φθείρω (√ΦΘΕΡ, ΦΘΑΡ), μέλ. φθερῶ, Ιων. φθερέω, Επικ. φθέρσω, αόρ. αʹ
ἔφθειρα, παρακ. ἔφθαρκα, Μέσ. μέλ. φθεροῦμαι (με Παθ. σημασία) — Παθ.,
μέλ. φθᾰρήσομαι, αόρ. βʹ ἐφθάρην [ᾰ], ποιητ. γʹ πληθ. ἔφθαρεν, παρακ.
ἔφθαρμαι, γʹ πληθ. ἐφθάραται. I. ερειπώνω, φθείρω, διαλύω, καταστρέφω,
Λατ. perdere, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. κ.λπ. — Παθ. καταστρέφομαι, χάνομαι, σε
Τραγ. κ.λπ. II. Παθ. 1. φθείρεσθε, (ως κατάρα) να χαθείτε! να καταστραφείτε!,
σε Ομήρ. Ιλ.· φθείρου, γκρεμίσου! χάσου! τσακίσου!, Λατ. abi in malam rem!,
σε Αριστοφ.· ομοίως, εἰ μὴ φθερῇ, αν δεν γκρεμιστείς να φύγεις..., σε Ευρ.· με
γεν., φθείρεσθε τῆσδε, απομακρυνθείτε από αυτή! δηλ. ελευθερώστε τη,
αφήστε τη να φύγει, σε Ευρ.· φθείρεσθαι πρός..., τρέχω με ορμή προς..., σε
Δημ. 2. έχω υποστεί απώλεια εξαιτίας ναυαγίου, σε Ευρ. 3. λέγεται για
γυναίκες, χερσούς φθαρῆναι, μαραζώνω λόγω της ατεκνίας, σε Σοφ.
φθερσῐ-γενής, -ές (γένος), αυτός που καταστρέφει το γένος, σε Αισχύλ.
φθέωμεν, φθέωσιν, Επικ. αντί φθῶμεν, φθῶσιν, αʹ και γʹ πληθ. υποτ. αορ. βʹ
του φθάνω.
φθῆ, Επικ. αντί ἔφθη, γʹ ενικ. αορ. βʹ του φθάνω.
φθήῃ, φθῆσιν, Επικ. γʹ ενικ. υποτ. αορ. βʹ του φθάνω.
φθήσομαι, Μέσ. μέλ. του φθάνω.
Φθία[ῑ], -ας, Ιων. Φθίη, -ης, ἡ, η Φθία στη Θεσσαλία, η πατρίδα του
Αχιλλέα, σε Όμηρ.· Φθίηνδε, προς τη Φθία, Φθίηφι, στην περιοχή της Φθίας,
σε Ομήρ. Ιλ.· απ' όπου Φθῑώτις, -ου, ὁ, άνθρωπος από τη Φθία, σε Ηρόδ.
κ.λπ.· Φθιῶτις γῆ, η χώρα της Φθίας, σε Ευρ. κ.λπ.· ομοίως, Φθιάς, -άδος, ἡ,
στον ίδ.
φθῐνάς, -άδος, ἡ (φθίνω)· I. αμτβ., ελάττωση, σε Ευρ. II. Ενεργ., αυτός που
επιφέρει παρακμή ή πτώση, σε Σοφ.
φθίνασμα[ῐ], -ατος, τό, όπως από το φθινάζω, κατάπτωση, βούλιαγμα, σε
Αισχύλ.
φθῐνάω ή -έω, μέλ. -ήσω, ισοδ. τύπος του φθίνω, σε Λουκ.
φθῐνό-καρπος, -ον, αυτός που έχει χάσει την παραγωγικότητα στους καρπούς,
σε Πίνδ.
φθῐνο-πωρίς, -ίδος, θηλ. επίθ., φθινοπωρινός, σε Πίνδ.
φθῐν-όπωρον, τό (ὀπώρα), φθινόπωρο, η κάμψη του έτους, σε Ηρόδ., Θουκ.
φθῐνύθω[ῠ], ποιητ. του φθίνω, μόνο σε ενεστ. και παρατ.· γʹ ενικ. Επικ.
παρατ. φθινύθεσκε· 1. μτβ., χάνω, καταστρέφω, σε Ομήρ. Οδ.· φθινύθω κῆρ,
καταστρέφω την καρδιά μου, στο ίδ. 2. αμτβ., χάνομαι, καταστρέφομαι,
φθείρομαι, λέγεται για ανθρώπους, σε Όμηρ.
φθίνυλλα[ῐ], ἡ (φθίνω), παρατσούκλι για λεπτή ή λεπτεπίλεπτη γυναίκα,
αυτή που λιμοκτονεί, σε Αριστοφ.
φθίνω, βλ. φθίω.
Φθῖος, -α, -ον, βλ. Φθία.
φθῑσ-ήνωρ, -ορος, ἡ (φθίω, φθίσω), αυτός που καταστρέφει ή σκοτώνει
άντρες, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ.
φθῖσθαι, Επικ. απαρ. Παθ. αορ. βʹ του φθίω.
φθῑσίμ-βροτος, -ον (φθίω, φθίσω), αντί του φθισίβροτος, αυτός που
καταστρέφει τους ανθρώπους, σε Ομήρ. Ιλ., Οδ.
φθίσις[ῐ], -εως, ἡ (φθίω, φθίσω), ελάττωση, παρακμή, σε Πίνδ.· λέγεται για
το φεγγάρι, σε Αριστ.
φθῖτο, Επικ. γʹ ενικ. Μέσ. αορ. βʹ του φθίω.

φθῐτός, -ή, -όν, ρημ. επίθ. του φθίνω, σε Τραγ.· I. λέξη που χρησιμ. μόνο σε
πληθ. φθιτοί (πάντα χωρίς άρθρο), οι νεκροί, σε Αισχύλ., Ευρ. II. φθαρτός, σε
Αριστ.
φθίω[ῑ], παρατ. ἔφθιον, πιο συνήθης τύπος φθίνω [ῐ], παρατ. ἔφθῐνον· για μέλ.
και αόρ. αʹ, βλ. απαρ. βʹ — Μέσ., μέλ. φθίσομαι [ῑ] — Παθ., γʹ πληθ. Παθ.
αόρ. ἔφθῐθεν· παρακ. ἔφθιμαι, ἔφθιται, υπερσ. ἐφθίμην [ῐ], χρησιμ. επίσης ως
αόρ. βʹ ἔφθῐσο, ἔφθῐτο, Επικ. γʹ πληθ. ἐφθίατο, γʹ ενικ. προστ. φθίσθω, Επικ.
υποτ. φθίεται (αντί του -ηται), φθιόμεθα (αντί του -ώμεθα), ευκτ. -φθίμην,
φθῖτο, απαρ. φθῖσθαι, μτχ. φθίμενος· δεν υπάρχει διαφορά στη σημασία
ανάμεσα σε Ενεργ. και Παθ., I. 1. φθείρομαι, ελαττώνομαι, μειώνομαι,
λέγεται για το χρόνο, πρίν κεν νὺξ φθῖτο (ευκτ. Παθ. αορ. βʹ) προτού η νύχτα
φτάσει στο τέλος, σε Ομήρ. Οδ.· ομοίως, τῆς νῦν φθιμένης νυκτός, σε Σοφ.·
φθίνουσιν νύκτες τε καὶ ἤματα, χάνονται ή παρέρχονται, σε Ομήρ. Οδ.· μηδέ
σοι αἰὼν φθινέτω, μην αφήνεις την ζωή να χάνεται (φθείρεται), στο ίδ.·
ομοίως λέγεται στον υπολογισμό των μηνών, μηνῶν φθινόντων, στη χάση του
φεγγαριού, δηλ. κοντά στο τέλος των μηνών, σε Ομήρ. Οδ.· μὴν φθίνων, το
τέλος του μήνα, βλ. ἵστημι Β. III. 3. 2. λέγεται για τα αστέρια, δύω, σε
Αισχύλ. 3. λέγεται για ανθρώπους, χάνομαι, μαραίνομαι, φθείρομαι, σε Όμηρ.,
Ευρ.· χρησιμοποιείται για πράγματα, χάνομαι, εξαφανίζομαι, σε Σοφ.·
ομοίως, σε Παθ., αὐτὸς φθίεται, σε Ομήρ. Ιλ.· ἤδη φθίσονται, σε Όμηρ.· συχνά
με μτχ., φθίμενος, πεθαμένος, νεκρός, σε Όμηρ.· φθίμενοι, νεκροί, φθιμένοισι
μετείην, σε Ομήρ. Οδ., σε Τραγ. II. μτβ., σε μέλ. φθίσω [ῑ], αόρ. αʹ ἔφθῑσα,
κάνω να καταστραφεί ή να χαθεί, καταστρέφω, αφανίζω, σε Όμηρ.· άπαξ, σε
Αισχύλ. φθίσας [ῐ].
Φθιώτης, -ῶτις, βλ. Φθία.
φθογγάζομαι, αποθ. = φθέγγομαι, σε Ανθ.
φθογγή, ἡ, = φθόγγος, σε Όμηρ. κ.λπ.
φθόγγος, ὁ, I. κάθε καθαρός, ευδιάκριτος ήχος, ιδίως η ανθρώπινη φωνή, σε
Όμηρ., Αττ.· ομοίως λέγεται για τα ζώα, σε Σοφ., Ευρ. II. γενικά, ήχος,
διακρινόμενος από τη φωνήν, σε Πλάτ.· λέγεται για μουσικούς ήχους, σε Ευρ.
φθόϊς, -ϊος, ὁ, ονομ. και αιτ. πληθ. φθοῖς, είδος πίτας, σε Αριστοφ.
φθονερός, -ά, -όν (φθόνος), κακός, ζηλιάρης, μνησίκακος, λέγεται για
ανθρώπους, σε Θέογν., Αττ.· επίρρ. φθονερῶς ἔχειν, προδιαθετειμένος με
κακία, σε Πλάτ., Ξεν.
φθονέω, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ ἐφθόνησα — Μέσ., μέλ. με Παθ. σημασία
φθονήσομαι, Παθ. μέλ. φθονηθήσομαι, αόρ. αʹ ἐφθονήθην· (φθόνος)· I.
διακατέχομαι από κακία ή μοχθηρία, αισθάνομαι φθόνο, είμαι κακός ή
ζηλιάρης, σε Ομήρ. Ιλ., Ξεν. κ.λπ.· με δοτ. προσ., πτωχὸς πτωχῷ φθονέει, σε
Ησίοδ.· φθονέω τινὶ εὖ πρήσσοντι, φθονώ κάποιον για την τύχη του, σε Ηρόδ.·
επίσης με δοτ. πράγμ., νιώθω ζήλια για κάποιο πράγμα, σε Ισοκρ.· ἐπί τινι, σε
Ξεν.· με δοτ. προσ. και γεν. πράγμ., οὔτοι ἡμιόνων φθονέω, δεν αισθάνομαι
καμία έχθρα απέναντί σου για τα μουλάρια, σε Ομήρ. Οδ.· μή μοι φθονήσῃς
τοῦ μαθήματος, σε Πλάτ.· με γεν. πράγμ., μόνο, νιώθω φθόνο για κάποιο
πράγμα, ἀλλοτρίων φθονέειν, σε Ομήρ. Οδ. II. αρνούμαι να κάνω κάτι από
φθόνο ή κακία, είμαι απρόθυμος να κανω κάτι, με απαρ., σε Ομήρ. Οδ., Ευρ.
κ.λπ.· μὴ φθονήσῃς, μην αρνηθείς, Λατ. ne graveris, μὴ φθονήσῃς διδάξαι, σε
Πλάτ.· επίσης με αιτ. και απαρ. ἐφθόνησαν (οἱ θεοὶ) ἕνα ἄνδρα βασιλεῦσαι, σε
Ηρόδ.· επίσης με δοτ. και απαρ., τῇ δ' οὐκ ἂν φθονέοιμι ἅψασθαι, σε Ομήρ.
Οδ. III. Παθ., μισούμαι ή φθονούμαι, Λατ. invideor, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ.
φθόνησις, -εως, ἡ, φθονερή άρνηση, σε Σοφ.

φθόνος, ὁ, I. 1. κακή διάθεση, φθόνος, ζήλια, Λατ. invidia, σε Ηρόδ. κ.λπ.·
φθόνον ἔχειν, αισθάνομαι φόνο ή ζήλια, σε Αισχύλ.· αλλά επίσης, επισύρω
φθόνο ή δυσαρέσκεια, σε Πίνδ.· επίσης φθόνον ἀλφάνειν, σε Ευρ. κ.λπ.· με
γεν. αντικ., φθόνος για, ζήλια για, τῶν Ἑλλήνων φθόνῳ, σε Ηρόδ. κ.λπ.· αλλά
με γεν. υποκ., φθόνος ή ζήλια που νιώθει κάποιος, σε Ευρ. κ.λπ.· σε πληθ.,
φθόνοι, ζήλιες, κρυφά μίση, σε Ισοκρ. 2. η ζήλια είχε αποδοθεί στους θεούς,
τὸν φθόνον πρόσκυσον, αποδοκιμάζουν το φθόνο, σε Σοφ. II. κακόβουλη ή
φθονερή άρνηση, οὐδεὶς φθόνος, με απαρ., λέγεται όταν εκπληρώνεται μια
παράκληση καλοθέλητα, σε Πλάτ.· ομοίως, ἀποκτείνει φθόνος (ἐστί), είναι
φθονερό, δεν τολμώ να πω, σε Ευρ.
φθορά, Ιων. φθορή, ἡ (φθείρω)· 1. καταστροφή, όλεθρος, απώλεια, σε Ηρόδ.,
Τραγ. κ.λπ.· λέγεται και για ανθρώπους, θνησιμότητα, θάνατος, ιδίως από
πανούκλα (λοιμό), σε Θουκ. 2. η φθορά της ύλης, σε Πλάτ. 3. αποπλάνηση, σε
Λεξ. παρά Αισχίν.
φθόρος, ὁ, I. = φθορά, σε Θέογν., Θουκ.· ἴτ' ἐς φθόρον = φθείρεσθε (βλ.
φθείρω II. I), συνήθης τύπος για κατάρα, σε Αισχύλ.· οὐκ ἐς φθόρον, στον ίδ.
II. όπως ὄλεθρος, ολέθριος άνθρωπος, σε Αριστοφ., Δημ.
-φῐ, -φῐν, αρχ. κατάληξη της δοτ. αντί της -ῃ, όπως ᾗφι, βίῃφι πεποιθώς· 1.
αντί του -ῳ, όπως θεόφιν ἀτάλαντος, επίσης σε πληθ., όπως ναῦσι αντί του
ναυσί. 2. κατάληξη γεν., αντί της -ης, όπως ἐξ εὐνῆφι, αντί της -ου, όπως ἐκ
θεόφιν, αντί του -ος, κράτεσφι αντί του κρᾱτός, λέγεται για το κεφάλι.
φιαλεῖς, βʹ ενικ. μέλ. του φιάλλω.
φῐάλη[ᾰ], ἡ, 1. φαρδύ, πλατύ αγγείο που χρησιμοποιείται για βράσιμο υγρών,
σε Ομήρ. Ιλ.· χρησιμοποιείται ως τεφροδόχη, στο ίδ. 2. μετά τον Όμηρ.,
αγγείο, πλατύ σκεύος για πόση ή για χύσιμο χοών, Λατ. patera, σε Ηρόδ., Αττ.
(αμφίβ. προέλ.).
φῐάλλω, μέλ. φιᾰλῶ, αναλαμβάνω, αρχίζω να κάνω ένα πράγμα, σε Αριστοφ.
(αμφίβ. προέλ.).
φῐᾰρός, -ά, -όν, λαμπερός, λαμπρός (συγγενές προς το πίων, pinguis?).
φῐβάλεως[ᾰ], -ω, ἡ, είδος πρώιμου σύκου, ονομάστηκε από το Φίβαλις,
τοποθεσία στην Αττική ή τα Μέγαρα· ονομ. πληθ. φιβάλεῳ, αιτ. φιβάλεως, σε
Αττ.
φιδίτια, τά, βλ. φιλίτια.
φῐλ-άβουλος, -ον, αυτός που του αρέσει να μην έχει γνώμη, σε Ανθ.
φῐλ-άγλαος, -ον, αυτός που αγαπά τη λαμπρότητα, σε Πίνδ., Ανθ.
φῐλ-άγραυλος, -ον, αυτός που αγαπά την εξοχή, σε Ανθ.
φῐλ-αγρευτής, -οῦ, ὁ, αυτός που αγαπά το κυνήγι, κυνηγός, σε Βάβρ.· θηλ.
φιλ-αγρέτις, -ιδος, σε Ανθ.
φῐλ-άγρυπνος, -ον, αυτός που αγαπά την αγρυπνία, ξύπνιος, σε Ανθ.
φῐλ-άγων[ᾰ], -ωνος, ὁ, ἡ, αυτός που αγαπά τους αγώνες, σε Ανθ.
φῐλᾰδελφία, ἡ, αδελφική αγάπη, σε Κ.Δ.
φῐλ-άδελφος[ᾰ], -ον, αυτός που αγαπά τον αδελφό ή την αδελφή του,
αδελφικός, σε Σοφ., Ξεν.
φῐλ-άεθλος, -ον, αυτός που αγαπά τα παιχνίδια, σε Ανθ.
φῐλ-αθήναιος, -ον, αυτός που αγαπά τους Αθηναίους, σε Αριστοφ.
φῖλαι, Επικ. βʹ ενικ. προστ. Μέσ. αορ. αʹ του φιλέω.
φῐλ-αιδήμων, -ον, γεν. -ονος, αυτός που αγαπά τη σεμνότητα, σε Ανθ.
φῐλ-αίμᾰτος, -ον (αἷμα), αιμοδιψής, σε Αισχύλ., Ευρ.
φῐλαίτερος, φιλαίτατος, ανώμ. συγκρ. και υπερθ. του φίλος.

φῐλ-αίτιος, -ον (αἰτία), I. αυτός που αγαπά την κατηγορία, επικριτικός, σε
Ξεν., Δημ.· τὸ φιλαίτιον, λογοκρισία, επίκριση, σε Πλούτ. II. αυτός που
κατηγορεί ή επιτίθεται, σε Δημ.
φῐλ-ᾰκόλουθος, -ον, αυτός που είναι έτοιμος να ακολουθήσει, σε Αριστοφ.
φῐλ-άκρᾱτος, Ιων. -ητος, -ον, αυτός που αγαπά το ανόθευτο κρασί, σε Ανθ.
φῐλ-ᾰλέξανδρος, -ον, φίλος του Αλέξανδρου, σε Στράβ.
φῐλ-ᾰλήθης, -ες, γεν. -εος, αυτός που αγαπά την αλήθεια, σε Αριστ.
φιλ-άμπελος, -ον, αυτός που αγαπά το κλήμα, σε Αριστοφ.
φῐλαμπελόω, αγαπώ το κλήμα, σε Τζετζ.
φῐλ-ᾰνᾱγνώστης, -ου, ὁ, αυτός που αγαπά το διάβασμα, σε Πλούτ.
φῐλ-ᾰνᾱλωτής, -οῦ, ὁ, αυτός που αγαπά τις δαπάνες, άσωτος, με γεν. πράγμ.,
σε Πλάτ.
φῐλανδρία, ἡ, 1. αγάπη για το ανδρικό φύλο, σε Ευρ. 2. αγάπη για το σύζυγο,
σε Λουκ., Ανθ.
φίλ-ανδρος, -ον (ἀνήρ), 1. αυτός που αγαπά τους άνδρες, σε Αισχύλ. 2. αυτή
που αγαπά το σύζυγό της, σε Κ.Δ.
φῐλ-ανθρᾰκεύς, -έως, ὁ, φίλος των ανθρακωρύχων, σε Αριστοφ.
φῐλανθρώπευμα, -ατος, τό, ανθρώπινη πράξη, σε Πλούτ.
φῐλανθρωπεύομαι, αποθ., I. 1. ενεργώ ανθρώπινα, πρός τινα, σε Δημ., Πλάτ.,
Ξεν. κ.λπ.· σε πληθ., πράξεις από καλοσύνη, αγαθοεργίες, φιλοφροσύνες, σε
Δημ. 2. λέγεται για το Θεό, αγάπη για τον άνθρωπο, σε Κ.Δ. II. λέγεται για
πράγματα, ἡ φιλανθρωπία τῆς τέχνης, σχετικά με τη γεωργία, σε Ξεν.
φῐλανθρωπέω, μέλ. -ήσω, φέρομαι ανθρωπινά, σε Πολύβ.
φῐλανθρωπία, ἡ, I. 1. ανθρωπιά, καλοσύνη, ευγένεια, σε Πλάτ., Ξεν. κ.λπ.· σε
πληθ., πράξεις ευγένειας, σε Δημ. 2. λέγεαι για το Θεό, αγάπη προς τον
άνθρωπο, σε Κ.Δ. ΙI. λέγεται για πράγματα, ἡ τοῦ ὀνόματος φιλανθρωπία, η
ανθρωπιά του, ευγένεια, πραότητα, σε Δημ.· ἡ φιλανθρωπία τῆς τέχνης,
αναφέρεται στη γεωργία, σε Ξεν.
φῐλ-άνθρωπος, -ον, I. αυτός που αγαπά την ανθρωπότητα, ανθρώπινος,
αγαθός, ευγενικός, σε Αισχύλ., Ξεν. κ.λπ.· λέγεται για σκύλους και άλογα που
αγαπούν τους ανθρώπους, ήμερος, σε Ξεν. II. λέγεται για πράγματα,
ανθρώπινο, φιλάνθρωπο, στον ίδ. κ.λπ. III. επίρρ., φιλανθρώπως τινὶ χρῆσθαι,
σε Δημ.
φῐλ-άνωρ[ᾱ], -ορος, ὁ, ἡ (ἀνήρ), Δωρ. αντί φιλήνωρ, αυτή που αγαπάει τον
άντρα της, σε Αισχύλ.
φῐλάοιδος[ᾰ], -ον, αυτός που αγαπά το τραγούδι, σε Θεόκρ., Ανθ.
φῐλᾰπεχθημοσύνη, ἡ, αγάπη για την απόκτηση εχθρών, εριστική διάθεση, σε
Ισοκρ., Δημ.
φῐλᾰπεχθήμων, -ον, γεν. -ονος (ἀπεχθάνομαι), αυτός που αγαπά να κάνει
εχθρούς, εριστικός, σε Ισοκρ., Δημ.· επίρρ., φιλαπεχθημόνως ἔχειν, έχω
φιλέριδη διάθεση, σε Πλάτ.
φῐλ-απλοϊκός, -ή, -όν (ἁπλοῦς), αυτός που αγαπά την απλότητα, σε Λουκ.
φῐλ-ᾰπόδημος, -ον, αυτός που αγαπά τα ταξίδια, σε Ξεν.
φῐλαργῠρία, ἡ, αγάπη για τα χρήματα, απληστία, σε Ισοκρ. κ.λπ.
φῐλ-άργῠρος, -ον, αυτός που αγαπά τα χρήματα, άπληστος, σε Σοφ., Ξεν.
κ.λπ.· υπερθ. φιλαργυρώτατος, σε Ξεν.· τὸ φιλάργυρον, = φιλαργυρία, σε Πλάτ.
φῐλ-άρετος[ᾰ], -ον (ἀρετή), αυτός που αγαπά την αρετή, σε Αριστ.
φῐλ-ᾰριστείδης, -ου, ὁ, φίλος του Αριστείδη, σε Ανθ.
φῐλ-άρμᾰτος, -ον, αυτός που αγαπά τους αγώνες με άρματα, σε Πίνδ., Ευρ.

φῐλαρχία, ἡ, αγάπη για τους κανόνες, επιθυμία για δύναμη, σε Θεόκρ.,
Πλούτ.
φίλ-αρχος, -ον (ἀρχή), αυτός που αγαπά τη δύναμη, φιλόδοξος, σε Πλάτ.
φίλᾱσε, Δωρ. και ποιητ. γʹ ενικ. Μέσ. αορ. αʹ του φιλέω.
φῐλ-αστράγᾰλος, -ον, αυτός που αγαπα να παίζει ἀστραγάλους, σε Ανθ.
φίλᾰτο[ῑ], γʹ ενικ. Μέσ. αορ. αʹ του φιλέω.
φίλ-αυλος, -ον, αυτός που αγαπά τον αυλό, σε Σοφ., Ευρ. κ.λπ.
φίλ-αυτος, -ον (αὑτοῦ), αυτός που αγαπά τον εαυτό του, σε Αριστ.
φῐλ-έγγῠος, -ον (ἐγγύη), αυτός που πρόθυμα παρέχει ασφάλεια ή εγγύηση, σε
Στράβ.
φιλέεσκε, Επικ. γʹ ενικ. προστ. του φιλέω.
φῐλ-έθειρος, -ον (ἔθειρα), αυτός που προσαρμόζεται στα μαλλιά, σε Ανθ.
φῐλ-ειδήμων, -ον (εἰδέναι), αυτός που αγαπά τη μάθηση, σε Στράβ.
φῐλ-έκδημος, -ον, = φιλαπόδημος, σε Στράβ.
φῐλ-έλλην, -ηνος, ὁ, ἡ, αυτός που αγαπά τους Έλληνες, σε Ηρόδ., Πλάτ.
φιλέοισα, Δωρ. θηλ. μτχ. του φιλέω.
φιλέοντι, Δωρ. γʹ πληθ. του φιλέω.
φῐλ-επῐτῑμητής, -οῦ, ὁ, επικριτικός άνθρωπος, σε Ισοκρ.
φῐλ-εραστής, -οῦ, ὁ, αυτός που αγαπά έναν εραστή ή αυτός που αγαπά να έχει
εραστές, σε Πλάτ., Αριστ.
φῐλεραστία, ἡ, αφοσίωση σε έναν εραστή, σε Πλάτ.
φῐλεργία, ἡ, αγάπη για δουλειά, εργατικότητα, σε Ξεν., Δημ.
φῐλ-εργός, -όν (ἔργον), αυτός που αγαπά τη δουλειά, εργατικός, σε Δημ.
φῐλ-έρῑθος, -ον, αυτός που αρέσκεται στο να κλώθει μαλλί, σε Θεόκρ., Ανθ.
Φίλερως[ῐ], -ωτος, ὁ, ἡ, αυτός που αγαπά τον έρωτα, γεμάτος από έρωτα, σε
Ανθ.
φῐλ-έσπερος, -ον, αυτός που αγαπά τα απογεύματα, σε Ανθ.
φῐλεταιρία, ἡ, προσκόλληση στη συντροφιά κάποιου, σε Ξεν.
φῐλ-έταιρος, αυτός που αγαπά τη συντροφιά κάποιου ή είναι θιασώτης του,
πιστός, σε Θουκ., Ξεν. κ.λπ.· επίρρ. -ρως, σε Αισχίν.
φῐλ-εύιος, -ον, αυτός που του αρέσει να κράζει το εὐοί, χρησιμοποιείται για το
Βάκχο, σε Ανθ.
φῐλεχθής, -ές, γεν. -έος, = φίλεχθρος, σε Θεόκρ.
φῐλέω, Αιολ. φίλημμι, Επικ. απαρ. φιλήμεναι· Ιων. και Επικ. γʹ ενικ. προστ.
φιλέεσκε· μέλ. φιλήσω, Επικ. απαρ. φιλησέμεν· αόρ. αʹ ἐφίλησα, παρακ.
πεφίληκα — Μέσ., Επικ. αόρ. αʹ ἐφῑλάμην (όπως από φίλλω), γʹ ενικ. ἐφίλατο,
φίλατο, προστ. φῖλαι — Παθ., Μέσ. μέλ. φιλήσομαι, με Παθ. σημασία (αντί
φιληθήσομαι)· αόρ. αʹ ἐφιλήθην, Επικ. γʹ πληθ. ἐφίληθεν· παρακ. πεφίλημαι·
(φίλος)· I. 1. αγαπώ, περιβάλλω με στοργή, Λατ. diligere, σε Όμηρ. κ.λπ.·
φιλέω τινὰ φιλότητα, νιώθω συμπάθεια για κάποιον, σε Ομήρ. Οδ.· αγαπώ και
περιποιούμαι κάποιον ως σύζυγός του, σε Όμηρ.· ο Επικ. Μέσ. αορ. αʹ με
Ενεργ. σημασία, σε Ομήρ. Ιλ. 2. αντιμετωπίζω με τρυφερότητα ή ευγένεια,
καλωσορίζω έναν επισκέπτη, σε Όμηρ. — Παθ., παρ' ἄμμι φιλήσεαι, θα
φιλοξενηθείς στο σπίτι μας, σε Ομήρ. Οδ. 3. φιλώ, σε Αισχύλ. κ.λπ.· με διπλή
αιτ., τὸ φίλαμα, τὸ τὸν Ἄδωνιν φίλασεν, το φιλί με το οποίο τον φίλησε, σε
Μόσχ. — Μέσ., φιλάμε ο ένας τον άλλο, σε Ηρόδ. 4. λέγεται για πράγματα,
αγαπώ, μου αρέσει, εγκρίνω, σε Ομήρ. Οδ., Σοφ. II. 1. με απαρ., αγαπώ να
κάνω κάτι, είμαι θιασώτης στο να κάνω, θέλω ή συνηθίζω να κάνω, σε Ηρόδ.,
Τραγ. 2. λέγεται για πράγματα, γεγονότα, αὔρα φιλέει πνέειν, σε Ηρόδ.· φιλεῖ
μεγάλα στρατόπεδα ἐκπλήγνυσθαι, μεγάλες μονάδες στρατού είναι επιρρεπείς

στο να καταλαμβάνονται από πανικό, σε Θουκ.· πάντα ἀνθρώποισι φιλέει
γίνεσθαι, όλα έρχονται στον άνθρωπο με την εμπειρία, σε Ηρόδ.· και χωρίς
γίγνεσθαι, οἷα δὴ φιλεῖ, καθώς είναι συνήθεια, σε Πλάτ.· επίσης, προστ. ὡςδὴ
φιλεῖ, καθώς συνηθίζεται, Λατ. ut solet, σε Πλούτ.
φίλη, ἡ, βλ. φίλος I. I.
φῐληδέω, μέλ. -ήσω, βρίσκω ευχαρίστηση σε, απόλαυση σε ένα πράγμα, με
δοτ., σε Αριστοφ.
φῐλ-ηδής, -ές (ἦδος), αυτός που αγαπά την ευχαρίστηση, σε Αριστ.
φῐληδία, ἡ, απόλαυση, σε Αριστοφ.
φῐλ-ήδονος, -ον (ἡδονή)· 1. αυτός που αγαπά την ηδονή, σε Λουκ. κ.λπ. 2.
αυτός που διακατέχεται από επιθυμία να φέρνει ευχαρίστηση, σε Ανθ.
φῐληκοέω, μέλ. -ήσω, είμαι προσηλωμένος, σε Πολύβ.
φῐληκοΐα, ἡ, επιθυμία να ακούω με προσοχή, με γεν., σε Ισοκρ.
φῐλ-ήκοος, -ον (ἀκοή), αυτός που αρέσκεται στο να ακούει συζητήσεις, σε
Πλάτ.
φῐλ-ηλάκᾰτος[ᾰκ], -ον (ἠλακάτη), αυτός που αγαπά την ενασχόληση με τη
ρόκα (αδράχτι), σε Ανθ.
φῐλ-ηλῐάς, -άδος, ἡ, αυτός που αγαπά τον ήλιο, σε Τελέσιλλα.
φῐλ-ηλῐαστής, -οῦ, ὁ, αυτός που απολαμβάνει να βρίσκεται στις δίκες του
δικαστηρίου της Ηλιαίας, σε Αριστοφ.
φίλημα, Δωρ. φίλᾱμα, -ατος, τό, φιλί, σε Ευρ., Ξεν. κ.λπ.
φιλήμεναι, Επικ. απαρ. του φιλέω.
φῐλημοσύνη, ἡ (φιλέω), φιλικότητα, συμπάθεια, σε Θέογν.
φῐλ-ήνεμος, -ον (ἄνεμος), αυτός που αγαπά τον άνεμο· λέγεται για πνευστό
φλάουτο, σε Ανθ.
φῐλ-ήνιος, -ον (ἡνία), αυτός που ακολουθεί τα ηνία, πειθήνιος, σε Αισχύλ.
φῐλ-ήρετμος, -ον (ἐρετμός), αυτός που αγαπάει το κουπί, σε Ομήρ. Οδ.
φίλησα, Επικ. αόρ. αʹ του φιλέω· φιλησέμεν, Επικ. απαρ. μέλ.
φῐλησί-μολπος, -ον (μολπή), = φιλόμολπος, σε Πίνδ.
φίλησις, -εως, ἡ (φιλέω), αίσθημα συμπάθειας, σε Αριστ.
φῐλητέον, ρημ. επίθ. του φιλέω, αυτό που πρέπει κάποιος να αγαπήσει, σε
Σοφ.
φῐλητικός, -ή, -όν (φιλέω), διατεθειμένος να αγαπήσει, τινος, σε Αριστ.·
απόλ., τρυφερός, συμπαθής, στον ίδ.
φῐλητός, -ή, -όν, ρημ. επίθ. του φιλέω, αυτός που αγαπιέται, αυτός που αξίζει
αγάπη, σε Αριστ.· τὸ φιλητόν, το αντικείμενο της αγάπης, στον ίδ.
φῐλήτωρ, -ορος, ὁ (φιλέω), εραστής, σε Αισχύλ.
φῐλία, Ιων. -ίη, ἡ (φιλέω)· 1. φιλική αγάπη, συμπάθεια, φιλία· διακριτέο από
το ἔρως, όπως Λατ. amicitia από amor, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ.· φιλία ποιεῖσθαι
πρός τινα, σε Ξεν.· με γεν., διὰ φιλίαν αὐτοῦ, δια μέσου της φιλίας προς αυτόν,
σε Θουκ.· ἡμέτερη φιλία, φιλία μεταξύ μας, σε Θέογν.· φιλία ἡ ἐμή, σε Ξεν.
κ.λπ. 2. αγάπη για κάποιο πράγμα, σε Πλάτ.
φῐλῐκός, -ή, -όν (φίλος), αυτός που ανήκει ή αυτός που ταιριάζει σε ένα φίλο,
αυτός που αρμόζει σε ένα φίλο, φιλικός, σε Ξεν. κ.λπ.· φιλικά, αποδείξεις ή
διακριτικά γνωρίσματα φιλίας, σε Ξεν.· επίρρ. -κῶς, με φιλικό τρόπο, σε
Πλάτ. κ.λπ.· φιλίαν ἔχειν, είμαι ευνοϊκά διατεθειμένος, σε Ξεν.
Φίλιννα, ἡ (φίλος), κύριο όνομα που χρησιμοποιείται ως έκφραση στοργής,
Αγαπημένη, σε Αριστοφ.
φίλιος, -α, -ον και -ος, -ον· (φίλος)· I. 1. Ενεργ., αυτός που ανήκει ή
προέρχεται από φίλο, φιλικός, σε Ηρόδ., Τραγ. κ.λπ.· φιλία τριήρης, φιλικό

πλοίο, σε Θουκ.· ἡ φιλία (ενν. γῆ, χώρα), φιλική χώρα, αντίθ. προς ἡ πολεμία,
σε Ξεν. 2. Ζεὺς φίλιος, ο Δίας ως θεός της φιλίας, σε Πλάτ.· ναὶ τὸν φίλιον
(ενν. Δία), σε Αριστοφ.· πρὸς φιλίου, σε Πλάτ. II. Παθ., αγαπημένος,
λατρεμένος, σε Τραγ. III. επίρρ. -ίως, σε Θουκ. κ.λπ.
Φῐλιππίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, είμαι με το μέρος ή με την πλευρά του Φίλιππου,
φιλιππίζω, σε Δημ., Αισχίν.
Φῐλιππικός, -ή, -όν (φίλιππος), αυτός που ανήκει ή προέρχεται από τον
Φίλιππο, σε Δημ.
φίλ-ιππος, -ον, αυτός που αγαπά τα άλογα, αγάπη για ιππασία, σε Πίνδ., Ευρ.
κ.λπ.· υπερθ. φιλιππότατος, σε Ξεν.
φιλίτια, τά (φίλος), = συσσίτια, κοινά γεύματα ή δημόσια τραπέζια στη
Σπάρτη, σε Αριστ.· φιλίτιον, τό, η κοινή σάλα (αίθουσα) στην οποία γίνονταν
τα δημόσια τραπέζια, σε Ξεν., Πλούτ.· άλλοι διαβάζουν φιδίτιον ή φειδίτιον, ια (όπως από φείδομαι), οικονομικό τραπέζι, φθηνό δείπνο.
φῐλό-βακχος, -ον, αυτός που αγαπά το Βάκχο ή το κρασί, σε Ανθ.
φῐλο-βᾰσίλειος, -ον, αυτός που αγαπά τη μοναρχία, σε Πλούτ.
φῐλο-βασιλεύς, -έως, ὁ, φίλος του βασιλιά, σε Πλούτ.
φῐλο-γᾱθής, -ές, Δωρ. αντί φιλο-γηθής.
φῐλό-γαιος, -ον (γαῖα), αυτός που αγαπά τη γη, σε Ανθ.
φῐλό-γᾰμος, -ον, αυτός που λαχταρά το γάμο, σε Ευρ.
φῐλο-γαστορίδης, -ου, ὁ (γαστήρ), αυτός που αγαπά την κοιλιά του,
κοιλιόδουλος, σε Ανθ.
φῐλο-γέλοιος, -ον, αυτός που αγαπά τα αστεία, σε Αριστ.
φῐλό-γελως, ὁ, ἡ, αυτός που αγαπά τα γέλια, σε Πλάτ., Αριστ.
φῐλογεωργία, ἡ, αγάπη για την ζωή στην εξοχή, σε Ξεν.
φῐλο-γέωργος, -ον, αυτός που αγαπά την ζωή στην εξοχή, σε Ξεν.
φῐλο-γηθής, -ές, μόνο σε Δωρ. τύπο -γᾱθής, (γηθέω), αυτός που αγαπά το
κέφι, κεφάτος, σε Αισχύλ.
φῐλο-γραμμᾰτέω, αγαπώ τα βιβλία, σε Πλούτ.
φῐλο-γράμμᾰτος, -ον (γράμματα), αυτός που αγαπά τα βιβλία, σε Πλούτ.
κ.λπ.
φῐλογυμναστέω, αγαπώ τις ασκήσεις γυμναστικής, σε Πλάτ.
φιλο-γυμναστής, -οῦ, ὁ, αυτός που αγαπά τις γυμναστικές ασκήσεις, και
φιλογυμναστία, ἡ, αγάπη για τις ασκήσεις γυμναστικής, σε Πλάτ.
φῐλογυμναστικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή είναι κατάλληλος για τον
φιλογυμναστήν, σε Πλάτ.
φῐλογύνης[ῠ], -ου, ὁ, αυτός που αγαπά τις γυναίκες, πληθ. φιλογύναικες, σε
Πλάτ.
φῐλό-δενδρος, -ον, αυτός που αγαπά τα δέντρα ή το ξύλο, σε Ανθ.
φῐλο-δέσποτος, -ον, αυτός που αγαπά τον αφέντη ή τον κύριό του, ἀνδράποδα
φιλοδέσποτα, δούλοι που αποδέχονται τα δεσμά τους, σε Ηρόδ.· δῆμος
φιλοδέσποτος, σε Θέογν.
φῐλό-δημος, -ον, φίλος του δῆμος, κοινός φίλος, σε Αριστοφ.· φιλόδημον
ἔργον, δημόσιο (λαϊκό) έργο, στον ίδ.
φῐλο-δίκαιος, -ον, αυτός που αγαπά το δίκαιο, αυτός που αγαπά τη
δικαιοσύνη, σε Αριστ.
φῐλο-δῐκος, -ον, αυτός που αγαπά τις δίκες, φιλόδικος, σε Λυσ., Δημ.
φῐλοδῐκέω, μέλ. -ήσω, αγαπώ τις δίκες, σε Θουκ.
φῐλ-οδίτης[ῑ], -ου, ὁ, φίλος των ταξιδιωτών, σε Ανθ.

φῐλοδοξέω, μέλ. -ήσω, αγαπώ τη φήμη, αναζητώ τιμές, ἐπί τινι, για ή σε
κάποιο πράγμα, σε Αριστ.
φῐλοδοξία, ἡ, αγάπη για τιμές ή δόξα, σε Πολύβ.
φῐλόδοξος, -ον (δόξα), αυτός που αγαπά τις τιμές ή τη δόξα, σε Πλάτ.· τὸ
φιλόδοξον = το προηγ., σε Λουκ.
φῐλό-δουπος, -ον, αυτός που αγαπά το θόρυβο, σε Ανθ.
φῐλοδωρία, ἡ, αρέσκεια στην παραχώρηση, γενναιοδωρία, σε Λουκ.
φῐλό-δωρος, -ον (δῶρον), I. αυτός που αγαπά να δίνει, γενναιόδωρος, σε Ξεν.
II. λέγεται για πράγματα, άφθονος, σε Δημ.
φῐλο-εργός, -όν (ἔργον), αυτός που αγαπά τη δουλειά, εργατικός, σε Ανθ.
φῐλο-ζέφῠρος, -ον, αυτός που αγαπά το δυτικό άνεμο, σε Ανθ.
φῐλό-ζωος, -ον (ζωή), αυτός που αγαπά την ζωή του, σε Αριστ.
φῐλό-ζῳος, -ον (ζῷον), αυτός που αγαπά τα ζώα, σε Ξεν.
φῐλο-θεάμων[ᾱ], -ον, αυτός που αγαπά τα θεάματα, αυτός που αγαπά τις
επιδείξεις, τις παραστάσεις, τις θεάσεις, σε Πλάτ.· με γεν., φιλοθεάμων τῆς
ἀληθείας, στον ίδ.
φῐλό-θεος, -ον, αυτός που αγαπά το θεό, ευσεβής, σε Αριστ. κ.λπ.
φῐλο-θέωρος, -ον, = φιλοθεάμων, σε Αριστ.
φῐλοθηρία, ἡ, αγάπη για το κυνήγι, σε Ξεν. κ.λπ.
φῐλό-θηρος, -ον (θήρα), αυτός που αγαπά το κυνήγι, σε Ξεν. κ.λπ.· υπερθ.
φιλοθηρότατος, στον ίδ.
φῐλο-θουκυδίδης, -ου, ὁ, αυτός που αγαπά το Θουκυδίδη, σε Ανθ. (με ῠ).
φῐλοθύτης[ῠ], -ου, ὁ, I. αυτός που αγαπά τις θυσίες, σε Αριστοφ. II. Παθ.,
ὄργια φιλόθυτα, τελετές που γίνονται από ενθουσιώδεις θιασώτες, σε Αισχύλ.
φῐλοϊερεύς, -έως, ὁ, φίλος των ιερέων, σε Ιω. Δαμασκ.
φῐλ-οίκειος, -ον, αυτός που αγαπά τους συγγενείς του, σε Αριστ.
φῐλ-οικοδόμος, -ον, αυτός που αγαπά την οικοδόμηση, σε Ξεν.
φῐλ-οικτίρμων, -ον, αυτός που είναι επιρρεπής στο έλεος, στην ευσπλαχνία,
σε Ευρ., Πλάτ.
φῐλ-οίκτιστος, -ον, = φιλοικτίρμων, σε Σοφ.
φίλ-οικτος, -ον, αυτός που κινεί τον οίκτο, απ' ὄμματος βέλει φιλοίκτῳ, με
βλέμμα που κινεί τη συμπάθεια, σε Αισχύλ.
φῐλοινία, Ιων. -ίη, ἡ, αγάπη για το κρασί, σε Ηρόδ.
φίλ-οινος, -ον, αυτός που αγαπά το κρασί, σε Πλάτ. κ.λπ.
φῐλό-καινος, -ον, αυτός που αγαπά τους νεωτερισμούς ή τις καινοτομίες· τὸ
φιλόκαινον, αγάπη για νεωτερισμούς, σε Λουκ.
φῐλοκᾰλέω, μέλ. -ήσω, 1. αναπτύσσω την αίσθηση του ωραίου, σε Θουκ. 2.
είμαι πρόθυμος, με απαρ., σε Πλούτ.
φῐλό-κᾰλος, -ον, αυτός που αγαπά την ομορφιά, σε Πλάτ., Ξεν. κ.λπ. I. αυτός
που αγαπά τη λεπτότητα και την κομψότητα, σε Ξεν. II. αυτός που αγαπά τις
τιμές, αναζητά τις τιμές, στον ίδ.
φῐλο-καμπής, -ές, γεν. -έος (κάμπτω), αυτός που κάμπτεται εύκολα, λυγερός,
εύκαμπτος, σε Ανθ.
φῐλο-καρποφόρος, -ον, αυτός που φέρει άφθονους καρπούς, σε Ανθ.
φῐλοκέρδεια, ἡ, αγάπη για το κέρδος, απληστία, σε Ξεν.
φῐλοκερδέω, είμαι άπληστος για το κέρδος, σε Θέογν. κ.λπ.
φῐλο-κερδής, ές, (κέρδος), αυτός που αγαπά το κέρδος, σε Θέογν. κ.λπ.
φῐλο-κέρτομος, -ον, αυτός που αγαπά να κοροϊδεύει, σε Ομήρ. Οδ., Θεόκρ.
φῐλο-κηδεμών, -όνος, ὁ, ἡ, αυτός που αγαπά τους συγγενείς του, σε Ξεν.

φῐλο-κίνδῡνος, -ον, 1. αυτός που αγαπά τον κίνδυνο, ριψοκίνδυνος, σε Ξεν.,
Δημ.· πρὸς τὰ θηρία φιλοκινδυνότατος, σε Ξεν.· επίρρ. -νως, με
ανυπομονησία, στον ιδ. 2. με αρνητική σημασία, παρακινδυνευμένος,
απερίσκεπτος, σε Δημ.
φῐλο-κισσοφόρος, -ον, αυτός που του αρέσει να φορά κισσό, σε Ευρ.
φῐλό-κνῐσος, -ον (κνίζω), αυτός που αγαπά το τσίμπημα ή το γαργάλημα,
λάγνος, σε Ανθ.
φῐλό-κοινος, -ον, αυτός που αγαπά την κοινωνική αλληλεπίδραση, σε Ανθ.
φῐλο-κόλαξ, ὁ, ἡ, αυτός που του αρέσουν οι κολακίες, σε Αριστ.
φῐλο-κοσμία, ἡ, αγάπη για τα κοσμήματα ή τις επιδείξεις, σε Πλούτ.
φῐλό-κοσμος, -ον, αυτός που αγαπά τα κοσμήματα, σε Πλούτ.
φῐλό-κρημνος, -ον, αυτός που αγαπά τους απότομους βράχους, σε Ανθ.
φῐλο-κρότᾰλος, -ον (κρόταλον), αυτός που αγαπά τα κρόταλα, σε Ανθ.
φῐλό-κροτος, -ον, αυτός που αγαπά το θόρυβο, σε Ομηρ. Ύμν.
φῐλο-κτέᾰνος, -ον (κτέανον), αυτός που αγαπά τα κτήματα, λαίμαργος για το
κέρδος, άπληστος· υπερθ. φιλοκτεανώτατος, σε Ομήρ. Ιλ.
φῐλό-κῠβος, -ον, αυτός που αγαπά τους κύβους, σε Αριστοφ.
φῐλο-κῡδής, -ές (κῦδος), αυτός που αγαπά τη δόξα ή τη μεγαλοπρέπεια, σε
Ομηρ. Ύμν.
φῐλο-κῠνηγέτης, -ου, ὁ, = φιλοκύνηγος, σε Ξεν.
φῐλο-κύνηγος[ῡ], -ον, αυτός που αγαπά το κυνήγι, σε Πλούτ.
φῐλο-κύων[ῠ], -κῠνος, ὁ, ἡ, αυτός που αγαπά τα σκυλιά, σε Πλάτ.
φῐλο-λάκων[ᾰ], -ωνος, ὁ, ἡ, αυτός που αγαπά τους Λάκωνες, σε Πλούτ.
φῐλο-λήϊος, -ον (ληΐη), αυτός που αγαπά τη λεία, σε Ομηρ. Ύμν.
φιλολογέω, μέλ. -ήσω, αγαπώ τη μάθηση ή τη μελέτη, σε Πλούτ.
φιλολογία, ἡ, αγάπη για μάθηση ή για τη μελέτη, σε Ισοκρ.
φῐλό-λογος, -ον, 1. αυτός που αγαπά το λόγο, σε Πλάτ. 2. αυτός που αγαπά τη
μάθηση, πεπαιδευμένος, εγγράμματος, Λατ. studiosus, σε Αριστ.
φῐλο-λοίδορος, -ον, αυτός που αγαπά να διασύρει, υβριστικός, σε Δημ.
φῐλομάθεια, ἡ, αγάπη για μάθηση, σε Πλάτ.
φῐλομᾰθέω, μέλ. -ήσω, αγαπώ τη μάθηση, σε Πλάτ.
φῐλο-μᾰθής, -ές (μαθεῖν), 1. αυτός που αγαπά τη μάθηση, αχόρταγος για
γνώση, σε Πλάτ.· υπερθ. φιλομαθέστατος, σε Ξεν. τὸ φιλομαθές, = φιλομάθεια,
σε Πλάτ. 2. με γεν. πράγμ., αχόρταγος για ένα πράγμα, στον ίδ., Ξεν.
φιλό-μαντις, -εως, ὁ, ἡ, αυτός που παίρνει συμβουλές, προφητείες ή μαντείες,
σε Λουκ.
φῐλό-μαστος, -ον, αυτός που αγαπά το στήθος, σε Αισχύλ.
φῐλομᾰχέω, μέλ. -ήσω, είμαι πρόθυμος να πολεμήσω, σε Πλούτ.
φῐλό-μᾰχος, -ον, αυτός που αγαπά τη μάχη, πολεμοχαρής, σε Αισχύλ.
φιλ-όμβρος και -όμβριος, -ον (ὄμβρος), αυτός που αγαπά τη βροχή, σε Ανθ.
φῐλο-μήλᾱ, Ιων. -λη, ἡ, αηδόνι, επειδή, σύμφωνα με το μύθο, η Φιλομήλα
μεταμορφώθηκε σε αυτό το πτηνό, σε Δημ. (αμφίβ. προέλ.).
φῐλ-όμηρος, -ον, αυτός που αγαπά τον Όμηρο, σε Στράβ.
φῐλο-μήτωρ, -ορος, ὁ, ἡ (μήτηρ), αυτός που αγαπά τη μητέρα του, σε Πλούτ.
φῐλομ-μειδής, -ές, ποιητ. αντί φιλο-μειδής (μειδάω), αυτός που αγαπά το
χαμόγελο, επίθ. της Αφροδίτης, σε Όμηρ., Ησίοδ.
φῐλό-μολπος, -ον (μολπή), αυτός που αγαπά το χορό και το τραγούδι, σε
Πίνδ.
φῐλομουσία, ἡ, αγάπη για τις Μούσες, σε Λουκ.

φῐλό-μουσος, -ον (μοῦσα), αυτός που αγαπά τις Μούσες, γενικά, αυτός που
αγαπά τη μουσική και τις τέχνες, σε Αριστοφ., Πλάτ. κ.λπ.
φῐλομῡθέω, αγαπώ τους μύθους, σε Στράβ.
φῐλομῡθία, ἡ, αγάπη για τους μύθους, σε Στράβ.
φῐλό-μῡθος, -ον, I. αυτός που αγαπά τους μύθους ή τις μυθικές διηγήσεις, σε
Αριστ. II. αυτός που του αρέσει η ομιλία, στον ίδ.
φῐλο-ναύτης, -ου, ὁ, αυτός που αγαπά τους ναύτες, σε Ανθ.
φῐλονεικέω, μέλ. -ήσω (φιλόνεικος)· 1. αγαπώ τις διαμάχες, μετέχω σε
λεκτική διαμάχη, είμαι εριστικός, φιλονεικῶν, έξω από εριστικότητα ή
ομαδικό πνεύμα, σε Θουκ., Πλάτ.· φιλονεικέω πρός τινα, σε Λυσ.· με αιτ.,
φιλονεικεῖς, τὸ ἐμὲ εἶναι τὸν ἀποκρινόμενον, ανυπομονείς να είμαι
απολογούμενος, σε Πλάτ.· τὰ χείρω φιλονεικέω, είμαι τόσο ισχυρογνώμων
ώστε να επιλέξω το χειρότερο, σε Θουκ. 2. με θετική σημασία, μάχομαι με
άμιλλα, φιλονεικέω περὶ τῶν καλλίστων, σε Ισοκρ.
φιλονεικητέον, ρημ. επίθ. από προηγ., σε Ισοκρ.
φῐλονεικία, ἡ, 1. αγάπη για έριδες, πρόθυμος ανταγωνισμός, εριστικότητα,
ομαδικό πνεύμα, σε Θουκ. κ.λπ. 2. με καλή έννοια, άμιλλα, σε Ξεν.·
διὰφιλονεικίαν, με προθυμία, στον ίδ.
φῐλό-νεικος, -ον, 1. αυτός που αγαπά τις έριδες, πρόθυμος για έριδες,
εριστικός, σε Πίνδ., Πλάτ. 2. με θετική σημασία, αμιλλώμενος, λέγεται για
άλογα, σε Ξεν.· τὸ φιλόνεικον, = φιλονεικία, στον ίδ.· επίρρ. -κως, με έντονο
ανταγωνισμό, στον ίδ., Πλάτ. κ.λπ.
φῐλο-νύμφιος, -ον, αυτός που αγαπά το γαμπρό ή τη νύφη, σε Ανθ.
φῐλόξεινος, ποιητ. αντί φιλόξενος.
φῐλοξενία, Ιων. -ίη, ἡ, φιλοξενία, σε Θέογν.
φῐλό-ξενος, ποιητ. -ξεινος, -ον, αυτός που αγαπά τους ξένους, φιλόξενος, σε
Ομήρ. Οδ., Αισχύλ.· παθεῖν φιλόξενον ἔργον, μου φέρθηκαν φιλόξενα, σε
Πίνδ.
φῐλο-παίγμων, -ον (παίζω), αυτός που αγαπάει το παιχνίδι, παιχνιδιάρης,
ευτράπελος, σε Ομήρ. Οδ., Αριστοφ.
φῐλό-παις, -παιδος, ὁ, ἡ, αυτός που αγαπά τα μικρά του, χελιδών, σε Ανθ.
φῐλο-παίσμων, -ον, = φιλοπαίγμων, σε Πλάτ.
φῐλο-παράβολος, -ον, αυτός που του αρέσει να είναι τολμηρός, ριψοκίνδυνος,
σε Πλούτ.
φῐλο-πατρία, ἡ, αγάπη για την πατρίδα κάποιου, πατριωτισμός, φιλοπατρία,
σε Αριστοφ.
φῐλό-πατρις, -ιδος, ὁ, ἡ, αιτ. φιλόπατριν, αυτός που αγαπά την πατρίδα του,
σε Πολύβ., Λουκ.
φῐλο-πάτωρ[ᾰ], -ορος, ὁ, ἡ, αυτός που αγαπά τον πατέρα του, σε Ευρ.
φῐλοπευστέω, μέλ. -ήσω, αγαπώ να κάνω ερωτήσεις, σε Πολύβ.
φῐλο-πεύστης, -ου, ὁ, αυτός που αγαπά να κάνει ερωτήσεις, περίεργος.
φῐλό-πλεκτος, -ον, αυτός που συνηθίζει να πλέκεται, σε Ανθ.
φῐλό-πλοος, -ον, συνηρ. -πλους, -ουν, αυτός που αγαπά να πλέει, να ταξιδεύει
στη θάλασσα, σε Ανθ.
φίλ-οπλος, -ον (ὅπλα), αυτός που αγαπά τα όπλα, σε Ανθ.
φῐλοπλουτία, ἡ, αγάπη για τον πλούτο, σε Πλούτ.
φῐλό-πλουτος, -ον, αυτός που αγαπά τον πλούτο, φιλόπλουτος ἅμιλλα,
αναζήτηση πλούτου, αγώνας για τον πλούτο, σε Ευρ.
φῐλοποιέομαι, Μέσ. (φιλοποιός), κάνω κάποιον φίλο μου, ελκύω προς τον
εαυτό μου κάποιον, τινα, σε Πολύβ.

φῐλο-ποιητής, -οῦ, ὁ, φίλος των ποιητών, σε Πλάτ.
φῐλο-ποίμνιος, -ον (ποίμνη), αυτός που αγαπά το ποίμνιο (πλήθος πιστών), σε
Θεόκρ.
φῐλο-ποιός, -όν (ποιέω), αυτός που κάνει (δημιουργεί) φίλους, σε Πλούτ.
φῐλο-πόλεμος, -ον, Επικ. φιλο-πτ-, αυτός που αγαπά τον πόλεμο,
πολεμοχαρής, σε Ομήρ. Ιλ., Πλούτ.· επίρρ. -μως, σε Ισοκρ.
φῐλό-πολις, ὁ, ἡ, ποιητ. φιλό-πτολις· αιτ. -πολιν· πληθ. -πόλεις, αλλά επίσης
γεν. -πόλιδος, πληθ. πόλιδες, πόλιδας· I. αυτός που αγαπάει την πόλη, σε
Αισχύλ. II. αυτός που αγαπάει τη δική του πόλη, πατριώτης, σε Αριστοφ.,
Θουκ.· τὸ φιλόπολι, πατριωτισμός, σε Θουκ.
φῐλο-πολίτης[ῑ], -ου, ὁ, αυτός που αγαπά τους συμπολίτες του, σε Πλούτ.
φῐλοπονέω, μέλ. -ήσω (φιλόπονος), αγαπώ τη δουλειά, δουλεύω σκληρά,
είμαι εργατικός ή δραστήριος, σε Ξεν., Πλάτ.
φῐλοπονηρία, ἡ, αγάπη για κακούς ανθρώπους και πράξεις, σε Θεόκρ.
φῐλο-πόνηρος, -ον, φίλος κακών ανθρώπων, σε Πλούτ.
φῐλοπονία, ἡ, αγάπη για δουλειά, εργατικότητα, δραστηριότητα, σε Πλάτ.·
φιλοπονία τινός, κοπιαστική δουλειά για κάποιο πράγμα, σε Δημ.
φῐλό-πονος, -ον, 1. αυτός που αγαπάει τη δουλειά, εργατικός, δραστήριος,
φιλόπονος, σε Σοφ., Πλάτ.· υπερθ. -ώτατος, σε Ισοκρ.· επίρρ., φιλοπόνως
ἔχειν, είμαι φιλόπονος, σε Ξεν. 2. λέγεται για πράγματα, κουραστικός,
κοπιώδης, πόλεμος, στον ίδ.
φῐλοποσία, ἡ, αγάπη για πόση, σε Ξεν., Πλάτ.
φῐλο-πότης, -ου, ὁ, αυτός που αγαπάει το ποτό, που αγαπάει το κρασί, σε
Ηρόδ., Αριστοφ.
φῐλοπραγμοσύνη, ἡ, πολυάσχολη διάθεση, πολυπραγμοσύνη, συνήθειες ζωής
χωρίς ξεκούραση, σε Πλάτ., Δημ.
φῐλοπράγμων, γεν. -ονος, ὁ, ἡ, αυτός που αγαπά τις ενασχολήσεις· με
αρνητική σημασία, πολυάσχολος άνθρωπος, ανακατωσούρης, κουτσομπόλης,
σε Ισαίο.
φῐλοπροσηγορία, ἡ, ευκολία στην προσφώνηση, σε Ισοκρ.
φῐλο-προσήγορος, -ον, αυτός που προσφωνεί εύκολα, καταδεκτικός,
φιλοφρονητικός, σε Ισοκρ.
φῐλο-πρωτεύω, αγωνίζομαι να είμαι πρώτος, σε Κ.Δ.
φῐλό-πρωτος, -ον, αυτός που αγαπά να είναι πρώτος· τὸ φιλόπρωτον,
προθυμία να είναι κανείς πρώτος, σε Πλούτ.
φῐλο-πτόλεμος, φῐλό-πτολις, ποιητ. αντί φιλο-πόλεμος, φιλό-πολις.
φῐλό-πῡρος, -ον, αυτός που αγαπά τους σίτους, σε Ανθ.
φῐλ-οπωριστής, -οῦ, ὁ, αυτός που αγαπά τους καρπούς του φθινοπώρου, σε
Ανθ.
φῐλ-όργιος, -ον (ὄργια), αυτός που αγαπά τα όργια, σε Ανθ.
φῐλ-όρθιος, -ον, αυτός που αγαπά ό,τι είναι ευθύ ή σωστό, σε Ανθ.
φῐλ-ορμίστειρα, ἡ, αυτή που αγαπά το λιμάνι, σε Ανθ.
φῐλορνῑθία, ἡ, αγάπη για τα πουλιά, σε Πλούτ.
φίλ-ορνις, -ῖθος, ὁ, ἡ, I. αυτός που αγαπά τα πτηνά, σε Πλούτ. II. αυτός που
αγαπιέται ή γίνεται σημείο συνάντησης από τα πτηνά, σε Αισχύλ.
φῐλορ-ρώθων, -ωνος, ὁ, ἡ, αυτός που είναι προσαρμοσμένος στα ρουθούνια,
σε Ανθ.
φῐλορ-ρώξ, -ῶγος, ὁ, ἡ (ῥώξ), αυτός που αγαπά τις ρώγες, σε Ανθ.
φῐλ-όρτυξ, -ῠγος, ὁ, ἡ, αυτός που αγαπά τα ορτύκια, σε Πλάτ.

φίλος, -η, -ον (ῐ· αλλά κλητ. φίλε με ῑ, σε Όμηρ.)· I. 1. Παθ., αγαπημένος,
αξιαγάπητος, αγαπητός, Λατ. amicus, carus, σε Όμηρ. κ.λπ.· με δοτ.,
αγαπητός σε κάποιον, στον ίδ.· κλητ., φίλε μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ουδ. ον, φίλε τέκνον, σε Ομήρ. Οδ.· η γεν. πολλές φορές ακολουθεί την κλητ., φίλ'
ἀνδρῶν, σε Θεόκρ.· ὦ φίλα γυναικῶν, σε Ευρ.· συχνά ως ουσ., φίλος, ὁ, φίλος,
σε Όμηρ.· παροιμ., ἔστιν ὁ φίλος ἄλλος αὐτός, ο φίλος είναι ο άλλος εαυτός, σε
Αριστ.· κοινὰτὰ τῶν φίλων, σε Πλάτ.· ομοίως στο θηλ. φίλη, ἡ, αγαπητή, φίλη,
Λατ. amica, σε Όμηρ., Αττ.· φίλον, τό, αντικείμενο αγάπης, σε Σοφ.· τὰ
φίλτατα, τα πιο κοντινά και τα πιο αγαπημένα σε κάποιον, όπως είναι η
σύζυγος και τα παιδιά, σε Τραγ. 2. λέγεται για πράγματα, αγαπητός,
ευχάριστος, ευπρόσδεκτος, σε Όμηρ.· ως κατηγορ., φίλον ἐστί ή γίγνεταί μοι,
είναι αγαπητό σε μένα, με ευχαριστεί, Λατ. cordi est, στον ίδ., Ηρόδ. κ.λπ.· εἰ
τόδ' αὐτῷ φίλον κεκλημένῳ, εάν τον ευχαριστεί να αποκαλείται με αυτόν τον
τρόπο, σε Αισχύλ. 3. στους Ποιητές, το φίλος χρησιμοποιείται για την ίδια την
ζωή κάποιου, φίλον δ' ἐξαίνυτο θυμόν, έδιωξε μακριά ευχάριστη ζωή, σε
Ομήρ. Ιλ.· φίλον ἦτορ, φίλα γούνατα, πατὴρ φίλος, φίλη ἄλοχος, σε Όμηρ.·
φίλην ἄγεσθαι, παίρνω τη γυναίκα κάποιου, σε Ομήρ. Ιλ. II. με Ενεργ.
σημασία, όπως φίλιος, αγαπητός, φιλικός, σε Όμηρ.· με γεν., φίλαν ξένων
ἄρουραν, φιλικός στους ξένους, σε Πίνδ.· φίλα φρονέειν τινί, νιώθω φιλικά, σε
Ομήρ. Ιλ.· φιλία ποιεῖσθαί τινι, κάνω φιλία με κάποιον, σε Ηρόδ. III. επίρρ.
φίλως, φίλως χ' ὁρόῳτε, βλέπετε αυτό με ευχαρίστηση, σε Ομήρ. Ιλ.·
φίλωςἐμοί, με έναν τρόπο αγαπητό ή ευχάριστο σε μένα, σε Αισχύλ.· φίλως
δέχεσθαί τινα, σε Ξεν. IV. φίλος, έχει αρκετούς τύπους παραθετικών· 1.
συγκρ. φιλίων [ῐ], -ον, σε Ομήρ. Οδ. 2. Συγκρ. φίλτερος, υπερθ. φιλαίτατος, σε
Ξεν., Θεόκρ. 4. σε Αττ. μᾶλλον φίλος, σε Αισχύλ. κ.λπ.· υπερθ. μάλιστα φίλος,
σε Ξεν.
φῐλό-σιτος, -ον, I. αυτός που αγαπά το σίτο ή ασχολείται με αυτόν, σε Ξεν. II.
αυτός που αγαπά το φαγητό, αγαπά να τρώει, σε Πλάτ.
φῐλό-σκηπτρος, -ον (σκῆπτρον), εστεμμένος, σε Ανθ. Π.
φῐλο-σκήπων, -ωνος, ὁ, ἡ, αυτός που αγαπά τη ράβδο ή το σκήπτρο, λέγεται
για τον Πάνα, σε Ανθ.
φῐλο-σκόπελος, -ον, αυτός που αγαπά τα βράχια, σε Ανθ.
φῐλο-σκώμμων, -ον, αυτός που αγαπά τα σκώμματα ή τα αστεία, σε Ηρόδ.
φῐλοσοφέω, παρακ. πεφιλοσόφηκα (φιλόσοφος)· I. 1. αγαπώ τη γνώση, την
αναζητώ, φιλοσοφώ, Λατ. philosophari, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.· φιλοσοφοῦντά
με δεῖ ζῆν, λέει ο Σωκράτης, σε Πλάτ. 2. διδάσκω φιλοσοφία, σε Ισοκρ. II. 1.
με αιτ., συζητώ με φιλοσοφική διάθεση, αναζητώ, σπουδάζω, Λατ. meditari,
σε Ισοκρ.· φιλοσοφίαν φιλοσοφεῖν, αναζητώ τη φιλοσοφία, στοχάζομαι
φιλοσοφώνια, σε Ξεν. 2. γενικά, σπουδάζω ένα πράγμα, σε Ισοκρ.
φῐλοσοφητέον, ρημ. επίθ., αυτό που πρέπει να εξεταστεί φιλοσοφικά, σε
Πλάτ. κ.λπ.
φῐλοσοφία, ἡ, 1. αγάπη για γνώση και σοφία, αναζήτηση σοφίας,
διαλογισμός, σπουδή, σε Πλάτ. κ.λπ. 2. η συστηματική μελέτη ενός
αντικειμένου, έρευνα, σε Ισοκρ. 3. φιλοσοφία, η έρευνα της αλήθειας και της
φύσης, σε Πλάτ. κ.λπ.
φῐλό-σοφος, ὁ, I. 1. αυτός που αγαπά τη σοφία, χρησιμοποιήθηκε αρχικά από
τον Πυθαγόρα, που αποκαλούσε τον εαυτό του φιλόσοφον, λάτρης της
σοφίας· όχι σοφός, δηλ. μυαλωμένος, σοφός, σε Κικ.· έπειτα σε ευρεία έννοια
χρησιμοποιήθηκε για τους επιστήμονες, οι σπουδασμένοι, οι εγγράμματοι, σε
Πλάτ. κ.λπ. 2. φιλόσοφος, δηλ. κάποιος που ερευνά τη φύση των πραγμάτων

και την αλήθεια, σε Αριστοφ. κ.λπ.· βρίσκεται ως ὁ τῆς ἀληθείας φιλοθεάμων,
σε Πλάτ. II. ως επίθ., αυτός που αγαπά τη γνώση, φιλοσοφικός, στον ίδ.· τὸ
φιλόσοφον, = φιλοσοφία, στον ίδ. III. επίρρ. φιλοσόφως διακεῖσθαι πρός τι, σε
Ισοκρ.· φιλοσόφως ἔχειν, σε Πλάτ.
φῐλο-σπῆλυγξ, -υγγος, ὁ, ἡ, αυτός που αγαπά τα σπήλαια, σε Ανθ.
φῐλό-σπονδος, -ον, αυτός που χρησιμοποιείται στην προσφορά σπονδών, σε
Αισχύλ.
φῐλο-στέφᾰνος, -ον, αυτός που αγαπά τα στεφάνια, στεφανωμένος, σε Ομηρ.
Ύμν.
φῐλό-στονος, -ον, αυτός που αγαπά τους στεναγμούς, θλιβερός· επίρρ. -νως,
σε Αισχύλ.
φῐλοστοργία, ἡ, τρυφερή αγάπη, στοργικότητα, σε Ξεν.
φῐλό-στοργος, -ον (στέργω), αυτός που αγαπά τρυφερά, στοργικός, λέγεται
για την αγάπη των γονιών και των παιδιών, των αδελφών, σε Ξεν., Θεόκρ.
κ.λπ.· τὸφιλόστοργον, = φιλοστοργία, σε Ξεν.· επίρρ. φιλοστόργως, σε Πλούτ.
φῐλο-στρᾰτιώτης, -ου, ὁ, φίλος του στρατιώτη, σε Ξεν.
φῐλο-σώμᾰτος, -ον (σῶμα), αυτός που αγαπά το σώμα, σε Πλάτ.
φῐλό-τεκνος, -ον, αυτός που αγαπά τα παιδιά ή τους απογόνους του, σε Ηρόδ.,
Ευρ.
φῐλοτεχνέω, μέλ. -ήσω, αγαπώ την τέχνη, ασκώ μια τέχνη, σε Πλάτ.
φῐλό-τεχνος, -ον (τέχνη), αυτός που αγαπά την τέχνη, καλλιτέχνης, σε
Πλάτ.·τὸ φιλότεχνον, δεξιότητα στην τέχνη, σε Πλούτ.
φῐλότης, -ητος, ἡ (φίλος), φιλία, αγάπη, στοργή, σε Όμηρ. κ.λπ.· φιλότης
τινός, στοργή για, σε Ομήρ. Οδ.· διὰτὴν λίαν φιλότητα βροτῶν, από τη φοβερή
αγάπη του για τους ανθρώπους, σε Αισχύλ.· ὦ φιλότης, = ὦ φίλε, φίλε μου, σε
Πλάτ.
φῐλοτήσιος, -α, -ον και -ος, -ον, Δωρ. φιλοτάσιος [ᾱ], I. λέγεται για φιλία ή
αγάπη, αυτός που την προάγει, σε Ομήρ. Οδ., Σοφ. II. ἡ φιλοτησία ή -ήσιος
(με ή χωρίς κύλιξ), ποτήρι αφιερωμένο στη φιλία, ποτήρι φιλίας, σε Θέογν.,
Αριστοφ.· φιλοτησίας προπίνειν (όπου φιλοτησίας είναι πιθανόν αιτ. πληθ.),
πίνω στην υγεία κάποιου, σε Δημ.
φῐλοτῑμέομαι, μέλ. -ήσομαι, αόρ. αʹ ἐφιλοτιμήθην· παρακ. πεφιλοτίμημαι
(φιλότιμος)· 1. αποθ., αγαπώ ή ζητάω τις τιμές, είμαι φιλόδοξος, αμιλλώμενος,
ζηλιάρης, σε Αριστοφ. κ.λπ.· φιλοτιμέομαι ὅτι..., ζηλεύω επειδή..., σε Ξεν.· το
αντικείμενο της φιλοδοξίας συμπληρώνεται με πρόθ., φιλοτιμέομαι ἐπί τινι,
υπερηφανεύομαι για κάτι, στον ίδ. κ.λπ.· ἔντινι, σε Πλάτ.· με ουδ. επίθ., ἀεί τι
φιλοτιμούμενος, ψάχνω πάντα αντικείμενο φιλοδοξίας, σε Ξεν. 2. με απαρ.,
παλεύω με προθυμία και άμιλλα να κάνω κάποιο πράγμα, προσπαθώ με
ειλικρίνεια και θέρμη, στον ίδ.· με αιτ. και απαρ., είμαι αγχωμένος με..., στον
ίδ.
φῐλοτίμημα, -ατος, τό, I. πράξη φιλοδοξίας ή μεγαλοπρέπειας, σε Πλούτ. II.
ανταγωνισμός, αντιζηλία, σε Λουκ.
φῐλοτῑμία, Ιων. -ίη, ἡ, I. 1. το χαρακτηριστικό του φιλότιμου, αγάπη για τις
τιμές, φιλοδοξία, σε Ευρ., Θουκ. κ.λπ.· με θετική σημασία, σε Ξεν., Ισοκρ.· με
γεν. πράγμ., φιλοτιμία τινός, φιλόδοξη επιθυμία κάποιου πράγματος, σε Πλάτ.
κ.λπ.· φιλοτιμία πρός τινα, άμιλλα προς κάποιον, σε Ισοκρ. 2. φιλόδοξη
επιμονή, ισχυρογνωμοσύνη, σε Ηρόδ. 3. φιλόδοξη επίδειξη, γενναιοδωρία,
ασωτία, σε Δημ., Αισχίν. II. το επιδιωκόμενο αντικείμενο, τιμή, διάκριση,
υπόληψη, σε Δημ.

φῐλό-τῑμος, -ον (τιμή)· I. 1. αυτός που αγαπά την τιμή, αυτός που διψάει για
τιμή, φιλόδοξος, ζηλότυπος, σε Ευρ., Πλάτ. κ.λπ.· με θετική σημασία, σε Ξεν.,
Ισοκρ.· με αφηρ. ονόματα (με τις δύο σημασίες), εὐχά, σε Αισχύλ. ἦθος, σε
Ευρ.· σοφίαι, σε Αριστοφ.· φιλότιμος ἐπί τινι, πρόθυμος να τιμάται (να δέχεται
τιμές) για κάποιο πράγμα, αυτός που επιθυμεί να διακρίνεται σε κάτι...· ἐπὶ
σοφίᾳ, ἐπ' ἀρετῇ, σε Πλάτ. 2. φιλοδόξως άσωτος, σπάταλος, σε Δημ. 3. με
Παθ. σημασία = πολυτίμητος, σεβαστός, σε Αισχύλ. II. επίρρ. -μως,
φιλοδόξως, με ζηλοτυπία, φιλοτίμως ἔχειν, αγωνίζομαι με ζηλοτυπία, σε
Πλάτ.· φιλοδόξως ἔχειν πρός τι, αγωνίζομαι, διαθέτω τον εαυτό μου με ζήλο
απέναντι σε κάποιο πράγμα, σε Ξεν.
φῐλο-τοιοῦτος, ὁ, αυτός που αγαπά τέτοιου είδους πράγματα, σε Αριστ.
φῐλο-τύραννος[ῠ], -ον, φίλος της τυραννίας, σε Πλούτ.
φῐλό-φθογγος, -ον, αυτός που αγαπά το θόρυβο, θορυβώδης, σε Ανθ.
φῐλό-φῐλος, -ον, αυτός που αγαπά το φίλο του, σε Αριστ.
φῐλοφρονέομαι, μέλ. -ήσομαι, αόρ. αʹ ἐφιλοφρονησάμην και -φρονήθην·
αποθ., (φιλόφρων)· 1. μεταχειρίζομαι κάποιον με φιλοφρόνηση, δείχνω
ευγένεια, τινα, σε Ηρόδ., Πλάτ.· φιλοφρονέομαι τῇ δικέλλῃ, περιποιούμαι
κάποιον με το χτύπημα της δικέλλας, σε Λουκ. 2. με δοτ., φιλοφρονήσασθαί
τινι, κάνω χάρη σε κάποιον, σε Ξεν.· αόρ. αʹ Παθ., φιλοφρονηθῆναι, με
αμοιβαία έννοια, δείχνουμε φιλοφρόνηση ο ένας στον άλλο, χαιρετίζουμε ο
ένας τον άλλο, στον ίδ.· ομοίως, φιλοφρονήσασθαι ἀλλήλους. 3. απόλ., είμαι
σε ήρεμη, εύθυμη διάθεση, στον ίδ.
φῐλοφροσύνη, ἡ (φιλόφρων)· I. φιλία, εύνοια, σε Ομήρ. Ιλ.· τινός προς
κάποιον, σε Ηρόδ.· πρός τινά, σε Πλάτ.· πληθ., φιλικά οι χαιρετισμοί, σε Πίνδ.
II. ευθυμία, σε Ξεν.
φῐλοφρόσυνος, -η, -ον, = επόμ., σε Ανθ.
φῐλό-φρων, -ονος, ὁ, ἡ (φρήν), αυτός που έχει φιλική διάθεση, ευγενικός,
φιλικός, φιλόφρων, σε Πίνδ., Αισχύλ. κ.λπ.· επίρρ., φιλοφρόνως ἀσπάζεσθαι,
χαιρετώ ευγενικά, σε Ηρόδ.· φιλοφρόνως ἔχειν πρός τινα, είμαι διατεθειμένος
ευνοϊκά απέναντι σε κάποιον, σε Ξεν.
φῐλο-χορευτής, -οῦ, ὁ, φίλος της χορικής όρχησης, σε Αριστοφ.
φῐλό-χορος, -ον, αυτός που αγαπά το χορό ή τη χορική όρχηση, σε Αισχύλ.
φῐλοχρημᾰτέω, μέλ. -ήσω, αγαπώ τα χρήματα.
φῐλοχρημᾰτία, ἡ, αγάπη για τα χρήματα, σε Πλάτ.
φῐλο-χρημᾰτιστής, -οῦ, ὁ, αυτός που αγαπά να αποκτά χρήματα, σε Πλάτ.
φῐλο-χρήμᾰτος, -ον (χρῆμα), αυτός που αγαπά τα χρήματα, αυτός που του
αρέσουν τα χρήματα, σε Πλάτ. κ.λπ.· τὸ φιλοχρήματον, = φιλοχρηματία, στον
ίδ.· υπερθ. -ώτατος, σε Διόδ.· επίρρ., φιλοχρημάτως ἔχειν, = φιλοχρηματεῖν, σε
Ισοκρ.
φῐλο-χρημοσύνη, ἡ, = φιλοχρηματία, σε Πλάτ., Ανθ.
φῐλό-χρηστος, -ον, αυτός που αγαπά την αγαθοσύνη και την ειλικρίνεια, σε
Ξεν.
φῐλό-χρῡσος, -ον, αυτός που αγαπά το χρυσό, σε Λουκ., Ανθ.
φῐλοχωρέω, μέλ. -ήσω, (φιλόχωρος), αγαπώ κάποιον τόπο, μένω διαρκώς
εκεί, συχνάζω, σε Ηρόδ.
φῐλοχωρία, ἡ, αγάπη για κάποιον τόπο, αγάπη για το μέρος που συχνάζει
κάποιος, σύνδεση με κάποιον τόπο, σε Αριστοφ.
φῐλό-χωρος, -ον (χώρα), αυτός που αγαπά έναν τόπο.
φῐλοψευδής, -ές, γεν. -έος, αυτός που αγαπά τα ψέματα ή να λέει ψέματα, σε
Ομήρ. Ιλ., Πλάτ.

φῐλό-ψογος, -ον, αυτός που αγαπά να κατηγορεί, επικριτικός, σε Ευρ., Πλάτ.
φῐλοψῡχέω, μέλ. -ήσω (φιλόψυχος), αγαπώ τη ζωή μου, είμαι δειλός ή
μικρόψυχος, σε Τυρτ., Ευρ.
φῐλοψῡχητέον, ρημ. επίθ., αυτός που πρέπει να αγαπά την ζωή, σε Πλάτ.
φῐλοψῡχία, Ιων. -ίη, ἡ, αγάπη για την ζωή, σε Ηρόδ., Πλάτ.
φῐλόψῡχος, -ον (ψυχή), αυτός που αγαπά την ζωή του, δειλός, θρασύδειλος,
μικρόψυχος, σε Ευρ.
φίλτατος, -η, -ον, ανώμ. υπερθ. του φίλος, σε Όμηρ., Τραγ.
φίλτερος, -α, -ον, ανώμ. συγκρ. του φίλος, σε Όμηρ., Ησίοδ.
φιλτραῖος, ὁ, γητευτής, όνομα ενός ποντικού, σε Βατραχομ.
φίλτρον (κυρίως φίλητρον, από φιλέω), τό, 1. μέσο μαγικό (πρβλ. το
«medicines to make me love him»του Σαίξπηρ),ἔστιν φίλτρα μοι θελκτήρια
ἔρωτος, σε Ευρ.· λέγεται για το χιτώνα του Νέσσου με τον οποίο η Δηϊάνειρα
ήλπιζε να κερδίσει πάλι την αγάπη του Ηρακλή, σε Σοφ. 2. γενικά, γοητεία,
ξόρκι, ως μέσο κυριαρχίας ή επιρροής στους άλλους, απ' όπου ο χαλινός
καλείται φίλτρον ἵππειον, σε Πίνδ.· οι χρησμοί του Απόλλωνα καλούνται
φίλτρα τόλμης, μέσα που παράγουν τόλμη, σε Αισχύλ.· τα παιδιά είναι φίλτρον
για την αγάπη των γονέων, σε Ευρ. κ.λπ. 3. σε πληθ., αγάπη, στοργή, στον ίδ.
φῐλ-ύδρηλος, -ον, αυτός που αγαπά την υγρασία, σε Ανθ.
φῐλύρα[ῠ], Ιων. -ρη, ἡ, το δέντρο φλαμουριά ή φιλύρα, Λατ. tilia, σε Ηρόδ.
φῐλύρῐνος[ῠ], -η, -ον, αυτός που προέρχεται από τη φλαμουριά ή τη φιλύρα,
ελαφρύς όπως το ξύλο της φιλύρας, σε Αριστοφ.
φῐλ-ωρείτης, Δωρ. —τας, -ου, ὁ (ὄρος), αυτός που αγαπά τα βουνά, σε Ανθ.
φῑμός, ὁ, με ετερογ. πληθ. φῑμά, τά· I. φίμωτρο, Λατ. capistrum, σε Λουκ. II.
το μέρος της μύτης από το χαλινάρι ενός αλόγου, που είχε και σωλήνες δια
μέσου των οποίων η αναπνοή του αλόγου έβγαζε ένα συριστικό ήχο, σε
Αισχύλ. III. είδος κυπέλλου που χρησιμοποιείται ως χωνί για τα ζάρια, Λατ.
fritillus, σε Αισχίν.

