva, liet gedane.—
2. {vóór cl. geest staat h. nastreven v.
een doel): zijn werk maken van, zich
bezighouden met, bezorgen
ov zd
oavzfjg -E. — inz. '. a) besturen : zd zrjg
TZÓXscog tz. ; ook abs. : ixavóg -elv, een
goed staatsman zijn. — b) onderhan¬
delen : 7i. Tisgl slggvgg ; ook v. geheime
kuiperijen. — c) van iem. vorderen : tz.
zl jzagd zzvog ; met twee acc. (gelijk alzèco
en dgl.) ’. avzovg êxazdv zdlavza Ejzgrj£av. hdt., eischtcn van hen; giodov
-o/LiaL (meel. : voor mij). — 3. (men denkt
noch aan h. bereiken noch aan h. na¬
streven v. een doel) : doen, verrichten :
döixa tz. ; zavza Eizga^dv ze xal eXe£av.
II. onoverg. 1. a) werkzaam zijn : evtz.,
xaxcög tz., soms : goed -, slecht hande¬
len (z. ook 3). — b) met goed gevolgd

werkzaam zijn, slagen. — 2. afloop en :
d ozóXog ovzco ETzgqtjs, HDT. — 3. zich
in een toestand bevinden : ev tz., xaxcög tz., het goed -, het slecht maken,
gelukkig -, ongelukkig zijn (z. ook 1).
jzgazrjgiovy zó [négvrjfu], verkoopplaats.
jtgdzzcoy z. Tzgdooco.
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Jtgavvco —

.jiQai)vco9 f. vvcOj ao. sjzgavva, ion. jzgrjvvco, verzachten, eig. en overdr. : xóv
dvgóy tz., zijn gramschap stillen. —
jzgavg, %. jzgdog.
jzgéfivovy zó, boomstronk.
jZQEJtóvzcog, biv. [ngèjzcov, part. pr. v. ngéna>\ op behoorlijke -, op waardige

wijze.
jjzgéjcco. 5. 1. uitsteken, uitblinken, zich
onderscheiden : ejigsjis dia. navxcov, H.,
onder allen. — 2. gelijken op: 0tz.
yvvaixi."— II. 1, passen, geschikt zijn
voor : vpvoi -ovzsg yd/uoig. — 2. passen,
betamen : a) persoonlijk : ° ngénwv è'cpvg
<(= -ei ooi) ipiDveïv, het past u te spre¬
ken. •— b) gew. onpers. : -el zivi, het
past iem.; h. part. ngénov dilcw. als bvn.
gebruikt : -ov èozi = Tigénsi; zó -ov, het

passende, het behoorlijke.
[jrgéjrco, -cóögs], passend,
behoorlijk.
jzgéofia, vr. bvn. (alleen nom.) [jzgéofivg],
eerbiedwaardig.
■jzgEofieid) rj [;ngeofievco]. 1. a) ouderdom.
— b) meton. : waardigheid. — 2. a) ge¬
zantschap, het ambt van gezant. — b)
meton., concr. : gezantschap, de gezan¬
ten.
jcQEofieioV) zó [?’(/.]. 1. j mrv. : oudere
leeftijd. — 2. meton.\ a) eeregeschenk
vrl voor de oudsten. — b) alg. : voor¬
recht, voorrang.
Jtgéofieiga, vr. bvn. = Tzgéofia.
Jtgeofievzrjg) ov, o [Jigeopevoo], gezant.
.jtgEJzcóögg, 2

zrzgEofievco [rzgéofivg],
A. L onoverg. 1. ouder
de oudste
zijn. — 2. meton.: a) geëerd worden,
den voorrang hebben ; v. zaken : ver¬
kieslijk zijn. - b)vd.: heerschen: ° ’OXv/iTtov -cov jzazr/g, t. tv. Zeus. — c) gezant
zijn (tot gezant teerden bij voorkeur be¬
jaarde lieden gekozen), als gezant werk¬
zaam zijn,— II. overg. 1. als een grijs¬
aard eeren, hoogachten. — 2. als gezant

onderhandelen over.
B. wed. 1. gezant zijn. — 2. gezanten
zenden.
JtgeofirjïoV) ion. = TrgEofisïov.
JtgEofivyevrjg) 2 {iigÉnfivg, yévog], eerst¬
geboren, oudst.
.jigéofivg) m. bvn. (in h. enk. alleen nom.,
voe. v en ace. vv ; mrv. sig, ecov, soi,
si?) [eomp. ngEofivxegos —>• Lat. pres¬
byter—^ Ned. priester]. — ï. 1. oud,
bejaard : 0 jzazijg n. — 2. meton.: a) eer¬
biedwaardig, geëerd. — b) gewichtig.
— II. %mv. (gew. mrv.). ï. a) grijsaard.
b) eomp. : j^bij de Joden, mrv. : de
oudsten ; f bij de Christenen : priester.
2. gezant (z. bij Tzgeofisvco, A, I, 2, c).

jzqó

f JZQEofivTEgioV) zó [TigsofivzEgog, eomp. v.
Tzgsofivs], de Raad der ouderlingen bij
de Joden (= ovvÉdgiov).
jiQEofivTTjg) ov, m. bvn. [tzgsofivg]. 1. oud.
— 2. ö 7i., grijsaard. - jzgeofivzig, iSog,
vr. bvn. 1. oud. — 2. rj tz., oude vrouw.
jzgEvp,Evrjg9 2 [ngrjvg pévog (acc.j^. 1. zacht¬
moedig, welwillend. - 2. v. gebeurte¬
nissen : voorspoedig, gunstig : °tz.
vóozog. — Jigev/uEvcbg) bw.
jzgrjyp,-) %. Tigayp-,
JZgy'd'cO) %. TziuTzgrjpi.
JtgrjHzrjg) ion. = Tzgaxzyg.
ngrjvrjg) z. Tzgavrjg.
Ugp^doTzpg) gen. eco en zog, ó [Oostersch
tv.}, voornaam Pers aan h. hof v. Kambuses.
neyfrs, Z. Tzgd^ig. — jzgrjooco) z. Jigdooco.
jzgrjozrjg, fjgog, ó [jtgrj&co]. 1. vurige blik¬
semstraal. — 2. alg. : hevig onweer.
JtgrjzrjQioV) zó, ion. = Tzgazggiov.
JtgrjvvcO) jzggvg) ion. = Tzgav-.

* jzgiafzaïy alleen 2e ao. èngidugv (gaat
in d. indic. naar h. imperfi, behalve 2
enk. EJtglco, in de overige wijzen naar
h. pr. y. ïozapai), koopen : Tzgiaodai
ijijiov dgyvgiov (gen. v. prijs).
Ugiapiörjg) ov, ó, Priamidc, zoon van
Priamos, vrl Uektoor j mrv. : de kinde¬
ren van Priamos. — Ugiapogy ó, my¬
thische korting v. Troje.
Hgiajzogy o, een tuingod.
ügirjvEvgy écog, m. bvn., uit Priëne. —•
Ugirjvr]) f\, stad in Kari'è.
UgiTjjzog) ion. = Ilgiimog.
jzgiv. I. bw. 1. v. tijd : a) met betrekking
tot h. verledenvroeger, eertijds, te
voren : 6 jz. ygóvog, het verleden ; zó tz.
— vaak n. — b) met betrekking tot de
toekomst: vroeger, eer. — cJ tz. rj (vrl
hdt.), eer (vgl. Lat. prius quam . - 2.
overdr. : eerder, liever.
II. vgw. : eer, alvorens : pi] TtgóoJev
xaxalvoai Tzgóg ... (zich te verzoenen
met ...) tz. ... ‘ ovx èxfa] tz. (bw.) tzieeiv,
tz. Xsïipai, H., durfde niet drinken, eer

hij geplengd had.
jzgiazóg) 3 [verbaaladj.], gezaagd. — azgico
(pass. ao. Ejzgiodgv, pf. Tiêngioycu». 1.
zagen, stukzagen. — 2. overdr. : tz zovg
öbóvzag,

knarsetanden.— 3. vastgrijpen

als met de tanden.
JigioiV) orog, ó \rzgiooi], zaag.
jzgó \vw. Lat. pró].
A. bw. (vaak is niet uit te maken, of
tz. nog een afzotiderlijk biv. is, dan wel
tmesis moet aangenomen worden).
I. 1. v. plaats : vooraan, van voren,

jzgoayyéXXco

—

voorwaarts : xvfzaza, ngó /liév r’ dXX\
avzdg en’ dXXa, H., de eene vooraan,
de andere er achter; ’lXiódi ngó, lelt.:
te Ilion, van voren, cl. i. vóór Ilion;
ngó óöov [partit. gen.) z. cpgovöog. — 2.
overdr. v. tijd : te voren, vroeger : zd
ngó èóvta, H., hetgeen vroeger was,
het verledene; gcoih ngó, H., ’s mor¬
gens vroeg.
II. in samenst. 1. v. plaats, met en ron¬
der beweging: a) naar voren, vóór,
vooruit : ngo-ftalvoo, ngo-lozapai, ngoxrjgvoocD. — b) alg. : van zich weg :
7iQo-Lï]gu. — 2. overdr.: a)v.tijd: van
te voren, vroeger : ngo-ogdco, ngóyovoi.
— b) voor, ter verdediging van : ngoxLvdvvevco. — c) duidt een geneigd zijn
aan : ngódvgog. — cl) v. voorrang : vóór,
bij voorkeur, boven : ngo-atgéopcu, ngoedgta. — e) vd., versterkend : ngó-nag.
B. vrz. met gen.
ï. v. plaats : vóór : ngó fiaoïXécog zezayfjievoi ?]oav ; met beweging : 0 dysze avzrjv ngó öópcov.

II. overdr. 1. v. tijd: vóór: ngó zov davdzov ; ngó noXXov, lang te voren ; ngó
zov, voordezen. — 2. a) ter bescher¬
ming -, ten gunste van : pd^eodac ngó
ze nalöcov xal ngó yvvaixcov, H. (ver¬
wekt nog de voorstelling : zich er vóór
plaatsen); fiovXevsodai ngó v/licov. — b)
ter bescherming tegen : zd önXa (de
schilden) ë%eiv ngó zd>v zo^evgazcov (ver¬
wekt ook nog cle lokale voorstelling). —
3. v. plaatsvervanging, gelijkstelling : a)
voor, in plaats van : 0 ngó yócov /.ivdozig,

in plaats van weeklachten (wijden wij
hun) een vroom aandenken ; 0 êgcb ngó
zcbvöe, ik zal uit hun naam spreken.
— b) in ruil voor. — 4. bij voorkeur
boven, vóór, boven (inz. bij romp. en
comparatieve begrippen): aigeïodal zi ngó
zivog : ngó noXXov noieïodai, boven veel
(d. i. hoog) achten; ènaiveïv ngó öixaioavvrjg dömiav. — 5. v. oorzaak : ngó
cpófioio, H., ten gevolge der vlucht.
jzQo-ayyéXXco ® te

voren aankondigen,
-mededeelen; ook : verklappen. —
jzgodyyeXoLgj eoog, ?/, het vooraf me¬
dedeelen, waarschuwing.
jzgo-ayogevco (bijna alleen pr. en impf. ;
voor ƒ., ao en pf. dienen gew. ngoegco,
ngoeTnov, ngoeiggna). — 1. a) vóór ( =
in tegenwoordigheid van) iem. -, open¬
lijk zeggen, - aankondigen; inz. v.
ambtenaren en herauten : bekend ma¬
ken, openlijk verklaren; ook: dooi¬
den heraut -, plechtig laten uitroepen :
nóXe/Liov n., verklaren. — b) inz. : een
bevel openlijk afkondigen, bevelen.—
2. a) te voren zeggen, - aankondigen,
— bekend maken, voorzeggen, voor¬

Jigoarcond/Livoo
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spellen. — b) waarschuwen.
jtgo-dyoo 9
A. overg. I. 1. a) voorwaarts -, verder
brengen, - leiden : n. met en zonder
ozgdzsvga, voorwaarts rukken. — b)
voorgaan : n. zivd. — 2. te voorschijn
brengen : laten optreden op h. tooneel;
° ödngva n., tranen storten. — U. over¬
dr. 1. tot iets aanzetten, bewegen,
verleiden [dikw. med.) : n. ziva en’ dgezijv ; pass. : zich aan getrokken gevoe¬

len, zich laten verleiden. — 2. in een
toestand brengen (in gunstigen en ongunstigen zin), ondersteunen, begun¬
stigen, vooruithelpen.
B. onoverg. 1. -eiv [eavzóv], vooruit-,
verder komen, voortgaan. — 2. [ozgdzsvpa en dgl.], z. A, 1,1, a.
jtgo-dyoov covog, 6, voorafgaand gevecht,
voorspel.
jzgoalgeoLSy scog, rj [ngoaigéco]. I. het kie¬
zen, het streven naar: in -£<wc, met
opzet. — II. meton. : wat men kiezen
kan, - gekozen heeft. — 1. subj. : a)
voornemen, bedoeling, gezindheid. —
b) thet lichtzinnig gekozene, gril.
— 2. obj. : a) wijsgeerige
politieke
principes, - strekking. — b) wijsgee¬
rige school, politieke partij, politieke
werkkring.
jzgo-aigéco @ 1. ergens uitnemen, te voor¬
schijn halen. — 2. gew. med. : a) voor
zich ergens uitnemen, bij voorkeur ne¬
men, kiezen, ver-, uitkiezen. — b) alg.:
zich voornemen.
jiQo-aiG'd'dvof.icu ® te voren gewaar¬
worden, - bemerken, voorzien, een
voorgevoel hebben van.
jxgo-axovzi^o/biaL) als oen speer naai’
voren geslingerd worden.
jTQo-axovco ® te voren h o oren, - verne¬
men.
jzgoaXrjg, 2 \ngó, dXXopai], vooruitsprin¬
gend, steil, hellend.
jtgo-avcuoifA.óooj te voren verbruiken :
-pogiévog ygóvog, HDT., de vroeger ver¬
loop en tijd.
jtgo-avaXlox,QD.
1. te voren besteden. —
2. pass. : vóór iets sneuvelen.
ngo-avaoELco. 1. te voren opruien. — 2.
te voren dreigend voorhouden, bedrei¬
gen met.
jcgo-avvooy te voren voltooien.

,

jtgo-dizeipi © [eÏjlu] en ngo-ajzègyopai ®

het eerst -, te voren heengaan.
jzgo-a.jzo'd'vrjoKco © te voren sterven.
©
vóór het eind den
moed verliezen, het opgeven.

jzgo-ajzond/Ltvoo

30

mWè.
be¬

runderen. — 2,att.,gew. : kleinvee, inz-

jzQo-anóXXvf.u ® 2e pf. en pass.: te voren

jtQopéfiovXa (2e pf. met beteeJc. v. h. pr.)T

jiQo-ajroheLJza) © onoverg., te voren

zwijken.
-, eerder omkomen, - verloren gaan.
jtgo-arcox qéjzco • te voren afwenden.

Bp
■P

ïj0>y ?£

•; ;<

jtQo-ajio(paivco ® te voren -, het eerst te

kennen geven.
jt@o-a(>jzd£coy te voren wegnemen.
jzQoaoreiov en -tlov, xó [(tÓ) tiqo dors co g],
I. plein vóór de stad. — 2. voorstad.
jZQoavhcovy xó [ (ró) jiqo avXrjg], voorhal.
jtQo-cMpiozij/Lu (alleen act. 2e ao. en pf.,
en meel.) ® 1. te voren
vóór iem.

heengaan. — 2. te voren ophouden
met.
jzQo-flaivco © ï. voortschrijden, vooruit¬
gaan. — II. overdr. 1. v. tijd : a) ver¬
strijken: f] vv£ -el, gaat voorbij.— b) in
leeftijd toenemen, ouder worden : ol

lp
Wk

ft:
jItefc

jtQo^efirjxóxEg, met en zonder xfj ghxig,

de bejaarde lieden. — 2. vorderingen
maken, zich ontwikkelen, toenemen ;
met gen. : overtreffen. —3. voortschrij¬
den in een verhaal.
TXQO-fdXXw ®
I. 1. a) vóór iem. werpen, - plaatsen, houden : n. xgocpgv xalg ógvioi, de kip¬
pen voer toewerpen ; ovlo%vxag -(idlovxo, II., strooiden gerstkorrels vóór zich
[meel.) uit; -fdlXso'd'ai (med.) xijv dojiiöa ; pg.: -fialéo'd'cu ovgpayjav, zich door
een bondgenootschap als met een schild
dekken. — b) onoverg. : -elv [êavxóv], v.
boomen: knoppen krijgen, uitbotten.
— 2. overdr. : a) iem. iets voorhouden,
een vraag enz. voorleggen. — b) med.:
iem. voor een ambt enz.'voorstel Jen.—
e) med. : zich vóór iem. plaatsen, over¬
treffen : xivög -pdlieo'dcu vorjpaxi, H. —
d) med. : tot zijn verdediging aan voe¬
ren, zich beroepen op : 'Vgijgov -fdXXso&ai (voorstelling : als een schild vóór
■zich plaatsen). — e) med. : tegen iem.
een voorloopige klacht indienen (z.
TzgofloXrj, 3).
II. wegwerpen.— 1. eig. : tz. xd acójuaxa
xcbv davaxovpéveov, de lijken der terechtgestelden. — 2. overdr. : a) verwerpen,
af keuren. — b) prijsgeven : iem. uitle¬
veren ; -elv êavxóv, zich verloren geven,
s wanhopen ; tz, \gvyrjv, zijn leven op het

spel zetten.
jtQÓ^aaig^Ecog, fj [jigofialvco]. 1. het voortgaan. — 2. meton., concr. : het voort¬
gaande, levende have (z. Tzgófaxov).
jZQopaTiov, xó [verldw.\ lam. — otgoflazovy xó (geiv. mrv.) [jigofalvco ; eig. : het
voortgaande, levende have, in tgst.
tot xEi/Lirjfoa]. 1. vee, ook v. paarden en

schapen.
liever willen, verkiezen boven.
doen voortgaan, voor¬
waarts -, verder brengen ; ook overdr.:

jiQo-fUfidtco ®

ji. Eig dgsxrjv.

* jzgo-fh^doo en * jtgo-fUprjiai (beicle alleen
part. pr.) = ngofaiveo.
jxgo-fiióoo • vroeger leven.
jtgópX.7]fA,ay xó [ngofaXlco ; —>- Lat. problëma —>- Ned. probleem]. I. uit¬

sprong, voorgebergte, klip. — II. 1.
hetgeen iem. dekt,wat men ter bescher¬
ming vóór zich houdt: verdedigings¬
middel, schild, harnas. — 2. overdr. ;
a) wat voor een daad behoedt : ° jz.
aldovg, het bolwerk van (d.i. bestaande
in) het eergevoel. — b) voorwendsels
— c) wat men iem. voorlegt, vraag¬
stuk, twistvraag, probleem.
jzgofiXrjsy rjxog, m.

vr.

bvn.

[jigofaXlco],

vooruitspringend ; ?/ n., landtong, klip— jtgóp^rjrog, 2 [id.], voorgeworpen.
jiQo-fiï.d>oKco • te voorschijn komen.
Tcgo-fiodcöy in tegenwoordigheid
van
anderen -, luide roepen.
jtgofiolriy
[jigofidMco]. 1. het vóór zich
brengen, - houden b. v. der wapenen.—
2. meton. : a) hetgeen men als dekking"
vóór zich houdt : schild enz. — b) het¬
geen vooruitspringt : klip enz. — 3.
overdr. : het vóór het volk brengen
een er zaak, voorloopige aanklacht bij
het volk. — jtgópohosy 6 [id.], voor¬
uitspringende punt, klip.
jzgo-floGKÓs en jzgófioGKos, ó, herders¬
knecht.
jxqoPovXev(a,a, xó [jigofovlEvco], advies
van den raad, bestemd om aan de volks¬
vergadering voorgelegd te icorden.
jiqo-PovAevco. I. 1. a) vooraf (med.: bij

zichzelf) overleggen, - beraadslagen..
— b) inz. v. d. raad te Athene en el¬
ders : een voorafgaande besprekinghouden, nl. voor h. uitbrengen v. een
jiQoftovXEv/Lia. — 2. de eerste -, de be¬
slissende stem hebben in cl. raad. — II.
ji. xivóg, door overleg
door raad voor

iem. zorgen.
jxgófiovlosy 6 [jigó (vooraf) fovXevcov]. 1„
die vooraf beraadslaagt; ol-ol, raad van
Tien te Athene, ingesteld 412 v. G. — .

2. die voor iem. -, die in iem.s belang
beraadslaagt, afgevaardigde.
jtgo-ya/Liécoy vroeger huwen.
TCgoydaxcoQy ogog, m. vr. bvn. [jigó (bw.\
yaoxéga (è'xcov)], met vooruitstekenden

buik, dikbuikig.

JzgoyEvrjg
ozgoyEvrjg, 2 \utgd (bic.) yevógsvog], vroeger
geboren, oud ; ol -eig, voorvaderen.
uzgo-yrjgdoxoo, te voren

vóór den tijd
oud worden.
uzQo-ytyvopai ® 1. te voorschijn komen.
— 2. vroeger ontstaan, - geboren wor¬
den, - geschieden : ol ugoyEyEvijgÉvoi,
voorouders.
uzgo-yiyvcóoxco @ te voren inzien, - leeren kennen, - weten. — uzgóyvooaug,
scoc, fj, voorkennis, kennis der toe¬
komst.
jzgoyoviKÓg, 3, de voorvaderen betref¬
fend, van de voorvaderen geërfd. —
uzgóyovog, 2 lurQoylyvo/LiGu}. 1. vroeger
geboren, ouder. — 2. 6 n., voorvader,
stamvader; geic. mrv. : voorouders.
rzgo-ygdyco ® I. te voren -, vroeger schrij¬
ven ; inz. : op een lijst vóór de anderen
schrijven, boven op de lijst plaatsen.
— 2. openlijk opschrijven, op een officieele lijst brengen.
* uzgo-ödco (alleen pass. 2e ao. inf. ttqodafjvai en part. n godaslg), pass.: tevo¬
ren weten.
* jtgo-SeiSco (alleen ao. part. ngodeioag),
te voren vreezen.
jzgo-SeLHvvpu o ion. -vvco. 1. vóór 'zich
uit wijzen : 0 oxijnzgco -vv/lu yaïav (v. een
blinde), met een stok den grond be¬
tasten.— 2. te voren laten zien, - aan¬
kondigen. — uzgodéxzoog, ogog, o [ion.
— -Seix-], die te voren aankondigt,
voorspeller.
^gó-drjhos, 2. — 1. van te voren duide¬
lijk. — 2. zeer duidelijk, algemeen be¬
kend : sx (z. è£, B, II, 2, h) ngodrjlov,
op duidelijke wijze, klaarblijkelijk.
uzgo-drjXóco, te voren bekend maken.
jzgo-ÖLayiyvcboxcjo ® van te voren goed
onderzoeken.
jzgo-dicuzdco, door dieet voorbereiden.—
uxgobialxrjoig, ecog, ij, voorbereiding
door dieet.
uzgo-SiddoHco • te voren onderwijzen.
uzgo-ÖLÖco/ai © I. 1. ovefg. \ a) weggeven,
uitleveren, verraden. — b) alg. : in den
steek laten ; ook v. ruiken : zó (pgdyga
-öédcoxe, de verschansing begaf hen.—
2. met een zaak als voorwerp : opge¬
ven, laten varen, verzaken.— II. onoverg.: verraad plegen, ontrouw -, af¬
vallig worden.
Ugódinog, d, sophist ten tijde v. Sokrates.
jzgo-öicDxco, verder achtervolgen.
uzgo-doxéco ® (alleen pf. pass.), te voren

besluiten.
uzgodoxrj, ij [ngó

;

bê%opcu,

A, II, 2], plaats

rtpoegégxoficu

4(37

waar men op het wild loert, hinder¬
laag.
Jtgó-öopos, d [uigó dógov\ voorhal.
ngodooia, ij, verraad. — Jtgodóxrjg, OV, d
[jzgoöldco/ui], verrader. — jzgodoxixóg,
3, verraderlijk. — uzgodózig, iöog, ij
[vr. v. ngodóxrjg], verraadster. — uzgódozog, 2 [Ttgodldoo/ui]. 1. verraden. —
2.

verlaten.

uzgodgotirj, ij [uzgo-Édgapov, ao. bij uigozge£0>], het vooruitloopen. — uzgódgopog,
2 [id.]. 1. voortijlend. — 2. a) vóór an¬
deren -, vooruitloopend. —- b) inz.: ol
-ot, voorloopers, verkenningstroepen.
ozgodcooEzcugog,

2

[uzgodidovg

êzalgovg],

zijn makkers verradend.
uzgoedgla, ij. 1. a) recht op een voorste
plaats, - een eereplaats in d. schouw¬
burg enz. — b) meton. : voorzitterschap,
voorrang. — 2. meton., concr.: voorste
plaats, eereplaats. — uzgóedgog, d [uzgd
(b/r.) sdgav (è’xcov)], voorzitter.
uzgo-eégyco, tegenhouden door in d. weg
te treden (uigo-).
ngó-Eiju ©

=

uigoEg^o/Liou.

Jigo-ELjza = TigoEiuiov. — uzqo-eïuzov, jzqo~
Eigrjxa, z. urgoayogsveo.
uzgo-ELodyco © te voren binnenbrengen.
jzgo-ELOJzéfiJzco © vooruitzenden naar.
uzgo-ELocpégco ®

te voren belasting be¬

talen.
jzgo-ExXÊyor © te voren innen.
ngo-ExozÉpjzcD ® te voren wegzenden.
jzgo-EXJzA.rjoo(o © te voren verwonderen.
uxgo-Exxl'd'rjpu © med. :
zetten in een verhaal.

vooraf

uiteen¬

uzgo-EXavvoo ® 1, vooruitdrijven. — 2.
onoverg. : [lutuzov], vooruitrijden.
jzgo-EjjipdXXM © 1. te voren werpen in, plaatsen in. — 2. onoverg. : -elv \eavzóv\7

zich eerst storten op, het eerst aan¬
vallen.
uzgo-Ewéjtoo, vooraf verklaren.
uzgo-E^dyoo 9 eerst naar buiten brengen.
uzgo-Ejgcugéco ® te voren er uit nemen;
pass. : te voren van iets (zi) beroofd
worden.
uzgo-E^aïooco ® vooruitstormen.
uzgo-Et-avdyopcu • med., vroeger uit¬
varen.
uigo-E^avLOzijpi © (2& ao. en pf. act. ;
med.). 1. te vroeg opstaan; het eerst
oprukken. — 2. overdr.: zich te voren
oprichten.
uzgo-E^édga, ij, verheven zitplaats.
uzgo-E^égxofiai • vroeger uitrukken.

.U
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crcQo-EJta(pir][A,i • te voren afzenden tegen.
jtQo-ETciXeiTcca • te voren bezwijken.
jtQo-EQyd£o/LiaiQ 1. te voren volbrengen,
- voltooien : fj jtgoeigyaopévp dó£a, de

vroeger verworven roem.— 2. iniem.s
belang werken.
jzqo-eqégooo, 1. onoverg. : vooruitroeien.
— 2. overg.: roeiend vooruitbrengen.
jiQo-EQvco © 1. vooruittrekken. — 2. door
roeien vooruitbrengen.
jtgo-égxo/aai ® en (vaal: met beteek. v. h.
fut.) Jtgó-Eipi 9 [Eifju]. I. 1. a) voor¬
uitgaan, verder gaan, oprukken. — b)
vóór iem. (xivog, ook nva) gaan, voor¬
opgaan. — 2. overdr.: a) v. tijd : voor¬
bijgaan, verloopen : Jigoïovogg xfjg vvxróg, in den loop van ... — b) vorderin¬
gen maken, tot een zekeren toestand
komen : eg xovxo ngoeldeiv, HDT., dien
graad v. macht bereiken. — lï. te voor¬
schijn komen, optreden.
JtQO-EQQQ) Z. TZQOayOQEVCO.

jtQO-Eadycoy ion. = Jtgoetodyco.
nQo-ETOLfA,d^coy gereedmaken.
jTQo-é%co o ï. overg. 1. a) hebben -, hou¬
den vóór. — b) med.: a) vóór zich heb¬
ben, - houden. — ft) overdr.: voorwen¬
den. — 2. vroeger bezitten. — 3. vóór
iem. -, bij voorkeur aan iem. hebben :
0Ti/Lir)v n. xtrog. — ÏI. onoverg. 1. uit¬
springen, uitsteken. — 2. a) in een
wedren vóór zijn. — b) overdr. : in het
voordeel zijn, overtreffen (xivóg, soms
nva) : 0 xiprj n. XLvóg.
jtQo-rjyE/bLcóvy óvog, o, leider ; in%.: voor¬
danser. — jtQo-rjyéo/Liaiy vooruit -. voor¬
gaan, den weg wijzen, leiden. — jxgopyrjrriSf ov, 6, die voorgaat, gids, ge¬
leider.
jtQorjyogéco, woordvoerder zijn.
jcgor/xpg, 2 [ngó ; wrt. dx, me. dxgog], van
voren scherp, puntig,
jtQo-rjxcj ® 1. vooruitgekomen zijn,
vooruitkomen. — 2. overdr.: a) gevor¬
derd zijn, vorderen : xd irgaypax’ stg
xovxo iTQofjxE cooxE, de zaken zijn zoo
ver gekomen, dat. — b) uitmunten,
jtgo,d'éXvp,vogy 2. — I. [ttqo (biu.) flélvpva
(sycov), eig.: met de fundamenten naar
voren], met wortel en al. — 2. H. II. 13,
130 [? ; d'èlvpvov], missch. : uit lederen
en metalen lagen bestaande.
JtQO'd'ÉoVGL, H. II. 1, 291 = lüschl. 71QOXL’d'éaoï.
jxgó'&'EGigy ecog, rj [jzgoxi&pfiL], het ten
toon stellen : f dgxot xrjg -ecog, toonbrooden.
jxgo-'d'ÉGfuogy 3. — 1. vooraf bepaald.—

jxgotlg

—

2.

f) -a [gpéga] : a) vooraf bepaalde ter¬
mijn ; inz. : verjaringstermijn, verja¬
ring. — b) f -a tcorjg, verlenging van
het leven.
jxgo-’d'EOJti^coy te voren
waarzeggen,
voorspellen.
jtqo-^éco ® 1. voort-, wegloopen. — 2.
vooruitloop en.
**
jtgo-'d'vfiaxco © 1. v. tijd: sterven vóór.
— 2. sterven voor, - ter wille van, in de plaats van.
* jtgo-'d'gcÓGHoo (alleen 2c ao. part. jxgoboqcóv)j vooruitstormen.’
jtQÓ&vjuaj xó [jigodvco], vooroffer.
jtgo'd'viLiEopai, impf. ngovdvpovppv en
jtgoeii-, f. ngodvppoopai, soms -/upd?}oo/licu, ao. ngovdvpgdgv. — 1. geneigd
bereid -, bereidwillig zijn; wenschen.
— 2. zijn bereidwilligheid enz. betoe¬
nen, zich inspannen, ijverig nastreven.
— jtgo’d'vg.ia^ ?). 1. geneigdheid, bereid¬
willigheid, welwillendheid ; wensch.
— 2. het betoonen van zijn bereidwil¬
ligheid enz., ijver, het ijverig streven ;
moed. — jtgó&v/uog, 2 [npó (biv.) flvpbv (eycov) ; eig. : met een hart dat ge¬
neigd is]. 1. geneigd, bereidwillig, wel¬
willend; xö -ov, goede wil.— 2. ijve¬
rig ; vd.: waakzaam ; xö -ov, ijver.
jxgó'&'vgov, xó [(ió) ngö ’&vgag]. 1. poort
(overdekte doorgang v. h. voorhof naar
buiten); vaak mrv. — 2. alg. : voorhuis,

voorhal, portaal.
jzgo-'d'vcoy te voren offeren.
jxgo-ïdkhco en jigo-ïdjzzooy wegzenden.

vooraan gaan zitten, de
eerste plaats innemen.
ngo-ippi ©
I. vooruit-, weg-, uitzenden. — inz. :
a) v. werptuigen : slingeren : n. eyyog ;
alg. v. zaken: wegwerpen. — b)med. :
van zich geven : cpcovpv ngo'ieodai, een
schreeuw geven. — c) weggooien, ver¬
kwisten.— d) aanbieden, schenken, verleenen : xvöog n., H.; iem.uitleveren.
II. laten gaan, loslaten. — 1. a) iem.
laten heengaan, vrijlaten.— b) iets los¬
laten, laten schieten, - vallen : npödhov
(stuurriem) lx yeigcnv ngoèrjxe, H. —
2. overdr. : a) med.: opgeven, prijsge¬
ven, verwaarloozen. — b) in goeden
zin, med.: afstand doen van, schen¬
ken, toe vertrouwen. — c) (ook med.):
toelaten, toestaan.
jxgoLxa en jxgoïnóg, z. uigoi£.

jtgo-L^o/aaL,

jigoLKzpgy ov, 6, bedelaar.
jxgoï^y ïxóg, t], 1. a) geschenk, gift. — ft)
bw.: Ttgoïxa en ngoïxóg [gen. v. prijs],
als geschenk, voor niets. — 2. inz., na
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H.: bruidsschat.
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de aankomst v. h. leger.

jzQo-ïjzjzevcoy vooruitrijden.

jzgo-xaxaXapPdvco © vooraf nemen.

jtQo-ïaxTjfju © (P en 2& ao. en pf. : tzqoeozen tzqovoz-).
I. overg. (pr., impfƒ'., P ao. act. ; pr..
P ao. med.). 1. vooraan-, vóór iem!
plaatsen. — 2. overdr. : a) aan het
hoofd plaatsen. — b) [med.) zich iets

1. te voren ontbinden :
vópovg tz., te voren opheffen.—2. alg.:
doen ophouden : Eydgrjv -XusoOai, hun
{med.) vijandschap bijleggen; meten
ronder zbv flov, vroeger sterven.
jtQo-xaxazpsvyco o te voren een toe¬
vluchtsoord bereiken.
JiQÓKa-xey bw. = Jigóxa ze ; ;i. Tzgóxa.
jxQo-xaxrjyoQÉWy te voren aanklagen.
jzgo-xdxrjpaiy ion. = Tzgoxddijpai.
jzQÓ-KEipai © (dient als pf. pass. bij tzqozidijpi).
I. 1. liggen -, geplaatst zijn vóór : óvsiaza -jiisva, H., voorgezette spijzen;
v. een doode : ten toon gesteld zijn, of\
vóór aller oogen (d. i. onbegraven) lig¬
gen. — 2. overdr.: a) voorhanden zijn.
— b) v. tijd : te wachten staan ; ° zd
-psva, wat nu te doen is (tgst.: zd péXXovza). — c) als taak, als plicht enz.
voorgesteld
voorgehouden zijn, ter
kennis gebracht zijn : 0 vógoi oi -psvoi.
Iï. zich naar voren uitstrekken, verder
uitsteken : èv zf) daXdzzij -gsvov ycoqiov,
in zee vooruitstekend stuk land.
jzQo-xevócjy vooraf ledigen.
jiQo-xrjSopcuy zorg dragen voor.

voorstellen, - vóór den geest bren¬
gen. — c) {med.) zich voornemen,
verkiezen. — d) [med.) voorwenden.
II. onoverg. [2e ao.,pf.,plqpf.). 1. vóór -,
tegenover iem. gaan staan (pf.: - staan),
smeekend, vijandig enz.: ° tzoóozijze
vvyijg, nl. om haar tegen te houden. —
2. overdr.: a) aan het hoofd treden :
pf. : - getreden zijn, staan : 6 zou ögpov
nooEozrjxcóg, volksleider. — b) bescher¬
men, verdedigen. — c) in den geest
-, te binnen komen.
jzQo-icrxco. 1. vóór iets houden.— 2. over¬
dr. {med.): a) een verklaring
een
voorstel doen. — b) als antwoord -,
als reden aanvoeren, voorwenden.
jtQÓna, bw., geic. tz. ze, dadelijk, plot¬
seling.
jzQO-Ka'd'É£o[JLaL ® voorzitten.
jzQo-Ka'd'tjpat ® 1. a) vooraan -, vóór
iets zitten.— b) vóór iets liggen, - ge¬
legen zijn. — 2. overdr.: beschermen,
verdedigen.
jzQo-Ha'&L^co © vooraan gaan zitten ;
v. vogels: vooruitvliegend neerstrij¬
ken, H.
jtQo-HCL'd'OQÓ.co © te voren verspieden.
jtpo-xaico O vuren vroeger aansteken.
jxQo-xaXéoo ® med., tot zich te voorschijn
roepen. — 1. uitdagen, vrl tot een ge¬
vecht, ; als rechtsterm : aan de tegen¬
partij een voorstel doen betreffende
de proceduur, b. v. uitdagen om de
zaak vóór een scheidsrechter te bren¬
gen. — 2. a) uitnoodigen. — b) alg.:
aanzetten, aansporen.— jzgoxaXi^opai9
uitdagen.
jzQo-xakvjxxco, 1. a) vóór iets houden, hangen {om te verbergen): rjXiog vEq)éXrjv
-ei, trekt een wolk vóór zich. — b) over¬
dr., meel., een voorwendsel gebruiken.
— 2. verbergen door zich er vóór te
plaatsen: rjXiov vsqpéXrj -ei.
jzgo-xdpvoo • 1. zich van te voren ver¬
moeien, - inspannen. — 2. zich in¬
spannen voor, - ten gunste van.
jZQo-xaxayiyvcboxco ® 1. een vooroor¬
deel hebben tegen. — 2. te voren
veroordeelen.
jiQo-xaxa'd'éoOy vooruitloopen.
jtQo-xaxaxaico en -xdco9 verbranden vóór

jzgo-xaxaXvco.

jzQo-xrjQvoooy (ciugrn.: tzqoex- en tzqovx-).
1. vóór het volk -, openlijk laten uit¬
roepen door den heraut. — 2. alg.:
bekend maken, afkondigen.
jzQo-xivdvvEvco. 1. vóór anderen gevaar
loopen, in het eerste gelid vechten.
— 2. voor iem. gevaar loopen, verde¬
digen, beschermen.
jzQo-xXaico @ att. -dco1 te voren beweenen.
jzgo-xXivco ® iets vooroverbuigen.
jipóxXvxosy 2, vroeger gehoord, oud.—
jzgo-xXvcoy vroeger hooren.
ÜQÓHvrjy ij, dochter v. Pandioon.
jxgoHÓXjziovy zó [(ró) tzqo xÓXtzov], liet
deel van het kleed, dat de borst be¬
dekt.
jzQo-xopl^ooy vooruitbrengen, -zenden.
IlQoxovvijoioSy 3, van Prokonnesos, —
ÜQOxóvvrjaogy ij [tzqoxcüv {tzqcÏ; ) vfjoog;
eig.: het eiland der damherten], eiland
in de Propontis, nu Mar mor a.
jzQoxojzrjy ij, vooruitgang, vordering.—
llQoxójzx7jg9 ov, 6 [eig : die door slaan
met een /zaw?er uitbrei dt], andere naam
v. Prokroesies
[z. ngoxQovozijg). —
jzqo-xójzxoo • 1. overg. : a) door slaan,
b. v. met roeiriemen, vooruitbrengen.—
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b) overdr., pass.: verder komen, vorde¬
ringen maken. — 2. onoverg.: a) voor¬
uitkomen.—• b) overdr.: vooruitkomen,

vorderingen maken, toenemen, win¬
nen.
jzQo-KQivco 9 boven iets achten; vd.:
verkiezen, de voorkeur geven aan,
uitkiezen. — jtQÓKQizogy 2 [verbaaladj.],
uitgekozen.
jcQÓHQOGoogy 2 en 3 [ngó, xqóogcu], wschl.:
trapsgewijs geplaatst.
ÜQoxQovaTrjgy ov, 6 [eig. : die de beenen
zijner slachtoffers met een kamer uitslaat], Prokroestes, roover in Atti/ca.
— jtQo-KQovcoy door slaan uitbreiden,
uitslaan.
jtQo-KVHXéco, te voorschijn
naar bui¬
ten (doen) rollen.
jzQo-HvXwöopLcu,
zich voortwentelen,
voortrollen.
jiQo-KVJtTco ® 1. vooroverblikken, uit¬
kijken. — 2. v. zaken: te voorschijn
komen.
jtgo-lapfidvco © 1. te voren -, vroeger
nemen, - krijgen, - bemachtigen: n.
zijv nóhv ; 7i. zfjg óöov (partit. gen.) en
7i. alleen, een eind van den weg voor¬
afnemen, een voorsprong nemen.— 2.
overdr.: a) met den geest voorafnemen,
voorbarig oordeelen. — b) een hande¬
ling verrichten eerder dan, bij voor¬
baat doen : -j* TigoeXafev pvgloai (zalven)
to ocbpd juov, nl. vóór mijn dood ; rovzo
Ti. oncog..., (te .voren) hiervoor zor¬
gen...
jzgo-héyco. I. (Xéyco, uitkiezen), bij voor¬
keur kiezen, uitkiezen. — II. (Uyco,
zeggen). 1. vóór -, in tegenwoordig¬
heid van iem. -, openlijk verklaren,
aankondigen, bevelen. — 2. a) te vo¬
ren zeggen, voorspellen. — b) inz.:
waarschuwen.
jzqO’Xeljzco 9 1. a) overg. : (verder gaan
en) achterlaten, verlaten, in den steek
laten. — b) overdr. : iets opgeven, op¬
houden met. — 2. onoverg. : ophouden,
te kort schieten, begeven ; v. pers.:
bezwijken.
7tQo-XevGGwy te voren zien, voorzien.
aigó-Xoyog, d [ —Lat. prologus —>■ Ned.
proloog]. 1. proloog : a) h. eerste deel
v. h. antieke drama, tot h. optreden v.
h. koor. — b) bij EUR.: alleenspraak,
die de expositie bevat. — 2. overdr. : f
voorproefje, staal(tje).
jtQo-pav'&'&vco 9 (augm.: tzqov/h-). 1. te
voren leeren, - leeren kennen, - on¬
dervinden. — 2. voortgaan met lee¬
ren.
jcgojbiavzEiay fj, voorrang bij het raad-

—
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plegen van het orakel. — jzgo-/aavzevco en med., voorzeggen. — jvqo/aavTTjirjy ion. — -rsla.
jZQÓ-p.avzigy scog, 6, rj. 1. ziener, -res, die
innaam v. d.god (jzgo-) h. orakel verkon¬
digt. — 2. ° bijv. g.} overdr.: die van

te voren aankondigt.
1. vooraan -, in
het eerste gelid vechten. — 2. voor
iem. (uvóg) vechten.
jzgofxaxEchv, covog, o [TZQOfidxopau], borst¬
wering, of: bastion.
rtQO[A,axi£co
\tt.gó/uaxog], vechten vóór,
voorvechter zijn.
jzQo-fA,dxop.cu. 1. vooraan -, vóór iem.
vechten. — 2. strijden voor, verdedi¬
gen. — ngó/Liaxog, 2, vooraan strij¬
dend ; oi -oi, het eerste gelid.
ngo-fjLEiyvvpu 9 pass., zich te voren vereenigen.
jzgo-jaE^Ezdo)y te voren beoefenen, voor¬
bereiden.
JZgOfAEZCOJZiÖlOVy ZÓ [(to) 7igÓ pSZCÜTZOv],
voorhoofdpantser v. een paard.
jzgo/Lip'd'Eiay fj \7igopri'd“})g\ 1. voorzichtig"
heid, bedachtzaamheid, bezorgdheid.
- 2. achting, eerbied. — jtQopp&ÉofA,ai
[id.]. 1. bezorgd zijn
zorgen voor,
vooraf overwegen, — 2. eerbiedigen,
oplettend zijn jegens iem.
HgofjLp'd'Evg, scog, 6 [jigó pad'dov ; eicf. : de
te voren overleggende], zoonv. lapetos,
jzgofjLOLxÉw [ngópaxog].

bracht h. vuur op de aarde.

2 [idi\, van te voren naden¬
kend, - bezorgd om, voorzichtig. —

jtgofxri'd'r}gy

jiQOfziyd'LCi = Tzgof.LYi'd'Eia.
jzgo-fzpvvcoj

vooraf laten kennen.

jzgo-fAiyvvtii = Tigogslyvvpi.

1. voor iem. dingen naar
de hand van. — 2. alg. : voor iem.
werven, - trachten te verkrijgen.
jtQopLvrjozïvoiy ai, een voor een, de een
na den ander.
jtQÓpog o [tzqó], 1 de voorste, inz. in
h. gevecht. — 2. overdr.: leider, aan¬
voerder, vorst.
jtQo-vavfjLaxÉcoy een zeeslag leveren voor,
- ter verdediging van.
jzgo-vÉfjLco, med. [eig.: vooruitgaande
grazen], voortschrijden.
jzQO-voéco (augm.: Jtgosv-, tzqovv ). 1. te
voren gewaarworden, voorzien.
2.
act. en med. : a) vooraf denken aan,
- overleggen, bedenken, plannen ma¬
ken voor iets. — b) vd.: zorgen voor,
voorzorgen nemen.
jtgóvoiay rj [noóvoog]. 1. het voorzien,
voorgevoel. — 2. a) het vooraf den-

jzQo-/LLvdo[Aou,

,

.

jtQOvofiala

ken aan. voorafgaand overleg, voor¬
zichtigheid, bedachtzaamheid : èx -ag,
met voorbedachten rade ; n. met en
xonder xov &sov, de goddelijke voor¬
zienigheid. — b) bezorgdheid, zorg.
jZQovo[A,ala, g, slurf.
jzQovo/Lujj g [Ttgové/Lico]. l.het fourageeren.
— 2. ?neton., mrv.: fourageeren de troe¬
pen.
jTjgóvoog-ovg, oog-ovg, oov-ovv [ngó (naar
voren, in tijdelijken zin) vóov (eycov)],
voorzichtig, bedachtzaam.
jtQovcojtrjg, 2,
voorovergebogen, met
neerhangend hoofd.
jzqóI;, oxóg, g, damhert.
jzQo^evéco (augm. : ngov^-). 1. a) proxenos (&. ngógevog) zijn. — ó) overdr. :
iem.s beschermer zijn. — 2. a) als proxenos van iem. (xivóg) optreden, jegens
iem. de plichten van den proxenós ver¬
vullen. — b) overdr. : «) onoverg. : iem.
behulpzaam zijn. — /?) overg. : iem. iets
bezorgen, ook in ongunstigen zin : xlvdwov 7i. uvl ; iem. aanbevelen.— jzqogevia, g. 1. het ambt van proxenos (z.
iiQÓ^Evog). — 2. a) gastvriendschap van
staatswege. —b) overdr.: bescherming.
— jzgóijevog, 6 [ngó (ten gunste van)
£évov (wv)]. 1. proxenos, gastvriend
van staatswege, iem. die in een staat
(gew. den zijnen) de belangen v. een
anderen staat en v. dezes onderhoorigen
\waarneemt (vgl. de huidige consuls). —
2. overdr. : a) beschermer ; ook : g n.,
beschermster, gastvrouw. — b) proxe¬
nos, eerctitel, ongeveer eereburger.

rj. 1. het voortrukken, het
oprukken. — 2. het naar buiten komen.
jtQÓ-oiöa (• Tc. *eI'öco), te voren weten.
jTQo-oixodo/Liéco, bouwen vóór (v. i'uimte).
Ttgo-oLTtovo^iéoj, te voren inrichten.
jtgooL/Lud^ofiai, med. 1. een inleiding -,
een voorrede -, een begin maken, be¬
ginnen. — 2. ter inleiding zeggen. —
Jigool/Aiovj tó [(tó) ngó oï/uov], 1. voor¬
spel (in de muziek); vd. : a) inleidende
zang. — b) alg.: lofzang. — 2. overdr.:
a) voorrede. — b) alg. : begin.
TZQoojtzéov [verbaaladj. bij ngoogdco], men
moet zorg dragen voor. — jtgóojtzog,
2 [id.\ zichtbaar, openbaar, duidelijk.
— jtgo-ogdco © en med. I. 1. a) vóór
zich -, in de verte zien. — b) onoverg. :
vóór zich uitkijken. — 2. te voren zien.
— II. overdr.: a) voorzien, van tevo¬
ren weten, vermoeden. — b) van te
voren overwegen, van te voren zorgen
voor, voorzorgen nemen.
ngo-ocpEiXco, van te voren -, sinds eeni-

.■TtQÓ-oöog,

—

jtgojtXéco

471

gen tijd verschuldigd zijn.
jtgojicudela, g, voorbereidend onderwijs,
propaedeutica. — jtgo-jtaidevco, te vo¬

ren onderwijzen.
jzgó-jzajtjtogy 6, overgrootvader.
jtgo-jzagaGHEva^coy vooraf toebereiden.
jtgo-Jtdgoï&Ey vóór klinkers
I. biv.
I. vooraan. — 2. overdr. v. tijd, : a)
voorheen, te voren. — b) liet eerst. —
II. vrz. met geil. : vóór (v. ruimte), van
voren aan : gïóvog n. èoxiydovxo, H., zij
gingen vóór [d. i. langs) den oever.
jzgó-jzag, aoa, ar (verbuiging gelijk ndg)
[ngo-, z. ngó, A, II, 2, e] = een versterkt
ndg : geheel en al ; mrv. : alle zonder

uitzondering.
jzgo-jzdayco ® te voren -, het eerst lijden,

- ondervinden, - beleedigd worden.
stam¬
vader, voorvader.
jigo-jzEt'&'oO) te voren overtuigen.
jzgo-jzéfijzco • (augm. : ngoen-, ngovn-).
1. a) vooruitzenden. — b) alg. : zenden,
uit-, wegzenden. — 2. a) begeleiden,
uitgeleide doen. — b) °n. dyg, met pijn¬
lijke tijdingen komen, ze brengen.
jtgojiEtEiaji], overhaasting, voortvarend¬
heid. — JtgojZETgg, 2 [jzgó, vw. nlnzco].
1.
voorovervallend, -hellend. — 2.
overdr. : a) geneigd tot: n. èni zó dnoxzELvsiv. — b) naderend (in d. tijd): 0 noXidg èni yaixag n., neigend naar grijs
haar. — c) overijld, voortvarend. —
jtgoTtEzcog, biv., vlug.
jzgo-jzgddoo, vooruitspringen.
jigojtgXaxl^co (/’. ico) [ngó, mv. nglóg ; eig. :
(vóór zich) met slijk werpen], alleen
overdr.:
smadelijk behandelen, hoonen : nsviav n., iem.s armoede hoonen,
ze hem verwijten. — jtgojtghdKioig,
scog, g, en Jtgojt7]Xaxia
ó, smade¬
lijke bejegening, hoon.
jtgo-jzivoo © (augm. : ngoen-, ngovn-)
[—> Lat. propïnare]. I. 1. het eerst
drinken en d. beker overhandigen aan
dengene, wien men toedrinkt, om, hem,
te ledigen, toedrinken. — 2. meton. : a)
bij het toedrinken aanbieden, - schen¬
ken. — b) overdr.: lichtzinnig prijsge¬
ven : èXsvd’sglav jx. ÓÓt/Jnnq). — II. (??iet
verzie, beteek. v. ngo-), drinken.
jzgo-jzljtzco 9 1. voorovervallen, zich
neerwerpen lv. smeekenden), zich voor¬
overbuigen bij h. roeien. — 2. voor¬
uitsnellen.
jtgo-jtizvco, zich neerwerpen (v. smee¬
jtgo-Jtdzcog, ogog, ó [Tigó, naxgg],

kenden).
jtgo-jtAéoo, ion. -jzAcóco, vooruitvaren.

- ■, •. .
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JZQOJZoSl^CO - TCQÓg

jtQOJtoÖL^co [xqó, Tzovg\, den

voet vooruitzetten, vooruitgaan.
jzQo-jioiéco. 1. het eerst doen. — 2. te
voren, maken, voorbereiden.
jTQo-jzopjtevcoy bij een plecktigen op¬
tocht vooropgaan.
jiQo-jtovéco. 1. zich voor iem. inspannen.
— 2. overg. : reeds te voren afmatten,
- uitputten.
jzQÓnovog, 2 |Jtgó, jzóvos], uitstekend bo¬
ven (alle) lijden, zeer pijnlijk.
UqojzovzlSj idog, f) [(7;) Tzgó TIóvzov (&dXaooa), de zee vóór den Pontos], nu
Zee van Mannora.

jtgo-jtogevo/uaL, vóór iem. uitgaan.
jtQÓJtoaig, ecog, rj [tzqótilvcd], het voor-,
het toedrinken (z. TzgoTzivco).
jtQo-jiQijvïjg, 2. — 1. voorovergebogen.
— 2. vooroverliggend.
jzgo JtgoxvXivd o pai [rzgo-xvXivöogaL ; de
herhaling der le lettergreep (vgl. ndpnav) versterkt de beteek.]. 1. zich smeekend vóór iem. heen en weer wente¬
len. — 2. overdr., pass. : heen en weer
gedreven worden.
jzgojzvkaiog9 8 \rzgd TZvXrjg (wv)]. 1. zich
vóór de poort, b. v. van een tempel,
bevindend. — 2. zelfst. g. : zd -ov,
gew. mrv. zd -a, voorhal, poort; inz.,
mrv. : de Propulaien, h. voorportaal,
dat toegang verleende tot de Atheensche
akropolis. — regónvXov, zó, geiv. mrv.,
— zd jiQouivlaia.

jzgo-jzvv&dvo/xcu ® te voren vernemen.
jcgo-géco, voorwaarts
heenstroomen.
TtQÓQQrjcug, ecog, fj [jiqoeqco], het vooraf
zeggen : ex (%. si;, B, II, 2, g) -scog (na
aankondiging, na oorlogsverklaring)
tzoXe/ielv; inz. : plechtig verbod aan
misdadigers, de mysteriën bij te wonen.
jzgÓQQL^og, 2 [jigd (biv.) gi£av {è'xcov) ; eig.:
met den wortel naar voren]. 1. met
wortel en al. — 2. overdr. : geheel en al.
jxgóg, H. ook Jtgozi, H. en 0 jzozl.
A. bw. (vaak kan men evengoed n. als
afzonderlijk tv. beschouwen en tmesis
aannemen).
\. overdr.: daarbij, bovendien : zdXavx*
svEviyxovza xai pzxgóv zl jzgóg, en een
kleinigheid er bij ; geiv. met een parti¬
kel : Ti. öé, jzozl dé, 71. <5è xai, xai 71.,
en bovendien.
II. in samenst. 1. a) naar, tot: TtgooÉQxo/Liai, Tcgoo-ayogsvco. — b) overdr. : a)
bovendien : Tzgoo-öiöcogi. — /?) benade¬
ring: tamelijk, nogal: Tzgoo-éoixa, Tzgooó/uoiog. — 2. bij : TiQÓo-sipi (elpi), er
bij zijn.

B. vrz.
I. met gen. 1. v. plaats : komende van,
van den kant van, van : lxezo jzgóg
SO7ZEQLC0V dv'd'QcoTicov, II., d. i. hij kwam
uit het westen; zd vTzo'Qvyza s%ovzeg
Tzgög zov Tioza/Liov, de lastdieren aan
den kant van dén stroom houdend
(tz., met gen. : op een lijn, die„van den
stroom uit naar den toeschouwer loopt;
ivij zeggen : aan den kant van
; z.
echter ook h. laatste voorbeeld bij lil, 1?
b). — 2. overdr. v. alles, wat als punt
v. uitgang ivordt gedacht: a) van den
kant van, van : axovezv zl tz. zivogj zi7i. Zrjvóg siovzsg, H.; xai xev tz. dXXgg
lazóv vcpaivoig, H., gij zult op bevel
van een andere vrouw moeten weven ;
bij pass. : ópoXoyELzaz tz. Tzdvzcov, het
wordt door allen erkend ... ; “ëgrjgog tz,
zpiXcov, verlaten door ... — b) v. afstam¬
ming : ’Aflrjvaïog zd tz. Tzazgóg, van va¬
derszijde.— c) vloeiend uit
overeen¬
stemmend met iem.s inborst: zovzo ovx
gr tz. zov Kvqov zqotzov, lag’ niet in
zijn karakter. — d) op de hand -, aan
de zijde van : tz. fjpêcov yivEo&e, HDT.,
komt op onze zijde. — e) zld. : ten
gevolge van : 0 TZ. zivog alziag zèdvyxE;
— f) van het standpunt van: a) in de
O Ogen van : tz. ’&ecov doefirjg, tz. dv&gwTicov alo/gdg. — f) ten voordeelevan:
OTiovödg ETzoiyoazo tz. Orj^aicov. — g) bij
(in eeden enz.): tz. &sa>v, vóór het aan¬
schijn der -, bij de góden.
II. met dat. 1. v. plaats [rust) : bij, voor,
naast, aan, op : °tz. Tzéöcp xeizai, ligt op
den grond ; ai 'tz. 'daXdzzy Tzóksig, de zee¬
steden ; bij wkw. v. beiceging, die tevens
aan de daarop volgende rust doen den¬
ken : fdlXsLV TLVa TZOzi TZèzQÏ], H. — 2.
overdr.: a) bezig met: tz. zog eigigiêvco
Xóycg r)v, hij was geheel bij hetgeen
hij gezegd had, - verdiept in zijn ge¬
dachten. — b) v. bijvoeging : bij, boven :
° déxa prjvsg tz. akloig tzevze, bij nog
vijf andere ; n. zovzoig, daarenboven.
III. met acc.
1. v. plaats : a) (beweging) naar : eqxovzaï tz. fjpdg; bij wkw. v. rust, die tevens
de voorstelling v. een voorafgaande beiveging vertrekken : tzozl fotgov l^eoöaL,
H., zich neerzetten bij het altaar. — b)
in de richting van, naar : ü aTzofilÈTZEiv
Tzgóg ZLva ; Xsysiv zl Tzgóg zlvu, tot iem.;
xêszai (= xEïzat) fj Xipvrj tz. fiogigv,
hdt., het meer strekt zich uit naar het
noorden. — c) t bij (= Tzgóg met dat.),
— 2. overdr. : a) v. tijd : a) (nadering) :
tegen : tz. êoTzégav ijv, het ging naar
het was tegen den avond.— f) + (duur):
voor : tz. xaigóv, voor een tijd, een tijd¬
lang. — b) v. iedere verhouding totr

JzgoGaftftazov

iedere gezindheid of stemming jegens,
iedere handeling betreffende iets ofiem.:
tegenover, jegens: g tz. èavzóv smftovXrj,

wat tegen hem beraamd werd ; tz. ndvzag Tióvovg xagzsgixcozazog; tz. zovg deovg
Evosftcdg E’iELV ; zd tz. zdv TzóXspov, wat
den oorlog betreft; n. zavza ftovlsveo&cu, daar tegenover {d. i. over dat
antwoord) overleg plegen. — c) doel:
voor : xazaXvEiv tz. dgiozov, halt hou¬
den voor het ontbijt. — cl) met hët
oog op, overeenkomstig, volgens : tz.
zi]v dyjiv zavzrjv zóv ydpov eojzevocl, met
het oog op [d. i. wegens) dat droom¬
gezicht heb ik het huwelijk verhaast;
eöel /LirjzE Ti. (overeenkomstig, uit) e%Tzoisïoflat Xóyov grjdéva gi)zE tz.
Xagiv ; tz. avXóv (bij de fluit) óqxelo’&cu ;
in vele bijwoordelijke uitdrukkingen als :
ïïgav

tz. cpiUav, op vriendschappelijke wijze ;
tz. ft tav = ftiatcog, met geweld ; tz. ogyrjv,
heftig. — eï v. vergelijking, maatstaf:

—
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3zgoo-aXEi<poj, er op smeren, bestrijken..
jcgoadgftaoLg = Tzgooavdftaotg.
jzgoa-agvvco © te hulp komen, helpen.']
jzgoa-avapazvcjo © opstijgen, hooger op
gaan. — ozgoG-avdftaGLgf scog,
opgang

naar, trede, sport.
bovendien
dwingen.

jzgoa-avayxd^coy

-, * zelfs

jzgoo-avayogevco

(als ao. cliënt izgooav-

). 1. bovendien bekend maken. —
2. bij voegen met woorden.
JigoG-avaioLgóoj en jzgoG-avaXiGxoo ®
bovendien uitgeven, - verteren.
jzgoG-avajzXggóco en meel., ter aanvul¬
ling bij voegen.
jzgoG-avaGELooj bovendien dreigend voor¬
houden, - bedreigen met.
jtgoo-avaGzéXXco ® inhouden, b. v. een
eïtzov

paard.

in vergelijking met, tegen, tegenover :
avzcg Xrjgog (onzin) Tzdvza doxeï eivat tz.

jzgoG-avELjiov, %. Tzgooavayogsvco.

zo dgyvgiov

jtgoG-avegcordco,

e%eiv.

t ngo-odftftazov,

voorsabbat, vrijdag.
jzgoo-ayyéXXco ® 1. een tijding brengen.
— 2. iem. aanbrengen, aangeven.
jzgoaayógevoLg, scog, rj, het aanspreken,
begroeting. — JtgoG-ayogeveo (gew.
clieiit als f. Tzgoosgcb, ao. TzgoosÏTzov, pf.
TzgooEiggxa). 1. aanspreken, groeten. —
2. a) iem. met een naam aanspreken, begroeten : ftaoïléa tz. zivd. — b) alg. :
iem. of iets een naam geven, noemen.
jzgoa-dyco © 1. brengen -, drijven naar,
zó,

- tot: a) tz. zlv'l ftgdbpaza, iem. spijzen
laten voorzetten ; Iggaza tz., hdt., ge¬
neesmiddelen aanwenden ; tz., met en
zonder Tzgög zóv örjgov, vóór de volks¬
vergadering brengen. — b) onoverg.:
tz. [.azgdzsvga], laten
aanrukken, aan¬
rukken. — 2. overdr.: a) bij voegen :
tz. zo ëgyov, de daad bij de woorden. —
b)' med. : voor zich winnen, op zijn
zijde brengen, tot zijn plannen over¬
halen. — c) act. en med. : iem, tot iets
brengen : 0 Tzgoogyszo fjpag zo Tzgóg tzoolv oxoTZEïv, noopte ons het tegenwoor¬
dige te beschouwen.
jzgooaycoyósy 2 [Tzgoodyco], aantrekkelijk.
Ttgoa-dSco © 1. zingen bij. — 2. overdr. :

overeenstemmen.
jzgoG-aigéogai • voor zich er bij nemen,

als helper kiezen.
jzQoa-aiooco ® toesnellen.
jzgoo-aLTÉco • 1. bovendien vragen : tz.

een verhooging der soldij vra¬
gen. — 2. bij iem. bedelen.
jigoa-axovM © bovendien liooren.
/luo&óv,

TzgoG-avégjzco, opwaarts kruipen naar.

bovendien

ondervra¬

gen.
jzgoGavzrjg, 2 \jzgóg, dvzrjv], ï. steil oploopend. — 2. overdr. : a) moeilijk. — b)

vijandig.
jzgoG-ajzaLzéco, bovendien eischen.
jzgoG-ajzoftdXXoD, bovendien verliezen.
jzgoG-ajzoygdqpoo, bovendien schriftelijk

aangeven.
jzgoG-ajzóXXvgL © en (alleen pr.) -XXvco.
1. a) bovendien vernietigen, - dooden,.
- in het verderf storten. — b) 2^ pf.
-ólcnla en pass. : mede -, insgelijks

omkomen, - te gronde gaan. — 2. bo¬
vendien verliezen.
TXQOG-ajzoGzegécoy bovendien berooven
van.
jzgoG-djzzco © I. overg. 1. vastmaken. —
2. overdr. : a) bijvoegen ; inz. : iem.
iets toevoegen, toekennen, verleenen,
verschaffen : 0 ztgdg nvt tz. ; in ongunstigen zin: ah tav zivi tz., aan wrijven.
— b) in verband brengen met, een ver¬
gelijking enz. toepassen op. — II. ono¬
verg. -ELV [èavzóv] : ° xaxoïg xaxd -el,
rampen rijgen zich aan rampen.
jzgoG-agagiGxoo ® bevestigen aan ; onoverg. 2C pf. -dgaga, ion. -dgrjga, beves¬
tigd zijn aan.
jzgoG-agxéco © te hulp komen.
jzgoG-aggó£co © att. -ózzcoy aanpassen
aan, aanvoegen, vastmaken aan.
jzgoG-agzdco. 1. hechten -, vastmakem
aan. — 2. overdr., pass. : a) verbon¬
den zijn met, voortvloeien uit. — b)»
gehecht -, verslaafd zijn aan.

iü
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JZQOOOLTTtO — ngoaeiXéco

*jzQo-ödzzco, alleen meel. ao. ngosad^arzo
(als hij niet bij ngo-eadyco behoort), te
voren voorraad opslaan.
jzQoa-avödco. 1. aanspreken, begroeten.
— 2. ivoor den tot iem. richten.
jzgoa-avooy verbranden tegen.

jrgoG-a<paigéco ® bovendien ontnemen.
.jTQoo-flalvco ® (H. ook 2e ao. med. -sftrjoexo). 1. a) ergens heen gaan, naderen,
ergens op gaan, bestijgen ; abs.: voort¬
gaan. — b) tegen iets treden, den voet
zetten op, betreden. — 2. overdr. :
over iem. komen : 0 xig oe ngooefg pavla ;
.jigoG-ftaXlco @
A. I. o verg. (met ace. afhangende v.
pallen). 1. werpen
brengen naar, bij, richten naar : ° ysTga n. xivl, de
hand aan iem. slaan ; 0 yeïga tz. nsnloig,
het gewaad aanraken ; ” dppaxa n. xéxvoig, de oogen werpen op... ; ïïggla xivi
7i., aanhitsen op ; 0 n. oxègrov, de borst
toekeeren naar, - bieden aan.— 2.over¬
dr. : a) verschaffen, bezorgen : °sv.xlsiav spavxco ti. — b) iem. tot iets
brengen: 0 /ur/ ijC dvdyxg -pdlgg xdö’
slxafteïv, drijf mij niet tot tot de nood-

. zakelijkheid, hierin toe te geven.
— c) med. : -pdllsodai xi xivog, iets
(v. h. zijne) bijdragen tot. — II. onoverg. : -siv [kavxóv, otgdxsvpa], aanval¬
len, bestormend
B. met ace. afha,ngende v. Tigoo-, tref¬
fen. — 1. eig. : r/sliog [dxxïoi] -spalier
dgovgag, ïï. — 2. overdr. : xavxgv sjcsl
Ttgoxifidllsai (= Jigoo/3-), H., gij be¬
straft haar met woorden.
jtgooftaaLgy scog, f) [itgoopalvcn], toegang.
— jxgoopaxós) 3 [verbaaladj. v. id.], toe¬
gankelijk.
ttgoo-fïif$d£co ® 1. heenbrengen naar,
nader brengen. — 2. overdr. : a) tot
iets brengen, overreden. — b) terug¬
brengen -, herleiden tot.
7tgoo-f3Xéjtco • bekijken, beschouwen.
* jtgoo-flXcooHco • komen naar.
. jigoofioXrj, rj [ngooftdllco]. 1. liet werpen
naar, - op.— 2. onoverg. : het zich wer¬
pen -, het zich bewegen naar, - te¬
gen : a) aanval, bestorming, toevallige
botsing ; ook: omarming. — /;) inx. v.
schepen : het aanleggen : vd.,meton.\
landingsplaats : f) nóhg êv -fj soxir, ligt
op een plaats*waar men landen kan, is
een landingsplaats.
jxgóoyeiog, 2 [jrgós yfj (<ur)], bij de aar¬
de, laag.
.jtgoo-yeXdco • toelachen.
„Tcgoo-yiyvofAai • ion. -yiv-, 1. er bij ko-

men. — 2. overdr. : a) zich vasthech¬
ten aan, zich aansluiten bij, als bondge¬
noot en%. — b) er uit voortkomen.
jtgoG-ygdcpco ® er bij schrijven, op een
lijst bij voegen.
jxgoo-öavsl^co, 1. nog daarenboven té
leen geven. — 2. med.: nog daaren¬
boven te leen vragen, - ontvangen.
jxgoG-öoLJtoLvcLcoy nog daarenboven uit•geven.
jcgoo-öÉKOfzaïy ion. = -öéyofiai.
jtgoo-öégxo/uiai • kijken naar, beschou¬
wen.
jxgoo-8é%opai ® 1. gunstig opnemen,
onthalen. — 2. verwachten, afwachten.
1. jtgoo-öéco ® [1. öéco], vastbinden aan.
2. jzgoa-öéco © [2. <5iö>]. 1. bovendien
noodig hebben ; gew. onpers. -bel, het
is bovendien noodig, er ontbreekt
nog: ovöevóg vpïv -ösï Tiógov, gij. hebt
geen verdere geldmiddelen noodig..
2. med. (met pass. ao.) : a) bovendien
-, verder noodig hebben. —• b) boven¬
dien verlangen, - verzoeken om : xivog ;
soms m.etverZfiv. beteek. v. Ttgoo-: verzoe¬
ken om.
jigoo-SrjXéo/aaiy mede in liet verderf stoiten.
jtgoo-SiapdUco ® bovendien belaste¬
ren.
jzgoo-ÖLaXéyo/uai. 1. antwoorden. — 2.
alg.: zich onderhouden met.
jxgoa-Siargtpooy nog wat tijd besteden
aan.
jigoG-öiacp'd'elgoo • mede in het verderf
storten.
jcgoG-didaGKCD, bovendien onderwijzen,
-leeren.
jxgoG-ölöwiLu • er bij geven, nog toevoe¬
gen.
jxgoG-biègyopai ® en jxgoG-Sirjyeopaiy
bovendien vertellen.
jtgoG-Sondco [ngóg ; vw. öéyopai]. 1. ver¬
wachten, afwachten met hoop of vrees.
— 2. veronderstellen, denken.— jxqogSóxrjzog, 2 [verbaaladj.\, verwacht. —
ngooSoxla, g, verwachting v. een goed
of, gew., v. een kwaad. — jtgooSoxipogy
2, verwacht, te verwachten.
jcgoG-eynelevopaiy nog bovendien aan¬
sporen.
jtgoGsögevco. 1. neerzitten bij.— 2. over¬
dr. : onafgebroken bezig zijn met. —
jxgóoeögog, 2 [ngóg (bw.} er bij) eögar
[sycov)], zittend bij.
jZQoa-elxeXogy 3, nog al gelijkend op.
jzgoG-EiXécoy iem. dringen naar.

jcgÓGEipu
\.jtQÓo-Eifjii • [sI/lil]. 1. erbij

eraan -,
voorbanden zijn. — 2. overdr. : gehecht
zijn aan, aankleven: zfi fUq -sioiv Ex&gai,
geweld verwekt vijandschap ; ra -óv&'
savzqj, zijn eigen gebreken.
‘2.jZQÓa-€Lf.u ® \eipi\ — Tzgooégxopai ; att.
heeft -Ei/Lu de beteeh. v. h. fut. v. TigoosgXo/Liai.

jtQoar-eïJia, 16 CIO. = jcqoo-eljzov. — orgoGeïjtovy jZQOO-eiQrjxa) z. ngooayogEvco.

*jzQOG-EiG>coiLiai [2 enk. pf. ind. pass. met
beteek. v. h.pr.: ngooijLgai), gelijk zijn.
jtQo-GELoo. I.vóór iem. schudden, - zwaaien.
— 2. overdr. : dreigend voorhouden,
dreigen met.
trtQoo-ExfSaXXco 9 bovendien wegwerpen.
jTQOoEKTÉovy verbaaladj. v. jzgooéxoo.
jtgoG-skavvco 9 1. drijven naar : n. zóv
LTtTtov. — 2. onoverg.: tz. [itzjzov], rijden
naar ; tz. [ozgazóv], aan-, oprukken.
jtQOG-ÉXncö ® trekken naar ; med.: tot
zich trekken.
jzgoo-EpPaLvco © bovendien met voeten
treden.
jzgoa-Evvéjzco [alleen pr. enimpf.), aan¬
spreken .
jzgoa-EVTELvcoj bovendien op iets uit¬
strekken ; Ttlrjyag n.. daarbij nog sla¬
gen toebrengen.
jzQoo-E^aLQÉopaL ® bovendien voor zich
uitkiezen.
jzQÓo£^Lgy scog, T) [ngooêxco], het richten -,
het vestigen op ; met en zonder zov vod,
opmerkzaamheid.
jtQOG-ÉoLHa, pf. met beteek. v. h. pr. 1.
eenigszins gelijken op. — 2. betamen.
jTQoo-ETtaizidopai, bovendien beschuldi¬
gen.
jcQOG-EJZELTcov (2ao.), er nog bij zeggen.
TCQoa-EJciKraopaiy er nog bij verwerven.
jtQoa-EJtipEZQÉooy als toemaat geven, er
nog bij voegen.
Ttgoo-ETccvoÉco, nog verzinnen.
TZQoG-ETZLGzéXhoo &

bovendien bevelen,

inz. per brief.
TipoG-EQyd^opaL ®

1. a) bovendien uit¬
voeren, - verrichten. — b) bovendien
afmaken, - ombrengen.— 2. bovendien
verwerven, bij winnen.
nQoo-ÉQOfjcaiy bovendien -, verder vra¬
gen.
jtQoo-EQEvyopai, spuwen tegen; v. de
golven : opspatten tegen een rots.
jtgoG-égncoy kruipen -, sluipen naar,
zachtjes naderen, eig. en overdr.
TtQOG-éQxopai • en (vaak met de beteek. v,

—
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jtQoariHco

1. gaan -, ko¬
men naar, - bij, naderen, in aantocht
zijn : 7i. ScoxgdzEi, omgaan met S. —
inz.: a) vóór h. volle enz., optreden : tz.
zeg örjpcg. — b) vijeindelijk : oprukken
tegen, aanvallen. — 2. overdr.: a) iem.
bijtreden, zich aansluiten bij.— b) zich
aan iets begeven, zich toelegden op :
JZ. jzgóg ra xoivd, de politiek. — c) v.
een kivaad, v. aandoeningen enz.: nade¬
ren, aankomen. — d)r. inkomsten : bin¬
nenkomen: ra TZQooióvra, de inkomsten.
h. fut.) Ttgóa-Eipi [slpi].

TCQOG-EQCOy Z. TZQOGfXyOQEVOO.
jtgoG-EGaycOy ion. = jzgoosiodyco.
je go o-era igü^opaiy zich tot makker kie¬

zen.
jzgoG-EZL, bw., nog daarbij, bovendien ;
ook gescheiden : jzgóg <5’ sn.

(nog bovendien) vin¬
den, - bevinden.
'I* jcgoGEvxrj, rj. 1. gebed. — 2. meton.:
bedehuis ; inz. : synagoge. — jcqogEvyopai o 1. a) bidden tot. —b) aan¬
bidden, vereeren. — 2. om iets bidden.
TtgoGExrjSy 2 [jzgooéxco, II; eig. : daaraanhangend], aangrenzend, naburig.

jzgoG-evgiGxcD ®

jcgoG-Éxoo

®

1. 1. houden -, richten naar : n. met en,
valeer, zonder vavv, het schip naar h.
land richten, op h. land aanhouden, aanleggen, landen. — 2. overdr., met
en zonder zóv vovv of zrjv yvcóprjv, zijn
geest vestigen op, zijn aandacht schen¬
ken aan : a) alg.: opmerken, letten op.
— b) bekommerd zijn over, zorgen
voor, zich toeleggen op : n. zeg noXêpcg.
— c) geloof schenken aan, luisteren
naar, vertrouwen op. — d) -elv èavzcg,
bij zichzelf nadenken, of aan zichzelf
denken, op zijn hoede zijn, zich wachten
voor iets, anó zivog.
II. med.: zich vasthouden -, blijven
hangen aan.
jzgoa-^Evyvvgu • vastbinden aan.
jzgÓGrjflosy 2 [;jzgóg fffigv (ojv)], den jon¬
gelingsleeftijd nabij.
jzgoGTiyogécoy aanspreken, groeten. —
TtgoGYjyogiay rj, benaming, titel. —
jzgoGrjyogogy 2 [tzgóg, viv. dyogevco]. 1.
beclr. : die aanspreekt, begroetend. —
2. lijd.: aangesproken, begroet.
jzgoGpïlgaiy z. * TcgooEioxopai.
jcgoGrjxóvzcosy bw. [jzgooi'/xco],

naar be¬

hoor en.
jtgoG-7]XM ® 1. a) gekomen zijn naar, tot, ergens zijn. — b) v. zaken : zich
uitstrekken tot. — 2. overdr. : in ver¬
band -, in betrekking staan met: a)
toebehooren aan : ° zeg £évcg -/jxei Aatcg
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JtQOGrjXÓOO

-

ovyysvsg,
die vreemdeling heeft
eenige verwantschap metLaios ; inz.v.
pers. : verwant zijn : ° pcóv -fjxs ooi
was hij aan u verwant?; dikw. part.,
bijv. of zelfst. g. : oi -gxovxeg, de naastbestaanden. — b) betreffen, aangaan ;
geiu. onpers. : xovxcg -ijxsi ovöèv (in
niets) xfjg 'Elldöog, hij heeft niets te
maken met Hellas. — e) aan iem.
toekomen, passen, betamen; geiu. on¬
pers. : dyadolg (attractie) vpïv -ijXEL eivcu,
het past ii, dapper te zijn ; x6 -fjxov, xd
-gxovxa, wat iem. toekomt, het betamende, plicht; acc. abs. -rjxov, daar
het betaamt.
oxQoa-rjhóco, vastnagelen.
'j* jtQoapXvxog, 2 [ngóg, st. sldslv ; —>Ned.
proseliet]. 1. bijgekomen. — 2. 6 n.: a)
vreemdeling. — b) tot het Jodendom
bekeerde heiden.
jxQÓa-'ijpat (alleen pr.), zitten bij.
jzQo-arj/Lialvoo © L te voren een teeken
geven, - doen kennen, voorzeggen. —
2. bekendmaken, bevelen.
jtQoarjvrjg, 2, vriendelijk, welwillend.
XL

jxQoa-rjxé™) tegenruischen.
jtgoGrjcgog, 3 [rcgóc rjovg («>»)], oostelijk,
bijnaam v. Arte mis op noordelijk Eaboia,
wegens de ligging v. haar tempel op h.
voor gebet g te Artem is ion.
jxQoa-'d'aHÉa>, er op -, er bij zitten.
jxqóo’Q'Ej ion. en °, en jxqóg-'O'ev.
I. bw. 1. v. ruimte, met en zonder be¬
weging : van voren, voorwaarts : -fis oi
(dat. v. voordeel) öógv says, H. ; xó -ïïev,
xd -Der, voorhoede, voorste gelid enz.
— 2. overdr.: a) v. tijd : te voren, eer¬
tijds, vroeger : fj -&ev ij/uéga ; sv xcv
-der, in het verleden ; xó -{jsv, xd -üev
— vaak n. zonder lidw. — b) eerder,

liever, bij voorkeur.
II. vrz. met gen. {die soms voorafgaat).
1. v. ruimte : vóór. — 2. overdr. : a) v.
tijd : vóór, vroeger dan. —b) bij voor¬
keur aan, boven : 0 -üev xiüijpi xl xivog,
verkiezen boven. — c) ter bescher¬
ming-, ten voordeele van: -üe vicbv
"Ihov ELQvógEoda, H., wij verdedigen
Ilion ter bescherming van ...
jZQÓG'd'Eoigy ,ecog, rj [jtpooxldppt]. 1. samen¬
voeging. — 2. bijvoeging, vermeer¬
dering.
jtQOG'd'Exéov [verbaaladj.

v.

ngooxlüijpL],
men moet bij voegen. — jxgÓG'd'szog, 2
\idi\, er bij geplaatst : -oi xópai, pruik.

jtgoG-'&'EM ® loopen naar, toeloopen.
jXQOG&rjKrjy rj [jzgooxiüijpi]. 1. toevoegsel.

— 2. hulp.
jxgoG-'&'iyydvco © aanraken.

JXQÓGKEipCU

1. zitten bij. — 2. overdr. :
aankleven : ° xsivp pcopog (schandvlek)

jzqog-i£clvc0.

OI) -EL.
jxQOG-itjeoy zitten bij.
jzgoG-Lrjpi © ï. act.: laten komen bij,
toelaten. — Ih med. 1. tot zich laten
komen, - toelaten, - trekken : xdy tzóXepov TcgooêodaL, in het land laten ko¬
men. — 2. overdr. : a) voor zich win¬
nen ; ook v. zaken : xd>r ovöèv -lexó /lllv,.

ïïdt., niets daarvan beviel hem. — b)
aannemen, goedvinden, toestemmen
in, op zich nemen : xrjv Mtjöixrjv oxoXrjv Ttgooijy.axo, nam de ... kleeding aan;
-iEucu xovg Xóyovg xivóg, naar iem.s woor¬
den luisteren; ov -léjLirjv öavsloaoüaL,
ik kon er niet toe besluiten, van iem.
geld te leenen.
jxgoo-LHEXogy 3 0en ion. — Jigooslx-.
jtgoG-LGxrjpi © 1. overg. [pr., itnpf.,
le
ao.) : er bij -, er tegenover plaatsen. —
2. gew., onoverg. [2* ao., pf., plqpf.) en
med. : a) er bij gaan staan, er bij staan.
— b) overdr., onpers. : in den geest

,

komen, iem. invallen.
jtgoG-Lozogéco, er nog bij verhalen.
jigoG-iGxco

=

jzgooÉxco.

jzgoo-Lxéov, verbaaladj. v. 2. tcoógelul, —
jxgoGLxóg, 3, id., toegankelijk.
jXQOG-Ka'&'Étiopai © cn jxgoG-xd'd'tjpai. I.
a) neerzitten bij. — b) vd. : belegeren.
— 2. overdr. : voortdurend bezig zijn

met, - bij iem. zijn.
jtgoG-Ha'd'i^oo ® en med., er bij

gaan

zitten.
f jxgÓGxaLQog, 2 [jrpocr xaigóv [atv)]. k

(slechts) een tijd durend, verganke¬
lijk. — 2. aan het tijdelijke gehecht.
jtgoG-KaXéco © 1. a) er bij roepen, om
iem. zenden. — b) toeroepen. — 2med. : a) tot zich -, te hulp roepen. —
b) vóór den rechter dagen, dagvaar¬
den.
jxQOG-HagxEgécoy volharden in, aanhou¬
dend werkzaam zijn.
jxgoG-HaxaXéyco © in de rol bij voegen.
jtgoo-KaxaXELjxco © bovendien nalaten.
jxgoG-KazaGXEvdtjco, nog daarbij gereed¬
maken, - bouwen.
jXQOO-xdzrjpai, ion. = -xddtjpcxi.
jtQÓG-xEipaL ® (dient als pf. pass.

bij

I. er bij -, er vóór ge¬
plaatst -, - gelegd zijn, - liggen, er aan
bevestigd zijn. — II. overdr. 1 ,a) ver¬
bonden zijn met, v. een imvendige eigen¬
schap: 0 ij afiovUa péyLoxov avög'i -xelxclc
xaxóv. de onbezonnenheid woont in den
man als het grootste kwaad; omgekeerd:

Tigooxld'tjpL). —

JZQOGXÉJZZO/LICU — JÜQOaOQL^CO

" EL' TO? 71 • ZQ*]ot<p, als ik een goede
eigenschap bezit. — b) bijgevoegd zijn:
0 aXyog alyet -XEipsvov ; er bij staan (in
een volksbesluit en dgl.) — c) aan iem.
toegekend zijn, iem. toekomen, iem.s
plicht zijn. — 2. v. pers. : a) aan iets
hangen, zich toeleggen op, zich toe¬
wijden aan : oïvcp n., overgegeven zijn
aan ... — b) bij iem. aandringen. — c)
iem. op de hielen zitten, aanvallen.
JZgO-GXÉJZZOfiaL © = TigOOXOJzêoj.
JZQOG-XE(pdlaioVi TÓ [(ró) uigóg xspaXrjv]
hoofdkussen, kassen.
JZgoGxgSgg9 2 [jZQÓg, xrjdog], liefdevol,
zorgzaam.
jzgooxrjviov, ró [(ro) jrgö oxrjvfjg ; de
ruimte vóór de oxrjvt'j], proskenion,
verhoogd
theater.

tooneel

in

h.

na-klassieke

jzqog-xUvoj ® doen aan leunen -, zetten

tegen.
jzgoa-HOfA.i^co © ergens heenbrengen.
jtgo-GKOJtéco. 1. act. en med. : voorzien,

te voren overwegen, zorgen voor. —
2. med. : (wachtend) uitzien naar.
Jtgoa-Hójzzco © iets aan iets stooten.
jcQoa-xoap,éctiy toevoegen om te versie¬
ren.
jzQÓoxQovo[ta,TÓ, overdr.: aanstoot, kren¬
king, beleediging. — JzgoG-xgovco ®
L tegen iets stooten. — 2. overdr. : a)
een tegenslag hebben. — b) aanstoot
geven, krenken, beleedigen, oncenig
worden met.
jtQOG-xTaofAai ® nog daarbij verwerven;
v. pers. : op zijn zijde brengen.
jtgoa-xvUco, wentelen naar, - tegen.
jiQOG-xvvéco © en regelm. 1. een kushand
toewerpen. — 2. de godheid te voet val¬
len en haar aanbidden, knielend vereeren ; dikw. v. de vereering v. d. Perzischen koning en v. satrapen.— jzgoaxvvijpa9 zó, en JigoGxvvr\GLg9 sojg, rj,
knieval, vereering.
jzQOG-xvjzzco ® vooroverbukken naar.
jtgoc-xvgéco. 1. ergens heen komen, be¬
reiken. — 2. overdr. : iets ontmoeten,
beleven.
JZQÓGKGD3ZOgr 2 [jlQÖg XCJ7Z7J {ójv)], aail den
roeiriem zittend.
jzgoG-Xd£vpcu = jtgoola/Lifidvco.
jzgoa-kakéco, babbelen met.
jzgoo-Xappdvoo © 1. a) er bij -, boven¬
dien nemen, - krijgen, - verwerven.
— b) inz. : als hulp medenemen : dvoidv
zLvog jt.j te hulp nemen, zijn voordeel
doen met. — 2. mede aanpakken, mede
de hand aan ’t werk slaan.

nQoa-Xcvaaco,
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kijken naar, aanschouwen.

' neoa-Xéxofiai (alleen 2» ao. npooéXaxro

ü.), zich er bij leggen.
1. nog bijrekenen. — 2.
bovendien rekening houden met biivoegen.
•'
jzgo<j-p,daoco9 aaneendrukken.
*
rz(>oG-fAdxo{A.aiy strijden tegen.
jzgoG^Eiyvvfii © 1. 0verg. : bijmengen,
vereenigen met. — 2. onoverg.: -vvvcu
[Ectvzóv] : a) zich vereenigen met. — b)
naderen ; v. schepen : aanleggen bij,
landen ; dikio. in vijandelijken zin : op
d, vijand stooten,' aanvallen, slaags
raken.
ö
rtQoa-peiöidcoy toelachen.
JtgoG-fAÉvco © 1. onoverg. : er bij blijven,
wachten. — 2. overg. : afwachten.
jrgoG-p.Lyvvpi en -pLiayco = -pEiyvvpi.
jrgoGgiLG&óop,ai9 bovendien in
soldij
nemen.
jzgoG-véfico © toedeelen.
jzgoG-vpxcoy geiv. med., zwemmen naar.
jzqog-vlgoucu en ~viGGopai9 gaan naar,
naderen.
ozgoo-vcofAdcoy zich bewegen naar, na-^
deren.
JZQOG-Xoyi£op,ai.

jzgÓG-oöog, n. I. 1. de weg naar, toegang. — 2. meton. : het gaan naar,
het naderen ; inz.: a) het aanrukken,
aanval.— b) plechtige optocht naar een
tempel. — ïï. inkomsten, rente.
jzgóo-oida, alleen in : JigoasidÉrai %dgiv7
bovendien nog dank weten.
jzgÓGOLxosy 2 [jrgóff oïxqj (ójv)], naburig.
jrgoGOLGTÉog, 3, verbaal adj. bij jrgoocpégco.
jzgoG-oxéXXco. 1. een schip op strand zet¬
ten. — 2.zld. onoverg. : stranden.
jzgoG-ojLiiXéco. 1. omgaan met: ° xaxoïoi
jz. dvögdaiv. —2. zich bezighouden met,
behandelen : n. zd ïöia, de private be¬
langen.

bovendien zweren.
2, vrijwel gelijk.
jzgoG-opoXoyéco. 1. bovendien erkennen.
— 2. in iets toestemmen.
jzgoG-ovopd£ajy iem. een naam geven.
jzgoo-ogdoj © 1. act. en med. : kijken
naar, aanschouwen. — 2. beschouwen.
jzgoG-ogéyof.iat, med., in zijn belang iets
uitstrekken naar, iem. iets voorkon¬
den om hem te over reden.
jzgoG-ogl^co. 1. binnen de grenzen slui¬
ten, bij een gebied voegen. — 2. alq. :
bij voegen.
jzgoa-ópvvjbu ®

jzgoG-ó/Lioiog9
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jtgoGOQfjd^co

jiQoo-oQfjLL^co^ een
gen bij; med. :

schip vóór anker leg¬
vóór anker gaan bij.
jrQÓooQog, 2 [Jigóg ogco (<ör)], aangren¬
zend, naburig.
jtqogovöl^co [jigóg ovöag [/3dV>co)], op den
grond slingeren.
jzqog-ovq££co9

-ovgog, ion.

=

ngooog-.

ö 1. boven¬
dien verschuldigd zijn.— 2. zich boven¬
dien op den hals halen.
jzpooóyjLog, 2, goed zichtbaar. — jzqógoyjcg, scog, rj. 1. bedr. : het zien, het uit¬
zicht op iets. — 2. lijd. : het uiterlijk,
aangezicht.
jtQOG-jtaL^co9 schertsend zeggen tot.
JZQOG-Ttaicoy slaan -, stooten tegen.
jzeoG-jiaQaoKEvd£co, bovendien voor¬
bereiden.
jzgoG-jzaGGaXEvoo9 att. -aria-, vastna¬
gelen aan.
jtQOG-ozE^d^coy doen naderen, nader brengen.
jiQoo-jzéfiJzco ® zenden naar.
jcQoa-jzEQifldXXco © 1. nog bovendien er¬
gens om plaatsen, - oprichten. — 2.
overdr., med. : zich met nieuwe aan¬
winsten omgeven.
jiQQG-JtEQovdcö. 1. met een speid (<een
pin enz.) vastmaken. — 2. alg. : vast¬
maken.
jzQOG-jiÉTopai • vliegen naar.
jTQOG-jZEV'd'O/aai = jiQoojivv&dvopcu.
jTQOG-jtilvaibiai, naderen.
jtQOG-jtiJtzco © 1. neervallen bij, - tegen,
- op : oxiai slg zo xazavzixgv avzcov
-jiinzovocu, schaduwen die op den wand
tegenover hen vallen. — inz.: a) iem.
te voet vallen, smeeken, bezweren;
abs. : knielen. — b) zich werpen naar,
- op : zich in iem.s armen werpen; va¬
ker : overvallen, aanvallen. — c) (toe¬
vallig -, plotseling) stooten op, ver¬
rassen : vfjeg -jtEoovocu, samenstootend.
jzgoG-ocpEiXco en -ocpXiGKdvco

- 2. overdr. :

a)

v.

gebeurtenissen :

voorvallen, iem. overkomen. — b) v.
tijdingen, v. de stem enz. : ter oore
komen, iem. bereiken.
JZgOG-JZLZVOO = TigOOJllJTZGO.
jiQOG-jtXd£ooy naderen, slaan tegen.
jzqog-jzXeoo • ion.
-jzXooco, varen naar,
in aantocht zijn.
jzgoG-jzoiéco. 1. er bij doen, aan iem. ver¬
schaffen : cpiXrjv (als ... ; de vriendschap
van) AÉopov n. zfj tióXel. — 2. med. : a)
zich (bovendien) verschaffen : KaX%göoviovg rplXovg -noigodfievog. — b) zich
iets toeschrijven, aanspraak maken op.

—

jtQoazdaaco

— c) den schijn aannemen van, veinzen,
voorwenden : -TioLovpEvoi gèv sidévai,
sidózsg Ss ovöév. — jZQoojzoLpGig9 swgT
fj, het zich toeëigenen,
aanspraak,

aanmatiging.
jtQOG-jzoXE/AEöOy beoorlogen.
jiQOGJzoXéco, dienen, begeleiden. — jzqógjzoXog9 ój i] \no6g (biü., er bijl^^^Acuv ^
eig. : die zich in iem.s nabijheid be¬
weegt]. 1. dienaar, dienares. — 2. in%.:

dienaar -, dienares van een godheid,
priester, priesteres.
jzgoG-jzoQL^ooy bovendien verschaften.
jzQOG-jzzaiio. 1. overg. : iets stooten te¬
gen : Ti. zöv jzóöa. — 2. onoverg.: a) aanstooten tegen, struikelen. — b) overdr.:
tegenspoed ondervinden ; inx.: een
nederlaag lijden.
jzqog-jzzvggco ® I. aandrukken tegen,
nauw omsluiten. — II. geiu. med. 1. a)
zich aanvlijen tegen.— h) overdr. : bij.
iem. aandringen, dringend verzoeken.
— 2. inZ: : a) omarmen, omhelzen. —
b) alg.: vriendelijk onthalen, - bejege¬
nen.
jzqog-jzzvooj spuwen op.
jzQOG-jiw'd'dvopoLL © bovendien vragen.
jzqog-qéoq © overdr. v. pers.’, toestroomen. ^

jzQOG-grjyvvfM © 1. overg.: breken tegen.
— 2. onoverg. : breken tegen.
jZQÓGQrjGig, soog, i] \vw. TiQooEoêo]. 1. het
aan spreken, begroeting. — 2 meton. :
0 hetgeen men begroet.
jzqog-qljzzoo ® 1. iets werpen naar, - op.
— 2. overdr.: prijsgeven, uitleveren.
jcQOG-oaivco © 1. aankwispelen. — 2.
overdr.: vleien, liefkoozen.
JZQÓGOO'd'EV, blV., II., — TZQÓG'd-BV, VOOl*waarts.
jzqoo-gze£%oo © schrijden naar.

.

jzqóggco

= jzgóoco.

7ZQÓazay/Lia9 zó [:Ttgoozdooco], bevel.

.

1 . het voor. ^nstaan, ambt -, waardigheid van den
Ban voerder, leiding, opperbevel. — 2,
het staan vóór iem., bescherming, bij st.n.n rl.
TcgóozGGig, scog, i] [.ngo-lozrjgi], uiterlijk
vertoon, pracht.
jTQoo-zdoGco. I. er bij plaatsen, - opstel¬
len. — II. overdr. 1. toevoegen: tz.
zivd agxovza avzoïg, als opperbevel¬
hebber over hen aanstellen; onder
iem.s bevel plaatsen. — 2 a) veror¬
denen, bevelen, iem. iets opdragen.
— b) inz,.\ bevelen iets te leveren,
eischen : zotoi iTtjzog -szézaxzo, HDT.,
ngoGzaGioLy g [jzgoozdcrjg].

.

JtQOOTÖLXELa -

van hen werd ruiterij geëischt.
JzgoaxaxEta, fj = Tzgooxaola, 1. — JtgoaxaxEvco [Tzgoozazgg] = Tzgoozazéco, 1 :

Ti. ó'jtcos, zóó leiden dat, zorgen dat.
jzgoaxaxéco [7zgoozdzrjg]. 1. aan het hoofd
staan van, leiden, besturen. — 2. v.
tijd : ° 6 -&V ygóvog, het oogenblik dat
vóór de deur staat, - dat nakende is.
— jzQoaxaxrjQLoSy 3. — 1. staande vóór.
— 2. beschermend, verdedigend.
jiQooxdxrjSy ov, 6

[Tzgotozagai, onooerg.\.

I. die vooraan staat, leider, aanvoer¬
der : zrjg ‘Elldöog -ai eIolv, zij hebben
de hegemonie over ... — II. die vóór
iem. staat. — 1. smeekeling : 0 zov
&sov Ti. — 2. a) verdediger, bescher¬
mer : -ai zijg siggrijg, uitvoerders van
het vredesverdrag. — b) in%., vrl te
Athene: beschermheer van een metoik
(fjLsxoLxog) : etzI -ov oixelv, onder een
beschermheer-, als metoik leven.
jxgoozdxig, idog, 7) (ace. iv) {vr. v. Trgoozdr>7?], beschermster.
jxgoa-xdxxco, att. = Tzgoazdooco.
jtgoo-zehéco, nog bovendien betalen.
jzgo-ozéMco © (2 enk. 2« ao. pass. Tzgovoïdlrjg), vooruitzenden ;pass.: vooruit¬
gaan.
jzgooxEgvifcJpy zó | (ro) Ttgó ozégvov], borstpantser
paarden.
jxgoa-zrjxco © act. (alleen onoverg. pf.
-zézrjxa) en pass., vastsmelten aan.
JtgOO-XL'd'YjfJLL •

I. 1. plaatsen -, zetten
leggen op, - te¬
gen, - vóór : xktpaxag 71. zoïg Tzvgyotg,
ladders tegen de torens aanzetten; 71.
rrjv 'O'vgav, de deur tegen de lijst plaat¬
sen, ze sluiten. — 2. overdr.: a) iem.
iets opleggen, - opdragen, - aandoen :
Ttgfjypd Tivi tz., hdt., iem. een taak
opdragen ; 0 zd ösivd -zldgo’ dxvov, het
gevaar doet mij aarzelen ; TzóXspóv zlvl
-sftgxavzo, hdt., zij deden iem. (van
zich uit, med.) oorlog aan. — b) alg. :
bezorgen, verschaffen : °rAidy 71. èpóv
dé/Liag.

II. toevoegen. —

1. eig.: n. gixgdv
dvvcLfiiv; 0 voaovvzi vóoov Ti.; in de rede
bijvoegen. — 2. overdr.: a) xü fagftdgo) Tzgoo&eig savzóv, zich aansluitend
bij... — b) med.: a) zich aansluiten bij
een meening, bijtreden, instemmen met:
-ê&Evxo zfj yvcópg, zienswijze ; yjgcpcg
-zl&Eo&ou, stemmen voor. — f) aan
zichzelf toevoegen, voor zich winnen :
cplXov zLvd -fléoftou, iem, als vriend aan
zich verbinden.

jzgoo-xipdco, aan een straf iets toevoe¬
gen, een straf verzwaren.
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Tzgoa-xgéjto) © 1. wenden tot. — 2.gew.
onoverg.: -siv [kavxóv'] en med.: zich

(smeekend) wenden tot, iem. om iets
smeeken
jxgoo-xgéxco © loopen naar.
jzgoozgójzcuog, 2,

die zich (smeekend)
tot iem. wendt, smeekend. — $xgooxgojTi7, 1) [TzgooxgÉTico]. het zich {smee¬
kend) tot iem. wenden, smeekbede.
Jxgóaxgojzogy

2 [zVZ.] = TzgoozgÓTiouog,

jtgoa-zvyxdvco ®

1. (toevallig) er bij
komen, ontmoeten : 6 •zvy^zAv, de eer¬
ste de beste. — 2. deelachtig worden,,
verkrijgen.
Jtgoaxcgovy zó [7zgó, o roet], voorste deel v.
d. zuilengang, die h. binnenhof omgaf.
jzgoa-vjzdgxcoy

bovendien

voorhanden

zijn.
Jtgóacpay/Liaj zó [Tzgó, ocpd^oj], wat vóór
d. tempel, h. godenbeeld enz. geslacht

wordt, slachtoffer.
jzgóacpaxog, 2, friseh, verscli.

1. lijd. {eig.:
nabijgebracht], nabijkomend, gelijkend
op. - 2. bedr. : wat bijdraagt tot,.,
nuttig.
jzgoa-tpégco ©
I. 1. brengen -, dragen naar, aanbie¬
den : 0 lovzgd (plengoffer) Tl. Tzazgz
LTZTzcg yahróv tz., den teugel aan do en ;
tz. EXTzcopa, een drinkbeker aanbieden;
(pdggaxov -zpégEodai, vergif tot zich
nemen. — 2. pass. : zich bewegen
naar, naderen ; di/cw. in vijandelijken
xin : op iem. losgaan, aanstormen,
aanvallen.
II. overdr. 1. iem. een voorstel en dgl,
aanbrengen: tz. zlvï ?Ayov, tot iem.
een rede richten, of: iem. een voor¬
stel doen, of: een reden aanvoeren ;
zonder dat. : 0 Tzdoag tz. /\zr\xavdg, alle
middelen aanwenden. — 2. opbren¬
gen : -ÈzpEgE Tzsvzgxovza zdlavza. — 3.
pass.:
iem. op vriendelijke of on¬
vriendelijke ivijze naderen, bejegenen,
omgaan met, zich gedragen : cbg zpiloi
-Etpégovzo rjgXv. — 4. act. en pass. : na¬
derbij komen, gelijken op. — 5. bij¬
voegen : 0 xaxóv tz. véov 7za?.aicg, een
nieuwe ramp bij de oitde voegen.
jzgóa-zprjpu © toespreken ; ook med.
jzgoo-zp'd'éyyopaiy toespreken, groeten.
— jzgoazp'd'Eyxxógy 3, toegesproken,
begroet. — jzgÓGzp'd'Eypay zó, toegesproken woorden, groet.
jtgoo-zp'd'ovécoy met afgunst bezien.
jzgoazpiMjgy 2 [jzgóg, zpdéco], 1. lijd. : be¬
mind, dierbaar, aangenaam. — 2. be¬
dr. : liefdevol, vriendelijk, welwillend,.
Jigoocpegggy 2.[7zgoozpÉgco'].
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jtQoa-fpi^oaocpécoy met iem. philosopheeren.
jtQocfcpiXójgy bw. [jtgoacpLXrjg], welwillend.
jzQoo-fpoirdco, dikwijls gaan naar.
jtQoaqooQdy fj [;jtgoorpégco]. 1. a) het bren¬
gen naar.— b) meton. : het gebrachte:
gave, geschenk. — 2. [jtgóg, er bij), ver¬
meerdering.
jzQoa-fpogécü) brengen naar.
Tcgóagpogog9 2 [TZQooqjsQco]. 1. wat bij¬
draagt tot, nuttig, voordeelig. — 2.
passend, behoorlijk.

dieren. — 2. meton.: voorkomen, uit¬
zicht, — 3. synekd. : persoon : layfdveiv jt., den persoon aanzien, partijdig
zijn. — 4. overdr.: a) kunstmatig ge¬
zicht, masker. — b) oppervlakte. — c)
front v. een leger.
jtQOGOJvazay -zdzco9 -zégco9 x. Jtóggco.
jtgoG-cocpE^écoy medehelpen, bijstaan. —
jtgoooocpéXy p,a9 zó, en jtgoGcocpéXgGLg,
scog, 7], hulp, bijstand.
jtgo-zd/avoo, ep., en Jtgo-zé/avco ® 1. vleeseh
voorsnijden. — 2. voortsnijden : xogfzóv EX gt^gg n., H., een tronk van den

.TCQOöcpvécoqy

wortel af steeds verder behakken. —
3. med.: vóór zich insnijden : coIxa
-zdyvoficu, H., vóór zich een vore trek¬
ken.
jtQo-zagftécoy vreezen voor.
jtgo-zaGGco ® att. -zdzzco9 vooraan -, vóór
iem. plaatsen, inx. ter bescherming.
jtgo'TELvoo © 1. vóór zich uitstrekken,
vooruitstrekken, uitsteken : rgv ds^Lar
jt.; %EÏgag -ezelvovxo [med.: hun handen);
° jt. ywxyv öogl, zijn leven blootstellen
aan de lans, - wagen op het slagveld.
— 2. overdr. : iem. iets voorhouden,
vóór den geest brengen: &sóg cpdvxao/Lia (schijnbeeld) -xelvcov. — inx. : a)
act. en ined.: als reden voorhouden,
voorwenden : °ji. &sovg, een bevel der
góden. — b) act. en med. : als lokaas
voorhouden, voorspiegelen: eXevOegiai’ jt. — c) voorstellen, een voorstel
doen : xdös syco -xeivopai [med. : in mijn
belang).
jtgozéXELogy 2 [jtgó xèXovg (1. xélog, A, II,
2) (wr)], aan een plechtigheid vooraf¬
gaand ; xd -a [iegei], offer vóór een
plechtigheid, inx. vóór een huwelijk.
jtgo-zEXéco ® vooruitbetalen.
jtgozEXt^co [:Ttgó xélovg (1. xéXog, A, 11,2),
vóór het huwelijk aam de godheid
wijden.
jtgozEfzéviGfia, xó [(tó) Jtgó xsfzêvovg], voor¬
plein van den tempel.

ion.

=

Jtgoocpvcbg.

—

jzqoo-

(pvrjs, 2 [jigooqpvco]. 1. vastgegroeid
aan. — 2. overdr. : a) vastzittend -, be¬
vestigd aan. — b) behoorend bij, be¬
hoorlijk, passend. — ngoG-tpvco ® 1.
aan iets doen vastgroeien. — 2. onoverg. (2e ao., pf.) en med•: a) vastgroeien
aan. — b) overdr. : zich vasthechten
aan. — jtgoGcpvcog9 biü. [jtgoocpvgg], op
passende wijze.
. jtQoo-cpcovéoo. 1. a) toespreken. — b) tot
zich roepen. — 2. uitspreken, uiten.—
jigoGq>cóvr]p,a9 xó, het toegesprokene,
naam. — JtgoocpcovjjGig, scog, g, het
toegesprokene, toespraak ; inx. : toe¬
spraak in het begin van een boek, op¬
dracht van een boek.
jtgóaxVILiay z(!> [ngoêxco ; wat men vóór
zich houdt]. 1. luister, sieraad, pracht.
— 2. voorwendsel, dekmantel.
jtgoa-xóco, aarde en dgl. werpen op ; v.
een stroom : aanspoelen.
ugoG~xgd°iJiai ® [3. xgdco], bovendien -,
mede gebruiken ; gew. : gebruiken.
tcqog-xqïI^0*) ion. -XQV^00- 1* bovendien
noodig hebben. —2. bovendien vra¬
gen, - verlangen.
JZQOG’XdbvW/aL = JtgOO^ÓOO.
jzQoo-xoogéco ® 1. bij iets of iem. komen,
naderen. — 2. zich bij een meening en
dgl. aansluiten, toetreden.
jrgóaxcogog^ 2 [jrgóg
[óóvj], aangren¬
zend, naburig ; 6 n., buurman.
jtgoo-yjavcOf aanraken.
JtQÓOCOy x. JZÓQQCO.

jtgoocgSca, g [jtgóg, wdg ; erg. : zang bij
een instrument]. 1. toonhoogte. — 2.
meton.: teekcn dat de toonhoogte aan¬
duidt, accent.
.jt QÓGCO-&EV

=

Jtóggcohsv.

jtgoGÓbjtaGLy -jzazct) x. Jtgóocojzov.

jtgoGoojzEiovy xó, masker. — jzqógcojzov,
tó [mrv. ook
-Jtaxa, dat. -naai) [Jigóg,
ooyj \
: wat naar iets kijkt], 1. gezichtHgelaat (dikw., vrl H., mrv. v. één
jiers^y, xatd jt., van voren ; ook soms v.

jzgo-zé/LLVcOy x. ngoxdgvco.
jzgoz£gaïog93 [jtgóxsgog'], van den vorigen dag ; g -a [gyégd], de vorige dag.
jxgozEQEoo [jtgóxsgog], de eerste -, vóór -,

vooruit zijn.
jzgózegoVy bw., x. Jtgoxegog, II, 1, b.
jigóz£gog93 [comp. bij Jtgó ; eig.: de eerste
van twee]. I. v. plaats : voorste : -ol
jtóösg, H., voorpooten. — II. overdr. 1.
v. tijd : a) a) vorig, vroeger : -oi av&gcojtoi, H., en, xelfst. g., ol -ol, H., de menschen uit den ouden tijd ; vaak, waar
wij een bw. verwachten : ol -ol EJtLovzsg,
zij, die het eerst aanvallen. — §) ou-

JEQOZEQCO

-

d(3i.^ b) bw. : ’0vf vd -ov. vroeger
eertijds ; o -ov faadsvg, do vorige
•
-OV Tijg Mcboccog (2e lid der vergèïijfong), voor de inneming ; ró -ov, soms:
den vorigen keer. - 2. v. loaarde of
rang : overtreffend, beter : -oi ,)gwv
(dan wij) TtQog vd vov TvoXêgov.
Jieorégco, bw.hgótegos]. 1. voorwaarts,
verder. — 2. overdr.: heviger : ègig n.
ysvevo, H.
^
* jzqo-tev%co9 vroeger maken; alleen inf.
pf. pass. nQOTEzvx&ai,!!. vroeger geschied
voorbij zijn.
JtQOTi, H., archaïsch = -jzyóg;
a.
JtQOZl-djVZCO,

TZQOO-.

-fidUco,

-Elteco, -ELJtOV =

® (augm.: iteos-,noov-\ voor¬
aanplaatsen, plaatsen
leggen
zetten vóór.
*•
^y- : 71 • öaï™ wi, iem. een
maaltijd voorzetten ; öaïva -zidsodai
{meel.), zich ... laten voorzetten; 0 öafMTcov (vóór ...) tzÉttXov 7i.; » oxineova tv.,
aen stok, tvaarop men steunt, bij h.
gaan vooruitzetten. - 2. inz. : vóór
aller oogen
openlijk plaatsen, ten
toon Stellen : Tl. vexqóv ; rsxgöv -vi&e/LiGu
[meel. : h. lijk v. een familielid en elql.).
il. overdr. 1. aanbieden, verleenen :
n k°y°v tlv(, de gelegenheid om een
geheele rede te houden. — 2. iem. iets
voorhouden, dat te doen is: voor¬
stellen, ten taak stellen, voorschrijven :
-Tiv'Ef.iEV xai ovx dygicog ETVivdvvousv
(bevelen niet ruw) vovvo tzoleïv ; ° vecoTEocp' vovvo faovd^ELv -&sg, beveel aan
een jongere dien last te dragen : med.:
zich voornemen. — 3. a) openlijk bekend maken, afkondigen, verordenen :
sxxlgozavn beleggen. — b) alg.: vóór
den geest brengen, verklaren, bepa!en; ~ \ ter bespreking voorleggen,
te berde brengen. - 5. ter bescher¬
ming aan voeren : 0 vlva alvlav -d'sig •
onder welk voorwendsel ?, o £{,Xd8eiai
vcovds tcqov&eMv, daartegen heb ik
vooizichtigheid geplaatst, - voorzor¬
gen genomen. - 6. vóór-, boven iets
plaatsen verkiezen : 0 ggdg -Or/osi ypggaveov, boven schatten.
jEgo-ripdco. 1. bij voorkeur
boven an¬
deren -, op, bizondere wijze eeren, achten : nUov (pleonastisch) -viggosode
{iijel. beteek.) vedv dUcov, dan de ander?n’ 7~i ‘ (meer) waarde hechten aan,
zich bekommeren over.
JEQÓzifvoSj 2 [JVQO {dXXeov) viggv (eycovY],
boven andere(n) geëerd, - geacht.
rteoTi.fiv&éopai, toespreken.
JtQozL-óoooficu. 1. kijken naar. — 2. overclr.: voorzien, een voorgevoel hebben.
JtQO-zi^gu

JZQOCpaiVOO
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Jtgo-zico, bij voorkeur eeren. - waardig

ngozovos, o, gew. mrv. -ol en -a [tiqoveIvco], staggen, de twee touwen, eliev. d.
top v d. mast naar iceerskanten v. el
boeg loopen - missch. ook : schoot (een
touw), boelijn.
v
rtgozQEjtziKÓg,

gend.

3

[7VQOVQÉJVC0],

bemoedi¬

JiQo-zgéjvco © 1. naar voren -,

ergens
heen wenden, toekeeren naar : -owo
sTvt vgcöv, H., zij wendden zich
zij
vluchtten naar de schepen. — 2. overelr. : et) act. en meel. : aansporen : tv. elg
(pUoooylav. — b) iem. in een toestand
brengen, overhalen: «Tl'g 0>
vfjÖE -ei
wie brengt 11 tot dien dwang?;
ayei -sotiai. II., zich overgeven aan de
smart.
JtgózQiza, bw. [tvqÓ, vglzogJ twee dagen
te voren.
jrgo.zgéxco © vooruitloopen ; met ejen. :
iem. vooruitloopen.
Jtgozgojvdörjv, bw.
[tvqovqettco, -dbg v]
naar voren gewend, vrl op de vlucht ;
vd. : zonder om te kijken, ijlings.
JtgozQOJzrj, g [tvqovqétvco], aanmoediging
opwekking.
jzQo-zvjzzco [augm. tiqovv-), onoverq. :
vooruitdringen.
TTQOvfi-, JZQOVyJVQOVÖjvgov'djvqovk
JlQOvX-1 7tQOV[A-y JtQOVV- = TVQO-E-.
JZQovviHog, 6 [jvqó ; st. greyxov, 2c ao. bij
epégco], pakjesdrager, baliekluiver.
TtQOVVVEJZOO, JtQOVVOg-

= TVQO-EV-.
© te voren bestaan, - voor¬
handen zijn, - zijn ; vd TVQovTvggy/Liéva,
het vroeger gebeurde.
JtQovjzzog en ozQovxczog = TzgóoTzvog.
jtQovgyov, bw. [tiqo è’gyov ; eig. : ten
voordeele van het werk], dienstig,
nuttig, doelmatig.
jvQovGekéco [?], beleedigen, mishandelen.
jeqovz-j jvgovcpatv, regovepao-^ jtgovcpw,
ngo-vjza()%a)

JVQOV%CO = 7ZQOÉ-.

© {augm. ngotep- en regovep-).
1. 1. te voorsplïijn brengen, laten zien,
toonen : vovg óöóvvag -o^ev,wij steken...
uit [tcqo-) en laten ze zien (v. eloodeei in
de onderwereld) ; TvoQqrvQLÖag tv., pur¬
peren kleederen ten toon spreiden.—
2. onoverg. en meel. met pass. ao. : a) te
voorschijn komen, zichtbaar worden :
oelgvg TZQovepaivE [epcog], ïï. — b) overelr. : a) hoorbaar worden, weerklin¬
ken : 0 TZQovcpdvg xvvnog. — f) kenbaar
worden, blijken. — II. 1. te voren la-

jzQo-cpalvco
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JTQoepavrjs

ten zien, b. v. in een droomgezicht
2. overdr. : a) te voren aankondigen
voorspellen. — b) vroeger zeggen.
ngocpavrjg 2 [ngoyalvco]. 1. zichtbaar.—
2. overdrduidelijk
; acliterbaksch : w (z ê£, B, II, 2, h) roi) -ot*,
openlijk, eerlijk:
’
JtQocpaoï^ofiai (f. aiovgai, augrn. npoinp-)
als voorwendsel gebruiken, voorge¬
le.11 ; abs.: voorwendsels gebruiken,
uïtvluchten zoeken. — jzgócpaoïg, ecog,
g [Jigocpaivco]. 1. hetgeen men doet
zien, reden welke men doet gelden •
a) voorwendsel, uitvlucht : -tv (bui
acc.), ajzo -ecog, xaxa -lv, onder voor¬
wendsel. — b) zonder gunstige noch
ongunstige bgbeteekenis : reden : n. dhideozcug - 2. alg. : reden, ook welke
men niet doet gelden, aanleiding.
Jtgocpegijg, 2 (superl. ook 0 -cpégxaxog) [noo(psgco ; cig.: naar voren gebracht], uit¬
stekend, voortreffelijk.
TCQo-cpéQco @
[. ]. overg. : vooruit-,

—

Jtgoxcogéco

JtQÓcpQaaaay bvn., vr. bij Tzgófpgcov. —
jTQocpQovécogy ion., en -vcog, bw., g’aarne, ijverig, in ernst. — ^xQÓ-tpgcovy 2
[ngo {biv.) (pgéva ë%cov (vgl. ngód'vgogj],

met toegeneigd gemoed, geneigd tot.
— 1. welwillend, genegen, vriendelijk.
~~ 2. bereidwillig, gaarne doende, ij¬
verig, in ernst.
*
jtgo~(pvka§, axog, 6, man van de voor¬
posten, voorpost, — Jtgo<pvA.aHr}9 fjr
voorpost. — JZQo-yvldaocOy att. -dxrco.
1. a) vóór iets de wacht houden, op
een voorpost staan. — b) overg. : wa¬
ken over, bewaken. — 2. overdr., med.:
(te voren) op zijn hoede zijn, voor¬
zorgen nemen.
jigo-cpvTsvcoj vroeger planten.
*jtgo-(pvco, alleen onoverg. 2<> ao. ngov(pw en pass. : vroeger geboren zijn.
jzgo-(pcovéco. 1. luide doen weerklinken,.
- verkondigen. — 2. te voren zeggen,
bevelen.
jrgoxeigL^co. 1. bij de hand hebben. —
2. 7ned.: a) (voor zich) in gereedheid
brengen. — b) vd.: benoemen, ver¬
kiezen. — ngóxeiQogy 2 [jzgd x^igog
(oóv)]. 1. vóór de hand -, binnen het
bereik liggend, gereed, tastbaar. — 2.
overdr. : a) gemakkelijk, natuurlijk,
gewoon : xd -a xavxa (gemeenplaatsen)
Uyovoiv. — b) v. pers.: bereid tot, ge¬
neigd om. — JtQoxeigcogy bw., gemak¬
kelijk, bij de hand, lichtzinnig.
jtQo-xéco @ 1. naar voren laten vloeien,
- uitstorten, plengen. — 2. overdr
med., v. een menigte: zich vóór -, zich
buiten iets uitstorten, uitstroomen.
jzgóxwy bw. [wschl. <— * Tioóyvv ■<— ngd
{btv.) yów (êxmv)]. 1. met de knieën
vooruit, knielend. — 2. geheel en al.
71Q°X0Vy Vi 9ew- mrv. [jzgoxéco]. 1. het
uitwateren. — 2. meton. : plaats van
uitwatering: a) monding v. een rivier.
— b) plaats, waar de zee haar wateren
nog uitstort,^ oeverrand. — jtgóxoog
-ovg, óov-ov, r] [idi], schenkkan.
Jtgo-xglco, vooraf bestrijken.
rtgóxvaig, ecog, ij [tzqoxÉw]. 1. het uit¬
gieten, - uitstorten. — 2. meton. : aan¬
spoelsel, aangeslibd land. — ngoxv-

voortbrengen, -dragen, wegbrengen,
•voeren. — 2. onoverg. : -eiv [êavxóv],
uitmunten, zich onderscheiden, een
voorsprong hebben. — II. 1. brengen
voor, - aan : véxvr 'AxiXlfjï nmJ H. —
2. overdr.: te voorschijn brengen, voor
den dag halen : platen blijken : tt.
gevog, H. — b) uiten, zeggen, iem.
iets voorhquden : n. öveided nvt; dikw.
in ongunstigen zin : verwijten.
Jigo-qpevyco © 1. onoverg. : voorwaarts
wegvllichten. — 2. overg.: iem. ont¬
vluchten, - ontkomen.
jtQÓ‘<pr][ii © voorspellen.
jtQoqpgxeia, fj. 1. gave der voorspelling.
2. ambt van den profeet. — jzqocprjzevco [ngorprjxrjg], profeet zijn, als
proleet handelen. — 1. verkondiger
en uitlegger der orakelspreuken zijn,
f verkondiger zijn der goddelijke openbaring.
2. iets, dat verborgen is,
onthullen.
3. voorspellingen doen.
Jtgoopijrrjg, ov, o [ngófprjgi <— Lat. prophetUr
> Ned. profeet], profeet. — 1.
a) tolk der góden, verkondiger en
uitlegger der orakelspreuken, f - der I
goddelijke openbaring. — b) meton. :
T de boeken der profeten ; door een
tcU) cov, ai \idi\ — ovloxvxai. — oxgoverdere nieton. : f de inhoud dier boe¬
Xvrrjg, ov, ó [id.\, kruik.
ken.
2. waarzegger, voorspeller. —
ngocpilziKÓs, 3, van een profeet, projtgo-xcoQéco. 1. voorop-, vooruitgaan, na¬
tetisch.
Jtg°(PVTLSy löog, ij \vi\ v.
deren. ^— 2. overdr.'. a) voortduren:
ngocpgxgg], profetes.
jtqovxcóqei o Tióxog. — 6) a) vorcleringen maken, een zeker verloop hebben,
rvQo-tp&dvco 9{een versterkt cpddvco),voor¬
kom en.
gedijen. — /?) afloop en, gew. : gunstig
afloopen : xd tsgd -x^Q8^ de voorteejtgo-(p()d£co © 1. vooruit zeggen. — 2.
kenen zijn gunstig ; onpers.:
openlijk zeggen.
abs. en xivi, het gelukt (hem); o -xco-

Jtgocgöóg

qsT, wat hem gelegen komt.
jtgocgöóg, ?/

[^rgd,

r5<5?/],

kort vers vóór

een langer.
jzgo-co&éco • vooruitstooten.
jigodoXrjg^ 2 [jrgd, dAAv^ct], geheel ver¬

nietigd.
fcü?', ot, zwaargewapende voet¬
knechten.
jzgvfjLva, ?; [xelfst. g. vr. v. Tigvpvóg], ach¬
tersteven. — TTQVfjLvrj-'d'evy bic. [eig.:
van den achtersteven ai'; vgl. è£, B, I,
2, a, einde], van den kant van bij den
achtersteven. — jzgvpLvrjcuog, 3, bij
den achtersteven behoorend; xa -a
[ÖEogd], achtertouwen, meertouwen.—
jtgvfA.vrjTrjg, ov, m. bvn., van den ach¬
tersteven ; ti. xdlcog, achtertouw. —
jzQVfjivóg, 3, uiterste, achterste, on¬
derste : 7i. Pqolxlcov, H., het bovenste
van den arm ; -7) vrjvg, H., achterste¬
ven. - JigVpVCÓgEia, fj [TlQVfiVÓv OQOS],
voet van een berg.
jtgvzavEia, ^ [brpÓTrawg]. 1. piytanie, duur
van het ambt der prytanen van iedere
phyle (cpvlrj), nl. 35 of 36 dagen. —
2. overdr.: dagelijks afwisselend op¬
perbevel. — ngvzavEÏov, xó [id.\ 1.
prytaneion, ambtsgebouw der pryta¬
nen, raadhuis. — 2. overdr. : xó ti.
(zetel) zrjg oocplag. — ngvzavEveo [id.].
1. piytaan zijn, de prytanie (d. i. de lei¬
ding der staatszaken) hebben: fj -svovoa
cpvbrj. — 2. overdr.: aan de spits van
iets staan, leiden, regelen. — jigvzaVTjtrjy •vrjïovy ion. = Tigvxavsia, -rsïov.
— ngvzavig, ecog, o. 1. heerscher, vorst.
— 2. hoogste overheidspersoon, prytaan ; te Athene: een der 50 leden van
het dagelijksch bestuur. — 3. overdr.:
a) voorman, meester : loxoglrjg ti.— b)
voorzitter.
JiQcby Jtgcgalzaza, ozgcpalzegov, x. ngcot.
jzgcórjv en ngcórjvybic. [ngco]. 1 vóór en¬
kele dagen, onlangs : yéxQ1 n. xai
tot vóór korten tijd. — 2. inx. : eer¬

.

gisteren.
jzgco'&'rjfhig, ov, m. bvn., en -rjfiog, 3 [(Jv)
jzqcózj] ijfij (<£»>)], in de prille jeugd,

pas volwassen.
jcgcoï', att. jiqcó (comp. gew. ngcoïaLxsgov,
TZQCpaiTEQOV. SOlllS TlOOOllEQOV, TIQCÓZEQOV J
superl. gew. Jigcoïalxaxa, ngcpcUxaia, soms
ngco'Cxaxa, Ttgcgxaxa), bic. 1 vroeg in d.
morgen : n. zijg ?]/uégrjg, HDT., vroeg op
den dag. — 2. a) vroeg. — b) te

.

vroeg.
bic. [argon], eergiste¬

jvqc0Ï£<x9 jzgcoï£d,

ren.

,

Jtgchïog 3 [id.].
öelXï] -7],

.

1 vroeg, vroegtijdig:
het begin van den namiddag.

—

jxgóöxog
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2. inx.: a) vroeg in den morgen;
bw. -ov. — b) vroeg in ’t jaar.
jzgcóvy covog, o {mrv., H. en °, ook jzgcóovcg), hoogte, heuvel ; inx.: voorge¬
bergte.
jigcgga en jrgcoga, vr. bvn., gew. xelfst.
g. [—> Lat. prora]. vrjvg -rj, H., en ?)
ti., voorsteven, voorschip. — jtgcggazEvcoy onderstuurman zijn. — ngcgQ£vg, o, onderstuurman [die xijn plaats
had op h. voorschip].
ügcozayógag, ov, ö, sofist uit Abdera,
Vc eeuw v. C.
Jtgcozaycoviazrjgy ov, o [ngcoxog dycovi^ópLEvog], protagonist, eerste tooneelist.
jzgcozEiov yxó, gew. mrv. [ngcoxog]. 1. eerste
prijs. — 2. eerste rang, hegemonie.
HgcozEoiXaogy ov, ion. -Xecog, eco, ó [jzqcoxog laov], aanvoerder der Thessaliërs
tegen Troje.
ügcozEvgy 6. 1. voorspellende xeegod. — 2.
bij HDT. een Egyptische honing.
jzgcozEvw [ngcoxog], de eerste zijn, den
voorrang hebben.
jtgcózLozog 3 [superl. v. ngcoxog], 1 aller¬
eerst. — 2. bw. -ov, -et, xó -ov, xó. -et,
allereerst, voor het eerst, vooral.
jzgcozóyovog 2 [Tigcoxog yEvópevog], 1
eerstgeboren.— 2. de eerste door de
geboorte, edelgeboren. — f jigcozoxa'd'EÖgiay i) [jzgcoxT] xadêöga], eerste plaats.
— y jtgoozonkiaia, rj [Tigcoxog, xUvco],
eerste plaats aan tafel. — jtgcozojzayrjgy
2 [(vvv) Tigcoxov Tiayslg (v. Tirjyvvpij], pas
ineengezet, - ineengetimmerd, nieuw.
— jzgcozÓJzXoog-ovg, oog-ovg, oov-ovv
[(vvv) Tigcoxov TzXécoi'], voor het eerst va¬
rend.
ngcozogy 3 (superl. Tigcóxioxog, x. a.) [vic.
Tigóxegog].
A. bvn. : eerst.— I. v. plaats : a) voorst;
dikte, partitief: èv -oj gvgcp, H., vóór
aan den dissel. — b) xelfst. g. : oi -oi,
H. =ol Tigójuaxoi, de voorvechters.
II. overdr. 1. v. tijd en volgorde : a) eerst,
vroegst: -oi èyévovxo Tidvxcov dvftgcóTicov, HDT., zij zijn het oudste volk der
aarde. — b) xelfst. g.: évi zeg -co, den
eerste den beste; xó -ov xov gogaxog,
het begin van het lied ; zrjv -rjv [cogav,
óbóv] (bw.), de eerste maal, in het begin,
voorloopig ; ebró -gg (bw.), van den be¬
ginne af, dadelijk. — 2. v. rang : voor¬
naamst, aanzienlijkst,hoogst: a) j goïga
-rj, het beste lot.— b) xelfst. g.\ oi-oi, de
voornaamsten, de hoofden; xó -ov, het
voornaamste ; xa -a, de grootste daden,
de eerste rang, de eerste prijs, ook v.
pers. = oi -oi. •

,

.

,
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jzgcozoazdzrjg

B. biv. v. tijd : -ov, -a, zó -ov, zd -a. 1.
ten eerste (gew. gevolgd door öevzeqov,
sjzELia, sïza en dgl.), eerst, in het begin,
voor de eerste maal, vooraan, vooraf.
— 2. bij vgw. v. tijd : ejzsi -ov, ozs -ov
enz. : a) eens [zonder nadruk): ... êjzrjv
zd -a yévrjzcu, H., zoodra hij eenmaal
geboren is. — b) voor het eerst: ore
-ov elöov, zoodra ik zag.
jZQOOzoazdzTjs, ov, 6 [jzgcözog ozdg (v.
lozrjfu)], in het eerste gelid staand,
voorman.
jTQCozozóxog, ov, vr. bvn. [jzqcozov zsxovaa
(v. ztxzco)], voor het eerst barend, - wer¬
pend. — JZQCOzózoHog, 2 [jzgcózog ZE^Eig
(v. zlxzcoj], eerstgeboren.
jtzalgcoy jzzagco, 2e ao. ejzzclqov, niezen.
jzzaïofzcLy zó. 1. het aanstooten tegen. —
2. overdr. : misstap, mislukking, onge¬
val ; inz. : nederlaag. — jczaico (ao.
pass. ETzxaiod'ïjv), onoverg. 1. aanstooten.
— 2. meton.: a) struikelen. — b) over¬
dr.: een misstap begaan, mislukken,
in het ongeluk geraken ; inz.: een ne¬
derlaag lijden.
jtzd/btevogy part. ao. v. jzézopcu.
jtzavóg, dor. = nzpvóg.
jtzagpog, ö, het niezen. — Jtza.Qvvp.aiy
niezen.
Jtzdgy jzzdzoy v. jzézopai.
jtzdoocoy dor. = jrzpooco.
jtzeXéoLy p, olm.
UzeXeógy fj. 1. plaats in Thessalie. — 2.
id. in Elis.
Uzegtrjy rj, Pterië, stad en landschap bij
Sinope. — Uzégiogy 3, Pterisch ; ol -01,
Pteriërs.
jzzÉQvoLy fj, hiel.
JlZEQÓEig, ÓEOOa, ÓEV [jZZEQOv]. 1. a) gevederd : -ósvzeg óïozol, H., gevederde pij¬
len. — b) overdr. : vederlicht: Xaiorjïa
-ösvza, H. — 2. gevleugeld, vrl v. vo¬
gels ; EJZEa -ÓEvza, H., snel uit den mond
vliegende woorden (z. è'jzog, 1,1).
jvzeqóvy zó [jzéiogoLL]. 1. veder, slagpen.
— 2. synekd. : a) vleugel. — b) meton.:
gevleugeld wezen, vogel. — c) dooreen
verdere meton. : voorteeken van vogels
(vgl. olowóg); alg.: voorteeken. — 3.
overdr. v. ivat op veeren of vleugels ge¬
lijkt : a) roeiriem. — b) (fladderend)
lint. — c) de [zich als een vleugel uit¬
breidend^ snede v. een Perzisch zwaard.
jzzEQOQQvéco [jzzeqóv, géco], zijn vederen
verliezen, ruien.
jzzeqóco [jzzeqóv]. 1. van vleugels voor¬
zien. — 2. overdr. : van roeiriemen
voorzien.

—

Jizvyfta

jtzEQvyioVy zó [verklw. v. jzzéqv^]. 1. kleine
vleugel. — 2. overdr. : tinne v. een ge¬
bouw.
jzzÉQv^y vyog, i) [jzzeqóv]. 1. a) vleugel,
vlerk. — b) 0 overdr., mrv.: de vleugels
der zuchten. — 2. overdr. v. ivat eenigszins op een vleugel gelijkt: a) mrv. :
pantservleugels, lederen verlengstukken
v. h.pantser. — b) snede v. een zwaard.
— c) °v. Aulis, dat, uit h. zuiden ge¬
zien, op een uitsprong v. Euboia schijnt
te liggen.
jczégco/ucty zó [jzzeqóco] en JizÉQWGigy scog,
n [id.], gevederte, vleugel. — jzzeqcozóg9 3 en 2 [verbaaladj. v. id.], gevleu¬
geld.
jzzrjvógy 3 en 2 [jzÉzofiai]. 1. a) vliegend,
gevleugeld; ó jz., vogel ; zd -d, voge¬
len. — b) weg vliegend, schuw. — 2.
overdr.: a) v. pijlen: gevleugeld.— b) °v.
droomen : gevleugeld. — c) + vlug van
begrip, schrander.
jzzijoigy scog, rj [jzézoyai], het vliegen,
vlucht. — jzzrjaopaiy f. v. jzszopai.
jtzrjaczcoy jzzp^co, ëjzzp^a, Ejzzpxa (A.V. dor.
ao. EJizatga ; ep. part. pf. JZEJizpcbg). —•
X.overg. : neerslaan : jz.dvpóv, H., iem.s
gemoed neerdrukken. — 2. onoverg. :
a) wegduiken, wegkruipen, geiv. uit
angst. - b) angstig
bang worden, zijn : ° sjzzrj^a dvpóv, in mijn hart.
jzzrjzcuy ion. conj. ao. v. jzézopai.
nziXovy zó, veder.
jzzócLy n, hartklopping. — 1. schrik, vrees.
— 2. hevige ontroering. — jtzoéco (ao.
pass. èjzzod&rjg, EUR.; aiol. ao. EnzoLaoe).
— t. h. hart snel doen kloppen : a) doen
schrikken. — b) hartstochtelijk ontroe¬
ren, - doen verlangen. — 2. gew. pass.:
snel kloppen [v. h. hart) : a) angstig
zijn, vreezen, schrikken. — b) harts¬
tochtelijk verlangen. — Jtzórjaig, scog,
??. 1. angst, schrik. — 2. hartstochte¬
lijke beweging v. h. gemoed.
jtzoia.y jzzoiécoy jzzoirjcfigy ion. = -óa,
-oéco, -ópoig.
IIzo^EpaLogy ó [jzzóXspog ; eig. : de Krijgzuchtige], naam der koninqen v. Egypte
v. 323 tot 30 v. G., o. a. TIz. ó
Ecozrjg, reg. 323-285 v. C. *, TLz. o <PiXadsltpog, reg. 285-246 v. G. en ITz. o
Evsgyézrjs, reg. 246-221 v. G.
jzzolEfJLL^cOy -fjuazrjgy -fzóvÖEy -flog
jzzoXiE'&'QOVy zó [jzzóhg]

,

=

—

nol-.

jróXig.

-

jtzoXiJtóg'd'Logy 2 en jzoQ'd'ogy 2 [jzzoleig
jzégd'cov], steden verwoestend.
jzzóXigy iog, p

=

jzólig.

jtzÓQ'd'ogy ó, scheut, loot.
jzzvyiuay zó [:tzzvooco], het gevouwene

:

jzxvxxóg

—

tzetzXolo tz., II., plooien. — jzxvxxóg, 8
\verbaaladj. v. id.], gevouwen : niva£
tz., H., dubbel gelegd schrijftafeltje.
* jzxv£9 vyóg, ij (nom. enk. ongebr.) en
jtxvxVi g \tzzvogco]. — \. wat gevouwen
is of kan ivorden, of in lagen op elkan¬
der gelegd wordt: plooi, laag, plaat:
0 öélxov 7ziv%at, dubbel gelegde schrijf¬
tafeltjes. — 2. overdr. : terreinplooi,

dal, kloof.
zó (ep. gen. ntvóqnv), korenschop.
jzxvaoco, Tzzvigco, etzzv^ol ; pass. ETzzvydijv,
ënzvy/iicu, vouwen, opvouwen : tz. yiztova ; f fhpUov tz., dichtrollen ; ° Tzzvtgag
en' aviaïg ysTgag, de armen om haar
leggend, ze in zijn armen sluitend.
TCxv-yr), ij, z. * tzzv£.
jtxvco, 1. spuwen. — 2. overg.: uitspu¬
wen.
jzxcoxdg9 döog, z>r. fwzz. [7rro;aöco], schuw ;
0 af -afe, vogelen.

jtxvovy

jTTca^a, rd,[jrf^TCü]. l.het gevallene ; inz.\
lijk. — 2. meton. : «) hot vallen, val. —
b) overdr.: ongeluk ; + zonde.
jtxdó£, ooHo'ff, ?7Z. z>7\ 6z?zz. [jrrcóaaa)]. 1. weg¬
duikend, schuw. — 2. ó tz., H., haas.
jzxcbaug, zcog, rj [tzltzzcj], 1. het vallen,
val, instorting. — 2. overdr. : zedelijke
val, - ondergang.
jtxojaxd£ojy uit angst wegduiken. —
jzxcóoaco. 1. onovcrg. : a) uit angst weg¬
duiken. — b) schuw rondloopen. — 2.
overg. : vóór iem. wegduiken.
nx<x>xEia, rj, armoede. — jzxcoxsvoj. 1.
onoverg. : bedelarm -, behoeftig zijn,
bedelen. — 2. overg. : om iets bedelen.
— jixoox'gzrj^ rj, ion. = TZTCoysia. —
jzxcoxtxóg, 3, van een bedelaar. —
jzxoc>xóg, 3 en °2 [rzzcbooco ; eig.: die
wegduikt]. 1. a) bedelend, bedelarm
(t. ond. v. nÉvrjg, z. a.). — b) ó tz., bede¬

laar. — 2. van een bedelaar.
jzvyrj,
bil.
nvypLoXog, 3 [jzvy/Lirj]. 1. een vuistgroot:
TT. dv?J@, dwerg. — 2. of Ilvyjiaïoi dvögsg, H., Pygmeeën, dwergvolk in h.
zuiden der aardschijf,
jzvynaxzcty ij, vuistgevecht. — jzvyp&xog,
2 [Tiv£ juaxojuevog], vuistvechter.
nvyfxrj, ?/
1. vuist. — 2. yczr. me¬
ton. : vuistgevecht.
Jtvyovaiog, 3, een el lang. — nvycbv,
oVog, 77, el, kleiner dan de jzrjyvg.
llvSva, fj, stad in h. zuiden v. Makedonic.
— üvdvaïoiy cov, of, Pudnaiërs.

jrveAoff,
1. trog, voederbak. —
waschkuip.

.
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Uwdayogag, 00, ó, wijsgeer uit Samos,
F7e eezzzü z\ (7.
üv'd'iag, a<5os-, z;r. /;zvz. 1. Puthisck. — 2.
rj TI. [êogzTj], de Pathische spelen. —
n.v'&ixóg, 3, Pathisch. — livihog9 3
[77o^có]. 1. Puthisch, Delphisch, vaak
bijnaam v. Apolloon — 2. a) d TT.,
Apolloon. — ö) 7/ -a \tsgsia], priesteres
van Apolloon. — c) ra -a [isgd], de
Pathische spelen.
jxv'&'prjVy svog, 6. 1 liet onderste -, het
diepste van iets : a) bodem -, voet v.
een beker, een vat enz. — Z>)pooten v.
een drievoet. — c) voet v. een boomstam.
— d) bodem der zee. — e) grendelgat
(soph. Kon. Oid. 1261). — 2."f a) wijn¬
rank. — b) halm.
JJwd'OÏy bw. [[Jvbxó], te Putko. — jzv&ó/Liavxig9 gen. scog, m. vr. bvn. [IIvêoL
/iidvug], van dengene die orakels geeft
te Putho [z. Uv-dcó],
jzv'd'coy doen verrotten ; pass. : verrotten.
Hv'd'co, ovg, ij, oude naarn der streek,
waar Delphoi lag en v. Delphoi zelf.
— Ilv'd'có-öe, bw., naar Putho. — IIvd'cóv, a)vog, 6 = Tlvbcó.
jcvHa, jzvKivcog \tivxivÓq] en jzvxvcog
[jivxvóg], bic. 1. dicht, stevig: nvna izoirjtdg fiójuog, H. — 2. overdr. : a) herhaal¬
delijk. — b) verstandig^/, nvxvóg,2, c).
jzvxd^oj [jzvxa]. 1. sluiten : 0 tz. öcö/ua. —
2. a) dicht bedekken, omhullen : yixcóvi
vkxvv tz., H., het lijk in wikkel en ; over¬
dr. : dyog nvxaoE cpgévag, H. -—* b) in-,
opsluiten : svzóg -sir oepeag avzovg, H.,
zich er in verbergen.
jzv7ciprj8r)g9 2 [nvxa fiijdopsvog], verstan¬
dig overwegend, schrander.
oxvTUvóg, 3 =jzv/ivóg. — jxvKivcog9z.7ivxa.
jzvxvójzxegog^ [nvxvóg, Tzzsgóv], in dichte
gevederde scharen.
jzvHv6g9 3, en jzvxivóg9 3. — 1. dicht,
opeengedrongen, stevig : ondgza nvxvd
eozgappéva, stijf gedraaide touwen;
öérSga Tcvxrd, dicht op elkander staand;
öófiog jzvxivóg, H., stevig gebouwd. —
2. overdr.: a) v. tijd: snel op elkaar vol¬
gend, onafgebroken, veelvuldig: 77Mov
èxXsópsig Ttvxval; bw. -xvóv, -xvd, -xivóv,
-xird, onophoudelijk, dikwijls. — b)
groot, hevig : cizij jwxivrj, H., erge ver¬
blinding. — c) schrander, verstandig
[voorstelling v. h. bijeennemen v. ver¬
schillende gedachtenj : tzvxivoX cpgÉvEg.
jivxvóaxLxxog9 2 [jzvxróg, ozi£co], met vele
vlekken, gespikkeld.
jzvxvóxTjgy ijzog, rj [Tzvxróg]. 1. dichtheid.
— 2. overdr. : schranderheid [z. Tzvxvóg,
einde).

.
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nvxvóoo [id.], dichtmaken, -stampen.
jtvKzevcoj met de vuist vechten. — jzvkrrjSy ov, 6 [nv%], vuistvechter. — jzvkTiKÓSy 8. — 1. het vuistgevecht betref¬
fend. — 2. a) bedreven in het vuist¬
gevecht. — b) 6 n., vuistvechter. —
jzvKzoavvrjy y, de kunst van het vuist vechten.
jzvXayógagy ov, 6 = nvXayógog. — jzvXayogéco, pylagoros zijn. — jzvXayógogy
6 [TlvXai, dyetgco], pylagoros ; oi -oi,
niet-stemgerechtigde afgevaardigden v.
ieder der bij de amphiktyonie aange¬
sloten staten naar de herfstvergadering
der amphiktyonen {z. IlvXaiog, 2).
üvXdSys, ov, o, trouwe vriend v. Oresies.
HvXai, x. nvXy. — JJvXaia, x. TlvXaiog.
nvXcujLiévrjSy ovg, 6, honing der Paphlagoniërs vóór Troje.
üvXaiogy 3 [ITvXai]. 1. van de Pulai ( =
Thermopylen). — 2. y -a [ovvoöog]. a)
herfstvergadering der amphiktyonen
te Anthela bij de Pulai (= Thermo¬
pylen). — b) zitting en stem in die ver¬
gadering.
jzvXdgzyg9 ov, m. bvn. [nvXyv dgoag (p.
dgagioxco)], poortsluiter, i. tv. Hades,
die zorgt, dat de poorten der ondemvereld gesloten blijven en niemand buiten
geraakt.
jtvXacogóg = nvlcogóg.
nvXrjy y. 1. a) deur-, poortvleugel. — b)
gew. mrv. : groote deur, poort: stads¬
poort, poort van een legerkamp, - een
paleis enx. — 2. overdr. : a) door-, in¬
gang, bergpas. — b) naam v. verschil¬
lende bergpassen: TJvXai — Oeg/uonvXai ; nvXai zrjg KiXixiag xai zijg Evgi'ag.
jtvXrjyógog, ion. =■ nvXayógog.
TlvXrjvyy y, stad in Aitolië.
IlvXiog, 3 [FlvXog], van Pulos ; ol -oi,
Puliërs.
JtvXig, lóóg, y [verklw. v. nvXy], poortje.
üvXó'd'EVy biv. [77., -ïïev], uit Pulos. —
1TvXoiyevyg, 2 [7TvXoi (loc.) yevó/uevog],
te Pulos geboren. — üvXov-ösy bw.,
naar Pulos. — UvXogy ó, ?). 1. voor¬
gebergte en stad in Messenië.— 2. stad
in zuidelijk Elis.
JtvXogy o — nvXy. — jzvXovgóg — nvXcogóg.
jzvXóco [nvXy], van poorten voorzien.
jzvXóbvy cbvog, ó [nvXy], 1. poort v. tem¬
pels en paleizen. — 2. portaal, voor¬
huis ; f te Rome : atrium.
jzvXcogóg9 ó, y [nvXyg cogav (è'xcov)]. 1.
poortwachter. — 2. alg.: hoeder, -dster,
bewaker, -waakster.
jzvfiazogy 3. — 1. v. plaats: a) uiterste,

—
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achterste. — b) in partitieven zin : het
uiterste
het achterste gedeelte van :
pêzconov givóg vneg -yg, H., het voor¬
hoofd boven den wortel van den neus.
— 2. overdr.: a) v. tijd: laatst: ° êv -co,
ten laatste ; bw. -ov, -a, voor de laatste
maal. —b)v. graad : ergst.
jzvvöagy axog, ó, bodem v. een imt enz.
nvv'd'dvopai, f. nevoopai, 2c ao. ènv&ópyv
{ep. 2cao. opt. met redupl. nenvd‘oizo),pf.
jisjivojuai. — I. trachten te weten, na¬

vraag onderzoek doen naar, uitvorschen : n. zi zivog (= naga zivog) ; n.
negi zivog. — II. meton. 1. a) door onderxoek of door hooren zeggen te weten
komen, vernemen, hooren. — b) alg.:

gewaarworden, waarnemen, bemerken.
— 2. dikw. pr. met beteek. v. h. pf. : ver¬
nomen hebben, weten (vgl. Ned. ik ver¬
neem en clgl. = ik heb vernomen).
nvt-, bw. [versteende nom.\, met de vuist:
dya&óg n., H., in den vuistkamp.
izv^Lvogy 3. — 1. van palinhout. — 2.
bleek als palmhout. — jzvtgog, rj [ —>
Lat. buxus —> Ned. buks], buks-,
palmboom.
jtvovy zó [viv. Lat. püs, Ned. vuil], etter.
jzvgy óg, zó [mrv. nvgd enz. tiaar de 2c ver¬
buiging) \vw. Ned. vuur]. 1. vuur:

haard-, wacht-, offer-, sein-, hemel¬
vuur, vuur van den brandstapel. — 2.
meton.: a) gloed van het vuur. — b)
vuursein. — 3. overdr. : a) vuur der
oogen; glans der sterren. —b) vuur
der hartstochten : koortsige hoop enz.
jivgdy i] [nvg : —>■ Lat. pyra]. 1. brand¬
stapel. — 2. grafheuvel."
jzvgdygtty 7) [nvg, dygêoo], vuurtang.
jzvgaxzéoo f nvg, dyco], in het vuur Oindraaien, - harden.
jivgafjLigy löog, 77 [wschl. Egyptisch w. ;
—> Lat. pyramis —> Ned. pyramide],

pyramide.
Hvgapogy o, rivier in Kilikië.
üvgaaogy 7), stad in Thessalië.
jzvgyrjöóvy bw. [nvgyog, -Sóv ; eig. : als een

vestingmuur], in gesloten gelederen. —
jzvgyiovy zó [verklw. v. nvgyog],torentje.
jzvgyopaxéco [nvgyog. pd^opai], een toren
bestormen.
jzvgyosy ó. 1. n) toren: vestingtoren,
evenhooge, wachttoren enz. — 2. dikw.
mrv.: muur met zijn torens, stadsmuur.
— 2. overdr. : a) bolwerk, beschermer :
°nazéga eysi -ov fièyav, als een machtig...
— b) gesloten legerbende.
jzvgyóco en med. [nvgyog]. 1. van torens
voorzien, ommuren.— 2. overdr.: toren-

Jtvgycopa

hoog maken, overdrijven.— jtvgycopa,
xó [eig. : wat van torens voorzien is],
burcht, vesting.
utvgeïa, cov, xó. [jtvg], ioat dient om vuur
te maken : vimrsteenen enz.
jtvgéooco, att. -éxxco, koorts hebben. —
jtvgexóg, 6 \ttvq\. 1. hevige hitte. — 2.
koorts. - JtvgÉXZCO, Z. KVgSOOCO.
Jtvgrjcpógog, 2 = Jtvgocpógog.
JTVQlE'd'ElQOLy VI'. bvU. [jtvg, è'&EiQCl], met
vurige haren, vurig. — jtvgLrjxrjg, 2
[jtvgt (loc. naar analogie v. nvgixavoxog)\
vw. dxgog\ met gloeiende punt. — jtvginavozog en -navzog, 2 [jtvgi {loc.)
xavoxóg, - xavtóg], in het vuur verbrand.
jtvgivog, 3 [1. jtvgóg\ van tarwe.
H‘vgLcpXeyé'd'cov, ovxog, 6 [jtvgi cpXEyé&cov ;
eig. : van vuur brandend], Vuurstroom,
rivier der onderwereld,
jtvgxaïd, fj [nvg, xaico]. 1. brandstapel.—
2. brand. — 3. afgebrande en weer

uitloopende olijfstomp, lys.
jtvgvov, zó, tarwebrood. — 1. Jtvgóg, d,
vaak mrv. : tarwe.
2.Jtvgóg, gen. v. Jtvg.
jtvgocpógog, 2 [jtvgóv cpsgcov], tarwe voort¬

brengend.
jtvgóco [jtvg~\, met vuur bewerken. — 1.

in brand steken, in de asch leggen. —
2. gloeiend maken.
jtvgjtvoog-ovg,
oog-ovg, oov-ovv [jtvg
jivécov], vuursnuivend.
jtvgjzoXéco [jivg, jiéXco], met vuur bezig

zijn. — 1. een vuur onderhouden. — 2.
door vuur vernielen.
Tlvggiag, ov, ó [jtvggóg], de Rosse, slavennaam.
Jtvgglxrj, f}, pyrrhiche, een w apendans.—
jzvggixi£<x>, de pyrrhiche dansen.
jtvggóg en Jtvgoóg, 3 [jrDp]. 1. vuurrood,

goudgeel, bruinrood, geelrood, rood¬
achtig. — 2. v. pers. : roodharig, ros.
Ilvggog, ó [jtvggóg ; eig. de Rosse]. 1.
vroegere naam v. Neoptolemos, zoon v.
Achilleus. — 2. honing v. Epeiros, sneu¬
velde 272 v. C.
üvggcov, covog, ó [id.], wijsgeer uit Elis,
omstr. 300 o. C.
jtvgoEvco [1. jtvgoóg], vuurseinen geven.
jtvgoó'd'gi£, zgiyog, m. vr. bvn. [jtvgorjv
zgL%a [ëxoov)], roodharig, ros.
l.jtvgaóg, 6 [jrDp]. 1. brandende fakkel.

— 2. vuursein.
2 .Jtvgoóg = Jtvggóg.
jtvgaoxaizrjg, ov, m. bvn. [jtvgoijv xaixr\v

(e/cov)], roodharig.
jtvgcpógog, 2 [jtvg cpégcov]. I. 1. a) vuur-

—
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dragend [v. Prometheus, die h. vuur op
de aarde bracht). — b) 6 jt., vuurdrager, te Sparta, priester die h. heilig
vuur te velde meenam. — 2. vuurslihgerend, vrl Zeus; °jt. xsgavvóg. _ [J4
overdr. : ° koortsbrengend: n. dsóg, t.w.
de pest.
jtvgcóörjg, 2 [jxvg], vurig.
jtvgcov, covog, 6 [1. jtvgóg], tarwekoek.
jzvoxtg, Ecog,r) [jtvv&dvogai]. 1, het vragen,
vraag, het navorschen. — 2. meton. :
wat men door vragen verneemt: be¬
richt.
jtcó, ion. hcó, bu\, enkl., bijna altijd met
ontkenning. 1. tot nog toe : ovóelg jtco,
nog niemand, niemand ooit; ovds xl Jtco
sijtag è'jtog, H., nog nooit een woord. —
2. op eenige wijze : ovSê xi jtco idpev,
H. , wij weten heelemaal niet.
Jtcóycov, covog, 6, baard.
ücóycov, covog, ó, haven v. Troizeen.
jtcoXéopcu (ion.

part. pr. XsófiEvog, H.
impf. 1 sv/Lirjv, iter. impf. Iéoxexo) [freq.
v. jtoXéco], op- en neergaan, dikwijls
komen, - gaan, omgaan met.
jtcoXéco [—>■Necl. monopolie], verkoopen,
te koop bieden : n. noXXov, duur.
jzcoXtKÓg, 3 [jtcoXog], van veulens, van
jonge paarden, van een paard : 0 ópjua
-óv, het oog van een paard ; ° -oi ó'xoi,
een met paarden bespannen wagen.
jtcoMov, xó [verkliu. v. jtcoXog], veulentje.
jtcoXoöa/Livéco [jtcöXov ödpvrjfu]. 1. een veu¬
len africhten. — 2. overdr.: opvoeden.
jtcoXog, o,f) [vw. Lat. pullus, Ned. veulen].
I. a) veulen : jong paard, ezelsveulen.
— b) alg. 0 paard ; ook : muildier. — 2.
overdr.: knaap, meisje.
IlcoXog, ó, sop/iist uit Akragas, Ve eeutv
v. C.
1. jtcopa, xó, deksel.
2. Jt<x>pa, xó [vw. Jté-jtco-xa, v. jttvco], drank.
*j' HcofXEvxtvov, xó [jtEÖiov], het gebied van
Suessa Pometia. — t IIcopÉvxiov, xó
[-<— Lat. Pömëtia], Suessa Pometia,
stad in Latium.
jtcóvco, aiol. (inf. Jtcóvrjv) = Jtivco.
jtcó-jiozE, biv., ooit, ooit eens : ov n., nog
nooit; ovöslg n., nog niemand ; jtóvb’
ooa Jt. Ejtga^s, al wat hij ooit ...
Ilcogog, ó, Indische vorst, tegenstander v.
Alexander d. Groote.
jtcóg, ion. ncóg, bw., enkl. 1. op de een of
andere wijze, om de een of andere re¬
den : aXXcog n. — 2. eenigermate, tame¬
lijk, ongeveer: wöé ncog, ongeveer op
deze wijze ; ev jtcog, vrij goed.
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n<0$, ion. *<Ss. vragend bic. 1. hoe ?, od
welke wijze ? - 2. vaak met een bijtoon
v. ongeduld, verwondering of misnoegdtld- h.oe b waarom ?, hoe is het moge-

Z, 9?; Ticog
- : ovx aöixEïg
s%ne’'< wat zegt ge
claai
... ■ Z0ll
niet onrechtvaardig zijn van u
?•
jTü5ï W leidt dikte: de reden in v."een

£ «/s cijfer :
= f?«. —
f gaflflci en
meester, -

«pa.

§aBpi, ö [Hebr. w.1,

=

noxdopai.

nt%rsx;Limvr-

vergend?
mijn

leeraar.

f, [^dpSy gayogai], het
stokschermen.
èó-PSos, rj. 1 stok, staf, roede : herders-,
wandelstaf, schepter, tooverroede, hen¬
gel enz. — ^ 2. H. II. 12, 297 missch. :
.ad • ~7 ea^ovXogy 6 [gdföor sXcov:
c eiV' ^ stafdrager], o. a. : kamprechter.
gayóaiog, 3 [020.
1. geweldig,
onstuimig. — 2. p. pers. : driftig.
gaygaotuai9 v. grjyvvpi.
gaöahóg, 3, wiegelend.
Padapav&vg, vog, ó, honing op Kreta, na
e xyn dood, rechter in de ondemcer eld.
gadivang, i) [Perzisch tv.], een soort pe¬

troleum.

Jtcordopai

p' = 100.
gdf

èapSouaxla,

1
1. buigzaam, slank, dun.
e —
beweeglijk, zacht
gdöiog, 3, o ook 2, comp. gdcov, 2, superl.
ggoTog: 3 ; ion. gglSiog, 3, comp. giftzegog, o, supert. gipozog, 3, en grjizazog, 3.
tj~ ?'
licht: ggiGzrj fiozi),
11.; gtjLzegoL Evaigèpev, H., gemakkelijker te dooden. — b) wat men zon¬
der bezwaar doet, onbeduidend. — 2.
v. pers.: a) waarmee men gemakkelijk
omgaat, handelbaar, toegeeflijk. — b)
e ^chtvaardig handelend, lichtzinnig.
êaSimg. bw comp. gaov, superl. Sdara •
ion. pgiSicog, superl. (jtfizam ; en en
eea, eeia, eija. 1, gemakkelijk, zonder
moeue. — 2. v. pers.: a) gelaten, ge¬
willig. — b) lichtvaardig.
6
èa&dfiiyï, lyï0Sj f j. druppe] _ 2
zandkorrel.
èg&vpéa> en <5a-, het luchtig opnemen ;
gew. : lichtzinnig
nalatig zijn, zor¬
geloos leven. - ga&vpia en §a-, ft,
osheid, luchtigheid ; gew. : lichtzin¬
nigheid, nalatigheid. — paUv/aog en
ga-y ^ [gqöiov O'vpóv (IVcor)], 1. los
luchtig ; gew.: lichtvaardig, nalatig!
gaSivóg, 3. —

H'T/f/b bewering\ thSsyè.Q dcóoovoi..

het^nrt;’Wanth0ez0ud-^

' Weinig "“spanning

éatfco [égcov], aan de beterhand zijn.
eT"’ f èaV<3’ a,K ^eava ; pass. ègpdviV, eeeacgat (A. V., H., 2 mrv. imper.
ao. gaooazs 3 mrv. pf. pass. èggdöazcu, 3
mrv. plqpf. pass. ëggdöazo), besprenke¬

len, bestrooien.

gaiozijg, ggog,ó,?ej [eig. : verbrijzel aar],
namer. — gcuco9 gatoco, è'ggcuoa : ao.
pass^ eggcuoïïgv. - ha) verbrijzelen :
g. vrja, H. — b) iem. schipbreuk doen.
lijden. — 2. pass. : a) breken, stuk¬
gaan. — b) schipbreuk lijden,
t êaxdy onverb.,
[Hebr. tv.], dwaas,.

gek.

gaïuovy zo [verhlw. v. gdxog], vod, lomp..
— ganig, iöog,
versleten kleed. —
ganog, zó. 1. vod, lomp. — 2. overdr. :

lomperd.
I Pap,dy

onverb., Rama, plaats ten
noorden v. Jerusalem.

,

Papvovg ovvzog, 6, Rhamnoes, Attische
goutv.
Pa[A\piviTog9 o, andere naam v. Ramses
lil, honing v. Egypte, reg. omstr. 1200omstr. 1170 v. C.
gavig, töog, Ij [galvol], druppel. — gavc T°S> 3 [verbaaladj. v. id.], besprenkeld.
gajiL^co. 1. met de roede -, met den stok
slaan. — 2. f iem. (ziva) een kaakslaggeven. — ganig, [dog, rj, roede. — gdjziofActy zó. 1. slag met de roede. — 2.

f kaakslag.
gajzzóg, 3 [verbaaladj.], aaneengenaaid.
~ gdnrcoy gdyjco, eggaym ; pass. 2& ao.
èggdqotjv. 1. aaneennaaien.— 2.overdr.:

verzinnen, beramen.
gdaaazsy %. gaiveo.
gdaacoy att. gdzzcoy gdtjco, eggatja, slaan^

stooten, stampen.
gaazcij %. ggöicog. — gqozogy %. gqöiog.
gqazcóvrjy 7) [gqoxog]. 1. a) gemak om. iets
te doen. — b) verlichting,- herstel v.
een ziekte. — c) verzachtende omstan-

Q&TTOO
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digheid, — 2. a) inschikkelijkheid, ge¬
dienstigheid. — b) gemakzucht, nala¬
tigheid.
gdzzcoy z. ga.ooco.
gacpavig, ïbog, rj, radijs.
gcuprj, i) [gdnxco], naad.
gapig, ibog, fj [ganico], naald, inx,.: naainaald.
fPaXV^y V> onverb. [Iiebr. 10.], Rachel,
echtgenoote v. d. aartsvader Jakob.
Qa%£a9 rj [gdooco], vloed.
gax^co. 1. de ruggegraat stukslaan. —
2. alg.: dooden. — gdxis, iog, alt. scog,
rj. 1. ruggegraat. — 2. rugstuk. — 3.
overclr. : bergrug.
gdxog en gaxóg, ij. 1. doornstruik. — 2.
doornen haag.
epischs gedichten voor¬
dragen. — gayjcgbia, rj. 1. het voor¬
dragen vrl van epische gedichten. —
2. rneton., concr. : voorgedragen ge¬
dicht, rhapsodie. — gaipcgbixógy 3, de
rhapsoden betreffend, van de rhapsoden. — gapegbog, 6 [gdnxcov coödg ; eig.\
liederen aaneenrijgend].
die vrl
epische gedichten voordraagt, rhapsode. — 2. ° ij g. xvojv, het ondier, dat
zijn raadsel opdreunt, t. w. de Sphinx.
ggcov9 z. ggbiog. — géa, %. ggbicog.
cPéa, rj, moeder v. Zeus.
cPéfU.Xogy o [<— Lat. Rebilus], Rebilus,

gaipcpöéco, vrl

Êo m. famUien aam.
géyxcoy

snorken.
= geïdgov.

gée'd'gov, zó

1. gé^coy gê£co, eggend en ege^a ; pass. alleen
part. ao. geideig. — A.V., vrl H.: impf.
è’gsCov, iter. impf. gé^soxor.— [.st. J-gsy ;
viv. è’gyov, Ned. werk].
I. onoverg. 1. doen, handelen. — 2.
in%.: een heilige handeling verrichten,
een offer brengen : g. ftscp (vgl. Lat.
facere, operari). — II. gew. overg. 1.
maken, verrichten, volbrengen. — inz.:
a) in godsdienstigen zin : offeren : g.
fiovv. — b) versterkt: iets uitrichten,

tot iets dienen. — 2. iem. iets aan¬
doen, op een bepaalde wijze behande¬
len : xaxd g. TLvd, xaxcbg g. xivd.
2. gé£oo (alleen pr.), verven.
gé'd'og, zó. 1. mrv. : ledematen. — 2. aan¬
gezicht.
QEÏoLy bio.j z. ggbicog.
cPEirjy ion. = cPéa.
gEÏ'd'govy zó, gew. mrv. [gecontr. uit gésdgov, v. f5éft)]. 1. beek, rivier, golven.
— 2. meton. : rivierbed.
'Psï&govy zó, haven v. Ithaka.

grjyvvpi
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géicco. J. onoverg. 1. v. een iveegschaal :
neigen : géne <5’ aioipov rjpag, h. door
Zeus in de iveegschaal gelegde lot v. de?2
noodlotsdag sloeg door. — 2. overclr.:
a) tot iets geneigd zijn, - neigen. —
b) met betrelcking tot cl. afloop v. een
handeling en clgl. : uitvallen. — II.
overg. : de weegschaal naar ééji zijde
doen neigen ; vel. : toewegen, toedeelen.
gEv/ucLy zó [psco]. 1. a) het vloeiende (vrl
water, ook honig enz.): beek, rivier,
golven ; vocht in h. menschelijk li¬
chaam. — b) overclr.: stroom van mensclien. — 2. meton., abstr. : a) het
vloeien, strooming. — b) overdr.: het
voortgolven v. een menschenmassa.
gEvooLiaiy f. v. géco.
QEx&ELgy part. ao. pass. v. gsCoi.
gécoy f. gEvooficu cn gvyoopac, Pao. è'ggevoa,,
2C ao. èggvrjv (gaat naar de wkw. op pt)T
pf. èggvrjxa ; (part. pr. ptass. 0 gsovpsvog,
0 gsEv/LiEvog) (in h. Att. worden alleen ee
en Est gecontr.). — [st. ogsjr; vw. Ned.
stroom].
I. 1. v. een vocht: vloeien, stroomen :
EggsL aTf.ia xaz1 cbzsiXfjv, II., uit de wond;.
nijyij gsEi vöazi (dal. v. middel), H. —
2. v. h. bevochtigde : druipen : gés aïpaxi
(dat. v. middel) yaïa, H. ; met inwendig
voomv. : f yfj géovoa (overvloeiend van)
ydXa xai péXi.
II. overclr. v. wat men zich als vloeiendr.
als stroomend voorstelt. 1. v. stoffelijke
zaken : ex peXècov zgixeg sggsov, H., de
haren vielen van hun leden ; zmv ex
%Eiga>v PéXeol gêov, H., uit hun handen
regende het pijlen. — 2. in niet-stoffelijken zin : a) v. of met betrekking tot cle
rede : zov anó yXchoogg gésv avbfj, H.,
van zijn tong stroomden de woorden;:
TroXvg gsi xa-&’ vpcór, hij stort zich in een
woordenvloed tegen u uit. — b) zich
verspreiden: 0 xXgbwv (faam) xaXij géov¬
oa.
c) voortdurend veranderen, on¬
bestendig zijn :.nÓLvia oeÏ.
éva, biv., z. ggbicog.
ggypa, zó [ggyropi], 1. breuk, scheur. —
2. f instorting, verwoesting.
* ggypcv of *-ég. Trog, i) [id.], branding,
brandende golven.
gfjyvvpiy gijlgoo, êggijlga, 2e pf. sggcoya ;
pass. 2e f. gayijoopai, 2G ao. sggayrjv,.
pf. Eggrjy/Liai [si. jFggy ; viv. Lat. frangere, Ned. wrak].
I. overg. 1. a) breken, scheuren, openrijten, doen barsten : g. zeïyog, een
muur doorbreken ; ggyvvo-ds zsXxog
(med. : om u een weg te banen), H.;
Ipóxia gayévza. — b) een slaglinie door¬
breken : gr}%£ cpdXayya, H. ; gg^avzcy

—
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gyyog — gijzy

ydXayya? (med.: tot hun voordeel), H.
— 2. laten
doen losbreken, - uitbarsten : sv avzolg sgiöa grjyvvvzo, H.,
waren op het punt onder elkaar een
strijd te doen uitbarsten ; g. <pcovrjv,
zijn stem laten losbreken, - hooren. *
II. onoverg. (2& pf. ëggcoya) en pass. 1.
zich breken, barsten, splijten: xvpa
ftaXdooyg gyyvvzo, H.; ° olöygog gaysig.
— 2. losbreken, losbarsten : 0 xaxcov
jzskayog sggcoysv üsgoaig, een zee van
rampen is over ... losgebroken.
grjyog, zó [ivschl. vw. 2. gs£co]. 1. geverfde
stof: deken, hoes, sloop. — 2. syjiehcl.:
kussen.
êy&ets, gyd'rjvcu, grj&rjaoficu, z. 1. sïgco.
grjïöiog, -tcog, gYjiazay -ïozog, -izazog,
-lxegog, -ïcov, z. ga-.
gyxzóg, 3 \verbaaladj. v. ggyvv/Lu], breek¬
baar, kwetsbaar.
grjfAa, zó [tvrt. fsg, z. 1. sïgco]. 1. het ge¬
sprokene : a) woord, zegswijze, zin;
g. ..., oroya, gew.: werkwoord ..., naam¬
woord, maar soms [b. v. pl. apol. 17 b)
is -aza ..., óvópaza = uitdrukkingen ...,
afzonderlijke woorden. — b) met be¬
trekking tot cl. gedachtenin houd : spreuk,
uitspraak, rede, bevel, wet,
voor¬
spelling. — 2. + (hebraïsme) : zaak,
aangelegenheid, gebeurtenis.
Prjvala en cPr/veia, rj, eilandje bij Delos.
grjïrjvoglrj, ij, ion. [eig. : gelederen door¬
brekende kracht], alg. : moed, krijgs¬
haftigheid. — èyljyvcogy °Qog, m. bvn.
U>*;£a<r (v.gr/yw/ui) dv8gag],de vijandelijke
gelederen doorbrekend, onweerstaan¬
baar.
f■ v. grjyvvpi.
êyaig, scog, ij [wrt. fsg, z. 1. sïgco]. 1. het
spreken. — 2. meton. : het gesprokene :
a) woord, gesprek, verhaal,redevoering.
— b) plaats uit een gedicht, aangehaald
vers, formule.
Pij oog o. 1 rivier in Tt'oas. — 2. my¬

,

.

thische koning in Thrakië.
l.grjooco {alleen pr.) [vw. Qyywpi], breken,

scheuren.
Q.grjoocoy ion. (= gaooco). 1. op cl. grond

stampen. — 2. tegen den grond wer¬
pen.
gfjazog, grjorcóvrjy ion. = gaoz
grjzéog, 3, verbaaladj. bijl. sïgco.
êyrrjg, rjgog, o [z. grjzcog], spreker.
gyzoginóg, 3 [grjzcog ; —> Lat. rhëtoricus
> Ned. rhetorica]. 1. den redenaar -,
de redekunst betreffend, in de rede¬
kunst bedreven. — 2. o g., redenaar; y
-ij [zèxvrj], redekunst, " welsprekend¬
heid.

êyzóg, 3 [wrt. j-sg, z. 1. sïgco]. 1. gezegd,
afgesproken : jiagsïrai (aanwezig zijn)
slg xqóvov -óv ; sni -oïg (zelfst.g., onz.),

onder bepaalde voorwaarden. — 2. te
zeggen, wat gezegd mag worden, open¬
baar : -a xai dnóggyza, Avat openbaar
en wat geheim is.
êrjzga, rj [id.]. 1. mondelinge overeen¬
komst, afspraak. — 2. verordening,
bevel, wet.
éyzcog, ogog, o [id.; —> Lat. rhëtor]. 1.
redenaar. — 2. ■f leeraar der redekunst.
èyzng, bw. [gyzóg], uitdrukkelijk.
QVXiy, eVX°Si 'ion. = gaxfa, gaxóg.
giyeöavóg, 3 [gïyog]. 1. die van koude
doet rillen. — 2. overdr. : huivering¬
wekkend, afschuwelijk, akelig.
giyécoy ij o co, sggfyyoa, 2e pf. (met beteek. v.
h. pr.) sggiya [pryo? ; eig. : van koude
rillen], overclr. 1. abs.: huiveren, ont¬
stellen. — 2. overg. : van schrik enz.
huiveren -, terugschrikken voor.
giyyXóg, 3 [giyoff], huiveringwekkend.
giyiov, onz. bvn., comp. zonder pos. [id.].
1. kouder, vrij koud. — 2. overdr. :
verschrikkelijker, erger. — giyiozog, 3,
superl. zonder pos. [id.; eig. : koudste]’
overdr.: verschrikkelijkste, ergste.
gïyog,' zó [vw. Lat. frlgus], koude, vorst.
— giyóco (in h. Att. vaak contractie tot
co, co in plaats v. ov, oi), het koud heb¬
ben, bevriezen.
g££a, ?j. 1. wortel. — 2. overdr.: a) het
onderste, het diepste : wortel v. h. oog
enz. — b) oorsprong -, stam van een
geslacht. — gi£óco. 1. a) wortel* doen
schieten. — b) overdr.: van onderen
vastzetten. — 2. een plaats van wor¬
tels ^voorzien, beplanten. — gl^copa,
zó [gi£óco] =* gt'£a.
glpcpa, bw., licht, vlug. — gipcpagpazog,
2 [{>., dgpa], met snellen Avagen.
glvy, Y], vijl.
glvovy zó, en 1. givóg, o, fj. 1. huid v.
mensch of dier. — 2. a) afgetrokken huid
v. een dier. — b) meton. : lederen schild.
2.givóg, gen. v. gig.
givozógog, 2 [1. givóg; viv. zslgco], schil¬

den doorborend.
giovy zó, uitstekend gedeelte A^an een berg.

— 1. top. — 2. voorgebergte.
Pïjzaïy cor, af, de Rhipen, fabelachtige
bergketen aan d. noordrand der aard¬
schijf.
gijir/y y [gfjzzco]. 1. worp, kracht waarmee
iets geworpen Avordt of zich beweegt,
zwaai, vaart, aandrang : g. alyavéyg, H.,
worp van een Averpspies; g. Bogéao,
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H.; 0 q. Tioöcóv, vlugge beweging der
voeten. — 2. overdr. v. wat d. indruk
geeft v. een snelle beweging : ° yjv%fjg -ai,
stormvlagen der ziel, vlagen van harts¬
tocht ; 0 aoTQcov -al, het fonkelen.
cPljt7], yj, stad in Arhadië.
Qini^co. 1. in beweging brengen. — 2.
aanblazen. — Qinigy (dog, yj, wat dient
om lucht toe te waaien : waaier, blaas¬
balg.
Qwzxd^ü) [frecj. v. qltitco]. 1. heen en weer
slingeren. — 2. telkens slingeren, werpen.
QiJtxaaxoVy z. qltitco. — qljtxeco = qltitco.
qljcxco y (iter. impf qItito.oxov, H.), Qiyjco,
EQQigxXj 2e pf. EQQLcpa ; pass. f. QicpflrjooIaai, 2e f. QLCpTjoogaL, ao. EQQLcpdijv, 2?ao.
EQQicppv, pf. EQQLggcLL. — I. overg. 1. a)
werpen, slingeren. — b) inz.: wegwer¬
pen ; verzw. : iem. verlaten, te vonde¬
ling leggen. — 2. overdr. : a) verban¬
nen. — b) ivoor den uitstooten. — c) in
een toestand brengen : eqqujiev clvtöv
slg èlTcldag djiÓQovg, hij gaf zich over
aan ... — d) uit minachting uit het ge¬
heugen laten gaan, vergeten.
II.
onoverg. (zld.) : zich werpen.
Qig, QLvóg, 7]. 1. neus; v. dieren : neus,
snuit. — 2. mrv. : neusgaten, neus (rgl.
Lat. nares).
Qixivrjy rj, hars.
QLcpr)GOfxaiy 2G f. pass. v. qltitco.
QLipy QiTióg, rj, vlechtwerk, mat.
glipt?, scog, yj [qltitco]. 1. liet werpen, het
slingeren. —2. het geslingerd worden.
Qoöavósy 3, wscJil. : wiegelend.
QÓSeog, 3 [oo'(5ov], van rozen.
1 'Póöiog, 3 [ePó8og], van Rhodos ; oi -oi,
Rhodiërs.
2.cPóöiogy 6, rivier in Troas.
Qo8o8dxxvXogy 2 [(e5c) góóa daxTvXovg
{sxcovj], rozenvingerig, epitheton v.
Eoos.
Qo8ÓEigy ósooa, óev, van rozen, rozen-.
— qóSov, tó [Oostersch w.], roos.
cPo8ójT7]y yj, bergketen in Thrakië.
cPó8og, rj, eiland ten zuiden v. Karië,
met gelijknamige stad.
Q°rj, rj [qéco]. 1. het vloeien, strooming.
— 2. meton., concr. : a) stroomend wa¬
ter, gulp. — b) v. een vloeiende massa :
vdaTog goal, H., stroomen water.
ê o&éco [gó&og]. 1. ruischen, bruisen. —
2. inz.: morren, mompelen: °q. tlvl,
tegen iem.
QO'&'idgy d8og, vr. bij QÓ&iog. —QÓrd'iogy 2
[^o#o?]. 1. ruischend, bruisend.— 2. a)
tó -ov, ra -a [xvpaTa], de ruischen de -,
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de klotsende golven, branding. — b)
tó -ov, alg.: onstuimigheid.

pó&ogy 6. 1. het ruischen, het bruisen, ge¬
raas : 0 IlEQoidog yXcóoorjg q., het ver¬
warde geluid der ... taal. — 2. meton.,
concr. : a) bruisende beweging, onstui¬
mige vaart. — b) branding.
Qoidy yj, granaatboom, -appel.
*
QoifSéco. 1. suizen, fluiten.—* 2. luid in¬
zuigen, - opslurpen. — Qoipórjoigy scog,
yj, gesuis, gefluit: ° q. fovxóXcov, ruw
gezang der herders. — poifiSog, ó, ge¬
ruis ch.
QOL^éco, ruischen, suizen, fluiten. — qoï£os, ó, geruisch, gesuis, gefluit.
Qoïxóg, 3, gekromd ; inz. : krombeenig.
cPoixELovy tó, voorgebergte en stad in
Troas aan d. Hellespont.
QÓpjiogy ó, draaiend voorwerp, o. a. tol.
popcpaioLy yj, groot, breed zwaard v. Thrakiërs en andere barbaren, sabel.
póog-Qovg, qóov-qov, ó [^scd]. 1. het vloei¬
en, strooming ; xotcl -ov, stroomaf¬
waarts ; TiQog -ov, stroomopwaarts. —
2. meton., concr. : a) stroomend water,
stroom, rivier. — b) overdr. : ° q. xanvov, een golf van rook, rookwolk.
QÓJtaXoVy tó, knots, knuppel.
QOJtY]y rj [qéttco]. I. 1. het neigen -, het
doorslaan der weegschaal. — 2. me¬
ton.'. wat de weegschaal doet neigen,
gewicht. — II. overdr. 1. beslissing,
uitslag. — 2. meton.: d) wat den door¬
slag geeft, beslissende invloed, aan¬
leiding. — b) keerpunt, beslissend oogenblik, hoogste gevaar.
■j' cPovfH\Vy 6, onverb. [Hebr, iv.], Ruben,
zoon v. cl. aartsvader Jakob en Lea.
T cPov/3QLogy 6 [ — Lat. Rübrius], Rubrius, Rom. geslachtsnaam.
QOvg9 z. QÓog.
■j* cPovziXiavógy ó [ <— Lat. Rutilianus],
Rutilianus.
-j- ‘Povcpog, ó [•<— Lat. Rüfus], Rufus,
Rom. bijnaam.
Qoqpécüy f. rjoco en ijoopai, slurpen.
Qoxfiécoy ruischen, bruisen.
pvaxoy 3 mrv. irnpf v. Qvopai.
QvflSéco = Qoiföéco, 2.
QvSóvy bw. [qgco, -öóv ; eig.: als een
stroom], overvloedig.
QVEigy QVYJ (H. = EQQVrj), QVYjOOfXCUy v.
Qéco. *
Qv&pUZco. \. in een gelijkmatige bewe¬
ging brengen. — 2. overdr.: a) in orde
brengen, behoorlijk inrichten. — b)
onderscheiden, bepalen : 0 tl -sig tyjv
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önov;, waar de zetel van
mijn smart is. — gwd'pógy ion. gvo/uóg,
6 [gèco ; eig.: liet gelijkmatig vloeien ;
-—> Lat. rhythmus —> Ned. rhythmus,
rijm]. 1. gelijkmatig herhaalde bewe¬
ging, tijdmaat, rhythmns: falveiv êv
-co, in de maat. — 2. overdr. : a) sym¬
metrie, evenredigheid, juiste verhou¬
ding. — b) wijze waarop iets verloopt,
stijl van leven : 0 dooi %i)'ov£ovg e%ovol
gvopovg. — c) wisselvalligheid.
1. Qv/aa, to [1. êgvco; eig.: wat getrokken
wordt], het trekken; inz. : schot : ex
rólgov -azog, op den afstand van een
boogschot.
2. gv/Lca, zó [gvopai], bescherming.
gvprjy t] [1. EQvcd]. 1. kracht van iets dat
in beweging is, snelle beweging, aan¬
drang, aanloop. — 2. j* meton. : weg
waarlangs men zich beweegt (vgl. Ned.
gang), straat, steeg.
gv/aóg, o [1. sqvco ; eig.: wat dient om
te trekken], dissel.
gvo/aai, quoo/uai, Eggvodprjv; pass. sggvo’&rjv. — A, V. (vrl H.) inf. pr. gvo&ai;
impf. 3 mrv. gvazo ; iter. impf. 2 enk.
qvoxev ; 2z ao. 3 enk. sggvzo. — \vw.
EQvpai., eqvo/lku]. — 1. a) redden, be¬
vrijden : g. zrjv c EXXada. — b) alg. : be¬
schermen, behoeden, verdedigen ; inz.:
tegen iem.s blikken verdedigen, be¬
dekken. — 2. af weren, terug-, tegen¬
houden : 0 g. fiiaopa.
gvjia, cov, rd, %. gvjiog. — gvjzagóg, 3.
— 1. vuil. — 2. v. munten’, gelegeerd.
— gvjzdco, vuil zijn. — gvjtóeig, ósooa,
óev = gvjzagóg. — gvjiog, d (mrv. gew.
-a), vuil. — gvjzóco. 1. ep. = gvjzdco.—
2. (part. pf. pass. gsgvncopévog), bevui¬
len.
gvjzTcoy reinigen.
gvo&aiy z. gvo/uou.
gvoiovy zó [gvopai], wat men tot zich
trekt. — 1. buit. — 2. pand, waarborg.
— 3. zoengeld, vergoeding.
gvoLJtokig en -Jizokigy scog, d, ?/ [gvópsvog
nóliv], beschermer der stad.
gvaig, scog, rj [^éco], het uitvloeien.
gvoxevy z. gvo/Licu.
gvöfxógy z. gvdpióg.
gvaóg9 3 [1. ègvco'], samengetrokken, ver¬
schrompeld, rimpelig.
gvozd£co [freq. v, l.êguco], heen en weer
èprjv XvTirjv

gcóxg
sleuren. — gvazaxzvg, yog,
het
heen en weer sleuren, mishandeling.
1. gvzr/g, fjgog, d [1. ègvco], 1. (eig.: die
trekt), die de boogpees en den pijl tot
zich trekt, boogschutter. — 2. a) wat
dient om te trekken : teugel : and
-fjgog, met lossen teugel. — b) alg.:
riem.
m
2. gvz7jg9 rjgog, d [.gvopai], beschermer.
cPvziovy zó, stad op Kreta.
gvzig, löog,
rimpel.
1 gvzóg, 3 [verbaaladj. v. géco], vloeiend,
stroomend.
2.gvróg, 3 [verbaaladj. v. gvo/uca], getrok¬
ken, daarheen gesleept.
gcoyakéog, 3 [gqyvvpi], gescheurd.
•j* gcofAaÏKÓg, 3 [ePcóprj], Romeinsch, La¬
tijn sch.—• 'f Pcopaïogfó \id.], Romeinsch;
ol -oi, Romeinen. — \ gco/bcaïoziy bio.
\id., -tart], in het Latijn.
gojpakéog, 3. — 1. lichamelijk sterk. — 2.
overdr. : knap, bekwaam : g. èv zcpkéysiv. — gcóprjy fj. 1. a) lichamelijke
kracht. - b) overdr. : ziels-, wilskracht,
moed.— 2. v. staten enz.: a) politieke -,
militaire macht. — b) meton., coner. :
legermacht.
~}-cPcó[A,7]y fj [«<— Lat. Röma], Rome.
QcóvvvyiLy gcóoco, sggcooa ; pass. gcoo{h)oofiaiy èggcóo&rjv, eggcopcu. — 1. sterk ma¬
ken. — 2. pass. : a) sterk -, krachtig
worden ; vrl pf. en plqpf. : sterk -,
gezond -, machtig zijn : èggco/xsvog (z.
dit w.); aan h. slot v. een brief: sggcooo,
vaarwel ; èggcöoficu kéyeiv zivi, iem.
vaarwel zeggen, vaak ironisch. — b)
vast besloten zijn, zich inspannen, vol
moed zijn voor.
gcó^y gcoyóg, rj [gqyvv/Lu], 1. kloof, spleet.
— 2.inz. güysg (H. Od. 22, 143), zvschl.:
nauwe gangen in h. paleis v. Odusseus.
cPco^dvijy rj} echtgenoote v. Alexander d.
Gr oo te.
gcboftaiy med., zich onstuimig -, zich snel
bewegen, zich reppen.
Qcojzrjïovy zó, alleen mrv., kreupelhout.
pcojiiHÓg, 3, onbeduidend, waardeloos.
— gcojzogy 6, onbeduidend -, waarde¬
loos voorwerp, prul.
Qoox/biógy 6 [gqyvv/Lu], scheur, kloof, spleet.
*gcóyjy alleen mrv. gconsg, cov, al, losse
takken, rijshout.

o

—

<j als cijfer : o = 200.
a3 = 1. gew. OS. — 2. zld. ooi. — 3. od
[alleen in zd d).
Zaftayicbg, o), d, honing v. Egypte, reg.
ornstr. 700 v. C.
2dppagy ó, honing in een gewest aan cl.
Beneden-Inclus ten tijde v. Alexander d.
Groote.
-j- oaPfiarov, tó [Hebr. w., eig. : rustdag].
1. sabbat; cfo'te.
= enk. — 2.
e/crf. : week.
cra/loL, tussw., saboi, uitroep der Bakchanten.
odyagigy scog, g [Skuthisch ?0.], twee¬
snijdende strijdbijl v. de Skuthen en
andere volken.
2ayydgiogy 6, rivier vn Phrugië.
odyrjy g [oóttco], uitrusting ; inz. : wapen¬
rusting.
aayrjvevoo. 1. met de zegen visschen. —
2. overdr.: als met een zegen vangen.
— oaypvpy g [ —>■ Lat. sagëna —> Necl.
zegen], zegen, sleepnet.
-j* iSadöovKaioij cov, oi, Sadduceeën, Joodsche sekte.
2aövdrzggy ov, 6, honing v. Ludiè omstr.
620 v. G.
oa&gógy 3. — 1. gebarsten, lek : dyysïa -d.
— 2. overdr. : a) v. h. lichaam : onge¬
zond. — b) v. de ziel, v• toestanden enz.:
niet zooals liet hoort, zwak; inz.:
oneenig.
aa£vcoy ao. ëovjva [dor. è'oava). 1. kwispel¬
staarten. — 2. overdr., overg.: vleien,
liefkoozen : °Jiaiöóg gs -el cp&óyyog,
dringt streel end tot mij.
2dïoiy cov, 04c,Saiërs, volksstam in Thrakië.
aaigco, ao. è'opga. — 1. wegvegen. — 2.
schoonvegen.
2dïgy scog [ion. log), g, stad in de Nijldelta.
— 2aiz77£, ov, m. bvn. 1. Saïtisch. — 2.
6 2., Saïter, inwoner van Saïs.
2dnaiy cov, oi, Sakiërs, Skuthische noma¬
denstam ten noordoosten v. Bahtriana.
ooLKÉgdcog, coxog 6 [-<— Lat. sacerdös],
priester.
aaKÉojzaXogy 2 [2. odxog ndXXa>v\ schildzwaaiend. — oanEoepógog, 2 [2. odxog
(psgcov], schilddragend.
araklov en ocLKKLovy zó [verklw.], zakje,
buidel. — adytHog en 1. adnog, d [Se-
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mietisch w.; —> Lat. saecus —> Ned.
zak]. — 1. grove mantel, boetekleed. —
2. zak.
2.adnogy zó, groot schild.
aaxóg> dor. = ogxóg.
2aXagiva(pÉzggy ov, 6 [2aXagïva oKpstg],
die Salamis prijsgeeft. — 2aXagiviogy
3, van Salamis ; ol -ol, Salaminiërs. —
2aXaglgy Tvog, g. 1 eiland op de zuid¬
kust v. Attika. — 2. stad aan de oost¬
kust v. Cyprus.
aaXevróg, 3 [verbaaladj.], waggelend. —
aaXevoo [odlog\ 1 overg.: doen wagge¬
len, - wankelen,schudden, schokken.—
2. onoverg. : a) waggelen, schommelen;
v. een schip : rijden. — b) overdr. : on¬
rustig zijn, in gevaar verkeer en.
2dXgy g, stad aan de Thrakische kust.
2aXgvSgooóg, d, kuststreek en stad ten
noordwesten v. Buzantion.
2aXgcovEvgy d, zoon v. d. ivindgod Aiolos.
odXog, ó. 1. onrustige beweging. — 2.
inz. : a) het opgolven -, deining der
zee: ° nóvzov o.; 0 fig. v. h. schip v.
state. — b) overdr. : het golven
het
wankelen v. een slaglinie.
oaXjziyxzpg = oaXjzixzgg. — odXjziy
tyyog, g. 1. (rechte) trompet. — 2. meton. : sein met de trompet, trompet¬
geschal. — oaXjzi£a>y loco en ico, èodXmy£a. — 1. trompetten, op de trompet
blazen. — 2. overdr. : weergalmen als
trompetgeschal. — oaXjziHzggy ov, d,
trompetter.
odgay dor. = opga.
y 2agdgeia en *)* -gta, p, Samarië, landschap tusschen Judaea en Qalilea. —
f 2agagizggy ov, d, Samaritaan.
oagPaXioxog, 6 [mrv. -oxu) [verkliv. v. h.
volg.\. — odgPaXovy zó, aiol. — odvöaXov.
2dgp,p, eilandje bij Ithaka.— 2dyyvÖEy bw., naar Same.
2dgiogy 3 [2dgog, 3], van Sainos, Samisch; oi -ol, Samiërs ; p -a [yp], Samos.
2ago&gdHpy pt Samothrakië, eiland in
h. noorden der Aegaeische Zee. — 2ago'd'ggHLog, 3, en -■ftga£, gxog, m. bvn.
[ion. mrv. -■0'gpïxEg), -{igpiKiogy?*, ion.,
en -'d'gf]HLogy 3, ion., Samothrakisch.
2dgogy p. 1. H. = 2dgp. — 2. 2. 6gplxly, H., later 2agoftgaxp — 3. eiland
met gelijknamige stad op de kust v.
Ionië.

.

.
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—

adv, ro', onverb.r san, dorische naam der
sigma.
2ava%dgiPos9 6 [Oostersch ivi], Senacherib, honing v. Assyrië omstr. 700 v. C.
odvSaXov9 zó [Oostersch iv. ; —> Lat. sandalium —> Ned. sandaal], sandaal, hou¬
tenof lederen zool, die met riemen on¬
der gebonden iverd.
aavidiov, ro' \verklw.\ 1. plankje. — 2.
meton. : lijst (z. oavig, 2, c). — aavig,
lóóg, ij. 1. plank.— 2. meton.: het van
planken gemaakte : a) deur ; gew. mrv.:
deurvleugels. — b) houten verhooging.
— c) schrijftafel ; inz. te Athene : ge¬
witte houten tafel voor alleidei mededeelingen aan h. publiek. — d) paal,
strafhout, waarop een misdadiger ge¬
bonden of genageld iverd.
adog, z. o oog. — aaocpg- — ococpg-.
aaóco9regehn. (A. V.9 H. : 2 enk. conj.pr.
oacog, 2 enk. imper. pr. odco, 3 enk. impf.
oaco; pass. 3 mi'V. ao. ind, odcodsv)
[odog] = ocpCco.
aajtégórjg, ov, ó, een sooi't gezouten visch
uit de Zivai'te Zee, iets als haring.
aajtrjrjy oajzrjaop,ai9 z. oijtzco.
aaniyvg9 transcriptie v. Lat. sapiens.
aanlog, 3 [oijtzco]. 1. rot, bedorven. — 2.
alg. : slecht.
HajKpoj, ovg, rj, Sappho, Gr. lierdichteres
uit Lesbos, o?nstr. 600 v. G.
Hagajieiovy ro', Serapeion, tempel van
Serapis. —• 2dgajzig9 iöog, ó, Serapis,
Egyptische godheid.
2agdavdnaXXog en -aXog9 6, inythische
honing v. Assyrië.
aagSdviog, later -8óvLog93 [—>■ Ned. sar¬
donisch], v. een grijnslach : schamper,
grijnzend : oagddviov [mwendig voonv.)
peiddco, H.
2dgÓ£ig9 scov, al, hoofdstad v. Ludië. —
2agöiavóg9 3, van Sardeis. — 2dg8ieg9
Icov, al (ace. ook ig), ion. ~ 2dgdeig. —
2ag8irjvóg9 3, ion. = 2agdiavóg.
aagöóvLog, z. oagödviog.
2agdcó9 ovg, soms óvog, rj, Sardinië.
2dgejzza9 cov, ra, zeestad in Phoinikië.
aagxi^oo [aagt;J, het vleesch wegschaven.
aagnlov9 zó [vei'klw. v. odg£\. 1. stukje
vleesch. — 2. f het ellendige vleesch,
lichaam.
aagxcóÖ7jg9 2 [odg£, -cóó?jg], van vleesch.
2agpdzai9 &v, oi, Sarmaten, Skuthische
volksstam aan de noordoostelijke kust
der Zwaï'te Ziee. — 2ag/aazixóg9 3, Sarmatisch, een der titels v. keizer M. Aurelius Commodus.

oacprjvl^co

adg§9 gxóg, rj, 1. vleesch. — 2. lichaam.—
3. + a) vleesch, d. i. de mensch ten op¬
zichte van zijn natuurlijke, zondige
neigmgen. — b) alg. : mensch.
adgov9 zó, bezem. — aagóco9 keeren, ve¬
gen.
2agjtrjöóvLog9 3, Sarpedonisch : -a dxga,

voorgebergte in Thrakië.

*

2agjT7jöcóv9 óvog en óvzog, o, aanvoerder

der Lukiërs, bondgenoot der Trojanen.
volksstam
Li h. tegenwoordige Georgië.
odooco9 z. odxxco.

2dojzeigeg9 cov, ol, Saspeiren,

t Eazavdg9 d, o [Arameesch iv.; eig. :
tegenstander], Satan, duivel.
aazivai, cov, al (alleen mi'v.), koets, vrou¬
wenwagen.
2azviÓ£ig9 ósvxog, ó, i'iviertje in Troas.
adzov9 zó [LIebr. tui], sat, korenmaat, ong.
13 liter.
2azovgrjïog9 ó — 2azvgrfiog.
aazgan£ia9 rj, satrapie, waardigheid -,
ambtsgebied van een satraap. — aazgajzevco. 1. satraap zijn : o. zijg %cógag.
— 2. als satraap besturen : o. %cógav.
— aazgdjzrjg, ov, ó [Perzisch w!\, sa¬
traap, stadhouder in Perzië.
adzzco9 ao. soa^a ; pf. pass. oEoaypai. —
1. volstoppen. — 2. a) bepakken, bela¬
den. — b) inz. : uitrusten, vrl bewape¬
nen.
+ 2azvgrjï'og9 ó [-<— Lat. Saturëius], Satureius, mansnaam.
aazvgixóg9 3, als een sater. — adzvgog9
6 f—>■ Lat. satyrus —>■ Ned. sater]. 1.
sater. — 2. overdr. : een mensch als een
sater.
2dzvgog9 o, honing v. h. Bosporaanschc
rijk (z. Bóojzogog, 2) omstr. 400 v. C.
2avXiog9 o, honing der Skuthen. y 2avvïzai9 cov, ol [«<— Lat. Samnïtês],
Samnieten, volk in Midden-Italië.
2avgopdzai9 cov, ol {enk. -zrjgf ov) =
2agpdzai. — 2avgo/aazig9 löog, vr. bvn.,
Sarmatisch.
aavgcozyg9ijgog, 6, schoen -, metalen punt
aan h. benedeneind v. een speer.
aavzov9 rjg [gecontr. uit osavzov] = oeavzov.
adepa, bw. [oacpijg]. 1. duidelijk. — 2. met
zekerheid, betrouwbaar. — aacpécog,
ion. = oacpcog.

, rj. 1. duidelijkheid. — 2. be¬
trouwbaarheid. — aacprjvécog, ion., bw.
V. oacprjvrjg. — oacp7jvrjg9 2 = oacpijg. —
oa(prjvl£co9 duidelijk maken, verklaren,
aan duiden.

aacprjveia

Gtxcpyg

—

oacprjs, 2, die zich duidelijk te kennen
geeft voor wat hij is : 0 (pêéypaz’ oqvlêcov -y, helder ; 0 oyyeïa -y, duidelijk ;
0 /udvTig o., waarheidsprekend ; cpdog o.,
betrouwbaar; rö -ég, het juiste, de ware
toedracht. — Gacpcogy bw.
GflÉvvvpuy ojjéoGQ, eofsoa, -éofyxa ; pass.
ofyoogou, sofÏÉo&yv, 2e ao. sofyv (ver¬
voegd gelijk sozyv), sof sa gat. — A. V.
f. ofisooco, ao. (H.) oféooa. — I. overg.
1. uitdooven, blusschen. — 2. overdr.:
iets dat als een vuur of als kokend ge¬
dacht wordt doen ophouden, tot beda¬
ren brengen, dempen : oflêoocu gévog
TLvóg, H., iem.s levenskracht uitdoo¬
ven. — II. onoverg. (pf. -êoflyxa) en
pass. 1. uitgaan (v. vuur). — 2. overdr.\ gaan liggen, bedaren.
opevvvw (alleenpr. enimpf.) = ofévvvpi.
ofiéöcfoU) ep. ao. inf. v. ofiévvvpu. — afteazygiog, 3 [ofévwpi], dienend om te
blusschen. — apeoxóg, 3 [verbaaladj. v.
id.], uitgedoofd. — afiéoco, f. v. ofévVVjll.

aeavxovy rjg, en aavzovy rjg, ion. geeovTov, rjg, reflexief vnw. v. d. 2en pm
(verbuiging z. Spraakk.) [gen. en dat. ge¬
vormd naarden acc. osavxóv ^— oh avtóv], van u zelf : sg oecovzov [obtov],

hdt., naar uw huis.
GEfid£o[A,cuy schromen, zich door schroom
van iets laten afhouden. — oéftag, zó
(enk. alleen nom., voc.} acc.; mrv. alleen
acc. oéfy) [oéfoj]. — 1. a) schroom, ont¬
zag, eerbied. — b) (na H.), meton. :
voorwerp van schroom: heiligheid,
majesteit, verhevenheid. — 2. a) be¬
wondering.— b) (na fl.), meton.: voor¬
werp van bewondering, heerlijkheid.
— GÉfiao[iay zó, hetgeen men vereert,
heiligdom. — GE/3aGzógy3 [verbaaladj.].
1. eerbiedwaardig. — 2. f vertaling v.
Lat. Augustus, bijnaam v. Octavianus,
later erfelijke titel der Hom. keizers.
oEfUZco, vereeren, in eere houden ; pass.
part. OEfhadelg 0 ook met bedr. zin. —
oéfioo (act., alleen pr. en impf.; vaker
med.). 1. schromen, zich schamen. — 2.
vereeren, eeren, hoogachten: êeovg
-ELv ;
ol -ó/Lisvoi [zöv Geov], de godvreezenden.
oéyE, acc. v. ovys. — gÉ'&'ev, z. ov.
Ze'd'óóvy covog, ö, koning v. Egypte.
2eiXyvógy GEiXyvobdyg = od-,
jHeivd, zó, onverb., de berg Sinaï.
GELOy z. ov.
oeZogy 3, lakonisch — 'd'sïog.
GELQÓ., fj, touw, streng, lijn. — OEigaiog,
3, aan de lijn loopend: ïnnoi -ol (tgst.
LJ1710L £vyioi).

GEfzvózyg

495-

Eeiqtiv, fjvog, fj, Sirene.

2eiQiogy 6, Sirius, Hondsster.
OEigóg = oiQÓg.
OEiQo<pÓQog9 2 [oeigdv cpégcor] = osigaiog^

GEiodx'&'Eca, y [oelzo d%dog ; eig.: het af¬
schudden van een last], vermindering,
(o/delging ?) der schulden door Soloon..
OEiGLX'd'CtiVy ovog, m. bvn. [oelcov %&óv<x\r.
aardschudder, epitheton v. Poseidoon.
GELGpógy ó [osiooi], het schudden ; met oj;
zonder yfjg of x^ovóg : aardbeving.
gelcoj regelrn. (pass. sosiod'yv, okosioym
impf. H. èooELovzo). 1. schudden, hevig
bewegen : 0 xdga o.; o. èy^siyv, H., een
speer zwaaien; oeiouzo slvi i)góvcp, H.?,
zij bewoog zich heftig op haar troon.
— 2. overdr.: verontrusten, in wan¬
orde brengen.
2Exvcóviog, 3 = Eixvcóviog,
oéXgy H. = oélaï, dal. v. oélag.
OEXdvvay aiol. — osXyvy.
oéXagy aog, zó (dat. aï en, gecontr., a ; nom.
mrv. a). 1. glans, gloed, licht. — 2,
vlam, vuur; inz. : bliksem.
EéXevKog, ov, ó, naam, v. verscheidene ko¬
ning en v. Syrië.
GEkr}vaiay i] = osXyvy. — GEXyvaïogy 3,
door maneschijn verlicht. — GeXyvyy.
y [oéXag]. 1. maan. — 2. verpers. : Maan¬
godin.
2EXyjzidSygy ov, ó, Selepiade, zoon van
Selepios, t. iv. Euenos.
géXlvov, zó, eppe, selderie, peterselie.
2eXivovgy ovvzog, ó, Selinoes. 1. (ook y)r
stad op de zuidkust v. Sicilië. — 2.
rivier in Elis.— 3. id. bij Ephesos.
2eXXaoiay y, stad in Lakonië.
2EXXrjEigy yevzog, ó. 1. rivier in Elis. —
2. id. in Troas,
2eXXoiy qjv, ol, Sellen, orakelpriesters v..
Zeus in Dodona.
GÉXpay zó. 1. verdek. — 2. mrv.: roei¬
banken.
2EpéXyy y, moeder v. Dionusos.
2epLgapugy scog en iöog, y, mythische
koningin v. Assyrië.
G£fzvoXóyogy 2 [ospva Xèyoov], plechtig
hoogdravend sprekend. — Gepvópavzigy scog, ó [oEuvóg pdvzig], eerwaar¬
dig ziener.
G£fA,vógy 3 [oêfco]. 1. a) vereerd, eerwaar¬
dig, verheven. — b) voornaam, aan¬
zienlijk. — c) v. zaken : prachtig, kostbaar. — 2. in ongunstig en zin : plecht¬
statig, aanmatigend, trotsch, ver waande
—* GEfivózygy yzog, y. 1. eerwaardig-
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heid, verhevenheid, majesteit. — 2.
voornaamheid. —• oe(uvóco9 plechtig -,
prachtig maken, verfraaien, overdrij¬
ven.
oepvvvco [ospvóg]. 1. a) plechtig prach¬
tig maken. — /;) gew. in ongunstigen
%in: roemen, opkeraelen ; med. : zich
beroemen op, pochen. — 2. vëreeren,
in eere houden.
aéoy x. ov.
aejtzógy 3 [verbaaladj. v. oé/Sco], eerwaar¬
dig.
^SEJZTovfAovXrjLogy 6 — Lat. Septumuleius], Septumuleius.
2EQCLJZEiovy 2égajzig = 2ag-.
~\2EQrjvogy 6 [-<—Lat. Serënns], Serenus.
2£Qi(piogy 3, uit Seriphos. — 2égicpogy g,
een der onbeduidendste Cydaden.
2 eq o vil io gy 6 [<— Lat. Servïlius], Servilius, Bom. geslachtsnaam.
2éqqelov en -Qgiovy zó. voorgebergte met
gelijknamige vesting in Thrahië.
oéoaypcuy pf. pass. v. odzzco.
oÉorjjzcLy 2* pf. v. ogjzco.
2É0M0TQigy log en iöog, ó, mythische ho¬
ning v. Egypte.
oEVy vaak enkl., z. ov.
OEVCL, OEVCLTOy V. OEVCO.
'1\2svrjQiav0gy 6 [ •<— Lat. Sevërianus],
Severianus.
2£V'&'Tjgy ov, d, Thrakische prins omstr.
400 v. G.
OEVTOUy X. OEVCO.
OEVCO {na h. augm., gew. oo), f. —, a.o.
sooEva ; med,. 2C ao. èoovpyv ; med.pass. pf. ëoovpat {dikw. beteek. v. h. pr.),
plqvf. soovpgv {dikw. beteek. v.h. impf.)\
pass. ao. èoovd'Yjv, èovd'yv. —
ym
athematische 3 enk. ind. pr. med. oevzcu’,
athem. 2 enk. 2G ao. med. eoovo.
!• acl. en med.'. in snelle beweging bren¬
gen. — 1. a) aandrijven, ver-, opjagen,
aanhitsen tegen. - b) aïpa o., H.', doen
strooraen. — 2. werpen, slingeren,
zwaaien.
II. med.-pass. 1. a) zich snel bewegen,
ijlen, vooruitstormen, wegvluchten :
0 Ttdliv ov&coyev, laten wij snel terugkeeren. — b) v. Kaken : ovzo alua, H.,
schoot te voorschijn. — 2. overdr.: zich
aangedreven voelen, streven -, hevi^
verlangen naar : d'vpóg pot soovzat. —
X. èoovgsvog.
OEcovzovy ion. = oeolvzov.
orjKdtco, in een schaapskooi opsluiten.
—• orjHonoQogy ó [oyyöv xogécov, eig.:
die een schaapskooi reinigt], stalknecht,
— orjyógy 6, omheinde ruimte. — k

2gjztdg
schaapskooi, stal. — 2. heilige -, ge¬
wijde ruimte : d) heiligdom. — b) graf¬
stede. — 3. omheinde olijfstomp.
orjKÓcoy af wegen.
2rj'kvPgLay g, en -avóg9 m. bvn. = 2y~ EykvpPqicty g, stad in Thrakz’e aan de Propontts.— 2gXv pjBguoLvó§•.
m. bvn., uit Selumbria.
ogpcLy zó, en agpEÏovy zó, alles waaraan
men iets kan erkennen: teeken, kenteeken enz. 1. spoor: ogpsta ftygóg.—
2. voorteeken, sterrenbeeld, voor zoo¬
ver het h. weer en de jaargetijden voor¬
spelt. — 3. wonderteekeh, wonder. —
4. grafteeken, -jieuvel. — 5. teeken
om een handeling te beginnen, sein :
dnó ogpeiov, op een gegeven teeken.
— O. merkteeken, zegel, veldteeken,
giensteeken enx. — 7. schriftteeken.
— 8. bewijs.
ogpaia, g [orjpa], veldteeken.
ogpaivcOy f. avco {ion. aréco), ao. èogpgva
en ava ; pass. oyyavftyoogat, sogpdv&yv,
oEogpaopat (3 enk. avzcu). — \agpa\.
1. 1. merken, van een merkteeken voor¬
zien : Eogpgvavzo xXygov, H., hun
(med.) lot. — 2. door een teeken wijzen,
aanduiden : oy/uyre zégpaza, H., den
eindpaal.
II. een teeken geven. - 1. a) een sein
geven, door een sein bevelen: o. zó
jzofoptxóv, het teeken tot den aanval
geven ; o. zjj odbztyyt ; -si [d oalntyzgg],
het sein wordt gegeven. - b) alg.: het
bevel voeren, een bevel geven, ver¬
zoeken iets te doen. - 2. a) door
teekenen te kennen geven, beschrij¬
ven, melden. mededeelen : °-e, zeg
mij ; EJiiygacpy -et, het opschrift is een
herinnering. — b) med.: als een tee¬
ken opnemen ; vd. : vermoeden, gissen,
herkennen. — 3. in%.: iets toekom¬
stigs te kennen geven : a) v. orakels
enx.: een voorteeken geven. — b) een
voorteeken zijn.
ogpavzgovy zó [ogpaivco], zegel. — og~
pdvzcoQy ogog d [idi]. 1 die teekenen
geeft: a) aanvoerder, bevelhebber, lei¬
der.— b) paardenmenner, herder.—
2. die aanduidt, die bericht.
ogpEioVy zó, x. oy/ua.

,

.

ogpegoVy att. zgpEgovy bw., lieden ; g o.,
met en zonder gpéga, de huidige dag.
ogpgïovy zó, ion.= oypstov.
ogjiEÖcóvy óvog, g [<agjzco], het rotten, het
gisten.
2gjzidgy ddog, vr. bvn.: g 2. [axga], het

Sepische voorgebergte v. h. schierei¬
land Magnesia.

OTjJZCO

—

orjjxcoy orjxpco, 2e pf. aéorjjia ; pass. 2e f. oajzrjoopai, 2& ao. èodjzijv (oaTzrjp, H., S
enk. 2e ao. conj. pass. — oanfj). — 1.
doen rotten. — 2. 2e pf. en pass.:
rotten, vergaan: oèoyna, rot zijn.
orjgy óg, 6, zijdeworm.
orjgy oeóg en t orjzóg, ó, mot.
znjGdiuuvogy 3, van sesam. — arjoa/iov,
zó [Arabisch z<;.], sesamplant. — 2rjoapog, i), stad in Paphlagonië.
2r\Gzógy ij, stad op d. Europeeschen oever
v. d. Hellespont.
\2rjziay rf [<— Lat. Sëtia], stad in Latium.
<y&£vagógy 3 [ofrévog], sterk, machtig.
2&év£Xogy 6 [idi]. 1. zoon v. Kapaneus,
aanvoerder vóór Troje. — 2. zoon v.
Perseus, honing v. Argos en Mulcenai.
ofrévogy zó. 1. sterkte, kracht, vrl li¬
chaamskracht ; vaak omsehrijóend : o.
3 lóofxevfjog, II., de sterke Idomeneus
(vgl. tg, pia). — 2. a) macht. —b) meton.: legermacht. — c) overdr. v. za¬
ken : macht: ° o. zijg alrjdslag.
<yfrévco[od'èvog\. 1. sterk
krachtig zijn :
0
XSQÏ, niet de hand — 2. machtig
zijn, de macht hebben : u êv jzólst o.—
3. vermogen, in staat zijn, kunnen :
0 yaxgav nréodai (ver vliegen) o.
aiaycóv, óvog, p. 1. kinnebak, kaak. —
2. wang.
aiaXovy zó, speeksel.
GiaXogy ó, met en zonder ovg, gemest
varken.
2ipvXXay rj, Sibylle, een waarzegster. —
ZUpvXXeiog, 3,‘ Sibyllijnsch.
oïyoLy bw. [oiySj], zwijgend, in stilte.
aiyd^co [id.\ doen zwijgen.
oiyaXÓEigy óeooa, ósv, glinsterend, glan¬
zend.
oiydco, oiy/joojLicu, verder regelrn. [oiyrj].
1. a) zwijgen, niet zeggen, ophouden
met spreken. — b) tot rust komen, zich
stil houden. — 2. overg. : a) verzwij¬
gen. — h) ao. en pf. pass.: in zwijgen
gehuld zijn: °ö£aiyrjzai öópog.
2iyEiovy zó, voorgebergte en stad in Troas.
aiyrp rr 1. a) het zwijgen, stilzwijgen.
— b) alg. : stilte, rust: 0 -ai dvèpcov. —
2. bw. -ij : a) zwijgend. — b) rustig, in
stilte, heimelijk; met gen. : buiten het
weten van. — Gtyi]Xógy 3, zwijgzaam.
oLyXog, o [Semiotisch w. ; —> Lat. i* siclus —>■ Ned. sikkel], sikkel, zilver¬
ling, muntstuk ter toaarde v. ong.
1.20 goudfr.
aïyp,a, zó, onverb., de letter sigma.

2iXr\vóg
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^0t ‘ — GlÖljQ-. - GLÖlJQEia, ij
[oLöggog], het werken in de ijzermijnen.
GLÖrjQEiog, 3, pp., en oLÖrjQEog-ovg, éa-d
eov-ovv [id.\ 1. ijzeren, stalen. — 2.
overdr. : a) krachtig, sterk, onbedwing¬
baar : Jzvgög pévog I kracht) -sov. H. ;
-Eiog ögvpayóóg, H., onophoudelijk ru¬
moer. — b) v. mens dien : hardvochtig,
gevoelloos, onbuigzaam ; ook : met een
traag begrip, dom.
aiör/QLov, zó [?Y/.], ijzeren voorwerp : werktuig, - wapen, - ring.
GiörjQoPgcog, cozog, m. vr. bvn. [oichjgov
PePgeóg (v. fitpgcóoxco)], ijzer staal vre¬
tend, - scherpend. — Gtö,ijgóÖEzogy 2
[otdpgcp öszóg], met ijzer bevestigd, beslagen. — Giö?]goH/u.rjgy ij zog, m. vr.
bvn. [mdrjorp xiigzóg (verbaaladj. v. xdpvco)], met ijzer bewerkt, met het zwaard
gedood. — GiöijgÓHcojzog, 2 [cnóijgèav
xcojirjv (è'xcov)], met ijzeren gevest, zwaard.
ocSijgog, 6. 1. ijzer, staal ; dikw. als zinne¬
beeld v. kracht, hardvochtigheid en on¬
buigzaamheid. — 2. meton. : a) ijzeren
voorwerp : werktuig, zwaard, speer¬
punt. bijl. — b) ijzermarkt. — GiSrjgovg, z. oidrjgeog.
GLÖrjgozpogéco [oidrjgov (pègcov], ijzer -,
ijzeren wapens dragen.
IhöóvEg, cov. of. Sidoniërs. — 2ióovL]y z.
2u)óviog. — 2idovlr]-'d'Evy biv., uit Sidonië. — 2cdóviogy 3, %. 2tdcóriog. — 2i8cóvy ojvog, r/, oude stad in Phoinikië.—
2iöcóviog, 3, en -5óviogy 3. — 1. Sicioniscli, uit Sidoon. — 2. ?; -a [ycoga],
SidoniS. gebied van Sidoon ; ot -o<,
Sidoniërs.
ol£co [klanknabootsend], sissen.
2iHav£ay rj, oude naam v. Sicilië.
2iK£Xiay rj, Sicilië.— 2tK£XiKÓgy 3, Siciliscli. — 2iKEXi,cjzaLj cov, ot. 1. Sikelioten, op Sicilië gevestigde Grieken.
— 2. alg. : Siciliërs. — 2ixeXógy 3, Sicilisch ; o! -ot, Siciliërs.
T GiHEga, zó, onverb. [Oostersch. wi\. ge¬
giste drank.
2i‘xivr)zgq en -vlzijg, ov, o, bewoner van
Sikinos. — 21-Kivog, //, eilandje der
Gy daden.
2iKvcóvy cbvoc, ó en rj, stad ten noord¬
westen v. Kor in the- — 2ixvcbvt.og9 3.
— 1. Sikuonisch.— 2. ot -ot, Sikuoniërs.
2iXyviaiy cov, ai [7iézgfa\, de Silenische
Rotsen, kuststrook aan de oostzijde v.
Salamis.
2cXrjvógy ó. 1. opvoeder en begeleider v.
Bakchos. — 2. kastje in cl. vorm v. een
32
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Silmosbeeld. — aih^va>örjgy 2, als Sile¬
nes.
erMcu'vco, hoonen, bespotten. — glXXos,
o, hoon, spot.
oiXcprj, y, kakkerlak,
f 2iXcodp, 6, onverb. [Hebr. w.], Siloë,
vijver ten zuidoosten v. Jerusalem.
aipz^Xog, 6, bijenkorf.
2i/aiag en -pp-, ov, 6 [oigóg], volgeling
v. Sokrates.
2ipóeig, ósvzog, ó. 1. kleine bijrivier v. d.
Skamandros in Troas. — 2. de god
dier rivier. — 2ipoévzLog9 gecontr.
-ovwLog, 3, van den Simoeis. — 2ipoevzig, gecontr. -ovvzig, löog, vr. bvn.,
van den Simoeis.
Gipóg, 3, stompneuzig.
2l(AOW-) x. 2lfJ.0EV'.
aipóco [oigóg], iets opwaarts ombuigen.
2ipcov9 covog, 6 [id.], naam v. ticee aposte¬
len. — ÜL/LLcaviSgg, ov, 6 [2., -lóijg],
Gr. lierdichter v. Keoos, 556-46*& v. C.
f 2ivd, zó, onverb., Sinaï, berg op h. ge¬
lijknamige schier ei land.
Givdpcogog, 2 [olvopai ; vql. êyyEOi'ficogog],
schadelijk, verderfelijk.
glvoltzl, scog, zó [Egyptisch w.], mosterd.
HivöiavoL, cov, en 2lvdoi, cor, o/, Sindianiërs. Sinden, volksstam aan de noord¬
oostelijke kust der Zwarte Zee.
2ivöog9 y, s/ar/ in Makedonië.
GivScóvy órog, y [Oosterseh w.]. 1. fijn
weefsel, - linnen, neteldoek. — 2. ??/eton. : het daarvan gemaakte : gordel,
lijkwade en%.
aivÉo/bLcu, ion. = oivopai.
Givid^co, ziften.
aivig, *<5oc, ó [o/ro^at]. 1. verwoester,
plunderaar.— 2. a/s eigennaam'. 2Lng,
roover op de landengte v. Korinthc.
oivopai, oivyoopai, êoivd/uyv. — A. F.,
H. : iter. ioipf. oivéoxovzo ; i? enk. pr. of
ao. conj. oivyai. — 1. beschadigen, benadeelen, schade toevoegen : a. tioIegiovg. — 2. verwoesten, plunderen : o.
%d)Qav. — oLvog^zó. 1. schade. — 2. alg.:
onheil, ramp, verderf. — olvzyg, 'ov,
m. bvn., roofzuchtig.
2ivzLsgy cor, oi, Sintiërs, oude volkssta?n
op Lemnos.
2ivcojtevg, o, Sinopiër. — 2ivcójz7]y y,
xseslad in Paphlagonië.
oióg, 6, Lakonisch — ïïsóg : x. iïsóg, A, I,
!, boLjzvdvog, 77, e?z oiTtvy, 77, broodmand.
ó, berg in Ludië. — 2. 2ltcvXog, y, stad aan d. voet v. d. gelijkna- !

—

oezoepogog

migen berg. — 3. 2ijzvXog9 2, van den
berg Sipulos.
2ïgig9 iog 77. 1 s/ar/ z?z Makedonië. — 2..
id. in Lukanië.
GiQÓgy 6, kuil; inx.: graansilo.
2iovopEiog9 3, van Sisuphos stammend. —
2iGvcpiöyg9 ov, ó, zoon
nakomeling
van Sisuphos. — 2iGvcpog9 ó [oócpog
met redupl.], mythische honing v. Korinthe.

,

.

GLzoLy X: oïzog.— o ir ay ooy ó g 9 2 [olzov dycov],.

graan vervoerend.
2izdXxyg9 ov, ó [dor. ace- av). 1. honing'
der Odrusen \x. ’Oögvoou), 2e helft, der

Ve eeuw v. O. — 2. meton. : Si tal kas lied.
glzéopai [iter. impf. oizèoy.ovzo, H.) [cZzog\, spijs tot zich nemen, zich voeden,,
eten.
Gizevzósy 3 [verbaaladj.], vet gemest; vo¬
leinder en : gevoed. —. glzevco [oïzog],
voederen, mesten.
GLzggÉGLovy zó. 1 geld voor de verple¬
ging. — 2. f korenuitdeeling. — oizrjgóg, 3 [oïzog], van het koren, het koren
betreffend.
GizrjGLgy scog 77 [oLiÉogai]. 1 a) hèt eten..
— b) wijze van eten. — 2. spijziging.
glzl^co [oïzog], voeden.
GLZLHÓg, 3 [id.], de tarwe
het graan
betreffend; fo. vógog, wet over het
uitdeden van graan.
Giziovy zó [id.], gew. mrv. 1 tarwe, koren..
— 2. meton.: a) brood. — /;) alg.
voedsel, proviand.
Gizoflóhiovy zó [oïzov faXXoo], en glzo/Solóovy covog, ó [id.], korenmagazijn. —
GtrodoGidy 77 [oïzov öidcof.u]y het ilitdeelen van koren. — oizopérgiov9 zo
[olzov fjLÈzgov], de bepaalde maat koren.
— GLZOVÓflOSy 2 [oïzov VE/Licov], VOedSCt
toedeel end, - verschaffend.
GLzojtoiécoy graan -, brood -, voedsei
toebereiden. — oizojzoiïa9 77, het toe¬
bereiden van brood, - van spijzen. —
GLzojzoiógy 2 [oïzov jtoLEcov]. 1. o) brood
het eten bereidend. — b) o, 77 o.r
bakker, bakkerin. - 2.0 het bereiden
van het brood betreffend.
GizojiofAJcioLy vj [oïzov TZE/ujzco], korenzeiiding, -toevoer. — GizojzcóXrjSy ov, o
[oïzov TicoXècov], korenhandelaar.
GÏzogy 6 [mrv. zó. -a). 1. a) tarwe.
b)
alg. : koren, graan. — 2. meton. : a)
meel, brood. — b) alg. : voedsel, mond¬
voorraad ; v. dieren : voeder.
Gizocpdyogy 2 [oïzov cpaycóv (2e ao. part. bi]
I(5ö))], brood etend. — oizocpógosy 2’
[ofroi' cpÉgcov], mondvoorraad dragend-

.

,

.

.

OLTOCpvhaKEg
—

oizoopvhax.ES) cov, OL [oixov cpvXo.xsg\,

graanopzichters, te Athene, belast met
k. toezicht op cl. aanvoer v. h. graan
en d. verkoop v. graan, meel en brood.
2izzdxy, y, stad aan d. Ti gris.
aixcóvrjSy ov, 6 [oïxov dtvsóuevos], proviand¬
meester, belast met de bevoorrading v.
Athene.
oKpXóco, ivschl. : blind maken.
aicoitdcoy yoopcu en yoco, verder regelm.
— oiydo). — OLcoJirj, y — oiyy. — oicojxyXóg, 3 = oiyylóg.
oxd£co, hinken.
'j* 2xcupóXag, 6 [<—- Lat. Scaevola],Scaevola, Rorn. familienaam.
okcuós, 3 \vw. Lat. scaevus, Ned. scheef].
l. 1. links gelegen, linksch, linker- :y
-a [xeig],linkerhand. — 2. a) westelijk
{de Gr. vogelwichelaar keerde zich naar
h. Noorden) : 2xaial nvXcu, HM de
Skaiïsche,
de westelijke poort v.
Troje. — b) onheilspellend, van ongun¬
stige voorbeteekenis, onheilbrengend.
— II. overdr.: linksch, onbeholpen,
dwaas.
<THouoovvrp y, en Gxaiózyg, yroc, y
[oxmóg], overdr. 1. linkschheid, onhan¬
digheid, grofheid. — 2. onverstand,
dwaasheid.
*j* 2xaiovóXag — 2xcufióXag.
axaiQcoy springen, huppelen.
axaXyvóg, 3. — 1. schuin, scheef : xgiycovov -óv, ongelijkzijdige driehoek. —
2. v. getallen : niet in twee gelijke
helften deelbaar, oneven.
GxdXXco, omgraven, eggen.
GxaXpóg, d, roeipen, -dol.
2xapdvögiog, 2. — 1. Skamandrisch. —
2. o 2., Astuanax, zoon v. Heldoor. —
2xdpavSgog, ó. 1. rivier in Troas. —
2. de god dier rivier.
y oxavöaM£co, aanstoot -, ergernis ge¬
ven, aanleiding geven tot zonde. —
'j* oxdvöaXovy xó [—y Lat. scandalum
—> Ned. schandaal]. 1. valstrik. — 2.
overdr. : aanstoot, ergernis, aanleiding
tot zonde.
JSxdvdEicty y, havenstad op h. eiland
Kuthera.
GxanavEvg, ó [oxaiixco], graver.
axdjtzov, xó, dor. = oxynxgov.
axctJZTÓSy 3 \verbaaladj.], uitgegraven.—
Gxdjxzooy oxdyjco, soxaipa, 2e pf. Eoxacpa ;
pass. : 2e ao. èaxóxpyv, Eoxappai. — 1.
graven. — 2. door graven maken : o.
xdcpQov.
GxagöapvGGco, knipoogen.

Gxsvayooyéco
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2xagcpyy y, stad bij de Thermopylen.
oxd(p7jy y [oxanxeo ; —Lat. scapha], uit¬

gehold voorwerp ; inz. : trog, nap,
tobbe. — axacpiSiovj xó [verklw. v.
oxacpig], bootje. — Gxaopig, löog, 7) [ver¬
klw. v. Gxd<py\ klein uitgehold voor¬
werp ; inz. : napje.
axdeposy xó [oxdjzxco], uitgehokf voor¬
werp; inz. 1. romp van een schip. —
2. synekd. : schip.
axeödvvvfzi, oxEÖdoco en dcö, èoxédaoa ;
pass. êoxsddodyv, EoxêSaogcu, en [geiv.
med.) axiövy/uL [alleen pr. en impf.). —
1. verstrooien, uiteenjagen, uiteen laten
gaan : Xaóv axÉöanov. H. ; yéga (nevel)
oxèdaoEv, H. — 2. med.-pass. : zich ver¬
strooien, zich verspreiden, uiteen gaan:
EOXEÖaopévoi ev TiEÖicp xad' dgnayyv;
ook v. geruchten enz.; dpa yXicg oxiövapéveg, hdt., tegelijk met het zich ver¬
spreidende zonnelicht, bij zonsopgang.
GxéöaGig, scog, y [oxsödvvvfu], het ver¬
strooien, het uiteenjagen; -iv Osïvai =
oxsddoai.
2xeigcovig — Exigoovig.

3 [oxsXXco ; —> t Lat. sceletus
—>- Ned. skelet]. 1. uitgedroogd, dor.—
2. 6 o., uitgedroogd lichaam, mummie.
gxeXXco, oxeXco, soxyXa, 2C ao. ê'oxXyv, pf.
Eoxlyxa, drogen. — 1. droog laten wor¬
den. — 2. onoverg. {2e ao., pf.), droog
worden.
axéXog, xó, schenkel, been.
axéppa, xó [oxéjixopai]. 1. uitkomst v. een
onderzoek. — 2. onderzoek, overleg,
beschouwing.
GXEözd^CO = OXETldcJ.
Gxéjxagvov, xó, en -og, d, timmerbijl.
GxÉTtaSj aog, xó [oxético], en GxéjtaGfiay
xó [oxETidlico], dekking, beschutting:
oxênag dvèpoio, H., tegen den wind.
GXEJxdco, beschutten : dxxal oxsndovoi
xvya, H., de voorgebergten weren
beschuttend (beschutten tegen) de gol¬
ven. — Gxéjiy, y, bedekking, beschut¬
ting : ev -7] xov jioXèpov, veilig voor...
Gxéjizopai, oxéyjopai, Eoxeyidpyv, soxsypai. — 1. rondkijken, uitzien naar,
gadeslaan : exéXeve oxèxpaodai xi Ety xó
xcoXvov, te gaan kijken wat er in den
weg stond. — 2. overdr. : a) beschou¬
wen, nadenken, overleggen. — b) be¬
sluiten. — c) uitdenken : ndvxa soxsypéva yxoipaoxai, alles, wat wij als nut¬
tig erkend hebben, is in gereedheid
gebracht.
GxÉJtco. 1. bedekken. — 2. verbergen.
GXEvaycoyéco, met pak en zak heengaan.
oxeXezós,

\
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cfxeva ycoyóg

— GXEvaycoyóg,

2

[oxsvog dycor],

last¬

dragend.
Gxevd£co, (ion. 3 mrv. pf.

pass. soxevddaiai ; ion. 3 mrv. plqpf. pass. èaxsvdöclto). — 1. a) toebereiden, klaarmaken;
vrl v. spijzen : alcpixa -dCvodai (med. :
voor eigen gebruik). — b) overdr., med.:

beramen, zinnen op. — 2. voorzien
van : oizioioi èoxEvaopéyog, HDT. —inz.:
a) bewapenen. — b) tooien. — gxevaGzóg, 3 [verbaaladj.], vervaardigd,
toebereid, kunstmatig.
GKevrji fj. 1. kleeding, gewaad, opschik.
— 2. wapenrusting.
ghevos, zó, al wat tot de uitrusting be¬
hoort. — 1. tuig, wapen, harnas. — 2.
mrv. (gew. coll.): gereedschap, bagage,
kleeding, paardetuig, takelwerk.
oKEvocpoQÉco, bagage dragen, trosknecht
zijn. - OHEVOCpÓQOSy 2 [öXEVOq q)EQCOv\.
1- bagage dragend. — 2. a) ó o., tros¬
knecht.— b) zó. -a, lastdieren ; alg.: tros.
GHEVOCpvXaxÉcO [öXEVEOq CpvXoL^ (sipl)], de
bagage bewaken.
Gxevcogéo/Licu> med. [axsvEog <ogav («^co)].

1. (eig. : de bagage bewaken), alleen
overdr. : onderzoeken, doorzoeken. —
2. (eig. : de bagage in gereedheid bren¬
gen \ alleen overdr. : op touw zetten,
geiü. op listige wijze.
[oxÉjizoficu]. 1. het kijken,
het aanschouwen : rj öid zcor ö/agdzcov
a., het waarnemen met de oogen. — 2.
gew. overdr. v. d. geest : onderzoek,
'overleg, (philophische) bespreking.
axrjvdco [oxrjvrj], 1. a) zich in een tent -,
zich in een hut bevinden, in een tent
gelegerd zijn ; alg. : ergens een korten
tijd verblijven, ingekwartierd zijn. —
b) med. = act., behalve thuc. I, j.33 =
voor een kort verblijf inrichten. — 2.
(in een tent) zich te goed doen.
Gxéipig, scog,

Gxrjvrj, fj [ —>• Lat. scaena]. 1.1. a) tent.
hut, marktkraam. — b) inz. : tent van
soldaten ; vd. ook : kwartier v. solda¬
ten in huizen. — 2. overdr. : Avagenhuif. — 3. tooneclgebouw achter de
orchestra (z. ögyijozga). — II. 1. verhooging. — 2. a) reeds in de IVe eeuw v.
G.: tooneel : oi duo zijg -fjg, theaterhelden. — b) overdr. : schouwtooneel :
°

o. udg ó fUog.

1. tenten opslaan, zich
legeren. — 2. a) in een tent verblijven,
bivakkeeren. — b) alg. : zich ophouden,
ingekwartierd zijn. — 3. een feest¬
maal houden. — Gxrjvco/ua., zó. 1. tent,
hut. — 2. f tentwoning, t. w. het li¬

gktjvócd [oxrjvrj].

chaam als tijdelijk verblijf der ziel.
Gnrjjzdviov, zó,

stok, staf.

—

oxiaGzóg

1* 2xrjjzicov = <£xiuicov.
* aycrjjzzoVj zó (alleen dor. nxduzov en in
samenst.) = oxijuzgov.
axrjjzvóg, o [oxrjuzco]. 1. plotseling on¬
weer, rukwind, bliksemstraal.
2.
overdr.: plotseling onheil.
Gxrjjzzovxia, ij [eig. : het dragen van den
schepter], opperbevel. — Gnrjjzzovx0?^
■m. bvn. [oxijuzov s'xcov]. 1. schepterdragend. — 2. 6 o. : a) schepterdrager,
koning. — b) schepterdrager, waardigheidsbekleeder aan een Oosterseh hof.
GxrjizzQov, zó [oxijuzogai ; eig. : datgene
waarop men steunt; —>• Lat. sceptrum
—> Ned. schepter]. 1. a) stok, staf,
stut; inz.: reisstok, bedelstaf, staf v.
een grijsaard. — b) overdr. : steun. —
2. a) als teeken v. een waardigheid enz.:
koningsschepter, staf v. d. priester, d.
waarzegger, d. rechter, d. heraut, d.
gezant, d. spreker (bij II.). — b)meton.:
koninklijke waardigheid.
Gxrjjzza.>, axrjyjro, Eoxrjipa, 2« pf. soxrjcpa ;
pass. : -EGxqcpd'pv, -éoxrjpgai.
I. 1. a) doen leunen. — b) med. : leu¬
nen -, steunen op : -opai dxovzi, H., op
een speer. — 2. overdr., gew. med. :
steunen op, voorwenden, zich veront¬
schuldigen met : ov oxrjipopai zó p?)
eiöévcu, onkunde.
II. 1. overg.: a) met kracht werpen, slingeren : o. fèXog. — b) overdr. : af¬
zenden : ° qkaozoga (wraakgeest) eig
EpC Eoxrjipav dsoi. — 2. onoverg. en med.:
zich met geweld werpen óp: °dsóg
(de pest) oxippag (neerstortend) èlavvsi
(teistert) uófav.
GxrjQLTzzo/aai, steunen op.
GxrjipiSy scog, ij [axguzco ; eig. : het stelle¬
nen op], overdr.: voorwendsel, veront¬
schuldiging.
2xrjipigy Ecog, fj, stad in Troas.
Gxid, rj. 1. a) schaduw : vuó -ij, hdt.,
in de schaduw. — b) overdr.: a) ijdele
schijn, drogbeeld, waardeloos ding.—
P) f o. davazov, de schaduw des doods.
^— 2. schim v. een doode.
Gxiaygacpia, ij [oxiav ygdcpco], schilderij
met schaduwen, perspectivisch beeld'.
GxiaÖLGKTjj ij, zonnescherm.
Gxidtjco, f. -oxidi, verder regelm. [<vxid],
beschadiiAven, bedekken. '
2xia'd'ogyij, eilandje ten noorden v.Euhoia.
GKiapaxéco [oxig pdxopai], tegen scha-

duAven -, tegen Avindmolens vechten.
— axiagóg, 3^ [oxiai], beschaduwd. —
Gxidg, döog, p [id.~\, zonnetent, balda
kijn. — oxLciozóg, 3 [verbaaladj. v.
oxidCco], beschaduwd.

Gxiazgo(péco

GxtazgofpécOy ion. Gxig- [(ir) oxid zgé(pco].
1. overg.: in de schaduw
binnens¬
huis
weekelijk opvoeden : oxnjzgo(pÉF.iv (verweeken) zgv xspaXgv, hdt.
— 2. onoverg. : weekelijk opgroeien, leven, verwijfd zijn.
gxlólco [oxiói], beschaduwen; pass. : in
duister gehuld worden.
GxidvgpUy z. oxEÖdvvv/Lii.
2xiögog9 g, stad in Lukanië.
axLEQÓSy 3 \oxid], lommerrijk. — GxigTQOcpécQy x,. oxiaxgoqpéoo.
oxiXXoiy ?], zeeajuin.
ZxiXXovGy ovvzog, d, Skilloes, stadje bij
Olumpia.
GKi/LiJiovsy jzodog, 6 [o., novg], rustbed, lig¬
stoel. — crxipjxzcoy met kracht zetten
op, in iets indrukken.
axioeiörjSy 2 [oxidg siöog (spv)], schaduw¬
achtig. -OXLÓElSy ÓEOOa, OEI’ [oxid].
t. bedr.: schaduwgevend : vèepsa -óevxa,
H. — 2. lijd. : beschaduwd, lommer¬
rijk : ovqecl -ÓEvxa, H. ; uéyaga -óevxol,
H., d. i. friscli.
2xmicovy covogj 6 [■<— Lat. Scïpiö],
Scipio, Rom. familienaam. — oxhxwv,
corog, ó, stok, staf.
Zxigdsy döog, vr. brn., epitheton r. Athena.
oxigzdco, huppelen, opspringen. — Gxigzrjfza.1 zó, sprong, dans.
2xigwvy covog, d, mythische voor er in
Megaris. — 2xigcovigy töog. vr. bvn.y
van Skiroon : 2. ddd?, de Skironische
weg, v. Megara naar d. Isthmos.
2xiMvaïoGy m. bvn., uit Skione : oi -oi,
inwoners A^an Skione. — 2xióovg, g,
stad aan d. Thermdischen xeeboexem.
axXrjgÓGy 3 [oxéXXco]. 1. droog, dor, hard,
ruw. — inz. : a) voor d. tastzin: -d yfj,
barre grond. — b) voor h. gehoor : figorxal -««, hard. — 2. overdr. : a) v. h. ka¬
rakter : onbuigzaam, ruw, hardvochtig,
barsch, streng : ° -d ipv/g.— b) v. zaken :
hard, lastig, moeilijk.
axóXiovy zó [missc.h.: met een zigzagswijze rondgaande mirtetwijg gezon¬
gen], drinklied. — oxokiósy 3. — 1.
krom, gebogen, kronkelig. — 2. over¬
dr. : verdraaid, verkeerd, oneerlijk,
valsch.
gxoXotzL^co [oxóXogj], spietsen.
2xoXojzÓEi£y ósvzog, d, kustriviertje bij
Milete.
axóXoyjy onog, d, paal.
axóXvfiosy ój artisjok.
GxoorzdgxgSy ov, en oxójzagxosy 6 [oxojicbv,
ag%cov], aanvoerder der verkenners.
2xójzagy a, 6, lid v. een vooraanstaand

—
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geslacht te Krannoon in Thessalië, VL
eeuw v. C.
GxÓTtEXogy ó \axo7iÉGj ; eig. : uitkijk; —>
Lat. scopuius], liooge rots, voorge¬
bergte, klip.
GxojzEvco [oxo7ióg], waarnemen, bespie¬
den.
•*
Gxojzéco en med. (att. alleen pr. en impf.
act. en med. ; de overige tijden worden
ontleend aan oxéjizouou). [oxojzóg]. — I.
1. uitzien, rondkijken, rondkijkend
zoeken, loeren. —2. alg. : beschouwen,
bekijken. — II. overdr. 1. a) beschou¬
wen', onderzoeken, overleggen, naden¬
ken : EGXOJCELzo JióxEgov xgeïizov sig ...
— b) uitzien naar, zoeken : -eizs navXdv ziva avxCöv, zoekt een middel om
een eind daaraan te maken. — 2. a) in
het oog houden, rekening houden met,
bedacht zijn op : -èogaL zovg ógvsig. —
b) nastreven, bedoelen.
Gxojzrjy
en oxomdy ij. 1. het rondkij¬
ken, het omzien naar, het waarnemen,
het wacht houden : -mgv s%siv, TL, de
wacht houden. — 2. a) uitkijk. — b)
alg. : hoogte, bergtop. — Gxojzid£cn.
1. van een hoog punt spieden. — 2.
alg.: a) spieden. — 6) overg. : bespieden.
Gxojzógy 6 en (z. 1, b) g. 1. bedr. : a) waar¬
nemer, bespieder, ooggetuige. — b)
opziener, bewaker, wacht; ook g o.,
opzichtster. — 2. lijd.: a) doel, waar¬
naar men schiet. — b) overdr.: doel,
bedoeling.
GxógoSovy zó, knoflook.
Gxogjzi^coy uiteendrijven. — Gxogoziogy 6
[ —> Lat. scorpiö —> Ned. schorpioen],
schorpioen.
oxozd£co [oxózog], duister zijn.
oxozaiogy 3 en 2 \i.di\. 1. donker, duister.
— 2. in duisternis gehuld : xazépairov
ij dg -oi, toen het reeds donker was.
GxozaGp.ógy ó [axordCco], duisternis.
GxozEivógy 3 [oxózog]. 1. a) duister. —
b) blind. — 2. overdr. : duister, onver¬
staanbaar.
GxozloLy g [id.], duisternis.
oxozi£co [id.], duister maken.
oxóziogy 3 en 2 [id.]. 1. a) duister : -a
vv%. — b) in het duister levend, - ge¬
schiedend : ° -oi. pvsg. — 2. overdr. :
heimelijk.
Gxozof-igviogy 2 [oxózog, pgv], zonder
maanlicht.
Gxózogy d, en Gxózog, zó. I. 1. duister¬
nis. — inz.: a) duister des doods. —
b) id. der onderwereld. — c) id. des
nachts. — d) blindheid. — 2. overdr. :
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a) duisternis des geestes, onwetend¬
heid. — b) het niet bekend
het ver¬
borgen zijn, geheim. — II. verpers.
2xótog, o, de Duisternis, een goddelijk
wezen.
gkotóco [axózog]. I. met duisternis be¬
dekken : ° o. piécpaQOL. — 2. pass. : dui¬
zelig worden.
Gxozco5rjgy 2 [oxózog, -cóöijg], duister.
axvPaXl£oo [oxvfalov], verachtelijk weg¬
werpen. — GKvflaXiKÓSy 3 \idi\, en
-xzógy 3 [verbaaladj. v. oxvfaUCco], ver¬
acht, verachtelijk. — GxvpdXtapay tó
(oxvpaU£co), en GxvPaXovy tó, afval,
uitvaagsel.
oKvöpaLvcj (alleen ep. inf. pr. -gaivè/uev)
en gkv^opal (alleen pr. en impf.), toor¬
nig zijn op.
JSnu'd'cu, cbv, oi, Skuthen, nomadenvolk
ten noorden v. d. Beneden-Bonau en
oostwaarts tot in Azië ; d 2xvdrjg, soms :
de koning der Skuthen.
Snv'd'gvoty cbv, of, Skutheniërs, volksstam
aan de noordwestelijke grens v. Armenië.
2Kvd'ixógy 3 [2xvDai], Skuthisch ; ?/ -rj
[/co ga], Skuthië.
2xwd'ivoly cbv, oi = 2xvi)rjvoi.

2xv'd'lgy töog, vr. bon. [2xv&ai\, Skuthisch:
rj 2.: a) Skuthisciie vrouw.— b) [icbga],
Skuthië.
onv&gógy 3, somber, droevig. — axv'd'Qcojtósy 2 [oxv'd'Qo.v oona (excov)], er
somber
er droevig uitziend.
GxvXdxiovy tó [verkhv.], jonge hond. —
oxvXa%y axog, ó, ?). 1.
jonge hond ;
alg. : hond. — 2. halsketting.
gxvXevm \oxvXov]. 1. een gedooden vij¬
and v. zijn ivapenrusting berooven.—
2. alg. : a) iem. berooven. — b) iets
rooven.
2xvXrjgy ov, d, koning der Skuthen.
2xvXXay rj, zeemonster in de Straat v.
Messina.
cxvXXco. 1. verscheuren. — 2. overdr. :
kwellen, lastig vallen ; med. : moeite
doen.
axvXov en gxvXov, tó, gew. mrv. 1. de
aan een gedooden vijand ontnomen
wapenrusting. — 2. alg.: oorlogsbuit,
buit.
GxvXogy tó = oxvzog.

d, jong v. een dier; inz. :
leeuwenwelp.
2xvgó’d'evfbw. [2.t -der], van Skuros. —
2xvgogy rj. 1. eilandje ten oosten v.
Euboia. — 2. stad in Klein-Phrugië.
GHvzdXrjy fj. 1. stok, staf, knuppel, knots.
— 2. a) inz. të Sparta: briefstok, stok
oxvpvogy

‘r '

waarom een smalle witte riem gewon¬
den werd, dien men daarna in de
lengte beschreef; dan iverd de riem af¬
gewikkeld en alleen verzonden’, de gea¬
dresseerde had een gel teel gelijken stokt
ivaarom hij den riem iveer opwond,
zoodat de boodschap iveer leesbaar
was. — b) meton. : stokbriefj geheime
boodschap. — GxvzaXovy zó = oxvzdlrj.
Gxvztxóg, 3 van den schoenmaker ; r\ -ij
\rê^vrj\} het vak van den schoenmaker.
GHvztvog 3 lederen.
oxvzogy zó.
1. a) dierenhuid. — /;) inz.: gelooide
huid, leder. — 2. meton.: riem, zweep.
oxvzozopeïovy tó, schoenmakers winkel.
— Gxvzozopéco. 1. onoverg. \ schoen¬
maker zijn. — 2. overg. : uit leder ma¬
ken : o. vnodrjgaza, schoenen. — gxvzozópog, d [oxvzog zépvcov], leersnijder,
-bewerker, schoenmaker.
GKvcpog, d [—yLat. scyphus], drinknap.
gxcóXtj^, yxog, d, worm.
GxcbXog, d, paal.
2xcbXog, d, vlek in h. zuiden v. Boiotië.
Gxcbppay zó, scherts, spot. — axcbizzcoy
oxcóyjopai, soxcoym. — 1. onoverg. : a)
spotten. — b) schertsen. — 2. overg. :
'«.) bespotten, hoon en. — b) schertsen
met.
Gxcóyjy cojzóg, d, een soort kleine uil.
opdgaySogy i) [—> Lat. smaragdus —»
Ned. smaragd], smaragd {niet onze
smaragd, maar een soort heldergroene
vloeispaat).
GfzaQayéco9 dreunen, bruisen, weergal¬
men.
Gpdco (contractie tot rj in plaats v. d, la¬
ter en ion. tot a), wrijven, smeren. —
1. besmeren, inwrijven.— 2. afwrijven,
afwasschcn.
opegöaXéogy 3, verschrikkelijk.
2pégStgy iog, d, zoon v. Kuros cl. Oudere.
GfA,£QÓvógy 3 = opsgöaléog.
oprjvog, tó. 1. bijenkorf. — 2. meton.: (
a) bijenzwerm. — b) overdr : zwerm,
groote menigte.
apriycoy af wrijven, afwisschen. — 1. door
wrijven verwijderen. — 2. door wrij¬
ven reinigen.
GfJLIXQ- = [UXQ-.
GfjiïXa^y axog, rj, taxisboom,
GfjLtXpy g, mes. — GfiiXloVy tó \verklw.\,
mesje.
2puv/d'£vgy o [missch. v. Kreiisch o/uir&og,
muis, eig.: muizendooder; wschl. v.
2/aivd?j, stadje in Troas], Smirithiër,
bijnaam v. Apolloon.

,
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opuvvrj

—

«ofjuvvrjy fj, tioeetandig houweel, hak.
oytvyegógy 3 = poysgóg.
2fz vQva, g, Smyrna, handelsstad in
Ionië.
op,vQvay Yj, mirre. — GfzvgvL^ooy met mirre
kruiden.
opv^co (2e ao. pass. êopvygv) [vw. Ned.
smook], iets langzaam verbranden.
G/acoöi^y lyyoq, ?/, striem.
oopagóg, 3. — 1. onstuimig, hevig. —
2. overdr. : «) hoogmoedig, trotsch,
aanmatigend. —
prachtig. — oofléco
[asjSco]. 1. ooerg. : in snelle beweging
brengen, verdrijven, zwaaien. — 2.
onooerg. : trotsch voortschrijden.
cov, rd,
Palestina.
goéco (alleen pr. en impf. ° ads*)? voort¬
jagen ;
voortijlen,
ad?/, GÓpSy v. oóco.
ooiy dat. enk. v. ov.
2olÓ£igf ósvzog, ö, voorgebergte op de
westkust v. Mauretanië, ivsefil. Kaap
Gantin.
2óXoiy (ov, oi, zeestad in Kilikië.
ooXolhl^co [oóloixog], taal fouten maken.
— ookoLHLG/Liósy ó. 1. taalfout, — 2.
overdr.: onbehoorlijke levenswijze.
oóAozxogy 2 [misseh. v. 2óXol\. 1. foutief
sprekend. — 2. foutief gezegd, Cic.
-\-2oXopd>Vy covog en -paóvy aovzog, ó, Salomon, honing v. Israël, Xe eeuw v. C.
GóXogy d, ijzeren werpschijf.
2óXvpoiy (ov, ol, Solumiörs, mythisch
volk in Lukië.
2óXcovy covog, d, wetgever der Atheners,
omstr. 600 v. G.
*GÓo/bcai-oovpai, med.-pass. (imper. aodo'd'oo, oovo&e) = oEvojLiai, zich snel be¬
wegen, ijlen, wegvluchten,
ffdoff, 3, fctw. = o (dg.
GOQÓgy d, lijkurn; doodkist.
ad$, a?j, adv, bezittelijk vnw. v. d. 2en p.
enk. {vw. ov\. 1. a) bijv.g. : uw, u toebehoorend, van u afkomstig ; vaak ver¬
sterkt dooreen gen. : zd a’ (=> od) avzrjg
(= h. latere zd oeavzrjg) ëgya, H. *— b)
zelfst. g. : de uwe : ol ooi, de uwen
(verwanten, vrienden enz.) ; zo adv, ra
od, het uwe, uw belang, uw eigendom
enz.; adv eau, het is uw zaak. — 2.
obj : u betreffend : oog nóftog, H., het
verlangen naar u.
l.aov, gen. v. ov en oóg.
'2.Gody 2 enk. imper. pr. pass. v. ooéco.
’GovSdgiovy zó [-<— Lat. südarium],
zweetdoek,
*iovpiaiy z. aóofiai.

ojzadi^co
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0 Govvexa = oov evExa ('krasis).
Hovvievg, Eoog, m. bvn., van Soenion.—
2ovviovy zó, Soenion, voorgebergte in
h. zuidoosten v. Attika.
2ovoay cov, zd, Soesa, stad in Perzië.
GovG'd'Ey GovG'd'cOy z. oóopai.
2ovGiogy 3 [.2ovod\ en 2ovoigy éöog, vr.
bvn., uit Soesa.
Goepiay rj [oocpóg ; —> Ned. Sophie]. I.
oorspr. : op kennis berustende vaardig¬
heid, kunst; bij H. alleen 11. 15, 412: de
kunst van een timmerman ; na H. ook :
dichtkunst, muziek enz. — il. later in
intellectueelen zin : wijsbegeei te. — 1.
eerst: a) schranderheid in praktische
vragen, praktische wetenschap, le¬
venswijsheid. — b) rd. alg. : wijsheid,
scherpzinnigheid, en in ongunstigen
zin (dikte. hdt.) : slimheid, sluwheid,
list. — 2. sinds PL. : kennis v. h. heelal
en h. wezen der dingen.
Goepi^oo [oocpóg]. 1. a) bedreven -, wijs
maken,
onderrichten: osoocpiopÉrog,
schrander. — b) behendig -, sluw be¬
ramen. — 2. med. : a) onoverg. : wijs
-, schrander zijn, - spreken, • hande¬
len. — b) overg. : schrander -, sluw
uitdenken.
GÓcpLo/j>ay zó [ooqoi^co], schrandere -, slu¬
we gedachte, - uitvinding, kunstgreep,
list, uitvlucht, voorwendsel ; inz.: sophisme.
GOcpiGzrjgy ov, ó \oo(pigco\ 1. — oopóg, I.
— 2. = oocpóg, II, 1, a. — 3. = oo(póg, II, 2. — 4. sinds PL., te Athene:
die voor geld onderwijs geeft in de
wijsbegeerte en de welsprekendheid,
sophist; vd.: opsnijder, drogredenaar.
ao(pLGZLxógy 3 \oocpiozrjg\ 1. van een so¬
phist, eigen aan de sophisten. — 2.
overdr. : als van een sophist, mislei¬
dend, bedrieglijk.
2ocpoxXÉy]g en, gecontr., -xXijgy èovg, ó
[oocpóg, xAso?],Sophokles.— 1. Alheensch
treurspeldichter, omstr. 495-406 v. G.
— 2. een der Dertig.
Gocpógy 3. — I. oorspr. : verstand heb¬
bend van zijn vak, kundig, v. handwer¬
kers, loorstelaars, ve/dheeren enz.— II.
later, in intellectueelen zin : wijs. —
1. a) die raad weet in praktische vra¬
gen, v. wetgevers, staatslieden, rechters
enz., schrander, vernuftig; ook : slim,
sluw, listig. — b) v. zaken : wijs, ver¬
nuftig : o. vóyog ; zó -dv, wijsheid. — 2.
sinds PL. : wijsgeer (in d. hoog sten zin
des ivoords ; z. ooepia, II, 2).
*oóoo (alleen conj. pr. H.: oógg, oóg, oóoooi ; of oócog, oóco) = ocp£to.
ojzaöl£coy aftrekken.
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cfjra'&'dco en meel., verkwisten.
GTcd&qfJj [vw. JSTed. spade], breed zwaard.
GjcaiQcoy spartelen.
aizanay Medisch tv. voor teef.
ojiavi^co en pass., gebrek hebben aan :
o. olzov. — Gjzdviosy 3 en 2. — 1.
schaarsch, zeldzaam, karig. — 2. zel¬
den iets doende : o. èjucpoizg, hij komt
zelden. — ojzdvig, eojg, ij, gebrek,
sehaarschheid, zeldzaamheid. — ernavlgtós, 3 [iverbaaladj. v. onav^w') =
onaviog.
GJidQa.yp.ay zó, afgescheurd stuk, lap. —
GjzaQaypóSy o. 1. het verscheuren. —
2. het rukken aan de teugels v. een
paard.
GjzagaoGcoy att. -dzzoo9 en med.
1. scheuren, verscheuren.— 2. rukken,
trekken, heen en weertrekken, - sleu¬
ren.
GjtaQyavovy zó, geiv. mrv. luren, kinderdoeken. — Gjzagyavóco9 in doeken
wikkelen.
ZjzaQzrjy rj, Sparta, hoofdstad v. Lakonië.
— ZjzdQzrj^EVy bw.y uit Sparta. —
ZjzaQzgv-bEy bic., naar Sparta.— HjzagTiazrjSyOv, ion. -igzrjSy ov, ó, Spartiaat.
GjzaQzovy zó, touw.

—

ojiL'd'a/xrj
pai. —
overdr. :

I.

1. zaaien: oïzov o. — 2.
telen, verwekken. — b)
uitstrooien, verspreiden : ° o.
(praatjes) elg jzóhv. — II. bezaaien : o.
a)

zijv yfjv.
GJZEÏGaiy GJZElGaOHEy GJZElGCOy Z. OJIEVÓO).

ojzévöcoy ojiEioco, EOTzsiaa ; pass. èoTZEtoihyr,
EOJZEiopai. — A. V., H. : it&r. impfL
ojzévöeoxe, iter. ao. ojieIocloxe. — 1. a)
plengen, een plengoffer brengen : o.
d'Eoig ; o. oivor. — b) zld. zonder gods¬
dienstige beteek.: uitgieten, sprenke¬
len. — 2. med. : onder het brengen
van een plengoffer a) een overeen¬
komst sluiten, bedingen :
siggvgv
ojisioaoflai AaxEÖai/jovioig, met ...; ook :
-Eod'al zivi, ten gunste van. — b) rege¬
len : ü vEÏxog -sodai, bijleggen.
Gjzéosy zó [dat. GJtfjï, ËL, dat. mrv. otzéoolt
H., en o7zi]Eooi, H.) en GJtEÏog9 zó, hol,,
grot.
Gjzégpay zó [onEigcó]. 1. a) zaad ; inz. :
zaaisel.— b) overdr. : kiem, oorsprong,,
afkomst : o. jzvgóg, H., vonk ; 0 zivog
eI -azog ;, welke is uw afkomst? ; o.
xax&v. — 2. meton.: a) het te velde
staande koren. — b) overdr.: kind,

afstammeling.

ojzaQzósy 3 [verbaaladj. v. otteiqol>]) ge¬
zaaid : o -oi avögsg, de gezaaide {d. ’i. uit
gezaaide drakentanden geboren) menschen, de Thebanen.

GJZEQpokóyogy 2 [ojzégpa Xéywv]. 1. v. vo¬
gels : zaad oppikkend. — 2. overdr. : oo., die op nieuwtjes uit is en ze ver¬

Gjzdopay zó [ojzdco]. I. het trekken der

2jz£QXEióg, ion. -xgïóg9 ó. 1. rivier in zui¬
delijk Thessalie.— 2. de god dier rivier.
Gjzégyco (alleen pr. en impf, en pass. aopart. ojzsgx'O'sig). — 1. in snelle bewe¬
ging brengen ; bijna alleen pass. : a)

spieren, kramp. — 2. verrekking, ont¬
wrichting.
GjzacOy ojiaoco, Eojzaoa, Ëoizaxa ; jiass.
ojzaoDrjoopai, Eojtaodrjv, eonaopai, trek¬
ken. —- inz. 1. uittrekken : iglzpog ojzdoag ; èonaopèvoi zd ££q>t]t hun (med.)
zwaarden ; ° xóngv o., uitrukken. — 2.

a) tot zich trekken, opslurpen. — b)
overdr.: verleiden. — 3. wegrukken.

— 4. verscheuren.
-Gjxeïvy \nf. 2& ao. v. -ejzco.
GjtELOy 2 enk. imper. 2a ao. v. Ënopai.
GjzetoSy zó, H. = ojzÉoc.
oneÏQay i) [gtzelqcq ; —pCit. spïra —>
Ned. spiraal]. 1. gewonden -, gedraaid
gevlochten voorwerp : (mrv.) kron¬
kels van een slang, touw, kabel. — 2.
r aldebling v. h. Rom. legioen cohor¬
te, manipel.
GjTEtQapciy zó, winding, kronkeling. —
GizEigdco [ajrfrpa], winden, kronkelen.
GjzEÏQovy zó [g7zeiqco). 1. omhulsel, inz. :
gewaad, kleed, lijkwade. - 2. alg.:
zeildoek, zeil.
(iter. impf. ojzsigEoxov), ojisgcö,
sojiEiga ‘,j3ass. 2C ao. Eojzdgrjv, pf. è’ojiag-

gjzeLqu)y

der vertelt, nieuwtjes ven ter, babbelaar.

zich snel bewegen, aanstormen, los¬
stormen op; part. pr. pass. vaak met
de waarde v. een bvn. : haastig, vlug.
— b) overdr. v. gemoedstoestanden : zich
hevig opwinden : -op.ai zin, tegen iem.;.
part. pr. pass. (zie a) : driftig. — 2.
onoverg. : aanstormen.
Gjzéo'd'aiy 2C ao. inf. v. Ënopai.
GJtEvöco [f. ook -oopai, H.). 1. overg.: a)
bespoedigen : o. ydpov. — b) overdr. :
ijverig nastreven, vurig verlangen :0 zè
oóv o. dyaïïóv ; (in een redetwist :) rdvavzia -sig, gij tracht het tegendeel te
bewijzen. — 2. onoverg.: a) zich spoe¬
den, ijlen. — b) overdr.: zich inspannen,,

vol ijver zijn.
GJtrjEGGLy ojirjïy z. OTiéog.
GTzrjXcuoVy zó [oTiEog], hol, grot. — ojzgXaicóSrjgy 2, als een hol.
Gjziörjgy 2, uitgestrekt.
Gjzi’d'appy ij. 1. span, afstand tusschen de
zoover mogelijk uitgestrekte duim en

GniXdg

pink. — 2. als bepaalde maat: span,
halve el = 0.22 M.
ojziXdsy döog, rj, klip, rif.
Gjziv'&'ïjQy fjQog, d, vonk.
^jziv'd'rjQy fjQ°Sj o [-<— Lat. Spintkër],
Rom. bijnaam.
-j- GJi^ayxvt^opaLy innig ontroerd zijn,
zich erbarmen. — ojvXdyxvovy zó, gew•
mrv., ingewanden, vrl de edele deelen
(hart, long, lever). — inx. : a) moeder¬
schoot. — b) hart als zetel der aan¬
doeningen^ gemoed.
GJzXtfvy rjvóg, ö [—> Ned. spleen], milt.
GJtoyyidy ij [—> Lat. spongia —>- Ned.
spons] = onóyyog.— ojioyyi£cOy met de
spons reinigen. — ojzóyyosy d, spons.
ojtodéoo [eig. : tot stof maken], stukslaan.
— Gjzodidy ij = onoöóg. — ojzoöi^coy
in de asch roosten. — GJtoöógy 6.1. ascli;
in%.: lijk asch, oferasch. — 2. stof.
-GJtOLfXLy opt. 2& ao. v. -ènco.
ojioXdsy döog,
lederen borstharnas.
GJTÓpevoSy 2C ao. pari. v. snopai.
GJtovStjy f) [onévöco]. 1. (gew. mrv.) a) het
plengen, plengoffer : -dg noieïv ; -dg
TioiEïoflcu {%. ook 2, a). — b) meton. : ge¬
plengde drank : 0 -dg Isl^soduL. — 2.
meton. (altijd mrv.): a) door een pleng¬
offer geheiligde handeling : plechtig ver¬
drag, verbond, wapenstilstand, vredes¬
verdrag : -dg noisïodou [x. ook 1, a) ;
-dg nagapalvELV ; -dg Xveiv. — b) door
een verdere meton. : oorkonde van een
dergelijk verdrag.
GJiogdy ij [oneigoo]. en ojiogog, 6 [«/.]. I.
het zaaien. — II. meton. 1. liet uitgezaaide, zaad. — 2. bezaaid veld. — 3.
a) vrucht: °ydg onógog. — b) overdr. :
a) nakomelingschap. — (i) abstr. : af¬
stamming.
GJzogdSijVy bw. [o., -örjv\ hier en daar.—
Gftogdsy döog, m. vr. bim. [oneigco], ver¬
strooid, verspreid.
GTcogipog, 2 [id.\, bezaaid, geschikt om
te bezaaien : rd -a, korenveld.
f Zjidgiog, 6 [<—Lat. Spurius], Spurius,
Rom. voornaam.
Gjzógogy d, x. ojiogd.
GJtovy 2 enk. imper. pr. v. snopai.
GJtovöd^coy doogai en doco, verder regelm.
[<ojzovörf\. — 1. bedrijvig zijn, zich in¬
spannen -, moeite doen voor, ijverig
nastreven : o. jieqi ygijpaza ; d yaXxóg
ov -Exai (wordt niet begeerd) vu1 avzojv; pdla èonovöaopéva (zorgvuldig
toebereid) oïza ; o. nsgl ztva, zich druk
maken ..., icm.s leerling zijn ; pass. v.
een leermeester: gezocht worden. —

—
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2. ernstig zijn, - spreken : èanovöaxózt
jTQoowjicp, met een ernstig gezicht •.
-Si ij naiisLis dat ernst óf scherts ?,
o. ngóg zivag, een gewichtig onderhoud
hebben met.
GJZovöcuoXoyéoo [onovöaïa i.èyco] en med.,
ernstig spreken, gewichtige zaken be¬
spreken.
m
Gjzovöatogy 3 (comp. en superl. ion. ook
-éozsgog, -èoiazog) [onovöi)\. — I. haas¬
tig, vlug. — II. overdr. 1. a) ijverig,,
vlijtig, dapper ; alg. : goed, voortreffe¬
lijk. — b) in medelijken min : rechtscha¬
pen, achtbaar, ernstig, waardig. — 2. v.~
xaken : a) met zorg uitgevoerd ; vd. :
goed, bruikbaar, voortreffelijk, waar¬
de vol : {\Öü)qov ov -ov stg oyjiv. — b)
gewichtig, ernstig : gddgpa -ov.
GJTovöaG/Lia, zó [onovöd^oo], het streven.
— ojzovöaazógy 3 [verbaaladj. v. id.]r
waard nagestreefd te worden.
Gjzovörjy ij [ojiEvöco]. 1. spoed, haast.—
2. overdr. : a) ijver, ijverig streven,
vlijt; inx. : ijver voor iem., welwillend¬
heid, achting, —b) moeite, inspanning.
— c) ernst, waardigheid. — ojzovöfjy biv.
1. spoedig, in haast. — 2. overdr. : a)
met ijver. — b) met moeite, nauwe¬
lijks, ternauwernood. — c) in ernst.
-Gjzódy 2e ao. conj. v. -ènco.
ojzcdpaiy id. v. ënopai.
-Gjzcóvy part. 2e ao. v. -Ènco.
Gzayoovy óvog, ij [öra£co], neervallende
druppel; inx. : regen-, bloeddruppel.
GzdöioVy 70 {mrv. ook oi -oi) \iozrjpi; —>Lat. stadium], stadion.— 1. lengtemaat,
vrl h. Attische stadion = 600 Attische
roet — 177.6 meter.
2. a) de Olumpische renbaan, die juist een stadion
lang nas ; rd. alg. : renbaan.
b)
meton. : wedloop - o. {inwendig voonv.)
dywri^Eohai.
Gzdöiogy 3 \ionjfu]. staand, vaststaand :
g -a ftdpj en [ion.) ij -rj [/idyrj\, gere¬
gelde slag.
ora^co, ozdgco, ëoza^a ; pass. pf. soTaypcu..
— 1. onoverg. : druppelen : ° xdga (ace.
v. betrekking) -cov (druipend) iöqcoti. —
2. overg. : druppelen : v o. Ödxgv.
GzoL'&'sigy Eioa, f'r, ao. part. pass. r. ïozgpi.
— Gzd'd'EV = èoxddgoav, v. tozijpi.
Gza'd'sgógy 3 [largpi]. 1. vaststaand. —2.
overdr. : t veilig.
Gza'd'poopaLy f. pass. v. Coxrgu. — oza'd'iy
dor. = ozrjdt, imper. 2e ao. v. id.
oza'd'pdy d>v, zd, x. ozadpóg.
Gza'd'pdco en med. [ozdOpi]]. 1. a) naar
het richtsnoer meten. — b) alg. : meten,
berekenen. — 2. overdr.: a) met het-
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gz a'd'fJiéofjLai — oz elven

oog meten, schatten. — b) oordeelen,
gissen, besluiten. — oza<d'péopai9 ion.
= -do/ucu
Gxd'd'fA.rjy ij [lorrj/Lii].
a) richtsnoer, pas¬
lood. — b) overdr. : regel, norm, veror¬
dening. — 2. eindstreep in de renbaan.
aza'd'/aóv-Öey biv., naar
in den stal.
Gxa.'d'fzóoficUy ion. = ozadpdopai.
Gxa'&'fjLÓSy ó (mrv. ook tol -d) [ïaxrjpi]. —
I. standplaats. — inz. 1. v. dieren : stal,
Schaapskooi; synelcd. : hoeve. — 2. v.
menseken : a) woonplaats, woning. —
b\ halte, rustplaats, nachtkwartier ; vd :

afstand tusschen twee rustplaatsen,
. dagmarsch. — II. deurpost — III. u.
toirj/Lu, A, II). 1. gewicht {voorwerp
waarmee men weegt). — 2. gewicht,
zwaarte. — 3. weegschaal.
Gza'd'cby GzalrjVy GzaTpsv9 z. tozrjpi.
Gzaïg en Gzaïg, oxaizóg, zó, deeg v. tarwe¬
meel.
GxoLKzógy 3 fverbaaladj. v. ozaQen]. 1. drup¬
pelend. — 2. ij -ij, mirrebalsem.
azdlaypa9 zó, en ozalaypóg9 o, druppel.
— Gzaldooco = ozd^co.
-GzalijGopai9 2e f. pass. v. -oi éllen.
Gzdjaevy Gzdpevai9 inf. ao. v. Xoxrjpi.
* Gxap.lv of* ozaplg9 Trog, ó [lozijpt], mrv.:
staande houten ; inz.: scheepsribben.
Gzdvy onz.
ao. pari. en, H., 3 mrv. 2e
ao. v. ïoxrjpi. — Gzdg9 doa, dv, 2C ao.
part. v. ld.
oxaoid£co [oxdoig]. 1. a) oneenig zijn,
twisten: o. xivl. — b) inx. : partijtwisten

hebben. — 2. in opstand komen, - zijn,
een opstand verwekken. — GxaalaGxijg, ov, o, oproermaker, opruier. —
Gzaaiaoxixógy 3, oproerig.
oxdGipoq, 2 [oxdoig]. 1. stilstaand, onbe¬
weeglijk, vaststaand. — 2. overdr. : a)
standvastig, ernstig. — b) vast, gelijk¬
matig : dgyvgiov -ov d'eïvai, op rente
zetten. — c) zó -ov, stasimon, lied v. h.
hoor op rustigen toon, in tgst. tot h.
marschlied, standlied.
Gxdaig, soog, ij [ioxapai], I. 1. het gaan
staan, het stilstaan, rust. — 2. meton.:
a) standplaats, verblijf. — b) wijze van
staan, stand, houding : ° o. avépoov,

stand -, richting der winden. — II.
(het opstaan), overdr, 1. a) oneenigheid,
tweedracht, vijandschap: ° o. ylenomjg,
woordentwist; inx. : partijschap, partij¬
twist. — b) meton.. concr.: partij. — 2.
opstand, oproer.
ozaoïcórrjg, ov, 6 [oxdoig], partijgenoot.
azdoKEy Gzdoopaiy z. 'dxrjjbu.
GX4arz7jg9 ijgog, 6 ffoxrjpi, wegen], stater,

gew. goudmunt: Attische stater, ter
waarde v. 20 drachmen ( =ong. 20 goudfr.), KuzUceensche stater, z. Kv£ixrjvóg.
Gzazi^cn en med.r zich plaatsen, staan.—
Gzazóg, 3 [verbaaladj. v. ïoxrjpi], ge¬
plaatst, staand : innog o., H., op stal

staand ; °

vöcog -óv,

staand.

GzavQÓg, ó. 1. rechtstaande pa£l, palis¬
sade. — 2. a) folterpaal; inz. : f kruis.
— b) + overdr.: lijden, beproeving. —

.

Gzavgóen. 1
een palissade oprichten.
— 2. f kruisigen. — Gzavgcnp(x9 zó,
paalwerk, verschansing.
Gzaepvhjy ij, druif.
Gzaepvhrjy ij, paslood, richtsnoer.
Gzdyvgy vog, 6. 1. aar, korenaar. — 2.
overdr. : spruit.
Gzéag, axog, zó [ —> Ned. stearine]. 1.
gestold vet, talk. — 2. ieder dierlijk
vet, traan.
Gzeyd£co [ozéyrj], bedekken.
ozeyavóg9 3, en azeyvóg9 3 [ozéyco]. 1.
bedr. : a) bedekkend, beschermend. —
b) niets doorlatend. — 2. lijd.: bedekt,
beschermd : zó ozeyvóv, bedekte plaats,
huis.
ozéyagxog9 ó [oxéyrjg dgycov], huisheer.
ozéyaGpa9 zó [oreydCco], al wat bedekt, beschut, bedekking ; inz. : dek van een
tont. — GzeyaGzóg9 3 [verbaaladj. v.ozeyd£en], bedekt,
Gzéyijy ij, en ozéyog9 zó [ozéyco]. 1. be¬
dekking ; inz. : dak. — 2. synelcd.:
overdekte plaats, vertrek, tent, grot;
ozéyog ° ook : lijk urn.
ozeyvóg9 %. ozeyavóg.
ozéyog9 z. ozèyij.

Gzéyooy ao. soze^a [viv. Lat. tegere, Ned.
dak]. — I. 1. a) dekken, bedekken. —
b) omsluiten, bevatten, bergen : °dyyog
ocö/Lia -ei., de urn bevat zijn lijkasch.
— 2. overdr.: a) verzwijgen, geheim¬
houden : ° zl ygrj ps -siv ?j zi léyèir ;
— b)beschermen : °nvgyoi jzóhv -ovoiv.
— II. tegen iets dekken, - bescher¬
men, buitenhouden : 0 öópog (schip)
dia -cov, dat het zeewater buiten -

houdt, waterdicht.
1. betreden : -ópevai
stampen, vertrappen.

Gzelfico.

óöol. —

2.

axeileirjy ~eióv9 ion. = ozeIeó, eóv.
GX£LvÓJzogog9 oz£ivóg9 ion. = otev-.

, zó. 1. nauwe ruimte, engte. —
2. meton. : gedrang.
gzeIvco. I. nauw maken.— II. gew., pass.
1. a) nauw
te nauw zijn. - worden.
— b) vd. : vol zijn : jzoza/iög -ópeyog
vExvEooi, H. — 2. in een te nauwe

GZEÏvog

ozEivcojzóg

ruimte zijn, opeengedrongen worden.
—- azEiVQöTtóg, ion. = ozevroTzóg.
<yz€tofA,eVy H. — ozcopsv, v. LOzrjfii.
ozeiJtzóg, 3 [verbaaladj. v. ozsifico], betre¬
den, vastgetroden.
l.azELQa, ?5, voorsteven.
%.ozEÏQOLy vr. bvn., onvruchtbaar.
SzELQidy rj, een Attische gouw. — 2zelQiEvgy m. bvn., uit Steiria.
azEt^coy f.
ao. -éozsilga, 2« ao. ëoziyov,
schrijden, stappen, marchecren, weg¬
gaan, komen.
oreAed, g, en gzeXeóv9 zó, steel v. een bijt.
ozékExog, zó, boomstam, tronk.
gtéAAgo, /’. areAco (ep. éco), ao. sazsAa, pf.
Eöialxa ; pass. 2e f. -ozalrjoopcu, 2C ao.
sozdbjv, pf. eazaXpai.

I. 1. in orde brengen, in slagorde stel¬
len, gereedmaken, uitrusten : o. azgazóv ; EOTaXjuÉvog Eig ji 6 Xe por ; [ozia -elv
en -EoO'iu (med.), de zeilen reven [eig.:
in orde brengen). — 2. voorzien van :
o. zivd èo&fjTt, een kleed.
II. in%. 1. uitrusten voor de reis : vrja o.,
H., zeilree maken. — 2. rel.: a) op
reis doen gaan, een tocht doen onder¬
nemen, zenden, ergens heenbrengen,
gaan halen, ontbieden: 0 jzépipov zevd
azElovvza zóv ègyazgi', zend iemand den
werkman halen ; ° oe ÈozEiXó.pr\v, ik heb
u (tot mij, med.) omboden. — b) ono¬
verg. {-elv [eclvzóv]) en med.-pass.: zich
opmaken, opbreken, vertrekken,reizen,
komen, gaan: xazó yfjv -eodcu, den tocht
overland doen.
GzÉppoL, zó [ozérpco], hoofdband, krans.
azévaypa, zó, en -ypóg, 6, zucht, ge¬
zucht. — azEvd^co [ozéreo]. 1. ononerg.'.
zuchten, stenen. — 2. overg. : zuchten
over, bejammeren. — ozEvaxzóg9 3
[verbaaladj. v. ozevólcu]. 1. lijd.: bekla¬
genswaardig. — 2. bedr.: zuchtend,
klagend. — azEva/L^co en med. = gzevdCo). — azEvdxco [iter. irnpf. ozsvdXeoxe) en med. 1. onoverg. : zuchten,
stenen ; v. een bergstroom : bruisen. 2. overg.: zuchten over, bejammeren.
GZEvóJXOQfi'pogy'2 [(e?>) azEvcg 7zog&pcy[tz)v)],

aan de zeeöngte gelegen. — gzevó2. — 1. \gtevöv jzóqov isycovj], met
een nauwen doorgang. — 2. [ozevóg
nÓQog], engte, pas.
azEvóg, 3.— 1. nauw, eng. — 2. zó -óv :
d) enge ruimte : bergpas, zeeëngte. b) overdr. : nood : -eig -óv za zijg zgozprjg
xazaozgoEzai, de bevoorrading zal in
het gedrang komen. — GZEvózijg,
yzog, ij, engte, engheid.
GZEvoxwgécoy in een enge ruimte bijeen¬
jzogog,

—
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brengen, opeendringen.— GZEvoycogia,
rj \ozevii yd>gd], enge ruimte, engte.
ZzEVzogig Xipvij, -iöog -?jg, rj, het Stentorische Meer in Thrakië.
SzEvv'xXrjgogyó, stad en vlakte in Messcmë.
azéveo [vw. Ned. stenen]. — 1. onoverg.: a)
zuchten, stenen, kreunen. —
overdr.
v. de %ee : zuchten, bruisen.— 2. overg. :
zuchten over, bejammeren.
ozEvcojzógy 2 [ozEvrjv ónijv (sycov)]. — 1.
nauw, eng. — 2. ó o..nauwe doorgang :
zeeëngte, bergpas, smal pad, steeg.
azégycoy ggco, EGiEgtga, 2C pf. èozogya. — 1.
a) liefhebben, beminnen. — b verlan¬
gen. — 2. voor lief nemen, genoegen
nemen met, berusten in.
azEQEÓg, 3 [—> Ned. stereometrie enx.\. 1.
a) hard, vast, stevig. — b) in de meet¬
kunde : vast, geiv. : kubiek. — 2. over¬
dr. : hardnekkig, hardvochtig, wreed.
— oz£g£Ó(pgcoVy<2 [orsgEav qigéva. (eycor)],
halsstarrig.
azEgécOy act. regelm. ; med. f. met lijd. xin
GzEggoopai. — A. V. inf. ao. act. ozegèocu, H.; part. 2e ao. pass. ° oiF.gelg. —
1. berooven. —2. pass.: beroofd wor¬
den, -zijn, verliezen, niet hebben ( =
Lat. carëre). — ozEglaxco (alleen pr.
act. en pass.) = ozsgÉco.
azEgxzLxógy 3 [ozégyco], beminnend ; zó
-óv, genegenheid. — azEgxzóg, 3 [ver¬
baaladj. v. id.], te beminnen, beminne¬
lijk.
ozégvovy zó (dilar. mrvA. 1. borst v. mensch
en dier. — 2. borst als xeiel v. aandoe¬
ningen en gedachten : hart, gemoed. —
GzEgvovxogft [ozÉgrov Eycov], met breede
borst : 0 o. ydcóv, land met breede
vlakten.
ozégopai [alleen pr. en irnpf), beroofd
zijn.
GZEgonrjy rj. 1. bliksemstraal [t. ond. v.
xsgavvóg). — 2. overdr. : glans, schit¬
tering: ° g. A ióg,v. h. daglicht. — gzegojzijyEgézay ó [ozEgoTtrjv syslgcov), blik¬
sem verwekkend,
bliksemslingerend,
epitheton v. Zeus.
Gzégoyjy m. vr. bvn., schitterend, fonke¬
lend,
azeggóg, 3 en 2 = ozEgeóg.
GZEvpcu [slechts enkele vormen v. pr. en
irnpf.). 1. er uitzien -, zich houden
alsof. — 2. doen gelooven, beweren,
beloven, dreigen.
GZEcpÓLvrjy ij [ozézpco], wat omgeeft. — 1.
a) helm rand. — b) synekd.: helm. —
2. voorhoofdband, diadeem, als sieraad
voor vrouwen. — 3. rand van een rots',
- een berg, muurtinnen, borstwering :
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ozecpavrjcpogéco

° °■ nvgycöv, krans van torens.
azEfpavrjcpogéco, een krans dragen. ozscpavrjqpógog, 2 [ozscpdvrjv 9QÉgcov], beKranst.
gxEcpavog, ó fozècpco]. I. alg.: wat Omgeeft:
O TToXEgoLo II., cle rondom ontbrande
slag. - \\.in%.{geto.)i laxans, vrl\. a)
zege-, ceiekrans voor oen overwinnaar
of een verdienstelijk burger. — b) overdr.'
belooning, eerbewijs, eer, roem. — 2.
krans v. loof of bloemen, soms v. rjoud,
die gedragen werd bij offers, feestmalen
enz.
ax£(pavóco [azécpavog] en Gzécpco, yjco, egzeV'«; pass. sozscpürjv, sozE/Ligai. — 1. er
om plaatsen, - leggen : dgcpi ol xscpaXfj
repos èoTEcps, H., rondom om zijn
nootd legde zij een nevel. — 2. a)
omgeven, omringen: 0 yoaïGi zóv véHVV oréyEi, zij omgiet liet lijk met
plengoffers. - b) inz.: bekransen:
0 ozsrpsi xgaxa xladoig, zijn hoofd met
twijgen ; avzöv cog ocozijga ozscpavovoi.
ezecpavcóögg, 2 [<azécpavog, -códyg 1, kransvormig.
cxEcpdvcopa, zó [ozecpavóco']. 1. krans._
2. overdr. : belooning, eer.
ozécpogy zó. I. krans. — 2. 0 mrv. =
ozépgaza, wollen banden. — azécpcoyz.
oiscparóco.

—

Gzod

overdr. • bemoedigen. — 2. onoverg. en
med.-pass.: a) zich vastplaatsen, zich
schrap zetten, vaststaan : ozrjgü-ai jto°JVj H. ; 0 oiygtxïïsig ejzï yrjg. — b) over¬
dr. : xaxov xaxgj Eozijgixzo, H., het
eene onheil steunde
- stapelde zieh
op het andere.
*
ZzyGLfxf}gozogy ó,sopfiist en gesch iedschrij¬

ver ten tijde v. Perikles.
Zzgolxogog, 6 [orijaag yogovg ; eicj. : de
Koorplaatser], Gr. lierdichter‘ 632556 v. C.
crzrjcoGiy II. = ozcooi, %. iozrj/iu.
azifdSiov, zó [verkiw. v. ozifag) = oiifdg,
ozif$agógy 3 [ozEtfco ; eig. : opeengedron¬
gen], stevig, sterk.
ozifidgydöog, f) [ozEifcu]. leger V. stroo, v.
bladeren enz.
ozifievco en -fiéco [oz(fiog~\, doorloopen,
doorzoeken.
oTi'/??7, ij. rijp, bevroren dauw.
azlfiog, o [oTEifico]. 1. a) betreden weg,
pad. — b) het betreden v. een weg. —
2. voetspoor.
oziyEvgy 6 forifcö], brandmerkcr. — Gziypaf zó [id.]. 1. steek, prik. — 2. inz. :
brandmerk, tatoueering. — oziypazlag, ov, o [ozlyga]. gebrandmerkte. —
oziypg, Tj [ozltco]. 1. punt; inz. : ma¬
thematisch punt. — 2. overdr. v. tijd:
oogenblik.

0zécofA.EV, Gzijj Gzfj, ozrjy, v. Ïotij/lu.
ozrj&£G(pi9 pp. gen. dat. mrv. v. nzrjdog. —
ozfj&og, 70 [dikiv. mrv.) = azsgvov.
azif,coy ügco, Eouga ; pass. pf. soziypai. —
oz'fjA'p, ij, zuil, rechtopstaande steenen
1. steken, prikken. — 2. inz. :a) brand¬
tal el.
inz. 1. pijler, steen en schoor.—
merken. — b) tatoueeren. — azixzóg, 3
2. grenszuil; inde renbaan: eindpaal.
[rerbaaladj.], gespikkeld, gevlekt.
3. -ai HodxXsiai, Zuilen van HeGziXflóg, 3, schitterend. — ozt\pócoy doen
rakles, volgens de meesten door Her aktes
schitteren. — GziXfiooy schitteren, glim¬
opgemekt op beide oevers der Straat v.
men. — gziXoxvógy 3, schitterend, fon¬
Gibraltar.
4.
g’edenkzuil met op¬
kelend.
schrift: a) eerezuil. — b) schandzuil.
* Gzllgy ij (alleen : enk. gen. onyóg,' ace.
— c) wetzuil, bondszuil, zuil of steenen
oriya ; mrv. nom. aziyeg, ace. oriyag)
tafel met d. tekst v. verdragen, volksbe[ozsiyco] = oziyog.
slwten enz.; meton. : oorkonde, die op
Gzijzzógy 3 [otc^co], vastgetreden, hardT^
zulk een zuil staat.
ozïcpog, zó [?!</.], dichte menigte, - schaar:
ozrjUzrjgy ov, 6 [ozijXg], op de schandzuil geschreven.
g. noiijoaadai, een carré vormen.
oziydofAGL, meel, in rijen -, in het gelid
ozrjfiEvai = ozrjvai, v. ïozijgi.
voortschrijden.— oziyi^opaiy med., fn
oxijp.covy orog, ó [ioiygi), schering v. h.
Jt gelid plaatsen. — oziyogy ó. I. rij;
weefgetouw, [dat bij de ouden gew. verti¬
inx. : rij krijgsvolk, gelid. — 2. regel
kaal was].
geschrift; inz.: vers.
ozrjvj H., j?e ao. v. lOzrjfM.
Gziyógy z. * ozi£.
ozrjgiypa, zó [ozijgit;Q>], Steun.
Gzlyco = GZEiyco.
ozTjgl^co, f
ao. èozggi^a ; pass. koxyGzXEyyLgy lóóg. 1). 1. afkrabber, schrapper.
Qildgy, èozijgiy/uai. ~ A. V. f f lgco
— 2. prachtkam, een hoofd sieraad,
en ico, ao. f sozijgioa. — 1. overg. : a)
azod, ij, zuilengang, gaanderij. — inz. 1.
yastplaatsen, -zetten, doen steunen:
igida ev vècpeï -ei, H., Zeus bevestigt
noixihj g., de Poikile te Athene [met
den regenboog aan een wolk. — b) |
muurschilderingen]; ol oljtó zfjg -dg, de

azoipd^oj — azgazdgxyg

Stoïcijiisclie school, [wier stichter, Zenoon, in de Poikile doceerde]. — 2. ?/
zov faoiXeoyg o., f] faoiXsiog o., de ko¬
ningshaf op de markt te Athene [waar
de archoon hasüeus recht sprak].
azoLjSd^co, ophoopen.
azoii)9 ion. = azod. — 2zoïxóg9 3 =
Zzcoïxóg.
GZ<H%EÏOV, TO [ozoïyog]. ï. 1. stift V. d.
zonnewijzer. — 2. met on. : schaduw v.
die stift.
II. element. — 1. a) een¬
voudige klank. — b) letterteeken als
eerste bestanddeel der lettergreep ; mrv.:
alphabet. — 2. a) in de natuurkunde :
element als eenvoudigste bestanddeel der
stof, grondstof. — b) overdr. : eerste
beginselen v. een 'wetenschap.
azoLxéco [ozoïyog], in ?t gelid staan.
GZOixgyoQÉoo [ozoïyog, dyogsvco], ordelijk
verhalen.
gzolx^co, op een rij plaatsen ; inx. : de
palen voor de jachtnetten op een rij
plaatsen.— ozoïyog, d, rij; inx. : de op
een rij geplaatste palen met de jacht¬
netten.
azoX.dg9 dóog, ij = ojzoX.dc.
GzoX.y9 ij [gteXXoj : —> Lat. stola —> Ned.
stool], uitrusting ; inx. : a) uitrusting
v. een leger, r. een soldaat, bewapening.
— b) kiceding, kleed ; inx.: staatsie¬
kleed.
GzoAiSóo/Liai, med. [ozoXUg], een kleed aan¬
trekken. — GTo?uScozóg, 3, met vele
plooien.
gtoIl^co, uitrusten met, voorzien van. —
Gzoh'g9 iöog, rj [ozofoj], kleed.
gzóIlg/licl, zó [ozoli'Qoji] en ozoX/Lióg9 ó
[ozêXXa)], uitrusting, kleeding.
Gzólog, d [ozéXXoL]. I. liet uitrusten, het
zich uitrusten.
II. meton. 1. a) wie
wat uitgerust wordt, of zich uitrust: ge¬
volg, leger, vloot. — b) verziv.: volk.
— 2. datgene waarmee men uitrust:
uitrusting*: ° yaXxyggg o., de met koper
beslagen uitrusting, scheepssneb; ° xco7trjg?]g o., roeitoestcl, de riemen ; boeg.
— 3. datgene waartoe men iets of zich¬
zelf uitrust: reis, marsch, tocht; inx.:
krijgstocht.— 4. aanleiding tot h. uit¬
rusten, tot een reis enz.
Gzópa, zó, mond (mrv. = soms enk.); v.
dieren : muil, bek. — I. 1. als voorste
deel v. h. lichaam, gezicht: sx öizpooio
s^sxvXiodg sjzi o., H. — 2. overdr. : a)
voorste deel -, front v. een slaglinie.—
b) punt v. een wapen. — SI. 1. als holte
in h. hoofd en orgaan bij h. eten en
drinken : ° o. xogéoai, verzadigen ; fig.:
o. TtoXêpoLo, H. (de oorlog voorgesteld als
een vraatzuchtig monster).— 2. overdr.:
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a) monding v. een rivier, een golf een
haven enz. — b) ingang v. een huis, een
stad enz. — III. 1. als spraakorgaan : o.
avoiyeiv ; óljzo -azog eIjzeïv, uit het hoofd
-, van buiten zeggen. — 2. meton. : re¬
de, uitspraak, bede.
ozópagyog9 2 [ozópa (acc. v. betrekking) 2.
dgyóg], rad van tong, onbeschaamd in
het spreken, lasterend.
Gzópaxogy ó [ozópa, eig. : monding, opening; —> Lat. stomaehus]. 1." strot,
keel. — 2. a) maagmond. — b) f maag.
Gzópuov, zó [ozóga]. 1. monding, opening,
ingang. — 2. gebit {aan d. toom); fig.
v. pers. : ° öéyEodat zó. -a, d. i. zich on¬
derwerpen.
Gzopóco [özópa]. 1. van een monding
voorzien. — 2. van een aanvalswapen
voorzien. — 3. staal harden. — ozópooaig, scog, fj. 1. het harden v. staal.—
2. meton., overdr. : scherpte der tong.
Gzovaxéco = ozEvdyco. — ozovaxy9 ij
ozóvog. — ozovaxi£cn = ozsva/J£co.

=

GzovÓEig, ósooa, óev. 1. a) zuchtend, kla¬

gend, jammerend. — b) vol gejammer.
— 2. causatief: die doet zuchten, smar¬
telijk, jammerlijk. — ozóvog9 ó [ozévco].
1. zucht, het zuchten, gesteun, gekreun.
— 2. overdr. : het zuchten -, liet loeien
der zee.
azogyy9 ?] [azÉgyco], liefde.
Gzógvv/LUy ozogw, èozógEoa, en Gzg<x>vvvpi9
ozgcóoco, EGTQCooa ; pass. èojgojdyvféozgcopai.—[vw. Lat. sternere, Ned. strooien].
— 1. uitspreiden, uitbreiden : orogÉoai
zdiryzag, H., dekensom* h. bed ; o. Xèyog,
H., door het uitspreiden v. beddegoed
liet bed bereiden ; drêgaxiyr o., H., de
gloeiende houtskool uiteen spreiden.—
2. ax effen maken : zó xvpa soipcozo, de
golven waren effen geworden. —■ b)
bestrooien, bedekken met: zijv óöór
OTogvvrzsg pvgoivpoi, HDT., met mirten ;
o<5óc iozógvvzo (werd bestraat) jrézga.
— 3. neervellen, eig. en overdr. : ° Mijöcor dvra/buv èozógeoav.

Gzoxd^o/Liai. 1. mikken op. — 2. overdr. :
a) streven naar, bedoelen. — b) gissen,
raden. — c) vd. : zich richten naar de
wenschen van. — ozóxogy d, doel, waar¬
op men mikt.
argafog, 3, scheel. — Urgaficov, covog, ó
[eig. : scheel oog], beroemd aardrijks¬
kundige, ong. 63 v. C. - 19 n. G.
GzgcLJtzco = dozgdjzzco.
azgazayézag9 ov, ó, dor. [azgazov rjysópEvog~\ = ozgazrjyóg.
orgardo/uaiy pass. [ozgazóg], gelegerd zijn.
Gzgazói.gxys9
ozgazgyóg.

ov,

6

[<azgazov

agycor] =
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OTQCLTEia - GZQSfpCO

Gxgaxeia^rj [oxgazEvco]. 1. veldtocht.— 2.
meton. : a) (dikw. w?n;.) krijgsdienst,
dienstplicht: d ygóvog zcbv -co?', dienst¬
tijd. — 6) %ld. : troepen.
GTQGLTEvpa, xó. 1. veldtocht. — 2. leger,
krijgsmacht; \ xd -axa = oi ozgaxicöxai.
— Gxgaxevoo en med. (pass. ao. êoxgax ev&ijv ° ook met med. bet eek.) [oxgaxóg].
— 1. te velde trekken, een veldtocht
ondernemen. — 2. als soldaat dienen,
mede optrekken.
Gzgazrjyéco [oxgaxrjyóg]. 1. a) veldheer
zijn, een leger aanvoeren : o. xcbv Avöa>v ; pass.: -siod’ vjzó PiUjztcov, gij
laat uaanvoeren door ... ; xd -ovgsva,
de handelingen van den veldheer. —
b) inz. : een krijgslist gebruiken. — c)
te Athene : strateeg zijn [z. oxgaxrjyóg,2,
a); f te Rome : praetor zijn. — 2. overdr.: als een veldheer handelen, leiden :
rj xvyrj èoxgaxijyrjoE xdXXiov, de fortuin
schikte het beter.
Gzgazrjyrjjia, xó [oxgaz?jyéco]. 1. maatregel
van den veldheer. — 2. inz.: krijgslist;
alg. : list.
orgaxrjyla, ij [oxgaxrjyóg ; —> Ned. stra¬
tegie]. 1. a) ambt
waardigheid van
den veldheer, opperbevel. — b) te
Athene : het ambt van strateeg (z.
oxgaxijyóg, 2, a); f te Rome: praetuur.
— 2. meton.: a) handelwijze -, plan
van den veldheer. — b) kunst van den
veldheer, krijgskunst.
oxgaxrjyLCLco [desider. v. oxgaxijyéco], veld¬
heer willen worden.
GrgazijyiKÓg, 3 [oxgaxijyóg]. 1. den veld¬
heer betreffend, - toekomend, van den
veldheer : rj -ij [xéyvrj], krijgskunst. —
2. in de kjxnst van den veldheer erva¬
ren, krijgskundig.
GzgazrjyLovyXÖ [id.], veldheerstent, hoofd¬
kwartier. — ozgazrjyigy löog, vr. bvn.
[id.], van den veldheer : ij o., met en
zonder vavg : vlagschip.
Gxgazrjyóg, d [oxgaxór
dycov ; —> Lat.
stratëgus —> Ned. strateeg]. 1. leger¬
aanvoerder, veldheer, bevelhebber. —
2. a) te Athene : strateeg, een der tien
leiders v. h. departement v. militaire
zaken. — b) in verscheidene Gr. staten
en in Egypte : hoogste ambtenaar, gou¬
verneur. — c) bij XEN. soms — xdgavog,
militaire gouverneur v. een satrapiein
Perzië. — d) f te Rome : consul, prae¬
tor ; soms : proconsul. — e) + hoofd¬
man der tempelwacht te Jerusalem.
axgaxrjLrjy rj, ion. = oxgaxEta.
axgazrjXaoLa, rj, veldtocht. — Gzgaxrjlaxéco. 1. een leger aanvoeren, te velde
trekken. — 2. alg. : aan voeren. — oxga-

zrjXdxrjg, ov, d [oxgaxóv èXavvoov], veld¬
heer.
orgarid rj f oxgaxóg]. 1 a) leger: o.nsfy
xai vavxixrj. — b) alg. : schaar, menigte.
— 2. soms : krijgstocht.
2zgaxLrjy fj, ion., stad in Arkadie.
ozgaxLcbzrjSy ov, ó [oigazid]. 1. soldaat. —
2. inz. a) gemeen soldaat. — b) sol¬
daat te voet. — ozgazicozixóg, 3. — 1«~
a) van -, voor soldaten, de soldaten
den oorlog betreffend. — b) zelfsL g. :
xó -óv, de soldaten ; xd -d [epya], krijgs¬
wezen ; xd -d [ygrjgaxa], krijgsgelden.
— 2. krijgzuchtig.

,

.

Gzgaxóo/Liac = oxgaxdogai.
GzgazojteösLa, ij, legerplaats. — azgaxo-

jzEÖevco en med. 1. a) zich legeren. —
b) vóór anker gaan liggen. — 2. gele¬
gerd zijn. — Gzgazóneöovj xó [oxgaxov
tzéöov ; eig. : grond van het lejger], 1.
legerplaats. — 2. meton.: a) kampeerend leger. — b) alg. : leger; ook:
vloot.
Gzgaxóg, d [oxgcovvvpi ; eig. : liet gele¬
gerde]. 1. leger: jcE^óg o.; vavxixóg o.,
zeemacht. — 2. alg.: menigte, schaar,
troep. — ozgazóqU) ep. gen. V. oxgaxóg..
GXQagprjGOfzai) 2* f. pass. v. ozgéqio).
orgéfilrj, ij, een zeker foltertuig. — orgefiXóg, 3, gedraaid, verdraaid, gekromd.
— orgeftXóco. 1 .een touw draaien, wrin¬
gen. — 2. folteren.
Gzgé/Lif.ia9 xó [oxgécpco], ontwrichting.
azgejtxóg, 3 [verbaaladj. v. oxgÉcpai]. 1. a)
gedraaid, gevlochten. — b) ó o.: «)
halsketting. — f) krakeling [gebakje).
— 2. overdr. : a) buigzaam, volgzaam,
te vermurwen. — b) -ij yXóoooa, H.,
vlug. — GxgETCzoopógog, 2 [oxg£7ixöir
cpêgcov], een halsketting dragend.
Grgevyogai, pass., uitgeput raken, ver¬
kwijnen.
GzgEzpsdivéojLiaL, pass. [ozgéfpco, öivéco],
draaien (= zich rond een as bewegen),,
duizelen.
ozgéqpcoy oxgéigco, Ëoxgsipa, 2C pf. Ëoxgopa ^
pass. 2u f. oxgaQpËjooyai, ao. èoxgécpbhjv,
2e ao. Eoxgdoprjv, pf. Ëoxgaggat. -— A. Y.
iter. ao., 3 mrv. oxgéymoxov ; pass. ao.
ion. èozgdqj&ijv ; 3 mrv. plqpf'. ion.
-Eoxgdopaxo.
A. overg. 1.1. wenden, draaien, kceren,
afwenden : °ógga navxayov o. ; ° oxgêyjai oxgdxEvg’ èg Agyog, breng uw (med.)
leger terug. — 2. inz. : a) om wend en,
onderstboven keeren. — b) verdraaien,
verzwikken. — c) in elkaar draaien :
ojzdgxa èoxgaggéva, gevlochten touwen.
— II. overdr. 1. in zijn geest heen en
weer wenden, overleggen : ngóg dXXrj-

Gzgéipaoxov
Xovg -Eiv, onder elkaar overleggen, be¬

spreken. — 2. kwellen, folteren : -siv
TY\V 1\)Vyj]V.
B. onoverg. \-eiv eavrov], med. en 2e ao.
pass. I. 1. zich wenden, - draaien, keeren : -eiv jxgóg xovg Kagöovyovg,
rechtsomkeert maken ... — 2. inz.: a)
zich afwenden ; v. sterren : ter kimme
neigen. — b) zich heen en weer wen¬
den, rondzwerven, ergens verblijven.
— II. overdr. 1. uitvluchten zoeken,
zich keeren en wenden. — 2. zich be¬
kreunen om, zich keeren aan.
GzgéxpaoxoVy Z. oxgécpco.
ozqófhXogy ó \oTQÊ(pco], wat rond is of
draait, o. a. wervelwind.
ozgoyyvXogy 3. — 1. rond, afgerond, bol.
— 2. krom. — ozqoyyvXózrjgy rjxog, ij,
ronde vorm.
2z{go/zfhxLÖrjgy ov, ó, Atheensch vlootvoogd
op h. eind v. d. Peloponnesischen oorlog.
Gzgóufiogy 6 [oxgécpco] — oxgóftiXog ; o. a.
drijftol.
azgózosy b, aiol. = oxgaxóg.
azgov'd'Lovy xó, zeepkruid.
azgovO'ioVy zó \verklw.], muschje, musch.
— Gzgowd'óg en ozqov'&'ogy 6, f] [—>■
Ned. struis]. 1. musch. — 2. overdr.
(door volkshumor) : o. pèyag, o. psydXrj,
struisvogel.
ozgocpdXiy^y tyyog, ij [axgérpoi], dwarre¬
ling. — GzgocpaXL^coy ijverig (doen)
draaien : o. ijldxaxa, H., spinnen.
GZQocpijy ij [oxgécpco : —>- Lat. 'j* stropha
—> Ned. stroof]. 1. a) het draaien, het
zich wenden, wending. — b) inz.: wen¬
ding van het koor bij h. dansen, waar¬
bij tl. koor zong ; vd. meton. : stroof
van een koorzang ; alg. : stroof. — 2.
overdr.: sluwe wending in de rede, list.
JZzgócpiogy 6, vader v. Pulades.
Gzgóipogy ó [oxgécpco\, gedraaid touw,
band.
HzgvjLicóvy óvog, d, rivier in Thrakië.
orgcb/uciy xó [oxgcóvvvpi ; eig. : het uitge¬
spreide]. 1. deken, sprei, tapijt. — 2.
bed, matras. — orgcoparódEopogy 6
[oxgcópaxog ÖEopóg], beddezak, waarin,
op reis, h. beddegoed gepakt werd.
ozgcopvrjy ij

[oxgcóvvvpi] =

oxgcdpa.

GzgcóvvvfjUy z. oxógvvpi. —* azgcozóSy 3
[verbaaladj.]. 1. uitgespreid. —2. belegd

met uitgespreide voorwerpen.
1. voortdu¬
rend keeren, - draaien : rjldxaxa (de
draden van het spinrokken) o., H., d. i.
spinnen. — 2. med.: zich heen en weer
wenden, - bewegen: a) gaan en komen,
rondloopen : -dodcu dvd xgv jtóXiv. —

orgcocpcico ffreq. v. oxgécpco],

—

ov^cbzijg
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b) ergens verkeeren, zich ophouden:
0-doden êv vèotg, te midden der jonge
mannen.
Gzvyegósy 3 [oxvyéco] = oxvyvóg, 1.
GzvyécOy ijoco, èoxvypoa en soxvtja, 2e ao.
soxvyov, èoivyrjxa (beteek. v. h. pr.) ; med.
f. oxvyijoo/Liai (beteek. v. h. pass.) ; pass.:
èoxvyrjOgv, Foxvyrjuai. — 1. hatefl, veraf¬
schuwen, huiveren voor, vreezen. — 2.
causatief (ao. soxv^a) : gehaat -, ge¬
vreesd maken.
2zvyiogy 3 en 2 [2xvtg]. 1. van de Stux,
Stngisch ; alg. : van de onderwereld.
— 2. meton.: duister, afschuwelijk.
ozvyvógy 3. — 1. lijd. : a) gehaat, hate¬
lijk, afschuwelijk, vreeselijk, grimmig.
— b) somber, treurig, ongelukkig. —
2. bedr.: vol haat, met tegenzin. —
Gzvyogy xó. 1. haat. — 2. voorwerp
van haat.
GzvXogy ó. 1. zuil. — 2. overdr. : steurt.
2zv[A,(pdUogy 3, uit Stumphalos. — 2zvpcpaXogy ion. -qpgXogy rj, Stumphalos,
stad in Arkadië.
2zv^y vyóg, ij [vw. oxvyéco ; eig. : de ge¬
hate], Stux, een rivier der onderwereld.
Gzvjxeïov en gzvjzjzelovj xó, werk, hennep.
2zvgciy oor, rd, stad op de zuidwestelijke
kust v. Euboia.
ozvgdxiovy xó [verkhv.] en ozvga^9 axog,
6, onderste punt van de lans.
Ezvgevgy ó [Sxvga], inwoner van Stura.
GzvcpeXl^oo. 1. a) slaan, stooten. — b)
wegstooten, wegjagen, verdrijven. —
2. alg.: ruw bejegenen, mishandelen.
— ozvcpeXógy 3, en ozvcpXógy 2. — 1.
hard, ruw. — 2. overdr. v. pers.: hard,
streng.
ozcopvXogy 2, praatlustig, aardig pratend ;
bw. -o., op aardige wijze praten.
GVy pers. vnw. v. d. 2cn pers. [vic. Lat.
tü, Middelnederl. du] (verbuiging, z.
Spraakk.), gij.
A. V. (H. e. a.) enk. voc. xv (ook enkl.),
xvrij; gen. oéo, osv, oéüev (alle drie ook
enkl.), oelo, xeoïo ; dat. xoi, xiv (beide
ook enkl.), rstv. — mrv. nom. vppeg ;
gen, vpcov (enkl.), vpécov, vpsécoy ; dat.
vplv, vp.iv (enkl.), vpiv (enkl.), vppi(v);
ace. vpag (enkl.), vpéag, vppe. — du.
nom. ace. oepebï, ocpcöïv.
GV-y %. OVV, A, II.
2vPagLgy scog en idog, ij, zeestad in
Lukanië. — üvfiagirijgy ov, ó, inwoner
van Snbaris, Subariet.
ovpóoEiov en Gvfióoiovy xó, kudde zwij¬
nen. — ovpdozrjgy ov, 6 [ovg fóoxcov],
zwijnenhoeder.
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avy-

—

GvyxazaGXEvd^co

ovy-y %. atv, A, II, begin,
Gvyyagog, 2 [owi', j^a^og], gehuwd met;

77 o., echtgenoote.
<ovyyÉvEia.y att. tgvy-, r( [ovyysvrjg]. 1. ver¬

wantschap, bloed-, stamverwantschap.
— 2. meton., roncr.: verwantschap,
familie.
avyyEvriSy att. fuy-,2 {dat mrv. ook -vevoi).
[. [avy-ycyvogat]. tegelijk geboren, aan¬
geboren : 0 oi -sis jufjvec, de reeks der
maanden die met mij ontstaan is. —
II. [avp.yévos], 1. van hetzelfde geslacht,
verwant: a\ in den bloede bestaande ;
ó o., bloedverwant; rö -ég, bloedver¬
wantschap. — b) stamverwant : o. cp&óvog, wrok van landgenootcn. — 2.
overdr.: samenhangend : <pvoig nizaoa o.
êazi, in de natuur hangt alles samen.
— ovyyEvi'H.óg, 3, verwanten betref¬
fend, van verwanten. — ovyyEvig, iöng,
ij, bloedverwante.
Gvy-yEwdco, pass., geboren worden tege¬
lijk met.
<jvy-yrjQd&Ku)y mede oud worden.
Gvy-yiyvogcu 0 att tgvy-, ion. -yiv1.
vcreenigd -, samen zijn, omgaan met:
oi -óuEvoi, de makkers. — im. : a)
iem.s leermeester of leerling zijn. —
b) helpen, bijstaan. — 2. overdr’ : zich
bezighouden met iets.
jyvy-yLyvcÓGHco © att. £vy-y ion. -yiv- (rned.
= act.). — I. 1. van dezelfde meening
zijn, overeenstemmen, instemmen met.
— 2. het met iem (weer) eens worden :
a) erkennen, toegeven. — />) v. d. ver¬
ongelijkte: vergeven. — II. iets met
iem. weten, mede kennis hebben van ;
in%.: o. êavzcg, bij zichzelf weten, zich
bewust zijn : -o/liev avzoïni g/nïv ov
jzoirjoaoi oQ&cbg, hdt., dat wij verkeerd
gehandeld hebben.
Gvyyivo/uaiy Gvyyivcboxcoy %. ovyytyv-.
ovyyvoiciy att. £vy-y ij [ovyyiyvcóoxcoli en
ovyyvcóprh aft. igvy-,rj [id.], toegevend¬
heid, vergiffenis: 0 -oiar ioysir -dgujv
eyELv xLvif iem. vergiffenis” schenken ;
-cógrj èoziv èdv
het is te vergeven,
ZOO ... — Gvyyvcó/acovy att. £vy-y 2 [iV/.],
vergevensgezind. — avyyvooGzóg9 2
[verbaaladj. v. id.\. 1. te vergeven, ver¬
geeflijk. — 2. v. pers. : te verontschul¬

digen’.
Gvyyovosy 2 [«ovyyiyvogai]. 1. a) verwant.
— b) d, rj o., broeder, zuster. — 2.
°EGziao., de haard waarbij men geboren

is.
Gvyygaggay att. tgvy-y xó [ovyygdcpco], ge¬
schrift. — GvyyQCicpEvSy ó \id.]. 1. schrij¬
ver. - 2.im,.: prozaschrijver, ?;?*/ge¬
schiedschrijver. — Gvyygacprj, ij [idi\.

1. het opschrijven, het aanteekenen.
— 2. meton., eoncr. : geschreven stuk :
boek, oorkonde, verordening, contract.
— ovy-ygdcpco, att. i=vy- © 1. opschrijven, aanteekenen. — 2. a) opstellen,
verhalen : o. jzóXsgov. — b) een schrif¬
telijk voorstel doen : jzagdvoga o. (ongeicoon voor ygdzpco).
Gv-yE {dat. aoiye, ace. oéys),

«*

gij [met na¬

druk).
Gvy-xcvd'ouQÉoö ® 1. samen met iem. omverhalcn, helpen sloopen. — 2. over¬
dr. : samen overwinnen.
Gvy-xa'd'aggó^co © een lijk helpen voor¬
bereiden voor de begrafenis.
Gvy-xcL'd'é£o/Liai ® = ovyxddijgai.
Gvy-xa'd'Ezgyco

© samen opsluiten.

Gvy-xa'd'EvSooy slapen met.
Gvy-xd'd'rjgai © ion. -Kar-, 1. zitten bij,
bijeenzitten. — 2. im,.: zitting houden.
Gvy-xa'd'i^co © 1. samen doen neerzitten.
— 2. {gew.) onoverg. en wed. : bijeen

gaan zitten.
Gvy-xcL'd'iggiy att. £vy- © 1. samen neer¬
laten. — 2. onoverg. -lévcu [.êavxór]. a)
samen afdalen. — b) overdr. : zich ver¬

lagen tot, zich verwaardigen.
Gvy-xaléooy att. %vy- ® bijeenroepen.
Gvy-xalvjtxw,

goed toedekken, omhul¬

len.
ovy-xduvco • 1. zich

inspannen met,
meewerken, helpen. — 2. lijden met,
medelijden hebben.
Gvy-xdgjixco © samenbuigen, krommen.
Gvy-xaGiyvgzTjy ij, eigen zuster.
ovyxa.Gigy iog, vr. bvn. [ovvxdoig], zusterlijk.
Gvy-xaxa^EvyvvgL © samen inspannen ;
fig. : 0 -xclxé£evxxcu dvij, is een jukg’e-

noot van den rampspoed.
© mede begraven.

Gvy-xaxa'd'djixco

en Gvy-xazaxauo ® att.
-xdcoy mede verbranden.
Gvy-xaxaxzdogouy helpen verwerven.
Gvy-xazaxzEzvoo © samen dooden.
Gvy-xazaXvcoy
helpen omverwerpen,
overdr.
Gvy-xazajxgdGGooy att. -dzzcoy helpen ver¬
Gvy-xa.TOLi'&'oo

wezenlijken, helpen tot stand brengen.
Gvy-xazagQLJtzco © samen naar beneden

werpen.
avy-xazaGXEÖdvvvgi © samen met iem.

uitgieten.
tgvy-, 1. helpen
voorbereiden, - inrichten.— 2. tegelijk
inrichten.

Gvy-xazaaxEvd£cOj att.

♦

Gvyxo.zaGzgÉopopo.L — ovyxoofid£co

<jvy-KOLxa.GTQécpojj,ai ® helpen onderwer¬
pen.
Gvy-Kazari'd'EfA.ai © [eig. : o. yjfjcpóv xivi,
zijn stemsteentje bij een ander leggen ;
rd. :] o. SóEar tlvl en o. tlvl [zonder
ace ), met iein.
met iets instemmen.
Gvy-Ho.zacp'kÉyu), mede verbranden.
ovy-KaTayj'i]<pl£oiLicu, mede veroordeel en.
Gvy-xazegyd^ofiai, att. £vy- @ 1. helpen
volbrengen, - uitvoeren. — 2. helpen
veroveren.
Gvy-xazégxopiai ® samen uit h. binnen¬
land of over zee terugkomen.
ovy-xazevxo/bicu ® in zijn bede samen¬
vatten.
avy-xazrjyogéco, mede aanklagen.
avy-xdzrjfjiai, ion. = -xdd'-.
OKy-xaroLxéoo, samen won en.
ovy-xazoix££co, att. %vy-f tegelijk stich¬
ten.
avy-xazoQVGGco, att. -vzzco, mede be¬
graven.
Gvy-xet/Licu, att. £vy- © 1. bijeenliggen.
— ÏL [dient als pf. pass. bij. ovv-ziilrjfu).
1. samengesteld zijn, bestaan uit, ook v.
abstracta. — 2. overeengekomen -, af¬
gesproken zijn : -pévi] ypêga ; zd -jlievol,
overeenkomst.
avy-neXevco, kracht bijzetten aan een
bevel.
avy-xEvzéco, tegelijk doorboren, - neerstooten.
avy-xEQdvvv/LUj att. £vy- ® 1. vermengen
met. — 2. overdr., pass. : doortrokken
zijn van, gedompeld zijn in : 0 -xéxgapcu dvg, in de smart.
Gvy-xLvdvvevooj samen gevaar loopen ;
inz. : wapenmakker zijn.
Gvy-xAdco © tegelijk breken.
avy-nXelco, att. ^vy-xXrjco © ]. toesluiten,
goed sluiten : o. jtvlag. — 2. samen
insluiten, visschen in h. net vangen.
avyKl7jQovopLécoy medeëi’fgenaam zijn. —
Gvy-xhrjQovó/LioS) 2, medeërfgenaam.
avyxXpgog, 2 \ovv, xXf}gog\, door een
zelfde lot toebedeeld. — Gvyxhjgóco,
door het lot verbinden.
*j* GvyxXrjzLxóg^ 3. — 1. van den raad, - se¬
naat. — 2. o o., senator. — Gvyxlrjzog,
2 [övyxakéco], 1. bijeengeroepen.— 2. fj
o. [povXrj], beraadslagend lichaam, inz.
f de Rom. senaat.
Gvy-xAfjco, att. = ovyxleLco.
Gvy-KhivofjLcu © neerliggen bij.
Gvy-xlovéco (ovv-, met elkaar, dooreen),
geheel in verwarring brengen.
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Gvyxlvq, vöog, m. vr. onz. bvn. [ovv,
xXuCoj]. 1. samengespoeld. — 2. over¬
dr. : samen gel o op en.
avy-xoipdofzciL, slapen bij.
Gvy-xolldco, dichtplakken.
Gvy-xop,££co, att. !=vy- © 1. bijeenbrengen,
eifj. en overdr. — 2. helpen verzorgen ;
inz. : helpen begraven.
*
GvyxoTtrj, 97, uitstooting v. een of meer
letters of v. een lettergreep in h. midden,
of afkapping ervan op h. eind v. een
woord, synkope, apokope. — ovy-nójzrca © 1. in elkaar slaan, stukslaan. — 2.
v. pers.: neerhouwen, dooden.
Gvy-xogvflavzLdco, att. %vy-, samen dwaas

handelen.
Gvy-xov<p££co, helpen lichter maken, iem.

helpen boven water blijven.
ovyxgaoïg, scog,

97
[ovyxsgdvvvpi\, ver¬
menging.
Gvy-xQLvco © 1. bijeenbrengen, samenstellen. — 2. overdr. : a) in den geest
naast elkaar plaatsen, vergelijken. —
b) verschillende gegevens in zijn geest
bijeenbrengen ; rd. i' een droom ver¬
klaren. — GvyxQLGig, scog, 97. 1. het
bijeenbrengen. — 2. overdr. : a) ver¬
gelijking. — ' b) t verklaring v. een

droom.
avy-xgozéao. ï. tegen eikaarslaan : o. zoo
XELQEy in de handen klappen of de han¬
den ineenslaan.— ÏL inz. 1. aaneenhameren, behameren. — 2. overdr. : a)
iem goed oefenen. —• b) beginnen,
inzetten : o. nóxov.

Gvy-xQovco. L tegen elkaar slaan. — 2.
overdr. : met elkaar in botsing bren¬
gen, tegen elkaar aanhitsen.
Gvy-xQvjizcD © ]. goed verbergen. — 2.
overdr. : geheim houden.
Gvy-xvf)£v<x>j met iem. dobbelen.
Gvyxvvayóg, dor., en -pyóg, o, jacht¬
genoot.
Gvy-xvjizco © 1. a) (ovv, A, II, 1, b), zich
inéénbuigen, gebogen gaan. — b) v.
troepen: zich samentrekken.— 2. over¬
dr.: gemeenschappelijk handelen (voor¬
stelling gelijk Ned. : de hoofden bij
elkaar steken).
Gvy-xvQÉoo en -xvgoo © I. samenbotsen
met, stooten op, ontmoeten. — II. 1.
een ongein k te gemoet gaan : o. zvyrj•
— 2. a) aan iem. overkomen, treffen :
0 xig zvya poi -xvgrjoEi; — b) alg. : ge¬
beuren : zd -xvgrjoarxa, het gebeurde ;
onpers. -el, het gebeurt. — ovyxvgia,
97, toeval. — Gvy-xvgcoy z. ovyxvgéco.
Gvy-xoo/ad^co. 1. meeloopen in een op-

33

I, ;vv *?.f \
ovyxaiQGo

tocht ter eere van Dionusos. — 2.
alg. : meezwieren.
GvyxaiQco ® !. zich mede
zich samen
verheugen. — 2. geluk wenschen.
avy-xeigovgyéco, samen met iem. de hand
slaan aan een werk.
avy-xéco © ï. 1. bijeongieten, dooreen¬
gooien, verwarren: °ygdy.uaza o., het
geschrevene dooreenwisschen, - uitwisschen ; xcupovg o., graven vernielen.
— 2. overdr. : a) v. cl. geest enz.: in
verwarring brengen; f ontroeren. —
b) te niet doen, krachteloos maken,
verijdelen : o. dgxia, H., zijn eed ver¬
breken. — II. door gieten dichtmaken,
bedelven : dooi ovyyvdèviEg, geheel met
zand bedekte palen.
cjvyxogevTijs, ov, o, mededanser. — avy9 x°Q£vcoj raeedansen.
ovy-xóco. 1. dichtwerpen, dempen : o.
xggvag. — 2. in elkaar gooien, in puin
veranderen, een muur en dgl. necr• halen.
avyxvGig, g [ovyxsco]. 1. vermenging,
het dooreengooien, verwarring. — 2.
overdr.: a) verwarring van den geest.
— bs het te niet doen, het krachteloos
maken : o. ogxcov, het schenden van
ceden ; o. zijg nohzsiag, omwenteling.
Gvy-xcbvvv/LU

= ovyyóco.

ovy-x^gécoy att. £vy-. 1. naar elkaar toe
gaan: ^nêigai -ycogovaai, tegen elkaar
slaande rotsen. — 2. overdr. : a) zich
met iem.s zienswijze enz. vereenigen,
overeenkomen : o. yvcópg zivóg ; g -ycogg&eïoa eiggvg. — /;) toegeven, toe¬
staan, in willigen, zich in iets schikken.
— Gvyxcóggaig, scog, g, + vergiffenis.
ovEiog, 3 [avs], van het varken.
ZvéwEGig, t.og, 6 [Semietisch w.; = edele
vorst], titel der Küikische vorsten, door
de Gr. schrijvers vaak voor een eigen¬
naam gehouden.
Gv-^dco ® 1. samenleven. — 2. overdr.: in
een toestand leven : o. cpóficg.
Gv-^evyvvfZL © 1. samen onder het juk
spannen, - inspannen : o. ïjtuovg. — 2.
overdr.: a) echtelijk verbinden. — b)
alg., pass. : nauw’verbonden zijn.
Gv-tgzÉoo. 1. samen onderzoeken, helpen
bij het onderzoek. — 2. redetwisten.
ovtjvyia, g. 1. tweespan : o.jicólcov. — 2.
alg. : paar. — ovgvyog, 2 [<ovv,- £vyóv ;
eig.: onder hetzelfde juk gespannen]
en Gv£vt;f vyog,m. vr. bun. [iid.], overdr.
1. gehuwd ; ° g ov£vyog, echtgenoote.—
2. alg. : nauw verbonden ; ° 6 ov^vyog,
makker.
Evgvg, g, stad in Egypte, nu Assoean.

—
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•>:,rff-pjc •’

ovlXappdvca

Gwd'ijvaiy ao. inf. pass. v. osveo.
ovxdpuvog, g [Hebr. w.], moerbeiboom.
Gvnéy, g, ion., en, gecontr., ovnrj, ff
[ovxor], vijgeboom. — Gvxivogy 3, van
den vijgeboom.
GVHOfLogéa, g [atJpcor, yógov'], moerbeivijgeboom, wilde vijgeboom.
GVKOV, ZO, vijg.
ovxocpavzÉGo, 1. een sykophant
een
valsche aanklager
een lasteraar zijn,
belasteren. — 2. door bedreigingen enz.
afpersen. — avxocpdvzgg, ov, 6 [ovxovT
epaivoo; eig. beteek. onbekend], sykophant, beroepsaanklager, lasteraar. —
ovxo<pavziay g, s}dcophanten werk, val¬
sche aanklacht, laster.
Gvh-y z. övv, A, II, begbi.
ovAdco [ovXov\ 1. wegnemen : o. Ticd/ua
(pagézggg [gen. v. scheiding), H., het
deksel afnemen van den pijlkoker. —
2. geiu. met h. bijbegrip v. geweld : a)
de wapens v. een gesneuvelden vijand
rooven, dien vijand van zijn wapens
berooven : o. zehysa, H. ; o. zivd, H.
met 2 acc.: svaga (wapenbuit) vsxgovg
o. — b) alg. : rooven, stelen, berooven,.
bestelen : izloïa o., kapen ; isgd o., tem¬
pels plunderen ; met 2 acc. : gs xaolyvgzov ovlgg, gij berooft mij van...
gvXevco \idi\ = ovAdco.
Gvfa7, g, alleen mrv. — ovkov.
ovllapri, g [ovV.apPdvco; eig. : letters, •
die bij h. spreken samengenomen wor¬
den], lettergreep. — GvXhafUï;w [dg.:
lettergrepen vormen], spellen.
GvA,-A.aXécoy met iem. spreken.
Gv'k-Xafipdvcny ait.
@
1. (ovv- ziet op h. voorwerp der hande¬
ling). 1. a) samen-, bijeennemen, -bren¬
gen : o. zgg ozgazidg zovg nEgiyEvopÉvovg, de overgeblevenen ... verzame¬
len ; d. mond v. een doode dichtdruk¬
ken.— b) alle geluk en dgl. tegelijk
ontvangen, - genieten. — 2. overdr.: a\
met den geest bijeenbrengen, begrij¬
pen — b) in woorden samenvatten :
Evl ETiEL jzdvza o. — c) alle macht en
dgl. in zich vereenigen.
H. {ovv-, de handelende pers. met zich¬
zelf). 1. medenemen, wegbrengen. —
2. alg. : vastnemen, -houden, grijpen.
— inz.: a) gevangennemen, vatten. —
b) zwanger worden.
III. (ovv , de handelende pers. met an¬
deren), act. en med. 1. samen aan vatten r
een deel nemen van : ° -o/uat zin
imann.) vóoov (partit. gen.), d. i. den
last der ziekte helpen dragen. — 2. vd.:
helpen, ondersteunen : o, zivl sjil zivaP
tegen iem.

< ■

GvXXêyto

—

GvX-Xéyco9 att. £i>A- © 1. a) saiuenlezen,
bijeenzoeken,
-brengen, inzamelen,
verzamelen : o. qjgvyava, rijshout ;
° -o/Licu
fUorov, zich zijn nooddruft
verschaffen ; v. pers. : o. ozgazidnag.
— b) med. : bijeenkomen. — 2. door
verzamelen tot stand brengen, ver¬
zamelen : o. oigdzsvpa.
Gvl-XeLfiopaiy pass., samenvloeien.
gvXXexzgog9 6, ij [ovv, Xéxzgov], echtge¬
noot, -noote.
ovXXrjp8^v9 att. tjvX-, bw.

[ovXXapjid.vco],

samenvattend. — 1. in een paar woor¬
den. — 2. in ’t algemeen.
avXXrjTcxgia9 7), helpster.— avXX7]jzzcog9
att. igvX-j ogog, o [ovXXap($d.v(D\, helper.
GvXA.7]yjigy att. %vX-9 sog, 7) [idi\. 1. het
bijeennemen. — 2. aanhouding.
ovXXoyr}9 f] [avXXéyco]. 1. het bijeenbren¬
gen, het inzamelen ; inz.: werving.
— 2. meton., concr.: vergadering.
GvX-Xoyl£opai © 1. bijeentellen, bijtel¬
len. — 2. a) gedachten bijeenbrengen,
overleggen. — b) inz.: gevolgtrek¬
kingen maken, redeneeren.
GvXXoyipaZog9 3 [ovXXoyog], van verschil¬
lende kanten bijeengekomen.
GvXXoytG/Lióg9 6 \ovXXoyi£opai\. ï. het bere¬
kenen. — 2. het bijeenbrengen van
premissen, sluitrede.
ovXXoyog, att. £*M-, ó [ovXXéyco], bijeen¬
komst, vergadering, samenscholing.
GvXlo,j(ix7ig9 ov, o [ovv, Xóyog ; eig. : man
van denzelfden lochos], wapenmakker.
gvX-Xvco. 1. iets helpen losbinden. — 2.
ojiovergoverdr. : den toestand helpen
ontwarren.
ovXov, zó, alleen mrv., inbeslagneming.
ovp-9 %. ovv,

A, II,

begin.

© I. bijeenkomen.
— II. gew. overdr. 1. v.pers. : a) over¬
eenkomen, het eens worden, een over¬
eenkomst sluiten.— b) inz. v. vijanden :
zich verzoenen. — 2. v. verklaringen :
overeenkomen, strooken met. — 3. v.
h. tijdstip v. twee gebeurtenissen : over¬
eenkomen, samentreffen. — 4. v. af¬
zonderlijke gebeurtenissen {ovv- duidt
een samenloop v. omstandigheden.aan),
a) a) gebeuren, iem. overkomen, uit¬
vallen : -SLV xaXcog, goed afloopen. —
/?) dikw. onpers. -el, het gebeurt; zd
-ovza, zó -ov, zó ovpfiav enz., het ge¬
beurde. — b) in versterkten zin : goed
afloopen : rj nelga -el, de poging ge¬
lukt. — c) in vei'Ziv. zin : blijken te
zijn, zijn. — 5. v. een gevolg: a) het
gevolg zijn van. — b) vrl v. een logische
gevolgtrekking: slotsom, besluit: 8 -el

ovp-palvGO) att. £v/li-

gv pfióXoLLov
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ex zov Xóyov, de slotsom van onze
redeneering.
ovp-fidXXcjo, att. IgvfjL- ©
A. overg. 1. 1. bijeenwerpen,-brengen,
-leggen: ovv ... ëfóaXov givovg, H., de¬
den hun schilden samenbotsen; nozafzoi -fidlXezov vdcog, H.. de twee stroomen vereenigen hun wateren.* — 2.
med. : a) met anderen samen inbren¬
gen, bijdragen: -opai ygrjpaza sig tl :
inz. : zijn deel betalen. — b) abs. : bij¬
dragen, helpen. — 3. a) menschen
(ook dieren) bijeenbrengen, gew. in
vijandelijken zin :

zovg dsol ovpfioloy,

Pi., brachten hen bijeen voor d. strijd.
— b) med. : handgemeen worden ; ook:
op iem. stooten, ontmoeten. — II. over¬
dr., act. en med. 1. in den geest bijeen¬
brengen : a) overwegen. — b) verge¬
lijken.— c) verschillende gegevens on¬
derling verbinden ; op grond daarvan
gissen, vermoeden ; daardoor erken¬
nen, begrijpen ; daaruit besluiten.— 2.
tot een gesprek enz. bijdragen: o. Xóyovg
zivl, praten met; -opou Xóyovg negi zivog,
iets bespreken ; ook -opcu zonder ace.,
praten ; yvcopag -opaL, zijn gedachten
mededeelen. — 3. a) overeenkomen,
tot een vergelijk komen : avvE^dXXovzo
Xófpov, bepaalden gemeenschappelijk
een heuvel. — b) door overeenkomst
doen ontstaan : £. £vpPóXaiov, een ver¬
bintenis aangaan. — 4. door menschen
bijeen tebrengen doen ontstaan: ° o. ëgiv,
twist verwekken ; -opai £sviav, gast¬
vriendschap sluiten.
B. onoverg. 1. act. en med. : stooten op,
ontmoeten, omgaan met. — 2. act. inz.:
vijandelijk samenkomen, handgemeen
worden.'
ovpfiaoLg, att. %vp-9 swg, ?/ [ovpfiaivco],
overdr.: overeenkomst, verzoening. —
avpPazixós, 3 [idi\, naar een overeen¬
komst -. naar een verzoening leidend.
Gvfi-Pid£opcuy 7ned. : met geweld bijeen¬
brengen ; pf. met lijd. beteek.
Gvp-pLpdCco9 att. Ijvp-. 1. doen samen¬
komen. — 2. overdr.: a) vijanden tot
elkaar brengen, verzoenen. — b) in d.
geest bijeenbrengen, vergelijken.
GVp-pLÓcO = OvCdcD.
ovfjL-fiodco. 1. onoverg. : medesekreeuwen.
— 2. elkander toeroepen.
GvpL-l6o7]'d'éoo9 att. §vp,-9 mede te hulp
komen ; alg.: te hulp komen.
ovppóXcuovy att. £v^-> To \ovppoXov\. 1*
a) herkenningsteek en [z. ovppoXov, 1).
— b) alg. : kenteeken, o. a. ziekteteeken. — 2. (z. ovpfidXXu), A, II, 3).
overeenkomst, verdrag, contract.— b)
meton.: a) op contract berustende zaak
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-

avppogog
•

*,

leerling. — f) door een verdere mei on.:
uitgeleend geld.
av^Polrj’) ott. ^vp-9 g [0Vf.iPaV.CQ], bet
' samenkomen. — 1. gewricht. —2. bet
treffen, gevecht.
Gvp/3okov9 att. %vp-9 t6 [idi\. L herkenningsteeken (een in tweeën (/ebroken
voorwerp, waarvan b. v. twee gastvrien¬
den ieder een stuk bewaarden; ieder
der twee stukken, die in elkaar pasten
(ovpfdklco), diende om de identiteit v.
d. toonder te bewijzen). — 2 vd. alg. :
a) ieder legitimatiebewijs, o. a. presentiepenning. — b) in nog ruimeren zin :
a) teeken, kenteeken. — f) voorteelten.
— 3. overeenkomst, verdrag, contract.
övp-t3ovhevco9aU. tjvp-, 1. aanraden, raad
geven; inz. : een voorstel doen. — 2.
med. : om raad vragen, overleg plegen.
Gvpftovkr/y att. lgvp-9 en -/lovUa, f) [ovpfiovlog]. 1. raad. — 2. gezamenlijke be¬
raadslaging. — Gvp/lovliovy TÓ [id.]. 1.
raad. — 2. raadsvergadering.
Gvp-Povhopaiy att. jjvp-, 1. hetzelfde wil¬
len als. — 2. voor iem. sympathie heb¬
ben.
ovp(SovXog9 att. £vp-9 o, g'[ovv-, fovlg],
raadgever, -geefster.
avpEvog9 3, 2e ao. part. med. v. oevco.
Svpr/y f/, eilandje op de kust v. Kariv. —
2v/luj-'d'EVy bw., uit Suine.
avp-pav-d'dvoo © 1. met iem. lecren ; ao.:
met iem. weten. — 2. gewoon gera¬
ken aan.
Gvp-pdgjzzco9att. tjvp-, bijeenvatten, -ra¬
pen.
ovp-paQzvpéco, met-, voor iem. getuigen.
Gvp-pdgzvg, vgog, att. lgvp-9 6,
medegetuige.
avppaxéco, att. -^vp- [ovppaxóg], 1. sa¬
men met iem. -, aan icm.s zijde strijden,
strijdgenoot zijn. — 2. overdr.: behulp¬
zaam zijn, ondersteunen. — ovppaxia,
att. %vp-, g [id.]. 1. aanvallend en
verdedigend verbond. — 2. rneion.,
concr.: bondgenooten. — ovppaxlm
xóg, att. %vp-y 3 [id.]. 1. de bondge¬
nooten betreffend. — 2. t.6 -oV: a)
bondgenootschap. — b) meton., concr.:
bondgenooten. — ovppaxl?9 löog, vr.
bvn., met iem. verbonden, bondgenoot.
cvp-pdxopai © = ovppaxéco.
cfvppaxog, att. %vp-9 2 [ovv {bic.) paxópevog]. 1. a) medestrijdend, strijdgenoot.
— b) 6 o., bondgenoot. — 2. 'alg.: a)
helpend, ondersteunend.— b) overdr. v.
zaken en omstaiidigheden:hQVQYfaY\ï]k.
avp-pEiyvvpi, att. Igvp- ©, -vco {alleen
pr.) en -pioyco.

.

f. overg. 1. a) vermengen, dooreenmen¬
gen. — b) alg.: vereenigen. — 2.over¬
dr. v. onstoffelijke zaken : a) vermen¬
gen : avTcü xaxdv (onheil) ovvèpixïïg,
nl. met zijn voorspoed ; (pcovg -pspiypévg, verward geluid. — b) iem. iets
mededeel en.
II. onoverg. en pass.: sameükomen. 1.
als vrienden: zich vereenigen -, om¬
gaan met, iem. aanspreken, een onder¬
houd hebben met — 2. als vijanden :
handgemeen -, slaags worden.
ovppeixzog, 2 [verbaalaclj.], vermengd, ge¬
mengd.
Gvp-pévcoj att. £vp- © S. bijeenblijven.
— 2. overdr. v. verdragen enz.: stand¬
houden.
Gvp-p£za7toopÉopcuy tegelijk met iem.
zijn levenswijze veranderen.
Gvp-pEzaxeiei£opou9 helpen behandelen.
Gvp~pszéxco9 att. £vpen -pEzloyoo ©
mede deelnemen.
Gvp-pEzgécoy att. %vp-, 1. iets met een
zelfde maat meten, meten door verge¬
lijking met. — 2. overdr.: a) v. tijd.
pass. : gelijkkomen : ° Etpdhxo paxgq5
-pexgovpsvog xQÓvco, hij stierf gelijk¬
komen d met een langen tijd, d. i. hoog¬
bejaard. — b) v. wijze : aanpassen :
fUog -pspErgg/iérog opvoixaïg xpsiaig, le¬
venswijze aangepast aan de behoeften
der natuur. — Gvppézgrjaig9 att. %vp-9
scog, g, het af meten naar iets.
GvppEZQia9 att. §vp-9 7) [—> Lat. symmetria —> Ned. symmetrie], het gelijke
maat hebben. 1. met zichzelf: even¬
redigheid, juiste verhouding, symme¬
trie. — 2. met iets anders : verhou¬
ding : i] vvxTug TTQog ppegav o. — avppezgog9 att. lgvpp-9 2 [ovv, pézgov], ge¬
lijke maat hebbend. 5. met zichzelf:
gelijkmatig, evenredig, symmetrisch.
— II. met iets anders. 1. v. ruimte: even
groot als. — 2. overdr. a) v. tijd: ge¬
lijktijdig met, even oud als. — b) v. wij¬
ze : overeenkomend met, passend bij.
Gvp-pv/zidopaiy att. tgvp-9 samen beraad¬
slagen.
Gvppiyr/g9 2 [ovppiyeig, v. ovppslyvvpi],
vermengd, dooreengeraengd. — ovppiyvvpiy -vvco = -psiyv-. — avppixtog, 2 = -psi/c-, — Gvp-playcoy z.
oviipEiyvvpi.
avppogia9 g. 1. belastingklasse, symmorie, een der 20 groepen, waarin de
rijkste burgei's met h. oog op h. heffen
v. zekere belastingen of h. uitrusten en
onderhouden v. oorlogsschepen ingedeeld
waren. — 2. smaldeel der At/ieensche
vloot. — ovppogog9 2 [ovv, pógog], mede
belastingplichtig.

ovu/biox'd'éco
ovfA-fjLox'd'Écüy samen lijden.
Gvu-fivcO) sluiten.
ovfMzd-d'Eia.j ij, medegevoel, medelijden.
— ovfZJia.'O'rjs, 2 [ovv (bw.) nadóv, part.
2c ao. bij ndoxco], medegevoelend, me¬

delijdend.
avfi-jTacdEvco, samen op voeden.
ov/j.-jzai£co, spelen
dartelen met. —
avfjLJzaïKTCDQ en -JtalozoQy ogog, 6,

speelmakker.
ovp-naicoo I. overg. : tegen iets slaan.
— 2. onoverg. : op iets stobten.
onp-jtagaytyvopaL ® samen er bij ko¬

men.
Gv/Li-jzaQa'&'Éco, aan iem.s zijde meeloo-

•
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ovpjzXggóco

ov/a-Jzévo/aaL, iem.s armoede deelen.
ovfjL-jtEQaivoo © 1. helpen voltooien, -

uitvoeren, - tot stand brengen. — 2.
alles samen
geheel voltooien.
ovfA.-jt£QLvoozéoo9 mede rondtrekken.
ovfjL-jzEQLjzazEco, met iem. op en neer
loopen.
*
ovfi-jiEQLzvyxdvco, (toevallig) ontmoe¬
ten.
ovfL-jtEQLcpÉQooy att. %v[x- © overal mee¬
dragen.
GVfjL-jzrjyvvfiL ® 1. doen stremmen. — 2.
ineenzetten, -voegen. — ovpjzggts,
sog, g, samenvoeging.
ovfx-jiLÉ'C,co, att. tjvfz-y samendrukken,

samen vatten.

pen.

en naast iem.

ov/Li-jtL^Eooj samenpersen; pass.: samen¬
kleven [onoverg.).
ovfi-jLLvoo o meedrinken, samen een

ovp-jtagaoxEvd^ooy helpen verschaffen.
ovp-Jtagaozdzgg, att. %vp-9 ov, ó, die

ovfjL-jtLJizGOy att. tgofjL- © en [alleen pr.)
-JILZVO.

av p-nagaXappdvoy att. %vp- © met zieli

meenemen.
Gvp-jiagavrjxopoLL, met

zwemmen.

bij iem. staat, helper.
ovp-JzagardooopaLy att. -dzzopac, zich

samen met anderen in slagorde scha¬
ren, medestrijden.
ovja-jtdQELf.iL © \elpi], insgelijks aanwe¬
zig zijn,
cvfa-TcaQELGEQxofiaLy mede binnenslui¬
pen.
ovf,L-jtaQÉxco © helpen verschaffen.
ovp-jzagiozgpL, att. %vp- ® onoverg. (2e
ao., pf., plqpf•) en meel. : zich naast
iem. plaatsen, iem. bijstaan.
Gv/a-jtaQo/acLQZECQy samen met iem. mee¬
gaan.
ovfi-jzagy att. %vfA.-, aoa, av [verbogen ge¬
lijk nag), een versterkt nag. — 1. enk.:
a) (bij coll. en ‘wanneer men aan de deelen
v. een geheel denkt), gezamenlijk, ge¬
heel .* o o. ozgazóg ; t) -aoa óöóg, de weg

in zijn geheel beschouwd, de algemeene richting ; fj -aoa yvóprj, de algemeene zin der redevoeringen. — b)
zó -av, tol -aria, het geheel, alles bij
elkaar : zó -av eÏjielv en, bw., zó -av,
in Jt algemeen, om het kort te zeggen.
— 2. mrv.: alle gezamenlijk.
ovfjL-jzazéco, in elkaar treden, vertrap¬
pen.
ov/Lc-JiEddoo, samenbinden.
ovfjL-izEL'O'co © door overreding voor zijn
partij winnen, overreden.
ovfa-jiÉjLMzoo ® 1. meezenden, meegeven,
tegelijk zenden. — 2. o. nopngv, een
optocht begeleiden [%. Ttépjio, 11, 2).
ovfi-jtEV'd'éoo, medetreuren.

drinkgelag houden.
A. L vallen

botsen -, stooten op;

gew.in vijeindelijken zin: handgemeen
-, slaags worden. — II. overar. 1. v.
[geiv. ongelukkige) gebeurtenissen : a)
óp iem. vallen, iem. overvallen : nolloL avzo KLVÓVVOL OVVÉJIEGOV. — b) a)

in denzelfden tijd vallen, tegelijk ge¬
beuren ; alg. : gebeuren, voorvallen :
za ovpninzovza, zó. ovpnsoóvza, gebeur¬
tenissen, omstandigheden, toestand.—
(5) onpers. -el, het gebeurt terzelfder
tijd ; alg. : het gebeurt. — 2. samen¬
vallen -, overeenkomen met : zó nddog avvèjiEOE zo xggoïggLcg, de ramp
kwam overeen met het orakel. — 3.
in een toestand geraken: ° xaxoïg o.
B. ineenvallen, instorten : ?) obda -el.
GvfL-tthazayéwy tegen elkaar klappen.
ovfjL-jzXéxco & I. 1. in een strengel en, sa¬
menbinden. — 2. pass.: et) omstrengeld worden : vrl: handgemeen wor¬
den : ovfinlay.érzag diayovl£so'daL, een
beslissend en strijd van man tegen
man leveren. — b) vastraken. — II.
overdr. : nólspog -ezai, ontspint zich.
ovfi-JzAéco © samen-, meevaren.
ov/uL-jzA.£co£y cog, cov, geheel vol.
ovfLJzXgydSy dóog, vr. bvn. [ovv, jrtyooo],
tegen iets stootend; geiv. : ai Ivpnhjydöeg met en, ;;elfst. g., \onder nèzgai, de
Sumplegaclen, twee rotsen bij el. ingang
v. de Zwarte Zee, die bijeenkwamen,
wanneer een schip er tusschen voer, en
het verpletterden.
ovfjL-jtlggóo, dit. £vp-. 1. helpen vullen;
inx.: helpen bemannen. — 2. et) geheel
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GV fJLCpOgd

vullen, aanvullen; in%. : geheel be
A. ovv- ziet op h voorwerp der handeling
mannen. — b) overdr. v. tijd : vervuld
ï. bijeendragen, -brengen, vereeniworden : *f* ai fjgégai ovvEJilrjgovvzo, de
gen. — II. pass. 1. a) bijeenkomen,
dagen, die vooraf moesten gaan, wer¬
stooten op, ontmoeten ; inz. in vija/ndeden voltallig
lijken zin : handgemeen
slaags wor¬
den.— b) met iem. omgaan. — 2. over¬
<yv(A,jrXoKYjj att.
g \ov[Ji7tXÉxcd\, het
dr. : a) overeenkomen, hej: eens zijn, ineenstrengelen ; inz.: het handge¬
meen.
worden, zieh verzoenen. — b) passen
bij. — c). v. gebeurtenissen : door een sa¬
GvpjzXoog-oug, eog-ovg, oov-ovv, att. %v/amenloop v. omstandigheden gebeuren,
[ovjuTzXéco]. 1. medevarend; 6 o., reis¬
iem. overkomen ; onpers. -szai, het ge¬
genoot.. — 2. overdr. : 6, g o., deel¬
beurt, het valt uit.
genoot. — Gvja-jzXóoa>, ion. = ov/utiXéco.
B. ow- ziet op h. onderwerp der hande¬
Gvfa-Ttvéw ® 1. samen ademen. — 2. oz;erling. L overg. 1. samen met iem. dra¬
dr. : overeenkomen, het eens zijn.
gen, helpen' dragen. — 2. overdr. : sa¬
Gv^jtviyoy © 1. iem. of iets verstikken.—
men -, helpen verdragen : o. avzgj (met
2. hyperbolisch : omdringen.
hem) TtEvlav, zijn armoede deelén. —Gv/a-jvodigco. 1. de voeten vastbinden. —
H. onoverg., overdr. {vgl. A, II, 2). ï.
2. alg.: a) iem. hinderen om zich te
a) bijdragen tot, nuttig -, bevorder¬
bewegen. — b) overdr.: verstrikken
lijk zijn : Touzo ovvgveixs icoigodog,
door drogredenen en dgl.
hdt., het was nuttig voor haar die
het deed, het gelukte haar; zó -ov,zd
Gv/a-jzoiéco, samen met iem. doen, helpen.
-ovza, nut, voordeel, belang. — b) on¬
Gvfz-jzoi]Liaivo[j.aif samen weiden.
pers. -si, het is nuttig, - voordeelig.
Gvg,-jToXefA,éco, samen oorlog voeren.
— 2. overeenkomen, het eens zijn, zich
gv{i-jzoXloqkéco, att. %vfA,-y samen belege¬
schikken naar : 0 o. zoïg xqeiogooiv, naar
ren.
de machtigen. — 3. passen bij: 0 dvoga
-ei xaxoïq, mijn naam past bij mijn
Gvp-jzoXiTsvcoy att. §v(i-, en med.: mede¬
rampspoed. — 4. onpers. -ei, het ge¬
burger zijn, samen als burger leven.
beurt.
av/a-jtovéco, medewerken, helpen.
Gvp-cpsvyco, att. t=v/Li- © met iem. vluch¬
ov[A,-jioQEvo(A,ai, meegaan.
ten, - verbannen worden.
ovpjzoalagyog9 6 [ovpjzoolov dg/cov], voor¬
Gvp-cpTffAi, att. gv/z- © met -, gelijk iem.
zitter bij een drinkgelag. — av/ajzÓGiov,
spreken.— 1. onoverg.: het eens zijn
att.
zó [ovgizlvco], drinkgelag,
met. — 2. overg.: bevestigen, goed¬
gastmaal.
keuren.
ovpjtózgg, att. ^v/Li-y ov, 6 [ovgnlvcoi], die
avp-ipiXÉcjo, mede beminnen.
mededrinkt, dischgenoot. — gv/arcoziGv/a-cpiXovEiHÉoo en -vlkéco, insgelijks
xóg, 3, het drinkgelag
het gastmaal
hartstochtelijk zijn.
betredend ; ó o., leuk dischgenoot.
GV[A.-cpiXoGo<pÉcö. 1. onoverg. : samen wijsovpnovg, noöog, m. vr. bvn. [ovv, jtovg]
geërige vraagstukken bespreken. —
met samengebonden voeten.
2. overg. : samen overwegen.
ovg.jzgdxzcog, ogog, 6. 1. die samen doet :
ovfx-cpXÉyoo ® verbranden.
0 o. óöov, reisgenoot. — 2. helper. —
Gvfi-jzgaGGcO) att. ^vja-9 -dzzco & ]. sa¬
Gvp-fpoizdaj) dikwijls met iem. ergens
men doen, - bewerken. — 2. helpen/
heen gaan ; inz.: samen schoolgaan.
— Gv/Lupoizyzrjg, ov, 6, schoolmakker.
Gvp-jiQEGpEvzrig, ov, o, en {alleen mrv.)
Gvg,-jzgeGpvg, att. fv/uSQ)e 6, mede¬
Gvju-qpovEvcoy samen dooden.
gezag.
Gv/iupopd, att. £vp-, g [ovfKpégco], samen¬
Gv^jtglag,ai ® bijeen-, opkoopen.
loop van omstandigheden {%. ov/uipsgo),
Gvp-jzgo'd'v/aéoiLiai, att. t=v{A,- ® 1. onoverq.:
A, II. 2, c, en B, II, 4), gebeurtenis,
zich mede inspannen, ijverig helpen.—
voorval. — 1. alg.: a) al -ai zebv dv2. overg. : mede ijverig nastreven, ftgcojzcor dgxovoi, hdt., de omstandig¬
wenschen.
heden
het toéval beheerscht den
mensch. — b) meton. : voorwerp -,
ovfzjircopa, zó [ovgTzljizro; —>• Ned. svmspeelbal van liet lot: drbgcojzog eozi
ptoom]. 1. overdr. : het samentreffen,
toeval. — 2. instorting.
o., hdt. — 2. inz.: d) gew. in ongunstigen zin: ongeluk, on heil, tegen spoed :
GVftqoEgzóg, 3 [verbaaladj. v. avuwépco]
~fj xgdouat, hdt., ongelukkig zijn ; -gv
vereenigd.
J’
jioiéojLiai zi, hdt., iets voor een onge¬
Gvfi.yégco, att. fr/z-V {med. f. -otoouai
luk houden.— b) %ld. in gunstigen zin :
heeft lijd. beteeh).

GVfA.<fOQÉCO

gelukkige omstandigheid, geluk.
Gvp-zpogécoy bijeenbrengen,
Gvpcpogog, att. fgvp-y 2 \ovpq)éQ(o\, nuttig,
voordeelig, dienstig.
avpcpgdöpcovy m. vr. bvn., mede beraad¬
slagend, raadgevend. — avp-(pgd£o[Aai, att. i-vp-, 1. met iem. -, samen
overleggen. — 2. uitdenken, verzin¬
nen.
ovfA-cpQovéco. 1. met -, gelijk iem. den¬
ken, het eens zijn met. — 2. a) bij
zichzelf denken, inzien, begrijpen. —
b) tot bezinning komen.*
GV[A,(p()0V()0£y att. %V[Z-y 2 [oVV, (pQOVQÓg],
mede wakend.
GVf.L<pvLOLy i] [ovppvco], het samengroeien.
Gv/Li-qjvXatg, axog, ó, medebewaker.
Gv/Li-cpvQcoy att. £vp-y doorcenkneden ;
alg.: dooreenmengen.
Gv/LL-fpvzEvco, att. Igvp-. 1. planten met,
- tegelijk met. — 2. overdr. : a) ovpjcefpvrsvfisvog, aangeboren. — b) hel¬
pen op touw zetten.
GVfA,(pvTO£y att. tjvg,-y 2. — 1.
samenge¬
groeid. — 2. overdr.: aangeboren. —
GVLi-cp ucOy att. tgvp- ® 1. overg. (pr., impf’.,
f., L ao.) : doen samengroeien. — 2.
onoverg. (2<> ao.. pf., plqpf.) en med. :
samengroeien.
Gv/a-qpcovécoy att. Igvu-, 1. in de muziek :
samenklinken. — 2. overdr. : a) over¬
eenstemmen, het eens zijn. — b) v. za¬
ken : overeenkomen, passen bij, —
ovg,(pcovLO.y att. %vp-y i) [ —>- Lat. S}^mphönia —> Ned. symphonie]. ï. sa¬
menklank, harmonie (o. is niet =
Ned. symphonie). — 2. LUC. 15, 25 =
wsehl. : concert. — ovpzpcovogy att.
%vg-y 2 [ovr, (pcov?]]. 3. 1. mede -, tege¬
lijk klinkend. — 2. vd. : weergalmend
van. — II, 1. samenklinkend, harmo¬
nisch. — 2. overdr. : a) van hetzelfde
gevoelen, eensgezind. — b) v. zaken :
overeenkomend met, passend bij.
ov/ayjTjtpogy 2 [ovr, yjrjzpog ; eig. : die stemt
met, - voor], overdr. : van dezelfde
meenin g.
Gvvy ontstaan uit h. oudere, Attisch of
oud-Attisch genoemde, t-vvy dat inder¬
daad bij THOEKUDIDES bijna uitslui¬
tend, dikw. bij de tragici, minder bij
pl., enkele malen hij Lus. e. a., maar
ook herhaaldelijk bij H.. als vrz,. en in
samenst., voorkomt.
A. bw. (vaak kan men evengoed ovr als
afzonderlijk bio. beschouwen en tmesis
aannemen).
I. {dikw. met een partikel : ovr dé, ovr
te). 1. samen : ovr zgsïg aivvpEvog, H.,

—

ovvdyco
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er drie samennemende. — 2. overdr.:
a) v. tijd : tegelijk. — b) bovendien.
ÏI. in samenst. (vaak verkort tot av-,
att. £v-, of geassimileerd tot ouy-, ovX-,
ovpovq-, ovo-, att. £vy-, £im-, £og-,
£vg-, £vo-), samen, bijeen.— 1. ow- ziet
op h. onderiv. der handeling en duidt
aan : a) een bijeenzijn, een schnenwerken: samen, mede-, tegelijk: ow-oixèco,
ovv-ögdco. — b) dat de handeling v. h.
wkw. de deelen v. een geheel bijeenbrengt:
ineen : olxla ovg-jiiTzzEi. — 2. ow- ziet
op h. voorwerp : a) a) duidt een bijeen¬
brengen, een verbinden v. ttece of meer
pers. of zaken aan : ovX-Xéysiv ozgazicbzag. — f) of h. voorwerp ontstaat.
eerst door de handeling v. h. wkw. :
ovX-Xéysiv ozgdzsvpa. — b) a) h. bijeen¬
brengen v. de deelen v. iets : ovv-cugéo),
2, ow-Eigyco, 2. — f$)vd. : goed, geheel,
zeer : ovy-xaXvTzzco, ovv-zelvoj, strak
spannen.
B. vrz. met dat. v. werktuig. — 1. samen
met, met : faoïXEvg ovv ozgazEvpazi
Tzgooégyszai ; met h. bijbegrip v. hu,lp :
ovv tisoLg, in vereeniging met
d. i.
met de hulp van de góden ; ovv zin
elvai = soms : zich bij iem. bevinden ;
vaak overdr.: iem. volgen, tot iem.s
partij behooren enz. — 2. a) met, voor¬
zien van : muÖEg ovv fagfagrxaïg ozoXaïg, met de kleederdracht van dat
land. — b) inz. : voorzien van iets dat
als werktuig dient, met : ovv gayaigu
gaysoüat. — 3. v. begeleidende omstan¬
digheid, wijze : a) met : ngoióvzeg ovr
xgavyfj ; ° TzaloavzEg ovv pua.opa.zi, d. ?.

daardoor een bezoedeling oploopend.
— b)overeenkomstig : ovv zoj vópeg zgv
yjrjcpov ziDeodai, uitspraak doen. — 4.
bij, boven : y ovv ndoi zovzoig.
ovv-aya.XXopa.Ly zich verheugen met.
ovv-ayeigcoy att. tjvv- ® 1. a) bijeenbren¬
gen, verzamelen. — b) pass. : bijeen¬
komen. — 2. overdr.: o. égavzóv, zich
van iets herstellen, op verhaal komen ;
èdloai zrjv yjvyrjv •sodou, de ziel g’ewennen zich in zichzelf te keerèn.
Gvv-dywpiy att. Igvv- © verbrijzelen.
Gvv-ayogevGOy att. gvv- {voor f., ao. en
pf. dienen -egóö, -eÏjzov, -sigijxa), met -,
gelijk iem. spreken, iem.s meening
iem. ondersteunen, verdedigen.
Gvv-dycOy att. Igvv- ©
I. [ovv- ziet op verschillende icezens). 1.
a) bijeenbrengen, -voeren, -drijven,
-roepen, verzamelen : o. oxgazidnag ;
pass. : bijeenkomen. — />) door verza¬
melen tot stand brengen, - bewerken:
o. ozgdzEvpa ; o. voplvrjv, TL, en onoverg.
o. [pdyqv], slaags worden ; onoverg. o.

&"
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[ê'gavov], een clubdiner houden. — 2.
overdr. : in den geest
in de rede
bijeenbrengen.
15. (OVV- ziet op de verschillende deden
v. een geheel). 1. de deelen van iets na¬
der bijeenbrengen : o. zó ozgdzevpa,
het verspreide'legev weer samentrek¬
ken [z. I, 1; b>; o. öicÓQvxa, de gracht
nauwer maken. — 2. overdr. : door
herhaalde handelingen haat enz. tegen
iem. verwekken : o. cpüóvov eni ziva.
owaycoyEVGyó [ovvdyco], die bijeenbrengt,
werver. — ovvaycoyrjy att. §vv-9 rj [id.;
—> Lat. f synagöga —> Ned. synagoge]. 1. het bijeenbrengen.— 2. -\meton., concr. : a) vergadering. — b) door
een verdere meton. : vergaderplaats;
inz. : synagoge. — Gvvayooyógy att.
£vy-, 2 [id.], vereenigend.
Gvv-aycovi^ofxaL. 1. medestrijden, bijstaan
in den strijd. — 2. overdr.: mede¬
werken, helpen. — GvvaycovLGzpgy ov,
o. 1. a) strijdgenoot. — b) overdr.: hel¬
per. — 2. medevechter.
Gw-adinécoy mede onrecht plegen.
ow-qöcoj att. £vv- © 1. meezingen. — 2.
overdr. : overeenstemmen, -komen.
1. Gvv-aelgco © [1. óleiqco] = ovrcu'gco.
2. Gvv-aEiQco [2. dsigco], samenbinden.
ovv-aïï'QolZcoy att.
1. verzamelen;
pass. : zich verzamelen, bijeenkomen.
— 2. overdr. v. de ziel : zich in zich¬
zelf keeren.
Gw-cu'&'gid£coy onpers. -el, tegelijk klaart
het weer op.
ovycupog, att.
2 [ovv, afga]. 1. a)
in den bloede verwant. — b) 6, i) o.,
broeder, zuster ; oi -oi, broers en zus¬
ters, bloedverwanten. — 2. de bloed¬
verwanten betreffend : Zevg o., be¬
schermgod der familie.— owal/ucov, 2
[id.] = ovvcuuog.
ow-aivEco © 1. samen met iem. prijzen.—
2. alg. : a) instemmen -, het eens zijn
met. —• b) het ook goedvinden ; vd.:
toestaan, beloven.
Gvv-a£vvp,aiy bijeennemen.
Gvv-cugécOy att. t-vv- O 1. [ovv- ziet op
verschillende zaken), a) samennemen, vatten, samen wegnemen, - afrukken.
— b) overdr. : met den geest vereenigen, - verbinden. — 2. (ovv- ziet op de
verschillende deelen v. één zaak), a)
nauwer maken : 6 jtsgl^oXog zijg jióXscog
ovvpgrjzai, de ringmuur werd verengd.
— b) overdr. : een rede korter maken,
samenvatten : ovvEhhv Xéyco, in het kort
zeg ik.
ovv-aigcoy att. £w- ® 1. samen opheffen.

— 2. overdr., med.: samen op zich ne¬
men, - ondernemen.
Gvv-aiG'd'dvofAou ® mede waarnemen. —
GwaïG'd'rjGigy scog, fj, het mede waar¬
nemen, - beschouwen.
Gvvaiziogy 2 [ovv, alzla], die medeoor¬
zaak is, medeplichtig.
*
Gvv-cLXfAdtoo. 1. gelijktijdig bloeien. —
2. overdr. : gelijktijdig het hoogtepunt
v. h. leven, v. d,e kracht enz. berei¬
ken.
Gvv-a.Kokov'd'écoy mede volgen, begelei¬
den.
Gvv-axovco © tegelijk

insgelijks hoo-

ren, - vernemen.
Gw-akyécoy att. Igw-. 1. mede lijden. —

2. medelijden hebben.
aw-aM£coy bijeenbrengen, verzamelen.
ovvakXayrjy fj. 1. a) onderlinge uitwisse¬
ling, inz. v. woorden, vrl om een ver¬
zoening tot stand te brengen : ° o. lóyov.
bemiddeling. — b) vd. : verzoening. —
2. a) wisselvalligheden : ° -at dcupóvcov (subj. gen.), veroorzaakt door de
góden. — b) alg. : samenloop van
omstandigheden, toestand. — gwakkdGGooy att. -dxzco © 1. overg. : a) in

betrekking brengen met, vereenigen.
— b) inz.: verzoenen ; pass.: zich ver¬
zoenen met. — 2. onoverg. : betrekkin¬
gen hebben -, omgaan met.
Gvv-apciy bio., samen.
Gvvapfzay zó [ovvdjizcoi], knoop.

Gvv-a/avvcöy samen hulp brengen.
Gvv-a/LupózEgogy att.
3, gew. mrv. :
beide samen ; soms enk.: beide samengenomen : zó -ov, de vereenigde macht

van beiden.
® mede naar boven -y
— naar het binnenland gaan.
Gvv-avaf}odoc>y mede beginnen te schreeu¬
wen.
ovv-avayxd£cOy afdwingen.
Gvv-avaiQÉco ® 1. helpen (opnemen en)
wegbrengen. — 2. overdr.: a) tegelijk
uit den weg ruimen, - dooden. — b)
in denzelfden zin een orakel geven (z.
dvcugéco I, 1, b).
ovv-avdxEipcu ® mede aan tafel aanliggen.
Gvv-avaxEgdvvv/Lu © vermengen met.
gvv-olvolMgxco & tegelijk verliezen, kwijtraken, eig. en overdr.
Gw-ava/LiELyvv/Lu ® 1. mede vermengen
met. — 2. overdr., pass. : zich mengen
onder, leven te midden van.
Gvv-avajzkéxco 9 doorvlechten met.
ovv-avafiaivco

owavajigdooco
ow-avajigdGoco, att. -dxxco,

helpen in-

vorderen.

Gvvöangvco
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aan elkander zweren ; ° o. övag elg cpidroom op ... toepassen. —
2. door bijeenbrengen doen ontstaan, tot stand brengen : o. gdxgv, den strijd
aanbinden; o. xbv y.vxXov, den kring
sluiten.
II. onoverg. 1. v. plaatsen : raken -, gren¬
zen aan. — 2. v.pers.: a) handgemeen
worden.—b) met iem. in verbinding
treden: ° o. lóyoig, samen overleggen
(met woorden). — 3. v. zaken, overdr.:
“de zaken ingewikkeld maken, in de
war helpen.
Gvv-ajzco'&éco 0 tegelijk wegstooten.
Gw-agaGGoo, att. -dzzco © tegen elkaar
slaan, verbrijzelen.
Gvv-agÉGHco © insgelijks behagen.
Gvv-aggó^co, att. £vv-y -ózzco © 1. overg.:
a) samenvoegen, verbinden : ° o. fUepagd zivog, de oogen v. een stenende
sluiten. — b) «ets aanpassen aan. — 2.
onoverg.: passen bij, eig. en overdr. —
— GvvaggoGxrjSi ov, ó, hij, die samen¬
voegt. — ovv-aggózzcoy z. -o£co.
Gw-agjtd^co © 1. a) verscheidene pers. of
zaken haastig samennemen, - wegruk¬
ken : jzdvza o. — b) (ovv-, goed), vatten,
(gevangennemen en) wegsleuren. — 2.
overdr.: a) met d. geest snel vatten, —
begrijpen. — b) door zijn woorden mee¬
sleep en.
Gw-agzdcoy att. $vv-. 1. vastbinden, vast¬
klampen. — 2. overdr.: verbinden,
vereenigen.
Gvv-agxaig£oid£co, iem. bij liet dingen
naar een ambt ondersteunen.
Gvv-dgxco ® 1. samen aan voeren. — 2.
ambtgenoot zijn.
gvvclgjtI£oo [ovv, clojTig], de schilden dicht
bij elkaar houden, in gesloten gelede¬
ren staan. — GvvaGJiLGzrjg, att.
ov, ó, wapenmakker.
Gvv-avSdcoy att. Igvv-, met -, gelijk iem.
spreken, in-, toestemmen.
Xovg, een

t <7vv-dvaQx°s> 2, insgelijks zonder be¬
gin, - eeuwig.
ovv-avaxQÉxco © samen gaan langs.
ovv-avaxQÉ(jwzxoiicu, mede uithoesten.
avv-avaxoo(>éco9 mede terug wij ken.
Gw-avlozijgi ® !. overg. (/jr., impf, f,
P ao.): mede doen opstaan, helpen op¬
richten. — 2. onoverg. (2e ao., pf.) en
med.: mede opstaan ; f mede uit den
do o de opstaan.
ow-avzdcti en med., samentrefFen, ont¬
moeten. — GvvdvzgGLg, scog, f), ont¬
moeting. — Gvv-avzLd£co = ovvavxdoo.
ovv-avzi'kagfdvogai © overdr. : mede de
hand aan iets slaan, iem. helpen.
Gvv-dvzo/Licu = ovvavzdco.

Gw-aijióco, insgelijks willen.
Gvvaogéco, begeleiden. —
[2. ovvaslgco], verbonden

—

ovvdogog, 2
6, i) o.,

met;

echtgenoot, -noote.
Gvv-djzag, aoa, av {verbogen gelijk 7cdg) =

ovgnag.
Gw-drcei/Lu ©
mede heengaan.
Gw-ajteTjzovy samen moe zijn.
Gw-ajiégxo/aaL © mede heengaan.
GVV-aJZLGZTJflLj Wil. = OVVCLCp-.

Gvv-ajioögpéco, met iem. in het buiten¬
land reizen.
Gvv-ajzo'd'vrjGHco en -rjGttco 0 mede
tegelijk sterven.
Gw-ajzoKdfA.vco © samen van moeheid
ophouden.
Gvv~ajtó>ceipacy att. £w- © mede wegge¬
legd zijn.
guv-cltcokzsIvco © helpen vermoorden.
Gvv-ajzolappdvco, tegelijk ontvangen
waarop men recht heeft.
ovv-ajzoAd/ajTco, mede schitteren.
Gvv-ajtóXXvjLiL ® 1. mede te gronde
richten. — 2. med. : mede te gronde
gaan, - omkomen.
gvv-cljiov£vco9 att. -§vv-9 mede het li¬
chaam afwenden, het lichaam heen en
weer bewegen met de ivisselende ge¬
in oedss tem m ing.
Gvv-aTc.oGzékXco © mede uitzenden.
Gvv-djizco, att. tjvv- ®
I. overg. 1. a) aaneenknoopen, -binden,
samenvoegen : 0 ös^idv èpfj xegi ovvay>ov, geef mij de hand; fig. : °xaxd o.
nvt. — b) overdr. : in verbinding bren¬
gen, verbinden, vereenigen : v. pers.,
in vriendschappelijken en vijandigen
z.in; v. onstoffelijke zaken : o. ogxovg,

Gvvavkog, att. £vv-, 2 [ovv (bw.) avlgv
(è'xoor)]. 1. wonend bij. — 2. overdr. :

° gavin omet waanzin behept.
Gvv-avtgdvco © en -av^co © 1.

grooter -, - rijker maken, - vermeer¬
deren. — 2. pass. : tegelijk toenemen,
eig. en overdr.
Gvv-aqpavL^oDy tegelijk doen verdwijnen.
Gvv-acpLGzrjgL © overdr. 1. overg. (pr...
impf, f, Pao.), mede tot afval bewe¬
gen. — 2. onoverg. (2* ao., pf., plqpff
en med.: mede afvallig worden.

Gw-dx'&ogaL © medetreuren.
Gvv-Sai^co, insgelijks do o den.
Gvv-Saxgvco, samen met iem. weenen.

■
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gvvöeijzveoo

avv-Seijzvéco,

samen den maaltijd ge¬
Gvvöeiizvog, 2 [ovv (bw.)
ogltcvov (aiQsógevogj], dischgenoot.
Gvv-déoficu, samen met iem. smeeken.
ovvöeopog, O (mrv. ook -ga, cov, rct ) [ovv
OEöf.ióg']. 1. band. — 2. meten.: liet samengebondene, inz. : haarwrong.
Gvv~öea^coT7jg9 ov, d, medegevangene.
ovvÖEzog92 [verbaaladj.],samengebonden.
—
att. £uv- O (1. de'a>). 1. ?;er.
schillende pers. of zaken samen-, aaneenbinden. — 2. r. één pers. of zaak
goed): vastbinden : o. zivd ; a.
xsïga, een gewonde hand verbinden.
Gvv-diapaivco © mede oversteken.
ow-öiapdUco ® mede beschuldigen.
Gw-dicuxdopai © samenleven.
Gvv-ÖLaxtvdvvsvcoliet gevaar deelen.
avv-didKzoQos, ov, d, medebegeleider.
Gw-óicurpciGGco, att. -dzzco0 1. samen be¬
werken. — 2. wed. : tegelijk onder¬
handelen.
Gvv-8ia.GKÉJzzo{.icu © en -gkojzéoo, samen
onderzoeken.
gvv-öi<xgcó£co9 samen redden.
Gvv-dia-zaAcujzcu(>éco9 samen tot het eind
lijden.
Gvv-öiazglflar © overdr., wet .en zonder
XQorov : den tijd samen doorbrengen ;
met iem. omgaan, als leeraar, als leer¬
bruiken. —

ling.

© enmed., overdr.: ten einde
helpen brengen.
Gw-SiaxeiQ^co, helpen volvoeren.
ow-öixd£co9 mede recht spreken.
avvöiKÉco. 1. vóór het gerecht verde¬
digen. iem.s pleitbezorger zijn. — 2.
alcj. : iem.s zaak verdedigen. — ovv8lkos9 2 [ovv, 6txtj], 1. waarop men
gemeenschappelijk recht heeft, ge¬
meenschappelijk. — 2. cl) ó o., verde¬
lger vóór de rechtbank. — h) inz. te
Athene : verdediger van de rechten van
den staat, dem. ; staatsfiskaal, verde¬
diger van den fiscus, lus.'
ovv-öid>Hco9 att. £vv, helpen vervolgen.
Gvv.8oxéco9att. ïjw- © 1. insgelijks goed¬
dunken.— 2. gew. onpers-sï goi, het
dunkt me ook goed, het is ook mijn
raeening; ovröoxovv {ace. abs.) djzaoïv,
daar allen het cens zijn.
gw-öovXevco9 medeslaaf zijn. — gwöovh7, rj, medeslavin. — ‘ Gvv-öovüog,
o, rj, medeslaaf, -slavin.
Gvv-ógdco © mede werkzaam -, mede¬
plichtig zijn.
ovvögopdg, döog, vr. bvn. [vir. ovv-éögaavv-8ia(pépco

— GV VELG TC LJT Z CO
gov 2e ao. bif owzgéxco], samenstootend : °al -dösg jzézgai. = ai Hvgizlgyaösg.
Gvvögopg9 ij [id.], toeloop.
Gvvövdg9 döog, vr. bvn., vereenigd.
Gvv-övo, onverb., twee aan twee, telkens
twee.
Gvvéögiov, zó. 1. zittingzaal. —<*2. meton.:
de vergaderde personen, vergadering:
de Helleensche bondsraad, + de Joodsche
Hooge Raad enz. — gvvEÖgog9 2 [ovv
(bic.) iögav (,s'xcov)]. 1.bijzittend,geiv. om
raad te houden. — 2. o, g o., raadslid,
bijzitter, -ster.
* gw-eeCkogl9 alleen
twintig samen.

§vv-9

H.,

onverb.,

ovv-EÉgya&ov, H., 2c ao. bij h. volg. —
Gvv-eégyco, H. = ovreigyco.
ow-£&éAco9 hetzelfde willen,gelijkgezind
zijn.
Gw-eiXéco. 1. opeendringen. — 2. sa¬
menbinden.
1 .ovy-Eifu9 att. Igvv- ® [sigi].
a) bijeen¬
zijn, zich bevinden -, wonen bij. — b)
omgaan met: leerling
leermeester
vriend zijn van : oï ovvovzsg, leerlin¬
gen, aanhangers, omgeving. — 2. over¬
dr. : a) in een toestand verkeeren, be¬
hept zijn met: o. öï£vï, H., ellende
beleven; 0nóXig vóocg ovvsoziv. — b)
omgekeerd, v. een toestand endgl.: aan¬
kleven, verbonden zijn : ° v oog gazo.
ovvovza ; ° 6 xgóvog ovvcov gaxgóg, de
lange jaren die d. grijsaard begeleiden.
— c) bijstaan, genadig zijn.
2.Gw-Eigi9 att. ]-vv- @ [eïlu \ 1. bijeen¬
komen. — inz. : a) vijandelijk bijeen¬
komen, handgemeen worden. — b) een
samenkomst hebben. — 2. overdr. : v.
geld : binnenkomen; 0 v. d. oogst: in¬
gezameld worden.
Gvv-EiJtov, z. ovvayogsvco.
Gvv-Eigyco ® en -égyco © H. -eégyco. ï.
verscheidene zaken samenbinden. — 2.
één zaak samensnoeren : o. yizcöva, H.,
het onderkleed opbinden.— 3. een deur
sluiten.
ovv-EiggHa9 z. ovvayogevcb.
Gw-Eigco 9 1. samenbinden, aaneenrij¬
gen. — 2. inz. : a) -woorden aaneenrij¬
gen, een rede samenstellen, iets voort¬
durend herhalen ; gew. in ongunstigen
zin : babbelen. — b) onoverg. : o. j/dyovg] TZEgl zivog, over iets spreken.
Gw-EiGfiaivcg © samen bestijgen.
ow-EiopdlXco © onoverg. : samen aan¬
vallen, - een inval doen.
Gvv-EiGÉgxo/Liai © mede binnengaan.
Gvv-EiGjzIjzzco 9 samen er in vallen, mede

aweH^aivco

binnenvallen, - binnendringen, - een
inval doen.
Gw-Eyc^cuLvco ® mede er uit g'aan.
Gw-EKfitfidZco, helpen er uit brengen.
Gw-exSlöcopi © helpen uithuwelijken,
een bruidsschat helpen bezorgen aan.
ovv-EXKoiLdEKa, onverb., zestien te zamen.
gvv-ehhoiüll^co ® mede uitdragen, vrl een
lijk, oen lijkstoet begeleiden.
gw-exkójctco. 1. helpen omhakken. —2.
f insgelijks uitroeien.
Gvv-£K7tstujtco ® mede uitzenden ; inz. :
als geleide geven.
gw-ekjiLvco © tegelijk uitdrinken.
ovv-ExrcLJtTco © 1. tegelijk er uit vallen :
dg. v. de slemsteent\jes, die zat de urn
vallen. — 2» overdr. r. de meeningen,
die uit de stemsteentjes blijken : over¬
eenkomen : cu yvco/Licu ovve^éjiltctov
vavfxaxêsLv, hdt., de meeningen kwa¬
men overeen, dat men een zeeslag zou
leveren.
Gvv-sxjzkéco © ion. -nkcbuo © mede weg¬
varen.
Gvv-EKOTvéco © den laatsten adem uit¬
blazen -, sterven met.
Gw-EKJtovê'X), helpen verwezenlijken.
Gvv-eKJtogi^co^ helpen verschaffen.
gvv-£kgcq£co © helpen redden uit h. on¬
geluk enz.
Gvv-ExxdoGco, alt. -dzza>, helpen in slag¬
orde stellen.
Gvv-ExzQÉcpoo ® samen opvoed en met.
Gvv-EKzpéxco © samen met ... ergens uit
loopen.
ovv-£x<p£Qoo © deelnemen aan een uit¬
vaart.
gw-eXavvco, alt.
® 1. overg. '. sa¬
mendrijven, bijeenbrengen, inz. om te
doen vechten. — 2. onoverg. : handge¬
meen worden.
Gvv-Ekev'd'EQÓco, helpen bevrijden.
gw-eMggco, samenwikkelen in.
Gw-EfA.pd?,lcj © 1. mede er in werpen.
— 2. onoverg. : -stv [rcivtóv], samen een
inval doen. — GWEpPohij^ 17, het tege¬
lijk er in slaan : 0 xd>nyg ode gelijk¬
tijdige slag van alle riemen.
Gw-E/Lijcijtzco ® mede er in vallen.
Gvv-é[.L3zooos, att. %w- o, reisgenoot.
Gw-EvO'ovGidoD, samen geestdriftig zijn.
Gvv-E^aigéco ® helpen ver je en.
Gvv~£^ag.aQzdvco ® zich meae vergissen.
Gvv-E^avLGzrjiLiL) onoverg. (2& ao., pf.) en
med. 1. meteen opstaan, - zich verhef¬
fen. — 2. overdr. : samen opgewonden
zijn.

—
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GvvEgyd£o/Liai

Gvv-E^éQxolLaL ® er uit gaan -, te velde

trekken met.
Gvv-Egog/udco, mede losstormen.
GvvEoxfAÓS) 6 \vw. ovvéyco], verceniging.
Gvv-EJtdyco

© ergens meebrengen.

gw-etzclelSgo, samen bezingen.
Gvv-EjzaLvéco © samen -, mede prijzen, -

goedkeuren. — Gwèrcaivog, 2 [avv,
ETicuvog], mede goedkeurend.
Gvv-£jtcuzido(j,cu,att.
mede beschul¬
digen.
GVV-EJZaLGOQ£OfA,OU9 tegelijk
ei* boVCll
zweven.
Gvv-EJza.Kokov'd'écoy att. tgvv-) van heel
dichtbij volgen, aankleven.
Gvv-EJzavLGzrj/LU, att. Igvv- ® onoverg. (2e
ao., pf.) en med. : in opstand komen
met, mede in opstand komen.
Gw-EJZ£vxop.aL © tegelijk een gelofte
doen.
Gvv-EJtipaivco ® bestijgen met.
ovv-EJzi(3ovkEvoo9 aan een aanslag deel¬
nemen.
Gvv-EJtiha/LLpdvoj © gew. med. 1. a) mede
aanpakken. — b) overdr.: mede de hand
aan iets slaan, helpen : -opai zivi zou
ëgyov, met' iem. de hand aan Jt werk
slaan; met gen. alleen: deelnemen
aan. — 2 helpen tegenhouden.
Gvv-EJtz/aEkéo/LiaL © en -pÉkopou © mede
zorg dragen voor.
GVV-EJTLGXÉttXOpCLl © 671 -GKOTCÉCX) ® Sllmen onderzoeken.
ow-EJziQQznvvvfAi © helpen om iets (rO
kracht bij te zetten.
Gvv-EJziGjz£vScoy helpen bespoedigen.
Gw-EJtLGza/Liai © van iets -, insgelijks
weten.
Gw-EJziGzQOLZEVGOy mede te velde trekken
tegen.
Gvv-etci-x£zgaivco, verbinden door te
doorboren.
Gw-EJXLzl'&'Y][Aiy att. £vv- ® 1. samen er
op plaatsen. — 2 med., overdr. : mede
zich werpen op, - aanvallen ; ook v. een

.

.

ziekte enz., die ziek op de mensehen
zverpt.
Gvv-EJZLzgifico ® samen te gronde richten.
ayv-Éttoficu, att. igvv- ® mede volgen, -

begeleiden.
Gw-ETtópvvpa ® tevens zweren.
Gw-egdoo, mede beminnen.
Gw-£gyd£o/acu, att. Ijw- ® 1. med. : sa¬
menwerken, helpen. — 2. pass,.: a) be¬

werkt worden zoodat het bij elkaar
past : lidoL £vveioyaofjLEvoi. — b) ineen-
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gewerkt -, ineengezet worden : Zsvg
(nl. een beeld) lx yQvolov xal IXêpavxog
IgvvEigyaopêvog.
Gw-FQydzrjSf ov, d, medewerker, helper.
owEgyéco, medewerken, helpen. — oweQyóg, 2 [ovv, l'gyov], medewerkend,
helpend : o. nvt (iem.) zirog (in iets); d,
fj o., helper, helpster.
Gvv-égyco ® z. ovvstgyco.

Gw-égöojy medewerken, helpen.
aw-egetSco © 1. overg.: tegen elkaar
doen steunen, samendrukken, -binden.
— 2. onoverg.: op elkaar stooten.
Gvv-égi&og, fj, medearbeidster.
Gw-égxopcu, att £vv- ® L samen met
iem. gaan, - reizen. — KL 1. bijeen¬
komen, zich bij iem. voegen. — inz. :
a) vijandelijk bijeenkomen, handge¬
meen worden. — b) met en zonder lg
?,oyovg : een samenkomst hebben. — 2.
overdr. : a) zich vereenigen, een ver¬
bond sluiten. — b) v. een totaal: uit
verschillende getallen ontstaan.
Gvv-Egcby z. ovvayogsvco.
Gvv-eg9 im,per. 2e ao. v. ovvhjpi.

Gvv-EG'd'icoy met iem. eten.
GvvsGig} att. tjvv-9 scug, fj [ovvlrjpi]. 1. het
bijeenkomen. — 2. overdr. (%,. ovvirjpi,
II, 2) : a) verstand, inzicht, schrander¬
heid. — b) het kennen.
GVV-EGJZlJZZCOy Wil. = OVVELO-.
ovvEGzéov, verbaaladj. v. ovvsipi [slpt],

samen banketeeren.
2 [ovv (bw.) loxlav
denzelfden haard vertoe¬
vend, huisgenoot.
Gvv-ézougog, d, metgezel.
Gw-ézXrjVy 2C ao. v. * ovvxXdco.
GWEzóg, att. £vv-9 3 [ovviijpi\. 1. v. pers.:
verstandig, schrander. — 2. v. zaken:
a) verstandig, doordacht. — /;) ver¬
staanbaar.
gvv-evöoxégo, mede goedkeuren.
gvv-evSco, att. gw-9 slapen bij.
ovv-£ozidopai9

GvvÉGZLog, att.
(ëxcov)], aan

avv-EvvdZo/aaiy att. fvr-, mcd. (ao. -rjvvdo&gv), en -£vvdopcu9 pass., liggen bij.
GvvEvv£TTjg9 ov, 6 [ovv, Evvrj] en gvvevvog9 att. l=vv-9 6, fj [id.J, echtgenoot,

-noote.
Gw-Ev-jxdoxco

© mede voordeel hebben

van.
Gvv-Evjcogéoo, geldelijk ondersteunen.
Gvv-EvcpQatvofiai, zich mede verheugen.
Gw-Ev^op,at

® samen bidden met.
samen een feestmaal

aw-£vcoxéopcu9

houden.

Gw-E<pdjizopcu. 1. samen vastgrijpen.—
2. overdr. : samen de hand slaan aan, ondernemen.
Gw-Efpélnco ® medesleepen.
Gw-£cpéjxopai ® samen -, mede volgen.
Gvv-é(prjPog9 6, medejongeling, kameraad.
Gvv£xsia9 fj. ]. v. ruimte : het aane^nhouden, het samenhangen. — 2. overdr. v.
tijd : het aanhouden, volharding. —
GWExécog9 ton. — -ycog. — GvvExfjg9att.
€VVmi % [ovv sxopai]. 1. v. ruimte : aaneenhoudend, samenhangend, belen¬
dend. — 2. overdr. v. tijd: a) onafge¬
broken, aanhoudend. — b) xö -ég, het
voortduren. — c) bic. -ég, voortdurend.
Gw-éx'O'co, medehaten.
Gvv-éxco9 att. £vv- © [ion. pf. ovroxcoya,
-óycoxa).
ï. 1. bijeenhouden : a) overg. : o. oxgdxsvpa ; med. : elkaar aangrijpen, hand¬
gemeen worden. — b) onoverg.: -siv
[savxovg],ineensluiten, zich vereenigen.
— 2.overdr. : a) beletten uiteen te val¬
len, in goeden staat houden : o. nóhv.
— b) v. d. inhoud v. een begrip en dgl. :
omvatten.
II. 1. vasthouden, in bedwang houden,
— 2. overdr. : a) in een oorlog enz. ver¬
wikkelen. — b) v. een kwaad, een ge¬
voelen enz. : aangrijpen, bevangen, be¬
klemmen, kwellen.
GWExjog, att. $vv-9 bw. [ovveyfjg~\, overdr.
v. tijd : voortdurend, onafgebroken.
Gvv-ijpdco9 samen met iem. van zijn jeugd
genieten.
Gwgyogéco, spreken -, pleiten voor. —
ovvTjyogia, fj, verdedigingsrede. —
Gvvfjyogog9 att. %vv-9 2 [ovv, dyogevco],
verdediger, advokaat.
Gvv-fjSopcu, att. tgvv- © 1. a) zich met
iem. verheugen. — b) gelukwenschen.
— 2. zich verheugen tegelijk met
zich verheugen over iets : ° o. dkysoi.
Gwfj'd'Eia, att. %w-9 fj. 1. liet samenleven,
gezellige omgang. — 2. meton. (h. ge¬
volg v. h. vorige) : gewoonte : a) subj.:
het gewoon zijn. — b) obj. : gebruik,
zede. — Gvvr)'d'7jg9 att. %vv-9 2 [ovv (Ine.)
fjd'og (eycov) • eig. : samenwonend]. 1.
aan iem. gewend, bekend -, bevriend
met; d o., vertrouwde vriend. — 2. a)
iets gewend. — b) meton. : wat men
gewend is, gewoon, gebruikelijk : ovvij&èg pol soxiv, het is mijn gewoonte.
GvvijpoGvv.. fj [ovv lij pi ; Z: a., II, 3], ook
mrv. : ovv • 'enkomst.
Gvvfjogog9 2, H. = ovvdogog.
GvvrjgEZ£co9 att. Igvv- [ovv, Igèxijg ; eig. :
samenroeien] en GvvrjQEzpÉco9 att. %w-

GvvyQEfprjs
eqst/lióv; eig.m. iel.], overclr. : het
eens -, bevriend zijn.
Gvvi]gE<p7jgy 2 [gvv, ègéqjco], dicht bedekt.
ovv-7ixéco, samen
eenstemmig weer¬
klinken.
gvv&clkoS) 2 [gvv, &dxog], samen tronend
met.
aw-'d'a/Lifiéooi tegelijk verbaasd staan.
avv-'d'djtxco © 1. (ovv- ziet op h. voor¬
werp) : samen begraven met. — 2. (owziet op h. onderiv.) : helpen bij het be¬
graven.
Gw-ftedo/Licu, samen kijken naar : ra
Isgd o., samen onderzoeken. — gvv&eo.zijs, att.
ov,6, medetoeschouwer.
[gvv,

ovv-'d'ékaj — owsdslco.
gvv'9'egltj^ rj, H. [auvritf^/u], werdr». fjeic.
mrv. 1. overeenkomst, verdrag. — 2.

opdracht.
2,
[vV/.J. 1. samenge¬
steld, — 2. overclr. : overeengekomen :
èx -ou (xelfst. //.), volgens afspraak.
Gvv-'d'éco © 1. bijeenloopen.— 2. overclr.:
meeloopen, gelukken.
Gvv-'d'EcoQécx.>, met anderen toeschouwen.
Gvv'd'rjxrj9 ij,
1. liet
samenstellen. — 2. overdr., enk. en mrv:.
overeenkomst, verdrag. — Gvv&'ijpa,
TÓ, afó.
[róf.], overdr. I. het over¬
eengekomen e : afgesproken te eken,
wachtwoord, gedenkteeken. — 2. meton.\ overeenkomst, afspraak, verdrag.
Gw^pgaco. 1. a) mede op de jacht gaan.
— b) samen achterhalen, - vangen. —
2. (ovv- ziet op h. voorwerp), overdr. :
° ZEÏgFs Gvvdpgcapêvai, gevat en samen¬
gebonden.
ow-Mdcjo, samendrukken, verbrijzelen.
Gvv-'d'vpoxco © samen sterven met.
ovv--&grjvécoJ mede weeklagen.
Gvv&govos, 2 [ovv [bic.) dgóvov [s'xcov)],
samen tronend met.
avv-'&'vco en avv-LEgojzoiéoj, mede offe¬
ren, aan een offer deelnemen.
gw-Iij/m, att. %w- ® L bijeenbrengen, in
vijandelijken of vijandig en zin : o<pa>s
Svvégy.e iidxEodcu, H., bracht hen bijeen
om te strijden. — II. overdr. 1. act. en,
H., med. : woorden enz. met het gehoor
bijeenbrengen, vernemen, hooren, luis¬
teren naar.— 2. in den geest bijeen¬
brengen : a) bemerken, gewaarworden.
— b) begrijpen, verstaan, inzien : £. klXrjvioxl, Grieksch verstaan. — 3. med. :
dichter bij elkaar komen, overeen¬
komen.
Gvv-iaxrjfjUy att. fvv- © (f. ovoxgooj).
A. overg. (primpfƒ., 1° ao.) en meel. ï.

Gvv'd'Ezog,

—
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1. a) bijeenplaatsen, -brengen.— b) inz:.
iem. aan iem. voorstellen. — 2. overclr:.
a) bijeenbrengen, tot een bond vereen! gen. — b) inz.: in verbinding -, in
kennis brengen met; iem. aanbevelen.
— !!. 1. door bijeenbrengen doen ont¬
staan, tot stand brengen : Upa gvgxi)oao-dcu., levende wezens saïndastellen, maken. — 2. overdr.: a) instellen, in¬
richten. — b) door h. vereenigen v.
krachten enz. teweegbrengen : nóUpor
bil Tira o., iem. den oorlog aandoen.
B. onoverg. (2e ao.,pf.,plqpf.) en med. S.
I. a) bij elkaar gaan staan, bijeenko¬
men, samenscholen ; pf. en vaak 2* ao:.
bij elkaar staan ; inz. : vijandelijk bij¬
eenkomen, handgemeen worden. — b)
dicht -, stijf worden, stremmen : avvsoxijxcóg, stevig.— c) samengetrokken
-, gefronst zijn (v. h. voorhoofd). — 2.
overdr.: a) zich vereenigen -, zich ver¬
binden met, zich aansluiten bij : gemeene zaak maken, samenzweren, een
vennootschap vormen enz.—b) gwegxtjxcóg, vastberaden. — c) twisten, wor¬
stelen : ovoxó.vTsg h/uco, met den hon¬
ger ; yvcopai avxcu ovvèaxaoav, die meeningen stonden tegenover elkaar. —
II. 1. door bijeenkomen ontstaan, in
wording zijn, tot stand komen ; pf'. :
bestaan, in stand blijven : h nóhg êS
oïxicov ovréoxrjxE ; xvxXoi ovvloxavxo, er

vormden zich samenscholingen. — 2.
overdr. : xó ovvioxd/Lievov xaxóv, de ramp
die zich (als een onweer) samen trok.
Gvv-iaxcag, att. %vv-, ogog, o, fj, mede¬

weten d, getuige.

.

Gvv-LGxvaivco © 1. verschrompelen. — 2
overdr.: verminderen, verlichten.
GVV-LOXCG = OVVÉXCO.
-j' GVV 1(0 — GwlrjfU.
GvvK’kpxoq, 2, PAP. = ovyxlqxog.
ovv-vaico, att. tgvv- © 1. samen wonen
met. — 2 ° overdr.: in het bezit zijn
van een eigenschap.
ovv-vdoGeo ® opeendringen.
avv-vavfidxrjS) ov, o = ovvvavxijg.
ovv-vavGxokécoy medevaren.
Gvv-vavxrjs^ ov, o, medepassagier, reis¬

.

genoot.
gvv-vevco9 att. ijvv-, 1. zich samen neigen
naar. — 2 overdr.: toestemmen.
1 .Gvv-véco ® [1. vêco\ samen zwemmen.
S.ow-véco, att. !;vv- [2. véco], opstapelen.
Gw-vindco, met iem. overwinnen.
avv-voéco, att. tgw-j met den geest om¬

.

.

vatten. — 1. overwegen. — 2 begrij¬
pen.
avvvoia, att. tgvv-p) [ovvvoog’], overweging.

--

,aMgama55a,
.

;
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Guvvopog, att. %vv-, 2 [uur, vé^eo]. 1. a)
samen weidend. — b) alg.: samen voed¬
sel zoekend. — 2. overdr. : a) samen¬
levend, verbonden. — b) o, /; a., echt¬
genoot, -noote, gezel, -lin.
Gvvvoog-ovg, oog-ovg, oov-ovv \ovv, vóog],
nadenkend, overleggend.
avv-vooéco. 1. dezelfde ziekte hebben. —
• 2. overdr. : even dwaas zijn als.
Gvv-vvf.i<poxófAog, 2, die mede over de

bruid waakt.
GwoSla, f), reisgezelschap. — cvv-odog,
(
att. tjvv-, fj [ —> f Lat.. synodus —>
i\^. synode]. I. a) het bijeenkomen ; v.
zaken : . samenvoeging. — b) inz. :
vijandelijke ontmoeting, handgemeen.
— 2. meton.: vergadering.
Gvv-oiSa,
® pf wet bet. v. h.
pr.y met iem. -, tegelijk weten. (vgl. Lat.
conscius). — 1. met een ander weten.—
vd. yd) iem.s medeplichtige zijn : ó oweiöcóg xivl. — b) van (= aangaande)
iem. iets weten : ègco d o. avzcg. — 2.
in zichzelf weten, zich bewustzijn, o. a.
met part. : £. E/aavzcp ov oocpóg cóv, dat
ik niet... ben èpavzcp £. ovökv èiuozagévcp, dat ik niets weet; zó oweiöóg,
geweten.
Gvv-oiKeiócD, vertrouwd

maken,

aan-

passen.
Gw-oixéa)9 att. £vv-. ï. onoverg. 1. a) sa¬
menwonen met. — b) gehuwd zijn met.
— 2» overdr. \ onafscheidbaar verbon¬
den zijn : ° ay&og <p -oixeï, zijn onaf¬
scheidbare last, t. ic. een ziekte. — II.
o verg. : samen bewonen, - bevolken :
-ovgévrj ycóga, dicht bevolkt gewest.
Gvvoixiaf fj, att. £vv- \ovvoLxog\ huis voor

verscheidene gezinnen, huurkazerne,
gemeenschappelijke woonplaats.
gvv-olkI£co, att. £vv-. 1. a) samen doen
wonen. — b) inz. : ten huwelijk geven.
— 2. door velen doen bewonen, een
stad stichten.
Gvv-oLHodo/Liéco, att. t;w-9 in den bouw
aaneenvoegen.
GvvoLKog, att. £vv-, 2 \pvv {bic.) olnêcov}.
I. samenwonend, in hetzelfde huis
wonend; ó o., huisgenoot. — 2. over¬
dr. : nauw verbonden met, onafscheid¬
baar : ° co xgllg
wien een vlek aan¬
kleeft.
avv-oio/ucu © het eens zijn met.
Gw-oxcoya, ion. pf. v. ovvkyco.
Gw-oXiG'd'a.ivco en -dvco, mede wegglij¬

den.
Gvv-oXokv^coy mede aan ’t schreeuwen

gaan.

-

cTw-ofialftoov,
vr. bvn., in den bloede
verwant; ó o., broeder.
ovv-ofiagzéoo. 1. mede volgen. — 2. over¬
dr. : terzijde.staan, bijstaan.
Gw-ó/aw/Lu, att. £vv- O ï. ff) zich door
een eed onderling verbinden, samen¬
zweren. — b) met ace. : zich bij eedetot iets verplichten. — 2. med. ?samen¬
zweren.
Gw-o/Lio^oyéco, att. tgvv-y en med. 1. het¬
zelfde zeggen als, instemmen met, hot
eens zijn, toestemmen. — 2. overeen¬
komen, af spreken.
Gvv-ojzaöóg, att.
2, begeleidend.
GvvojczLKÓg, 3 \ovvogdco], in staat te'
overzien.
Gvv-ogdco ® 1. verscheidene pers. of zaken
te gelijk zien, overzien. — 2. overdr. :
a) tegelijk overwegen : ndvia o. .— b)
alg.: inzien, begrijpen.
Gvv-ogivco„ 1 .med. : zich samen in bewe¬
ging zetten. — 2. overdr. : zeer ont¬
roeren.
Gvvovgigy f}, att. Igvv- [avrcóv, part. v. 1.
ovvEifu]. I. het samenzijn, omgang v.
leerling met meester enz., onderhoud.
— 2. meton., concr.: bijeenkomst, feest..
Gvv-o<pgvóopaiy de Avenkbrauwen samen¬
trekken, het voorhoofd fronsen.
Govoyriy att. £vv-y ?; \ovvÉ%o/iai\. 1. het zich
vereenigen, het saraenhangen. — 2.
meton.: vereenigingspunt: êv -fjoiv
óóovy H., op de plaats, waar de twee¬
wegen samentreflfen. — 3. overdr. :
angst, beklemming.
GvvóycoKG = o vvóxcoya.
Gvvoxpigy scog, rj [ovv-óipogai, f. bij ovvogdco], overzicht, eig. en overdr.
Gvvg-y GvvG-y = ovgg-, ova-,
Gvvzaypay zó [ovvzdooco], het samen ge¬
ordende. — 1. afdeeling v. een leger,
contingent {troepenmacht). — 2. alg. :
schaar, menigte.
Gvv-zahaijzcogéco, deelnemen in iem.s
ongeluk.
ow-zavvco = owzsLvco, samenvatten.
Gvvza^igy scog, ?; [avvzdooco ; —Lat.
syntaxis —Ned. syntaxis]. I. 1. het
samenschikken,het oVdenen,het opstel¬
len. — 2. inz. : a) het opstellen van
troepen. — b) syntaxis. — II.meton. ï.
het in orde gebrachte ; inz. : slagorde.
— 2. in geldzaken : a) bijdrage aan de
staatskas (zachtere term voor cpógogr
belasting).— b) toelage (beleefde term
voor gioftóg, soldij, loon). — III. over¬
dr. v. onstoffelijke zaken: regeling,,
orde.

OVVZO.g0.GGCO - GVVZgécpcO

GVV-ZaQGLGGCO, dU. %VV-, -CLZZOO. 1. ge¬
heel in wanorde brengen. — 2. overdr.:
iein. geheel in de war
buiten zich¬
zelf brengen, ophitsen.
GVVZCLGLSy ECOg, ï], dtt. £vv- [OVVZEIVCÓ]. 1.
spanning. — 2. overdr. : a) spanning.
— b) inspanning.
gvv-zóggco, ait. Gvvzdzzco, ijvvzazzco ®
1. d) bijeenschikken.— b) inz. : in slag¬
orde plaatsen : -zaljdgevoi sjzogsvorzo,
marcheerden in slagorde. — 2. overdr. •
a) inrichten, organiseeren, een pldn
ineenzetten. — b) verordenen, voor¬
schrijven, bevelen.
Gvv-za%vvoo. 1. o verg. : verhaasten. — 2.
onoverg. : zich haasten.
ovv-zELvoDy dit. sw- ® strak spannen,
toehalen, aantrekken, b. v. een weefsel.
— II. overdr. 1. overg. : inspannen (v.
d. geest enz.) : -e oavzóv, geef u wat
moeite om te begrijpen. — 2. onoverg.:
d) v. pers.: zich inspannen. — b) v.
zaken: strekken tot, iiitloopen op.
ovvzéA.£La9 rj, dtt. jgvv- [ovvzEXijg\. 1. (ovv-,
samen) : d) gemeenschappelijke beta¬
ling, opbrengst van een belasting. —
b) meton. : syntelie, belastinggenootsehap, groep v. twee of meer burgers, die
samen de kosten v. een oorlogsschip en
dgl. moesten bestrijden. — 2. *j* (ovv-,
geheel), voltooiing; inx.: het einde
der wereld.
Gvv-zskéco, ait. £vv- ©
A. (ovv-, samen). ï. samen -, tegelijk vol¬
tooien, - uitvoeren, - tot stand bren¬
gen. — II. inz. 1. a) een gemeenschap¬
pelijke betaling doen, meebetalen, be¬
lasting betalen : o. slg zóv 7T.6Xsg.ov ; o.
si's zivag, belasting betalen bij ... (z.
zeXsco, II, 1, a), tot den stand der ...
bebooren. — b) v. een staat: schat¬
plichtig zijn aan : £. ég 3Adi)vag. — 2.
overdr. : bijdragen, helpen.
B. {ovv-, geheel), geheel voltooien, vol¬
ledig maken, ten einde brengen.
gwzeXyisy ait. fyv-, 2 [ovv-, zsXog ; eig.:
samen met anderen belasting beta¬
lend], lid van een belastinggenootschap
(z. ovvzéXsia, 1, b).
ovv-zéfivco © 1. besnijden, besnoeien,
door snijden korter maken. — 2. alg.:
a) verkorten : (onoverg.:) o. [d<5oV], den
koristen weg inslaan ; vd. o. zivd (ace.
v. doel), iem. (langs den kortsten weg)
inhalen. — b) overdr. v. de rede: sa¬
menvatten.
ovvzezaypévcog, bw. [ovvzszaygévog, v.
owzdooco], met orde.
ovvzEzagévcos, bw. [ovvzEzagêvog, v. ovvzeivco], met inspanning, met klem.
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Gvv-zEzgaivco @ verbinden door te door¬
boren.
Gvv-zTjxuD © 1. overg. (act. behalve h. 2
pf.) : a) doen samensmelten. — b)
overdr.: doen wegkwijnen. — 2. ono¬
verg. (2c pf. -zézijxa) en pass. : a) sa¬
mensmelten. — b) overdr. : wegkwij¬
nen.
*
Gvv-zrjQÉco. 1. goed bewaren, behouden.
— 2. overdr.: in zijn geheugen bewaren.
Gvv-zL’dgpu, ait. £vv- ©
A. 3. 1. bijeenplaatsen, -zetten, -leggen.
— 2. iets vervaardigen, door verschei¬
dene dingen aaneen te zetten : vjioöggaza o., schoenen maken.
II. overdr. 1. er bij doen (v. onstoffelijke
zaken): 0 o. yêXcov jzoXvv, (spreken en)
tegelijk schaterlachen. — 2. een ge¬
schrift samenstellen, beschrijven, ver¬
halen. — 3. in zijn geest bijeenbren¬
gen : a) verscheidene dingen samen
overwegen, - beschouwen, een plan
ineenzetten. — b) in ongwnstigen zin :
verzinnen ; abs. : intrigeeren. — 4. in
korte woorden samenvatten.
B. med. I. voor zich bijeenbrengen. —
33. overdr. 1. met het gehoor bijeen¬
brengen, hooren : zijg xXaiovoj]g duo
-dszo, H., hij hoorde haar weenen. —
2. in zijn geest bijeenbrengen, acht
geven op, luisteren naar. — 3. a) on¬
der elkaar vaststellen, een overeen¬
komst sluiten, afspreken : vavXov -dêo&cu, het vrachtgeld bedingen. — b)
door een overeenkomst tot stand
brengen: cpiXiov -déoöai, vriendschap
sluiten.
ovv- zifACLcO) insgelijks eeren.
*Gw-zXaco © insgelijks dragen.
Gvvzopog, alt. ijvv-, 2 [ovvzépvco], afge¬
kort. — 1.0. ruimte : kort: -gcozdzrj
óöóg.— 2. v. de rede: a) kort, bondig.
— b) bw. -ga, bondig. — ovvzogcozdzcog, biv., super 1. v. h. volg. - gvvzógcog, bw., overdr. 1. v. tijd : in korten
tijd, spoedig.— 2. v. de rede: bondig.
Gvvzovog, ait. tgvv-, 2 [ovvzslvco]. ï. (ovv-.
zeer), a) strak gespannen. — /;) nverdr.: zich inspannend, ijverig, druk.—
2. (ovv-, mede-), overeenstemmend
met.
Gw-zQaycpöéco. 1. mede een tragedie
opvoeren. — 2. mede op tragischen
toon voordragen.
GvvzQo.jz£^osy 2 [ovv-, zgcucE^a], mede
aanzittend ; 6 o., dischgenoot.
Gvv-zQEiSy Eig, ia, drie tegelijk.
Gvv-zgéqjoo © 1. samen voeden, - op¬
voeden. — 2. pass. : a) gevoed wor¬
den. — b) overdr., v. neigingen enz. :
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GVVTQE^OJ —

groeien met, aangekweekt worden.
Gvv-zgéxco © 1. a) bijeenloopen, -komen.
— b) inz.: op elkaar losstormen, hand¬
gemeen worden. — 2. overdr. : op het¬
zelfde uitloopen, - neerkomen.
'Gvv-zqi/3co9 att. %w- $ 1. tegen elkaar
wrijven. — 2. [eig.: wrijven dat het
ineenvalt], alg.: ci) stukslaan, verbrij¬
zelen, breken : -zEigippèvog oxélrj (be¬
palende acemet verbrijzelde boenen.
b) overdr. : breken : j~ -zEzgifzpsvog
xagdiav, gebroken van hart.
crvv-zQMjQdQxéco, met iem. triërarch zijn.
Gvvzgoopog9 att. %vv-9 2 [ovvzgÉ<pw\. 1.
a) gevoed -, opgevoed met. — b) alg.:
levend met: -ov £q>ov, huisdier. — 2.
overdr. : a) v.pers.: opgegroeid te mid¬
den van, levend met, gewend : o. nsvia, armoede. — b) v. zaken : samenge¬
groeid met, natuurlijk, gewoon : cElXdÖL 71SV17] o. èoze, HDT.
*rvv-zvyxdvco9 aft. £vv- ® 1. (toevallig)
ontmoeten, stooten op ; d -zv/cór, de
eerste de beste. — 2. v. gebeurtenissen :
(door een samenloop van omstandig¬
heden, ovv-) gebeuren, voorvallen ; on¬
pers. -el, het gebeurt. — gvvzvxIg9 ij,
att. %vv-. ]. 1. samenloop van omstan¬
digheden, toeval, gebeurtenis : xazd
-?]v, HDT., toevallig.— 2. inz. (zonder
bvn.). - a) gelukkig toeval. — b) on¬
geval. — II. f ontmoeting, onderhoud.
ovv-vqpaivcoy att. Ijw- © 1. samenweven*
2. overdr. : een plan ineen¬
zetten, - smeden, op touw zetten.
Gvvcpöóg, att. £vv-y 2 \ovv, cgög]. 1. medezingend. — 2. gew. overdr. : over¬
eenstemmend.
Gw-cotiécoy att. gw- © 1. bijeen drijven,
opeendringen. — 2. f overdr. : geza¬
menlijk aansporen tot.
GvvcopooLdy att. £vv-9 ?j \ovvófA.vvpi\, 1.
het samenzweren, samenzwering.— 2.
meton., concr.: a) eedgenootschap.— b)
inz. : politieke club. — Gvvoopózgg9
att. l-vv-9 ov, d JVc?.], eedgenoot, sa¬
menzweerder.
Gvv-covéopcu ® bijeen-, opkoopen; pf.
soms met lijd. beteel,\ : oTzog ovvEcortjphog.
Gvvcogig, att. $vv-9 iöog, ij. 1. tweespan.
— 2. overdr. : paar.
Gvv-ca<pE},éu)y att. Ljw-, 1. mede helpen.
— 2. pass. : insgelijks voordeel heb¬
ben van.
Gvg-y z. ovv, A, II, begin.
.SvpaKOG-, dor., att. = Zvgaxovo-, —
2vQa.KovGa.iy cov, ai, Syrakuse. — 2vQanovGLog, 3, Syrakusaansch ; oi -oi,

de Syrakusanen.

GVG-

ZvQyig, d, rechter bijrivier v. d. Don, nu
ïJonct/v*
2vQ7JKOGCOg9
nax-.

ZvQYJKOVGaiy ion. = Ev-

1.2vQia9
Syrië, landschap ten oosten
v. Kihkië, waarvan de grenzen bij de oude
schrijvers onzeker zijn ; nu ems omvat
liet, andere keer en niet, Phoinikië en
Palestina ; bij de eenen strekt het zich
uit tot d. Euphraat, bij de anderen tot
d. Dgris.
2.2vgia, z. Zvgi'ij.
GVQiy^9 tyyog, ij, ieder hol, cylindervormig voorwerp. — 1. dikw.: rietpijp. —
2. speerkoker.— 3. naaf. — 4. ader. _
gvqi£cd9 att. -izzcoy i^opai en f ico, èovQL^a. 1. onoverg.: a) op de rietpijp
spelen. — b) overdr. v. verschillende
geluiden, b.v.van stuurriemen: knarsen.— 2. overg. : a) een lied op de rietpijp spelen.— b) overdr. : uitfluiten.
2vQig9 H., feurië, mythisch eiland in h.
Westen.
2vQLVysvvg9 2, ion. [2vgia, st. yiyvouai],
uit Syrië afkomstig.
2vQiog9 3 [1. 2vgia]. 1. a) Syrisch. — /;)
oi -oi, de Syriërs. — 2. oi -o/., de Kappadokiërs. — gvqlgzl9 Inv. \idi\, in de
Syrische taal.
GVQLZZCOy Z. OVqICcO.
Gvgpaia, f). 1. de lange ramenas. — 2.
meton. : ramenasolie, uit h. zaad v. dat
gewas geperst.
2vgog9 6 \ow. 2vgia\. I. Syriër. — 2.
Suros, slavennaam.
GVQ-QCLJzzco © aaneennaaien.
GVQ-géco © samenstroom en, ook overdr.
v. een menigte menseken.
GVQ-Qnywpi, att. i;VQ- ® I. (ovv, A, II, 1,
b). 1. overg.: a) verbrijzelen. — b) over¬
dr. : xaxoïoL ovvégQgxzai, H., hij is
gebroken door het lijden. — 2. ono¬
verg. (pr., alleen HDT. 1, 80; 2& pf. -éggcoya. plqpf.) en pass., v. strnomen :
zich met geweld storten in.— II. (ovv-,
samen), overdr. : losbarsten: nózog
vsavLKog oweggayv, liet kwam tot een
jeugdig luidruchtig drinkgelag (voor¬
stelling v. losbrekende, -sogayg, en sa¬
menbotsende, ovv-, kreten).
2vgzig9 ion. gen. iog,rj, Syrte, naam v. de
twee groote golven aan de noordkust v.
Afrika.
ovgco, f. ovgco, ao. sovga ; pass. 2e ao.
Eovggv, trekken, sleepen, wegsleepen.
ovg9 ovóg, 6, ij (H. ook : mrv., dat. oveool,
acc. ovg [gecontr. uit ovag]) = vg.
gvo-9 z. ovv, A, II, begin.

GVGXEvd^OO

<yv-GHBvd^(oy att. £v-, 1. a) gereedmaken
door bijeen te brengen, samenpakken.
— b) med.: zijn eigen bagage samenpakken, zich reisvaardig maken. — 2.
overdr.: o,) intriges enz,, op touw zetten.
_b) med.: iera. voor zich winnen, in
zijn macht brengen.
vv-GKEvri, fj, toerusting.
<jv-GHEvo>QÉofjLaLi, iets sluw helpen aan¬
leggen.
GVGxrjvog, att.
o [avv (biv.) axrjvrjv
(sxcov)], tentgenoot.
Gv-GHid^co, overschaduwen, ook overdr.
— GvGXLog, 2 [ovv, GKtd], belommerd.
,Gv-Gxo7t£co9 samen
mede beschouwen,
— onderzoeken.
Gv-GxozdtjMy att. £v-, onpers. -ei, het
wordt donker, - nacht.
rfv-GTcagaGGcoy hevig heen en weer ruk¬
ken.
Gv-Gjidco @ 1. samentrekken. — 2. inz.\
aaneennaaien.
GvojzEigdco. 1. in elkaar wikkelen, opeendringen. — 2. in%. v. troepen, pass.:
gesloten colonnes vormen.
Gv-Gjzovöd£ojy ijverig’ helpen.
GvGGijfAovy zó [ovv, ofjpa], afgesproken
teeken.
gvggltéco, samen eten, dischgenoot zijn.
— övGGizLovy zó, gew. mrv., gemeen¬
schappelijke maaltijd. — ovGGixog, d
[ovv, oïzog], dischgenoot.
GVG-Gcb^oo, helpen redden, - behoeden.
<GvG-Gco(pQov£QOy mede vernuftig zijn, handelen.
avGzaöóvy att. !=vbic. [<nvviozrjpi], bijeenstaande, man tegen man.
Gv-GzcLGidtco, liet oproer begunstigen. —
GvGzaGiaGzrjgy ov, d, deelnemer aan
een oproer.
<ovGzaGigy att.
scog, r\ [awiozijpi]. I.
(iOVVLOZUPL, overg.), liet bijeenplaatsen,
-brengen. — H. (ovvèozrjv, onoverg.). 1.
a) het bijeenkomen, -staan, onder¬
houd. — b) inz. : het vijandelijk bijeen¬
komen, handgemeen. — 2. meton.,
co^cr.: a) vergadering. — b) in%. : op¬
roerige vergadering. — 3. overdr. : £.
zijg yvcopgg, strijd in den geest, inwen¬
dige strijd, angstige spanning.
gv-GzavQÓcoy me dek ruisigen.
Gv-GréUcoy att. t-v- © 1. samentrekken,
de oppervlakte v. iets verminderen : o.
ngóoconov, het voorhoofd
fronsen ;
ozpcöpa o., een tapijt oprollen ; ovozaXslg, gehurkt. — 2. overdr. : a) beper¬
ken, bekorten, verminderen : o. cpiXoviyJag, liet getwist. — b) vernederen;

-
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pass. : zich vernederd gevoelen, moe¬

deloos worden.
Gv-GZE(pavrjcpoQÉcoy zich mede bekransen.
GvGzoXrjy rj [ovozéXXco], inkrimping, be¬

perking.
?/, liet deelnemen aan een
krijgstocht. — ov-GzgazEvcoy aft. i=v-,
gew. med., mede te velde trekken.
Gv-Gxgdrrjyogy ö, medebevelhebber.

GvGzQazEiay

Gv~GZQazLcóz7jg9 ov, ó, krijgsmakker.
Gv-GzgazoizEÖEvopaLy een legerplaats be¬

trekken met.
© 1. samendraaien, opkluwen.
— 2. a) alg. : bijeenbrengen, vereenigen ; pass. : bijeenkomen, zich aaneenscharen, samenrotten ; inz. dikte, pass.,
v. troepen : zich samentrekken, de ge¬
lederen sluiten. — b) overdr. v. de rede:
Xóyog ovvEozgappêrog, bondig -, krach¬
tig woord.
Gv-G(pd£co ® tegelijk slachten.

Gv-Gzgécpco

GVZOy

%.

OEVCO.

9

GV(pELÓg

Ó = OVCpsÓg.

-

GVCpEOV-ÖCy

bw.y

naar het varkenshok.— ovcpEÓg, 6 [o£k;
misscli. vw. cpvco], varkenshok,
Gv(poqPóg9 ó [aftg (ace. mrv.) cpégpcov],
zwijnenhoeder.
Gvxvóg, 3, dicht opeen. — J. d) talrijk,
veel; dikw. met gen. -oi zebv Pagfagcov.
— b) r.ruimte: lang, uitgestrekt; bw. -óv,
een eind ver. — 2. overdr. : a) v. tijd :
aanhoudend, lang, langdurig: o. xgóvog,
een geruime tijd. — b) v. graad : svXdPeiol -ij, groote voorzichtigheid.
-j- GvxpéXiovy zó
— Lat. subsellium],
bank.
G(p ’ = oepê of oepi.
G(p-y stam v. een pers. vnw. v. d. 3en (ook
teel v.d.2*n) pers., waarvan deze vormen
gebruikelijk zijn {vrl H. en hdt.): enk.
\zld.), 3*p. m. vr.: dat. o<pi[v), acc. ocpé\
— mrv.nom. ocpe.ïg (m.vr.), ocpèa (onz.);
gen. oepebv, ocpècov, ocpEicov ; dat. ocpiot(v),
ocpi[v); acc. oepdg, oepdg en ocpèag [m.
vr.), ocpèa [onz.), oepè [m. vr. onz.). —
du. nom. oepcoï, ocpco, ocpqj ; gen. dat.
ocpcoiv, ocpcoïr, ocpcor ; acc. oepevê, owcoï,
oepoj. ocpcó, oepé. [de meeste vormen zijn
altijd of geiv. enklitisch).
1. vnw. v. d. 2en pers.: a) mrv. (zld.) :
gij. — b) du. : gij beiden. — 2. vnw. v.
d. 3^pers. : a) terugwijzend : zich, zich¬
zelf : oi ocpcor, de hunnen ; za ocpcor,
hun bezit, hun land ; dikte., versterkt
door avzcbr : oepebv avzcbv, ocpioiv avzoïg,
oepdg avzovg. — b) aanwijzc?id . enk. :
hem, haar; mrv. (niet nom.): van
enz. hen, - haar enz.; du. : van hen
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Gcpayeïov

beiden, - haar beide enz.
Gcpayeïov, zó [ocpu£co], offerbekken, waar¬
in men k. bloed v. h. offerdier opving.
— Gcpayevg, écog, d [id], slachter,
moordenaar ; 0 ook v. een verpers,
zwaard. — Gcpayij; ij [id.]. 1. het slach¬
ten, het dooden, moord. — 2. meton.
(vaak mrv. met de beteek. v. h. enk.),
plaats waar h. offerdier getroffen wordt,
keel.
o<payid£co, gew. med., een offerdier slach¬
ten. — G(pdyiov, zó, gew. mrv. [opd^coi].
1. offerdier ; alg. : slachtoffer (ook een
niensch). — 2. bloedig zoenoffer, dat in
bizondere omstandigheden gebracht werd
en waaruit men tevens de toekomst
leerde kennen (t, ond. v. legd) : rd ocpdyid sou xaXd, het offer valt gunstig
uit, d i. geeft gunstige voorteekenen.
— acpdyiog, 3 [id.], door slachting
geschiedend.
G(padd£co, zich stuipachtig bewegen. —
G(paögGp,ógy ó. I. stuip, stuipachtige
beweging. — 2. meton. : (stuipen ver¬
oorzakende -), folterende zorg.
Gcpd^coy alt. -dzzco, ocpdgco, è'ocpa£a; pass.
2g f. ocpayrjoojicu, ao. èocpd'iürjv, 2G ao.
èocpdyijv, jof. Eocpaypai. — 1. a) kelen,
slachten door de keel af te snijden. — b)
inz. : als offer slachten. — c) een levend
of reeds gedood dier de keel afsteken :
o. zavgov elg dojtiöa. zoodat het bloed
in een schild loopt. — 2. alg. : met een
scherp wapen dooden.
Gcpaïga, ij [ —Lat. sphaera —> Ned.
sfeer], ieder bolvormig voorwerp, vrl:
a) bol. — b) bal. — Gcpaigrjóóvy bic. [o.,
-dóv], als een bal. — Gcpcugi£co9 met
den bal spelen. — ocpcugoeiör)g9 2 [oepatgag sldog (è'/cov)], bol vormig.
ccpaxsMZoo, het koudvuur hebben. —
G<pdxeXog9 d, koudvuur.
GcpoLKzóg, 3 [verbaaladj. v. ocpd^co], ge¬
slacht, vermoord.
ocpaXegóg, 3 [ocpdXXco]. ï. overg. 1. wat
doet wankelen, - struikelen, - uitglij¬
den, - vallen. —2. overdr. : glibberig,
gevaarlijk, onbetrouwbaar. — II. 1.
wankel, zwak. — 2. overdr. : a) onze¬
ker. — b) onbestendig.
GcpdXXco9 f. ocpaXcö, ao. eocprjXa, pf. eocpaXxa ; pass. 2" f. ocpahjoo/ucu, 2& ao. èoepdXrjv, pf. EocpaXpcu.— I. doen wankelen,
ten val brengen, neerwerpen. — II.
overdr. 1. te gronde richten : a) v. pers.:
in het ongeluk storten, benadeelen ;
pass.: te gronde gaan, tegenspoed
hebben. — b) v. ondernemingen: doen
mislukken. — 2. in dwaling brengen,
doen aarzelen, misleiden, teleurstellen:

-—

ocpgayig

ocpaXelg zrjg èlmöog {gen. v, scheiding)r
bedrogen in ... — 3. in gevaar brén¬
gen.
ocpdXp,a9 zó [ocpdXXco], 1. val. — 2. over¬
dr. : a) ongeval, tegenslag, nederlaag.
— b) vergissing, misslag.
Gqpagayéo/Lcai. 1. overvol zijn, zwellen
van. — 2. sissen.
m
ocpdg9 x. G(p~. — Gcpdg. 1. z. oep-. — 2.
vr. ace. mrv. v. o(póg.
Gcpdzzcüy
ocpd£co.
acpé9 Gcpéa, Gcpéag, %. ocp-.
acpeöavóg, 3, onstuimig, heftig ; bw. -oV,
ocpsïg9 Gcpeicov9 z. ocp-.
GcpéXag, zó (slechts enkele vormen), voet¬
bank.
Gcpevöovdcoy met den slinger werpen,,
slingeren. — Gcpevöóvrjy ij. 1. slinger.
— 2. meton. : slingersteen. — 3. over¬
dr. : ringkas. — Gcpevöovrjzrjg9 ov, o,
slingeraar. — GcpEvöovrjzixóg, 3, het
slingeren betreffend; ij -ij [^xvrl\ de
slingerkunst.
Gcpezegi^opiaiy med., zich toeëigenen. —
acpézegog, 3 [ocp-, -zsgog], bezittelijk
vnw.
1. gew. v. d. 3en pers. mrv. : d)
hun, hun eigen, haar, haar eigen ;
soms versterkt door avzcov : avzcov -yjoiv
azaodaUijoiv, ïï., door hun eigen euvel¬
daden. — b) zelfsi. g. : oi-oi, hun eigen
volk ; ij -a [£c/>paj,hun eigen land; zd -a,
hun have, hun belangen.— 2. (na H. en
zld.) v. d. 3en p. enk. : zijn, zijn eigen,
haar, haar eigen.
Gcpeïgy GcpelcoVy Gcpécov, z. ocp-.
Gcprjxóco [ocpijl;; eig.: gelijk maken aan
een wesp], in het midden samensnoeren.
GcpijVy rjvóg, d, wig.
Gcpr/l-y rjxóg, ó, wesp.
2cprjzziog9 2, uit Sphettos. — 2cpijzzóg9
d, een Attische gouw.
oepiy X: ocp-.
Gcplyyco, samensnoeren, omsluiten.
JZcplyZy cyyóg, ij, Sfinx, mythisch monster.
GCpifvjy GCpLGl(v)y Z„ OCp-.
GcpóögoLy bw. [onz. mrv. v. ocpodgóg], 1.
hevig, onstuimig, krachtig.— 2. alg.:
zeer, geheel en al; in antwoorden : o.
ys, xai o., ongetwijfeld. — Gcpoögóg, 3
en 2, hevig, onstuimig, krachtig, groot;.
v. pers. hartstochtelijk, streng.
GcpovövXiov, zó, halswervel.
Gcpóg, 3 = ocpÉisgog. 1. hun, hun eigen.—
2. zld. : zijn, zijn eigen.
ocpgayi£co. 1. verzegelen : o. ygappaza.
— 2. van een merkteeken voorzien,
merken. — acpgaylg9 ion. GcpgrjylgyXdogr

OCpVQOL

fj. 1. zegelsteen. —2.synckd. {daar de
zegelsteen gew. in een ringkas gevat
was) : zegelring, stempel. — 3.meton.:
a) zegel, zegelafdruk. — h) overdr. :
zegel, kenmerk, waarborg.
G(pvQay fj, hamer.
GfpvQÓVj zó. 1. enkel. —

2. ° synekd. :

voet.
Gtpcój Gcpcoé, Z. ocp-. — oqpcoïy Gcpcbïvy z.
ov en ocp-, — Gcpco'iv, z. ocp-. — atpcoizEgogy 3, bezittelijk onw. [otp-]. 1. 2G p. du.:

van u beiden, u beiden toebehoorend.
— 2. 3g p. mrv. = ocpèzegog. — o<pcov9
GtpcpVy z. ocp-,

1 .cyd^co. 1. openrijten, -snijden, splijten.
— 2. alg. : openen.
2.oxd^co. 1. laten hangen. — 2. stuiten.
axeöia, fj. 1. a) licht vaartuig, vlot. —
b) °alg. : schip. — 2. schipbrug.
oxEÖirjVy biv. \ion. acc.\, van nabij. — oyé”
diog, 3 [o/si5oV], van nabij geslingerd.
Gxeöó'd'EVjbw'. [oxsóóv, -#«>]. 1. van nabij:
o. pdle, H. — 2. nabij : o. eÏvcu, H.
ayeSov
A. bic. I. v. plaats {%. eyco,A, I, 2, b, a),
in de nabijheid, nabij : o.eivcu ; o. êk&eïv.
— II. overdr. 1. v. tijd : nabij, ophanden.
— 2. v. graad : a) bijna, ongeveer : o.
jtdvTss; o. tl ou5a, ik ben zoogoed als
zeker. — b) een weinig : o. u noóo&ev,
kort te voren. — c) misschien wel. — 3.
v. verwantschap) : na verwant.
B. vrz. met gen. en dat.: bij.
axetyeeiv, H., en
2G ao. inf. v.
syco.—GXE'd'fjGo/Liai, Gxeïvy -oyco^z. È’yco.
2xEQiay fj, ion., h. eiland der Phaiaken,
volgens de meeste ouden Kerkura.
aX£eóSy 2 [oxeiv; *. syco, A, I, 2, b, a],
samenhangend, onafgebroken; bijna
alleen in èm -co, op een rij, onafgebro¬
ken (Z. EJllOXEQÓ)).
axég, 2« ao. imper. v. syco.
oxezXid£ay [oxèzhiog], klagen, jammeren.
GxézXiog, 3 en 2 [oycTv]. I. 1. uithou¬
dend, volhardend, doorzettend. — 2.
inz.: doorzettend : a) in durf; gew.
in ongunstigen zin : vermetel, driest,
roekeloos. — b) in de misdaad : gruw¬
zaam, wreed. — II. 1. ontzettend,
schrikkelijk : -a sgya, H. — 2. ellen¬
dig, ongelukkig.
Gxrj[A.ay zó [ioyslv]. I. 1. a) houding vrl
v. h. lichaam, voorkomen, uiterlijk:
gfjtoQog -ara, houdingen, gebaren ;
0 zvgavvov o. sycov, met koninklijke
pracht. — h) inz. : kleeding : 0 zivog
yrjg o. cyovoiv ; — 2. overdr. : a) toe¬
stand, gesteldheid: 0 o. piov, levens¬

—
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wijze ; ook: staatsvorm. — b) zede¬
lijke schoonheid : ° Eysi o. dvozvyovvzag
cocpskeïv.— c)bedrieglijk uitzicht, schijn,
voorwendsel. — d) rhetorische figuur’
— II. 1. vorm, figuur: o. (plan) nókscog ; slg zo avzó o. (slagorde) xazéozrjosv zijv cpdlayya. — 2. overdr. : me¬
thode : o. öiöaxgg, van onderwijs.
axrjparit;co [oxypa], in een houding -, in
een vorm brengen : zov Pgaytova olov
ecp’ vPqel o., met den arm een gebaar
maken als om te slaan ; -ezcu xóprjv,
brengt haar haren in orde ; -ovzai
djiad'Eig sivai, houden zich alsof zij on¬
wetend waren, veinzen...
oxfjGco, f. v. syco.
axi£at fj [oyj^oj], gekloofd hout, spaan-

der.
ayi^co \vw. Lat. sci-n-dëre,iVcd. scheiden].
1. splijten, klooven, doorsnijden : o.
; nozapóv o., splitsen, in twee bed¬
dingen doen stroomen. — 2. overdr.,
pass. : Eoyiodgoav ai yvcbpai, de meeningen gingen uiteen. — axioig9 scog,
fj. 1. het splitsen.— 2. meton., concr. :
kruisweg. — axiopay zó [ —>- *f* Lat.
schisma —> Ned. schisma]. 1. spleet. —
2. overdr.: tweespalt, oneenigheid. —
Gxiozóg 3 [:verbaaladj.]. 1 gesplitst.—
2. meton.:
ódóg, gesplitste weg, de

,

.

armen van een weg.
axoiazOy axoirjVy z. syco.
Gxoiviovy zó [verklw.], uit biezen ge¬
vlochten touw; alg. : touw, snoer. —
oyoivog, o, fj. 1. bies, wschl. : de groote
waterbies. — 2. meton. : a) biesbosch.
— b) het van biezen gemaakte : snoer,
touw; inz. : meetsnoer. — c) schoine,
Egyptische lengtemaat; bij hdt. 11 km.
2xoïvogy fj, stad in Boiotië.
GxoivozEvfjg, 2 [oyoivog, zsivco ; eig. : ge¬

spannen als een touw], recht.
axoXd^co [oyoLj]. 1. a) vrijen tijd heb¬
ben, niets te doen hebben : o. jigóg zi;
EcoxgdzEi o., vrijen tijd hebben voor
S., zijn lessen bij wonen. — b) den tijd

voor iets nemen, dralen, talmen, niets
doen. — 2. v, een ruimte : leeg staan.
ayokaiog, 3 (comp. -aizegog en -aiózsgog,
superl. -aizazog en -aiózazog) \idi\, lang¬
zaam, op zijn gemak.
Gx°Mj, f] [—>Lat. schola —> Ned.school].
1. 1. vrije tijd, het vrij zijn van bezig¬
heden, inz. van ambtsbezigheden,
rust: -ijv dyeiv, vrijen tijd -, niets te
doen hebben, niets doen ; ° o. xaxov,
verpoozing na het leed. — 2. meton.:
a) wat men doet in zijn vrijen tijd : philosophisch onderhoud, voordracht;
alg. : wetenschappelijke arbeid, stu-
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die. — b) door een verdere meton.: groep
toehoorders, philosophische school.
W. bw. o%okfj fdat.']. 1. langzaam, op
zijn gemak. — 2. met moeite, nauwe¬
lijks, niet.
axoftevog, o^ov, a£o>, oxcóvy z. è'xco.
aco9 z. oóg en ocog. — adbeoHOv9 z. ach co.
aco^coy ocooco, socooa, oéocoxa ; pass. : ocobgoopat, eocó&rjv, oéocopai en -opai (tot
11b eeuio v. G. geiv. -co vóór £, later -co-).
I. 1. a) voor een gevaar behoeden, uit
een gevaar redden, in het leven hou¬
den, redden : o. zivd èx Ttolépoio èni
vfjag, H.; jmss. o. a.: gelukkig terugkeeren. — b) f ol -ópsvoi, die hun
ziel zalig maken, de zaligen. — 2. v.
zaken : behouden, bewaren : ° o. zóga ;
0 o. xbóva ; EGcp^ov Tióleig cl?aQvaf3dCcp.
ÏI. overdr. 1. med. : in het geheugen
bewaren, indachtig zijn ; ook : pvrjpyv
xivóg o. — 2. zijn woord houden, een
wet naleven : vópovg o.
acoxéco, vermogen, in staat zijn. — aóóxogf m. bvn., krachtig, sterk.
2coxgdzrjgy ovg, o (voc. eg, acc. rjv en rj),
beroemd Atheensch wijsgeer, 469-399 v.
GCfolrjv9 rjvog, ó, pijp, buis.
aóopa9 zó. 3. lichaam v. mensch en dier.

— II. inz. 1. (altijd bij H.) : dood li¬
chaam, lijk ; v. een dier : kreng. — 2.
na ïï. ook: a) legend lichaam ; vaak
in tgst. tot de ziel : ai xazd zó o. r/öoval,

lichamelijke geneugten. — b) synekd.:
levend wezen, persoon, mensch : xqu)gsig xal -dzcov nXijd'og, talrijke man¬
schappen ; vaak omschrijvend: ° zó oóv
o. = oé. — c) meton. : leven : tzeqï tov
-azog dycoviQEodai.

GcopaziKÓs, 3 [gcopa], lichamelijk. —
acopdxLov zó [verlclw. v. id.]. 1 klein
-, ellendig lichaam. — 2. kindje, pap.
gcopazoeidrjsy 2 [ocopaxog sióog (excov)])
als'een lichaam, lichamelijk, stoffelijk.
Gcopazocpvkdxiov, zó [acopa, cpvXaxrj],
bergplaats voor lijken.
GcopaxoipvXat;, axog, ó [ocópazog cpvlaï;],
lijf wacht er.
acoog9 z. ocog.
GCÓQEVpay zó = GCOQÓg. - GCOQEVCO [oCOgóg], opstapelen.
acoQijöóvy bw. [<?., -öóv], bij hoopen. —
acoQÓgy ó, hoop, stapel.
Gcogy ocog, gcov (verder bijna alleen : acc.

,

.

—

Gcoco

m. vr. onz. gcov ; mrv. nom. m. vr. ocg,
onz. ad; acc. m. vr. ocog, onz. od), odogy
3 (comp. oacózsgog), aóogy 3, en Gcoog^
3 {vr. ook ocóa) (v. de drie laatste slechts
enkele vormen). — 1. behouden, onge¬
deerd, gaaf, gezond. — 2. zeker, on¬
twijfelbaar.
„
acoozQovy zó, geiu. mrv. [ocp^co], belooning*
voor iem.s redding ; inz. : dankoffer
aan de góden voor het behoud van een
leven.
GcórEiga, vr. bvn., reddend, behoudend,
epitheton v. verscheidene godinnen. —
Gcozrjgy rjgog, ó (voc. eq) [acóco]. 1. m.
vr. bvn., reddend, behoudend. — 2. ó,
r) o., redder, -ster, behouder, -ster ;
t Heiland.
acozrjQiay f) [ocotyg]. 1. a) redding, be¬
houd, bevrijding: E/.nlg (uitzicht op)
-ag ; inz.: gelukkige terugkeer: o. èg
Tzazglöa. — b) meton. : redmiddel. —■
2. bij uitbr. : welzijn, geluk, heil, vei¬
ligheid,
acozrjgiogy 2, soms 3 [id.]. 1. reddend,
behoudend, heilzaam.'—2. zelfst. g.: a)
zó -ov, zd -a, redding, behoud, heil. —
b) zd -a [isgd], dankoffer voor de red¬
ding.
GCOXQOV, zó, velg.
acocpQovéco [odxpgcov]. 1. gezond van geest
. zijn, - worden, verstandig -, bezon¬
nen zijn, - worden, - handelen, - oordeelen. — 2. vrij van hartstochten
matig -, ingetogen zijn, - worden, handelen.
ococpQovi^co [id.]. 1. tot rede
tot be¬
zonnenheid -, tot zijn plicht brengen.
— 2. inz. : vermanen, tuchtigen.
acoqpQOVixógy

3

= ocócpgcov.

Gcoqpgóvcog (comp. vEozêgcog), bw. bij ocó¬
cpgcov.

1. gezondheid
van den geest, verstand, juist oordeel,
wijsheid, bezonnenheid. — 2. vrijheid
van hartstochten,
zelfbeheersching,
matigheid, ingetogenheid, deugdzaam¬
heid.- GcócpQOOVy2 [ocöv cpQÉva (è'xcov)J.
1. gezond van geest, verstandig, wijs,
bezonnen. — 2. vrij van hartstochten,
zichzelf beheerschend, maat houdend
in zijn streven en handelen, ingeto¬
gen, deugdzaam, eerbaar.
ffcóco (slechts enkele vormen v. pr., en iter .
iznpf. ocósoxov, H.) = ocg^co.
acocpgoGvvrjy i) [ocócpgcov],

z
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T
z als cijfer : z
300.
r3 = 1. zé. — 2. vld. zot, aan u (*. ov). —
3. zld. zol, voor waar.
ra, onz. mrv. v. 6 en, ion., v. dg.
zaya'd'd = zd dyaOd (krasis).
zayóg, ó [zdooco], aanvoerder, gebieder.
zdêe, onx. mrv. v. 68e. — rade, dor.
zfjöe.
rafreis, zd
97
z. zelvw.
zal = ai, nom. vr. mrv. v. 6, 97, zó.

=

#,

Talvagov, zó, en -og, 97, voorgebergte aan
de zuidelijke punt v. Lakonie, nu kaap
Matapan.
zaïvia, g [ —> Lat. taenia], band, lint;
inz.: hoofd-, borstband.
zaK — zd sy (krasis).
zoLKEi = zd exeï (krasis).
taHELg, part. 2° ao. pass. r. zrjxco. —
zaxsgóg, 3 [zr/xco]. 1. smeltend, week.
— 2. overdr. : teeder, smachtend.
3 \verbaaladj. v. zdooco], bepaald,
geregeld, voorgeschreven.
rct«co, dor. = zt)xco.
zaXaegyóg, 2 \zXdg (2G ao. part. v. * z/.dco)
sQyov), arbeid verdragend, onvermoei¬
baar.
Takaïovlörjg, ov, ó \Talaóg, -iögg], Talaonide, zoon van Talaos, bij H. : Mekis-

zaxzóg,

teus.

rakacjzcjgéco. 1. onovcrg. : a) lijden, in
nood verhoeren, ongelukkig zijn. —
b) hard werken, zich inspannen, - af¬
tobben. — 2. overg. : ongelukkig ma¬
ken, kwellen, afmatten : -ovpsvot (uit¬
geput) zeg jiiyxEi zoi) noXsgov. — zaXaijzcogia, rj. 1. lijden, nood. — 2. inspan¬
ning, moeite. •— zakaijzeogog, 2 [* r/ldco ;
2c- lid 1 ], lijdend, duldend, ellendig;
ook v. zaken : 0 z. jHog.
zakaiepgeov, 2 [zldg (26 ao. part. v. * zl.dco)
(pgèva {ace. v. betrekking] en zalaxdgÖLog, 2 [id. xagdlav (id.)], met een dul¬
dend hart, veel lijdend.
zdlavzov9 zó [* zldco] —>Lat. talentum —
Ned. talent]. I. gew. mrv. : weegschaal.
— II. meton. 1. het gewogene : a) ta¬
lent : a) als gewicht: bij H., een bepaald,
wschl. klein, gewicht; later een gewicht,
dat volgens de tijden en de plaatsen
verschilde: h. Attische talent — 26.20
Kg ; h. handelstalent = 36.10 Kg. —
/B) geldsom (niet : munt) aan h. talent
als gewicht beantwoordend : h. Attische

züvertalent (z. met en zonder dgyvgiov)
— 6000 drachmen, ong. 6000 goudfr.
— 2. het resultaat van het*wegen :
Aids -a. H., de beslissing van Zeus.
TaXaósy 6, een Argonaut.
zaXaTCEigioS)2 [zldg (2° ao. part. v. * zldoo)
jiEïgav], zwaar beproefd.
zaXajzEV'd'ijg^ 2 [zldg (z. h. vorige) JzévOog],
leed dragend, ongelukkig.
zdlagog, ó [* r/ldco ; eig. : voorwerp,
waarin men draagt], korf, mand.
zd)la£, zdlaiva, zdlav [gen. m. onx. zdlavog, oude voc. zdlav) [:i: r/ldco]. 1. duldend,
lijdend, ellendig. — 2. zelfst. g.: ellen¬
deling.
zalaala, 97, het Avolspinnen. — zaldaiogy
2 [* zldw\, het Avolspinnen betreffend.
zalaaiovgyóg 2 [z., è'gyov], wolspinnend.
zalaoicpgwv^ 2 [zldg (2C ao. part. v. * rAaco)
(pgèva [acc. v. betrekking)], met een dul¬
dend hart, die veel kan lijden, onver¬
saagd.
zalavgivog, 2 [zldg (2e ao. part. v. * r/ldco)
givóv], schild dragen d.
zaldcpgcov, 2 [zldg (x. h. vorige) (pgèva
(acc. v. betrekking)] = zalaolc/ gcor.
zdXrjg, 2 (gen. ?) = zdlag.
TaXO'v/hog, d, heraut v. Agamemnoon.
zalig, löog, 97, huwbaar meisje, bruid.
zdlla en zdlla — zd dlla (krasis).
zdpd — zd spa (krasis).
zdpavzov = zd èpavzov (krasis).
'j* zapEÏov, zó = zapiELOv.
zapEalygcoSy m. vr. bvn., gen. xgoog [rctpojv (v. zépvco) xgujra], de huid snij¬
dend, wond end.
za/Lila, r) [vr. bij zapiag], 1. huishoudster.
— 2. alg. : vroiiAV die alles regelt.
zaplag, ov, 6 [zépvco]. 1. a) verdeeler ;
alg. : huishouder, hofmeester, bestuur¬
der, heer. — b) overdr. : 0 Zevs, ogxcov z.,
die over de eeden waakt. — 2. inz. :
schatbewaarder. — a) te Athene', een
der beheerders v. de staatsgelden be¬
waard in h. Parthenoon.— b) *j* te Rome :
quaestor.
za/buEia, 97, huishouding. — zapiEÏov, zó.
1. voorraadkamer. — 2.
alg. : binnen¬
vertrek.— ■f zapiEvziHÓSy 3, van den
quaestor. — zapiEvco (iter. impf. -svsoke) [zagt'as]. 1. onoverg. : a) huishou-

—

,

r
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der zijn. — b) f te Rome : quaestor zijn.
— 2.overg.: a) verdeelen, beheeren,
bewaren. — b) med. : bij de verdeeling
ontvangen, zich laten toedeelen.
N zdfzvco, ion., dor. = zêpvco.
Tapvvai, cov, ai, stad op Euboia.
zdv = ra èv (krasis',
zdv = rol dv (krasis).
1. zdv. 1. dor. gen. vr. mrv. v. 6. — 2. aiol.
(e. a. dial.) gen. vr. mrv. v. 2. dg.
2. zdv en zdv, onverb., alleen in co zdv, oj
zdv, mijn beste!, vriend!
Tdvayga, ij, stad in Boiotië. — Tavaygmóg, 3, van Tanagra.
zavarjnrjg, 2 [zavaóg, wrt. v. dxgog], met
lange punt, - snede.
Tdvaïgy ïdog, 6, rivier in Skuthië, nu de
Don.
zdvavzia —

tol

èvavzia (krasis).

zavaóg,

2 [viv. Lat. tennis, Eed. dun],
gestrekt, lang.
zavavjzovg, ovg, ovv, gen. jzoöog [zavaovg
Tióöag (è'xcov)], met slanke pooten, snel,
vlug.
zdvögi, zdvögóg — zeg dvögi, zov dvögóg
(krasis).
zavrjleyrjg, 2 [missch. vw. zelvco, dl.yog],

langdurige smart brengend.
zavina, dor. — zgvixa.
zaviacpvgogy 2 = zavvocpvgog.
Tavzdleiog, 2, van Tan tal os, van Tantalos afstammend. — TavzaXidgg, ov,

o, Tantalide, zoon van Tan tal os. —
TdvzaXog, ó [* zldco, ?net versterkende
redupl.; eig.: de Duider]. 1. koning v.
Phrugië, zwaar gestra,ft in de onder¬
wereld. — 2. eerste echtgenoot v. Klutaimnestra.
zavzaXóco [Tdvzalog], slingeren.
zdvzev'd'Ev — zo. èriEvd'Ev [krasis).
zavvy^coooog,2 [* zavsïav yXcbooav (sycov)],
de tong strekkend. — zawyXcóxig, m.
vr. bvn., gen. ivog [* zaveïav yAcoyïva
(sycov)], met lange punt.— zavvrjKrjg92
[* zavvg, ivrt. v. dxgog] = zavarjxgg. —
zavv&git;, tv. vr. bvn., gen. zgiyog
[*zav£iag zgiyag (sycov)], langharig, met

lange wol, - borstels.
zavvv = zd vvr, %. vvv, I,
zavvjZEjzXog, 2 [* zavvv

met lang

1, d.

7zéjzXov

[sycov)],

met slepend gewaad. — zavvjzovg, m. vr. bvn., gen. Jioöog [* zaveïg
jzóöag (sycov)] = zaravnovg. — zavv~
jzzégvl;9 m. vr. bvn., gen. vyog [* zavelag
jzzégvyag (sycov)] = zavvohzzsgog.
* zavvg, sla, v {alleen in samenst.), dun,
smal, uitgestrekt. — zavvoijzzEgog, 2
[zavvcov Tzzegd], breedgewiekt.

zaJtEivcoaig

zavvozvg, vog, i) [zavvco], het spannen.
zavvocpvgog, 2 [* zavéa ocpvgd (sycov)],
met tengere enkels. — zavvcpXoiog, 2
^zavvv cploLÓv (sycov)], met gestrekten -,
met langen bast, d. i. hoog, slank. —
zavinpvMog, 2 [* zavéa cpvlla (sycov)],

met lange bladeren.
[f. voco en vco ; 3 enlT. pr. indpass. ook zdvvxai) [wrt. ia, zwakke trap

zavvco

V. ZEV (ZELVCO)'] — ZELVCO.
za£iagxÉcoy taxiarch zijn. — zajgidqyvs,
ov, en -og, o [zdtgecog agxcov], taxiarch,
bevelhebber van een groofere of
nere afdeeling voetvolk; ook : vloot¬

voogd.
zd%igy ecog, rj [zdooco].

A. 1. rangschikking, regeling, orde, ge¬
regelde plaatsing : èv -ei, in de volg¬
orde, op zijn beurt; ook : volgorde
der handelingen, - der gedachten. — 2.
meton.: a) verordening, voorschrift. — b)
aangewezen plaats; overdr. : tzoleTv tl
èv EJiggELag -el, als een belecdiging.
B. inx. I. in h. maatschappelijk en poli¬
tiek leven. 1. stand, rang : olxêzov z. —
2. post, ambt, werkkring : zó nagóv zgv
zov ovfiflov/.ov -Lv dnaLZEL, de tegen¬
woordige omstandigheden eischen.dat
de raadgever zijn post zou betrekken.
— II. in h. leger. 1. het opstellen,
marsch-, slagorde. — 2. meton., roncr. :
het opgestelde : nO groot,ere of kleinere
afdeeling voetvolk ; ook soms : afdee¬
ling van de ruiterij o/van de vloot. —
b) slaglinie, gelid : zd dpopi -eig, taktiek. — c) plaats in het gelid : Isinsiv
zrjv -lv.

Tdoxoi, cov, oi, Taochen, volksstam ten
zuidoosten v. de Zwarte Zee.
zajtELvógy?). — I. v. plaats : laag, laag ge¬
legen : yd\Q*l -Vj hdt. — II. overdr. 1.
v. hoedanigheid, v. rang, v. stand-: ge¬

ring, onbeduidend, nederig, armoedig :
övva/Lug -i], onbeduidende krijgsmacht.
—

. v. de stemming, de gezindheid : a)

2

moedeloos, kleinmoedig, neerslachtig.
— b) onderworpen, slaafsch, kruiperig,
gemeen. — c) in zede lij ken zin : ne¬
derig, bescheiden.
zaJTELvózrjg ijzog, p [xaneLvóg]. 1 v. plaats :
laagte : r. zijg ycógag. — 2. overdr..: a)
ellende, vernedering. — b) neerslach¬
tigheid, kleinmoedigheid.
zaozELvóco [zajiEivóg]. 1. laag maken :
t ogog x., effen maken. — 2. overdr. : a)
gering klein -, zwak maken : zEzansLvcozai avzcbv <5o£«. — b) vernederen,
krenken. — c) f nederig maken. —
zajzELvcoaigy scog, f). 1. het verlagen,
het verkleinen. — 2. overdr. : verne-

,

.

;

zdjteg

(lering, nederige staat, nietigheid.
rdjteQy ion. onz. mrv. v. dojisg.
zdjzrjSy gtog, o [ivschl. Oostersch w.; —>
Lat. tapete -+Ned. tapijt],deken, sprei.
zdjii = ra S7TL (krasis).
zdjziSy i8og, fj = xdnv\g.
zdjzó = rot djzó [krasis).
zdg9 enhl. vgw. [r’ dg = re dga], dan (aan¬
eenschakelend ).
zdga en zdga = tol dga [krasis).
zagayfjLÓgy 6 [zagdooco], verwarring, op¬
schudding.
Tagavzïvosy 3, van Tarente; oi-oi, Tarentijnen. — Tdgag9 avzog, d, Tarente, stad
in Groot- Griekenland.
zagdcoGOy att. -dzzco (ion. 2C pj. xézgpya ;
med. f. met lijd. beteek. xagd^opai).
I. overg. 1. dooreenmengen, -schudden,
in verwarring brengen : Ilooeiödcov ëxdga£e Ttóvzov, H. ; nogsvovxai -azxópevoL,
in wanorde. — 2. overdr.: a) d) v. poli¬
tieke toestanden en?,. : in verwarring
brengen : ngdypaxa xEzagaypéva ; inz.:
onlusten verwekken, opruien. — P)
door wanorde te stichten doen ont¬
staan, - verwekken : nólspov r. — b)
den geest in verwarring
iem. bui¬
ten zichzelf brengen, doen schrikken,
verontrusten, storen : zo ad)pa-el zyv
yjvxpv, stoort ... in haar bespiegelin¬
gen ; ovzco xsragaypévog, zoo verwarde
begrippen hebbend.
H. onoverg. (ion. 2& pf. zèxggya), zeer
bewogen -, woelig zijn.
zagayp, r), en zdgaxogy o [xagaoaco]. 1.
verwarring, wanorde. — 2. overdr. : a)
tweedracht, onlusten, opstand, oproer.
— b) verwarring des geestes, - van het
gemoed, onrust, schrik.
zagaxd>8rjs9 2 [ragay/j, -códijg]. 1. lijd. :
a) verward, wanordelijk. — b) overdr. :
onrustig,
opgewonden,
verschrikt,
toornig. — 2. bedr. : gaarne wanorde
verwekkend.
zagPéco. 1. onoverg. : onrustig
angstig
worden, - zijn, schrikken. — 2. overg.:
bang zijn voor, vreezen : nciïg èzagfigos
yabcóv, H. ; 0 x. sv-dvpripaxa, iem.s raad¬
gevingen ontzien. — zdgpog, zó, en
zagpoavvrjy ij, angst, vrees, schrik.
zagixeiay r). 1. het inpekelen. — 2. het
balsemen
een lijk. — Tagiyeiai =
-yrfiai. — zagiy^voigy ecog, ij = xagiysia.
— zagixevco [rdgiyog]. 1. inzouten, in¬
pekelen. — 2. balsemen. — Tagiyjqïaiy
cdvytii\eig.: de Vischdrogerijen], stad
aan den westelijken Nijlmond.
zaQixoJtGoXécoy ingezouten viscli ver-

—

zazd
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koopen. — zagiyondoX-ggy ov, d [zdgiyor
jzcoXécov]. handelaar in ingezouten viscli.
zdgixosy ov, d, en
ovg, rd. 1. inge¬
zouten visch, - vleesch. — 2. gebal¬
semd lijk, mummie.
Tagnvviogy 6 [*<— Lat. Tarquinius], Tarquinius, naarn v. tweekoningen vAiome.
Tdgvrjy ?/. 1. stad in Boiotië. — 2. stad in
Ludic, later Sardeis.
Tagga-x.lva en -xivrjy ij
— Lat. Tarracïna], Tarracina, stad in Latiurn, nu
Terracina.
Tagaevgy d, inwoner van Tarsos.—• Tagaoiy cóv, ol, en Tagoógy ij, Tarsos, stad
in Kilikië.
zagoóg, d. 1. a) horde, droogrek. — b)
alg.: vlechtwerk. — 2. overdr.: breed
vlak. — inz. : a) riemblad ; sgnekd.:
roeiriem; 0 coll. : roeiriemen. — b)
wreef.
Tdgzagogy 6 (° ook f}) [—> Lat. Tartarus].
1. a) afgrond onder d. Kades, kerker o.
a. der Titanen. — b) alg. : onderwe¬
reld. — 2. verpers, als echtgenoot v. Gè.
TagzgoGÓgy d, f\, handelsstad, bij de mon¬
ding v. d. Baetis (= Guadalqiiivir).
Tdgcpijy f), stad in Lokris.
zdgcp'd'yvy z. xégnoi.
zdgtpogy zó [xgè<po>\, dicht gewas.
zagqpvgy EÏa, v, geit', mrv. (vr. mrv. ook :
nom. Eiai, acc. sidg) [xgécpooi]. 1. dicht
op elkaar, talrijk. — 2. biu. -éa [acc.
mrv.], dikwijls.
zagxvooy plechtig begraven.
zdöccöy att. zdxxwy rd£a>, êzal-a, 2e pf. xéxaya ; pass. xaybgoopm, èidxpyv, 2e ao.
Exdyyv, xézaypaL (3 mrv. pf. ind. ook xexdyaxai ; 3 mrv.plqpf. szEzdyaxo).
I. 1. a) ergens plaatsen, een plaats aan¬
wijzen, ordenen, rangschikken. — b)
inz. v. een leger: opstellen, in slagorde
scharen : -elv sig gdyrjv oxgaudv ; èxay{fgoav stil xExxdgojv, vier man diep;
-Eodai rrjv oxgaxidv, zijn (med.) leger.
— 2. overdr.: a) in een zekere klasse
plaatsen, rekenen tot: ov x. ègavzóv elg
xrjv xcov dgyeiv Pov).o(iévcov xd£ir. — b)
aanstellen, aanstellen als: -siv zird dgyovxa, als...
II. vaststellen, bepalen, verordenen . be¬
velen : xdxxEx’ EjnÈ pyELoOai, gij kiest
mij tot aanvoerder; <pógovg sra^s éxdoxoig, legde aan iedereen een schatting
op ; cpógov ëzd^avxo, lieten (med.) zich
een schatting opleggen ; r. xdg êogxdg,
de feestdagen bepalen.
zazdy vocat. m.vr. [w. uit de kindertaal],
paatje, moeke.

•
;
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zdzEga, ion. = ra szsga (ïcrasis).
zdzzco, x. zdooco.
Tavyezov, ro, bergketen iusschen Lakonië
en Messenië.
zavQELog, 3 [ravpoff], van een stier, run-

der- ;

: van runderleer.

zavggöóv, bic. [zavgog, -öóv], als een
stier : flénsiv z., cl. i. star, strak.
TavQiKÓg, 3, Tauriscb ; 77 -77, met en xonder zwga en dgl.: Tauris, de huidige
Krim. — Tavgoi, cov, ot, Tauriërs,
volksstam in de Krim.
zavgoxzóvog, 2
xTecVaw], stierendoodend. — zavgoozóXa en -JtóXog, vr.
bvn. [r., jzsAoo], bijnaam v. Artemis;
wschl.: godin der stieren, - der rtmders (vgi. ainólog). — zavgójzovg, gen.
Jtodog, m. vr. bvn. [zavgov nódag (è'xcov)],

met stierenpooten.
zavgog, ó [vw. Lat. taurus, Necl. stier],
stier. — zavQÓco, tot stier maken ;
0 zavgóopal zivi opga, een stier worden

jegens iem. wat het oog betreft, woest
naar iem. kijken.
zavzd = zd avzd (krasis).
zavzy, bw., x. ovzog, B, 4.
zcLvzi, onx. mrv. v. ovzooi.— zavzó, zavtóv = zó avzd (krasis).
zacpEÏv, inf. 2eao. v. zédgna.
zacpEig, part. 2e ao. pass. v. ddnzco.
zagoEvg, 6 [1Odjrzco], begraver. — zacprj,
fj ['id.]. 1. begrafenis. — 2. meton. : be¬
graafplaats : graf, lijkurn. - zappiog,
3 [1, zdcpog], tot de begrafenis behoorend. — zacpgoogai, 2t f. pass. v. ■ddnzco.
TdcpLog, 3, bewoner van Taphos, Tapbier.
— Tdcpog, ?), eilandje op de ivestknst
v. Akarnanië.
1
1. zdcpog, ó [Odjzzco]. 1. a) begrafenis. —
b) meton. : lijkplecbtigheden, inx. be¬

grafenismaal. —. 2. graf, grafteeken,
2. zdcpog, zó [zéïïrjTEa], verbazing.
zaqoQELa, 77, bet graven van een gracht.
— zacpQEvco, een gracht graven. —
zdcpgog, 77. 1. gracht. — 2. geul.
T(*XCh bw. [zaxvg], 1. spoedig, weldra,
dadelijk. — 2. wellicht, misschien,
waarschijnlijk. — zaxécog, bw., comp.
Odoooy (x. zayyg, B, II), superl. zdxioza
(x. ibid., III; [id.].— 1. spoedig, vlug.
— 2. overdr. : gauw, licht, gaarne. —
zd%i(rzog9 -ioza, x„ zaxvg en za/Jcog.
zdxog, ZÓ [zaxvg], snelheid, vlugheid ; ötd
/LiEzd zdxovg, xazd z. enx., snel, vlug ;
door z., dzL z., cog z. [èozl], zoo vlug
mogelijk.
zaxvvco [zaxvg]. 1. overg.: bespoedigen,

.... -i i.'
- ’!V:

I

TEyErjzrjg
haastig maken. —
spoeden.

. geic. onoverg.: zich

2

zaxvjzovg, ovg, ovv [zaxvv uióöa (£Xcov)]7
snelvoetig. — zaxvcrzcoXog, 2 [zaxeïg
ndüovg (è'xcov)], met vlugge rossen. —
zaxvQQcoazog, 2 [zaxv (bic.) gcoógsvog]r
snelvliegend.
zaxvg, sta, v ; comp. ddoocov, atf. ftazzcnv,
2, xld. zaxvzsQog; superl. zdxiozog, 3.
A. vlug, snel : 77 zaxlozrj óöóg, cle kort¬
ste weg; in bw. uitdrukkingen: öid
zaxécoi> [onx., xelfst. g.], snel; zijv zaxlozgv [óöóv], langs den kortsten weg,
overdr.: zoo spoedig mogelijk.
B. bic. I. pos. zaxv. 1. snel, vlug. — 2.
overdr. v. tijd : dadelijk. — II. comp.
ïïaooov, att. 'dazzov. 1. met beteek. v. cL
comp. : a) sneller, vlugger ; overdr. 1
eerder, liever. — b) schijnbaar met be¬
teek. v. cl. pos. (eig.: vlugger dan men
verwacht en dgl.): ov
eqxso haooov,
II., ga vlug (eig.: vlugger dan gij an¬
ders zoudt doen). — 2. na een vgic. of
een betr. ic., met beteek. v. d. superl. :
EjiEiddv ddzzov, zoodra als. — III. su¬
perl. zdxioza, zeer snel : fj -, <hg doov
dzi zdxioza, zoo snel mogelijk; met
tijd,partikels: etzel zdxioza, zoodra als.
zaxvzrjg, fjzog, 77 [zayvg], snelheid, vlug¬
heid.
zdcovj ep.gen. vr. mrv. v. ó, 77, 7:6.
zacóg, có, en zacog, co, ó, pauw.
zé, enkl.[vw. Lat. -que].
1. verbindend vgw. 1. enkelvoudig: en:
ö ö’ èxalÉTzaïvE... exeXevoe z’ avröv ... —
2. verbindingen :
a) gewone : ze ... ze,
ze ... xai, en ... en, zoowel ... als ook,
deels... deels ; met ontkennend eerste
lid: oyzE ...ze, prjzs ... ze, niet ... en;
vaak in sommige samenst.: eI'ze... eize ;
OVZE... OVZE, pgZE ... pgzs (X. EIZE, OVZE,
Mze), — b) minder geicone en onge¬
wone : si ... eize ; ov ... ovTE ; ovzs... ov ;
onze... dé enx.; ze xai en ze ... xai xijn
pleonastisch.
II. (vrl H.) bic., duidt een herhaalde, een
gewone_ handeling aan: vaak : AtzóXIcova, co ze ov Evxópsvog 'dsojigonlag dvacpaivEig, H., tot wien gij pleegt te bid¬
den, als gij uw voorspellingen open¬
baart.
Téagog, ó, rivier in Thrakië.
zéyyco, zéytjco, szsy^a : pass. ao. èzêyx'dgr
[me. Lat. tingëre]. — 1. a) bevochtigen.
— b) overdr., pass.: week worden,
zich laten ontroeren, - vermurwen. —
2. (bevochtigend)
laten vloeien, ver¬
gieten : z. ödxgva.
TEyéa, 1), stad in Arkadië. ~ TEysdzrjs,
ov, 6, inwoner van Tegea. — TEyérj,
TsyErjzrjg, ion. = Teyéa, TsyEÓzgg.

—

réyeos — r Exgijgióco

réyeos, 2 [réyoff]. 1. van een dak voor¬
zien. — 2. met stevige zoldering.
reyxrós, 3 [verbaaladj. v. zéyyco], be¬
vochtigd, week gemaakt.
zéyoSj TO [m*. aréyos]. 1. dak 0. eew huis,
zoldering v. een vertrek. — 2. synekd.:
vertrek, zaal.
réi^aAa, pf. V. ddllco.
zéHappaL, zeficLfparai, z. ddnxco.
zé'&eiHay pf. v. xid'Yjfu.
zÉ'&rjXa, pf. v. ïïdXXao.
réThjJta, 2e pf. met heteek. v. h. pr., plqpf
èrsdrjTiEa met heteek. v. h. impf•, 2& ao.
sxaqjov. — [st. xacp ; Vic. zo xdipog]. — 1.
onoverg. : zich verwonderen : xacpcov
dvÓQovos, H. — 2. o verg.: verwonderd
aanstaren, bewonderen : oh zèLgna, H.
ze&fjLÓSy 6, dor. = deogóg.
zs'd'V-y %. dvyoxco.
xé-d'QafJLfAai, pf. med.-pass. v. xgécpco.
zé'&'QLozjioSj^ [xéxxagag ïnnovg (syojv)]. 1.
vierspannig. — 2. x6 -ov [dgga], vier¬
span.
zé'd'VKa, zé'd'vpai, z. 1. Ovco.
zE'&'voogévosi part. pf. pass. v. ’^ïïvóco.
"fzelgiosy PAP. = xLpiog.
ze tv, H., dor. = ooi, dat. enk. v. ov.
zeLvvga l = xivvgai.
ZE IV CO, XEVCO, SZBLVOL, XÉXCLXCI mcd. XEVOVpCU ;
pass. zadrjoopai, Exddrjv, xéragai. — \viv.
Lat. tendëre, tenëre].
A. I. 1. spannen : xó^ov x.— 2. overdr. :
met inspanning verrichten, - vóórt¬
brengen : u r. fiorjVy zijn stem verheffen;
xéiaxo xgaxEgr) vogivrj, H., de strijd
woedde hevig. — II. 1. uitspannen,
uitstrekken, uitspreiden: vv$ zêxaxcu
etcl ,.., H., de nacht
ligt uitgespreid
over... — 2. overdr. v. tijd : doen du¬
ren, rekken : 0 uaxgovg x, Xóyovg, een
lange rede houden.
B. hij nitbr. I. overg. 1. in de lengte
leggen, richten naar: cpdoyavov of. vjió
landgrjv xéxaxo, H., een zwaard hing
aan zijn zijde ; 0 èni Tg o ia z. fèhj, pij¬
len richten tegen ...-p 2. overdr. : rich¬
ten : erg oh -el xov lóyov, hij doelt op
u. — !I. onoverg.'. -elv [eclvtóv]. 1. a)
zich in de ruimte uitstrekken naar:
tg xaxd Msgcpiv xeïvov ovgog, HDT., ge¬
bergte dat zich naar M. uitstrekt. —
b) met inspanningzich begeven naar :
EXEivov dra) Tigog xo dgog. — 2. overdr. :
a) doelen op, betrekking hebben pp,
slaan op, strekken naar: xovxo elg o -el
ij gddijoig, datgene wat ... beoogt.— h)
zich inspannen, streven: 0 x. dyav, stijf¬
hoofdig zijn. — c) doen duren : ° gij
-E gaxgdv, praat niet zoo lang.
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zeïog = xécog.

TeigEOLaSy ov, 6, mythische ziener te
T/iebe.
* zEigag, zó, alleen mrv. -sa [met metrische
verlenging voor répa?], hemelteekenen,.

gesternten.
zeigco [vw. Lat. ten:;re ; eig.: wrijven, af¬
slijten], overdr. ■ uitputten, kwallen.
zeïoaiy zelooo enz., ;v. xirco.
* zEi'X'EOiTckrjxijS) m., alleen voc. -nlijxa
[x EiyEoi (dat.), ivschl. .'te/mCco], muur be¬

storm er.

.

zEiyéco en zEiyi^co (att. f. icb) [xEÏyog]. 1

een muur bouwen, een verschansing
een wal aanleggen. — 2. ommuren,
bevestigen.
zEiyLÓELSy ósooa, ósv[id.]f ommuurd, goed
bevestigd.
zELyiovy 7o' [verkiw. v. idi\, muur v. een
gebouw, v. een veehof enz. (niet : stads¬
muur).
zEiyiGgóSï ó [xEiyigco], het bouwen van
een muur, het ommuren.
zeiyogayEco \zsïyog, pdyopai], om de mu¬
ren strijden, de muren bestormen. —
zELyogaylaj ij [id.]. 1. strijd om een
vesting. — 2. aanval op een muur.
ZEiyojtoiósó [xsTyog tzolecov]. 1. muurbouwer. — 2. te Athene: opzichter van
den stadsmuur.
zEiyosj ró. 1. a) verdedigingsmuur ; in%.:
stadsmuur. — b\ alg.: verschansing.
— 2. meion.: ommuurde -, versterktestad, vesting, schans, bolwerk.
ZEiyooHOjxia, ij [[dno) xsiysog oxomd], het
uitkijken van op den muur, titel v. een
deel v. h. TIL boek der Ilias.
ZEiyoqpvIat;, axog. ó [xslysog rpvlatj\, VCS-

t ingk om m an d an t.
= xécog.
rexpaigcO) f. —, ao. Bzsxpijga ; mcd. f.

zEioog, ion.

xExgagovpai. ao. èxexgqgdgijv [xéxpag].

— L act.: een teeken geven, aanwij¬
zen. — II. gcir. m.ed. 1. a) bepalen, be¬
schikken, inz. v. de góden : xciöe deoi
xaxct xExgrjgavxo, H.—b) voorspellen,
— 2. na H. : aan een teeken erken¬
nen, uit een teeken opmaken, beslui¬
ten, gissen, oordeelen : ° xd xaiva xoïg
7t.dlai -sxai, hij beoordeelt Jiet nieuwe¬
naar het oude ; -oycu èg ojv iéysig, ik
besluit uit uw woorden.
rénpag, to' (alleen nom. en ace.). 1. tee¬
ken, ken-, merkteeken, — 2. a) inz.:
grensteeken. — b) vd. : einde, doel.
zexgrjgLov, xó [xéxpag]. 1. teeken, kenteeken. — 2. bewijs. — zexgrjgiócoy
bewijzen.
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Ténftrjaoa, ij, gevangene v. Aias, d. zoon

—

ZEXsvzdoo

ferdieren : alyeg -stat, H., vlekkeloos.
— c) v. voorspellingen en clgl. : waar¬
aan de vervulling niet ontbreekt: öyjig
övelqov ov -ég, hdt., ijdel droomge¬
zicht; ° zeleia ipgcpog, besluit dat in
ZEKVoXÉZElQOLy VI'. hvil. [zEXVd ÖléöllGa],
vervulling zal gaan, onherroepelijk.—
nachtegaal, die zijn jongen verloren
— 2. bedr. : voltooiend ; als epitheton
heeft.
v. Zeus en andere góden : de1* gebeden
zéxvov9 zó [nxi:co\. I. 1. kind. — 2. oververhoor end.
dr. : kind : a) als minzame aanspraak
zE^Eiózgg, gzog, rj [•zéleiog], volmaaktheid.
tot een jongere ; bij vocat. is h.bvn, soms
zeXelóco [zéksLog], en zeXeóco [zéksog], vol¬
m. : opile r., H. — b) f kind naar d.
ledig -, volmaakt maken. — 1. vol¬
geest. — c) f kind (= bewoner) van
tooien, vervullen, ten einde brengen.
een stad (hebraïsme). — d) *f* in verbin¬
— 2. tot een goed einde brengen :
ding met abstracta : zèxva oocpiag, d. i.
0 teIelcooou Xóyov, een hinderlaag doen
die zich laten leiden door [hebraïsme).
gelukken ; zeXeóco zivd, iem. het doel
— II. jong v. een dier.
doen bereiken. — 3. pass. : tot rijp¬
'ZEKvojEoiéco en med. [rèxva noièco], kin¬
heid komen, volwassen worden.
deren voortbrengen.
zeXeicoy z. zsXéco.
zexvóco [zéxvov] en med. 1. kinderen
ZEXELcoaig9 Eoig, ij [■zeXeiÓco]. 1. voltooiing.
voortbrengen. — 2. overdr.: vóórt¬
— 2. vervulling v. een belofte.
brengen, baren : 0 ygóvog -ovzai vvxzag
rjyégag ze. — zéxvcoaig9 scog, ij, het
TsXejLir]GGEvg9 6 = TeX/LMjctOEvg.
voortbrengen van kinderen.
zéXeog, zeXeóco, z. zeXel-.
zéxog, zó [zixzco] = zéxvov.
ZEXeaiovgyóg, 2 [zeXécov égyov], het werk
zsxzaivco en (geic.) med., f. avov/aai, ao.
voltooiend, - uitvoerend.
ezExzrjvaggr [zéxzcov]. 1. a) bouwen,
zEXeGzrjgiov9 zó [zsXéco, III ; -zijgiov], ka¬
timmeren. — b) alg. : vervaardigen.—
pel voor de inwijdingen. — zeXeozi2. overdr. : a) uitdenken, beramen. —
xóg9 3 [zeXeco, III], in de inwijding -,
b) tot stand brengen, maken.
in do mysteriën betrokken.
TEHzoviögg, ov, ó [Téxzcov, -iögg], TekTeXéGzgg9 ov, ö, dichter, ornstr. 400 v. C.
tonide, zoon van Tektoon, t, ie. PoluzeXeg(poqéco9 rijpe vruchten dragen. —
neos.
zE^EGcpogog, 2 [zéXog cpégcov], 1. a) vol¬
zexzovixóg, 3 [zéxzcov]. 1. a) van den
tooiing brengend: èviavzóg r., H., dag
timmerman, van den bouwmeester. —
die het einde brengt v. h. jaar. — b)
b) ij -rj [zéyvrj], timmer-, bouwkunst.
overdr. : vervulling brengend : ° z. ya— 2. a) ervaren in de timmer-, - in de
gig, belooning, die de vervulling brengt
bouwkunst. — b) 6 z., timmerman,
v. mijn belofte’, ° r. (vergelding bren¬
bouwmeester.
gend) Alxij.— 2. v. voorspellingen enz.:
zExzoGvvyj9 ij [zéxzcov], timmer-, bouw¬
in vervulling gaande.
kunst.
zeXezyj9 ij [vw. zsXéco, zélog ; eig. : voltrek¬
zéxzcov9 ovog, 6, soms ij. L a) timmer¬
king, uitvoering]. - 1. alg.: voltrek¬
man, bouwmeester, scheepsbouwer.—
king v. een godsdienstige handeling
b) alg.: arbeider in hard materiaal,
van iederen aard : feest, offer enz. —
in steen, hoorn enz. — 2. overdr. : be¬
2. inz. :
a) godsdienstige handeling
werker : ° xaxcbv jzavzcov r.
van bizonderen aard, d. i. met eigen
zE^apcóvy cbvog, o [* z/.dco ; eig. : drager].
ritei\ of met een sy mbolische of geheime
beteekenis, b. v. de mysteriën. — b)
1. draagriem voor h. schild, h. zwaard,
sinds pl. dikiv.: magische handeling.
bandelier, koppel. — 2. band, zwach¬
tel.
zEXevzaïog, 3 [zeXevz?j], zich aan het eind
bevindend. — I. v. plaats: achterste,
TeXapchv, covog, 6, honing v. Salamis,
laatste: ol -ot. achterhoede. — II.
vader v. Aias en Teukros. — TzXapcooverdr. 1. v. tijd : a) laatst: ij -a met
vidSgs, ov, 6, Telemoniade, zoon van
en zonder ijgéga, laatste dag v. een
Telamoon. — TeXajLicóvLog9 3, van Te¬
lamoon.
feest enz., inz. : laatste levensdag. —
— b) bw. : -ov, zó -ov, zd -a, ten laatste,
zEhé'd'coy ontstaan, bestaan, zijn.
ten slotte; ook : voor de laatste maal.
zéksLog, 3 en 2, en zéXsog9 3 [zèXog]. 1.
— 2. zld. v. graad : d) uiterst, ergst:
lijd. : voltooid, volledig, volkomen. —
0 ij -a vfgig. — b) bw. -ov, ten minste.
inz. : a) volwassen : z. "jijzog. — b)
zsXsvzdco {med. f. ijooyou altijd met lijd.
zonder gebreken, volmaakt, vrl v. of¬
beteek.). — [teXevzij].
o. Telamoon.
zéxpcog9 zó, H. (alleen nom. en ace.) —
zéxgag.

zeXevzrj

z éfzevog

—

I. 1. ten einde brengen, voltooien, een
eind maken aan : ° zsXEvzaaE {dor. =
ezeXevz^joe) jTÓvovg Aavaoïg ; t. róv fttor.
— 2. tot stand brengen, voltrekken, in
vervulling doen gaan: ydpov z., TL,
een huwelijk sluiten ; z. êéXöcog, H.,
een wenseh vervullen.
II. onoverg. 1. ik ruimte', eindigen: -g.
(stort zich) 6 s‘ïozgog ég 'ddXaooav, HDT.
— 2.overdr. : a) klaarkomen met iets,
ophouden met: -cbv (ten slotte) è'XEyE ;
xid. met gen. : r. fiiov, sterven. — b)
ten einde loopen : -cóvxog zo? ggvóg.—
c) sterven : t. vnó nvog, gedood wor¬
den door. — d) op een zekere wijze
eindigen, - afloopen : ndvza zavza Eig
EvöaL/uov/av -g, loopt uit op ... — e) in
vervulling gaan : fj dxpig zo? óvEigov (het
droomgezicht)
zeXevzri, fj [zEXèco]. I, v. ruimte : uiteinde.
— II. overdr. 1. einde, slot, afloop : z.
zov noXégov ; z. met en zonder fUov, levenseinde, dood ; omschrijvend: 0 &avdzov t., leit.: het einde bestaande in
den dood. — 2. het tot stand komen,
voltrekking, uitvoering: ° vóazov z.
teXécOy f. zsXéoro en zeXco (ep. zeXéooco, ion.
zeXéco, ao. èzéXeoa, pf. xexéXexol ; pass. f.
zeXeöO?]öoLicLLj ao. èzsXéoO'gr, pf. xexeXeoaai; en ep. zeXeloo .
1. 1. a) ten einde brengen, voltooien,
volbrengen : z. óbóv ; %óXov z., H., zijn
toorn bevredigen. — b) tot stand bren
gen, veroorzaken: vóazov z., Ti., terug¬
keer verleenen; yfjong z., H., een ou¬
den dag bezorgen ; rpnag zéXeo’ *Heng,
ïï., Eoos deed den dag aanbreken. —
2. onoverg.: z. [ódóv], een weg afleggen,
ergens komen : z. èg Sxvdag.
II. inz. v. een schuld, een belofte en dgl.
1, a) een schuld af doen, het verschul¬
digde betalen, een belofte volbrengen :
z. /uadóv ; r. vJtóayEniv, TL, een belofte;
z. Eig zLvag, de belasting in een bepaalde
klasse betalen {de burgers waren voor
de belasting in klassen inqedeeld); over¬
dr. : bekooren -, gerekend worden
tot: °sig dozoijg z. — b) alg.\ betalen,
uitgeven. — 2. onoverg.: in vervulling
g’aan: ° zeXovol doai, verwenschingen.
III. in de mysteriën inwijden.
zeXecos, bw. — ZE/.sicog.
zeXtieis, ijfooa, rjsv [zéXog], volmaakt, of:
voltallig.
zéXXwjf. —, ao. ETSiXa; pf. pass. -zèzaXgat.
— 1. overg.: ten einde brengen. — 2.
onoverg. : opgaan, inx. v. hemellicha¬
men :u r/Xiov -ovzog.
zéXfjia, zó. 1. moeras. — 2. slijk : vd. :
leem.

|
'
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T£XfA.rjaaevg, 6. inwoner van Telmessos.
een stad in Lukic.
1 .zéXoSy zó.
A. I. 1. a) voltooiing v. een handeling,
uitvoering, voltrekking, afloop : rjv
i)sög dya&ov z. (oen gunstigen afloop)
Scö(p auzgj; r. jioXépLoto, TL, eindbeslis¬
sing ; z. OnvdzoLo {verklarende gen.), H..
eig.\ het voltooien van zijn levens¬
werk, bestaande in den dood [vgl. Lat.
defunctus, die zich van zijn levenstaak
gekweten heeft), vaak omschrijving
voor iidvazog ; z. systv, voltooid -, klaar
zijn ; z. Ejudsïvai zin, iets voltooien, de kroon opzetten. — bw.: sig z.t ten
slotte, ook : geheel en al; ötd -ovg, tot
het eind, altijd door; z. [ace.], ten
slotte. — b) alg.: het einde, liet ophou¬
den v. een toestand of een handeling :
°ngóg z. yócov dcpixovxo, zij hielden op
met ... — 2. verwezenlijking, vervul¬
ling : ov ndvzEoai z. gvdoig èjufh'/oEi,
TL, d. i. hij zal niet alles doen wat
hij zegt.
SI. inz. : het vervullen van een ver¬
plichting. — 1. jegens de mensrhen :
a) het betalen : giodoXo z.. Tl. — b) rneton. : belasting, tol : zéXg xazadsXrai.
betalen ; alg.: uitgaven, kosten : zoXg
avzov zéXeoiv, uit eigen middelen. —
2. jegens de góden : godsdienstige
plechtigheid : z. ydgoïo {verklarende
gen.), TL, en ° vvgqnxd zéXrj, huwelijks¬
plechtigheid. — inz. : a) offer. — b)
inwijding in de mysteriën, het vieren
der mysteriën.
B. meton. I. uitslag, gevolg : zijg avgfovXiag zó z. Evzvyja soziv.
II.- I. nbj. : a) hoogtepunt, volledige
ontwikkeling, volheid : ° r/firjg z., bloei
der jeugd. — b) inx.: hoogste stand
in den staat, hoogste gezag, over¬
heidsambt : ol ev teXei en, door een ver¬
dere meton. (alleen mrv.), zéXrj, over¬
heidspersonen. — 2. subj.: het hoog¬
tepunt dat men wil bereiken, doel.
2.zéXogy zó, afdeeling troepen, schaar.
zéXoa-ÖEy bw. [1. zéXog], naar het einde.
zéXaovy zó [vw. L zéXog], grens.
zEXcovijSy ov, ó [1. zéXog (A, II, 1, b) ojveófisvog]. — 1. tolpackter. — 2. beambte
van een tolpachter, tollenaar, tolgaar¬
der. — zeXooviovy zó [ —> Ked. tol],
tolhuis.
zé/LioLxosj zó [xéf-ivco]. 1. moot ingezouten
visch. — 2. t schijf ingezouten vleesch.
Te/jlevLzt]$y ov, o, inwoner van Temnos
bij Srmjrna of van Temenion in Argolis.
zépEvosy zó [zéjavoj ; vw. Lat. templum :
eig. : een door een voor afgezonderd
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stuk land]. — 1. domein. — 2. a) stuk
grond aan een god gewijd, heilig ge¬
bied, tempelgebied. — b) overdr. :'°z.
alïïégog, hemelruim.
Tepéorj, ?/, stad op Cyprus of missch. in
Bruttium.
TÉpVOJy f. ZSgfO,
ao. EZEgOV, pf. zézgrjxct; med. f -zsgovgai, 2e ao. èzsgógrjv ;
pass. zprjvyoopai, èzgrjdgv, zézgggai;
en ion., dor. zdgvco, f. zaga>, 2& ao.
szagov. [viv. Lat. templum].'
1. alg% 1. snijden, houwen, hakken : ol
iazgoL xdovot xai -ovoiv. — inz. : a)
wonden. — b) slachten ; vd. offeren :
rafisTv Ad, H., oqxm Z., Z. OQy.LOV, 1. -

2. door snijden -, door houwen door
graven tot stand brengen, - maken :
ódóv z., een weg banen.
II. inz. 1. a) af-, uitsnijden, af-, uit¬
houwen : öévSga r., vellen; °xdga z.;
™ fojQov zdgvs félog, H. — b) overdr. :
ar baken en, afzonderen : zégevog zdgvsiv
rivi., H. ; za.pvFod'CLL (med. : voor zich)
ayslaq fiocov, H., de vlucht aan... afsnij¬
den, ze rooven. — 2. a) doorsnijden,
aan stukken snijden : zagvógsvoi {med.:
voor zich) xgéa nolXd. — b) overdr. : een
ruimte doorklieven : jzsXayog zdgvsiv,
H. ; géoov zl z., den middelweg houde£* — 3* verwoesten {door boomen te
vellen, d. oogst te vernietigen enzi :
%cógor z,
v *
TégjtEa, gecontr. -jz?j9 gen. ècov-cov, zd,
Tempe, dal v. d. Peneios, tusschen de
bergen Olumpos en Ossa.
zégco {alleen -f.l) = zégvco.
zegco, f. v. zég,vod.
zévayog, zó. 1.

ondiepte,
plaats. —2. moeras.

doorwaadbare

Tévsöog, ij, eiland op de kust v.
nu Tencdo.

Troas

ZEVCO, f. v. ZELVCO.
zévcov, ovzog, ó [zsivco], pees, spier.
zé^ogai, zégco, %. zixzco.
1. zEo, enkl., ton. = zivdg.
2. zeo, dor., ion. = zlvog.
zeoïo, H., = oor, gen. v. ov.
ZÉOLOL = ZLOL en ZLOL ] Z. ZLQ Cll Ztg.
zeóg,

3,

dor. en 0 \vw. Lat. tuus] = oóg.

zégaa9 z. zégag.
zégagva, cov, zd, verblijf, woning.
zégag, azog, zó. — d. F. a) ep. \ gen. aog ;
nirr. nom. aa, gen. dcov, dat. dsooi. —
b) 'ion. : gen. zégsog ; mrv. nom. sa, gen.
ecov. — ]. a) wonderbaar verschijnsel,
inx.. aan d. hemel : bliksem, donder, val¬
lende ster enz. — b) alg. : wonderteeken, voorteeken. — 2. a) gedrocht,
monster. — b) overdr.: wonderbaarlijk

gezegde: r. Xéysig.
ZEgaoHOJZog, 2 [zégag
zooxójzog.

oxonècov | = zsga-

zegdazLog, 2 [régae]. 1.

wonderbaar, on¬
natuurlijk. — 2. die wonderteekenen
zendt, egntheton v. Zeus.
zegdzEia, i), het vertellen ^an wonder¬
bare dingen, opsnijderij. — zegazevogcu [zégag], wonderbare dingen zeggen,
opsnijden, liegen.
zegazoXóyog, 2 [zégag, Xéyco], waarover
wonderbare dingen gezegd worden,
wonderbaar, fabelachtig. — zegazoCKÓTCog, 2 [zégaza oxonècov], die voorteekenen waarneemt; 6 z., waarzegger.
— zegazovgyóg, 2 [zégag, sgyov , won¬
deren verrichtend; óz., wonderdoener,
goochelaar. — zegazcóörjg, 2 [z., -códrjg],
wonderbaar.
zégea, z. zégag.
zEgEfUv'd'ivog, 3, van den terpentijnboom.
— zEgéfUv'&'og, rj [ —>- Ned. terpentijn], en zEgépivd'og, fj. 1. terpentijn¬

boom. — 2. de vrucht van dien boom,
pistacie, pimpernoot.
zégEog9 z. zégag.
zEgszL^co, klinken {v. een snaarinstru¬
ment). — zEgézLoga, zó, muziek van

een snaarinstrument.
zégEzgov, zó [zEigoy], boor, handboor.
zégrjv, eiva, ev, gen. svog, sivijg, srog [zel-

ffw], glad, zacht, teer.
zégga, zó [vir. Lat. terminus]. ï. v. plaats:
a) eindpunt, grens : -aza Evgcójzijg. —
b) inz: : eindpaal, keerpunt in de ren¬
baan ; merk aanduidend hoeve?' de wei'pschijf geworpen werd, — 2. overdr.: a)
v. tijd: einde : z. fiiov. — b) doel v. h.
streven. — c) eindbeslissing : °r. ocozijgiag [verklarendegen. : bestaande in...).
TsggEgEvg, inwoner van Termera
Téggega), een plaats in Karië.

{zd

rsggiv'd'Lvoq, 3, en -&og9 rj = zsgsfliV'.
zEggiÓEig9 ÓEona, ósv, omzoomd ;
of
missch. : tot de voeten reikend. —
zéggiog9 3 [zégga], zich aan liet eind
bevindend, laatst, uiterst: ° -a rjgèga.
zéggcov9 ovog, 6 [zégga], grens.
Tégjzavögog, o [zégjrcov

civögag, die de
menschen verblijdt], Cr. lierdichter v.
Lesbos, VIL eeuw v. C.

TEgrcidSijg, ov, 6, Terpiadc,
Terpios, nl. Phemios.

zoon

van

zEgjcLKEgavvog, m. bvn. [zEgnogevog xegavvco], zich in bliksem verheugend,
epitheton v. Zeus.
zEgjivóg, 3 [zégjzco], verheugend, verblij¬
dend, aangenaam ; zd -a, de genietin¬

gen.

zégjzoo

—

-zégjtco, zégipco, szsgi/>a ; med.-pass. zég- j
\pof-iai; med. szsgymugv ; jjass. szêgcpdyv.
[ A. F., H.,
: 2c ao. szagnópyv, met ;
redupl. zszagnóggv; pass. : zdgcpdyv,
2c ao. szdgnijv), verzadigen. — 1 .in eig.
%in alleen med. en pass.: zich verza¬
digen, zich te goed doen, genieten :
zivog. — 2. overdr. : a) verheugen, ver¬
blijden. — b) med. en pass.: zich ver¬
heugen, vermaak scheppen.
tEgjzcofoéj, ij [zsgnco], genoegen.
-cEgaalvooj ep. ao. zsgoyva, laten drogen,
afdrogen, afwisschen. — zégao^ai,—,
2c ao. szsgoyr [me. Lat. torrere], droog
worden, opdrogen.
TEgyjL/LiPgoros, 2 [zégncov ftgozovg], men¬
schel! verblijdend.
tégipig, scog, y [zégjtco]. 1. verzadiging.
— 2. overdr. : blijdschap, genot.
TEgyuxÓQctj V [zsgipaptvg yogoïg, die
zich in reidansen verheugt], een der i
Muzen.
TEöaagdpoLog, 2

[zsoodgeor
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foebr], vier

runderen waard.
Teoaagdxovza, onverb. [•zéooagsg, -xovza],

pr.; act. en pass., bekommerd -, neer¬

slachtig zijn, H.
zEzXazezXi7-, X. *zXdco.
zézpLTjKa, x. zègvco.
zézpLov en k'zEzpov, H., alleenstaande 2e
ao. met redupl., bereiken, aantreden.
zézoxa, 2e pf. v. zixzco.

«

zézoQEg, eg, a, a?‘o/., e?or. = zéooagsg.
zEzga- [vw. zéooagsg], vier.
zEzgaag- = zEzgag-.
zEzgdyygvg, m. vr. bvn. [zszga- yrjgvg
{,ëycov)|], vierstemmig. — Ter^dyvog, 2
[rer^a* yi>a)i'], vier bunders groot; zó
-or, een stuk land van vier bunders. —
zEzgdycovog, 2 [zszga- ycoviag (sycov)]. 1.
vierhoekig. — 2. overdr. (volgens de
Puthagoreërs waren h. getal vier en h.
vierkant h. zinnebeeld der volmaaktheid),

volmaakt.
zEzgaöagxLa [zszgdg,

dgyij] = zszgagyia.

zEzga-déXvjbLvog, 2 [zszga- délvpva [sycov)],
met vier lagen : odxog -ov, 11., schild

met vier runderhuiden bedekt.
zEzgairco {ion. f. -zEzgaréco, ep. ao. zézgijra ; pass. pf. zêzgrjpcu), doorboren,

veertig.

i zEzgdxig, telbw., viermaal. — zEzgaxiopLvgioi, ai, a, veertig duizend. — rezgaxLG-xiXioL, 01, a, vier duizend.
Teoaaga.KVxA.og, 2 = zszgdxvxXog.
zEzgd-xXivog, 2 fzszga- xXlrag {eycor)], met
vier rustbedden. — zszgaxÓGLoi, ai, a
zÉGGagsg, sg, a [vw. Lat. (juattiior, iSed.
[zszga-]. 1. vierhonderd ; oi z., de Vier¬
vier], vier.
honderd, de oligarchische regeering te
TEGGagEO-xai-SExa, onverb., veertien. — |
Athene in 411 v. G. — 2. enk. bij coll. :
zEooagEGxatSÉxazog, 3, veertiende.
dojilg -a, vierhonderd schilddragers.
zEGOEgion. = zsooag-.
zEzgaxzvg, vog, rj [zszgdg], liet heilig vier¬
zÉzaypai, ,. zdooco.
tal, nl. 1, 2, 3 en 4, die samen h. heilige

-zEOGagaxovzógyvLog,
2
[zsooagaxovza |
ögyvicov], van veertig vademen.

zEzaycóv, óvzog, alleenstaande 2C ep. ao.
part. met redupl [stam zay ; vw. Lat.

tangere], grijpend, vattend.
zézaxa,
zsiveo.
-zézaXpLaL, z. zèXXco.
zézapai, x. zelvco.
zEzavó'd'gilg, rgiyog, m. vr. bvn. [zszavovg
zgiyag {sycov)], met lang en sluik haar.
zEzavóg,

3

[zelvco],uitgestrekt,lang, slank.

zEzagjzóptjv, %. zégnco.

3 [zéooagsg], vierde ; ij -?j [ij,uéga], de vierde dag ; bw. zb -ov, voor de
vierde maal.

zézagzog,

TEzdcpazai, 2 mrv.ion.pf. pass. v. ddnzco.
zézaxa, 2c pf. v. zdooco.
zEZEv^opcai, f. ex. pass. v. zsvyco.
zézEvya, -ï'. rsvyco en zvyyavco.
zEZEvxijö'dai, H., alleenstaand pf. inf.
jjass. bij *zsvyéco [zsvyog], gewapend

zijn.
* zEziija {act. alleen part. zsziycog; pass.:
een paar vormen), pf. met betcek. v. h.

getal 10 uitmaken.
zEzgd-xvxXog, 2 [zszga- xvxlovg (eycor)],

vierwielig.
zézgappcaL, pf. pass. v. zgsTico.
zEzgapoigia, rj [zszga-, poïga], het vier¬
voudige. — zEzgdogog, 2 [zszga-, 2.
dsigco]. 1, met vier samengebonden. —

2. met vier paarden bespannen.

—

zEzgajzdXcuGzog en -aazog, 2 [zszgaTtalaiozcnv en -aozojr], van vier hand¬
breedten.— zezgdjZEtog, 2 [zszga- ns'Qag
{sycov)], viervoetig, — zszgdjirjxvg, vg,
v [zszga- ngyscov], van vier ellen.— zexgajzXdGLog, 3 [zszga-, veil. dinXdoiog],
viervoudig. — zszgajiXóog-ovg, óg-rj,
óov-ovv. L viervoudig. — 2. bic. -nXfj,
viervoudig. — zEzgdjzovg, ovg, ovr,
gen. noöog [zszga- jcóöag {sycov)]. 1. vier¬
voetig. — 2. vier voet lang (breeden».).
— ZEzgdggvpog, 2 [zszgagv/uovg
{sycov)], met vier dissels.
zEzgagxéco, viervorst zijn. — zEzgdgxys,
ov, d [zszga- dgycov], viervorst. — 1.

T,in—
542

Tezgagxca

bewindhebber over h. vierde deel v. een
Land.— 2. later: kleine afhankelijke vorst
(minder tdanfaodsyg). - zezg<xgXla, rj,
etiaichie, het gebied van een viervorst,
zezgdg, döog,
het getal vier.
TEzgaavUafog, 2 [rfr^a- ovMaB&v], vier¬

lettergrepig.
rézgazog

=

zézagzog.

TÉTQacpa., 2* pf. v% zgéjzco.

zezeazpazai, 3 mrv. pf. med. v. xqÉtko.

xÉzea-xa en (H.) rereax&d, bic., viervouaig, in vieren gedeeld.
tEZQrjpevrj, y [zEzgalvcd], zeef.
TÉTQyva, x. TEzgaivco.

réygiJXay 'ion. 2j pf. v. zagdooo).
zszgocpa, x. zgéjico en zgéfpco.
2

[gecontr. uit zszgdogog] =

zszgaogog.
zszgcógoqpog, 2 [zszga- ögocpdg (eycov)], met

vier verdiepingen.
zEzza, voc. m., vadertje.

zevxio, TtvS(O, êtsvia, zézevya; pass. aosTvx&pv ensTsvzêtjr, pf. zêzvygai. —
A. V.Jvrl H.) inf. 2e ao.-met redupL
Tstvxetv, med., 2e ao. met redupl. zez-b,r!ro- Pf-

zsTSvxarai,

3

mt v. plqpf eisrsv/azo ; f. ex. zezeitopai.
a> vervaardigen, tot stand bren^en, maken, bereiden : Scójuaza z. H
bouwen ; deüzvov zezvxeTv, H. (act’v. h.
keukenpersoneel); Seïtzvov xetvxovto H
\me£','..Y00}' zichzelf). — b) tstsvvcÓs
heeft lijd. xm : gtvoTo zetsvzcós, H., van
leer gemaakt ; zszvypévog heeft vaak de
bet eek. v. een bvn: goed -, kunstig ge¬
maakt. — 2. onerdr. : a) veroorzaken,
verwekken : for,v r., H., aanheffen;
vavazov z. zin. — b) pass. : ontstaan,
geschieden, worden ; pf vaak: zijn :
cxvzoig (tusschen hen) vsTxog èzvx’d'n, H.
II. I. in een toestand brengen, iem. (iéts)tot iets maken : avzovg klcogia zevys

*ZeO07’
~ 2'
zijn
; alg. E
: zijn.

zEzzag-9 att. = zsaoag-.

zewd'igy löog} ij, inktvisch.
ij, stad en

r. alle slag: kuip, kruik, beker, offerschaal, hjkurn
ook , kist voor
boekioliën ; vd. meton.: boekdeel tb. r
TiEvzazsvyog).

Pass':

gemaakt

récpgay ih asch. — ZEcpgchSygy 2 [z., -có-

TEZTii;, iyog, 6 [klanknabootsend w.]. 1.
: cicade. - 2.
: cicade,
sieraad voor h. hoofd of h. haar, misscli.
een haarspeld versierd met een cicade,
rézvyfiaiy zezvhovzo,
zsijyco.
TEzvxyna, pf. v. zvyxdvco.
xev. 1. ion., dor., enkl. = tivós. — 2. ion.
aor. = zivog.
Tev&gavia,
Musié.

réxvrjpa

*°H° \pafs':

rcTgacpdl-rjgog, 2 [rsrpa- pa/.aga tsreor) 1,
met vier blinkende knoppen,
rergajpoaoff, 2 [rsrga- -palot-,- [rycor)],
met vier beugels.
;J

rézgaigogy

—

landstreek in

Teu&eaviSrjg, ov, ó [Tev&gas, -idns\ Teuthramde, zoon van d. JhyaarcTeuthras
w. Aandos,
TEvxgig iöog, vr. bvn., Teukrisch, Trojaanseh : T. yi?, Troas. - TzvhqoL öv,
oi, Teukners, Trojanen ; ook enk. 'os.~
Tevxgogy 6. 1. eerste koning v. Tro je. —
2. zoon v. Telamoon, broeder v. Aias.
revlgopaiy f v>xvyxdvco en f. med. v.
ZEVXCO.

zEvScoy f. V. ZEVXCO. — zEVHzógy 3 [verbaaladj. v. zEvxco], gemaakt.
TEVzaplSygy ov, ó [Tevzagog, -iöyg], Teiltamide, zoon of nakomeling van Teutamos.
* zEvxécoy x. xEZEvxyod'cu.
zevx°g9 ™ [zevxco], tuig, gereedschap,
werktuig. - inz. 1. mrv. : uitrusting
wapenrusting. — 2. mrv.: takelage
tuigage v. een schip. — 3. kist, vat, pot

dtlgf °P asch gelijkend, aschkleurig.
TExvdZco [zéxvrj] en med., list -, bedrog
gebruiken : -siv ze xai i/jsvöeoÏÏcu.

TEXvdopaiy med. [iel.]. 1. kunstig vervaardïgen. — 2. a) listig -, sluw beramen,
- tot stand brengen. — b) abs. : list
gebruiken.
zéxvaapay zó [tsxvd^co]. 1. kunstwerk. —
2. kunstgreep, list.
zéxvy f) [vw. xexzcov]. I. 1. a) behendig¬
heid,
bekwaamheid, schranderheid,
kunstvaardigheid : -y xai èmoznur). met
technische vaardigheid en kennis - b)
in ongunstigen zin : listigheid, sluw¬
heid. — 2. in verzw. zin : wijze : ndon
-y xaiptjxavjj, op alle mogelijke wijzen.
II* meton. 1. a) handwerk f met een
zekere kunstvaardigheid uitgeoefend
bedrijf, beroep, kunst. — b) alg.: iedere
kennis, wetenschap : z. gyzogixy, rede¬
kunst, welsprekendheid; t. nohxixy
staatsmanskunst. — 2. concr. : a)
kunstwerk. — b) list, kneep.
TEXvyec?y rjEooa, ijsv (-fjooai, H., gecontr.
Wft -geejocu) [zéxvij], 1. lijd. : kunstig. —
2. beclr. : vaardig. — zExvyévzoogy bio..
kunstig.
’
zèxvTjixay zó [zExvaofiai]. ]. a) kunstwerk,
gewiocht.
b) overdr. v. een pers. i
v- nctvovgylag, gij, meesterstuk van
slechtheid.— 2. a) kunst, uitvinding :
pvynovixöv z., mnemoniek. — b) kunst¬
greep, handigheid.

zEyyixóg
zexvixósy 3 [zéyvp ;

—>■ iVef/. technisch].
1. een kunst goed kennend, deskundig.
— 2. v. zaken : waartoe kunst hoort,
kunstig, met kunst gemaakt.
zEyyizpgy ov, 6 [id.], handwerksman,
deskundige, kunstenaar.
zeeg. 1. enkl., ion. = zivi. — 2. ion. = zivi.
— zécov. 1. enkl., ion. = zlvwv. — 2. ion.

=

zivcüv.

zécogy ep. zelcog, zEiog, zijog, biv. 1.
wijzend:a) tot dat oogenblik, zoolang,
intusschen : scog ... r., zoolang ... zoo¬
lang. — b) tot het tegenwoordige oo¬
genblik, tot nog toe : èv zeg z. ygóvcg,
tot nog toe. — 2. onbep. : een tijdlang :
z. gev...
6x8 ... — 3. zld. betr. —
scog, zooïang als, terwijl.
Técog, co, rj, zeestad in lonië.
zrjy tussiv., hier, daar, pak aan : zij, nis
oivov.
zij. 1. dal. vr. enk. v. o, ij, zó, en v. og, ij,
6. — 2. bw., z. ó, A, II, 2.
zrjpevva, rj, en -vvog9 i), de Bom. toga.
zfjyEy bw., z. 1. öys, 2, a.
zij8e. 1. dat. vr. enk. v. 88e. — 2. bw., %.
o8e,

II, 1.

zrj'd'rj en zrj'd'ij, ij, grootmoeder.
zij'd'og, zó, oester.
Ty&vg, voc, rj, Thetus, zeegodin, echtgenoote v. Okeanos.
Trjïog, 3 [Tews], inwoner van Teoos.
zrjHEÓcóvy óvog, ?;) [zijxco]. 1. het smelten.
— 2. tering.
zijKco {dor. zaxco), zp^co, szp^a, pf. zézpxa ;
pass. zaxpoopai, ao. [zld.) ezpy&pv, 2&ao.
szaxpv, pf. zèzpygai. — 1. overg. : a)
doen smelten, vloeibaar maken; fig. :
° z. olpcoypv, een weeklacht uitstorten.
— b) overdr.: uitputten, verteren, kwel¬
len : vóoog -ei oebpa ; dvpov z., H., zijn
hart kwellen. — 2. onoverg. {pf. en
plqpf.) en pass. : a) smelten, vloeibaar
worden; inz:. tot ontbinding overgaan.
— b)overdr.: wegkwijnen, vergaan: xXaiovoa zézpxa, H., ik'versmelt in tranen.
zpXavypgy 2 [zpXE, avyrj], ver schijnend, stralend, - zichtbaar.
zpXs, bw. [—> Ned. telegraaf enz.]. 1. bw.:
ver, in de vrerte : z. anó, ver van. — 2.
vrz. met gen. : ver van.
TrjXefióag, a, ó, bijrivier v. cl. Oostelijken
Eafraat.
zr}X.E8oLüZÓgy?> [zrjXs ; vgl. aXXoóarzog]. 1. uit
een ver land, uit den vreemde. — 2.
ver afgelegen.
zpXs'd'ó.oo {slechts een paar vormen). 1.
welig groeien, bloeien. — 2. overdr. v.
jonge mannen.

—
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zijXs-HXEizóg, 2. en zpXE-xXvzóg, 2, wijdberoemd. — Tplépa^ogy ö [zpXE payófjLEvog ; eig. : in de verte strijdend], zoon
v. Odusseus.— zpXéjtogogy 2 [r., ttoqevofiai], waarheen het een verre weg is,
afgelegen.
zpXsjzvXog, 2 [zijXe nvXag [s'ycov]], met
ver van elkaar staande poorten, met
uitgestrekten ringmuur. — TpXéjzvXog,
stad der Laistrugonen.
zpXEcpavpgy 2 [zijXe cpavslg {v. qpatvopaij]..
1. ver schijnend, - zichtbaar. — 2. over¬
dr. : ver weerklinkend.
TrjXEcpiSrjg, ov, 6. Telephide, zoon van
Telephos, t. w. Eurupulos. — TpXEqpog,
6, koning in Musië, zoon v. Herakles.
zrjXiHog, 3, van zulk een leeftijd, zoo
oud, ZOO jong. — zpXixóo-Se, p8e,óv8e,
en zpXixovzog, avzp{°ook ovzog), ovzo en
oinov. 1. = een versterkt, zpXixog. — 2.
a) van die grootte. — b) overdr.: zoo
machtig, zoo belangrijk : zpXixavza
xaxó..
zpXó'&EVy bw. [zpXov, -\)ev\ 1. uit de verte,,
van verre. — 2. in de verte, ver.
zijXó'd'iy bw. en vrz. met gen. [z., -i)i] =
zpXov. — zrjXócrEy bic. [z., -os], ver {met
beweging).
zpXov, bw. {superl. zpXozazco). 1. bw.:
ver. — 2. vrz. met gen. : ver van.
zrjXovgógy 2 [zgXov ogog {eycov); eig. : met
afgelegen grenzen], afgelegen.
znXvvEzog, 3 [?], ep. epitheton v. kinderen;
wschl.: teergeliefd; eur. Tph. T. 829,
wschl. : in den vreemde geboren.
zrjXcojzóg, 2 [zrjXs, cóyj]. 1. van verre ge— 2. overdr. \ van verre gehoord.
zp/ueXeco \vw. zapiag], verplegen, zorgen
voor.
zrjpEgov,
zij pij

=

z.

oppEgov.

zfj E/ufj {kras is).

Tijpvizrjg, ov, ó = Tspsviipc.
Tijpvog,
?/, stadje ten noorden v. Smyrna.
zijpog, bw., toen ; gew. m,et een corrclativum : rjpog ... z.; evze ... z.
zrjv-óiXXcogy bw. = zrjv aXlcog, z. aXXcog, 2, a.
onverb. [klanknabootsend ?c.],
heil! hoezee!
zijvinoiy bw., op dat oogenblik, toen. —
zi)VEXXay

zrjvixd-ÓEy bw.

[een versterkt

zpvixa].

1. op dit oogenblik. — 2. op dit oogen¬
blik van den dag, zoo vroeg m den
ochtend. — zpvixavzay bw. [een met
nadruk versterkt zpvixa], op dat oogen¬
blik, toen : yvixa ... z.
Tpviogy 3, uit Tenos ; oi -ot, Teniërs. —
Tijvog, rj, eiland bij Delos.
zijvogy a, o, dor.

=

sxsïvog.
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rfjoTEQ, ion. = fjnsg.
Tt]Qeirjy ?/, berg in Musïë.
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H. en ion.) : ind. pr. 2 enk. zldyoda, 3
mrv. ztdsToi, inf. ztdypsvat ; impf. 1 enk.
szidsa, 3 mrv. ztdev; conj. 1 enk. dé co
Vela, en pit», 2 enk.
3 enk. ■0rW en
*VQéco. i. 1. gadeslaan, letten op, be¬
üfjotv ; inf. dépsvat, dèpev. — meel. pr.
spieden ; abs.: op de loer liggen. - 2.
part. ztdypsvog ; ao. ind. 2 enk. èdrjxao ;
inz.: af wachten: z. xatgóv. — ||. ].
- ao. ind. 2 enk. sdsv ; impqr. déo. —
bewaken, bewaren, behoeden, zorgen
[vw. Lat. ab-dere, facëre, Necl. doen].
voor. — 2. overdr. : a) een geheim be¬
!. in plaatselijken zin : plaatsen, stel¬
waren. — b) handhaven, in stand hou¬
len, zetten, neerzetten, neerleggen :
den : ELQTJVyV T.
dgóvov zivi z., H., een zetel voor iem
TrjQyg, ovg en sco, o, honing der Odrusen
gereedzetten; öitpgov déodat, H., een
in Thrakië, P helft der V& eeuw v. C.
zetel voor zich gereedzetten ; ° h zdcpco
Trjegaig, scog, 7) [zrjgéco]. 1. het gade¬
tlvo. z. (vgl. pon ere met in en abl.) en
slaan.— 2. a) het bewaken, het bewa¬
0 Etg zacpdg ziva z., iem. bijzetten.— inz.
ren. — b) meion. : middel om te be¬
1. in h. krijgswezen: zet o'jiXa zldsodai:
waren, gevangenis.
a) de (- zijn, med.) wapens neerzet¬
rVS9 TVaL(r), ep. dat. vr. mrv. v. o, f), zó.
ten, -aan rotten zetten, om halt te ma¬
ken, om post te vatten, om verdere bevelen
zrjzdopai. 1. beroofd zijn van : ° r. ópuaaf te wachten. — b) zich wapenen. — 2,
zcov. — 2. abs. : gebrek hebben.
ter bewaring neerleggen: zyv ovolyv
zrjzeg, bw. [.szog], dit jaar.
déodat Tiagd ziva, hdt., zijn vermogen
Tyvyezov, zó, ion. = Tavyezov.
bij iem. deponeeren ; fig. : °xoïg dsoïg
zyvaiog, 3. vergeefsch.
ztdEi (geef in handen) dnavza. — 3. ter
betaling neerleggen, betalen. — 4.
Tiavóg, o [ÏYov], iemand uit Tion.
als kampprijs ten toon stellen, - uitlo¬
Zidga, fj [Perzisch w.], tiara, tulband, keven. — 5. maken, bereiden : dézo
gelvornmj hoofddeksel der Perzen. —
(bouwde zich) Scbpa, H.; èv ö’ èxldet
ziagoeiörjg, 2 [rmpag s/dog (qcor) , in
vEtóv, II., er op beeldde de kunstenaar
den vorm van een tiara.
een akker af.
Tifagyvoly cov, oi, Tibareiien, volksstam,
Iï. overdr. 1. een gedachte
een gevoelen
aan de Zwarte Zee, ten westen v. Trapeenz,, ingeven, - verwekken in : pévog
zoes.
oi èv (pQEoidjjxsv, H., stortte hem moed
t Tipégiog, 6 [«_ Lat. Tiberius], Tibein het hart. — 2. a) een meening voor¬
nus, Rom. voornaam. 1. keizer Tibe¬
opstellen, een stelling opperen, veron¬
rius, reg. 14-37 na G. — 2. Tiberius
derstellen : ° ov z. Qyv zovzov, ik zet
bempronius Gracchus, cdwsw/ J77 en
voorop -, ik verklaar dat hij niet tot
163 v. C.
3. Tiberius Gracchus,
de levenden behoort. — b) rangschik¬
zoon v. d. vorige, volkstribuun 133 v. C.
ken -, rekenen onder, beschouwen als :
avxovg èv zoXg cpllotg EÖEoav ; nap’ ovöèr
TipEQig, scog, ó, Tiber, stroom in Latium.
ztdspat, ik voor mij, acht voor niets
TiygVgy Vzog, en Tiygig, töog, ion. toe, ó
(h. med. legt nadruk op h. subjectieve v.
lflerzisch w- == pijl], Tig er, stroom in
h. oordeel). — 3. vaststellen, bepalen :
Mesopotamië.
aycdva z., een kampspel uitschrijven ;
ZLEGKOVy Z. ZLCO.
vópov dsïvat, een wet geven (h. act.
ZÏ7], bw. [<— zi ?)], een versterkt zi: waar¬
vestigt alleen de aandacht op de uiting
om dan, waarom toch ?
v. cle wetgevende macht); vópov déodat
zirjg7jg9 sco, d, ion. — ztdga.
(v. h. volk, dat zichzelf bindt) ; dvopa z.
twt." —• 4. op een rekening zetten :
zi'd'cuflcÓGoco [?], missch. : honig berei¬
zó rjptov avicp zidyot. — 5. in een
den ; of: nestelen ?
toestand brengen,maken tot {^noiéco)’.
zi'd'aGEvco. 1. tam maken. — 2. overdr. :
° ctvzovg èXsvdégovg èdyxa ; p’ spaoy.sg
a) v. planten : veredelen.— b) v.pers.:
3Aytllrjog dloypv drjostr. H., mij tot gade
gedwee maken. — zi&aaóg, 2. — 1.
van... te maken ; èpè déodat yvvatxa, H.,
tam.— 2. overdr.: gedwee. — zidbctoo'mij huwen. — 6. a.) een toestand doen
= ztdao-.
ontstaan.
bewerken,
veroorzaken :
zifréaai, viHei, zi'd'Eig enz.,z. zidypt.
’Ayatoïg dlye’ sdyxs, H. ; xózov déodat
zi'&'ijf^iy dijoco, ao. è'dijxa [mrv. 2e ao.
ztvl, H., wrok opvatten tegen. --- b)
vd. in omschrijvingen : 0 onovbyv zidsosdspEv), pf. zêdrjxa en xédstxa ; med. f.
dat — ojiEvdsiv ; gdyijv zidsodat. een
vyoopat, ao. èdyxdpyv, 2c ao. èdépyv ;
gevecht beginnen.
pass. f. zsdrjoopat, ao. êzédrjv, pf.xédstpat (vervoegingt z. Spr.). — A. F. (vrl
tid'Tjvéopai. 1. zoogen, min zijn. — 2.

xi'd'fjvrj

alg.: a) verzorgen, vrl kinderen. — b)
o overdr. : zorg dragen voor, bescher¬
men. — xi'd'fjvrjy fj. 1. min, voedster. —
2. ° overdr. v. d. Etna: %ióvog x. — xi’d'r\vrjTEiQOL) fj. 1. min, voedster. — 2.
0 overdr. v. de geboortestad. — zifti/vós,
2. — 1. voedend. — 2. 0 overdr. : die
loont, die vergoedt.
Ti'&'rjö'd'OL = xid'tjg.
Tiftcovós, o, echtgenoot v. Eoos.
zixzco, f.
en {vaker) zÉigo/aai, 2« ao.
EzsKov, 2a pf. zèxoxa ; pass. ao. zxÉyftijv.
— 1. het leven schenken aan, moeder
-, vader worden ; v. dieren : werpen ;
v. eierleggende dieren : eieren leggen, uitbroeden. •— 2. overdr. v. abstracta :
voortbrengen, veroorzaken: 0 xdgig
XÓlqiv -si, genegenheid teelt genegen¬
heid; ovpcpoQciv r., onheil baren.
TLXXiogy 6 [-<— Lat. Tillius], Tillius, Rom.
geslachtsnaam.
xiXXcoy xiXw, etiXcl ; pass. pf. xériXpai. 1.
haren, pluimen enz. een voor een uit¬
rukken, plukken : nXdxavov z., de bla¬
deren van ... — 2. -soflai xiva, H.,
iem. onder het uitrukken der haren beweenen.
xijuaQxla, y \xijifj, d'p^co] = xijioy.qa.xia.
xifzdoo (-rjoojiai vaak in lijd. zin) [rijirj].
I. 1. de geldwaarde van iets bepalen,
schatten : diaxooicov xaXdvxcor {gen. v.
waarde) èxijiijoaxo xd avxov, zijn bezit.
— 2. inz. in gerechtelijken zin : een mis¬
drijf schatten : a) ge/r. act. v. d. rechter:
veroordeel en : x. xiva davdxov. — b)
med. : een straf eischen : a) v. d. kla¬
ger : -dxai jioL davdxov. — f) v. d. aan¬
geklaagde : een straf voor zich eischen :
'xovxov -ciöjiai, die straf meen ik te ver¬
dienen.
51. overdr. 1. de innerlijke waarde van
iets bepalen, schatten : noXXov -aUgai
Ti, ik hecht veel belang aan, er is mij
veel aan gelegen. — 2. meton.: a)
waardeeren, hoogachten, eeren, in eere
houden, — b) iem. eer bewijzen, vereeren, huldigen : x. xovg ïïsovg ; öcógoïg
xivd

x.

zijig, rj [tiaf\.

I. 1. het bepalen der geldwaarde z>. iets,
het schatten.—- 2. meton.: a) geldwaar¬
de, koop-, verkoopprijs : nsgl tfjg -fjg
öiacpÉQso&ai, afdingen op ... — b) ver¬
goeding, boete.
II. overdr. 1. het bepalen der innerlijke
waarde, het schatten. — 2. meton. : a)
waardeering, vereering, aanzien, ach¬
ting, eer : -gv cpègeiv xivi, iem. tot eer
strekken; èv -fj sïvai, eer genieten. —
b) door een verdere meton. : het uit
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waardeering enz. gegevene, eerbewijs,
eererecht, eereambt, eeregeschenk: ol
ev -alg, de hooggeplaatsten; in ongunstigen zin : straf, wraak. — c) v. de
góden ', voorrecht, macht, heerschappij:
° iïscov -at.
xipïYjEiSy fjeooa, fjEv, en geconir. xip.fjg
(acc. -rjvxa) = xijuog.
xifjirjpa, xó \x.jid<x>\. I. 1. het geschatte,
inz.: het geschatte vermogen. — 2.
meton. : a) verinogensaanslag. — b)
vermogensklasse. — II. 1. schatting -,
bepaling der straf: a) door d. klager of
d. beklaagde : geëischte voorgestelde
straf. — b) door d. rechter : opgelegde
geldstraf, - boete. — 2. alg.: straf,
voldoening.
xifjifjg — xigfjsig.
xijJtTjOigy Ecog, fj [xigdro]. 1. het schatten.
— 2. inz. : a) het schatten van het
vermogen. — b) het schatten van de

straf.
~\ xijxijxEvcoy te Rome.: censor zijn. — xi/uijxrjgy ov, 6 [rludco], T te Rome : censor.
— xL/arjxiHÓg, 3, f te Rome : den censor
betredend, van den censor; argg x.,

oudcensor.
xijirjxóg, 3 [verbdaladj. v. xi/Lidco), die ge¬
schat moet worden : öixij -rj,z. dxijirjxog,

2.

zijjuog, 3

en °2 [rijifj].
I. waardevol,
kostbaar, duur. - II. overdr. 1. v. pers. :
a) dierbaar. —b\geëerd, geacht. — 2.
v. zaken : a) kostbaar. — b) eervol.
Tijió&Eog, o, Atheensch veldheer, gest.
omstr. 254 r. C.
xijioxgaxiay ij [xtpfj, xgaxéof], timokratie,
staatsregeling op grond van de eerzucht.

— xiuoxgaxixógy 3, timokratisch.
TijJioxgéooVy ovxog, d, dichter uit Rhodos,
ten tijde v. Themistoldes.
Tipcovy covog, ó, berucht menschenhater
ten tijde v. d. Peloponnesischen oorlog.
xijicogéco [zijicogóg]. 1. met dat. : a)
pen, bijstaan.— b)inz.: wraak -,
doening verschaffen, wreken: x.
cpiXoig.' — 2. act. en med., met acc.

hel¬
vol¬
xoïg

: op

iem. wraak nemen, iem. straffen : -eïodai xiva xcav doEfiijjiaxcov.
xifjtcogiay fj. 1. hulp. — 2. straf, wraak,
xijicogógy 2 [xi/Liij, wrt. v. ógda>]. 1. hel¬

pend, beschermend; d r., helper.— 2.
a) wrekend, straffend. - b) tot wraak
prikkelend : Xóyog x.
xivy dor. dat. bij ov.
xLvayjia, xó. 1. liet schudden, het zwaai¬
en. — 2. overdr.: hevige aandoening,
schok. — xivdoocoy schudden, zwaaien,

schokken.
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zivvpai [xiveo ; eig. : zich doen betalen],
hcpEQov O xi xig èövvaxo, ieder droeg wat
straffen, wreken : 0 x. (póvov.
bij kon. — 2. bij een bvn. duidt een ze¬
TlVCOf TE 1.00). EXELOa, XÉXELXa \ paSS. EXELOkere onbepaaldheid aan en heeft naar&rjv, xszEiopai (minder goed : xloco, etiocl
omstandigheden versterkende of ver¬
enz.), vergelding betalen. — 1. in goe¬
zwakkende kracht: waarlijk, geheel; om
den zin : vergelden, beloonen. — 2.
zoo te zeggen, in zekeren zin (vgl. LaL
gew. in slechten zin', a) vergoeden,
quidam) : véog xig, een piepjong -, of
straf betalen, - ondergaan, boeten
een nog vrij jong mensch; jxoUoi
voor : x. bixrjv, straf ondergaan ; xloexe
xLvsg, nog al vele ; ndg xig, vrijwel
IlaxQÓxloio (póvov, H. — h) med.: (aan)
iedereen ; bij tlw. : ongeveer. — 3. iets
zich straf doen betalen, vergelding
van beteekenis : uolelv xi, iets doen
eischen, zich wreken op: ° xsioaodE
dat de moeite waard is ; Uyeiv xl, iets
(wreekt) naxgóg (póvov '.xioaohai Sxvdag,
zeggen dat zich laat booren, gelijk
hdt., wraak nemen op ...
hebben. — 4. om, [eig. : acc. v. betrek¬
Tiov, zó, stad in Bithunië.
king] : eenigszins, in ’eenig opzicht, opde een of andere wijze: oysöóv xl,
ttjxTE, vóór klinker met aspiratie: xiepft'
bijna; ov xl, geenszins.
[gesynk. uit xi tzoxs], waarom toch ?
zïoai, inf. ao. v. xico en xiveo.
TiQi/3a£os, o, satraap in Armenië ten
rioig, Ecog, /; [xiveo], betaling, vergelding.
tgde v. Kuros d. Jongere, later satraap
v. Sardeis.
1. xld.: belooning. — 2. gew.: strafr
wraak : xioiv öovvai, straf ondergaan
Tigvv&iog, 3, van Tiruns. — Tigvvg,
(vgl. Lat. po en as dare).
vvdog, ij, oude stad in Ai-golis.
Tiooaepégvpg, ovg, 6, Perzisch satraap•
tIs, xi, vragend vnw., zelfst. en bijv.
‘ omstr. 400 v. C.
g. [vw. Lat. quis]
(verbuiging, x.
Spr.).
Tixaivcoy alleen pr., impf. en ao. èxixpva
A. V. 1. nom. en ace. onx. mrv. ook axxa.
[vul., xeivco]. 1. spannen : x. xó£a, H. —
2. vrl H. en hdt. : enk. gen. m. onx.
2. uitspreiden, uitstrekken: x. xgdjrE^av,.
xÉo, xEv ; dat. m. onx. xèeg. — mrv. nom.
H., een tafel in de breedte plaatsen ;
acc. onx. dooa ; gen. m. onx. xéclv, dal.
xLxaivEodai (med.) jixEQvysooL, H., zich
m. onx. xéoLOL, xololv. — 3. aiol. dat.
uitstrekken met de vleugels, de vleu¬
enk. m. xio).
gels uitstrekken ; ijinog dèsi xLxaivópsï. wie ? welke ? wat voor een ? in onaf¬
vog, in gestrekten draf ; vd. : zich in¬
hankelijke en soms in afhankelijke vra¬
spannen. — 3. trekken : x. dg pa, H. (v..
gen: dia xl; waarom ?; eig xi; tot welk
paarden).
punt ? boe lang ? waarom ? — soms als
TltólVj dvog, o, Titaan ; gew. mrv. -dveg,
deel v. h. gezegde of als bepaling v. ge¬
(ov, een vroeger godengeslacht, door Zeus
steldheid : ° xrjvös xiva Xevooeo ; wie is
in d. Tartaros geworpen. — zizavozij, die ik zie ? — soms elliptisch : xi
xgdzcog, ogog, ó [TlxÓlvcov xgaxscov]r
xovxo [eoxl] ; wat beteekent dat, wat
titanenbedwinger.
bedoelt gij daarmee?; ïva xi [yévpxai]
tizavoGy ó, kalk, gips.
xavxa Xéyeig ; met welke bedoeling ...;
Tizavosy d, stad in Thessalie.
xi ovv [eoxl7>] oxi ...; hoe komt het toch
dat...
zizavcóörjs> 2 [Tixdv], als een titaan.
II. bw. xi [eig. onx. acc.\, wat ? waarom ?
Tizagrjaiogy o, 7'iviertje in Thessalië.
waartoe ? : xi xXaisLg ; xi di) ; xi vv ;,
Tizrjyegy cov, oi, ion. = Tixdvsg, z. Tixdv.
waarom toch ?
ziz'd'p, fj, min, kindermeid.
xlsy xlg, xl, onbepaald vnw., zelfst. en bijv.
zizóg, 3 [verbaaladj. v. xiveo], vergolden :
g. ; verbuiging en A. V. gelijk xig, doch
xixd egya, H., werken der vergelding,,
alle vormen, behalve axxa, dooa, zijn
wraak.
enld. — 1. a) iemand, iets, de een of an¬
der, ergens een, een zekere ; ïïecov xig;
f Tizogy ó [<— Lat. Titus], Titus, Rom.
&£Óg xig; p xl p ovösv, weinig of niets,
voornaam.
zoogoed als niets. — soms v. een be¬
zizgdcoy latere bijvorm v. xExgaivco.
paalden pers. : ovx sepaoav (zij weiger¬
zizgcóoHoOy xgcóoco, Exgcooa, xéxgcoxa ; med.
den) iévai èdv pp xig (men, d. i. Kuros)
f. met lijd. beteek., H., xgcóoopai; pass.
avxoïg xQppaxa öiöeg; mrv.: eenige, een
zgcodgoopai, èxgdcrdpv, xéxgcopai, en ep~
zeker aantal : xêbv 'Ellpveov xivég ; coll.:
pr. zgeóo. — 1. kwetsen, wonden. —
o pév xig... ó dé, de een ... de ander.—
2. overdr.: schaden : oïvóg os xgcósi, H.
b) een onbepaald pers. uit een menigte :
Tizvógy ö, gigant, in de onderivereld ge¬
deze en gene, menigeen, men, ieder :
straft.
pioEi xig èxEïvov, menigeen haat hem-

ZIZVOXO/UCU

tlxvoxo/llcu. 1. = zsir/co, gereedmaken :
z. nijg, H., aanmaken ; t. ïnnoo, PL, in¬
spannen. — 2. vaker = zvyydvco : a)
mikken : avzoïo -oxezo öovgl, H., mikte

op hem met ... — b) overdr. : bedoelen:
-oxeto (pQsoir, H., in zijn geest.
Tl<p'd'\ Z. zljlZE.
tico (iter. impf. 3 mrv. tlsoxov). 1. schat¬
ten, de waarde bepalen. — 2. hoog¬
achten, eeren, vereeren.
TLcoy aiol. dat. enk. v. tig.
zXdpooVy zXazógy dor. = zhj-.
* rAaro, zXrjoopai, 2e ao. szXrjv (wordt
vervoegd gelijk tozrjv v. iozrjpi), pf. zèzhjxa. — A. F. le ao. èzdXaooa. — 2e ao. 3
mrv. êzXav, szlaoav ; opt. zXatrjv, imper.
zXrjih, inf. zXfjrcu, part. zldg ; dor. 1G ao.
EzXaoa, dor. 2e ao. èzXav ; — ep. 2e pf. I
mrv. zézXapsv ; opt. zEzXahjv, imper.
zézXad'L, inf. zEzXdpsvai, zEzldpsv ; part.
zszbjcog. — [viv. Lat tulï, Ned. dulden].
— 1. verdragen, dulden, uithouden;
part. zEzXrjcog, geduldig. — 2. op zich
nemen, van zich verkrijgen, wagen.
zXtj/uóvcos, bw., op ellendige wijze. — zXrjftoavvq, rj, geduld. — zXrjpcoVy 2
[* zXdco]. 1. a) die weet te dragen, ge¬
duldig, standvastig, volhardend. — b)
die veel te dulden heeft, ongelukkig,
ellendig.— 2. die op zich neemt: a) on¬
dernemend. — b) in ongunstigen zin :
driest, onbeschaamd, vermetel.
zXrjvaiy 2e ao. inf. v. * zXdco.
TApjzó/lEjuog, 6 [zXdg nóXsfxov], zoon v.
Herakles.
zXrjzós, 3 [verbaaladj. v. * zXdoo]. 1. bedr. :
die kan dragen, geduldig, standvastig.
— 2. lijd. : draaglijk, uit te houden.
z/LidyeVy z. zprjyco.
xprjycOy zpij^co, szprjtga, 2e ao. szpayov;
pass. 2C ao. êzpdyijv (3 mrv. zpdysv). —
[vw. zépvco]. — 1. klieven. — 2. overdr.,
pass. : van elkaar raken.
zfxrjörjVy bw. [zépvoo, -bijv'], snijdend.
zfirjfia, zó [zEgvco], snede, insnijding. —
z/arjzóg, 3 [verbaaladj. v. zêpvco], (goed)
gesneden.
TpcoXogy o, gebergte in Ludië.
zó. 1. onz. v. 6. — 2. ion. (e. a. dialekten)
onz. v. 2. og.
zóye. 1. onz. v. oys. — 2. biv., z. öys, 2, b.
zóSe, onz. v. oös.
zoSly onz.. v. óöl.
ró#t, bw. [aamv. zo-, -#t], daar.
l.zoiy enkl. partikel [dativus ethicus v. ov],
gewis, voorzeker, waarlijk, toch : ov
zoi, pij zoi, zeker niet; yé tol, in elk
geval, ten minste ; slxóg yé zoi, dat ligt
toch voor de hand.

—
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2. rot, ion., dor. — ooi, dat. v. ov.
3. rot, rat, ep. nom. mrv. v. ó (en d), ij (en
rj) = ol, al, oi, al.
zoi-yag en (versterkt) zoiyctg-ovvy zoiydg*
zot (bij H. zoiydg... zoi) (alle 3 woorden
in h. begin v. d. zin', bijgevolg, der¬
halve, zoo dan. — zoiyagcovy ion. =*
-OVV.

xoïïvy ep. = zoïv, gen. dat. du. v. 6.
zoL-wvy bic. (staat niet op de le, gew. op
de 2e plaats v. d. zin). — 1. gevolgaan¬
duidend : bijgevolg, derhalve, dan. —
2. duidt een over gang aan : a) nu echter,
bovendien, verder.—b) leidt een ant¬
woord in : dus, wel.
ZOLOy

z.

Ó.

zoiog, 3, aamv. bvn. (meest PI. en °), zulk

een, zoodanig, Lat. talis. — 1. a) correlativum bij oiog, ög enz.', z. ècóv, oïog ov
zig 3A%aia>v, PI. ; z. h. 1G voorbeeld bij
ójzoïog. — /;) gew. is h. correlativum er
bij te denken: zulk een als gezegd, als
uit h. verband blijkt; inz. versterkt het
een bvn., waarmee het in getal, geslacht
en naamval overeenkomt: naïg xsgöaXéog z., H., een zoo recht schrandere
knaap. — 2. bw. zoTov, op die wijze, in
die mate.
zotóa-ÖEy döe, óvöe, aamv. bvn., een ver¬
sterkt zoiog : zulk een, zoodanig. — 1.1.
a) zulk een (als den spreker vóór oogen
of vóór d. geest staat) : doiöög z. oïog
o(5’ Eozi, PP., als hier vóór ons staat.
— b) zelfst. g. : ol psv Kogivihoi zoiavza (zooals gew. : ongeveer hetgeen
voorafgaat) sinov, ... oi öè ’Aftrjvaïoi
zoiaös (zooals geiv. : ongeveer hetgeen
volgt) djispcglvavzo; èv zeg zoicoös, in zulk
een toestand ; xazd zoióvbe, om de vol¬
gende oorzaak. — c) biv. zoióvöe, op die
wijze,in die mate. — 2.dikw emphalisch:
zoo groot, zoo heerlijk enz., zoo gering,
zoo ellendig enz. : r. zooóoöe ze Xaóg, PI.,
een zoo dapper en zoo talrijk krijgs¬
volk.
zoiovzog, zoiavzij, zoiovzo en -ov, aamv.
bvn. 1. a) zulk een, zoodanig: ovvzvyjij zoiavzij rj fuv JiavoEi, HDT., een on¬
geval (van dien aard) dat (het) hem zal
doen ophouden. — b) zelfst. g. : ol zoiovzoi, zulke lieden ; (zó) zoiovzov, zoo
iets, zulk een geval, - toestand ; zoiovzcov dvzcov, onder zulke omstandig¬
heden. — c) bw. zoiavza, op die wijze.—
2. dikw. emphatisch: a) zoo schoon,
zoo voortreffelijk enz. — b) zoo slecht,
zoo ongelukkig enz.
zoiovzózgojzog9 2 [zoiovzov zgónov (sycov)],
van zulk een aard.
zoijzEQy H., m. mrv. v. ooTisg.
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ZOÏgÖEGL

ZOLGÓeGL, ZOIgSeGI, TOLGÖEGGtj ZOLGÖeGGL,
Z. ode.
zolgl(v)9 dat. mrv.
o, r/g m rtg.
zoïxosj ó. 1. muur v. een huis, een hamer
enz. —■ 2. scheepswand, boord.
zoix“>Qvxécof een muur doorbreken, in¬
breken. — TOfc£CO£VX°Sy O [lOZ^OÏ' ÓQVOgcov], die een muur doorbreekt, in¬
breker.
ro*a£, döog, i) [vw. tlkxco\, gebaard heb¬
bend ; 7] t., moeder, moederdier. —
6 [id.], vader; mrv. ouders;
ook : voorouders.
TOKoylvqpéco, woeker drijven. — zokoyhvqjosy 6 [róy.ov ykvcpcov ; eig. : die op
wastafeltjes woekerwinsten schrijft],
woekeraar.
zóxog, ó [vw. xixxco]. 1. a) het baren, ge¬
boorte. — b) alg. : afstamming. — 2.
meton.: a) kind ; v. dieren : jong; na¬
komelingschap. — b) ovërdr : rente,
woeker.
zóh/ua, i) [* xldco]. 1. a) moed, onderne¬
mingsgeest. — b) geit', in ongunstigen
zin : overmoed, driestheid, vermetel¬
heid. — 2. meton., concr. : a) waagstuk.
— b) Vermetele daad.
zoh/udcoy ion. -éco [xóXga]. 1. onoverg. : a)
dulden, het uithouden. — b) moedig
zijn, durf hebben. — 2. overg. : a) ver¬
dragen, uithouden. — b) durven, on¬
dernemen, wagen, van zich verkrijgen.
zoh/urjEigy 7]EOoa, fjsv (superl. 0 -ggoxaxog,
gecontr. uit * -p,7]éoxaxog) [xólga] =
xoXfirjQÓg.
zó%fA,7jp,a, xó [xolydco], waagstuk, moe¬
dige -, vermetele daad.
zo^/Li7]gógy 3 [xolgd]. 1. geduldig, stand¬
vastig. — 2. a) moedig, koen, onder¬
nemend. — b) in ongunstigen zin : ver¬
metel, driest.
zoA,p,7]xógy 3 [vei'baaladj. v. xoXjudco], ge¬
waagd ; te wagen.
zolvjtEvco 1 tot een kluwen winden.—
2. overdr.: a) op touw zetten : öólovg
x., II. — b) een lastig werk afwikkelen,
-ten einde brengen : x. nólsgov, H. —
zoXvnrjy fj, kluwen.
zojLiaïog, 3 en 2 [xo/lu)], afgesneden. —
zofidco [id.]} het snijden noodig hebben.
zojurjy r) [xégvco]. 1. het snijden, het zagen,
het af-, het uitsnijden, vi’l als heelkun¬
dige bewerking.— 2. meton.: a) datgene,
waarvan iets afgesneden is : boom¬
stomp. — b) snijwond. — c) snijvlak v.
een steen.
zó/uiog, 2 [xépvco], gesneden ; Xd -a [isgd],
uitgesneden ingewanden v. een offer¬
dier.

. .

ZOJtOg

zofzóg, 3 [id.], snijdend, scherp.

Tópvgig, iog, 7], koningin der Massageten,
ovei'won Kuros den Oudere.
zovdgLOVy xó [zóvog], stemfluit.
zov'd'ogv^coy brommen, morren.
zóvogy ó \xEivco ; —> Lat. f tonus —^ Ned.
toon]. I. wat gespannen is o/ kan wor¬
den, touw, riem. — II. meton. 1. het
spannen. — 2. a) spanning -, verheffing
der stem : x. cpcovrjg. — b) versmaat.
zo-vvv, bic. = xó vvv ; z. vvv.
zolgd£o(A,cuy med. [xó£ov], met den boog
schieten : x. xivog, naar iem.
zó^Ev/Liay xó [io^evco]. 1. het afgeschotene,
pijl. — 2. meton. : a) het schieten met
den boog, schot. — b) schotsafstand :
£%<o -axog, buiten schot. — c) mrv. =
lotgóxai. — 3. overdr. v. hetgeen wondt
als een pijl : 0 xagdlag -axa, nl. kren¬
kende noorden.
zo^Evzggy ov, ó [id.] — xo£óx7]g.
zoi-evzóg, 3 [verbaaladj. v. id.], door een
pijl getroffen.
zo^evco [xofoi']. 1. a) onoverg. : met den
boogschieten: x. xivóg, naar-, op iem.
— b) overg. : met een pijl treffen : x.
xtvd. — 2. overdr.: a) op iem. doelen,
het gemunt hebben op. — b) nastre¬
ven, bedoelen.
zolgrjgijg, 2 [rótgov ; viv. dgagioxco], van
een boog voorzien.
zo^LHÓg, 3 [rd£or]. 1. van
voor een
boog. — 2. het schieten met den boog
betreffend : ?; -7), met en zonder xéyvr],
boogschutterskunst.
zólgovy xó. 1. a) boog ; soms mrv. 'v. één
boog. — b) mrv.: pijlen en boog. — c)
geir. mrv. : pijlen. — 2. meton., gew.
mrv. : het hanteeren van pijl en boog,
boogschutterskunst: -cov sv slöcóg, H.
zo^oGvvrjy 7) [xóijo7>], boogschutterskunst.
zo^ózrjgy ov, ó [id.]. 1. boogschutter. —
2. inz. te Athene: ol -ou, politiediena¬
ren.
zo^ocpógogy 2 [xótgov <p£pcov],boogdragend.
zojtd£co [xójtog], overdr.: gissen, vermoe¬
den.
j" zojtdgxgs, ov, o [xónov dg/cov], dis¬
trictshoofd, vi'l in Egyjrte.
zórcogy 6. 1. plaats, ruimte : -ov dldcogi
xivi, ruim baan maken voor iem. ;soms
pei'iphrastisch : 0 ngóods 2'aXaf.iïrog -cov,
vóór Salamis. — inz.: a) bewoonde
plaats, dorp, gehucht. — b) landstreek,
gewest. — 2. meton. : ligging v. een
land : ó x. xrjg ycogag. — 3. overdr. : a)
plaats in een boek. — b) gelegenheid,
mogelijkheid.

zojzqlv —

ZOJTQLV, ZOJTQÓO'd'SVy ZOJTQCOZOV ~ ZO JIQLV,
TO TZgÓO&EV, TO TZgOÖZOV, Z. 7ZQLV, JZQÓO&SV ,
jigcozog, B.
zoqevco. 1. met drijfwerk versieren : z.
róv dgyvgov. — 2. in metaal drijven.
*zoQ£coy bijna alleen 2& ao.
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zgaycodóg

ëzogov, door¬

boren.
zoQvóofzaL, med., (voor zich) rond maken:
z. ofjga, H., een ronden grafheuvel af¬
bakenen. — zÓQvosy 6, cirkelsnoer,

passer.
zogvvrjy rif roer-, pollepel.
ToQoovaïosy 3, van Torone ; ol -oi, Toronaiërs. — Togcóvijy i), zeestad op Chalkidike.
ep. zoaodxLy bio. [zóoog\ zoo
dikwijls.
zóoog, 3, ep. zóoaosy zoodo-de, rjde, órde,
ep. zoGoó<x-Ö£y en zooovzog, oavzrj, oov-

zoadniSy

to en oovzov, ep. zoooovzog, aanw.
vnw. {zoodode en zooovzog hebben een
sterker aanwigxende beteek. dan zóoog) :
v. ruimte : van die grootte (noch min,
noch meer), d. i. igeiv.) zoo groot, of
{minder vaak): slechts zoo groot, zoo
klein, en overdr. v. tijd, graad, getal:
\geiv.) zoo lang, zoo oud, zoo, zoozeer,
zoo sterk, zoo talrijk, mrv. zoo veel,
of {minder vaak) : slechts zoo langen.
— 1. bijv. g. : a) abs. : öig zóoa, twee¬
maal zooveel; zooovzoi zö TzkfjOog [be¬
paalde ace.), zoo tal rijk. ^ — b) beant¬
woordend aan ooog, ójoze, wg enz. : zóoog
Soog, zoo groot als. — 2. zelfst. g.: dXld
[.lol ezi zooóvöe elné,
zeg me nog ^ dit
ééne punt ; elg zooovzov apadlag rjxco
djoze..., ik heb zoo’n graad van dwaas¬
heid bereikt, dat ... ; ex zóoov, sinds
zoo lang ; èv zóoco, èv zoocode, èv zooovzcp, intusschen. — 3. bio. zóoov, zooóvde,
zooovzov, zoo zeer, zoo langen tijd,
zoo veel; vóór cornp. : oocp ... zóoco,
Soep ... zooovzco, hoe... des te.
zooooóty rjöl, ovdl [zoodode, -i] = een ver¬
sterkt zoodode.
zooovzdQL'd'pLOSy 2 [zooovzog dgiftpóv), ZOO

talrijk.
zooovzog, Z. zooog.
zooovzooty oavziji,
oovzovl [z., -C] = een versterkt zooovzog.
zooodxi — zoodxig. —zóooog, zoooóode,
zoooovzog (vrl H.) = zooo-.
zoocogy
bw. [zóoog\ zooveel.
zóz£y aanw. bw. 1. v. tijd: a) wijst op een
bepaald tijdstip, gew. in h.^ verleden, ook
inde toekomst: toen, in dien tijd, dan :
ol z., de toen levenden, de tijdgenooten; en t., sinds dien tijd; Xè^eig xcu
zóz’ eioopai ; oze... z. ; met andere par¬
tikels : xcti zóz EJiELza. — b) onbepaald
v. h. verleden: eertijds, voorheen, eens;

ook : vóór eenigen tijd, onlangs. —
2. overdr.: in dat (denkbeeldig) ge¬
val: vvv ... znu (d. i. zooals de toe¬
stand werkelijk is)..., in dat geval (dat
ik zooeven veronderstelde).
zozéy bio., soms ; dikw. : z. gev ... z. dét
nu eens..., dan weer; z. gev... Siloze
dé.
«
zozol en zozozoï, tussw., uitroep v. smart:
wee !, ach !

. 1. enkl.,gen. v. zig. — 2. gen. v.ztg.
— 3. gen. v. ó en zó. — 4. bw., z. ó, A,
II, 1. — zovÖEy gen. v. ode en zode. —-

zov

zovdéy gen. v. êdi.
zovxy zovxEi'd'EVy zovXdxiazoVy^ zovgóvy
zovgovy zovgjiaXiVy zovv, zovvclvzlov,
zovvolq— zö èx, zö Exeiftev, zö eldyiozov,
zö ègóv, zov ègov, zö egnahv, zö èv, zö
èvavziov, TO ovclq {krasis).
^
zovvekcLj krasis = 1. zov [gen. v. o, zo) evexa. — 2. zov (= zivog) Jvexa ;
ZOVVEXEVy ZOVV'd'EVÖEy ZOVVOpCXy ZOVVZEV'd'EVy zovJtLcrd'EVy zovgyov = zov ( =
zovzov) evexev, zö evhevde. zö ovoga. zo
êvzevOev, zo oJiiodev, zo egyov [krasis).
zovg. 1 acc. mrv. v. o.
2.
ovg ace.
mrv. v. Sg. — 3. == zovzovg.
zovzegovy ion.
zö ezegov (krasis)^
zovziy onx. v. ovzooi. — zovzo, zovzov,
%. ovzog. - ZOVZOVLy ace. m. V. ovzooi.
— zovzovy gen. m. on%. v. ovzog. —zovzovLy gen. m. onx-. v. ovzooi.
zovzojy du. v. ovzog. — zovzcp. 1. dat. m.
onx. v. ovzog. — 2. bw., x. ovzog, B, 3.
— ZOVZCOLy ZOVZCOVLy Z. OVZOOI.

.

—

=

,

rócpea, aanw. bw. v. tijd. 1. gedurende
die tijdruimte, zoolang, tot dat oogeublik ; gew. met correl.: oepga... r.. soms:
z. ... Scpga: ook: ecog ... r., soms: z. ...
ecog. — 2. intusschen.
zQayrjgcLy zó, gew. mrv. [zgcoyco], voisnaperingen, snoepgoed.
zgayLxógy 3 f —> Lat. tragicus —> Necl.
tragisch]. 1. van een bok, boks-. — 2.
a) de tragedie
de treurspelers be¬
treffend ; 6 t., met en zonder argg,
treurdichter, treurspeler. - b) over¬
dr. : als in het treurspel : «) verhe¬
ven, statig. — f) in ongunstigen zin :
hoogdravend. — tgayog, ó, bok.
zgaycpdéco [zgayopdóg]. 1. in een tragedie
voorstellen. — 2. overdr. : met tra¬
gisch pathos beschrijven.
zgaycpÖLCLy i] [id. : eig. : zang der bokken/
z. zgaycodóg ; —> Lat. tragoedia
>
Ned. tragedie]. 1. treurspel. — 2.
overdr.: praalvertooning.
zQaycpÖLOJZOLÓg en -SojzoLÓgy o [zgaycodlag noiècvv], tragediedichter.
zgaycpdóg, ó [zgayog, cpdrj; eig., missch
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in een bokshuid gehulde zanger ?]. 1.
achtige streek. —- Tgaxcovïzigy löog, y,
a) treurspeler. — b) treurspeldichter.
ruw landschap ten zuiden v. Damaskos.
— 2. mrv., meton.: tragedie, treurspel : - zQEigy zQEÏg, xgia, gen. xgicov, dat. xgioif
-oïg xaivoig, bij de opvoering der nieu¬
acc. = nom. [vw. Lat. trés, Ned. drie],
we tragediën.
drie. — zgEia-xai-ÖEKa (m. vr.), zgiaTgaïavógy 6 [ -<— Lat. Traianus], Tra¬
xaiÖExa [onz.),gen. xgicov-, dertien; gew.
janus, Rom. keizer, reg. 9S-117 n. C.
in drie ivoorden.
Tgd}.Xeisy ecov, ai, stad in Kari'ê.
zgépco [viv. Lat. tremere]. I. onoverg.: be¬
ven, trillen, sidderen ; inz.: van angst
zgavygy v 2 [vw. teiqco ; eiq.: doordrin¬
beven. — 2. o verg., overdr.: vreezen.
gend], overdr. : duidelijk.
zgéjzcoy zgsijjo), EzgEipa, 2c ao. szganov, 2e
Tgaviipaiy cbv, oi, Tranipsen, volksstam
pf. zézgocpa, zèzgacpa ; med. xgéipogai,
in Thrakie.
ExgEipdpyv, 2e ao. èzganógyv ; pass. 2C
zgdjtE^ay ij [icschl. ■<— * zEigdnE^a, zelfst.
f. xganyoogai, ao. èzgéqrfyv, 2e ao. èzgdg. vr. v. xexgdns^og], tafel, eig. met vier
nyv, pf. zÉzgafigcu.— A.V. act.: ion. pr.
pooten. — m. 1. n) eettafel : ^svlrj t.,
xgdnco ; 3 enk. iter. impf. xgénEoxE en
H. — b) meton.: spijzen, maaltijd. —
[ion.) zgdjtEoxE; med. : 3 mrv. pf. zezgd2. a) wissel taf el. — b) bank (instelling
cpazcu ; id.plqpf. xEzgdcpaxo ; pass. : ion.
voor geldhandel enz.). — 3. t altaar.—
ao. Ezgdcph'yv.
TQaTCElïevg, m. bvn., bij de tafel toege¬
A. overg. [gew. : h. act. en èzgsipdgyv ;
laten: y.vcjjv r., H., huishond.
d.ikiv. : xgéxpogai). — I. alg. 1. wenden,
Tgajte^ovvTLOLj cor, ot, inwoners van
draaien : êg Tgoiyv igénsv doos, H., zijn
Trapezoes. — TgajtE^ovgy ovyxog, ij,
oogen ; ndhv x., doen terugkeeren.—
Trapezoes, stad aan de zuidoostelijke
2. overdr. : a) wenden : xyv ögyijv sig
kust der Zwarte Zee.
xiva x., zijn toorn... — b) veranderen :
zgajzécoy druiven treden.
x. zag yvcógag avzcbv. hun stemming. —
II. inz. 1. om wen den, omdraaien : r.
zgdncoy ion. — xgèjzro.
ijzjzovg; dikw. : op de vlucht drijven :
TgdaniEgy cov, oi, Traspiürs, Skuthische
zovg noXsgiovg sig cpvyijv z. — b) af¬
volksstam.
wenden : fUXog EzganEv dlhj, H., naar
zgavU^coy gebrekkig spreken, stamelen.
een anderen kant; overdr. : Zsvg è'zgszgavgay zó [xixgcóoxo)]. 1. wond. — 2.
ijje (avzovg), H., bracht hen van hun
overdr. : zware slag : inz. : nederlaag.
voornemen af.
— zgavgaziagy ov, ?//. bvn., gewond.
B. onoverg. (soms : h. act., xgéy>ogai en
— zgavgazL^coy wonden,
EzgEipduyv ; altijd : 2e ao. med. èzgaizógyv) en pass. I. alg. 1. zich wenden,
zgdcpEVy z. xgécpco.
- draaien: ngóg Tgcoag xEzgaggévoi, H.,
zgacpEgógy 3 [xQÉcpcd], vast: ion. ij -ij
met het aangezicht naar ...; -jrsod'ai
[yfj], vasteland.
óöóv, een weg inslaan ; ndhv -neo'&ai,
zQaxéc»gy bw. [zgayvg], ruw, hard.terugkeeren. — 2. overdr.: a) zich tot
zQaxrjM^oöy bij h. slachten den hals van
iem. wenden. — b) zich tot een bezig¬
het dier achterovertrekken. — zgdheid begeven, zich toeleggen op, zijn
XV^ogy o, hals, nek.
aandacht wijden aan: ècp’ dgnayijv -jzeoftai, gaan plunderen. — c) verande¬
TgaxLviogy 3, Trachinisch; oi -oi. Traren : xov -TiExcu xqcóc, H., hij veran¬
chiniërs ; ?j -rj [yrj], ion., Trachinië. —
dert van kleur ; Aióg hganszo cpgyv, H.,
Tgaytg, ïvog, ij. 1. stad in h. zuiden v.
Zeus’ gezindheid heeft zich gekeerd. —
T/iessalië. — 2. h. omliggende gebied,
II. inz. 1. zich omwenden, de vlucht
Trachinië.
nemen. — 2. v. plaatsen: gekeerd
zgaxvvco [zgayvg], ion. zgrjx^voo‘ 1* ruw
zijn : onéog ngóg £ócpov zExgaggévov, H.,
oneffen maken. — 2. overdr., pass. :
een grot naar het westen gekeerd,
a) geprikkeld -, toornig -, verbitterd
zgéqocoy dgêijHO, E&geyja, 2c ao. szgacpov,
worden, - zijn. — b) hartstochtelijk
2c pf. xêzgopa; med.: dgsij>opai [dikw.
worden, zich opwinden.
lijd. beteek.), è&gEipdgyv; pass.: 2c f.
zgaxvgy eïcl, v, ion. vgyx^Sy éa, v. 1. ruw,
zgacpyoogai, 1R ao. s&gécpiiyv, 2c ao.
oneffen,hobbelig.— 2. overdr.: a)v.jjers.:
Ezgdcpyv (3 mrv., H., zgdcpsv, Exgacpsv),
ruw, hard, barsch, opvliegend, stug.—
pf. zédgaguai.
h) v. d. wind : ruw; v. de stem: ruw,
A. overg. I. dik maken : ydla r., H.y
hard. — zgaxvxrjgy yzog, y. 1. ruwheid,
melk stremmen. — II. vd. gew.: doen
oneffenheid. — 2. overdr. v. pers.: hef¬
groeien, grootbrengen, — 1. a) voe¬
tigheid, barsch heid.
den, vrl kinderen ; slaven -, dieren hou¬
ZQCLx<óvy covog, ó [xgayvg], ruwe -, rotsden ; ook : planten kweeken, h. haar

TQé%co
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laten groeien ; v. de aarde: vóórtbren¬
gen : f] yrj xagnovg -cpst; med. : -cpsodcu
vlóv, H., (voor zich) grootbrengen. —
b) overdr. : opvoeden. — 2. alq. : on¬
derhouden, zorgen voor het onderhoud
van, verzorgen : ozgdzsvga z. — 3. in
verzw. zin : (in zich) hebben, - houden :
°r. zrjv yXcbooav povxcozégav, zijn tong
rustiger houden.
B. onoverg. (2G ao. szgacpov ; vaak :
pf.
zézgocpa ; med. : f. dgêipopat) en pass.
1. dik worden : tceq'l xqoÏ zÉzgocpsv dlpg,
H., een zilte aanslag zette zich vast
om hun huid. — 2. a) zich voeden, op¬
groeien. — b) overdr.: opgevoed wor¬
den.
T()é%co, f. öqagovptai, 2e ao. edga/tov, pf.
ÖEÖgdgrjxa. — A. V. le ao. è'dgsga, iter.
ao. Ogé^aoxov, P pf. ösögóggxa, 2e pf
öÉögofia. — 1. loopen, rennen ; in%. v.
ivedloopen : dycova (inwendig voorre.) z.,
aan een wedloop deelnemen ; id., over¬
dr. : een gevaar loopen. — 2. overdr.
v. zaken: zich snel bewegen.
zgéco, —, Ezgsoa en (H.) zgéooa \vw. Lat.
terrëre]. 1. onoverg. : a) beven, sidde¬
ren, inz. v. vrees. — h) (bevend) vluch¬
ten. — 2. overg.: beven vóór, vreezen.
rgrjpa, zó [znv. zEzgaivco], opening.
zgrjgcov, gen. corog, m. vr. bvn. [zgéco]. 1.
schuchter, schuw. — 2. fj z., duif.
zopzógy 3 [vic. zszgatvco], doorboord.
zgrjx’> Tgrjx-* ion. = rgay-, Tgay-.
zgi~ = xgio-, zgia-, zgsio-.
zgia9 onz. v. zgsïg.
zQLOLLvcLy 7] |zgt-], drietand.
zgtaxdg9 döog, r\. 1. a) het getal dertig.
— b) meton., eoncr. : dertigtal \ inz.,
te Sparta : vereeniging van dertig ge¬
zinnen, of: legerbende van dertig
man. — 2. met en zonder ggróg : de
dertigste dag der maand.
zgiaxov&rjfZEgogj 2 [xgidxovxa fj/usgeov],
van dertig dagen.
zgidxovza, onverb., dertig ; oiz., de Dertig
(tirannen) te Athene, 404-403 v. O.
zgtaxovzaézrjg, 2 [rgidxorxa èzcbv] en
-ézig, töog, vr. bvn. [id.], dertigjarig. —
zgLOLHOvzagxia, f] [*., cigyco], een regeering van Dertig. — zgiaxóvzEgog92, ion.
[z. ; vw. ègéooco] en -zogog9 2 [id.], met
dertig roeiriemen; g z. [vavg], schip
met dertig roeiriemen. — zgtaxovzovz7jg92 [gecontr. uit zgtaxovzaézrjg] en
-ovzig9 töog, vr. bvn. [id.], dertigjarig.
zgiaxóoioi, at, a, driehonderd.
zgtaxoozóg, 3, dertigste.
zgtfaxóg9 3 [zgtfico], afgedragen, versle¬
ten.

TgifiahXoL, óóv, oi, Triballiërs, een Thrahisehe volksstam.

zgiflriy rj [zgt f co ; eig. : het wrijven]. 1.
het afwrijven, het verslijten. — 2.
overdr.: a\ het dralen, uitstel, ver¬
wijl. — b) het beoefenen, oefening.
zgif$oXog9 2 [—>■ Lat. tribuius], driepuntig; d z., distel.
*
zgifiog9 f)
[xgipoii], veelbetreden -, ge¬
baande weg, pad; ook overdr.: ° ftóZOLO Z.
zgiflco9 zgtrpco, è'zgtym ; med. zglxpopai
(ook lijd. beteek.); pass.: xgtcpflyoopai, 2*
f. zgtfyooptat, le ao. èxglcp'dqv, 2G ao.
èzgifrjv, pf. xéxgijiijiicu. — S. wrijven,

fijnwrijven, fijnstampen. — II. 1. af¬
wrijven, (door wrijven) kleederenVQrslijten ; óöóv
een weg veel begaan.
— 2. overdr. : a) v. pers. : a) uitput¬
ten, afmatten, verzwakken : -ógsvog
Xrjóg(— Actóg), HDT., een verdrukt volk.
— f) in verzw. zin: bezighouden :
-sadat jzottpep, HDT., in oorlog leven.
— b) v. tijd : doorbrengen, slijten : z.
Xgóvov ; 0 övozvxfj -el fiiov; abs. : dra¬
len.
zgtfoovy gen. corog, m. vr. bvn. [zgtfco].
I. lijd. : dien men voortdurend afslijt,
— draagt; vel.: grof; d r., afgedra¬
gen -, grove mantel. — 2. bedr.: ge¬
oefend -, ervaren in : ztvóg en zi. —
zgtpcóvLov, zó [verlcliv.], grof -, armoe¬

dig manteltje.
zgiyaptog9 2

[rgi-,

ydpog], driemaal ge¬

huwd
zgtyXrjvog, 2

yh'jvag (sycov)], met
drie parels [die op oogappels gelijken].
zgiyXvcpog, 2 [zgEÏg yXvcpag (e/cov)], met
drie gleuven ; g z., driespleet.
zgiyXd>xiv en -#££, gen. trog, m. vr. onz.
bvn. [zgsïg yXcoyivag (sycov)], met drie
weerhaken.
zglycovog, 2 [zgsïg ycovlag (syeov)], drie¬
hoekig; zó -ov, driehoek.
zgiöovXog9 2 [vgi-, do?~Aog], slaat sinds
drie geslachten.
zgiéojiegogy 2 [zgicov EOTisgcbr], drie nach¬
ten durend.
zgiezpgy 2 [xgtcov èzcbv], drie jaren du¬
rend ; biv. zgiEXEg, drie jaren lang. —
zgiEzla, g, tijdruimte van drie jaren.
zgi^coy —, szgi^a, 2G pf.(met beteek v. h.pr.)
zêzgtya. — \. v. vogelen : tjilpen, pie¬
pen. — 2. v. andere geluiden : kra¬
ken, knarsen.
zgtrjxdg9 zgirjKOvra, zgirjxóvzsgog, ion.
= zgiax-.
zQirjKOvzrjpEgogy 2, ion. = xgiaxovdr)-.
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ZQ17JKOO-, ion. = xgiaxoo-.
TQirjQaQxéai, triërarch zijn. — 1. het be¬
vel voeren over een driedekker. —
2. te Athene : een driedekker uitrus¬
ten. — TQirjQOLQxLa, g, triërarckie. —
1. het bevel over een driedekker.— 2.
te Athene : de verplichting om een drie¬
dekker uit te rusten. — 'c6igQaQXLX’óg9
3, de triërarchie
de triërarchen be¬
treffend. — ^Qt’V6a9X°S9 o fxgiggsog
a-Qxcov], triërarch. — 1. bevelhebber
over een driedekker. — 2. hij die be¬
last is met het uitrusten van een drie¬
dekker.
zgiggavXgg, ov, 6 [xgigggg, avXsco], fluit¬
speler op een driedekker.
zQiygvs, %r (gen. mrv. xpiggcov, ion.-scov)
[*£*-, ègéooco], met drie rijen roeiban¬
ken ; j] x. [vavg], triëre, driedekker —
zgiggizgg, ov, 6, roeier -, matroos -,
soldaat op een driedekker.
zgi&Tjpégri, hw. ion. [xgixg ggsgg], eer¬
gisteren.
TgiHfj en Tgixxg, ij, stad in Thessalië.
zqikXlvos?

2 [rp£?£

xXivag

(è’xoov) ;

—>■

Lat. trïclïnium, eetzaal, eig. met drie
aanligbedden], met drie aanligbedden.
zgixvpla, ij [xgixvpa]. 1. de derde golf.
— 2. alg.: hooge.golf.
zgiXXiGzog9 2 [xgi- ; Xlozóg, verbaaladj. v.
Xiooogcu], driemaal vurig afgesmeekt.
zgipgvog9 2 [xoicüv /ugvcov], drie maan¬
den durend ; g
kwartaal.
zgipoigia9 g [xgi-, poïga], driedubbel
aandeel.
Tgivangia, g [xgsTg axgag (s’xcov) ; eig. :
het land met drie voorgebergten],
Trinakrië, oude naam v. Sicilië,
zgigóg, 3, ion. = zgiooóg.
zgi-oöog, g, drieweg, driesprong.
Tgiójtiov, zó, voorgebergte en stad in
Larië. — Tgiójtiog, 3, van Triopion
Tnopisch.
zgutdXaiGzog en -aGzog, 2 [xgicov naXaiaxcov en -aoxcbv], van drie hand¬
breedten.
xgircgxvg9 vg, v [xgicov ni/xecov], van drie
zgijzXatg, gen. av.og, m. vr. bvn., en zgijtXaoïog, 3, drievoudig.
zgijxXe'd'gog, 2 [xgicov nXédgcov], van drie
plethren.
zqijiXóog-ovg, óg-fj, óov-ovv \vgl. öinXóog],

driedubbel,
drievoudig.

drievoudig; bic. xgmXg

zgi-jzó'frgzog, 2,
wen scht.

driemaal

vurig

ge¬

TQLTCLTOg

zgmoXiGzogy 2 [zgi-, -noXi^co ; eig. drie¬
maal omgeploegd], overdr. : veelbe¬
sproken.
zgijxoXog, 2 [xgi-; noXsco], driemaal om¬
gekeerd -, omgeploegd.
zQLJiogy ó (slechts een paar vormen) =
xginovg. — zQLjtovg, ovg, ovv^ gen. noóog [xgsïg nóöag (è'xcov)]. 1. a) met drie
pooten. — b) 6 x.: a) drievoet, drievoetige ketel, in*. de drievoet der Puthia
te Delphoi. — /?) tafel met drie pooten.
— 2. drie voet breed (lang en*.),
zgiuxzgg, ov, 6 [xgifico], wrijver.
TgiJzróXeiAog, ó, Atheensche heroos, rech¬
ter in de onderwereld,
zgijizvxog, 2 [xgsïg nxv%ag (qcüv)], uit
drie lagen bestaande, drievoudig.
rgigy telbw. [xgsïg], driemaal ; sig x.. tot
driemaal toe.
zgio-d'd'Xiog, 3, driemaal
lukkig.

diep onge¬

zgiG-agEiojxayïzai, cov, ol, CIC., v. de
triumviri: de drievoudige -, de zeer
strenge areopagiten, - rechters.
zgiGagi'd'p,ogy 2 [xgig, dgidpóg] driemaal
geteld.
xgia-dGpevog, 3, die zeer gaarne doet.
zeia-nai-dena, onverb. = att. xgsïg xai
oèna.
ZQiGKaidenaézgg = -xsxgg.
zgiGHaibéxazogy
tiende.

3

[xgioxaidsxa],

der¬

ZQioKaLÖEHEzgg, ov, m. bvn. [xgioxaidsxa
excov], dertienjarig.
zgio-xazdgazog9 2, driemaal vervloekt.
zgiG-paxag, gen. agog, m. vr. bvn., drie¬
maal gelukkig.
zgiG-[A,vgioi9 ai,a, dertig duizend ; enk.
bij coll. : o -a innog, dertig duizend man
te paard.
zgiojtovöog9 2 [xgi-, onsvöco]
geplengd.
zgiGGog9 3.
drie.

driemaal

1. drievoudig’. — 2. mrv. r

zgiGzoixsL en -xh bic., in drie rijen. —
zgiGzoixog, 2 [xgi-, ozoï/og], in drie
rijen geplaatst.
zgiG-xiXioi, ai, a, drie duizend. — zqlgXiXioGzóg9 3, drieduizendste.
zgizaycoviGzéco, derde tooneelspeler zijn.
zgizaycoviGxgg9 ov, o [xgixog dycovioxgg], derde tooneelspeler.
zgizaïog, 3 [xgixog]. 1. a) den derden dag
gebeurend enz. — b) drie dagen lang
gebeurend en*. — c) vóór drie dagen
gebeurd en*. — 2. = xgixog.
zgizazog9 3 = xgixog.

roiryuogig

—

zgizrjpogigy löog, i] [zgizog, ^ao^og], deicle
deel.
TpiToyévELOLy ag, e» (*W.) TgizoyEvrjgy
ovg, rj [missch. * de bij de beek Intoon
{%,. Tgtzcov)
geborene], bijnaam v.
Athena.
tgizogy 3.— 1. derde. — 2. zelfst. g.. o z.
anó Alóg, achterkleinzoon van Zeus; rj
-rj [ppéga] ; zo -ov, het derde deel; ém
z<g -co, op het derde sein. — 3. bw. :
-ov, zó -ov en (zld.)
ten derde, vooi
de derde maal. — zgizzósy 3, att =
ZQLOOÓg.
Tqlzcovj covog, 6. 1. een zeegod.
2. beek
in Boiotië.
TQLcpdoiog, 3. — 1. drievoudig.
2.
m?*0.: drie.
zQi-cpvkXoV) zó. drieblad, klaver.

1 zQixa> bw., drievoudig, in drieën ; fjpog
de z. vvxzög srjv, H., toen het in het
derde ( = laatste) deel van den nacht
was.
2.zgtxay ace. v. 'dgt^.
zQi%ó.ÏK££ygen. cov, in. bvn. \wschl. 1 ‘ZQi%a]
2e deel ?], uit drie stammen bestaande.
zgtxaSj
ace., nom. mrv. v• dgiig.
TQLXVi T'Qt'XVy bic. [t« TQlX,a]‘
bi drieën.
— 2. drievoudig, op drie wijzen. —
zgix'frd, bic. = 1. zgiya.
zqIxivoS) 3 [$£i£], van haren, haren.
zgixolvLxogy 2 [zgsïg yotvixag (eycov)], drie
choiniken bevattend.
zgixóg, gen. v. dgl£.
zQixovy bw. [1. iQLxa\i op drie plaatsen.
zQicÓQoqpog, 2 [zgeïg ögocpdg (e^a)v)], met
drie verdiepingen.
Tgo^rjVy Tgo^rjviog = Tgop-.
Tg o lol, fj, Troje. — 1. geic.: landschap
aan d. Hellespont. — 2. soms : de hoofd¬
stad v. dat landschap, Ilios. — TgoCa'&£Vy bw., van Troje
komend.
—
Tgotav-dsy bw., naar Troje.
Tgoï^Vy Ijvog, ?), Troizeen, stad in Argolis. — Tgoïtrjviog, 3, Troizeensch ; ot
-oi, Troizeniërs.
Tgoïrj-y ion. = Tgoïa-.
zgopéco {slechts enkele vormen) [zgépco]
en med. 1. onoverg.: beven, sidderen,
vrl v. angst. — 2. overg.: vóór iem.
beven, vreezen. — zgóposy 6 [id.]. 1.
het beven, het sidderen, inz. v. schrik.
— 2. meton.: vrees, schrik.
zgóvoiy zd, aiol.— Hgova.
TgÓJtaiov en zgonaïovy zó \onz. v. h. volgende], zegeteeken [opgericht ter plaatse,
waar de zgonr\ v. d. vijand geschied
was]. — zgójzaïog en zgoJzexTosy 3 [t@o-
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omkeeren, die op de
vlucht jaagt; vd. : die de zege verleent,.
epitheton v. Zeus.
zgojzcuovxogy2 [zgójiatov è’ycov], een zege¬
teeken hebbend. — 1. overwinnaar. —
2. wien men zegeteekenen wijdt.
zgoxcdco = zgonéco of zgcojzdco.
* z go re éco {alleen impf., H.) \freq. v. zgènco],
(herhaaldelijk) wenden.
zgojzrjy i] \zgèjico), wending, het omwen¬
den, het omkeeren. — inz. 1. a) v. de
hemellichamen, vrl v. de zon : *al t/eUolo, 11., zonnestilstand (bij H. als be¬
paling v. plaats, later ook als bepaling
v. tijd). — b) het omkeeren van den
vijand, vlucht, nederlaag : -gv (of -dg)
jtoLELv (of Ttoteïod'cu) zcöv Tioksplcov, ...
op de vlucht drijven.— 2. overdr.: om¬
keer, verandering.
zgójzigy ion. gen. iog, i) [zgéjico ; eig. : ge¬
bogen balk], scheepskiel.
zgójzogy ó [zgéjia)].
A. richting : öicógvysg

Tzavzoiovg.

-ovg

Eyovoai, die in alle richtingen loopen.B. overdr. I. wijze : z. zfjg• oxéyjscog, me¬
thode van onderzoek ; zóvös zóv -ov, op
deze wijze ; ovöevl -co, onder geen om¬
standigheden, heelemaal niet. — inz.
1. v.pers.: a) wijze van handelen, le¬
venswijze, gedrag, gewoonten : svdaipcov pot èepaivEzo zov -ov (wegens zijn
gedragingen) xal zcov Xóycov ; coonsg z.
vjv avzoïg. volgens hun gewoonte. denkwijze, gezindheid, karakter (eig.
als gevolg der gewone handelwijze ', t.
ond. v. q?voig) ’. ovx i]v Tigog zov Kvgov
-ov. dat lag niet in zijn karakter ; mrv.
ook v. één pers. : oxcuózgg -cov, dwaas¬
heid. — 2. v. zaken :
gesteldheid :
Tisol zov XvtieZoO'cll (5 avzog z. sozi, met
liet lijden is het op dezelfde wijze ge¬
steld. — b) in de muziek : toonaard,,
wijs : 0 Avdóg z. - II. de .juiste wijze :
xatol -ov, behoorlijk ; dnó -ov, onpas¬
send.
zgojzógy ó \zgc7ico ; eig. wat gedraaid is],
lederen roeistrop (strop waardoor de
roeiriem gestoken wordt en die daarna,
over de roeipen wordt gelegd). — 1. zgojzóco en med., den roeiriem van een
roeistrop voorzien.
2.zgojzóco [rpojTog], op de vlucht drijvcn.-

/;)

zgojzcozrjQy rjgog, 6 [zgojiog] = zgojióg.
zgocpEÏa, cov, zd [zgècpco]. 1. voedsel.

2.
cjew.: kostgeld, loon voor liet voeden
en opvoeden.
zgocpEÏzigy iöog, rj, pap. [wZ.]. I. voedstel,
min. — 2. bijv. g. : het voeden betref¬
fend.

•
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TQocpéo[AOLi [xgècpco ; eig.: welgevoed zijn],
v. de zee : gezwollen zijn.
zgocpevg9 ó [xgècpco] = xgocpóg ; ook : die
een huisdier voedt, meester.
zgocprj9 rj [id.]. I. 1. a) het voeden ; alg.:
het verplegen, onderhoud, goede zor¬
gen, lichamelijke opvoeding. — b)
wijze van voeding; alg. : levenswijze:
° öovXla x. — 2. het opvoeden. — II.
meton., concr. 1. a) voedsel, spijs, pro¬
viand : al ex zijg yfjg -al; alg. : al wat
tot het levensonderhoud dient, b. v.0 de
boog v. een jager. — b) verplegingsgelden. — 2. °het gevoede, het opge¬
voede, kinderen, nakomelingschap.
zgócpig9 ig, i, ion. gen. tog [id.], en zgocpóeig9 ósooa, óev [id.]. 1. Avelgevoed,
dik. — 2. overdr. v. de golven der zee:
gezwollen.
zgocpóg9 6, i) [id.], voeder, voedster; ook
overdr. v. een stad.
Tgocpcóviog9 ó, mythische heroos in
Boiotië.
zQoxd^co [rgéyco], loopen, rennen.
zgoxaXóg9 3 [id.], loopend, snel.
zQoxdco [freq. v. id.] = zgoyd£co.
zg°xv^dz7jgy ov, 6 [xgoyovg èXavrcov ; eig.:
die de wielen in beweging brengt],
wagenmenner. — zgoxyXazog9 2 [id.;
eig.: door wielen in beweging ge¬
bracht]. 1. op wielen rijdend. — 2.
overdr.: °x.pavia, onstuimig ronddrij¬
vende waanzin.
zQOxo€i8yg9 2 [xgoyov eiöog (è^cwr)], rad-,
cirkel vormig, rond.
zgoxóg, 6 [zgéxco]. 1. rad : a) wagenrad.
— b) pottenbakkersschijf. — c) folter¬
rad. — 2. overdr. : ronde schijf v. icas,
talk enz.
zQÓxog, ó [id.], het loopen, kringloop.
zgvjiXiov9 zó, schotel, schaal.
zgvydco. 1. vruchten inzamelen, - pluk¬
ken ; in%. : druiven lezen : oxacpvXdg x.
— 2. een akker enz. afoogsten ; dXcorjv r.,
H. — zgvyrj9 ij, oogst, wijnlezing.
zgvycóvj óvog, rj, tortel. — zgv^co. 1. kir¬
ren. — 2. r. menschen : morren, bab¬
belen.
zgvpaXid9 ij, gat : r. /leXórrjg, oog eener
naald.
zgvlj9 vyóg, ij. 1. ongegiste wijn met de
moer, most. — 2. moer.
zgvjtavov, zó, drilboor. — zgvjzdco9 door¬
boren.
zgvodvcog9 ogog. ó [xgvcov dvögag], man¬
nen kwellend. - uitputtend.
zgvzdvrjy ij [—yLat. trutina]. 1. tongetje
in de weegschaal. — 2. synekd. : weeg¬
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schaal.
TgixpdAeia, ij [viv. xéooagsg ; cpdXog], helm
met vier hengels.
zgvcpdco. 1. weelderig -, verwijfd -, zor¬
geloos leven, verwend zijn. —2. pron¬
ken, overmoedig zijn, voornaam doen.
— xgvcprj, ij [vw. ügvnxco], een weelderig
leven, verwijfdheid; mrv. : wellust,
genot. — zgvcp7jfA,ay zó, datgene waarin
men genot vindt.
zgvcpog9 xó [vw. Jgvnxco], brokstuk.
zgvxóco (bijna alleen pass.) en zgyx<*>* 1.
verkwisten, opmaken : -ovoi oixov, H.,
ons erfgoed. — 2. overdr.: kwellen,
uitputten : ° zpvydv -elv, het hart op¬
vreten.
zgvcoy afmatten, uitputten.
Tgcodg, ddog, en Tgcodg, döog [gecontr.
uit Tgcoidg] — Tgcoïdg.
zgcóycoj xgcotgoyai, 2e ao. szgayov, knagen,
knabbelen, vreten : v. pers.: rauwe
vruchten of snoepgoed eten.
Tgcoeg9 cócov, ol [Tgcóg], Trojanen. —
Tgcoïdg9 döog, vr. bvn. 1. Trojaansch.
— 2. ij T. [yfj], Troas ; al -dösg [yvyaïxsg], Trojaansche vrouwen. — Tgcoïxóg9 3, Trojaansch ; xd -d, de Trojaan¬
sche gebeurtenissen, d. i. de Tr. oorlog.
TgcoiXog9 6, een der zonen v. honing
Priamos.
Tgcóïog9 3, en Tgcotg9 löog, vr. bvn. [Tgcosg],
Trojaansch.
zgcóxzrjg9 ov, ó [xgcóyco ; eig.: knager, snoe¬
per], bedrieger, schelm. — zgcoxzóg, 3
[verbaaladj. v. id.], eetbaar, op te peu¬
zelen ; xd -d, lekkernijen, snoepgoed.
zgco/Li-9 ion. = xgavg-.
Tgcoog en Tgcgóg, 3 [Tgcosg], Trojaansch ;
al -al, Trojaansche vrouwen.
zgcojidco [freq. v. xgènco]. 1. (herhaalde¬
lijk) wenden.— 2. overdr.: x. qpcovijv, H.,
van toon verwisselen.
Tgcóg9 cnóg, d, mythische stichter v. Troje.
zgcóaco9 f. v. xixgcooxco. — xgcozóg9 3 [ver¬
baaladj. v. id.], kwetsbaar.
zgcoxdco [freq. v. r^e^co], (gedurig) loo¬
pen, rennen.
zgcocot z. zixgcnoxco.
zv9 x. ov.
Tvava, cov, xd, stad in Kappadokië. —
Tvavevg9 écog, m. bvn., uit Tuana.
Tvfii9 xó, onverh., naam v. een Egyptische
maand {27 Dec.-25 Jan.).
zvyxdvco9 xsv^ogai, 2e ao. sxvyov, xexvXqxa. — A. V. ep. ao. exvxrjoa ; ep. 2>'
ao. conj. 1 enk. xvy^cogi, 3 enk. rvxpot;
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pf. xsxsvya ; ion. plqpf’. 3 enk. exexevyss ; pass. -EXEvyd'yv, -xéxsvyguL.
A. overg. I. een doel -, iem. treffen : oxonou x. ; ook met ace. : x. vEfigóv. — II.
overdr. 1. aantreffen, toevallig ontmoe¬
ten. — 2. bereiken, verkrijgen, krij¬
gen : vixrjg r.; /luo&ov t. ; ook in on¬
gunstigen zin : te lijden krijgen, onder¬
vinden: ° xaxcbv x. — 3. bij het spreken
treffen : °xaigov x., het juiste treffen.
8. onoverg. L 1. het goed treffen, zijn
doel bereiken, slagen, geluk hebben :
óg&cbg ngdxxEiv xai -stv. — 2. inz. '. bij
het spreken de waarheid -, - het juiste
treffen. — II. 1. onpers. -el, het treft
toevallig dat, - juist dat, het gebeurt
juist dat: coonsg exvys, zooals het trof ;
eI xvyoi, als het zoo treft, bij toeval ;
xvyóv (acc. abs.), daar
als het zoo
treft, en alg.: misschien.— 2. persoon¬
lijk : a) met een part.: toevallig -, juist
iets doen, - ergens zijn : -el nagcov, hij
is juist daar. — b) met weglating v. h.
part. : id. : jxolovol xovxo ö xi dv xvycooL
\noiovvxeg], zij doen wat hun invalt;
° Evdov -el, hij is juist binnen ; 6 xvycbv,
de eerste de beste ; ol xvyóvxsg, het gemeenevolk.— c) met. part., doch met
verzwakking v. h. begrip u toevallig „,
zoodat x. louter omschrijvend is : ° el
<pgovovo} èzvyyarsg = eÏ ècpgóvELg, als
gij verstandig waart. — d) zonder
part. en met verzwakking v. h. begrip
toevallig „ : zich bevinden : ngcov tceöloio (loc.) xExvyrjxcóg, H., berg in de
vlakte. — 3. ten deel vallen, overko¬
men, wedervaren : nolXd /llol xvye, H. ;
0 ei tl avxaïg -el (euphemistisch), als zij
komen te sterven.
'TvSelSrjSy en -eïöyg, ov, o. Tudeïde, zoon
van Tudeus, Diomedes. — TvSevg, 6,
een der zeven mythische vorsten, die
Thebe gingen belegeren.
TV'd'YjaopiaL, f. pass. v. 1. flvco.
bw., lesb. 1. = zijds, hier. — 2. =
öevgo, herwaarts.
zvxzóg 3 \verbaaladj. v. xsvycj].
a) door
menschenhanden gemaakt, - bewerkt,
kunstmatig. — b) alg. : gemaakt, ge¬
schapen. — 2. goed -. kunstig -, stevig
gemaakt.
zvUggco, wikkelen.
Tvhog, o, eelt.
TvpLfiEvpLCLy xo, graf. — rv/Lifïevco. 1. overg.'.
a) begraven. — /;) 0 op een graf plen¬
gen. — 2. °onoverg.: begraven zijn.
TvpPggggy 2 [zvjufog ; vw. dgagloxco]. 1.
begraven. — 2. ° als een graf.
Tv/tjSog, d. 1. a) grafheuvel. — b) alg. :
graf. — 2. ° r. yégcov, een wandelend
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graf.
zvg>fioyoéü}j een grafheuvel op werpen.—
zvfzjïoxór], rj, liet opwerpen van een
grafheuvel. — zvpL^o%óogy 2 [zvgfiov
yscov], een grafheuvel opwerpend.
zv/LtfióxcjGzogy 2 [fws) xvgfog ycoozóg], als
een grafheuvel opgeworpen.
zvpiJzavL^coy op de pauk slaan. — zvp.jtavLGZYjgy ov, 6, pauker. — zvfzjiaVLGzgiUy rj, paukster. - zv/Lwiavov, zó
[—> Lat. tympanum], pauk, tamboe¬
rijn.
TvvödgELog9 3, van Tundareos. — TwSdgeogy ov, en alt. -ecog, eoj, 6, mythi¬
sche honing v. Sparta. — TvvöccgiSrjg,
ov, 6 [T., -iörjg], Tundaride, zoon van
Tundareos, Kastoor of Poludeukes. —
Tvv8agtgy idog, y, Tundaris, dochter
van Tundareos, Helena of Klutaimnestra.
j
I ZVVTJy %. ov.
j zvjtrjy fj \xv7ixcj], slag, stoot.
j
! zvTtog, 6 [xvnxco\. I. slag, stoot. — II.
meton. 1. a) het door slaan -, liet door
|
drukken voortgebrachte : litteeken,
zegelafdruk, letterteekcn: flg.' blij¬
vende indruk in de ziel. — b) drijfwerk,
beeldhouwwerk, beeld : x. Udivog.—- 2.
overdr.: a) ruwe vorm, omtrek, schets :
(bg ev -co, (.lij di1 dxgi(3Eiag slgfjodai, in
j
algemeene trekken, niet in bizonderi
heden, beschrijven. — b) aard, karak¬
ter : Kcoxvxoi xai dlla xovxov xov -ov,
de Kokutos en andere dingen van dat
soort. — e) ideaal : 6 x. xov gyrogog,
de ideale ...
zvTcóco \xvnog\, vormen.
zvjtzcoy xvjtxijoco, Eivyja en èxvnxijoa, 2e
ao. EXVJtov ; pass. èzvrpdyv, 2e ao. sxv7X7JV, pf. xÉXV/Ll/LiaL eil XEXVTtXrjpai.

I. 1. a) slaan, vrl met een stok, treffen,
vrl met wapenen in h. gevecht v. man
tegen man : ° oxyixxgcg xvneig; x. jgicpsoi
xai EyyEoi.— b) med.i zich slaan, in%. :
a) zich op de borst slaan, als uiting v.
rouw : ■Eod'al xiva, over iem. rouwklagen. —
f id. als teeken v. berouw. —
2. bij uitbr. : (hard, ruw) aanraken :
ydóva iiExcjTtcp x., H., d. i. vallen ; ïyvia
xvnxE ttóSeool, H., drukte zijn voet¬
sporen ; QÉipvgog vécpea XaihanL -el, H.,
de westenwind zweept ... met zijn vla¬
gen.
II. overdr. : de ziel treffen, onthutsen :
avxóv rj dhjÏÏELa ex vips ; xov ö1 dyog xaxa
(pgéva xvipE fad'EÏav, H., de smart trof
hem in het diepst van zijn hart.
zvjtcofia9 xó [zvtxóco ; eig. : gevormd voor¬
werp], lijkurn.
zvgavvevco en -wéco. 1.1. a) alleenheer-
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schei*
koning zijn : ° -eveiv %dovóg ;
° -sïv yïïovóg ; soms met ace. — b) tiran
despoot zijn : nókeig zvgavvovpevcu.
— 2. overdr.: a) den baas spelen. — b)
v. hartstochten : bekeerscken : fiïog -ov/iisvog vjiö cpófiov. — II. bij uitbr. : prins
prinses zijn.
zvgavvixóg, 3 [zvgavvog], 1. een alleenheerscher betreffend, van
voor een
alleenheerscher, koninklijk. — 2. een
tiran
een dwingeland betreffend,
van
voor een tiran, een tiran pas¬
send : ö -óg, man met despotischen aan¬
leg, of: partijganger der tirannie.
zvgavvig, iöog, g (voc. 0 -t). 1. a) konink¬
lijke macht, alleenheerschappij. — b)
meion., concr. : koning. — 2. tirannischc staatsvorm : a) door geweld of
list verkregen alleenheerschappij. — b)
tirannie, dwingelandij.
ZVQCLVVOXZÓVOSi O [xVQOLVVOV XZElVCOv], tirannenmoorder.
zvgavvog, d, soms i] [—>■ Lat. tyrannus
—>Ned. tiran]. 1.1. a) alleenheerscher,
koning, vorst; ook v. de góden ; g r.,
koningin. — b) in ongunstigen zin :
tiran : a) hij, die de heerschappij met
geweld of list veroverd heeft (b. v. de
zachtmoedige Peisistratos). — f) des¬
poot, dwingeland.— 2. bij uitbr.’. 6 z.,
prins ; ij z., koningsdochter, prinses ;
oi -oi, het koninklijk huis. — II. bijv.
g. 1. koninklijk. — 2. tirannisch, des¬
potisch.
zvg fiasco. 1. dooreenmengen. — 2. over¬
dr. : a) in de war brengen. — b) med.”.
gejaagd zijn, drukte maken. — zvgjji7,
g [ -4- Lcit. turba], verwarring, gewoel.
Tvgiaiov en Tvgtdeiovy zó, stad in
Phrugië.
Tvqlos, 3, Turisch ; oi -01, Turiërs. —
Tvgog, ij, zeestad in Phoinilm.
zvgógy 6. 1. kaas. — 2. meton.: kaas¬

markt.
Tvgggvla, 77, Turrhenië, Etrurië.— Tvggrjvixóg, 3, Tvgggvig, löog, vr. bvn., en
Tvgggvóg, ov, m. bvn., Turrheensch. —
TvgoavoL, dor. = Tvgggvoi. — Tvgog— Tvggg-,
zvgcrig, log, ij [ —>■ Lat. turris —>■ Ned.

toren], toren.
Tvgcóy ovg, 77, dochter v. Salmoneus.
zvz&óg, 2. — 1. klein, jong -d ['prolep¬
tisch) öiazpfj£cu, H., in stukjes snijden.
— 2. bui. : -óv, -d, weinig, een weinig :
a) v. ruimte : glevazo ey/og -óv, H.,
ontweek ... een weinig, d. i. nauwe¬
lijks. — b) overdr. v. tijd : een korten

tijd, even.

—
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zvcpXóg, 3 [zvcpco ; eig. : omwalmd, omneveld]. I. bedr. 1. v. h. gezicht: a) niet
ziende, blind. — b) meton.: van een

blinde, aan een blinde toebehoorend :
0 z. jzovg. — 2. overdr. : a) v. de andere
zintuigen en v. d. geest: blind : °r. zd
z’ (bza (acc. v. betrekking) zóv ze vovv zd
z’ o/Li/Liaza si — b) v. zaken : zonder opening, verstopt; v. een haven en dgl :
verzand. — II. lijd. 1. verborgen, on¬
zichtbaar. — 2. overdr. : onzichtbaar
voor den geest, duister.
zvcpXóoo \zvcplóg\. 1. blind maken; pass.:
blind worden, - zijn. — 2. overdr. : a)
geestelijk verblinden. —b) onzichtbaar
maken.
zvcpog, d [zvcpco ; —> Ned. typhus]. 1.
rook, walm. — 2. overdr. : a) walm die
naar de hersenen stijgt, ijdelheid, ver¬
waandheid, hoogmoed. — b) f meton. :
ijdele praal. — zvcpóco [eig. : in rook
hullen], overdr. 1. geestelijk benevelen,
dwaas -, opgeblazen -, h00vaardig ma¬
ken. — 2. pass. : gek worden; pf. :
gek zijn.
zvcpco [pf. pass. zédvp/uai). 1. rook ma¬
ken : z. xanvóv (inwendig voorw.).— 2.
onoverg. en pass. : rooken, walmen,
smeulen.
TvcpcoEvg, Tvcpcóv en Tvcpcov^ cbvog, d,.
een gigant.
zvcpojv, covog, 6, en zvcpcóg, co, ó (dat. cor
ace. cd), wervelwind, windhoos.
Tvcpcóg, dj, 6 (acc. co) = Tvcpojsvg.
zv%g, i) [zvyydvco ; eig. : wat den mensch
treft, - ten deel valt].
A. I. 1. lot, fortuin, als blinde macht,
die in de menschelijke zaken ingrijpt:
ê/uè xal zijv èfigv -gv alziav cpgoiv eivai.
— 2. a) h. blinde toe val. — b) lm. en
bij/roordelijke uitdrukkingen : -77, ex -gg,
djcó -gg, xazd -gv, toevallig. — \\.me¬
ton. 1. wat door de fortuin of het toevat
beschikt of gegeven wordt: lot, toe¬
stand : 0 avicbv evxXegg èoziv ij z. ; z.
xaxg ] mrv.: wisselvalligheden. — 2.
inz.: a) geluk, gelukkige gebeurtenis,
voorspoed : -77 dyadfj, tot goed geluk,
in godsnaam. — b)z1d.: ongeluk.
B. I. 1. goddelijke beschikking : dela z.
— 2. verpers. : Geluksgodin, Tuche.—
II. meton.: het door de góden beschikte,
gebeurtenis, geluk :0 ai ex -heebv -cu, de
door de góden gezonden beproevingen.
1. T06, m. vr. onz. nom. en acc. du. v. ór
V1

= 3. zeg.
zw, enkl.j = rivf dat. v. zig.
zeb = 3. zeg.
1 .zeg, dat. v. ó, zó.

2. zoo

TCp

—

i

%■xcg — xm, dat. v. xig.

3.to3, bic., z. o, A, II, 3.
xoóyaXpa, xó, ion. — tó ayaXpa (krasis).
rcóSe, noni. ace. du. v. ode.
xcgde, dat.
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vöog

gen. mrv. v. og, y, o. — 3. == xovxcov.
xtijjzó, ion. — xó dnó (krasis).
x<x>uzofiaLvov, ion. — xó aTzoftaïvov (krasis).
xcós

en

XCOg

enk. v. ode.
xoóXy'd'ég, ion. = ro a/.yoeg (krasis).
zcjfxov = io e/Liov (krasis).
y
xcbv. 1. gen. mrv. v. d, y, to.
2. 0 =

...

' xoovxó,

xobs,

bw.. op

die wijze,

xcovxov,

ion.

zoo :

(dg.

gen.
(krasis).

=

xó

avxó

Y
v als cijfer: v' == 400.
(OV, ai [vw. vg ; eiy. : de wilde
Zwijnen : later opgerat als samenhanqend met vw, = do Rekenende (de op¬
gang der Tlyaden in Mei kondigde h.
begin r. d. regentijd aanj], de Hyaden,

‘Yó.8cg,

hét Regengesternte.
daHiv&ivoPatprjs, 2 [6., pdnxco\ en vakIv&ivos, 3, hyacintkleurig. — vax.iv&og, ó, y [—> Ned. hyacint], hyacint
(niet onze hyacint, maar lusclil. de
zwaardlelie of de ridderspoor).
c YdxivO'og, 6 [—bied. Hyacinthiis],
zoon v. een mythischen koning v.
Sparta.

zond zijn. — 2. overdr. : gezond zijn
naar den geest, bij zijn verstand zijn :
xö -aïvov (het gezonde deel, de ver¬
standige lieden) xfjg ' EXlabog.
dyieia, y
gezondheid v. h. lichaam
en, overdr., v. d. geest,
vyisivósy 3 [vyiyg ; -y (xéyvy)
—> Ned.
hygiëne]. 1. gezond. — 2. gezond ma¬
kend, bevorderlijk voor de gezond¬
heid, heilzaam: -a o lx la.
vyir/g, 2 (acc. id en iy). I. 1. v. pers. en
dieren : lichamelijk gezond.
2. v.
zaken : onbeschadigd, gaaf. — II.
overdr. 1. a) gezond van geest, verstan¬
dig. — b) v. de gedachten, de woorden '.
verstandig, vernuftig. — 2. in ethischen zin : behoorlijk, waar, degelijk.
— vyicog, bw. 1. op gezonde wijze. —
2. overdr.'. op verstandige wijze, juist.

'YdpjzoUg, löog, y, stad in Phokis.
dppdllco, H. = djiofdllco.
dfielCco, loco en lój, ioa, txa [vfloig]. 1.
onoverg.’ a) overmoedig laatdunkend
vygóg, 3. — 1. a) nat, vochtig, vloei¬
worden, - zijn, - spreken, - handelen,
baar, vloeiend: -« KsXsv&a, 11.. de
zich te buiten gaan, baldadig zijn : v.
vochtige wegen der zee : t ~°v £vlov,
slg xira en, sterker, v. vfigiv (inwendig
sappig -, groen hout. — b) zelfst. g. : y
voorw.) slg xiva. — b) overdr. v. dieren .
-y, H., zee ; xó -óv, vocht. — 2. overdr.’.
te keer gaan, rumoer maken. — 2.
a) buigzaam, lenig-, week, smijdig; °inx.
overg. : overmoedig
smadelijk be¬
r. hetgeen verslapt in cl. dood, in d. slaap:
handelen, mishandelen, beleedigen.
V. dyy.cov.— b) beweeglijk, vlug: 0 (dan¬
dftQig, scog, y. 1. a) overmoed, moedwil,
sen) ’Oïol noo o tv. — c) v. h. karaktei .
laatdunkendheid, baldadigheid, wille¬
meegaand, inschikkelijk. — vygóxyg,
keur. — b) verpers. : Rubris, de Over¬
yxog\ y. 1. vochtigheid.
2. oveidi. .
moed. — 2. meton.: a) overmoedige
a.) lenigheid. — b)v. h. karakter’, toe¬
daad, gewelddaad, beleediging. - b)
geeflijkheid.
lijd.: o vermoed dien iem. lijdt, smaad,
cYSdgvyg, ovg, d (ion. gen. éog), een voor¬
beleediging: ° vavoioxovog v., d. i. ne- |
naam Pers.
der laag ter zee.
vóaai, dat. mrv. v. vöojq.
dpQiopia, ró [yfigltco], overmoedige
c YöaGJzyg, ovg, d, oostelijke bijrivier v. d.
moedwillige daad, mishandeling, be¬
Indus.
leediging.
vödxLov, xó [verklw. v. vöcoq], rivicitje.
nPgiGxyg, ov, ó \id.\ 1. overmoedig
vÖaxog, gen. v. vScog.
laatdunkend man, beleediger; vaak
vSaxoxQEipys, 2 [vöaxi xgeqpófievog], door
bijv. g. — 2. schertsend: schalk, spot¬
het water gevoed,op vochtige plaatsen
vogel.
groeiend. — vSaxcóSyg, 2 [v., -coöyg],
■dflgiGxiKÓSy 3 [dfigioryg], en vfigioxog, 3
waterig.
[v/3ql£co], overmoedig, brutaal, aanma¬
vÖ£gog,ó [I^dco^], wateizucht.
tigend.
c,Yóy, y, stad in Ludië.
fvyeia, fj en f dyia, y = vyisia.
vöog, xó = vöcoq.
dyialvco,f. avoj, ao. ava [vyir/g]. — 1. ge¬

vdga, f] [ —> Lat. hydra ; vw. Ned. otter],

hydra, waterslang.
vögaivcoy ao. vögava (H. rjva) [vöcoq]. —

1. met water besprenkelen, - bevochti¬
gen, wasschen. — 2. plengen.
vdg£{a,fj. 1. het water halen. — 2. wa¬
terput, bron.— vÖQeiov, zó, waterkruik,
-emmer. — vöqevco [vöcoq], water ha¬
len. — vögyiovy rd, ion. = vöqelov.
vdQtjXósjS [vöcoq], vochtig.
vögrjva, z. vögaivco.
vÖQLay rj [vöcoq ; —>■ Lat. hydria]. 1. wa¬
terkruik, -emmer. — 2. alg.: kruik,
urn : stembus enz.
vÖQidg, döog, vr. bvn. [vöcoq], van het wa¬
ter, water- : eYögiadeg vvucpai, water¬
nimfen.
vÖQOJzorico, water drinken. — vöqojcóz7)S9 ov, 6 [vöcoq Tiivcov], waterdrinker.
vÖQosy o [ —> Lat. hydrus] = vöga.
vÖQocpoQécoy water dragen, - halen. —
VÖQOCpÓQOSy 2 [vÖCOQ CfSQCOv]. 1. Watd’-

dragend. — 2. 6, ?j v., waterdrager,
-draagster.
vÖQcojziTtós, 3 [—> Lat. hydröpicus], wa¬
terzuchtig, — vÖQcoyjj conog, 6 [vöcoq,
wip], waterzucht.
vöcoq, vöazog, zó [vw. Lat. unda, Ned.
water]. 1. water. — inz.: a) regenwa¬
ter, regen.^— b) water in h. wateruurwerk : ev tw èpco vöazi, terwijl mijn
eigen water loopt, in den mij toege¬
meten spreektijd. — 2. meton. : een
water : rivier, meer enz.
vetos, 3 [vff], van een varken, varkens-.
vÉTiosy 3, regen aanbrengend. — vszóg,
d [vco], regen ; inz.: stortregen.
vijg, z. ”Azzrjg.

vhdetSy deooa, dev, dor. = vlys7g.
cYlairj9 f), ion., [vlrj], Hulaia, Houtland,
gewest ten oosten v. cl. Borusthenes
{Djnepr).
vXaxrjy rj [video], geblaf.
-löyg], Hulakide, zoon van Hulakos.
vlaxópcogosy 2 [vlaxrj; -ficoQog, Z. tóycoQog], luid blaffend.
vlaxzéco. 1. blaffend. — 2. overdr.: a)
xQdöir] ol vldxxsi, H., gromde van toorn.
— b) huilen, schreeuwen. — video
[klanknabootsend iu.; vgl. Lat. ululare],.
act. en med.: blaffen.
vlrjy rj. I. staand hout. — I. boom, on¬
derhout, struikgewas. — 2. bosch. —
II. gevallen -, geveld hout — 1. brand-,,
rijshout. — 2. a) bouw-, timmerhout
— b) alg. : bouwmaterialen. — c) over¬
dr. : bouwstoffen v. een redevoering enz"Ylrjy f), stad in Boiotië.
vlrjetSy rjsooa [en éénmaal bij iï. rjsig), rjev
[vly], houtrijk, beboscht.
e Ylleïsy êcov, ol, Hulleërs, een der Dorische
stammen. — 1. cYlligy iöog, fj, onbekend
‘YXaxiörjSy ov, ó [*“Ylaxog,

mythisch personage. — 2. cYlllsy iöogr
vr.bvn., van Huil os CYllog. 1), Hullisch.
—-‘'Yllog, 6. 1. zoon v. Her aktes.— 2*
rivier in Luclië.
vlozófzosy 2 [vfojv zêpvcov]. 1. hout vel¬
lend. —
d v., houthakker.

2.

vlocpoQpósy 2 [vlrj, cpsQ/Sm], in het woud

v'd'log, d, gezwets.

weidend.

vla, vidoLy z. vtóg.

vïöovsy ov, 6 [vlóg],

vioL zov alcovog xovzov, de kinderen de¬
zer wereld, d. i. de wereldschgezinden
vicovósy 6 [vlóg], zoonszoon, kleinzoon.
vxzQcoSy bw., boiot. = olxxQcog.
'uAftyfiay zo, en vlaypógy d [video], ge-

zoonszoon, klein¬

zoon.
viósy d, en vógy ó [uit vlóg, door verzwak¬

king v. intervokaiisch i tot j, dat daarna;
wegvalt], vivsy vlsog, ó (verbogen gelijk
m. fjövg)' en vós, véog, ó (verbogen gelijk
vivg) [uit vivg ontstaan, gelijk vóg uit
vióg]. — A. V. (vrl ïï.): enk. gen. vTog,
dat. vïï, ace. vléa en vla ; mrv. nom.
vieg, dat. vtdoz, ace. vléag en vlag ; dit.
nom. en acc. vis.'
1. a) zoon : vtöv noiEÏoüai, tot zoon
aan nemen. — b) zld. v. dieren : jong.
— 2 .bij uitbr. : nakomeling: t viög
Aaviö ; vaak omschrijvend : vlsg A%aicov, H. = ’Axouol. — 3. overdr. : a) aan¬
hanger, leerling, volgeling: vlsgAgijog,
H., d. i. dappere strijders. — b) f die
in nauwVerband staat met [hebraïsme):

vlcóörjSy 2 [vlrj, -coörjg], boschrijk.
v/aasy vpéasy z. ov. — VfzeiVy PAP. =
vjuïv. — vfiEÏSy óov, mrv. bij ov. —
Vfietcovy z. ov.
vjaévatogy 6 [vgrjv ; —> Lat. hymenaeus].
1. bruiloftslied. — 2. meton. : bruiloft.
vfjtézEQÓv-ÖEy bw., naar uw huis. — vfiézEQogy 3 [vfiEïg, -zEQog], bezittelijk vnw.
v. d. 2<n p. mrv. — 1. a) uw, van u,
u toebehoorend, van u afkomstig; soms
versterkt door avzcbv : van u zelf, uw
eigen. — b) zelfst. g.: ol -ol, de uwen ;
zd -a. uw belangen enz. —
obj. : u
betreffende : y -a naga^Èlsvoig, het

2.

richten van vermaningen tot u.
vpécovy z. ov.
vprjvy tussw., hum en, juichkreet
bruiloft.

bij een
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cYfiij Txóe — vjidg^ay
cYfirjzTÓg9 6, bergketen ten zuidoosten v.
Athene.
VfXLV, VfA.LV, VfJLLV, VfZflE, VftfZEg, VflfU(v),
%. ov.
Vfjivéw [vfivog]. I. overg. 1. zingen* vpvov
v. — 2. a) a) in een lied bezingen,
-verheerlijken ; alg.: prijzen, roemen,
ook in proza. — p) in ongunstigen zin:
betreuren, beklagen: uv. xaxd, zijn
rampspoed. — bj overdr. : voortdurend
herhalen. — II. onoverg. : zingen.
vfivog,

d
hyranus
lofzang,
zang. —

[;missch. vio. vprjv ; —> Lat.
—> Ned. hymne]. — 1. zang :

feestlied, bruiloftslied, treur¬

2. wijze, melodie.

vfAoïy biv., aiol. = ópov.
vfjióg,

3, H.

en dor. — v/xÉzsgog.

vóg9 z. vióg.
vu
vno-, vóór spiritus lenis.

-=

—

,

vjtd

aiol. = vnó.
vjt-dyoo © I. (vno-, onder). 1. a) onder
iets brengen : v. £vyöv ïnnovg, II., de
paarden onder liet juk brengen, - in¬
spannen ; v. ziva, met en zonder vnó zo
dixacnggiov, sg ölxrjv en dgl., iem. vóór
de op een verhoog zetelende rechtbank
brengen, aanklagen, gerechtelijk ver¬
volgen ; v. Tivd Oavdzov, op leven en
dood aanklagen. — b) overdr. '. in iem.s
macht brengen; med. : in zijn macht
brengen, aan zich onderwerpen. — 2.
onoverg. -elv [<eavzóv], onder iets gaan,
voortgaan ; imper. vnaye, vooruit 1,
dikw. : welaan !
II. (vno-, van onder iets weg). 1. a) va,n
onder iets wegbrengen: "Exzoga ex
PeXècüv vnays, H., bracht Hektoor weg
van onder de neervallende pijlen, d. i.
buiten schot. — b) alg. wegbrengen.
— 2. onoverg. -elv [êavzóv], van onder
' iets weggaan, heengaan.
III. [vjto-, allengs, heimelijk). 1. a) al¬
lengs -, heimelijk ergens heen brengen.
— b) overdr.: ongemerkt-. listig tot
iets brengen : slg syfigav v. zag noXsig;
(pEvaxio/Lioïg ziva v., verleiden; med. :
iem. door list voor zich winnen ; in
zijn eigen belang iem. tot iets overha¬
len. — 2. onoverg. -elv [èavxóv]: lang¬
zaam -, heimelijk heengaan, - voort¬
rukken.
vitayooyrfy i) \yndyco\, het naar beneden
brengen, het stroomafwaarts voeren
v. een leger.
vjzaÓF.dgófxaLXE, -fiaxe en -fiijne, aiol. =
vnoösögdprjxE.
vjz-aEiöoo ® {vjio-, ondergeschiktheid), er

bij zingen, - klinken.

,

vjza-^EvyvvfJLiy vjxd'd'Vfiig

aiol.

—

vjio-.

vjzaiy z. vnó, begin.
vjzai-&a (-Ha, aiol. = -Os). 1. bic. : a) er
onder weg. — b) zijwaarts weg. — 2.
vrz. met gen. : ter zijde en onder : vdvaxzog, H., den meester ondersteu¬

nend.
vjzai&QELog, 2, en -ftgiogy 2 [tbr(ó) aiOgiag(wv)] en vjzaï'&'Qog, 2 [üjt(ó) ^aïOgag
[cüv)\, onder den blooten hemel ; èv xcp>
-Ogcp, onder den blooten hemel.
vjz-aigéco, ion. = vcpaigèco.

1. onder iets om—
hoogsnellen
omhoogschieten naar..
— 2. a) van onder iets te voorschijn
snellen, - schieten. — b) alg. : voor¬
uitspringen.
vjz-aioyyvofxai © zich over iets (zi)
eenigszins schamen voor iem. (ziva).
vjtalzLog, 2 \vnó, aizia]. 1. aan een be¬
schuldiging blootgesteld,aan iem.(rm><
verantwoordelijk. — 2. v. zaken : als
schuld aangerekend.
vjz-axovco ® (vnoh. ondergaan v. een
invloed). I. luisteren naar, het oor leenen aan. — II. overdr. 1. gehoorzamen:
v. vóftoig, v. vógoov.— 2. gevolggeven
aan, in willigen, ingaan op. — in%.\ a)
een vraag, een groet enz. beantwoor¬
den, antwoorden. — b) v. een portier :
iem. binnenlaten.
vjz-aXELcpoo ® [vno-, een weinigh
dunne laag er op smeren : tpdggaxov
-soOai, zalf op zijn [med.) oogen■ sme¬
ren. — 2. met een weinig, zalf insme¬
ren : -soOai zovg óepOaXpovg, zijn (med.)
oogen.
vjz-aXevofiaL © = vnaXvoxo).
vjzdüv^Lg, Ewg,fi,het vermijden, het ont¬
komen. — vjz-aXvoxw ® vermijden,
ontvluchten.

vjz-aiooco • att. -dooco.

vjz-aviazafzai ® en onoverg. tijden v. h.
act. (2e ao.,pf.), opstaan. ^
vjz-avzdco en -avzid^co (z. vno,

A, II, 2,

b), te gemoet gaan, - komen :
xivl,

ook ° -zdeo zLvóg

;

-zid^co

zlvl

-zdeo
en ziva...

1. werkelijkheid, weikelijke verschijning. — 2. bio. : a) in
werkelijkheid. — b) in wakenden toe¬
stand.

vjzag, zó, onverb.

vjt-agjzd^oj, ion. = v<pagnd£(ü.
vjiagxv, fj [vnaQX<o], begin ; bijna alleen
in: èé -ijs: a) van den beginne at. —
b) opnieuw.
vjz-ag%ogy ó, die onder een ander het

bevel voert: onderkoning, stadhou¬
der, satraap.

•

vjz-dg%co
A. (vno-,

,

.

. ,

.

allengs), beginnen, het eerst
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vnaadevyvvfju

doen : v. uvóg, met iets ; vpcig ovdèv
vnpg^afiEv xaxcbg noiovvTsg, wij hebben
u het eerst geen kwaad aangedaan; ook:
v. tl, met iets beginnen ; jjass. : tol szagd
tcüv ’d'sdiv rjfuv vn?jgygéva, liet ons door
de góden verleende [zonder dat ivij het
verdiend hadden); onpers. pass. : vnfjgkto avTov ngóTsgov, daarmee was vroe¬
ger reeds begonnen.
B. (vno-, van beneden). I. 1. van bene¬
den -, uit den grond ontstaan. — 2.
overdr, : ontstaan, voortvloeien : dn’
avzcov -ELv zcöv ngayjucLTcov, uit den toe¬
stand zelf. — II. meton. (gevolg). 1. als
gr o n d s 1 ag voorhanden z ij n, overdr.:
rovTo -ELv öel, tó Eiöévai, de grondslag
moet zijn, de kennis van ... ; ra -ovtcl,
hoofdsom (z. ook 2, a). — 2. alg. : a)
voorhanden -, beschikbaar zijn, ten
dienste staan, aan iera. gehecht zijn,
begunstigen : ra -orra, het voorbandene, t. w. : de beschikbare middelen,
vermogen (ra -ovza tlvl en, geheel als
zelfst. nw., tol -ovtcl tivog, iem.s bezit),
de tegen woordige toestand enz. (z. ook
1); v MX11Q vjifjgxE (begunstigde) zeg
Kygcg ; onpers. -el, overdr. : het staat er
2ÓÓ mee dat, het is mogelijk, - ver¬
gund. — h) dikic. verzw. : ietwat ster¬
ker dan ELf.il, en later geheel gelijk aan
sifii.
vjTCL-odevyvvfiL, aio/. = vno£evyvvfii.
vjiaajtLÖLog,

2

[vn(ó)

domdog (cov)]. ï.
onder het schild gedragen. — 2. Inv. -a
[onz. mrv.], door een schild gedekt.

njtaajzL^a) \id.], als schilddrager dienen.
— vjtaojTiaTrfgy ov, d, schilddrager.

vjz-doGcoy z. vnatooco.

1* vjtazeia, ?/
1* yrcazevw

[ynazEvco], consulaat. —•
[vnazog], consul zijn.
—
t vjzaxiKÓgy 3 \id.]. 1. van een consul,
consulair. — 2. d v., oud-consul. —
vjtazog, 3. — 1. hoogste, bovenste;
partitief: èv nvgjj -p, H., op het hoogste

van -, boven op den brandstapel. —
overdr. : a) verhevens te ; f du., con¬
sul. — h) v. tijd : laatste.
vTtavXog, 2 \yn(ó) avlfjg (d>v)], onder het
dak van een huis : °axgvgg v., in de
tent.

2.

vjzavxéviog, 2 [vn(ó) avyÉvog (cov)], onder
den nek; zó -ov, hoofdkussen.
*vjreag, avog, zó, ion. — ónsag.

2 [vn(ó) èyyvijg (cov)]. I. onder
borgtocht, die borg staat. — 2. rd -ov,
• schuld.

vjtéyyvog,

'ujz-Eixa'&'oVy 2& ao. v. vtzelxco.
ZfJt-ELXCO ® [2. 81X O)], H. ook vjto-(F)elkco
(vjió, A, II, 2, b). 1. wijken, ontwijken,
weggaan van, zich terugtrekken : v.

—

vjtEncpégco

EÖgag tlvl, voor iem. van zijn zitplaats
opstaan ; vnósitgEv ysïgag èfidg, H., ont¬
week mijn handen. — 2. overdr. : a)
zich onderwerpen -, toegeven aan,
zwichten voor. — b) laten varen, op¬
geven : v. xcoójLiEvog, H., mijn toorn. —
c) toestaan, vergunnen.
1 .vjt-Eifu • [stjMt], 1. a) er oncTbr zijn, liggen. — b) overdr.: ten dienste staan.
— 2. heimelijk voorbanden zijn, eig. en
overdr.

2.

vJiEifu ® [slfu].

1.

= vnÉgyofiaL. —

2.

hdt., zich langzaam terugtrekken.
vJt-ELjroVy 2r ao. met f. vnegcb, pf. vjtelggxa. — 1. (vno-, onder; overdr. : on¬
dersteunend), iets zeggen dat, als ver¬
klaring, steun geeft (vno-) aan h. voor¬
afgaande of aan h. volgende : vooraf
doen opmerken, verklaren. — 2. be¬
dekt te kennen geven,een wenk geven.
vjTEig, vjzELg-é%oüy vJtEigoxogy z. vnég,
vnsg-.
vjtEig, ion. = vcpslg, v. vcpipfu.

vjcELGag, ion. = vcpsioag, part. ao.
v(pé£co.
vjz-EiGELfu © [sïftL], binnensluipen.

v.

vjc-EXj z. vné£.
i)jt-EKSvcoy alleen 2e ao. vns^éövv (onoverg.) en med., heimelijk ontkomen.
vjz-£KKa.Lco © van onderen aansteken. —
vjtEHxavfia, zó. 1. hetgeen dient om

(van onderen) aan te steken, tonder.
— 2. overdr.: prikkel.
vji-ÉKXEificu ö {.dient als pf. pass. bij
vnEXTL&rjfLi), heimelijk weggelegd -, in veiligheid gebracht zijn.
vjz-EHxlÉJTTco ® heimelijk ontvreemden,
vjc-EKJiéfiTtco © heimelijk wegzenden.
vjtEx-jtgo'd'éco. 1. onoverg.: vooruitloopen. — 2. overg.: iem. vooruitloopen.
vjiEK-jrgo-Xvco, van onder het juk vóór
den wagen losmaken, uitspannen.
vjTEK-jzgogÉco, uit de diepte te voor¬
schijn stroomen.
vjTEK-jtgocpEvyco. 1. wegvluchten. — 2.
overg. : ontkomen.
vjt-Exgéco ® allengs wegvloeien.
vjzEx-GOLÓcoy H., en vjtek-gcóZco, uit een
gevaar redden.
vjz-ExzL'd'riiLu ® med. : iets v. h. zijne
(heimelijk) wegbrengen, - in veiligheid
brengen.
vjt-EKzgéjTco © ongemerkt afwenden ;
med.: zich afwenden van, ontvluchten.
vjz-EKzgéxco ® ontvluchten.
vn-EKcpégco ® 1. (vno-, van onder een
druk weg), a) uit een gevaar wegbren-

vjzsHcpevyco

gen. — b) aandrijven ; onoverg. : -siv
[ëavTÓv], vooruitsnellen onder ziveepsla.gen. — 2. (vno-, een weinig, allengs).
a) een weinig omhoogheffen. — b)
onoverg.: -eiv \eavxóv\, langzaam achter¬
uit wij ken.
'vjz-EK(pEvyco ® heimelijk ontkomen.
vjz-eA.olvvco ® onoverg. : [Xnnov], een wei¬
nig vooruitrijden.
VJCEfJLVgfJLVHEj pf. V. * VnrjjLLVCO.
vjc-Evavzióo/uou, een weinig er tegen
zijn, tegenspreken.
ivJt~£vavTLogy o (vno-, een weinig, doch
hier verxw.). 1. staande tegenover. —
2. gew. overdr. : a) tegenstrijdig, vijan¬
dig. — b) 6 v.j vijand ; r6 -or, tegen¬
deel.
vjz-êveg&efv). 1. bw. : er onder, van on¬
deren ; inz.: in de onderwereld. — 2.
vrz. met gen. [vóór of na zijn naam¬
val) : a) onder.— b) ten zuiden van: v.
Xioto, II.
vjt-é^y vóór medcki. vjzex, bic. en vrz.
met gen., van onder iets weg, uit het
bereik v. een gevaar enz. weg.
vji-etjdyco ® 1. heimelijk wegbrengen van

onder iets, - uit iem.s bereik.

— 2.

onoverg. : v. [oxgdxEvga enzlangzaam

wijken.
vjz-ejgaigéoo ® 1. van onderen
van on¬
der iets wegnemen : ° afga xivog v.,
doen vloeien. — 2. alg. : a) wegnemen;
inz,. : uit den weg ruimen. — b) overdr.:

uitzonderen.
* vjt-E^aléogai (alleen inf. ao. -alêao&cu),
onder den druk v. d. schrik (vno-) ver¬

mijden.
* vjzelj-avaövco ® (alleen
ao. -avéövv en
med.), van beneden opduiken uit.
vjt-E^aviaragai ® en onoverg. tijden v.
h. act. (2& ao., pf.), voor iem. (xivi) op¬
staan.
vjz-étgEific • [ei/ii] = vnetgégyo/Liai.

i>jt~E^Eigvcoy ion. — *-eqvco, van onder

iets wegtrekken.
langzaam wijken, - heen¬
gaan.
vjt-egéQxopou © I. heimelijk
allengs
weggaan, - terugwijken. — 2. uitwij¬
ken.

vjx-£Ï=ekavvcoy

vJz-EtjioTagcu Q en onoverg. tijden v. h.
act. (2* ao. en pf.). 1. zich uit eerbied
enz. terugtrekken, voor iem. (tm) uit
den weg gaan, heengaan. — 2. overdr.:
af zien van : -agai xrjg dgyfjg, van het

koningschap afzien.
■vJtÉQj na x,ijn naamval vtieq, H. ook vjteIq
[vw. vjxó, ÏAit. super,Ned. over], boven

—

vjtEgarjg
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[zwevend boven of even aanrakend).

A. bw.. (in bijna alle gevallen zal men beter
tmesis aannemen dan v. als een afzon¬
derlijk bic. beschouwen).

I. 1. ten voordeele van. — 2. -|-nog
meer, in een nog hoogeren graad.
II. in samenst. ï. a) a) over iets heen,
boven : vnsg-f airco, een berg ovefklimmen. — f) voorbij : vnsg-égyo/iai ; zon¬
der beweging : aan genen kant van :
vutEQ-oiy.ècD. — b) overdr. : a) (z. B, I, 2,
a), ter bescherming
ten voordeele
van : vneg-gdyogai. — /?) in verzie, zin:
ter oorzaak van, voor : vnsg-alyéoi
xivóg. — 2. u) boven iets uit: vnsgéyco, uitsteken boven. — b) overdr. :
boven de maat, buitengewoon, zeer :
vnsg-syïïaigco.

B. vrz. I. met gen. 1. v. plaats (met en
zonder beweging) : a) boven, over ...
heen : v. xrjg xcógrjg yi/Xopog ijr, boven
het dorp was een heuvel ; xo^Evovxsg
v. rcöv jzqóoOev, over de voorste gele¬
deren heen schietend. - b) aan gene
zijde van : fj Aid1 ion ia ij vnèg Aïyvnxov.
— c) ten noorden van. — 2. overdr. : a)
ter bescherming -, ten voordeele van,
in het belang van, voor: gdyeoêai.
vnég xivog [verleekt nog de voorstelling:
boven een gevallene, om hem te bescher¬
men : vgl. ngó, B, II. 2, a) ; dnoXoyovgai
v. avxcov. — b) in plaats -, in naam en
in het belang van. — c) ter wille van,
wegens: v. naxgóg giv Xtaoso, H., smeek
hem bij zijn vader; 0xlavgafP vndg^Ei
figaóvxfjxog vnsg, er zullen tranen vloei¬
en om die traagheid. — d) vd.: doel
(met infin.): v. xov gij nadeiv y.axcog.
om geen nadeel te lijden. — e) alg. :
betreffende, over (= nsgi, B, I, 2, a) :
nsgl xivog ngdygaxog Xéyeiv ...* vnsg ebr
EiQijxaoïv (DEM.; merk op : nsgi... vnég);
ov ydg vnèg dXXov xivóg ioxiv 6 nó/.sgog
ij nsgl yo'jgag (DEM. ; vnèg... negi).
II. met acc. 1. v. plaats (met en zonder
beweging) : ai) over ... heen, over ...
weg, over: °v. nóvxov rjXdov. — b) aan
gene zijde van. —• e) ten noorden van :
oi Opgy.Eg oi v. 'EXhjanovxov oixovvxsg.
— d) boven : oird' v. yrjv oviV vrió yfjv.
— 2. overdr., v. lijd en maat: te boven
gaande, meer dan : ot v. xgidxovxa ëxij
ysyovóxEg', v. xo rjgiov’, v. aioav, H.,boven
het door het noodlot bepaalde, d. i.

tegen ...
vjzéga, rj \vnêg\, bras, ral ij n, touw die¬
nend om h. zeil naar d. wind ie zetten.
vjtEQ-dyaVj bw., bovenmate, al te.
vjzEQ-ayajtdco, buitengewoon beminnen.
vjxegarjgy 2 [vnèg (bw.) delg (part. v. dggij],

hevig waaiend.
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vizegaigco

vTieQ-aLQCx) © 1. met ae.c. afhangende v.
-algen : boven iets omhoogheffen. — 2.
eventueel met ace. afhangende v. vnsg-:
a) uitsteken boven. — h) overdr.: boven
iem. uitmunten, overtreffen : v. ziva
i>CÓ/Llfl.

.

vjzeQ-ouoogéo/Liaiy pass. 1
boven iets
(ztrog) zweven. — 2. in de zeemans¬
taal : zich op de hoogte van een plaats
[rivog) bevinden.
vjzegcLKgiog, 2 [vnsg dxgag (c3r)], op de
boogton ; ra -a, hoogland.
vjzeg-aXyéco. 1. (vnsgbovenmate), overgroote smart bebben. — 2. {vnsg-, ter
oorzaak van), zieb over iets icivóg) be¬

droeven.
vjtegalyijg, '2 [unkg(bw.) dXyog [nagéycov)],

bovenmate smartelijk.
er overbeen springen.
vjzEg-avaxEivco © er over uitstrekken.
vjzégavzXogy 2 [vjiég, dvzXog
1 overvol
van durkwater. — 2. overdr.: a) over¬
stelpt. — h) bedr.: overstelpend : v.
vjzeg-dXXopaL ®

]. .

vPgig.
vjzEg-dveo, bw., gebcel boven.
v7Z£gTajtoAoy£o/Licu,

c

r

VJZEQELJICO

tegroote macht. — 2. meer bieden.opbieden : v. dllglovg, tegen elkaar.
— 3. overdrijven.
vjzegfiaaia, i) [vizEgfialvco], overtreding,,
misdaad. — vjzEQfiazóg, 3 \verbaaladj~
v. id.\, omgezet (v. een woord, dat buiten
zijn normale plaats staat).

m

vjtégpLogy 2 [tbrèp [bw.) piav (sycovj]. 1oversterk. — 2. meton. (gevolg) : a)
overmoedig, heftig, misdadig. — b) bic..
-iov.

I. (vTzsgpólXco.
A). 1. bet er overheen werpen. — 2..
overdr. v. tijd: uitstel. — II. (vnsgPdV.co, B). 1. a) bet overschrijden ik.
een hoogte, een rivier enz., tocht over.
— b) meton. : boogte welke men over¬
schrijdt, bergpas. — 2. overdr. : a) bet
overschrijden van de maat, bet over¬
treffen, de hoogste trap. — b) ?neton
concr.: overmaat, overvloed, overdrij¬
ving : v. döiyJag zovzo, dat is boven¬
mate onrechtvaardig: ets (dg.: tot
toe) -ijv, uitermate, op overdreven
wijze.

vnEgfioXrjy i) \vjiEgpó.XXai).

met woorden verde-

‘YjzégPoXog, ó, demagoog tijdens d.Peloponnesisehen Oorlog.

avyjcov], zeer lioog-

vTtEgpÓQEogy
pogèag]. 1.

digen.
vjzégavxog, 2

—

moedig.
vjzegdcpavog, dor. — unsgijfp-.
vjiEQ-dx&opou © al te zwaar opnemen, te

zeer gedrukt zijn, al te toornig zijn.
vTCEQ-Palvcj © I. er overbeen gaan, stappen, - klimmen : v. ovöóv, den drem¬
pel overschrijden ; v. een rivier : bui¬
ten de oevers treden. — II. overdr. 1.
a) overtreden : v. vópovg. — b) abs. :
een overtreding begaan, overmoedig
bandelen. — 2. er overheen stappen :
a) zich niet bekreunen om. —• b) in de
rede overslaan.
VJZEQ-PdXXcO ©
A. abs. of met ace. afhangende v. -fcdlco.
1. er overheen werpen, - brengen. —
2. overdr.. mcd. : a) tot over een zeker
tijdstip uitstellen : -opai ovppoXrjr, den
veldslag. — b) abs. : talmen, dralen.
B. abs. of met ace. afhangende v. vnsg-.
I. 1. overschrijden : v. xogvcpdg, berg¬
toppen. — 2. voorbijgaan : een mede¬
dinger voorbijloopen, d. vijand over¬
vleugelen. — II. overdr.. act. en med. 1..
tt) met are.: overtreffen : v. zivci Sovgi,
II. , in bet werpen met de spies ; v. zivd
tóXm). — b) abs. : zeer groot
buiten¬
gewoon zijn, in overvloed voorbanden
zijn;part. dikw. bijv. g.: -pdllcov, buiten¬
gewoon ; ° -Psphjpérij yvvi/, een onder
alle volmaakte vrouw; °zd -pdXlovza,

2 \v7iÉg ; 2e lid,

wschl. ik.

aan gene zijde van den noor¬
denwind -, in bet hooge Noorden wo¬
nend. — 2. oi 'YnsgpógEOL, Hupcrboreeërs, mythisch volk in h. hooge Noor¬
den.

vjzegPgi'd'rjg, 2 [vjzkg (bw.) Pgtdog (s%cov)]r.

te zwaar.
vjz-EQyd^opaL
nen ; pass.

« onder iem. werken, die¬
0 verricht worden als

dienst.
vjzégyijgoog, cog, cov
(syenvj\, stokoud.

[vnsg

[bic.)

yfjoag

"' vjzEgöer/g, 2 (alleen ace. -déa [-<-deéa]),.
H. \znteq ösópsrog], zeer gering.

© 1. (vJtEQ-, zeer), vol angst
zijn.— 2. (vneg-, voor), voor iem. {rtvóg)
vreczen.
vjzég-ÖELvogy2, bovenmate vreeselijk.
vjzEQ-öÉtgiog, 2. — 1. aan de rechterband
hooger gelegen. — 2. geir., alg. : hooger gelegen.
vjzégdixog, 2 [•vnêg, Mxfj], hoogst recht¬
vaardig.
eYjzÉQEiay ij. 1. bron in Théssdlie. — 2.
vjz Eg- Selöoj

vroegere woonplaats der Phaiaken.
'YjzegelSijg, ov, 6,
ten tijde v. DEar.
vjz-EQELÖcoy

Athcenseh

redenaar

schragen.

vjz-eqeIjzco • 1. ondermijnen. — 2. onoverg.(2fao. v nijg mor), neerzijgen onder.

*

VJIE£€XOTEQLOGOV - VJZEQjllE'&VGXOflCU

-j- vjieQ-Ex-jz£QLocrov. 1. bw.} meer dan
bovenmatig, ten zeerste.
2. vrz. met
(jen.: veel overvloediger dan.
vJtEQ-exnlriooco © att. -^irrco, boven¬
mate doen schrikken ; pass. -opa* ziva,
vóór iem. stom staan van schrik.
vjteQ-EXTivco, voor iem. {zivóg) betalen.
'\vjEEe‘ExxvvvopaL en -vvopai, naar alle
kanten overvloeien.
vjEEQ-EJtouvécoj bovenmate prijzen.
VJE-Egéitzco [eig.van onderen wegvre¬
ten], wegspoelen.
vjtEQ'EQOLMy vurig beminnen.
vjxEQ-ÉQxopLOLi © voorbij iets komen.
ifjtEQ-ECf'&'Lco © onmatig eten.
vjzéq-ev, bw., opperbest.
vjEEQ-EvSoLtfzcov, 2, overgelukkig.
vjtEQ-EX’O'OLiQOj, grenzenloos haten.
üjzeq-exco • en (H. en °)
vjzeig-éxco. I.
o ver ff. : boven iem. of iets,{zivóg) hou¬
den : xsigag en xsiga v. zirog en zivi, H.,
nl. ter bescherming. — H. onoverg. 1.
zich houden staan boven iets (zivog);
abs.: oLovffQ t’jteqeoxe, H., de ster stond
boven de kim. — 2. a) uitsteken bo¬
ven : ff ’O'ó./iOt.TzcL -si, slaat over het schip.
— b) overdr.: iem. of iets (zivóg) over¬
treffen ; abs.: zeer verdienstelijk zijn,
de overhand hebben.
vjtEg-riöopou © zich ongemeen verheu¬
gen.
vjcÉQ-rjSvg {alleen superl. -ijöiozog). bui¬
tengewoon aangenaam.
vjzEQTUbtEQOSy 2 [vjièg fgiégav (tóv)], een
termijn -, inz. een vervaldag verzui¬
mend achterblijven met het betalen
van een schuld.
vjiEg-rHAiGvS) vg, v, meer dan de helft.
vjZEgrjvogécov, ovzog, ?)i. bvn. \vzisg, gvogéff\, zeer overmoedig.
cYjtEgTjot'ff, ff, stad in Achaia.
vjiEgtjcpoLvéco. 1. onoverg. : overmoedig -,
trotsch zijn. — 2. overg. ^overmoedig
behandelen, verachten. — vjzsgffcpavLa,
1], hoogmoed, overmoed. — vreegg<pavos,'2 [P deel ?; 2° deel me. rpaivoi ;
eig.: zich boven anderen vertoonend ?].
1. heerlijk, verheven. — 2. geic. in ongunstigen zin : overmoedig, trotsch.
vjxEg'&'dA.aoot.og, 2 [vjièg ftaXciooar (cov)],
overzeeseh.
vjzEg-'d'avti&^cO) vol bewondering zijn.
vjEEg-flefv), bw. en vrz. met gen. 1. van
boven af. —2. a) boven, van boven.
]b) overdr., v. graad: er boven, meer,
erger.
vjZEg-'d'vgoxcjo • sterven voor : ztróg.

vjzEg-’d'gtpoxw • er overheen springen,

opspringen.
vjzég'd'vftosy 2 [vTièg, Ovpóg]. 1. zeer dap¬

.

per. — 2 overmoedig.
vnEg&vgiovy zó, en -gov, zó [(tó) rztkg
■Ovgag (6V)], bovendrempel.
vrcEg-'d'CoiaÓL^cOy ion. en -‘O'cavg-, «ion. =
-davgdCco.
vjcEQ-irifju © er overheen werpen.
vjzEg-ixxaivopaiy haastig voorttrippelen.
‘YjTEgioviörjSj ov, o f Ynegicov. -tdrjg],
Huperionide, zoon van Huperioon, t. ir.
Helios.
vjiEQ-iozapuju © med.y en onoverg. tijden
{2e ao., pf.) v. h. act. 1. boven iem. of
iets (ztvog) gaan staan. — 2 overdr. :
beschermen [z. vnèg, B, I, 2, a).
vTCEg-Lozcog, ogog, m. vr. bvn., te goed

.

wetend.
cYox£gL(0vy ovog, 6 [camp. bij ^vnsgog', vgl.
Lat. superior bij superus]. 1. Titaan,
vader v. Helios. — 2. bijnaam v. Helios
zelf.
vjzeg-Hd'd'ffpcu © een hoogcr punt dan
iem. (zivog) bezet houden.
vjZEgnciMffSy 2 [vnêg, xdX?,og], wonder¬

schoon.
vjTEg-xdfbLvco • zich veel moeite geven
voor iem., xivóg.
vjtEg-xazafiaivcD • over iets klimmend

af dal en.
vjzeg-xaz7](p7jSy 2. — 1. zeer neerslachtig.
— 2. bedr. : benauwend, beangstigend.
vjzég-xEifiou • over -, verder dan iets

gelegen zijn, - wonen.
vjtéQKopjtoSy 2 [crcèp xofATiécov ; eig.: bui¬
tengewoon veel lawaai makend] en
vjtégxojzo£y2 [vrcèp xÓ7izcor]. 1.pralend,
overmoedig. — 2 in goeden zin : bui¬

.

tengewoon, voortreffelijk.
vjtEg-xgEfJidvvvfu • overdr. : er boven
laten hangen ; pass. : er boven zweven.
vjzEg-xzdopou © bovendien verkrijgen,
zich bovendien op den hals halen.
* vjzegKvöag, m. bvn. (alleen acc. enk. en
mrv.: -öavza, -öavzag) [vnêg ; vw. xvdog],
zeer beroemd, of: zich te zeer roe¬
mend, praalziek.
vjiég-A,af.uzgogy 2. — 1. buitengewoon
schitterend. — 2. overdr. v. een getuid:
buitengewoon hel.
vJXEg-Xvjzéopcu, zeer bedroefd zijn.
vjZEgp.axÉco [vjzég. ffd%ff] en -pdxopcu ©
voor iem. [zivog) strijden.
vjiÉg-pEyagy ydXrj, ya, en vjzsgpEyEifojgy
2[vjtèg péys&og (cóv)], overgroot.vjtEg-pE&voxofJiaiy zich erg dronken
drinken.

VJZEQ/HEVÉCOV
vjzEQpevÉcov, ovzog, m. bon.. overmoedig.
— vJZEQpevrjgy 2 [vjzéq, pÉvog], zeer

machtig.
bitter haten.
*qov, Zw.
^o'pov (óV)],
boven het noodlot, meer dan door het
noodlot bepaald is.
vjZEg-voéco, verder voornemens zijn.
vjiEQvÓTiog, 2 [vjzèo vózov (d)v)], aan gene
zijde van den zuidenwind
in het
uiterste Zuiden wonend.
VJZÉQOyXOg, 2 [v7Z£Q Ö)>XOV (ft))')], boven
den (normalen) omvang, van te grooten om vang, te groot.
vtzeq-olhéco, wonen over, - aan gene
zijde van. — vjzéqoixos, 2, wonend
aan gene zijde van.
vjteqotzMcl, )/ [wTTfpoTrjlos], overmoed. —
vjzeqojzM£o[acu [id.],
overweldigen;
volgens sommigen : overmoedig behan¬
delen. — vjzÉQOTclog, 2 [etymol. onbe¬
kend^ overmoedig.
VJZEQÓJZTtJg, on, d [iWp, sZ.
Ófyo^Cu],
verachter. — vjzeqotztixósj 3 [idi\, en
vjzéqojztos, 2 [*>/.], verachtend ; Zw.
-ojzia [onx. mrv.].
vjZEQ-oQaco ©
-éco. 1. overdr. : over
het hoofd zien, niet in aanmerking
nemen, minachten : zi, soms zivog. —
2. = xa&oQ&Go, van boven ncerzien on,
hdt. 7, 36.
vjTEQÓQiog, 2
3
op o »' (db')]. 1.
aan gene zijde van de grens, buitenlandsch. — 2. fj -a [yrj], buitenland.
vjzeg-ÓQvvpai © zich verheffen boven.
VJZEQOVQaVLOgi 2 [vJZEQ OVQOLVOV (ft))')], IjOvenhemelsch.
vjtEQoxriy fj [•vJZEQÉxa>]. 1. het uitsteken
boven. — 2. overdr.: het overtreffen,
aanzien, gezag, overwicht. — vjzéqox°s* 2, ?;orc. VTZELQOXOS, 2 [*72J. 1. uit¬
stekend boven. — 2. uitmuntend
voortreffelijk boven; abs.: aanziene lijkvjzepoyjca, fj [vjzéq, st. v. oy/ojiai]. 1.
verachting. — 2. nbs.: ovrermoed, hoog¬
moed.
vjzég-jzaxvsy vs, v, bovenmate dik.
vjTEQ-jzézofiai • er overheen vliegen.
vjzEQ-jzijSdcoy er over springen.
vjzEQ-jzLfxjzXrj/Lu • o vervol maken.
vjZEQ-jziTZTco • 1. v. ‘pijlen en dql. : over
vooi bij het doel vliegen. — 2. overdr.
c v•
t&d : voorbijgaan, verstrijken.
vjzEQjzXovzÉcoy schatrijk zijn. —. vjzéqjzlovrogy 2 [vjzéq, rcAoDrog-], schatrijk.
vjzep.jzovéco. ]. zich bovenmate inspan-

-

VJZEQCpvCDg

nen. — 2. {vjzéq-, ten voordeele van).
act. en med,.: voor iem. lijden. — vjzéqjzovogy 2 [ftjrép, jcóvos], door bovenma-

vjTEQ-fziaéoo,

e tige inspanning uitgeput, afgeleefd.

vnÉQfzoQa en

VJZEQJZOVZlOgy 2 [viZEQ JZÓVTOv], OVei’ de

zee gaande.
vnÉQzazoSy 3 [super 1. bij vjzéq* vgl. vjzéqTEQos]. 1. hoogste, bovenste. — 2. overdr.: hoogste, verhevenste, oppermachvjzeq-zelvco 9
over: zivóg.

uitstrekken -, uitsteken

® zich verheffen boven:

vjzeq-zéXIw
zivóg.

vjzEQZEQiciy t), bovenstel v. een wagen.—
vjzéqzeqoc, 3 [comp. bi) vjzéq ; vgl. vjzéqzazog\. 1. zich er boven -, zich* hooger
bevindend : xqécl -cc, H., vleesch van de
buitenste gedeelten v. h. dier (in tgst.
tot de ingewanden). — 2. overdr. : a)
hooger, voortreffelijker, machtiger,
overwinnend. — b) beter. — c) meer.
vjzEQ-zi'd'rjfxL 9 1. er op zetten. — 2.
overdr.: a) act. en med. : iets aan iem.
overgeven, mededeelen, toevertrou¬
wen. — b) med. : uitstellen, verdagen.
vjzEQ-zifzdcoy bizonder eeren.
vjzeq-zqéxco ® 1. er overheen loopen. —
2. overdr. : o’vertreden.
vjz-éqv&qos> 2, rood ach tig.
vjzEQ-vyjijXosj 2, zeer hoog.
vjZEQqpaXayyÉco ['vjzéq, qjdlay£\,
over¬
vleugelen.
vjzEQ-tpÉQco 9 1. er overheen dragen, brengen. — 2. onoverg. : -siv [eavzóv\i
a) zich verheffen boven. — b) overdr.:
overtreffen : uvóg (iem.) ztvi (in iets).
vjzEQ-rpevya) 9 er overheen vluchten, ontkomen.
vjzEQfpiaXoSy 2 [vjzéq ; wschl. vw. wvo/jzai\.
1. zeer sterk, - machtig. — 2. gew. :
overmoedig. — vjzepcpiaXonSy bw. 1.

bovenmate. — 2. overmoedig.
vjzEQ-cpQovÉco. 1. te hoog denken, hoog¬
moedig zijn. — 2. verachten : zcvóg of
ziva. —■ vJZÉQtpQcovy ovog, m. vr. bvn.
[vjzéq,' (pQijv], te hoog denkend, hoog¬
moedig ; bw. -ova [onx. acc. mrv\
vjzEQzpvrjsy

2

[vjzéq,

ow.

qjvof-icu; eig. :

boven de gewone maat uitgegroeid],
buitengewoon, wonderbaar; di/cw. in
ongunstig en %in : overdreven, onna¬
tuurlijk/ afschuwelijk ; v. zog, v. ooog,
wonderbaar {vgl. Lat. mirum quantum).
vjzEQ-cpvodcoy bovenmate opblazen.
vjzEQqjvcbgy bw. bij vjzEQcpvqg ; v. <bg, bo¬
venmate.

v
VJZEg%ai()CO

• zich bovenmate verheu-

vjzeg-xaigoj

vjt-égx°ficu • I. (vno-, onder). 1. er on¬
der -, naar beneden gaan : v. èd/nvovg,
LI., onder struiken kruipen; v. dcopa
\4tdao, H. — 2. overdr.: a) v. gevoe¬
lens, gewaarwordingen : bekruipen, be¬
vangen : 0 ge vnfjXvE (pófiog. —b) zich

trachten in te dringen bij, voor iem.
kruipen, laag vleien.
c) verschal¬
ken (voorstelling : iem. een beentje
lichten). — II. (V7X.O-, allengs). 1. lang¬
zaam voortrukken. — 2. zich allengs
verspreiden.
VJZEQCÓay 7j, Z. V7l£Q(pOS, 2, U.

bij vnrjQÉzrjg.
vjiiévaiy inf. pr. v. 2, rnsipi en
rjpi.

v. dyvoiag.

• 1. er onder houden : 0 v. ovag,
het oor leenen. — 2. van onderen hou¬
den (vgl. Lat. sustinere) ; overdr.: dra¬
gen, verdragen, ondergaan: v.ahiav, de
schuld van iets dragen, aansprakelijk
zijn ; v. öixijv, rekenschap moeten ge¬
ven, een straf ondergaan, een boete
betalen; v. Xóyov, rekenschap geven,moeten geven.
vjzrjHOogy oog, oor [vnó, rw. dxovco], het
oor leenen cl aan, gehoorzaam, onder¬
danig : ol -ooi, zd -oa, onderworpen
volken.

* vjz-rjfivcoy alleen 3 enk. pf. vnEfxyijpvxe,

H. , neergebogen
wind

neerslachtig zijn.

dre/nog], door den
weggedragen. — vnr)VEg,og, 2

vTC7]vÉpuogy

2

[vnó,

onder den wind, voor den wind
beschut.
vitrjvi]y rj, baard. — vjzrjvrjzijSy ov, m.
bvn., een baard dragend.
vjtrjoLogy 3 [vn(ó) t)co (v. fjzbgj], tegen den
dageraad, in de vroegte.
vjzrjgEoicLy fj [vnrjQÉzrjg]. 1. roeiers-, ma¬
trozendienst. — 2. alg.: het dienen,
dienst. — vjiijQÉoiovy zó [-id.], zitkus¬
sen op de roeibank. — vjztjqezéco [wê.].
I. als roeier -, als matroos dienen. —
2. alg.: a) onoverg.: iem. \tlyi) dienen,
\id.]t

v. vni-

vjz-iTj/LUy ion. — vqpirj/nt.

i

c/ee/ ?]. 1. zich boven bevindend.—
2. a) fj -cóa, verhemelte. — /;) ró -ov,
bovenvertrek.
vjt-Egcordco (vno-, ongemerkt), zijdelings i
vragen.
vjtEvöiosy 2 [^rcd, e-edrn] (vno-, een wei¬
nig), tamelijk kalm, - stil : zó -ov (een
vrij kalme plaats) zijg baXdzxijg.
vjzev'd'vvosy 2 [vnó, sv&vvg]. 1. reken¬
schap verschuldigd aan iem. (un), ver¬
antwoordelijk. — 2. alg.: schuldig :
vjz-éxco
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vjt.vjxécoy klinken ter begeleiding van.

terugwijken.

vjtEgonó'd'EVy bwuit het bovenvertrek,
— vjtEQcóïoSy ion., en -egog, 3 [vïiéq ;

VJZÓ

helpen, gehoorzamen. — b) overg. :
verschaffen, bezorgen. — vjzrjgézrjfiay
zó [ynzjgszÉco], dienst. — vjzrjgézrjg%
ov, ó [vnó, EQÉzgg ; eig.: onderroei er,
ondermatroos], alg. : dienaar, knecht,
ondergeschikte, helper. — vjztjqezixógy 3 [vmjgéxgg], het dienei* betref¬
fend : fj -rj [zéxvrj], de wetenschap van
het ^ dienen. — vjzggézig, iöog, ij, vr.

c gen.

vjt-EQcoécoy

-

VTC-LM.M [eig. : naar beneden draaien],
v. honden: den staart tusschen de

beenen houden.
vji-iozrjjjuy ion. = ixpionjpi.
vJZLGxvéopaL [vnó, st. v. loyco], f. vnoo/ijoojiicu, 'jv ao. vneo%ó(ArjV, pf. vnéoyrjpai
en vjx-ioxopcu (alleen pr.) [eig. : zich
onder iets houden]. 1. overdr.'. een ver¬
plichting op zich nemen, beloven, toe¬
zeggen ; inz. : zijn dochter aan iem.
beloven, verloven. — 2. bij uitbr.:

verklaren, verzekeren.
vjtvog, 6. 1. slaap, slaperigheid. — 2.
verpers.: Hupnos, de Slaapgod. — vjzvóeo. 1. doen slapen : pass.: inslapen.
pf. slapen. — 2. onoverg. : sluimeren,
slapen. — vjzvwSijgy 2, slaperig, be¬
hoefte hebbend aan slaap. — vjivcócoy
II., = onoverg. vnvóco,
vjzóy na zijn naamval vno, vóór spiritus
asper v(p\ 11. en ° ook vjzaiy atol. vjzd
[vw. vnÉQ, Lat. sub].
A. bw. (op vele plaatsen is het onzeker,
of vnó een afzonderlijk bw. is, dan zoel
tmesis moet aangenomen worden).
I. 1. v. plaats : er onder, van onderen:
zgojusEi (V vnó yvïa, H., van onderen
sidderen mijn knieën. — 2. overdr.: a)
v. tijd : intusschcn. — b) heimelijk.
II. in samenst. 1. v. plaats : a) zonder
beweging : onder: ïm-eiui [eipi]. — b)
met beweging naar een punt: onder,
naar beneden : vno-dêyogai, onder zijn
dak ontvangen; vcp-iggi, neerlaten.—
c) met beweging van een punt weg : van
onder...weg : vn-ayco, II. — 2. overdr. :
a) ondergeschiktheid : vno-ozQazgyog. —
b) h. ondergaan v. een invloed, h. toege¬
ven aan een druk, h. ontwijken v. een
gevaar (als boven h. hoofd hangende
gedacht): vuz-avzdw, te gemoet gaan
(men zet zich in beweging onder d. in¬
vloed v.d. pers. die aankomt) ; vjz-sixco,
wijken. — c) heimelijk (voorstelling :
onder een sluier en dgl.) : vxo-xdfhjpai,
in hinderlaag liggen. — d) een wei-

--

--—-
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vjxoaxxaivopai

nig, ongemerkt, allengs: vjro-Xd/uxco,
beginnen te schijnen. — e) in de plaats
van (voorstelling : ondereen ander voor(MP;'
«&'<',
SgÖ
iï';i
ft<V

iverp, dat men dan zal wegnemen):
vjiopdMco, onderschuiven.
B. vrz.
I. met gen. 1. v. plaats : a) van onder :
imrovg sXvoav vjtó Cvyov, H., zij maak¬

ten de paarden los van onder het juk.
— b) onder (rust; = vjtó met dat.):
jr/jyij vjtó zijg jrXazdvov gei. — c) ten
zuiden van. — 2. overdr.: a) v. onder¬
geschiktheid : dgevcooi Xaoi vtz’ avxov,
H., de volken leven in welvaart onder
zijn bestuur. — b) werkende oorzaak :
onder den druk -. door de werking
van, door, wegens, uit: ov dwdgevoi
xa&svösiv vnó Xvnrjg; ook v. d. hande¬
lenden pers. bij passiva en uitdrukkin¬
gen met lijdende beteek.: havsïv vnó
zivog, door iem. gedood worden ; xd
nd'&rj vnó rov viéog, wat hem weder¬
varen is van .... — e) begeleidende om¬
standigheid: onder: vjtó paoxlycov öiéfiaivov, zij trokken onder zweepslagen
over d. Hellespont.
II. met (loc.-)dat. 1. v. plaats : a) onder
(rust; = vnó met gen.), aan den voet
van : vjió itduvco (kreupelhout) y.axaxeipevog, H.; eoxi PaolXeia vjió xfj dxgojtoXsi. —■ b) bij ivlcw. v. beweging die de
voorstelling v. de daarop volgende rust
verwekken. — 2. overdr.: a) v. onder¬
geschiktheid: onder: oi finó flaodeï orzeg ; ai vnó xaïg xé%vaig egyaoiai, de
handelingen die onder een kunst val¬
len. — b) /verkende oorzaak: door de
werking van, onder den invloed van,
door: vjió öovgl da/ueig, door mijn
speer bedwongen ; ook v. d. handelen¬
den pers. bij passiva, en uitdrukkingen
met lijd. beteek. (— vjtó met gen.): vjió
négogoi èöedovXcorro, HDT., zij waren
door de Perzen onderworpen gewor¬
den. — c) begeleidende omstandigheid:
onder, bij : iXecbv vnó nogjtfj, H.. onder
het geleide...
III. mek ace. 1. v. plaats (beweging) : a)
onder in : vnó xvga eövoar, Él., zij
doken neer onder de golven. — b) tot
aan den voet van, tot aan iets dat
ho.oger is, onder : vjió xd xeiyg dysiv.

— c) zich uitstrekkend onder iets:
de dorpen langs
den voet der bergketen. — d) ten zui¬
den van. — 2. overdr. : a) v. tijd: a)
gedurende, ten tijde van: vjió vvxxa
(zie ook p) ; vnó xovg avxovg ygórovg.
— P) bij het naderen van, juist vóór,
tegen: vjtó vvxxa, sub noctem (zie
ook a). — b) onder de heerschappij
van, in de macht van: y SixsXia vn'
ai vnó xó dgog xcopai,

—

vnoygacpco

avxovg êoziv. — c) duidt h. benaderen
v. een toesta/ïd aan: vnó xv axonov,
eenigermate zonderling.
vno-aKxaivopaiy zich onder het lijf ver¬
heffen (v. de voeten), onder het lijf
trippelen.
vjtó-fia'd'Qov, xó, onderstel; mrv., schom¬
mel voeten v. een bed.
vjzo-paiveo © 1. er onderkomen, - zijn.
— 2. overdr.: onder een zekere maat
blijven.
vjzo-fidXXco © I. (bno-, onder). 1. a) er
onder werpen, - leggen. — b) overdr.:
a) onderwerpen. — p) (iets in de rede
v. iem. werpen), in de rede vallen.*- 2,
med., overdr.: a) (inzijn voordeel) een
kind onderschuiven, zich een kind
toeëigenen.— b) °gvdovg -opat,praatjes
v verzinnen. — II. (bno-, heimelijk), be¬
dekt aanduiden, - te kennen geven,
toefluisteren.
vjto-prjTzco, een weinig hoesten.
vjzo-pXÉJtco © en med., van onder zijn
wenkbrauwen
scheel -, met wantrou¬
wen aanzien, - kijken.
vjxopXrjdgV) bw. [vnopdXXco], in de rede
vallend. — vjtópXrjxog, 2 [verbaaladj.
r. id.]. 1. ondergeschoven, onecht. —
2. bedr.: valsch, bedrieglijk.
vjxoPoXrjy y [vnopdXXcd], het er onder
werpen, - leggen; inz.: het onderschui¬
ven. — vjtoPoXipaiog, 3, ondergescho¬
ven .
vjto-Pgéxco, een weinig bevochtigen ;
vnopsPgeygÉyog, aangeschoten.
1vjtópgvi?u. vr. bvn. (alleen ace. enk.
-vya) [vjtó, * Pgvg] en vjzo-figvxiog, 3,
onder water.
vjzóyaiog, 2 [vnó yaiag (óór)] en vjzóyeiog, 2 [vjtó yijg (óór)], onderaardsch.
vjzo-yiyvo/Liai © ion. -ylvallengs ont¬
staan.
vjxo-ygappaxevg, o, substituut-griffier,
tweede klerk. — vjtoygappaxevco,
substituut-griffier
tweede klerk zijn.
vjtoygacpevg, o [vjtoygdcpro], die onder
icm.s bevel schrijft, secretaris.— vjtoyga<pr)j f) [id.\. 1. a) schets. — b)
plocgvüor, bij de Bom. d. omtrek v. een
te bouwen stad aanduidend. — 2. v.
óqiOaXpcóv, het verven der onderste
oogleden.
vjxo-ygdcpco © I. 1. a) er onder
er op
schrijven. — b) inz. : onderteekenen.
— 2. overdr.: onder iem.s bevel schrij¬
ven, secretaris zijn. — II. 1. een teèkening onder iem.s oogen brengen :
v. ygagpdg, lijnen trekken, waarop 'en
waartusschen h. kind tetterteekens zal
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vjto'&rj poavvrj
vjzóyviog — v
schrijven. — 2. overdr. : als richtsnoer
voorhouden : v. vópovg.
bizóyviog en -vog, 2 [vitó, yvïov], 1. on¬
der het bereik van de hand. — 2. over¬
dr,. v. tijd : nakend ; è£ -ov (%elfst. g.),
dadelijk.
vivo-êaico, er onder aansteken.
vno-öapvdco, onderwerpen. — vno-ödpvapai (alleen med. en pass.), zich on¬
derwerpen.
’VJZO-SÖELoagy %. vjioöelöco.
vjioderjg, 2 [vtto, 2. <5«w], alleen comp.,
minder, geringer; ms. : van geringere
afkomst.
vizódeiypa, to [ó;ro<5et;*rtvti]. 1. teeken,
herinnering aan iets. — 2. voorbeeld.
vjto-deiöco © (fto., H., ikWóöfiioa). 1.
overg.i a) ineenkrimpen van vrees voor.
— b) heimelijk vreezen ; alg. : vreezen.
— 2, onoverg.: vrees hebben.
vjzo-öetxvv/Lii ® 1. a) iem. iets onder het
oog brengen, toonen. — b) overdr. :
iem. iets leeren. — 2. a) heimelijk too¬
nen, onderhands aanwijzen. — b) over¬
dr. : bedekt te verstaan geven, een
wenk geven.
vjzo-êeipatvco

=

VjioöeIöci).

vjTo-ÖEijtvéto, in iem.s plaats \zivl) dinceren.
vjzo-déxopai, ion. = ~bsy-.
vTto-öéfico ® er onder bouwen.
vjtoöe^u], g} ion. [vjzoSéyogai], gastvrije
ontvangst.
vjtóÖEOig, scog. f\ [imodèco]. 1. liet onder¬
binden v. schoeisels. — 2. meton. :
schoeisel.
vjto-öéxoficu ® ion. -ÖEX-. i. 1. a) iem.
onder zijn dak -, in zijn huis^ ontvan¬
gen ; ook alg.: ontvangen : v. oix.cn.
— b) vijandelijk ontvangen. —2. over¬
dr. : ft) iets aannemen fluisteren naar,
goedvinden : v. biapolag ; ovy v., HDT.,
ontkennen. — b) met %alceljjk onderw. :
te wachten staan : pe jzijp’ vjzéösxzo,B.,
onheil was mijn gastheer.— II. 1. op
zich nemen. — 2. overdr. : a) onder¬
nemen. — b) zich verbinden tot, be¬
loven.— c) verdragen, dulden. — III.
zich aansluiten
grenzen aan (vgl.
Lal. excipere).
V7ZO-SÉOO © onderbinden ; vjzodsdspêvog,
geschoeid.
vjto-öi]lóco, te verstaan geven, aandui¬
den.
vjzóörif,ia> zó [{'^o(5£co], het ondergebondene, sandaal, schoeisel.
'vjzo-öiödoKaAosy 6, tweede koorleider.
vjtóöpxos, 2 \vnö ölxtjg {a>v)\, die gerech¬
telijk vervolgd kan worden, strafbaar.

vjtocUcp'd'EQoSj 2 [i)7ib öup&égag (tovj], met

een huid bedekt.
, cnog, o, dienaar.

vjzo-öpcog

/, }) \i)7iodèyopai\, het ontvan¬
gen. — 1. geiv.: vriendelijk onthaal.
— 2. het af wacht en v. vijandelijke troe¬

vjtodoyi

pen.
vjtóögciy biu.\*vJTÓÖQax’, vnó, st.v. è§qo.xóv~\,
alleen in v. ibeov, van onder de wenk¬

brauwen -, somber kijkend.
onder iem.' {zin) , werkzaam
zijn, dienen. — vjzo-SgrjazrjQ, goog, o,
dienaar.

vjio-ögdoo,

vjzo-övvco en vjzo-Svco

©

A. overg. : onder iets aantrekken : xihcova -övvsLV zoloi eïpuoi, HDT., een lijf¬
rok onder de kleederen aantrekken.

B. onoverg.

(-dvvco en 2c ao. en pf. v* -övoj)
en med. v. -övco. I. 1. ft) er onderdui¬
ken, - gaan : vnoöèoa OaXdoorjg xólnov.

H., neerdnikend in den schoot der zee ;
onder het
juk gaande, zich vóór den wagen span¬
nend ; ofpöalpot vnodsövxózsg, ingeval¬
len oogen.- />) overdr. v.aandoeningen:
in de ziel dringen, bevangen; ook r.
pers. : in iem.s binnenste doordringen.
— 2. ft) onder ion. Hets) gaan en hem.
(het) op zijn schouders nemen.
b)
overdr. : op zich nemen, zich belasten
met: xivhvvov vnodvvsiv. —, II. 1. van
onder iets opduiken : vjieövoezo dapvcov, 11., kroop te voorschijn van onder
de struiken. — 2. overdr. : uit een toe¬
stand, geraken : vnofivosai xaxcöv, Tl.,
gij zult uit den rampspoed geraken.

v:loövvrsg vnó zrjv Csvyi.gv,

V7ZO-ELXCO) X<. VJIELXOJ.

vjzo-^svywpi ®

1. ft) onder het

juk

spannen :

v. ïnnovg. — b) bespannen :
°v. dg pa. —2. overdr.. pass. : zich in¬

spannen.
zó \v7to Lvyov (or)]j juk-,
trek-, lastdier.
vjzo-ttovvvpL ® 1. van onderen omgorclon. — 2. med. : zich {dat.) omgorden:
vjzo^vytov^

-vpai giepog.
vjxo-'&'EQpcUvco,

een weinig verwarmen.

Ecog, f) fvJioïffirjpi ; —> Ned.
hypothese ; eig. : het plaatsen onderj.
meton., overdr.: het er onder geplaatste,
grondslag. — 1. v. een theorie, een we¬
tenschap env. : grondbeginsel, veron¬
derstelling, hypothese. — 2. v. een be¬
spreking, een 'rede : onderwerp. — 3. r.
de handelwijze : a) gedragsregel. — b)
bedoeling ; vd. : onderneming.
e)

{,jtóftEGig,

punt van uitgang, aanleiding.
cYjzo-&ijPaiJ cdv, ai, Hnpothebai,
den-Thebe, stad in Boiolie:
vjto'd'ijxi], i)

[vJiozl&rjpi]

en

Bene-

vno&ppo-
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VJZO'&VfAiq

—

ovvYj, v [eig.: wat tot grondslag dient],
raadg e ving, ver m an i n g, waarsch u wing.
vjzo'd'vjA.ig, iöog, rj [vjzo-, onder den neus),
geurige bloemenkrans om den hals.
vjto-rd'coTtsvcoy een weinig vleien.
vito-frcoorjacroficu, ion., zich
uitrusten.

heimelijk
J

vTc-oLKovgéco. 1. zich binnenshuis schuil¬
houden. — 2. overdr. : verborgen zijn.
vjio-ndfrjpaL © 1. ergens heimelijk
neeizitten ; inz. : in hinderlaag liggen.
— 2. o verg. : at'wachten.
VTZO-Karapaivco • langzamerhand - al¬
lengs afdalen.
vjxo-xaraxUvm « 1. iem. (uva) aan iafel een plaats beneden een ander aan¬
wijzen. - 2. overdr., med.: zich voor
iem. buigen en hem toegeven.
vjto-xdzrjpcu, ion. — -xati’.
vjio-xdvco, bw. en vrz. met gen.: beneden,
onder.
vjto-x8i[A,cu ® (dient vaak als pf.pass. bi
vxoufyfu). 1. a) er onder liggen, - ge¬
plaatst zijn. — b) alg.: voorhanden
ZIJn, ten dienste staan. — 2. overdr •
ten grondslag liggen : a) aan een theoH.e' a*s grondbeginsel aangenomen
zïjn.
b) aan een handeling enz. : de
bedoeling -, het voornemen zijn, aan¬
geraden zijn.
J ’
vjzo-x'iiQvaaofiai, alt. -vzzopai.
den heraut) bekend maken.

(dooi¬

vno-xXaico, weenen onder den invloed
c van > >'■(ie echo : weeklachten herhalen.
vtco-xUtcxo, ® 1. heimelijk ontvreemden,
heimelijk berooven.
paSS'

* zich neerbuigen

vno-xlovéoticu, onder.den druk van iem.
(Tin)
voor iem. in wanorde vluchvjtoxXojzéopcu [vjió, st. V. xXcoyA,
schuilhouden onder.

zich

vjto-xXv£co, overstroomen ; ook overdr.
vjio-HOQL^ofiaL. 1. gelijk een kind spre.
a) verkleinwoorden
gebruiken uit lieftalligheid.— b) soms •
met woorden verkleinen, - benadeelen.’
vjzo-KQazriQidiov, zó, ion. -xqtjz-, onder¬
stel van een klein mengvat.
'VJio-KQiyonai © [eig. : zijn (med.) oor¬
deel uitspreken onder den invloed van
(vjzo-) een vrager]. I. 1. antwoorden.
in antwoord op een vraag ver¬
klaren : v. ovsiQov, H. — II. 1. inz. :
op het tooneei antwoorden ; vd.: een
rol spelen, een stuk opvoeren. — 2.

vJtoXeljtco

,
. * • **) ais «en Komediant (
den, iets pathetisch voordragen
veinzpn
ö
veinzen.

b}

VTZOXQIOIS, scog, ?J [vnoxQLvopai]. 1. a)
antwoord, o. a. van een orakel. — b)
net verklaren van een droom. — 2. a)
Zf:l ’et antwoordcn op het tooneei,
vd.. het spelen van een rol. — b) over' ai. . huichelarij ; melon., coner.: list.
bjtoxQiTijS' ov ó [id.]. 1. a) hij, die ant¬
woordt. — b) droomuitlegger. — 2

hteaar?0neelSpeler-~ W overdr^
overdr.: in de rede vallen.
vjto-xQvnrm ® 1. verbergen onder. —
alg., med. : het zijne verberg-en.
vJTo-xga>£co9 zwakjes piepen.
vjcóxvkXos, 2 [vjzo (bw.) xvxlovg (sycov) 1.
op wieltjes.
\
vjto-Kvopai, zwanger worden.
vJzo-Kvjtzco. 1. zich buigen. — 2. over¬
dr. : zich onderwerpen.
vjzó-Hcocpos, 2, hardhoorig.
vjto-Xa/Lifidvco ©
A. (vjzo-, onder). I. I. (er onder ko¬
men en) opnemen, ondersteunen : 3eAVlg
dglova vjiüafie, nam op zijn rug2. (met verzw. beteek. v. vjzo-), h. wa¬
ter v. een rivier opvangen. — ÏL over¬
dr. 1. als vriend -, als gast opnemen.
—- 2. a) een taak op zich nemen, zich
belasten met: v. zgv gyspoviar zfjg jzoQstag, de leiding van den tocht. — b)
inz.: zich met liet spreken belasten,,
het woord nemen: pezalgv v., in de
rede vallen, onderbreken ; soms : ant¬
woorden. — 3. met den geest opne¬
men : d) iets gaarne aannemen, gaarne
luisteren naar : v. Xóyov, een voorstek
b) veronderstellen, gelooven, mee¬
nen, vermoeden ; met 2 ace. : houden
voor, achten. — e) iets op een zekere
irnze opvatten, begrijpen, verstaan. 4. met zakelijk onderw.: te wachten
staan, er op volgen (vgl. Lat. excipere):
VJIo-xeovco,

(op d. storm) vjzéXafs vavpayl?], hdt.

B. (vjzo-, heimelijk), heimelijk nemen,
zich op listige wijze toeëigenen.
vjTo-Xdfzjzco, een weinig schijnen, be¬
ginnen te schijnen ; v.d. dag, de lente :
aanbreken.
vjto-XsiJuo % I. van onderen laten, over¬
laten ; -Fiv êavzcg en med. : overhou¬
den ; pass.: overblijven. — O. overdr.
1. v. plaats : door zich te verwijderen
achterlaten ; pass. : achterblijven, ach¬
ter iem. (zivog) blijven. — 2. v. tijd7
pass.: achter den rug -, voorbij zijn.
— 3. in de rede : weglaten,- Overslaan.
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gerechtelijken termijn verzoeken.
op den bo¬
vjzofxovr)y rj [tj.tofiévco], het verdragen,
dem wit worden.
geduld.
vjzóXrjipis, scog, rj [vTzoXafiftdvco], opvat¬
vjto-vELcpoi). 1. onpers. -si. het sneeuwt
ting, meening.
een weinig. — 2. pass. : vv£ -o/iévrj,
vjtóXi'9'og, 2 [vjiÓj Udog], steenacbtig.
nacht met wat sneeuw.
voxo-XoyL£onai ® \eig. v. boekhouden :
vjtovrjïogy 2 [urro Nrjtov (cor)],
^en
onder andere posten inschrijven], mee¬
voet van den Neïon.
rekenen, in aanmerking nemen.
VJZO-VLCpCO = VTlOVEHpCJO.
vjróXoyogy 2 \ynó, Xéyco], 1. a) in rekening
vjiomvoéco9 heimelijk denken.
a)
komend. — b) overdr. : in aanmerking
vermoeden. — b) door vermoedens
komend*. -oV tl jioiEÏod'cu of tlÏÏeg&cu,
zich een voorstelling vormen, gissen,
in aanmerking nemen. — 2. 6 v.: a)
raden. — 2. in ongnnstigen zin : ver¬
het in aanmerking komen.— b)meton..
denken, argwanen. vjtóvoia, j). 1.
coner.: het in aanmerking komende,
verborgen gedachte. — 1- sub/.: a)
verzachtende omstandigheid.
vermoeden, meening. — b) verden¬
vjtó-XotJtog, 2, overgebleven, overig ;
king, argwaan. — 2. obj.: a) allego¬
in%.: nog in leven.
rie. — b) toespeling, verdachtmaking.
vjco-Xo%ayógy o, onderlochaag.
— II. wijze van opvatten, opvat¬
vjto-Xvco. 1. a) van onderen iets [h.
ting.
schoeisel) losmaken ; ook: iem. van
vjtóvouog, ó, onderaardsche gang.
zijn schoeisel ontdoen. —b) van onde¬
vjto-voaêcoy een weinig ziek zijn.
ren slap
- krachteloos maken ; ook
overdr. : tcov vné?.voe /Liévog xai yvïa,
vjio-vocTTécoy dalen.
II., hij ontspande hun levenskracht en
vjzo-vvordi;co, indommelen.
hun knieën, d. i. doodde hen. — 2. a)
vjtói-vXog, 2 [vjzó (bw.) hv'.ov {(óv)]7 onder
van onder h. juk enz. losmaken: ijzjzovg
het uitwendige -, van binnen van hout.
o., uitspannen. — b) alg.: bevrijden.
vjto-£v()éc0) een beetje scheren.
vjro~paXaxL^o/naiy wat zachter -, wat
vjto-Jza.Qco'&'éooy overdr. : iem. ongemerkt
toegeeflijke!* worden.
uit zijn recht verdringen.
vjzó-fiagyog, 2, eenigszins razend, - dol.
vtco-jiólogco & er onder spreiden.
vjto-peuov, 2, iets geringer ; oi -orsg, te
vnoizépnzog, 2 [verbaaladj.], met arglis¬
Sparta, wek: burgers van den twee¬
tige bedoeling gezonden. —- vjTo-jtepden rang.
JXW
1. naar beneden zenden. — 2.
v7co-fjjévco 9 (v7io-, onder een druk). — I.
heimelijk -, met arglistige bedoeling
onoverg. 1. a) blijven waar men is;
zenden.
inx.: standhouden tegen d. vijand.—
vjio-jzEQxó.^coy donkerblaun\ beginnen te
6) overdr.: standhouden
d. nood, het
uithouden. — 2.
: achterblijven. —
worden.
II. overg. 1. a) standhouden tegen d.
vjzo-jzEiÓL'pvvpi ® er onder uitspieiden.
vijand, hem af wachten. — b) alg. : afhnóneTQog, 2 [vtt.6 (bw.) névga (&»')], met
wachten, wachten op. — 2. overdr. :
stecnachtigen bodem.
a) uithouden, verdragen, dulden. — b)
vjio-jiipjtXrjpi 9 allengs vullen.
iets aandurven, wagen, het van zich
vjzo-jiifxwQ'ijpL ® van onderen in biand
verkrijgen.
steken.
vjto-gLigLvf\Gx.co • de herinnering aan
vjio-jzLvco 9 een weinig -, matig
op
iets opwekken, iem. (xivd) aan iets
zijn gemak drinken : ojiojisjzcoxcog, een
i.zi of Tivog) herinneren.
beetje (d. i. nogal) aangeschoten.
vTcóguo'd'ogy 2 [viió, giobóg], bezoldigd,
vjzonXdxiog, 9 [vnó manco (oir)], aan
gehuurd.
den voet van den Plakos.
vjxo’iAvaofjLou, heimelijk dingen naar de
vjxó-ozXeog, 2. en -zzXecogy cog, co), nog al .
hand van.
bijna vol.
vjtófJLV'ijfia, zó [vjzofUf-ivfjoxco]. 1. hetgeen
üjzojcóSiov, TO [(TÓ) V3ió xodmv], voet¬
men zich te binnen brengt, herinne¬
ring. — 2. wat dient om aan iets te
bank.
herinneren: vermelding, gedenkschrift
vjtO’jzgzafiaL o beneden den prijs kooenz. — vnótivrjoig, scog, fj [id.], het
pen.
zich te binnen brengen.
vjio-jzglco, heimelijk op de tanden knar¬
V7Z-ófivv/Liai • op grond van een beëesen.
digdc verklaring om uitstel van een

vjto~Aev>iaivofxair beneden

.

—

vjtÓJtzeQog, 2 [vjto jrrsgofe (w)], op vleu¬

gelen gedragen, gevleugeld,
vjz-ojtzevco \eig. : van onder de wenk¬
brauwen kijken], meton. 1. onoverg.:
argwaan koesteren. — 2. o verg.: «)
verdenken. — b) zonder ongunstig bij¬
begrip : vermoeden, veronderstellen,
een voorgevoel hebben van.
vjcojizijs, ov, m. bvn. [vnó;
on, zw\
_ öxpogai;
: van onder de wenkbrau¬
wen kijkend], meton.: argwanend.
vno-jzzrjaoco ® 1. schuw wegduiken
zich verschuilen onder. — 2. alg.:
bang zijn.
vjzojzzog, 2 [£. /i'jFOTrriys], meton. 1. lijd.:
verdacht. — 2. beclr. : «) argwanend,
wantrouwig ; ró -o?', argwaan.— b) een
voorgevoel hebbend.
vjzo-jtzvaoco9 een weinig vouwen. —
v3Z07izv%ig, löog, ?j, VOCg’.
ijt-ÓQvvpu ® ï. allengs verwekken. — 2.
onoverg. (soms 2e ao. vncógogor ; 2e pf.
vnógcoga) en med. : allengs ontstaan, opkomen.
VTCOQOCpOSy

2

=

uncogocpog.

.

vno-ggdnzco [gdnzco\. 1
van onderen
naaien ; vd. : verstellen. — 2. overdr.:
°v. kóyov, een geschiedenis aaneen-

flansen.
vjio-ggrjyvv/LU © [oi/yri/jKi], van onderen
losscheuren : vnsggdy?] ai-Orjg, H., van
onder de uileen gedreven wolken brak ...
door, d. i. werd ... zichtbaar.
vjzógggvoq, 2 [vnó (bwdgva (v. dgrjv)
[excov)], een lam onder zich hebbend, zoogend.
vjzo-ggvofxaL © [gvopai], redden uit.
njz-ogvaacDy att. -vzzcoy ondergraven.
vjz-ogxéo/uaiy bij de muziek dansen. —
vrtógxrjpcLy zó, danslied.
vjzo-Gd&gog, 2. wat vermolmd.
vjzo-GELooy van onderen in beweging
brengen.
vjzo-GHd^coy een weinig hinken.
VJTOgkeM£co [vnó, oxé/.og]. 1. iem. (zt.vd)
een beentje zetten. — 2. overdr. : ten
val brengen.
vjtóoKiogy2 [vnó oxuïg (cóv)], beschaduwd.
vjzo-Gjravi£opcu. 1. -med. : beginnen te
ontbreken. — 2. part. vneonavifjfisvog
soms lijd. : verzuimd.
|
vjto-GTzdcoy naar beneden trekken.
vjzóojzovdosy 2 [vnó, ojioröi/], onder een
verdrag, krachtens een wapenstilstand.
VJtO-GGELCJ — V7ZOOEKO.
vitiöozaxvopcu [vnó, ozayvg ; eig. : in aren
dpsCh i eten], overdr. : ge d i j en.

..

»

m

p

vjzozi'd'rjf.iL

vjzócrzeyog,2 [vnó ozéyrjg (cov\\, onder het

dak, in huis.
vjzo-gzeXXoo• 1. de zeilen reven, - berge».

— 2. overdr., med. : zijn meening ver¬
borgen houden, - verzwijgen (vgl. Ned.
bakzeilhalen).
vJto-azevd£co = vnoozévco. — vjzogzevolxi£<n, er onder dreunen. — vJzo-Gzévco,

diep

dof zuchten.

VTCo-Gzógvvpu ® = vnoorgcóvvvjLU.
vjToazgaz'tjyécoy onderbevelhebber zijn.—
vjto-azgdzrjyog, o, onderbevelhebber.

5. overg. 1. een weinig
afwenden. — 2. gew. met versterkte beteeJc. : omwenden, doen terugkeeren :
v. ïnnovg. — II. onoverg. : -siv \éavzóv,
innovg enz.], med. en pass. 1. a) zich
een weinig afwenden, van den weg af¬
wijken. — b) geiv. met versterkte beteek.:
zich omwenden, terugkeeren. — 2
overdr. : a) een vraag endgl. ontwijken.
— b) van zijn gedachte afwijken, van
gedachte veranderen. — e) zich aan
iets keeren, door een zorg gekweld
worden.
vjzoazgocprj, ij [vnoozgêrpco]. 1. wending’
ter zijde. — 2. het omkeeren {onoverg.),
het terugkeeren.
vito-GzgcbvvvpLi © er onder uitspreiden.
vjro-Gzgécpco ©

.

vjtoaxe'd'EÏVy inf. 2C ao. v. ynsyco.
vjzoGxéG'd'aiy inf. 2C ao. v. vmoyvêopou.
ij, H. [oziGyreoficu], en vjzóaxeoig, Ecog, ij [idi\. 1. belofte.— 2. me¬
ton.. concr. : het beloofde.

vjzoGxeGigy

vjzoGxópLEVogy part. 2e ao. v. vmoyvéouou.
vjtÓGxooy conj. 2C ao. v. vnêyw.
vjzo-zavvcoi er onder uitstrekken.
att. -dzzco, een weinig
doen schrikken.
vjio-zagfiécoy bang zijn onder den in¬
vloed van, vreezen.
vjtozagzdgiogy 2 [vnó, Tdgzagog\, bene¬
den in den Tartaros.
vjzo-zdoGco © att. -dzzco. 1. er onder
plaatsen. — 2. overdr. : onderwerpen.
vjzo-zeIvco © 1. er onder spannen, - uit¬
breiden. — 2. overdr.: diep in de ziel
neerleggen : êknlSag zivi v. ; °óÖvvag v.
vjzo-zeXéco • (vno-, onder den druk van
een verplichting), het verschuldigde be¬
talen.
vjzo-zÉpivco ® 1. A an onderen afsnijden :
v. gi£ag. — 2. overdr. : vernietigen :
vJto-zagaGGcoy

v. s/.ntöag.
vjzo-zi'd'rjpi © I. 1. er onder plaatsen, -

leggen, - aanbrengen : - tjoi èavzóv <pogziep. — 2. im. : onder andere posten
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laat], kleine opening.
van een rekening’ schrijven ; vel. alg.‘.
vjto-tpeidofiaiy een weinig sparen. - ont¬
in rekening brengen. — II. overdr. 1.
ten gronde leggen [gew. med. : voor
zien.
zich) : a) aan een redeneering, een
vjto-cpégoo ® I. 1. er onder zijnde draden,
iheorie : als grondbeginsel aannemen,
- wegdragen : v. öjxla ; nóÖsg g’ virijveronderstellen. — b) aan een redevoe¬
vsixavj H. (= vnrjvsyxav), droegen mij
ring enz.: tot onderwerp nemen. — c)
weg, oftvel (vjio-j van onder iets
aan een handeling : zich voornemen.
weg), droegen mij buiten het bereik
— 2. med.: iem. iets van het zijne als |
van het' boven mijn hoofd hangende
grondslag v. een handeling geven:
gevaar. — 2. overdr.: a) verdragen,
raad -, vermaningen geven, aanraden,
uithouden. — b) iem. iets voorhou¬
aanbevelen. — 3. in de ziel neerleg¬
den, voorwenden. — e) iern.s hoop enz.
gen : èknida nvi v., wekken. — 4, bloot¬
opwekken. — II. naar beneden dragen,
stellen aan : -ijoiv savzóv dgyfj (voor¬
- voeren: noxagco -eodcu, stroomaf¬
stelling v. iets, dat op hem dreigt neer
waarts drijven. —III. onder iets bren¬
te kortten).
gen : ösagd -ójiEva, onder elkaar ge¬
brachte -, ineengedraaide touwen.. —
■vjto-zovd'ogv^coy fluisteren.
IV. allengs verplaatsen ; med.: (zich)
vjzozojzéco j\v7ió, lójtoq], en med. : argwaan
allengs verschuiven.
koesteren, vermoeden.
VJIo-(pevyoo ® (vJto-, van onder een gevaar
vjto-zgavU^co, een weinig stamelen.
weg), vluchten, overg. en onoverg.
vjio-zgéjtopau © 1. zich een weinig
vJtotprjzrjg, ov} ó \yjio, cpggi] (vjio-, on¬
draaien. — 2. zich omkeeren.
dergeschikt aan de godheid), orakelvüzo-zqéxco ® 1. a) loopen onder. — b)
uitleggcr.
gebukt loopen naar. — 2. overdr. :
vjzo’tp'd'dvco • en med.: iem. voorkomen,
iem. voorkomen.
eerder doen.
-vito^zgeco © 1. terugdeinzen. — 2. o verg..
vJto-cp'd'EyyofJiai) zacht zeggen,
terugdeinzen voor.
vjtoepogd, i] [vjtocpegco], voorwendsel.
vjto-zQOfjtéco (v7iovan onderen, in zijn
vjco-yd^opat ® allengs wijken.
knieën). 1. sidderen. — 2. overg.:
sidderen voor.
vjzÓYSLg, m. vr. bvn. [vnó ysigóg (&r)]en
vreoxeigtog^ 2 en 3 [ie?.]. 1. ondei -, bij -.
■vjtorgojtrii ij \vjioxgêjiof.iai], het terug’in het bereik van de handen. — 2.
wijken. — vnózgoTcogy 2 [zrf.], terug¬
overdr. : in de macht van, onderworpen.
keer end.
vjto-xéco ® 1. uitspreiden ondei.^ 2.
vjzo-zvjzzcjo ®
een stoot geven naai

beneden.
2 [ujr('o) ov)Sjg\. 1. zwerend on¬
der het litteeken. —2. overdr. : a) tnierlitjl; gezond, maar van binnen bedor¬
ven, een geheime kwaal verbergend .
o xdUog y.axCov -ov, schoonheid vol van
geheime kwalen. — b ) heimelijk vij¬
andig.
vjtovgdviog, 2 [ujx{6) ovgavov (wv)]. 1. on¬
der den hemel. - 2. tot den hemel
reikend.
vjiovgyÉco \yjiovgyog\. 1. onoverg... ondci
iem. werken, dienen, iem. Jrm') in iets
(w) helpen. — 2. overg. : verrichten:
" ydgiv (iets aangenaams) v. uvt. vjzovgyrifzoL, zó. en vjzovgyia, fj, be¬
wezen dienst, hulp.
vjtovgyóg,2 ffaro, fgyov], behulpzaam.
vjto-(paivco © I. van onder iets te voor¬
schijn halen. — 2. a) een weinig laten
zien. —
onoverg. en pass. : allengs
zich laten zien, 1 zichtbaar worden :
flfAÉga vjTÉfpaivs, brak aan.
vjtócpdvoiq, ecoc, g [vtto, vtr. Jinpavoxco ;
éig. : opening, die weinig licht door¬

vjtovhocy

overdr. : dmoxn] vnExéyvxo avxcg, HDT.,

wantrouwen verspreidde zich heime¬
lijk in hem, beving hem.
vjtox&óviog, 2 [vjto y&ovög (o>r)], onder¬
aards ch.
vjtoxogy 2 [vjT£y£ö)], onderwoipen.
vjco-xeio> {vjto-, een weinig), met een
dunne laag bestrijken.
vjzo-x“>9éw. 1. (vno-, onder een druk).
a) zich voor iem. (nvi) terugtrekken
[voor een vijand of uit eerbied) ; ook
alg. : zich terugtrekken. — b) overdr. :
voor iem. (xivi) zwichten. —- 2 (ono
allengs), (langzaam) vooruitkomen.
vtcóipa/Liuogy 2 .[vjto,
ipaggog]. nog al
zandig.
vjxo'ipia.y rj \vnonxog]. 1. vermoeden, ver¬
denking, wantrouwen: -av
arg¬
waan koesteren, ofwel lijd. : verdacht
worden. - 2. mrv.: a) redenen tot
arowaan, verdachte omstandigheden.
• radon en om

.

twijfelen.
Vitóynoq, 2 [vw. vstóyouai, f. bij vc/ógaxo],
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vjzzid£<o

van onder de wenkbrauwen -, scheef
bekeken, veracht.
vjzzid£co. 1. onoverg. : zich achterover¬
buigen, achteroverleunen. — 2. overg.:
achteroverbuigen, -werpen ; pass. :
achterovervallen. — vnrióogai [id.],
pass. : omvallen, omslaan. — vizziogy
3 [ü.toJ. 1. achteroverleunend, -vallend.
— 2. achteroverliggend, omgekeerd.
vJtcopooiay ij [vjzógvvgai], uitsteleed. —
1. beëedigde vet'klaring, dat men ten beteekenden dage niet kan verschijnen. —
2. verklaring onder eede, dat men tegen
een ivetsvoorstel of een pas gestemde
wet wil optreden, waardoor de stem¬
ming over. h. voorstel of de toepassing
der wet uitgesteld, werd.
vjzcÓTua, cov, va [(ra) vjv(ó)

cbjióg]. 1. ai)
het gedeelte van het gezicht onder de
oogen. — b) synekd.: aangezicht. — 2.
slag in het gezicht. — ijccojud^co. 1.
iem. in het gezicht slaan.— 2. overdr.:
kwellen, lastig vallen.
vjzwQEa en -geiay ij [ij V7i(ó) ujgeog (cbgog,
dor. = ögog) (%cóga)]. 1. voet van een
berg. — 2. gewest aan den voet van
een berg.

vjzcogócpiogy 2 en 3, en -cpogy2 [vjz’6) ógó(pov {ojp)], onder het dak, in het huis.
vjz-coxQos, 2, geelachtig, uog al bleek.
cYgigy ij, ion., stadje in Boiotië.
'Ygxavia, rj, Hurkanië. — cYgndvioiy cov,
oi, Hurkaniërs, volk ten zuidoosten der
Kaspische Zee.
c Ygptvgy ij, stad in Klis.
cYgzaxiórjgy ov.^6, Hurtakide, zoon van
ïlurtakos. —e,Ygzanogy ó, een Trojaan.
vgy vóg, 6, ij (mrv. nom. vsg, gecontr. vg,
acc. vag, gecontr. vg\ H., mrv. dat. veooi)
[vw. ovg. Lat. sus, Ned. zwijn, zeug], m.}
zwijn, everzwijn ; vr., zeng, wilde zeug.
vayivoPacpi)gy 2 [•voyirov, een scharlaken
verfstof ; fidnvco], met hysginon geverfd,
scharlaken.
voóogy <ï, aiol. = d'Qog, tak.
c Yoiaiy cov, af vlek bij Plataiai..
vG[A,tvr]y Tj (dat. H. ook vopXvi), gevecht. — i
vapivtfv-ÖEy bic., ten strijde.
ijyyog, ij, touw vanwaar de ren- j
ners af renden, starttouw.
cYazdajzrjgy ov (ion. sog), o, naam r. ver- j
schillende Per;, en, o. a. : vader v. Da- |
reios.
vGzdziogy 3. — 1. laatste. — 2. bw. -ov, ten j
laatste. — vazazog, 3 [superl.; z,. vozeoog ; geen pos.]. 1. v. plaats : laatste,
achterste. — 2. overdr. v. tijd: a)

—

vcpctopza.

laatste : ij -g [ij gé ga]. — b) bw. -ov, to<
-ov, -a, rd -a, voor de laatste maal.
vazEQaïog, 3 [vozsgog], volgend : ij -aia
c [Wéga].
vazEgéco [id.]. 1. v. ruimte: a) achterblij¬
ven. — b) zander compar. beteek.: op
een afstand blijven van. — 2» overdr. :
a) o., tijd : later komen dan iem. of iets
(zLvóg, gelijk bp comp.). — b) v. graad :
achterstaan bij, onderdoen voor : ègjisigig v. zebv dkXcov (m.). — c) onoverg.
en pass.: gebrek lijden. — iazégijgar
zó, gebrek, armoede.
vazEgi^cOy f. icb [id.] = vaisgêco.
vcrzEgogy 3 [comp. ;
nozazog]. — I. i\.
ruimte. 1. achter een ander komend, staand, volgend. — 2. bw. -ov, achter¬
aan. — II. overdr. 1. v. tijd : a) later,
volgend. — b) zelfst.g. : èg -ov, è£ -gg,.
hdt., later. — c) bw. -ov, -a, later, daar¬
na, in de toekomst. — 2. v. rang :
achterstaand bij, geringer, minder,
slechter : ovösvög v. yvcógp, niemands
mindere in verstand.
vozegocp&ÓQogy 2 [nozf.gov gOeigcov], latei’
(= na cle misdaad)* in het verderf
stortend.
vvgy %. vióg.

vcp\ vcp- = V7zó, v7io-, voor klinkers mei
spiritus asper.
vcpoLLvcoy aveb, vcpgva, —; pass. f. —
vcpavbgv, vepaogat \vcpaco ; vw. Ned.
weven]. 1. weven. — 2. overdr. a) listig,
sluw op touw zetten, beramen, gew. in
ongunstigen zin : dólov v. zivi\ een list
smeden tegen. —b) uitspinnen, uiteen¬
zetten : v. fivftovQ xai gyÖEa, II., zijn
gedachten en plannen.
vcp-cugéco ® ion. vjzI. I. van onderen
vatten : zovg vjzó (in de knieën) zgófiog
£TXf.v (tmesis), H. — 2. van onderen
wegnemen. — II. 1. allengs -, heime¬
lijk wegnemen ; med. : voor zich weg¬
nemen, stelen. — 2. overdr.: a) iem..
uit den weg ruimen. — b) aftrekkeü :
-fïo&ai zi rijg (unïïoqjooag, iets afhou¬
den van de soldij.
vcpakogy 2 [vcp' d).óg (o>*)], onderzeosch.
vcpdvzijgyov, ó [vcpaivcoi],- wever. — vepetvzógy 3 [verbaaladj. v. id.], geweven.
vcp-djzzco • 1. van onderen in brand ste¬
ken. — 2. overdr.: een hartstocht doen
ontvlammen.
v<p-agjzd£co • ion. vjz-. 1. a) heimelijk
ontrukken. —- b) alg.: ontrukken. —
2. overdr. : v. lóyov, ienu het woord
vóór den mond wegnemen.
v<paop,ay zó [vcpaivcoi], weefsel.

vcpdoo — vipijxvkog
inpdco [ucpij] = iHpaiva.).
vcp-é£coy heimelijk plaatsen,

in hinder¬

laag leggen.
V<pElpévcoSy bic.

[vcpEigévog,

o.

vcpirgu],

onderdanig.
ixp-élnco (alleen ao. -silxvoa). 1. van on¬

der iets wegtrekken, buiteu het gevaar
sleepen. — 2. med., overdr.: (allengs)
tot zich lokken.
vcp-ÉQTtco ® heimelijk sluipen.
vipfjy y, weefsel.
bcp-yyéofxai. 1. a) langzaam vooropgaan.
— b) alg.: voorgaan. — 2 a) iem (rivi)
den weg wijzen, aan voeren. — b) over¬
dr. : aanwijzen. — vcpyyyaigy ecog, y.

.

ï. het aangeven der richting. —* 2.
overdr. : aanwijzing, raad. — yqpyyyxrjQy fjgog, ó, en -ryg, ov, 6, leider.
vcpr)va.y ao. v. vcpairco.
vcprjvioxécjy een wagen mennen. — x<prjvioyog, o, wagenmenner (vnoaan d.

Avagenstrijdcr ondergeschikt).
vcp-irjiu • ion. vu-,
A. (fyfu, doen gaan, noodzaken te gaan).

B. (vnoheimelijk). 1. overg. (z. A, I),
heimelijk plaatsen, in hinderlaag leg¬
gen. — 2. onoverg. {%. A, II), zich in
hinderlaag leggen.
vcp-oga<o ® en, gew., med. : A an onder
de wenkbrauwen -, scheef -, met wantrouwen
aanzien,
verdenken, iets
kwaads vermoeden.
v(pogfiógy 6 [vg (acc. mrv.) epegfioov], zwij¬
nenhoeder.
vcpcb, conj. 2e ao. v. vcpiygi.
vyiayógag, ov, m. bvn. [vyn dyogevcov],
hoogmoedig sprekend.
vgJEQEcprjgy 2 [vyn, ègécpco), met hoog (??•/.
hoog boven d. grond) dak, hoog.
vyjpkógy 3 [vyn]. 1. a) hoog : dgog -óv;
d)logai-d (bw.), hoog springen. — b)
hoog gelegen : lep* -ov (zelfst. g.), op
een hooge plaats.— 2. overdr.: a) ver¬
heven, edel. — b) in ongunstigen zin :
trotsch.
v'iprjkócpgooVy

2

[vyjykyv

cpgsvci

[e'/^oov^,

met Aderlieven ge\roelens.

vxprjgecprjgy 2 = vipsgEcpijg.
vxprjxggy 2 [vipi, yyog], met opgeheAren
I. er onder plaatsen, - zetten, - leggen.
— U. 1. heimelijk zenden, - aanstellen:
kop brieschend.
sluipmoordenaars enz. ; med.: binnen¬
vxpiy biv. 1. hoog, in de hoogte. — 2.
sluipen : 0 vcpEigévi] oog è'yiöva. — 2.
opAvaarts.
overdr. : een gedachte onderschuiven,
v-ipipaxog, 2 [vipi fiaiveov ; eig. : hoog¬
heimelijk bedoelen.
gaand], hoog.
B. (ïygi. laten gaan, loslaten). I. neer¬
byjiPgefxéztjg, ov, m. bvn. [vyn figÉgcov],
laten : v. loTÓv, den mast; fig: 0 vcpsiin de hoogte donderend.
fiÉvYj Tiï.Éco, met gestreken zeil varen,
vyjt£vyog, 2 [vyn, tvyóv; eig.: op een
als in den storm, <L i. bescheiden zijn.
hooge roeibank (d. i. aan d. stuurriem)
— Iï. overdr. 1. overg. : a) act. en med.:
toegeven, toestaan. — b) overlaten,
gezeten], hoog gezeten.
prijsgeven! — 2. onorerg. en med. : a)
vyjiKagijvog, 2 [vyn xdgrjvov [sycor)], met
afstand doen van : y. en ixpUgai rijg
hooge kruin.
ógyrjg (gen. v. scheiding). — h) verslap¬
vipiKegoog, oog, oov [vyn xégag [eycov')], met
pen, den moed verliezen, zich onder¬
hoog gewei.
werpen.
vyilxopog, 2 [vyn xógyv (syoov)], met
uqpdazrjfii ® ton. vjz-,
hoog loof.
A. (vnoonder). I. overg. (pr., impf., f.,
vyjixópjtoogy bw. [vyn, xógnog], snoevend.
Ie ao. act.; soms med.). 1. plaatsen -,
vyujxéxalogy 2 [vyn Jtêxakov (êycov)] »
stellen
leggen onder. — 2. overdr.:
mpLxoiiog.
als grondslag leggen: °v.yvcógag ooaxxg,
beginnen met ... — II. onoverg. (2* ao.,
vyHrtEzrjEiSy ysooa. fjer = vyusiExyg.
pf j plgpf- Qct.) en, gew., med. 1. zich
vynJtÉxyXogy ion. = -xakog.
plaatsen
gaan staan onder. — 2.
hwirtéxygyov, m. bvn. [vyn nEiógevog]. 1.
overdr. : a) a) op zich neraenv zich be¬
hoog vliegend. - 2. alg. : °zich m de
lasten met, ondernemen : vnooxyvai
hoogte bevindend, hoogtip’ dgyrjv, het opperbevel aanvaarden.
hyjinoXigy gen. ioc, m. vr. bvn. [vxpinóhr
— ft) inz.: een verplichting op zich ne¬
{Eyoov)], zijn stad verheffend.
men, zich tot iets aanbieden, iets be¬
vwinovgygen. nobog, m. vr. bvn. [vyu nóöag
loven. — y) zich iets op den hals halen.
(sycov); eig. : met hooge voeten], ver¬
—/>) standhouden, weerstand bieden,
zich verzetten, iets uithouden : imooxrjheven.
mi xolgyoavxsg evUrjoav avxovg. — c)
{,winvXogy 2 [vyn nvXag^Xiov)], met hooge
zich onder iem. plaatsen, iem. als zijn
poorten.
meerdere erkennen.

vyjLorosy 3 [superL bij mpi]. 1. zeer hoog ;
t
-a, de hemel. - 2. o^rdr. y. graad :
ft) zeer verheven: F o 'Yipiozog, de
Allerhoogste, God. — b) zeer groot :
°xaxa>v -a, de ergste der rampen.
vyjó&sv, bw.Jvtpog, -ïïev]. 1. uit de hoogte.
— 2. = inpódi. — vyjó'd'i, bw. fim/oc.
in de hoogte.
vxpógocpog, 2 [ifyu ógocpijv (ë%cov)] = mpeQ£(f})g.

bevindt: top, f hemel.
naar omhoog, op¬
waarts.

vxpóae, bic. [mpog, -as],

vxpovy bw. 1. ft) zonder beweging : hoog..
— b) met beweging : naar omhoog, op¬
waarts. — 2. ocerdr. : hoog roemen endgl.
*
vyjóco [mpog]. 1. op richten.
overdr. : verheffen, prijzen.

2.

gew..

ven, vaco, voa ; pass. voopai, vod'rjv. 1. ft)>
regen zenden : Zsvg vei. - b) onpers.
vei, liet regent. —2. overg.: beregenen^

vyjog, zó [ripi], 1. hoogte [afmeting). —
2. meton,, concr. : wat zich in de hoogte

<i>
<P als cijfer : cp
cpdav&ev, -#9,

— 500,
<pasivco.

cpadvzazog, 3, superl. bij (pasivóg, schitte¬
rendst.
t &d[hogy 6 [<— Lat. Fabius], Fabius.
cpayeïvy 2e ao. inf. bij sd(o. — *j- cpdyopai,
f. bij (payelv, ook als pr. gebruikt,
(pdyogy 6 [(paysiv], vraat.
cpdecLy mrv. v. cpdog.
&aé'd'ovGay rj, Phaëthoesa, dochter v.
Helios. — (paé’d'covy ovoa, ov [part. y.
* (paédco]. 1. lichtend, stralend, epithe¬
ton v. de zon. — 2. zelfst. g. : a)0 ndvwxa xai -ovza, dag en nacht. — b) als
eigennaam : a) zoon v. Helios en Klumene. — /?) een der rossen van Eoos.
(paeivógy 3 [cpdog], lichtend, schitterend.
— (paetvcoyipass. ao. 3 enk. cpadvUrj, H.,
3 mrv. fpdavdsv, H.). 1. lichten, glan¬
zen. — 2. overg. : a) lichtend maken,
vuur aanwakkeren. — b) pass.: schitte¬
ren.— (pasvvósy 3, dor., aiol.= (pasivóg.
(pasGipfigozogy 2 [cpdcov flgozoïg : voor de
P, z. fgozóg], den stervelingen lichtend.

(pdihj 2 enk. imper. pr. v. cpryu.
<$alaKsgy cor, ion. -ijnsg, cov, 01, Phaiaken, mythisch volkop h. eiland Scheria
[z. Eysgla].
* cpaidipósig (alleen m. mrv.) en cpaidipog, 2

[9oaiögóg], 1. lichtend, glanzend

wschl. v. olie. — 2. overdr. : a) heerlijk,
prachtig. — b) beroemd.
tpaidga, f], cchtgenoote v. Theseus. —
(paiÖQÓgy 3 [cpaivco]. 1. stralend, helder,
— 2. rnx.: stralend van vreugde, vroo-

lijk, opgewekt.
^aiögog, ó, en $aiScov, covog, ó, twee vol¬
gelingen v. Solrates.
^airjTtegy z. <La(.axsg.
&aivLagy ov, ó, philosoof en geschied¬
schrijver, ÏV° eeuw v. C.

schitte
rend.
cpatvcoy cparco, scpijva, nscpayxa, 2c pf. (0110verg.) nscpijva ; med. : cpavrjoopai en cpayovpai, scprjvdpgv, nècpaagai ; pass. r.
scpavflrjv, 2c ao. scpdvrjr, nscpaogai. —
A. V. t ao. sqmva; vrl H. : Her. 2c ao.
cpavsoy.s ; pass. iter. inipf. rpaivsaxszo
2c ao. 3 mvr. tpdvsv, conj. ao. 3 enk.,
(pavrjp, imper. ao. qmvrjdi, pf. 3 enk. nscpavzai ; f. exact, nscpgaszaï.
A. act. I. overg. 1. a) doen schijnen : 0 9?.
(püg.— b) bij uitbr.: doen zien, zichtbaarmaken, te voorschijn brengen, toonen:.
cp. jcóqov, een weg; (pgovgdv cp. (te
Sparta), den ban oproepen. — 2. over¬
dr. : ft) hoorbaar maken, laten hooren:
cp. doidrjv, H. — b) kenbaar maken : a}
bekend maken, verkondigen; inz. :
aangeven, aanklagen. — f) duidelijk
maken, verklaren.
II. onoverg. 1. ft) schijnen, lichten : elöov
Ttyga -ovza. — b) te voorschijn komen,
uitblinken : pszd jzgcózoioi (pdvsaxs, EL
— 2. licht bezorgen, voorlichten.
B. med.-pass. I. schijnen, stralen : scpaivszonvg.'— Iï. 1. zichtbaar worden, te
voorschijn komen, verschijnen, optre¬
den, ontstaan : tzóDev cpatvei; waar
komt ge vandaan ? ; dp1 rjoï rpaivopérijcpi, H., bij het aanbreken van den
dageraad; (pdvyzs dgiozoi, betoont m
de dappersten; 0scpdvgv övozijvog, ik
ben voor het ongeluk geboren ; ovgoi
rpalvovzo, EL, winden staken op. — 2..
met partic. : blijkbaar zijn (drukt een
objectief oordeel uit) : sar cpaivcopai
ddixcbv, als blijkt dat ik kwade bedoeling*en heb ; in h. antwoord wordt h.
cpaivokig, iöog, rr. bvn. [cpaivco],

part. dikw. iceqgelaten: opaivogai \zovzo>
Aéyoov], het is blijkbaar zoo. — 3. met
inf.: schijnen, den schijn hebben dat
{drukt een subj.oordeel uit,vaak in strijd
met de werkelijkheid) : dgiozog (palvezav

A 'A-

1
(païcri

—

fftVeu, hij schijnt
; vaak blijft de inf.
achterwege: cog tyto« cpaivexai, naar mij
dunkt,
cpaïois aiol. = cpo.cn, v. cpojpi.
Pcuozógy 7): stad op Kreta.
xpdneXXos on

-eXoS, <>, bundel, bos.

cpaiHfjy fj, linze.
qtaXayyySóv, bic. \se, -<5<H in drommen.
— wdXay£, ayyoi. 'h leS^ri m "’etóc
omstandigheden ook. — 1. leger op

tnarsch, marscbcolonne. — 2. leger in
bet kamp. - 3. gew.: leger op liet
slagveld : a.) H.: drom, schaar. - o)
sla^linie : zezaypèvoi swi -ayyog, in slag¬
orde geschaard; soms : centrum dei
slaglinie.
maXaxoóop.ai, kaalhoofdig worden. xpaXaxgóg, 3, en cpaXavriaq, ov, m.
bvn., kaalhoofdig, kaal.
&dXa8is, iSoe, aee. «•, «, tiran v. Akragas,
Vl° eeuw v. G.
maXaeov, ró [->- Lat. phaleraej, gewmrv. 1. metalen knoppen aan d. helm.
— 2. metalen schijven,, waarmee men h.
hoofdstel en d. borstriem v. h. paaicletuig versierde.
<paXaeós, 3, met witte bles. — cpaXvpidco,

met wit schuim bedekt zijn.
-Palnpixóq, 3, van Phaleron ; tó -ov [wehayog], de reede van Ph.
Pakijgov,
tó, de westelijke haven v. Athene.

+ dPaXiGKoi, (ov, oi [-<— Lal. kaliscï],
Falisken, volksstam in h. zuiden v.
Etrurie.
cpdkos, ó, helmkam, -beugel.
(papa, dor. = cpvjprj•

cpafiêvy enld1 mrv. ind. pr. v. (pijpt. —
(pdpev, H. = egpapsv, v. id. —- epapi,
dor. = (pijpt. — (pdv, ïï. = è(t:av =
scpaoav.
cpavEVy aiol. — scpavijoav, v. epeuveo.
(pavEQÓc;^ 3 [fpatvco]. 1* ai) zichtbaai, openhaar, in 't oog vallend : ° cp- opfzaoïr
èpoïg ; -d ovoia, z-. ovola, 1.
b) ro -ov,

het zichtbare, liet openbaar: straat,
verhooging enz. : ev xco -tg, in het. open¬
haar. —- 2. overdr. : (i) zich tb aai vooi
den geest, duidelijk, kennelijk, open¬
lijk, onverholen : -et s/dga ; vaak pers.
geconstrueerd, vrl met part. : (parsgog
roxiv Ejtifiov?.£vcov, het is klaarblijkelijk,
dat hij ...; ook met du enz. : -oi yiyvóp.Evoi dxL TioLovoiv. — b) uitstekend,
aanzienlijk : Ttdvxcov -coxaxog syévszo,
onderscheid de zich het meest; etc x o
-6v xad'ioxavai xivd, tot een schitterende
waardigliei d verlieffen.
ihavtaS) ov, ó = Pcuviag.
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Pa pacó

-j- Pdvviogy 6 [.<— Lat. Fannius], G. hannius, Rom. annalist ten tijde der Graceken.
<Pavóöijpog, ó. Gr. geschiedschrijver, l\e
eeuw v. C.
(pavógy 3 |(pouvco~\, lichtend, helder , ook
overdr. v. de kennis.

m

<Pavo0'd'évi]g7 ovg, o, veldheer te Athene r
einde V( eeuw v. C.
tPavoxsvg, ó. 1. stad m Phokis.
2. he—
roos dier stad.
mavxó£opaiy ao&ijoopai. ècpavxdoiïijv [epavxóg, vei •baaladj. v. epaiveo]. \. pass.: zicht¬
baar worden, verschijnen, zich verton¬
nen. — 2. med. [met pass. ao.), overg.:.
zich iets voorstellen, - inbeelden. —
(pavraotoLy fj [—^ [jat. phantasia
^
Xed. phantasie]. 1. a) het verschijnen.
— h) meton.: het uiterlijk.— 2. overdr...
a) voorstelling in d. geest. — b) me¬
ton. : verbeelding [vermogen der ziel.)—
(pdvxcLGpa.) tó [—> Lat. phantasmaj. 1.
a) verschijning, spook.
b) droom
schijnbeeld. — 2. beeld door e_en uit¬
wendig voorn', in de ziel verwekt.
cpdvTLy (pao, z. cprjpi.
cpdog, zó [mrv. (pdsa), <pócog, xo [alleen
nom. en ace.), en gpüg, cpcoiog, xo [gen.
mrv. cpcÓTcov) [gecontr. uit cpuog;
Ned. photo-].
,
,
I. licht, schijnsel. - 1. licht dor hemel¬
lichamen, kunstlicht.
2. a) daglicht,
dag : scog dv (pcog yévtjxcu, tot het dag
wordt; êv yaet. bij daglicht; to yeos
óoav, leven. - b) meton. : plaats door
het daglicht beschenen, bovenwereld::
"s£ "AiSov TiQÓg cpcöi avsX&sïv. — o)
overdr. : het openbaar : "eis Va>g Xeysir
xi. — 3. a) licht
glans der oogen. —
b) meton.: glanzende oogen: agrpm
qmea, H. - 4- meton. : lichtgevend
voorwerp : fakkel enx. : <paos cpegeiv,.
vóór iem. dragen.
II. overdr. +1. a)licht der ziel,de christelijke waarheid : <p<&s xaxayyEUeir. — b)
meton. : die liet licht der zie brengt;
VUEÏg EOTE XO (pcog roe
tot de apostelen). - 2.
nebeeld v.) vreugde,
ding: cpócog êxdgoLOiv

xoopoy (Uil istuss
«) licht [cds zin¬

geluk, heil, recieuijxev, tl.,
schafte redding aan zijn makkers- — b)
meton.: die vreugde enz. biengi. avzoj ov ysvópijr (pdog, H.. voor hem ben
ik niet een redder geweest; rjAdsg, ykvxEQQv (paog
IT.. ben je daar, mijn zoete
vreugde ?
1
cpdoa-ÖE en cpóo?o-Ö£y bw., naar het licht,
cpagayi;, ayyog, rj. bei’gkloot*, ravijn, (ligrond.
^
-j- &aead>, ó, oncerb. [Egyptisch tv., =■
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<pdgyvvfiL

—

het groote huis], titel der koningen van
Egypte, later eigennaam.
opdgyvvpu = cpgdyvvpi = cpgdooco.
<pagéxgay 7/ [cpégco ; —>■ Lat. pharëtra]
en ion. gpagEzgsojv, cbvog, 6 [gpègcd],
pijlkoker.
<Pagigy iog, y, stad in Lakonië.
■y &agioaïoiy cov, oi [Hebr. w. = de afgezonderden], Farizeeën, politieke en
godsdienstige partij bij de Joden ; ook
enk.
(pag/noLKEiay f) [cpagpay.svoi]. 1. het aan¬
wenden van artsenijen, - van vergif. —
2. meton.: artsenij.
<Pagpd-H.EtcLy y, Attische bronnimf.
cpagpaKEvg, 6 [cpdgpaxov], giftmenger,
toovenaar.— cpag/LiauEvco, artsenijen
vergif
toovermiddelen toedienen.
<pdgfianoV) ró (= Lat. venënum), middel
dat op iem. of iets sterk in werkt. —
I.op menschen. 1. a) artsenij, genees¬
middel.— b) too verkruid, -middel.—
c) giftig kruid, vergif. — 2. overdr.:
hulpmiddel, heul : zfjg èyfjg ègóöov cp.,
het toovermiddel om mij ... — Iï. op
^aken : verfstof, oplossend vocht.
<pag/LicLMOJiocda, i) [cpdg/Liaxov, nivco], het
drinken van artsenij, - van vergif.
<pag/Lidaoco, att. -dzzco, f. dtgco [gmg/uaxov]. 1. a) met geneesmiddelen -, met
vergif behandelen, vergiftigen. — b)
overdr. : ijzer harden (door h. in koud
water te doopen). — 2. a) een toover¬
middel gebruiken. — b) inx.: betooveren, beheksen; overdr.’. door redeneeringen betooveren.
<Pagvdfia£ogy ó, satraap in Klein-Arde,
omstr. 400 v. C.
4?agvdaitygy ov, ó, een Achaimenide.
<pdgtjag9 x. cpgdooco.
cpdgog en <pdgogy ró. 1. groot stuk lin¬
nen. — 2. n\ gewaad, vrl breede man¬
tel. — b) lijkkleed. — c) zeil.
4>dgogy y, eilandje bij Alexandrië in
Egypte, met beroemden vuurtoren.
4>agodliogy 3, Pharsalisch. — 1. 4>dgoa&ogy 7), stad. in Thessalië. — 2. <Pdgoa&ogy 2 = Pagodhog.
<pdgoogy ró, gedeelte, stuk : q?. nó/.scog,
stadswijk.
{pdgv(y)l-y vy{y)og, fj, strot, keel.
(pdgy cpdoa, cpdv, part. pr. v. <pr]iii.
<pdoyavovy 7ó, zwaard.
cpdo&az, inf. pr. med. v. cpyyi.
$aaiavógy 3 [ —Lat. Phasiïïnus —>Ned.
fazant], van de Phasis in Kolchis ; oi

4?EidiJZJiog
-oi, Phasianen, omwoners van de Pba¬
sis. — Pdoig, LÖog, o. 1. rivier in
Kolchis. — 2. bovenloop v. d. Araxes.
cpdonco = cpypi.
cpdapay ró [cpaivco]. 1. a) verschijning,
inx.: wonderbare verschijning, spook:
ó cp. vsgzÉgcov, uit de onderwereld.— b)
wonderteeken, voorteeken.— 2. schijn¬
beeld, droombeeld.
<pdooay f), een soort wilde duif.— qpaaaocpóvogy 2 [cp. ; sl. v. s-Tte-cpv-ov, 2en ao.
v. Pelvco], wilde duiven doodend.
cpazi^co. 1. zeggen, verklaren. — 2. toe¬
zeggen, beloven. — qpdzigy acc. iv, 7)
[gen. en dat. enk. en mrv. onibrehen\
[cpygi]. 1. wat gezegd wordt: ieder
woord, gezegde, boodschap, tijding,
orakel; ook: voorteeken. — 2. inx. :
a) gerucht, gepraat. — b) roep, faam.
cpdrvrjy y, krib, ruif.
1. «paros, 3 [verbaaladj. v. e-ne-cpv-ov, 2*n
ao. v. dsivco], gedood.
2. cpazógy3 [verbaaladj. v. cpypi], gespro¬
ken.
<pavA,ogy 3. — I. 1. a) waardeloos, ar¬
moedig, onbeduidend, zwak : igdziov
-ov) fUKod aai -a(onbeduidende dingen)
jigdzisLv. —b) ongeschikt, onbekwaam,
onbruikbaar : avlyzyg cp.) cp. pd^eohai;
zcbv dyadcbv (verdienstelijk) nazégcov
Jio'/Aolvieïg -01 yiyvovzaï. — 2. a) slecht,
kwaad, onaangenaam, ellendig.,— b) v.
pers. : a) boos, kwaadaardig, kwaad¬
willig, slecht. — f>) lichtvaardig, zor¬
geloos, slordig.— II. zonder ongunstige
beteek. 1. eenvoudig, ongekunsteld. —
2. gemakkelijk.
cpavXózygy rjzog y [cpavkog]. 1 a) min¬
derwaardigheid ,
onbeduidendheid,
zwakheid. — b) slechte hoedanigheid,
onbruikbaarheid ; v. pers. : onbe¬
kwaamheid, onwetendheid. — 2. xonder ongunstige beteek.: eenvoud.
<Pavaiddrjg, ov, d, Phausiade, zoon van
Phausios, t. w. Apisaoon.
cpdco [cpdog], schijnen, stralen.
<Peaiy cov, ai, voorgebergte en stad in Elis.
cpépopau [viv. cpófiog\ = cpofléoyai, ver¬
jaagd worden, uit schrik vluchten.
cpéyyogy zó. 1. glans, licht, schijn. — 2.
inx.: a) daglicht. — b) meton.: dag.
4>£idy y = <PeaL
<p£idiagy ov, ó, beroemd Atheensch beeld¬
houwer, gest. omstr. 432 v. C.
&sidiJTJzidi)jgy ov, 6 [<P.} -iörjg], Pheidippide, zoon van Pheidippos. — &eiöijzrcogy 6 [cpstdoyai, injtog], Gr. aanvoerder
vóór Troje.

,

.

cpeiöopou — cpégco

<xpeldo/Liai, cpsiGopai, ècpsiodurjv. (A, V, f.
met redupl. TtEcpidr/oo/iai, H.; 2* ao. met
redupl. Jtsqpiöó/Lirjv, H.). — 1. cl) zich van
een handeling onthouden, nalaten, ver¬
mijden te : 9o. ro£ Xèyeiv.— b) iem.of iets
ontzien, sparen, zich van iets onthou¬
den, niet aan raken : ° g ?/ cpEiog fitov,
spaar mijn leven niet; abs. : omzichtig
-, toegevend te werk gaan. — 2. spaar¬
zaam gebruik maken van, bezuinigen :
XQTjudxcov cp. — <peiScoy óog-ovg, rj, en
(peidcoAri, ?c], het ontzien, zuinigheid.
tpeidcov, covog, 6. 1. honing der Thesprotiërsj H. — 2. honing v. Ar (/os, 2e helft
der VIL eeuio v. O. — HeiScoveLog, 2
[(Peidcov, 2], van Pheidoon.
tpeMevs, o, steen achtig land.
<peh{ósj ó, kurk.
(pevdxrjj rj, pruik. — cpevaKi^oo, bedrie¬
gen. — CpEVOlKlO/AÓiT, 6, bedl'Og, op¬
snijderij,
Psveóg en <Péveogy rj, stad in Arkadië.
tpepaly öjv, ai, stad in Thessalië. — &e@aïog, 3, van Pherai; ot -o*,Pkeraiërs.
ipegavlh'/gy 2 [cpêgcov

drdea\, bloemenbrengend.
cpégjico. L laten weiden ; pass.: weiden,
grazen. — II. alg. 1. voeden. — 2.
med., met aec.: aj als voedsel nemen,
zich voeden met, opeten. — b) overdr.:
° -ogou Gcxpiav, zich laven aan wijsheid.
<psQE [vóór enh. en mrv.),tussiv. [versteende
imper. v. cpégco ; vgl. dys], welaan.
cpEgéyyvogy 2 fcpègcov èyyvpv ; eig.: borg¬
tocht stellend], overdr. 1. betrouwbaar.
— 2. in staat iets te doen, toereikend.
cp£gé£vyog9 2 [cpêgcov uvyóvJ, het juk dra¬

gend.
pEQEKgdxrjgy ovg, o
[cpégcór xgdxog],
Atheensch blijspeldichter, 2e helft der Ve
eeuw v. G.
(pégEGKoVy iter. impf. v. cpégco.
(pEQEGxdcpvkogy ^[qiégcov GxacpvXdg], drui-

vendragend.
Pégrjgy rjTOQ, ó, mythische stichter v. Phe¬
rai. — <pEgrjTiddrjg9 ov, d [<Z>,, -iddyg],

Pheretiade, afstammeling van Pheres.
— 1. %ijn zoon Admetos. — 2. zijn
kleinzoon Eumelos.

(pégiGTogy
cpégiaxog.
xpEQvrjy rj [cpégco ; eig.: het ineegebrachte].
1. bruidsschat, uitzet. — 2. bruidsge¬
schenk.
pEQGÉtpaGoay -(póveia, -cpóvrjy fj= üsgascpóvrj.
tpÉQraTogy 3, en cpÉgiGzosy 3 [ow. (pégco ;
eig. : het meest aanbrengend], dienen
als superl. bij dya&óg ; %. cpegxEgog. —
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1. a) best, voortreffelijkst. — b) in zeer
verziv. %in in de aanspraak : co qiégioxs,
mijn beste. — 2. inz. : sterkst, dap¬
perst.
cpégzE = cpégsxe, imper. v. cpégco.
(pégxEQog9 3 fme. cpégco ; eig. : meer aanbrengend], dient als cornp. bij dvadóg ;
z. (pègxaxog. — 1. beter, voortreffelijker.
— 2. inz. : a) sterker, dapperder. —
b) nuttiger, voordeeliger.
cpEgxógy 3 [verbaaladj. v. cpégco], draaglijk.
cpégrgovy xó [cpégco], draagbaar.
(pégco, f. ol'oco, 1° ao. ijvsyy.a, 2e ao. rjveyxov, 2g pf. Evyvoxa [att. redupl.) ; med.f.
oioopai (ook met lijd. beteeh.), ao. rjvsyxagr/v, pf. èrrjvey/nai; pass.f. évsx^yoogai, ao. yvéx&ip'j pf svyveypai. — A, Jr.
[vrl H.) 2 rnrv. imper. cpègxs ; iter. im¬
pf. cpégsoy.or, gemengde ao. imper. ofos
enx„, inf. oigé/iev, oloé/isvai, Pao. ion.
rjvEixa, ep. èvEixa : med. 2 enk. 2° imper.
ao. svsyyov ; pass. P ao. ion. ijvEt/jh/v.
— [met cpégco is viv. Lat. ferre].
A. overg.: dragen.
I. 1. a) cp. ody.og. — b) overdr. : verdra¬
gen, uithouden, dulden : cp. oiyfj xaxd ;
xaiEJzcog cp. ii, iets kwalijk nemen. — 2.
a) inx. : een oogst dragen, op-, vóórt¬
brengen : yfj yagjtöv -si. — b) overdr. :
veroorzaken, bewerken, verschaffen :
nxauxa -ei vlxrjv ; q?. dlysa dvpco, H.
II. (dragend) voortbewegen. — 1. a)
a) voortdragen, -sleepen, -drijven:
Zécpvgog -ei vijag, H. ; Xnnoi scpsgov
(trokken) dgga, H.; pass.: voortbe¬
wogen, -gedragen, -gesleept, -gedre¬
ven worden, vallen ; zich snel voort¬
bewegen. zich storten, vliegen, vallen:
dvègoïoi -EG&ai, H. ; xaxct xcbr TtExgcor
êcpègovxo, stortten neer van de rotsen.
— P) h* part. pass. cpegó/iEvog en soms
ook h. act. cpègcov = zich snel bewe¬
gend. haastig, onstuimig: -ovoa [èavxijv] èvépals vr\ï cpiXip, HDT., met ge¬
weld wierp zij zich op... — b) overdr. :
a) in den mond voeren, rondvertellen;
rrl pass.: besproken worden: sv -sa&ai.
in een goeden roep staan. — f) pass. :
op een zekere wijze verloopen : xd ngdyfiaxa xaxcog -sxcu, gaan slecht; xavxa
èdv xavxp -sodai, de zaken op haar
beloop laten. — 2. inx. : a) weg-,
meedragen, verwerven: a) Xécov -si
aiya ; nvgovg ècpégovxo, zij gingen tar¬
we halen [med. : voor zich) ; piotióv
-siv, soldij ontvangen ; -siv y.ai aysiv,
dysir xal -siv, plunderen; vd.: uit¬
plunderen : sepegs xai ijys xovg Orjfaiovg [%.. dyco, A, II, 5). — f) overdr. :
behalen : pèyioxa ayadd -soddi ; xd
xgcQxa [dehXa] -sodai ; ° -siv ydgiv, een
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»',yvr„,

<pev

—

gunst ontvangen [z. ook b, ft). — b) a)
brengen ; inz. : het verschuldigde
brengen, betalen : daopóv 97., schatting
opbrengen. — ft) overdr. : %dptv 9o.xivi,
iem. een genoegen doen, na H.: iem.
dank weten (z. ook a, ft) ; dyysXipv 9?.,
een boodschap brengen.
B. onoverg. I. 1. zich uitstrekken naar :
p bzi ïïalaooav -ovoa X^QVi HDT. 5 V
slg Opftag -ovoa ódóg.— 2. (péocov, z. A,
II, 1, a, ft.— II. overdr. 1. leiden naar,
strekken tot: eg aloxvvpv, xovxo -ei,
HDT. ; p yvcbf.li] EfpSQE ovpftaV.siv, HDT.,
zij waren voor het leveren van een
slag. _ 2. betrekking hebben op, doe¬
len op : xQt1ovVQlov ^ 'Agysiovg -ov,
hdt., dat bp... sloeg.
C. (psQs, bij H.: breng hier; na H. tot
tussiv. versteend', z. (pégs, blz. 577.

<pevy tussw. [vw. Lied. foei]. 1. uitroep v.
smart: ach !, wee ! : 0 9?. xaXag, wee
mij, arme ! ; 0 <p. rijg dvoiag [gen. v. oorzaak), ach, welk een onverstand ! —
2. uitroep v. verwondering : o !, he ! :
0 9?. xov xo.Vi.ovg, o, hoe schoon !
t'pEvyoo, f. cpevt-opai en -ovpai, 2& ao.
é’(pvyov, 2e pf. nécpevya ; pass. ao. ècpEVX'd'rjv, pf. nèopvypai. — A. V. (vrl H.)
iter. itnpf. (psvysoxóv, iter. 2e ao. <pvysoxs, part. pf. nsrpvtóxsg. — [vw. Lat.

fugëre].
,
A. 1. vluchten (ziecpvypEvog, H. = necpsvycóg). — 1. onoverg,.: de vlucht ne¬
men, ontkomen: 9?. dnó xivog ; 9;. vnó
TLvog, door iem. op de vlucht gedre¬
ven worden, vóór iem. vluchten ; pr.
en impf. dikw.: trachten te ontko¬
men. — 2. overg.: a) iem. of’ iets ont¬
vluchten, ontkomen aan : Jïdvaxov, (p.;
tzolóv OE (ace. v. h. geheel) snog (z.k'jiog,
1,1) 9ovysv sgxog [ace. v. h. deel) odovxcov;
H. — b) in verzw. zin: a) ontvallen :
Néoxoga ex x^igcbv cpvyov pvla, H. — ft)
vermijden, verzuimen.— II. inz.: zijn

land vluchten, voortvluchtig zijn, in
ballingschap gaan, - leven : 9?. ex xpg
naxgibog ; o -cov, balling.
B. overdr. (voorstelling v. een gevecht).
I. in staat van beschuldiging zijn,
aangeklaagd -, gerechtelijk vervolgd
worden : -eig xpv bixpv i] dicóxsig ; zijt
gij de beklaagde of de aanklager? ;
doEftsiag [gen.) 9?. vnó xtvog, door iem.
van goddeloosheid aangeklaagd wor¬
den ; o -ror, de beklaagde. — 2. ü tot
zijn verdediging zeggen : ecpevys pp
eiöévat.
<pEvxréov9 verbaaladj. v. (pevyo1. — (pevxzog, 3 prf.]. 1. dien men moet vluchten.

— 2. waaraan men kan ontkomen.
<pevlgig9 scog, p [<pevyco\, vlucht, het ont¬
komen.

<PPQ

L

<pp en 1. (pp, vgw., gelijk, = cbg.
2.(pij = ecprj, 3 enk. impf.y. (pp pi. — (pij,.
3 enk. conj. pr. v. cpppi.
cpY)yivog, 3, eikenhouten, ofmisseh.: van
kastanjehout. — <PPY°S> P \vw^a'
gus, Ned. beuk, boek]. 1. eik met eet¬
bare vruchten, of missch. : tamme
kastanjeboom. — 2. eetbare efikel, of
missch. kastanje.
&rjyovoiog9 6, Phegoesiër, van de Attische
gouw Phegoes (Qrjyovg).
901777, ep. = (pp, conj. pr. v. (pppi.
cppfiT], p [(pppi; vw. Lat. fama]. 1. a) mededeeling, openbaring door (vaak toe¬
vallig mtgesprolcen) woorden of door
andere teekenen (vgl. Lat. omen): x°dQ£
-p, H., hij verheugde zich over dat
woord (v. gunstige voorbeteekenis). — b)
inz.: openbaring door een god, orakel,,
voorteeken : xov óvetgov 99., hdt., de
voorspelling van het droomgezicht;
oi 'd'Eoi népinovoiv dyyéhovg (als boden)
-ag xal èvvnvia xai oicovovg. — c) alg.:
iedere uitspraak, gezegde. — 2. a) on¬
zeker gerucht [dat als v. goddelijken
oorsprong beschouwd werd), mare, faam,
openbare meening ; ook verpers. — b)
inz. : gerucht betreffende iem., roep
waarin iem. staat. — 3. boodschap.
cppfiL (vervoeging, z. Spraahk.; ind. pr.y
behalve cpgg, is enkl.). — A. F. [vrl H.)
2 enk. ind. pr. (pijoda, (ppofla, 3 mrv~
pr. dor. cpavxi, id. aiol. (païoi, 3 enkconj. pr. (pgp, (pfjoiv, 2 enk. impf. (ppsy
(prjo&a, 3 enk. (pij, dor. e(pa, 3 mrv.
scpav, (pdv ; med. 2 mrv. iftd. pr. (pdode,
2 enk. imper. pr. (pao [-<— !: 99000], 3
enk. (pdoftco, 2 mrv. (pdo&e, inf. (pdoftai,
pari. pr. opagevog, impf. ècpdfipv, cpdfipv..
— \vw. Lat. fari].
1 .act. en med. : kenbaar maken, zeggen,,
uitspreken, verhalen, beweren; dikw.
parenthetisch, vrl cpgoi, cpaoi (zegt men],
E(pp. — 2. ja zeggen, beamen, verze¬
keren ; in antwoorden : cpppi, ja; ov
9opfu, gew. : zeggen dat niet (vgl. Lat.
negare), ook: ontkennen, loochenen,
weigeren ; cpa&i ij fu7, (zeg) ja of neen.
— 3. bij zichzelf zeggen, meenen, den¬
ken, gel o oven.
cppfiL^co. 1. uitspreken, zeggen. — 2.
een gerucht verspreiden. — (pijnig, iog,
Y] [(ppgp]. I. 1. gepraat, gerucht. — 2.
a) het oordeel van het volk, volksstem.
— b) subj. : kwade roep, beruchtheid.
— II. volksvergadering.
cpijv = £(ppy, impf. v. cpppi.
(ppvai9 ao. inf. v. cpaivco.
cppvp, p, ivschl. ‘. zeearend.
cprjg, óg, o, aiol. — &gg [vw. Lat. ferus]-

Pggrj

—

1. wild dier, ondier. — 2. oi Pfjgeg, de
Kentauren, als halfdieren.
&V6V? rj, geic. mrv., Pherai, stad in Messènie.
^rjQ7jzLdörjgy ao, 6 = PsggzLaögg, t. w.
Eumelos.
'I* d>rjazog, 6 [-<— Lat. Festus], Festus,
Rom. bijnaam.
(p'd'dfjLevog9 z. cpOdvco. — cp'd'dvy 3 mrv.
2G ‘ao. ind. v. cp&dvco, en onz. v. q?0dg,
part. 2C ao. v. id.

(p'd'dvcOy cpiigoogai, scpOaoa, 2C ao. scpOgv
{gaat naar Eozgv), EcpOana. — A. V.
(vrl H.) 3 mrv. 2G ao. ind. cp-Odv ; 2& ao.
conj. 3 enk. <pfh'uh tpO'fjoiv, -qcêrjpoi,
mrv. (pO'écopev, cpOécooi ; rned. part. ao.
cpO'dpevog.
I. voorkomen, iem. vóór zijn, eerder
het eerst komen, - doen : èfovXszo cpOdoai ngcözog, het eerst vooruitkomen ;
'ÈcpOgoav zovg Tlégoag ejil zijv yécpvgav
dmxófiEvoi, hdt., bereikten ... vóór...;
ovx dv cpOdvoig Xéycov, gij kunt het niet
te gauw zeggen, d. i. zeg het gauw.
— 2. t verzio.: ergens komen, bereiken.
(p&agricopcuy z. cpOEtgco.
9o'd'dgy doa, dv, part. 2c ao. v. cpOdvco.
cp&éyyofA,at, een geluid geven, - laten
hooren. — 1. v. menschen : a) luide
spreken, schreeuwen, roepen. — b) alg.:
zich laten hooren, uitspreken. — 2. v.
dieren : hinniken, krijschen enz. — 3.
v. zaken: weerklinken : rj odlniyh
ÈcpOéy^azo. — cp'd'eynzógy 3 [verbaaladj.],
geluid gevend.
cp'd'éypet, zó [(pd'èyyopai], wat weerklinkt:
geluid, klank, stem, woord, spraak,
zang der vogelen.

9o'd'EigcOy

cpOegco, sqrOsiga, EcpOagya, 26 pf.
ëcpOoga ; med. f. cpdegovpaL (met lijd.
beteek.) ; pass. 2e f. cpOaggaopai, 2* ao.
sqr&dgrjVj pf. sqpOagpat. — A, V. iter.
impf. -(pOeigsoxE, H., f. -cpOègoEt, H. —

1. a) te gronde richten, vernielen,
verwoesten, beschadigen : cp. xcógav. —
h) dooden : 0 ècpOagpêvat Isïai, gedoode
kudden. — 2. overdr. : a) in een slechteren toestand brengen, te gronde
richten : zöv olxov (vermogen) 7 . xai zó
ocopa Kal zijv \pvxgv. — b) te niet doen :

0

Oscbv vópovg cp.

<P&eigcov ögogy ovg, zó, berg in Karië.
cp'd'Eia- = cpOto-.
qp'&'écopiEVy zp'd'rjy <p&fjy cp'd'r] o ofiaiy z.
(piïdrco.
‘L'd'lay rj, stad en land schap in Thessalië.
— <P&idgy döog, vr. bvn., uit Phthia. —
$&lr]v-d£y bw., naar Phthia. —
zcuy cov = POicozaï. — (p'&'iTj-qpi, btv..
te Phthia.

(p'd'óvog
9o'd'ipEvogy
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med. part. 2e ao. v. cpOtvco. —
<pdhvdg, döog, vr. bvn. [7oOivco]. 1. ten
einde loopend, te gronde gaande. —
2. bedr. : verterend.
cp-d'ivójzcogovy zó [cp-Oivovoa öjzcóga ; eig.:
de ten einde loopende herfst], naherfst.
cp&ivv&co {iter. impf. (pOivvOsoy.E* H.)
[cpOlvco]. 1. onoverg. : kwijnen, te gron¬
de gaan, uitsterven.—2. overg. :"doen
kwijnen, te gronde richten, vernie¬
tigen.
<p&ivco en 9o'd'icoy (pOioco en cp&Eioco, ëcpOioa en EqpOsioa, 2e ao. HcpOtov; med. (pOtoopat en cpOzioopat, 2G ao. êcpOlpgv (3
enk. opt. H. (pdïzo); pass. ècpOtOgv (3 mvr.
H. -10ev), ecpOigai (plqpf. EcpOipgv, 3 mrv.
H. -tazo). — I. onoverg. en meel.-pass. h
v.pers.: kwijnen, verdwijnen, te gron¬
de gaan, vergaan, sterven: cpOlpevog,
gedood, dood. — 2. overdr. : a) v. d.
tijd : voorbijgaan, afnemen : -ovoi vvxzeg ze yal fjpaza, II. ; 0 g vvv (pOipérg
vvl; ; prjv -cov, na H. : het laatste derde
deel van de maand. — b) op niets uitloopen, mislukken : 0 -ovza pavzEv/uaza ;
0-st loxvg yfjg. — II. overg.: (rnissch.
alleen f. en lc ao. act.) : dóen kwijnen,
uitputten, te gronde richten : cpO'/ast os
zó oóv pévog, Ii.
$&ïogy 3 [fPO'ta], uit -, van Phthia ; dl
-oi, Pkthiërs.
P’d'igcüY ogog = POsigcöv dgog.
zp'd'Larjvcogy ogog, m. vr. bvn. [(pOtvcor dvó^ag], mannenmoordend. — (p^iaip.Pgozogy 2 [99. fgozovg ; voor de (.1, %.
fgozóg], menschen verdelgend.
9o'd'ïzoy ep. 3 enk. 2G ao. opt. med. v. 7;#/vco. — cp'd'izógy 3 [verbaaladj. v. (pOiva>]r
dOOd. - Cp'd'LCOy z. tpO'LVCO.
P'd'icozrigy ov, m. bvn. [<2h97a], Phthiotisch, uit Phthia.
tp'd'oyyrjy r\ [(pOéyyo/LiaL], stem v. menschen
en dieren. — (p&óyyogy ó [id.], klank,
geluid, toon v. de menschelijke sternr
v. vogelen en v. muziekinstrumenten.
(p’&'órjy g [cpd'Lvcoi], tering.
cp'd'ovEgógy 3 [(pOóvog], afgunstig.
cp&ovéco [id.]. 1. misgunnen, weigeren,
iem. iets onthouden : ov zot (dat.) ijpiórcov (gen. v. scheiding) cp., H., ik wei¬
ger u de muilezels niet; gg (p'OóvEi poe
dnoygivaoOai. — 2. afgunstig zijn, be¬
nijden : cp. ETci ztvi, wegens iets.
cp'O'óvogy 6. 1. het misgunnen, het weige¬
ren : cp. ovöelg Xéysiv, ik heb er niets
tegen, het te zeggen. — 2. a) afgunst:
-ov ex^lv, afgunst gevoelen (z. ook b).
— b) lijd. : het benijd worden : 0 xgèooov oly.zigpov cp., beter benijd dan be-

cp-d'ogd
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—

cpdoyvpvaozLa

klaag d; -ov ïysiv, • benijd worden (z,
ook a).
(p'O'OQciy fj [cpO eloco], verderf, vernietiging,
ondergang, dood.
vidlv, rj [
Md.'fiool], vat. — 1. a)
pot, pan. — b) lijkurn. — 2. na 11. .
platte schaal : offer-, drinkschaal.
<piÖLZLovy zó, gemeenschappelijke eetzaal
der Spartanen.
cpiXdyXaogy 2 [cpdécov

dylad], prachtlie-

vend.
t cpilaSelcpiayi), broederlijke liefde. —
(pilddelcposy 2 [cpdécov ddsXyóv], zijn
broeder
zijn zuster liefhebbend : ° -a
ödxgva, zusterlijke tranen.
cpïïaiy 2 enk. ao. imper. med. v. cpdéco.

ook med.) : gunstig zijn, beschermen,,
terzijde staan. — b) liefkoozen, kussen.
II. 1. met zaken als voorw. : gaarne
hebben, nastreven, goedvinden :°aloxgoxégösiav q?. — 2. gaarne doen, ple¬
gen { Fr. aimer a) : oïa -el yéyvsod'cu,
zooals pleegt te gebeuren.
cpihjxoogy 2 [cpdécov dxoyv]* gaarne -,
aandachtig luisterend.
cpiXrjpLOLy zó [jcpilèco], liefkoozing, kus.
cpiXrjgezpogy 2 [cpdécov sgsrpd], van roei¬
en
van scheepvaart houdend. — cpiXijaij.ioXnog, 2 [7?. polnijv], van zang
en dans houdend.
0drjzogcSrjgy ov, o
[* 0dfjzcog, -löijgJ,
Philetoride, zoon van Philetoor, t. iv.
Demoechos.

cpilaipicovy m. vr.bvn. [cpdécov aïfia], bloed¬

cpdvjzógy

dorstig.
cpdaiTCLToSy -aireQOSy superl. en comp. v.

cpdiay

cpdog.
cpiXaiziogy 2 [cpdéow auiag], gaarne aan¬
klagend, - berispend, bedilziek.— cpuaXé£avögog,2[(p. 3 AXé£avdgov], vriend
van Alexander. — cpiXavayvcóazrjg, ov,
6 j>. dvdyvcooiv], van lezen houdend.

1. menschlievendheid,
welwillendheid : cp. Xóycov, hoffelijke
woorden. — 2. meton., concr. (igew.
mrv.): blijk van welwillendheid, ge¬
schenk, onderscheiding. — cpddv'd'gconog, 2 [cpdécov dviïgcÓTiovg]. 1. menschlievend, liefderijk, welwillend. — 2.
zachtaardig, vriendelijk: rd -a, vrien¬
delijke bejegening.
cpdajzex&ypMV, 2 [cpdéco, dnexOdvoucu],
twistziek.
cpiXagyvgiciy fj, geldzucht.— cpddgyvgogy
2 [cpdécov dgyvgov], geldgierig.
cpdagxogy 2 [cpdécov dgyfjv], heerschzuch-

(pdav'd'QcoTEiay fj.

8

[verbaaladj. v. cpdéco], geliefd.

liefde, genegenheid,
vriendschap, toewijding : -a xfj ofj. uit
liefde tot u; dia -ag (z. öid, B, I, 2, c)
lèvai xivi, op vriendschappelijken voet
staan met.
cpdiHÓgy 3 [cpdog], vriendschappelijk,
vriendelijk, van -, voor een vriend.
cpdiogyZ [id.]. 1 .bedr.: a) van een vriend
komend, een vriend passend, - toebehoorend, vriendelijk : -01 Xóyoi; fj -a,
met en zonder ycóga, bevriend land.
— b) van de vriendschap : Zevg <I>. en,
vaker, ö 0. alleen, Zeus, beschermer
der vriendschap. — 2. lijd. — cpdog,
bemind : 0 -a dloyog.
cpdiJiJtL^co [0diiinog, 1], het met Philippos houden. — cpdinma/aógyó, sym¬
pathie voor Philippos.
(pdiTCTtog, 2 [cpdécov ïnnovg], van paar¬
den houdend. — &iXutJtog9 ó. 1. Phi¬
lippos II, koning v. Makedonië, reg.
359-336 v. G. - 2. t Philippus, een
fj

[cpdog],

der Apostelen.

tig-

cpiXazOy H., 3 enk. med. ao. v. cpdsco.
cpdavXogy 2 [cpdécov av/lor],

die van de

fluit houdt.
[qnXov ègdcov],
zijn vriend beminnend. — cpdegaazLa,
fj, gehechtheid aan zijn vriend.— cpdégaazog, 2. — 1. = cpdsgaorijg. — 2.

cpiXegaazfjg, ov, m.

bvn.

door vrienden bemind.
(pdézaïgogy 2 [cpdécov sxalgovg], aan zijn

makkers gehecht.
cpdéco, regelm. {med. f. fjoopat, ook lijd.
beteek.). — A. F H : pr. inf. qnXfjuevcu ; iter. impf. pdêsoxs ; med. ao. (é)cpdazo, imper. cpdai.

., .

I. 1. liefhebben, beminnen, iem. gene¬
gen -, - verkleefd zijn. — 2. liefdevol
behandelen: a) vriendelijk onthalen,
liefdediensten bewijzen; v. góden (H.

c&diozidrjgy ov, o [0dioxog, -idijg], tiran
v. Oreos op Eaboia ten tijde v. DEM.
cpdicfzogy 3, superl. v. cpdog. — 0tXiozogy
6, Gr. geschiedschrijver uit Syraïcuse,
gesneuveld 356 v. G.
cpdiziovy to = cpiötziov.
cpiXLcoVy

2,

comp. v. cpdog.

cpdo^aadevgy

écog, o

[cpdog,

fiaodsvg],

vriend des konings.
[cpdécov yapovJ,
trouw¬
gen. cozog, ni. vr.
bvn. [cp. yéXcoza], goedlachsch.

cpdóyoLfAogy

lustig.

2

— cpiXóyeXcogy

van turnen houden.
ov. 6 [cpdécov (ro) yvpvdgeiv], liefhebber van turnen. — cpiXoyvpLvaozlcty
fj,
liefhebberij
voor
turnen.

cpiXoyvpvcLctxécoy

cpiXoyvpLvaazfjgy

cpiXobÉanozog

2 [(pdécov ösoTzózrjv], zijn
meester beminnend ; inz. : slaafsch. —
9oiXóÖLHoqy 2 [cp. dixag], procesziek. —
<piXóöcogogy2 [9?. <5a>oa], gaarne gevend,
vrijgevig. — cpcXoHEd/ucov, 2 [99. (zó)
tósaflcuj, kijklustig. — cpiXó'd'Eog, 2
[99. #£ovs], godlievend. — cpdó&rjgog,
2 [99. #7/par], van de jacht houdend. —
99AAo^”ur?;^, ov, d [99. (rol Ovelv\ van
offerfeesten houdend. — cpdoiKxigpcovy
2 [99. (id) otxzslgsiv], tot medelijden ge¬
neigd. — cpikoiKTLGTogy 2 [99. (rd) qïxtL£siv], en cpiXoiu,zogy 2 [99. oixiov\ tot
weeklagen geneigd.
(piloLvicLy 77, liefde tot wijn. — cplXoLvog,
2 [9nUcov olvov], van wijn houdend,
drankzuchtig.

cpiXoöéajzozogy

<ï>iXolxiogy öj ossendrijver v. Odusseus.
cpuloxalécoy het schoone
het edele be¬
minnen. — 9oiXÓKaXog, 2 [cpdécov (rd)

pcaAoV], het schoone beminnend.
<pL^oH£QSéo)y van winst houden, inhalig
zijn. — cpiXouegSggy 2 \cpdécov y.êgftog],
inhalig.
qp iXo K ÉgX O pLO gy2 [9odÉCOV (rd) XEOZOpEELl>\,
spotziek. — 99iXoxlvövvogy 2 [99. vdvbvvov], het gevaar beminnend, stoutmoe¬
dig.
^iXoHXrjg, éovg, d, Atheensch veldheer, ^03
??. G. bij Aigospotamoi overwonnen.
*j" CplXÓKOGfJLOgy 2 [9odécov xóofiovJ, WO*

rel dsch gezind.
<PiXoHgdzggy ovg,

d, Atheensch staatsman
ten tijde v. DEM.
cpiXoKzéavogy 2 [(pdécov Htéavov], en rpiXoKrrjpcovy 2 [99. xifj/Lia], hebzuchtig*.
&iXoxzrjzgg, ov, d [tpikog, xzdo/ucu], metr. Heraldcs, beroemd schutter
tijdens d. Trojaanschen oorlog.
cpiXoHvwvy gen• y.vvog, wz. z>r.
[9?*"
Ascor «vvctg], liefhebber van honden. —
sMóAaos, d [99. AaoV), Puthagorceër,
wschl. tijdgenoot v. So/crates. — 99tAd2 [99. (rd) Aee^eiv], gaarne lik¬
kend, - snoepend. — g^Aó/ïoyos, 2 [99.
Aóyovff]. 1. van wetenschappelijke -, van
geleerde -, van letterkundige gesprek¬
ken houdend. — 2. van studie hou¬
dend ; d 9?., geleerde. — cpLXoXolöogog,
2 [99. (rd) Xoiöogésiv], gaarne scheldend.
— cpiXofA.a&rjs, 2 [99. (rd) /Liafhïv (2* ao.
inf. v. fi.av'd'dvcuj], leergierig. — cpiXópavxtgy gen. scog, m. vr. bvn. [99. gdvrsig]: van waarzeggers -, van waarzeg¬
gerij houdend. — cpiXopPgogy 2 [99.
op/ügov], van regen houdend, — cpiXo/u.rjzcogy gen. ogog, m. vr. bvn. [99. ,ugT«e«], zijn moeder beminnend ; bijnaam
v. Attalos III. — (piXofzg.ELÖrjg9 2 \cp. (rd)
pisièdEsv\y gaarne glimlachend.
<pi-

—

zplXog
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Xópovoogy 2 [99. govoag]. 1. muzen¬
vriend, kunstlievend. — 2. inz.: mu¬
ziekliefhebber.— €plXópoopiogy 2 [99. pcb'
fiov\y bedilziek.
cpiXoveiKéoö en -vlxeco. 1. twistziek zijn.
— 2. a) naar de zege -, naar den voor¬
rang streven, wedijveren, eerzuchtig
zijn,r/e7o. in ongunstigen zin. — b) Hard¬
nekkig gesteld zijn op, zich inspannen.
— cpiXovEinia en -vinicLyf). 1. a) twist¬
zucht, betweterij. —b) twist. — 2. het
streven naar de 'zege, - den voorrang,
wedijver, eerzucht, gew. in ongunstigen zin. — cpdóvEinog en -vwog, 2 [99.
vsïxog en vixgv; de samenst. met -veixen die met -vix- werden door een gebruikt).

1. twistziek, betweter. — 2. naar de
zege -, naar den voorrang strevend,
wedijverend, eerzuchtig, gew. in on¬
gunstig en zin.
cpiXovix- = cpdovEix-.
(piXóljEivog = -qsvog. —

<piXotgEvio.y g1
vriendelijkheid jegens de vreemdelin¬
gen, gastvrijheid. — qpiXó^evogy 2 [cpiXécov jgévovgJ, vreemdelingen voorko¬
mend ontvangend, gastvrij. — g>iXót-Evog, ó, Gr. dichter, 435-380 v. 0.
cpLXojzaïyfjicoVy 2 [cpdÉoov (zó) jzcu£eiv]7
gaarne schertsend, vr o olijk. — <piXójzeug, gen. naiöog [cp. jiaidag], zijn kin¬
deren beminnend. — cpdoJzdvwxog9 2
[rp. Tzavvvxiöag], van nachtfeesten hou¬
dend. — (piXoJzdzcogy gen. ogog, m. vr.
bvn. [99. Tzazéga], zijn vader beminnend.
— (piXÓTtXovzog, 2 [99. Tilovtov], naar
rijkdom strevend,aan rijkdom gehecht.
-3- (piXojzóXE/uogy 2 [99. jióXspov], krijgzuchtig. — cpiXónoXiQy gen. tbog^ acc. ivy
m. vr. bvn. [99. jtóAtv], vaderlandlievend.
cpiXoTtovLay ij, werklust, vlijt. — cpcXonovogy 2 [99. jtóvov], arbeidzaam, vlijtig,
ijverig.
<piXojzooLo.y ?;, drankzucht. — cpiXoJtózrjgy
ov, ó \rpiiéojv (zó) jiLVEiv], die van drin¬
ken houdt.
cpiXojzgaypoavvgy rj, bedrijvigheid; dikw.:
bemoeizucht. — cpiXojzgdypcovy 2 [9nké<x>v jzgdygaia], bedrijvig ; inz. : be¬
moeiziek.
cpLXojzzóXEpLogy 2 [rpL?.E(DV nzoKsgov] =
rpdojióXsgog. — cpiXógzv£y vyog, m. vr.
bvn. [99. dgzvyag\, liefhebber van kwar¬
tels.
(piXog, 8 (comp. en superl. vaak zpü.zEoog,
(plXzazog ; soms qpdlcov, zpdiozog, epdeozsgog, qpdcozazog, qu/.atzEgog, cpdaizaxog).
— [ —> Ned. bibliophïïc enz.].
I. [ml H.) : eigen, toebehoorend aan
(en dus lief; vaak /reinig meer clan
het bezittelijk vnw.) : -ai /Etgsg ; 01 -01,

cpil.6oaQx.og
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het eigen volk, verwanten : oi noXepioi
xai oi -oi, xen., de eigen troepen.
II. 1. lijd.: a) a) geliefd, lief, dierbaar.
-— p) ó (p., vriend (in alle schakeeringen v. dit tv.) : echtgenoot, lieveling,
partijgenoot; in d. voc. soms zeer
verzw.: -s, vriend !, beste man !; xd -a,
het dierbare ; -a Txoieïodal nvt, hdt.,
vriendschap sluiten met. — b) v. za¬
ken : aangenaam : -ov sotl pot, gew. met
inf., het behaagt mij. — 2. bedr. = <pihog, liefhebbend, vriendelijk: -a eïöévcu
rm', vriendschappelijk gezind zijn
jegens.
-j- cpdooagnog, 2 [cpdécov (ygv) odoxa\,
zinnelijk. — qoiXooxcófA,p,cov9 2 [?oxco/Lifiara], spotziek.
tpiXooocpéco [cpdóoocpog]. 1. d) naar wijs¬
heid
naar kennis naar geestesont¬
wikkeling streven. — b) een philosoof
zijn, de philosophie beoefenen ; t de
christelijke levensbeschouwing huldi¬
gen, soms : een beschouwend leven
leiden. — 2. a) nadenken over, bestudeeren. — b) verzinnen.
tpiXoöocpLa, t] [id.]• I. het streven naar
wijsheid, - naar kennis, - naar geestes¬
ontwikkeling, wetenschappelijke werk¬
zaamheid. — II. 1. a) philosophie, vrl
levenswijsheid ; t christelijke levens¬
beschouwing. — b) meton. : philosophisch sjrsteem. — 2 het nadenken.
cpdóoocpog, 2 [cpdécov oocplav\. I. 1. naar
wijsheid -, naar kennis -, naar geestes¬
ontwikkeling strevend, weetgierig. —
2. inz. : philosophisch. — II. 6 cp. 1.
vriend der wetenschap. - der rede¬
kunst enz. — 2. inz. a) philosoof, den¬
ker ; in ongunstigen zin : ideoloog.
— b) f die de christelijke levensbe¬
schouwing huldigt.
<piXoozogyta9 fj, innige liefde. — cpMoxogyog, 2 [cpdog, oxégyco], innig lief¬
hebbend.
cpdooxQaxicóxrjg, ov, 6 [cpdécov oxgaxio')rag\, soldatenvriend. — cpdoocofiaxog,
2 [cp. oco/iia 1, voor zijn lichaam bezorgd.
— cpdoxdotog, 3 en 2, dor. — -rgo-. —
cpdoxEKvog, 2 [cp. xéxva\ vol liefde voor
zijn kinderen, kindervriend.
<piAoze%véco9 een kunst beoefenen. —
cptXóxExvog, 2 [cpdécov xéxvrjv], kunst¬
lievend.
cpdóxrjg, 7)zog, 7} [cpiXog\. 1. a) vriend¬
schap, genegenheid, liefde. — b) inz. :
gastvriendschap. — 2. meton., concr. :
vriend.— cpiXoxfioiog, 3 en 2, de vriend¬
schap
de liefde betreffend, vriend¬
schappelijk, liefdevol : 7) -a [nóotg],
dronk op iem. ‘

.

—

cpikxgov

cptXoxLptéoptat [ao. met med. beteek. ècpdoxtptfjd^rjv) [cpdoxi/Liog], eerzuchtig zijn,
uit eerzucht handelen : cp. è'v xm,# zijn
eer stellen in iets; -ovvxat ngóg dXXfjXovg, zij wedijveren onder elkaar uit
eerzucht; -ovvxat dxi ..., zij maken er

een kwestie van eer van, dat
zij
voelen zich gekrenkt omdat?.. — cpiloxip.rjp.a9 xó, voorwerp van eerzucht,
iets waarop men roemt.
cptXoxtptta, fj [tptXóxtfiog]. 1. a) eer-, roem¬
zucht, geiv. in ongunstigen zin. — b)
wedijver; alg. : ijver, het ijverig naja¬
gen van. — c) trotschheid, eergevoel.
— 2. meton.: a) eerzuchtige daad, handelwijze, inz:. vrijgevigheid ; soms:
roemvol -, edel streven. — b) stof der
eerzucht, aanleiding tot roem, nage¬
streefde onderscheiding : xovxo avxcp
è'yet -av, lett. : bevat in zich stof tot
roem voor hem. — c) eer, roem.
<ptXóxtptog9 2 [cpdécov xtpfjv]. 1. a) eer¬
zuchtig, gew. in ongunstigen zin. — b)
xó -ov, eerzucht; 0 voorwerp der eer¬
zucht, hooge rang. — 2. inz. : uit eer¬
zucht handelend : d) wedijverend.
b)
vrijgevig.
cptXotpQovéoptai (ao. ècpdocpQovr]odp,7]v en
ècpdocpgovfjïïrjv, zonder verschil in beteek.)
[(pdócpgcov], 1. onoverg. :
vriendelijk
gezind zijn. — 2. overg.: vriendelijk

bejegenen, - ontvangen,

- begroeten.

— cptXotpgóvcog, bit:, bij cpdócpgcov’. —
cpdocpQOGvvrjy rj, welwillendheid, vrien¬
delijkheid ; mrv. : blijken van genegen¬
heid. — cpdócpgcov, 2 [cpiXog, (pQrjv\,

welwillend, vriendelijk.
(pdóyogogy 2 f cpdécov

yogovg], van rei¬
dansen houdend.
(pdoygT]fiaria, fj, geldzucht. — cpiXoxQtjptaxog, 2 [cpdécov XQij/aaxa], geldzuchtig.
cpi'koxQTjpLOGvvTri, fj, geldzucht. — cptXoXQrjfjLCOVy 2 [cpdécov xgrgictza], geldzuch¬
tigf cpi’kóxQiGxog, 2 [cpdécov Xgioxóv], Chris¬
tus beminnend. — cptXóxQvoog, 2 [cp.
Xqvoóv], begeerig naar goud. — cpiXoXcogéco [cp. %cógav], van een plaats hou- .
den. — cptXoyjEvötjg, 2 [cp. tpevöog],
van leugens houdend. — cptXóipoyogy
2 [cp. yjóyov], bedilziek,
cpdLoyjvxéco, aan liet leven gehecht zijn;
gew.: lafhartig zijn. — cpiXoyjvxéa, fj,
'gehechtheid aan het leven ; geiv. : laf¬
heid. — <piXóyjvxogy 2 [cpdécov ywxvy],
aan het leven gehecht; geiv.: lafhartig.
cpiXzaxog, cptXxegog, z. cpdog,

begin.

cpiXxQov, xó [cpdéco\. 1. middel om liefde

op te wekken, minnedrank. —
aanloksel. — 3. meton.; liefde.

.

2 alg.:

jggsnsre

(piXvgvog — <pofléco
cpiXvgvogy 2 [cpiXscov vgvovg], liet zingen

beminnend.
(piXvga, ??, linde.
(pifióg, o, muilkorf, -band. — cpipLÓco. 1.
muilbanden. — 2. overdr.: den mond
snoeren, doen zwijgen; pass. : ver¬
stommen.
&iv£idr]s7 ov, o [</.,
Phineïde,
zoon van Pliineus. — &ivELgygen. tdog,
vr. bvn., van Phineus : 0 -fösg dxzal, de
kusten v. Salmudessos. — <Pivevg, (5,
lconing v. Salmudessos.
■<pizevpa, ro = cplzvga.
(piTQÓg, ó, boomstam.
4Hzzaxogy o, aio/. = fflzxay.og.
cpïzvy zó, en (pizv/Lia, rd, spruit, kind, na¬
komeling.— (pizvoo, verwekken, vóórt¬

brengen.
-j-#yla/?iarÓ£, o
—Lat. Flavianus], Flavianus, bisschop v. Antioehië, </es/, 404.
— f 4>hd/$ios> o [<— Lat. Flavius],
Flavius, naam v. een Bom. geslacht.
“I•$XdKHogy o [-<— /va/. Flaccus], Flacons,
i?ow?. bijnaam.
~\&Xaoviogy ó — ‘PXdfiiog.
cpXavgé£ooy geringschatten. —

<p/la'ü£off,
B, slecht, waardeloos, onbeduidend. —
2 [</>., sgyor], slecht ar¬
beidend.
(pA.syé'd'Go [cpXéyco]. 1. overg. : in brand
steken, verbranden. — 2. onoverg.: in
brand staan.
cpXéyfA,ay zó [cpXéyco ; —>• ZVcfZ. flegma]. 1.
brand, gloed. — 2. overdr., in genees¬
kundigen zin : a) ontsteking. — b) meton. (oorzaak of gevolg der ontsteking):
slijm.
<pXeypaivco, /l avd), ao. è(pXéyggva \ cpXèyga\, onoverg. 1. in brand staan. - 2.
overdr.: a) v. lichaamsdeel en : ontsto¬
ken zijn. — b) v. h. gemoed : in woede
ontsteken, opgewonden zijn.
tpXey gazoo Sijg, 2
-có(5?;g|, ontste¬
king verwekkend.
cpXeygovrj, f) |cpXéyco]. 1. brand, hitte. —
2. overdr. : a) v. lichaamsdeelen : ont¬
steking, gezwel. — b) "I* door een ver¬
dere overdr. : opgeblazenheid, ver¬
waandheid.
&Xéygaf ij, oude naam v. de westelijke
landtong v. Chalkidike.
4>Xeyvaiy cov, of, Phleguërs, roofzuchtige
volksstam in Thessalië.
ecpXe^a [viv. Lat. flagrare,
fulgërej.
I. overg. 1. a) doen opvlammen, ver¬
branden, verzengen. — b) laten uit¬
stralen : 0 gpsyyog -siv. — 2. overdr. : a)

•<pXéycoy é^co,
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in hartstocht doen ontbranden, lievig
aandoen: ° ggö' er’ dyav -soOov {du.),
laat u niet langer door smart verte¬
ren.— b) plotseling doen opvlammen,
- losbarsten : ° vgvoi -ovzai, de zangen
klinken op ; 0 dzav ovgaviav -siv, het
onheil hemelhoog doen oplaaiefi.
II. onoverg. 1. in brand staan, gloeien,
opvlammen. — 2. schitteren, stralen :
° -el vji’ dozgoïg ougavóg.
<PXeidoiogy 3, Phleiasiër, inwoner van
Phleioes. — &AeLovg9 ovvzog. 6, Plileioes, stad in Argolis.
tpXéyjy sfóg,
ader.
cpXrjvacpog, o, geklets.
cpXid, ?J, deurpost.
4?XidoLog — <PXsidoiog.
cpXiftco, aiol., ion. = OXlfico.
<PXiovg —
cplóyeog,

(PXEiovg.

3 \cpXó%], vlammend,

schitte¬

rend.
(pXoyltfco [id.\, verbranden.

(ipXóyiog, 3 [iel.] = cpXóysog.
cyXoyiazóg, 3 f verba aladj. v. rpXoyi£(o\,
verbrand.
cpXoypóg, o [cpXéyco], vlam. gloed; inz.\
bliksem.
(pXoiógy o, bast.
cpXoïopog, ó, het ruischen, het bruisen.
cpXó^y oyóg, ij | cpXéyco]. 1. vlam. — 2.
overdr.: a) flikkering, b. v. van een
helm. — b) gloed v. cl. wijn. — c) °het
vernietigend razen der pest.
<pXvagéco, bazelen, zwetsen.— cpXvagia
ij. 1. gebazel, gezwets.— 2. v. zaken*:
beuzelarij. — cpXvagog, bazelend, zwet¬
send.
$Xvevgj o, iiitPhluë. — <PXvrj, r), Phluë,
een Attische gouw.
(pXvrjgécOy ion. — (pXvagéco.
<&XvrjoL, bw. \ (I>Xvi}\, in de gouw Phluë.
cpXvco |vw. Lat. flnëre], opborrelen, over¬

vloeien.
<pof}eQÓgy 3

[(pof éco |. 1. bedr. = dsivóg,
schrikwekkend, vreeselijk: -óv ógdv,
te zien ; pers.', -oi ijoctv gg Tzoujosiav
het was te vreezen dat zij... — 2. lijd.
= óeiXóg, vreesachtig ; zó -óv, vrees.
(pofécoy act. regelm.; meel. pass.: epofhjoogai en cpofigdgoogai, ècpofgihp’, jze(fófggai [qpófog]. — I. 1. op de vlucht
drijven. — 2. meel.-pass. : op de vlucht

gedreven worden, vluchten. — II. 1.
iem. verschrikken. — 2. med.-pass.: a)
vreezen. — a) abs.: bang worden,
angst hebben : (pofig&évxsg (vol schrik)
cgyorzo (psvyovzsg. — f) overg. : dov-

—

—

mm

V.'
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illfo
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cpóf}?] — cpolgóg

XeLclv -EÏoöcii ; -Êo/Licu avzco Ejieadai. —
b) ontzag hebben voor, eerbiedigen:
zovg &eovg cpófoD.
<P°Py> V- 1. ci) haarlok. — b) manen v.
een paard. — 2. overdr. : bos bloemen,

- bladeren, loof.
zó [cpofiÉco],
schrik.

cpófirjpa,

voorwerp

van

(poftrjzós, 3 [verbaaladj. v.

id.], te vreezen, verschrikkelijk. — cpó(hjzgovy zó
[cpofêco], schrikmiddel, schrikbeeld.
cpófiovde, bic. [cpófog, -ös] = eig cpófov,
tot de vlucht.
cpópogy ó. I. (altijd bij H.). 1. vlucht. —
2. 0ófog, verpers, als zoon en metgezel
v. Ar es. — II. 1. a) schrik, die tot vluchten noopt; alg.: vrees, angst, bezorgd¬
heid : ozgazcö deög -ov s/ifióXXsi ; cp.
zivóg, van of voor iem. - b) ontzag,
eerbied: j cp. zov Osov (obj. gen.). —
2. meton. : wat schrik inboezemt :
° bsivög (p. (verschijning) ètpdvrj; izollovg -ovg (schrikmiddelen) ngoorjyayov;
ov cp. [eozl] pi)...., het is niet te vree-

zen dat....
cpoifld£co, bezielen.
cpoifidsy döog, ij [cpoifog, 2; eig.: prieste¬

res van Phoibos]. 1. zieneres. — 2.
bijv. g.: 0 cp. govoa, waarzeggerskunst.
&oi0eiogy 3 en 2 [cpoïfiog, 2], van Phoibos.
$oiprj, ij. 1. dochter v. Oeranos en Gaia,
vóór Apolloon orakelgodin te Delphoi_
2. dochter v. Timdareos en Leda, zuster
v. Klutaimncstra.

$V.

&oiprjïog, 3, ion. = d>olfsiog.
cpoïpogy'6. — 1. rein, stralend, helder:
° rjhov
iplóg. — 2. ‘Poïfog, ó [eig.: de
Stralende], Phoibos, oorspr. epitheton,
later een der na men v. Apolloon als Zon¬
negod.
cpoivrjeig, rjsooa, rjsv [cpoLvógJ, bloedrood.
cpoiviHEog-ovg, éa-ij, sov-ovv [cpoïvig], pur¬

per k 1 e urig, don kerro o d.

Vixa góda (s’xcov)], met purperen rozen-'
cpoïvi^y iKog, ó [2. fpoïvit;]. I. [de uitvin¬
ding v. h. purper werd aan de Phoinikiërs toegeschreven]. 1. de Phoinikische
verf, purper. — 2. m. bvn.: purper¬
kleurig, purperrood ; alg. : donker¬
rood, roodbruin. — II. [de dadels loer¬
den wschl. door de Phoinikiërs in Grie
kenland bekend gemaakt\. 1. de Phoini¬
kische boom, dadelpalm alg. : palmboom. — 2. meton. : dadel.
\.&oïvit=y ty.og, 6. 1. vader of broeder v~
Europa. — 2. opvoeder en raadsman vAchilleus. — 3. rivier in Thessalië.
2.$oïvi£y ixog, o. 1. Phoinikiër.—2.Puniër
[de Puniërs waren v. Phoinikischen oor¬
sprong].
cpoLviog, 3 en 2 [cpóvog]. I. bloedrood. —
2. met bloed bezoedeld: ° le'ig -cc. —

3. moorddadig, bloeddorstig. "
cpoivicoay vr. bij cpolvt£, I, 2.
<PoLvioaay vr. bvn. [vr. bij 2. <Poïvtg]. L
Phoinikisch : #. yvvrj. — 2. rj <I>. =
Evgcónrj.
cpoivioaco [cpoïvig], 1. rood kleuren, bloe¬

dig maken. — 2. doen blozen.
cpoivógy 3 [cpóvog] = cpoiviog.
cpoizdcoy ion. -éco. 1. heen en weer gaan.,
- loopen, - vliegen : v. paarden op de
loeide, v. vogels in de lucht enz. — 2-

dikwijls -, geregeld gaan en komen, bezoeken : a) v. levende wezens : cp. eig
zci didaoxaleïa. — b) v. zaken : oïzog -g.
avxoïg ex Xeggovrjoov holD' sxaoxov sviavzóv ; ook v. aanvallen v. pijn enz.
&olEyavögiogy 3,^ van Pholegandros. —
&oléyavSgogy ij, eilandje ten zuiden dei~
Cycladen.
cpolxógy m. bvn., krombeenig.
<Polórjy ij, gebergte in h. leesten v. Ar kadic~
cpovdco [cpóvog], bloeddorstig zijn.
cpovevgy o, ij [id.]. 1. moordenaar, -nares.
— 2. m. vr. bvn., moorddadig. — <povEvco, vermoorden, dooden.

&oiviKrjy ij [2. &oïvi£], Phoinikië, kust¬
land v. Syrië en Palestina. — <&oivixrjiog, 3, ion. (att. -xeiog, bijna ongebr.)
[id.], Phoinikisch.

cpovi)y rj, alleen mor, [s/. v. ë-jzs-epv-ov,
ao. v. v'elvco], moord, bloedbad.

cpoLvmi)ïogy 3, ion. {att. -xsiog, bijna onge¬
br.) [cpoïvi£], van den palmboom : olvog
cp., palmwijn.

cpovixóg, 3 [cpóvog]. 1. den moord betref¬
fend : -ol vópoL. — 2. bloeddorstig. —
cpóviogy 3 [iel.]. 1. bloeddorstig. — 2.

<poiviHiog, 3 = cpoLvixEog. — cpoiviHig,
iöog, rj [cpoïvij;], purperkleed. - cpotviHiazgg, ov, ó [id.], purperdrager, Per¬
zisch hofbeambte. — <poivixoéa.vogy 2
[cpoïvij, èavóg], in purper gekleed. —

1. cpóvogy 6 [z. cpovi)]. I. moord, doodslag
gew. mrv.: bloedbad. — 2. meton.: a)
moordwapen. — b) oorzaak van een
moord. — c) vergoten bloed. — d) plaats-

cpoiviKÓEigy ÓEOoa, ósv [cpoivig] = cpoivi><E0Q'
,VOLVLKondQr}og9 2 [cpolvixag
nagstag (l'^cor); eig.: purperwangig], met
rooden boeg. — <poivixógoSogy 2 [cpol-

met bloed bevlekt.

van den moord.'
2, cpóvogy 6, H. II. 16,162, massa.
epovóeo [1. cpóvog], met bloed bezoedelen-..
cpo%ógy 3, spits.

CpOQO.
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(pgaOGCO

cpogzLOVy xó [qiógxog]. 1. ft) last, vracht. —
b) inx. (gew. mrv.) : scheepslading,stukgoed. — 2. overdr. : verplichting.

(VOQCL) Yl \ppÉoCo\.
I. 1. a) het dragen, het wegdragen. — b)
inx.: het afdragen
het betalen van
geld; metoii.: liet af te dragen geld,
schatting, belasting. — 2. a) het vóórt¬
brengen. — b) meton.: opbrengst; vel.
overvloed, ook overdr. : op. ugoöoxcbv.
Iï. (cpego/Liou). 1. het zich ergens heen
dragen, beweging, vaart: rj xcov daxgcov
s q?., loop. — 2. overdr. : a) loop der din¬
gen : cp. tcov ugaypdxoov. — b) onstui¬
mige drang, hartstocht.
<pogdSpv, bio. [cpégogai, -dgv]. 1. gedragen,
in een draagstoel. — 2. in snelle vaart. ;
&ogflavTEÏov, xó. heiligdom van Phorbas !
te Athene. — <Pógfiag, avxog, d, naamv. j

cpogzlg, iöog, f/ [qpógTog], met en zonder
vavg : vrachtschip.
(pógzogy ó [epégoj]. 1. last, vracht, lading.
— 2. overdr.: iets lastigs, - onaange¬
naams (tijding enz.).
cpogvvco en cpogvoooj, bezoedelen.
t &ovh(}iog9 6 [<— Lat. Fulvius], Fulvius, Rom. geslachtsnaam.
(póoog9 (póooa-ösy z. (pdog, q doods.
t cpgaysXXóoj [-<— Lat. fiagellare], geeselen.
cpgdypoLy xó [q gdooco], omheining, schut¬
ting. — cpgaypóg, d [id.]. 1. hot afslui¬
ten, het versperren. — 2. heining, om¬
heining. — qpgdyvvpu = <pgdooco.
qpgaör/y rj [<rpgd£co], kennis. — qpgaögg9 2"
[id.] en cpgdöpoov^ 2 [id.], schrander, be¬
dachtzaam.

verscheidene mythische helden,
epogfidg, ddog, in. vr. bon. [cpégfico], voe¬
dend. — (pogpij, ?y [érf.], voeder ; v.
menschen: voedsel.
cpogevg, d [<pogéco], drager.
<pogéco, regelm. (A. V., H., inf. pr. ijveu
en rjpevai, iter. impf. cpogÉEoxs) [cpègco]
=
versterkt qpégrn. — 1. hier en daar
-, heen en weer dragen : nivaxag (plan¬
ken) VEcav xvpaiT akóg cpogéovoi, H. —

(pgd^coy qpgdoco, Ecpgaoa, nècpgaxa (2C ao.
met redupl. (e)nêcpgadov, H.).
!. act. : duidelijk maken. — 1. toonen,.

aanduiden, wijzen, doen begrijpen :
sepgaos xijv dxgauóv, wees hem het pad;
xfj %Eigi cp., een teeken geven.
2*
inx. : door woorden duidelijk maken,
uiteenzetten, uitleggen, zeggen : °pgdoov dusg ehslgag, verklaar die woorden.
— inz. \ ft) berichten, melden. — b) be¬
velen, raden : 0 d rpgdoag, raadgever.
II. med. en ao. pass. sqpgdoihjv: aan
zichzelf duidelijk maken.— 1. ft) dui¬
delijk waarnemen, gewaarworden : xov
(= avxóv) qigdoaxo ugooióvxa, H.
b)
gadeslaan, in het oog houden. — 2.
overdr.: a) inzien, begrijpen. — b) bij
zich bespreken, overleggen, bedenken,
beramen : (pgdoai el ps oacóosig, H. ; aprpig -Eodai, H.. het oneens zijn ; xaxd
-EoOai rivi. — c) bezorgd zijn om, acht
geven.
qpgaxzógy B [verbaaladj. v. q gdoom], be¬
schermd.

2.

ft) herhaaldelijk -, geregeld dragen :
dXamsxag ett.'l xaïg xscpalaïg cpogovoi, als
hoofddeksel gebruiken zij vossenhui¬
den ; ot rag dyysUag êosepogss, i-iDT., zijn
taak was, den koning de boodschap¬
pen over te brengen. — b) overdr. :
een eigenschap enz. bezitten : 0 ev rjïïog
ev èavxcp -sïr, met één zienswijze be¬
hept zijn.
cpogijSóvy bic. [epegopat, -doV], vlug.
cpógypLa^ xó [rpogém ; eig. : het gedragene],
last, vracht. — qpogpzóg, 3 [verbaaladj.
v. id.]. 1. gedragen. — 2. overdr. :
draaglijk.
1 .4?ógxvgy vvog en vog, d, oude zeegod.,
zoon v. Pontos en Qaia : T?ógxwog hprjv, évog, d, Phorkusbaai op Ithaka.
2.4>ógxvg9 vvog en vog, d, Phrugicr, bondgenoot der Trojanen.
qpÓQpuyf~j iyy°Si
phorminx, citer. —
(pogpitco, de phorminx bespelen.

d?gaagzrjgy ov (ion. eco). d, koning der Me¬
den en Perzen, reg. trschl. 646-625 v. C^

ö [9-ég co]. 1. draagkorf, mand.
korenmaat, iosch.1. 50-60 liter.
<pógog, d [(pégco ; eig. : het ingébrachte],
schatting, belasting.
cpogzlCco [cpógxog]. 1. beladen, bevrachten.
— 2. overdr. : iem. een last -, een verplichting enz. opleggen.
cpoQTiKÓg9 B [id.], overdr. 1. v. pers. : ft)
lastig, vervelend. — b) lomp, onkiesch,
gemeen, ruw. — 2. v. zaken : vervelend, gemeen, grof : -6v dsïnvov ; ègcö
vpiïv
« (onverkwikkelijke dingen),

qpgaoLVy z. q?gr/r.

9oogpcóg,

—

2.

dh]'d'fj dé.

epgdoig, scog, 1) [q->gd£co],

wijze van

uit¬

drukking, stijl.

!
j
|
j
\

|

cpgdoGOüy alt. -drreo, qigdtgco, sqpgaga { pass.
qpgaydi'/oopai, 2C f. rpgaygoopai, sqigdy{h)v, 2c ao. Ecpgdyyv, nèqigayyai (ook vor¬
men met metathesis', cpdglgai enz.). — 1»
tegen elkaar drukken : 9?. ra yègga, d.i.
een wal maken van de schilden. — 2.
verstoppen, versperren, afsluiten : xd
c5xa xi]geg q gdlgao&aL, zijn ooren stop¬
pen met was ; cp. óSór. — 3. ft) omhei-

—

9ogovzig
'

non, omgeven, verschansen, bedekken:
0 aojzioi cpga^aoOai.
— b) overdr, : be¬
schermen.

huiveringwekkend, vreeselijk. — 2.
met godsdienstigen schroom vervul¬
lend.

Lat. frater, Ned.
broeder!, üd derzelfde phratrie. —
* cpgdzga9 ion. <pgrjzgy9 fj [eig. : broe¬
derschap]. 1. stam, geslacht. — 2. =
cpgazgla. — cpgazgia9 fj, phratrie, on¬

cpgüg9 Lxóg, fj [cpgtooco], het ruw -, het ruig
worden v. een gladde oppervlakte. — 1.
a) rimpeling der zee. — b) meton. : rim¬
pelende oppervlakte der zeff. — 2. hui¬

der af deeling v. een Attische phyle
(pvhfjy 2, a).

<&gilgog9

<pgdzrjg9 egog, 6 [viv.

(z.

<pgdzzco, att. = qpgdooco.
<pgdzcog9 ogog,

6

[z. cpgdzijg] = cpgdzyg.

. bron, waterput. — 2.
na H.: waterbak, cisterne.
&gedggiog, o, inwoner van Phrearrhoi.—
&géaggoi9 cov, of een Attische gouw.
<pgsazia9 fj [9?géag], verticale schacht.
&Qéyen.ay fj [<— Lat. Fregellae], Fregellae, stad in Latium.
<pgeïag9 azog, zó, H. = cpgéag.
<pgéag, azog, zó.

1

2
[cpgrjv, dgagioxco], in het
bezit van zijn verstand, verstandig,
schrander.

<pgerfjgrjg9

<pgevizidcoy een aanval van waanzin heb¬
ben.— tpgevizig, i'udog, 1) [9vgijv], waan¬

zin.
<pgevodgrjg9 ov, m. bvn. = 9ogevygrjg. —
qpgevopagysy 2 [cpgéva fagécov], het
hart bedrukkend. — (pgevo/Uafirjs, 2
[cpgéva (acc. v. betrekking) piafieig], in

zijn geestvermogens gekrenkt, ver¬
dwaasd.— cpgevoflógcog, bw. [cpgéva fisfigcóg (v. fiifigcóoxco)], op een wijze, die
het verstand wegvreet. — <pgevó'd'Ev9
bw. [rpgyv, -&ev], uit zijn eigen geest, uit
eigen beweging.
tpgevopavrjg, 2 [9ogéva (acc. o. betrekking)
yaivogsrog], waanzinnig. — cpgevo/aaVCOSy bw.
<pgevopiógcog9 bw.

[cpgfjv,

[iógog~\, waan¬

zinnig.
<pgevóco[(pgyv], verstandig maken, terecht¬

wijzen, vermanen.
*<pgéco (alleen in enkele samenst.), halen.
(pgrjv, (pgsvóg, fj (dor. dat. mrv. (pgaolv).

I. I.(geic.mrv.), middelrif.— 2. bijuitbr.:
borst. — II. meton. {enk. en mrv.) {h.
middelrif ?ras de zetel v. h. zieleleven)’.
hart, ziel. — inz. 1., a) geest, verstand :
Eli zoös löf-isv (v. oiöa) èvi cpgeoiv, H. ;
cpgsvcbv xsvóg. — b) door een verdere
meton., mrv. : gedachten. — 2. hart,
gemoed, wil : öeiöoixa xazd (in) Cpgéva,
II. ; zlióg Ezgdnszo V; H.
0

<PQzjzgi]9 fj, X. * ygdzga.
q>giKakéog9 3 = cpgixcódyg. — <pgixy9 7)
[cpgiooaf], 1. huivering. — 2. godsdien¬
stige Schroom. — cpgixd)Sfjg9 2. — 1.

vering.
6,

Boiotische heroos.

cpgiaacoy att. <.lzzco9 iïgco, è’cpgi^a, nécpgixa
[met beteek. v. h. pr.).— 1. ruw
ruig
worden, - zijn, stijf staan: -sivóozov,
ll. , de borstels v. d. ever rijzen te
berge op zijn rug. —2. overdr. : a) hui¬
veren, rillen v. koude, v. schrik.— b) met
acc. : huiveren voor : 0 cp. zó oóv ozópa.

9

(pgoi[A.id£o{iai

cpgoipuov = ngooiy-,

cpgovéco [cpgr/v]. I.

1. onoverg. : a) bij zijn
verstand -, bij zijn bewustzijn zijn: ê/uè
exi -éovxa (zoolang ik nog in leven ben)
Myoov, H. — b) denken : jzóxsgov zó
aiyd Eoziv, co -ovpev ; — c) inz. : juist
denken, verstandig zijn : ov Soxcb
-sïr. — 2. overg.: denken aan, over¬
wegen, verstaan, inzien, weten : cp. r?)v
alijêsiav. — II. 1. zus of zoo gezind
zijn : ev cp. zLvi, het goed raeenen met,
iem. welgezind zijn; yéya cp., hooge
gedachten koesteren, d.i. fier -, moedig
zij11? of, vaker, in ongunstig en zin :
hoovaardig
overmoedig zijn. — 2.
streven naar, van plan zijn, bedoelen,
willen: tó avzó -elv, het eens zijn;
zd zivog cp., het houden met, tot iein.s
partij behooren.
<pgóvyp,a9 zó [cpgovéco). 1. gedachte. —2.
denkwijze, gezindheid : «dvdgög êxpa-

&EÏv cp.

—

inz. :

a) in

goeden zin :

edele denkwijze, fierheid. — b) in ongunstigen zin : hoogmoed, overmoed.
cpgóvr)oig9 scos, y (id.~\. 1. het denken.
— 2. meton.: a) denkvermogen, ver¬
stand, inzicht, wijsheid, bedachtzaam¬
heid. — è) = cpgóvrj/ua, 2.
cpgóvipog, 2. — 1. bij zijn verstand. —
2. verstandig, schrander, bezonnen ;
zó -ov, verstand, inzicht, bezonnenheid.
— <pgóvig9 ecoc, fj [ygijv']. 1. verstand,
inzicht. — 2. kennis.
cpgovovvzcog9 biv. [cpgovscov, part. pr. v.
cpgovéooi], verstandig, wijselijk.
9ogovzi^coy f. ico,
Ecpgóvxioa, nEcpgóvzixa ;
med. f. Lovgai [<cpgovxlg].— 1. a) overwe¬
gen. — b) uitdenken, verzinnen. — 2.
bezorgd zijn voor, bekommerd zijn
over, zorg dragen voor : cp. zivóg.
cpgovzig9 idog, fj [cpgovêof]. 1. het naden¬
ken, overleg, gedachte. — 2. meton. :
a) denkvermogen, geest. — b) bezorgd¬
heid, zorg : 0 -LÖa xéxvcov e%co, ik ben

cpgovziazéov

bezorgd voor ...; er -iÖi sivai TtEQirivog.
■tpgovziozéov, verbaaladj. v. (pQovzt^co..—
<pgovziazrjgy ov, o [(pgovzlCco], diepzin¬

nig denker.
<pgovSogy 3 en 2 [-<— nqö óöov (partit.
gen.) met verschuiving der aspiratie;
eig. : vooruit op den weg]. — 1. weg,
vertrokken, ook v. dooden en v. zaken.
— 2. overdr. : iets nastrevend.
<pgovgdy ij \cpQovQÓg\. 1. het waken, liet
bewaken.— 2. meton.: a) concr.: wacht¬
post, bezetting ; te Sparta : leger. — h)
gevangenis. — (pgovgagxog, 6 [cpgovgag clqxcqv], commandant van een be¬

zetting.
[(pQovgóg], 1. cl) onoverg. : de
wacht houden, de bezetting uitmaken.
— b) overg. : bewaken, bezet houden,
bewaren. — 2. overdr. : a) acht geven,
op zijn hoede zijn : op. óitcog gr) ...— /;)
in acht nemen. — cpgovgpgay zó, wat
bewaakt wordt.
tpqovqlov, z6. 1. fort, bolwerk. — 2. be¬
zetting. — (pqovqóSj d [tzqó, ógdco, met
verschuiving der aspiratie ; eig.: _ uit¬
kijker], schildwacht; mrv.: bezetting.
(pQvayticLy zó, liet snuiven v. paarden,
gehinnik. — <ppvdoGouaiy snuiven,
hinniken.
cppvyava, cor, zd [<pgvyco], rijshout.
0Qvyia, fj [<Pgvt;], Phrugië, landschapin

(pQovQÉco

Klein-Azië, waarvan de grenzen niet
steeds dezelfde waren. — <Pgvytog? 3
[id.\ Phrugisch. — epqvyiaziy bic. [id.],

in de Phrugische melodie.
cpgvyco, roosten. — cpgvxzóg, 3 [<verbaaladj.\ 1. geroost.— 2. 6 cp.: a) toorts. —
b) meton. : vuursein.
(ppvHTcoQiay7], het geven van vuurseinen.
— <pQVKT<x>QÓgy o [cpgvxzóg, topoi], vuursein wachter.
o, de pad.
<&Qvvixogy ó. 1. een v. de stichters der Gr.
tragedie, omstr. 500 v. C. —2. Atheensch
veldheer in de laatste periode v. d. Peloponnesischcn oorlog.

4>Qwd)vdag9 ov, ó, zeer beruchte schurk
te Athene.
<pQvl;y vyóg, ó, Phrugiër (x. <Pgvyia).
(pit = Sq)V, v. (pVO).
cpvyaSe, 6 ze. [9917?/. -5e], ter vlucht.
<pvyaöevcoy verbannen. — <pvydg9 aöog,
m. vr. bvn. \cpEvyzo\. 1. vluchtend, ver¬
bannen. — 2. o (p. : «3 balling. — i)

o verloop er.
qouyyarcü = cpsvyco.
7] l(pE»ya>\. i. &) liet vluchten,
vlucht, het ontsnappen. — b) overdr. :

cpvyrjy

—

(pvXdooco
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het ontkomen aan. middel om te ont¬
komen aan: °q?.vóo(ov. — 2. «) het
verbannen, verbanning. — b) ballings¬
schap.
(pvyopaxéco [ppsvyco gd/gv], een slag ont¬
wijken. — cpvyojzzóXegogy 2 [<;pevycov
nz'óXegov], den oorlog vermijdend, laf.
<pv£ay 7] [<;pevyco], schrik, verwarde vlucht.
— cpv£avinógy 3, angstig, schuw.
cpvr/y i) fq?vco ; eig.: groei]. 1. a) lichaams¬
bouw, gestalte, voorkomen.— b) inx.:
edel voorkomen. — 2. aanleg, geaard¬
heid.
(pvKióeigy óeoool, óev, vol wier. — cpvxiovy zó, en cpvxogy zó [ —> Lat. fücus].
1. wier. — 2. meton.: rood blanketsel.
cpvHzógy 3 [verbaaladj. v. (psvyco], te ont¬
vluchten.
(pvXaHrjy ij [rpvXdooooi]. 1. 1. liet wacht
houden, waak, het bewaken : -dg q?vXdzzeiv, de wacht houden. — 2. meton.:
a) concr. : wachter, schildwacht : -dg
xad'lozaodcu, wachten uitzetten ; mrv.:
garnizoen. — b) a) plaats waar men de
wacht houdt: wachtpost, -toren. — P)
plaats waar men iem. bewaakt, gevan¬
genis. — c) duur der wacht, nachtwake.
— II. overdr. 1. waakzaamheid, behoed¬
zaamheid : op. JiQÓg (tegenover) cptlovg.
— 2. meton., concr. : voorzorgsmaatre¬
gel.
<&vA.dnr]y rj, stad in Thessalië.
xiörjgy ov, ó [<Pui.ay.og, -iögg], Pliulakide, zoon van Phulakos (een Griek),
t. iv. Iphiklos.
(pvXaHLHÓgy 3 [(pvXaxrf]. 1. geschikt om te
bewaken. — 2. overdr.: in acht ne¬

mend, nalevend,
cpvXaxog en (pvXaxógy ó = cpvla^.
(pvXaxzéogy 3, verbaaladj. v. (pvXdooco. —
<pvXaxzrjQy ijgog, ó '[cpvXdooaj] =
(pvXaHzrjQLovy zó [id.]. 1. wachthuis, -to¬
ren, -post. — 2. voorbehoedmiddel;
inx. : amulet.
cpvXaZy axog, o, ij. 1. a) bewaker, be¬
waakster, beschermer : (p. Jiaiöóg ; cp.
öeopwzi'iQiov. — b) inx. in militairen
zin : wachter, schildwacht, lijfwacht;
mrv. : bezetting, garnizoen. — 2. over¬
dr. : die in acht neemt, die naleeit.
(pvXagxogy ó [cpvXrjg dgx<r>v]. 1. stamhoofd.
— 2. te Athene: phylarch, aanvoerder
der afdeeling ruiterij door ieder der tien
phijlen geleverd. — <PvXaQx°gy <>, Orr.
geschiedschrijver, IIP eeuw v. C.
(pvXdoGojy att. -dzzco (f. med. -agogat, ook
met lijd. zin) [cpvXa£\. — I. abs. 1. wa¬

ken, iie wachthouden.— 2.acht geven,
op zijn hoede zijn : iyvXdzzszo gp öo-
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xol?i cpsvysiv; TiscpvXaypkvog, voorzich¬
tig, behoedzaam. — II. overg. 1. d) be¬
waken, behoeden, bewaren : cp. gfjla;
verzw. : cp. öcö/jcl, ïï., het huis houden.
— b) in het oog houden, loeren op,
wachten op. — 2. overdr. : a) in den
geest-, in liet geheugen enz,- bewaren :
cp. tl xfj /urg/Lijj. — b) een gevoelen koes¬
teren : cp. lólov. — c) in acht nemen,
naleven: vó/Liovg 99. — d) gew. med.\ zich
wachten -, op zijn hoede zijn voor :
-Ofiai Tiva.
<PvAe£87]g, ov, o [cpv/.svg, -iörjg], Phuleïde,
zoon van Phuleus, t. w. Meges.
cpvXézyg, ov, 6 \cpvlrf], lid eener phyle.
<PvXEvg9 6, zoon v. Augeias.
i] [qwco]. 1. volksstam. — 2. a)
phyle, politieke afdeeling der bevolking
v. Attika: oneig. : een Rom. tribus. —
b) meton. : 1 cgerafdeeling door een phyle

cpvXrjy

op de been gebracht.
Pvkrjy fj, vesting in Attika aan de Boiotische grens.

wilde olijfboom, of'.
wegedoorn.
<pvXXdg, döog, rj [9wXXov]. 1. loof. — 2.
hoop bladeren, leger van bladeren,
9DvXXoV, TG [mv. Lat. folium]. 1. blad;
mrv. : bladeren, of coll. : gebladerte,
loof. — 2. geneeskrachtig kruid. —
cpvXXoggoéco
gsco], zijn bladeren
verliezen.
cpvlovy TÓ [cpvco ; eig. : het van nature
bijeenhoorende]. 1. een natuurlijke
groep van levende wezens : familie,
geslacht, volksstam, volk : -a ïlsXaoycbv. H.; 0 9?. ÖQvt&cov, het ras der voge¬
len.— 2. overdr.’. groep wezens van
dezelfde soort: 99. doiöcbv, PI., het ge¬
slacht der dichters.
cpvkoTtigy idog, rj (acc. lv en iöa). 1. krijgs¬
gewoel. — 2. twist, tweespalt.
(pv/Lidy tó [cpvco], uitwas, gezwel.
<pv^pligy idog, m. vr. bvn. {acc. tv) [cpsvyco],
geneigd te vluchten, laf. — cpv^igogy 2
['/>/.]. 1. waar men heen kan vluchten ;
zo -oVj toevluchtsoord. — 2. °in staat
te vluchten : 97. ziva, die aan icm. kan
ontkomen.
cpvjgigy scog, 1) [cpsvyco], vlucht.
<pvQa/acty id, mengsel ; in%. : deeg. —
cpvgdcoy vermengen, kneden.
(pvgöijVy bir. [cpvgco], wanordelijk.
cpvgco (a.o. scpvgoa, f scpvga). 1. a) ver¬
mengen, dooreenmengen ; inz.. : iets
droogs met iets vochtigs vermengen,
kneden. — b) overdr. : in wanorde
brengen,
dooreen haspel en ;
abs. :
broddelen, knoeien. — 2. a) bevoch¬
cpvlidy g, trschl. :

—

cpvaig

tigen. — b) alg. : bezoedelen, bemor¬
sen : 0 xóvsi <p. xdga.
<pvgj cpvoa, cpvv,

ao. part. v. cpvco.

, 1]. 1. a) blaasbalg. — b) overdr. :
, buidel. — 2. opgeblazenheid ; mrv. :
winden.
cpvaaXig en -akkig^ idog, 1) [qmodco^, wa¬
terbel.
epvadeo [9900a]. I. 1. blazen (v. een blaas¬
balg, v. d. wind enz.). — 2. sterk ade¬
men, snuiven: 0 dsivd cp., d. i. zeer
woedend zijn ; ook: trotsch gaan op.
— II. overg. 1. uitblazen : 0 aïga cp. dvco
Tioög Qïvagdoor den neus laten op¬
wellen. — 2. aanblazen : 90. nvg. —3.
a) opblazen, doen zwellen : <p. déggaza.
— /;) overdr. : opgeblazen -, hoovaardig maken : nEqmoggèvog (trotsch) Int
dvvdyEi.' — 4. een instrument blazen.
(pvarjga, tó [(pvodco]. I. adem. — II. me¬
ton. 1. a) het ademen, het blazen, het
snuiven. — b) het opgeblazene : blaas,
luchtbel, waterbel. — c) " -aza aigazog,
lett. : het uitborrelende bestaande in
bloed. — 2. overdr. : opgeblazenheid,
hoogmoed.
cpvaidco [1cpvoa], sterk ademen, blazen,,
snuiven.
cpva££oog9 2 [cpvcov gsidv], spelt voort¬
brengend.
<pvoixógy 3 [cpvoig ; —> Lat. physicus
^
Ned. physica, physiek]. 1. door de na¬
tuur voortgebracht, natuurlijk, aange¬
boren. — 2. de natuur -, de studie der
natuur betreffend : o 99., natuurphilo:
soof, -vorscher; zd -d, natuurkunde ; ra
jnEzd zd -d [ —> Ned. metaphysica], het
geschrift v. Aristoiclcs dat, in zijn vol¬
ledige werken, na de boeken over natuurleunde [cpvoi/cd] staat, de Metaphysica.

1Tpvoa

cpvaigy scog, rj [cpvouai],

A. 1. het voortgebracht -, het geboren
worden, het ontstaan, geboorte, af¬
komst : 0 cpvoEi vEcozsgog, jonger ; rj cp.
zovzcov zcov jToayydzcDVi het worden van
dien toestand. — 2. meton., concr. : aj
het voortgebrachte, levend wezenr
schepsel : naoa 9?., ieder wezen; coll. :
0 jzóvrov Etvalia cp., (I. i.' de VÏSSchcn. —
/;) al liet waarneembare op aarde, na¬
tuur : öiEgtozdv zira' negl rpvoscog ze Kal
zebv gszsebgeov, en over de verschijn¬
selen aan den hemel; ?; negl cpvoecog
lozogia, natuurkunde.
B. natuur (= het wezen, de eigenschap¬
pen van het bestaande). I. 1. natuur¬
lijke gesteldheid. - eigenschap, aard :
cp. cpagpdxQv, PI., van het geneeskrach¬
tig kruid ; 99. rijg xcógyg, HDT.; y zcov
Tcdvzcov cp., de natuur van het heelal. —

<PvGKOg - <pcÓQ
in%.: a) natuurlijke vorm, uiterlijk,
gestalte, lichaamsbouw : ° róv Adïoy
cpvoiv ztV slye cpgaLs, d. i. hoe zag hij
■er uit ? — b) geslacht, sekse : <p. drjlEia.
— 2. orde der natuur, loop der dingen:
ezeI.evztjgcxv' zovzo ydg ij cp. ; xaza (pvoir,
volgens de natuurwet; naga cpyaiv,
tegen de natuur; cpvoei (natuurlijker¬
wijze) vndgyjL zoïg nagovoi (m.) zó zcov
oljióvtcov ; zovzo (pvoir ovx e^el, is niet
natuurlijk. — II. inm. v. d. geest, v. de
ziel. 1. aangeboren bekwaamheid, aan¬
leg, talent: cpvoscog loyog, de aange¬
boren kracht van zijn geest. — 2. in
medelijken min : a) natuurlijke neiging,
karakter : cpvosi cpLAÓzi/aog, eerzuchtig
van natuur; 0£vyevi)grj cp., edeMs uw
inborst.— b) mei on., concr.: °a!zoiavTou (pvoeig (zulke karakters) avzaïg slolv
dkyioxai cpsgsiv. — 113. in philosophischen min. 1. het wezen : >/ zov. xdUovg
cphet wezen der schoonheid ; ?; cp.
zov dvdgcónov. — 2. dlkiv. periphrastisch : rj tov izzegov cp. (= jzzsgöv) cp
xpvyq xovcpi&xai.
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stand in zichzelf doen ontstaan, - krij¬
gen.
II. onoverg. (2c ao., pf. enplqpf.; pr. act.
alleen II. II. 6, 149) en pass. — 1. a)
voortgebracht -, geboren worden,
ontstaan, groeien: zd ex yi)g cpvópsva ;
0 dvgzov izécpvxag nazgóg : èv aya 01 cpv
xsigl, H. (lett.: zij wortelde zich vast
in ...), zij vatte hem stevig de hand. —
b) overdr. v. abstracta : o zó onégga nagaoycóvy ovzog zwv cpvvzcov xaxcov aïxiog,
draagt de schuld van het onheil dat er
uit ontstaat—2. 2c ao.en pf. (pf.en soms
2c ao. met beteek. v. h. pr.): a) van^ na¬
ture mus of moo zijn : 0 ögdv sqwv dfigyavog, ik ben van nature onbekwaam
te handelen; ggor nécpvxs eyovzag cpv?.dzzelv 7) xzyoao&ai, uit den aard der za¬
ken is het gemakkelijker iets te behou¬
den dan het te verwerven. — b) vaak
= si/ui: 0 cpvvcn Zrjvi dyyskov.
cpcoy cpco/aEVy conj. pr. v. cpupti.
&djxoua.y f], zeestad in Ionië. — ddcoxatevgy o, Phokaiër, inwoner van Phokaia.
— <Pcoxaï'gyLÖog, ?/, Phokaiïschc vrouw.

$>vaKog, 6, linker bijrivier v. d. Tigris.

cpcoxevgy ó [<Pcoxlg], Phokiër.

cpvzaUdj rj [cpvzór], beplante plaats : inm.:
boom-, wijngaard. — cpvzdX/uiog, 2
\id.], voortbrengend : 0 cp. dlacöv djugdzcov, die blinde oogen in het leven

cpcóx7]y 7) [—Lat. phoca], zeehond, rob.

meebrengt, blind van geboorte.
cpvTela, r), het planten. — cpvz£vpa.y zó,
het geplante, gewas, boom. —cpvzevco
[cpvzóv]. I. 1. planten : cp. dgizélovg. —
2. overdr. : n) voortbrengen, verwek¬
ken : 0 vfigig (overmoed) -ei zvgavvor,
dwingeland ; ü 6 -oag, vader.— b) bera¬
men : cpóvov zivi cp., H. — II. beplanten,
bebouwen : cp. ycógav; dygóv -eodcu
(wed. : voor zich).
cpvzXrjy

7)

[cpvopcu], geslacht.

cpvzóv^ zó fid.]. 1. gewas, boom, plant. —
2. bij uitbr. : levend wezen, schepsel :
Ccpa xai cpvzd tgv/mzavxa;0 yvvaïxég EOfzev.
ddhcoxazov cp.
cpvzovgyógy 2 [cpvzóv, sgyov]. 1. die plant,
- teelt. — 2. overdr. : die voortbrengt, -

verwekt.
cpvcoy cpvoco, ecpvoa, 2c ao. ecpvv (gaat naar
de wkw. op gi), nêcpvxa ; med. f. cpvoopLOLi (bcteek. v. h. pass.). — A. V. (vrl
H.) 2c ao. 3 enk. cpv (= scpv), 3 mrv.
ecpvv ; pf. ind. 3 mrv. necpvaai, part. vr.
uiEcpvvïa1 acc. m. mrv. izecpvcoxag. — f2e
ao. pass. Ecpvgv (part. cpvsig: onm. cpvév).
— [vw. Lat. fu-I, fu-türus).
S. overg. (pr., irnpff’., le ao.) : vóórt¬

brengen, doen ontstaan, - groeien, gedijen : cpvlXa vit] (bosch) cpv el ; 6
<pvaag, vader; °&eol cpvovoi dv&gcójzoig
cpgbag, verstand ;0 cp. cpgèvag, ook : ver¬

cpcoxixógy 3, Phokisch. — Êcoxigy idog,
vr. bvn. 1. Phokisch. — 2. g <[>. [ycyga],
Phokis, landschap in Midden-Grieken¬
land.
<PooKvMÖ7]gy ov, o, gnomisch dichter,

VlG

eeuw v. C.
cpcoXeógy ój hol.

cpcDvaoxéajy zijn stem oefenen. — cpcovaaxiuy i], stemoefening. — cpcovaaxiHÓgy
3, de stembuigingen betreffend : ogya)'ov -óv, stemfluitje. — cpwvaoxógy ó
[cpcovijv doxÉcov], 'die de stem oefent,
zang- en declamatiemeester.
cpcovéco [cpcovrj], 1. onoverg. : een stemge¬
luid voortbrengen: a) v. menschen:
spreken (gew.: luide), roepen : tóg dga
-rjoag djtÉf7], II.; óiza (inwendig voorw.)
9?., H., zijn stem laten liooren. — b) v.
dieren: kraaien eiim. — 2. overg.: a)
aanspreken, aanroepen, tot zich roepen.
— b) bevelen.
mcov7riy7) [mv. cprjgi’, —>Ned. ionograaf].l.
stem, geluid, toon, klank, geschreeuw.
— 2. met on. : a) spraakvermogen,
spraak. — b) taal, dialekt, taaleigen.
— c) hetgeen gezegd wordt: gezegde,
mare.
cpcovr/eigy i/sooa, gsv [cpcovrj], met spraak
begaafd, sprekend.
cpcóvTjpzcLy zó \cpcovEco\. 1. stemgeluid, stem.
— 2. meton.: rede.
cpcbgy óg. ó [cpégco ; —^ Tjat. fur], dief. —

—.
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qocogdco — ^aAejrafcVco

(poogden. 1. een dief -, een gestolen
voorwerp opsporen. — 2. a) betrap¬
pen. :— b) overdr.: een verborgen
zaak
een geheim ontdekken.
<pcoQicL[iós, o [cpégoo], kleerkist.
tpcoQiog, 2 [cpoog], gestolen.
<pcf>Sy (pcozóg d
mrv. (pcozóóv). 1
mensch, man. — 2. inx. : «) dapper
man, held. — b) echtgenoot.
<pd>s, (pcozóg, ld {(jen. mrv. cpcózcov) [gecon-

,

.

tr. uit (paog ; —>■ Ned. photo-] — cpdog..
— * cpcócKco {alleen in s,amenst.\ licht
worden, aanbreken.
(pcoacpógos, 2 bpdïs cpégoov ; —>Ned. phosphor]. 1. lichtbrengend, - gevend. —
2. fakkeldragend, epitheton v. Artemis
en andere godinnen.
*
cpcozeivós, 3 [cpoog]. 1. lichtend, schitte¬
rend. — 2. verlicht, vol licht.
cpcoxL^coy f. icb [id.]. 1. onoverg.: licht ge¬
ven, stralen.— 2. overg. : verlichten.

x
X als cijfer : %

= 600.

X» roór spiritus asper = xs.
Xafigcag, ov, o, Atheensch
389 tot 357 v, G.

veldheer van

X%öys = xal "Aidr/g {Jcrasis).
XaóoVy 2t ao. v. xaröavco.
Xoll = xai ai (krasis).
2s ao. part. met redupl. xexaöcóv;
med. xdooopai, %ao(o)d/Lir]v, 3 mrv. 2& ao.
met redupl. xexdöovzo {dit wkw. bijna
alleen H.) — 1. doen wijken, verwijde¬
ren, berooven. — 2. med.: a) Avijken,
zich terugtrekken: i. pd%gg, H. - b)
overdr. : aflaten van : idfezo dovgóg,

H., liet zijn speer rusten.
XolIvco, x. ydoxco.
XaiQcOy laiqijoco, 2e ao. èxdgrjv [pass. met
bedr. zin ; gaat naar l'ozrjv, 2en ao. v.
tozrjpi), xExdgrjxa. — A. V. (vrl H.) iter.
impf.xaigsoxov, f.met redupl. xsxaggooo,
part. pf. xExaggóza {acc.) ; med. ao.
Xjggazo, 2e ao. met redupl. xtxagovxo
{opt. 3 mrv. xexagoiazo), pf. xexdgrjpat,
f. ex. xsxagrjoofiai. — [vw. Lcit. hortarï,
Ned. be-geeren, gaarne].

I. 1. zich verheugen, blij zijn, behagen
in iets vinden, gaarne doen, tevreden
zijn: xa^9£ TCP ógvifti, H., hij Avas \rerheugd over dat voorteeken ; x• eni zin,
over iets of iem. ; x> dxovoag, ik ver¬
neem met vreugde; ov -rjosig, het zal
u kwalijk bekomen. —2. inx. : a)-cov,
gelukkig; vaak : ongestraft.— b)-s, ge¬
groet! : Avelkom, of vaarwel; -siv zivd
teyco, en, met iveglating v. Xéyco : -eiv
zivdj iem. welkom heeten : zóv 3,Icora
-ELv, goeden dag, loon !.; aldus vrl in
h. begin v. brieven \ ook bij het toedrin¬
ken en dgl. : heil u ; in ongunstigen
xin : xa igszco, laat hem loop en !; -siv
zLvd èdv, iem. naarde maan laten loo-

pen.
If. 0 overdr. v. gewassen : welig tieren.
XaigcóvEiay ij, stad in Boiotië.

xaizgyg. 1. lang
— 2 a) manen
ton.: helmbos.
° ÉEooa, ijsv. 1.

.

haar, golvende lokken.
v. een paard. — b) me— xaLTVeL?y gsooa en

.

langharig. — 2 met
lange (schoone enz.) manen.
XaXdy dor. = XV^Ixdla£a, ij. 1. hagel, hagelsteen ; mrv. :
hagelbui. — 2. overdr. v. wat cü,s een
hagelbui neerkomt'. °x- aïgazog. — xa~
Xa^dcoy hagelen.
XaXaiazgay ?/, stadje in Makedonië.— Xakaïargaiogy 3, uit Chalaistra.
Xakagyógy 2, dor. = * xg^aoyóg \xgkfj dgyóg], snelhoevig.
Xakdcoy doco, sxdkaoa [dor. part. xald^aig),
xsxdXaxa ; ptctss. èxaldoDrjv, xsxakaojaai.
— I. overg. : losmaken, loslaten, slap
maken, ontspannen : 0 x• xkjj&ga, gren¬
dels ; x• ólxzvov, het net laten zakken,
- uitAverpen ; ° x• nzégvya, den vleugel
laten hangen ; fig. : -doat zag rjviag (de
teugels vieren) zoïg Xóyoig. — II. ono¬
verg. 1. los
slap worden, - zijn, zijn
spankracht verliezen. — 2. overdr. : a)
bevrijd worden, - zijn : ° ^. zag Xvag
{aiol. = zijg Xvrjg), van de tweespalt.—
b) verzwakken, tot rust komen : at ejzi&vg£ai Exdlaoav. — c) iem. toegeven,
vergeven : 0 xdXazoxsvoiv.
XaXöaïoiy cov, ot, Chaldaiërs. — 1. a)
volksstam in h. xuiclwestelijk gedeelte v.
Babidonie. — b) sinds hdt. naam v. een
uit dien volksstam gesproten priester¬
kaste in Babulonie. — 2. volksstam in
Armenië.
Xa^EjzaivcOy j. avco, ao. èxaXéjtrjva ; pass.
ao. EyakEjrdvdgv [^aA^jrog]. 1. lastig zijn;
v. d. winter: streng zijn. — 2,gew. over¬
dr. v. pers.: onwillig -, ontevreden

Adjandig -, toornig zijn, vijandig -r
ruw handelen, behandelen: avzcp èxaXénaivov zoïg slgrjpévoig, om die woor¬
den.

'
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XaXenóg — /aAttOJtagaog
xaXejcóg, 3. — 1. v. zaken: moeilijk, moei¬

lijkheden veroorzakend, drukkend,
lastig, gevaarlijk : /cogtov -6r, woeste
landstreek ; %coqiov êXcbdEg xai -óv,
moerassig en ongezond ; -d èozi zd
nagóvza, wij verkeeren in moeilijke
omstandigheden; zó -óv zov nvevgazog,
de hevigheid van den wind. — 2. over¬
dr. : a) met betrekking tot h. karakter:
kwaadwillig, onhandelbaar, hard, toor¬
nig, verbitterd: vó/uoi -oi, streng. —
b) met betrekking tot h. verstand: moei¬
lijk, (euphemisiisch :) onmogelijk : -óv
jtavzi zsx/LirjQiM mozEvoai.
XaXejzózgg, gzog, fj

[xalsnóg]. 1. moei¬
lijkheid: /coguov /., moeilijkheden van
liet terrein. — 2. overdr. met betrekking
tot
h. karakter :
onhandelbaarheid,
strengheid, ruwheid, vijandigheid.
xakéjzzco [id.], in het nauw brengen, te
gronde richten.
xakejzcog9 bw. [icZ.]. 1. a) bezwaarlijk,
met moeite. — b) slecht: x- ^X00 (ik
ben katterig) vnó zoy xnózov. — 2.
overdr. niet betrekking tot h. karakter :
met tegenzin, kwaadwillig, toornig:
X. tpêQSLv, kwalijk opnemen : x• h8LV
Tigóg ziva, op iem. boos zijn.
XaXivóg, ó. 1. a) toom, teugel. — b) ge¬
bit. — 2. overdr. v. hetgeen terughoudt:
anker-, meertouw. — /aAcvóco. 1. too¬
rnen. — 2. t overdr. : beteugelen. —
xoiXivcozrjQia9 cov, zd, anker- en meer¬
touwen.
xdXiï-9 ixog, ó, i) [—> Lat. calx —ï-Ned.
kalk]. 1. colt. en mrv. : grind, kiezels.
- 2. kalk.
XaXitpgovécoy onnoozel zijn. — xa^L<PQ°m
avvrjy 77, onnoozelheid. —
2 [xalaodelg cpgiva (ace. v. betrekking)],
onnoozel.
XaXxaajzig, idog, m. vr. bvn. [xaXxéav doTiiöa {è’xcov)], met bronzen schild.
XaXxsia, r) [xaXxevco], smeedkunst. —
XaXxeïov, zó [id.].
1. smidse. — 2.
yneton.: bronzen voorwerp : ketel enz.
XaXxeiog, 3, H. en 0 = xülxeog.
XaXxepPoXdg, ddog, vr. bvn. [ydXxeov e/upoXov (Exovoa)\, met bronzen sneb. —
XaXxeóyopqjog, 2
[yaXxéovg yóp<povg
(sxcov)], met bronzen nagels. — /ciAh£ogxog, m. vr. bvn., ion. —
[xdXxEov dcógaxa (eycov)], met bronzen
borstharnas. — xa^H£°xzvjzog, 2 [ydXxeov xzvjcov (jzoiécov)], met gekletter

van brons.
XaXxeog-ovg, éa-fj (soms sog-ovg), eov-ovv,
en xdXxeiog, 3 [xaXxóg]. 1. a) bronzen :
gifpog -Eor. — b) van brons afkomstig :
avyij -sit], H., glans van het brons. —

c) met brons beslagen, - versierd, met
bronzen wapenen : /. 'Agrjg, H. — 2.
overdr. :
sterk, onvergankelijk, eeu¬
wig : /. vjzvog, v. d. slaap des doods.
XaXxeócpoovog, 2 [xaXxéav qucovijv (f/cov)]r

met bronzen stem.
6 [yaXxóg]. 1. bewerker van
brons, kopersmid. — 2. alg. : metaal¬
bewerker, smid ; ook : goudsmid.
XaXxevzixóg, 3 [xaXxevco]. 1. het smeden
betreffend. — 2. bedreven in het
smeden.
XaXxevco [xaXxsvg]. 1. d) het brons be¬
werken. — /;) alg.: smid zijn. — 2.
smeden :0 x• £i<pog.
XaXxecóv, cövog, ó [xaXxsvg], smidse.
XaXxrjd- = KaXxyd-,

XaXxevg,

XaXxr/ïov, ion. — -xeïov. — xa^HVL°5y -3,
ion. 1. = xdXxsiog. — 2. van den smid :
X• dógog, H., smidse.
XaXxrjXazog, 2 [xaXxcu sXazóg [verbaaladj.
v. sXavvco)], uit brons gedreven, - ge¬
maakt. — xaXxggggy 2 [yaXxóg, st. v.
dgagloxco]. 1 met brons beslagen, van

.

brons voorzien. — 2. bronzen.
XaXxidEig, écov, oi [XaXxlg, 1], inwoners
van Chalkis ; ook enk. -idsvg. — XaXxidixóg, 3 [id.]. 1. van -, uit Chalkis. —
2.77 -ij.[xcóga], Chalkidike, schiereiland
v. Makedonië [door Chalkis op Euboia
gekoloniseerdl\.
xaXxi£co [xQ-^xds], een zeker spel met een
kopermunt spelen. — £aA*tV<Sa, bw.7

met een kopermunt.
XaXxloixog9 2 [xdXxEor oixov (e^cov)], bij¬
naam v. Athena te Sparta [waar haar
tempel mei brons bekleed was].
xdXxiog9 3, aiol. = £<Uk£o?.
XaXxlg, löog, ?) = xvfuvöig.

.

XaXxlg9 Idog, 1). 1 zeestad |op Euboia. —
2. id. in Aitolië. — 3. rivier in Elis.
XaXxofidgeia, vr. bvn., en x^xoPagr/g,
2 [xalxw fioigvg], zwaar van brons,

bronzen.— xa^HOPaTV^y 2 [xa^y-°Si
)-cü], met bronzen drempel. — xa^HOm
póag9 ov, vi. bvn. [yalxèav fioi/r (è’xcov)],
met bronzen stem.—x^kxoyXcóxiVyivog,
m. vr. bvn. [xaixéav ylcoyiva («/cov)], met
bronzen spits. —
2 [xaXxm
dezóg], met brons verbonden. — /aA«oiïcógal;, gen. axog, ni. vr. bvn. [ydlxsov
Ocógaxa (è'/cor)], met bronzen borsthar¬
nas.— xa^yo>iVVpigygen.idog, m.vr.bvn.
[xaXxéag xvgpïdag e/cov)], met bronzen
scheenplaten. —
ov,
m. bvn. [xaXxcg xogvoco/usrog], met bron¬

zen

wapenrusting. — /aA«o«c65cov,
[xdXxsov xcódcora (l/cov)],
met bronzen mondstuk. — /aA^oTram. vr. bvn.
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gaos, 2, dor., en ^aA«ojrag?/os, 2 [yaXy.éag Jiageidg (sycov)], met bronzen wan¬

gen, - wangstukken.— ^aA«ó^cAa«Tos,
2, afor. = -nXgxxog. — ^aXxójrAevgos,

2 [^aApcÉag jrAeupas (e^cov)], met bronzen
wanden. — ^aA«ójrA?;«Tos, 2 [^aA^óg,
jrA?Joöco], met bronzen slag. — ^aAxójzovS) ovg, oio', gen. nodog [ace. ovv)
[yabcsovg nóöag (eycov)]. 1. met bronzen
voeten, - boeven. — 2. bronzen : °y.
óbóg, drempel. — xaXKÓJtvkog, 2 [yaXxkagnvlag [eycov)'], met bronzen deuren.
ya^xósj o. 1. brons ; missch. een zeer enke¬
len keer bij H. en soms later : koper. —
2. meton. : bronzen voorwerp, vrl wa¬
pens: zwaard, speer, schild, pantser,
helm ; verder : bijl, ketel, urn enz-.; ook:
kopermunt (één achtste v. een obool).

j^aAKÓOTOfiog, 2 [ydlxeov orójua (eycov)].
1. met bronzen mondstuk. — 2. met
bronzen scheepssneb.— xa^K°Z£VHT°Si
2 [yaXxcg xevxxóg (verbaaladj. v. xevyco)],
van brons gemaakt. — ^aA^órvjros, 2
[yalxóg, tvkxco], door een bronzen wa¬
pen geslagen. — ^aAnovgy ij, OVV, z.
ydbceog. — #aAnócpi, gen. v. yalxóg.
— XctXxoyLxcoVy gen. covog, in. vr. bvn.
[yalxeov ytxcova (eycov)], met bronzen
pantser (dat ook rugplaten had), of:
een met bronzen platen bedekt onder¬
kleed dragend. — ^aA«óco [yal.xóg], uit
brons vervaardigen.
XakxcoöovTiddrjgy ov, o [X., -m<3?;?], Clialkodontiade, zoon van Chalkodoon, t. w.
Elephenoor. — XaXxcódcov, ovxog. 6,
koning der Abanten op Euboia.
[yakxóco], bronzen -, met
bronsbeslagen voorwerp: rat, scheeps¬
sneb.

xd^KcopoLy xó

XdXog, 6, rivier in Syrië.
XdXvpeg, cov, ot, Chaluben. — 1. volks¬
stam in Klein-Azië, beroemd om h.
bewerken v. h. ijzer, volgens hdt. ten
/resten v. de Halus, volgens xen. ten
oosten v. Koiuora. — 2. volksstam in
Armenië, ook XaXöaïot geheeten. — XdXv/ïoi, cov, ot = XdXvfjeg, 1.
Xapdöig, biv. [* yd/ua, ace. v. stam ya/n-,z.
yagat; -ÖLg], en
bw. [y., -£e],
op den grond (met beweging). —^a^a&ev, bw. [s£. ya.f.1-, - ftev], van den grond
af. — xal^ah hiv. [loc. v. st. yct/Li- ; vw.
Lat. humus]. 1. op den grond, met en
zonder beiveging. — 2. (ig. v. woorden
in cl. wind : y. jxljzxsiv [voorstelling v.
een speer, die haar doel mist en op d.
grond valt],vruchteloos gesproken zijn.
Xafxatyevrjgy 2 [yctyal

yevópevög], op de
aarde geboren.— ^a^atewdg, döog, vr.

bvn., en xa^atEvvrjgy ov, m. bvn. [ya/nat

—

evvrjv (eycov)], op den grond slapend.—
XCLjLiai^rjXogy 2 [y., £rjlog ; eig. : den
grond zoekend]. 1. a) laag, klein. — b)
6 y. [ibicpQog], schabel.
— 2. overdr. :
laag, gemeen. — xalLiaLJt£T7lSi 2 [x-

1. op den grond gevallen, - lig¬
gend. — 2. overdr.: laag, gemeen. —
Xajucuzvjteïov, xó [y., xv^xco], bor¬
deel. — xabL£'^vV9 V [X’) £vvrj] en xa~
pevviov, xó [verklw.]. 1. leger op den
grond, stroozak. — 2. alg. : bedstede.
j Xavadvy xó, onverb. [Hehr. w. = Laag¬
land], Kanaan. — 1. het oostelijk kust¬
land der Middellandsche Zee. — 2.
jxltxxco].

oude naam v. Palestina.
Xavödvco, ysloo/aat en yr/oopat, 2° ao. ëyaöov, 2e pf. y.éyavda en xéyovöa. — 1.
bevatten, kunnen bevatten : Aéf?jg
xéooaga gèxga xsyavöcóg, H. — 2. over¬
dr. : in zich houden : ovx ëyaöe oxijdog
yóXov, H., haar gemoed kon haar toorn

niet bevatten, - niet weerhouden.
yavöóvy bw. [ë-yav-ov, 2e ao. bij ydoxco ;
-öóv], met wijd open mond, gulzig.
yotog, xó [iel.; —>■ Lat. chaos, Ned. chaos,
gas]. 1. h. gapende, onmetelijke wereld¬

ruim. — 2. luchtruim.
yagdyg [yalgco]. 1. vreugde.— 2. meton. :

oorzaak van vreugde.
xdgay/aa, xó [yagdooco]. 1. ingegrift
in¬
geprent teeken ; — inz.: a) beet v. een
slang. — b) merkteeken. — 2. f beel¬
tenis, beeld in metaal, steen enz.
yagdSga, rj [id.]. 1. kloof, ravijn. — 2.
inz. : a) bedding v. een bergbeek; vd. :
bergbeek. — b) holle weg. — xaQadgóo/Liai (pass.), door het water van

kloven doorsneden worden.
yaganóco [xdgatj], met paalwerk omgeven.
yagaxzygj rjgog, 6 [yagdooco, eig. : hij,
die teekens op metaal, steen enz. in¬
krast ; —>■ Ned. karakter], meton. 1.

het ingekraste, het ingeprente, stempel
(afbeeldsel). — 2. alg. : a) merk, kenteeken. — b) inz. : a) uiterlijke eigen¬
aardigheid van een mensck : y. xov
TzgoocÓTtov, uitdrukking van het gelaat.
— (j) overdr., in zedelijken zin : algemeene karaktertrekken : -fjgeg, Karak¬
terschetsen, titel v. een iverk v. Theophrastos ; vd. (zld.) : individueele ka¬
raktertrekken, karakter.
XagaHco/aaj xó [yagaxóco]. 1. met paal¬
werk omgeven plaats, versterkte leger¬
plaats, wal. — 2. paalwerk, verschan¬
sing, wal.
ydgaiaxog, o, r/. 1. spitse paal, schans¬
paal. — 2. colt. : a) paalwerk, ver¬
schansing, bolwerk, wal. — b) synekd
versterkte legerplaats.

yagdaaco
yagdaacn, att. •a.TTco, dt-co, sydga^a ; pass.
èyagdy&gv, yeydgaygat. [ydqalf]. — I.
I. a) inkrassen. — b) openrijten. — 2.
slijpen, spitsen, scherpen. — II. over¬
dr. : krenken, prikkelen, verbitteren.
Xdgggy grog, o. 1. Atheensch veldheer ten
tijde v. DEM. — 2. geschiedschrijver v.
Alexander d, Groote.
XaglSg/aog, o, veldheer
tijde v. DEM.

uit

Euboict

ten

ya.gleigy ieooa, isv [gages]. 1. aangenaam,
liefelijk, aardig, mooi : nèjzXog yaotêaxaxog, H. — 2. overdr. in geestelijken
zin : een fijnen smaak hebbend, smaak¬
vol, aardig, geestig : èvdvggga -isv,
aardige uitvinding; ironisch : ydgtsv
(bw. ; accent \) Uyetg, een mooi voor¬
stel 1 — yagievxl^og.at> geestig te werk
gaan, schertsen, spotten. — yagiévzc°sy
bw. bij yaglstg.
yagl^o/aaiy tovfiai, Èyagtadggv} ysydgtagat.
— A. V. (+) f; yagloogat ; pass. yagtoftgoogat, èyagiadgv. — [y.dgtg].
1. med. 1. onoverg. : a) iem. [zin) een

genoegen doen, - dienst
- een gunst
bewijzen, - ter wille zijn : avzcn -ónsvog jzagégsLva, ik ben gebleven om hem
aangenaam te zijn ; in,z.: iem. naar den
mond praten. — b) toegeven -, zich
overgeven aan een hartstocht enz,. : y.
d'Vfug, aan mijn toorn ; y. yaazgl, aan de
gulzigheid. — 2. overg.: a) gaarne
rijkelijk schenken : y. öcbga : dlXozglcnv
(partit gen.) y., vrijgevig zijn met an¬
dermans goed ; rjj ggzgi -soïïai zóv
’Oxxdoviov, Octavius aan zijn moeder
schenken, om harentwil begenadigen;
ook : een verschuldigde geldsom schen¬
ken, kwijtschelden.
II. lyd. 1. aangenaam -, dierbaar-, wel¬
kom zijn, vrl in h. pf. en plqpf. : avzotg
èxF.ydpiozo, het was tot hun voldoening
geschied ; h. part. pf- gew- bijv. g.:
ysycCgtogévog rjliïsv, H., hij was wel¬
kom ; yeyagiouÉva Scoga. H. —2. pf. :
een gunst ontvangen hebben.
XagntXrjg, éovg, 6, een der voornaamsten
onder de Dertig.
ydgivy vrz., %. ydgtg, B, II, 1, b.
xdgigy izog, f/ (ace. tv, soms ixa) [yalgco].
A. obj. I. v. pers. 1. bevalligheid, lief¬

talligheid, bekoorlijkheid, schoonheid;
mrv.: beminnelijke eigenschappen. —
2. verpers.: a\ Charis, erhfgevoote v. Hephaistos. — bs mrv.: Chariten, godin¬
nen der bevalligheid. — II. v. zaken :
schoonheid, mooiheid; ook overdr. : g
xcnv kóycov y.
B. subj., meton. (oorzaak voor gevolg). I.

vreugde, genot, welbehagen. — II. 1.

—
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a) gunst, die men geniet of die men
iem. toedraagt, aanzien, welwillend¬
heid, vriendschap : g zcov Msaagvlcov y.,
welwillendheid jegens : slg -tv ngdooetv
xi; Ttgog -iv kéyetv, naar den mond pra¬
ten: (zgv) Èggv -iv, om mijnentwille;
0 y. ooxcov, heiligheid der eeden.*»— b)
ydgiv, vrz. niet gen. [die gew. vóór h.
vrz. staat), redengevend en doelaanwijzend: uit welwillendheid jegens, ter
wille van; alg. : om reden van. — 2.
door een verdere meton.: a) blijk van

welwillendheid, liefdedienst, weldaad,
geschenk ; ook: steekpenning, fooi;
f genade. — b) tueer door een verdere
meton.: vergelding, wederdienst, dank¬
baarheid, dank : noV.g ïïsoïg y. óxi ... :
-iv slöérai ztvl, -iv eystv zivi, iem. dank
weten; -iv dnoötöóvat ztvl, iem. zijn
dank betuigen ; -iv yazazlds/Liat en -tv
ziiïE/uai, zich iem.s dankbaarheid ver¬
zekeren [x. xaxazldggt, II, 2, b).
Xdgig, tzog, g (ace. tzd), z. ydgtg, A, I, 2.
yagiazéovy verbaaladj. v. yagt^o/Liai.
—
yagiazggiog, 2 [yaglfog.ai]. 1. het dan¬
ken betredend. — 2. zö -ov, blijk van
dankbaarheid.
fyagtzóco [ydgtg], aangenaam maken ;
pass. : ysyngizcogérg, vol van genade.
Xa.gg.ay zó [yalgco], 1. oorzaak
van
vreugde, inz. van leedvermaak. — 2.
meton. : vreugde.
XaggdvSg, g, stad aan d. Eufraat.
ydg/ag, g [yalgco], 1. strijdlust. — 2.
meton. : strijd, gevecht.
XaggiSrjSy ov, ó, oom v. PL.
yagpovg, g [yatgco], vreugde, genot.
yaggóavvogy 3 f yalgco] en %ag°TC°iógy 2
[yagdv jzotécov], verheugend, heuglijk.
yagojzógy 3 [yalgco, có\p ; eig. : met ver¬

heugden blik], met fonkelende oogen.
— Xdgojtog, o, en Xdgoyjy ojiog, o, ho¬
ning v. h. eiland Sume.
yagzógy 3 [verbaaladj. v. yalgco], heuglijk,

aangenaam.
XdgvfiÖLg, Ecog, g, zeemonster, later in de
Straat v. Messina gelocaliseerd.
Xdgcovy tovog, d. 1. veerman der onderwe¬
reld. —• 2. Gr. geschiedschrijver, wschl.
vóór HDT.
yday.cn, yavovfiat, 2e ao. eyavov, 2C pf.
yjygva [vw. Ned. gapen], en *j- yalvco
[gevormd v. d. stam v. eyavov], open¬
gaan, gapen. — 1. alg. : zózs got ydvot
ydcóv, H., dan opene zich voor mij do
aarde om mij te verzwelgen; zó xeygvög zov Tzlftov, het gat in het vat der
Danaïden ; overdr. : zó xsygvóg zov
gvïïgov, de leemte in de versmaat. — 2.
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levende wezens : a) den mond
openen, gapen ; xéxyva, met open
mond staan. — b) inz. 0. menschen :

inz. v.
■

uit verbazing, in begeerige verwachting,
enz.: aanstaren ; om te spreken, t’d.:
uitspreken : 0 ösivd ggpaza xarsïr,
drieste taal uitbraken ; om te happen
naar: Tzgóg xvya yavsïv, H., den mond
openen naar de golven om ze in te zwel¬
gen.
Xda/Lia, zó [ydoxco], kloof, gapende opening. — yaap.dofA.ai.
openstaan, ga¬
pen. — 2. overdr.: met open mond

staan, verlegen zijn.
ydzEQog, yazegog = xal é'zsgog (hrasis).

I. behoeven. — 2.
verlangen.
yavvog, 3. — 1. uiteenstaand, los, slap.
— 2. overdr.: a) weekelijk, onnoozel.
— b) opgeblazen, ijdel, koovaardig.
yavzrj, yavzrj = xal avzg (hrasis).
-'rXefledbv, onverb., rj, Hebron, stad in h.
yazéco en yazi£co.

zuiden v. Palestina.
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Heid, fj, gat, hol.
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(alt. gen. mrv. ook -écov). 1
lip. — 2. overdr.: a) rand v. een mengvat, een korf enz.— b) oever 0. een rivier,
rand v. een gracht; ook (i-idt.) : wand

yeïXog zó

11®
*f:‘ '/ . ;••

v. een gracht.
yEÏpay zó [vw. ytcóv; vw. Lat. kiems]. 1.
winter. — 2. meton. : winterweer, kou¬
de, vorst, storm. — yeipabiov, zó,

winterkwartier.
yeipd^co [ysïpa]. 1. overg. : a) door storm
-, door onweer -, door regen teiste¬
ren : èv daldzifl -ófievov tzXolov. —■* b)
overdr. : teisteren, kwellen, verontrus¬
ten : -Eoiïai èv Xóycp, in nood verkeeren in een bespreking ; 0 dmilai alg
syELpdo&gv, die mij ontstelden. — 2.
onoverg. : a) overwinteren, in de win¬
terkwartieren liggen. — b) storm zen¬
den : 0 &Eog -el ; onpers. : -el, liet
stormt.
y£ifA,aLvco9 f. avco [yEifia]. 1. overg.: teis¬
teren ; pass.: in nood verkeeren. — 2.
onoverg. : stormachtig zijn.
ysLpÓQQOog-ovg, oog-ovg, oov-ovv [yeïfia,
££ö>], en xsipaQQog, 2.— 1. door win¬
ter-, door stortregens gezwollen. —2.
o
bergstroom.
yEtpaaia, ij [yeifiasco], het overwinteren.
yELpeQL^co, overwinteren. — xEipEgivos,
3, wintersch, winter-. — xeipegiog, 3
en 2 [xeT/ua]. 1. wintersch, winter-,
stormachtig. — 2. overdr. : 0 -og Mug,
razende pijn.
yeipcbv^ cóvog, ó [z. ysTpa]. 1. winter. —
81. meton. 1. winterweer, onweer,

storm, koude. — 2. overdr. : a) ge¬
woel :0 èv -covL öogóg, in den storm der
lansen. — b) storm der ziel, vlaag van
waanzin, hartstocht.
X8tQ°Si V (dat. mrv. ysgol, gen. datdu. gew. xeqoïv ; 0 st. %eq dikw. ook in de
andere naamvallen, behalve* d. nom.).
[ —Ned. chiromantie enz.].
A. ï. hand, vuist, als lichaamsdeel. —
1. alg.: yst-gog [partit. gen.) Xafsïv ziva.
— 2. als orgaan der werkzaamheid
xgfjo&ai zij x£igl, zijn handen gebrui¬
ken ; fig. : sis x£ïQaG dyso&ai zt, in han¬
den nemen, ondernemen ; èv x£QOLV
s’xelv zi, bezig zijn met. — inz. : a)
toestemmend: dvazEivEiv zgv x£^Qa (tyjf'
een stemming). — b) smeekend: fleoioi
XEÏgag dvsoxov, li. — c) beschermend,,
helpend : ejzeolv xal y^golv dgrjysiv, ïï.,
met raad en daad helpen : fig. : x£ïQa.
vjzegéxEiv zlvl, iem. de hand bovenliet*,
hoofd houden. — d) geweld plegend,
strijdend : X' xQazsgd ; ex x£1Q°g XQtf'
o dat TiaXzco (taH. : een spies \werpen);:
XEgoi nEJtoL&cog, H., vertrouwend op ;
eig x£ïQa$ èXd'EÏv zin, èv x£Qolr yfyvsoOai zLvi, dikw. : handgemeen worden
met. — II. synekd. : arm : nrjxvg y£i~
Ml
góg ÖE^izEgijg, H., rechter elleboog.
B. meton. 1. overdr.: macht, bezit:
0 avzcg fi èöcoxag èg
X£Qa£i hebt mij
toevertrouwd ; x• psyaXg, H., machtige
hand v. Zeus ; eig x£lzivog jzeoeiv,
— 2. schaar, menigte [vgl. Lat. manusr
Ned. handvol) : dvéffaivov xsi9l noXXfj.
C. overdr.: x• oiógga, enterhaak.
ysLgaycoyécoy aan de hand leiden. — x£L'
gaycoyóg, 2 [x£LQl dycov], aan de hand

leidend.
yeigi^coy f. loco en lol [^«tp].
1. behan¬
delen. — 2. overdr. : leiden, besturen;
o -cov, rentmeester, opzichter.

3 [id.], die in de macht is vanr
onderworpen aan.
yeigiSy ïöog, fj [iel.], handschoen.
XeigLaoqjosy ó \eig.: handig], een van
xeigiosj

de aanvoerders der Tienduizend,

3, superl. bij x£lQa)V? geringste,,
minste, slechtste.
XEigoSdÏKzoSy 2 [x£igl öaïxzóg (verbaaladj.
v. d uLco)], met de hand verscheurd. —
XEiQÓÓELHzosy 2 [#£«£« Ö8ixzóg{verbaaladj.
v. ÖEixvvpi); eig. : met den vinger
aangewezen], duidelijk. — xeigofi'9'rjSy
2 \xsiQt V&°s; eig-: aan de hand ge¬
wend ; vgl. Lat. mansuëtus]. 1. v, die¬
ren. : tam. — 2. overdr. v. pers.: han¬
delbaar, gedwee, onderdanig. — %eigópanzgovy zó [xstg. wschl. pdoooJ], hand¬
doek. - xEigojiXg'd'ySy 2
TzXfjdco]^
de hand vullend, een vuist groot. —
yeigiozosj

XElQOJTOl7]TOg
Xsigojioigzog, 2

[x£^qI Tioiyzég], door
menschenhanden gemaakt.
X£LQ°zsgog, B = xeIqwv.
XEiQOzÉxvrjg, ov, o [xelqöóv zèxvgv (è’xcov)],
handwerker.
xeiQozovéco [eig. : de hand uitstéken]. 1.
onoverg.: door het opsteken der hand
stemmen. — 2. o verg. : door het opste¬
ken der hand besluiten, - kiezen. —
XeiQozovia, g, stemming
verkiezing
door het opsteken der handen. —
Xeigozóvog, 2 [yjt'g, zsivco], met uitgestrekte handen geschiedend.
Xeigovgyéco, met de hand uitvoeren. —
xeiQovQyia, g, handwerk. — xeLQovQyósy 2 [x£ig, sgyov ; —> Ned. chirurg],
ï. een handwerk
een kunst beoefe¬
nend. — 2. 6 ■/., handwerker, kunste¬
naar, chirurg.
Xeigóco [yetg] en, gew., med.: in zijn macht
brengen, bedwingen, onderwerpen. —
xetgco/Lia, zó, met de hand verrichte
daad.
Xeiqcov, 2 dient als comp. bij xaxóg. — ï.
a) slechter, geringer, minder in kracht,
in rang, in waarde enz.] ov -óv èozi met
inf., het is niet slechter ..., het is be¬
ter... — b) in medelijken zin: slechter ;
inz.: laffer. — 2. hw. -ov: slechter,
minder, geringer.
Xsigcov, covog, o, een Kentaur.
XEigcbvat;, axzog, 6 [ysigcöv ava£], hand¬
werker.
Xeiaofxai, f. v. xavdavco.
XÉAei x£kd>vrj [het le w. is slechts een ver¬
dubbeling v. de volgende letterqreevX
schille-schildpad.
XeAlöcóv, óvog, g, zwaluw.

,

xéhvSy vog, f). 1. schildpad. — 2.meton.:
lier [vaak met h. schild der schildpad
vervaardigd].
xehcóvrj, g. 1. schildpad. — 2. overdr. v.
wat d. vorm heeft v. h. schild v. een
schildpad, o. a.: schutdak (belegerings¬
werktuig ; vgl. Lat. testüdö),
Xéoyj, ojTog, 6 [Egyptisch w.], Cheops,
Cliuf\\, Egyptische honing, missch. 3200
v. Ö.
XégaSogy zó, alleen acc. enk., grind.
X£Q£LÓzEgogy 3, en x£Q£ccov7 2 = xslgoov.
* xéQVG: bvn. (alleen : enk. dat. gï, acc.
ga en sia ; mrv. nom. gsg, acc. onz. ga
en sta). — 1. gering, zwak, slecht. —
2. met de beteek. v. een comp.: gerin¬
ger, onbeduidender, slechter.
XEQiadöiovy zo, slingersteen.
X£Qvrjzigy idog, vr. bvn. [*£*£« vsovoa (3.
véco)], spinster.

—
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xégvipovy zó [xÉQvup], waschbekken. —
X£Qvijrzopat [id.]. 1. zich de handen
wasschen. — 2. met wijwater bespren¬
kelen. — XÉQv^Py lfiog, g [x^ig vinzco\.
1. waschwater. — 2. wijwater.
XEgójzAaKzoSy dor., en -gxzog, 2 [xsigi
jzXgxzóg (verbaaladj. v. irlgaocoj],*met de
hand geslagen.
X£QÓSy gen. v. x£tg.
X£ggo-, Xeggo-y att. = x£Q°°’, Xsgoo-.
Xegaaïog, 3 [xégoog], zich op het land be¬
vindend, op het land levend.
XÉgaov-ÖEybw. [xégoog], naar het land.
Xsgoovgoïosy 3 [eig. : van een schierei¬
land], van de Thrakische Chersonesos.
— XsgaovgaLzggy ov, o [eig.: bewoner
van een schiereiland], bewoner van de
Thrakische Chersonesos. — xsQaovVm
ooEiöyg, 2 [x£goovgoov siöog (excov)], als
een schiereiland. — XC6Cfóvgaog7 g
[xégoog vijoog]. 1. schiereiland. - 2. X.y
naam v. verschillende schiereilanden,
inz.: a) met en zonder Ogaxixg en dgl.:
de Thrakische Chersonesos, nu schier¬
eiland v. Gallipoli. — b) gew. wet, soms
zonder Tavgixg en dgl.: de Taurische
Chersonesos, nu Krim.
xégoog, 2. — 1. v. d. grond : a) droog,
vast, hard. — b) g x- [y1?]> vasteland,
oever, het droge. — 2. meton. : a) on¬
vruchtbaar. — b) overdr.: kinderloos.
XEv/Lia, zó [xéco], het uitgegotene, het zich
uitstortende : plengoffer, stroom, voor¬
werp van gegoten metaal.
X£vco, Eig enz.,
gg enz. z. x£co.
Xecpgijv, grog, 6 [Egyptisch w.], Chephren,
Chaphra, zoon of broeder en opvolger v.
Cheops [z. Xèoip].
X£<x>y f> xé™) po. sxea-> Pf’ xéxvna; med.
XÉo/uat, Exsapgv xéxvpai; pass. x£opai,
Xvbgnopai, Eyyügv, xéxvpai. — A. V•
{vrl H.) f. xwen, cto. Eysva; med. q£vdpgv; med. 2e ao. èxvpgv (gaat naar d.
2en ao. der wkw. op pi). — [vw. Lat.
fundëre, Ned. gieten].
I. 1. v. vloeistoffen : gieten, uit-, ver¬
gieten, laten vloeien : avzoTg vdcog ejzI
Xstgag è'xsvav, H. ; Zsvg x£El vdcog, H.,
zendt regen ; x°ds ggcooi èxèavzo ( =
act.), HDT.;pas.s.: zich uitstorten, vloei¬
en, stro om en. — 2. v. droge stoffen:
a) uitstorten, uitstrooien, uitschudden :
cpvXXa avspog xapdöig xE£l>
j °VPa
sxsav, H., wierpen een grafheuvel op ;
sjzi 8ovgaz> Eyevav, H., wierpen naar
hem een hagelbui van speren; èni {tÉXsa
X£ovzo, H.,... van hun (med.) speren.
— b) laten neerglijden, doen vallen :
x ara gr ia x£v£, H.; xaXApgv x^ovi Xa^~
xög e'xevs, H., de sikkel velde een me-
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nigte halmen; etc' allrjloiai xèxvvxo, H.,
zij waren gevallen
zij lagen dood
op elkaar. — c) in menigte laten neer¬
hangen : dêvdgea x£e xagnóv.
II. overdr. 1. v. onstoffelijke dingen : uit¬
spreiden. verbreiden : (pcovrjv xéei, H.,
laat weerklinken ; dutpi óiïïavazog yvio,
H., omhulde hem — 2. v. pers. in me¬
nigte zich uitstorten : ex vgóov sxéovzo,
H. , stroom ien uit het scheepskamp.
XV, XV =
V ft8**!'
XV&e>XV°e = *aL 7J°£
XV^Vi V \vw- ë‘*av ov’ 2c a0’ by
I. het gapende, het gespletene : hoef
v. een rand enz., klauw v. een roofdier,
een roofvogel, schaar v. een kreeft. —2.
overdr.: steenen dam, als golfbreker
dienend aan d. voet v. een aan de zee gebouwden stadsmuur [ivaarop deze schijnt
te rusten als een rund op zijn hoeven].
XV^ósy v, kast, kist.
XVP^Sy XVt4,8^ — 7i(lL
{krasis).
XrjVy XV^ó?) o, ï]
Lat. ansei, JS'ed. gans],
gans.— xVVELOSy
van een £>ans’ £an"
zen-.
XijvevSy écog, m. bvn., uit Chenai, een
stadje bij d. Oita.
XVQay V lvr- v• XVQ°s]> weduwe.
XrjQOLpós, 6 [viv. ydoxu>\, kloof, spleet,
holte.
yMpeta, ?? [xrjQEvco], weduwschap. — XV~
gevco. 1. ledig zijn, beroofd zijn van :
vfjoog olvSqoov -el.
2 inz. • a) in we¬
duwschap leven. — b) 0 van den om¬
gang met menschen beroofd zijn, een¬
zaam leven. — xVQ°Sy
^ le,cl'£>
beroofd van : ° -a uéka&ga ; 'ygapuazan’
X., die het alphabet niet kent. — 2.
inz.: beroofd van een echtgenoot:
yvvrj -a, weduwe ; %. XVQa- ~ XV9°°>* 1ledig -, eenzaam maken, berooven. —•
2. inx.: van haar echtgenoot beroo¬
ven, tot weduwe maken.

.

XV6cocfTCIL^y
verre verwanten.
Xrjoo/uaty f. v. xav^£LVCO* vnzog. ró, alleen dat. x7lzeLi door het
gemis van.
X&apaXós> 3 [xücóvl bij den grond, laag,
vlak.
X&ésy bw., gisteren. —
3. — 1van gisteren, gisteren geschied : x-jPff
hij kwam gisteren. —■ 2. bw. -óv, zo -ov,
gisteren ; -a *at ngcotCa, H., zooeven.
X'O'óviosy B en 2 [x&oov). 1. a) tot de aarde
-, tot den aardbodem behoorend, op
de aarde levend; overdr.: °laag, gemeen. _ b) tot het land behoorend,
inheemsch. — 2. gew. : onderaardsch ;
inx,. : in -, van de onderwereld : &eol

\

-oi; -a <&rjp,g, de Faam, die in de on¬
derwereld doordringt.
X’d'ovoazL^ggy 2 [yjïóva ozstfcov], de aarde
betredend.
X&cbvy
g \vw. Lat. humus]. 1. a)
aarde, aardbodem : x^óva óvpevai, H.,
in
onder de aarde gaan, sterven.—
b) verpers. Xfrcóv, de Aarde, als godin,
= rata, rg. — 2. land, streek, ge¬
west : ° Tgcoïxij x• — 3. staat, stad :
0 vóuoi xd°vóg.
xdcagxogy 6 \%iXicov dgxcov]. 1. chiliarch,
hoofdman over duizend man. — 2. te
Rome : krijgstribuun. — 3. in Perzië:
eerste minister, grootvizier.
xdtdgy döog, fj, een aantal van duizend.
XiXLÉzTjgy en -ezrjgy 2 [ydicov êccbv], dui¬
zendjarig. — x^ioLy ai, -a [.Ned. kilo-],
duizend ; enk. bij coll. : ïnnog xdia, dui¬
zend man te paard. — xdióvavgy ecog,
tn. vr. bvn. [ydicov ve&v\, van duizend
schepen. — xdi'Ovavzrjgy ov, m. vr. bvn.
[xdicov vavröov], van duizend schippers,
— schepen.
XtXiogy 3, z. x^LOL'
xdioozógy 3 \x&l°i\y duizendste. — xLm
Uoazvgy vog, r), duizendtal, afdeeling
van duizend man.
xdógyó, groen voeder, gras; x• Zvqóg,
hooi. — xL^°°y laten weiden.
Xdoovy covog, o, ephoros te Sparta omstr.
560 v. G., een der Zeven Wijzen.
xipougoLy r/, geit. — XLp,ougayrj, vuurbrakend monster.
XLftszXovy ró, winterbuil.
Xiovttco [xid>v].
1.
onoverg., onpers. :
sneeuwen. — 2. overg. : besneeuwen.
Xiovóxzvjtogy 2 [xuóv, xzvtieco], door
sneeuw gezweept. — xLOVC^öVSy^[ximv,
-cóögg]. 1. (wit) als sneeuw. — 2. met
sneeuw bedekt.
XLogy i), eiland met gelijknamige stad op
de kust v. Iomë. — Xïogy B, Chiisch,
van -, uit Chios ; oi Xïol, de bewo¬
ners
de inwoners van Chios.
Xigcov = Xsigcov.
yizcóvy covog, 6 [Semiotisch w. ; vw. Lat.
tunica, Ned. katoen]. 1. a) onderkleed,
hemd, lijfrok. - b) H. dikw. : bronzen
pantser met rug stukken, ofwel : lederen
of vilten wapenrok met tnetalen beslag.
— c) bij de Thrakiërs : een soort broek.
— d) *j' alg., mrv. : kleederen. — 2.
overdr. v. ivat omhult als een kleed:
° slangenhuid ; 0 steenen kleed, dat een
gesteenigde bedekt; steenen pantser {nl.
een muur). — xLTCZ>VLOVy T0 \Ver^wi\ en
XLzcoviaxogy ó [%£.], kort onderkleed,
korte lijfrok.

Xicóv
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Xmóv, óvos, g [z. xei/Lia], sneeuw.
xAaiva, g. 1. bovenkleed, mantel. — 2.
deken, sprei.
X^afivSovgyia, r) [y., sgyov], bet vervaar¬
digen van krijgsmantels. — y^após,
vdos, g, bovenkleed voor mannen,
krijgsmantel.
xAaviöojcoua, g [y., jzoiéco], bet vervaar¬
digen van fijne bovenkleederen. —
X^avig, (dog, i), fijn bovenkleed.
yXevd^co. 1. onoverg. : spotten, schertsen.
7- 2. o verg. : bespotten. — yXevaa/uóg,
d, spot, boon.
xAiatvco [%Mco], verwarmen. — yXmgógy B
[id.], lauwwarm, lauw.
xAiódco. 1. weekelijk -, verwijfd zijnr
weelderig leven. — 2. meton. (oorzaak
voor gevolg) : trotsch zijn op, overmoe¬
dig zijn.— x^^Vi g bbwj. 1. weekehjkheid, verwijfdheid, weelderigheid.
— 2. meton. : a) wat bij een weekelijk
leven hoort: tooisel, haartooi.— b) (oormak voor gevolg): trots, overmoed. —
yXldgpa, ró [yhddco], weelde, tooisel.
xM(x>. 1. weekelijk
weelderig leven. —
2. meton. (oorzaak voor gevolg) : trotsch
overmoedig zijn.
X^oeqósj 3 = yXcogóg. — X^ógy //, jonge,
groengele scheut, gras.
X^ovv'tjgy ov, m. hm., epitheton v. h. everzwijn ; etymologie en beteek. onbekend ;
missch. : jong, krachtig, of: in het
gras legerend.
yXMggigy
or. hm. [vw. yXcogóg], bruingrauw.
yXcogÓKopog,

2

[ylcogdv

y.ó/uijv (sycov)],

met groen loof. — y^cogóg, B [vw. Ned.
geel]. I. 1. groen als een jonge scheut,
geelgroen ; vd. : a) lichtgroen, licht¬
geel. — b) bleek, vaal. — 2. alg. :
groen.— II. overdr.: jeugdig, frisch,
versch : 0 alga -ov, jeugdig bloed ; /uoxAöe y., H., nog niet uitgedroogde paal.
xvod£co [yvóog], zich met dons bedekken.
Xvógy g, radnaaf.
xvóog-ovg, öov-ov, 6, aanslag, (lichte)
korst, schuim, dons der kin.
yóavog, d [yéco], smeltkroes.
Xodajtrjg, ov, d [Perzisch w.], rivier die
Soesa (Xovoa) bespoelt.
X°Vj V [x£o>], plengoffer, inz. voor de
dooden. — x°VQVS> 2, een plengoffer
bevattend. — x°V9?ógogy ov, m. vr. bvn.
[xorjv (pégeov], een plengoffer dragend.
X°iy x°ï — xai °i (krasis).
XoivL^y iKog, g. 1. choinix, korenmaat =
L094 liter. — 2. voetboei.
Xoigdg, döog, g, klip.
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Xoigéaty cov, ai, plaats op Euboia.
Xoigeiogy 3, en x°ÏQe°Sj 3, van de big,
van het varken, varkens-; zd -sia en-sa
[«pee*], bigge-, varkensvleesch. — #otQogy 6, big, varken.
yoZddeg, cov, ai, ingewanden, darmen.
XoXcuoiy aiol. — yaXcooi, v. yaXdco.
XoXagyevgy ó, uit de Attische gouw CkoJargos.
X°Xy, rj, en yóXog9 6 [vw. Lat. fel, Ned.
gal]. 1. (gew. -g) a) gal. — b) meton.,
enk. en mrv. : galblaas. — 2. (gew. -og),
meton : toorn, haat, wrok [waarvan
de gal de zetel ivas].
XoXXeidgg en ~g8ggy ov, ó, uit de Attische
gouiv Cholleidai.
XÓXogy ó, z. yoXg. — xo^ócoy toornig ma¬
ken ; meel. en pass. : toornig worden,
- zijn : fiandfjï yoXcodsig, H. vertoornd
op. — ^o/lcordff, 3 [verbaaladj.], ver¬
toornd.
Xovöglz7]gy ov, m. bvn., gerste- : d y.
[dgzog], gerstebrood. — yóvSgogy o,
korrel, o. a. zout-, graan-, gerstekorrel.
XÓog-ovg, óov-ov, 6, ij, aardhoop, opge¬
worpen aarde.
xogayógy o, dor. — yoggyóg.
t Xoga£ivy onverb., g [Hebr. w.], stad in
Oalilea.
xogöi], tj [—Lat. cliorda —> Ned.
koord]. 1. darm. — 2. meton. : v. een
darm gemaakte snaar.
Xogetay ij [Lat. chorea] en xógsvpay zó,
koor-, reidans ; alg.: dans. — x°9EVm
trjgy ov, d, koordanser. — x°6£i)co [z°~
góg].
onoverg. : a) een reidans uit¬
voeren. — b) alg. : dansen. — 2. overg.:
a) door reidansen eeren : y. zivd, een
god. — b) door reidansen vieren : 0 ydpovg y.
Xogrjyéco [yogï]yóg]. 1. koorleider zijn,
een koor (yogeg) aan voeren. — 2 fa)
te Athene : choreeg zijn (z. yoggyóg, 2),
een danskoor bekostigen. — b) alg. :
a) iem. v. iets voorzien : y. zird zoïg
sjcLzijbeloig. — /?) iem. iets geven : ygi/Liaza zoïg vavraig y., hun de soldij uit¬
betalen.
Xoggyla, g [id.]. 1. te Athene : choregie,
ambt van choreeg (z. yoggyóg, 2).— 2.
alg.: a) iedere uitrusting. — b) meton.:
de daartoe noodige uitgaven.
yoggyóg, d [yogóv dycov]. 1. a) koorleider,
aanvoerder van een koor; fig.: 0 y.
dozgeov. — b) overdr. : menner v. on7'uststokers en dgl. — 2. a) te Athene :
choreeg, hij, die de kosten voor h. in¬
studeer en en uitvoeren v. een koot te

dragen heeft. — b) alg. : hij, die de
kosten voor iets draagt.
XOQiKÓg, 3 [yogóg\t het koor
den rei¬
dans betreffend; xó -óv, koor, groep
zangers.
I'ogoygdzpog, 6 [yogóv ygdqpcov], maker
van reizangen.
XÓQoizvjtia,
het stampen op den grond
bij het dansen, reidans. — %°q°itvjtog, 2 [yogoï (loc.) xvjxxojv], op den
grond stampend onder het dansen,
dansend.
Xogóv-ÖE, biu. [yogóg], ten dans.
xogonoióg, 2 [yogór noiscov\. 11. reidan¬
sen regelend. — 2. aanleiding gevend
tot reidansen.
Xogóg, ó [vw. yugzog ; —Lat. chorus—>■
Ned. koor], f. dansplaats. — II. meton.
1. a) dans. — b) inz. : rei-, koordans.
— 2. a) groep koordansers, koor :
-öv airsïv, om een koor verzoeken, d. i.
machtiging vragen om een drama op
te voeren; -óv didóvai., d. i. iem. mach¬
tigen een stuk op te voeren ; -óv lozdvai,
een koor ten tooneele voeren. — b)
overdr.: schaar, groep, menigte : xezxly<ov x-fig. : xijv ooqtiav jzov -ov (in
de groep der goede of der slechte din¬
gen) xd^opsv; — 3. koorzang.
XOQzd^co [yógxog], L voederen, mesten.
— 2. v. pers. : voeden, verzadigen. —
XÓQzaopa, xó, voeder, gras.
xógzog, 6 [vw. Lat. hortus, Ned. gaard].
1. omheinde ruimte : veehof, weide,
tuin. —• 2. meton.: voeder, gras : y.
novzpog, hooi.
X°vc, *. yóog.
Xovzog en x°vzog = xai ovxog (kraste).
Xovzcog, x°vrcos = xai ovzcog (krasis).
XÓcoy act. regelm. ; pass. : ycood'pooficu,
Eycjoïïpv, xêycoofiai. — 1. ophoopen,
opwerpen : x• ‘idqoov. — 2. door h. stor¬
ten v. aarde en dgl. vullen, ophoogen.
XQÜy ion. 3 enk. p?\ ind. v. 3. ygdco.
XpoLivcOy f. avcö, ao. êxQava ; pass. ao.
ê'xgdvOpv. — 1. even aanraken, strijken
langs. — 2. inx,. : a) besprenkelen) be¬
zoedelen. — b) overdr. v. een zedelijke
bezoedeling : onteeren : -Oecov övópaxa
Xontheiligen.
* XQouv/aéco, poen, Eygaloppoa, 2e ao.
Exoouo/Liov [vw. xQgoïpog], helpen, baten :
ov xoQvvrj ol ölsdgov ygaio/ae, H., de
knots baatte hem niet ten opzichte van
(d. i. tegen) den dood.
XQ&Vy XQVSy
3. XQ<*<*>•
XQolvco of 1. * XQ^°°9 sygavoa, 2e ao.
exQOLov
ygafco], 1- oppervlakkig aan¬
raken, schrammen, licht verwonden :

X- xivd. — 2. zich werpen op, aanvallen:
lóós öcb/Lia EygdsxJ èoihépev. H., gij hebt

u op ... geworpen om te eten.
2.*£gdco. 1. act» (alleen pr. ind. ygfjQ
XQfj), verlangen, begeeren. — 2. med.,
vrl pf. xeygggcu (met betëek. v. h. pr.) :
a) behoefte hebben aan, verlangen :
oivov xeygppèvog, H.— b) h. part xsyQpgévog, dikw. als bvn. gebruikt: gebrek
hebbend aan, behoeftig.
S.xgdco (in h. att. contractie v. as tot g
in plaats v. a), yggoco, sygpoaj xéyggxa ; med. ygpoo/nai, Eygpodfipv; pass.
eygpodpr, pf. med.-pass. : xéygpgaL en
xêxQyogai. — A. V. ion. (conir. v. as
gew. tot a), pr. ind. yggg, XQO, inf. XQdv,
part,- ygécov, ygelcov, ygx/cov J med. pr.
ind. 3 enk. ygazou, ygeexai, 3 mrv. ygêóvzoi, conj. 3 mrv. ygécovxai, imper. 2
enk. ygsco en ygéo, 3 mrv. ygdodcov, inf.
Xgéeodai, part. xgsófisvog en ygEM/nevog;
impf. 3 enk. Èygdxo, 3 mrv. Eygèovzo ■
en èygécovzo. — [XQ7'Ü‘
A. het noodige verschaffen. — inz. 2.
1. ten gebruike
te leen geven. —2.
med. : aan zich te leen laten geven, te
leen ontvangen. — I!. 1. een orakel
geven, voorspellen; v. een god: te
kennen geven, openbaren : xd yggoxrjgia xavxd ócpi (= avxoïg) èyggodg^ HDT.;
xó xggodév, zd xgrjGÏÏEvxa, orakel. — 2.
med.: zich een orakel laten geven, een
orakel raadplegen : EöfjX'dov yggoógEvoi
xco d'Ecpj HDT.
B. med. .= Lat. uti (bij uitbr. v. de beteek. A, I, 2). — ï. 1. gebruiken, in
gebruik hebben, zich ten nutte maken :
-da ld o op ygfjodai, de zee bevaren ; xi
ygr/nouaL avreuwat zal ik met hem
beginnen?; dlrjd'slg ygijodcu, waarheid
spreken ; nagaöovvcu oepdg xQVoao^'ai °
xi dv fovlcovzai, zich op genade of on¬
genade overgeven ; xoïg ngdynaoi XQV~
odai, de omstandigheden weten te ge¬
bruiken, zich er in schikken; periphrastisch (dikw. hdt.) : fop xodogai —
fiodco. — 2. alg.: geregeld gebruiken,
bezitten : q?gsol xêyggxo dyad'jjoiv, H.,
bezat een gezond verstand.
II. 1. een eigenschap, een hartstocht enz.
in ’t werk stellen, er aan toegeven, :
dgezp xQH°üai' zich dapper betoonen ;
periphrastisch (dikw. HDT.) : ögyg XQEp~
gevog, HDT. = ugyi£ó/asvog. — 2. v, iritwendiqe toestanden en dgl.: ondergaan,
ondervinden, lijden : ysilJL(Qvt XQ1!0**/lEvog, door een storm overvallen ;
ov/LKpogaïg xéygpvxaL, zij leven in ramp¬
spoed : f-iógco xopoaodai, HOT., sterven;
xco rópqj xQVa^aLy zich onderwerpen
aan. — 3. v. pers. : a) omgaan met: yxlvi (pilep, aan iem. een vriend hebben;

XQéeo'd'ou — XgrjpazioTrjgiov

oi xgcófiEvoi avzg, zijn vrienden. — b)
behandelen : cpdixcog %. zivi.
XQÉEöd'OU) X9£exaly

.

3 XQUto-

Xgslay f} [xqv]‘ I. 1. ci) noodzakelijkheid,

behoefte, nood, gebrek : -av ëysiv zivóg,
êt' -a tivög elven. —• b) meton., concr. :
ambtsverrichting; alg.: aangelegen¬
heid. — 2. verxw.: verlangen, wensch.
— II. 1. gebruik : a) v. naken : ipaziov
sv -a ov. — b) v. pers. : omgang, be¬
trekkingen. — 2. rneton. : bruikbaar¬
heid, nut : xig fj x• zoziv rijg ggzogixrjg;
opt. v. XQ*1 (*■ X9V, II).
XQsiog9 zó, ep. = X9é°sXQ£iw9 ovg, g en tó, X9ec^i °vs>
en
XQt]co9 ovg, tó [xog], nood, behoefte,
verlangen, wensch : xgzico zpeïo ylyvezou, H., de behoefte aan mij ontstaat;
ziva xqei(*> tóoov ixEi ' H., wien treft
een zelfde nood?; vd. is de ace. over¬
gegaan in constructies met yiyveo&ai :
Eiis XQS<° ylvezai avzrjg, H., nu heb ik
mijn schip noodig ; gew. met weglating
v. h. wkw.: ziJTTE Sé OE X9S(** > ? waartoe

liebt gij dat noodig ?
2 [xQEia, -cóögg], nuttig.
XQvioovj part. pr. v. 3. ygóuo.
XQEióbÖTjgy

XQEicog, x. xgéog.'
yge/aezi^co, hinniken.
XpéiLutzo/Liaiy met de keel schrapen.
XQÉ°j ygEOflEVOg,
3. XQUO).
XQeóvy %. XM, IIXQéovzai, x. 3. xgdco.
Xgéog, gen- ÉEog-éovg. ep. ygEiog, X9V°S
en xQet°°S ia^e drie alleen nom. en
ace ), en att. x9£CO$ (alleen deze vorm),
zó \xqv\- ï- 1- cf’) wat men moet betalen,
geldschuld, schuld. — b) inx. : schade¬
vergoeding. — 2.overdr.: verplichting,

plicht, taak. — SI. 1. noodzakelijke
aangelegenheid, gewichtige zaak. —
2. verxw. : zaak.
XQ£o<peiXéryg9 ov, o [xgéog. óepsdeo], schul¬
denaar.
X9e™y ’X. XQEIOJ.
XQéco, x9£coiuEvog, x9£(ov9
XQewVy x. XQ'h II.
XpécovraU) x. 3. X9£LCO-

3. XQ“C0-

Xeécog, x. XQE°SXQEoxpeikeTijg — X9SO(P~XQp. I. f), nood, behoefte, verlangen :
0 X9V 'oraL het zal noodig zijn ; verder
altijd met verxwegen sozi (vgl. avayxg,
elxóg en dgl.) : 0 X9V [zon] uoi dgxEiv.
II. reeds dikw., wschl., bij EL, en dilau.
na hem, wordt xgg als onpers. wkw.
gevoeld ; na hem dikw. met vormen v.
Bif.ll door krasis verbonden : conj. x9fj,
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opt. ygslg, inf. xgcjrcu, ygrjv, part. onx.
xgecóv (ion. xqeóv), impf. XQVy, EX9?lvi fXQrjoTcu en xgvosi [<— X9V 11 > X• 8ty> Xsivcu, —, X' ov (èór), x• Vv (augm. door
analogie), x• zot ai, —]. — ï. a) het is
noodig, men moet, men is verplicht, het
is rechtvaardig, - billijk, - nuttig, - be¬
hoorlijk : 0 Ti X9g pz ?.Éysiv ; ; impf.: het
ware noodig enx. geweest. — b) inx.
v. h. noodlot en v. orakels : het is voor¬
beschikt, - voorgeschreven door een
orakel. — 2. onverb. part. pr.. onx,.
XQecóv {ion. ££>£ov): a) met en zonder
eotl = X9V. — b) vaak in den acc. abs.:
daar (ofschoon enx..\ het noodig enz.
(&.l,a)is, - voorbeschikt is. —c) xelfst.
g. : het noodige, plicht enx.; lotsbe¬
schikking.
XQfjy x. 2. * X9(*co> 3. X9'*<*) en X9Vxefi£oo, ion. xQfjiSto [x9V]- 1- a) behoefte
hebben aan, noodig hebben : diöaoxaXov -Eig. — b) part. -cov, bijv. g. : be¬
hoeftig, arm. — 2. verlangen : paxgov
X. fiïov ; dysig d -eig, gij rooft wat in
uw smaak valt; -ovoir èXïïeïv.
X9VPai zó [3. X9Ó01, meel.; eig. : het bruik¬
bare, gebruiksvoorwerp]. 1. geldsom :
d) xld. enk. : èni y.óocg (iom — kóom)
-azi;, hdt., voor welken prijs? — b)
gew. rnrv.: bezittingen, waren, schat¬
ten, vermogen, have : kgofiara xai aXXa
-aza ; oi za -aza EyovzEg, de rijken. —
2. verxw.'\ a) zaak, ding, voorwerp,
wezen : augyavgaEig -azog ovÖEvóg, gij
zult aan niets gebrek hebben ; xovqpov
y. Koirjigg èou:, de dichter is een licht
wezen. — b) menigte, massa, geweld :
koXXöv x. xgvoov, hdt., een heelo hoop
goud ; zov xzipcovog xhet geweld van
den storm. — c) bezigheid, werkzaam¬
heid, gebeurtenis : ösivóv x• zkolevvto,
hdt., zij achtten het iets verschrikke¬
lijks ; tl x• bgggwat doet ge daar?
ygripazl^co (f. loco, att. icö) [x9PPct], za¬
ken hebben, een zaak behandelen, on¬
derhandelen. — inx. I. 1. staatszaken
behandelen, ambtelijke werkzaamhe¬
den verrichten. — 2. a) gehoor ver1 een en. — b) a) v. orakels : smeekelingen ontvangen, hun bescheid geven.—
P) vd. f van godswege verkondigen, openbaren ; pass. : een bevel
een
waarschuwing van God ontvangen.—II. gew. wed. : geldzaken -, zijn eigen
zaken behandelen, handel drijven,
geld verdienen.
Xgrjpariopóg9 ó [xgggazl£(o]. 1. (-l£co), het
behandelen van staatszaken, ambte¬
lijke werkzaamheid, onderhandeling.—
2. (-ICofiai), het behandelen van eigen
zaken, het streven naar winst. — XQV-
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xQrjitazLOzi)g

—

gazLozrjgiovy zó [id.], plaats waar za¬

a) met wien men goed kan omgaan7
goed, oprecht, rechtschapen, man van
eer, edel, dapper; in%.: vriendelijk,
welwillend. — b) nuttig, verdienste¬
lijk, flink; vaak ironisch. — X6V(*T°’'
zyey yzog g. 1 bruikbaarheid, goede
hoedanigheid. — 2. v. pers.: goedheid,
oprechtheid, braafheid.
%

ken gedreven worden,
warenhuis,
winkel, beurs. — xQrll“'ai:laTySi °v> o
[id.], zakenman, handelaar. — x9Vf^«ziozLxósy 3 [id.], het drijven van zaken
het verdienen van geld betreffend:
X* oicovóg, winstvoorspellend voorteeken.
X9VM, V \X9Vl gebrek.
X9VV> impf- on inf. pr. v. XQV, II. — x9Vm
vat, inf. pr. v. id.
X9V°S>
ZQtog.
XeflJj »• 2. * xgdco en 3. X9“(°xeyvcu, cio. inf. act. en 2 enk. imper.
ao. med. v. 3. xgdco.
xgyaigevcoy nuttig
voordeelig zijn. —
xeyoiftosj 2 en 3 [xgdogou]. 1. bruik¬
baar, nuttig, voordeelig; zö -ov, nut,
voordeel. — 2 v. pers.: verdienstelijk.
XQVGLS, scog, ?i [xgdo/Liai (3. XQaco)]. 1. het
gebruiken. — 2. v. pers. : omgang -,
betrekkingen met.
XgyouoXóyogy 2 [xgrjogovg Xéycov]. 1. ora¬
kels gevend, voorspellend. — 2. 6 x-,
uitlegger van orakels. — x9VafA'OJtOLógy
2 [xgyofzovg Tioiécov], die orakels in
verzen brengt. — X9VakLdgy ó [3.
A, II], antwoord van een orakel, ora¬
kel.
xeyGpoövvrj, ij [xgf/^co], gebrek.

.

XQt]GgocpvXa^y axog, d [xgrja/Licov cpvlag],

bewaarder der orakels.
orakels geven, voorspellen.
— ygy^gepdea, V, antwoord van een
orakel, voorspelling. — x9yagcp8cKÓgy
3, bij een orakel passend. — XQV^i^vdóg, 2 [xgyojLiovg qöcov ;
eig.: orakels
zingend], orakels gevend (in verzen),
voorspellend ; d, g
waarzegger,
-zegster.
Xgyozéov, verba aladj.
v. xgdogcu [3.
xgyagcgSéco,

Xgdco].

XQrjozr]Qid£ofiouy zich een orakel laten
geven, een orakel raadplegen.— X9Vffm
xr)giovy zó [onx. v. h. volg.]. 1. zetel van
het orakel. — 2. antwoord van het
orakel. — 3. cc) offerdier voor h. ver¬
krijgen v. een orakel. — b) alg.: offer¬
dier. — x9VazyQL°S9 3 en 2 [3. xgdco, A,
II], van het orakel, van den waarzeg¬
ger, prophetisch.
XgyGzrjgy ov. ó (gen. mrv. /p^oreor) [3.
xgdco, A, I]. 1. die uitleent, woekeraar,
schuldeischer. — 2. schuldenaar.
Xgrjozóg,
3 [verbaaladj. v. xQdogai (3.
Xgdco)]. 1. vrl v. zaken : bruikbaar, uuttig, doelmatig, goed in zijn soort : 0 yrj
-y, vruchtbaar : ocpdyia -d, gunstige
offers; zd -d, weldaden. —2. v.pers.:

xQovoyQ&tpog

,

.

xgyco, z. xQslC0Xgc/aay zó [xgloL], zalf; alg.: vet: x• ovsiovj reuzel.
Xgl/ajzzco [id.]. 1. overg. : a) laten strijken
langs, dicht brengen bij : ° vji’ avzgv
ozifkrjv è'xgipnzE ovgiyya, liet de naaf

*

van zijn wiel vlak langs den eindpaal
scheren. —b) pass.: dichtbij komen.—
2. onoverg.: a) strijken langs. — b)med.i
naderen : 0 -ezou Öógoïg.
XQcog.ay zó [id.] — XQliua'

+ XQLazLaVLaP'ógy 6, christendom, christe¬
lijke godsdienst. — \ xgcazcavógy &
[Xgiozóg ; —>- Lat. christianus —> ried.
Christen], Christen.
-j- xgcarzo/Lcdxogy ó [Xgiozóg, gdxogai], be¬
strijder van Christus.
Xgcozógy 3 [verbaaladj. v. XQ^co]. 1. gezalfd— 2. ta) die de heilige zalving ont~
vangen heeft. — b) 6 Xgiozóg [ ■—>■ Lat►
Christus —>Ned. kerst-], a) de Gezalf¬
de, de Messias : jjösioav zóv Xgiozóv
avzóv slvai. — f) als eigennaam : Chris¬
tus, bijnaam v. Jezus.
Xgccoy act. regelm.; pass. : X9iaïïyoopcu7
èxgio&rjv, xêxgipcu en xéxgiGpai. — 1.
bestrijken, inwrijven : xq/eg^Ul
H,r
zijn (med.) pijlen met gif. — 2. inz.’.a)
zalven. — b) overdr. : f tot zijn dienst,
wijden : Jlrsv/Lia Kvglov sxgioèv gs.
XQoa en X9OLa> V = XQ^SXgógaöogy o, het knarsen.
Xgófuog, o, naarn v. verscheidene pers.r
vrl in de 11., o. a. 1. een zoon v. Peleus.
— 2. iel. v. Priamos.
XQovi^oo [xgóvog]. 1. den tijd doorbrengen, lang blijven. — 2. in ongunstigen
zin : talmen, dralen.
XgoviKÓgy 3 [iel.; —>■ Lat. 'I chronicus —>
Ned. chronisch, kroniek]. 1. den tijd -,
een tijdruimte betreffend. — 2. zd -d,
chronologie, of missch. : jaarboeken.
XQÓviogy 2 en 3 [id.]. 1. langen tijd du¬
rend, langdurig : -oi nólegoï. — 2.
sinds lang durend, - bestaande, oud :
° X- djzEozi, hij is reeds lang afwezig.
— 3. na langen tijd -, eindelijk geschie¬
dend, - voorhanden, laat:
èA&cór, K..
xgovoygdcpog, d [xgóvog, ygdcpco], schrij¬
ver van jaarboeken.
vr.

XQÓvog

—

xefyogy ó [ —> Ned. chrono-]. 1. alg.: tijd,
tijdruimte : nolvg x., lange tijd ; 6 nagd>v X; het tegenwoordige; 6 géMcov x->
toekomst; 6 nglv
het verleden;
nolXov -ov, sinds geruimen tijd; -co,
tcü -co, mettertijd, na eenigen tijd ; -ov,
nolvv -ov, een tijdlang, langen tijd ;
dva (dvd, B, III, 2, a) -ov, mettertijd,
na verloop van tijd, ook : een tijd¬
lang; öid (öid, B, I, 2, a, /?) -ov, na eeni¬
gen tijd; sjii (E7iL, B, III, 2, a) paxgöv
-ov, gedurende een langen tijd. — 2.
in%.: een bepaalde tijdruimte : °
rgg X'i ° X- Pl°v: levensduur.
XQOÓg, t.
XQOvaocpaVg (ï), boiot. = xQvoocpas«ff, mrv.
V. XQVGoqwtjg.
XQvaa9 fj. 1. stad aan de westkust v.
Troas. — 2. eilandje bij Lemnos.
XQvodfjLJtv^y vxog, in. vr. bon. [xqvosov
dgjivxa (è’xcov)], met gouden voorhoofdband. — xQvadviogy dor. = XQV~
ofjvtog. — XQv°doQogy 2 [xqvosov dog
{excovj], met gouden zwaard. — X9V°OLvyrjgy 2 [xQvosav avyijv (è'xcov)], met

gouden glans.
X@voEiog9 3 = xQvosog.
XgvoeóJzXoxogy 2 [yovocg nlsxópEvog], uit

gouddraad gevlochten.
XQVO£og-ovg, éa-rj (soms sog-ovg), eov-ovv
[XQvoóg]. 1.1. a) gouden, van goud ge¬
mankt. — b) ó -ovg, gouden munt. — 2.
met goud versierd. — II. overdr. 1.
goudkleurig, stralend als goud : vècpog
-sor, H. — 2. heerlijk, kostbaar, dier¬
baar, gulden : ° -èa cpógpiyf.
XQvoEoodvöaXogy 2 [xQvosa
odvöala
(è’xcov)], met gouden sandalen. — X9VGEÓazgoqpogy 2 [xqvosov oxgocpov (ëxcov)],

met gouden gordel.
XgvoEvgy 6 [Xgvod], in- of bewoner van
Olirusa. — 1. Xgvarjy ion. = Xgvoa.
2.Xgvorjy fj, een nimf.
XgvGTjïgy töog, fj [Xgvotjg], dochter v.
Chruscs.
XQVGijXdxatogy 2
[xQvoéav
fjXaxdnjv
(^cov)], met gouden pijlen of - spin¬
rokken. — X9vaV^aT°Sy 2 [xQvocg èlaxóg (verbaaladj. v. èXavvco)], uit goud
gedreven, gouden. — xevaVvl°s9 2
[XQvoêag fjviag (è’xcov)], met gouden teu¬
gels. — XQvaV9VSy 2 [xQvoóg, st. v. dgagioxco], uit goud samengevoegd, met

goud versierd.
Xgvoijgy ov, 6, priester v. Apolloon in h.
Gr. leger vóór Troje.
XQvaiovy zó [xQvoóg]. 1. goud. — 2. meton.: gouden voorwerp : gouden munt¬

stuk, - sieraad, - vaatwerk. — #gv-

601*

XQvooxdlivog

Giog, aiol. — xQVosog.
Xgvaijzjzogy 6 Stoïcijnsch

eeuw v. G.

,

wijsgeer, Uk

XgvaoöaiSaXogy 2 [xqv°co Saiöakog], en
XQvaoöaiöaXzogy 2 [xQvocg ÖcuóaXzóg.
(verbaaladj. v. öaiddX/.co)], kunstig uit

goud gewerkt, - met goud versierd. —
öszóg], in goud
gevat, uit goud gevlochten.— xQvgoé'd'Eigogy 3 [(e&ff) X9v°cv ë&eigav (è’xcov)]».
goudlokkig. — Xguaó'd'EjLug, idog en
XgvGÓÖEzogy 2 [xQvocg

mg, fj [xQvoóg, &ê/ug], dochter v. Agamemnoon. — x9VGóifgovogy 2 ['xqvoeoi:
Ogóvov (e'^cüv)], op gouden troon. —
XQvooxópggy ov (dor. -agy a), m. bvn..
[{(bg) xQf'oóv y.ófiijv (è’xcov)]. 1. goud¬

lokkig. — 2. met gouden sieraden in
het haar. — x9vao^°y^co [xQvoöv lêyco],
van goud spreken. — x9vook^T9VS> ov»■
dor. -agy a, m. bvn. [x9voéav /uizgav
(è'xcov], met gouden hoofdband, - gor¬
del. — X9vadvcozogy 2 [xqvosov vibxov
(è'xcov)], met gouden rug, van boven
met goud versierd. — xgvaónaozogy 2
[XQvocg naozóg (verbaaladj. v. Tidooco)],
met goud bestrooid, - bestikt. — XQV‘
aojzéÖLXogy 2 \xqvoeol jzéöiAol (è'xcov)],
met gouden schoeisel. — xQva°Jt^LV~
fbogy ó [xgvoea jiXivftog], gouden tichel.
— XQVGOJtoiógy ó [XQvoöv Jioiécov],
goudsmid. — XgvoójzoXigy srog, f], stad
in Bithunië aan d. Bosporos. — xQVm
GÓTCzEQogy 2 [xQvosa ttteqcji (è'xcov)], met
gouden vleugels. — x6vaÓQ6ajzLg, idog,.
m. vr.bvn. \ygvoéav ganida (è’xcov''], met
gouden staf. — x9v,yd-gvzogy 2 [xQvocp
gvróg (pero)], in goud -, in een goudre¬
gen vloeiend.
XQvaógy 6 [Semietisch /r.]. 1. goud: Xevxóg x-y wit goud, met zilver gelegeerd
goud. — 2. meton. : goudwerk : gou¬
den sieraad, - vaatwerk, - munt en%-.
yXgvGÓGzo/Liogy ó \xqvoeov ozó/ua (è'xcov)
eig.: Goudmond], bijnaam v. d. h.Joannes, fmg. 354-407, bissehop v. Constantinopel, beroemd redenaar en schrijver.
XQVoÓGzgoqpogy 2 [yovorg orgscpóiLitrog],.

van gouddraad gedraaid, - gemaakt..
— XgvGÓzevxzogy 2 [/gvocg zsvxzóg
(verbaaladj. v. zsvxco)], van goud ge¬
maakt. — XQv°bzo}gogy 2 fxqÓoeov xólgov
(è'xcov)], met gouden boog. — xQvo°~
zvjzogy 2 [xQvocg zvnzópsvog], uit goud
gevormd. — xQvo°vS9
XQvosog. —
XQVGoepafjSy 2 [xqvoeov cpdog (q®v)],
met gouden glans.
XgvGocpogécoy goud -, gouden sieraden,
dragen. — xQVGO(P°Qogy 2 [xQvoóv cpsgcov], gouden sieraden -, met goud.
versierde kleederen dragend.
XQVGoxdXivogy 2 [xqvoeov yaXivóv (excov)]s.

.
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met gouden teugel. — XQva°XELQi f)en•
eiQog, m. vr. bvn. [xQvoéav xelga (l^oov)],
met gouden hand, met vele gouden
vingerringen.
X(>vGoxoécoa 1. goud smelten. — 2. overdr. : zich gouden bergen beloven. —
XQvvoxóog, 6 [xqvoóv xéoiv ; eig.: goudgieter], goudsmid, vergulder.
XQvaóco [xQvoóg], vergulden.
XQco [qecontr. uit xgdov], imper. pr. med.
v. 3. £@dco.
XQ$, dat. v. XQ™$-

'

mfë;
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XQcb^co en -cb£co [xgd>g], 1. over de opper¬
vlakte strijken, aanraken. — 2. verven.
XQcofjLcty xó [id.]. I. oppervlakte van het
lichaam, huid. — II. meton. 1. a) kleur
der huid, gelaatskleur. — b) alg. :
kleur. — 2. verf, blanketsel.
XQwvvviju [id.], verven.
XQdbsy coTÓg, ó. — A. V. gen. XQ°°Si dat.
XQot en XQQi acc‘ XQ°a &n-> gecontr.,
'XQ<*>-— 1- a) oppervlakte van het menschelijk lichaam, huid : h yQV xexagpevog, tot op de huid geschoren ; ° fig.:
IgvQEï êv xq<ï> tovto, lett.: liet scheermes
is al op de huid, d. i. het gevaar is
nabij. — b) synekd.: a) huid met het
vleesch er onder : t<öv (= tovtcov) xQÓa
yvjieg ëSortai, H. — ft) 0 lichaam. — 2.
meton.: a) huids-, gelaatskleur: xov

XQ87ZEICU xv H., zijn gelaatskleur veran¬
dert. — b) alg.: kleur.
XvSyvj bw. [x^M, -bijv ; eiq. : als uitgegoten], overdr.: wanordelijk, onsystema¬
tisch.
Xvd'rjGOfAaiy x^l1evog, > • XECO\ Xvvvoo = XEC°.
Xvvto = ExwTo, 3 mrv.2« ao. med. v. xECOXvrcó, x^rtó = xai vitó (krasis).
xvois, E(jog, i] \_xE(ü\ k bet vergieten. —
2. meton., eoner. : het vergotene : pvXXcov xhoop afgevallen bladeren.
xvrlóopou, zich zalven na h. bad.
pro, 3 enk. 2& ao. med. v. xECOXVTÓqy B [verbaaladj.v. %êa>\. k uitgego¬
ten, vergoten : 0 afga -óv. — 2. v. droge
stoffen : a) gestort:
rj yaïa, H., graf¬
heuvel. — b) 6 xdam, wal, dijk.
XvvgoSj o \yè(D|. 1. pot, ketel. —
2. oi
Xvtqoi, de Ketels, twee bassins in de
Thermopylen, waarin h. water v. i var me
bronnen opgevangen werd.
xd>> Xd* ~ xai d [krasis).
xwkaivoo [xcoXóg], kreupel zijn, hinken.—

XcüXeiol, r\ [^ooAenco], het kreupel zijn,
het hinken. —^coAe^oa. 1. kreupel zijn,
hinken. — 2. overg. : kreupel maken.—
XcoXóg, 3.— 1. kreupel, lam, hinkend.—

2. overdr. v. onstoffelijke zaken:: ge¬
brekkig, onvolmaakt.
XcogoLy xó [^dco]. I. 1. opgeworpen aard¬
hoop. — inz. : a) grafheuvel. —J b) dam,
wal, schans ; ook : steenen dam, liavendam. — 2. natuurlijke aardhoop, zandheuvel. — Ik meton., abstr.: dggov
-ara, liet veelvuldig storten van*zand.
Xcóvvvgi — £ogü.
xobogouy vertoornd
ontstemd zijn.
xdt>Jtóaogy £c5jxóoogy 3 — xai ónóoog
[krasis).
XOJxtcogy xd>rccog = xai orccog {krasis).
XcoQOLy r). 1. alg. : a) ruimte, ivclk-e iem. of
iets inneemt, of die voor iem. of iets
bestemd is, plaats : xaxd -av géveiv, op
zijn plaats blijven ; xaxd -av, fig. v. in¬
stellingen en dgl. : onveranderd. — b)
overdr. : iem.s plaats in het leven, rang,
aanzien, waardigheid, ambt: ev dvdgaTzódcov -g sïvcu, voor slaven gelden ; ev
ovÖE/Lug -g eivai, voor niets geacht wor¬
den. — 2. een grootere ruimte, waar
plaats is voor velen : a) woonplaats,
grondstuk, akker, landgoed. — b) in
ruimeren zin: landschap, gewest, ge¬
bied eener stad, platteland, land (in
staatkundigen zin): %. ’Axxixy.
Xcogéco (f. gew. ijoogai) [^cópal.^
L onoverg. 1. plaats maken, zijn plaats
verlaten. — inz. : a) wijken, weggaan,
ergens heen gaan : ögógcg èxcÓQpoe jrgóg
xó LEQÓv, liep hard weg naar ... — b)
alg. : komen, gaan, ook v. zaken : noxapóg -si xvxXco, loopt in een kring ; ra
doxga -ei ; ra xotgevpaxa èx^gsi dia tcbv
dojiidcov ; fig. : fj cpdxig xsxcógrjxs, het
gerucht verspreidde zich. — 2. overdr.:
a)zich aan een werkzaamheid begeven:
X. ngög sgyov xovxo. — b) voortgang
hebben, afloopen, gelukken: xaXcbg -eïv
en -eïv alleen, gelukkig afloopen.
II. overg. 1. ruimte bieden voor, (kun¬
nen) bevatten : v nóhg^ ovx êxcógrjoe
avxovg ; fig. : ij eEXXdg ov -sï xrjv jzXeovE^iav avxov. — 2. overdr. : in zijn geest

vatten, begrijpen,
Xcogiöiovy xó [verkliv. v. xmQ10V]j stukje
grond.
Xoigi^ooy loco, att. f. ico, èxóigioa, xsxcogixa ; pass. èxcoglolhjv, xEXjngiopai (ion.
3 mrv. xExorgiöaxai
— k a)
scheiden, afzonderen : -eiv duo xov
ocauaxog xijv xpvxpv. — b) med.-pass. :
zich verwijderen, zich afzonderen. — 2.
overdr., pass.: verschillen van, vreemd
zijn aan.
Xoogiovy xó [xcögog, / <*>£«]• k bepaalde
ruimte, plaats waar iets staat. — 2. inz.'.
a) streek, gewest, plaats, terrein : x-

K

iJAiry.mty

XcoQLg

—

ógsivóv ; X’ óyvgóv (b. v. in h. gebergte ;
z. ook b) ; Ieljzovöi zó y., bun stelling.
— b) {ook zonder bvn.) versterkte
plaats. —• c) grondstuk, akker, land¬
goed : óvEïzai y. — d) plaats in een
boek. — e) in de meetkunde: oppervlakte,
figuur.
ycoglg. I. bw. 1. afgezonderd, gescheiden:
X. öiöóvou r.Lvi, aan iem. afzonderlijk ;
oix- oiKovviEQ, zij die afzonderlijk (cl. i.
niet meer bij een meester) wonen, de
vrijgelatenen. — 2. overdr. : a) ver¬
schillend, anders : 0 y.
r’ slitsTv TioV.d
xal za xai'oia. — b) iem. afzonderlijk
betreffend : 0 x• tovzo xov xoivóv ozgazco.
W.vrz. met gen. 3. gescheiden van, zon¬
der : x• TQ>v dXloyy. — 2. overdr. : a)
verschillend van, anders dan : y. oorpla

yj als cijfer: y>'
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soziv arögsiag. — b) met uitzondering
van.
X<*>6Wftógj ó [ycogigcj], scheiding : y• Vw'
yyg and oaógazog.
ycogog, ó. 1. een bepaalde ruimte, plaats.
— 2. a) grondstuk, akker, landgoed.
— b) landschap, gewest, gebied eener
stad, platteland. — (vgl. ycnga).
XcogoqpiAéco [ycógav cpdéco], gaarne ergens
verblijven.
yoóazLg, yajazig — xal ó'ozig (krasis).
Xcoazóg, 3 [verbaaladj. v. yóco], opgeworpen.
Xoózav, #dSrav = xal özav (krasis).
^cdre, x&>T€ — xai °TS (krasis).
X<x>zl, x™TL ~ xaL °TL (krasis).

Wdnopay ag, en W^dozcpco, aio/. — Najicpd).

= 700.

rpaxdg, döog, y. 1. stukje, korrel : y>.
agyvglov. —• 2. a) druppel. — b) colt. :

régen, stofregen.
yjdXhco^f. tpalco, ao. sipyla [ —>- Lat. psal-

lëre]. — L plukken, uitplukken: ° y>.
sd'Eigav, zich de haren uitrukken. — H.
1. tot zich trekken en weer laten schie¬
ten : 0 ip. zólgcov vsvgdc. —• 2. inz.: a)
een snaarinstrument met de vingers tok¬
kelen. — b) met on. : 1’ bij de harp zin¬
gen, iem.s lof zingen.
yja7ipógy ö [i/zdllco; —> Lat. psalmus —>
Ned. psalm]. 1. het tot zich trekken en
weer laten schieten : 0 -oi tó£odv. —2.
inz. : a) het tokkelen van een snaarin¬
strument. — h) me,ton.: f h. daarbij ge¬
zongen lied. loflied, psalm. — f \pal~
lacpSia [ip., cgbrj], liet zingen van lof¬
liederen, psalmgezang.
\paXzygiov, zó \gpdllco, -zygiov ; —>• Lat.
psalterium—>■ Ned. psalter], ieder soort
v. harp, psalter.
yjc'dzyg, ov, d [yjdlkcd], psalterspeler.
xpdlzgiay y, psalterspeelster.

zpEvSolóyog

—

\pdfjLa'd'ogy y. 1. enk. en mrv.: a) zand,
gew. zeezand. — b) mrv. : strand.— 2.
mrv.: zandkorrels.
Wapb/LtyvLzog, ó [Egyptisch w.], koning
v. Egypte, reg. 526-525 v. G.
Wapzpiyzixog^ o [id.], id., reg. 664-610 v.
G.
WdfA,fJugy tog, ó [id.], id., reg. 594-589 v.
G.
\pd[A.fjLogy yr zand, stof.

yjdg, ymgóg, d, spreeuw.
Wdgog, d, rivier in Kilikiè.
yjavazóg, 3 [verbaaladj.], aangeraakt. —•
ipavco (pass. èipavodyv, eipavofiai). 1 .
aanraken, betasten: y>. zivóg. —
2.
overdr.'. treffen, indruk maken op, be¬

droeven.
ipdqpog, y, dor. = yrfjcpog.
yjdco (contractie v. ae tol y in plaats v.

a), wrijven.
yjéyoo, kleineeren, afkeuren, berispen.

— 1. dun (v. h. haar). — 2.
kaal hoofdig.
\pExd%w, druipen. — ipexdg, d8og, y,
druppel.
xpéliov, zó, armband. — yjEXiocpógog, 2
[yjs?.ta 9oègcov], armbanden dragend.
yjekhl£co en (gew.) med. [ipellóg], stame¬
len, onduidelijk spreken.
xpe8vógy 3.

yjÉXhiov, zó = ipÉhov.
ipeMóg, 3, stamelend.
yjEv8dyysl.ogy 6, y [ipsv8yg dyyElog], leugenbode. — yjEv8£vé8gay y [\pev8yg
èvéSga], schijnhinderlaag.
yj£v8yg9 2 [ywvdog ; —>■ Lat. pseildo->■
Ned. pseudo-]. 1. bedr.: leugenachtig,
bedrieglijk. — 2. lijd. : a) gelogen,
onwaar, valsch : lóyoi -eïg. — b) belo¬

gen, bedrogen.
yjsvSo-xrjgv^y vxog, ó [ipsvdyg], leugen-

heraut.
ipev8oXoyiay y, leugen. — ip£v8oXóyogy

2
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[ipevöy Xéycov), leugenaar.
yjEVÖó-pavzis, scog, d [ipevdyg], leugen¬
profeet,

ynXóco

stemsteentje in de urn werpen. —
b) alg. : stemmen. — 2. voor ietsstemmen : a) bij meerderheid van
stemmen beslissen : xpycploao&ai (loyyjevöoftagzvQéco, valsche getuigenis af¬
iïstav, hulptroepen te zenden ; xd ey/yleggen. —
yjevdojLiagzvQLa, y, en
cptogéva, de genomen besluiten. — b)
-zvqlov, zo, valsche getuigenis. —
door volksbesluit toekennen, - veryjEvSó-pagzvg, vgog, 6 [ipevöyg], valsche
leenen.
m
getuige.
rprjcpig, ïöog,y [verkliv. v. tpycpog]. 1. kie¬
jipevSojtgocpyzyg, ou, o fy/sv<5?7c], leugen¬
zelsteentje. — 2. meton.: stemming.
profeet. — yjEvöogxog, 2 [?/;£i><5ó/££yos
yjycpLcyfza, xó [iprjcpiCco ; eig. : het door
dpxov], raeineedig.
stemming met steentjes bepaalde],,
yjEvöog, rd. 1. leugen, bedrog. — 2.
volksbesluit: ip. ygdcpco, indienen ; xp..
zonder ongunstige beteek. : onwaarheid,
yiyvExat, komt tot stand.
dicJiterlijk verzinsel.
yjrjcpojzoiógj 2 [ipycpovg noiècov], stem¬
yjevöoazofiéco [tpevdyg, oxóga], liegen.—
men wervend.
yjEvöócpijftog, 2
tptfptj], iets on¬
y>rjcpogy y [ipdco], kiezelsteentje. — inz.
waars voorspellend.
I. rekensteen. — II. 1. stemsteentje,.
y>evdcoy regelm.; pass. ipevodyoogai, èipevolater : bronzen stem schijfje ; te Rome :
iïrjv, EtpEvo/Liou. — I. act. 1. a) iem. be¬
stemtafeltje: y ocotovoa ip., het stemliegen, bedriegen, misleiden : \p. xivd ;
stcentje enz. om vrij te spreken; y xaflpass. : bedrogen worden, zich bedrie¬
ougovoa xp., iel. om te veroordeelen ;
gen. — b) teleurstellen : êipsvo&y xrjg
-ov cpégcoj - xl&eucu, zijn stemsteentje
sXmdog. in die verwachting. — 2. tot
enz. -, zijn stem af ge ven. — 2. meton.:
leugen maken, logenstraffen ; pass.:
a) stem (zeer dikw. kan men xp. even¬
onwaar blijken.
goed als stem en als stemsteentje enz.,
EI. meel. 1. onoverg. : a) liegen, bedrie¬
opvatten). — b) het stemmen: -ov
gen. — b) zich vergissen. — 2. overg.:
sjidysLv xivi, over iem. laten stemmen;
ei) iem. beliegen,bedriegen : axeg (daar¬
pub -co, door één stemming. — c) a)
in) avxóv ov xpevoopiai. — b) a) valhet bij meerderheid van stemmen be¬
schelijk beweren. — /$) iets onwaar
sliste : volksbesluit, vonnis. — /?) alg.:
iets tot leugen maken; ovx èipevoavxo
besluit b. v. van een koning : 0 y>. xvxdg d?xeddg, hun bedreigingen ; ogxia
gdvvcov; meening : xaxd xyv èpiyv -ov,
ipsvösoOcu, zijn eed breken.
naar mijn meening.— d) ° plaats der
yjevScog, bic. [ipsvöggJ, valschelijk, leu¬
stemming, gerechtshof.
genachtig.
yjycpocpogéco, zijn stem afgeven. — yjijipEvapa, xó [ipsvöco], onwaarheid, leu¬
cpocpógogy 2 [ipfjcpov (pégcov~\, zijn stem¬
gen, vergissing.
steentje enz. brengend, zijn stem afgeyjEvazéco, liegen, zich vergissen. —
vend.
ipevazijg, ov, 6 [xpevöco], leugenaar.
WVX<° [<pdco]. 1. roskammen. — 2. ver¬
yirjyfza, xó [y>doj; eig. : het afgewrevene].
zie.: strijken, streelen.
1. korreltje, schilfertje. — 2. coll.: stof:
yndg, döog, y, druppel.
ip. xQvoiov en y>. alleen, goudzand.
'ipt&vgi£ooy fluisteren, vezelen. — y>i&v~
'iprjXatpdco. 1. als een blinde rondtasten.
góg, 3, fluisterend, vezelend.
— 2. betasten, voelen.
ipiXógy 3 [missak, vw. \pdcd]. F. 1. kaal,
yyrjQy tpygóg, d, ion. = ymg.
naakt: a) v. lichaamsdeelen: -y xecpaXy
xprjcpidocpógogy 2 [xpyrptg, cpégco] = xpycpo- j
(a-. ook 2). — b) v. de aarde: kaal, zon¬
(pógog.
der boomen noch struikgewas. — 2.
a) zonder de gewone bedekking: -y
y)rj(pl^o3y f. ico, êyjycptoa, èyjycpixa ; meel.
xEcpah) (xen. anzonder helm.— b) a)
tovgcu, eipycpiodpLyv, hpycpiopai ; pass.
inz.: zonder verdedigingswapenen,,
xpycpiod'yoop.ai enz. — \}pfjcpog'].
lichtgewapend ; ol -oi, lichtgewapenI. act. 1. {eig.: met steentjes) tellen, !
den. —
alg. : ongewapend, weer¬
rekenen, berekenen. — 2. (door stem¬
loos. —• II. overdr. : zonder tooisel,,
ming met steentjes) doen beslissen :
eenvoudig : Xóyovg -ovg (proza) eig gé° ÖLxyv y). xaxd xivog, een rechtszaak
xga xtfléveu.
door middel van de stemsteentjes te¬
gen iem. doen uitvallen, iem.' doen
jpiXóco [yjiXóg]. 1. kaal maken, ontblooveroordeelen.
ten : xyv xecpahéjv xivog *p., iem.s hoofd
FF. meel. 1. a) zijn stemsteentje neer¬
scheren. — 2. alg.: berooven van, vrij
leggen : eig vdgiav ipycpt'oaodai. zijn
maken van : hptloïno 6 Aó</ og iiiTtécov

yjifjiv'd'iov
[gen, v. scheiding).
gjifjLV'd'ioV') tó, en ytipv'd'og, 6,
als blanketsel gebruikt.

loodwit,

\p(aöopcu9 aiol. = jpl£opcu, weenen.

i'rpi%Lov9 zó, kruimel.
yjóyog9 ó \jpEyco\. 1. blci3.ni, vei wijt,
smaadrede. — 2. meton. : aanleiding
tot blaam, laakbare handelwijze.
yjokóeig9 óeoaa, óev, walmend, rookend.
— yjókogy o, walm, rook.
TjjocpÉWy een geluid voortbrengen, gedruisch
rumoer -, lawaai maken,
dreunen. — xpócpog, o, gedruisch, la¬
waai, rumoer.
yjvKrrjQy fjgog, 6 [ipvyco], koelvat.
Wvgtrjy ij, ion., eilandje bij Chios.
Wvzzdk£iay rj, eilandje bij Salamis.

1. a) de schimmen der
afgestorvenen naar de onderwereld
geleiden. — b) schimmen oproepen, bezweren. — 2. de zielen der leven¬
den leiden, - lokken, iem. boeien, ver¬
lustigen ; pass. : zich verlustigen. —
ipvxaycoyia, ?/. 1. het leiden der zielen
door de rede. — 2. vermaak, — yjvyaycoyóg, 2 \jpvydg dycov], de schimmen
der dooden oproepend.

yjv%oLyü>yéco,

WvXVy V [.VVX00 ? vig. : adem].
A. sinds PI. ï.
a) levensadem, ziel
[doch alleen als levensbeginsel) : y>.
aueipeicu (overschrijdt) ëgxog ödóvzcov,
H„ d. i. hij sterft; ook v. een tjjdelijk
heengaan der ziel bij een bezwijming :
xöv ö1 ëXiJts ip., H. — b) meton : leven :
èpdyovzo neut ipvyêcov, H., op leven en
dooii- — c) bij cle tragici : ziel, hart,
als zetel v. half-bewuste en min, of meer
vage gewaarwordingen’. ° è pnaie i tl poi
~fj ovvrjd’sg óppa, een vertrouwd beeld
(nl. dat v. mijn broeder) dringt plots

in mijn ziel. — 2. ziel na den dood,
schim*, h. lichaamlooze afbeeldsel v. d.
levenden mensch. — II. moed [die zich
te kennen geeft door sterk, vrl door d.
neus, te ademen): -rjv [bepalende aec.)

—
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ovx dy.gog, niet uitblinkend door moed.
B. vrl sinds Sokrates. I. ziel als onstof¬
felijk beginsel v. denken en ivillen : y>.
Ttdoa (iedere) dddvazog. — inz. 1. denk¬
vermogen, verstand. -- 2 ziel als ze¬
tel v. d. wil en v. de aandoeningen, hart,
gemoed : ooi ex zfjg -rjg cpi/.og dpi ; ook
als zetel v. genot en lijden : doa [nl. h.
voedsel) rjöécog rj ip öéyEzaï. — II. me¬
ton. 1. bezield wezen, persoon : êv opixga nólei öxav psydhj tp. (een groote
geest) cpvfj ; d> mozrj ip., trouwe ziel !
— 2. omschrijvend.: 0 ip. ’Ogèoxov —
’Ogêozrjg.
ipvxojtopjzógy m. bvn. \ipvxyv nêpncov],
de zielen der afgestorvenen naar de
onderwereld geleidend.
yjvxoggayéco, de ziel zich uit h. lichaam
laten losrukken, met den dood wor¬
stelen, — ,ipvxoggcLyfjg9 2 [ipvxy, ggyvvpi]. die de ziel uit h. lichaam laat
losbreken, zieltogend.
yjvxoSi td. 1. koelte, koude, vorst.
2
a) winter. — è) mrv.: koude dagen,
aanhoudende vorst.
yjvxQoXoyicLy rj \jpvygd asycd], beuzel¬
praat.
yjvxgóg* 3 [ipvx°g\ I* "!•
koud, koel
-óv vdcog. - b) zo -óv, koude, vorst ;
-óv [v<5coe], koud water. — 2 overdr. :
koud, zonder warmte : a) gevoelloos,
onverschillig : ip. rrjv ógyr/v, niet heet¬
gebakerd. - b) zonder vreugde :
zègipig, genot. — c) zwak, on wei kzaam, vergeefsch : ° -a (ijdel) Èfozig.
II. bedr. : die doet ijzen.
ipvxgózgg9 rjzog, ij [ipvygóg]. 1. koude,
koelte. — 2 overdr. : wansmakelnkheid.
wvxco (2* ao. pass. Èipvyyv. hpvyrjv). 1.
blazen. — 2 meton. : a) verkoelen,
koud maken ; pass. : koud worden.
— b) drogen, droog laten worden.
ipcopog, d [i/jcuw], beet, brok, mondvol.
xpcoyco [id.] en med., stuk wrijven.

.
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2
-co als cijfer : <o — 800.
S9 tussw. [vw. Lat. ö, Ned. o], uitroep v.
verwondering, smart, medelijden enz. :
o, och, ach, wee: co goi en wgoi, wee
mij.
I.c5, tussw. bij voc., soms bijf nom,. : o;
blijft gew. onvertaald : d> dvögEg ’A&r]-

vaïoL.

2.c5, conj. pr. v. sipi.
00, conj'. 2c ao. v. Xr\pi.
dat. m. onz. v. og.
wa en ó)ia, t/, schaapsvel, ofmissch. top.
3 aQitov, covog, 6 = Qoi<ov.

ooyoL'd'é en co ’yads = co dyaiïé (krasis).

3 Qyvyirj vrjoog, gen. -gg -ov, g, ion., Ogugië, h. mythisch eiland v. Kalupso, er¬
gens in h. Westen gedacht.
'teyvyiog, 2 en 3. — 1. van Ogugos,
Boiotische god of mythische honing v.
Thebe. — 2. alg. : oeroud.
dode, bio. [ó'<5e], en, versterkt, cbSl [code, -«].
1. v. wijze: a) op die op deze wijze,
zoo (ziet meestal op hetgeen volgt) : a><5’
rjpshparo, hij antwoordde als volgt. —
b) in dien toestand waarin iem. zich
bevindt, dadelijk : ngóyoV cdöe, H., kom
dadelijk naar buiten. — 2. v. plaats : a)
hierheen. — b) hier.
tpÖEÏovj zó, Odeion, concertgebouw te
Athene. — dóór], g [gecontr. uit docbg ;
—^ Lat. f ödë —> Ned. ode]. 1. zang,
lied ; inz.: lof-, treurzang.— 2. meton.:

het zingen.
cbÖL, z. code.
cpÖLHÓg, 3 [cndg], goed zingend.
(bÖLvco, f. vcö en vgoco, ao. va en vgoa
[co.te]. L 1. a) hevig lijden. — b) inz. :
barensweeën hebben ; met acc.: baren.
— 2. bij uitbr. : met inspanning arbei¬
den. — II. overdr.: in angst verkeeren.
d)öig9 ïvog, g. I. 1. hevige pijn. — 2. a)
inz.: barensweeën. — /;) meton. : kind.
— Sï. overdr. : grievend leed.
wrjy tussw. om iem. te roepen : hola, hei 1
wrj'd'TjVy ao. v. oiopai.
cb'&'éooy impf. cód'sov en ècódsov, cooco, ecooa
en #5oa, -ècoxa ; pass. : cdodgoopui, êcoO'&gv, soooycu. — A.. T7. (odgoco, cb&rjoa ;
iter. impf. co{)'eoxe, H.; iter. ao. cóoaoxs,

H.
fi. 1. stooten, drijven, dringen, voort-,
wegstooten ; cooe Ó’ dep1 injicor, H., stiet
hem van den wagen ; èg kovIeóv coo§
^icpog, H., stiet het zwaard in de scheede; èx yijQov ol dÓQv cbas, H., trok
hem de speer uit de dij. — 2. med. : a)
zich voortstooten, vooruitdringen,
-stormen. — b) in zijn voordeel van
zich wegstooten, terugdringen, ver¬
drijven.
13. overdr. : a) v. abstracta : verdrijven:
d). zrjv alöcö, eergevoel. — b) bespoe¬
digen, overhaasten: ögyog codèsi ra
nggyyaza (staatszaken) avev vóov, HDT.
w'd'L^oyaiymed. [codêoL]. 1. elkaar stooten,
* verdringen. — 2. overdr. : twisten. —
cjd'iayógy ó. 1. a) liet stooten, gedrang.
— b) inz. : het voortstooten, het voor¬
uitdringen in den strijd, strijdgewoel,
handgemeen. — 2. overdr. : co. Xóycov,
hevige woordentwist.
dn'a9 z. cga.

doiaü'gvy H., ao. v. oïoyat.
d>Kay biv. \coxvg']. 1. snel. — 2. overdr. v~
tijd : dadelijk.
°Qnakérjy g, ion., Okalea, stad in Boiotié.
3 texeavog, ó [—> Lat. Öceanus —> Ned.
oceaan]. ï. Oceaan : a) II. : de wereldstroom (jzozayóg) die om de aardschijf
vloeit. — b) later : buitenzee, in tgst.
tot de Middellandsche Zee. — 2. ver¬
pers. als god : Okeanos.
coKvaXogy 2 [cbxvg, wschl. aXXoycu], snel

over de golven huppelend, snelvarend.
— ooKvfiókogy 2 [ooxa ftdXXoov], snel tref¬
fend. — doHvyoQogy 2 [coxvv yógov
(e/cov)], met een spoedig lot. — 1. lijd.:
een vroegen dood stervend. — 2.bedr.:
snel doodend. —cbxvjzézggy ov,m.bvn.
\cbxa nszó'yevog], snel vliegend, vlug^
coxvjzoyjzógy 2 [d)xa népuicov],* snel
heen brengend, - varend. — óokvjzogogy 2 [coxa jioQEvóyEvog], snel gaande,
- varend. — ooxvjzovgy ovg, ovv, gen.
ttodog [cbxEÏg nóöag (kyaov)], snelvoetig:
° Ljcjicov co. dycóv, wedren. — cokvjztegog9 2. — 1. [coxéa nzegd (eycovj], met
snelle vleugels. — 2. zd -a, slagpen¬
nen. — doHvgoogy 2 [cbxvv góov (e%oovj]r
snelstroomend.
doKvgy EÏa (ep. éa), v {superl. wxvzazog en
ójxiozog) [vio. Lat. öeior], snel, vlug,
haastig.
cbxvzóxogy 2 [cnxa tlxzcov]. 1. snel voort^
brengend. — 2. snel bevruchtend.
cbXévg9 g \vio. Lat. ulna, Ned. el]. 1. elle¬
boog. — 2. a) meton. : onderarm. — b)
hand.
3 Slkeviz] jzÉTQTjy fj, ion., de Olenische Rots
in Achaia. — "Qkevogy rj. 1. stad in
Aitolië. — 2. id. in Achrna.
oókeaay ao. v. öXXvyi..
ddXEOLxaQTZogy 2 \oXsoag xagnovg],

zijn
vruchten verliezend, - niet tot rijpheid
latend komen, onvruchtbaar.

<bXlcrd'ijcray óoXicrd'OVy z. óXio'&alvco.
cbXXoiy fhXXogy ion. = ol dXXoi, o dXXog,
(krasis).
* cbX^y f], alleen acc. colxa \vw. avXa£\,
vore.
cbXópgvy 2e ao. med. v. dXXvpi.
cófjL = coyoi.
cgyrjVy impf. v. oXoyai.
wygazrjgy ov, m. bvn. \cbyög, Idco]. 1. rauw
vleesch etend ; soms epitheton v. Dionusos, wien op enkele plaatsen menschenoffers gebracht werden. — 2. alg.:

wild, bloeddorstig.
óóyyaiy pf. pass. bij ogdco.
cbyopóeiogy 3, ion. -ftóeogy 3, en -fióïvogy
3 [cbyóg, fovg]. 1. van ruw -, va» onge-

p
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looid run dl eer. — 2. g -poég [ó'oga],
ruwe ongelooide rimderhuid.— <bpoyÉgcov, ovxog, 6 [cbpóg (nog niet rijpe)
yéQ(ov\ nog frissche grijsaard. — c&fto■d'Eréco [<bpd TL'd'rjfJLL] en med., stukken
rauw vleescb op de schenkelstukken
leggen, vleescb offeren. — cbpó'd'vpog,
2 [cbgdv■d'vpbv sxcov)], bardvocbtig, ruw.
aó-poty tussw.j z. dó.
cbpoxgazijgt 2 [copdv xgdxog {s/covj], met
ruwe kracbt; minder wschl. [coyog, xgdxog], met krachtige schouders.
(.bpóg, 3. — I. 1. v. vleesch : rauw. — 2.
overdr. : a) ruw, wild, wreed, gevoel¬
loos. — b) biv. tibpd [onz. mrv.\, wild.
— Sfi. 1. v. vruchten : onrijp. — 2. over¬
dr. : -óv yfjgag, H., onrijpe -, vroege
ouderdom.
cbpog, 6 [vio. Lat. umerus]. 1. schouder;
v. dieren', schoft.— 2. synekd.: boven¬
arm ; alg. : arm.
dó poef cij cbpóord'yv, z. öpvvpi.
dópózggy rjzog, ij [cbpóg\. 1. rauwheid, on¬
rijpheid. — 2. overdr. : ruwheid, hard¬
heid, wreedheid.
cbpocpdyog, 2 [copdv cpaydóv {2e ao. part. bij
rauw vleesch etend. — cbpó(pgcov, m. vr. bvn. \cbpijv cpgsva [è'xcovj],
hardvochtig, wreed.
dóvy ovoctf ÓV, part. pr. v. slpi.
"Rvy ij, stad in Egypte, later Heliopolis.
cbVy ion., dor. — ovv.
cbv, gen. rnrv. v. ög, ij, 6.
dóvdprjVy z. övLvryu.

cbvat; = co avag (krasis).
covögeg — co dvögsg {krasis).
cbvéopcuy med., impf. drvovpgv en scovovpgv, ebvijoopac, cbvgodpgv en ècovyodprjv
{beide zld.\ daarvoor: s7T.gidpgv),scóvgpar,
pass. scovgügv, scbvgyai. — [<bvrj\. — 1.
1. a) koopen : co. xi xQVpdxcov psydXcov
{gen. v. prijs); cbvovpsvoi (tegen geld)
elgETS xd EJiiiijdsLa ; overdr. : iem. omkoopen. — b) inz. : voor eenigen tijd
koopen, pachten. — 2. pr. en impf. :
trachten te koopen, een prijs bieden,
dingen : xdg vijoovg ovx èfovXovxo corsopévoLOLv ncolssLv, KDT.— II. iets onaan¬
genaams en dgl. afkoopen : co. xlvbwov.
cbvrjy ij \vw. Lat. vënus {in vënumdare)].
1. a) het koopen. — b) inz.: het hu¬
ren, het pachten. — 2. onderpand, cic.
cbvrj'd'rjVy dóvjjpaty cbvijpgVy z. ovivrjf.it.
cbvrjg, ion. = o dvrjg [krasis).
dóvrjcray ao. v. óvivypi.
dovyodprjVy ao. v. cbveopai.
cbvrjTÓgy 3 soms 2 [verbaaladj. v. cbvsopai].
1. gekocht. — 2. te koop.

-
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dóv'&gcojZE = at aviïgcoTTE {krasis). — dóv’&gcojtog = d avOgoonog (krasis).
cbvLogy 2 en 3. — 1. te koop, veil. — 2. xd
-a, koopwaren, inz. levensmiddelen. —
cbvog, ó [z. djv)j], 1. koopprijs, waarde.
— 2. het koopen.
cbvoodppvy ao. v. bvopai.
*
(PvoXm> v- oLvoxoéco.
cg^a9 ao. v. oiyco.

(póprjVy impf. v. oïopai.
(bóv en <oóv, xó [vw. Lat. övum, Ned. ei],
(bozoxÉco [róó?> t/.xtco], een er-, eieren leg¬

gen.
a>jxegy dat. m. onz. v. dojxsg.
^LlTLig, iöog, ij, stad in Assyrie, aan d.
Ti gris.
dóga, f) [vw. ógdco], zorg, bezorgdheid,,
kommer.
dóga, ij [—> Lat. hora —> Ned. uur].
A. I. iedere natuurlijke, regelmatig
terugkeerendo tijdruimte, tijd: xijrds
xrjv -ar xov sxovg xai xijg ppsgag. —*
inz. 1. jaar. — 2. dikw. : a) jaargetijde,
seizoen ; inz.: goed jaargetijde, lente,
zomer; rnrv.: jaar. — b) meton.: a) op¬
brengst -, vruchten van het jaarge¬
tijde, oogst : dnó zijg -ag sxgécpovxo. —
fi) luchtgesteldheid {die v. de jaarge¬
tijden afhangt), klimaat. — c) hemel¬
streek. — 3. a) dag : xfjg -ag syiyrsxo
öyjÉ, de avond begon te vallen. — b)
dikw. : a) deel v. cl. dag (ochtend, mid¬
dag enz.) of d. nacht: 0geoovvxxioig
-cug. — fi) later : uur, h. 12<> deel v. d.
dag of cl. nacht : oyöórjg -ag. — 4. over¬
dr. : a) tijdperk van het leven ; inz. :
beste tijd -, bloeitijd van het leven,
jeugd : sv -g sïvai. — b) meton. : jeug¬
dige schoonheid.— II. verpers. rQgaiy
de Horen, godinnen der jaargetijden.
B. bepaalde
geschikte tijd, juist
oogenblik : nsgi dgioxov -ar, omstreeks
den middag ; co. ioxi met ivf, het is
tijd om : ai. [ócnrfV] djiièvai; sv -g, op
den vastgestelden tijd.
cogaTog, 3 [cóga]. I. van het goede jaarge¬
tijde, door het goede jaargetijde ge¬
bracht ; inz. : rijp : xagnoi -oi; xd -a,
rijpe vruchten ; y -a [aiga], het goede
jaargetijde, goed voor de scheepvaart,
voor h. oorlogvoeren, voor d. oogst. —
2. in den bloeitijd des levens, bloei¬
end, schoon ; raak : huwbaar. — 3. te
rechter tijd komend, - gebeurend, pas¬
send : co. ETslsvTrjas. — cbgaiózrjg, rjxog.
ij, jeugd, frischheid.
dógavog, aiol. = ovgavóg.
dógeypaiy pf. pass. v. * dgsyvvpt.
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Qjetfrviaj ?), dochter v. JU rechtheus, een
mytJiischen honing v. Attika.
1.’Qieïvai, bv, ol, Oreiten, volle in Indië.
-2.'Qoeïtcuy bv, oi [
Oreiten, in¬
woners v. Oreos.
SQe^a, ao. v. * ógéyvvpi.
3Qgsóg, 6, stad op Eiiboia.
wgecraij z,. dag.
wgéx&rjVy ao. jjass. v. * 6gsyvvf.it.
wgifAogy 2 [a>g«], bloeiend. — cógtog, 3
en 2 [id.] = cbgaiog.
(bgiove = b agio ze (krasis). — wgiozog9
cbgiozog = 6 dgioiog {id.).
Sigioovy covog, ö. 1. mythisch jager, na
Zijn dood onder de sterren geplaatst. —
2. sterrenbeeld.
wgópgvy dogogsy z. ögvvpi.
*Qgog en r&gogy d, Horos, Egyptische
zonnegod.
ebgaay ebgzo, Z. ögvvpi.
wgvyrjy fj [dbgvoti'u], gehuil, gebrul.
wgv^ay ao. v. ögvooco.
wgvouaiy med. 1. huilen, janken, brullen.
— 2. overdr. v. menschen : schreeuwen,
weeklagen, juichen.
wgvx&rjVy ao. pass. v. ógvooco.
3 Qgcojzógy ó, havenstad aan de oostelijke
grens v. Attika en Boiotië.
wgcógeiy 3 enk. plqpf v. dgvvfu.
A.bg [bw. bij 2. og].
I. bw. v. wijze : als, op die wijze, gelijk.
— inz. 1. in vergelijkingen : bg ... bg
(z. 2. bg), gelijk ... zoo, en omgekeerd. :
bg ... bg \ bg ... ovzcog ; ebg die ..., ge¬
lijk wanneer ...; cog ng xai dkkog, ge¬
lijk ieder andere, gelijk wie ook ; ebg
el= (boei; soms gelijkstellend, verkla¬
rend : ovu^éy'ipag avxóv ebg cpvkaxóv,
als bewaker. — 2. bij bvn. en bw. :a)
in uitroepen : hoe !: ebg xakóg poi^ 6 ndnnog. —• b) vd. versterkend: ebg dkrj&bg,
[eig.: hoe waar I], zeer waar ; ebg etégcog,
geheel anders ; bg avzcog = boavxcog ;
vaker bij snperl. : ebg xd^iaza eövvaxo
[eig. : gelijk het snelst dat hij kon],
en, zonder wkw. : ebg zd%ioza, zoo snel
mogelijk. —3. bij partic., om een sub¬
jectieve motiveering of verklaring uit te
drukken, die men vaak als strijdig met
de werkelijkheid voorstelt: gelijk iemand
die ..., schijnbaar om te ..., ofwel: alsof:
ovkkaufiav'ei Kvgov cog dnoxzevbv, ver¬
moedelijk om hem te dooden; ebg (als¬
of) eig Ihoidag fovkópevog ozgazsveoêai ; bij gen. abs. : ebg ovzco è^ovreov
(in de overtuiging dat de zaken zoo
staan), oxgaxiav èxnéyneze ; bij acc. abs.:
«ebg ètgóv, daar [of: alsof) liet mogelijk

—
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was. — 4. bij woorden v. graad en
hoeveelheid
zooveel als, ongeveer:
cog sïxooi; naig cog ènxézrjg, van mis¬
schien zeven jaar. — 5. beperkend:
°nioz6g cog vopsvg dvyg, ZOO trouw als
men van een herder mag verwachten,
voor een herder was hij ...; <bg ex xbv
öwazebv, zooveel mogelijk ; irPz. in
tusschenzinnen: bg epoi öoxeï, naar
mij dunkt; bg slxdoai, voor zooveel
men kan gissen, vermoedelijk; soms
staat bij cog een partitieve gen.: enkeov
bg eï%8 zdyovg ëxaozog. — 6. na wkw.
van zeggen, weten enz. en die een ge¬
moedsaandoening uitdrukken : hoe :
jusogijgiCe bg 'Ayikrja xippap, H. — 7.
in wenschzinnen : dat toch : bg dnókoizo xai dkkoc\ soms bij bepekov: bg bepekeg ökéoïïai, PI., hadt.gij maar het leven
verloren !
II. vgw., leidt allerlei bijzinnen in. — 1.
onderwerps- en voorwerpszinnen : dat,
= özi. — 2. tijdbepalende zinnen: zoodra, toen, terwijl, zoolang. —3. reden¬
gevende zinnen : daar, wijl. — 4. doelaanwijzende zinnen: opdat, = Tva ;
dikiv. : bg è’jzog eIjtsïv, om het maarzoo
te zeggen, om een krachtig (kras ewx,.)
woord te gebruiken (verzacht een
sterke of verontschuldigt een onnauw¬
keurige uitdrukking). — 5. gevolgaan¬
duidende zinnen : zoodat, dat, = mots.
— Voor h. gebruik en de constructie v.
bg als vgw., z. verder Spr.
2.bsy vrz. met acc. : naar: nogevexai bg
flaodsa.
1. cbsy bw., staat achter zijn znw. : als,
gelijk : Hedg bg.
2. wg of bg9 aamuijxend biv. [o], wijst gew.
op h. voorafgaande, zld. op h. volgende.
1. zoo, op die wijze : bg (bg\ cpdxo, H„
zoo sprak hij; bg (z. 1. bg, I, 1)... bg
(c5c); xai bg (d>s), ook zoo, niettemin;
ovV bg (d>c), ook zoo niet, desondanks
niet. — 2. in die omstandigheden,
daarom. — 3. zoo bij voorbeeld.
cboay baaoxsy z. bftéco.
bo-avzoogy biv. [(5, avxóg'] = een versterkt
bg : juist op dezelfde wijze, evenzoo;
vaak (altijd bij H.) gescheiden door & :
bg 8' avxcog.
bo-sLy vgw., en bg el, alsook ba-ei-zey
vgw., en ebg ei’ xs. — 1. gelijk wanneer,
alsof. — 2. in eenvoudige vergelijkingen
= bojzsQ, als. — 3. ongeveer.
boiy dat. mrv. v. ovg.
cbaiy 3 mrv. conj. pr. v. el pi.
bojtEQy bw., en bg tzsq (bij H. soms door
een ander w. gescheiden) = een ver¬
sterkt t. bg, I. — 1. juist zooals : ovxcog
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üj. — inz.: a) als bij voorbeeld. — b)
bij port. : alsof : co. i£dr, alsof het mogelijk
- geoorloofd was. — 2. bijna:
co. dopevog, alsof hij verheugd was, bijna
met vreugde.
MGitEQ-av-ei) bw.t
Sotzeq dv si, alsook
ScTTCEQ-Et, bw., c?l óöOTCEQ 81, alsof.
Sa tb en &g XE.
I. bw. 1. (= l. Sg), gelijk, zooals. —2.
(= drs\ als, in de hoedanigheid van:
QEïa ftaV Sg te &eóc, FT., als godin deed
xij hM zeer gemakkelijk.
II. vgw.i, in hoofdlinnen’, en zoo, daar¬
om’ vandaar, dus : ° dvrjTÓc 5Ogéoxrjq•
(5. ui) Uw orÉvE. — 2. in bijzinnen : a)
doelannwijxend : opdat, om te. — b) gevolq aanduidend : zondat: oexmg^..&.;
inz. na, en npar. : pé^co xaxd rj co. dvaxkatetv, ht>t., rampen te groot om ze te
beweenen. — e) op voorwaarde dat. —
Voor h. gebruik en de constructie v. co.
als vgw., z. Spr.
TQaria, r) \ — Lat. Ostia], Ostia. haven¬
stad. aan de, monding v, d. Tiber. —
’ÜJcrrtavóc, S, van Ostia.
d>acpQdfi7)v9 -cpQdv&rjv,
-cpgofiijv,
z.
öcffpgalvco.
war co, f. v. wiïsoo.
S-xav = co rdv ; z. xdv.
coxólqlov, xó [nerklw. v. ovs}, oor.
core, dor. en ° = Soxe.
Sre, dat. enk. v. doxs.
SreiXrj, f). 1. H. : wond. — 2. lader :
litteeken.
SnvLr dat. rn. onz. v. öoxig.
Sxlov, xó [(verklw. v. ovg]} oor.
Sriq, löog, rj [ovg ; eig.: de vogel met

Ojyj
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lange oorvederen], trapgans.
Sróg, gen. v. ovg.
3 Qrog, 6, een der Giganten, die den hemel
wilden bestormen.
SrSetg, Ssooat coer [ooc], van ooren
(handvatten) voorzien.
*
covróg, Svróg, covróg en Svróg, ion. —
ó avzóg (krasis).
ScpÉXeia en -Ata, rj [ScpsXêcd\. 1. hulp,
bijstand. — 2. meton. : «) voordeel,
nut: ScpEXsir) xcbv xEiyÉwv (subj. gen.),
hdt. —• b) concr. : behaalde voordeelen, het verworvene, buit, winst.
ScpeXéco (f. med. -yaopcu, vaak met lijd.
zin) [öcpeXog], helpen, bijstaan, nuttig
zijn, voordeel bezorgen : co. ztvd tl,
iem. in iets behulpzaam zijn. — SqpéXr)fza, zó. 1. het nuttige. — 2. voor¬
deel, nut. — ScpsXrjaLfxog, 2 = ScpéXipog. — ScpÉXgaig, scog, i), hulp, voor¬
deel. — SpeXla, f), z. SqpéXsLa. — SgpéXipog, 2, nuttig, voordeelig, bevor¬
derlijk.
SqpeXov, 2° ao. v. ócpEiXoi.
Sop'd'gv, ao. pass. bij ógdcu.
ScpXov, 2& ao. v. ócpXioxdvco.
Sxaovrjd'Ev — ó A^agvrjd'EV (krasis).
SxrjKOL, Sx^jpai, cpxóprjVy Z. or/opou.
Sxgdco. 1. verbleeken. — 2. bleekgeel
worden. — Sxgóg, B [—>- Ned. oker].
1. bleek. — 2. bleekgeel. — SxQog, °y
bleekheid.
cgxcoxa, pf. v. oi'xofiou.
* Sip, f) (alleen in de verbinding elg cójra
en in samenst.) [vio. onoma,_ pf. bij
ógdco], oog, aangezicht: elg cbnd xivog
(of xlvi) Idéoêcu, H., iem. in de oogen
zien.
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VOORNAAMSTE BETEEKENISSEN VAN EENSGE
oV ^

ACHTERVOEGSELS

A. ACHTERVOEGSELS VAN ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN

Op enkele uitzonderingen na? zijn alle Grieksehe substantieven met een
achtervoegsel gevormd.
I. Naam van

den

handelenden

persoon

1. mannelijk

2. vrouwelijk

1- mZ7JS> gen. ov : noirjTrjg [;jioléco], maker,
dichter; avXrjxrjg [avXêco, op de fluit
spelen], fluitspeler.
2. -zijg : ocoxrjg [ocó^co], redder.
3. -zoog : öcótcoq [5föcopi], gever.
4. -evg noemt gew. den stand, het beroep:
ftaoïXevg ; isgsvg [iegóe] ; %aXxevg [xaXxog], beicerker van brons.
5. -cov : gyspcóv [gyéopai], gids, aanvoer¬
der ; dsgancov [psganEvco, verzorgen],
dienaar.

. -Tigj gen. idog, beantwoordt gew. aan
m. op xr\g : deonóxig [ÖEonóxgg], meeste¬
res.
7. -zgig, gen. löog, beantwoordt aan m.
op xrjg : avXrjxgig [avXrjxr/g, fluitspeler],.
fluitspeelster.
8. -zgia en (vrl H.)
-zeiga, beantwoor¬
den aan m. op xgg en rgg : ipdXxgta[xpdXxrjg, psalter speler], psalter speelster
ocbxEiga. [ocoxrjg], redster.
9. -eed : paodsia [faaiXevg], koningin.
10. -aiva : Dsgdjzaïva [Dsgancov], dienares
6

II. Naam van de handeling
. -aas en h. zeldzame -Tig, waaruit -oig
ontstaan is, beide bij verbale stammen:
noirjoig [jzoléco], het maken, het dichten ;
cpdxig [qpgpi],
De afleidingen op -oig hebben vaak, me¬
tonymisch, concreten zin : exfaoïg [exfiaivco], het er uit gaan, meton. : uitweg.

11

III. Naam van

het

. -o la : Tzgoöooia [Ttgodóxrjg, verrader],,
verraad ; Dijota [Duco, offeren], offerhan¬
deling:

12

13. -a, -77 : het abstracte begrip v. een
wkw., als handeling of als toestand :
pdxv [udxopai], gevecht; *apa [xa/gco],
vreugde.

resultaat

14. -pa (-&fta9 -ofia) noemt het tot stand
gebrachte : noirjpa [,noiéco], gewrocht,
inz.: gedicht.
De afleidingen op ga hebben soms me¬
tonymisch de beteek. van die op oig.
15. -ftóg (-opóg, ook -zpóg, -{bpog) en -prj
noemen gew. den toestand door een

der

handeling

handeling teweeggebracht: xagaypóg
[■xagdooco, in verwarring brengen], ver¬
warring ; gvDpóg [^sco, vloeien], gelijk¬
matige beweging; yvcóprj [yiyvcóoxco,
erkennen], meening ; en.oxrjprj [.ènioxagat., weten], wetenschap.
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van EIGENSCHAPPEN

16.
oofpia [ooqpóg], wijsheid ; (piXia [cpiAog], vriendschap.
17. -sta : dkg&Eia [dhj&rjg], waarheid.
18. Ti
gen. zrjTog [vw. Lat. -tas]: ölxouózf]g [hixaiog], rechtvaardigheid.
\S).~avvri. Abstracta met dit achtervoeg¬
sel worden afgeleid v. alle slag van

- ;?,

V. Naam van h
2}.-tqov [vw. Lat. -tram] en -&gov [vw.
Lat. -brum] : dgozgov [dgóa>, ploegen ;
vw. Lat. aratrum], ploeg ; xleljgov

nw., inz.van bvn. op cpgeov en van znw.
op gcov en op pa : dixcuoovvrj [öixaiog]
rechtvaardigheid; oo)(pgoovvr) [odnpgcov,
bezonnen], bezonnenheid’, zExzoovvg [zéxzcov, timmerman], timmerkunst.
). -og, onz., gen. ovg, afgeleid v. bvn., o.
a. op vg : fid&og [fia&vg, diep], diepte;
zd%og [raxvg, snel], snelheid.
WERKTUIG

[xIelco, sluiten], slot.
). -TrjgLov : nozrjgiov \nivco], middel omte drinken, beker. — zie ook nr. 28.

VI. Plaatsnamen

23. -t?7giov : dixaozygiov [dixd£co. recht
spreken], gerechtshof. — zie ook nr. 22.
24. -eïov: %a)iX£Ïov [%aAx£vg, smid], smidse.

VIL

25. -cóv, covog, in. : dvdgcóv \dvrjg], man¬
nenzaal ; Ilagd'Evdtv [jzag&F.vog], de tem¬
pel der maagdclijkc godin, Parthenoon,

Verkleinwoorden

26. -tor. a) Dit achtervoegsel had oor¬
spronkelijk een onbepaalde beteekenis: behoorende tot, een soort van, iets
als : lotlov \iozóg, scheepsmast], het bij
den mast hoorende, zeil; ozópiov [ozópa],
een opening als een mond, ingang v.
een graf.
b) Daaruit heeft zich, na H., het ge¬
bruik van lov als verkleiningsuitgang
ontwikkeld: wat op iets gelijkt, kan
kleiner en ook van geringer waarde zijn:
Ticudlor [nciïg], kindje, gew. : lief kindje ;

VIII.

dvêgdmiov [dv&gconog], ventje, gew. min¬
achtend.
c) Dit -lov werd versterkt tot -iöiov?
-ddiovy -dgiov, -vXXiov enz., die de ver¬
schillende beteekenissen van -iov kun¬
nen hebben : ncudagiov [ttcu?], kindje ;
£t(piöiov \l;l(pog], kort xivaard.
27. -ig9 ïöog, vr. : rgotg [vrjoogeilandje.
28. -ionog, veel minder vaak -Ioktj, zld.
-iaxov : naibloxog \naig], knaap ; nouöloxT] [?//.], meisje.

Patronymika

Zij zijn afgeleid van d. naarn des vaders,
oneigeniijk van dien der voorvaderen,
zld., door dichters na H., van dien der
moeder.

Patroklos; van d. naam der moeder :
Arjzotdgg [Arjzco], zoon van Leto, Apolloon.
30. -Lcov : Kgovlcov =- Kgoviögg (nr. 29).

1. mannelijk

2. vrouwelijk

29. -iórjs, ook -dÖTjs en ‘idSpg : Kgovlögg
[Kgóvog], zoon van Kronos, Zeus ; Meroizidögg [Mevoi.ziog],x.oon van Menoitios,

31. -tff, iöog : Bgiorjtg [Bgiosvg], Briseïs,
dochter van Briseus.

B. ACHTERVOEGSELS VAN BIJVOEGLBjKE NAAMWOORDEN

Ook de allermeeste Gr. adjectieven zijn met een achtervoegsel gevormd.
1. Het toebehooren aan, het hooren bij
wordt uitgedrukt door de volgende
suffixen.

32. De zeer talrijke adjectieven op iog (in
verbinding met den stamklinker aïog
en minder vaak aiog, siog), afgeleid
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van zelfst. en bijv. nw., duiden alge¬
meen aan wat aan h. stamwoord toe¬
behoort of er mee in betrekking staat,
ofwel de wijze : ovgdviog [ovgavóg],
hernelsck ; dixaiog [dixy] ; SovXeiog [dovXog], passend bij een slaaf, slaafsch.
Het zelfst. g. vr. adjectief op *a, afge¬
leid v. d. naam v. een volk, dient om
zijn land te noemen : Avöla (yfj) [Av<$ot], Liidië.
33. Talrijk zijn ook de adjectieven op ixóg
en riHÓg ; h. gebruik v. dit suffix heeft
zich eerst sinds de klassieke periode
ontwikkeld. De beteekenis der van
nw. afgeleide adj. op ixóg en xixóg
komt die van de adj. op iog zeer nabij :
öocpavLxóg [ögcpavóg, wees], van een ivees ;
jzolsfUKÓg [7xóXspog], den oorlog betref¬
fend ; inz. bij namen v. volken : IJsgoixóg [Ilégoai], Perzisch. — zie ook
nr. 44.
34. -tvóg, in tijdelijken zin : èagiróg [è’ag,
lente], lente-.
2. de herkomst, de woonplaats wordt
aangeduid door:
35. -Log : 3Ad')]vaïog, Kogiv&iog.
36. -svg : IIXaxaLEvg.
37. -Urjgy -dvTjg : 2jzagxtdryg.
38. -vjvóg, -avógy -Tvog, doch alleen bij
namen v. steden en landen buiten
Griekenland : Ku£i.xrjvol [KvCixog, stad
aan de Propontis].
3. de stof door:
39. -ivog : Xhdivog [Xidog], steenen ; igvXivog
\^vXov], houten.
40. -eog [vw. Lat. -eus : aureus] : xQ^oeog
[XQvaóg], gouden; xdXxeog [xaXxós],
bronzen.
4. het (goed) voorzien zijn van wordt
uitgedrukt door:
41. -eig [-erx-g], gen. svxog : doxègóeig
[doxyg], gestemd; xaQLEL^
beval¬
ligheid1, aangenaam.
42. -góg : dviagóg [avto1, leed], lastig.
5. geneigdheid, geschiktheid door :
43. -fjioov : èlsrjficov [èXeéco, medelijden ge¬
voelen], barmhartig.
44. -iKÓg (-zLHÓg), achter den stam v.wkw.:
ngay.iiy.óg [ngdooco], geneigd tot han¬
delen, werkzaam. — zie ook nr. 33.
6. verbaaladjectieven.
45. -róg [vw. Lat. -tus]. a) duidt een vol¬
tooide handeling aan met de beteek. v.
h. part. perf. : jzoiyzóg [jioisro], gemaakt.
b) duidt vaak een mogelijkheid aan :

ógaxóg [ógdco], zichtbaar; övvaxóg \dvvagai], (bedr. :) kunnend, (lijd.:) mogelijk.
46. -xÉog, gelijk Lat. -ndus, beteekent de
noodzakelijkheid, de verplichting :
noiYjxÉog [noiéco], te maken ; öiafiazsog
[öiaftaivco], dien men moet overschrij¬
den.
7. comparatieve uitgangen.
47. -xegog [vw. Lat. -ter], a) stelde oorspr.
twee tegengestelde begrippen, en wel
in lokalen zin, tegenover elkaar: dygóxsgog ... ógéozEgog [dygóg, dgog], op het
land -, in het gebergte levend; evxegov
[èv], darm (in tgst. tot het uitwendige);
weldra drukte het alg. een tegenstel¬
ling uit: yuéiegog ... vpéxsgog ; ngóxsgog
\ngó] ... voxsgog.
b) Het Lat. -ter is tot die beteek.
beperkt gebleven (noster ... vester, dexter ... sinister)-, in h. Gr. ontwikkelde
zich -xegog tot d. uitgang v. d. com¬
paratief : xovcpog ... xovcpóxegog.
48. -xazog vormt d. superl.
49. -icovy -toxog vormen veel minder vaak
dan -xegog, -xaxog den comp. en superl.
v. bvn.
8. verschillende achtervoegsels.
50. -cóörjg [stam v. öQcn, ruiken], a) eig. :
riekend : Evcndyg, geurig.
b)vd. a) bij uitbr.: den indrukmakend
van (vgl. Ned.: dat riekt naar ...), gelij¬
kend op : yvvaixcbörjg [yvvy], verwijfd. —
ft) goed voorzien van, rijk aan: dvtpcódrjg
[avspog], aan den wind blootgesteld. -—
y) duidt zeer alg. elke hoedanigheid
aan : xgypvcódyg [xgrjpvóg, steilte], steil
afloopend ; voocóöyg [róoog], ziekelijk.
51. -Eiörjg [e/^o?, gedaante ; de woorden
op siögg zijn eig. samenst., maar wer¬
den reeds door de ouden als aflei¬
dingen gevoeld] : üsoEidyg [fleov eiöog
( e’xcov)], godegelijk.
52. -r/grjg. a) [wrt.v. dgagioxco]. De meeste
bvn. met dit achtervoegsel hebben
slechts de beteek. v. d. stam
dvxygrjg \olvxl, tegenover], tegenover liggend.
b 1 [wrt. v. ègÉoöco], roeiend, met roei¬
riemen voorzien : xgirjgrjg [xgi-, ègéooa)];
dXnjgyg [dXg, zee], de zee doorroeiend.
53. -Xog vormt meestal bedr. afleidingen :
ÖEiXóg [dfifófü], vreesachtig ; ógyiXog
[dgyy], opvliegend.
54. -ipiog en vrl -cnpog duiden gew. een
geschiktheid, een mogelijkheid aan:
cbcpèXipog [obqysXsco, nuttig zijn], die kan
baten, nuttig ; (pgóviuog [cpgoveco, naden¬
ken], die kan nadenken, bedachtzaam;
Xgrjoigog [xga.op.cu], bruikbaar.
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C. ACHTERVOEGSELS VAN BIJWOORDEN
I. Bijwoorden VAN

PLAATS

[de s v. d. ace. mrv. verbindt zich met
de ö van -de tot £; soms toch wordt
-£e achter een enk. gevoegd], -<re, -ot
(de twee laatste bijna alleen achter
vnw.) : nóhvöe, stadicaarts; dvga^s
[*ïïvQao-de], naar buiten ; xapdCs [*^aop den grond (richting); nol
waarheen ? ; «llooe, eldersheen.

55. op cle vraag nov ;, waar ? : -#a, -#t,
-<ri, -ov, »co, -&e(v){z. ook nr. 56): èvzav&a, daar; cUXoïïi, elders ; avxov [gen.
v. avzóg], ter plaatse zelf’, olvco, boven ;
v7isgds[v), boven.
56. op de vraag nótïsv vanwaar ? : -ftev :
svzsvdsv, vandaar ; d'/Uotfsr, elders van¬
daan. (z. ook nr. 55).
57. op de vraag jtoT;, waarheen?: -de, -£e

II. Bijwoorden van tijd
58. -re :

rore, toen; alXoze, een

anderen

\

keer.

III. Bijwoorden van wijze
59. -cog, achter d. stam v. adj.; met -cog
zijn verre de meeste Gr. bw. gevormd :
öixatcog [dixaiog] ; dXrjdwg \dXgdgg] ;
ococpgóvcog [odupgcov], wijselijk.
60. -e«, •£ ('-re/, -tl) : jcavörjpsi en -pi
[;Tidvörjpog, het geheele volk betreffend],
met het geheele volk ; dgiodi [apioüog,
die geen loon ontvangt\, zonder loon.
61. torn', naar de icijze van, in deze of
gene taal : jisgoïozi [TTégocu], in het
Perzisch.

62. -a (niet te verwarren met het bw. ge¬
bruik v. h. onz. mrv. op a van adj.,
b. v. noXXd) : xgvcpa, heimelijk; cd/a,
waarschijnlijk.
63. -Öóvy •d'ifVy -8a : xgvfISa en xgvfögv
[xgvnxco], heimelijk’, fddgv [f airco], stap¬
voets drcKparöd en dvacpavdóv \dvacpaivogai], openlijk.
64. -xig vormt telbijwoorden : 8sxd-xig ;
ook : jioXXd-xig enz.

D. ACHTERVOEGSELS VAN WERKWOORDEN
65. De wkw. op -dco beteekenen meestal :
a) in den toestand zijn
- komen, dien
het grondw. noemt (vgl. nr. 66) : vixdco
[vlxrj, overwinning], overwinnaar zijn;
zoXpdco [zóXpa, durf], moedig zijn.
b) in dien toestand brengen : zipdco
[cipi], eer], eer en.
e) de handeling verrichten, welke h.
grondw. noemt: dgiozdco [dgiozov, ont¬
bijt], ontbijten.
66. De wkw. op -éco beteekenen : a) een
eigenschap bezitten, in een toestand
zijn, welken h. grondwoord noemt
(vgl. nr. 65) : cpiXèco [9olXog], vriend zijn,
beminnen ; ddvgèco [dOvpog, moedeloos],
moedeloos zijn.
b) een handeling verrichten : avXéco
\avX6g, fluit], op de fluit spelen ; jzoXepéco [noXegog], oorlog voeren.
67. De wkw. op -óco beteekenen: a) gew.:
maken tot: dovXóco [öovXog], tot slaaf
maken ; örjXóco \8rjXog], duidelijk maken;

— overdr. : in den geest maken tot,
beschouwen als, houden voor : d£ióco
[atjiog], billijk achten.
b) voorzien van : ozecpavóco [ozé(pavog], bekransen ; dgyvgóco [dgyvgog],
verzilveren.
68. -evco : a) zijn wat h. grondwoord beteekent, vrl v. d. stand, h. beroep :
jzxco%svcj \nzojyóg, bedelarm], bedelarm
zijn; ftaoïXevco [Paodsvg], koning zijn.
b) bezig zijn met hetgeen h. grondw.
beteekent, een handeling verrichten :
zo^svco | zógov], met den boog schieten;
óöevco [d<5oV], op reis zijn.
69. -d£<w, -/£w : a) maken tot hetgeen h.
grondw. zegt, in den toestand bren¬
gen,. dien h. grondw. noemt: acpavi£co
\dcpavrjg, onzichtbaar],
onzichtbaar
maken ; gsvl^co [tgèvog, gastvriend], als
een gastvriend behandelen.
b) in den toestand zijn
de eigen¬
schap hebben door h. grondw. uitge-
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drukt : utolspiCw \n0Xspog] = jtoXEpéco,
oorlog voeren; yovxdCco [yovxog, stil],
stil blijven. Een aantal wkw. op d£co
en vrl op iC(o, afgeleid v. eigennamen,
beteekenen : de taal
de gewoonten
de gezindheid hebben van : sXXyviCco
CiïXXyv], Orieksch spreken ; cpiXumiCco
[ÓhiXuinog], het met Philippos houden.
c) hetgeen door h. grondw. aanejeduid wordt, gebruiken : oaXniCco [adXjtiyC], trompetten ; yrycpiCopai [yjfjcpog,
sterns teentje), zijn stemsteentje
ken, stemmen.

gebrui¬

d) frequentativa : vvozdCco [vsvco,
knikken], herhaaldelijk knikken, vrl in
d. slaap.
70. -airco. a) de van bvn. afgeleide wkw.
beteekenen gew. : in den toestand
brengen door h. bvn. uitgedrukt:
psXaivco [pêXag], zwart maken, — of :
in dien toestand zijn : vyiaivco [vyirjg],
gezond zijn.
b) de van znw. afgeleide wkw. be¬
teekenen gew. : krijgen of geven wat
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-ddyg 29
-döiov 26
-d£(o 69
-ouva 10
-airco 70
-aiog 32
-aïog 32
-aróg 38
-dgiov 26
-dzyg 37
-dco 65
-öa 63
-ÖF

57

-öyv 63
-dór 63
-si 60
rsia

9, 17

-sidrjg 51
-EÏov 24
-siog 32

DER

•sig 41
-Eog 40 .
-Evg 4, 36’

68
66
-Cs 57
-y 13
-yvóg 38
-ygyg 52
-0 a 55
-Oe[v) 55
-Oev 56
-0t 55
-Opa 14
-Opóg 15
-Ogov 21
-i 60
-ia 16, 32
-idöyg 29
-idyg 29
-idtov 26
-iCco 69
-EVCO
-ECO

h. znw. noemt : xEgöaivco [xégöog],
voordeel trekken; oypaivco [ofjpa], een
teeken geven.
71. -oeico vormt desiderativa: yeXaoeico
[ysXdco], lust hebben om te lachen; dgaosico [Sgdco], willen doen.
72. de wkw. op -vvco, bijna alle van*bvn.
op vg afgeleid, beteekenen : de eigen¬
schap geven welke h. grondw. noemt:
ölgvvco jofwff], scherpen ; evOvvco [svOvg],
recht maken.
73. -axco [vw. Lat. -sco] : a) vormt, vrl
bij H., een zeker aantal iteratieve
aoristen en vele iteratieve imperfecta:
exEöxov, bij è'xco ; ojzsvöeoxe, ojisioaaxe,
bij onèvöco.
b) is zld. inchoatief (wat de gewone
beteekenis is van Lat. -sco): yyodoxco

],

geheel afgesleten.
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33, 44
54
39
34
38
-Lor 2 6
-iog 32, 35
-ig, verklw. 27
-ig, patron. 31
-ioxrj 28
-ioxor 28
-ioxog 28
-iozi 61
-ioxog 49
-izyg 37
-Lwv, znw. 30
-icov, bvn. 49
-xiff 64
-Xog 53
-pa 14
-py 15
-póg 15

-ixóg
-ipog
-ivog
-ivóg
-ïvog

;

[yygag, ouderdom
oud, ivorden
Ovyoxco, doodgaan \ pEOvoxopai [psO^vco,
dronken zijn], dronken worden.
c) vaak is de beteekenis van -oxco

-pcov 43
-oi 57
-og, gen. ovg 20
-ov 55
-óco 67
-góg 42
-os 57
-OEICO
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-ai 55
-oia 12
-oipog 54
-otg 11
-oxco 73
-opa 14
-opóg 15
-ovvy 19
-zazog 48
-ze 58
-zEiga 8
-zei 60
-zêog 46
-zsgog 47

zyg 2
-zi/giov 22, 23
-tyg, gen. ov 1
-ryg, gen.?;rogl8
-zi 60
-zixóg 33, 44

-Tig, gen.^cDs 11
-Tig, gen. töog 6
-zpóg 1 5
-zóg 45
-zgia 8
-rgig 7
-zgov 21
-xcog 3
-vXXiov 26
•vvco 72
-co (bw.) 55
-códyg 50
-o)v 5
-cbv, cbrog 25
-cog 59

t

—

Tweede Aanhangsel
LIJST DER LATIJNSCHE EN NEDERLANDSCHE

WOORDEN
in liet etymologisch gedeelte der artikels vermeld (1)

I. Latijnsche woorden
ab %. anó
abdëre xi&rjfu
abs dtp
absinthium dyjiv&tor
AchlvL *Ayatot
aciës djifit]
adamas dddjuag
aedis aiïïco
aenigma aïviy/Lia
aër drjg
acstus aïdce
aetbër ai&rjg
aevura aiojv
age dys
ager dygóg
agere dyco
agmen dyco
aio r)pi(
alëre dXöaivco
alius dlXog
amb(i)- dfiyi
ambo djncpcb
amphora d/nyogsug
ancora dyxvga
f angelus dyyeXog
angëre dyyco
anhëlare dvd
anima ave /nog
animus dvepog
anser yrjv
ante dvxi
antrum dvxgov
arare dgóco
arcëre dgxéco
argentum dgyvgog
argilla dgydog
fathënaeum AOrjvaior

athlëta dêXrjzrjg
augëre avïgdvco
aula avh)
aulaeum avlaia
aura avga
aurichalcum ögeiyaXxog
auróra ecog (fj)
austërus avox'rjgóg
axis dlgcov
baculum paxxrjgia
balineum fiaXaveïov
fbaptizare fianxitco
barbarus fidgfïagog
basilica Paodixóg
basis pdoig
bibëre nlvco
fbiblia fhfdiov
bis öig
tblasphëmare pXaoyrjfieco
fblasphëmia filaoyrjida
tblasphëmus pidoyrjfiog
boare fiodco
bos fiovg
brevis figayyg
buxus nv^og
cadus xddog
calamus x.dXafiog
calix xdAv£
calx
camelus y.d^Xog
camïnus xd/nivog
carpcre xagndg
catalogus xaxdloyog
fcatbolicus xad'ohxóg
cavus xoïlog
cëdrus xéögog
centrum xêvxgov

centum êxaxóv
cernëre xgivco
cëtus xfjxog
chaos ydog
chorda yogdrj
chorëa yogeia
chorus yogóg
fchristianus rygioxiavóg
fChristus ygioxóg
fchronicus ygovixóg
ciëre xUo
cista xioxij
cithara xiêdga
cladës 2. xddco
cl avis xXeig
fclërus ydfjgog
clïvus xdixvg
cluere ydvxóg
colaphus xólaqiog
coma yó/Lirj
cömissarï xco^idtco
cómoedia xco/Licgdïa
concha xóyyrj,
contra 1. xaxd
contus xóvxog
cophintis yócpivog
cor xagdia
corona xogcovt]
coturnus xódogvog
crapula xgauzdbi
cratër xgaxrjg>
crepida xgrjidg
crepïdö xgrjidg
crocodllus xgoxóöedog
culmus xdla^og
Clim 1. xaxd
cumïnum xv^uvor

1. Met uitzondering der vergrieksehte Latijnsche eigennamen en van eenige a"'
dere Latijnsclie woorden, waarvan bij onze auteurs een Gneksche tiansseuptie
voorkomt, als avyovg, öixxdxcog en dgl.
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cüpressus xvndgioaog
cüprum Kvngog
eycnus xvxvog
cymbalum xvfifiaXov
Öacruma ödxgvfia
daernön öaLficov
daemonium daipónov
dare dlöcofu
decem ösxa
delpbïnus ösXcpLg
densus öaovg
fdiabolus <5idfioXog
dïcëre dsLxvvpu
dies Zevg
dis- Öid
discus öLoxog
dïus öïog
dol lis öóXog
domare <5afid'Qco
domus öé/uco, dófiog, öcdfxa
dönum öLöco/lu, öcögov
duo dvo
ecclesia èxxXrjoLa
ëchö f/x^
ëdëre èöco
ego èycó
ëia sla
elephantus sXècpag
elleborum èXXépogog
ëlogium èXeyslov

ën 2.

rjv

eö (ïre) sïpu
fepiscopus 1. snioxonog
epistula etzioxoXi)
equus ÏTtJtog
ferëmus sgrjfiog
est (esse) elpii
et Exi
eurus 1. Evgog
fëvangelium EvayysXiov
ex si;
experïrl 7iEÏga
facëre xt&vjpu
fagus (ptjyóg
fama cprjfA.r)
fan cpiif.iL
fel iolr\
-fendëre ïïsLvco
ferre rpègco
ferus &rjQ, (prjQ
fïdëre jtsL&co
flagellare qpgaysXXóco
fiagrare cpXéyco
fluëre cpXvco
folium cpvXXov
forïs övga
foi’ÏS &vga
frangëre gfjyvvpii
frater cpgdzijg
f rem ere figé/uco
frlgus giyog
fücus cpvxog
fugëre cpsvyco

fuï cpvco
fulgëre cpXéyco
fümus ïïvfuaco, 1. ftvco
fundëre
für cpcóg
futürus cpvco
gena yswg
genü yóvv
genus yêvog, yiyvofiai
gignere yiyvofiai
glans fidXavog
glaucus yXavxóg
gluten yUxopiai
gnoscëre yiyvcóoxco
gravis fiagvg
grüs yêgavog
gubernare xvfisgvdco
gustus ysvco
Hecuba eExdp?i
hiems XEïpia
hilaris iXagóg
hilarus IXagóg
historia lozogia
hora co ga
hortarï /aigco
hortus xógzog
humus
yafiai
hydra vöga
hydria vdgLa
hydröpicus vdgcomxóg
hydrus vögog
hymenaeus vfjiêvaiog
hymnus vpvog
iacëre trjfu
ïdölum sïöooXov
imber öfipgog
implëre nLfxnXr\fu
ïmus (ïre) Eifu
in êv
in- 1. d-, *vsinclutus xXvco
Indicus ’Ivóixóg
ingruëre èniygavco
Italia ’lzaUa
Iüdaeus f3 Iovdaïog
iugum CEvyvvfu, £vyóv
iungëre £svyvvfu
lacrima ddxgvfia
lacus Xdxxog
laevus Xaióg
lampas Xafixag
lebës XÉfir)g
lectus * Xéxco
legere Xéyco
leö Xécov
lëvis Xsïog
flëvita f AEvaLztjg
lïbare Xstfiio
llber èXsv'&sgog
lïbra XLzga
lïlium Xstgiov
lingëre XeLxco
llnum XLvov

lïqui (linquëre) XsUco
*(* hturgia XEizovgyia
lücëre Xsvxóg
lügëre XsvyaXéog, Xvygóglüna Xsvxóg
lupus Xvxog
lynx Xvy£
lyra Xvga
*
macer piaxgóg
macerare /udooco
machina firjxavrj
magus pdyog
mal urn pifjXov
malva fiaXdxi]
mamma ftdtufirj
manëre pihco
raargarïta piagyagLzr]g
marmor pidgpiagog
massa pid£a
mater pir)xr]g
mathëmaticus/tatf^ameditaiï ftédco
[uxóg.
medius pièoog
mei fièXi
meminï fupivrjoxco
mens piêvog
mensis 1. jarjv
mëtïri ufjxig
meus Efióg
mllia fiLXiov
mïmus fiïfiog
minor fuvv'&co
minuëre puvvftco
miscëre fxsiyvvpu
mïtra fiizga
molëre pvXrj
mölës ficoXog
t monachus fiovaxóg
monarchia /uovagxta
monëre pupvrjoxco
mors Pgoxóg
mörura fiógov
mïïgïre 2. fiv£co
mulgëre dfiéXyco
murmurare fiog/uvgco
murra fivgga
müs 1. pivg
Müsa fxovaa
müsica fiovoixóg
musicus fxovoixóg
myrïca fivgLxrj
myrtus pivgxog
mystërium fivoz?igiov
narcissus vdgxiooog
nardus vdgöog
nare 1. vêco
nauta vainrjg
navis vavg
në vai, vrj
në- * vsnebula vécpog
necare vsxgóg
nemus véfiog
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nëre 3. véco
nervus vsvgov
nescins *veningere vEizpco
Nomadês vopidg
nomen dvop,a
noscere yiyvcóoxco
novem èvvêa
novns véog
nox vv£
-miëre vsvto
nunc vvv
nöper vvv
nympha vv/Luprj
o co

ob
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obeliscus óflsXioxog
Öceanus 3 Qxsavóg
öcior d>xvg
octö ÖXTCÓ
oculns ógdco
y ödë cpd//
o dor óo/Lurj
olexim s'Xaiov
olïva êXaia
orbus ögqpavóg
orchestra ógx'ijoxga
organum ögyavov
orlrï ögvvfM
orphanus ögtpavóg
os Sozéov
o vis ofg
övum cgóv
paedagögus Jraiöaycoyóg
pal ma naXdpii]
pangëre nrjyvvfu
tpapa Ttannag
paras! tus nagdoizog
parvus Jinvgog
'I* Pascha + IJdoxa
pater Jiaxrjg
patëre jiszdvw/iu
peetere néxco
pepö jzêjzfjjv
per nsgi
per- 1. Jisg
përa jzrjga
perdix TiÉgdit;
periodllS TiEgiodog
Persicus Jlsgoïxóg
pês novg
pessulus ndoaaXog
t Petrus f IJèzgog
phalerae tpdXagov
phantasia rpavxaoia
phantasma cpdvzaopia
ph are tra (pagézga
Phïisianus (Paoiavóg
phöca <pcó?o]
physicus (pvoixóg
pix m'ooa
placenta TiXaxovg
plaga Tzfoiyrj

plangere 7zXd£co, TtXrjcoco
platanus nXdxavog
pleetere tiXsxco
plectrum TzXzjxxgov
plicare nXêxco
poëma Tzoirj/ua
poena jzoivrj
poësis TzoLrjoig
pÖëta jcon'jzrjg
poëticus notzjxixóg
politicus noXixixóg
polus Ttólog
poly- noXvg
pons Tidzog, nóvzog
pötare niveo
potens 1. Tióotg
potis ösoJtózrjg
presbyter Trgéofivg
pró 7zgó
problëma ngufih]iia
prologUS Tigóloyog
prönus ngavrjg
tprophëta ngoQpi]zi]g
propïnare jcgonivoz
pröra jzgeoga
Pröserpina risgoEcpóvij
psallëre \pdXXsiv
tpsalmus ipaXfxóg
psalterium yjaXxr/giov
pseudo- ipsvdrjg
pullus ncöXog
purpura nogcpvga
pus 7ZVOV
pyra Jivgd
P3'ramis jcvga/Liig
quattuor zèooagsg
-que zs
quinque tzsvze
quis zig
quod 2. ó'zi
regere * ógéyvvpu
rhëtor gr/zcog
rhëtoricus grjxogixóg
rhythmus gvd/uóg
ruber sgvOgóg
saccus odxxog
sagëna oayijvzj
sal dXg

sandalium oavddXior
satis döi]v
satyrus odzvgog
scaena oxijvrj
scaevus oxouóg
scandalum oxdvöaXov
scapha oxdqoz]
t sceletus cxEXszóg
sceptrum oxfjjzxgov
schisma oxio/Lia
schola oxohj
scindëre ox^oz
scopulus axÓJisXog
SCOrpiö oxogniog
scyphus oxvzpog
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së s
sedëre * s£co
sëdës EÖazpog, söog
semel d/xa, sTg
sëmi- rjfAiseptem E7izd
sequi EJto/Licu
*
s er ere 2. sigzo
serpere Egnco
sex ej
y siclus oiyXog
simplex sig
si mul dsistëre i'oxzjjui
smaragdus opidgayèog
socer sxvgóg
sphaera ocpaïga
splra ojiEÏga
spongia onoyyid
stadium oxdöiov
stïire ioz?]/Lu
status Enioxapai
stella 4. d-, dozr/g
sternëre ozógvv/m
stola ozoXrj
stom ach us oxópaxog
stratëgus oxgazrjyóg
stropha oxgocprj
suavis dvödvco, fjdo/uac
sub vtzó
südarc iögcbg
suëtus Edog
sum si,ui
super vTiég
süs vg
suus 3. ög
symmëtria ovju/AEzgia
symphönia ovpcpcovia
t synagöga ovvayooyr)
*)* synodus ovvoöog
t syntaxis ovvxa^ig
taenia xaivia
talentum xdXavzov
tangëre xsxaycóv
tapete zdnrjg
Tartarus Tdgzagog
taurilS xavgog
tegëre oxéyoo
tem pl urn zé/xevog, ré pvc*
tendëre xsivco
tenëre zsivco
tenuis xavaóg
terëre zsigco
terminus xègpa
terrëre xgéco
thronus dgóvog
thymum Av^or
tihgere xéyyco
tonus xóvog
torrëre xégoo/uai
tragicus Xgayinóg
tragoedia zgayo)èia
tremëre xgÉ/uco
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ululare óXoXv^co, vXdco
limbillcus öpqpaXóg
umerus wpog
uncus dyxvXog, dyxog
unda vöcog
unguis öwt;
vae ovai
-ve ij
vehére 2. d^og
vellus 8. ovlog
venïre paivco
ventus drj/Lii
*vënus d>vrj
verbum 1. ei'gco
verërï ógdco
vesper eonsgog

trés xgsig
tribulus xgifioXog
trïclïnium xgixXivog
triumphus êgiapfiog
trutina xgvxdvr]
tü ov
tulï *xXdco
tunica xneór
turba xvgfirj
turris xvgoïg
tuus xeóg
tympanum xvpnavov
tyrannus xvgawog
über ov&ag
ulcus eXxog
ulna <h\évr]

Vesta éoxia
vestïre svvvpi
vicës 2. el'xco
vïcus oïxog
vidêre sïöco
vlnum olvog
viola iov
vis i'g
vitulus 3 IxaXia
vïvëre fttog
vocare sIjxov
vomëre spéco
vorare fhfigcóoxco
vox Ejcog, dip
zëlus £r\log'
zephyms £éxpvgog

1!. Nederlandsche woorden
aalmoes z. èXerjpoovvrj
aan dvd
aarde k'gaCe
aarts- dgx[absint dyuv&iov
acht öxxcó
aëro- drjg
aether alftyg
af oLJió
affodil docpódeXog
akker dygdg
aks dJgivj)'
albast dXdfiaoxgov
alphabet dXxpa
amandel apvyödXy
ambrozijn dpfigoaia
amnestie dpvrjozia
anabaptist + Panxioxxjg
analyse dvdXvoig
anarchie dvagyia
Anatolië dvaxoXij
anatomie draxoptj
anker dyxvga
anoniem dvcórvpog
ant- dvxi
antagonist dvxaycovioxrjg
anthologie t dv&oXoyia
anthraciet drftgaË
anti- dvxi
antithese dvxiêeoig
antwoord dvxi *
Apokalypse f dnoxdXvipig
apokrief djxóxgvxpog
apologie dnoXoyia
apostaat dnoordxrjg
apostel dnóöxoXog
apostrophe dhooxgoxpr)
apotheek dnod^xx]
apsis dipig ^
archaïsch dgxaïog
archi- dgxi-

architect dgxixéxxojv
Argus 2. ”Agyog
aroma dg ca pa
arseniek dgosvixóg
as djgcov
asbest dofisoxog
asceet doxi]xi)g
ascese doxrjotg
asfalt doqpaXxog
asthma do&pa
astroloog doxgoXóyog
astronomie doxgovopia
astronoom aoxgovópog
asyl dovXog
atlas ’AxXag
athleet d&Xrjxrjg
autarkisch avxdgxrjg
auto- avxóg
autochthoon amoyOwr
autodidact avxoöiöaxxog
automaat avxópaxog
autonomie avxovopia
autopsie avxoyna
axioma d£icopa
azalea d^aXeog
bacterie Paxxrjgia
barbaar (idgfiagog
bariton fiagvg
barometer fidgog
basiliek ftaoïXixóg
basis (idoig
begeeren
Berber fidg/iagog
beuk (prjyóg
bibliophile (piXog
bijbel (hflXiov
bioscoop (Siog
bisschop 1. snioxonog
boek <pi]yóg'
broeder cpgdxyg
! brommen figipco

bukolisch fiovxóXog
buks nv^og
catalogus xaxdXoyog
cataract xaxaggdxxrjg
catarrhe xaxdggoog
ceder xédgog
centrum xévxgor
ceramiek xsgapsixóg
chaos ^ao?
chiromantie x£ÏQ, pwxeia
chirurg x£lQovQY°s
christen f xQloziav
chronisch xQ0Vl^dg
chrono- xQ°v°s
cimbaal xypjiaXov
citer xifidga
clematis xXrjpaxig
clerus xXrjgog
crypt xgvjixrj
cypres xvndgiaoog
dactylograaf ÖdxxvXog
dak oxsyco
dal ïïóXog
dat, vgw. 2. dxi
decameter déxa
demagoog dijpaycoyóg
demokratie örjpoxgaxia,
xgdxog

demon daipcor
despoot ösajióxijg
deur &vga
diadeem diddrjpa
diagnose öidyvcooig
diagram didygappa
diaken didxovog
dialekt didXexxog
dialektiek diaXexxixóg
dialoog didXoyog
diamant dddpag
diameter didpsxgog
diaphaan diacpavrjg
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dieet öiaiza
diocees Siotxyoig
diptiek öijzzvxog
disch dtoxog
dochter dilydxrjg
doen TfO'rj/Lu
dogma dóy/Lia
dolfijn öekcpig
dosis öóoig
draak ögdxcor
drakonisch Agdxcov
drama dga/aa
dreunen tXgfjrog
drie zgsig
du ov
duivel öidpokog
dulden * zkdco
dun zavaóg
dynamiet övvapig
dynastie övraozeta
dys- övoecho rjxcó
ecloge èxloyr)
economie olxoropta
eer, biv. ijgt.
eeuw aiobr
ei (pór
eklips Exlaupig
el (bkêry
eland l'lacpog
elegie ekeysta
elektrisch ylexigor
ellips skkeitpig
emmer dpipogsrg
en (Z. N.) *vsencyclopedie Eyxvxlog
eng dyxco
engel dyyekog
epidemie èjciörjpia
epigram èmygappa
episode sjzeioodiog
epistel èmozoh'j
epos EJlog
erwt egsflirdog
eten fdco
ethisch rpOtxóg
ethnograpliie sftvog
etymologie szvpog
EÜgeeil EvyEvyg
evangelie süayyéhov
extase è'xozaoïg
fazant <Paotaróg
dool cpidfo]
flegma cpkéypu.
flerecijn jikevgTiig
foei cpev
fonograaf cpcon)
gaard yógzog
gaarne xoa'gco
gal x°W
gans xnvr
gapen
gas xA°s

gastronomie yaozyg
geel x^MQÓs
geometrie ysaypezgta
geranium yégarog
gevel xscpah)
gieten xJ°>
gitaar xiêdgu
gleuf ykv(pco
gtycerine ykvxsgóg
golf KÓhtog
grafiek ygacpixóg
gram ygdppa
grammatica ygappazixóg
grief (iagvg
grijp ygvy>
gummi xóppi
gymnasium yvpvdoior
gymnastiek yvpvaozixóg
halm xdlapog
harmonie dgpovta
hart xagöta
hegemonie nyspovia
hektometer êxaxór
hexagoon ycoria
hexameter #£
hiërarchie Isgóg
hippodrome innóögopog
historie lozogia
homilie ópdta
honderd èxazóv
hyacint vdxivdog
Hyacinthus c Ydxir&og
hygiëne vyieivóg
hymne vpvog
hypothese vnód'eoig
idolatrie lazgeia
ik èyó)
in er
indigo ’Iröixóg
ironie stgcorEia
jaloersch £rjl°g
Jood i* ’lovöaïog
Joris ysmgyóg
juk £evyvvpi, Cvyór
kalk x
kameel xdpijkog
karakter xaQa;<TV9
katastrophe xazaoxgocpy
katholiek xaflolixóg
katoen xLT(ov
kennen yiyrcóoxo)
kerst- xQlOT()G
kerven ygdepro
ketter xa&agóg
kilo- xJ}’l0L
kin yévvg
kind yêvog, yiyvouai
kinema xinjpa
kist Ktoxii
kleven yltyopai
klieven ylvcpco
klisteer xkvoxygtor
knie yóvv
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kolokwint xoloxvv&y
kolos xoloooóg
komedie x co pa) dia
komeet xopyzrjg
komen patra)
komijn xvpivov
koor x°Q°s
*
koord x°Q^V
koper Kvjigog
kraan yégarog
krater xgazyg
krat es Kgdzrjg
krent Kógiv&og
kristal xgvozakkog
krocht xgvnzy
krokodil xgoxóösikog
krokus xgóxog
kroniek y^gonxóg
kroon xogcóvi7
kuil yvakov
kunnen yiyvcóoxoo
lamp Xapndg
lap Xofióg
leen en keines
leeuw Xécor
leger (v. wild) loyog
lepra Xéjtga
leviet fAsveizijg
lezen kèyco
licht Xsvxóg
lier kvga
liggen * kéyco
likken Xstyo)
linnen livov
liter Uzga
lithographie h'&og
liturgie Xsizovgyia
logarithme lóyog II
logica koyixóg
lynx kvyk
maaien dpdeo
maan f. pyr
maand 1. pyv
machine pyyavy
mager paxgóg
magiër pdyog
magneet Mayvfjzig
malen pvky
raalsch palaxóg
malve paldyy
mama pdppy
manen pipryoxco
manie paria
Margareta pagyagizyg
marmer pdgpagog
massa pd£a
mastik paoztyy
mathematisch padypazimathesis pd&yoig
[xóg
mede (drank) pé&v
melken dpèkyco
melote peXtkcozog
met /LiExd
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metaal \iÈzaXXov
metaphysica (pvoixóg
meten /uéöco
meteoor y,szscogog
meter pèzgov
methode /usdodog
microscoop fuxgóg
midden fxéoog
mijn, vnw, è^óg
mijter \iiiga
mirre /avgga
mirt /uvgzog
moeder /arjzrjg
moerbei /nóoov
monarchie fiovagyja
monnik /lovayóg
monografie /uóvog
monopolie tzcoXsco
moord figozóg
mug fzvïa
muis 1. /nvg
murmelen /uogp.vga>
murw /zagaivco
Muze uovoa
muziek fiovoixóg II
myriameter /avgioi
mysterie /uvozijgiov
naaf ó/uqpaXóg
naaien 3. véco
naam dvofia
nacht vv£
nagel óVv£
narcis vdgxiooog
nardus vdgöog
navel ó/upaXdg
negen êvvsa
nemen véf.ia>
nergens * be¬
nevel vÉcpog
nier vsqigóg
nieuw véog
nimf vv/u(p7j
Nomaden vo/udg
nu vvv
o do
obelisk dfistioxog
oceaan Qxsavóg
ode egdr)
oker wygóg
olie è'Xaiov
olifant èXècpag
olijf ëXaia
om d/LKpi
on- 1. a-, * VEont- aviL
ooi oig
oosten s'cog (?J)
orgaan dgyavov
orgel dgyavov
orkest ögyTjozga
orthodoxie öó£a
otter vöga
over vTiêg

pad (het) ndxog
paedagoog jzaïöaycoyóg
palm naXdfzrj
panorama nag
papa Jidjinag
parabel Tiaga^oXrj
parallel TiagdXXrjXog
paradijs nagddziGog
parasiet Jiagdouog
Paseb en t FLdoya
patrijs jiégóit;
Pentateuch j nEvzdzsvyog
periode jisgioöog
peripetie nEguzèxEia
perkament üsgya^vóg
perzik ÜEgoïxóg
peterselie jiEzga
pbantasie cpavzaoia
philatelie dzéhia
phosphor (pcooqpógog
photo- (pdog, (p(dg
physica (pvoixóg
physiek opvoixóg
Pieter \ ïlèzgog
pijn jioivï]
pik jiLöoa
Pinksteren tievzy]xoozóg
pioen Ilaicóv
plaag nXrjyr)
planeet nXavvjzug
plastiek nXaozixóg
plataan nXdiavog
pleuris nXEvglzig
plint nXLvdog
poëem Jiouj/Lia
poëet 7iot7]zrjg
poëtisch Tzoirjzixóg
poëzie nolqoig
poliep noXvnovg
politie noXixEta
politiek noXiiLxóg
poly- noXvg
Polynesië vrjoog
pompoen tzstzcov
pool nóXog
porie nógog
priester jtgéopvg
probleem ngofiXr/fia
profeet 7zgoq?rjzr)g
proloog ngóXoyog
proseliet t ngoor/Xvxog
psalm ipaXpLÓg^
psalter ipaXzrjgiov
pseudo- ipEvdijg
purper nogzpvga
pyramide nvga/uig
rekken * ögèyvvfu
rhetorica gyzogtxóg
rhythmus gvd /nóg
rijm gvd/nog
rood ègvdgóg
samen d-, sig

sandaal oavddXiov
sardonisch oagddviog
sater odzvgog
schade doxr/dr/g
schandaal oxdvöaXov
scheef oxaióg
scheiden oyi£a>
schepter oxrjnzgov
*
schisma oylo/ia
school oyoXr/
schorpioen oxogniog
sfeer ocpaïga
sikkel oiyXog
skelet oxsXszóg
smaragd opdgaydog
smelten /néXÖo/nai
smook o/nvyco
sneeuwen vElzpw
Sophie oo<pia
spade ojiddr)
spiraal ojzzïga
spleen otzXt/v
[
spons ojioyyid
staan ïozrjfu
staat (in...zijn) hmoza/iai
stearine ozéag
stenen ozévco
ster aozrjg
stereometrie ozsgsóg
stier zavgog
stool ozoXrj
strateeg ozgarr/yóg
strategie ozgazr/yia
stroof ojgocpri
strooien orogw/ni
stroom géco
struis oz gov dog
symmetrie ov/i/iEzgia
symphonie ov/ncpcovia
symptoom ov/inzw/xa
synagoge owaycoyv/
synode ovvoöog
syntaxis ovvza^ig
talent zdXavzov
tang ödxvco
tapijt zdjzr/g
technisch zsyvixóg
teeken ösixw/ni
telegraaf ygdcpco, zfjXs
telegram yga/i/ia
temmen da/id'Qco
terpentijn zsgE^ivdog
theater dèazgov
theologie dxoXoyia
theorema flsóbgiyua
theorie dsoogia
thermometer dsg/nóg
tien ösxa
tijm dv/iov
tiran zvgavvog
tol zeXcoviov
tonijn dvvvog
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toon xóvog
toren xvgaig
traan ödxgv
tragedie xgaycpdla
tragisch xgayixóg
triumf ■d'giafijiog
troon dgóvog
twee 8vo
twijfel dtnlóog
typhus tv(pog
uier ovdag
uur (oga
vader naxrjg
verstaan ejtlaxa/Aai
vest Evvvfii
veulen jxcbXog
vier T.êooaQF.g
vlechten nXéxco
vijf jxévxe

Aütorisation N° 266.

voet novg
vuil nvov
vuur nvg
waarnemen ógdo)
wagen 2. öyog
water vöcog
weren egv/nai
werk géCrx), è'gyov
weten eïöcd
weven vcpaivco
wijk o bos¬
wijken 2. 81X0)
wijn olvog
wijs eÏÖO)
wind drj/u
wol 3. ovXog
woord 1. Eigco
wrak gtfyvv/bu

zak odxxog
zat dörjv
zede EÏÏog
zefier £êcpvgog
zegen [net) oay^vrj
zes
zetten * e£co
zeug vg
*
zeven êjixd
zich e
zitten * s£co
zoet fjöofxcu
zone £eóv?;
zoölogie £qj°v
zout dXg
zwager sxvgóg
zweet [ögcóg
zwijn vg

