
Φ, φ, φεῖ, τό, άκλιτο, το εικοστό πρώτο γράμμα του ελλ. αλφαβ.· ως 

αριθμητικό φʹ = 500, ͵φ = 500.000. Το σύμφωνο φ προέκυψε από το χειλικό 

Π που το ακολουθούσε δασύ πνεύμα και αρχικώς γραφόταν ΠΗ. I. 

Μεταβολές του φ: 1. σε Αιολ., Δωρ. και Ιων., η δασεία συχνά αποβάλλεται 

και το φ γίνεται π, όπως σε ἀσπάραγος σπόγγος σπυρὰς αντί ἀσφάραγος 

σφόγγος σφυράς, ενώ οι Αττ. χρησιμοποιούσαν φ αντί π, όπως φανός, φάτρα 

αντί πανὸς πάτρα. 2. σε Αιολ., Δωρ. και Ιων. φ μερικές φορές τοποθετείται 

αντί θ, όπως φὴρ φλάω αντί θὴρ θλάω. II. Παλαιότεροι ποιητές μερικές φορές 

θεωρούσαν το φ ως σύμφωνο διπλό, επομένως βραχύ φωνήεν πριν από αυτό 

γίνεται θέσει μακρό, όπως ὄφις, Ζεφύριος σαν να ήταν ὄπφις, Ζεπφύριος.  

φᾶ, Δωρ. και ποιητ. αντί ἔφη, βʹ ενικ. αόρ. βʹ του φημί.  

φάανθεν, εκτεταμ. αντί φάνθεν, Επικ. αντί ἐφάνθησαν, βʹ πληθ. Παθ. αορ. αʹ 

αντί φαίνω.  

φᾰάντερος, -α, -ον, Επικ. συγκρ. του φαεινός, λαμπρότερος, σε Ανθ.· υπερθ. 

φᾰάντατος, -η, -ον, λαμπρότατος, σε Ομήρ. Οδ.  

φᾰγέειν και φᾰγέμεν, Επικ. αντί φαγεῖν.  

φᾰγεῖν, απαρ. του ἔφαγον, χωρίς ενεστ. σε χρήση, χρησιμ. ως αόρ. βʹ του 

ἐσθίω. I. 1. τρώω, καταβροχθίζω, φαγέμεν καὶ πιέμεν, σε Ομήρ. Οδ.· φαγεῖν τε 

καὶ πιεῖν, σε Αριστοφ. κ.λπ.· με γεν., τρώω μέρος από κάποιο πράγμα, σε 

Ομήρ. Οδ. 2. τρώω, καταβροχθίζω, σπαταλώ, στο ίδ. II. στην Κ.Δ. 

εμφανίζεται ένας μέλ. φάγομαι, βʹ ενικ. φάγεσαι.  

φάγες, Επικ. βʹ ενικ. του φαγεῖν· φάγῃσι, Επικ. γʹ ενικ. υποτ.  

φάγος[ᾰ], ὁ, λαίμαργος, σε Κ.Δ.  

φάγωντι, Δωρ. αντί φάγωσι, γʹ πληθ. υποτ. του φαγεῖν.  

φάε, Επικ. αντί ἔφαε, γʹ ενικ. προστ. του φάω.  

φᾰεθοντίς, -ίδος, ποιητ. θηλ. του φαέθων, λαμπερή, σε Ανθ.  

φᾰέθω (φάω), I. λάμπω, απαντάται μόνο στη μτχ. φαέθων, λαμπερός, 

ακτινοβόλος, σε Όμηρ., Σοφ., Ευρ.· απόλ., πάννυχα καὶ φαέθοντα, νύχτες και 

μέρες, σε Σοφ. II. ως κύριο όνομα: 1. Φαέθων, ὁ, Λάμπος, ένα από τα άλογα 

της Ηούς, σε Ομήρ. Οδ. 2. γιος του Ήλιου ή του Απόλλωνα, γνωστός για την 

αποτυχία του να οδηγήσει το άρμα του Ήλιου, σε Ευρ. 3. ο πλανήτης Δίας, σε 

Κικ.  

φᾰεινός, Δωρ. και Αττ. φᾰεννός, -ή, -όν (φάω)· 1. λαμπερός, λαμπρός, 

ακτινοβόλος, σε Όμηρ., Πίνδ., Τραγ. 2. λέγεται για τη φωνή, καθαρή, 

ευκρινής, εύηχη, σε Πίνδ. 3. γενικά, έξοχος, ιδιοφυής, σε Πίνδ.  

φᾰείνω, Επικ. ισοδ. τύπος του φαίνω, λάμπω, δίνω φως, λέγεται για τον ήλιο, 

σε Ομήρ. Οδ., Ησίοδ.  

φᾰεννός, -ή, -όν, ισοδ. τύπος του φαεινός.  

φᾰεσί-μβροτος, -ον· (φάος, βροτός, με ένθεση του μ.)· αυτός που φέρνει φως 

στους θνητούς, σε Όμηρ., Ευρ.  

φᾰεσ-φόρος, -ον (φάος, φέρω), αυτός που φέρνει φως, σε Αισχύλ., Ευρ.  

φάθι ή φαθί[ᾰ], προστ. του φημί.  

Φαίαξ, -ᾱκος, Ιων. Φαίηξ, -ηκος, ὁ, Φαίακας· ήταν οι ομηρικοί κάτοικοι στο 

νησί της Σχερίας (δηλ. στην Κέρκυρα), σε Ομήρ. Οδ.  

φαιδῐμόεις, -εσσα, -εν, ισοδ. τύπος του επόμ., σε Ομήρ. Ιλ.  

φαίδῐμος, -ον και -α, -ον (φάω)· 1. λαμπερός, λέγεται για τα μέλη του 

ανθρώπινου σώματος, πιθ. σε συσχέτιση με την κοινή χρήση του λαδιού, σε 

Ομήρ. Οδ., Ησίοδ., Πίνδ. 2. λέγεται για τους ήρωες, περίφημος, ένδοξος, σε 

Όμηρ., Αισχύλ.  

φαιδρό-νους, -ουν, με λαμπρό εύθυμο φρόνημα, σε Αισχύλ.  



φαιδρόομαι, Παθ., λάμπω από χαρά, σε Ξεν.  

φαιδρός, -ά, -όν (φάω)· 1. λαμπερός, κεφάτος, σε Αισχύλ.· αφρώδης, λέγεται 

για νερό, σε Ανθ. 2. μεταφ., γεμάτος λάμψη, εύθυμος, χαρωπός, σε Σόλωνα, 

Τραγ., Ξεν.· επίρρ. -δρῶς, με χαρά, με κέφι, σε Ξεν.· ουδ. πληθ. φαιδρά ως 

επίρρ., σε Σοφ.  

φαιδρότης, -ητος, ἡ, λαμπρότητα, ευθυμία, σε Ισοκρ.  

φαιδρυντής, -οῦ, ὁ, καθαριστής, αυτός που πλένει· θηλ. φαιδρύντρια, ἡ, σε 

Αισχύλ.  

φαιδρύνω[ῡ], (φαιδρός)· I. κάνω κάτι λαμπερό, καθαρίζω, σε Αισχύλ.· θεαὶ 

μορφὰν ἐφαίδρυναν, μου έδωσαν λαμπερή μορφή, σε Ευρ. — Μέσ., 

χρόαφαιδρύνεσθαι, πλένω το σώμα κάποιου ώστε να γίνει καθαρό, σε Ησίοδ. 

II. μεταφ., ευθυμώ, σε Αισχύλ. — Παθ., ακτινοβολώ ή είμαι γεμάτος λάμψη, 

σε Ξεν.  

φαιδρ-ωπός, -όν (ὤψ), αυτός που έχει λαμπερό, γεμάτο ευχαρίστηση βλέμμα, 

σε Αισχύλ., Ευρ.  

φαίην, ευκτ. ενεστ. και αόρ. βʹ του φημί.  

φαικάς, -άδος, ἡ, λευκό παπούτσι, σε Ανθ.  

φαικάσιον[ᾰ], τό, υποκορ. του φαικάς, σε Πλούτ.  

φαινόλης, -ου, ὁ, σχημ. από το Λατ. paenula, βαρύ ένδυμα που φοριέται πάνω 

από τα ρούχα, μανδύας, σε Κ.Δ.  

φαινόλις, ἡ (φαίνω), αυτή που φέρνει το φως, αστραφτερή, σε Ομηρ. Ύμν.  

φαίνω, Επικ. φαείνω, μέλ. φᾰνῶ, Ιων. φᾰνέω· ευκτ. φᾰνοίην, αόρ. αʹ ἔφηνα, 

Δωρ. ἔφᾶνα· Επικ. γʹ ενικ. αόρ. βʹ φάνεσκε· παρακ. πέφαγκα· αμτβ. παρακ. 

πέφηνα — Μέσ., μέλ. φᾰνοῦμαι, Ιων. φᾰνέομαι, αόρ. αʹ ἐφηνάμην — Παθ., 

Ιων. προστ. φαινέσκετο, μέλ. βʹ φᾰνήσομαι (ποτέ φανθήσομαι)· Επικ. γʹ ενικ. 

μέλ. πεφήσεται· αόρ. αʹ ἐφάνθην, Επικ. ἐφαάνθην, γʹ πληθ. φάανθεν, αόρ. βʹ 

ἐφάνην [ᾰ], Επικ. γʹ πληθ. φάνεν· Επικ. υποτ. φανήῃ, απαρ. φανήμεναι, παρακ. 

πέφασμαι, γʹ ενικ. πέφανται, απαρ. πεφάνθαι, μτχ. πεφασμένος, γʹ πληθ. υπερσ. 

ἐπέφαντο· (φάω),  

Α. Ενεργ. I. 1. α) φέρνω στο φως, φανερώνω κάτι, σε Όμηρ. κ.λπ. — Μέσ., 

επιδεικνύω κάτι ως δικό μου, σε Σοφ. β) δείχνω εδώ κι εκεί, κάνω γνωστό, 

αποκαλύπτω, φανερώνω, δείχνω, σε Ομήρ. Οδ., Σοφ. κ.λπ.· γόνον Ἑλένῃ 

φαίνω, της φανερώνω ένα παιδί, δηλ. επιτρέπω να γεννήσει, σε Ομήρ. Οδ. 2. 

λέγεται για ήχο, κάνω κάτι ξεκάθαρο στο άκουσμα, κάνω κάτι να ηχεί 

καθαρά, σε Ομήρ. Οδ., Αισχύλ. 3. κάνω κάτι ξεκάθαρο, εξηγώ, εκθέτω, σε 

Ηρόδ. 4. α) σε Αττ., καταδίδω κάποιον, κατηγορώ, προδίδω, σε Αριστοφ.· 

καταγγέλλω κάτι ως παράνομο, στον ίδ. — Παθ., τὰ φανθέντα, πράγματα τα 

οποία καταγγέλθηκαν ως παράνομα, σε Δημ. β) απόλ., δίνω πληροφορίες, σε 

Ξεν. 5. φαίνειν φρουράν στη Σπάρτη, διακηρύσσω στρατό, καλώ τη 

στρατιωτική παράταξη, σε Ξεν. II. απόλ., δίνω φως, σε Ομήρ. Οδ.· ομοίως 

λέγεται για τους Διόσκουρους που έλαμπαν στον αιθέρα, σε Ευρ.· ἀγανὴ 

φαίνουσ' ἐλπίς, μικρή ελπίδα που λάμπει, σε Αισχύλ. III. ο Όμηρ. 

χρησιμοποιεί τον Ιων. αόρ. φάνεσκε αμτβ., φάνηκε· επίσης, παρακ. βʹ πέφηνα 

είναι αμτβ., σε Ηρόδ., Σοφ., Δημ. Β. Παθ., I. 1. έρχομαι στο φως, γίνομαι 

ορατός, εμφανίζομαι, σε Όμηρ.· λέγεται για τη φωτιά, λάμπω φωτεινά, στον 

ίδ.· συχνά λέγεται για την εμφάνιση ουρανίων σωμάτων, σε Ομήρ. Ιλ., 

Ησίοδ.· χρησιμοποιείται για την χαραυγή, φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, σε Όμηρ. 

2. χρησιμοποιείται για ανθρώπους, έρχομαι στην ζωή, φανεὶς δύστηνος, 

γεννημένος δυστυχής, σε Σοφ.· δοῦλος φανείς, δείχνω να είμαι, έχω γίνει 

σκλάβος, σε Σοφ.· επίσης λέγεται για γεγονότα, τέλος πέφανται, σε Ομήρ. Ιλ.· 



τὸ φανθέν, κάτι που ήρθε στο φως μια φορά, αποκάλυψη, σε Σοφ. κ.λπ. II. 1. 

φαίνομαι ότι είμαι έτσι ακριβώς, με απαρ., ἥτις ἀρίστη φαίνεται εἶναι, σε 

Ομήρ. Οδ.· τοῦτό μοι θειότατον φαίνεται γενέσθαι, σε Ηρόδ.· το απαρ. 

παραλείπεται, ὅστις φαίνηται ἄριστος, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· επίσης με μτχ.· 

φαίνεσθαι με απαρ., ένα πράγμα φαίνεται να είναι έτσι ακριβώς· με μτχ., ένα 

γεγονός είναι πράγματι έτσι ακριβώς, ἐμοὶ σὺ πλουτέειν φαίνεαι, πλούσιος μου 

φαίνεσαι, σε Ηρόδ.· αλλά, εὔνοος ἐφαίνετο ἐών, είχε πράγματι ευνοϊκή 

διάθεση, στον ίδ.· φαίνεται ὁ νόμος βλάπτων, ο νόμος πράγματι βλάπτει, αλλά, 

φαίνεται ὁ νόμος ἡμᾶς βλάψειν, φαίνεται σα να μας βλάπτει, σε Δημ.· με τη 

μτχ. να παραλείπεται, Κᾶρες ἐφάνησαν (ενν. ὄντες), ήταν πράγματι Κάρες, σε 

Θουκ.· τί φαίνομαι (ενν. ὤν); πώς φαίνομαι, μοιάζω;, σε Ευρ. 2. σε διάλογο, 

φαίνεταί σοι ταῦτα; σου φαίνονται αυτά να είναι έτσι; δεν είναι έτσι αυτό; 

απόκριση φαίνεται, ναι, σε Πλάτ.· (τοῦτο) φῇς εἶναι; απόκριση φαίνομαι (ενν. 

λέγειν), σε Ξεν. 3. οὐδαμοῦ φανῆναι, Λατ. nullo in loco haberi, σε Πλάτ.  

Φαίνων, ὁ, ένας πλανήτης, Λάμπος, ο δικός μας Κρόνος, σε Κικ.  

φαιός, -ά, -όν, σταχτής, μουντός, γκρίζος, Λατ. fuscus, σε Πλάτ.  

φαιο-χίτων[ῐ], -ωνος, ὁ, ἡ, αυτός που φορά χιτώνα με χρώμα σταχτί, σε 

Αισχύλ. (δεύτερη συλλ. μακρά, σαν να ήταν φαιοκχίτων, βλ. Χ, χ).  

φάκελος[ᾰ], ὁ, δέσμη, δέμα, Λατ. fasciculus, σε Ηρόδ., Ευρ.· ὕλης φάκελοι, 

Λατ. fascines, σε Θουκ.  

φᾰκῆ, -ῆς, ἡ, πιάτο με φακές (φακοί), σούπα φακές, σε Αριστοφ.  

φᾰκός, ὁ, φακή και οι καρποί αυτής, σε Ηρόδ. κ.λπ.  

φᾰλαγγηδόν, επίρρ. (φάλαγξ), σε φάλαγγες, σε Ομήρ. Ιλ., Πολύβ.  

φαλάγγιον, τό, = φάλαγξ III, σε Πλάτ., Ξεν.  

φᾰλαγγομᾰχέω, μέλ. -ήσω, μάχομαι σε φάλαγγα· γενικά, μάχομαι στις 

παρατάξεις του στρατού, σε Ξεν.  

φαλαγγο-μάχης[μᾰ], -ου, ὁ (μάχομαι), κάποιος που πολεμά στη φάλαγγα, σε 

Ανθ.  

φάλαγξ[ᾰ], -αγγος, ἡ, I. 1. γραμμή μάχης, παράταξη μάχης, σε Ομήρ. Ιλ.· 

κυρίως στον πληθ., οι τάξεις του στρατού, στο ίδ., Ησίοδ. 2. α) φάλαγγα, δηλ. 

το βαρέως οπλισμένο πεζικό (ὁπλῖται), στη γραμμή της μάχης, σε Ξεν. κ.λπ.· ο 

σχηματισμός της φάλαγγας διέφερε· η σπαρτιατική γραμμή μάχης στην Τεγέα 

είχε βάθος οκτώ στρατιωτών, σε Θουκ.· η θηβαϊκή στο Δήλιο είκοσι πέντε, 

στον ίδ.· η φάλαγγα τελειοποιήθηκε από το Φίλιππο το Μακεδόνα. β) λέγεται 

για το κυρίως σώμα, κέντρο αντίθ. προς τα άκρα (κέρατα), σε Ξεν. γ) 

στρατόπεδο, σε Ξεν. II. στρογγυλό κομμάτι από ξύλο, κορμός δέντρου, 

κούτσουρο, σε Ηρόδ. III. δηλητηριώδης αράχνη (πρβλ. φαλάγγιον), σε 

Αριστοφ. (αμφίβ. προέλ.).  

φάλαινα, βλ. φάλλαινα.  

φᾰλακρόομαι, Παθ., γίνομαι φαλακρός, σε Ηρόδ.  

φᾰλακρός, -ά, -όν (φαλός), φαλακρός στο κεφάλι, φαλακρός, σε Ηρόδ., 

Πλάτ. κ.λπ.· πρόσωπον φαλακρόν, σε Ευρ.  

φάλανθος[φᾰ], -ον (φαλός), φαλακρός στο μέτωπο ή από μπροστά, σε Ανθ.  

φᾰλαντίας, -ου, ὁ, φαλακρός άντρας, σε Λουκ.  

φάλᾰρα[ᾰ], τά (φάλος)· I. κοσμήματα στις άκρες της περικεφαλαίας στα 

οποία δένονταν οι ιμάντες που περνούσαν από το σαγόνι, σε Ομήρ. Ιλ.· ενικ., 

φάλαρον τιάρας, μέρος της περικεφαλαίας των παλιών Περσών βασιλιάδων, 

σε Αισχύλ. II. κοσμήματα ή χαλινάρια από μέταλλο, που χρησιμοποιούνταν 

για να καλύψουν τις γνάθους των αλόγων, Λατ. phalĕrae, σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ.  



φᾰλᾱρίς, -ίδος, Ιων. φαληρίς, ἡ (φαλᾱρός), φαλαρίδα, πουλί που ζει κοντά 

σε λίμνες· ονομάζεται έτσι από το λευκό φαλακρό κεφάλι του, σε Αριστοφ.  

φάλᾰρον[φᾰ], τό, βλ. φάλαρα, τά.  

φάλᾱρος[φᾰ], -α, -ον (φᾰλός), αυτός που έχει λευκές κηλίδες, ὁ κύων ὁ 

φάλαρος, σκύλος με λευκά σημάδια, σε Θεόκρ.  

φᾰληριάω (φάλᾱρος), έχω λευκές κηλίδες, κύματα φαληριόωντα, κύματα 

στολισμένα με λευκό αφρό, σε Ομήρ. Ιλ.  

Φάληρον[ᾰ], τό, Φάληρο, το δυτικό λιμάνι της Αθήνας· Φαληροῖ, στο 

Φάληρο, σε Ξεν.· Φαληρόθεν, από το Φάληρο, σε Πλάτ.· Φαληρόνδε, στο 

Φάληρο, σε Θουκ.· Φαληρεύς, -έως, ὁ, κάτοικος του Φαλήρου (Φαληρέας), 

σε Ηρόδ.· επίθ. Φαληρικός, -ή, -όν, σε Αριστοφ.  

φᾰλῆςήφάλης, -ῆτοςή-ητος, ὁ, = φαλλός· ως θεότητα, Φαλής, σχετικός με τη 

λατρεία του Βάκχου, σε Αριστοφ.  

φάλλαινα (όχι φάλαινα), ἡ, φάλαινα, Λατ. balaena, σε Βάβρ.· απ' όπου 

χρησιμοποιείται για κάθε κήτος, Λατ. bellua, σε Αριστοφ.  

φαλλικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή αυτός που ταιριάζει στο φαλλόν· τὸ 

φαλλικὸν (ενν. μέλος), φαλλική ωδή (τραγούδι), σε Αριστοφ.  

φαλλός, ὁ, αρσενική μεμβράνη, φαλλός, σύμβολο γονιμότητας σε πομπές 

κατά τη διάρκεια των Βακχικών οργίων, ως έμβλημα της παραγωγικής 

δύναμης της φύσης, σε Ηρόδ., Αριστοφ.  

φᾰλός, -ή, -όν (φάω), λαμπερός, λευκός.  

φάλος[ᾰ], ὁ, μέρος της περικεφαλαίας που φορούσαν οι Ομηρικοί ήρωες, είτε 

η μεταλλική ράχη στην οποία στηριζόταν το λοφίο (λόφος) ή (μάλλον) η 

κορυφή της περικεφαλαίας· έπειτα, ἀμφίφαλος κυνέη, περικεφαλαία που είχε 

μια κορυφή πίσω και μια μπροστά.  

φάμα, Δωρ. αντί φήμη.  

φαμέν, εγκλιτ. I. αʹ πληθ. ενεστ. του φημί. II. φάμεν, Επικ. αντί ἔφᾰμεν, αʹ 

πληθ. αόρ. βʹ.  

φάμενος, μτχ. Μέσ. αορ. βʹ του φημί.  

φάν, ποιητ. αντί ἔφησαν, γʹ πληθ. αόρ. βʹ του φημί.  

φάναι[ᾰ], I. απαρ. του φημί. II. φᾶναι, απαρ. αορ. αʹ του φαίνω.  

φᾰναῖος, -α, -ον (φανή), αυτός που δίνει ή φέρνει φως, σε Ευρ.  

φᾰνείην, ευκτ. Παθ. αορ. βʹ του φαίνω.  

φανεῖμεν, ποιητ. αντί -είημεν. αʹ πληθ. Παθ. αορ. βʹ του φαίνω.  

φᾰνείς, μτχ. Παθ. αορ. βʹ του φαίνω.  

φάνεν, Επικ. I. γʹ πληθ. Παθ. αορ. βʹ του φαίνω. II. φᾰνέν, ουδ. μτχ.  

φᾰνερό-μῑσος, -ον, αυτός που μισεί φανερά, σε Αριστ.  

φᾰνερός, -ά, -όν και -ός, -όν (φαίνω)· I. 1. ορατός, κατάδηλος, εμφανής, σε 

Ηρόδ., Αττ.· φανερός εἰμι, με μτχ., φανεροί εἰσι ἀπικόμενοι, είναι γνωστό ότι 

έχουν έρθει, είναι εμφανές, σε Ηρόδ.· ομοίως, φανεροὶ γιγνόμενοι ὅτι 

ποιοῦσιν, σε Ξεν. 2. ανοιχτός, λέγεται για δρόμο, σε Ηρόδ. 3. φανερὰ οὐσία, 

αληθινή περιουσία αντίθ. προς τη χρηματική (ἀφανής), σε Δημ. κ.λπ. 4. 

λέγεται για τις ψήφους, φανερᾷ ψήφῳ, με ανοιχτή ψηφοφορία, αντίθ. του 

κρύβδην (μυστική), σε Θουκ. κ.λπ. 5. επίρρ. -ρῶς, φανερά, εμφανώς, σε 

Ηρόδ., Αττ.· συγκρ. φανερώτερον, σε Θουκ.· τὸ φανερόν συχνά συνοδεύεται 

με προθ., ως επιρρ., ἐκ τοῦ φανεροῦ, φανερώς (φανερά), σε Ηρόδ. κ.λπ.· 

ομοίως, ἐντῷ φανερῷ, σε Ξεν.· ἐς τὸ φανερόν, σε Θουκ. II. λέγεται για θεούς, 

αναγνωρισμένος, σε Ηρόδ.· λέγεται για ανθρώπους, διακεκριμένος, έγκριτος, 

διαπρεπής, έξοχος, σε Σοφ., Θουκ.  

φᾰνερό-φῐλος, -ον, αυτός που αγαπά φανερά ανοιχτός φίλος, σε Αριστ.  



φᾰνερόω, μέλ. -ώσω (φανερός)· I. κάνω κάτι φανερό, σε Κ.Δ. II. κάνω 

γνωστό ή περίφημο — Παθ., γίνομαι τέτοιος, σε Ηρόδ.  

φᾰνή, ἡ (βλ. φάω), πυρσός· περιφορά πυρσού, όπως γινόταν στα Βακχικά 

όργια, σε Ευρ.  

φᾰνήῃ, Επικ. αντί φανῇ, Παθ. αόρ. βʹ αντί φαίνω· φάνηθι, προστ. φανήμεναι, 

Επικ. αντί απαρ. φανῆναι.  

φᾱνίον, τό, υποκορ. αντί φανός, σε Ανθ.  

φᾰνοίην, ευκτ. μέλ. του φαίνω.  

φᾱνός, -ή, -όν, I. 1. φωτεινός, λαμπρός, σε Ξεν.· τὸφανόν, λαμπρότητα, φως, 

σε Πλάτ. 2. λέγεται για ενδύματα, πλυμένα, καθαρά, σε Αριστοφ. II. 1. 

μεταφ., φωτεινός, εύθυμος, σε Αισχύλ., Πλάτ. 2. πασιφανής, σε Πλάτ. 3. 

επίρρ. -νῶς, σαφώς· υπερθ. φανότατα, σε Λουκ.  

φᾶνός, ὁ (φάω), πυρσός από ξύλα κλήματος, σε Ξεν.· πρβλ. πᾱνός.  

φαντάζομαι, Παθ., μέλ. φαντασθήσομαι, αόρ. αʹ ἐφαντάσθην· 1. όπως 

φαίνομαι, γίνομαι ορατός, εμφανίζομαι, φαίνομαι, σε Ηρόδ., Ευρ. 2. 

επιδεικνύομαι, υπερηφανεύομαι, Λατ. se ostentare, σε Ηρόδ. 3. φαντάζεσθαί 

τινι, κάνω τον εαυτό μου να μοιάζει σε κάποιον, σε Αισχύλ. 4. σε Αριστ. = 

συκοφαντεῖσθαι, κατηγορώ κάποιον.  

φαντᾰσία, ἡ, φαντασία, η δύναμη με την οποία ένα πράγμα παρουσιάζεται 

(φαίνεται) στο μυαλό (το αντικείμενο που αναπαρίσταται νοητικά αποκαλείται 

φάντασμα), σε Πλάτ., Αριστ.  

φάντασμα, -ατος, τό (φαντάζω), = φάσμα, I. εμφάνιση, φάντασμα, σε 

Αισχύλ., Ευρ.· όραμα, όνειρο, σε Θεόκρ. II. 1. στη φιλοσοφία, βλ. φαντασία. 

2. απλή απεικόνιση, όχι πραγματικότητα, σε Πλάτ.  

φάντες, ονομ. πληθ. μτχ. αορ. βʹ του φημί.  

φαντί, Δωρ. αντί φασί, γʹ πληθ. του φημί.  

φάο, Επικ. αντί φάσο, ενεστ., μέσ. προστ. του φημί.  

φάος, τό, γεν. φάεος (φάους), δοτ. φάει· Επικ. ονομ. και αιτ. πληθ. φάεα (ᾱ 

χάριν μέτρου)· Αττ. συνηρ. φῶς, φωτὸς κ.λπ.· I. 1. φως, το φως της ημέρας, 

σε Όμηρ. κ.λπ.· σε Ποιητ., λέγεται για την ζωή, ζώει καὶ ὁρᾶ φάος ἠελίοιο, 

στον ίδ.· λείπειν φάος ἠελίοιο, σε Ησίοδ.· πέμπειν τινὰ ἐς φῶς, σε Αισχύλ.· 

πρὸς φῶς ἀνελθεῖν, σε Σοφ. 2. λέγεται για το φως της ημέρας, ἐν φάει, σε 

Ομήρ. Οδ.· φῶς γίγνεται, έρχεται φως, δηλ. χαράζει η μέρα, σε Πλάτ.· ἕωςἔτι 

φῶς ἐστι, όσο υπάρχει ακόμα φως, στον ίδ. 4. το φως των ματιών, σε Πίνδ.· 

πληθ. φάεα, τα μάτια, Λατ. lumina, σε Ομήρ. Οδ. II. φως, μεταφ. λέγεται για 

ευτυχία, χαρά, νίκη, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης σε προσφωνήσεις ανθρώπων, 

γλυκερὸν φάος, αγαπητό φώς της ζωής μου, σε Ομήρ. Οδ.· ὦφίλτατον φῶς, σε 

Σοφ.  

'φ-άπτουσα, = ἐφ-άπτουσα, το ε απορροφάται.  

φάραγξ[ᾰ], -αγγος, ἡ, ρήγμα ή χάσμα σε βουνό, βάραθρο, φαράγγι, σε 

Αισχύλ., Ευρ. (αμφίβ. προέλ.).  

φᾰρέτρα, Ιων. -τρη, ἡ (πιθ. από φέρω), θήκη για βέλη, Λατ. pharetra, σε 

Όμηρ.  

φᾰρετρεών, -ῶνος, ὁ, = φαρέτρα, σε Ηρόδ.  

φᾰρέτριον, τό, υποκορ. του φαρέτρα, σε Μόσχ.  

Φαρισαῖος, -ου, ὁ, Φαρισαίος, Σχισματικός, Αιρετικός (από phârash, 

ξεχωρίζω, διαχωρίζομαι), μέλος σχηματικής ομάδας, η οποία διαχώριζε τον 

εαυτό της από τους υπόλοιπους Εβραίους, με το πρόσχημα ότι μετέχουν 

εξαιρετικής και υπέρτερης αγιοσύνης.  



φαρμᾰκάω (φάρμακον), υποφέρω από την επίδραση δηλητηρίου, είμαι 

άρρωστος ή αλλόφρων, σε Δημ.  

φαρμᾰκείᾱ, ἡ (φαρμακεύω)· I. 1. χρήση φαρμάκων, φίλτρων ή μαγείας, σε 

Πλάτ. 2. δηλητηρίαση, μαγική δράση, Λατ. veneficium, σε Δημ. II. θεραπεία, 

φροντίδα, σε Αριστ.  

φαρμᾰκεύς, -έως, ὁ (φάρμακον), αυτός που δηλητηριάζει, μάγος, γητευτής, 

γόης, σε Σοφ.  

φαρμᾰκεύω, μέλ. -σω (φάρμακον)· I. 1. χορηγώ φάρμακα, σε Πλάτ. 2. κάνω 

χρήση μαγικών, φαρμακεύειν τι ἐς τὸν ποταμόν, χρησιμοποιώ κάτι ως 

θέλγητρο για να ηρεμήσω το ποτάμι, σε Ηρόδ. II. με αιτ. προσ., καθαίρω, 

δίνω σε κάποιον δηλητηριώδες ή καθαρτικό φάρμακο, σε Ευρ.  

φαρμᾰκίς, -ίδος, θηλ. του φαρμακεύς, γόησσα, μάγισσα, γητεύτρια, Λατ. 

venefica, σε Αριστοφ., Δημ.  

φάρμᾰκον, τό, I. 1. φάρμακο, θεραπευτικό μέσο, σε Όμηρ. κ.λπ.· τὰ φάρμακα 

που εφαρμόζονται εξωτερικά είναι χριστά, ἔγχριστα, ἐπίχριστα (αλοιφές), και 

παστά, ἐπίπαστα, καταπλαστά (έμπλαστρα), σε Θεόκρ., Αριστοφ.· αυτά που 

λαμβάνονταν εσωτερικά, βρώσιμα και πόσιμα, ποτά, πιστά, σε Αισχύλ., Ευρ. 

κ.λπ.· με γεν., φάρμακον νόσου, φάρμακο για αυτή την αρρώστια, θεραπεία 

εναντίον αυτής, σε Αισχύλ.· φάρμακον κεφαλῆς, για τον πονοκέφαλο, σε 

Πλάτ. 2. με αρνητική σημασία, μαγικό φίλτρο, ομοίως θέλγητρο, μαγεία, 

μαγγανεία, σε Ομήρ. Οδ., Θεόκρ.· επίσης ναρκωτικό, δηλητήριο, σε Σοφ., 

Ευρ. II. 1. θεραπεία, φροντίδα, σε Ησίοδ.· φάρμακον πραΰ, λέγεται για 

χαλινάρι, σε Πίνδ.· με γεν., θεραπεία εναντίον, βλάβης, σε Αισχύλ.· πόνων, 

λύπης, σε Ευρ. 2. με γεν. επίσης, μέσο παραγωγής, σωτηρίας, στον ίδ.· σοφίας, 

σε Πλάτ. III. βαφή, μπογιά, χρώμα, σε Ηρόδ. κ.λπ.  

φαρμᾰκοποσία, Ιων. —ίη, ἡ, 1. κατάποση φαρμάκου, σε Ξεν., Πλάτ. 2. 

κατάποση δηλητηρίου, σε Λουκ.  

φαρμᾰκο-πώλης, -ου, ὁ, αυτός που πουλά φάρμακα, σε Αριστοφ.  

φάρμᾰκος, ὁ, ἡ, I. δηλητηριαστής, γόης, μάγος, σε Κ.Δ. II. αυτός που 

θυσιάζεται για την εξιλέωση των άλλων, εξιλαστήριο θύμα (αποδιοπομπαίος 

τράγος), σε Αριστοφ.· και από τότε που η λέξη εξέπεσε της σημασίας της και 

χρησιμοποιείται για αρνητικά· φαρμακός δηλώνει γενικά ονειδισμό, σε 

Αριστοφ., Δημ.  

φαρμᾰκο-τρίβης[ῐ], -ου, ὁ (τρίβω), αυτός που τρίβει φάρμακα ή χρώματα, σε 

Δημ.  

φαρμᾰκόω, μέλ. -ώσω, χαρίζω θεραπευτική δύναμη, σε Πίνδ.  

φαρμᾰκ-ώδης, -ες (εἶδος), 1. αυτός που ταιριάζει στη φύση του φαρμάκου, 

θεραπευτικός, σε Αριστ. 2. δηλητηριώδης, σε Πλούτ.  

φαρμάσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω· I. 1. μεταχειρίζομαι κάτι χρησιμοποιώντας 

φάρμακα· λέγεται για το σιδηρουργό, που σκληραίνει το σίδερο βυθίζοντάς το 

σε νερό, σε Ομήρ. Οδ. II. 1. θεραπεύω ή ανακουφίζω με φάρμακο, σε Πλάτ. 

2. μαγεύω με φίλτρα· απ' όπου, θωπεύω, καλοπιάνω με κολακεία, στον ίδ.· 

μεταφ. σε Παθ. λέγεται για λάμπα, ως φαρμασσομένη χρίσματος παρηγορίαις, 

σε Αισχύλ.  

φᾶρος, έπειτα επίσης φάρος [ᾰ], -εος, τό, Επικ. δοτ. πληθ. φᾰρέεσσι· (φέρω)· 

I. μεγάλο κομμάτι από ύφασμα ή πανί, σε Όμηρ., Ευρ. II. όπως το χλαῖνα, 

περιβολή ή μανδύας, που φορούσαν πάνω από τον χιτῶνα, σε Όμηρ. κ.λπ.· 

χρησιμοποιήθηκε ως σάβανο ή πέπλο, στον ίδ., Σοφ.· επίσης ως κουβέρτα, σε 

Σοφ.  



Φάρος[ᾰ], -ου, ἡ, νησί στον κόλπο της Αλεξάνδρειας, σε Ομήρ. Οδ., Θουκ. 

κ.λπ.· περίφημο για το φάρο του, σε Στράβ.· έπειτα ως προσηγορ. φάρος, ὁ, 

φάρος, σε Ανθ.  

φάρσος, -εος, τό, μέρος, τμήμα, φάρσεα πόλιος, οι συνοικίες της πόλης, σε 

Ηρόδ. (αμφίβ. προέλ.).  

φάρυγξ[ᾰ], ἡ, σπανιότερα, ὁ, γεν. φάρῠγος· λαιμός, οισοφάγος, σε Ομήρ. Οδ., 

Ευρ. κ.λπ.  

φάς, φᾶσα, φάν, μτχ. αορ. βʹ του φημί.  

φασγανίς, -ίδος, ἡ, υποκορ. του επόμ., σε Ανθ.  

φάσγανον, τό, ξίφος, σε Όμηρ., Σοφ. (αμφίβ. προέλ.).  

φασγᾰν-ουργός, -όν (*ἔργω), αυτός που κατασκευάζει ξίφη, σε Αισχύλ.  

φάσηλος[ᾰ], ὁ, I. είδος φασολιού, σε Αριστοφ. II. απ' όπου, Λατ. phasēlus, 

ελαφρύ πλοιάριο, λέμβος, από την ομοιότητά του με φασόλι στο σχήμα, σε 

Κάτουλ., Ρήτ.  

φάσθαι, απαρ. Μέσ. ενεστ. του φημί· φάσθε, βʹ πληθ. προστ., φάσθω, γʹ 

ενικ.  

φᾱσί, γʹ πληθ. του φημί.  

Φᾱσιᾱνός, -ον, από τον ποταμό Φάση (βλ. Φᾶσις)· ὁ Φασιανός (ενν. ὄρνις), 

το πουλί φασιανός, σε Αριστοφ.· ομοίως, Φασιανικὸς ὄρνις, λογοπαίγνιο του 

συκοφάντης, στον ίδ.  

φάσις[ᾰ] (Α), -εως, ἡ (φαίνω), κατηγορία, σε Δημ.  

φάσις[ᾰ] (Β), -εως, ἡ (φημί), ισχυρισμός, σε Αριστ.  

Φᾶσις, -ιος, ὁ, ο ποταμός Φάσης στην Κολχίδα, στα σύνορα Ευρώπης και 

Ασίας, σε Ησίοδ., Ηρόδ. κ.λπ.  

φάσκω, παρατ. ἔφασκον, Επικ. φάσκον (χρησιμ. ως παρατ. του φημί), το 

απαρ. και η μτχ. ενεστ. του φημί συμπληρώνονται επίσης από το φάσκω· πέρα 

από αυτό βρίσκουμε στην Αττ. προστ. φάσκε· 1. λέω, βεβαιώνω, υποστηρίζω, 

συχνά με την έννοια του ισχυρισμού ή της προσποίησης, σε Ομήρ. Οδ., 

Ηρόδ., Αττ.· ὡς ἔφασκεν, καθώς είπε, καθώς ισχυρίστηκε, σε Σοφ. 2. 

σκέφτομαι, νομίζω, προσδοκώ, σε Όμηρ., Σοφ. 3. υπόσχομαι, με απαρ. μέλ., 

σε Ομήρ. Οδ., Θουκ.  

φάσμα, -ατος, τό (φαίνομαι)· 1. οπτασία, φάντασμα, σε Ηρόδ., Αισχύλ. 

κ.λπ.· φάσμα ἀνδρός, ανακλαστική παρουσία κάποιου, σε Ηρόδ.· όραμα μέσα 

σε όνειρο, σε Αισχύλ. κ.λπ. 2. σημάδι από τον ουρανό, οιωνός, χρησμός. 3. 

τέρας, παράδοξο, σε Ηρόδ.· περιφρ. φάσμα ταύρου, θηρίο, τέρας, λέγεται για 

τον ταύρο, σε Σοφ.  

φάσσα, Αττ. φάττα, ἡ, άγριο περιστέρι, φάσα, σε Αριστοφ.  

φασσο-φόνος, -ον (*φένω), αυτός που σκοτώνει περιστέρια, σε Ομήρ. Ιλ.  

φᾱσῶ, Δωρ. αντί φήσω, μέλ. του φημί.  

φᾰτέ, βʹ πληθ. του φημί.  

φᾰτειός, -ά, -όν, Επικ. αντί φατέος, οὔ τι φατειός, ανέκφραστος, ανείπωτος, σε 

Ησίοδ.  

φᾰτέον, ρημ. επίθ. του φημί, αυτό που πρέπει να ειπωθεί, σε Πλάτ.  

φᾱτί, Δωρ. αντί φησί, γʹ ενικ. του φημί.  

φᾰτίζω, μέλ. -ίσω, Δωρ. -ίζω, αόρ. ἐφάτισα — Παθ., αόρ. αʹ ἐφατίσθην, 

παρακ. πεφάτισμαι· I. λέω, μιλώ, αναφέρω, ἐφάτισαν (τὰ γράμματα) Φοινικήϊα 

κεκλῆσθαι, αποκάλεσαν τα γράμματα με το όνομα των Φοινίκων, σε Ηρόδ. — 

Παθ., τὸ φατιζόμενον, το λεγόμενο, σε Σοφ. II. υπόσχομαι, αρραβωνιάζω, 

μνηστεύω, τὴν παῖδά τινι, σε Ευρ. — Παθ., ἐμὴ φατισθεῖσα, η λογοδοσμένη σε 

μένα νύφη, στον ίδ.  



φάτις[ᾰ], αιτ. φάτιν, κλητ. φάτι ή φάτις, συνηρ. αιτ. πληθ. φάτῑς· (φημί)· I. 1. 

όπως φήμη, φωνή από τον ουρανό, φωνή χρησμού, χρησμός, σε Αισχύλ., Σοφ. 

2. λόγος ανάμεσα στους ανθρώπους, κοινή ομιλία, φήμη, αναφορά, Λατ. 

fama, σε Ομήρ. Οδ., Τραγ.· κατὰ φάτιν, κατά φήμη (σύμφωνα με τη φήμη), σε 

Ηρόδ.· ὡςφάτις κρατεῖ, σε Αισχύλ.· ὥσπερ ἡ φάτις, σε Σοφ.· φάτις (ἐστί), 

λέγεται ότι..., σε Πίνδ.· ἡ φάτις μιν ἔχει, η φήμη γύρω από αυτόν, σε Ηρόδ. 3. 

αντικείμενο ομιλίας, θέμα συζήτησης, σε Πίνδ. II. λόγος, λέξεις, ενός μόνο 

ανθρώπου, σε Σοφ.· ομιλία, γλώσσα, σε Αισχύλ.  

φάτνη, ἡ, φάτνη, παχνί, σκαφίδι για τροφή, σε Όμηρ., Ηρόδ., Αττ. (πιθ. από 

√ΠΑΤ, πατέομαι).  

φάτο, Επικ. αντί ἔφᾰτο, γʹ ενικ. Μέσ. αορ. βʹ του φημί.  

φᾰτός, -ή, -όν, ρημ. επίθ. του φημί· 1. αυτός που μπορεί να ειπωθεί, οὐ φατός, 

ανείπωτος, ανέκφραστος, ανερμήνευτος, σε Ησίοδ., Πίνδ. 2. μεταφ., 

ονομαστός, ένδοξος, αξιόλογος, αξιοσημείωτος, σε Ησίοδ.  

φάττα, ἡ, Αττ. αντί φάσσα, σε Αριστοφ.· υποκορ. φάττιον, τό, στον ίδ.  

φαυλ-επί-φαυλος, -ον, πάρα πολύ κακός, όσο κακός γίνεται, σε Ανθ.  

φαυλίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ (φαῦλος), εξευτελίζω, αποδοκιμάζω, χλευάζω, σε Ξεν.  

φαῦλος, -η, -ον και -ος, -ον, όπως φλαῦρος. I. 1. λέγεται για πράγματα, 

λεπτός, ελαφρύς, σε Ευρ., Αριστοφ. κ.λπ.· επίρρ. φαύλως κρίνειν, εκτιμώ κάτι 

αψήφιστα ή λανθασμένα, σε Αισχύλ.· φαύλ.ἀποδιδράσκειν, απαλλάσσομαι με 

ευκολία, σε Αριστοφ.· υπερθ. φαυλότατα καὶ ῥᾷστα, στον ίδ. 2. ασήμαντος, 

μηδαμινός, μικρός, αξιολύπητος, ανάξιος, σε Θουκ. κ.λπ.· φαῦλα ἐπιφέρειν, 

προσάπτω ασήμαντες κατηγορίες, σε Ηρόδ.· επίρρ., οὔτι φαύλως, όχι με 

ασήμαντη δύναμη, σε Ευρ. II. 1. λέγεται για ανθρώπους, ταπεινός στο γένος, 

κακός, κοινός, οἱ φαυλότατοι, του κοινότατου είδους (λέγεται για στρατιώτες), 

σε Θουκ. κ.λπ.· με απαρ., φαῦλος μάχεσθαι, στον ίδ.· φαῦλος λέγειν, σε Πλάτ. 

2. αμέριμνος, απερίσκεπτος, αδιάφορος, Λατ. securus, σε Ευρ.· επίρρ., 

φαύλως εὕδειν, στον ίδ.· φαύλως λογίσασθαι, υπολογίζω πρόχειρα, χονδρικά, 

σε Αριστοφ.· φαύλως εἰπεῖν, Λατ. strictim dicere, χωρίς προσοχή, σε Πλάτ. 3. 

με θετική σημασία, απλός, ανεπιτήδευτος, στον ίδ.· επίρρ. φαύλως παιδεύειν 

τινά, σε Ξεν.  

φαυλότης, -ητος, ἡ, 1. μηδαμινότητα, ευτέλεια, πενιχρότητα, κακία, λέγεται 

για ανθρώπους και πράγματα, σε Ξεν. κ.λπ.· ἡ φαυλότης τῶν στρατηγῶν, 

έλλειψη στρατηγικής δεξιότητας, σε Δημ.· έλλειψη κρίσης, σε Ξεν. 2. με 

θετική σημασία, σαφήνεια, απλότητα, στον ίδ.  

φαυσ-ίμβροτος, -ον, = φαεσ-ίμβροτος, σε Πίνδ.  

φάω, Επικ. γʹ ενικ. προστ. φάε, δίνω φως, λάμπω (όπως φαίνω II), σε Ομήρ. 

Οδ.  

φέβομαι, Παθ., μόνο σε ενεστ. και παρατ. = φοβέομαι, τρέπομαι σε φυγή, το 

βάζω στα πόδια τρομοκρατημένος, σε Όμηρ.  

φέγγος, -εος, τό, 1. φως, λάμψη, λαμπρότητα, σε Ομηρ. Ύμν., Πίνδ., Τραγ.· 

ιδίως όπως φάος, φῶς, το φως της ημέρας, σε Τραγ.· δεκάτῳ φέγγει ἔτους, στο 

φως του δέκατου έτους, δηλ. στο δέκατο έτος, σε Αισχύλ.· επίσης, το φως του 

φεγγαριού, σε Ξεν. 2. λέγεται για ανθρώπους, φέγγος ἰδεῖν, βλέπω το φως, 

έρχομαι στον κόσμο (γεννιέμαι), σε Πίνδ.· λιπεῖν φέγγος, σε Ευρ. 3. φως 

λαμπάδας ή φωτιάς, σε Αισχύλ.· φως, λαμπάδα, σε Αριστοφ.· πληθ. φέγγη, 

φωτιές, σε Πλούτ. 4. το φως των ματιών, σε Ευρ., Θεόκρ.· τυφλὸν φέγγος, δηλ. 

τυφλότητα, σε Ευρ. 5. φως, μεταφ. λέγεται για δόξα, υπερηφάνεια, χαρά, σε 

Πίνδ., Αισχύλ. κ.λπ.  

φέγγω, φωτίζω — Παθ., φωτίζω, φέγγω, σε Αριστοφ.  



φείδεο, Επικ. προστ. του επόμ.  

φειδίτια, τά, βλ. φιδίτια.  

φείδομαι, ποιητ. γʹ πληθ. παρατ. φείδοντο· μέλ. φείσομαι, Επικ. πεφῐδήσομαι, 

αόρ. αʹ ἐφεισάμην, Επικ. γʹ ενικ. φείσατο· Επικ. αναδιπλ. αόρ. βʹ πεφῐδόμην, 

ευκτ. πεφῐδοίμην, απαρ. πεφιδέσθαι· αποθ., κάνω οικονομία, Λατ. parcere. 

I.φείδομαι ανθρώπων και πραγμάτων στον πόλεμο, δηλ. δεν τους 

καταστρέφω, με γεν., σε Όμηρ., Αττ.· απόλ., λυπάμαι, ευσπλαχνίζομαι, είμαι 

ελεήμων, σε Θουκ. II. 1. κάνω οικονομία στη χρήση, συγκρατούμαι στη 

χρήση, χρησιμοποιώ με φειδώ, ἵππων φειδόμενος δηλ. φροντίζω γι' αυτούς, σε 

Ομήρ. Ιλ.· μὴ φείδεο σίτου, σε Ησίοδ.· φείδεο τῶν νεῶν, σε Ηρόδ.· τί 

φειδόμεσθα τῶν λίθων; γιατί αποφεύγουμε να τις χρησιμοποιούμε; σε 

Αριστοφ.· φείδ. μήτε χρημάτων μήτε πόνων, σε Πλάτ. 2. απόλ., είμαι 

φειδωλός, είμαι οικονομικός, ζω οικονομικά, σε Θέογν.· οἱ γεωργοῦντες καὶ 

φειδόμενος, σε Δημ.· η μτχ. αυτή χρησιμ. ως επίθ. = φειδωλός, σε Αριστοφ.· 

επίρρ. φειδομένως, με φειδώ, σε Κ.Δ., Πλούτ. III. απομακρύνομαι από, τοῦ 

κινδύνου, σε Ξεν.· φείδου μηδὲν ὧνπερ ἐννοεῖς, μην οπισθοχωρήσεις καθόλου 

από αυτά που έχεις στο μυαλό, σε Σοφ.· επίσης με απαρ., σταματώ ή παύω να 

κάνω, απέχω από το να κάνω, σε Ευρ.  

φειδώ, -όος, συνηρ. -οῦς, ἡ (φείδομαι)· I. φροντίδα, νεκύων, σε Ομήρ. Ιλ. II. 

απόλ., οικονομία, φειδώ, σε Ομήρ. Οδ., Ησίοδ.· συγκράτηση από την έκθεση 

κάποιου σε κίνδυνο, σε Θουκ.  

φειδωλή, ἡ, = φειδώ, σε Ομήρ. Ιλ., Σόλωνα.  

φειδωλία, ἡ, = φειδώ, σε Αριστοφ., Πλάτ.  

φειδωλός, -ή, -όν και -ός, -όν, φειδωλός, οικονομικός, και ως ουσ. 

φιλάργυρος, τσιγγούνης, σε Αριστοφ., Πλάτ.· φειδωλὴ γλῶσσα, φειδωλή 

(φτωχή) γλώσσα, σε Ησίοδ.· με γεν., φειδωλὸς χρημάτων, σε Πλάτ.· τὸ 

φειδωλόν = φειδώ, στον ίδ.· επίρρ. -λῶς, στον ίδ.  

φείδων, -ωνος, ὁ, I. αγγείο για λάδι με στενό λαιμό, που αφήνει λίγο μόνο 

λάδι να εκρεύσει, σε Θεόκρ. II. ως κύριο όν. Φείδων, όνομα ενός γέροντα 

στους κωμικούς ποιητές, Φείδων, απ' όπου πατρών. Φειδωνίδης[ῐ], -ου, ὁ, 

γιος του Φείδωνα, σε Αριστοφ.  

φείσασθαι, απαρ. αορ. αʹ του φείδομαι· φείσατο, Επικ. γʹ ενικ.  

φειστέον, ρημ. επίθ. από φείδομαι, αυτό που πρέπει να γίνει με φειδώ, σε 

Ισοκρ.  

φελλεύς, -έως, ὁ, πετρώδες έδαφος, ως κύριο όν., σε Αριστοφ.  

φέλλῐνος, -η, -ον, αυτός που είναι φτιαγμένος από φελλό, σε Λουκ.  

φελλίον, τό, = φελλεύς, σε Ξεν.  

φελλό-πους, ὁ, ἡ, -πουν, τό, αυτός που έχει πόδια από φελλό, σε Λουκ.  

φελλός, ὁ, το δέντρο φελλός, Λατ. cuercus suber, ο φλοιός του, φελλός, Λατ. 

cortex, σε Πίνδ., Αισχύλ.  

Φελλώ, -οῦς, ἡ, η χώρα του Φελλού, σε Λουκ.  

φενάκη[ᾱ], ἡ (φέναξ), ψεύτικα μαλλιά, περούκα, σε Λουκ.  

φενᾱκίζω, μέλ. -σω· 1. φέρομαι ως φέναξ, εξαπατώ, ψεύδομαι,, σε Αριστοφ., 

Δημ. 2. μτβ., εξαπατώ, ξεγελώ, τινά, σε Αριστοφ., Δημ. — Παθ., εξαπατώμαι, 

σε Αριστοφ., Δημ.  

φενᾱκισμός, ὁ, απάτη, εξαπάτηση, εκμετάλλευση, σε Αριστοφ., Δημ.  

φέναξ, -ᾱκος, ὁ, απατεώνας, εξαπατών, αγύρτης, σε Αριστοφ.  

φένω, απαντάται μόνο σε Επικ. αόρ. βʹ ἔπεφνον, πέφνον (συγκοπτ. από 

αναδιπλ. μορφή πέ-φενον), υποτ. πέφνῃς, -ῃ, απαρ. πεφνέμεν, μτχ. πέφνων, 

(παροξ. όπως αν προερχόταν από ενεστ. πέφων). I. φονεύω, σε Όμηρ., Σοφ. 



II. πέρα από αυτό τον αόρ., από τη √ΦΑ, προέρχονται γʹ ενικ. και πληθ. Παθ. 

παρακ. πέφαται, πέφανται, απαρ. πεφάσθαι· και βʹ ενικ. Παθ. μέλ. πεφήσεαι, 

σε Όμηρ.  

φερ-ανθής, -ές (ἄνθος), αυτός που φέρνει άνθη (λουλούδια), σε Ανθ.  

φέρ-ασπις, -ιδος, ὁ, αυτός που φέρει ασπίδα, σε Ομηρ. Ύμν., σε Αισχύλ.  

φέρβω, μόνο σε ενεστ. και παρατ., με υπερσ. ἐπεφόρβειν. I.1. τρέφω, βόσκω, 

σε Πίνδ., Ευρ.· με γεν., τρέφω βόδια για κάποιο λόγο, σε Ομηρ. Ύμν. 2. 

σῴζω, διατηρώ, σε Ησίοδ. II. 1. Παθ., εκτρέφομαι, τρέφομαι με κάποιο 

πράγμα, Λατ. pasci, vesci, παρέξω δαῖθ' ὑφ' ὧν ἐφερβόμην, θα γίνω τροφή σε 

αυτούς με τους οποίους τρέφω τον εαυτό μου, σε Σοφ. 2. τρώω, καταναλώνω, 

με αιτ., Λατ. depasci, σε Ευρ. 3. απολαμβάνω, έχω, νόον, σε Πίνδ.  

φέρε, προστ. του φέρω, βλ. φέρω IX.  

φερε-αυγής, -ές (αὐγή), αυτός που φέρνει φως, σε Ανθ.  

φερ-έγγῠος, -ον, αυτός που δίνει εγγύηση· γενικά, αξιόπιστος, ασφαλής, σε 

Αισχύλ.· με απαρ., ικανός, αρκετός, οὐ φερέγγυός εἰμι παρασχεῖν, σε Ηρόδ.· 

λιμὴν φερέγγυος διασῶσαι τὰς νέας, στον ίδ.· με γεν. πράγμ., εγγύηση για 

κάποιο πράγμα, ικανός να δώσει λόγο για κάτι, σε Σοφ.· ομοίως, 

φερεγγυώτατος πρὸς τὰ δεινά, σε Θουκ.  

φερέκᾰκος, -ον (κακόν), αυτός που αντέχει να μοχθεί ή υποφέρει τις 

κακουχίες, σε Πολύβ.  

φερέκαρπος, -ον, αυτός που παρέχει καρπούς, σε Ανθ.  

φερέμεν, Επικ. αντί φέρειν, απαρ. του φέρω.  

φερένῑκος, -ον (νίκη), αυτός που φέρει τη νίκη, νικηφόρος, σε Πίνδ.  

φερέ-οικος, -ον, αυτός που έχει μαζί του το σπίτι του, λέγεται για τους 

Σκύθες, σε Ηρόδ.· ως ουσ., αυτός που κουβαλάει το σπίτι του, δηλ. το 

σαλιγκάρι, σε Ησίοδ.  

φερέ-πονος, -ον, αυτός που φέρνει κόπους και στενοχώριες, σε Πίνδ.  

φερέσ-βιος, -ον, αυτός που δίνει, παρέχει ζωή, γαῖα, σε Ομηρ. Ύμν., Ησίοδ.  

φέρεσκε, γʹ ενικ. Ιων. παρατ. του φέρω.  

φερεσ-σᾰκής, -ές, γεν. -έος (σάκος), αυτός που κουβαλά ασπίδα, 

ασπιδοφόρος, σε Ησίοδ.  

φερε-στάφῠλος, -ον (σταφυλή), αυτός που φέρει τσαμπιά από σταφύλια, σε 

Ανθ.  

φερετρεύομαι, Παθ., μεταφέρομαι πάνω σε φορείο, σε Πλούτ.  

φέρετρον, τό (φέρω), νεκροφόρα, φορείο, σε Πολύβ.· συνηρ. φέρτρον, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

φέρην, Αιολ. αντί φέρειν, απαρ. του φέρω.  

φέριστος, -η, -ον, βλ. φέρτατος.  

φέρμα, -ατος, τό (φέρω), αυτό που γεννιέται, ο καρπός από την κοιλιά, σε 

Αισχύλ.  

φερνή, ἡ (φέρω), αυτό το οποίο φέρνει μαζί της η νύφη στο γάμο (πρβλ. 

ἕδνον), προίκα, μερίδιο, Λατ. dos, σε Ηρόδ., Ευρ.· επίσης σε πληθ., προίκα 

που αποτελείται από πολλά δώρα, σε Ευρ.· αλλά, φερναὶ πολέμου, λέγεται για 

γυναίκα που αποκτήθηκε στη μάχη, στον ίδ.· σε πληθ. επίσης, νυφικά δώρα, 

σε Ευρ.  

φέροισα, Δωρ. αντί φέρουσα, θηλ. μτχ. του φέρω.  

φέροντι, Δωρ. αντί φέρουσι, γʹ πληθ. του φέρω.  

Φερρεφάττιον, τό, ναός της Περσεφόνης, σε Δημ.  

Φερσέφασσα, ἡ, = Περσέφασσα, Περσεφόνη, σε Σοφ., Ευρ.· Φερρέφαττα, σε 

Αριστοφ.· και σε Πλάτ.  



Φερσεφόνη, ποιητ. αντί Περσεφόνη, σε Πίνδ.  

φέρτᾰτος, -η, -ον, I. 1. γενναιότατος, άριστος, σε Όμηρ.· λέγεται για 

πράγματα, κακῶν φέρτατον, το καλύτερο, δηλ. το μικρότερο κακό από δύο 

κακά, σε Ομήρ. Ιλ. 2. στον τύπο φέριστος, στο ίδ.· συνηθέστερα στην κλητ. 

φέριστε, στο ίδ., Αισχύλ., Σοφ. II. συγκρ. φέρτερος, -α, -ον, γενναιότερος, 

καλύτερος, σε Όμηρ.· πολὺ φέρτερόν ἐστι, είναι πολύ καλύτερο, σε Ομήρ. Ιλ.· 

τέττιγος φέρτερον ᾄδεις, ως επίρρ., σε Θεόκρ. (Ο θετ. βρίσκεται στο προ-

φερής· πιθ. η ρίζα είναι φέρ-εσθαι, έτσι ώστε η πρώτη σημασία πιθ. θα ήταν, ο 

γρήγορος στη δράση, ρωμαλέος).  

φερτός, -ή, -όν, ρημ. επίθ. του φέρω, αυτός που υποφέρεται, υποφερτός, σε 

Ευρ.  

φέρτρον, συνηρ. αντί φέρετρον, σε Ομήρ. Ιλ.  

φέρω, I. η ρίζα χρησιμ. μόνο σε ενεστ. και παρατ.· Επικ. βʹ πληθ. προστ. 

φέρτε, γʹ ενικ. υποτ. φέρῃσι, απαρ. φερέμεν· παρατ. φέρον, Ιων. φέρεσκον. II. 

από √ΟΙ προέρχεται ο μέλ. οἴσω, Δωρ. οἰσῶ, αʹ πληθ. οἰσεῦμες· Επικ. προστ. 

οἶσε, οἰσέτω· Επικ. απαρ. οἰσέμεν, οἰσέμεναι· Μέσ. μέλ. οἴσομαι (επίσης 

χρησιμ. με Παθ. σημασία), Παθ. οἰσθήσομαι. III. από √ΕΝΕΚ ή ΕΝΕΓΚ 

προέρχεται ο αόρ. αʹ ἤνεγκα, Ιων. ἤνεικα, Επικ. ἔνεικα και αόρ. βʹ ἤνεγκον, σε 

πληθ. πάντα ἠνέγκαμεν, -ατε, -αν, προστ. ἔνεγκε, ἐνεγκάτω, ευκτ. ἐνέγκαιμι και 

-οιμι· απαρ. ἐνεγκεῖν, Επικ. -έμεν· μτχ. ἐνεγκών, αργότερα ἐνέγκας — σε Μέσ., 

ο αόρ. αʹ είναι ο μόνος που χρησιμοποιείται· από την ίδια ρίζα προέρχεται 

παρακ. ἐνήνοχα, Παθ. αόρ. αʹ ἠνέχθην, Ιων. ἠνείχθην, παρακ. ἐνήνεγμαι, γʹ 

ενικ. υπερσ. ἐνήνεκτο.  

Α. I. Ριζική σημασία, φέρω, Λατ. fero· φέρω ή σηκώνω ένα φορτίο, σε Όμηρ., 

Αττ.· λέγεται για γυναίκα με παιδί, σε Αισχύλ., Σοφ. II. φέρω, κινώ πέρα-

δώθε, υποδηλώνοντας κίνηση, πόδες φέρων, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για άλογα, 

ἅρμα φέρειν, στο ίδ.· λέγεται για τον άνεμο, σε Όμηρ.· ὁΒορέας εἰς τὴν 

Ἑλλάδα φέρει, είναι ευνοϊκός για την Ελλάδα, σε Ξεν. III. ανέχομαι, πάσχω, 

υποφέρω, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· χρησιμοποιείται για το κρασί, τὰ τρία φέρων, 

επιδέχεται τρία ποτήρια νερό, αντί του ἴσοντῷ ἴσῳ, σε Αριστοφ.· συχνά με 

επίρρ. βαρέως, δεινῶς, χαλεπῶς φέρειν τι, όπως Λατ. aegre, graviter ferre, 

υποφέρω χωρίς υπομονή, θεωρώ κάτι δύσκολο ή βαρύ, αντίθ. προς κούφως, 

ῥᾳδίως φέρειν, Λατ. leviter ferre, ανέχομαι υπομονετικά, θεωρώ κάτι εύκολο, 

σε Ηρόδ., Αττ.· τέτοιες φράσεις συνοδεύονται κυρίως με αιτ. πράγμ.· μερικές 

φορές με δοτ. μόνο, βαρέως φέρειν τοῖςπαροῦσι, σε Ξεν. IV. 1. φέρνω, 

προσκομίζω, σε Όμηρ., Αττ. — Μέσ., φέρνω μαζί μου ή για δική μου χρήση, 

σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ. 2. φέρνω, προσφέρω, χαρίζω δώρο, δῶρα, στο ίδ.· χάριν 

τινὶ φέρω, ευχαριστώ κάποιον με μια χάρη, κάνω μια ευγενική κίνηση, σε 

Όμηρ., Αττ. 3. φέρνω, παράγω, δημιουργώ, προκαλώ, σε Όμηρ.· φέρω κακὸν 

ποίημα, ἄλγεα, φέρνω κακή είδηση, στον ίδ.· παράγω, φέρνω μπροστά, 

επιφέρω, σε Δημ. 4. φέρνω μια είδηση, λέω, ανακοινώνω, σε Αισχύλ. κ.λπ.· 

ομοίως σε Μέσ., λόγους φέρω, σε Ευρ., αλλά επίσης, ἔπος φέρεσθαι, έχω 

πάρει μια είδηση, λαμβάνω, στον ίδ. 5. πληρώνω κάποιο χρέος ή οφειλή, 

φόρον φέρειν, πληρώνω φόρο ή φορολογία, σε Θουκ.· μισθὸν φέρω, σε Ξεν. 

(Αλλά επίσης λαμβάνω πληρωμή, σε Αριστοφ., Θουκ.)· λέγεται για 

περιουσία, φέρνω ως εισόδημα, παρέχω εισόδημα ως ενοίκιο, σε Ισαίο. 6. 

ψῆφον φέρω, δίνω σε κάποιον ψήφο, Λατ. ferre suffragium, σε Αισχύλ.· 

ψῆφος καθ' ἡμῶν οἴσεται (ως Παθ.), σε Ευρ.· απ' όπου, φέρειν τινά, διορίζω σε 

αξίωμα, σε Δημ.V. φέρω, δημιουργώ, παράγω, λέγεται για τη γη ή για δέντρα, 

σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. κ.λπ.· απόλ., φέρω, φέρω καρπούς, καρποφορώ, σε 



Ηρόδ. VI.1. μεταφέρω μακριά, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για θυελλώδεις ανέμους, 

σε Ομήρ. Οδ.· χρησιμοποιείται για ποταμό, σε Ηρόδ. — Μέσ., λαμβάνω, σε 

Ομήρ. Οδ., Ξεν. κ.λπ. 2. λαμβάνω ως λεία ή λάφυρο, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· 

συχνά στη φράση φέρειν καὶ ἄγειν, βλ. ἄγω I· φέρειν μόνο του, κλέβω, 

αρπάζω, θεῶν ἱερά, σε Ευρ.· ἀλλήλους, σε Θουκ. — Μέσ. με την ίδια 

σημασία, σε Όμηρ. 3. αποδοκιμάζω, κερδίζω με μόχθο, αποκτώ, κατορθώνω, 

σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. κ.λπ.· μισθὸν φέρειν (βλ. ανωτ. IV. 5)· ομοίως σε Μέσ., 

κερδίζω για τον εαυτό μου, σε Ομήρ. Ιλ., Αττ.· μεταφ., τὰ πρῶτα, τὰ δεύτερα 

φέρεσθαι, κερδίζω και κατέχω τον πρώτο, το δεύτερο βαθμό, σε Ηρόδ.· πλέον 

ή πλεῖον φέρεσθαι, κερδίζω πλεονεκτήματα περισσότερα από κάθε άλλο, 

τινος, στον ίδ. κ.λπ.· Μέσ., χρησιμοποιείται για κάτι το οποίο το παίρνει 

κάποιος για δική του χρήση, ιδίως το παίρνει στο σπίτι, σε Ηρόδ. VII. 1. 

απόλ., λέγεται για δρόμους, οδηγώ σε ένα μέρος, ἡ ὁδὸς φέρει εἰς..., όπως 

Λατ. via fert ή ducit ad..., σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ. 2. λέγεται για διαμέρισμα της 

χώρας, απλώνομαι, εκτείνομαι σε ή μπροστά, όπως Λατ. vergre ή spectare 

ad..., φέρειν ἐπὶ ή ἐς θάλασσαν, σε Ηρόδ. κ.λπ. 3. α) μεταφ., οδηγώ σε, 

συντελώ προς κάτι, ἐς αἰσχύνην φέρει, σε Ηρόδ. κ.λπ.· ἐς βλάβην φέρον, σε 

Σοφ. β) στοχεύω σε κάποιο πράγμα, αποβλέπω, αναφέρομαι σε κάτι, εἴς ή 

πρός τι, σε Ηρόδ., Πλάτ.· ομοίως, τοῦ δήμου φέρει γνώμη, ὡς..., η γνώμη του 

λαού έκλινε σε αυτό..., ότι..., σε Ηρόδ.· τῶν ἡ γνώμη ἔφερε συμβάλλειν, η 

γνώμη τους έκλινε προς τη μάχη, στον ίδ. γ) απρόσ., σχεδόν όπως συμφέρει, 

τείνει (στο ενδιαφέρον κάποιου), συμβάλλει, φέρει σοι ταῦτα ποιεῖν; σε Ηρόδ. 

δ) αμτβ. Βλ. Β. I. 2. VIII. έχω στο στόμα, δηλ. μιλάω πολύ για κάτι, σε 

Αισχίν. — Παθ., εὖ πονηρῶς φέρεσθαι, μιλώ καλά ή άσχημα για κάτι, σε Ξεν.· 

επίσης απόλ., φέρεται, όπως Λατ. fertur (η αναφορά), μιλά σχετικά, δηλ. λέει, 

τοιόνδε φέρεται πρῆγμα, γίνεσθαι, σε Ηρόδ. IX. 1. προστ. φέρε όπως ἄγε, 

χρησιμοποιείται ως επίρρ. έλα, τώρα, καλώς, φέρ'εἰπὲ δή μοι, σε Σοφ.· ομοίως, 

πριν από αʹ ενικ. ή πληθ. υποτ. χρησιμ. προστακτικά, φέρε ἀκούσω, σε Ηρόδ.· 

φέρε δὴ ἴδωμεν, φέρε δὴ σκεψώμεθα, σε Πλάτ. 2. πριν από ερώτηση, φέρε 

τροπαῖα πῶς ἀναστήσεις; καλώς, πως όμως θα στήσεις τα τρόπαια; σε Ευρ. X. 

μτχ. ουδ. τὸ φέρον, ως ουσ. μοίρα, τύχη, τὸ φέρον ἐκ θεοῦ φέρειν χρή, πρέπει 

να υπομένουμε ό,τι σου δίνουν τα ουράνια ως αμοιβή, σε Σοφ. Β. Παθ., 

χρησιμ. με τις περισσότερες ανωτέρω σημασίες, ιδίως I. 1. φέρομαι πέρα-

δώθε από κύματα ή ανέμους, παρασύρομαι μακριά, σε Ομήρ. Οδ.· ἧκε 

φέρεσθαι, τον άφησε να πετάξει, σε Ομήρ. Ιλ.· ἧκα πόδας καὶ χεῖρε φέρεσθαι, 

άφησα τα χέρια και τα πόδια μου ελεύθερα, τα άφησα να κινούνται ελεύθερα 

(στο πήδημα), σε Ομήρ. Οδ. 2. συχνά ως μτχ. με ρήμα κινήσεως, φερόμενοι 

ἐσέπιπτον, έπεσαν πάνω σε αυτούς με βιασύνη, σε Ηρόδ.· ᾠχόμην φερόμενος, 

σε Πλάτ.· ομοίως, με Ενεργ. μτχ. χρησιμ. αμτβ., φέρουσα ἐνέβαλε νηί, έπεσε 

με φόρα πάνω στο πλοίο και το χτύπησε, σε Ηρόδ.· φέρων, εσπευσμένα, 

βιαστικά, σε Αισχίν. II. λέγεται για ανεξάρτητη κίνηση, ἰθὺς φέρεται, σε 

Ομήρ. Ιλ.· ὁμόσε τινὶ φέρεσθαι, έρχομαι στα χέρια με κάποιον, σε Ξεν. κ.λπ. 

III. μεταφ., εὖ, κακῶς φέρεσθαι, αποβαίνω καλώς ή κακώς, επιτυγχάνω ή 

αποτυγχάνω, νόμοι οὐ καλῶς φέρονται, σε Σοφ.· τὰ πράγματα κακῶς φέρεται, 

σε Ξεν.· ἐᾶν ταῦτα φέρεσθαι, αφήνω αυτά τα πράγματα να πάρουν το δρόμο 

τους, σε Δημ.· χρησιμοποιείται για ανθρώπους, εὖ φερόμενος ἐν στρατηγίαις, 

είναι επιτυχημένος στις εκστρατείες που κάνει, σε Θουκ.  

φεῦ, επιφών.· 1. λέγεται για οδύνη ή θυμό, αχ! αλίμονο! ουαί!, όπως Λατ. 

vah, vae, σε Τραγ.· φεῦ τάλας, σε Σοφ. κ.λπ.· με γεν., φεῦ τοῦ ὄρνιθος, 

αλίμονο για τον οιωνό!, σε Αισχύλ. 2. λέγεται για θαυμασμό ή έκπληξη αχ! 



ω!, σε Ευρ. κ.λπ.· με γεν., φεῦ τοῦ ἀνδρός, ω! τι άντρας!, σε Ξεν.· με αιτ., φεῦ 

τὸ καὶ λαβεῖν πρόσφθεγμα τοιοῦδ' ἀνδρός, ω! να πάρω λόγο από τέτοιον 

άντρα!, σε Σοφ.  

φεύγω, (√ΦΥΓ)· Ιων. παρατ. φεύγεσκον· μέλ. φεύξομαι, Δωρ. φευξοῦμαι 

(επίσης σε Αττ. χάριν μέτρου)· αόρ. βʹ ἔφυγον, Ιων. φύγεσκον, πέφευγα· Επικ. 

Παθ. μτχ. πεφυγμένος, με Ενεργ. σημασία, και πεφυζότες (πρβλ. φύζα). I. 1. 

τρέπομαι σε φυγή, το βάζω στα πόδια, φεύγω, σε Ομήρ. Ιλ.· με πρόθ., φεύγω 

ἀπό ή ἔκ τινος, σε Όμηρ. κ.λπ.· σπανίως με γεν. μόνο, πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων, 

σε Ομήρ. Οδ.· με σύστ. αιτ., φεύγειν φυγήν, σε Ευρ. (ομοίως, φυγῇ φ., σε 

Πλάτ.)· φεύγω τὴν παρὰ θάλασσαν (ενν. ὁδόν), φεύγω ταχύτατα προς τη 

θάλασσα, σε Ηρόδ. 2. ο ενεστ. και ο παρατ. κυρίως δηλώνουν την προσπάθεια 

να φύγει κάποιος, απ' όπου η μτχ. φεύγων συνάπτεται με σύνθ. ρήμ. 

ἀποφεύγω, ἐκφεύγω, προφεύγω, για να διακρίνεται από την πραγματοποίηση η 

προσπάθεια, βέλτερον, ὃς φεύγων προφύγῃ κακὸν ἠὲ ἁλώῃ, είναι καλύτερα 

κάποιος να φύγει για να αποφύγει το κακό παρά να μείνει και να συλληφθεί, 

σε Ομήρ. Ιλ.· φεύγων, εκφεύγω, σε Ηρόδ. κ.λπ. 3. φεύγω εἰς..., καταφεύγω 

σε..., βρίσκω καταφύγιο σε..., σε Ευρ. 4. με απαρ., διστάζω να κάνω κάτι, 

αποφεύγω να κάνω κάτι, σε Ηρόδ., Πλάτ.· και με το απαρ. να παραλείπεται, 

οπισθοχωρώ, σε Σοφ. II. 1. με αιτ., απέχω, διαφεύγω, αποφεύγω, σε Όμηρ. 

κ.λπ.· φεύγω φόνον, αποφεύγω τις συνέπειες του φόνου, σε Ευρ.· η Παθ. μτχ. 

παρακ. επίσης διατηρεί την αιτ. στον Όμηρ., ο οποίος τη συνάπτει με εἶναι ή 

γενέσθαι, = πεφευγέναι, π.χ. μοῖραν δ' οὔ τινά φημι πεφυγμένον ἔμμεναι, λέω 

ότι κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει από τη μοίρα του, σε Ομήρ. Ιλ.· 

πεφυγμένον ἄμμε γενέσθαι, στο ίδ. 2. λέγεται για πράγματα, ἠνίοχον φύγον 

ἡνία, τα ηνία έφυγαν από τα χέρια του, στο ίδ. III. 1. φεύγω από την πατρίδα 

μου εξαιτίας ενός εγκλήματος, σε Όμηρ.· οἱ φεύγοντες, οι εξόριστοι, σε 

Θουκ.· φεύγω πατρίδα, σε Ομήρ. Οδ. 2. φεύγω ὑπό τινος, εξορίζομαι από 

κάποιον, σε Ηρόδ., Ξεν.· απόλ., πηγαίνω στην εξορία, ζω στην εξορία, Λατ. 

exulare, σε Ηρόδ. IV. ως Αττ. δικανικός όρος, είμαι κατηγορούμενος ή 

καταδιωκόμενος· ὁ φεύγων, κατηγορούμενος, εναγόμενος, Λατ. reus, αντίθ. 

του διώκων, κατήγορος, ενάγων, σε Αριστοφ., Ρήτ.· με αιτ., φεύγωγραφήν ή 

δίκην, δικάζομαι ως κατηγορούμενος για κάτι, σε Αριστοφ., Πλάτ.· το 

έγκλημα τίθεται σε γεν., φεύγω φόνου (ενν. δίκην), κατηγορούμαι για φόνο, σε 

Λύσ. κ.λπ.· φεύγω ἀσεβείας ὑπό τινος, κατηγορούμαι ως ασεβής ή 

καταγγέλλομαι από κάποιον, σε Πλάτ.  

φεύζω, μέλ. -ξω, κράζω φεῦ, φωνάζω φευ, απαντάται άπαξ μόνο, τί τοῦτ' 

ἔφευξας; σε Αισχύλ.  

φευκτέον, ρημ. επίθ. του φεύγω, αυτό που πρέπει να φύγει ή να αποφευχθεί, 

σε Ευρ.  

φευκτός, -ή, -όν, ρημ. επίθ. του φεύγω· 1. αυτός τον οποίο αναβάλλει ή 

αποφεύγει κάποιος, σε Αριστ. 2. αυτός που μπορεί να τον αποφύγει κάποιος, 

σε Σοφ.  

φευξείω, εύχομαι να δραπετεύσω (να φύγω), σε Ευρ.  

φεῦξις, -εως, ἡ, = φύξις, σε Σοφ.  

φεύξομαι-οῦμαι, μέλ. του φεύγω.  

φεψᾰλόομαι, Παθ., καίγομαι και γίνομαι τέφρα (στάχτη), αποτεφρώνομαι, σε 

Αισχύλ.  

φέψᾰλος, -ου, ὁ, σπινθήρας, κομμάτι από αναμμένα κάρβουνα, σε Αριστοφ.· 

ἀσπὶς ἐν τῷ φεψάλῳ κρεμήσεται, δηλ. θα κρεμαστεί πάνω από τη φωτιά, 

λέγεται για πράγματα περιορισμένα και άχρηστα, σε Αριστοφ.  



φή, εγκλιτ. αντί φησί, I. γʹ ενικ. του φημί. II. φῆ, Δωρ. φᾶ, ποιητ. αντί ἔφη, γʹ 

ενικ. αορ. βʹ.  

φηγῐνέος, -α, -ον, = επόμ., σε Ανθ.  

φήγῐνος, -η, -ον, δρύινος, σε Ομήρ. Ιλ.  

φηγός, ἡ (φᾰγεῖν), I. είδος βελανιδιάς που φέρει φαγώσιμα βελανίδια, 

Quercus esculus(όχι το Λατ. fagus, οξυά, παρόλο που τα ονόματα είναι 

πανομοιότυπα), αφιερωμένη στο Δία, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. II. βελανίδι του ίδιου 

δέντρου, σε Αριστοφ.  

φήῃ, Επικ. αντί φῇ, υποτ. γʹ ενεστ. του φημί.  

φήληξ, -ηκος, ὁ, άγριο σύκο (πιθ. από φηλός = απατηλός, επειδή φαίνεται 

ώριμο ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι), σε Αριστοφ.  

φηλητεύω, κοροϊδεύω, εξαπατώ, σε Ομηρ. Ύμν.  

φηλήτης, -ου, ὁ (φῆλος), απατεώνας, κλέφτης, σε Ησίοδ. κ.λπ.  

φῆλος, -ον, απατηλός.  

φηλόω, μέλ. -ώσω, κοροϊδεύω, εξαπατώ, σε Αισχύλ. — Παθ., φηλούμενοι, σε 

Ευρ.  

φήμη, ἡ, Δωρ. φάμα, Λατ. fama·(φημί)· I. 1. φωνή εξ ουρανού, προφητική 

φωνή, σε Ομήρ. Οδ.· ομοίως, όταν ο Οδυσσέας προσεύχεται στο Δία, φήμην 

τίς μοι φάσθω, αυτός του απαντά με κεραυνό, στο ίδ.· απ' όπου χρησμός, 

προφητεία, οιωνός, σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ. 2. λόγος ή φήμη διαδεδομένη 

ανάμεσα στους ανθρώπους, διάδοση, σε Ησίοδ., Αισχίν.· ὑποδεεστέρα τῆς 

φήμης, κατώτερη από τη φήμη, δηλ. ήταν υπερβολική, σε Θουκ. 3. κουβέντα ή 

λόγος για το χαρακτήρα κάποιου ανθρώπου, σε Ησίοδ. κ.λπ.· ιδίως καλά 

λόγια, φήμη, σε Ηρόδ., Πίνδ.· επίσης φῆμαι πονηραί, σε Αισχύλ. κ.λπ. 4. 

φᾶμαι, ύμνοι επαινετικοί, σε Πίνδ. II. 1. οποιαδήποτε φωνή ή λέξη, λόγος, 

ομιλία, σε Αισχύλ.· ιδίως, κοινός λόγος, παράδοση, μύθος, σε Ευρ., Πλάτ. 2. 

αγγελία, σε Τραγ.  

φημί (√ΦΑ, πρβλ. φάω), φῄς, φησί, πληθ. φᾰμέν, φᾰτέ, φᾱσί, Δωρ. φᾱμί, φᾱσί 

ή φᾱτί, γʹ πληθ. φαντί· αόρ. βʹ ἔφην, (Επικ. φήν), ἔφησθα, σπανίως ἔφης (Επικ. 

φῆσθα, φῆς), ἔφη (Επικ. φῆ, Δωρ. φᾶ), γʹ πληθ. ἔφᾰσαν ή ἔφᾰν, Επικ. φάν· 

προστ. φᾰθί· υποτ. φῶ, φῇς, φῇ (Επικ. φῄσιν, φήῃ)· ευκτ. φαίην, I. πληθ. 

φαῖμεν, γʹ πληθ. φαῖεν, φαίησαν· απαρ. φάναι, ποιητ. φάμεν, μτχ. φάς, φᾶσα, 

φάν· μέλ. φήσω, Δωρ. φᾱσῶ, αόρ. αʹ ἔφησα, Δωρ. γʹ ενικ. φᾶσε, ευκτ. φήσειε, 

μτχ. φήσας — Μέσ., αόρ. βʹ ἐφάμην, ἔφᾰτο (Επικ. φάτο), ἔφαντο (Επικ. 

φάντο)· προστ. φάο, φάσθω, φάσθε· απαρ. φάσθαι, μτχ. φάμενος, μέλ. Δωρ. 

φάσομαι [ᾱ] — Παθ., γʹ ενικ. προστ. παρακ. πεφάσθω, μτχ. πεφασμένος. II. Ο 

Ενέργ. παρατ. έπρεπε να είναι ἔφην, όπως ο αόρ. βʹ, αλλά το ἔφασκον 

χρησιμοποιήθηκε γενικά στη θέση του.  

Ριζική σημασία· I. διακηρύσσω, κάνω γνωστό, λέω, διαβεβαιώνω, 

ισχυρίζομαι ή απόλ. ή ακολουθ. από απαρ. ή από αιτ.· το απαρ. πολλές φορές 

παραλείπεται, σὲ κακὸν καὶ ἀνάλκιδα φήσει (ενν. εἶναι), σε Ομήρ. Ιλ.· αλλά 

επίσης, Κορινθίους τί φῶμεν; τί να πούμε γι' αυτούς;, σε Ξεν.· έπειτα, καθώς 

ό,τι λέει κάποιος συνήθως εκφράζει την πεποίθηση ή τη γνώμη του, νομίζω, 

πιστεύω, υποθέτω, σε Ομήρ. Ιλ.· φαίης κε ζάκοτόν τέ τιν' ἔμμεναι ἄφρονά τε, 

θα έλεγες, θα νόμιζες ότι αυτός ήταν..., σε Ομήρ. Ιλ.· μὴ φαθὶ λεύσσειν, μη 

νομίζεις ότι βλέπεις, σε Θεόκρ. II. Ειδικές φράσεις· 1. φασί, λένε, λέγεται, σε 

Όμηρ., Αττ.· αλλά σε πεζογράφους επίσης φησί, όπως το γαλλικό on dit, σε 

Δημ. (ομοίως Λατ. inquit, ait). 2. το φημί μερικές φορές συνάπτεται με 

συνώνυμο ρήμ. τύπο, π.χ. ἔφηλέγων, ἔφησε λέγων, σε Ηρόδ.· λέγει οὐδὲν 

φαμένη, στον ίδ. 3. σε επαναλαμβανόμενους διαλόγους, το ρήμα συνήθως 



πηγαίνει πριν από το υποκείμενό του (προτάσσεται), ἔφην ἐγώ, ἔφη ὁ 

Σωκράτης, είπα, είπε ο Σωκράτης· αλλά η σειρά μερικές φορές αλλάζει ἐγώ 

ἔφην, ὁ Σωκράτης ἔφη. III. με πιο περιορισμένη έννοια, όπως το κατάφημι, 

λέω ναι, βεβαιώνω, σε Όμηρ., Αττ.· καὶ τοὺς φάναι, και είπαν ναι, σε Ηρόδ.· 

καί φημι, κἀπόφημι, σε Σοφ.· επίσης, οὐ φημί, σημαίνει, λέω όχι, αρνούμαι, 

δεν αποδέχομαι· ἡΠυθίη οὐκ ἔφη χρήσειν, είπε ότι δεν θα χρησμοδοτήσει, σε 

Ηρόδ.· ἐὰνμὴ φῇ, εάν πει όχι, σε Αριστοφ.· φάθι ἢ μή, πες ναι ή όχι, σε Πλάτ.  

φημίζω, Επικ. μέλ. -ίξω, αόρ. αʹ ἐφήμισα, Δωρ. ἐφάμιξα· (φήμη)· 1. διαδίδω 

φήμη, φήμην φημίζειν, σε Αισχύλ. 2. λέω είδηση, σε Ησίοδ.· προφητεύω, σε 

Αισχύλ. — Μέσ., εκφράζω με λέξεις, στον ίδ. II. στη Μέσ. επίσης, 

υπόσχομαι, τιτινι, σε Ευρ.  

φῆμις, -ιος, ἡ, ποιητ. αντί φήμη· 1. λόγος, ομιλία, σε Όμηρ.· δήμου φῆμις, 

φωνή ή κρίση ανθρώπων (κοινή γνώμη), σε Ομήρ. Οδ.· αλλά δήμοιο φῆμις 

(Ομήρ. Οδ. ξ. 468) φαίνεται να είναι το μέρος όπου οι άνθρωποι συζητούν, το 

μέρος της συνάθροισης (ἀγορά). 2. φήμη, υπόληψη, στο ίδ.  

φῆν, Ιων. αντί ἔφην, αόρ. βʹ του φημί.  

φῆναι, απαρ. αορ. αʹ του φαίνω· φήνειε, ευκτ. γʹ ενικ.  

φήνη, ἡ, πιθ. = ἁλιαίετος, θαλάσσιος αετός, σε Ομήρ. Οδ., Αριστοφ.  

φήρ, ὁ, γεν. φηρός, Αιολ. αντί θήρ, Λατ. fera, σε Πίνδ.· πληθ. φῆρες, λέγεται 

για τους Κενταύρους, σε Ομήρ. Ιλ.  

φηρο-μᾰνής, -ές (μαίνομαι), ξετρελαμένος με το κυνήγι, αυτός που αγαπά 

τρελά (το κυνήγι) των άγριων ζώων, επίθ. για το Βάκχο, σε Ανθ.  

φῄς, I. βʹ ενικ. του φημί. II. φῆς, φῆσθα, Επικ. αντί ἔφης, βʹ ενικ. αορ. βʹ.  

φθάν, Επικ. αντί ἔφθασαν, γʹ πληθ. αόρ. βʹ του φημί.  

φθάνω[ᾰ], μέλ. φθήσομαι, επίσης φθάσω [ᾰ], αόρ. αʹ ἔφθᾰσα, Δωρ. ἔφθαξα· 

αόρ. βʹ ἔφθην, Επικ. γʹ ενικ. φθῆ, γʹ πληθ. φθάν· υποτ. φθῶ, Επικ. γʹ ενικ. 

φθήῃ, φθῇσιν, Επικ. αʹ πληθ. φθέωμεν, γʹ πληθ. φθέωσιν· γʹ ενικ. Επικ. ευκτ. 

φθαίησι, απαρ. φθῆναι, μτχ. φθάς· Επικ. Μέσ. μτχ. φθάμενος· παρακ. ἔφθᾰκα· 

(φθᾰνω πάντα σε Αττ.· φθᾱνω δύο φορές σε Ομήρ. Ιλ.)· έρχομαι ή κάνω κάτι 

πρώτος ή πριν από τους άλλους. I. με αιτ. προσ., είμαι εκ των προτέρων, 

προλαμβάνω, προφθάνω, προτρέχω, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Αττ.· ομοίως, 

ἔφθησαν τὸν χειμῶνα, σε Ηρόδ. — Παθ., καταφθάνομαι, σε Ανθ. II. απόλ., 

έρχομαι πρώτος, σε Ευρ. κ.λπ.· τοῦφθάσαντος, αρπαγή ή λεία αυτού που 

έφτασε πρώτος, σε Αισχύλ. — με πρόθ., έρχομαι ή φθάνω πρώτος, ἐς τὸν 

Ἑλλήσποντον, σε Θουκ. κ.λπ. III. 1. ενέργεια κατά την οποία κάποιος 

προλαβαίνει κάποιον άλλο δηλώνεται με τη μτχ. που συμφωνεί με το υποκ., 

(Ἄτη) φθάνει βλάπτουσα, εκ των προτέρων δημιουργεί κακό, σε Ομήρ. Ιλ.· 

φθῆ μιν Τηλέμαχος βαλών, ο Τηλέμαχος πρόλαβε πρώτος και τον χτύπησε, σε 

Ομήρ. Οδ.· στη μετάφραση η μτχ. συχνά γίνεται το κυρίως ρήμα και το 

φθάνειν ερμηνεύεται με επίρρ.: γρηγορότερα, νωρίτερα, πρώτα, από πριν, εκ 

των προτέρων· ἔφθησαν ἀπικόμενοι, έφτασαν πρώτοι, σε Ηρόδ.· ομοίως, με 

Παθ. μτχ. εἴ κε φθήῃ τυπείς, ίσως τραυματιστεί πρώτος, σε Ομήρ. Ιλ.· φθάνω 

εὐεργετῶν, είμαι ο πρώτος που δείχνει καλοσύνη, σε Ξεν.· αυτές οι προτάσεις 

είναι συγκρ. στη σημασία, και πολλές φορές ακολουθ. από μια γεν., φθὰν 

ἱππήων κοσμηθέντες, είχαν συγκεντρωθεί πριν από τους ιππείς, σε Ομήρ. Ιλ.· 

ή από πρίν..., πρὶν ἤ..., ἔφθη ὀρεξάμενος πρὶν οὐτάσαι, στο ίδ.· ἔφθησαν 

ἀναβάντες πρὶν ἤ..., σε Ηρόδ. 2. μτχ. φθὰς ή φθάσας, Επικ. φθάμενος, χρησιμ. 

ως επίρρ., ὅς μ' ἔβαλε φθάμενος, αντί του ὅς μ' ἔφθη βαλών, σε Ομήρ. Ιλ.· οὐκ 

ἄλλος φθὰς ἐμεῦ κατήγορος ἔσται, κανένας άλλος δεν θα είναι κατήγορος πριν 

από μένα, σε Ηρόδ.· ἀνέῳξάς με φθάσας, άνοιξες την πόρτα πριν από μένα, σε 



Αριστοφ. 3. σπανίως με απαρ., όπως το Λατ. occupo, μόλις φθάνει θρόνοισι 

ἐμπεσοῦσα μὴ χαμαὶ πεσεῖν, πέφτοντας πάνω στην καρέκλα, μόλις που 

απέφυγε να πέσει κάτω, σε Ευρ.· φθάνει ἐλθεῖν, έρχεται πρώτος, σε Αριστοφ. 

IV.1. φθάνω με οὐ και μτχ. ακολουθ. από καί, όπως Λατ. simul ac, δηλώνει 

δύο πράξεις από τις οποίες η μία ακολουθεί αμέσως μετά την άλλη, οὐ 

φθάνειν χρὴ συσκιάζοντας γένυν καὶ ὁρμᾶν, δεν πρέπει να αποκτήσεις γένια 

γρηγορότερα από την εποχή που μπορείς να βγεις στον πόλεμο, σε Αριστοφ.· 

οὐκ ἔφθη μοι συμβᾶσα ἡ ἀτυχία καὶ εὐθὺς ἐπεχείρησαν, μόλις είχε πέσει πάνω 

μου η συμφορά όταν επιχείρησαν, σε Δημ. 2. οὐκ ἂν φθάνοις, οὐκ ἂν 

φθάνοιτε, με μτχ. ενεστ., δηλώνει ανυπομονησία, οὐκ ἂν φθάνοιτε 

ἀπαλλασσόμενοι, δεν μπορείτε να είστε πιο γρήγοροι στην απομάκρυνση, δηλ. 

βιαστείτε και απομακρυνθείτε, σε Ηρόδ.· οὐκ ἂν φθάνοιτον τοῦτο πράττοντε, 

σε Αριστοφ.· οὐκ ἂν φθάνοις λέγων, σε Πλάτ.· ομοίως η μτχ. φθάσας 

χρησιμοποιείται με προστ., λέγε φθάσας, μίλα γρήγορα, τρέχε φθάσας, κ.λπ. 3. 

σε απαντήσεις, οὐκ ἂν φθάνοιμι, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο γρήγορος, δηλ. 

θα αρχίσω αμέσως, σε Πλάτ.  

φθαξῶ, Δωρ. μέλ. του φθάνω.  

φθαρτικός, -ή, -όν, καταστρεπτικός σε, τινος, σε Αριστ.  

φθαρτός, -ή, -όν, ρημ. επίθ. του φθείρω, φθαρτός (αλλοιωμένος), σε Αριστ.  

φθέγγομαι, μέλ. φθέγξομαι, αόρ. αʹ ἐφθεγξάμην, παρακ. ἔφθεγμαι· I. 1. βγάζω 

ήχο ή φωνή, ιδίως μιλάω δυνατά και καθαρά, σε Όμηρ. κ.λπ. 2. λέγεται για 

ζώα, ιδίως για το άλογο, χλιμιντρίζω, σε Ηρόδ.· λέγεται για τον αετό, κρώζω, 

σε Ξεν.· χρησιμοποιείται για το κοράκι, κράζω, σε Θεόκρ. 3. χρησιμοποιείται 

για άψυχα πράγματα, όπως για την πόρτα, τρίζω, σε Αριστοφ.· λέγεται για τον 

κεραυνό, ηχώ, σε Ξεν.· λέγεται για μουσικά όργανα, σε Ομήρ. Ιλ. II. = 

ὀνομάζω, ονομάζω, αποκαλώ με το όνομα, σε Πλάτ. III. με αιτ. προσ., 

εξυμνώ κάποιον μεγαλοφώνως, εγκωμιάζω, σε Πίνδ.  

φθέγμα, -ατος, τό, I. 1. ο ήχος της φωνής, η ίδια η φωνή, σε Πίνδ., Αισχύλ. 

κ.λπ.· λέγεται για άνθρωπο, ὦ φθέγμ' ἀναιδές αντί του ὦ φθεγξάμενε ἀναιδῆ, 

σε Σοφ. 2. γλώσσα, ομιλία, στον ίδ. 3. λόγος, λέξεις, στον ίδ. II. λέγεται για 

άλλους ήχους που παράγονται, όπως από τα πουλιά, σε Σοφ., Ευρ.· λέγεται 

για τον ταύρο, μούγκρισμα, σε Ευρ.· φθέγμα θυείας, το κοπάνισμα του 

γουδιού, σε Αριστοφ.· το τραγούδι του αηδονιού, σε Αριστοφ.  

φθείρ, ὁ, γεν. φθειρός· δοτ. πληθ. φθειρσί· 1. ψείρα, Λατ. pediculus, σε Ηρόδ., 

Αριστοφ. 2. σκουλήκι στα λαχανικά, σε Λουκ. 3. κουκουνάρι κωνοφόρου 

δέντρου.  

φθειρίᾱσις, -εως, ἡ, η morbus pedicularis, σε Πλούτ.  

φθειριάω, μέλ. -άσω, έχω morbus pedicularis, σε Πλούτ.  

φθειροτρᾰγέω (φθεὶρ 3, τρώγω), τρώω κουκουνάρια, σε Ηρόδ.  

 


