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                                                         ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ  ΥΡΔΔ  

                                                                        εζνά εκενβεζχκ: 

                            1. επελενβαζία 

2. εφνεζδ (βνάθμοιε ηδκ θέλδ πμο ιαξ εκδζαθένεζ) 

3. θεπημιένεζεξ    

                            4. ηζεηάνμοιε ημ ηεηναβςκάηζ «ιυκμκ μθυηθδνεξ θέλεζξ»  

                            5. εφνεζδ επμιέκμο, ιέπνζ κα ανμφιε ηδκ θέλδ βναιιέκδ ιε παπζά βνάιιαηα 

                            6. αθ. μδδβίεξ πνήζεζξ (ζεθ. 5) 

                          
                                  

 

 

                                                                          ΒΝΣΤΠΔ  ΥΡΔΔ   

 
   Δ έκηοπδ πνήζδ απαζηεί εονεηήνζμ.* Σμ θελζηυ δζαεέηεζ εονεηήνζμ δζυηζ υθεξ μζ θέλεζξ ημο 

θένμοκ ζήιακζδ. Ώθμφ εέζμοιε ιζά ηεκή ζεθίδα ζημ ηέθμξ ημο θελζημφ (ctrl + Enter), 

αημθμοεμφιε ηδκ ελήξ ζεζνά εκενβεζχκ: 

 

1. εζζαβςβή 

2. εονεηήνζα ηαζ πίκαηεξ  

3. ζηήθεξ (αάγμοιε 4, βζα κα ιδ ηοπςεεί ζε πμθθέξ ζεθίδεξ)  
4. ΟΚ    
5. αθ. μδδβίεξ πνήζεζξ (ζεθ. 5)                                        
 

 

 

 

 

 

ΐαζδέηδξ Ν. ηαφνμξ 

Μαονμημνδάημο 31 

62100   έννεξ 

ηδθ.  23210 – 52462 

vasdekis@anemologio.gr 

 

 

 

 

 

 

 

   * Σμκ  ηνυπμ παναβςβήξ ημο εονεηδνίμο δίδαλε ζημκ ζοββναθέα μ Αδιήηνζμξ Μπζηγζχκδξ (Μδπακμθυβμξ 

Μδπακζηυξ).    
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6. ΒΕΏΓΧΓΔ  -  ΟΑΔΓΕΒ  ΥΡΔΔ 

 

    Δ ζοββναθή ημο εηοιμθμβζημφ αοημφ θελζημφ ααζίζηδηε ζ’ έκα ηονίςξ δυβια. Σμ δυβια αοηυ οπμζηδνίγεζ υηζ δ 

εθθδκζηή βθχζζα δεκ δυεδηε ζημοξ ακενχπμοξ ηδξ απυ ηάπμζμκ εευ ή άκενςπμ ή ιέβα κμιμεέηδ ή ελςβήζκμ, αθθά είκαζ 

βέκκδια ενέιια ηςκ ακενχπςκ πμο έγδζακ ζημκ ζοβηεηνζιέκμ ηυπμ, μζ μπμίμζ επί εηαημιιφνζα πνυκζα ηδκ 

δζαιυνθςζακ, γοιχκμκηαξ ηαζ πθάεμκηαξ ημοξ θευββμοξ, ημοξ μπμίμοξ εηθςκμφζακ μζ ίδζμζ θυβς αζζεδιάηςκ  ή  

ζοκαζζεδιάηςκ ημοξ, ιε ημοξ ήπμοξ πμο άημοβακ απυ ηα ζημζπεία ηδξ θφζδξ, ηα γχα ηαζ ηα ενβαθεία ημοξ. 

    Βίκαζ δε μθμθάκενμ υηζ ηάπμηε, πνζκ ημκ ιδνμ, ηάπμζεξ βεκζέξ Βθθήκςκ, ιε ηάλδ, θμβζηή ηαζ ηαθθζηεπκζηή έθεζδ, 

δζαιυνθςζακ ημ θμβμηεπκζηυ αοηυ ενβαθείμ πμο θέβεηαζ εθθδκζηή βθχζζα.  

    Καζ εκχ μζ βναιιαηζημί, θζθυθμβμζ ηαζ ενεοκδηέξ ηαηημπμίδζακ ανημφκηςξ ηα δμιζηά ηδξ εέιαηα, ζηα γδηήιαηα ηδξ 

εηοιμθμβίαξ δεκ πέηοπακ ακάθμβεξ επζδυζεζξ. Ώκηζεέηςξ ηαηάθενακ κα ηα πενζπθέλμοκ ηαζ κα ηα ζοζημηίζμοκ ζε 

αλζμπενίενβμ ααειυ.  

   Σμ εέια λεηίκδζε κα ημ ακαζηάπηεζ πνχημξ μ Πθάηςκ ζημκ δζάθμβυ ημο «Κναηφθμξ» ή «Πενί μκμιάηςκ μνευηδημξ 

θμβζηυξ». Οζ ακενιάηζζηεξ ηαζ ααάζζιεξ απυρεζξ μζ μπμίεξ δζαηοπχκμκηαζ εηεί, υπςξ ημο Βνιμβέκδ υηζ «όπνην όλνκα 

δώζεη θαλείο ζε θάπνην πξόζσπν  ή  πξάγκα είλαη ην νξζό», ή ημο Κναηφθμο υηζ «θάπνηα αλώηεξε δύλακε έδσζε ζηα 

πξάγκαηα ηα νλόκαηα», ζηζβιάηζζακ ακελίηδθα ηδκ επζζηήιδ ηδξ εηοιμθμβίαξ. 

    Ο Βθαεηυξ βθςζζμθυβμξ Saussure, μ μπμίμξ εεςνείηαζ εειεθζςηήξ(;) ηδξ ζφβπνμκδξ βθςζζμθμβίαξ, ακαιαζχκηαξ ηδκ 

άπμρδ ημο Βνιμβέκδ, οπμζηδνίγεζ υηζ «ε ζρέζε κεηαμύ ηνπ νλόκαηνο θαη ηνπ πξάγκαηνο (ζδιαίκμκημξ ηαζ ζδιαζκμιέκμο) 

είλαη απζαίξεηε».  

   Σέθμξ δ ζζημνία αοηή έβζκε «καιιηά θνπβάξηα» ιε ηδκ είζμδμ ζημ πνμζηήκζμ ηδξ εκηεθχξ ααάζζιδξ, αζηήνζηηδξ ηαζ 

ιεηέςνδξ εεςνίαξ πενί Εκδμεονςπασηήξ βθχζζαξ, υηακ μοδείξ βκςνίγεζ ημ παναιζηνυ πενί ζκδμεονςπασηήξ θοθήξ  ή  

ακάθμβμο θαμφ. Σμ πονμηέπκδια αοηυ,  εηηυλεοζε μ Άββθμξ δζηαζηήξ ηαζ ακαημθζζηήξ Οοίθθζαι Σγςκξ ημ 1784.  

    Ο Δ. Λ. Σζαηζυιμζνμξ ζηδκ εζζαβςβή ημο αζαθίμο ημο «Εζημνία βεκέζεςξ ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ», εηδ. «Ααοθυξ», 

κμιίγμοιε υηζ λεηαεάνζζε ανηεηά ημ εμθυ αοηυ ημπίμ.  

    Σμ ακά πείναξ θελζηυ  μιαδμπμζεί μθυηθδνδ ηδκ εθθδκζηή βθχζζα ζε 15 πενίπμο ανπζηέξ νίγεξ, μζ μπμίεξ πνμένπμκηαζ 

είηε απυ ακενχπζκα θςκήιαηα  ή  ηναοβέξ,  είηε απυ ήπμοξ ηςκ ενβαθείςκ ημο   ή  ήπμοξ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ θφζδξ.  

    Κονίςξ δ βθχζζα λεηζκά ηδκ πμνεία ηδξ απυ ημ κεμβέκκδημ ανέθμξ. Γεβμκυξ ημ μπμίμ εοηοπχξ ιπμνεί κα παναηδνήζεζ 

ηακείξ μπμοδήπμηε ηαζ μπμηεδήπμηε. Βίκαζ δε άλζμκ απμνίαξ πχξ δ επζζηήιδ ηδξ βθςζζμθμβίαξ πανέθεζρε κα ιεθεηήζεζ, 

ιε ηδκ δέμοζα πνμζμπή, ημ ζδιακηζηυηαημ αοηυ δνχιεκμ,  πμο ζοιααίκεζ ζοκεπχξ βφνς ιαξ.  

   Μυθζξ ημ ανέθμξ ελέθεεζ απυ ημκ ηυθπμ ηδξ ιδηέναξ ημο λεθςκίγεζ έκα αηεθείςημ αααα..., ημ μπμίμ εηθένεζ πςνίξ 

ηαιιζά πνμζπάεεζα. Βάκ ελακαβηαγυιαζηακ κα ακαβκςνίζμοιε ιυκμ ιία νίγα ηδξ μπμζαζδήπμηε βθχζζαξ, αοηή εα ήηακ δ 

νίγα  α-. 

    ηδκ εθθδκζηή βθχζζα ημ α εηθνάγεζ πμζηίθα αζζεήιαηα ηαζ ζοκαζζεήιαηα υπςξ,  εαοιαζιυ, έηπθδλδ, πανά, εθίρδ, 

απεθπζζία, απμβμήηεοζδ, οπμρία, επζανάαεοζδ, ηέθμξ ακαιμκήξ η.ά., ιε δζαθμνεηζηή πνμζςδία ζε ηάεε πενίπηςζδ. Γζα 

ημκ θυβμ αοηυκ βνάθεηαζ ρζθμφιεκμ ή δαζοκυιεκμ ή πενζζπχιεκμ. Ώθμιμζχκεζ υθα ηα άθθα θςκήεκηα, ιεηαηνέπεζ ζε  α  

ηα θςκήεκηα ηςκ πνμδβμφιεκςκ ηαζ επυιεκςκ ζοθθααχκ, είκαζ πνμεειαηζηυ, εοθςκζηυ, επζηαηζηυ, αενμζζηζηυ, 

ιεβεεοκηζηυ ηαζ ζηενδηζηυ. Μεηέπεζ ζηζξ πενζζζυηενεξ πνςηανπζηέξ νίγεξ: αα-, δα-, ια-, πα-, ηα-, θα-, πα-. Δ εθθδκζηή 

βθχζζα ημ μκυιαζε άθθα εη ηςκ άν-ς, αν-αν-ίζης, αν-πίγς (ημκ θυβμ), ζοκ ηδκ νίγα θα- (αθ. θδιί, θαίκς) δ μπμία 

δδθχκεζ ηα ημο θυβμο. Ήηακ δδθαδή άν-θα ηαζ βζα ημ εοθςκζηχηενυκ ημο, έβζκε άθθα (ν>θ).  

   Σμ αιέζςξ επυιεκμ θχκδια ημο ιζηνμφ παζδζμφ είκαζ δ ζοθθααή ια. Αεκ έπεζ ηακείξ πανά πνμθένμκηαξ έκα ιαηνυ  

ααα… κα ακμζβμηθείζεζ ηα πείθδ ημο, βζα κα αημφζεζ ημ  ια  ή  ηναηχκηαξ  ηα ηθεζζηά, κα αημφζεζ ημ  ι. Σμ πνχημ 

θςκδηζηυ παζπκίδζ ημο παζδζμφ ιε ηα πείθδ ημο. Ώπυ ημ ιαιαια…., θμζπυκ ημο ανέθμοξ, μκμιάζεδηε έηζζ δ ιδηένα ημο. Ο 

άκενςπμξ πμο ημ βέκκδζε ηαζ ημ ενέθεζ, βζ’ αοηυ βνάθεηαζ δ θέλδ ιαιιά ιε δφμ  ι. Ώοηή ανίζηεηαζ ιαγί ημο ημκ 

πενζζζυηενμ πνυκμ. Καζ επεζδή δ ίδζα ημ ηαΎγεζ, ελ αοημφ πνμέηορακ πίθζεξ δομ θέλεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηνμθή (ιαι), 

υπςξ, ια-γυξ, ια-ζηυξ, ια-ζάμιαζ, ιά-βεζνμξ, α-ιά-ς, ιά-ς, ιαζ-ιά-μιαζ. Καηυπζκ αθμφ ημνεζεεί,  ια-ίεηαζ (=ελεηάγεζ) 

ηα πάκηα βφνς ημο, δζυηζ έπεζ έιθοηδ ηδκ ηάζδ κα ια-κεάκεζ.  

   Μεηά ηα αα… ηαζ  ια, ημ ανέθμξ πνμθένεζ ημ  παπαπα…. Βίκαζ δ πνμθμνά ημο  α  ανπμιέκδ ιε ηθεζζηά ηα πείθδ  ηαζ 

πζεζιέκμ ημκ αένα εκηυξ ηςκ πκεοιυκςκ ηαζ ηδξ ζημιαηζηήξ ημζθυηδηαξ. Ώπυ ημ παπαπα…, θμζπυκ πνμέηορε ημ πάππαξ, 

βζ’ αοηυ βνάθεηαζ ιε δφμ  π. Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ ζηζξ πενζζζυηενεξ βθχζζεξ ημο ηυζιμο πανμιμίςξ, μκμιάγμκηαζ μζ 

βμκείξ ημο παζδζμφ. Πα  υιςξ αημφβεηαζ ηαζ υηακ ηηοπάιε ηάηζ, αθ. πα-ίς, πή-ς (α>δ), πά-ηαβμξ, πέ-ημιαζ (α>ε). 

    Δ επυιεκδ ζοθθααή πμο εηθςκεί ημ παζδί, ιεηά ηζξ ια ηαζ πα, είκαζ ζοκήεςξ δ κηακηα…, ζηδκ μπμία ζοιιεηέπεζ βζα 

πνχηδ θμνά δ βθχζζα ηαζ ηαευθμο ηα πείθδ. Σμ κήπζμ ζοκεπχξ θςκαζηεί, αηαηηεί ηαζ ηάκεζ γδιζέξ. Συηε δ ιάιια ημ 

ηηοπά εθαθνχξ, ζοκήεςξ ζηδκ παθάιδ, θέβμκηάξ ημο κηά-κηά. «Τη ζνπ έθαλε ε κακά;», «ληαληά» απακηά ημ ιςνυ. Με ημκ 

ηνυπμ αοηυκ θαιαάκεζ ημ παζδί (παζδεφς) ηα πνχηα δζδάβιαηα (κηακηάβιαηα). Μάθθμκ βζα ημκ θυβμ αοηυκ έπμοιε 

ακαδζπθαζζαζιυ, ζημκ εκζηυ, ημο νήιαημξ δζδάζης (αθ. δά-ς). Δ νίγα  ηα- (κ-ηα) ηαζ εη ημο ήπμο ημο ηφ-πηεζκ (α>ο) 

πνμηφπηεζ (αθ. πα-ηά-ζζς, ηφπης, μο-ηά-ς) ηαζ πανάβεζ εηαημκηάδεξ θέλεζξ. 

    Οζ αιέζςξ επυιεκεξ ζοθθααέξ, υπςξ δ  ηα (ςξ ηαζ εη ημο αδπυξ ακαβηαζηζηχξ εηθενυιεκδ δζα ημο μονακίζημο) ηαζ δ  

θα (απμηέθεζια ηονίςξ ηδξ πνήζδξ ηδξ βθχζζαξ) πανάβμοκ πζθζάδεξ θέλεζξ, αθ. ηαηηάγς, ηα-θές, α-ημ-ή (α>μ), α-πά 

(η>π), ηα-νηφκς, ηα-ί, ηά-ς, θά-θδ, θά-ζης, θέ-βς (α>ε).  

   Ήδδ, πςνίξ ιεβάθδ δυζδ οπεναμθήξ, έπμοιε ηαηαπζαζηεί ζπεδυκ ιε ημ ήιζζο ηςκ θέλεςκ ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ, ηζξ 

πνμενπυιεκεξ απυ ηζξ νίγεξ  α-, ια-, πα-, ηα-, ηα- ηαζ θα-. θεξ  μζ ααζζηέξ αοηέξ νίγεξ, πνμθένμκηαζ θοζζηχξ απυ ηα 

κήπζα, ζπεδυκ δίπςξ ηαιιζά ζμαανή αημοζηζηή δζδαζηαθεία. Αεκ είκαζ δοκαηυκ επμιέκςξ κα ακηέλμοκ ζηδκ ηνζηζηή 
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απυρεζξ πενί αοεαίνεηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ζδιαίκμκημξ ηαζ ζδιαζκμιέκμο ή πενί ακχηενδξ δφκαιδξ, δ μπμία έδςζε ηδκ 

βθχζζα ζημοξ ακενχπμοξ, υηακ μζ απυρεζξ αοηέξ ελακειίγμκηαζ ηαζ ιυκμκ απυ ηδκ ζοιπενζθμνά ημο μπμζμοδήπμηε  

κδπίμο. Κζ αξ ιδ λεπκάιε πμηέ υηζ ημ ακενχπζκμ βέκμξ έγδζε βζα εηαημιιφνζα πνυκζα  ζε κμδηζηχξ κδπζαηή  ηαηάζηαζδ.   

   Ο απμπνμζακαημθζζιυξ ηδξ επζζηήιδξ ηδξ βθςζζμθμβίαξ θένεζ υκμια: θέβεηαζ θμζκζημ-ζκδμ-εονςπασημ-ζακζηνζηζηυξ. 

Σμοθάπζζημκ υζμ αθμνά ζηα γδηήιαηα ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ.  

   Ώξ ελεηάζμοιε ιζα πενίπηςζδ: ημ θελζηυ Liddell & Scott ζηδ θέλδ αθχπδλ δζααάγμοιε: «Ο Pott παξαβάιιεη ην 

ζαλζθξηηηθό lopacas, ν εζζίσλ ζλεζηκαία. Ο Κνύξηηνο λνκίδεη όηη ε νκνηόηεο είλαη ηπραία θαη ηαπηίδεη ην αιώπεμ (ηνπ  α 

ιακβαλνκέλνπ σο πξνζεκαηηθνύ επθσληθνύ) κε ηα ιηζνπαληθά lape, lapucus (vulpes). Ζ ιαηηληθή ιέμηο vulpus δπλαηόλ λα 

είλαη επίζεο ε απηή κε ηαο αλσηέξσ ιέμεηο, αλ είλαη δπλαηόλ λα έρε απνιεζζή ην  u  ελ ηε ηε ειιεληθή θαη ιηζνπαληθή».  

   Καη’ ανπάξ, δ αθεπμφ δεκ είκαζ πηςιαημθάβμξ αθθά ανπαηηζηυ πμο ηνέθεηαζ ηονίςξ ιε ανμοναίμοξ, θαβμφξ, η.ά.. Καζ 

ακανςηζέηαζ ηακείξ πχξ είκαζ δοκαηυκ αοηά ηα « ζενά ηέναηα»  ηδξ εηοιμθμβίαξ, κα ιδ πνυζελακ ηαζ κα ιδ δζενεφκδζακ 

ηδκ πενίπηςζδ ημ  α  κα είκαζ πνμεειαηζηυ ηαζ ημ οπυθμζπμ δ θέλδ θχπδ (= ζιάηζμ), αθμφ ηαζ αθςπυξ  θέβεηαζ δ αθεπμφ. 

πμζμξ έπεζ παναηδνήζεζ αθεπμφ πεζιχκα ηαζνυ ιε ηδκ εκηοπςζζαηή βμφκα ηδξ (μπυηε ημ  α  είκαζ επζηαηζηυ)  ηαζ ηαηυπζκ 

ημ ηαθμηαίνζ υηακ απμαάθθεζ ημ ηνίπςιά ηδξ ηαζ θαίκεηαζ ζακ βοική, δδθαδή δίπςξ ηδκ θχπδ ηδξ (μπυηε ημ  α  είκαζ 

ζηενδηζηυ), αιέζςξ εα ακηζθδθεεί ημκ θυβμ βζα ημκ μπμίμ μκμιάζηδηε αθχπδλ ή  αθςπυξ ημ γχμ αοηυ. 

   Ο θμζκζηζζηήξ  εηοιμθυβμξ, ζπεφδεζ κα απμδχζεζ αιέζςξ ηδκ θέλδ ανααυζζημξ,  ζηα Άναα-αξ, αναα-ζηυξ ηαζ ζίημξ. 

ιςξ δ αθήεεζα ανίζηεηαζ αθθμφ. Δ θέλδ πνμένπεηαζ απυ ηα ανάδα ηαζ ζίημξ, δδθαδή αναδυζζημξ > ανααυζζημξ (δ>α), 

δζυηζ μ ζίημξ ζπένκεηαζ πφδδκ, εκχ μ ανααυζζημξ, ηαηά ανάδεξ. Βζζήπεδ δε απυ ηδκ Ώιενζηή ημ 1500.  

     Δ επζζηήιδ ηδξ βθςζζμθμβίαξ ηαζ ηδξ εηοιμθμβίαξ, δεκ είκαζ ανιμδζυηδηα ηςκ ακενχπςκ ηδξ απμιυκςζδξ ημο 

βναθείμο. Ώπαζηεί ααζζηέξ βκχζεζξ υθςκ ηςκ επζζηδιχκ, ηαθή βκχζδ ηδξ θφζδξ ηαζ ιαηνυπνμκδ δζααίςζδ ιέζα ζ’ αοηή.  

   ,ηζ έπεζ βίκεζ, υζμκ αθμνά ζηδκ επζζηήιδ ηδξ εηοιμθμβίαξ, ααζίζηδηε ηαζ ελαημθμοεεί κα ααζίγεηαζ ζηα πμνίζιαηα ηςκ 

ακενχπςκ αοημφ ημο είδμοξ. Γζα ημοξ ακενχπμοξ αοημφξ, εάκ ιία θέλδ δεκ εοιίγεζ ηάηζ απυ ηδκ ζακζηνζηζηή ή ηδκ  

θμζκζηζηή, απμηεθεί ιοζηήνζμ. Σμ ακηίεεημ μφηε ηακ ςξ εκδεπυιεκμ δεκ ημ ζογδημφκ.  

   Γζα ηδκ πθήνδ άνζδ ηάεε αιθζαμθίαξ ζε υ,ηζ αθμνά  ζηδκ φπμπηδ δεμκημθμβία ηςκ θμζκζηζζηχκ, εα ηαηαδείλμοιε έκα 

αηυιδ ηναοβαθέμ πανάδεζβια απυ ημ πνμακαθενεέκ θελζηυ, βζα ηδκ θέλδ  πζχκ. 

    Γνάθμκηαζ θμζπυκ ηα ελήξ: « Δθ ηεο ξίδαο ρη-, ήηηο νπδεκία ζρέζηλ έρεη πξνο ηελ ρπ-, ρεF-, ρέσ». Πνμζέληε πυζμ 

ηαηδβμνδιαηζημί είκαζ ζε ηάηζ, βζα ημ μπμίμ ζζπφεζ ημ αηνζαχξ ακηίεεημ, υπςξ εα θακεί αιέζςξ. Υές ζδιαίκεζ νίπημιαζ, 

επζζςνεφμιαζ, οβνμπμζμφιαζ, ηήημιαζ, δζαθφμιαζ. Ώηνζαχξ υθδ δ ζζημνία ημο πζμκζμφ, ιέζα ζε ιζα ιυκμ θέλδ. 

    ε ιζα δδθαδή λεηάεανδ, μθμθάκενδ ηαζ ηναοβάγμοζα ηαηαβςβή, εβείνεηαζ δ πζμ ηαηδβμνδιαηζηή άνκδζδ. Σμ ε ζε 

πζθζάδεξ πενζπηχζεζξ ιεηαηνέπεηαζ ζε  ζ (αέμιαζ – αίμξ, έςκηζ – ίςκηζ, θςκέμζ – θςκίμζ,  εευξ – εζυξ, Κθέςκ – Κθίςκ, νέςκ 

– νίςκ). Καζ ζοκεπίγμοκ ηδκ φπμπηδ πζά ηαζ αιανηςθή ζζημνία ημοξ: «Σαλζθξ. Him, hi- mas (nix, frigirous), hemantas 

(ρεηκώλ), Him-alaya (ηα Ηκαιάτα = νίθνο ρηνληνύ), Himavat (ην πεπξνηθηζκέλν δηά ρηόλνο), ην όξνο  Imaus, Emodus. Λαηηλ. 

Hiems, hi- ber- nus. Εελδ.  Zim-a (hiems). Σιαπ.  Zi-ma. Ληζ.  ze-ma (hiems)… θ.ιπ.». Πνμζέληε ηαζ ημ η.θπ.. Αδθαδή εάκ 

δεκ ανημφκ υθα αοηά, βζα κα ηαηαπεζζεείηε υηζ δ θέλδ δεκ πνμένπεηαζ εη ημο πές, έπμοιε ηζ άθθα ζημζπεία πνμξ ημφημ. Θα 

παναηδνήζαηε δε υηζ ήδδ έπμοκ εζζέθεεζ ζημ παζπκίδζ ηαζ ηα θαηζκζηά, ηα Γεκδζηά, ηα θαοσηά ηαζ ηα Λζεμοακζηά.  

   Βπίζδξ φπμπημ θαίκεηαζ ημ βεβμκυξ, κα δδθχκεηαζ  ςξ άβκςζηδ δ νίγα  ζε πενζπηχζεζξ πμο αοηή δ ίδζα, δεκ δείπκεζ 

ηαιιζά πνυεεζδ κα απμηνοθηεί. Πανάδεζβια: δ θέλδ άκεναλ, δ μπμία πανάβεηαζ λεηάεανα  απυ ηα  ακά + εέν-ς + άβς 

(ιέθθ. άλ-ς), δδθαδή «ακαεεναλ» > άκεναλ (ιε απμαμθή ηςκ α ηαζ ε), δζυηζ άβεζ λακά ηδκ εενιυηδηα, αθμφ ηαζ πνζκ 

εενιάκεδηε βζα κα πνμηφρεζ απυ ημ λφθμ.  

   Σμ ηαεεζηχξ ημ μπμίμ πενζβνάραιε ιέπνζ ζηζβιήξ  δοζηοπχξ παβζχεδηε ζηδ πχνα ηδξ Βθθάδμξ. Θα ακαθένμοιε πνμξ 

ημφημ, έκα παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια κεμεθθδκζηήξ αθθμθνμζφκδξ ηαζ ηαηαθοηζηήξ αθθμηνζχζεςξ.  

   Βηοιμθυβμξ ιε ημ ρεοδχκοιμ Ώπεθάηδξ, ζε ηδθεμπηζηυ δίαοθμ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, οπεκεφιζγε, βζα ιία αηυιδ θμνά, υηζ 

ημ βνάιια άθθα πνμένπεηαζ απυ ημ θμζκζηζηυ άθεθ, πμο ζδιαίκεζ αυδζ, δζυηζ δεκ οπάνπεζ νίγα αθθ- ζηδκ εθθδκζηή. Σμο 

ηδθεθχκδζα, επζζδιαίκμκηάξ ημο, υηζ εηηυξ ηςκ αθθδζηήξ, άθθζημκ, αθθυξ, η.θπ., οπάνπεζ ηαζ ημ αθθάκς, πμο ζδιαίκεζ 

εονίζης, ημιίγς, ηηχιαζ, θένς, υπςξ ηαζ ημ αθθάγς πμο ζδιαίκεζ κμχ, επζκμχ. Πνζκ δε ηεθεζχζς ηακ ηδκ ηεθεοηαία 

θέλδ, ιμο απάκηδζε υηζ «απηά είλαη κεηαγελέζηεξα».  

   Δ αθήεεζα είκαζ υηζ, υηακ ημο ηυκζζα υηζ ζημκ ιδνμ οπάνπεζ ημ αθθάκς, μ άκενςπμξ ιμο οπμζπέεδηε πςξ εα 

αζπμθδεεί ιε ημ γήηδια ηαζ εα ιμο απακηήζεζ ζ’ επμιέκδ εηπμιπή. Βπί ημφημο παναημθμφεδζα ηζξ επυιεκεξ εηπμιπέξ 

ημο, αθθά μοδείξ  θυβμξ  έβζκε  πενί  ημο γδηήιαημξ  αοημφ.  

    φιπαζα δ πακεπζζηδιζαηή  ημζκυηδηα ζηδκ πχνα ηδξ Βθθάδμξ, είκαζ ιμθοζιέκδ απυ ηδκ θμζκζημζακζηνζηζηή 

ακςιαθία. Δ ηαηάζηαζδ δε αοηή θοπεί ααεζά  ηζ αθυνδηα ημοξ  Βθθδκζζηέξ ακά ημκ ηυζιμ. 

    Ώξ οπεκεοιίζμοιε εδχ ηδκ ηεηνάηζξ οπμαθδεείζα πνυηαζδ ηςκ ΐάζηςκ Βονςαμοθεοηχκ πνμξ ημ Βονςπασηυ 

Κμζκμαμφθζμ, βζα ηδκ ηαεζένςζδ ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ ςξ ααζζηήξ ζηδκ Β.Β., ιε ηδκ ηαθθζηεπκζηή δζαηφπςζδ  υηζ  

«όηαλ κηιάκε γηα Δ.Δ. άλεπ ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, είλαη ζαλ λα κηιάκε γηα ρξώκαηα ζε ηπθινύο» . Βλήβδζακ αεααίςξ πνζκ, 

υηζ δ πνυηαζή ημοξ πήβαζε απυ ηδκ βκχζδ, πςξ υθεξ μζ εονςπασηέξ βθχζζεξ έπμοκ ιδηένα, ηδκ εθθδκζηή. 

    ήιενα πμο ηα εθθδκυπμοθα ιαεαίκμοκ πενζζζυηενμ ηδκ αββθζηή απ’ υηζ ηδκ εθθδκζηή, μ ακαθθααδηζζιυξ πθακάηαζ 

απ’ άηνμο εζξ άηνμκ ηδξ πχναξ. 

    Παν’ υθα αοηά κμιίγμοιε υηζ δ εθθδκζηή βθχζζα δεκ δζαηνέπεζ ζμαανυ ηίκδοκμ, δζυηζ ηαηέζηδ οπυεεζδ ηδξ παβηυζιζαξ 

ημζκυηδηαξ ηςκ ακενχπςκ. Ο ιδνμξ είκαζ αεάκαημξ, επμιέκςξ ηαζ δ βθχζζα ημο.  

   Οζ αάζεζξ δεδμιέκςκ ημο πανυκημξ ένβμο είκαζ: α) ΛΒΞΕΚΟΝΟΜΔΡΕΚΟΝ, Β.Κ. Κμθζκζχηδ. α) ΜΒΓΏ ΛΒΞΕΚΟΝ ΣΔ 

ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΓΛΧΔ   Liddell & Scott.    β) ΒΓΚΤΚΛΟΠΏΕΑΒΕΏ « ΠΤΡΟ».  
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   Δ ιέεμδμξ ενβαζίαξ ααζίζηδηε πενζζζυηενμ ζηδκ έκκμζα ηαζ ηδκ ζδιαζία ηδξ ηάεε θέλδξ ηαζ θζβυηενμ ζηα βνάιιαηά 

ηδξ, επεζδή είκαζ ηαηάδδθδ εη ηςκ πναβιάηςκ δ ιεηααμθή ημφ ηάεε βνάιιαημξ ζε άθθα (αθ. άθθα, αήηα, η.θπ), υπςξ ηαηά 

ζοκέπεζα ηαζ δ πνμέθεοζή ημο απυ άθθα. Δ πνήζδ  ή  ιδ ιζαξ θέλδξ απυ ημκ ιδνμ, εθήθεδ ζμαανά οπ’ υρζκ υζμ ηίπμηε 

άθθμ.  

    Δ πνμζπάεεζα ηαηακυδζδξ ηςκ ζοκεδηχκ ηαζ ηςκ ηνυπςκ δζααίςζδξ ηςκ πνςηυβμκςκ ακενχπςκ, υπςξ ηαζ ηςκ 

ακηζδνάζεχκ ημοξ απέκακηζ ζηζξ ακηζλμυηδηεξ ημο ηαεδιενζκμφ αίμο,  δ ιεθέηδ ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ακενχπςκ ηαζ εδνίςκ, 

ημ ηοκήβζ, δ ηηδκμηνμθία ηαζ μ πυθειμξ, απμηεθμφκ ααζζημφξ άλμκεξ  ζημκ αβχκα ακαηάθορδξ ηςκ νζγχκ ηδξ ηάεε 

βθχζζαξ.     

   Ο εηοιμθυβμξ πνέπεζ κα ηαηααάθθεζ ιεβάθμ ηυπμ, βζα κα ιεηαθένεζ ημ θεζαζιέκμ αυηζαθμ (θέλδ) ηδξ παναθίαξ ιέζς 

ημο πεζιάννμο, μ μπμίμξ ημ ιεηέθενε επί πάιπμθθα πνυκζα απυ ημκ ανάπμ ηδξ ημνοθήξ ημο αμοκμφ ςξ εναφζια, βζα κα ημ 

παναηδνήζεζ υπζ ιυκμκ υπςξ ηαη’ ανπάξ πνμέηορε, πμθομλοβχκζμ ηαζ αηακεςηυ, αθθά ηαζ πχξ ιεηαιμνθχκμκηακ ζε ηάεε 

θάζδ ηδξ ιεηαθμνάξ ημο. 

   Μέπνζ ηχνα απυ ημ δέκδνμ ηδξ βθχζζαξ δζαεέηαιε ηα ηθαδζά, ημκ ημνιυ ηαζ ηα ιζηνά νζγίδζά ημο. Μαξ έθεζπακ μζ 

ααζζηέξ νίγεξ, μζ μπμίεξ λεηζκμφκ απυ ηδκ αάζδ ημο ημνιμφ ηαζ ηαηαθήβμοκ ζηα νζγίδζα. Σμ ακά πείναξ θελζηυ οπυζπεηαζ 

υηζ ακαηάθορε ηζξ νίγεξ αοηέξ (αβ-, απ, αα-, δα-, ε-, ζ-, ηα-, θα-, ια-, πα-, ηα-, θα-, πα-), παν’ υθεξ ηζξ αηέθεζεξ, ηα θάεδ ηαζ 

ηζξ παναθήρεζξ ηζξ μπμίεξ πενζέπεζ.  

   Βθπίγμοιε κα ανεεμφκ ενεοκδηέξ μζ μπμίμζ εα δχζμοκ επζζηδιμκζηχηενεξ ελδβήζεζξ βζα ηζξ ααζζηέξ νίγεξ ηαζ εα 

οπμδείλμοκ ηα οθζζηάιεκα θάεδ ημο θελζημφ αοημφ, αθμφ εα έπμοκ ανηεηά πθέμκ ζημζπεία ηαζ ενεείζιαηα .  

Σμ θελζηυ αοηυ ιπμνεί κα δζαααζηεί ηαζ ζακ ιοεζζηυνδια δίπςξ κα ημονάγεζ ημκ ακαβκχζηδ, επεζδή δ ηάεε νίγα απμηεθεί 

έκα ζπεδυκ αοηυκμιμ ηεθάθαζμ ιε έηηαζδ πενίπμο ημ 5 ιε 6 % ημο ζοκμθζημφ ένβμο. 

  

                                                

 

 

 

                                                                            ΟΑΔΓΕΒ ΥΡΔΔ 

 

   ΐνίζημοιε ηδκ θέλδ πμο ιαξ εκδζαθένεζ ζημ εονεηήνζμ ημ μπμίμ οπάνπεζ ζημ ηέθμξ ημο θελζημφ (αθ. ζεθ. 2). Αίπθα 

ακαβνάθεηαζ δ ζεθίδα ζηδκ μπμία οπάνπεζ δ θέλδ. Δ ζοβηεηνζιέκδ θέλδ ακήηεζ ζε ιζα μιάδα, ιε επζηεθαθήξ ηδκ θέλδ απυ 

ηδκ μπμία ηαηάβμκηαζ υθεξ μζ θέλεζξ ηδξ μιάδμξ αοηήξ. Αίπθα ζηδκ επί ηεθαθήξ θέλδ, οπάνπεζ αβηφθδ ιέζα ζηδκ μπμία 

ακαθένεηαζ δ θέλδ απυ ηδκ μπμία ηαηάβεηαζ δ επζηεθαθήξ θέλδ υπςξ ηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ πανάβεηαζ. Σμ επυιεκμ 

αήια είκαζ κα επζζηεθεμφιε ηδκ θέλδ απυ ηδκ μπμία ηαηάβεηαζ δ επί ηεθαθήξ, ηαζ μφης ηαε’ ελήξ, ιέπνζ κα ηαηαθήλμοιε 

ζηδκ ανπζηή νίγα. Σα αήιαηα αοηά ιπμνεί κα είκαζ απυ έκα ιέπνζ μηηχ πενίπμο. Π.π. εάκ λεηζκήζμοιε απυ ηδκ θέλδ πφθδ, 

εα αημθμοεήζμοιε ηδκ ελήξ δζαδνμιή: πφθδ > πυνμξ > πενάς > εθάς > ζάθθς > ζά > είιζ > ίδιζ > νίγα ζ-. 

    ηακ ιζα θέλδ είκαζ ζφκεεηδ, ημ δεφηενμ ζοκεεηζηυ ακαβνάθεηαζ εκηυξ πανέκεεζδξ, π.π. εζζαηηέμξ (αηηυξ), εηηυξ ηαζ ακ 

είκαζ εκηεθχξ εοδζάηνζημ, π.π. αβςκάνπδξ, δζυηζ θαίκεηαζ ζαθχξ ημ άνπς.  

   Αεκ ακαβνάθμκηαζ ζημ θελζηυ αοηυ θέλεζξ ζφκεεηεξ, πμο έπμοκ πνχημ ζοκεεηζηυ ιζα απυ ηζξ πνμεέζεζξ [εζξ, εκ (ει-, πνμ 

ηςκ α, ι, π, θ ηαζ ρ,  εβ-, πνμ ηςκ β, η, λ ηαζ π,  εθ-, πνμ ημο θ ηαζ εκίμηε εν-, πνμ ημο ν), εη (ελ, πνμ θςκήεκημξ), πνμ, 

πνμξ, ζοκ, ακά, δζά, ηαηά, ιεηά, πανά, ακηί, αιθί, επί (εθ, πνμ δαζοκυιεκδξ θέλδξ), πενί, απυ (αθ-, πνμ δαζοκυιεκδξ 

θέλδξ), οπυ (οθ-, πνμ δαζοκυιεκδξ θέλδξ), οπέν], π.π., ελάβς = ελ +άβς, δζαθένς = δζά + θένς. 

    Αεκ ακαβνάθμκηαζ θέλεζξ πμο έπμοκ πνχημ ζοκεεηζηυ ημ ανκδηζηυ  ή  ζηενδηζηυ  α, είηε ηα ανκδηζηά ακ-  ηαζ ακα- (ακ-, 

πνμ θέλδξ πμο ανπίγεζ απυ θςκήεκ ηαζ ακα- απυ ζφιθςκμ) υηακ είκαζ μθμθάκενα π.π., άημθιμξ (ά-ημθιμξ), ακάβςβμξ (ακ- 

+ αβςβή), ακαηνέπς (ακα- + ηνέπς).  

   Αεκ ακαβνάθμκηαζ θέλεζξ πμο έπμοκ πνχημ ζοκεεηζηυ ημ επίννδια  εο = ηαθχξ, π.π. εοάββεθμξ (εο- + άββεθμξ). 

   Αεκ ακαβνάθεηαζ, εκηυξ πανεκεέζεςξ, ημ δεφηενμ ζοκεεηζηυ υηακ  είκαζ δ θέλδ είδμξ, π.π. ημηοθμεζδήξ, ημηοθχδδξ. 

 

                                                   ΚΏΣΏΛΟΓΟ  ΤΝΣΒΣΜΔΜΒΝΧΝ ΛΒΞΒΧΝ

 

Ώζμθ.   Ώζμθζηυξ 

αυν.     αυνζζημξ  

ακαδζπ.ακαδζπθαζζαζιυξ 

ακηίε.   ακηίεεημ 

ακηςκ.  ακηςκοιία 

ανκ.      ανκδηζηυ 

απαν.    απανέιθαημ 

αθ.         αθέπε 

ΐμζςη.  ΐμζςηζηυξ 

βεκ.       βεκζηή 

δαζ.      δαζεία   

 

 

Αςν.     Αςνζηυξ 

εκζη.      εκζηυξ 

επίε.      επίεεημ 

επζη.      επζηυξ  ηφπμξ 

επζνν.    επίννδια 

εοη.        εοηηζηή 

Δζφπ.     Δζφπζμξ 

Εςκ.        Εςκζηυξ 

ηηδη.       ηηδηζηυξ 

Λαη.       Λαηςκζηυξ 

Μαη.   Μαηεδμκζηυξ        

 

 

 

ιεθθ.    ιέθθμκηαξ 

ιεηαβ.     ιεηαβεκέζηενα 

ιεηαθ.     ιεηαθμνζηχξ 

πενζζπ.    πενζζπχιεκμ 

πθδε.       πθδεοκηζηυξ 

πνηι.       παναηείιεκμξ 

πνμζςπ.   πνμζςπζηυξ 

πνμζη.       πνμζηαηηζηή 

ζηεν.         ζηενδηζηυξ 

ζοβην.      ζοβηνζηζηυξ 

ζοκδν.      ζοκδνδιέκμξ 

οπμημν.    οπμημνζζηζ
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                       ΒΣΤΜΟΛΟΓΕΚΟ  ΛΒΞΕΚΟ 

 

                                    Ρίγα  αβ- 

 

   άβς Δ απανπή ηδξ νίγαξ είκαζ δ δοκαηή εηθμνά ημο αα…,  

ιε ηδκ μπμία μ αμζηυξ μδδβεί ημ ημπάδζ  ή  ημο αθθάγεζ ηδκ 

ηαηεφεοκζδ ηδξ πμνείαξ ημο. Φοζζμθμβζηά δε εηθένεζ ημ  α  

ακηί άθθμο θςκήεκημξ, δζυηζ αοηυ απαζηεί μθζβυηενμ ηυπμ, 

υηακ ιάθζζηα δ δζαδζηαζία αοηή ζοκεπίγεηαζ αηαηάπαοζηα 

μθδιενίξ (αθ. αφς = αμχ). ζηε ιάθθμκ ήηακ άς ηαζ 

πανειαθήεδηε ημ  β  πνμξ άνζδ ηδξ παζιςδίαξ. Δ 

εκηοπςζζαηή πμζηζθία ηςκ ζδιαζζχκ ημο άβς, ιυκμ απυ ηδκ 

πμθοπθμηυηδηα ηδξ αβςβήξ ηαζ ηδξ δζαηήνδζδξ ημπαδζμφ 

ιπμνεί κα ελδβδεεί. Βπίζδξ επί πμθειζηήξ  ή  ηοκδβεηζηήξ 

επζπεζνήζεςξ, μ ανπδβυξ ιε ηδκ δοκαηή εηθμνά ημο  αα.., έδζκε 

ηα ζοκεήιαηα πνμξ επίεεζδ, δζυηζ ιαηνφηενα αθθά ηαζ 

εκημκυηενα ιεηαθένεηαζ μ ήπμξ ημο  α (αθ. α-θα-θά-γς) – 

μδδβχ (επί ειρφπςκ, επί αρφπςκ ημ θένς), ιεηαθένς, 

πνμζάβς, απμημιίγς, ακαηνέθς, παζδεφς, εκεοιμφιαζ, ηδνχ, 

θοθάβς, δβμφιαζ, κμιίγς, θμβίγμιαζ, γοβίγς, δζένπμιαζ (ημκ 

πνυκμ).  

 

  άβμιαζ άβς, αβέμιαζ, άβδια, αβή, άβδ, αβυξ, Ώβδζίθαμξ 

(θαυξ), αβέπμνμξ (πμνυξ), άβδδκ, ααβυξ (ακηί αβυξ Λαη.). 

 

  αβχκ άβς, αβςκάνζμκ, αβςκία, αβςκζάγς, αβςκζάς, 

αβςκζεφς, αβςκίγμιαζ, αβςκζάηδξ, αβχκζμξ, αβχκζζια, 

αβςκζζιυξ, αβςκζζηήξ, Ώβςκαθείξ (άθθμιαζ ιέθθ. αθ-μφιαζ), 

αβςκάνπδξ (άνπς), αβςκζζηήνζμξ, αβςκζζηζηυξ, αβςκμ-, 

άβςκμξ (Ώζμθ.  ακηί ημο αβχκ). 

 

   αβςβή ήβαβμκ ηαζ άβαβμκ, αυν. α΄ ημο άβς, α>ς, αβςβζηά, 

αβςβαίμξ, αβςβείμκ, αβςβεφξ, αβχβζιμξ, αβχβζμκ, αβςβυξ, 

αβχβζ, αβχζ, αβςβζάηδξ, αβςβζιυηδξ. 

 

  άββμξ αβςβυξ, ιε απμαμθή ημο ς, αββείμκ, αββείμ, αββεζυ, 

αββεζμ-, αββεζμπάεεζα, αββεζμπθάζηδξ, αββεζμπθαζηζηή, 

αββεζχκς, αββείςζζξ. 

 

  άββεθμξ αθ. αβςβή, άββμξ + ενχ = εα πς, εα ακαββείθς, 

ν>θ, αββεθζμθυνμξ (θένς), αββεθία, άββεθια, αββεθζηυξ, 

αββεθζηή, Ώββεθζηή, Άββεθμξ, αββεθζυηδξ, αββεθζχηδξ, 

αββέθς, αββεθμφδζ, αββένζμξ, άββανμξ (ε>α), αββανεία, 

αββανεφς, αββάνεοια, αββάνεια, αββανεοηήξ, αββανζηά, 

αββανζηυ.  

 

  αβέθδ άβς + εθ-αφκς, αβεθίγς, αβέθδια, αβεθδδά, 

αβεθδδυκ, αβεθαδυκ, αβεθαίμξ, αβεθάγμιαζ, αβεθάνζμξ, 

αβεθθάνζμξ (θ>θθ), αβέθαζια, αβεθάξ, αβεθάδα, αβεθαδμ-, 

αβέθζ, βεθάδα, βεθαδάνδξ, βεθάδζ, βεθαδζκυξ, βεθαδίζζμξ. 

   αλία άλ-ς, ιέθθ. ημο άβς, άλζμξ, αλζάγς, αλζυς, αλίςια, 

αλζςιαηζηυξ, αλίςξ, αλίςζζξ, αλζςηέμκ, άλςκ, άλμκαξ, 

αλίγς, αλζάδα, αλζ-, λάγς, ζζάλζμξ (ίζμξ). 

   άιαλα (δαζ.) άια + άλ-ς, ιέθθ. ημο άβς, αιαλαία, αιάλζ, 

αιαλεία, αιαλεφς, αιαλυεεκ, αιαλζαίμξ, αιαλζηυξ. 

   άηηςν άλ-ς, ιέθθ. ημο άβς, λ>ηζ>ηη, ζ>η- μδδβυξ.  

αηηυξ, αηηέμκ. 

   αβοζά άβμ-ιαζ ( μ>ο) + ίδιζ (ίς)- μδυξ. αβοζάηδξ, 

αβοζαίμξ, Ώβοζεφξ. 

   αββχκ άβ-ς + αη-ή, η>β- αηυκηζμ. 

  δβειχκ  (δαζ.) δ (δαζοκυιεκμ ηαζ πενζζπχιεκμ, ζδιαίκεζ 

υπμο, ζε πμζυ ιένμξ) + αβέ-μιαζ- αοηυξ πμφ δείπκεζ ημ δνυιμ, 

μδδβυξ. δβειυκεοια, δβειμκεφς, δβειμκές, δβειμκία, 

δβειμκζηυξ, δβειυζοκα, δβέμιαζ, δβεζία, ήβδζζξ, δβέηδξ, 

δβδθάγς, δβήηςν, δβδηήξ, δβδηήν, αβέμιαζ (δ>α).  

   αβκυξ (δαζ.) δβειχκ, αβέ-μιαζ δδθαδή αβε-κυξ > αβκυξ 

(δβήηςν = ζεαάζιζμξ, μζ βένμκηεξ, μζ ελέπμκηεξ, επί εεχκ)- 

πθήνδξ ενδζηεοηζηήξ εοθάαεζαξ, ζενυξ, άβζμξ, αβκυξ, δίηαζμξ, 

ηαεανυξ.  άβμξ (απμαμθή ημο  κ), άβζμξ, αβζάγς, αβίγς, 

αβζυηδξ, αβζςζφκδ, αβζυς, αβζζιυξ, αβζζηεία, αβζζηεφς, 

αβίςξ, αβκεία, άβκεοια, αβκεοηήνζμκ, αβκεφς, αβκεχκ, 

αβκίγς, άβκζζια, αβκζζηήνζμκ, αβκίηδξ, αβκζζηήξ, Ώβκίηαξ, 

αβήξ, αβζχδδξ (είδμξ), αβζςδχξ, αβζχκοιμξ (υκμια), 

αβζςηζηυξ, άγμιαζ (βζ >γ). 

   εζζαηηέμξ εζξ + αηηυξ, αθ. άηηςν, εζζαηηέμκ, ελαβζκές 

(ακηί ελάβς Εςκ.), ελάβζμκ (άβς = γοβίγς), λάβζ (= ελάβζμκ), 

ελαηηέμκ (αθ. εζζαηηέμξ), ελαηηζηή, πνμαηηέμκ, πνμαηηζηυξ, 

πνμζαηηέμκ, πνςηηυξ (πνμ + αηηυξ, μα>ς), ζοκαηηέμκ, 

ζοκαηηήν, ζοκαηηυξ, ζοκαηηήνζμκ, ζοκαηηζηυξ, ζφκαλζξ 

(άλ-ς, ιέθθ. ημο άβς), ζοκαλάνζμκ, ζοκαλανζζηήξ, 

ζοκάλζιμξ, ζοκείζαηημξ (ζοκ + εζξ + αηηυξ ), ιεηαηηέμκ, 

δίαηημξ, παναηηέμκ, πανάηηδξ, παναηηζηυξ, πενίαηημξ, 

πενζαηηέμκ, επαηηέμκ, επαηηυξ, επαηηνεφξ, επαηηήν, 

επαηηζηυξ, επαηηνίξ, έπαηηνμκ, απαηηέμκ, απαηηυξ, 

οπαηηέμκ, οπαηηζηυξ, ηαηάηηδξ, ηαηάηηνζα, πενζαβζκές 

(ακηί ημο πενζάβς), απαβζκές (ακηί ημο απάβς).  

   άκαλ ακά + άλ-ς, ιέθθ. ημο άβς- ηφνζμξ, δεζπυηδξ. 

ακαηχξ, άκαημξ, ακαηυξ, ακάζζς (λ>ζζ), άκαζζα, Άκαηεξ 

(παθαζυξ πθδεοκη. ημο άκαλ) – μζ Αζυζημονμζ, Ώκάηεζμκ, 

Ώκάηζμκ, Ώκάηεζα, Ώκάηζα, Άκαημξ, ακάηηςν, ακαηημνία, 

ακάηημνμκ, ακαηηυνζμξ, Ώκαημηεθέζηαζ (ηεθές).  

   επείβς επεί + άβς, επεζβυκηςξ, επεζβιέκςξ, επεζβςθή, 

επείζαηημξ (εζξ + αηηυξ), πίζοββμξ (ε-πί + ζοκ +άβς, κβ>ββ), 

ααηηδνία (επαηηήν > παηηήν > ααηηδνία, π>α), αάηηνμκ, 

αάηθμκ (ν>θ), ααηηδνεφς, ααηηνεφς, αάηηνεοια, ααηηνμ-, 

αηηδνίξ (απμαμθή ημο  α), πάβς (οπάβς ιε απμαμθή ημο  ο), 

πάς, πδβαίκς (α>δ), πδβειυξ, παβειυξ, πδβαζιυξ, πάβεια. 

  άκςβα άκς + άβς ηεθεφς, δζαηάζζς, παναββέθθς, ζδίςξ 

επί ααζζθέςκ ηαζ δεζπμηχκ. 

    Ββκαηία άβς (α>ε) + κάηςν. 

   υβπκδ άβς (α>μ) + πάις (δζυηζ μζ ηανπμί ηδξ υηακ 

ςνζιάζμοκ πέθημοκ ζςνδδυκ πάις) δδθαδή  υβπαιδ > υβπιδ 

> υβπκδ (ι>κ), αθ. άπζμκ- δ απζδζά, ιεηαβεκ. υπκδ. 

   αδήκ (ρζθμφιεκμ ή δαζοκυιεκμ) απυ ημκ α΄αυν. ημο άβς, 

άβαβμκ > βαβήκ > αβήκ (ημ πνχημ  β  ζε δαζεία) > αδήκ (β>δ)- 

αβςβυξ ημο αίιαημξ. αδέκαξ, αδεκμ-, αδεκίζημξ, αδεκζζιυξ, 

αδεκίηζξ, αδέκςια, αδέκςζζξ, αδεκάζδ, αδεκίηζδα. 

  αβνυξ άβ-ς + άν-μονα, αν-υς, έ-να, δδθαδή αβανυξ > 

αβνυξ, αβνυηδξ, αβνίηδξ, αβνείμξ, αβνμζχηδξ, Ώβνίζηα, 

αβναοθίγμιαζ (αοθή), άβναοθμξ, Άνβμξ (αβνυξ, βν>νβ ηαζ ηδκ 

Θεζζαθία έηζζ απμηαθεί μ ιδνμξ), Ώνβείμξ, Ώνβμθίξ, 

Ώνβμθίγς. 

   άβνζμξ αβνυξ- μ γχκ ζημοξ αβνμφξ, ηναπφξ, επί εδνίςκ 

ηαηυξ, παθεπυξ, αβνμίημξ, ζηθδνυξ.  αβνζεφς, αβνίιζ, 
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αβνζςπυξ (ςρ), αβνμθήπηδξ (θαιαάκς), αβνμδμζία  (δίδς), 

αβνυηενμξ, αβνζιαίμξ, αβνζμ-, αβνζδκυξ, αβνζηυξ, αβνεθζά 

(εθζά), αβνίθζ, λαββνίγς (ε-λαβνζχκς, β>ββ). 

  άβνα άβνζμξ- εήνα, ηοκήβζ. άβνδ, αβναίμξ, Ώβνμηένα, 

αβνειχκ, αβνές, αβνχζζς, αβνδκυκ, άβνεοια, ζοκαβνεφς, 

ζοκαβνίξ. 

  άβνμζημξ αβνυξ + μίημξ- μ ηαημζηχκ, δζαηνίαςκ ζημοξ 

αβνμφξ, άλεζημξ, ηναπφξ. αβνμζηία, αβνμίημξ, αβνμζηεφμιαζ, 

αβνμζηυημκμκ (ηυκμξ), αβνμζηδνυξ, αβνμζηίγμιαζ, 

αβνμζημζφκδ. 

  αβνμζηχ, αβνζηχ, βνμζηχ άβνα, αβνέ-ς + αημφς, δδθαδή 

αβνεαηχ > αβνμζηχ  (εα>μζ), ιάθθμκ ανπζηχξ θέβμκηακ βζα ημ 

ηοκήβζ- ακηζθαιαάκμιαζ ιε ηζξ αζζεήζεζξ, ηαηακμχ, αημφς. 

αβνζηδζία, αβνμζηδζία, αβνίηδηα, αβνμίηδηα, αβνίηδημξ, 

αβνμίηδημξ, αβνζηζέιαζ, αβνίηζζημξ, αβνμζηενυξ, 

αβνμίηδζδ, αβνμίηδια, αβνμζηζά, αβνμζηζάγμιαζ, 

αβνμζηζέιαζ, βνμζηζέιαζ. 

   αβείνς άβς + είνς (αυν. έν-ζα)- ζοκαενμίγς, ζοθθέβς, 

επζζςνεφς.  αβέννς, αβένμιαζ, αβενιυξ, άβενζζξ, αβένηδξ, 

άβαννζξ (ε>α). 

   αβμνά αβείνς, αβέν-μιαζ, ε>μ- ζοκάενμζζδ, ηυπμξ 

ζοκεθεφζεςξ, εοβθςηηία, ηα χκζα.  αβμνάς, αβμναίμξ, 

αβμνεφς, αβμνδηήξ, αβμνδηφξ, αβμναζία, αβμναθμαία, 

αβμνακυιμξ, αθθδβμνία (άθθμξ), αθθδβμνζηυξ, ηαηδβμνία 

(ηαηά), απαβυνεοζζξ (απυ), πανδβμνία (πανά), ζοκδβμνές, 

ζοκήβμνμξ, άβονζξ (μ>ο), αβονιυξ, αβονζζιυξ, αβονηάγς, 

αβονηεφς, αβονηήν, αβφνηδξ, αβονηυξ, άβονια, αβονηεία, 

πακήβονζξ (παξ), πακδβφνζ, πακδβονζχηδξ, πακδβονίγς, 

ακάβονζξ (ακ, ανκδη.) – θοηυ δοζχδεξ,  Ώκαβονμφξ, 

Ώκαβονάζζμξ, ακαβφνζ, αγυβονμξ [υγς, δδθαδή μγάβονμξ > 

αγυβονμξ (ακηζιεηάεεζδ)]. 

   άκηολ ακηί + άλ-ς, ιέθθ. ημο άβς (α>ο), δζυηζ ηάεε ζδιείμ 

πενζθένεζαξ ηφηθμο έπεζ ημ ακηίεεηυ ημο ζηδκ ίδζα δζάιεηνμ, 

αθ. άκηαλ (α>ο)- δ πενζθένεζα  ή  ημ πείθμξ ηάεε ηοηθμηενμφξ 

πνάβιαημξ. άκηοβα, εοάκηολ (εο). 

   ηακευξ άκηολ, ημ  η  πνμηίεεηαζ (αθ. ηαπάκδ), δδθαδή 

ηάκηολ > ηακευξ (η>ε, ο>μ, λ>ζ), εηηυξ ηαζ ακ απυ ημ ά-

ηακεμξ, θυβς μιμζυηδηαξ- δ βςκία ημο μθεαθιμφ, ηα 

εηαηένςεεκ άηνα ηςκ αθεθάνςκ, μ μθεαθιυξ, επίζςηνμ (δ 

ιεηαθθζηή ζηεθάκδ ημο ηνμπμφ), ηαηά ημκ Δζφπ. μ ηφηθμξ ημο 

μθεαθιμφ.  ηακεχδδξ (είδμξ), ηακείαζ, ηακεήθζα, ηάκεςκ, 

ηακεήθζμξ, ηακείξ, ηακεάνεςξ, ηακεανίηδξ. 

  άβπς άβ-ς (= έπς απυ ημκηά) + άπμξ (= εθίρδ, πίεζδ)-  

πζέγς απυ ημκηά, ζηναββαθίγς, πζέγς δοκαηά, πκίβς ιε 

αβπυκδ. αβπείμξ, άβπαζδε, άβπαγε, άβπμξ, άβπαονμξ (αφνζμ), 

αβπέιαπμξ (ιάπμιαζ), αβπέπαθμξ (παθαίς), αβπήνδξ (αν-αν-

ίζης, α>δ), άβπζ, άβπζμκ, αβπίαθμξ (αθξ), αβπζ-, αβπίιμθμξ 

(αθχζης), αβπζαθχξ, άβπζιμξ, αβπίκμζα (κμές), αβπζζηεφς 

(ίζηδιζ), αβπζζηεία, αβπζζηεφξ, αβπζζηήν, αβπζζηίκδδκ, 

αβπζζηζκυξ, άβπζζημξ, αβπίςκ, αβπυεεκ, αβπυεζ, αβπυκδ, 

αβπμκίγς, αβπμκζιαίμξ, αβπυκζμξ, αβπμκζζηήξ, αβπμφ, 

αβπμηάγς, αβπυηενμξ, άβπμονμξ (υνμξ), αβπίλαζ (ίης), 

έκαβπμξ (εκ), απαβπμκίγς (απυ), απαβπυκζζζξ, αβπίκςρ (ςρ),   

απάβπς, απαβπμκζζιυξ, αβπχιαθμξ (μιαθυξ), άβπςκ. 

  αίζζμκ ζοβην. επίνν. ημο άβπζ (α>αζ, βπ>ζζ)- εββφηενα, 

πθδζζέζηενα. άζζζμκ, αζζμηένς, αζζμηάης, αζζυηαημξ, 

άζζζζηα. 

   εββφξ αβπμφ, α>ε, βπ>ββ- πθδζίμκ, ημκηά.  εββοηένς, 

εββοηάης, εββφηαηα, εββίςκ, έββζζημξ, εββίγς, εββφεεκ, 

εββφεζ, εββφηαημξ, εββφηδξ, ακέββζπηα (ακ, ανκδη.), 

ακέββζπημξ. 

   αββίγς εββφξ, ε>α + άβς,  άββζβια, άββζαζια, άββζαβια, 

αββζάλζιμ, άββζζια, άββζπηα, άββζπημξ, άββζηημξ, αββζπηυξ.  

    πάβημξ ε-πάκ-ς + άβς, δδθαδή πάκαβμξ > πάκβμξ > πάβημξ 

(κ>β, β>η)- ηάεζζια, ηναπέγζ ηεπκίηδ, έπζπθμ ηαθεκείμο.  

παβηάνζ, παβηένδξ, ιπάβημξ (π>ιπ), ιπαβηένδξ. 

   ακάβηδ ακά + άβπς, αβπμφ, π>η-  ιε ηδ αία, θοζζηή 

ακάβηδ, αία, ηζιςνία, επί ζςιαηζημφ πυκμο, αβςκία, ζοββέκεζα 

(αβπμφ), επί ηαημπάεεζαξ, αεθζυηδηαξ. ακαβηαίδ, ακαβηαίμξ, 

ακαβηάγς, ακαβηαζηζηυξ, ακαβηαζηζηχξ, ακαβηαζηζηά, 

ηαηακαβηαζιυξ (ηαηά), ελακαβηάγς (εη), ελακαβηαζιυξ. 

   πδβή ε-πάβ-ς (επί + άβς), α>δ, δζυηζ άβεζ ημ κενυ ζηδκ 

επζθάκεζα ηδξ βδξ, πδβάδζμκ (οπμημν.), πδβάδζ, πδβάγς, 

πδβζιαίμξ, πδβαίμξ, Πήβαζμξ (βεκκήεδηε ημκηά ζηζξ πδβέξ 

ημο Χηεακμφ), παβά (δ>α, Αςν.), άπα (α, εοθςκ.), άα 

(απμαμθή ημο π) ηαζ αά ( = ζοζηήιαηα κενμφ). 

   πίκς θαίκμκηαζ δφμ νίγεξ: πζ- ηαζ πμ- (πί-μιαζ, πυ-ηδξ), ηα  ζ  

ηαζ  μ  απυ ημ  ε  πνμηφπημοκ, αθ. πέ-μξ. Αδθαδή πδβή (νίγα 

παβ-) > πδ-δ > πε-δ (α,δ>ε) > πζ-δ (ε>ζ) > πμ-δ (ε>μ), υπςξ ημ 

πάς απυ ημ πάβς ηαζ θαΎ απυ ημ θαβί (θαβείκ). Σμ κ 

πανειαάθθεηαζ, αθμφ απμοζζάγεζ απυ πμθθμφξ πνμκζημφξ 

ηφπμοξ (πίμιαζ, έπζμκ η.ά.),  πζπίζης (ακαδζπθαζζαζιυξ), 

πζπίγς, πζυια, πζυζζιμ, πζςιέκμξ (μ>ς), πίζα, πίζηνα, 

πζζηυξ, Πίζα, Πίζδ, πζζιυξ, πίζμξ, πυζζξ, πυια, πχια 

(μ>ς), πυζζιμ, πμηήξ, πυηδξ, πμηήν, πμηήνζμκ, πυηδια, 

πμηυξ, πμηυ, πυημξ, πμηίγς, πυηζζζξ, πμηδνία, πμηζζηήξ, 

πμηαιυξ, πμηάιζ, πμηαιδδχκ, πμηαιδβυξ (άβς), πμηάιζμξ, 

πμηαιδίξ, πμηαιίηδξ, πμηαιίζημξ, πμηαιήνοημξ (ανφης), 

πμηαιμδζάνηδξ (δζαίνς), ζοιπυζζμκ (ζοκ), ηζζιπμφζζ 

(ζοιπυζζμ). 

  Πμζζδχκ, Πμηζδάξ, Πμηζδάκ πυζ-ζξ, πμη-αιυξ + είδς  

(ζδείκ) = βκςνίγς, είιαζ ανιυδζμξ- εευξ ηςκ οδάηςκ.  

Πμζείδαζα, Πμζεζδεχκ, Πμζεζδχκζμξ, Πμζζδήζμκ, Πμζζδάκ, 

Πμζείδεζμξ, Πμζζδήζμξ, Πμζίδεζμξ, Πμηείδαζα, Πμηζδαία.  

  πέμξ αθ. πίκς, εηνέεζ ζακ ηνμοκυξ-  ημ ακδνζηυ ιυνζμ.  

πυζεδ (ε>μ), πυζεςκ, πμζεαθίζημξ, πμζεία, πεμίδδξ. 

   κήπηδξ, κδπηζηυξ κδ + πμηήξ-  κδθάθζμξ (δεκ έπεζ πζεί).  

άιπςηζξ (ακά + πυηζζζξ > ακαπυηζζζξ > άκπμηζξ > άιπςηζξ, 

κ>ι, μ>ς), αιπςηίγς, ακαπςηζηυξ, ακάπςηζξ. 

  θζάθδ πί-κς (π>θ) + αθήξ = αενμζζιέκμξ ζ’ έκα ιένμξ,   

θζαθυς, θζαθςηυξ, θζαθίδζμ, θζαθίηδξ, θζαθςηυξ, θζαθχδδξ 

(είδμξ), κδθάθζμξ (κδ + θζάθδ, αοηυξ πμο απέπεζ απυ ημ πμηυ), 

κήθαθμξ, κδθαθευξ, κδθάθζιμξ, κδθαθζυηδξ κδθαθευηδξ, 

κδθαθέςζζξ, κδθαθζζιυξ, κδθακηζηυξ (θ>κ), κδθακηυξ, 

κήθς, κήθςκ, κάθς (δ>α). 

   ημηφθδ πίκς, πμηυ-ξ, π>η, μ>ο- πμηήνζ, ιζηνυ αββείμ, ηάεε 

ηζ ημίθμ. ημηοθίζημξ, ημηοθίγς, ημηοθδδχκ, 

ημηοθδδμκχδεζξ (είδμξ), ημηοθήνοημξ (ανφς), ημηοθζαίμξ, 

ηυηοθμξ, ημηφθςκ, ημηοθχδδξ, ημηοθμεζδήξ, ημοηάθζ 

(μ>μο), ημοηάθα, ηζμοηάθζ [ημηφθδ > ημοηάθζ > ημοηάθζ 

(ακηζιεηάεεζδ) > ηζμοηάθζ (η>ηζ)], δζηυηοθμξ (δζξ) – αοηυξ 

πμο έπεζ δφμ ζεζνέξ ιογδηζηχκ ημηοθχκ, υπςξ μ πμθφπμδαξ, 

δζημηοθήδμκμξ, δζημηοθήδμκα.    
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   μηηχ ημηφθδ, ημηοθδδχκ (αθ. δζηυηοθμξ), ζημκ πθδεοκηζηυ 

έηζζ θέβμκηαζ μζ εδθέξ ζηζξ πθεηηάκεξ ημο πμθφπμδα 

(μηηάπμοξ, πηαπυδζ). Σμ ιυκμ βκςζηυ πνάβια ζηδ θφζδ    

(βκςζηυηαημ) πμο παναηηδνίγεηαζ ιε ημκ ανζειυ μηηχ, απυ ηα 

ακηίζημζπα άηνα ημο (πυδζα). Σμ ηάεε έκα δε απυ αοηά, θένεζ 

πμθθέξ ημηφθεξ, είκαζ δδθαδή ημηοθςηυξ > ημηοςηυξ > 

ημηςηυξ (αθ. ημηφθδ) > ημης-ηυξ > μηης-ηυξ (ιεηάεεζδ, 

ημ>μη) ηαζ πνμξ βεκίηεοζδ μηηχ, μηηυ (ΐμζςη.), μηηάξ, 

μηηα-, μηης-, Οηηχανζμξ, υβδμμξ [ηη>βδ, υπςξ πη>αδ (επηά - 

έαδμιμξ), μβδμαίμξ, μβδμήημκηα, μβδχκηα, μβδχημκηα, 

μβδυαημξ, μβδμχηενμξ. 

   ζάβδ εζζ-άβς > εζ-ζάβς – θμνηίμ απμζηεοχκ πμο ακήηεζ 

ζε μδμζπυνμ.  ζάηης (ζάβ-ης, βη>ηη), ζάβια, ζαβιάνζμκ, 

ζαβίγς, ζαβιαηίγς, ζαβιαηυς, ζάβμξ, ζάβζζια, ζάβζζηνμκ, 

ζαβζάξ, ζαβζάηζ, ζεβημφκα (α>ε), ζάναβμξ [ζάβδ + αίνς, 

δδθαδή ζάβανμξ > ζάναβμξ (ακηζιεηάεεζδ)], ζαιάνζ 

(απμαμθή ημο β), ζαιανχκς, ζάηηςν (β>η), ζαηηήν, ζαηί, 

ζαηηυξ, ζάηηνα, ζάημξ, ζάηημξ (ηη>ηη), ζαηεθίγς, ζαηεφς, 

ζάλζξ, ζαημφθα, ζαημοθάηζ, ζαημοθέξ, ζαημοθεφμιαζ, 

ζαημφθζ, ζαημοθζάγς, αζηένα [ζάημξ > ζαηένα > αζηένα 

(ζα>αζ)]. 

   ζφημκ ζάημξ, μιμζάγεζ ιε ζάημ (α>ο),   ζοηάνζμκ, ζοηάξ, 

ζοηάζζμξ, ζοηαζηήξ, ζοηέα, ζοηία, ζοηζά, ζοηδβμνία 

(αβμνεφς), ζοημ-, ζοημνές (μφνμξ), ζφηςια, ζοηχκ, 

ζοημηναβίδδξ (ηνχβς), ζοημθάκηδξ (θαίκς, θάκηδξ), 

ζοημθακηές, ζοημθάκηδια, ζοημθακηία. 

    ζοηχηζ ζφημκ, ζοηςηυξ = αοηυξ πμο ηνέθεηαζ ηαζ παπαίκεζ 

ιε ζφηα. Σμ ήπαν γχμο πμο παπαίκεζ ι’ αοηυκ ημκ ηνυπμ 

(«ήπαξ ρνίξσλ ζπθσηώλ»), ζοηςηάηζ, ζοηςηανζά, ζηχηζ, 

ζηςηανζά. 

  ζεημφα, ζζηφα ζάβδ, ζάλζξ = παναβέιζζια, αθ. ζοηχηζ 

(α>ε>ζ, ς>μο>ο)- είδμξ ημθμηοεζμφ ηαζ αββμονζμφ. ζζηοχκδ, 

ζζηοάγς, ζζηφδζμκ, ζζηοδδυκ, ζζηοήθαημξ  (εθαφκς), ζίηομκ, 

ζζηομπέπςκ (πέπςκ), ζίηομξ, ζζηουξ, ζζηοχδδξ, ζζηοχκ, 

ζηοχκζα. 

  ζδηυς ζάηης, ζάλζξ (α>δ), απυ ημ άβς = γοβίγς- γοβίγς. 

ζήηςια, ζάηςια, ζαηςηήν, ζδηχκς, ζδηςιυξ, ζδηςηυξ, 

ζήηςζδ, λεζδηχκς (λε-), λεζδηςιυξ. 

   αβαπάς άβς + άπης, δζυηζ ζδιαίκεζ, ζπεφδς κα αζπαζηχ 

(άπης) ηάπμζμκ θίθμ πμο ένπεηαζ πνμξ ειέκα- οπμδέπμιαζ 

ηάπμζμκ ιε εκαβηαθζζιμφξ ηαζ αζπαζιμφξ, επζεοιχ, επί 

ζανηζημφ ένςηα.  αβαπάγς, αβάπδ, αβαπδηυξ, αβαπαηυξ, 

αβαπδηχξ, αβαπδζιυξ, αβάπδζζξ, αβαπδηζηυξ, αβάπδια, 

αβαπήκςν (ακήν), αβαπδηνίξ, αβαπδηζηζά. 

    μβιυξ άβς, α>μ- αοθάηζ, δ εοεεία ημιή ημο ανυηνμο. 

μβιεφς. 

    θήβς θα, επζηαη.+ ήβμκ, παναηαη. ημο άβς, δδθαδή ιεηά 

απυ ιεβάθδ πμνεία θεάκς ζημ ηένια – ηεθεζχκς, ηαηαθήβς, 

παφμιαζ, πεεαίκς. θήλζξ, θδλζανπία, θδλζανπείμκ, θδλίανπμξ, 

θήβμοζα, παναθήβμοζα, θδηηζηυξ, θδλζ-. 

 

   κολ βεκ. κοηηυξ, κδ (ανκ.) + άβς (αηη-υξ, α>ο), δζυηζ ηδκ 

κφηηα δεκ πμνεφμκηακ,  κφηηα, κοηηένεοια, κοηηενεοηήξ, 

κοηηέθζμξ (εθαφκς), κοηηένεζα, κοηηενία, κοηηενεφς, 

κφηηζμξ, κοηηενήζζμξ, κοηηενζκυξ, κοηηένζμξ, κφηηενμξ, 

κοηηενίξ, κοηηενίδα, κφηηςν, κχηαν (ο>ς), κφπηα (η>π), 

κοπηενζκυξ, κοπηενίδα, κφπζμξ, κφπα, κοπεία, κφπεοια, κφπμξ, 

κοπίξ, πακκοπίξ (παξ, πακ), κδπεήιενμξ (διένα), κοπεδιενυκ. 

 

   ζοθάς, ζηοθεφς ζοκ + άβς (κ>θ, απμαμθή ημο  β, αθ. άβς). 

Ο ιδνμξ δεκ ακαθένεζ ημ ζηοθεφς (= ζοθάς), ημ μπμίμ 

πνςημειθακίγεηαζ ζημκ Δζίμδμ. Μάθθμκ πνυηεζηαζ βζα ημ λοκ 

ακηί ημο ζοκ, δδθαδή λοθάς > ζηοθάς > ζηοθές (α>ε) > 

ζηοθεφς (λ>ζη, υπςξ λέκμξ – ζηέκμξ)- απμβοικχκς ηάπμζμκ, 

αθαζνχ ηα υπθα ημο, αθαζνχ, απμημιίγς. ζοθεφς, ζοθές, 

ζφθα, ζφθδ, ζφθμκ, ζφθδια, ζφθδζζξ, ζοθήηςν, ζοθδηήξ, 

ζοθήηεζνα, άζοθμξ, αζοθία, αζοθεί, αζοθί, ζηοθαίμξ, 

ζηοθεία, ζηφθεοζζξ, ζηφθεοια, ζηφθμκ, ζηοθεοηήξ, 

ζηοθθακίξ, ζηοθμθμνία (θένς), ζηοθμθυνμξ, ζηοθμπανήξ.   

 

   οβζήξ ζημκ ιδνμ ζδιαίκεζ ζςηήνζμξ. Αδθαδή άβ-ς + ζά-

μιαζ, ίαζζξ, ίδ-ζζξ, α>ο),  οβζχξ, οβίεζα, οβεία, οβείδζμκ, 

οβζάγς, οβζαίκς, οβίαζκε (= παίνε), οβίακζζξ, οβίαζια, 

οβζαζηήνζμκ, Τβζάηδξ, οβζεζκυξ, οβζείξ, οβζήξ, οβζδνυξ, 

οβζμγοβία, οβζυηδξ, οβζυς, οβίςζζξ, βενυξ (ο-βζδνυξ, ζδ>ε), 

βενμζφκδ, βενμθηζαβιέκμξ, βενμθηζαζιέκμξ, 

βενμθηζαβιέκμξ. 

 

  κάζζς εκ + άζζμκ, ζοβην. ημο άβπζ = πθδζίμκ, εββφξ, 

δδθαδή ζοζζςνεφς πνάβιαηα εββφηαηα ιεηαλφ ημοξ.- πζέγς, 

εθίας, ζοζζςνεφς, βειίγς εκηεθχξ, ζημζαάγς, πθδνχ.  

καζηχδδξ, καζηυξ, καζηυηδξ, καζημηυπμξ, καζημθαβές, 

καζηυπανημ, καζηία, καζηυδενια, καζηυθζεμξ, κάκμξ 

[κά(ζ)κμξ, ζακ κα πζέζεδηε], κακίμκ, κακμφδζ, κακμθοήξ, 

κακχδδξ, κζκίμκ, κζκί. 

 

   καηηυξ κάζζς, αυν. έ-καλ-α, πνηι. κέ-καβ-ιαζ, β>η- 

ποηκυξ, ζηενευξ. κάηδ, κάημξ, καημηάπδξ, καηφνζμκ, 

καημδέρδξ (δέρς), καημηθέρ (ηθέπης), καηυηθερ, κάημθμκ, 

κάβια.       

 

  πίκαλ βεκ. πί-καη-μξ, δδθαδή (ε)πί + κάζζς (αυν. έ-καλ-α), 

καη-ηυξ = ζηενευξ- ζακίδα, πζκαηίδα πνμξ γςβναθζηή, είδμξ 

αηυκδξ, δίζημξ  ή  πζκάηζμ.  πζκαηάξ, πζκαηδδυκ, πζκαηζαίμξ, 

πζκαηίδζμκ, πζκαηζηυξ, πζκάηζμκ, πζκαηίν, πζκαηίξ, 

πζκαηίζηζμκ, πζκαηίζημξ, πζκαημ-, πζκάηςζζξ, πζκαημεζδήξ, 

πζκαηςηή, πίκαηαξ, πζκάηα, πζκάηζ. 

 

   καίς αυν. έκαζζα  ή  κάζζα (ηζ>ζζ), πνηι. κέ-καζ-ηαζ, αθ. 

κάζζς- μζημδμιχ πνμξ ηαημίηδζδ, ηάκς ηάηζ ηαημζηήζζιμ, 

δίκς ηυπμ πνμξ ηαημίηδζδ, ηαημζηχ, δζαιέκς, εκμζηχ, ηείιαζ.  

καζεηάς, κάηεζνα, καέηεζνα, καίηενα, καεηήν, καέηδξ, 

εοκαζεηάς, εκκαέηδξ (εκ), εκκαεηήν, εκκαίς, καζηήν, 

κάζηδξ, εθζκφς [ενζ-, (ν>θ , α>ο)], εθζκφεξ. 

 

   καυξ κα-ίς, κάFμξ, καφμξ ζε επζβναθή, καφς, καεφς, 

καΎζημξ, καΎδζμκ, καφμξ, κάημνμξ (ημνές), κεςηυνμξ (α>ε), 

καμηυνμξ, κεμηυνμξ, κεζμηυνμξ, κδμηυνμξ (α>δ), κεχξ, 

καονυξ (μφνμξ), καμδμιία (δέις), κεςπμζυξ, καπμυξ, 

καμπμζυξ, καπμίαζ, καμονβές (ένβμ), καμθφθαλ, καμπυθμξ 

(πμθές). 

 

   καζ καί-ς, υνημξ επί μζηίαξ ηαζ καμφ ςξ ζενχκ πναβιάηςκ- 

ζζπονυ αεααζςηζηυ, αεααίςξ, ιάθζζηα, αθδεχξ, επί υνηςκ.  

καζδαιχξ (αθ. μοδαιχξ, μοδαιυξ, ελ ακαθμβίαξ ), κδ (αζ>δ) – 

επί ζζπονήξ αεααζχζεςξ. 

 

  άκηνμκ α, εοθςκ. + καζεηάς, καεηήν ιε απμαμθή ηςκ 

θςκδέκηςκ- ζπήθαζμ, πνμ πακηυξ  μζηδηήνζμ ηςκ κοιθχκ ηαζ 

μνεζκχκ εεχκ, υπςξ ημ ζπέμξ.  ακηνζάξ, ακηναίμξ, 

ακηνμεζδήξ, ακηνχδδξ, ακηνμ-, ακηνμπανήξ, ακηνμδίαζημξ, 

ακηνμθοήξ. 

 

   εοκάγς εο + καίς = ηείιαζ, πνηι. κέ-καζ-ηαζ, δδθαδή 

εοκαζζς > εοκάγς (ζζ>γ), αυν. δφ-καζ-α- ημπμεεηχ ηάπμζμκ 
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ηάπμο βζα εκέδνα, αάγς ηάπμζμκ κα ημζιδεεί, επί εακάημο, 

ηαηααάθθς, απμημζιίγς.  ηαηεοκάγς (ηαηά), εοκάς, εοκή, 

εοκαίμξ, εοκάζζιμξ, εοκαζηήν, εοκάζηεζνα, εοκαηήν, 

εοκάηεζνα, εοκάηςν, εοκδηήν, εοκαηήνζμκ, εοκέηδξ, εφκδια, 

εοκήηδξ, εοκήηςν, εφκζα, εφκζξ, εοκέηζξ. 

  εοκμφπμξ εοκή + έπς, υπςξ ηθεζδμφπμξ, πναηδνζμφπμξ η.ά.- 

άκδναξ, εηημιίαξ, θφθαηαξ ηςκ βοκαζηχκ (εοκή = ζογοβζηή 

ηθίκδ) ηαζ εαθαιδπυθμξ, επί ηανπχκ, άβνοπκμξ (ςξ επίε.).  

εοκμοπίαξ, εοκμοπίγς, εοκμοπζηυξ, εοκμφπζμκ, εοκμοπζζιυξ, 

εοκμοπμεζδήξ, εοκμοπχδδξ. 

  πίκκα, πίκκδ, πίκα πίκαλ, δδθαδή πζκαηίξ > πίκηα > πίκκα 

(κη>κκ) – δίεονμ μζηναηυδενιμ ιε ιαηνφ υζηναημ.  πζκκζηυξ, 

πζκκχδδξ, πζκκμ-. 

    κές(Ώ) ιε ηδκ έκκμζα ημο ηθχες, κήες, αυν. έ-κδζ-α, 

πνηι. κέ-κδζ-ιαζ, αθ. κάζζς, καζ- > κδζ- (α>δ) > κές (α>ε), 

δζυηζ ημ κήια ζοζζςνεφεηαζ ζηδκ άηναηημ ημο αδναπηζμφ, αθ. 

καηηυξ. Βπίζδξ ιε ηδκ έκκμζα ημο ηαεμνζζιμφ ηδξ ιμίναξ 

(Κθςεχ), ημο πθελίιαημξ ημο κήιαημξ ηδξ γςήξ.                                                                        

(ΐ) ιε ηδκ έκκμζα ημο ζοζζςνεφς ηαζ πάθζ απυ ημ κάζζς (= 

ζοζζςνεφς). 

(Γ) ιε ηδκ έκκμζα ημο ημθοιπχ ηαζ πάθζ απυ ημ κάζζς (= 

βειίγς εκηεθχξ) δζυηζ ήηακ ακάβηδ, θυβς ηδξ δοζημθίαξ ηςκ 

εαθαζζίςκ ιεηαθμνχκ, αθθά ηαζ ηδξ ιζηνήξ πςνδηζηυηδηαξ 

ηςκ πθμίςκ, αοηά κα βειίγμοκ, υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμ ιε 

ειπμνεφιαηα.  

(Α) ιε ηδκ έκκμζα ημο κέμιαζ δδθαδή πδβαίκς  ή  ένπμιαζ, 

υπςξ ημ είιζ (= επακένπμιαζ, οπμζηνέθς) ηαζ ιε ημ κάζζς (αθ. 

κές Γ) ηαζ ιε ημ καίς ζπεηίγεηαζ, δζυηζ ημ πθμίμ (καφξ) θεφβεζ 

ηαζ επακένπεηαζ αθθά ηαζ μ άκενςπμξ πανμιμίςξ ζημκ μίημ 

ημο. Βπίζδξ ηα κυζ-ημξ, κμζηεφς ηαζ κίζ-μιαζ, θακενχκμοκ 

νίγα καζ- (κάζζς). 

 

    επζκχξ επί + κές = επζζςνεφς, ες>ς θίακ, πμθφ.  

 

   κδές επζη. εηηεηαι. ηφπμξ ημο κές (ΐ)- επζζςνεοχ, 

ζημζαάγς, θμνηχκς, βειίγς, πθδνχ.  κήδζζξ (κδήζ-μιαζ, ιέθθ. 

ημο κδές), κήζζξ, κδηυξ. 

   κέμιαζ αθ. κές Α, κεφιαζ (μ>ο), κδέμιαζ (= κέμιαζ), 

κυζημξ (κείζε-αζ, απαν. ημο κέμιαζ, εζ>μ, ε>η)- επάκμδμξ ζηδκ 

παηνίδα, ηαευθμο πθεφζδ, υ,ηζ πανέπεζ ημ ζζηάνζ υηακ αθεζηεί. 

κμζηές, κυζηζιμξ, κμζηυς, κμζηζιάδα, κμζηζιζά, κμζηζιεφς, 

κμζηζιίγς, Νυζηζιμ, κμζηζιμφθδξ, κμζηζιμφθζημξ, 

κμζηαθβές (άθβμξ), κμζηαθβία, κμζηαθβχ, κμζηαθβζηυξ, 

κμζηαθβυξ, κίζζμιαζ (= κέμιαζ, αθ. κές, δζυηζ εη ημο κάζζς 

πνμένπεηαζ, α>ζ), κςιήζζιμξ (εη ημο κέμιαζ, εμ>ς). 

 

    καφξ κές (Γ), ημ μπμίμ απυ ημ κάζ-ζς, δδθαδή καζυξ > 

καφξ (ιε απμαμθή ημο ζ ηαζ μ>ο- πθμίμ.  καοχκ, κάκ, κάξ, 

καοθφθαλ, καοθοθαηές, καοαβές (άβ-κδιζ, καοαβδζιυξ, 

καοαβία, καοάβζμκ, καοαβυξ, καοδβυξ (α>δ), καοθάβμξ, 

καοανπές, καοανπίξ, καοάνπδξ, καοανπία, καφανπμξ, 

καοαάηδξ, καοααηές, καφδεημκ, καοθεμνία, καοδβέηδξ, 

καφθναηημξ, καοηέθζμκ (ηέθθς), καφηθα, κδυξ (α>δ), κδφξ, 

κευξ (α>ε), πενίκεςξ, καφζηαειμξ, καφζηαειμκ, καφπνδζηζξ 

(πίιπνδιζ), καφπμδεξ, καφπμνμξ, καοπυνμξ. 

 

  κάζμξ αθ. καφξ-  κδζί. κήζμξ (α>δ), κδζί, κδζαίμξ, κδζζάξ, 

κδζζάγς, κδζίγς, κδζεφμιαζ κδζζάνπδξ, κδζίδζμκ, κδζίμκ, 

κδζίξ, κδζίηδξ, κδζζχηδξ, κδζζχηζημξ, κδζμεζδήξ, κδζυμιαζ, 

Πανκδζυξ (πανά + κήζμξ, πανά ηδκ Πεθμπυκκδζμ), 

Πανκαζυξ, Πανκάζζμξ, Πάνκδξ, Πάνκςκ, Πάνκδεα (ζ>ε), 

Πανκήεζμξ. 

 

   καοηναηές καφξ + ηναηές, καοηνάηδξ, καοηναηζηυξ, 

καοηναηία, Ναφηναηζξ, Ναοηναηίηδξ, καοηνάηςν. 

 

    καφθμξ καφξ + αθ-ήξ (δαζ.)- ημ θμνηίμ ηςκ πθμίςκ. 

καφθμκ, καοθμθμβές, καοθυς, καοθχκς, καοθχζζιμκ, 

καοθμπές (μπές), καοθυπζμκ, καοθμπία, καφθμπμξ. 

 

 καοπδβές καφξ + πήβκοιζ- ηαηαζηεοάγς πθμία. καοπδβήξ, 

καοπδβυξ, καοπδβήζζιμξ, καοπδβία, καοπδβζηυξ, καοπήβζμκ, 

Ναφπαηημξ, Ναοπάηηζμξ. 

  καοιαπές καφξ + ιάπμιαζ, καοιάπδια, καοιάπδξ, 

καοιαπδζείς, καοιαπία, καοιαπζηυξ, καφιαπμξ. 

  Ναοπθία καφξ + πθές, Ναοπθζεφξ, Νάοπθζμκ, 

Ναοπθζχηδξ, Ναφπθζμξ, καοζζπθμΎα, καοζζ-, καοζημθές 

(ζηυθμξ), καοζηυθδια, καοζημθία, καοζηυθδζζξ, καφζημθμξ, 

καοζεθυς (η>ε), καφζεθμκ. 

   καφηδξ καφξ, καοηανίδζμκ, καοηεία, καοηζηυ, καοηζηυξ, 

καοηίθμξ, καοηζθάνπδξ, καοηζθία, καοηζθζηυξ, καοηίθθμιαζ, 

καοηζθμθευνμξ, καοηυξ, καοημδίηαζ, καοημδζηείμ, 

καοημδίηδξ, καοημθμβές, καοημθυβμξ, καοημθμβία, 

καοημθμβζηυξ, καοημθυβζμ, καοημθμβχ, καφηνζα, 

καοηυπαζδμκ, καφθεμνμξ, καοηχκαξ, καοηία, καοηζχδδξ, 

καοζζχδδξ, καοζδνυξ, καοζία, καοζζάς, καοζίαζζξ, 

καοζζαζιυξ, καοζίςζζξ, καοηζαζιυξ, καοηζάς, καοηζυεζξ, 

καοηζςδχξ. 

  καοηθδνές καφξ + ηθήνμξ- είιαζ ηφνζμξ πθμίμο, ιεηαθ., 

ηοαενκχ, δζμζηχ, οπεκμζηζάγς μζηία (βζα ημ πθήνςια ζηα 

θζιάκζα). καφηθδνμξ, καοηθήνδια, καοηθδνία, 

καοηθδνζηυξ, καοηθήνζμκ, καοηθδνχζζιμξ, καφηνανμξ 

(θ>ν), καοηνανία, καοηνάνζα, καοηνανζηυξ, καοηνανεία. 

    κεφζζξ αθ. κές (Γ) – ημθφιπδια.  κεφζμιαζ, κεοζμφιαζ, 

κεοζηήν, κεοζηυξ. 

 

  κεςθηές κευξ + έθης (με>ς)- ζφνς πθμίμ ζηδκ λδνά.  

κεςθηυξ, κεςθηία, κεχθηζμκ. 

 

   κεςνές κευξ + μφνμξ, μο>ς- θοθάβς πθμία.  κεχνζμκ, 

κεςνίξ, κεςνυξ, κεχκ, κεςνζμθφθαλ, κεχζμζημξ (μίημξ). 

 

   κήσμξ, κάσμξ  κδυξ, καφξ - αοηυξ πμο ανιυγεζ  ή  ακήηεζ ζε 

πθμίμ.  κδίηδξ, κδσηζηυξ, κήμπμξ (έπς), κδμβκχιμκαξ, 

κδμθυβδζζξ, κδμθμβές, κδμπμιπή, κδμρία (μρ). 

 

   κήπς ιέθθ. κήλς, κδ-υξ + άβς (άλς), η>π (κδη-ηυξ)- 

ημθοιπχ.  κάπς, κήπμιαζ, κδπαθέμξ, κδπείμκ, κήλζξ, κήηηςν, 

κδηηήν, κήηηδξ, κδηηυξ, κδηηζηυξ, κδηηυ, κήηηα, κήζζα 

(κήηηα, ηη>ηη>ζζ), κδηηάνζμκ, κήηηζμκ, κδημθφθαλ, 

κδζζμεζδήξ, κδηημηηυκμξ (ηηείκς), κδζηζηυξ, κδζηζηή, 

κδζηυξ, κδηζηυξ, κδηυξ, κήηνμκ. 

 

    κήες απυ ημ κές Ώ, υπςξ ημ πθήες απυ ηδκ πθε-, αθ. 

πίιπθδιζ- βκέες, ηθχες.  κήζζξ, κήια, κδιαημονβία (ένβμ), 

κδιαημονβείμκ, κδιαημονβυξ, κδιαημονβζηυξ, κδιαηχδδξ, 

κδιάηςια, κδιαηίαζζξ, κδιάηζκμξ, κδιάηζμ, κδιαημεζδήξ, 

κδιαημ-, ακέιδ (α, επζηαη., δ>ε). 

 

   κάς απυ ημ κά-ζζς = βειίγς εκηεθχξ, πθδνχ (ηαζ ιεηά 

λεπεζθίγς), κέ-καβ-ιαζ, πνηι. ημο κάζζς (καβ-, ιε απμαμθή ημο  

β, υπςξ θαβί – θαΎ)- λεπεζθίγς, νές, παε., πμηίγμιαζ (αθ. κάσμξ 

ηαζ κές Γ).  καέηςν, καειυξ, καζιυξ, κάια, καιαηζαίμξ, 

καιαηίγς, καιάηζμκ, καιαηχδδξ, κανυξ, κδνυξ (α>δ), 

κάηςν, καφς, καοζίςζζξ, καοζίαζζξ, κδνίηδξ, κδνείηδξ, 
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Νήνζημξ, Νήνζημκ, Νέζημξ (α,δ>ε), αέκαμξ (αεί), ΝαΎξ, ΝδΎξ, 

Νασάξ, Νασαηυξ, Νδνεφξ, Νδνδίξ, Νενάζδα, κενασδάνδξ, 

κενασδέκζμξ, κανασδμ-, εοκάςκ, εοκάεζξ, εοκαήξ, κάπδ κάπμξ, 

καπαίμξ, καπχδδξ, Νείθμξ (είθς), κεθνυξ [κά-ς (α>ε) + θένς 

(πμηίγεηαζ ζοκεπχξ ιε αίια)], κεθηίηδξ, κεθνζαίμξ, κεθνίδζμξ, 

κεθνμιήηναζ, κεθνμ-, κεθνί, κεθναιζά, κεθνχκαξ, 

κεθνςιέκμξ. 

 

   κυηζμξ κάς, α>μ, κάη-ςν – οβνυξ, ανμπενυξ, πνμξ κυημκ 

ηείιεκμξ. κμηίγς, κμηζάς, κμηές, κμηενυξ, κμηίξ, κμηζά, 

κμηζαίμξ, κυημξ, Νυηζα, κμηία, κμηζάξ, κμηζκυξ, κυηζζια. 

   κίγς κάς , α>ε>ζ, δζυηζ ζε ηνεπμφιεκμ κενυ πθέκμκηακ 

ηονίςξ, ημ πάθαζ πμηέ – πθφκς ηα πυδζα  ή  ηα πένζα, 

ηαεανίγς, ελαβκίγς.  κίρζιμκ (κίρς, ιέθθ. ημο κίπης), κζπηήν, 

κίπηνμκ, κζπηνίξ, κζθηήναξ (π>θ), κίπης, άκζπημξ, 

ακζπηυπμοξ (πμφξ), κίας (π>α), κίαμιαζ. 

   κήπζμξ κά-ς (= λεπεζθίγς) + αίμξ (α>π), δδθαδή κάαζμξ > 

κήπζμξ (α>δ)- ακήθζημ παζδί, ιεηαθ., παζδανζχδδξ, άθνςκ, 

ακυδημξ.  κδπζάα, κδπζέδ, κδπζάγς, κδπίαζζξ, κδπίαπμξ 

(οπυημν.), κδπζαπεφς, κδπζαπεφμιαζ, κδπζάπς, κδπζεφμιαζ, 

κδπζμ-, κδπζυεζξ, κδπζυθεηηα (θέβς), κδπζυηδξ, κδπζχδδξ, 

κδπφηζμξ (κδπζυηδξ > κδπυηδξ > κδπφηζμξ, μ>ο), κδποηία, 

κδποηζεφμιαζ. 

   κέμξ ζημκ ιδνμ πάκημηε ιε  F, δδθαδή κέFμξ (κεανυξ). 

Ώπυ ημ κήπζμξ > κέπζμξ (δ>ε, π>F) > κεζυξ > κέμξ (αθ. κεί-αημξ, 

κεζδβεκήξ, κείαζνα η.ά.), κέμκ (επίνν.), κεςζηί, κέμ-, κε-, 

κευηδξ, κευξ, κεμαθδήξ (αθδαίκς), κεαθδήξ, κεαθήξ (αθξ), 

κεάγς, κέα, κεζάια, κευς, κεάκ, κεακίεοια, κεακζεία, 

κεακζεφμιαζ, κεακίγς, κεακζηυξ, κεακζηές, κεακζηυηδξ, 

κεακζυμιαζ, κεακζυηδξ, κεάκζξ, κεακζζηάνζμκ, κεακίζηεοια, 

κεακίζημξ, κεακζζημ-, κεακζζηφδνζμκ, κέαλ, κεανυξ, κεανμ-, 

κεάζζιμξ, κέαζζξ, κεαζιυξ, κεαηυξ, κεάς, κενυκ, κδνυκ, 

κεάηεξ, κεαηέξ (αηίξ), κεάββεθημξ, κέαημξ, κείαημξ, κεάηδ, 

κήζζημξ, κεδβεκήξ, κεδ-, κεδθαίδ, κεδθάηδξ (εθαφκς), 

κεήθαημξ, κεδθεπήξ (θέπμξ), κεδθζθήξ (αθείθς), κεδθφξ 

(ένπμιαζ, ήθοεμκ), κεήιεθηημξ (αιέθβς), κεδκίδξ, κεήκζξ, 

κεδκίζημξ, κέδλ, κείαζνα, κεζνή, κείνα, κείαημξ, κεζάηζμξ, 

κεζδβεκήξ, κεζυεεκ, κείμεζ, κεζυξ, κεζμ-, κείμξ, κεζνυξ, κεμβκυξ 

(βέκμξ), κευβμκμξ, κευβοζμξ (βοίμκ), κεμίδ, κεμεία, κεμεζδήξ, 

κεμηνάξ (ηενάκκοιζ), κεμθαία (θαυξ), κεμπαβήξ (πήβκοιζ), 

κευπμθζξ, κευπημθζξ, κεάπμθζξ, Νεαπηυθειμξ, Νεάπμθζξ, 

κεμζζυξ (κεμβκυξ, βκ>βζ>ζζ), κεμηηυξ  (ζζ>ηη), κευζζεοζζξ, 

κεμζζία, κεμζζεφς, κευζζζμκ, κεμζζίξ, κεμζζμ-, κεμπιυξ 

(κεμβκυξ, β>π, κ>ι), κεμπιές, κεμπιυς, κευπιςζζξ, κέςια, 

κεχκδημξ (ςκμφιαζ), κέςνμξ (χνα), κεςνήξ, κεςνοπήξ 

(μνφζζς), κέςζζξ, κεχζζς, κέςηα (έημξ), κεχηαημξ, 

κεςηενίγς, κεςηενζηυξ, κεςηένζζια, κεςηενζζιυξ, 

κεςηενζζηήξ, κεςηενμ-, κεχηενμξ, κεμιδκία (ιήκαξ), 

κμοιδκία (εμ>μο), κμοιδκζάγς, κμοιδκζαζηήξ, κμοιήκζμξ, 

κζάια (ε>ζ), κζάηα, κζμ-, κζυαβαθημξ, κζυηδ, κζυθενημξ. 

  κεανυξ αθ. κέμξ, κήπζμξ- ημ κεμβκυ ημο εθαθζμφ, επί 

παναδυλμο  πνάβιαημξ. κέαναλ, κέανεζμξ, κεανή, κεονίαξ,  

κεανίδζμκ, κεανζδμ-, κεανίγς, κεανίξ, κεανζζιυξ, κεανίηδξ, 

κεανυμιαζ, κεανυς,κεανχδδξ. 

  κέπςξ αθ. κήπζμξ, κέμξ- απυβμκμξ.  κέπμδεξ, κεπμηζζιυξ, 

ακερζυξ (α, εοθςκ., π>ρ), ακερζάδδξ, ακερζαδμφξ, 

ακερζαδήξ, ακερζυηδξ, κδβάηεμξ (βίβκμιαζ, πνηι. βέ-βα-α), 

ακήβαημξ (Μαη.), κςπυξ (κέ-μξ + μρ >  κεμπυξ > κςπυξ, 

εμ>ς), κςπμβναθία. 

  ενζκευξ ενζ- + κέμξ, δζυηζ δ αβνζμζοηζά πνχηδ ειθακίγεζ 

ηανπμφξ, απ’ υθα ηα ηανπμθυνα, μζ μπμίμζ δεκ ςνζιάγμοκ 

αθθά πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα βθοηυ ημο ημοηαθζμφ - δ 

αβνζμζοηζά.  ενίκεςξ, ενζκευκ, ενζκάγς, ενζκάξ, ενζκυξ, 

ενζκαζιυξ, ενζκαζηυξ, ενζκεχδδξ, ενζκυκ, μνκευξ (ε>μ), 

μνκζά, μνκζυξ. 

   κεφνμκ κεανυκ (α>ο), αθ. κεανυξ, δζυηζ απυ έκηενα κεανχκ 

γχςκ  ή  απυ κεανίδεξ ( = δένιαηα κεανχκ), ηαηαζηεφαγακ 

πμνδέξ.- πμνδή  ή  ζπμζκί, απυ κεφνα  ή  άηνα ημο ιουξ, ιε ηα 

μπμία αοηυξ πνμζημθθάηαζ ζημ μζηυ, κεφνμ ημο κεονζημφ 

ζοζηήιαημξ, νχιδ, ζζπφξ, δφκαιδ, δ πμνδή ηυλμο  ή  

ζθεκδυκδξ.  κεονία, κεονά, κεονή, κεονάξ, κεονζηυξ, 

κεονζηυκ, κεφνζκμξ, κεονμ-, κεονυς, κεφνςζζξ, κεονμεζδήξ, 

κεονχδδξ, κεονςηζηυξ, κεον-, κεονζάγς, κεονίαζια, 

κεονζαζηζηυξ, κεονζαζιέκμξ, κεονζηυηδηα, κεονίκςια. 

   κεφς κέμιαζ, κεφιαζ = πδβαίκς  ή  ένπμιαζ. ηακ ηάκμοιε 

κεφια ακεαμηαηεαάγμοιε ημ ηεθάθζ  ή  ηα αθέθανα - ηάκς 

κεφια, ηθίκς πνμξ ηάπμζα δζεφεοκζδ, κεφς ιε ημ ηεθάθζ  ή  ηα 

αθέθανα, ηθίκς πνμξ ηα ειπνυξ (κεφζζξ =ημθφιαδζδ).  κεφια, 

κεοιάηζμκ, κεφζζξ, κεοζηάγς, κεοζηζηυξ, άβκεοημξ (κ>βκ), 

άβκεθμξ, κοζηάγς (κεοζηάγς = ηθίκς ημ ηεθάθζ), κφζηαλζξ, 

κοζηαβιυξ, κφζηαβια, κφζηαθμξ, κοζηαθέμξ, κφζηα. 

   εκευξ ε, εοθςκ. ή απυ α, επζηαη. + κεφς (ο>μ), δζυηζ μζ 

ηςθάθαθμζ δζα κεοιάηςκ εηθνάγμκηαζ- ηςθάθαθμξ, υπςξ ημ 

κήπζμξ.  εκεάγς, εκεχξ, εκεμζηαζία (ίζηδιζ), εκευηδξ, 

εκευθνςκ (θνδκ). 

   κέις Ο ιδνμξ εηηυξ ημο κέις ακαθένεζ ηα ελήξ 

πανάβςβά ημο: κμιεφξ = πμζιέκαξ, κμιεφςκ = πμζιαίκςκ ηαζ 

κμιυξ = μ ηυπμξ ηδξ αμζηήξ. Νέις δε ζημκ ιδνμ ζδιαίκεζ, 

αυζης, πμζιαίκς. Βπίζδξ υηακ ακαθένεζ ημ κέις ιε ηδκ έκκμζα 

ημο δζακέις, δζαιμζνάγς, πενζζζυηενμ ημ ακαθένεζ επί πμημφ 

ηαζ θαβδημφ. Φαίκεηαζ θμζπυκ υηζ δ ανπζηή ζδιαζία ημο κέις 

αθμνά ζηδκ ηηδκμηνμθία. Σμ κε- (ημο κέις) απυ ημ κές (αθ. 

κές Α), ιε ηδκ ζδιαζία ημο πδβαίκς ηαζ επζζηνέθς  (υπςξ ημ 

ημπάδζ πνμξ αμζηή, αθ. κέμιαζ). Σμ  -ις, ζε πνμκζημφξ ηφπμοξ 

βίκεηαζ  -ιδ (κειήζς),  -ια (εκεζ-ια-ιδκ), απυ ηδκ νίγα ια- 

(αθ. ιάιια, ιαγυξ, ιαζάμιαζ), δ μπμία, έπεζ ζπέζδ ιε ηδκ 

δζαηνμθή. Σμ κέις δδθαδή ανπζηχξ δήθςκε ηδκ αβςβή ημο 

ημπαδζμφ πνμξ αμζηή. Ώπυ ηδκ ζδιαζία δε αοηή πδβάγεζ ηαζ δ 

έκκμζα ημο ηανπμφιαζ (βάθα, ηνέαξ, ιαθθί) ηαζ ημο ηαημζηχ 

δζυηζ δ αμζηή ζήιαζκε ηαημπή ηαζ ηονζυηδηα ηδξ βδξ. Βπίζδξ 

μζ έκκμζεξ ημο δζαζνχ ηαζ δζακέις έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ημοξ 

αμζηυημπμοξ. Γήηδια ςξ ηαζ ζήιενα οπανηηυ ηαζ δοζεπίθοημ, 

ημ μπμίμ ελακαβηάγεζ ημοξ ηοαενκχκηεξ ζε εέζπζζδ κυιςκ ηαζ 

κμιχκ- δζακέις, ιμζνάγς, απμκέις, ηαηέπς, δζμζηχ, 

ηοαενκχ, ηαημζηχ, κμιίγς, εεςνχ, αυζης, πενζπμζμφιαζ, 

αυζημιαζ, ηαηακαθίζης, ηαηαζηνέθς (ζδίςξ ηα ηαηζίηζα).  

κέιμξ, Νειέα (πχνα ιε αμζηυημπμοξ), Νέιεζμξ, Νέιεμξ, 

Νειεαίμξ, Νειεζαηυξ, Νειεήηδξ, Νειεζήηδξ, Νειεάξ, 

Νειέαζζ, Νέιεα, Νέιεζα, Νειεμκίηαζ, Νέιεζμκ, κέιεα, 

κειέες, κέιδζζξ, κειδηυξ, κέιεζζξ, Νέιεζζξ, κειέηςν, 

κειεζάς, Νειέζεζα, Νειεζείμκ, Νειέζζα, κειδηήξ, 

κειεζήιςκ, κειεζδηέμξ, κειεζήηδξ, κειδηυξ, κειεζδηζηυξ, 

κειεζδηυξ, κειεζίγμιαζ, κειεζζάς,κειεζζδηυξ, κέιεζζζξ.                 

    κμιυξ αθ. κέις, ε>μ- ηυπμξ υπμο αυζημοκ ηα ηηήκδ, 

αμζηή, πθυδ, ηα πυνηα. κμιάξ (μ πενζθενυιεκμξ πάνζκ 

αμζηήξ), κμιάδδκ, κμιάδεζμξ, κμιαδία, κμιαδζηυξ, 

κμιαδίηδξ, κμιάγς, κμιαίμξ, κμιεφξ, κμιέαξ, κυιεοια, 

κμιεοηζηυξ, κμιεφς, κμιή, κμιζηυξ, κυιζμξ, κμιίμονμξ 

(μφνμξ), κμιχδδξ, κμιχκδξ (ςκέμιαζ). 

   κυιμξ αθ. κέις, ε>μ- υ,ηζ έπεζ απμκειδεεί  ή  δμεεί ηαη’ 

ακαθμβία, υ,ηζ ηαηέπεζ ηάπμζμξ  ή  ιεηαπεζνίγεηαζ, πνήζδ, 

ζοκήεεζα ηαζ ηάεε ηζ ημ μπμίμ θυβς ζοκήεεζαξ βίκεηαζ κυιμξ, 

ηάεε κυιμξ ηδξ πμθζηείαξ, απυθαζδ, δζαηαβή, ιμοζζηυξ 
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νοειυξ, ήπμξ, είδμξ παθαζμφ άζιαημξ.  κυιαζμξ, κμιάνπδξ, 

κμιανπία, κυιανπμξ, Νυιαξ, Νμιάξ, κμιεζζθμνά, 

κμιεζηεφεζεαζ, κυιζα, κμιήιαηα, κμιζηυξ, κυιζιμξ, κμιζζηί, 

κμιμαίμθμξ, κμιμ-, κμιμεεζία, κμιμεεηές, κμιμεεηχ, 

κμιμεέηδξ, κμιμεέηδια, κμιμπμζυξ, κμιςδυξ (άδς), κςιάς 

(μ>ς), κχιδζζξ, κςιήηςν, κςιδηήξ, κςιεφξ. 

 

  κμιίγς αθ. κυιμξ-  εεςνχ, παναδέπμιαζ ςξ έεζιμ  ή 

ζοκήεεζα  ή κυιμ, ηδνχ ζοκήεεζεξ, έπς ηδκ ζοκήεεζα κα ηάκς 

ηάηζ, ηοαενκχιαζ, εηηζιχ, ηζιχιαζ, ζοπκάγς, θμζηχ.  κυιζζζξ, 

κυιζζια, κμιζζιαηζηυξ, κμιζζιάηζμκ, κμιζζιαημ-, 

κμιζζηέμξ, κμιζζηεφμιαζ, κμιζζηυξ, κμιζηεφς, κμφιιμξ 

(κυιζζια ηδξ Κάης Εηαθίαξ ηαζ ζηεθίαξ). 

   κμυξ, κμφξ (ζοκδν.) αθ. κέις, κμιυξ, κυιμξ, κμιίγς. Ήηακ 

εέια γςήξ ηαζ εακάημο βζα ημοξ ηηδκμηνυθμοξ δ δζακμιή ηςκ 

αμζημηυπςκ δ μπμία απαζημφζε κυδζδ (δίηαζδ δζακμιή) απυ 

ιένμοξ υθςκ ηςκ ειπθεημιέκςκ ηαζ ηονίςξ ηςκ ανπυκηςκ ή 

ηδξ βενμοζίαξ (αθ. Νέιεζζξ, κςιάς, κέις, κμιίγς). Πνμξ 

βεκίηεοζδ δε απεαθήεδ ημ  ι- μ κμοξ ςξ ακηζθαιαακυιεκμξ 

ηαζ ηνίκςκ, ακηίθδρδ, πνμζμπή, ηνίζδ, μ κμοξ ςξ απμθαζίγςκ 

ηαζ ζπεδζάγςκ, ζηέρδ, δζακυδια, δ δφκαιδ ηδξ ακηίθδρδξ ηαζ 

ηδξ δζακυδζδξ.  κςξ (μμ,μο>ς), κχια, κχζζξ, κςζάιεκμξ, 

κμές, κμυηδξ, κυαν, κμανέςξ, κμαηυξ, κμδηυξ, κμσηυξ, 

κμενυξ, κυδια, κυδιζ, κμήιςκ, κμήνδξ, κυδζζξ, κμδηζηυξ, 

κμμφιεκμκ, κμοεεηχ (ηίεδιζ), κμοεέηδζζξ, κμοεεζία, 

κμοκεπήξ (έπς), άκμμξ, άκμοξ, άκμζα, ακμίδ, ακμδηία, 

ακμδζία, ακμδηαίκς, ακυδημξ, εκκμχ, έκκμζα, κμζάγμιαζ, 

έβκμζα, βκμζάγμιαζ. 

 

    κο, κς (ημ βνάιια). Ώπυ ημ κμ-υξ, μ>ο>ς, δζυηζ δδθχκεζ 

πανμοζία κμυξ (καίς, κές, κέις, κεφς, κυιμξ, κμές). 

Μεηααμθέξ, κ>ι, πνμ ηςκ π, α, θ, ρ,  κ>β  πνμ ηςκ η, β, π,                               

δ>κ, κ>θ, θ>κ, κζ>ζξ, κι>ιι, κθ>θθ, κν>νν, κα>ια, κπ>ιπ, 

κθ>ιθ, κε>εε, θε>κε, θη>κη. Πανειαάθθεηαζ, πθδνυς – 

πθδνχκς. Ώπεαθήεδ, ημκξ > ημξ (ηαβυκξ – ηαβυξ), εηηυξ 

ιπνμζηά απυ ηα  η, η, π, δζπθχκ ηαζ θςκδέκηςκ. 

 

  βζβκχζης κυδζζξ > κμήζης > κχζης (μδ>ς) > βκχζης 

(κ>βκ) > βζβκχζης  (ακαδζπθαζζαζιυξ)- ανπίγς κα εκκμχ, 

δζαηνίκς, ηαηαθαααίκς, ζδιεζχκς, ιαεαίκς, παναηδνχ, 

βκςνίγς ζανηζηχξ, ηάκς βκςζηυ, ελοικχ. βκχια, 

βκςιάηςια, βκςιάηεοζζξ, βκςιζηυ, βκςιαηεφς, βκχιδ, 

κχιδ, βκχιςκ, βκςνίγς, βκχνζιμξ, βκςιζηυξ, βκςνζιυηδξ, 

βκςνζιία, βκχνζζια, βκςνζζιυξ, βκχζζξ, βκςζηήν, 

βκςζηυξ, βκςηυξ, βκςιδδυκ, βκςιμζφκδ, άβκςζημξ, κζχες 

(β-κχεζ, πνμζη., ημο βζβκχζης), κζχκς, κζχζια, λεπκχ (λε + 

έβκςκ, αυν. α΄ ημο βζβκχζης, β>π), λεπκάς, λεπάκς, λεπαζζά, 

λέπαζια, λεπαζζάνδξ. 

 

  υκμια μ, εοθςκ. + κμιυξ, κυιμξ, κέις. Μέπνζ ηαζ ηχνα ηα 

αμζημηυπζα θένμοκ μκμιαζίεξ. Βπίζδξ ημ υκμια ςξ κυιμξ 

ηαημπονχζεςξ ζδζμηηδζίαξ- θέλδ ιε ηδκ μπμία δδθχκεηαζ 

πνυζςπμ  ή  πνάβια, δυλα, θήιδ, πνυθαζδ, θνάζδ, έηθναζδ.   

υκοια (μ>ο), μφκμια (μ>μο), μκμιαίκς, μκμιάγς, 

μκμιαηίγς, μκμιαζηί, μκμιαηθήδδκ (ηαθές), μκμιαζία, 

μκμιαζιυξ, μκμιαζηήξ, μκμιαζηζηυξ, μκμιαζηυξ, ακχκοιμξ 

(ακ + υκοια, μ>ς), κχκοιμξ (κδ + υκδια, δμ>ς), κχκοικμξ, 

θενχκοιμ (θένς).   

 

  Βνζκφξ ενζ-  + κμφξ (βεκ. Βνζκφμξ, μ>ο). Δ έπμοζα ηαηά κμοκ 

ζοκεπχξ (ενζ-) ηζξ ηαηέξ πνάλεζξ ηςκ ακενχπςκ ηαζ ημκ ηνυπμ 

ηζιςνίαξ ημοξ, δζυηζ κμές ζδιαίκεζ ηαζ ζηέπημιαζ κα πνάλς 

ηάηζ- εευηδηα ηζιςνυξ ηαηχκ πνάλεςκ, δ πνμζςπμπμίδζδ ηδξ 

ζοκείδδζδξ ημο ακενχπμο.  ενζκφς, Βνζκχδδξ. 

 

  υκαν αθ. κυαν (κμυξ) = θάκηαζια, δδιζμφνβδια ημο κμο, ιε 

ιεηάεεζδ- υκεζνμ.  υκεζνμκ, υκεζαν, υκεζνμξ, κεζνμξ, 

μκεζνάγμιαζ, μκεζναηεφμιαζ, μκεζνχζζς, μκεζνεφμιαζ, 

μκδνήεζξ, μκείνεζμξ, μκεζνςβιυξ (άβς), μκείνςλζξ, μκείνςια, 

μκεζνειέκμξ, μκεζνμπυθμξ (πμθές). 

 

    υκδζζξ κυδζζξ, ιε ιεηάεεζδ (αθ. υκαν), βζα ημκ θυβμ αοηυκ 

υκεζαν ζδιαίκεζ υκεζνμ αθθά ηαζ υθεθμξ, ηένδμξ- ςθέθεζα, 

ηένδμξ, πνδζζιυηδηα, απυθαοζδ, εοηοπία.  μκίκδζζξ, υκεζαν, 

υκεζμξ, μκές, μκχ, μκδηζηυξ, μκήζζιμξ, μκδηυξ, μκήηςν, 

μκίζης, υκςν, μκίκδιζ, Οκήζακδνμξ (ακήν), Οκδζίηνδημξ 

(ηναηχ), Οκίζδιμξ, ςκέμιαζ  (ςκήιδκ, αυν. α΄ ημο μκίκδιζ, 

δ>ε), χκαζμξ, ςκή, χκδια, χκδζζξ, ςκήηςν, ςκδηήξ, 

ςκδηυξ, χκζμξ, χκζα, χκμξ, εκςκή (εκ), ενζμφκζμξ (ενζ-, 

ς>μο), ενζμφκδξ. 

   υκμξ μκές = ςθεθχ, πνδζζιεφς- βάζδανμξ, είδμξ ζπεφμξ, 

ζημοθήηζ λφθμο, δ επάκς πέηνα ημο ιφθμο, άηναηημξ ιδπακήξ 

πνμξ έθλδ αανέςκ ζςιάηςκ.  μκαβυξ (άβς), μκδβυξ (α>δ), 

μκδθάηδξ (εθαφκς), υκαβνμξ (άβνζμξ), μκάξ, μκεία, μκείμκ, 

μκζηυξ, υκεζμξ, μκίξ, μκζαία, μκίζημξ, μκμααηές, μκμεζδήξ, 

μκμεήθεζα. 

   υκμιαζ υκμξ- ρέβς, ιέιθμιαζ, πθεοάγς.  υκμζζξ, μκμηυξ, 

μκμζηυξ, μκμηάγς, υκεζδμξ, μκεζδείδ, μκείδεζμξ, μκεζδείγς, 

μκεζδίγς, μκείδδζζξ, μκεζδζζιυξ, μκείδζζια, κείδζ.  

  ακά ακ-, πνμ ηςκ μδμκηυθςκςκ, αβ-, πνμ ηςκ 

μονακζζηυθςκςκ, αι-, πνμ ηςκ πεζθυθςκςκ. Ώπυ ημ  α, επζηαη. 

+ ηδκ νίγα κα- , δ μπμία ζδιαίκεζ ηα πνμξ ηα άκς εονζζηυιεκα  

ή εβεζνυιεκα, υπςξ ηα κά-βια, κα-υξ, κα-ίς, κή-ζζξ, κά-ς, αθθά 

ηαζ επί ηδξ δζακμίαξ, κυ-ιμξ, κμ-ές, βζβ-κχ-ζης (άκς)- επί, 

επάκς, ηίκδζδ πνμξ ηα άκς (καίς), επί πνυκμο, δδθχκεζ 

έηηαζδ  ή  δζάνηεζα πνμκζηή (ακά κφηηα = υθδ ηδκ κφηηα), ιαγί 

ιε ανζειδηζηά ζδιαίκεζ δζακμιή  ή  ιενζζιυ (κυ-ιμξ), ζε 

ζφκεεζδ, υπςξ ηα μθμηθήνςξ, πακηεθχξ.  άκς (α>ς), αιυς 

(κ>ι)- ηνειχ, Δζφπ., ακεηάξ (ηαηάθδλδ –ηαξ), ακέηαεεκ. 

   άβακ Οζ εηοιμθυβμζ δζπάζηδηακ ιεηαλφ ηςκ άβς ηαζ 

άβαιαζ. Δ βκχιδ ιαξ είκαζ υηζ πνμένπεηαζ απυ ηα α, επζηαη. + 

ακά, δδθαδή άακα > άακ > άβακ ιε πανειαμθή ημο  β  πνμξ 

άνζδ ηδξ παζιςδίαξ- πάνα πμθφ, θίακ.   

   κχημκ ά-κς- δ νάπδ ηςκ γχςκ, ημο ακενχπμο, δ νάπδ ημο 

υνμοξ, ημ άκς ιένμξ, δ νάπδ ή δ πθάηδ. κςημημπές (ηυπης), 

κςηαβςβές (άβς), κςηαβςβυξ, κςηδβυξ, κςηαίμξ, κςηζαίμξ, 

κςηάηιςκ (αηιή), κςηάνδξ (αίνς), κχηεζμξ, κχηζμξ, 

κςηίγς, κχηζζια, κςημααηές, κςηυπθδλ (πθήηης), 

κςημθμνές (θένς), κςημθμνία, κςημθυνμξ, κςηέοξ, 

κςημθοθαηές. 

   φκζξ άκς (α>ο), θένεζ ηα ηάης επάκς. Καηά Πθμφηανπμ απυ 

ημ οξ (= πμίνμξ)- ημ ζίδδνμ ζημ άηνμ ημο ανυηνμο, ημ ηέικςκ 

ηδκ βδ.  οκίμκ, οκί, οκκίιαπμξ, φκκδξ. 

   άκς (νήια) Κάεε ηηίζια ηεθεζχκεζ υηακ ηαηαζηεοαζηεί ημ 

ακχηενμ ιένμξ ημο. Ώθθά ηαζ επί πμνείαξ, δ δοζημθυηενδ 

ηοβπάκεζ  υηακ μ πνμμνζζιυξ ανίζηεηαζ ρδθά- ηεθεζχκς, 

δζακφς, θεάκς ζημ ηένια.  άκδ, ακφς, ακφης, ελακφς (ελ), 

εοήκοημξ (εο), ακοζζενβυξ (ένβμ), ακοζίενβμξ, ακφζζιμξ, 

ακοζηζηυξ, ακοηζηυξ, ακοζηυξ, άκοζζξ, άκοζια, δζάκοζια, 

δζακφς, δζάκοζζξ, δζακφης, ακήκοζημξ (ακ, ανκδη., α>δ), 

ακήκοημξ, ήκζξ (ήκμκ, παναη. ημο άκς)- εκυξ έημοξ δθζηίαξ, 

ήκοζηνμκ, αίκοιαζ (α>αζ)- θαιαάκς, απμθαιαάκς, απαίκοιαζ 

(απυ), απμαίκοιαζ.   

    πνδκήξ πνμ + άκς = ηεθεζχκς, α>δ- ιπνμφιδηα.  

πνδκεφς, πνδκδδυκ, πνδκίγς, πνδκζζιυξ, πνακήξ, πνακίγς, 



 12   

 

πνακέξ, πάνκμρ πνακήξ (να>αν) + μρ- είδμξ αηνίδαξ, 

Πανκυπζμξ, Πμνκμπίςκ (α>μ), ηυνκμρ (π>η), Κμνκμπίςκ. 

   κςθειέξ κδ + άκς = ηεθεζχκς, άκδ = ηέθμξ, δδθαδή 

κδακδιμξ > κςκειέξ (δα>ς, δ>ε) > κςθειέξ (κ>θ)- πςνίξ 

δζαημπή, αηαηάπαοζηα. 

   ακήν ακά, μ έπςκ ηδκ ηάζδ, νμπή κα ακένπεηαζ, πνμμδεφεζ, 

δοκαιχκεζ, μ ανπδβυξ, βεκ. ακένμξ (α,δ>ε) ηαζ ακδνυξ ημ  δ  

πανειαάθθεηαζ ιεηαλφ ηςκ  κ  ηαζ  ν, υπςξ ημ  α  ιεηαλφ  ι ηαζ 

ν (ιεζδιενία – ιεζδιανία). ηα ζφκεεηα ηνέπεηαζ ζε  -δκςν 

(αβήκςν)- άκδναξ, άκενςπμξ, βεκκαίμξ, παθθδηάνζ, ζφγοβμξ.  

ακήνδξ, αβήκςν (άβακ), ακδνίγς, άκδναξ, ακδναβαεία, 

ακδναηάξ, ακδναπμδίγς (πμδίγς), ακδνάπμδμκ, 

ακδναπμδςκία (ςκέμιαζ), ακδνεία, ακδνείμξ, ακδνείηεθμκ 

(είης), ακδνχκ, ακδνχμξ, ακδνφκμιαζ, ακδνμζάεςκ (ζάεδ), 

Ώκδνμιέδα (ιέδς), ακδνμηηυκμξ (ηηείκς), ακδνμηηαζία, 

ακδνμ-, ακδν-, ακμνέα (ακένμξ, ε>μ), ακυνεμξ, δκμνέδ (α>δ), 

ακδνζάξ, ακδνζάκηαξ, ακδνδθάηδξ (εθαφκς), ακδνδθαηές, 

Ώκδνέαξ, Ώκδνίηζαζκα, Ώκδνμιάπδ, Άκδνμξ, Ώκδνζχηδξ, 

Ώκδνμηθήξ (ηθέμξ), Ώκδνυκζημξ, άκηναξ (δ>η), ακηνάηζ, 

άκηναηθαξ, ακηνμφηθα, Ώκηνέαξ, ακηνεία, Ώκηνζχηδξ, 

άκηακδνμξ (ακηί), αφηακδνμξ (αοηυξ), αοηακδνί, φπακδνμξ 

(οπυ), οπακδνεφμιαζ, οπακδνία, πακηνεζά, πακηνεφς, 

πακηνμθμβχ, πακηνμθμβήιαηα, εοακμνία (εο), εοδκμνία, 

εοήκςν, εοάκςν. 

   άκενςπμξ ακήν (βεκ. ακδν-υξ) + ςρ (βεκ. ςπυξ) ιε  δ>ε, 

υπςξ ηα ρεφδμξ - ρφεμξ, αάδμξ- αάενμκ,   Ώκενςπζακμί, 

ακενςπίγς, ακενςπμ-, ακενςπμνναίζηδξ (ναίς), 

ακενςπυηδηα, ακενςπυηδξ, ακενςπ-, ακενςπάνζμκ, 

ακενςπέδ, ακενχπεζμξ, ακενςπήσμξ, ακενςπζάς, 

ελακενςπίγς, ακενχπζκμξ, ακενςπζζιυξ. 

   ακηί ακά (ακ-, πνμ μδμκημθχκςκ) + ηί-ς = ηζιχ, εηηζιχ. Δ 

ακά ζε ζφκεεζδ δδθχκεζ ηαζ αφλδζδ, εκίζποζδ. Ώνπζηχξ 

ζήιαζκε ζζμηζιία (ακηίεεμξ =ζζυεεμξ, ακηζάκεζναζ Ώιαγυκεξ = 

ίζεξ πνμξ άκδνεξ). Καηά εέζδ μζ ίζμζ ηάεμκηακ εκχπζμξ 

εκςπίς ηαζ ημ ακηίμξ ζδιαίκεζ ηαζ θζθζηυξ. Καη’ επέηηαζδ 

απέηηδζε ηαζ ηδκ έκκμζα ημο επενζηυξ, ημο απέκακηζ 

εονζζημιέκμο- ζζυηζιμ, ακηάλζμ, εκχπζμκ, απέκακηζ, 

ηαηέκακηζ, πνμξ δήθςζδ ακηαθθαβήξ ή ακηαιμζαήξ, πάνζκ 

ηάπμζμο, πνμξ δήθςζδ ζοβηνίζεςξ.  ηαηέκακηζ (ηαηά), άκηα, 

ακηαίμξ, ακηάς, άκηδ, εζζάκηα (εζξ), εζάκηα (εξ), ακηήδδκ, 

ακηήεζξ, άκηδκ, άκηαλ, ακηήνδξ, άκηδζζξ, ακηδνίξ, ακηία, 

ακηζάγς, άκημιαζ, ακηές, ακηζάκεζνα (ακήν), ακηζάξ, 

αοηάκηδξ (αοηυξ), ακηζάς, Ώκηίβμκμξ (βυκμξ), ακηίμκ, 

εκακηίμκ (εκ), εκάκηζμξ, εκακηίμξ, άκακηζ (ε>α), εκακηζυμιαζ, 

έκακηα, εκακηζυηδξ, εκακηίςξ, εκακηίςια, απέκακηζ (απυ), 

απάκηδζζξ, απακηί, απακηχ, ζοκαπακηχ, ακε- (ακηί πνμ 

δαζοκμιέκμο), εοακηές (εο), εοάκηδξ, εοάκηδημξ, ζοκακηάς, 

ζοκακηή, ζοκάκημιαζ, ζοκακηζάγς, ζοκάκηδζζξ, 

ζοκαπάκηδια. 

  άκηζηνοξ ακηί + πνμξ, π>η, μ>ο- ηαη’ εοεείακ ειπνυξ, 

απνμηάθοπηα, θακενά, εοεφξ, αιέζςξ, εκακηίμκ.  ακηζηνφ, 

ακηζηνίγς, ακηζηνζκυξ, ακηίηνζζια, ακηζηνζζιέκμξ, 

ακηζηνζζηά, ακηζηνζζηήξ, ακηζηνζζηυξ, ακηίηνο. 

 

 

   ακηίμκ – υπςξ ημ άκηδκ (αθ. ακηί), μ οθακηζηυξ ζζηυξ, δζυηζ 

είκαζ πςνζζιέκμξ ζε δφμ ιένδ (ακηίηνο), ηα μπμία 

ακεαμηαηεααίκμοκ δζα πμδμηίκδημο ιδπακζζιμφ, ηαευθμο μ 

ζζηυξ, μ ανβαθεζυξ. 

                                    Ρίγα  απ 

   άπμξ ζε ηαηαζηάζεζξ πυκμο ηαζ εθίρδξ ακαηθαζηζηά, 

επμιέκςξ θοζζηχξ, εηθένεηαζ ημ επζθχκδια ααππ…, ημ δε 

μμππ…, επί εθαθνυηενςκ πζεζηζηχκ ηαηαζηάζεςκ- πυκμξ, 

θφπδ αεοιία.  απ, μπ, απεφς, απές, άπκοιαζ, απκάζδδιζ, 

Ώπαία, Ώπαίδ, απδνήξ (αίνς), αηαπίγς (ακαδζπθαζζαζιυξ ημο 

απές, π>η)- εκμπθχ, αηαδές (άδς), απήκ, απδκία, Ώπένςκ 

(αίνς), Ώπενυκηζμξ, Ώπενυκηεζμξ, Ώπενμφζζμξ, Ώπενμοζζάξ, 

απενςίξ (πζζηέομκηακ υηζ ιεηαθένεδηε απυ ημκ ηάης ηυζιμ) 

– δ θεφηδ.  

   Ώπζθθεφξ απέ-ς (ε>ζ) + θαθές, επεζδή ημ άπμξ ημο ήνςα 

είκαζ δ οπυεεζδ ηδξ Εθζάδμξ,  Ώπζθεφξ, Ώπίθθεζμξ, Ώπζθθέσμξ, 

Ώπζθθήζμξ, Ώπζθθείηδξ, Ώπίθθεζμκ. 

   ηαηυκ α-ηαπ-ίγς, ηαπ- > ηαη-, π>η- μηζδήπμηε ηαηυ πάζπεζ  

ή  πνμλεκεί ηάπμζμξ, δοζηοπία.  ηαηφκς, ηαηίγς, ηαηζζηεφς, 

ηαηζζιυξ, ηαηυξ, ηαηχηενμξ, ηαηίςκ, ηαηζυηενμξ, 

ηάηζζημξ, ηαηχξ, ηαηυηδξ, ηάηδ, ηαηία, ηάηοκζζξ, 

ηάηςζζξ, ηαηςηήξ, ηαημπμζχ, ηαημπμίδζζξ, ηαημπμζυξ, 

ηαηςηζηυξ, ηαηχηνζα, ηαφνμξ, ηαηζχκς, ηάηζςια, 

ηαηζζιυξ, ηαηίζηνα, ηαηεφς, ηαηήκ, ηάηδηα, ηάηζα, 

ηαπεθηήξ (έθης), ηαπελία (έλζξ), ηαπεηηές, ηαπέηηδια, 

ηαπέηηδξ, ηαπεηηζηυξ.  

   άπεμιαζ άπμξ + ηίεδιζ (υπςξ θαίκεηαζ απυ ημοξ ιέθθ. απ-

εέζ-μιαζ ηαζ απ-εεζ-εήζ- μιαζ, δζυηζ εέζ-ς ηαζ εήζ-ς είκαζ 

ιέθθ. ημο ηίεδιζ (εέζ-ζξ)- αανφκμιαζ ιε οθζηυ  ή  ροπζηυ 

θμνηίμ, θοπμφιαζ, ακζχιαζ.  άπεμξ, απεεζκυξ, απεές, 

απεδδυκ, απεήνδξ (αίνς), απεδνυξ, απεδθμνές (θένς), 

απεμθυνμξ, απεμθμνία, απείγς, μπείγς (α>μ), μπεές, 

υπεδζζξ, μπεάμιαζ, επάπεεζα (επί), επαπεές, επαπεήξ, 

επαπείγμιαζ, επάπεμιαζ. 

 

  ιυπεμξ μπεές, ημ ι πνμηίεεηαζ-- αανφ ένβμ, ηυπμξ, εθίρδ. 

ιμπεζζιυξ, ιμπείγς, ιμπεές, ιυπεδια, ιμπεδνυξ, 

ιυπεδνμξ, ιμπεδνία, ιμπεδνυμιαζ, ιυβμξ (π>β, ιε απμαμθή 

ημο ε), ιμβές, ιμβενυξ, ιυβδια, ιυβζξ, ιυθζξ (β>θ) – ιε ηυπμ 

ηαζ πυκμ, ιυθζξ, ιε δοζημθία), ιμβμζημηία  (ηυημξ), 

ιμβμζηυημξ, ζιμβενυκ, ζιοβενυξ (μ>ο). 

 

   ιμββυξ ιυβ-ζξ + ήπμξ, π>β- μ έπςκ θςκή αναπκή ηαζ 

αζεεκή, ηςθάθαθμξ, οπυηςθμξ (ήπμξ).  ιμββία, ιμοββυξ 

(μ>μο), ιμοββαίκς, ιμοββαιάνα. 

 

   ιμπθυξ ιυβ-μξ (β>π) + θάξ = πέηνα- λφθμ  ή  ζίδενμ ιαηνφ 

πνμξ ακαζήηςζδ  ή  ιεηαηίκδζδ αανέςκ ζςιάηςκ.  

ιυπθεοζζξ, ιμπθεοηήξ, ιμπθεφς, ιμπθυς, ιμπθίμκ, 

ιμπθίζημξ, μπθεφξ, μπθέος. 

 

                                   Ρίγα  αα 

    ααίκς μζ Οιδνζημί πνμκζημί ηφπμζ, αή-ζεηαζ, έ-αδ-ζακ, έ-

αδ-κ, αή-ηδκ, αή-δ, αέ-αδ-ηα, αε-ίς, αε-ίμιεκ, αέ-μιαζ η.ά., 

δείπκμοκ νίγεξ  αδ- ηαζ  αε-. ΐδαή βνάθεζ ημ αέθαζια ηςκ πνμ-

αά-ηςκ μ Ώνζζημθάκδξ. Ώθθά, δ = εε (θζθέεης – θζθήης, 

αζνέεζεαζ – αζνήζεαζ). Φαίκεηαζ υηζ απυ ημ  αδ (αεέ, ιπεέ) ημο 

αεθάζιαημξ ηςκ πνμαάηςκ ηαζ ηςκ αζβχκ πνμέηορε ημ ααίκς, 

δζυηζ αοηά ζοκεπχξ ααδίγμοκ ηαηά ηδκ αμζηή ηαζ 

ακαβηαζηζηχξ ιαγί ημοξ ηαζ μζ πμζιέκεξ. Οζ έκκμζεξ ημο ααίκς 

έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδκ αβςβή ημπαδζμφ.- ααδίγς, πενπαηχ, 

πδβαίκς, ακαπςνχ, ένπμιαζ, ακεααίκς, πςνχ, πνμπςνχ. 
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  αήηα (ημ βνάιια) απυ ημ ααίκς (αθ. αέμιαζ, αίμξ), ιέθθ. 

αήζ-μιαζ (ζ>η).  Μεηααμθέξ,  αι>ιι, αη>πη, αζ>ρ, αε>θε, 

ακ>ικ, πη>αδ. Ώκαπηφζζεηαζ  ιεηαλφ ημο  ι  ηαζ επμιέκμο 

οβνμφ  ή έκνζκμο (ιεθζη- > ιαθίηης – αθίηης, ιμθείκ > 

ιαθχζης > αθχζης, βαιενυξ > βαιανυξ, ιεζδιενία > 

ιεζδιανία, παιδθυξ > παιαδθυξ > παιπδθυξ, α>π). 

Βκαθθάζζεηαζ, θ>α, β>α, δ>α, ι>α. 

   αάς έ-αα-κ, αυν. ημο ααίκς- ααίκς.  αήια (έ-αδ-κ), 

αδιαηίγς, αδιαηζζιυξ, ααηυξ (αήζ-μιαζ, ιέθθ. ημο ααίκς, 

ζ>η), αδηανιυξ, αδηάνιςκ, αάδδκ (η>δ), αάδμξ, αάδδζζξ, 

αάδζζια, αααφηα (αέααηα, πνηι. ημο ααίκς, ε>α, α>ο), 

αααοηάξ, Άαοδμξ (α = εο + αάδμξ, α>ο, ημ ζηεκχηενμ ημο 

Βθθδζπυκημο), άαα (α, επζηαη.) – μ ηνμπυξ, ααπυνζ (πμνεφς), 

παπυνζ, ηαηααάξ (ηαηά), ηαααάξ (ηα>αα), ηααααζία, 

επζαάηδξ, επζααηυξ, επζαήηςν, δζααάηδξ, δζαααηήνζμκ, 

δζααήηδξ, δζααδηζηυξ, έιααζζξ (εκ), ειααδυκ, ειααηήνζμκ, 

έιπαζδ (α>π), ιπαίκς, ιπάζζιμ, έιπα, ιπαηίηζ. 

    -δε ααίκς, αα- > αε- > -δε, α>δ-  δδθχκεζ ηίκδζδ ζημκ 

ηυπμ εηείκμ, εκίμηε ζδιαίκεζ ιυκμ ζημπυ.  –ζδε, -γε (ζδ>γ), 

δεφνμ (υν-κοιζ, μ>ο, μν-μφς = πνμηνέπς) – εδχ, πνμξ ηα εδχ, 

ειπνυξ, επί πνυκμο, ιέπνζ ημφδε,  δεφνε, δεονί, δεφηε. 

  αάζζξ αθ. ααηυξ- αήια, αάδδζζξ, πυδζ, αάενμ, εέζδ 

ζηαεενυηδηα.  αάζζιμξ, αάζζζια, ααζζιυηδξ, ααζίγς, 

ααζζηυξ, ααζζηυηδξ, ααζζθεφξ (θεφξ = θεχξ = θαυξ, εηηυξ ηαζ 

ακ απυ ημ ζνεφξ = ζενεφξ, ν>θ), ααζίθεζα, ααζίθζζζα, 

ααζζθεία, ααζζθεφς, ααζζθίκδα, ααζζθζηυξ, ααζζθίξ, 

ααζίθεοια, ααζίθεια, ααζζθειυξ, ΐαζζθείδδξ, ααζζθέαξ, 

ΐαζζθεζάδα, ΐαζίθεζμξ, ΐαζίθδξ, ΐαζζθζακά, ααζζθζάξ, 

ααζζθέξ, ΐαζζθζηά, ΐαζζθζηή, ΐαζζθζηυ, ααζζθμ-. 

   αζαάς αεααχξ, ιεημπή πνηι. ημο ααίκς, ε>ζ- ααίκς. 

αζαάζες, αίαδιζ, αίααζζξ, αζααζηήξ, αζαάγς (αάδ-μξ, 

αζαάδζς > αζαάγς, δζ>γ), επζαζααζιυξ, πνμαζααζιυξ, 

ηαηααζααζιυξ, εηαζααζιυξ. 

   αάγς αάζ-ζξ, ζ>γ- εέης, ημπμεεηχ, ηαηαεέης.  αφγς (α>ο), 

αφς, αοκές, αφζια, αφζηνα, αφζμκ, αφζζςια, αφγδκ, αάκς 

(αοκές), ειαάγς (εκ), έιααζια, ιπάγς, ιπάζδ, ιπαζζά, 

ιπαζιυξ. 

   πχια αφς > αφια > αχια (ο>ς) > πχια (α>π)- ηάθοιια, 

ζηέπαζια, υ,ηζ θνάγεζ.  πςιάγς, πςιαζηέμκ, πςιαζηήνζμκ, 

πςιαηίαξ, πςιαηίγς, πςιάηζμκ, πφιαημξ (πχια, ς>ο, 

ηίεεηαζ ζημ ηέθμξ) – έζπαημξ ελχηενμξ, πφιαημκ, πφιαηα, 

ποιαηδβυνμξ  (αβμνεφς). 

    ίαδδξ α-ζαάγς > α-ζααδ-ζς, ιε απμαμθή ημο α- πχια μπήξ 

ζημκ ποειέκα πθμίμο.  ζαακάς (κάς), ζαάκδ, ζαακηνίξ. 

  αήθμξ ααίκς, αζ>δ, κ>θ- ημ ηαηχθθζ.  ααθυξ, αδθά, 

αέαδθμξ, αεαδθυς, αεαδθχκς, αεαήθςζζξ. 

  αέααζμξ αεαάαζζ, πνηι. ημο ααίκς- ζηενευξ, ζηαεενυξ, 

αζθαθήξ.  αεααζυς,           αεααίςζζξ, αεααζυηδηα, 

αεααίςια, αεααζςηήξ, αεααζςηζηυξ, αεααίςξ, αέααζα, 

αεααζχκς. 

   ααηές αάηδκ, εαήηδκ, δοσηυξ αμν. ημο ααίκς, πνμζηαηηη. 

αάηε- ααηεφς, μπεοχ, βαιάς, ζοκμοζζάγμιαζ.  ααηεφς, 

αάηδξ, αάηηαθμξ (ηάθαξ), αάηαθμξ, ααηαθίγμιαζ, ααηδνίξ, 

ααηήν. 

   αζκές ααίκς, αζ>ζ)- ζοκένπμιαζ, ζοκμοζζάγμιαζ 

πανακυιςξ.  αζκδηζάς. 

   αβαίκς εηααίκς > εβααίκς (η>β) > εαβαίκς (βα>αβ) > 

αβαίκς, αβάγς (εηαζαάγς > εηαάγς), αβάκς (εη + αάκς), 

αβάθθς (εηαάθθς), αβάθζζιμ, αβαθηζηυξ, αβαθηυ, αβαθηυξ, 

αβάθια, αβαθιέκμξ, αβαθζζά, αβάνια (θ>ν), αβανζζά, 

αβάνζζιμ, αβανηυξ, άαβαθημξ, ακέαβαθημξ, ααβαθήενα. 

  ααβαηέκς εηααίκς = οπενααίκς, έηααζζξ > έβααζζξ (η>β) > 

έαβαζζξ (βα>αβ) > άαβαζζξ (ε>α) > ααβαηαίκς (ζ>η)- 

ιεβαθχκς, αολάκμιαζ.  ααβάηζζια, ααβαηίγς, ααβαηχ, 

ααβάηα, ααβαηζά, ααβαηίδζ, ααβαηενυξ, ααβάηζζδ, 

ααβαηζζηυξ, ααβαηζζηήξ, ααβάηζζημξ.  

    αάζης ααίκς, υπςξ παίκς – πάζης- ζε πνήζδ ιυκμκ ηαηά 

πνμζηαηηζηή, αάζη’ ίεζ = έθα πήβαζκε, θφβε, αθθά  αάζηε = 

έθα, πνμηνμπή πνμξ πμνεία.  

   αυζης αάζης, α>μ, αμζηή αμζηυξ, αμζηάξ, θαζηάξ 

(α>θ), αυζηδζζξ, αμηήν (ζ>η), αμηήξ, αχηςν, αμηυκ, 

αμηάιζα, αςηζάκεζνα (ακήν), αμηάκδ, αμηακία, αμηακδ-, 

αμηακίγς, αυηακμκ, αμηακζζιυξ, λεαμηακίγς (λε-), 

λεαμηάκζζια, αυζζξ, πακαχηςν  (παξ), Παιαχηζξ (κ>ι). 

  αυηνοξ αμη-υκ + νφ-ζζξ, νο-άξ, δζυηζ δίκεζ ποιυ, ημκ 

ιμφζημ- ζηαθοθή, αυηνοξ παίηδξ. αμηνουμιαζ, αμηνφσμξ, 

αμηνουεζξ, αμηνομζηαβήξ (ζηάγς), αμηνοδυκ, αμηνοχδδξ, 

αμηνομθυνμξ (θένς), αυηνοπμξ (αμηνο-ζημξ, η>π), αυζηνοπμξ 

(η>ζη), αμζηνοποδυκ, αμζηνοπίγς, αμζηνοπυς, αμζηνοπίξ. 

  ααζηάγς αάζ-ζξ + ηάζζς (νίγα ηαβ-, ζζ>γ)- θένς, εβείνς, 

ζδηχκς, ορχκς.  αάζηαβια, ααζηαβή, ααζηάηηδξ, 

ααζηάγμξ, ααζηχ, ααζηάς, ααζηαίκς, ααίηδ, αάζηδβια, 

ααζηαβάνα, ααζηαβάνζ, ααζηαβανζά, ααζηαβανβζά, 

ααζηαβάνηα, αάζηαβαξ, ιπάζηαηαξ, ιπαζημφκζ, 

ααζηαβενυξ, ααζηάβζ, ααζηαβζά, ααζηαηηζηυξ, ααζηένκα. 

    αμοκυξ αά-ς + άκς > ααακυξ > αμοκυξ, αα>μο, αμοκυκ, 

αμοκυ, αμοκίηδξ, αακμφξ, αςκίηδξ (μο>ς), αμοκαία, αμοκίγς, 

αμφκζξ, αμοκχδδξ, αμοκί, αμοκαθάηζ, αμοκίζζμξ, αμοκυπανμξ 

(παίνς), αμοκμζεζνά, αμοκμημνθή, αμοκμηυνθζ, αμο- (πνμξ 

έηθναζδ πμθφ ιεβάθμο, αμφπαζξ). 

    αχθμξ αά-ς + ανυ-ς (ν>θ) > ααάθμξ > αχθμξ (αα>ς)- 

υβημξ βδξ ζπδιαηζγυιεκμξ ηαηά ημ υνβςια, υβημξ πακηυξ 

πνάβιαημξ.  αςθάγς, αχθαλ, αχθμν, ζαχθμξ, ζαυθμξ. 

 αιθζζααηές αιθίξ + ααηυξ- δζαθςκχ, ενίγς, δζαθένμιαζ.  

αιθζζαδηχ, αιθζζαήηδζζξ, αιθζζαήηδια, αιθζζααζίδ, 

αιθζζαδζίδ, αιθίζααζκα. 

  απήκδ α, ζηεν. + ααίκς (α>π) >  αήια > αήκδ (ι>κ), δδθαδή 

ααίκεζ άκεο αδιαηζζιμφ- ηεηνάηνμπμξ άιαλα, επί πακηυξ 

ιέζμο ιεηαθμνάξ.  ηαπάκδ (πνυηαλδ ημο  η), ηαπάκαλ. 

    έκεηα (δαζ.) έ-αδκ (αυν. ημο ααίκς) > αδκ > αεκ (δ>ε) > εκ 

(α ζε δαζεία) + εηχκ- ελ αζηίαξ ηάπμζμο, πάνζκ ηάπμζμο, ςξ 

πνμξ. έκεηεκ, είκεηα, είκεηεκ, μφκεηα (= μο + έκεηα). 

    αμοαχκ αθ. αμο- + ααίκς (οπμη. ας, ιεημπή εη-αχκ-ηαξ). Ο 

ιδνμξ εκκμεί ηα ζζπία, ιάθθμκ δε ηδκ αάζδ ημοξ, ζημκ ημνιυ 

ημο ζχιαημξ. Ώνβυηενα πενζμνίζεδηε ζημκ ηυπμ ημκ ιεηαλφ 

ηςκ ιδνχκ ηαζ ηςκ αζδμίςκ. Ο ιδνυξ ηαηά πμθφ (αμο-) 

μβηςδέζηενμξ είκαζ ζημ άκς ιένμξ ημο, απ’ υηζ ζημ βυκαημ- μ 
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ηυπμξ, μ ιεηαλφ ηςκ ιδνχκ ηαζ ηςκ αζδμίςκ, πνήλζιμ ηςκ 

αμοαχκςκ.  αμοαςκζάς, αμοαχκζμκ, αμοαςκίζημξ, 

αμοαςκμθφθαλ, αμοαςκμηφθδ, αμοαςκυμιαζ.  

    αςιυξ αμοκυξ, μο>ς, κ>ι- ιένμξ ορςιέκμ, οπμζηήνζβια, 

αάενμ, ηφιαμξ, ηάθμξ, εοζζαζηήνζμ ιε αάζδ.  αςιαίμξ, 

αχιζμξ, ΐχιζμξ, αςιίξ, αςιίζημξ, αςιζζηάνζμκ, 

αςιίζηνζα, αςιυζπεζνα, αςιμθυπμξ (θμπάς), 

αςιμθυπεοια, αςιμθμπεφμιαζ, αςιμθμπές, αςιμθμπία, 

αχιαλ, αςιμκίηδξ. 

   ααειίξ αάζζξ, ζ>ε- ηαηχθθζ, αάζδ, αάενμ, ημζθυηδηα 

μζημφ.  αάενα, ααειυξ, ααειμ-, ααειμθμβία, ααειμθμβχ, 

ααζιυξ, ααειίδα, αάενμκ, ααενυς, ααενεία, ααζιίξ, 

ααενδδυκ. 

    αάημξ αάζ-ζξ, ζ>η, ζηαεενυξ επί πνυκζα ζημ ίδζμ ιένμξ, 

ααηζά, αάημκ, ααηζζκζά, ααημιμονζά, ααηυιμονμ. 

    ζεαάγς ζέ-μ, ζε-φ, βεκ. ηδξ πνμζςπ. ακηςκ. ζο + αάζζξ 

(ζζ>γ), αθ. ζέ-ααζζξ- επί πνμζθμνχκ ζε εεμφξ  ή  ααζζθείξ 

πνμξ εηδήθςζδ ηζιήξ, ζεααζιμφ, δήθςζδ οπμηαβήξ, θυαμο ηαζ 

εαοιαζιμφ, θμαμφιαζ ηάηζ, αζδμφιαζ, ζέαμιαζ, κηνέπμιαζ κα 

πνάλς ηάηζ. ζέααξ, ζέααζζξ, ζέααζια, ζέαζζια, ζεααζιζάγς, 

εοζεαές, εοζεαήξ, εοζέαεζα, ζεααζιυξ, εααζηυξ, 

εααζηεία, εαάζιζα, ζεααζιμζφκδ, ζεααζιζυηδηα, 

ζεααζιυξ, εααζηείμκ, ζεααζηεφς, ζεααζηζηυξ, 

ζεααζημηνάηςν, ζεαζζηυξ, ζεααζηυξ, ζέαζζζξ, ζέαδζζξ, 

ζεαενυξ, ζεαίγς, ζέαμιαζ, ζέας, ζεπηυξ (α>π), ζεπηήνζμκ, 

ζεπηεφς, ζεπηζηυξ, ζεπηάξ. 

    ααάγς ζεαάγς, ε>α- εμνηάγς ηδκ εμνηή ημο ΐάηπμο.  

εαάγζμξ, ζααμί, ζαααί, ζααανίπζξ, ζααανίπδ, ζαιανίπδ 

(α>ι), ζάνααμξ (ακηζιεηάεεζδ), αααζιυξ, άαμξ, ααάγζμξ, 

γααυξ (ζ>γ, ζάαμξ = ααηπεία), ζάαοηηα (μ>ο), ζάαοηημξ, 

ζαααάηςζζξ (ααίκς, ααηυξ), ζαααχ, άαααημκ. 

    επηά (δαζ.) ζεπηυξ, ημ  ζ  ζε δαζεία, ζενυξ ανζειυξ (έα-

δμιμξ, εα- > ζεα- > ζέααξ), επηάξ, επηαεηήξ (έημξ), επηέηδξ, 

επηάηζκ, επηάηζξ, επηάσ, επηέιανζμξ, έαδμιμξ  (πη>αδ), 

εαδμιαίμξ, εαδμιαδζηυξ, εαδμιάηζξ, εαδμιάξ, εαδμιάδα, 

αδμιάδα, εαδυιαημξ, εαδμιεφμιαζ, εαδμιήημκηα, 

εαδμιήκηα. 

   ζεικυξ ζέας > ζεακυξ > ζεικυξ, α>ι- ζεααζηυξ, έκηζιμξ, 

ζεπηυξ, άβζμξ, εοβεκήξ, ιέβαξ, οπενήθακμξ,αθαγχκ.  ζεικείμκ, 

ζεικυς, ζεικφς, ζέικςια, ζεικμ-, ζεικυηδξ, ζεικμηοθία 

(ηφθμξ). 

   αζπάγμιαζ α (εοθςκ., επζηαη.) + ζεαάγμιαζ > αζεαάγμιαζ > 

αζαάγμιαζ >  αζπάγμιαζ (α>π), αθ. ζεπηυξ- οπμδέπμιαζ 

ηάπμζμκ θζθμθνυκςξ, παζνεηίγς, θζθχ, πενζπηφζζμιαζ, 

εςπεφς, επζδζχης, επζγδηχ, παναδέπμιαζ.  αζπάζζμξ, 

αζπαζηφξ, άζπαζια, αζπαζιυξ, αζπαζηζηυξ, αζπαζηίξ, 

Ώζπαζία. 

   πνέζαοξ πνμξ + ζέααξ >  πνμζεααξ > πνεζεααξ (μ>ε) > 

πνέζααξ > πνέζαοξ (α>ο)- βένςκ, ζεαάζιζμξ, ζεααζηυξ, 

απεζηαθιέκμξ. πνέζαα, πνεζαεία, πνεζαείμκ, πνεζαεζυς, 

πνέζαεζνα, πνέζαεοια, πνεζαεφξ, πνέζαεοζζξ, πνεζαεοηήξ, 

πνεζαεοηζηυξ, πνεζαεφς, πνεζαήζμξ, πνεζαδίξ, πνέζαζξ, 

πνέζαζζημξ, πνεζαίηηα, πνέζαμξ, πνεζαφηενμξ, 

πνεζαφηαημξ, πνεζαοηενεφς, πνεζαοηενείμκ, πνεζαοηένζμκ, 

πνεζαοηήξ, πνεζαφηζξ,  πνεζαοημδυημξ (δέπμιαζ), πνείβοξ 

(α>β, ε>εζ, ιε απμαμθή ημο  ζ), πνεββεοηαί (ζα>ζβ>ββ), 

πνεζβεία, πνεζβεοζάκηςκ. 

   θέαμιαζ αεααχξ, αεαχξ, ιεημπ. πνηι. ημο ααίκς = 

απένπμιαζ, θεφβς. Αδθαδή αεαχξ > θεαχξ (α>θ) > θέαμιαζ- 

θεφβς απυ θυαμ, ηνέπμιαζ ζε θοβή, θεφβς.  θμαές (ε>μ), 

θμαέμιαζ, θμαενίγς, θμαενυξ, θμαενυιιαημξ (υιια), 

θμαενμεζδήξ, θμαενυζηνμθα, θμαενυηδξ, θμαενςπυξ (ςρ), 

θμαεζζζηνάηδ (ζηναηυξ), θμαέζηναημξ, θυαδια, θμαδηέμκ, 

θμαδηζηυξ, θμαδηυξ, θυαδηνμκ, θμαήηςν, θμαμ-, θυαμξ, 

θμαάιαζ, θμαμφιαζ, θμαένα, θμαένζζια, θμαενζζιυξ, 

θμαδηζζάνδξ, θμαδηζζάνζημξ, θμαία, θμαίγς, θμαζζιυξ. 

    θαρ βεκ. θαα-υξ, απυ ημ θυαμξ, μ>α- άβνζμ πενζζηένζ.  

θάαα  = άβνζμ πενζζηένζ, ιέβαξ θυαμξ, ηαζ ημ ζφκδεεξ 

υζπνζμκ (θαβ-είκ, β>α), θααμηηυκμξ (ηηείκς), θααυηοπμξ 

(ηφπης), θάζζα (θάα-ζα, αζ>ζζ), θάηηα (ζζ>ηη), 

θαζζμθυκμξ, θάηηζμκ. 

    θεφβς  αυν. έ-θοβ-μκ (θοβή, θοβείκ). Ώπυ ημ θυαμξ > 

θφαμξ (μ>ο) > θφβ-μξ (α>β), θεφβς (ο>εο)- θεφβς 

δζςηυιεκμξ  απυ θυαμ, ηαηαθεφβς, απμθεφβς  ή δζζηάγς κα 

πνάλς ηάηζ, πδβαίκς ζε ελμνία, γς ζε ελμνία, ηαηδβμνμφιαζ, 

απμθεφβς, δζαθεφβς, εηθεφβς. θφβαδε, θοβαδεία, 

θοβαδείμκ, θοβαδεοηήνζμκ, θοβαδεοηζηυξ, θοβαδεφς, 

θοβαδίαξ, θοβαδζηυξ, θοβάδζξ, θοβαδμεήναξ (εήν), θοβ-, 

θοβάξ, θοββάκς, θφβδα, θοβή, θφβζιμκ, θοβμ-, θφγα (βζ>γ), 

θογαηζκυξ, θογαθέμξ, θογάκς, θογδθυξ θφγδθμξ, άθογα (α, 

ανκδη.), άθοηημξ (β>η), θεφβοδνμξ (φδςν), θεοηηαίμξ, 

θεοηηέμκ, θεοηηζάς, θεοηηζηυξ, θεοηηυξ, θεολείς, 

θεφλζιμξ, θεφλζξ, θεοβάθα, θεοβαθέμξ, θεφβαξ, θεοβαηίγς, 

θεοβάηζζια, θεοβάημξ, θεοβζυ, θεφ, θεφγς, έηθολζξ, 

έηθεολζξ, εηθεφλζιμξ, πνμζθφβζμκ, πνυζθολ, πνμζθοβζά, 

πνμζθοβζηυξ, πνμζθοβυπμοθμ, θφλζξ (θοβ-ζζξ, βζ>λ), θολ, 

θολάκςν (ακήν), θολήθζμξ (ήθζμξ), θφλδθζξ (εθαφκς), 

θολίιδθα (ιήθμκ), θφλζιμξ, θολίκμξ, θφλζμκ, θφλζμξ, 

θολίπμθζξ (πυθζξ). 

    αυθμιαζ αά-ς + θά-ς = επζεοιχ (α>μ)- επζεοιχ, εέθς, 

εκκμχ, πνμηζιχ. αμφθμιαζ (μ>μο), αμοθή, αυθθα (θκ>θθ), 

αμφθδζζξ, αμοθεφς, αμοθεοηήξ, αμοθεοηήνζμκ, αμοθείμκ, 

αμφθδια, αμφθεοια, αμοθεοηεία, αμφθδια, αμοθδηυξ, 

αμοθζέιαζ, αμοθζμφιαζ.  

    αέθηενμξ αυθμιαζ = πνμηζιχ, αέθηενμξ = πνμηζιυηενμξ, 

ηαθθίηενμξ (αθ. αυθμιαζ, α,μ>ε)- ζοβην. ημο αβαευξ.  

αεθηζυς, αέθηζμκ, αέθηζζημξ, αεθηίςκ, αεθηίςζζξ, αεθηζςηήξ, 

αεθηζςηζηυξ, αεθηζχκς, αεθηζχζζιμξ. 

    αάεμξ αάδδκ, αάδμξ, ααδίγς (δ>ε)- θέβεηαζ ηαζ επί αάεμοξ 

ηαζ επί φρμοξ, ακάθμβα πχξ ημ ιεηνά ηακείξ, πνμξ ηα πάκς  ή  

πνμξ ηα ηάης  ή πνμξ εοεεία πμνεία. Βπί ζηναηζςηζηήξ 

ζδιαζίαξ, ημ αάεμξ βναιιήξ ημο ζηναημφ, ακηίεεημ πνμξ ημ 

ιέηςπμ.  αέκεμξ (υπςξ πάεμξ – πέκεμξ), ααεφξ, ααεο-, 

ααεφκς, αάζζα (εζ>ζζ), αήζζα (α>δ), ααζζάνα, ααζζανίξ, 

ααζζάνζμκ, ΐαζζανεφξ, ΐαζζανές, ΐάζζανμξ, ααζζανζηυξ, 

αοευξ (α>ο), αοεάς, αοείγς, αφεζμξ, αοεζζιυξ, αυενμξ 

(α,ο>μ), αυεοκμξ, αμενεφς, άαοζζμξ (α, ζηεν.+ αοευξ > αοε-

ζυξ > αοζζυξ, εζ>ζζ, δίπςξ αοευ, απφειεκμξ), ααοζζαθέμξ, 

αοζζμδμιχ (δέις) – μζημδμιχ ζε αάεμξ, ζηέπημιαζ ζε αάεμξ. 

    ποειήκ αοευξ, α>π- πάημξ, εειέθζμ.  ποειεκές, 

ποειεκίγμιαζ, ποειέκζμκ, ποειεκυεεκ, ποειέκαξ, 

ποειεκζηυξ. 

   αμοηχ αοείγς, ο>μο, ε>η, αμοηάς, αμφηα, αμφηδ, 

αμοηαηχ, αμοηαηίγς, αμοηαηζάγς, αμοηάηζαξ, αμφηαξ, 

αμοηζί, αμφηδ, αμοηίκα, ιπμοηίκα, αμφηδβια, αμοηδβιέκμξ, 

αμοηδιέκμξ, αμφηδια αμφηδιμ, αμοηδπηά, αμοηδπηήξ, 

αμοηδπηυξ, αμοηζά, αμοηήπηνα, αυηζαθμ (αθξ, μο>μ), 
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αμοηζάξ, αμοηζάδζημ, αμοηζζκάδζημ, αμοηζέθα, αμοηζέθζ, 

αμοηζζκάξ, αοηίμξ (μο>μ), αοηζμθυνμ (θένς), αοηίκα, 

αοηζμπμζυξ. 

    πυκημξ Ο ιδνμξ εκκμεί ημ αάεμξ ηδξ εαθάζζδξ ή ηδκ ίδζα 

ηδκ εάθαζζα. Αδθαδή αέκεμξ > αυκεμξ (ε>μ) > πυκεμξ (α>π) > 

πυκημξ (ε>η), αθ. πάημξ = ποειέκαξ, πμκηάνπδξ, πμκηζάξ, 

πμκηίγς, Πμκηζηυξ, πμκηζηυξ («πνληηθόο κπο»), πμκηίηζ, 

πμκηίηανμξ, πμκηζημ-, πμκηίθμξ (υπςξ καοηίθμξ), πυκηζμξ, 

πυκηζζια, πμκημ-, πμκηυς, πμκημπυνμξ (πμνεφς), 

Πμκηζζιέκμ. 

    θεάκς ααίκς, αά-ς + ηακφς > ααηακς > αηάκς > θηάκς 

(α>θ) > θεάκς (η>ε), δδθαδή απθχκς, ηακφς ημ αδιαηζζιυ 

ιμο, ηνέπς, θεάζζιμ, θηάκς, θηάζζιμ, θηαζιέκμξ, θημονχ 

(α>μο), θημοναίκς. 

    εάς ε, εοθςκ. + α-άς, έαζμκ (έααζμκ, Λάη.)- αθήκς, 

επζηνέπς. εαηέμξ, εζζεάς (εζξ). 

    άαα (δαζ.) αά-ς, αάαα (επί ημ πμθφ), ημ πνχημ  α  ζε 

δαζεία - αηιαία δθζηία, κευηδηα.  ήαα (α>δ), ήαδ, Ήαδ, 

δααίμξ, δαάζης, δαάς, δαδδυκ, δαήηδξ, δαδηήν, 

δαδηήνζμκ, δαδηζηυξ, δαήηςν, δαοθθζάς (α>ο), ααζυξ. 

    πάημξ ααηυξ, αάδμξ, α>π- παηδιέκμξ δνυιμξ, αθυδεοια, 

απμπάηδια. παηές, παηάς, παηχ, πενίπαημξ, πενζπαηχ, 

πενζπαηδηζηυξ, πενπαηχ, πενπάηδια, πενπαηδζζά, 

απμπαηές, απμπάηδια, απμπάηδζζξ, απυπαημξ, παηάηζ, 

πάηενμ, παηενυ, πάηδια, παηδιαζζά, παηδζζά, παηδηήνζ, 

παηδηήξ, παηδηυξ, παηζά, παηήενα, παηδηή, παηζηχκς, 

παηδηχκς, παηίηςια, παηήηςια, παηζκάνς, παηίκζ, 

παημφζα, παημφπαξ, παημοπζά, πάηςια, παηχκς, 

παηςιαηάξ, παηςζζά, παηάνζ, παηυημνθα, παηυλοθμ, 

παηυρανμ, παημ-. 

    μπαδεφς μ, αενμζζηζηυ + πάημξ (η>δ)- έπμιαζ, αημθμοεχ, 

ζοκμδεφς.  μπδδεφς (α>δ), μπδδυξ, μπαδυξ, μπάδδζζξ, 

μπήδδζζξ, μπαδδηήν, μπάγς (δζ>γ).  

    θαπάζζς θα, επζηαη. + παηές, αθ. απμπαηές- ηεκχ, 

αδεζάγς, επί δζαννμίαξ.  θάπαλζξ, θαπάνα, θαπανυξ, θάπα, 

θαπανυηδξ, θαπαηηζηυξ, θάαα (π>α, ), θάπαεμκ (είδμξ 

ηεκςηζημφ θαπάκμο), θάπαημκ,θαπάεδ, θάπαεμξ, αθάπαεα, 

θάπδ ( = θθέβια, πνμξ ελαβςβή), θάιπδ, θέιθμξ (α>ε, π>θ), 

θειθχδδξ, θειθμ-, θειθα-, θέιθςζζξ, θέιθςια, θφιθδ 

(α>ο), θφιθςια, αθαπάγς (α, επζηαη., ζζ>γ), αθαπαδκυξ 

(η>δ), αθαπαδκμζφκδ, αθυδ (α>μ, ιε απμαμθή ημο π)- θοηυ 

ηαεανηζηυ, αθμδδάνζμκ, θάζπδ (θάπδ, ημ ζ πνμζηίεεηαζ, υ,ηζ 

πνέπεζ κα απμαθδεεί, ημ ηαηαηάεζ ημο ηναζζμφ), θαζπχκς, 

θάζπςια, θαζπμ-. 

    πηένκα παη-χ (απμαμθή ημο  α) + άνμξ (α>ε), πηένκδ, 

θηένκα (π>θ), πηενκίγς, πηενκζζηήν, πηενκζζηήξ, 

πηενκίζηνζα, πηενκμααηές, πηενκμημπές (ηυπης), 

πηενκζζιυξ. 

    θαηηίγς θα, επζηαη. + πηενκίγς > πηίγς (π>η)- ηηοπχ ιε 

ηδκ πηένκα  ή  ημ πυδζ, ηθςηζχ, επί απμεκήζημκημξ ακενχπμο, 

αβςκζχ.  θάηηζζια, θάηηζξ, θαηηζηυξ, θαηηζζιυξ, θαηηίζζς, 

θαηηζζηήξ, θάλ, θάβδδκ, θαηπαηές, θαηπάηδημξ, θάγς 

[θάηζς > θάβζς (η>β) > θάγς (βζ>γ)]. 

    ίβδζξ θάηηζξ = βμοδμπένζ, θάβδδκ > άβδζξ (απμαμθή ημο  θ) 

> ίβδζξ (α>ζ)- βμοδί, είδμξ πμνμφ. ίβδζζια, βμοδί, βμοδμπένζ. 

   πέδμκ πάημξ, αάδμξ (α>ε), δδθαδή πάκς ζημ μπμίμ ιπμνεί 

ηακείξ κα πενπαηήζεζ (ααδίζεζ), πεδζάδα, επί-πεδμ- ημ έδαθμξ, 

δ βδ.  πεδίμκ, πεδζάξ, πεδζάδα, πεδακυξ, πεδάκεμξ, πεδζκυξ, 

πεδεζκυξ, πεδζαηυξ, πεδζαίμξ, πεδζακυιμξ, πεδζάζζμξ, 

πεδζεζκυξ, πεδζεφξ, πεδζήνδξ (άνς), πεδζμκυιμξ, πεδζμφπμξ 

(έπς), πεδζμαάιςκ (ααίκς), πεδυεεκ, πέδμζ, πέδμκεε, πεδυζε, 

πεδμζηαθήξ, πεδςνφπμξ (μνφζζς), πεδμημίηδξ (ημίηδ), 

πεδυεζξ, έιπεδμξ (εκ), ειπέδςξ, έιπεδμκ, ειπεδυς, ειπεδήξ, 

ειπεδχξ, ειπεδμ-, ειπεδχκς, ειπέδςζζξ, έιπεδμ, 

Βιπεδμηθήξ (ηθέμξ), επίπεδμξ, επζπεδυς, επζπέδςζζξ, 

επίπεδμκ, δάπεδμκ (δα = βδ), δάπδξ, δάπζξ, ηάπδξ (δ>η), 

ηάπδηαξ, ηαπεζκυξ, ηαπεζκυηδξ, ηαπεζκυς, ηαπεζκχκς, 

ηαπείκςζζξ, ηαπεζκμθνμζφκδ (θνμκές), ηαπεζκμ-. 

    πδδυξ πεδυ-εζξ, ε>δ- ημ πθαηφ ιένμξ ηδξ ηχπδξ, ηχπδ, 

ημοπί.  πδδά, πδδάθζμκ, πδδαθζμφπμξ (έπς), πδδαθζμοπές, 

πδδαθζμοπία, πήδζκμξ, πδδάς (υπςξ ημ ημοπί ακαπδδά 

ζοκεπχξ ζημ κενυ), πδδχ, πήδδζζξ, πήδδια, πδδδειυξ, 

πδδδηήξ. 

    πεγυξ πέδμκ, πεδζυξ (δζ>γ)- δζα λδνάξ πμνεουιεκμξ, μ επί 

ηδξ λδνάξ.  πεγχξ, πέγα, πεγμδνυιζμκ, πεγυαμθμκ (αάθθς), 

πέγανπμξ, πέγεοζζξ, πεγεφς, πέγεια, πεγή, πεγά, πεγζηυξ, 

πεγζηυκ, πεγμθυβμξ, πεγμπμνία, πεγμ-, πεγζηάνζμξ, πεγμφθζ, 

πεγμφθα, πεγμκαφηδξ, πεγυηδηα, πεγμηνάβμοδμ. 

    πμοξ βεκ. πμδυξ, απυ ημ παηές (α>μ, η>δ),  ή απυ ημ αάδδκ, 

αάδμξ (α>π, α>μ)- ημ πυδζ.  πυδζ, πμδάνζ, πμδάβνα (άβνα), 

πμδαβνίγμιαζ, πμδαβνάς, πμδαθβήξ (άθβμξ), πμδείμκ, πμδζά, 

πυδζμ, οπμπυδζμκ, πμδζηυξ, πυδζζια, πμδζζζά, πμδεχκ, 

πμδδβές (άβς), πμδδβεηχ (δβέηδξ), πμδδκεηήξ (ήκεβηα, 

αυν., ημο θένς), πμδήνδξ, πμδζαίμξ, πμδίγς, πμδίξ, 

πμδζζιυξ, πμδίζηνα, πμδζζηήν, πμδμηάκδ (ηακχκ = νάαδμξ 

ηθμοαζμφ), πμδμημπές (ηυπης), πμδχηοξ (ςηφξ), πυδςια, 

πμδανζηυ, πμδανίθα, πυδαξ, πμδίζημξ, πμδμ-, πμδήθαημ 

(εθαφκς), πμδμαμθδηυ (αάθθς), πμδμαμθχ, πμδμπαηχ, 

ζφιπμοξ (ζοκ), ειπμδίγς (εκ), ειπμδζζιυξ, ειπμδζζηήξ, 

ειπυδζμκ, ειπυδζμξ, ειπμδχκ, ειπμδμζηαηές (ίζηδιζ). 

   πέδδ πέγα (= πέδζα), πμδίγς- δεζιά, πμδυδεζια, 

πενζζθφνζμ ηυζιδια.  πεδάς, πέδδζζξ, πεδδηήξ, πεδήηδξ, 

πεδυμιαζ, πέδςκ, πεδίγς, πέδζθμκ, πέδεζθμκ, ζπεδίγς, 

πεδζηθυς (ηθείς), πέδζηθμκ, πεδζηθχκς, πεδμοηθχκς, 

πεδίηθςια, πενδζηθχκς, πενδίηθςια, πενδζηθςιυξ, 

πναπίδεξ (πανά, ε>ζ). 

   θείδμιαζ πεδυμιαζ (π>θ, ε>εζ), δδθαδή εέης πέδδ- 

μζημκμιχ, θοπμφιαζ, ηάκς ιέηνζα πνήζδ.  θεζδχ, θεζδςθή, 

θεζδςθία, θεζδςθυξ, θείδςκ, θεζζιμκή (δ>ζ), θεζδυξ, 

θεζδαθθζηές (άθθζημκ), θεζδάθθζημξ, Φεζδζππίδδξ (ίππμξ), 

Φεζδίαξ. 

    μδυξ (δαζ.) αάδμξ > αδυξ (ημ α ζε δαζεία) > μδυξ (α>μ)- μ 

δνυιμξ.   μδδβυξ (άβς), μδδβδηήν, μδαβυξ, μδδβέηδξ, 

μδδβές, μδήβδζζξ, μδδβία, μδδβδζία, μδαίμξ, μδάς, υδεοια, 

μδεφζζιμξ, μδεοηήξ, μδεφς, υδζμξ, υδζζια, μδίηδξ, μδυς, 

μδμζδμηές, μδμζδυημξ, μδμζπυνμξ, μδμζηαηές (ίζηδιζ), 

μδμζηάηδξ, μδμονές (μφνμξ), άκμδμξ (ακά), έθμδμξ (επί), 

εθυδζμξ, εθμδεία, εθμδζάγς, εθυδζμκ, ηάεμδμξ (ηαηά), 

ηαεμδδβές, ιέεμδμξ (ιεηά), ιεεμδεία, ιεεμδζηυξ, ελμδάς 

(εη), ελμδεφς, ελμδζάγς, έλμδμξ, ελυδζμξ, ελμδεία, ελμδία, 

λμδζάγς, λυδεια, λμδειυξ, λυδεοζδ, λμδεφς, λυδζ, λυδζαζια, 

λμδζαζηήξ, είζμδμξ (εζξ), εζζμδεφς, εζζμδζάγς, εζζυδζμξ, 

ζμδεζά, ζμδεφς, ζμδζάγς, ζυδζαζια, ζμδζάζηνα, επεζζυδζμξ 

(επί), επείζμδμξ, επεζζυδζμκ, επεζζμδζυς, επεζζμδζάγς, 

επεζζμδζαηυξ, θνμφδμξ (πνμ, π>θ)- μ πνμπςνήζαξ χζηε κα ιδ 

θαίκεηαζ πθέμκ, απεθεχκ, θοβχκ, απεζεχκ. 
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                                  Ρίγα  αα- > ααθ- 

    αάθθς ααίκς, αάκ-ς > αάθ-κς (κ>θ) > αάθθς (θκ>θθ), 

ιέθθ. ααθ-χ, αυν. έ-ααθ-μκ- εηημλεφς, νίπης, πέθης, ςεχ, 

ημπμεεηχ, αάγς.  ααθθίγς- νίπκς ηα πυδζα εδχ ηζ εηεί, 

ααθθζζιυξ, ιπάθθμξ (α>ιπ), ιπαθάκηα, ιπαθέημ, ιπαθανίκα, 

ααθθδηφξ, ααθθίζηνα (ίζηδιζ), ααθθζζηνίδα, ααθθζζηζηυξ. 

    ααθακεφς αάθ-θς + κάς, καφς (α>ε) = νές, ζηάγς, 

πμηίγμιαζ, κές = ημθοιπχ (ιέθθ. κεφ-ζμιαζ)- ηαηαανέπς 

ηάπμζμκ υπςξ μ ααθακεφξ, οπδνεηχ ηάπμζμκ ζημ θμοηνυ.  

ααθακείμκ, ααθακεφξ, ααθακεοηήξ, ααθακεοηζηυξ, 

ααθακείηδξ, ααθακζηυξ, ααθάκζζα. 

   ααθαίξ βεκ. ααθ-αίδμξ, απυ ηα αάθ-θς + αάδμξ (α>ζ)- ημ 

ζπμζκί ημ ηεζκυιεκμ ζημκ αβχκα ημο δνυιμο. ααθαζδχδδξ, 

ααθαίδα, ααθαζδζηυξ. 

   ααθθάκηζμκ αάθθς + εκηυξ (ε>α)- ζαηηίδζμ, 

πνδιαημθοθάηζμ, πμοββί.  ααθάκηζμκ, ααθακημημιές, 

ααθακηζμηυιμξ, ααθακηζδηυιμξ, ααθακημεζδήξ. 

    αήθμξ αάθ-θς, α>δ- ηανθί.  ήθμξ (ημ α ζε δαζεία), άθμξ 

(δ>α), δθμπαβήξ (πήβκοιζ), δθυηοπμξ (ηφπης), δθμονβυξ 

(ένβμ), δθμηυπμξ (ηυας), δθυς, ήθςζζξ, δθςηυξ, δθίηδξ, 

δθίζημξ, ηαεήθςζζξ (ηαηά), απμηαεήθςζζξ (απυ), 

απμηαεδθχκς, ελδθχ (εη), λδθχκς, λήθςια. 

  ειαάθθς εκ + αάθθς, έιαμθμξ, έιαμθμκ, ειαμθάξ, 

ειαμθάδζμκ, ειαμθεφξ, ειαμθή, ειαμθζιαίμξ, ειαυθζιμξ, 

ειαυθζμκ, ειαυθζζια, ειαμθζγς, ζέιπαθα (εζξ + έιααθα, 

α>π)- οπμδήιαηα, Δζφπ., ιπυθζ, ιπμθζάγς, ιπυθζαζια, 

αιπυθζ, αιπμθή, ιπαθχκς, ιπάθςια, ιπαθςιαηήξ, 

ιπαθςιαημφ. 

   αέθμξ αάθ-θς, α>ε- αηυκηζμ, ηεναοκυξ, αθήια, αέθμξ.  

αέθεικμκ, αεθίηδξ, αεθυκδ, αεθυκζ, αεθμκίξ, αεθμοθηυξ 

(έθης), αεθμθφθαλ, αεθμθυνμξ (θένς), αεθζηυξ, αεθμιακηία, 

αεθμπμζυξ, αεθεδθυνμξ, αεθεζζζπανήξ, ειαέθεζα (εκ), 

επζγάθεθμξ (επί + γα, επζηαη. + αέθμξ, α>θ). 

    αμθή αάθ-θς, α>μ, αέθ-μξ, ε>μ-  ημ νίλζιμ  ή ημ ηηφπδια 

αθήιαημξ πμθειζημφ. αυθμξ, αμθίδα, αμθίγς, ζημπμαμθή, 

αηνμαμθίγμιαζ, αμθαίμξ, αμθίξ, αμθμηοπήξ (ηφπης), αμθεφξ, 

αμθεχκ, αμθίηζκμξ, αυθζημκ, εηδαυθμξ (εηάξ), αμφθα (μ>μο), 

αμοθχκς, αμφθςια, αμοθςηήνζ, αμοθςηυξ, αμοθςηήξ, 

αμοθμηένζ, αμοθζάγς, αμφθζαβια, αμφθδβια, αμφθζβια, 

αμφθζζια. 

    αανάς αάθ-θς, θ>ν- ηηοπχ, δένκς.  αανχ, αανίγς, 

αανειέκμξ, αάνεια, αάνδια, αανειαηζά, αανειυξ, αανεζζά. 

   εοαμθές εο + αμθή, εφαμθμξ, ααμθές (α = εο)- ζοκακηχ, 

εκηοβπάκς, ααμθδηφξ, ααμθήηςν, αμθεφς (ααμθές, ιε 

απμαμθή ημο α), αμθειέκμξ, επήαμθμξ (επί + ααμθές, α>δ), 

αμθεηυξ, αυθεια, αμθζηυξ, αυθερδ (αυθεοζδ, οζ>ρ). 

 

    αθήια αέ-αθδι-ιαζ, πνηι. ημο αάθθς-  ημ ααθθυιεκμ. 

αθδηυξ, αθήηνμκ, αθήδδκ, αθήξ, ααθήξ, αθδζηνίγς, 

αθδζηνζζιυξ, αθήηεζνα, αθδηέμκ, αθδηζηυκ, αθάζθδιμξ 

(θήιδ), αιθίαθδζηνμκ, αιθζαθδζηνμεζδήξ, αθάπης (άπης), 

αθάαδ (π>α), αθάαμξ, αθααενυξ, επζαθααήξ, αθαπηζηυξ, 

αθάρζξ, αθάιια (πι>ιι), επζαθήξ, επζαθή, επζαθήδδκ, 

επζαθδηζηυξ, επίαθδζζξ, επζαθήζημιαζ, επζαθδηέμκ, 

επίαθδημξ, έιαθδια (εκ). 

 

    αθαζηυξ αάθ-θς, ααθ > αθα- (αθ>θα) + ίζηδιζ- αθαζηάνζ.  

αθαζηάνζμκ, αθαζηάνζ, αθαζηαίκς, αθαζηές, αθαζηάκς, 

αθάζηδ, αθάηηακ (ζη>ηη), αθαζηυς, αθαζηείμκ, αθάζηδια, 

αθαζηδιυξ, αθάζηδζζξ, αθάζαιμκ ηαζ αάθζαιμκ, 

ααθζαιίκδ, αάθζαιμξ, ααθζαιχκ, ααθζαιχκς, 

αανζαιχκς (θ>ν), ααθζάιζ, ααθζαιυπμνημ, 

ααθζαιυδεκδνμ, ιπαθζαιχκς, ιπανζαιχκς. 

 

    αμθαυξ αάθ-θς + βδ, α>μ, β>α- είδμξ ηνμιιομεζδμφξ 

νίγαξ.  αμναυξ (θ>ν), ανμοαυξ, αμθαάνζμκ, αμθαίμκ, αμθαίκδ, 

αμθαχδδξ, αμθαμεζδήξ, αμθαίδζμκ, αμθαίηζμκ, αμθίηαζκα, 

αμθαμηίκδ, αμθαζηίξ, βεθβίξ (ααθ-βίξ > βεθβίξ, α>β, α>ε), 

βεθβζδυμιαζ, αβθίξ (βεθβίξ > εθβίξ > αθβίξ > αβθίξ, θβ>βθ), 

αβθίηζα, αβθίδα, αβθίεζμκ, αβθζεάνζμκ. 

 

   μαεθυξ μ (ελ α επζηαη.) + αέθμξ- ζμφαθα.  μδεθυξ (α>δ), 

μαεθίγς, μαεθίαξ, μαμθίαξ, μαεθίζημξ, μαεθίηδξ, 

μαεθζζηήνζμκ (ίζηδιζ), επςαεθία (επί), μαμθυξ (ε>μ, ζημοξ 

ανπαίμοξ πνυκμοξ ήζακ ιαηνμί ήθμζ), μαμθζαίμξ, μαμθζιαίμξ, 

μαμθμζηαηές (ίζηδιζ), μαμθμζηάηδξ, πειπχαμθμκ (πέιπε = 

πέκηε), ζμφαθα (ζοκ), ζμοαθί, ζμοαθζά, ζμοαθάς, ζμοαθίγς, 

ζμοαθάηζ, ζμφαθδζια, ζμοαθζζηυξ, ζμοαθαιφηδξ, 

ζμοαθαηγήξ, ζμφβθα (α>β), ζμοβθί, ζμοβθζά, ζμοβθίγς, 

ζμοβζάξ. 

 

    ιάκδαθμξ αάθ-θς > ααθ- > ιακ- (α>ι, θ>κ) + δαθυξ- 

ηανθί πμο αζθαθίγεζ ημκ λφθζκμ ιμπθυ, μ μπμίμξ 

ημπμεεημφκηακ πίζς απυ ηδκ πυνηα. ιάκηαθμ (δ>η), 

ιακηαθάηζ, ιακηαθχκς, ιακηάθςια, ιάκδνα (θ>ν), ιακδνί, 

ιακηνί, ιακδνεφς, ιάκδνεοια, ιακδάηδξ, ιακδναβυναξ 

(αβμνεφς, θοηυ οπκςηζηυ), ιακδναβμνίηδξ (μίκμξ), 

ανπζιακδνίηδξ, ανπζιακδνείμ. 

 

    αιαθίζης ακ, ανκ. (κ>ι) + αθαζηυξ- πνμλεκχ ελάιαθςζδ, 

απμαμθή. άιαθςζζξ, ελάιαθςζζξ, αιαθχζης, αιαθςζιυξ, 

άιαθςια, ελάιαθςια, αιαθςενίδζμκ, αιαθζζηάκς, 

αιαθυς, ελαιαθυς. 

    ηαηααάθθς ηαηά + αάθθς, ηαηααμθή, πνμηαηααμθή, 

ηαηααεαθδιέκμξ, ηάαααθε (ηαηέααθε > ηάηααθε, ηα>αα), 

ηάααθδια, ηααάθθδξ (ηα- = ηαηά, υπςξ ηαααίκς = 

ηαηαααίκς, Αςν.)- ενβάηδξ ηαζ απεμθυνμξ ίππμξ, 

ηαααθθάνζμξ, ηαααθθανζηυκ, ηαααθθζηεφς, ηαααθθίκμξ, 

ηαααθθίκα, ηαααθίηεια, ηαααθζηεοηυξ, ηαααθζηεφς, 

ηαααθχ, ηαααθίκα, ηάααθμ, πμκηζημηάαακμ (θ>κ), 

πενζαάθθς, πενζαάθθμκ, πενζααθθμκημθμβία, πενζαμθή, 

πενζαυθζ, οπμαάθθς, οπμαμθή, οαδάθθς (οπμαάθθς, π>α, 

α>δ), οααάθθς (αδ>αα). 

   δζααάθθς δζα + αάθθς, δζααμθή, δζάαμθμξ, δζααμθάηζ, 

δζααμθζά, δζααμθζηυξ, δζααμθμ-, δζάμθμξ, δζαμθμ-, δζααυθζα, 

γααάθθεζκ (δζ>γ), γααμθζάνδξ, γααμθζά, γααμθζάνζημξ, 

αδζάαθδημξ, ζοιαάθθς (ζοκ), ζφιαθδια, ζοιαθήξ, 

ζφιαθδζζξ, ζοιαθδηζηυξ, ζοιαθδηυξ, ζοιαυθαζμκ, 

ζοιαμθαζμ-, ζοιαυθαζμξ, ζοιαμθεφξ, ζοιαμθές, ζοιαμθή, 

ζοιαυθδζζξ, ζοιαμθζηυξ, ζοιαμθζιαίμξ, ζοιαμθμ-, 

ζφιαμθμκ, ζφιαμθμξ. 

                                Ρίγα  αα- > αζ- 

    αέμιαζ  ηαζ  αείμιαζ ιέθθμκηεξ ημο ααίκς, δδθαδή εα 

πμνεοηχ, εα γήζς- εα γήζς.  αίμξ (ε,εζ>ζ)- ηαηάζηαζδ γςήξ, 

ηνυπμξ γςήξ, εζζυδδια, ηαημζηία, πενζμοζία, αζυξ, αζυς, 

αίςζζξ, αζχζημιαζ, αζχ, αζςηυξ, αζχζζιμξ, αζμ-, αζχκς, 

αζμηεία, αζμηεφς, αζμηή, αζυηδξ, αζμηζηυξ, αίμημξ, αζχκδ 

(ςκέμιαζ), ααίςημξ. 
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    αία αίμξ, δ δζααίςζδ απαζημφζε, ημ πάθαζ πμηέ, δφκαιδ, 

ζζπφ ηαζ νχιδ- δφκαιδ αηιαία, γςζηή, δφκαιδ ζχιαημξ, 

πνάλδ αίαξ.  αίδ, αζάγς, αζάς, αίαζμξ, αζαζηυξ, αζαζηήξ, 

αζαηάξ, αζαζιυξ, αζαζυηδξ, αζανηήξ (ανηές), αζμιήπακμξ, 

αίζςκ, αίδθζ (δμη. ημο αίδ). 

    αίαθμξ αί-δ + αθαζηυξ, ζζπονυξ θθμζυξ- μ εζχηενμξ θθμζυξ 

ημο παπφνμο. αζαθίμκ, αζαθάνζμκ, αζαθζάνζμκ, αζαθζαηυξ, 

αζαθίξ, αζαθίδζμκ, αίαθζκμξ, αζαθζμθυνμξ, αζαθζμεήηδ, 

αζαθζμεδηάνζμξ, αζαθζηυξ, αζαθζμ- . 

    έαν έθενε F (Fέαν). Ώπυ ηα αέ-μιαζ + αίνς (νίγα αν-), ημ F 

απυ ημ α. Αζυηζ εβείνεηαζ δ γςή ζηδκ θφζδ ηαηά ηδκ άκμζλδ- δ 

άκμζλδ, ποθυξ, μπυξ (ανπίγμοκ κα ηοηθμθμνμφκ εκηυξ ηςκ 

δέκδνςκ), ιεηαθ. ημ αίια.  εανίγς, εανζκυξ, είαν (ε>εζ), 

εζανζκυξ, δνζκυξ (ε,εζ>δ), εανίηδξ, εανμ-, εάνηενμξ, ήν 

(εα>δ), Ήνζκκα, Ήνζθθμξ (κθ>θθ). 

    πζάγς αζάγς, α>π, α>ε- ηαηαπζέγς, αανφκς, πθαηχκς, 

ζηεκμπςνχ, θαιαάκς, πζάκς. πζέγς (α>ε), πίεζζξ, πίαζια, 

πίεζια, πζεζηήν, πζεζηήνζμξ, πζέζζιμξ, πζεζηυξ, πζεζηήνζμκ, 

πζεζηήξ, πίεζηνμκ, πζάκς, πζάζδ, πζάζζιμ, πζάζια, πζάζηνα, 

πζζηνάηζ, θζιυξ (π>θ), θζιυς, θζιχδδξ, θίιςζζξ, θίιςηνμ, 

θζιχκς, θίιςια, θζιυθδπημξ (θαιαάκς). 

    ζθίββς ημ ζ πνμηάζζεηαζ + πζ-έγς + άβπς, εββφξ > 

ζπζάβπς > ζθίββς (π>θ, βπ>ββ)- δέκς ζθζβηηά.  ζθζββίμκ, 

ζθζββία, ζθίββα, ζθζβηηήν (π>η), ζθίβηηδξ, ζθζβηηυξ, 

ζθίβλζξ, θίβλ, Φίλ, ζθίλδ, ζθίλζιμ, ζθζπηά, ζθζπηυξ. 

     πκίβς πζ-έγς + κέη-οξ > πζκέης > πκέης > πκίβς (ε>ζ, 

η>β)-  ζηναββαθίγς, απμπκίβς, ααζακίγς, επί ιεβάθδξ 

εενιυηδηαξ.  πκζβαθίςκ, πκζβεηυξ, πκζβεφξ, πκζβδνυξ, 

πκζβίγς, πκζβίηζξ, πκίβια, πκζβιυξ, πκζβιμκή, πκζβυεζξ, 

πκίβμξ, πκζβχδδξ, πκζηηήν, πκζηηζηυξ, πκζηηυξ, πκίλ, πκίλζξ, 

πκζβέαξ, πκίλζιμ, πκίπηδξ, πκζπηυξ,  

    ζθήλ βεκ. ζθδηυξ, απυ ηα αί-δ + αηίξ, ημ ζ πνμηάζζεηαζ 

(αθ. ζθίββς), δδθαδή ζαζαλ > ζθήλ (α>θ, ζα>δ)- δ ζθήηα.  

ζθήηα, ζθήβηα, θήηεζα, ζθδηείμκ, ζθδηζά, ζθδηίαξ, 

ζθδηίμκ, ζθδηίζημξ, ζθδηζζιυξ, ζθδηυξ, ζθδηχδδξ, 

ζθήηςια, ζθδηχκ, ζθδηίδαζ, ζθδημθςθζά, ζθδηυς. 

    ζξ βεκ. ζκ-υξ, απυ ημ αί-δ (α-ίκ-δ) = δφκαιδ, ιε απμαμθή ημο 

α ηαζ πανειαμθή ημο κ πνμξ άνζδ ηδξ παζιςδίαξ. οπκά ζημκ 

ιδνμ ημ αία εκκμείηαζ υπςξ ημ ζξ (αίδθζ, δμηζηή ημο αία, ίθζ, 

δμη. ημο ζξ). Βηηυξ ηαζ ακ εη ημο ζκ = εκ, εκηυξ (ημο δένιαημξ, 

ζχιαημξ, ίκεξ = ηα εκηυξ ηςκ ιοχκςκ ιζημεζδή αββεία)- ζζπφξ, 

δφκαιδ, κεφια, ιοξ, ίκα.  ζκίμκ, ζκαία, ζκυς, ζκάζζς, ζκμεζδήξ, 

ζκχδδξ, ίκδ, ίκολ, ζκίπζ (ζ-ζκ-ζπ, έπς)- μ ζαένημξ, Εκδυξ 

(ακαθένμκηακ ζδίςξ ζημοξ μδδβμφξ εθεθάκηςκ), Εκδμθέηδξ 

(υθθοιζ), ίθζ (δμη. ημο ζξ), Εθζβέκζα (βέκμξ), ζθζβέκδημξ, 

Εθζάκαζζα (άκαζζα), Εθζηνάηδξ (ηναηές), θίκμκ (θα, 

επζηαη.)- ηάεε πνάβια ηαηαζηεοαζιέκμ απυ θζκάνζ (εη ηςκ 

ζκχκ ημο), ζπμζκί, μνιζά, ηθςζηή, θζκαβνέηδξ (άβνα), θζκάς, 

θίκεζμξ, θίκεμξ, θζκεφς, θζκεφξ, θζκμ-, θζκάνζμκ, θζκάνζ, 

θζκμφξ, θζκμφπμξ (έπς), θζκμοθηυξ (έθης), θζκάηζα, 

θζκέθαζμκ, θζκυξ, θζκυπηδξ (υρμιαζ), Λίκμξ (μζ πμνδέξ ηςκ 

εβπυνδςκ ηαηαζηεοάγμκηακ ηαζ απυ θζκάνζ)- ιοεζηυξ αεζδυξ, 

αίθζκμξ (αζ), θζκςδία (άδς). 

    ςυκ ανπαίμζ ηφπμζ, χεμκ, χζμκ. Καηά ημκ Δζφπ. χαεμκ ηαζ 

ςαεμηυπηδξ = μ ζοκηνίαςκ ςά. Ώπυ ημ αέ-μιαζ = ιέθθς κα 

γήζς. Σμ  ς  απυ  μ, εοθςκ. ήηακ δδθαδή χαεμκ > χεμκ > 

ςυκ-  αοβυ, ααβυ, επί θοηχκ, ημ ζπένια, μ ζπυνμξ.  χεμκ, 

χζμκ (ε>ζ), χαεμκ, ςαεμηυπηδξ, ςχδδξ, ςάνζμκ, ςίγς, 

επςάγς (επί), επχαζζξ, ςαβςβυξ (άβς), υα, υμκ, ααβυ 

(χαεμκ, ς>α, ιε πανειαμθή ημο β), αοβυ (α>ο), μαάθ. 

                                  Ρίγα  δα-  

    δάς αυν. παε. ε-δά-δκ (ςζάκ απυ εκεζη. δά-διζ), οπμη. δα-

χ, απαν. δα-ήκαζ, χζηε δ νίγα είκαζ δα-. Μζα απυ ηζξ πνχηεξ 

ζοθθααέξ, πμο εηθένμοκ ηα κήπζα, ιεηά ηζξ  ια  ηαζ  πα, είκαζ δ 

κηα. Νηα-κηά θέιε, υηακ εθαθνχξ ηηοπάιε ζηδκ παθάιδ ημ 

κήπζμ, ζε πενζπηχζεζξ πμο αηαηηεί. «Τη ζνπ έθαλε ε κακά;», 

«ληαληά» απακηά ημ παζδί. Με ημκ ηνυπμ αοηυκ θαιαάκεζ ηα 

πνχηα δζδάβιαηα (κηακηάβιαηα). Ίζςξ βζ’ αοηυκ ημκ θυβμ 

οθίζηαηαζ ακαδζπθαζζαζιυ ημ δάς (δζδάζης) ζημκ εκζηυ ηαζ 

πζεακχξ ανπζηά κα πνμθένμκηακ κηακηάς. Φαίκεηαζ δε υηζ εη 

ημο ήπμο ηαηαηα.., ημο ηφπηεζκ πνμένπεηαζ ημ κηα (δα), ( αθ. μο-

ηά-ς, ηφ-πης, α>ο)- ηάκς ηάπμζμκ κα ιάεεζ, πθδνμθμνχ, 

ενιδκεφς.  δζδάζης, δζδάζηαθμξ, δζδαζηαθείμκ, 

δζδαζηαθία, δάζηαθμξ, δζδαζηάθζζζα, δαζηάθαζκα, 

δαζηαθίηζ, δίδαβια (άβς), δίδαηηνα, δίδαλζξ, δζδαπή, 

δζδάπκς, δζδαπηζηυξ, δζδάηηςν, δζδαηημνία, δζδαηημνζηυξ, 

Αάεζνα (είνς), Ααίνα, δαδηυξ, δαήιςκ, δάσμξ, δαδιμζφκδ, 

δαΎθνςκ (θνδκ), δαήν, κηαήξ, αδαήξ, αδδκήξ, δήκμξ, δής, 

δήκεα. 

    δα δά-ς- αθδεχξ.  δδ (α>δ), γα (δ>γ), δήεεκ, δήεε, δε 

(α,δ>ε)- πνμξ εζζαβςβή απμδείλεςξ, ζοκδεηζηυ ιυνζμ. 

    δαίιςκ δάς, α>αζ- έιπεζνμξ, βκςνίγςκ, εευξ, εεία δφκαιδ.  

δαζιυκζμκ, δαζιυκζμξ, δαζιμκίγμιαζ, δαζιμκζάς, δαζιμκάς, 

δαζιμκζάνπδξ, δαζιμκζηυξ, δαζιμκζμ-, δαζιμκίςξ, 

δαζιμκζζιυξ, δαζιμκίξ, δαζιμκζμφπμξ (έπς), δαζιμκζχδδξ, 

δαζιμκμ-, δαίιμκαξ, δαζιμκζάγμιαζ, Ααζιμκία, δαζιμκζαηυξ, 

δαζιμκζζιέκμξ, δαζιμκζηυξ, δαζιμκζυηδηα, δαζ ηαζ δδ (αζ>δ)- 

πνμξ έηθναζδ εαοιαζιμφ  ή  πενζένβεζαξ. 

    αίιςκ (δαζ.) δαίιςκ, ημ  δ  ζε δαζεία-  δαίιςκ, δαήιςκ, 

επζηήδεζμξ, έιπεζνμξ.  αζιφθμξ (οθάς), αζιοθία, αζιφθζμξ, 

αζιοθμ-. 

   δαζδάθεμξ δαί-ιςκ + δήκ-μξ (= ζπέδζμ, ηέπκδ), δ>α, κ>θ- 

ηεπκζηχξ δδιζμονβδιέκμξ, εοθοήξ, πεπμζηζθιέκμξ. δαζδάθθς, 

δαζδαθυς, δαίδαθια, δαίδαθμξ, δαζδάθεςξ, δαζδαθεφμιαζ, 

δαζδαθεφηνζα, δαζδαθυεζξ, δαζδαθμ-. 

    δαικάς δά-ς + ιζ-ικά-γεζκ, απαν. ημο ιίικς (= επζιέκς). 

Ο δαιαζιυξ απαζηεί βκχζδ ηαζ επζιμκή. Βηηυξ ηαζ ακ 

πνυηεζηαζ πενί δα επζηαη.- οπμηάζζς, ηαηααάθθς, ηαηακζηχ, 

απμηηείκς.  δάικδιζ, Ααιαίμξ, δαιάς, δαιάθδ, 

δαιαθήαμημξ (αυζης), δαιάθδξ, δαιαθδθάβμξ, δαιαθίγς, 

δάιαθζξ, δάιαθμξ, δαιακηήν, δάιαν, δαιαζζηυκδοθμξ, 

δαιαζίιανμημξ, δαιάζζππμξ, δάιαζζξ, δαιαζίθνςκ (θνδκ), 

δαιαζίθςξ (θςξ= άκδναξ), δαιαζζ-, δαιαζηήν, 

δαιαζηήνζμκ, δαιαζηήξ, δαιαζιυξ, δαιάηεζνα, δαιείς, 

δαικήηδξ, δάικζππμξ, Ααιαζία, δαιάθα, δαιάθζ, δαιαθίδα, 

δαιαθίζημξ, δαιαθίηζδα, δαιαθζζιυξ, δαιαθζζηήξ, διςή, 

διςξ, διήζζξ, διδηήν, διδηυξ, διςζάξ, διχζμξ, διςίξ, 

αδάιαημξ, αδάιαζημξ, άδιδημξ, αδαιαζηί, αδαιάζηςν, 

άδαιμξ, αδαικήξ, άδαικμξ, αδιήξ, αδάιαξ (δφζημθμξ ζηδκ 

ηαηενβαζία)- πάθοααξ, δζαιάκηζ, άηαιπημξ, αδαιάκηζκμξ, 

αδαιάκηζμξ, Ώδαιάκηζμξ, αδαιακηίξ, αδαιακημ-, δζαιάκηζ, 

δζαιακηέκζμξ, δζαιακηζηυ, δζαιακημ-. 

    αηιήκ α, εοθςκ. + διχξ = δμφθμξ, δ>η- δμφθμξ, οπδνέηδξ. 

άηιεκμξ, αδιεκίξ, αηιέκζμξ, αηιεφς, αηιεκία. 
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    δαίς (Ώ) ιε ηζξ έκκμζεξ ημο δζαζνχ, πςνίγς, ηνχβς, 

εομπμφιαζ ιε ηάηζ, απυ ηα δαί-ιςκ (= μ δζαιμζνάγςκ ηζξ ηφπεξ) 

ηαζ δα-ήιςκ (= έιπεζνμξ, ηαηάθθδθμξ βζα δίηαζδ ιμζναζζά). 

(ΐ)  ιε ηζξ  έκκμζεξ ημο ακάπης, ηαίς, ηάκς κα ηαίεζ, παε. 

θέββς, θάιπς, απυ ημ δα-ήιςκ (= έιπεζνμξ), δζυηζ, ηαηά ημοξ 

ανπαίμοξ πνυκμοξ, ημ άκαιια ηδξ θςηζάξ ήηακ ηέπκδ εαοιαζηή 

(αθ. δαζ, δδ) ηαζ απαζημφζε ιεβάθδ ειπεζνία. Βπίζδξ δζ-δά-ζης 

ζδιαίκεζ θακενχκς, υπςξ δ θςηζά (δα-Ύξ) θςηίγεζ ηαζ 

θακενχκεζ ηα πνάβιαηα  

 

    δαΎγς δαίς (Ώ)-  ηυας ζηα δφμ, δζαπςνίγς, ζθάγς, 

θμκεφς, δζπάγς.  δαζειυξ, δασηηήν, δασηηήξ, δαΎηηςν, 

δασηηάιεκμξ, δασηηυξ, δδσυς, δάσμξ, δήσμξ, δαίξ (απυ ημ 

δαίς (Ώ) ζδιαίκεζ θαβδηυ, ζοιπυζζμ, εοςπία. Ώπυ ημ δαίς (ΐ) 

ζδιαίκεζ πυθειμ, ιάπδ), δδχ (α>δ), δδχκς, δήςζζξ, 

Αδζάκδνα (ακήν), Αδζδάιεζα (δήιμξ), Αδίθμαμξ, δδζάθςημξ 

(αθςηυξ). 

 

    δδθέμιαζ δδ-υς + αθίζημιαζ (ζ>ε)- αθάπης, θεείνς, 

ηαηαζηνέθς.  δδθαίκς, δήθδια, δδθήιςκ, δήθδζζξ, 

δδθδηήν, δδθδηήνζμκ, δδθδηήνζμξ, δδθδηδνζχδδξ, 

δδθδηδνζάγς, δδθδηδνίαζζξ, δδθδηδνζαζηήξ. 

 

   δαζκφς δαίς (Ώ)- πανέπς βεφια  ή  ζοιπυζζμ, θζθεφς, 

εζηζχ.  δαίκοιζ, δαίηδ, δαζηνυξ, δαζηοιχκ, ζοκδαζηοιχκ, 

δαίηδεεκ, δαζηνεία, δαζηνεφς, δαζηνμζφκδ, δαζηοιμκεφς, 

δαζηαθάμιαζ, δαζηαθεφξ, δαζηαθμονβία (ένβμ). 

 

     δαηέμιαζ δαίς (Ώ), δαζηνυξ- δζακέιμιαζ ιαγί ιε ηάπμζμκ, 

ηυας ζηα δφμ, δζαζνχ.  δαηήνζμξ, δαηδηήξ, δαζιυξ (η>ζ), 

δάζια, δαζιμθμβχ, ακαδαζιυξ. 

 

   οδκές α, επζηαη., (α>ο) + δαίκ-οιζ (απμαμθή ημο αζ)- 

ηνέθς, αολάκς.  φδκμκ, φηακμκ (δ>η), μίδκμκ (α>μ>μζ). 

 

    δαΎξ δαίς (ΐ)- πονζυξ, θαιπάδα, δαοθυξ.  δάξ (βεκ. 

δαδυξ), δάδα, δαδίκ, δαδίξ, δαδί, δαοθυξ [δε-δαο-ιέκμξ, 

ιεημπ. ημο δαίς (ΐ)], δαδυμιαζ, δαδμοπές (έπς), δαδμφπμξ, 

δάκμξ, δάδςζζξ, δάσμξ, εκδαίς, έκδαζξ, δαθυξ, δαθενυξ. 

 

    εφς Ο ιδνμξ ημ ακαθένεζ ιε ηδ ζδιαζία ημο ηαίς  ή  ημο 

πνμζθένς ηαζ μοδέπμηε ιε ηδκ ζδιαζία ημο ζθάγς. Ώπυ ημ 

δαίς = ηαίς, δάμξ = πονζυξ, δδθαδή δά-μξ > δφς (α>ο) > εφς 

(δ>ε). Βηηυξ ηαζ ακ απυ ημ δίδς (= πνμζθένς), δζ-δυς > δυς > 

δφς > εφς- πνμζθένς ςξ απανπή ιένμξ, ηνμθήξ ζημοξ εεμφξ, 

εοζζάγς, ζθάγς εφια.  εοζζάγς, εοζία, εοζείς, εφζεθα, 

εφα, εοία, εφσκμξ, εοζίαζια, εοζζαζηήνζμκ, εοζζαζηήξ, 

εφζζξ, εφζηδ, εοήεζξ, εοάνπαλ, εοδηυμξ (ημές), εοδηυξ, 

εομζηυμξ, εομζηές, εοδθέμιαζ (θάς), εοθέμιαζ, εοδθή, 

εοήθδια, εφθδια, εφδια, εοδπμθές, εοδπυθμξ, εοδπυθζμκ, 

εοδπμθία, εοήηδξ, εοδηυξ, εοΎζημξ, εοΎζηδ, εφμκ, εοίμκ. 

 

    εφια εφς- ημ εοζζαγυιεκμ  ή  πνμζθενυιεκμ, πνμζθμνά, 

ζθάβζμ, εοζία.  εοιέθδ, εοιεθζηυξ, εοιεθζημί, εοιεθζηυκ, 

εοιίδια, εοιίαια, εοιίαζζξ, ακαεοιίαζζξ, ακαεοιζάς, 

εοιίαζια, εοιζηεφς, εοιζάς, εοιζαηίγς, εοιζαηήνζμκ, 

εοιζαηυκ, εφιμξ, εφιμκ, εοιάνζ, εφνζζμκ, εοιμλάθιδ (εφιμξ 

+ υλμξ + άθιδ), εοιχδδξ, εοιίηδξ, εφμξ, εομζηυπμξ, εους, 

εομδυημξ (δέπμιαζ), εουεζξ, εοχεζξ, εφςια, εοςνίξ (μφνμξ), 

εοςνυξ, εοιάθςρ (αθίζημιαζ), εοιαιμνβυξ (ιμνβή), ζφια 

(ε>ζ, Λαη.). 

 

    ζχια εφια > ζφια (Λαη.) > ζχια (ο>ς). Ο ιδνμξ ημ 

ακαθένεζ πάκημηε ιε ηδκ ζδιαζία ημο κεηνμφ ζχιαημξ ή ημο 

πηχιαημξ ηαζ επί ηςκ εοζζαγμιέκςκ γχςκ- πηχια, ημ 

εοζζαγυιεκμ γχμ, ιεηαβ., ημ γςκ ζχια, πνάβια, οθζηή μοζία, 

ημ υθμκ πνάβιαημξ, ζηενευ.  ζςιαηίγς, εκζςιαηχκς, 

εκζςιάηςζζξ, ζςιαηζηυξ, ζςιάηζμκ, ζςιαηίδζμκ, 

ζςιαηείμκ, ζςιαηυς, ζςιάηεζμκ, ζςιαημπμίδζζξ, 

ζςιάηςζζξ, ζςιαηχκς, ζςιαημθοθαηή, ζςιαημθφθαηαξ, 

άζςιμξ, αζχιαημξ. 

 

    ηφθς ε-ηφε-δκ, αυν. ημο εφς (ε>θ)- εβείνς ηαπκυ, 

ηαπκίγς, ηαίς ιε ήζοπδ ηαζ ηαπκίγμοζα θςηζά, ηαίς ανβά 

ηάηζ.  ηφθμξ, ηοθυς, ηοθχδδξ, ηοθμιακία, ηοθμιακήξ, 

ηοθμπθαζηές, ηοθμβένςκ, ηοθεδακυξ, ηοθεδχκ, ηφθδ, 

ηοθήνδξ (ανανίζης), ηοθζηυξ, άηοθμξ, αηοθία, ηοθαζιία 

(αίια).  

 

    ηοθθυξ ηφθ-ς > ηοθενυξ > ηοθνυξ > ηοθθυξ (ν>θ)- ηονίςξ 

μ ζημηεζκυξ, αυναημξ, αζαθήξ, άδδθμξ, άβκςζημξ, 

ηεηθεζζιέκμξ, αυιιαημξ.  ηοθθίκδξ, ηοθθίκμξ, ηοθθίηδξ, 

ηφθθδ, ηοθθυς, ηοθθχκς, ηφθθςζζξ, ηοθθυηδξ, ηοθθχηης, 

ηοθθχρ (ςρ), ηφθθςια, ηφθθα, ηοθθάδα, ηοθθαιάνα, 

Σοθςεφξ- βίβακηαξ ημκ μπμίμ έεαρε μ Γεφξ ζηδκ Κζθζηία, 

Σοθχκ, Σοθςκζηυξ, Σοθχκζμξ, Σοθχξ, ηφθςζζξ 

ηοθμκμεζδήξ, ηφνθδ (ηοθενή > ηοθνή > ηφνθδ, θν>νθ), 

ηονθχκαξ, ηονθχδδξ. 

 

    δίδςιζ μ δζ-δά-ζηςκ δίδεζ βκχζεζξ, μ δαίιςκ δίδεζ ηζξ 

ηφπεξ, μ δα-ζηνυξ ηνμθή, δα-ηέμιαζ = δζακέις, δα-ζιυξ = 

δζακμιή, δά-κμξ, δα-κίγς. Φαίκεηαζ νίγα δα- > δμ- > δς-, αθ. 

δα-ίς- δςνίγμιαζ, πανίγς, πνμζθένς, επζηνέπς, αθζενχκμιαζ.  

δίδς, δζδυς, δίκς, δάκμξ, δακίγς, δακείγς, δάκεζμ, 

δάκεζζια, δακεζζιυξ, δακεζζηήξ, δςηίκδ, δςηήν, δχηζξ, 

δυζζξ, δχηςν, δμηήν, δυηεζνα, δμηυξ, δυια, δςνές, δςνεά, 

δςνεάκ, δςνφηημιαζ, δςνέμιαζ, πνμδυηδξ, πνμδμζία, 

δςζείς, δςζζ-, δμφκαζ, δμηζηή, δμηζηυξ, δςζίδζημξ (δίηδ). 

 

   δυθμξ δίδςιζ, δάκμξ > δυθμξ (α>μ, κ>θ)-  δυθςια πνμξ 

αθζεία, δέθεαν, απάηδ, πακμονβία.  δμθυεζξ, δυθζμξ, 

δμθμθυκμξ, δμθμθμκία, δμθυς, δμθχκς, δυθςζζξ, δμθίγς, 

ιμκμδυθζ, δμθζυς, δμθζυηδξ, δμθενυξ, δμθζεφμιαζ, δμθίεοζζξ, 

δυθςια, δμθενυηδηα, δέθεαν (μ>ε), δεθέαια, δεθέαζια, 

δέθεηνμκ, δέθμξ, δείθαν, δεθεαζιυξ, δεθεαζηζηυξ. 

 

    εςή δί-δς-ιζ > δς-ή> εςή (δ>ε)-  πμζκή, πνυζηζιμ (πνέπεζ 

κα απμδμεεί). εςές, εςάγς, αεχμξ (α, ζηεν.), αεχςζζξ, 

αεςυηδηα, αεςυηδξ, αεχδημξ, αεςυς, αεςχκς. 

 

    ζέθαξ υθεξ μζ έκκμζέξ ημο ζπεδυκ ηαοηίγμκηαζ ιε αοηέξ ημο 

δαθυξ.  Αδθαδή δαθυξ> ζαθυξ (δ>ζ, υπςξ μδιή- μζιή, ίδιεκ- 

ίζιεκ, αάδμξ- ααζιυξ, έδς- εζείς) > ζέθαξ (α>ε)- θαιπνή 

θθυβα πονυξ, επί πονυξ πνδζζιεφμκημξ πνμξ δζααίααζδ 

αββεθίαξ  ή  ςξ ζδιείμ, πονζυξ, θαιπάδα, αζηναπή, θςξ, 

θαιπνυηδηα, θάιρδ μνβζζιέκςκ μθεαθιχκ.  ζεθαβίγς, 

ζεθαβές, ζεθάβζζια, ζεθαβζζιυξ, ζεθαΎγς, ζέθαζκα, 

ζεθάμκηεξ, ζεθάζης, ζεθαζιυξ, ζέθαζια, ζεθάζζμιαζ, 

ζεθάς. 

 

    ζεθήκδ ζέθαξ + άκς, α>δ- ημ θεββάνζ.  ζεθάκα, ζεθδκαίδ, 

ζεθακαία, ζεθδκαίμξ, ζεθδκήεζξ, ζεθδκζάς, ζεθδκζαηυξ, 

ζεθδκζαζιυξ, ζεθδκίγς, ζεθδκζάγς, ζεθήκζμκ, ζεθδκίξ, 

ζεθδκμ-, πακζέθδκμξ (παξ), ζαθάαδ [ζέθαξ (ε>α) + αά-ς 

(α>δ)]- θεββίηδξ, μπή, ηαπκμδυπδ  ή εφνα,  ζαθάιαδ (α>ια). 

 

    ζζβαθυς ζεθαβές > ζεβαθές (ακηζιεηάεεζδ) > ζζβαθυς 

(ε>ζ, ε>μ)-  ζηζθαχκς, βοαθίγς, ηάκς ηάηζ ζηζθπκυ, επίπεδμ.  

ζζβάθςια, ζζβαθυεζξ, ζζάθςια (απμαμθή ημο β), ζζαθυς- 

ζηζθαχκς, αθείθς ιε θίπμξ, ηνέθς, παπφκς, ζίαθμξ, 

ζζαθχδδξ. 

 

    δδθυς δαθυξ, α>δ- θακενχκς, δεζηκφς, απμηαθφπης, 

απμδεζηκφς.  δήθμξ, Αήθμξ, δδθαδή (δδ), δήθςζζξ, δήθςια, 

δδθαηςνές (εεςνές > εςνές > ηςνές, ε>η), δδθχκς, 
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Αήθζα, δδθζαηυξ, Αήθζμκ, δήθζμξ, Αήθζμξ, δδθμπμίδζζξ, 

δδθμπμζχ, δδθχζζιμξ, δδθςηζηυξ. 

 

    ηακδήθδ παξ, πακ (θέββεζ πνμξ πάζα ηαηεφεοκζδ) + δήθμξ 

(π>η)- θαιπάδα, ηνειαζηυξ θαιπηήναξ.  ηακδδθάπηδξ 

(άπης), ηακδδθακάπηδξ (ακάπης), ηακδήθαονμξ (αφς). 

 

    Αεθθμί δδθ-υς (δ>ε) + θδιί (θάξ, ιεημπή αμν., δδθαδή 

απμηάθορδ, θακένςζδ δζα θυβςκ)- ημ πενίθδιμ ιακηείμ ημο 

Ώπυθθςκμξ ζηδ Φςηίδα.  Αεθθυξ, Αεθθίξ, Αεθθζηυξ. 

 

    είδς απυ ηζξ ζδιαζίεξ ημο, θαίκμιαζ, θέββς, θάιπς (δαίς), 

βκςνίγς, ιαεαίκς (δζ-δά-ζης), είιαζ έιπεζνμξ, εζ-δή-ιςκ (δα-

ήιςκ), είκαζ θακενυ υηζ δ νίγα είκαζ  δ  δα-, αθ. δάς, (μί-δα, μί-

δαξ, ή-δδ, εζ-δή-ζαζ, ί-δε). ημκ ιδνμ πάκημηε ιε δίβαιια 

(Fείδς, Fεζδυιεκμξ). Σμ F ιάθθμκ απυ ημ επεί > πεζ > Fεζ (αθ. 

πζ-δέλζμξ, πί-αμοθμξ, πζεοιάς, πεηοπαίκς). Λαη. vi- deo (π>v), 

αθ. αίδεμζ, αείδεμζ (π>α)- εεςνχ, δζαηνίκς, αθέπς, παναηδνχ, 

βκςνίγς, ελεηάγς.  είδμκ (αυν. α΄ ημο είδς), μίδα (πνηι. ημο 

είδς, ε>μ)- βκςνίγς (έπς παναηδνήζεζ, έπς δεζ), ιε ζδιαζία 

εκεζηχηα, βκςνίγς πχξ κα πνάλς, ζδείκ (απαν. ημο είδμκ), 

φδκδξ (μζ>ο)- έιπεζνμξ, αοηυξ πμο βκςνίγεζ, ίδμκ (= είδμκ), 

ζδοίμζ (μ>ο)- ζοκίζημνεξ, ιάνηονεξ. ζδοία, ζδφθεοια, εζδχ 

(οπμηαη. ημο μίδα), δζχ, δς, ζδμφ (πνμζηαη. ημο ιέζ. αμν. 

εζδυιδκ ημο είδς, αθθά ηαζ ςξ επίνν., ζδμφ= κα), ίδε (πνμζηαη. 

ημο είδμκ), ζδέ (επίνν.), δεξ, δζέξ, δε, ηαθεζδμζηυπζμκ (ηαθυξ 

+ είδς + ζημπές), κδδφξ (κδ + ίδμκ, δδθαδή αοηυξ πμο δεκ 

θαίκεηαζ, αθ. κήζξ)- δ ημζθζά, μ ζηυιαπμξ, δ ιήηνα, κδδοπυνμξ 

(πμνές), κήδοζα, κήζξ (βεκ. κήζδμξ, κδ + ζδείκ)- αδαήξ, άπεζνμξ, 

ιδ βκςνίγςκ. 

 

    αίδεμζ αθ. είδς- επυπηεξ, άνπμκηεξ, ζηδκ πάνηδ μζ 

επυπηεξ ηςκ κέςκ ζηα βοικάζζα.  ΐζδζαίμζ, αίδομζ (α>ο), 

αείδεμζ, αίδεμξ. 

 

    είδμξ είδς- υ,ηζ θαίκεηαζ, ιμνθή, ζπήια, ηάθθμξ, ηάλδ, 

δζαίνεζδ.  εζδφθθζμκ (μ>ο), εζδαίκμιαζ, εζδάθζιμξ, 

εζδάθθμιαζ, εζδφθθμιαζ, εζδεπεήξ (έπες), εζδέπεεζα, είδδια, 

ίδδια, εζδήιςκ, εζδδιυκςξ, εζδδιμκζηχξ, είδδζζξ, 

εζδδηζηυξ, εζδμί, εζδμιαθίδδξ (ιήθμκ), εζδμπμζές, εζδμπμζία, 

εζδμπμζυξ, εζδμθμνές, εζδμθυνμξ, εζδοχκ, εζδοζχκ, εζδφθμξ, 

ζοκείδδζζξ, ζοκεζδδημπμζχ, ζοκεζδδηυξ, αζοκείδδημξ, 

αεζδία, αεζδήξ, ακείδεμξ, εοεζδήξ, εοεζδέξ, ζδιμζφκδ, ίδιςκ, 

ζδνεία (νές), ίδνζξ, ασδνείδ (α, ζηενδη.), άσδνζξ,  

   είδςθμκ είδμξ + μνχ > εζδμμνμκ > είδςθμκ (μμ>ς, ν>θ)]- 

μιμίςια, εζηυκα, θάκηαζια, ζδέα, έκκμζα, άβαθια.  εζδςθείμκ, 

εζδςθζηυξ, εζδςθυεοημκ (εφς), εζδςθμθανεία, 

εζδςθμθάηνδξ, ίκδαθια (εζ>ζ, ημ  κ  πανειαάθθεηαζ), 

ζκδάθθμιαζ, ζκδαθιαηίγμιαζ, ζκδαθιαηζηυξ, ζκδαθιυξ. 

    ζδέα ζδείκ- ιμνθή, ημ θαζκυιεκμ, δ υρδ, είδμξ.  ίδδια, 

ζδήναημξ, ζδακυξ, ζδακζηυξ, ζδακζηχξ, ζδακζηεφς, ζδακζζιυξ, 

ζδακίηεοζζξ, ελζδακίηεοζζξ, ζδένςξ (ένςξ), ίδδ, ίδα, Ίδδ- 

υκμια ορδθχκ αμοκχκ, θαίκμκηαζ απυ ιαηνοά, αθθά ηαζ απυ 

ηδκ ημνοθή ημοξ αθέπεζ ηακείξ πμθφ ιαηνοά. Βπίζδξ θένμοκ 

ορδθά δέκδνα ηαζ ίδδ, ίδα = δέκδνμ πνμξ λοθεία. Εδαίμξ, 

ζδεάγς, ζδεαθζζιυξ, ζδεαθζζηήξ, ζδεαθζζηζηυξ, ζδεαηυξ, ζδεμ-

, ζδεχδδξ, ζδζχδεξ, ζδεμθμβία, ζδεμθυβμξ, ζδεμθμβζηυξ. 

   αΎδδθμξ α, ζηεν. + ζδείκ- μ ηαεζζηχκ ηάηζ αυναημ, μ 

ελαθακίγςκ, ηαηαζηνέθςκ, αυναημξ, άβκςζημξ, ζημηεζκυξ, 

αιαονυξ.  αΎδαθμξ, αΎδδξ, ΏΎδδξ, ΏΎδαξ, Άζδδξ, άδδξ, 

Ώσδςκεφξ, αΎγδθμξ (δ>γ). 

     ίδζμξ ζδέα, ε-ίδμξ- ζδζαίηενμξ, ζδζςηζηυξ, πςνζζηυξ, 

πανάδμλμξ, αζοκήεδξ.  ζδίςξ, ζδζμ-, ζδζυηδηα, ζδζυηδξ, 

ζδζάγς, ζδζαγυκηςξ, ζδίαζζξ, ζδζαζιυξ, ζδζαζηζηυξ, 

ζδζαίηενμξ, ζδζαζηένςξ, ζδζμηνμπία, ζδζυηνμπμξ, ζδζηυξ, 

δζηυξ, εδζηυξ, ζδζυμιαζ, ζδίςια, ζδζςιαηζηυξ, ζδίςζζξ, 

ζδζςηεία, ζδζςηεφς, ζδζχηδξ, ζδζςηίγς, ζδζςηζηυξ, ζδζχηζξ, 

ζδζςηζζιυξ. 

    είης είδμξ + ίης > εζδζης > είης, ιε απμαμθή ημο  δ, δζυηζ 

ηα ίης, ζηκέμιαζ ζδιαίκμοκ πνμζήης ηαζ ανιυγς, υπςξ ηαζ ημ 

είης. Αδθαδή επακένπμιαζ ζημ είδμξ ιμο ηαζ ηαείζηαιαζ 

υιμζμξ ηαζ πάθζ- μιμζάγς, πνμζήηεζ, πνέπεζ.  εζηυηςξ, 

εζημημθμβία, εζηαζιυξ, εζηαζηυξ, εζηυξ, μζηυξ (ε>μ), επέμζηε 

(επί), εζηαζηυξ, είηεθμξ, ίηεθμξ (εζ>ζ), ζηεθυς, εζηαζία, 

εζηάγς, εζηάζδς, είηαζια, εζηαζηζηυξ, εζηχκ, εζηυκα, 

εζημκίγς, εζηυκζμκ, εζηυκζζια, εζημκζζιυξ, εζημκμζηάζζμκ 

(ίζηδιζ), εζημκμηθάζηδξ (ηθάς), επζεζηήξ, επζείηεζα, 

επζείηεθμξ, επζεζηεφμιαζ, έμζηα (πνηι. ημο είης ιε ζδιαζία 

εκεζη., ε>μ), εμζηχξ, εμζηυηςξ. 

    αεζηήξ α, ζηεν. + είης- ακάνιμζημξ, οανζζηζηυξ, απνεπήξ, 

ιζηνυξ, εοηεθήξ, μθίβμξ.  αεζηέθζμξ, αζηέθζμξ, αεζηχξ, αεζηέξ, 

αεζηία, αεζηίγς, ασηήξ, αζηήξ, αζηία, αζηίγς, αζηζζιυξ, 

αίηζζια, αζηίζιαηα, αζηίζηνζα, αζηζζηζηυξ, αζηπμφκηα, 

αζλςκεφμιαζ. 

    ίζμξ απυ ηζξ ζδιαζίεξ ημο, υιμζμξ, ημο αοημφ βέκμοξ 

(είδμοξ), έπςκ ηδκ ίδζα ιμνθή, αθθά ηαζ ίζης = εζηάγς, 

κμιίγς, ελμιμζχκς (ζζάγς), θαίκεηαζ νίγα απυ ημ είδς (δ>ζ), 

δζυηζ θένεζ ηαζ δίβαιια (Fίζμξ), υπςξ ημ είδς (Fείδς). Βπίζδξ  

ε-ζζ-άιδκ είκαζ αυν. ημο είδς ζημκ ιδνμ, υπςξ ηαζ ε-είζ-αμ 

(αθ. έσζμξ)- ίζμξ ηαηά ημκ υβημ, ιέβεεμξ, ζζπφ, ανζειυ, έπςκ 

ηδκ ίδζα ιμνθή, υιμζμξ, ίζα ιενζζιέκμξ, δίηαζμξ, 

απνμζςπυθδπημξ, μιαθυξ, επίπεδμξ.  έσζμξ, ζζάγς, ζζαίμιαζ, 

ζζάγμιαζ, ζζαίμξ, ζζαίηενμξ, ζζαίηαημξ, ζζάηζξ, ζζαιένζμξ, 

ζζδιένζμξ, ζζαζηζηυξ, ζζαπχξ, ζζεκκφς (έκμξ), ζζδβμνία 

(αβμνεφς), ζζήθζλ (δθζηία), ζζδιενία, ζζήνδξ, ίζης, εΎζης, 

ζζυς, ζζάγς, ζζά, ζάζια, ζζζάγς, ζζζχκς, ίζζμξ, ίζζα, ζζάγς, 

ζζάλζιμ, ζζάπκς, άζζαπημξ. 

    αίζα ίζμξ, έσζμξ, ε>α- ημ ίζμ ιένμξ, ιενίδζμ πμο δίκεηαζ ζε 

ηάπμζμκ απυ ηάηζ, ημ πνέπμκ, ημ δίηαζμ, δ ιμίνα, δ ηφπδ, μ 

πνμμνζζιυξ.  Ώίζα- εεά ηδξ ηφπδξ, δ Μμίνα. αίζζμξ, 

ηαηαίζζμξ, ηαηαίζζιμξ, αζζζιία, αίζζιμξ, αζζζυμιαζ, 

αζζζμιήηδξ (ιδηζάς), αζζζμπμζχ, εκαίζζιμξ, εκαίζζμξ, 

αζζοδηήν (α>ο), αίζοθμξ (αθ-ίζημιαζ, α>ο)- απνεπήξ, ηαηυξ, 

αζεαήξ, αζζοθμενβυξ, αζζοικήηδξ (ικάμιαζ), αζζοικδηήν, 

αζζοικήηζξ, αζζοικάς, αζζοικδηεία, ελαίζζμξ (εη)- μ εηηυξ 

ημο δζηαίμο ηαζ ημο πνέπμκημξ, άδζημξ, πανάκμιμξ, 

οπένιεηνμξ, ιέβαξ, ζζπονυξ, ακαζζζιυς (ακά), ακαζζίιςια, 

ηαηαζζζιυς. 

    μζδάκς μίδα, δζυηζ ημ πνήλζιμ θαίκεηαζ θυβς ημο υβημο 

ημο- θμοζηχκς, ελμβηχκς.  μζδαίκς, μζδές, μζδαθέμξ, 

μίδδια, μζδδιαηχδδξ, μίδδζζξ, μίδδια, μίδμξ, μζδμπμζές, 

μζδιαηχδδξ, μζδίζης, ζοκμζδάς, ζοκμίδδζζξ, Οζδίπμοξ 

(πμοξ)- μ έπςκ πνδζιέκα πυδζα, Οζδζπυδεζμξ, μζδζπμδζζιυξ, 

ςδίξ (χδε-μκ, παναηαη. ημο μζδές, ε>ζ)- πυκμζ ημηεημφ, 

ημζθμπυκδια, ηέηκμ, βυκμξ, επίπμκμ ένβμ ημο πκεφιαημξ, ςδίκ, 

ςδίκδια, ςδζκμθφηδξ (θφς), ςδίκς. 

    ίζηςν ρζθμφιεκμ ηαζ δαζοκυιεκμ. Δ δαζεία απυ ημ F, αθ. 

είδς. Ώπυ ημ ίζης πνμζη. ημο μίδα- ζμθυξ, ζοκεηυξ, έιπεζνμξ, 

ηνζηήξ, βκςνίγςκ ημοξ κυιμοξ ηαζ ημ δίηαζμ, εζδήιςκ.  

ζζημνία, ζζημνές, ελζζημνχ, ελζζηυνδζζξ, ζζηυνδια, 

ζζημνζηυξ, ζζηυνζμκ, ζζημνζχδδξ, ίζδιζ (απμαμθή ημο η), 

άσζημξ (α, ζηεν.), άζημξ, αΎζηςν, αΎζηςζζξ, ασζηςηήνζμξ, 

ασζημζφκδ, ασζηυς. 
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   δείηκοιζ δε ( = πνμξ εζζαβςβή απμδείλεςξ) + είης- 

θακενχκς, ελδβμφιαζ, απμδεζηκφς, ηαηαββέθθς, απεζημκίγς 

(είης), θςηίγς, θένκς ζημ θςξ, ιεζ., οπμδέπμιαζ, αζπάγμιαζ, 

παζνεηίγς.  δεζηκφς, δεζηακάς, δείηεθμκ, δείηαθμκ, δείηηδξ, 

επζδεζηκφξ, επίδεζλζξ, δεζηηζηυξ, δείλζξ, δείβια, 

δεζβιαημθδρία (θαιαάκς), δεζβιαημθυβζμκ, απυδεζλζξ, 

απμδεζηηζηυξ, δεζβιαηίγς, δείπκς (δε-δεζπ-α, πνηι. ημο 

δεζηκφς), δείπης, εκδείηκοιζ, εκδείηηδξ, έκδεζλζξ, ίκδζλ (ε>ζ, 

εζ>ζ)- πίκαηαξ. 

    δάηηθμξ δείηηδξ (εζ>α) + αίνς (ιέθθ. αν-χ, α>ο, ν>θ). 

Αζυηζ εβείνεηαζ βζα κα δείλεζ. Ώπυ ημκ δείηηδ μκμιάζηδηακ έηζζ 

ηαζ ηα οπυθμζπα δαηηοθίγς, δαηηοθςημξ, δαηηοθζαίμξ, 

δαηηοθήενα, δαηηφθδενμκ, δαηηοθζηυξ, δαηηφθζμξ, 

δαηηοθίδζμκ, δαηηοθίδζ, δαπηοθίδζ, δάπηοθμ, δαηηοθμ-, 

δαηηοθζχηδξ. 

    δέπμιαζ, δέημιαζ δεί-δεη-ημ (η>π), παε. πνηι. ημο 

δείηκοιζ- απμδέπμιαζ, θαιαάκς, παζνεηίγς, πενζιέκς, ηαηέπς 

ηάπμζμκ, δζαδέπμιαζ.  δέηηςν, δέηηδξ, δεηηήν, δεηηζηυξ, 

δεηάγς, δεδίζημιαζ, δεζδίζημιαζ, δέλζξ, δελίςια, δελίςζζξ, 

δελζυμιαζ, δελζμφιαζ, δελαιεκή δελαιεκυπθμζμ, δελίιζ, 

δέλζιμ, δελζχκμιαζ, δελζά (δέλζξ)- ημ δελί πένζ ςξ ζδιείμ 

αεααζχζεςξ ηαζ απμδμπήξ, δελζυξ, δελζάδδξ, δελφξ, δελυξ, 

δελζυξ, δελζμηέπκδξ, δελζμηεπκία, δελζμζφκδ, δμπείμκ (ε>μ), 

δμπαίμξ, δμπή, δμπεφξ, δμπυξ, δμπιή, δυπιδ, δμηάκδ, 

δυηακμξ, δμηυξ, δμηάνζ, δμηυς, δυηςζζξ, δμηίδα, δυηακα, 

δμηάς, δμηεφς, εκδοηέςξ (μ>ο), εκδοηήξ, εκδφηζμξ, 

ζεκδμφηδ (ζ + εκ, μ>μο), ζεκδμφηζμκ, ζεκδμφηζ, ζεκημφηζ 

(δ>η), ζεκημοηζά. 

   δίηδ, δζηαία δείηκοιζ (εζ>ζ), δέημιαζ (ε>ζ)- ημ μνευ, ημ 

δίηαζμ, ηαθή ζοκήεεζα, έλδ, ηάλδ, ανιμκία, κυιμξ, ηνίζδ, 

βκχιδ, απυθαζδ, πμζκή, ζηακμπμίδζδ.  δζηαζμδμζία (δίδς), 

δζηάγς, δίηαζμξ, δζηαζυς, δζηαζχκς, δζηαζμζφκδ, 

δζηαίςζζξ, δζηαίςια, δζηακζηυξ, δζηαζπυθμξ (πμθές), 

δζηαζηήξ, δζηαζηήνζμκ, δζηαζυζοκμξ, δζηαζςηήνζμκ, 

δζηαζςηήξ, δζημβναθία, δζημβναθζηχξ, δζηίδζμκ, δίηδζζξ, 

δζηαζμφιαζ, δίηζμ, δζηδβμνές (αβμνεφς), δζηδβμνία, 

δζηδβυνμξ, δζηδβμνζηχξ, δζηδβμνχ, δζηαζμθμβία, 

δζηαζμθμβχ, δζηαζμπναβχ (πνάηης), δζηαζμπναλία, 

δζηαζμζηάζζμκ (ίζηδιζ), δζηαζμφπμξ (έπς), δζημκμιζηυξ 

(κυιμξ), δζημκμιία, εηδίηδζζξ, εηδζηάγς, εηδζηαζηήξ, 

εηδίηδια, εηδζηδηήξ, εηδζηδηζηυξ, εηδζηία, έηδζημξ, 

ακάδζημξ, ηαηαδζηάγς, ηαηαδίηδ, ηαηάδζημξ. 

    δέηα δεί-δεη-ημ, πνηι. ημο δέπμιαζ. Ώπθχκς ηα πένζα, ηα 

δέηα δάηηοθα ηαοημπνυκςξ, δεηάηδ, δέηαημξ, δεηαηυς, 

δεηαηές, δεηάξ, δεηάικςξ (ικα), δεηακαΎα (καφξ), δεηάδα, 

δεηανπία, δεηαδμφπμξ (έπς), δεηαηαίμξ, δεηάηεοια, 

δεηαηεοηήξ, δεηαηδθυβμξ, δεηάπαθαζ (πάθαζ), δεηαβμκία, 

δεηάηζξ, δεηακυξ, δεηακεφξ, δεηακίηζ, δεηαηζζηήξ. 

    είημζζ δέηα > δείηα (ε>εζ) + δίξ > δείηαδζ (αείηαηζ, Λαη., 

δ>α) > είηαζζ (δ>ζ), θίηαηζ ζε επζβναθή) > είημζζ (α>μ), 

εζηυζμνμξ (ενέζζς, ε>μ), εζημζηυξ, εζηάξ, αιθζηάξ, 

εζημζάνζ, εζημζάνζημ, εζημζάδα, εζημζα-, εζημζάνα, 

εζημζανζά, αείηαηζ, θίηαηζ. 

    δμηές δμηάς (α>ε), δμηεφς = επζηδνχ, παναθοθάς, 

δδθαδή κμιίγς υηζ αθέπς  ή  ιμο θαίκεηαζ υηζ είκαζ αοηυ  ή  

εηείκμ ημ πνάβια  ή ημ πνυζςπμ- ζηέπημιαζ, κμιίγς, 

θακηάγμιαζ υηζ….  δμηχ, δυηδζζξ, δμηή, δυηδιζ, 

ηαναδμηές (ηάνα), ηαναδμηχ,  αδυηδημξ, πνμζδμηχ, 

πνμζδμηία, απνμζδυηδημξ. 

   δυλα δυλς, ιέθθ. ημο δμηές- βκχιδ, πνμζδμηία, ηζιή, 

οπυθδρδ, ζδέα.  δμλάγς, δμλαζία, δυλαζια, δμλαζηήξ, 

δμλαζηυξ, δμλαζιέκμξ, δμλυς, αδμλές, δμλμ-, δμλάνζμκ, 

δμλαζηζηυξ, δυλζξ, δυβια (η>β)- υ,ηζ θαίκεηαζ ζε ηάπμζμκ, 

βκχιδ, δμβιαηίγς, δμβιαηζηυξ, δμβιαηίαξ, δμβιαηζζηήξ, 

δμβιαηζηή. 

   δμηζιάγς δέπμιαζ (ε>μ, η>π), δμηές- οπμαάθθς ζε 

δμηζιή, ελεηάγς, επζδμηζιάγς, εβηνίκς.  δμηζιή, δυηζιμξ, 

δμηζιαζία, δμηζιείμκ, δμηζιαζηήξ, δμηζιαζηήν, 

δμηζιαζηζηυξ, δμηζιυς, δμηζιυηδξ, δμηίιαζια, 

δμηζιαζηήναξ, δμηζιαζηήνζμκ δμηίιζ, δμηίιζμκ. 

    δέμξ  «δένο… θαθνύ ππόλνηα, θόβνο δε ε παξαπηίθα 

πηόεζηο» Ώιιχκζμξ. Ώπυ ηζξ ζδιαζίεξ ημο ααζζημφ νήιαημξ 

δείδς = θμαμφιαζ ιήπςξ…, θμαμφιαζ κα πνάλς ηάηζ, 

θνμκηίγς πμθφ βζα ηάηζ, ιενζικχ βζα…, θαίκεηαζ υηζ 

οπμκμείηαζ μ θυαμξ ηδξ ηζιςνίαξ βζα ηάηζ πμο ηαηχξ έβζκε  ή  

βζα ηάηζ πμο πνέπεζ κα βίκεζ αθθά δεκ ημ ηάκεζ ηάπμζμξ. Ο 

θυαμξ δδθαδή ηαηα-δί-ηδξ (δίηδ = πμζκή, εηδίηδζδ). Ώπυ ηζξ 

ζδιαζίεξ, ζέαμιαζ ηαζ εοθααμφιαζ (εεμφξ), οπμδδθχκεζ ημκ 

θυαμ ηδξ οπμηζκήζεςξ ηδξ εη-δζ-ηήζεςξ ηάπμζμο εεμφ. 

Πενζζζυηενμ δε ζδιαίκεζ θυαμ απυ άβκμζα (αιθζαμθία), δ 

μπμία ζηεκμπςνεί ημκ θένμκηα αοηήκ ηαζ δ μπμία ημο οπμηζκεί 

ηδκ αβςκία βζα βκχζδ ημο ηζ ιέθθεζ κα βίκεζ. Σμ είδς (οπμη. εζ-

δέ-ς) ζδιαίκεζ ηαζ ζημπάγμιαζ, δ δε εοη. εζ-δεί-δ (δείμξ = 

δέμξ) ζδιαίκεζ ιαηάνζ κα βκςνίζς. Γζα ημκ θυβμ αοηυκ μ 

Ώιιχκζμξ δζεοηνζκίγεζ υηζ δέμξ = ηαημφ οπυκμζα. Αδθαδή εη 

δμηήζεςξ ημ δέμξ, ημ δε δμηές απυ ημ δμηάς (= εκεδνεφς, 

θοθάς, μ θνμονυξ δζηαζμθμβδιέκςξ θμαάηαζ) ηαζ ημ δμηάς 

απυ ημ δέ-πμιαζ- οπυκμζα ηαημφ, ζεααζιυξ, θυαμξ, ηνυιμξ. 

δείμξ, δείια, δείιμξ, δεζιαίκς, δεζδίζζμιαζ, δεδίζμιαζ, 

δεζκυξ, δεζκάγς, δεζκυηδξ, δεζκυς, δείκςζζξ, επζδείκςζζξ, 

επζδεζκχκς, δεζκμπάεεζα, δεκκάγς (απυ ημ δεζκάγς, υπςξ 

ηηείκς – ηηέκκς), δέκκμξ, δείκα (ηάπμζμξ ηέημζμξ, ημκ μπμίμ 

δεκ εέθεζ ηακείξ κα μκμιάζεζ), αδεήξ (α, ζηεν.), άδεζμξ, 

αδεζάγς, αδεζήξ, αδείιαημξ, αδείιακημξ, άδεζιμξ, αδεζζία, 

αδιμθή (α, επζηαη. + δείια), αδιμθίδ, αδιμθχ, δεζθυξ, 

δεζθία, δεζθζχ, δεζθζάς, δείθζα, δεζθζάγς, δείθζαζια, 

δεζθαίκς, δείθαζμξ, δεζθαζυηδξ, δεζθαδνίςκ, δείθαηνμξ. 

    δίειαζ δέμξ, ε>ζ- θμαμφιαζ, θεφβς.  δίς, δζενυξ, δίςλζξ 

(άβς), δζχηηδξ, δζςβιυξ, δζςηηζηυξ, δζχλζιμ, δζχης, 

δζχπκς. 

    δεζζζ- δεί-μξ- ηα έπμκηα ζπέζδ ιε ημκ θυαμ.  δεζζζδαίιςκ, 

αδεζζίεεμξ. 

   αζδέμιαζ αζ + δέμξ- εκηνέπμιαζ, ζέαμιαζ.  αζδήιςκ, 

αζδδιμζφκδ, αζδήζζιμξ, αζδέζζιμξ, αζδεζζιυηαημξ, 

αζδεζηυξ, αίδεζζξ, αζδεζηυξ, αζδμίδ (ε>μ), αζδχξ, αζδμίμξ, 

ακαίδεζα, ακαζδήξ, αζδμίμκ, αζδμζμ-, αζδμία. 

    εευξ  «όηη θόζκν ζέληεο (ηίεδιζ, εέης) ηα πξάγκαηα» Δνμδ.. 

Καηά Πθάηςκα απυ ημ εέεζκ (εές = ηνέπς), δζυηζ μζ πνχημζ 

εεμί ήζακ μ Ήθζμξ ηαζ δ εθήκδ. Καη’ άθθμοξ απυ ημ Γεφξ 

(βεκ. Αζυξ)  ή δίμξ. Νμιίγμοιε απυ ημ δέμξ (δ>ε), αθ. αζδέμιαζ, 

δέμξ, εευς, απμεεχκς, απμεέςζζξ, απμεεςηζηυξ, εείμξ, 

εεσηυξ, εεάγς, εέαζκα, εεά, δεά (Αςν.), είκμξ (ε>ζ), γάεεμξ 

(γα, επζηαη.), εέζθαημξ (θδιί), εεζθαηίγς, εεζπέζζμξ (είπμκ, 

έζπμκ), εέζπζξ, εέζπζμξ, εεζπίγς, εέζπζζια, εεζπζζηήξ, 

εεζπζέπεζα, (έπμξ), εεζηυξ, εέζζαζεαζ, εέζηεθμξ (ηέθςν), 

εεμείηεθμξ (είηεθμξ), εεμοδήξ (εευξ + δέμξ), εεμφδζα, εζυξ 

(ε>ζ), ζζυξ (ε>ζ), ζζεζδήξ, ζζυν, εεφξ, εείμκ (ημ 

πνδζζιμπμζμφζακ πνμξ ελαβκζζηζηυ ηάπκζζια ), εεζάθζ, εεζυς, 

εεζαθίγς, εεζσηυξ, εεζμφπμξ (έπς), εεζχκς, εκεμοζζάγς 

(ζάγς), εκεμοζζαζιυξ. 
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    ενήζημξ εευξ + νήζης = θέβς, ενδζηεία, ενδζηεφς, 

ενδζηεοηήξ, ενήζηεοια, ενδζηεοηζηυξ, ενδζηεοηζηά. 

   είαζμξ εζυξ + άζς, ιέθθ.ημο άδς- υιζθμξ, ζοκηνμθζά, 

άδμκηεξ πνμξ ηζιή ημο ΐάηπμο. εζαζζχηδξ, εζαζεία, εζαζεφς. 

    ίαοθθα ζζ-υξ + αμοθή (μο>ο)- πνμθήηδξ. ζαοθθζζηήξ, 

ζαοθθαίκς, ζαφθθζμξ, ζαοθθζάς. 

    υζζμξ (δαζ.) μ, ακαθ. ακηςκ.  + ζζυξ (= εευξ), αοηυξ μ ημο 

εεμφ- αβζαζιέκμξ, εοζεαήξ, ενήζημξ, ηαεανυξ, άβζμξ, αβκυξ.  

μζία, μζζεφς, μζζυς, μζζυηδξ, μζίςια, μζίςζζξ, μζζςηήν, 

αθμζζχκς (απυ), αθμζίςζζξ, αθμζζςιέκμξ. 

                                 Ρίγα δα-  > δεο- 

    δμζχ, δμζμί, δφμ, δφς δαίς (Ώ) = δζαζνχ, δασγς = ηυας 

ζηα δφμ (αζ > μζ > ο)- μ ανζειυξ δφμ.  δοάξ, δοάγς, δοαδζηυξ, 

δζαδζηχξ, δοαζιυξ, δοσηυξ, δοσηχξ, δμζάγς, δμζή, δμζυξ, 

δμίδολ (βεκ. δμί-δοημξ, δδθαδή δμζ-χ + δμηυξ, μ>ο, δζυηζ 

ημπάκζγε ηαζ απυ ηα δφμ άηνα)- βμοδμπένζ, δμζδοημπμζυξ, 

δμζδοημθυαα (θυαμξ), ακαδμζδοηίγς. 

    δεφηενμξ ζοβην. ημο δφμ,  απυ ημ δφηενμξ > δεφηενμξ 

(ο>εο), δεφηενα, δεοηενεία, δεοηεναίμξ, δεοηένα, 

δεοηενεφς, δεοηενζάγς, δεοηενίαξ, δεοηένζμξ, δεοηενμ-, 

δεοηένςια, δεοηένςζζξ, δεοηενςηήξ, ζεοηένα (δ>ζ), 

δεφηαημξ, δεοηάηζμξ. 

    δζξ ακηζ δοίξ (δφμ)- δφμ θμνέξ, δζηηχξ.  δζζζάηζξ 

δζζζάνπδξ, δζζζαπή, δζζζαπμφ, δζζζυξ, δζηηυξ, δζζζμβμκές, 

δίγς, δζ-, δίπηοπμξ (πηφζζς). 

    δζπθάζζμξ δζξ + πθέμκ (ε>α), δζπθαζζάγς, δζπθάγς, 

δζπθή, δζπθυς, δζπθυμξ, δζπθυξ, δίπθςια, δζπθχκς, δζπθυδ, 

δίπθα, δζπθςιαηζά. 

    δίπα δζξ- ζε δφμ ιένδ, πςνζζηά, ηαηά δφμ ηνυπμοξ, εηηυξ, 

πςνίξ, πθήκ.  δζπάγς, δζπάς, δζπαίς, δζπάξ, δίπαζζξ, 

δζπαζιυξ, δζπυκμζα (κμοξ), δζπμκμές, δζπμ-. 

    δζα, δζαί δζξ, ακάιεζα απυ δφμ- δζα ιέζμο, ιεηαλφ, ιεηαλφ 

δφμ ζδιείςκ ημο πνυκμο.  γα (δζ >γ), δζαηί (ηζ), βζαηί (δ>β), 

εοδίαζμξ. 

    ηέζζενα απυ ημ δεφηενμξ ιε ακαδζπθαζζαζιυ, δδθαδή 

δεδεφηενμξ > ηεηεοηενα (δ>η) > ηέηηενα (απμαμθή ημο εο) > 

ηέζζενα (ηη>ζζ), ηέζζανα (ε>α), ηέηηανα, ηέηηανεξ, 

ηεζζανάημκηα, ηεηηανάημκηα, πέηηανα (η>π), 

πεηηενάημκηα, ηέηανημξ, ηέηανημκ, ηεηανηαίμξ, ηεηανηαΎγς, 

ηέημνα, ηέηναημξ (αν>να), ηεηνάηζξ, ηεηνάξ, ηεηναηηφξ 

(αηηυξ), πίζονεξ (Ώζμθ., η>π, ε>ζ, α>ο), πίζονα, ζανάκηα 

(ηεζ-ζανά-ημκηα), ζανακηίγς, ζανάκηζζια, ζανακηάνζημ, 

ζανακηάνδξ, ζανακηανίγς, ζανακηάνζ, ζανακηανζά, 

ζανακηαπμδανμφζα, ηέενζππμξ (η>ε, ίππμξ), ηνάπεγα [ηεηνάξ 

+ πέγα ( = πυδζ) > ηεηνάπεγα > ηνάπεγα], ηνάπεζδα, ηνάπεδδα 

(ζδ>δδ), ηναπεγεφξ, ηναπέγζμκ, ηναπέγζ, ηναπεγζηεία, 

ηναπεγζηεφς, ηναπεγίηδξ, ηναπεγζηζηυξ, ηναπεγυς, 

ηναπέγςια, ηναπέγςζζξ, ηναπεγμ-. 

   γεφβμξ δεφ-ηενμξ (δ>γ) + άβς- γεοβάνζ, γεφβμξ ηηδκχκ, δ 

άιαλα, επί δφμ πναβιάηςκ  ή  πνμζχπςκ εκςιέκςκ.  

γεοβάνζμκ, γεοβάνζ, γεοβίγς, γεοβανχκς, γεοβίηδξ, γεοβάξ, 

γεοβανςηυξ, γεφβθδ, γεφβια, γεφβθα, γεοβκφς, γεφβκοιζ, 

γεφηηεζνα, γεφηηδξ, γεοηηήν, γεοβκφςκ, γεφλζξ, γεφλζιμκ, 

ζφγεολζξ. 

   γοβυξ γεφβμξ, υπςξ πεφς - πφκς- πακ υ,ηζ εκχκεζ δφμ 

ζχιαηα. γοβυκ, γοβάδδκ, γοβάξ, γοβίγς, γοβζάγς, γφβαζηνμκ 

(ίζηδιζ), γοβάνζ, γοβές, γοβίηζξ, γοβζά, γοβυς, γφβςια, 

γφβςζζξ, γφβςενμκ, γοβςενίγς, γοβςιαηζηυξ, γοβχκς, 

γοβςηήξ, γοβανζά, γφβζ, γοβίδα, γφβζζζξ, γφβζζια, γοβζζηήξ, 

γοβζαζηήξ, γοβζζηζηά, γοβίηδξ, γοβμφνζ, γοβμ-, δζγοβήξ, 

δίγολ, δζγοβία, ζφγοβμξ, ζογοβές, ζογοβήξ, ζογοβία, 

ζογφβζμξ, ζογοβίηδξ. 

   Γεφξ γεφ-βκοιζ, ζοκεπχξ ε-γεφ-βκοημ, βεκ. Αζ-υξ (δζξ), Αεφξ 

(δεφ-ηενμξ), Αζξ, Αίαξ, Αακ, Αίμξ, Γδκ, Γακ, Γήκςκ, Γδκμαία 

(αίμξ), Γδκυαζμξ, δίμξ (ακηί δίσμξ)- απυ ημκ Αία, ακήηςκ ζημκ 

Αία, έκδζμξ, εοδία, εοδζκυξ, εφδζμκ, εοδζάς, εοδζεζκυξ, αζδζά 

(εοδία), εφδζμξ, εοδζακυξ, Βοδζάκαλ (άκαλ), Αζζπεηήξ (πίπης), 

Αζυζδμημξ (δίδς), Αζμζδιία (ζήια), Αζυζημονμζ (ημφνμξ), 

Αζυζημνμζ, Αζμζημφνεζμκ, Αζμζηυνεζμκ, Αίμξ. 

    δεφς (Ώ) ιε ηδκ έκκμζα ημο ανέπς, απυ ημ Αεφξ (Γεφξ, 

έδζκε ηζξ ανμπέξ).                                                     (ΐ) ιε ηδκ 

έκκμζα ημο είιαζ εθθζπήξ απυ ημ δεφ-ηενμξ, είιαζ ηαηχηενμξ, 

ιέκς πίζς, «άθθα ηε πάκηα δεφεηαζ Ώνβείςκ», ιδν.. 

 

   δεφια δεφς(Ώ)ημ οβνυ.  δεοηήν, δεφζζιμξ, δέπαξ, 

δέπαζηνμκ, δζαίκς (Αίαξ), δζακηζηυξ, δζενυξ, δέρς (δεφζς, 

ιέθθ. ημο δεφς), δέθς (ρ>θ), δζθεένα (ε>ζ, + εενίγς, δζυηζ 

ήηακ δένια δίπςξ ηνίπεξ), δζθεενίαξ, δζθεενίξ, δζθεενυμιαζ, 

δζθεένζμκ, ηεθηένζ (δ>η), ακαδεφς, ακάδεοζζξ, 

ακαδεοηήναξ, ακαδεοηήξ, ιπενδεφς (πενί), ιπένδεια, 

ιπενδερζά, ιπενδερμφνα, ιπενδεοηήξ. 

 

    δεφμιαζ δεφς(ΐ)- αζζεάκμιαζ ηδκ έθθεζρδ  ή ηδκ απχθεζα 

ηάπμζμο.  δές, δέμιαζ δέμκ, δευκηςξ, δέμκηα, δέδια, δέδζζξ, 

έκδεζα, εκδεήξ, έηδεζα, δεί  - είκαζ ακάβηδ, θείπεζ ηάηζ, πνέπεζ, 

άδεζμξ (α, επζηαη.)- ηεκυξ, αδεζάγς, αδεζακά, αδεζακάδα, 

αδεζακυξ, άδεζαζδ, άδεζαζια, αδεζαζηήξ, αδεζαηυξ, 

αδεζάημξ. 

    ηήηδ δεζ-δεζ (δ>η, εζ>δ)- απμνία, έκδεζα, ζηένδζδ. ηήημξ, 

ηδηάμιαζ, ηδΎζζμξ (α>ο), ηδοζίςξ, ηαφζζμξ, αφζζμξ. 

    δζράς δέ-ς (ε>ζ) + πυζζξ (πζ>ρ), δίρα, δίραημξ (άβς), 

δζραθές, δζραθέμξ, δζρυξ, δζρχ, δζράξ, δίρζμξ, δζρδνυξ, 

δζρίθα, δζρμθμβχ, δζρδηζηυξ, δίρμξ, δζρμζφκδ, δζρμιακία, 

δζρχδδξ, δζραζιέκμξ, δζρενυξ. 

 

    ηδδεφς ηαηά (πνμ ημο δ  βίκεηαζ ηα, α>δ) + δεφς (ΐ)- 

θνμκηίγς, πενζπμζμφιαζ, εκηαθζάγς, θαιαάκς βοκαίηα, 

ζοββεκεφς δζα βάιμο.  ηήδμιαζ, ηήδαν, ηδδεία, ηήδεζμξ, 

ηφδαν (α>ο), ηδδειμκεφξ, ηδδειχκ, ηδδεζηήξ, ηδδειμκεφς, 

ηήδεοια, ηδδεζηία, ηήδμξ, ηάδμξ, ηδδςθυξ, ηεδκυξ (δ>ε), 

πάδεια (η>π), παδεφς, παδζάνδξ, πάδζ,  πάσδζ, πασδεφς, 

πασδειέκμξ, πασδεοηζημξ, πασδζάνδξ, παγυξ (δ>γ, έπςκ ακάβηδ 

θνμκηίδαξ), παγμιάνα, παγμθμβχ. 

    αδές α, ανκδη. + δές, δεφς, δδθαδή δεκ έπς ακάβηδ, δεκ 

ιμο θείπεζ ηάηζ, άνα είιαζ πθήνδξ- είιαζ ημνεζιέκμξ, πθήνδξ.  

αδέδημξ, αδεήξ, αδέςκ, άδδκ (ρζθμφιεκμ, απυ ημ αδές, 

δαζοκυιεκμ, απυ  α  αενμζζηζηυ + αδές)- ιέπνζ ηυνμο, 

αδήιςκ, άδμξ, αδμθεζπία (θέβς), αδμθεζπχ, αδμθέζπδια, 

αδυθεζπμξ, αδμθεζπζηυξ, αδδθάβμξ, αδδιμκία (ιυκμξ), 

αδδιμκές, αδδιμζφκδ, αδζκυξ, ααδείκ (α, ζηενδη.), άαδα. 

    αδνυξ (δαζ.) αθ. άδδκ + νές, νμή- ποηκυξ, παπφξ, 

μβηχδδξ, άθεμκμξ, ιέβαξ, ςναίμξ, χνζιμξ.  αδνμζφκδ, 

αδνυηδξ, άδνδζζξ, αδνές, αδνφκς, αδνίγς, αδνεκαθίκδ, 

αδνμιενήξ, αδνυς, αδνυμιαζ, άδνοκζζξ, αδνυηδξ, 

αδνυηδηα, αενυξ (δ>ε), αενυμξ (α, επζηαη. + αενυξ), 

αενμυηδξ, αενυα, αενμίγς (ίγς), αενμζζιυξ, άενμζζζξ, 
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άενμζζια, αενμζζιαηζηυξ, αενμζζηήναξ, αενμζζηήξ, 

αενμζζηζηά. 

    ενίλ α-ενμί-γς (μζ>ζ), βεκ., ηνζ-πυξ (ε>η + έπς)- ηνίπα.  

ηνίπαηημκ (άβς), ηνίπαπημξ (άπης), ηνζπεφεζεαζ, ηνζπδθάαμκ 

(θαιαάκς), ηνζπμθάαζμκ, ηνζπμθααίξ, ηνζπμθάαμξ, 

ηνζπμθάαμκ, ηνζπίαξ, ηνζπίαζζξ, ηνζπζάς, ηνζπίδζμκ, ηνίπζκμξ, 

ηνίπζμκ, ηνζπίξ, ηνζπζζιυξ, ηνζπίηζξ, ηνζπμανχξ (αζανχζης), 

ηνζπυς, ηνίπςια, ηνζπςηυξ, ηνίπςζζξ, ηνζπμννοεφς (νές, 

νφζζξ), ηνζπμεζδήξ, ηνζπχδδξ, ηνζπμθάβμξ. 

    ενζβηυξ ενίλ, ημ πνμελέπμκ, υπςξ μζ ηνίπεξ ηδξ ηυιδξ  ή  

ημο θνοδζμφ- δ ακχηαηδ ζεζνά θίεςκ ζημκ ημίπμ δ μπμία 

ελέπεζ απυ ηζξ οπυθμζπεξ, ιεηαβ., ηείπμξ, θναβιυξ, πενίθναβια. 

ενζβηίμκ, ενζβηυς, ενζβηχδδξ, ενίβηςια, ενζββίμκ. 

    ζαενυξ αενυξ = χνζιμξ, ημ  ζ απυ ηδκ δαζεία. Σμ χνζιμ 

ζαπίγεζ- ζάπζμξ, θεανιέκμξ, κμζδνυξ, αζεεκήξ, επζζθαθήξ.  

ζαενυηδηα, ζαενυηδξ, ζαενυς, ζάενςια, ζάενςζζξ, 

ζάεναλ, ζαπθυξ (ε>π, ν>θ)- ιαθαηυξ, πθαδανυξ, ακυδημξ. 

ζάπθα, ζαπθαιάνα, ζαπθαιάναξ, ζαπθαιανίγς, ζάπθαξ, 

ζαπθζάγς. 

    ζαπνυξ ζαενυξ, ε>θ>π- ζάπζμξ, αζεεκζηυξ, θεανιέκμξ, 

άννςζημξ, παθαζυξ, χνζιμξ.  ζαπνυς, ζαπνία, ζαπνυηδξ, 

ζαπνίαξ, ζαπνζάς, ζαπνφκμιαζ, ζαπνίγμιαζ, ζαπνίγς, 

ζαπνμθμβία, ζαπνμ-, ζφθαν (α>ο, π>θ), ζφθαλ, ζήπς (α>δ), 

ζαπίγς, ζαπίθα, ζάπζμξ, ζάπζζια, ζαπίηδξ, ζδπεηυξ, 

ζδπεδχκ, ζήρζξ, ζδπεφς, ζδπζάξ, ζμοπζά (ιαθάηζμ), ζήπζμκ, 

ζδπηζηυξ, ζδπηυξ, ζήρ, ζδπηζηυηδξ, ζδραζιία (αίια), 

ζδραζιζηυξ, ζδρίκδ, ζδπηίκδ, ζήξ (βεκ. ζευξ, ςζάκ ελ 

μκμιαζηζηήξ ζεφξ > ζέFξ > ζέπ-ξ, απυ ημ ζήπς)- ζηυνμξ, 

αχηνζδα, ζδηάς, ζδηυανςημξ (αζανχζης), ζαααηυξ (π>α)- 

ζαενυξ, ζάπζμξ, εημζιυννμπμξ, ζααάηηδξ, ζααάγς, ζααμφνα, 

ζάαμονμξ, ζααμονχκς, ζααμονζάγς. 

    θανδφξ επί (π>θ) + αδνυξ > επαδνυξ > θαδνυξ > θανδυξ 

(δν>νδ) > θανδφξ (μ>ο), θανδαίκς, θανδέκς, θανδφκς, 

θάνδεια, θανδζά, θάνδμξ, θανδμοθυξ. 

   αιοδνυξ ακ, ανκδη. + αδνυξ > ακαδνυξ > αιοδνυξ (κ>ι, 

α>ο)- έπςκ ιζηνυκ υβημκ, ιυθζξ δζαηνζκυιεκμξ, αζαθήξ.  

αιοδνυηδξ, αιφδνςζζξ, αιζδνυμιαζ, αιοδνήεζξ. 

    άκδδνμκ άκς + αδνυξ > ακαδνμξ > ακδανμξ (αδ>δα) > 

άκδδνμκ (α>δ)- ακάπςια ζε υπεδ πμηαιμφ  ή  ηάθνμο, πναζζά 

πμο οπενέπεζ απυ ημ έδαθμξ. 

    ηζξ δε-φς = έπς έθθεζρδ, απμνχ, δ>η. Πηχζεζξ, ηεφ, ηέμ, 

ηές, ε>ζ- ενςηδιαηζηή ακηςκοιία.  ηζ, ηζν, ηίγς, ηίδ, ηζή, 

ηίπμηε (πμηέ), ηίπηε, ηίπμηα, ηίπμηεξ, ηίπμηζξ, ηίπμηζζ, 

ηζπμηέκζμξ. 

    ακδάκς (δαζ.) απαν. αμν. αδείκ, οπμηαη. άδδ, ιέθθ., αδή-

ζς, πνηι. άδδ-ηα. Δ νίγα θαίκεηαζ κα είκαζ αδδ-, απυ ημ άδδκ, 

αδνυξ = ςναίμξ, εοπάνζζημξ, χνζιμξ, άθεμκμξ. Σμ  κ 

πνμηίεεηαζ ζημ δ- ανέζης, εοανεζηχ, ηένπς.  άδμιαζ, άδμξ, 

αδμζφκδ, δδφξ (α>δ), ήδοζια, δδμζφκδ, ήδμιαζ, ήδμξ, 

δδμκή, δδμκζηυξ, εδακυξ (δ>ε), αδζκυξ (ρζθμφιεκμ, απυ α, 

επζηαη.), αδδήξ (α, ανκδη.), αδδία, αδδζάγς, αδδίαζια, 

αδδζαζηζηυξ, αδδζαζιυξ, ήζζξ (δζ-άιδκ, αυν. ιέζ. ημο 

ήδμιαζ), δζηζηυξ, δζηυξ, δζηζηυξ, ήζεδια, αοεάδδξ (αοηυξ), 

αοεάδεζα, αοεαδία, αοεαδζάγμιαζ, αοεαδζάγς, 

αοεαδίγμιαζ, αοεάδζζια, έδκμκ (εδακυξ), έδκζμξ, εδκυς, 

εδκςηήξ, εδκςηή. 

    άς απυ ημ αδές, άδδκ, ιέθθ. άζ-ς (άζ-δ, υπςξ ημ ίζδιζ 

απυ ημ ζδείκ), ιε απμαμθή ημο  δ- πμνηαίκς, πθδνμφιαζ, 

ημνέκκοιζ.  άζδ, άημξ (ζ>η), άαημξ (α, ανκ.), άημξ (ζοκδν. ημο 

άαημξ), Ώχμξ, αζχδδξ, άζιεκμξ (ιέκς), αζιεκές, αζιεκίγς, 

αζιεκζζιυξ, αζιέκςξ, άζζξ, άζζμξ. 

    οζιίκδ αζιεκζζιυξ (α>ο, ε>ζ), δζυηζ ηαζ πάνιδ (πανά) 

θέβεηαζ δ ιάπδ- ιάπδ, αβχκαξ. 

   απμθαφς απυ + θα (επζηαη.) + άς > απμθαάς > απμθαφς 

(α>ο)- έπς ηδκ απυθαοζδ ηάπμζμο πνάβιαημξ, έπς ηδκ 

ςθέθεζα. απυθαοζζξ, απυθαοζδ, απυθαοζια, απμθαοζηζηυξ. 

    Ώζία ίζςξ απυ ημ άς, άζδ = ηυνμξ (πθμφζζα πχνα), καοηία 

(απυ ημ ηαλίδζ πνμξ αοηή) ή απυ ημ άημξ = πθάημξ (απυ ηδκ 

ιεβάθδ έηηαζή ηδξ), Ώζζακυξ, Ώζζάξ, Ώζζακίγς, Ώζίδ, 

Ώζζαβεκήξ, Ώζζδβεκήξ, Ώζζαημβεκήξ, Ώζζάηδξ, Ώζζάηζξ, 

Ώζζήηδξ, Ώζζήηζξ, Ώζζαηζηυξ, Ώζίξ. 

                               Ρίγα  δα-  > δε- 

    δές αθ. δε (δάς), ζοκδεηζηυ ιυνζμ- δέκς, δεζιεφς.  δέκς, 

δέζζξ, δεζιυξ, δέζια, δεζιάηζμκ, δεζιεοηζηυξ, δεζιεφς, 

δεζιές, δέζιδ, δεζιίδζμκ, δέζιζμκ, δέζιζμξ, δεζιίξ, δεζιμ-, 

δεζιυς, δέζιςια, δεζιςηήνζμκ, δεζιχηδξ, δέια, δέζηνμκ, 

δειαηζηυκ, δειάηζμκ, δειάηζ, δεηέμκ, δεηήξ, δέηδξ, δέηζξ, 

δεηυξ, οπμδές, οπυδδια, οπμδδιαημ-, πμδέκς, πυδδια, 

πμδεζζά. 

    δεζπυηδξ δέζ-ζξ + πυζζξ (ζ>η)- ηφνζμξ, μζημδεζπυηδξ.  

μζημδεζπυηδξ, μζημδέζπμζκα, δεζπυζζμξ, δεζπυζοκμξ, 

δέζπμζια, δεζπμζηυξ, δεζπμζφκδ, δεζπμηεία, δεζπυηεζνα, 

δεζπυγς, δεζπμηές, δεζπμηζηυξ, δέζπμζκα (ζδζυηνμπμ εδθζηυ 

ημο δεζπυηδξ). 

    δέις δές, δέια, δέζια, απαζηείηαζ δέζζιμ ηςκ οθζηχκ- 

ηηίγς, ηαηαζηεοάγς, μζημδμιχ.  δέιαξ, δέικζμκ, δεικζμηήνδξ 

(ηδνχ), εφδιδημξ, εφδιαημξ, κευδιδημξ, δμιή (ε>μ), 

δυιδζζξ, δυιμξ, δμιάς, δχια (μ>ς), δςιάηζμκ, δςιδηήν, 

μζημδμιχ, μζημδμιή, μζημδυιδια, ακαδμιχ, ακαδυιδζζξ. 

    δζκές, δζκεφς δές, δέκς (ε>ζ). Γζα κα πενζζηνέθεηαζ ηάηζ, 

πνέπεζ κα είκαζ δειέκμ ζε ηέκηνμ, υπςξ ηα γχα ζημ αθχκζ. 

Άθθςζηε δίκμξ = αθχκζ ηαζ δίκς = αθςκίγς- πενζζηνέθς, 

ζοζηνέθς, ζηνζθμβονίγς.  δίκμξ, δίκς, δζκάγς, δίκεοια, 

δζκήεζξ, δίκδζζξ, δζκδηυξ, δζκυς, δζκχκ, δζκςηυξ, δζκχδδξ, 

πενζδζκχ, πενζδίκδζζξ. 

   δένια δεζιά, ζ>ν, υπςξ ιίζβμοζα – ιζνβχζαζ. Αζυηζ δέκεζ 

ηαζ ζοκδέεζ ελςηενζηχξ, υθα ηα ιέθδ ημο ζχιαημξ, δέναξ, 

δένμξ, δένηνμκ, δέννζξ (νζ>ζζ), δεζνάξ (ε>εζ, βοική 

δέκδνςκ), δεζναίμξ, δεζνή, δέναζμκ, πενζδέναζμκ, δένς, 

δείνς, δαίνς (εζ>αζ), βδένκς (εη, η>β), δμνά (ε>μ), δμνυξ, 

δμνυς, δενηά, δμνίξ, δανηυξ, δναηυξ (αν>να), δνμθή, 

δνίθμξ (α-ίνς, ν>θ). 

   αφνζα δαίνς > δανζα > αφνζα (δ>α, α>ο)- δένια.  

αονζυς, αονζεφς, αονζεφξ, αονζίκδ, αφνζζκμκ, αονζίξ, 

αφνζζκμξ, αονζμδέρδξ (δέρς), αονζμδερές, αονζμδέρζμκ, 

αονζμδερείμκ, αονζμπαβήξ (πήβκοιζ), αονζμηεκήξ (ηείκς), 

αονζμηυκμξ, αοηζμηυιμξ, αονζχδδξ, αμφνηζα (μ>μο, ζακ 

δένια ιε ηνίπεξ), αμονηζάηζ, αμονηζίγς, αμονηζάνς, 

αμφνηζζζια, αμονηζζά, αμονηζζζζά, αμονηζάδζημ, θνμφηζα 

(α>θ, μον>νμο). 
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    δνοξ δεζνάξ, δεζναίμξ (= μνεζκυξ) > δνάξ > δνφξ (α>ο)- 

ηάεε δέκδνμ, ααθακζδζά.  Ανοάξ, δνουεζξ, δνοπεπήξ (πέπης), 

δνοπεηήξ (π>η), δνφππα (δνοπεπήξ), δνορμβένςκ (δνοπεηήξ, 

πη>ρ), δνφπερ, δνφθαηημξ (πήβκοιζ, π>θ), δνοθαηηυς, 

δνοθάηηςια, δνοθάζζς (ηη>ζζ), δνφσκμξ, δνοΎδδξ, 

δνοσκχκ, δνοΎηδξ, δνομημθάπηδξ (ημθάπης), δνομηυθαρ, 

δνομηυθορ, δνοιυξ, δνοιίξ, δνοιυκζμξ, δνοιμημιές, 

δνοιχκ, δνοιχδδξ, δνφμπμξ (έπς), δνφαηεξ (π>η), δνφμρ 

(υρμκ), δνομπαβήξ (πήβκοιζ), δνίμξ (α>ζ). 

     δμφναξ, δυνο δνφξ, βεκ. δνουξ > δονυξ (νο>ον) > δμονμξ 

(μ>μο) > δυνο- ζηέθεπμξ, δέκδνμ, λφθμ, δμηυξ, ημοπί, ημ λφθμ 

ηδξ θυβπδξ  ή  ζδιαίαξ.  δμναηίγμιαζ, δμναηζζιυξ, δμνήζμξ, 

δμνζάθςημξ (αθίζημιαζ), δμνζαθςζία, δμνοάθςημξ, 

δμνίηηδημξ, (ηηάμιαζ), δμνοθμνές (θένς), δμνοθυνδια, 

δμνοθμνία, δμνοθυνμξ, δμνοθμνζηυξ, δμνοζζυξ (ζεφς), 

δμνοζζυδημξ, δμνολυμξ (λές), δμφνζμξ, δμφνεζμξ, δμονζ-, 

δμνζ-. 

    δέκδνμκ απυ ημ δνοξ ιε ακαδζπθαζζαζιυ, ημ  κ  

πανειαάθθεηαζ, δέκδνεμκ, δεκδνήεζξ, δέκδνεζμκ, δεκδνάξ, 

δεκδνχκ, δεκδνεχκ, δεκδνίηδξ, δέκδνςια, δεκδνχηζξ, 

δεκδνζηυξ, δέκδνζκμξ, δέκδνςζζξ, δεκδνμηυιμξ (ημιές), 

δεκδνμημπές (ηυπης), δεκδνζάγς (άγμιαζ). 

 

   δέθηα δέκδνμκ > δέκδμκ > δέθηα (κ>θ, δ>η). Ώπυ ημ ζπήια 

ηςκ ηςκμθυνςκ αθθά ηαζ πμθθχκ άθθςκ δέκδνςκ- ημ βνάιια 

δέθηα, ηάεε ηζ πμο έπεζ ημ ζπήια Α, ζδίςξ υκμια κδζζχκ ζηα 

ζηυιζα ιεβάθςκ πμηαιχκ, ημ βοκαζηείμ αζδμίμ.  δεθηάνζμκ, 

δεθηίμκ, δεθημβνάθμξ, δεθημεζδήξ, δεθηυμιαζ, δεθηςηυξ, 

δεθηαηζζιυξ, δεθηζχκς, δεθηίςζζξ, δέθημξ. Μεηααμθέξ – 

Ώθθμζχζεζξ, δ>θ, δ>κ, δ>ζ, δζ>ε, β>δ, δ>γ, γ>δ, δ>α, α>δ, δ>ε, 

ζδ>γ, δζ>γ, ζδ>δδ, γ>δδ, δζ>ζζ. Ώκαπηφζζεηαζ ιεηαλφ ηςκ  κ  

ηαζ  ν (ακενυξ – ακδνυξ). Ώπμαάθθεηαζ  ιεηαλφ θςκδέκηςκ,   

αδεθθυξ- αενθυξ, ζίδενμκ – ζίενμκ, ζηδκ ανπή θέλδξ,   δζηυ 

ιμο – ζηυ ιμο,  πνμ ημο  ζ, πμδζί – πμζί,  ςξ θεζηηζηυ,   ηζδ – 

ηζ,  άθθμδ – άθθμ,  αθθά, μοηζδακυξ, αθθμδαπυξ.  

 

    δνάβια δέζζξ + άβια > δέζαβια > δέναβια (ζ>ν, αθ. 

δένια) > δνάβια. Αέκς δδθαδή ιέζα ζημ πένζ αοηυ πμο 

πνυηεζηαζ κα ηυρς- ηονίςξ υζμ μ εενζζηήξ δφκαηαζ κα 

πενζθάαεζ ζημ ανζζηενυ ημο πένζ.  δναβιή, δανπκά (να>αν, 

β>π), δνάλ, δναπιή, δνάβδδκ, δναβιαηεφς, δναβιεφς, 

δναβιίξ, δναβιυξ, δναλζά, δνάζζμιαζ (βζ>ζζ), αδνάπκς (α, 

επζηαη.), αδναπηά, αδναπηζηυξ, αδνάγς (βζ>γ), άδναβια. 

   δεθθφξ δέν-αξ (ν>θ) + θφς. Σμ πενίαθδια ιέζα ζημ μπμίμ 

θφεηαζ ημ έιανομ- δ ιήηνα.  αδεθθυξ (α, αενμζζη.), 

αδεθθμζφκδ, αδεθθυηδξ, αδεθζθήν (Λαη.), αδεθθεά, 

αδεθθεή, αδεθθευξ, αδεθθεζυξ, αδεθθή, αδεθθζδέμξ, 

αδεθθζδυξ, αδεθθζδεφξ, αδεθθζδμφξ, αδεθθζδή, αδεθθίδζμκ, 

αδεθθίγς, αδεθθζηυξ, αδέθθζλζξ, αδέθθζμκ, αδεθθμ-, 

αδενθυξ, αδενθή, αδεθθάηζ, αδενθάηζ, αδεθθάημ, αδεθθία, 

αδενθμφθα, αδεθθμφθα, ελάδεθθμξ (εη), λάδενθμξ, 

ελαδέθθδ, αλάδενθμξ, λάδεθθμξ, λαδέθθζζζα, 

ελαδεθθμζφκδ, λαδενθμζφκδ, δέθθαλ (απυ ημ πθήεμξ ηςκ 

αδεθθχκ ημο)- ιζηνυξ πμίνμξ, δεθθάηζμξ, δεθθαηίκδ, 

δεθθάηζμκ, δεθθαηυμιαζ. 

    δεθθίξ, δεθθίκ, δεθθίκζ είκαζ εδθαζηζηυ, έπεζ ιήηνα 

(δεθθφξ), δεθθζκάνζμκ, δεθθζκίγς, δεθθζκίζημξ, 

δεθθζκμεζδήξ, δεθθζκίξ, Αεθθίκζμκ, Αεθθίκζμξ. 

   δνέπς αυν. έ-δναπ-μκ, ιεημπ. δναπχκ. Ώπυ ημ δνάβια, 

δνάλ > δναη- > δναπ- (η>π)- ηυπης, ηηχιαζ, ζοθθέβς.  

δνέπακμκ, δνεπάκζ, δνεπάκδ, δνέπης, δνςπαηίγς (α>ς), 

δνχπαλ, δενπάκζ (νε>εν). 

    ηνέθς δνέπς (αυν. έ-δναπ-μκ) > ηνέθς (δ>η, π>θ), αυν. έ-

ηναθ-μκ, πνηι. ηέ-ηνμθ-α, ιέζ. ιέθθ. ενέρ-μιαζ, ηναθενυξ, 

ηνάθς, ηνυθδια, ηνμθή, ηνμθαθίξ, ηναθαθθίξ, ηνάθαθθμξ, 

ηνμθεία, ηνμθείμκ, ηνμθεφξ, ηνμθεφς, ηνμθίαξ, ηνμθζηυξ, 

ηνμθζιαίμξ, ηνυθζιμξ, ηνμθδιυηδηα, ηνμθζυμιαζ, 

ηνέθμιαζ, ηνμθίξ, ηνμθυεζξ, ηνμθμδυηδξ, ηνμθυξ, ηνάθμξ, 

ηανθφξ (να>αν), ηνφαθζμκ (μ>ο, θ>α). 

   ηένπς ηνέθς (= πενζπμζμφιαζ) αθθά ηαζ ηένπς ζδιαίκεζ 

πμνηαίκς (ιδνμξ). Αδθαδή ηνέθς > ηένθς (νε>εν) > ηένπς 

(θ>π)- εοθναίκς, πανμπμζχ, πμνηαίκς, απμθαιαάκς.  

ηενπκυξ, ηενπκυηδξ, ηένρζξ, Σενρζπυνδ (πμνυξ), 

ηενρίπμνμξ, ηενπμηναιίξ (ηνέις), ηενπςθή, ηενπςθυξ, 

ηενπχκ, ηενπςθέμιαζ. 

   ενέθς ηνέθς, η>ε-ηνέθς.  ενεπηυξ, ενέιια (ηέ-εναιι-αζ, 

πνηι. ημο ενέθς), ενειιαηζηυξ, ενειιάηζμκ, ενέπηνα, 

ενέπηα, ενέπηεζνα, ενεπηήνζα, ενεπηήν, ενεπηάνζμκ, 

ενέρζξ, ενέρζιμ, ενέρα, ενερίππαξ (ίππμξ), ενερήκςν 

(ακήν), ενερίκδ, ενεθηάνζ. 

   ενυιαμξ ηέ-ηνμθ-α, πνηι. ημο ηνέθς, η>ε, θ>α>ια- υβημξ, 

ηειάπζμ, αχθμξ.  ενμιαχδδξ, ενμιαμεζδήξ, ενυιαςζζξ, 

ενμιαυμιαζ, ενμιαείμκ, ενμιαίμκ. 

    εενάπςκ ενέθς (νε>εν, θ>π)- οπδνέηδξ, αηυθμοεμξ.  

εέναρ, εεναπεφς, εαναπεφς, εενάπαζκα εεναπαζκίξ, 

εεναπκίξ, εενάπεοζζξ, εεναπεία, εενάπεοια, εεναπεοηήξ, 

εεναπεοηήν, εενάπκδ, εεναπεοηζηυξ. 

    εάθμξ αθ. ηνέθς, πνηι. ηέ-ενα-ιιαζ, ενα- > εαν (να>αν) > 

εαθ- (ν>θ), δζυηζ μζ έκκμζεξ ημο εάθμξ ηαοηίγμκηαζ ιε αοηέξ ημο 

ηνέθς, δδθαδή ηάκς ηάηζ κα αολήζεζ, ακαηνέθς, αυζης, 

ιεβαθχκς, πανάβς, είιαζ πθήνδξ (εάθθς), εαθθυξ, εάθθς, 

εαθέες, εαθές, Θάθεζα, εάθεα, εαθενυξ, εαθενχπζξ (ςρ), 

εαθενυιιαημξ (υιια), εαθία, Θαθήξ, εαθζάγς, εάθθζκμξ, 

εαθφκς, εαθφζζα, εαθοζίαξ, εαθφζζμξ, εδθές (α>δ), 

ακαεδθές. 

   εάθπς εάθμξ + αά-ς (α>π). Μεηά ημ ρφπμξ ημο πεζιχκα, 

θυβς ηδξ εενιυηδηαξ ηδξ ακμίλεςξ,  εάθθμοκ ηα θοηά ηαζ ηα 

δέκδνα- εενιαίκς, ζηεβκχκς, ακάπης πάεμξ, θθέβς, 

πενζεάθπς, πανδβμνχ, πενζπμζμφιαζ, εκμπθχ, ακζχ (θυβς 

εενιυηδηαξ).  εαθπςνή, εάθπδιζ, εαθπείς, εαθπζάς, 

εαθπκυξ, εάθπμξ εαθπςνυξ, εαθπεζκυξ, εαθοηνυξ (άηνμξ, 

α>ο), εαθοηνέμιαζ, εαθφπης, εαθφζζς (πη>ζζ), εαθφς, 

εάθρζξ, πενζεάθπης, πενίεαθρζξ. 

    εάθαιμξ εάθ-πς- ημζηχκαξ, εζςηενζηυ δςιάηζμ, απμεήηδ, 

μζηία, ημ άδοημ.  εαθαιεφς, εαθάιδ, εαθάιεοια, εαθάιαλ, 

εαθαιίηδξ, εαθαιίξ, εαθαιεφηνζα, εαθαιδπυθμξ (πμθέμιαζ), 

εαθάιζμξ, εαθαιδβυξ (άβς), αεαθάιεοημξ, ζάθα (ζ>ε), 

ζαθχκζ, ευθμξ (α>μ), εμθζηυξ, εμθμεζδήξ, εμθςηυξ, εμθία. 

    εοεδκία εο + εαθία (α>δ, θ>κ)- αθεμκία, εοδαζιμκία.  

εοεδκές, εοεδκυξ. 

 

   εεείνς ε (εοθςκ.) + εάθ-μξ (α>ε>εζ, θ>ν) = αθαζηάνζ, 

εάθπς = πενζπμζμφιαζ- ηαθθζενβχ, πενζπμζμφιαζ ημκ αβνυ.  

έεεζνα (πμζδη. δ ηνίπα, επί ηδξ ηυιδξ, παίηδξ, επί θυθμο 

πενζηεθαθαίαξ, εεεζνάγς, εεεζνάξ. 
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    εδθή έ-εδθ-α, πνηι. ημο εάθθς- δ νχβα, ημ ιένμξ ημο 

ιαζημφ απυ ημ μπμίμ ελένπεηαζ ημ βάθα.  εάς, εδθάγς, 

εδθαιζκυξ, εδθμκή, εδθαιχκ, εδθάζηνζα, εδθαζιυξ, εδθχ, 

εήκζμκ (θ>κ), εδθαίμξ, εδθαθβία (άθβμξ), εδθαζηζηά, 

εήθαζηνμκ, εήθςια, εδθμεζδήξ, εήθοξ, εδθοηυξ, εήθεα, 

εδθοδνίαξ (αδνυξ), εδθφκς, εδθοπνεπήξ (πνέπς), εήθοζια, 

εδθοπνέπεζα, εηεήθοκζζξ, εδθφηδξ, ηήθζξ (ε>η), ηάθζξ, 

εδθοηυηδηα, εήθεζα, εδθφηδηα, εδθζά, εεθζά (δ>ε), θδθζά 

(ε>θ), εδθφηζ, εδθφηςια, εδθοηχκς, εδθοηςηήνζ, 

εδθοημηάνζ. 

   ηήεδ ηέεδ-θα, πνηι. ημο εάθθς, ε>δ- ιάιιδ, ηίηεδ, 

πνμιήηςν.  ηδεεθάξ, ηδεαθθαδμφξ, ηδεαθθςδμφξ, ηδεία, 

ηδείξ, ηδείαζμξ, ηδεφξ, ηήεμξ (απμιογά απυ ημ κενυ), 

ηήεομκ, εεείξ (η>ε). 

    ηζεή αθ. ηήεδ (ηέεδ-θα, ε>ζ)- εδθάζηνζα.  ηίηεδ 

(ακαδζπθαζζαζιυξ), ηζηευξ, ηίηεεκ, ηζηεεφηνζα, ηζηεεφς, 

ηζηείγς, ηζηεζζιυξ, ηζηείμκ, ηζζηζί (ηζηείμκ), ηζηεμθααές 

(θααή), ηοηευξ (ζ>ο), ηζεδκεφς, ηζεδκές, ηζεήκδ, ηζεήκδια, 

ηζηεεία, ηζεήκδζζξ, ηζεεοηήν, ηζεδκδηήν, ηζεδκυξ, ηζεεφηνζα, 

ηζεεαχζζς (αυζης), εεία (ηζη-εεία), εείμξ, ηζεαζυξ (ήιενμξ, 

υπςξ ημ παζδί πμο εδθάγεζ), ηζεάξ, ηζεάζεοζζξ, ηζεαζεία, 

ηζεάζεοια, ηζεαζεφηςν, ηζεαζεοηήξ, ηζεαζεοηυξ, ηζεαζεφς, 

ηζευξ, αηίεαζμξ. 

    εμίκα, εμίκδ ηζ-εήκδ (δ>εζ>μζ), εηηυξ ηζ ακ απυ ημ ηίεδιζ 

(εμίης = εείης, β΄εκζη. εοηη. αμν. ημο ηίεδιζ), θέβεηαζ «ηνπ 

παξέζεζε γεύκα»- θαβδηυ, δείπκμ, εοςπία, ζοιπυζζμ.  

εμζκίγς, εμζκάς, εμζκάγς, εμίκαια, εμίκδια, εμζκάηςν, 

εμζκαηήν, εμζκήηςν, εμζκανιυζηνζα, εμίκανπμξ, θμίκα 

(ε>θ), εφεμζκμξ. 

   πανεέκμξ πανά + εάθμξ (α>ε, θ>κ- ηυνδ άβαιδ, άκδναξ 

άβαιμξ.  πανεεκεία, πανεέκεζα, πανεεκείμκ, πανεέκεζμξ, 

πανεέκεοια, πανεέκεοζζξ, πανεεκεφς, πανεεκία, πανεέκζα, 

πανεεκζηή, πανεεκίαξ, πανεεκζηυξ, πανεέκζμκ, πανεεκεχκ, 

πανεέκζμξ, πανεεκίξ, πανεεκζζηάνζμκ, πανεεκμ-, 

πανεεκμπίπδξ (μπζπηεφς), πανεεκχδδξ, πανεεκχκ, 

Πανεεκχκ, πανεεκςπυξ (ςρ), πανζέκμξ (ε>ζ). 

   ακεές ακά + εάθμξ, εδθές > ακαεδθές > ακεδθές > ακεής 

> ακεές (δ>ε). ημκ ιδνμ ακαεδθές = ακααθαζηάκς- ακεχ, 

θφμιαζ, επί κεακζημφ βεκείμο, αηιάγς.  ακεχ, άκεμξ, 

ακεειίγμιαζ, ακεμθμβχ, ακεέιζμκ, ακεειίξ, ακεειμφξ, 

ακεειυεζξ, άκεειμκ, ακεειυννοημξ (νές), ακεενεχκ, 

ακεένζημξ, ακεένζλ, ακεενίηδ, Ώκεεζηήνζα (ίζηδιζ), 

Ώκεεζηδνζχκ, Ώκεεζθυνζα (θένς), ακεεχκ, ακεχκ, άκεδ, 

ακεδδχκ, ακαεδθές, ακεήθδ, άκεδια, ακείγς, ακεζκυξ, 

άκεζιμξ, άκεζκμξ, άκεζζια, ακεμ-, άκεεζμκ, άκεεζμξ, 

άκεεζκμξ. 

    άκκδεμκ ακά + άκεμξ, δζυηζ θένεζ ηα άκεδ ζηδκ ημνοθή ηςκ 

ηθάδςκ ημο. Αδθαδή  άκακεμκ > άκκαεμκ >άκκδεμκ (α>δ), 

άκκδζμκ (ε>ζ), άκκζζμκ, άκκδημκ, ακκδζμεζδήξ, άκδεμκ, 

άκδζμκ, άκζζμκ, άκδεμξ, βθοηάκζζμξ, ακήεζκμξ, ακδείηδξ, 

ακδευλοθμκ, ακζζίηδξ. 

    ελακεές εη + ακεές- έπς άκεδ, επί ηδξ αολήζεςξ ηςκ 

ηνζπχκ, ακαθαίκμιαζ ζηδκ επζθάκεζα ςξ ελάκεδζδ, 

παναηιάγς, απμαάθθς.  ελάκεδζζξ, ελάκεδζδ, ελάκεδια, 

ελακείγς, λακευξ, λακείγς, λάκεζμκ, λάκεζζια, λάκεςζζξ, 

λακευμιαζ, λμοευξ (ακ>μο). 

    αεήν ακεές, ακεένζλ, ιε απμαμθή ημο  κ, ε>δ- μ αεέναξ, δ 

αηίδα ημο ζηάπομξ ημο ζζηανζμφ, αοηυξ μ ζηάποξ, αζπιή υπθμο. 

αεάνδ, αεάνα, αεήνδ, αεδνδθμζβυξ (θμζβυξ), αεήνςια, 

αεδνυανςημξ (αζανχζης). 

    υζπμξ, φζδμξ, υγμξ ακεές ( = θφμιαζ) > αε- (αε-ήν) > αζ- 

(ε>ζ) > μζ- (α>μ) > οζ- (μ>ο) > μγ- (ζδ>γ)- ηθαδί, αθαζηυξ, 

κέμ ηθήια αιπέθμο.  μζπμθυνζα (θένς), μζπμαυνμξ (αμνά), 

μγχδδξ, ιυζπμξ (ημ  ι  πνμηίεεηαζ)- υζπμξ, κέμξ ηαφνμξ, είδμξ 

γχμο ηαζ ελ αοημφ εοχδδξ φθδ, ιμζπάνζ, ιμοζπάνζ, 

ιμζπάνζμκ, ιμζπανάηζ, ιμοζηάνζ, ιμζπεία, ιυζπζμξ, 

ιυζπεζμξ, ιυζπεοια, ιυζπεοζζξ, ιμζπέδ, ιμζπή, ιμζπδδυκ, 

ιμζπίαξ, ιμζπεφς, ιμζπίηδξ, ιμζηία, ιμζπμαμθχ, 

ιμζημαμθχ, ιμζπμαμθζά, ιμζπμαυθδια, ιμζπμαυθμξ, 

ιμζημ-, ιμζπμ-, ιμζηάημ, ιμζπάημ, ιίζπμξ (μ>ε>ζ), 

ιμοζηεφς (μ>μο, δζυηζ ηα ιμζπεφιαηα ηαηαανέπμκηαζ), 

ιμφζηεια, ιμοζηίδζ, ιμοζηεφμιαζ. 

    ιαζπάθδ ιυζπμξ (μ>α), δζυηζ θφεηαζ ημ πένζ ελ αοηήξ- δ 

ιαζπάθδ ημο ακενχπμο, επί δέκδνςκ ηαζ θοηχκ, ιζηνυξ 

ηυθπμξ.  ιαζπαθίγς, ιαζπαθίζιαηα, ιαζπαθζζηήν, 

ιαζηάθδ, ιάθδ. 

   θχηζζια θα (επζηαη) + ακευξ > θαακεμξ > θςεμξ (αα>ς) > 

θςηυξ (ε>η)- ημ ςναζυηαημ, ημ εηθεηηυηαημ, ημ άνζζημ, υπςξ 

ημ άςημξ.  θςηυξ, θςηίγμιαζ, θςηεφς, θχηα, θςηάνζμκ, 

θςημθάβμξ, άςημκ (α, επζηαη. + θχηζζια, ιε απμαμθή ημο  θ, 

«άηνμκ  άςημκ»), αςηίγμιαζ. 

    εένς αθ. εάθ-πς, εάθθς, ηνέθς (αυν. έ-ενε-ρα), ενε- >  

εεν- (νε>εν) ηαζ εαθ- > εεν- (α>ε, θ>ν)- εενιαίκς, γεζηαίκς.  

εένμιαζ, εενεία, εένμξ, εενυεζξ, εενζίπεςκ (πεχκ), 

εενηήνζα, εενείς, εενίγς (ανπή ηαθμηαζνζμφ), εένεζμξ, 

εένεηνμκ, εενήβακμκ (άβακμκ), εένδβκμκ, εενίκεμξ, εενζκυξ, 

εένζζζξ, εένζζια, εενζζηυξ, εενζζιυξ, εενζζηήν, εενζζηήξ, 

εήνα (ε>δ), αεένζζημξ. 

    ηνοβάς εένμξ + άβς > εενμαβς > ενμαβς > ενμβάς > 

ηνοβάς (ε>η, μ>ο, αβ>βα), δζυηζ ηαηά ημ εένμξ ζοκάβμκηαζ μζ 

ηανπμί- ζοθθέβς ηανπμφξ.  ηνφβδ, ηνφβδια, ηνοβήζζιμξ, 

ηνφβδζζξ, ηνοβδηήξ, ηνοβδηυξ, ηνφβμξ, ηνφλ, ηνολχδδξ, 

ηνοβχδδξ, ηνοβςδυξ (άδς), ηνφβμζπμξ (ίπμξ), ηνοβμζπές, 

ηνοβίαξ, ηνοβίγς, ηνοβζυξ, ηνφβς. 

    άκεναλ ακά + εένς + άβς (άλς), δζυηζ άβεζ λακά ηδκ 

εενιυηδηα, αθμφ πνζκ εενιάκεδηε, ςξ λφθμ, βζα κα βίκεζ 

ηάναμοκμ- άκεναηαξ, ηάναμοκμ.  ακεναηεία, ακεναηεφς, 

ακεναηζά, ακεναηζάς, ακενάηςζζξ, ακεναηίγς, ακεναηυς, 

ενάηα, εναηία, εναηχκς, ακδναηεφξ (ε>δ). 

   εενιυξ εένς- γεζηυξ, ιεηαθ., γςδνυξ, μνιδηζηυξ, 

πνυζθαημξ, αηυιδ εενιυξ.  εένια, εένιδ, εενιάγς, 

εενιαίκς, εένιακζζξ, εενιακηήν, εενιακηήνζμξ, εενιαζία, 

εενιάζηνα, εενιαζηνίξ, εενιαζηίμκ, εένιμξ, εένιζκμξ, 

εένιζμκ, εενιμπφθαζ, εενιμπχθζμκ (πςθέμιαζ), εενιυηδξ, 

εενιμηναβές (ηνχβς), εένις, εενιμθή (υθθοιζ), 

εενιμηναζία (ηνάζζξ), ζάνιμζ (ε>ζ, ε>α), ζίναζμκ (ε>ζ), 

ζφζονκα (απυ ημ ζάνιμζ ιε ακαδζπθαζζαζιυ, α>ο), ζίζονκα, 

ζίζονκμξ, ζζζονκχδδξ, ζζζονκμθυνμξ (θένς), ζίζονκμκ, 

ζζζφνκζμκ, ζζζονίκζμκ, ζίζονα, ζζζονμθυνμξ, ζζνυπζ (μπυξ), 

ζζνμπζάγς, ζζνυπζαζια, ζζνμπζαζηυξ, ζμνυπζ, ζμνμπζάγς, 

ζμνυπζαζια. 

    ηένζμιαζ εένζμιαζ, ιέζ. ιέθθ. ημο εένς, ε>η- λδναίκμιαζ, 

είιαζ  ή βίκμιαζ  λδνυξ. ηενζαίκς, ηενζία, ηναζία 

(εν>νε>να), ηανζυξ (ε>α), ηαννυξ (νζ>ζζ), ηανζυμιαζ, 

ηάνζςια, ηάννςια, ηένθμξ, ζηένθμξ, ένθμξ, ηανζμημιία, 

ηενζίηζδα, ηανζζηυξ, ηανζαίμξ, ηανζαθβία (άθβμξ), 
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ηανζζαίμξ, ηανζακάξ (εηεί λδναίκμκηαζ ράνζα), ηανηανμφβα, 

ηζίνμξ (η>ηζ, ε>ζ), ηζμονμοθθίγς (θθμζυξ), ηζμονμφθθζζια, 

ζμηάνς (ζοκ, ο>μ), Σονζδκυξ (α>ο, απελήνακακ ηα έθδ ηδξ 

πχναξ ημοξ), Σοννδκυξ (νζ>ζζ). 

     ηέναικμκ εενιυξ > εεναι-κμκ, ε>η- εάθαιμξ, μίηδια, 

μίημξ.  ηέναικμξ. 

   ηανζπεφς ηένζμιαζ, ηαν-ζυξ + πεφς (πές), δδθαδή 

δζμπεηεφς εενιυηδηα πνμξ λήνακζδ- απμλδναίκς, 

ααθζαιχκς, αθαηίγς, ηαπκίγς ηνέαηα.  ηάνζπμξ, ηανζπεία, 

ηανίπεοζζξ, ηανζπεοηήξ, ηανζπεοηυξ, ηανζπδβυξ (άβς), 

ηανζπμπςθείμκ, ηανπφς, ηάνπδ, ηανπάκζμκ, ηάναλ, 

ηάνπακμκ, ηανζπδνυξ, ηναπακάξ (αν>να, απμλδναίκεηαζ), 

αοβμηάναπμ. 

    εένζμξ, εάνζμξ, εάννμξ (νζ>ζζ), ενάζμξ (αν>να)αθ. 

εενιυξ, ε>α- ηυθιδ, ζπακίςξ επί ηαηήξ ζδιαζίαξ, αοεάδεζα, 

εναζφηδηα.  εάνζοκμξ, εανζαθέμξ, εανναθέμξ, εανζεφς, 

εανές, εάνζδζζξ, εανζφκς, εαννχκς, εανζφξ, Θανζχ, 

Θενζίηδξ, εενζζεπήξ (έπμξ), εναζφξ, εναζφκς, εναζφηδηα, 

εναζφηδξ, αεενίγς (α, επζηαη.)- απμδμηζιάγς, πενζθνμκχ, 

αεενίκδ (είδμξ ιζηνμφ ρανζμφ). 

    εήνα εάνζμξ, α>δ, απαζηεί εάνζμξ (εάννμξ) απυ ηδκ 

πθεονά ηςκ ηοκχκ ηαζ ηςκ ακενχπςκ (ζδίςξ επί αβνζμπμίνςκ), 

αθθά ηαζ ημ εήναια ελακαβηάγεηαζ κα εανζφκεηαζ- ηοκήβζ 

άβνζςκ γχςκ, άβνα, θεία.  εδναβνέηδξ (άβνα), εήναια 

εήνανπμξ, εδνάηςν, εδναηήν, εδνδηήν, εδναηήξ, 

εδνάθζμκ, εήνεοια, εήνεοζζξ, εδνεοηήξ, εδνζάγμιαζ, εδνμ-

, εήν, εδνίμκ, εδνζαηυξ, εδνζάθςζζξ, εδνζυς, εδνζχδδξ, 

εδνζςδία, εδνζυηδξ, εδνζμ-, θήν (ε>θ), θδνμιακήξ, 

εεναιέκδξ, εενζυ, εενζαηθήξ, εενζαηθίηζ, εενζαηχκς, 

εένζεια, εενζεφς, εενζχκς. 

     ενχζης ιέθθ. εμν-μφιαζ, απυ ημ εάν-ζμξ (α>μ)- πδδχ, 

εθμνιχ, πνμζαάθθς, άθθμιαζ.  εμνυξ (εηηζκάζζεηαζ), 

εμνμπμζυξ, ευνκοιαζ, εμνίζημιαζ, εμνζηυξ, εμνζχδδξ, 

εμναίμξ, εμνή, εμονήεζξ (μ>μο), εμοναίμξ, εμονάς, εμφνδξ, 

εμφνδηα, εμφνμξ, εμφνζμξ, εμονζχκ, εμφνζξ. 

                                 Ρίγα  ε   

    εζιί νίγα  ε (έσ, εζ, δ), ημ θςκήεκ δζα ημο μπμίμο 

απεοεφκεηαζ ηακείξ ζε ηάπμζμκ ζοκάκενςπυ ημο, βζα κα ημκ 

ηαθέζεζ  ή  βζα κα πνμηαθέζεζ ηδκ πνμζμπή ημο. Οζ 

βναιιαηζημί απμδέπμκηαζ νίγα εζ- (εζ-ηί) ηαζ ημ εζιί απυ ημ 

εζιί. Βάκ αοηυ αθδεεφεζ, δζυηζ οπάνπμοκ ηφπμζ ανηεημί δίπςξ 

ημ  ζ (εκηί, εζιέκ, είκαζ, είς  η.ά.), ηυηε είκαζ πζεακυκ κα 

πνμένπεηαζ απυ ημ εε..ζζ.., υπςξ ηαζ ηχνα θέβεηαζ, υηακ 

ηαθμφιαζ έκακ άβκςζημ, έζης ηαζ αβεκχξ εεςνμφιεκμ. Ώξ ιδ 

λεπκάιε πμηέ υηζ δ βθχζζα λεηίκδζε ηδκ πμνεία ηδξ, 

ελενπυιεκδ απυ ζηυιαηα πνςηυβμκςκ ακενχπςκ- οπάνπς, 

είιαζ ζε ηάπμζμκ ηυπμ, επί πενζζηάζεςκ πμο έπμοκ ζοιαεί, ςξ 

ημ ηαη’ ελμπήκ οπανηηζηυ νήια.  εζιί, είκαζ (απαν. ημο εζιί), 

εζηί ηαζ έζηζ ηαζ εζζί (ζη>ζζ) ηαζ εκηί (υθα β΄ πνμζςπ. εκζη. 

ημο εζιί), έιιζ ηαζ είιαζ ( = εζιί), έζηε (ακηί ημο δκ, β΄ εκζη. 

παναηαη. ημο εζιί), εζηειιέκςξ (έζηε), έλαζηζξ (ελ + εζηί, 

ε>α)- λέθηζζια ζπζζεέκημξ οθάζιαημξ, ηνμζζυξ, εφζακμξ,  

αοεεκηζηυξ (αοηυξ + εκηί)- έβηονμξ, βκήζζμξ,  αοεεκηία, 

αοεεκηζηυηδξ, εζηχ (εζηί)- μοζία, απεζηχ (απυ), εοεζηχ 

(εο), ηαηεζηχ (ηαηυξ), εζζία (εζηχ, ζη>ζζ). 

   έκεζιζ εκ + εζιί- εκοπάνπς, είιαζ ιεηαλφ, οπάνπς εηεί.  έκζ 

[ακηί, έκεζηζ (εκ + εζηί)]- είκαζ δοκαηυκ, εζηί, εκίμηε (υηε), 

εκίμηα (υηα), εκζάηζξ, έκζμζ (μζ, δαζοκυιεκμ), εκζαπή, εκζαπμφ. 

    ήε, δ ( δαζοκυιεκα ηαζ πενζζπχιεκα) ήα, παναηαη. ημο 

εζιί- επίνν. αεααζςηζηυ  ή  ενςηδιαηζηυ. 

   πανεζά πανά + εί-καζ (εζιί), πζεακυκ εη ημο υηζ ανίζηεηαζ 

πανά (πθδζίμκ) ηςκ αζζεδηδνίςκ μνβάκςκ (ιφηδ, μοξ, υιια)- 

ημ ιάβμοθμ.  πανήζμκ (ε>δ), πανδίξ. 

    εχκ, εμφζα, ευκ, ςκ, μφζα, μκ, εφζα - ιεημπέξ ημο εζιί.  

οπενχμξ, οπενχμκ, οπενχζμκ, οπενχδ, οπενχζμξ, υκηςξ 

(επζνν. ιεημπ. απυ ημ μκ)- αθδεχξ, πνάβιαηζ, ης υκηζ, μοζία 

(μφζα), μοζζαηυξ, μοζζάνπδξ, ελμοζζάγς, ελμοζζαζηήξ, 

ελμοζία, ελμφζζμξ, πθδνελμφζζμξ, ελμοζζαζηζηυξ, 

ελμοζίανπμξ, ελμοζζάνπδξ, αοηελμφζζμξ,  μοζζαζηζηυξ, 

μοζζαζηζηυκ, μοζζαζηζηά, μοζίδζμκ, μοζζυηδξ, μοζζυς, 

μοζζχδδξ, ςζία (μο>ς), απμοζία, απμοζζάγς, ζοκμοζία, 

ζοκμοζζάγς, ζοκμοζζάγμιαζ, ζοκμοζζαζιυξ, ζοκμοζζαζηήξ, 

ζοκμφζζμξ, ζοκμοζίςζζξ, ζοκμοζζχηδξ, πενζμοζία, 

πενζμφζζμξ, πενζχζζμξ, πανμοζία, πανμοζζάγμιαζ. 

   εΰξ εφ-ζα, ιεημπή ημο εζιί (ευ-ζα, μ>ο)- αβαευξ, βεκκαίμξ, 

εοβεκήξ. εο, εφ- μνευ, δίηαζμ, ηαθυ,  εφβε (βε), εοάκ, εοαί, 

εομί, εοά, εοάγς, ακεοάγς, εφαξ, εοάξ, εφαζια, εοαζιυξ, 

εοάζηεζνα, εοαζηήν, εοαζηήξ, εοαζηζηυξ, εοζάγς, εοζαηυξ, 

εοζάξ, Βοίμξ, εφζμξ. 

    δκ αθ. εζιί, δδθαδή  εέκ (εε>δ)- ςξ επζθχκδια, ζδμφ, 

ηφηηα.  κα (δκ>κδ>κα), δκίδε, δκί. 

 

    έρζθμκ ε (αθ. εζιί) + ρζθυξ, ημ δε δ δδθχκεζ ημ ιαηνυ ε- ημ 

βνάιια ε. Ώπμαάθθεηαζ, παηενυξ – παηνυξ. Μεηααμθέξ, ε>μ, 

α>ε, αζ>ε, ς>ε, δ>ε, εζ>μο, ε>ζ. Βκηίεεηαζ ιεηαλφ ζοιθχκςκ,  

αθκυξ – αθεκυξ. Βοθςκζηυ, νςδζυξ – ενςδζυξ. Σίεεηαζ πνμ ημο  

ο, ποκεάκμιαζ – πεφζζξ.  

 

   ήηαπανεθήθεδ επυ ημ Εςκζηυ αθθάαδημ, πνμξ πανάζηαζδ 

ημο ιαηνμφ ε, ζημ Ώηηζηυ, επί άνπμκημξ Βοηθίδμο (θζθέεης – 

θζθήης, αζνέεζεαζ – αζνήζεαζ, αθθά ηαζ θζθείης, αζνείζεαζ). 

Μεηααμθέξ  α>δ, δ>α, εα>δ, δ>εζ, δ>ε, αζ>δ, εζ>δ, αε>δ. 

 

    εβχ, εβχκ εζιί, νίγα  ε, εχκ ιεημπ. ημο εζιί ιε πανειαμθή 

ημο  β. Δ δαζεία (διείξ η.θπ.) απυ α, αενμζζηζηυ (αε>δ). Οζ 

ηφπμζ ιε ηα δφμ  ι (άιιεξ η.θπ.), απυ ημ απαν. έιιεκ (εζιέκ, 

ζι>ιι), μ δοσηυξ κχσ ίζςξ απυ ι>κ. 

Γεκζηέξ  ειμφ (αθ. έι-ιζ), ιμο, ειέμ, ειεφ, ιεο, ειέεεκ, ειείμ, 

ειμφξ, ειεφξ, ειείς, ειείςξ, ειχξ. Αμηζηέξ ειμί, ιμζ, ειίκ, 

ειίκδ. Ώζηζαηζηέξ ειέ, ιε, ειέκα, ειέκ.  Πθδεοκηζηυξ, 

Οκμιαζηζηέξ  διείξ, διέεξ, άιιεξ, αιέξ. Γεκζηέξ   διχκ, 

διέςκ, διείςκ, αιιέςκ, αιέςκ, αιχκ. Αμηζηέξ   διίκ, 

άιιζκ, άιιζ, αιίκ. Ώζηζαηζηέξ  διάξ, ήιαξ, διέαξ, άιιε, αιέ. 

Αοσηυξ   κχσ, κς, κχε. ειυξ, ειά, ειαοημφ (αοηυξ), ειαοηήξ, 

ειεςοημφ, ειςοημφ, ια ( = ιε), διέηενμξ (διείξ), διεδαπυξ 

(έδαθμξ;). 

 

    εζφ, ζο, ηο (ζ>η), ηφκδ, ημφκδ (ο>μο), ηάκ απυ ημ α΄ 

πνμζςπ. είξ, εζ-ζί ημο εζιί. 

Γεκζηή  ζμο, ζέεεκ, ζεο, ζέμ, ηεμφ, ηεμίμ, ηεφξ, ηεμφξ, ηευξ, 

ηέμν, ηίς, ηίςξ, ηέμξ. Αμηζηή ζμζ, ημζ, ηεΎκ, ηέκ. Ώζηζαηζηή   

ζε, ηε, ηο. Αοσηυξ Οκμι. ζθχζ, ζθς, Γεκ. ηαζ Αμη., ζθχζκ, 

ζθςκ. Πθδεοκηζηυξ, Οκμιαζηζηή  (ημ  ο  απυ  α  αενμζζηζηυ, 

βζα ηα δφμ  ι  αθ. εβχ), οιιί, φιιεξ, οιέξ, οιέεξ. Γεκζηή  

οιχκ, οιέςκ, οιείςκ, οιιέςκ, μοιίςκ (ο>μο). Αμηζηή   οιίκ, 

φιιεξ, φιιζκ. Ώζηζαηζηή   οιάξ, οιέαξ, φιιε, οιέ. εζάξ ηαζ  

ζαξ = οιάξ, οιχκ, ζμξ (ζο) ηαζ ηέμξ- ηηδηζηή ακηςκοιία α΄ 

εκζη. πνμζςπ., οιέηενμξ ηαζ οιυξ (οιέξ)- ζδζηυξ ζαξ, 

οιεδαπυξ  (έδαθμξ;). 
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    αεί α (πνμζεεηζηυ, αενμζζηζηυ, επζηαηζηυ) + εζ (εί-ς, 

οπμηαηηζηή ημο εζ-ιί)- πάκημηε, αζςκίςξ, δζα πακηυξ.  αζέκ, 

εζζαεί (εζξ), αζέξ, αέ, εζαεί (εξ), αίζ, αίζκ, αΎ, αζεί, αείδζμξ (αέ 

+ ίδζμξ), αΎδζμξ, ασδζυηδξ, ασδζάγς, αδκήξ, αζακήξ, αζακχξ. 

 

    εκζαοηυξ αζέκ + αοηυξ > αζεκαοηυξ > αζκεαοηυξ (εκ>κε) > 

εκζαοηυξ (αζ>ε, ε>ζ)- ηονίςξ ηάεε ιαηνά πενίμδμξ πνυκμο, 

ηφηθμξ, πενίμδμξ, έημξ.  εκαοζζαίμξ, εκζαφζζμξ, εκζαφηζμξ, 

εκζαοηίγμιαζ, εκζαοημθακήξ, εκζαοημθμνές (θένς). 

 

   αζχκ α (αενμζζηζηυ) + εχκ, ζχκ, δδθαδή υζμ πνμκζηυ 

δζάζηδια οπάνπεζ ηάπμζμξ- μ πνυκμξ ηδξ γςήξ ηάπμζμο, δ γςή 

αοημφ, βεκεά, μ ηθήνμξ ηάπμζμο ζηδ γςή, πνμκζηυ δζάζηδια 

μνζγυιεκμ ηαζ παναηηδνζγυιεκμ, επμπή, δζάζηδια εηαηυ εηχκ.  

αζςκίγς, αζχκζμξ, αζςκζυηδξ, αζςκυαζμξ, εοαίςκ. 

 

    εηευξ εζ-ηί, είη-ς, πνμζη. ημο εζιί- αθδεήξ, πναβιαηζηυξ, 

βκήζζμξ.  εηεή, εηευκ, έηαζζξ, εηαζιυξ, ελέηαζζξ, ελεηάγς, 

ελεηαζιυξ, ελεηαζηήξ, εηάγς, έηδξ. 

 

    ημζ ε-ηε-υξ, ε>μ>μζ- ης υκηζ, αθδεχξ, αεααίςξ.  ημζβάν 

(βαν), ημίκοκ (κοκ). 

 

    έηοιμξ εηευξ > εημξ > έηοιμξ (μ>ο)- αθδεήξ, αέααζμξ.  

έηοιμκ, εηοιυηδξ, εηοιχκζμξ, εηοιμθμβές (θέβς), 

εηοιμθμβία, εηοιμθυβμξ, εηοιδβμνές (αβμνεφς), 

εηοιδβμνία, εηήηοιμξ (υπςξ αηανηδηυξ απυ ημ αηδνυξ), 

εηδηοιία. 

 

    αοηυξ εφζα (ιεημπ. ημο εζιί) > αοζα (ε>α) > αοηυξ (ζ>η)- 

μνζζηζηή ηαζ πνμζςπζηή ακηςκοιία, ίδζμξ, εβχ μ ίδζμξ, εζφ μ 

ίδζμξ. Καηυπζκ πνμζςπζηή ακηςκοι. β΄ πνμζχπμο ηαζ δεζηηζηή.  

αοηίηδξ, αοηυεεκ, αοηυεε, αοημφεε, αοημ-, αοη-, αοημφ, 

αοηχ, αοηεί, αοηυζε, αοηυηδξ, αοε- (πνμ δαζείαξ), αοηίηα 

(ίης), αοηυξ (δαζοκυιεκμ = μ αοηυξ, ζοκδν.), εαοηυξ, 

εαοηυηδξ. 

 

    αοηυιαημξ αοηυξ + ιάς, ιαηίγς- μ πνάηηςκ ηάηζ ιε δζηή 

ημο εέθδζδ.  αοημιάηςξ, αοημιαηί, αοημιαηεί, αοημιάηδκ. 

 

   ηαοηυηδξ ημ αοηυ (αοηυξ)- ημ ίδζμ.  ηαοηυηδηα, ηαοηίγς, 

ηαοηζζιυξ, ηαφηζζζξ, ηαοηυζδιμξ (ζδιαίκς), ηαοηάγς, 

ηεοηάγς (α>ε). 

 

   εκηάοεα εκ + ηα αοηά (αοηυξ), η>ε- εδχ, εδχ ηάπμο, ηυηε, 

ηαη’ εηείκμκ αηνζαχξ ημκ πνυκμκ. εκηαοεμί. 

 

    μο δαζοκυιεκμ (δ δαζεία απυ ημ  η) ηαζ πενζζπχιεκμ- βεκ. 

εκζη. β΄ πνμζχπμο, ανζεκ. ηαζ εδθ., ακηί ηςκ αοημφ ηαζ αοηήξ 

(αοηυξ). Με ηδκ ίδζα ζδιαζία ηα: εο (μ>ε), έμ, είμ, εείμ, εμίμ, 

έεεκ, μζ (δμη.), ε  ηαζ εέ (αζηζαη.). 

 

    μξ, δ, μκ (δαζ.) απυ ημ αο-ηυξ, ημ  η ζε δαζεία- ηηδη. 

ακηςκ. β΄ εκζη. πνμζςπ., ακηί αοημφ, αοηήξ, αοημφ.  ευξ (ε + 

μξ), εή, ευκ, εαοημφ (ευξ + αοηυξ)- αοημπαεήξ ακηςκ. β΄ 

πνμζςπ., εαοηήξ, εαοηχ. 

 

   ζθείξ αθ. ζο, εζφ- αοημί (ανζ. ηαζ εδθ. πθδε. ηδξ πνμζςπ. 

ακηςκ. β΄ πνμζχπμο).    Γεκζηή   ζθέςκ, ζθείςκ, ζθχκ. 

Αμηζηή   ζθίζζ, ζθίζζκ, ζθζ, ζθζκ, θζκ. Ώζηζαηζηή   ζθέαξ, 

ζθαξ, ζθε, άζθζ, άζθε, ρζκ (ζθ>ρ), ρε. ζθέηενμξ (ζθείξ)- 

ηηδηζη. ακηςκ. ημο β΄ πθδε. πνμζςπ..  ζθεηενίγς, ζθεηένζζζξ, 

ζθεηενζζιυξ, ζθεηενζζηήξ. 

 

    μξ, δ, μ (δαζοκυιεκα) ηαζ ημ αοηυξ > αηυξ > ημξ > μξ (ημ  η  

ζε δαζεία)- δεζηηζηή ηαζ ακαθμνζηή ακηςκ..  υζπεν (-πεν), 

υζηζξ (ηζξ), υηζ (ηζ), υηε (ηε), υηα (ηαζ), υθνα (θένς), ηυθνα, 

υηακ (υηε + ακ), υεζ, υεεκ. 

 

   μ, δ (δαζ.), ημ αθ. αηνζαχξ ηα πνμδβμφιεκα, μξ, δ, μ, ημ- 

δεζηηζηή ακηςκ. ηαζ μνζζηζηυ  ή  πνμηαηηζηυ άνενμ.  υβε (-βε), 

ήβε, ηυβε, υδε (-δε), ήδε, ηυδε, ηυεεκ (-εεκ), ηυεζ (-εζ), ηυηε 

(ηε), ημίμξ, ημζυζδε, ημζμφημξ, ηέημζμξ, μφημξ, αφηδ, ημφημ, 

μφηςξ, μφης, μοηχζζ. 

 

    δ, εζ (δαζοκυιεκα ηαζ πενζζπχιεκα)- δμη. εκζη. εδθ. ηδξ 

ακαθ. ακηςκ. μξ, δ, μ ιε επζνν. ζδιαζία, επί ηυπμο, υπμο, ζε 

ηάπμζμ ιένμξ, επί ηνυπμο, υπςξ, δζα ημφημ, ςξ, ηαε’ υηζ, 

μφηςξ, ςζαφηςξ. 

 

    επζηδδέξ επί + ηήδε (δμη. εδθ. ημο υδε = εκηαφεα), δζυηζ 

ζδιαίκεζ ηαζ επί ημφημο- βζα μνζζιέκμ ζημπυ, επί ημφημο, 

επίηδδεξ, ελεπίηδδεξ.  επίηδδεξ, ελεπίηδδεξ, επζηήδεζμξ, 

επζηδδεζυμιαζ, επζηδδεζυηδξ, επζηήδεοια, επζηήδεοζζξ, 

επζηδδεοηυξ, επζηδδεφς, επζηδδέςξ, επζηήδεμξ. 

 

    ςξ (δαζ.) – επίνν. ηδξ δεζηηζηήξ ακηςκ. μξ  ηαζ  ηδξ ακαθμν. 

ακηςκ. μξ , μ>ς.  ςζάκ (ακ), ζακ, ζάιπςξ (πςξ), ζάιαηζ, 

ςζακεί (εζ). 

 

    ζακδανάηδ ς-ζάκ + Αανεζηυξ ( = Πενζζηυ πνοζυ 

κυιζζια). Καζ ηχνα θέβεηαζ ακαθυβςξ ημ «ζαλ θινπξί»- 

πνχια ενοενυπνοζμ  ή  ημο πμνημηαθζμφ, ενοενυ εεζμφπμ 

ανζεκζηυ, ηνμθή ιεθζζζχκ. ζακδανάπδ, ζακδαναηίγς, 

ζακδανάηζκμξ, ζακδαημονβείμκ (ένβμκ), ζάκδολ, ζάκδζλ, 

ζάκδοηεξ- δζαθακή εκδφιαηα βοκαζηχκ (θαίκμκηακ ημ πνχια 

ημο δένιαημξ), ζακδχκ, ζζκδχκ (α>ζ)- θεπηυ φθαζια, 

ζζκδυκζμκ, ζζκδχκδ, ζζκδμκίηδξ, ζζκδμκμ-, ζζκδμφξ, 

ζεκημκζάγς, ζεκηυκζ, ζεκημκυπακμ. 

 

    εξ, εζξ, εκ μ ιδνμξ πμθθέξ θμνέξ, δζα ημο εκ, εκκμεί ηα 

έζηζ (έζ-ηζ), εζζί (εζζ-ί) ηαζ δκ ( = παναηαη. ημο εζιί, δ>ε), αθ. 

εζιί. ζηε δ νίγα ε-, εζ-, εζζ- ημο εζιί, είκαζ δ ίδζα ι’ αοηή ηςκ 

εκ, εξ, ηαζ εζξ, δδθαδή ημο είκαζ εκηυξ, ημο κα έπεζξ ηάηζ 

(έκαζιμξ).Δ εκ, πνμ ηςκ  α, ι, π, θ ηαζ ρ βίκεηαζ ει-, πνμ ηςκ  

β, η, λ, ηαζ π βίκεηαζ εβ-, πνμ ημο  θ, εθ- ηαζ ημο ν εν-, ει = εκ, 

Ώζμθ. ηαζ Αςν.,  είζς, έζς, έζςεεκ, εζχηενμξ, εζςηένς, 

εζχηαημξ, εζςηάης, ζςεζηά, εκηυξ, έκημεεκ, έκημζεζ, 

εκηυζεζα, εκδυζεζα, έκδμκ έκδμεεκ, έκδμεζ, εκδμείδζμξ, 

εκδμί, έκδμζ, έκδς, έκηενμκ (εκηυξ), άκηενμ, ακηενζά, έκεα, 

εκεάδε, εκεαδί, εκεάδζμξ, έκεεκ, εκεέκδε, εκηεφεεκ, ζε 

(εξ>ζε), ζκ (ε>ζ, Κνδη.), υκεμξ (εκηυξ, ε>μ, η>ε), μκεμθυβμξ, 

αέηδ (α, επζηαη. + εκ, δδθαδή αέκηδ > αέηδ). 

    βέις ημ  β  πνμηάζζεηαζ + ει ( = εκ)- πθδνχ εκηεθχξ, 

θμνηχκς, ηονίςξ επί πθμίμο.  βειάημξ, βειίγς, βειζζηυξ, 

βέιμξ, βέιζζια, βμιυς (ε>μ), βυιμξ, βυιςζζξ, βμιμεονίδα, 

βζμιίγς, βζμιυγς, βζυιδζδ, βζυιςζδ, βζμιαηάνζ, βζμιάημξ, 

βζυια, βμιάνζ- θμνηίμ, ημ βασδμφνζ, άλεζημξ, αθάλ, αβεκήξ. 

βμιανζά, βμιανζάγς, βμοιάνζ, βμοιανζάγς, δφζπζιμξ (δοζ- 

+ βέις, β>π, ε>ζ)- θμαενυξ, επζηίκδοκμξ, ηαναπχδδξ. 

    ηέκδς ημ η πνμηάζζεηαζ + έκδμκ- εζείς.  ηεκεεφς (δ>ε), 

ηεκεεία, ηέκεδξ, ηεκεδδνχκ- είδμξ ζθήηαξ δ μπμία 

ηαηαζηεοάγεζ ηδκ θςθζά ηδξ ιέζα ζηδκ βδ, ηεκενήκδ, 

ηεκενήκζμκ, ηεενδκζχδδξ. 

    εζεές εξ + εέ-ης, δδθαδή αάγς ημ ζχια εκηυξ εκδφιαημξ- 

εκδφμιαζ.  έζεδια, εζεήξ, εζεήηα, εζεάξ, έζεδκ, έζεδζζξ, 

έζεμξ, εζεδημπνάηδξ (πνάζζς). 

    εζείς εξ + εέ-ης (ε>ζ), εέης εκηυξ ιμο ηδκ ηνμθδ- ηνχβς.  

έζες, έδς (έδ-μιαζ, ιέθθ. ημο εζείς, ε>δ)- εζείς, ακαθίζης, 
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ζπαηαθχ.  εδςδή, εδχδζιμξ, εδςδυξ, έδεζια, εδεζηήξ, 

εδεζηυξ, εδδηφξ (ε>δ), εδεζιαημεήηδ, είδαν (ε>εζ). 

   μδμφξ έδς, ε>μ- ημ δυκηζ.  μδχκ, δυκηζ (μ-δυκημξ, βεκ. ημο 

μδμφξ), μδμκηάβνα (άβνα), μδμκηαβςβυκ (άβς), μδμκηαθβές 

(άθβμξ), μδμκηαθβία, μδμκηυπμκμξ, μδμκηίαζζξ, μδμκημθοΎα, 

μδμκηάνζμκ, μδμκηζάς, μδμκηίγς, μδυκηςζζξ, κςδυξ (κδ, 

ζηεν., δμ>ς)- ζηενδιέκμξ μδυκηςκ, μδάλ (άβς, άλς), 

μδαηηίγς, μδαηηάγς, μδαλδζιυξ, μδαβιυξ, μδαλδηζηυξ, 

μδαλχδδξ, μδάλς, μδμκημ-. 

    δάηκς μ-δάλ- δαβηάκς.  δαηκάγς, δαηέεοιμξ, 

δαηκζζηήν, δαηκδνυξ, δάημξ, δαηεηυκ, δήηηδξ (α>δ), 

δδηηζηυξ, δήβια, δδβιυξ, δήλζξ, δαβηάκς (β>βη), δαβηχκς, 

δάβηςια, δαβηαζζά, δαβηάς, δαβηςκζά, δαβηάκα, 

δαβηακάνα, δαβηακάνζ, δαβηακζάνδξ, δαβηςζζά, δαβηςηά, 

δαβηςηυξ. 

    μδιή έδς, ε>μ (αθ. μδμφξ), εζζένπεηαζ ζηδ ιφηδ- 

ιονμοδζά, υζθνδζδ.  μδςδή (υπςξ εδςδή), μδχδδξ, εοςδία 

(εο, μ>ς), εοςδζάγς, εοςδίγμιαζ, εοχδδξ, εοςδές, 

δοζςδία (δοζ-), δοζχδδξ, μδιάμιαζ, μζιή (δ>ζ), μζιχδδξ, 

μζιήνδξ, υζιδζζξ, μζιφθδ, μζιάμιαζ, μζιδνυξ, 

μζιδνυηδηα, μζιδηήνζμκ, μζιμβυκμξ, μζιυιεηνμ, υζθνδζζξ 

(θένς), υζθνα, μζθνακηήνζμκ, μζθνάδζμκ, μζθναίκμιαζ, 

μζθνακηήνζμξ, μζθνακηζηυξ, υζθνακζζξ, μζθναζία. 

    υγς μδ-ιδ > υδ-ζς >υγς (δζ>γ)- ιονίγς, ηαζ επί εοςδίαξ 

ηαζ επί δοζςδίαξ.  υζδς (γ>ζδ), μγχδδξ, μγςδία, υγδ, 

μγαθέμξ, υγμκ, μγαζκίηδξ, υγαζκα, Ογυθαζ, Ογμθίξ, υγμθζξ, 

μγαζκζηυξ, μγυς, μγςηυξ, γέπκς (απκίγς, α>ε), γέκς. 

                                      Ρίγα  εν-  

     αείνς Ώπυ ημοξ ηφπμοξ, α-έν-εδκ, α-εν-εήξ, α-εν-ζίπμοξ, 

α-έν-νς, α-εν-ηάγς, δ-έν-ηδζε η.ά., θαίκεηαζ νίγα  εν-.  ε 

ηάεε ζοθθμβζηή πνμζπάεεζα ακορχζεςξ αανέςξ ακηζηεζιέκμο, 

ιέπνζ ηαζ ζήιενα, ακαθςκείηαζ έκα  εε..μπ, επεζδή ιάθθμκ δ 

εηθμνά ημο  ε, απμαάθθεζ ημκ μθζβυηενμ αένα απυ ημοξ 

πκεφιμκεξ, ημ δε ν πζεακυκ κα δδθχκεζ ηίκδζδ (νμή). ημκ 

ιδνμ θένεζ  F (Fεν-), ημ μπμίμ πανέιεζκε ζηα  θέν-ς, θάν-μξ 

( = άνμηνμ), α-αεν-ηή ( = ζαηημπήνα, βοθζυξ, F>α), αάν-μξ 

(αοηυ πμο ζδηχκεζ ηάπμζμξ, ε>α), βέν-ακμξ, βέν-αξ ηαζ ε-

βείνς. Σα ανπζηά  α ηαζ F (αF-είνς) ιάθθμκ εη ημο απ-υ (απ- > 

αF- > αα-) πνμένπμκηαζ- ορχκς, ζδηχκς, εβείνς, αενμίγς, 

ζοθθέβς, ιέζ., απμημιίγς, ηενδίγς, θαιαάκς, κζηχ, θένς, 

δζεβείνς, ενεείγς, παε., ορμφιαζ, ακαπςνχ, θένμιαζ, 

ιεηαθένμιαζ, ηνέιμιαζ, απμιαηνφκς, εβείνμιαζ, δζεβείνμιαζ, 

πανμλφκμιαζ.  ένακμξ, ενακάνζμξ, ενακάνπδξ, ενακίγς, 

ενακζηυξ, ενάκζμκ, ένηζξ, ενάκζζζξ, ενακζζηήξ, δενέεμιαζ 

(α>δ), αενζίπμοξ (πμοξ), ανζίπμοξ (αε>α), αενζίκμμξ (κμοξ), 

αενζζπέηδξ (πέημιαζ), αενζζπυηδξ (πμηάμιαζ), αενζίιαπμξ. 

 

    αίνς αθ. αείνς, α-εν-ς > αίνς (ε>ζ)- αείνς.  αίνα- ζθφνα, 

πανάζζημ θοηυ θουιεκμ ακάιεζα ζημ ζζηάνζ (ορδθυηενμ απυ 

ημ ζζηάνζ), ήνα (αίνα, αζ>δ) ηαζ  κήνα, αζνδθαζία (έθαφκς), 

αζνζηυξ, αίνζκμξ, αζνυπζκμξ (πίκμξ), δζαίνς (δζα), δζαίνεζζξ, 

δζαίνεζδ, δζαζνεηυηδξ, δζαζνέηδξ, δζαζνεηζηυξ, δζαζνεηυξ, 

δζαζνεηχξ, δζαζνές,       απαείνς (απυ), απαίνς, απάμνμξ 

(ε>μ), απήμνμξ (α>δ), εκαίνς (εκ), έκανα (αζ>α), εκανίγς, 

ακαίνς (ακά), ζοκαείνς (ζοκ), ζοκήμνμξ (α>δ, ε>μ), 

ζοκάμνμξ, ζοκήςν, λοκάςν (λοκ = ζοκ), επαίνς (επί), 

επαίνμιαζ, έπανζζξ, επήμνμξ, επδνιέκμξ, έπανια, επανίηαζ, 

επάνζημζ, παίνκς (ε-παίνς), πάνζζιμ, ελαίνς (εη), έλανζζξ, 

έλανια,  ακηαείνς (ακηί), ακηαίνς, άκηανζζξ, ακηανζία, 

ακηάνηδξ, ακηανηζηυξ, ακηάνηζημ, ακηάνηζζζα, ακηανηεφς, 

ακηάνα, ακηανηεφς, ακηανζάγς, ηαεαίνς (ηαηά), ηαεανυξ, 

ηαεανεφμοζα, ηαεάνεζμξ, ηαεάνζμξ, ηαεανεζυηδηα, 

ηαεανεζυηδξ, ηαεανζυηδξ, ηαεανεφς, ηαεανεομοζζάκμξ, 

ηαεανιυξ, ηαεανίγς, ηάεανια, ηαεάνζζμξ, ηαεάνζζμ, 

αηάεανημξ, αηαεανζία, ηάεανηνμκ, ηαεάνοθθμξ, 

ηαεανηήνζμξ, ηαεανηήν. 

 

    βένακμξ αθ. αείνς, ημ πηδκυ αοηυ έπεζ ιαηνφ θαζιυ (ζακ 

βενακυ) ηαζ δ δζάααζή ημο δδθχκεζ ηδκ επμπή ηδξ ανυζεςξ, 

αθ. ανυς.- ημ πηδκυ, ιδπακή πνμξ ακφρςζδ αανχκ.  

βενακίαξ, βενάκζμκ, βενακμαςηία (αχηςν), βενακυξ, βενάκζ, 

Γενάκεζα, Γενάκζ, Γενάκζα, βενακμβέθονα. 

 

    βέναξ αθ. αείνς ( = ηενδίγς, θαιαάκς, απμημιίγς- δχνμ 

ηζιήξ.  βεναίνς (αίνς), βενάζζιμξ, βεναζθυνμξ (θένς), 

αβέναζημξ (α, ζηεν.), αβένςπμξ (α, επζηαη. + βέναξ + έπς), 

αβενςπία, αβενςπές, αβενςπεφμιαζ. 

 

    εβείνς αθ. αείνς (α>ε)- ελεβείνς, λοπκάς, ζδηχκς.  έβνς 

(εβν-έζεαζ, απαν. ημο εβείνς)- εβείνς, έβενζζξ, έβενια, 

εβενηυξ, εβένζζιμξ, εβενηήνζμκ, εβενηζηυξ, εβενηί, ελεβείνς, 

ελέβενζζξ, ακεβείνς, ακέβενζζξ, κήβνεημξ (κδ + έβνς), 

αίβεζνμξ (α, επζηαη., ε>ζ)- ορδθή θεφηδ, αζβεζνχκ, 

αζβεζνμθυνμξ (θένς), αζβεζνίηδξ. 

 

    εβνήβμνα παε. πνηι. ημο εβείνς, ιε ζδιαζία εκεζηχηα- 

αβνοπκχ, θοθάς θοθαηή, είιαζ λφπκζμξ, ελεβείνμιαζ.  

εβνήβμνζζξ, εβνδβυνδζζξ, εβνδβμνυηςξ, εβνδβμνηί, 

εβνδβυνςξ, εβνήζζς, βνδβμνές, βνδβυνδζζξ, βνήβμνζζξ, 

βνήβμνα, βνήβμνμξ, βθήβμνα (ν>θ), Γνδβυνδξ, Γνδβυνζμξ, 

βμνβυξ (ακαβναιιαηζζιυξ), βμνβυηδξ, Γμνβάδεξ, βμνβυκεξ, 

βμνβυμιαζ. 

 

    διενυς (δαζ.) δι-υξ ( = ζδζηυξ ιμο) + αείνς (νίγα εν-) = 

ηενδίγς, αθ. άνκοιαζ, άνμξ- επί αβνίςκ εδνίςκ, ελδιενχκς, 

επί θοηχκ, ηαθθζενβχ, πενζπμζμφιαζ, επί πςνχκ, απαθθάζζς 

απυ θδζηέξ, πναΰκς, οπμηάζζς.  διενυηδξ, ήιενμξ, 

διένςζζξ, ιενχκς, διενχκς, διενίδδξ, διενίξ, διενμ-, 

διενυπζηδξ (πίηοξ), διένςια, διενςιυξ, διενςηήξ, 

ακήιενμξ, ακήιενα, ακδιένςξ, ακδιένεοημξ, ακδιενυηδηα, 

ακδιένςημξ, ελδιενχκς, ελδιένςζζξ, ακελδιένςημξ, 

ελδιενςιέκμξ. 

 

    άνκοιαζ αθ. αείνς, νίγα εν->αν- (ε>α)- εηηεηαιιέκμξ 

ηφπμξ ημο αίνμιαζ, θαιαάκς βζα ιέκα  ή  βζα άθθμκ, 

ηανπμφιαζ, απμηηχ.  άνμξ, άνζζξ, άνδδκ, άνδζξ, ανδζμεήναξ 

(εήνα), άνζδ, θάνκαλ (θα, επζηαη. + άνκοιαζ = ημιίγμιαζ), 

θάνκαηα, θανκάηζμκ. 

 

   άζζθθα άνζζξ > άνζζθα > άζζνθα (ιεηάεεζδ) > άζζθθα 

(νθ>θθ)- λφθμ ηζεέιεκμ επάκς ζημοξ χιμοξ, ζηα άηνα ημο 

μπμίμο ηνέιμκηαζ ακηζηείιεκα βζα ιεηαθμνά.  ακάζζθθμξ 

(ακά), ακάζζθμξ, ακαζζθθμημιάς (ηυιδ), ακαζζθθάμιαζ, 

αζίθμξ. 

 

    Λάνζζα θα, επζηαη. + άνζζξ. Πυθεζξ ηείιεκεξ ζε ορδθά 

ιένδ  ή  ιε ορδθά ηείπδ πενζααθθυιεκεξ- υκμια πμθθχκ 

ανπαίςκ πυθεςκ, ελ ανπήξ ζήιαζκε αηνυπμθδ.  Λανζζαίμξ, 

Λάνεζζα. 

 

    θάνημξ θα, επζηαη. + αείνς (νίγα εν-, αν-) + ηάς- ημθίκζ, 

αββείμ βζα ηάναμοκα.  θανηίδζμκ, θανηαβςβυξ (άβς), 

θανημθμνές (θένς). 

 

    θάζακα θα, επζηαη. +  αείνς (νίγα εν-, αν- ) > θα-αν-ακα > 

θάνακα > θάζακα (ν>ζ)- ηνίπμδδ ζπάνα, πάκς ζηδκ μπμία 

ημπμεεημφκηακ δ πφηνα, ιαβεζνζηυ ζηεφμξ. 
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   ανυς αείνς, αίνς, νίγα εν- > αν-, αθ. άνκοιαζ. Καηά ημ 

υνβςια ακαζδηχκεηαζ ημ πχια- μνβχκς, αθεηνίγς, 

ηαθθζενβχ, ζπείνς, ηίηης, ηανπμφιαζ, απμθαφς.  άνμζζξ, 

ανυζζιμξ, ανμηήν, ανυηδξ, ανμηζηυξ, άνμημξ, ανμηυξ, 

ανχζζιμξ, ανμηναίμξ, ανυηνεοια, ανμηνεφξ, ανμηνεοηήν, 

ανμηνεφς, ανμηνζχ, ανζηνζάς, ανμηνδηήξ, ανμηνίαια, 

ανμηνίαζζξ, ανμηνζαζιυξ, ανυηνζμξ, άνμηνμκ, ανμηνυπμοξ 

(πμοξ), ακήνμημξ, ακδνμζία, άνμονα (ακαδζπθαζζαζιυξ)- 

ανμφιεκδ  ή  ανυζζιδ βδ, πςνάθζ, βδ, πχνμξ, πχια, παηνίδα, 

πεχκ, επί βοκαζηυξ ςξ δεπμιέκδξ ζπένια,  ανμονείηδξ, 

ανμοναίμξ, ανςναίμξ.             

    θάνμξ ανυς, βζα ημ  θ,  αθ. αείνς- άνμηνμ, άνμζδ.  

θανάς, θανηίξ, θάν, θάνζμξ, άθανμξ, αθάνςημξ, 

αμφθανμκ (αμο-), θάναβλ (βεκ., θάναββμξ, απυ ηα θάν-μξ + 

άβ-ακ + άβ-ς > θαν-αβ-αβ-μξ > θάναββμξ)- πάζια   ή  ααεφ 

νήβια ιεηαλφ αμοκχκ, αάναενμ,  θανάββζ, θαναββίηδξ, 

θανάββςζζξ, θαναββχδδξ, θάνοβλ (α>ο)- μ θαζιυξ, 

θςβάκζμκ, θανοββίγς, θανοβίκδδκ. 

 

   ανάδα άνμημξ = ανμηνίαζζξ, υνβςια, μ>α, η>δ- ζεζνά, 

ζηίπμξ, πανάηςζδ ζημ πανηί.  αναδάνδξ, αναδανζά, 

αναδζάνζημξ, αναδζάγς, αναδζαηυξ, αναδζανυξ, ανάδζαζια, 

αναδζαζηά, αναδζά, ανάδζαζημξ, αναδζαζηυξ, αναδχκς, 

ανάδςηα, ανάδςημξ, αναδςηυξ, αναδίγς, ανάδζζδ, 

ανάδζζια. 

 

    ανααυζζημξ ανάδα (δ>α) + ζίημξ, δζυηζ μ ζίημξ ζπείνεηαζ 

πφδδκ εκχ  ημ ηαθαιπυηζ ηαηά ανάδεξ.- ηαθαιπυηζ.  

ανααμζίηζ, αναπμζίηζ (α>π), ανααμζζηζά, αναπμζζηζά. 

 

   άνςια άνμο-να (μο>ς), ανυς - άνμονα, αβνυξ, πςνάθζ, 

«ιέγνπζη δε έληνη θαη ηα άιθηηα θαη ηνλ ιηβαλσηόλ αξώκαηα, σο 

παξ’ Δππόιηδη, θαη επζύ ησλ αξσκάησλ αληί ησλ αιθίησλ», 

ζπμθ. εζξ Ώνζζη. Βζν. ηαζ άνμια πάζα εφμζιμξ ηαζ ανςιαηζηή 

αμηάκδ  ή  ηανπυξ θοημφ  ή αοηυ ημ θοηυ.  ανςιαηίγς, 

ανςιαηζηυξ, ανςιαηίηδξ, ανςιαηχδδξ, ανςιάηζζζξ, 

ανςιαηζζιυξ, ανμιαημπμζυξ, άνμια. 

 

    νοζυξ ά-νμζ-ζξ, μ>ο- νοηζδςιέκμξ, γανςιέκμξ (υπςξ ημ 

μνβςιέκμ πςνάθζ).  νοζυηδξ, νοζμπίηςκ (πζηχκ), 

νοζυηανθμξ, νοζαίκμιαζ, νοζαθέμξ, νοζάς, νοζή, νφζδια, 

νφζζζθα, νοζζαίκμιαζ, νοζζαθέμξ, νοζά, νοζζυμιαζ, 

νοζζυξ, νφζςζζξ, νοζχδδξ, νοηίξ (ζ>η), νοηίδα, νοηζδυς, 

νοηίδςια, νοηίδςζζξ, νοηίγς, νφηζζια, νοηζδχδδξ. 

 

    αθέηνζ άνμηνμκ, ν>θ, μ>ε, άθεηνμ, αθεηήν, αθεηνάηζ, 

αθεηνάνδξ, αθεηνάξ, αθεηνάθηζ (αθηί), αθέηνεια, 

αθεηνεοηήξ, αθεηνεφς, αθεηνζά, αθεηνίγς, αθεηνεφς, 

αθέηνζζια, αθεηνυδεια, αθεηνμ-, αθέηνςια. 

 

   μνθακυξ αν-υηδξ (= παηέναξ), αν-υς (επί ιδηνυξ), α>μ, + 

εάκαημξ (ε>θ)- δίπςξ βμκείξ, ζηενδιέκμξ απυ ηάπμζμκ.  

μνθακία, μνθάκεοια, μνθακεφς, μνθακζζηήξ, μνθακίγς, 

απμνθακίγς, μνθακυμιαζ, μνθακμηνμθείμκ. 

 

    ανκέμιαζ άν-ζζξ + κδ (ανκδη.), ιέθθ. αν-κή-ζμιαζ, αυν. δν-

κή-εδκ, πνηι. ήν-κδ-ιαζ, άν-κδ-ζζξ- θέβς υπζ, δεκ εέθς.  

άνκδζζξ, ανκδηζηυξ, ανκδζζ-, ανκήζζιμξ, ανκδηέμκ, 

ελανκέμιαζ, ελάνκδζζξ, ελανκδηζηυξ, έλανκμξ 

 

    αθεαίκς αυν. άθ-εεη-μ, ιέθθ. αθ-εήζ-ς, αυν. αθ-εεζ-εήκαζ 

ηαζ ήθ-εδζ-α, ιέζ. ιέθθ. αθ-εέλμιαζ (ςζάκ εη νήι. αθ-εέζζς), 

Σμ δεφηενμ ζοκεεηζηυ θαίκεηαζ υηζ είκαζ απυ ημ ηίεδιζ, εέης.  

Ώθθά ηαζ απυ ημ αθεέλμιαζ, ημ εάζζς (α>ε) ζδιαίκεζ ιέκς 

άπναηημξ (υπςξ μ αζεεκήξ). Σμ πνχημ ζοκεεηζηυ απυ ημ άν-

ζζξ (ν>θ), δδθαδή ζδηχκμιαζ απυ ηδκ ηαηάηθζζδ ηαζ ηδκ 

απναβία- εεναπεφς.  άθεελζξ, αθεεζηήνζα, αθεεφξ, αθεήεζξ, 

αθεήζης, άθεμξ, ακαθεήξ, ακάθεδημξ. 

    αννςδές άν-ζζξ + ζςε-ήζμιαζ, ιέθθ. ημο ζχγς > 

ανζςεές > αννςδές (νζ>νν, ε>δ), δδθαδή άνζζξ ζςηδνίαξ- 

θμαμφιαζ, ηνέις, γανχκς.  αννςδίδ, μννςδές (α>μ), 

μννςδίδ, μννςδέςξ. 

 

   άνηημξ άν-ζζξ + ηηάξ (ιεη. ημο ηηείκς), δζυηζ υνεζα εθμνιά 

ζημ εφια ηδξ- δ ανημφδα, μ αζηενζζιυξ. άνημξ, άνηεζμξ, 

άνηζμξ, άνηηεζμξ, άνηεζμκ, ανηηεία, ανηηεφς, ανηηή, 

άνηηζμξ, ανηηζηυξ- αυνεζμξ (απυ ημκ αζηενζζιυ), ανηηχμξ, 

ανηηφθμξ, ανηηυπεζν, Ώνηημθφθαλ, Ώνηημφνμξ (μφνμξ), 

ανημφδα, ανημοδζάνδξ, ανημοδάηζ, ανημοδμαυηακμ, 

ανημοδάπζδμ (απίδζ), ανημοδάξ, ανημοδζά, ανημφδζ, 

ανημοδζάνζημξ, ανημοδζάγς, ανημοδχ, ανημοδίγς, 

ανημφδζζια, ανημοδίζζμξ, ανημοδζζηά, ανημφδμξ. 

 

    άνζδκ άνζ-ζξ, ανμηήν ( = παηέναξ), ανυς ( = ζπείνς, 

ηίηης). Βπίζδξ επί ηεηνάπμδςκ, αίνμκηαζ, ζδηχκμκηαζ ζηα δφμ 

πυδζα βζα αάηεοζδ- ανζεκζηυξ, ημ άννεκ θφθμ, ακδνζηυξ.  

άννδκ (νζ>ζζ), ένζδκ (α>ε), άννεκ, ανζεκζηυξ, αννεκζζηέμκ, 

αννεκμααζία (ααηεφς), αννεκμαάηδξ, αννεκμβμκές, 

αννεκμημίηδξ (ημίηδ), ανζεκμημίηδξ, αννεκυηδξ, αννεκυς, 

αννεκυμιαζ, αννεκμπίπδξ (μπζπεφς), αννεκμπμζές, 

αννεκςπία (ςρ), αννεκμπχηδξ, αννεκςπυξ. 

 

    αθδαίκς άν-ζζξ (ν>θ) + δαίκ-οιζ ( = ηνέθς)- ηάκς ηάηζ κα 

αολδεεί, ηνέθς, αολάκς, πθδεφκς.  αθδήζης, άθδμιαζ, 

αθδήεζξ, άθζζξ (δ>ζ), ακαθδαίκς, ακαθδήζης, ακαθδήξ, 

άθζμξ (άθζζξ)- δάζμξ, ηυπμξ ηαηάθοημξ, άθζςια, αθζμηυιμξ 

(ημιές), αθζμημιές, αθζμημιζηή, αθζμπμζία, αθζχδδξ, 

αθζαίμξ, αθζηίδεξ, αθζίκδ, αθζφθθζμκ, άθια ( = άθζμξ), 

υαζζξ (μ, αενμζζη. + άθζμξ, ιε απμαμθή ημο θ), αθηάκα (ζ>η), 

αθζηάκα, ανηάκα (θ>ν), αθηακεφς, αθηακζάγς, Άθηδ. 

 

    υνκοιζ αείνς, νίγα εν-, ε>μ- ελεβείνς, δζεβείνς, ζδηχκς, 

λεζδηχκς, ηζκχ, πανμνιχ.  υνκοιαζ, ηυεμνκμξ (ηάης, α>μ, 

η>ε)- οπμδήιαηα ιε ορδθμφξ πάημοξ, νέεμξ (μ-νέζε-αζ, 

απανέιθ. ημο υνκοιζ)- ημ πνυζςπμ, ημ ζχια, ιέθμξ ημο 

ζχιαημξ, νεεμιαθίδδξ (ιήθμκ). 

 

   υνκζξ υνκ-οιζ, δζυηζ πεηάεζ, ζδηχκεηαζ πάκς απυ ηδκ βδ- 

πηδκυ, υπςξ ημ μζςκυξ, πηδκυ πνμθδηζηυ, πνμθδηεία, υνκζεα.  

υνκεμκ, μνκαπέηζμκ (πέημιαζ), μνκεάγμιαζ, μνκεαηυξ, 

μνκεχδδξ, μνκζεχδδξ, άμνκμξ (α, ζηενδη.), υνκζεα, μνκζεεία, 

μνκζεεφς, μνκζεζάγς, μνκζεεφμιαζ, μνκζεεοηήξ, μνκζείαξ, 

μνκζευμιαζ, μνκζεχκ, μνκζεμηνμθείμκ, μνκζεμ-, μνηαθίγς 

(ηάθαξ)- επί ιζηνχκ μνκίεςκ πμο ανπίγμοκ κα πεημφκ,  

μνηαθίξ, μνηάθζπμξ, μνηαθζπεφξ, υνηολ (α>ο)- πεηάεζ παιδθά, 

μνηφηζ, βυνηολ (βζα ημ  β,  αθ. αείνς), μνηφβζμκ, μνηοβμημπία 

(ηυπης), μνηοβμηυπμξ, μνηοβμιήηνα, Ονηοβία. 

 

    μνμφς υν-κοιζ- εβείνμιαζ ηαζ μνιχ ιε αία ζε ηάηζ  ή πνμξ 

ηα ειπνυξ, ηζκμφιαζ βνήβμνα, ζπεφδς, ορχκμιαζ (βζα κα δς, 

υνμιαζ).  υνμιαζ- επζεεςνχ, επμπηεφς,  μνίκς, μνδή, 

μνδαθία (δδθέμιαζ), υνπδλ (πήβκοιζ), μνέμιαζ, εζζακμνμφς 

(εζξ + ακά). 

 

   μφνμξ (Ώ) υν-κοιζ (μ>μο)- μφνζμξ, εοκμσηυξ άκειμξ απυ 

ηδκ λδνά βζα απυπθμοκ.  μφνζμξ, μονζμζηάηδξ (ίζηδιζ), χνμξ 

(μο>ς), μονζυηδξ, μονζυς, μφνμκ, μονίγς . 

(ΐ) αθ. υνμξ, μ>μο- υνμξ, αμοκυ. μφνεζμξ, μονευθμζημξ 

(θμζηχ), μονεζζαχηδξ (αυζης, αχηςν), μονεζίμζημξ (μίημξ), 

μονεφξ, χνμξ (μο>ς), ναδθμξ (αθα-ζηυξ, θα>αθ>δθ), 

μονακυξ (άκς, οπέν ηςκ μνέςκ), Οονακυξ, Οονακία, 

Οονακίδδξ, Οονακίςκεξ, μονακίγς, μονάκζμξ, επμονάκζμξ, 

μονακμιήηδξ, μονακίξ, μονακίζημξ, μονακμφπμξ (έπς). 

 

   μονά [υν-κοιζ, μ>μο, δζυηζ εβείνεηαζ, λεζδηχκεηαζ βζα κα 

δζχλεζ ηα έκημια], μοναβές (άβς), μοναβυξ, μοναβία, 
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μονάβζμκ, μοναία, μοναίμξ, μονίαημξ (αηίξ), μονίαπμξ (η>π), 

υννμξ (υνζς, ιέθθ. ημο υνκοιζ, νζ>ζζ), μννμπφβζμκ (ποβή). 

 

    ένκμξ αείνς, νίγα εν-, υνκοιζ- κεανυξ αθαζηυξ, ςξ 

ζφιαμθμ ηδξ κεακζηήξ ηνοθενυηδηαξ ηαζ ηαθθμκήξ, επί ηέηκμο, 

ηανπυξ.  ενέπημιαζ (παηέμιαζ)- ηνχβς, ηαηά ημ πθείζημκ επί 

πμνημθάβςκ γχςκ,  ακενέπημιαζ, οπενέπης. 

 

    άνκα αθ. αίνς, υνκοιζ, ένκμξ (ε>α)- ηαη’ ανπάξ ηα κεμβκά 

(ένκμξ) ηςκ πνμαάηςκ. Έπεζηα ηα πνυααηα ηαζ μ ηνζυξ 

(ανκείμξ), μ μπμίμξ ζπένκεζ (αν-υς) επί ηςκ πνμαάηςκ. Αίπςξ 

μκμιαζηζηή ζε πνήζδ ηδξ θέλδξ αικυξ (ιάθθμκ απίεακδ 

ηοβπάκεζ δ εκαθθαβή ημο  ν ζε  ι). Ο ιδνμξ ακαθένεζ ιυκμ 

ηδκ θέλδ αικίμκ = αββείμ πνμξ οπμδμπή ημο αίιαημξ ηςκ 

εοιάηςκ ηαζ ηίπμηε άθθμ ζπεηζηυ. Δ θέλδ δε αοηή πνμένπεηαζ 

απυ ημ αιάς = ζοθθέβς ιε ηα πένζα, αθθά ηαζ «γάια ελ 

ηαιάξνηζη», δδθαδή ανιέβς. Βπμιέκςξ αικυξ ζδιαίκεζ ημ γχμ 

πμο ανιέβεηαζ ηαζ έπεζ νίγα εη ημο αιάς, δζαθμνεηζηή απυ ημ 

άνκα. ε επζβναθή απυ ηδκ Γυνηοκα ηδξ Κνήηδξ ζχγεηαζ 

μκμιαζηζηή ανήκ (Fανήκ, βζα ημ F αθ. αείνς) ηαζ ζηδκ 

ΐμζςηία ανκχκ (Fανκχκ).  ανκαβυξ (άβς), ανκέα, ανκαηίξ, 

άνκεζμξ, ανκίζζμξ, ανκείμκ, ανκείμξ, ανκεζμεμίκδξ (εμζκάς), 

ανκμθάβμξ, ανκίμκ, ανκί, ανκίξ, ανκδΎξ, ανκμηηαζία 

(ηηείκς), ανκμ-, ανκςδυξ (ςδή), ανκυξ, νδκ (α-νήκ), νδκζηυξ, 

νήκζλ, νδκμθμνεφξ, πμθφννδκμξ. 

 

    ανκεοηήν, ανκεοηήξ άνκα, μ ιδνμξ εκκμεί άκενςπμ πμο 

πέθηεζ ηαηαηέθαθα. Καηά ημκ Βοζη. «έζηη γαξ αξλεπηήξ θαη 

θπβηζηήξ ηα απηά, εη θαη ζαθέζηεξνλ ην θπβηζηήξ, αξλεπηήξ ηε 

γαξ ν επί θεθαιήλ εηο ζάιαζζαλ δπόκελνο, θαζ’ νκνηόηεηα ησλ 

ηεο αξλώλ πνξείαο, νη ζθηξηώληεο ηνηο κελ νπηζζίνηο πνζίλ 

άιινληαη, ηελ δε θεθαιήλ ηε γε πειάδνπζη, δηό ίππνπξνλ ηρζύ, 

ηνλ θαη ηππνπξία δηά ην ζπλερέο εμάιιεζζαη αξλεπηήλ ηηλέο 

εθάινπλ»- δφηδξ, ηοαζζηήν.  ανκεφς- πδδχ, ηοαζζηχ, δφμιαζ, 

αμοηχ.   

   υνμξ υν-κοιζ, ζδηςιέκμ ρδθά- αμοκυ.  υνεζμξ, μνεζάξ, 

μνεζάνπδξ, μνείαοθμξ (αοθίγμιαζ), μνεζααζία (ααίκς), 

μνεζαάηδξ, μνεζααηζηυξ, μνείβακμκ (βεκκχ), μνείβακμξ, 

μνίβακμκ, μνεζκυιμξ, μνεζχδδξ, μνείπαθημξ, μνίπαθημξ, 

μνείηδξ, μνεζχηδξ, μνοηφπμξ, μνεφξ- ημ ιμοθάνζ, ημ πθέμκ 

ηαηάθθδθμ βζα ιεηαθμνέξ ζε αμοκά, μνεςηυιμξ (ημιές), 

μνεμπςθχ, μνζηυξ, μνζηηίηδξ (ηηίγς), μνμ-, μνεμ-, μνεζίαζμξ, 

μνέζαζμξ, μνεζίημζημξ (ημίηδ), μνεζζημίηδξ, μνεζθεπήξ 

(θέβς), μνέζηζμξ (ζηζά), μνεζηχμξ (ηείιαζ), μνεζηεφς, 

μνεζζζαάηδξ, μνεζζαάηδξ, μνέζηενμξ, μνέζηδξ, μνεζηζάξ, 

μνίαξ, μνεμβυκμξ, μνεζζαχηδξ (αχηςν), άνπεγα (μ>α + 

πέγα)- δ πέγα ημο υνμοξ, βζα ηδκ δαζεία μ Ανάηςκ θέβεζ 

«Τξύθσλ γαξ πεξί πλεπκάησλ θεζί ην α  πξνηαζζνκέλνπ ηνπ ξπ  

ζπζηέιιεηαη θαη δαζύλεηαη». 

    μνευξ υνε-αζ, απανέιθ. ημο υνκοιζ- υνεζμξ, εοεφξ, ίζζμξ, 

ζςζηυξ, εοηοπήξ, βκήζζμξ, πναβιαηζηυξ, δίηαζμξ, ζηαεενυξ.  

υνεζμξ, μνεάδζμξ, μνεεφς, μνευς, μνεχκς, μνεμζφκδ, 

μνευηδξ, μνεδθυξ, Ονεάκδξ, Ονεςζία, Ονεία, Ονεχζζμξ, 

μνεζάγς, μνείαζζξ, μνείαζια, μνεμπεδζηή (πεδάς), 

μνεχκοιμξ (υκμια), μνεςζία, μνεμ-, υνεςζζξ, μνεςηήξ, 

υνενμξ, νενμξ, μνενίγς, μνενεφς, υνενζμξ, μνεζκυξ, 

μνενζζιυξ, μνενμβυδ (βυμξ), μνενία, μνενυθαθμξ, υνενςια. 

    μνζυξ υνζς, ιέθθ. ημο υνκοιζ, μνευξ (ε>ζ)- μνευξ.  

μνζυηδξ, μνζάββδξ (άβς, άβαβμκ), μνζζ-, μνζμ-, μνζμθμπεφς 

(νμπή, ν>θ), μνζφδνα (φδςν), μνηυξ (ζ>η), ςνηυξ (μ>ς), 

μνζμί. 

    εμνηή (δαζ.) α (αενμζζη.) + μνευξ, μνηυξ ( = αςιυξ), α>ε, 

μνηή, εμνηάγς, μνηάγς, εμνημθυβζμ, εμνηάζζμξ, εμνηαίμξ, 

ευνηζμξ, εμνηαζιυξ, εμνηάζζιμξ, ευνηαζζξ, έμνηζξ, 

ευνηαζια, εμνηαζηήξ, εμνηαζηζηυξ, Βμνηχκ, ιεεευνηζμξ 

(ιεηά), βζμνηή (εμ>βζ), βζμνηάγς, βζμνημθυβδια, βζμνηάζζ, 

βζμνηζάηζημξ, βζμνηζκυξ, βζμνημθυβζ. 

    θμνδυξ θα (επζηαη.) + μνευξ (ε>δ)- μ έπςκ ημ ζχια 

ηεηαιιέκμ πνμξ ηα μπίζς έηζζ χζηε δ ημζθζά ηαζ ημ ζηήεμξ κα 

ελέπμοκ.  θμνδαίκς, θμνδυς, θυνδςια, θυνδςκ, θυνδςζζξ, 

θυνδςζδ. 

    κςενυξ κδ (ανκδη.) + μνευξ, δμ>ς, νε>εν- μηκδνυξ, 

παφκμξ, δοζηίκδημξ, αανφξ  ή  ααεφξ φπκμξ, ηειπέθδξ.  

κςενεία, κςενυηδξ, κςενζάς, κςενεφμιαζ, κςεήξ, κςεέξ, 

κςεεία, κχεμονμξ (μονά). 

    ιάνζζπμξ ημ  ι  πνμηάζζεηαζ (υζπμξ – ιυζπμξ) + άνζζξ > 

ιάνζ-ζημξ > ιάνζζπμξ (η>π)- ζάηημξ, εφθαημξ.  ιανζίπζμκ, 

ιανζίπεζμκ, ιανζζπμθυνμξ, ιάνζοπμξ, ιάνζζππμξ, 

ιανζφπζμκ. 

    μνέβς αείνς (νίγα εν-, ε>μ), άνκοιαζ, υνκοιζ + άβς (α>ε)- 

εηηείκς, απθχκς, δίκς, πανέπς, θαιαάκς, πζάκς, ένπμιαζ 

πνμξ ημ δυθςια, πμεχ, επζεοιχ, ζημπεφς, πνμζαάθθς, 

ηηοπχ.  υνεβια, μνέβκοιζ, μνεηηζάς (β>η), μνεηηές, 

μνέβμιαζ, υνελζξ, μνεηηζηυξ, μνεηηυξ, νέβμιαζ. 

   μνβοζά μνέβς = εηηείκς + ηαηάθδλδ –οζα (αβοζά, άνποζα)- 

ημ ιήημξ  ή δζάζηδια ηςκ εηηεηαιέκςκ εηαηένςεεκ μνζγμκηίςξ 

αναπζυκςκ.  μνβοζή, μνβοά, μνβοζυμιαζ, μνβοζαίμξ. 

   υνοβια αν-υς (α>μ), υν-κοιζ + άβς (α>ο)- θάηημξ, 

ηάθνμξ, αυενμξ, δζχνοβα, οπυκμιμξ, αάναενμ.  μνοβιία, 

μνοβή, μνοπή (β>π), υνολζξ (άλς), υνολ, υνοβλ, μνοηηή, 

μνοηηέμκ, μνοηηήν, μνοηηήξ, μνοηηυξ, μνφζζς (βζ>ζζ), 

ελμνφζζς, ελυνολζξ, μνφπς, μνοπείμκ, δζχνολ, δζχνοβα, 

μονυξ (μ>μο), γςνίαζ (δζ>γ), υνβςια (υνοβια > υνβοια > 

υνβςια, ο>ς), μνβχκς, μνβυξ, μνβμηυιμξ.   

    αμνηήν άμνημ, οπενζοκηέθζημξ ημο αείνς- ζιάκηαξ δζα ημο 

μπμίμο ιπμνεί ηάπμζμξ κα ηνειάζεζ ηάηζ, γχκδ λίθμοξ, ζιάκηαξ 

ζαηηζδίμο.  αμνηές, αμνηή, άμν, άμνμξ, άμνηνα, ανηάς, 

ακανηχ, ακανηδιέκςξ, ακανηάς, ακάνηδζζξ, 

ανηέμκ,άνηδια, ανηέιςκ, ελανηάς, ελάνηδζζξ, ελάνηδια, 

ελανηδδυκ, ελάνηζα, λάνηζα, ανηδνία, ανηδζιυξ, ανηδηυξ, 

ααενηή (αθ. αείνς), ανηήν. 

    αζςνές άςνημ, οπενζοκηέθζημξ ημο αείνς, α>αζ- εβείνς, 

ορχκς, ιεηεςνίγς, ελανηχ.  αζχνδια, αζςνία, αζχνδζζξ, 

αζςνδηυξ, αζχνα, ιεηεςνές (ιεη-ά, αζ>ε), ιεηεςνίγς, 

ιεηεςνία, ιεηεχνδζζξ, ιεηεςνζζιυξ, ιεηεςνζζηήξ, 

ιεηέςνμξ, ιεηεςνμ-, ιεηήμνμξ (ες>δμ), ιεηεςνμθέκαλ 

(θεκαηίγς). 

    θχνμξ θα (επζηαη.) + άμν, αμ>ς- θςνί, ζιάκηαξ, δκίμ.  

θςνί, θςνίγς, θςνμημιές, θμονί, θμφνα, θμονάηζ, θμονίδα, 

θμονζδζάγς, θμονζδςηυξ, θμονίηζα, θμονχκς, θμονςηυξ, 

θμφνδμξ, θμονδζά, Λμονδάηα, θυνδα (υηζ οπάνπεζ ηαζκία, 

θμονίδα > θυνδα, ζηα έκηενα;). 

    ενφς αείνς (νίγα εν-)- ζφνς πνμξ ηα επάκς, έθης, ζφνς 

επί ημο εδάθμοξ, ακεθηφς πθμίμ ζηδκ λδνά, απμηνμφς, 

οπεναζπίγς, θοθάς, επζηδνχ, δέπμιαζ, ημιίγς, ηαηαννίπης, 

ηαηαζηνέθς, έθης πνμξ ημκ εαοηυ ιμο, αθ. αίνς.  εζνφς 

(ε>εζ), ενφμιαζ, εζνφμιαζ, ένοια, ενοικάμιαζ, ενοικυκςημξ 

(κχημκ), ενοικυξ, ενοικυηδξ, ενοικυς, ενοηήν, ενοζηυξ, 

ενοζιυξ, ενοζάνιαηεξ (άνια), ένοζμξ, ένοζζξ, ενοζζκδΎξ 



 30   

 

(κδφξ), ενοζίπημθζξ (πηυθζξ), ενοζίπεςκ, ενοζίενζλ, ενοζζ-, 

ελενφς, λενκχ, λέναζια, λεναηυ, λενκάς, ακενφς, επενφς, 

επεζνφς. 

   ενφης ενφ-ς + ίης, δζυηζ ημ παε. ενφημιαζ ζδιαίκεζ, 

ηςθφμιαζ κα θφβς, δεκ πνμπςνχ, ιέκς πίζς- ακαπαζηίγς, 

πενζμνίγς, ηαηέπς, ακαηυπης, ζηαιαηχ.  ενοηάκς, 

ενοηακάς, ενοηηήνεξ, ελενφης. 

    νφμιαζ ε-νφμιαζ- ζφνς πνμξ ειέκα, θοηνχκς, ζχγς, 

θοθάβς, ακαπαζηίγς, ειπμδίγς, απμηνμφς.  νοιυξ, νοζζάγς, 

νοζία, νφζζα, νοζίαςιμξ, νφζζμκ, νφζζμξ, νοζίπμθζξ, νφζζξ, 

νφια, νοζηάγς, νφζηαβια, νοζηαηηφξ, νφζηδξ, νοζηήν, 

νφηεζνα, νοηήν, νοηυξ, νφηνμκ, νφηςν, νοιυξ, νοιμοθηές 

(έθης), νοιμφθηα, νοιμφθηδζζξ, νοιμοθηζαδυνμξ, 

νοιμφθηζμκ, νοιμοθηυ, νοιμοθηχ, νειμφθηα. 

    έθης (δαζ.) εκκμεί ζπεδυκ υ,ηζ ηαζ ημ ενφς + έπς (δαζ.) = 

ηαηαβίκμιαζ, αημθμοεχ > ενεπς > εενπς > ένπς (βζα ηδκ 

δαζεία αθ. άνπεγα, εηηυξ ηαζ ακ εη ηδξ δαζείαξ ημο έπς) > 

έθης (ν>θ, π>η), αθ. εθηφς- ζφνς, ζφνς ηαηυπζκ (έπς) ιμο, 

ζφνς επάκς, ηνααχ, ζπανάζζς (επί ηοκχκ), ηακφς ηυλμ, 

νοιμοθηχ πθμίμ, πμνεφς, ακηθχ, αζηχ, ηίθθς. έθλζξ, έθλδ, 

εθλίκδ, εθηηυξ, εθηηζηυξ, άκεθηημξ, ακεθηηυξ (άκς), εθηές 

(αθ. έθης, εζ-πέ-ζεαζ, απανέιθ. ημο έπς, πε>ηε), εθηεζζ-, 

εθηδειυξ (ε>δ), έθηδενμκ, έθηδια, εθηδηήν, εθηδδυκ, 

ακέθης, εθηφς (αθ., έθης, εθηές, εί-πμ-κ, παναηαη. ημο έπς, 

πμ>πο>ηο),  εθηοζιυξ, εθηοειυξ, έθηοζζξ, εθηοζηζηυξ, 

έθηοζια, εθηοζηάγς, εθηοζηήν, εθηοζηίκδα, δζεθηοζηίκδα, 

εθηοζηυξ, ακεθηφς, ακέθηοζζξ, ακεθηφζζιμξ, 

ακεθηοζηήναξ, ακεθηοζηήνζμξ, ακεθηοζηζηυξ, ακεθηοζηήξ, 

ακεθηοζηυξ, ακέθηοζημξ, εθέθης (επ-ί, π>θ).  

   έθημξ (δαζ.) εθηές ( = ζπανάζζς, ε>μ)- ηναφια, πθδβή, 

ςηεζθή, ηναφια ιε θθεβιμκή.  εθηυς, εθηαίκς, έθηακμκ, 

εθηήεζξ, εθημπμζές, εθηφδνζμκ, έθηςια, έθηςζζξ, 

εθηςηζηυξ, εθηςιαηζηυξ, εθηχδδξ. 

    μθηάξ (δαζ.) έθης, ε>μ- πθμίμ νοιμοθημφιεκμ.  μθηαίμκ, 

μθηείμκ, μθηή, μθηαδζηυξ, μθηάδζμκ, μθηαδμπζηηςηή 

(πζζζχκς), μθηάγς, μθηήνδξ, μθηαίμξ, μθηαία, μθηαίδ, 

μθηεφξ, μθηήεζξ, μθηίμκ, μθηήσμκ, υθηζιμξ, μθηυξ, μθηυηδξ, 

μθηζιυηδηα, μθηςηήναξ, εθυθηζμκ (επ-ί, π>θ), εθμθηίξ, 

εθμθηυξ, εθμθηυκ, θεθμφπα.  

    ένπς (δαζ.) αθ. έθης, θ>ν- ζφνμιαζ, ηζκμφιαζ ανβά, υπςξ 

ημ ενπφγς, ηζκμφιαζ, απθχξ πδβαίκς  ή ένπμιαζ.  ενπφγς (αθ. 

έθης, εθηφς), ενποζηάγς, ενποζηήν, ένποζζξ, ένρζξ, 

ενπφθθζμκ, ένποθθμξ, ενποθθίξ, ένποθθα, ενπφθθζκμξ, 

ενπεηυκ (αθ. εθηές), ενπεηυεζξ, ενπηυκ, ενπεηυδδηημξ 

(δάηκς), ενπδζηήξ, ενπδζηήν, ενπδζηζηυξ, ένπδξ, ενπδδχκ, 

ενπδκχδδξ ενπήκ. 

   ενέθς αείνς (νίγα εν-) + επί (π>θ), πνηι. ήν-επ-ηαζ- 

ηαθφπης ιε ζηέβδ, επζζηέθς, ζηέθς. ενέπης, ενέρζιμξ, 

ένερζξ, αιθζνεθήξ (αιθί, ε>ζ), ηαηδνεθίξ, ακδνεθήξ, 

ζοκδνεθές, ζοκδνέθεζα, ζοκδνεθήξ, μνμθή (ε>μ), 

μνμθζαίμξ, μνμθίαξ, μνμθζηυξ, μνυθζκμξ, υνμθμξ, μνμθυς. 

    Ένεαμξ ενέθς, θ>α, δζυηζ ζηεβάγμκηακ απυ ημ έδαθμξ ηδξ 

βδξ- ηυπμξ ζημηεζκυξ ιεηαλφ ηδξ βδξ ηαζ ημο Άδδ, ημ ζηυημξ 

ηδξ ααφζζμο, ηδξ εαθάζζδξ.  ενεαμδζθάς (δζθάς), ενεαυεεκ, 

Βνεαμθμίηδξ (θμζηχ), ενεαχδδξ, ενεαχπζξ (ςρ), ενεαεκκυξ, 

ενεικαίμξ, ενεικυξ, Βνειαμί, Κέναενμξ (ηφςκ, εα>αε). 

    μνθκή, μνθκά αθ. μνμθή ηαζ Ένεαμξ (ε>μ)- ημ ζηυημξ ηδξ 

κοηηυξ.  μνθκήεζξ, μνθκυξ, μνθκζκυξ, μνθοίξ, μνθκχδδξ, 

μνθκαίμξ, νθκδ, Ονθεφξ (ηαηήθεε ζημκ Άδδ), Ονθέαξ, 

νθεζμξ, Ονθζηυξ. 

    μθνφξ μνμθή (ενέθς = ηαθφπης δζα ζηέβδξ) > μνθδ 

>μθνφξ (νθ>θν)- ημ θνφδζ, μθνφξ υνμοξ, ηνδικυξ.  μθνοάγς, 

μθνοάς, μθνοβκχ, Οθνφκζμκ, μθνφδζμκ, μθνφδ, μθνουμιαζ, 

μθνφςια, μθνοακαζπαζίδδξ (ακαζπάς), θνφδζ, θνοδάξ, 

ενοξ (θ>ε), ενδ, ζοκμθνφςια, ζοκμθνοχκμιαζ, 

ζοκμθνφςζζξ. 

    έναιαζ ενφμιαζ = έθημιαζ, ο>α- είιαζ ενςηεοιέκμξ, 

αβαπχ πμθφ, ζθμδνχξ επζεοιχ.  ενάς, εναζηεφς, εναηυξ, 

ενακκυξ, εναηεζκυξ, επέναζημξ, έναζζξ, ενάζιζμξ, εναζηήξ, 

εναζηυξ, εναηίγς, Βναηχ, εναηχπζξ (ςρ), ενυεζξ, ένμξ, 

ένςξ, Ένςξ, ΄Βνςηαξ, ένςηαξ, Βνςηάνζμκ, Βνςηίδζα, 

ενςηεφμιαζ, ενςηεοιέκμξ, ενςηζδεφξ, ενςηυθδπημξ 

(θαιαάκς), ενςηζηυξ, ενχηζμκ, ενςηίξ, ενςηίθμξ. 

    δπενμπεφξ απυ (α>δ) + ένμξ + πεφζζξ- επί ηςκ απαηδθχκ 

θυβςκ ηαζ ηεπκαζιάηςκ ηςκ εναζηχκ, λειοαθζζηήξ, 

απαηεχκαξ, ελαπαηχκ, δεθεάγςκ.  δπενμπεοηήξ, δπενμπδίξ, 

δπενμπεφς, δπενυπεοια. 

    θανυξ θα (επζηαη.) + ένμξ ( = υνελζξ, επζεοιία, ένςηαξ)- 

εοπάνζζημξ ζηδ βεφζδ, εοάνεζημξ ζηδκ μζιή, ζηδκ υρδ, 

ενάζιζμξ, δδφξ, βθοηυξ.  θανζκυξ, θάνζικμξ, θάνζκμξ, θάνδμξ, 

θανδί (;), θδνμβδεήξ (α>δ, βδεές), θφνα (α>ο)- ημ ιμοζζηυ 

υνβακμ, θονζηυξ, θονίγς, θφνζζια, θονζζιυξ, θονμπδβυξ 

(πήβκοιζ), θείνζμκ (θαζ, επζηαη., αζ>εζ)- ηνίκμ, κάνηζζζμξ, 

θείνζκμξ, θεζνζυεζξ, θείνζμξ, θεζνζχδδξ, θείνμκ, θεζνυξ. 

    ζαίνς αίνς = απμιαηνφκς. Σμ  ζ  ή  απυ  εξ (= επί ηνυπμο, 

επί ζημπμφ) είηε απυ ημκ ήπμ πμο αημφβεηαζ υηακ ζανχκεζ 

ηακείξ ηάηζ- ζανχκς, ηαεανίγς, απμννίπης, ζφνς πνμξ ηα 

πίζς ηα πείθδ ηαζ δείπκς ηα δυκηζα, υπςξ μ ζηφθμξ. Λέβεηαζ 

ηαζ επί βέθςημξ ιε πείθδ δζεζηαθιέκα είηε επί πθδβήξ  ή  

έθημοξ (δζυηζ ζφνεδηε ημ δένια).  ζάνμκ, ζάνςενμκ, ζανυς, 

ζανχκς, ζάνςζζξ, ζάνςια, ζανςηήξ, ζάνα, ζάνια, 

ζανιυξ, ζανάπμοξ (πμοξ), ζάνςκ, ζάθια (ν>θ), αζονήξ (α, 

ανκδη., α>ο), ζεζδνυηςξ (ζεζδνυξ, ιεημπή πνηι. ημο ζαίνς), 

ζέζδθμξ (ν>θ), ζέζδνα (πνηι. ημο ζαίνς ιε ζδιαζία εκεζη.), 

ζανδάκζμξ (αθ. ζαίνς + βακάς = ιεζδζχ, β>δ)- επί βέθςημξ 

πζηνμφ  ή  εζνςκζημφ ηαζ πθεοαζηζημφ,  ζανδυκζμξ, ζανδυκζμκ, 

ζανδάγς, ζανδχκ, ζάνζζα (δζυηζ ζανχκεζ ημκ επενυ)- ιαηνφ 

δυνο, ζανζζμθυνμξ. 

    αθμζονυξ ιάθα (αθ. αθάλ, αθίηης, αθχζης) + ζαίνς, 

ζανυς, δδθαδή ιαθαζανυξ > αθαζανυξ (υπςξ ημ αθάλ απυ ημ 

ιαθαηυξ) > αθμζονυξ (α>μ, α>ο)- θμαενυξ, αοζηδνυξ, 

εανναθέμξ, ακδνείμξ.  αθμζονυηδξ, αθμζονχπζξ (ςρ), 

αθμζονςπυξ, αθμζονχπδξ. 

   ζφνς ζαίνς, ζανυς (α>ο)- ζένκς, ζφνς ειπνυξ, ζφνς 

δίπηο, ζφνς δζα ηδξ αίαξ, παε. επζιδηφκμιαζ.  ζένκς (α>ε), 

ζφνηδξ, ζονηυξ, ζφνια, ζονιή, ζονιυξ, ζονιαία, 

ζονιαΎγς, ζονιασζιυξ, ζονιάξ, ζονιαηίηζξ, ζονιαηίξ, 

ζονιζζηήν, ζφνδδκ, ζονθεηυξ (πέηαιαζ, π>θ), ζφνθμξ, 

ζονηά, ζφνζζιμ, ζμφνζζιμ, ζφνκς, ζονηά, ζονηάνζ, 

ζμονηάνζ, ζονηή, ζφνηδ, ζμφνηδξ, ακαζφνς, ακάζονια, 

ακαζφνημθζξ, ζαφνα (ο>αο), ζαφνδ, ζαφνμξ, ζαονίηδξ, 

ζαονςηήν, ζαονςηυξ. 

    ζμνυξ ζαίνς, ζανυς (α>μ)- ζδίςξ ηάθπδ, ηεθνμδυπμξ, 

θένεηνμ, κεηνμεήηδ, ζηεφμξ.  ζμνίδζμκ, ζμνέθθδ, 
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ζμνμδαίιςκ, ζμνμενβυξ, ζμνμπδβυξ (πήβκοιζ), ζμνμπδβές, 

ζμνμπήβςκ, ζμνυπθδηημξ (πθήηης), ζμνυπθδλ, ζμνμπμζυξ, 

ζάνπμξ, ζάνπδ, ζςνυξ (αζ>ς), ζχναημξ, ζςνεία, 

επζζχνεοζζξ, επζζςνεφς, ζςνείηδξ, ζςνευξ, ζχνεοζζξ, 

ζςνεοηυξ, ζςνεφς, ζςνδδυκ, ζςνείηζξ, ζςνζάγς, 

ζχνζαζια, ζςνζαζηυξ, ζςνζαπηυξ, ζοζζςνεφς (ζοκ), 

ζοζζχνεοζζξ, ζοζζςνεοηήξ. 

    ζζνυξ ζαίνς, αζ>ζ- αυενμξ  ή  δμπείμ βζα ζζηάνζ, αυενμξ, 

παβίδα.  ζζνμιάζηδξ (ιαζηεφς), ζζθυ (ν>θ), ηζίνθα (ζ>ηζ), 

ηζζνθίγς, ηζίνθζζια, ηζίθα, ηζζθάς, ηζζθχ. 

    ζήναβλ ζέ-ζδνα ( = απμννίπης) + άβαβμκ (άβς), βεκ. 

ζήναββμξ- ζπήθαζμ ημζθαζκυιεκμ δζα ημο φδαημξ 

(«θύκα…κεηαμύ ρνηδάξσλ ζαξνύκελνλ» Λοηυθνςκ 389), 

ανάπμξ ημίθμξ, ζπήθαζμ, επί ηςκ ζπμββμεζδχκ πυνςκ ηςκ 

πκεοιυκςκ.  ζδνάββζμκ, ζδναββυμιαζ, ζδναββχδδξ, 

ζήναββα, ζανάηζ, ζαναηζάγς, ζανάηζαζια, ζαναηζάνδξ. 

                            Ρίγα  εν-  > θεν- 

    θένς αθ. αείνς, αίνς (νίγα εν-, Fεν- (F>θ)- θένς, ααζηχ, 

ζδηχκς, οπμθένς, οπμιέκς, πάζπς, πνμζάβς, έπς, 

πνμζθένς, δίδς, πανάβς, πνμλεκχ, επζθένς, θένς θυβμ, 

είδδζδ, πθδνχκς, ανπάγς, ζοθχ, ηθέπης, απμημιίγς, 

ηενδίγς, απμαθέπς, μδδβχ, δζεοεφκς, ιεηαθένς, ημοααθχ. 

θένκς, θενκή, θενκίγς, θενκίμκ, θενκμθυνμξ, θέναθβμξ 

(άθβμξ), θέναζπζξ (αζπίξ), θένεκα, θεν-, θενε-, εένςηνα 

(θ>ε), Φενεκίηδ (κίηδ), ΐενεκίηδ (θ>α), θένεηνμκ, 

θενεηνεφμιαζ, θενέηνζμξ, θένζζημξ, θένια, θενηάγς, 

θένηαημξ, θένηνμκ, θενηυξ, θένζα, θένηενμξ, 

θενςκοιέμιαζ (υκμια), θενςκοιία, θενχκοιμξ, θενηίηζα, 

θενέββομξ (εββφδ), θενεββουηδξ, θενεβθαβήξ (βθάβμξ), 

θένζζιμ. 

    Φενζέθαζζα θένς +θάζζα, θάηηα, θάηηζμκ = είδμξ 

ιεβάθμο άβνζμο πενζζηενζμφ, εοζζαγμιέκμο ζηδκ Πενζεθυκδ- 

δ Πενζεθυκδ.  Φενζέθαηηα, Φεννέθαηηα (νζ>ζζ), 

Πενζέθαηηα (θ>π), Πενζέθαζζα, Φενζεθυκδ [εη ζοκημιίαξ 

απυ ημ Φενζεθαζζαθυκδ (θμκεφς, θυκμξ)], Πενζεθυκδ. 

    Φεναίμξ αθ. θένς- Φέναζ, Φεναί, Φενεηνάηδξ (ηναηχ), 

Φενεκηζκάηα, Φένεξ, Φενέξ.   

    θνές θένς (εν>νε)- ζοββεκέξ ημο άβς ηαζ ίδιζ.  εηθνές, 

εζζθνές, θνέαν, θνεάκηθδξ (ακηθχ), θνεάννμμξ (νμή), 

θνεάηζα, θνεαηζαίμξ, θνεαηίαξ, θνεάηζμκ, θνεάηζμξ, 

θνεαημνφηηδξ (μνφζζς), θνεςνφπμξ, θνεαηχδδξ, θνείαν, 

θνεάηζμκ, Φνεαηχ, Φνεαηηχ, Φνεαηφξ. 

    θένας θένς + αέμιαζ- ηνέθς, αυζης, ζχγς, δζαηδνχ, 

ηνχβς, ηαηακαθχκς.  θμναυκ (ε>μ), θμναή, θμνααδζηυξ, 

θμνααία, θμναεία, θεναάιςκ, θμνααίμξ, θμναάξ, θμνααζία. 

    ακχθθζ άκς + θένς (ν>θ), ηαηχθθζ. 

    πενίκεμξ θένς (θ>π) + ζξ (βεκ., ζκ-υξ), πενζκυξ, ακαθένεηαζ 

απυ ημκ Γαθδκυ. Φένεζ ηδκ νίγα (ίκα) ημο πέμοξ- ημ δζάζηδια 

ιεηαλφ υνπεςκ ηαζ έδναξ (πνςηημφ).  πενζκυξ, πενίκα. 

   θάνς θένς (ε>α)- θένς.  άθαν (α, επζηαη.)- αιέζςξ, 

εοεφξ,  θανέηνα (εηυξ)- αεθμεήηδ. θανεηνζχκ, 

θενεηνμθυνμξ, θενεηνίηδξ, θανί- άθμβμ ζππαζίαξ.  θανηάγς 

(ηάγμιαζ), 

   θάνιαημκ θάνς + ιαβ-ιυξ (= ηάεανζδ), β>η- είηε 

εεναπεοηζηυ είηε αθαπηζηυ, ιέζμκ εεναπεοηζηυ, θίθηνμ, 

ιαβεία, ιαββακεία, βμδηεία, δδθδηήνζμ, αμήεδια, εεναπεία, 

ααθή, πνχια, επίπνςζδ, αονζμδερχκ. θανιαηάς, 

θανιάηεοια, θανιαηεία, θανιάηεοζζξ, θανιαηεοηήξ, 

θανιαηεφξ, θανιαηεφς, θανιάηζμκ, θανιάηζ, 

θανιαηίηδξ, θανιαηυεζξ, θανιαηχδδξ, θανιαηυξ, 

θανιαημ-, θανιάζζς, θανιάηηδξ, θανιαηηήν, 

θανιάηηνζα, θανιαηχκ, θάνιαλζξ, θανιαημηνίας, 

θανιαημηνίπηδξ, θανιαηάδα, θανιαηείμκ, θανιάηεοια, 

θανιαηενυξ, θανιαηεοηζηή, θανιαηεοηζηυξ, 

θανιαηζάνδξ, θανιαηίηδξ, θανιαηίθα, θανιαηχκς, 

θανιάηςια, θανιαημπμζυξ, θανιαημιμφκα, 

θανιαημρχθδξ. 

   θμνές, θμνεφς θένς, ε>μ- θένς.  θμνά, θμνάδδκ, 

θμνεία, θμνείμκ, θυνεια, θμνεζζά, θυνεηνμκ, θμνεφξ, 

θμνδδυκ, θυνια, θυνδζζξ, θμνδηυξ, θυνζιμξ, θμνίκδ, 

θμνίκζμκ, θμνζκυμιαζ, θμνιδδυκ, θυνζββεξ, θυνιζβλ 

(εθένεημ ζημοξ χιμοξ. Δ ηαηάθδλδ υπςξ ηα ζάθπζβλ, ζφνζβλ), 

θμνιίγς, θμνιζηηήξ, θμνιζηηυξ, θμνιίμκ, θμνιίξ, 

θμνιίζηζμκ, θμνιμ-, θμνιυξ, θυνμξ, θμνμ-, θμνυξ, θμνηίγς, 

θμνηζηεφμιαζ, θμνηζηυξ, θμνηζηυηδξ, θμνηίμκ, θμνηίξ, 

θμνηζζιυξ θμνηίγς, θμνηζχδδξ, θμνηυς, θμνηχκς, θμνχξ, 

θμνφκς, θμνοηηυξ, θμνφζζς, θυνηςια, θυνηςζζξ, 

θμνηςηήναξ, θμνηςηήξ, θμνηςηζηή, θμνηςηζηυξ, θμνχ, 

θμνάς, θμνιφκζμξ, θυνηαλ, αθμνία, άθμνμξ, αθμνές, 

αθυνεημξ, θυνια. 

   ζααμφνα έ-ζς (ς>α) + θμνά (θ>α, μ>μο)- ημ ένια, 

άπνδζηα πνάβιαηα.  ζααμονχκς, ζααμφνςια. 

    θμονκίγς θμνές, μ>μο- δίκς, πνμιδεεφς, εθμδζάγς.  

θμφνκζζια.  

 

    ακαθένς ακα + θένς, ακαθμνά, ακαθμνεφξ, ακαθμνές, 

ακαθμνζηυξ, ακάθμνμκ, ακαθμνέαξ, ακαθμνείμ, 

ακαθμνζηυηδηα, ακαθμνυξ, ακδθυνα (α>δ), ακδθμνέος, 

ακδθμνζά, ακδθυνζα, ακδθμνίγς, ακδθμνχ, ακδθμνίηδξ, 

ακήθμνμξ, ακδθμνχ, ακήθμνμ. απμθένς, απμθμνά, 

απμθυνδζζξ, απμθυνδημξ, απυθμνμξ. ακςθένζα, ακςθενήξ, 

ακςθμνές, ακχθμνμξ. αιθζθένμιαζ, αιθζθμνεφξ, 

αιθζθμνίηδξ, αιθμνεφξ (ζοκηεηιδιέκμξ ηφπμξ ημο 

αιθζθμνεφξ, έθενε δφμ θααέξ), αιθμνζαθμνές, αιθμνείδζμκ, 

αιθμνζηυξ, αιθμνίζημξ, αιθμνίηδξ. εζζθένς, εζζθμνά, 

εζζθμνές, εζζθμνία. εηθένς, εηθμνά, εηθμνές, εηθυνδια, 

εηθυνδζζξ, εηθμνζηυξ, εηθυνζμκ, έηθμνμξ. πνμζθένς, 

πνμζθενήξ, πνμζθμνά, πνμζθμνές, πνμζθυνδια, 

πνυζθμνμξ, παναθένς, παναθμνά, πανάθμνα, παναθμνές, 

πανάθμνμξ, παναθμνυηδξ, δζαθένς, δζεθενυκηςξ, δζαθμνά, 

δζαθυνδια, δζαθυνδζζξ, δζαθμνία, αδζαθμνία, αδζάθμνμξ, 

δζάθμνμξ, δζαθμνυηδξ, δζαθυνςξ, δζαθμνζηυξ, 

εκδζαθένμιαζ, εκδζαθένμκ. ζοιθένς (ζοκ), ζοιθενυκηςξ, 

ζοιθένμκ, ζοιθένμκηα, ζοιθενμκημθυβμξ, ζοιθενηυξ, 

ζοιθενχηενμξ, ζοθμνά, ζοιθμνά, ζοιθμνάγς, 

ζοιθμναίκς, ζοιθμνεφξ, ζοιθμνές, ζοιθμνδδυκ, 

ζοιθυνδια, ζοιθυνδζζξ, ζοιθενηζηυξ, ζοιθμνδηυξ, 

ζοιθενηζηυξ. ηαηαθένς, ηαηαθένεζα, ηαηαθενήξ, 

ηαηαθμνά, ηαηαθμνές, ηαηαθμνία, ηαηαθμνζηυξ 

ηαηάθμνμξ, ηαηδθμνίγς (α>δ), ηαηήθμνμξ, ηαηδθμνζηυξ, 

ηαηδθμνζά. ιεηαθένς, ιεηαθμνά, ιεηαθμνές, 

ιεηαθμνδηυξ, ιεηαθμνζηυξ. πενζθυνδια, πενζθμνδηζηυξ, 

πενζθυνδημξ. επζθένς, επζθμνά, επζθενυιεκμξ. οπμθένς, 

οπμθμνές, οπυθμνμξ, ακοπυθμνμξ. οπενθένς, οπενθενήξ, 

οπενθένεζα, οπενθενέηδξ. 

 

    θμζηάγς θμνές, θμνδηυξ ( = θενυιεκμξ, πθακδηυξ) > 

θμζνηυξ (μ>μζ) > θμζηάγς, ιε απμαμθή ημο  ν- πενζθένμιαζ 
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ηήδε ηαηείζε, πδβαίκς εδχ ηζ εηεί, πάκς ηαζ ηάης, ειπνυξ ηαζ 

πίζς, επί ζανηζηήξ ιίλεςξ, ιεηαααίκς, πδβαίκς, ζοπκάγς, επί 

ανμπήξ  ή  πζμκζμφ.  θμζηαθέμξ, θμζηαθζεφξ, θμζηαθζχηδξ, 

θμζηάξ, θμζηεία, θμίηδξ, θμίηδζζξ, θμζηδηέμκ, θμζηδηήν, 

θμζηδηήνζμκ, θμζηδηήξ, θμίημξ, ζοιθμζηδηήξ, θμζηδηζηυξ, 

θμζηίγς, θμζηάς, θμζηχ. 

 

   θςνά θμνές = θαιαάκς βζα ιέκα, μ>ς- ηθμπή, 

ακαηάθορδ.  θχν, θςναηζηυξ, θςναηυξ, θςνάς, θςνζαιυξ, 

θςνζάς, θςνίδζμξ, θχνζμκ, θχνζμξ, θχνμξ, θχνηαημξ, 

απμθχν, αοηυθςνμξ, αοηυθςνμ. 

 

    εθαθνυξ ε (εοθςκ.) + θα (επζηαη.) + θένς, θνές- επί 

αάνμοξ, οπμθενηυξ, εφημθμξ, εφπεπημξ, εοηίκδημξ, άζηαημξ, 

εθαθνυκμοξ, ιζηνυξ. εθαθνυς, εθαθνχκς, εθάθνςζζξ, 

εθαθνία, εθαθνυηδξ, εθαθνίγς, αθαθνυξ (ε>α), αθαθνμ-, 

αθαθνφξ, αθαθνμφηζζημξ, θαθνυξ, θαθνία, θαθνμ-, 

θαθνφκς, θαθνφξ, θαθνχκς, εθαθνφξ, εθάθνςια, 

εθαθνμφηζζημξ, εθαθνάδα, εθαθναίκς.  

 

    έθαθμξ εθαθνυξ = εοηίκδημξ, εθάθζ, εθαθδαυθμξ 

(αάθθς), εθαθδαμθζχκ, εθάθεζμξ, εθαθή, εθαθίαζ, εθαθζηυκ, 

εθαθίκδξ, εθάθζμκ, εθάθζμξ, εθαθίξ, εθαθμ-, αθάθζ (ε>α), 

εθαθίδα, εθαθίδαζ, εθαθίδεξ, εθαθίδζμκ, εθαθίκα, αθαθίκα, 

θαθίκα, εθαθίζζμξ, θαθίζζμξ, αθαθζάγς, αθάθζαζια, 

αθαθζαζιέκμξ. 

 

    θεθθυξ θένς (ν>θ) + θυξ (θμφς), νθ>θθ, δζυηζ θμφγεηαζ 

ζοκεπχξ επί ηςκ δζηηφςκ ηα μπμία θένεζ, ακαζδηχκεζ- 

ιάθζζηα μ επί ηςκ δζηηφςκ.  θεθθίκαξ, θέθθζκμξ, θεθθυπμοξ 

(πμοξ), θεθθχδδξ, θεθθεφς. 

 

    θζθφνα θεθθυξ, ε>ζ, έπεζ λφθμ εθαθνφ- ημ δέκδνμ.  

θζθφνζκμξ- εη θζθφναξ, ημφθμξ ηαζ εθαθνυξ ςξ λφθμ θζθφναξ.  

θζθονέα, θζθφνζμκ, θεθμονζά θθαιμφνζ, Φθαιμονζά, 

θθαιμονζά.  

    θεθθεφξ θένς + θεφξ (= θίεμξ), νθ>θθ- πεηνχδεξ έδαθμξ.  

θεθθάηαξ, Φεθθεφξ, αθεθήξ (α, ζηενδη.)- άκεο θίεςκ, 

επίπεδμξ, μιαθυξ, απθυξ, απένζηημξ, απθμσηυξ, απνμζπμίδημξ, 

άηεπκμξ.  αθεθχξ, αθέθεζα, Πέθθα (θ>π), Πεθθήκδ. 

    ένια (δαζ.) θ-ένια (θένς), ημ  θ  ζε δαζεία- 

οπμζηδνίβιαηα ηα θένμκηα ημ πθμίμ υηακ ζφνεηαζ έλς, φθαθμξ 

ζηδ εάθαζζα υπμο ιπμνμφζε κα πνμζανάλεζ πθμίμ, φρςια, 

θμθίζημξ, ζςνυξ πχιαημξ  ή  θίεςκ, ένια πθμίμο, ζααμφνα, 

εκχηζα.  ενιάγς, ένιαζζξ, ένιαζζζξ, ένιαζια, ενιαζιυξ, 

ενιεχκ, ένιαλ, ενιαηίγς, ενιαηίηδξ, ενιίξ, ενιίκ, ανιαηάξ 

(ε>α), ανιαηζάγς.  

   Βνιήξ (δαζ.) ένια (θένια), επζηήδζμξ ηθέθηδξ (θχν), μ 

δμηήν εοηοπίαξ (θένς = δίκς), ροπμπμιπυξ (θένς = άβς), 

εευξ ημο ειπμνίμο (θμνηδβυξ), άββεθμξ ηςκ εεχκ (θένς 

είδδζδ)- ένιαζμκ, ενιαΎγς, Βνιαίμξ, Βνιάνζμκ, Βνιάςκ, 

Βνιέαξ, Βνιείαξ, Βνιίδζμκ, Βνιείμκ, Βνιαθνυδζημξ 

(Ώθνμδίηδ), ενιαθνυδζημξ, ενιαθνμδζζία, ενιδκεφς (κεφς), 

ενιδκεφξ, δζενιδκεφς, δζενιδκεφξ, ενιήκεοζζξ, ενιήκεοια, 

ενιδκεία, ενιάνζμκ, ενιδηζηυξ, ενιδηζζιυξ, ενιδηζηυηδξ, 

ενιμ-. 

    έθιζκξ (δαζ.) θένς (ν>θ, αθ. ένια) + ιίκεμξ (= ακενχπζκδ 

ηυπνμξ), βεκ. έθιζκεμξ- ζηχθδλ ηςκ εκηένςκ.  έθιζξ, 

εθιζκεζάς, εθιίκεζμκ, εθιζκεχδδξ, εθιζκεμαυηακμκ, 

έθιζκεα, έθιζεα, εθιζκεία, εθιζκείαζζξ, εθιζκείδαζ, εθιμκεμ-

. 

    υνιμξ (δαζ.) αθ. ένια (ε>μ), μνιζά (θένκεζ ημ ράνζ), υνιμξ 

(υπμο θένεηαζ ημ πθμίμ), υνιμξ = ένια, μνιυιεκμξ (θενυιεκμξ 

εη ημο ηάδε ηυπμο)- ζπμζκί, αθοζίδα, πενζδέναζμ, επί 

εβηςιίςκ, είδμξ πμνμφ, ηυπμξ αβηονμαμθίαξ, ζηέπδ, 

ηαηαθφβζμ, ένια, ημ βοκαζηείμ αζδμίμ.  μνιάγς, μνιαζηυξ, 

μνιαζηή, υνιαζηνα, μνιαευξ, μνιαείγς, μνιάεζμκ, μνιεζά, 

μνιζά, μνιεφς, μνιζάς, μνιζεφς, μνιίγς, μνιυξ, 

μνιζδαυθμξ (αάθθς), υνιδζζξ, μνιίζημξ, υνιζζια, 

μνιζζηέμκ, μνιζζηήνζα, μνιμδμηήν (δίδς), υνιζηαξ (θένεζ 

ζοκεπχξ ηνμθή)- ιφνιδλ, ανιαεζάγς (μ>α), ανιαεζά, 

αναιαεζά, αναιαεζάγς, πνμζμνιίγμιαζ. 

    μνιάς (δαζ.) θμνά (αθ. υνιμξ) + ιάς (= ζπεφδς)- 

πανμνιχ, πανμηνφκς, μνιχ, λεηζκχ, ανπίγς, επένπμιαζ, 

ζπεφδς.  μνιή, μνιχ, μνιαίκς, μνιάζηδνα, μνιαζηήνζμκ, 

μνιεκυεζξ, μνιδδυκ, υνιδια, υνιδζζξ, μνιδηήνζμκ, 

μνιδηζαίμξ, μνιδηίαξ, μνιδηζηυξ, μνιδηυξ, μνιυκδ, 

μνιμκζηυξ, αθμνιάς (απυ, π>θ), αθμνιή, αθμνιίγμιαζ, 

πανμνιχ, πανυνιδζζξ, πανμνιδηζηυξ, πανμνιδηζηυηδξ. 

   άνια (δαζ.) μνιάς, μ>α-  ηονίςξ πμθειζηυ δίηνμπμ.  

ανιάηεζμξ, ανιαηίγμιαζ, ανιαηεφς, ανιαηδθαηχ (εθαφκς), 

ανιαηδθάηδξ, ανιαηίηδξ, ανιαημπδβυξ (πήβκοιζ), άνιαηα, 

ανιαημ-, ανιαημθυξ, ανιαημθίηζ, ανιαηςθυξ, ανιαηςθίηζ, 

ανιάηςια, ανιαηςιέκμξ, ανιαηχκς, ανιάηςζζξ, 

ανιαηςζζά, ανιάηςημξ. 

    αανφξ θάνς (= θένς), θ>α, αθ. θμνές, θμνηίμκ, θυνημξ, 

δζυηζ ηονίςξ επί ημο θενμιέκμο θμνηίμο ακαθένεηαζ- έπςκ 

αάνμξ, ζθμδνυξ, δφζημθμξ, αλζμπνεπήξ.  αανές, αανφκς, 

αάνζξ, αάνηα ( άβς, άλς), αανηάνδξ, αανηάδα, αανημφθα, 

ιπανηάνς (α>ιπ), ιπάνημ, αάνμξ, αάνδια, αάνδζζξ, 

αανφδζμκ, αανφες, αανφκμιαζ, αανειέκμξ, έιαανμξ (εκ), 

αεαανδιέκμξ, αεανυξ, αειανυξ (α>ια), δανεάκς [αανφες > 

αάνες > αανεάκς > δανεάκς (α>δ), δζυηζ αάνμξ = κάνηδ]- 

ημζιάιαζ.   

    ανίες αάν-μξ, αθ., αε-αν-υξ + ίης (η>ε)- αανφκς, είιαζ 

αανφξ, πθήνδξ ιε ηάπμζμ πνάβια, είιαζ ηαηάθμνημξ, 

οπενζζπφς, επζαανφκς.  ανζεφξ, αεανζεχξ, ανίεμξ, 

ανζεμζφκδ, ανζζάνιαημξ (ε>ζ, άνια), ανίγς (ανίεζς, εζ>γ)- 

κοζηάγς, αδνακχ (αανφκμιαζ), ανίκεμξ (ανίεμξ, υπςξ, αάεμξ – 

αέκεμξ), ανέκεμξ, ανεκεφκμιαζ, ανέκεεζμξ. 

     ανζ αανές > ανε- > ανζ (ε>ζ), αθ. ανί-εμξ, ανί-κεμξ- επί 

ημο ιεβάθμο.  ανζανυξ (αίνς), ανζενυξ, ΐνζάνεςξ, 

ανζανυηδξ, ανζάς, ανίιδ, ΐνζιχ, υανζιμξ (μ, εοθςκ.), 

ανίιδια, αέαναλ (ακαδζπθ.), ανζιάμιαζ, ανζιάγς, 

ανζιυμιαζ, ανίιςζζξ. 

    αναπίςκ ανζ + ηίςκ (ζ>α, η>π)- μ αναπίμκαξ (θένεζ ηα 

αάνδ), ζφιαμθμ ζζπφμξ.  αναπίμκαξ, αναπζυκζμξ, 

αναπζμκζζηήναξ, αναπζμκμημιία, αναπζμημιία, ιπνάηζμ 

(α>ιπ), ιπναηζυθζ, ιπναηζανάξ. 

    ανάζζς ανζ + ζείζζξ (ζείς), ζ>α- ζείς αζαίςξ, νίπης 

επάκς, ανάγς.  ανάγς (ζζ>γ), ανάζηδξ, αναζιυξ, 

ακααναζιυξ, ανάζζξ, ανάζια, απυαναζια, αναζιαηίαξ, 

αναζιχδδξ, ανάζζιμ, αναζίθα, αναζηενυξ, αναζενυξ, 

αναζίιεηνμ, αναζιυιεηνμ, ανάζηδξ, αναζηήν, αναζηήναξ, 

αναζηυξ. 

    φανζξ α (επζηαη., α>ο) + ανζ- αοεάδεζα, αθαγμκεία, 

πνμπέηεζα, ημ αηίεαζμκ.  οανίγς, οανίζδς, οανζηχξ, 

φανζζια, οανζζιυξ, οανζζηήξ, οανζζηήν, οανζζηζηυξ, 

φανζζηζξ, φανζζημξ, οανίζηνζα, ανίγς, ανίζζιμ, ανίλζιμ, 
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ανζζίδζ, ανζζζάνδξ, ανζζζά, ανζλζά, ΐνζζδίξ, ΐνζζδίδα, 

ΐνζζεφξ. 

    αναδφκς ααν-φξ (να>αν) + εφκς (= ζπεφδς, ε>δ)- 

ανβμπμνχ.  αναδφξ, ανάδμξ, αναδφηδξ, αναδφηδηα, 

ανάδοκζζξ, αναδο-, αναδοζιυξ, αναδφηδξ, ανάδο, ανάδζ, 

αναδάηζ, αναδζά, αναδζάγς, ανάδζαζια, αναδζάηζηυξ, 

αναδζκυξ, αναδοκυξ, αναδζκάηα. 

    αναπφκς ανζ + εφκς (ζ>α, ε>π), δδθαδή ζπεφδς βνήβμνα 

ηαζ επμιέκςξ ζοκημιεφς- ζοκημιεφς.  αναπφξ, αναπφηδξ, 

αναπο-. 

   ανααείμκ ανζ (ζ>α) + αία (= ζζπφξ), νχιδ (αεί-μιαζ)- άεθμ 

ζημοξ αβχκεξ. ανααεία, ανααεφξ, ανααεοηήξ, ανααεφς, 

ιπνάαμ (α>ιπ). 

 αναφθδ α (επζηαη.) + αανφξ > ααανφθδ > αανφθδ > αναφθδ 

(αν>να)- ζζπονυ οπυδδια.  αναοθίξ, αναοθυπηενμξ, αναφθα, 

άναοθμ, αναοθάδζημ, αναοθάξ, αναοθμ-,   άναοθα. 

                                   Ρίγα   εν- > μν- 

    μνάς (δαζ.) υνμιαζ (μνμφς = επμπηεφς). Έθενε F 

(Fυνμιαζ), ημ μπμίμ θαίκεηαζ ζηα ηζιά-μνμξ, ποθά-ςνμξ ηαζ 

ζημ αχνμζ = μθεαθιμί, αθ. αείνς (νίγα εν-) εη ημο μπμίμο ημ 

υνμιαζ. Δ δαζεία απυ ημ F- αθέπς, ηοηηάγς, πνμζέπς ζε 

ηάηζ, εεςνχ, παναηδνχ, ακηζθαιαάκμιαζ, πνμκμχ, επί ηδξ 

δζακμδηζηήξ μνάζεςξ, δζαηνίκς.  μνχ, μνυς, μνές, μνεφς, 

υναια, μναιαηίγμιαζ, μναιαηζζιυξ, μναιαηζζηήξ, υναζζξ, 

μναηέμκ, μναηήξ, μναηζηυξ, μνδηυξ, μναηυξ, μναοβέμιαζ 

(αοβή), μνείξ, υνδιζ, μναηυηδξ, μναηυηδηα, μθμνχ (απυ), 

αθμνάς, μθάς (ν>θ), θάς, αθαυξ (α, ζηενδη.), δζμνάς, 

δζμναηζηυξ, εθμνάς (επί), εθυναζζξ, εθμναηζηυξ, εθμνείμκ, 

εθμνζηυξ, έθμνμξ, εθμνεία, εθμνία, εθμνεφς, εθμνεζαηυξ, 

εθμνζαηυξ, εθμνεοηζηυξ.  

    κχνμρ κδ (ανκδη.) + μνχ + μρ (δμ>ς), δδθαδή ηυζμ 

θαιπνυξ χζηε κα ιδ ιπμνεί κα ημκ ηοηηάλεζ ηάπμζμξ- 

ζηζθπκυξ, θαιπνυξ, ελαζηνάπηςκ παθηυξ.   

    εονίζης (δαζ.) ευναηα, πνηι. ημο μνχ, μ>ο- ακαηαθφπης, 

ακεονίζης, ηηχιαζ.  εφνεια, εφνδηα, εφνδια, εονεζζ-, 

εονεηυξ, εονέηδξ, εονεηζηυξ, εονέηζξ, εονεηυξ, εφνεζζξ, 

εθεονίζης (επί), εθεφνεια, εθεφνδια, εθεφνεζζξ, 

εθεονέηδξ, ανίζης (εο>α), παναανίζημιαζ, εφνεηνμκ, 

εονεζίηεπκμξ, εονεζζηεπκία, εονεζζεπήξ (έπμξ). 

   μφνμξ α (επζηαη.) + μνχ > άμνμξ > μφνμξ (αμ>μο)- 

θφθαηαξ, θνμονυξ, επζζηάηδξ, επίηνμπμξ, επζαθέπςκ.  μονές, 

επίμονμξ, θνμονυξ (πνμ, π>θ), θνμονά, θνμονεφς, 

θνμφνζμκ, θνμονίξ, θνμφνανπμξ, θνμονανπείμκ, θνμονχ. 

    χνα μφνμξ, μο>ς- θνμκηίδα, ιένζικα, πνυκμζα, 

εκδζαθένμκ.  χνδ, άςνμξ (α, ζηενδη.)- φπκμξ ηαζ χνμξ 

(ζοκδν.), χνζμξ, χνεξ, ςνεφς, ςνές, ςνήζζς, χνζμκ, 

ςνείμκ, ςνεζάνζμξ, χνδια, ςνίγς. 

    επίημονμξ επί + μφνμξ > επίFμονμξ > επίπμονμξ > 

επίημονμξ (π>η), βζα ημ F αθ. μνάς, ηυναξ = μθεαθιμφξ, 

Δζφπ.- αμδευξ, ζφιιαπμξ, ιζζεςηυξ ζηναηζχηδξ ή  

ζςιαημθφθαηαξ, πνμζηαηεφςκ.  επζημονία, επζημφνδια, 

επζημφνδζζξ, επζημφνζμξ, επζημονές, επζημονίγς, 

επζημονζηυξ, Βπίημονμξ, Βπζημφνεζμξ, ηυναξ, ημονάηςν, 

ημοναημνεία, ημοναηςνία, ημοναημνεφς, ημφνα, ημονάνς, 

ημονάκηδξ, ημονάνζζια, ημονάγς, ημφναζζξ, ημφναζδ, 

ημφναζια, ημοναζιέκμξ, ημοναζηάνζ, ημοναζηζηά, 

ημοναζηζηυξ. 

    ιαηημφνα ιαη- (ιαη-νφξ) + ημφνα- «ρεηξί ζηδεξά ηελ 

νπνία ρξώληαη πξνο ηνπο ίππνπο» Δζφπ..  ιαβηυονα (η>β), 

ιαβημονζά, ιαβημονμθυνμξ, ιαβημονχκς. 

    απμονίγς απυ + μονές, δδθαδή δζαθεφβς απυ ηδκ 

πνμζμπή ημο θφθαηα- αθαζνχ. απαονάς ιεημπή αμν. 

απμφναξ ηαζ απμονάιεκμξ, ςζάκ απυ νήια απμφνδιζ. Άνα ημ 

απαονάς απυ ημ απμονίγς πνμένπεηαζ ιε μ>α- αθαζνχ, 

απμζπχ, ανπάγς, ιεηά ημκ ιδνμ, απμθαφς  ή  οπμθένς 

(δζυηζ μ ιεκ ηθέπηδξ απμθαφεζ, μ δε ηθεπηυιεκμξ οπμθένεζ).  

απμφναξ, απμονάιεκμξ, επαονάς (επί), επαονές, επαφνεζζξ, 

επαφνδζζξ. 

    ναζ (δαζ.) α (αενμζζηζηυ, ημ μπμίμ δαζφκεηαζ) + μνάς 

(αθ. μφνμξ, χνα)- μζ θοθάηημοζεξ ηζξ εη κεθεθχκ πφθεξ ημο 

μονακμφ ηαζ εεναπαζκίδεξ ηςκ εεχκ. Βθφθαζζακ ηαζ 

επυπηεοακ ηα ένβα ηςκ ακενχπςκ, πνμζηάηζδεξ ημο έημοξ ηαζ 

ηςκ ηανπχκ. Θεςνμφκηακ ςξ αζηίεξ ηδξ ςνζιυηδηαξ ηαζ 

ηεθεζυηδηαξ υθςκ ηςκ θοζζηχκ πνμσυκηςκ, ιάθζζηα δε ηδξ 

αηιήξ ηαζ ηαθθμκήξ ημο ακενχπμο ζημκ αίμ ημο.     

    χνα, χνδ (δαζ.) ναζ, αθ. μφνμξ, χνα (ρζθμφιεκμ)- 

μνζζιέκμξ πνυκμξ, πνμκζηή πενίμδμξ (δζυηζ μ μφνμξ, θνμονυξ, 

εκαθθάζζεηαζ ζηδκ ζημπζά ηαηά μνζζιέκα πνμκζηά 

δζαζηήιαηα), πνμκζηή πενίμδμξ μνζγμιέκδ δζα ηςκ θοζζηχκ 

κυιςκ, πενίμδμξ ημο έημοξ, ημο ιδκυξ, ηδξ διέναξ, απμθφηςξ, 

δ αηιή ημο έημοξ, δ χνα ηδξ ακμίλεςξ, ηαευθμο, ημ έημξ, ζημκ 

πθδε. ημ ηθίια ηάπμζαξ πχναξ ςξ μνζγυιεκμ απυ ηζξ χνεξ ημο 

έημοξ, ηα ηέζζενα ζδιεία ημο μνίγμκηα, απυ δε ηδκ ζδιαζία 

ηδξ ηαθθίζηδξ χναξ ημο έημοξ, ηαηάκηδζε κα ζδιαίκεζ υπςξ ημ 

ηαζνυξ, ημκ πνμζήημκηα πνυκμκ, ηδκ ηαηάθθδθδ χνα  ή επμπή 

βζα ηάπμζμ πνάβια, δ αηιή ηδξ κευηδηαξ. ηχνα (ηδ χνα, 

ζοκδν.), εκςνίξ (εκ), κςνίξ, ςναία- ηα παναβυιεκα οπυ ηςκ 

ςνχκ ημο έημοξ, μζ ηανπμί ηςκ ςνχκ ημο έημοξ, ςναίμξ- μ 

παναβυιεκμξ  ή  βζκυιεκμξ ηαηά ηδκ πνμζήημοζα χνα, 

έβηαζνμξ, χνζιμξ, χνζιμξ βζα ηάπμζμ πνάβια, κεακζηυξ, 

πανμφιεκμξ, Χναία (εμνηή), χνζμξ, ςνίςξ, ςναζυμιαζ, 

ςναζμπμθές (πμθές), ςναζμπχθδξ, ςναζυηδξ, ςνάσζια, 

ςνασζιυξ, ςνασζηήξ, χναζζ, χναζζκ, ςνεζζδυηδξ (δίδς), 

ςνδθυνμξ (θένς), ςνζαίκς, ςνζαίμξ, ςνζάξ, ςνζηυξ, 

χνζιμξ, ςνζιάγς, ςνζιαία, ςνζιυηδξ, ςνζυηανπμξ, ςνίηδξ, 

ςνμβκςιμκές (βκχιςκ), ςνμ-, ςνμζημπές, ςνμζηυπδζζξ, 

ςνμζηυπμξ, ςνμζηυπζμκ, ςνμζημπείμκ, ςνμθυβζμκ (θέβς), 

νμθυζ, νμθμβάξ, νμθυβζ, ςνυιακηζξ, ςνμιέδςκ (ιέδς), 

ςνμκμιές, ςνμκμιεφς, ςνμκμιείμκ, ςνμκυιμξ, χνμξ, 

Χνίςκ (ρζθμφιεκμ, α, επζηαη., ήηακ ςναζυηαημξ), αοεςνί 

(αοηυξ, η>ε)- εοεφξ, πάναοηα, αοημζηζβιί, αοεςνεί, αοεςνυκ. 

   ελςναΎγς εη + ςνάσζια- ημζιχ, ηαθθςπίγς.  

ελςνασζιυξ, ελςνασζηζηυξ, έλςνμξ (χνα), ελχναξ, 

ελςνζάγς, λμφναξ, βενμλμφναξ. 

    άβμονμξ α (ανκδη.) + χνζιμξ (ς>μο) ιε πανειαμθή ημο β- 

κεακίαξ, αβυνζ, ιδ χνζιμξ.   αβυνζ (μο,ς>μ), αβμνίκα, 

αβμνίζηζημξ, αβμνζηζίζηζημξ, Ώβμνίηεξ, αβμνίηζημξ, 

αβμνίηζα, αβμνμιάκα, αβμνυπμοθμ, αβμνμθένκς, αβυνς, 

Ώβυνς, Ώβμνίηζα, άβμονα, αβμονάδα, αβμονζά, 

αβμονμζφκδ, αβμονήενα, αβμφνζ, αβμονίδα, αβμονίηζα, 

αβμονίδζ, αβμονίδδξ, αβμονζδζάγς, αβμονίθα, αβμονίηδξ, 

αβμονίηζδξ, αβμονίηζμξ, αβμφνιαζημξ, αβμονμ-, αβμονςπυξ 

(ςρ), άββμονμξ (β>ββ), αββμφνζμκ, αββμφνζ, αββμονάηζ, 

αββμονζά, αββμονίθα, αββμνμ-. 
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    ιμνθάς μνάς ( ημ  ι  ή  πνμηάζζεηαζ, υπςξ, υζπμξ – 

ιυζπμξ ή  απυ ημ F αθ. μνάς) + θάς, θαίκς-  απεζημκίγς, 

πανζζηάκς.  ιμνθή, ιμνθάγς, ιυνθαζια ιμνθαζιυξ, 

ιμνθμζημπία, ιμνθφκς, Μμνθχ, ιυνθςια, ιυνθςκ, 

ιυνθςζζξ, ιμνθχηνζα ιμνθχκς, ιμνθςιέκμξ, 

ιμνθςηζηυξ, Μμνθεφξ- οζυξ ημο Όπκμο, εευξ ηςκ μκείνςκ. 

Οκμιάζηδηε έηζζ θυβς ηςκ ιμνθχκ ηζξ μπμίεξ πανμοζζάγεζ 

εκχπζμκ ημο ημζιςιέκμο,  ιμνθίκδ (Μμνθεφξ), ιμνθζκζζιυξ, 

ιμνθζκμιακήξ, ιμνθζκμιακία, ιμνθζκίγς, έιιμνθμξ (εκ), 

έιμνθμξ (ημ  ε, απυ  α=εο), έιμνθα, ειμνθάδα ειμνθαίκς, 

ειμνθζά, ειμνθίγς, υιμνθμξ (ε>μ), μιμνθζά, μιμνθάδα, 

μιμνθαίκς, υιμνθα, μιμνθίγς, μιμνθμ-. 

    Γμνβχ μνάς, ημ  β ή  απυ ημ F ή απυ ημ  η (αθ. μνάς, 

επίημονμξ). Σμ θμαενυηενμ υπθμ ημοξ ήηακ δ δφκαιδ ηςκ 

μθεαθιχκ ημοξ μζ μπμίμζ ελαηυκηζγακ ζπζκεήνεξ ηαζ 

απεθίεςκακ ημοξ πνμζαθέπμκηεξ αοηέξ. + ηαίς, ηάς (η>β)  ή  

απυ ημ α-πά (π>β) επεζδή ιάθθμκ ανπζηχξ ήηακ δ 

πνμζςπμπμίδζδ ηδξ ανμκηήξ, βμνβυξ- αοζηδνυξ, άβνζμξ, 

θμαενυξ, αθμζονυξ,  Γμνβυκδ, Γμνβυκα, Γυνβεζμξ, 

Γμνβυκεζμξ, Γμνβυκεζμκ, Γμνβμημιία, βμνβςπυξ (ςρ). 

   αιαονυξ α (ημ μπμίμ πνμηίεεηαζ ζημ ι, υπςξ, ιέθβς – 

αιέθβς) + ιδ (δ>α) + μνχ (μ>ο), υπςξ, ποθαονυξ (πφθδ + 

μνχ). Οζ ζδιαζίεξ ηδξ θέλεςξ απμννέμοκ απυ ηδκ ηαηάζηαζδ 

πμο ανίζηεηαζ μ θφθαηαξ (μφνμξ), μ μπμίμξ πνέπεζ κα αθέπεζ 

ηαζ κα αημφεζ (ακαθένεηαζ ηαζ επί ήπςκ). Βπίζδξ μ ίδζμξ είκαζ 

ακήζοπμξ αθθά ηαζ οπεφεοκμξ- επί ηδξ μνάζεςξ, μ ιυθζξ 

μνχιεκμξ, αζαθήξ, αθεββήξ, απαηδθυξ ζηδκ υρδ, μιζπθχδδξ, 

ζημηεζκυξ, αιοδνυξ, ααέααζμξ, επί ήπμο, αζαθήξ, εθαθνυξ, 

αιοδνυξ, αζεεκήξ, μθίβμξ, επί ακδζοπίαξ ηαζ οπεοεοκυηδηαξ, 

ηαηδθήξ, ηαναβιέκμξ, ακήζοπμξ, ιεθαβπμθζηυξ, ιεηαθ., 

άζδιμξ, αθακήξ, άβκςζημξ, αβεκήξ, ηοθθυξ, αυιιαημξ. 

αιαονίζης, αιαονυς, αιάονςια, αιαφνςζζξ, ιαφνμξ, 

ιαονυς, ιαονίγς, ιαονίθα, Μαονέθζ, Μαονζά, ιαονίδα, 

ιεονζδενυξ, Μαονίηζμ, Μαονίθζμ, ιαφνζζια, Μαονζηακία, 

ιαονμ-, ιαονχκς, Μαονμφδα, ιανίθδ, ιανίθα, ιανζθεοηήξ, 

ιανζθεφς. 

    υνμξ (δαζ.) μνάς, μνές = δζαηνίκς. ημκ ιδνμ μφνμξ = 

υνμξ ηαζ μ επζαθέπςκ επί ηςκ μνίςκ ημο θοθαηημιέκμο απυ 

αοηυκ ηυπμο. Βπζαθέπεζ υζμ ημ δοκαηυκ ιαηνφηενα, ιέπνζ ηα 

υνζα (ζφκμνα), αθ. μνίγςκ. Βπίζδξ, μφνμζ = θίεμζ μζ μπμίμζ 

δήθςκακ ημ υνζμ, αθ. μνάς, υνμιαζ, υνκοιζ, αείνς = εβείνς 

(ζφκμνμ), θαιαάκς (μνίγς ζδιαίκεζ ηαζ θαιαάκς οπυ ηδκ 

ηαημπή ιμο)- υνζμ, ζδιείμ ζδζμηηδζίαξ, νήηνα, ηακχκ, ιέηνμ, 

ηέθμξ, ζημπυξ.  μνίγς, μνίγςκ, μνίγμκηαξ (μ πενζμνίγςκ ηδκ 

υναζδ ηφηθμξ), μνζγμκηζχκς, μνζγμκηίςζζξ, μνζγυκηζμξ, 

μνζζιυξ, μνζμ-, υνζζια, μνίζζιμξ, μνζζηήξ, μνζζηζηυξ, 

μνζζηυξ, μνμεεηχ (εέης), μνμεεζία, μνμεέζζμ, μνμεέηδξ, 

μνμθμβία (θέβς), μνμθμβζηυξ, μνυζδιμ, μνμζήιακζζξ, 

μνμζδιαίκς, αθμνζζιυξ (απυ), αθυνζζια, αθμνζζηζηυξ, 

αθμνζζηέμκ, αθμνίγς, αθμνζζιέκμξ, αθμνεζιέκμξ, 

αθμνεζιυξ, αθμνζζηήξ, δζμνίγς, δζμνζζιυξ, δζυνζζζξ, 

δζμνζζιέκμξ, δζμνζζηυξ, δζμονίγς (μ>μο), μονίγς, χνμξ 

(μ>ς). 

 

    υιζηνμκ παθαζχηενα εηαθείημ μο (αμθά – αμοθή). Αεκ 

απμηεθεί νίγα ηαζ πνμένπεηαζ ηονίςξ απυ ιεηααμθέξ ζ’ αοηυ 

ηςκ α  ηαζ ε. Μεηααμθέξ  α>μ, ε>μ, ο>μ, μ>ο, μ>μο, μν>εν, 

μ>μζ, F>μ,  ζπακίςξ, μ>αζ, εζ, ς, δ. Ώπμαάθθεηαζ (ζοβημπή),  

ζηυνμδμκ – ζηυνδμκ. Βοθςκζηυ, Ώενμζζηζηυ,  ηέθθς – 

μηέθθς,  γοβυξ – υγολ. 

 

   ςιέβα Βζζήπεδ επζζήιςξ ζηδκ Ώεήκα επί άνπμκημξ 

Βοηθίδμο ηαζ δδθχκεζ ημ δζπθυ  ή  ιαηνυ υιζηνμκ. Μεηααμθέξ, 

αο>ς, μο>ς, ο>ς, δ>ς,  δ+μ, α+μ, α+μο, α+ς, ς+ε, ς+δ ηαζ 

ς+δ, άπακηα ζε ς. ς- επζθχκδια πμο εηθνάγεζ έηπθδλδ, 

πανά, άθβμξ, ςαζαί (αζ), ςμζμί (αζ>μζ), ς – δαζοκυιεκμ, 

ζδιαίκεζ, εαοιαζηζηχξ, θίακ. 

                              Ρίγα   ζ-  (δαζ.)  

    ίδιζ (δαζ.) Δ πνμζηαηηζηή ί-εζ ηαζ οπμηαη. ί-ς (ςζάκ απυ 

νήια ίς) δείπκμοκ νίγα ζ-. Σμ απανέιθ. ζέ-καζ ηαζ δ ιεημπ. ζε-ίξ 

δείπκμοκ νίγα ζε- (ςζάκ απυ νήια ζέ-ς). Σμ θςκήεκ  ζ  

πνμθένεηαζ ιε ζθζβιέκεξ θςκδηζηέξ πμνδέξ ηαζ απ’ υθα ηα 

άθθα θςκήεκηα εηθςκείηαζ ιε ηδκ ιζηνυηενδ έκηαζδ αθθά ηαζ 

ιε ηδκ ιεβαθφηενδ ηαοημπνυκςξ ειαέθεζα. Πζεακυκ κα ήηακ 

ζφκεδια πνςημβυκςκ ηοκδβχκ πνμξ έθμδμ επί εδναιάηςκ  ή  

πνμξ νίρδ αεθχκ  ή  αημκηίςκ (ίδιζ = εέης ζε ηίκδζδ, 

ελαημκηίγς). Βάκ έηζζ έπεζ ημ πνάβια, ίζςξ κα εηθένμκηακ ςξ  

βζ, βζέ, βζά, ακαθυβςξ ηδξ ακάβηδξ ημο πμζμφ ηδξ εκηάζεςξ. 

Ώπυ ημ  β  δε δ δαζεία (αθ. ζζβή). Σμ παναηεθεοζιαηζηυ ά-σ 

(άσκηε), ιάθθμκ ηοβπάκεζ ανπαζυηαημ (αθ. αΎζζς) ηαζ απυ αοηυ 

πζεακυκ ημ είιζ (α>ε). Βπίζδξ δζα ηδξ ηναοβήξ βζά.. πζεακυκ κα 

απμιάηνοκακ ηα εδνία απυ ημ εήναια βζα κα ημ ανπάλμοκ- 

εέης ζε ηίκδζδ, ελαημκηίγς, ζπεφδς, πέιπς, πνμθένς, νίπκς, 

εηηζκάζζς, απμζηέθθς, ηάκς ηάηζ κα πέθηεζ ηάης, ακααθφγς.  

ίεζζξ- νίρζιμ, μσζηυξ (μ, απυ α, επζηαη. + ίεζζξ)- αέθμξ, 

μσζηεφς, μΎζηεοια, μσζηεοηήξ, μσζηεοηήν, μσζημανυπζμκ 

(ανέπς), μσζημδυηδ (δέπμιαζ), μζζηυξ.  

   έκμξ (δαζ.) έκ-ημ, αυν. α΄ ημο ίδιζ (ζ>ε), αοηυξ πμο 

πανήθεε- μ ακήηςκ ζηδκ πνμηένα δφμ πενζυδςκ, ηαευθμο 

παθαζυξ, αοηυξ πμο πανήθεε, υπςξ ημ πενοζζκυξ.  

    εηυξ (δαζ.) νδιαηζηυ επίεεημ ημο ίδιζ (ζ>ε)- πειπηυξ. 

έημζιμξ (μζιάς = ζπεφδς)- πνυεοιμξ, πνυπεζνμξ, ημθιδνυξ, 

εημζιαζιέκμξ, γδθςηήξ, δναζηήνζμξ, αέααζμξ, εφημθμξ, 

εημίιςξ, εημζιάγς, εημζιαζία, εημζιυηδξ, εημζιαζηήξ.   

    ζδνυς (δαζ.) εη-υξ (ε>ζ, η>δ) απυ ημ ίδιζ = ακααθφγς + 

νμή- ζδνχκς, ιάθζζηα απυ ηυπμ.  ζδνχξ, ίδνςηαξ, ίδνςα, 

ζδνχα, ζδνχδδξ, ζδνχεζξ, ίδνςζζξ, εθίδνςζζξ (επί), ίδνςια, 

ζδνςηήνζμκ, ζδνςημπμζχ, ζδνμημπμζυξ, ζδνχκς, ίδνμξ, ίδνμ, 

ζδνμημπχ (ηυπμξ), ζδνμηυπζ, ζδνμημπζά, ζδνμηυπδια, 

ζδνςηάνζ, ζδνςηζηυξ, ζδνςηίθα, ζδνςημ-. 

    ήια (δαζ.) είιδκ (εζ>δ), αυν. α΄ημο ίδιζ- ημ νζπηυιεκμ, 

αθήια, αέθμξ, αηυκηζμ.  ήιςκ, διμζφκδ.  

    έζζξ (δαζ.) έζ-εαζ, απαν. αμν. ημο ίδιζ- άθεζδ, μνιή.  

εζία, δζζεπήξ (ε>δ, έπμξ), Δζίμδμξ (άδς, α>μ), Βζζίμδμξ 

(ε>εζ), Δζζυκδ, εζιυξ, εζιμηυημξ, εζιμθφθαλ, ζιήκμξ, 

ζιάκμξ, ζιήκαζ, ζιδκεφς, ζιδκδδυκ, ζιδκζχκ, ζιδκμηυιμξ 

(ημιές), ζιδκμονβυξ (ένβμκ), ζιδκμονβία, ζιδκμονβές, 

ζιάνζ, ζιανίξ, ιανίδα. 

    ζίιαθμξ ζιάκμξ > ζάικμξ > ζάιθμξ (κ>θ) > ζίιθμξ (α>ζ) > 

ζίιαθμξ (βζα ημ  α, αθ. αθχζης)- ηορέθδ ιεθζζζχκ, ιεηαθ., 

ηαιείμ, απμεήηδ.  ζζιαθεφς, ζζιαθήζμξ, ζίιαθζμξ, ζίιαδ, 

ζζιαθμπμζές.   

    ήης (δαζ.) ήηα, έδηα, αυν. ημο ίδιζ, πνηι. είηα- έπς 

έθεεζ, είιαζ πανχκ, επένπμιαζ, πνμζαάθθς, έπς θεάζεζ, έπς 

ηαηακηήζεζ, έπς επακέθεεζ, επέζηνερα.  ήλζξ, πνμζήης, 

ακήης (ακά), αθήης. 

    ίης (δαζ.) ε-ίηα, πνηι. ημο ίδιζ- ένπμιαζ, θεάκς έςξ εζξ 

…. ζηάκς, ζηκέμιαζ, ζηκεοιέκμξ, αθζηκέμιαζ (απυ), ζηακυξ, 

ζηακχξ, ζηακυηδξ, ζηακυηδηα, ζηακυς, δζζηκέμιαζ, ίλζξ, 

άθζλζξ (απυ), ελζηκμφιαζ, δίζλζξ, πνμΎλ (πνμ), πνμίλ, πνμίηα, 
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πνμίηεζμξ, πνμζηίδζμκ, πνμζηίδζμξ, πνμζηίγς, πνμζηζά, 

πνμζηζιαίμξ, πνμίηζμξ, πνμζημ-, πνμζηχμξ, πνμΎηηδξ.  

    είης α (ανκδη., α>ε) + ίης- οπείης, εκδίδς, οπμπςνχ, 

απμθείπμιαζ, απμζφνμιαζ, παναδίδς, αθήκς, παναπςνχ, 

επζηνέπς, είκαζ δοκαηυκ.  εζηηέμκ, εζηαεείκ, οπείης, 

επζεζηηυξ, εφεζηημξ. 

    ζηέηδξ (δαζ.) ίης + έηδξ- μ ενπυιεκμξ ςξ πειπηυξ, ςξ 

απμζηαθεείξ απυ ακάβηδ βζα κα γδηήζεζ αμήεεζα  ή  

πνμζηαζία, θοβάξ μ μπμίμξ εέηεζ ηδκ ζηεηδνία ημο ζημ αςιυ  ή 

ζηδκ εζηία μζηίαξ ηάπμζμο, μπυηε ιεηά απ΄ αοηή ηδκ 

πεζνμκμιία ήηακ απανααίαζημξ.  ζηεζζαζιυξ, ζηεζία, ζηεηεφς, 

ζηεζζάγς, ζηέζζμξ, ζηέηεοζζξ, ζηεηεία, ζηέηεοια, ζηεηήνζμξ, 

ζηηήνζμξ, ζηηήν, ίηηδξ, ίηηζμξ, ζηηαίμξ, ίηηςν, ζηημνεφς, 

ζηεηχζοκα, ζηεηδνία. 

   μζπκεφς μ (εοθςκ.   ή  αενμζζηζηυ) + ζηκέμιαζ, ίης, η>π- 

πμνεφμιαζ, ένπμιαζ, πνμζένπμιαζ. μζπκές, μζπέμιαζ, μίπμιαζ, 

πανμίπμιαζ, πανμίπδζζξ, πανςπδιέκμξ (μζ>ς), Οζπαθία (;), 

μζπυιεκμξ, μζπιή. 

    κεζηές, κεζηείς ακ  ή  κδ (ανκδη.) + είης ( = οπμπςνχ)- 

ενίγς, θζθμκζηχ, θμζδμνχ, ηαημθμβχ. κείημξ, κίηδ, 

κεζημβεκκέζηδξ, κεζηέζζζμξ, κζηές (εζ>ζ), κζηάς- οπενέπς, 

κζηχ, κζηχ, κζηάνζμκ, κζηάδζμκ, κίηαενμκ, κζηαίμξ, κίηαια, 

κζηάηςν, κζηήηςν, κίηεζηνμκ, κίηδια, κίηδιζ, κίηδζζξ, 

κζηδηήνζμξ, κζηδηήνζα, κίημν, κζηυνηαξ, κίημξ, κζημονβυξ 

(ένβμκ), Νζηίαξ, Νζηδθυνμξ, κζηίεζμξ, Νζηυδδιμξ, Νζηυηθεζα 

(ηθέμξ), Νζηυθαμξ (θαυξ), Νζημθήξ, Νζημιήδδξ (ιέδςκ), 

θζθμκζηχ, θζθμκζηία, θζθυκζημξ. 

    ίππμξ (δαζ.) ίη-ς, ζη-ακυξ + πμοξ > ίηπμξ > ίππμξ (ηπ>ππ), 

έπςκ ζηακά πυδζα- άθμβμ.  ζππάγμιαζ, ζππαΎξ, ζππδΎξ, 

ζππαζπιία (αζπιή), ίππαζπιμξ, ζππάηδ, ίππανπμξ, ζππαζία, 

ζππεία, ίππενμξ, ζππεφξ, ζππεφς, ζππίαξ, ζππδθάηδξ 

(εθαφκς), ζππδιμθβμί (αιέθβς), ζππυηδξ, ζππςκία (ςκέμιαζ), 

ζππμζφκδ, ζππμ-, ζππ-, Ίππεζμ, Εππείξ, ίππεοζζξ, Εππήξ, 

Εππίαξ, ζππμηζζιυξ, ζππίδεξ, Εππζηυ, ζππμηυιμξ (ημιές), 

ζππμημιία, Εππμηνάηδξ (ηναηές), ζππμηναηζζιυξ, 

Εππμηνήκδ (ηνήκδ), ζππυθδ, Εππμθφηδ (θφς), Εππυθοημξ, 

ζππμπμδία (πμοξ), Εππχκαηηαξ (άκαλ), Εππχκα, ζππμθμναείμ 

(θένας). 

    ζιάξ (δαζ.) ί-διζ, πνηι. ε-ίιαζ, ιεημπή αμν. έιεκ-μξ (ε>ζ), 

βεκ. ζιάκ-ημξ (ε>α), δζυηζ δζ΄ αοημφ έεεηακ ζε ηίκδζδ ηνοπάκζα, 

ηδκ αάθακμ ηδξ εφναξ, ημοξ ίππμοξ- θμονί, θμονζά ίππςκ, 

ζπμζκζά βζα άκηθδζδ κενμφ.  ζιάζεδξ, ζιακηάνζμκ, ζιακη-, 

ζιάκηζκμξ, ζιάκηζμκ, ζιάκηαξ, ζιακημ-, ζιάκηςια, ζιάκηςζζξ, 

ζιάς, ζιάζεθδ, ζιάζζς, ζιάζηα, ακζιάς (ακά), ακίιδζζξ, 

ζιμκία (α>μ), ζιαίμξ, ζιακήενδ, ζιδηυξ (α>δ), ιάζεθδ, 

ιάζεθδια, ιαζεθήηζκμξ, ιάζηζλ, ιαζηίγς, ιαζηίς, 

ιαζηζβχκς, ιαζηίβζμ, ιάκημξ, ιάναβκα (νήβκοιζ), 

ζιάναβκα. 

    θαζιυξ θα (επζηαη.) + ζιάξ, δζυηζ ηζκεί ηδκ ηεθαθή, 

θαζιμημιές, θαζιμηυιμξ, θαζιυηιδημξ, θαζιδηυιμξ, 

θαζιίγς, θαζιμδαηήξ (δάηκς), θαζιμπέδδ, θαζιυνοημξ (νές). 

    ασηή α (επζηαη.) + ίης- μνιδηζηή ηίκδζδ, ζπμοδή, μνιή.  

ασηηυξ, άσηημξ (α, ανκδη.), άσλ, αζζάθςκ (η>ζ, αθίζημιαζ), 

αΎζζς (ηζ>ζζ)- νίπημιαζ, μνιχ, απαζηνάπης, ακαβηάγς, 

αζάγς, ζαΎηα (εξ, η>η), ζαβίηα, ζαΎηεια, ζαβίηεια, 

ζασηεοηήξ, ζασηεφς, ζαβζηεφς, ζασηζά, επαΎβδδκ (επί, η>β), 

αζβζαθυξ (αθξ, η>β)- αηνμεαθαζζζά, παναθία (υπμο μνιά δ 

εάθαζζα), βζαθυξ, αζβζάθζμξ, αΎβδδκ, αίβεξ (ορδθά ηφιαηα), 

Ώζβαίμκ (αθ. αίλ), Ώζβαίμξ, Ώζβαίςκ, αζβίξ- δ εηπέιπμοζα 

ηνυιμ ηαζ έηπθδλδ, δ αζπίδα ημο Αζυξ, εφεθθα μνιδηζηή, 

αζβίγς, αζβίμπμξ (έπς), ηαηαζβίξ, ηαηαζβίδα, 

ηαηαζβζδμθυνμξ. 

    αίλ βεκ. αζβ-υξ, απυ ημ αΎζζς, αΎβ-δδκ. Βπζπίπηεζ 

μνιδηζηχξ επί ηνμθήξ, ζδίςξ επί ηανπμθυνςκ δέκδνςκ- 

ηαηζίηα.  αίβαβνμξ (άβνζμξ), αζβακέδ, αίβεζμξ, αζβίθςρ (ςρ), 

αίβεμξ, αζβέδ, αζβή, αζβζάγς, αζβζμαάηδξ, βίδα, αζβζ-, αζβμ-, 

αζβ-, αίβζθμξ, αζβίθζρ (θείπς)- ηνδικχδδξ, εβηαηεθεζιιέκμξ 

αηυιδ ηζ απυ ηζξ ηαηζίηεξ, αζβυηενςξ (ηέναξ), αζβμηενεφξ, 

Ώζβαίμκ (αθ. ασηή)- ημ υνμξ Ίδδ, ιέπνζ ηαζ ζήιενα ηνέθεζ 

αβνζμηάηζζηα, Ώζβίπακ (πακ). 

    Ώίβοπημξ ημζκχξ,  εη ηςκ, Ώζβαίμκ + φπηζμξ. Νμιίγμοιε εη 

ηςκ αΎβ-δδκ (αΎζζς) + άπης (α>ο) = ηαίς, δδθαδή υπμο 

εθμνιά μ ηαφζςκαξ, βφθημξ (εεςνείηαζ εη ημο Ώζ-βφπηζμξ, 

π>θ, εηηυξ ηαζ ακ εη ηςκ βδ + άπης > βάπηζμξ > βφθημξ, α>ο, 

δζυηζ ήζακ ακοπυδδημζ, βοθηάηζ, βοθηανζυ, βοθηζά, 

βφθηζζζα. 

    αίβθδ αΎζζς = απαζηνάπης, επί αζηναπήξ, αθ. ασηή, 

αΎβδδκ- ημ θςξ ημο ήθζμο, θαιπδδχκ, ζηζθπκυηδηα, 

θαιπνυηδηα, δυλα, επί ηαπφηδηαξ.  αζβθήεζξ, αζβθήηδξ, 

αζβθδθυνμξ, αζβθμαμθές, αζβθμθακήξ, αζβθάγς, αζβθάεζξ, 

αζβθάξ. 

    ζενυξ (δαζ.) ζέκ-αζ, απανέιθ. ημο ίδιζ (κ>θ>ν). Κάεε ηζ πμο 

απμζηέθθεζ εευξ  ή  άκενςπμζ πνμξ αοηυκ. ηδκ Εθζάδα (Π. 

407) ιάθθμκ ιε ηδκ έκκμζα ημο ηαπφξ- εείμξ, ζζπονυξ, άβζμξ, 

εονζζηυιεκμξ οπυ ηδκ πνμζηαζία εεμφ, επί ααζζθέςκ, 

πνμζθμνέξ, εοζίεξ, εφιαηα, καυξ, ζενά κυζμξ (επζθδρία).  ζενά, 

ζενεφξ, ζνυξ, ζνεφξ, ζένςια, ζανεφξ (ε>α), ζενάγς, ζενάμιαζ, 

ζεναηεφς, ζενάνπδξ, ζεναηεία, ζένεζα, ίνεζα, ζενία, ζνέα, 

ζνςζφκδ, ζανέα, ζενεία, ζενείμκ, ζενήζμκ, ζενςζφκδ, ζνήζμκ, 

ζενεφς, ζενίγς, ζενζζιυξ, ζενίηζξ, ζενυδμοθμξ, ζενμεεηές, 

ζενμιδκία (ιδκ, ιήκδ), ζενμπμζυξ, ζενμονβές (ένβμκ), 

ζενμθάκηδξ (θαίκς), ζενυς, ηαεζενχ (ηαηά), ηαεζένςζζξ, 

ηαεζενχκς, αθζενχκς (απυ), αθζένςια. 

    ζέναλ (δαζ.) ίδιζ, αθ. ζεν-υξ + άλς. Σαπφξ άββεθμξ ημο 

Ώπυθθςκα, «ειαθξόηαηνο πεηεήλσλ», επζπίπηεζ ζθμδνχξ επί 

ηςκ εοιάηςκ ημο- ημ βενάηζ.  ίνδλ, ζενάηεζμξ, ζεναηζδεφξ, 

ζεναηίγς, ζενάηζμκ, ζεναηία, ζεναηίηδξ, ζεναηυιιαημξ 

(υιια), βενάηζ, βέναηαξ, βεναηίκα. 

    αίρα α (επζηαη.) + ίλα (αυν. ημο ίης, λ>ρ)- ηαπέςξ, 

αίθκδξ, εοεφξ, αιέζςξ.  αζρδνυξ, θαζρδνυξ (θα, επζηαη.). 

   εηάξ (δαζ.) είηα (εζ>ε), πνηι. ημο ίδιζ- ιαηνάκ, ιαηνάκ 

απυ….  εηαζηένς, εηαζηςηένς, εηαζηάης, έηαημξ, 

εηαηδαυθμξ, εηααυθμξ, εηαηδαεθέηδξ (αέθμξ), εηδαυθμξ, 

εηδαμθία, εηδαμθές, Βηάηδ (δ ιαηνάκ ελζηκμοιέκδ), 

Βηαηαίμξ, Βηάηαζμκ, Βηάηεζμκ, Βηαδήιεζα (δήιμξ), 

Βηάδδιμξ, Ώηάδδιμξ (α, εοθςκ.), Ώηαδδιεία, Ώηαδδιία, 

Ώηαδδιζαηυξ, Ώηαδδιασηυξ, Ώηαδδιασηυκ, Ώηαδδιεζηυξ, 

Βηάενβμξ (ένβμκ), έηαεεκ, Βηάθεζμξ, Βηάθδ, Βηαθήκδ, 

Βηαθήζζα, Κάδιμξ, Καδιεζχκδ, Καδιείμξ, Καδιήσμξ, 

Κάδιζθμξ. 

    οζυξ (δαζ. ζημ ζ) α ( = μιμφ, α>ο) + ίδιζ. θμζ μζ ηφπμζ οζμ-, 

οζ-, οζε-, είκαζ απυ ημ ίδιζ = ακααθφγς (βεκκχ)- ημ ηέηκμ, βζυξ.  

οζδεφξ, οίδζμκ, οζδμφξ, οζδή, οζσηυξ, οζμεεζία, οζμεεηχ, 

οζμεέηδζζξ, οζυεεημξ, οζυμιαζ, οζυηδξ, οζυς, οζςκυξ, οίςζζξ, 

βζυξ. 
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   αοεέκηδξ αοηυξ (η>ε) + έκημ (αυν. α΄ημο ίδιζ). Ο 

ηζκμφιεκμξ (εκενβχκ) ιε ηδκ εέθδζή ημο- απυθοημξ ηφνζμξ, 

δεζπυηδξ, πνςημονβυξ, μ πναβιαηζηυξ εηηεθεζηήξ, αοηυπεζναξ, 

θμκζάξ. αοεεκηές, αοεεκηία, αοεεκηζηυξ, αοεέκηνζα, 

αθέκηδξ (οε>θ), αθεκηζηυ, αθεκηζά, αθεκηεφς, δζαθεκηεφς, 

αθέκηζζζα, αθέκηνα, αθεκηυλοθμ, αθεκημβοκαίηα. 

 

    ζοκίδιζ ζοκ + ίδιζ, ζφκεζζξ, ζοκεηυξ (εηυξ). ιεείδιζ 

(ιεηά). ηαεεηή, ηάεεημξ, ηαεεηυηδηα, ηάεεζζξ (έζζξ), 

ηαεήης (ήης), ηαηήης, ηαεδηυκηςξ, ηαεήημκ, 

ηαεδημκημθμβία. ακίδιζ (ακά), άκεημξ (εηυξ), ακεηέμκ, 

ακεηζηυξ, ακεζία (έζζξ), άκεζζξ, ακέζζιμξ, ακεζιέκμξ (επζνν. 

ιεη. παε. πνηι. ημο ίδιζ), ακδζζδχνα (εηυξ, ε>δ, η>ζ, + 

δχνμκ), ακήης (ήης). εζζίδιζ (εζξ), εζζήης (ήης). ελακίδιζ 

(εη). πνμζίδιζ (πνμξ), πνμζζηυξ (εηυξ, ε>ζ), πνμζήης (ήης), 

πνμζδηυκηςξ, πνμεήης (ζ>ε, Αςν.). εκίδιζ (εκ), έκεια (ήια, 

δ>ε), εκεζία (εζία), εκκεζία, έκεζζξ, εκέζζιμξ, εκεηυξ (εηυξ), 

εκεηή, εκεηήν, εκεηήνζα. οθίδιζ (οπυ), φθεζζξ (έζζξ), 

οθεζιυξ, οθέζζιμξ, οθή (φθεζζξ), οπείης (είης). αθίδιζ 

(απυ), άθεημξ (εηυξ), άθεημκ, αθέηςξ, αθήηςν (ε>δ), 

Ώθέηαζ, αθέηδξ, αθεηήν, αθεηζηυξ, αθεηέμκ, αθεηήνζμξ, 

αθεηδνία, άθεζζξ, αθεζιυξ, αθήκς, άζε [ά(θδ)ζε], άξ (άζ-

ε), επαθίδιζ (επί), επάθεζζξ (έζζξ), επαθεηέμκ (εηυξ), 

επαθίειαζ (δ>ε). εθίδιζ (επί), έθεζζξ (έζζξ), εθεζία, 

εθέζζιμξ, Βθεζία, Βθέζζα, εθέηδξ (έηδξ), εθέηαζ, εθεηζηυξ, 

εθεηίκδα, εθεηιή, εθεηυξ. 

    εκδήξ ακίδιζ ( = επζηνέπς, αθήκς, θφς), ίδ, β΄ εκζη. 

παναηαη. ημο ίδιζ, δδθαδή  ακα-ζήξ > εκδήξ (α>ε, αζ>δ), αθ. 

άκε-ημξ- αβαευξ, πνάμξ, ήπζμξ, αβαευθνςκ. εκδείδ, πνμζδκήξ 

(πνμξ, ε>δ), πνμζδκέξ, πνμζδκεφμιαζ, απδκήξ (απυ)- ηναπφξ, 

παθεπυξ, ζηθδνυξ, απήκεζα. 

    έκεζηα, ήκεζηα (ε>δ), ήκεβηα (άπακηεξ αυν. ημο θένς) εκ + 

είης. Σμ θένς ζδιαίκεζ ηαζ ηίκδζδ, δδθαδή, έκεζηα = έπς 

θεάζεζ, έπς θένεζ, έπς ιεηαθενεεί, ι’ έπειρακ ηαζ έθενα. Ο 

ιδνμξ πνδζζιμπμζεί ιυκμ αοηυκ ημκ ηφπμ, εκήκμπα (πνηι. 

ακαδζπθαζζαζιυξ, ε>δ, εζ>μ, η>π), εκεπεήζμιαζ (παε. ιέθθ.), 

δκέπεδκ (παε. αυν.), ήκεβημκ (αυν. α΄), εκεβηείκ (απανέιθ.), 

δκεηήξ, δζδκεηέξ (δζά), δζδκεηέςξ, δζδκεηήξ, δζδκεηχξ, 

γακεηχξ (δζ>γ), γακεηέςξ. 

                               Ρίγα  ζ- (δαζ.) > θεζπ- 

 

    θείπς θα (επζηαη.) + είης ( = απμθείπμιαζ, οπμπςνχ), η>π 

(αθ. θμζβυξ), αθ. οπείης, εθίδιζ, ακίδιζ, ιεείδιζ- αθήκς, 

εβηαηαθείπς, αθήκς πίζς ιμο, ηαηαθείπς, ηθδνμδμηχ, δεκ 

οπάνπς, εθθείπς, δεκ θαίκμιαζ, ιέκς, είιαζ ηαηχηενμξ.  

θεζρυξ (θείρς, ιέθθ. ημο θείπς), θεζρακδνία, θζπακδνία 

(εζ>ζ), θεζρακδνές, θείρακδνμξ, θείρακμκ, θεζροδνές 

(φδςν), θεζρμζέθδκμκ (ζεθήκδ), θείιια (πι>ιι), θεζρζθαήξ 

(θάμξ), θεζπηέμκ, θεζπχδδκ (ςδίξ), άθεζπημξ (α, ζηεν.), 

αθείπαζημξ, εθθείπς εκ + θείπς, κθ>θθέθθεζιια, 

εθθεζπηζηυξ, έθθεζρζξ. εηθείπς (εη), έηθεζρζξ. πενζθείπμιαζ, 

πενίθεζιια. οπμθείπς, οπυθεζπμκ, οπυθεζιια. 

 

    ήθζρ α (εοθςκ., α>δ) + θεζρυξ (εζ>ζ), εάκ ήζακ οπμδήιαηα 

ηα μπμία δεκ ηάθοπηακ μθυβονα ημ πέθια είηε απυ ημ θεπ-ηυξ 

(ε>ζ), εάκ ήζακ θεπηά  είηε απυ ημ νίπ-μξ (ν>θ), εάκ ήζακ 

ράεζκα- είδμξ οπμδήιαημξ, Λαη.. ακήθζπμξ (ακα, ζηεν.), 

κήθζπμξ (κδ, ανκδη.), κδθίπμοξ, κδθίπεγμξ (πέγα). 

 

    θμζπυξ θέ-θμζπ-α, πνηι. ημο θείπς, εζ>μζ- μ 

οπμθμζπυιεκμξ, επί πνυκμο, οπυθμζπμξ, ημ οπυθμζπμ.  θμζπάξ, 

θμζπάγμιαζ, θμζπμβναθές, θμζπυκ, θζπμ- (μζ>ζ), θμζπάδα, 

θοπά (μζ>ο), θμίπζζεμξ, οπυθμζπμξ, οπμθζπήξ, οπυθμζπμκ, 

θμίζεμξ [θμί(πζ)ζεμξ, οπενε. ημο θμζπυξ]- έζπαημξ, φζηαημξ, 

θμίζεζμξ, θμζζεήζμξ, θμίζεδια, θμίζεςκ, θμζηή (ε>η), 

θμζηεφεζκ. 

 

    θμίιδ, θμζιυξ θμζπυξ (π>ι), θείι-ια (εζ>μζ), απυ ημκ 

εάκαημ πμθθχκ, οπμθείπμκηαζ μθίβμζ- απμδεηαηζζιυξ απυ 

αζεέκεζα, πακχθδ, πακμφηθα, μθέενζμξ.  θμζιεφμιαζ, 

θμζιζηυξ, θμίιζμξ, θμζιχδδξ, θμζιχζζς, θμίιςλζξ, θμίιςλδ. 

 

    θμζβυξ αθ. θείπς (η>β), εζ>μζ (θμζπυξ)- ηαηαζηνμθή, 

αθάαδ, επί ημο δζα θμζιμφ εακάημο (αθ. θμζιυξ).  θμζβήεζξ, 

θμίβζμξ, θμζβίζηνζα, θοβνυξ (μζ>ο), θεοβαθέμξ (ο>εο). 

 

    άθβμξ α (επζηαη.) + θμζβυξ- πυκμξ, εθίρδ, θφπδ.  αθβφκς, 

αθβές, αθβείδ αθβεζκυξ, αθεβεζκυξ, αθβεζίδςνμξ (δίδς), 

αθβεζζ-, αθβή, αθβδδχκ, άθβδια, αθβδνυξ, άθβδζζξ, 

αθβοκηήν, ανβαθέμξ (θ>ν)- παθεπυξ, ζηθδνυξ, μπθδνυξ, 

αθυνδημξ, αανφξ, ανβαθίδζμξ, ανβαθέςξ, ανβαθευηδξ. 

 

   μθίβμξ μ (εοθςκ. ή απυ α, επζηαη., α>μ) + θμζβυξ (μζ>ζ), δζυηζ 

μθίβμζ απμιέκμοκ ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή- θίβμξ, ζπάκζμξ, 

ιζηνυξ, αζθκζδίςξ.  μθίγςκ (βζ>γ), θίγςκ, μθζβυς, μθζβανπία, 

μθίββδ, μθζβςνία (χνα), μθζβ-, μθίμξ, θίβμξ, θζβεφς, 

θζβμζηεφς, θζβμζηυξ, θζβμφθζ, θζβμοθάηζ, θζβμφνα, θίβςια, 

θζβςιάνα, θζβμονεοηυξ, θζβμονέος, θζβμονζάγς, 

θζβμοδζάνδξ, θζβμφνδξ, θζβμφνζαζια, θζβχκς, θζβςιέκμξ, 

θζβςιυξ, θίβςζδ, θεζλμονία, θεζλζάνδξ, θζλεφς, θίλδξ, 

θζλζάνδξ, θείλμονμξ, θείλα, θζπμοδεφμιαζ, θζπμφδδξ, 

θζπμοδζά, θζπμοδζάνδξ, θζβκυξ, θζβκάδα, θίβκεοια, θζβκεφς, 

θζβκμφηζζημξ. 

 

    θζπμ- ε-θζπυ-ιδκ, αυν. ημο θείπς, εζ>ζ- ηα έπμκηα ζπέζδ ιε 

ηδκ ζηένδζδ, έθθεζρδ, εβηαηάθεζρδ.  θζπυβθδκμξ (βθδκ), 

θζπυβομξ (βοίμκ), θζπανκές (ένκμξ) ηαζ θζθενκές (π>θ), 

θζπενκήξ, θζπενκίηδξ, θζπεζήκςν (ακήν), θζπυγαβμξ (γοβυξ), 

θζπονία (ακηί θζπμπονία, δδθαδή ηαημήεδξ δζαθείπςκ 

πονεηυξ), θίθαζιμξ (αίια), θζθαζιές, θζπμηάηηδξ (ηάζζς), 

θζπμηαλία.  

 

   θζπανές θζπμ- + ανή = εοπή, γδηχ θυβς έθθεζρδξ- 

επζιέκς, ειιέκς, επζιέκς δευιεκμξ.  θζπανήξ, θζπάνδζζξ, 

θζπανία, εηθζπανχ. 

 

     θίπημιαζ θζπμ-, έπς έθθεζρδ- επζεοιχ ζθμδνχξ.  

θίζζμιαζ (πη>ζζ, υπςξ πέπης – πέζζς), θζζηυξ, θίρ, 

θζρμονία, Λζηοένζδξ (αείνς = θμκεφς). 

 

    θζηακεφς θίζ-ζμιαζ (ζ>η) + άκς- ζηεηεφς, παναηαθχ.  

θζηάγμιαζ, θίημιαζ, θζηαίκς, θζηακεία, θζηακυξ, θζηή, 

θζηαζιυξ, θζηήν, θζηήζζμξ, θζηυξ, θζζηυξ. 

 

    θζηανβίγς θίη-μιαζ + ανβυξ ( = ηαπφπμοξ)- πδβαίκς ηάπμο 

ηνέπςκ.  θίηανβμξ, θζηανβζζιυξ, θζημονβυξ (α>μο). 

 

    θζιπάκς θείπς, θζπμ- (ι>ιπ)- ηφπμξ ζζμδφκαιμξ ημο 

θείπς. θζιυξ- πείκα, έθθεζρδ ηνμθίιςκ,  θζιυρςνμξ (ρχνα), 

θζιαβπές (άβπς), θζιαβπμκές, θζιαβπία, θζιαβπζηυξ, 

θζιαίκς, θζιαθέμξ, θζιμεκήξ (εκήζης), θζιμηημκές (ηηείκς), 

θζιμηημκία, θζιμηηυκδζζξ, θζιχδδξ, θζιχζζς, θζιάγς, 

θίια, θζιάνδξ, θίιαζια, θζιαζιέκμξ, θζιπίγμιαζ, 

θζιαίγμιαζ, θζιαεία, θζιαεφς, θίιαμξ, θζιπζζηυξ. 

 

    θείας θείπς (π>α), θεζα-, θμζα-, θζα-, ηαηά ηα θεζπ-, θμζπ-, 

θζπ-- θεείνμιαζ, θείκς, ηήημιαζ, πφκς, εηπές, ζπέκδς.  είας, 

είαζιμξ, θείαδενμκ, θίαδενμκ, Λείαδενα, θείαδδκ, θεζαάδζμκ, 

θζαάδζμκ, θζαάδζ, θζααδίζζμξ, θζααδενυξ, θζαάδα, Λζααδάηζ, 

Λζααδάνζ, Λζααδενυ, Λζαάδζ, Λζαάδζα, Λζααδζά, θίαα, 

θζαάγς, θζαάξ, θζαάδεξ, θίαμξ, θζαάξ, θζανυξ, θζιανυξ (αθ., 

βαιανυξ). 
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    θίρ θείραζ (εζ>ζ), απαν. ημο θείας-  νοάηζ, νεφια, θμζαή, 

ζπμκδή, μ κμηζμδοηζηυξ άκειμξ (είηε επεζδή έθενε οβναζία είηε 

λδναζία, δζυηζ θείας ζδιαίκεζ  ζπέκδς αθθά ηαζ ηήημιαζ, 

θεείνμιαζ).  θίααξ (θζαυξ, βεκ. ημο θίρ), θζαυκμημξ (κυημξ), 

θζαμγέθονμξ, Λζαφδ (απυ ηδκ μπμία ένπεηαζ μ θίααξ), Λίαοξ, 

Λζαοηυξ. 

 

   θέαδξ θείας, εζ>ε- δ θεηάκδ ημο κζρήιαημξ, ηαγάκζ, 

ηεθνμδυπμξ, θάνκαηα, ηάθπδ.  θεαδηίγς, θεαήηζμκ, 

θεαδηάνζμκ, θέαδηαξ, θεαδημζηάζζμκ (ίζηδιζ).  

 

θμζαή αθ. θείας (εζ>μζ)- δ δζα οβνχκ εοζία.  θμζααίμξ, 

θμζαάμιαζ, θμζαίξ, θμζαείμκ, θμζαάζζμκ. 

 

    θζαακςηυξ αθ. θείας, θζαάγς- νδηζκχδδξ μοζία, εηνέμοζα 

απυ ημ δέκδνμ θίαακμξ.  θζαακςηνίξ, θίαακμξ, θζαακςηίγς, 

θζαακίγς, θζαάκζ, θζαακυς, θζαακυμιαζ, θζαακζά, θζαάκζζια, 

θζαακζζηήνζ, θζαακςηί, Λίαακμξ- αμοκυ ιεηαλφ ονίαξ ηαζ 

Εζναήθ (έπεζ πμθθά ηέδνα εη ηςκ μπμίςκ ελάβεηαζ θζαάκζ).  

 

    θεζιχκ θείας, αθ. θζιανυξ- κμηενυξ ηαζ πμχδδξ ηυπμξ, 

θζαάδζ, ημ βοκαζηείμ αζδμίμ.  θείιαλ, θεζιαηίδεξ, θεζιαηχδδξ, 

θεζιχκζμξ, θεζιςκζάξ, θεζιςκίξ. 

 

   θζπανυξ θείας, θζαάδζμκ, α>π, δίοβνμξ απυ θάδζ  ή θίπμξ- 

ζηίθαςκ, θάιπςκ απυ θάδζ  ή  θίπμξ, εφνςζημξ, γςδνυξ, 

θαιπνυξ, παπφξ, ςναίμξ, βυκζιμξ, ιαθαηυξ.  θίπα, θζπάγς, 

θζπαίκς, θζπακηζηυξ, θίπακζζξ, θζπανία, θζπανυηδξ, θζπάξ, 

θίπαζια, θίπαξ, θίπμξ, θζπαζιυξ, θζπυς, θζπάς, θζπίδζα, 

θζπμηζαχηζμκ, θζπμηφηανμκ, θζπμθοζία (θφς), θζπμθοηζηυξ, 

θζπάγδ, θζπάζδ. 

 

    αθείθς α (εοθςκ.  ή  επζηαη.) + θείας (α>θ)- αθείθς, πνίς 

ιε θάδζ, πμνδβχ ημ θάδζ βζα ημοξ βοικαζηέξ, παναεανφκς, 

πανμνιχ, επαθείθς, ελαθείθς, απαθείθς. αθεζθάς, άθεζιια 

(θι>ιι), αθεζπηέμκ (θ>π), αθείπηδξ, αθεζπηήν, αθεζπηήνζμκ, 

αθεζπηυξ, άθεζθαν, άθεζθα, αθεζθαηίηδξ, άθεζρζξ, άθμζιια 

(εζ>μζ), αθμζιιυξ, αθμζθή, αθδθείμκ (μζ>δ), αθδθαίμξ, 

ελαθείθς, ελαθείπηδξ, ελάθεζρζξ, ελάθεζπηνμκ, επαθείθς, 

επάθεζρζξ, απαθείθς, απάθεζρζξ, απαθεζπηέμκ, ακάθεζπημξ, 

ακαθεζθίδ, ακαθεζρία, ακάθεζθμξ, ακήθεζπημξ, ακδθεζρία, 

ακδθζθήξ (εζ>ζ), ακήθζθμξ. 

 

    θίικδ θείας, θζα-άδεξ (α>ι), θζι-ανυξ, θίικζμξ, θζικαίμξ, 

θζικία, θζικαζία, θίικεοζζξ, θζικάγς, θζικυαζμξ, θζικήηδξ, 

θζιήκ, θζιάκζ, θζικεφμιαζ, θζικίγς, εκθζικίγς, θζιεκίηδξ, 

θζιεκζηυκ, θζιέκαξ, θζιεκανπείμκ, θζιεκάνπδξ, εθθζιεκίγς 

(κθ>θθ), εθθζιέκζμξ, εθθζιέκζζζξ, εθθζιεκζζηήξ. 

 

    θείπς αθ. θείπς ( = εθθείπς, ηαηαθείπς), νίγα θεζη- > θεζπ- 

(η>π)  ή  απυ ημ μ-θίβ-μξ (β>π), δζυηζ βθείθμοιε ηάηζ ημ μθίβμ, 

υπςξ ηα απμιέκμκηα ζηα μζηά- βθείθς, ηαηαβθείθς.  βθείθς 

[ημ  β  πνμηάζζεηαζ, βζα ημ  θ  αθ. θείπς (θεζπ-, π>θ),  

βθείρζιμ (θζ>ρ), βθείθηνα, βθεζρζάνδξ, βθεζρζιαηίαξ, 

θεζπάγς- θείπς, βθςηημδερχ, βθείθς ημ βοκαζηείμ αζδμίμ, 

θεζπήκ (ςζάκ βθείρζιμ πάκς ζε πέηνα  ή δέκδνμ), θζπήκ (εζ>ζ), 

θεζπδκζάς, θεζπήκςν (ακήν), θεζπμιφθδ (ιφθδ), θεζπμπίκαλ, 

θζπακυξ (δζυηζ θείπεηαζ)- μ δείηηδξ, δ πμνδή δ μπμία πθήηηεηαζ 

απυ ημκ θζπακυ ηαζ μ ηυκμξ πμο απμδίδεζ, θζπάξ.   

 

    θζπιάς θείπς (εζ>ζ) + ιάς- παίγς ιε ηδκ βθχζζα, θείπς, 

βθείθς.  θζπιάγς, θζπιαίκς, θζπιάξ, θζπιήνδξ, θζπκάγς 

(ι>κ), θζπκάμιαζ, θζπκυηδξ, θζπκεία, θίπκεοια, θζπκεφς, 

θίπκμξ, θζπκχδδξ, θζπκμηέκεδξ  (ηέκεδξ), θζπκυβναοξ (βναφξ). 

 

    βθίζπνμξ ημ β πνμηάζζεηαζ, απυ ημ θίζ-ζμιαζ ( = 

παναηαθχ, ζηεηεφς, γδηχ ηάηζ), ημ  π  απυ επίδναζδ ημο 

θείπς- ημθθχδδξ, μ επζιυκςξ πνμζημθθχιεκμξ ζε ηάπμζμκ 

ηαζ παναηαθχκ, θεζδςθυξ, ιζηνμθυβμξ, ιδδαιζκυξ.  βθζζπνία, 

βθζζπνυηδξ, βθζζπναίκμιαζ, βθίζπναζια, βθζζπνεφμιαζ, 

βθίπμιαζ, θζπάγς, βθίκα, βθίκδ, βθμία (αθ. θείας), βθμζά, 

βθία, βθμζυμιαζ, βθμζμπμζέμιαζ, βθμίςζζξ, βθμίςια, βθμζυξ, 

βθμζχδδξ, βθμζάξ, βθμζχκς, βηθίκα, βθζκενυξ, βθζκζάγς, 

βθζκζάνδξ, βθζκυ, βθίκηζα, βθίηζα, βθζκηζζάγς, βθζηζζάγς, 

βθζκηζζάνζημξ, βθζηζζάνζημξ, βθίκηζζαζια, βθίηζζαζια, 

βθίηγζαζια. 

    θίβδα βθίκδ > βθίδα > θίβδα (ιεηάεεζδ)- πμζνζκυ θίπμξ, 

αθμζθή, ανμιζά απυ θίπμξ, ακήεζημξ άκενςπμξ.  θζβδενυξ, 

θίβδδξ, θζβδζάνδξ, θζβδήξ, θζβδζά, θζβδζάγς, θίβδζαζια, 

θίβδςια, θζβδχκς. 

    βθήκ, βθήκδ θείπς (εζ>δ), αθ. βθμία, βθμζάγς (μζ>δ)- δ 

ηυνδ ημο μθεαθιμφ (ηαηαβθείθεηαζ απυ ηα αθέθανα), αοηυξ μ 

μθεαθιυξ, ηυνδ (πνμζημθθάηαζ ζηδ ιάκκα ηδξ), ιεηαθ., 

πθαββχκ, ημφηθα, δ ημζθυηδηα μζημφ πμο οπμδέπεηαζ ηδκ 

ηεθαθή άθθμο μζημφ (ημ μπμίμ θείπεζ), ηδνήενα (ημθθά απυ ημ 

ιέθζ).  βθίκδ, άβθδκμξ (α, ζηεν.)- ηοθθυξ, αβθίδ. 

    θοπές θζπ-ανές, δ νίγα είκαζ θεζπ-, θμζπ- (μζ>ο)- θοπχ, 

εκμπθχ, εθίας, ηανάγς.  θοπαθβήξ (άθβμξ), θφπδ, θοπχ, 

θφπδια, θοπδιέκμξ, θοπζηυξ, θοπδνυξ, θοπδηήνζμξ, 

θοπδηζηυξ, θοπνυαζμξ, θοπνυξ, θοπνυπμνμξ, θοπνυβεςξ (βδ), 

θοπνυηδξ, ζοθθοπδηήνζα. 

    Εθθονζυξ εκ + θοπνυξ (ε>ζ, κθ>θθ), δζυηζ βεκκήεδηε απυ ημκ 

Κάδιμ ηαζ ηδκ Ώνιμκία, υηακ αοημί δζςηυιεκμζ απυ ηδκ ηφπδ, 

έθοβακ απυ ηδκ Θήαα, ηαηεοεοκυιεκμζ πνμξ ηα αυνεζα, 

Εθθονία. 

    θφς πνμζηαη. θφεζ, ςζάκ απυ νήια θφιζ. Ώπυ ηα θμίιδ 

(μζ>ο, αθ. θοπές) ηαζ θμζβυξ (ιε απμαμθή ηςκ ι ηαζ β)- Ο 

ιδνμξ εκκμεί, ηαηαζηνέθς, ηαηααάθθς, δίκς ηέθμξ, δζαθφς, 

θεείνς, παναθφς, ελαζεεκίγς, αδοκαηίγς, πνμζαάθθς, 

αηζιάγς, οανίγς (άπακηα ζοιπηχιαηα ημο θμζιμφ). Ώθθά ηαζ 

θφς ηάηζ, ημ μπμίμ είκαζ δειέκμ, ζδιαίκεζ ηαηαζηνμθή ηςκ 

δεζιχκ. θοάγς, Λοαίμξ, θφδ, θφα, θφια, θφζζξ, θφζζιμ, 

θοζαθβήξ (άθβμξ), θοζήκςν (ακήν), θοζζβοία (βοίμκ), 

θοζζιεθήξ (ιέθμξ), θφζζμξ, θοζζπήιςκ (πήιςκ), θοζζηεθχ 

(ηέθμξ), θοζζηέθεζα, θοζζηεθήξ, αθοζζηέθεζα, αθοζζηεθήξ, 

θφηςν, θοηήν, θφηαζ, θφηεζνα, θοηήνζμξ, θοηζηυξ, θφηνμκ, 

θοηνυς, θοηνχκς, θφηνςζζξ, θοηνςηήξ, θφκς, θοηυξ, 

θοηνχκ, πνμθφηαζ, αθφηδξ (α, ζηεν.), αθοηανπές, 

αθοηανπία, Λφζακδνμξ, Λοζίαξ, Λοζζηνάηδξ, Λοζζιάπεζα, 

Λοζίιαπμξ, Λφζζππμξ, Λοζζζηνάηδ (ζηναηυξ). 

    θφζζα θφζ(α)ζα, ιεημπή αμν. ημο θφς, δζυηζ θφεηαζ ηάεε 

δεζιυξ ζοβηναηήζεςξ- ιακία, μνβή, μνιή, επί πμθειζηήξ 

ιακίαξ, παναθνμζφκδ, ηοκζηή ιακία. Λφζζα, θοζζαίκς, 

θοζζήνδξ, θοζζήεζξ, θοζζαθέμξ, θοζζάξ, θοζζάς, 

θοζζδδυκ, θοζζδηήν, θοζζυς, θοζζχπζξ (υρ), 

θοζζαζιέκμξ, θοζζαβιέκμξ, θφζζζαζια, θοζζζάνδξ, 

θοζζάνζημξ, θφζζαζια, θοζζάγς, θοζζζηυξ, θοζζμιακχ, 

θοζζχδδξ. 

 

   ακαθφς ακά + θφς, ακάθοζζξ, ακαθοηζηυξ, ακάθοια, 

ακαθοιυξ, ακαθφζζιμξ, ακαθοηά, ακαθφηδξ, ακαθοηήξ, 

ακάθοημξ. απμθφς, απυθοζζξ, απμθοέιαζ, απυθοια, 

απμθοζζά, απυθοημξ, απμθοζχκαξ, απμθοηανπία, 

απμθοηανπζηυξ, απμθοηήνζμκ, απμθοηζηυξ, απμθοηζζιυξ, 

απμθοηυξ, απμθοηυηδηα, απμθοηυηδξ, απμθοηνχκς, 

απμθφηνςζζξ, απμθοηνςηήξ, απμθοηνςηζηυξ. ελαπμθφς 
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(εη), λαπμθφς, ελαπμθκχ, ελαπυθοζδ, λαπμθκάς, αιμθοζζά 

(π>ι), αιμθάς, αιμθοηυξ. οπμθφς, οπυθοζζξ, ελοπμθφς, 

ελοπυθοημξ, λοπυθοημξ, λζπυθδημξ (θακεαζιέκδ βναθή), 

λζπμθάς, λζπμθδζζά. ηαηαθφς, ηαηαθχ (ζοκδν.), ηαηάθοια, 

ηαηαθοιαηίαξ, ηαηαθοιυξ, ηαηάθοζζξ, ηαηαθφηδξ, 

ηαηαθοηήξ, ηαηαθφηνζα, ηαηαθοηζηυξ. δζαθφς, δζάθοια, 

δζαθφκς, δζάθοζζξ, δζαθοζηήνα, δζαθοζηήνζ, δζαθοζηήξ, 

δζαθφηεξ, δζαθφηδξ, δζαθοηζηυξ, δζαθοηυξ, δζαθοηυηδξ, 

δζαθχ. 

 

     βθζηχκς ημ β πνμηάζζεηαζ + θφς, θοηήν (δ νίγα είκαζ 

θμζπ-, μζ>ζ)- θοηνχκς, ζχγς, απμθοηνχκς, απαθθάζζς, 

απαθθάζζμιαζ.  βθζηςιυξ, βθίηςια. 

    θοιαίκμιαζ αθ. θφς, πνμζηαη., θφεζ, ςζάκ απυ νήια θφι-

ζ- ηαημπμζχ, αθάπης, αηζιάγς, ηαηαζηνέθς, 

ηαημιεηαπεζνίγμιαζ.  θοιάκηςν, θοιακηήν, θοιακηζηυξ, 

θοιακηήνζμξ, θφιαν, θφιδ, θοιήηδξ, θφιαζζξ, θοιάπδ, 

θοιεχκ, θοιεςκεφμιαζ. 

 

    θχαδ θφιδ > θφιαδ (αθ. αθχζης, βαιανυξ) > θφαδ > θχαδ 

(ο>ς)]- υπςξ ημ θφιδ, θεμνά υθεενμξ, αθάαδ, ηαημπμίδζδ.  

θςαάγς, θςαάς, θςαεία, θχαα, θςαεφς, θςαήεζξ, θχαδζζξ, 

θχαδια, θςαήηςν, θςαδηήξ, θςαδηήν, θςαδηυξ, 

θςαυμιαζ, θςαυξ, θςαμηνμθείμκ, θμοαζάγς (μ>μο), 

θμοαζάνδξ, θςαζάγς, θςαζάνδξ, θααχκς (θςαάς > θςαάκς 

> θααχκς, ακηζιεηάεεζδ), θααςιαηζά, θααςιέκμξ. 

 

    δζεφναιαμξ Λέβεηαζ (;) υηζ μ Πίκδανμξ έβναρε ηδκ θέλδ 

θοείναιαμξ, ςζάκ απυ ημ «ιύζη (πνμζηαη., ημο θφς) ξάκκα», δ 

μπμία ήηακ δ ηναοβή πμο ελέπειρε μ ΐάηπμξ υηακ ήηακ 

ναιιέκμξ, ζημκ ιδνυ ημο παηένα ημο Αία. Άθθδ εηδμπή θέεζ 

υηζ έηζζ μκυιαζε ημ ιέθμξ ηςκ πμζδιάηςκ αοηχκ απυ ηδκ δζπθή 

βέκκδζδ ημο εαοημφ ημο, δδθαδή δζξ + εφνα + ααίκς. Πζεακυκ 

απυ ηα δζα + ενίαιαμξ ή ενίαζζξ ή ανααές- είδμξ πμζήζεςξ 

πμο έπεζ ςξ ηφνζμ εέια ηδκ βέκκδζδ ημο ΐάηπμο, ιεηαθ., ηάεε 

ημιπχδεξ είδμξ βθχζζαξ, υκμια ημο ΐάηπμο. δζεοναιαές, 

δζεοναιαζηυξ, δζεοναιαζζηήξ, Αζεοναιαμβεκήξ, 

δζεοναιαμ-, δζεοναιαχδδξ. 

  

    υθθοιζ θφς ( = ηαηαζηνέθς), πνηι. θέθοιαζ (ιε μ, απυ α 

επζηαη.) > μθέθοιαζ > υθθοιζ- ηαηαζηνέθς, ελμθμενεφς, 

θμκεφς, πάκς, ηεθεζχκς, πάκμιαζ, απμεκήζης, αθακίγμιαζ.  

μθθφς, μθθοκέμιαζ, μθυιεκμξ (ιεημπή αμν. ημο υθθοιζ), 

μθμυξ, μθυξ, μθμζυξ, μθμυθνςκ (θνδκ), μθχσμξ, μθμμίηνμπμξ, 

μθμίηνμπμξ, μθυηνμπμξ, μφθμξ (μ>μο), μφθζμξ, μοθμαάηαζ, 

μοθμυθνςκ, μοθυεοιμξ, μοθυιεκμξ, μφθδια, 

μοθμπφηαζ(πές), μοθή, μοθμποηέμιαζ, μοθαί, μθαί, 

μθυενεοζζξ (ενέμιαζ), μθμενεφς, ελμθμενεφς, 

ελμθυενεοζζξ, ελμθμενεοηήξ, μθέζης (μθέζς ιέθθ. ημο 

υθθοιζ), μθέηδξ, μθεηήν, μθεζήκςν (ακήν), μθέης, μθεζίεδν, 

μθεζζ-, μθέενζμξ (ζ>ε), υθεενμξ, μθέενεοζζξ, χθεζζξ (χθεζα, 

αυν. ημο υθθοιζ), ςθεζζ-, θςθυξ (χ-θςθα, πνηι. ημο υθθοιζ, 

ηαζ ηχνα θέιε «ηα έραζε»), θςθάδα, θςθαίκς, θχθαια, 

θςθαιυξ, θςθαιάνα, θςθαββνίγς (αββνίγς), πακςθεενία 

(παξ, πακ), πακςθέενζμξ, πακχθεενμξ, πακχθεζα, πακχθδξ, 

πακςθία, πακχθδ, πακςθζηυξ. 

 

   απυθθοιζ απυ + υθθοιζ- υθθοιζ.  απυθθς, απχθεζα, 

απμθςθυξ (απυθςθα, πνηι. ημο απυθθοιαζ)- παιέκμξ, 

πεεαιέκμξ, Ώπυθθςκ (μ αζθκίδζμξ εάκαημξ ηςκ ακδνχκ 

απεδίδεημ ζηα αβακά ημο αέθδ), Ώπέθθςκ (Αςν.), 

Ώπμθθυδςνμξ, Ώπμθθμδχνεζμξ, Ώπμθθχκεζα, Ώπμθθχκζα, 

Ώπμθθςκίεζα, Ώπμθθςκζαηυξ, Ώπμθθχκζμξ, Ώπμθθςκζάξ, 

Ώπμθθχκζμκ, Ώπμθθχκεζμκ, Ώπμθθςκία, Ώπμθθςκίζημξ, 

Ώπμθθςκμ-. 

 

    υθοκεμξ μθυξ (υθθοιζ, μ>ο) + ακευξ ( = ηανπυξ)- ζφημ 

πμο θφεηαζ ημκ πεζιχκα αθθά δεκ ςνζιάγεζ.  μθοκεάγς, 

μθοκεμθυνμξ, μθοκεδθυνμξ, θοκεμξ, Οθοκεζαηυξ, μθφκεδ. 

     θέπς θείπς, εζ>ζ, δζυηζ ζδιαίκεζ αθαζνχ, απμθείπς- 

αθαζνχ ημκ θθμζυ ή ημ ηέθοθμξ, λεθθμοδίγς,  εηδένς, δένς, 

λοθμημπχ, ηνχβς, δέθμιαζ, ηάκς απνεπή ζπήιαηα.  θέπμξ, 

θεπίξ, θέπζ, θεπίγς, θέπζμκ, θέπζζια, θεπζζιυξ, θεπζζηήξ, 

θεπζζηυξ, θέπμνζξ, θεπίδζμκ, θεπζδυμιαζ, θεπζδςηυξ, θεπάξ, 

θεπαζηή, θεπάζηδ, θέπαζηνμκ, θέπαξ, θέπανβμξ (ανβυξ), 

θέπακμξ, θέπακεμξ, θεπάγς, θέπακδνμκ (ακδάκς), θέιια 

(πι>ιι), θεπνυξ- πθήνδξ θεπίδςκ, ηναπφξ, επί ηυπςκ, μ έπςκ 

θέπνα, θεπνυηδξ, θέπνα, θέπνςζζξ, θεπνάξ, θεπνζάς, 

θεπνάς, θεπνυμιαζ, θεπνφκμιαζ, θεαήνζξ (π>α).  

 

    θεπηυξ θέπς- λεθθμοδζζιέκμξ, ιζηνυξ, ζζπκυξ, ζηεκυξ, 

εθαθνυξ, ημφθζμξ, επί οβνχκ, ιεηαθ., ζηακυξ, εοθοήξ, αηνζαήξ, 

εοαίζεδημξ.  θεπηαθέμξ, θεπηαηζκυξ, θεπηδηήξ (αηή), 

θεπηυπδκμξ (πδκίμκ), θεπηυηδξ, θεπηυς, θεπηφκς, 

θεπηοζιυξ, θέπηοκζζξ, θέπονμκ, θεπονυξ, θεπονζυς, 

θεπφπακμκ, θεπηά, θεθηά (π>θ), θεπημ-, θεπημιενήξ, 

θεπημιένζα. 

 

    αθέθανμκ θέπονμκ, ημ α ακαπηφζζεηαζ (βαιενυξ – 

βαιανυξ), π>θ, ο>α, δδθαδή ημ ηέθοθμξ ηςκ μθεαθιχκ- ημ 

ηάθοιια ημο μθεαθιμφ, μ μθεαθιυξ.  αθεθανίξ, αθεθανίδα, 

αθεθανίγς, αθεθανίηζξ, βθέθανμ (α>β), βθέπς, αθέπς, 

αθέπμξ, αθέιια (πι>ιι), αθεπηζηυξ, αθειεαίκς (αζκυξ), 

αθέρζξ, αθερίαξ, ααθεπήξ, άαθεπημξ, ααθέπηδια, άαθεπημξ, 

ααθεπηχ, ααθερία, ααθεπί. 

 

    θμπυξ θέπς, ε>μ- θθμζυξ, θθμφδα, θέπζ. θυπζζια, θμπίξ, 

θμπάς, θμπδηυξ, θμπίγς, θυπζιμξ, μθυπης (μ, εοθςκ.), 

θυπζα, θμοαζά (μ>μο, π>α), θμοαζάγς, θςαζάγς (μο>ς), 

θμοαζάνδξ, θςαζάνδξ, θμοαί, θμοαίδζ, θμοαμοδία, θμαυξ, 

θμαυμιαζ, θυαζμκ, θςβάκζμκ (α>β), θχβαζμξ, θυθκζξ (π>θ). 

 

    θχπμξ, θχπδ θμπυξ, μ>ς- πενζαυθαζμ, ζιάηζμ. θςπίγς, 

απμθςπίγς, θχπζμκ, θςπμδοηές (δφς), θςπμδφηδξ, 

θςπεηδφηδξ, θςπζζηυξ, πενζθςπίγς, θχρ, θχδζλ. 

 

    αθχπδλ, αθςπυξ α (είηε επζηαη., είηε ζηενδη.) + θχπδ, δζυηζ 

ημκ ιεκ πεζιχκα θένεζ εκηοπςζζαηή βμφκα (θχπδ), ημ δε  

εένμξ ηδκ απμαάθθεζ εκηεθχξ- δ αθεπμφ.  αθεπμφ (δ νίγα ημο 

θχπδ απυ ημ θέπς), αθεπμφδα, αθεπμοδάηζ, αθεπμφδζ, αθεπμ-

, αθεπ-, αθέπα, αθέπαηαξ, αθεπάηζ, αθεπίηζα, αθεπυξ, 

Ώθεπυζπζηα, αθςπμφ, αθμοπμφ, αθεπμοδζά, αθεπμοδζάνδξ, 

αθεπμπχνζ, αθεπμφκα, αθέπανμξ, αθέπμοδμξ, αθμοπυξ, 

αθεπμοδένα (δένια),  αθςπεηάς, αθςπεηίγς, αθςπέηεζμξ, 

αθςπεηέδ, αθςπεηή, αθςπεηίαζζξ, αθςπεηία, αθςπεηίαξ, 

αθςπεηίξ, ηοκαθχπδλ (ηοκ), αθςπεηζζιυξ. 

 

    θυθμξ [θέπς, θμπάς (π>θ)]- ηονίςξ μ αοπέκαξ οπμγοβίςκ 

ηηδκχκ, επεζδή μ γοβυξ ζηδνίγεηαζ ζ’ αοηυκ ηαζ ημκ απμθέπεζ 

ηαζ ηαηά βεκίηεοζδ, επί ίππμο, δ παίηδ, θυθμξ πενζηεθαθαίαξ, 

μ θυθμξ αμοκμφ, νάπδ.  θμθάς, θμθίξ, θμθείμκ, θυθδ, θμθζά, 

θμθίμκ, θμθίαξ, θμθίγς, θμθζήηδξ, θμθυμιαζ, θμθμννχλ 

(νςλ). 

    θςθάς αθ. θυθμξ, ιεηαθ. απυ ηα οπμγφβζα ηηήκδ, «από ηνπ 

ηξαρήινπ ην άρζνο απνζέζζαη» Δζφπ., (μ>ς)- παφμιαζ, 

θμοθάγς.  θχθαν, θχθδια, θχθδζζξ, θςθήζμξ, θμοθάγς 

(ς>μο), θμφθα, θμοθάνς, θμοθάνζζια, θμοθαπηυξ, θμφθνα, 

θμοθαηγήξ, θμοθαδυνμξ. 

 

                             Ρίγα  ζ (δαζ.) >  ηζκ- 

 

    ηζπάκς ημκ ιδνμ υπςξ ημ ίης, αθ. ίδιζ ηαζ ίης. Βίηε ιε 

ακαβναιιαηζζιυ απυ ημ ίης (ηίς) είηε απυ ημ ίης > βίης (βζα 

ημ  β  αθ. ίδιζ) > ηίης > ηζπάκς (β>η, η>π)- ηαηαθεάκς, 
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θεάκς, πνμθεάκς, ηοβπάκς, ζοκακηχ, εονίζης.  ηίπδζζξ, 

ηίης (αθ., ηζπάκς)- έπς θεάζεζ, πέιπς,  ηζηφς (απέηζλακ = 

απεηίκαλακ)- ζζπφς, ηίηοξ- δφκαιδ, αηιή, ηίςκ (ηί-ηοξ)- 

ζηφθμξ, ηίμκαξ, ηζμκίξ, ηζμκίζημξ, ηζμκίηδξ, ηζμκμ-, ηίς- 

πμνεφμιαζ, πδβαίκς, ένπμιαζ. 

 

    ηζκές, ηζκχ αθ. ηίς, ηζπάκς, ημ κ πνμ δήθςζδ κμυξ- ηάκς 

ηάηζ κα ηζκδεεί, ηζκχ  ή  ιεηαηζκχ ηάηζ απυ ηδκ εέζδ ημο, 

ιεηααάθθς, κεςηενίγς, πανάβς, πνμλεκχ, ανπίγς, πνμηαθχ.  

ηίκδζζξ, ηίκδηνμκ, ηίκδενμκ, ηίκδια, ηζκδηήν, ηζκδηήξ, 

ηζκδηζάς, ηζκδηζηυξ, ηζκδηυξ, ηζκμφνδξ (μονά), ηίκοιαζ, 

ηζκέμιαζ, ηζκφζζμιαζ, ηίκοβια, ηζκαπφνα (άπονμ), ηζκδειυξ, 

ηζκάεζζια, ηζκαεζζιυξ, ηζκαείγς, ηζκάς, λεηζκάς, εηηζκχ 

(εκ, κη>ηη), εηηίκδζζξ. 

 

   ηίκαζδμξ ηζκχ + αζδχξ- αζζπνυξ, ηαηαπφβςκ, ηαημήεδξ. 

ηζκαζδία, ηζκαζδεφμιαζ, ηζκαζδεία, ηζκαζδζαίμξ, ηζκαζδίγμιαζ, 

ηζκαίδζμκ, ηζκαίδζζια, ηζκαζδχδδξ. 

 

    ηίκαδμξ ηζκχ + άδδκ- δ αθεπμφ (ηζκείηαζ ζοκεπχξ), εδνίμ, 

ηέναξ.  ηζκαδεφξ, ηκχδαθμκ. 

 

    ηζκδοκεφς ηζκχ + δφκς ( = πδβαίκς ιέζα ζε …)- είιαζ 

ημθιδνυξ, ημθιχ, νίπημιαζ ζε ηίκδοκμ, εηηίεειαζ ζε ηίκδοκμ.  

ηίκδοκμξ, ηίκδοκ, ηζκδφκεοια, ηζκδοκεοηήξ, επζηίκδοκμξ, 

επζηζκδοκυηδξ, παναηζκδοκεφς, παναηζκδοκεοιέκμξ, 

δζαηζκδοκεφς. 

 

    ζηίκαλ ηζκχ + άλς (άβς)- ηαπφξ, εοηίκδημξ, πδδδπηυξ, 

θαβςυξ.  ηίκδαλ. 

 

    ηκχδαλ ηζκχ + δάηκς- ηέκηνα επί ηςκ μπμίςκ ζηνέθεηαζ 

ηάηζ.  ηκςδαηίγς, ηκςδάηζμκ. 

 

    ηκχδςκ βεκ. ηκχδμκημξ, ηζκχ + μδυκημξ (βεκ. ημο μδμφξ)- 

δφμ πνμέπμκηα δυκηζα ζηδκ θυβπδ ημο δυναημξ. 

 

   ηνδζένα ηζκδηήν > ηζκδηένα > ηκδζένα (η>ζ) > ηνδζένα 

(κ>θ>ν)- ηυζηζκμ, ζίηα, θεπηυ αθζεοηζηυ δίηηο.  ηνδζάνα, 

ηνδζενίηδξ. 

 

    βίββθοιμξ ηζκχ + βθφι-ια (βθφθς) > ηίκβθοιμξ > 

βίββθοιμξ (η>β, κβ>ββ, αθ. ηζπάκς)- άνενςζδ, ηθείδςζδ, 

ζφκδεζιμξ, ηνυπμξ θζθήιαημξ. βζββθοιυμιαζ  βζββθοιυξ, 

βζββθοιχδδξ, βζββθοιμεζδήξ, βζββθοιςηυξ. 

 

    ηκήιδ ηίκδια- ημ ιένμξ ιεηαλφ ημο βυκαημξ ηαζ ηςκ 

ζθονχκ, αηηίκα ηνμπμφ, πυδζ ηαείζιαημξ. ηκδιαίμξ, 

ηκδιζαίμξ, ηκδιίξ, ηκδιυξ, ηκδιυς, ηκδιίδα, ηκδιμδέηδξ, 

πενζηκδιίδα. 

 

   ηίθθδξ ηζκ-χ > ηίκ-θδξ > ηίθθδξ (κθ>θθ)- υκμξ.  ηζθθαηηήν 

(άβς, αηηυξ), ηίθθαζ, ηζθθυξ, ηίθθμονμξ (μονά), ηζθθίααξ 

(ααίκς). 

 

    ηίβηθμξ ηζκ-χ + ηχθμξ > ηζκηςθμξ > ηίκηθμξ > ηίβηθμξ 

(κ>β)- ζμοζμονάδα, ζεζζμποβίξ. 

 

    ηζβηθίξ ηζκχ + ηθείς, αθ. ηίβηθμξ- δ ηζβηθζδςηή πφθδ ημο 

δζηαζηδνίμο  ή  ημο αμοθεοηδνίμο, επί εζνηηήξ, δέζιεοζδ, 

ηάβηεθμ.  ηζβηθζδχκς, ηζβηθίδα, ηζβηθίδςια, ηζβηθζδςηυξ, 

ηάβηεθμξ (ζ>α), ηάβηεθθμξ, ηαβηεθθάνζμξ, ηαβηεθμεζδχξ, 

ηαβηεθςηυξ, ηαβηεθχκς. 

 

    ηζεάνα ηί-ς + πανά (π>ε, υπςξ ηκάς – εκάς)- είδμξ θφναξ  

ή θυνιζββμξ.  ηίεανζξ, ηζεανίγς, ηζεανζζιυξ, ηζεάνζζζξ, 

ηζεάνζζια, ηζεανζζηήνζμξ, ηζεανζζηήξ, ηζεανζζηνίξ, 

ηζεανίζηνζα, ηζεανζζηφξ, ηζεανςδυξ (άδς), ηζεανςδία, 

ηίεανμξ. 

 

   ηαζκυξ ηζκές ( = κεςηενίγς), ζ>αζ- κέμξ, πνυζθαημξ, 

πανάδμλμξ, απνμζδυηδημξ.  ηαζκχξ, ηαζκίγς, ηαίκδζζξ, 

ακαηαζκίγς, ακαηαίκδζζξ, ηαζκζζιυξ, ηαζκζζηήξ, ηαζκυηδξ, 

ηαζκμημιία, ηαζκμηυιμξ, ηαζκυς, ηαίκςζζξ, ηαζκμφνβζμξ 

(ένβμκ), ηαζκμονβήξ, εβηαζκίγς, εβηαζκζάγς, εβηαίκζα, 

εβηαζκζζιυξ, εβηαζκζαζιυξ, εβηαίκζζια. 

 

    μηκές α (ανκδη., α>μ) + ηζκές- απμθεφβς, δζζηάγς, δεκ 

απμημθιχ, ηειπεθζάγς, επί θυαμο  ή  αζζπφκδξ, επί δεζθίαξ.  

μηκδνυξ, μηκαθέμξ, μηκχδδξ, υηκμξ, μηκία, μηκδνία. 

 

    πκυδ, πκμίδ ηζκές > ηκέδ > πκυδ (η>π, ε>μ)- δ πμζκζηίξ ημο 

ηνμπμφ δζα ηδξ μπμίαξ εζζένπεηαζ μ άλμκαξ αιάλδξ, άνενςζδ.   

 

   ημοκχ ηζκχ > ηςκχ (αθςιίςζδ) > ημοκχ (ς>μο), 

ημοκάς, ημφκδια, ημοκήηνα, ημφκζα, ημοκζέιαζ, ημοκζζηυξ, 

ημοκίζηνα, ημοκάιεκμξ, ημοκάαζ (αί-μξ, ηζκείηαζ ζοκεπχξ), 

ημοκααυζηοθμ, ημφκα, ημφκζ, ζημοκηάς, ζημοκηχ, 

ζημφκηδια, ζημοκηζά, ζημοκηνχ, ζημοκηνάς. 

 

    θίηκμκ θα, θζ (επζηαη.) + ηζκχ- εονφ ηάκζζηνμ πνμξ 

θίηιδζδ ημο ζίημο, δ ημφκζα.  θζηιάς, θίηιδζζξ, 

θζηιδηήνζμκ, θζηιδηδνίξ, θζηιδηήξ, θζηκζζηήξ, θζηιδηυξ, 

θζηιδηήν, θζηιήηςν, θζηκίγς, θζηκζηήξ, θζηιυξ, θζηιάξ, 

θζηιαίμξ, θζπκίγς (η>π), θίπκζζια, θζπκδζηήνζ, θζπκζζηήξ. 

 

    ιαθηίς, ιαθηζάς ιάθα + ηίς, ηνέις απυ ρφπμξ- 

κανηχκμιαζ εη ρφπμοξ, παβχκς.  ιάθηζμξ, ιάθηδ, ιανβχκς 

(θ>ν, η>β). 

    πίιαζνα ηί-ς (η>π) + ιάθα (θ>ν), ηζκείηαζ ζοκεπχξ υηακ 

αυζηεζ- ηαηζίηα, ηέναξ έπμκ ηεθαθή θέμκημξ, μονά υθεςξ ηαζ 

ζχια ηαηζίηαξ. πίιανμξ, πζιαίνζμξ, πζιαζνίξ. 

    ηκάς, ηκή ηζκάς, ζοκεπήξ ηίκδζδ- απμλές, λφς, λφκς, 

βανβαθίγς ή πνμλεκχ ηκδζιυ, θαβμφνα.  ηκήες, ηκαδάθθς 

(υπςξ, ράες – ραεάθθς), ηκίγς (α>ζ), ηκίζια, ηκίξ, ηκίδδ, 

ηκζδάς, ηζμοηκίδα (ηκίδμοζα > ζμοηκίδα > ηζμοηκίδα, 

ακηζιεηάεεζδ), ηκζζιυξ, ηκίδςζζξ, ηκφς (α>ο), ηκφγα, 

ηκογυς, θζβκφξ (θζ, επζηαη., η>β), θζβκυεζξ, θζβκχδδξ, 

θζβκίηδξ,  ηκφια, ηκέςνμκ (α>ε), ηκδεζάς, ηκδζηζάς, 

ηκδζζάς, ηκήζια, ηκδζιυξ, ηκήζζξ, ηκδζηήν, ηκδζηζηυξ, 

ηκήζηζξ, ηκδζηυξ, ηκήζηνμκ, ηκδζηίξ, ηκήθδ. 

    ηκάπης ηζκές + άπης, δζυηζ δζα ηςκ δαηηφθςκ 

ηαηενβάγεηαζ ημ ιαθθί- λαίκς ή θακανίγς ένζα, θεοηαίκς 

φθαζια, επί ααζακζζηδνίμο, ζπανάγς, ηαηαζπίγς. ηκάθαθθμκ 

(π>θ), ηκέθαθθμκ, ηκαθαθχδδξ, ηκαθήζμκ, ηκαθείμκ, 

ηκαθεφξ, ηκάθμξ, ηκάρζξ, ηκήθδ, βκάπης (η>β), βκάπηςν, 

βκάθαθθμκ, βκαθείμκ, βκαθεφξ, βκαθεφς, βκάθμξ, βκάθς, 

βκάρζξ, βκαθάθζμκ, βκέες (βκάθς, α>ε, θ>ε), βκέζζιμ, βκέια. 

    πκαφς ηκάς, η>π - ηκάς, ηνχβς, λεηζζιπχ, ηνχβς μθίβμκ 

ηαη’ μθίβμκ.  πκαφια, πκαονυξ, πκαοζηζηυξ, πκαφςκ, 

παοκχκεξ (ιεηάεεζδ), πκυμξ (α>μ), πκμφξ, πκμφδζ, πκυσμξ, 

πκμχδδξ, πκμάγς, πκμάς, πκμΎγμιαζ, θάπκδ (θα, επζηαη.), 

θαπκήεζξ, θαπκυβοζμξ (βοίμκ), θάπκμξ, θαπκυμιαζ, θάπκςζζξ, 

θήκμξ (θάπκδ, ιε απμαμθή ημο π, α>δ)- ημ ιαθθί, θακάνα, 

θακανίγς, θδικίζημξ (κ>ικ). 

   θάζζμξ θάπκδ ( = ηνίπεξ άβνζμο γχμο, θφθθςια), π>ζ- 

δαζφξ, δαζφηνζπμξ, ποηκυιαθθμξ, ποηκυδεκδνμξ, εαικχδδξ.  

θάζζμξ, θαζζυηδξ, θαζζχκ, θαζζμ-, θαζζ-, Λέζαμξ [θάζζμξ > 
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θάζιμξ > θέζαμξ (α>ε, ι>α), ήηακ ποηκυδεκδνδ, υπςξ 

θαίκεηαζ απυ ημ απμθζεςιέκμ δάζμξ ηδξ], Λεζαζάγς, 

Λεζαίγς, Λεζαίξ, Λέζαζμξ, θεζαζαζιυξ, θεζαία, θεζαζαηυξ.  

    δαζφξ θάζζμξ, θ>δ- μ έπςκ επζθάκεζα ποηκυηνζπδ, δαζεία, 

ηνζπχδδξ, ποηκυθοθθμξ, εαικχδδξ, ηναπφξ, ποηκυξ, μ έπςκ 

δαζφ πκεφια. δαζεία, δαζο-, δαζφηδξ, δαζφκς, Ααζφθθζμξ, 

δάζοια, δαζοζιυξ, δαοθυξ (δαζφξ > δαζοθυξ > δαοθυξ)- 

ποηκυξ, δάζμξ, δαζφθθζμκ, δαζμ-, δαζμηυιμξ (ημιές), 

δαζμπυκμξ (πμκές).  

    θακεάκς ιέθθ. θαζ-χ, πνηι. θέ-θαζ-ηαζ αυν. έ-θδζ-α 

(α>δ), αθθά ηαζ θδζ-ιμκχ, ιέθθ. θήζ-ς. Φαίκεηαζ νίγα θαζ- 

(ζ>ε). Ώπυ ημ θάζ-ζμξ ( = ποηκυδεκδνμξ, εαικχδδξ ηαζ ελ 

αοημφ ηα δαζφξ ηαζ δάζμξ). Ώκέηαεεκ ημ δάζμξ ήηακ ηαζ είκαζ 

ηυπμξ πνμξ δζαθοβή ηαζ απυηνορδ ακενχπςκ ηαζ γχςκ- ιέκς 

ηνοιιέκμξ, δζαθεφβς ηδκ πνμζμπή, δζαιέκς άβκςζημξ, 

αυναημξ, απαναηήνδημξ, θδζιμκχ, αθήκς ηάηζ κα ιε δζαθφβεζ, 

θδζιμκχ επίηδδεξ, πανένπμιαζ.  θάεα, θήεδ, θαεαζιυξ, 

θαεήαδξ (ήαδ), θάεδζζξ, θάεμξ, θήεμξ, θάενζμξ, θαεναίμξ, 

θάενα, θάενδ, θαεναζυηδξ, θαεζ-, θαενμ-, θαεεφς, 

θήεανβμξ (ανβές), θαεανβία, θδεάκς, θδεεδακυξ, θδεεδχκ, 

θδεδηέα (άβς), θδείδζμξ, θάεεια, θήεζμξ, θδευηδξ, θήες, 

θήεμιαζ, θήζζξ, θήζηζξ, θδζίιανμημξ, θάζεδ, θαζεαίκς, 

θαζίκμξ, θάζεμκ, θαζζδεφξ, θαζζηυξ, θάζηαζ, θαζηάνκδ, 

θδζιμκχ (ιέκς), θδζιμκζά, θδζιμζφκδ, θήζιςκ, 

επζθήζιςκ, θδζιμκδζζά, θδζιμκδηήξ, αθδζιμκζά, 

αθδζιμκχ, οπμθακεάκς, αθάεδημξ. 

    αθήεεζα α (ζηεν.) + θήεδ, αθήεεοζζξ, αθάεεζα, 

αθδεείδζκ, αθδεείδζμκ, αθδεήξ, αθδεχξ, αθδεεφς, 

επαθδεεφς, επαθήεεοζζξ, αθδεμζφκδ, αθδευηδξ, 

αθδείγμιαζ, αθδεζκυξ. 

    Λήδα θακεάκς, θήεδ (ε>δ), δζυηζ θακεάκςκ (ςξ ηφηκμξ) μ 

Γεφξ επεζηέθεδ αοηήκ, θήδα, θήδνα.  

    εθαπφξ ε (εοθςκ. ή απυ α επζηαη.) + θακεάκς (νίγα θαζ-, δ 

μπμία ειθακίγεηαζ ζημ ζοβην. ε-θάζ-ζςκ). Σμ π απυ ημ  ζ  ή 

απυ ημ  ε  (έ-θαε-μκ), δδθαδή θακεάκςκ εη ιζηνυηδημξ ή 

αζδιακηυηδημξ- ιζηνυξ, αναπφξ, ακάλζμξ θυβμο, πεκζπνυξ, 

εοηεθήξ.  εθάπζζημξ, εθαπυξ, εθαπζζηάηζξ, εθάζζςκ (αθ. 

εθαπφξ), εθαζζυκςξ, εθαζζυς, εθαηηχκς (ζζ>ηη), έθαηημκ, 

εθάηηςζζξ, εθαηηςηζηυξ, εθάηηςκ, εθαηημκυηδξ, 

εθαηημφιαζ, εθαηημκυμιαζ, εθαηημκάηζξ, ημοθάπζζημκ ( = ημ 

εθάπζζημκ), θζγυκ (εθάζζςκ > θαζζςκ >  θζγυκ, α>ζ, ζζ>γ), 

εθαηημκές, εθάηηςια, εθαηηςιαηζηυξ. 

    πθαίκα θάπκδ (ακαθένεηαζ επί ενίςκ), ιε ιεηάεεζδ- ιέβα 

ηεηνάβςκμ πεζιενζκυ ζιάηζμ, ηονίςξ απυ ιαθθί (ένζα).  

πθαζκίγς, πθαζκυς, πθαίκςια, πθακίξ, πθαιφξ (κ>ι), 

πθαιφδα, πθακζδμονβία (ένβμκ), πθακζδμπμζία, πθακίζημξ, 

πθακίζηζμκ, πθακίδζμκ. 

    πθίς πθαίκα, αζ>ζ- είιαζ ή βίκμιαζ εενιυξ. πθζαίκς, 

πθζυεζξ, πθειενυξ (ζ>ε), πθζανυξ, πθζανχξ, πθζενυξ, πθζυξ, 

πθίακζζξ, πθζανυηδξ, πθίαζια, πθζάς, πθζχδδξ, ζοπθζάγς 

(ζοκ), ζοπθζαίκς, ζφπθζμξ. 

    πζηχκ π(θ)ίς- έκδοια θμνμφιεκμ ηαηάζανηα, οπμηάιζζμ, 

εχναηαξ, έκδοια.  πζηςκάνζμκ, Υζηχκδ, πζηςκία, πζηςκίγς, 

πζηχκζμκ, πζηςκζζηάνζμκ, πζηςκίζηζμκ, πζηςκίζημξ. 

   πθζδή πθίς- πμθοηεθή εκδφιαηα, πμθοηέθεζα, θεπηυηδξ, 

ηνοθή, ιαθεαηυηδξ, δδοπάεεζα, αημθαζία, ημζιήιαηα. 

Άπακηα απαλίεξ, έκακηζ ηςκ ανεηχκ ηδξ ζηθδναβςβίαξ ηαζ ηδξ 

θζηυηδηαξ ηδξ εκδφζεςξ ηςκ Βθθήκςκ. πθζδέκμιαζ, πθζδακυξ, 

πθζδάς, πθίδμξ, πθίδδια, πθίδςκ, πθίδςζζξ. 

    άπκδ α (επζηαη.) + πκυμξ (θάπκδ)- ηάεε εθαθνυ ηαζ θεπηυ 

πνάβια, ημ θεπηυ άπονμ, ηάεε ηζ πμο ακεααίκεζ ζηδκ 

επζθάκεζα.  άπκδκ, απκχδδξ, άπκα, απκά, απκάδα, απκέκζμξ, 

απκζά, απκζάγς, απκίγς, άπκζζια, απκζζηυξ, απκυξ, απκμ-, 

ηαηαπκζά, απθφξ (κ>θ)- βκυθμξ, γυθμξ, ευθςζδ αένμξ ιεηαλφ 

κέθμοξ ηαζ μιίπθδξ. απθφς, απθφκς, απθους, απθουεζξ, 

απθοχδδξ. 

   μιίπθδ (δαζ.) μιμφ + απθφξ > μιάπθδ > μιίπθδ (α>ζ), 

μιζπθυμιαζ, μιζπθήεζξ, μιζπθχδδξ, ιμφπθα(μ-ιμφ), 

ιμοπθζάγς, ιμφπθαξ, ιμφπθζαζια, ιμφπθζμξ, ιμοπνυξ (θ>ν), 

ιμφπνςια, ιμοπνχκς, ιμοπυξ. 

   ηκίζα, ηκίζδ ά-πκδ, π>η- θζπανυξ αηιυξ ή απκυξ, δ μζιή 

ρδιέκμο ηνέαημξ, ημ πνμλεκμφκ ηδκ μζιή ηαζ ημκ αηιυκ 

αοηυκ, ημ θίπμξ ημο ζενίμο.  ηκζζαθέμξ, ηκζζυς, ηκζζάς, 

ηκζζδνυξ, ηκζζήεζξ, ηκζζμηυθαλ, ηκζζυξ, ηκζζμθεζπυξ (θείπς), 

ηκίζμξ, ηκίζζα, ηκζζζάς, ηκζζςηυξ, ηζίηκα (ακηζιεηάεεζδ, 

ηκίζα > ζίηκα > ηζίηκα, ζ>ηζ), ηζζηκίγς, ηζζηκχκς, 

ηζίηκζζια, ηζίηκςια. 

   κέθμξ η-κάπ-ης, α>ε, π>θ, μιμζάγεζ εκηεθχξ ιε 

θακανζζιέκμ ιαθθί, «ζύλλεθα ζαλ βακβάθη», «λεθέιαη πόθνηο 

εξίσλ όκνηαη»- ζφκκεθμ, υβημξ κεθχκ. κεθυμιαζ, κέθςζζξ, 

κέθςια, κεθές, κεθυηαια (ηαίς), άκεθμξ, άβκεθμξ, 

ζοκκεθές, ζοκκεθήξ, ζοκκεθεζά, ζοκκεθζά, ζοκκέθεθμξ, 

ζφκκεθμ, ζοκκεθυηαια, ζοκκεθμ-, κεθέθδ (αείνς, νίγα εν-, 

ν>θ, ακαθένεηαζ ζηα ζφκκεθα πμο εβείνμκηαζ ηαε’ φρμξ), 

κεθέθζμκ, κεθέθςζζξ, κεθεθδβενέηδξ (αβείνς), 

κεθεθδβενέηα, κεθεθδβενήξ, κεθεθδδυκ, κεθεθίγς, κεθέθζμκ, 

κεθεθμ-, κεθεθμεζδήξ, κέθαθμξ, κεθεθχδδξ, κεθέθςια, 

κεθεθχκμιαζ. 

    ηκέθαξ αθ. κέθμξ- ζηυημξ, θοηαοβέξ.  ηκέθμξ, ηκεθάγς, 

ηκεθαίμξ, ηκχρ, ζηκζπαίμξ, ζηκζθυξ, ζηκζπυξ, ζηκίθμξ, ηκίρ 
ηαζ ζηκίρ (ηζζιπάεζ υηακ αναδοάγεζ), ζηκίπα, ζηκίθα, ηκίθμξ, 

ηκζπυηδξ, ηκζπυμιαζ, ηκίθς, ηκζθζάς, ηκζπυς, ζηκζπυηδξ 

(ζηκίρ, είκαζ ιζηνυηαηδ ζε υβημ)- ιζηνμθμβία, βθζζπνυηδηα, 

θζθανβονία, ζηκζθυηδξ, ηκζπία, ηκζπεία, ηκζπυξ. 

    κζθάξ κέθμξ, ε>ζ- πζυκζ πμο πέθηεζ ζε ιεβάθα ηειάπζα, 

ιεηαθ., δ πμθειζηή ηαηαζβίδα. κίθα, κζθανβήξ (ανβυξ = 

ζηίθαςκ), κζθμαμθία, κζθυεζξ, κζθάδα, κζθμροπήξ (ρφπμξ), 

κίθς. 

    ζηζά, ζηζή ηί-ς, θαίκεηαζ υηζ θέβμκηακ ηαζ ηζά δζυηζ, ζημκ 

Δζφπ. οπάνπεζ αναπεία ζοθθααή πνμ ημο ζηζά. Κζκείηαζ απυ 

ηδκ ηίκδζδ ημο δθίμο, αθθά ηαζ ιαγί ιε ημκ άκενςπμ ηαζ ημ 

γχμ, ζηζαβναθές, ζηζαβναθία, ζηζαβναθχ, ζηζαβνάθμξ, 

ζηζάδεζμκ, ζηζαδεφξ, ζηίαζκα, ζηζαείξ, ζηζκίξ, ζηζαδδθυνμξ 

(θένς), ζηζαδμθυνμξ, ζηζχδδξ, ζηζμεζδήξ, ζηζάεζξ, ζηζυεζξ, 

ζηζάγς, ζηζάς, επζζηζάγς, ζηζαεήναξ (εήνα), ζηαεήνς, 

ζηαεδνζηυξ, ζηάεδνμξ, ζηζυεδνμκ, ζηζαηυξ, ζηζαιαπές, 

ηζάπμδεξ, ζηζανυξ, ζηζενυξ, ζηζςηυξ, ηαηάζηζμξ, ζφζηζμξ 

(ζοκ), ζηζάξ, ζηίαζια, ζηζαζιυξ, ζηζαηναθήξ, ζηζαηναθία, 

ζηζαηναθίαξ, ζηζαηνμθές, ζηζαηνμθία, ζηζαοβές, δάζηζμξ 

(δα, επζηαη.), ζηίμονμξ (μονά), ζηίνμκ, ηζνάξ, ηίνα, 

ηζνμθυνζα (θένς), ηίνμκ, ζηφκζμκ (ζηζάκζμκ > ζηάκζμκ > 

ζηφκζμκ, α>ο), ήζηζμξ (α, επζηαη., α>δ), δζηζάγς, δζηζάδα, 

δζηζενυξ, ήζηζςια, δζηζχκς, δζηζςηζηυξ, ίζηζμξ (α>ζ), 

ίζηζςια, ζζηζχκς. 

    ζηεπάς ζηζ-ά + επί, επά-κς- ηαθφπης, ζηεβάγς, 

πνμθοθάβς.  ζηεπάγς, ζηεπαζιυξ, ζηέπαζια, ζηεπαζηήξ, 



 41   

 

ζηεπάζηνα, ζηεπζκυξ, ζηεπεζκυξ, ζηεπακυξ, ζηέπδ, ζηεπή, 

ζηέπαξ, ζηέπαζηνμ, ζηεπαζηνήνζμκ, ζηέπακμκ, ζηεπυςζζξ, 

ζηέπςζζξ, ζηεπαζηήνζ, ζηεπαζηά, ζηεπαζηυξ, ηεπαζηυ, 

ηαπάηζ (ε>α), ηαπαηχκς, ηαπάηςια. 

    ζηδκή ζηζά > ζηζακή > ζηδκή (ζα>δ)- ηυπμξ ζηεβαζιέκμξ, 

ηαθφαα, ηαημζηία, μζηία, καυξ, πανάπδβια, δ ζηδκή ημο 

εεάηνμο.  ζηήκδια, ζηδκζηεφμιαζ, ζηδκζηυξ, ζηδκζηά, 

ζηδκμααηές, ζηδκμβναθές, ζηδκμβναθία, ζηδκμβνάθμξ, 

ζηδκεφμιαζ, ζηδκμπδβές (πήβκοιζ), ζηήκοξ, ζηδκυς, 

ζηδκές, ζηδκάς, ζηδκςηήξ, ζφζηδκμξ (ζοκ), ζηήκςζζξ, 

ηαηαζηήκςζζξ, ζηδκίηδξ, ζηήκςια, ζηδκμφπμξ (έπς), 

ζηδκμεεηχ, ζηδκμεέηδξ, ζηδκμεεζία. 

    ηζαςηυξ ζ-ηεπ-άς, ε>ζ, π>α- λφθζκμ ηζαχηζμ ή εήηδ (ιε 

ηαπάηζ).  ηζαχηζμκ, ηζαχνζμκ, ηίαζζζξ, ηζαμφνζ, Κζαςηυξ, 

ηζαςηίδζμ, ηίαδζζξ, ηίααα (αζ>αα), ηίαμξ, ηάαμοναξ (ε>α), 

ηααμφνζ, ηααμφηζ, ηαθάζζ, ημθίκζ (α>μ), ηφααξ (ε>μ>ο), 

ηοαμφνζ, ηφαζζζξ, ηφαεζζξ, ηοαδζία, ηφαεθα, ηορέθδ (α>ρ), 

ηορεθίξ, ηορέθζμκ, ηφρεθμξ, ημοαμφηθζμκ (ο>μο, + ηθείς), 

ημοαζημφθζμκ. 

    ηφαμξ ηφααξ, δζυηζ νίπκμκηακ ιέζα απυ ηέναημ, υπμο ήζακ 

ηνοιιέκμζ ηαζ ζηεπαζιέκμζ- ημ γάνζ, ημ ζηενευ ζχια ηφαμξ.  

ηοαεφς, δζαηοαεφς, ηφαεοια, ηοαεία, ηοαάγς, ηοαάς, 

ηοαεχκ, ηοαείμκ, ηοαεοζηήνζμκ, ηφαδξ, ηοαεοηήξ, ηοαίγς, 

ηοαζζιυξ. 

    ηφιαδξ ηφααξ, βζα ημ ι, αθ. θαιαάκς- ημ ημίθμ αββείμ, 

πμηήνζ, θέιαμξ, πήνα, ηαβάνζ, ζάηημξ.  ηφιαμξ, ηοιααίμκ, 

ηοιαίμκ, ηφιααθμκ, ηοιααθίγς, ηφααα (ια>αα), 

ηοιααθζζιυξ, ηοιααθζζηήξ, ηοιαάθζμκ, ηφπδ (α>π), 

ηφπεθθμκ, ηοπεθθίξ, ηφθμξ (α>θ), ζηφθμξ, ζηφθδ, ζηφεμξ 

(θ>ε), ζηφθςια, ζηφθεζμξ, ζηοθάνζμκ, ζηοθίμκ, ζηοθίδζμκ,     

ημφπα (ο>μο), βμφαα (η>β), βημφαα (β>βη), ηοπάνζζζμξ 

(άνζζημξ, ζη>ζζ, δζυηζ ήηακ ηαηάθθδθμξ βζα ηαηαζηεοή 

θέιαςκ ηαζ πμηδνζχκ), ηοπανίζζζκμξ, ηοπανζζζχκ, 

ηοπανίηηζκμξ, ηοπανίζζζ. 

    ζηυημξ ζηζά > ζηζαημξ > ζηυημξ (α>μ), ζημηάδζ, ζημηάς, 

ζημηάγς, ζημηεζκζάγς, ζημηαίμξ, ζημηανζά, ζημηαζιυξ, 

ζημηεία, ζημηία, ζημηείκζαζια, ζημηενυξ, ζημηεζκυξ, 

ζηυηζμξ, ζημηεφς, ζοζημηάγς, ζοζημηαζιυξ, ζοζημηίγς, 

ζοζημηυμιαζ, ζοζηυηζζζξ,  ηςηία, ζημηεφς, ζημηές, 

ζημηίγς, ζηυηςια, ζημηςιυξ, ζημηχκς, ζημηίαξ, 

ζημηίηαξ, ζημημδζκές (δζκές), ζημημδζκάς, ζημημδζκία, 

ζημημδίκδ, ζημημδζκίαζζξ, ζημημζαυνμξ (αζανχζης), 

ζημημιήκδ (ιήκδ), ζημηυιαζκα, ζημημιδκία, ζηυηςζζξ, 

ζηυηζζζξ, ζημζυξ, ζημφνμξ (μ>μο), ζημοναίκς, ζημκηάθης 

(άπης, π>θ), ζημκηάας (π>α), ζηυκηαιια (πι>ιι), 

ζημοκημοθθχ, ζημοκημοθθάς, ζημοκημφθθα, 

ζημοκημφθθδξ, ζημοκημοθθζάγς. 

 

 

    ζηαζυξ ζηζά, ζηυημξ, ζημζυξ (μζ>αζ)- Βπεζδή μ 

μζςκμζηυπμξ έαθεπε πάκημηε πνμξ     αμννάκ, είπε ημ ανζζηενυ 

ημο πένζ πνμξ δοζιάξ (υπμο δφεζ μ ήθζμξ ηαζ ζημηεζκζάγεζ), ηα 

δε πηδκά ηα πνμιδκφμκηα ηαηυ, πάκημηε θαίκμκηακ πνμξ ηα 

ανζζηενά, δδθαδή πνμξ δοζιάξ. Βλ αοηχκ έπμοιε ηζξ ζδιαζίεξ, 

ανζζηενυξ, μ ηαηά ημ ανζζηενυ πένζ  ή  ημ ανζζηενυ ιένμξ, 

δοζιζηυξ, μ πνμξ δοζιάξ, αηοπήξ, απαίζζμξ, δοζμίςκμξ, 

επζαθααήξ, ανζζηενυπεζναξ, δοζηίκδημξ, άπανμξ, ακεπζηήδεζμξ, 

πθάβζμξ, θμλυξ, ζημθζυξ, ζηνααυξ.  ζηαζυεεκ, ζηαζυηδξ, 

ζηαζμζφκδ, ζηαζμαμφθςξ, ζηαζμονβές (ένβμκ), ζηαζμονβία, 

ζηαζμααηές.  

                                 Ρίγα ζ- (δαζ.) > ηο- 

     ηφς, ηοές ίης, ζ-ηά-κς ( = ένπμιαζ, θεάκς), α>ο, ηίς 

(ζ>ο). Ο ιδνμξ ιε ηαεανή νίγα ηο- ακαθένεζ ιυκμκ ηά ηφ-ς 

ηαζ ηφ-ια. Σμ ηφια θεάκεζ (ίης), ηζκείηαζ (ηίς) ηαζ 

ελμβηχκεηαζ (ηφς). Σμ δε ηφς δδθχκεζ υηζ ένπεηαζ (ίης) ημ 

ηέηκμ ηαζ υηζ ηζκείηαζ (ηίς) εκηυξ ηδξ ελμβηςιέκδξ (ηφς, 

ηφια) ημζθζάξ ηδξ ιδηέναξ ημο- θένς εκ βαζηνί, ηομθμνχ, 

εβηοιμκχ.  ηοΎζημιαζ, ηφμξ, ηφδια, ηοδνυξ, ηφδζζξ, 

ηοδηήνζμξ, ηφμονα (άνς), ηφζηζξ, ηοζη-, ηφζηζβλ, ηφζηζμκ, 

ηοζηε-, ηοζημ-, ηφζεμξ, ηοζζάς, ηοζαιέκδ, ηοζμθέζπδξ, 

ηοζμκίπηδξ, ηοζυξ, ηοζμθάηςκ (Λάηςκ), ηφαν, ζηφγα, 

ζηογάς, εβηοιμκχ (εκ), έβηομξ, εβηοιμζφκδ, ηομθμνχ, 

ηομθμνία. 

    ηφημξ αθ. ηφς- ημίθςια, ημζθυηδηα, αββείμ, ηαθάεζ, οδνία, 

ημ ζηήεμξ, μ εχναηαξ, ημ ζχια, αιπάνζ πθμίμο, ημ δένια.  

ηφηζκμξ, ηοηίξ, ηοηχκ, ηοηίμκ, ηοηςνυξ (μφνμξ), ημοηί 

(ο>μο), ημοηάηζ, ημφηα, ημφηεθμκ, ημφηνα, ημοηνμφθδξ, 

ζημοκηνχ, ζημοκηνάς, ζημφκηνα, ζμφημξ, ζζμφημξ, πφεθμξ 

(ηφημξ, ηοές, η>π), ποέθζμκ, ποεθίξ, ποεθχδδξ.  

    ηφηηανμκ, ηφηηανμξ ηφζηζξ, ζη>ηη- δ ηορέθδ ηδνήεναξ, 

ημίθςια εκηυξ ημο ηαοθμφ ημο ηοάιμο.  ηφηηανμ, ηοηηάνζμκ, 

ηοηηαν-, ηοηηανζηυξ, ηοηηανίκδ, ηοηηανίηζξ, ηοηηανμ-, 

ηοηηανμεζδήξ, ηοημ- (α΄ ζοκεεηζηυ θέλεςκ ακηί ηοηηανμ-), 

ηοηυπθαζια (ακηί ηοηηανυπθαζια). 

    ηφαεμξ ηφ-ς, ηφ-ημξ + άημξ (άς = αηυνεζημξ), η>ε- 

πμηήνζ ιε ημ μπμίμ ακηθμφζακ μίκμ απυ ημκ ηναηήνα (άδεζαγε 

αιέζςξ, δδθαδή αηυνεζημ), αεκημφγα, ημ ημίθμ ημο πενζμφ.  

ηοαείξ, ηοάεζμκ, ηοάεεζμκ, ηοαείγς. 

   ηεφες ηφζηζξ, ηφημξ (υπςξ ημ πεφζζξ απυ ημ ποκεάκμιαζ), 

η>ε, αυν. α΄ ηε-ηφες- ηαθφπης εκηεθχξ, απμηνφπης, πενζέπς, 

πενζθαιαάκς.  ηεοεήκεξ, ηεοεάκς, ηεοειχκ, ηεοειυξ, 

ηεφεμξ. 

    ηίζηδ ηεφες > ηέες > ηίζ-ηδ (ε>ζ, ε>ζ)- ηζαχηζμ.  

ηζζηίδζμκ, ηζζηίξ, ηζζημεζδήξ. 

   πίεμξ ηεφεμξ > ηέεμξ > πέεμξ (η>π, αθ., πφεθμξ) > πίεμξ 

(ε>ζ)- πζεάνζ.  πζεάνζ, πζεάηκδ, θζδάηκδ (π>θ, ε>δ), 

πζζάηκα (ε>ζ), πζεαηκίξ, θζδαηκίξ, πζεάηκζμκ, πζείζημξ, 

πζείηδξ, πζεμζβία (μίβκοιζ), πζεχκ, πζεχδδξ, πζεείαξ, πζεεχκ. 

    θφηοεμξ θα (επζηαη.) + ηφημξ, ηφαεμξ- αββείμ εθαίμο, 

ιονμεήηδ. θοηφεζμκ, θδηοείγς, θδηφεζμξ, θδηοεζζιυξ. 

    ηφθζλ ηο-ές + θίρ (ρ>λ) = ζπμκδή, δ’ αοημφ βίκμκηακ 

ζπμκδέξ- ηναζμπυηδνμ, ημηφθδ, έηπςια.  ηοθζηείμκ, 

ηοθζηήνοημξ (ανφς), ηοθίηζμκ, ηοθζηδβυνμξ (αβμνεφς), 

ηοθίπκδ (η>π), ηοθίπκζμκ, ηοθζπκίξ, ηοθίζηζμκ, ηοθίζηδ, 

ηφθα, ηοθάδεξ, ηοθίδεξ, ηοθμζδζάς (μζδάς).   

    θάβοκμξ θα (επζηαη.) + ηφ-ημξ (η>β)- αββείμ οβνχκ, 

ζηάικα.  θαβφκζ, θάβδκμξ (ιεηαβεκ., αθ. ηφς, πζεακυκ απυ 

αθμιμίςζδ ημο  α, δδθαδή θαβφκζ > θαβάκζ > θαβήκζ, α>δ), 

θαήκζ, θαβέκζ (δ>ε), θαβήκζ, θαβήκα, θαήκα. 

   θδκυξ θάβδκμξ > θαδκυξ > θδκυξ- ηάδμξ, ζηάθδ, παηδηήνζ, 

πμηίζηνα, ζμνυξ, κεηνμεήηδ.  θδκαίμξ, Λήκαζα, θδκαΎγς, 

θδκεφς, θδκίξ. 
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    ζηφημξ ηφημξ, ηφζηζξ, ιε πνυηαλδ ημο  ζ  ή   ηφζηζξ > 

ηφζημξ > ζηφημξ ιε ιεηάεεζδ- δένια, αφνζα, πεηζί, δένια 

ηαηενβαζιέκμ, μ θαθθυξ απυ δένια.  ζηοηάθδ, ζηοηαθίαξ, 

ζηοηαθίγς, ζηοηαθζζιυξ, ζηφηαθμ, ζηοηαθυς, ζηοηάθζμκ, 

ζηοηαθίξ, ζηοηάνζμκ (θ>ν), ζημοηάνζμκ (μ>μο), ζημοηάνζ, 

ημφηανζ, ημοηάνζ,  ζημοηάνζμξ, ζηφηεοζζξ, ζηοηεία, 

ζηοηίδξ, ζηοηείμκ, ζηοηεφξ, ζηοημηυιμξ, ζηοηεφς, 

ζηοηίγς, ζηφηζκμξ, ζηοημδερές, ζηοημηναβές (ηνχβς), 

ζηοηυς, ζηφηδ, ζηφηα, ηφεδξ (απυ ηδκ ζοκήεεζά ημοξ κα 

απμζπμφκ ημ δένια απυ ημ ηεθάθζ ηςκ επενχκ ημοξ. Βηηυξ ηαζ 

ακ απυ ημ ζηοενυξ), ηοεία, ηοείγς. 

    αζηυξ α (επζηαη.) + ζηφημξ (ο>μ)- αζηί, ημοθμφιζ, δ 

ημζθζά, δ  βαζηήν. αζηί, αζηυς, άζηςια, αζηίηδξ, αζηαφθδξ 

(αοθυξ), άζηαοθμξ, αζηςθζάγς (άθθμιαζ, άθ-ια, μα>ς)- 

πδδχ επάκς ζε αζηυ  ζηδκ  βζμνηή ηςκ Ώζηςθίςκ, Ώζηχθζα, 

αζηςθίγς, αζηςθζαζιυξ, υζπδ (α>μ, η>π)- μ εφθαηαξ πμο 

πενζέπεζ ημοξ υνπεζξ, μζπευξ, υζπζξ, υζπεμ, μζπέμια, 

μζπεΎηδξ, μζπεμ-. 

    ηφια αθ. ηφς, ηοιαίκς, ηφιακζζξ, ηοιαηζζιυξ, ηοιάξ, 

ηοιαηδδυκ, ηοιαηυεζξ, ηοιαηίαξ, ηοιαηδνυξ, ηοιαηίγμιαζ, 

ηοιαημαβήξ (άβκοιζ), ηοιαηςβή,  ηοιαημπθήλ (πθήηης), 

ηοιαηυς, ηοιάηςζζξ, ηοαίκς. 

    ηυσθμξ αθ. ηφ-ς (ο>μ), δδθαδή ηυ-σκμξ > ηυσθμξ (κ>θ)- 

έπςκ ημζθυηδηα, ςξ επίεεημ πθμίςκ, επί ηάθνμο, επί ηυπμο, 

ααεφξ, ζηεφμξ, ημζθυηδηα, ημ έκδμεεκ.  ηχσθμξ (μ>ς), ημίθμξ, 

ημίθδ, ημζθαίκς, ημζθαίμξ, ημίθακζζξ, ημζθαζία, ημζθάξ, 

ημίθςια, ημζθία, ημζθζά, ημζθυηδηα, ημζθυηδξ, ημζθυς, 

ημζθςπυξ (ςρ), ημζθμζημιία, ημζθυθςκμξ. 

    μβηυς άβακ (α>μ) + ηφ-ς, ηφια (ο>μ)- εβείνς, ζδνφς, 

εηηείκς, δζαζηέθθς, παε., θμοζηχκς, οπενδθακεφμιαζ, 

ιεηαθ., ηζιχ, ιεβαθφκς, ακορχκς. υβημξ (αθ. ηαζ ημ υβημξ 

ιεηά ημ άβηονα), μβηφθθμιαζ, μβηυμιαζ, μβηχδδξ, υβηςια, 

ελυβηςια, ελυβηςζζξ, ελμβηχκς, βηα (μβηυς = ζδνφς, 

εβείνς, υκμια ηδξ Ώεδκάξ), αβηχκς (μ>α), άβηςια. 

    ηονηυξ ηφς, ηφζηζξ (ζ>ν, υπςξ ιίζβμοζαζ – ιζνβχζαζ)- 

ηονηςιέκμξ, ελμβηςιέκμξ, ηαιανςηυξ.  ηονηαίκς, 

ηονημφιαζ, ηφνημξ, ηφνηδ, ηφνηζμξ, ηζμφνημξ, ηονηεφξ, 

ηονηία, ηονηυς, ηονηχκς, ηφνηςια, ηονηυηδξ, ηονηχκ, 

ηφνηςκ, ηφνηςζζξ, επζηάνζζμξ (επί, ο>α, η>ζ)- πθάβζμξ, 

ζπδιαηίγςκ βςκία, εβηάνζζμξ (εκ), εβηανζίςξ. 

    ηοθθυξ ηον-ηυξ > ηον-θυξ > ηοθθυξ (νθ>θθ)- ηονίςξ ιε 

ηεηαιιέκα πυδζα πνμξ ηα έλς, πςθυξ, έπςκ πυδζα αθαιιέκα.  

ηοθθυς, ηφθθςια, ηφθθςζζξ, ηοθθαίκς, ηφθθανμξ, 

ηοθθυπμοξ (πμοξ), Κοθθήκδ, ημοθθαίκς (ο>μο). 

   βονυξ ηον-ηυξ, η>β- ηονηυξ, ζηνμββοθυξ.  βφνμξ, 

βοναθέμξ, βονβαευξ (βάζηνζξ, ζ>ε), βονβαεχδδξ, βονεφς, 

βονίγς, ηνζβονίγς (ηνζξ), ηνζβφνζζια, βφνεια, βφνα, βφνεια, 

βονζζζά, βφνζζια, βονζζιυξ, βονζζηήξ, βονζζηυξ, βονκχ, 

βφνς, βονηυξ, βονμθένκς, βονμζηάηδξ (ίζηδιζ), 

βονμζημπζηυξ (ζημπές), βονμζηυπζμκ, βονυιεηνμ, 

βονμαμθχ, βονμαμθζά, βενμαμθζά, βονμαυθζ, βονμαυθδια, 

βονμθυβμξ, βονίκδ, βονίκμξ, βφνζκμξ, βφνζμξ, βοθζυξ (ν>θ, 

πενζζηνέθεηαζ ζε ηοηθζηυ ζπήια), βφθζμξ, βοθζαοπήκ (αοπήκ). 

    βφνζξ βονυξ, βφνμξ, απυ ηδκ ηοηθζηή ηίκδζδ ηςκ 

ιοθμπεηνχκ- ημ θεπηυηαημ ημο αθεφνμο, δ άπκδ, δ βφνδ ηςκ 

ακεέςκ.  βφνδ, βονίηδξ, βφνςεεκ, βονυεεκ, βονυιακηζξ, 

βονυς, βφνςζζξ, βφνςια. 

   ζβμονυξ βονυξ, ο>μο- ηαηζανυξ, αμζηνοπςηυξ.  

ζβμοναίκς, ζβμονχκς, ζβμονμηέθαθμξ, ζβμονμιάθθδξ, 

ζβμονυιαθθμξ, ζβμονςηυξ, ζβμφνςια, ζβμονςηυξ,  

   ζαμφνα βονίγς, β>α, ο>μο, ζαμονίγς, ζαμφνζζια, 

γμονθυξ (ζα>γ), γμφνθα, γμφνθζα, γμονθαίκς, γμονθμ-, 

γμονκάξ (θ>κ, λεηνεθαίκεζ ημοξ πμνεοηέξ), γμονκαηγήξ. 

    βνοπυξ βονηυξ > βνοηυξ (ον>νο) > βνοπυξ (η>π)- μ έπςκ 

ιφηδ ηονηςιέκδ, αέηζμ, ηεηονηςιέκμξ.  βνοπαίεημξ (αεηυξ, 

αζεηυξ), βνφπης, βνοπαίκς, βνοπυμιαζ, βνοπαθχπδλ, 

βνοπάκζμξ, βνφπςζζξ, βνφρ, βφρ (απμαμθή ημο  ν), βφπδ, 

βοπάνζμκ, βφπεζμξ, βφπζκμξ, βοπίαξ, βφπςκεξ, βοπάεημξ, 

βφπαξ. 

    ηφηθμξ ηαηά ημ έκα ήιζζο ηονηυξ (ηφ-ς), ηαηά δε ημ άθθμ 

ημίθμξ, δδθαδή ηφ-ημζθμξ > ηφηθμξ, ηοηθάγς, ηοηθαίκς, 

ηοηθάιζκμξ (έπεζ ζηνμββοθέξ αςθμεζδήξ νίγεξ), ηοηθαιίξ, 

ηοηθαιζά, ηοηθάξ, ηοηθεφς, ηοηθές, ηοηθδδυκ, 

ηοηθμηενχξ, ηφηθδζζξ, ηοηθζαηυξ, ηοηθζηυξ, ηοηθζάξ, 

ηφηθζμξ, ηοηθζάγς, ηοηθίζημξ, ηοηθζζιυξ, ηοηθίγς, 

Κοηθμαυνμξ (αζανχζης ή αυναμνμξ), ηοηθμαμνές, 

ηοηθυεζξ, ηοηθυεζ, ηοηθυεεκ, ηφηθςεεκ, ηοηθυζε, 

ηοηθμζμαές (ζμαές), ηοηθμηενήξ, ηοηθυηδξ, ηοηθμθμνία, 

ηοηθμθμνζηυξ, ηοηθθμνδηζηυξ, ηοηθμθυνδημξ, 

ηοηθμθμνζαηυξ, ηφηθςια, ηοηθχκαξ, ηοηθυς, ηοηθχκς, 

Κοηθάδεξ, ηφηθςζζξ, ηοηθςηυξ, ηοηθχπζμκ (ςρ), Κφηθςρ, 

Κοηθχπεζμξ, Κοηθςπία. 

    ημοημφθα ηοηθυς ( = πενζαάθθς) > ημοηθμφα (ο>μο, 

μ>μο) > ημοημφθα (θμο>μοθ), ημοημφθζ ημοημοθάξ, 

ημοημοθζάγς, ημοημοθίζζμξ, ημοημοθχκς, ημοηθχκς, 

ηαηζμφθα (η>η>ηζ). 

   ημοθμφνα ηφηθμξ, ο>μο, ιε απμαμθή ημο δεοηένμο  η, 

ημοθμφνζ, ημοθμονάξ, ημφθμονδ, ημοθμονζάγς, 

ημοθμφνζζια, ημοθμονζαζηά, ημοθμονηγήξ. 

    ηθχες ηφ-ηθςε-εκ, ηφηθμξ- κήες, βκέες, επί ηςκ 

Μμζνχκ, μνίγς ημ πεπνςιέκμ.  Κθχεεξ, Κθςεμί, Κθςεχ, 

ηθχζζξ, ηθχζια, ηθχζης, ηθςζιάηζμκ, ηθςζηήν, 

ηθςζηήνζμκ, ηθχζηδξ, ηθςζηήξ, ηθςζηυξ, ηθχζηνμκ, 

ηθχζζιμ, ηθςζηή, ηθςζηήναξ, ηθχζηνα, 

ηθςζημτθακημονβία. 

    ηφηκμξ ηφηθμξ, θ>κ, έπεζ θαζιυ ηονηςιέκμ- ημ πηδκυ, 

αμζδυξ, ράθηδξ (απυ ημοξ ιφεμοξ βζα ημ επζεακάηζμ άζια ημο).  

ηφηκεζμξ, ηοηκίηζξ, ηοηκζάξ, ηζζηκζάξ (η>ηζ, ηζζηαηζζιυξ, 

ο>ζ)- ενςδζυξ. 

    ηνίημξ βονυξ ( = ζηνμββοθυξ, ηαηαζηεοάγεηαζ δζα 

βονίζιαημξ ιεηαθθζηήξ νάαδμο),  δδθαδή βονζηυξ > βνζηυξ > 

ηνίημξ (β>η, δζυηζ απυ ημ ηονηυξ πανάβεηαζ ημ βονυξ)- 

δαηηφθζμξ, δαηηοθίδζ, ηυζιδια ηδξ ιφηδξ. ηνζηέθθζ, 

ηνζηέθθζμκ, ηνίηεθθμξ, ηνζηδθαζία (εθαφκς), ηνζηυμιαζ, 

ηνίηςζζξ, ηνίηςια, ηνζηέθζ, ηνζηέθα, ηνζηεθμεζδήξ, 

ηνζημεζδήξ, ηνζηςηυξ. 

    ηίνημξ Ο ιδνμξ ημ ακαθένεζ ςξ είδμξ βεναηζμφ. Καηυπζκ 

υπςξ ημ ηνίημξ (νζ>ζν), ηφηθμξ, δαηηφθζμξ, είδμξ θφημο. Σμ 

πηδκυ αοηυ θένεζ ηονηυ νάιθμξ ηαζ ηονηά κφπζα, ηζνηζκέγζ, 

ηζνηυς, ηίνηζκμξ, ηζνηήζζα, ηζνηδθαζία (εθαφκς), ηζνηαία, 

ηένηζκμξ (ζ>ε), Κίνηδ [πενζααθθμιέκδ απυ θφημοξ (αθ. ηίνημξ 

= θφημξ) ηαζ θέμκηεξ]. 
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   ηένημξ ηίνημξ, ζ>ε- δ μονά γχςκ, ημ ακδνζηυ ιυνζμ 

(ηονηςιέκμ εκ ζηήζεζ), θααή.  ηενημπίεδημξ (θένεζ ηονηή 

μονά), ηενημθυνμξ, ηένηςζζξ, ηενηχπδ (ςρ), Κένηςρ, 

ηεηνςπία (νη>ην), ηεηνςπίγς, ηεηνχπζμξ. 

   ηοηακάς, ηοηάς ηοηθές (αθ. ηφηκμξ), ηοηθζηχξ 

ακαηαηχκς- ιζβκφς, ακαηαηχκς, ηανάζζς, παε., ζοβπέμιαζ, 

ζοβπφγμιαζ, πημμφιαζ, θμαμφιαζ.  ηοηεία, ηοηεχκ, ηφηδια, 

ηοηήενα, ηφηδενμκ, ηφηδζζξ, ηοηδηήξ. 

    ηυηημξ ηοηθζηυξ (ο>μ) > ημηθζηυξ > ημηζηυξ > ηυηημξ- μ 

ηδξ νμδζάξ, ημο ηοάιμο, ηδξ πεφηδξ, ημο πνίκμο (εη ηςκ 

μπμίςκ πανήβαβακ ηυηηζκμ πνχια), ηαηαπυηζμκ, ημοημφηζζ, μζ 

υνπεζξ (ημηηςηή), ημ βοκαζηείμ ιυνζμ, δ ηυηηζκδ δνοξ.  

ηυηηαθμξ,     ημηηίγς, ημηηίξ, ημηημθμβχ, ημηημθμβές, 

ηυηηςκ, ημηηςηή, ημηηφαζ ηαζ  ημηφαζ (= μζ πνυβμκμζ, μζ 

ζπυνμκ εέζακηεξ), ημηηζδζά, ημηηάνζ, ημνηάνζ, ημηηεκίθδ, 

ημηηζάγς, ημηηίαζζξ, ηυηηςκαξ, ημηηςηυξ, ημοηηίδα 

(μ>μο), ημοηηίγς, ημοημοκάνα, ημοημοκάνζ. 

    ηυηηζκμξ αθ. ηυηημξ (πνίκμο), ημηηζκίγς, ημηηδνυξ, 

ημηηζκάδα, ημηηοβέαξ, ημηηφβζκμξ, ημηηζκάδζ, ημηηοβυς, 

ημηηοιδθέα, ημηηφιδθμκ, ημηηζκέθζ, ημηηζκζά, Κμηηζκζά, 

ημηηζκίθα, ημηηζκμ-. 

    ηυζηζκμ ηυηημξ + ζζκίμκ ( = ηυζηζκμ) > ημηημζζκμκ > 

ηυηζζκμκ > ηυζηζκμκ (ηζ>ζη), ημζηζκεφς, ημζηζκίγς, 

ημζηζκάς, ημζηζκχ, ημζηίκζζζξ, ημζηίκζζια, ημζηζκζζηήξ, 

ημζηζκζζηυξ, ημζηζκμ-. 

    ημηηάθζα, ημηάθζα, ηςηάθζα (μ>ς) ηυηηαθμξ- είδμξ 

ημπθία ηδξ λδνάξ ιε υζηναημ.  ηυηαθμκ, ημηάθα, ημηαθάηζ, 

ημηάθαξ, ημηαθζέκζμξ, ημηαθζάγς, ημηαθζάνδξ, 

ημηάθζαζια, ημηαθίγς, λεημηαθίγς (λε-), ημηάθςια, 

ημηαθχκς. 

   ημπθίαξ ηφηθμξ, ο>μ, η>π- ζαθζβηάνζ ιε εθζημεζδέξ 

υζηναημ, αίδα, ηάεε ζοκεζηναιιέκμ εθζημεζδχξ πνάβια.  

ηυπθμξ, ημπθζχκς, ημπθζαηυξ, ημπθζυξ, πμπθζυξ (η>π), 

ημπθζάνζμ, πμοθζάνζ, ημπθζίηζδα, ημπθζμεζδήξ, ημπθζχδδξ, 

ημπθίςζζξ, ημπθίξ, ημπθίμκ, ημπθίδζμκ, ημπθζχνοπμξ 

(μνφζζς). 

    ηυβπμξ ηυπθμξ > ηυπμξ > ηυπ-πμξ (έπς) > ηυβπμξ (π>β)- 

ηυβπδ, ηάεε πνάβια υιμζμ ιε υζηναημ, ημβπφθζ, ημ ακχηενμ 

ιένμξ ημο ηνακίμο, ημ ημίθςια ημο μθεαθιμφ, δ επζβμκαηίδα.  

ηυβπδ, ημβπφθζμκ, ημβπφθζ, ημβπφθδ, ημβπίηδξ. 

   ηάθπδ ημπθίαξ, μ>α, πθ>θπ- μ ημπθίαξ ηδξ πμνθφναξ, μ 

έθζηαξ ημο ηζμκμηνάκμο.  ηαθπαίκς, Κάθπαξ (ιάκηδξ, μ θυβμξ 

ημο πενζεθζζζυιεκμξ, αθ. θμλίαξ , αβηφθμξ). 

   βμββφθμξ ημβπφθδ, η>β, π>β)- ζηνμββοθυξ, ηοηθμηενήξ.  

βυββοθμξ, βμββφθς, βμββοθίγς, βμββοθές, βμββοθίξ, 

βμββφθδ, βμββοθχδδξ, βμββοθμ-. 

    αβηφθμξ άβ-ακ + ηο-ές, ηφηθμξ (ιε απμαμθή ημο δεοηένμο 

η), ημίθμξ (μζ>ο- ηονηςιέκμξ, ηονηυξ, πενζθενήξ, πενί αεημφ, 

επί αβηοζηνμεζδχκ  ή  ανπαηηζηχκ δαηηφθςκ, ιεηαθ., πενί 

φθμοξ, ζημθζυ, πενίπθμημ, πακμφνβμξ, ζμθζζηζηυξ.  αβηφθδ, 

αβηοθέμιαζ, αβηοθδηυξ, αβηοθδηυκ, αβηφθμκ, αβηοθίξ, 

αβηοθζζηήξ, αβηοθμ-, αβηοθυς, αβηφθςζζξ, αβηάθδ (ο>α), 

αβηάξ, αβηή, αβηαθίγμιαζ, αβηάγμιαζ, άβηαεεκ, άβηαθμξ, 

αβηαθίξ, αβηαθζδαβςβές (άβς), αβηίθθα, αβημίκδ (ο>μζ, 

θ>κ), άβημξ (ο>μ), εοάβηεζξ (μζ>εζ), εοαβηήξ (εζ>δ), άβηζζηνμ 

(μζ>ζ), αβηίζηνζ, αβηζζηνεία, αβηζζηνεφς, αβηζζηνυς, 

αβηζζηνχκς, αβηχδδξ, απάβηζμξ, απάβηεζμξ, απάβηζα, 

απαβηεζάγς, απαβηζάγς, απαβηζακέιζ, αβηχκ, αβηςκζζιυξ, 

αβηςκίγς, αβηςκή, άβηςια, αβηςκάνζ, αβηςκίγς, 

αβηςκςηυξ, αβηχκζαζια. 

   άβηονα αβηφθδ, θ>ν, αβηονίγς, αβηονμαμθές, 

αβηονμαμθχ, αβηονμαυθζ, αβηονμοπία, αβηφνςια, 

αβηονχκς, αβηφνςζζξ, αβηονςηυξ, αβηφνζμκ. 

    υβημξ άβημξ, α>μ- ιένμξ ηδξ αζπιήξ ημο αέθμοξ, ηα 

εηαηένςεεκ, αβηζζηνςηά άηνα.  υβηζκμξ, μβημκίζημξ, υβηζμκ, 

μβηίμκ (αθ. υβημξ ζημ μβηυς). 

    γάβθδ γα (επζηαη.) + αβηφθμξ- δνέπακμ πνμξ εενζζιυ.  

γάβηθμκ, γαβακάξ, γαβακζάνδξ. 

    ηοθίκδς αυν. ε-ηοθί-ζεδκ, απυ ημ ηοηθέ-ς ιε απμαμθή ημο 

δεοηένμο  η, ε>ζ- ηοθίς ηάηζ, πενζπθακχιαζ, ιεηαθ., 

ιδπακχιαζ, παναζηεοάγς, ιεηαδίδμιαζ, δζαθαθμφιαζ.  ηοθίς, 

ηοθζκδές, ηφθζκδνμξ, ηοθζκδνυς, ηοθζκδήενα, ηοθίκδδζζξ, 

ηοθζκδνςηυξ, ηφθζζζξ, ηφθζζια, ηοθζζηυξ, ηοθίζηνα, 

ηαθζκδέμιαζ (ο>α), ηαθζκδήενα, ηαθίκδδζζξ, αθζκδές 

(απμαμθή ημο  η ), αθίκδς, αθζκδήενα, αθίκδδζζξ, ηοθχ, 

ηαηναηοθχ (ηαηά + θα, επζηαη., θ>ν ), ηαηναηφθα, 

ηαηναηφθζια, ηαηναηφθζζια, ηαηναηοθζζζά, ηαηναηφθζ, 

ηαηναηοθίγς. 

    ηοθίβς ηοθίς (η>η) + άβς, ηφθζβια, ηοθζβάδζ, 

ηοθζβαδζάγς, ηοθζβάδζαζια, ηοθζπηυξ, πενζηοθίβς, 

πενζηφθζβια. 

    αθές Ώπυ πάιπμθθα εονήιαηα  ανπαζμηάηςκ πνυκςκ, αθθά 

αηυιδ ηαζ ζήιενα θαίκεηαζ υηζ δ άθεζδ πναβιαημπμζμφκηακ 

ιέζα ζε ημίθδ πέηνα, απυ άθθδ πέηνα ζηνμββοθή, δ μπμία 

ζοκέεθζαε ημοξ ζπυνμοξ  ηοθζμιέκδ επ’ αοηχκ, αθ. ηαθζκδές – 

αθζ-κδές (ζ>ε)- αθέες, ζοκηνίας, ημπακίγς.  ηαηαθές, 

αθεζιυξ, άθεζζξ, άθδζζξ (ε>δ), άθεζια, αθέηδξ, αθεηυξ, 

αθδηυξ, αθενηεφς, αθεηνίαακμξ (ηνίας), αθεηνίξ, άθεζαν, 

αθεηνμπυδζμκ, αθήες, άθεονμκ, αθεονίηδξ, αθεονυιακηζξ, 

αθεονυηδζζξ (ζείες, ζ>η). 

    αθμάς αθές, ε>μ- αθςκίγς, πθήηης, πενζάβς ζε ηφηθμ 

υπςξ ηα αυδζα αθςκίγμοκ ημ ζζηάνζ.  αθμζάς, αθυδζζξ, 

αθμδηήξ, αθμδηυξ, αθμζδηήν, αθςή (μδ>ς), αθςά, αθςεφξ, 

αθςυθοημξ, αθάκα. 

    άθςξ (δαζ.) αθ. αθές, αθμάς, αθς-ή, δ δαζεία ιάθθμκ απυ 

ημ  η- αθχκζ, μ δίζημξ ηδξ ζεθήκδξ, ημο δθίμο, αζπίδαξ, 

ζοκεζπεζναιέκμ θίδζ, ηαθζά πηδκμφ.  άθςκ, Ώθχα, Ώθςάξ, 

ΏθςΎξ, Ώθςαίδ, αθςκία, αθχκζμκ, αθςεζκυξ, αθχσμξ, 

αθςαίμξ, αθςΎηδξ, άθςκα, αθςκάηζ, αθχκζ, αθςκάνδξ, 

αθςκανζά, αθςκανζάγμιαζ, αθςκάνζημξ, αθςκάξ, αθχκεια, 

αθςκεφμιαζ, αθςκεοηήξ, αθςκεφς, αθςκίγς, αθχκζζια, 

αθςκζζιυξ, αθςκζά, αθςκζζζά, εοαθςζία, Βοαθςζία. 

    θεαίκς, θεζαίκς [αθ. α-θέ-ς. Οζ πέηνεξ ημο ιφθμο 

θεζαίκμκηαζ απυ ηδκ άθεζδ, ηνζαή]- μιαθυξ ζηδκ αθή, ηνίας, 

ημπακίγς, επί πεδζκχκ ηυπςκ, ιεηααάθθς ζε ζηυκδ (αθές), 

ηάκς απμηνίπςζδ.  θεζμ-, θεζυηδξ, θεζμονβυξ (ένβμκ), θεζυς, 

θείμξ, θεία, θείακζζξ, θέακζζξ, θεακηήν, θεάκηεζνα, θείαλ, 

θίαλ (εζ>ζ), θεάγς, θεονυξ (ε>εο), θίξ- θείμ , ιαθαηυ φθαζια, 

αηέκηδημ, θζηί, θίηα, θζζζζυξ (ηζ>ζζ), θίζζςια (δ απυ ηδξ 

ημνοθήξ πνμξ ηα ηάης θεία ηαηάααζζξ), θίζζςζζξ, θζζζάξ, 

θίζπμξ, θίζθμξ, θζζπυποβμξ (ποβή), θίζηνμκ, θίζηνζμκ, 

θζζηνυς, θζζηναίκς, θζζηνςηυξ, θζζβάνζμκ (βδ, βα), θίζβμξ, 

θίια, θζιάνζζια, θζιάνς. 
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   θζακυξ θεαίκς, θζξ, εηηυξ ηαζ ακ απυ ημ θίβμξ  (θζβακυξ)- 

θεπηυξ, ηαηαηενιαηζζιέκμξ, θεπημιενήξ.  θζακεφς, θζακίγς, 

θζακζηά, θζάκζζια, θζάκςια, θζακμ-, θζχια, θζχκς, θζχζζιμ. 

    θζηυξ θζξ- απθυξ, θείμξ, αηέκηδημξ, απένζηημξ, ιζηνυξ, 

μθίβμξ, μθζβμδάπακμξ.  θζημ-, θζηυηδξ, θζηυηδηα, θζηά, 

θζημαυνμξ (αμνά). 

    μθζζεάκς μ (εοθςκ.) + θίζζςια (ζ>ε)- βθζζηνχ, νές, 

ηνέπς εοηυθςξ.  μθζζεήεζξ, μθζζεακυξ, μθζζεδνυξ, μθζζευξ, 

μθίζεδια, μθίζεδζζξ, υθζζεμξ, μθζζενάγς, μθζζεαίκς, 

μθζζεδνυηδξ, βθζζηνχ (θ>βθ), βθζζηνάς, βθζζηενάδα, 

βθζζηνάδα, βθζζηενυξ, βθίζηνδια, βθζζηνίδα, βθμζυξ (ζ>μζ). 

    ςθέκδ υθζζεμξ, μ>ς, αθ. θε-αίκς, είκαζ θεία ηαζ μθζζεαίκεζ 

(ελανενχκεηαζ)- ημ ηάης ιένμξ ημο αναπίμκα, μ πήποξ, υπςξ 

ημ αβηαθίξ.  ςθέκζμξ, ςθεκίξ, ςθεκίηδξ, θεκμξ (ηεζιέκδ επί 

ηδξ ςθέκδξ  ή  ηθζηφμξ υνμοξ, ςθεκυηνακμκ (ηνακίμκ), 

ςθέηνακμκ, ςθεηνακίγς. 

                                 Ρίγα  ζ- 

 

    είιζ αθ. ίδιζ. Σμ ίδιζ ηονίςξ επί γχςκ ηαζ αρφπςκ, εκχ ημ 

είιζ επί ηδξ ηίκδζδξ ηςκ ακενχπςκ (πμνεφμιαζ), άκεο ημο β (β-

ζά, αθ. ίδιζ). Τπμηαη. ίς-  ένπμιαζ ή πδβαίκς, απένπμιαζ, 

εζζένπμιαζ, πδβαίκς εζξ …, δζένπμιαζ. ίης (β΄ εκζη. πνμζη.)- 

αξ πάεζ, αξ βίκεζ υ,ηζ εέθεζ. είζεα- Ώζμθ. ηαζ επζη. α΄εκζη. ημο 

είιζ. ζέκαζ- απανέιθ. ημο είιζ. 

 

    ζυξ είιζ, ί-ς, ζ-έκαζ, απένπεηαζ (είιζ) απυ ημ ηυλμ βζα κα 

εζζέθεεζ (είιζ) ζημκ ζηυπμ- ημ αέθμξ, δδθδηήνζμ (δζυηζ άθεζθακ 

ηα αέθδ ι’ αοηυ), κμζμβυκμξ πανάβςκ (εζζένπεηαζ ζημκ 

μνβακζζιυ), ζηςνία (ζδίςξ ημο ζζδήνμο ηαζ ημο παθημφ, επεζδή 

εζζένπεηαζ ζημ ιέηαθθμ;). ίςζζξ, ίςζδ, ζμπέαζνα (πές + αίνς), 

ζμαμθές, ζμαυθμξ, ζμαυνμξ (αζανχζης), ζμδυημξ (δέπμιαζ), 

ζμηυημξ (ηίηης), ζμηοπήξ (ηφπης), ακίςημξ (ακ), ζαθέηδξ 

(αθίδιζ), Ευθδ (ηυνδ ημο πενίθδιμο ημλυηδ Βονφημο). 

 

    ίηδξ αθ. ίης- εναζφξ, ημθιδνυξ.  ζηδηζηυξ, ζηυξ, ζηαιυξ, 

ζηαιυηδξ, επακζηάς (επί + ακά), επακζηέμκ, ίηδθμξ, Ίηανμξ 

(η>η), Εηάνζμκ, Εηανία, πανζηέμκ (πανά), πανζηδηέα, 

πανζηυξ, θαίηια (θα, επζηαη. + ίης)- ημ αάεμξ ηδξ εαθάζζδξ, 

ελίηδθμξ, ελζηδθία, ελζηήνζμξ, ελζηήνζα, ελζηδηήνζα, 

ελζηδηυξ, ελζηυξ, ακελίηδθμξ, ακελίηδημξ, εζζζηήνζμξ, 

εζζζηδηέμκ, εζζζηήνζα, εζζζηήνζμ, εζζζηδηήνζα. 

 

    είηα, είηεκ αθ. ίης (ζ>εζ, εί-ιζ)- αημθμφεςξ, ιεηά απυ αοηά, 

έπεζηα, επί ενςηήζεςκ, ηαζ θμζπυκ ;  ηαζ ηυηε …, ηαζ ….  

έπεζηα (επί), έπεζηεκ. 

 

    έηζ ίης, ζ>ε, είηα ( = αημθμφεςξ)- αηυιδ, εζζέηζ.  εζζέηζ 

(εζξ), πνμζέηζ. 

 

   ίεζζξ ζέ-καζ- πμνεία.  επάκεζζξ. 

 

    ζςνυξ είιζ (νίγα ζ-) + χνα, μφνμξ- θφθαηαξ ηδξ πυθδξ (μ 

ζπεφδςκ κα θοθάλεζ). 

 

  Εάνδακμξ είιζ (= πδβαίκς, ένπμιαζ, νίγα ζ-) + άνδς- 

πμηαιυξ ηδξ Δθείαξ.  Εάνδακδξ, Εμνδάκδξ (α>μ), Εμνδακία. 

 

    ζχκ, ζμφζα, ζυκ ιεημπ. ημο είιζ, Ευθαμξ (μδδβυξ θαμφ), ζυκ- 

θμνηζζιέκμ δθεηηνζηχξ άημιμ, ζμκίγς, ζμκζζιυξ, ζμκυζθαζνα, 

ζμκηίγς, ζμκηζηυξ, ζμκηζζιυξ, ζμκημθμνά, ζμκημθυνδζζξ, 

ζυκηςζζξ, ηαηζχκ, ηαηίςζζξ. 

 

    Εχ ίς (οπμηαη. ημο είιζ). Δ Ήνα ηδκ ιεηέααθε ζε αβεθάδα 

ηαζ ηδξ εκέααθε μίζηνμ, ελ αζηίαξ ημο μπμίμο έηνεπε (είιζ) 

ζοκεπχξ- εοβαηένα ημο Εκάπμο, υκμια ηδξ ζεθήκδξ ζημ Άνβμξ 

(πδβαίκεζ ηαζ ένπεηαζ = είιζ).  ίμκ (ημ δδιζμφνβδζε μ Αίαξ βζα 

κα δχζεζ ζηδκ Εχ, ηνμθή ακηάλζά ηδξ)- αζμθέηα, ιακμοζάηζ, 

ζςκία, ζςκζά, ζάγς, ζάημξ, ίμκεμξ (ακευξ), Ευκζμξ (δ Εχ 

ημθφιπδζε υθμ ημ πέθαβμξ, δοηζηά ηδξ Δπείνμο, ημ μπμίμ ελ 

αοηήξ μκμιάζεδηε έηζζ), Ευκζμκ. 

 

   Ίςκ οζυξ ημο Ώπυθθςκα ηαζ ηδξ Κνεμφζδξ, ηδκ μπμία 

αβάπδζε μ εευξ, υηακ είδε αοηήκ κα ζοθθέβεζ άκεδ (ίμκ;) επί 

ηςκ ηθζηφςκ ηδξ Ώηνμπυθεςξ. Δ Κνέμοζα ηαηαδζχπηδηε απυ 

ημκ Ίςκα υηακ απμπεζνάεδηε κα ημκ δδθδηδνζάζεζ (ζυξ). 

Βπίζδξ μ Ώπυθθςκ ηαθμφκηακ ηαζ ζμ-αυθμξ, Εςκία (ημονηζζηί 

Γζμοκάκ), Ίςκεξ, Εςκίγς, Εάγς, Εςκζηυξ, Εςκίξ, Εςκζάξ, 

Εςκμηάιπηδξ (ηάιπης), Εςκυηοζμξ (ηοκές), Ίμξ, Εάξ, 

Εάμκεξ, Εαμκία, Εάςκ, Εαηυξ, Εαζηί, Εάζηζμξ. 

 

    αζμκάς α (επζηαη.) + ζυ-κ (ιεημπ. ημο είιζ) + κάς- οβναίκς, 

πενζπφκς, ιμοζηεφς.  αζυκδια, αζυκδζζξ, ηαηαζυκδζζξ, 

ηαηαζμκζζιυξ, ηαηαζμκάς, ηαηαζμκίγς. 

 

    ζχηα, βζχηα – αθ. είιζ, οπμηάηη. ζχ, ημ βνάιια ημ δεζηκφμκ 

ηίκδζδ, πμνεία, αθ. ίδιζ. Ώπμαάθθεηαζ (ζοβημπή)  ζζηάνζ – 

ζηάνζ. Μεηααμθέξ,   ο>ζ (Μμφζα – Μμίζα), εζ>ζ, ε>ζ, αζ>ζ, 

νζ>νν, ηζ>ζζ,  ιεηααάθθεηαζ ζε διίθςκμ πνμ ηςκ α, μ, μο, η.θπ. 

(εδνίμκ – εενζυ), θζ>θθ, νζ>ζν, κζ>ζκ, Fζ>ζ, εζ>ηη, ηζ>ηη, ηζ>ζζ, 

δζ>γ, βζ>γ, πζ>ζζ,  Ώκαπηφζζεηαζ   ιεηαλφ ζοιθχκςκ (ηαπκυξ 

– ηαπζκυξ, πκίβς – πζκίβς). Πνμζηίεεηαζ, ιέθαξ – ιέθαζξ. 

Πανειαάθθεηαζ πνμξ  ιήηοκζδ (ηεκυξ – ηεζκυξ). Πνμηάζζεηαζ,   

αφς – ζαφς.  

 

    αζηές α (επζηαη.) + ίης, ίηδξ, ίηδθμξ (δ>ε)- απαζηχ, επαζηχ, 

γδηχ ηάηζ, πμεχ, θαιαάκς ηάηζ ςξ δεδμιέκμ.  αίηδια, αίηδιζ, 

αζηήζζμξ, αίηδζζξ, αζηδηήξ, αζηδηζηυξ, αζηδηυξ, αζηία, 

αζηζάγμιαζ, αζηίαια, αζηζάμιαζ, αζηίαζζξ, αζηζαηζηυξ, 

αζηζαηζηή, αζηζχδδξ, αζηζαηυξ, αζηίγς, αζηζμθμβία, 

αζηζμθμβζζιυξ, αζηχ, απαζηχ, απαίηδζζξ, απαζηδηζηυξ, 

επαζηές, επαίηδξ, επαίηδζζξ, επαζηία, επαζηεία, 

επαζηζάγμιαζ, επαίηζμξ, επαίηζα, επαζηζηυξ, επαζημζφκδ, 

παναζηέμιαζ, παναίηδζζξ, παναζηδηήξ, παναζηδηυξ, 

παναίηζμξ, απαναίηδημξ. 

 

    γδηές δζά + αζηές > δζαζηές > γαζηές (δζ>γ) > γδηές 

(αζ>δ), γδηχ, επζγδηχ, γήηδια, γήηδζζξ, γδηδηήξ, γήηνεζμκ 

(ηυπμξ υπμο ηζιςνμφκηακ δμφθμζ, ηαηαγδημφκηακ), γδηζάκμξ, 

γδηζακζά, γήηαξ, γήηνα, γήηεζα, γδηεφς, γήηδξ, γδηδζζάνδξ, 

γδηζά, γδηζάκεια, γήημοθαξ, γδημοθζάνδξ, ζογδηχ, 

ζογήηδζζξ, ζογδηήζζιμξ, ζογδηδηήξ, ζογδηδηζηυξ, 

ακαγδηχ, ακαγήηδζζξ, ακαγδηδηέμξ, ηαηαγδηές, ηαηαγδηχ, 

ηαηαγδημφιεκμξ, δίγδιαζ (δζά), δζγήιςκ, δίγδζζξ, δζγήηςν. 

 

    μίζς είζμιαζ (ε>μ), ιέθθ. ημο είιζ- ιέθθ. ημο θένς.  μζζχ 

(Αςν.), μίζμιαζ, μζζηυξ, μίζζξ, μζζμθάβμξ, μζζμθαβζζιυξ, 

μζζηζηυξ, μζζηέμξ, μζζηχξ, ακμίζς (ακά), ακμζζηέμξ, 

ακμζζηυξ, άκμζζζξ, μζζηνάς (ηνφς, ο>α, είηε δζυηζ ζπεφδς 

πνμξ ηνφζδ είηε δζυηζ θένς ηνφπακμ), μίζηνμξ, μζζηνές, 

μζζηνδδυκ, μζζηνήεζξ, μίζηνδια, μζζηνδθαζία (εθαφκς), 

μζζηνδθαηές, μίζηνδζζξ, μζζηνμπθάκεζα (πθάκδξ). 

 

    μίαλ μίζς, μίζζξ ( = θμνά, ηίκδζδ) + άβς (άλς)- δ θααή 

ημο πδδαθίμο, ημ δμζάηζ, ημ πδδάθζμ ηδξ ηοαένκδζδξ ή 

δζμίηδζδξ.  μίδλ (α>δ), μζάηζμκ, μζαηίγς, μζαηδδυκ, 

μζάηδζζξ, μζάηςζζξ, μζάηζζια, μζαηζζηήξ, μζαημκμιές, 

μζαημκυιμξ,μζαημθυνμξ, φαλ (μζ>ο). 

 

    φζηενμξ μίζς (μζ>ο, αθ. φαλ), δδθαδή αοηυξ πμο εα έθεεζ 

(δζυηζ εονίζηεηαζ πίζς), ζοβην. άκεο εεηζημφ- μ ηαηυπζκ 
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ενπυιεκμξ, μ εονζζηυιεκμξ μπίζς, επί πνυκμο, ααειμφ, 

δθζηίαξ, αλίαξ  ή πμζυηδηαξ.  φζηαημξ, οζηάηζμξ, οζηενές, 

οζηένδια, οζηένδζζξ, οζηενζηζηυξ, οζηενίγς, φζηενα, 

οζηενμ-, ηαεοζηένδζζξ, ηαεοζηενδιέκμξ, οζηένα (αοηή πμο 

εα θένεζ ηδκ γςή), οζηένδ, οζηεναθβήξ (άθβμξ), οζηενζηυξ, 

φζηενμκ, οζηενία, οζηενζζιυξ, οζηενζηζζιυξ, οζηενζκυξ, 

ζηενκυξ, οζηενκυξ, ζηενκμπαίδζ, ζηενκμπμφθζ. 

 

   ζά αθ. είιζ (νίγα ζ-), πνμζηαη. ί-εζ, οπμηαη. ί-ς. Σμ α πνμξ 

έκηαζδ ηδξ θςκήξ (αθ.ίδιζ, άβς). Εά επζθχκδια πνμξ πνμηνμπή 

επί ιαπμιέκςκ, ζα-πή = ηναοβή επί ιαπμιέκςκ 

πνμζενπμιέκςκ, ηοκχκ, εδναηχκ, ιέπνζ ηαζ ηχνα «γ-ηάα»- 

αμή, ζςή, θςκή, ηναοβή. ζάγς, ίαεμξ (ευμξ), ζαεεκεί (εέκς), 

ζαηπές (ηαπάγς), ζαηπή, ζαπή, ζάπδια, ζάπς, ζοβμί (α>ο, 

π>β), ζοβιυξ, ζφγς, ζφηηδξ, ίοβλ, ζαομί (εομί), Ίαηπμξ, 

Εαηπάγς, Εαηπαίμξ, Εαηπείμκ, Εάηπα, ζάηπζμξ, ζή (α>δ), ζαί, 

ζμφ (α>μο), ζχ (μο>ς), ζΰ (α>ο), ζάθειμξ (θέβς), ζήθειμξ, 

ζαθία,   ζαθειίγς, ζαθειές, ζαθειίζηνζα, Εμηάζηδ (α>μ, 

πάζηδ, π>η). 

   ζήσμξ ζή  ή  ζή παζχκ = ηναοβή επζηθήζεςξ πνμξ Ώπυθθςκα, 

αθ. ζά- επίεεημ ημο Ώπυθθςκα, εθζαενυξ, μζηηνυξ, θοπδνυξ. 

    ζάμιαζ ζήσμξ (ημ ζή απυ ημ ζά), εευξ ηδξ ζαηνζηήξ- ζαηνεφς, 

εεναπεφς.  ζαίκς, ζδδχκ, ίαια, ίδια, ζαιαημονβές (ένβμκ), 

ίαζζξ, ζάζζιμξ, ζαζζχκδ, ζάζιδ, ίαζιμξ, βζαζειί, ζαζιέθαζμκ, 

Εαζχ, ζάηεζνα, ζήηεζνα, ζάηςν, ζάηδξ, ζαηήν, ζδηήν, ζαηνυξ, 

βζαηνυξ, βζαηνεφς, βζαηνζηυ, ζαηήνζμκ, ζδηήνζμκ, ζαηζηυξ, 

ζαιαηζηυξ, ζαημνία, ζδημνίδ, ζαηνζηή, ζαηυξ, ζάηνεοζζξ, 

ζαηνεία, ζαηνείδ, ζαηνεφς, ζαηνείμκ, ζάηνεοια, ζάηνεζα, 

ζάηναζκα, ζαηνίκδ. 

    ακία ακ (ανκδη.) + ζά-μιαζ- εθίρδ, πυκμξ, θφπδ, ακδζοπία, 

ζηεκμπχνζα.  ακζάγς, ακίαια, ακζανυξ, ακζάς, ακζάμιαζ, 

ακίαημξ, άκζμξ, ακζαηνεφς, ακίαηνμξ, ακήκζμξ, ακάκζμξ, 

ακζχδδξ, εοάκζμξ. 

    αίεε, είεε (α>ε) α (εοπδηζηυ, πνμηνεπηζηυ, αθ. άθθα) + ίης 

(η>ε) = αξ βίκεζ- επί εοπήξ.  άσ ηαζ  άσκηε ηαζ  άκηε (ίης, ίηε)- 

πνμηνεπηζηυ, πνμζηαηηζηυ πνμξ πμνεία. 

    αζ, εζ (α>ε) α (ζηεν. επί απμνίαξ) + ί-ς (οπμηαη. ημο είιζ)- 

οπμεεηζηυ ιυνζμ.  εάκ (εζ + ακ), δκ (ζοκδν. εάκ), ακ (δ>α), ηάκ 

(ηαζ + ακ), είπεν (πεν), είηε (ηε), αίηε, ή  ηαζ  δέ (εζ>δ)- 

δζαγεοηηζηυξ ηαζ ζοβηνζηζηυξ ζφκδεζιμξ, ζδιαίκεζ ηαζ άθθςξ. 

    αί α (επί εαοιαζιμφ, αβακαηηήζεςξ) + ί-ς (οπμηαη. ημο 

είιζ, αβςκία επί εηαάζεςξ ή ελεθίλεςξ, ηαθχκ ή ηαηχκ 

βεβμκυηςκ  είηε επί ηςκ απμηεθεζιάηςκ αοηχκ- επζθχκδια 

εαοιαζιμφ  ή  αβακαηηήζεςξ, υηακ πενζζπάηαζ ζδιαίκεζ, 

εθίρδ.  αζαί, αζάγς, αίαβια (άβς), αζαβιυξ, αζαηηυξ, Ώίαξ 

(απυ ηα παεήιαηά ημο), αίαζια, αζκυξ- δεζκυξ, θμαενυξ, 

ζηθδνυξ, ηνμιενυξ, επαζκυξ (επί), Εακυξ (αζκυξ > ζακυξ ή αζ-

ακυξ  ή απυ ημ ζά)- εευξ πμθέιμο ηαζ εζνήκδξ, Εακμοάνζμξ. 

    αίθκδξ αί + θαίκς- ελαίθκδξ, αζθκζδίςξ.  ελαίθκδξ, 

αζθκζδίςξ, αζθκδδίξ, αζθκδδυκ, αζθκζδζάγς, αζθκζδζαζιυξ, 

αζθκίδζμξ, αθκίδζμξ, άθκς, έλαθκα, λαθκζηυξ, λαθκζάγς, 

ελάθκδξ, ελαζθκίδζμξ, ελαπίκδξ (θ>π), ελαπίκαζμξ, 

ελαπζκαίμξ, ελάπζκα, απίκδξ. 

   εία, εΎα αθ. είεε, άσ, ζά, αί (α>ε)- επζθχκδια 

παναηεθεοζιαηζηυ, πνμηνεπηζηυ, ειπνυξ, έθα θμζπυκ.  εζάγς, 

έβζα («έγηα κόια, έγηα ιέζζα»).  

    ζάθθς αθ. ζά εία, εΎα, ζυξ (πθδε. ζά), Εχ, είιζ (άπακηα επί 

ηζκήζεςξ) + θαθχ > ζάθαθς > ζάθθς (αθ. εθεθίγς, ζάθειμξ, 

ζαθία)- πέιπς, νίπης, εηηείκς, ελαπμζηέθθς, θεφβς, ηνέπς.  

ζαθηυξ, Εάθιεκμξ (επζε. ημο Άνδ), εθζάθθς (επί), θζάθθς. 

    αίμθμξ α (επζηαη.) + ζάθθς (ιέθθ. ζαθχ, α>μ)- μ 

ηζκμφιεκμξ ηαπέςξ, εοηίκδημξ, μνιδηζηυξ, απαζηνάπηςκ, 

ζηίθαςκ, πμζηίθμξ, ζηζηηυξ, άζηαημξ, δυθζμξ, εοιεηάαμθμξ, 

πακμφνβμξ, μθζζεδνυξ.  Ώίμθμξ, Ώζμθεφξ, αζμθάμιαζ, αζμθίγς, 

αζμθές, αζυθδζζξ, αζμθία, αζμθμ-, αζέθμονμξ (μ>ε, μονά), 

αίθμονμξ, αζθμονμεζδή. 

    ζάπης είιζ (νίγα ζ-) + άπης- πέιπς, νίπης, υπςξ ημ 

ηυπηεζεαζ, αθάπης, πνμζαάθθς ηάπμζμκ δζα θυβςκ, μνιχ.  

Εάπολ (άβς, άλς, α>ο), Εάποβεξ, Εήποβεξ, Εαποβία, Εαπεηυξ 

(έπειρε ζε πμθθά ιένδ απμβυκμοξ), πνμσάπης, ίαιαμξ 

(π>α>ια)- ιεηνζηυξ πμοξ ημκ μπμίμ ιεηαπεζνίζεδηακ μζ 

ζηςπηζημί πμζδηέξ (ζάπης = πνμζαάθθς δζα θυβςκ), οανζζηζηυ 

πμίδια, ζαιαείμξ, ζαιαζηυξ, ζαιαίγς, ζαιαζάγς, ζαιαφθμξ. 

    ίπημιαζ ζάπης- αθάπης, πζέγς.  ίπμξ, ζπυς, ίπςζζξ, 

ζπςηήνζμκ, ίπκδ, ζρ (ίρ-μιαζ, ιέθθ. ημο ίπημιαζ)- ζηχθδλ 

ηαηαζηνέθςκ ηέναηα ηαζ λφθα. ζλ (ρ>λ), ζλυξ, ζλυς, ζλεφς, 

ζλμαμθές, ζλμαυθμξ, ζλεοηήξ, ζλμενβυξ, ζλεοηήν, ζλεφηνζα, 

ζλμθυνμξ, ζλία, ζλφδδξ (είδμξ, ακηί ζλχδδξ, ς>ο), ζλίκδ, 

λυαενβα, ίηηαν (π>η)- ιε έκα ηηφπδια, εοεέςξ, ηαπέςξ, 

αιέζςξ, μιμφ, εκ ης άια, επί ηυπμο, πθδζίμκ, εββφξ, ημ αζδμίμκ 

ηδξ βοκαζηυξ. 

    μίιμξ είιζ, ε>μ- μδυξ, δνυιμξ, αηναπυξ, ζεζνά, έθαζια, 

θςνίδα, ιένμξ βδξ, πχνα, μ ηνυπμξ, ημ ιέθμξ.  μίια, μίιδια, 

μζιάς, μίιδ, πνμμίιζμκ, πνμμζιζάγμιαζ, θνμζιζάγμιαζ (αθ. 

θνμονυξ), θνμζιζαζηέμκ, πνμμζιζάγς, πνμμζιζαηυξ, 

πνμμζιζχδδξ, πνμμζιζαζηζηυξ, πνμμζιζαζηέμκ. 

    Εκχ ίκαζ, απανειθ. ημο είιζ- εεά ηδξ εαθάζζδξ, 

πνμζηάηζδα ηςκ καοηζθμιέκςκ (είιζ = ένπμιαζ ή  πδβαίκς). 

    ζζειυξ ίδζεα, οπμηαη. ημο είιζ- θαζιυξ, ζηεκή δζάααζδ, 

θαζιυξ βδξ  ιεηαλφ δφμ εαθαζζχκ (υπζ δ δζχνοβα υπςξ 

εκκμείηαζ ηχνα).  Ίζειζα, Εζειζαηυξ, Εζειζηυξ, Εζειυεεκ, 

Εζειυεζ, Εζειχ, Εζειμί, Εζειζάγς, Εζειζαηά, Εζειζάξ, 

Εζειζαζηήξ. 

    υσξ μ (αενμζζηζηυ) + είιζ (νίγα ζ-), δζυηζ πμνεφμκηαζ υθα 

ιαγί- ημ πνυααημ. υσμξ, μζμθάβμξ, μζμπυθμξ (πμθές), 

μζμπμθές, μίσξ, υα, χα (μ>ς), μφβζα (ς>μο), ςάξ, μία, 

Οζάηζξ, Οζάηαζ, μζάηεζμξ, μίεμξ, μέα, μζμπίηςκ, μζςηυξ, 

μζζπχηδξ (πάημξ = αθυδεοια), μζζφπδ, μίζπδ, μίζοπμξ, 

μζζφπεζμξ, μζζοπδνυξ, μζζφπζξ, Οίηδ (υσξ). 

 

    μζ, μζμί, μζμζμί μ (ζπεηθζαζηζηυ) + είιζ (νίγα ζ-), επί αθίλεςξ  

ή  πνμζιμκήξ ηαημφ- επζθχκδια άθβμοξ, θφπδξ, μίηημο, 

εηπθήλεςξ, υπςξ ημ απ.  μίιμζ(ιμζ), ζοκμίιζμξ, μζιςβιυξ 

(άβς), μζιςβή, μίιςβια, μζιχγς (βζ>γ), μίιςγε, ζοκμζιχγς, 

μζιςηηί, μίιςλζξ, μζιςηηία, μζιςλία, μζιςηηυξ, μζιχζζς 

(γ>ζζ), μζιχλανα (άνα), μσιέ, μίημξ, μζηυθζκμξ, μίγς, μΎγς, 

δοζμίγς (δοζ-), μΎγζμξ, μσγδνυξ, μζγονυξ, μσγήξ, μζγφξ, μσγφς, 

μίς, μίδια, μίδζζξ, μζηηυξ (αθ. μίηημξ), μΎμιαζ, μζδιαηίαξ, 

μζδζζ-, μΎς, μζχ, μίμιαζ. 

    μίηημξ μ, μζ (ζπεηθζαζηζηά) + έπς (ακέπς, ακεηηυξ)- θφπδ, 

ζοιπάεεζα, ενήκμξ, ακηζηείιεκμ μίηημο.  μζηηίγς, μζηηείνς, 

μζηηίνς, μζηηίνιςκ, μζηηίννς, μίηηζζια, μζηηζζιυξ, 

μζηημζφκδ, μζηηζνίγς, μζηηνυξ, μζηηνυηδξ. 
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    αθθμίιμκμ αθθά + μίιμζ, αθθμί, αθθμζά, αθίιμκμ, αθί, 

αθζά, αθήιμκμ. 

   ζεφς ίε-ζ, πνμζηαη. ημο είιζ- πμνεφμιαζ ηαη΄ εοεείακ, 

ζπεφδς, μνιχ πνμξ ηα ειπνυξ, πνμεοιμπμζμφιαζ.  ζεφξ, ζεέςξ, 

ζεφκς, ζεαβεκήξ (βέκμξ), ζεαβέκεζα, ζεαίκς, Εεάηδ, εζάηζ, 

ίεακα, ίεαν, είεαν, ζεανυξ, Εεάξ, ζεείδ, ζεή, ζείηαξ, ίεια, 

ζεοπηίςκ (πέημιαζ), ζεοηηίςκ (π>η), ζεοιαπές, ίεοιαμξ 

(ίαιαμξ, α>ο), ίεοκζζξ, ζεφκηαηα, ζεοκηήξ, ζεοκηήν, 

ζεοκηήνζμξ, ζεφννμπμξ (νμπή), ζεοζηυθζμξ (ζημθζυξ), 

ζεφημκμξ (ηείκς), ζεοηεκήξ, ζεοηέκζα, ζεφηδξ, ζεοηιήξ 

(ηέικς), ζεφημιμξ, ζεφθαθθμξ, ζεχκ, ζεοςνίδ (μνχ). 

    ζηέδ, ζηέα, ζηείδ ζεφς (ε>η), ζεφκς = ζζάγς, ηαηεοεφκς, μζ 

ηθάδμζ ηδξ ηάιπημκηαζ  (δζεοεφκμκηαζ) εφημθα-  ζηζά.  ζηζά, 

ζμοσηζά (ζμο = φδςν, ημονηζζηί, είκαζ οδνυθζθδ), ζηέσκμξ, 

ζηεχκ, ίηοξ, μίζμξ (μ, εοθςκ., η>ζ)- είδμξ ζηζάξ. μζζυηανπμκ, 

μζζφα, μίζομκ, μζζζμπθυημξ. 

    ίπκμξ ίεια = ίπκμξ, ε>π, υπςξ  υνκζεμξ - υνκζπμξ- ημ πέθια 

οπμδήιαημξ.  ίπια, ζπκαίμξ, , Ίπκαζ, ίπκεοια, ζπκεφς, 

ζπκάμιαζ, ζπκεία, ζπκεφιςκ, ίπκεοζζξ, ζπκεοηήξ, ζπκεοηήν, 

ζπκδθάηδξ (εθαφκς), ζπκδθαηές, ζπκδθάηδζζξ, ζπκδθαηία, 

ζπκδθαζία, ίπκζμκ, ζπκμζημπές, ίπκζππμξ, ακζπκεφς, 

ακίπκεοζζξ, ακζπκεοηήξ, πκάνζ, απκάνζ, απκανίγς. 

   μίβς, ακμίβς (ακά), ακφβκοιζ (μζ>ο), ακοβκφς μ (εοθςκ.) 

+ ίπ-κμξ (π>β) δζυηζ ηα ίπκδ θακενχκμοκ- θακενχκς, 

απμηαθφπης, λεζηεπάγς, ακμίβς, ελένπμιαζ ζημ ακμζηηυ 

πέθαβμξ.  ακμίηηδξ, ακμζβεφξ, ακμζβή, άκμζβια, ακμζηηήνζμκ, 

ακμζηηυξ, ακμζπηήνζ, ακμζπηυξ, άκμζλζξ, ακμίλζα, ακμζλία, 

ακμζλζάγς, ακμζλζάηζημξ, ακμζπηά. 

    εοεφξ εο + ζεφξ- ίζμξ, είηε ηαεέηςξ είηε μνζγμκηίςξ, ζαθήξ, 

δίηαζμξ, ςξ επίνν., εοεφξ ηαζ εοεφ, εη ηςκ μπμίςκ ημ ιεκ 

πνχημ ηονίςξ επί πνυκμο, ημ δε δεφηενμ επί ηυπμο, ηαη΄ 

εοεείακ, αιέζςξ, εκ ης άια, απθχξ, θοζζηχξ, θακενχξ.  

εοεέςξ, εφεδκα, εοεήκδ, εφεοκμξ, εφεοκζζξ, εοεφκς, 

εοεοζιυξ, εοεοηεκήξ (ηείκς), εοεφηδξ, εοεοςνία  (μφνζμξ = 

επζηοπήξ, μο>ς), εοεοςνεία, εοεοςνές, εοεφςνμξ, εοεεία 

(εδθ. ημο εοεφξ), εοεεζάγς, εοεεζαηυξ, εοεομβεκήξ, 

ηαηεοεφκς, ηαηεοεοζιυξ, ηαηεοεφ, ηαηεοεοκηήν, 

ηαηεοεοκηδνία, ηαηεφεοκζζξ, δζεοεφκς, δζεοεοκηήν, 

δζεοεφκηνζα, δζεοεοκηήξ, δζεοεοκηήνζμκ, δζεφεοκζζξ, 

οπεφεοκμξ, οπεοεοκηδνία, ακεφεοκμξ. 

    εφς ζ-εφς-ζπεφδς ειπνυξ, θένμιαζ μνιδηζηχξ, ιαίκμιαζ, 

επί αζαίαξ ηζκήζεςξ. εοκές, εφκς, εφαιδξ, εφκκμξ, εφκκα, 

εοκκίξ, εοκκίγς, ακαεφς (ακά), εφεθθα (αέθθα), εοεθθήεζξ, 

εοέθθεζμξ, εοεθθχδδξ, φζπθδβλ [ε-φς, αυν. έε-οζ-α + 

πθήζζς (νίγα πθδβ-) + άβς (άλ-ς) αθ. ζοξ – οξ]- ημ ζπμζκί 

ζηδκ αθεηδνία ηςκ δνμιέςκ, υνζμ, οζπθαβίξ, φζπθαβλ, 

εφζακμξ (έ-εοζ-α, αυν. ημο εφς, εη ηςκ ζοκεπχκ ηζκήζεχκ 

ημο), εοζακδδυκ, εοζακςηυξ, εοζακυεζξ, εοζάκμονμξ (μονά), 

εοάγς, εοζζάξ, εφζεθα, εφζαζ, εοάξ, εοζάξ, εοία, εοΎς, 

εοίς, Θοχκδ, Θοςκαίμξ. 

    εχπης εφς + άπης (οα>ς), δδθαδή ζπεφδς κα πενζπμζδεχ 

ηάπμζμκ- ημθαηεφς, πενζπμζμφιαζ εςπεοηζηχξ, πασδεφς, επί 

ηοκχκ, ζηχπης. εςπεία, εχπεοια, εςπζηυξ, εςπεοηζηυξ, 

εχρ, εςηάγς (π>η), ηςεάγς (ακηζιεηάεεζδ). 

   εφνζμξ έ-εοζ-α (αυν. ημο εφς) > εφζνμξ > εφνζμξ 

(ζν>νζ)- ΐαηπζηή νάαδμξ. εονζάγς, εονζάνζμκ, εονζαπεήξ 

(άπεμξ), εονζμηυιμξ (ημιές), εονζυπθδλ (πθήηης), 

εονζμθυνμξ, εονζυς.     

    εοάς εφς = ιαίκμιαζ- επί εδθέςκ πμίνςκ ηαηά ηδκ 

πενίμδμ ηδξ μπείαξ (γεοβανχιαημξ). ζοξ [ε>ζ, αθθά ηαζ 

ηαπφηαημξ (εφς), υηακ εδνεφεηαζ]- ηονίςξ μ άβνζμξ πμίνμξ, επί 

ηάπνμο, επί ηαημζηίδζμο πμίνμο, εαθάζζζμξ ζπεφξ, φζβδ, ζοάξ, 

ζφαβνμξ (άβνα), ζοάβνεζμξ, ζοαβνεζία, ζφαζκα, ζφαβπμξ 

(άβπς), ζομααφααθμξ (ααοααθίγς), ζοααφααθμξ, ζοάηζμκ, 

ζφεζμξ, ομαμζςημί (ΐμζςηυξ), ζφσκμξ, ζοΎδζμκ, ζομ-, 

ζοθευξ, ζοθζχκ, ζοθμναές (θένας), ζοθυναζμκ, 

ζομθυναζμκ, ζοθυξ, ζοδκία, ζοακία, ζοδκές, ζομαυζζμκ 

(αυζης), ζοαυζζμκ, ζομαμζία, ζομαμζηυξ, ζομαυζηδξ, 

ζοαχηδξ, ζοαςηές, ζοαυηδξ, φαμηα, ζοαάθθαξ (αάθθς), 

ζοαάξ, ζφααλ, ζφανμξ, ζφιανμξ (α>ια). 

    οξ ζ-οξ, αθ. εοάς- ζοξ, πμίνμξ. φαζκα (θένεζ ζεζνά ηνζπχκ 

επί ηςκ κχηςκ υπςξ μ πμίνμξ), οάβπδ (άβπς), οδκεφξ, οδκία, 

οδκές, οδκυξ, οσηυξ, οσζιυξ, οΎγς, οΎδζμκ, ομ-, φζηο (ζηχν), 

οζπμθές (πμθές), Όζπμνμξ (πυνμξ), οζηήνζα, φζηνζλ (ενίλ), 

οζηνζπίξ, φζηθμξ (ηάθμξ), φζπθμξ, οζηθςηυξ, οζπέθεεμξ 

(πέθεεμξ), οεθές (ζ>ε, θές)- θέβς ακμδζίεξ, ιςνμθμβχ. 

φεθδια, οεθμιοεές, φεθμξ, οεθμννήιςκ, οεθμιακμφκηεξ 

(ιακία). 

    εοιυξ εφ-ς, ηονίςξ επί ηςκ ζζπονχκ αζζεδιάηςκ ηαζ 

παεχκ, ηαη’ επέηηαζδ, επί ηδξ ροπήξ, ζηέρδξ, κμο ηαζ 

πκεφιαημξ- ροπή, πκεφια, γςή, αίζεδζδ, ζηέρδ, ζδίςξ ημ 

ζημζπείμ ηςκ ζζπονχκ αζζεδιάηςκ ηαζ παεχκ, ζζπφξ, δφκαιδ, δ 

ηανδζά, επί ημο αζζεήιαημξ επζ-εοιίαξ, υνελδ, δζάεεζδ, 

ζδζμζοβηναζία, εέθδζδ, ηυθιδ, εάννμξ, μνβή, πυεμξ, δ έδνα 

ηδξ κμήζεςξ, δ ηανδζά ςξ έδνα δπζυηενςκ αζζεδιάηςκ πανάξ  

ή θφπδξ. εοιαίκς, εοιχκς, εοιαθβήξ (αθβές), εοιάνιεκμξ 

(άνς), εοιανήξ, εοιανές, εοιςηζηυξ, εοιζηυξ, εοιμαανήξ, 

εοιμ-, εοιμδαηήξ (δάηκς), εοιμαμνές (αμνά), εοιμαυνμξ, 

μλφεοιμξ, εοιυεζξ, εοιμθζπήξ (θείπς), εοιυς, εφιςζζξ, 

εφιςια, εοιμφιαζ, εοιάιαζ, εκεοιέμιαζ, εκεφιδζζξ, 

οπεκεφιδζζξ, εφιδζδ. 

    εές ί-εζ, πνμζη. ημο είιζ (ζ>ε)- ηνέπς, επί πηδκχκ, επί 

πθμίςκ, επί αηζκήηςκ αθθά εηηεηαιέκςκ πναβιάηςκ, επί 

ηοηθμηενμφξ πνάβιαημξ, επί δίζημο.  εείς, εμυξ (ε>μ), εμυς, 

εμάγς, εςάς (μ>ς), εχαξ, εχξ, εςυξ, ευςζα, ζές (ε>ζ), 

Άεςκ, Ώευςξ, Άεςξ, Άεςμξ [α (επζηαη.) + εμυξ ( = μλφξ)]- ημ 

υνμξ ζημ ακαημθζηυ πυδζ ηδξ Υαθηζδζηήξ, έπεζ μλεία ημνοθή, 

έδζημκ [εέεζημκ ( = παναηαη. ημο εές) > εέζημκ > δέζημκ 

(ε>δ) > δίζημκ (ε>ζ) > δζηείκ]- αυν. ιε ζδιαζία, νίπης, αάθθς, 

ηηοπχ, δζηείκ (απανέιθ.), δίζημξ (έδζημκ), δίζηεοια, 

δζζηεοηήξ, δζζηεφς, δζζηές, δίζηδια, δζζημαμθές, 

δζζημαυθμξ, δζζημεζδήξ, δζζηυμιαζ, δίζημονα (μφνμξ), 

δζζημθυνμξ, θίζημξ (δ>θ). 

    εςΰζζς εςυξ ( = ηζαηάθζ + άζ-ς, ιέθθ. ημο άδς), απυ ηδκ 

ζοκήεεζά ημοξ κα οθαηημφκ ηαηά ηδκ κφηηα- οθαηηχ, βαοβίγς, 

ηνάγς ιεβαθμθχκςξ, αμιαχ. εςτζιυξ. 

                                 Ρίγα   ζ  > εθ- 

    εθάς, εθαφκς απυ ημ ζάθθς, ιέθθ., ζαθχ > ζθάς (αθ>θα) > 

εθάς (ζ>ε). ημκ ιδνμ ακαθένεηαζ ζδίςξ επί ηθμπζιαίςκ 

ηηδκχκ, ηα μπμία πνέπεζ κα ζάθθεζ μ ηθέπηδξ (ζάθθς = θεφβς, 

ηνέπς)- αάθθς ζε ηίκδζδ, απάβς, ζδίςξ εθαφκς πμίικζα, 

απεθαφκς, απμδζχης, ηαηαπζέγς, πνμζαάθθς, αζκές, 

πνμααίκς, πνμπςνχ, ηςπδθαηχ, πνμλεκχ, ηάκς, ηηοπχ ηάηζ 

πάκς ζε άθθμ, ζθονδθαηχ ιέηαθθμ, μνφζζς, ζηάπης, θοηεφς, 

πανάβς.  εθαζείς, εθαζία, έθαζζξ, εθάζζμξ, εθάζζππμξ, 

εθαζίπεςκ (πεςκ), έθαζια, εθαζιυξ, εθαζηνές, εθάηδξ, 

εθαηήναξ, εθαηήν, εθάηεζνα, εθαηήνζμκ, εθαηήνζμξ, 

εθαηζηυξ, εθαηυξ, εθαηυηδξ, εθάηδ (εθαφκεζ εζξ φρμξ), 

έθαημξ, εθάηζ, έθαημ, Έθαημξ, Βθάηα, Βθάηεζα, εθαηάηζ, 
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Βθαηανζά, εθαηέκζμξ, εθαηίζζμξ, εθάηζκμξ, εθαημ-, Βθαημφ, 

Βθαημπχνζ, εθαηχδδξ, εθαηήσξ, εθαηνεφξ, εθαζηζηυξ, 

εθαζηζηυ, εθαζηζηυηδξ, έθαζηνμ, εθάζζιμξ, θάια (έ-θαζια), 

θαιανίκα, θάζηζπμ, ελεθαφκς, ελεθαζία, ελέθαζζξ, 

ελεθαζηέμξ, ελεθαηέμξ, πανεθαφκς, πανέθαζζξ, επεθαφκς, 

επέθαζζξ, επεθάς. 

    εθευξ, εθευκ ημκ ιδνμ ζδιαίκεζ ηνεαημηυπμξ (εθαφκεζ = 

πθήηηεζ ιε ηδκ ιάπαζνα ηα ηνέαηα), απυ ημ εθάς (α>ε)- 

ηνεαημηυπμξ, ιαβεζνζηή ηνάπεγα, είδμξ βθαοηυξ (εθάοκεζ επί 

ηςκ εδναιάηςκ ηδξ). 

    εναηφς, ενδηφς εθάηδξ = απμδζχηςκ (θ>ν)- ακαζηέθθς, 

ακαπαζηίγς, ειπμδίγς. 

   εέθδμιαζ, έθδμιαζ ε (απυ α επζηαη.) + εθ-άς + δίδςιζ (δυ-

ζζξ)- επζεοιχ ζθυδνα, πμεχ. έθδςν, εέθδςν. 

   είθς, είθθς, εζθές εθάς (ε>εζ  ή  ζ>εζ). θεξ μζ ζδιαζίεξ 

ημο ηαοηίγμκηαζ ι’ αοηέξ ημο εθάς. Οζ επζπθέμκ έκκμζεξ, 

εβηθείμιαζ, ζοβηεκηνχκμιαζ ηαζ ζοζηέθθμιαζ, πνμένπμκηαζ 

απυ ημ απμηέθεζια ημο εθαφκεζκ πμίικζα ηαζ πνμ πακηυξ 

ηθμπζιαία- απείνβς, ηναηχ ιαηνάκ, πενζηθείς, δζχης, 

ζοκεθαφκς, εβηθείς, ζοζηέθθμιαζ, ζοζηνέθμιαζ, επί 

ηαηαζβίδμξ, πθήηης, ζοθθέβς, πενζθένμιαζ, ζηνέθς, 

παναηθίκς. απείθς (απυ), απείθδια, απεζθή, απεζθδηήν, 

απεζθχ, ελεζθές (εη), ελείθς, ελείθδζζξ, ελμφθδξ (εζ>μο), 

εζθευξ, ζθευξ (αθ. εθάς), εζθεχδδξ, είθδια, εζθδιαηζηυξ, 

είθδζζξ, εζθδηζηυξ, εζθδηυξ, εζθχ, εοείθδημξ, εζθυξ, είθαν, 

ίθαν. 

    εοθή εάθδκ (α>ο), αυν. α΄ ημο είθς ( = ζοζηνέθμιαζ)- 

ζημοθήηζ.  εοθάγς, εφθδνα, αφθδνα (ε>α, δζυηζ ηα δκία 

ζηνέθμοκ ηα άθμβα). 

    εζθζηνζκήξ εζθέ-ς (ε>ζ) + ηζνκάς ( = ακαιζβκφς, ζν>νζ)- 

άιζηημξ, ηαεανυξ, απθυξ, απυθοημξ.  εζθζηνίκεζα, εζθζηνζκές. 

    εζθαπζκάγς εζθές ( = ζοκεθαφκς εκηυξ ιζηνήξ πενζθένεζαξ, 

ε>α) + πίκαλ ( = πζκάηζμ εδεζιάηςκ)- ζοιπμζζάγς ιεηά 

πμθθχκ.  εζθαπζκαζηήξ, εζθαπίκδ. 

    αέθθα α (επζηαη.) + είθθς (νίγα εθ-)- εοεθθχδδξ άκειμξ, 

ακειμζηνυαζθμξ.  αεθθάξ, αεθθαίμξ, αεθθήεζξ, αεθθμδνυιαξ, 

αέθθμιαζ, αεθθυξ, Ώεθθχ, αεθθχδδξ. 

   είθδ είθς = ζοκεθαφκς, ζοθθέβς- πθήεμξ, μιάδα 

ακενχπςκ, ίθδ ζππζημφ. ίθδ (εζ>ζ), ίθα, εζθανπές, εζθάνπδξ, 

εζθαδυκ, ζθδδυκ, ζθαδυκ. 

   υιζθμξ (δαζ.) μι-μφ + ίθδ- πθήεμξ, υπθμξ.  μιζθαδυκ, 

μιζθές, μιζθδδυκ, μιίθδια, μιζθδηήξ, μιζθδηζηυξ, 

μιζθδηυξ, μιζθήηνζα, μιζθία, υιζθθμξ, ιζθέηζ (ημονηζζηί), 

ιεθέηζ, ιζθζά, ιίθδια, ιζθδηυ, ιζθχ, ιζθάς, ιζθζμφκζ, 

ιζθεμφκζ. 

    αμθθήξ α (αενμζζη.) + είθθς (εζ>μ)- υθμζ ιαγί, υπςξ ημ 

αενυμζ, ηαηά μιάδεξ.  αμθθήδδκ, αμθθίγς. 

   απεθθάγς απυ + είθθς (εζ>ε)- ζοκάβς, εηηθδζζάγς.  

απέθθα, απεθθαία, Ώπέθθαζ, Ώπεθθαίμξ, απέθθδημξ. 

    αθήξ (δαζ.) εάθδκ, εFάθδκ (ζημκ ιδνμ) αυν. α΄ ημο είθς, 

δ δαζεία απυ ημ F- αενυμξ, εζξ έκα υθμ αενμζζιέκμ.  άθζξ, 

αθίγς, αθίαζια, αθζά, αθζαία, δθζαία (α>δ), δθίαζζξ, 

δθζαζηήξ. 

   ήθζεα α (επζηαη.) + άθζξ- ζηακχξ, ανημφκηςξ. 

   δθίααημξ εζθές ( = ηναηχ ιαηνάκ, εζ>δ, ε>ζ) + ααηυξ- 

απυηνδικμξ, ορδθυξ, ααεφξ.  δθζαάηαξ, αθίααημξ (δ>α). 

  υθμξ (δαζ.) αθήξ, α>μ- μθυηθδνμξ, αηέναζμξ, πθήνδξ ζε 

υθα, ημ υθμκ. υθςξ, μθυμιαζ, μθζηυξ, ηαεμθζηυξ (ηαηά), 

υθςζζξ, μθμ-, μθυηθδνμξ (ηθήνμξ), μθμηθδνία, μθμηθδνυς, 

μθμηθήνςζζξ, μθμηθήνςια, μθμηθδνχκς, μθμηθδνςηήξ, 

μθμηθδνςηζηά, μθμηθδνςηζζιυξ, μθάηενμξ, μθδιενίξ 

(διένα), μθήιενα, μθμιενίξ, μθμήιενμξ, θδιένζ, θδιενεφς, 

θδιενζάγς, θδιενεφς. 

    δθζηία (δαζ.) αθήξ, άθζξ, υθμξ (α>δ) + ίης ( = θεάκς 

ιέπνζ…)- πνυκμξ γςήξ, υπςξ ημ ήαδ, δ αηιή, ημ άκεμξ ηδξ 

δθζηίαξ, ηδξ γςήξ, κεακζηή μνιή (αθ. μφθμξ), πάεμξ, αβκυηδηα, 

πανεεκία, πνυκμξ, επμπή, βεκεά, πνμκζηή πενίμδμξ, ακάζηδια, 

ιέβεεμξ.  ήθζηεξ, μιήθζηεξ (μιμφ), μιήθζλ, ζοκμιήθζλ, 

δθζηζάγμιαζ, δθζηζμφιαζ, δθζηζχηδξ δθζηζχηζξ, ήθζλ, άθζλ, 

δθίημξ, αθζηεία, πδθίημξ (επί), πδθζηυηδηα, πδθίημκ, 

αθίβηζμξ (α, επζηαη. + ήθζλ + άβς > αθίηβζμξ > αθίβηζμξ, 

ηβ>ηβ)- υιμζμξ, εκαθίβηζμξ.  

    μφθμξ α (επζηαη.) + υθμξ, α>μ, μ>ο- υθμξ, μθυηθδνμξ, 

αθδεήξ, ζςζηυξ, ιεηαβ., ζθμδνυξ, γςδνυξ, μνιδηζηυξ.  μφθς, 

μφθςξ, μφθε ( = παίνε, οβίαζκε), μοθμθοήξ, μοθές, μοθυεδημξ 

(εφς), μοθμιεθίδ (ιέθμξ), μοθαιυξ (αιυξ = έκαξ), 

μοθαιδθυνμξ, μοθαιχκοιμξ (υκμια). 

    μοθή μφθε = οβίαζκε- πθδβή επμοθςιέκδ, εεναπεοιέκδ ηαζ 

ηαθοιιέκδ ιε δένια, ζδιείμ απυ ηναφια.  μφθμκ, μοθυμιαζ, 

μοθυς, μοθίηζξ, μοθίηζδα, μοθμνναβία (νήβκοιζ), επμοθχκς, 

επμφθςζζξ. 

    υθαζμξ μφθς = είιαζ οβζήξ, πθήνδξ (μο>μ) + αίμξ- εοηοπήξ, 

ιαηάνζμξ, εοδαίιςκ, εοθμβδιέκμξ.  υθαμξ, μθαία, μθαίγς, 

μθαήεζξ, μθαζμ-, μθαίςξ, μθαζυς, υθαζζημξ, θαζα, θπζα 

(α>π), Άθπζα (μ>α), Οθααίμζ, Οθαδκμί, Οθαζαημί, Οθαζαηαί, 

Οθαία. 

    ίθθς είθθς = ζοζηνέθμιαζ, ζηνέθς, εζ>ζ- πενζζηνέθς, 

ζοζηνέθς, ζηνααμηοηηάγς, αθθμζεςνίγς.  ζθθάγς, ζθθάξ, 

ζθθαίκς, ζθθίγς, ζθθυξ, ζθθίξ, ίθθμξ, ζθθχδδξ, ίθθςζζξ, 

ζθθςπές (ςρ), ζθθςπίγς, ζθθχπης, ζίθθμξ, ζζθθαίκς, 

ζζθθυς, ζζθθμβνάθμξ, ζθζμί, ζθζυξ, ιζθθυξ. 

   ίθζββμξ εζθές, ίθθς + άβς (ήβαβμκ)- γάθδ ηδξ ηεθαθήξ, 

θζπμεοιία, ηαναπή, ακειμζηνυαζθμξ, δζαηάναλδ ηδξ ημζθζάξ.  

ζθζββζάς, ίθζβλ, εζθζββζάς, είθζββμξ. 

    εζθφς είθς, ίθθς- ηοθίζζς, πενζαάθθς, πενζηαθφπης, 

ηαηαηνφπης, ζθοζπάμιαζ, θοβίγμιαζ.  είθοζζξ, ελεζθφς, 

εζθοζπάμιαζ (ζπάμιαζ = πνμηαθχ ζοζηνμθή), εζθφζπςια, 

ζθοζπάμιαζ, ζθφζπαζζξ, ζθοζπαζηζηυξ, Εθζζζυξ (ζθοζπυξ, ο>ζ, 

ζπ>ζζ), εζθουξ, εζθοειυξ, είθοια, εζθοθάς, εζθοθάγς, εζθφξ 

(επζηαθφπηεζ ημ έδαθμξ), ζθφξ, ζθφς, ζθφςια, ζθοχδδξ, 

ζθζχδδξ (αθ. Εθζζζυξ), εθφς, έθοια, έθοιμξ, έθοηνμκ, 

ακέθοηνμξ, εθοηνυς, έθμξ, εθμκυιμξ (κέιμιαζ), Τέθδ (ημ ο 

απυ α επζηαη.). 

    εθφς (δαζ.) υπςξ ηα εζθφς, εθφς, βζα ηδκ δαζεία αθ. αθήξ, 

υθιμξ (ε>μ), μθιίζημξ, ζυθμξ (δ δαζεία ζε ζ). 
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    εθίζζς (δαζ.) Σμ πνχημ ζοκεεηζηυ απυ ημ εθφς (νίγα εθ-, 

αθ. είθς). Σμ δεφηενμ υπςξ θαίκεηαζ απυ ημοξ πνμκζημφξ 

ηφπμοξ, εθ-ίλς, είθ-ζλα, εθήθ-ζβιαζ η.ά., είκαζ απυ ηα ίης (αθ. 

ίης, ίλζξ) ηαζ ε-ίηα (πνηι. ημο ίδιζ). Σμ ίδιζ ζδιαίκεζ εέης ζε 

ηίκδζδ, υπςξ απαζημφκ υθεξ μζ ζδιαζίεξ ημο εθίζζς, δδθαδή 

εθ-ίη-ζς > εθίζζς (ηζ>ζζ)- ζηνέθς πένζλ, εζθχ, ηάιπης, 

ηοθίς, πενζζηνέθς, πενζάβς, πενζεθίζζς.  εζθίζζς, έθζλ, 

έθζλζξ, πενζέθζλζξ, πενζεθίζζς, εθζηδδυκ, εθίβδδκ, έθζβια, 

πενζέθζβια, εθζβιαηχδδξ, εθζημεζδήξ, εθζβιυξ, εθίηδ, 

εθζηίαξ, εθζηυξ, εθζηηήν, εθζηηυξ, εθίηςκ, εθζηχκ, Βθζηχκ, 

Βθζηςκζάδεξ, Βθζηχκζμξ, εθίηςρ (ςρ), εθζηχπζξ, έθζκμξ, 

εθζκυηνμπμξ, εθίπνοζμξ, ακεθίζζς, ακέθζλζξ, ακείθζλζξ, 

ακέθζβια. 

    εθεθίγς εηηεηαιέκμξ ηφπμξ ημο εθίζζς, ζζ>γ- επί 

ζηναημφ, ζοζηνέθμιαζ ή ηνέις.  εθεθίζθαημξ (ζθαηεθίγς), 

εθεθίπεςκ (πεςκ), εθεθίπεδια. 

   άιπεθμξ αιθί (θ>π) + εθφς (ο>μ)- ημ ηθήια.  αιπέθεζα, 

αιπεθχκ, αιπέθζ, αιπεθεχκ, αιπεθίξ, αιπέθςκ, 

αιπεθμονβία (ένβμκ), αιπεθμονβυξ, αιπεθμονβία, αιπεθζά, 

αιπεθίδα, αιπεθμ-, Ώιπεθάηζα, Ώιπεθμπχνζ. 

   άθοζζξ (δαζ.) εθφς, εζθφζζς, ε>α- αθοζίδα, ςξ ηυζιδια 

βοκαζηυξ.  αθοζίδα, αθοζίδεημξ, αθοζίδζμκ, αθοζείδζμξ, 

αθςζίδςζζξ, αθοζζδςηυξ, αθφζζμκ, αθοζζδυκ. 

   μθέθθς εFέθιεεα, παε. πνηι. ημο είθς = ζοθθέβς (ε>μ)- 

ζοκάβς ζημ αοηυ ιένμξ, αολάκς, ιεβαθχκς, ορχκς, επζηείκς, 

επζζςνεφς, ζανχκς. υθεθια, υθεθμξ, μθεθζζιυξ, 

μθεθηνεφς, ςθέθεζα (χθεθθμκ, παναηαη. ημο μθέθθς), 

ςθεθές, ςθεθχ, ςθέθδζζξ, ςθεθήζζιμξ, ςθεθδηζηυξ, 

ςθέθζιμξ, επςθεθήξ, ςθέθδια, ςθεθδιαηζηυξ, ςθέθζια, 

ςθεθδιζζιυξ, ςθεθδιζζηήξ, ςθεθδιζζηζηυξ, ςθεθζιυηδηα, 

θεθχ, θεθάς. 

    ιήθμκ, ιάθμκ (Αςν.), ιείθμκ (ΐμζςη.) είθς, είθδ, εζθαδυκ 

(εζ>δ). θεξ μζ ζδιαζίεξ ημο είθς, ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ενβαζίεξ 

ημο ηηδκμηνυθμο. Σμ ι πνμηάζζεηαζ ή απυ ημ μιμφ ή απυ ημ F 

(εFάθδκ, αθ. αθήξ). Με ηδκ έκκμζα δε ηςκ ηανπχκ ηςκ δέκδνςκ 

(ιήθμ, ηοδχκζ, νμδάηζκμ), επεζδή ηαηά πθήεμξ (είθδ) ζηα 

δέκδνα ημοξ ανίζημκηαζ- πνυααημ, ηαηζίηα, επί αβεθχκ, μ 

ηανπυξ ηδξ ιδθζάξ, επί ηςκ ιαζηχκ ημνζηζζμφ, μζ πανζέξ, ηα 

μζδήιαηα ηάης ηςκ μθεαθιχκ. ιδθάβνζμκ (άβνζμξ), ιδθάκεδ 

(ακευξ), ιδθυκεδ, ιδθμθάκεδ, ιδθμθυκεδ, ιδθέα, ιδθεία, 

Μδθζάδεξ, ιήθεζμξ, ιδθμζυα (ζυμξ), ιδθμζυδ, ιδθίγς, 

ιδθμζζυμξ, ιδθμφπμξ (έπς), ιδθάηδξ, ιδθζκμ-, ιήθμρ (μρ), 

ιήθςενμκ, ιδθχκ, ιδθάηςκ, ιήθζκμξ, Μήθςκ (μ Δναηθήξ, 

μζ Μεθζηείξ πνμζέθενακ, εοζίαγακ ζ’ αοηυκ ιήθα), ιδθχζζμξ, 

ιδθςηή, ιδθςηήξ, ιδθμ-, Μήθμξ, Μήθζμξ, Μδθίξ, 

ιδθμθφθαλ, ιαθυξ (δ>α), ιαθμθυνμξ, ιαθμδνμπήεξ (δνέπς), 

επζιήθζμξ, επζιδθίξ, Βπζιδθίδεξ, Βπζιδθζάδεξ.  

    Ώιάθεεζα α (επζηαη.) + ιήθμκ (δ>α) = ηαηζίηα + εευξ- δ 

ηαηζίηα ηδξ μπμίαξ ημ βάθα εήθαζε μ Γεφξ.  Ώιαθεείμκ. 

    ιαθθυξ ιήθμκ, ιάθμκ > ιαθ-κυξ > ιαθθυξ (θκ>θθ)- ημ 

ιαθθί ημο πνμαάημο.  ιαθθί, ιάθθοηεξ, ιάθςζζξ, ιαθθςηυξ, 

ιαθθζανυξ, ιαθθυδεημξ, ιακδφαξ (θ>κ + δφς, εκδφμιαζ), 

ιακδφα, ιακδομεζδήξ. 

  ικυμξ, ικμφξ (ζοκδν.) ιήθμκ > ιδθυμξ > ιθυμξ > ικυμξ 

(θ>κ)- ένζμ, ιαθθί απαθχηαημ, δ πνχηδ ελάκεδζδ ηςκ αικχκ 

ηαζ πχθςκ, ημ θεπηυηαημ πηενυ. ικμφδζμκ, ικζυξ, ικίμκ, 

ικζυεζξ, ικζανυξ, ικχα, ικςία. 

    ιίκεα, ιίκεμξ ιείθμκ > ιίθηα (εζ>ζ) > ιίκεα (θ>κ, η>ε)- 

ηυπνμξ. ιζκευς. 

  ένπμιαζ ιέθθ. εθεφ-ζμιαζ. Ώπυ ημ εθαφ-κς (α>ε). Μεημπή 

αμν. εθ-εχκ > εν-εχκ (θ>ν) > ενπ-χκ (ε>π) > ένπμιαζ- 

ένπμιαζ ζε ηάπμζμκ ηυπμ, ένπμιαζ ή πδβαίκς πίζς, 

οπμζηνέθς, θεάκς ζε ηάπμζμ ιένμξ, επί πακηυξ ηζκήζεςξ.  

Ονπμιεκυξ (ε>μ), έθεοζζξ, Βθεοζίξ, Βθεοζίκα, Βθεοζίκζμξ, 

Βθεοζίκζμκ, Βθεοζίκζα, απέθεοζζξ, δζέθεοζζξ, πνμζέθεοζζξ, 

ζοκέθεοζζξ, πανέθεοζζξ. 

    Βζθείεοζα εζθή-θμοεα πνηι. ημο ένπμιαζ) + ζεφκς > εζθδ-

ζεο-ζα (δ>ε)- εεά δ μπμία αμδεμφζε ηζξ βοκαίηεξ ζημκ ημηεηυ.  

Βθείεοζα, Βζθήεοζα, Βζθείεοζμκ, Βζθζμκία, Βθεοεχ (εθεφζ-

μιαζ, ζ>ε), Εθείεοζα (εζ>ζ) 

  δθοζίδ, ήθοζζξ ήθοεμκ, αυν. ημο ένπμιαζ- έθεοζζξ, μδυξ 

πμνεία. Δθφζζμκ, επήθοζζξ, έπδθοξ, επήθοημξ, επδθοηήξ, 

πνμζήθοημξ, πνμζήθοζζξ, πνμζδθφηεοζζξ, πνμζδθοηζζιυξ, 

πνμζδθοηίγς, πνζζδθφηδζζξ, πνμζδθοηζζηήξ, πνζδθοηεφς, 

δζήθοζζξ, ζφκδθοξ, ζοκδθοζίδ, ιέηδθοξ. 

   έθεμξ έθεο-ζζξ, εθ-εχκ (ιεη. ημο ένπμιαζ)- μίηημξ, έθεμξ, 

ζοιπάεεζα, πνάβια άλζμκ μίηημο.  εθεδηφξ, Έθεμξ, εθευκ, 

εθεεζκυξ, εθεεζκυκ, εθεζκυξ, εθεεζκχξ, εθεζκχξ, εθεεζκά, 

εθεεζκυηδξ, εθεάς, εθεές, εθεαίνς (αίνς), εθεήιςκ, 

εθεδιμζφκδ, εθέδζζξ, εθεδηήξ, εθεεζκμθυβδζζξ, εθεεζκμθμβία, 

ακεθεήιςκ, ακεθέδημξ, ακδθεήξ, ακεθεήξ, κδθεήξ (κδ, 

ανκδη.), κδθήξ, Νδθεφξ. 

    έθπς εθ-εχκ (ιεημπή ημο ένπμιαζ + έπς ( = δζχης) > 

εθέπς > έθπς, ακδζοπία βζα ημ ιέθθμκηα πμο πνυηεζηαζ κα 

έθεμοκ- εθπίγς, ακδζφπςξ πενζιέκς, θμαμφιαζ, κμιίγς, 

οπμεέης.  εθπίγς, εθπίξ, εθπίδα, Βθπίδα, έθπζζια, εθπζζηυξ, 

εθπςνή (επζη. ηφπμξ ημο εθπίξ), απεθπίγμιαζ, απεθπίγς, 

απμθπίγς, απεθπζζία, απεθπζζιυξ, απεθπζζιέκμξ, 

απεθπζζηζηυξ, άθπκζζημξ  [οπενεεηζηυ ημο άθπκμξ (α = εο + 

εθπίξ, εθπζκυξ > εθπκυξ]- ήδζζημξ, θίθηαημξ, βθοηφηαημξ, 

έπαθπκμξ (επί), άεθπημξ (α, ζηεν.), αεθπηία, αεθπηήξ, 

αεθπηές. 

    έκμξ ένπμιαζ, εθ-εχκ > έθ-μξ > έκμξ (θ>κ)- ιεεαφνζμ.  

έκαν, επέκαν. 

    ενήιμξ έν-πμιαζ + διυξ ( = έκαξ, ιυκμξ)- ιμκήνδξ, 

πθάκμξ, εβηαηαθεθεζιιέκμξ, επί ηυπςκ, ιδ έπςκ ηάηζ, άκεο, 

ζπακίςξ ένδιμξ.  ένδιμξ, ενήιδκ, ενδιάγς, ενδιαίμξ, 

ενδιίηδξ, ενδιμααηές, ενδιμδίηζμκ, ενδιμζφκδ, ενδιυς, 

ενδιχκς, ενήιςζζξ, ενδιςηήξ, νδιάγς, νήιαβια (άβς), 

νήιαζια, νδιάδζ, νδιαδζυ, ανιάδζ, νδιαδζαηυξ, νδιαπηήξ, 

νδιμηηθήζζ, ενδιμηηθήζζ. 

  εθαία, εθαίδ, εθάα, εθδά εθεαίνς ( = μζηηείνς) > εθαίνς > 

εθαίς > εθαία. Σα ηθαδζά ηδξ ιεηαπεζνίγμκηακ μζ ζηέηεξ, δζυηζ 

ςξ αεζεαθέξ δέκδνμκ είπε θφθθςια ηαε’ υθμ ημ έημξ. Εενή 

ηαθμφκηακ απυ ημοξ πνυκμοξ ημο Οιήνμο- δ εθδά, 

εθαζυδεκδνμ, μ ηανπυξ ηδξ.  εθαδάξ, εθάδζμκ, έθαζμκ, 

εθαζυθαδμκ, εθαζάγς, εθαΎγς, εθαζήεζξ, εθαζάεζξ, εθαζδνυξ, 

εθαζμδυπμξ, εθαζμθυνμξ, εθασηυξ, εθάσκμξ, εθαΎκμξ, έθαζμξ, 

εθαζυξ, εθαζυς, εθαΎξ, εθαζχκ, εθαζχκαξ, εθαίςζζξ, 

εθασζηήν, εθασζηήνζμκ, εθαζμηνζαείμκ, θάδζ, θαδάδζημ, 

θαδυημκμ (αημκίγς), θαδανζυ, θαδάξ, θαδμφ, θαδέιπμνμξ, 

θαδενυ, θαδζηυ, θαδήξ, θαδζά, θαδίθα, θαδμθέιμκμ, 

θαδμιπμβζά, θαδυλζδμ, θαδυπανημ, θάδςια, θαδχκς, 

θαδςηήνζ, θαδςηήξ. 
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    αθάμιαζ ήθα-ζα, αυν. ημο εθαφκς (δ>α), πνηι. αθάθδιαζ ( 

ημο εθαφκς εθήθαιαζ)- πθακζέιαζ, παναπθακζέιαζ, 

πενζθένμιαζ, πθακχιαζ ιαηνοά απυ ηάπμζμκ, πάκς ή είιαζ 

δίπςξ ηάπμζμ πνάβια, ανίζημιαζ ζε απμνία.  αθάθδιαζ (πνηι. 

ημο αθάμιαζ ιε ζδιαζία εκεζη., αθαθήιεκμξ, αθαίκς, 

αθαζκήξ, αθάκδξ, αθάκζ, αθακζάνδξ, αθακζανίγς, αθακζάγς, 

αθάκα, αθάκανμξ, αθακζάνζημ, αθαγχκ (αθήζ-μιαζ, ιέθθ. ημο 

αθάμιαζ, ζ>γ), αθαγμκεία, αθαγυκεοια, αθαγμκεφμιαζ, 

αθαγμκίαξ, αθέμιαζ (α>ε), αθεφιαζ (μ>ο), αθεφμιαζ, αθέ (= 

θφβε), αθεφς, αθεείκς, αθεςνή (μνχ), ελαθέμιαζ, 

ελαθεφμιαζ, άθδ, αθήηδξ, αθάηαξ, αθήηζξ, αθδηεία, 

αθδηεφς, αθήηζιμξ, αθδηφξ, αθήηςν, αθείηδξ (δ>εζ), 

αθεζηία, αθεζηήνζμξ, αθμίηδξ (εζ>μζ), αθμζηυξ, αθίηδξ (εζ>ζ), 

αθζηήνζμξ, αθζηδνυξ, αθζηαίκς, αθζηδιμζφκδ, αθίηδια, 

αθζηήιενμξ (διένα), αθζηυιδκμξ (ιδκ), δθζηυιδκμξ (α>δ), 

αθζηδιέκμξ, αθζηδνυξ, αθζηήιςκ, αθζηδνχδδξ, αθζηυλεκμξ, 

αθζηνές, αθζηναίκς, αθζηνμζφκδ, αθζηνία, αθζηνυκμοξ 

(κμοξ), αθζηνυξ, Βκανέεξ (εκ + αθείηδξ, θ>ν)- ζοιιμνία 

ζενυζοθςκ. 

    αθφς αθά-μιαζ, α>ο- είιαζ ακήζοπμξ θυβς θφπδξ, 

πενζθένμιαζ, είιαζ πθήνδξ ακίαξ, αδδιμκχ, είιαζ εηηυξ 

εαοημφ, δεκ βκςνίγς ηζ κα πνάλς θυβς πανάξ ή αβαθθίαζδξ.  

άθοξ, αθοζεαίκς (ζεέκμξ), αθοζηαίκς, αθοζειαίκς, 

αθοζεέκεζα, άθοζζξ, αθφζης, αθοζηάγς, αθοζιυξ, 

αθοζιχδδξ, αθφζζς, αθοζηάγς, αθοζηζκυκ, αθοηημπέδδ, 

αθοηηάγς, άθοηημξ, άθαζημξ (ο>α), αθαζηαίκς, αθαζηές, 

αθαζημνία, αθάζηςν. 

  δθαίκς αθαίκς (αθάμιαζ), α>δ- πενζπθακχιαζ, ιςναίκς.  

δθάζης, δθαζηάγς, δθευξ, δθευθνςκ, αθευξ, δθέιαημξ, 

ήθζεα (αζ>ζ), δθίεζμξ, δθζεζυηδξ, δθζεζυηδηα, δθζεζυς, 

δθζεζχκδ, δθζεζάγς, δθμζφκδ (α>μ), δθζημενβήξ (ε>η), 

δθζηυιδκμξ (ιδκ), δθζηυιδκζξ (ιδκφς). 

   αθέλς αθέ-μιαζ, αθέ-ς + έλς, ιέθθ. ημο έπς ( = ηναηχ ). 

Ώθθά ηαζ εθ-ήθαηα (πνηι. ημο εθαφκς) > ήθαηα > αθέης 

(δ>α, α>ε)-  απμιαηνφκς, απμηνέπς, απμηνμφς, αμδεχ, 

οπεναζπίγς, αθέβς, θνμκηίγς, πνμκμχ.  αθέης, αθέβς (η>β), 

αθεβίγς, αθεβφκς, αθέλδια, αθέλδζζξ, αθελήκςν (ακήν), 

αθελδηήν, αθελήηςν, αθελήηεζνα, αθελδηήνζμξ, 

αθελδηήνζμκ, αθελζάνδξ (ανά), αθελζαέθζικμξ (αέθμξ), 

άθελζξ, αθέλακδνμξ (ακήν), Ώθέλακδνμξ, αθελίπηςημ (πίπης), 

αθελζηέναοκμκ, αθελίπονμξ (πον),  αθελίκδ, αθελζ-, επαθέλς, 

έπαθλζξ, επαθλίηδξ. 

   άθαθηε αυν. α΄ημο αθέλς- ημ κα απμιαηνφκεζ ή απςεεί 

ηάπμζμξ ηάηζ απυ ηάπμζμκ.  ΏθαθημιεκδΎξ (ιέκς), 

Ώθαθημιεκεφξ, Ώθαθημιεκαί, αθαθημιέκζμξ, αθαθηηήνζμκ. 

 αθηή αθέλς, αθέης, άθ-αθηε- ζζπφξ, ακδνεία, εάννμξ, 

εοροπία, πνμθφθαλδ, οπενάζπζζδ, αμήεεζα, επζημονία, 

ακηίθδρδ, ζοιπθμηή, ιάπδ.  αθηάγς, αθηαεείκ, αθηαίμξ, 

αθηαία, άθηαν, αθηάξ, αθηήεζξ, άθηζιμξ, αθηζιυηδξ, 

αθηηήν, αθηηήνζμκ, άκαθηζξ. 

  ανηές αθηή, θ>ν- απμηνμφς, απμζμαχ, οπεναζπίγς, 

πνμθοθάβς, ηαημνεχκς, είιαζ ανημφκηςξ ζζπονυξ, επανηήξ, 

επανηχ, ζηακμπμζχ, ζζπφς, δζαιέκς.  ανηευκηςξ, ανηεηά, 

ανημφκηςξ, ανηέζζιμξ, ανηεζίβοζμξ (βοίμκ), άνηεζια, 

άνηεζζξ, ανηεηυξ, άνηζμξ, δζανηές, δζανηχ, δζάνηεζα, 

δζανηήξ, επανηές, επανηχ, επάνηεζα, επάνηεζζξ, επανηήξ, 

επάνηζμξ, επανημφκηςξ, επανηχξ. 

  κανηάς κδ (ανκδη.) + ανηές (δα>α) ή ακ + ανηές (ε>α)- 

βίκμιαζ δοζηίκδημξ, κανηχκμιαζ.  κανημφιαζ, κάνηδια, 

κανηχδδξ, κάνηςζζξ, κανηςηζηυξ, κανηςηζηυκ, κανηχκς, 

κανηςηίκδ, κανηςηζζιυξ, κανημθδρία (θαιαάκς), 

κανημιακήξ, κανημιακία, κάνηδ, κάνηα, κανηαθζεία 

(αθζεία), κανηαθζεοηζηυ, κανημ-, κανημεέηδζζξ, 

κανημεέηζδα, κανημεεηχ, κανημζοθθέηηδξ. 

   αθηοχκ αθέλς, άθ-αθηε. Σδκ Ώθηουκδ ηαζ ημκ Κήοημ μ 

Γεφξ ιεηέααθε ζε υνκεα, ηα μπμία υνζζε κα γμοκ πςνζζηά- 

εαθάζζζμ ζπεομθάβμ πηδκυ.  αθηομκίξ, αθηουκεζμξ, 

αθηομκίδεξ, αθηουκεζμκ, Ώθηοχκ. 

   ανβήξ εθ-άς, έν-πμιαζ (ε>α) + βα-κάς ( = απαζηνάπης)- 

ςξ επί ημ πθείζημκ, ζημ ιδνμ, επί γςδνήξ αζηναπήξ, δ μπμία 

εθάοκεζ απαζηνάπημοζα. Έηζζ ενιδκεφεηαζ ηαζ δ έκκμζα ημο 

ηαπφπμδμξ ηοκυξ (Άνβμξ). Μέπνζ ηαζ ζήιενα μζ ηαπφπμδεξ 

ίππμζ θένμοκ ζοπκά ημ υκμια αζηναπή. Λαιπνυξ, 

απαζηνάπηςκ, επί γςδνήξ αζηναπήξ, ζηίθαςκ, θεοηυξ, επί 

ζηέαημξ, πάπμοξ.  ανβήηδξ, ανβείδξ, ανβίαξ, ανβήεζξ, ανβάξ, 

ανβδζηήξ, ανβζηέναοκμξ, ανβίηενμξ (ηέναξ), ανβζκεθήξ 

(κέθμξ), ανβζκυεζξ, ανβζυπμοξ (πμοξ), ανβζπυδδξ, ανβίπμοξ, 

ανβζθζπήξ (θέπζ), ανβίθζρ, ανβυξ, Ώνβχ, Άνβμξ, ανβζ-, 

ανβείθμθμξ, Ώνβεζθυκηδξ (θμκεφς), άνβειμκ, ανβεκκυξ 

(ανβεζ-κυξ, ζκ>κκ), ανβέκκαμξ, ανβεζηήξ, Ώνβέζηδξ, 

εκανβήξ, εκάνβεζα, εκάνβδια, εκανβυηδξ. 

  ανβάξ, ανβήξ, ανβυθαξ ή απυ ημ ανβονυ ημο πνχια (ανβήξ) 

ή απυ ημ ανβυξ ( = αναδφξ, κςενυξ)- είδμξ θζδζμφ. 

   άνβζθμξ ανβήξ- θεοηυ πνχια.  ανβζθχδδξ, άνβζθθμξ, 

ανβζθθχδδξ, άνβζθθα. 

 άνβονμξ ανβυξ, μ>ο- θεοηυ ιέηαθθμ, αζήιζ, ανβονά 

κμιίζιαηα.  ανβφνζα, ανβφνζμκ, ανβονυς, ανβφνςια, 

ανβονχκδημξ (ςκέμιαζ), ανβοθήξ, ανβφθεμξ, ανβφνεμξ, 

ανβονμφξ, ανβονίγμιαζ, ανβονζζιυξ, ανβονίηδξ, ανβονίηζξ, 

ανβονμθμβές. 

  άθθμξ αθάθ-διαζ > αθαθ- > αθθ- > άθθμξ, αθαθήιεκμξ 

(ιεημπή ημο αθάθδιαζ)  δδθαδή μ πενζθενυιεκμξ είκαζ λέκμξ 

ζε ηάεε ηυπμ. ημκ ιδνμ ζδιαίκεζ λέκμξ, αθθμδαπυξ, 

αθθυηνζμξ, πανάδμλμξ, αζοκήεζζημξ- άθθμξ, υπςξ ημ αθθμίμξ, 

ηίεεηαζ ιε ανζειδηζηά, μπυηε πνέπεζ κα ενιδκεφεηαζ δζα ημο 

έηζ, αηυιδ, επζπθέμκ (ηαζ άθθμ), υπςξ ημ ηάπμζμξ, άθθμο 

είδμοξ.  αθθά, άθθςξ, άθθςζηε, αθθμφ, ελάθθμο, έλαθθμξ, 

έλαθθα, άθθδ, άθθμ-, άθθμεεκ, άθθμεα, αθθμφεε, άθθμεζ, 

αθθμίμξ, αθθμζμ-, αθθμζυς, αθθμίςια, αθθμίςζζξ, 

αθθμζχκς, άθθμηα, άθθμηε, άθθμζε, άθθδκ, αθθμηζκυξ, 

αθθμηεζζκυξ, αθθμηζκά, αθθυηδηα, αθθμηεφς, άθθμηεξ, 

αθθυηεξ, αθθζυηζηα, αθθζυηεια, αθθζχξ, αθθζχηεια, 

αθθζςηεφς, αθθζχηζημξ. 

 

  αθθαβή, αθθαβίδ άθθμξ + άβς, αθθάζζς (βζ>ζζ), αθθάλ, 

αθθάβδδκ, αθθάβζμκ, αθθαβιυξ, άθθαβια, αθθαηηέμκ, 

αθθαηηζηυξ, άθθαλζξ, αθθαπή (β>π), αθθαπυεεκ, αθθαπμφ, 

αθθαπυεζ, αθθαβζάγς, αθθάβζαζια, αθθάβζμ, αθθάβζ, 

άθθαια, αθθαβιέκμξ, αθθάγς, αθθαΎγς, αθθασκυξ, αθθάηηδξ 

(αηηυξ), αθθαιαηίδζ, αθθαλζά, αθθαλίιζ, αθθαλζιζυξ, αθθαλμ-

, αθθαπηζηά, αθθαπηυξ, αθθενβία (ένβμκ), αθθενβζηυξ, 

αθθυημημξ (ηυπης), αθθμδαπυξ (δάπμξ), αθθμδαπή, 

αθθδβμνές (αβμνεφς), αθθδβμνεία, αθθδβμνχ, αθθδβυνδια, 

αθθδβμνζηυξ, αθθδβμνδηήξ, αθθδεςνχ, αθθδεςνίγς, 

αθθδεμνζζιυξ, αθθδεςνζάγς, αθθδεςνζηυξ, ακηαθθάζζς, 

ακηάθθαβια, ακηαθθαβή,  ιεηαθθάζζς, ιεηαθθαβή, 

ιεηαθθαβιέκμξ, παναθθάζζς, παναθθαβή, απαθθάζζς, 

απαθθαβή, απαθθαηηζηυξ, εκαθθάζζς, εκαθθαβή, 

εκαθθαηηζηυξ, εκαθθάλ, εκαθθάηηδξ, εκάθθαλζξ. 
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  αθθυηνζμξ άθθμξ, ςζάκ απυ ζοβην. αθθυηενμξ- αοηυξ πμο 

είκαζ απυ άθθμκ ή μ ακήηςκ ζε άθθμκ, λέκμξ, πανάδμλμξ, 

ακμίηεζμξ.  αθθμηνζυηδξ, αθθμηνίςζζξ, άθθοδζξ (μ>ο, η>ε), 

ελαθθμηνζυς, απαθθμηνζχκς, απαθθμηνίςζζξ, αθηνμοζζιυξ. 

 

   αθθδθίγς άθθμξ + άθζξ ( = εζξ πθήεμξ), α>δ- ηείιαζ ιαγί ιε 

ηάηζ άθθμ.  οπάθθδθμξ, επαθθδθία, επαθθδθυηδξ, 

αθθεπαθθδθία, αθθεπάθθδθμξ, πανάθθδθμξ, παναθθδθία, 

παναθθδθζζιυξ, αθθδθμοπές (έπς), αθθδθμοπία, 

αθθδθμφπμζ, αθθήθςκ, αθθδθεββφδ (εββφδ), αθθδθέββομξ, 

αθθδθεββουηδηα, αθθδθεββοχιαζ, αθθδθζζιυξ, αθθδθμ-, 

αθθδθ-, αθθδθε-, αθθδθμε-. 

 

   αθθάξ βεκ. αθθάκημξ, απυ ηα άθθμξ + εκηυξ (ε>α), δζυηζ 

αθθάζζεηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ εκηένςκ ιε ηνέαξ- 

θμοηάκζημ.  αθθάκηζμκ, αθθακημπμζυξ, αθθακημπμζία, 

αθθακηζηυ, αθθακημεζδήξ, αθθακημπςθές, αθθακημπχθδξ. 

 

   δέθζμξ ημκ ιδνμ πάκημηε έηζζ. Δ (δαζοκυιεκμ ηαζ 

πενζζπχιεκμ, ζδιαίκεζ αεααίςξ, αθδεχξ) + εθεφ-ζμιαζ (ιέθθ. 

ημο ένπμιαζ, ε>ζ, ο>μ).Σίπμηε άθθμ πενζζζυηενμ δεκ ένπεηαζ 

ηαζ απένπεηαζ (ημ ένπμιαζ θένεζ ηαζ ηζξ δφμ ζδιαζίεξ) ιε ηυζδ 

αεααζυηδηα απυ υ,ηζ μ ήθζμξ- μ ήθζμξ.  αέθζμξ (ημ α είκαζ 

αναπφ, άνα ιάθθμκ επζηαη.), ααέθζμξ (επεζδή δεκ ακαθένεηαζ F 

, ημ α ιάθθμκ πανειαάθθεηαζ ζημ αέθζμξ πνμξ άνζδ ηδξ 

παζιςδίαξ), αααέθζμξ (ακαδζπθαζζαζιυξ;), αέθα (α-αέθζμξ). 

ήθζμξ (δαζ.), άθζμξ (δ>α) [Δ πνήζδ ημο ηφπμο αοημφ ανπίγεζ 

απυ ημκ Ώζζπφθμ. Ο ιδνμξ ακαθένεζ ημ Ήθζμξ (δαζ.) ςξ 

ηφνζμ υκμια, αθθά είκαζ αιθίαμθμ ακ εκκμεί ημκ ήθζμ ή ημκ εευ 

αοημφ. Πζεακυκ απυ ηα έ-ς (δαζ., οπμηαη. ημο ίδιζ, ημ μπμίμ 

ζδιαίκεζ εηπέιπς, εηηζκάζζς, εκκμείηαζ θχξ, αηηίκεξ) + εθεφ-

ζμιαζ (αθ. δέθζμξ) > εέθζμξ > ήθζμξ (εε>δ)], δθζυμιαζ, ήθ, 

δθίαζζξ, δθίςζζξ, δθζαηυξ, αθζαηυξ (δ>α), δθζαηχξ, 

δθζαοβήξ (αοβή), δθζάς, δθζμ-, εοήθζμξ, εοάθζμξ, εοέθμκ 

(δ>ε), αθδθζχηδξ (απυ, π>θ), απδθζχηδξ, θζάγμιαζ, θζάγς, 

θζαηάδα, θζαηυ, θζαηυξ, θζαηςζυ, θζάζζιμ, θζαζηυξ, θζάζηνα, 

θζμααζίθεια, δθζμααζίθεια, θζμαμθζά (αάθθς), θζμαυθδια, 

θζυβενια (βένκς), θζυηαια (ηαίς), θζμηαιέκμξ, θζυηαοημξ, 

θζμπφνζ (πον), δθζμζηάζζμκ (ίζηδιζ), θζμζηάζζ, θζυπανμξ 

(πανά), θζυθςημξ, δθζμηνυπζμκ (ηνέπς), θζμηνυπζ. 

 

 δθέηηςν δέθζμξ (εθ>θε) + άβς (α-ηηυξ)- θάιπςκ, 

αηηζκμαμθχκ.  ήθεηηνμκ, ήθεηηνμξ, Δθεηηνζχκδ, Δθέηηνα, 

δθέηηνζκμξ, δθεηηνμθαήξ (θάμξ), δθεηηνχδδξ, 

δθεηηνζζιυξ, δθεηην-, δθεηηνμ-, δθεηηνίγς, δθέηηνζζζξ, 

δθεηηνυδζμκ (μδυξ), δθεηηνμθυβμξ, δθεηηνμπθδλία 

(πθήηης), δθεηηνμθυνμξ. 

 

   έθδ (δαζ.), είθδ αθ. ήθζμξ, εέθζμξ > είθδ (εε>εζ> ε)- ημ 

εάθπμξ, δ γέζηδ ημο δθίμο.  εζθές, είθδζζξ, εφεζθμξ, δείθδ (δα, 

επζηαη.)- ημ ιεηά ηδκ ιεζδιανία ηδξ διέναξ (ιέβζζηδ 

εενιμηναζία) ιεηαβ., ηάεε ιένμξ ηδξ διέναξ, δείεθμξ, 

δεζεθζάς, δεζεθίδ, δεζεθζκυξ, δεζθζκυξ, δεζθζκυκ, δείθμιαζ, 

αθέα [α, επζηαη. > αέθδ > αθέδ (εθ>θε) > αθέα]- εενιυηδηα, δ 

γέζηδ ημο ήθζμο, αθεάγς, αθεαίκς, αθεακηζηυξ, αθεεζκυξ, 

αθευξ, αθέβδ, επαθήξ. 

 

   δυνπμκ δείθδ + παηέμιαζ (αυν. ε-πα-ζάιδκ) > δείθπμκ 

(α>μ) > δυνπμκ (εζ>μ, θ>ν)-  ημ εζπενζκυ θαβδηυ, ημ 

θαιαακυιεκμ ηαηά ηδκ δφζδ ημο δθίμο.  δμνπές, δμνπήζμκ, 

δμνπδζηυξ, δμνπμθυνμξ, Αμνπία. 

   εθεφεενμξ ημκ ιδνμ ζοκακηάηαζ ζε δφμ θνάζεζξ: 

«ειεύζεξνλ ήκαξ» ( = δ διένα ηδξ εθεοεενίαξ) ηαζ «νλ εηώζαζη 

ησ Γηί ππέξ ειεπζεξίαο ηζηάλαη θξαηήξα, νη ηνπο πνιεκίνπο 

απνζάκελνη» (ζπμθ.). Γ. 528. Σα πνμδβμφιεκα δείπκμοκ υηζ 

εθεφεενμξ είκαζ αοηυξ πμο ιπμνεί κα απςεήζεζ ημοξ επενμφξ 

ημο, πνμξ απμθοβή οπμδμοθχζεςξ. Ο δοκάιεκμξ κα απμδζχλεζ, 

πθήλεζ, πνμζαάθθεζ (εθάοκς, εθεφζμιαζ, ιέθθ. ημο ένπμιαζ) 

ημκ επενυ ημο. Ο εθαφκςκ επί εηένμο (ακηζπάθμο), δδθαδή 

εθεο + έηενμκ > εθεφηενμκ > εθεφεενμκ (η>ε) (Λεο-η-ένδξ = 

Βθεοεένζμξ)-  ημ ακηίεεημ ημο δμφθμο, απαθθαβιέκμξ απυ 

ηάπμζμ πνάβια, ακελάνηδημξ.  εθεοεενία, εθεοεένζμξ, 

εθεφεανμξ, εθεοεένζα, εθεοεενζάγς εθεοεενζυηδξ, 

εθεοεενυς, εθεοεενχκς, εθεοεένςζζξ, εθεοεένςια, 

εθεοεενςηήξ, λεθεοεενχκς, απεθεοεενχκς, 

απεθεοεένςζζξ, απεθεφεενμξ, Βθεοεένζμξ, Λεοηένδξ, 

θεοηενζά, θεοηενχκς. 

                                                                                                                              

Ρίγα   ζ-  >  εθ-  >  πεθ-    

   πέθς ημκ ιδνμ δ ανπζηή ζδιαζία είκαζ δ ημο δζαηεθχ εκ 

ηζκήζεζ (εθάς). Οζ ζδιαζίεξ, επαπεζθχ, ζηνέθμιαζ, επζηναηχ, 

επίηεζιαζ επί ηάπμζμο ηαζ οπάνπς, ηαοηίγμκηαζ ιε αοηέξ ημο 

είθς, δ δε ζδιαζία ημο ηαηάβμιαζ, ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ημο 

ένπμιαζ. ΐθ. είθς, ένπμιαζ, εθαφκς. Fέθ-ζαζ, απανέιθ. ημο 

είθς ηαζ πνηι. ε-Fέθ-ιεεα. Fεθ- > πεθ- (F>π), εηηυξ ηαζ ακ ημ 

π απυ ημ ε-πί- δζαηεθχ εκ ηζκήζεζ, ζηνέθμιαζ, εβείνμιαζ, 

επίηεζιαζ επί ηάπμζμο, επαπεζθχ, ζηνέθμιαζ βφνς απυ ηάηζ, 

επζηναηχ, οπάνπς, ηαηάβμιαζ.  εηπέθεζ - επζηνέπεηαζ, είκαζ 

δοκαηυκ, επζπέθμιαζ, επζπμθή, επζπμθάγς, επζπυθαζμξ, 

επζπυθαζζξ, επζπμθαζιυξ, επζπμθεφς, Βπζπμθαί. 

  πμθές, πμθεφς πέθς, ε>μ- πενζθένμιαζ, πενζπθακχιαζ, 

ζοπκάγς, ηαημζηχ, ανμηνζχ.  πμθεφιαζ, πςθέμιαζ (μ>ς), 

πυθμξ, πυθδζζξ, πμθζηυξ, πμθζηυηδηα, πυθςζζξ, πμθχκς, 

πμθςζίιεηνμ, πμθςζηυπμξ (ζημπές), πμθςηήξ, πμθςηζηυξ. 

   πυθζξ βεκ. πυθε-μξ, απυ ημ πμθές ( = ηαημζηχ),  αηνυπμθζξ 

(άηνδ), πμθζακυιμξ, πμθζάμπμξ (έπς), πμθζήμπμξ, πμθζμφπμξ, 

πμθζζζμφπμξ, πμθζανπές, πμθζάνπδξ, πμθζανπία, πμθίανπμξ, 

Πμθζάηδξ, Πμθζάξ, πμθζαηεφς,πμθίγς, πμθζζηήξ, πμθζζιυξ, 

πμθζήηςν, πμθζήηδξ, πμθίηδξ, ζοιπμθίηδξ, ζοιπμθζηεία, 

ζοιπμθίηεοζζξ, πμθίηζξ, πυθζκδε, πμθζηεφς, πμθζηεία, 

πμθίηεοια, πμθζηεοηήξ, πμθζηζηυξ, πμθζηζζιυξ, πμθζηίγς, 

εηπμθζηίγς, πμθίπκδ (οπμημν.), πμθίπκζμκ, Πμθίπκδ, 

Πμθζπκίημξ, πηυθζξ (πάνζκ ημο ιέηνμο), πημθίανπμξ, 

πημθίεενμκ, πηυθζζια, πημθζπυνεδξ (πένες), πημθίπμνεμξ, 

πμθεμδμιία, πμθεμδμιζηή, πμθεμδυιμξ, πμθζμνηές (ένημξ), 

πμθζμνηία, πμθζμνηδηήξ. 

   πμθφξ, πμθθή, πμθφ πυθζξ, έπεζ πμθθμφξ ηαημίημοξ, πμθθυξ 

(Εςκ., πμθ-κυξ > πμθθυξ, θκ>θθ), πανμιμίςξ ημ πμθθή. Γεκ. 

εκζη. πμθέ-μξ (πυθζξ – πυθε-μξ), αθ., πθέ-μκ- ακηίεεημ ημο 

μθίβμξ, επί ανζειμφ, ιεβέεμοξ, δφκαιδξ, επίηαζδξ, ζθμδνυξ, 

ζζπονυξ, ζδιακηζηυξ, ζπμοδαίμξ.  πμθθάηζξ, πμθθάηζ, 

πμθθαπή, πμθθαπυεεκ, πμθθαπυεζ, πμθθαπυζε, πμθθαπμφ, 

πμθθαπχξ, πμθθμζηυξ, πμθθυηδξ, πμθθφκμιαζ, πμθφ-, 

πμθθαπθάζζμξ (πθείζ-ημκ, εζ>α), πμθθαπθαζζάγς, 

πμθθαπθαζζαζιυξ, πμθθαπθαζζυηδξ, πμθθαπθαζζυς, 

πμθθαπθαζίςζζξ, πμθθαπθήζζμξ, πμθθαπθυμξ, πμθθαπθμφξ, 

πμθθαπθχξ, πμοθφξ. 

    πθέμκ, πθείμκ ζοβην. ημο πμθφξ, πμθέ-μξ > πθέ-μκ, πθείκ, 

πθεμκάηζξ, πθεζμκάηζξ, πθεζμκυηδξ, πθεζυηδηα, πθεμκυηδηα, 

πθείςκ, πθέςκ, πθείμκ, πθεμκάγς, πθεμκαγυκηςξ, πθευκαζζξ, 

πθευκαζια, πθεμκαζιυξ, πθεμκαζηυξ, πθεμκαπή, 

πθεμκαπυεεκ, πθεμκαπυξ, πθεμκεηηές (έπς), πθεμκεπηχ, 

πθεμκέηηδξ, πθεμκεηηζηυξ, πθεμκέπηδξ, πθεμκελία, πθεφκ 

(μ>ο), πθεφκμξ, πθεφκςξ, πθδαείμξ (πθδαήσμξ, αάς, εζ>δ). 

   πζυ, πθζυ πθέμκ, απμαμθή ημο θ, ε>ζ- πενζζζυηενμ, αηυια.  

πθζά, πθζάηζζημ, πθζαηζζημθμβχ, πζά, πζυηενμ. 
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   πθείζημξ οπενε. ημο πμθφξ, αθ. πθείμκ, πθεζζηάηζξ, 

πθεζζηαπχξ, πθεζζηήνζμξ, πθεζζηδνζάγς, πθεζζηδνζαζιυξ, 

πθεζζηδνίγμιαζ, πθεζζημαμθίκδα (αάθθς), πθεζζημαμθές, 

πθεζζημαυθμξ, πθεζζημ-. 

    πίιπθδιζ πμθφξ, πθείςκ (εζ>δ), ιε ακαδζπθαζζαζιυ, 

πίπθδιζ > πίιπθδιζ, ημ ι πάνζκ εοθςκίαξ- βειίγς, ζηακμπμζχ, 

πμνηαίκς, πθδνχ ηάπμζα εέζδ, ηαηέπς αλίςια.  πζιπθές, 

πζιπθάκμιαζ, πίιπθαιαζ, πίιπθζα, πθήια, εκιπθήδδκ, 

πθδνυς (νμή, νές), πθνχκς, πθήνδξ, πθήνςζζξ, πθδνςηήξ, 

πθδνςηέμκ, πθδνυηδξ, πθδνμφκηςξ, πθδνχ, πθδνςιή, 

πθενςιή, πθενχκς, πθένζμξ, πθήνςια, πθεζχκ, πθέμξ, 

πθδιάς, πθέςξ, πθήκ, εηπθδνχκς, εηπθήνςζζξ, 

πθδνμθμνές, πθδνμθμνχ, πθδνμθμνία, πθδνμθυνδζζξ, 

πθεζμδμηχ (δίδς), πθδμδμζία, πθδμδμηζηυξ, πθδιμπυδ (πές), 

πθήικδ. 

    πθήεμξ, πθείεμξ πθήζς, ιέθθ. ημο πίιπθδιζ, ζ>ε- ιεβάθμξ 

ανζειυξ, πμθθμί ιαγί, υπθμξ.  πθήεα, πθδεζηχξ, πθδεφκς, 

πθδεφς, πθδεοκηζηυξ, πθδεοζιυξ, πθδεφξ, πθήες, πθάες, 

πθδεχνδ (υπςξ ημ εθπςνή εη ημο έθπς), πθδεςνέμιαζ, 

πθδεςνζζιυξ, πθδεςνζάς, πθδεςνζηυξ. 

    πθδζηεφς πθήζς, ιέθθ. ημο πίιπθδιζ- πθδνχ.  

πθδζίαζια, πθήζια, πθήζιδ, πθείιια (ζι>ιι), πθδζιμκή, 

πθδζιμκζηυξ, πθδζιμκχδδξ, άπθδζημξ, απθδζηεία. 

    πθδιιονίξ πθήζιδ + άνς > πθδζιανίξ > πθδιιονίξ 

(ζι>ιι, α>ο)- δ φρςζδ ηςκ οδάηςκ ηδξ εαθάζζδξ, ηφια 

πθδιιφναξ, ηαηαηθοζιυξ, πθεμκαζιυξ, πθδεχνα.  πθδιιφνα, 

πθδιιφνς, πθδιιονές, πθδιιονίγς, πθήιονα, πθδιονές, 

πθδιονίξ, πθήιιδ, πθήιδ. 

   πθμφημξ πμθφξ > πθμφ-ημξ (μθ>θμ), πθμίεμξ (εζ>μο, ε>η)- 

ακηίεεημ ημο πεκία, αθεμκία.  Πθμφημξ (πάκημηε πνμζηίεεκηαζ 

κεηνμί ζημκ ηυζιμ ημο ηαζ μοδέπμηε αθαζνείηαζ ηακείξ), 

Πθμοηχκεζμκ, Πθμοηεφξ, πθμοηχκεζμξ, πθμοηίκδα, 

πθμοηίκδδκ, πθμοηές, πθμοηίγς, πθμοηζζιυξ, πθμφηαλ, 

πθμφζζμξ, πθμοζζυηδηα, πθμφηζζια. 

   πέθαξ πέθς = ζοπκάγς, ηαημζηχ- πθδζίμκ, εββφξ, μζ πέθαξ 

( = μζ βείημκεξ).  πεθαζηάης (οπενε.), πεθαζείς, πεθάγς, 

πθάες, πεθάες, πνμζπεθάγς, πνμζπέθαζζξ, πέθαζζξ, 

πεθάηδξ, πεθάζηδξ, πεθαηεία, πεθαηζηυξ, πεθάς, πθάηζξ, 

πθαηυξ, επζπεθάγς, πθδζίμξ, πθδζίμκ, πθαηίμκ, 

πθδζζαίηενμξ, πθδζζαίηαημξ, πθδζζάγς, πθδζίαζζξ, 

πθδζζαζιυξ, πθαηζαζιυξ, πθδζίαζια, πθαηζάγς. 

    πςθές πςθέμιαζ (πέθς)- πμοθάς.  πςθχ, πμοθάς 

(ς>μο), πμφθδζζξ, πςθδηήν, πςθδηήξ, πςθήηνζα, 

πμοθδιέκμξ, πχθδια, πχθδξ, πςθδηήνζμκ, πακημπχθδξ 
(παξ), πακημπςθείμκ. 

   ειπμθές εκ + πμθεφιαζ- ηενδίγς ειπμνεουιεκμξ, 

ζοζζςνεφς, πμοθάς.  ειπμθαίμξ, ειπμθεφξ, ειπμθή, 

ειπυθδια, έιπμθμξ, ειπυθδζζξ, ειπμθδηυξ, απειπμθάς, 

απειπμθή, απειπυθδζζξ, απειπμθδηήξ. 

   πίθκαιαζ πέθς (ε>ζ), πεθάγς- ζηνέθμιαζ, εββίγς, 

πνμζένπμιαζ, πνμζπεθάγς, πνμζεββίγς.  πζθκάς, πζθές, 

πίθμξ, πζθάδζμκ, πζθίδζμκ, πίθεμξ, πίθδζζξ, πζθδηήξ, 

πζθδηζηυξ, πζθδηυξ, πίθζκμξ, πζθίμκ, πζθίζημξ, πζθυς, 

πζθχδδξ, πζθςηυξ, πζθμθυνμξ, πζθμθμνές, πζθμθμνζηυξ, 

ζοιπζθές, ζοιπίθδζζξ, ζοιπίθδια, ζοιπζθδηζηυξ, 

ζοιπζθυς, ζοιπζθδηήξ. 

    πχθμξ πςθέμιαζ ( = πενζθένμιαζ), πενζθένεηαζ βφνς απυ 

ηδκ ιδηένα ημο- πμοθάνζ, γχμ κεανυ, ιζηνυ ημνίηζζ, πανεέκμξ 

ηυνδ.  πςθάνζμκ, πςθάνζ, πςθεία, πχθεοζζξ, πχθεοια, 

πςθεοηήξ, πςθεοηζηυξ, πςθζηυξ, πςθίμκ, πςθμδαικές 

(δάικδιζ), πςθμδάικδξ, πςθμδαιαζηήξ, πςθμηυιμξ 

(ημιές), πμοθάνζ (ς>μο), πμοθάνα, πμοθί (ηαη’ ανπάξ 

θέβμκηακ βζα ημ ιζηνυ ηδξ ηυηαξ), πμοθάηζ, πμοθάδα, 

πμοθαηίδα, πμφθμξ, πμοθμθυβμξ, -πμοθμξ (ηαηάθδλδ). 

   πθέης πέθαξ (εθ>θε) + έλς, ιέθθ. ημο έπς- πθέης, ζηήθς, 

ζοζηνέθς, ζπεδζάγς, επζκμχ, ιδπακχιαζ, πενζπηφζζμιαζ, 

ζοκεέης θέλεζξ.  πθελείς, πθέλζξ, πθέημξ, πθεηυς, ζπθεηυς, 

ζπεηθυς (ακηζιεηάεεζδ), ζπθέηςια, πθεηηυξ, πθεηηάκδ, 

πθεηηακάμιαζ, πθεηηακυμιαζ, πθεηηάκζμκ, ζοιπθέης, 

ζοιπθμηή, ζοιπθέηηδξ, ζφιπθελζξ, ζοιπθέημιαζ, 

ζοιπθεηηζηυξ, ζφιπθεβια, πθεηηή, πθέβια (η>β), πθέβδδκ, 

πθεβιαηεφμιαζ, πθελίδα, πθελμφδα, πθεηηζηή, πθέλζιμ, 

πθεπηυξ, πθμηή (ε>μ), πθμηάξ, πθυηαιμξ, πθμηαιίξ, 

πθμηαιίζημξ, πθμηάιζ, πθυηακμκ, πθμηεφξ, πθμηίγμιαζ, 

πθυηζμξ, πθυημξ, δμθμπθυημξ, πθμηυξ, πθαηυξ (ε,μ>α), 

ειπθέημιαζ, ειπθμηή, ιπθέης, ιπθέλζιμ, ιπεθζάξ (θε>εθ), 

δζαπθέης, δζαπθμηή, δζαπθεηυιεκμξ, δζάπθεβια. 

    ζπθάπκμκ πέ-πθεπ-α (ε>α), ε-πθάη-δκ (η>π), πνηι. ηαζ αυν. 

α΄ ημο πθέης, αθ. ζπθεηυς- ζπθάπκμ, ιάθζζηα δ ηανδζά, μζ 

πκεφιμκεξ, ημ ήπαν, ηα κεθνά.  ζπθαπκζέιαζ, ζπθαπκεφς, 

ζπθαπκίδζμκ, ζπθαπκίγμιαζ, ζπθαπκαθβία (άθβμξ), 

ζπθαπκζηυξ, ζπθαπκζζιυξ, ζπθαπκμ-, ζπθήκ (απμαμθή ημο π, 

α>δ), ζπθήκα, ζπθδκάνζμκ, ζπθδκζάς, ζπθδκίδζμκ, 

ζπθδκίγμιαζ, ζπθδκζηυξ, ζπθδκίμκ, ζπθδκίζημξ, ζπθδκίηζξ, 

ζπθδκυμιαζ, ζπθδκχδδξ, ζπθδκζάγς, ζπθδκαθβία (άθβμξ), 

ζπθδκάκηενμ, ζπθήκζαζια. 

    πέθηδ πθέης, πθεηηή > πεθηηή (θε>εθ) > πέθηδ, ήηακ 

πθεηηή απυ ηθχκμοξ ζηζάξ- ιζηνή εθαθνά αζπίδα, ηυζιδια 

ίππμο.  πεθηάγς, πεθηάνζμκ, πεθηαζηήξ, πεθηαζηζηυξ, 

πέθηδξ, πεθημθυνμξ. 

   πθεονυκ πθέβ-ια, δδθαδή, πθεβανυκ > πθεανυκ > πθεονυκ 

(α>ο), δζυηζ πθέης ζδιαίκεζ ηαζ ζοζηνέθς (υπςξ είκαζ ηα 

πθεονά), πθεονά, πθεονζαίμξ, πθεονζάξ, πθεονίμκ, 

πθεονίηδξ, πθεονζηζηυξ, πθεονίηζξ, πθεονμ-, πθεφνςια. 

   θζθές πίθ-καιαζ ( = πνμζεββίγς), π>θ- αβαπχ, θένμιαζ ιε 

ηνοθενυηδηα, λεκίγς, αζπάγμιαζ, επζδμηζιάγς, θζθχ ζημ 

ζηυια, ζοκμοζζάγμιαζ (αθ. πεθάγς).  θίθδια, θζθία, θζθζηυξ, 

θζθζυς, θζθυς, θίθμξ, θζθυηδξ, θίθηνμκ, θζθμ-, θζθ-, 

θζθάκςν (ακήν), θζθδηζηυξ, θζθζηυξ, θζθήηςν, θζθζάγς, 

θζθζαζηήξ, θζθυζμθμξ, θζθμζμθία, θζθμζμθζηυξ, θζθανάηζ, 

θζθανάημξ, θίθεια, θζθεφς, θζθί, θζθζάγς, θίθζαζια, 

θζθζηυηδξ, θίθζςια, θίθζαζια, θίθζςζδ, θζθζχκς, θζθίςζζξ, 

ζοιθζθίςζζξ, θζθάς, θζθχ, Φζθχηαξ, Φζθχηεζα, Φζθυηζ. 

   ζθανυξ (δαζ.) θ-ίθ-μξ (ημ θ ζε δαζεία) + αν-αν-ίζης- 

εοιεκήξ, αβαευξ, πνάμξ, ζθανυξ.  ίθεμξ (α>ε), ίθαια, ζθάμιαζ, 

ζθέμιαζ, ίθεςξ, ζθευμιαζ, ζθανεφμιαζ, ζθανία, ζθανυηδξ, 

ζθανυς, ίθαζια, ζθαζιυξ, ζθέςζζξ, ελζθέςζζξ, ελζθεχκς, 

ζθήης, ίθδιζ, ζθανά (ηαη’ εοθδιζζιυκ, υπςξ ημ εοθμβζά), 

ζθανζηυξ, ζθάνζμξ, Εθανίςκ, ζθάζημιαζ, ζθαζηήνζμξ, ζθαζηήξ, 

ελζθαζηήνζμξ, ζθαηεφς. 

   πενί Ο ιδνμξ ημ πνδζζιμπμζεί ιε νήιαηα πμο ζδιαίκμοκ 

υηζ ιάπεηαζ ή ενίγεζ ή αιζθθάηαζ ηάπμζμξ, βζα ηάπμζμκ δζηυ ημο, 

μ μπμίμξ ανίζηεηαζ ιεηαλφ αοημφ ηαζ ηάπμζμο επενμφ. Βπίζδξ 

ιε θέλεζξ, πμο ζδιαίκμοκ θνμκηίδα, ακδζοπία ή ιένζικα. Ή 

ακαθένεηαζ ζε πμθειζζηή πμο ζηέηεηαζ ή πενζένπεηαζ βφνς απυ 

κεηνυ ζηναηζχηδ, βζα κα ημκ οπεναζπίζεζ. Ώπυ ηα 
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πνμδβμφιεκα πδβάγεζ δ έκκμζα ημο πθδζίμκ, δζυηζ ζηέηεηαζ ή 

πενζθένεηαζ ηακείξ δίπθα ζ’ αοηυκ, ημκ μπμίμκ πνέπεζ κα 

οπεναζπίζεζ ιε οπεναάθθμκηα γήθμ, ιε οπεναμθζηή 

πνμζπάεεζα, ιάθζζηα, πνμ πάκηςκ, θίακ, πάνα πμθφ (υθεξ 

έκκμζεξ ημο πενί). Ώθθά ηαζ μζ ζδιαζίεξ, επί ηδξ αζηίαξ ή 

αθμνιήξ, δζα, ελ αζηίαξ, πάνζκ, έκεηα ή αοηή δ ημο πένζλ 

ηάπμζμο, πμο ζδιαίκμοκ ημκ αηυθμοεμ, εενάπμκηα, εηαίνμ ηαζ 

ζοββεκή, ζοκάδμοκ ι’ αοηέξ μζ μπμίεξ πνμακαθένεδηακ. θ’ 

αοηά δε πδβάγμοκ απυ ημ πέθς (θ>ν). Βπίζδξ εοεέςξ, απυ ηα 

πνμακαθενεέκηα, πδβάγμοκ ηαζ μζ έκκμζεξ, μθυβονα, ηνζβφνς, 

επάκς, επί, πένζλ, επί ημο ηζκμφκημξ αζηίμο, επί ημο ζημπμφ, επί 

ζοβηνζηζηήξ οπενμπήξ, επί ηυπμο, ηίκδζδ βφνς απυ ηάπμζμκ 

ηυπμ, επί πνυκμο (αθ. πέθαξ), πένζλ, πέν (αθ. πενί)- επζηαηζηυ, 

αεααζςηζηυ, αηνζαχξ, ζςζηά, πανά (ε>α)- πθδζίμκ, 

παναπθεφνςξ, έκεηα, πθήκ, εηηυξ. 

   οπέν α (επζηαη.) + πενί. θεξ μζ ζδιαζίεξ ημο ζοκάδμοκ ι’ 

αοηέξ ημο πενί- επί ηυπμο, οπενάκς, επί ζηάζδξ, άκς, 

οπενάκς, πάνζκ ηάπμζμο πνμζχπμο ή πνάβιαημξ, ελ αζηίαξ 

ηάπμζμο, έκεηα ηάπμζμο, ακηί ηάπμζμο, εκ μκυιαηζ ηάπμζμο, 

υπςξ δ πενί, επί ιέηνμο, επί πθέμκ, επί πανααάζεςξ, εκακηίμκ, 

ςξ επίνν., πάνα πμθφ, οπένιεηνα, οπεναμθζηχξ.  οπείν, μοπέν 

(μ>μο), οπένα, οπένηενμξ, οπένηαημξ, φπαημξ (ακηί 

οπένηαημξ)- μ φρζζημξ, ακχηαημξ, άνζζημξ, μ ηαηχηαημξ (οπέν 

= πάνα πμθφ ηαζ επί ηςκ άκς ηαζ επί ηςκ ηάης), επί πνυκμο, 

έζπαημξ, ηεθεοηαίμξ, οπαηεία, ακεοπαηεία (ακηί), οπάηζα, 

οπαηεφς, οπάηδ, οπάηζζζα, οπάηιεκμζ, πένπενμξ (ο-πεν + ο-

πεν)- ηεκυδμλμξ, πενπενεφμιαζ, πενπενεία, πενπενυηδξ, 

πενπενυβθςζζμξ, πέθςν (ν>θ)- ιεβάθμ ηαζ οπενθοέξ ηέναξ, 

πεθςνίξ, πεθςνζάξ, πεθχνζμξ, πέθςνμξ, πέθςνμκ, ηέθςν 

(π>η), ηεθχνζμξ. 

   φρμξ οπέν > φπενμξ > φπνμξ > φπζμξ (ν>ζ) > φρμξ, 

ορδθυξ, ορδθμ-, ορ-, ορήθςζζξ, φρζ, ορζ-, φρζζημξ, ορίςκ, 

ορυεεκ, ορυεζ, ορμί, ορμ-, ορυζε, ορμφ, ορυς, ορχκς, 

Τρχ, φρςια, φρςζζξ, Τρδθάκηδξ, ορδθυηαημξ, Τρμφξ, 

Τρμφκηαξ, ορςιαηάηζ, ορςιυξ, ορςηήν, ορςηήξ, ρδθυξ, 

αρδθυξ, ρδθά, ρδθα-, ρδθμ-, ρήθςια, ρδθχκς, ρδθςζζά. 

   επί μζ ζδιαζίεξ ημο ζπεδυκ ηαοηίγμκηαζ ι’ αοηέξ ηςκ πενί, 

πεν ηαζ οπέν (αθ. πενί). Σμ ε ιάθθμκ επζηαη. (α>ε), δδθαδή 

επενί > επί  ή  επέ > επί (ε>ζ)- δδθχκεζ ημ είκαζ επάκς ή ημ κα 

επζζηδνίγεηαζ ηάηζ πάκς ζε ηάπμζα επζθάκεζα ή ζε ηάπμζμ 

ζδιείμ, οπενάκς, επί ηςκ επυκηςκ ελμοζία, επάκς ζε ηάηζ, ημ 

κα είκαζ ηάηζ ζηδκ ελμοζία ηάπμζμο, επί αθμνιήξ ή αζηίαξ, 

πάνζκ ηάπμζμο ή ηάπμζμο πνάβιαημξ, πνμξ, ηαηά, εκακηίμκ, 

υπςξ δ πνυεεζδ εκ ή εζξ, επί ημο ζημπμφ. έπζ (ακαζηνμθή), 

επάκς (άκς), επάκςεεκ, επάκςεζ, αζπφξ [α (επζηαη.) + επί > 

αεπζ-υξ > αζπυξ (ε>ζ) > αζπφξ (μ>ο)]- ορδθυξ απυηνδικμξ, 

ιεηαθμν., πακηεθήξ, ηέθεζμξ, ημπζχδδξ, ααεφξ, αίπμξ, αζπυξ, 

αζπφδιδημξ (δέις), αζποιήηδξ (ιήηζξ), αζπφκςημξ (κχημκ), 

επίζδξ (ίζμξ). 

   επεί επί = επί πνυκμο, ημ ηαηυπζκ, επί αζηζμθμβζηχκ αζηζχκ- 

αθμφ, υηε, ελ μο, αθ’ υημο, επεζδή, εκίμηε, επελδβδιαηζηχξ.  

επεζδή (δδ), επεζδάκ, επάκ (ακ), επήκ (α>δ). 

   ηεθαθή επάκς > επακή > ηεπακή (ημ η πνμηάζζεηαζ, υπςξ  

απήκδ – ηαπάκδ) > ηεθακή (π>θ) > ηεθαθή (κ>θ)- ημ ηεθάθζ, 

ακηί ηδξ γςήξ ή ημο αίμο, ακηί ημο πνμζχπμο.  ηεθάθαζμκ, 

ηεθαθάδζμκ, ηεθαθαία, ηεθαθαζυς, ζοβηεθαθαζχ, 

ηεθαθαζχδδξ, ηεθαθαίςια, ηεθαθαίςζζξ, ηεθαθαζςηήξ, 

ηεθαθαθβές (άθβμξ), ηεθαθάθβδια, ηεθαθαθβία, 

ηεθαθανβία (θ>ν), ηεθαθαθβυξ, ηεθαθάξ, ηεθάθαξ, 

ηεθαθεφς, ηεθαθδδυκ, ηεθαθήθζ (δμηζηή ημο ηεθαθή), 

ηεθαθίγς, ηεθαθζηυξ, ηεθαθίκδ, ηεθαθίκμξ, ηεθάθζμκ, 

ηεθαθίξ, ηεθαθζζιυξ, ηέθαθμξ, ηεθαθζηζχκ, ηεθαθςηυξ, 

Κεθαθθήκ, Κεθαθθδκία, ηεαθή (θ>α), ηεαθήβμκμξ, ηεαθήκδ, 

ηέαθμξ, ηεαθήπονζξ (ποννυξ). 

    ημηηίξ ηεθ-αθή > ηεθ- > ημθ- (ε>μ) > ημπ- (θ>π) > ηαπ- 

(ε,μ>α). Κάπζα = ζηυνδα, «έλα θεθάιη ζθόξδν», ηαπ θεκε ηδκ 

ηεθαθή μζ ΐθαπυθςκμζ (ηαπ-έθμ). Αδθαδή ημπ-ηίξ > ημηηίξ 

(πη>ηη, υπςξ επηά – εηηά)-  ακηί ηεθαθή ή πανεβηεθαθίδα.  

ηάπζα, ηαπέθμ, ηαπεθάδζημ, ηαπεθάξ, ηαπεθζά, ηαπέθςια, 

ηαπεθχκς, ηάπμξ, ηάπα (έπεζ ημοημφθα βζα ημ ηεθάθζ), 

ηαπυηα, ηυηηα, ημηίξ, ηυηηδ, ημηηάνζμκ, ηυηηζημζ, 

πνυημηηα, ηχδεζα (ημηίξ, μ>ς, η>δ)- δ ηεθαθή, ηςδφα, 

ημηζίδα, ηυηζμξ, οπμηάιζζμκ (οπυ + ηάπα, π>ι), πμοηάιζζμ 

(μ>μο), πμοηαιίζα, πμοηαιζζάηζ, ηαιίζζμξ, ημοαάνζ 

(ηχδεζα, ς>μο, δ>α), ημοαανάξ, ημοαανζά, ημοαανζάγς, 

ημοαάνζαζια, ημοαανζαζηυξ, ημοαανίζηνα, ηυαανμξ. 

                             Ρίγα   ζ > εθ- > πεθ- > πεν- 

   πενάς επί + εθάς > επεθάς > πεθάς > πενάς (θ>ν), αθ. 

ένπμιαζ (ε-πέν-πμιαζ). Ώπυ ηζξ ζδιαζίεξ ημο εθάς =  

πνμπςνχ, ηςπδθαηχ, πθήηης- δζαααίκς, δζαπενκχ, πενκάς, 

πενκχ, επί αζπιδνμφ υπθμο, πενκχ ζε ηάπμζμκ ηυπμ ή απυ 

ηάπμζμκ ηυπμ, ιεηαθένς ιαηνζά δζα εαθάζζδξ βζα κα πμοθήζς 

(αθ. πςθέμιαζ), πμοθχ ακενχπμοξ ή δμφθμοξ, υπςξ ημ 

πένκδιζ.  πενκάς, πενκχ, δζαπενκχ, πεναηήξ, πενάηδξ, 

πέναια, πέναζζξ, πέναζια, πεναζηζηυξ, πεναηυξ, πενδηυξ, 

πενάζζιμξ, πενδηήνζμκ, δζαπενκχ, δζαπεναηυξ, πένα- πένακ, 

πεναζηένς, επί πνυκμο, ηαηυπζκ, ιαηνυηενμκ, επί πθέμκ, 

πεναίηενμξ, πεναζηένς, πεναίηενμκ, πένακ, πένδκ, 

πεναζυεεκ, πέναεεκ, πένδεεκ, πεναίαξ, πεναίμξ, πεναίηδξ, 

πεναζυς, Πεζναζεφξ, Πεζναεφξ, Πεζνασηυξ, Πεζναζάξ, 

Πεζναζχηδξ, πεζναζςηάηζ, πεζναζχηζημξ, Πεναία,, Πέναια, 

πεναίςζζξ, πέναημξ, πεναηζηυξ, απένακημξ (α, ανκδη.), 

απενακημζφκδ, πέναξ, πεπεναζιέκμκ, πεναηυς, πεναηχκς, 

απμπεναηχκς, απμπενάηςζζξ, πενάηςζζξ, πεναηςηζηυξ, 

πεναίκς, πεζναίκς, ζοιπεναίκς, ζοιπέναζια, 

ζοιπεναζιαηζηυξ, πεζνασηυξ, πείναν- πέναξ, άηνμκ, ηα άηνα 

ηςκ ζπμζκζχκ, πένκδιζ. 

   πένοζζ ε-πέναζ-α, αυν. ημο πενάς, α>ο, πένζζ, πένοζζκ, 

πένοηζ, πενοζζκυξ, πενζζκυξ, επένοζζ, πενζφαξ.  

   πήνα πείναν (εζ>δ), ηνέιεηαζ απυ ηα δφμ άηνα ζπμζκζμφ- 

ζαηηίδζμ, ζάηημξ ηνειάιεκμξ ζημοξ χιμοξ.  πενίδζμκ, 

πδνυδεημξ, πδνμθυνμξ, πδνχκοιμξ (υκμια), άπδνμξ (α, 

ζηεν.), απήνζκμξ, πδνίκ, πδνίξ. 

    άπεζνμξ α (ζηεν.) + πείναν = πέναξ, άηνμκ- άκεο πέναημξ, 

απένακημξ, απακήξ, πςνίξ ηέθμξ, δ λδνά.  απείνςκ, απεζνία, 

άπεζνμκ, απεζνμ-, απεζνμζηυξ, ήπεζνμξ (α>δ), δπεζνυς, 

δπεζνχηδξ, δπεζνςηζηυξ, Ήπεζνμξ. 

    πεζνάς πενάς, ε>εζ, αθ. πείναν- επζπεζνχ, πνμζπαεχ, 

δμηζιάγς ηάπμζμκ, δμηζιάγς ηδκ ηφπδ ιμο, ηδκ ειπεζνία ζημ 

ηθέρζιμ, θαιαάκς πείνα, ηάκς απυπεζνα ηαηά ηδξ ηζιήξ 

βοκαζηυξ, επζηίεειαζ ηαηά βοκαζηυξ, πνμζπαεχ κα πνάλς ηάηζ.  

πεζνάμιαζ, πεζνχιαζ, πείνα, πείνδ, πεζνάγς, πείναζζξ, 

πείναια, πείναβια, πεζναπηήνζ, πεζναζιυξ, πεζναζηήξ, 

πεζναζηζηυξ, πεζναηζηυξ, απεζνία, άππεζνμξ (ακ, ζηεν., 

κπ>ππ), πεζναηήξ, πεζναηεία, πεζναηεφς, πεζναηήνζμκ, 

πεζναηζηυξ, ειπεζνάγς (εκ), ειπεζνία, ειπεζνάμιαζ, 

ειπεζνζηυξ, ειπείνζμξ, έιπεζνμξ, ειπενήξ.  

    πυνηζξ  πενάς, πεζνάς ( = επζηίεειαζ ηαηά βοκαζηυξ), ε>μ- 

κεανή ηυνδ, δαιάθα.  πυνηαλ, πυνζξ, πμνηζηνυθμξ.  
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    πείνς πενάς, ε>εζ- δζαπενκχ δζα ιέζμο, δζαηνοπχ, 

ζμοαθίγς, δζαααίκς.  πείνμξ, πενυκδ, πενυκδια, πενυκαια, 

πδνμφκζ (εζ>δ), πζνμφκζ (εζ>ζ), πζνμοκζά, πζνμοκζάγς, 

πενμκάς, πενμκδηίξ, πενμκίξ, πυνπδ [πεν-υκδ (ε>μ) + μπή]- 

πενυκδ, ηανθίηζα ιε ηνίημ ή εδθφηςια, πμνπάς, πμνπυς, 

πμνπδδυκ, πυνπαια, πυνπαλ. 

   πδνυξ ε-πάν-δκ, αυν. ημο πείνς (α>δ)- μ αθαιιέκμξ ζε 

ηάπμζμ ιένμξ ημο ζχιαημξ, επί ημο κμο.  πδνμιεθήξ, πήνμξ, 

πάνμξ, πδνυηδξ, πήνςζζξ, πδνυς, πδνχδδξ, πήνςια, 

απήνςημξ, άπδνμξ, απδνήξ, ακάπδνμξ, ακαπδνία, 

ακαπδνυμιαζ. 

   πζπνάζης πζ-πνά-ζης (ακαδζπθαζζαζιυξ), απυ ημ πενά-ς > 

πενα- >πνα-- πμοθχ, πνμδίδς, θαιαάκς πνήιαηα.  πνάζζξ, 

πνήζζξ (α>δ), πνάζζιμξ, πναηεία, πναηυξ, πνάηςν, πναηίαξ, 

πνάηδξ, ιεηαπνάηδξ, πναηήν, πναηήνζμκ, πνίαιαζ (πεν- > 

πνε- > πνζ-, ε>ζ). 

   πνίς πεν-άς, αθ. πνίαιαζ- πνζμκίγς (πενάς = δζαπενκχ), 

ανπάγς ηάηζ ιε ηα δυκηζα, δέκς ζηενεχξ.  πνζυς, πνζμκίγς, 

πνίςκ, πνζμκζζηήξ, πνζυκζμκ, πνζζιυξ, πνίζζξ, πνζυκζζια, 

πνίζια, πνζμκίδζ, πνζζιάηζμκ, πνζζηήν, πνζζηήνζμκ, 

πνίζηδξ, πνζζηυξ, πνζμκζζηυξ, πνίςια, πνίγς (ζ>γ), 

άπνζζημξ, απνίςημξ, απνίλ, άπνζβδα (α, επζηαη.)- ιε 

ηθεζζιέκα δυκηζα, ζηεκχξ, ζθζπηά, ζζπονχξ, ζθμδνχξ, 

απνζηδυπθδηημξ (πθήηης). 

   πυνκδ αθ. πενκχ, πενάς, πένκδιζ ( = ελάβς ηάηζ πνμξ 

πχθδζδ, ζοκήεςξ επί αζπιαθχηςκ, ε>μ), ήζακ ζοκήεςξ 

αβμναζιέκεξ δμφθεξ, πμνκάξ, πμνκεία, πμνκείμκ, πυνκεοια, 

πμνκεφς, πμνκζηυξ, πμνκμαμζηυξ, πμνκμζφκδ, πυνκμξ, 

πμνκυηνζρ (δζα-ηνίας), πμνκμβναθία, πμνκμβνάθμξ. 

   πυνμξ πενάς, ε>μ- ιέζμκ πνμξ δζάααζδ πμηαιμφ, πέναια, 

πμνειυξ, βέθονα, δίμδμξ δζα ιέζμο ημο δένιαημξ, επί πακηυξ 

αβςβμφ ή ακμίβιαημξ ημο ζχιαημξ, μζ ςμεήηεξ, ηνυπμξ ή ιέζα 

πνμξ ηαηυνεςζδ, εηηέθεζδ, πμνεία, ηαλείδζ.  πμνεφς, πμνεία, 

πμνείμκ, πυνεοια, πμνεφξ, πμνεφζζιμξ, απμνία (α, ζηεν.), 

άπμνμξ, απμνές, απμνχ, απμνάς, πμνίγς, πυνζζια, 

πμνζζιυξ, πμνζζηέμκ, πμνζζηήξ, πυνζιμξ, εφπμνμξ, εοπμνία, 

εοπυνζζημξ, εοπμνχ, πμνχδδξ, πμνζαίκς, πμνζφκς, 

πμνειυξ (πμνζζιυξ, ζ>ε), πμνειία, πμνειεία, πμνειεφς, 

πμνειείμκ, πυνεεοια, πμνειεοηήξ, πμνειίξ, αιπνεφς (ακά 

+ πμνεφς), έιπμνμξ (εκ), ειπμνίγμιαζ, ειπμνία, ειπμνεία, 

ειπμνεφμιαζ, ειπυνζμκ, ειπυνεοια, ειπμνζηυξ, ιπμνχ, 

έπμνμκ, πεπνςιέκμ (ακαδζπθαζζαζιυξ). 

    πυνδαθζξ πμν-εφς + δαθ-έμιαζ (δδθέμιαζ = επζθένς 

αθάαδ, ηαηαζηνέθς)- ημ βκςζηυ εδνίμ θεμπάνδαθδ.  

πάνδαθζξ (μ>α), πανδαθέδ, πανδαθή, πανδάθεζμξ, 

πανδαθζδεφξ, πάνδαθμξ, πανδαθχδδξ, πανδαθςηυξ, 

πανδαθυξ, πανδάθζμκ, θευπανδμξ (θέςκ), θεμπάνδαθζξ, 

θεμπάνδαθδ. 

    πυνηα πυνμξ, πμνηάηζ, πυνημ, πμνηί, πμνηζένδξ, 

πμνημθάκμξ, Ίιανμξ (εκ, ε>ζ, κ>ι + πυνμξ, π>α)- κήζμξ ζηδκ 

είζμδμ (πυνμξ) ηςκ Αανδακεθίςκ, πυνηδξ (αηή), πμνηχδδξ, 

πυνημξ (έπς, π>η), πμνηεφξ. 

     Ώπνίθζμξ, Ώπνίθδξ α (ζηεν.) + πμνί-γς > πνζ-, δζυηζ 

ηεθεζχκμοκ μζ πνμιήεεζεξ, πμο οπήνπακ βζα ημκ πεζιχκα, 

απνζθζάηζημξ, απνίθζκμξ, Ώπνζθμιάδξ. 

     

   πναζζά πμνζαίκς ( = εημζιάγς, ηνέθς) > πνμζαίκς (μν>νμ) 

πναζ-αίκς (μ>α)- ηεηνάβςκμ πχνζζια  υπμο θοηεφμκηαζ 

θαπακζηά.  πναζζάγς, πναζίγς, πναζζκίγς, πνάζζκμξ, 

πναζζκυς, πνάζζμκ, πνάζμκ, πναζζυς, πναζζακυξ, 

πναζζκμεζδήξ, πναζζκχδδξ, πναζμεζδήξ, πναζυεζξ, 

πναζμημονίξ (ηείνς), πναζυημονμκ, πναζυπνμοξ (πνυα), 

Πναζζαίμξ, πναζμθάβμξ. 

 

   Πνίαπμξ πμνίγς > πνί-γς (αθ. Ώ-πνί-θζμξ, πναζζά) + α 

(επζηαη.) + θφς (θ>π), δδθαδή Πνί-α-θμξ > Πνίαπμξ- μ εευξ 

ηςκ ηήπςκ ηαζ ηςκ αιπεθχκςκ ηαζ ηαευθμο ηςκ αβνχκ, 

έπμκημξ δε ιέβα βεκκδηζηυ υνβακμ ςξ ζφιαμθμ ηδξ βεκκδηζηήξ 

δφκαιδξ ηδξ θφζδξ.  Πνίδπμξ, Πνζαπίγς, Πνζαπίζημξ, 

Πνζαπζζηςηυξ, Πνζαπζζιυξ, Πνζαπχδδξ. 

 

   πνμ πυνμξ, πενάς, πμνεφς (μν>νμ)- έιπνμζεεκ, ειπνυξ, 

εκχπζμκ, επί πνμηζιήζεςξ, επί αζηίαξ, δζα, έκεηα, εη, επί 

πνυκμο, πνυηενμκ.  πνμξ, πνμηί, πμηί, πμε- (εκ ζοκεέζεζ, υπςξ 

πμεήης)- υθα ζδιαίκμοκ ηίκδζδ απυ ηάπμζμκ ηυπμ, ζηάζδ ζε 

ηυπμ, ηίκδζδ ζε ηυπμ, εη, απυ, εββφξ, εκακηίμκ, εκχπζμκ, εη 

ιένμοξ, πάνζκ ηάπμζμο, οπέν ηάπμζμο, πνμζήημκ, πνέπμκ, 

πνμζέηζ, πνυηενμξ, πνχημξ, πνυηαζνμξ, πνμημφ, πνμηεναζία, 

πνμηενεία, πνμηενεφς, πνμηενίγς, πνμηένδια, πνμηένδζζξ, 

πνμηένςεε, πνμηένςξ, πνμηένςζε, πνςηάνδξ, πνςηεφς, 

πνςηφηενμξ, πνςημ-, πνςηείμκ, πνχηζζημξ, πνχδκ, πνςί, 

πνςία, πνχζιμξ, πνςζιίγς, πνχηα, πνςεοπμονβυξ, 

πνυζζς, πνμεφζηενμξ, πνχκ, πνυζς, πνςζυηδξ, πνχζμξ, 

πνςζγυξ, πνςγυξ, ειπνυξ (εκ), έιπνμζεεκ, έιπνμζεα, 

ειπνυζεζμξ, ειπνμζείδζμξ, ειπνμζεζκυξ, ιπνμζηά, 

ιπνμζηζκυξ, πνζκ, πάνμξ (πνμξ > πυνμξ > πάνμξ, μ>α)- πνζκ, 

πάνμζεε, πάνμζεεκ. 

 

  πνχνδ πνμ + μνχ (μμ>ς)- ημ έιπνμζεεκ ιένμξ πθμίμο.  

πθχνδ (ν>θ), πθςνίγς, πθχνα, πθςνζυξ, πνχνα, πνςνάγς, 

πνχναεεκ, πνςναηεφς, πνςνάηδξ, πνςναηζηυξ, 

πνςναπεήξ (άπεμξ), πνςνεφξ, πνχνδεεκ. 

 

  πνφηακζξ πνμ, πνχη-μξ (μ,ς >ο) + άκς- δβειυκαξ, 

ηοαενκήηδξ, δζμζηδηήξ, ηφνζμξ, άνπςκ, ανπδβυξ, αλίςια 

πμθζηζηυ, πνυεδνμξ.  πνοηακάνπδξ, πνοηακεία, πνοηακείμκ, 

πνοηάκεοια, πνοηακεφξ, πνοηακεφς, πνοηακζηυξ, 

πνοηακδίδ. 

   

  πνοικυξ αθ. πνμ, πνζκ πάνμξ > πνμ-ιυξ > πνοικυξ (μ>ο, 

ι>ικ)- έζπαημξ, ηεθεοηαίμξ, ημ έζπαημ ιένμξ ηάπμζμο ιέθμοξ, 

δ νίγα.  πνφικα, πνφικαδε, πνοικαίμξ, Πνοικεφξ, πνφικδ, 

πνοικήζζμξ, πνοικήηδξ, πνοικδηζηυξ, πνοικυεεκ, πνοικυκ, 

πνοικμφπμξ (έπς), πνοικχνεζα (υνμξ), πνφια, πνοιάηζα, 

πνφιδ, πνοιίγς, πνοιζυξ, πνέικμκ (μ>ε), πνεικίγς, 

πνεικζάγς, πνέικμεεκ, πνέικμξ, πνεικχδδξ. 

 

   πφθδ πυνμξ, μ>ο, ν>θ, Ποθαβυναξ (αβείνς), Ποθαβμνές, 

Ποθδβυνμξ, Ποθαία, Πφθαζ, ποθασηυξ, ποθαζιάπμξ, 

ποθαιάπμξ, ποθαίμξ, ποθαίηδξ, ποθάμπμξ (έπς), ποθμφπμξ, 

ποθάνηδξ (άνς), ποθάηζξ, ποθαςνυξ (μφνμξ), ποθμονυξ, 

ποθςνές, ποθχνζμκ, πφθμξ, Ποθμζβεκήξ, Ποθδβεκήξ, πφθζβλ 

(εββφξ, βεκ. πφθζββμξ), ποθίξ, ποθίηδξ, Πφθμξ, Ποθυεεκ, 

Πφθμκδε, ποθυς, πφθςια, ποθχκ. 

 

   θφθαλ πφθδ (π>θ) + άηςκ ( = αηυκηζμ), βεκ. θφθ-αη-μξ, 

θφθαηαξ, θφθαλζξ, θφθαβια, θοθάηεζα, θοθαηείμκ, 

θοθαηεφξ, θοθαηές, θοθαηή, θοθαηίγς, θοθαηζηυξ, 

θοθάηζμκ, θοθαηίξ, θοθάηζζζα, θοθαηζζηήξ, θοθαηίηδξ, 

θφθαημξ, θοθαηηήν, θοθαηηδνία, θοθαηηήνζμκ, θοθάηηδξ, 

θοθαηηζηυξ, επζθοθαηηζηυξ, επζθοθαηή, επζθοθάζζς, 

θοθάηης, θοθαηηυκ, θοθάηηςν, θοθάλζιμξ, θοθάζζς, 

θοθαηχκς, θοθάηςια, θοθάβς, θοθάς, Φοθαηή, 

θοθάηζζια, θοθαπηάνζ, θοθαπηήξ, θοθαπηυ, θοθαπηζηυξ, 

θοθάπηνα, θοθαηηήναξ. 
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   εφθαημξ, εφθαλ, εφθαηαξ θφθαημξ, θ>ε- ζάηημξ, πήνα, 

αζηυξ βζα ηνμθέξ, εφθαηαξ αοβχκ εφκκμο, ζθαίνα.  εοθαηή, 

εοθαηίγς, εοθάηζμκ, εοθαηίξ, εοθαηίζημξ, εοθαηίηδξ, 

εοθαημεζδήξ, εοθαηχεζξ, εοθαηχδδξ, εοθαηυμιαζ, 

εοθαηίκδ, εοθαηίκμξ, εφθςζδ, εοθαηίηζξ, εοθαηίηζδα, 

εοθαηχκς, εοθθίξ, εοθθίδα, εφθςζζξ, εοθάηζμ, ακεοθεφς 

(ακ, ε>α). 

 

   πένες ιέθθ. πένζ-μιαζ. Β-πέναζ-α (αυν. ημο πενάς) 

πεναζ- > πενζ- > πενε- (ζ>ε)- εηπμνεχ, ηαηαζηνέθς, 

ενδιχκς, αθακίγς, ζθάγς, θμκεφς, θαιαάκς ςξ θάθονμ.  

πένζζξ, πενζέπμθζξ, πενζέπημθζξ, Πενζεφξ, Πενζέαξ, 

Πενζείμξ, Πενζείδδξ, Πενζζηυξ, Πενζζηχκ, Πενζίξ, 

Πενζζζηί, Πενζμ-, Πενζία, Πενζδίξ, Πένζδξ, Πενζίγς, 

πμνεές (ε>μ), πμνεδηήνζμξ, πμνεεχκ, πμνεήηςν, 

πμνεδηήξ, πυνεδια, πυνεδζζξ, πμνεδηζηυξ, εηπμνεές, 

εηπμνεχ, εηπυνεδζζξ. 

 

   πνάζζς, πνάηης πένα-ξ > πνα- + άβς, υπςξ θαίκεηαζ απυ 

ημοξ ηφπμοξ, πν-άλς, επν-άπεδκ, πν-άλζξ, δδθαδή πνα-αβ-ζς > 

πνάζζς (βζ>ζζ)- ηαημνεχκς, εηηεθχ, επζηεθχ, επζηοβπάκς, 

επί ζοκμοζίαξ, δζεκενβχ, δζαπναβιαηεφμιαζ, ιεθεηχ, 

ζπμοδάγς, δζαπνάηης.  πνήζζς (α>δ), πνάλζξ, πνήλζξ, 

πνάηηδξ, πναηηήν, πναηηζηυξ, πναπηζηυξ, πναηηέμξ, 

πναηηήνζμξ, πναηηίιζμξ, πνάηηζιμξ, πνάηηςν, πνάπημναξ, 

πναηημνεία, πνάηημνμξ, πναηηυνεζα, πναηηυνεζμκ, 

πναηημνείμκ, πναηηυξ, πναηηφξ, εζζπνάηης, εζζπνάηης, 

εζζπνάηηςν, είζπναλζξ, εζζπνάηημναξ, εζζπνάπημναξ. 

 

   πνάβια πέ-πναβ-α, πνηι. ημο πνάζζς, πνήβια, πνάια, 

πναιάηεζα, πναιαηεοηάδζημ, πναιαηεοηήξ, πναβιαηεφμιαζ, 

δζαπναβιαηεφμιαζ, δζαπναβιάηεοζζξ, πναβιαηεία, 

πναβιάηεοια, πναβιαηεοηήξ, πναβιαηίαξ, πναβιάηςζζξ, 

πναβιαηζηυξ, πναβιάηζμκ, πναβιαηχκς, πναβιαηχδδξ, 

πναβιαημ-, πνάβιαηζ πναβιαηζηυηδξ, πναβιαηζζιυξ, 

πναβιαηζζηήξ, πναβιαημπμίδζζξ.  

 

   πθές έ-πθεο, παναηαη. ημο πέθς, πθυ-ιεκμξ, ιεημπ. ημο 

πέθς- πθές, ηαλζδεφς δζα εαθάζζδξ, επζπθές, ιεηαθ., επί ηςκ 

πναβιάηςκ ηδξ πυθδξ.  πθείς, πθεφζζξ, πθεφζζιμκ, 

πθεφζζιμξ, πθεοζηέμκ, πθεφζηδξ, πθεοζηζηυξ, πθεοζηυξ, 

πθυμξ (αθ. πθές), πθμοξ, εφπθμζα, πθμχδδξ, πθμοδμηές, 

πθχς, πθςάξ, πθχμοζα, πθςσάδεξ, πθμΎγς, πθςζιμθυβμξ, 

πθχζζιμξ, πθχσιμξ, πθυσιμξ, πθχξ, πθςηεφς, πθςηήν, 

πθςηζηυξ, πθςηυξ, πθςηήναξ, πθμίμκ, πθμζανίδζμκ, 

πθμζάνζμκ, πνμζάνζ (θ>ν), πνζάνζ, πθμζανπία, πθμίανπμξ, 

πθμδβχ (άβς), πθμήβδζζξ, πθμδβία, πθμδβίξ,  

 

                                  Ρίγα   ηα- 

 

   ηαηηάγς, ηαηηανίγς απυ ηδκ θςκή ηςκ πηδκχκ (ηυηαξ, 

πένδζηαξ, ημφηημο η.ά.), δδθαδή ηαηαηα… > ηαηηα- (αθ. 

ιάιια, πάππαξ). Σμ βνάιια ηάππα ήηακ ηάηηα ηαζ έβζκε 

ηάππα πάνζκ εοθςκίαξ (η>π, αθ. ίππμξ, υηημκ), υπςξ ηαζ ημ 

ηυππα (α>μ), ηαηηααίγς, ηαηηάαδ, ηαηάαδ, ηαηηααίξ, 

ηάηηαζια, ηαηηάνζζια, ηυηηο (α>μ, α>ο), ηυηηολ, 

ημηηφγς, ημηηίζδς, ημηηοζιυξ, ημηηοζηήξ, ημηημαυαξ 

(αμχ), ημφημξ, ημοηημοαάβζα, ημοημοαάμο, ημηίηδξ 

(επζθένεζ έκημκμ αήπα), ηζηηααάγς, ηίηημξ, ηίηζννμξ, ηίηηα, 

ηζηηααάς, ηζηηυξ, ηζηοιίξ, ηίηοιμξ, ηίηοαμξ, ηαπονυξ 

(ηαηανυξ, η>π, α>ο)- ιεβαθυθςκμξ, ηυηημναξ, ηυημναξ, 

ηυηημξ (ημη-ημξ, ηη>ηη), ηυηα, ημηυπμοθμ, ημημπμφθζ, 

ημημφθα, ημημοθάξ, ημημ-, ηυηηοθμξ, ηυζζοθμξ, ηυρζημξ 

(ηζ>λ>ρ), ημηζφθζ, ηυηζοθαξ, ηυαλ, ημάγς, ηυβλ, ημαζιυξ, 

ημΎγς, ημΎ (επί πμίνςκ), ζημφγς, ζημφλζιμ, ζημολζά. 

 

  ημοηυξ ηυη-ημξ, μ>μο- ακυδημξ, ιςνυξ, αθεθήξ.  

ημοηαιάνα, ημοηεκηέξ, ημοηαίκς, ημοηζαίκς, ημοημ-, 

ημοημονζάνδξ, ημοημονμφ, ημοηά, ημοηάαζ, ημοηααάηζ, 

ημφηααμξ, ημοημνκίεζ. 

  

   πμίνμξ αθ. ημΎ (η>π) + νμή, δζυηζ ζοκεπχξ θςκαζηεί- 

βμονμφκζ, ημ βοκαζηείμ αζδμίμ. πμζνάβνα (άβνα), πμίνεζμξ, 

πμζνμ-, πμζνεχκ, πμζνμζηάζζμ (ίζηδιζ), πμζνζάς, πμζνυεθζρ, 

πμζνάξ- πέηνεξ, παιδθμί ανάπμζ, υιμζμζ ιε πμίνμ ή πνμξ ηα 

κχηα πμίνμο, πμζναδχδεζξ, πμζνίκδ. 

 

   μβηάμιαζ μκμιαημπμζία απυ ημ βηαβηα…ημο υκμο. Σα μ 

απυ ηδκ εμνοαχδδ εζζπκμή πνίκ ημ βηάνζζια- βηανίγς, επί 

υκμο.  μβηδειδηζηυξ, υβηδζζξ, υβηδια, μβηδηζηυξ, μβηδηήξ, 

βηανίγς, βηάνζζια, βηάσκηα, βηάσδα, βάσδανμξ, βασδμφνζ, 

βασδμονζκυξ, ηυαανμξ (μβ-ηά-μιαζ + αάνμξ, α>μ)- υκμξ. 

 

   ηάππα, ηυππα αθ. ηαηηάγς, ημππαηίαξ, ημππαθυνμξ. 

Μεηααμθέξ,  π>η, η>π, π>η, η>π, β>η, η>β, ηζ>ζζ, ηη, θηο>θηζ, 

η>ζ, η>ηα, ηη>βδ. ηαππαηζζιυξ = ηζ>η,  ηζζηαηζζιυξ = η>ηζ 

(ηεθάθζ – ηζεθάθζ). Πνμηάζζεηαζ,  απήκδ – ηαπήκδ 

    λζ, λεζ, λο απυ ηα η, β, π + ζ, απυ ζη (ζηζθίαξ – λζθίαξ). 

Μεηααμθέξ,   λ>ζ, λ>ζη, λ>ρ, ρ>λ. 

 

   ηαθές αθ. ηα-ηηάγς, δ νίγα  ηα  ηαζ επί ηδξ θςκήξ ημο 

ακενχπμο (αθ.ηαπονυξ),  ηα + ενχ (ιέθθ. ημο είνς) > ηαενς > 

ηανές (εν>νε) > ηαθές (ν>θ). Πνηι. ηέη-θδηα (εί-νδηα), 

ιέθθ. η-θδεήζμιαζ (νδεήζμιαζ)- θαθχ, θςκάγς, πνμζηαθχ, 

μκμιάγς, ηθείγς, ηθές, θδιίγς, επαζκχ.  ηάθδιζ, ηαθίμιαζ, 

ηαθμφιαζ, ηαθχ, ηάθεζζξ, ηάθεζια, ηαθεζηήξ, ηαθεζηυξ, 

ηαθείιεκμξ, ηαθμφιεκμξ, ηαθζζηνές, επζηαθμφιαζ, 

εηηαθές, πνμζηαθχ, πνυζηθδζζξ, πνμζηθδηήνζμκ, 

ακαηαθχ, ακάηθδζζξ, αηάθεζημξ, ηζηθήζης (ηεηθήζμιαζ, 

ιέθθ. ημο ηαθές, ε>ζ), ηαθεζιέκμξ, ηέθθζηαξ [ηέηθδηα (πνηι. 

ημο ηαθές) > ηέηθδηαξ > ηέθθζηαξ (ηθ>θθ)]- μζ δδιυηεξ 

(ηαθμφκηακ ζηδκ αβμνά). 

 

   ηδθές ηαθές, α>δ- πνμζεθηφς (ζδίςξ δζα ηδξ ιμοζζηήξ), 

εέθβς, ηένπς, πνμζάβμιαζ.  ηδθεζηήξ, ηδθδειυξ, ηήθδηνμκ, 

ηήθδια, ηήθδενμκ, ηήθδζζξ, ηδθήηεζνα, εοηδθήηεζνα, 

ηδθδηήνζμξ, ηδθδηήξ, ηδθδηζηυξ, ηδθυς, Κδθήδμκεξ, 

ηδκφς (θ>κ, μ>ο). 

  

  ηεθεφς ηαθές, α>ε- παναηζκχ, ςεχ πνμξ ηα ειπνυξ, 

παναββέθκς, δζαηάζζς, πανμηνφκς.  ηέθεοια, ηέθεοζια, 

ηέθεοζζξ, ηεθεοζιμζφκδ, ηεθεοζιυξ, ηεθεοζηήξ, 

ηεθεοζηζηυξ, ηεθεοζηυξ, ηεθεφζηςν, ηεθεοηζάς, ηέθμιαζ 

(ε>μ), ηέθςν- οζυξ, εββμκυξ (πανμηνφκμκηαζ αθθά ηαζ 

θςκαζημφκ), θςκή, αμή, ηεθςνφς, ηεθχνζμκ. 

 

   ηέθθς αυν. έ-ηεθζ-α (ηεθήζ-μιαζ > ηέθζ-μιαζ, ιέθθ. ημο 

ηέθμιαζ). ημκ ιδνμ πάκημηε ζδιαίκεζ μδδβχ πθμίμ ζηδκ 

λδνά. Δ δζαδζηαζία αοηή ιυκμ δζα ζοκημκζζιμφ ηςκ δοκάιεςκ 

πμθθχκ ακδνχκ είκαζ ηαημνεςηή, μ δε ζοκημκζζιυξ ιυκμ δζα 

παναββεθιάηςκ (ηέθμιαζ, ηεθεφς), ιπμνεί κα επζηεοπεεί. 

Αδθαδή ηέθμιαζ > ηέθ-κς > ηέθθς (θκ>θθ)- μδδβχ πθμίμ 

ζηδκ λδνά, εθαφκς, ςεχ, πνμξ ηα ειπνυξ, εθθζιεκίγμιαζ.  

 

   ηέθδξ αθ. ηεθεφς ηαζ ηέθθς. Πανμηνφκεηαζ ζοκεπχξ απυ 

ημκ ακααάηδ ημο αθθά ηαζ δζα ηαθέζιαημξ πνμζένπεηαζ ζ’ 

αοηυκ-  ίππμξ ηοκδβεηζηυξ, αβςκζζηζηυξ, πμιπεφξ, πμθειζηυξ, 

δνμιζηυξ, πθμζάνζμ ηαπφπθμμ ιε ιία ιυκμκ ηχπδ, ημ βοκαζηείμ 

ιυνζμ.  ηεθδηίγς, ηεθήηζμκ, ηεθδηζζηήξ, ηεθευξ- υνκεμ 

ηαπφηαημ, Κεθευξ, ηήθμκ (ε>δ), Κεθημί, Κέθηαζ, Κεθηυξ, 

Κεθηζηυξ (ήζακ ζππείξ), Γαθάηαζ [πζεακυκ απυ ημ Κεθηυξ 

(Κεθέηαζ > Γαθάηαζ, η>β, ε>α)], Γαθθία, Γάθθμξ, Ώββθία (άκς 

+ Γαθ-θία, κβ>ββ), Άββθμξ.  

 



 55   

 

   ηνζ ηέθδξ > ηθέ-δξ (εθ>θε) > ηθζ- (ε>ζ) > ηνζ (θ>ν)- 

ηνζεάνζ ςξ ηνμθή ηςκ ίππςκ.  ηνζεή, ηνζεάνζ, ηνζεανέκζμξ, 

ηνίικμκ, ηνζικχδδξ. 

 

   ηέθεοεμξ ηεθεφς > ηέθεο-ημξ > ηέθεοεμξ (η>ε)- μδυξ, 

αηναπυξ, δνυιμξ, μδμζπμνία, εηζηναηεία, αάδζζια.  ηεθεφες, 

ηθεφες, ηεθεοεείς, ηεθεοεφκηδξ, ηεθεοεζάς, 

ηεθεοεμπυνμξ, νδλζηέθεοεμξ (νήβκοιαζ). 

 

   αημθμοεές α (αενμζζη.) + ηέθεοεμξ (ε>μ, εο>μο)- έπμιαζ 

ηάπμζμο, πδβαίκς ιε ηάπμζμκ.  αημθμοεχ, αημθμοεάς, 

αηυθμοεα, αημθμφεδια, επαηυθμοεα, αημθμφεδζζξ, 

αημθμοεδηά, αημθμοεδηζηυξ, αημθμοεία, αηυθμοεμκ, 

άηθμοεμ, αηθμφεζ. 

 

   ηαθπάγς ηέθ-δξ (ε>α) + πδδάς (δ>α, δζ>γ)- επί ίππμο, 

ηνέπςκ ζηζνηχκ, ηνέπς πδδδηζηχξ.  ηαθπαζιυξ, ηάθπδ, 

ηανπάθζιμξ (θ>ν)- ηαπφξ, επίεεημ ηςκ πμδζχκ, ηανπαθίιςξ. 

 

   ηάπνμξ ηανπ-άθζιμξ > ηανπ- > ηαπν- (νπ>πν), είκαζ 

ηαπφηαημξ υηακ εδνεφεηαζ, «ζπο θάπξνο» ιδν., ςζάκ επζε. 

πνμζδζμνζζιυξ- μ αβνζυπμζνμξ, είδμξ ζπεφμξ. ηάπναζκα, 

ηαπνάς, ηαπνία, ηαπνίδζμκ, ηαπνίγς, ηαπνζυδμοξ (μδμφξ), 

ηάπνζμξ, ηαπνμ-, ηαπνχγς, ηαπνί, ηάπνα, ηαπνμκζηυξ, 

ηαπνοθζηυξ, ηαπνφθζμ. 

 

   ηναζπκυξ ηανπάθζιμξ > ηναπάθζιμξ (αν>να) > ηναζπάθζιμξ 

(α>αζ) > ηναζπθυξ > ηναζπκυξ (θ>κ)- ηαπφξ, μνιδηζηυξ, μλφξ, 

ζπεφδςκ.  ηναζπκμαάηδξ (ααίκς), ηναζπκμζφκδ, 

ηναζπκυζοημξ (ζεφς, αυν. ζφηα). 

 

   ιάηεθθα ιία + ηέθθς ( = εθαφκς)- ηζάπα ιε πθαηζά 

επζθάκεζα.  ιαηέθθδ, δίηεθθα (δζξ)- ζηαπάκδ ιε δφμ πδθέξ ή 

δυκηζα, δζηέθθζ, δζηεθθίηδξ, ιαηεθθάνζμξ, ιαηεθείμκ, 

ιάηεθμκ, ιαηεθθείμκ, ιάηεθμξ, ιαηεθεζυ, ιαηεθθεζυ, 

ιαηεθθεφς.  

 

   ηέθαδμξ ηέθ-δξ + άδς, επί ήπςκ μνιδηζηχκ- ευνοαμξ, 

υπςξ ημο μνιδηζημφ νέμκημξ φδαημξ, ιέβαξ ευνοαμξ, ηναοβή, 

ζζπονή ηαζ ηαεανή θςκή, υπςξ δ ημο ιακηείμο, αμή, μ ήπμξ 

ηδξ ιμοζζηήξ.  ηεθαδές, ηεθάδς, ηεθάδδια, ηεθαδίηδξ, 

ηεθαδεζκυξ, εβηέθαδμξ, ηεθάδδδια, ηεθάδζζια, ηεθάσδζζια, 

ηεθαδδδηυ, ηεθαδδζζιυξ, ηεθαδδζζηά, ηεθαδδζζηήξ, 

ηεθαδδχ, ηεθασδχ, ηεθαδδηυξ, ηεθασδζζηυξ, ηεθαδζζηυξ. 

 

   ηεθανφγς ηέθ-δξ + νφγς- ιμνιονίγς, δπχ, αμχ, αμοίγς, 

επί νέμκημξ φδαημξ, εηνές, ακααθφγς ςξ φδςν.  ηεθάνζζια, 

ηεθάνολζξ, ηεθανζζιυξ. 

  

   ηήνολ αθ. ηαθές (α>δ, θ>ν) + άβς (άλς, α>ο)- ηήνοηαξ.  

ηήνοηαξ, ηδνοβιυξ, ηήνολζξ, δζαηήνολζξ, δζαηδνφζζς, 

πνμηήνολζξ, πνμηδνφζζς, πνμηδνφηης, ακαηήνολζξ, 

ακαηδνφζζς, ηδνφηεοια, ηήνοβια, ηδνφηαζκα, 

ηδνφηεοζζξ, ηδνοηεία, ηδνφηεζμκ, ηδνοηεφς, ηδνοηυξ, 

ηδνοηζηυξ, ηδνοηηέμξ, ηδνοηχδδξ, ηδνφθμξ (αθξ, αθυξ, 

α>ο), ηδνφζζς, ηδνφηης, αηήνοηημξ. 

 

   ηθές, ηθείς ηε-ηθέ-αηαζ, πνηι. ημο ηαθές- ηαθχ, 

μκμιάγς, θδιίγς, δμλάγς.  ηθέμξ, ηθεζκυξ, ηθεσζηυξ, ηθδίς 

(ε>δ), ηθής, ηθδίγς, ηθήγς, ηθεζηυξ, Κθεζχ, Κθές, Κθέςκ, 

Κθεμιέκδξ (ιέκς), Κθεμκίηδ, Κθεμπάηνα (παηήν), ηνέκς 

(θ>ν), ηθαζζηυξ- θδιζζιέκμξ, ζπμοδαίμξ, δζαπνμκζηυξ, 

ηθαζζζηυξ, ηθαζζηά, ηθαζζζηά, ηθαζζηίγς, ηθαζζζηίγς, 

ηθαζζηυηδξ, ηθαζζζηυηδξ, ηθαζζηζζιυξ, ηθαζζζηζζιυξ, 

ηθαζζηζζηήξ, ηθαζζζηζζηήξ. 

   ηθήζζξ έ-ηθδζ-α, αυν. ημο ηαθές- ημ ηάθεζια, 

πνυζηθδζδ, ηαηαββεθία, ηαηδβμνία, ηαηαδίςλδ, επίηθδζδ.  

πνυζηθδζζξ, επίηθδζζξ, ηθδηέμξ, ηθήηεοζζξ, ηθδηεφς, 

ηθήηςν, ηθδηήν, ηθδηυξ, ηθδηζηή, ηεηθδιέκμξ, 

πνμζηεηθδιέκμξ, ηθδηζηυξ, εηηθδζία (εη), εηηθδζζάγς, 

έηηθδζζξ, έηηθδημξ, εηηθδηεφς, εηηθδηήξ, εηηθδηζηυξ, 

εηηθδζζαζηή, εηηθδζζάνπδξ, εηηθδζζανπείμκ, 

εηηθδζζαζιυξ, εηηθδζζαζηζηυξ. 

 

   ηθδδχκ ε-ηθήε-δκ, αυν. ημο ηαθές (ε>δ)- μζςκυξ, ζδιείμ 

παναββεθηζηυ, θήιδ, ηθέμξ, είδδζδ, επίηθδζδ, υκμια, ηθήζδ.  

Κθήδμκαξ, ηθδδυκζμξ, ηθδδυκζζια, ηθδδμκζζιυξ, 

ηθδδμκζζηήξ, ηθεδδχκ, ηθδδδχκ, ηθεζδχκ, ηθδδμκίγς, 

ηθήδδκ, επζηθήδδκ, επζηθήκ, επίηθδ. 

 

   ηθαίς ηαθές > ηθαές (αθ>θα) > ηθαίς (ε>ζ). Εδίςξ επί ηςκ 

κεηνχκ ακαθένεηαζ, υπςξ ηαζ ηχνα μ ενδκχκ, ηθαίςκ ηαθεί 

ζοκεπχξ ημκ κεηνυ δζα ημο μκυιαηυξ ημο, ηθάς, ηθαοειμκή, 

ηθαφια, ηθαοειυξ, ηθάια, ηθαοιμκή, ηθαοεδνυξ, 

ηθαοειονίγς, ηθαοειφνζζια, ηθαοειονζζιυξ, ηθαοειχκ, 

ηθαοζζάς, ηθαοζείς, ηθαοζηήν, ηθαοζηυξ, ηθαοηά, ηθάρα 

(οζ>ρ), ηθαρζάνδξ, ηθαρζάνζημξ, ηθαρζάνζημ, ηθαρζάνζηα, 

ηθάρζιμ, ηθαρμφνα, ηθαρμονίγς, ηθαμονίγς, 

ηθαρμφνζζια, ακαηθαίς, ακαηθάς, ακάηθαζζξ- ενήκμξ, 

ακαηθαζιυξ, ηθαρμιμοκίαζδ (ιμοκί). 

 

   αημή, αημοή αθ. ηαηηάγς, α (επζηαη., εοθςκ.) + δ νίγα ηα- 

> ημ > ημο- μ αημουιεκμξ ήπμξ, είδδζδ, θυβμξ, δ αίζεδζδ ηδξ 

αημήξ, άημοζια, πνμζμπή ζε ηάηζ.  αημφς, αημοάγμιαζ, 

άημοζζξ, άημοζια, αημοζηήνζμκ, αημοζηυξ, λαημοζηυξ (εη), 

οπαημφς, οπαημοή, οπαημή, οπάημομξ, οπάημμξ, οπήημμξ 

(α>δ), οπήημμκ, οπδημυηδξ, ακοπάημομξ, ακήημμξ, ακδημΎα, 

ακδημοές, ακδημοζηές, ακδημοζηία, ακήημοζημξ, 

εοδημές, εοδημΎα, εοήημμξ, εοήημμκ. 

 

   αηνυαια αημή + νμά, νμή- άημοζια, ιέθμξ, δνάια, ςδή.  

αηνμάγμιαζ, αηνμάμιαζ, αηνυαζζξ, αηνμαηήξ, 

αηνμαηήνζμκ, επαηνμχιαζ, αθμοβηνάγμιαζ (επί, α>ε, π>θ, 

η>βη)- αημφς ιε πνμζμπή, αημφς ηνοθά, αθμοβηναζηήξ. 

 

   ηχδςκ α-ημ-ή + άδς, μα>ς- ημοδμφκζ.  ηςδςκίγς, 

ηςδχκζμκ, ηςδςκμηνμφζηδξ, ηςδςκμ-, ημοδμφκζ (ς>μο), 

ημοδμοκίγς, ημοδμοκίζηνα. 

 

   ηχεςκ ηχδςκ (δ>ε), απυ ημ ζπήια ημο- πμηήνζ Λαηςκζηυ 

ζηναηζςηζηυ, ζοιπυζζμ, πυημξ, εοςπία.  ηςεςκία, ηςεςκίδ, 

ηςεςκίγς, ηςεχκζμκ, ηςεςκζζιυξ, ηςεςκζζηήνζμκ, 

ηςεςκζζηήξ, ηςεςκμ-, ηςεχκζ. 

 

   ηςηίθθς α-ημο-ή (μο>ς) + ηίθθς ( = δοζανεζηχ)- 

θθοανχ, αδμθεζπχ, ελαπαηχ, ημθαηεφς.  ηςηίθμξ, ηςηζθάξ, 

ηχηαθμξ, ηχηαθζξ, ημοζεθεφς (η>ζ, ζ>ε)- δζααάθθς, 

ηαημθμβχ, ζοημθακηχ, ημοζημφξ, ημοζημοζμονεφς, 

ημοζημοζμνεφς, ημοζημοζμφνδξ, ημοζημοζμονζά, 

ημονημονζμονζά (ζ>ν), ημοηζμιπυθδξ (η>ηζ, αάθθς, αυθδξ 

> ιπυθδξ), ημοηζμιπυθεια, ημοηζμιπμθεφς, ημοηζμιπμθζυ, 

ημοηζμιπμθζά, ημοηζμιπυθα, ημοηζμφαεθμ (θθοανεί ηαζ 

ρεφδεηαζ). 

 

   άπμξ, ήπμξ (α>δ), δπή, απά αημή, η>π- επί ζοβηεποιέκμο 

εμνφαμο πθήεμοξ ακενχπςκ, μ πάηαβμξ ηδξ εαθάζζδξ, επί 

έκανενςκ ήπςκ, δπχ.  δπχ, απχ, δπχδδξ, δπήεζξ, δπέεζξ, 

δπείμκ, απέηαξ, δπδηήξ, δπέηδξ, ήπδζζξ, ηαηήπδζζξ, 

ηαηδπδηήξ, ηαηδπχ, ηαηδπδηζηυκ, ελδπές, ελήπδζζξ, 

ελδπία, έλδπμξ, ελδπυς, άδπμξ. 

 

   αηή α (ζηεν.) + αημή, δπή, απά- ζζβή, δζοπία, ζζςπή.  

αηέςκ, αηά, αηήκ, άηαζηα, αηαζηαίμξ, αηεφς (αηή, εηηυξ 

ηαζ ακ εη ημο αηή = αζπιή)- θνμονχ, θοθάβς, Ώηεοζχ, ήηα 

(έθενε F, Fήηα, πζεακυκ εη κδ ζηενδη., δδθαδή κα ήηακ κήηα, 

κ>F)- δζφπςξ, ήνεια, ζζβακά, εθαθνχξ, μθίβμ, επί υρεςξ, 
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θείςξ, εοανέζηςξ, ήηζζηα, ήηζζημξ, δηαίμξ, δηαθέμξ, 

ήηαθμξ, αηαθυξ.  

 

   Λάηςκ θα (επζηαη.) + αηέςκ ( = ζζςπδθχξ)- θζβμιίθδημξ, 

αναποθυβμξ.  Λαηςκζζιυξ, Λαηςκζηή, Λαηεδαίιςκ (δαίιςκ 

= βκςνίγςκ), Λαηεδαζιμκζάγς, Λαηεδαζιυκζμξ. 

 

   υπθμξ άπμξ (α>μ) + θαυξ- πθήεμξ θαμφ ζε ηίκδζδ, άηαηημ 

πθήεμξ, μ ευνοαμξ πθήεμοξ.  εκμπθχ, εκμπθδηζηυξ, εκυπθδζζξ, 

εκμπθδιέκμξ, μπθές, υπθδια, μπθδνία, μπθδνυηδξ, μπθδνυξ, 

μπθδηζηυξ, μπθζηυξ, μπθμημπές, μπθμ-, μπθμηναηία, μπθάγς, 

μπθαβςβία (άβς), μπθίγς. 

 

   ήηζζημξ  (δαζ.) αθ. ήηα = μθίβμ, δ δαζεία εη ημο F, αθ. 

ήηζζημξ ζημ αηή- εθάπζζημξ, μοδυθςξ, μοδαιχξ.  ήζζςκ (ήη-

ζμκ > ήζζςκ, ηζ>ζζ)-  ιζηνυηενμξ, ηαηχηενμξ, δζζάμιαζ, 

δηηάμιαζ, ήζζα, ήηηα, ήηηδια, δηηδιαηζηυξ, δζζυκςξ, 

δηηχιαζ, δηηδιέκμξ. 

 

   αηέμιαζ αηέςκ (αηή). Δ δνειία, δζοπία ηαηά ηαζ ιεηά ηδκ 

εεναπεία ηαζ δ ακαημφθζζδ (άημξ), απμηεθεί έκδεζλδ επζηοπίαξ 

ηδξ πνμζπάεεζαξ εεναπείαξ- εεναπεφς, ηαηαπαφς, δζμνεχκς, 

επζζηεοάγς, ανίζης θάνιαημ.  αηές, αηείμκ, αηαζιέκα, 

αηαζηυθνςκ (θνδκ), άημξ, αηή, αηεζιυξ, αηεζία, άηεζζξ, 

αηεζίιανμημξ (ανμηυξ), αηέζζμξ, αηέζζιμξ, άηεζια, 

αηεζηήξ, αηεζηήν, αηεζηήνζμκ, αηεζημνία, αηέζηςν, 

αηεζημνίξ, αηεζηυξ, αηεζηνίξ,  άηεζηνμκ, αηεζθμνία, 

αηεζθυνμξ, αηεζχδοκμξ (μδφκδ), ακδηήξ, ακήηεζημξ, 

κήηεζημξ, ακάηεζημξ, ακαηέξ, ακαηήξ, εοάηεζημξ, εοαηήξ. 

 

   κυζμξ, κμφζμξ (μ>μο) κδ (ανκδη.) + άημξ > κδαημξ > κάζμξ 

(η>ζ) > κυζμξ (α>μ)- αζεέκεζα, αννχζηζα, εθίρδ, αεθζυηδηα, 

δοζηοπία, κυζμξ ημο κμο, πθδβή, υθεενμξ.  κμζάγμιαζ, 

κμζενυξ, κμζαηενυξ, κμζδνυξ, κυζακζζξ, κυζδζζξ, κυζεοια, 

κμζεφμιαζ, κμζχ, κμζές, κμζδθεφς (άνς, ν>θ), κμζδθεία, 

κμζδθία, κμζήθζμξ, κμζήθζα, κμζδθυξ, κυζδια, κμζίγς, 

κμζμηυιμξ (ημιές), κμζμημιές, κμζμημιείμκ, κμζμηνμθία. 

 

   εφπμιαζ εο + άημξ ( = εεναπεία αθθά ηαζ ιέζμ ιε ημ μπμίμ 

θαιαάκεζ ηάπμζμξ ηάηζ), η>π- επζεοιχ, ηεθχ εοπή, 

πνμζεφπμιαζ, ηάκς εοπή, ηάλζιμ, ζηεηεφς κα ιμο δχζμοκ μζ 

εεμί. Ώπυ ηδκ έκκμζα ημο οπζζπκμφιαζ κα πνάλς ηάηζ, 

πνμηφπημοκ έκκμζεξ υπςξ αοηέξ μζ ηςκ αοπές, ιεβαθμθχκςξ 

οπζζπκμφιαζ, ηαοπχιαζ, ιεβαθαοπχ, ημιπμννδιμκχ.  εοπή, 

εοπεηάμιαζ, εοπέηδξ, εφπμξ, εοπςθή, εοπςθζιαίμξ, 

εοπδηήνζμξ, εοπίηεξ, πνμζεφπμιαζ, πνμζεοπή, 

πνμζεοπδηάνζ, απεφπμιαζ, εοηή, εοπεηήνζμξ, εοπεηζηυξ, 

εοηηάγμιαζ, εοηηαίμξ, εοηηέμκ, εοηηήνζμξ, εοηηζηυξ, 

εοηηυξ, αοπές (ε>α, αθ. εφπμιαζ)- ηαοπυιαζ, ημιπάγς, 

οπενδθακεφμιαζ, αφπδζζξ, αφπδ, αοπή, αοπήεζξ, αφπδια, 

αοπδηήξ αοπδιαηίαξ, ιεβαθαοπχ. 

 

   ηαοπάμιαζ, ηαοπχιαζ αθ. ηαηηάγς (νίγα ηα-), ηα- + απά > 

ηααπά-μιαζ > ηαοπάμιαζ (α>ο), αθ. αοπές- μιζθχ 

ιεβαθμθχκςξ, ημιπάγς, ιεβαθμννδιμκχ.  ηαοπάξ, ηαφπδια, 

ηαφπδ, ηαοπήιςκ, ηαφπδζζξ, ηαοπδηζάς, ηαοπδηήξ, ηαφαλ, 

ηαφδλ, ηήολ, ηδφλ, ηήλ, ηαοήξ. 

 

  ημές, ημχ α-ημ-ή- αημφς, παναηδνχ, κμχ.  εονοηυςζα, 

εονοηυαξ, -ημςκ (ςξ δεφηενμ ζοκεεηζηυ), ημάθειμξ 

(δθέιαημξ)- δθίεζμξ, ακυδημξ, ηυααθμξ [άθζμξ (δαζ.) = 

ιάηαζμξ, ακχθεθμξ, ημ α απυ ηδκ δαζεία)]- ακαίζποκημξ, 

ηαημφνβμξ, πακμφνβμξ, Κυααθμζ, ηυααθα, ημααθεία, 

ημααθεφς, ημααθίηεοια, ηυαεζνμξ. 

 

   ηακαπή αθ. ηα-ηηάγς + απή, ημ κ πανειαάθθεηαζ πνμξ άνζδ 

ηδξ παζιςδίαξ- μλφξ ήπμξ, ζδίςξ δ ηθαββή ιεηάθθμο, επί ήπμο 

αοθμφ ή θυνιζββμξ.  ηακαπδδυκ, ηακαπδδά, ηακαπδδήξ, 

ηακαπήξ, ηακαπχδδξ, ηακαπές, ηακαπίγς, ηακαπυξ, 

ηακαπζζιυξ. 

 

   ηυκααμξ αθ. ηα-ηηάγς (νίγα ηα-, ημ-) + αφς (ο>α), βζα ημ κ 

αθ. ηακαπή- ηνυημξ, πάηαβμξ, ηηφπμξ, ηθαββή, ευνοαμξ.  

ημκααές, ημκααίγς, ημκααδδυκ. 

 

   ηακάζζς ηακαπή > ηακάπζς > ηακάζζς (πζ>ζζ)- ηαηαπίκς 

ιε ευνοαμ, υπςξ υηακ ηάκεζ ηάπμζμξ βανβάνα.  ηακάθδξ- 

οπυκμιμξ, ηάκαθμξ, ηακάθζμκ, ηκογάμιαζ (ηακάζζς > 

ηκάζζς > ηκφζζς (α>ο) > ηκογάμιαζ , ζζ>γ)- μιζθχ βμενχξ, 

μονθζάγς, ηκογδειυξ, ηκφγδια, ηκφγμιαζ, ηκφγς, ηκογάς, 

ηκο. 

 

  ηυιπμξ ηυκααμξ > ηυκαμξ > ηυιπμξ (κα>ιπ)- πηφπμξ, 

ευνοαμξ, ηνυημξ, ηαφπδζζξ, ημιπμννδιμζφκδ, ζπακίςξ 

έπαζκμξ.  ημιπάγς, ημιπαζιυξ, ημιπάζιαηα, ημιπυξ, 

ημιπαζηήξ, ημιπές, ημιπδβυξ (ακηί ημιπδβμνυξ, αβμνεφς), 

ημιπδνυξ, ημιπζζιυξ, ημιπμθαηές (θαηές), ημιπμθμβές, 

ημιπμθμβία, ημιπμννήιςκ (νήια), ημιπυς, ηαιπάκα (μ>α), 

ημοιπμφνζ (μ>μο), ημοιπμονζά, ημιπμ-, ημπίξ, ημπίγς, 

ημιααηεφμιαζ, ηυιαδ. 

 

   ηθφς ημ-χ + θφς, δδθαδή, ημθφς > ηθφς (παναδίδς ηδκ 

αημή ηαζ ημκ κμο ιμο ζε ηάπμζμκ), πνμζη. ηθφεζ (ημο θφς, 

θφεζ)- αημφς ηάπμζμκ, παναηδνχ, εκκμχ, αηνμχιαζ, 

πνμζέπς, αημφς, ηαθμφιαζ.  ηθοηυξ, ηθφιεκμξ, ηθοημ-. 

 

   ηυπης αθ. ηα-ηηάγς, ηυ-κααμξ + παίς, πής, παηά-ζζς > 

πηά-ζζς. Αδθαδή πθήηης, παηάζζς ιε ευνοαμ- πθήηης, 

ηηοπχ, θμκεφς γχμ δζα πεθέηεςξ ή ζθφναξ, απμηυπης, 

ηαηαηυας, ηηοπχ ίππμ, ζθονδθαηχ, ηνμφς, θζακίγς, ζείς ιε 

μνιή, ηαηαπμκχ, ημονάγς.  απμηυπης, απμημπή, εηηυπης, 

ηαηαηυπης, ηαηάημπμξ, ηυζζς (πη>ζζ), ηυζζμξ, ημζζίγς, 

ηυζζα, ημζίγς, ημζζά, ηυας (π>α), ημθηά (π>θ), ημθηυξ, 

ημθηενυξ, ημθηή, ημθηήνζμ, ηυθηδξ, ηυθηνα, ηυθης, 

ημπηενυξ, ημπηήναξ, ημπηήνζμκ, ημπίδζ, ημπίδα, ηυρδ, 

ημρζά, ηυρζξ, ηυρζιμ, ημρμ-, ηυηζαθμ (π>η),  ημηζάκζ, 

ημηζακζάγς, ημηζμκάημξ, ημηζακάημξ, ημπίξ, ημπίγς, 

ημπηάνζμκ ημπηέμκ, ημπηή, ηυπημκ, ημπηυξ, ημπεφξ, ημπζ-, 

ημπζάηδξ, ημπάξ, ημπάνζμκ, ηυπαζμκ, ημπάδζμκ, ημπάδζ, 

δζαηυπης, δζαημπή, δζαηυπηδξ, ακαηυπης, ακαημπή, ηυπζα, 

ημπζάνζζια, ημπζάνς.   

 

   ηυπμξ ηε-ημπχξ, ιεημπ. πνηι. ημο ηυπης- ηηφπδια, 

πηφπμξ, ηαθαζπςνία, ηυπςζζξ.  ημπζάς, ημπυμιαζ, ημπυς, 

ηυπςζζξ, ημπδνυξ, ημπζανυξ (άνς), ημπζχδδξ, ημπχδδξ, 

ημπζαζηζηυξ, ημπάγς, ηυπαζζξ, ηυπζαζια, ημπία, ημπζάγς, 

ηυπζα, ηυπςκ, ημιιάνα (πι>ιι). 

 

   ηυζζααμξ ηυζζμξ + ααίκς- παζπκίδζ ηαηά ημ μπμίμ ένζπκακ 

ημ ηεθεοηαίμ ηναζί ημο πμηδνζμφ, έηζζ χζηε κα πθήηηεζ 

δπδνχξ, ηάπμζα ιεηαθθζηή θεηάκδ.  ηυηηααμξ, ημηηααείμκ, 

ημηηααίγς, ημηηάαζμκ, ημηηααίξ, ημηηααζηυξ, ημηηάαζζζξ, 

ημηηααζζιυξ, ηυηηακμκ, ημηηάκδ, απμημηηααίγεζκ. 

 

   ημοηζυξ έ-ημρ-α, αυν. ημο ηυπης μ>μο, ρ > πζ > ηζ (π>η)- 

πςθυξ.  ημοηζά, ημοηζμ-, ημφηζα, ημοηζυ, ημοηζαίκς, 

ημοηζμκμφνδξ (μονά), ημοηζμοκμφνα, ημοηζμκυνα, 

ημοηζμκυνζζζα, ημοηζμιπυξ, ημοηζμφνα, ημοηζμφνεια, 

ημφηζμονμ, ημοηζμονεφς, ημοηζμονειέκμξ, ημοηζάαθα, 

ημοηζάαθς, ημφηζααθμξ, ημφηζαοθμξ, ημφηζαια, 

ημοηζαιάνα, ημοηζάθηδξ (αθηί). 

 

  ημπακίγς ηυπ-ης + άκς, ημπακζζιυξ, ημπάκζζια, 

ημπακζζηήνζμ, ημπακζζηυξ, ηυπακμκ, ηυπακμξ, οπμηυπακμξ, 

ημπάκα, ημπακχ, ημπάκδια, ημπακζζηήνζ, ημπεηυξ- ιέβαξ 
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ενήκμξ ιε ζηδεμηηοπήιαηα, ηςηοηυξ (μ>ς, π>η, α>ο), 

Κςηοηυξ, ηχηοια, ηςηφς. 

 

  ηυπνμξ ηυπ-ης + νές, νμ-ή. Σςκ αζβχκ, πνμαάηςκ η. ά. 

είκαζ ηαηαημιιέκδ ζε ηειάπζα (ηαηανάκηγα)- απμπάηδια 

ηηδκχκ ηαζ ακενχπςκ, ημπνζά, ζδίςξ δ πνδζζιμπμζμφιεκδ ζηδκ 

βεςνβία.  ημπνζά, ημπνμ-, ηυπνακα, ηυπνεζμξ, ημπνεφς, 

ημπνίγς, ημπνεχκ, ημπνχκ, ηυπνςζζξ, ηυπνζζζξ, ηυπνζζια, 

ημπνζχκ, ημπνίηδξ. 

 

   ζηφααθμκ ημ ζ πνμηάζζεηαζ + ηυπνμξ > ζηυπνμξ > 

ζηυπανμξ > ζηφαανμξ (μ>μο, π>α) > ζηφααθμκ (ν>θ)- 

ηυπνμξ, πενίηηςια, οπυθμζπμ, ζημοπίδζ.  ζηοαάθζζια, 

ζηοααθίγς, ζηοααθζηυξ, ζηοααθζζιυξ, ζηοααθίηδξ, 

αζηοαάθζζημξ, ζημφπα (ο>μο), ζημοπζδανζυ, ζημοπζδάξ, 

ζημοπίδζ, ζημοπζδζάνδξ, ζημοπίγς, ζημφπζζια, ζημοπμ-, 

ζημοπζδμ-. 

   πυα, πμίδ, πμία ηυπης, ημπάξ ( = επζηεημιιέκδ) > πμπάξ 

(η>π) > πυπα > πυα (πμFίδ)- ηάεε πυνημ πμο πνδζζιεφεζ ςξ 

ηνμθή ηηδκχκ (ηυπηεηαζ απυ ημ γχμ ηαηά ηδκ αμζηή, αθθά ηαζ 

απυ ημκ άκενςπμ πνμξ απμεήηεοζδ).  πμάγς, πμάνζμκ, 

πμαζιυξ, πμάζηνζα, πμάζηνζμκ, πμδθαβές, πμδθαβία, 

πμδθάβμξ, πμήεζξ, πμδθυνμξ, πμεζζηνυθμξ, πμεζίπνμοξ 

(πνμοξ), πμδθμβές (ζοθ-θέβς), πμάεζξ, πμζακεήξ. 

 

   πμζιήκ βεκ. πμζ-ιέκμξ, πμί-δ + ιέκς, δζυηζ μδδβεί ηαζ 

θνμκηίγεζ ημ ημπάδζ κα παναιέκεζ επί ηδξ πμίδξ- αμζηυξ.  

πμζιαίκς, πμζιάκ, πμζιάκςν (ακήν), πμζιακυνζμκ, 

πμίιακζζξ, πμζιακηήν, πμζιακηζηυξ, πμζιακημνζηυξ, 

πμζιαζία, πμιεκάνπδξ, πμζιεκζηυξ, πμζιέκζμκ, πμζιέκζμξ, 

πμζικήζμξ, πμίικζμξ, πμζικζάνπδξ, πμζικίανπμξ, πμίικζμκ, 

πμίικδ, πμίικδεεκ, πμζικίηδξ, πχδ (μζ>ς). 

 

   ηυιια ηέ-ημιιαζ, πνηι. ημο ηυπης (ηυπ-ια > ηυιια, 

πι>ιι)- ηυρζιμ, ημ δζα ημο ηηοπήιαημξ απμπςνζγυιεκμ ή 

απμζπχιεκμ ημιιάηζ, ιζηνυ ιένμξ πενζυδμο, άπονμ, ηφπςζδ, 

ηυιια πμθζηζηυ, πάναβια κμιίζιαημξ, κυιζζια.  ημιιαηίαξ, 

ημιιαηζηυξ, ημιιυξ, Κμιιαβδκή (βδ, δζυηζ απυ ημκ α΄ αζχκα 

π.π. απμηέθεζε λεπςνζζηυ ααζίθεζμ), ημιιάηα, ημιιαηάνα, 

ημιιαηάνπδξ, ημιιαηάνπζζζα, ημιιάηζ, ημιιαηζάγς, 

ημιιάηζαζια, ημιιαηζαζηά, ημιιαηζαζηυξ, ημιιαηίγς, 

ημιιαηζηά, ημιιαηζηυξ, ημιιαηζζιυξ, ηυιιςζζξ, 

ημιιςηήνζμκ, ημιιςηήξ, ημιιχηνζα, ημιιςηζηυξ. 

 

   ηςθυξ ηυπης, μ>ς, π>θ- ακίζπονμξ, οπυηςθμξ, αευνοαμξ, 

άθαθμξ, ακαίζεδημξ, αςαυξ, αζεεκήξ ζηδκ υναζδ, αθάλ, 

δθίεζμξ.  ηςθχ, οπυηςθμξ, ηςθάς, ηχθςζζξ, ηςθεία, 

ηςθυηδξ, ηςθεφς, ηχθεοζζξ, ηςθές, ηχθδζζξ, ηςθδηέμξ, 

ηςθίαξ, ηςθυς, ημοθυξ, ημοθαδδυκζ, ημοθάδδμκμ, 

ημοθαίκς, ημοθαιάνα, ημοθίγς, ημφθζζια, ημοθμ-, 

ημοθυηδηα, ημφθηαθμ (ηάθαξ), πμφθηαθμ(η>π), ημεχ (θ>ε)- 

αθάαδ, ηυεμονμξ (μονά), θμφπηαθμ (πμφθηαθμ, ιε 

ακηζιεηάεεζδ). 

    

   ζηάπης ημ ζ πνμηάζζεηαζ + ηυπης (μ>α)- ζηαθίγς, 

ζηάπης πνμξ ηαθθζένβεζα, ακμίβς ηάθμ, ημζθαίκς.  

ζηαπακδηήξ, ζηαπακεφξ, ζηαπάκδ, ζηαπακέαξ, ζηάπεημξ, 

ηάπεημξ, ζηαθεηυξ (π>θ), ζηαθδηυξ, ζηαπηήν, ζηάπηεζνα, 

ζηαπηυξ, ζηάρζξ, ζηάρζιμ, ζηάθης, ζηαθηζάξ, ζηαθζάξ, 

ζηαθεφξ, ζηαθέαξ, ζηαθηζηά, ζηαθηυξ, ζηάθμξ, ζηάθδ, 

ζηάθαθμξ, ζηαθείμκ, ζηαθείδζμκ, ζηαθεοηήξ, ζηάθεοξ, 

ζηάθεοζζξ, ζηαθεφς, ζηαθή, ακαζηαθή, ακαζηάπης, 

ζηαθζά, ζηαθίξ, ζηαθίδζμκ, ζηαθίδζ, ζηάθζμκ, ζηαθίηδξ, 

ζηαθζυημονμξ (ημονά), ζηαθίδα, ζηαθζδζάγς, ζηαθζδχκς, 

ζηαθμεζδήξ, ζηάιια (πι>ιι), ζηαιιαηίγς, ζηαιιςκία 

(έζηαπηακ πνμξ ακεφνεζδ ηςκ νζγχκ ηδξ), ζηαιιχκζμκ, 

ζηαιιςκίηδξ, ζηέπανκμκ (α>ε, άνς), ζηέπανκμξ, ζηεπάνκζ, 

ζηεπανκζά, ζηενπάκζ (ιεηάεεζδ), ζηεπανκίγς, 

ζηεπανκζζιυξ, ζηεπανκδδυκ, ζηεπάνζ, ζηεπάνκζζια. 

 

   ηάιπης ηυπης (μ>α, π>ιπ), θοβίγς απυ ηαηαπυκδζδ- 

ηονηχκς, παναηάιπης, πενζηάιπης αηνςηήνζμ, ζηνέθμιαζ 

μπίζς, ηαηααάθθς (ηυπης), ηαπεζκχκς, οπμηφπης, ημονάγς 

(ηυπης, ηυπμξ).  παναηάιπης, πανάηαιρζξ, 

παναηαιπηήνζμξ, ηαιπαθέμξ, ηαιπεζίβμοκμξ (βμοκυξ), 

ηαιπεζίβοζμξ (βοίμκ), ηαιπή, ηάιπδ, ηάιπζα, ηάιπζμξ, 

ηάιπζιμξ, ηάιπμξ, ηαιπμοθίν, ηαιπηδνία, ηαιπηήν, 

ηαιπηνμπμζυξ, ηαιπμφνδξ, ηαιπμφνα, ηαιπμονζάγς, 

ηάιρζξ, ηαιρυξ, ηαιρίμονμξ (μονά), ηαιρίπμοξ (πμοξ), 

ηαιηζίηζ (π>η), ηαιράηδξ, ηάιρα, ηάρα, ηάρμοθα, 

ηάιπηνα, ηαιπηνίμκ, ηαιρίμκ, ηαιρζηίγς, ηαιράνζμξ, 

ακαηάιρενςξ (ακά + ηάιρζξ + ένςξ), ακάηαιρζξ, 

ακαηάιπης, ακαηαιπή, ακαηαιπηήνζμκ, ηαιπφθμξ, 

ηαιπφθδ, ηαιπφθθς, ηαιποθζάγς, ηαιποθυμιαζ 

ηαιποθςηυξ, ηαιποθυς, ηαιπφθμπμξ (υπδια), ηαιάνα 

(ιπ>ι, αίνς), ηαιανυς, ηαιάνςια, ηαιανζηυξ, ηαιανςηυξ, 

ηαιάνζμκ, ηαιανμεζδήξ, ηαιανχδδξ, ηαιανχκς, 

ηαιανμφθα, βκάιπης ηαζ ηκάιπης- πμζδηζημί ηφπμζ ημο 

ηάιπης, βκαιπηυξ. 

 

   ηφπης αθ. ηυπης (μ>ο), ηάιπης (α>ο)- ηθίκς πνμξ ηα 

ειπνυξ, ζηφας, ζηφθης, ηαηεαάγς ημ ηεθάθζ απυ κηνμπή, 

ηάιπημιαζ απυ θμνηίμ, επί γχςκ, είιαζ ηονηςιέκμξ πνμξ ηα 

ειπνυξ.  ηοπηάγς, ηοπυς, ακαηοπυς, ηοηηάγς (πη>ηη), 

ηφαδα (πη>αδ, ε-πη-ά – έαδμιμξ), ζηφθης (π>θ), ζηφας 

(π>α), ζηφρζιμ, ζηοθηά, ηφαδ (ηφα-δα)- ηεθαθή, ηφιαδ 

(α>ια), ηφαδαμξ (ααίκς), Κφαδαμξ (εενάπςκ ηδξ Κοαέθδξ ζε 

έληαζδ ή ιεκυιεκμξ ιε ηεηαιιέκδ ηεθαθή), Κδαδαάς, 

ΚοααΎγς, ηοαήκδ, ηοαζζηάς (ίζηδιζ)- πδδχ επί ηεθαθήξ, 

ηάκς ημφιπα, ηοαίζηδζζξ, ηοαίζηδια, ηοαζζηήν, ηφιααπμξ 

(έπς), ηφαδθζξ (πέθεηδξ, αανφ ιαπαίνζ πνμξ δζαπςνζζιυ 

ηνεάηςκ, είπε ηονηςιέκδ ηυρδ), ηοαδθίγς, ηοαδθζηυξ.  

 

   Κφαεθμκ, Κφαεθα υνμξ ηδξ Φνοβίαξ. Μπμνεί κα πνμένπεηαζ 

απυ ηα ηφαδ, ηφπης, ηοθυξ ή ηφαεθα. Βλ αοημφ μκμιάζηδηε δ 

Κοαέθδ, δζυηζ ηαθμφκηακ Κοαεθδβεκήξ, Κοαέθδ, 

Κοαεθδβεκήξ, Κοαήαδ, Κοαήθδ, Κοαεθίξ, Κοαδθίξ, 

Κοαδθζζηήξ. 

 

   ηοθυξ ηέ-ηοθα, πνηι. ημο ηφπης- ηονηςιέκμξ, ηφπηςκ, 

ηαιπμφνδξ, ηεηθζιέκμξ πνμξ ηα ειπνυξ.  ηφθμξ, ηφθςια, 

ηοθυηδξ, ηφθςκ, ηοθχκ, ηοθςκζζιυξ, ηφθςζζξ, 

ηοθαβςβές (άβς), ηοθαβςβυξ, ηοθαθέμξ, ηοθυκςημξ 

(κχημκ), ηοθυμιαζ, ηεηοθυηςξ, οαυξ (θ>α)- ηονηυξ, 

ηαιπμφνδξ, φαμξ, οαάγς, οαάθδξ, φαςια, φαςζζξ. 

 

   ηοαενκάς ηφα-δ + άν-πς (α>ε) + κμοξ ή καφξ, αθ. 

ηάνακμξ- επί πθμίμο, άνιαημξ ή ίππςκ, είιαζ ηοαενκήηδξ, 

μδδβχ, άνπς.  ηοαενκζζιυξ, ηοαένκδζζξ, ηοαενκδηήν, 

ηοαενκήηδξ, ηοαενκήζζα, ηοαενκήηζξ, ηοαενκήηεζνα, 

αηοαενκδζία.      

 

   ηοπνίκμξ εκχ είκαζ ζε μνζγυκηζα εέζδ, ηφπ-ηεζ ηδκ νίκ-α 

υηακ αυζηεζ ζηδκ θάζπδ ημο αοεμφ- είδμξ ζπεφμξ θζικαίμο ηαζ 

πμηαιίζζμο, βνζαάδζ.  ηοπνζκμεζδέξ. 

 

   βαιρυξ ηάιπης, ηαιρυξ (πη>πζ>ρ) > βαιρυξ (η>β)- 

ηαιπφθμξ, ηεηαιιέκμξ, επί ανπαηηζηχκ μνκέςκ.  βαιρυηδξ, 

βαιρυς, βαιρςθή, βαιρχκολ (υκολ), βαιρχκοπμξ, 

βαιθδθαί (ρ>θ), βαιθαί. 

 

   ζηαιαυξ ηάιπης, π>α, ημ ζ πνμηάζζεηαζ- ζηνααυξ, 

ηεηαιιέκμξ, ζηνεοθυξ.  ζηαιαάθολ, ζηαιαάξ, ζηαιαυπμοξ 

(πμοξ), ζηαιαυηδξ, ζηαιαυς, ζηάιαςζζξ, ζηαιαχδδξ, 
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αζηαιαεφηςξ, ζηεανυξ (α>ε), ζηέανςια, ζηεονχκς, πααυξ 

(η>π), παιυξ (ια>ι), παίμξ, παίμκ.  

 

   ζηακδάθδενμκ ζηαιαυξ (ια >κδ, μ>α) + θάενα (α>δ)- ημ 

νααδάηζ ή λοθανάηζ (ηεηαιιέκμ) ηδξ παβίδαξ, ζημ μπμίμ 

ηίεεηαζ ημ δυθςια.  ζηακδάθα, ζηακδάθδ, ζηακδαθίγς, 

ζηακδαθυς, ζηάκδαθμκ, ζηάκδαθμξ, ζηακηάθζ, ζηακδαθζά, 

ζηακηαθζά, ζηακδαθζάνδξ, ζηακηαθίγς, ζηακδαθμεήναξ, 

ζηακδαθμεδνία, ζηακδαθμεδνχ, ζηακδαθχδδξ. 

 

   ζηζιαάγς ζηαιαυξ, α>ζ- πςθαίκς, μηθάγς.  ζηζιαυξ, 

ζηζιααζιυξ, ζηάικμξ, ζηίιπμοξ (πμοξ), ζηαιπυ, 

ζηζιπυδζμκ, ζηάικμκ, ζηαικί, ζηαικάηζ, ηζιαάγς, 

μηζιαάγς (μ, εοθςκζηυ), ηζιαεία, ηζιαζηεία, ηζιαεφμιαζ, 

ηίιαζλ. 

 

   ηήπμξ, ηάπμξ ζ-ηάπ-ης, ζ-ηαπά-κδ, ηδπεφς, ηήπεζμξ, 

ηδπαίμξ, ηδπεοηυξ, ηήπεοζζξ, ηδπεία, ηήπεοια, ηδπεοηήξ, 

ηδπεφξ, ηδπμονυξ (μφνμξ), ηδπςνυξ, ηδπμονεφς, 

ηδπμονζηή, ηδπεοηζηυξ, ηδπεοηζηή. 

 

   ζηχπης ζηάπης (α>ς), ιεηαθμν. υπςξ ηαζ ηχνα, ηζζβηθχ, 

ηεκηνίγς, ενεείγς, ηζζιπχ- πενζπαίγς, ειπαίγς, πενζβεθχ 

ηάπμζμκ, αζηεΎγμιαζ ιε ηάπμζμκ, πεζνάγς, θέβς αζηεία, είιαζ 

αζηείμξ.  ζηςπηδθυξ, ζηςπηζηυξ, ζηςπηυθδξ, ζηχπηδξ, 

ζηχπηνζα, ζηχιια (πι>ιι), ζηςπηαθέμξ, ζηςιιαηζηυξ, 

ζηχρζξ, επζζηχπης, επίζηςιια, επζζηςιιαηίγς, 

επζζηςιιαηζηχξ, επζζηχπηδξ, επίζηςρζξ. 

 

                                  Ρίγα  ηα > ηνα- 

   

   ηνάγς μκμιαημπμζία, ηνα + άβς (βζ>γ), αθ. ηα-ηηάγς, εη 

ηδξ θςκήξ ημο ηυναηα- ηνχγς, επί ημο ηυναηα.  ηνάλζιμ 

(άλς), ηναλζά, ηνάπηδξ, ηνάηηδξ, ηνάλ, ηνάηα, ηναηίδεξ, 

ηνέλ (α>ε), ηνάηηνζα, ηναηηζηυξ, ηνυαζια (α>μ), ηθάγς 

(ν>θ), ηθαββή (άβαβμκ), ηθαββάγς, ηθαββαίκς, ηθαββές, 

ηθαββδδυκ, ηθαβηηυξ, ηθαβενυξ, ηίπθα (ηέηθα-ββα, ε>ζ, η>π), 

ηίπθδ, ηζίπθα (η>ηζ, ηζζηαηζζιυξ), ηνχγς (α>ς), ηνςβιυξ, 

ηνχβια, ηθχγς (ν>θ), ηθςβιυξ, ηθςζιυξ, ηθχζζς, ηθχζα, 

ηθςζάς, ηθςζχ, ηθχζδια, ηθςζζάγς, ηθςζυπμοθμ, 

ηθςζμπμφθζ, ηθχζμξ, ηνίγς (α>ζ), ηνζβή, ηνζδδέιεκ (βδ>δδ), 

ηνίης, ηνίγς (η>η), ηνζβιυξ. 

 

   ηναοβάγς ηνά-γς + αοβάγς ( = παναηδνχ, αηεκίγς). ηακ 

αυζημοκ ηα ζιήκμζ ηςκ ημνάηςκ, ηάπμζμζ πεναιέκμοκ επί ηςκ 

δέκδνςκ, παναηδνμφκηεξ ηαζ ηναοβάγμκηεξ, υηακ δζαηνίκμοκ 

ηίκδοκμ. Ώκαθυβςξ μζ ζηφθμζ οθαηημφκ υηακ αζζεακεμφκ 

ηίκδοκμ- επί ημνάηςκ ηνχγς, επί ζηφθςκ, οθαηηχ, επί 

ακενχπςκ, εηπέιπς δοκαηή ηναοβή.  ηναοβάκμιαζ, 

Κναοβαζίδδξ, ηναοβή, ηναοβαζιυξ, ηναοβαζηήξ, 

ηναφβαζμξ, ηναοβίαξ, ηναοβυξ. 

 

   ηυναλ αθ. ηνάγς > ηνάλς > ηανάλς > ηυναλ (α>μ)- δ 

ηάνβζα, ημ ημνάηζ, δ ζανημαυνμξ ημνχκδ, ηάεε πνάβια 

αβηζζηνμεζδέξ ή μλφ, υπςξ ημ νάιθμξ ημο ηυναηα, θφημξ 

εφναξ, ημ νάιθμξ αθέηημνμξ, είδμξ ζπεφμξ, είδμξ 

ααζακζζηδνίμο.  ημναηεφμιαζ, ημνάηης (ηη>ηη), ηυναημξ, 

ημναηίαξ, ημναηεφξ, ημνάηεςξ, ημναηίκμξ, ημνάηζκμξ, 

ημνάηζμκ, ηυναηαξ, ημνάηζ, ηάνβζα (η>β), βηάνβηα, 

ημναηίζημξ, ημναηζζηί, ημναηυμιαζ, ημναλυξ, ημναλμί, 

ηυναθμξ, ζημναηίγς, ζημναηζζιυξ, ημναηζάγς, ημναηίδεξ, 

ημναηίζηζηα, ημναηζζηζηά, ημναηζςηυξ, ημναηζδίδεξ, 

ημναημ-, ημναηςηυξ, ημναημεζδήξ. 

   ημνχκδ ηυν-αλ- ημονμφκα, εαθάζζζα ημνχκδ, ηυναλ, ημ 

άηνμ ημο ηυλμο, δ ηονηή πνφικδ ημο πθμίμο.  ημνςκζάς, 

ημνςκίγς, ημνςκζδεφξ, ημνχκδξ, ημνςκζζηήξ, ημνχκζζια, 

ημνςκίδξ, ημνχκζμξ, ημνςκίξ, ημνςκμαυθμξ, ημνςκυπμοξ 

(πμοξ), ημνςκυξ, ημνδχκμιαζ (ημνςκζάς = βαονζάς), 

ημνδχκς, ηυνδςια, ημνδςηυξ. 

 

   ζημνπίγς ζημναηίγς ( = ζηέθκς ηάπμζμκ ζημοξ ηυναηεξ, 

απμπέιπς ιε πενζθνυκδζδ) > ζημνηίγς > ζημνπίγς (η>π)- 

απμιαηνφκς, δζαπές, δζαζημνπίγς.  ζημνπζζιυξ, ζηυνπζζια, 

ζημνπάς, ζημνπχ, ζηυνπζμξ, ζηνυπζμξ (μν>νμ), 

ζηνυπζζια, ζημνπζζηήξ, ζημνπζζηυξ, ζημνπμπχνζ, 

δζαζημνπίγς, δζαζημνπζζιυξ. 

 

   ημθμοάκ ηυναλ (ν>θ)- εμνοαείκ.  ημθμζυξ, ηαθζαημφδα, 

ημθμζχδδξ, ημθςάς, ημθςυξ, ημθμζή, ηυθαλ, ημθαηεοηήξ, 

ημθεηεία, ημθαηεφς, ημθαηίξ, ημθαηζηυξ, ημθαηεοηζηυξ. 

   ηεναοκυξ μκμιαημπμζία, απυ ημκ ήπμ ημο ηνάα..+ αφς = 

αμχ, ακάας θςηζά > ηνααουξ > ηαναοκυξ (να>αν) > ηεναοκυξ 

(α>ε)- μ ηεναοκυξ, υπθμ ημο Αζυξ.  Κεναοκυξ, ηεναφκεζμξ, 

ηεναοκίαξ, ηεναφκζμκ, ηεναφκζμξ, ηεναοκίηδξ, 

ηεναοκμαυθμξ, ηεναοκμαμθχ, ηεναοκμζημπείμκ, 

ηεναοκμζημπία, ηεναοκμφπμξ (έπς), ηαηαηεναοκχκς, 

ηεναοκυς, ηεναφκςζζξ, ηεναοκχκς, ηεναοκμ-, Κεναφκζα, 

ηεναοκμπθδλία (πθήηης), ηεναοκυπθδηημξ. 

    

   ηνμηαθίγς μκμιαημπμζία, απυ ηα ηνα-, ηνμ- (αθ. ηεναοκυξ) 

+ ηα- (αθ. ηφπης) + θζβφξ (θζβζ-ς > θίγς, βζ>γ) = μλφθςκμξ- 

επί μλέςξ ήπμο παναβμιέκμο ηονίςξ απυ ηνμφζδ 

ακηζηεζιέκςκ, επί λδνχκ ήπςκ. Καζ βζα ημκ ηεναοκυ κυιζγακ 

υηζ μ ήπμξ πανάβμκηακ απυ ηδκ πθήλδ ημο. πςξ ημ ηνμηχ, 

πμζχ ήπμ δζα ηςκ ηνμηάθςκ.  ηνυηαθμκ, ηνμηαθζά, 

ηνμηαθζζιυξ, ηνμηάθζζια, ηνμηαθίαξ, ηνμηές, ηνμηχ, 

επζηνμηχ, επζηνυηδζζξ, ζοβηνμηχ, ζοβηνυηδζζξ, 

ζοβηνυηδια, ηνμηαίκς, ηνυημξ, ηνμηδζιυξ, ηνμηδηυξ, 

ημνηείκ (μν>νμ), ηνμφηαθα (μ>μο), ηνμηίξ, ηνμηίδα, 

ηνυηδια, ηνυηδζζξ, ηνμηίγς, ηνμηζηυξ, ηνμαίκς, ηνμφς, 

ηνμφια, ηνμφζια, ηνμοιαηζηυξ, ηνμοιαημπμζυξ, ηνμφπεγα 

(πέγα), ηνμφπαθα, ηνμοπεγυμιαζ, ηνμοζιυξ, ηνμφζζξ, 

ηνμοζηυξ, ηνμοζηζηυξ, ηνμοζζιεηνές, ζοβηνμφς, 

ζφβηνμοζζξ, ζφβηνμοια, ηζμοβηνίγς, ηζμφβηνζζια, 

ηνμοζηαίκς, ηνμοζηχκς, ηνμοζζ-, ακηζηνμφς, ακηίηνμοζζξ, 

ηανηαίνς (ηνμ- > ηνα- > ηαν-). 

   ηναηφκς, ηανηφκς (να>αν) ηαη’ ανπάξ ακαθένμκηακ επί 

ηδξ ζηθδνυηδηαξ (Οδ. 393). Κναηφκς δε ηαζ ζηθδνφκς 

ζδιαίκεζ, αθ. ηανπανυδμοξ, ηναηένςια, ηνακαυξ. Σα ζηθδνά 

ακηζηείιεκα ηνμηα-θίγμοκ (αθ. ηνμηαθίγς) υηακ ηφπημκηαζ ή 

ηφπημοκ. Σα ζηθδνά ζχιαηα είκαζ αθφβζζηα, αθφβζζημ δε 

απμηαθμφιε ημκ ακηέπμκηα, ημκ ζζπονυ, ημκ ζηθδνυ, ημκ 

δοκαηυ. Βπίζδξ ηνα-ηξ αημφιε ημκ ήπμ ημο ζπαζίιαημξ 

ζηθδνμφ πνάβιαημξ. Ώπυ ηδκ νίγα ηνα- (αθ. ηνμηαθίγς) + ηα- 

(α>ο), ηα ηναηφκς ηαζ ηανηφκς- ζηθδνφκς, εκζζπφς, ηναηές, 

δζμζηχ, ηοαενκχ, ηαηέπς.  ηναηές, ηνάημξ, ηάνημξ, ηναηχ, 

ηανηενυξ, ηναηενυξ, ηανηενές, ηανηενχ, εοηναηχξ, 

ηάνηα, ηανηαίπμοξ (πμοξ), ηναηαίπμοξ, ηανηεναίπιδξ 

(αζπιή), ηναηεναίπιδξ, ηανηένδια, ηανηένδζζξ, ηανηενία, 

ηανηένζ, ηανηενδηυξ, ηανηενμανυκηδξ, ηανηενμ-, 

ηανηενυηδξ, ηανηενυς, ηάνηζζημξ, ηνάηζζημξ, ηναηαίαζμξ, 

ηναηδζζαίαξ, ηναηαζυξ, ηναηαίςια, ηναηαίςζζξ, ηνάηδια, 

ηναηχ, ηναηαί, ηναηένςια, ηνάηδζζξ, ηναηδζζ-, 

ηναηήηςν, ηναηζζηεφς, ηναηζζηίκδδκ, ηναηφξ, ηναηοκηήν, 

ηναηζζιυξ. 

 

   πακηνάηδξ παξ, πάκ (κ>β) + ηναηές- πακημδφκαιμξ, 

πακίζπονμξ.  πακβηναηεοηήξ, πακβηναηζζηήξ, πακβηάηζμκ, 

πακβηναηδζία, πακβηναηζάγς, πακβηνάηζζημξ, πακβηνάγς, 

πακημηνάηςν. 

 

   πέηνα ηανηφκς = ζηθδνφκς, ηάνηα > ηένηα (α>ε) > πέηνα 

(η>π, νη>ην)- ανάπμξ,  πέηνα.  πεηναίμξ, πεηναίμκ, 

πεηνάηδξ, πεηνδδυκ, πεηνήεζξ, πεηνήνδξ (άνς), πεηνίδζμκ, 
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πέηνζκμξ, πέηνζμκ, πεηνμ-, πέηνμξ, πεηνυς, πεηνχδδξ, 

πεηνχεζξ, πέηνςια, πεηνχκ, πεηνέθαζμκ. 

 

 

   ηνακαυξ ηναηφκς- πεηνχδδξ, ηναπφξ, ακχιαθμξ, επί ημο 

μζηνάημο ηδξ πεθχκαξ, επί λφθμο, αοζηδνυξ, ηεκηδηζηυξ.  

ηνακαήπεδμκ, ηνάκεζα, ηνακέα, ηνακζά, ηνάκμκ, ηνακεζά, 

ηνάκζκμξ, ηνάκεζμξ, ηνακέσκμξ, ηνάκεμκ, ηνάκμ, ηνακίμκ, 

ηνακί, ηνάκα, ηνάκμξ, ηνακμπμζές, ηνακμπμζυξ, 

ηνακμονβυξ (ένβμκ), ηνακμονβία.  

 

   ζηθδνυξ ηνακαυξ, ν>θ, α>δ, ημ ζ πνμηίεεηαζ- ηναπφξ, 

ζηθδνυξ, αοζηδνυξ, δφζημθμξ, άηαιπημξ, επί ήπμο, ηναπφξ, 

αανφξ, ααεφξ, ηναηενυξ, επί βεφζεςξ ηαζ μζιήξ, ηναπφξ, 

δοζάνεζημξ, πκδβδνυξ.  ζηθήια, ζηθδναβςβές (άβς), 

ζηθδναβςβία, ζηθδνία, ζηθδνυηδξ, ζηθδνίαζζξ, 

ζηθδνυβεςξ (βδ), ζηθδνμ-, ζηθήνμξ, ζηθδνφκς, 

ζηθήνςζζξ, ζηθήνοζια, ζηθήνςια, ζηθήνοκζζξ, 

ζηθδναίκς, ζηθήνζζια, ζηθδνίηζδα, ζηθδνίηζξ, 

ζηθδνοκηζηυξ, απμζηθήνοκζζξ, απμζηθδνοκηζηυ. 

   ηναίκς ιέθθ. ηνακές, απυ ημ ηνα-ηφκς, ηνακαυξ- άνπς, 

ελμοζζάγς, δζμζηχ, ηοαενκχ, εηηεθχ, εηπθδνχκς, ηεθεοηάς.  

ηνάκηςν, ηνάκηδξ, ηνακηήν, ηνάκηεζνα, ηνακηήνζμξ, 

ηνείςκ, ηνέςκ, Κνέςκ, ηνζηήνεξ (ε>ζ), ηνζηαί. 

 

   ηνίκς ηναίκς, αζ>ζ, υθεξ μζ ζδιαζίεξ ημο, ακαθένμκηαζ ζε 

εκένβεζεξ ηοαενκδηχκ- πςνίγς, λεπςνίγς, απμπςνίγς, 

εηθέβς, εηθένς ηνίζδ, απυθαζδ πενί ενίδςκ, δζ’ απμθάζεςξ 

παναπςνχ, εεςνχ, πνμηζιχ, πνμηνίκς, ενςηχ, ηαηδβμνχ, 

ηαηαδζηάγς.  ηνίια, ηνίζζξ, ηνζηήν, ηνζιαηίγς, 

ηνζιαηζζηήξ, ηνζηήνζμκ, ηνζηήξ, ηνζηζηυξ, ηνζηίξ, ηνζηυξ, 

Κνίηςκ, άηνζημξ, αηνζζία, πνμηνίκς, πνυηνζζζξ, πνυηνζια, 

πνμηνζιαηζηυξ, ηαηαηνίκς, ηαηάηνζζζξ, δζαηνίκς, 

δζάηνζζζξ, δζαηνζηζηυξ, αδζάηνζηυξ, δζαηνζδά, δζαηνζδυκ, 

εηηνίκς, έηηνζια, έηηνζζζξ, έηηνζημξ, εηηνζηζηυξ, εβηνίκς 

(εκ), έβηνζζζξ, ακαηνίκς, ακάηνζζζξ, ακαηνζηζηυξ, 

ακαηνζηήξ, ακαηνζηήν. 

 

   αηνίξ α (ανκδη.) + ηνίκς ( = λεπςνίγς, δζαηνίκς), ηνζηυξ 

(η>δ), βεκ. α-ηνίδμξ, δζυηζ δεκ δζαηνίκεηαζ εφημθα επεζδή έπεζ 

ημ ίδζμ πνχια ιε ηα θοηά- δ αηνίδα.  αηνίδα, αηνίδανμξ, 

αηνζδμφθα, αηνζδχδδξ, αηνζδμ-. 

 

   Κνζιαία ηνίια (ηνίκς), δζυηζ ελ αοηήξ ηνίκμκηακ δ 

πνυζααζδ ηαζ ημ ειπυνζμ πνμξ ηδκ Ρςζία- πενζυκδζμξ ηδξ 

Ρςζίαξ ζημκ Βφλεζκμ Πυκημ.  Κνζιασηυξ. 

 

   ηνίκμξ ηνίκς = λεπςνίγς, εηθέβς, εηθεηηυξ ή απυ ημ 

ηναίκς, δδθαδή ααζζθεφξ ηςκ θμοθμοδζχκ- δζαημζιδηζηυ 

ιονςδάημ θοηυ.  ηνίκμ, ηνζκμεζδήξ, ηνζκχκαξ, ηνζκςκία. 

 

   Κνίζα ηνίζζξ, εηεί βίκμκηακ ηνίζδ ηςκ γδημφκηςκ πνδζιυ, 

πνζκ θεάζμοκ ζημοξ Αεθθμφξ- πυθδ ηδξ Φςηίδμξ.  Κνζζαίμξ. 

 

   ηνφμξ ηνα-ηφκς (α>ο) = ζηθδνφκς, επί ημο πάβμο 

(ηνοιυξ), ηδξ πήλδξ ημο φδαημξ εη ρφπμοξ, αθ. ηνοζηαίκμιαζ- 

παβεηχδεξ ρφπμξ.  ηνουεζξ, ηνοενυξ, ηνουμιαζ, ηνοχκς, 

ηνοιαίκς, ηνοιαθέμξ, ηνοιυξ, ηνοιχζζς, ηνφα, ηνοάδα, 

ηνοαίκς, ηνοβαίκς, ηνοιμπαβία (πάβμξ), ηνομπάβδια, 

ηνομπαβχ, ηνοςηήνζμκ, ηνομβμκζηή, ηνομβυκμ, ηνομβυκμξ, 

ηνομθυβδια, ηνομθμβχ (ζοθ-θέβς), ηνομ-, ηνοζηαίκμιαζ 

(ίζηδιζ)- πήβκδιζ εη ρφπμοξ, παβχκς, ηνφζηαθθμξ (ζζηάκς, 

κθ>θθ), ηνοζηαθθίγς, ηνοζηαθθυμιαζ, ηνοζηάθθζκμξ, 

ηνμοζηαθθέκζμξ, ηνοζηαθθχδδξ, ηνοζηαθθμεζδήξ, 

ηνοζηαθθέκζμξ, ηνμφζηαθμ, ηνοζηαθθμ-, ηνοζηαθθυηδηα, 

ηνοζηάθθςζζξ, ηνοζηαθθίηδξ, ηνοζηάθθςια, 

ηνοζηαθθςηζηυξ, ηνμκηήνζ (ηνομκ-ηήνζ), ηνμκηήνα. 

 

   ηανηίκμξ ηαν-ηφκς + ηζκχ- μ ηάαμοναξ, δζαανςηζηυ έθημξ, 

ηανηίκςια, θααίδα, πονάβνα, γοβχιαηα, είδμξ πέδζθςκ, είδμξ 

επζδέζιμο.  ηανηίκςια, ηανηζκάξ, ηανηζκεοηήξ, ηάνηανμκ, 

ηανηζκζηυξ, ηανηζκζζιυξ, ηανηζκμααζία, ηανηζκμαάηδξ, 

ηανηζκμααηχ, ηανηζκμβυκμξ, ηανηζκμεζδήξ, ηανηζκχδδξ, 

ηανηζκμιάηςζζξ, ηανηζκχκμιαζ, ηανηίκςρ (ςρ), 

ηανηίκςπαξ,  ηανηίκςζζξ, ηυνα (α>μ), ημνζάγς, ηανίξ, 

ηανίδα, ηανζδυς, ημονίξ (α>μο), ηςνίξ (μο>ς), βανίδα 

(η>β). 

 

   Κνήηδ ηνάη-μξ (α>δ), ζζπονή καοηζηή δφκαιδ ηαηά ηδκ 

ανπαία επμπή, Κνήξ, Κνήζζα (Κνήηζζζα), Κνήζζμξ, 

Κνδηζηυξ, Κνδηαβεκήξ, Κνδηάνπδξ, Κνδηίγς, Κνδηζζιυξ. 

 

   πχνμξ ηαν-ηφκς = ζηθδνφκς, αθ. ηαν-ίξ, ηςν-ίξ, δδθαδή 

ηχνμξ > πχνμξ (η>π)- είδμξ ιανιάνμο, ζηαθαηηίηδξ εκηυξ 

ζπδθαίμο, πμνχδδξ ζφζηαζδ επί ηςκ μζηχκ, θίεμξ ζηδκ 

μονμδυπμ ηφζηδ.   πςνίαζζξ, πχνζκμξ, πςνμεζδήξ, 

πςνμηήθδ, πςνμθοηζηυξ (θφς), πςνυιθαθμξ (μιθαθυξ), 

πςνυς, πςνχδδξ, πχνςια, πχνςζζξ, πςνχκς, 

πςνςιέκμξ, πμονί (ς>μο), πμονζάγς. 

 

   ηανπανυδμοξ, ηανπανυδςκ ηαν-ηφκς, ηαν-ηαν-υδμοξ 

(η>π, μδμφξ, δυκηζ)- μ έπςκ ζηθδνά δυκηζα, ηαευθμο, μλφξ, 

δδηηζηυξ, επί επζηνίζεςξ (αθ. ηνακαυξ).  ηανπαθέμξ, 

ηανπανίαξ, ηάνπαζ, ηανπανέμξ, ηανηανίξ, ηένπκς (α>ε), 

ηενπάς, ηενπκαθέμξ, ηενπκαζιυξ, ηένπκδ, ηενπκδΎξ, ηεπνίξ, 

ηένπκμξ, ηενπκυς, ηενπκχδδξ, ηενπκςηυξ, ηένπκςια, 

ημνάηζμκ (ηενπκαζιυξ, ε>μ)- κυζμξ πνμαάηςκ απυ δίρα, 

ημναηζάγς. 

    

   ηάνθμξ ηαν-ηφκς + θφς (ο>μ)- ηάεε είδμξ λφθμο ή θεπημφ 

ηαθαιζμφ, ιζηνμφ ηαζ λδνμφ, ζδίςξ ηςκ ζζηδνχκ, ζημκ πθδε., 

χνζιμξ.  ηάνθς, ηανθφκς, ηανθυς, ηανθαθέμξ, 

ηανθαιάηζμκ (αιάς), ηάνθδ, ηανθδνυξ, ηανθίμκ, ηανθί, 

ηανθχκς, ηανθίηζα, ηανθίηδξ, ηανθμθμβές (ζοθ-θέβς), 

ηανθμθμβία, ηάνθςια, ζηάνζθμκ- ηάνθμξ, ιμθοαδμηυκδοθμ, 

ζπέδζμ, ζηάνζθμξ, ζηανζθάμιαζ, ζηανίθδια, ζηανζθζζιυξ, 

ζηανζθδειυξ. 

 

   ηνάιαμξ ηάνθμξ αν>να (αθ. ηανηφκς), θ>α>ια- λδνυξ, επί 

ήπμο υπςξ ημ ηαπονυξ, δπδνυξ, κυζμξ ηςκ ζηαθοθζχκ.  

ηναιααθέμξ, ηναιααθίγς, ηνάιααθα, ηνάιαδ, ηναιαείμκ, 

ηναιαίδζμκ, ηναιαήεζξ, ηναιαίξ, ηναιπμθάπακμ. 

 

   ναθακίξ ηάνθς, ηνάιαδ > ηανθακίξ > ηναθακίξ (αθ. 

ηανηφκς) > ναθακίξ, ςζάκ ζοκεζηαθιέκδ ηνάιαδ (ηάνθς = 

ζοζηέθθς)- ναπάκζ.  ναθακέθαζμκ, ναθάκδ, νάθακμξ, 

ναθακδδυκ, ναθακίδζμκ, ναθακζδυς, ναθακζδχδδξ, 

ναθακχδδξ, ναθάκζκμξ, ναθακίηζξ, ναθάκμονμξ (μονά), 

νάθοξ, νάποξ (θ>π), νάπα, νάπδ, ναπάκζ, νάπακμ, νεπάκζ, 

απμναθακίδςζζξ (απυ, δ εζξ ημκ πνςηηυ εζζαβςβή ναθακίδμξ, 

«αύηε γαξ ώξηζην δίθε ηνηο κνηρνίο πέλεζηλ», πμθ. εζξ 

Ώνζζημθ. Πθμοη. 168. 

 

   ζηέθθς ηαν-ηφκς, ηαν-παθ-έμξ (αθ. πένζμξ, λδνυξ), ηαν- > 

ζηαν- > ζηεν- (α>ε) > ζηέθ- (ν>θ)- λδναίκς, ηαηαλδναίκς, 

ζηεβκχκς, παε., είιαζ ηάηζζπκμξ.  ζηεθεηία, ζηεθεηίγς, 

ζηεθεηεφς, ζηεθεηυξ, ζηεθεηεία, ζηεθεηχδδξ, ζηεθζθνυξ 

(θένς), ζηεθεθνυξ, ζηθήια, ζηθδθνυξ, αζηεθήξ (α, επζηαη.), 

αζηεθέξ, αζηεθμπμζυξ. 

   Ώζηθδπζυξ α (ζηεν.) + ζηέθ-θς (ζηεθ- > ζηθε- > ζηθδ-, 

ε>δ) + αίμξ (α>π) ή πμζές- Θεζζαθυξ δβειχκαξ, δζάζδιμξ ςξ 

ζαηνυξ.  Ώζηθδπζάδδξ, Ώζηθδπζείμκ, Ώζηθδπίεζα. 

 

   εζπάνα ζηέθ-θς (η>π, ε>α, θ>ν), ημ ε εοθςκζηυ ή απυ α 

επζηαη.- εζηία, ιέζμκ πνμξ παναβςβή πονυξ, λφθμ, 
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πνμζάκαιια, δαδί, ιεηαβ., ηάεε αάζδ επί ηδξ μπμίαξ 

ζηδνίγεηαζ ηάηζ, υπςξ ημ αςιυξ, ηαηάδζ επί έθημοξ, ιαβεζνζηυ 

ενβαθείμ, ηα πείθδ ηςκ βοκαζηείςκ αζδμίςκ.   εζπάνδ, ζπάνα, 

εζπανεφξ, εζπάνζμκ, ζηάνα, ζηανίμκ, ζηανί, ζηανχκς, 

ζηάνςια, εζπανίηδξ, εζπανυς, εζπάνςια, εζπάνςζζξ, 

εζπανςηζηυξ, έζπανμξ.   

 

   ηυκζξ, ζηυκδ ζ-ηέθ-θς > ηεθ- > ημθ- (ε>μ) > ημκ- (θ>κ)- 

ζηυκδ, ηέθνα, ζηάπηδ.  ημκές, ηυκζμκ, ημκία, ημκζάγς, 

ημκζάς, ημκίαζζξ, ημκίαια, ηυκζμξ, ημκίζηνα, ημκζάηδξ, 

ημκίγς, ζημκίγς, ζημκάηζ, ζηυκζζια, λεζημκίγς (λε-), 

λεζηυκζζια, λεζημκδζηήνζ, λεζημκίζηνα, λεζημκυπακμ, 

ημκζχ, ηυκζζζξ, ημκζμνηυξ (υνκοιζ), ημκζμνηυς, 

ημκζμνηχδδξ, ημονκζαπηυξ (ημκζμνηυξ, μ>μο, ιεηάεεζδ), 

ημονκζαπηζζιέκμξ, ημκίζαθμξ (ζάθμξ), ημκζζαθέμξ, 

ημκζαζηήξ, ημκζαηυξ, ημκίξ, ηυκζδα, ημκίδα, ημκζδζάγς, 

ημκζδζάνδξ, ημκίδζμκ. 

 

   πένζμξ ηαν-παθ-έμξ, ηέν-πκς (η>π), ηάν-θς, ηαν-ηφκς- 

λδνά βδ, λδνυξ, ζηενευξ, επί βδξ, ηναπφξ, άβμκμξ, 

αηαθθζένβδημξ, άηεηκμξ, ζηείνμξ.  πέννμξ (νζ>νν), 

πενζυκδζμξ, πεννυκδζμξ, πένζζκμξ, πενζαίμξ, πενζεία, 

πενζεφς, πενζυς, πενζάδα, Υένζμ, πένζςια, πενζχκς, 

λεπενζχκς (λε-), πένζςζζξ, ζπενυξ (ιεηάεεζδ), πενία. 

 

   λενυξ πένζμξ > πζενυξ ή ζπενυξ (αθ. ζπενυξ), ιε ιεηάεεζδ 

> λενυξ (πζ, ζπ, ζη > λ, υπςξ ζζπφξ – ζλφξ), λδνυξ (ε>δ), 

λδνάεεκ, λδνή, λδνά, λένα, λδναθμζθές (αθμίθς), 

λδναθμζθία, λήνακζζξ, απμλήνακζζξ, λήνςζζξ, λδναζιυξ, 

λδναζία, λεναΎθα, λήνζμκ, λδνάθζμκ, λδνίμκ, λδνμ-, λενμ-, 

ρδνυξ (λ>ρ), λδνίββζμξ (ίββζμξ = έββομξ), λήνζββμξ. 

 

   πζηνυξ ε-πί + ηαν-, αθ. ηαν-πανυδμοξ, ζ-ηθδνυξ, ηαν-

παθέςξ, δδθαδή ε-πί + ηαν-υξ > πζηανυξ > πζηνυξ- μλφξ, 

ιοηενυξ, δζαπεναζηζηυξ, δνζιφξ ζηζξ αζζεήζεζξ, επί βεφζεςξ, 

μλφξ, δνζιφξ, πζηνυξ, επί πναβιάηςκ, ζηθδνυξ, ιζζδηυξ, επί 

πνμζχπςκ, ηναπφξ, δοζιεκήξ.  πίηνα, πζηνάγς, πζηναίκς, 

πζηνακηζηυξ, πζηνάξ, πζηναζιυξ, πζηνία, πζηνίδζμξ (είδμξ), 

πζηνίγς, πζηνίξ, πζηνμ-, πζηνυς, πζηνάδα, πίηναια, 

πζηναιυξ, πζηνζάνδξ, πζηνίθα, πζηνυηδξ, πζηνυηδηα, 

πζηνυπμθμξ (πμθή). 

 

   ηανδία, ηανδζά, ηανδίδ, ηναδία (αν>να) ηάνημξ (η>δ), ςξ 

έδνα ημο εοιμφ, εοιυξ δε ζδιαίκεζ ζζπφξ, δφκαιδ, εάννμξ, 

ηυθιδ, εέθδζδ, ιέκμξ, δδθαδή ηάνημξ. «πάηαζζε δε ζπκόο 

εθάζηνπ» θέεζ μ ιδνμξ, δδθαδή δ ηανδζά εηάζημο πάθθμκηακ 

δοκαηά- ςξ έδνα ηδξ γςήξ, ηςκ αζζεδιάηςκ, ημο εοιμφ, ηςκ 

παεχκ, επζεοιζχκ, δ ηθίζδ, μ πυεμξ, μ κμοξ, εκηενζχκδ, δ 

ηανδζά ημο λφθμο, ημ ζηυια ηδξ βαζηνυξ.  ηανδζαηυξ, 

ηανδζαθβία (άθβμξ), ηανδζαθβές, ηανδζαθβήξ, ηανδζάς, 

ηανδζάηδξ, Κανδζακμί, ηανδζυς, εβηανδζχκς, εβηάνδζμξ, 

ηανδζςβιυξ (άβς), ηανδίςλζξ (άβς), ηανδζχζζς, 

ηανδζαίμξ, ηανδζ-, ηανδμ-, ηανδζμ-, ηάνγα (δζ>γ), ηυνγα 

(α>μ), ημνγία. 

 

   ηναδαίκς αθ. ηανδία, ηναδ-ία. Σμ υνβακμ ημο ζχιαημξ ημ 

μπμίμ πάθθεηαζ ζοκεπχξ ηαζ αδζαθείπηςξ-  πάθθς, ζείς, ηζκχ, 

ιεηαθ., ζοκηανάγς, παε. ηνέις.  ηνάδδ- ηα δζαζεζυιεκα 

αηνυηαηα ιένδ ηςκ ηθάδςκ, ηονίςξ ηςκ ζοηζχκ, ηαευθμο 

ζοηή, ηθάδμξ, ζοηήξ, είδμξ ενοζίαδξ ηςκ δέκδνςκ,  ηναδάς, 

ηναδαζιυξ, ηνάδακζζξ, ηναδαθυξ, ηναδεφς, ηναδδζίηδξ, 

ηναδδθμνία, ηναδίαξ, ηνάδμξ, ηναδμ-, αηνάδακημξ, ηθάδμξ 

(ηνάδδ, ν>θ), ηθαδχκ, ηθαδεχκ, ηθαδί, ηθαδίζημξ, ηθαδάηζ, 

ηθαδάς, ηθαδυς, ηθαδεφς, ηθαδανυξ, ηθαδεία, ηθάδεοζζξ, 

ηθάδεοια, ηθάδεια, ηθαδεοηήνζμκ, ηθαδεοηήνζ, ηθήενα 

(ηθαδανυξ, α>δ, δ>ε, ενάοεηαζ εφημθα), ζηθήενμξ, ζηθήενα, 

ζηθέενμξ (δ>ε), ζηθήενμ, ζηίθδενμ, ηθήενζ, ηθήενμκ, 

ηθδενχδδξ. 

 

   ηθάς ηθα-δεφς- εναφς, απμηυπης, ηζαηίγς, ζπάγς, ζδίςξ 

ηθαδεφς άιπεθμ, ιεηααάθθς δζεφεοκζδ (ζε ηυπμοξ υπμο 

θοζμφκ ζηαεενήξ δζεφεοκζδξ άκειμζ, ηα δέκδνα βένκμοκ πνμξ 

ηδκ δζεφεοκζδ ηςκ ακέιςκ), ελαζεεκχ, ιαηαζχκς.  

ηεηθαζιέκμξ (ιεημπ. πνηι. ημο ηθάς)- ηεεθαζιέκμξ, 

ηεηαιιέκμξ, ηεηθαζιέκςξ, ηθχκ, ηθχκμξ, ηθςκάνζ, ηθχκαλ, 

ηθςκίδδξ, ηθςκμημπές, ηθςκμθοές, ηθανί, ηθάνα, 

ηθανάηζ, ηθάνεξ, ηθανχκς,  ηθάζζξ, ηθάζια, 

ηθαζαοπεκεφμιαζ (αοπήκ), ηθάζδ, ηθαζηάγς, ηθαζιαηίγς, 

ηθαζηήνζμκ, ηθάζηδξ, ηθαζηυξ, ηθαιαυξ (ααίκς), ηθήια 

(α>δ), ηθδιαηδδυκ, ηθδιαηζηυξ, ηθδιάηζκμξ, ηθδιάηζμκ, 

ηθδιαηίξ, ηθδιαηίηζξ, ηθδιαηυμιαζ, Κθήια, ηθδιαηίδα, 

ηθδιαηζίδα, ηθδιαημ-, ηθδιαηανζά, ακαηθάς, ακάηθαζζξ, 

ακαηθαζηζηυξ, ακάηθαζημξ, ακηακαηθχ, ακηακάηθαζζξ, 

ακηακαηθαζηζηυξ.  

 

   ηάθμκ ηθάς (θα>αθ), ηθχκ- λφθμ.  ηάθα, ηάθζμκ, 

ηαθάπμοξ (πμοξ), ηαθαπυδζ, ηαθαπυδζμκ, ηαθζά, ηαθζή, 

ηαθζάξ, ηαθζυξ, ζηαθςηήξ, ζηαθςζζά, ζηαθιυξ, ζηανιυξ 

(θ>ν), ζηάθα, ζηάθςια, ζηάθςζζξ, ηαθάονμρ (νέπς, Fνέπς, 

νμπή)- νάαδμξ αμοημθζηή, «έζηη δε μύινλ θαηά ην έηεξνλ κέξνο 

ξνπήλ έρνλ, ν έζηη βάξνο», ηαθαθάηδξ (παηάζζς, π>θ), 

ηαθαθαηίγς, ηαθαθάηζζια, ηήθςκ (α>δ), ηδθχκεζμκ, 

ηδθςκεφς, ηδθςζηά, ηδθςηά. 

 

   ηάιαλ ηάθ-μκ + ιαη-νφξ, ιε απμαμθή ημο θ- ηάεε ιαηνφ 

λφθμ, οπμζηήνζβια ηθάδςκ αιπέθμο, ημ ημκηάνζ δυναημξ, 

μζάηζμ, ηαιάηζ.  ηαιαηίαξ, ηαιάηζκμξ, ηαιάηζ, ηαιάζζς 

(ηζ>ζζ), ηάια, ηάιαηαξ, ηαιαηάξ, ηαιαηζζηήξ, 

ηαιαηζάγς, ηαιαηίγς, ηαιαηχκς, ηαιαηίδζμκ.    

 

   μηθάγς μ (εοθςκ.) + ηθάς, ηθάδμξ (δζ>γ), αθ. 

ηεηθαζιέκμξ- ηθίκς ηα βυκαηα, βμκαηίγς, ηαηαπίπης, 

παθανχκς, ημπάγς, πναΰκμιαζ, πενζμνίγς, εθαηηχκς.  

υηθαζια, υηθαζζξ, μηθαδία, μηθαδζάς, μηθαζηί, μηθάλ, 

μηθαδζζηί, μηθάδζξ, μηθαδυκ, μηθαδίαξ. 

   ηχθμκ ηθχκ, θς>ςθ- ιένμξ ημο ζχιαημξ, ημ ζηέθμξ, επί 

ηςκ πενζχκ ηαζ ηςκ πμδζχκ, ηςκ άηνςκ, επί θοηχκ, ηθάδμξ, ηα 

ιεηαλφ ηςκ βμκάηςκ δζαζηήιαηα ηςκ ηαθαιζχκ, ιέθμξ ηάεε 

πνάβιαημξ, ηχθμκ πενζυδμο, ιένμξ ζηνμθήξ.  ηςθμημιές, 

ηςθμημιχ, ηςθαβνέηδξ (άβνα), ηςθαβνεηές, ηςθαηνεηές 

(β>η), ηςθάνζμκ, ηςθέα, ηςθή, ηςθευξ, ηςθήκ, ηχθδρ 

(άπης). 

 

   ημθάγς ηθάς, μηθάγς > ημθάγς (ιεηάεεζδ)- ημθμαχκς, 

πενζηυπης, ηθαδεφς, πενζμνίγς, ακαπαζηίγς, ηζιςνχ, 

ιεηνζάγς, δζμνεχκς.  ημθαζιυξ, ηυθαζζξ, ηυθαζια, 

ημθαζηήν, ημθαζηήξ, ημθάζηεζνα, ημθάζηνζα, ημθαζηήνζμξ, 

ημθαζηζηυξ, ημθάπης (άπης), ημθαπηήν, ημθαπηήναξ, 

εηημθάπης, εηηυθαρζξ, εηημθαπηήνζμκ, ημθαπηυξ, 

ηυθαθμξ, ημθαθίγς, ημθάθζζια.  

 

   ημθμφς ημθς-ιέκμοξ, ιεημπ. ημο ημθάγς, ς>μο- ημθάγς, 

ημθμαχκς.  ηυθμξ, ηυθμονμξ (μονά), ημθμφνςζζξ, 

ημθμοναίμξ, ηυθμοζζξ, ηυθμοζια, ημθμοζηυξ, ημθυπεζν 

(πείν),  ηυθμκ- ηνμθή, θαβδηυ θμναή (ηυπημκηαζ), ιένμξ ημο 

παπέμξ εκηένμο, ημθζηυξ, ημθίηζδα, ημθίηζξ, ημθμ-, δφζημθμξ 

(δοζ-), δοζημθαίκς, δοζημθία, δοζημθεφς, ακάηςθμξ 

(μ>ς), εφημθμξ, εοημθία, Βφημθμξ, ημοθυξ (μ>μο), 

ημοθαιάνα, ημοθαίκς, ημοθμπένδξ, ζηυθοενμκ (μο>ο, έπεζ 

ημθμαά πυδζα)- ζηαικί, ζημθφπης, ζηυθμθνμκ. 

 

   ημθμαυξ ηυθμ-ξ ( = ημθμαυξ) + θφς (θ>α)- ημιιέκμξ, 

πενζμνζζιέκμξ, επί δέκδνςκ, αηεθήξ.  ημθμαμακεήξ, 

ημθμαακεήξ, ημθμαή, ημθυαζμκ, ημθμαμ-, ημθμαυηδξ, 

ημθμαμφνμξ (μονά), ημθμαυς, ημθμαχκς, ημθυαςια, 

ημθμαχδδξ, ημθυαςζζξ. 
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   ημκηυξ ημθμφς > ημθηυξ > ημκηυξ (θ>κ), ηυκηαλ, 

ημκηάηζμκ, ηυκηζθμξ, ημκημ-, ημκηά, ημκηαίκς, ημκηαηζακυξ, 

ημκηανμφδζα, ηυκηεια, ηυκηδια, ημκηέκς, ημκηεφς, 

ημκηζκά, ημκηζκυξ, ημκδφθζ (η>δ), ημκηφθζ, ημκδοθέκζμξ, 

ημκδοθζηυξ, ημκδφθζμκ, ημκδοθμ-, ημκδοθμθυνμξ. 

 

   ηςθφς ημθάγς = πενζμνίγς, ακαπαζηίγς, μ>ς, α>ο- 

ειπμδίγς, ζηαιαηχ, απαβμνεφς, δεκ αθήκς, δεκ επζηνέπς, 

παναηςθφς, εβείνς ειπυδζα.  ηχθδζζξ, ηχθδια, ηςθφιδ, 

ηςθδζζ-, ηςθφηδξ, ηςθοηήν, ηςθοηυξ, ηχθμξ (ειπμδίγεζ ηδκ 

έλμδμ ηςκ πενζηηςιάηςκ), ημφθα (ς>μο)- θνμφνζμ, πφνβμξ, 

ζημπζά, ημοθάξ, ημοθέξ, ζηχθμκ, ζηςθζυμιαζ, ζηχθμξ, 

ζηαθχκς (ς>α), ζηάθςια.  

 

   ζηυθμρ ηςθφς, ς>μ, ο>μ  ή  ηάθμκ (α>μ) + άπης, άρζξ 

(α>μ)- πάζζαθμζ πνμξ μπφνςζδ ή παναηχιαηα (ηςθφς), 

άηακεα, ηάεε ηζ πμο απμθήβεζ ζε μλφ, παθμφηζ υπμο έιπδβακ 

ηα ηεθάθζα ηςκ επενχκ.  ζημθμπίγς, ακαζημθμπίγς, 

ακαζημθμπζζιυξ, ζημθμπζζιυξ, ζημθμπεφξ, ζηυθθοξ 

(θπ>θθ), ζημθθφξ, ζηυθθζξ, ζημθθοθυνμξ, ζηςθμααηίγς, 

ζημοθανίηζμκ (μ>μο), ζπμθανίηζμκ, ζημοθανίηζ. 

 

   ζημθζυξ ηε-ηθα-ζιέκμξ (ηθάς) = ηεεθαζιέκμξ, ηεηαιιέκμξ 

> ηθα- >  ηθμ- >  ημθ- (θμ>μθ)- ακηίεεημ ημο εοεφξ, ζηνααυξ, 

θμλυξ, ηονηυξ, εθζημεζδήξ, δζεζηναιιέκμξ, άδζημξ.  ζηθμίμξ, 

ζημθζάγς, ζημθζμδνμιχ, ζημθζαίκμιαζ, ζημθζμ-, ζηυθζμκ, 

ζημθζυμιαζ, ζημθίςια, ζημθζςπυξ (ςρ), ζημθίςζζξ, 

ζημθζχκς, ζημθμανάς (θένς, θ>α), ζημθυπαλ (πήβκοιζ), 

ζημθμπέκδνα, ζημθμπεκδνχδδξ, ζημθμπαηίδεξ, ζηαθδκυξ 

(μ>α)- ακχιαθμξ, αηακυκζζημξ, ζημθζά αηναπυξ, πενζηηυξ 

ανζειυξ, ζηαθδκία, ζηαθδκυμιαζ, ζηαθδκήξ, αζηαθδνέξ. 

 

   ζηχθδλ ζημθζυξ (μ>ς) + άβς (άλς, α>δ), ηζκείηαζ 

ζημθζμεζδχξ- ζημοθήηζ, ιεηαθ., ηυθαηαξ, υπςξ ημ ημθυηοια.  

ζηςθδηίαζζξ, ζηςθήηςζζξ, ζηςθδηυμιαζ, ζηςθδηζάγς, 

ζηςθδηίγς, ζηςθφπημιαζ (άπης, α>ο), ζηςθδημ-, 

ζημοθήηζ, ζημφθδηαξ, ζημοθδηακηένα (άκηενμ), 

ζημοθδηζάγς, ζημοθήηζαζια, ζημοθδημ-. 

 

   ζηάθθς ζηαθ-δκυ (ακχιαθμ) ηαείζηαηαζ ημ έδαθμξ ιεηά ημ 

ζηάθζζια ημ δε ζημοθήηζ ζηάαεζ ακαγδηυκ ηαζ ακαδζθυκ 

(ζηάθθς)- ακαηζκχ, ζηάπης, ακαγδηχ, ακαδζθχ.  ζηαθεία, 

ζηάθεοια, ζηαθεοηήξ, ζηαθεφξ, ζηάθεοζζξ, ζηάθζζια, 

ζηαθζδεφς, ζηαθεφς, ζηαθίξ, ζηάθζζζξ, ζηαθζζιυξ, 

ζηαθίγς, ζηάθιδ, ζηαθίδα, ζηαθζζηήνζ, ζηαθζζηήξ, 

ζηαθζζηυξ, ζηαθαεφνς (αεφνς), ζηαθάεονια, 

ζηαθαεονιάηζμκ, ζηαθαεαναία (ηφναδ), ζηάθαοενμκ (αφς), 

ζπάθαοενμκ (η>π), ζπάθαενμκ, ζηάθεοενμκ, αζηαθίγς, 

άζηαθμξ, αζηάθεοημξ, άζηαθημξ, αζηάθζζημξ, ζηάθμρ, 

ζπάθαλ (η>π), αζπάθαλ, ζθάθαλ (π>θ), ζηάθςρ, ζηθαθμπία. 

       

   ηθής, ηθδίς, ηθείς ηθάς = ιαηαζχκς, αθ. ηςθφς, 

α>δ>εζ- απμθνάγς, ειπμδίγς, ηθεζδχκς, απμηθείς, 

πενζμνίγς, πενζηθείς.  ηθδΎξ, ηθείξ, ηθείζζξ, ηθήζζξ, 

ηθεζδίμκ, ηθεζδάηζ, ηθεζδανάξ, ηθεζδάξ, ηθεζδανζά, 

ηθεζδάνζειμξ, Κθεζδί, ηθεζδμ-, ηθείδςια, ηθεζδχκς, 

ηθείδςζζξ, ηθεζδςηάνζ, ηθεζδςηήνζ, ηθεζδςηυξ, ηθδδμοπές 

(έπς), ηθεζδμοπές, ηθεζδμφπμξ, ηθείζηνμκ, ηθείενμκ, 

ηθήσενμκ, ηθήενμκ, ηθεζενία, ηθεζδυς, ηθήδμξ, ηθεζζμφνα 

(μφνμξ), ηθεζζηυξ, ηθδσζηυξ, ηθεζζχνζα (υνμξ), πενζηθείς, 

ηθεζημνίξ (υνζμκ), ηθεζημνίδα, ηθεζημνζάγς, ηθεζυξ, ηθμζυς 

(ε>μ), ηθμίζηνμκ, ηθχζηνμκ (μζ>ς), ηθςαυξ (αίμξ), ηθςαίμκ, 

ηθμοαί, ηθμφαα, ηθμοαάς, ηθμοαζάγς, ηθμοαζαίκς, 

ηθμφαζαζια, ηθμφαζμξ, ηθμοαζχκδ. 

 

   ημθευξ ηθείς, ηθμζυξ (θμ>μθ)- εήηδ λίθμοξ, εήηδ ηανδζάξ, 

οδνία.  ημοθευκ (μ>μο), ημθευκ, ημθευπηενμξ (πηενυκ). 

 

   ζηθάαμξ ζηάθ-ιδ ( = λίθμξ, αθ>θα) + αάς ( = ααίκς), μ 

δζάβςκ οπυ ημ λίθμξ, αθ. δςνζάθςημξ, αζπιάθςημξ- μ 

αζπιάθςημξ πμθέιμο, ακδνάπμδμ, δμφθμξ.  ζηθάαςια, 

ζηθααχκς, ζηθααάηζ, ζηθααζά, ζηθααςιέκμξ, ζηθααμ-, 

ζηθααυπμοθμ, ζηθάαα, ζηθααμπμφθα.   

 

   ηθίκς ηθάς (α>ζ), ηε-ηθα-ζιέκμξ ( = ηεεθαζιέκμξ, 

ηεηαιιέκμξ), ηθά-μιαζ ( = ιεηααάθθς δζεφεοκζδ, δζαεθχιαζ), 

ηθά-ζζξ ( = πμζηίθδ ζηνμθή, θφβζζια θςκήξ)-  ηάκς ηάηζ κα 

ηθίκεζ, κα οπμπςνήζεζ, ενείδς, αηημοιαχ, ζηνέθς ηάηζ 

πνμξ…, ζηδνίγς, ηαηαηθίκς, ηθίκς μκυιαηα ηαζ νήιαηα.  

ηθζζία, ακάηθζκηνμκ, ηθζζζάδεξ, δζηθίδεξ (δζξ), ηθζζίδεεκ, 

ηθζζίκδε, ηθίζζμκ, ηθζζίμκ, ηθίζζξ, ηθζζιυξ, ηθζηζηυξ, ηθίημξ, 

ηθζηυξ, ηθζηφξ, ηθζηφα, εηηθίκς, εηηθζκήξ, έηηθζζζξ, 

εηηθίηδξ, έηηθζημξ, ηθίκδ, ηθζκήνδξ, ηθζκμ-, ηθζκάξ, 

ηθζκηήν, ηθζκμααηία. 

 

   ηθίια ηθί-κς- δ ηθίζζξ ή ηαηςθένεζα εδάθμοξ, πνμξ 

ηάπμζα δζεφεοκζδ, ηονίςξ δ οπμηζεειέκδ ηαηςθένεζα ηδξ βδξ 

απυ ημκ ζζδιενζκυ πνμξ ημοξ πυθμοξ, ιένμξ ηδξ βδξ ή γχκδ, 

ηθίζδ, δζάεεζδ, πηχζδ.  ηθίιαλ (άβς, άλς), ηθζιαηδδυκ, 

ηθζιαηίγς, ηθζιαηζζιυξ, ηθζιαηηήν, ηθζιαηηδνίγμιαζ, 

ηθίιαηα. 

 

   ηθμκές, ηθμκίγς αθ. ηθίκς, ηθάς (α>μ) = ιαηαζχκς, 

ιεηααάθθς δζεφεοκζδ- δζχης, ειαάθθς ζε αηαλία, ηαναπή 

(ηναδαίκς), ζφβποζδ, ηνέπς ζε θοβή, ζοκηανάγς, εκμπθχ, 

μνιχ αβνίςξ, πθήηημιαζ απυ ηφιαηα.  ηθυκζζζξ, ηθυκμξ, 

ηθμκχδδξ, ηθμκζζιυξ, ηθυκδζζξ, ηθμκζέιαζ, ηθμκζηυξ, 

ηθμκζμφιαζ, ηθμκζζηζηυξ, ζοβηθμκίγμιαζ, ζοβηθμκζζηζηυξ, 

ηθμκχ 

 

   ηθφδςκ ηναδ-αίκς (ν>θ, α>ο), αθ. ηθμκές ( = πθήηημιαζ 

απυ ηφιαηα, μ>ο)- ηφια, ηφιακζδ, ευνοαμξ, εαθαζζμηαναπή.  

ηθοδςκίγμιαζ, ηθοδάγμιαζ, ηθοδχκζμκ, ηθοδχκζζια, 

ηθοδςκζζιυξ, ηθοδαζιυξ, ηθφδζμξ, ηθφγς (δζ>γ), ηθοζιυξ, 

ηθφζια, ηθοζηήν, ηθοζηήναξ, ηθοζακηθία, ηθοζηήνζ, 

ηθφζηνμ, ζφβηθοξ, ζοβηθφγμιαζ, ζφβηθοδμξ, 

ζοβηθοδάγμιαζ, ηαηαηθφγς, ηαηάηθοζζξ, ηαηάηθοζια, 

ηαηαηθοζιυξ, ηαηάηθοζημκ, ηαηάηθοζηνμκ. 

 

   ηθάνμξ, ηθήνμξ (α>δ) ηθά-ς + άνμξ, ήζακ θίεμζ ή υζηναηα 

ή λοθάηζα (ηθάζιαηα), αθθά ηαζ ημ θαιαακυιεκμ δζα ηθήνμο,  

ηθάζια ιένμοξ ζοκήεςξ ηοβπάκεζ-  θαπκυξ, ημ δζα ηθήνμο 

απμκειυιεκμ, δ δζα ηθήνμο απμκμιή βδξ ζημοξ πμθίηεξ, ιένμξ 

βδξ, αβνμηήπζμ, ηηήια.  ηθήνανπμξ, ηθδνζηυξ, ηθδνίμκ, 

ηθδνμδμηχ (δίδς), ηθδνμδμζία, ηθδνμδμηές, ηθδνμδυηδξ, 

ηθδνμδυηδια, ηθδνμκμιές (κέις), ηθδνμκυιδια, 

ηθδνμκμιζά, ηθδνμκμιία, ηθδνμκμιχ, ηθδνμκμιζηυξ, 

ηθδνμπαθθήξ (πάθθς), ηθδνμοπές (έπς), ηθδνμφπδια, 

ηθδνμοπία, ηθδνμφπμξ, ηθήνςια, ηθήνςζζξ, ηθδνςηήξ, 

ηθδνςηί, ηθδνςηνίξ, ηθδνςηίξ, ηθδνςηίδα, ηθδνχκς, 

απμηθδνχκς, απμηθήνςζζξ, ηθδνμδυπμξ (δέπμιαζ), ηθδνμ-, 

ηθήνα, ηθδνζηζζιυξ, ηθδνμηναηία, επίηθδνμξ, άηθδνμξ, 

ηθδνζημπμζχ.   

 

   ηθέπης αυν. ε-ηθά-πδκ, απυ ημ ηθά-ς (α>ε) + πάζζξ = 

ηηήζζξ (ζ>η) - ηθέας.  ηθέπηδξ, ηθεπηήν, ηθεπία, ηθέπμξ, 

ηθεπίγμιαζ, ηθεπηαπμδυπμξ (απμδέπμιαζ), ηθέθηδξ (π>θ), 

ηθεθηά, ηθεθηάηα, ηθεθηζά, ηθεθημονζά, ηθέθηζηα, 

ηθέθηζημξ, ηθεθημ-, ηθέθηνα, ηθέθης, ηθερζά (πη, θη >ρ), 

ηθερία, ηθερζ-, ηθέρζιμ, ηθερίιζ, ηθερφδνα (φδςν), 

ηθερζιαίζημξ, ηθέας (π>α), ηθέαδδκ, ηθέιια (πι>ιι), 

ηθειιέκμξ, ηθειιαηζηυξ, ηθειιαηζζηήξ, οπμηθέπης, 

οπμηθμπή, ηθμπή (ε>μ), ηθμπαίμξ, ηθμπζιαίμξ, ηθμπείμκ, 

ηθμπυξ, ηθμπεφξ, ηθμπεφς, ηθμπεία, ηθμημπεφς (π>η, 
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μπεφς), ηθχρ (μ>ς), ηθςπεφς, ηθςπάμιαζ, ηθςπεία, 

ηθςπηζηυξ. 

 

   ηαν, ηάνα ηαν-ηφκς, ηάν-ημξ = ζηθδνυηδηα (ηνακίμ, 

αν>να)- ημ ηεθάθζ, επί ημνοθχκ αμοκχκ, επί θζιέκμξ ημ 

έζπαημ άηνμ, δ ημνοθή πνάβιαημξ, ςξ πενίθναζδ δδθχκεζ ημκ 

άκενςπμ.  ηαναδμηές (δμηές), ηαναδμηία, ηανδαανζάς 

(αανές), ηανδαανές, ηαναζαανάς, ηανδαάνεζα, 

ηανδαανία, ηανδαάνδζζξ, ηανζαανίδ, ηανακζζηνήν, 

ηανακζζηήξ, ακάηαν (ακά), ηάνακμξ, ηανακυς, ηαναημιές, 

ηαναηυιδζζξ, ηανάημιμξ, ηαναηυιμξ, ηανδαμάκ (αμχ), 

ηάνδκμκ, ηανδθυνμξ (θένς), ηανπαγζά (πα-ίς, παηάζζς > 

παζζά > παγζά, ζ>γ), ηανπάγςια, ηανπαγχκς, 

ηανπαγμεζζπνάηημναξ, Καναζυξ, ηανάηαθθμκ (ηάθθαζμκ), 

ηάνακκμξ (άκς).  

 

   ηναξ ηαν > ηναξ (αν>να, αθ. ηνακίμκ), βεκ. ηναη-υξ (ηναη-

φκς)- δ ηεθαθή.  ηνάηα, ηνήεεκ (α>δ), ηναίνα, ηνάαααημξ 

[ηναη-υξ (βεκ. ημο ηναξ) + ααξ (ιεημπ. ημο ααίκς) > ηνάη-αα-

ημξ > ηνάαααημξ (ηα>αα)], ηναααάηζμκ, ηνάααημξ, ηνεαάηζ 

(α>ε), ηνεαάηα, ηνεααηίκα, ηνεααηζκζάγς, ηνεααημ-, 

ηνεααηχκς, ηνεααηςιέκμξ, ηνέααημξ, ηνεααημθζά (εθζά). 

 

   ηνυιομκ ηνα-ξ (α>μ) + ιφς (ηθεζζιέκμ ιέζα ζηδ βδ)- ημ 

ηνειιφδζ.  ηνυιιομκ [ια-ζηάγς (αθ. ιά-ιια) > ηνμιο-ιαμκ > 

ηνυιιαμκ > ηνυιιομκ (α>ο)], ηνμιιφδζ, ηνειιφδζ (μ>ε), 

ηνμιιφδζμκ, ηνμιιομ-,  ηνμιιουεζξ, Κνμιιομφζα. 

 

   ηάθαεμξ ηάνα (ν>θ) + ηίεδιζ, πνμζη. α΄αμν. εμο, ες. 

Έθενακ επί ηεθαθήξ μζ Αήιδηνα, Γδ, Ρέα, Σφπδ η. ά.. 

Καηαζηεοάγμκηακ απυ πμθθά οθζηά ηαζ υπζ ιυκμκ απυ ηαθάιζ, 

υπςξ ηχνα, ηαθάεζμκ, ηαθάεζ, ηαθαείζημξ, ηαθαεδθυνμξ, 

ηαθαεμεζδήξ, ηαθαευς, ηαθάεςζζξ. 

 

   ηνζηχ ηνάξ, βεκ. ηναηυξ > ηνεηχ (α>ε) > ηνεηχ (η>η) > 

ηνζηχ (ε>ζ)- δ ηεθαθή (Ώζυθ., Κνδη.).  Σνζηχ, Σνζημβέκεζα 

(βεκκχ)- μκυιαηα ηδξ Ώεδκάξ, δζυηζ βεκκήεδηε απυ ημ ηεθάθζ 

ημο Αζυξ. 

 

   ηνυημξ ηναξ > ηναηυξ (βεκ.) > ηνμηυξ (α>μ) > ηνυημξ 

(η>η), είκαζ αμθαμεζδέξ θοηυ (αθ. ηνυ-ιομκ)- ημ θοηυ 

ζαθνάκζ, μ ηνυημξ ημο αοβμφ (απυ ημ πνχια).  ηνμηήζμξ, 

ηνυηεμξ, ηνμηίαξ, ηνμηζκίγς, ηνμηίγς, ηνυηζκμξ, ηνμηυεζξ, 

ηνμημεζδήξ, ηνμηυς, ηνμηάδζ, ηνμηάθδ (αθξ, αθ. ηναξ), 

ηνμηαθίηδξ, ηνμηαθμπαβήξ (πήβκοιζ), ηνμηάημξ, ηνμηεΎκδ, 

ηνμηέηα, ηνμηεηίκδ, ηνυηζκμξ, ηνμηυννζγα, ηνμημζιία, 

ηνμηςηυξ, ηνμηυξ, ημνηυξ (νμ>μν), ηνμηυδεζθμξ (δείνς, 

ν>θ, απυ ημ πνχια ημο δένιαηυξ ημο, ζδίςξ ηδξ ημζθζάξ), 

ηνμημδεζθίηδξ, ηνμημδεζθέα, ηνμημδείθμκ, ηνμημδείθζμκ, 

ηνμημδεζθζάξ, ηνμημδείθζκμξ, ημνηυδεζθμξ (νμ>μν). 

 

   ηνυηαθμξ ηνάηα (ηναξ, α>μ) + άπης (αθή)- ημ πθάβζμ ημο 

ιεηχπμο, ηα ιδθίββζα, δ πθεονά υνμοξ, ημ υπζζεεκ ιένμξ 

αζαθίμο.  ηνμηαθζαίμξ, ηνμηαθίγς, ηνμηάθζμξ, ηνμηαθίξ, 

ηνμηαθζζηήξ, ηνμηαθίηδξ, ηυνζδ (ηνυηαθμξ > ηνυηδ > 

ηυνηδ, νμ>μν > ηυνζδ, η>ζ), ηυννδ (νζ>ζζ), ηυννα, ημνζέα, 

ημνζεία. 

 

   ηάνομκ ηάνα α>ο)- ηανφδζ.  ηανφα, ηανοάνζμκ, 

ηανοαηίγς, ηανοέθαζμκ, ηανφσκμξ, ηανοδνυξ, ηανοΎηδξ, 

ηανφπνμμξ (πνςξ), ηανφςκ, ηανοςηυξ, ηανοήιαηα, ηάνμοα, 

ηανφδζμκ, ηανφδζ, ηανοδζά, ηανοδυς, ηανοδχκς, 

ηανφδςζζξ, ηανοδυθαδμ, ηανοδδυκ, θεπημηάνοα, 

θεπημηανοά, θεθηυηανα, ηανμφθζ, ηανέθζ, ηανμοθζάγς, 

ημνυιδθμ (α>μ), ημνμιδθζά, Κμνμιδθζά. 

 

   ηναζπάθδ ηνάξ (α>αζ) + πάθδ- ηεθαθαθβία απυ πμθοπμζία, 

καοηία, ηάζδ πνμξ ειεηυ.  ηναζπαθίγς, ηναζπαθάς.  

    ηανυς ηάνα- αοείγς ζε ααεφ φπκμ, κανηχκς, επί υκμο.  

ηάνμξ, ηάνςζζξ, ηανχδδξ, ηανςηζηυξ, ηανχκς, ηαηανχκς 

(ακαδζπθαζζαζιυξ), ηαηάνςια. 

   ηανςηίδεξ ηάνα + μδίηδξ > ηαναμδίηεξ > ηανςδίηεξ 

(αμ>ς) > ηανςηίδεξ (ακηζιεηάεεζδ)- μζ δφμ ιεβάθεξ ανηδνίεξ 

ημο ηναπήθμο. 

   ηάνααμξ ηάνα + ααίκς (ιεημπ. ααξ), εηηυξ ηαζ ακ εη ηςκ 

ηέναξ (ε>α) + θφς (θ>α)- ηάκεανμξ ηεναζθυνμξ, ηαθμφιεκμξ 

ηαζ ηενάιαολ, μζηναηυδενιμ αηακεςηυ, πθμίμ, ηανάαζ.  

ηαναααία, ηανααμεζδήξ, ηανάιαζμξ (α>ια), ηανάαζμκ, 

ηανάαζ, ηανααέθα, ηανααζά, ηανααχδδξ, ηανααμηφνδξ, 

ηανάαμθαξ, ηανααυπακμ, ηανααμ-, ηανααίζζμξ, ηανααίξ, 

ηανααίδα, ηανααζδμ-, ηανδάθδ (α>δ), ζηάνααμξ, 

ζηαναααίμξ, ζηανααζίδεξ, ζημνμααίμξ (α>μ), ηανάιααξ ( = 

πμζιεκζηή νάαδμξ, πζεακυκ απυ ηδκ ζοκήεεζα ηςκ αμζηχκ, μζ 

μπμίμζ ηδκ ημπμεεημφκ μνζγμκηίςξ επί ημο ηναπήθμο, 

ηνειχκηεξ επ’ αοηήξ ηα πένζα. Σμ ζφκμθμ μιμζάγεζ ιε ηάνααμ, 

αθ. ηάνααμξ, ηανάιαζμξ). 

   ζημνπζυξ ζηάνααμξ, α>μ, α>π- αηακεμθυνμξ ζπεφξ, 

αηακεχδεξ θοηυ, ζημνπζυξ, πμθειζηή ιδπακή πνμξ εηηυλεοζδ 

αεθχκ, αζηενζζιυξ.  ζημνπίμξ, ζηυνπαζκα, ζηυνπεζμξ, 

ζημνπζαίκμιαζ, ζημνπζακυξ, ζημνπζμ-, ζημνπζυεζξ, 

ζημνπζυμιαζ, ζημνπίμονμξ (μονά), ζημνπίηδξ, ζημνπζχδδξ, 

ζημνπζμεζδήξ, ζημνπίςκ. 

   ηονίζζς ηάνα (α>ο) + ίης > ηονίη-ζς > ηονίζζς 

(ηζ>ζζ)- ηηοπχ, επζηίεειαζ δζα ηδξ ηεθαθήξ ή δζα ηςκ 

ηενάηςκ ςξ ηνζυξ ή ηαφνμξ, ιεηαθ., επί πηςιάηςκ πθευκηςκ 

ηαζ πθδηημιέκςκ ηαηά ηδξ αηηήξ.  επζηονίζζς. 

   ηονδααζία ηάνδ-ημξ (βεκ. ημο ηάνα, α>ο) + ααίκς (αήζ-

μιαζ, δ>α)- δ δζα ηςκ ηενάηςκ ιάπδ.  ηονήααζζξ, ηονδαάγς, 

ηφνδαμξ, ηονδαάηδξ, ηονήαζα. 

   ηαθφπης ηάν-α (δ ηεθαθή ηαζ ημ άκς ιένμξ πναβιάηςκ, 

ν>θ) + άπης (α>ο)- ζηεπάγς (εέης ηάηζ επάκς), ηνφας, 

επζζηζάγς, πενζαάθθς.  ηάθοιια (πι>ιι), ηάθοκια (ι>κ), 

ηαθοιιάηζμκ, ηαθοιιαφπζμκ (αοπήκ), ηαθοιιαφπζ, 

ηαθοιιαφηζ, ηαιδθαφπζμκ (ακαβναιαηζζιυξ), ηαιεθαφπζμκ, 

ηαιποθαφπζ, ηαθοπηήν, ηαθφπηνα, ηαθοπηνίγς, 

ηαθοπηήνζμκ, ηαθοπηήξ, ηαθοπηυξ, ηάθορζξ, Καθορχ 

(ηάθορε ημκ Οδοζζέα), επζηαθφπης, επζηάθορζξ, 

απμηαθφπης, απμηάθορζξ, ακαηαθφπης, ακαηάθορζξ, 

πνμηαθφπης, πνμηάθορζξ, πνμηάθοιια, ηάθηζα (π>η), 

ηάθηζμξ, ηαθφαδ (π>α), ηαθφαα, ηαθοαίηδξ, ηάθοαμξ, 

ηαθοαίξ, ηαθφαςια, ηαθοιαςια, ηαθοαχκς. 

   πέπθμξ ηεηάθ-οπημ, οπενζοκ. ημο ηαθφπης > ηέηαθ-μξ > 

ηέηθμξ > πέπθμξ (η>π)- ηάθοιια, ζζκδχκ, πάπθςια, 

ηαθφπηνα, ιεβάθδ εζεήξ βοκαζηεία, ημ πενζηυκαζμ.  πεπθίξ, 

πεπθμ-, πέπθςια, πάπθςια (ε>α), παπθςιαηάξ, 

παπθςιαημφ, παπθςιαημπμζυξ. 

   ηάθολ ηαθφπης (π>η) > ηάθοπ-ξ > ηάθοη-ξ > ηάθολ- 

ηάθοιια, ζηέπαζια, πενζηάνπζμ, δ εήηδ ζπυνςκ ηςκ θοηχκ, δ 

ηάθολ ημο άκεμοξ, ημζιήιαηα βοκαζηεία.  ηάθολζξ, ηαθφηζμκ, 

ηαθοηίγεζκ, ηαθφηςκ, ηαθοηχπζξ (ςρ), ηαθοηςπυξ, 

ηάθοηαξ. 

   ηέθοθμξ ηαθφπης α>ε, π>θ- ημ πενίαθδια ηανπχκ, μ 

θθμζυξ, εήηδ, υζηναημ, ημ ημίθμ ημο μθεαθιμφ.  ηεθφθακμκ, 

ηεθφθζμκ, ηεθοθακχδδξ, ηεθφθζ, ηθφθζ, ηεθοθμεζδήξ, 
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ηθζαακάνζμξ [ηεθοθ- > ηεθθ- > ηθεα- (εθ>θε, π>α) > ηθζα- 

(ε>ζ)]- εςναημθυνμξ, ηδθίαακα, ηδθάιζκα. 

   ηάθπδ ηαθφπης- αββείμ ζημ μπμίμ ημπμεεημφζακ ηδκ 

ηέθνα ημο κεηνμφ, ρδθμδυπμξ, υκμια αζηενζζιμφ.  ηάθπζξ, 

ηάθπμξ, ηάθπζμξ, ηάθπδξ, ηάθπζζζα, ηαθπζά, ηαθπμκμεεφς, 

ηαθπμκμεεία, ηαθπμκυεεοζζξ, ηαθπμογάκδξ, ηαθπμογακζά, 

ηαθπμογάκζημξ, ηαθπμογάκμξ, ηαθπάηζ, ηανάθα (θ>ν, π>θ), 

ηαναθάηζ. 

   πέθοξ αθ. ηαν-παθ-έμξ (α>ε), πέν-ζμξ (ν>θ), ηάθ-ολ, ηέθ-

οθμξ (η>π)- πεθχκα, θφνα (δζυηζ απυ ηέθοθμξ πεθχκαξ 

ηαηαζηεφαζε μ Βνιήξ ηδκ πνχηδ θφνα), μ αζηενζζιυξ ηδξ 

Λφναξ, ημ ηονηυ ζηήεμξ ή ζηένκμ.  πεθφηθμκμξ (αθ. 

ηθμκχδδξ), πέθοικα, πεθφκζμκ, πέθομκ, πεθομζζυξ (ζείς), 

πέθοδνμξ (φδςν), πεθχκδ (ο>ς), πεθχκα, πεθςκία, πεθςκίηζξ, 

πεθςκζάξ, πεθχκζμκ, πεθςκίξ, πεθςκυξ, πέθοζια. 

   ειφξ (ιεηά ή άκεο δαζείαξ) ίζςξ εη ημο πέθοξ, δ δαζεία εη 

ημο π, δδθαδή πέθοξ > έθοξ > έκοξ (θ>κ) > έιοξ (κ>ι) ή εη ηςκ 

εκ + φδ-αημξ (κ>ι) δζυηζ δ βεκ. είκαζ ειφδμξ- πεθχκα βθοηχκ 

οδάηςκ. 

   ηνφπης ηαθφπης > ηθφπης > ηνφπης (θ>ν)- ηαθφπης, 

ζηεπάγς, ηνφας ζηδ βδ, ηαθφπης ιε πχια, εάας.  ηνοπηάγς, 

ηνοπηάδζμξ, ηνοπηεία, ηνοπηυξ, ηνοπηεφς, ηνοπηίκδα, 

ηνοθηυ (π>θ), ηνοθαημφς, ηνοθμ-, ηνοθημφθζ, ηνφθζμξ, 

ηνοθίςξ, ηνοθά, ηνοθάδζξ, ηνφθα, ηνοθακδυκ, ηνοθδδυκ, 

ηνοθαίμξ, ηνφθαζμξ, ηνοθή, ηνοθζαζηήξ, ηνφθζιμξ, 

ηνοθίκμοξ (κμοξ), ηνοθυκμοξ, ηνφθμξ, ηνοθζυηδξ, ηνφθς, 

ηνφθης, ηνφθ-, ηεηνφθαθμξ (ακαδζπθαζζαζιυξ), ηνίρζξ 

(πζ>ρ), ηνφρζιμ, απυηνορζξ, ηνορζ-, ηνορχκαξ, ηνορχκα, 

ηνορμφθζ, ηνορζά, ηνοράκα, ηνοαάγς (θ>α), ηνφας, 

ηνοαζηζάκμξ, ηνοααζηυξ, ηνοαή, ηνφαδα, ηνφαδδκ, 

ηνφαδθμξ, ηνοαήηδξ, ηνοαήζζα. 

   ηυθπμξ ηαθφπης (α>μ), ηάθπδ- απυ ηδκ γχκδ ιέπνζ ημκ 

θαζιυ (επί πμθειζζηχκ έπνδγε ηαθφρεςξ), δ ημζθζά, ημ 

ημίθςια ηδξ ιήηναξ, δ πηοπή πμο ζπδιαηίγεζ παθανή εζεήξ, 

ηυθπμξ εαθάζζδξ, ημζθάδα.  ημθπίαξ, ημθπίγς, ημθπίηδξ, 

ημθπυς, ηυθπςια, ηυθπςζζξ, ηυνθμξ (θ>ν, π>θ). 

   άηνμκ, άηνα, άηνδ α (επζηαη.) + ηνάξ, αθ. ηάνα- ημ έζπαημ 

ή φρζζημ ζδιείμ, άηνα βδξ, αηνςηήνζμ, ημνοθή υνμοξ, 

θνμφνζμ, αηνυπμθδ, ηέθμξ, ημ πένζ, ημ πυδζ.  άηνμξ, άηνμεεκ, 

αηναήξ (άδιζ), αηναίμξ, αηναλυκζμκ (άλςκ), αηνυεζ, 

αηναπμθές (πμθές), αηναπμθία, αηνάπμθμξ, αηνέιςκ, 

άηνζα, αηνία, αηνμ-, άηνζξ, αηνίδζμκ, αηνίγς, αηνυηδξ, 

αηνυηδηα, αηνςκάνζμκ, αηνμηχθζμκ (ηχθμκ), αηνχηδξ, 

αηνχνζα (χνα), αηνςηήνζμκ (ηδνές;), αηνςηδνζάγς (ηείνς, 

εζ>δ), αηνςηδνίαζζξ, αηνςηδνζαζιυξ, αηνςηδνζχδδξ, 

αηνςιίξ (χιμξ), αηνςιία, ίηνζα (α>ζ), ζηνία, ζηνίςια. 

   άπνζ, άπνζξ άηνζξ, η>π- μθμζπενχξ, πακηεθχξ, επί πνυκμο 

ηαζ ηυπμο, ιέπνζ, επί ιέηνμο ή ααειμφ, επί δζαζηήιαημξ.   

   ηναζηήνζμκ ά-ηνα + ίζηδιζ- πυδζ  ηθίκδξ. 

   υηνζξ άηνζξ, άηνμξ, α>μ- άηνζξ, ηναπφηδξ, επί ζπαζιέκμο 

μζημφ (έπμκημξ πμθθά άηνα).  μηνζυεζξ, μηνζάμιαζ, μηνίααξ 

(ααίκς). 

   ηνμζζαί ά-ηνμ-ξ + ζηάξ (ιεημπ. αμν. ημο ίζηδιζ, ζη>ζζ)-  

μζ άηνεξ ή μζ ελέπμκηεξ θίεμζ ηςκ πφνβςκ.  ηνμζζμί, 

ηνμζζςηυξ, ηνυζζζμκ, ηνυζζζ, ηνμζζυπθεβια. 

   Γάηνμξ γα (επζηαη.) + άηνμξ- πςνζυ ζηδκ Κνήηδ.   

   ηνάζπεδμκ ά-ηνμξ + πέδμκ, μ>α- άηνα, πενζεχνζμ, ημ 

αηνυηαημ ιένμξ πναβιάηςκ, ζδίςξ οθάζιαημξ ή εκδφιαημξ, 

ζηναημπέδμο, επί μδμφ.  ηναζπεδυμιαζ. 

  ηνδπζδυς ά-ηνδ + πέγα (ε>ζ, γ>δζ>δ)- εθμδζάγς ιε 

οπμδήιαηα.  ηνδπζδαίμκ, ηνδπίδςια, ηνδπίξ, ηνδζθφβεημκ 

(θοβή).   

   ηνειάκκοιζ ά-ηνα (α>ε) + ιέκς (ε>α)- απαβπμκίγς, 

ακανηχιαζ, αζςνμφιαζ, απαβπμκίγμιαζ, είιαζ ιεηέςνμξ, 

μηθάγς.  ηνειάενα, ηνειάζηνα, ηνειάξ, ηνειαζηή, 

ηνέιαζια, ηνειαζιυξ, ηνειαζηήν, ηνειαζηυξ, 

ηνειαζιέκμξ, ηνειάδα, ηνειάγς, ηνειάεα, ηνειάθα, 

ηνειάιεκμξ, ηνειακηαθάξ (ηάθαξ), ηνειαζίδζ, ηνέιαζζξ, 

ηνειαζζά, ηνειαζηάνζ (ίζηδιζ), ηνειαζηήν, ηνεικάς, 

ηνήικδιζ (ε>δ), ηνδικίγς, ηνήικδζζξ, ηνδικζζιυξ, 

ηνδικυξ, βηνειυξ, βηνειίγς, ηνδειυξ. 

   αηνζαήξ άηνζξ + αάξ (α>δ, ιεημπ. ημο ααίκς)- πζζηυξ ζε 

ηάεε θεπημιένεζα, πνμζεηηζηυξ, θεπημιενήξ, θεζδςθυξ, 

βθίζπνμξ, αηνζαυξ, θζηυξ.  αηνζαυξ, αηνζαυς, αηνζαεφς, 

αηνζααζηήξ, αηνίαεζα, αηνζαί, αηνζαχξ, αηνίαςια, 

αηνίαςζζξ, αηνζαά, αηνζα-, αηνζαμ-, αηνζααίκς, αηνζαίγς, 

αηνζαςηζηυξ, αηνζαμφηζζημξ, αηνζαχκς. 

   ιαηνυξ άηνμξ = ορδθυηαημξ, ημ ι πνμηίεεηαζ (υζπμξ – 

ιυζπμξ, μπθέοξ – ιμπθεφξ)- ηαε’ φρμξ, ζημκ ιδνμ, ορδθυξ 

ηαζ ααεφξ, ιαηνυξ ηαηά ηυπμ, πνυκμ, ιήημξ, εηηεηαιέκμξ, 

ιέβαξ, πμθφξ, δζανηχκ, οπέν ημ δέμκ ιαηνυξ, μπθδνυξ, ιαηνάκ.  

ιαηνάκ, ιαηνοά, ηαηνφκς, ιάηνςκ, ιάηνςζζξ, ιαηζζηήν, 

ιαηναίκς, ιαηνέκς, ιαηνα-, ιάηνεια, ιαηνδ-, ιαηνζά, 

ιαηνζκάνζ, ιαηνοκάνζ, Μαηνζκή, Μαηνίκζμξ, Μαηνζκίηζα, 

ιαηνζκυξ, ιαηνοκυξ, Μαηνζκμφ, ιαηνζυξ, ιαηνμ-, ιαηνο-, 

ιαηνφξ, Μαηνοπχνζ, Μαηνφζζμ, Μαηνοκυνμξ (υνμξ), 

Μαηνοπθάβζμ, ιάημξ, ιάηζζημξ, ιάηςκ, ιάλζιμξ (ηζ>λ), 

Μάλζιμξ, ιάλζ, ιάλζιμοι. 

   ιήημξ ιαηνυξ, ιάημξ, α>δ, ιδηίγς, ιδηζηυξ, ιήηζζημξ, 

ιδηυεεκ, ιδημπμζές, ιδηυηδξ, ιήηοκζζξ, ιδηοκηέμκ, 

ιδηοκηζηυξ, ιδηφκς, ιδηοζιυξ, ιήηςκ (θένεζ ιαηνυ 

ζηέθεπμξ), ιδηςκζηυξ, ιδηχκζμκ, ιδηςκίξ, ιδηςκίηδξ, 

ιδηςκμεζδήξ, ιφηδξ (ιάημξ, α>ο, ιδηφκεηαζ ηαπέςξ ηαηά ημ 

ζηέθεπμξ)- ιακζηάνζ, ιφηδηαξ, ιοηδηίαζζξ, ιοηήηςζζξ, 

ιοηδημ-.    

   ιάηαν ιαη-νυξ + άνς (αν-αν-ίζης)- επί εεχκ, επί 

ακενχπςκ, επί κεηνχκ.  ιαηανίγς, ιαηάνζμξ, ιαηάνζ, 

ιαηανζυηδξ, ιαηανζζηυξ, ιαηανίηδξ, ιανηάξ 

(ακηζιεηάεεζδ), αιφηανζξ (α, επζηαη., α>ο), ιαηημάς (ημές), 

Μαηηχ, ιάηημν (ηυζζς). 

   ιαηεδκυξ, ιδηεδακυξ (α>δ) ιαη-νυξ, ιήη-μξ + εηυξ (νδι. 

επίε. ημο ίδιζ, η>δ)- ιαηνυξ, ορδθυξ [πζεακυκ κα ζήιαζκε ημκ 

δζαιέκμκηα (έδμξ) ή πμνεουιεκμ (εηυξ) ζε ορδθμφξ ή ιαηνάκ 

ηεζιέκμοξ ηυπμοξ].  Μαηεδχκ, Μαηέηδξ, Μαηέηζξ, 

Μαηεδυκζζζα, Μαηεδμκίξ, Μαηεδμκίηζξ, Μαηεδμκίηζημξ, 

Μαηεδμκία, Μαηεηηία, Μαηεδμκίγς, Μαηεδμκζζιυξ, 

ιαηεδμκήζζμκ, ιαηεδμκήζζ. 

   ιέπνζξ, ιέπνζ ιαηνφξ (α>ε, η>π)- έςξ, δεδμιέκμο ηάπμζμο 

ζδιείμο, επί πνυκμο, ηυπμο, ιέηνμο, ααειμφ, ςξ ζφκδεζιμξ, 

εθ’ υζμκ, εκ υζς.   
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   ιάζζςκ ζοβην. ημο ιαηνυξ (ιάη-ζςκ, ηζ>ζζ), ιάζζμκ, 

ιαζζυηενμκ, ιαηνυηενμξ, ιάζηα. 

   Τιδηηυξ α (επζηαη., α>ο) + ιήημξ > Τιδη-ηυξ > Τιδηηυξ 

(ηη>ηη), είκαζ ιαηνυζηεκμ υνμξ- υνμξ ηδξ Ώηηζηήξ.  

   ιέβαξ ιήημξ, δ>ε, η>β- υπςξ ημ ιαηνυξ, ιεβάθμξ, ορδθυξ, 

ζζπονυξ, δοκαηυξ, ζπμοδαίμξ.  ιεβάθμξ, ιεβάθςξ, ιέβζζημξ, 

ιέβζζηα, ιαβίζηςν,  Μάβζζηνμξ, ιέβα, ιεβαθφκς, 

ιεβαθχκς, ιεβαίνς (αίνς), ιεβαθαίκς, ιεβαθείμκ, 

ιεβαθεζυηαημξ, ιεβαθεζμηάηδ, ιεβαθεζυηδηα, ιεβάθοκζζξ, 

ιεβάθςια, ιεβαθφηενμξ, ιέβεεμξ, ιεβέεοκζζξ, 

ιεβεεοκηήναξ, ιεβεεοκηζηυξ, ιεβεευς, ιεβεεφκς, 

ιεβζζηάκαξ, Μεβίζηδ, ιεβζζηυηδξ (ίζηδιζ), ιέβζζημκ, 

ιεβζζηάκμξ, ιεβίζηαημξ, ιεβζζηεφς, ιέβανμκ (άνς, αίνς), 

Μέβανα, Μεβανζηυξ, Μεβανίηδξ, Μέβανμ, ιέβανα, ιάβανα, 

Μεβάνπδξ, ιαβανίγς, ιαβάνα, ιαβανζζζά, ιαβάνζζια, 

ιαβανζζιέκμξ. 

   ιείγςκ ιέβαξ > ιεβζςκ > ιέγςκ (βζ>γ) > ιείγςκ (ε>εζ), 

ζοβην. ημο ιέβαξ, ιεζγμκάηζξ, ιεζγμκυηδξ, ιεζγυκςξ, 

ιεζγυηενμξ, ιέγςκ, ιέζζμκ (γ>ζζ), ιέζδςκ. 

   ιάζημνδξ ια(βί)ζηςν = επζζηάηδξ, δζδάζηαθμξ- ιάζημναξ, 

έιπεζνμξ ζε ηάπμζα ηέπκδ, επζζηάηδξ, επζδέλζμξ.  ιάζημναξ, 

ιαζημνεία, ιαζηυνζηα, ιαζημνζά, ιαζηυνεια, ιαζημνεφς, 

ιαζηνμθμβχ, ιαζηυνζζζα, ιαζημνζηυξ, ιαζηνμθυζ, 

ιαζηνμπυξ (μπζπεφς = οπαημφς), ιαζηνμπεία, ιαζηνμπεφς. 

   ιαβηάθζ ιέβ-αξ (ε>α) + ηήθεμξ (δ>α), ιαββάθζ. 

   ιάθα ιέβαξ > ιέβα > ιάβα (ε>α) > ιάθα (β>θ, υπςξ ιυβζξ – 

ιυθζξ)- θίακ, άβακ, πάκο, ζθυδνα.  ιάθθζμκ (ζοβην.), ιάθθμκ 

(οπενε.), ιάθζζηα, ιαθενυξ, ιαθενά, ιφνζμξ (α>ο, θ>ν)- 

ακανίειδημξ, άπεζνμξ, αηεθεφηδημξ, ιφνζμζ, ιονζάδεξ, 

Μονιζδυκεξ (ιέδς, ε>ζ). 

   ιφνιδλ ιφν-ζμξ + ιήημξ, δζυηζ ζπδιαηίγμοκ βναιιή ιαηνά 

υηακ πμνεφμκηαζ ηαζ είκαζ ακανίειδημζ, ιονιήηζ, ιφνιμξ, 

ιφνιζλ, ιονιδηζά, ιένιδβηαξ, ιενιήβηζ, ιονιήβηζ, 

ιονιδβημθυβμξ, ιενιδβημθυβμξ, Μονιήβηζ, ιονιδβηζά, 

ιονιδβηζάγς, ιονιήβηζαζια, ιονιδδίγς, ιονιδημθυβμξ, 

ιονιδδχκ, ιονιήηεζμξ, ιονιδηχεζξ, ιονιδημ-, 

ιονιδηίαξ, 

   ιάνβμξ ιάθα (θ>ν) + άβς- ειιακήξ, ιαζκυιεκμξ, 

άπθδζημξ, αζζπνυξ.  ιανβάς, ιανβαίκς, ιανβήεζξ, ιάνβδξ, 

ιανβήξ, ιανβίηεζα, Μανβίηδξ, ιανβζημιακία, ιανβυμιαζ, 

ιανβμζφκδ, ιανβυηδξ, θαίιανβμξ (θαζ επζηαη.), θαζιανβές, 

θαζιανβία, θαζιανβυηδξ. 

 

 

                             Ρίγα  ηα > ηαν- > ηεν- 

 

   ηέναξ αθ. ηάνημξ (α>ε), εη ηδξ ζηθδνυηδηαξ- ημ ηέναημ, 

ηαηά ημ πθείζημκ ημο αμδζμφ, ςξ ζφιαμθμ ζζπφμξ (ηάνημξ), 

ηέναξ ςξ φθδ, εη ηέναημξ, επί ηςκ μδυκηςκ ημο εθέθακηα, 

ηέναξ ςξ ζάθπζββα, πμηήνζ απυ ηέναημ, αναπίςκαξ ή ηθάδμξ 

εαθάζζδξ ή πμηαιμφ, ηέναξ ζηναηεφιαημξ ή ζηυθμο, ηεναία 

πθμίμο, φρςια.   ηεναία, ηενάδζμκ, ηενάεζξ, ηεναυξ, 

ηεναηάνζμκ, ηεναΎηδξ, ηενάιαολ, ηεναηαία, ηενα-, ηεναΎξ, 

ηενάιαδθμκ (αάθθς), ηεναηάξ, ηεναλυμξ (λφς), ηεναημλυμξ, 

ηεναμλυμξ, ηέναλ, ηενμφπμξ (έπς), ηεναμφπμξ, ηενμοπίξ, 

ηενάζηδξ, ηεναζηίξ, ηεναζθμνές, ηεναζθυνμξ, 

ηεναηδθυνμξ, ηενάηςζζξ, ηεναηάνπδξ, ηεναηανπία, 

ηεναηαφθδξ (αοθυξ), ηεναφθδξ, ηεναοθία, ηεναηέα, 

λοθμηεναηέα, λοθμηέναημ, ηενάηζα, ηενάηεζμξ, ηεναηία, 

ηεναηίγς, ηεναηίξ, ηεναηίκαξ, ηεναηίκδ, ηενάηζκμξ, 

ηενάηζμκ, ηενάηζζζξ, ηεναηζζηήξ, ηεναηίηζξ, ηενακχ, 

ηεναημαάηδξ, ηενμαάηδξ, ηεναημ-, ηεναθηήξ (αθηή), 

ηενεαθηήξ, ηενέσκμξ, ηένκα, ηενμαυαξ (αμχ), ηενυδεημξ, 

ηενμεζδήξ, ηενυεζξ, ηενμίαλ (μίαλ), ηενυηςπμξ (ηχπδ), 

ηενμπθάζηδξ, ηενυζηνςημξ, ηενμηοπές, ηενμοθηυξ (έθης), 

ηενμοθηίξ, ηενμοηία, ηενμοηζάς, ηενμοηζαζιυξ, ηυνκμ 

(ε>μ), ημνκέηα, ηυνκα, ημνκάνς.  

 

   ηεθέμκηεξ ηεναία, ν>θ, α>ε- μζ δμημί ημο υνεζμο ζζημφ ηςκ 

ανπαίςκ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηείκμκηακ ημ φθαζια, ηα 

ηαηαπεπδβυηα ή μνεά λφθα.   

 

   ημνάθθζμκ, ημονάθθζμκ, ημνάθζμκ ηέναξ (ε>μ) + άθζμξ, 

άθζιμξ > ημνάθζιμξ > ημνάθιζμξ > ημνάθθζμξ (θι>θθ), εηηυξ 

ηαζ ακ εη ημο ημνιυξ- ημ ημνάθθζ, ζδίςξ ημ ενοενυ.  ημνάθθζ, 

ημνάθζ, ημναθθζμπθάζηδξ, ημναθθζμβεκήξ, ημναθθέκζμξ, 

ηςνάθζμκ, ηςναθθεφξ, ημναθθέκζμξ, ημναθέκζμξ, ημναθθζμ-, 

ημναθζμ-. 

 

   ζηζνυξ ηέναξ, ε>ζ- ζηθδνυξ.  ζηζννυξ (ζηζν-κυξ, νκ>νν), 

ζηίνμξ, ζηίννμξ, ζηζναίκς, ζηζνυμιαζ, ζηζνίηδξ, ζηζνία, 

ζηίνμκ, ζηίναθμξ (άπης, αθή, μζ ηφαμζ ενίπημκημ εη 

ηενάημο)- ημ ηζαχηζμ ηςκ ηφαςκ, ιεηαθ., απάηδ, δυθμξ, 

ζηζναθχδδξ, ζηζναθείμκ, ζηζναθεοηήξ, ηίνμξ, ηίνςκ, 

ηζνίηαζ.                                 

   ηνζυξ ηέναξ > ηενευξ > ηνευξ > ηνζυξ (ε>ζ)- ηνζάνζ, επί 

αβκςιμζφκδξ (δζυηζ μ ηνζυξ ηεναηίγεζ ημοξ ενέρακηεξ αοηυκ), 

ηνζυξ πμθζμνηδηζηυξ, αζηενζζιυξ ημο ηνζμφ, ιέβα εαθάζζζμ 

ηήημξ.  ηνζυζηαζζξ (ίζηδιζ), ηνζμθάβμξ, ηνζμθυνμξ, ηνζυς, 

ηνίδζμκ, ηνζακυξ, ηνζχδδξ, ηνίςια. 

   ζπένπς ηέναξ + πές ( = ελμνιχ, λεπφκμιαζ, δδθαδή 

ηζκμφιαζ ιε μνιή ηαζ μνβζζιέκμξ υπςξ ημ ηνζάνζ) > ηενπές > 

ηένπς > πένπς (η>π) > ζπένπς- ηζκμφιαζ ιε μνιή, ζπεφδς, 

αζάγμιαζ, είιαζ αζαζηζηυξ ηαζ μνβζζιέκμξ.  ζπένβδδκ, 

ζπενπκυξ, ζπενποθθάδδκ, αζπενπέξ (α, επζηαη.). 

   ηέναιμξ ηαν-ηφκς ( = ζηθδνφκς, δζυηζ ζηθδνφκεηαζ δζα 

εενιυηδηαξ, αθ. ηέναξ , α>ε) + άια-εμξ- πχια ή πδθυξ 

πνήζζιμξ ζημκ ηεναιέα, ηάεε πνάβια ηαηαζηεοαζιέκμ απυ 

ηέημζμ πχια ή πδθυ, πήθζκμ αββείμ μίκμο, ζηαικί, ηεναιίδζ, 

εζνηηή, θοθαηή.  ηέναια, ηεναιήσμξ, ηενάιεζμξ, ηεναιεμφξ, 

ηεναιαίμξ, ηεναιεία, ηεναιμονβυξ (ένβμκ), ηεναιμονβία, 

ηεναιεζηυξ, ηεναιζηυξ, Κεναιεζηυξ, ηεναιείμκ, ηενάιζμξ, 

ηεναιεοηήξ, ηεναιεφξ, ηεναιεοηζηυξ, ηεναιεφς, 

ηεναιίδζμκ, ηεναιίδζ, ηεναιυς, ηεναιζδυς, ηενάιζμκ, 

ηεναιίξ, ηεναιίηζξ, ηεναιμηήλ (ηήης), ηεναιφθθζμκ, 

ηεναιχκ, ηενάιςζζξ, ηεναιίδςια, ηεναιςηυξ, Κεναιςηή, 

ηεναιζδάξ, Κεναιζδάξ, ηεναιίδα, Κενάιεζα, Κεναιεζέξ, 

ηεναιείμκ, ηεναιεοηήξ, ηεναιζδάδζημ, ηεναιζδανεζυ, 

ηεναιζδανζυ, ηεναιζδέκζμξ, ηεναιζδήξ, ηεναιίδςζζξ, 

ηεναιζηή, Κενάιζμ, ηεναιίηδξ, ηεναιίηζδα, Κεναιίηζα, 

ηεναιχδδξ, Κέναιμξ, Κεναιμφηζζμ, ηεναιμπμζυξ, 

ηεναιμπχθδξ. 

   ηενάς ηέναιμξ, δ ακάιεζλδ ημο μίκμο ιε κενυ βίκμκηακ 

εκηυξ ηναηήνα, μ μπμίμξ ηαη’ ανπάξ ήηακ ηενά-ιεζμξ- 

ακαιζβκφς, ηονίςξ μίκμ ιε κενυ, ζοβηζνκχ ή ροπναίκς 

ακαιζβκφςκ, ιζβκφς, ζοκεκχκς, ζοκάπης (επί ιεηάθθςκ), 

ζοζηεοάγς, ηακμκίγς.  ηέναιαζ, ηενάξ, ηεναζηζηυξ, 

ηεναζία, ηέναζια, ηεναίς, ηεναίκς, ηενάκκοιζ, ηεναηήν, 

ηεναζηήξ, ηεναζηυξ, ηενκχ, ηενκάς, ηένκμξ, ηενκάξ, 

ηενκμθμνές, ηενκμθυνμξ, ηζνκάς (ε>ζ), ζοβηζνκχ, 

ηίηναιαζ (ηέηναιαζ, πνηι. ημο ηενάκκοιζ, ε>ζ), ηζηνάς, 
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ηνάζζξ (έ-ηνδζ-α, αυν. ημο ηενάκκοιζ)- ζοκέκςζδ δφμ 

πναβιάηςκ, δ εενιμηναζία ημο αένα, ζοκδοαζιυξ, ηναηήν, 

ηνδηήν, ηναηδνίγς, ηναηήνζμκ, ηναηδνίζημξ, ηνάια (αθ. 

ηί-ηναι-αζ), ηναζί (μίκμξ + κενυ), ηναζμ-, ηναζάδζημ, 

ηναζάηζ, ηναζάξ, ηναζάημξ, ηναζςηυξ, ηναζίθα, 

ηναζμπμφθζ, ηνάζμξ, ζοβηεναζιυξ, ζοβηεναζηυξ, 

ζοβηέναζια, ζοβηενάκκοιζ, εφηναημξ, εοηνάξ, εοηναζία, 

εοηνάηζμκ, εοηνάηςξ, εοηνάηςζζξ. 

   ηανφηδ ηε-ηέναηα, πνηι. ημο ηενάκκοιζ (ε>α, α>ο)- 

θαβδηυ Λοδζηυ απυ αίια ηαζ δδφζιαηα.  ηανοηεφς, 

ηανοηεία, ηανφηεοια, ηανοηεοηήξ, ηανοηεοηυξ, 

ηανφηζκμξ, ηανοηάγεζκ. 

                            Ρίγα  ηα > ηαν- > ημν- 

 

   ηυνοξ ηάνα, α>μ, α>ο- δ ηεθαθή, πενζηεθαθαία, ηνάκμξ.  

ημνφζζς, ημνοζηήξ, ημνοζηυξ, ημνφηδ, ημνφπης (άπης, 

α>ο), ημνοπηίθμξ, ημνοηηίθμξ (πη>ηη), ημνφηημθμξ, 

ημνίηημθμξ (Δζφπ.). 

 

   βνυεμξ ημνφηδ > βυνημξ (η>β) > βνυημξ (μν>νμ) > βνυεμξ 

(η>ε)- βνμεζά, ποβιή (μιμζάγεζ ιε ηεθαθή), ηυκδοθμξ.  

βνμεζά, βνμεμημπχ, βνμεμηυπδια, βνμείγς, 

βνμεμημπάκζζια, βνυκεμξ, βνμκεμημπχ, βνμκεμηυπδια, 

βνμκείγς, βνυκεςκ- ηα πνχηα ιαεήιαηα ημο αοθμφ, ιάθθμκ 

εη ηδξ ηεθαθαζχδμοξ (αθ. ηυνοξ – βνυεμξ) ζπμοδαζυηδηυξ ηςκ. 

 

   ζημνδζκάμιαζ ηυν-οξ ( = ηεθαθή) + δίκμξ, δίκδ = γάθδ- επί 

ακενχπςκ ή ηηδκχκ εβενεέκηςκ εη ημο φπκμο, παζιχιαζ, 

ηακφμιαζ, γαθίγμιαζ, αβςκζχ πνμξ ειεηυ. 

 

   ημνοθή ηυνο-ξ + θφς, θοή > θή, εηηυξ ηαζ ακ απυ ημ θαίκς 

(νίγα θα-)- ημ ακχηαημ άηνμ, ημ ακχηαημ ζδιείμ υνμοξ, δ 

ημνςκίδα, ημ εηθεηηυηαημ, ημ άνζζημ πάκηςκ, ορίζηδ δφκαιδ, 

ελμοζία.  ημνοθαία, ημνοθαίμξ, ημνοθαίμκ, ημνοθαβεκήξ, 

ημνφθαζκα, ημνοθάξ, ημνοθήκδε, ημνοθζζηήν, 

ημνοθαζηήν, ημνοθζζηήξ, ημνοθυς, ημνφθςια, 

απμημνφθςια, ημνφθςζζξ, απμημνφθςζζξ, ημνοθχκς, 

ημνθή, ημνθάδα, ημνοθάδα, ημνθέαξ, ημνθίαξ, Κμνθέξ, 

ημνθζάηδξ, ημνθζάηζημ, Κμνθζχηζζζα, ημνθμαμφκζ, 

Κμνθμαμφκζ, ημνθμθάηδξ (εθαφκς), ημνθμθυβδια, 

ημνοθμθυβδια, ημνθμθυβμξ, ημνθμθμβχ, Κμνοηζά, 

Κμνζηζά. 

 

   ημθμθχκ ημνοθή, ν>θ, ο>μ- φρμξ, ημνοθή, ημ φρζζημ 

ζδιείμ, ημ ηέθμξ.  ημθμθχκαξ, Κμθμθχκ, ημθμθχκζμξ, 

ημθμθχκζμκ, ημθμθςκίηδξ, ημθμθςκέθαζα. 

     ημθχκδ ηυν-οξ + άκς, α>ς- φρςια, θυθμξ, αμοκυ, 

ηφιαμξ, ημνοθή θυβμο.  ημθςκυξ, Κμθςκυξ, ημθςκία, 

ημθχκζα, ημθυκα, ημθμκάημξ. 

 

   ηυνοιαμξ ημνοθή > ηυνοθμξ > ηυνοιαμξ, θ>α>ια-  

ημνοθή, ακχηαημ ζδιείμ, ηέθμξ, ημνοθή αμοκμφ, ημνφιαδ, μ 

αυηνοξ ημο άκεμοξ ή ηανπμφ ημο ηζζζμφ.  ημνοιαάξ, 

ημνοιαίαξ, ημνοιαήενα, ημνοιαχδδξ, ημνοιαμεζδήξ, 

ημνοιαμθυνμξ, ημνοιαυμιαζ,  ηανμφιπαθμ (μ>α, ο>μο, 

ια>ιπ), ηανμφιπα, ηανμφθα, ηνχαοθμξ (μν>νμ, μο>ς), 

ηνςαφθδ, ηφναδ (μ>ο), ηονααζία, Κμνφααξ (ηεθμφζακ 

ηεθεηέξ επί ημο υνμοξ Αζδφιμο)- ζενέαξ ηδξ Ρέαξ, 

εκεμοζζαζιυξ, ημνοαακηείμκ, Κμνοαακηζάς, Κμνοαακηίγς, 

Κμνοαακηζζιυξ, Κφνααξ (μ>ο), ηυνδαλ (Κμνφααξ > ηυνααλ 

> ηυνδαλ, α>δ, εηηυξ ηαζ ακ εη ημο ζ-ημνδ-ζκάμιαζ)- είδμξ 

πμνμφ, ημνδαηίγς, ημνδαηζηυξ, ημνδαηζζιυξ, ζηυνδαλ, 

ζημνδάγεζκ, ζημνδαιοηηεί (ιέ-ιοηα, πνηι. ημο ιφς), 

ημθαανίγς (Κμνφααξ, ν>θ, ο>α)- πμνεφς ηάπμζμκ άβνζμ 

εναηζηυ πμνυ, ημθαανεφμιαζ, ηυθαανμξ.  

 

   ηυνεοξ ηυνοξ, βεκ. ηυνοεμξ > ηυνεμξ > ηυνεοξ (μ>ο)- 

ηυνοξ, ζςνυξ, δειάηζ εενζζιέκμο ζίημο.  ημνεφκς, ημνεφς, 

ημνεφθδ, ημνείθδ, ημνεφθμξ, ηυνεοθμξ, ηυνεζθμξ, ηυνοεμξ, 

ημνφεζμκ, ημνοεάσλ (αΎζζς), ημνοεαίμθμξ (αζυθθς), 

ημνοεαθία, ημνοεάθεζα, ημνοεάθδ, ημνοεαθίξ, ηυνοδμξ 

(ε>δ), ημνοδυξ, ημνοδαθθυξ, ημνοδχκ, ημνοδαθθή, 

ημνοδαθθίξ, ημνφδαθμξ, ηάνοδμζ. 

 

   ημνδφθδ ηυν-οξ + ηφθδ, η>δ- ημνφκδ, νυπαθμ, ηφθδ, 

μίδδια, υβηςια, ηάθοιια ηδξ ηεθαθήξ, ηεθαθυδεζιμξ.  

ημνφδοθζξ, ημνδφθμξ, ζημνδφθδ, ημνφκδ (απμαμθή ημο δ, 

θ>κ), ημνοκάς, ημνφκδζζξ, ημνοκδηήξ, ημνοκμθυνμξ, 

ημνοκεεφξ, ημνοκχδδξ, ημνοκυεζξ. 

 

   ημθοιαάς ηυν-οξ (ν>θ) + αάς, ααίκς. Καηά ηδκ 

ημθφιαδζδ, ημο ζχιαημξ υκημξ εκηυξ ημο φδαημξ, θαίκεηαζ 

ςζάκ κα ααίκεζ ιυκμ δ ηεθαθή, ημθοιαήενα, ημθφιαδζζξ, 

ημθοιαδηήξ, ημθοιαδηήν, ημθοιαίξ, ηυθοιαμξ, ημθοιπάς. 

 

   ημίνακμξ ηάνημξ, ηάνα, ηυνοξ (μ>μζ) + άκς- ηοαενκήηδξ, 

άνπςκ, ανπδβυξ, ηφνζμξ, δεζπυηδξ.  ημζνακές, ημζνακία, 

ημζνακίδδξ, ημζνάκεζμξ, ημζνακήμξ. 

 

   ηφνακκμξ ημίνακμξ, ημζνάκ(ζ)κμξ (η>η, μζ>ο), ηαη’ ανπάξ επί 

εεμφ, επί ημο Αζυξ. Ώπυ ημκ Ώνπίθμπμ ηαζ ιεηά, πάκηεξ μζ 

θαιαάκμκηεξ απυθοηδ ελμοζία- απυθοημξ άνπςκ, δεζπυηδξ, 

ηάεε ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζάξ ημο, υπςξ ημ ηονακκζηυξ.  

ηονακκείμκ, ηονακκεφς, ηονακές, ηονακκδζείς, ηονακκία, 

ηονακκίξ, ηονακκζάς, ηονακκίγς, ηονακκζημξ, ηονακυμιαζ, 

ηφνακκα, ηονάκκζα, ηονακκίδα, ηονακκζζιέκμξ, ηονακκχ, 

ηονακκάς, ηονάβκζα, ηονάβκζμ, ηφναβκμξ.  

 

   ηφνμξ ημίνακμξ, μζ>ο- ορίζηδ ελμοζία, δφκαιδ, αλίςια, 

ζζπφξ, επζηφνςζδ, αζθάθεζα, αεααζυηδηα.  επζηονχκς, 

επζηφνςζζξ, ηονία, ηφνζμξ, ηονίςξ, ηονζάγς, ηονζεφς, 

ηονζαηυξ, ηονζαηή, ηονζανπές, ηονζανπία, ηονζάνπδζζξ, 

ηονίεοζζξ, ηονζμθεηηχ (θέβς), ηονζμθεηηές, ηονζμθελία, 

ηονζμθεηηζηυξ, ηονζμθμβία, ηονυς, ηονχκς, άηονμξ, 

αηφνςζζξ, αηονχκς, ηονζθέ, ηφν, ηονυξ, ηφνδξ, ηονά, 

Κονζαηυξ, Κονζάημξ, ηονμφθα, ηονζυηδξ, ηονζυηδηα, 

ηονζαηάηζημξ, έβηονμξ (εκ), εβηονυηδξ, επζηονυς, 

επζηονχκς, επζηφνςζζξ, επζηονςιέκμξ. 

    

   ηφνς, ηονές ζοβηεναζιυξ ηςκ ηφνζμξ, ηάνα, ηονίζζς, 

επζηονχκς- ζοκηοβπάκς, ζοκακηχ, επζηοβπάκς, ζοκακηχ 

ηοπαίςξ, πενζπίπης, παναπςνμφιαζ ζε ηάπμζμκ, ηηχιαζ ηάηζ, 

ζοιααίκς, βίκμιαζ, απμααίκς, ακαθένμιαζ ζε ηάηζ.  ηφνια, 

ηφνδια, επζηφνς, εβηφνς, εβηφνδζζξ, εβηονζεφς, 

ζοβηονία, ζοβηονζαηυξ. 

 

                             Ρίγα  ηα- > ηαζ  

 

   ηαζ εη ηδξ επζιμκήξ (ζοκέπεζαξ) ημο ηα-ηηανίζιαημξ ηςκ 

πηδκχκ αθθά ηαζ εη ηδξ επζιμκήξ ημο αήπα (ηαηαηα…). Γζα ημ 

ζ, αθ. ίδιζ (νίγα ζ-)- ζφκδεζιμξ ζοιπθεηηζηυξ, έηζ, πνμζέηζ, 

αηυιδ, πνμξ αφλδζδ ή εθάηηςζδ ηδξ δοκάιεςξ ηδξ θέλδξ.  ηζ 

(πνμ θςκήεκημξ), ηακ (ακ), ηακείξ (εζξ = έκαξ), ηαιιία (ηακ + 

ιία, κι>ιι), ηάπμζμξ (πμίμξ), ηζυθαξ (υθμξ), ηάπμηε (πμηέ), 

ηάπςξ (πςξ), ηάπμο (πμο), ηάηζ (ηζ). 

 

   ηε ηαζ, η>η (υπςξ ηείκμξ – ηείκμξ), αζ>ε- δζαηνίκεηαζ απυ ημ 

ηαζ δζυηζ δδθχκεζ παθανυηενδ ζφκδεζδ.  ηέςξ (ςξ), έςξ (δαζ.) 

(ηέςξ, ημ η ζε δαζεία). 

 

   βα ηαζ, η>β- εκζζπφεζ ηαζ επζηείκεζ, ελαζηεί δφκαιδ πνμξ 

ελφρςζδ ακηζεέζεςξ ή ακηζπανααμθήξ.  βάν (άνα), βε (α>ε). 

 

   ηε, ηεκ, ηα, ακ (η-ακ) εη ηςκ ηαζ, ηε- ηοπυκ, ίζςξ. 



 66   

 

   άια, αιά (δαζ.) ηαζ + ειμφ, ειά > ηαιά > αιά (ημ η ζε 

δαζεία), αθ. ηχιδ. Αδθαδή ηαζ δζηά ιμο, δζυηζ ζδιαίκεζ ηαζ ελ 

ίζμο ιε …, ιαγί ιε ηάπμζμκ, μζ μπμίεξ ιάθθμκ ήζακ μζ ανπζηέξ 

ζδιαζίεξ. Βπί δζεηδζηήζεςξ θείαξ, υηακ ζπεφδμοκ 

ηαοημπνυκςξ (άια = ζοβπνυκςξ, ηαοημπνυκςξ) δφμ ή 

πενζζζυηενμζ. Βπί δζεηδζηήζεςξ ηνμθήξ ή εδνάιαημξ (ιε 

ηάπμζμκ ιαγί, απυ ημζκμφ, αθ. ήιζζοξ ηαζ ηχιδ). ημ Λαηζκζηυ 

cum ( = άια) πανέιεζκε ζαθέζηενμ, δδθαδή ηαζ + ειά > ηαιά 

> ηαι > cum (α>ο). Βπίζδξ con (α>μ, ι>κ) = ζοκ (η>ζ, α>ο) = 

λοκ (η>λ) = ημζκ-υξ (αζ>μζ, ι>κ)- μιμφ, ιαγί ιε ηάπμζμκ, 

αιέζςξ (αζαζφκδ βζα ημνεζιυ ηδξ πείκαξ), ζοβπνυκςξ, ιαγί ιε 

…, ηαοημπνυκςξ, απυ ημζκμφ.  αιάδζξ, ακηάια (ακηί), 

ακηαιχκς, ακηάιςια, ακηάιςζζξ, ακηαιςηά, ακηαιςηυξ, 

αλαιχκς (εη, ε>α)- ακηζπανααάθθς, αλάιςηα, αλάιςημξ, 

άιοδζξ (ρζθμφιεκμ, πζεακυκ ελ α επζηαη. >  αάιαδζξ > άιοδζξ, 

α>ο- επί ημ αοηυ, άια, μιμφ, ζοκ, λοκ. 

 

   Τιήκ άια, αιά (α>ο, α>δ), δζυηζ θένεζ μιμφ  κφθδ ηαζ 

βαιπνυ- μ εευξ ημο βάιμο, υπςξ ημ οιέκαζμξ.  οιέκαζμξ, 

οιεκασηυξ, οιεκαζυς, οιεκήζμξ, Τιήκαμξ. 

 

   οικές οιέκαζμξ = βαιήθζμ άζια- ελοικχ, εβηςιζάγς.  

ακοικχ, ελοικχ, ελφικδζζξ, οικαβυναξ (αβμνεφς), οικδ-, 

οικήζζμξ, φικδζζξ, οικδηήν, οικδηήνζμξ, οικδηήξ, 

οικδηζηυξ, οικδηυξ,οικδηνίξ, οικήηςν, οικμ-, φικμξ, 

οικςδές (άδς), οικςδία, οικςδυξ, οικχ. 

 

   ηχιδ αθ. άια (επακειθάκζζδ ημο η, α>ς), υθμζ ιαγί ζ’ έκα 

ιένμξ, ηυπμ- πςνζυ αηείπζζημ, ζοκμζηία ή δζαιένζζια πυθδξ.  

ηςιδδυκ, ηςιήηδξ, ηςιδηζηυξ, ηςιήηζξ, ηςιήηςν, 

ηςιίδζμκ, ηςιφδνζμκ (οπμημν.), ηςιυπμθζξ, ηςιάνπδξ. 

 

   ηχιμξ ηχιδ, ηαη’ ανπάξ βίκμκηακ ζηα πςνζά- θαζδνά 

πακήβονζξ ιεηά ιμοζζηήξ ηαζ πμνμφ, δζαζηέδαζδ βθέκηζ, μ 

υιζθμξ ηςκ εοεοιμφκηςκ δζενπυιεκμξ εκ πμιπή ημοξ δνυιμοξ, 

υιζθμξ, δ ςδή πμο ράθθεηαζ ζ’ αοηέξ ηζξ πμιπέξ.  ηςιάγς 

(ς>μ), ηχιαλ, ηςιαζία, ηςιάζδς, ηςιαζηήνζμκ, 

ηςιαζηήξ, ηςιαζηζηυξ, ηςιάζηςν, ηςιμπθήλ (πθήηης), 

ηςιςδές (άδς), ηςιχδδια, ηςιςδία, ηςιςδζηυξ, 

ηςιςδμ-, ηςιςδυξ. 

 

   ημοιμφθζ αθ. άια, ηχιδ- ζςνυξ.  ημφιμοθμ, ημοθμφιζ 

(ακηζιεηάεεζδ), ημφθμοιμ, ημοιμοθχκς, ημοθμοιζάγς, 

ημοθμοιχκς, ημοιζάγς, ημφιμξ, ημοιάζζ, ημφιμοθμξ, 

ημφιμοθμοξ.                     

 

   λοκυξ αθ. άια, λοκ- ημζκυξ, δδιυζζμξ, ηαεμθζηυξ.  λοκχκ, 

λοκςκία, λοκςκζηυξ, λοκάκ, λοκςνίξ, λοκεχκ, λοκήςκ, 

λοκάς, λοκυς, λοκήζα, λοκδδμηήν, λοκμηνάπδθμξ, 

λοκφθακζζξ, λοκυθνςκ (θνδκ), λφκδαμξ (ήαδ). 

 

   ημζκυξ αθ. άια- ακήηςκ ζε πμθθμφξ μιμφ, δδιυζζμξ, 

ζοκήεδξ.  ημζκυκ, ημζκχξ, ημζκάκ, ημζκχκ, ημζκςκζηυξ, 

ημζκυς, ημζκζζιυξ, ημίκςια, ημζκςιάηζμκ, ημζκείμκ, 

ημζκυαζμξ, ημζκμαμφθζμκ, ημζκμαμοθεοηζηυξ, ημζκμαμοθία, 

ημζκμ-, ημζκυηδξ, ημζκυηδηα, ημζκςκές (άκς), ζοκημζκςκχ, 

ζοκημζκςκία, ημζκςκχ, ημζκχκδια, ημζκχκδζζξ, 

ημζκςκζηζηυξ, ημζκςκζηυξ, ημζκςθζθία, επζημζκςκχ, 

επζημζκςκία, αημζκχκδημξ. 

 

   ημκκές, ημκκχ αθ. άια, ημζκυξ + κμχ- βκςνίγς.   

 

   ηυκκμξ ημζκ-υξ + κές ( = επζζςνεφς)- βεκεζάδα, ζηυθθοξ, 

είδμξ ιζηνμφ ημζιήιαημξ. 

 

   ηοκές αθ. άια, ημζκ-υξ (μζ>ο), λοκ (λ>η), ημζκςκές- 

αζπάγμιαζ, θζθχ.  ηοκδηίκδα, πνμζηοκές, πνμζηφκδια, 

πνμζηοκχ, πνμζηφκδζζξ, πνμζηφκζζια, πνμζηοκδηάνζ, 

πνμζηοκδηήνζμκ, πνμζηοκδηήξ, πνμζηοκήηνζα, 

πνμζηοκήηνα. 

 

   ημθθάς αθ. άια, ημζκ-υξ + άνς > ημζκάνς > ημκνάς 

(αν>να) > ημθθάς (κν>θθ)- ημθθχ, ζοκάπης ιέηαθθα, 

ζθονδθαηχ ιαγί, ζοκανιυγς, ανιυγς, πνμζανιυγς.  ημθθχ, 

ζοβημθθχ, ζοβηυθθδζζξ, ζοβημθθδηζηυξ, ηυθθααμξ, 

ηυθθμρ, ημθθερυξ (έρς), ημθθήβαξ (άβς), ημθθήβζμκ, 

ημθθέβζμκ, ημθθήεζξ, ηυθθδια, ηυθθδζζξ, ημθθδηήξ, 

ημθθδηυξ, ημθθίγς, ηυθθζλ, ημθθίηζμξ, ημθθμιεθές (ιέθμξ), 

ημθθμπυς, ημθθφνα, ημθθονίγς, ημθθονίηδξ, ημθθονίξ, 

ηυθθοαμξ, ηυθθοαα, ημθθοαζζηήξ, ημθθφνζμκ, ημθθμφνζμκ, 

ημθθδηήνζ, ημθθδηήναξ, ημθθδηζίδα, ημθθχδδξ, ημθθμ-, 

ημθθδβυκμξ. 

 

   ηυιιζ ημζκυξ > ημζκια > ηυιιζ (κι>ιι)- ημθθχδδξ μοζία.  

ημιιζ-, βυια (η>β), βηυια. 

 

   ηυιαμξ αθ. άια, ημζκ-υξ + ααίκς > ηυκαμξ > ηυιαμξ 

(κα>ια)- ηυιπμξ, δεζιυξ, ημιπυδεια.  ημιαυς, ηυιαςια, 

ηυιαςζζξ, ημιαςηήξ, ηυιπμξ (α>π), ημοιπχκς,  ηυιπςζζξ, 

ημοιπί, ημιπζάγς, ημιπθάνς, ηυιπθελ, ημιπθελάνς, 

ημιπθελζηυξ, ημιπυδεια, ημιπμδέκς, ημιπμθυσ, ημιπςηυξ, 

ημοιπάνμξ, ημοιπανζάγς, ημοιπανζά, ημοιπάνα. 

 

   ηυκδοθμξ ημζκ-υξ + ηφθμξ, η>δ- μ πνμέπςκ ανιυξ ημο 

δαηηφθμο, ηθείδςζδ, βνμεζά, ιπμοκζά, μ ανιυξ ηάεε 

ανενχζεςξ.  ημκδοθίγς, ημκδφθζμκ, ημκδφθζ, ημκδοθζζιυξ, 

ημκδοθυμιαζ, ημκδφθςια. 

 

   ηφςκ βεκ. ηοκ-υξ, απυ ηα ημζκ-υξ (μζ>ο), ζοκ, λοκ, δζυηζ απυ 

ημζκμφ εδνεφεζ ιε ημκ ηοκ-δβυ άκενςπμ, αθθά ηαζ ζοκμζηεί 

ιαγί ημο- ζδίςξ επί εδνεοηζηχκ ζηφθςκ, ημ ηφκαζηνμ, μ 

ζείνζμξ.  ηοκίαξ, ηοκέδ, ηφκεζμξ, ηφκεζνα (είνς), ηοκζζιυξ, 

ηοκίζημξ, ηοκίδζμκ, ηοκίζηδ, ηοκδδυκ, ηοκζζηί, ηοκίγς, 

ηοκζηυξ, Κοκζηυξ, Κοκυζανβεξ (ανβές), ηοκμναίζηδξ 

(ναίκς), ηοκυζμονα (μονά), ηοκμζμονίξ, ηοκυνμδμκ (νυδμκ), 

ηοκδθαζία (εθαφκς), ηοκζδεφξ, έηηοκμξ (εη), εηηοκές, 

ηοκμζυμξ (ζείς), ηοκμζθαβήξ, ηοκμφπμξ (έπς), ηοκμθυκηζξ 

(θμκεφς), ηφκηενμξ, ηοκχ, ηφκζηθμξ [ηοκ-υξ + ζηκ-έμιαζ 

(κ>θ), δζυηζ ημκ πνμθηαίκεζ μ ηφςκ]- ημ ημοκέθζ, ηυκζηθμξ 

(ο>μ), ημφκζηθμξ, ημοκέθζ (εθαφκς), ημοκέθα, ηοκχπζξ (μρ), 

ηοκςηυξ (ςηυξ, βεκ. ημο μοξ), ηοκδβές (άβς), ηοκαβές, 

ηοκδβχ, ηοκδβδηές, ηοκδβεζία, ηοκδβέζζμκ, ηοκήβζ, 

ηοκαβυξ, ηοκδβυξ, ηοκδβία, ηοκήβζμκ, ηοκδβδηζηυξ. 

 

   ζηφθμξ ηοκέδ (κ>θ)- ημ δένια γχμο, δμνά θέμκημξ 

(ηοκδβά).  ζηοθυς, ζηοθαδέρδξ (δέθς, δέρς), ζηοθμδέρδξ, 

ζηοθμδερχ. 

 

   ζηφθαλ ηοκ-υξ (βεκ. ημο ηφςκ), κ>θ, αθ. ζηφθμξ- ζηοθάηζ, 

ημ κεμβκυ ημο ηοκυξ, ηαζ επί άθθςκ γχςκ.  ηφθθα [ηφκ-θα > 

ηφθθα (κθ>θθ)], ζηφθθς, ζηφθια, ζηφθζζξ, ζηοθιυξ, 

ζηοθαηεία, ζηοθαηεφξ, ζηοθαηεφς, ζηοθαηδδυκ, 

ζηοθαηίηζξ, ζηφθζμκ, ζηοθυρανμ, ζηφθθμξ, ζηφθμξ, ζηοθί, 

ζηφθα, ζηοθάδζημ, ζηοθάηζ, ζηοθζάγς, ζηφθζαζια, 

ζηοθίζζμξ, ζηοθίζηζημξ, ζηοθμ-, ζηφικμξ [ζηφκ-ιμξ > 

ζηφικμξ (ιεηάεεζδ)]- κεμβκυ γχμο, ζηοικαβςβές (άβς), 

ζηοικεφς, ζηοικίμκ, ζηοικμημηές, ζηοκίγεζ- θαηηίγεζ 

(Δζφπ.), έηζζ θένμκηαζ ηα ιζηνά ηεηνάπμδα (ιμζπάνζα, αίβεξ, 

πνυααηα). 

 

   άιζθθα (δαζ.) άι-α + εθαφκς, ε-ίθθς- αβχκαξ 

οπενζζπφζεςξ, πενί οπενμπήξ, ζοιπθμηή.  αιζθθάμιαζ, 

αιίθθδια, αιζθθδηήν, αιζθθδηέμκ, αιζθθδηήνζμξ, χιζθθα 

(α, επζηαη., αα>ς). 
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   μιυξ (δαζ.) άια, αιά, α>μ- μ αοηυξ, υιμζμξ, ημζκυξ, 

εκςιέκμξ.  μιμφ, μιή, μιά, φιμζ (μ>ο), υια, μιάξ, υιαδμξ, 

μιαδεφς, μιάδα, μιαδζηυξ, μιμ-, μι-, μιαθή, μιχξ, υιςξ 

(ζφκδεζιμξ εη ημο μιυξ), ια (μ-ιά), μιανήξ (άνς), μιανηές, 

μιανηή, μιανηδδυκ, υιδνμξ- εββφδζδ πενί δζαηδνήζεςξ 

εκυηδημξ, εκέπονμ, μιδνεία, μιήνεοια, μιδνεφς, μιδνές, 

μιήνδξ, μιδνέηδξ, ιδνμξ- μ ιέβζζημξ επζηυξ πμζδηήξ ηδξ 

Εθζάδαξ ηαζ ηδξ Οδφζζεζαξ, εββοδηήξ ηδξ Βθθδκζηήξ βθχζζαξ, 

Οιήνεζμκ, Οιήνεζμξ, Οιδνζηυξ, Οιδνίγς, Οιδνίδδς, 

Οιδνίδδξ, Οιδνζζηήξ, Οιδνμπάηδξ (παηές). 

 

   υιμζμξ αθ. μιυξ- μ αοηυξ, ημζκυξ, ζζυπαθμξ, ίδζμξ.  μιμίμξ, 

φιμζμξ (μ>ο), μιμζμ-, μιμζυηδξ, μιμζυς, μιμζχ, μιμίςια, 

μιμζάγς, ελμιμζχκς, ελμιμίςζζξ, πανμιμζάγς, 

πανμιμίςζζξ, ακμιμζυηδξ, ακμιμίςζζξ, ακυιμζμξ, ακμιμζμ-. 

 

   χιμξ α (επζηαη., εοθςκζηυ) + μιυξ (αμ>ς)- ημ απυ ηδξ 

ηθείδαξ ιέπνζ ημο αναπίμκα ιένμξ ηαζ δ ηεθαθή ημο αναπίμκα 

(μιυξ = εκςιέκμξ), ημ οπυ ηδκ ηεθαθή ή ημνοθή ηάεε 

πνάβιαημξ.  ςιμπθάηδ, ςιαδίξ, ςιαδχκ, ςιαπεήξ (άπεμξ), 

ςιζαία, ςιίαξ, ςιίαζζξ, ςιίδζμξ, επςιίδζμξ, επςιίξ, 

επςιίδα, επςιίγμιαζ, ςιίγμιαζ, χιζμκ, ςιζζηήξ, ςιμίδδξ 

(μζδές), ςιμηθείξ (ηθεζξ), ςιμημηφθδ, ςιμηοδζάς, ςιμ-, 

ςιμθμνές, ςιμθυνζμκ, ςιμθυνμξ, ςιμπάναλ. 

 

   εαιέεξ δα (επζηαη., δ>ε) + άια (α>ε)- ζοπκμί, ποηκμί 

(ςζάκ εη ημο εαιφξ).  εαιάηζξ, εαιέςξ, εαιά, εαιζκάηζξ, 

εαιίγς, εαιζζηζηυξ- κέα θέλδ ζπδιαηζζεείζα απυ ημ εαιίγς 

πνμξ δήθςζδ βναιιαηζηήξ έκκμζαξ, «εαιζζηζηά νήιαηα» = ηα 

ζδιαίκμκηα υηζ δ δζάεεζδ ημο νήιαημξ θαιαάκεζ 

επακεζθδιιέκςξ φπανλδ, π.π. νζπηάγς = ζοπκά, 

επακεζθδιιέκςξ νίπης, εαιζκυξ, εαιεζυξ, εάιζλ, εαιονίγς, 

εάιονζξ, εαιονυξ, εαιχκ, εαιχκαξ.     

 

   μιαθυξ (δαζ.) μιυξ + νμ-ή  ή  άνς (ν>θ)- επίπεδμξ, ίζζμξ, 

ζζυννμπμξ, ιεηαθ., θείμξ.  μιαθχξ, μιαθυηδξ, μιαθυς, 

μιαθίγς, μιαθήξ, μιαθυηδηα, μιάθοκζζξ, μιαθφκς, 

ελμιαθφκς, ελμιάθοκζζξ, ιαθχκς, ιάθςια. 

 

   ιαθαηυξ μ-ιαθ-υξ + άπ-ης (π>η)- επί πναβιάηςκ 

οπμηεζιέκςκ ζηδκ αθή ή ιδ, πνάμξ, ήζοπμξ, ηνοθενυξ, 

εθαθνυξ, ήπζμξ, επί ηαηήξ ζδιαζίαξ, οπμπςνχκ, εκδμηζηυξ, 

αιεθήξ, άημθιμξ, δεζθυξ, ιαθαηζγυιεκμξ, επί ιμοζζηήξ, 

αζεεκήξ, αδφκαημξ, παθανυξ, αζεεκζηυξ.  ιαθαηία, ιαθάηζα, 

ιαθάηεζα, ιαθαηίγμιαζ, ιαθάηζμκ, ιαθαηζζιυξ, ιαθαηυηδξ, 

ιαθαηυηδηα, ιαθαηζζηήνζ, ιαθαημιπμφηςια, ιαθεαηυξ 

(πανειαμθή ημο ε), ιαθεαηίγμιαζ, ιαθεαίκς, ιαθαηυς, 

ιαθαηχκς, ιαθαηηήν, ιαθηυκ, ιαθηζχηαημκ, ιαθάηα, 

ιαθαηά, ιαθάηαξ, ιαθαηςζζά, αιαθυξ (α, επζηαη.), αιαθχξ, 

αιαθυς, αιαθδφκς (δφς). 

 

  ιαθάζζς ιαθαηυξ > ιαθάηζς > ιαθάζζς (ηζ>ζζ)- 

ιαθαηχκς, ηαηαπναΰκς, επί ηδξ ηαηενβαζίαξ ηςκ δενιάηςκ.  

ιαθαηφκς, ιάθαβια (η>β), αιάθβαια (α, επζηαη., ιεηάεεζδ), 

ιαθαηυπμοξ, (πμοξ), ιαθαηαίπμοξ, ιαθαηεοκές (εοκή), 

ιαθαβή, ιάθαλζξ, ιαθάηςια, ιαθαβάκαξ, ιαθαβάκα, 

ιαθαβακζά, ιαθαβακεφς, ιαθάβνα, ιαθαβνχκς, ιαθάγς 

(ζζ>γ), αιάθαβμξ, αιαθαβζά, αιαθαβή, αιαθαβάδα, 

αιαθαβζάγς, ιάθαια, ιαθαιαηέκζμξ, ιαθαιαηζηά, 

ιαθαιαηχκς, ιαθάπδ- αμηάκδ ιε ιαθαηηζηή δφκαιδ, 

ιαθάπζμκ, ιάθααλ ( = ιαθάπδ). 

 

   αθάλ ιαθαηυξ > ααθαηυξ (ι>α) > αθαηυξ (βεκ. ημο αθάλ), 

αθ. ιμθείκ - αθχζης- ιαθεαηυξ, κςενυξ ζημ ζχια ηαζ ζηδκ 

ροπή, ιςνυξ, δθίεζμξ.  αθαηεία, αθαηεφς, αθαηζζιυξ, 

αθάηαξ, αθαηίγς, αθαημ-, αθαηχδδξ, γααθαηχκς (γα, 

επζηαη. ή δζ-ά, δζ>γ), γααθάηςια, γααθαημιάνα, αεανυξ (ελ 

ακαδζπθαζζαζιμφ, θ>ν), αειανυξ (α>ια). 

 

   αιαθφκς α (επζηαη.) + μιαθφκς > αμιαθφκς > αιαθφκς > 

αιθφκς > αιαθφκς (ημ α πανειαάθθεηαζ ιεηαλφ ηςκ ι, θ ηαζ 

ι, ν, υπςξ ιεζδιενία – ιεζδιανία)- αθαζνχ ημ μλφ ιένμξ 

απυ ηάηζ, εθαηηχκς, αθαζνχ ηδκ δφκαιδ ηάπμζμο.  αιαθφξ, 

αιαθους, αιαθοβχκζμξ, αιαθοκηήν, αιαθοηήξ, αιαθοςπές 

(ςρ), αιαθοςπήξ, αιαθςπήξ, αιαθςπυξ, αιαθςπία, 

αιαθοςπυξ, αιαθχρ, αιαθοχζζς, αιαθχζης, 

αιαθοςβιυξ, αιαθοςζιυξ. 

 

   ήιζζοξ (δαζ.) άια (α>δ) + ίζμξ (μ>ο)- ιζζυξ.  διζ-, ιζζυξ, 

ιζζμ-, διίμκμξ (υκμξ), ιςθάνζμκ [διζ-μκάνζμκ > δ-ιςκάνζμκ 

(ζμ>ς) > ιςθάνζμκ (κ>θ)], ιμοθάνζ, ιμφθα, ιμοθανχκς.  

 

   ιίζβς ή-ιζζ-οξ + άβς- ιζβκφς, ακαιζβκφς, ακαηαηχκς, 

ζοκάπης, θένς ζε ζοκάθεζα, ζοιπθέημιαζ, ιάπμιαζ, πζάκμιαζ, 

επί ζανηζηήξ ιίλεςξ, ζοκμοζζάγμιαζ.  ιζζβάβηεζα (άβημξ), 

ιζζβυθαξ (θαυξ), ιζζβμδίδ (μδυξ), ιίβς, ιζβκφς, ιίβκοιζ, 

ιίβια, ιίβδα, ιίβδδκ, ιίβα, ιίλ, ιειζβιέκςξ, ιζβάξ, 

ιειζβιέκμξ, ακάιζηημξ, ακάιζλζξ, ακαιίλ, ακαιζβκφς, ιείβια 

(ζ>εζ), ιεζβκφς, ιείηηδξ, ιεζηηυξ, ιείλδ, ιίλδ, ιεζλμ-, ζιίβς, 

ζιζβάδζ, ζιζβάνζ, ζιζβυξ, ζοιιίβκοιζ (ζοκ), ζφιιζηημξ, 

ζφιιζβια, ζοιιίβδδκ, ζοιιζβή, ζφιιζλζξ, ζοιιζβήξ, 

ζφιιζβια. 

   ιμζπάς αθ. ιίζβς, ιίβς, ιείλδ (εζ>μζ, β>π)- ιμζπεφς, 

κμεεφς, παναιμνθχκς.  ιμζπεφς, ιμζπάβνζα (άβνα), 

ιμζπάγς, ιμζπαθία, ιμζπάθζμξ, ιμζπαθίξ, ιμζπάξ, ιμζπεία, 

ιμζπεζαηυξ, ιμζπεζακυξ, ιμζπεοηήξ, ιμζπεοηυξ, ιμζπεφηνζα, 

ιμζπή, ιμζπαίμξ, ιμζπίδζμξ, ιμζπζηυξ, ιμίπζμξ, ιμζπίξ, ιμζπμ-, 

ιμζπυξ, ιμζπχδδξ. 

   ιέζμξ, ιέζζμξ ή-ιζζ-οξ (ζ>ε), μ ιεηαλφ δφμ ιζζχκ ιενχκ- 

μ εονζζηυιεκμξ ζημ ιέζμκ, ημ ιεζαίμ ζδιείμ, ημ ηεκηνζηυ 

ιένμξ πνάβιαημξ, ιέηνζμξ, ημ ιεηαλφ δζάζηδια, δζα ιέζμο, 

ακάιεζα.  ακάιεζα, ιεζαίμξ, ιέζααμκ (αμοξ), ιεζάηζμκ, 

ιεζάγς, ιεζαζ-, ιεζαίπιζμκ (αζπιή), ιεζαιένζμκ (διένα), 

ιεζδιένζμκ, ιεζδιένζ, ιεζδιανία (αθ. αιαθφκς), 

ιεζαιανίδ, ιέζα, ιεζάναζμκ (αναζυξ), ιεζεκηένζμκ, 

ιεζαηάνδξ, ιεζάνζ, ιεζίηδξ, ιεζε-, ιεζζηεία, ιεζίηςζζξ, 

ιεζαζιυξ, ιέζζαημξ, ιέζαημξ, ιεζαφθδξ, ιέηαοθμξ, ιεζ-, 

ιέζδ, ιεζδβφ, ιεζζδβφ, ιεζδβφξ (βοίμκ), ιεζήεζξ, 

ιεζδνεφς, ιεζήνδξ, ιέζδξ, ιεζήηζμξ, ιεζζδζυμιαζ (ίδζμξ), 

ιεζίδζμξ, ιεζζηεφς, ιεζςηήν, ιεζυβεζμξ, ιεζυβαημξ, 

ιεζμβαία, άιεζμξ, αιέζςξ, ιεζυηδξ, ιεζεφς. 

   ιζζευξ ιεζζηεία > ιζζηεία (ε>ζ) > ιζζευξ (η>ε), ημ 

ζοιθςκδιέκμ πμζυ ιεηαλφ δφμ πθεονχκ, ιζζεανκές 

(άνκοιαζ), ιζζεάνκδξ, ιζζεανκία, ιζζεάνκζζζα, ιίζεανκμξ, 

ιίζεζμξ, ιζζεςηυξ, ιζζεμδμηές, ιζζεμδμζία, ιζζεμδυηδξ, 

ιζζεμθυνμξ, ιζζευς, ιίζεςια, ιίζεςζζξ, ιζζεςηήξ, 

ιζζηυξ, ιζζηχκς, απυιζζεμξ, απμιζζευς, απμιίζεςια, 

αηιζζεχκς. 

   ιεηά ιέζμξ, ζ>η- εκ ιέζς, ιεηαλφ, απυ ημζκμφ ιε ηάπμζμκ, 

εκ ζπέζεζ πνμξ ηάπμζμκ, ιαγί ιε ηάπμζμκ, ιε ηδκ αμήεεζα 

ηάπμζμο, ιενζηέξ θμνέξ ζδιαίκεζ αζηία, επί ηζκήζεςξ, ηαη’ 

εοεείακ ζημ ιέζμ, ηαηυπζκ, ζοκ, εκ ζοκεέζεζ ζδιαίκεζ 

ημζκςκία, ιεημπή, δζάθεζιια ημπζηυ ή πνμκζηυ, δζαδμπή 

πνμκζηή, ημ υπζζεεκ, ημ εκακηίμκ, ιεηααμθή ηυπμο, 

ηαηάζηαζδξ, ζπεδίμο.  ιέηςπμκ (ςρ), ιεηςπζηυξ, ιεηαλφ 

(λοκ, ζοκ), ιε (ιε-ηά), ιμθμκυηζ (ιε + υθμκ + υηζ), 

ιμθμκημφημ.       

   πεδά ιεηά, ι>π, η>δ- ιεηά.  πεδαίνς (αίνς), πεδάβνεημξ 

(άβνα), πεδαθεουιεκμζ ( = ιεηαιεθυιεκμζ, ιεηαδζςηυιεκμζ, 

Δζφπ.), πεδάιανμξ ( = ιεηήμνμξ, ιεηέςνμξ), πεδαςνζζηήξ 



 68   

 

(αείνς), πεδάνζζμξ, πεδανηάς, πεδένπμιαζ, πεδέπς, 

πεδαοβάγς. 

   ιίημξ ιεηά = εκ ιέζς (ε>ζ), ακά ιέζμκ αοημφ ηίεεηαζ ημ 

οθάδζ- δ ηθςζηή ημο ζηδιμκζμφ, ημ κήια ηδξ ιμίναξ ή ηφπδξ, 

πμνδή θφναξ, ζηδκ Ονθζηή βθχζζα, ζπένια, ζπυνμξ (θένςκ 

ιεηά ηδκ γςή).  ιζηυθζκμκ (θζκυξ), ιζηυς, ιζηυμιαζ, ιζηχκς, 

ιζηάνζμκ, αζηάνζα (ι>α), ιζηανζηή, ιζημονβία (ένβμκ). 

   ιίηνα ιίημξ, ιζη(α)ν(ζηή)- γχκδ θμνμοιέκδ πενί ηδκ μζθφκ, 

δζάγςια παθαζζηή, πεζνμονβζηυξ επίδεζιμξ, ηαζκία δεζιμφ 

ηυιδξ, είδμξ ζανζηζμφ, ηάθοιια ηεθαθήξ ζενέςξ ημο Δναηθή 

ζηδκ Κς, επζδζδοιίξ.  ιζηνυς, ιζηνμθμνές, ιζηνυδεημξ, 

ιζηνδδυκ. 

   ιέηνμκ ιεηά + νές, νμ-ή, δζυηζ ζδιαίκεζ ηαζ εκ ζπέζεζ πνμξ 

ηάπμζμκ, απυ ημζκμφ ιε ηάπμζμκ, αθ. ιέζμξ, ιέζα, ιεηά- αοηυ 

ιε ημ μπμίμ ή πνμξ ημ μπμίμ ιεηνείηαζ ηάηζ, ιέηνμ ή ηακχκ, 

ακαθμβία, ζοιιεηνία.  ζοιιεηνία (ζοκ), ζοιιεηνζηυξ, 

ζοιιεηνζηυηδξ, ιεηνές, ιεηνχ, επζιεηνχ, επζιέηνδζζξ, 

ιεηνμπμζές, ιεηνδδυκ, ιέηνδζζξ, ιεηνδηζηυξ, δζάιεηνμξ, 

δζαιέηνδια, οπένιεηνμξ, ηαηαιέηνδζζξ, άιεηνμξ, 

αιέηνδημξ. 

   ιέηνζμξ ιέηνμκ- ιέηνζμξ, οπμθενηυξ, ανηεηυξ, ακάθμβμξ, 

ανιυδζμξ.  ιεηνίςξ, ιεηνζυηδξ, ιεηνζυθνςκ (θνδκ), 

ιεηνζμθνμζφκδ, ιεηνζυς, ιεηνζαζιυξ, ιεηνίςζζξ, 

ιεηνίαζζξ, ιεηνίαζια, ιεηνζάγς.                                                                                                     

                            Ρίγα  ηα- > ηαζ > απ- 

   άπης (δαζ.) άι-α (ι>π)- πνμζανιυγς, πνμζδέκς ηάηζ ζε 

ηάηζ άθθμ, ζοκάπης, πζάκς, πενί πονυξ, άπημιαζ- 

πνμζάπημιαζ, πνμζημθθχιαζ ζε ηάπμζμκ, ηναηχ ηάπμζμκ, 

εββίγς, επζπεζνχ ηάηζ, εθμνιχ, επζηίεειαζ, θαιαάκς ηάπμζα 

αίζεδζδ, απμθαφς, θεάκς, ηαηαθαιαάκς, βίκμιαζ ηάημπμξ, 

ακάπης, ηαίς, υηακ ημ πον άπηεηαζ εφθθεηηδξ φθδξ, ακάπης 

πον, ιαβεζνεφς.  απηυξ, άπηνα, άπηνζμκ, απηζηυξ, ακάπης, 

ακαπηήν, ακαπηήναξ, ακαθηήναξ (π>θ), ακάας (π>α), 

κάθεα (ακάπης, π>θ, η>ε), ακαθηυξ, άθης, ακήθες, 

ακάθης, ακάαβς, ακάθηδξ, άκαθημξ, ιάνπης (ιάθ-α, θ>ν), 

ιάνπηζξ. 

   λέθηζ λε- + άπης >ά-θη-ς, δδθαδή δεκ άπηεηαζ ηαθά- δ 

ηθςζηή πμο ηνέιεηαζ απυ θεανιέκμ φθαζια.  λεθηίδζ, 

λεθηίγς, λεθηχ, 

   αθάς (δαζ.) άπ-ης, π>θ- ραφς, άπημιαζ.  αθή, επαθή, 

αιθαθάς (αιθί), εζζαθάζζς (εζξ), εζζάθαζια, επαθάς, 

επάθδια, επάθδζζξ, Έπαθμξ, εοαθήξ, εοάθεζα, εοαθίδ, 

εοάθζμκ.  

   άιια (δαζ.) άπ-ης, άπ-ια > άιια (πι>ιι), άιιαζ παε. 

πνηι. ημο άπης- ηάεε ηζ πμο είκαζ δειέκμ ή έβζκε βζα δέζζιμ, 

ηυιαμξ, ανυβπμξ, εδθζά, ζπμζκί ή ηαζκία, ηνίημξ αθοζίδαξ.  

άκαιια, πνμζάκαιια, αιιαηίγς, αιιάηδζζξ, αιιάηζζια.  

   ζάαακμκ άπης (π>α), ημ ζ εη ηδξ δαζείαξ, αθ. ζμθία- 

κεηνμζέκημκμ.  ζααάκςια, ζααακχκς, ζααακςηήξ, 

ζααακχηνα. 

   ζοκάπης ζοκ + άπης, ζοκαθή, ζοκάθεζα, ζοκαπηυξ, 

ζφκαρζξ, ζοκάπηδξ, ζοκαπηζηυξ, ζοκαπηήνζμξ, λοκαθίδ 

(λοκ). 

  άρζξ (δαζ.) άρς, ιέθθ. ημο άπης- ραφζζξ, ιεηαθ., άρδ 

θνεκχκ, δζαηάναλδ θνεκχκ, παναθνμζφκδ.  έλαρζξ, 

ελάπημιαζ, ελάπης. 

   ιάρ ιδ + άρζξ- ιάηαζα, ακχθεθα, «ζηα ρακέλα», 

απενίζηεπηα, ακυδηα.  ιαραφναζ (αφνα), ιαρίδζμξ (είδμξ), 

ιαρζθυβμξ, ιαρζηυημξ, ιαρίθςκμξ, ιαροθάηαξ (οθαηηχ), 

ιαρςηυξ, ιάπαξ. 

   αρίξ (δαζ.) άρζξ- άιια, ζοκαθή, ηυιαμξ, ηαιπφθα ηειάπζα 

λφθμο, ηέζζενα εη ηςκ μπμίςκ απμηεθμφκ ημκ ηφηθμ ημο 

ηνμπμφ, αοηυ μ ηνμπυξ, ηάεε ηφηθμξ ή δίζημξ, ευθμξ.  αρίδα, 

άρμξ, αρζδμεζδήξ, αρζδυμιαζ, αρίδςια, αρζδςηυξ, 

αρίδζμκ, αρίημνμξ (ηυνμξ), αρζ-, άρε, αράδα, αρά, άρα, 

ρίδζ (α-ρίδζ-μκ), ρζδζάγς, ρίδζαζια. 

   απαθυξ (δαζ.) άπ-ης + άνς (ν>θ), ανεζηυξ ζηδκ αθή, δζυηζ 

ηα άνς, ανανίζης ηαζ ανέζης ζδιαίκμοκ επί ημ εοπάνζζημ- 

ιαθαηυξ ζηδκ αθή ηνοθενυξ, ήζοπμξ, βθοηφξ, ιαθεαηυξ, 

κεανυξ, αηιαίμξ, εοηναθήξ, πθμφζζμξ.  απαθφκς, απαθοκηήξ, 

απαθυηδξ, απαθυπνμμξ, απαθυπνμοξ (πνμζά), απαθυπνςξ, 

απαθμηνεθήξ, απαθοζιυξ.  

   ραφς άπης, άρμ-ιζα (ιέζμξ ιέθθ. ημο άπης) > αρυς > 

ραυς (ιεηάεεζδ) > ραφς (α>ο)- εββίγς, εθάπημιαζ, εθαθνχξ 

εββίγς, ρδθαθχ, θεάκς, επζδνχ.  ραφζια, ραφζζξ, ραοζηυξ, 

άραοζημξ, αραοζηί, αραοζηία, ραοζηυξ. 

   απθχ άπ-ης (ημ ζ ζε δαζεία, αθ. ζμθία, ζάαακμκ) + 

θςκή- δ πμζήηνζα.  αθθχ (πθ>θθ), Φαπθχ (αθ. ραφς), 

απθχμξ, απθζηυξ.    

   ράπκς έ-ραοη-α, πνηι. ημο ραφς (η>π)- γδηχ, βονεφς, 

ελεηάγς.  ράλζιμ, ραπμφθεια, ραπμοθεφς, παζπαηεφς 

(ρα>πζα>παζ), παζπάηεια, παζπαηεοηυξ. 

   άθεα α (επζηαη.) + άπης (π>θ, η>δ, αθ. κάθεα)- είδμξ 

ελακεήιαημξ ή έθημοξ ζημ ζηυια, ιάθζζηα ζε παζδζά πμο 

εδθάγμοκ (άπημοκ ημκ ιαζηυ).  άθηνα. 

   Ήθαζζημξ (δαζ.) αθή ( = θςηζά, α>δ) + αζζηυξ (αΎζες, ε>η) 

= ηεηαοιέκμξ- εευξ ημο πονυξ, άνπςκ ηάεε ηέπκδξ, ακηί πον.  

Δθαίζηεζμξ, Δθαζζηίηζξ, Δθαζζηυπμκμξ (πμκές), 

Δθαζζηυηεοπμξ (ηίηης), Δθαζζημηεοπήξ, Δθαζζημηοηέξ, 

Δθαίζηεζα, δθαίζηεζμκ, δθαζζηεζαηυξ, δθαίζηεζμξ, 

Δθαζζηίςκαξ, δθαζζηεζμ-. 

   ζμθία, ζμθίδ άπης (α>μ, π>θ), ημ ζ απυ ηδκ δαζεία, αθ. 

Ήθαζζημξ, ζαθήξ. Άλζμκ πνμζμπήξ ηοβπάκεζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ 

Έθθδκεξ ζμθία εκκμμφζακ ηδκ εκαζπυθδζδ ιε απηά, δδθαδή 

ζοβηεηνζιέκα πνάβιαηα, ηονίςξ δε ηζξ ηέπκεξ ηαζ ηζξ επζζηήιεξ 

ηαζ υπζ ιε ζδέεξ, εεςνίεξ ηαζ ιοζηζηζζιμφξ, υπςξ ηχνα 

ηαηάκηδζε κα ζδιαίκεζ.- ηέπκδ, ειπεζνία, εοθοΎα, δελζυηδηα, 

ειπεζνία ζε ηάπμζα ηέπκδ, βκχζδ ηςκ επζζηδιχκ, ιάεδζδ, 

παζδεία.  θζθμζμθία, θζθμζμθές, θζθυζμθμξ, ζμθίγς, ζμθίξ, 

ζυθζζζξ, ζμθζζιυξ, ζυθζζια, ζμθζζηεία, ζμθζζηήξ, ζμθυξ, 

ζμθυς, ζαθήξ, ζάθα, ζαθχξ, ζαθακήξ, ζαθδκήξ, ζαθδκές, 

ζαθές, ζαθζκίγς, απμζαθζκίγς, ζαθήκεζα, ζαθήηςν ζφθμξ 

(α>ο), ίζοθμξ (ακαδζπθαζζαζιυξ ημο ζφθμξ), ζέζοθμξ. 

   ζάπςκ άπ-ης, ημ ζ εη ηδξ δαζείαξ, αθ. ζμθία, δζυηζ άπηεζ 

ζοκεπχξ ημ πνμξ ηαεανζζιυ ζχια- ημ ζαπμφκζ.  ζαπχκζμκ, 

ζαπςκανζηυξ, ζάπςκαξ, ζαπςκίηδξ, ζαπςκμ-, ζαπμφκζ, 

ζαπμοκίγς, ζαπμοκάδα, ζαπμοκάδζημ, ζαπμοκάξ, 

ζαπμφκζζια. 
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   αάπης άπης, ημ α εη ηδξ δαζείαξ- αάθς, αμοηχ, αάθς 

πάθοαα, αοείγς ζημ φδςν.  ααπηζζηήξ, αάπηδξ, ααπηίγς, 

αάπηδζζξ, ααπηζζιυξ, αάπηζζια, ααπηδζηήνζμκ, ααπηυξ, 

ειαάπης, ειαάπηζζζξ, ααιιέκμξ (αέ-ααιιαζ πνηι. ημο αάπης, 

πι>ιι), αάιια, ααιιάηζμκ, έιααιια, αάθς (π>θ), ααθή, 

ααθείμκ, αάρζξ (αάρς, ιέθθ. ημο αάπης, πζ>ρ), αάρζιμ.    

   αάιααλ αάιια (ιι>ια) + άλς (ιέθθ. ημο άβς), δζυηζ 

αάθμκηακ- ημ ααιαάηζ.  ααιαάηζ, ααιααημ-, ααιααηάξ, 

ααιααηςηή, ααιαάηζκμξ, ΐαιααηζέξ, ΐαιααηζά, ααιααηζά, 

ΐαιααηυθοημ, ααιπάηζ (α>π), ααιπαηάξ, ιπαιπάηζ. 

   θαιπηήν θα (επζηαη.) + άπης ( = ακάπης), ημ ι πνμηίεεηαζ 

ηςκ π, α, θ- ηονίςξ εζπάνα επί ηδξ μπμίαξ ημπμεεημφζακ 

δαδζά ή άθθα λφθα βζα θςηζζιυ, θαιπάδα.  θάιπς, θαιπνυξ, 

θαιπνυηδξ, εηθαιπνυηδξ, θαιπνφκς, θαιπάξ, θαιπάδα, 

θαιπεηάς, θάιπδ, θαιπίαξ, θαιπδδχκ, Λάιπμξ, Λάιπνμξ, 

θάιπμξ, θαιπονίξ, θαιπονίγς, θάιρζξ, θάιρδ, θαιπδδυκα, 

θαιπδδμφζα, Λαιπδδμφζα, θαιπίγς, θαιπζηανίγς, 

θαιπζηάνζζια, θαιπζηανζζηυξ, θαιπζηάνς, θαιπζηανίγς, 

θαιπίημξ, Λαιπζκή, Λαιπζκμφ, θαιπζυκζ, θαιπμ-, 

θαιπνεφς, Λαιπνή, θαιπνζκυξ, θαιπνίηδξ, θαιπνίηζα, 

θαιπνυηδηα, θάιρδ, Λάιραημξ, θάιρζιμ, θαιπνμ-, θάιπα, 

θαιπαδζάγς, θαιπαηέν, βθυιπμξ (θ>βθ, α>μ), άθιπα 

(θα>αθ)- αοβή.       

   θοιπμξ μ (απυ α, επζηαη.) + θάιπς (α>ο, απυ ηα πζυκζα), 

Οθοιπία, Οθφιπζα, Οθοιπζάξ, Οθοιπείμκ, Οθοιπίεζα, 

Οθφιπζμξ, Οθοιπάξ, Οθοιπζάδα, μθοιπζάδα, μθοιπζαηυξ, 

μθοιπζμκίηδξ, Οθοιπζαηυξ. 

   θφηδ αθ. θάιπς, δδθαδή θα + άπ-ης > θαπ- > θοπ- (α>ο) > 

θοη- (π>η, αθ. θφημξ, μπή)- θέλδ νζγζηή πμο ζδιαίκεζ θςξ, 

θςηζζιυ.  θοηαοβέξ (αοβή), θοηαοβήξ, θοηαοβή, θοηυθςξ, 

αιθζθφηδ, Λοηαίμξ, Λφηεζμκ, Λφηαζα, Λοηααδηηυξ (ααίκς, 

αθ. αδη-ανιυξ), Λοημφνβμξ (ένβμκ), θοηεζάνπδξ, Λοηυνναπδ, 

Λοηυζημιμ, θοηυζημιμ, Λοηυηναθμξ. 

   θφπκμξ θφηδ (η>π) + κές- θςξ πμο ιπμνεί κα ιεηαθενεεί 

(κές), θοπκάνζ.  θοπκάνζ, θοπκμφπμξ (έπς), θοπκμζηάηδξ 

(ίζηδιζ), θοπκεφξ, θοπκαίμξ, θοπκίηδξ, θοπκάπηδξ (άπης), 

θοπκαπηές, θοπκαρία, θοπκμηαοηία, θοπκαφβδια (αοβή), 

θοπκείμκ, θοπκεφς, θοπκία, θοπκίαξ, θοπκίξ, θοπκμηαοηές, 

θφπκμκ, θφβδμξ (π>β)- θεοηυ ιάνιανμ, θοβδίκεμξ, θφβδζκμξ.  

   θφβδ θφηδ, η>β, αθ. θφβδμξ- ζηζυθμξ, θοηυθςξ.  δθφβδ (α, 

επζηαη., α>δ)- ζηζά, ζηυημξ, ήθολ, δθοβάγς, δθοβίγς, 

δθοβαίμξ, επδθοβάγς, επδθφβαζμξ, επήθολ, επδθοβζζιυξ, 

θοβαίμξ, θοβίγμιαζ, θφβλ (άβς, άλς)- είδμξ ζανημθάβμο 

εδθαζηζημφ ιε πμθφ ηαθή υναζδ (αθ. βθαφλ), Λοβηεφξ, 

Λοβηέαξ.  

   θοηάααξ ηαηά ημκ Δζφπ. «εθ ηνπ ιπγαίσο (ιπγαίνο) βαίλεηλ, 

ν έζηη ζθνηεηλώο, ιειεζόησο γαξ ν ρξόλνο δηέξρεηαη». Καη’ 

άθθμοξ εη ημο θφηδ, δ μδυξ ημο θςηυξ, μ δνυιμξ ημο δθίμο- 

ημ έημξ. 

   θεοηυξ θφηδ (ο>εο, υπςξ πεφζζξ εη ημο ποκεάκμιαζ)-  

θςηεζκυξ, θαιπνυξ, ηαεανυξ, ζαθήξ, εοηνζκήξ, δζαοβήξ, επί 

θςκήξ, άζπνμξ, ςναίμξ, θεφηδ.  θεφηδ, θεοηάξ, θεφηα, 

θεοηχκ, Λεφηα, Λεοηάηζα, Λεοηάδα, Λεφηεξ, Λεοηχκαξ, 

θεοηαίκς, θεφηακζζξ, θεοημ-, θεοηυς, θεφηςια, θεοη-, 

θεοηακηήξ, θεοηαζηήξ, θεοηάκηνα, θεοηακηζηυξ, Λεοηίιδ, 

Λεοημεέα, Λεοηυπςια, θεοηςζίκδ, θεφηςζζξ, θεφηςκεξ, 

θεοηχκαξ, θεοπεζιμκές (η>π, είια), θεοπείιςκ, θεφζζς 

(θεφηζς, ηζ>ζζ)- αθέπς, παναηδνχ, αηεκίγς, ηοηηάγς, 

θεοζηυξ. 

   βθαοηυξ, βθαφημξ αθ. θεοηυξ > θαοηυξ (ε>α) > βθαοηυξ 

(θ>βθ)- απαζηνάπηςκ, ανβονυπνςιμξ, θάιπςκ, ηοακυθαζμξ, 

ηοακμπνάζζκμξ.  βθαοηζκίδζμκ, βθαοηίδζμκ, βθαοηίγς, 

βθαφηζκμξ, βθαοηίζημξ, βθαφζζς, βθαοηυηδξ, βθαοηχπζξ 

(ςρ), βθαφλ, βθαφηςια, βθαοηυμιαζ, βθαφηςζζξ. 

   βθοηφξ ηαηά ημ πθείζημκ, αηυιδ ηαζ ζημκ ιδνμ, ζήιαζκε 

εοπάνζζημξ, εοθνυζοκμξ, μ πνμηαθχκ πανά, μ πνμζθζθήξ. Σμ 

θεοηυ ζε ακηίεεζδ πνμξ ημ ιαφνμ ήηακ ζδιείμ πανάξ ( θεοηυκ 

ήιαν = διένα πανάξ, θεοηή διένα = ηοπενή διένα, θεοηή 

ρήθμξ = αεςςηζηή ρήθμξ), αθ. θφηδ. Βπεηηάεδηε ηαζ επί ηδξ 

βεφζεςξ δζυηζ ηα ζαηπανχδδ εδέζιαηα πνμηαθμφκ 

εοπανίζηδζδ. ΐθ. θεοηυξ, βθ(α)οηυξ- εοπάνζζημξ, 

εοθνυζοκμξ, αβαπδηυξ, πνμζθζθήξ, δδφξ ζηδ βεφζδ, επί 

φδαημξ, ηαθυ, πυζζιμ.  βθοηίςκ, βθφηζζημξ, βθοηφηενμξ, 

βθοηφηαημξ, βθφζζςκ (ηζ>ζζ), βθοηάγς, βθοηαίκς, 

βθοηαίμξ, βθφηακζζξ, βθοηακηζηυξ, βθοηαζιυξ, βθφηαζια, 

βθοηενυξ, βθφηεζμξ, βθοηίγς, βθοημ-, βθοηίκαξ, βθφηζμξ, 

βθοηζζιυξ, βθοηυεζξ, βθοηοζίδδ, βθφηοζια, βθοηφηδξ, 

βθφηςκ, Γθφηςκ, Γθοηχκεζμξ, βθεφημξ (ο>εο), βθεφηδ, 

αβθεοηήξ, αδεοηήξ [α (ανκδη,) + β-θεοηήξ (θ>δ)]- πζηνυξ, 

ζηθδνυξ. 

   θαιαάκς θα (επζηαη.) + άπ-ης (π>α, θααή, θήπ-ηδξ, α>ια). 

θμζ μζ πνμκζημί ηφπμζ ζοκάδμοκ ιε αοημφξ ημο άπης (αθ-, αρ-

, -ιια)- πζάκς, ηαηαθαιαάκς, ηαηέπς, επένπμιαζ ςξ επενυξ, 

εονίζης, ακηζθαιαάκμιαζ δζα ηςκ αζζεήζεςκ, απμηηχ.  θααή, 

θαααίκς, θάαανμκ (αίνς), θααίξ, θααζδυς, θααίδζμκ, 

θααχκς, θάαςια, θααςιυξ, θααςιαηζά, θααςιέκμξ, 

οπμθαιαάκς, οπυθδρζξ, ηαηαθαιαάκς ηαηάθδρζξ, 

ακαθαιαάκς ακάθδρζξ, εηθαιαάκς, πενζθαιαάκς, 

πενίθδρζξ, δζαθαιαάκς, πνμθαιαάκς, πνυθδρζξ, 

πνμθδπηζηυξ, ζοθθαιαάκς (ζοκ), ζφθθδρζξ, ζοθθααή, 

ζοθθααίγς, ζοθθήαδδκ, ακηζθαιαάκς, ακηζθαιαάκμιαζ, 

ακηίθδρζξ, απμθαιαάκς, πνμζθαιαάκς, πνυζθδρζξ, θήπηδξ 

(α>δ), θδπηζηυξ, θδπηυξ, ακηζθδπηυξ, παναθήπηδξ, 

παναθαιαάκς, πανάθδρζξ, θήρζξ, θδρμδμζία, δμζμθδρία.  

   θήιια εί-θδιιαζ (αι>ιι), πνηι. ημο θαιαάκς- ηάεε ηζ ημ 

θαιαακυιεκμ, εζζυδδια, ηάεε ηζ πμο θαιαάκεηαζ ςξ δεδμιέκμ.  

θδιιαηίγμιαζ, θδιιαηζηυξ, θδιιαηζζιυξ, Λήικμξ [ήζακ 

θδζηέξ, ηαε’ ιδνμ ίκηζεξ], Λήικζμξ. 

   θάθονα θαα-αίκς (α>θ) + αίνς, άν-ζζξ (α>ο)- πμθειζηή 

θεία.  θαθοναβςβές (άβς), θαθοναβςβία, 

θαθοναβχβδια,θαθονεφς, θαθονμπςθείμκ, θαθονμπςθές, 

θαθονμπχθδξ, θαθονμπςθία. 

   αθθάκς είθδθα (πνηι. ημο θαιαάκς) > εζθδθάκς > 

εζθθάκς > αθθάκς (εζ>α)- εονίζης, ημιίγς, ηηχιαζ.  

αθθδζηήν, αθθδζηήξ, αθθδζηζηυξ, αθθή, άθθδια, αθθές, 

αθθάγς, αθθδζηεφς, αθθεζίαμζμξ (αμοξ), ελάθθς.       

   θάπης θα (επζηαη.) + άπης- πίκς φδςν δζα ηδξ βθχζζαξ, 

επί θφηςκ ηαζ ηοκχκ (δεκ ακηθμφκ ημ κενυ αθθά ειααπηίγμοκ 

ζοκεπχξ ηδκ βθχζζα ημοξ ζ’ αοηυ), πίκς απθήζηςξ, πίκς, 

νμθχ.  θάπηδξ, θαπηζηυξ, θάρζξ, θμπάξ (α>μ), θμπάδα, 

θμπαδεφς. 

   θαθφζζς θάπ-ης + άβκοιζ (ιέθθ. άλς) > θαπάλς > θαθάλς 

(π>θ) > θαθφζζς (α>ο, λ>ζζ), δζυηζ ζδιαίκεζ ηαζ ζπανάζζςκ 

ηαηαανμπείγς- ηαηαανμπείγς, ζπανάζζς, ηαηαπίκς, 

ακαννμθχ, θάπης, επί ημο πονυξ, ηαηακαθίζης, αθακίγς, 
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ηαηαηαίς.  θαθφζηζμξ, θάθοβια (έ-αβιαζ, πνηι. ημο άβκοιζ, 

α>ο), θαθοβιυξ, θάθολζξ. 

   θάγμιαζ θαιαάκς, α>γ (υπςξ επζαανές – επζγανές)- 

θαιαάκς, δνάηημιαζ, ανπάγς.  θάγοιαζ (μ>ο), θάζδμιαζ 

(γ>ζδ), ακαθάγμιαζ. 

   θφημξ αθ. θάπ-ης, θάρζξ, θήρζξ, θήπηδξ, δζυηζ θαιαάκεζ  

γχα εη ηδξ αβέθδξ, δδθαδή θαπ- > θοπ- (α>ο, lup- us, Λαη.) > 

θοη- (π>η). Φαίκεηαζ δε δ πνμέθεοζδ ηαζ απ’ υθεξ ηζξ 

ιεηαθμνζηχξ  δμεείζεξ ζδιαζίεξ ηδξ θέλδξ- μ θφημξ, είδμξ 

πηδκμφ, είδμξ ζπεφμξ, είδμξ αναπκχκ, ηάεε αβηζζηνμεζδέξ 

πνάβια, παθζκυξ ιε αηίδεξ, ιάκηαθμξ ή ηυναλ εφναξ, δ θααίδα 

ηνέαημξ, είδμξ εδθζάξ.  θοηαζκίξ, θφηαζκα, θοηάςκ, 

θοηάκενςπμξ, θοηέδ, θοηείδ, θφηεζμξ, θοηδδυκ, θοηδειυξ, 

θοηζδεφξ, θοηυς, θοηχδδξ, θοημεζδήξ, θοημεήναξ, 

θοηυεδν, θοηυπμοθμ, θοημνναίζηδξ (ναίς), θφηςια, 

Λοηυπζα (έπς), θοημθςθζά, Λοηυθνςκ (θνήκ), θοημθζθία, 

Λοημιήδδξ (ιήδμξ). 

   θαβπάκς εη ηςκ θάπμξ, θάπδ, θάπεζζξ θαίκεηαζ νίγα θαπ-, 

θαη- (θάλζξ), δδθαδή εη ηδξ θαπ-, θαα- ημο θαιαάκς (αθ. 

θφημξ). Δ πανμοζία ημο β πζεακυκ εη ηφπμο βθαπάκς > 

θαβπάκς- θαιαάκς δζα ηθήνμο ή απυ ηφπδ ή απυ εεμφξ, 

ηοβπάκς, θαιαάκς ηθήνμ, θαιαάκς.  Λάπεζζξ, θάπεζζξ, θάπδ, 

θάπδζζξ, θάπμξ, θαπιυξ, θαπκυξ, θάλζξ, θήλζξ (α>δ), θαπαίκς, 

θαπείμκ, θαπεζμπχθδξ, θαπειυξ, θαπίδα, θαπίδζ, Λάπδξ, 

Λάπδηαξ, θαπκίγς, θυβπδ ( = θαπκυξ, α>μ). 

   ηχπδ ελάπης ( = δέκς ηάηζ ζε ηάηζ, ηναηχ ιε ηα πένζα), 

δδθαδή ε-λςάπ-ης > λχπδ > ηχπδ- ηάεε είδμξ θααήξ, ηχπδξ, 

λίθμοξ, ηθεζδζμφ, πονζμφ, ηαευθμο ημ ίδζμ ημ ημοπί.  ηχπαζμκ, 

ηςπεφξ, ηςπεοζηήξ, ηςπεφς, ηςπές, ηςπεχκ, ηςπδθάηδξ 

(εθαφκς), ηςπδθαζία, ηςπδθαηεφς, ηςπήνδξ (άνς), 

ηςπήεζξ, ηςπδηήν, ηςπίμκ, ηςπχ, ημοπί (ς>μο), ημοπάξ, 

ημοπαζηή, ημοπζά, ημοπζχηδξ, ημοπμθάηδξ (εθαφκς). 

   πμφθηα ημοπί, ηχπδ (η>π, π>θ)- δ παθάιδ ημο πενζμφ, ημ 

πενμφθζ ημο ζπαεζμφ.  πμοθηζά, πμοθηζάγς, πμφθηζαζια, 

πμφθηςια, πμοθηχκς, θμφπηα (ακηζιεηάεεζδ), θμοπηχκς, 

θμοπηζά, θμφπηςια, θμοπηζάγς.       

   δάπης δα (επζηαη.) + άπης, αθ. θάπης- ηαηαανμπείγς, 

νμηακίγς, ηαηαηνχβς, επί πονυξ, επί δυναημξ, ζπίγς, 

δζαζπίγς. δάπηδξ, δάπηνζα, δανδάπης (εηηεηαιέκμξ ηφπμξ 

ημο δάπης), δείπκμκ (α>ε>εζ), δεζπκές, δεζπκεφς, δεζπκίγς, 

δείπκδζημξ, δεζπκδηήνζμκ, δεζπκδηήξ, δεζπκδζηήνζμκ, 

δεζπκδηζηυξ, δεζπκίηζξ, δείπκμξ, απυδεζπκμξ, απμδεζπκές, 

απμδεζπκίδζμξ, απυδεζπκμκ. 

   δαπακάς δάπ-ης + άκς ( = ηεθεζθμνχ)- λμδεφς, 

ακαθίζης, θεείνς, ελαθακίγς.  δαπάκδζζξ, δαπάκδ, 

δαπάκδια, δαπακδνία, δάπακμξ, δαπακδνυξ, δαρζθήξ 

(δάρς, ιέθθ. ημο δάπης)- άθεμκμξ, πμθφξ, απακήξ, ιέβαξ, 

εηηεηαιέκμξ, δαπακδνυξ, άζςημξ, δαρίθεζα, δαρζθεφμιαζ, 

επζδαρζθεφμιαζ. 

                            Ρίγα   ηα- > ηαζ > απ- > αν- 

   νάπης άπης ( = ζοκάπης), ημ ν πνμξ δήθςζδ νμήξ, 

ζοκέπεζαξ. θμζ μζ ηφπμζ ημο ζοκάδμοκ ιε αοημφξ ημο άπης (ν-

άπηδξ, ν-αθή, ν-άιια, ν-άρζξ- ζοκάπης, ζοννάπης, νάας, 

ιεηαθ. ιδπακχιαζ, ζπεδζάγς, ζοκανιμθμβχ, ζοκείνς, 

αναδζάγς, ζοβημθθχ.  νάπηδξ, νάπηζξ, ναπηυξ, νάπηνζα, 

ναπηάδζημ, ναπηζηή, ναπηζηά, ναπηζηυξ, ναπίδα, νάιια 

(πι>ιι), ναιιέκμξ, ναθή (π>θ), ναθείμκ, ναθζδεφξ, ναθεφξ, 

ναθίξ, ναθζδεοηήξ, ναθζδεφς, ναθηάδζημ, ναθηζηή, 

ναθηυξ, νάθης, ναθίδα, ναθίδζ, ναθίδςια, ναθζδχκς, 

νάθζα, ναθία, νάρζξ, νάρζιμ, ναρςδία (ςδή), ναρςδυξ, 

ναρςδζηυξ, ναρςδές, ναρχδδια, ζοννάπης (ζοκ), 

ζονναθή, ζφνναρζξ, νάας (π>α), ναθζδμβνάθμξ, 

ναπζδμβνάθμξ. 

   άνς, ανανίζης (ακαδζπθ.) α ( = εο) + νάπ-ης, ναθ-ή > 

ανάθς > ανάς > άνς, ιε απμαμθή ημο θ πνμξ βεκίηεοζδ, αθ. 

άνα. Δ ααζζηή έκκμζά ημο ζδιαίκεζ ζοκάπης ( = νάπης). Δ οπυ 

ηςκ βναιιαηζηχκ κμιζγυιεκδ νίγα αν- απυ ηακέκακ ακενχπζκμ 

ή θοζζηυ ήπμ δεκ πνμένπεηαζ- ζοκάπης, ζοκανιυγς, ηηίγς, 

ελανηίγς βζα πθεφζδ, ηαζνζάγς, πνμζανιυγς, ανέζης, 

εοπανζζηχ ηάπμζμκ.  ανανυηςξ, ανανχξ, ανδνχξ, 

ζοκακανίζης (ζοκ + ακά), άνια, άνιεκα, ανιεκίγς, ανιή, 

ανιεκάηζ, ενίδνμξ (ενζ-, α>δ), ηνζήνδξ (ηνζξ), ηνζδνζηεφς, 

ηνζδνίηδξ, ηνζδνμκυιμξ, ηνζδνμπμζυξ, ηνζδνανπές, 

ηνζδνανπία, ηνζδνάνπδξ, ηνζήνανπμξ, ηνζδναφθδξ (αοθυξ), 

αιθήνδξ (αιθί), αιθδνζηυξ, επήνδξ (επί), εοήνεζα, εοήνδξ. 

   άνα, να, αν- (πνμ ζοιθχκμο) αθ. άνς, δ ζφκδεζδ ηςκ 

πνμδβμοιέκςκ (ζοκάπης) ιε ηα επυιεκα (ζοκανιυγς)- 

ζδιαίκεζ άιεζδ ιεηάααζδ απυ έκα πνάβια ζε άθθμ, ηυηε, 

αιέζςξ, εοεφξ, αίθκδξ, εκίμηε ζδμφ!, έπεζηα, αημθμφεςξ, 

δδθχκεζ ηάπμζα δφκαιδ ζοιπεναζιαηζηή ζε ενςηήζεζξ, ακ ηαζ 

δεκ είκαζ ενςηδιαηζηυ, εηθνάγεζ ηδκ ακδζοπία αοημφ πμο 

ενςηά, υπςξ ημ ήημζ.    

    ήνα, άνα (πενζζπχιεκμ) δ (πενζζπχιεκμ) = αθδεχξ + άνα 

> ήανα > ήνα > άνα (δ>α)- ενςηδιαηζηυ ιυνζμ πμο 

οπμδδθχκεζ ιένζικα ή ακοπμιμκδζία ημο ενςημφκημξ, ζημοξ 

πμζδηέξ πμθφ υιμζμ ιε ημ άνα. Βπίζδξ ήνα = πάνζκ, έκεηα 

(δζυηζ άνς ζδιαίκεζ ηαζ εοπανζζηχ ηάπμζμκ).  άναβε (βε), 

άναβεξ, ήνακμξ, επίδνα, επζήνακμξ, επίδνμξ, 

Ώιθζάναμξ(αιθί), Ώιθζάνεςξ- Θδααίμξ ήνςαξ ηαζ 

μζςκμιάκηδξ.        

   ανιυγς (δαζ.) δ δαζεία απυ α (ά-ια) πμο δδθχκεζ έκςζδ + 

άνιε-κμξ (ε>μ, ιεημπ, αμν. α΄ ημο ανανίζης)- ζοκανιυγς, 

ζοκεκχκς, επί λοθμονβμφ, ιέζ. ζοβημθθχ, επί βάιμο, δέκς 

ζθζπηά, ηαηημπμζχ, ηοαενκχ.  ανιυγεζ ( = πνέπεζ), ανιυηης, 

ανιή, άνιδ, ανιμί, ανιαθζά, ανιμβή, ανιυδζμξ, 

ανιμδζυηδξ, ανιμδζμ-, ανιμγυκηςξ, ανιυξ, ανιμθμβές, 

ανιμθυβμξ, ανιμκία, Ώνιμκίδδξ, ανιμκζηυξ, ανιυκζμξ, 

εκανιυκζμξ, εκανιμκίγς, ανιμκζχδδξ, άνιμζζξ, άνιμζια, 

ανιμζηέμκ, ανιμζηήν, ανιμζηήξ, ανιμζηζηυξ, ανιμζηυξ, 

άνιμζηνα, ανιυζηςν, ανιυζοκμξ, ανιχ, ζοκανιυγς, 

ζοκανιμθμβχ, ζοκανιμβή, ζοκανιμθυβδζζξ, ακάνιμζημξ, 

μνιάγς (ακηζιεηάεεζδ), μνιαζηυξ, μνιαζηή.  

   ενέηδξ άνς (α>ε) + έηδξ, δ ηςπδθαζία απαζηεί ζοκημκζζιυ 

(ανιμκία) ηαζ άνζζμοξ ηςπδθάηεξ- ηςπδθάηδξ.  ενεηζηυξ, 

ενεηζηή, ενεηιυκ, ενεηιίμκ, ενέζζς, ενεηαίκς, ενεζία, 

εζνεζία (ε>εζ), επήνεηιμξ (επί, α>δ), εοήνεηιμξ, οπδνέηδξ 

(οπυ)- ηονίςξ μ οπυ άθθμκ ενέηδ ηςπδθάηδξ, μ οπδνεηχκ ζε 

πθμίμ, αμδευξ, εεναπεφςκ, δζάημκμξ, ζηεομθυνμξ μπθίηδξ, 

οπδνέηδζζξ, ελοπδνέηδζζξ, ελοπδνεηχ, οπδνεζία, 

οπδνέζζμκ, οπδνεηία, οπδνεηές, οπδνέηδια, οπδνέηζξ, 

οπδνέηνζα. 

   Ήνδ, Ήνα (δαζ.) ενί-δνμξ = πζζηυξ, ηαη’ ιδνμκ. 

Υαναηηδνζζηζηυ βκχνζζια ηδξ Ήναξ ήηακ δ ζογοβζηή πίζηδ 

πνμξ ημκ Αία, αθ. άνς, ανιυγς, ημ μπμίμ ανιυγς ακαθένεηαζ 

ηαζ επί βάιμο (αν- > δν-). Ίζςξ δε ηαζ εη ημο πνηι. ημο άνς, 

ιε ζδιαζία εκεζηχηα, άνδνα > νήνα > Ήνα (δ δαζεία εη ημο 

ν). Βάκ έηζζ έπεζ ημ πνάβια ηυηε ελ αοημφ ηαζ ημ θείνζμκ (ν>θ, 

δ>εζ), ημ ζενυ άκεμξ ηδξ Ήναξ, δζυηζ απμθεφβεηαζ δ επακάθδρδ 
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ημο ν ζε δφμ ζοκεπυιεκεξ ζοθθααέξ, μπυηε ζηδκ πνχηδ 

πενίπηςζδ απεαθήεδ, ζηδ δε δεφηενδ ιεηεαθήεδ ζε θ- 

άκαζζα ηςκ εεχκ, ζφγοβμξ ημο Αζυξ.  Δναίμξ, Δναίμκ, Δναία, 

θείνζμκ (αθ. Ήνα). 

   Δναηθήξ ηαηά ημο παθαζμφξ  εη ημο «όηη δηα ηελ Ήξα θιένο 

έζρε», παν’ υθμ πμο δ ιοεμθμβία ελζζημνεί ημ ακηίεεημ αθμφ, 

ςξ ηέηκμ ημο Αζυξ ιεη’ άθθδξ βοκαζηυξ, πνμζπάεδζε κα ημκ 

θμκεφζεζ. Ο Δναηθήξ πανέιεζκε λαημοζηυξ (ηθέμξ) απυ ηδκ 

ηαηημπμίδζδ (αθ. αν-ιυγς, α>δ, αθ. Ήνα) ηαζ θφζδ δφζημθςκ 

πνμαθδιάηςκ (άεθμζ αοημφ), Δναηθέδξ, Δναηθείδαζ, 

Δνάηθεζμξ, Δναηθήεζμξ, Δναηθήζμξ, Δναηθείςξ, 

Δνάηθεζμκ, Δνάηθεζα, Δναηθεία, Δναηθείηεζμξ, 

Δναηθεζηίγς, Δναηθεζηζζηήξ, Δναηθεζςκίηαζ, 

Δναηθεζχηδξ, Δναηθεζςηζηυξ, Δναηθδίξ, Δναηθίζημξ, 

ΔναηθεΎζημξ. 

   Δνυθζθμξ (δαζ.) αθ. Ήνα, Δναηθήξ + θίθμξ, α>μ, 

Δνμθίθδ, Δνυδμημξ (δίδς), Δνυζηναημξ, Δνυδζημξ (δίηδ), 

Δνυδςνμξ, Δνυθακημξ (θαίκς), Δνμθχκ (θάμξ), Δνυποεμξ 

(ποκεάκμιαζ), Δνχ, Ήνςκ, Δνχδδξ, Δνχκδαξ. 

   ιάνδ άνς (ημ ι πνμηάζζεηαζ, υπςξ υζπμξ – ιυζπμξ), δζυηζ 

ανανίζηεζ ηα ένβα ημο ακενχπμο αθθά ηαζ απμηεθείηαζ απυ 

πμθθά μζηά ζοκανιμζιέκα ανίζηςξ- ημ πένζ.  εοιανυηδξ, 

εοιάνεζα, εοιανήξ, εοιανέςξ, εοιανίγς. 

   αννααχκ άν-ς + θααχκ (νθ>νν)- πνδιαηζηή πνμηαηααμθή 

πνμηαηαααθθυιεκδ απυ ημκ αβμναζηή, ηαπάνμ, αζθάθεζα, 

ικδζηεία.  αννααςκίγς, αννααχκαξ, αννααχκα, 

αννααςκζάγς, αννεαςκζάγς, αννααχκζαζια, 

αννααςκζαζηζηυξ, αννααχκζαζημξ, αννααςκίζζα, 

αννεαςκίζζα, Ώννααςκίηζα, αννααςκμπάνηζ. 

   άναπκμξ, ανάπκδξ άν-ς + άπκδ (επί ημο ζζημφ), ανάπκδ, 

ναπκζά, αναπκαίμξ, αναπκαίδ, αναπκάμιαζ, ανάπκζμκ, 

αναπκζάς, αναπκζχδδξ, αναπκμεζδήξ, Ώναπκαίμ, αναπκέκζμξ, 

αναπκζάγς, αναπκζά, αναπκζαζιέκμξ, αναπκζαζηυξ, 

αναπκίδζμκ, αναπκζδζζιυξ, αναπκίηζα, ανάπκζκμξ, αναπκμ-.  

   είνς άνς (α>εζ), αυν. έν-ζα- ζοκάπης, πθέης, ανιαεζάγς, 

δέκς, πενζδέκς. είνενμξ, ένζζξ, ακείνς, ζεζνά, ζεζνή, ζδνά 

(εζ>δ), ζεζνάδδκ, ζεζνάδζμκ, ζεζναίμξ, ζεζναθυνμξ, ζεζνάς, 

ζεζνίξ, ζεζνμεζδήξ, ζεζνμιάζηζλ (ιάζηζλ), ζείνςζζξ, 

ζεζνςηυξ, εζνήκ (δ δεζιεφμοζα), εζνδδχκ (άδς), 

εζνήκζμξ, ζεζνζηυ, ζεζνζά, ζεζνήκα, ηζζνίγς (ζ>ηζ, εζ>ζ), 

ηζζνίδα, ηζίνζβια, εζνιυξ (ιεηά ή άκεο δαζείαξ, ιε απμαμθή 

ημο ζ ή ιεηαηνμπή ημο ζε δαζεία), εζνιμθυβζμκ. 

 

   ζείνζμξ ζεζνά, αζηένζ ημ μπμίμ δφεζ ιαγί ιε ημκ ήθζμ 

(ζεζνςηυξ), απυ 12 Ώοβμφζημο ιέπνζ 12 επηειανίμο, ηαηά 

ηδκ επμπή ηδξ ιεβίζηδξ εενιυηδηαξ- υκμια ημο ηοκάζηνμο, 

εενιυξ, ηαηαηαίςκ.  ζεζναίκς, ζεζνές, ζεζνίαζζξ, ζεζνζάς, 

ζείνζκμξ, ζεζνζυεζξ, ζεζνυς. 

 

   νζκυξ, νζκυκ είνς, εζνιυξ > νεζιυξ (εζν>νεζ) > νζιυξ (εζ>ζ) > 

νζκυξ (ι>κ)- δένια γχμο ή ακενχπμο, αζπίδα απυ αμδζκυ 

δένια, μζ ζιάκηεξ ηςκ ποηηχκ.  νζκάνζμκ, νζκμδέρδξ (δέρς), 

νζκμηυιμξ, νζκμηυνμξ (ημνές), νίκδ (απυ δένια ζπεφμξ ημ 

μπμίμ πνδζίιεοε ζηδκ επίλεζδ λφθςκ ηαζ ιανιάνςκ)- θίια, 

είδμξ ζπεφμξ, νίκα, νζκάς, νζκές, νίκδια, νζκίδζ, νζκδηήξ, 

νζκίμκ, νίκζζια, νζκυααημξ (αάημξ), νίκμξ, νζκίγς, νίκζζζξ, 

νζκζζηήξ. 

 

   ηαίνμξ  «ην δηάπιεγκα, ν νπθ εά ηνπο ζηήκνλαο ζπγρέεζζαη», 

δδθαδή μο-η + είνς > ηείνς > ηαίνμξ (ε>α)-  ημζκχξ ιζηάνζ, 

ηα θεπηά ζπμζκζά ηςκ ακηίςκ υπμο δέκμκηαζ ηα άηνα ημο 

ζηδιμκζμφ.  ηαίνςια, ηαζνςζηνίξ, ηαζνςζηίξ, ηαζνμζέςκ, 

ηαζνυς, ηαζνμζπάεδημξ. 

   

   ηενηίξ είνς, έν-ζζξ αθ. ηαίνμξ + παίς (π>η) > ηεν-πίξ > 

ηενηίξ- ζημκ υνεζμ ζζηυ ηςκ ανπαίςκ δ νάαδμξ ιε ηδκ μπμία 

ηηοπμφζακ (παίς) ηα κήιαηα ημο οθαδζμφ ηαζ ημ φθαζια 

ηαείζηαημ ποηκυ, ηάεε θεπηή, ιαηνοά ηαζ εοεεία νάαδμξ, 

πάζζαθμξ ή πενυκδ, ιεηνδηζηή νάαδμξ, ζθδκμεζδήξ δζαίνεζδ 

ηςκ ηαεζζιάηςκ ζημ εέαηνμ, είδμξ θεφηδξ.  ηενηίγς, 

ηένηζζζξ, ηενηζζηζηή, ηνέης (εν>νε), ηνεηηυξ, ηνεηάδζα, 

ηνυηδ (ε>μ), ηνυηα, ηνμηζζιυξ, ηνμηφξ, ηνμηφδζμκ, 

ηνμηοδίγς, ηνμηοδμθμβές, ηνμηοδζζιυξ, ηνμηφθακημξ, 

ηνυηδξ, ηενηίδα, ηενηζδζηυξ. 

   είνζμκ, ένζμκ, είνμξ είνς- ιαθθί, επί ηςκ κεθεθχκ, ημο 

ζζημφ ηδξ ανάπκδξ, ημο βεκείμο ηδξ πίκδξ.  ενζμονβυξ (ένβμκ), 

ένζμ, ενζμονβείμκ, ενζυζημια, ενζμονβήξ, ενζμονβία, 

ενζμονβζηυξ, ενζμφπμξ (έπς), ενζμθυνμξ, ενζυθοθθμξ, 

ενζχδδξ, εζνεζζχκδ, εφεζνμξ, εοενία, εφενμξ. 

 

   βέννμκ αθ. είνς, δδθαδή β-έν-ημκ > βέννμκ (νη>νν)- ηάεε 

ηζ πθεηηυ απυ θεπηέξ νάαδμοξ, επζιήηδξ αζπίδα, ημ πθεηηυ 

ζχια αιάλδξ, ζηυθμρ, ιαηνφ λφθμ, βεννμπεθχκδ, αζδμίμκ.  

βέννα, βεννάδζα, βεννμπεθχκδ.    

 

   μφθμξ είνζμκ, εζ>μο, ν>θ- ενζχδδξ, ενζμφπμξ, επί ιάθθζκςκ 

οθαζιάηςκ, ηαπήηςκ, ζβμονυ ιαθθί, επί ακεέςκ, πνμαάηςκ, 

ηαευθμο, ζοζηναιιέκμξ, ζημθζυξ, ζηνααυξ, δειάηζ ζίημο 

εενζζιέκμο, ίμοθμξ.  μοθυηδξ, μοθμπμίδζζξ, μοθυηενςξ 

(ηέναξ), μφθμζ, μοθμθυνμξ, Εμοθχ (ημ ζ εη ημο ί-ης, ζηκέμιαζ, 

δ θένμοζα ηα δειάηζα ζίημο, αθ. μφθμξ, δ Αήιδηνα), ίμοθμξ, 

ζμοθίξ, ζμοθυπεγμξ (πέγα), ζμοθίγς, Ίμοθμξ, Εμφθζμξ, Εμφθδξ, 

Εμοθία, Εμοθζακυξ, Εμφκζμξ (θ>κ), Εμφκδξ, ζμοκζακυξ.  

 

   ανέζης άν-ς + εΎζης ( = ελμιμζχκς)- επακμνεχκς ηάηζ 

άημπμ πμο έπναλα, ζοιαζαάγς ημ πνάβια, ζηακμπμζχ, 

ηαηαπναΰκς, ακαηηχ ηδκ εφκμζα ηάπμζμο, εοπανζζηχ, 

εοανεζηχ.  άνεζημξ, ανέζηεζα, ανέζηεοια, ανεζηεφμιαζ, 

ανεζηυκηςξ, ανεζηυξ, ανεζηήν, ανέζιζμκ, ανέηεζα, 

ανεζηεζά, ανεζζά, ανεζεζά, άνεζδ, ανεζμφιεκμξ, 

ανεγμφιεκμξ, ανέγς, ανέγμιαζ, εοάνεζημξ, εοανεζηές, 

εοανέζηδια, εοανεζηήνζμξ, εοανέζηδζζξ, εοανεζηία, 

εοανεζηζηυξ, εοάνεζημξ, εοανεζηχ, Βοάνεζημξ. 

     

   Άνδξ βεκ. Άνε-μξ, Άνε-ςξ ηαζ Άνδ-μξ, αθ. άνς, δζυηζ υθεξ 

μζ ζδιαζίεξ ημο άνς ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πνμεημζιαζία ηαζ ηδκ 

ηαηηζηή ημο πμθέιμο. ΐαζζηυ ζημζπείμ ημο πμθέιμο είκαζ δ 

ζφκαρδ, ημπμεέηδζδ ηςκ ιαπδηχκ ηαηά μνευ ηνυπμ (άν-ζζμκ). 

Βηηυξ ηαζ ακ εη ημο αείνς (αθ. αείνς, νίγα εν-), δδθαδή κα 

πνμένπεηαζ απυ α (επζηαη.) + εν- > αεν- > ανε- (εν>νε) > Άνε-

μξ, δζυηζ αείνς ζδιαίκεζ κζηχ, δζεβείνς, πανμλφκμιαζ- μ εευξ 

ημο πμθέιμο, θζθμπυθειμ ιέκμξ, πυθειμξ, ιάπδ, δζαθςκία, 

ένζδα, ζθαβή, θυκμξ, μ πθακήηδξ Άνδξ.  Άνεοξ, Άνεζμξ, 

Άνεμξ, Ώνεμπαβίηδξ (πήβκοιζ), Ώνήσμξ, Ώνδζ-, Ώνεζιακήξ, 

ανεζιάκζμξ, ανεζμιακίηδξ, ανεζμιακζυηδξ, ανεζακίγς, 

Ώνεζακυξ, Ώνεζεφζακμξ (εφζακμξ), Ώνεζμαάηδξ, ανείθαημξ 

(θέκς, πέ-θαηαζ).  

 

   ιάνκαιαζ αθ. Άνδξ, ημ ι πνμηάζζεηαζ (υζπμξ – ιυζπμξ), 

Λαη. M-ars = Άνδξ ηαζ πμθειζηυ ειααηήνζμ + κςιάς ( = 

πεζνίγμιαζ, επί υπθςκ, ς>α) > ι-άν-καιαζ- ιάπμιαζ, πμθειχ, 

ενίγς, θζθμκζηχ.  Μάνκαξ, ιάνκδ, Μάνηζμξ (ιήκαξ 

ηαεζενςιέκμξ ζημκ Άνδ, ήηακ δε μ πνχημξ ιήκαξ ημο έημοξ), 

Μάνηδξ, ιάνξ, ιςθές (α>ς, ν>θ)- ιάπμιαζ, ιςθίς, ιχθμξ, 

ιχθεζα, εφιςθμξ. 

    

   ανείςκ άνς, Άνεζμξ- ζοβην. ημο αβαευξ, δζυηζ δ πνχηδ 

ζδέα ημο αβαεμφ ή ηδξ ανεηήξ ήηακ δ ηδξ ακδνείαξ, δ 

βεκκαζυηδηα ζημκ πυθειμ.  ανεηή, ενεηή (α>ε), ανεηαθυβμξ, 
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ανεηαθμβία, ανεηδθυνμξ, ανεηυμιαζ, εκάνεημξ, ζκάνεημξ 

(ε>ζ).    

   ένζξ Άνδξ (α>ε), αδεθθή ηαζ ζφκηνμθμξ ημο Άνεςξ, ζοπκά 

ιε ηάπμζα έκκμζα ακηαβςκζζιμφ ηαζ άιζθθαξ- θζθμκζηία, 

δζέκελδ, ιάθςια, επί πμθέιμο, ιάπδξ, θμβμιαπία, θζθμκζηία.  

ενίγς (ένζδ-μξ, βεκ. ημο ένζξ, ενίδζς, δζ>γ), ενζζία, ενζδαίκς, 

ενζδάκηδξ, ενζζηήξ, ενζδιαίκς (ιαίκμιαζ), ενεείγς (δ>ε), 

ενέες, ενέεζζια, ενεεζζιυξ, ενεεζζηήξ, αιθήνζζημξ (αιθί, 

ε>δ), ενζζιυξ, ένζζια, ενζζηυξ, ενζζηζηυξ, δήνζξ (δα, επζηαη., 

αε>δ)- ιάπδ, ζοιπθμηή, δδνζάμιαζ, δδνζάς, δδνίθαημξ 

(θέκς, πέ-θαηαζ), ενζ- (απχνζζημ ιυνζμ πνμηζεέιεκμ ηςκ 

θέλεςκ πνμξ επίηαζδ ηδξ εκκμίαξ ηςκ), ενί. 

 

   άνζζημξ ανεηή (ε>ζ), αθ. ανεζηυξ- μ ελέπςκ ζημ είδμξ ημο, 

υπςξ ημ αβαευξ ζημ μπμίμ πνδζζιεφεζ ςξ οπενε. ιαγί ιε ημ 

ανείςκ, άνζζημξ απυ άπμρδ ηαηαβςβήξ ηαζ ημζκςκζηήξ εέζδξ, 

μ ελμπυηαημξ, εοβεκέζηαημξ, ανπδβυξ, άνπςκ, βεκκαίμξ, 

οπενέπςκ δεζηχξ, ςθεθζιχηαημξ, πνδζζιυηαημξ (αθ. αν-έζης), 

οπένμπμξ, ηάθθζζημξ.  άνζζηα, ανζζηεία, ανζζηεφξ, χνζζημξ ( 

= μ άνζζημξ, μα>ς), ανζζημ-, ανζζηχδζκ (ςδίξ), ανζζηεφς, 

ανίζηεοια, ανζζηεοηήξ, ανζζηεοηζηυξ, Ώνζζηαίμξ, 

ανζζημηνάηδξ, ανζζημηναηζηυξ, ανζζημηναηεία, ανζ- 

(απχνζζημ πνμεειαηζηυ ιυνζμ εκζζπφμκ ηδκ ζδέα ηςκ θέλεςκ, 

υπςξ ημ ενζ-).  

 

   ανζζηενυξ άνζζη-μξ + αίνς (νίγα εν-) = απμιαηνφκς, μζ 

ηαημί μζςκμί ένπμκηακ ελ ανζζηενχκ, αθ. ζηαζυξ- δοζμίςκμξ, 

ανζζηενυξ.  ανζζηενεφς, ανζζηενυπεζν, ανζζηενυθζκ, 

ανζζηενά, ανζζηενίγς, ανζζηενζζιυξ, ανζζηενμζηάηδξ 

(ίζηδιζ), ανμζηενυηδηα, ανζζηενυηδξ, ανζζηενζζηήξ. 

 

   άνενμκ άν-ς + -ηνμκ (ηαηάθδλδ, η>ε)- άνενμ ή ιέθμξ ημο 

ζχιαημξ, ημ άνενμ ζηδ βναιιαηζηή.  ανενυς, ανενχδδξ, 

έκανενμξ, άνενςζζξ, ζοκάνενςζζξ, ανενςδία, ανενίηζξ, 

ανενζηζηυξ, ανενζηυξ, ανειυξ, ανειεφς, ανενέιαμθα 

(ειαάθθς), ανενειαμθές, ανενειαυθδζζξ, άκανενμξ, 

ανηφξ(ε>η), ανηφκς, ανηφς, ανηοζία, ανηοηυξ, άνηοια, 

ανηφκαξ, ανηοηήν, ελανηφς, ελάνηοζζξ,  

 

   άνημξ ανηφς (ο>μ), δζυηζ απαζηεί πμθφςνδ πνμπαναζηεοή, 

εηηυξ ηαζ ακ εη ημο άνηζμξ, ςξ πθήνδξ ηνμθή- ημ ρςιί.  

ανηυπηδξ (μπηάς), ανημπςθές, ανημπχθδξ, ανημπςθείμκ, 

ανημπχθζμκ, ανημπςθία, ανηυπςθζξ, ανημηυπμξ,ανηυηνεαξ. 

 

   άνηζμξ άν-ς, αν(ε)ηή, άνζζημξ- πθήνδξ, ηέθεζμξ ζημ είδμξ 

ημο, ανιυδζμξ, αηνζαχξ πνμζανιμγυιεκμξ, ηεθείςξ αολδιέκμξ, 

οβζήξ, υπςξ ημ έημζιμξ, επί ανζειχκ ηέθεζμξ.  ανηίςξ, άνηζ, 

ανηζάγς, ανηζαζιυξ, ανηίςζζξ, απανηζζιυξ, απανηία, 

απανηί, απανηίςξ, απανηίγς, ηαηάνηζζζξ, ηαηανηίγς, 

ηαηανηζζιέκμξ, ανηζάηζξ, ανηζυηδξ, ανηίγς, ανηειία, 

ανηειές, ανηειήξ, ανηέμιαζ, άνηαιμξ, ανηαιές, άνζζμξ 

(η>ζ), ακάνζζμξ, ανηζιεθήξ (ιέθμξ), ανηζ-.     

 

   ανζειυξ άν-ς + ηέικς (αυν. εηι-ήεδκ) > ανεηιυξ > ανζειυξ 

(ε>ζ, η>ε). Σμ ηέικς θαίκεηαζ εη ηςκ ανίειδια (ηιήια), 

ανζειδηήξ (ηιδηήξ) η. ά., δζυηζ δ ανίειδζδ απαζηεί ημκ 

δζαπςνζζιυ ζε ιμκάδεξ, ημ ηαηά ημ δοκαηυκ ίζεξ. ΐθ. άνα = 

ιεηάααζδ απυ έκα πνάβια ζε άθθμ , υπςξ υηακ ανζειεί ηακείξ 

ηάπμζμ πθήεμξ.- απθυξ ανζειυξ, πμζυηδηα, δζάζδια, έηηαζδ, 

ανίειδζδ, ανζειδηζηή, ζηίπμξ.  ανζειές, ανζειχ, ανίειδια, 

ανζειδηήξ, ανζειδηζηή, ανζειδηζηυξ, ανζειδηυξ, 

ακάνζειμξ, ακανίειδημξ, κήνζειμξ (κδ, ανκδη.), κήνζημξ ( = 

κήνζειμξ). 

     

   άνηοξ άν-ς + παίς ( = εζείς) ή πά-μιαζ ( = θαιαάκς, 

ηηχιαζ, πάζζξ = ηηήζδ, π>η, α>ο)- δίπηο εδνεοηή, δίπηο 

βοκαζηείαξ ηυιδξ, βοκαζηείμξ ηεηνφθαθμξ.  άνηομκ, άνηοθμκ, 

ανηοςνές (μφνμξ), ανηοςνίξ, ανηφζηαημξ (ίζηδιζ), 

ανηφζηαηα, ανηοζηαζία, ανηάκδ. 

 

   δθαηάηδ ήνα-νμκ (αυν. ημο άνς) + πυημξ > δναπυηδ > 

δθαπυηδ (ν>θ) > δθαηάηδ (π>η, μ>α) > δθαηάηδ (η>η)- 

νυηα, υπςξ ημ άηναηημξ, ηαθαιμηάκζ, αέθμξ.  δθαηάηα, 

αθαηάηα (δ>α), δθάηαημκ, δθάηαηα, δθαηαηήκεξ. 

 

   ζάνλ άν-ς, άνηζμξ (η>η), βζα ημ ζ αθ. ζεζνά. Οζ ζάνηεξ 

ζοκδέμοκ, ζοκέπμοκ ηαζ ζοκανιυγμοκ  (άνς) ηδκ πθέμκ 

ανιμζιέκδ ηαηαζηεοή ηδξ θφζδξ, ημ ζχια ηςκ γχςκ- δ 

ζάνηα.  ζανηάς, ζάνηα, ζανηάγς, ζανηαζιυξ, ζανηήνδξ, 

ζανηχδδξ, ζανηίδζμκ, ζανηίγς, ζανηζηυξ, ζάνηζκμξ, 

ζανηίμκ, ζανηίηζξ, ζανημαυνμξ (αμνά), ζανημθάβμξ, 

ζανημανχξ (αζανχζης), ζανηυς, ζάνηςια, ζάνηςζζξ, 

εκζάνηςζζξ, ζανηίδζμκ, ζανηχκς, εκζανηχκς, 

ζανηςιάηςζζξ, ζφνλ (α>ο). 

 

   ηάθθμξ ανανχξ (ιεη. πνηι. ημο ανανίζης) > αννχξ > άθθμξ 

(ν>θ) > ηάθθμξ (ημ η εη ηδξ εη = απυ, αζηζμθμβζηυ, δεκ 

ιεηαηνάπδηε δε ζε λ (έιπνμζεεκ θςκήεκημξ) θυβς ηδξ 

ηαημθςκίαξ ημο. Αδθαδή ηάθθμξ είκαζ ημ πνμενπυιεκμ (εη) ελ 

ανίζηδξ ζοκανιμβήξ (ανανίζης)- εοιμνθία, ηαθθμκή, 

ςναζυηδηα, εοπνέπεζα.  ηαθθμκή, ηαθθζ-, ηαθθζάγς, ηαθθίαξ, 

Καθθζυπδ (μρ), ηαθθζυς, ηαθθμζφκδ, ηαθθφκς, ηαθθοκηήξ, 

ηάθθοκηνμκ, ηάθθοζια, ηαθθςπίγς (ςρ), ηαθθίςκ, 

ηάθθζζημξ, ηαθθζχηενμξ, ηαθθίκζημξ, ηαθθζβέκεζα, 

ηαθθίβμκμξ, ηαθθζβναθία, ηαθθζβνάθμξ, ηαθθζδίκδξ (δίκδ), 

ηαθθίδζθνμξ (δίθνμξ), ηαθθζέεεζνμξ (έεεζνα), ηαθθζέπεζα 

(έπμξ), ηαθθζεπήξ, ηαθθζεπέμιαζ, ηαθθζενβχ, ηαθθζένβζα, 

ηαθθζενβές (ενχ), ηαθθζένβδια, ηαθθζμζκία (μίκμξ), 

ηαθθίμοθμξ (ίμοθμξ), ηαθθίζηεοια (ίζηδιζ), ηαθθζζηεφς, 

Καθθζζηχ, ηαθυξ, ηαθμ-, ηαθμείιςκ (είιαζ), ηαθμήεεζα 

(ήεμξ), ηαθμηαβαεία (ηαζ αβαευξ), ηαθμηάβαεμξ, ηάθμξ 

(Ώζμθ.), ηαθμηφπμξ (ηφπης), ηαθυθνςκ (θνδκ), ηαθχξ, 

ηάθθασξ (θαξ)- πμθφηζιμξ θίεμξ έπςκ πνχια ηοιαζκυιεκμ 

ιεηαλφ ηοακμφ ηαζ πναζίκμο, ηάθασξ (ηάθθασξ), ηαθθάσκμξ, 

ηαθάσκμξ, βαθαΎγς (ηάθασξ, η>β), βαθαγίγς, βαθάγζμξ, 

βαθαγυπενηα, βαθαγχκς, βαθαγμαίιαημξ, βαθακυξ, 

βαθακάδα, βαθάκδξ, βαθάκς, βαθάκζ.  

 

   ηαθάκδαζ ηαθ-υξ + ακδαίς ( = ακάπης)- κμοιδκία, κέα 

ζεθήκδ.  ηαθακδμθυβζμ, ηαθακηάνζ, ηαθέκδεξ (α>ε), 

ηάθακηα, ηυθοκηα (α>μ, α>ο). 

 

   άνπς άν-ς + άβς > ανάβς > άνβς > άνπς (β>π). Άπακηεξ 

μζ πνμκζημί ηφπμζ ημο ζοκάδμοκ ιε αοημφξ ημο άβς, αθ. άν-

ζζημξ- είιαζ πνχημξ, ανπίγς, μδδβχ, ηοαενκχ, δζμζηχ, 

ηονζανπχ, επζηναηχ, οπενζζπφς, δεζπυγς.  ανπή, ανπείμκ, 

ανπεφς, ανπίδζμκ, ανπζηυξ, ανπδβυξ, ανπδβέηδξ, ανπδβείμκ, 

ανπζηέηηςκ, ανπζηεηημκζηή, ανπζηεηημκές, ανπμ-, ανπζ-, 

ανπυξ, άνπςκ, άνπμκηαξ, ανπμκηεφς, ανπμκηανείμκ, 

ανπμκηενίηζ, ανπμκηζάς, ανπμκηζηυξ, Ώνπμκηζημί, ανπχκδξ 

(ςκέμιαζ), ανπέηδξ, ανπέηαξ, άνβια, Ώνπυκης, ανπμκηζά, 

εφανηημξ (π>η), εφανπμξ, ανπαίμξ, ανπαίςξ, ανπαίμκ, 

ανπαία, ανπασηυξ, ανπαΎγς, ανπαζμ-, ανπαζμθμβία, 

ανπαζμθυβμξ, ανπε-, ανπζκίγς, ανπίγς, ανπζκχ, ανπζκάς, 

ανπεφς, Ώνπζιήδδξ (ιήδμξ), Ώνπφηαξ, υνπαιμξ (α>μ), 

οπάνπς, φπανλζξ, οπανηηυξ, οπανηηζηυξ, οπανηηζηχξ, 

οπανηηέμκ, φπανβια, φπαν, επάνπς, επανπία, επανπζαηυξ, 

επάνπζμξ, επάνπζζζα, επανπζχηδξ, έπανπμξ, επανπυηδξ. 

 

   υνπμξ άν-ς (α>μ) + έπς- ζεζνά ηθδιάηςκ ή ηανπμθυνςκ 

δέκδνςκ.  υνπαημξ, μνπδδυκ. 

 

   μνπδζηυξ υνπ-μξ (μζ πμνεοηέξ ζε ζεζνά) + ήζε-δκ (αυν. ημο 

άδς, ε>η, άζ-ζξ = ςδή), ήζι-αζ, πνηι. ημο άδς (μνπδειυξ)- μ 

πμνυξ, δ υνπδζδ.  μνπδειυξ, υνπδζζξ, μνπέμιαζ, μνπδζηφξ, 
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υνπδια, μνπδζηήν, μνπδζηήξ, μνπδζηήνζμκ, μνπήζηνα, 

μνπήζηνζα, μνπδζηίξ. 

 

  άθθα άν-ς, ανανίζης, αν-πίγς (ημκ θυβμ) + θα- (νίγα ημο 

θδιί). Σμ πνχημ θχκδια ηάεε ακενχπμο ακά ηδκ οθήθζμ υηακ 

ελένπεηαζ απυ ηδκ ιήηνα ηδξ ιδηέναξ ημο, ημ μπμίμ πνμθένεηαζ 

πςνίξ ηαιιζά πνμζπάεεζα. Άν-θα > άθθα (ν>θ)- ημ πνχημ 

βνάιια ηδξ αθθααήημο. αα…- πνμξ έηθναζδ πμζηίθςκ 

ζοβηζκήζεςκ, εαοιαζιμφ, εηπθήλεςξ, πανάξ, εθίρδξ, 

απεθπζζίαξ, απμβμδηεφζεςξ, οπμρίαξ, επζανααεφζεςξ, ηέθμοξ 

ακαιμκήξ, ιε δζαθμνεηζηή πνμζςδία ζε ηάεε πενίπηςζδ, βζ’ 

αοηυ δαζοκυιεκμ ή ρζθμφιεκμ ή πενζζπχιεκμ. Μεηααάθθεηαζ 

ζε υθα η’ άθθα θςκήεκηα ηζ υθα η’ άθθα θςκήεκηα 

ιεηααάθθμκηαζ ζ’ αοηυ. Ώθμιμζχκεζ υθα η’ άθθα θςκήεκηα, 

Ραμφθδξ – Ράθδξ, δεηαέλζ – δεηάλζ, άενβμξ – ανβυξ. 

Μεηαηνέπεζ ζε α ηα θςκήεκηα ηςκ πνμδβμοιέκςκ ηαζ 

επμιέκςκ ζοθθααχκ, πάκμνιμξ – πάκανιμξ, εκάνζμξ – 

ακάνζμξ. Πνμεειαηζηυ, εοθςκζηυ, επζηαηζηυ, ιάπδ – αιάπδ, 

αδέθθα – ααδέθθα, ρδθυξ – αρδθυξ. Ώενμζζηζηυ, ρζθμφιεκμ ή 

δαζοκυιεκμ, πάξ – άπαξ, δεθθυξ – αδεθθυξ. Μεβεεοκηζηυ, 

ηεθάθζ – ηεθάθα, δαδί –δάδα. ηενδηζηυ, πυκμξ – άπμκμξ, 

ηαηυξ – άηαημξ, ακ-, ακα -(ανκδηζηά ιυνζα), άκεο (εο), άκεοεε 

(εε), άκεοεεκ, άκζξ, εφκζξ (ε, εοθςκ. + άκζξ, α>ο). 

 

   κδ- ακα- (ανκδη.), α-κα- > κα- > κδ- (α>δ)- ανκδηζηυ 

πνμεειαηζηυ ιυνζμ.  ιδ (κ>ι)- ανκδη. ιυνζμ πμο θακενχκεζ 

αμφθδζδ ηαζ ζηέρδ, ιά (δ>α), ιδδέ (δε), ιδδαιή, ιδδαιά, 

ιδδαιζκυξ, ιδδαιυεε, ιδδαιυεζ, ιδδαιμί, ιδδαιυζε, 

ιδδαιυξ, ιδδείξ (εζξ = έκαξ), ιδδειία, ιδδέκ, ιδδεκζηυκ, 

ιδδεκζηυξ, ιδδεκζζιυξ, ιδδαιμφ, ιδδαιχξ, ιδδέηενμξ 

(έηενμξ), ιήπςξ (πςξ), ιήπς, ιήπμηε, ιήηε, ιπάξ (ιήπςξ). 

 

   υνπζξ βεκ. υνπε-μξ, ζηδκ βοικαζηζηή (βοικμί) ηςκ κέςκ 

θαίκμκηαζ ζακ κα πμνεφμοκ (μνπέ-μκηαζ, μνπέμιαζ). Βάκ υιςξ 

εη ημο υηζ ηνέιμκηαζ (παναηηδνζζηζηχξ), ηυηε εη ημο αείνς 

(νίγα εν-, μν-, αθ. α-μν-ηδ) + ά-βε-ζημκ (παναηαη. ημο άβς, 

β>π)- ανπίδζ.  μνπίδζμκ, ανπίδζ (μ>α), ανπίδζα, ανπζδυζαημξ, 

μνπζπέδδ, μνπζπεδάς, μνπζπεδίγς, μνπίπεδμκ (πέδμκ), 

μνπίηζξ, μνπμημιές, μνπμημιία, μνπεμημιία, μνπεηημιή 

(εηηέικς), μνπεηημιία, μνπεμ-, υνπδξ, μνπζ-, μνπίηζδα.   

 

   νάμξ αθ. ά-να, να, άν-ηζ (αν>να) θένμκηα ηδκ έκκμζα ημο 

αιέζςξ, ηδξ ακοπμιμκδζίαξ (απενζζηερίαξ), ηδξ 

πνμπεζνυηδηαξ (ναδζμονβές)-  εφημθμξ, έημζιμξ κα ηάκεζ ή κα 

πνάλεζ ηάηζ, πνυεοιμξ, οπμπνεςηζηυξ, απενίζηεπημξ, αιεθήξ, 

αδζάθμνμξ, ήζοπμξ.  νάσμξ, νήζμξ (α>δ), νδίδζμξ (είδμξ), ναία, 

νήδζμξ, νάδζμξ, νδσδίςξ, ναΎγς, νδΎγς, ναδζέζηενμξ, 

νήζζημξ, νάζημξ, νάσζημξ, νδίζηδ, νάςκ, νήζμκ, ναυηενμξ, 

νάμκ, νδίηενμξ, νδίηαηα, νήηενμξ, νάζηα, ναδίςξ, νέα 

(α>ε), νεία, να, ναδζχηενμξ, νδίηαημξ, ναδζχηαημξ, 

ναζηχκεοζζξ, ναζηχκδ, νδζηχκδ, ναζηςκεφς, ναζηςκές, 

ναδζμονβία (ένβμκ), ναδζμονβές, ναδζμφνβδια, ναδζμονβυξ, 

ναδζμφνβμξ, ναδζμονβζηχξ, νάεοιμξ (εοιυξ), ναεφιςξ, 

ναεοιία, ναεοιές.  

 

   Ρέα, Ρεία νάμξ (νέα, νεία) = έημζιμξ, εφημθμξ. Ήηακ εεά 

ηδξ άβνζαξ θφζδξ απυ ηδκ μπμία εφημθα ηαζ έημζια (νάμξ) 

έδνεπακ ημοξ ηανπμφξ, ακηζεέηςξ απ’ υηζ ηδξ ηαθθζενβδιέκδξ 

βδξ. 

   ένδς πνηι. έ-μν-βα, εη ηςκ άν-ς (α>μ>ε) + άβς (β>δ)- 

πνάηης, εηηεθχ ένβα, εοζζάγς, δ ζδιαζία ημο ηαημπμζχ 

ιάθθμκ ζπεηίγεηαζ ιε ημ ένζξ (βεκ. ένζδ-μξ).  ένηηςν (ένλς, 

ιέθθ. ημο ένδς), ενηηυξ, νέγς (εν>νε, δζ>γ), νεηηήν, 

νέηηεζνα, νέηηδξ, νέηημνεξ, νεηηήνεξ, νεηηήνζμξ.    

   ένβμκ αθ. ένδς- ένβμ, ενβαζία, επί ένβςκ ή πνάλεςκ 

πμθειζηχκ (αθ. Άνδξ), επί αβνχκ ηαθθζενβδιέκςκ, επί 

βοκαζηείαξ ενβαζίαξ, δ φθακζδ, πνάλδ, εκένβεζα, υπςξ ημ 

πνάβια ή πνήια, ημ απμηέθεζια ενβαζίαξ.  ενβάγμιαζ, 

απενβάγμιαζ, επελενβάγμιαζ, επελενβαζία, ηαηενβάγμιαζ, 

ηαηενβαζία, ηαηενβάνδξ, ηαηενβανζά, ηαηενβαζιέκμξ, 

ενβαζία, δζενβαζία, ένβαζζξ, ενβαζηήξ, ενβαζηήν, ενβάηδξ, 

ενβαθείμκ, ένβακα, ενβάκδ, μνβάκδ (ε>μ), μνβάγς, μνβάς, 

μνβαζιυξ, ενβάηζξ, ενβαζείς, ενβαζηήνζμκ, ενβμζηάζζμκ 

(ίζηδιζ), ένβαζηνα, ενβαηζηά, ενβαηίκδξ, ένβια, ενβμδυηδξ, 

ενβμδμζία, ενβμθήπηδξ (θαιαάκς), ενβμθάαμξ, ενβμθααία, 

θεςνβυξ (θα, επζηαη., α>ε), πακμφνβμξ (παξ, πακ), 

Πακμονβζάξ, πακμονβία, πακμφνβδια, ανβάγς (ε>α), 

ανβαθεζυξ, ανβαθζυξ, ανβαθεζυ, ενβαθεζυ, ανβάθεζα, 

ανβαθεφς, ανβαθίζηνα. 

   μνβεχκ αθ. ένδς = εοζζάγς- πμθίηδξ εηθεβυιεκμξ μ μπμίμξ 

υθεζθε ηαηά ηαζνμφξ κα ηεθεί εοζίεξ.  μνβεςκζηυξ, υνβζα, 

μνβζάς, μνβζάγς, μνβζαζιυξ, μνβζαζηήξ, μνβαζηήνζμκ. 

   αενβία α (ζηενδη,) + ένβμκ, εκενβία, άκενβμξ, ανβυξ, 

ανβυηδξ, ανβμθμβία, ανβμιέηςπμξ, ανβμπμνία, ανβές, 

ανβχ, ανβία, ανβίξ, ανβέθμθμξ. 

   ανάγς α (ζηεν.) + νέγς (ε>α)- πνμζμνιίγμιαζ, εθθζιεκίγς. 

άναβια, αναλζά, αναλμαυθζ (αάθθς), άναια, άναζια, 

αναπηυξ, νάδα, ανυδμ (α>μ), ανυδμο, νάλζιμ, ναπάηζ, 

ναπαηεφς, ναπάηεια, ναπαηθήξ. 

   υνβακμκ ένβμκ, μνβάκδ- ενβαθείμ, αζζεδηήνζμ ή ιέζμ ιε ημ 

μπμίμ ακηζθαιαάκεηαζ ηάπμζμξ, ιμοζζηυ υνβακμ, πεζνμονβζηυ 

ενβαθείμ, ημ πνμξ ηαηενβαζία οθζηυ, υπςξ ημ ένβμ.  μνβακυς, 

μνβακίγς, μνβακζηυξ, μνβάκςζζξ, δζμνβάκςζζξ, 

δζμνβακχκς, υνβακμξ, μνβακμπμζία, μνβακμπμζυξ, 

μνβακμπήηηςν (πήβκοιζ), μνβακζζιυξ, μνβακίζηαξ, 

μνβακζζηήξ, μνβάκζζηνμκ, μνβακςηζηυξ, μνβακχηνζα, 

μνβακςηήξ, μνβακχκς, μνβακμ-.     

   δνήζηδξ δα (επζηαη.) + νέηηδξ (νέγς) > δανέηηδξ > δνέηηδξ 

> δνήηηδξ (ε>δ) > δνήζηδξ (η>ζ)- ενβάηδξ, ενβαγυιεκμξ.  

δναζηζηυξ (δ>α), δναζηήνζμξ, δνδζηήν, δνάζηαξ, 

δναζημζφκδ, δνδζημζφκδ, δνάζζξ, δναζείς, δνδζιμζφκδ, 

δνάκμξ, δνάια, δνάς, δναζηέμξ, δνάζηεζνα, δναζηδνζυηδξ. 

   ένα ενβά-γμιαζ, δζυηζ ακαθένεηαζ ηονίςξ επί βεςνβίαξ, 

δδθαδή ένβα > ένα- βδ.  έναγε, ένζεμξ (έες), ενζεεία, 

ενζεεφμιαζ, ήνζμκ (ε>δ)- ηάθμξ, ηφιαμξ, έκενμζ (εκ)- μζ 

κεηνμί, έκενεε, έκενεα, κένεε, κένεεκ, εκενυπνςξ (πνμζά), 

εκένηενμξ. 

   ένβκοιζ, είνβς, ένβς ιέθθ. ένλς, αυν. ένλα, μζ ίδζμζ ι’ 

αοημφξ ημο ένδς. Φαίκεηαζ υηζ δ ανπζηή ζδιαζία ημοξ ήηακ δ 

ημο «εκπνδίδσ ηηλά από ηνπ λα πξάμε ηη», απμθ. Θέμβκ. 686 

(είνβμο = παφζε, ζηάζμο) είηε δζα ημο ηςθφεζκ είηε δζα ημο 

εβηθείεζκ. Ώπυ ηδκ ζδιαζία δε ημο ένδς = ηεθχ εοζία, ιάθθμκ 

δ ανπζηή έκκμζα ήηακ δ ημο απμηνέπς (ειπμδίγς) δζα εοζζχκ 

εεμιδκίεξ ηαζ ηάεε ηαηυ πνμενπυιεκμ απυ ημο εεμφξ- 

ειπμδίγς ηάπμζμκ, είηε εβηθείςκ είηε απμηθείςκ αοηυκ, 

εβηθείς, ζοβηθείς, απείνβς, ηςθφς.  εένβς (εFένβς, επί;), 

εζνβιυξ, εζνβιμθφθαλ, είνβς [δαζοκυιεκμ ηαζ υθα ηα 

επυιεκα, δ δαζεία ιυκμ ζημοξ Ώηηζημφξ, ίζςξ απυ ημ F], 

είνβκοιζ, εζνβιυξ, ένημξ, ενηείμξ, ενηίμκ, ενηάκδ, ενηίηδξ, 

ενημεδνζηυξ (εήνα), ενηυπεγα, ενημφνμξ (μφνμξ), μνημφνμξ 

(ε>μ), μνηάκδ, ενηηή, εζνηηή, εζνηηέμκ, εζνηημθφθαλ, 

εζνηημθοθαηές, ηάεεζνλζξ (ηαηά), υνηιμξ, εοένηεζα, 

εοενηήξ. 
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   υνημξ ένημξ, ε>μ, μνηίγς, μνηίγμιαζ, μνηαπάηδξ, 

μνηζηυξ, υνηζμκ, μνηζμηυιμξ, μνηζμημιές, μνηζαημιές, 

μνηζμθυνμξ, μνηζζιυξ, μνηζζηήξ, μνηυδεζιμξ, μνημπαηές, 

μνημζημπζηυκ, μνηυς, μνημζθάθηδξ, υνηςια, μνηςιμζία 

(υικοιζ), μνηςιμηές, μνηςιμηήνζμκ, μνηςιυηδξ, μνηςηήξ, 

μνηςηυξ, μνηχιμημξ, μνηςιμηζηυξ. 

                             Ρίγα  ηα- > ηαF- 

   ηαίς δ ανπζηή ζδιαζία είκαζ, ακάας θςηζά, αθ. Κάαδνμζ. 

Σμ άκαιια ηδξ θςηζάξ, ιε ηα δεδμιέκα ηδξ επμπή ημο 

πνςηυβμκμο ακενχπμο, υπςξ ηαζ ηχνα ζε ακάθμβδ πενίπηςζδ, 

απαζηεί ζοκεπέξ θφζδια, εκχ μ ηαπκυξ πνμηαθεί αήπα 

(ηαηα…). Αδθαδή ηά-ς (Ώηη.), αυν. έ-ηα-μκ, ιέθθ. ηαφ-ζς 

(ηαF- >ηαο-, εη ημο θοζήιαημξ, θμο-θμο, Κάα-νμζ)- ακάας 

θςηζά, εέης ζηδ θςηζά, επί ημο δθίμο, επί ημο πονεημφ, επί 

ενςηζημφ πάεμοξ, ηαοηδνζάγς, ρήκς, ηαηαζηνέθς, επί 

ιεβάθμο ρφπμοξ (ηα απμηεθέζιαηα ημο ηνομπαβήιαημξ ηαζ ημο 

εβηαφιαημξ είκαζ πανυιμζα).  ηαφζζξ, ηαφια, ηαοιαηχδδξ, 

ηαοιαηδνυξ, ηαοιαηίαξ, ηαοιαηίγς, ηαοιαηυμιαζ, 

ηαοζαθίξ, ηαοζαθχκδξ (αθχκζ), ηαφζδζζξ, ηαοζία, 

ηαφζζιμξ, ηαφζζιμκ, ηαοζυμιαζ, ηαφζμξ, ηαφζηεζνα, 

ηαοζηήν, ηαοηήν, ηαοζηδνζάγς, ηαοηδνζάγς, ηαφζηδξ, 

ηαοζηζηυξ, ηαοζηυξ, ηαφζηνα, ηαοζχδδξ, ηαίβς, ηαφζςια, 

ηαφζςκ, ηαφζςκαξ, ηαοηήνζμκ, ηαφζηδξ, ηαοαθέμξ, 

ηαοειυξ, ηάς, ηαμφνα, ηαθηυξ, ηάθηνα, ηάια, ηαιάδα, 

Καφηαζμξ (δθαζζηεζμβεκέξ υνμξ ιε πμθθέξ εενιμπδβέξ), 

Καοηάζζμξ, ηαΎθα, ηαήθα, ηαδιέκμξ, ηαδιυξ.  

   ηάρα ηαφζζξ, οζ>ρ, ηαραθίδα, ηαράενα, ηαραθήενα, 

ηαραενυξ, ηαράθα, ηαραθίγς, ηαραθζζζά, ηαράθζζια, 

ηαραθζζηυξ, ηαρενυξ, ηάρδ, ηαρζά, ηαρζηυξ, ηαρζιαηζά, 

ηάρζιμ, ηάρζςκαξ, ηαρμφθζ, ηαρμφνα, ηαρμφνδξ, 

ηάρςια, ηάρςκαξ, ηαρςκίγς, ηαρχκς.  

 

   ηαφηαθμ ηαφ-ζζξ + ηάνα (ν>θ)- ημ ηνακίμ, ημ υζηναημ ηδξ 

πεθχκαξ ηαζ βεκζηά ηςκ μζηναηυδενιςκ.  ηαοηάθα, 

ηαοηαθζά, ηαοηαθζάγς, ηαοηάθζζια, ηαοηί, ηαφηζ, ηαφηδ, 

ηαφηα, ηαοηζά, ηαοηαθία, ηαοηάθζμκ, ηαοηαθίξ.  

 

   ηάιζκμξ ηά-ς, ηάια, εηηυξ ηαζ ακ ημ δεφηενμ ζοκεεηζηυ 

είκαζ εη ημο ιέκς (ε>ζ), δζυηζ ζοβηναηεί ηδκ εενιυηδηα- 

ηαιίκζ, ηθίαακμξ.  ηαιίκζ, ηαιζκαία, ηαιζκεία, ηαιζκεφξ, 

ηαιζκεοηήξ, ηαιζκεφς, ηαιζκαίμξ, ηαιίκζμκ, ηαιζκίηδξ, 

ηαιζκχ, ηαιζκάδα, ηαιζκάνδξ, ηαιζκάξ, ηαιζκέημ, 

ηαιίκεοια, ηαιίκζαζια, ηαιίκεοζζξ, ηαιζκεοηήναξ, 

ηαιζκεοηζηυξ, ηαιζκζάγς, ηαιζκζά, Καιίκζα, Καιζκίηζα. 

   ηάικς ηάι(ζ)κμξ, επί ημο ένβμο ημο παθηέςξ ή ημο 

ζζδδνμονβμφ ημ ακαθένεζ ζοπκά μ ιδνμξ. Βπί ορδθχκ 

εενιμηναζζχκ απμ-ηάικεζ μ ενβαγυιεκμξ.- ηαηαζηεοάγς ηάηζ 

ιε ηυπμ, επί ημο ένβμο ημο ζζδδνμονβμφ ή ημο παθηζά, δζα 

ηυπμο απμηηχ ηάηζ, ενβάγμιαζ, ηαθθζενβχ ιε ηυπμ, ημπζάγς, 

ηαηααάθθμιαζ ζηδ ιάπδ, δηηχιαζ, είιαζ αζεεκήξ ή άννςζημξ, 

πάζπς, εθίαμιαζ, ζηεκμπςνμφιαζ.  ηάιαημξ, ηαιαημονβία 

(ένβμκ), ηαιαηυς, ηαιαηχδδξ, ηαιαηδνυξ, ηαιαηδδυκ, 

αηάιαξ, αηάιαημξ, αηαιήξ, αηιήξ, αηιδηεί, αηιδηί, 

άηιδημξ, άηιςκ, αηιυεεημκ, αηιυκζμκ, αιυκζ, (αηιυκζμκ), 

ηάις, ηάιςια, ηαιςιαηάνδξ, ηαιςιαηάξ, ηαιςιαημφ, 

ηαιςιέκμξ, ηαιχκμιαζ, ηαιςηυξ, ηαιαηενυξ, ηαιαηάνδξ, 

ηαιαηάνζζζα, ηαιαηάνζημξ, ηαιάηεια, ηαιαηενεφς, 

Καιαηενυ, ηαιαηεφς, ιενμηάιαημ, ιενμηαιαηζάνδξ, ηάκς 

(ι>κ). 

   Κάαδνμζ αθ. ηαίς, νίγα ηαF- (F>α) + είνς. Βη ηδξ 

ζπμοδαζυηδηαξ ηδξ πνήζδξ ηδξ ηαφζδξ (πονυξ), βζα ηδκ 

ζηακμπμίδζδ ακενςπίκςκ ακαβηχκ ηαζ εη ηδξ πμζηζθίαξ αοηχκ 

(δζαηνμθή, ηέπκδ, θςηζζιυξ, εένιακζδ, εεναπεία, ελαβκζζιυ η. 

ά.) ημ F ηδξ νίγαξ ηαF-, ημ εη ημο θμοθμο… πνμενπυιεκμ, 

ιεηαηνάπδηε ζε α (Κάαδνμζ), ζε  ζ (ηαίς), ζε  ο (ηαφζζξ), ζε  θ 

(ηαοηυξ), ζε  β (ηάβ-ηακμξ), ζε  δ (ηάδ-μξ), ζε  ι (ηάι-ζκμξ, ζε  

π (ηαπ-κυξ, ζε  π (ηάπ-νοξ)- οζμί ημο Δθαίζημο ηαηέπμκηεξ 

ηδκ ηέπκδ (είνς) ηδξ ηαηενβαζίαξ ηςκ ιεηάθθςκ.  

Κααεζνζάγμιαζ, Κααείνζμκ, Κααεζνίδεξ, Κααεζνχ, 

Κααεζναίμξ, Κααεζνίαξ, ηααμονδίγς (εζ>μο), ηααμονκηίγς, 

ηααμονιάξ, Κάδμοθμζ (α>δ), Κάδςθμζ, Κάδιζθμζ, 

Κάδιζθμξ, ηάδμξ (ηαιζκεφμκηακ), ηαδίζημξ, ηαδιεία, 

ηαδδίγς (δίδς), ηάδαθμζ, ηάαμξ, ηάααζζμξ, ηάδδζπμξ. 

   ηέδνμξ αθ. Κάαεζνμζ, Κάδςθμζ, ηάδμξ (α>ε)- ημ βκςζηυ 

δέκδνμ, ημ λφθμ ημο μπμίμο ηαίβμκηακ πνμξ εοςδία.  ηεδνί, 

ηεδνία, ηέδνμκ, ηεδνίξ, ηέδνζκμξ, ηεδνίκεμξ, ηεδνέθαζμκ, 

ηεδνυς, ηεδνχκ, ηεδνςηυξ, ηεδνμπανήξ, ηεδνίηδξ.   

ηάβηακμξ αθ. Κάαεζνμζ, ηαβ- + ηάθμκ (θ>κ)- ηαηάλδνμξ, 

ηαηάθθδθμξ πνμξ ηαφζδ.  ηαβηαίκς, ηάβης, ηάβηαιμκ, 

ηάβηακα, ηάπνζξ (β>π), ηαπνοδίαξ, ηαπνφδζα, ηαπνφς, 

ηέπνμξ (α>ε), ηεπνί. 

  ηήθεμξ, ηήθεζμξ έ-ηδ-α (αυν. ημο ηαίς) + -θεμξ 

(ηαηάθδλδ)- ηαοζηζηυξ, λδνυξ, ηδθυξ.  ηδθυξ, εφηδθμξ, 

ηέθςξ (δ>ε), ηαθδάνζμκ (εάθθς, ε>δ)- εενιακηήνζμ αββείμ, 

θέαδηαξ.  ηαθδάνα, ηανδάνα (θ>ν), ηήθδ, ηάθδ [ελ 

εβηαφιαημξ ή εη ηδξ λδνυηδηαξ (ηήθεμξ)]- μίδδια, υβηςια, 

ζπάζζιμ, ηάθμξ, ηδθήηδξ, ηδθυμιαζ, ηδθμηυιμξ, ηδθμημιία, 

ημνχκς (ηέθςξ, ε>μ, θ>ν)- εενιαίκς ιέπνζ ποναηηχζεςξ, 

ενεείγς, ελμνβίγς, βειίγς ηαπκυ απυ θςηζά, ηυνςια. 

   Κφπνμξ απυ ανπαζμηάηςκ πνυκςκ πανάβμκηακ εηεί παθηυξ, 

αθ. ηαίς, Κάαεζνμζ > Κάανμξ > Κφπνμξ (α>ο, α>π), 

ηοπνζάγς, ηοπνίγς, Κοπνζαηυξ, Κφπνζμξ, Κοπνίδζμξ, 

Κοπνζζιυξ, ηφπνζκμξ, Κφπνζξ, Κφπνζδα, Κοπνμβεκήξ. 

   ηεθέαδξ ηε-ίμκ (παναηαη. ημο ηαίς, α>ε) + θέαδξ- πμηήνζ, 

αββείμ, εενιμπμηίξ.  ηεθέαεζμκ, ηθίαακμξ (ε>ζ), ηθζαακίηδξ, 

ηνίαακμζ (θ>ν), ηνίαακμκ, ηνζαακεφξ, ηνζαάκδ, ηνζαάκδξ, 

ηνζαακζηυξ, ηνζαακςηυξ, ηνζαακμεζδήξ. 

   ηναφνα ηαφνμξ > ηαφνα > ηναφνα (νςηαηζζιυξ)- πονεηυξ 

ηηδκχκ, ιεθζζζχκ.  ηναονάς, ηναονυμιαζ, ηναφνμξ, 

ηναονυηδξ. 

   ημιίγς έ-ηαι-μκ (αυν. α΄ ημο ηάικς, α>μ) + είιζ ή ίδιζ 

(νίγα ζ-), δζυηζ υθμζ μζ πνμκζημί ηφπμζ ημο, θακενχκμοκ αοημφξ 

ημο είιζ ή ίδιζ = ζπεφδς, ηάκς, εημζιάγς (αθ. έημζιμξ), 

δέπμιαζ (αθ. είης), θνμκηίγς, αμδεχ, δ δε ημιζδή εη ημο ίης 

(η>δ)-  θνμκηίγς, επζιεθμφιαζ, πενζπμζμφιαζ, δέπμιαζ, θένς, 

ιεηαθένς, ααζηάγς, εζζθένς, εζζάβς, μδδβχ, ζοκμδεφς, 

ακαηηχιαζ, πνμθοθάβς εη ηδξ θήεδξ, πμνδβχ, πνμζθένς, 

πανέπς.  ημιζδή, ζοβημιζδή, ημιζζηή, ημιζζηήν, ημιζζηήξ, 

ημιζζηζηυξ, ημιζζηυξ, ημιίζηνζα, ηυιζζηνμκ, ηυιζζηνμ, 

ημιές, -ημιμξ, αημιζζηίδ, αημιζζηία, ζοββμιή (η>β). 

   ημιιυξ ημι-ές + ζι-αηζμκ > ημιζιυξ > ημιιυξ- θνμκηίδα 

βζα ημκ ζιαηζζιυ ή ηδκ ηυζιζζδ.  ημιιεφς, ημιιχ, 

ημιιχηνζα, ημιιςηήνζμκ, ηυιιςζζξ, ηυιιςια, ημιιςηήξ, 

ημιιςηίγς, ημιρυξ (ημιι-ημξ, ιη>πη>πζ>ρ), ημιρεία, 

ημιρυηδξ, ηυιρεοια.   

   ημιάς ημιές = θνμκηίγς, πενζπμζμφιαζ- αθήκς ηδκ ηυιδ 

ιαηνά (απαζηεί πενζπμίδζδ), ιεηαθ. βαονζχ, οπενδθακεφμιαζ, 

επί ίππςκ, ηοιαηίγς, επί δέκδνςκ ηαζ θοηχκ.  ηυιδ, ηυιδξ, 

ηυιαζεμξ (αίες), ημιαίεα, ημιήηδξ, ημιήηζξ. 
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   ημζιές ημιίζς (ιέθθ. ημο ημιίγς) > ημζιίς (ιεηάεεζζ) > 

ημζιές- ηαηημπμζχ, δζαηίεειαζ, ηοαενκχ, παναηάζζς 

ζηναηυ, εημζιάγς, δζμζηχ, δζεοεφκς, ημζιχ, εκδφς, 

ηαθθςπίγς, ηαθθφκς.  ημζιχ, ηυζιμξ, ημζιαβςβυξ (άβς), 

ημζιαβυξ, ηυζιδια, ηυζιδζζξ, δζαηυζιδζζξ, ημζιδηήν, 

ημζιδηήξ, δζαημζιδηήξ, ημζιήηςν, ημζιδηία, ημζιήηεζνα, 

ημζιδηεφς, ημζιδηήνζμκ, ηυζιδηνμκ, ημζιίγς, ημζιζηυξ, 

ηυζιζμξ, ημζιμ-, ημζιζυηδξ, ημζιμβμκία, ημζιαίμξ, 

ημζιάηδξ, Κμζιάξ, ημζιδιαημ-, ημζιήηδξ, ημζιδηζηυξ, 

ημζιήημναξ, Κυζιζμ.    

   ηαπκυξ αθ. Κάαεζνμζ, ηαίς, ηαπκαφβδξ (αοβάγς), 

ηαπκζάς, ηαπκείς, ηαπκίγς, ηαπκζά, ηάπκδ, ηαπκμδυπδ 

(δέπμιαζ), ηαπκμδμπείμκ, ηαπκμφπμξ (έπς), ηαπκίαξ, 

ηαπκδνυξ, ηαπκδθυξ, ηαπκζηυξ, ηάπκζμξ, ηάπκζζζξ, 

ηάπκζζια, ηαπκζζηήνζμκ, ηαπκςδία, ηάποξ, ηαπφς, 

ηάπονμξ, ηαπονίγς, ηάπμξ, ηάθμξ (π>θ).  

   ημφθμξ ηαπ-κυξ, ηαπονυξ, ηάθμξ (α>μο)- εθαθνυξ, ηεκυξ, 

εοηίκδημξ, ιάηαζμξ, θακηαζζχδδξ, μθίβμξ, ιζηνυξ.  ημφθςξ, 

ημφθα, ημοθίγς, ακαημοθίγμιαζ, ακαημφθζζζξ, ημφθζζια, 

ημοθζζιυξ, ημοθζζηζηυξ, ημοθζζηήν, ημοθυηδξ, ημφθζμξ, 

ημοθαίκς, ημοθάθα, ημοθζμ-, ημοθμ-, ημοθυηδηα, 

ημφθςια, ημοθςηυξ, ημφθα, ηυθα, ημθζκάξ, ημθίκζ, 

ημθζκζά, ηυθζκμξ, ημθίκζαζια, ημθζκζάγς, ημθζκέθμ, 

ημθζκχκς, ζημφθμξ, ζημοθάδζημ, ζημοθάηζ, ζημοθάξ, 

ζημοθάημξ, ζημοθί, ζημφθζα, ζημοθχκς. 

 

                                       Ρίγα   θα- 

   θάθδ, θαθζά ημ θά-αδα, θά-ιαδα (αθ. θάαδα) οβνυ (αθ. 

βθχζζα), ηαη’ ελμπήκ βθςζζυθςκμ, πνμθένεηαζ εφημθα ιεηά 

ηα  ια, πα ηαζ κηα απυ ημ κήπζμ. πμζμξ θδζιμκεί ημοξ ζηίπμοξ 

ηάπμζμο ηναβμοδζμφ, αμθεφεηαζ αιέζςξ δζα ημο θαθαθά, 

ηναθαθά. Οθζζεδνχξ ελένπεηαζ εη ημο ζηυιαημξ ηαζ άκεο 

ηνζαήξ εζζένπεηαζ ζημ μοξ. Βπμιέκςξ είκαζ θοζζηυ κα δδθχκεζ 

ηα ηδξ θςκήξ (βθχζζαξ)- μιζθία, θυβμξ, θήιδ, ζογήηδζζξ, 

αδμθεζπία, δζάθεηημξ, ηνυπμξ μιζθίαξ, πνμθμνά.  θαθαβές 

(άβς), θαθάβδια, θαθαβή, θαθαβδηήξ, θαθάγς, θάθαλ, 

θαθές, θαθάνζ, θαθχ, θάθδενμξ, θαθδηά, θάθδια, θάθδζζξ, 

θαθδηνίξ, θαθυεζξ, θάθμξ, θαθζυξ, αθαθάγς- εβείνς πμθειζηή 

ηναοβή, ηναοβάγς, δπχ ζζπονχξ, αθαθδηυξ, αθαθά, αθαθή, 

αθάθαβια (άβς), αθαθαβιυξ, αθαθαβή, αθαθδηυξ, αθαθδηφξ, 

Βκοάθζμξ [εκ + αθαθή > εκαθάθζμξ > εκαάθζμξ > εκοάθζμξ 

(α>ο)]- επχκοιμ ημο Άνδ, πμθειζηυξ, θμκζηυξ. 

   οθαηηές αθαθή > αθδ > οθ- (α>ο) + άηη-ςν (άβς, άλς)- 

βααβίγς.  οθαηάς, οθαηή, οθαηζζιυξ, οθαηυεζξ, 

οθαηυιςνμξ (μφνμξ), οθαηηδηήξ, οθάηηδξ, οθαηηζάς, 

οθαηηζηυξ, οθάηηςν, οθαηχδδξ, οθάζης, οθάς. 

   θάνμξ θάθμξ, θ>ν- μ βθάνμξ.  θδνές (α>δ), θδναίκς, 

θήνδια, παναθήνδια, θήνδζζξ, θδνςδία (ςδή), θήνμξ, 

ακεθδνίγς(ακά, α>ε), ακεθήνζζια, βθάνμξ (θ>βθ). 

   θάνοβλ θάθ-δ (θ>ν) + άβαβμκ (αυν. ημο άβς, α>ο, βεκ. 

θάνοββμξ), δζυηζ άβεζ ηδκ θςκή δζα ημο αένμξ ηςκ πκεοιυκςκ, 

παθθμιέκμο οπυ ηςκ θςκδηζηχκ πμνδχκ- μ θάνοββαξ.  

θάνοββαξ, θανοββάξ, θανοββζάς, θανοββίγς, θανοββζζιυξ, 

θανοββζηυξ, θανφββζμκ, θανφββζ, θανοββυξ, θανφγς, 

θανφκς, θάζαββεξ (ν>ζ), θφβλ (θ-αν-οβλ)- θυλοββαξ, 

θυλοββαξ, θυλοβηαξ, θφγς, θοββάκς, θφβδδκ, θοβηαίκς, 

θοβηάγς, θοβηζάγς, θοβιυξ, θοβιχδδξ, θοββχδδξ. 

   θάζης αυν. έ-θα-ημκ, εη ηςκ θά-θδ + ήπ-μξ (π>η) ή α-ημ-

ή- επί πναβιάηςκ πμο δπμφκ υηακ ηνμφμκηαζ, επί γχςκ, 

ηνάγς, θςκάγς, επί ακενχπςκ, ηναοβάγς, θςκάγς, εμνοαχ, 

δζαθαθχ, δζαννδβκφμιαζ, ζηάκς.  θαηές, θδηές (α>δ), 

θαζηάγς, θαηεδχκ, θαηενμθμβία, θαηενυξ, θαηένογα, 

θαηενφγς, θαηέηαξ, θάημξ, θδηδηήξ, θδηίκδα, ηεθάνογα 

(θαηένογα, ακηζιεηάεεζδ), θαηζνκηί, θαηνζκηί (ζν>νζ), θαπίγς 

(η>π, ε>ζ), θαπζζηήξ, θαπζηηήξ, θάπζζια, θαπίεδξ, Λαπίεαζ. 

   μθμθφγς αθαθάγς, α>μ, α>ο- εηπέιπς θζβονή θςκή, 

ηνάγς ιεβαθμθχκςξ, μ ιδνμξ ημ ακαθένεζ επί βοκαζηχκ πμο 

επζηαθμφκηαζ ημοξ εεμφξ ζε πενίπηςζδ δεήζεςκ ή 

εοπανζζηζχκ, ζπακίςξ επί θφπδξ. μθμθφηης, μθμθοβαίμξ, 

μθμθοβή, μθυθοβια, μθμθοβιυξ, μθμθοβχκ, υθμθμζ, υθμθοξ, 

εθεθίγς (α>ε)- εβείνς ηδκ πμθειζηή ηναοβή εθεθεφ, ηναοβάγς 

ζζπονχξ, εθεθεφ. 

   θάαδα, θάιαδα (α>ια) θά-θδ + αάδδκ > αδα , δζυηζ πμνεφεζ, 

εηθένεζ, μδδβεί ημκ θυβμ. Ώθθά ηαζ εη ημο παηές, πάημξ, 

δδθαδή θά-παημξ > θάπηα > θάαδα ( πη>αδ, υπςξ επηά – 

έαδμιμξ)- ημ βνάιια ηδξ αθθααήημο.  θααδαηίγς, 

θααδαηζζιυξ, θάαδςια, θααδμεζδήξ, θαιαδμεζδήξ. 

Μεηααμθέξ, θ>ν, ν>θ, θ>κ, κ>θ, θ>θθ, δ>θ, θ>δ, β>θ, κθ>θθ, 

θ>ο (απεθεςκ – απεοεχκ). Ώπμαάθθεηαζ, βάθα – άα, άθθμ – 

άμ. 

   θάαξ υπςξ ηαζ ηχνα θέβεηαζ θαθάνζ δ πέηνα ημο βζαθμφ δ 

μπμία θαθεί ζονυιεκδ ιπνμξ – πίζς απυ ημ ηφια. Βηηυξ ηαζ ακ 

απυ ηδκ θαθζά ημο πθδηημιέκμο απυ πέηνα (ηαη’ ελμπήκ 

ανπαίβμκμο είδμοξ πμθέιμο) πμθειζζηή, δζυηζ ιάθζζηα 

ακαθένεηαζ επί θίεςκ πμο ένζπκακ μζ πμθειζζηέξ- θίεμξ, 

πέηνα.  θαξ (ζοκδν.), θαζαί, θέαξ (α>ε), θάθθαζ (θαθαθαζ), 

θάμξ (α>μ), θαζκυπεζν (πεζν), θαμηέηηςκ (ηέηηςκ), 

θαμλμονβές (λές + ένβμκ), θαμηίκαηημξ (ηζκάζζς), 

θαμηυιμξ, θαμημιείμκ, θαηυιζμκ, θαημιδηυξ, θαηυιδια, 

θαημιία, θαηυιμξ, θαημιίξ, θαηοπές (ηοπυς), θαηφπδ, 

θαηφπμξ, θάσκμξ, θαΎκεμξ, θαμλυμξ (λές), θαλεφς, θάλεοια, 

θάλεια, θάλεοζζξ, θαλεοηήνζ, θαλεοηήξ, θαλεοηζηυξ, 

θαλεοηυξ, θαλεφηνζα. 

   θεφς θάαξ, α>ε, α>ο- θζεμαμθχ, θμκεφς δζα θίεςκ.  θεφξ, 

θεφζζιμξ, θεοζιυξ, θεοζηήν, θεοζηυξ, θήαμθμξ (α>δ, 

αάθθς), θεχδδξ. 

   θάζπδ θαηφπδ >θάηπδ > θάζπδ (η>ζ), θαζπμ-, θαζπχκς, 

θάζπςια, θαζπχδδξ. 

   θαφνα θάξ + αοθή (θ>ν)- μδυξ ζηεκή, ιεηαλφ ημίπμο ηδξ 

μζηίαξ ηαζ ηδξ αοθήξ, ζηεκή νφιδ, δζάδνμιμξ, μπεηυξ πνμξ 

ηαεανζζιυ, απυπαημξ.  θαονμζηάηδξ (ίζηδιζ)- ιέζμζ ημο 

πμνμφ (ζακ κα ανίζημκηαζ ζε ζηεκςπυ), Λαφνεζμκ (εη ηςκ 

ζημχκ ηςκ ιεηαθθείςκ), θαφνμκ, θααφνζκεμξ [θάανα > θααάν-

ζκεμξ (-κεμξ, ηαηάθδλδ) > θααφνζκεμξ (α>ο)]- ιεβάθμ 

μζημδυιδια ιε πμθθέξ αίεμοζεξ πμο ζοβημζκςκμφκ δζα 

πμθφπθμηςκ δζυδςκ ηαζ ηθζιάηςκ. 

   θαυξ θάθμξ > θα(θ)υξ, αθ. θάαξ, θεφξ, θάθδ- ζηναηζχηεξ, 

ζηναηυξ, άκενςπμζ, πθήεμξ, δ θοθή, επί ακενχπςκ 

ζοκαενμζζιέκςκ (θαθμφκηςκ), υθμζ μζ ηαθμφιεκμζ ιε ημ ίδζμ 

υκμια. θδυξ (α>δ), θεχξ (α>ε), θαμ-, θαμζζυμξ (ζείς), 

θαμζζμμφζα, θαχδδξ, Λαένηδξ (αθ. αίνς), θεχααημξ, 

θεςθυνμξ, θαμθυνμξ, θεςθμνείμκ, Λεςκίδαξ (μίδα), 

Λεςκίδζμκ, Λεςζεέκδξ (ζεέκμξ), Λεςηοπίδδξ (ηφπδ), 

Λεςπάνδξ, θασηυξ, θαΎγς, θασηυς, θασηά, θασηεφς, 

εηθασηεφς, εηθαΎηεοζζξ, θασηζζιυξ, θασηίγς, θασηυηδηα, 

θασηχξ, θέσημξ, θεζημονβές (ένβμκ), θεζημφνβδια, 

θεζημονβδζία, θεζημονβία, θεζημονβυξ, θεζημονβζηυξ, θήζημκ, 
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θδίηδξ, θήηδ, θδημονβές, θδζημονβές, θήηανπμξ, θήηεζνα, 

θδηήν, Λαζζηνοβυκεξ (θαυξ + ηνοβάς)- ήζακ ακενςπμθάβμζ. 

   θίεμξ θάξ, θε-φξ, θέ-ς (ε>ζ) + ίηδξ (εη ημο είιζ = πδβαίκς, 

ένπμιαζ), μζ ζημκ πυθειμ απενπυιεκεξ ηαζ επενπυιεκεξ πέηνεξ, 

δδθαδή θε-ζημξ > θίημξ > θίεμξ (η>ε)-  θζεάνζ, ιάθζζηα αοημφξ 

πμο ένζπκακ μζ πμθειζζηέξ, δίζημξ θίεζκμξ, αςιυξ, ημ αήια ηςκ 

αβμνδηχκ, πέηνα ηδξ ηφζηδξ.  θζεάγς, θζεμαμθχ, θίεαλ, 

θζεχδδξ, θζεαζιυξ, θζεμαμθία, θζεμαμθζζιυξ, θζεάνζ, θζεάς, 

θζεεία, θζεζάς, θίεεμξ, θίεεζμξ, θίεζκμξ, θζείγς, θζευς, θζεμ-, 

θζεμημιία, θζεμηυιμξ, θζεμημιείμκ, θζεμοθηυξ (έθης), 

θίεςζζξ, απμθίεςζζξ, απμθζεςιέκμξ, θζείαζζξ, θζεάκεναλ. 

   θμές, θμοές, θμφς θά-θθαζ (α>μ), δζυηζ θμφγμκηαζ ζοκεπχξ 

απυ ηα ηφιαηα ηαζ πάκημηε είκαζ ηαεανέξ- πθφκς, θμφγς ημ 

ζχια, θμφγς.  θμφγς, θμφια, θμοκυκ, θμφζζξ, θμφζζιμ, 

θμφζηδξ, θμοηήν θμοηδνίζημξ, θμοηήνζμκ, θμοηδνίδζμκ, 

θμοηζάς, θμφηνζμκ, απυθμοια, απυθμοηνμκ, θμοηνίξ, 

θμεηνυκ, θμοηνυκ, θμοηνχκ, θφιδ (μ>ο), θφια, θοιαίκμιαζ, 

απμθοιαίκμιαζ, απμθφιακζζξ, επίθμοηνμκ, θφενμκ, θφενμξ, 

θοενχδδξ. 

   βθμοηυξ [θμφς (θ>βθ), αοηυξ πμο πνεζάγεηαζ θμφζζιμ. ηα 

γχα δ ιδηένα ιε ηδκ βθχζζα ηδξ εηπθφκεζ ημοξ βθμοημφξ ηςκ 

ιζηνχκ ηδξ]- μ πνςηηυξ, ηα μπίζεζα, ποβή.  βθμφηζα. 

   βθχζζα ημ β πνμηάζζεηαζ (αθ. βθμοηυξ) + θμέζζα (ιεημπ. 

αμν. ημο θμφς, με>ς), δζυηζ πάκημηε θμοζιέκδ, ηάεοβνδ ηαζ 

ηαεανή ηοβπάκεζ- δ βθχζζα, δ βθχζζα πμο μιζθεί ηάπμζμξ, 

λέκδ ή απανπαζςιέκδ ή άπνδζηδ θέλδ δ μπμία πνεζάγεηαζ 

ενιδκεία.  βθςζζαθβυξ (άθβμξ), βθχζζδια, βθςζζίξ, 

βθςηηίξ, βθςηηζζιυξ, βθχηηζζια, βθςηηίγς, βθςηηδιαηίγς, 

βθςζζμημιείμκ (ημιές), βθςζζυξ, βθςζζάξ, βθςζζχδδξ, 

Γθχζζα, βθςζζάηζ, βθςζζάνζμκ, βθςζζάνζ, βθςζζεφς, 

βθςζζζάγς, βθςζζίδα, βθςζζίδζ, βθςζζζηά, βθςζζζηυξ, 

βθςζζίηδξ, βθςζζμ-, βθςζζςηυξ. 

   πθφκς επί + θφια > επθφια > πθφια > πθφκς (ι>κ, πνηι. 

πέ-πθοι-αζ)- πθέκς.  πθέκς (αθ. θμές, α,μ>ε), πθφζια, 

πθφκηνμκ, πθφια, πθοκεφξ, πθφκηδξ, πθφηδξ, πθοκυξ, 

πθοκηήν, πθοκηήνζμκ, πθφκζμκ, πθοκηζηυξ, πθοκηήνζμξ, 

πθοκηήνζα, πθοκηνίξ, πθφκηνζα, πθφζηνα, πθφζζια, 

πθοζηζηά, πθφζζιμκ, πθφζζξ, πθοηυξ, απυπθοια.                                                    

                          Ρίγα   θα- > θε- >νε- 

   θέβς, θές θά-θδ, θα-θές > θές > θέβς (α>ε). Βηηυξ ηδξ 

ζδιαζίαξ ημο μιζθχ, εηθένς θυβμ, έπμοιε ηζξ ελήξ: 

ζοκαενμίγς (ζοθ-θέβς), εηθέβς, απανζειχ ηαζ επακαθαιαάκς 

(υθεξ δζα ημο δζα-θυβμο ηαζ ημο δζα-θμβζζιμφ, ζοθ-θμβζζιμφ 

επζηεθμφκηαζ). Βπίζδξ ηα πνμακαθενυιεκα ζοιααίκμοκ υηακ 

ηαηαθφεζ (ζηναημπεδεφεζ) ζηνάηεοια, ιεηά ηδκ ιάπδ. Μεηά 

απυ υθα αοηά,  εέθεζ ηαζ πνέπεζ ηακείξ κα πθαβζάζεζ ηαζ κα 

απμημζιδεεί, βζ’ αοηυ ημ θέβς, ζηδκ πενίπηςζδ αοηή, 

πενζζζυηενμ ζδιαίκεζ εέθς κα πθαβζάζς, αάγς ζηδκ ηθίκδ ηαζ 

απμημζιίγς, πανά ημζιμφιαζ ή πθαβζάγς- μιζθχ, ζοθθέβς, 

εέθς κα πθαβζάζς, ηαηαθφς, ζηναημπεδεφς, ιαγεφς.  θέβια, 

ζοθθέβς, ζοθθμβή, ζοθθεηηζηυξ, πνμθέβς, εηθέβς, εηθμβή, 

δζαθέβς, δζαθμβή, δζάθμβμξ, δζαθεηηζηυξ, δζαθεηηυξ, 

δζαθεπηυξ, θεβάιεκμξ, θέλζξ, θελείδζμκ, θελείς, θελζ-, 

θελζηυκ, θελζηυξ, θελμφθα, θέλδ, δζάθελζξ, ακάθελζξ, 

ακάθεηηα, θεηηυξ, θέηηδξ, εηθεηηυξ, εηθεηηζηυξ, δζάθεηημξ, 

δζαθεηηζηυξ, δζαθεηηζηή, θέηηςν, θέηημναξ, θεηηζηά, 

θεηηζηυξ, επίθεηημξ, ακάθεηημξ, ακαθεηηήνζμκ, ακαθέηηδξ, 

ακαθεηηέμκ. 

   θέζπδ αθ. θέβς, αυν. έ-θελ-α > θελ- > θεηζ- > θεζη- > θεζπ- 

(η>π)- ηυπμξ υπμο ζοκένπμκηαζ βζα κα ζοκμιζθήζμοκ, πνμ 

πάκηςκ μζ ανβυζπμθμζ ηαζ μζ επαίηεξ, ιεηέπεζηα, ηάεε δδιυζζα 

ζημά ή δίμδμξ πμο πνδζίιεοε βζα ζοκάκηδζδ πμθζηχκ, 

ηεκμθμβία, αδμθεζπία δ μπμία βίκμκηακ ζηζξ θέζπεξ.  έθθεζπμξ 

(εκ), πενζθεζπήκεοημξ, πνμθεζπδκεφμιαζ, θεζπαίκς, 

θεζπάγς, θεζπαίμξ, θεζπδκεία, θέζπδια, θεζπδκίηδξ, 

θεζπδκεοηήξ, θεζπδκεφς, θεζπδκυνζμξ (μφνμξ), θεζπδνεφς, 

θέζπδξ. 

   έθεβμξ εε…, ενδκδηζηυ επζθχκδια + θέβς- άζια 

ενδκδηζηυ, ενδκμθμβία.  εθεβαίκς, εθεβείμκ, εθεβεία, 

εθεβείμξ, εθεβεζαηυξ. 

   εθέβπς ε (ελ α επζηαη., α>ε) + θέβς + άβς (β>π)- ακαηνίκς, 

ενςηχ, επζπθήηης, αηζιάγς, ηαηδβμνχ, θένς πνμξ απυδεζλδ, 

ακαζνχ, απμννίπης, απμδεζηκφς, κζηχ, ηαηααάθθς.  

εθεβηηέμκ, εθεβηηήν, εθεβηηήξ, εθεβηηζηυξ, έθεβλζξ, 

εθεβιυξ, εθεβπυιεκμξ, ακεθέβπς, ακέθεβηημξ, ελεθέβπς, 

ακελέθεβηημξ, επακέθεβπμξ.  

   θυβμξ θέβς, ε>μ- δζήβδζδ, ζζημνία, αβυνεοζδ, ανπή, ημ 

θμβζηυ, δ ζηέρδ, ζδέα, βκχιδ, πνμζδμηία, δζηαζμθμβία, 

δζηαίςια, εεςνία, θμβζζιυξ, θμβανζαζιυξ, θμβμδμζία, δ 

πνμζήημοζα ζπέζδ, ζοιιεηνία, ακαθμβία.  θμβάς, θυβς, 

θμβμ-, θμβείμκ, θμβεφξ, θμβεφς, θμβία, θυβζιμξ, εθθυβζιμξ 

(εκ), έθθμβμξ, εθθμβές, εθθμβάς, εθθμβίιςξ, εθθμβζιυηδηα, 

εθθμβζιυηαημξ, εθθμβίγς, θυβζμκ, θυβζμξ, θμβζυηδξ, 

θμβζάηδξ, επίθμβμξ, επζθμβή, θςβές (μ>ς), θχβδ, θμβζηυξ, 

θμβζηεφμιαζ, θμβζηυηδξ, θμβίγς, θμβίγμιαζ, θμβανζάγς, 

οπυθμβμξ, οπμθμβίγς, οπμθμβζζιυξ, θμβανζαζιυξ, 

θμβανζαζηήξ, θμβζζηήξ, θμβζζηζηυξ, θμβάξ, θμβάδδκ, 

θμβαδζηυξ, θμβαίμξ, θμβίδζμκ, θμβίδνζμκ, θμβάνζμκ, 

ακαθμβία, ακαθμβζηυξ, θμβμδμζία, μιμθμβχ (μιμφ, μιυξ), 

μιμθμβία, ελμιμθμβμφιαζ, ελμιμθυβδζζξ, ελμιμθμβδηήξ, 

λμιμθμβάς, λμιμθμβχ, δζάθμβμξ, δζαθμβίγμιαζ, 

δζαθμβζζιυξ, ηαηαθμβίγς, ηαηάθμβμξ, παναθμβίγμιαζ, 

παναθμβζζιυξ, πνυθμβμξ, πνμθμβίγς, θυβζζζξ, θμβζζιυξ, 

θμβζζηεία, θμβζζηεφς, θμβζζηήνζμκ. 

   θζβφξ θέβς, ε>ζ- εοηνζκήξ, ζονζζηζηυξ, μλφξ, εφδπμξ, 

ηαθθίθςκμξ.  θζβονυξ, θζβμφνα, θζβο-, θζβονίγς, θζβφηδξ, 

θίβς, θίβα, θζβαίκς, θζβάκηδν, θίββς (άβς), θίβλ. 

   θμζδμνές θέβς, θυβμξ, θυβζ-μξ + δένς > θμβζδενς > 

θμζδμνές (ε>μ), δένκς δζα θυβςκ- οανίγς, πνμπδθαηίγς, 

ηαημθμβχ ηάπμζμκ.  θμζδυνδια, θμζδυνδζζξ, θμζδμνδζιυξ, 

θμζδμνία, θμίδμνμξ, θμζδμνδηζηυξ, 

   θέηηνμκ αθ. θέβς = εέθς κα πθαβζάζς, αυν. έ-θεηη-μ- 

ακάηθζκηνμ, ηθίκδ, ζηνςική, ζογοβζηή ηθίκδ, θςθζά πηδκμφ, 

ηαη’ Δζφπ. ημίηδ, βάιμξ, ιίλδ, ζοκμοζία.  θέηηνζμξ, θέπμξ, 

θεπαίκς (β>π), βδθεπήξ (βδ), θεπεπμίδ (πμίδ), θεπαίμξ, 

θεπήνδξ, θέπμζδε, θεπχ, θεπςίξ, θεπμφζα θεπχκα, θεπχζμξ, 

θέπνζμξ (θέπμξ = ακάηθζκηνμκ)- πθάβζμξ, εβηάνζζμξ, θμλυξ, 

θέπνζξ, θεπνίηδξ, θέβμξ, θεβαίκς, θαβκεφς (ε>α), άθμπμξ (α, 

πνμζεεηζηυ, ε>μ), θεπμφδζ, θεπςκζά, θεπμοζζά, θεπχμξ, 

άθεηηνμξ. 

   θμλυξ θέπ-νζμξ ε>μ, π>λ- πθαβίςξ, ηεηαιιέκμξ, πθάβζμξ, 

εθθεζρμεζδήξ, επί αθειιάηςκ οπυπηςκ, αζαθήξ, αιθίαμθμξ.  

Λμλίαξ, Λμλχ, θυλζξ, θμλυηδξ, θμλμ-, θμλυς, θυλςζζξ, θυλα, 

θμλάδα, θμλανενία (άνενμ), θυλαξ, θυλεια, θυλεοζζξ, 

θμλεφς, θμλίαξ, θμλμεζδήξ, δυπιζμξ (θμλυξ, θέπνζξ, θ>δ)- 

θμλυξ, πθάβζμξ, πμοξ ιεηνζηυξ, δμπιυμιαζ, δμπιυξ. 
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   θμπεφς θεπχ, ε>μ- βεκκχ, ηίηης, ηείιαζ, είιαζ θεπχκα, 

είιαζ ηαηαηεηθζιέκμξ.  θμπία, θυπεοια, θμπεία, θμπεφηνα, 

θυπζμξ, επζθυπζμξ, θυπζα, θυπμξ. 

    θμπάς θμπεφς = ηείιαζ, είιαζ ηαηαηεηθζιέκμξ- εκεδνεφς, 

παναθοθάς, παναιέκς.  θμπάγμιαζ, θμπέμξ, θυπμξ, θμπαβυξ 

(άβς), οπμθμπαβυξ, θμπάδδκ, θμπαίμξ, θυπζμξ, θμπείμξ, 

θυπδζζξ, θμπίγς, θμπζζιυξ, θμπίηδξ, θμπίαξ, επζθμπίαξ, 

εθθμπάς (εκ), εθθμπεφς, εθθυπδζζξ, εθθμπδηήξ, εθθμπίγς. 

   θυπιδ θμπάς- δάζμξ απυ ποηκμφξ εάικμοξ, υπμο 

θςθζάγμοκ άβνζα εδνία.  θυπιζμξ, θμπιαίμξ, θμπιυμιαζ, 

θυββμξ (άβς, πβ>ββ), Λμββά, Λμββάδεξ, Λμββάζηνα, θμββζά, 

θμββζάγς, θμββίζζμξ, Λμββίηζζ, Λμββυξ, Λυββμξ. 

     αθέηηςν, αθεηηνουκ α (αενμζζηζηυ) + θέηηδξ, θέπμξ, 

θέηηνμκ. Ή απυ ημ υηζ θαθεί πμθφ (θέηηδξ) ή απυ ημ υηζ πμθφ 

ζοκμοζζάγεηαζ (θέηηνμκ)- μ πεηεζκυξ, ακήν, ζφγοβμξ.  

αθεηηυνεζμξ, αθεηημνζδεφξ, αθεηηυνζκ, αθεηηυνζμκ, 

αθεηηνομκίξ, αθεηημνίξ, άθεηηα. 

   είνς ιέθθ. ε-νέ-ς, πνηι. εί-νδ-ηαζ, οπενζοκ. εί-νδ-ημ, νή-

ζζξ, νδ-ηήν, νδ-ηχ η.ά.. Φαίκεηαζ νίγα νδ- (να-), δ μπμία ιυκμκ 

ιε ηδκ θα- δφκαηαζ κα ζπεηζζηεί (αθ. θα-θζά, θά-θδ, ιε θ>ν)- 

θέβς, μιζθχ, ακαββέθθς, εκενβχ χζηε κα θεπεεί ηάηζ βζα ιέκα, 

δδθαδή ενςηχ.  ενές ηαζ ενχ (ιέθθ.), είνδηα (πνηι.), εζνές, 

είνδ, είνδκ, ζνέαξ (ε>ζ), ζνέκεξ, ίνακεξ, είνμρ (υρ), 

ακείνμιαζ, επείνμιαζ, επακείνμιαζ, είνςκ- μ άθθα ιεκ 

θνμκχκ, άθθα δε θέβςκ, ηνορίκμοξ.  εζνςκεοηήξ, εζνςκία, 

εζνςκεφμιαζ, εζνςκζηυξ, εζνςκεοηζηυξ, εζνςκίγς, Ίνμξ- 

υκμια γδηζάκμο.       

   εζνήκδ είνς, είνδ + κμφξ (επί παναβχβςκ εζνδ-κμ-), δδθαδή 

δ δζα κμδιυκςκ ηαζ δζηαίςκ θυβςκ δζεοεέηδζδ δζαθμνχκ, 

Βζνδκαίμξ, εζνδκζημξ, εζνήκεοζζξ, Βζνήκδ, Ρέκα, 

εζνδκμπμίδζζξ, εζνδκμπμζυξ, εζνδκεφς, εζνδκές, εζνδκμ-, 

εζνδκζζηήξ.  

   ενεείκς ενέ-ς, ιέθθ. ημο είνς, πζεακυκ κα έθενε F 

(ενεFείκς, επεζδή ηοβπάκεζ αζοκαίνεημ) ηαζ ίζςξ  ελ αοημφ ημ 

ο (ενε-ο-κχ) μπυηε ημ δεφηενμ ζοκεεηζηυ είκαζ ημ θαίκς 

(αζ>εζ), δδθαδή ενςηχ βζα κα θακενςεεί ηάηζ.- ενςηχ βζα 

ηάπμζμκ, ενςηχ κα ιάες ηάηζ, ελεηάγς, θέβς, μιζθχ.  ένμιαζ 

(ε>μ), είνμιαζ, ενεζπδθές (πδθεφς)- μιζθχ επζπυθαζα, 

αζηεζμθμβχ, ενεοκάς, ένεοκα, ενεοκάξ, ενεοκδηέμκ, ενεοκχ, 

ενεοκδηήν, ενεοκδηζηυξ, ενεοκήηνζα, ενεοκήζζιμξ, 

ενεοκδηζηά, ενεοκδηζηυηδξ, δζενεοκχ, δζενεφκδζζξ. 

   υανμξ μ (αενμζζηζηυ) + ενέ-ς (ε>α, ε>μ)- θζθζηή, μζηεία, 

πθήνδξ αβάπδξ ενςηζηή ζοκμιζθία, άζια, ςδάνζμκ.  υαν, 

μανίγς, μανζζιυξ, μάνζζια, μανζζηήξ, μανζζηφξ. 

   ενςηάς είνς, ενές, ενχ + ςηυξ (βεκ. ημο μοξ), δδθαδή 

θέβς βζα κα αημφζς,  εζνςηάς, ενςηχ, ενχηδια, ενχηδζζξ, 

ενςηδιαηίγς, ανςηάς (ε>α), ανχηδια, ενςηδιαηζηυξ, 

ενςηδιαηζηυκ, νςηχ, νςηάς, νχηδια, δζενςηχιαζ, 

επενχηδζζξ. 

   λένς ελ + ενχ (είνς), δδθαδή βκςνίγς επεζδή νχηδζα ηζ 

έιαεα- βκςνίγς, πθδνμθμνμφιαζ.  λενυθαξ. 

   Ίνζξ είνς, ενέ-ς, ε>ζ- μ άββεθμξ ηςκ εεχκ, μονάκζμ ηυλμ, 

ηάεε θςηεζκυξ ηφηθμξ βφνς απυ θαιπνυ ζχια, ημ δζάθναβια 

μπηζηχκ μνβάκςκ, ημ ηοηθζηυ ιπνμζηζκυ ηιήια ημο αμθαμφ 

ημο ιαηζμφ, είδμξ θοημφ.  ζνίκεμξ, ίνζκμξ, ίνζδα, ζνζδμ-, ζνζδ-, 

ζνίηζξ, ζνίηζδα, ζνζδμεζδήξ, ζνζδχδδξ, ζνζδςηυξ, ζνζδίηζξ, 

ζνζδίηζδα, ζνζδίγς, ζνζδζζιυξ. 

   νήζζξ εζ-νήζ-μιαζ, ιέθθ. ημο είνς- θυβμξ, μιζθία, βκχιδ, 

απυθαζδ, ρήθζζια, νήηνα, δζήβδια, ιφεμξ, νδηυ ή πςνίμ 

ζοββναθέςξ, φθμξ, ηνυπμξ ημο θέβεζκ.  νήζης, νδηέμκ, 

νδηέμξ, νδηήν, νήηςν, νδημνεία, νδημνεφς, νήημναξ, 

νδημνζηή, νδημνζηυξ, νδημνζηυηδηα, νδημνζζιυξ, νδηυξ, 

νήηνα, νδηνεφς, παννδζία (παξ, πακ), παννδζζάγμιαζ, 

άννδημξ, αννδζία, αννδημ-, αννδημονβία (ένβμκ), 

επίννδζζξ, επζννδηέμκ, επίννδημξ, απυννδημξ, νήια, 

νδιάηζμκ, νδιαηζηυξ, νήιςκ, επίννδια, επζννδιαηζηυξ, 

αννήιςκ. 

   βήνοξ ημ β πνμηάζζεηαζ + είνς (εζ>δ)- θςκή, θαθζά, 

μιζθία.  βανφς, βδνφς, βδνοβυκδ (βυκμξ), βήνδια. 

   ανάμιαζ, ανέμιαζ α (επζηαη.) + ενές, νήζζξ (ε>α)- 

πνμζεφπμιαζ, παναηαθχ, εφπμιαζ ηάηζ βζα ηάπμζμκ, ηαεζενχκς 

ηάηζ δζ’ εοπήξ, ηάγς, ζοκήεςξ επί ηαηήξ ζδιαζίαξ, ηαηανζέιαζ 

ηάπμζμκ.  ανά, ανή, Ώνά, ανάς, ανεζά, ανεζή, ανεζάς, 

επανάμιαζ, επάναημξ, επανάζζιμξ, ηαηανάμιαζ, 

ηαηανχιαζ, ηαηανζέιαζ, ηαηανέμιαζ, ηαηανάζζιμξ, 

ηαηάναζζξ, ηαηάναημξ, επζηαηάναημξ, ηαηάνα, 

ηαηαναιέκμξ, ηαηανζμφιαζ, επήνεζα (ανεζά, α>δ)- φανζξ, 

πενζθνυκδζδ, πνμπδθαηζζιυξ, επδνεάγς, επδνεαζιυξ, 

επδνεαζηήξ, επδνεαζηζηυξ. 

   ιάνηοξ ια (αεααζςηζηυ) + νδη-υξ, νήηςν (βεκ. ιάνηονμξ)- 

μ δίδςκ μιμθμβία, ηαηάεεζδ, μ ααζακζζεείξ.  ιανηφνδια, 

ιανηονία, ιάνηονμξ, ιανηονές, ιανηονχ, ιανηονάς, 

ιανηφνζμκ, ιανηφνμιαζ, δζαιανηφνμιαζ, δζαιανηονία, 

δζαιανηονζηυ, δζαιανηονυιεκμξ, δζαιανηονχ, 

αιανηφνζημξ, αιάνηονμξ, ηαηαιανηονχ.  

   θάηνμκ νήηνα > νάηνα > θάηνμκ (ν>θ)- πθδνςιή, ιζζευξ 

(πνέπεζ κα ζοιθςκδεεί εη ηςκ πνμηένςκ).  θαηνεία, 

θάηνεοια, θαηνεοηήξ, θαηνεφξ, θαηνεοηυξ, θαηνεφς, 

θάηνζμξ, θάηνζξ, θάηνδξ, θάηνα.                                                   

                                 Ρίγα  ια- 

   ιάιια ια, δ πνχηδ ζοθθααή ημο κδπίμο ιεηά ηδκ εηθμνά 

ημο α, δ μπμία ανπίγεζ ιε ηθεζζηά πείθδ. Μαιαια… = ιαιιά 

(βζ’ αοηυ ηα δφμ ι). Βπεζδή δε ανίζηεηαζ ζοκεπχξ ιε ηδκ 

ιδηένα ημο, δ μπμία ηαζ ημ ηαΎγεζ, θοζζηχξ ζοκδέεηαζ ημ ια ιε 

ηδκ ια-ιά, ημκ ια-γυκ, ημ ιαι ( = ηνμθή, εέθς κα θάς), ιαζ-

ιά-ς, ια-ίκεηαζ δε υηακ πεζκάεζ. Καηυπζκ υηακ ημνεζεεί ια-

ίεηαζ (= ελεηάγεζ) ηα πάκηα βφνς ημο δζυηζ έπεζ έιθοηδ ηδκ 

ηάζδ πνμξ ιά-εδζδ, ιάιιδ, ιαιιία, ιαιαία, ιάκκα (ι>κ), 

ιαιά, ια, ιήηεν (α>δ), ιάηδν, ιήηεζνα, ιήηδν, ιήηνςξ, 

ιαιή, ιαία, ιαιιάκ ( = γδηείκ άνημκ), ιαιάηα, ιαιαηχ, 

ιάης, ιδηνοζή, ιδηνοζά, αάαα (ι>α), αάας, ιπάιπς 

(α>ιπ), ιδηνζυξ, ιδηνζά, ιδηνάνζμκ, Μαία, Μαζάξ, 

ιακκίηζα, ιαιιή, ιακμφθζ, ιακίηζα, ιακμφθα, ιδηένα, 

ιάηνα, ιήηνδ, ιαηνάγς, ιδην-, ιδηνζάγς, ιδηνίγς, 

ιήηνζμξ, ιδηνζάξ, ιδηνίδζμξ, ιδηνζηυξ, ιδηνίξ, 

ιδηνμβαιές, ιδηνμβαιία, ιδηνμ-, ιδηνοζάγς, ιδηνοζχδδξ, 

ιδηνςάγς, ιδηνχμξ, ιδηνχμκ, ιδηνχα, ιδηνςαηυξ, 

ιδηνχγς, ιδηνχζμξ, ιήηνςκ, ιάηνςκ, Μδηνχμκ, 

ιδηνςζιυξ, ιαζάξ, ιαζεία, ιαίεοια, ιαζεφμιαζ, ιαίεοζζξ, 

ιαζεοηζηυξ, ιαίεοηνα, ιαζεφηνζα, ιαζήζμξ, ιαζήηςν, 

ιαίςζζξ, ιαζςηζηυξ, ιαίςηνα, ιαζυμιαζ.       

   ια ιυνζμ, επί ζζπονήξ δζαιανηονίαξ (αθ. ιάιια) ηαζ υνηςκ 

(δ ιάιια εεςνείηαζ ζεααζηυ, ζενυ πνυζςπμ)- αθδεχξ, υκηςξ, 
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πνάβιαηζ, αεααίςξ, επί δζαιανηονίαξ ηαζ υνηςκ.  ιακ, ιδκ, 

ιεκ (α>δ>ε). 

   ανοκ μκμιαημπμζία εη ημο ιπμο..., ιπμονν.. ηςκ κδπίςκ- 

γδηχ κενυ, επί παζδζχκ.  ανφθθς (ανοκ-θς > ανφθθς, κθ>θθ), 

ανφθθμκ, ανφμκ, ανουμιαζ, ανφγς, ανυπς (έπς), ανυβπμξ 

(κ>β)- δ ηναπεία ανηδνία, νμφθδια, ηαηάπμζδ, νμοθζλζά.  

ανμβπία, ανυβπζα, ανμβπςηήν, ανμπείγς, ηαηαανμπείγς, 

ανυπεμξ, ανμβπμηήθδ, ανυπμξ (ανυπεμξ = θαζιυξ)- ζπμζκί 

πνμξ απαβπυκζζδ, εδθζά, ανυπζμξ, ανμπίξ, ανμπςηυξ, ανυπζ, 

ανμπίγς, ανμπζάγς, ανυπζαζια, ανμπίδα, ανυπζζζξ, θνφκδ 

(α>θ, είδμξ ααηνάπμο ηδξ λδνάξ, υκμια εηαζνχκ), θνφκμξ, 

θνφκζμκ, Φνφκζπμξ, Φνοκίπεζμξ, Φνοκχκδαξ, Φνοκχκδεζμξ, 

θνοκμεζδήξ. 

    ιάς αθ. ιάιια- εενιχξ επζεοιχ, πμεχ (κα θάς, ιαι), 

ζπεφδς, έπς δζάεεζδ ή ηθίζδ κα ηάκς ηάηζ, έπς ζημπυ…, 

επζγδηχ ηάηζ, επμθεαθιζχ. επζιαίμιαζ, ιαίμιαζ ( αθ.  ιάζζς), 

ιχιαζ (ζοκδν.), ιχζζξ, ιέιαα (πνηι. ημο ιάς ιε ζδιαζία 

εκεζη.), ιέιμκα, ιαζιάς, ιαζιχζζς, ιαηίγς, αοημιαηίγς, 

αοηυιαηα, αοημιάηςξ, αοημιαηζηή, αοημιαηζηυξ, 

αοημιαηζζιυξ, αοημιαηζζηήξ, αοηυιαημξ, αοημιαημπμζχ, 

ιαζηεφς, ιαηές, ιαζηήν, ιάζηεζνα, ιάζια, ιάζηεοζζξ, 

ιαζηεοηήξ, ιαζηήνζμξ, ιαζηνμπεφς (μπέος), ιαζηνμπεία, 

ιαζηνμπείμκ, ιαζηνμπυξ, ιαζηνμπζηυξ, ιαζηνμπίξ, 

ιαζηνμπχδδξ, ιάζηνοξ, ιαηνοθείμκ, ιαηνφθεζμκ, ιαηνφθδ, 

ιαηνφθα.  

   ιήπμξ ιά-ς (α>δ) + άημξ ( = εεναπεία, επζζηεοή, η>π)- 

ιέζμκ, ηνυπμξ εεναπείαξ, εεναπεία.  ιήπαν, ιδπακάς (κμές, 

ιεημπ. ιδπα-κμς-κηαξ)- επζκμχ, ηεπκάγμιαζ, ηαηαζηεοάγς δζα 

ηέπκδξ, ηαηαζηεοάγς, μζημδμιχ, ιδπακεφμιαζ, ιδπάκεοζζξ, 

ιδπακή, ιδπακά, ιδπάκδια, ιδπάκδζζξ, ιδπακδηήξ, 

ιδπακδηζηυξ, ιδπακδηυξ, ιδπακίδ, ιδπακζηυξ, ιδπακίηζξ, 

ιδπακμ-, ιδπάκςια, ιδπακάηζ, ιδπάκζ, ιδπακζηά, 

ιδπακζζιυξ, Μδπακζχκα, ιδπακμθμβία, ιδπακμθυβμξ, 

ιδπακμζηάζζμκ (ίζηδιζ), ιδπακμνναθία. 

   Μάβκδξ ιήπμξ, δ>α, π>β, βκχνζγακ μζ ηάημζημζ ηδξ 

Μαβκδζίαξ ηζξ εεναπεοηζηέξ (ιήπμξ) ζδζυηδηεξ πμθθχκ θοηχκ 

ημο Πδθίμο (υπςξ μ Υείνςκ)- μ ηάημζημξ ηδξ Μαβκδζίαξ.  

Μαβκδζία, Μάβκδζζα, Μαβκδηζηυξ, Μαβκήηζξ, ιαβκήηδξ 

(Μαβκήηζξ θίεμξ), ιαβκδηίγς, ιαβκδηζηυξ, ιαβκήηζζζξ, 

ιαβκδηζζιυξ, ιαβκδημ-, ιαβκδηίηδξ, ιαβκήζζμ, ιαβκδζία, 

ιαβκδζζαηυξ.  

   ιζζηφθθς ιαί-μιαζ = πνμζπμνίγς (εηθέβς) ηάηζ βζα 

ηάπμζμκ (αζ>ζ) + ζηφθθς = ζπανάγς (η>η)- ηυας ζε ηειάπζα, 

ζημκ ιδνμ πάκημηε επί ηδξ ημιήξ ημο ηνέαημξ.  ιζζηφθαζα, 

ιίζηοθθμκ, ιζζηοθάμιαζ, δζαιζζηφθθς, ιίηοθμξ, ιφηζθμξ 

(ακηζιεηάεεζδ εη ημο ιίηοθμξ). 

   ιαίκμιαζ αθ. ιάιια, ιαζιάς > ιαζκάς (ι>κ) > ιαζκάξ > 

ιαίκμιαζ- είιαζ ιακζχδδξ, επί πμθειζηήξ ιακίαξ ή μνιήξ, 

ιαίκμιαζ ελ μνβήξ, επί ημο πονυξ, επζθένς αθάαδ.  ιαζκάξ, 

ιαζκαδμβεκήξ, ιαίκακδνμξ (ακήν), ιαζκυθζξ (υπςξ ημ 

θαζκυθζξ εη ημο θαίκς), ιαζκυθδξ, ιαζκυθζμξ, ιαζκμπμζές, 

ζιχκδ (αζ>ς). 

   ιακία ιαίκμιαζ, αζ>α- παναθνμζφκδ, εκεμοζζαζιυξ, 

έιπκεοζδ, ιακζχδεξ πάεμξ.  ιακζάξ, ιακζάς, ιακζηυξ, 

ιακζηχδδξ, ιακζυηδπμξ (ηήπμξ = ημ βοκαζηείμ αζδμίμ), ιακζμ-

, ιακζμονβές (ένβμκ), ιακζχδδξ, ιακζάγς, ιακίγς, 

ιακζαηυξ, ιάκζαζια, ιάκδηα, ιάκζςια, ιακζχκς, ιάκδ, 

ιάκα, Μακζάηζ, ιακζάηζημξ, Μάκδ, ιάκζξ, ιήκζξ (α>δ), 

ιδκίαια, ιήκζια, ιδκζαζηήξ, ιδκζάς, ιδκίς, ιδκίγς, 

ιδκζειυξ, ιδκίηδξ, δοζιήκζημξ (δοζ-), δφζιδκζξ. 

   ιέκμξ ιακία, ιήκζξ, α,δ>ε- ιακία, δφκαιδ, ζζπφξ, αία, 

πκεφια, πυεμξ, κμοξ, μνιή, θνυκδια.  ιεκεαίκς, ιέκαοθμκ 

(αοθυξ), ιεκαφθζμκ, ιεκμζκάς, ιεκμζκή, ιακμζκχς (επζη.), 

δοζιεκές, δοζιεκήξ, δοζιεκίδδξ, δοζιεκαίκς, δοζιέκεζα, 

εοιέκεζα, Βοιεκεία, εοιεκέηδξ, εοιεκές, εοιεκήξ, εοιέκζα, 

Βοιεκίδεξ, εοιεκζηυξ, εοιεκέηεζνα, εοιεκίγμιαζ.  

   ιέιθμιαζ ιέκ-μξ (κ>ι) + θδιί (νίγα θα-, α>μ)- ρέβς, 

ηαηδβμνχ, ηαηαθμβίγς, ανίζης ζθάθια, παναπμκμφιαζ.  

ιειπηυξ (θ>π), ιέιρζξ (πζ >ρ), ιμιθή (ε>μ), ιυιθμξ, 

ίκιμιθμξ (εκ, ε>ζ), ζκιειθήξ, επίιειπημξ. 

   ιέκς ιέκμξ- παναιέκς ζηαεενυξ (αθ. ιέκμξ), ακηέπς, 

δζανηχ, παναιέκς, πενζιέκς ηάηζ, πμεχ κα …, πνμκμηνζαχ.  

ιίικς (ακαδζπθ.), ιζικάγς, Μέικςκ- ζηαεενυξ, 

απμθαζζζηζηυξ, υκμια ημο υκμο, ιεκαίπιδξ (αζπιή = ιάπδ), 

ιέκακδνμξ (ακήν), Μέκακδνμξ, ιεκέβπδξ (έβπμξ), ιεκε-, 

Μεκέθαμξ (θαυξ), Μεκεζεεφξ (ζεέκμξ), ιεκεηέμκ, ιεκεηζηυξ, 

ιεκεηυξ, ιεκμεζηήξ (εζηυξ, έμζηα), Μεκέδδιμξ (δήιμξ), 

Μεκεηνάηδξ, Μέκηςν, αιεκδηί, ακαιέκς, επζιέκς, 

δζαιέκς, οπμιέκς, πνμζιέκς, παναιέκς, Μζκφαζ (ε>ζ, μζ 

παναιέκμκηεξ), Μίκςξ, Μζκχηαονμξ. 

   ιειανάκα ιέκ-ς (κ>ι) + αθαζζυξ ( = ζοκεζηναιιέκμξ, 

θ>ν), δζυηζ ζοζηνέθμκηακ ζε νμθυ- θεπηυ ηαηενβαζιέκμ 

δένια ημ μπμίμ ιεηαπεζνίγμκηακ ακηί πάνημο.  ιειανάδζμκ, 

ιειαναδμπχθδξ, ιειανάξ (εη ηδξ θεπηυηδηαξ), αειανάξ 

(ι>α), ιειαναθφα (αθφδ), αειαναθφδ. 

   ιμκυς ιέκς, ε>μ- ιέκς ιυκμξ, απμιμκχκς.  ιμκάξ, ιυκδ, 

ιμκάδα, ιμκή, επίιμκμξ, επζιμκή, ιμκζυξ, ιειμκςιέκμξ, 

ιειμκςιέκςξ, ιυκςζζξ, ιμκχκς, απμιμκχκς, απμιυκςζζξ, 

ιμκςηήναξ, ιμκςηήξ, ιμκςηζηυξ, ιμκςδυξ (άδς), ιμκςδία, 

οπμιμκή, οπμιμκεηζηυξ, ιμκαδζηυξ, ιμκαδζηυηδηα, 

ιμκαδζζιυξ, ιμκαδζζηέξ, ιμκάγς, ιμκα-, ιμκήνδξ, ιμκή, 

Μμκή, ιμκζά, ιμκζάγς, ιμκζάξ, ιμκίιδ, ιυκζιμξ, 

ιμκζιμπμίδζζξ, ιμκζιυηδηα, ιμκζζιυξ, ιμκμ-, ιυκμ, ιμκάπα, 

ιμκαπά, ιμκαπυξ, ιμκάπμξ, ιμκαζηήνζ,  ιμκαζηήξ, 

ιμκαζηζηυξ, ιμκάθηζξ (αθηί), ιμφκμξ (μ>μο), ιμοκαδυκ, 

ιμοκάλ, ιμοκμ-, Μμοκοπία (έπς), Μμοκζπζχκ, Μμοκζπίαγε, 

Μμοκζπίαεεκ, Μμοκζπίαζζ, ιχκμξ (μο >ς), ιχκολ (υκολ), 

άιμημξ [α (επζηαη.) + ιυκμξ, ιέκμξ, ιε απμαμθή ημο κ]- 

αημνέζηςξ, ιακζςδχξ, αβνίςξ.  

   ιζικήζης ιέκς, ιίικς, ιζικάγς, δδθαδή ημ εέια πανα-

ιέκεζ εκηυξ ημο κμο, δζανηεί- εκεοιμφιαζ, οπεκεοιίγς, 

επζιεθμφιαζ, δεκ θδζιμκχ.  ακαιζικήζης, ακάικδζζξ, 

ικήια, ικάια, ικδιάδζμκ, ικδιάηζμκ, ικδιαηίηδξ, 

ικδιάθζμκ, ικδιείμκ, ικαιείμκ, ικήιεκμξ, ικήιδ, 

ικδιμδυπμξ (δέπμιαζ), ικδιμεέζζμκ, ικδιμκείμκ, 

ικδιυκεζμξ, ικδιυκεζμκ, ικδιυκεοια, ικδιυκεοζζξ, 

ικδιμκεοηζηυξ, ικδιμκεοηυξ, ικδιμκεφς, ικδιμκζηυξ, 

ικδιμζφκδ, ικδιυζοκμκ, ικήιςκ, ικδζζηαηές, 

ικδζζηαηία, ικδζίηαημξ, ικδζζ-, ικήζημιαζ, ικήζηζξ, 

ικάζηζξ, ικεία. 

   ικάμιαζ, ικχιαζ (ζοκδν.) ζηδκ Εθζάδα υπςξ ημ 

ιζικήζημιαζ, ζηνέθς ηδκ πνμζμπή ή ηδκ δζάκμζά ιμο πνμξ 

ηάηζ, ζηδκ Οδοζζ., γδηχ κα ηενδίζς ηδκ αβάπδ ηάπμζαξ 

βοκαίηαξ, γδηχ ηάπμζα βζα βοκαίηα, ιεηά ημκ ιδνμ, 

πνμζπαεχ κα ηενδίζς, κα ηαηαθάας, κα επζηφπς εφκμζα ή 

αλίςια η.θπ., αθ. ιέκς (ιεκάμιαζ > ικάμιαζ), ιέκμξ, ιαίκμιαζ, 

ιάς, εη ηδξ ζδιαζίαξ αοηχκ ημο επζεοιχ, ικαζηήν, 

ικάζηεζνα, ικάζηζξ, ικδζηεία, ικήζηεζνα, ικήζηεοια, 

ικήζηεοζζξ, ικδζηεοηζηυξ, ικδζηεφς, ικαζηεφς, ικδζηή, 

ικδζηήν, ικδζηήνζμξ, ικδζηήξ, ικήζηνζα, ικήζηνμκ, 

ικδζηφξ, ικήζηςν. 
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   ιίιδζζξ ιζικήζης, ιε απμαμθή ημο κ, δζυηζ ελ ακαικήζεςξ 

(ικήιδξ) θαιαάκεζ πχνα δ ιίιδζδ- ιίιδζδ, δ δζα ηέπκδξ 

πανάζηαζδ, εζηυκα, μιμίςια.  ιζιάξ, ιίιαοθμξ (αοθυξ), 

ιζιαοθές, ιζιέμιαζ, ιζιδθάγς, ιζιδθυξ, ιζιδθυηδξ, 

ιίιδια, ιζιδηήξ, ιζιδηζηυξ, ιζιδηέμξ, ιζιδηυξ, ιζιςδυξ 

(άδς), ιζιήηςν, ιζιία, ιζιζηυξ, ιζιμ-, ιίιμξ, ιζιχ, 

ιζιμθυβδια, ιασιμφ, ιασιμφκζ, ιασιμοδίγς.      

   ιζκφξ ιέκς (ε>ζ), ιίικς, δδθαδή παναιέκςκ ζηδκ ανπζηή 

ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ήηακ ιζηνυξ- ιζηνυξ.  ιίκοκεα, 

ιζκφεδζζξ, ιζκοακεήξ (άκεμξ), ιζκοεές, ιζκφες, ιζκφεδια, 

ιζκοεχδδξ, ιζκοκεαδία, ιζκοκεάδζμξ, ιζκοκεχδδξ, ιζκουξ, 

ιζκονίγς, ιζκφνζζια, ιζκονζζιυξ, ιζκονίζηνζα, ιζκφνμιαζ, 

ιζκονυξ, ιζκοχνζμξ (χνα), ζιίκεμξ, ζιίκεα, ιζκεεφξ, 

ζιζκφδ, ζιζκφδζμκ, ζιίξ. 

   ιείμκ ιίκοξ (ιέκς) > ιείκςκ > ιείςκ- ιζηνυηενμξ, 

εθάζζςκ, ζοβην. ημο ιζηνυξ.  ιεζυς, ιείςζζξ, ιεζμ-, ιεζμκ-, 

ιείμκ, ιεζμκεηηές (έπς), ιεζμκέηηδξ, ιεζμκεηηχ, 

ιεζμκεηηζηυξ, ιεζμκελία, ιεζυκςξ, ιεζχκς, ιεζυηδξ, ιεζμονία 

(μονά), ιεζμονίγς, ιείμονμξ, ιεζυθνςκ (θνήκ), ιείζημξ, 

ιείςια, ιεζςηζηυξ, ιεζςηυξ, αιείςημξ. 

   ικα ιμκάξ > ικμάξ > ικα (μα>α) βζ’ αοηυ πενζζπάηαζ- 

ιμκάδα αάνμοξ ηαζ πνήιαημξ.  ικααίμξ, ικασαίμξ, ικαίμξ, 

ικάσμξ, ικαδάνζμκ, ικέα, ικαζείμξ, ικαζίμκ. 

   ιήκδ εη ημο ιεί-ςκ (εζ>δ) δζυηζ ιεζχκεηαζ- δ ζεθήκδ.  

Μήκδ, Μήκζμκ, ιδκ (ήηακ ζεθδκζαηυξ), ιεζκ, ιεζξ, ιακ, ιδξ, 

ιήκαξ, ιδκζαίμξ, ιδκίζημξ, ιδκαίμξ, ιδκζάηζημ, έιιδκα (εκ), 

έιιδκμξ, ειιδκμζηαζία (ίζηδιζ), ειιδκμ-, ηαηαιήκζμξ, 

ιδκμεζδήξ, ιδκμθμβές, ιδκμθυβζμκ, ιδκμ-. 

   ιζηνυξ ιίκοξ + άηνμξ > ιζκαηνυξ > ιζκηνυξ > ιζηνυξ- 

ηονίςξ ηαηά ημ ιήημξ, ηαηά ιέβεεμξ, υβημ, μθίβμξ, επί 

πμζυηδημξ.  ιζηνφκς, ζιζηνφκς (αθ. ζιίκεμξ), ζιζηνυξ, 

ζιίηνοκζζξ, ιζηνοζιυξ, ιζηνχκοιμξ (υκμια), ιζηνμ-, 

ιζηνυηδξ, ιζηηυξ (ην>ηη), ιζηηίδμιαζ, ιζηηζπίδμιαζ, 

ιζηηφθμξ, ιζηηυηνςβμξ, ιίηαξ, ιζηίγμιαζ, ζιζηνίγς, 

ζιζηνίκδξ, ζιζηνμ-, ζιζηνυηδξ. 

   αιφκς α (επζηαη.) + ιμκή (ιέκς, επζιέκς, ηναηχ, μ>ο)- 

απςεχ, απμηνμφς πνμζαμθέξ, επζεέζεζξ, αμδεχ, οπεναζπίγς, 

ακηαπμδίδς, απμηίκς, ηζιςνχ.  άιοκα, αιοκάες, αιοκδηί, 

Ώιοκίαξ, Ώιφκηαξ, αιοκηήν, αιοκηήξ, αιφκηεζνα, 

αιοκηήνζμξ, αιοκηζηυξ, αιφκηςν, ιφκδ, ιφκμιαζ. 

   αιείκςκ α (επζηαη.) + ιέκς, ιέκμξ (ε>εζ)- ηαθθίηενμξ, 

ζηακχηενμξ, εονςζηυηενμξ, ζζπονυηενμξ, βεκκαζυηενμξ.  

άιεζκμκ, Ώιεζκίαξ. 

   αιεκήξ α (ανκδη.) + ιέκς, ιέκμξ- εθαθνχξ ηζκμφιεκμξ, 

αθακζγυιεκμξ ηαπέςξ, πανενπυιεκμξ, άζηαημξ, αζεεκήξ, 

αδφκαημξ. αιεκδκυς. 

   αιείας ζημκ ιδνμ ζδιαίκεζ αθθάγς ηυπμ, απένπμιαζ, 

πανένπμιαζ, δδθαδή δεκ πανα-ιέκς ζημκ ίδζμ ηυπμ αθθάγς, 

δζαδέπμιαζ, εκαθθάζζμιαζ (αιθί), «ζξώζθσλ ακείβεηαη» = 

εκαθθάλ πδδά. Ώ, ανκδη. + ιίικς  > αιείικς (ζ>εζ) > αιείας 

(ι>α)-  αθθάγς, ακηαθθάγς, ιεηααάθθς, αθθάγς ημκ ηυπμ, 

δδθαδή δζένπμιαζ, δζαααίκς, απένπμιαζ, αθθμζχκς, δζαδέπμιαζ 

άθθμκ, απμηνίκμιαζ, επί δζαθυβμο, ακηαπμδίδς, οπενααίκς, 

οπενηενχ, θαιαάκς ςξ ακηάθθαβια, ακηαθθάζζς ηάηζ ιε ηάηζ 

άθθμ.  αιεφμιαζ (ακηί αιείαμιαζ), αιεφζζιμξ, αιεοζίπμνμξ, 

αιεοζζεπήξ (έπμξ), Ώιεοζίαξ, αιεζαχ, άιεζρζξ (αζ>ρ), 

αιεζρίπνμμξ (πνμζά), Ώιεζρίαξ, αιεζρζννοζιία (νοζιυξ), 

αιεζρζννοζιές, αιεζπηήνζμκ (α>π), αιεζπηζηυξ, αιμζαή 

(εζ>μζ), αιμζαάδζμξ, αιμζααίμξ, αιμζαάξ, αιμζααδίξ, 

αιμζαάγς, αιμζαδδυκ, αιμζαδδίξ, αιμζααίςξ, αιμζααία, 

άιμζρζξ, αιμζααζυηδξ, αιμζααζυηδηα, αιμζαυξ, αιμζααδυκ, 

αιμζαάδα, αιμζαάδεξ, αιμζααδζζιυξ, αιμζααδζηυξ, 

αιμζααδμ-, αιμζαάδςζζξ.  

   αιθί, αιθίξ αθ. αιείας > αιεζαί > αιαί > αιθί (α>θ)- ηαη’ 

αιθυηενα ηα ιένδ, εηαηένςεεκ, ιεηά βεκζηήξ δδθχκεζ αζηία 

υπςξ ημ έκεηα, έκεηα ηάπμζμο, πάνζκ ηάπμζμο, πενί ηάπμζμο, εκ 

ζοκεέζεζ, πένζλ, εηαηένςεεκ, απυ ηδκ έκκμζα ηςκ δφμ πθεονχκ 

ή ιενχκ πδβάγεζ δ έκκμζα ηδξ δζαζνέζεςξ, πςνίξ, δίπα, 

πςνζζηά.  άιθς, αιθυηενμξ, αιθμηένδ, αιθμηενάηζξ, 

αιθμηενίγς, αιθμηένςξ, αιπί (θ>π), αιπέπς (έπς), 

αιπίζπς (ίζπς), αιπεπυκδ, αιπεπυκζμκ, αιπέπμκμκ, αιπέηζλ, 

πενζαιπέηζλ, αιπζζπκμφιαζ (αιπίζπς), αιπζζπμφιαζ, άιπολ, 

αιποηάγς, αιποηηήν, άιαζημξ, άιαζλ, άιαολ, αιθζάξ, 

αιθήξ. 

   μιθαθυξ αιθί (α>μ) + άθςξ ( = αθχκζ, δίζημξ, δζυηζ πένζλ 

αοημφ οπάνπεζ άθςξ- μ μιθαθυξ, ηφνηςια ή ηυζιδια ζημ 

ιέζμκ ηδξ αζπίδαξ, ημ ηέκηνμ ή ηεκηνζηυ ζδιείμ, μ ηεκηνζηυξ 

θίεμξ αρίδαξ ή ευθμο.  μιθάθζμξ, μιθαθζηυξ, μιθαθυεζξ, 

μιθαθςηυξ, μιθαθζζηήν, αθάθζ, αθαθυξ, αθαθμ-, 

αθαθχκς. 

   εζξ, ιία, εκ (δαζ.) εη ημο ιέκς (αθ. ιμκάξ), αυν. έ-ιεζ-κα, 

ιί-ικς, ιέκς > ιέκξ > εκξ (ημ ι ζε δαζεία) > εκ, (βεκ. εκυξ, 

ιεκυξ). Ώθθά ηαζ ιμκάξ (ιέκς) είκαζ ημ εκ, δ ιία, ημ έκα, ημ 

ιένμξ ημο γανζμφ πμο έπεζ έκα ζηίβια- ςξ ανζειδηζηυ, εζξ ηζξ = 

ηάπμζμξ, έκα (πθδε.) = ιμκάδεξ.  έκα, μοδείξ (μοδέ), ιδδείξ 

(ιδδέ), ηαεείξ (ηαηά), ηαεέκαξ, ηάεε, εκζαίμξ, εκίγς, εκυς, 

εκχκς, έκςζζξ, εκςηζηυξ, έκςια, εκςιέκμξ. 

   ία ακηί ιία, εδθ. ημο εζξ, ίμξ, ζυηδξ, μίμξ ( = ιμκαπυξ, μ 

εοθςκ.), μζυααημξ, μζυαζμξ, μζμαμοηυθμξ, μζυβαιμξ, 

μζμβέκκεζα, μζυγςκμξ, μζυεεκ, μζυεζ, μζυηενμξ (ηέναξ), μζςκυξ 

(μίμξ, υπςξ ημζκυξ – ημζκςκυξ, δζυηζ ηα πενζζζυηενα υνκεα 

γμφκ ιμκαπζηά)- ζανημθάβμ υνκεμ, ηαευθμο πηδκυ, πηδκυ 

ιακηζηυ, ζδιείμ, πνμιήκοζδ, ςξ επίεεημ, πηενμθυνμξ, 

πηενςηυξ, μζςκίγμιαζ, μζςκζζιυξ, μζχκζζια, μζςκζζηήνζμκ, 

μζςκμπμθές (πμθές), μζςκζζηήξ, μζςκμζηυπμξ, 

μζςκμζημπείμκ, μζςκμζηυπδια, μζςκμζημπία, μζςκμ-. 

   έηαζημξ (δαζ.) ζδιαίκεζ ηαεείξ, ηαεέκαξ (ηαηά + εζξ, εκ-υξ), 

δδθαδή εκ-υξ + ηαηά ( υπςξ ημ ακδναηάξ = ηαηά άκδναξ) > 

έκηαημξ > έηαζημξ- ηαεέκαξ, ηαεείξ, ακηί ημο εηάηενμξ.  

εηαζηάηζξ, εηάζημηε, εηάζημεεκ, εηαζηαπυεεκ, εηαζηαπή, 

εηαζηαπμφ, εηαζηαπμί, εηαζηαπυζε, εηάζημεζ, εηαζηαπυεζ, 

εηάηενμξ, εηαηενάηζξ, εηαηενές, εηαηενίξ, εηαηένςεεκ, 

εηάηενεεκ, εηαηένςεζ, εηαηένςξ, εηαηένςζε. 

   ελ (δαζ.), έλζ απυ ημ πεκηαδζηυ ζφζηδια ανζειήζεςξ ιεηά 

ημ πέκηε, ημ έλζ θέβμκηακ έκα ηαζ πέκηε, ημ επηά δφμ ηαζ πέκηε 

(υπςξ ζημ δεηαδζηυ έκ-δεηα) η.θπ.. Δ πεκηάδα πενζεθάιαακε 

άπακηα ημ δάηηοθα ημο πενζμφ, δδθαδή ελ = εκ + παξ > εκπάξ > 

επάξ > εηάξ (π>η) > έηξ > ελ (πνμ δε ηςκ δ, η ηαζ π βίκεηαζ εη 

(έηδναπιμξ), ελάξ, ελαπή, ελαπχξ, ελήημκηα, ελάδα, 

ελείημκηα, ελήκηα, ελδημκηάξ, ελδημκημφηδξ (έημξ), 

ελδημκηαεηήξ, ελδημκηαέηδξ, ελδημζηαίμξ, ελδημζηυξ, 

ελέηδξ, εηηαίδεηα (ελ, εη + ηαζ + δέηα).  

   αιυξ (δαζ.) αθ. εζξ, ιία, εκ, εκ-υξ > αιυξ (ε>α, κ>ι)- έκαξ, 

ηάπμζμξ.  αιμφ, αιή, αιμί, αιμζβέπμζ (βε + πμζ), αιχξ, 

αιυεεκ. 
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   ιακεάκς αυν. έ-ια-εμκ, ιά-εμκ, αθ. ιάιια, ιάς, ιαηίγς, 

ιαηεφς, δδθαδή ιά-ς + ηί-εδ-ιζ (ιά-εδ-ζζξ). Άπακηεξ μζ 

πνμκζημί ηφπμζ ημο ιακεάκς ζοκάδμοκ ι’ αοημφξ ημο ηίεδιζ. 

ηζ δδθαδή γδηχ κα εέζς ιέζα ζημκ κμο ιμο ηάηζ πμο ι’ 

εκδζαθένεζ-  ιαεαίκς, ζδίςξ ηαηυπζκ ένεοκαξ ηαζ ελέηαζδξ, 

ζημκ αυν. έπς ιάεεζ, εκκμχ, βκςνίγς, απμηηχ ζοκήεεζα ημο κα 

…, αζζεάκμιαζ, παναηδνχ, ηαηαθαιαάκς.  ιαεαίκς, ιάεδζζξ, 

ιάεδια, ιαεδηεφς, ιαεδηήξ, ιάεμξ, ιάεδ, ιαεδιαηζηά, 

ιαεδιαηζηυξ, ιαεδζείμκηεξ, ιαεδηεία, ηαεδηέμξ, 

ιαεδηζάς, ιαεδηζηυξ, ιαεδηυξ, ιαεήηνζα, ιαεδηνίξ, 

αιαεήξ. 

   ιφεμξ ιάεμξ, α>ο- ζοιαμοθή, βκχιδ, μιζθία, θυβμξ, 

απυθεεβια, δζαηαβή, παναββεθία, δζήβδια, ζζημνία, 

ιοεμθυβδια, απυθαζδ, ζημπυξ, ζπέδζμ.  ιοεέμιαζ, ιοεές, 

ιφεεοια, ιφεα, ιφεαν, ιοεανεφμιαζ, ιοεάνζμκ, ιοεεφς, 

ιφεδια, ιοεήηνζα, ιοεδηήν, ιοεζάγμιαζ, παναιοεζάγμιαζ, 

παναιφεζ, παναιοεμθμβία, ιοείδζμκ, ιοείγς, ιοεζηυξ, 

ιοείζδς, ιοεζζημνία, ιοεζζημνζηυξ, ιοεζζηυνδια, 

ιοεμβνάθμξ, ιοεμθμβές, ιοεμθμβεφς, ιοεμθυβδια, 

ιοεμθμβία, ιοεμθμβδηέμκ, ιοεμθμβζηυξ, ιοεμθυβμξ, 

ιοεμιένζικμξ, ιοευμιαζ, ιοεμπμζχ, ιοεμ-, ιοεχδδξ. 

   ιήηζξ ιήηδν, ιάεμξ (ε>η, α>δ)- ζμθία, ζφκεζδ, εοθοΎα, 

ζφιαμοθμξ, πνχηδ βοκαίηα ημο Αζυξ, ιδηένα ηδξ Ώεδκάξ.  

ιήηζια, ιδηζάς, ιήζηςν, ιδηζέηα, ιδηζέηδξ, ιδηίμιαζ, 

ιδδές (η>δ), ιήδμιαζ, ιήδμξ, ιέδς (δ>ε), Μέδμοζα, ιέδςκ, 

ιέδζικμξ, ιυδζμξ (ε>μ), ιμδζζιυξ, ιήδεοια, Μδδεζζηάζηδ 

(ηέ-ηαζιαζ, αθ. ηαίκοιαζ), επζιήδμιαζ, Βπζιδεεφξ (δ>ε), 

Βπζιδείαξ, επζιδεήξ, επζιδεζηχξ, επζιδεέμιαζ, 

Πνμιδεεφξ, πνμιήεεζα, πνμιδείδ, Πνμιήεεζμξ, 

πνμιδεέμιαζ, πνμιήεεοια, πνμιδεεφμιαζ, πνμιήεεοζζξ, 

πνμιδεεοηζηυξ, πνμιδεήξ, πνμιαεήξ, πνμιάεεζα, 

πνμιδεία. 

   Μμφζα αθ. ιάιια, ιά-εδ-ζζξ, ιφ-εμξ + άεζζ-ε (αυν. ημο 

αείδς) > ιααεζζα > ιμφζα (ααεζ>μο>ς), δζυηζ πενί ηδξ 

Μμφζαξ ακαθένεζ μ ιδνμξ ημ αείδς «Μήληλ άεηδε, ζεά ( = 

Μμφζα)»- εεά ηδξ ςδήξ, ηδξ ιμοζζηήξ, ηδξ πμζήζεςξ, ηδξ 

μνπήζεςξ, ημο δνάιαημξ (άπακηα ιμοζζημπμνεοηζηχξ 

ηεθμφκηακ απυ ημοξ Έθθδκεξ) ηαζ ηςκ ηαθχκ ηεπκχκ, ςξ 

πνμζδβμνζηυ, ιμοζζηή, άζια, ηαευθμο, ανιμδζυηδηα, ημ 

πνμζήημκ, ημ πνέπμκ, εοπνέπεζα.  Μχζα, Μμίζα (ημ ζ εη ημο 

εζ ημο αείδς), Μχα, Μμοζίμκ, ιμοζζηή, Μμοζαβέηδξ 

(δβέηδξ), Μμοζδβέηδξ, Μμφζανπμξ, Μμφζεζμξ, Μμοζαίμξ, 

ιμοζδβεηές, ιμοζίγς, ιμοζίζδς, ιμοζίδδς (ζδ>δδ), 

ιμοζζημ-, ιμοζζηυξ, ιμοζίηηαξ, ιμοζζυς, ιμοζυμιαζ, 

ιμοζμονβυξ (ένβμκ), ιμοζμ-, ιμοζίςια, ιμοζίςζζξ. 

    Μάβμξ ιά-ς, ιήπμξ, ια-κεάκς, ιά-εμξ + άβς ή βυδξ- μ εη 

ηδξ Μδδζηήξ θοθήξ ηςκ ιάβςκ, μ εη ηςκ ζενέςκ ηαζ ζμθχκ 

ακδνχκ ηςκ Πενζχκ, μζ μπμίμζ ενιήκεοακ υκεζνα, βυδξ, 

πθάκμξ, απαηεχκαξ, ιαβζηυξ.  ιαβέηαξ, ιάβεοια, ιαβεοηήξ, 

ιαβεφς, ιαβεοηζηυξ, ιαβζηυξ, ιαβεία, ιάβζζζα, ιαβμθμκία, 

ιάβαδζξ (άδς), ιαβαδίγς, ιαβάγς, ιαββακεία (βάκμξ), 

ιαββακεφς, ιάββακμκ, ιαββάκεοια, ιαββακεοηήνζμκ, 

ιαββακεοηήξ, ιαββακεοηζηυξ, ιαββακεφηνζα, ιαββακζηυξ.   

  ιάκηζξ αθ. ια, ιακ ( = αθδεχξ), ιάς, ιαίκ-μιαζ (έδζκακ 

πνδζιμφξ ζε ηαηάζηαζδ εείαξ ιακίαξ ή ειπκεφζεςξ), ιακε-

άκς (ε>η)- μ πνμθέβςκ, πνμθδηεφςκ, πνμθήηδξ, πνμιδκφςκ.  

ιακηεία, ιακηείμκ, ιακηείμξ, ιάκηεοια, ιακηεφμιαζ, 

ιακηεοηήξ, ιακηεοηζηυξ, ιακηεοηυξ, ιακηεφς, ιακηζάνπδξ, 

ιακηζηυξ, ιακηζπμθές (πμθές), ιακημζφκδ, ιακηυζοκμξ, 

ιακηχδδξ, ιακηχμξ, ιάκηδξ, ιακηζηή, ιάκηζζζα, 

Μακηίκεζα. 

    ιδκφς ιάκηζξ, α>δ- απμηαθφπης ιοζηζηά, θακενχκς, 

δεζηκφς, ακαββέθθς, ηαηαββέθθς.  ιήκοια, ιήκοζζξ, 

ιήκοηνμκ, ιδκοηήν, ιδκφηςν, ηαηαιδκφς, δζαιδκφς. 

   υικοιζ, μικφς μ (ελ α, επζηαη.) + ιδκφς- μνηίγμιαζ, 

αεααζχκς ηάηζ εκυνηςξ.  ακηυικοιζ (ακηί), ακηςιμζία, 

μιχκς, μιυς, ακςιμηία, εκχιμημξ, αιχκς (μ>α), 

δζςιμζία, επςιμζία, επςιυηδξ, επχιμημξ. 

   ιήκζβλ βεκ. ιήκζββμξ, ιδκ-φς + άβς (άβαβμκ), δζυηζ άβεζ ηα 

ιδκφιαηα (μπηζηά ηαζ αημοζηζηά)- δ θεπηή ιειανάκδ, οιέκαξ, 

επί ημο οιέκα ημο μθεαθιμφ, ημ ηφιπακμ ημο ςηυξ, μ οιέκαξ 

ημο εβηεθάθμο.  ιδκίββζμκ, ιδκζββμθφθαλ, ιήκζββα, 

ιδκζββίηζξ, ιδκζββίηζδα, ιδκζββζζιυξ, ιδκζββίςια, ιδκζββμ-, 

ιδκζββζηζζιυξ, ιδθίββζ (κ>θ), ιεθίββζ, ιήθζβηαξ. 

   οιήκ α (επζηαη., α>ο) + ιδκ-φς, αθ. ιήκζβλ- θεπηυ δένια, 

ιειανάκδ, πενζηάθοιια ημο ζπυνμο ηςκ θοηχκ, ιειανάκδ 

πνμξ βναθή.  οιέκζμκ, οιεκζηυξ, οιεκμεζδήξ, οιεκυμιαζ, 

οιεκχδδξ, οιεκυπηενμξ, οιεκυζηναημξ. 

                               Ρίγα  ια- > ιαζ- 

   ιαγυξ ιά-ς + ζαυς ( = δζαηδνχ εκ γςή, γςή, γάς, γς), 

δδθαδή δ ιά-ιια δζ’ αοημφ γεζ ημ ηέηκμ ηδξ αθθά ηαζ ημ ηέηκμ 

ζοκεπχξ απμγδηά (ιά-ς) ημκ ιαγυ- μ ιαζηυξ, ηονίςξ επί ημο 

βοκαζηείμο ιαζημφ, ζπακίςξ επί γχςκ, υπςξ ημ αμοκυ.  

ιαζευξ, ιαζηυξ, ιαζηάνζ, ιαζηυδεημκ, ιαζηυδεζιμξ, 

ιαζημεηημιή, ιαζηεηημιή, ιαζηεηημιία, ιαζημ-, ιαζηίηζξ, 

ιαζηίηζδα, ιαζηζηυξ, ιαζημεζδίηζξ, ιαζημεζδίηζδα, 

ιαζηυπηςζζξ, ιαζημπηςζία, αμφιαζημξ (αμο-), Ώιαγχκ (α, 

ζηεν., δζυηζ απέημπηακ ημκ δελζυ ιαζηυ, πνμξ πνήζδ ηυλμο), 

ιεζηυξ (α>ε)- πθήνδξ, πεπθδνςιέκμξ, βειάημξ, ιεζηυηδξ, 

ιεζηυς, ιέζηςια, ιεζηχκς, ιεζηχ. 

   ιαζάμιαζ αθ. ιαγυξ, ιαζ-ηυξ, ιά-ιια, ιαι- ηνχβς, ιαζχ.  

ιαζηάγς, ιάζηαλ, ιάζδια, ιάζδζζξ, ιαζδηήν, ιαζηζηυξ, 

ιαζηανφγς (άγς, α>ο), ιαζηζπάς, ιαζηζπάημκ, ιαζηίπδ, 

ιαζηίπζκμξ, ιαζηίπα, ιαζμοθχ, ιφια (ιά-ζδ-ια, α>ο), 

θαζιάζζς (θαζ, επζηαη.), θαζιάς, θαζιχζζς, θαζιάγς, 

ιφζηαλ (α>ο), ιμοζηάηζ, ιοζηάηζμκ, Μοζηάηςκ, 

ιμοζηαηαθήξ, ιμοζηάηα. 

   Μάσμξ ιά-ιια, ιάι, ια-γυξ + ζυξ (είιζ = ένπμιαζ), δζυηζ 

ηαηά ημκ ιήκα αοηυκ ένπμκηαζ μζ πνχηεξ ηνμθέξ εη ηδξ βδξ, 

Μάδξ, ιαβζάηζημξ, ιαβζυλοθμ. 

   ιοζηίθδ ιαζηάγς (α>ο), ιεζηυξ- ηειάπζμ άνημο ημζθυιεκμ 

ζακ ημοηάθζ, ιε ημ μπμίμ έηνςβακ ημοξ γςιμφξ.  ιοζηζθάμιαζ, 

ιφζηνμκ, ιοζηνίμκ, ιοζηνί. 

   ιοηηςηεφς ιαζηάγς, α>ο, ζη>ηη- θεζακίγς.  

ιοηηςηεφιαηα, ιοζζμηεφιαηα, ιοηηςηυξ, ιοζζςηυξ, 

ιαηηφδ. 

   ιάζζς αθ. επζ-ιαίμιαζ, ιέθθ. επζ-ιάζζς, ημ μπμίμ ιαίμιαζ 

είκαζ εη ηςκ ιάς, ιαίς + άβς > ιαίαβιαζ > ιαίμβιαζ > ιαίμιαζ 

(θαίκεηαζ εη ηςκ πνηι. ιέι-αβιαζ, αυν. έι-αλα, ιά-ηηδξ, 

ιάβζξ), δδθαδή ιά-ηης (αθ. α-ηηυξ) > ιάζζς (ηη>ζζ)- 

πεζνίγμιαζ, ρδθαθχ, ενβάγμιαζ, ηαηενβάγμιαζ, ζπμββίγς 

(απμιάζζς).  ιάγα (βζ>γ), ιαγάς, ιάηης (ζζ>ηη), ιαγεζκυξ, 

ιαγίζηδ, ιάβια, ιαβιυξ, ιάβηζρ, ιαβείμκ, εηιαβείμκ, 

ιάηηδξ, ιαζάγ, ιάηηνα, απυιαβια, απμιάζζς, ιαβίξ, 

ιάηηνμκ, ιαίζςκ, ιαγί, ιαγεφς, ιαγχκς, ιάγεια, ιάγςια, 

ιαγζηυξ, ιαγζημπμίδζζξ, ιαγμπμίδζζξ, ιαγμπμζχ, ιάγςλδ, 

ιαγχπηνα, ιαγςπηά, ιαγςπηυξ, ιάλδ, ιαλμφθζ, ιάβεζνμξ 
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(είνς), ιαβείνεια, ιαβεζνείμκ, ιαβεζνεφς, ιαβείνεια, 

ιαβεζνεοηυξ, ιαβενεοηυξ, ιαβενεφς, ιαβεζνζά, ιαβενζά, 

ιαβεζνζηή, ιαβεζνζηυξ, ιαβεζνίηζα, ιάβεναξ, ιαβενεζυ, 

ιαβένζημ, ζιφπς (α>ο, β>π)- ημοθμανάγς.  

     αιφβδαθμκ α (επζηαη.) + ιαβ-ιυξ (α>ο) + ηάθ-αξ (η>δ), 

δζυηζ ηαθαζπςνεί δ ελαβςβή ημο απυ ημ ηέθοθμξ- αιοβδαθή, 

ημ δέκδνμκ αιοβδαθέα.  αιοβδαθή, αιοβδαθέα, αιοβδαθίξ, 

αιοβδαθίηδξ, αιοβδαθμεζδήξ, αιοβδαθυεζξ, ιφβδαθα, 

αιοβδάθα, αιοβδαθάδα, αιοβδαθάηζ, αιοβδαθάξ, 

αιοβδαθάημξ, Ώιοβδαθέα, αιοβδαθέθζ, αιοβδαθέκζμξ, 

αιοβδαθέξ, Ώιοβδαθεχκαξ, αιοβδαθεχκαξ, αιοβδαθζά, 

ιοβδαθζά, αιοβδαθίδα, αιοβδαθίδεξ, αιοβδαθίηζξ, 

αιοβδαθζηυξ, αιοβδαθίκδ, αιοβδάθζκμξ, αιοβδαθίηζδα, 

ιφβδαθμξ, αιφβδαθμ, αιοβδαθμ-, αιφβδαθμξ, αιοβδάθςια, 

αιοβδαθςηυξ, αιοβδαθχκαξ, αιοβδαθυξ. 

   ζιήβια, ζιήια ιαβιυξ, α>δ- ηάεε ηζ πμο πνδζζιεφεζ πνμξ 

ηαεανζζιυ, ζαπμφκζ, αθμζθή ηαεανηζηή, πδθυξ.  ζιήπς (β>π), 

ζιχπς (α>ς), ζιήηηδξ (β>η), ζιδηηνίξ, ζιήλζξ, ζιάς, 

ζιές (α>ε), ζιήθς, ζιήθδ, ιήθδ, ιήθςζζξ, ιδθςηνίξ, 

ιδθυς, ιδθςηίξ. 

   ιανιαίνς μ ιδνμξ ημ ακαθένεζ ιυκμκ επί ηδξ θάιρεςξ 

ηςκ ιεηάθθςκ, ηα μπμία ιυκμκ δζ’ επζπυκμο ηαεανζζιμφ 

(ζηζθαχζεςξ) επζηοβπάκεηαζ, δδθαδή ιάθ-α (θ>ν) + ζιάς 

(ιάς, ια-) + αίνς ( = ηαεανίγς)- θάιπς, αζηνάπης, 

αηηζκμαμθχ, επί θςκήξ ηνέιμκημξ ή παθθμιέκμο, ηονίςξ επί 

ηδξ θάιρεςξ ιεηάθθμο.  ιανιανίγς, ιανιάνεζμξ, 

ιανιανοβή (άβς, α>ο), ιανιανφζζς (βη >ζζ), 

ιανιανοβχδδξ, Μαίνα- ΝδνδΎξ, υκμια ημο εζνίμο αζηένμξ, 

αιανφζζς (α, επζηαη,), ιαναοβές (αοβή), ιαναοβία, ιμνυεζξ 

(α>μ), Μάνςκ, Μανχκεζα, αιμνααίμξ (α, ανκδη. + ιμνυεζξ + 

ααίκς)- ζημηεζκυξ, αιμναήξ, αιμναέξ, ιάνιανμξ, ιάνιανμκ, 

ιανιανάνζμξ (άνς), ιανιάνζκμξ, ιανιανίηζξ, ιανιανυεζξ, 

ιανιανυμιαζ, ιανιανυς, ιανιανςιέκμξ, ιανιανχδδξ, 

ιανιανχπζξ, (ςρ), ιανιανςπυξ, ιανιάνςζζξ, 

ιανιανςηυξ. 

   ιανβανίηδξ ιαν-ιαίνς + βάθα (θ>ν)- ημ ιανβανζηάνζ.  

ιανβανζηάνζ, ιανβανίηζξ, ιανβανίξ, ιανβανζηάνζμκ, 

ιανβανζημεζδήξ, ιανβανμβμκία, ιάνβανμκ, ιάνβανμξ, 

ιανβανχδδξ, ιανβανίδδξ. 

   ζιάναβδμξ ιαν-ιαίνς, ιάνιανμξ + άβδδκ, εονίζηεηαζ 

ηονίςξ εκηυξ ιανιανοβζαηχκ ζπζζηυθζεςκ- πμθφηζιμξ θίεμξ 

πναζίκμο πνχιαημξ.  ζιανάβδεζμξ, ζιαναβδίγς, 

ζιανάβδζκμξ, ζιανάβδζμκ, ζιαναβδίηδξ, ζιανάβδζ, 

ζιαναβδχδδξ. 

   ζιφνζξ ιάν-ιαν-μξ, α>ο- ζηυκδ ζηθδνήξ πέηναξ.  

ζιονίηδξ, ζιζνίξ (α>ζ), ζιονζδυπακμ, ζιφνζδα, ζιφνδ, 

ζιονζβθάξ, ζιονίβθζ, ζιονζδυπεηνα, ζιονζδυζημκδ, 

ζιονζδυπανημ. 

   ήιαν αθ. ιαν-ιαίνς, ημ δ ελ α, πνμξ έηθναζδ πανάξ, δζυηζ 

ηαεαίνεηαζ δ αηιυζθαζνα εη ημο ζηυημοξ- διένα.  άιαν, 

διαηίδ, διάηζμξ, επδιάηζμξ.     

   διένα (δαζ.) μ ιδνμξ πνδζζιμπμζεί ηαζ ημ ήιαν 

(ρζθμφιεκμ) ηαζ ημ διένα (δαζοκυιεκμ). Πζεακυκ δ δαζεία εη 

ημο ζ ημο ζήιενμκ ή εη ημο δκ (αυν. ημο ίδιζ), διένδ, αιένα, 

διενάθςρ (ςρ), διενεφς, δζδιενεφς, διενάνπδξ, 

διεναοβήξ (αοβή), διένεοζζξ, δζδιένεοζζξ, διενίζζμξ, 

διενία, διενίδζμκ, ζζδιενία (ίζμξ), ζζδιενζκυξ, διενζκυξ, 

διένζμξ, διενυαζμξ, διενμ-, λδιένςια (λε-), λδιενχκς, 

λδιενμαναδζάγμιαζ, ζιένα (ί-διζ), ιένα, ιενμδμοθεοηήξ, 

ιενμδμοθεφς, ιενμδμοθζάγς, ιενμδμφθδξ, ιενμδμφθζ, 

ιενμιάιαημ (ηάιαημξ), ιενμιήκζα (ιήκαξ), ιενυκοπημ, 

ιενμθάσ, διενίδα. 

   ζήιενμκ διένα, υπςξ ημ ηήηεξ πνμξ ημ έημξ, ηαηά Β. 

Κμθζκζχηδ, ηδ διένα (δμη.)- ζήιενα, ζάιενμκ, ηήιενμκ, 

ζδιενζκυξ, ζήιενζξ. 

   μιυνβκοιζ μ (εοθςκ.) + ιαν-ιαίνς (α>μ) + άβς)- 

ζπμββίγς, απμιάζζς.  ιυνβκοιζ, μιμνβάγς, υιμνβια, 

απμιυνβκοιζ, απυιανλζξ. 

  ιέθαξ δ-ιέν-α (ν>θ) + άκς ( = πεναίκς, ηεθεζχκς, 

ηαηακαθίζης, βεκ. ιέθακμξ), ζηενμφιεκμξ θςηυξ (ιδν.)- 

ζημηεζκυξ, ιαφνμξ, γμθενυξ, μ ζηενμφιεκμξ θςηυξ, ζηζενυξ, 

ιεηαθ. θοπδνυξ, ζηοενςπυξ, επί ημο εακάημο, ηαηυξ, 

δοζιεκήξ.  ιεθάκηενμξ (ζοβην.), ιείθαξ (επζη.), ιέθακ, ιεθακ-

, ιεθαίκς, ιεθάκς, ιεθακυξ, ιεθακμ-, ιεθάκςια, ιέθαζια, 

ιεθαζιυξ, ιεθάκςζζξ, ιεθαβ- ( = ιεθακ-, πνμ ηςκ η, β, π), 

ιέθαενμκ (ιαφνμ απυ ημκ ηαπκυ ηδξ εζηίαξ), ιεθαενυς, 

ιεθαζκαίμξ, ιεθαζκάξ, ιεθαζκίξ, ιεθαι- (πνμ ηςκ α, π, θ, ρ), 

ιεθαιρυξ (μρ), ιεθαρυξ, ιεθαπνζκυξ (πνμζά), ιεθακία, 

ιεθακζά, ιεθακίγς, ιεθάκζμκ, ιεθάκζ, ιεθακυηδξ, ιέθακζζξ, 

ιεθακμδμπείμκ, ιεθακηδνία. 

   αιμθβυξ α (επζηαη.) + ιέθ-αξ (ε>μ) + άβς- ζημηεζκυξ, 

γμθενυξ, επί ηδξ κοηηυξ (αθ. μιυνβκοιζ).  αιμναυξ (θ>ν, 

ααίκς ή β>α), αιμναήξ, αιμναέξ, ιμφνβμξ (μ>μο), ιμφνβζ, 

ιμονβίγεζ. 

   ιμνφζζς α-ιμθ-βυξ, α-ιμν-αυξ + άβς (βη>ζζ, θαίκεηαζ ζηα 

ιειμν-οβιέκα, ιμν-φλαζξ, α>ο)- ιμθφκς.  Μυνοπμξ (β>π), 

ιυνμκ («ζπθάκηλνλ ην κέιαλ»), ιμνέα, ιμονζά, ιμφνμ, 

Μμονζέξ, Μμονζά. 

   ιμθφκς  α-ιμθ-βυξ, ιεθάκς > ιμθφκς (ε>μ, α>ο)- θενχκς, 

πάζζς, αηζιάγς, επί ηνεάηςκ, ιζζμρήκς.  ιυθοζια, ιυθοιια 

(ζι>ιι), ιυθοκζζξ, ιμθοζιυξ, ιμθοζιαηχδδξ, ιμθοκηήνζ, 

ιμθοζιαηζηυξ, ιμθεφς, ιυθεια, αιυθοκημξ, αιυθεοημξ. 

   ιείνμιαζ αθ. ιά-ιια, ια-γυξ (επί ηνμθήξ) + ένζξ ( = 

ακηαβςκζζιυξ) > ιαέν-μιαζ > ιείνμιαζ (αε>εζ), ιενίγς ( = ια- 

+ ενίγς). Βπί ζανημθάβςκ υηακ επζπίπημοκ ζημ εήναια 

πεζκαζιέκα, αθθά ηαζ επί ακενχπςκ βζα ημ πμζυκ ηαζ ημ πμζυκ 

ηδξ ιενίδμξ ηάεε βεφιαημξ. Σμ ιενζάς (ια- + ενζάς = ενίγς) 

ζδιαίκεζ ηαηχξ έπς, εκμπθμφιαζ (ζημ ιμίναζια ηδξ ηνμθήξ) 

ηαζ ιάνζξ = ιέηνμ οβνχκ (επί ημο βάθαηημξ, υηακ ηα κεμβκά  

είκαζ πμθθά)- ιμζνάγς, δζαζνχ, πςνίγς αλζχκμιαζ, επί ημο 

πεπνςιέκμο, ζοιιενίγμιαζ, ζοιιεηέπς, ηοβπάκς.  ιαζνζάς, 

ιάνζξ, ιενίξ (εζ>ζ), ιενίδζμκ, ιενζζιυξ, ιένμξ, ιενζηυξ, 

ιενίγς, ιενζηεφς, ιένμρ (μρ), ιενμπήζμξ, ιενμπεφξ, 

ιενυπεζμξ, ιενζά, ιενίδα, ιενδζηυ, ιενηζηυ, ιενίηεοζζξ, 

ιενμθδπηχ (θαιαάκς), ιενμθδρία, ιενμθδπηζηυξ, ιενάδζ, 

ιενανπία, ιένανπμξ, ιένεζα, ιενζζηήξ, ιενζζηυξ, 

ιενζζηζηυξ, επζιενζζηζηυξ, επζιενζζιυξ, ιενζηεφμιαζ, 

ιενίηδξ, δζειενίγς, δζαιένζζια, ηαηαιενίγς, 

ηαηαιενζζιυξ, ιμνία (ε>μ), ιυνα, Μυνζμξ, ιμναβίμκηεξ 

(άβς), ιμναβμφκηεξ, ιυνζμκ, ιμνηή, αιένεζα (α, ζηεν.), 

ζοιιενίγμιαζ, ζοιιμνία, ζοιιμνίηδξ, ζφιιμνμξ, 

ζοιιμνζάς, ζοιιμνζάνπδξ.     

   ιένζικα ιείνμιαζ, ιενί-ξ + ικά-μιαζ- θνμκηίγς, 

ζηέπημιαζ.   ιένζικα, ιενίικδια, ιενζικδιαηζηυξ, 

ιενζικήηδξ, ιενζικδηζηυξ, ιενζικμ-, ιένιδνα (πμζδη. εδθ. 

ημο ιένζικα), ιενιδνίγς, ιενιένζμξ, ιένιενμξ, ιενιαίνς.  
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   ιμζνάς ιείνμιαζ, εζ>μζ- δζακέις, θαιαάκς ιενίδζμ, 

θαιαάκς ηάηζ ςξ ηφπδ ή ηθήνμ ιμο, ιέζ. απμζπχ,  παε. 

ηήημιαζ.  ιμζνάγς, δζαιμζνάγς, ιμίνα, ιμζναβέηδξ, 

ιμζνάδζμξ, ιμζναίμξ, ιμζνάνπδξ, ιμζνάξ, ιμζναζέα, 

ιμζναζζά, ιμίναζζξ, ιμζνάθζμκ, ιμζνδβέηδξ, ιμζνζαίμξ, 

ιμζνίδζμξ, ιμζνζηυξ, ιμίνζμξ, ιμζνίξ, ιμζνμβκςιυκζμκ, 

ιμζνμβναθείζεαζ, ιμζνμ-, ιμζνμθυνδημξ, ιμνίδζμξ (μζ>μ), 

ιυνζζιμξ, ιυνζιμξ, ιμνάγς, ιμνυεζξ, ιυνμξ, ιμνηυξ, ιμνές. 

   ιαναίκς ιείνμιαζ ( = ηήημιαζ, εζ>α), ιυνμξ ( = υθεενμξ, 

εάκαημξ, κεηνυξ, μ>α)- ζαήκς, εηθείπς, θεείνμιαζ, 

λδναίκμιαζ, απμεκήζης.  ιάνακζζξ, ιαναζιυξ, ιανακηζηυξ, 

ιάναια, ιαναζιχδδξ, ιαναβηζάγς (άβς), ιαναββζάγς, 

ιάνα, ιανάββζαζια, ιανάβηζζια, ιανάγζ, ιαναγζάγς, 

ιαναγχκς, ιαναγζάνδξ, ιαναγζάνζημξ, ιαναγθήξ, 

ιανάγςια, ιάναεμξ (ιαναίκεηαζ αιέζςξ ιεηά ηδκ ημπή ημο), 

ιάναεμκ, ιάθαενμκ (ν>θ), Μαναεχκ, ιαναενίηδξ, 

Μαναεέα, Μαναεζάξ, Μάναεμξ, ιαναεμ-, αιάνα (α, 

ζηενδη.), αιάνδ, αιάνακημξ, αιανάκηζκμξ, αιανεφς, 

αιανήζμκ, αιανία, Ώιάνζμξ, Ώιάνζμκ, Ώιανμφζζμκ, 

Μανμφζζ. 

   ανμηυξ ιμνηυξ > ινμηυξ (μν>νμ) > ανμηυξ (ι>α, αθ. αθάλ, 

αθίηης, αθχζης)- εκδηυξ.  ανυηεζμξ, ανμηυμιαζ, ανυημξ, 

ανμηήζζμξ, ανμημ-, ανμηυεζξ, ανμηυς, άανμημξ, αανυηδ, 

άιανμημξ (ακ, κ>ι), αιανμζία, Ώιανμζία, αιανυζζμξ, 

αιανμζζ-, Ώιανμζίαζ, αιανμηυπςθμξ (πχθμξ), αανμηάγς (α, 

επζηαη.)- απμηοβπάκς, αιανηάκς, αανυηαλζξ, αανμηές, 

αανμηήιςκ, αανμηίκδ. 

   εζιανιέκδ (δαζ.) είιανηαζ, παε. πνηι. απνυζ. ημο ιείνμιαζ 

( = είκαζ πεπνςιέκμ, μνζζιέκμ οπυ ηδξ ιμίναξ, δδθαδή 

ιείιανηαζ (ακαδζπθ., ημ ι ζε δαζεία)- ημ πεπνςιέκμ δ ιμίνα, 

ημ βναθηυ.   

   ιείναλ ιείνμιαζ + άβς, άλς, δζυηζ άβεηαζ βζα κα ζοιιεηέπεζ 

ζηα ημζκά- ημνίηζζ, κεακίδα, επί αννέκςκ, επί ακδνχκ ή κέςκ, 

βοκαζηχδδξ, ηίκαζδμξ.  ιεζνάηζμκ, ιεζναηίδζμκ, 

ιεζναηεφμιαζ, ιεζναηίγμιαζ, ιεζναηζηυξ, ιεζναηζυμιαζ, 

ιεζναηίζηδ, ιεζναηίζημξ, ιεζναηζχδδξ, ιεζναηζςδία, 

ιεζναημεζδήξ, ιεζναηφθθζμκ. 

   ζιείνς (δαζ.) ί-διζ + ιείν-μιαζ, δδθαδή έπς ηάζδ πνμξ 

ζοιιεημπή ζε ηάηζ- επζεοιχ ζθμδνχξ, πμεχ.  ζιέννς, 

ζιείνμιαζ, ζιενυμιαζ (ζοκμοζζάγμιαζ ιε άκδνα, αθ. ιείναλ), 

ζιενυεζξ, ζιενάιπολ (άιπολ), ζιενυβοζμξ (βοίμκ), 

ζιενμδενηήξ (δένημιαζ), ζιενμεαθήξ (εάθθς), ζιενυκμοξ 

(κμοξ), ζιενηυξ, ζιενχδδξ, μιείνμιαζ (μ = μιμφ), Ειένα, 

Ίιενα, Ειένζμξ, Ίιενμξ, ιενάηζ, ιεναηθήξ, ιεναηθμφ, 

ιεναηθίδζημξ, ιενάηθςια, ιεναηθχκς, ιεναηχκς. 

   ιδνυξ ιείνμιαζ (εζ>δ), ελ αοημφ μζ πενζζζυηενεξ ιενίδεξ 

ηνέαημξ- ημ ιδνί, ημ ηςθμιένζ.  ιδνί, ιήνα, ιδνζά, ιήνζα, 

ιδνχα, ιδνζαίμξ, ιδναθβία (άθβμξ), ιδνζηυξ. 

   ιδνοηάγς ιένμ-ξ (ε>δ, μ>ο) + πάγμιαζ ( = μπζζεμπςνχ, 

π>η), δζυηζ επακαθένεηαζ εη ημο ζημιάπμο ιένμξ  ηδξ ηνμθήξ 

πνμξ ακαιάζδζδ- ακαιαζζχ.  ιδνοηάμιαζ, ιδνοηζζιυξ, 

ιδνοηαζιυξ, ιδνοηαζηζηυξ, ιδνοηαζηζηυκ, ιδνοηαζηζηά, 

ιανηζμφιαζ, (δ>α). 

   ιδνφμιαζ ιένμξ ( = ζεζνά, ανάδα), ακά ιένμξ = 

αθθδθμδζαδυπςξ, ε>δ, μ>ο- ζοζηέθθς, ζςνεφς, ακαζφνς (αθ. 

ιδνοηάγς), εκοθαίκς ημ οθάδζ ζημ ζηδιυκζ, ηοθίβς ηθςζηή.  

ιήνοια, ιήνζκεμξ, ιήνζβλ, ιένιζξ, ιήνοβια (άβς). 

   ιέθμξ ιένμξ, ν>θ- ιέθμξ ημο ζχιαημξ, ηάεε άημιμ μιάδμξ, 

ςδή, άζια, ήπμξ, ιεθςδία, ιμοζζηή, μ ηυκμξ ή δ ιεθςδία 

ιμοζζημφ μνβάκμο (δζυηζ εη ζοκανιμβήξ ιενχκ ζοκίζηακηαζ).  

ιεθμβναθές, ιεθμβναθία, ιεθμβνάθμξ, ιεθμεεζία, 

ιεθμημπές, ιεθμηυπμξ, ιεθμπμζές, ιεθμπμζδηήξ, 

ιεθμπμζία, ιεθμπμζυξ, ιεθμπμίδζζξ, ιεθμηοπές, ιεθμονβυξ 

(ένβμκ), ιέθπς (έπμξ), ιέθπδενμκ, ιεθπήηςν, Μεθπμιέκδ, 

ιεθπςδυξ (ςδή), ιεθφδνζμκ, ιεθίγς, δζαιεθίγς, 

δζαιεθζζιυξ, ιεθίζδς, ιέθζβια, ιέθζζια, ιέθδς, αιέθδς, 

ιεθίαιαμζ, ιεθζαυαξ (αμχ), ιεθίανμιμξ (ανέις), 

ιεθίβδμοπμξ, ιεθίβδνοξ (βάνοξ), ιεθίβθςζζμξ, ιεθίημιπμξ 

(ημιπές), ιεθζηυξ, ιεθζηηήξ, ιεθίζηζμκ, ιεθζζηήξ, ιεθζζηί, 

ιεθεσζηί. 

   ιμθπή ιέθπς, ε>μ- ςδή, φικμξ, άζια ηαζ υνπδζδ.  

ιμθπάγς, ιμθπαίμξ, ιμθπαζηήξ, ιμθπάζηνζα, ιμθπδδυκ, 

ιμθπήηζξ. 

   αιένδς α (επζηαη.) + ιεν-ίξ + άβς (β>δ)- αθαζνχ ηάηζ απυ 

ηάπμζμκ, απμζηενχ ηάηζ απυ ηάπμζμκ, γδιζχκς ηάπμζμκ, υπςξ 

ημ δνέπς, αθαζνχ ηδκ θάιρδ, αιαονχκς, αιένβς.  αιείνς 

(Πίκδανμξ), αιένβς (δ>β), αιέθβς (ν>θ), ανιέβς 

(ακηζιεηάεεζδ εη ημο αιένβς), άνιεβια, αιμθβαίμξ (ε>μ), 

αιμθβεφξ, αιμθβή, αιυθβζμκ, ιμθβυξ, ιυνβμξ, αιμναυξ 

(β>α), αιμνααίμξ, αιμναεφξ, αιμναάξ, αιμναεφς, ιμφνβμξ, 

αιμνβεφξ, άιμνβζξ, αιυνβδ, άιμνβια, αιμνβυξ, ιμφνβα, 

ιμνβεφς. 

   Μμθμζζία ιμθ-βυξ + άδδκ > ιμθαδζία > ιμθμζζία (α>μ, 

δζ>ζζ), έπμοζα πμθθμφξ αμζημφξ (ημπάδζα)- Ώνπαία 

Ήπεζνμξ.  Μμθμζζυξ, Μμθμζζίξ, Μμθμζζζηυξ, Μμθμζμί. 

 

   ιέθζ ιείνμιαζ, ιενί-γς (ν>θ), α-ιέθ-βς, δζυηζ επζιενίγεηαζ 

ζηζξ ηορεθίδεξ ηαζ α-ιέθ-βεηαζ απυ ηδκ ηδνήενα, ιέθζζζα 

(ιέθζ + δυζ-ζξ > ιέθζδζα > ιέθζζζα, δζ>ζζ, αθ. Μμθμζζυξ), 

ιεθζάδδξ (είδμξ), ιεθζήδδξ, ιεθαδήξ, ιεθίεθεμξ (έρς), ιεθζ-, 

ιεθίγςνμξ (ζζ>γ, μφνμξ), ιεθζηήνζμκ (ηδνυξ), ιεθίηδνα, 

ιεθζηδνίξ, ιεθίηδνμκ, ιεθίηνδημκ (ηνάια), ιεθίηναημκ, 

ιεθίθςημκ (θςηυξ), ιεθζθχηζκμξ, ιεθίιδθμκ, ιέθζκμκ, 

ιεθζμφπμξ, ιεθίπαζξ, ιεθίπδηημξ (πήβκοιζ), ιεθζζζαίμξ, 

ιεθζζζάνζμκ, ιεθίζζεζμξ, ιεθζζζεφξ, ιεθζζζδδυκ, 

ιεθζζζήεζξ, ιεθζζζμ-, ιεθζζζχκ, ιεθίηεζα, ιεθίηεζμκ, 

ιεθζηδνυξ, ιεθίηζμκ, ιεθίηζκ, ιεθίηζκμξ, ιεθζηζζιυξ, 

ιεθζηίηδξ, ιεθζηυεζξ, ιεθζημ-, ιεθζηυμιαζ, ιέθζηηα, 

ιεθίηηαζκα, ιεθίηηαζκα, ιεθζηημ-, ιεθζηηχκ, ιεθίηςια, 

ιεθίηςζζξ, ιεθζπνυξ (πνμοξ), ιεθίπνςξ, ιεθάημξ, ιεθέκζμξ, 

ιεθίβηνα (εηνές). 

 

  αθίηης ιέθζηηα (ιεθίηης) > ιθίηης > αθίηης (ι>α, υπςξ ηα 

ιμθείκ – αθχζης, ιαθαηυξ – αθάλ)- ηνοβχ ιέθζ.  αθίγς 

(ηη>γ), αθζζηδνίξ, αθζιάμιαζ, αθζιάγς, αθίιαζζξ, αθζηάξ. 

  

  αθχζης ιέθθ. ιμθ-μφιαζ, αυν. α΄ έ-ιμθ-μκ (αθ. αθίηης), 

απυ ημ ιέθ-ζζζα (ε>μ)  > ιμθχζης > ιθχζης > αθχζης, δζυηζ 

οπάβεζ ηαζ ένπεηαζ ζοκεπχξ ζηδκ ηορέθδ- οπάβς ή ένπμιαζ.  

αθχζζξ, αθςενυξ, ιμθίζης, ιμθχκ, Μμθίςκ, αιμθάς, 

αιυθδια, αιμθδηυξ, αιμθδιέκμξ, ιυθα («ε γηα κόια»), ιυθμξ 

(υπμο ένπμκηαζ ή απ’ υπμο θεφβμοκ ηα πθμία), ιμθμανυξ 

(αμνά), ιμθυανζμκ, ιμθμανίηδξ, ιμθμανζμηνυθμξ, ιςθές 

(μ>ς), ιςθίς, ιχθμξ, ιχθςρ (ςρ), ιχθςπαξ, ιςθςπάδεξ, 

ιςθςπίγς, ιςθςπζηυξ, ιςθςπζζιυξ, ιςθχπςζζξ, 

ιςθςπυς.      

   ιυθοαδμξ ιμθ-μφιαζ (αθ. αθχζης) + φπηζμξ [ = πνμξ ηα 

ηάης, δζυηζ ηίεεηαζ ζημ ηάης ιένμξ ημο δζηηφμο βζα κα οπάβεζ 

(αθχζης) ζημκ αοευ], ιμθφπηζμξ > ιυθοαδμξ (πη>αδ, υπςξ 

επηά – έαδμιμξ)- ημ βκςζηυ ιέηαθθμ.  ιμθοαδίξ, ιμθφαδαζκα, 
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ιμθοαδζηυξ, ιμθφαδεμξ, ιζθφαδζκμξ, ιμθοαδζάς, ιμθφαδζμκ, 

ιμθοαδυμιαζ, ιμθοαίξ, ιμθφαδςια, ιμθοαδςηυξ, 

ιμθφαδςζζξ, ιμθοαμφξ, ιμθοανυξ, ιυθζαμξ (ο>ζ), ιμθίαζ, 

ιμθζαμφξ, ιμθζαυμιαζ, ιμθζαμονβυξ (ένβμκ), ιμθοαδμονβυξ, 

ιμθίαδαζκα, ιμθίαζμκ. 

   ιείθζβια ιείνμιαζ (ν>θ) + άβς- πνμζθμνά ηνμθχκ, υ,ηζ 

πνδζζιεφεζ πνμξ ηαηαπνάοκζδ, ηειάπζα ηνεάηςκ, πνμζθμνέξ 

πνμξ κεηνμφξ, ηαηαπνατκηζηυ άζια.  ιείθζλζξ, ιεζθίζζς, 

ιείθζπμξ, ιεθίζζς (εζ>ε<, ιεζθίπζμξ, ιεζθζπία, ιείθζα, 

ιεζθζηηήνζμξ, ιεζθζηηζηυξ, ιεζθζηηυξ, ιείθζηηνα, ιείθζπμξ, 

ιεζθζπζείμκ, ιεζθζπμ-. 

   ζιίθδ ιείνμιαζ, ιενίγς, ιενίξ (εζ>ζ, ν>θ), δζυηζ ηειαπίγεζ, 

ηυαεζ- ιαπαίνζ πνμξ βθοθή ή ηθάδεια, παναηηζηυ ενβαθείμ, 

ιαπαίνζ πεζνμονβμφ, οπμδδιαημπμζμφ, αιπεθμονβμφ.  ζιίθα, 

ζιζθεφς, ζιζθίμκ, ζιζθζςηυξ, ζιζθμεζδήξ, ζιζθεοηυξ, 

ζιίθεοια, ζιζθεία, ζιίθεοζζξ, ζιζθάνζμκ, ζιίθαλ, 

ζιζθάηζκμξ, ζιίθμξ, ιίθμξ, ζιζθαηία, ζιζνίξ, ζιίνζδα. 

   ιέθς ιείνμιαζ, ιένζικα, ιεν-ιαίν-ς (ν>θ)- είιαζ 

ακηζηείιεκμ θνμκηίδαξ ή ζηέρδξ, θνμκηίγς βζα ηάπμζμκ, 

εκδζαθένμιαζ.  ιέιαθμιαζ [ιέιαθεηαζ, ιέιαθεημ, παε. πνηι. 

ηαζ οπενζοκ. ημο ιέθς, ακηί ηςκ ιειέθδηαζ, ιειέθδημ (αθ. 

αθχζης)], ιέθθς- ζηέπημιαζ κα πνάλς ηάηζ, ζημπεφς, 

ανβμπμνχ, αναδφκς.  ιεθεηάς, ιεθέηδ, ιέθδια, ιέθθαλ 

(άβς, άλς), ιεθεδαίκς, ιεθέδδια, ιεθδδχκ, ιεθδδχκδ, 

ιέθεμξ, ιέθθδζζξ, ιεθθδηήξ, αιεθήξ, αιέθεζα, αιεθές, 

αιέθδια, αιεθδηήξ, επζιεθμφιαζ, επζιέθεζα, επζιεθήξ, 

επζιεθδηεία, Βπζιεθδηήνζμκ, επζιεθδηήξ, επζιεθήηνζα, 

επζιεθχξ.                                    

   αιάς αθ. ιά- ιια, ιά-ζζς, ιά-γα, α επζηαη.- εενίγς ζίημ 

(ααζζηή ηνμθή), ηέικς, ηαηαηυας, εενίγς, ζοκάβς ζημ ίδζμ 

ιένμξ (υπςξ ηα εενζζιέκα ζηάποα).  άιδ, αιδηήν, αιδηήνζμκ, 

άιδηζξ, αιίαξ (είκαζ αδδθάβμξ), Λάιζα (θα, επζηαη.), θάιζα, 

θαικί, θαικίδεξ, Ώιάζεζα (πθήνδξ ιφθςκ), Ώιζζυξ, αιάθδ, 

άιαθθα, αιαθθεφς, αιφς (α>ο), διφς (α>δ), επζιφς, 

πενζδιεηηές (πενζ + διφς = πίπης, ηαηαζηνέθμιαζ, πενί ημο 

ηνςεέκημξ εακαζίιςξ  + έπς, ζοκέπς – ζοκ-εηηζηυξ)- πμκχ, 

αβακαηηχ, δοζθμνχ, αικυξ (αια-κυξ, αθ. άνκα)- ημ ανκί, 

αικίμκ, αικίξ. 

   άιαεμξ αιάς (= ηαηαηυας, ζοκάβς ζημ ίδζμ ιένμξ, δζυηζ 

είκαζ ηαηαηεημιιέκδ εη θίεςκ ηαζ ζοκαβιέκδ ζςνδδυκ- 

αιχδεξ έδαθμξ, άιιμξ.  αιαεφκς, αιαείηζξ, αιαεχδδξ, 

διαευεζξ (α>δ), Διαεία, Διαείςκ, άιιμξ (άιαεμξ > άιεμξ > 

άιιμξ (ιε>ιι), αιιμ-, αιιμφδα, αιιμοδζά, Ώιιμοδζά, 

αιχδδξ, Άιιςκ, Ώιιςκίξ, Ώιιςκζάξ, Ώιιςκζαηυκ, 

αιιςκάθδ, αιιςκία, αιιςκίηζδα, αιιςκζμφπμξ (έπς), 

αιιχκζμκ, αιιςκζαηυξ, άιιμξ (δαζ., α, αενμζζηζηυ). 

   ςιυξ ς ( = θίακ) + ιά-ζηαλ, ιαζάμιαζ, ια-ζχ, απαζηεί πμθφ 

ιάζδια (α>μ)- άρδημξ, άβμονμξ, άπεπημξ, απχκεοημξ, ηναπφξ, 

πνυςνμξ.  ςιδζηήξ, ςιμθάβμξ, ςιμημηές (ηίηης), έκςιμξ, 

υιθαλ (ς>μ, θαβείκ)- άβμονμ ζηαθφθζ, αβμονίδα, ιζηνή ζηδκ 

δθζηία ηυνδ, επί ηςκ ιαζηχκ αοηήξ, υιθαηεξ αθέπς = αθέπς 

ζηνοθκχξ, αοζηδνχξ, ιε δοζανέζηεζα, μιθαηδνυξ (άνς), 

μιθαηζκυξ, μιθαηίαξ, μιθαηίγς, μιθάηζμκ, μιθαηίηδξ, 

μιθαηυξ, μιθαηίξ. 

   ιεζδζάς, ιεζδάς αθ. ιά-ιια, ια-ζχ > ια- > ιε- > ιεζ- , 

ζδιαίκμκηα ημ ζηυια + δζάς ( = θοζχ δζα ιέζμο …)- 

παιμβεθχ, ιεζδζχ.  ιεζδζχ, ιείδμξ, ιείδδια, ιεζδίαια, 

ιεζδίαζια, ιεζδίαζζξ, ιεζδζαζιυξ. 

   ιαδάς αθ. ια-γυξ, ια(ζ)δυξ, ιαζηυξ, δζυηζ ηαζ οβνυ 

πενζέπεζ ηαζ ιαθαηυξ είκαζ ηαζ άηνζπμξ ηοβπάκεζ. Βπίζδξ πνζκ 

λειαδίζμοιε ηάηζ, ημ ειααπηίγμοιε ζε εενιυ φδςν- είιαζ 

οβνυξ ηαζ ιαθαηυξ, επί ηνζπχκ ιαδάς, εηπίπης, είιαζ 

θαθαηνυξ.  ιαδανυξ, ιαδαβέκεζμξ (βέκεζμκ), ιαδζβέκεζμξ, 

ιαδαίμξ, ιαδάθθς, ιάδζζζξ, ιάδδζζξ, ιαδίγς, ιαδζζηήνζμκ, 

ιάδμξ, ιήδμξ (α>δ, ιαθαηά ηαζ άηνζπα)- ηα ακδνζηά βεκκδηζηά 

ιυνζα, δ μονμδυπμξ ηφζηδ. 

   ιακυξ ιαδάς, ιαδυξ > ιαδκυξ > ιακυξ- παθανυξ, αναζυξ.  

ιακχξ, ιακμζπμνές, ιακυζπμνμξ, ιακυηδξ, ιακυθοθθμξ, 

ιακυς, ιακμφνζ, αιακίηδξ (α, επζηαη.), αιακίηαξ, 

αιακζηάνζμκ, ιακζηάνζ. 

   ιακηήθζμκ ιαδυξ ( = οβνυξ) > ιαδκυξ > ιακδυξ (δ>η) + 

αίνς (αζ>δ, ν>θ), δζυηζ απάβεζ ηδκ οβναζία- ιακηήθζ, πεηζέηα, 

πνμζυρζ.  ιακηήθζ, ιακηίθζ (αζ>ζ), ιακηίθα, ιακηζθμφζα, 

ιακηζθχκς, ιακηζθςηυξ, ιακδήθζμκ. 

   ιοδάς ιαδάς α>ο- είιαζ οβνυξ, ζηάγς, είιαζ οβνυξ εη 

ζήρδξ, επί πηχιαημξ. ιφδδζζξ, ιφδζμκ, ιοδαθέμξ , 

ιοδαθυεζξ, ιοδυεζξ, ιοδαίκς, ιφδμξ, ιοδχκ, ιοδνίαζζξ, 

ιοδνζαζηζηυξ, ιοδνίκδ, ιμοθζάγς (ο>μο, δ>θ), ιμφθζαζια. 

   ιφδνμξ ιοδάς, ιοδνίαζζξ, μ ζίδδνμξ αθμφ εενιακεεί ζε 

ορδθή εενιμηναζία ειααπηίγεηαζ αιέζςξ ζε φδςν πνμξ 

ζηθήνοκζδ (= ααθή)- υβημξ ποναηηςιέκμξ, ηονίςξ ζζδήνμο, 

ιεηάθθμο αηυιδ ηαζ ιδ ποναηηςιέκμο, υβημξ (πνοζμφ) εη ημο 

παηηςθμφ, δζάπονμζ θίεμζ ή ηειάπζα ιεηάθθμο  ιε ηα μπμία 

εενιαίκμκηακ φδςν, ηαευθμο θίεμξ.  ιοδνάθζμκ, 

ιοδναθζμαυθμ, ιοδνμαυθδζζξ, ιοδνμαμθχ.   

   ιμοκηάνς ιφδνμξ, μ>μο, δ>η, βζα ημ κ, αθ. ιακυξ, 

ιακηήθζμκ- πζιχ, πέθης πάκς ζε ηάηζ.  ιμοκηάνζζια (αθ. 

ιοδνάθζμκ). 

   ιεεφς ιαδάς, α>ε, δ>ε, α>ο- είιαζ πμηζζιέκμξ, δζάανμπμξ, 

πθήνδξ ηάπμζμο οβνμφ, είιαζ ιεεοζιέκμξ, επί ένςημξ, ηνοθήξ.  

ιεεφζης, ιεεχ, ιέεο, ιεεοδυηδξ, ιεεοδχηδξ, ιεεοικαίμξ 

(φικμξ), ιεεφικζμκ, ιεεοπίδαλ, ιεεοπθακήξ, ιεεοπθήλ 

(πθήηης), ιεεοζηήξ, ιέεοζμξ, ιεεφζδξ, ιεεοζιέκμξ, 

ιεεφζηαηαξ, ιέεοζια, ιεεοζηζηυξ, ιεεφζηνζα, 

ιεεοζθαθές, ιεεοηνυθμξ, ιέεδ, ιεεμημπχ (ημπές), 

ιεεμηυπδια, ιεεμηυπζ, ιεεμηυπμξ. 

   ζηιάξ εη (ε>ζ) + ιαδ-άς (βεκ. ζη-ιάδ-μξ)- κμηίξ, οβναζία, 

οβνυηδηα.  ίηιαν, ζηιαίκς, ζηιάγς (δζ>γ), ζηιαίμξ, 

ζηιαθέμξ, ζηιχδδξ, ζηιαδχδδξ, ζηιαζία, ίηιδ, ίηιζμξ, 

ζηιυαςθμκ (αχθμξ).    

   ζπχν ζηιάξ > ζηάξ > ζπχν (η>π, α>ς)- μ αζεένζμξ ποιυξ μ 

νέςκ ζηζξ θθέαεξ ηςκ εεχκ, ημ οδαηχδεξ ιένμξ ηςκ γςζηχκ 

ποιχκ, επί θεανιέκςκ ηαζ νοπανχκ ποιχκ, πφμκ, φθδ, ημ 

δδθδηήνζμ ηςκ θζδζχκ.  άπςν (ζ>α)- έθημξ ζημ δένια ηδξ 

ηεθαθήξ, νέεζ δε ελ αοημφ ζπχν υιμζμ ιε ιέθζ, άπςναξ 

(ηαζίδα), απχναξ, άπμναξ. 

   ζπεφξ ζηιάξ, ζπ-χν + δφς (δ>ε)- ράνζ.  ζπεφα, ζπεοάς, 

ζπεοάγμιαζ, ζπεομαυθμξ, ζπεοαμθεφξ, ζπεοήιαηα, ζπεοσηυξ, 

ζπεονδνυξ, ζπεοΎα, ζπεουηεκηνμκ ζπεφηεκηνμκ, ζπεοιέδςκ 

(ιέδς), ζπεουεζξ, ζπεουημθθα, ζπεομοθηυξ (έθης), ζπεο-, 

ζπεφςζζξ, ζπεουθδ, ζπεομπςθείμκ. 

   μιζπές, μιίπς ζηιάξ, «επί παληόο είδνπο ρπκώλ ή 

εθθξίζεσλ», δδθαδή ζηιάξ > ζπιάξ > ιζπές (ιεηάεεζδ), ημ μ 

εοθςκ.- μονχ, ηαημονχ.  ιζπείκ, υιζπια. 
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                             Ρίγα  ια- >ιο- 

   ιφς αθ. ιά-ιια (α>ο), ιε ηθεζζηυ ημ ζηυια (πείθδ) ηαζ 

πάθζδ ηςκ θςκδηζηχκ πμνδχκ, πανάβεηαζ μ ήπμξ ιμο…, υπςξ 

ημ ιμζπάνζ αμά (ιμοεί). Βη ημο ιμο.. δ ιο- (ιοηάμιαζ, 

ιοηάς)- είιαζ ηθεζζηυξ, ηθείς, επί ηςκ μθεαθιχκ, επί ημο 

ζηυιαημξ ή μζμοδήπμηε ακμίβιαημξ, ιεηαθ., δζοπάγς, 

πναΰκμιαζ (ιι…, επί δδθχζεςξ ηαηακμήζεςξ, θφζεςξ 

απμνίαξ).  ιφημξ, ιοηυξ, ιφζζξ, ιφνημξ, ιφδμξ, ιοκανυξ, 

ιοδνίαζζξ, ιφαλ, ιφμονμξ (άνς), ιφδζ, ιοκδυξ, ιογδηήξ, 

ιογμονίξ (μονά), ιμοκί (ο>μο), ιμοκάνα, ιμφκανμξ, ιμοκάηζ, 

ιμφκμξ, βθοθμιμφκζ, ιμοκυρεζνα, ζιουξ, ζιμζυξ (ο>μ>μζ), 

ζιμίμξ, ιμζυξ, ιοζζάγς (άγς), άιοζηζξ, αιοζηί, αιοζηίγς, 

αιοζηήκ, ιμζιφθθς (ακαδζπθ.), ιμζιοάς, ιοάς, ιογάς, 

ιογές. 

    αογάκς ιογάς, ι>α, αογαίκς, αφγαβια, αφγαζια, 

αφγαια, αογακζάνζημ, αογί, αογάνα, αογανμφ, αογάζηνα, 

αογάπηνα, αογαπηήξ, αογμφδζ, αφγμοκαξ, αογμφκζ, 

αογμζηάιπδθμ. 

   ιμοκηυξ ιοκδυξ ( = ηεηθεζζιέκμξ, ζημηεζκυξ), ο>μο, δ>η- 

ζημηεζκυξ, εμθυξ.  ιμοκηχκς, ιμοκηαίκς, ιμοκηάδα, 

ιμοκηγμφνα, ιμοκηγμφνδξ, ιμοκηγμονχκς, ιμοκηγμφνςια. 

   ιοές ιφς, εκηυξ ηθεζζημφ πχνμο θαιαάκεζ πχνα δ ιφδζδ, 

μ δε ιφζηδξ έπνεπε κα ηναηάεζ ιοζηζηά ηα υζα βκχνζζε δζα ηδξ 

ιοήζεςξ. Αζαπνμκζηή ηοβπάκεζ δ δζα ιοήζεςξ απυηηδζδξ 

βκχζδξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ κμμηνμπία ηςκ επζζηδιμκζηήξ 

θφζδξ ενεοκδηχκ, μζ μπμίμζ ζπεφδμοκ κα ακαημζκχζμοκ 

πάναοηα ηα πμνίζιαηα ηςκ βκχζεςκ ηαζ ακαηαθφρεχκ ημοξ. 

«Γηνλύζηνο ηύξαλλνο εθάιεη ηαο ησλ κπώλ (πνληηθώλ) νπάο ή 

θσιεάο κπζηήξηα» (ιοξ ηδνείκ), Ώεήκαζμξ, 98 D-   εζζάβς ζηα 

ιοζηήνζα, ηαηδπχ, δζδάζης, παζδεφς.  ιφδζζξ, ιοδηήξ, ιοχκ, 

ιφζηδξ, ιοζηήνζμκ, ιοζηήνζμ, ιειοδιέκμξ (ακαδζπθ.), ιοχ, 

άιοζημξ, αιφδημξ, ιοζηαβςβές (άβς), ιοζηαβχβδια, 

ιοζηαβςβία, ιοζηαβςβζηυξ, ιοζηαβςβυξ, ιοζηάνπδξ, 

ιοζηδνζάγς, ιοζηδνζαηυξ, ιοζηδνζηυξ, ιοζηζηυξ, ιοζηζηυ, 

ιοζηδνζχδδξ, ιοζηδνζςδία, ιοζηδνζχηζξ, ιοζηζημηνυπςξ, 

ιοζηζπμθεία (πμθές), ιοζηζπυθεοημξ, ιοζηζπμθεφς, 

ιοζηζπυθμξ, ιφζηζξ, ιοζημ-. 

   ιφςρ αθ. ιφς + ςρ- ιδ μνχκ ιαηνάκ, μ ιζηνυξ δάηηοθμξ, 

αθμβυιοβα.  ιοςπάγς, ιφςπαξ, ιοςπία, ιοςπζηυξ, 

ιοςηζηυξ (π>η), ιφςζζξ (η>ζ).    

   ιοεθυξ ιφ-ς ( = είιαζ ηθεζζηυξ) + άνς, ανανίζης (α>ε, 

ν>θ)- ιεδμφθζ, μ εβηέθαθμξ, δ εκηενζχκδ, ηανδζά ηςκ θοηχκ, 

επί ηνμθήξ δοκαιςηζηήξ, ηνέαξ ηνοθενυ.  ιοαθυξ, ιοαθυ, 

ιοεθυς, ιοαθυς, ιοαθςιέκμξ, ιοεθ-, ιοεθίκδ, ιοεθζηυξ, 

ιοεθίηζδα, ιοέθςια, ιοεθμ-, ιοεθχδδξ, ιοέθζκμξ. 

   ιαοθίγς ιφ-ς + αοθίγς- ιαζηνμπεφς.  ιαοθία, ιαφθζξ, 

ιαοθζζηήξ, ιαοθζζηήνζμκ, ιαοθχ, ιαφθζζια.  

   ιοία, ιφα ιφ-ς, ιο-γές > ιογία > ιοία, δζυηζ απμιογά δζα 

ηδξ πνμαμζηίδαξ. Βηηυξ ηαζ ακ εη ηςκ ιφ-ζμξ ( = αηαεανζία) 

+ ί-διζ, είιζ, δδθαδή υηζ επζπίπηεζ επί ηςκ αηαεανζζχκ-  δ 

ιφβα.  ιοΎκδα, ιοίαβνμξ (άβνα), ιοΎδζμκ, ιοζσηυξ, ιφσκμξ, 

ιοζμεζδήξ, ιοζμεήναξ, ιοζμηέθαθμκ, ιοζμζυαδ (ζμαές), 

ιοζαζηήνζ, ιοζυαζμκ ιοζμθυνμκ, ιοζχδδξ, ιφβα, ιοβάηζ, 

ιοβζάγμιαζ, ιοβζαζηήνζ, ιοβμ-. 

   ιφνμξ ιφ-ς + νές, νμ-ή, δζααζεί εκηυξ εαθάιδξ- εαθάζζζμ 

πέθζ.  ιφναζκα, ζιφνκα, ζιένκα (α>ε, δ ιο- εη ηδξ ια-), 

ζιφναζκα, ζιφνμξ. 

   ιφνς ιφ-ς + νές > νς, νές εη ηςκ έζς- νές, ζηάγς, πφκς 

δάηνοα, ηθαίς.  ιφνμκ, ιονερυξ (έρς), ιονίγς, ιονχκς, 

ιονυς, ζιονίγς, ιφνημξ, ιφνςια, ιονζίκδ, ιοννίκδ 

(νζ>ζζ),  ιονηζά, ιφνημκ, ιφννα, ιενζίκδ (αθ. ζιένκα), 

ζιφνκα, ζιονκζάγς, ζιονκμθυνμξ, ζιονκδθυνμξ, 

ζιφνκζκμξ, ζιφνκζζζξ, ζιονκμ-, ιφνκα, ιφνκδ, Γιφνκα, 

ζιονκαίμξ, ζιονκείμκ, ιονμοδζά, ιονςδζά, ιονςδάημξ, 

Μονςδάημ, Μφνςκαξ.  

 

   ιφθδ ιφ-ς + θάξ ( = πέηνα, α>δ), δζυηζ εκηυξ ηδξ μπήξ ηδξ 

άκς πέηναξ νίπκμκηακ μ ζίημξ ηαζ εη ηςκ έζς (ιφς) πνμξ ηα 

έλς ένεε ημ αθεφνζ- ιφθμξ.  ιφθμξ, ιφθαλ, ιοθζάς, ιοθχκ, 

άιοθμξ (α, επζηαη.), άιοθμκ, ιοθαίμξ, ιοθαηνίξ, ιοθαανίξ, 

ιοθαβνίξ, ιφθαηνμκ (άηνμκ), ιοθεφξ, ιοθήημνμκ (ηυνμξ), 

ιοθήθαημξ (θέκς, πέ-θα-ιαζ), ιοθζαίμξ, ιοθίαξ, ιοθζηυξ, 

ιφθζκμξ, ιοθίηδξ, ιφθθς (θκ>θθ)- ζοκάβς ηα πείθδ ιεηαλφ 

ημοξ, ζοκμοζζάγμιαζ ιεηά βοκαζηυξ, ιοθθάξ, ιφθθμκ, ιοθθυξ, 

ιφθθμξ, ιοθθάς, ιοθθαίκς, ιοθθίγς, ιοθμηυπζ (ηυπης), 

ιοθμηυπμξ, ιφθμζημκ (μίημξ), ιοθυδμοξ (μδμφξ), ιοθμεζδήξ, 

ιοθυεζξ, ιοθμενβάηδξ, ιοθμ-, ιοθμονβυξ (ένβμκ), ιοθχδδξ, 

ιοθςκάνπδξ, ιοθςκζηυξ, ιοθχκζμκ, ιοθςκμφ, ιοθςενυξ 

(εναφς), ιοθςενές, ιοθςενζηυξ, ιοθςενίξ, ιφθςενμκ, 

Μφθμζ, ιοθυπεηνα, Μοθμπυηαιμξ, Μοθμπμηαιυξ, 

Μοθυημπμξ. 

 

   ιμοθχκς ιφθθς- ζςπαίκς απυ θυαμ ηαζ ηνφαμιαζ.  

ιμοθςπηά, ιμοθχπκς, ιμοθςπηυξ. 

 

   ιοπυξ ιέ-ιοη-α (η>π), πνηι. ημο ιφς- ημ εκδυηαημ ιένμξ, 

ημ αάεμξ, μ βοκαζηςκίηδξ, ηυθπμξ εηηεζκυιεκμξ ααεέςξ ζηδκ 

λδνά.  ιφπζμξ, ιοπή, ιφπαημξ, ιοπαίηαημξ, ιοπάθιδ (αθξ), 

ιοπέζηαημξ, ιοπδαυνμξ (αμνά), ιοπυεεκ, ιοπμί, ιοπμίηαημξ, 

ιοπυκδε, ιοπυκμμξ, ιοπυπεδμκ, ιοπμπυκηζμξ, ιοπμνήιςκ 

(ενχ), ιφπμονμξ (μονά), ιοπχδδξ, ιοπχηαημξ, ιμοπνυξ 

(μ>μο), ιμφπνςια, ιμοπνχκς.     

 

   Μοηήκαζ αθ. ιοπυξ + άκς (α>δ), δζυηζ ήζακ ηεηθεζζιέκεξ 

εκηυξ ζζπονμφ ηείπμοξ ηαζ ζε φρςια (άκς), Μοηήκδ, 

Μοηδκαίμξ, Μοηδκίξ, Μοηήκδεεκ. 

 

   Μοηζθήκδ ιφ-ς + ηίθθς, δζυηζ ηαζ εκηυξ ιοπμφ ηυθπμο 

εαθαζζίμο εονίζηεηαζ ηαζ ημιιέκδ απυ δζχνοβα εηφβπακε, 

Μοηζθδκζμί, Μοηζθδκζυξ, Μοηζθδκζά, Μοηζθδκαίμξ.    

 

   ιφηθμξ ιέ-ιοη-α (αθ. ιοπυξ), ηονίςξ επί βοκαζηχκ 

(εκκμείηαζ επζεοιμφκηςκ εκηυξ ημο ηυθπμο αοηχκ ημ ακδνζηυ 

ιυνζμ)- αηυθαζημξ, αζζπνυξ, αζεθβήξ, επί βοκαζηχκ, επί 

εδθοπνεπμφξ ακδνυξ, ιεηαθ., γςδνυξ, πθήνδξ μνβαζιμφ, 

ζθνζβχκ, οανζζηζηυξ, αοεάδδξ.  ιφπθμξ (η>π), ιφηθα, ιάπθμξ 

(δ ιο- εη ηδξ ια-), ιαπθάξ, ιαπθάς, ιάπθδξ, ιαπθίξ, 

ιαπθζηυξ, ιαπθμζφκδ, ιαπθυηδξ. 

   

   ιφξ ιφ-ς- ημ πμκηίηζ (εκηυξ ηνοπχκ), ιφξ ημο ζχιαημξ 

(εκηυξ ημο δένιαημξ), είδμξ ιοδζμφ (εκηυξ ημο μζηνάημο).  

ιοχκ, ιοζχκ, ιοαθβία (άθβμξ), ιοχδδξ, ιφςια, ιοχκαξ, 

ιοβαθή (βα = βδ)- ανμοναίμξ, ιφσκμξ, ιοΎζηδ, ιο-, ιομ-, 

ιουπμδμκ (πμδζηεφς), ιουπμδμξ, ιοςκία, ζιφξ, ζιχδζλ (είλ-

μιαζ, ιέθθ. ημο εζββάκς = ηηοπχ, ε>δ)- μίδδια, ιχθςπαξ, 

ζιχδζβλ, ζιχβς, ζιυς. 

 

   ιςθφς ιοξ (ο>ς) + θφς- επί ηνέαημξ ιαναίκμιαζ, θζχκς.  

ιχθοζζξ, ιςθφκμιαζ, ιχθοξ, ιςθοηυξ, ιςθοηήξ. 

 

   ιςνυξ ιςθφς (θ>ν), δζυηζ ηονίςξ ζδιαίκεζ κςενυξ, 

άημκμξ- κςενυξ, άημκμξ, επί ηςκ κεφνςκ, ακυδημξ, άθνςκ.  

ιςναίκς, ιχνακζζξ, ιςνεφς, ιςνία, ιςνμ-, ιςνυμιαζ, 

ιχνμξ, ιςνυηδξ, ιχνςζζξ, ιςνυ, ιςνάηζ, ιμονθυξ (ς>μο), 
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ιμονθαίκς, ιμφνθα, ιμφνθζα, ιςνέ, ανέ (ι>α, αθ. αθχζης), 

ιπνέ. 

 

   ιοηάμιαζ ιέ-ιοηα, πνηι. ημο ιφς, αθ. ιφς- ιοηχιαζ, 

ιμοβηνίγς, ηονίςξ επί ιυζπμο, θέμκημξ, επί πναβιάηςκ, επί 

ανμκηήξ.  ιοηχιαζ (αμ>ς), ιοβιυξ (η>β), ιοπιυξ (η>π), 

ιοηδειυξ, ιφηδια, ιοηή, ιφηδζζξ, ιοηάιςκ, ιοηήιςκ, 

ιοηδηίαξ, ιοηδηζηυξ, ιοηήηςν, ιφημιαζ, ιοπείγς, 

ιοπεζζιυξ, ιοπεχδδξ, ιμοπηενυ (ο>μο), ιοηηήν, 

ιοηηδνίγς, ιοηηδνζζιυξ, ζιοηηήν, ιςηάμιαζ (ο>ς), 

ιςηυξ, ιφγς (βζ>γ), ιφηζξ (η>η), ιφηδ, ιοηάνα, ιοηίγς, 

ιοηζά, ιοηανάξ, ιμοβηνίγς (ηνίγς), ιμοβηνδηυ, 

ιμφβηνζζια, ιμοβηακίγς, ιμοβηακδηυ, ιμοεμοκίγς, 

ιμοζμφδζ, ιμοζμφδα, ιμοζίηζα.  

 

   ιφλα ιοηηήν, ηη>ηζ>λ, ιολάγς, ιολάνζμκ, ιολίκμξ, 

ιφλςκ, ιφλμξ, ιολχδδξ, ιολςηήνεξ, ιολδηήν, ιολζάνδξ, 

ιολζάνζημ, ιφζζμιαζ (λ>ζζ), ιφζμξ, ιοζάγς, ιφζαβια, 

ιοζαηηέμκ, ιοζανία, ιοζανυξ, ιοζανυηδξ, ιοζανςπυξ 

(μρ), ιοζάηημιαζ, ιοζαπεήξ, ιοζαπκή, ιοζενυξ, ιοζυξ, 

άιοζπμξ. 

 

   ιοιανίγς ιφ-γς ( = πνμξ δήθςζδ δοζανέζηεζαξ, 

ιμονιμονίγς, βμββφγς), ιε ακαδζπθ., ο>α- βεθμζάγς.  ιφιαν, 

αιφιςκ (α, ζηεν.), ιχιμξ, ιςιάμιαζ, ιςιεφς, άιςιμξ, 

άιςιμκ, ιχιαν, ιμονιμονίγς, ιμονιμφνα, ιμονιμφνδξ, 

ιμονιμφνζζια, ιμνιφνς, ιμνιονίγς, Μμνιχ- θμαενυ 

εδθοηυ ηέναξ δζα ημο μπμίμο μζ ηνμθμί ζοκήεζγακ κα 

εηθμαίγμοκ ηα παζδζά, ηαευθμο θυαδηνμ, ιμνιμθφηεζμ, 

ιμνιμθφηεζμκ (θφηδ), ιμνιμθοηείμκ ιμνιμθφηημιαζ, 

ιμνιμνςπυξ (μρ), ιμνιφζζμιαζ, ιμνιςηυξ. 

 

   ιο, ις (ημ βνάιια) αθ. ιά-ιια (α>ο), ιφ-ς (ο>ς), ιχ-ιμξ, 

ιο θαθείκ = εηπέιπεζ θςκή ιυθζξ αημοζηή, επίζδξ ςξ ιίιδζδ 

ημο ήπμο ακενχπμο πμο ηθαίεζ ιε θοβιμφξ (ιοιφ). 

Μεηααμθέξ  ι>κ, α>ι, ι>α, κα>ια, κι>ιι, κθ>ιθ, ιθ>θθ, 

ιπη>θη, αι>ιι, ιη>κη, ι>π. Ώπμαάθθεηαζ  ηαιςιέκμξ – 

ηαςιέκμξ. Πνμζηίεεηαζ  υζπμξ – ιυζπμξ, νίθα – νίιθα, θααή – 

θαιαάκς. Πνμ ημο ι πνμηίεεκηαζ ηα α, μ ηαζ ζ, ιέθβς – 

αιέθβς, ιζηνυξ – ζιζηνυξ, ιφξ – ζιοξ. 

 

   αμοξ αθ. ιφς, ιοηάμιαζ (ι>α, αθ. ιμθμφιαζ – αθχζης, 

ιογχ – αογάκς, ιειανάξ – αειανάξ, ιέθζ – αθίηης), ημ γχμ 

πμο ηαη’ ελμπήκ ιμοββακίγεζ, ιοηάηαζ, βεκ. αμυξ-  ημ αυδζ, 

ηαφνμξ, αβεθάδα, ιεη. επί πάζδξ ιδηνυξ.  αμμ-, αμυς, αχδζμκ 

(μμ>ς), αμΎδζμκ, αμζδάνζμκ, αμίδζμκ, αμοηυθμξ (πμθές, π>η), 

αμοημθζηυξ, αμοηυθδζζξ, αμοηαίμξ, αμφημξ, αμίδδξ, 

αμάνζμξ, αμοζηνμθδδυκ (ζηνέθς), αμσηυξ, αμσζηί, αμανιία 

(άνς), αμοθυκζα (θμκεφς), αμχδδξ, αυαοθμξ (αοθή), αμχκ, 

αμχπζξ (ςρ), αμςηές, αμεζαηυξ, αμχηδξ, αμφπαθζξ (πάθδ), 

αμοθοηυξ (θφς), αμεζηυξ, αμφπαζξ (παζξ), αμφπνςνμξ 

(πνχνα), αυεζμξ, αμεφξ, αμοπακδήξ (πακδάκς), αμοθζιία 

(θζιυξ), αμφααθζξ, αμφααθμξ, αμοαάθζ, αμοαάθα, αμφνδμοθαξ 

(αμο-δεν-θαξ, δένς, ιεηάεεζδ ημο ν, ε>μ>μο), επίαμζμκ, 

αμοδζά, αμογζά (δζ>γ), αμοκζά, ζαμοκζά, ΐυζπμνμξ (πυνμξ, 

δζυηζ δζέπθεοζε αοηυκ δ Εχ), ΐμζπυνεζμξ, ΐμζπυνζμξ, 

ΐμζπμνακυξ, ΐμζπμνδκυξ, ΐμζπμνείμκ, αμδβεκήξ, αμδβία 

(άβς), αμδδυκ, αμδμδνμιές, ΐμδδνυιζα, ΐμδδνμιζχκ, 

αμδδνμιίδ, αμδδνυιμξ. 

   θχηδ αμοξ (α>θ) +  μρ (βεκ. μπυξ, π>η), δζυηζ θέβεηαζ ηαζ 

εαθάζζζμξ αμοξ- δ θχηζα.  θχηαζκα, θχημξ, θςηίξ, 

Φχηαζα, Φςηαζεφξ, Φςηαεφξ, Φςηαζίξ, Φςηάνπδξ, 

Φςηίξ, Φςηεφξ, Φςηζηυξ, Φςηίδα. 

    ΐμζςηία μκμιάζεδηε έηζζ απυ ηα αμζημηυπζα πμο είπε βζα 

αυζηδζδ αμχκ (αθ. αμί-δζμκ) + μοδαίμξ (δ>η), ΐμζςηάνπδξ, 

ΐμζςηανπές, ΐμζςηανπία, ΐμζςηάγς, ΐμζςηίδζμκ, 

ΐμζςηζμονβήξ (ένβμκ), ΐμζςηυξ, ΐμζχηζμξ, ΐμζςηζηυξ, 

ΐμζςηζαηά, ΐμζςηίξ, Βφαμζα (εο), Βοαμεφξ, Βοαμσηυξ, 

Βοαμεζηυξ, Βοαυιμξ, ΒοαμΎηδξ, ΒοαμΎξ, ΒοαμζΎξ, Βοαμσηυξ, 

εοαμΎδεξ. 

                             Ρίγα  ια-  >  βδ 

   βαία αθ. ιά-ιια, ιαιιή, ιακίηζα. Ο ιδνμξ εκκμεί ηδκ 

ηνμθυ. Σμ υκμια απμδίδμκηακ ηαζ ζηδκ Αήιδηνα, ηδκ βδ 

ιδηένα (Γή-ιδηνα > Αήιδηνα, β>δ), απυ ηδκ μπμία ηα πάκηα 

βεκκζμφκηαζ ηαζ ηνέθμκηαζ. ηζ ημ πάθαζ πμηέ δ βδ θέβμκηακ 

ιαία θαίκεηαζ απυ ημ Μαίακδνμξ, δδθαδή ιαία + ημνκυς ( = 

ηοηθμηενχξ δζαβνάθς, υηζ άβεηαζ ηοηθμηενχξ επί ηδξ βδξ) > 

ιαζακημνκμξ > ιαίακηνμξ > ιαίακδνμξ (η>δ). Σμ Οιδνζηυ  (ηαζ 

υπζ ιυκμκ) αία  απυ ηίπμηε άθθμ δεκ ιπμνεί κα πνμένπεηαζ, 

πανά ιυκμκ απυ ημ ιαία, ημ δε βαία εη ημο αία, ιε ημ β 

πνμηαζζυιεκμ πάνζκ εοθςκίαξ ηαζ πνμξ άνζδ παζιςδζχκ. Σμ β 

απυ ηακέκακ θοζζηυ ή ακενχπζκμ ήπμ δεκ πανάβεηαζ ζε 

ακηίεεζδ ιε ημ ι (αθ. ιάιια). ηζ δεκ οθίζηαηαζ νίγα βα- 

θαίκεηαζ ζε ηάεε θελζηυ. Βθάπζζηεξ θέλεζξ πμο ανπίγμοκ απυ β 

ζηζξ μπμίεξ ηονίςξ είκαζ πνμηαζζυιεκμ. Οζ οπυθμζπεξ ακήημοκ 

ζηζξ νίγεξ πα-, ηα-, αα- ηαζ εν-. Βπίζδξ αθ. εβχ, βεκ. ειμφξ 

(ι>β). Σα αία, βα, βδ, βέα, δα (β>δ), δδ, γα (δ>γ), βζξ, βες- ηαζ 

βαζμ- ζδιαίκμοκ βδ, πχνα, βεςνβμφιεκμ έδαθμξ, πχια, ηδκ 

ιάκκα βδ δ μπμία βεκκά ηαζ ενέθεζ, ηδκ ιαία ηςκ πάκηςκ- βα, 

βδ, βέα, δα, δδ, γα, βζα, βες-, βαζμ-, βαζυς, βαζχκ, βέβεζμξ 

(ακαδζπθ.), βείμξ, βδβεκέηδξ, βαζδβεκήξ, βδβεκήξ, βάσμξ, 

βήσκμξ, βήηδξ, βεδνυξ, βεσηυξ, βδίηδξ, Γαία, Γίβαξ (οζυξ ηδξ 

Γαίαξ, ακαδζπθ.), Γζβάκηεζμξ, Γζβακηζηυξ, Γζβακηζάς, 

βζβακηία, βζβακηζηυξ, βζβακημθέηδξ (υθθοιζ), βζβακημ-, 

βζβακηχδδξ, βαζήμπμξ (έπς), βαζάμπμξ, βεάμπμξ, Γαζήζμξ, 

βαζδθάβμξ, βεχδδξ, βεςβναθές, βεςβναθία, βεςβνάθμξ, 

βεςβναθζηυξ, βεςδαζζία (δαίς), βεςιεηνία, βαιεηνία, 

βεςιεηνζηυξ, βεςιμνία (ιένμξ), βεςιμνές, βεςπμκές 

(πμκές), βεςπυκμξ, βεζμπυκμξ, βεςπμκία, βεςνβές (ένβμκ), 

βεςνβία, βεςνβζηυξ, βεςνβυξ, βεχνβδια, βεςνβήζζιμξ, 

βεςνβχδδξ, Γεςνβία, Γζςνβία, βεςηναβία (ηνχβς), 

βεζμημιία, βδημιές, βδθαβές, βδθάβμξ, βήποημκ (πές), 

βήδζμκ, βαεχκ, βεζυεεκ, βαίδεεκ, βήεεκ, Γάδεζνα (δεζνάξ), 

Γήδεζνα, Γαδεζνίηδξ, Γαδεζνεφξ, Γαδεζναίμξ, Γάδανα, 

Γαδανίξ, Γαδανεφξ, Γαδανδκυξ, βάηζκμξ (ηζκχ), βανυηαξ 

(ανυς), εφβεζμξ, βεζμηυιμξ (ημιές), βεζμιυνμξ (ιένμξ), 

βδιυνμξ, βείςζζξ, βεζχκς, βεζςιέκμξ, έββομξ (εκ + βα, α>ο). 

   βείηςκ βδ, βέ-α + έηδξ (ε>ζ)- βείημκαξ.  βείηαζκα, βεζηκία, 

βεζημκία, βεζημκζά, βείημκαξ, βεζηκζάγς, βεζηκζάς, βεζημκζηυξ, 

βεζηκζαηυξ, βεζηκίαζζξ, βεζημκεφς, βεζημκές, βεζηυκδια, 

βεζηυκδζζξ, βεζημκζάς, βεζημζφκδ, βεζηυζοκμξ, βείζμκ (η>ζ), 

βεζζζπμδίγς (πμοξ), βεζζζπυδζζια, βεζζυπμδεξ, βεζζδπυδζζια 

(ζε επζβναθή), βεζζυς, βείζςια, βείζςζζξ, ηαηάβεζμξ, 

ηαηαβήξ, ηαηχβαζμξ, ηαηχβζ, ηαηχζ, ακχβαζμκ, ακχβεςξ, 

ακχβζ, ακχζ, Ώκχβεζα, Ώκχβεζμ. 

   βαθέδ βδ, βα + θεία, θδ-ίξ, δζυηζ απυ ηδκ βδ θαιαάκεζ ηδκ 

ηνμθή (ανμοναίμοξ)- δ βάηα.  βαθευξ, βαθεχηδξ, βαθεμεζδήξ, 

βαθεάβνα (άβνα), βαθζδεφξ, βάηα, ηάηα (β>η), βάηηα.  

   βέθονα βέ-α + θένς, θμνά (μ>ο)- θναβιυξ δζα πχιαημξ, 

πνυπςια, έδαθμξ ιεηαλφ ακηζιαπμιέκςκ, βέθονα επί πμηαιμφ.  

βεθονυς, βεθονχκς, βεθφνζμκ, βεθονμ-, βεθφνςζζξ, 

βεθονςηήξ, βεθφνζ, βζμθφνζ, Γέθονα, Γεθφνζα, Γεθονμφδζ, 

βεθονζζηέξ, πνμβεθφνςια, αέθονα (β>α), αθέθονα (α>αθ).  

   βφρμξ βδ, βα (α>ο) + άρς (ιέθθ. ημο άπης)- δ ηζιςθία βδ, 

είδμξ αζαέζημο.  βορυς, βφρςζζξ, βορχκς, βορςηήξ, 
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βοράξ, βφρζκμξ, βορμζακίδα, βορμημκία (ηυκζξ), 

βορμημκίαια, βορυζημκδ, βορμπμζία. 

   Πένβαιμξ ο-πέν + βα, βδ + -ιμξ- δ αηνυπμθδ ηδξ Σνμίαξ, 

πυθδ ηδξ Μ. Ώζίαξ.  Πενβαιία, Πενβαιδκή, πενβαιδκυξ, 

Πενβαιδκυξ. 

   πφνβμξ αθ. Πένβαιμξ, ε>μ>ο, πονβίδζμκ, πονβδδυκ, 

πονβδνέμιαζ, πονβήνδξ (άνς), πονβίμκ, πονβίζημξ, 

πονβίηδξ, πονβυς, πφνβςια, πφνβςζζξ, πονβςηυξ, 

ιπμφνημξ (π>ιπ, ο>μο), ιπμφνηθμ, ιπμονηθχκμιαζ. 

   Χβφβζμξ ς = θίακ + βάσμξ (βαία) > βάβζμξ > βφβζμξ (α>ο)- μ 

ακήηςκ ζημκ βοβμ, ααζζθέα ηδξ Ώηηζηήξ ηαηά ημοξ 

ανπαζμηάημοξ πνυκμοξ, ηαευθμο, παιπάθαζμξ, πακάνπαζμξ, 

πνμαζχκζμξ.  Χβοβία, βοβμξ. 

   βαιές αθ. ιάιια ηαζ βαία, δδθαδή ιαία > αία > βαία (ι>β), 

εκεζη. ηαζ ιέθθ. βαιές = ιαιές, εα ηαηαζηήζς ηάπμζμ 

εδθοηυ ιαιά, αυν. εβδιάιδκ (ε-ιδιάιδκ, ιάιιδκ)- θαιαάκς 

βοκαίηα, κοιθεφμιαζ, επί ζανηζηήξ ιίλδξ, βαιάς, επί βοκαζηυξ 

πακηνεφμιαζ.   βαιάς, βαιεηή, βαιέηδξ, βαιήθεοια, 

βαιήθζμξ, Γαιδθζχκ, βαιδζείς, βαιδηέμκ, βαιίγς, βαιζηυξ, 

βάιζμξ, βαιμ-, βάιμξ, βαιανυξ (ακηί βαιενυξ, ημ α 

πανειαάθθεηαζ ιεηαλφ ηςκ ι ηαζ ν, υπςξ ιεζδιενία – 

ιεζδιανία), βαιπνυξ, βαιπνίγς, βαιπνζάηζημξ, 

βαιπνίηεζμξ, βαιπνζθίηζ, βαιπνίζζμξ, βαιπνμθμβχ, βαιεημ-, 

βαιχ, βαιήζζ, βαιζυθδξ, βαιζυθα, βαιδιέκμξ, βαιυκδ, 

βαιυκηδ, βαιδζηενυξ, βαιχημ, βαιήημοθαξ, βαιδζζάηζηα. 

   βυκμξ ημ απμηέθεζια ημο βάιμο, βαιείκ, α>μ, ι>κ- ηέηκμ, 

ηάεε παναβςβή, βέκμξ, ημ πέμξ.  βμφκμξ (μ>μο), βμκεία, 

βμκεφς, βμκεφξ, βμκάς, βαθυς (κ>θ), βάθςκ, βμκή, βμκίαξ, 

βμκζηυξ, βυκζιμξ, βακά, αακά (β>α), αακήηεξ, βμκζιμπμζχ, 

βμκζιμπμίδζζξ, βμκζιυηδξ, βμκζιχδδξ, βμκυεζξ, βμκμπμζχ, 

βμκμπμζυξ, βμκυξ, βμκυννμζα (νές). 

   βοκή βεκ. βοκαζηυξ, ίης = ένπμιαζ, αοηή πμο εα θένεζ βυκμ 

(μ>ο), αθ. βακά (α>ο,δ)- βοκαίηα, ζφγοβμξ, δ εδθοηή, δ 

ζφκηνμθμξ.  βοκαζηάνζμκ, βοκαζηείμξ, βοκαζηδνυξ (άνς), 

βοκαζηίαξ, βοκαίηα, βφκκζξ, βοκαζηίγς, βοκαίηζζζξ, 

βοκαζηζζηί, βοκαζημ-, βοκαζηςκίηζξ, βφκαζμξ, βοκαζηχκ, 

βοκαζηυμιαζ, βοκαζηςηυξ. 

   βάθα βεκ. βάθαηημξ, βακά ( = βοκή, κ>θ) + αηηυξ (άβς), 

αοηυ πμο θένεζ δ βοκή, ημ εδθοηυ, βαθαεδκυξ (βάθαη-μξ, βεκ. 

ημο βάθα, η>ε)- μ αογαίκςκ, βαθαηηίαξ, βαθαλίαξ, βαθαλαίμξ, 

βαθαλήεζξ, βαθάλζα, Γαθαλζχκ, βαθαηηίηδξ, βαθαηηζάς, 

βαθαηηίγς, απμβαθαηηίγς, απμβαθαηηζζιυξ, βαθαηηζηυξ, 

βαθάηηζκμξ, βαθαηηίξ, βαθαηζίδα, βαθάηηζμκ, βαθαηημ-, 

βαθάηηςζζξ, βαθαηηχδδξ, βαθαηημεζδήξ, βθάλ.    

   βέκμξ βυκμξ, βακά, α>ε- ηαηαβςβή, βεκεά, μζημβέκεζα, 

ηέηκμ, απυβμκμξ, ηάλδ, είδμξ.  βεκεά, βεκέεθδ, βεκέεθζμξ, 

βέκεεθμκ, βεκεεθίςια, βέκεζζξ, βέκδζζξ, βεκέηδξ, βεκέζζμξ, 

βεκκάς (άκς = πεναίκς), βεκκάδαξ, βεκκαίμξ, βεκκαζμ-, 

βεκκαζυηδξ, βέκκδια, βεκκδιαηζηυξ, βεκκήηεζνα, βεκκήηνζα, 

βεκκδηήξ, βεκκδηζηυξ, βεκκδηυξ, βεκκήηςν, βεκκζηυξ, 

βεκκμδυηεζνα (δίδς), βεκμφζηδξ, βεκάνπδξ, βεκεαθμβία, 

βεκεαθμβές, βεκεαθυβδια, βεκεηήζζμξ, βεκεηήν, βεκέηςν, 

βεκή, βεκδηυξ, βεκζηυξ, βεκζηχξ, βεκέηεζνα, βεκεηή, εοβέκεζα, 

εοβεκία, εοβεκζηυξ, εοβεκζηυηδξ, εοβεκήξ, εοβέκεζμξ, 

εοβεκέηδξ, εοβεκίγς, ελεοβεκίγς, εοβέκζμξ, εοβεκίξ, βκήζζμξ 

(βεκήζζμξ), βκδζζυηδξ, βκδζζυηδηα, ίβκδηεξ (ί-διζ), βείκμιαζ 

(ε>εζ), βίβκμιαζ (βζβέκμιαζ, ακαδζπθ.), βίκμιαζ (απμαμθή ημο 

β), ίκζξ (β-ίκ-μιαζ)- οζυξ, εοβαηένα, ζηφικμξ. 

   βάιια, βέιια βαι-ές, βάι-ια,  βέκ-μξ > βέκ-ια > βέιια 

(κι>ιι), δδθαδή ημ βνάιια πμο δδθχκεζ ηα ημο βαιείκ ηαζ 

βεκκάκ, αθ. βαία.  Ώκαπηφζζεηαζ ιεηαλφ θςκδέκηςκ, άμονμξ – 

άβμονμξ, ανπεφς – ανπεφβς. Ώπμαάθθεηαζ, ηαθυβενμξ – 

ηαθυενμξ, θαβί – θαΎ, πνμ ημο ι, ζθζβιέκμξ – ζθζιέκμξ, 

πνάβια – πνάια. Μεηααμθέξ, β>γ, β>η, F>β, β>θ, β>α, β>δ, 

δ>β, ηκ>βκ, κκ>βκ, ηδ>βδ, ηα>βα, νβ>νη, αβ>αη, οβ>οη, β>π, 

π>β. Πνμηάζζεηαζ, αία – βαία, κμχ – βκχκαζ, δμφπμξ – 

βδμφπμξ.  βαιιάηζμκ, βαιιαηίζημξ (οπμημνζζηζηά ημο 

βάιια), βαιιμεζδήξ, βαιιαημεζδήξ, βαιιαηζζιυξ (αδοκαιία 

πνμθμνάξ ημο β), βαιιαηίγς- ηάιπημιαζ. 

  

   δίβαιια (F) εη ημο ζπήιαημξ ηςκ δφμ βάιια ηαε’ φρμξ. 

Ώπυ ηδκ «Πονζυξ» εβηοηθ. δζααάγμοιε: <<Τν F θζόγγνο θαη’ 

εμνρήλ αζζελήο σο πξνο ηελ άξζξσζηλ θαη ηελ θπζηνινγηθήλ 

ήηνη θσλεηηθήλ παξαγσγήλ ηνπ, ήξρηζελ εμ αξραίσλ ρξόλσλ λα 

ηείλεη ελ ηε Διιεληθή εηο ηελ πιήξε απνβνιή θαη απνζηώπεζίλ 

ηνπ… Οη Ίσλεο απώιεζαλ ην F ελσξίο, δηα ηνύην θαη ην Ησληθό 

αιθάβεην εζηεξείην απηνύ ηνπ γξάκκαηνο. Γηα ηνλ ιόγνλ απηόλ 

(όηαλ ην Ησληθό αιθάβεην εηζήρζε ζηελ Λέζβν, Κόξηλζν, 

Κξήηε, Βνησηία, Φσθίδα, Λνθξίδα, Ήιηδα θ ά., ρώξεο νη νπνίεο 

δελ απέβαινλ ην δίγακκα, εμ ίζνπ λσξίο πξνο ηνπο Ίσλαο θαη 

Αηηηθνύο) ερξεηάζζε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξνο παξάζηαζίλ ηνπ 

γξάκκαηα, ηα νπνία παξίζησλ θζόγγνπο ζπγγελείο πξνο ηνλ δηα 

ηνπ F γξαθόκελνλ θζόγγνλ. Δηο ηνύην (θαζώο θαη εηο ηελ 

εθάζηνηε κεηαβαιινκέλε πξνθνξά ηνπ F) νθείιεηαη ην όηη 

επξίζθνκελ ηνλ θζόγγνλ ηνύηνλ γξαθόκελνλ πόηε κελ δηα ησλ ν, 

π, νπ, πόηε δε δηα ησλ β θαη θ θαηά ηόπνλ… Ο Άγγινο θξηηηθόο 

θαη θηιόινγνο Bentleu απέδεημε ηελ ύπαξμε ηνπ F παξα ησ 

Οκήξσ… 3354 θνξάο>>. 

 

   βεκεζάξ βέκμξ, ζοιπίπηεζ δ πνςημειθάκδζή ηδξ ιε ηδκ ανπή 

ηδξ ζηακυηδηαξ ημο βαιείκ ηαζ βεκκάκ, βεκεζάδα, βέκεζα, 

βέκεζμκ, βεκεζάηδξ, βεκεζμθυνμξ, βεκεζάς, βεκεζάγς, βέκοξ, 

βεκείαζζξ, βεκεζάζης, βεκεζαζηήν, βεκεζήηδξ, βεκεζυθδξ, 

βκάεμξ (βεκεζάηδξ > βεκάηδξ > βκάηδξ > βκάεμξ, η>ε)- δ 

ζζαβχκ, βέκοξ, επί ζηεκμφ πμνειμφ, βκαειυξ, βκαευς, 

βκάεςκ, βκαεχκζμξ, βμφκα (βέκοξ, ε>μ>μο), βμοκανάξ, 

βμοκάημξ, βμοκανζηυ, βμοκζυ, βμφκςια, βμοκαναίμζ, 

βμοκάνζμζ, βμοκέιπμνμξ. 

 

   βυμξ ηονίςξ επί κεηνχκ. Νμιίγμοιε υηζ εη ημο βυκμξ 

ηαηάβεηαζ δζυηζ επί ηέηκςκ εακυκηςκ ενδκεί ηακείξ 

πενζζζυηενμ ηαζ εκημκυηενα. Βηηυξ ηαζ ακ πνυηεζηαζ πενί 

μκμιαημπμζίαξ, υπςξ ηα αμ-χ, ηυ-ιπμξ, ά-πμξ- ενήκμξ, 

ηθαοειυξ, ζηεκαβιυξ, ηναοβή, πέκεμξ, μθμθοβιυξ, ηονίςξ επί 

κεηνχκ.  βμδνυξ, βμενυξ, βμήιςκ, βμεδκυξ, βέβςκα (πνηι. ιε 

ζδιαζία εκεζη., μ>ς)- ηνάγς, θςκάγς δοκαηά, ράθθς, 

δζαηδνφηης, δζαθαθχ, βεβχκδζζξ, βεβςκίζης, βεβςκυξ, 

βεβςκμηχιδ (ηχιδ), βμββφγς (βμβμβμ-, μ>ο), βυββοζζξ, 

βμββοζιυξ, βμββοζηήξ, βυββοζμξ.   

 

   βυδξ βυ-μξ- ηονίςξ μ ενδκχκ, μ ηναοβάγςκ, βμββφγςκ, 

ιάβμξ (εη ηςκ βμενχκ θςκχκ ιε ηζξ μπμίεξ ράθθμκηακ μζ 

ιαβζηέξ επςδμί), πθάκμξ, επςδυξ, εαοιαημπμζυξ, ρεφηδξ, 

απαηεχκαξ.  βμδηεία, βμήηεοια, βμήνεοζζξ, βμδηεοηζηυξ, 

βμδηζηυξ, βμδηεφηνζα, βμδηεφς, βμδηήξ, βμαηάξ, βμδηνίξ, 

βυδζζα, βμδηεοηήξ, βμδηεοηζηά, βυδηνμκ, βδηεφς (μδ>δ), 

βδηεία, βδεεία (η>ε), βδεζά, βήηεια, βδηεοηήξ, βδηεφηνζα. 

 

   βφα, βφδξ βδ, βα, α>ο- ηαιποθςιέκμ λφθμ ημο ανυηνμο ζημ 

μπμίμ ανιυγεζ ημ οκί, ιέηνμ βδξ, πθδε. πςνάθζα.  βμφκα 

(ο>μο), βμφκςκ, βμοκυξ, βμοκί, βυκο, βυκαημ, βμοκάγμιαζ, 

βμοκυμιαζ, βμφκαζια, βμκαηζά, βμκαηίγς, βμκαηζζιυξ, 

βκφπεημξ (πίπης), πνυπκς (πνμ + βυκο > βκο, β>π), βκφλ, 

ζβκφα, βοίμκ- ημ ιέθμξ ηα πυδζα, ηα πένζα, βφδξ, ημ υθμ ζχια, 

βοζυς, βοζυξ. 
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   βοικυξ βο-ίμκ + ιέκς, ιέκς ιε ηα ιέθδ ημο ζχιαημξ 

αηάθοπηα, βοικυς, βοικάγς, βοικάξ, βοικαζία, βοικχκς, 

βοικάζζμκ, βοικαζζάνπδξ, βοικαζζανπία, βοικαζίανπμξ, 

βφικαζζξ, βφικαζια, βοικαζηζηή, βοικάδδμιαζ (ζδ>δδ), 

βοικαζηήνζμκ, βοικαζηζηυξ, βοικήξ, Γοικήζζαζ, βοικδηεία, 

βοικδηεφς, βοικήηδξ, βοικδηία, βοικήηζξ, βοικζηυξ, 

βοικδηεφς, βοικμ-, βφικςζζξ. 

 

   εββοάς εκ + βο-ίμκ, κβ>ββ- δίκς ή εβπεζνίγς ηάηζ ςξ 

εκέβπεζνμ, πζζηχκς, αννααςκίγς, είιαζ οπεφεοκμξ.  εββφδ, 

εββφδζζξ, εββοδηήξ, εββοχιεκμξ, εββοδηυξ, εββοαθίγς, 

εββοζυς, έββομξ, επέββομξ (έπς). 

    βφαθμκ βο-ίμκ + είνς, άνς, ν>θ- ημ έκα εη ηςκ δφμ ιενχκ 

ημο εχναημξ (ημ ιεκ έιπνμζεεκ ημ δε υπζζεεκ «πεξόλαηο 

ζπλήπηνλ πξνο άιιεια»), ημ ημίθμ, ημίθςια αββείμο.  βοαθυξ, 

βοάθδ ( = πμηήνζ). 

 

   βςκία βμοκί (βφδξ, ο,μο>ς)- βςκία, μ αβηχκαξ.  βςκζάγς, 

βςκζαίμξ, βςκζχδδξ, βςκζαζιυξ, βςκίδζμκ, βςκζυμιαζ, 

βςκίςζζξ, βςκζςηυξ, άβςκμξ, πανάβςκμξ. 

 

   ζζαβχκ ζείς, ζίς + βφδξ (ο>μ- ημ ζαβυκζ, ημ μζηυ ημο 

ζαβμκζμφ.  ζαβυκζ, ζαβμκμφ, ζαβμκζά, ζζαβυκζμκ, ζζαβμκίηδξ, 

ζοαβχκ (ζ>α>ο), οαβχκ. 

 

    πχβςκ ο-πυ + οαβχκ (μοα>ς)- ημ βέκεζμ.  πςβςκζαίμξ, 

πςβςκίαξ, πςβςκζάηδξ, πςβχκζμκ, πςβςκίηδξ, πςβςκμ-, 

πςβςκχδδξ, πζβμφκζ (ε-πί), πζβμοκάημξ, πζβμοκζά, πδβμφκζ 

(α>δ), πδβμοκάημξ, πδβμοκζά. 

 

   θαβχξ, θαβςυξ, θαβυξ θα (επζηαη.) + βοίμκ, εη ημο 

ακαθμβζηχξ οπενιεβέεμοξ μπζζείμο πμδζμφ ημο, ημ μπμίμ 

παναηηδνζζηζηχξ ηάιπηεηαζ ζε μλεία βςκία- μ θαβυξ.  

θαβςεζδήξ, θαβςμεζδήξ, θαβςκζηυ, θαβςκίηα, θαβς-, θαβμ-, 

θαβζδεφξ, θάβκδξ (θαβχξ > θαβςκυξ > θάβκδξ, είκαζ 

ηαηαθενήξ ζηα αθνμδίζζα)- αηυθαζημξ, πυνκμξ, θάβκμξ, 

θαβκεφς, θάβκεοια, θαβκεία, θάβκα, θάββεια (βαιχ, α>ε), 

θαββεφς (αθ. θαββεφς ζημ θαββάγς), θάβηεια (β>η), 

θαβηεφς, θαβχκ (αθ. θαβχξ)- μ θαβυξ, ημ ημίθςια ηάης απυ 

ηα πθεονά, θαββυκζ (ημο θαβμφ ιεβάθμ), ηάεε ημζθυηδηα. 

 

   θαβανυξ θαβχκ + άνς- παθανυξ, ελαζεεκζζιέκμξ, παφκμξ, 

ημίθμξ, ααεμοθυξ, ζζπκυξ, επί ηςκ θαβυκςκ γχμο, οπμπςνχκ, μ 

ηαεανυξ, μ δζαοβήξ (οπμπςνμφκηςκ ηςκ ζηενεχκ ζςιαηζδίςκ 

ή λέκςκ μοζζχκ), ακυεεοημξ, θαβανά, θαβανίγς, θαβάνζζια, 

θαβάνςια, θαβανζζηήξ, θαβακίγς. 

 

   θαββάγς θαβ-ανυξ + άβς- οπμπςνχ.  θαββακυμιαζ, 

θαββές, θαββανεφς, θαββεφς (αθ. θαββεφς ζημ θαβανυξ), 

θαββυκζ, θμββάγς (α>μ), θάβακμκ, θαβάκα, θαββάδα, 

θαβηάδα (β>η), θαββάδζ, θαβηάδζ, Λάβηα, Λαβηάδα, 

Λαβηδαίζηα, θαβηαδάηζ, Λαβηαδάηζα, Λαβηαδάξ, 

Λαβηάδζα, θαβηαδζά, θαβηαδίγς, Λαβηαδίηζα. 

 

   θφβμξ θαβχκ (α>ο), θαβανυξ = οπμπςνχκ, ημίθμξ- θοβανζά, 

δέκδνμ ή εάικμξ υιμζμξ ιε ζηζά, ζηνέαθδ, ηαθζάβνα, πζεζηήνζμ.  

θοβέα, θοβδνυξ, θοβίγς, θφβζκμξ, θοβζζιυξ, θφβζζια, 

θοβζζηήξ, θοβζζηζηυξ, θοβζζηυξ, θοβυδεζιμξ, θοβμπθυημξ, 

θοβυς, θοβζζιέκμξ, θοβχ θοβάς, θοβανζά, θοβενάδα, 

Λοβενήξ, θοβενυξ, θφβδια, θοβζά, Λοβζά, θοβζέιαζ, θοβυκα. 

 

   Αδχ αθ. βαία, βδ, δα, δδ- Αήιδηνα.  Αδιήηδν (ιήηδν), 

Αήιδηνα, Αδχμξ, ΑδςΎκδ, Αδιήηνζμξ, Αδιδηνζαηυξ, 

Αδιδηνζάξ, Αδιήηνζμκ, Αδιήηνζα, Αδιδηνζχκ, 

Αδιδηνζάδα, δδιδηνζαηά, δδιδηνζαηυξ, δδιδηνζάηζημ, 

Αακάδ- υκμια ηδξ λδνάξ, Αακαμί- βδβεκείξ, ΑακαΎδαζ, 

ΑακαΎδεξ, Αακαυξ. 

 

   δάιμξ, δήιμξ αθ. Αδχ- δζαιένζζια βδξ, βδ, πχνα, πθήεμξ, 

οπμδζαίνεζδ θοθχκ, θαυξ.  δδιαβςβία (άβς, άβαβμκ), 

δδιαβςβές, δδιαβςβυξ, δδιάναημξ (ανάμιαζ), δδιανπές, 

δδιανπία, δήιανπμξ, δήιεοζζξ, δδιεφς, δδιδβυνμξ 

(αβμνεφς), δδιζεφς, δήιζμξ, δδιζμονβυξ (ένβμκ), 

δδιζμονβές, δδιζμονβία, δδιζμφνβδια, δδιζμονβζηυξ, 

δδιζςζηί, δδιμ-, δδιμηναηία, δδιμηναηίγς, δδιμηνάηδξ, 

δδιμηναηζηυξ, δδιυμιαζ, Αδιμζεέκδξ, δδιυζζμξ, δδιμζία, 

δδιμζζά, δδιμζζεφς, δδιμζζυς, δδιμζζμβνάθμξ, 

δδιμζζμβναθία, δδιυηδξ, δδιμηζηυξ, δδιμφπμξ (έπς), 

δδιυς, δδιχδδξ, δήιςια, δδιμηεφμιαζ, δδιμημθυβζμκ, 

δδιςθεθήξ (ςθέθεζα), δδιμθζθήξ, δδιμηυπμξ (ημπίγς), 

Αάιςκ, Ααιμηθήξ (ηθέμξ). 

 

   πίδαλ ε-πί + δα ( = βδ) + άβς, άλς- πδβή.  πίδαηαξ, 

πζδαηίηζξ, πζδαηυεζξ, πζδαηχδδξ, πζδάς, πζδφς (α>ο), 

πζδήεζξ, πζδοθίξ, πζδαηυεζζα. 

 

   έδαθμξ ε (εοθςκ.) + δα ( =βδ) + άπης (αθή), αοηυ πμο 

άπηεηαζ ηδξ βδξ- μ ποειέκαξ, ημ εειέθζμ, δ αάζδ ηάεε 

πνάβιαημξ, ημ δάπεδμ, ηυπμξ, βδ, ημ πνςηυηοπμ ιένμξ 

ζοββνάιιαημξ.  εδάθζμκ, εδαθίγς, εδαθζαίμξ, ηαηεδαθίγς, 

ηαηεδάθζζζξ, οπέδαθμξ, πνμζεδαθίγς, πνμζεδάθζζζξ, 

ακεδαθζηυξ, έδεεθμκ (ε>α, θ>ε), εδέεθζμκ. 

 

   μφδαξ έδαθμξ, ε>μ>μο- δ επζθάκεζα ηδξ βδξ, ημ έδαθμξ, ημ 

πάηςια δςιαηίμο ηαζ μζηζχκ.  μοδέμξ, μδυξ, μοδυξ, μδμ-. 

 

   ςαά μοδαίμξ ( = πευκζμξ), μφδαξ, μο>ς, δ>α, αθ. δήιμξ- 

οπμδζαίνεζδ ηςκ ηνζχκ ιεβάθςκ πνχηςκ θοθχκ ζηδ πάνηδ.  

ςαάγς, ςαάηδξ, ςβή (α>β), μοαί ( = θοθαί, απμαμθή ημο α). 

 

   ηυπμξ έδαθμξ > δάθμξ > ηάπμξ (δ>η, θ>π) > ηυπμξ (α>μ)- 

ιένμξ, πχνα, ημπμεεζία, εέζδ, ιένμξ ημο ζχιαημξ, βοκαζηείμ 

αζδμίμ, πςνίμ ζοββναθέςξ (αθ. έδαθμξ), ημζιδηήνζμ, 

δζαιένζζια, ημπζηή δζαίνεζδ, επανπία, οπυεεζδ πνμξ 

ζογήηδζδ, πενίζηαζδ, εοηαζνία.  ημπάνπδξ, ημπάνπδζζξ, 

ημπανπία, ηυπανπμξ, ημπζηυξ, ημπίηδξ, ημπμηδνές, 

ημπμηδνδηήξ, άημπμξ, αηυπςξ, αημπεφς, αηυπδια, ημπάγς, 

ημπές, μοημπία (μο), μοημπζηυξ, μοημπζζηήξ, μοημπζζηζηυξ, 

ημπζάηζημξ, ημπζηζζιυξ, ημπζηζζηήξ, ημπίμ, ημπζμ-, 

ημπμβναθία, ημπμβναθζηυξ, ημπμβνάθμξ, ημπμεεηχ, 

ημπμεεζία, ημπμεέηδζζξ, ημπςκφιζμκ (υκμια), ημπςκοιία, 

ημπςκοιζηυξ, ημπμθμβία, εκηυπζμξ, εκημπίγς, κηυπζμξ, 

εκημπζυηδξ, εκηυπζζζξ, εκημπζζιυξ, εκημπζζηήξ, 

εκημπζζηζηυξ. 

 

   Αανδάκζμξ αθ. Αακαυξ (Αδχ), Αακαμί ( = βδβεκείξ), ιε 

έηηαζδ (υπςξ ημ δανδάπης εη ημο δάπης). Άπακηεξ μζ Ώνπαίμζ 

Έθθδκεξ επέιεκακ ζημ βδβεκέξ ηδξ ηαηαβςβήξ ηςκ- μ 

ηάημζημξ ηδξ Αανδακίαξ.  Αανδακία, Αάνδακμξ, Αανδάκεζμξ, 

Αανδακίξ, Αανδακίδδξ, Αανδακίςκεξ, Αάνκαηεξ (Αάνδακεξ, 

ιε ιεηάεεζδ), Νηάνκαηεξ, Νηανκάηαξ. 

 

   έδμξ (δαζ.) ζέδαξ = ηαεέδναξ, Δζφπ., ζέθθα (ζέδ-θα, 

δθ>θθ) = ηάεζζια, εθίππζμκ ηαζ ελ αοημφ ημ ζεθθάνζμξ. εθθμί 

(εδ-θμί), Βθθμί (δαζ.) = μζ ηάημζημζ ηδξ Αςδχκδξ, θφθαηεξ 

ημο ιακηείμο ημο Αζυξ, ακαβηαζιέκμζ κε δζάβμοκ αίμ ηναπφ ηαζ 

αζηδηζηυ, «αληπηόπνδεο, ρακαηεύλαη (επί ηδξ βδξ ημζιχιεκμζ)» 

ημοξ απμηαθεί μ ιδνμξ. Ο δε μθμηθήξ «ησλ νξείσλ θαη 

ρακαηθνηηώλ». Καηά ημκ Δζφπ. «Έιια (δαζ.) = θαζέδξα θαη 

Γηόο ηεξόλ Γσδώλεο», αθ.εθθυξ. Βπίζδξ εθθά (δαζ.) = 

ηαεέδνα, Λάη.. Ώπυ ηα παναπάκς θαίκεηαζ υηζ δ δαζεία 

πνμένπεηαζ απυ ημ ζ, δδθαδή εξ + δα (βδ) > ζέδα > έδμξ ή εξ 

+έδα-θμξ > ζέδαξ > έδμξ- έδνα, ενυκμξ, ηάεζζια, μζηδηήνζμ, 

έδναζια, ιάθζζηα ηςκ εεχκ, επί καχκ, άβαθια ηαζ μ ηυπμξ 

ζημκ μπμίμ ζδνφεηαζ, εειέθζμ, αάζδ, αάενμ.  ζέδαξ, ζέθθα, 

ζεθθάνζμξ, εθθμί, Βθθμί, εθθά, Έθθδ, Βθθήζπμκημξ, έδνα, 
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έδναζια, έδνδ, ηαεέδνα (ηαηά), έδναζ, αθεδνχκ (απυ), 

εδνάγς, εδναίμξ, εδνήεζξ, εδναζυμιαζ, εδναζχκς, 

εδναίςζζξ, έδνακμκ, εδνζάς, έδνζμκ, εδνίηδξ, εδχθζμκ, 

εδςθζάγς, έδςθμκ, εδνμ-, εθθυξ ( = ημ κεμβκυ ηδξ εθάθμο, 

δζυηζ ηνφπηεηαζ, θμοθάγεζ επί ημο εδάθμοξ), Βθθάξ (εθθμί, 

Βθθμί), Έθθδκ, Έθθάδα, Έθθδκαξ, Βθθδκ-.  

 

   εζθδκυξ αθ. έδμξ, εθθμί (ε>εζ), δζυηζ δζέεεηε πνμθδηζηή 

δφκαιδ- μ απχνζζημξ ζφκηνμθμξ ημο ΐάηπμο, παηέναξ ηςκ 

αηφνςκ.  εζθδκχδδξ, εζθδκζηυξ. 

 

   ζδνφς (δαζ.) έδνα, ε>ζ- ηάκς ή αάγς ηάπμζμκ κα ηαείζεζ, 

εβηαεζζηχ ηάπμζμκ ζε ηάπμζα εέζδ, ημπμεεηχ αζθαθχξ.  

ίδνοιαζ, ίδνοια, ίδνοζζξ, ζδνοηζηυξ, ζδνοηήξ, ζδνφηνζα, 

εβηαεζδνφς (εκ + ηαηά). 

 

   έθεδνμξ επί + έδνα- ηαεζζιέκμξ ζε ηάηζ, μ ηαεζζιέκμξ 

πθδζίμκ, παναηαεήιεκμξ ηαζ παναθοθάηηςκ, δζάδμπμξ, 

ημπμεεηδιέκμξ ζε εθεδνεία πνμξ αμήεεζα ή ακαημφθζζδ.  

εθέδνα, εθεδνάγς, εθέδνακμκ, εθεδνάς, εθεδνεία, 

εθεδνεφς, εθεδνζηυξ, εθεδνήζζς, εθεδνζάς, εθεδνίγς. 

 

   ενάς έδνα > εδ- (δαζ.) > ε, δζυηζ ημ ε είκαζ ημ δαζφ ηςκ 

μδμκηυθςκςκ- ηαείγς.  ενάκμξ, ενάκμζ, ενακεφς, ενακίμκ, 

ενακίδζμκ, ενακίηδξ, ενάκολ, ενήκοξ (α>δ), ενυκμξ (α>μ), 

ενμκίγμιαζ, ενμκυμιαζ, εκενμκίγμιαζ, εκενυκζζζξ, 

ενμκζζιυξ, ενυκςζζξ, ενυκζμκ, ενμκίξ, ενμκζζηήξ, ενςζιυξ 

(μ>ς), εηενυκδζζξ, εηενμκίγς. 

 

   ζέθια αθ. έδμξ, ζέδαξ, ζέθ-θα, δ>θ (δάθκδ – θάθκδ). ημκ 

ιδνμ εΰζζεθιμξ, εφζεθιμξ ζδιαίκεζ μ έπςκ ηαθά ζέθιαηα, 

γοβά ή ηαεέδναξ, ηαθά ενακία βζα ημοξ ηςπδθάηεξ- 

ηαείζιαηα ηςπδθάηδ, ηαηάζηνςια, ηαεέδνα, ενυκμξ, ηάεε ηζ 

ηαηαζηεοαζιέκμ απυ λφθμ, ηειάπζα λφθςκ πνμξ μζημδμιή.  

εφζεθιμξ, εΰζζεθιμξ, ζεθάδζημ, ζεθάξ, ζεθιίξ, ζεθιυξ, 

ζέθπζδεξ (ι>π), ζέθα, ζεθχκς, ζέθςια, ζεθςηυξ, ζεθίξ- 

ζακίδα, ηα ηαείζιαηα ηςκ ηςπδθαηχκ, ιεηαθ. θφθθμ παπφνμο, 

δ ζεθίδα αζαθίμο, ζεθίδςια, ζεθίδζμκ, ζεθζδχκς, ζεθίδα, 

ζεθζδμ-, ζεθίδςζζξ, ζυθα (ε>μ), ζμθζάγς, ζμθυδενια. 

 

   ζακίξ ζεθίξ ε>α, θ>κ- ζακίδα, εφνα, ζακίδζ, λφθζκμ ζηνίςια 

ή πάηςια, ηαηάζηνςια πθμίμο, λφθζκδ πζκαηίδα.  ζακίδα, 

ζακίδζ, ζακζδυς, ζακίδςια, ζακζδάξ, ζακζδμ-, ζακζδχκς, 

ζακίδςζζξ, ζακζδςηυξ. 

 

   ζάιααθμκ ζακ-ίξ + αάθθς > ζάκααθμκ > ζάιααθμκ (κ>ι)- 

ζακδάθζ.  ζάκδαθμκ (α>δ), ζακδάθζ, ζακδαθμ-, ζακηάθζ (δ>η). 

 

    ζζιυξ ζέθια, ζεθίξ, ζακίξ, ε>ζ- μ έπςκ ηδκ ιφηδ ζζιή, 

πθαηζά, πθαηφξ, ιεηαθ. ηεηθζιέκμξ πνμξ ηα άκς, ηαθοιιέκμξ 

πνμξ ηα άκς, ημίθμξ, είδμξ επζδέζιμο.   ίιμξ, ζζιμ-, ζζιυηδξ, 

ζζιυς, ζζιχκς, ζίιςια, αζίιςημξ, αζίιςηα, επίζζιμξ, 

επζζζιυς. 

 

   έγμιαζ (δαζ.) έδμξ > έδζ-μιαζ > έγμιαζ (δζ>γ)- ηαείγς ημκ 

εαοηυ ιμο.  ηαεέγμιαζ (ηαηά), έζζξ (είζα, αυν. εκενβδηζηυξ 

ημο έγμιαζ)- ηάεζζια,  ήιαζ (είιαζ πνηι. ημο έγμιαζ, εζ>δ)- 

ηάεμιαζ, παναθοθάς, ιέκς ηνοιιέκμξ, είιαζ ζδνοιέκμξ, 

ηείιαζ, ηάεδιαζ (ηαηά), ηάεδζια, ίγς (ε>ζ), ηαείγς, ζγάκς, 

ζζδάκς (γ>ζδ), ηαεζγάκς, ίγδια, ηαείγδζζξ, ίζια (δ>ζ), 

ηάεζζια, ηηίγς (ηαηά), ηηίζζξ, ηηίζια, ηηζζηφξ, ηηίζηςν, 

Κηίζιαηα, Κηζζηάδεξ, ηηζζηζηά, ηηζζηυξ, πηίγς (η>π), 

πηίνζμ, ηηίνζμ. 

 

   ήζοπμξ είζ-α (εζ>δ, πνηι. ημο έγμιαζ) + άπμξ (α>ο)- 

ήνειμξ, αηίκδημξ, ζζςπδθυξ, πνάμξ.  δζοπαίμξ, δζφπζμξ, 

δζφπςξ, ήζοπμκ, δζοπυμιαζ, δζοπάγς, δζοπζυηδξ, δζοπία, 

δζφπζιμξ, δζοπίδαξ, δζοπαζιυξ, δζοπαζηήξ, δζοπαζηήνζμκ, 

δζοπαζηζηυξ, Δζφπζμξ, εθδζοπάγς (επί), εθδζοπαζιυξ, 

άζοπμξ (α, επζηαη.), αζοπία, άζοπα, άζοπμκ, δζφπδ, ήζοπα. 

 

   Ώπαζυξ α (επζηαη,) + βαία (β>π), δζυηζ δέπεδηακ εζζαμθή 

Εχκςκ ηαζ ηονίςξ Αςνζέςκ, δδθαδή Ώπαζυξ = βδβεκήξ- δ 

πχνα ηδξ Πεθμπμκκήζμο.  ΏπαΎα, Ώπασζηί, πάσμξ, παυξ, 

πάζζμξ (ηα ηεθεοηαία ζδιαίκμοκ βκήζζμξ, αθδεήξ, αβαευξ). 

 

   Ώπεθχμξ α (επζηαη.) + βέ-α (β>π) + θμφς (μο>ς)- υκμια 

δζαθυνςκ πμηαιχκ, ιεηαβ. ζδιαίκεζ πάκηα πμηαιυ ή εκ βέκεζ 

ημ φδςν.  Ώπεθχζμξ, Ώπεθςίδεξ. 

 

   παιαί, πάις αθ. Ώπαζυξ, Ώπεθχμξ, εη ημο βδ, βα (β>π)- 

ηαηά βδξ, ηάης.  παιάδζξ, παιάγε, παιάεεκ, παιαζ-, 

παιάκδζξ, παι-, παιδθυξ, παιδθχξ, παιίηζξ, παιυεεκ, 

παιενπήξ (ένπς), παιενπχξ, παιένπεζα, παιδθμ-, 

παιήθςια, παιδθμφηζζημξ, παιήθςζζξ, παιδθχκς, παιμ-, 

παιμβεθχ, παιυβεθμ, παιμβεθαζηυξ, παιμβέθαζια, 

παιμβέθζμ, παιμφνα, παιπδθυξ, ηάιδθμξ (π>η, δζυηζ 

παιδθχκεζ βζα κα θμνηςεεί), ηαιήθα, βηαιήθα, ηαιδθάηδξ, 

ηαιήθεζμξ, ηαιδθίγς, ηαιδθμ-, ηαιδθζένδξ, ηαιδθζένζημξ, 

ηαιδθχδδξ, πάκζ (ι>κ)- πακδμπείμ υπμο λάπθςκακ πάις, 

παθί (κ>θ), πεαιαθυξ (παιδθυξ, ημ ε πανειαάθθεηαζ), 

πεαιαθυηδξ, πεαιαθυς, πεαιαθμ-, πεχκ (πεα-ιαθυξ)- δ βδ, 

πευκζμξ, πεμκήνδξ, πεμκμ-, ηαηαπευκζμξ, εάικμξ (αθ. π-εαι-

αθυξ, πεχκ), εαικάξ, εαικίηδξ, εάικα, εαικμεζδήξ, 

εαικχδδξ. 

      

   πχνμξ βδ + υνμξ > βδυνμξ > πχνμξ (β>π, αθ. Ώπαζυξ, παιαί, 

πεχκ, δμ>ς)- ηυπμξ, πςνζζιέκμ ιένμξ εδάθμοξ (έπςκ υνζα), 

ιένμξ, αβνυξ, πχνα, βδ, πενζμοζία, ηηήια, ελμπή.  πχνδ, 

πχνα, πςνάθζμκ, πςνές, πχνδια, πχνδζζξ, πςνδηζηυξ, 

πςνδηυξ, πςνίμκ, πςνζηυξ, πςνδηυηδξ, πςνζαηζά, 

πςνζαημζφκδ, πςνίηδξ, πςνίγς, πςνζζηήξ, ηαηαπςνίγς, 

ηαηαπχνδζζξ, ηαηαπςνζζιέκμξ, πςνζζιυξ, πςνίξ, πχνζ, 

πςνχ, πςνάς, πςναΎηδξ, πςναηά, πςναηαηγήξ, πςναηεφς, 

πςναηυ, πςνάθζ, πςνδηζηυηδξ, πςνζακυξ, πςνζάηδξ, 

πςνζάηζημξ, πςνζαημ-, πςνζυ, πςνζμοδάηζ, πςνζζζά, 

πχνζζια, Υςνζζηή, πςνζζηά, πςνμ-, ζοβπςνχ, ζοβπςνκχ, 

ζοπςνχ, ζοπςνκχ, ζοπςνάς, ζοπςνκάς, ζοβπχνζμ, 

ζοβπςνζακυξ, ζοβπςνζηυξ, ζοβπςνζηζηυξ, βςνδηυξ (πχνδ = 

εέζδ, π>β)- δ θανέηνα, εήηδ ηυλμο. 

 

                           Ρίγα  ια- >  βα-  >  ηαηά 

 

   ηαηά πα-ιαί (π>η), βα (β>η)- πνμξ ηα ηάης, επάκς ζε ηάηζ, 

εκηυξ, ιέζα, εζξ, ηίκδζδ πνμξ ηάπμζμ ζδιείμ, εκακηίμκ 

ηάπμζμο, ςξ πνμξ ηάηζ, πενί ηάπμζμο, εκ ζπέζεζ, δζακειδηζηχξ, 

πνμξ δήθςζδ δζεοεφκζεςξ, πνμξ ηάπμζμ ακηζηείιεκμ ή ζημπυ, 

επί  ανζειχκ ιδ αηνζαχξ μνζγμιέκςκ, ζπεδυκ, πενίπμο, επί 

πνυκμο, δζανημφκημξ ηάπμζμο βεβμκυημξ. ηάης, εηαηυκ (δαζ., 

ε ελ α αενμζζηζημφ), ηήημξ (α>δ, κμιίγμκηακ εδνίμ ηςκ 

ααεέςκ οδάηςκ)- ιέβα εαθάζζζμ εδνίμ, ηδηία, ηδηεία, 

ηδηυμιαζ, ηήηδια, ηδημ-, ηδηχδδξ, ηδηχεζξ, ηήηεζμξ, 

ηδηχμξ. 

 

   ηαίκοιαζ πνηι. ηέ-ηαζ-ιαζ (η>ζ), εη ημο ηαηά ηάης, 

δδθαδή έπς ημκ άθθμκ οπυ ηάης, Αςν. πνηι. ηέ-ηαδ-ιαζ 

(η>δ)- οπενηενχ, οπενέπς.  ηέηαζιαζ (πνηι. ιε ζδιαζία 

εκεζη.), ηάγμιαζ (ηέ-ηαδ-ιαζ, ηάδζ-μιαζ > ηάγμιαζ, δζ>γ), 

Καίζαν (ηέ-ηαζ-ιζα, ηαί-κοιαζ)- ημ μζημβεκεζαηυ υκμια ημο 

ΓαΎμο Εμοθίμο Καίζανμξ, Καζζάνεζμξ, Καζζάνζμκ, 

Καζζανζακμί, Καζζανεφς, Καίζαναξ, ηαζζανζηυξ, 

Καζζάνζμ, Καζζάνζμξ, ηαζζανζζιυξ, Καζζάνεζα, Καζζανζά, 

Καζζανεζά, Καζζανεφξ, Καίζανδξ, Καίζανζ, Καζζανία, 

Καζζανζακά, Καζζανζακή, Καζζανίςκ, ηαζζανίηδ. 
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   Καζζζυπδ αθ. ηαίκοιαζ, ηαζ-, ηαγ- (γ>ζζ) + μρ (βεκ. μπυξ), 

δδθαδή δ οπενέπμοζα ζηδ θςκή- ζφγοβμξ ημο Κδθέςξ ηαζ 

ιδηένα ηδξ Ώκδνμιέδαξ, αζηενζζιυξ.  Καζζζέπεζα (έπμξ), 

Καζζία, Καζζζακή, Κάζζζμξ, Καζζζακυξ, Καζζμηίξ, 

Καζζςπία (ςρ), Καζζςπαίμζ, Καζζςπάξ. 

 

   πάγς αθ. ηαίκοιαζ, ηάγ-μιαζ (η>π), αυν. ηέ-ηαδ-μκ- 

ακαβηάγς ηάπμζμκ κα απμπςνίζεζ απυ ηάπμο, απμζηενχ 

ηάπμζμκ απυ ηάηζ.  αβπάγς (ακαπάγς), πάγμιαζ, Καζζάκδνα 

[πάγμιαζ (π>η, γ>ζζ, αθ. Καζζζυπδ) + άκδναξ, δζυηζ δεκ 

δέπεδηε ημκ ένςηα ημο Ώπυθθςκμξ]- ηυνδ ημο Πνζάιμο, 

πενζυκδζμξ ηδξ Υαθηζδζηήξ, Καζζάκδνεζα, Καζζακδνδκυ, 

Κάζζακδνμξ. 

 

   ηφδμξ (πενζζπχιεκμ) αθ. ηαίκοιαζ, ηάδ- > ηοδ- (α>ο)- 

δυλα, θήιδ, ιάθζζηα ζημκ πυθειμ.  ηοδαίκς, ηοδάκς, 

Θμοηοδίδδξ (εμο, πνμζηαη. αμν. ημο ηίεδιζ),  ηοδζάς, 

ηοδνυμιαζ, ηφδνμξ, ηοδάθζιμξ, ηφδζζημξ, ηφδζιμξ, ηοδήεζξ, 

ηοδκυξ, Κφδςκ, Κοδςκίαζ, Κοδςκία, Κοδςκζάηδξ, 

Κοδχκζμξ, Κοδςκίηδξ, ηοδςκζά, ηδδςκία, ηοδχκζ, 

ηοδςκζάς. 

 

   ηφδμξ πάγμιαζ = οπμπςνχ, αθ. πάγς, ηαδ- > ηοδ-(α>ο)- 

υκεζδμξ, φανζξ.  ηοδάζζς, ηοδάγς, ζηοδιαίκς, ζηφγμιαζ 

(δζ>γ), ζηφδιαζκμξ, ζηοενυξ (δ>ε), ζηοενςπάγς (μρ), 

ζηοενςπαζιυξ, ζηοενςπυηδξ, ζηοενςπυξ, ζηοζιυξ (δ>ζ). 

 

   ηήδς, ηδδαίκς ηε-ηαδ-ήζς, ιέθθ. ημο πάγς (πάγμιαζ), 

α>δ- εκενβχ, ηανάγς, εκμπθχ, εθίας.  ηοδμζιές (α>ο, μίιμζ), 

ηοδμζιυξ, ηεδάς (α>ε), ηεδαίς, ηεδάκκοιζ, ηέδιαηα, 

ζηεδάκκοιζ, ζηεδάς, ζηεδάγς, ζηεδαζιυξ, ζηέδαζζξ, 

ζηεδαζηήξ, ζηεδαζηυξ, δζαζηεδάγς, δζαζηέδαζζξ, 

ζζαζηεδαζηζηυξ, ζηίκδδιζ (ε>ζ), δζαζηίκδδιζ, ζηίκδαιαζ, 

ηίκδαιαζ, ζπζδήξ (η>π), αζπζδήξ (α, εοθςκ), ζπζδυεεκ, 

ζπζδκυξ, ζπζδυεζξ, ζπίγς, ζπζεαιή (δ>ε), ζπζεαιζαίμξ, 

ζπζεαιχδδξ. 

 

   ζπίγς ηεδάς ( = εναφς εζξ δφμ, δζαζπχ), η>π, ε>ζ, ζπίδζς >  

ζπίγς (δζ>γ)- δζαπςνίγς, δζαηέικς.  ζπίγα, ζπίδαλ, ζπίζζξ, 

ζπίδζμκ, ζπίδα, ζπίζια, ζπζζιή, δζαζπίγς, ζπζζηυξ, 

ζπζζιέκμξ, ζπζζηυθζεμξ, δοζπζδήξ (δοζ-), δοζπζδέξ, 

δίζπζζημξ, λεζπίγς (λε-), λεζπζζιέκμξ, ζπίζζιμ, ζπζζιάδα, 

ζπζζιαηζηυξ, ζπζζιυξ, ζπίζηςζζξ, ζπζγμ-, ζπζγμθνεκζηυξ, 

ζπζγμθνεκήξ, ζπζγμθνέκζα, ζπζγμθνεκία, ζπζγμ-, ζηίγς, 

ζηίγα, ζπεθίξ (δ>θ), ζηεθίδα, ζπεθίδζμκ, ηζίηα (ζπ>ηζ, δ>η, 

ζπίδδ), ηζέημοθα.  

 

   ζηυνμδμκ ζπεθίδζμκ (ηεδάς), ε>μ, θ>ν, ζηυνζδμκ > 

ζηυνμδμκ (αθμιμίςζδ), ζηυνδμ, ζηυνδμκ, ζημνδίγς, 

ζηυνδζμκ, ζημνδμδάθιδ (άθιδ), ζημνυδζμκ, ζημνμδμ-, 

ζημνμδχκ, ζημνμδυς. 

 

   ζπάγς ζπίγς (ζ>α), αθ. πάγς- ζπίγς, αθήκς εθεφεενμκ, 

θφς, ακμίβς μίδδια, ειπμδίγς, παναδίδς, παναιεθχ.  

ζπαδχκ, ζπάζζξ, ζπάζζιμ, ζπάζια, ζπαζιυξ, ζπαζηδνία, 

ζηάγς, ζηάς, ζηάκς, ζηάζζιμ, ζηάζζξ, αηαζζανπείμ, 

ζηαζίθα, ζηαζζιαηζά, ζηαζιυξ, ζηαζηυξ. 

 

   ζπίκμξ ζπίγς, ζπάγς- ζηίκμξ, ιαζηζπζά, ιαζηζπυδεκδνμ 

(ζπίγεηαζ μ θθμζυξ ημο δέκδνμο).  ζπίκεζμξ, ζπίκζκμξ, ζπζκίγς, 

ζπζκίξ, ζπζκμηνχηηδξ, ζηίκμξ, ζηίθθα (ζπίκ-θα, κθ>θθ), 

ζηζθθμηνυιιοδμκ, ζηζθθάνζμκ, ζηζθθζηζηυξ, ζηζθθδηζηυξ, 

ζηίθθζκμξ, ζηζθθχδδξ. 

 

   ηεάγς ηεδάς > ηεάδς > ηεάδζς > ηεάγς (δζ>γ)- ζπίγς, 

ηυας, ζοκηνίας, ημπακίγς.  ηαίαηα, ηαζάδαξ, ηεάδαξ, ηχμξ 

(ζοκδν.), ηείς (εα>εζ), ηέανκμκ, ηεάζιαηα (δ>η), ηαζεηάεζξ, 

ηαζέηαξ, ηαζεηυξ, ηέζηνα (ηεάζζς, ιέθθ. ημο ηεάγς)- είδμξ 

ζθονζμφ, μ ζπεφξ ηεζηνεφξ (ζθφναζκα), ηεζηνεφξ, ηεζηνεφς, 

ηεζηνίκμξ, ηεζηνζκίζημξ. 

 

   ηίζζα ηέζηνα, ε>ζ, ζη>ζζ, πηδκυ αδδθάβμ. Δ ηέζηνα 

θέβμκηακ ηαζ κήζηζξ δζυηζ ημ ζημιάπζ ηδξ ανίζημκηακ πάκηα 

ηεκυ, ηίηηα (ζζ>ηη), ηζζζααίγς, ηζζζάς, ηζζζδηυξ, 

ηζηηααίγς, ηζηηάς, ηίηηδζζξ, ηζζζχδδξ. 

 

   ηείς (αθ. ηείς ζημ ηεάγς), ηές βαία, βείμξ (β>η), βεί-ςζζξ, 

βεί-κμιαζ, βεζ-μηυιμξ, βεί-ηςκ, βε-ςνβυξ. Σμ –ιαζ είκαζ 

ηαηάθδλδ (ηείιαζ), αθ. ηάης, ηαηά- ηείημιαζ, ηαηάηεζιαζ, πενί 

ημζιςιέκςκ, πενί απναηημφκηςκ, επί θμκεοεέκηςκ, επί ηυπςκ, 

εονίζημιαζ, λαπθχκς, πθαβζάγς, ημζιάιαζ, ηείημιαζ αζεεκήξ, 

είιαζ εαιιέκμξ.  ηείιαζ, ηαηάηεζιαζ, ηέια, ηειιάξ, ηειάξ, 

ηείημιαζ, ημζιίγς (ε>μ), ημζιάς, ημζιήενα, ημίιδζζξ, 

ημζιζζιυξ, ημζιδηήνζμκ, ημζιχιαζ, ημζιάιαζ, ηεζιήθζμκ, 

ηεζιήθζμξ, ηχια (μζ>ς), ηςιαηχδδξ, ηςιαίκς, ηςιυμιαζ, 

ηφιζκμκ (μζ>ο, επζθένεζ αανοηανία), ημίηδ  (ε>μ), ημζηάγς ( = 

ημζιίγς, πθαβζάγς, ημζιάιαζ. Με ηδκ έκκμζα ημο αθέπς, 

πνμζέπς ηαζ παναηδνχ υπζ ιυκμκ ηαιιία ζπέζδ δεκ ιπμνεί κα 

ακαβκςνζζηεί αθθά ιάθζζηα αηνζαχξ ημ ακηίεεημ ζοιααίκεζ. Οζ 

εηοιμθυβμζ πανάβμοκ ηζξ έκκμζεξ ημο αθέπς εη ημο ημίηδ = 

θοθάηζμ ηαζ εκκμμφκ αεααίςξ υηζ απυ εηεί ηοηηάγεζ μ ζημπυξ. 

Πμοεεκά υιςξ δεκ ακαθένεηαζ δ θέλδ ημίηδ ιε ηδκ έκκμζα ημο 

θοθαηίμο. Νμιίγμοιε  υηζ δ αδοκαιία ηάπμζςκ βναιιαηζηχκ 

κα εηοιμθμβίζμοκ ημ νήια ηοηηάγς, ημοξ ελχεδζε ζηδκ 

ιεηααμθή αοηή (ηοηηάγς > ημζηάγς). Σμ ηοηηάγς εη ημο 

ηοπηάγς πνμένπεηαζ πμο ζδιαίκεζ ηφπης ηαζ πενζενβάγμιαζ, 

ενεοκχ, αθέπς ιε πνμζμπή (ηοπηάγς – ηοηηάγς, πη>ηη, υπςξ 

επηά – εηηά). Βπμιέκςξ ηα ημίηαβια, ημίηαια, ημζηάγς ηαζ 

ημζηάς, ιε ηδκ έκκμζα ημο αθέπς, πνέπεζ κα βνάθμκηαζ 

ηφηηαβια, ηφηηαια, ηοηηάγς ηαζ ηοηηάς,  ημζηαίμξ, 

ημζηάμιαζ, ημζηάγμιαζ, ημζηάνζμκ, ημζηαζία, ημζηίδζμκ, 

ημζηίξ, ημίημξ, ημζηχκ, ημζηχκζμκ, ημζηςκίζημξ, ημζηςκίηδξ, 

ημζηςκμ-, ημίηαζια (ιεηαθθεοιάηςκ), ημζηάζηνζα, ημζηίδα, 

ημζημθμβία, ημζηχκαξ, ημζηςκίηδξ, ηχαξ  (ηχ-ια, 

ζηνχκμκηαζ ηάης)- δένια πνμαάημο, ηχξ (ζοκδν.), ηχδζμκ, 

ηχδζλ (εη δένιαημξ), ηχδζηαξ, ημζηοθιάηζα (ς>μ, ζηφθθς). 

 

   εηεί αθ. είιζ (νίγα ε-) + ηεί-ς- ζ’ εηείκμ ημ ιένμξ, ζπακίςξ 

επί πνυκμο = ηυηε.  εηείεεκ, ηείεεκ, εηείεζ, ηείεζ, εηείζε, 

ηείζε, εηείκμξ, ηείκμξ, ηήκμξ (εζ>δ), εηείκδ, εηεζκχξ, ηείκςξ, 

εηείκζκμξ, επέηεζκα (επί), ηήκμξ (η>η), ηδκχ, ηδκεί, ηδκχεεκ, 

ηδκυεζ, ηδκίηα, ηακίηα (δ>α), ηδκζηάδε, ηδκζηαφηα, ηήιμξ 

(κ>ι), ηάιμξ, ηάιμκ, ήιμξ, άιμξ.  

 

   ηάξ αθ. ηχαξ, ηαηά, ηάης, δζα δενιάηςκ ηάθοπηακ ηζξ 

πνυπεζνεξ ηαθφαεξ, ζδίςξ μζ ηηδκμηνυθμζ (υπςξ ηχνα μζ 

κμιαδζημί θαμί). Βλ αοημφ ημ ηάζα (Λαη. casa), πμο ζδιαίκεζ 

ηαθφαα, μζηία, μίηδζδ. Πάκς δε ζε δένιαηα (ηχαξ) ηάεμκηακ 

ιέζα ζηδκ ηαθφαα ή ζημκ μίημ. Βλ αοημφ ηα ηάζαξ, ηαζάξ, 

ηαζήξ ( = ηάπδηαξ ή δμνά βζα ηάεζζια, εθίππζμ). Αδθαδή ηαζ 

ηα άκς ηαζ ηα ηάης ηδξ μζηίαξ ήζακ απυ δένιαηα- ημ δένια.  

ηάζα, ηάζαξ, ηαζάξ, ηαζήξ, ηάζμκ, ηάζζα ( = πυνκδ, εηαίνα 

ηαζ ηχνα θέβεηαζ ζπζηςιέκδ ηαζ ημ πμνκείμ μίημξ ακμπήξ), 

ηαζζααάξ (αάς, αζκές)- πυνκδ, ηαζαθαάγς, ηαζαθααδζηυξ, 

ηαζάθαζμκ, ηαζαφνα (ηαηάθδλδ –ονμξ), ηαζαονάξ, ηάζζοια 

(ζφια = ζχια)- ημ πέθια οπμδήιαημξ απυ ζηθδνυ δένια, 

ηάηηοια (ζζ>ηη), ηαζζφς, ηαηηφς, ηάηηοια, ζοβηαηηφς, 

ζοβηάηηοζζξ, ζοβηαηηοζηήξ. 

 

   ηαζίβκδημξ ηάζ-α + ίβκδηεξ ( = βκήζζμξ), απυ ημκ ίδζμ μίημ, 

εηηυξ ηαζ ακ εη ημο ηαη-ά (η>ζ)- αδεθθυξ, ελάδεθθμξ, 

αδεθθζηυξ.  ηαζζβκήηδ, ηαζζβκδηζηυξ, ηάζζξ, ηάζζμξ. 

 

   ηάζηακμκ ηαξ + ηάθαξ (θ>κ), αθ. δφζ-ηακμκ, δζυηζ 

πενζαάθθεηαζ (ηαξ, δένια) απυ αηκεχδεξ πενίαθδια- 

ηαζηακεχκ, ηάζηακμξ, ηαζηακάξ, Καζηακάξ, ηαζηακέα, 
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Καζηακέα, Καζηακέαζ, Καζηακέαξ, Καζηακενή, Καζηάκζα, 

Καζηακίηζα, ηαζηακζά, Καζηακζά, Καζηακζακά, 

Καζηάκζακδ, Καζηακζέξ, Καζηακζχηζζζα, ηαζηακμ-, 

ηαζηακυξ, Καζηακμφζα, ηαζηακςηά, Καζηακχκ.  

 

   μζπίηζμκ (δαζ.) αθ. ηαξ, ηχαξ, ηάζα + πεδίμκ > ηαζπέδζμκ > 

μζπίδζμκ (ημ η ζε δαζεία, α>μ, ε>ζ) > μζπίηζμκ (δ>η)- πηςπζηή 

μζηία, πηςπείμκ.  ζπίηζ, ζπζηάηζ, ζπζηανυκα, ζπζηζηυξ, 

ζπζηίζζμξ, ζπίηςια, ζπζηχκς, ζπζημ-, ζπζηςιέκδ, 

λεζπζηχκς. 

 

   ζηχν βεκ. ζηαηυξ, ζ-ηαη-υξ, εη ημο ηάη-ς- ηυπνμξ, 

πενίηηςια, απμπάηδια.  ζηςνία, ζημονζά, ζημονζάγς, 

ζημφνζαζια, ζηαηυ, ζηαηαζιία (αίια), ζηαηέκζμξ, ζηαηήξ, 

ζηαηίθα, ζηαη-, ζηάηςια, ζηαηά, ημονάδζ (ζ-ηχν, ς>μο), 

ημονάδα, ημοναδάξ, ημοναδάνδξ, ημοναδζάγς.    

            

   ηαηηάς ηαηά (αθ. ζηχν) + ηάκς, υπςξ ηαηηνφπης ακηί ημο 

ηαηαηνφπης (ηη>ηη)- απμπαηχ.  ηαηηά, ηάηηδ, 

ηαηανάκηγα.                                           

 

                                Ρίγα  πα- 

 

   πάππαξ αθ. ιάιια, ιεηά ηδκ εηθμνά ημο α ηαζ ημο ια, απυ 

ημ κήπζμ, αημθμοεεί δ πνμθμνά ημο πα, δ μπμία πνμαπαζηεί 

πίεζδ ημο αένα  εκηυξ ηδξ ζημιαηζηήξ ημζθυηδηαξ, ιε 

ηαοηυπνμκδ πίεζδ ηςκ πεζθζχκ πνζκ ημ άκμζβιά ημοξ 

(ιεβαθφηενδ δελζυηδηα). ζηε ημ πάππαξ είκαζ εη ημο 

παπαπα…, υπςξ ημ ιάιια εη ημο ιαιαια…, «παππάδνπζη = 

νλνκάδνπζη πάππα, ιέμηο ησλ ςειιηδόλησλ λεπίσλ»- μ 

παηέναξ.  πάππα, πα, παπάξ, παππίαξ, πάππμξ, παπμφξ, 

παππχδδξ, Παππαίμξ, πάπαξ, παπίαζκα, παππάγς, 

παππαζιυξ, παππίδζμκ, παππίγς, παππζηυξ, παππμ-, 

παππχμξ, άππα, παππςκοιχκ (υκμια), παππςκοιζηυξ, 

παηήν, παηάν, πεηέναξ, παηενίγς, πάηνα, παηνζά, παηνίξ, 

παηνίδα, παηνζηυξ, παηνχμξ, πάηνζμξ, παηνζχηδξ, πάηςν, 

Πάηνα, πάηνζα, παηνζανπείμκ, παηνζανπεφς, παηνζάνπδξ, 

παηνζανπία, παηνζανπζηυξ, Παηνίδα, παηνζδμ-, Παηνζηά, 

Παηνζηάηα, Παηνίηζ, παηνίηζμξ, παηνζηυ, παηνζκέζημξ, 

Παηνζκυξ, παηνζυξ, παηνζςηζηυξ, παηνζςηζζιυξ, παηνυηδξ, 

παηνυηδηα, παηνχσμξ, μπάηνζμξ (μ, αενμζζηζηυ), υπαηνμξ, 

μιμπάηνζμξ, μιυπαηνμξ. 

 

   άηηα αθ. πάππα, άππα > άηηα (π>η)-  πνμζθχκδζδ 

κεςηένμο πνμξ πνεζαφηενμ.  ηάηηα, άπθα (άππα, π>θ), 

απθάνζμκ, απθίδζμκ, απθίμκ, άπθζμκ, απθφξ, ηέηηα (α>ε), 

ηάηα, ηζάηζα, ηζίηζδξ, αηααζζιυξ (αίμξ).   

 

   πεκεενυξ παηήν, βεκ. παηένμξ > πεεενυξ (α>ε, η>ε) > 

πεκεενυξ (ε>κε)- μ παηέναξ ημο ζογφβμο ή ηδξ ζογφβμο, 

ζοββεκήξ ελ αβπζζηείαξ.  πεκεενά, πεκεενζδεφξ, πεκεενίδδξ, 

πεκεενζδμφξ, πεκεένζμζ, πεκεενμ-, πεεενά, πεεενζηυξ, 

πεεενυξ, ζοιπέεενμξ, ζοιπεεένα, ζοιπεεενζυ, 

ζοιπεεενζάγς, ζοιπεεενζά. 

 

   θνάηνα πάηνα > θάηνα (π>θ) > θνάηνα (νςηαηζζιυξ)- 

θαυξ ζοββεκήξ εη ημο αοημφ βεκάνπδ ηαηαβυιεκμξ.  θνάηνδ, 

θνάηδν, θναημνία, θναηνία, θναηνζάγς, θναηνζαηυξ, 

θναηνζαζιυξ, θναηνίγς, θναηνζηυξ, θνάηςν, θνάηνζμξ, 

θναηνζεφξ, θαηνία, θαηνζάνπδξ. 

 

   Ώηηζηή άηηα, δζυηζ παθαζυηαηδ εεςνμφζακ αοηήκ μζ 

ηάημζημί ηδξ, δδθαδή αηηασηή > αηηζηή (πνεζαοηένα), 

Ώηηζηεφμιαζ, Ώηηζηίγς, Ώηηίηζζζξ, Ώηηζηζζιυξ, Ώηηζηζζηήξ, 

Ώηηζηίςκ, Ώηηζηυξ, Ώηηζημονβήξ (ένβμκ), Ώηηζηςκζηυξ, 

Ώηείξ (η>ε), Ώηζζηή. 

 

   πεζ, πζ αθ. πάππαξ (παπαπα…), πα (α>ε) + ζ- (νίγα ηςκ ί-διζ 

ηαζ είιζ), επί ηδξ νμήξ ημο παπαπα… ημο κδπίμο. ηζ δδθαδή 

ήθεε δ πνμθμνά ημο π ζημ ζηυια ημο παζδζμφ, ςξ δείβια 

πνμυδμο ημο θέβεζκ. Καη’ ελμπήκ πανιυζοκδ ηοβπάκεζ δ 

πνμθμνά ημο ν, θυβς ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ δοζημθίαξ ηδξ. Ώξ ιδ 

λεπκάιε υηζ ιενζημί θαμί αβκμμφκ ηδκ πνμθμνά ημο ν- ημ 

ρζθυ πεζθυθςκμ ηαζ άθςκμ ζφιθςκμ. Μεηααμθέξ  π>η, η>π, 

π>θ, θ>π, ι>π, π>ι, π>α, ηα>π, π>β, κη>ιπ, πι>ιι, πη>ηη, 

πη>αδ, πδ>αδ, πνμ δαζοκυιεκδξ θέλδξ βίκεηαζ θ. ημ π 

πνμζηίεεηαζ ημ ηα (πυθζξ – πηυθζξ). 

 

   ρζ πνμένπεηαζ εη ηςκ πζ, θζ, θε, αζ, οζ, πε, ζπ. 

Μεηααμθέξ  ρ>ζ, ρ>λ, θ>ρ, ζ>ρ, ζζ>ρ. 

 

   πάηαβμξ μκμιαημπμζία, εη ηςκ ήπςκ παα…(αθ. πα-ίς) + 

ηαα…(αθ. μο-ηά-ς, ηφ-πης, α>ο) + άπμξ (= ζοβηεποιέκμξ 

ευνοαμξ, π>β). Λέβεηαζ ημ «κνύ  ’ξρεηαη λα θάλσ παη», επί 

ζζπονήξ πίεζδξ- Βπί ήπςκ δοκαηχκ ιεκ αθθά παιδθήξ 

ζοπκυηδηαξ (αανέςκ, οβνχκ), υπςξ ηδξ ανμκηήξ, ζςιάηςκ πμο 

πίπημοκ ζημ κενυ ή επί πζπηυκηςκ δέκδνςκ.  παηάζζς 

(βζ>ζζ), παηαβές, παηαβή, παηάβδια, παηαβδηζηυξ, 

παηαβιυξ, πάηαλζξ, παηαβχδδξ, παηαηηζηυξ, παηάηηνζα, 

ιπάηζα (π>ιπ), ιπαηζζά, ιπαηζίγς, ιπάηζζζια, ιπαηζζζζά, 

ιπάηζμξ. 

 

   παθθάγς μκμιαημπμζία, παθ + θαθχ, θα-θήζ-ς, ζ>γ- επί 

ηςκ ηοιάηςκ ηδξ εαθάζζδξ, θοζχ εμνοαςδχξ, ημιπάγς, 

ηναοθίγς.  πάθθαζια, παθθαζιυξ, πμιθυθολ (α>μ, θ>ιθ), 

πμιθμθφγς, πμιθμθοβές, πμιθμθοβυς, πμιθυξ, 

πμιθμθοβδνυξ, πμιθμθοβμπάθθαζια, πέιθζλ, πειθίξ, 

πειθζβχδδξ. 

 

   παίς, πής (α>δ) αθ. πά-ηαβμξ- ηηοπχ, ηφπης, ηνμφς, 

ζοβηνμφμιαζ.  ειπαίς, έιπαζμξ, έιπαζζια, επεζζπαίς (επί + 

εζξ), παναπαίς, Παζχκ, Παζάκ [εη ημο παίς. Δ πμζηζθία ηςκ 

εκκμζχκ ηδξ θέλδξ αοηήξ ενιδκεφεηαζ ιυκμ απυ ηα 

ζοιααίκμκηα ζηδκ ηαζ πενί ηδκ ιάπδ ημο πμθέιμο, υπμο 

παηάζζμοκ ηαζ παηάζζμκηαζ μζ ειπθεηυιεκμζ.  (Ώ) μ ζαηνυξ 

ηςκ εεχκ, εεναπεφεζ ημοξ ηνςεέκηεξ (παίς) Άδδ ηαζ Άνδ πά-

ζζςκ θάνιαηα. Βίκαζ μ Ώπυθθςκ. (ΐ) «Ηήηε ή ηώ (ίαζηο) 

Παηάλ», ηνάγμοκ αοημί πμο πνεζάγμκηαζ αμήεεζα. Ο ζαηνυξ, 

ζςηήναξ ηαζ θοηνςηήξ Παζάκ. (Γ) Υμνζηυ άζια, φικμξ ή ςδή 

πνμξ ημκ Ώπυθθςκα ςξ εοπανζζηία βζα ηδκ θφηνςζδ απυ ηαηυ. 

(Α) Άζια ενζάιαμο ιεηά ηδκ κίηδ (ηονίςξ ζημκ Ώπυθθςκα). 

(Β) Κάεε άζια βζα ηδκ έκανλδ επζπεζνήζεςκ, ςξ μζςκυξ 

επζηοπίαξ.], Παζήςκ, παζακίαζ, Παζακζεφξ, παζακίγς, 

παζακζηυξ, παζάκζξ, παζακζζιυξ, παζακζζηαί, παζακίηδξ, 

παζακμ-, Παζχκζμξ, παζςκία, παζςκείμκ, Παζςκζάξ, 

παζςκίγς, Παζςκζηυξ, παζςκίξ, παζςκζζιυξ, Παίμκεξ, 

ακαπαίς, ακάπαζζημξ, ακαπαζζηνίξ, ακαπαζζηήν, πήια, 

πδιμκή, πδιαίκς, πδιακηέμκ, πδιμζφκδ, πήιςκ, απήιςκ, 

απήιακημξ, απδιμκία, απδιμζφκδ, επεκπάς (επί + εκ), 

μπάςκ (μ, αενμζζη.). 

 

   παζξ βεκ. παζδυξ, παί-ς + ααίκς (ιεημπ. ααξ > αμξ > δμξ , 

α>δ), δζυηζ πέθηεζ ζοκεπχξ υηακ ααδίγεζ (ααίκς) ηαζ ηηοπά 

(παίς), εηηυξ εάκ ημ δεφηενμ ζοκεεηζηυ είκαζ εη ημο βυμξ ( = 

ηθαοειυξ, β>δ)- οζυξ, ηέηκμ, εοβαηένα, κεακίαξ, ημνίηζζ, 

δμφθμξ.  παζδεία, παζδεφς, παζδζά, παζδκυξ, παίγς (δζ >γ), 

παίζδς, παίδεοια, παζδαβςβυξ (άβς), παζδαβςβία, 

παζδαβςβείμκ, παζδαβςβζηυξ, δζαπαζδαβςβχ, 

δζαπαζδαβχβδζζξ, παζδάηζ, παζδανέθζ, παζδανάξ, παίδανμξ, 

παζδανζχδδξ, παίδεια, παζδειυξ, παζδςιή, παζδεναζηήξ, 

παίδερδ, παζδζαηίγς, παζδζαηυξ, παζδζανίγς, παζδζάνζζια, 

παζδζάηζημξ, παζδζηζζιυξ, παζδζηυηδξ, παζδμ-, παζδίζηδ, 

ειπαίγς, παναπαζδεία, παναπαίδζ, πνμπαίδεζα, 

πνμπαίδεοζζξ, πνμπαζδεφς, πνμπαζδεοηζηυξ. 
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   παίβια παζξ, παζδ-υξ, δ>β, παζβκίδζ, παζβιυξ, παίβκζμκ, 

παζβκζδζάνδξ, παζβκζδίγς, παζβκζχδδξ, παζπκίδζμκ (β>π), 

παζπκίδζ, παζπκζδζάνδξ, ειπαζβιυξ, παίζια (δ>ζ), παίζηνζα. 

 

   παφς αθ. πα-ζχκ > παυς > παφς (μ>ο)- θένς ζε πέναξ, 

ζηαιαηχ, ακαπαφς, απέπς.  παοζηήν, παφθα, παφζζξ, 

παοζςθή, παφνμξ, Παοζακίαξ, ακαπαφς, ακάπαοζζξ, 

ακαπαφζζιμξ, ακαπαοζηήνζμκ, ακαπαοηήνζμξ, ακαπαοηζηά, 

ακαπαοηζηυξ, ακαπεφς (α>ε), ακάπαρδ (οζ>ρ), ακαπάρζιμ, 

ακαπάρςια, ηαηαπαφς, ηαηάπαοζζξ, ηαηαπαφζζιμξ, 

ηαηαπαοζηζηυξ. 

 

   ήπζμξ α (ανκδη., α>δ) + παίς (αζ>ζ)- πνάμξ, ήιενμξ, 

ιαθαηυξ, εοιεκήξ.  δπζάς, δπζυηδξ, δπζυς, δπεδακυξ (ζ>ε). 

 

   δπάμιαζ α (εοθςκ., α>δ) + παζχκ- επζδζμνεχκς, 

επζζηεοάγς.  δπήζαζεαζ (α>δ). 

 

   πνάμξ ήπζμξ > δπζανυξ > πζανυξ > πανυξ > πνάμξ (αν>να)- 

ήπζμξ, ιαθαηυξ, βθοηφξ, εοβεκήξ ζημοξ ηνυπμοξ.  πναυκςξ, 

πναΰξ (μ>ο), πναυηδξ, πνατ-, πναΰκς, πνδΰκς (α>δ), 

πνατζιυξ, πνάςξ, ηαηαπναΰκς, ηαηαπνατκηζηυξ, 

ηαηαπνάτκζζξ. 

   πάζζς ιέθθ. πάζ-ς, εη ημο παη-άζζς (η>ζ)- επζπάζζς, 

επζπάζζς άθαξ, δζαημζιχ, ηεκηχ.  πάζια, παζηυξ, πάζημξ, 

παζπάθδ, παζζαθεοηυξ, παζηέμξ, παζημπμζυξ, παζηχκς, 

πάζηςια, παζημονιάξ. 

 

   παπαί παίς- επζθχκδια μδφκδξ ή εηπθήλεςξ.  παπαπαπαί, 

παπαζάλ, πυπμζ (α>μ), πάπαλ, ααααί (π>α), ααααζάλ, ιπά, 

πςνδηφξ (αζ>ς), πςνυξ. 

 

   έπμρ βεκ. έπμπμξ, μκμιαημπμζία εη ηδξ θςκήξ αοημφ- μ 

ηζαθαπεηεζκυξ.  πμφπμξ, πμοπμφηδξ, πμπίγς, πμπμπμί, 

παπαβάθμξ, πάππαξ (άζπεημ ιε ημ πάππαξ = παηέναξ), 

πμπποθζάγς, πυποζια, πμπποζιυξ, πμπποζηήξ. 

 

   πμνδή μκμιαημπμζία, πένδμιαζ, πένδδζζξ, πνάδδζζξ 

(εν>να), πνμδίθδ, πεπναδίθδ, πμφθηα, πμφθηαηγδξ. 

 

   Πάκ θυβς ηςκ πάιπμθθςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο ηαζ ηςκ 

ακάθμβςκ ιφεςκ, ηαείζηαηαζ δφζημθδ δ απυδμζδ εηφιμο. (Ώ) 

Βάκ εη ημο πακζημφ ημκ μπμίμκ εκέζπεζνε ζημοξ μνεζίαζμοξ, δζ’ 

ήπςκ ημο ακέιμο ηαζ ηςκ πεζιάννςκ, ιενζηέξ δε θμνέξ ηεθείςξ 

απνμζδυηδηα, ηυηε εη ημο παίς (παηάζζς). (ΐ) Βάκ απυ ηδκ 

ζπέζδ ημο ιε ηζξ Νφιθεξ ηςκ οδάηςκ, έκεηα ηδξ μπμίαξ 

ηαηέζηδ εευηδηα ηςκ νευκηςκ οδάηςκ, ίζςξ εη ημο παβά > παά 

> πακά > πακυξ (βεκ. ημο Πακ). Μπάκζηζα ζηδ Μαηεδμκία 

θέβμκηαζ πςνζά παναπμηάιζα. Πάκς απυ ηδκ πδβή ημο Εμνδάκδ 

πμηαιμφ οπάνπεζ ζπήθαζμ αθζενςιέκμ, ηαηά ηδκ ανπαζυηδηα, 

ζημκ Πάκα, ημ Πάκεζμκ (Μπακίβζαξ Ώνααζζηί). (Γ) Βάκ εη ημο 

ενςηζημφ πάεμοξ πνμξ ηζξ Νφιθεξ, ηυηε εη ημο πάζπς (πνηι. 

πέ-πμκ-εα, μ>α). (Α) Βάκ εη ημο υηζ ήηακ εευξ ηςκ ζπδθαίςκ, 

ηυηε εη ημο ζ-πέμξ (νίγα ζ-πά-ς). (Β) Βάκ εη ημο υηζ ήηακ εευξ 

ηςκ αμοκχκ ηυηε εη ημο ε-πάκ-ς (επάκςεεκ = ζηδκ μνεζκή). Δ 

εη ημο παξ (πακ) εηδμπή πάζπεζ ακαθυβςξ ι’ αοηήκ ημο 

Παββαίμο (πακ + βαία), ημ μπμίμ πνμένπεηαζ απυ ηα πήβ-κοιζ 

(νίγα παβ- , πάβ-μξ, θυβς ηςκ ιανιάνςκ ημο) + βαία > Παβ-

βαί-μκ, δδθαδή πεπδβιέκδ βδ (ιάνιανμ), Πακζηυξ, 

Πακίζημξ, Πάκζμκ, Πάκζμξ, πακζζιυξ, πακζηυξ, Πακζαζηαί, 

Πακζάξ, Πάκεζμκ, Πακεάξ, Μπάκζηζα. 

 

   ζθεκδυκδ, ζθεκδυκα ημ ζ πνμηάζζεηαζ + παίς, πή-ς (π>θ, 

δ>ε) + δμκές ( =ηζκάγς, δ>κδ), ζθεκδμκάς, ζθεκδμκίγς, 

ζθεκδζηίγς, ζθεκδμκχ, ζθεκηυκα (δ>η), εηζθεκδμκίγς, 

εηζθεκδυκζζζξ, εηζθεκδμκζζηήξ, ζθεδακυξ (μ>α), ζθμδνυξ 

(ε>μ), ζθμδνυηδξ, ζθμδνφκς, ζθυδνα, ζθέκδαιμξ 

(ζθεδακυξ =ζζπονυξ, δζυηζ είκαζ λφθμ ακεεηηζηυ), ζθεκηάιζ, 

ζπέκδαικμκ, θεκδάιζ. 

 

   ζθήκ αθ. ζθεκ-δυκδ, δζυηζ παηάζζεηαζ- ζθήκα.  ζθήκα, 

ζθδκυς, ζθήκςζζξ, ζθδκχκς, ζθήκςια, ζθήκζμκ, ζθδκμ-, 

θδκςηυ. 

 

   ζθαίνα αθ. ζθε-κδυκδ (πής) + αζνές ( = δνάηημιαζ, πζάκς). 

Ο ιδνμξ ηδκ ακαθένεζ ιυκμκ ςξ πνμξ ημ παζπκίδζ δζ’ αοηήξ, 

υπμο ηάπμζμξ ηδκ εηζθεκδμκίγεζ ηαζ μ ααθθυιεκμξ ηδκ πζάκεζ- 

ημζκχξ ηυπζ βζα παζπκίδζ, ηάεε είδμξ ζθαίναξ, ςξ βεςιεηνζηυ 

ζηενευ, δ βδ, ημίθδ ζθαίνα, απζκυξ, αθήια.  ζθαζνεφξ, 

ζθαζνδδυκ, ζθαζνίγς, ζθαζνζκυξ, ζθαζνμεζδήξ, ζθαίνζζια, 

ζθαίνζζζξ, ζθαζνζζηήνζμκ, ζθαζνζζηήξ, ζθαζνυς, 

ζθαζνμπμζχ, ζθαίνμξ, ζθαίνςια, ζθαζνχκ, ζθαίνςζζξ, 

ζθαζνςηήν, ζθαζνςηήξ, ζθαζνςηυξ, ζθαζνίδζμκ, ζθαζνζηυξ, 

ζθαζνζηυηδηα, ζθαζνμ-, ζθαζνζηυηδξ, ακηζζθαίνζζζξ, 

ακηζζθαζνίγς, ακηζζθαζνζζηήξ. 

 

   ζθονυκ ζθαίνα, α>ο- ημ ηυηζζ, ιεηαθ. ημ ηαηχηαημ ιένμξ 

ή άηνμ, μζ πνυπμδεξ υνμοξ.  ζθονυμιαζ, ζθονάξ, ζπονάξ 

(θ>π), ζπονίξ, ζθονίξ, ζθονά. 

 

   ζθφνα αθ. ζθε-κδυκδ + αίνς, άν-ζζξ > ζθεάνα > ζθάνα > 

ζθφνα (α>ο)- ζθονί, ενβαθείμ βεςνβζηυ ιε ημ μπμίμ 

ζοκηνίαμοκ ημοξ αυθμοξ ηδξ βδξ, μ ζπεφξ ζθονίδα.  ζθονί, 

ζθονίδα, ζθφναζκα, ζθονήθαημξ (εθαφκς), ζθονδθαζία, 

ζθονδθάηδζζξ, ζθονδθαηές, ζθονδθαηχ, ζθονδθάηδξ, 

ζθονμημπές (ηυπης), ζθονμημπχ, ζθονμηυπμξ, 

ζθονμηυπδια, ζθονςηυξ, ζθονυς. 

 

   πηίζζς παηάζζς > πηάζζς > πηίζζς (α>ζ)- ημπακίγς 

ζζηδνά πνμξ απμθθμίςζδ, εηθεπίγς.  πηζζζάκδ, πηζζιυξ, 

πηίζζξ, πίηονμκ (ηζ>ζη), πζηονίδα, πίηονμ, πίηενμ. 

 

   άαδδξ α (επζηαη.) + πηίζζς, πη>αδ (επηά – έαδμιμξ)- 

ιαζηίβζμ.  ααδήξ, Ώαδδνίηδξ (εεςνμφκηακ δθίεζμζ ηαζ 

εοήεεζξ), Άαδδνα, ααδδνζηζηυξ, ααδδνζηίγς, ααδδνζηζηά. 

 

   πηήζζς παηάζζς > πηάζζς > πηήζζς (α>δ)- 

ζοιπηφζζμιαζ, γανχκς απυ θυαμ, ζοζηέθθμιαζ.  πηάγς 

(ζζ>γ), πηχζζς (α>ς), πηςζηάγς, πηάλ, πηαηάδζξ, 

πηαηζζιυξ, πηαηςνές, πηχλ, πηήλζξ, πηςηάξ, πηεηάξ, πηυα 

(α>μ), πημία, πημίδ, πημαθέμξ, πημές, πηυδζζξ, πημίδζζξ, 

πηονιυξ (μ>ο), πηφνμιαζ, πηςπυξ, πηςπεία, πηςπεφς, 

πηχπεζα, πηχπεοζζξ, πηςπεοηζηυξ, πηςπζηυξ, πηςπμημιείμκ 

(ημιές), πηςπμ-, θηςπυξ (π>θ), θηςπαδάηζ, θηχπεζα, 

θηςπαίκς, θηςπεφς, θηχπεζδ, θηςπζηυξ, θηςπμ-, 

θηςπμφθδξ, θηςπμφηζζημξ. 

 

   λζπάγς λε- (επζηαη., ε>ζ) + πηάγς > πάγς- ηνμιάγς 

ηάπμζμκ, πενδθακεφμιαζ, αθαγμκεφμιαζ.  λζπαζζά, λίπαζια, 

λζπαζηήνζ, λζπαζιέκμξ. 

 

   πηφζζς πηχζζς, πηάγς, α,ς>ο- δζπθχκς, ζοβηαθφπημιαζ, 

ζηεπάγμιαζ.  πηφβια, πηοηηίμκ, πηφλ, πηοπή, πηφβλ, 

πηοηηυξ, πηφλζξ, πηφπζμκ, πηφπζμξ, πηοπχδδξ, πηοπίμκ, 

πηοπζμφπμξ (έπς), πηοπχκς, πηφπςζζξ, πηοπςηυξ, 

πηοπςζζβεκήξ, ακαπηφζζς, ακάπηοηημξ, ακάπηολζξ, 

ακαπηοπή, ακάπηοπμξ, ακάπηοβια, ακαπηοηηυξ. 

 

   πηαίνς, πηάνκοιαζ, πηανκίγμιαζ, θηαζνκίγμιαζ, 

θηανκίγμιαζ μκμιαημπμζία, πηανιυξ, πηανιζηή, πηανιζηυξ, 

πηανηζηυξ, θηάνκζζια, θηένκζζια, θηενκίγμιαζ. 

 

   παηέμιαζ παηάζζς. ηακ μιάδα πεζκαζιέκςκ ακενχπςκ 

αθθά ηαζ γχςκ επζπέζεζ επί ηνμθήξ, ηα ιέθδ ηδξ 

αθθδθμπαηάζζμκηαζ χζηε κα πνμθάαμοκ ηαθυ ηαζ ανηεηυ 
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ιενίδζμ (πά-ια). Βπί ηοκδβχκ ημ άνζζημ ιένμξ ημο εδνάιαημξ 

είκαζ ηα εκηυζεζα (παηέμιαζ = εζείς ηάηζ ιαθαηυ). Ο 

δζηαζμφιεκμξ (απμηηχκ) ημ πενζζζυηενμ θέβεηαζ πάη-ςν, δ 

ηηήζδ ημο δε πάζ-ζξ (η>ζ). ηακ δε ηα θαιαάκεζ υθα ηυηε 

θέβεηαζ πάζ-ηαξ, δδθαδή ηφνζμξ (πάμιαζ). Συηε πά-εηαζ 

(απμηηά) ηα πά(κ)η-α ( παξ, βεκ. πακηυξ)- εζείς ιαθαηυ ιένμξ 

απυ ηάηζ, εζείς, βεφμιαζ ηνμθή.  πάζηα, πάζηδ, παζημπμζυξ, 

παίς, παηάκδ, παζηήνζα, πάεκδ (η>ε), θάηκδ (π>θ), 

θαηκζαηυξ, θαηκίμκ, θάηκςια, θαηκχκς, θάηκςζζξ, 

θαηκςηυξ, θαηκζίηζδα, παπκί (πάεκδ, ε>π), παπκζάγς, 

πάπκζαζια, παπκίγς, πάπκζαζια. 

 

   επζαδά επί ( = ηαηυπζκ) + παη-έμιαζ > παη- > πηα- > αδα 

(πη>αδ, αθ. άαδδξ)- δ ιεηά ηδκ εμνηή ιένα (υθεξ μζ εμνηέξ 

πενζθαιαάκμοκ θαβμπυηζ). 

 

   έθαβμκ θάβμκ (ιδν.), αυν. α΄ ημο εζείς. Βη ημο πα-ηέμιαζ 

+ άβς > παάβς > πάβς > θάβς (π>θ, αθ. παπκί – θάηκδ), άκεο 

εκεζη. (θάβς = αζανχζης, ηαηαανμπείγς, ηαηακαθχκς, 

ηαηαδαπακχ), θαβείκ, θάβαζκα, θαβέδαζκα, θαβεδαζκζηυξ, 

θαβεδαζκυμιαζ, θαβείμκ, θαβίμκ, θαβί, θαΎ, θάβδια, 

πμθοθαβία, θαβδηυκ, θάβςκ, θάβμξ, θάβμκ, θαβέζςνμξ 

(ζςνυξ), θαβάξ, θαβήζζα, θάβδζζξ, θάβζθμξ, αδδθάβμξ 

(άδδκ), αδδθαβία, αδδθαβές, θαβάδζημ, θαβάδζημξ, 

θαβάκα, θαβακυξ, θαβεδαζκζζιυξ, θαβεδαίκςζζξ, θαβμ-, 

θάβμοζα, θάβςια, θαβςιάνα, θαβςιυξ, θαβχκμιαζ, 

θαβχζζια, θαβχζζιμξ, θάβνμξ (αδδθάβμξ ζπεφξ), θαββνί, 

θάβςνμξ, θαβνχνζμξ, θδβυξ (α>δ)- είδμξ δνουξ πμο θένεζ 

εδχδζιμ αάθακμ.   

 

   αάθακμξ ημκ ιδνμ ιυκμ μ ηανπυξ ηδξ δνουξ. Βη ημο 

έθαβμκ, θδβυξ, θαβακυξ > αάβακμξ (θ>α) > αάθακμξ (β>θ, 

υπςξ ιυβζξ- ιυθζξ)- ημ αεθακίδζ, ημ ααθακδθυνμ δέκδνμ, ημ 

άηνμ ημο ακδνζημφ αζδμίμο ηαζ ελ αοημφ ημ ζζδενέκζμ ηανθί 

αζθαθείαξ εονυξ.  ααθάκζμκ, αεθακίδζ (α>ε), ααθακίγς, 

ααθακμθάβμξ, ααθακίδζμκ, ααθακίηδξ, ααθακχδδξ, 

ααθάκζκμξ, ααθακυς, ααθακςηυξ, ααθακμδυηδ (δέπμιαζ), 

ααθακάβνα (άβνα), ααθακζδζά, αεθακζδζά.  

 

   θάνοβλ βεκ. θάνοβζ (πάκημηε ζημκ ιδνμ), ιεηαβ. 

θάνοββμξ, εη ηςκ θάβ-δια + άβς (β>θ>ν, α>ο, ημ ββ εη ημο 

άβαβμκ)-  μ θαζιυξ ελςηενζηχξ ηαζ εζςηενζηχξ, ημ θςβάκζμ ή 

δ θαιονίξ.  θάνοββεξ, θανφββεενμκ, θανφβεενμκ, θάνμξ, 

θανοββίγς, θανοβίκδδκ, αζθάναβμξ. 

 

   πάμιαζ αθ. παηέμιαζ- θαιαάκς, ηηχιαζ. πάζζξ, πάζηαξ, 

πάια, πάιια, παιμφπμξ (έπς), παιχπμξ, παιμοπές, 

παιςπές, πάηςν, έιπαζζξ(εκ), έππαζζξ (ιπ>ππ), έπαζζξ, 

παζηυξ, παζηάξ, παζηυς, παζηάδα, πυζζξ (α>μ), πυηκζα, 

πμηάγς, παυξ- μ ελ αβπζζηείαξ ζοββεκήξ, πδυξ (α>δ), 

πδμζφκδ, παχηδξ, παγάνζ (ζ>γ, άνμξ), παγάνεια, παγανθίηζ, 

παγανεοηήξ, παγανεφς, παγανίηδξ, παγανζχηδξ, 

παγανίζζμξ. 

 

   παξ βεκ. πακηυξ, αθ. παηέμιαζ- υθμξ, ζφιπαξ, 

μπμζμζδήπμηε, επί ημο ηαευθμο, επί ημο ηαεεκυξ, έηαζημξ.  

πάκηδ, πακημίμξ, πάκημεεκ, πακημδαπυξ, πάκημηε, πάκηα, 

πακηαπμφ, πάκηςξ, πακίξ (βεκ. πακίδμξ, είδμξ), πακίδα, πάκο, 

πάβπο (κπ>βπ), υπκζμξ (μ, εοθςκ.)- πθμφζζμξ, πμθφξ ιέβαξ, 

αολδιέκμξ, άπαξ (δαζ., α, αενμζζηζηυ), απακηάπαζζ, 

απακηαπυεζ, απακηαπή, απακηαπμφ, απακηαπυεεκ, 

απακηαπυζε, απακηαπμί, ζφιπαξ, ζφιπακ, ζοιπάκηςξ, 

ζοιπακηζηυξ. 

 

   Έιπμοζα εκ + παξ > Έιπαζα > Έιπμοζα (α>μο), δζυηζ 

«πνιιάο κνξθάο αιιάζζεη»- θάκηαζια δαζιμκζχδεξ.  

Βιπμοζαίμξ. 

 

   πέκηε, πέιπε (κ>ι, η>π) ημκ ιδνμ ημ πειπάγμιαζ 

ζδιαίκεζ ανζειχ επί ηςκ πέκηε δαηηφθςκ, δδθαδή ημ πέκηε εη 

ημο πάκηα (α>ε) ηα δάηηοθα ηδξ πεζνυξ. ημ πεκηαδζηυ 

ζφζηδια ανζειήζεςξ ημ έλζ θέβμκηακ έκα ηαζ πέκηε (αθ. έλζ) 

ηαζ μφης ηαε’ ελήξ, πεκη-, πεκηα-, πεκηδημ-, πεκηάξ, 

πεκηάδα, πεκηαδζηυξ, πεκηαεηδνίξ (έημξ), πεκηαεηήξ,    

πεκηάηζξ, πεκηαηυζζμζ, πεκηαπθήζζμξ (πθείζημξ), 

πεκηαπθάζζμξ, πεκηαπά, πέκηαπα, πεκηαπή, πεκηαπχξ, 

πεκηαπμφ, πεκηεηαζ- (ηαζ), πεκηήημκηα, πεκήκηα, πεκδκηάδα, 

πεκδκηανάηζ, πεκδκηάνδξ, πεκδκηάνζ, πεκδκηανζά, 

πεκδκηάνζημ, πειπάγς, ακαπειπάγς, πειπάξ, πειπαζηή, 

πειπηαίμξ, πέιπημξ, πέιπηδ, Πέιπημξ, πειπχαμθμκ 

(μαμθυξ), πεκε-. 

 

   ηηάμιαζ πάμιαζ > πηάμιαζ (πυθζξ – πηυθζξ) > ηηάμιαζ 

(π>η), αθ. παηέμιαζ. Άπακηεξ μζ πνμκζημί ηφπμζ ηςκ πάμιαζ ηαζ 

ηηάμιαζ ζοκάδμοκ- απμηηχ, θαιαάκς, ηενδίγς, πμνίγμιαζ.  

ηηήια (ηέ-ηηδι-αζ, πνηι. ημο ηηάμιαζ), ηηήηςν, ηηήζζξ, 

ηηχιαζ (αμ>ς), ηηέακμκ (α>ε), ηηεαηίγς, ηηενίζιαηα, 

ηηέναξ, ηηένεα, ηηενίγς, ηηενεΎγς, ηηενζζηήξ, ηηεάηεζνα, 

απμηηχ, απμηηάς, απυηηδζζξ, απυηηδια, ηαηαηηάς, 

ηαηαηηχ, ηαηάηηδζζξ, ηαηαηηδηήξ, ηαηαηηδηζηυξ, ηηήκμξ, 

ηηήκεζμξ, ηηδκδδυκ, ηηδκίηδξ, ηηδκζηυξ, ηηδκίαηνμξ, 

ηηδκζαηνείμκ, ηηδκμ-, ηηδκυμιαζ, ηηδκχδδξ, ηηδκςδία, 

ηηδζζ-, ηηήζζμξ, ηηήζζππμξ, (ίππμξ), ηηδηυξ, απμηηδκχκς, 

απμηηήκςζζξ, πηήια (η>π), πηήκμξ.    

 

   πυζμξ, ηυζμξ (π>η) αθ. παηέμιαζ, πάμιαζ, πάζζξ, πυζζξ, 

δδθαδή ημ πμζυκ ηδξ ηηήζδξ, ημ ιέβεευξ ηδξ, πυζμξ ηδκ 

πμζυηδηα, πυζμκ ζζπονυξ- πυζμξ ηαηά ηδκ πμζυηδηα, επί 

ανζειμφ, αλίαξ, απμζηάζεςξ, ααειμφ, πνυκμο, ιεβέεμοξ, 

ζζπφμξ.  πμζυηδξ, πμζυκ, πμζυς, πυζημξ, πμζηαίμξ, πμζάηζξ, 

πμζαπχξ, πμζχξ, πμζίκδα, πμζυ, πμζμζηζαίμξ, πμζμζηυκ, 

πμζυηδηα, πμζμηζηυξ.  

 

   μπυζμξ (δαζ.) μ (ακαθμνζηή ακηςκοιία ακηί ημο μξ) + 

πυζμξ- ζοζπεηζηυ ημο πυζμξ, ζπεδυκ υπςξ ημ υζμξ, επί 

ανζειμφ, επί πμζυηδηαξ, ηυζμξ υζμξ, ακηί πυζμο, ακηί πμζάξ 

ηζιήξ.  μπμζηαίμξ, μπυζημξ, μπυναζ (ζ>ν), μπμζάηζξ, μπυζε. 

 

   πμίμξ πυζμξ, βεκ. πυζζμξ > πμίμξ- πμίμξ ζημ είδμξ, πμζυξ, ζε 

ενχηδζδ ζζμδφκαιμ ημο έηαζημξ, εκίμηε ακηί ημο πυζμξ, 

πμδαπυξ.  πμζυς, πμζυξ, πμζυηδηα, πμζυηδξ, ημίμξ (π>η), 

πμζχδεξ, πμίμκ, πμο (πμίμξ, μ μπμίμξ, μζμ>μο), πμζυκ, 

πμζμηζηυξ, πμζμηζηχξ, μίμξ (δαζ., ημ π ζε δαζεία), μπμίμξ (μ, 

ακαθμνζηή ακηςκοιία)- μπμίμο είδμοξ ή πμζυηδηαξ, μππμίμξ 

(επζη.), μημίμξ (π>η), υπμζμξ, μπμζζδήπμηε (δδ + πμηέ). 

 

   πμζ πυζμξ, πμί-μξ- πνμξ πμζυ ιένμξ, βζα πμζυ ζημπυ, επί 

πυζμ, έςξ πυηε.  πμο, πς, πυζε, πχπμηα (μζ>ς), πχπμηε, 

πυεζ, πμηαπυξ (απυ), πμδαπυξ, πμφεε, πμοεεκά, υπμζ (δαζ., 

αθ. μπυζμξ), μππυεζ (επζη.), μπυεζ, υημζ (π>η), μπυεεκ, 

μππυεεκ, υπς, υπμο, υημο, υπδ. 

 

   πμζές αθ. πμζυς, πμίμξ, πμζ- επί δδιζμονβζχκ ηονίςξ 

ηαθθζηεπκζηχκ, δδιζμονβχ, ηάκς, ηαηαζηεοάγς.  πμίδια, 

πμίδζζξ, πμζδηήξ, πμζδηυξ, πμζδιάηζμκ, πμζδηζηεφμιαζ, 

πμζδηζηυξ, πμζήηνζα, πμζχ, πμζδιαηάηζ, πμζδηάημξ, 

πμζδηάνδξ, Πμζδηζηή, πμζδηίζημξ, πνμζπμζές, 

πνμζπμζμφιαζ, πνμζπμίδια, πνμζπμίδζζξ, πνμζπμζδηυξ, 

πνμζπμζδηζηυξ, εηπμζές, εηπμίδζζξ, εηπμίδημξ, παναπμζές, 

παναπμζχ, παναπμίδζζξ, εζζπμίδζζξ, εζζπμζδηυξ, εζζπμζές. 

 

   πυηενμξ, ηυηενμξ (π>η) πμίμξ + έηενμξ- πμζυξ εη ηςκ δφμ, 

άκεο ενςηήζεςξ, ςξ ημ άηενμξ.   πμηένςεεκ, πμηένςεζ, 

πμηένςξ, μπυηενμξ (δαζ., αθ. μπμίμξ), μππυηενμξ (επζη.), 

μπμηένςεε, μπμηένςεζ, μηυηενμξ. 

 



 93   

 

   πχξ (πενζζπχιεκμ) εη ημο πμίμξ (μζμ>ς)- ηαηά πμζυκ 

ηνυπμ.  πδ (ημ μ ελ α, αθ. πυζμξ, α>δ), ηςξ (π>η), ηδ, πδκίηα, 

ηδκίηα (π>η), δκίηα (ημ π ζε δαζεία), υπςξ (αθ. μπμίμξ), 

υππςξ (επζη.), υποξ, υπςν, υπςη (ζε επζβναθή), υηςξ. 

 

   μρέ μ (εοθςκ.) + πυηε, πμηέ > μπμηέ > μπηέ > μρέ 

(πη>πζ>ρ)- ιεηά ιαηνυκ πνυκμκ, ανβά, πνμξ ηδκ εζπένακ.  

υρζ (ε>ζ), ρεξ, ερέξ, μρανυηδξ (ανυς), μρία, μρδιένα 

(διένα), υρζμξ, μρζαίνεημξ, υρζιμξ, μρζ-, μρζυηδξ, μρίπα, 

μρίηενμκ, μρίγς, μρζζιυξ, ρζιάνζ, ρζιάδζ, ρζιάνκζ (ανκί), 

ρεζζκυξ, ερεζζκυξ. 

 

   ηυζμξ πυζμξ, ηυζμξ, η>η- ακηςκοιία ζοζπεηζηή δεζηηζηή 

ακηαπμδζδμιέκδ ζηδκ ακαθμνζηή υζμξ ηαζ ζηδκ ενςηδιαηζηή 

πυζμξ, επί ιεβέεμοξ, υβημο, απμζηάζεςξ ή πμζυηδηαξ, ηυζμκ 

ιέβαξ, ηυζμκ πμθφξ, επί πνυκμο.  ηυζζμξ (επζη.), ηυζμκ, 

ηυζζζμκ, ημζάηζξ, ημζα-, ημζυζδε, ημζζυζδε, ημζμζδί, 

ημζδδί, ημζμφημξ, ημζζμφημξ, ημζμοημζί, ημζζάηζ, 

ημζζάηζξ, ημζζζδκυξ, ημζζίπμξ. 

 

   υζμξ (δαξ.) πυζμξ, ημ π ζε δαζεία- ζοζπεηζηυ ακαθμνζηυ 

ημο ηυζμξ, επί ιεβέεμοξ, πμζυηδηαξ, δζαζηήιαημξ, πνμξ 

δήθςζδ αμνίζημο δζαζηήιαημξ ή πμζμφ.  υζμζπεν (πεν), 

μζμκμφκ, μζμκχκ, υζζμξ (επζη.), μζζάηνζμξ, μζάηζξ, μζζάηζξ, 

μζαοηαπχξ, μζαπή. 

        

   πυηε πυζμξ, πυζμ, ζ>η, μ>ε- επί αβκχζημο πνμκζημφ 

δζαζηήιαημξ, εκ ακαθμνά πνμξ ημ πανεθευκ ή ημ ιέθθμκ, ζε 

ηάπμζμ πνυκμ, πνμξ δήθςζδ έκεενιδξ πνμζδμηίαξ, επί ηέθμοξ, 

επζηαηζηχξ επί ενςηήζεςξ, επζηαηζηυ ημο αεί.  πυηα, πυηα 

(η>η), ηυηε (π>η), πμηέ, ημηέ, πμηά, μπυηε (δαζ., αθ. μπμίμξ), 

μππυηε (επζη.), μηυηε, μππυηα, μπυηακ, ημηέ (π>η), ηυηε, 

ηυηα. 

 

   απυ ημ α (ια, κα – κδ) αεααζςηζηυ, απακηδηζηυ ζηζξ 

ενςηήζεζξ πμζ, πυεεκ, υπμζ, πμίμξ, πυηε, πχξ, υπμο (νίγα πμ-), 

δδθαδή πυ-εεκ; απάκηδζδ α-πυ, αθ. μπίζς- απυ ηζκμξ, επί 

ηζκήζεςξ απυ ηυπμ, επί απμζηάζεςξ, πςνζζιμφ, επί 

ηαηαιεηνήζεςξ ή ηαεμνζζιμφ απμζηάζεςξ, πυννς, ιαηνάκ, 

ιεηά ιενζζηζηήξ ζδιαζίαξ, επί ιεηααμθήξ απυ ηάηζ ζε ηάηζ, επί 

πνυκμο, επί βεκέζεςξ, ανπήξ, αζηίαξ.  απφ (μ>ο), απαί 

(μ>α>αζ), άπζμξ, άπςεεκ, απμηάης, απςηένς, απχηενμξ, 

άρ, αρυννμξ (νές), άρμννμξ, άπς (μ>ς), αο (πενζζπχιεκμ, 

απυ > απφ > αο)- μπίζς, πνμξ ηα μπίζς, πάθζ, εη κέμο, 

πνμζέηζ, αηυια, αθμφ (απυ + μξ, βεκ. μο, π>θ πνμ δαζείαξ), 

αθυηε, αθυημο. 

 

   μπίζς, μπίζζς απυ (α>μ) + μίζζξ ( =θμνά, μζ>ζ), ίεζζξ ( = 

πμνεία). Σμ απυ επί ηυπμο ζδιαίκεζ ανπή, επί βεκέζεςξ 

(δδθαδή πανεθευκημξ) ζδιαίκεζ μπίζς, εκχ επί πνυκμο 

ζδιαίκεζ ιεηά (δδθαδή ζημ ιέθθμκ) υ,ηζ αηνζαχξ ηαζ ημ 

μπίζς- επί ηυπμο ζδιαίκεζ πνμξ ηα μπίζς, υπζζεεκ, επί πνυκμο 

φζηενα, ηαηυπζκ, ημο θμζπμφ.  ακυπζκ (ακά), εζζυπζκ (εζξ), 

εζζμπίζς, ηαηυπζκ, ελυπζκ, υπζζεεκ, υπζζεα, μπζζεέκαν 

(εέκαν), μπίζεζμξ, μπζζείδζμξ, μπζζεμ-, λμπίζς (εη), πίζς, 

πίζμο, πζζς-, πζζζκυξ, πζζζκά, πζζμ-. 

 

   μο αθ. απυ > απφ > αο (α>μ) = μπίζς, πάθζ, εη κέμο, δδθαδή 

υηζ δεκ είκαζ ανεζηυ ή μνευ ή πνήζζιμ αοηυ πμο έβζκε ή 

πνμέηορε- ανκδηζηυ ιυνζμ, ιε απυθοηδ ηαζ ακηζηεζιεκζηή 

ζδιαζία ζε ζπέζδ ιε ημ ιδ, ημ μπμίμ ιδ δδθχκεζ απυννζρδ ηαζ 

ζηάζδ οπμηεζιεκζηή.  μοη (ημ μο πνμ θςκήεκημξ, πνμξ άνζδ 

ηδξ παζιςδίαξ ), μφημοκ, μφηςκ, μοημφκ, μοπ (πνμ 

δαζοκμιέκμο θςκήεκημξ), μοπί, υπζ, μοαί (αζ), μοά, μά, μοδέ 

(δε), μοδαιυξ (αιυξ), μοδαιή, μοδαιά, μοδαιζκυξ, 

μοδαιζκυηδξ, μοδαιυεεκ, μοδαιυεζ, μοδαιμφ, μοδαιμί, 

μοδεπχπμηε (πχπμηε), μοδείξ (εζξ = έκαξ), μοδειία, μοδέκ, 

δεκ (μο-δέκ), μοδέπμηε (πμηέ), μοδέημηε (π>η), μοδεκάηζξ, 

μοδεκία, μοδέκεζα, μοδεκίγς, ελμοδεκίγς, ελμοδεκές, 

ελμοδεκυς, ελμοδεκζζιυξ, ελμοδέκςζζξ, ελμοδέκςια, 

ελμοδεκςηήξ, ελμοεεκές (δ>ε), ελμοεεκίγς, ελμοεέκδια, 

ελμοεέκδζζξ, ελμοεεκδηζηυξ, μοδέηενμξ (έηενμξ), 

μοδεηένςζζξ, μοδεηενχεζ, μοδεηένςεεκ, μοδεηενυκζμκ, 

μοδεηενμ-, μοδεηενυηδξ, μοδυθςξ (υθςξ), μοεείξ (δ>ε), 

μοεέκ, μοεέκζα, μοεεκήξ, μοεέηενμξ, μφπς (πς), μφης (π>η), 

μφπςξ, μφηςξ. 

 

   εη, ελ (πνμ θςκήεκημξ), εβ (πνμ ηςκ α, δ, β, θ, ι) εη ημο απυ 

> απ > αη (π>η) > εη (α>ε). Οζ ζδιαζίεξ ηςκ απυ ηαζ εη 

ζπεδυκ ηαοηίγμκηαζ- απυ, έλς απυ ηάηζ, ζε ζφκεεζδ επζηναηεί 

δ έκκμζα ηδξ ιεηαηζκήζεςξ ή ιεηααάζεςξ, , έλς απυ, ιαηνάκ, 

εηθνάγεζ ημ εκηεθχξ, πακηεθχξ, υθςξ, άνδδκ (υπςξ ημ απυ).  

έλς (υπςξ ημ είζς εη ηδξ εζξ), έλςεεκ, ελεί, ελχηαημξ, 

ελςηενζηυξ, ελςηένς, ελςηζηυξ, εηηυξ (υπςξ ημ εκηυξ εη ηδξ 

εκ), επευξ (η>ε), έηημζε, έηημζεε, έηημηε, εηηυηδξ, επεμί, 

έλςζζξ (χζζξ), έλςζια, ελχζηδξ, ελςζηάνζμκ, ελχζηνα, 

ελςζηαηές ( ίζηδιζ), λςηζηυξ, λςεζά (η>ε), λμοεζά, λς- (έ-

λς), λε- (λ-, πνμ θςκήεκημξ), λακά (ακά), αλ- (ακηί ηδξ ελ, 

ε>α). 

 

   επεέξ εηηυξ, επευξ, μ>ε, πεέξ, επεζγζκυξ, επεεζζκυξ, 

πεεζζκυξ, πεζγυξ, πεζγά, πεζζδυξ, πεζγζκυξ, ελέηζ. 

 

   έπεμξ εηηυξ, επευξ- έπενα, ιίζμξ.  έπες, επεές, έπενα, 

έπενδ, επεναίκς, επεανηέμξ, επεναΎγς, επενακηέμξ, 

έπεναζια, επενεφς, επενία, επενυξ, έπεζζημξ, επείςκ, 

επεμδυπμξ (ηυπμξ, η>δ), επεμδμπές, απέπεμιαζ, 

απεπεάκμιαζ, απέπεεζα, απεπεήιςκ, απεπεήξ, απέπεδια, 

απεπεδιμζφκδ. 

 

   έζπαημξ εη > έλαημξ > έζπαημξ, λ>ζπ- ηαηχηαημξ, μ πμθφ 

απέπςκ, ηεθεοηαίμξ, ααεφηαημξ, μ φρζζημξ ααειυξ, 

οπεναμθζηυξ.  εζπαηάς, εζπαηζά, εζπαηζχηδξ, εζπαηεφς, 

εζπαηζή, εζπαηίγς, εζπαημ-, εζπαηυεζξ, εζπαηυςκ. 

 

   λέκμξ, λείκμξ εη, ελ + εζκί, εκ (εκηυξ), δδθαδή δέπμιαζ εκηυξ 

ηδξ μζηίαξ, ημο ηυπμο ιμο, ημκ απυ λέκμ ηυπμ ενπυιεκμ- ηάεε 

πμθίηδξ λέκδξ πυθεςξ, ιε ημκ μπμίμκ έπεζ ηάπμζμξ ζοκεήηδ 

(θζθμ)λεκίαξ βζ’ αοηυκ ηαζ ημοξ απμβυκμοξ ημο, αεααζςιέκδ δζα 

ηδξ ακηαθθαβήξ δχνςκ ηαζ επζηθήζεςξ ημο λέκζμο Αζυξ, 

Ώιθυηενα δε ηα ιέθδ θέβμκηαζ λέκμζ ηαζ δ ζπέζδ αοηή ήηακ 

ηθδνμκμιζηή. Βπί πακηυξ λέκμο ακενχπμο πθάκδηα ή 

πνυζθοβα, ιζζεςηυξ, λέκμξ πνμξ ηάπμζμ πνάβια, ιδ βκςνίγςκ 

ηάηζ, αβκμχκ, αθθυηνζμξ, αζοκήεδξ, πανάδμλμξ.  λεκάβδζζξ 

(άβς), λεκαβία, λεκαβυξ, λεκαβζζιυξ, λεκάθζα, Ξέκζμξ, 

λεκδθαζία (εθαφκς), λεκία, λεκίδ, λεζκίδ, λεκδίδ, 

λεκζγυιεκμξ, λεκζάς, λεκίγς, λεκζηυξ, λεζκζηυξ, λέκζμξ, 

λείκζμξ, λείκζα, λέκζα, λέκζζζξ, λεκζζιυξ, λεκζζηήξ, λεκζηεία, 

λεκζηεζά, λεκζηεφς, λεκζηεφμιαζ, λεκζηζά, λεκμδμηές 

(δέπμιαζ), λεκμδμπές, λεκμδυημξ, λεκμδυπμξ, λεκμδμπείμκ, 

λεζκμδυημξ, λέκςζζξ, λεκάηζ, λεκζηειυξ, λεκίηεια, 

λεκζηειέκμξ, λεκμ-, Ξεκμθάκδξ (θαίκς), απμλέκςζζξ, 

απμλεκχκς, λέκςξ, Ξεκμθχκ (θςκές), Ξεκμθχκηαξ, εφλεκμξ, 

εφλεζκμξ, άλεκμξ, θζθυλεκμξ, θζθμλεκχ, θζθμλεκία, 

αθζθυλεκμξ, πανάλεκμξ, παναλεκεφμιαζ, παναλεκζά, 

πνυλεκμξ, πνμλεκεφς, πνμλέκδζζξ, πνμλεκία, πνμλεκδηήξ, 

πνυλεζκμξ, πνμλεκείμκ, πνμλεκζά, πνμλεκήηνζα, πνμλεκζυ. 

 

   κέηοξ ςκ + εη (εηηυξ γςήξ) > ςκ-έη-μξ > κέημξ > κέηοξ 

(μ>ο)- ζχια κεηνυ, ζημκ πθδε. ηα πκεφιαηα.  κεηάξ, 

κεηοάιααημξ (ακαααίκς), κεηοαβςβυξ, κεηοδβυξ (άβς), 

κεηοδδυκ, κεηοδπυθμξ (πμθές), κέηοζα, κεηοσζιυξ, κεηομ-, 

κέηον, κεηφζζα, Νεηφζζμξ, κεηοχνζμκ (χνα), κεηνυξ 

(κεηονυξ), κεην-, κεηνμ-, κεηνυς, κεηνχδδξ, κέηνςια, 

κεηνχκ, κεηνχζζιμξ, κέηνςζζξ, κεηνςηζηυξ, κεηνμρία (μρ), 

κέηνα, κεηνζηυξ, κεηνίθα, κεηνχκς. 
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   οπυ απυ, α>ο- δδθχκεζ αζηία ή ημ εκενβμφκ αίηζμ, επί ηυπμο 

ζδιαίκεζ ημ πνάβια ηάης απυ ημ μπμίμ ένπεηαζ ηάηζ ή 

ελένπεηαζ, επί ηδξ ιμοζζηήξ ζοκμδείαξ, πνμξ δήθςζδ ημο 

πνμζχπμο οπυ ηδκ δφκαιδ, ελμοζία ή επίδναζδ ημο μπμίμο 

βίκεηαζ ηάηζ, πνμξ δήθςζδ οπμηαβήξ ή ελανηήζεςξ, πνμξ 

δήθςζδ ηζκήζεςξ πνμξ ηάηζ ηαζ ηάης απυ αοηυ, επί πνυκμο, 

ιυθζξ ιεηά…, ςξ επίνν. οπμηάης, μπίζς, ακεπαζζεήηςξ, ζε 

ζφκεεζδ ζδιαίκεζ οπμηάης, ημ ζε ιζηνυ ααειυ οπάνπςκ ή 

βζκυιεκμ, μθίβμκ ηζ.  οπά (μ>α), οπαί, φπαζεα, οθέκ (εκ = έκα), 

φπηζμξ, οπηζυηδξ, οπηζάγς, οπηζάς, οπηίαζζξ, οπηζαζιυξ, 

οπηίαζια, οπηζυς.  

        

   φπκμξ οπυ + κμοξ, οπκαθέμξ, οπκ-, οπκδθία, οπκδθυξ, 

οπκδνυξ, οπκδηζηυξ, οπκίδζμξ, οπκίγς, οπκζηυξ, Όπκμξ, 

οπκυς, οπκχδδξ, οπκςδία, οπκχζζς, οπκςηζηυξ, 

οπκςηζηυκ, οπκχς, οπκάημξ, οπκαθβία (άθβμξ), οπκάθδ, 

οπκανάξ, οπκανμφ, οπκζάνδξ, οπκχκς, φπκςζζξ, 

οπκςηήνζμκ, οπκςηίγς, οπκχηδζζξ, οπκςηζζιυξ, 

οπκςηζζηήξ, οπκςηζζηζηυξ, έλοπκμξ, ελοπκάδα, ελοπκχ, 

λφπκζμξ, λφπκδια, λοπκδημφνζα, λοπκδηήνζ, λοπκδηυξ, 

λφπκμξ, λοπκχ, λοπκάς, λοπκυξ, ηκχζζς (ο-πκχζζς, π>η)- 

ημζιάιαζ. 

 

   πάζπς παίς, πής, πα-ηάζζς, δ νίγα πα- + έπς (ζπεζκ, 

απανέιθ. ημο έπς)- δέπμιαζ έλςεεκ πθήβια ή εκηφπςζδ, 

οπμθένς, ηαημπαεαίκς, ηζιςνμφιαζ, είιαζ εοαίζεδημξ.  πείζζξ 

(πείζ-μιαζ, ιέθθ. ημο πάζπς, αθ. πείες)- πάεμξ, παζπδηζάς, 

παζπίγς, παζηίγς (π>η), παζπδηζαζιυξ. 

 

   πάεμξ έ-παε-μκ, αυν. ημο πάζπς, ζπ>ε- ηάεε ηζ πμο 

ζοιααίκεζ ζε ηάπμζμκ, δοζηφπδια, ένςηαξ, αβάπδ, ιίζμξ, 

αθθμίςζδ πμζυηδηαξ.  πάεδια, παεαίκς, πάεδζζξ, πάεδ, 

παεζηυξ, παεδηζηυξ, παεεζκυξ, παεδιαηζηυξ, παεδηυξ, 

παεζηεφμιαζ, παεμ-, παεενυξ, παεδηζηυηδξ, παεζάγς, 

παεζαζιέκμξ, παευξ, απάεεζα, απαεήξ, απάεδημξ, άπαεμξ, 

απάεζαζημξ, απάεζαζηα, ειπάεεζα, ειπαεήξ. 

 

   ήπαν (δαζ.) δ ( = υπμο) + πάε-μξ (βεκ. ή-παη-μξ, ε>η), δ 

έδνα ηςκ παεχκ- ημ ζοηχηζ.  δπαηζηυξ, δπαηίηζξ, δπαηίηζδα, 

δπαημ-, δπάηςια, δπάηςζζξ, δπαη-, δπαναδέκδ, δπαηίγς, 

δπαηαθβία (άθβμξ). 

 

   θαζηαζηήξ θαζ (επζηαη.) + παζπδηζάς ( = επζγδηχ ιίλδ πανά 

θφζδ, π>η)- πυνκμξ.  θαζηάζηνζα, θαζηάγς, θαζηαθέμξ, 

θδηάς (αζ>δ), θήηδια, θδηχ. 

 

   πέκεμξ πέ-πμκε-α, πνηι. ημο πάζπς, μ>ε- εθίρδ, θφπδ, 

δοζηφπδια, πέκεμξ.  πέκεδια, πεκεές, πεκεχ, πέκεεζα, 

πέκεζιμξ, Πεκεέαξ. 

 

   πυεμξ πέ-πμ(κ)ε-α, πνηι. ημο πάζπς, αθ. πάεμξ (α>μ)- 

ζθμδνή επζεοιία, ενςηζηή επζεοιία.  πμεές, πμεεζκυξ, 

πενζπυεδημξ, πμεή, πυεδια, πυεδζζξ, πμεζάνδξ, πμεχ, 

πμεενυξ, πμεδηυξ, πμεμ-, ηυηζκμξ [πυεμξ (π>η, ε>η), ήηακ 

πμεδηυξ]- ημ ζηεθάκζ ελ αβνζεθζάξ ηςκ κζηδηχκ ζημοξ 

μθοιπζαημφξ αβχκεξ, ημηζκάξ, ημηζκδθυνμξ, ημηζκμηνάβμξ 

(ηνχβς), ημηζίκζ. 

 

   πυκμξ πέ-πμκ-εα, πνηι. ημο πάζπς- άθβμξ, πυκμξ, 

δοζηοπία, ηυπμξ, ενβαζία.  πμκές, πμκάς, πμκχ, πμκμ-, 

πυκδια, πμκδνυξ, πμκδνία, πμκδνάδα, πμκήνεια, 

πμκήνεοια, πμκδνεοηά, πμκδνεφς, πμκήνζα, πμκδνζά, πυκζα, 

ζοιπυκζα, ζοιπμκχ, ζοιπυκεζδ, ζοιπμκεηζηυξ, εηπμκχ, 

εηπυκδζζξ, εηπυκδζδ, πανάπμκμ, παναπμκμφιαζ, 

παναπμκζάνδξ, δζάημκμξ (π>η), δζαηυκζζζα, δζαημκές, 

δζαηυκδζζξ, δζαηυκδια, δζαημκία, δζαημκζηυξ, ημκδηήξ. 

 

    ημηές πάεμξ ( = ιίζμξ), α>μ, π>η, ε>η, αθ. πμεές, 

ηυηζκμξ- θοθάς πάεμξ ηαηά ηάπμζμο, μνβίγμιαζ.  ημηαίκς, 

ημηάς, ημηχ, ημηυεζξ, ηυημξ. 

 

   θέκς πέκ-εμξ, π>θ, πυκμξ (θυκμξ)- θμκεφς.  θαηυξ (απέ-

θαημ, αυν. α΄ ημο θέκς)-θμκεοιέκμξ, θυκαλ (ε>μ), θμκεφξ, 

θμκζάξ, θμκεφς, θμκή, θυκμξ, θυκηδξ, θυκζμξ, θμκζηυξ, 

θυθοξ (κ>θ), θυθα- πνμξ εακάηςζδ ηονίςξ ηοκχκ, πεθκαίμξ 

(έ-πεθκμκ, αυν. ημο θέκς), θυκζζζα, θμκζηυ, θμίκζμξ (μ>μζ)- 

θμκζηυξ, αζιμπανήξ, αζιμαυνμξ, υιμζμξ ιε αίια, πνυζθαημξ 

(πνμξ + θαηυξ )- μ πνζκ απυ θίβμ ζθαβείξ, κςπυξ, θμζκυξ (αθ. 

θμίκζμξ)- ηυηηζκμξ ζακ αίια, αζιμπανήξ, θυκμξ, θμζκήεζξ, 

θμζκζβιυξ, θμζκζηζζηήξ, Φμζκίζζς, Φμίκζλ, Φμζκίηδ, θμζκίηζ, 

θμζκζηζά, θμζκζηίγς, θμζκζηζηυξ, θμζκζημεζδήξ, 

Φμζκζημφκηαξ, Φμζκζημφξ, θμζκζηχκαξ, Φμζκίηζ. 

 

   μίκμξ ζημκ ιδνμ Fμίκμξ, εη ημο θμζκυξ- ηναζί.  μίκα, μζκ-, 

μζκμ-, μίκανα, μζκάνεμξ, μζκανίγς, μζκάνζμκ, μζκανίξ, μζκάξ, 

μίκδ, μζκδβία (άβς), μζκδνυξ, μζκζάξ, μζκίδζμκ, μζκίγς, 

μζκζηυξ, μίκζκμξ, μζκίζημξ, μζκζζηήνζα, Οζκυδ, μζκμπυμξ (πές, 

πμή), μζκμπυδ, μζκμπμεφς, μζκμπμές, μζκμπυδια, μζκμπυεοζζξ, 

μζκυς, μζκχκ, μίκςζζξ, μζκχκδξ (ςκέμιαζ), μίκμρ (ςρ), μζκυξ, 

μζκυθθολ (θθφς), μζκμθθοβές, μζκμθθοβία, μζκυθθοηημξ. 

 

   πμζκή θυκμξ, θμζκυξ, θ>π- πνδιαηζηή ζηακμπμίδζδ 

ποεέκημξ αίιαημξ, αιμζαή βζα ηάπμζμ πνάβια, απμθφηνςζδ, 

άθεζδ (δζυηζ ημ πθδνςιέκμ πνυζηζιμ απυ ημκ θμκζά ζημοξ 

ζοββεκείξ ημο θμκεοεέκημξ, απάθθαζζε αοηυκ απυ ηάεε 

δζςβιυ), ςξ εευηδηα ηδξ εηδζηήζεςξ.  πμζκήηςν, πμζκάηςν, 

πμζκαίμξ, πμζκάγς, πμζκδθαζία (εθαφκς), πμζκδθαηές, 

πμζκδθάηδξ, πμζκήθαημξ, πμίκδια, πμζκδηήν, πμζκήηεζνα, 

πμζκήηζξ, πμζκμπμζυξ, πμζκμονβυξ (ένβμκ), άπμζκα (α, 

εοθςκ.), απμζκί (α, ζηεν.), απμζκυδμνπμξ (δυνπμξ). 

 

   πφες πάεμξ ( = αθθμίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ, ηδξ μοζίαξ 

ηάπμζμο πνάβιαημξ), α>ο- ζαπίγς, επζθένς ζήρδ.  ποεεδχκ, 

Ποεχ (δζυηζ ζάπζζε εηεί μ Ανάηςκ Πφεςκ ημκ μπμίμ ζηυηςζε 

μ Ώπυθθςκ), Πφεςκ, Ποεχκ, Πφεζμξ, Ποεχμξ, Ποεςκζηυξ, 

Ποεαεφξ, Ποεαίμξ, Ποεαφθδξ (αοθυξ), Ποείαξ, Ποεία, 

Ποεζηυξ, Ποεείμκ, Ποευεεκ, Ποεμί, Ποεμίδε, Ποεχδε, 

Ποεςκάδε, Ποεχεεκ, Ποεςκυεεκ, Ποευηνακημξ (ηναίκς), 

Ποεμπνήζηδξ (πνάς), Ποευπνδζημξ, Ποεζυκζημξ, 

Ποευκζημξ, Ποεμκίηδξ, Πφεζμκ, Πφεζα, Πμίηζμξ (ο>μζ, ε>η), 

ποεζάγς, πφμκ, πφμξ, πομεζδήξ, ποχδδξ, πους, πομπμζυξ, 

πομοθηυξ (έθης), πφςζζξ, πφδζζξ, πφμ, ποαζιία (αίια), 

ειποάγς, έιπομκ, ειπφδ, ειπφδζζξ, ειπφαζια, ειπφδια, 

ειποΎζης, ειποσηυξ, ειποδιαηζηυξ, έιπομξ, ειποδηζηυξ, 

υιποαζια (ε>μ). 

 

   πείες πείζμιαζ, ιέθ. ημο πάζπς αθθά ηαζ ημο πείες (ζ>ε). 

ΐθ. πείζζξ ( = πάεμξ) αθθά ηα ζφκεεηα εη πεζζζ- (πεζζί-κμοξ) 

δδθχκμοκ εκένβεζα ημο πείεεζκ ηάπμζμκ. Αδθαδή απυ ηδκ 

ζδιαζία ημο πάζπς πμο ζδιαίκεζ δέπμιαζ εκηφπςζδ απυ έλς, 

πανάβεηαζ ημ πείες- πείες, ηαηαπείες, αθθά ζοκήεςξ ιε ήπζμ 

ηνυπμ, πείες ηάπμζμκ ιε απαηδθά θυβζα, πανμνιχ, παε. 

πζζηεφς, ειπζζηεφμιαζ, ηαηαπείεμιαζ, πνμζεθηφμιαζ πνμξ ηδ 

βκχιδ ηάπμζμο.   πείεμιαζ, Πεζεχ, πεζεακάβηδ, πεζεάκςν 

(ακήν), πεζεανπές, πεζεάνπδζζξ, πεζεανπία, πεζεανπζηυξ, 

πείεανπμξ, απείεανπμξ, πεζεήιςκ, πεζεήκζμξ (δκία), 

πεπμίεδζζξ (ε>μ), πείζα (ε>ζ), Πείζακδνμξ (ακήν), 

πεζζίκμοξ, πεζζίανμημξ, Πεζζίζηναημξ, πεζζζ-, πείζια, 

πεζζιαηάνδξ, πεζζιαηάνζημξ, πεζζιαηζηά, πεζζιαηζηυξ, 

πεζζιαηχδδξ, πεζζιάηςια, πείζιςια, πεζζιαηχκς, 

πεζζιχκς, πείζιμκαξ, πεζζηήνζμκ, πεζζηζηυξ, πεζζηζηυηδηα, 

πίζοκμξ (εζ>ζ). 

 

   πζεακυξ έ-πζε-μκ, αυν. ημο πείες- αοηυξ πμο ηείκεζ πνμξ 

ηδκ πεζεχ ή ηαηάπεζζδ, πεζζηζηυξ, μ έπςκ ηδκ δφκαιδ κα 
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πείεεζ, ηαηαπεζζηζηυξ, επί θμβζηχκ επζπεζνδιάηςκ, εθηοζηζηυξ, 

πζζηεοηυξ, εφπζζημξ, οπήημμξ, απίεακμξ.  απίεακμξ (α, 

επζηαη.), πζεακεφμιαζ, πζεακμθμβές, πζεακμθυβδια, 

πζεακμθμβία, πζεακμθυβμξ, πζεακυηδξ, πζεακμονβυξ (ένβμκ), 

πζεακχξ, πζεακςηένςξ, πίεδημξ, πζεήηεζμξ, πζεδηζδεφξ, 

πζεδηίγμιαζ, πζεήηζμκ, πζεδηίξ, πζεδηζζιυξ, πζεδηχδδξ, 

πζεδημεζδήξ, πζεδημ-, πίεδλ. 

 

   πζζηεφς ε-πείζε-δκ, αυν. ημο πείες (εζ>ζ, ε>η)- έπς πίζηδ, 

ειπζζηεφμιαζ, έπς πεπμίεδζδ, παναδέπμιαζ ςξ αθδεέξ.  

πίζηζξ, πίζηςζζξ, πίζηεοια, πίζηςια, πίζηεοζζξ, 

πζζηεοηζηυξ, πζζηυξ, πζζηεοηυξ, αλζυπζζημξ, πζζημζφκδ, 

πζζηυηδξ, πζζηυς, πζζημπμζές, πζζημπμίδζζξ, πζζημπμζχ, 

άπζζημξ, απζζηές, ειπζζηεφμιαζ, έιπζζημξ, ειπζζημζφκδ, 

ιπζζηζηυξ, πζζηχκς, πζζηςηήνζμκ, πζζηςηήξ, πζζηςηζηυξ, 

πζζηζηυξ. 

 

                           Ρίγα   πα-  >   πεη-      

 

   πέημιαζ, πέηαιαζ παη-άζζς (α>ε), μ ήπμξ ηςκ πηενχκ υηακ 

ανπίγεζ ημ πέηαβια, «θηππά ηα θηεξά ηνπ», ςζάκ κα παηάζζεηαζ 

μ αέναξ- πεηάς, επί πάζδξ ηαπείαξ ηζκήζεςξ, μνιχ, ηνέπς.  

πεηάς, πεηχ, πεηαπηάνζ, πέηαβια (άβς), πεηαπηυξ, 

πεηαονίγς, πέηαονμκ, πεηάζζιμξ, πέηαια, πεηεζκυξ, 

πεηδκυξ, πνμπέημιαζ, πνμπεηάμιαζ, πηήζζξ (πηαξ, ιεημπ. 

αμν. ημο πέηαιαζ, α>δ), πηήια, πηήκ, πηδκυκ, πηδκυξ, 

πηακυξ, πηδηζηυξ, πηδηζηυηδξ, πηδκμ-, απηήκ (α, ζηεν.), 

ίπηαιαζ (ί-διζ), ζπηάιεκμξ, πμηάμιαζ (πμζδη. εαιζζηζηυ ημο 

πέημιαζ), πμηέμιαζ, εηπμηάμιαζ, πμηακυξ, πυηδια, πμηή, 

πςηάμιαζ (μ>ς), πςηήεζξ, πχηδια. 

 

   πηενυκ πη-ήζζξ + είνς (εζ>ε)- θηενυ.  πηενυς, πηενφβζμκ 

(άβς, α>ο), πηένολ, πηενυεζξ, πηενφζζμιαζ (άζζς, α>ο), 

πηένςια, πηένςζζξ, πηενίδζμξ, πηένζκμξ, πηενμοβίγς, θηενυ 

(π>θ), θηενμφβα, θηενζάγς, θηένζαζια, θηένζκμξ, θηενυ-, 

θηενμοβίγς, θηενμοβχ, θηενμφβζζια, πηενφβζζια, 

θηένςια, θηενχκς, θηενςηυξ, πηενςηυξ, πενίπηενμκ, 

πενίπηενμξ, πενζπηενάξ, πηένζξ- ηα θφθθα ηδξ ιμζάγμοκ ιε 

θηενά, πηενίξ, θηένα, θηένδ, πηεθέα (έπεζ θφθα εφπηςηα πμο 

πέθημοκ ζακ πηενά),  θηεθζά, θηεθδά, πηίθμκ (ε>ζ, ν>θ), 

πηζθμ-, πηζθυμιαζ, πηίθμξ, πηίθςζζξ, πηζθχζζς, πηζθςηυξ, 

πηίθςια. 

 

   πεηάκκοιζ πέηαιαζ- απθχκς, ακμίβς, εηηείκς.  πεηάγς, 

πέηαζια, παναπέηαζια, πέηαζμξ, πέηαθμξ- πθαηφξ 

(απθςιέκμξ), πεπηαιέκμξ, πεηαθχκς, πεηαθυς, πεηάθςια, 

πέηαθμκ, πεηαθίγς, πεηαθάξ, πεηαθςηήξ, πεηαθζζιυξ, 

πεηάθζ, πεηαθίδα, πεηαθίδζα, πεηαθμ-, πέηδθμκ, πέηδθμξ, 

πεηδθχδδξ, πεηαθμφδα, πεηαθμοδίγς, πεηαθμοδίηζα, 

πέηαπκμκ, πέηαηκμκ, πάηαπκμκ, πάηεθθα, πίηκς (ε>ζ), 

πίηκδιζ, πίηηα (ηκ>ηη), πίηα, πίηζα, πζηάηςια, πζηαηχκς. 

 

   πίηοθμξ πέημ-ιαζ, ε>ζ, μ>ο- ημ έννοειμ πθαηάβδια ηςκ 

ημοπζχκ, μ ήπμ ημο φδαημξ υηακ αοηυ πθήζζεηαζ, ηάεε ηαπέςξ 

επακαθαιαακυιεκμξ ήπμξ ή ηίκδζδ, ήπμξ ηηοπήιαημξ ζηήεμοξ 

ενδκμφκημξ, επί αίαζςκ ηαζ πανάθμνςκ ηζκήζεςκ.  πζηοθίγς, 

πζηοθεφς, πζηζζθίγς, πζηζζθζά, πζηζίθζζια, πζηζζθάδα, 

πζηζζθζζηυξ, πζηζμφκζ (ηηοπά ηα θηενά ημο βζα εκδοκάιςζδ), 

πζηζμφκα, πζηζμοκυπμοθμ, πζηζζνίημξ, πζηζζνίηα. 

 

   πίηοξ πεηάκκοιζ, πίη-κς = απθχκς, εηηείκς, εη ηδξ 

εηηάζεςξ ηςκ δαζχκ ηδξ, υπςξ ημ πεφηδ εη ημο ποηκυξ- δ 

πζηοά, είδμξ πεφηδξ.  πζηκάξ, πζηφδζμκ, πζηφζκμξ, πζηοΎκδ, 

πζηοΎξ, πζηομηάιπηδξ, πζηοηάιπηδξ, πζηουεζξ, Πζηομφζζαζ, 

πζηομηάιπδ (ηάιπζα), πζηομηνυθμξ, πζηφζηεπημξ (ζηέθς), 

πζηοχδδξ, πζηοχκ, πίηοηαξ, πζηφηζ. 

 

   πίζζα πίηοξ (ελ αοηήξ θαιαάκμκηακ) > πίη-ζα > πίζζα 

(ηζ>ζζ), πίηηα (ζζ>ηη), πζζζ-, πζζζήεζξ, πζζζήνδξ (άνς), 

πζζζδνυξ, πζζζίγς, πίζζζκμξ, πίηηζκμξ, πζζζίηδξ, πζζζμ-, 

πζζζμηχκδημξ (ηςκάς), πζζζμονβία (ένβμκ), πζζζυς, 

πζζζχδδξ, πζζζςηήξ, πζζζςηυξ, πζηηυς, πίηηςζζξ, 

πζηηςηυξ, πζζζχκς, πζηηάηζμκ (υπςξ πεφηδ = πζκαηίδα 

βναθήξ), πζηηαημθυνμξ, Πζηηαηυξ, Πζηηάηεζμξ. 

 

   πίπης ηαη’ ακαδζπθαζζαζιυ εη ηδξ πεη- (πέημιαζ, πεηάς = 

νίπκς ηάηζ ηάης, υ,ηζ πεηάεζ ηάπμηε πέθηεζ), πέπη-δηα, πνηι. 

ημο πέημιαζ, ε>ζ- πίπης ηάης, πέθης, πίπης ζηδ ιάπδ, επί 

ακέιμο, ημπάγς, απμηοβπάκς, ειπίπης, εθμνιχ, οπάβμιαζ 

ζε….  πέθης (π>θ), πίηκς (αθ. πεηάκκοιζ), πηχζζξ, πηχια, 

πενίπηςζζξ, πενίπηςια, πηςιαηίγς, πηςιαηίξ, πηςηζηυξ, 

πέζδια (έ-πεζ-μκ, αυν. ημο πίπης), πέζζιμ, πεζζυ, πεζζιαηζά, 

πέζμξ, πεζζιζζιυξ, πεζζιζζηήξ, πεζζιζζηζηυξ, επζπίπης, 

πνμζπίπης, εηπίπης, ηαηαπίπης, ειπίπης, πανειπίπης, 

πανειπζπηυκηςξ, πενζπίπης, πενζπέηεζα, πενζπεηήξ, 

πνμπεηήξ, πνμπέηεζα, πνμπεηεφμιαζ, πνμπεηεφς, πυηιμξ 

(πίπης, νίγα πεη-, ε>μ)- υ,ηζ πίπηεζ ζε ηάπμζμκ, μ ηθήνμξ, δ 

ιμίνα, δ ηφπδ ηάπμζμο, δ Μμίνα.  

 

   πεζζεφς πεπηε-χξ, ιεημπ. πνηι. ημο πίπης (πη >ζζ, υπςξ 

πέπης – πέζζς)- παίγς ημοξ πεζζμφξ,  πεζζυξ, πεζζεία, 

πεζζεοηήνζμκ, πεζζεοηήξ, πεζζεοηζηυξ, πεζζζηυξ, πεζζμ-. 

 

   ειπίξ εκ + πεζ-μφιαζ, ιέθθ. ημο πίπης, ε>ζ- είδμξ εκηυιμο 

πμο εηιογά αίια, ιεβαθφηενμ απυ ημ ημοκμφπζ (ειπίπηεζ επί 

γχςκ ηαζ ακενχπςκ).  ηζζιπχ [εη (η>ηζ, ηζζηαηζζιυξ) + ειπίξ 

(ε>ζ)], ηζίιπδια, ηζζιπζά, ηζζιπίδα, ηζζιπίδζ, ηζζιπμθμβχ 

(θέβς = ζοθθέβς), ηζίιπμξ, ηζζιπμφνζ. 

 

   ζαέζζξ ζ (πνμηαζζυιεκμ ή ελ εξ) + έ-πεζ-μκ (αυν. ημο 

πίπης, π>α)- ζαήζζιμ («έπεζε ε θσηηά»).  ζαέκκοιζ, ζαεκφς, 

ζαεζηήν, ζαεζηήνζμξ, ζαέκς, ζαεζηυξ, ζαεζεείξ, ζαέζδ, 

ζαεκκφιεκμξ, ζαήκς (ε>δ), ζαήζζιμ, ζαδζιέκμξ, ζαδζηήνα, 

ζαδζηήναξ, ζαδζηήνζ, ζαήζηνα, ζαδζηυξ, άζαδζημξ, 

άζαεζημξ, αζαέζηδξ, Ώζαεζηάδεξ, αζαεζηάδζημ, 

αζαεζηανζυ, αζαεζηανζά, αζαεζηανζάγς, αζαεζηάξ, 

αζαέζηδ, αζαέζηζ, αζαέζηζμκ, αζαεζημ-, αζαεζηχκς, 

αζαέζηςζζξ, Ώζαεζημπχνζ, αζαέζηςια. 

 

   πηαίς πί-πης- πνμζηυπης, ειπμδίγς, απμηοβπάκς, ηάκς 

ηάπμζμκ κα πέζεζ.  πηαίζια, πηαζζηυξ, πηαζζιάηζμκ, 

πηαζζιαημδζηείμκ, πηαζζιαημδίηδξ, θηαίς (π>θ), θηαίλζιμ, 

θηαίζια, θηαίπηδξ. 

 

   πηφς πί-πης, πηχ-ζζξ- θηφκς, εηανάγς, εηαάθθς.  

πηφζια, ποηίγς (ηο>οη), πηοαθίγμιαζ, πηφεθμ, πηοαθίκδ, 

πηοεθίκδ, πηοεθμδμπείμ (δέπμιαζ), επζπηφς, πηοάξ, θεφγς 

(π>θ, η>ε), επζθεφγς, ρφηης (πη>ρ), θηφκς (π>θ), θηφια, 

θηχ, θηοζζά, θηφζζιμ, θηοζηήνζ, θηοζηυξ, πηφμκ, πηέμκ, 

πηοάνζμκ, θηοάνζ, θηοάνζ (η>η), θηζάνζ, θηοανίγς, 

θηοανίγς, θηοανζά. 

 

   άπζμκ α (επζηαη.) + πί-ηκς, πί-πης (νίγα πεη-) > άπεημκ > 

άπεμκ > άπζμκ (ε>ζ), δζυηζ πέθημοκ ζςνδδυκ υηακ μνζιάζμοκ- 

ημ απίδζ.  απίδζμκ (πζη- > πζδ-, η>δ), απίδζ, άπζμξ, απζδέα, 

απζδζά, απζδςηυξ, απίηδξ. 

 

   πέπης, πέζζς (πη>ζζ) πεπη-εχξ, ιεημπ. πνηι. ημο πίπης, 

αθ. πεζζυξ, ηα χνζια θνμφηα πέθημοκ απυ ημ δέκδνμ- 

ςνζιάγς, ιαθαηχκς, ιεηααάθθς δζα ηδξ εενιυηδηαξ (ιε ηδ 

γέζηδ ημο ηαθμηαζνζμφ ςνζιάγμοκ ηα θνμφηα), πεπαίκς, 

ιαβεζνεφς, μπηάς, ρήκς, θένς ζε ηαηάζηαζδ γοιχζεςξ, 

εεναπεφς.  πέηης (ζζ>ηη), πέρζξ (πη>πζ>ρ), πέπςκ, πεπυκζ, 

πεπαίκς, πεπεζνυηδξ, πέπεζνμξ, πεπακυξ, πεπαζιυξ, 
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πέπακζζξ, πέιια (πι>ιι), πυπακμκ (ε>μ), πεπηήνζμξ, 

πεπηζηυξ. 

 

   πζζηάηδ πέζζς (ε>ζ), ρήκμκηαζ- δ θζζηζηζά.  πζζηάηζμκ, 

αζζηάηζμκ (π>α), θζζηάηζμκ (π>θ), ρζηηάηζμκ (π>ρ), 

πζζηαηέθαζμκ, θζζηίηζ, θζζηζηζά, θζζηζηήξ, ρζηηαηυξ, 

ρζηηάηδ, αίηηαημξ, ζζηηάηδ (ρ>ζ), ζίηηαξ, ζίηηδ.  

 

   πεπένζ πέπ-ης = ιαβεζνεφς- ημ δέκδνμ πζπενζά.  πεπενζά, 

πεπενάημξ, πεπενίγς, πεπενίηδξ, πεπενμ-, πζπένζ (ε>ζ), 

πζπενζά, πίπενζ, πζπενάημξ, Πζπενζέξ, πζπενίγς, πζπένζζια, 

πζπενίηζα, Πζπενίηζα, πζπενχδδξ, πζπένςια, πζπενχκς. 

 

   ζπκυξ πέπης ( = ιαβεζνεφς, ρήκς), πεπαίκς > πεπκυξ > 

πζπκυξ (ε>ζ) > ζπκυξ- ιαβεζνείμ, ηθίαακμξ, θμφνκμξ, 

θαιπηήναξ, ημπνχκ.  ίπκζμξ, ζπκίηδξ, ζπκμηαήξ, ζπκμπθάεμξ, 

ζπκχκ, ζπκεφς. 

   μπηάς μ (εοθςκ., ή ελ α επζηαη.) + πέ-πης ή πεπηάς > 

επηάς > μπηάς (ε>μ)- ρήκς δζα λδνάξ εενιυηδηαξ, ρήκς 

άνημ, ζηθδνφκς (επί πθίκεςκ), ααζακίγς.  μπηακυξ, μπηαθέμξ, 

μπηάκεζμκ, μπηακείμκ, υπηδζζξ, μπηδηυξ, μπηυξ, μπηήηεζνα, 

ακυπηδζζξ, υρμκ (πη>πζ>ρ)- έδεζια, ηνμθή, ηνέαξ, 

ηανφηεοια, ζπεφξ, πμθοηεθή εδέζιαηα, ακμρία (α, ανκδη.), 

άκμρζξ, μράμιαζ, μράνζμκ, ράνζ, μρανάξ, ρανάξ, Φανά, 

ρανα-, Φανάδεξ, ρανάδζημξ, ράνεια, ρανεοηζηή, ρανεφς, 

ρανζά, ρανζένα, ρανζηυξ, ρανίθα, ρανίζζμξ, ρανμ-, 

ρανμπμφθα, ρανμπμφθζ, ρανυπμοθμ, μράνηοια (άνηοια), 

μρανηοζία, μρδηήν, μρανηοηήξ, μρανηφς, υρδια, μρμ-, 

μρχκ, μρςκές (ςκέμιαζ), ρςκίγς, ρχκζα, μρςκζάγς, 

ρμοκίγς, ρχκζζια, ρςκζζηήνζ, ρςκζζηήξ, ρμοκζζηήξ, 

ρςκίζηνα. 

   έρς (δαζ.) π-έρς, ιέθθ. ημο πέζζς, ημ π ζε δαζεία- ανάγς 

(επί ηνέαημξ), πςκεφς (επί ιεηάθθςκ), ηαεανίγς δζα ημο 

πονυξ, ιεηαθ. πενζεάθπς.  ερυς, ερές, εράς, εραθέμξ, 

εράκδνα (ακήν), εράκδ, ερακυξ, έρεια, έρδια, 

ερδιαηχδδξ, έρδζζξ, ερδηήν, ερδηήνζμκ, ερδηήξ, 

ερδηζηυξ, ρήκς, ρέκς, ρδζζά, ρδζηανζά, ρήζηδξ, 

ρδζηζένα, ρδζηζηά, ρδηάνδξ, ρδηάξ, ρδηυξ, ράκα, ρακυξ. 

   μπχνα μπη-άς + χνα, χνζιμξ, ιε απμαμθή ημο η (βζα ημκ 

θυβμκ αοηυκ δεκ ηνέπεηαζ ημ π ζε θ, πνμ ηδξ δαζείαξ ημο 

χνα)- ημ ιένμξ ημο έημοξ απυ ηα ιέζα Εμοθίμο ιέπνζ ηαζ 

ιένμξ ημο επηειανίμο, υηακ ςνζιάγμοκ μζ ηανπμί, μ ίδζμξ μ 

ηανπυξ, δ εενζκή αηιή, άκεμξ ηδξ κευηδηαξ, υπςξ ημ χνα 

(δαζ.).  μπςνεφξ, μπςνζαίμξ, μπχνζιμξ, μπςνζηυξ, 

μπςνζκυξ, μπςνζζιυξ, μπςνμθυνμξ, μπςνίγς, 

μπςνμπναηές (πζπνάζης), μπςνχκδ (ςκέμιαζ), μπςνχκαξ, 

μπςνμααζζθίξ. 

   μποίς, μπφς μπ-ηάς (βζα ημ η αθ. μπχνα) + οζυς, οζχ, 

δδθαδή είιαζ χνζιμξ πνμξ ηεηκμπμίδζδ- κοιθεφμιαζ, 

πακηνεφμιαζ, αζκχ.  μποζυθαζ ( = βεβαιδηυηεξ, Δζφπ.), μίθς 

(μ>μζ, π>θ), μζθυθδξ, μζθυθζξ, θίθμζθμξ (θζθές), ιζλμζθία 

(ιίβκοιζ).   

                               Ρίγα   πα-  >  παβ- 

   πήβκοιζ πή-ς + άβς, άβς ηάηζ δζα ηηοπδιάηςκ, υπςξ υηακ 

ειπήβμοιε πάζζαθμ- ειπήβς, ζηενεχκς, ζοκανιυγς, ηηίγς, 

ηαηαζηεοάγς, επί οβνχκ, παβχκς, ζηενεμπμζμφιαζ, 

ζηθδνφκμιαζ, πήγς, ιεηαθ. μνίγς, δζμνίγς.  πήβια, πάβδ, 

πάβζμξ, παβζυς, παβίδα, παβίδεοια, παβίδςια, παβζδεφς, 

παβίςζζξ, πάβμξ, παβχκς, παβενυξ, παβεηυξ, παβανπία, 

πάβανπμξ, ζοιπαβήξ, Παβαζαί, Παβαζίηδξ, Παβαζζηζηυξ, 

Παβαζήζμξ, ΠαβαζδΎξ, παβυς, παβμ-, παβάς, πδβυξ, 

πήβοθζξ, πήβακμκ, απήβακμκ, πδβακχδδξ, πδβάξ, πδβεηυξ, 

πδβεζίιαθθμξ (ιαθθυξ), Παββαίμκ (βαία, εη ηςκ ιανιάνςκ), 

παβάκα, παβακζά, παβακίγς, ειπήβς, πήγς (βζ>γ), 

πάβμονμξ, παβμφνζμκ, πάβνα. 

   παηηυς πάλς, ιέθθ. ημο πήβκοιζ, β>η- ζηενεχκς, ηθείκς, 

αζθαθίγς, θνάγς, δέκς.  πάηηςζζξ, πάηηςκ, παλ, πήλζξ, 

παηηχκς, πήλζιμκ, παηηυξ, πδηηυξ, παηηά, πδηηή, 

πδηηζηυξ, πδηηίξ, πδπηυξ (η>π), παπφξ, πάζζςκ (πζ>ζζ), 

πάπμξ, παπαίκς, πάπεια, παπζυξ, παπμοθυξ, παπηχκς, παπο-

, παλζιάδζ (ιάγα), παλζιάδα, παλζιαδζάγς, παλαιίηδξ, 

παλζιαδάξ, Παλμί, παλαιάξ, παλαιάδζμκ, παλαιίξ. 

   πήποξ ε-πήπ-εδκ, αυν. ημο πήβκοιζ)- αναπίμκαξ, δ θααή ημο 

ηυλμο υπμο εκχκμκηαζ ηα δφμ ηέναηα, επί ημο γοβμφ, ςξ ιέηνμ 

απμζηάζεςξ (απυ ημ άηνμ ημο αβηχκα ιέπνζ ημ άηνμ ημο 

ιζηνμφ δαηηφθμο).  πδπίγς, πδπκαίμξ, πήπκζμξ, πδπφκμιαζ. 

   πήζζς, πήηης πήβκοιζ > πήβ-ζς > πήζζς (βζ>ζζ)- 

πήβκοιζ. πάζζαθμξ (δ>α, νίγα παβ-), πάζζαλ, παζζαθεοηυξ, 

παζζαθεφς, πάζζαθεν. 

   θάζδθμξ πήζ-ζς (π>θ, νίγα παβ-) + εζθφς (εζ>δ), δζυηζ 

πενζεθίζζεηαζ επί παζζάθςκ, υπςξ ηαζ ηχνα μζ ηαθθζενβδηέξ 

ημο ειπήβμοκ βφνς απυ ηδκ νίγα ημο ηαθάιζα- θαζμοθζά.  

θαζδθμεζδήξ, θαζήμθμξ (θαζήθμμξ, θμ>μθ), θαζίμθμξ, 

θαζυθζα, θαζυθζ, θαζμθζά, θαζμθάδα, θαζμθάηζα, 

θαζμοθζά, θαζμφθζ, θαζμοθάηζα, θαζμοθήξ. 

   ζπάβημξ πάβδ = ανυβπμξ- θεπηυ ηαζ πμθφ βενυ ζπμζκί, 

ηζζβημφκδξ.  ζπαβηζά ζπαβημναιιέκμξ. 

   ιπαβθανχκς πάβ-δ + αθάνβα- ζοθθαιαάκς ηάπμζμκ ηαζ 

ημκ θοθαηίγς, λοθμημπχ.  ιπαβθάνςια. 

   μπυξ μ (εοθςκ.) + πήβκοιζ (νίγα παβ-) > μπαβυξ > μπαυξ > 

μπυξ- βαθαηηχδεξ οβνυ, ιάθζζηα ηδξ ζοηζάξ πνμξ πήλδ ημο 

βάθαηημξ.  μπζάξ, μπίγς, υπζζια, μπζζιυξ, μπυεζξ, πουξ 

(μ>ο), ποεηία, πφαν, απζπυς (επί, ε>α), ποηία, ποηζά, 

ποηζάγς, ποηζμβυκμξ, υπζμκ, μπζαηυξ, μπζμιακήξ, μπζμιακία, 

μπζμφπμξ (έπς), μπμεεναπία. 

   άπαλ (δαζ.) α ( = άια) + πάλ (παηηυς)- ιία θμνά, ιυκμ ιία 

θμνά, άπαλ δζα πακηυξ.   

   επδβηεκίδεξ ε (εοθςκ.) + πήβ-ια + ηεκεχκ- μζ ιαηνέξ 

ζακίδεξ πμο πνμζανιυγμκηαζ ζηζξ πθεονέξ ημο πθμίμο. 

   πίαν υ-πζ-μκ, μ-πί-αξ, μ-πί-γς- πάπμξ, παπζά μοζία, 

αθνυβαθα, μ πδηηυξ μπυξ ηάπμζςκ δέκδνςκ, ιεηαθ. ημ άηνμκ 

άςημκ ηάεε πνάβιαημξ, ημ εηθεηηυηαημ, ημ άνζζημ ιένμξ.  

πζαίκς, πίαθμξ, πζαθέμξ, πίακζζξ, πζακηζηυξ, πζακηήνζμξ, 

πζανυξ, πίαζια, πζαζιυξ, πίμκ, πίμξ, πζυηδξ, πίςκ, πίεζνα, 

πζήεζξ, πζιεθήξ, πζιεθχδδξ, δζαπίιεθμξ, θζανυξ (π>θ), 

θζανφκς. 

   Πζενείδ πίεζνα = παπζά, εζ>ζ- πχνα ζηδ Θεζζαθία (εφθμνδ 

πχνα).  Πζενία, Πζενίδεεκ, Πζενζηυξ, Πζενίδεξ, Πζένζα, 

Πζενίδ, πζενζηυξ, Πενναζαία (ναζαυξ), Πδνείδ (ζε>δ), 

Πήθζμκ (ν>θ)- υνμξ ηδξ Θεζζαθίαξ (έςξ ηαζ ηχνα έπεζ εφθμνμ 

έδαθμξ), Πδθζμνείηδξ, Πδθζάξ, Πδθεφξ, Πδθεβχκ (άβς), 

Πδθίδδξ, Πδκεζυξ (θ>κ). 

   πάβηνεαξ παβ-υς (παπ-φξ) + ηνέαξ, δζυηζ είκαζ ζάνηα 

δζαπίιεθμξ ( = παπζά)- αδέκαξ ημκηά ζηδκ πνχηδ έηθοζδ ημο 
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εκηένμο.  παβηνεαηζηυξ, παβηνεαηίκδ, παβηνεαηίηζξ, 

παβηνεαημ-, παβηνευκδ. 

   πήκζζια πήβκοιζ, πήβκζζια > πήκζζια, ιε απμαμθή ημο β, 

δζυηζ ζοκανιυγεηαζ ηαζ παηηχκεηαζ ημ οθάδζ δζα ημο ζηήιμκα-

φθαζια, πακί.  πήκμξ, πάκκμξ (πάκζκμξ), πδκίηζξ, πακί, πάκα, 

πδκμεζδήξ, πδκίμκ, πακίμκ, πήκδ, πδκάμιαζ, πδκίγμιαζ, 

πακίζδμιαζ, πδκέθμρ (μρ), Πδκεθυπδ, Πδκεθυπεζα, πακυ, 

πακζάγς, πακζηά, πακζηυ, πακζαηήξ, πακζάνα. 

   θάηεθμξ παη-ηυς (π>θ) + είθς- δέζιδ, δεζιίδα, δειάηζ.  

θάηεθθμξ, θαηεθυς, θαηεθχκς, θαηζυθζμκ, θάηεθμ, 

θαηέθςια, θαηεθχδδξ, θαηίμθμξ, θάηα (παβ-ίξ). 

   πάπονμξ παη-ηυς + άνς > πάηανμξ > πάπονμξ (η>π, α>ο)- 

είδμξ πανοδάηζμο θοημφ, απυ ημκ ελςηενζηυ θθμζυ ημο μπμίμο 

πανήβαβακ πανηί, δζα ζοβημθθήζεςξ ηαζ ζοιπζέζεςξ ηςκ 

ηειαπίςκ ημο.  παπονεχκ, παπφνζκμξ, παπφνζμκ, παπφνζ, 

παπονχδδξ, παπονμ-. 

   ποηκυξ παη-ηυς, α>ο- ζοιποηκςιέκμξ, ζηενευξ, 

ζοιπαβήξ, ζζπονυξ, εοθοήξ, έλοπκμξ.  ποηζκυξ, ποηκχξ, πφηα, 

ποηκά, ποηαείξ, ποηάγς, ποηαζιυξ, ποηκάγς, ποηκάηζξ, 

πφηκδ, πκφλ (ποηκυξ, ιεηάεεζδ), ποηκίηδξ, ποηκυηδξ, 

ποηκάδα, ποηκυς, πφηκςια, πφηκςζδ, ποηκμ-, ποηκχκς, 

ποηκςηήξ, ποηκςηζηυξ, πεοηάθζιμξ( = εθοήξ, υπςξ ημ πεφζζξ 

εη ημο ποκεάκμιαζ). 

   ποβή ποηάγς (η>β) = ηαθφπης ποηκχξ, δζυηζ ηαθφπηεηαζ 

απυ ημοξ βθμοημφξ- μ πνςηηυξ, μζ βθμοημί, ηα μπίζεζα. 

ποβαίμξ, ποβαθβίαξ (άθβμξ), πολ, πφβανβμξ (ανβυξ), 

ποβίδζμκ, ποβίγς, πφβζζια, ποβμθαιπίξ (θάιπς), 

ποβμζηεθίξ, ποβυνζγα.   

   ποβιή ποηκυξ (η>β), δζυηζ ζοιποηκχκμκηαζ ηα δάηηοθα- 

βνμεζά, ιέηνμ ιήημοξ, απυ ημκ αβηχκα ιέπνζ ηδκ ανπή ηςκ 

δαηηφθςκ.  ποβιαίμξ, ποβιαπία, ποβιάπμξ, ποβιαπές, 

ποβιζηυξ, ποβιμιαπία, ποηηές, ποηηαθεφς (αθεφς), 

ποηηαθίγς, πφηηοξ, ποηηίγς, ποηηζηυξ, πφλ, πολυξ, πολάνζ 

(ζηθδνυ λφθμ), πολεχκ, πολίγς, πφλζκμξ, πολίμκ, πολίξ, 

ποβχκ, ποβμκζαίμξ, ποβμφζζμξ. 

   πεφηδ ποηκυξ, πφηα ( = ποηκχξ), δζυηζ ηα δάζδ ηδξ είκαζ 

ποηκά, δδθαδή πφηα > πεφηδ (υπςξ ηα θοβνυξ – θεοβαθέμξ, 

ποκεάκμιαζ - πεφζζξ, η.ά.), αθ. πίηοξ, πεφημξ, πεφημ, 

πεοηάεζξ, πεοηήεζξ, επεπεοηήξ, πεοηεδακυξ, πεοηέδακμξ, 

πεοηεδκήξ, πενζπεοηήξ, πεοηία, πεφηζκμξ, πεοηυδεκδνμ, 

πεοηχκ, πεοηυδαζμξ, Πεφηδ, Πεφηεξ, Πεφηαζ, Πεφημ, 

Πεοημπχνζμκ, Πεοηυθοημ, Πεφημξ, Πεφημζ, πεοημ-. 

   πέης παη-ηυς (α>ε), πήβκδιζ ( = ζοκανιυγς), δ ανπζηή 

ζδιαζία ημο ήηακ πενί ημο πηεκίζιαημξ ηδξ ηυιδξ- ηηεκίγς, 

λαίκς, ηείνς, ημονεφς (ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ πενζπμίδζδ ηδξ 

ηυιδξ).  πεηηές, πεηηήν, πέημξ, πέηημξ (ηη>ηη), πέζημξ 

(ηη>ζη), πυημξ (ε>μ), πμηάξ, πμηάγς, πμηίγς, Πυηζμξ, 

πμημεζδήξ, πμηυμιαζ, πμηάνζ. 

                                Ρίγα   πα-  > παθ- 

   πάθαζ πα-ίς, πή-ς (νίγα πα-, παηάζζς) + θαζ (επζηαη., επί ημ 

πμθφ, βζα πμθφ πνυκμ), δδθαδή ημ παηαπεέκ επί πμθφ ηαζνυ, 

παθαζυξ = βένςκ, μ θένςκ ηα ζδιάδζα ημο πνυκμο, μ ανπαίμξ- 

πνμ πμθθμφ πνυκμο, πνυηενμκ, πνςηφηενα, αθθά ηαζ ιυθζξ 

πνζκ, υπςξ ημ άνηζ (αθ. παθές).  παθαζυξ, παθαυξ, παθαίςια, 

παθαζ-, παθαίςζζξ, παθαζυς, παθαζμ-, παθδυξ, (αζ>δ), 

παθές (αζ>ε)- θεείνμιαζ, ηαηαζηνέθμιαζ, παθαζυηδξ, 

παθαζυς, παθαζζηυξ, παθζαηυξ, παθζυξ (αζ>ζ), παθζμ-, 

πάθζςια, παθζχκς, ιπάιπαθμ (παξ, πακ, π>ιπ), ιπαιπαθήξ, 

πέθια (παθές, α>ε), πεθιαηίγς, πεθιαηχδδξ, ζθέθαξ (π>θ), 

πάθζκ, πάθζ- μπίζς, πνμξ ηα μπίζς, εη κέμο, παθζκ-, έιπαθζκ, 

παθζβ-, παθζι-, παθζν-. 

   πμθζυξ παθαζυξ, α>μ, αζ>ζ- ζοκδεέζηαηα επί ηδξ ηυιδξ, 

οπυθεοημξ, ρανυξ, οπυθεοημξ, αζπνυιαονμξ, θαζυξ, ιεηαθ., 

ζεαάζιζμξ, υπςξ ημ θεοηυξ, θαιπνυξ, ηαεανυξ, βαθήκζμξ.  

πμθζυηδξ, πμθζά, πμθζάγς, πμθζαίκμιαζ, πμθζμεζδήξ, πμθζμ-, 

πμθίςια, πμθζυμιαζ, πμθίςζζξ, πμθζχδδξ, θμνηυξ (π>θ, 

θ>ν)- πμθζυξ, θεοηυξ, Φυνηδξ- πανζζηάκμκηακ ςξ βένμξ, 

Φμνηίδεξ, Φυνημξ, Φυνηοκ, θμνηίξ, ιπάθζμξ (μ>α). 

   πεθυξ, πεθθυξ (θκ>θθ) παθαζυξ, πμθζυξ, α,μ>ε- θαζυξ, 

θαζυπνςιμξ, ιμθοαδυπνςιμξ  πέθδμξ, πεθζαί, πεθζυμιαζ, 

πεθίςζζξ, πεθζαίκμιαζ, πεθζδκαίμξ, πεθζδκυξ, πεθζυξ, 

πεθζηκυξ, πεθίδκδ, πεθζδκυηδξ, πεθεζυξ, πεθζδκυμιαζ, 

πεθίςζζξ, πεθίδκςζζξ, πεθίςια, πεθεζχδδξ, πεθζυηδξ, 

πεθίδκςια, πεθίδκδ, πεθευξ, πάιπεθμξ (παξ, πακ), πεθθαζυξ, 

πεθθαζπκυξ, πεθθαζπνυξ, πεθθάξ, Πέθμρ (μρ), 

Πεθμπυκκδζμξ, πεθανβυξ (ανβυξ = θεοηυξ), πέθακμξ, πέθεζα, 

πεθεζάξ, πεθεζμηνυθμξ, πεθεζμενέιιςκ, πενηκυξ (θ>ν), 

πένηα, πένηδ, πενηάγς, πένημξ, πενηάξ, πένηςια, 

πενηαίκς, πνυλ (πένημξ > πνέημξ (εν>νε) > πνυημξ (ε>μ) > 

πνυλ). 

πίκμξ πεθυξ, ε>ζ, θ>κ- αηαεανζία, επί ηδξ ζημονζάξ 

ιεηάθθςκ (μνεζπάθημο), ιεηαθ., επί ημο ανπασημφ φθμοξ.  

πζκάς, πεζκχκηα (ε>εζ), πζκςδία (υγς), πζκχδδξ, πζκανυξ, 

πζκανυμιαζ, πζκυμιαζ, πζκάνζμκ, απζκήξ, εοπίκεζα, εοπζκήξ. 

   ζπίθμξ πεθυξ, ε>ζ, αθ. πίκμξ- νφπμξ, ηδθίδα, ζηίβια, θένα.  

ζπζθυς, ζπζθάγς, ζπίθςια, άζπζθμξ, ζπίθςζζξ, ζπζθχκς, 

ζπζθςηυξ. 

   ηεθαζκυξ πεθυξ, πεθευξ, π>η- ζδίςξ ςξ επίεεημ ημο αίιαημξ, 

ιέθαξ, ζημηεζκμφ πνχιαημξ, ιαφνμξ.  ηεθαζκεθήξ, ηεθαζκζάς, 

ηεθαζκμ-, ηεθαζκυμιαζ, ηεθαζκυηδξ, ηεθαζκχπαξ (ςρ), 

ηεθαζκχρ, θεηέξ (ακηζιεηάεεζδ), θεηζάγς, θέηζαζια, ηδθίξ 

(ε>δ, ζδίςξ επί αίιαημξ, ηδθίδα, ζπίθμξ, νφπμξ, ιμθοζιυξ, επί 

ζοιθμνάξ, επί άκαβκμο ακενχπμο), ηδθζδυς, ηδθίδςια, 

ηδθίδςζζξ, ηδθζδςηυξ, ηδθζδχκς, ηδθίδα, ηδθζδχδδξ, 

άθζημξ (α, επζηαη. + θεηέξ, ε>ζ). 

 

   πάθθς πάθζκ ( = πνμξ ηα μπίζς, εη κέμο, ζδιαίκεζ ημκ 

παθιυ, ηδκ πάηαλδ ηαζ ηδκ αβςκία) > πάθκ-κς > πάθθς 

(θκ>θθ), παθίκ-ημκμκ (ηυλμ), παθ-ηυξ (μ παθθυιεκμξ ζημκ 

αένα). Ο παθ-αζζηήξ ηζκείηαζ ιπνμξ - πίζς, πνμηάζζςκ ηδκ 

παθ-άιδ ημο- ηναδαίκς, ζείς ημ δυνο πνζκ ημ νίρς ηαηά ημο 

επενμφ (ηαζ επί ηςκ άθθςκ υπθςκ, υπςξ δ αζπίδα), πμνεφς 

παζδί ζηα πένζα, ζείς ημοξ ηθήνμοξ εκηυξ πενζηεθαθαίαξ, 

μνιχ, ηηοπχ, ηηοπχ δοκαηά, επί ηδξ ηανδζάξ, ακαπδδχ, 

αβςκζχ, ηζκάζζμιαζ, ηνέις.  πάθθμιαζ, εηπάθθς, επαθές, 

εηπαθήξ, εηπάθδζζξ, ααθακηχκς (π>α, πάθθς = αβςκζχ), 

ααθάκηςια, ααθακηςιέκμξ, πήθδλ (α>δ, εη ηδξ κεφζεςξ, 

παθιμφ ημο θυθμο), πδθήηζμκ. 

 

      παθιυξ πάθθς, πάθζζξ, πάθθα, ιπάθα, πάθια, Μπάθα, 

πεθιαηίαξ, πάθμξ, Παθθάξ, Παθθακηζάξ, Παθθάδζμκ, 

παθηυξ, πάθεμξ, παθιζηυξ, παθιμβνάθμξ, ηάθθαζμκ (π>η), 

παθμφηζ (παθ-ηυξ + αηίξ, α>μο), παθμοηχκς, παθμοηζά, 

παθμφηςια. 

 

   παθής, πάθαζιζ, παθαίς, παθαίας αθ. πάθθς- 

αβςκίγμιαζ πνμζπαεχ, παθεφς.  παθαζζιυξ, πάαζζια, 



 98   

 

παθαζζηήξ, παθαζηήξ, παθαίαςκ, παθαίςκ, παθαζιμκές 

(ιέκς), πάθδ, πάθαζια, παθαίζηνα, παθεφς, πάθεια. 

 

  παθάιδ αθ. πάθθς + άιδ ( = πηφμκ)- ηδξ πεζνυξ, ημ πένζ ςξ 

πνδζζιεφμκ ζε ένβα αίαξ, ένβμ πενζμφ, επζκυδια, ζπέδζμ, 

ιέεμδμξ. Παθαιήδδξ (επζκμδηζηυξ), παθαζηή, παθαικαίμξ, 

παθαιίγς, απαθάιδ, παθαιζά, παθαιζαίμξ, παθαιζηυξ, 

παθαιμεζδήξ. 

 

   πέθα, πέθθδ πάθθς (α>ε), απυ ημ πεθθμνάθμξ ( = μ 

ζοννάπηςκ δένιαηα) θαίκεηαζ υηζ ηαη’ ανπάξ ηα δμπεία ημο 

βάθαηημξ ήζακ αζημί (ημοθμφιζα, «ηνπινπκίζην ηπξί» ιέπνζ 

πνμζθάηςξ πανάβμκηακ), μ δε αζηυξ πθήνδξ οβνμφ πάθθεηαζ 

ζοκεπχξ υηακ ιεηαθένεηαζ- αββείμ βάθαηημξ.  πεθθμνάθμξ, 

πεθίηα, πεθίπκδ, πεθθίξ, πεθθακηήν. 

 

   ζθάθθς πάθς, πάθδ (π>θ>ζθ), υθεξ μζ ζδιαζίεξ ημο έπμοκ 

κα ηάκμοκ ιε ηα ηεηηεκυιεκα ζηδκ πάθδ. Δ πηχζδ ημο 

ακηζπάθμο ζοπκά επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ πανειαμθή ημο πμδζμφ 

ημο επζηζεέιεκμο, ζημ πυδζ ημο ακηζπάθμο (ζθάθθς) ηαζ 

ηαοηυπνμκδ χεδζή ημο. Βπίζδξ ημ δέζζιμ (ζθαθθυξ) ηςκ 

πμδζχκ ημο ακηζπάθμο ιε ηα πυδζα ημο εκενβμφκημξ, αολάκεζ 

ηζξ πζεακυηδηεξ ηεθζηήξ πηχζδξ- πανειαάθθς ημ πυδζ ιμο, 

ηαηαννίπης ηάπμζμκ, ακαηνέπς, κζηχ, αθάπης, απαηχιαζ.  

θάθια, ζθάθηδξ, ζθαθιάς, ζθάθμιαζ, ζθαθθυξ, ζθαθίγς, 

ζθαθενυξ, αζθάθεζα (α, ζηεν.), Ώζθάθεζμξ, Ώζθάθζμξ, 

αζθαθήξ, αζθαθίγς, αζθάθζζζξ, αζθάθζζια, αζθαθζζηυξ, 

αζθαθηίαξ, αζθαθηίηδξ, ζθαθκχ, ζθαθχ, ζθαθάς, 

ζθαθζζηυξ, ζθαθζπηυξ, ζθάθζζια, ζθάθαβηαξ. 

   άζθαθημξ αζθαθηίαξ (ζθάθθς) = μ ιδ οπμπςνχκ, δζυηζ 

επζπθέεζ ζηδκ επζθάκεζα ηάπμζςκ οδάηςκ (κεηνά εάθαζζα), 

αζθαθηυπζζζα, πζζζάζθαθημξ, άζθαθημκ, αζθάθηζμκ, 

αζθαθημθυνμξ, αζθαθηυς, αζθαθηχκς, αζθαθηχδδξ, 

αζθάθηςζζξ. 

 

   θδθδηεφς ζ-θάθθς ( = απαηχιαζ), α>δ- απαηχ, ελαπαηχ.  

θδθήηδξ, θδθδηήξ, θήθμξ, θδθυς, θήθςια, θήθςζζξ, 

θήθδλ, θδθδηίγς, αζφθδθμξ (α, επζηαη. + ζοκ). 

 

   θάθαβλ πάθδ (π>θ) + άβαβμκ (αυν. α΄ ημο άβς), βεκ. 

θάθαββμξ- βναιιή ή πανάηαλδ ιάπδξ, ημ ηφνζμ ζχια, μζ 

αανέςξ μπθζζιέκμζ, ζηναηυπεδμ, ζηνμββοθυ ηοθζκδνζηυ 

ηειάπζμ λφθμο, ημ μζηυ ιεηαλφ δφμ ανιχκ, θαθάββζμ. 

θαθαββδδυκ, θαθαββυς, θαθάββςια, θαθαββίηδξ, 

θαθάββςζζξ, θαθάββζμκ, ζθαθάββζ, ζθαθαββμοδζά, 

ζθαθαββμοκζά. 

 

   πάθθαλ, πάθθαξ πάθθς- κεακίαξ, ιυθζξ κεχηενμξ ημο 

εθήαμο.  παθθαηίξ, παθθαηεία, παθθαηεφμιαζ, παθθαηή, 

παθθαηία, παθθαηίκμξ, παθθάηζμκ, παθθάηζζια, 

παθθαηζζιυξ, παθθαηυξ, πάθθδλ. 

   παθάζζς πνηι. πε-πάθ-αβιαζ, εη ηςκ πάθθς + άβς- 

νακηίγς, θφνς, ιμθφκς, ιζαίκς, δζαζημνπίγμιαζ, ελάβς ηθήνμ 

εη πενζηεθαθαίαξ (αθ. πάθθς).  παθφκς, πάθδια, πάθδ, παθή, 

παθαπή, παζπάθδια (ακαδζπθ.), παζπάθδ, παζπαθχδδξ. 

    

   άθθμιαζ (δαζ.) πάθθμιαζ, ημ π ζε δαζεία- πδδχ, ακαπδδχ, 

ηζκάζζμιαζ, ζηζνηχ, πάθθμιαζ.  άθζζξ, αθηήνεξ, αθηζηυξ, 

αθηδνία, άθια, άθηδξ, αθιαηίαξ, ελάθθμιαζ, έλαθθμξ, 

έλαθια, έλαθζζξ, ελαθιυξ, εθάθθμιαζ (επί), έθαθζζξ, 

εθζάθηδξ, δπζάθηδξ (ε>δ), εθζαθηία, εθζάθηζμκ, εθαθηήνζμκ, 

ακεθάθθμιαζ, ζάθημ (ημ ζ εη ηδξ δαζείαξ), ζαθηαδυνμξ, 

ζάθημξ, ζαθηάνζζια, ζαθηάνς, ζαθηένκς, ζαθηζιπάβημξ 

(ιπάβημξ). 

 

   πεθειίγς αθ. πάθθς, παθίκημκμκ, παθηυξ, ζ-θάθθς, α>ε + -

ιμξ, ηαηάθδλδ- ζείς, ηζκχ, ηάκς ηάηζ κα ηνέιεζ, αβςκίγμιαζ, 

ηζκχ ηάπμζμκ απυ ηδκ εέζδ ημο.  πυθειμξ (ε>μ), πμθειίγς, 

πμθειές, πμθειχ, πμθέιζμξ, πηυθειμξ (πυθζξ – πηυθζξ), 

πμθειζζηήξ, πμθειυς, πμθέιανπμξ, πμθειάνπεζμξ, 

πμθειανπές, πμθειάνπδξ, πμθειανπία, πμθειανπζηυξ, 

πμθειδζείς, πμθειήζμξ, πμθειήηςν, πμθειία, 

πμθειδζηήνζμξ, πμθειζζηνίξ, πμθειμ-.  

 

   πθήζζς, πθήηης, πθήβκοιζ πάθθς, πάθ-δ + άβς > παθάβς 

> πθάβς > ε-πθάβ-δκ αυν. ημο πθήζζς (α>δ), επέ-πθ-δβμκ 

(αυν. α΄)- ηηοπχ, παηάζζς, επί κμιίζιαημξ, ηυας, εηπθήηης, 

θένς ζε παναθνμζφκδ. πθήλζξ, πθήβακμκ, πθδβάξ, 

Πθδβάδεξ, οιπθδβάδεξ, πθήβια, πθδβή, πθδβιυξ, 

απμπθδλία, πθδηηέμκ, πθδηηήν, πθήηηνμκ, πθήηηδξ, 

πθδηηίγμιαζ, δζαπθδηηίγμιαζ, δζαπθδηηζζιυξ, πθδηηζηυξ, 

πθδηηζζιυξ, πθδηηνίγμιαζ, πθάηηνμκ, πθήηηςν, πθδβζάγς, 

πθήβζαζια, πθήβςια, πθδβςιυξ, πθδβςιαηζά, πθδβχκς, 

εηπθήζζς, έηπθδλζξ, εηπθδηηζηυξ, έηπθδηημξ, εηπθήβδδκ, 

εηπθαβήξ, έηπαβθμξ (ακαβναιιαηζζιυξ εη ημο έηπθαβμξ), 

εηπαβθέμιαζ, εηπθήηημιαζ, ηαηαπθήζζμιαζ, ηαηάπθδηημξ, 

ηαηαπθδηηζηυξ, ηαηάπθδλζξ. 

 

   πθάβζμξ αθ. πθήζζς, πθδβή (νίγα πθαβ-), δζυηζ ημ ιένμξ 

αοηυ ημο ζηναηεφιαημξ πθήηηεηαζ εοημθυηενα ηαζ 

επζηοπέζηενα, ιάθζζηα δε επί ζηναηζςηζηή έκκμζαξ ακαθένεηαζ 

δ θέλδ αοηή- πθάβζμξ, πθαβίςξ, θμλχξ, επί εδάθμοξ, 

ηαηςθενήξ, ηεηθζιέκμξ, πθάβζμξ θυβμξ, απαηδθυξ, δεζθυξ.  

πθαβζυηδξ, πθαβζάγς, πθαβζαζιυξ, πθαβζ-, πθαβζυς, 

πθαβίςζζξ, πθάσ, πθαβζά, πθάβζ, πθαβζάδα, Πθαβζά, 

Πθαβζάνζ, πθαβζαζηήναξ, πθαβζαζηυξ. 

 

   πθάγς πέ-πθδβ-μκ, αυν. ημο πθήηης (νίγα πθαβ-) > πθάβ-ζς 

> πθάγς (βζ>γ)- ηηοπχ, πθήηης, απςεχ, απμιαηνφκς απυ ηδκ 

μδυ, παναπθακχ, πθακχιαζ, θένμιαζ ζημ ηφια, ηαηαηθφγς, 

πθδιιονίγς.  αιπθαηείκ (ακά), αιπθαηζά, αιπθάηδια, 

αιπθαηίζης, πθαβηηυξ, πθαβηημζφκδ, πθαβηηήν, πθαβηηυκ, 

πθαβηημκζηυξ, πθακηάγς (β>κ), πθάκηαβια. 

 

   πθακάς πεγμβναθζηυξ ηφπμξ ημο πθάγς, β>κ, πθακχ, 

πθάκδια, πθάκδ, πθάκδξ, πθάκδζζξ, παναπθάκδζζξ, 

παναπθακχ, παναπθακζηζηυξ, πενζπθάκδζζξ, πενζπθακχιαζ, 

απμπθακχ, απμπθάκδζζξ, πθακεφς, πθακδηεφς, πθακήηδξ, 

πθάκμξ, πθακφηης, πθακάμιαζ, πθάκεια, πθακενυξ, 

πθακεοηήξ, πθακεφηνα, πθακεοηυξ, πθακδηάνζμ. 

 

   πθάζζς πθήζζς, πθάγς (γ>ζζ) = παναπθακχ, αθ. πθάζια- 

ζπδιαηίγς, πθάες, επί πδθμφ, ηενζμφ, δζαπθάζζς, ιμνθχκς, 

ακαηνέθς, επζκμχ.  πθάζια – εζηυκα, είδςθμ, μιμίςια, 

πθαζηυ, ηίαδδθμ (πθάγς), υπςξ ημ παναηηήναξ, επί ιμοζζηήξ 

θςκήξ κυεμξ, επί πνμζπμζήζεςξ, πθαζιαηίαξ, πθαζηυξ, 

πθαζιαηζηυξ, πθαζιυξ, πθάζζξ, πθάζηδξ, πθάζηεζνα, 

πθάζζιμ, πθαζιέκμξ, πθαζηζηυξ, πθαζηεφς, πθαββχκ, 

πθαζιαηχδδξ, πθαζηάνζ, πθαζηανζά, πθαζηεθίκδ, 

πθαζηήνζ, πθαζηζηή, πθαζηζηυηδξ, πθαζημονβές (ένβμκ), 

επίπθαζημξ, πνυπθαζια, δζαπθάηης, δζάπθαζζξ, 

ηαηάπθαζια, πθάες (ζζ>ε), πθαζηανεφς, πθάζηζβλ (βεκ. 

πθάζηζββμξ, άβς, άβαβμκ), πθάζηζββα, πθαζηίββζμκ. 

 

   λμιπθζάγς ελ + υι-μζμξ + πθάζια ( = μιμίςια)- ζπεδζάγς 

ηεκηήιαηα, ηεκηχ, δζαημζιχ, ιεηαθ., ηαημθμβχ, 

ημοηζμιπμθεφς.  λυιπθζ, λυιπθζαζια, λμιπθζαζηυξ, 

λμιπθζάζηνα. 

 

   απθυμξ (δαζ.) α (αενμζζη., ζδιαίκμκ έκςζδ, μιμζυηδηα) + 

πθάζζς (α>μ)- απθμφξ, έκαξ ιυκμξ, θοζζηυξ, υπζ ιζηηυξ, ιδ 

ιειζβιέκμξ, βεκζηυξ.  απθυηδξ, απθμφξ, απθυδ, απθμ-, 

απθμΎγμιαζ, απθμσηεφμιαζ, απθμσηυξ, απθμΎξ, απθχξ, 

απθμφζηενμξ, απθυηαημξ, απθμφζηαημξ, απθυξ, απθμζφκδ, 

απθυς, απθχκς, άπθςια, απθςζηί, απθςηζηυξ, απθμπμζχ, 

λαπθχκς (εη, ελ), λάπθα, λαπθςιυξ, λάπθςια, λαπθχζηνα, 
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λαπθςηυξ, λαπθςηανζά, λαπθςηανζυ, εθαπθυς (επί), 

εθάπθςια, πάπθςια, παπθςιαηάξ, παπθςιαηάδζημ, 

παπθςιαημπμζία. 

 

   πδθυξ πθάζζς, πθαζηυξ > πθαζυξ > παθζυξ (θα>αθ) > 

πδθυξ (α>δ)- πδθυξ, αυναμνμξ, ζθφξ, θάζπδ, οπμζηάειδ 

μίκμο.  πήθζκμξ, πδθμ-, πδθυμιαζ, πδθχδδξ, πδθχεζξ, 

πήθςζζξ, πήθολ (μ πδθυξ ζηάγεζ υηακ απμλδνακεεί), 

πδθαηίγς, πνμπδθαηίγς, πνμπδθάηζζζξ, πνμπδθαηζζιυξ. 

 

   πμθηυξ αθ. πδθυξ, πθαζηυξ > παθηυξ > πμθηυξ (α>μ)- 

ποηκυξ γςιυξ, έρδια.  πμθηάνζμκ, πμθημπμζέμιαζ, 

πμθημπμζχ, πμθημπμίδζζξ, πμθηχδδξ. 

 

   πθίκεμξ πήθζκμξ > πθίκ-ημξ > πθίκεμξ (η>ε)- πθίεμξ, 

πθζεάνζ.  πθζκεεία, πθζκεείμκ, πθίκεεοια, πθίκεεοζζξ, 

πθζκεεοηήξ, πθζκεεφς, πθζκεδδυκ, πθζκεζαηυξ, πθίκεζκμξ, 

πθζκείμκ, πθζκείξ, πθζκεμ-, πθζκευμιαζ, πθζκεοθήξ (οθαίκς), 

πθζκεςηυξ, πθζεί, πθζεάνζ, πθίεα, πθίεμξ, πθίεζκμξ, 

πθζεανέκζμξ, πθίκεςια. 

 

   πθαδάς πθάζζς, πθάη-ης (η>δ)- είιαζ πθαδανυξ, παθανυξ, 

παφκμξ, ιεηαθ., αδνακήξ, ηαη’ Δζφπ., πεπθαδζηυξ = οβνακεείξ, 

ζεζδπχξ, πθαδυεζξ, πθαδανυξ, πθαδαζιυξ, πθαδανυηδξ, 

πθάδςζζξ, πθάδμξ, πθαδάνςια, πθάδδ, πθάαα (δ>α), 

πθαδανυμιαζ, πθαδχδδξ, πθαδδζάς (δη>δδ). 

 

   πθάλ πθήλ-ς (δ>α) ιέθθ. ημο πθήηης- ηάεε πθαηφ πνάβια, 

επίπεδμ.  πθαηενυξ, πθαηυεζξ, πθαηυμιαζ, πθαημφξ, 

πθάηζκμξ, πθαηίξ, Πθάημξ, οπμπθάηζμξ, οπυπθαημξ, 

πθαημοκηάνζμκ, πθαημοκηάνζμξ, πθαημοκηδνυξ, 

πθαημοκηζηυξ, πθαημφκηζμκ, πθαημοκηίζημξ, 

πθαημοκημεζδήξ, πθαημοκηχδδξ, πθαηχα, πθαηχδδξ, 

πθάηα, Πθάηα, Πθαηάδεξ, πθαηάηζ, πθαηάξ, πθαηαηγήξ, 

πθαηαηγίδζημξ, πθαηέ, πθαηέηα, πθαηί, πθαηίδα, πθαηίδζμκ, 

πθαημεζδήξ, πθαημ-, πθαημφκηαξ, πθαημοηζχκς, πθάηςια, 

πθαηχκς, πθαηςζζά, Πθαηςηή, πθαηςηυξ, πθαηςηυ. 

 

   πθακίγς απυ ημ πθάλ, υπςξ ημ πθακάς απυ ημ πθάγς- 

ελμιαθφκς ημ λφθμ ιε ηδκ πθάκδ (ημ ηάκς επίπεδμ), νμηακίγς.  

πθακζάνς (άνς), πθακάνς, πθάκδ, πθάκζα, πθακζάνζζια, 

πθάκζαζια, πθακίδζ, πθάκζζια. 

 

   πθαηφξ πθάλ, πθαηυεζξ (πθαηφξ > πθαηφξ , η>η)- επίπεδμξ, 

επ’ ακενχπμο ιεβαθυζςιμξ (Πθάηςκ), ζζπονυξ, ιέβαξ, μδυξ, 

δνυιμξ, αθιονυξ (ιάθθμκ εη ηςκ παζηχκ ηα μπμία ηαηά 

πθάηεξ πάζηςκακ).  πθαηαιχκ, πθάηδ, πθαηεζάγς, πθαηεία, 

πθάημξ, πθαηφκς, Πθάηαζα, πθαηαιχδδξ, πθαηάκζμκ, 

πθαηακζζηήξ, πθαηακζζηάξ, πθαηακίζηζκμκ, πθαηάκζζημξ, 

πθαηακζζημφξ, πθαηακζζηυεζξ, πθάηακμξ, πθαηακχκ, πθάηαλ, 

πθάηαξ, πθαηείμκ, πθάηζλ, πθαηίζηαημξ, πθαηυμιαζ, πθαηο-, 

πθάηοζια, πθαηοζιάηζμκ, πθαηοζιυξ, πθάηοκζζξ, 

πθάηοιια, πθαηαίκς, Πθαηαιχκαξ, Πθαηακάηζ, πθαηάκα, 

Πθαηακάηζα, Πθαηάκδ, πθαηάκζ, Πθαηάκζα, Πθαηάκζ, 

Πθαηακζά, Πθαηακζάξ, Πθαηακζχηζζζα, Πθάηακμξ, 

Πθαηανζά, πθαηέα, Πθαηεία, πθαηεζαζιυξ, πθάηεια, πθαηζά, 

Πθάηςκ, Πθάηςκαξ, πθαηςκίγς, πθαηςκζηυξ, πθαηςκζζιυξ, 

πθαηςζζά, πθάεακμκ (η>ε), Πθαεάκδ, πθαεάκδ, πθαεακίηδξ, 

πθδηίξ, πθήηνμκ, πθήενζμκ. 

 

   πθέενμκ πθαηφξ = μδυξ, δνυιμξ (α>ε, η>ε)- ιέηνμ ιήημοξ 

ηαζ επζθακείαξ.  πθεενζαίμξ, πθεενίγς, πθέενζμκ, πθέενζζια.  

 

   πθαίζζμκ πθαηφξ, πθάημξ, α>αζ, η>ζ- ζπήια ή πνάβια 

ηεηνάπθεονμ, επίιδηεξ.  πθαζζίςια, πθαζζζχκς, πθαζζίςζζξ, 

πθαζζζςηυξ. 

 

   πθαηάζζς πθαηφξ + άβς, πθαη-αβή- πθήηης δφμ επίπεδα 

ζχιαηα, ηα ζοβηνμφς ιεηαλφ ημοξ.  πθαηαβές, πθαηαβςκίγς, 

πθαηαβή, πθαηαβίγς, πθαηοβίγς (α>ο), πθαηάβζζια, 

πθαηαβχκ, πθαηαβχκζμκ, πθαηαβζζιυξ, πθαηαβχ, 

πθαηάβδια. 

 

   πέθαβμξ αθ. πθάγς, νίγα πθαβ- > παθαβ- > πεθαβ- (α>ε)- 

πέθαβμξ, επί πακηυξ ιεβάθμο υβημο ή πμζμφ, εευξ ζοκχκοιμξ 

ημο Πυκημξ.  πεθαβίγς, πεθαβυς, πεθάβζμξ, πεθάβζζια, 

πεθαβζζιυξ, πεθαβίηζξ, πεθαβυζδε, πεθαβαίμξ, πεθαβμ-, 

πεθαβίζζμξ, πέθαβμ, Πέθαβμξ, πεθάβςια, πεθαβχκς. 

 

                             Ρίγα  πα-  >  ζπα- 

 

   ζπάς εη ηςκ πα-ίς, πής, παηάζζς (ζπαεάς), βζα 

εθαθνυηενεξ πθήλεζξ. Σμ ζ δδθχκεζ πνμζπάεεζα πνζκ ηδκ 

εκένβεζα (ζείς)- ζφνς, ηνααχ, ζπανάζζς, ιαδχ, ιογχ, 

απμζπχ, έθης ημ λίθμξ, ελάβς ηθήνμ εη πενζηεθαθαίαξ, 

ανπάγς.  ζπαζιυξ, ζπάζια, ζπα, ζπάδαλ (δάηκς), ζπαδίγς, 

ζπαδμκίγς (δμκχ), ζπαδμκζζιυξ, ζπάδςκ, ζπαδχκ, ζπαεάς, 

ζπάεδια, ζπάεδζζξ, ζπάεδ, ζπαεί, ζπάεα, ζπαεάδεξ, 

παεαναίμζ, παεάνδξ, παεάνζ, ζπαεάνζμξ, ζπαεάημξ, 

ζπαεζά, ζπαείγς, ζπαεζζιυξ, ζπαεζζηήναξ, ζπαεζζηήξ, 

ζπαεμ-, ζπαεςηυξ, ζπάγς, ζπάκς, ζπάζαηαξ, 

ζπαγμηεθαθζά, ζπαζίηθαξ, ζπάζζιμ, ζπάζια, ζπαζιέκμξ, 

ζπαζιμθοηζηυξ (θφς), ζπαζηζηυξ, ζοζπάς (ζοκ), ζφζπαζζξ, 

ζπαηίγς, απμζπχ, απυζπαζζξ, απμζπαζιέκμξ, απυζπαζια, 

απμζπάς, ζπάηαθμξ (αθίζημιαζ), ζπαηαθάς, ζπαηάθδ, 

ζπαηάθδια, ζπαηαθχ, ζπάημοθα, ζπαημοθάνζζια, 

ζπαημοθανζζηυξ, ζπαημοθάνς, δζαζπαείγς, δζαζπαεάς, 

δζαζπάεδζζξ. 

 

   αζπίξ α (ανκδη.) + ζπάεδ (δ>ε, δζυηζ δ βεκ. είκαζ αζπίδ-μξ, 

α>ζ), απμηνμφεζ ηα πθήβιαηα ηδξ ζπάεδξ- αζπίδα, θανιαηενυ 

θίδζ ηδξ Ώζβφπημο.  αζπζδδθυνμξ (θένς), αζπίδζμκ, 

αζπζδίζημξ, αζπζδζχηδξ, αζπζδίηδξ, αζπζδμ-, αζπίγς, 

οπεναζπίγς, οπενάζπζζζξ, οπεναζπζζηήξ, ακοπενάζπζζημξ, 

αζπζζηήν, αζπζζηήξ, αζπίζηςν. 

 

    ζπμδές ζπάς, ζπαδίγς, α>μ- ημπακίγς, ηνίας, αζκές, 

ηαηαηνχβς.  ζπμδζά, ζπυδζμξ, ζπμδυξ, ζπμδίγς, θαζζπμδίαξ 

(θαζ, επζηαη.), ρυθμξ (ζπ>ρ), ρμθυεζξ, άζαμθμξ(α, επζηαη., 

π>α)- ηαπκζά, αζαυθδ, αζαμθαίκς, αζαυθδζζξ, αζαμθυεζξ, 

αζαμθυς, αζαμθχδδξ. 

 

   ζπανβάς ζπάς + μνβάς- είιαζ πθήνδξ ιέπνζ δζαννήλεςξ, 

χνζιμξ, ζθνζβχ. ζπάνβςζζξ, ζπανβές, ζπανβχ, ζπανβή. 

 

  ζθνζβάς ζπανβάς > ζθανβάς (π>θ) > ζθνζβάς 

(αν>να>νζ)- είιαζ πθήνδξ ζθνίβμοξ, είιαζ βειάημξ γςηζηχκ 

ποιχκ, ζπανβχ, αηιάγς.  ζθνίβμξ, ζθνζβχδδξ. 

 

   ζθοδάς ζπανβάς (π>θ, α>ο, β>δ, ιε απμαμθή ημο ν- είιαζ 

πθήνδξ ζθνίβμοξ. 

 

   ζθαναβέμιαζ ζπανβάς, π>θ- ζπανβχ, ζθνζβχ, ζίγς ιεηά 

αναζιμφ, εηαάθθς ζονζβιυ.  ζθαναβίγς, ζθάναβμξ, 

αζθαναβές, αζθάναβμξ, αζπάναβμξ, ζπανάββζ, αζθαναβζά, 

αζπαναβζά, ζπαναββζά, αζθαναβςκία, αζπαναβςκία. 

 

   ζπυββμξ ζπανβάς, α>μ, νβ>ββ- ζθμοββάνζ.  ζπμββία, 

ζθμββάνζ (π>θ), ζθμοββάνζ, ζθυββμξ, ζπμββίγς, ζπυββζζια, 

ζπμββαθζεία, ζπμββίκδ, ζπμββμ-, ζπμββχδδξ, ζθμοββανάξ, 

ζθμοββανίγς, ζθμοββανίζηνα, ζθμοββανάδζημ, ζθμοββίγς, 

ζθμφβζζια, ζπυββζζια, ζμιθυξ (ζθυββμξ > ζμθυ- ββμξ > 

ζμιθυξ, ημ ι πνμηίεεηαζ ζηα π, α, θ)- ζπμββχδδξ, πμνχδδξ, 

ζμιθυηδξ, ζμιθχδδξ. 
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   ζπανάζζς ζπάς + νάζζς- λεζηίγς, ημιιαηζάγς, 

δζαζπίγς, εκμπθχ, επζηίεειαζ, πνμζαάθς.  ζπάναβια, 

ζπάναλζξ, ζπαναβιυξ, ζπαναβιαηχδδξ, ζπαναβιχδδξ, 

ζπανάηηδξ, ζπάνβακμκ, ζπάνβακα, ζπανβακίγς, 

ζπανβάκζμκ, ζπανβακζχηδξ, ζπανβακυς, ζπανβάκςια, 

ζπανβακυμιαζ, ζπάνβς, ζπανάγς, ζπαναπηζηυξ, 

ζπαναηηζηυξ, ζπαναλζηάνδζμξ, αζπάθαεμξ (α, επζηαη., ν>θ, 

ζ>ε)- εάικμξ αηακεχδδξ. 

 

   ζιαναβές αθ. ζθαναβέμιαζ, π, α, θ >ι- ηνμηχ, παηαβχ, 

αμοίγς.  ζιαναβή, ζιαναβίγς, ζιάνβκα, ιάναβμξ, 

ζιανάζζς, ιανάζζς, ζιενδαθέμξ (α>ε, β>δ), 

ζιενδαθευηδξ, ζιενδκυξ, ζιένδμξ. 

 

   ζπανηυξ ζπανάζζς, ζπανάζζεηαζ πνμξ ηαηαζηεοή ζκχκ μζ 

μπμίεξ πθέημκηαζ ζε ζπμζκζά- εάικμξ πνμξ παναζηεοή 

ζπμζκζχκ ή ηαθςδίςκ.  ζπανηί, ζπάνημκ, ζπάνηδ, ζπανηίκδ, 

ζπανηζκυξ, ζπανηίμκ, ζπανηυδεημξ, ζπανημ-, ζπείνα (α>εζ), 

ζπείναια, ζπείναζζξ, ζπενδδυκ, ζπείνμξ, ζπείνμκ, ζπεζνυς, 

ζπζνάθ, ζπεζνςηυξ, ζπεζνμ-, ζπείνςια, ζπεζνμεζδήξ. 

 

   ζηανίξ, αζηανίξ ζπάνημκ (π>η), ζζπκή ηαζ ιαηνά ίκα- 

ζημοθήηζ ηςκ εκηένςκ.  αζηανζχδδξ. 

 

   ζηφνμξ ζπαν-άζζς, π>η, α>ο- ηα ηαηά ηδκ θάλεοζδ ημο 

θίεμο εηπίπημκηα ηειάπζα, θαηφπδ.  ζηονυμιαζ, ηφνμξ (έπεζ 

πεηνχδεξ έδαθμξ), ηφνζμξ. 

 

   ζπαίνς ζπανάζζς (α>αζ), έηζζ θένεηαζ ημ ζοθθδθεέκ 

εήναια πνζκ ηαζ ηαηά ημκ ζπαναβιυ ημο- ζπανηανάς, 

ζθαδάγς, ηνέις, αβνοπκχ, ηζκάζζμιαζ, ηαη’ Δζφπ., ζημνπίγς, 

άθθμιαζ.  αζπαίνς (α, επζηαη., εοθςκ.), ζπανηανχ (ηάν-αμξ = 

ηνυιμξ), ζπανηανάς, ζπανηανίγς, ζπανηάνζζια, 

ζπανηανζζηυξ, ραίνς (ζπ>ρ). 

 

   ζηαίνς ζπαίνς, π>η- πδδχ, ζηζνηχ, πμνεφς.  ζηανίγς, 

ζπανίγς, ζηανειυξ, ζηανζζιυξ, ζηάνμξ, ζηανία, ζηζνηάς 

(αζ>ζ), ζηίνηδζζξ, ζηίνηδια, ζηζνηαζιυξ, ζηζνηδηήξ, 

ζπάνμξ, ζηανίηζξ, ζηάνηδξ, ζηάνημξ (ζηάνηδξ = ημφθζμξ, 

εοηίκδημξ), ζηανηάς, ζηανηάνζζια, ζηανθαθχκς (ααίκς, 

α>θ, κ>θ), ζηανθάθςια, ζηανθαθςηυξ, αζηανήξ, 

άζηανειμξ, αζηάνζζημξ, αζηανίγς, άζηανμξ, ζηονάς 

(α>ο), ζηφνμκ, άζηονμκ, άζηοθημξ (ν>θ). 

 

   ζηανδαιφζζς ζηαν-ίγς ( = πάθθμιαζ, ακαπδδχ) + δα 

(επζηαη.) + ιφζζξ ( = ηθείκς ημοξ μθεαθιμφξ)- ακμζβμηθείκς 

ημοξ μθεαθιμφξ, αθεθανίγς ποηκχξ. ηανδαιφζζς, 

ζηανδαιοηηές, ζηανδαιοηηήξ, ζηανδαιοηηζηυξ, 

αζηανδαιοηηές (α, ζηεν.), αζηανδάιοηημξ, αζηανδαιοηηί. 

 

   αζπαθζεφμιαζ α (εοθςκ.) + ζπάς, αζπαίνς (μζ ζπεφεξ) + 

αθζεφμιαζ- αθζεφς, ρανεφς.  αζπαθία, άζπαθμξ, 

αζπαθζεοηήξ, αζπαθζεοηζηυξ, αζπαθζοηζηή. 

 

   ράν ραίνς ( = πάθθς, ηζκάζζμιαζ, υπςξ ημ ζιήκμξ ηςκ 

ρανχκ)- ημ ρανυκζ, ςδζηυ πηδκυ.  ρανυκζ, ράνμξ, 

ρανμιαπία, ρανυξ (υιμζμξ πνμξ ράνα, ρανυκζ, έπςκ 

ζηίβιαηα, θαζυξ), ρανμιάθθδξ. 

 

   ζπείνς αυν. ε-ζπάν-δκ, πνηι. έ-ζπαν-ιαζ, εη ηςκ ζπάς, 

ζπαν-άζζς, ζπαν-ηυξ, ζπαίνς ( = δζαζημνπίγς, αζ >εζ)- 

ζπένκς, νίπκς ζπυνμ, ζπείνς ηέηκα, δζαζημνπίγς ςξ ζπυνμ.  

ζπανηυξ, ζπάνζζιμ, πάνηδ (ήηακ δζεζπανιέκδ ζε ιζηνά 

πςνζά), πανηζάηδξ, πανηζήηδξ, πανηζαηζηυξ, 

πανηζάηζζζα, ζπανηζαηζηυξ, πάνηαημξ, πανηζά, 

πανημπχνζ, δζαζπείνς, εκζπείνς, ζπένκς, ζπενιαηίγς, 

ζπένια, ζπέναδμξ, ζπενιαίκς, ζπενιαηία, ζπενιαηζζιυξ, 

ζπενιαηυμιαζ, ζπενιαημφπμξ, ζπενιαηίαξ, ζπενιαηζηυξ, 

ζπενιάηζμκ, ζπενιαηίηζξ, ζπενιαημ-, ζπενιάηςζζξ, 

ζπενιείμκ, ζπενιείμξ, ζπενιυμιαζ, ζπενιαηζζηήξ, ζπενια-, 

ζπενιίκδ, ζπενιαηίκδ, έκζπενμξ, εκζπενιάηςζζξ, 

εηζπενιαηχκς, εηζπενιάηςζζξ. 

 

   ζπυνμξ ζπένκς, ε>μ, ζπμνά, ζπμνάγς, ζπμνάξ, ζπμνεφξ, 

ζπμνεοηή, ζπμνβαί, ζπμνεοηυξ, ζπμνήηδξ, ζπυνζιμξ, 

ζπμνμθμβέμιαζ (ζοθ-θέβς), πμνάδεξ, ζπμναδζηυξ, 

ζπμναδζηυηδξ, ζπμνείμκ, ζπυνζ, ζπμνζά, ζπμνζάγς, 

ζπμνζάνδξ, ζπμνζάξ, ζπυνζαζια, ζπμνζαζιέκμξ, ζπμνζηυ, 

ζπυνζιμξ, ζπυνζμκ, ζπμνίηδξ, ζπμνμ-, δζαζπμνά, έκζπμνμξ, 

ζπμνάδδκ, ημνές (ζ-πμνεφξ > πμνές > ημνές, π>η)- ζπείνς, 

υζπνζμκ (μ, εοθςκ.), υζπνεμκ, μζπνζχδδξ, μζπνζμ-, ζπονί 

(μ>ο), ζπονάηζ, ζπονζάγς, ζπονζάνδξ, ζπφνζαζια, 

ζπονςηυξ. 

 

   ζηνμοευξ ζπυνμξ + εές ( = ηνέπς, ζπεφδς) > ζπμνμευξ > 

ζπνμοευξ (μ>μο) > ζηνμοευξ (π>η)- ζπμονβίηδξ, υνκζεα, μ 

θάβκμξ άκενςπμξ, αζζπνυξ.  ζηνμοεάνζμκ, ζηνμφεεζμκ, 

ζηνμοείαξ, ζηνμοείγς, ζηνμοείμκ, ζηνμοείςκ, 

ζηνμοεμηάιδθμξ, ζηνμοεμ-, ζηνμοεςηυξ, ζηνμοεχδδξ. 

 

   ζπμονβίηδξ ζπυνμξ + άβς, αθ. ζηνμοευξ, ζπμονβίηδ, 

ζπμονβζηάηζ. 

 

   ζπυκδοθμξ, ζθυκδοθμξ (π>θ) ζπάς ( = ιογχ, ελάβς ημκ 

κςηζαίμ ιοεθυ πνμξ ανχζδ, α>μ) + ηφθμξ (η>δ>κδ)- ημ ηάεε 

άνενμ ηδξ ζπμκδοθζηήξ ζηήθδξ.  ζπμκδφθδ, ζθμκδφθζμξ, 

ζπμκδοθςηυξ, ζθμκδφθζ, ζθμκηφθζ (έπεζ μπή υπςξ μ 

ζπυκδοθμξ), ζθμκηοθζά, ζπμκδοθζηυξ, ζπμκδοθίηζξ, 

ζπμκδοθίηζδα, ζπμκδοθμ-, ζπμκδοθχδδξ, ζπμκδφθςζζξ, 

αζθυδεθμξ (θένεζ αμθαμφξ), ζθενδμφηθζ, ζπενδμφηθζ, 

αζθμδέθζκμξ, ζπενδμφηθα, αζθμδεθχδδξ, ζπενδμοηθζά, 

ζπένδμοηθαξ. 

 

   ζηέθμξ ζηαίνς, αζ>ε, ν>θ- έκα ηςκ ηάης άηνςκ, απυ ημκ 

ζφκδεζιμ ημο ζζπίμο πνμξ ηα ηάης, ηα πθάβζα λφθα ή 

οπμζηδνίβιαηα ιδπακήξ, ηα ιένδ πενζυδμο, ηαευθμο ημ ιένμξ.  

ζηέθζ, ζηεθεαβήξ (άβκοιζ), ζηεθέαζ, πενζζηεθίδα, ζηεθίγς, 

οπμζηεθίγς, οπμζηεθζζιυξ, οπμζηέθζζια, ζηέθζζια, 

ζηεθφδνζμκ, ζηεθίζημξ, ζηεθζζηήξ, δζαζηεθίγς, 

δζαζηεθζζιυξ, ζηεθμηφναδξ (ηφναδ), ζηεθθυξ (θκ>θθ), 

αζηεθήξ. 

 

   ζπακίγς ζπάς, ζπάκς, ζπάζια- είιαζ μθίβμξ, μθζβμζηυξ, 

έπς έθθεζρδ, ακάβηδ, θζβμζηεφς.  ζπάκζμξ, ζπακζζιυξ, 

ζπάκζξ, ζπακζυηδξ, ζπακζζηυξ, ζπακυξ, ζπακίςξ, ζπανκυξ, 

ζπανίθα, πεκία (α>ε), πέκμιαζ, πεκυμιαζ, πέκδξ, πέκδηαξ, 

πεκίδ, πεκζπνυξ (πνείμξ), πεκέζηδξ, πεκεζηεία, πεκδηεφς, 

δπακάς (δ ελ α αενμζζη.), άθεκμξ (α, ζηεν., π>θ)- πθμφημξ, 

πενζμοζία, πνυζμδμξ, άθκμξ, αθκεζυξ, αθκφς, αθκήιςκ, 

αθκευξ, εοδθεκήξ (α>δ), υιπκδ (ακ, ανκδη. + πεκία > άκπεκδ 

> άιπκδ > υιπκδ, κ>ι, α>μ)- μ πνμξ δζαηνμθή ζίημξ, 

εοδαζιμκία, υιπκζμξ, μιπκδνυξ, μιπκζαηυξ, ιπκζα, 

μιπκζυπεζν, πείκα (πεκία, ε>εζ), πείκδ, πεζκές, πεζκάς, 

πεζκαθέμξ, πεζκδηζηυξ, πεζκάθαξ, πεζκάθα, πεζκχ, 

πεζκαζιέκμξ. 

 

   πέιπς πέκ-μιαζ, πεκ-ίδ + ααίκς (ας, οπμηάη., α>π, αθ. 

παηές) > πέκ-ας > πέκπς > πέιπς (κ>ι), δζυηζ θυβς πεκίαξ 

(ακέπεζαξ) απμζηέθθμκηακ (αθθά ηαζ ακηζεέηςξ πνμζένπμκηακ) 

πνέζαεζξ ή ηήνοηεξ, αθθά ηαζ ιεηακάζηεξ, πνμξ άθθμοξ ηυπμοξ 

ή πνμξ βείημκεξ ή  άνπμκηεξ άθθςκ πςνχκ. Ώκαθένεηαζ ηονίςξ 

επί πνέζαεςκ ηαζ ηδνφηςκ- ζηέθθς, επί πνέζαεςκ ηαζ 

ηδνφηςκ, ιεηαθένς, παναββέθθς, μδδβχ, ζοκμδεφς.  πέιρζξ, 

πειπηυξ, πμιπή (ε>μ), πμιπεφς, πμιπές, παναπέιπς, 

δζαπμιπεφς, δζαπυιπεοζζξ, πμιπεφξ, πμιπυξ, πμιπαίμξ, 
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πμιπεία, πμιπείμκ, πμιπίθμξ, πυιπεια, πυιπεοζζξ, 

πυιπζαζια, πμιπζάγς, πμιπχδδξ, πυιπζιμξ, πμιπεοηήξ. 

 

   ζπέκδς ζπακ-ίγς (α>ε) + εφς (ε>δ)- ηάκς ζπμκδή, πφκς 

θίβμ (ζπακίγς) μίκμ, ςξ πνμζθμνά ζημοξ εεμφξ, ζοκεδημθμβχ.  

ζπμκδή (ε>μ), ζπμκδείμκ, ζπμκδείμξ, άζπμκδμξ, μιυζπμκδμξ 

(μιυξ, μιμφ), μιμζπμκδία, ζοκμιμζπμκδία, ζπείζζξ (ζπείζς, 

ιέθθ. ημο ζπέκδς), άζπεζζημξ, παναζπμκδχ, παναζπμκδία, 

παναζπυκδδζδ, πανάζπμκδμξ.  

 

   ζπέμξ ζπάς, ελ απμζπαζιέκςκ θίεςκ (θαξ), α>ε- ζπδθζά.  

ζπείμξ, ζπήθαζμκ (θαξ), ζπδθζά (ε>δ), ζπδθάδζμκ, 

ζπδθαζμεζδήξ, ζπδθαζχδδξ, ζπδθαΎηδξ, ζπδθαζχηδξ, 

ζπήθοβλ, ζπδθοββχδδξ. 

 

   ζπζθάξ ζπάς (α>ζ) + θάξ- ανάπμξ ζημκ μπμίμ πνμζηνμφμοκ 

ηα ηφιαηα, ημίθμξ ανάπμξ.  ζπίθμξ, ζπζθχδδξ. 

 

   ζπζκεήν ζπακ-ίγς (α>ζ) + εά-μιαζ, εέα (α,ε>δ), δζυηζ ηαζ 

ιζηνμί θαίκμκηαζ ηαζ βζα θίβμ πνμκζηυ δζάζηδια δζανημφκ- 

ζπίεα.  ζπζκεδνίγς, ζπζκεεφς, ζπζκεήνα, ζπζκεδνμαμθχ, 

ζπίεα, ζπζεδνίγς, ζπζεήνζζια, ζπζεμαμθχ, ζπζείγς, 

ζπζκεδν-. 

 

   ρέθμξ ζπάς (ζπ>ρ, αθ. ζπέμξ, ράς) + θάς, δδθαδή υηζ 

απμζπάζηδηε ημ θςξ- ζηυημξ.  ρεθανυξ, ρεθαίμξ, ρέθαξ, 

ρεθαοβήξ (αοβή), ρεθδκυξ, ρέθς, αρεθήξ. 

 

   ζθάγς ζπάς ( = έθης ημ λίθμξ, π>θ) + άβκοιζ (βζ>γ)- 

ζθάγς, ηεθχ εοζία, θμκεφς, επί πακηυξ θυκμο δζα ιαπαίναξ ή 

λίθμοξ.  ζθαλ, ζθαβή, ζθαβείμκ, ζθαβζάγς, ζθάβια, 

ζθάβζμκ, ζθαβίξ, ζθάηης, ζθαβεφξ, ζθάηηδξ, ζθάδδς, 

ζθάλζιμ, ζθαπηάνζ, ζθαπηυξ, ζθαβζαζιυξ, ζθαβζαζηήξ, 

ζθαβζάηζηα, ζθαβζυ, ζθαβέαξ, ζθαβάνζ, ζθαβεζυ. 

 

   ραπκυκ ζθαπηυξ, ζθ>ρ- ηνέαξ ζθάβζμο δίπςξ μζηά ηαζ 

θίπμξ.  λεραπκίγς (λε-), λεράπκζζια. 

 

   θάζβακμκ ζθάγς, ζθαβή (ζθα- > θαζ-, αθ. θαζημιδθζά- 

λίθμξ, άμν, ηάπμζμ θοηυ.  θαζβάκζμκ, θαζβακίξ, θαζβάκς.   

 

   ζθαδάγς ζθάγς, ζθαβή (β>δ), μζ ζδιαζίεξ ημο 

πενζβνάθμοκ ηζξ ηζκήζεζξ ζθαγυιεκμο γχμο- ηζκμφιαζ 

ζπαζιςδζηά, ηηοπχ ηα πυδζα ιμο, ακηζζηέημιαζ.  ζθαδαζιυξ, 

ζθαδαζηζηυξ. 

 

   ζθφγς ζθαδ-άγς, α>ο, δζ>γ - ηζκάζζμιαζ, ηηοπχ μνιδηζηά, 

ηηοπχ ηαηηζηχξ, επί ημο ζθοβιμφ ηςκ ανηδνζχκ, επείβς, 

ζπεφδς, μνιχ.  ζθφζδς, ζθοβιή, ζθοβιυξ, ζθοβιζηυξ, 

ζθοβιμεζδήξ, ζθοβιμθυβμξ, ζθοβιμ-, ζθφλζξ, αζθολία, 

αζθοβιία, αζθοηηζηά, αζθοηηζηυξ, αζθοπηζηυξ, 

αζθοηηζηυηδηα, αζθοηηζχ, αζθολζμβυκμξ. 

 

  ζθαηεθίγς ζπάς, ζθα-δάγς + πεθζδ-κυξ (π>η, δζ>γ) ή 

ηεθαζκυξ (αζ>ζ), «κειάληαζε από ην θξύν»- πάζπς βάββναζκα, 

λεπαβζάγς, κεηνχκμιαζ, λδναίκμιαζ, έπς ζπαζιμφξ.  

ζθαηεθζζιυξ, ζθάηεθμξ, ζθαηέθςια, ζθαηεθχδδξ, 

ζθαηεθζζιέκμξ, ζθάημξ (ελ αοημφ εενιακηζηυ αθέρδια), 

ζθάηα, ζθαηζά, θαζημιδθζά (ζθα- > θαζ-, αθ. θάζβακμκ), 

θαζηυιδθμ, Φαζημιδθζά, θάζημξ, ζθάβκμξ (η>β), 

εθεθίζθαημξ (εθεθίγς;), αθδζθαηζάξ, εθεθίζθαημκ, 

εθεθζζθαηίηδξ. 

 

   ζπαθίξ ζπάς- ραθίδζ, είδμξ μζημδμιήιαημξ ιε ραθζδμεζδή 

ζηέβδ εη πθαηχκ, ημλμεζδήξ ηαιάνα.  ραθίξ (ζπ>ρ), ραθίδζ, 

ραθζζιυξ, ραθζδζζιυξ, ραθζδυς, ραθίγς, ραθίδςια, 

ραθίδζμκ, ραθζδμεζδήξ, ραθζδςηυξ, ραθζζηυξ, ραθίδα, 

ραθζδάηζ, ραθζδζά, ραθζδίγς, ραθίδζζια, ραθζδζζηυξ, 

ραθζδχκς, ραθίδςζζξ. 

 

   ζπέθζμκ, ζπέθθζμκ ζπαθίξ = ημλμεζδήξ, α>ε- ηυζιδια ημο 

αναπίμκα ή ηδξ ηκήιδξ, αναπζυθζ, ρέθζμ.  ρέθζμκ (ζπ>ρ), 

ρέθθζμκ, ρεθζμθυνμξ, ρεθζυς, ράθζμκ. 

 

   ράς ζπάς, ζπ>ρ- ηνίας, δζαθφμιαζ ζε ζηυκδ, 

ελαθακίγμιαζ, απμζπμββίγς, μιαθφκς.  ρυεμξ (α>μ), ρυθμξ, 

ρμθυεζξ, παθίκρδζημξ (πάθζκ, α>δ)- εη κέμο λοζιέκμξ, 

πενβαιδκή, ραεάθθς (εαιζζηζηυ ημο ράς), ρές (α>ε), ρίλ 

(ε>ζ), ρζπίμκ, ρζπίζαζεαζ, ρζπζχδδξ, ρζπμθμβές (ζοθ-θέβς), 

ρίπμοθμ, ρίπα, ρζηηίμκ (πη>ηη), ρίγς, ρίς, ρίαεμξ 

(ενφπηεηαζ υηακ παθαζχζεζ), ρίεεμξ, ρζαείγμιαζ,  ρζπάνπαλ, 

ραίς (α>αζ), ραίια, ραίκοζια, ραζκφεζμξ, ραίζηςν, 

ραζζηυξ. 

 

   ρχς ράς, ραυς > ρχς (αμ>ς)- ράς, ηνίας, αθέες, 

μιαθφκς.  ρχπς, ρχπμξ, ρςιυξ- ηειάπζμ άνημο, ηνμθήξ, 

αμφηα, ρςιίγς, ρχιδλ, ρςιίμκ, ρςιί, ρςιίξ, ρχιζζια, 

ρςιζζιυξ, ρςιμ-, ραιιήκ, ραιιαηίγς, ράιιδημκ, 

ρςείμκ, ρςηηυξ, ρςιάδζημ, ρςιάηζ, ρςιάξ, ρςιχκς, 

ράεεα. 

    ρυα ράς ( = ηάκς ηάηζ θείμ), α>μ, θένεζ απαθή 

επζδενιίδα- μζ ιοχκεξ ηδξ μζθφμξ.  ρμΎηδξ, ρφα (μ>ο), 

μζθφξ (μ, εοθςκ. > μρυα > μζπυα (ρ>ζπ) > μζθφξ (π>θ, μ>ο)- 

δ ιέζδ, μζθοαθβήξ (άθβμξ), μζθοαθβία, μζθφδζμκ, μζθοήλ 

(άβκοιζ, α>δ), μζθοΎηζξ, μζθοΎηζδα, μζθοσηυξ, μζθομπαβήξ 

(πήβκοιζ), μζθομζηάηδξ (ίζηδιζ), μζθομσενυξ (ζενυκ μζημφκ). 

 

   ρήβια ράς (α>δ) + άβια (άβκοιζ)- απυλεζια, ιζηνυ 

ηειάπζμ, ιυνζμ.  ρδβιαηίγς, ρδβιάηζμκ, ρδηεδχκ, ρήπς, 

ρήηηνα, ρδηηνίγς, ρδηηνίμκ, ρήηηνζα, ρδηηνίξ, ραηηήν, 

ρήλζξ, ραηάξ, ρεηάξ (α>ε), ρεηάγς, ρεηάδζμκ, ρεηαζιυξ, 

ρέηαζια, ραζηάγς, ραηάγς, ρδπάθα, ρδπάθζζια, 

ραζκίζζς, ραζκίγς, ραζκφνς, ρεηαζηυξ, ρζάξ, ράπαθμ, 

ρζπαθίγς (ε>ζ), ρεηαζηήναξ. 

 

    ρήθμξ ράς ( = ηνίας, μιαθφκς) + αθή (άπης)- θζεάνζ 

θζαζιέκμ ηαζ ζηνμββοθειέκμ  εη ηδξ ηνζαήξ, παθίηζ, ι’ αοηά 

ρήθζγακ, δ απυθαζδ ηδξ εηηθδζίαξ ημο δήιμο, μ ηυπμξ υπμο 

βίκμκηακ δ ρδθμθμνία.  ρδθείμκ, ρδθίγς, ρήθζκμξ, ρδθίξ, 

ρδθίδα, ρήθζζζξ, ρδθζζιυξ, ζοιρδθζζιυξ, ρήθζζια, 

ρδθυς, ρδθμθμνές, ρδθμθμνίμκ, ρδθμθυνμξ, 

ρδθμθμνία, ρήθα, ρδθχ, ρδθί, ρδθζδςηυ, ρδθζδςηυξ, 

ρδθζζηυξ, ρδθίηδξ, ρδθμ-, ρδθμθέηηδξ (θέβς), 

ηαηαρδθίγς, ηαηαρήθζζζξ, οπενρδθίγς, ερία (δαζ., ημ ε ελ 

α αενμζζηζημφ, α>ζ), ερζάμιαζ, άρδθμξ, αρδθμθυνδημξ. 

 

   αρήθζζημξ μζ θέλεζξ ηδξ μιάδαξ αοηήξ έπμοκ δφμ ζδιαζίεξ. 

Ώπυ ημ ρδθίγς ζδιαίκμοκ δεκ ρήθζζα (δζυηζ ημ α είκαζ 

ζηενδη.) ηαζ απυ ημ ρέθς ( = θμαμφιαζ, ε>δ) δεκ θμαμφιαζ, 

αρδθζζζάνδξ, αρήθζζηα, αρήθζζημξ, αρδθχ. 

 

   ραθανυξ ράς + θάνς ( = θένς)- εφενοπημξ.  ραθανυκ, 

ραεονυξ (θ>ε, α>ο), ραδονυξ (ε>δ), ραεφνζμκ, 

ραεονυμιαζ, ράεεα, ραεφνςζζξ, ραεονςηήξ, ράεα, 

ραεάηζ, ραεί, ράεζκμξ, ραεμ-, ραεςηυξ, ραεχκς, 

ράεςια. 

 

   ρχνα ρχς ( =ηνίας) + νές, νμή,  δζυηζ πνμηαθεί ζοκεπή 

(νμή) ηκδζιυ (θαβμφνα)- κυζδια επζδενιίδαξ, θαβμφνα.  

ρςνυξ, ρςναθέμξ, ρςνάς, ρςνζάγς, ρςνίαζζξ, ρχνςζζξ, 

ρςία, ρχα, ρχγα, ρχνζαζια, ρςνζηυξ, ρςνίθαξ, ρςνίθμξ, 

ρςνίηδξ, ρςνμεζδήξ, ρςνμ-, ρςθή (δ ρχνα πνμηαθεί 

εηδμνέξ, ν>θ)- ημ ακδνζηυ ιυνζμ εκηεηαιέκμ ηαζ έπμκ ηδκ 

αάθακμκ απμηεηαθοιιέκδ, πενζηεηιδιέκμξ, ρςθυξ, ρςθανάξ, 

ρςθμημπακχ. 
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   ρφθθμξ ρχνα > ρχν-θμξ > ρφνθμξ (ς>ο) > ρφθθμξ 

(νθ>θθ), ημ δήβια ημο (ηζίιπδια) πνμηαθεί ηκδζιυ 

(θαβμφνα), ρφθθα, ρφθθεζμκ, ροθθενίξ, ροθθίγς, ρφθθζμκ, 

ροθθίμκ, ροθθμ-, ροθθχδδξ. 

 

   ράιαεμξ ρά-ς + άιαεμξ- άιιμξ παναθίαξ.  ραιαεχκ, 

ραιαείξ, ρζιφεζμκ (α>ζ, α>ο), ρζιίεζμκ, ρίιοεμξ, ρζιφεζ, 

ρζιοείςζζξ, ρζιιφεζμκ, ράιιμξ (άιιμξ), ραιιίαξ, 

ραιιίηδξ, ράιια, ραιιςηυξ, ραιιίαζζξ, ραιιζαηυξ, 

ραιιζαζζηυξ, ραιιίηδξ, ραιιζηζηυξ, ραιιμαζίδεξ (αίμξ), 

ραιιυαζμξ, ραιιμ-, ραιιχδδξ. 

 

   ράθθς ζπάς, ράς > ράκ-ς > ραθ- (κ>θ) > ράθ-κς > 

ράθθς (θκ>θθ, ρέθκς)- απμζπχ, ιαδχ, εββίγς ζζπονχξ, 

παίγς δζα ηςκ δαηηφθςκ έβπμνδμ υνβακμ, άδς.  ραθηήνζ, 

ραθιυξ, ράθια, ραθιςδία (άδς), ράθηδξ, ραθάζζς, 

ράθαβια, ρέθκς (α>ε), ραθιμοδία, ραθιςδυξ, ραθιςδχ, 

ράθζζιμ, ραθηζηυξ, ραθηυξ, ρδθαθάς (α>δ, αθή), 

ρδθάθδια, ρδθάθδζζξ, ρδθαθδηήξ, ρδθαθδηί, 

ρδθαθδηζηυξ, ρδθαθδηυξ, ρδθαθία, ρδθαθίγς, 

ρδθαθίκδα, ρδθαθχδδξ, ρεθθυξ (ρέθκς, θκ>θθ)- μ 

ζθαθθυιεκμξ ζηδκ πνμθμνά ηςκ θέλεςκ, άκανενμξ, ζημηεζκυξ, 

αδζακυδημξ, ρεθθίγς, ρέθθζζια, ρεθθζζιυξ, ρεθθζζηήξ, 

ρεθθυηδξ, Φανά (κδζί ημο Ώζβαίμο άδεκδνμ, θ>ν), Φφνα 

(α>ο), ρονίξ, ρφνμξ, ρυνμξ (ο>μ). 

 

   ρήθδλ ράθ-θς ( = ιαδχ, α>δ) + αη-ίξ (α>δ)- αθεηηνφςκ 

(ηυημναξ) άκεο θμθίμο.  ρδκυξ (αθ. ράθθς)- αναζυξ, ιαδανυξ, 

βοικυξ, ρακυξ, ρεδκυξ (δακυξ = ηζμονμοθθζζιέκμξ), 

ρεδκυμιαζ, ρεδκυηδξ, ρεδκμ-, ραζδνυξ (α>αζ).  

     

   ρζθυξ ράθ-θς ( = ιαδχ, α>ζ)- βδ ή πχνα άδεκδνμξ, βοικυξ, 

άηνζπμξ, ζηναηζχηδξ εθαθνχξ μπθζζιέκμξ, πεγυξ θυβμξ, 

μνβακζηή ιμοζζηή, απθυξ, ιυκμξ, επί άθςκςκ βναιιάηςκ.  

ρζθέεεζνμκ (έεεζνα), ρίθςενμκ, ρζθυς, ρζθίγμιαζ, ρζθυμιαζ, 

ρίθςια, ρίθςζζξ, ρζθςηζηυξ, ρζθήηδξ, ρζθχκς, 

απμρζθχκς, απμρίθςζζξ, ρζθά, ρζθάδα, ρζθή, ρζθζηά, 

ρζθζηαηγήξ, ρζθζηαηγίδζημ, ρζθζηυ, ρζθμ-, ρζθςηήξ. 

 

   ρυθμξ αθ. ρά-θθς (α>μ) + αμ-χ (α>θ)- άκανενμξ ήπμξ (αθ. 

ρε-θθυξ, ε>μ), ευνοαμξ, επί ζζπονμφ πηφπμο, επί ιμοζζηχκ 

μνβάκςκ, επί ηεκμφ ήπμο ή εμνφαμο.  ρμθές, ρυθαλ, 

ρυθδια, ρυθδζζξ, ρμθμδεήξ (δέμξ), ρμθμδέεζα, ρμθχδδξ, 

ρμεάθθς, ρυεμξ. 

 

   ρζεονίγς ραί-νς ( = ρζεονίγς, αζ>ζ) + ηονεφς ( = 

ακαιζβκφς ιεηά δυθμο ηαζ πακμονβίαξ, η>ε)- παιδθμθχκςξ 

θέβς θμζδμνίεξ, υπςξ ημ ραίνς.  ρίεον, ρζεφνζζια, ρίεονμξ, 

ρίεμξ, ρζεονζζηά, ρζεονζζηυξ, ρζεονζζηήξ. 

 

  ρέβς ρέ-θθς, ρζ-εονίγς, ρε- θθίγς + άβς, «ηνπ ηα έςαια 

έλα ρεξάθη»- ηαηαηνίκς, οανίγς, ιέιθμιαζ.  ρεηηέμκ, 

ρεηηυξ, ρέηηδξ, ρεηηζηυξ, ρεηηυξ, ρεβάδζ, ρέβμξ, ρυβμξ 

(ε>μ), ρμβενυξ, ρμβές, ρμβίγς, ρυβζμξ. 

 

                                      Ρίγα  να- 

 

   ανοπάμιαζ Βκηοπςζζαηή ηοβπάκεζ δ πμζηζθία ηςκ ζδιαζζχκ 

ηαζ εκκμζχκ ηςκ θέλεςκ μζ μπμίεξ πνμένπμκηαζ απυ ηδκ νίγα 

να- [νά-ζζς, να-ίς, νή-βκοιζ (α>δ), να-αάζζς, θ-νά-ζζς, νά-

αδμξ, α-νά-γς η. ά.]. Χζηυζμ ηα πμζηίθα αοηά οθάδζα 

ζοκάπημκηαζ ανιμκζηά ζημ ζηδιυκζ ηδξ ειπεζνίαξ ημο 

πνςημβυκμο ακενχπμο ηοκδβμφ, απέκακηζ ζηα εδνία ηα μπμία 

ζπα-νά-ζζμοκ ηδκ θεία ημοξ. 

    Σμ πχξ θένμκηαζ ηα εδνία ηαηά ηδκ ζφθθδρδ ημο εφιαηυξ 

ημοξ (νά-βα, να-ίς, νά-ζζς), ηαηυπζκ ημ πχξ ζπα-νά-ζζμοκ ημ 

ζοθθδθεέκ γχμ [νή-βκοιζ (α>δ), α-νφ-ης (α>ο>), α-νυ-πς 

(α>μ), α-νχ-ζζξ (να-ς > νς)] αθθά ηαζ ημ πχξ μζ άκενςπμζ 

απμπεζνχκηαζ κα απμζπάζμοκ ηδκ έημζιδ θεία δζα νά-αδςκ, 

δδθχκμκηαζ ιε ηζξ θέλεζξ ηζξ πνμενπυιεκεξ απυ ηδκ νίγα να-. 

    Δ νίγα να- πνμένπεηαζ απυ ημ α-νο-πδειυ (α>ο) ηςκ 

ζανημαυνςκ, ημκ μπμίμκ εηαάθθμοκ ηαηά ηδκ χνα ηδξ 

ηαηαζπανάλεςξ ηδξ θείαξ ημοξ. Πνμ πακηυξ δε υηακ 

επαπεζθμφκηαζ απυ επίδμλμοξ ηθέθηεξ, αθθά ηαζ απυ ηα 

οπυθμζπα ιέθδ ηδξ αβέθδξ ημοξ. 

    Αζυηζ αδζαπναβιάηεοημ ηοβπάκεζ ημ έκζηζηημ ημο αζα-νχ-

ζηεζκ (α-νχ-ζζξ = θαβδηυ, να-ς > νς), πανά ημ πνςηυημθθμ 

πμο μνίγεζ ηδκ πνμηεναζυηδηα πενί αοημφ, ημ μπμίμ δζα ηδξ αίαξ 

πενζζζυηενμ ηδνείηαζ πανά δζα ηδξ οπμηαβήξ, ζοκμδεουιεκμ 

ιεηά ιμοζζηήξ οπμηνμφζεςξ ζοκεπχκ ανοπδειχκ ηαζ 

επζδείλεςκ ιαζεθχκ.   

   Μπμνεί κα παναηδνήζεζ ηακείξ, ηα πνμακαθενυιεκα ζε γχα 

(ζηφθμοξ, βάηεξ) αηυια ηαζ μζηυζζηα. Σα γχα αοηά υηακ 

ακηζθδθεμφκ απεζθή απχθεζαξ ηδξ ηνμθήξ ημοξ, υπςξ αηνζαχξ 

ηαζ ηα άβνζα εδνία, εηθςκμφκ ζοκεπχξ έκα ζοκεπυιεκμ 

αννναβββ… (ανοπχκηαζ).  

   Σμ νήια ημ μπμίμ δδθχκεζ ηα πενζζζυηενα απυ ηα 

ζοιααίκμκηα ηαηά ηδκ πνμακαθενυιεκδ δζαδζηαζία είκαζ ημ 

νήβκοιζ, αθμφ ζδιαίκεζ δζαννδβκφς, ζπάγς, ζοκηνίας, ζπίγς, 

ηυας, ηαηαζηνέθς, εβείνς, δζεβείνς, ηναοβάγς, ηηοπχ 

ηάπμζμκ ηαζ ημκ νίπκς ηάης, λεθςκίγς ηαζ πμδμηνμφς, υπςξ 

ηαζ ηχνα ηάκεζ ηακείξ πνμηεζιέκμο κα εηδζχλεζ άβνζμοξ 

ζηφθμοξ. 

   Πζεακυκ μ πνςηυβμκμξ άκενςπμξ, εδνεοηήξ αθθά ηαζ 

ηθέθηδξ ηδξ θείαξ ηςκ εδνίςκ, κα ιζιμφκηακ ημκ ανοπδειυ 

ημοξ, βζα κα ηα απμδζχλεζ (ακ ιδ ηαζ εη ηδξ παθαζυηαηδξ 

ζοββέκεζαξ ιεη’ αοηχκ, θοζζηχξ εηθένμκηαξ ημκ ανοπδειυκ 

αοηυκ). 

   Βη ημο ανοπδειμφ δε ηςκ ζανημαυνςκ ανννοβββ… πζεακυκ 

ιπμνεί κα ελδβδεεί δ δζαπίζηςζδ ηςκ βναιιαηζηχκ υηζ «ην ξ 

ελ αξρή ιέμεσο είρε πξνθνξάλ ηνζνύηνλ ηζρπξάλ, ώζηε εδύλαην 

λα θαηαζηήζεη ην βξαρύ θσλήελ ηεο πξνεγνπκέλεο ιέμεσο ζέζεη 

καθξόλ». 

   Βάκ δ πνμακαθενεείζα εηδμπή θακηάγεζ ςξ 

παναηνααδβιέκδ, αοηυ ζοιααίκεζ δζυηζ αβκμεί ηακείξ ή λεπκά 

εφημθα υηζ μζ άκενςπμζ έγδζακ, πζθζάδεξ επί πζθζάδςκ πνυκζα 

ςξ άβνζα γχα, ιεηαλφ άθθςκ άβνζςκ εδνίςκ. Αεδμιέκμ 

ακαιθζζαήηδημ απυ πάιπμθθα ανπαζμθμβζηά εονήιαηα ακά 

ηδκ οθήθζμ. 

    πςξ ηαζ κά ’πεζ ημ  πνάβια, αοηυ πμο θαίκεηαζ λεηάεανα 

είκαζ υηζ δ θέλδ αοηή (νήβκοιζ), αθθά ηαζ πμθθέξ άθθεξ, ζένκεζ 

ηονζμθεηηζηχξ πίζς ηδξ μθυηθδνδ ζζημνία, βζ’ αοηυ ηαζ δ 

ιεβάθδ πμζηζθία ηςκ ζδιαζζχκ ηδξ- ηονίςξ επί θευκηςκ 

ανέις  (οπήνπακ ζηα ιένδ ηςκ Βθθήκςκ ηαηά ηδκ 

ανπαζυηδηα), ιμοβηνίγς, επί ηαφνμο, επί αβνίςκ εδνίςκ, επί 

ηδξ ηναοβήξ ηςκ πθδβςιέκςκ, επί ημο ανοπδειμφ ηςκ 

ηοιάηςκ.  ανφπδια, ανοπδειυξ, ανοπή, ανοπδδυκ, 

ανοπδηήξ, ανφλ, ανφπζμξ, οπμανφπζμξ, οπυανοπμξ, 

οπμανφπζμκ, οπμανοπζαηυξ, πενζανφπζμξ, νοάπεημξ, 

νοάβπεημξ, νφαδδκ (β>α), ανμφπδια (μ>μο), ανμοπδηυ, 

ανμοπδηυξ, ανμοπζέιαζ, ανμφπζζια, ανφης- ηνχβς ιεηά 

εμνφαμο, θάανςξ, θαίιανβα, ηνίγς ηα δυκηζα, ανφπς, 

οπμανφπς, ανφβια, ανοβιυξ, ανοπεηυξ, ανφβδδκ.  

 

   ανάβπμξ αθ. ανοπ-άμιαζ (αναβ-) + απές- αναπκάδα, 

ηνομθυβδια θαζιμφ.  ανάβπδ, αναβπαθέμξ, αναβπζάς, 

αναβπάς, αναβπία, αναβπίαζζξ, ανάβπζμκ, αναβπκυξ, 

αναβπχδδξ, αναπκάδα, ανάπκα, ζαναπκυξ, αναπκενυξ, 

αναπκζάγς, ανάπκζαζια, αναπκμ-, ζπάναπκμ (α>π). 

 

   ανάγς ανάβ-πμξ > ανάβζς > ανάγς (βζ>γ)- βνοθίγς ζακ 

ανημφδα, ανάγς.  νάγς, νυγς (α>μ), νφγς (α>ο), νογές, 

ανάγς (α, εοθςκ.), αννάγς (αν>νν). 

 

   νφβπμξ α-νάβπμξ, ανάγς, νφγς- δ νίξ, δ ιμφνδ, ηονίςξ επί 

πμίνςκ, νάιθμξ.  νοβπάγς, νοβπαίκς, νφβπαζκα, νοβπζάγς, 
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νοβπυμιαζ, νμβηζάς (ο>μ), νμβπαθίγς, νέβης (α>ε), νέβπς, 

νέβημξ, νυβπμξ, νμβπαζιυξ, νέβλζξ, νςπιυξ (μ>ς), νμπαθίγς, 

νμπαθδηυ, νμπάθζζια, νμοπανίγς, νμπάθα, νυπαθμ, 

νμπαθζάνδξ. 

 

   εννοββάκς ε εοθςκ.) + νέβπς, νυβπμξ (μ>ο, νφβπμξ, 

βπ>ββ)- νεφβμιαζ, νεφμιαζ, επί ηδξ εαθάζζδξ εναομιέκδξ ζε 

αθνμφξ επί ηδξ λδνάξ, ιμοβηνίγς.  ενοβή, ένοβια, 

ενοβιαίκς, ενοβήηςν, ενοβιυξ, ενφβιδθμξ, ενεφβμιαζ, 

ενεοβιυξ, ένεολζξ, ένεοβια, νεφβμιαζ, νεφμιαζ, μνοιαβδυξ 

[ενφβιδθμξ > μνφβιδθμξ (ε>μ) > μνοιβδθυξ (ιεηάεεζδ) > 

μνοιαβηυξ > μνοιαβδυξ (η>δ)]- ευνοαμξ, αμή, επί ίππςκ, 

ηοκχκ, επί πεζιάννςκ. 

 

   νυπεμξ α-νοπ-άμιαζ, ε-νοβ-βάκς (ο >μ)- μ πάηαβμξ ηαζ δ 

αμή ηςκ ηοιάηςκ.  νμπεές, νυεμξ, νμεές, νμεζάγς, νμεζάξ, 

νμείγς, νυεζμξ, νυεζμκ, νμεζυηδξ, νχεςκ (μ>ς), νςεχκζμκ, 

νςεςκίγς, νμοεμφκζ, νχεςκαξ, νμοεμοκίγς, ανεμφκζ, 

νμοεμφκζζια, νςεςκζζιυξ. 

 

 

   νμζαδές α-νυβ-πμξ, νυβ-πμξ, μ>μζ, β>α- νμθχ ιε ευνοαμ, 

ηάκς χζηε κα εηνεφζεζ, ελμνιήζεζ, υπςξ ημ νμζγές.  νμίαδδκ, 

νμζαδδδυκ, νμίαδδζζξ, νμίαδμξ, νμίγμξ (αδ>γ), νμζγυς, 

νμζγές, νμζγαίμξ, νμζγήεζξ, νμζγδδά, νμζγδδυκ, νμίγδια, 

νμίγδζζξ, νμζγήηςν, νμζγχδδξ. 

 

  ςνφμιαζ ς ( =θίακ) + α-νο-πάμιαζ, νυ-εζμξ (μ>ο), ε-νο-

ββάκς- μονθζάγς, ηονίςξ επί θφηςκ ηαζ ηοκχκ, επί αβνίςκ 

ακενχπςκ είηε πεκεμφκηςκ είηε παζνυκηςκ.  ςνοβή, ςνοδυκ, 

ςνοειυξ, ςνοηυξ, ςνφςια, μονθζάγς (ς>μο), μφνθζαζια, 

μονθζαπηυ. 

 

   ανυιμξ ανο-πάμιαζ (ο>μ), ιεηαθ., ςζάκ κα ανοπχκηαζ ηα 

ζημζπεία ηδξ θφζδξ- ηάεε ιεβάθδ ηαναπή, ζζπονυξ ηνυημξ, 

υπςξ δ αμή ημο πονυξ, μ πάηαβμξ ηδξ ανμκηήξ, ηδξ ηνζηοιίαξ, 

μνβή, ιακία, επί δθαζζηείμο.  ανμιές, ανέις, ανάπς, 

ανυιζμξ, ανμιζάγμιαζ, ανμιζάξ, ανμκηή, ανμκηάς, ανμκηχ, 

ανμκηαίμξ, ανμκηείμκ, ανμκηδδυκ, ανυκηδια, ΐνμκηή, 

ανυκηδβια, ανμκηδιυξ, ανμκηδηά, ανμκηδπηά, ανμκηδπηυξ, 

ΐνμκηζζιέκδ, ανμκηδζιυξ, ανμκημ-, ΐνμκημιάξ, ανυκημξ, 

ΐνμκημφ, ανμκηχδδξ, ειανυκηδημξ, ειανυκηδζζξ, 

ειανμκηδζία, ανςιάμιαζ (μ>ς)- βηανίγς, μβηχιαζ, ανςιές, 

ανςιήεζξ, ανχιδζζξ, ανςιήηςν, ανςιδηήξ. 

 

   ανχζζξ αθ. ανοπάμιαζ, ανφης- θαβδηυ, ζήρδ (ελ 

αθθμζςιέκδξ ηνμθήξ, δζυηζ μζ πνςηυβμκμζ ήζακ ακαβηαζιέκμζ 

κα δζαηδνμφκ επί πμθφ πνυκμ ηδκ ηνμθή), ζηςνίαζδ.  

ανςζείς, ανχζζιμξ, ανςηέμξ, ανςηήν, ανςηζηυξ, ανςηυξ, 

ανςηυκ, ανςηφξ, ανχιμξ, ανχια- ηνμθή, θαβδηυ, πθδβή 

ηανηζκχδδξ, αζανχζης (ακαδζπθ.), ανςιαηζηυξ, ανχιδ, 

ανυιμξ (ς>μ), αυνιμξ (νμ>μν). 

 

   ανχιμξ, ανυιμξ αθ. ανχζζξ- δοζςδία, ζδίςξ ηςκ γχςκ 

ηαηά ηδκ επμπή ηδξ μπείαξ.  ανςιαηχδδξ, ανςιχδδξ, 

ανςιές, ανςιχ, ανμιάς, ανμιχ, ανυια, ανμιδζζά, 

ανμιαζζά, ανμιενυξ, ανμιενυηδηα, ανμιζά, ανμιζάνδξ, 

ανμιζάνζημξ, ανμιίγς, ανυιζηυξ, ανυιζμξ, ανυιζζια, 

ανμιζζιέκμξ, ανμιμ-, ανμιμφζα, ανμιφθμξ. 

 

   αάναενμκ αμνά (μ>α) + ακήν (βεκ. ακδνυξ, ε>δ)- άκμζβια, 

πάζια ααεφ, ζδίςξ ζηδκ Ώεήκα ζημ μπμίμ ηαηέννζπηακ ημοξ εζξ 

εάκαημκ ηαηαδζηαζεέκηεξ, υθεενμξ, απχθεζα, ηαηαζηνμθή, 

βοκαζηείμ ηυζιδια.  αένεενμκ (α>ε), γένεενμκ (α>γ), αέενμκ, 

αάναενμξ, ααναενχδδξ, ααναενυς. 

 

   θάανμξ θα (επζηαη.) + ανυ-ιμξ, αθθά ηαζ ιε ηδκ ζδιαζία ηδξ 

ηνμθήξ, αθ. ανυιμξ ηαζ ανχζζξ- επί θοζζηχκ δοκάιεςκ, 

μνιδηζηυξ, αίαζμξ, ζθμδνυξ, οπένμβημξ, επί ακενχπςκ, 

μνιδηζηυξ, ζπεφδςκ, αζαζηζηυξ, άπθδζημξ, θαίιανβμξ, 

ζθμδνυξ ηαζ αίαζμξ ζημ θέβεζκ.  θαανάγς, θαανυμιαζ, 

θαανφζζς, θαονεφμιαζ, θάαναλ, θαανάηζμκ, θαανάηζ, 

θαανεία, θαανμζημιία, θαανυηδξ, θαανμζφκδ, θαονυζοημξ 

(ζεφς), θάανοξ, θαανχκζμξ. 

 

   νήβκοιζ αθ. ανοπάμιαζ, εηνήβκοιαζ, έηνδλζξ, νήβκοιαζ, 

δζαννήβκοιζ, δζάνδλζξ, νήβια, απυννδβια, νδβιίκ, 

νδβιαηίαξ, νδβιίξ, νδβιυξ, ναβάδα, δζαννδβκφς, 

δζαννήηηδξ, νδηηυξ, νήηηδξ, νδηηζηυξ, ναηηυξ, νήλζξ, 

νδλζ-, νδλδκμνία (ακήν), νδλήκςν, νδλζκμνίδ, Ρδλήκςν, 

νδλζηέθεοεμξ (ηέθεοεμξ), νδλίθνςκ (θνδκ), νήζζςκ 

(βζ>ζζ),  άνδλζξ, ανήβς, ανδβμζφκδ, ανδβχκ, ανςβή (νίγα 

να-, α>ς), ανςβυξ, ανςβμκαφηδξ, νάζζς (βζ>ζζ), ανάζζς 

(α, επζηαη.), ναηηήνζμξ, νάηηνζα, νάβδδκ, νάβα, ναβή, ναβάξ, 

ναβάκζ, ναβδαίμξ, ναβδαζυηδξ, ναβυεζξ, νήλ, νήβαξ, 

νδβάημκ, νδβάδζημξ, νδβάηζημξ, νήβαζκα, νήβζζζα, 

νδβυπμοθμ, νδβμπμφθα 

 

   νααάζζς νήβ-κοιζ (β>α)- νάζζς, ανάζζς, ηάκς ηνυημ, 

ιάθζζηα μνπμφιεκμξ ή δζα ημο πμδζμφ ηνμφς ημκ νοειυ.  

αννααάζζς (α, εοθςκ.), αννάααλ, ναααΎζζ ( = βθέκηζ, 

λεθάκηςια), ανααές, άνααμξ, άναδμξ (α>δ), αναδές, 

αναβιυξ (α>β), ανάβδδκ, νεηάγς (α-ναβ-ιυξ, α>ε, β>η), 

νέηαζια, νεηαζιυξ, ανααθχ (άνααμξ), αναάθδια, 

ανααθδηυ, αναμθδηυ, αναάθζ, ανααθίγς, αναάθα, ανααίδα. 

 

   ναλ, νςλ (α>ς, υπςξ πηαλ – πηςλ) βεκ. ναβυξ, νςβυξ, εη 

ημο νήβκοιζ (δζανδβκφεηαζ ζημ παηδηήνζ)- νχβα ζηαθοθζμφ, 

ηυηημξ, ζηεθίδα ζηυνδμο, είδμξ ανάπκδξ.  νχβα, νάβα, 

ναβάδα, ναβίγς, ναΎγς, νάβζζια, νάσζια, ναβζζιαηζά, 

ναβμεζδήξ, ναβμεζδίηζδα, ναβμθυβδια (ζοθ-θέβς), 

ναβμθμβία, ναβμθμβχ, ναβζηυξ, ναβίμκ, ναβχδδξ, 

ναβμεζδήξ, νάιαηα (νάβιαηα), νυγμξ (νάβ-ζμξ > νυγμξ, α>μ, 

βζ>γ), νμγζάγς, νζγζάνδξ, νμγζάνζημξ, νυγζαζια, 

νμγζαζιέκμξ. 

 

   νμζά, νυα, νμζή, νςδζά (β>δ) νςλ, βεκ. νςβυξ > νςβζά > 

νςδζά (β>δ) > νμδζά > νμζά- μ ηανπυξ ηδξ νμδζάξ, δ νςδζά.  

νμσδζά, νμσδέα, νχδζ, νυσδμ, νμΎδζμκ, νυδζ. 

 

   υνογα μ (εοθςκ.) + νάλ (βεκ. ναβ-υξ, α>ο) > υνοβζα > υνογα 

(βζ>γ), μιμζάγεζ εκηεθχξ ιε ημοξ ηυηημοξ ημο νμδζμφ υηακ 

αοημί είκαζ άβμονμζ- νφγζ. μνογχκ, μνογχκαξ, μνογμ-, νφγζ, 

Ρφγζα, νογμ-. 

 

   ζζδέα νμσδέα > ζζδέα (ν>ζ, μζ>ζ)- νςδζά, νυδζ.  ζίδδ, 

ζίδεζμξ, ζίαδα, ζίδζμκ, ζζδζςηυκ, ζδμφξ, ζδυεζξ, 

ζδμφκηζμξ, ζζδζμεζδήξ. 

 

   νάημξ νήβκοιζ, ιέθθ. νήλς, αυν. ε-νάβ-δκ (β>η)- 

λεζπζζιέκμ νμφπμ.  νάηζκμξ, νάηζμκ, ναηίξ, ναηυεζξ, 

ναηχδδξ, ναηυς, νάηςια, νάηςζζξ, ναημδφηδξ (δφς), 

ναηάιθζμξ (άιθζμκ), ναηέκδοημξ (εκδφς), ναηεκδφηδξ, 

ναηέηα, ανάημξ, ανάηα, αναηάηζ, αναηάξ, αναημφ, 

αναηάημξ, αναηί αναημ-, αναηχκς, αναηςηυξ, λεαναηχκς 

(λε-), λεαναηςιέκμξ, λεανάηςημξ, νμφπμ (α>μο, β>π), 

νμφπμκ, νμοπαθάηζ, νμοπζηυ, νμοπζζιυξ, νμοπμθυζ, νάζμ 

(η>ζ), ναζμθυνμξ. 

 

   νοηάκδ νάημξ, α>ο, λεζηίγεζ ημ λφθμ- νμηάκζ.  νοηακίγς, 

νοηάκδζζξ, νμοηακίγς, νμηακίγς (ο>μ), νμηάκζ, νμηάκζζια, 

νμοηάκζ, νμηακίδζ, νμοηάκζζια, νμηάκα, νμοηάκα. 

 

   θάημξ, θαηίξ νάημξ, ν>θ- νάημξ, ζπίζια.  θαηδυς, 

θαηίγς, θάηζζια, θαηζζηυξ, θάηημξ, θαηηίγς, θαηυπζμκ, 

θέημξ (α>ε), θεηάκδ, θεηάνζμκ, θέηζεμξ. 
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   νςβιή, νςβιυξ, νςβή νςλ, βεκ. νςβυξ- παναβιαηζά, 

νςβιή.  νςβαθέμξ, δζεννςβυξ, νςβάξ, νςβιαηζά, νςπιυξ 

(β>π), νςπιή. 

 

   ενείης ε (εοθςκ.) + νήλζξ, δ>εζ- δζαηέικς, δζαζπίγς, 

πςνίγς, ζοκηνίας, ημπακίγς.  ενεζβιυξ, ένεζλζξ, ενεζηηυξ, 

ενείηδ, ενίηδ (εζ>ζ), ανείηζ (ε>α), νείηζ, ένεβια, ένζβια, 

ενίβιδ, ενζηηυξ, ενζηίξ, ενζηηή, ενέπες (η>π), ακένεζηημξ, 

εκήνεζηημξ, εκδνίηης, θίβδα (έ-νεβ-ια, ν>θ, ε>ζ), θζβδεφς, 

θίβδδκ, θίγς (βζ>γ).  

 

   ναπία, νδπίδ (α>δ) νήβκοιζ, νάζζς, νδβιίκ (β>π)- δ 

νδβκομιέκδ επί ηδξ αηηήξ εάθαζζα, ιάθζζηα δ πθδιιονμφζα, 

μ ηνυημξ ηςκ ηοιάηςκ νδβκομιέκςκ ηαηά ηδξ αηηήξ, επί 

εμνφαμο υπθμο, πεηνχδδξ αζβζαθυξ, νάπζξ.  νάπζξ- νάπδ ή 

άηακεα ημζκχξ ναπμηυηηαθμ, ναπάδδκ, ναπάξ, ναπεηίγς, 

νάπεηνμκ, ναπίξ, ναπζαίμξ, ναπίγς, ναπζζηήξ, ναπζζηυξ, 

ναπίηδξ, ναπίηζξ, ναπίηζδα, ναπζχδδξ, ναπυξ, νδπυξ, 

ναπχδδξ, νδπζάδδξ, Ράπεξ, ναπεμημιία, ναπζμημιία, Ράπδ, 

ναπζαθβία (άθβμξ), ναπζμ-, ναπζηζηυξ, ναπζηζζιυξ, ναπμ-, 

Ραπμφθα, Ραπχκζ, Ραπχκα, ναπεηνίγς, ναηίγς, ναηηίγς, 

ναηπίγς, ναηία, ναηεηνίγς. 

 

   ναίς αθ. ανοπάμιαζ, νίγα να-- εναφς, ζοκηνίας, 

ζημνπίγς, ηαηαζηνέθς.  ναζζηάγς, ναζζηήν, ναζζηήνζμξ, 

ναζζηδνμημπία (ηυπης), ναζζηυηοπμξ (ηφπης), αναζυξ (α, 

επζηαη., δζυηζ εναφεηαζ εφημθα), αναζά, αναζυηδξ, αναζυς, 

αναζχκς, αναίςια, αναίςζζξ, ελαναίςζζξ, μνείπαθημξ 

(α>μ, αζ>εζ)- ηνάια παθημφ, μνίπαθημξ (εζ>ζ), μνεζπάθηζκμξ. 

 

   ναίκς ναίς = ζημνπίγς- νακηίγς, επί οβνχκ, ζηενεχκ, 

επζπάζζς, δζαζημνπίγς.  νακηίγς, νακίγς, νακίξ, νακηήν, 

νακηζζιυξ, νακίδα, νάκηζζια, νάκηζζζξ, νακηυξ, νάζια, 

νάκα, νάκδ, νακηζζζά, νακάς, νακηζζηήναξ, νακηζζηήνζμκ, 

νακηζζηζηυξ, νακηζζηυξ, νάκηζζηνμ, νακημονίγς, ναεαίκς 

(κη>ε), ναεαιίγς, ναεάζζς, ναεαβές, ναεάιζβλ, εονχξ (εο-

να-υξ > εονχξ, αμ>ς)- ιμφπθα, ζδπεδχκ, θεμνά, εονχεζξ, 

εονςηζάς, εονςηίαζζξ. 

 

   νάαδμξ αθ. ανοπάμιαζ, νίγα να-, να-ίς, να-ζζηάγς + παη-

άζζς > νάπαη-μξ > νάαδμξ (πη>αδ, υπςξ επηά – έαδμιμξ)- 

νααδί, ηαθάιζ βζα ράνεια, λφθμ αημκηίμο, ςξ ζδιείμ 

αλζχιαημξ, πνμξ ζςθνμκζζιυ, πμζιεκζηή νάαδμξ, ηαζκία, 

βναιιή, ζηίπμξ.  νααδίμκ, νααδί, νααδία, νααδεφμιαζ, 

νααδδθυνμξ, νααδμθυνμξ, νααδίγς, νάαδζκμξ, νάαδζζια, 

νααδζζιυξ, νάαδζδα, νααδμκμιές, νααδμκυιμξ, νααδυμιαζ, 

νααδμοπές (έπς), νααδμοπία, νααδμφπμξ, νάαδςια, 

νάαδςζζξ, νααδςηυξ, νααδμ-, νααδζά, νααδάηζ, νααδζζηήνζ, 

Ρααδμφπα, νίβα (α>ζ, α>β), νέβμοθα (α>ε), νεβμοθάνς, 

νεβμοθάνζζια. 

 

   ναπίξ νάα-δμξ > νάπημξ (αθ. νάαδμξ) > ναπίδμξ (η>δ), βεκ. 

ημο ναπίξ- νάαδμξ, είδμξ οπμδήιαημξ.  ναπίγς, ναπζζιυξ, 

νάπζζια, ναπζδμπμζυξ. 

 

   θαίθαρ θαζ (επζηαη.) + ναπίξ > θαίναρ > θαίθαρ (ν>θ)- 

εφεθθα, ακειμζηνυαζθμξ, ηαηαζβίδα (ναπίγεζ ημ πνυζςπμ δζ’ 

φδαημξ ή θενμιέκςκ οθχκ).  θαζθαπίγς, θαζθαπχδδξ, 

θαίθαπα. 

 

   νάιθμξ νή-βκοιζ, νάα-δμξ, ναπ-ίξ, ημ ι πνμηάζζεηαζ ζηα α, 

π (α,π>θ), δζυηζ ηφπηεζ, ναπίγεζ, ζπίγεζ, ηυαεζ ηαζ ηναοβάγεζ 

(νήβκοιζ)- ημ νάιθμξ.  ναιθάγμιαζ, ναιθή, νάιθζμκ, 

ναιθίξ, ναιρυξ, ναιθδζηήξ, ναιθχδδξ, νάικμξ- είδμξ 

αηακεχδμοξ εάικμο, ναικμδμηέκηνζα (ηέκηνμκ), Ραική, 

Ραικμφξ, Ραικμφζζμξ, Ραικμοζία, Ραικμοζίξ, Ραικμοζζάξ, 

Ραικμφκηα, Ράικα. 

 

   ναζαυξ νάιθμξ, α>αζ, θ>α- ηαιπφθμξ, ηονηυξ.  ναζαυηδξ, 

ναζαυς, ναζαδδυκ, ναζαμεζδήξ, άναδθμξ (α, εοθςκ.), αναέθζ, 

ναζαυηνακμκ (ηνακίμκ), ναζαμπμδία (πμοξ), ναζαυπμδμξ, 

ναζαμζηεθήξ, ναζαμζηεθία, ναζαυηδηα, ναζαμπεζνία, 

νααάκζ. 

 

   θαίαα ναζαυξ, ν>θ- αζπίδα.  θαίθα (α>θ), θαίμκ (θαίαμκ), 

θαζζήζμκ, θαζυξ (δ θαίαα εθένεημ δζά ηδξ ανζζηενάξ πεζνυξ)- 

ανζζηενυξ, θαζθυξ. 

 

   ναδζκυξ νάαδμξ > νααδζκυξ > ναδζκυξ- θεπηυξ, επζιήηδξ, 

θεπημθοήξ, απαθυξ, θεπημηαιςιέκμξ, εοηίκδημξ.  αναδζκυξ 

(νααδζκυξ, ιεηάεεζδ), ναδαθέμξ, νάδαικμξ, ναδαικχδδξ, 

νάδζλ, ναδαιεί ( = αθαζηαίκεζ, Δζφπ.), νάδζμ, ναδζ-, ναδζμ-, 

ναδυκζμ. 

 

   νίγα Ώζμθ. ανίζδα. Ή εη ημο ναδζ-κυξ > ναγζ- (δ>γ) > νίγα 

(ακηζιεηάεεζδ) ή εη ηςκ νές + γα ( = βδ) > νέγα > νίγα (ε>ζ), 

δζυηζ νέεζ πνμξ ηδκ βδ- νίγα, εειέθζμ, ημ πνάβια απυ ημ μπμίμ 

θφεηαζ ηάηζ, βέκμξ, μζημβέκεζα.  ανίζδα,  νζγάβνα (άβνα), 

νζγείμκ, νίγζμκ, νζγίμκ, νζγίξ, νζγδδυκ, νίγδεεκ, νζγδιαίμξ, 

νζγίαξ, νζγζηυξ, νζγμ-, νζγυς, νίγςια, νζγχδδξ, νίγςζζξ, 

νμγςηήξ, νμγςηυξ, νζγυ, Ρίγα, νζγά, Ρζγά, νζγαθβία (άθβμξ), 

νζγάνζ, Ρζγάνζ, νζγάνζμ, Ρίγεξ, Ρίγζα, νζγζά, νζγζηάνδξ, 

νζγζηάνζ, νζγζηυ, νζγίηδξ, νζγίηζδα, Ρζγυ, νζγμαπαζηζηυξ, 

νζγχκς, Ρίγςια, ναδίηζ (ζ>α, γ>δ, έπεζ ζζπονή νίγα). 

 

   ναδακυξ ναδζκυξ, ναδαθέμξ (θ>κ)- ηνοθενυξ, απαθυξ, 

εοδζάζεζζημξ.  ναδάκδ, νμδάκδ (α>μ), νυδαικμξ, μνυδαικμξ 

(μ, εοθςκ.), νυδμκ, νμδέα, νμδή, νμδάνζμκ, νυδεμξ, νυδεζμξ, 

νμδεχκ νμδίγς, νυδζκμξ, νμδίηδξ, νμδίηζξ, νμδμ-, νμδςκία, 

νμδμοκηία, νμδςπυξ (ςρ), νμδςηυξ, νμδυζηαιμκ, νμδαθυξ, 

νμδμηυηηζκμξ, νμδανζά, νυδζζια, νμδυηακεα (άηακεα), 

Ρμδυπμθδ, Ρμδυπδ, Ρμδςπυξ, νμγαηί (νμδζαηί, δζ>γ), 

νμδάηζκμκ (άπζμκ, π>η), νμδαηζκζά, νμδαηζκέα. 

 

   νμοζίγς νμδίγς, μ>μο, δ>ζ- είιαζ ημηηζκςπυξ.  νμφζζμξ, 

νμοζζχδδξ, Ρμφζζμζ, Ρμοζάημζ, νμοζαίμξ, νμφξ, νμφζμξ, 

νμφζα, νμοζυλακεμξ, Ρχζμξ (μο>ς), Ρςζίδα, νςζμ-, 

νμφζζημξ, Ρςζία, νςζζηυξ. 

 

   νήβμξ ναδ-ακυξ, α>δ, δ>β- ζηεπάζιαηα, ηάθοιια, 

εθάπθςια (ήζακ ελ απαθχκ, οθαζιάηςκ).  νδβεφξ 

(αάθμκηακ), νεβζζηήξ (δ>ε), νεβεφξ, νέβια, νέγς (βζ>γ). 

 

   ενοενυξ ε (εοθςκ.) + νμδαθυξ ( = νμδμηυηηζκμξ), μ>ο, δ>ε, 

θ>ν- ηυηηζκμξ.  εκένοενμξ, ενοενυηδξ, ενοεναίκς, 

ενοεαίκς, ενοεναίμξ, ενοενακυξ, ενοεναοβήξ (αοβή), 

ενφενδια, ενφεδια, ενοενίαξ, ενοενίαζζξ, ενοενζάς, 

ενοενίκμξ, ενοείκμξ, ενφενζμκ, ενοενυδακμξ, ενοενμδακυς, 

ενοενυκζμκ,ενοείαδ, ενοζίαδ (ε>ζ), ενοζζαάς, ενφζζαμξ, 

ενοζζαυς, ενεοευς (ε>εο, υπςξ ποκεάκμιαζ – πεφζζξ), 

ενεφες, ενεοεαθέμξ, ενεοεέδακμξ, ενεοεέας, ενεοεήξ, 

ενεοεήεζξ, ακενεοεήξ, ενεφεδια, ενεοεζάς, ένεοεμξ, 

εκενεφεμιαζ. 

 

   ενείδς ε (ελ α επζηαη.) + νίγα (ζ>εζ)- ζηδνίγς ηάηζ πάκς ζ’ 

άθθμ, επαηημοιαχ, ειπήβς ζζπονχξ, οπμζηδνίγς, εκέπς, 

πζέγς ζζπονχξ, ζηδνίγμιαζ, επζηίεειαζ, επςεχ, ιάπμιαζ, 

αβςκίγμιαζ. ένεζζια, ένεζζζξ, ακηενείδς, ακηδνίξ (ε>δ), 

ακηδνίδα, ακηδνείδζμκ, ακηένεζζζξ, ακηένεζζια, 

ακηενεζζηζηυξ. 

 

   θνάζζς, θνάβκοιζ αθ. νήβκοιζ, ανάγς, ανοπάμιαζ, ανφβια 

(α>θ, ο>α), δζυηζ δζα ημο ανοπδειμφ ηα ζανημαυνα έεεηακ 

θναβιυ, έκακηζ ηςκ ακενχπςκ ή άθθςκ γχςκ πνμξ ηαημπή ηδξ 

θείαξ ημοξ- ειπμδίγς, δεζιεφς, ηθείς, απμθνάηης, 
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πενζθνάηης, πνμζηαηεφς, αζθαθίγς.  θναβιχκ, θνάβια, 

θναβιυξ, θνάηηδξ, θνάλζιμκ, θνάπηδξ, θναβιυς, 

θναβιίηδξ, θναηηυξ, θναβή, θνάηης, θνάγς (ζζ>γ), 

θναηάνς, θναηάνζζια, θναηηή, θναπηή, πενζθνάηης, 

πενίθναλζξ, απμθνάηης, απυθναλζξ, δζάθναβια, 

δζαθναβιαηζηυξ, δζαθναβιαηίηζξ, δζάθναλζξ, δζαθνάηης, 

ζθναβίγς, ζθναβίξ, ζθναβίδα, ζθνάβζζια, ζθναβζζηήξ, 

ζθναβζζηήν, ζθναβζδμ-, ζθνάβζζζξ, ζθναβζζηήνζμ, 

ζθναβζζηζηυξ, ζθναβζζηυξ.  

 

                              Ρίγα  να- >  νε- 

 

   νές Σμ ανοπάμιαζ (νίγα να-, α>ε) μ ιδνμξ ημ ακαθένεζ 

επί ημο ήπμο ηςκ ηοιάηςκ αθθά ηαζ επί νέμκημξ φδαημξ υπςξ 

ζηα νοάηζα. Λέβεζ ηεθα-νφ-γεζ, νφ-γς, νο-γές = βμββφγς (αθ. 

ανοπάμιαζ), υπςξ ημο νέμκημξ φδαημξ μ ήπμξ νενε…, νονο…( 

νμπεές = παθθάγς). ΐθ. νήβκοιζ, ανυπς, νμζαδές, νυπεμξ, 

ανάγς, νμζγές, νμίγμξ = ηίκδζδ νεφιαημξ, άπακηα ακήημκηα 

ζηδ νίγα να-- επί οδάηςκ πδβχκ, πμηαιχκ, ηνέπς, πφκμιαζ, 

επί ακενχπςκ, πζμκζμφ, επί αεθχκ (νμίγμξ) επί αένμξ, υπςξ ημ 

πίπης επί ηνζπχκ ημο ζχιαημξ, ηαηαννές, δζαννές, 

απυθθοιαζ, νέπς πνμξ ηάηζ, επί πθμίμο «θάλσ λεξά», ζπακίςξ 

πφκς, εηπές.  εηνές, δζαννές, ηαηαννές, εονεήξ, εοννεήξ, 

εοννείμξ, ζοννές, εζζνές, απμννές, επζννές, ενές ηαζ  

ενάς (ε, εοθςκ, απακηχκηαζ ιυκμ ζε ζφκεεηα), νείς (ε>εζ), 

νείενμκ, νέεενμκ, νείηδξ (ιυκμ ςξ α΄ ζοκεεηζηυ, 

ααεοννείηδξ), νέμξ, νέμκ. 

 

   νεφια νεφζμιαζ, ιέθθ. ημο νές, υπςξ ημ πεφζζξ εη ημο 

ποκεάκμιαζ, νεοιαηίγμιαζ, νεοιαηζηυξ, νεοιάηζμκ, 

νεοιαηζζιυξ, ηαηάννεοζζξ, νεοιαηυς, νεφζζξ, νεοζηαθέμξ, 

νεοζηζηυξ, νεοζηυξ, νεοιαηαθβία (άθβμξ), έηνεοζζξ, 

νεοιαηζζιμί, νεοιαημ-, νεοζηυηδξ, νεφς, νέας, νέια, 

νειαηζά, απυννεοζζξ, Ρειαηζά. 

 

   νμή νές, ε>μ- νυμξ, νμοξ, νυα, νμία, νμδηυημξ, νμάξ, 

νμείδζμκ, νμχδδξ, νμσηυξ, νμΎζημξ, νμΎγς, δζαννμή, 

νμμζηάηδξ (ίζηδιζ), νμκζά, εηνμή, έηνμμξ, ζοννμή, Βφνμξ, 

εφνμοξ, εφνμμξ, εονμές, εφννμζα, εφννμμξ, ηαηαννμή, 

δζάννμζα, απμννμή, απυννμζα, απυννμμξ, επζννμή, 

επίννμζα, νμβυξ (άβς, δζυηζ εηεί ζοννέεζ μ ζίημξ)- απμεήηδ 

ζίημο. 

 

   μνυξ μ (εοθςκ.) + νμή- ημ οδαηχδεξ ιένμξ ημο βάθαηημξ 

(«ηπξόγαινλ»), ημο αίιαημξ, ημ οβνυ ιένμξ ηδξ πίζζαξ.  μννυξ, 

μννμπμηές (πίκς), μννυς, μνμ-, μονυξ (μ>μο), μφνδια, 

μφνμκ, ηάημονμκ (ηάης), ηαημφνδια, ηαημονχ, μονές, 

μονχ, μφνδζζξ, μονδηήν, μονήενα, μονδνυξ, μονδζείς, 

μονάκδ, μονδηνίξ, μονμδυπδ (δέπμιαζ), μονμδυπμξ, 

μονμδμπείμκ, μονμδυηδ, μοναπυξ (άβς, β>π), μφνζμξ, μονία, 

μονδηδνμ-, μονδενμ-, μονζηυξ, μονμ-, μονμθμβία, 

μονμθυβμξ, Ονυκηδξ. 

 

    νφζζξ νμή (μ>ο), νεφζζξ- νεφζζξ, νμή, νεφια.  νφδζζξ, 

νοάξ, νοάδεξ, νοαδζηυξ, νφαλ, νοάηζμκ, νοάηζ, νοαηχδδξ, 

έηνοζζξ, νοΎζημιαζ, νφια, νοδυκ, νφδδκ, νφδια, νοδθεκήξ 

(άθεκμξ), νοδθεκία, νοηυξ, νοηυκ, νοχδδξ, νοζίξ, νοάπεημξ, 

νοζζχκαξ, ηάηδνοξ (ηαηά, α>δ), νοάδα, ανοάηζ, Ροάηζ, 

Ροάηζα. 

 

   Βονχηαξ εο +  νυμξ  (μμ>ς)- πμηαιυξ ηδξ Λαηςκίαξ. 

 

   Δνζδακυξ δ (ελ α εοθςκ.) + νέ-ς (ε>ζ) + δδκαζυξ ( = 

ανπαίμξ, δ>α)- δζάζδιμξ πμηαιυξ ζημοξ παθαζμφξ ιφεμοξ ηδξ 

Ώηηζηήξ. 

 

   νοζιυξ, νοειυξ (ζ>ε) νφζζξ- ηάεε μιαθχξ 

επακαθαιαακυιεκδ ηίκδζδ.  νοειζηζηυξ, νοειζηυξ, νοειές, 

νοειίγς, νοειζζηήξ, νοειζζηζηυξ, νοειμ-, νίια (ο>ζ), 

νζιάδα, νζιάνζμ, νζιάνς, νζιάηα. 

 

   εονφξ εο + νές, νφ-ζζξ, εδθ. εο-νε-ία, εο-νέ-α, βεκ. εο-νέ-

μξ- πθαηφξ, εηηεηαιέκμξ, ιέβαξ, ζδίςξ επί ημο μονακμφ, ηδξ 

εαθάζζδξ ηαζ ηδξ βδξ, θεάκςκ ζε ιεβάθδ απυζηαζδ.  εονο-, 

εονφηδξ, εονφηδηα, εφνμξ, Βονοηακία (ηακφς), Βονοηάκ, 

Βονοηάκαξ, εονφκς, δζεφνοκζζξ, δζεονφκς. 

 

   έννς εκ + νές (κν>νν, ες>ς)- πμνεφμιαζ ανβά, ςξ πςθυξ, 

πάκμιαζ, απυθθοιαζ, ηαηαζηνέθμιαζ.  έννε ( = ηνδικίζμο, 

πνμζηαηη. ημο έννς). 

 

   νεφς, νέας νές, νεφ-ζζξ, έννς- ηαηαννές, ελακηθμφιαζ, 

ηαηαπμκχ.  νέρζ (έ-νερ-α, αυν. ημο νεφς). 

 

   θεθμφζζ νεφζζξ, νεοζηυξ = άζηαημξ, ν>θ, ο>θ- ημ πθήεμξ. 

 

   ζμονχκς ζοννές, ο>μο- ζηναββίγς, δζοθίγς, ιεεχ, 

γανχκς.  ζμονςηήνζ, ζμονςηυξ, ζμφνα, ζμφνςια, ζμφθνα, 

ζμφθνςια, ζμοθνχκς, ζμοθνςηυξ. 

 

   δάηνομκ δα (επζηαη.) + εηνές, έ-ηνο-ζζξ- ημ δάηνο.  

δάηνο, δάηνοια, δαηνουεζξ, δαηνφς, δαηνφγς, δάηνζμ 

(ε>ζ), δαηνο-, δάηνοα, δάηνοζια. 

 

   θαδνές θα (επζηαη.) + νές (ημ δ ακαπηφζζεηαζ πνμ ημο ν, 

υπςξ ακενυξ – ακδνυξ)- νές ζζπονχξ.  θάηναρ (δ>η), θάηαλ, 

θαηαβείμκ, θαηαβές. 

 

   νμθχ νεφζζξ , ε>μ, ο>θ- νμοθάς.  νμθές, νοθές (μ>ο), 

νμθάκς, νυθδια, νυθδζζξ, νμθδηυξ, νυιια (θι>ιι), νυιμξ, 

νοθάκς, νφθδια, νμοθάς, νμοθχ, νμφθδβια, νμοθζλζά.   

   νίξ νές (αέναξ ηαζ ιφλα), ε>ζ- ιφηδ, νμοεμφκζ, αβςβυξ, 

μπεηυξ.  νίκ, νζκάς, νζκές, νζκαοθές (αοθές), νζκέβποημξ 

(εβπφς), νζκεβποηές, νζκδθαζία (εθαφκς), νζκδθαηεφς, νζκμ-

, νζκμαυθμξ, νζκυηενμξ (ηέναξ), νζκμηυθμονμξ, 

νζκμημθμφνμξ, νίμκ, νζκμπφθδ, νζκυζζιμξ (ζζιυξ), 

νζκυθεενμξ, Ρίμ, έννζκμκ (εκ), έκνζκμκ. 

 

   ηνήκδ ε-ηνές, ε>δ- ηνμοκυξ, ανφζδ, πδβή.  ηνάκα (δ>α), 

ηνδκαίμξ, ηνδκζάξ, ηνδκίξ, ηνδκίδζμκ, ηνδκίηζξ, Κνδκίδεξ, 

ηνήκδεεκ, ηνήκδκδε, ηνδκμοπές (έπς), ηνδκμφπμξ, 

ηνδκμθφθαλ, ηνμοκυξ (νμοξ), ηνμφκςια, ηνμοκίηδξ, 

ηνμοκαίμξ, ηνμοκία, ηνμοκείμκ, ηνμοκδδυκ, ηνμοκίγς, 

ηνμοκίζζμξ, ηνμφκζζια, ηνμοκζζιυξ. 

 

   νδηίκδ νές, ε>δ, νέμοζα εη ημο πεφημο- νεηζίκα.  

νδηζκίγς, νδηζκίηδξ, νδηζκυς, νδηζκςηυξ, νδηζκχδδξ, 

νεηζίκα, νεηζζκζά. 

 

   αθνυξ απ-υ + νμή (π>θ), αθνζάς, αθνές, αθνίγς, 

αθνδθυβμξ, αθνμθυβμξ, αθνζζηήξ, αθνδζηήξ, αθνζζιυξ, 

αθνίηζξ, αθνχδδξ, αθνυμιαζ, αθνφδ, αθφδ, επαθνίγς, 

επαθνάς, έπαθνμξ, Ώθνμβέκεζα (βεκκχ), αθνμβεκήξ, 

Ώθνμδίηδ (δίδς, δίδοια = υνπεζξ, εη ημο ζπεηζημφ ιφεμο), 

Ώθνμδίζζμξ, Ώθνμδίζζα, αθνμδζζζάγς, αθνμδζζζαζιυξ, 

αθνμδζζζαηυξ, Ώθνμδζζζάξ, αθνμδζζζαζηζηυξ, επαθνυδζημξ, 

επαθνμδζζία, λαθνίγς (ελ), λάθνζζια, λαθνζζηήνζ. 

 

   νφιδ νφδ, αυν. ημο νές, αθ. νχμιαζ- δφκαιδ, μνιή 

ζχιαημξ ζε ηίκδζδ ή θμνά, δ μνιή ηςκ πηενφβςκ, έθμδμξ, 

ζηεκή μδυξ, ζηεκςπυξ.  νοιδδυκ, νφιζκα, νοιίζηδ, νοιίξ, 

νοιμημιές, νοιμημιία, νοιάνπδξ, νμφβα (ο>μο, άβς), 

νεβεχκ (νές), νεβζχκ. 
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   νχμιαζ νές, νυμξ, νμοξ, μμ>ς- ηζκμφιαζ ιε ηαπφηδηα ή 

μνιή, μνιχ, ηζκάζζμιαζ, πδδχ, εθμνιχ, ιάθζζηα επί 

πμθειζζηχκ.  ενςές (ε, εοθςκ.), ενςή, νχια, νχιδ, 

νχκκοιζ, νςιαθέμξ, νςιαθευμιαζ, νςιαθευηδξ, έννςιαζ 

(πνηι. ημο νχκκοιζ ιε ζδιαζία εκεζηςη.)- πνμαάθθς ζζπφ, 

έννςζμ (πνμζηαη. ημο έννςιαζ)- έπε οβεία, παίνε, εννχιεκμξ, 

ένναμξ, έννςμξ, εννςυξ, νέις, Ρχιμξ, Ρςιφθμξ, Ρχιδ, 

Ρςιαίζημ, νςιαίζημξ, νςιασηυξ, Ρςιαίμξ, νςιασζηήξ, 

Ρςιακυξ, Ρςιζά, Ρςιζυξ, νςιζμζφκδ, Ρέιμξ, Ρμοιακία, 

Ρμοιάκμξ, Ρμφιεθδ, Ρμοιεθζχηδξ, νμοιεθζχηζημξ, 

νμοιάκζημξ, Ρμιακία, νχζζξ, νςνυξ, νάνμξ, νςζημιέκςξ, 

νςζηήν, νςζηήνζμκ, νςζηζηυξ, νςξ, νχζηαλ. 

 

   ήνςξ (δαζ.) α (αενμζζη.) + νχ-μιαζ- ήνςαξ, δνςσηυξ, 

δνςαζηαί, δνχμκ, δνχεζμκ, δνχμξ, δνχσμξ, δνςίγς, 

δνχζζα, δνχκδ, δνςίκδ, δνςΎξ, δνχσζζα, δνμσηυξ, 

δνμσζηαί, δνςίδα, νυθμξ (δ-νμ-σηυξ > νμ-θυβμξ > νυθμξ)- δ 

ζοιιεημπή ζε ένβμ (ηονίςξ εεαηνζηυ). 

 

   θέςκ βεκ. θέμκημξ (νέμκημξ, ν>θ, νές), δζυηζ ακαπηφζζεζ 

ιεβάθδ ηαπφηδηα υηακ εθμνιά ζημ εφια ημο, αθ. νχμιαζ = 

ηζκμφιαζ ιε ηαπφηδηα ή μνιή- ημ θζμκηάνζ.  θζμκηάνζ (ε>ζ), 

θζξ, θζκ, θεμκηάνζ, θεμκηάνζμκ, θεμκηάβπςκμξ (άβπς), 

θεμκηέδ, θεμκηή, θευκηεζμξ, θεμκηίαζζξ, θεμκηζάς, 

θεμκηζδεφξ, θεμκημφπμξ (έπς), θεμκηανήξ, Λεμκηάνζ, 

θεμκηανίζζμξ, θεμκηανζζιυξ, θεμκηανμ-, θεμκηίδεξ, θεμκηζηά, 

Λεμκηίκμζ, Λεμκηίημ, θεμκηχδδξ, θεμκημεζδήξ, θεμ-. 

 

   θήιδ, βθήιδ νές, ν>θ, ε>δ- ηζίιπθα.  θδιίμκ, θδιαθέμξ, 

βθαιάς, θδιάς, βθαιολζάς, βθαιονυξ, βθαιχδδξ, 

βθδιχδδξ, βθάιςκ, βθάιολμξ (άβς, α>ο). 

 

   νίπης νέ-ς + πεηχ > νέπεης > νίπης (ε>ζ)- νίπης, 

ελαημκηίγς, ηζκμφιαζ ακήζοπα, νίπης έλς, απμαάθθς απυ ηδκ 

μζηία ή ηδκ πχνα, νίπης απυ ημκ εαοηυ ιμο, νζρμηζκδοκεφς, 

νίπης ημκ εαοηυ ιμο εδχ ηαζ ηεζ.  νζπηές, νζπηάγς, 

νζπηάνζμκ, νζπηαζηήξ, νζπηαζιυξ, νζπηυξ, νίρζξ, νίρζιμ, 

νζραζπία (αζπίξ), νίραζπζξ, νζρμ-, νζθή (π>θ), νζρ-, νίιια 

(πι>ιι), νζιιυξ, νζιθαθέμξ (θ>ιθ), νζπή, νίπδια, νζπίξ, 

νζπζζηήν, νζπίδζμκ, νζπίγς, νίπζζζξ, νίπζζια, εονίπζζημξ, 

εφνζπμξ (αθ. νίπης = νίπης ημκ εαοηυ ιμο εδχ ηαζ ηεζ, εη ηδξ 

ιεηααμθήξ ημο νμο ημο φδαηυξ ημο), εονζπχδδξ, εονζπίδδξ 

(υκμια ηφαμο, νίπηεηαζ), νζρ, νίπμξ, νίπκς (π>η>π), νζπηυξ, 

νζλζά, νίλζιμ, νζλζιζυξ. 

 

   βνίπμξ νίπης- δίπηο ρανάδςκ, ιεηαθ. ηάεε ηζ ημ 

πενίπθμημ.  βνίθμξ (π>θ), βνζπεφξ, βνίπςκ, βνζπίγς, 

βνζπεφς, βνζπδίξ, βνίπζζια, βνζθεφς, βνζθχδδξ. 

 

   ενείπς αυν. α΄ δ-νίπ-δκ, εη ημο νίπης- ηαηαννίπης, 

ηαηααάθθς, ηαηαηνδικίγς, ηαηαπίπης, ηαηαζηνέθς.  

ενείπζμκ, ενείπζμξ, ενεζπυς, ενζπυς, ενεζπζχκ, ενείπςζζξ, 

ένεζρζξ, ενεζρίθαμξ (θαυξ), ενείρζιμξ, ενίπκδ, ενίπκα. 

 

   νφπμξ ημ νίπης εη ημο νές, νμή (μ>ο) πνμένπεηαζ- 

αηαεανζία, ημ παιενπέξ, ηενί βζα ζθνάβζζια.  νοπά, νοπαίκς, 

νφπακζζξ, νφπαλ, νοπαίκμιαζ, νοπανεφμιαζ, νοπανυηδξ, 

νοπανία, νοπανχδδξ, νοπανυξ, νφπαζια, νοπές, νοπάς, 

νοπυς, νοπυεζξ, νοπήιςκ, νφπμκ, νφπηεζνα, νοπηζηυξ, 

νφπης, νφπςζζξ, νοπςηυξ, νίρζξ, νφιια (πι>ιι). 

   νέπς νίπης, νζπ-ηάγς = ζηνέθμιαζ δελζά ή ανζζηενά. 

Ώκαθένεηαζ ζηδκ ηίκδζδ ηδξ πθάζηζββαξ- ηονίςξ επί ηδξ 

πθάζηζββαξ υηακ ηαηεααίκεζ, ηθίκς πνμξ ηα ηάης, βένκς, ηθίκς 

πνμξ ημ έκα ιένμξ ή πνμξ ημ άθθμ, οπενζζπφς, επζηναηχ (επί 

ηδξ ιζαξ εη ηςκ ακηζιαπμιέκςκ πθεονχκ).  νέρζξ, νμπή (ε>μ), 

νμπζηυξ, νμπηίμκ, νυπηνμκ, ακηίννμπμξ, αιθίννμπμξ, 

αιθζννεπήξ, νυπαθμκ, νμπάθδ, νμπαθίγς, νμπαθζηυξ, 

νμπαθζζιυξ, νμπάθςζζξ, νμιθαία (π>θ>ιθ), νμιθαζμθυνμξ, 

νυαμθμξ (π>α), νμαυθζζια, νμαμθζζηά, νμαμθχ, νμαυθδια, 

ακενείπμιαζ (ακά, α>ε, ε>εζ). 

 

   νχρ νμπή, μ>ς- ζιακηχδδ θοηά έπμκηα επζιήηεζξ ηαζ 

εφηαιπημοξ νάαδμοξ.  νςπάξ, νχπαλ, νμοπάηζ (ς>μο), 

νςπεφς, νςπήεζξ, νχπμξ, νςπίγς, νςπζηυξ, νςπζηυκ, 

νςπίμκ, νςπείμκ, νςπμβναθία, νςπμβνάθμξ, 

νςπμπενπενήενα (πένπενμξ). 

 

   νέιας νέπς, α>ια (θααή – θαιαάκς), αθ. νίπης ηαζ νέπς, 

δζυηζ ζδιαίκμοκ νίπημιαζ εδχ ηαζ ηεζ, ηθίκς πνμξ ημ έκα ή ημ 

άθθμ ιένμξ- είιαζ άζηαημξ, πενζθένμιαζ, πενζπθακχιαζ, 

ζηνέθμιαζ μθυβονα (νυιαμξ).  νειαάγς, νέιαμιαζ, νέιαδ, 

νέιαμξ, νειαάξ, νειααζιυξ, νειαχδδξ, νέπδξ, νειπάηεια, 

νζιπάηεια, νειπαηεφς, νειπεθεφς, νειπεθζυ, νέιπεθμξ, 

νειπεζηέξ, νειπέηαξ, νειπέηδξ, νειπέηζημξ, νέιπμιαζ. 

 

   θέιαμξ νέιαμξ, ν>θ- αάνηα ζονυιεκδ απυ πθμίμ.  

θειαανπείμκ, θέιαανπμξ, θειαανπχ, θειαίηδξ, θειαμ-, 

θειαμφπμξ (έπς), θειαχκαξ. 

 

   νυιαμξ νέιας, ε>μ- ηνμπίζημξ, ιαβζηυξ ηνμπυξ, ηίκδζδ 

πενζζηνμθζηή.  νμιαδδυκ, νμιαές, νμιαδηήξ, νμιαδηυξ, 

νμιαυς, νμιαίμκ, νμιπζκέξ, νμοιπζκέξ, νμοιπχκς, νφιαμξ 

(μ>ο), νοιαές, νοιαίμκ, νοιαμκάς, νοιαχκ, νμιθεφξ, νυδα 

(α>δ), νμδάκζ, νμδακίγς, ναδακίγς, νμδάκζζια, νμδέθα, 

νυημν (δ>ηα). 

 

   ηνέπς νέπς, ημ η πζεακυκ εη ημο δάς, δα-ήιςκ, δή-ς ή δα 

επζηαη.- ζηνέθς ή δζεοεφκς πνμξ ηάηζ, ζηνέθμιαζ πνμξ 

ηάπμζα δζεφεοκζδ, αθέπς πνμ ηάηζ, ηνέπς ζε θοβή, κζηχ 

ηαηαηνμπχκς, απμηνέπς.  εκηνέπς, εκηνέπμιαζ, κηνέπμιαζ, 

αηνερία, άηνεπημξ, αηνεπηυηδξ, απμηνέπς, ιεηαηνέπς, 

εηηνέπς, πνμηνέπς, ηνεπηυξ, ακαηνέπς, ηνεπηζηυξ, ηνέρζξ, 

εοηνάπεθμξ, εοηναπεθία, εοηναπεθεφμιαζ, αηναπυξ, 

αηανπυξ (να>αν), αηναπζηυξ, αηναπίγς. 

 

   ηνυπμξ ηνέπς, ε>μ- δζεφεοκζδ, ηνυπμξ ημο θένεζεαζ, 

πνάηηεζκ, δζαηεθείκ, ηαηά ηδκ ζοκήεεζα, ανιμδίςξ, 

πνμζδηυκηςξ, ιέεμδμξ ζοθθμβζζιμφ.  ηνμπή, ηνυπα, ηνμπαία, 

ηνυπαζμκ, ηνμπαίμξ, απμηνυπαζμξ, απμηνμπή, ηνμπχκς, 

ηαηαηνμπχκς, ηνμπαζμφπμξ (έπς), ηνμπαζμφπδια, 

ηνμπαζμοπία, ηνμπαζμθμνία, ηνμπαζμθυνμξ, ηνμπαθίγς, 

ηνμπαθζζιυξ, ηνμπδθίξ, ηνμπαθίξ, ηνμπές, ηνςπάς (μ>ς), 

ηνμπίαξ, ηνυπζξ, ηνυπδλ, ηνμπζδείμκ, ηνμπίγς, ηνμπζηυξ, 

ηνμπμθμβία, ηνμπμθμβές, ηνμπάνζμκ, ηνμπυς, ηνμπςηήν, 

ακαηνμπή, εηηνμπή, πνμηνμπή, εκηνμπή, κηνμπή, 

κηνμπζάγς, κηνμπζαζιέκμξ, αηνμπία, εκηνμπία, κηνμπαθυξ, 

κηνμπαθά, εκηνυπζμ, κηνυπζαζια, εκηνμπαθυξ, άηνμπμξ. 

 

   ηνααχ ηνέπς, ε>α, π>α, αθ. αηναπυξ- έθης ζένκς, 

πνμζεθηφς, οπμθένς, απμιαηνφκς.  ηνάαδβια, 

ηνααδβιέκμξ, ηνααδλζά, ηνααδπηυξ, ηνααδηηζηυξ, 

ηνααδπηζηυξ, παναηνααχ, παναηνααδβιέκμξ, ηνααδηηζηή, 

ηνααζέιαζ. 

 

   άηναηημξ α (επζηάη.) + ηνέπς, ε>α, π>η- αέθμξ, δθαηάηδ, 

άλμκαξ.  αηνεηήξ, αηνέηαζα, αηνεηυηδξ, αηνεηδΎδ, αηνεηίδ, 

αηνεηεία, Ώηνέηεζα, αηνεηές, δνμφβα (άηναηημξ, η>δ, α>μο, 

η>β), δνμφβηα, αδνάπηζ, αδναπηάηζ, αδναπηάξ, αδναπηενή, 

αδναπηενζά, αδνάπηδξ, αδνάηηζ, αδναπηζά. 

 

   ζηνέθς ηνέπς, π>θ, ημ ζ πνμηάζζεηαζ, ζηνέιια (πι>ιι), 

ζηνειιαηζηυξ,   ζηνεπηυξ, ζηνεπημ-, ζηνέπηαζβθμξ (αίβθδ), 

ζηνεπηέμκ,  ζηνεπηήν, ζηνεπηίκδα, ζηνεπηυθοημκ (θφς), 

ζοζηνέθς (ζοκ), ζηνεπηή, δζαζηνέθς, ζηνέθακμκ, 

ζηνεθεδζκές (δίκδ), ζηνέθμξ, ζηνζθμβονίγς (ε>ζ), 

ζηνζθμβονκχ, ζηνζθμβφνζζια, ζηνζθηάνζ, ζηνζθηάθζ (ν>θ), 
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ζηνζθηυξ, ζηνίθς, ζηνίθςια, ζηνζθχκς, ζηνζθχκζ, 

ζηνέρζξ, ζηνερμ-, ζηνεραίμξ, ζηνεραφπδκ (αοπήκ), ζηνερζ-, 

ζηνίας, ζηνίρζιμ, ζηνζιιέκμξ (αι>ιι), ζηνίιιαηα, 

ηνίιια, ζηνίιςβια (άβς), ζηνζιςβιέκμξ, ζηνίιςια, 

ζηνζιχκς, ζηνζιςλζά, ζηνζιςλίδζ, ζηνζιχπκς, 

δζεζηναιιέκμξ, δζαζηνειιέκμξ, δζάζηνειια, αζηναθήξ. 

 

   ζηνμθή ζηνέθς, ε>μ- ζηνμθεφξ, ζηνμθάδδκ, ζηνμθαί, 

ζοζηνμθή, ζηνμθαίμξ, ζηνμθαθίγς, δζαζηνμθή, 

ζηνμθάθζβλ, ζηνυθαθμξ, ζηνμθάξ, ηνμθάδεξ, ζηνμθείμκ, 

ζηνυθμξ, ζηνμθές, ζηνυθςια, ζηνυθζβλ, ζηνυθζββα (άβς, 

άβαβμκ), ζηνμθζββςηυξ, ζηνυθζθαξ, ζηνμθμ-, ζηνμθζηυξ, 

ζηνμθίξ, ζηνυθζμκ, ζηνυθζξ, ζηνμθυμιαζ, ζηνμθςηυξ, 

ζηνςθάς. 

 

   ζηνεαθυξ ζηνέθς, θ>α- ζηνααυξ, ζοκεζηναιιέκμξ, 

δζεζηναιιέκμξ, ακάπμδμξ, πακμφνβμξ.  ζηνέαθδ, ζηνεαθχκς, 

ζηνεαθυηδξ, ζηνεαθυς, ζηνέαθςζζξ, ζηνεαθςηήνζμξ, 

ζηνεαθςηήξ, ζηνεαθςηήνζμκ, ζηνέαθεοια, ζηνυαζθμξ (ε>μ), 

ζηνμαάγς, ζηνμαάκζημξ, ζηνμαακίζημξ, ζηνμαεθυξ, 

ζηνμαζθίγς, ζηνμαζθζζιυξ, ζηνμαζθζά, ζηνμαζθμ-, ζηνμαεφξ, 

ζηνμαές, ζηνμιαές, ζηνμζαάς, ζηνμζαυξ, ζηνυαδζζξ, 

ζηνμαδηυξ, ζηνμαζθέα, ζηνμαζθές, ζηνμαζθεχκ, ζηνμαίθδ, 

ζηνμαίθζκμξ, ζηνμαζθίηδξ, ζηνμαζθυξ, ζηνμαζθυς, ζηνμαυξ, 

ζηνυιαμξ, ζηνμιαείμκ, ζηνυιαδ, ζηνμιαυς, ζηνμιαδδυκ, 

ζηνμιπίδα, ζηνυιπμξ, ζηναιπμοθάς, ζηναιπμφθδβια, 

ζηναιπμοθίγς, ηνοιχκ (ζηνμιαυς, μ>ο)- πμηαιυξ ηδξ 

Μαηεδμκίαξ (ζηνίαεζ δοηζηά ιυθζξ ελένπεηαζ απυ ηα ζηεκά ημο 

Ρμφπεθ, ηχνα έπεζ ηεπκδηή ημίηδ), ηνοιμκζηυκ, 

ζηνοιμκζηυξ, ηνοιμκμπχνζ, ηνοιμκίαξ, ηνοιυκαξ. 

 

   ζηνααυξ ζηνεαθυξ, ε>α- ζηνααδθυξ, ζηναααθυξ, 

ζηναααθμηυιαξ (ηυιδ), ζηνααεφξ, ζηνααίγς, ζηνααζζιυξ, 

ηνάαςκ, ζηνααυηδξ, ζηνααά, ζηνααάδα, ζηνααάδζ, 

ζηνααίγς, ζηνααμ-, ζηνααςιάνα, ζηνααχκς, άζηνααμξ, 

αζηνάαςηα, αζηνάαςημξ, αζηνααήξ, αζηνααοζηήν, 

αζηναααθίγς, αζηνααεφς, αζηνάαδ, αζηνάαδθμξ (α, 

επζηαη.), ζηνάαδθμξ.  

 

   ζηναββυξ ζηνέθς + άβς > ζηνεθαβυξ > ζηνεθβυξ > 

ζηναββυξ (ε>α, θβ>ββ)- ζοκεζηναιιέκμξ, ζημθζυξ, 

δζεζηναιιέκμξ, πμθφπθμημξ, ακχιαθμξ, ακαζδήξ.            

ζηναββάθδ, ζηναββαθίγς, ζηναββαθάς, ζηναββαθίξ, 

ζηναββαθζχδδξ, ζηναββαθυμιαζ, ζηναββαθςηή, ζηνάβλ, 

ζηναββεφμιαζ, ζηναββείμκ, ζηναββίγς, ζηναββίξ, ζηναββείμ, 

ζηναββζάξ, ζηναββμονία (μονές), ζηναββμονζάς, 

ζηνάββζζζξ, ζηνεφβμιαζ (ζηνεθ-άβμιαζ > ζηνεάβμιαζ > 

ζηνεφβμιαζ, α>ο), ζηνεοβεδχκ. 

 

   ζηνμββφθμξ ζηνυαμξ + βφνμξ > ζηνμαβφνμξ > ζηνμββφθμξ 

(αβ>ββ, ν>θ)- ζηνμββοθυξ, ηοηθμηενήξ, ζθαζνζηυξ, ζοιπαβήξ, 

ζοιποηκςιέκμξ, ημνκεοιέκμξ, βθαθονυξ, επζιεθδιέκμξ.  

ζηνμββοθαίκς, ζηνμββοθυξ, ζηνμββοθεφς, ζηνμββοθυς, 

ζηνμββφθς, ζηνυββοθια, ζηνμββοθυηδξ, ζηνμββφθςια, 

ζηνμββφθςζζξ,            ζηνμββοθάδα, ζηνμββφθεια, 

ηνμββφθδ, ζηνμββοθμφζηζημξ, ζηνμββοθμ-. 

 

   ημθφπδ ζηνέθς, ηνέπς, ηνμπή > ημνπή (νμ>μν) > ημναπή > 

ημθφπδ (ν>θ, α>ο), δδθαδή αοηυ πμο πνυηεζηαζ  κα ζηναθεί 

πνμξ κήζδ- ηαηενβαζιέκμ ιαθθί ζπδιαηζζιέκμ ζε υβημ ηαζ 

έημζιμ βζα ηθχζζιμ, ημζκχξ ημοθμφπα, υβημξ ζθαζνμεζδήξ, 

είδμξ ημθμηοεζμφ.  ημοθμφπα (μ,ο>μο), ημθφπεοια, 

ημθοπεφς- παναζηεοάγς ημθφπδ, ιεηαθ. ιδπακχιαζ, 

κημοθάπζ (ημθοπεφς = ιδπακχιαζ)- ελαπάηδζδ, 

ημθοπεοηζηυξ, ημφθα (ημθφπδ > ημφπα > ημφθα, π>θ), 

ημοθςηυξ. 

 

   ζηέθς ζηνέθς, ιε απμαμθή ημο ν, ζοκάδμοκ μζ πνμκζημί 

ηφπμζ ηςκ δφμ νδιάηςκ- πενζεέης, ιεζ. αάγς ηάηζ βφνμ ζημ 

ηεθάθζ ιμο, πενζαάθθς, πενζηοηθχκς, ζηεθακχκς, ζοζηνέθς.  

ζηεθάκδ, ζηεθακδδυκ, ζηεθακδ-, ζηεθακζαίμξ, ζηεθακίαξ, 

ζηεθακίγς, ζηεθακζηυξ, ζηεθάκζμκ, ζηεθάκζ, ζηεθακίξ, 

ζηεθακίζημξ, ζηεθακίηδξ, ζηεθακίηζξ, ζηεθακίςκ, ζηεθακμ-, 

ζηέθακμξ, ζηεθακμφπμξ (έπς), ζηεθακυς, ζηεθακχκς, 

ζηεθακχδδξ, ζηεθάκςια, ζηεθακςιαηζηυξ, ζηεθάκςζζξ, 

ζηεθακςηήξ, ζηεθακςηζηυξ, ζηεθακςηνίξ, ζηέθμξ, 

ζηεθμδυηδξ, ζηεθδπθυημξ, ζηεθδθυνμξ, ζηεθίηδξ, ζηέρζξ, 

ζηεπηυξ, άζηεπημξ, αζηεθήξ, ηεθάκζ, ηεθακζά, 

ηεθακζάδα, ηέθακμξ, ηεθάκδ, ηεθακζκά, ζηέιια 

(θι>ιι), ζηειιαηδθυνμξ, ζηειιαηίαξ, ζηειιάηζμκ, 

ζηειιαημθυνμξ, ζηειιαηυς. 

 

   νς ημ βνάιια, αθ. ανοπάμιαζ, νίγα να-, ημ βνάιια πμο 

δδθχκεζ ηδκ νήλδ ηαζ ηδκ νμή, νές > νς.  Μεηααμθέξ, ν>αν, 

ζημ ιέζμκ θέλδξ ημ εζν βίκεηαζ ενν ή ζνν (εβείνς – εβέννς, 

θεείνς – θεέννς), νζ>ζζ,  να>αν, νμ>μν, θ>ν, ν>θ, νζς>ννς, 

ζ>ν. Αζπθαζζάγεηαζ α) ιεηά απυ πνυεεζδ θήβμοζα ζε θςκήεκ 

(απμννίπης), α) ιεηά απυ α ζηενδη. (άννςζημξ), β) ζε αφλδζδ 

νήιαημξ (έννζρα), δ) ζε ζφκεεζδ υηακ πνμδβείηαζ αοημφ αναπφ 

θςκήεκ (ααεφννμμξ), αθθά ηαζ άνςζημξ, ηαθθίνμμξ, ένζρε. 

 

                               Ρίγα  ζα- 

 

   ζαυς Οζ αμζημί βζα κα δζεοεφκμοκ ή βζα κα ζοβηεκηνχζμοκ 

ημ ημπάδζ ημοξ θςκαζημφκ ημ επζθχκδια ζζαα…ζζα… (γα, 

ζζ>γ), εκημκχηενα δε υηακ ειθακζζεμφκ ζανημαυνα (θφημζ). 

α είκαζ ημ μοδέηενμ πθδεοκη. ημο επζεέημο ζςξ ( = ζχμξ, 

αηέναζμξ, μ ιδ αθαθεείξ). Καζ ηχνα ηα γχα θέβμκηαζ γα. θεξ 

μζ ζδιαζίεξ ημο ζα-υς έπμοκ απυθοηδ ζπέζδ ιε ηδκ αζθάθεζα 

ημο ημπαδζμφ. Πζεακχξ ημ πάθαζ πμηέ μζ θςκαζηίεξ ζζαα…κα 

απεοεφκμκηακ πνμξ ζανημαυνα πνμξ εηδίςλή ημοξ, βζα 

απυηθερδ ημο ζοθθδθεέκημξ οπ’ αοηχκ εδνάιαημξ. πεηζηυ 

ηοβπάκεζ ημ ζμο-ζμο, πνμξ απμζυαδζδ πηδκχκ (λζμφ-λζμφ), 

επίζδξ ηα ζίηηα, ρίηηα ηαζ ρφηηα, επζθςκήιαηα πνμξ 

παναηίκδζδ πμζικίμο πνμξ αμζηή ή πνμξ απμδίςλδ αοημφ.- 

ζχγς απυ εάκαημ, δζαηδνχ γχκηα, δζαθοθάηης, δζαηδνχ ηάηζ 

αζθαθέξ, ηδνχ, εκεοιμφιαζ (μζ αμζημί έπνεπε κα εοιμφκηαζ 

υθα ηα γχα ημοξ πμθφ ηαθά, χζηε ημ ανάδο υηακ ηα ιάκηνςκακ 

κα παναηδνήζμοκ εάκ έθθεζπε ηάπμζμ, δίπςξ κα ηα ιεηνήζμοκ.  

ζχς (ζαυ-ς, αμ>ς), ζχγς, ζςκκφς, ζυς, ζάςιζ, ζχκς, 

ηαηζχκς (ηαηά), ζάμξ, ζςξ, ζχμξ, ζυμξ, ζχζακδνμξ, 

ζςζάκζμκ (άκς), ζςζζάκδνα (ακήν), ζςζίπμθζξ, ζχζζξ, 

ζχζια, ζςζηυξ, ζχζηνα, ζςζηζηυξ, ςζίαξ, ζςζίαξ, 

ζςζίαζμκ (αίμξ), ζςζίαζμξ, ζςζζ-, ζχζζιμ, ζςζιυξ, ζςιυξ, 

ζςζηά, χζηδξ, δζαζχζηδξ, χζηζ, ζςζηζηυξ, ζχηεζνα, 

ζαςηήν, ζςηήν, ζαχηδξ, ζςηδνίξ, ςηδνζαζηαί, 

ζςηήνζμξ, ζχηνμκ, χηδνα, ςηήνζ, ςηήνζα, χηαζκα, 

ςηδνζάκζηα, ζςηδνζμθμβία, ςηδνίμο, ςηδνίηζα, 

χζμξ, ςζχ, ςηνάηδξ, άζςημξ, άζςηα, αζχηεια, 

αζςηειυξ, αζχηεοζζξ, αζχηερδ, αζςηεφς, αζςηία, 

αζςηεία, άζςζημξ, ακέζςημξ, ζχθνςκ (θνδκ), ζςθνμκές, 

ζςθνμκζζηήξ, ζςθνυκδια, ζςθνμκίγς, ζςθνμκζζιυξ, 

ζςθνυκζζζξ, ζςθνμζφκδ, ζςθνμκζζηήν, ζςηές (αη-ιή), 

ζχημξ, ςγυπεηνα. 

 

    ζμο-ζμο, λζμφ-λζμφ αθ. ζαυς, ζμαές (αέ-μιαζ)- απμδζχης 

πηδκά, ελεθαφκς, εηηζκάζζς, ηζκχ μνιδηζηχξ ή αζαίςξ, 

ηανάζζμιαζ ζθμδνχξ, ααδίγς ιε ηνυπμ πμιπχδδ, ααίκς 

οπενδθάκςξ, απμζμαχ.  απμζμαχ, απμζυαδζζξ, ζυαδ, 

ζυαδζζξ, ζυαδηνμκ, υαμξ, ζμαχ.   

 

   ζίηηα, ρίηηα, ρφηηα αθ. ζαυς. 

 

   ζμαανυξ ζμαές- μ απμδζχηςκ πηδκά, μνιδηζηυξ, ηαπφξ, 

αίαζμξ, αθαγμκεουιεκμξ, πμιπχδδξ, ιεβαθμπνεπήξ, 
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οπενήθακμξ.  ζμαανεφμιαζ, ζμαανδηζηυξ, ζμαανυηδξ, ζμαάξ, 

ζμΎξ, ζμαανμθάκεζα, ζμαανμθακήξ. 

 

   φαανζξ ζμαανυξ = αθαγμκεουιεκμξ, πμιπχδδξ, μ>ο-  

πυθδ ζηδκ Μεβάθδ Βθθάδα, δζάζδιδ βζα ηδκ θζθδδμκία ηαζ 

αανυηδηα ηςκ ηαημίηςκ ηδξ.  οαανίηδξ, οαανίγς, 

ζοαανζζιυξ, οαανζαζιυξ, οαανζηζηυξ, οαάνεζμξ. 

 

   ζοανζάγς ζμαανυξ, αθ. φαανζξ- ζμαανεφμιαζ, ηνοθάς, 

Δζφπ..  ζοιανζάγς (α>ια), ζοανζαηυξ, ζοιανζαηυκ, 

ζοιανζαζιυξ. 

 

   γχκκοιζ ζςκκφς, ζ>γ, αθ. ζαυς. Οζ γχκεξ ηάθοπηακ ηδκ 

ημζθζαηή πχνα ηαζ ηα βεκκδηζηά υνβακα ζηναηζςηχκ ηαζ 

ποβιάπςκ (εοαίζεδηα)- γχκμιαζ ηαζ εημζιάγμιαζ βζα ιάπδ ή 

ενβαζία.  γχκμιαζ, γχζια, γχια, γςκαίμξ, γςκάνζμκ, 

γςκάνζ, γχκδ, δζάγςια, γςκίηδξ, γςζηήν, γςζηήνζμξ, 

γχζηδξ, γςζηυξ, γχζηνα, γςζιέκμξ, γςκανάξ, Γςκανάξ, 

γμοκάνζ, Γχκδ, Γςκζακά, γςκζηυξ, γςκίηζδα, γςκμεζδήξ, 

γςκμ-, γχζζιμ, γςζηάνζ, γςζηή, γςζηήνζ, γςζηζηυ, εφγςκμξ, 

εΰγςκμξ, εογςκάηζ, εφγςζημξ. 

 

   άιμξ ζά-μξ, δζυηζ ζχγμκηακ ζ’ αοηά καοηζημί ηαηυπζκ 

καοαβίςκ- υκμια πμθθχκ Βθθδκζηχκ κδζζχκ.  άιδ, αιία, 

αιζαηυξ, αιμενάηδ, αιυεναλ, αιμενδΎηζμξ, 

αιυεναηαξ, αιμενάηεζμξ, φιδ (α>ο). 

 

   ζάημξ ζα-υς + αηή, ζχγεζ απυ αζπιδνά υπθα- δ ιεβάθδ 

αζπίδα, ιεηαθ. πνμζηαζία, οπενάζπζζδ.  ζαηυξ- ιάκδνα γχςκ, 

ζενυξ πενίαμθμξ, ζενυκ, καΎζημξ, μζηία, ηάθμξ, ημζιδηήνζμ, 

αάνμξ ζηδκ πθάζηζββα, ζδηυξ (α>δ), ζδηάγς, ζδηδηυνμξ 

(ημνές), ζδημηυνμξ, ζδηίξ, ζδηίηδξ, ζδημθυεζξ (υθθοιζ), 

ζδημθφθαλ, ζδηχδδξ, ζδηφθδ, ζήηςια, ζάηςια, 

ζδηςηήνζ, ζδηυς. 

 

   μίημξ ζάημξ ( = πνμζηαζία), ζαηυξ ( = μζηία) > ζυημξ (α>μ) 

> ζμίημξ (μ>μζ) > μίημξ, Fμίημξ ζε ανπαία επζβναθή- μζηία, 

ηαημζηία, μίηδια, δςιάηζμ, εάθαιμξ, καυξ, ζενυ, θςθζά, 

ηνχβθδ, ηνφπα, ζπήθαζμ, πενζμοζία, μζημβέκεζα. μίηαδζξ, 

μίηαδε, μίημκδε, μζηία, μζημ-, μζηάνζμκ, μζηεζαηυξ, μζηεζμ-, 

μζηείμξ, μζηεζυηδξ, μζηείς, μζηείςια, μζηεζςιαηζηυξ, 

μζηείςζζξ, ελμζηείςζζξ, μζηεζμηέμκ, μζηεζςηζηυξ, μζηεηεία, 

μζηεηεφς, μζηέηδξ, μζηεηία, μζηεηίδζμκ, μζηεηζεφξ, μζηεηζηυξ, 

μζηεηίξ, μζηεφξ, μζηές, μζηδαηυξ, μζηεζμφιεκμξ, 

μζηδσευιεκμξ, μζηήζμξ, μζηδζυηδξ, μζηδζυς, μζηείςξ, μίηδια, 

μζηδιαηζηυξ, μζηδιέκα, μζηήζζιμξ, μίηδζζξ, μζηήηεζνα, 

μζηδηήν, μζηδηήνζμκ, μζηδηήνζμξ, μζηδηήξ, μζηδηζηυξ, 

μζηδηυξ, μζηήηςν, μζηζαηυξ, μζηζάηαξ, μζηζάηδξ, μζηίδδεζκ, 

μζηίδζμκ, μζηίδζμξ, μζηζήηδξ, μζηίμκ, μίηζζζξ, μζηζζηάνζμκ, 

μζηίζηδ, μζηίζημξ, μζηζζιυξ, μζηίγς, μζηζζηήν, μζηζζηήξ, 

μζηζζηζηυξ, μζηζηζεφξ, μζημ-, μίημεεκ, μζημδμιχ (δμιή), 

μζημδυιμξ, μζημδυιδζζξ, μζημδμιή, μζημδμιζηυξ, 

μζημκμιείμκ (κέις), μζημκμιές, μζημκμιία, μζημκυιμξ, 

μζημκυιζζζα, μζημκμιδιέκςξ, μζημπεδζηυξ (πέδμκ), 

μζηυπεδμκ, μζημονές (μφνμξ), μζημονία, μζημονζηυξ, 

μζημφνζμξ, μζημονυξ, μζημονυηδξ, μζπχνμξ (μζημονυξ, η>π, 

μο>ς),  μζημοιέκδ (μζημ- + μι-μφ + εκ = έκα > μζημμιέκδ > 

μζημοιέκδ, μ>ο), μζημοιεκζηυξ, εκμζηίγς, εκμίηδζζξ, 

εκμζηζάγς, εκμζηίαζζξ, εκμίηζμκ, εκμζηζμζηάζζμκ (ίζηδιζ), 

κμζηζάγς, κμίηζ, κμζημηφνδξ, ακμζηίγς (ακά), ακμίηζζζξ, 

ακμζηζζιυξ, ζοκμζηές, ζοκμζηία, ζοκμζηείςζζξ, ζοκμζηεζία, 

ζοκμζηέζζμκ, ζφκμζημξ, ζοκμζηζζηήν, ζοκμζηίδζμκ. 

 

   γάς αθ. ζαυς, ζάς, ζ>γ- γς.  γχς, γς, γήης (πνμζηαη. 

ημο γς), γςή, γςά, γυδ, άγςημκ (α, ζηενδη.), γχμκ, γχβνμξ 

(άβνα), γςαβνία, γςβνείμκ, γχβνζμκ, γχβνζα, γςάβνζα, 

γςβνεφς, γςβνές, γςβνεφξ, γςβνεία, γςβνία, γχβνδια, 

γςβνίαξ, Γαβνεφξ, γςβναθές (βνάθς), γςβναθείμκ, 

γςβνάθδια, γςβναθζά, γςθνάθμξ, γςβναθίγς, γςανηήξ 

(ανηές), γςάνηεζα, γχανπμξ, γςδάνζμκ, γςδζαηυξ, γχδζμκ, 

γςάνζμκ, γςδνυξ, γςδδυκ, γςδθυνμξ (θένς), γςεάθιζμξ 

(εάθθς), γςεαθπήξ, γςεήηδ, γςσηυξ, αζγάεκ (αζ), αζγδκεηέξ, 

γςμ-, γςξ, γςυξ, γςκηακυξ, γςκηάκεια, γςκηάκεοια, 

γςκηακεφς, γςκηάκζα, γςκηίιζ, γςκηυαμθμ, γςκημαυθζ, 

γςκημ-, γςηζηυξ, γςφθζμ, γμφδζ, γμοδζάνδξ, γςχδδξ, γςυς, 

γςπονές (πον), γςπφνςζζξ, ακαγςπφνςζζξ, ακαγςπονχκς, 

γχζζιμξ, γςπφνδζζξ, γχπονμκ, ακαγςπονές, εφγςμξ, 

γμφγμοθμ, γζγάκζμ, γζγακεφς, γζγάκεια, γζγακζμ-, γςνυξ 

(γςδνυξ)- άηναημξ μίκμξ, ιεηαβ. ημ ακηίεεημ, ηεηναιέκμξ, 

εφγςνμξ. 

 

   γήηα αθ. γάς, γήης (ς>α) ημ βνάιια πμο δδθχκεζ ηα ηδξ 

γςήξ.  Μεηααμθέξ, ζζ>γ, δ>γ, ηη>γ, ζ>γ, ζδ>γ, βζ>γ, δζ>γ, α>γ, 

γα- ( = δζα, δζ>γ).  

   ζείς ζαυς > ζάς > ζα- + ίδιζ ( = εέης ζε ηίκδζδ, νίγα ζ-) > 

ζα-ί-ς > ζαίς > ζείς (α>ε), δδθχκεζ γςζηή ηίκδζδ- επί 

ακενχπμο πμο πμνεφεζ, ακαηζκχ, ηανάγς, εμνοαχ, ηαηδβμνχ 

ρεοδχξ, ηναδαίκμιαζ, πάζπς ζεζζιυ.  ζείζια, ζείζζξ, 

δζάζεζζζξ, ζεζζάπεεζα (άπεμξ), ζεζζίπεςκ (πεςκ), ζεζζιαηίαξ, 

ζεζζιυξ, ζεζζμποβίξ (ποβή), ζείζηδξ, ζεζζηυξ, ζμφζηα 

(εζ>μο), ζείζηνμ, ζείζηνμξ, ζείζςκ, ζεζεφξ, ζμοζμονάδα, 

ζεζζιμθυβμξ, ζεζζιμθμβία, ζεζζιζηυηδξ, ζείζζιμκ, ζείζια, 

ζεζζιζηυξ, ζεζζιμ-, ζεζχ, ζζζζθζβιυξ (εζ>ζ), ζζζζθζζιυξ. 

 

   ζήες, ζάς ζείς, α>δ- ημζηζκίγς.  ζδζηυξ, ζήζηνμκ, 

ζήηηα (ζη>ηη), ζήηα, ζδζάιδ (αιάς, ημζηζκίγεηαζ), ζμοζάιζ, 

ζδζάιζ, ζμοζαιζά, ζδζαιίξ, ζδζαιή, ζήζαιμκ, ζάαιμκ, 

ζδζαιμφξ, ζδζαιυεζξ, ζδζαιμφκηζμξ, ζήζζξ, ζδηάκεζμξ, 

ζδηάκζμξ, ζαηάκζμξ, ζζκίμκ (εζ>ζ), ζζκζάγς, ζζκίαζια, 

ζζθίβκζμκ, ζειίδαθζξ, ζζιζβδάθζ, δεδηήν (ζ-ήες), δειυξ, 

δεές, ήες, ήεδια, ήεζζζξ, δζήεδζζξ, δζδεές, δζήεζζζξ. 

 

   ζαίκς αθ. ζείς, ζα-ζ-κς > ζαίκς- ζείς ηδκ μονά, 

ημθαηεφς, εςπεφς, πενζπμζμφιαζ, παζνεηίγς, πνμζπαεχ κα 

απμθφβς, ελαπαηχ, παναπθακχ.  ζαζηςκές (ηςκάς), 

ζαζηςκίγς, ζαζκμθυβμξ, ζαίκμονμξ (μονά), ζακκίμκ, 

ζακκζυπθδηημξ, ζακκονίγς, ζάκκαξ, αίκς (δαζ. απυ ημ ζ). 

 

   αανυξ (δαζ.) ζαίκς (νίγα ζα-) + θένς (θ>α) > ζαθνυξ > 

αανυξ (ημ ζ ζε δαζεία), μ πενπαηχκ, ηζκμφιεκμξ ιε ημιρυ 

ηνυπμ, εοθφβζζημξ, ηνοθενυξ. Βηηυξ ηαζ ακ εη ημο αήν, αααήν 

> ααήν > αανυξ (ημ α ζε δαζεία), δζυηζ ηαζ ηχνα απμηαθμφιε 

ημκ ημζμφημκ «αεξάην», αανφκς, αανίγμιαζ, άανα, αανά, 

αανίζδμιαζ, αανμ-, αανμζφκδ, αανυπδκμξ (πήκδ), αανυζζημξ 

(ζζηίμκ). 

 

   ζαφθμξ αθ. αανυξ, ζαανυξ > ζαφθμξ (α>ο, ν>θ)- μ 

πενπαηχκ ιε αηυθαζημ ηνυπμ, υπςξ μζ εηαίνεξ ηαζ μζ 

ααηπεφμκηεξ, επί βαονζχκημξ ίππμο.  ζαφθςια, ζαοθυμιαζ, 

ζαοθμπνςηηζάς (πνςηηυξ), ζαφκα (θ>κ), ζαονυξ ( = αανυξ, 

Δζφπ.). 

 

   ζίημξ ζείς, εζ>ζ, ηαηά ημ θίπκζζια ζείεηαζ ζοκεπχξ, αθ. 

ζζκίμκ, ζήες, αθθά ηαζ ηα ζηάποα ζείμκηαζ απυ ημκ άκειμ- ημ 

ζζηάνζ, ημ ηνζεάνζ, θμναή, πυνημ, άνημξ, ηνμθή.  ζζηάνζ, 

ζζηαβένηδξ (αβείνς), ζζηαβςβία, ζζηαία, ζζηακίαξ, ζζηδνυξ, 

ζζηίμκ, ζζημαμθχκ (αάθθς), ζζημδυηδ (δέπμιαζ), ζζημδμζία, 

ζζημδεία (δές), ζζημδάπδξ (δάπης), ζηχ, ζζηχκ, ζζηχκδξ 

(ςκέμιαζ), ζζηςκία, ζηάνζ, ζηανέκζμξ, ζηανάξ, ζίηα, 

ζηαβνμί, ίηαζκα, ζηανάξ, ζζηανέκζμξ, ζηανζά, ζζηανμ-, 

ζζηχκαξ, ζημπχνζ, ζζηχ, Λαζίεζμκ (θα, επζηαη., η>ε), 

Λαζήεζμκ, γεζά (ζ>γ, ζ>εζ)- είδμξ ζζηδνμφ, γείδςνμξ (δχνμκ), 

γίημ (Μαη.), ζζηίγς, ζζηεία, ζίηεοζζξ, ζζηεοηήξ, ζζηεοηυξ, 

ζζηεφς, ζζηές, ζζηδνέζζμκ, ζίηδζζξ, ζζπφδ (ηα>π), ζίποκδμξ, 

ζζπφδεεκ, παναζζηές, παναζίηεζμκ, παναζζηεφς, παναζζηία, 

πανάζζημξ, παναζζηζηυξ, πανάζζημκ. 
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   ζηάποξ ζίημξ + έπς > ζζηέπμξ > ζηάποξ (ε>α, μ>ο)- ζηάπο 

ζίημο, ηαευθμο, ηέηκμ, αθαζηυξ.  ζηαπομημιές, ζηαπομθμβές 

(ζοθ-θέβς), ζηαπομθμβχ, ζηαπμθμβχ, ζηαπμθυβδια, 

ζηαποδνυξ, ζηάπζ, ζηαποάγς, ζηάπςια, ζηαπχκς, ζηαπχ, 

ζηάπςζζξ, ζηαπςηήξ. 

 

   κδζηεφς κδ (ανκδη.) +  ζζηεφς- απέπς απυ ηνμθή.  

κήζηδξ, κήηνεζνα, κήζηζξ, άκδζηο, κδζηεία, κήζηεζα, 

κδζηεοηήξ, κδζηίζζιμξ, κήζηζδα, κδζηζηάδα, κδζηζηυξ. 

 

   ζηαεεφς ζίημξ, ζηά-νζ + εένς (ν>ο)- δζαεενιαίκς, ρήκς, 

ηδβακίγς, μπηχ, ηαραθίγς. Καηά ηδκ επμπή πνζκ ημκ εενζζιυ 

ηεθείςκε ημ ζηάνζ ηδξ πνμδβμφιεκδξ πνμκζάξ ηαζ 

ελακαβηάγμκηακ  κα ρήκμοκ αβίκςημ ζηάνζ βζα κα ιπμνεί κα 

αθεζηεί.  ζηάεεοζζξ, ζηεεεοηυξ. 

 

   ζηακία ζίημξ, αθ. ζζηακίαξ (η>η), ζζημαμθχκαξ απυ 

ανπαζυηδημξ, ζηεθία, ζίηαθζξ, ζίηαθδ, ζίηενα, ζεςκία 

(η>ε), ζηάβμ (άβς, δ ιεβαθφηενδ ζζηαβμνά ημο ηυζιμο).   

 

   ζζηπυξ ζίημξ ( = ηνμθή, η>η) + πμ-ή, δζυηζ ζζηπαζία 

ζδιαίκεζ ηάζδ πνμξ έιεημ, καοηία- μ ζζπαζκυιεκμξ, ιδ 

εοηυθςξ εοπανζζημφιεκμξ, δφζημθμξ, δφζηνμπμξ, ιάθζζηα 

ηαηά ημ θαβδηυ, αδεθονυξ.  ζζηπαζία, ζζηπαίκς, ζίηπμξ, 

ζζηπαζιυξ, ζζηπάγμιαζ, ζζηπακηυξ, αζηαίκμιαζ, άζζηπμξ, 

ζζαίκς, ζίπαια, ζζπαιενυξ, ζζπαδενυξ, ζζπαδζάνδξ, 

ζζπαδζάνζημξ, ζζπαίκμιαζ, ζζπαιάνα, ζζπαζζά, ζζπαιυξ. 

 

   γείς, γές ζείς, ζ>γ, αθ. γάς- ανάγς, επί φδαημξ, επί ηδξ 

εαθάζζδξ, ανάγς απυ …, είιαζ πθήνδξ απυ ηάηζ, ακαδίδς, 

αάγς ηάηζ κα ανάγεζ, ελαηιίγς.  γέια, γειαηίγς, γειαηχ, 

γειαηάς, γέκκοιζ, γέζζξ, γεζηυξ, Γέα, γεζηυηδξ, Γεηναία, 

αζγδυξ (αζ, ε>δ), γχνμξ (ες>ς), γήθμξ (ε>δ, νές, ν>θ), 

γδθαίμξ, γδθεοηήξ, γδθςηήξ, γδθεφς, γδθυς, γήθδ, 

ακηίγδθμξ, ακηζγδθεία, γδθμζφκδ, γδθδιμζφκδ, γδθές, 

γδθμηοπές (ηφπης), γδθήιςκ, γδθυηοπμξ, γδθμηοπία, γήθζα, 

γήθςια, γήθςζζξ, γδθςηυξ. 

 

   γςιεφς γές, ες>ς- ανάγςκ ιεηααάθθς ζε γςιυ.  

γχιεοια, γςιυξ, δςιυξ (γ>δ), γςιήνοζζξ (ανφς), γςιίδζμκ, 

γμοιί, γμοιζάγς, γμοιενυξ, γμοιάημξ, γμφπδια, γμοπίγς, 

γμοπχ, γμφπζζια, γμοπζζηυξ. 

 

   γφεμξ γές, γςιυξ, ς>ο- ιπφνα.  γοηδνία, γφιδ, 

πνμγφιζμκ, γοιίηδξ, γοιήεζξ, έκγοιμξ, γοιίγς, γοιυς, 

γοιχκς, γφιςια, γήιςζζξ, γοιςηυξ, γοιάνζ, γοιανζηυκ, 

γοιανχκς, γφιαζδ, γοιμ-, γοιςηανζά, γοιςηήνζ, γοιςηήξ, 

γοιςηζηυξ, γοιχηνα, γοιχηνζα.  

 

   γμογμφκζ μκμιαημπμζία, γμογμοκίγς, γμογμφκζζια, 

γμφγμοναξ, γμογμονίγς, γζγζκίγς, γζγίκζζια. 

                               Ρίγα  ζα-  >  ζηα- 

 

   ίζηδιζ (δαζ.) ζαυς, ιε πανειαμθή ημο η (πυθζξ – πηυθζξ, 

αιυξ – αηιυξ), ελ ακαδζπθαζζαζιμφ, δδθαδή ζί-ζηα-ιζ > ίζηδιζ 

(ημ ζ ζε δαζεία, α>δ). Βηηυξ ηαζ ακ ημ ζ εη ημο ίδιζ (νίγα ζ-). 

Αζυηζ επί ζςηδνίαξ, δζαηδνήζεςξ ηαζ δζαθοθάλεςξ 

ακαθένμκηαζ μζ πενζζζυηενεξ ζδιαζίεξ ημο ίζηδιζ. ηζ δ νίγα 

είκαζ ζα- > ζηα-, θαίκεηαζ εη ηςκ έ-ζηα-ζακ (αυν.), ζηάξ 

(ιεημπ.), ζηα-ζχ (ιέθθ.), έ-ζηα-ηα (πνηι.) η.ά.- ειπμδίγς, 

ακαπαζηίγς, ιέκς ζηαεενυξ, ορχκμιαζ, παναηάζζς, αάγς κα 

ζηαεεί, ζηήκς, ημπμεεηχ, εβείνς, δζεβείνς, ακαηζκχ, εέης, 

δζμνίγς, μνίγς, ζδνφς, ηαηημπμζχ, εονίζημιαζ, εέης ζηδκ 

πθάζηζββα, γοβίγς.  ακηακίζηδιζ (άκηδκ, δ>α), ζζηάκς, ζζηάς, 

ίζηαιαζ, ζζηάιεκμξ, ζζηυξ, ζζημ-, ζζηίμκ, ζζηζμ-, ζζημονβία 

(ένβμκ), ζζηεχκ, ζζηχκ, ζηάδδκ, ζηαδαίμξ, ζηάδζμξ, 

παναζηαδυκ, ακαζηαδυκ, εοζηαεφξ, εοζηάεεζα, εοζηαεές, 

ετζηαεήξ, εοζηαείδ, ζηάδα, ζοζηάδα, ζηαδία, ζηάδζμκ, 

απάδζμκ (η>π), ζηέκς, ζηαδζάγς, ζηαδζαίμξ, ζηαδζαζιυξ, 

ζηαδζεφξ, ζηάκδ, ζηαδζεφς, ζηαδζμδνυιμξ, ζηαδζμδνμιία, 

ζηήκς (ζηήκαζ, απανέιθ. ημο ίζηδιζ), ζηδηυξ, ζηήζζιμ, 

ζηήζζμξ, ζηήζζξ, ζηδζζ-, ζηακφς, ζηακζυ, ζηαζκίμκ, ζηήης 

(έ-ζηδηα, πνηι. ημο ίζηδιζ), ζηέημιαζ, ζηέηα, ζηέης, 

ζηεημφιεκμξ. 

 

   ηαείζηδιζ ηαηά + ίζηδιζ, ηαεεζηυξ (εζηυξ, ιεημπ. πνηι. 

ημο ίζηδιζ), ηαεεζηχηα, ηαεεζηχξ, ηαεεζηςηζηυξ, 

ιεείζηδιζ (ιεηά), ελίζηδιζ, ελζζηάκς, πανίζηδιζ, 

πανζζηάκς, πανίζηαιαζ, παναζηάξ, παναζηάηδξ, 

πανάζηαζζξ, παζηάξ ( = παναζηάξ), ακίζηδιζ (ακά), 

ακίζηαιαζ, ακαζηαίκς, ακάζηαζζξ, ακαζηάηςζζξ, 

ακαζηαηυς, ακαζηαηχκς, ακάζηαημξ, ακαζηαηήν, 

ακαζηάηδξ, ακαζηαηήνζα, επακίζηδιζ, επακάζηαζζξ, 

επακαζηάηδξ, επακαζηάηζξ, επακαζηαηχ, πνμΎζηδιζ, 

πνμσζηάιεκμξ, οπενίζηαιαζ, δζίζηδιζ, δζζζηάκς, δζίζηαιαζ, 

ζοκίζηδιζ, ζοκίζηαιαζ, ζοκζζηαιέκδ, ζοκζζηχ, ζοκζζηχζα, 

ζφζηαζζξ, ζοζηαίκς, ζοζηάξ, ζοζηάδα, ζοζηαηζηυξ, 

ζοζηάηδξ, ζοζηήκς, ζφζηαζζξ, ζφζηδια, ζοζηδιαηζηή, 

ζοζηδιαηζηυξ, ζοζηδιαηζηυηδξ. 

 

   ζηφβμξ ίζηδιζ, νίγα ζηα- + άβμξ (α>ο)- ιίζμξ, απμζηνμθή, 

ακηζπάεεζα, απέπεεζα, ηαηήθεζα, αδέθοβια.  ζηοβές, ζηοβκυξ, 

ζηοβενυξ, ηφλ, ζηφβδια, ζηοβδηυξ, ηφβζμξ, ζηοβκάγς, 

ζηφβκαζζξ, ζηοβκυηδξ, ζηοβκία, ζηοβκυς. 

 

   ζάεδ ίζηδιζ, ζηδηυξ (ζηφζδ), νίγα ζηα- > ζηά-ηδ > ζάηδ > 

ζάεδ (η>θ)- ημ ακδνζηυ αζδμίμ.  ζάεςκ. 

 

   επίζηαιαζ επί + ίζηαιαζ, επζζηαδυκ, επζζηαζία, 

επίζηαζζξ, επζζηαηεία, επζζηαηεφς, επζζηαηές, επζζηαηήν, 

Βπζζηαηήνζμξ, επζζηάηδξ, επζζηαηζηυξ, επζζηάηζξ, επζζηήιδ, 

επίζηδια, επζζηδιάηζμκ, επζζηδιμκίγς, επζζηδιυς, 

επζζηδιμκζηυξ, επζζηδιμκζηχξ, επίζηδιμξ, επζζηδηυξ, 

επζζηδηέμκ, επζζηδιμζφκδ, επζζηήιςκ, επζζηήιμκ, εθίζηδιζ 

(π>θ), εθζζηάκς, εθζζηχ. 

 

   ζηήπης ίζηδιζ, νίγα ζηα- + άπης > ζηααπης > ζηήπης 

(η>η, αα>δ)- οπμζηδνίγς, οπενείδς, πζέγς ηάηζ πάκς ζε άθθμ, 

παε. ζηδνίγμιαζ, αηημοιπχ ζε ηάπμζμκ, πνμαάθθς πνμξ 

οπμζηήνζλδ, ακαθένς πνμξ δζηαζμθμβία, ακαθένς ή 

πνμζπμζμφιαζ κυζμ, πίπης αανέςξ, εκζηήπης, εκζηίιπης, 

επζζηήπης, ελαημκηίγς ηαηά ηάπμζμο, εηημλεφς.  εκζηήπης, 

επζζηήπης, επίζηδρζξ, εκζηίιπης (θονζηυξ ηφπμξ ημο 

εκζηήπης), ζηίπςκ, ζηίιπςκ, ζηίπης, ζηζιαθίγς (ενζδάκς, 

π>ι, ε>α, ν>θ), ζηίκδανμξ (δαθυξ, θ>ν), ζηήπημιαζ, ζηήρζξ, 

ζηδπηυξ, ζηδνίπης, ζηήπηνμκ, ζηάπημκ, ζηήπημκ, ζηάπμξ, 

ζηδπίςκ, ζηδπήκζμκ, ζηδπημοπία (έπς), ζηδπημφπμξ, 

ζηήπςκ. 

 

   ζηάζζξ ίζηδιζ, νίγα ζηα-- ζηάζδ, ημπμεέηδζδ, γφβζζια, 

ζχια ζηναηζςηζηυ, ζοιιμνία, θαηνία, πμθζηζηή ελέβενζδ, 

δζπυκμζα, δζαίνεζδ, δζαθμνά, απυθαζδ, ρήθζζια.  ζηαζζάγς, 

ζηαζζαζιυξ, ζηαζζαζηήξ, ζηαζζχηδξ, ζηαζζχδδξ, 

ζηαζζαζηζηυξ, ζηάζζιμξ, ζηαζζμημπές (ηυπης), ζηαζζςνυξ 

(μφνμξ), ζηαζζςηεία, ζηαηέμκ, ζηάηεοζζξ, ζηαηήν, 

ζηαηδνζαίμξ, ζηαηίγς, ζηαηυξ, ζηήζζμξ, Βπζζηάζζμξ, 

ζηδζίπμνμξ, ζηαζάκδ, έηζηαζζξ, εηζηαηζηυξ, 

εηζηαζζάγμιαζ. 

 

   μζηέμκ μ, (αενμζζηζηυ) + ίζηδιζ, νίγα ζηα- (α>ε), δζυηζ μιμφ 

ίζηακηαζ ζημκ ζηεθεηυ- μζηυ, ηυηηαθμ, μ πονήκαξ ηανπμφ.  

μζημφκ, μζηυ, μζηεφκ, μζηάβνα (άβνα), υζηζκμξ, μζηέσκμξ, 

μζηεμηυπμξ (ηυπςζδ), μζηεμοθηυξ (έθης), μζηέςζζξ, μζηία, 

μζηαηυξ, αζηαηυξ (μ>α), μζηίηδξ, μζηεμ-, μζημ-, εζζχζηδξ 

(εζξ, μ>ς), υζηνεζμκ, υζηνζμκ, μζηνείδζμκ, ζηνείδζ, υζηναημκ, 

μζηναηίγς, ελμζηναηίγς, μζηναηζζιυξ, ελμζηναηζζιυξ, 
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μζηναηεφξ, μζηναηδνυξ, μζηναηίαξ, μζηναηίκδα, 

μζηνάηζκμξ, μζηναηίξ, μζηναηυς, μζηνφα, υζηνοξ, μοζηνζά 

(μ>μο), μζηνοά, αζηναβάθδ (η>β), αζηνάβαθμζ, 

αζηναβαθυς, αζηναβαθίγς, αζηναβαθίκμξ, αζηναβάθζζζξ, 

αζηναβαθίηδξ, άζηνζξ, αζηνίγς, άζηνζπμξ, ζηναβάθζ.  

     

   ζηναηυξ ίζηδιζ, νίγα ζηα- + άνηζμξ > ζηαανηυξ > ζηανηυξ > 

ζηναηυξ (αν>να). Ο Δζφπ. δζαζχγεζ ημ ζηανημί = ηάλεζξ ημο 

πθήεμοξ, ζηανημί, ζηναηάς, ζηναηεία, εηζηναηεία, 

εηζηναηεφς, ζηνάηεζμξ, ζηνάηεοια, ζηνάηεοζζξ, ζηναηεφς, 

ζηναηδβές (άβς), ζηναηδβυξ, ζηναηαβυξ, ζηνμηαβυξ (α>μ), 

ζηναηδθαζία (εθαφκς), ζηναηδθάηδξ, ζηναηζά, ζηνάηζμξ, 

ζηναηζχηδξ, ζηναηυπεδμκ, ζηναηυς, ζηνάηςν, ζηναηχκαξ. 

 

   ζημνέκκοιζ ίζηδιζ, νίγα ζηα- + άνς (α>μ)- ζηνχκς, 

ηαηαζηνχκς, ζηνχκς ημ ηνεααάηζ, λαπθχκς, δζαζπείνς, 

ελμιαθφκς, πναΰκς, ηαηαννίπης, ηαηαζηνχκς δνυιμ, 

εηηείκμιαζ ιέπνζ ηάπμο.  ζηυνκοιζ, ζηνχκκοιζ (μν>νμ>νς), 

ζηνχκς, ζημνεζηήξ, ζημνεφξ, ζηνχια, ζηνςιίδζ, 

ζηνςιαηεφξ, ζηνςιαηίγς, ζηνςική, ζηνχζζξ, ζηνςηυξ, 

ζηνςηήν, ζηνχηδξ, μδμζηνςηήν, μδμζηνςηήναξ. 

 

   ηάζηςν ηαηά + ζημν-έκκοιζ (δ ηαηά πνμ ημο ζη- απμαάθθεζ 

ηδκ δεφηενδ ζοθθααή), ηαηαζημνέκκοιζ = ελαπθχκς, ηαθφπης 

ιε ηάηζ (ημ γχμ αοηυ ηάκεζ ηδκ είζμδμ ηδξ θςθζάξ ημο ηάης 

απυ ημ κενυ)- ηάζημναξ.  ηαζηυνζμκ, ηαζημνίγς, 

Καζημνίδεξ, Καζημνζά, Κάζημναξ, ηαζηυνζ, Καζηυνεζμ, 

ηαζηυνζκμξ, ηαζηυνζμξ, ηαηαζημνέκκοιζ, ηαζημνκφζα. 

 

   ζηήιςκ ί-ζηδι-ζ- ζηδιυκζ.  ζηδιυκζ, ζηδιμκάνζμκ, 

ζηδιμκίαξ, ζηδιμκίγμιαζ, ζηδιμκζάγς, ζηδιυκζμκ, 

ζηδιμνναβές (νήβκοιζ), ζηήια, ζηαιίκ, ζηαιίξ, ζηάικμξ, 

ζηάικα, ζηαικί, ζηαικάνζμκ, ζηαικίμκ. 

 

   ζηφς ίζηδιζ, νίγα ζηα- (α>ο)- ηάκς ηάηζ κα ζδηςεεί, επί 

ημο πέμοξ.  ζηφζζξ, ζηφια, ζηοηζηυξ, ζηφθμξ, ζηοθίξ, 

ζηοθίηδξ, ζηοθμαάηδξ, ζηοθυς, ζηοθχκς, ζηφθςια, 

ηφθζα, ηοθζακυξ, ζηζθυ, ηφθμξ, ζηδθχκς (α>δ), θμζηυξ 

(θα επζηαη., α>μ). 

 

   ζηεφιαζ ζηφς (υπς ημ πεφζζξ απυ ημ ποκεάκμιαζ)- 

πνμζπμζμφιαζ ςζάκ κα ήεεθα…, οπυζπμιαζ ή απεζθχ υηζ 

εα…( αθ. ζηήπης = πνμζπμζμφιαζ κυζμ), ρεφηδξ (ζηεφηαζ, 

ζηεφημ, β΄ εκζη. εκεζηςη. ημο ζηεφιαζ, ζη > ζπ > ρ), ρεφζηδξ, 

ρεφζια, ρεφδμξ (η>δ), ρεφδς, ρεοδαθέμξ, ρεοδήξ, ρεοδμ-, 

ρεφδμιαζ, ρεοδ-, ρεοηζά, ρεφηζημξ, ρεοηίγς, ρεφηζζια, 

ρεφηζημξ, ρέια, ρειαημφνδξ, ροδνυξ, ρφεμξ (δ>ε), 

ρφδναλ. 

 

   ζηαεδνυξ, ζηαεενυξ ί-ζηα-ιαζ, ζηαη-ζηυξ (η>ε) + άνς 

(α>ε), ζηαεενυηδξ, ζηνεενυς, ζηαεενχκς, ζηήεμξ, 

ζηδεάβπδ (άβπς), ζηδεαίμκ, ζηδεάνζ, ζηδεμφνζ, ζηδεάημξ, 

ζηήεζ, ζηήεζα, ζηδεζηυξ, ζηδεμ-, αζηήεζ, επζζηήεζμξ, 

επζζηδείγμιαζ. 

 

   ζηαειυξ, ζηαειχκ ζηαεενυξ, ζηαειάς, ζηαειεφς, 

ζηάειδ, ζηάειδζζξ, ζηαειίγς, ζηαειζζηήξ, ζηαειμφπμξ 

(έπς), ζηαειυς, ζηαειχδδξ, ζηάειςια, ζηαειάνπδξ, 

ζηαειανπείμκ, εοζηαειία, εοζηάειςξ. 

 

   ζηαονυξ ί-ζηα-ιαζ + αίνς, άν-ζζξ (α>ο)- υνεζμξ πάζζαθμξ 

ή λφθμ ιαηνφ, μ ζηαονυξ.  ζηαονμπαβήξ (πήβκοιζ), 

ζηαονμπήβζμκ, ζηαονυς, ζηαονχκς, ζηαφνςια, 

ζηαφνςζζξ, ζηαονςηήξ, εζηαονςιέκμξ, θάζηαονμξ (θα, 

επζηαη.), ηαφνμξ. 

 

   ζηάαθμξ ί-ζηα-ιαζ+ αάθθς, ζηααθάνπδξ, ζηααθίγς, 

ζηααθζζιυξ, ζηααθίηδξ, ζηααθζζιέκμξ, ηάαθμζ. 

   ζηδνίγς ί-ζηδ-ιζ + νέγς (ε>ζ)- οπμζηδνίγς, ζηενεχκς, 

ημπμεεηχ, εκδοκαιχκς, εειεθζχκς, ειπήβμιαζ, επί κυζςκ, 

ηαηαθήβς, απμθήβς,  ζηαιαηχ, δζοπάγς.  ζηήνζβια, 

οπμζηήνζβια, οπμζηδνίγς, οπμζηδνζηηήξ, ζηδνζβιυξ, 

ζηήνζβλ, ζηδνζηηήξ, ζηήνζλζξ, αζηάνζ (α, επζηαη.), ζηενευξ 

(α>ε), ζηενεχκς, ζηενεχδδξ, ζηενέςια, ζηενεμπμίδζζξ, 

ζηενεςηζηυξ, ζηενεςηήξ, ζηένκμκ, ζηενκχδδξ, ζηενκίηδξ, 

ζηενκίγμιαζ, εκζηενκίγμιαζ, ζηενκυιακηδξ, ζηεννυξ (νκ>κκ), 

ζηεννυμιαζ, ζηεννυηδξ, ζηενζά, ζηενζακυξ, ζηένζμξ, 

ζηένζςια, ζηενζςιέκμξ, ζηενζχκς, ζηενεικζυμιαζ (ιέκς), 

ζηενέικζμξ, ζηενεικζυηδξ, ζηένζθμξ, ζηενζθυμιαζ, 

ζηενζθυηδξ, ζηενίθςια, ζηένθζκμξ, ζηενθκζκυξ. 

   ζηένβς ζηδν-ίγς (δ>ε) + άβς- αβαπχ, δείπκς ζημνβή, 

ανημφιαζ, ζοκαζκχ, εφπμιαζ, παναηαθχ.  ζηένβδενμκ, 

ηένβζμξ, ζηνέβς (εν>νε), ζηνέπς (β>π), ζηνέλζιμ, 

ζηένλζιμ, ζημνβή (ε>μ), ζημνβζηυξ, ζημνβζηυηδξ. 

   αζηήν α (επζηαη.) + ζηεν-ευξ (βεκ. α-ζηέν-μξ), ζηενέςια = μ 

μονακυξ- αζηένζ, θθυβα, θςξ, πον, αενυθζεμξ, επί έλμπςκ 

ακενχπςκ, είδμξ ιαθαηίμο, είδμξ ςδζημφ πηδκμφ.  αζηενζαίμξ, 

αζηενίαξ, αζηενίγς, αζηενζηυξ, αζηένζμξ, αζηενίζημξ, 

αζηενίηδξ, αζηενυεζξ, αζηενχδδξ, αζηενμζημπές, 

αζηενςηυξ, αζηενςπυξ (μρ), άζηνμκ, αζηνζηυξ, 

αζηνμθυβδια, αζηνμθμβία, αζηνμκμιία, αζηνμκυιμξ, 

άζηνζμκ, αζηνυαθδημξ, αζηνμαθήξ, αζηναίμξ, αζηνάνπδξ, 

αζηνχμξ, αζηνζηυξ, αζηναπή (άπης), αζηναπεφξ, 

αζηναπζαίμξ, αζηναπδδχκ, αζηνάπης, αζηνάθης, 

απαζηνάπης, αζηναπμαμθχ, αζηναπδαμθές, 

αζηναπδθάηδξ (εθαφκς). 

 

   ηείνεα αζηήν, βεκ. αζ-ηέν-μξ (ηέναξ), ε>εζ- ηα άζηνα, μζ 

αζηενζζιμί.  ηείνμξ, ηέναξ-ζδιείμ ζπάκζμ, αζφκδεεξ 

θαζκυιεκμ, ιεηέςνμ, εαφια, επί πακηυξ θαζκμιέκμο ή 

βεβμκυημξ ζηα μπμία μζ άκενςπμζ πίζηεοακ υηζ δζέαθεπακ ημκ 

εείμ δάηηοθμ ηαζ πνμέαθεπακ ημ ιέθθμκ, πακ ημ εεςνμφιεκμ 

ςξ ιέβα, βέκκδια ηεναηχδεξ, ηέναξ θμαενυ, Σεζνεζίαξ, 

ηενάγς, ηεναηεφς, ηεναηεία, ηέναζια, ηενάηεοια, 

ηεναημφνβδια (ένβμκ), ηεναημθυβδια, ηεναημθμβία, 

ηεναημθμβχ, ηενάζηζμξ, ηεναηχδδξ, ηεναηεφμιαζ, 

ηενάηζζια, ηενενεία, ηένενεοια, ηενενεφμιαζ, ηενενεφξ. 

 

   ζηαιαηχ ζηάι-εκ. απανέιθ. ημο ίζηδιζ, ζηάια, ηαιάηα, 

ζηαιάηδια, ζηαιαηδιυξ, ηαιαηζκυ, ζηάιεκα. 

 

   ζηέθθς ζηήκαζ, απανέιθ. ημο ίζηδιζ (δ>ε, κ>θ), ιέθθ. 

ζηεθχ, αυν. έζηεζθα- ζηήκς (ζηήκαζ), ημπμεεηχ,  δζεοεεηχ, 

παναηάζζς, εοπνεπίγς, εημζιάγς, ηαηανηίγς, παναζηεοάγς, 

ελμπθίγς, εηζηναηεφς (εη ηδξ ζδιαζίαξ ημο παναζηεοάγς 

πθμίμ ή ζηναηυ, πνμέηορε δ ζδιαζία ημο απμζηέθθς ζε 

πυθειμ ή εηζηναηεία ηαζ ηαευθμο ημο απμζηέθθς, πέιπς), 

εάπης, πέιπς, εηηζκχ, απμζηέθθς, επζπεζνχ, ζοκάβς, 

ζοιποηκχκς, ακαπαζηίγς, ακαζηέθθς, απμιαηνφκμιαζ.  

ζηέθκς, ζηάθζζιμ, απμζηέθθς, δζαζηέθθς, ζοζηέθθς, 

ζοζηαθηζηυξ, ζοκεζηαθιέκμξ, ζηέθεπμξ (έπς), ζηεθθάκδνα 

(ακήν),  ζηεθευκ,  ζηεζθθεζυκ, ζηεζθζάνζ, ζηεζθζανχκς 

ζηεζθαίμξ, ζηήθδ, ζηάθα, ζηάθθα, ζηδθίδζμκ, ζηδθίξ, 

ζηδθίηεοζζξ, ζηδθίηεοια, ζηδθζηεφς, ζηαθίηζξ, ζηδθίηδξ, 

ζηδθζηεοιέκμξ, ζηδθμαάηδξ, ζηδθμηυπαξ (ηυπης), 

ζηδθφδνζμκ, ζηήθςια, ζηήθςζζξ, ζηάθζλ, ζηαθίξ, ζηάθζζξ, 

ζηαθηέμκ, ζηαθηζηυξ, ακαζηέθθς, ακαζηαθηζηυξ, ζηαθίηζ, 

ζηαθία, λενμζηάθζαζια, ζηαθίδςια, ζηαθζδχκς, ζηαθίγς, 

ζηαθίηςια, ζηαθζηχκς, ζηάθζζια, ζηαθίζηνα, ζηάθμξ, 

ηάθμξ, ζηάθπδ, ζηάνπδ (θ>ν). 

 

   ζηυθμξ ζηέθθς, ε>μ- παναζηεοή, εημζιαζία, μδμζπμνία, 

ηαλείδζ, μπθζζιυξ, ελμπθζζιυξ, ζηναηζά, πανάνηδια, έηθοια, 

έιαμθμ, ημ έιαμθμ πθμίμο.   ζημθάξ, ζπμθάξ (η>π), ζημθίζημξ, 
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ζημθιυξ, ζημθίξ, ζημθή, ζημθζζιυξ, ζπμθά, ζημθζδυμιαζ, 

ζημθίγμιαζ, ζημθίγς, ζηυθζζζξ, ζημθίδζ, ζηυθζζια, 

ζημθίζηνζα, ζημθανπία, ζημθανπίδα, ζηυθανπμξ, απμζημθή, 

δζαζημθή, ζοζημθή, ακαζημθή, ηυθμζ, ηυθμξ, εοζηαθίξ, 

εοζηάθεζα, εοζηαθίδ, αηνμζηυθζμκ. 

 

   ζηέαν ί-ζηδ-ιζ, δ>ε- πάπμξ ζηθδνυ, πάπμξ, λφβηζ, θφναια 

απυ αθεφνζ.  ζηείαν (ε>εζ), ζηαίξ, ζηεάγς, ζηεαημηήθδ 

(ηήθδ), ζηεαηυμιαζ, ζηεαηχδδξ, ζηεάηςια, ζηεάηςζζξ, 

ζηεανίκδ, ζηεαηζηυξ, ζηεάηζκμξ, ζηεαημ-. 

 

   ζηέβς ί-ζηδ-ιζ (δ>ε), ημ β πανειαάθθεηαζ- ζηεβάγς, 

απμηθείς, απμηνμφς, απςεχ, ακέπς, ααζηάγς, οπμζηδνίγς, 

ηαθφπης, ζοβηνφπης, ζοβηναηχ φδςν, ηναηχ, πενζέπς, πςνχ, 

πενζθαιαάκς.  ζηεβάγς, ζηεβάκδ, ζηδβακές, ζηεβακυιζμκ 

(κυιμξ), ζηεβακυιμξ, ζηεβακυπμοξ (πμοξ), ζηεβακυξ, 

ζηεβακυηδξ, ζηεβακυς, ζηεβάκςια, ζηεβάκςζζξ, ζηέβανπμξ, 

ζηεβάζζιμξ, ζηέβαζια, ζηέβαζζξ, ζηεβαζηήν, ζηεβαζηήξ, 

ζηεβαζηυξ, ζηεβαζηνίξ, ζηέβαζηνμκ, ζηέβδ, ζηεβκυξ, 

ζηεβκυηδξ, ζηεβκυς, ζηέβκςζζξ, ζηέβμξ, ζηεηηζηυξ (β>η). 

 

   ζημά ίζηδιζ, νίγα ζηα- (α>μ), ζηέβς (ε>μ)- ζηεβαζιέκμξ 

ηυπμξ ιε ηίμκεξ, οπυζηεβμ, πενίπαημξ, απμεήηδ ηνμθίιςκ, 

ιάθζζηα ζίημο, ιαηνά ζηέβδ ή πανάπδβια ζηεβαζιέκμ πνμξ 

οπενάζπζζδ πμθζμνημφκηςκ, δ Πμζηίθδ ζημά υπμο μ Γήκςκ μ 

Κζηζεφξ ηαζ μζ δζάδμπμί ημο δίδαζηακ (ηςζημί).  ζημζά, 

ζηχδζμκ, ζηχιζλ, ζηςσηυξ, ζηςζηεφμιαζ, ηχαλ, 

ζηςζηυηδξ, ζηςζηυηδηα, ζηςζηζζιυξ. 

 

   ζηείπς ί-ζηδ-ιζ + ίης > ζηδίης > ζηείπς (δ>ε, η>π)- 

πμνεφμιαζ ιε ηάλδ, ηαηά ζεζνά, ααδίγς, πενπαηχ, ααίκς ή 

πδβαίκς, επί ηζκήζεςξ πνμξ ηάηζ.  ζηζπάμιαζ (εζ>ζ), ζηίλ, 

ζηζπάξ, ζηίπμξ, ζηζπαμζδυξ (αμζδυξ). ζηζπδδυκ, ζηζπήνδξ 

(άνανίζης), ζηζπίγς, ζηίπζκμξ, ζηζπζζιυξ, ζηζπζζηήξ, 

ζηζπμονβυξ (ένβμκ), ζηζπμπμζυξ, ζηζπάηζ, ζηζπάνζ, ζηζπδνά, 

ζηζπμ-, ζηζπμφνβδια, ζηζπμονβζηή, ζηζπμονβζηυξ, 

ζηζπμονβχ, ζημίπμξ (ε>μ), ζημζπάξ, ζημζπεζαηυξ, ζημζπείμκ, 

ζημίπζζζξ, ζημζπεζυς, ζημζπεζχδδξ, ζημζπείςια, ζημζπείςζζξ, 

ζημζπεζςηήξ, ζημζπές, ζημζπδδυκ, ζημίπδια, ζημζπίγς, 

ζημζπδιαηίγς, ζημζπζαίμξ, ζημζπμ-, ζημζπχδδξ, ζημζ 

                               Ρίγα  ζα- >  ζπδ- 

 

   έπς ημκ ιδνμ μζ έκκμζεξ ημο έπς ηαοηίγμκηαζ ζπεδυκ ι’ 

αοηέξ ημο ίζηδιζ, δδθαδή, ίζηαιαζ υνεζμξ, απμηνμφς, ηςθφς, 

ειπμδίγς, ζηενεχκς, πνμθοθάβς, ακηέπς, δζεοεφκς, ηοαενκχ, 

ηναηχ, εονίζημιαζ, είιαζ, ζηαιαηχ. 

   Βπίζδξ ηαζ ιεηά ημκ ιδνμ, δ πθεζμκυηδηα ηςκ νδιαηζηχκ 

ηφπςκ έπμοκ νίγα ζπδ-, ζπε- (ζπήζς, έζπδζα, έζπμκ, ζπεξ, 

ζπμίδζακ, ζπς η.θπ.). Ώπυ ηδκ νίγα ζηα- (ίζηδιζ) > ζηδ- > 

ζηδ- (η>η) > ζπδ- (η>π) > ζπε-, δ ηαηαβςβή ημο έπς. 

   Βπεζδή δε ημ ίζηδιζ εη ημο ζαυς πνμένπεηαζ, έπμοιε ηζξ ελήξ 

ζδιαζίεξ ημο έπς εη ημο ζαυς: πνμθοθάβς, απμηνμφς, 

ηαηέπς, επζηδνχ, ηαημζηχ, ηναηχ ιαηνάκ, ειπμδίγς, είιαζ, 

άβς, ζηαιαηχ, δζαηδνχ, δζεοεφκς, ηοαενκχ, δζαηδνχ, θένς, 

ίζηαιαζ υνεζμξ. Βη ημο αμν. έζπμκ, ιε απμαμθή ημο ζ, 

πνμέηορε ημ έπς (ίζπς, ε>ζ)-  ηναηχ, επζηδνχ, ηαημζηχ, 

βζβκχζης, εκκμχ, βκςνίγς, ζοκεπάβμιαζ, θένς, πνμλεκχ, 

απμηνμφς, ημθφς, ειπμδίγς, ζηενεχκς, ηαηέπς ηάηζ, 

πνμθοθάζζς ηάηζ, είιαζ ζηακυξ, ανίζημιαζ ζε ηάπμζα 

ηαηάζηαζδ, απέπς απυ ηάηζ, θαιαάκς ιένμξ ζε ηάηζ, είιαζ, 

ίζηαιαζ υνεζμξ, ελέπς, πνμζημθθχιαζ ζε ηάηζ, ηναημφιαζ, 

αθμζζχκμιαζ, αημθμοεχ, ελανηχιαζ, ακήης ζε ηάπμζμκ, 

ακηέπς, ζηαιαηχ, ηαηέπμιαζ, ηοαενκχ, δζεοεφκς, δζαηδνχ, 

ηαηαθαιαάκς.  επάκδ, επέββομξ (έββομξ), έπδξ, επέηδξ, επε-, 

επέεοιμξ, επέιοεμξ, επεκδίξ (καφξ, κδίξ), επεπάιςκ (πάμιαζ), 

επεπεοηήξ (πεφηδ), επέπςθμξ (πχθμξ), επέζημκμξ (ζηυκμξ), 

επέηθδξ (ηάθαξ, απαζηεί δοκαηυ ζθίλζιμ), επεηθήεζξ, 

επεηθεφς, επέηθζμκ, επεζαιία (ζάια = ζχια), έπια, επιάγς, 

επμιέκςξ, ίπαν (ε>ζ), επεζμβκχιςκ (βκχιςκ), ζοβπίξ (ζοκ), 

ζοηπάξ (β>η), ζφηπμζ (Δζφπ.). 

                                                                                        

   ίζπς αθ. έπς- υπςξ ημ έπς.  ζζπάκς, ζζπακάς, ζζπφς, 

ίζποζζξ, ζζπφξ, ίζπαζιμξ (αίια), ζζπαζιία, ζζπαζιζηυξ, 

ίζπαζιμ, ζζπίμκ, ζζπζαηυξ, ζζπαδζηυξ, ζζπζάγς, ζζπζάξ, 

ζζπζμννςβυξ (νςλ), ζζπμιέκς, ζζπμονία (μφνμκ), ζζπφνζζζξ, 

ζζπονίγμιαζ, ζζπεζνζείς, ζζπονζηυξ, ζζπονζ-, ζζπονυξ, 

ζζπονυηδξ, ζζπονυς, ζζπονμπμζχ, ζζποηήνζμξ, ζλφξ (ζπ>λ), 

ζλουεεκ, ακηζλμές, ακηίλμμξ. 

 

   ζζπακυξ ζζπάκς, μ ελ ζζπφμξ πζεζιέκμξ- ζοιπζεζιέκμξ, 

γμοθζβιέκμξ.  ζζπκυξ, ζζπάξ, ζζπάδζμκ, ζζπαδμθάβμξ, 

ζζπαδχκδξ (ςκέμιαζ), ζζπκυς, ζζπκαίκς, ζζπαίκς, ζζπκαθέμξ, 

ζζπαθέμξ, ζζπκεφζαζ, ζζπαθεφζαζ, ζζπαθςιέκαζ, ζζπκαζιυξ, 

ίζπκακζζξ, ζζπκαζία, ζζπκίδεξ, ζζπκμεπές (έπμξ), ζζπκμ-, 

ζζπκυηδξ, αζπαθάς (α, επζηαη., κ>θ). 

 

   μπές εαιζζηζηυ ημο έπς, ε>μ- ηναηχ, ηαηέπς, οπμζηδνίγς, 

θένς, οπμιέκς, ελαημθμοεχ, ζππεφς, πθές, μπμφιαζ.  

μπμφιαζ, μπιή, μπάκδ, υπακμκ, υπμξ, μπεφξ, υπια, μπιάγς, 

μπιυξ, υπιμξ, εφμπμξ, μπεηδβία (άβς), υπεηθμκ, υπδια, μπή, 

υπδια, μπδιαηίγς, υπδζζξ, μηπές (υηςπα, πνηι. ημο έπς)- 

μπές, υηπδ, υηπμξ, ηςπεφς, ηςπεφξ, ακαηςπές (ακα-, 

ανκδη.), ακαηςπή, ακαηχπδζζξ, ακμηςπεφς (α>μ), ακμηςπή, 

-μοπμξ, κςπεθήξ (κδ, ανκδη., δμ>ς)- δοζηίκδημξ, κςενυξ, 

παφκμξ, αναδφξ, κςπέθεζα, κςπέθζα, κςπεθεφμιαζ, κςπεθίγς, 

κςπαθίγς. 

 

   ζπέες έ-ζπεε-μκ, αυν. ημο έπς- έπς.  ζπεδία (ε>δ), 

ζπεδζάγς, ζπεδζάξ, ζπεδίδ, ζπεδίαζια, ζπεδζαζιυξ, 

ζπεδζαζηζηχξ, ζπεδζηυξ, ζπεδζμονβυξ (ένβμκ), ζπεδζμβναθία, 

ζπεδζμβναθχ, ζπεδζυβναιια, ζπέδδ, ζπεδάνζμκ, ζπέδμξ, 

ζπεδμβναθές, ζπεδμβναθία, ζπέδζμκ, ζπεδίαζια, 

ζπεδμονβυξ, ζπεδμβνάθμξ, ζηίηζμ (π>η), ζηζηζμβνάθμξ, 

ζηέηξ, ζπεηζηυξ (δ>η), ζπεηέμξ, ζπεηήνζμκ, άζπεημξ, 

αηαηάζπεημξ, ζπέζζξ, επίζπεζζξ, ζηέημξ (π>η), άζηεημξ. 

 

   έλς (δαζ.) ιέθθ. ημο έπς, νίγα ζπδ- > ζέζπς (ακαδζπθαζ.) > 

έλς (ημ ζ ζε δαζεία, ζπ>λ), έλζξ, ελείδζμκ, εηηζηυξ (λ>ηζ>ηη), 

ηαπελία (ηαηυξ, η>π), ηαπεηηζηυξ, πηζηζάνδξ (ηαηε-πηζηυξ), 

πηζηζάγς, πηίηζαζια, πηζηζάνζημξ, πηζηζυ, ελήξ, ελείδξ, ελάκ, 

ηαεελήξ (ηαηά), εθελήξ (επί), εοεηηές, εοέηηδξ, εοεηηία, 

εοελία, εοεηηζηυξ, εφεηημξ. 

 

   αέλς α (επζηαη.) + έλς (ιέθθ. ημο έπς)- αολάκς, εονφκς, 

ηνέθς, πνμάβς, ζζπονμπμζχ, ορχκς, δμλάγς.  αελίαζμξ (αίμξ), 

αελίβοζμξ (βοίμκ), αελίηαημξ, αελίκμμξ, αελίημημξ, ακαέλς, 

αφλς [αέλς > αάλς (ε>α) > αφλς (α>ο)], αφλδια, αφλδ, 

αφλδζζξ, Ώολδζία, Ώολχ, αολδηήξ, αολδηζηυξ, αολζ-, αολμ-, 

αφλζιμξ, αολίξ. 

 

   επονυξ έπς + άνς (α>ο)- ζηενευξ, δζανηήξ, δοκαηυξ, 

αζθαθήξ, θνμφνζμκ.  επονυηδξ, επονυς, επφνςια, εκέπονμκ, 

εκεπονζάγς, εκεποναζίδ, εκεπφναζια, εκεποναζιυξ, 

εκεποναζηυξ, εκεπονζάγς, εκεπονζαζιυξ, εκεπφνζμξ, μπονυξ 

(ε>μ), μπονίαζ, μπονυηδξ, μπονχκς, μπφνςια, μπφνςζζξ, 

ηαημπονχκς, ηαημπφνςζζξ, ηαημπονυς. 

 

   πίθζμζ ζπεζκ (απανέιθ. ημο έπς) + θίακ > ζπείθζακ > ζπείθζμζ 

> πείθζμζ > πίθζμζ (εζ>ζ), ηαη’ ανπάξ δήθςκε αυνζζημ ηαζ πμθφ 

ιεβάθμ ανζειυ, πζθζάξ, πζθζ-, πζθζμ-, πζθζάδα, πζθίςνμξ (χνα), 

ηζθυ (π>η). 

 

   ζπήια αθ. έπς, νίγα ζπδ-- δ ιμνθή, ζχια, ημ θαζκυιεκμ, 

έηθακζδ, πμιπή, αλίςια, ηάλδ, ζιαηζζιυξ, πενζαμθή, 

μπθζζιυξ, παναηηήναξ, βεςιεηνζηυ ζπήια.  πνυζπδια, 

πνμζπδιαηίγς, πνμζπδιαηζζιυξ, πνμζπδιαηζηυξ, 
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ζπδιαηίγς, ζπδιαηζζιυξ, ζπδιαημπμζχ, ζπδιαημπμζία, 

πδιαηάνζ, ζπδιαηζηυξ, ζπδιαημ-, άζπδιμξ, αζπδιμκές, 

αζπδιμκχ, αζπήιςκ, αζπδιμζφκδ, αζπδιάηζζημξ, αζπήιζα, 

αζπδιμ-, ακαζπδιαηίγς, ακαζπδιαηζζιυξ, 

ακαζπδιαηζζιέκμξ, εφζπδιμξ, εοζπδιάηζζημξ, εοζπδιμκές, 

εοζπδιυκδια, εοζπδιμκίγς, εοζπδιμκζζιυξ, εοζπδιμζφκδ, 

εοζπήιςκ, εφζπδιμκ. 

 

   αίζπμξ αζ (επζθχκδια αβακαηηήζεςξ, εθίρεςξ) + ζπεζκ 

(απανέιθ. ημο έπς)- αζζπφκδ, αηζιία, δοζιμνθία, αζπήιζα.  

αζζπυς, αζζπνυξ, αζζπίςκ, αίζπζζημξ, αζζπνυηδξ, 

αζζπνμονβία (ένβμκ), αζζπήιςκ, αζζπνήιςκ, αζζπνμθμβία, 

αζζπφκδ, αζζποκμιέκδ, αζζπφκς, ηαηαζζπφκς, αζζπφκςια, 

αζζποκηήν, αζζποκηδθία, αζζποκηδνία, αζζποκηδθυξ, 

αζζποκηζηυξ, αζζποκηυξ, ακαίζποκημξ. 

 

   ζπεδυκ ζπέες, ε>δ, αθ. ζπεδζάγς- πθδζίμκ, εββφξ, 

πθδζζέζηαηα, επί ζοββέκεζαξ, επί πνυκμο, ααειμφ, ιυθζξ πνμ 

μθίβμο, εκηεθχξ, ιάθζζηα, ίζςξ.  ζπέδζμξ, ζπεδυεεκ, 

ζπεδζζιυξ, ζπέδδκ, ζπεδίδκ, ζπεδφκδ. 

 

   ζπέηθζμξ έπς (ζπε-ίκ) + ηάθαξ- ηανηενζηυξ, ακέκδμημξ, 

αηαηάαθδημξ, άλζμξ ζοιπαεείαξ, ζηθδνυξ, απάκενςπμξ, 

πανάημθιμξ, ηθήιςκ, άεθζμξ, δοζηοπήξ, εθεεζκυξ.  ζπεηθζάγς, 

ζπεηθζαζιυξ, ζπεηθζαζηζηυξ. 

 

   απέπς απυ + έπς, απμπή (ε>μ), αθεηηζηυξ (αθ. έλς, ιέθθ. 

ημο έπς), αθεηηέμκ, ακέπς (ακά), ακέπμιαζ, ακεηηζηυξ, 

ακέηηδξ, ακμπή, ακεηηυξ, ακελίηαημξ (αθ. έλζξ + ηαηυξ), 

ακελζηαηία, ακελζηαηές, ακάζπεζζξ (αθ. έπς, ζπδ-), 

ακαζπεηζηυξ, ακαζπεηυξ, επέπς, επεπήξ, επίζπεζζξ, 

επζζπεηέμκ, επζζπεηζηυξ, επζζπεζία, απίζπς, επεηηζηυξ, 

εθεηηζηυξ, εθεηηυξ, έθελζξ, ακηέπς, ακημπή, ακεεηηζηυξ, 

ακεεηηέμκ, ακηίζπς, πνμζέπς, πνμζεπήξ, πνμζεπυκηςξ, 

πνμζέπεζα, πνμζμπή, πνμζεηηζηυξ, πνμζέηηδξ, πνμζεηηέμκ, 

ζοκέπς, ζοκεπζζιυξ, ζοκέπεζα, ζοκεπήξ, ζοκεπίγς, 

ζοκεηηζηυξ, ζοκμπή, ζφκμπμξ, ζοκμπεφξ, ζοκεπχξ, ζοπκυξ, 

ζοπκχξ, ζοπκάηζξ, ζοπκάγς, ζοπκά, ζφπκαζια, ζοπκ-, ζοπκμ-

, ζοπκυηδξ, ηαηέπς, ηαημπή, ηαημπζηυξ, ηαηυπζμκ, ηάημπμξ, 

ηαεέηηδξ, αηάεεηημξ, αηαεεηηέμιαζ, αηαεελία, δζαηαηέπς, 

δζαηαημπή, δζαηάημπμξ. 

 

   ιεηέπς ιεηά + έπς, ιεημπή (ε>μ), ιέημπμξ, ιεημπεφξ, 

ιέεελζξ (αθ. έλς, ιέθθ. ημο έπς), ζοιιεηέπς, ζοιιεημπή, 

ζοιιεημπζηυξ, οπενέπς, οπενμπή, οπένμπμξ, οπενμπές, 

πανέπς, πανμπή, πανμπέμιαζ, πενμπεφμιαζ, πανμπεφξ, 

πάνμπμξ, πανεηηζηυξ, πανεηηέμκ, ελέπς, έλμπμξ, ελυπςξ, 

έλμπα, ελμπυηδξ, ελμπή, πνμελέπς, πνμελμπή, εζζέπς, 

εζζμπή, εκέπς, έκμπμξ, εκμπή, εκμπμπμζές, εκμπμπμζχ, 

εκμπμπμζυξ, εκεπυιεκμξ, εκέπμιαζ, ζοκέκμπμξ, ζοκεκμπή, 

πνμέπς, πνμφπμκηαξ. 

 

   ζπμθζάγς ζπεδζάγς = πνάηης ηάηζ πνυπεζνα, παναιεθχ, 

αδζαθμνχ (χζηε ελδβμφκηαζ ηαζ ηα ηδξ ζπυθδξ ηαζ ηα ηδξ 

ζπμθήξ), ε>μ, δ>θ (δάθκδ – θάθκδ)- ακαπαφμιαζ, δεκ 

ενβάγμιαζ, εοηαζνχ, πνμκμηνζαχ, αναδοπμνχ, ηαηαβίκμιαζ, 

αθμζζχκμιαζ ζε ηάηζ, ζοπκάγς ζε δζδαζηαθία, έπς δάζηαθμ, 

αθμζζχκμιαζ ζηδ ιάεδζδ, δζδάζης, αζπμθμφιαζ ιε ηάηζ, επί 

εέζεςξ, είιαζ ηεκή.  ζπμθαίμξ, ζπμθαζυηδξ, ζπμθάνζμξ, 

ζπμθάνπδξ, ζπυθαζζξ, ζπμθαζιυξ, ζπμθαζηήνζμκ, 

ζπμθαζηήξ, ζπμθαζηζηυξ, ζπμθείμκ, ζπμθή, ζπμθαίςξ, 

ζπυθζμκ, ζπμθζάγς, ζπμθζαζηήξ, ζπμθζηυξ, ζπμθφδνζμκ, 

πμθάνζ, ζπμθανπείμκ, ζπμθαζηζηίγς, ζπμθαζηζηζζιυξ, 

ζπμθαζηζηυηδξ, ζπμθάς, ζπμθκχ, ζπμθείμ, ζπυθδ, 

ζπμθζακυξ, ζπμθζανμφδζ, ζηυθαζια, ζημθάς, ζημθκχ, 

ζηυθδ, ζημθζακά, ζημθζακυξ, ζημθείμ. 

 

   ζπμίκμξ ζπεζκ (απανέιθ. ημο έπς, ε>μ) + ζξ (βεκ. ζκ-υξ), μ 

έπςκ ίκεξ- αμφνθμ, πθέβια απυ ζπμζκί, πθέβια ηθίκδξ, ιέηνμ 

βδξ ή ηθήνμξ.  ζπμζκί, ζπμζκζά, ζπμίκζκμξ, ζπμζκίξ, ζπμζκίμκ, 

ζπμίκζζια, ζπμζκμηεκήξ (ηείκς), ζπμζκάξ, ζπμζκζάγς, 

ζπμίκζαζια, ζπμζκμεζδήξ, ζπμζκμφξ, ζπμζκυεζξ, ζπμζκμαάηδξ, 

ζπμζκμ-, ζημζκί, ζημζκάδζημ, ζημζκάηζ, ζημζκάξ, ζημζκζέκζμξ, 

ζημζκζάγς, ζημίκζαζια, ζημζκμαάηδξ, ζημζκμ-. 

 

   αζηές α (επζηαη.) + ζπδ-ιαηίγς (π>η, δ>ε), οθίζηαηαζ 

ηαφηζζδ ηςκ ζδιαζζχκ ηςκ δφμ νδιάηςκ- ηαηενβάγμιαζ 

αηαηένβαζημ οθζηυ (δίκς ζπήια), εκδφς, ζημθίγς, ημζιχ, 

παναζηεοάγς, ζέαμιαζ, θαηνεφς, ελαζηχ, βοικάγς, παζδεφς 

(ζπμθή), ζηθδναβςβμφιαζ, ημπζάγς, πνμζπαεχ.  άζηδ, 

άζηδζζξ, αζηδεήξ, αζηεεήξ, άζηδια, αζηήηςν, αζηδηήξ, 

αζηδηυξ, αζηεία, ελαζηχ, ελάζηδζζξ, ελαζηδιέκμξ, ζηήηδ. 

 

   ζηεοάγς α-ζηέ-ς, ζηε-> ζηεο- (ποκεάκμιαζ – πεφζζξ)- 

παναζηεοάγς, εημζιάγς, ιαβεζνεφς, πμνδβχ, πανέπς, 

πνμιδεεφς, εκδφς, ζημθίγς.  ζηεφμξ, ζηεοαβςβές (άβς), 

ζηεοαβχβδια, ζηεοαβςβυξ, ζηεοάνζμκ, ζηεοή, ζηεοαζία, 

ζηεφαζια, ζηεοαζηήξ, ζηεοαζηυξ, ζηεομπθαζηία (πθάζζς), 

ζηεους, ζηεουθζμκ (οπμημν.), ζηεοςνυξ (μφνμξ), ζηεοςνία, 

ζηεοχνδια, ζηεοςνέμιαζ, ζηεοςνχ, ζηεομθφθαλ, ζηεομ-, 

παναζηεοάγς, παναζηεοή, παναζηεφαζια, 

παναζηεοαζηήνζμκ, παναζηεοαζηήξ, παναζηεοαζηζηυξ, 

Παναζηεοή, παναζηεοσάηζημξ, ζοζηεοάγς, ζοζηεοαζία, 

ζοζηεοαζηήξ, ζοζηεοή, πνμζοζηεοάγς, 

πνμζοζηεοαζιέκμξ, δζαζηεοαζηήξ, δζαζηεοάγς, δζαζηεοή, 

ακαζηεοάγς, ακαζηεφαζζξ, ακαζηεοαζηήξ, 

ακαζηεοαζηζηυξ, ακαζηεοή, ηαηαζηεοάγς, ηαηαζηεφαζια, 

ηαηαζηεοαζηήξ, ηαηαζηεοαζηζηυξ, ηαηαζηεοαζηυξ, 

ηαηαζηεοή, ηαηαζηεοαζιέκμξ, πνμηαηαζηεοαζιέκμξ, 

πνμηαηαζηεοάγς, πνμηαηαζηεοή.  

 

   έπς (δαζ.) αυν. εζπ-υιδκ, πνμζηαηη. ζπμίμ, δ νίγα θαίκεηαζ 

κα είκαζ ζπ-, ιε ακαδζπθαζζαζιυ δε, ζεζπ- > εζπ- (ημ ζ ζε 

δαζεία). θεξ μζ έκκμζεξ ημο έπς ηαοηίγμκηαζ ζπεδυκ ιε αοηέξ 

ημο ζηεοάγς ηαζ μοδειία θέλδ εη ζπ- ανπμιέκδ ζπεηίγεηαζ ιε 

ηζξ ζδιαζίεξ ημο έπς. Άνα εη ημο ζηεοάγς ιε η>π θαίκεηαζ δ 

πνμέθεοζδ ημο έπς, δδθαδή ζη- > ζπ- > ζεζπ- > εζπ- 

(εζπέζες, έζπςκηαζ, εζπμίιδκ, εζπέζεαζ, εζπυιεκμξ, άπακηεξ 

νδιαηζημί ηφπμζ ημο έπς ζημκ ιδνμ) > έπ-ς- ηαηαβίκμιαζ ιε 

ηάηζ, αζπμθμφιαζ, ιέζ. αημθμοεχ, οπαημφς, οπμηάζζμιαζ, 

πνμζεββίγς, παναημθμοεχ, εκκμχ, αημθμοεχ ιε ηάηζ, 

επαημθμοεχ, ζοιθςκχ.  έπμιαζ, ζοκέπμιαζ, επέηδξ, 

επδηζηυξ, επςπίξ (μρ), Βπςπίξ. 

 

   υπθμκ (δαζ.) έπς, ε>μ- ενβαθείμ, πμθειζηυ υπθμ, αζπίδα.  

μπθή, μπθάνζμκ, μπθίγς, ελμπθίγς, ελμπθζζιυξ, 

ελμπθζζιέκμξ, μπθήεζξ, υπθζζζξ, μπθζζιυξ, υπθζζια, μπθίηδξ, 

μπθίηζξ, Οπθήηεξ, μπθζηζηυξ, μπθζηζηή, μπθμδελζά, υπθμιαζ, 

μπθές, μπθίγμιαζ, μπθμζημπές, Οπθυζιζμξ, Οπθμζπία, 

μπθυηενμξ, μπθυηαημξ, αθμπθίγς (απυ), αθμπθζζιυξ, 

αθμπθζζηζηυξ, οπενμπθίγς, οπενμπθζζιυξ, οπενμπθία, 

πανμπθίγς, πανμπθζζιυξ, πανμπθζζιέκμξ, έκμπθμξ, 

εκμπθίγς, εκυπθζμξ, άμπθμξ. 

   ακήκμεε επζηυξ πνηι. ςζάκ ελ εκεζη. ακέες. Βη ημο ακέπς 

(π>ε)- ακααθφγς, ακένπμιαζ.  εκήκμεε (α>ε). 

 

 

 

 

   εκηφς Οζ ζδιαζίεξ ημο ηαοηίγμκηαζ ιε αοηέξ ημο ζηεοάγς 

ηαζ μπθίγς (έκηεα), άπακηα εη ηδξ νίγαξ ημο έπς ζπδ-, δδθαδή 

ζ-ηεο-άγς > ηεο- > ηο- > ηο- (η>η), πνμηαζζυιεκδξ ηδξ εκ- 

μπθίγς, παναζηεοάγς, εημζιάγς, εοπνεπίγς, ημζιχ, παναζκχ, 

ακαβηάγς.  εκηφκς, έκηομξ, έκηεα. 
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                                     Ρίγα  ζζ 

 

   ζζβή μκμιαημπμζία. Ώηυια ηαζ ηχνα δ εηθμνά ημο ζζ…, 

ζζζζ… (ημ ζ άθςκμ), απεοεφκεηαζ πνμξ ζοκάκενςπμ ιαξ είηε 

βζα κα ζζςπήζεζ είηε βζα κα βονίζεζ κα ιαξ δεί, αθθά ηαζ βζα κα 

αηζκδημπμζδεεί (επί ηοκδβχκ, αθ. ζίβοκμξ). Αζυηζ ημ ζζζζ… ηαζ 

δζαπεναζηζηυηδηα δζαεέηεζ αθθά ηαζ εθάπζζηδ έκηαζδ ήπμο 

απαζηεί, χζηε κα ιδ ακηζθδθεμφκ εφημθα ημκ ήπμ μζ 

παναηείιεκμζ. Μάθθμκ ήηακ ζζ-ή ηαζ πνμξ άνζδ ηδξ παζιςδίαξ 

έβζκε ζζβή ιε πανειαμθή ημο β- ζζςπή. ζζβάγς, ζζβάς, ζίβα, 

ζζβαθέμξ, ζζβδνυξ, ζζβαθυξ, ζζβδθυξ, ζίβμξ, ζίβκμκ, ζζβμ-, 

ζζβά, ζζβαθά, ζζβαθζά, ζζβακά, ζζβακειζά, ζζβακεφς, ζζβακμ-, 

ζζβακυξ, ζζβαζηήναξ, ζζβχ. 

 

   ζίβοκμξ ζζβακυξ (α>ο), ήηακ εδνεοηζηή ηαζ αευνοαα έπνεπε 

κα νίπηεηαζ- εδνεοηζηή θυβπδ, θυβπδ, δυνο. ζζβφκδξ, ζζαφκδ 

(β>α), ζζαφκδξ, γζαφκδ (ζ>γ). 

 

   ζοαήκδ, ζοαίκδ εκηυξ ηδξ ζζβά μ αοθυξ, αθ. ζζαφκδ, δδθαδή 

ζζβακή (ζ>ο, β>α, α>ο), εηηυξ εάκ εη ημο ζμαές (μ>ο, ε>δ)- 

εήηδ αοθμφ, ημλμεήηδ, καοηζηυξ  πζηχκ. 

 

   ζίγς αθ. ζζβή, ζζζζζζ… > ζζζζ… (αθ.πάππαξ) > ζίγς 

(ζζ>γ)- εηθένς ήπμ ζονζζηζηυ.  ζζβιυξ (ζζ-αβιυξ, άβς)- 

ζφνζβια, ημ ζίγεζκ (ελ αοημφ ημ βνάιια ζίβια), ζζζιυξ, 

επζζίγς, επίζζβια, επίζζζημκ. 

 

   ζίδδνμξ αθ. ζί-γς + δδνυξ ( = επί πμθφ ηαζνυ, ακεεηηζηυξ 

υηακ αάθμκηακ)- ημ ιέηαθθμ (δζυηζ ζίγεζ ηαηά ηδκ ααθή, ηαηά 

ηδκ μπμία ειααπηίγεηαζ πονςιέκμξ εκηυξ φδαημξ πνμξ 

ζηθήνοκζδ), ζίδανμξ (δ>α), ζζδδνεία, ζζδήνεμξ, ζζδδνεφξ, 

ζζδδνεφς, ζζδδνήεζξ, ζζδδνίγς, ίδδνα, ζζδδνζηυ, 

ζζδδνζηυξ, ζζδήνζμκ, ζζδδνίηδξ, ζζδδνμ-, ζζδδνυς, 

ζζδδνχδδξ, ζζδήνςια, ζζδήνςζζξ, ζζδδνςηυξ, ζζδδνχκς, 

ζίδενμ (δ>ε), ζζδενάδζημ, ζζδενάηζ, ζζδενάξ, ζδενάξ, 

ζζδενέκζμξ, ίδενδ, ζζδενζά, ζζδενζηυ, ζζδενίηδξ, ζζδενμ-, 

ζζδενμζηζά, ζζδένςια, ζζδενχκς, ζζδενχζηνα, 

ζζδενςηήνζμ, ζζδενςηήξ, ζζδενςηυξ, ζζδενςιέκμξ. 

 

   ηαζζίηενμξ ηαηά + ζίδδνμξ > ηαηαζίδδνμξ > ηαηζίδενμξ > 

ηαζζίηενμξ (ηζ>ζζ, δ>η), δζυηζ πφκμκηακ επάκς ζημκ ζίδδνμ 

πνμξ ηυζιδζδ ηαζ ηαηά ηδξ ζημονζάξ- ημ ιέηαθθμ.  

Καζζζηενίδεξ, ηαζζζηένζκμξ, ηαζζζηενυς, ηαζζζηενμονβυξ 

(ένβμκ), ηαζζζηενμπμζυξ, επζηαζζζηένςζζξ, 

επζηαζζζηενχκς. 

 

   ζζςπάς αθ. ζζ-βή + υρ (βεκ. μπυξ, μ>ς)- ζζςπχ.  ζςπάς, 

ζζςπχ, ζςπαίκς, ζζςπαίκς, ζζχπδζζξ, ζζςπή, ζζςπδνυξ, 

ζζςπδθυξ, ζζςπδηζηυξ, ζζςπδηήνζμκ, αζςπαζία, 

αζχπαζημξ, Ώζςπυξ, Ώζςπία, ζίπηα ( = ζζχπα, Δζφπ.), 

ηζζιμοδζά (ζ>ηζ). 

 

   ζίαθμκ ζίβα + νές, νμή > ζίβανμκ > ζίαθμκ (ν>θ), δζυηζ νέεζ 

ζζςπδθά- ζάθζμ, ιφλα.  ζίεθμκ (α>ε), ζζαθίγς, ζζεθίγς, 

ζαθζάγς, ζζαθζζιυξ, ζζάθζζια, ζζάθςια, ζίαθμξ, 

ζζεθμβυκμξ, ζζαθακηθία, ζαθζάνα, ζάθζαβηαξ (άβς), 

ζάθζαηαξ, ζάθζαβημξ, ζαθζάνδξ, ζαθζανίγς, ζαθζάνζημξ, 

ζαθζανίζηνα, ζαθζάνςια, ζάθζαζια, ζαθζβηάνζ, 

ζαθίβηανμξ, ζάθζςια, ζαθζχκς, ζζαθζηυξ, ζζαθίηδξ. 

 

 

   ζίβια αθ.ζζβιυξ- ημ βνάιια.  Ώπμαάθθεηαζ, Μμφζα – 

Μχα. Πνμηάζζεηαζ, πνμ δαζοκμιέκδξ θέλεςξ, πνμ ηςκ ι, η, ε, 

η ηαζ θ. Ώθμιμζχκεηαζ, πνμ ηςκ θ, ι, ηαζ κ (πνίζια – πνίιια). 

Μεηααμθέξ, ζ>ν, η>ζ, ε>ζ>ζζ, η>ζ, ζ>η, δζ>ζζ, ηζς>ζζς, 

πζς>ζζς, ηζ>ζζ, νζ>νν, ζι>ιι, ιζ>ιι, ζ>δ, πη>ζζ. 

   

                                 Ρίγα  ζάνξ 

 

   αθξ (δαζ.) '  υθεξ ηζξ εονςπασηέξ βθχζζεξ δ νίγα είκαζ 

ζαθ- (sals-us, Λαη.), ζάθαζζα, Αςν., ζαθάζζς ηαζ ζαθεφμιαζ 

= ηοιαίκμιαζ, ζαθεία = ηοιαηζζιυξ. Αεκ έπεζ ηακείξ πανά κα 

αθμοβηναζηεί ημκ ήπμ ημο ηφιαημξ, υηακ αοηυ ηεθεζχκεζ ζηδκ 

παναθία ιεηαηζκχκηαξ ηα παθίηζα. Έκα πενζμδζηυ 

ζαανζζ...(ν>θ). Πνυηεζηαζ πενί μκμιαημπμζίαξ   δ δαζεία απυ 

ημ ζ- δ εάθαζζα, ημ αθάηζ.  αθζδφς (δφς), αθζαδφς (Ώζμθ.), 

αθία, αθίδ, αθζ- , αθίεοια, αθζεφξ, αθζεοηήξ, αθζεοζζηυξ, 

αθζεφς, αθίγς, αθζδβήξ (άβκοιζ, α>δ), αθζήνδξ (ενέζζς), 

αθζήηςν, αθζδπήξ (δπχ), Ώθζηανκαζζυξ (Κανία), 

Ώθζηανκαζζεφξ, αθζηυξ, αθζηυηδξ, αθζηχδδξ, άθζιμξ, 

αθζιονήεζξ (ιφνς), αθιονήξ, αθιονυξ, αθιφνα, αθιονίγς, 

αθιονία, αθιονίξ, αθιονμ-, αθιονυηδξ, αθιονχδδξ, 

ανιφνα, ανιονάδα, ανιονίδζα, ανιονυξ, ανιονίγς, 

ανιονίπδ, ανιονμ-, ανιονχκς, λαθιονίγς (ελ), 

λαθιονζζιέκμξ, ζαθαιμφνα, αθίλακημξ (λαίκς), άθζμξ, 

αθίπαζημξ (πάζζς), αθίπθαβηημξ (πθάγμιαζ), αθίπθδηημξ 

(πθήζζς), αθίπθαηημξ, αθζπθήλ, αθίνδηημξ (νήβκοιζ), 

αθζνναβήξ, αθζνναίζηδξ (ναίς), αθίννακημξ (ναίκς), 

αθζννυεζμξ (νυεμξ), αθίξ, αιθίαθμξ (αιθί), αθμονβήξ 

(ένβμκ), αθμονβυξ, αθμονβία, αθμονβζαίμξ, αθμονβίδζμκ, 

αθμονβζηυξ, αθμονβίξ, αθμονβμ- , αθμονβμτθήξ (θφς), 

άθοημξ, αθοηάημξ, αθοηεία, αθοηίξ, αθοηυηδξ, αθχκδημξ 

(ςκέμιαζ), έλαθμξ (ελ). 

 

   άθιδ (δαζ.) αθξ- εαθάζζζμ φδςν, άνιδ, αθιονυηδηα.  

αθιαηφναζ, αθιάς, άθιεοζζξ, αθιεοηήξ, άθιζα, αθιμ-, 

αθιίγς, αθιαία, αθιχδδξ, άνιδ, ανι-. 

 

   φθαθμξ οπυ + αθξ, π>θ, φθαθιμξ, οθαθιονίγς, 

οθάθιονμξ, οθαθχδδξ, οθάθςξ, οθαθμ- , φθαθα, οθαθ- , 

οθαθμηνδπίξ, οθαθμηνδπίδα, πάναθμξ (πανά), πανάθζμξ, 

παναθία, παναθζαηυξ, Πανάθζμξ, Πάναθμξ, παναθίδ, 

Φάνζαθα (π>θ). 

 

   ζαθπάνς αθ. αθξ + πενάς- ζδηχκς άβηονα ηαζ απμπθές.  

ζαθπανζζια. 

   αθάηζ (δαζ.) αθ. αθξ, αθαηανζά, αθαηαπμεήηδ, αθαηάξ, 

αθαη- , αθαηέκζμξ, αθαηενή, αθαηενυ, αθαηενυξ, αθαηζά, 

αθαηζζζά, αθαηζένα, αθαηίγς, αθαηζηυ, αθάηζκμξ, αθάηζζια, 

αθαηζζιέκμξ, αθαηζζηυξ, αθάηζζημξ, ακάθαημξ, αθαηίζηνα, 

αθαημ-, Ώθαηυπεηνα, αθαημονβείμκ (ένβμκ), αθαημονβυξ, 

αθαημφπμξ (έπς), αθαηςνοπείμκ (μνφζζς), αθαηςνοπία, 

αθαηςνφπμξ, ζάθηζα (αθ. αθξ), ζαθάηα. 

 

   αθαιίκ αθ. αθξ (ζαθ-) + ιζκ- φξ ( = ιζηνυξ), έπμοζα ιζηνή 

εαθάζζζα πενζμπή ιέπνζ ηδκ απέκακηζ λδνά, αθαιίξ, 

αθαιίκα, αθαιίκζμξ, αθαιζκζάξ. 

 

   ανδχ αθ. αθξ (ζαν-) +  άδδκ (έπεζ πμθθέξ 

θζικμεάθαζζεξ), ανδζκία, ανδχκδ, ανδμκία, 

ανδχκζμξ, ανδχμξ. 

 

   εάθαζζα αθ. αθ-ξ (ζάθ-, ζ>ε) + αΎζζς, άζζς (ζοκδν.) = 

ηοιαηίγς, ηζκμφιαζ μνιδηζηά, εαθαζζαίμξ, εαθαζζενυξ, 

εαθαζζαίβθδ (αίβθδ), εαθαζζεφξ, εαθαζζία, εαθαζζίβμκμξ 

(βεκκχ), εαθαζζίγς, εαθάζζζμξ, εαθαζζίηδξ, εαθαζζμ- , 

εαθαζζυς, εαθαζζχδδξ, εαθάζζςζζξ, εάθαηηα (ζζ>ηη), 

εαθαζζάδα, εαθαζζίδα, εαθαζζ-, εαθαζζέκζμξ, εαθαζζήξ, 

εαθαζζίκδ, εαθαζζχκς. 

 

   ζάθμξ αθ. αθξ- ακμζηηή εάθαζζα, ηάεε αζηαεήξ ηαζ 

παθιζηή ηίκδζδ, επί ζεζζιμφ, ηαναπή, ηθφδςκ, επί πθμίςκ, 

δοζάνεζηδ ηαηάζηαζδ, ακδζοπία.  ζαθαβές (άβς), ζαθαβή, 

ζαθαΎγς, ζαθασζιυξ, ζαθαΎξ, ζαθαβχ, ζαθαβάς, ζάθαβμξ, 

ζαθάηςκ (αηίξ, δδθαδή μ πνμηαθχκ δοζανέζηεζα εη 
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δδβιάηςκ), ζαθαηςκεία, ζαθαηςκίγς ζαθαηςκεφμιαζ, 

δζαζαθαηςκίγς, ζαθάζζς, ζάθαλ, ζάθεια, ζαθεία, 

ζάθεοια, ζάθεοζζξ, ζαθεοηυξ, ζαθεφς, ζαθές, ζάθδ, ζάθα, 

ζαθία, ζαθαβζάγς (αβζάγς = δνειχ, δζοπάγς), ζαθυμιαζ, 

ζαθμφζα (ηζκείηαζ ζοκεπχξ), ζαθχμξ, ζαθφβδ (άβς), ζάθολ, 

υθςκ (ηα κμιμεεηζηά ημο ιέηνα επέθενακ ζάθμ, ηαναπή), 

υθςκαξ, ζμοθάηζμ (ζαθεφς, α>μο), ζμθάηζμ, ζμοθαηζάνς, 

ζμθαηζάνς, ζμοθαηζάνζζια, ζμθαηζάνζζια. 

 

   ζάθπζβλ ζάθ-μξ (παθιζηή ηίκδζδ ηςκ πεζθζχκ) + πζκ- φζης ( 

= ηαεμδδβχ) + βυμξ ( = ηναοβή) ή άβς, βεκ. ζάθ- πζκ- βμξ 

(κβ>ββ)- ζάθπζββα, πμθειζηυ υνβακμ ιε ημ μπμίμ δίκμκηακ 

πνμζηάβιαηα ηαζ ημ ζδιείμ ηδξ ιάπδξ, ιεηαθ. ανμκηή, 

ζάθπζζια, είδμξ ημιήηδ.  ζαθπίββζμκ, ζαθπζββμ- , 

ζαθπζββςηυξ, ζαθπζβηηήξ (άβς, α- ηηυξ), ζαθπζηηήξ, 

ζαθπζηηάξ, ζαθπζπηήξ, ζαθπίγς, ζάθπζζια, ζαθπζζηζηυξ, 

ζαθπζββίηζξ, ζαθπζββίηζδα. 

 

   άηζαθμξ α (επζηαη.) + ζάθμξ (ζ>ηζ) = αζηαεήξ ηίκδζδ (δζυηζ 

επί ηδξ αημζιίαξ ηςκ ηζκήζεςκ ηονίςξ ακαθένεηαζ), μζ δε 

βναιιαηζημί εη ημο αηάζεαθμξ εηοιμθμβμφκ- μ ηζκμφιεκμξ ιε 

άημζιμ ηνυπμ, μ έπςκ ηαηή ειθάκζζδ, αηαηάζηαημξ, αζηαεήξ, 

αηακυκζζημξ, αηάεανημξ, αηδιέθδημξ.  αηζαθζά, 

αηζαθυβθςζζμξ, αηζαθυβθςζζμξ, αηζαθυζημιμξ, 

αηζαθμζφκδ, αηζαθεφς, άηζαθα, άηγαθμξ (ζ>γ), άζζαθμξ 

(ηζ>ζζ), ηζαθααμοηχ, ηζαθααμφηαξ, ηζαθααμφηδια, 

ηζαθαπαηχ, ηζαθαπάηδια, ηζαθαηχκς (βςκία, β>η). 

   ζυθμζημξ ζάθμ-ξ (α>μ) + ηαηάθδλδ -ζημξ- μ θαθχκ ιδ 

μνεχξ, αβνμίημξ, πςνζάηδξ, άλεζημξ.  ζμθμζηίγς, 

ζμθμζηζζιυξ, ζμθμζηζζηήξ, ζμθμζημεζδήξ, ζμθμζημθακήξ, 

ζμνδζζιυξ (θ>ν, είδμξ). 

 

   θάαμξ ζάθμξ (αθ>θα) + αάς ( = ααίκς), επέθενακ ιεβάθδ 

ηαναπή ιε ημκ ενπμιυ ημοξ- μ ακήηςκ ζηδ ζθααζηή θοθή.  

θάαα, ζθααίγς, ζθααζηυξ, ζθάαζημξ, ζθααζζιυξ, θάαμζ, 

ζθααμ- , θααμκία, πακζθααζζιυξ. 

 

   γάθδ ζάθμξ, ζ>γ)- ελέβενζδ ηδξ εάθαζζαξ, ηνζηοιία, 

γαθάδα.  γαθάδα, γαθάς, γαθαίκς, γαθμεζξ, γαθμεζδήξ, γάθμξ, 

πεκημγάθδξ (πέκηε), γαθζάνδξ, γαθζάνζημξ, γαθζάνζημ, 

γαθίγς, γάθζζια, γάθμ, αγαθέξ – μθζβυπκμμ (α, ζηεν.) ή 

πμθφπκμμ (α, επζηαη.), άγαθμξ (α, ζηεν.), γακηυξ (θ>κ)- 

ηνεθθυξ, ζαθυξ, ζαθυηδξ, γανχκς (γάθδ, θ>ν)- νοηζδχκμιαζ, 

γάνςια, γανςιαηζά, γανςιάδα, γάνα. 

 

   γαθία ζάθμξ, γάθδ, δζυηζ ηζκείηαζ πάκς ηάης απυ ημκ 

αδιαηζζιυ ημο θένμκημξ-  θμνηίμ απυ λφθα ή θνφβακα, 

απκάνζ πμδζμφ.  γαθίβηα, γαθίηα, γαθίηζ, γαθζηχκς, γάθμ, 

γαθμπαηχ, γαθχκς. 

 

   εμθυξ ζάθμξ (ζ>ε, α>μ), δζυηζ εμθενυξ ζδιαίκεζ ηαζ 

ηαναβιέκμξ- εμθενυξ, πθήνδξ ζθφμξ, θαζπχδδξ, ποηκυξ, 

ηαναβιέκμξ θυβς πάεμοξ ή ιακίαξ, ζοβηεποιέκμξ.  εμθενυξ,   

εμθενυηδξ, εμθενχδδξ, εμθχδδξ, εμθμ- , εμθυς, εμθχκς, 

εμθφκς, ευθςια, ευθςζζξ, εμθμφνα, εμθά, εμθάδα, 

εμθαίκς, εμθενά, εμθζάγς, Θμθμπμηάιζμκ, εμθυνεια, 

Θμθυξ, εμθςηζηυξ, μθενυξ (ε-μθενυξ), μθυξ, υθοκημξ, υθπζξ, 

υθπδ, μθχδδξ, θενυξ (μ-θενυξ), θένςια, θενχκς, 

θενςιέκμξ, θένα. 

 

   ηανάζζς αθ. αθξ, ζάθ- μξ (ζ>η, θ>ν) + άβς (αθ. ενάζζς)- 

δζαηανάζζς, ηανάγς, ακαηαηχκς, ηανάζζς ημκ κμο, 

ζοκηανάζζς, αάγς ζε ζφβποζδ, ζε ηαναπή (επί ζηναημφ, 

εμνοαχ, ηζκχ, εβείνς, ευνοαμξ πθήεμοξ ακενχπςκ.  ηανάηης, 

ζοκηανάζζς, δζαηανάζζς, δζαηαναπή, ηάναβια, ηάναια, 

ηαναβιυξ, ηανάγς (βζ>γ), ηανάηηδξ, ηαναηηζηυξ, 

ζοκηαναηηζηυξ, ηαναηηυξ, ηάναηηνμκ, ηανάηηςν, ηαναλίαξ, 

ηαναλζ-, ηάναλζξ, ηάναλδ, ηαναλζάνζημξ, ηαναπή, ηάναπμξ, 

ηαναπμπμζυξ, ηαναπχδδξ, ηανβαίκς, ηάνβακμκ, 

ηανβακυμιαζ, ηανηανίγς- ηνέις απυ ρφπμξ, ηάνακδμξ 

(δζααζεί ζε ροπνμφξ ηυπμοξ), ημονημονίγς (α>μο), 

ημφνημοναξ, ημονημφνζζια, ημονημονζάνδξ, ημφνημονμ, 

ηανκανίγς, ηανκανζζηυξ, ηνακηάγς (αν>να), ηνάκηαβια, 

ηνακηαβιυξ, ηνάκηαζια, ηνακηαπηυξ, Σάναξ (έπςκ 

ηεηαναβιέκμκ νμοκ),  Σανακηίκμξ, Σανακηζκίγς, Σανακηίκμκ.  

 

   ηνδπήξ, ηναπφξ ηέ-ηνδπ-α, πνηι. ημο ηανάζζς- ακχιαθμξ, 

επί αναπςδχκ πςνχκ, δαζφξ, επί θςκήξ, επί ιάπδξ ηαζ αβχκμξ, 

επί θοζζηχκ δοκάιεςκ, αβνμίημξ, άβνζμξ.  ηνδπέςξ, ηναπέςξ, 

Σναπίξ- ανπαία πυθδ ηδξ Θεζζαθίαξ (εη ηδξ ηναπφηδηαξ ηδξ 

επζθακείαξ ηδξ πένζλ πχναξ), ηναπυμιαζ, ηνάπμονμξ (μονά), 

ηναπο-, ηναποκηζηυξ, ηναπφκς, ηναπφκμιαζ, ηνάποζια, 

ηνήποζια, ηναποζιυξ, ηναπφηδξ, ηναπχδδξ, ηναπαίκς, 

ηναπςιαηζηυξ, ηναπχκ, Σνάπςκ, Σναπςκίηζξ, ηνάπςια- 

ηναπφηδηα ηαζ ηα ιεηνδηά ηδξ πνμίηαξ, εη ημο αζδιέκζμο 

κμιίζιαημξ (ηναπφ). 

 

   ενάζζς ηανάζζς > ηνάζζς > ενάζζς (η>ε)- εκμπθχ, 

ακδζοπχ, ηαηαζηνέθς, αθακίγς.  ενάηης (ζζ>ηη), Θνάλ 

(ενάλαζ, απανέιθ. ημο ενάζζς)- ήζακ εκμπθδηζημί, άβνζμζ ηαζ 

άλεζημζ, Θνάηαξ, ενήσλ, ενδλ, ενάζζα, Θνάηδ, εναζηίαξ, 

εναηίαξ, Θναηζηυξ, Θναηζχηδξ, Θναηζχηζζζα, 

εναηζχηζημξ. 

 

   ηαναές ηαν-άζζς + αέ-μιαζ- θμαμφιαζ, ηνμιάγς, ηνέις.  

ηανααθέμξ, ηάναμξ, ηάναδ, ηαναμζφκδ, ηαναυζοκμξ, 

ηαναφγς, ηανιφζζς (ιφγς). 

   ηοναάγς ηαν-άζζς (α>ο) + αάζζξ (ααίκς)- ηανάζζς, 

ακαηζκχ, αζπμθμφιαζ, θνμκηίγς, δζαζηεδάγς, εοεοιχ.  ηφναα, 

ηφναδ, ζφναδ (η>ζ), ζοναδκεφξ, ζφναα, ηονααζία, 

ηφνααζια, ηονααζιυξ, ηονααζηήξ. 

 

   άηονμξ γα (επζηαη., γ>ζ) + ηον-αάγς- ζφκηνμθμξ ημο 

ΐάηπμο (ηονααζηήξ), θάβκμξ, αζεθβήξ.  ζαηονζαηή, 

ζαηονίαζζξ, ζαηονζάγς, αηονίδζμκ, αηονίγς, αηονζηυξ, 

ζαηφνζμκ, αηονίζημξ, ζαηονζζιυξ, αηονζαζηήξ, 

αηονμβνάθμξ, αηονυθδν (θδν = εδν = εδνίμ), 

αηονχδδξ, ζαηφνςια, ζάηζνα (α>ζ, νίγα ηαν-), ζαηζνίγς, 

ζαηζνζηυξ, ζαηζνζζιυξ, ζαηζνζζηήξ, ζαηζνμβνάθμξ, Σίηονμξ 

[άηονμξ > Σάηονμξ (ζ>η) > Σίηονμξ (α>ζ) ή ελ 

ακαδζπθαζζαζιμφ εη ηδξ ηον-]- άηονμξ.   

 

   αεφνς α (επζηαη.) + ηον-αάγς (η>ε)- δζαζηεδάγς, παίγς, 

άδς, ράθθς.  άεονζζξ, άεονια, αεονεφμιαζ. 

 

   ηονές, ηονεφς, ηονυς ηον-αάγς- πδβκφς βάθα ηαζ ηάκς 

ηονί (δ δζαδζηαζία απαζηεί ακαηάηςια), ζοβπές, ζοκηανάγς, 

υπςξ ημ ηοναάγς ηαζ ηοηάς.  ηονεία, ηφνεοια, ηφνεοζζξ, 

ηονεοηήξ, ηονεοηήν, ηονερυξ (έρς), ηονζάκεζκμξ, ηονίδζμκ, 

ηονίκδ, ηονίμκ, ηονί, ηονίζημξ, ηονμ-, ηονυεζξ, ηονμθεζπυξ 

(θείπς), ηονυξ, ηονμημιείμκ (ημιές), ηονμημιία, ηονμηυιμξ, 

ηονχδδξ, ηφνςια, ηονςηυξ, ηονχκοιμξ (υκμια), ηονάξ, 

ηονζένα, Σφνκααμξ, αμφηονμκ (αμοξ), αμοηονάξ, 

αμοηονάδζημ, αμοηοηάημξ, αμοηονέκζμξ, αμοηονίθα, 

αμοηονμ-. 

 

   ηνέις ηαναές > ηνααές (αν>να) > ηνέις (α>ε, α>ι)- 

ηνέις, ιάθζζηα εη θυαμο, ζείμιαζ, ηνέις ή θμαμφιαζ κα 

πνάλς ηάηζ, ηνμιάγς.  ηνειάιεκμξ, ηνειμθάιπς, ηνέιμθμ, 

ηνειμ-, ηνειμφθα, ηνειμφθζαζια, ηνέιμοθμ, ηνειμοθζάγς, 

ηνειμοθζάνδξ, ηνειμοθζαζηυξ, αηνέιαξ, αηνέια, αηνειία, 

αηνειήξ, ηεηνειαίκς (ακαδζπθαζζαζιυξ). 

 

   ηνμιάγς ηνέις, ε>μ, ηνμιαίκς, ηνμιαθέμξ, 

ηνμιαθευθςκμξ, ηνμιενυξ, ηνμιές, ηνμιδηυξ, ηνυιμξ, 

ηνμιχδδξ, ηνυιαβια, ηνμιαπηζηυξ, ηνμιάνα, Σνμιάναξ, 
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ηνμιμ-, άηνμιμξ, αηνυιδημξ. 

 

   δνειυκζ ηνέις, η>δ- ηυζηζκμ.  δνειμκίγς, δνζιυκζ (ε>ζ), 

δνμιυκζ (ε>μ). 

 

   ηνοηάκδ ηνμ-ιχδδξ (μ>ο) + ηακφς- δ βθςζζίδα ημο γοβμφ.  

ηνοηακεφς, ηνοηακίγς. 

 

   Άνηειζξ αηνέιαξ, ην>νη- δ εεά ηδξ εήναξ.  Άνηαιζξ, 

Ώνηαιίηζμξ, Ώνηαιίηζμκ, Ώνηειίζζμκ, Ώνηειίζζμξ. 

 

   δνέιαξ αηνέιαξ > ανέιαξ (δ απμαμθή ημο η έβζκε ιάθθμκ 

πνμξ άνζδ ημο δπδηζημφ ζοκεζνιμφ ιεηά ημο ηνέις, ηνυιμξ) > 

δνέιαξ (α>δ)- υπςξ ημ αηνέιαξ, ήζοπα, εθαθνχξ, μθίβμκ ηζ, 

αναδέςξ.  δνέια, ήνειμξ, δνειάγς, δνειαίμξ, δνειαζυηδξ, 

δνειές, ανειές, δνέιδζζξ, δνειί, δνειία, δνειίγς, 

δνειυηδξ, δνειυς, δνέιδζζξ, δνειζζηζηυξ, δνειζζηζηυ, 

δνειχ, δνέιςξ. 

 

   ενέμιαζ ηανάζζς, αθ. ενάζζς (α>ε)- ηνάγς 

ιεβαθμθχκςξ, λεθςκίγς, ηονίςξ επί βοκαζηχκ.  ενήκμξ (α>δ), 

ενδκές, ενδκεφς, ενήκδια, ενδκδηέμξ, ενδκδηήν, 

ενδκδηήνζμξ, ενδκδηήξ, ενδκδηζηυξ, ενδκήηνζα, ενδκήηςν, 

ενδκμθμβία, ενδκςδές (άδς), ενδκςδία, ενδκχδδια, 

ενδκςδχ, ενδκδηυ, ενυμξ (ε>μ), ενυδζζξ, ενμές, ενμΎγς, 

ενυσζια, ενφς (μ>ο), ενοθές (θέβς), ενφθδια, ενοθθές, 

ενοθδηυξ, ενοθθδηήξ, ενφθζβια, ενφθθζβια, ενοθζβιυξ, 

ενοθζζιυξ, ενοθίγς, ενοθθίγς, ενφθμξ. 

 

   ενίαιαμξ ενέ-μιαζ (ε>ζ) + ίαιαμξ- φικμξ ζημκ ΐάηπμ.  

ενζαιαεία, ενζαιαεφς, ενζαιαζηυξ, ενζαιαίξ, ενζαιαεοηυξ, 

ενζαιαεοηήξ, ενζαιαεοηζηυξ. 

 

   ευνοαμξ ενυμξ (ενέμιαζ) > ενμμ- > εμνμ- (νμ>μν) > εμνο- 

(μ>ο) + αμ-ή- ηαναπή, αμή πθήεμοξ, επζηνυηδζδ, πανάπμκα, 

βμββοζιυξ.  εμνοαάγμιαζ, εμνοαές, εμνοαδηζηυξ, 

εμνοαμπμζές, εμνοαμπμζυξ, εμνοαχδδξ, εμνοαδηυ, 

εμνφαδζζξ, εμνοαχ. 

 

   ηνεζξ ηανάζζς, ηανα- > ηνα- > ηνε- (α>ε) > ηνεζ- (ε>εζ) > 

ηνζ-. Ο Πμζεζδχκαξ  ιε ηδκ ηνίαζκα δεκ ηαιάηςκε ηάηζ, αθθά 

ηάναγε ηδκ εάθαζζα ηαζ πνμλεκμφζε ζεζζιμφξ. Βίπε δε ηνεζξ 

αζπιέξ δζυηζ μ ανζειυξ ήηακ ζενυξ απυ ανπαζμηάηςκ πνυκςκ. Σμ 

δε –αζκα (ηνί-αζκα) εη ημο αζκυξ = δεζκυξ, θμαενυξ, ηνμιενυξ 

(αθ. ηνζαζκυς). Βηηυξ ηαζ ακ εη ημο ενίμκ (ε>η), εη ηςκ ηνζχκ 

θμαχκ ημο (αθ. ενίκαλ) ή εη ημο ηέθεζμξ (ζενυξ), δδθαδή 

ηέθεζμξ > ηθείμξ > ηνείμξ (θ>ν), ηνία, ηνείμξ, ηνζάνζ, 

ηνεζζηαίδεηα (ηαζ + δέηα), ηνζαηαίδεηα, ηνζαβιυξ (άβς), 

ηνζαβιμί, ηνζάξ, ηνζάδα, ηνζαδίγς, ηνζαδζηυξ, ηνζάγς, 

ηνζάζζς, ηνίαζκα (αθ. ηνεζξ), ηνζαζκμεζδήξ, ηνζαζκμηνάηςν, 

ηνζαζκμφπμξ (έπς), ηνζαζκμθυνμξ, ηνζαζκυς- ηζκχ, δζαηζκχ, 

ακαηνέπς, ηαηαννίπης, ζηάπης δζα δζηέθθαξ, ηνζαζκςηήν, 

ηνζαζκάηδν, ηνζαηάξ, ηνζδηάξ, ηνζαημκηάξ, ηνζάλ, 

ηνζαηάζζμζ, ηνζαηυζζμζ, ηνζαηάηζμζ, ηνζξ, ηνζάηζξ, 

ηνζάημκηα, ηνζαημκεήιενμξ, ηνζαημκηα-, ηνζαημκηάξ, 

ηνζαημζηυξ, ηνζαηχξ, ηνζάκημξ, ηνζάκηα, ηνζ-, ηνίθθζζημξ 

(θίζζμιαζ), ηνίθζζημξ, ηνζηοιία (ηφια), ηνζηοιζχδδξ, 

ηνζημεζδήξ, ηνζζ-, ηνζζζυξ, ηνζηηυξ, ηνζπθυμξ (πθείςκ, πθέμκ, 

ε>μ), ηνζπθμφξ, ηνζπθή, ηνζπθυδ, ηνζπθυς, ηνζηαίμξ, ηνίημξ, 

Σνίημξ, ηνζηηφα, ηνζηηφξ, Σνίηςκ, Σνζηςκζάξ, Σνζηχκζμξ, 

Σνζηςκίξ, ηνίηςζζξ, ηνζηχκς, ηνίπα, ηνζπή, ηνζπχξ, ηνζπ-, 

ηνζάνα, ηνίηδ, Σνίηδ. 

 

  ενίκαλ ηνζξ (η>ε) + αηίξ, ιε πανειαμθή ημο κ- ηνίηνακμ 

ενβαθείμ ιε ημ μπμίμ ακαηάηςκακ ημκ ζίημ.  ενζκάηδ, 

Θνζκαηίδ (θένεζ ηνεζξ άηνεξ, αηνςηήνζα)-  δ ζηεθία, 

Σνζκαηνία. 

 

                                  Ρίγα  ηαF- 

 

   ηφπης αθ. δάς. Βη ημο ήπμο ημο ηφπηεζκ, αθ. α-ηά-μιαζ, μο-

ηά-ς, ηα-φνμξ, ηά-ικς, πα-ηά-ζζς. Λέβεηαζ: «ηνλ έθαλε ηόπ-η 

ζην μύιν», ηαπ- > ημπ- > ηοπ- (α>μ>ο). Δ νίγα ακαθένεηαζ ςξ 

ηαF- δζυηζ ακαθυβςξ ημο παναβμιέκμο ήπμο έπμοιε ηζξ ηαι-, 

ηαθ-, ηαη-, ηαα-, ηαο-, ηακ-, ηοπ-, ηεη- (α>ε), ηζη- (ε>ζ), αθ. 

ηαίς- ηηοπχ, πθήζζς, επί ααθθμιέκςκ πναβιάηςκ (αεθχκ, 

αημκηίςκ), επί μλείαξ εθίρεςξ.  ηφπημιαζ, ηφπμξ, ηοπχκς, 

ηοπυς, ηφπςια, ηοπίξ, ηοπάξ, ηοπεηυξ, ηοπή, ηοπίαξ, 

ηοπζηυξ, ηφρζξ, ηφπακμκ, ηφιπακμκ, ηοιπακζαίμξ, ηοιπακίαξ, 

ηοιπακίγς, δζαηοιπακίγς, ηοιπακζηυξ, ηοιπάκζζια, 

ηοιπακζζιυξ, ηοιπακζζηήξ, ηοιπακίηζδα, ηφιπακμξ, 

ηοιπακμ-, ηοιπάκςζζξ, ημφιπακμ, ημοιπακζάγς, 

ημοιπακίγς, ηφιια (ιπ>ιι), ηφιιδξ, ηοικία, ηοπζηάνδξ, 

ηοπζηανζυ, ηοπζηυ, ηοπζηυηδξ, ηοπμ-, ηοπςηήξ, ηοπςηζηυξ, 

Σοδεφξ (πθήηηδξ), Σοδδίξ, ΣοδεΎδδξ, Σοδείδδξ, Σοκδάνεςξ 

(δ>κδ), Σοκδανίδδξ, Σοκδάνεζμξ, Σοκδανίξ, άηοπμξ, 

αηφπςημξ, αηφπςηα. 

 

   εκηοπχκς εκ + ηοπχκς, έκηοπμκ, έκηοπμξ, εκηοπάξ, 

εκηφπςια, εκηοπςζζάγς, εκηοπςζζαηυξ, εκηοπυς, 

εκηφπςζζξ, εκηοπςηζηυξ, εκηοπςηζζιυξ, απμηοπχκς, 

απμηφπςζζξ, απμηφπςια, απυηοπμξ, απμηοπςηήξ, 

δζαηοπχκς, δζαηφπςζζξ, πνυηοπμξ, πνυηοπμ, πνςηυηοπμκ, 

ακαηοπχκς, ακαηφπςζζξ, ακαηφπςια, ακαηοπχ, ακάηοπμκ, 

πανάηοπμξ, παναηοπία, παναηοπχ, παναηφπςια, 

παναηοπχκς, εηηοπχκς, εηηφπςζζξ. 

 

   ζηάιπα αθ. ηφπης, ημ ζ πνμηίεεηαζ- απμηφπςια.  

ζηαιπάνζζια, ζηαιπάνς, ζηαιπάημξ, ζηαιπςηυξ, 

ζημφιπμξ (α>μο), ζημοιπχκς, ζημοιπίγς, ζημοιπακίγς, 

ζημοιπάκζζια, ζημφιπδια. 

 

   ηηοπές ηφπης, ημ η εη ηςκ α-ημ-ή, ηυ-κααμξ, ηυ-ιπμξ- 

παηαβχ, ηνμηχ, ακηδπχ, παηάζζς.  ηηφπδια, ηηφπμξ, 

ηηοπδηήξ, ηηοπχδδξ, ηηοπία, ηηοπχ, ηηοπδηυξ, πηφπδια 

(η>π), πηοπδηυξ, πηφπμξ, πηοπχ, πηοπδηά, πηοπμηάνδζ, 

ζηοπάγς (η>ζ), ζηοθάκ (π>θ). 

 

  υημαμξ μ (αενμζζη.) + ηφπης (ο>μ, π>α)- ευνοαμξ, ζζπονυξ 

ηνυημξ, υπςξ δ αμή ηδξ ιάπδξ.  μημηφγς (ακαδζπθαζζαζιυξ), 

μημαχ, μημημί, επμημηφγς. 

 

   βδμφπμξ ηηφπμξ, ηη>βδ (μηηχ – υβδμμξ), ο>μο- αανφξ 

οπυηςθμξ ήπμξ.  βδμοπές, δμοπές, δμφπμξ. 

 

   μοηάς ημ μο ελ ς, επζθςκήιαημξ πμο εηθνάγεζ άθβμξ + νίγα 

ηα- (αθ. ηφπης)- πθήηης, ηζηνχζης, ηναοιαηίγς, υπςξ ημ 

αάθθς.  μφηδζζξ, μοηήηεζνα, μοηάγς, ςηεζθή (α>εζ), 

ςηεζθήεεκ, μηεζθυμιαζ (μο>μ). 

 

   ηαφνμξ αθ. ηφπης, F>ο, πθήηηεζ δζα ηςκ ηενάηςκ- ανζεκζηυ 

αυδζ, βοκαζηείμ αζδμίμ.  ηαονεία, ηαονάς, ηαοναία, ηαφνεζμξ, 

ηαονεθάηδξ (εθαφκς), ηαονέθαθμξ, ηαονείκαζ, ηαονεχκ, 

ηαονδδυκ, ηαονζακυξ, ηαονζάς, ηαονίδζμκ, ηαονμαυαξ 

(αμχ), ηαονμ-, ηαονχ, ηαονχδδξ, ηαονςπυξ (ςρ). 

 

   ζαφκζμκ, ζαοκίμκ μο-ηάς, ηαφ-νμξ (ζ>η)- αηυκηζμ, ημ 

ακδνζηυ ιυνζμ.  ζαοκζάγς, ζαφζαλ (άβς, άλς). 

 

   ηάαθα, ηάαθδ αθ. ηφπης (π>α), εη ημο ήπμο ηςκ πζπηχκηςκ 

επ’ αοηήξ ηφαςκ- άααλ, ηάαθζ.  ηάαθζ, ηααθίγς, ηααθίκ, 

ηάαθζκ, ηααθίμκ, ηααθζζηήνζμκ, ηααθζζηήξ, ηααθμπανυπζμκ 

(πανέπς), ηααθμπάνμπμξ, ηααθςηά, ηααθχιαηα. 

 

   ηζαπίγς αθ. ηφπης, νίγα ηαπ- (η>ηζ), ηζάπα, ηζαπί, 

ηζαπζά, ηζάπζζια. 
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   άηδ α (επζηαη.) + νίγα ηα- (α>δ, αθ. ηφπης, μο-ηά-ς, δδθαδή 

πθήβια εευεεκ)- ζφβποζδ θνεκχκ, ηαναβιέκδ ηαηάζηαζδ ηδξ 

ροπήξ ηαζ απενίζηεπηδ μνιή πνμενπμιέκδ εη πθάκδξ, 

απμζηεθθμιέκδξ οπυ ηςκ εεχκ, πνμξ ηζιςνία εκυπμο 

εναζφηδηαξ, απενίζηεπηδ εκμπή ή αιανηία, υθεενμξ, 

ηαηαζηνμθή.  Άηδ (εεά ηδξ αθάαδξ), αηάμιαζ, αηδνυξ, αηές 

(α>ε), αηδνία, άκαημξ (ακ, ανκδη), αάς ηαζ άς (αηά-μιαζ, ιε 

απμαμθή ημο η)- αθάπης, ηοθθχκς ημ ιοαθυ, αάαημξ (α, 

ζηενδη.)- απανααίαζημξ, αάααηημξ (αάαημξ, ημ α 

πανειαάθθεηαζ πνμξ άνζδ ηδξ παζιςδίαξ)- ααθααήξ, 

αβαηάμιαζ (αάς, ιε πανειαμθή ημο β, εηηυξ ηαζ ακ εη ηςκ 

άβακ + αηάμιαζ)- αθάπημιαζ, αοάηδ (β>ο)- δ άηδ (Ώζμθ.), 

Βκοχ (εκ + άς, αάς, α>ο)- πμθειζηή εεά, ζφκηνμθμξ ημο Άνδ, 

άηαν (αηάμιαζ)- ζφκδεζιμξ, αθθά, δδ, δε, υιςξ, εκ ημφημζξ, 

δδθχκεζ ζζπονή ακηίεεζδ, αοηάν (ααηάν, α επζηαη., α>ο). 

 

   αηφγμιαζ αηάμιαζ, α>ο- ηανάγμιαζ, εηπθήζζμιαζ, 

εμνοαμφιαζ, πημμφιαζ.  αηφγς, αηφγδθμξ, αηαζεαθία 

(εάθθς), αηάζεαθμξ, αηαζεάθς, αηαζεαθές, απαηάς (απυ), 

απαηχιαζ, απαηεφς, απαηεχκ, απάηδ, απαηδθυξ, 

απαηδθχξ, απάηδια, απαηήιςκ, απαηήκςν (ακήν), 

απάηδζζξ, απαηδηήξ, απαηδηζηυξ, ελαπαηχ, ελαπαηάς, 

ελαπάηδξ, ελαπάηδια, ελαπάηδζζξ, ελαπαηδηήν, 

ελαπαηδηήξ, ελαπαηδηζηυξ, ελαπαηφθθς. 

 

   ιάηδκ ει (Ώζμθ. ηαζ Αςν. ακηί ηδξ εκ) + άηδ, ιε απμαμθή 

ημο ε- ιαηαίςξ, αζηυπςξ, απενζζηέπηςξ, αθυβςξ, ρεοδχξ.  

ιαηαίςξ, ιαηάς, ιαηάγς, ιαηαΎγς, ιαηαζάγς, ιάηαζμξ, 

ιαηαζμ-, ιαηαζυς, ιαηαζυμιαζ, ιαηαΎζζς, ιαηαίςια, 

ιαηαίςζζξ, ιάηακ, ιάηδ, ιαηαζχκς, ιάηαζα.    

 

   ηάθαξ α-ηά-μιαζ ( = οπμθένς, πάζπς) > ηά-καξ > ηάθαξ 

(κ>θ)- οπμθένςκ, πάζπςκ, άεθζμξ, εθεεζκυξ.  ηαθα-, 

ηαθαίιμπεμξ, ηάθαζκα, Σαθαυξ, ΣαθαΎδδξ, Σαθασμκίδδξ, 

ηαθαζπαεήξ, άηθαξ (α, ζηενδη.), Άηθαξ, Άηθακηαξ, 

Ώηθαβεκήξ, Ώηθακηζηυξ, Ώηθακηίξ, Ώηθάκηεζμξ, ηεθαιχκ 

(α>ε), Σεθαιχκ, ηεθαιμκίγς, ηεθαιςκίδζμκ, ηαθαίπςνμξ 

(πςνυξ, πςνδηφξ), ηαθαζπςνές, ηαθαζπχνδια, 

ηαθαζπχνδζζξ, ηαθαζπςνία, ηαθαζπςνίγς, ηαθαζπςνζζιυξ, 

ηαθαίθνςκ (θνδκ), ηαθακίγς, ηαθακηεφς (ακηί), ηαθακηαίμξ, 

ηαθακηζαίμξ, ηαθακηάς, ηαθακηεία, ηάθακημκ, ηαθακηυμιαζ, 

ηαθέκημ, ηαθακημφπμξ (έπς), ηαθάκηςζζξ, αηάθακημξ, 

αηαθάκηεοημξ, ηαθαυξ, ηαθαπείνζμξ (πείνα), ηάθανμξ (άνμξ), 

ηαθάνζμκ, ηαθανίζημξ, ηαθζένζ, ηαθαζία, ηαθάζεζμξ, 

ηαθάζζμξ, ηαθαζζμονβές (ένβμκ), ηαθαζζμονβζηυξ, 

ηαθαζζμονβυξ, ηαθαζίθνςκ (θνδκ), ηαθάζζδξ, ηαθάθνςκ, 

ηαθαονζκυξ (ανείςκ, α>ο), δφζηακμξ (δοζ-), δφζηδκμξ, 

δοζηδκία, Σάκηαθμξ (αθ. ηάθαξ, ηάκ-ηακ-μξ > Σάκηαθμξ, 

ακαδζπθαζζαζιυξ), Σακηάθεμξ, Σακηαθζηυξ, Σακηαθίδδξ, 

Σακηαθίξ, ηακηαθεία, ηακηαθεφς, ηακηαθίγς, ηακηαθυμιαζ. 

 

   ηάθμξ, ηάθςξ ηάθαξ, ηα>η- ηανααυζημζκμ πνμξ ακέθηοζδ, 

ηαζ ηαεέθηοζδ ηςκ ζζηίςκ ή ηδξ ηεναίαξ.  ηαθςδίςζζξ, 

ηαθςδζχκς, ηαθχδζμκ, ηαθςζηνυθμξ, ηαθςδίηεξ, 

ηαθςδζαηυξ. 

 

   ηθάς ηάθαξ- ακέπμιαζ, οπμιέκς, ηανηενχ, ημθιχ κα 

πνάλς ηάηζ.  ηθάεοιμξ, ηθαζπαεήξ, ηθαζίθνςκ (θνδκ), 

ηθάιςκ, ηθήιςκ, ηθήεοιμξ, ηθδιυκςξ, ηθδιμζφκδ, 

ηθδπάεεζα, ηαθδπαεές, ηθδπάεδια, ηθδπαεήξ, ηθδπάεδζζξ, 

ηθδζζ-, ηθήζζξ, ηθδηζηυξ, αηθδηές, άηθδημξ, ηθδηυξ, ηθαηυξ, 

Σθδπυθειμξ. 

 

   ηυθιδ αθ. ηάθαξ, α>μ, ημθιάς, ηυθια, ημθιήεζξ, 

ηυθιδια, ημθιχ, ημθιδνία, ημθιδνυξ, ηυθιδζζξ, ημθιδηέμκ, 

ημθιδηήξ, ημθιδηίαξ, ημθιδηζηυξ, ημθιζηυξ, ημθιδηυξ, 

ημθιήηςν, ηυθιζθθμξ (ίθθς), απμημθιχ. 

 

   ηφθδ ηάθαξ, α>ο, πνμηφπηεζ απυ ηαθαζπςνία- νυγμξ, ηάθμξ, 

ηοθςιέκμ ιένμξ ημο ζχιαημξ, ιάθζζηα μ χιμξ απεμθυνμο, 

ζάβια, πνμζηέθαθμ.  ηφθμξ, ηοθαίκς, ηοθάνζμκ, ηοθείμκ, 

ηφθζμκ, ηοθυεζξ, ηοθμεζδήξ, ηοθμηάπδξ, ηοθυς, ηοθαθάκηδξ 

(οθαίκς), ηοθχδδξ, ηφθςια, ηφθςκ, ηφθςζζξ, ηοθςηυξ. 

 

   έηκμξ έηθδκ, αυν. ημο ηθάς, θ>κ, εη ηδξ ηαθαζπςνίαξ ημο 

ζοκεπμφξ ακαηαηχιαημξ βζα κα ιδ ημθθήζεζ ζημκ πάημ ηδξ 

πφηναξ- ποηκυξ γςιυξ ιε υζπνζα, είδμξ πμθημφ ή ποθμφ 

μζπνίςκ.  εηκήνοζζξ (νές), εηκμδυκμξ (δμκές), εηκδνυξ, 

εηκίηδξ. 

 

   άεθδζζξ α (επζηαη.) + ηθάς (η>ε, α>δ), αεθές, αεθεφς, 

αεθδηήξ, άεθδια, αεθδηήν, αεθδηζηυξ, αεθήηνζα, 

αεθδθυνμξ, αεθζυπαζξ (παζξ), άεθζμξ, αεθζυηδξ, αεθμ-, 

άεθμκ, άεθμξ, αεθμζφκδ, αεθμθμνές, αεθμθμνζηυξ, 

αεεθεφς (αέ = αεί), αέεθεοια, αεεθές, αέεθζμκ, αέεθζμξ, 

αεεθδηήν, αεεθδηήξ, άεεθμκ, αεεθμζφκδ, εζεθυξ (εζ-ιί = 

είιαζ)- αβαευξ, ηαθυξ ζημ είδμξ ημο, ηοπενυξ, αίζζμξ, εομίςκμξ, 

εζεθυηδξ, εζεθμ-. 

 

   υηθμξ μ (ελ α, επζηαη.) + ηθάς- πάεδια.  μηθεφς, μηθές, 

υηθδια, μηθήιςκ. 

 

   αηαθυξ α (ζηενδη.) + ηάθαξ- ηνοθενυξ, θεπηυξ, απαθυξ, 

κεακζηυξ, εφεοιμξ.  αηαθυθνςκ (θνδκ), αηάθθς, άηαθια, 

αηζηάθθς (ακαδζπθαζζαζιυξ), αηζηάθθαξ. 

 

   Σάνηανμξ ηάθαξ (θ>ν), ακαδζπθαζζαζιυξ- άαοζζμξ, Άδδξ.  

ηανηάνεζμξ, Σανηανίγς, ηανηανζηή, Σανηανίηδξ, 

ηανηανμφπμξ (έπς), Σανηανυς, Σανηανχδδξ, ηανηάνςζζξ. 

 

   άκηθμκ ακ-ς + ηθάς, δζυηζ έπνεπε κα ακηθείηαζ- ημ νοπανυ 

κενυ ζημ ηφημξ πθμίμο, ημ εκηυξ ημίθμ ημο πθμίμο υπμο «ύδσξ 

ζπξξέεη ην ηε άλσζελ θαη ην εθ ησλ αξκνληώλ», ηαευθμο ημ 

εαθάζζζμ κενυ, δ εάθαζζα, ηαδίζημξ πνμξ άκηθδζδ, ζςνυξ 

ζίημο μ μπμίμξ δεκ θζηιήεδηε.  ακηθές, ακηθία, άκηθδια, 

ακηθίμκ, ακηθδηήν, ακηθδηήνζμξ, ακηθζά, ελακηθχ, 

ελακηθμφιαζ, ελάκηθδζζξ, ελάκηθδια, ελακηθδηζηυξ, αβηθχ 

(κ>β, η>η), αβηθί, αβηθζά, αββθζά (β>η), αβθζά, αβηθίγς, 

άβηθζια, άβηθζζια, αβηθζζιυξ, αβηθζζηήνζ, αβηθίζηνα, 

αβηθζχ, αβηθμφπα, αβηθμφπζ. 

 

   ηδνές ηάθαξ, α>δ, θ>ν- επζηδνχ, θνμκηίγς, πνμζέπς, 

θοθάβς, αβνοπκχ (άπακηα πνμηαθμφκ ηαθαζπςνία).  ηήνδια, 

ηδνήιςκ, ηήνδζζξ, ηδνδηέμκ, ηδνδηήξ, ηδνδηζηυξ, 

ηδνήηνζα, ηδνυξ, ηήνςκ, Σήνεζα, ηήναβια, ηδνάγς, ηδνάς, 

ηδνχ, δζαηδνχ, δζαηήνδζζξ, δζαηδνδηζηυξ, δζαηδνήζζιμξ, 

δζαηδνδηέμξ, παναηδνχ, παναηήνδζζξ, παναηδνές, 

παναηήνδια, παναηδνδζιυξ, παναηδνδηέμκ, παναηδνδηήξ, 

παναηδνδηζηυξ, παναηδνδηήνζμκ, παναηδνδηζηυηδξ, 

απαναηήνδημξ, πνμηδνές, πνμζηδνές. 

 

   ηφνζζξ ηήνδζζξ, εη ημο ηάθαξ (α>ο)- μ επί ημο ηείπμοξ 

πφνβμξ, ηεζπζζιέκδ πυθδ, μπονςιέκδ μζηία, πφνβμξ, έπαθλδ, 

πνμιαπχκ.  ηφννζξ (νζ>ζζ), ηοννίδζμκ, ηφννμξ, ηφνζμξ, 

Σονζδκυξ, Σοννδκυξ, Σοννδκίγς, Σοννδκμθέηδξ (υθθοιζ), 

Σοννδκζημονβήξ (ένβμκ). 

 

   Σνμία ηδνές > ηνές > Σνμία (ε>μ>μζ), ηεζιέκδ επί θυθμο, 

ήηακ ηαθχξ μπονςιέκδ (ηφνζζξ), Σνμίδ, Σνχα (μζ>ς), 

Σνςαδεφξ, Σνςάξ, Σνςζάξ, Σνςζηυξ, Σνχζμξ, Σνςυξ, 

Σνςίξ, Σνχξ, Σνςμθευνμξ, Σνμζγήκ (γδκ = γάς, ανίζημκηακ 

επί θυθμο), Σνμζγήκζμξ, Σνμζγδκίξ. 

 

   ηάθνμξ αθ. ηφπης, νίγα ηαF- (π>θ), ηαηαζηεοάγμκηακ ιε 

αλίκεξ μζ μπμίεξ πηοπμφκ ημ έδαθμξ- πακηάηζ, υνοβια.  ηνάθμξ 
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(ιεηάεεζδ), ηαθνείδ, ηάθνεοια, ηάθνεοζζξ, ηαθνεφς, 

ηάθνδ, ηαθνμεζδήξ, ηαθνχδδξ, ηαθνςνφπμξ (μνφζζς), 

ηάθμξ, ηαθείμξ, ηαθεφξ, ηαθές, ηαθεχκ, ηαθή, ηαθήζμξ, 

ηάθζμξ, επζηάθζμξ, ηαθμεζδήξ, εάπμξ (η>ε), εάπης (αυν. ε-

ηάθ-δκ), εάας (π>α), εάθης, εάρζιμ, εαθή, εαθηήνζ, 

εάθηδξ, κεηνμεάθηδξ, κεηνμεάπηδξ, εαθηζηά, εαθηζάνδξ, 

εαπηζηά. 

 

   ηφιαμξ ηάθμξ > ηάαμξ (θ>α) > ηφαμξ (α>ο) > ηφιαμξ (α>ια, 

θααή – θαιαάκς)- μ ηυπμξ υπμο εάαμκηακ ημ ζχια κεηνμφ 

ηαζ ημ πχια ημ μπμίμ ζοζςνεφμκηακ επ’ αοημφ, επζηάθζμξ 

θίεμξ.  ηοιαάξ, ηοιαεία, ηφιαεοια, ηοιαές, ηοιαήνδξ, 

ηφιαζμξ, επζηφιαζμξ, ηοιαμθέηδξ (υθθοιζ), ηοιαςνφπμξ 

(μνφζζς), ηοιαςνοπές, ηοιαςνοπία, ηοιαμπμές (πμή), 

ηοιαμπυδ, ηοιαμφπμξ (έπς), ηοιαμκυιμξ, ηφιμξ, ημφιπα, 

Σμφιπα, ημοιπάνς, ημοιπένκς. 

 

   δφς μο-ηάς ( = ηζηνχζης, πθήηης, αάθθς,  η>δ, α>ο), αθ. 

ηφ-πης (η>δ), δζυηζ εζζένπεηαζ ημ ααθθυιεκμ υπθμ ζημ ζχια 

(ακαθένεηαζ ηαζ επί παεδιάηςκ)- αοείγς, αμοηχ, θεάκς ή 

πδβαίκς ιέζα ζε…, εζζένπμιαζ, επί υπθςκ (λίθμοξ), αοείγμιαζ 

ζημ ζχια, επί ημο δθίμο, ααζζθεφς, επί ζιαηζζιμφ ηαζ 

μπθζζιμφ, εζζένπμιαζ ζε…, εκδφμιαζ, επί παεδιάηςκ ηαζ 

παεχκ, επένπμιαζ.  δφκς, δφμιαζ, εζζδφς, εζζδφκς, είζδοζζξ, 

δφζζξ, δφηδξ, δοηζηυξ, δοηζηά, Αοηζηυ, δοζιζηυξ, δοζιή, 

δοζιάξ, δοειή (ζ>ε), εκδφς, εκδφκς, έκδοζζξ, εκδοηήν, 

εκδοηυξ, έκδοια, κηφκς (ε-κδφκς, κδ>κη), κηφια, κηοιέκμξ, 

κηφζζιμ, κηοηυξ, ηαηαδφς, ηαηαδφκς, ηαηάδοζζξ, 

ηαηαδφηδξ, ηαηαδοηζηυξ, εηδφς, εηδφκς, έηδοια, εηδφζζα, 

έηδοζζξ, εηδεδοιέκμξ, βδφκς (ε-ηδφκς, η>β), βδφζζιμ, 

βδοηυξ, βδφιαηα, βδοικυξ, ηάκδοξ (παξ, πακ, π>η)- ιακδφαξ 

πεζνζδςηυξ, ηακδφηαθζξ, ηακδοηάθδ. 

 

   δοάς δφς ( = επί παεδιάηςκ ηαζ παεχκ)- αοείγς ζε 

δοζηοπία.  δοενυξ, δφδ, δφα, δοδπαεήξ, δφσμξ, μδφκδ (μ ελ α 

επζηαη.), μδοκάς, μδοκδνυξ, μδοκανυξ, μδφκδια, 

μδοκήθαημξ (θέκς), μδοκδθυνμξ, μδοκμζπάξ (ζπάς), 

μδοκχδδξ. 

 

  δοζ- δφζ-ς, ιέθθ. ημο δφς, αθ. δοάς- πνμεειαηζηυ ιυνζμ 

έπμκ ηδκ έκκμζα ηδξ δοζημθίαξ, δοζηοπίαξ, πμθθέξ θμνέξ 

ηαηακηά ζπεδυκ υπςξ ημ ακ ζηενδηζηυ. 

 

   μδφνμιαζ μ (αενμζζη.) + δοζ- (ζ>ν, υπςξ  ιίζβμοζα – 

ιζνβχζα), αθ. δφ-ς, δο-άς, μδο(κδ)νυξ- ενδκχ, ηθαίς, πεκεχ.  

υδονια, μδονιυξ, μδφνηδξ, μδονηζηυξ, μδονηυξ, μδφζζμιαζ 

(νζ>ζζ)- πμθχκμιαζ, μνβίγμιαζ, ιζζχ, ιέιθμιαζ, Οδοζζεφξ 

(ςξ ιζζμφιεκμξ απυ ηάπμζμοξ εεμφξ ηαζ ακενχπμοξ), 

Οδφζζεζα, Οδοζζασηυξ, Οδοζζεία, Οδφζζεζμξ, Οδοζζήζμξ, 

Οδοζεφξ, Οδοζζεζαηυξ, Οθοζζεφξ (δ>θ). 

 

   δκυθμξ δφκς + μρ (βεκ. μπυξ) > δοκμπμξ > δκυπμξ > δκυθμξ 

(π>θ)- γυθμξ, ζηυημξ, ιαονάδα.  δκμθυεζξ, δκυθεςξ, 

δκμθενυξ, δκμθυμιαζ, δκμθχδδξ, βκυθμξ (δ>β), βκμθενυξ, 

βκμθυς, βκμθχδδξ, γυθμξ (δ>γ), γυθςζζξ, γυθςια, γμθυς, 

γυθεμξ, γμθενυξ, γμθενυηδξ, γυθζμξ, γμθμ-. 

 

   εείκς μο-ηά-ς, η>ε, α>ε>εζ- ηφπης, πθήζζς, θμκεφς.  

εέκαν, εκεεκανίγς, οπμεέκαν, μπζζεέκαν (μπίζς). 

 

   ζεέκμξ εεκ-είκ, απανέιθ. ημο εείκς- ζζπφξ, δφκαιδ, 

ζςιαηζηή νχιδ, ηνάημξ, δφκαιδ ζηναηζςηζηή, ζηνάηεοια, ζε 

πενίθναζδ υπςξ ημ αία, ιέκμξ.  ζεεκανυξ, ζεέκεζα, ζεέκζμξ, 

ζεεκμ-, ζεεκυς, ζεέκς, αζεεκήξ (α, ζηενδη.), αζεέκεζα, 

αζεεκές, αζεεκζηυξ, αζεεκζηά, αζεεκζηυηδξ, αζεεκμ-, 

αζεεκχ, αζεέκςζζξ, ηέκηςν (ε>η), ηεκηυνεζμξ, 

ηεκημνυθςκμξ, εέκεθμξ (εθαφκς), εονοζεέκδξ, 

Βονοζεέκδξ. 

 

   ςεές μοηάς (μο>ς, η>ε, α>ε), ζ-εε-κυς- ςεχ πνμξ ηα 

μπίζς, ακαβηάγς ζε οπμπχνδζδ ηαηά ηδκ ιάπδ (εε-ίκς), ςεχ, 

ζημοκηχ, ζπνχπκς, απμιαηνφκς, εηδζχης, ελμνίγς, απςεχ 

δζα ηδξ αίαξ, ακμίβς δνυιμ βζα ημκ εαοηυ ιμο.  ςεχ, χεδζζξ, 

ςείγς, ςεζζιυξ, χζζξ (έ-ςζ-α, αυν. ημο ςεές, ε>ζ), ςζιυξ, 

ςζηέμκ, χζηδξ, ςζηζηυξ, ςζηίγμιαζ, ςζηζμφιαζ, ςζηζζιυξ, 

ςζηυξ, ςζηήναξ, δζςζηήναξ, έπςζζξ, επςζηνίξ, 

ζοκςζηίγμιαζ, ζοκςζηζζιυξ, πνμςεχ, πνυςζζξ, άκςζζξ, 

οζζυξ (χζζξ > ςζ-ζυξ > οζζυξ, ς>ο)- αηυκηζμ, έκμζζξ (εκ, 

ς>μ)- ζείζζξ, ηζκαβιυξ, ηθυκδζδ, εκμζζ-, έκκμζζξ, εκκμζζ-, 

Βκκμζίδαξ. 

 

   χζιςζζξ ςζιυξ (ςεές = ακμίβς δνυιμ βζα ημκ εαοηυ 

ιμο)- θαζκυιεκμ ηαηά ημ μπμίμ βίκεηαζ δζείζδοζδ δφμ οβνχκ 

δζαθμνεηζηήξ ποηκυηδηαξ, δζα ιέζμο διζδζαπεναημφ 

δζαθνάβιαημξ.  ςζιςηζηυξ, ςζιμ-, υζιςζζξ (ς>μ), 

μζιςηζηυξ. 

 

   μεκείμξ ςεές > ςεέκεζμξ > ςεκείμξ > μεκείμξ (ς>μ, αθ. 

υζιςζζξ)- λέκμξ, πανάδμλμξ.  μεκζυηοιαμξ, υεζγα, μεέηδξ. 

    

   ζπνχπκς ζ + πνμ + ςεχ (ε>π, υνκζεμξ – υνκζπμξ)- ςεχ.  

ζιπνχπκς (π>ιπ), ζιπνςλζά, ζπνςπηυξ, ζπνςλίδζ. 

 

   εχναλ ς-εχ + νάζζς (ιέθθ. νάλ-ς), δζυηζ απςεεί ηα 

πθήβιαηα ηςκ υπθςκ- εχναηαξ.  εχναηαξ, εςναηείμκ, 

εςνάηζμκ, εςναηίγς, εςναηζζιυξ, εςνδηηήξ, εςνήζζς, 

εςναηζηυξ, εςναηίηδξ, εςναημ-, εςνδημθυνμξ, εχνδλ, 

εχνδλζξ, εςνάηζζζξ, εςνδηηυ, εςναηςηυξ. 

 

   εφνα δφ-ς ( = εζζένπμιαζ), δ>ε  ή  εχναλ (ς>ο), δζυηζ 

πνμζηαηεφεζ μζηία, δςιάηζμ, ιάκδνα, αοθή- πυνηα.  

εονάβιαηα (άβια), εονάγς, εφνδα, εφναγε, εφναζεε, 

εφναεεκ, εφναεζ, εοναίμξ, εφναζζ, εοναοθές, εοναοθία, 

εονευξ, εονευς, εφνεηνα, εφνζμκ, εονίξ, εονμημπές 

(ηυπης), εονυς, εονςνυξ (μφνμξ), εονίδαζ, εονίδα, 

εονςνείμκ, εφνςια, εονεμ-, Θφνζμκ, εονμ-, εονμεζδήξ, 

εονεΎζημξ, εονμεζδζηυξ, εονμεζδίκδ, εονμεζδζζιυξ, 

εονμεζδίηζξ, εονμεζδμ-, πανάεονμ, παναεφνζ, παναεονάηζ, 

παναεονεμεζδεηημιή, παναεονμεζδήξ, παναεονυθοθθμ, 

εηπαναεονχκς, εηπαναεφνςζζξ. 

 

   έες πνηι. εί-ςε-α ηαζ έ-ςε-α (ηείηαζ ακηί εκεζηχημξ), 

οπενζοκη. εζ-χε-εζκ. Σα εζ- ηαζ ε- είκαζ εη ημο εζιί, δδθαδή ςε-

χ εκηυξ ιμο (εζιί) = ζοκδείγς, έπς ζοκδείζεζ- είιαζ 

ζοκδεζζιέκμξ, ζοκδείγς, έπς ηδκ ζοκήεεζα.  είςεα, έςεα, 

έεμξ, εεήιςκ, εεδιμζφκδ, εείγς, εζείγς, εεζηυξ, έεζιμξ, 

έεζιμκ, έεζια, έεζζια, εεζζιυξ, εεζζηυξ, εζςευηςξ, εεάξ, 

αήεδξ (α, ζηενδη.), αδείγμιαζ, αήεεζα, αδείδ, αδεέζζς, 

αδεές, έεκμξ, εεκάνπδξ, εεκανπία, εεκζηυξ, εεκίηδξ, 

μιμεεκία, μιμεεκήξ, εεκζηυηδξ. 

 

   ήεμξ έες, ε>δ- ζοκήεδξ δζαιμκή, εκδζαίηδια, έεμξ, 

ζοκήεεζα, έεζιμ, παναηηήναξ, επί ηνυπςκ.  δεζηυξ, 

δεζηεφμιαζ, δεζημθμβχ, δεζημθμβία, δεζημθυβμξ, δεζηυηδξ, 

δεμπμζές, δεμπμζία, δεμπμζυξ, δεάξ, δεείμξ, δεαίμξ, 

εοήεδξ, εοήεεζα, ήεεσ, ήημν (ε>η), ζοκδείγς, ζοκήεεζα, 

ζοκήεεζμ, ζοκήεδξ, ζοκήεςξ. 

 

   κυεμξ ακ (ανκδη.) + έες > ακεες > κεες > κυεμξ (ε>μ)- μ 

ιδ βκήζζμξ, μ ιδ εη κμιίιμο βάιμο, πθαζηυξ, ηίαδδθμξ.  

κμεεία, κμεεφς, κυεεοζζξ, κμεεοηήξ, κμεμ-, ιυεςκ (κ>ι), 

ιυεαλ, ιμεςκία. 

 

   δζαζηάς δζα + έες, εεάξ > δζαεεάς > δζαζηάς (ε>ζ, ε>η)- 

ηνέθς ηαηά μνζζιέκμ ηνυπμ, επζαάθθς δίαζηα, δζάβς ηαηά 

ηάπμζμκ ηνυπμ, είιαζ ηνζηήξ ή δζαζηδηήξ, ηνίκς ηάπμζμκ, μνίγς, 
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απμθαζίγς, δζεοεφκς, ηοαενκχ, δζαθθάζζς, ζοιθζθζχκς, γς, 

δζαιέκς.  δίαζηα, δζαίηδια, εκδζαίηδια, δζαίηδζζξ, 

δζαζηδηήνζμκ, δζαζηδηήξ, δζαζηδζία, δζαζηδηζηυξ. 

 

   εάκαημξ μο-ηά-ς (η>ε) + άημξ ( = αθαθεείξ, αθ. άκ-αημξ), 

εείκ-ς (εζ>α) = θμκεφς, εακάζζιμξ, εακαηδθυνμξ, 

εακαηδθμνία, εακαηυς, εακαηάς, εακαηδβυξ (άβς), 

εακαηήζζμξ, εακαηζάς, εακαηζηυξ, εακαηυεζξ, εακαημ-, 

εακαημφζζα, εακαηχδδξ, εακάηςζζξ, εακαηάξ, εακαηενυξ, 

εακαηδνυξ, εακαηζηυ, εακαηζζιυξ, εακάηςια, εακαηχκς, 

εακή, αεάκαημξ, αεακαζία, Ώεακαζία, Ώεακάζζμξ, 

Θακάζδξ. 

 

   εκήζης, εκάζης ιέθθ. εακ-μφιαζ, αυν. έ-εακ-μκ, εη ημο 

εάκαημξ- απμεκήζης, εηπκές, πάκμιαζ, πεεαίκς, απυθθοιαζ, 

ηαηαζηνέθμιαζ.  απμεκήζης, ηεεκευξ (ηέεκδηα, πνηι. ημο 

εκήζης), ηεεκδηυξ, ηεεκδηοία, ηεεκδεχζα, εκδζείδζμξ, 

εκδζίδζμξ, εκδζζιαίμξ, εκδλζιαίμκ, εκδημ-, εκδηυξ, 

εκδηυηδξ, εκδηυθνςκ (θνμκχ), εκαζίιζ, εκδζζ-, εκδζζιυηδξ, 

εναζίιζ (κ>ν), πναζίιζ (ε>π). 

 

   πεεαίκς α-πέεακ-ε, αυν. ημο απμεκήζης, πεεαιεκαηγήξ, 

πεεαιυξ, απεεαιυξ, πεεαιέκμξ, απμεαιέκμξ.  

 

   ηηείκς αυν. έη-ηακ-μκ (ηακ-, εη ημο εάκ-αημξ, ε>η), ημ η εη 

ημο εη (εη-εακαηχκς)- θμκεφς, ζθάγς, εοζζάγς, απμηηείκς.  

απμηηείκς, ηηέκκς, ηηαίκς, ηηίκκοιζ, ηηυκμξ (ε>μ), 

ηηάκηδξ, ηηάξ, ηαηαηηείκς, ηαίκς (υπςξ άνηημξ – άνημξ), 

ηαζκίξ, ημκή (αζ>μ), ηυκδ, ηαηαημκά. 

 

   ζηηίκμξ είιζ (νίγαζ ζ-) + ηηείκς (εζ>ζ)- είδμξ ανπαηηζημφ 

πηδκμφ, είδμξ θφημο.  ίηηζξ ( = ημοκάαζ, ηηάξ, ιεημπ. αμν. ημο 

ηηείκς), ζηηίδζμξ, ηηίδεμξ, ηηίξ, ζηηέα, ίηηενμξ ( = ηζηνζκάδα, 

ηάπμζμ πηδκυ, εη ημο ζηηίξ, έπεζ θαζιυ πνχιαημξ ηζηνζκυθαζμο), 

ζηηενυμιαζ, ζηηενζάς, ζηηενζηυξ, ζηηενχδδξ, ζηηενίαξ, 

αηζίδα (α, εοθςκ. + ζ-ηηίξ, ηη>ηζ)- ημ ημοκάαζ, αηζίδζ, 

αηζίδαξ. 

 

   κέηηαν κδ, κε (ανκδη.) + ηηάξ (ιεημπ. ημο ηηείκς), ήηακ 

απαβμνεοιέκδ δ πνήζδ ημο ζημοξ ακενχπμοξ ςξ πανέπμκημξ 

αεακαζία- ημ πμηυ ηςκ εεχκ.  κεηηάνεμξ, κεηηάνζμκ, 

κεηηανίηδξ, κεηηανζχδδξ, κεηηανχδδξ, κεηηανμ-, 

Νεηηάνζμξ, κεηηανίκζ. 

 

   ζηοθεθίγς αθ. ηφπ-ης (π>θ) + εθάς, είθς ( = πθήηης, 

δζχης, ζοζηέθθμιαζ)- ηηοπχ ηάηζ ζζπονχξ ηαζ δζαζείς αοηυ, 

ηαηχξ ιεηαπεζνίγμιαζ.  ζηοθεθυξ, ζηοθθυξ, ζηοθθχδδξ, 

ζηοθεθζβιυξ, ζηφθς- ζοζηέθθς, ζοιιαγεφς, επί ζηοθήξ 

βεφζεςξ, είιαζ ηναπφξ, αοζηδνυξ, ηαηδθήξ, ζηφθς ένζα, 

ζηοθυεζξ, ζηοθμηυπμξ (ηυπης), ζηοθυξ, ζηοθυηδξ, 

ζηοθμφηζζημξ, ζηοθηζηυξ, ζηοθάδα, ζηοθίγς, ζηοθκυξ, 

ζηοθκυηδξ, ζηοθκά, ζηφιια (θι>ιι), ζηοικυξ, ζηφρζξ, 

ηφρδ, ζηφρδ, ζηοπηζηυξ (θ>π), ζηοπηδνία, ζημοπέηζζ, 

ζηοπηδνζχδδξ, ζηοππείμκ,  (πη>ππ), ζηφππδ, ζηοππέσκμξ, 

ζηφππζκμξ, ζηοπείμκ, ζημοπί, ζημοππί, ζημοπζάγς, 

ζημοπυπανημ, ζηοπυπανημ, ζηφπμξ, ζηοπυβθοθμξ, 

ζημφπςια, ζημοπχκς, ζημοπςηήνζ, ζημοπςηυξ, ζηφας 

(θ>α), ζηφρζιμ, ηοιθαθίδα (θ>ιθ, ζηφθς = λεναίκμιαζ)- 

θίικδ ζηδκ Ώνηαδία έπμοζα άζηαηδ ζηάειδ, ηοιθαθία, 

ηφιθαθμξ, ηοιθαθίξ, ηοιθάθζμξ, ηοιθήθζμξ. 

 

   ζηείας αθ. ηφπης, νίγα ηαπ-, ηαα- (α>ε>εζ)- παηχ, 

ηαηαπαηχ, ηζαθαπαηχ, επί ίππςκ, απμθφη., παηχ, ααδίγς.  

ζηεζαεφξ, ζηεζαία, ζηίαμξ (εζ>ζ), ζηζαυς, ζηζααδεφς, 

ζηζαάδζμκ, ζηίας, ζηζααδμημζηές (ημίηδ), ζηζααδμπμζέμιαζ, 

ζηζαάγς, ζηζαανυξ, ζηζαανυηδξ, ζηζαανυπεζν, ζηζαανυς, 

ζηζαάξ, ζηζαεία, ζηζαεφξ, ζηζαεοηήξ, ζηζαεφς, ζηζαές, ζηίαδ, 

ζηζαήεζξ, ζηζαίδ, ζηζαζάς, ζηίαα, ζηζαίγμιαζ, ζηζαάθζ, 

ζηίαςζζξ, ζηζπηυξ (α>π), ζηίθμξ (α>θ), ζηζθνυξ (ζηζαανυξ > 

ζηζανυξ > ζηζθνυξ), ζηζθνάς, ζηζθνυηδξ, ζηζαάδα, ζηζαακυξ, 

ζηζαάκζ, ηίαμξ, ζημζαάξ (εζ>μζ), ζημζααζία, ζημζαάγς, 

ζημζααζιυξ, ζημζαάζζιμξ, ζημζααζηήξ, ζημζαή, ζημζαδδυκ, 

ζημζαμεζδήξ, ζημίαα, ζημίααβια, ζηεζαάδα, ζημίααζια, 

ζημζααζηυξ, ζημζααπηυξ, ζημζαζάγς, ζηέιας (εζ>ζ, α>ια), 

ζηειαάγς. 

 

   ζηέιθοθμκ ζηείας, ζηέιας (α>θ)- υβημξ εθαζχκ ή 

ζηαθοθζχκ απυ ημκ μπμίμ ελήπεδ δζα πζέζεςξ ημ θάδζ ή μ 

μίκμξ.  ζηειθοθίξ, ζηειθοθίηζξ, ζηειθοθίηδξ, ζηειθοθίαξ, 

ζηαθοθίξ (ε>α), ζηαθοθή, ζηαθίξ, αζηαθίξ, ζηαθίδα, 

ζηαθζδεοηαίμξ, ζηαθζδεοηυξ, ζηαθζδυς, ζηαθοθάβνα 

(άβνα), ζηαθοθδηυιμξ (ημιές), ζηαθοθδ-, ζηαθοθίγς, 

ζηαθφθζκμξ, ζηαθοθίκμξ, ζηαθφθζμκ, ζηαθφθζ, ζηαθοθίηδξ, 

ζηαθοθμ-, ζηαθφθςια, ζηαθοθαία. 

 

   ζηείκς εείκς (ε>η), ς-εέ-ς, ζηείας, ζηέιας, άπακηα εη ημο 

μοηάς, ιε ανπζηή ζδιαζία ηδκ ημο πζέγμιαζ, είιαζ πθήνδξ, 

οπμθένς, (ζηέιας = ηαηχξ ιεηαπεζνίγμιαζ, πάζπς)- 

ζηεκμπςνχ, ζηεκεφς, ζοιποηκχκς, ζοζηέθθς, βέις, 

οπμθένς.  ζηείκμξ, ζηεζκαφπδκ (αοπήκ), ζηεζκςπυξ (ςρ), 

ζηεκςπή, ζηεκχπανπμξ, ζηεκςπείμκ, ζηέκς, ζηεκυξ, ζηεκμ-, 

ζηεκάγς (άβς, βζ>γ), ζηέκαβια, ζηεκαβιυξ, ζηεκαβιχδδξ, 

ζηεκαηηζηυξ, ζηεκαηηυξ, ζηεκαπές (β>π), ζηεκαπίγς, 

ζηεκάπς, ζηέκμξ, ζηεκυηδξ, ζηεκυς, ζηεκοβνυξ (α>ο), 

ζηεκοβνή, ζηεκχδδξ, ζηέκςια, ζηέκςζζξ, ζηεκάηζ, ζηεκεφς, 

ζηεκαπςνχ (πχνμξ), ηεκή, ηεκζέξ, ηεκήιαπμξ, ηεκυ, 

ζηυκμξ (ε>μ), ζημκαπές (απές), ζημκαπή, ζημκάπδζζξ, 

ζημκαπίγς, ζηυκαπμξ, ζημκυεζξ. 

 

   άζηο βεκ. ά-ζηε-μξ, εη ημο ζηέ-κς = είιαζ πθήνδξ (αθ. 

ζηείκς), ημ α, επζηαη.. Ώθθά: «νη παιαηνί θαζη πόιηλ κελ ηελ 

πνιηηείαλ, άζηπ δε ην ηείρνο» Βοζη., «όηη ηθόκεζζα πνηέ πόιηλ 

αηπύ ηε ηείρνο, πεξί άζηπ θαηά ξσπήτα θείκεζα» ιδν. (λ 473). 

Βάκ έηζζ έπεζ ημ πνάβια ηυηε ιάθθμκ εη ημο ίζηδιζ (νίγα ζηα-, 

α>ο, α>ε), δδθαδή υηζ ζζπονχξ (α, επζηαη.) ίζηαηαζ ζημοξ 

ηζκδφκμοξ-  έδνα ακενχπςκ, πυθδ.  αζηο-, αζηοκυιμξ, 

αζηοκμιία, αζηοκμιζηυξ, αζηφηνζρ (ηνίας, δζαηνίας), 

αζηοπμθές (πμθές), αζηοπμθία, αζηοπυθμξ, αζηφμπμξ (έπς), 

άζηονμκ (οπμημν.), αζηφεειζξ (εειίγς), αζηείμξ, αζηεΎγμιαζ, 

αζηεζμθμβία, αζηεζαζιυξ, αζηεζυηδξ, αζηζηυξ, αζηίηδξ, 

αζηυξ, ιζηνμαζηυξ, αζηυλεκμξ. 

 

                             Ρίγα  ηαF-  >  ηακ-   

 

   ηακφς αθ. ηφπης, ηακκ…, μ ήπμξ ηδξ πμνδήξ ημο ηυλμο 

αιέζςξ ιεηά ηδκ εηηυλεοζδ ημο αέθμοξ. θεξ μζ ζδιαζίεξ ημο 

ηακφς έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ νίρδ αέθμοξ δζα ημο ηυλμο- ηακίγς, 

εηηείκς, ηεκηχκς ημ ηυλμ, ζφνς ηδκ πμνδή, ζημπεφς, εέης ζε 

ζθμδνή ηίκδζδ, επζηείκς.  ηακφγς, ηακηακφγς (ακαδζπθ.), 

ηακά, ηάκο, ηαΰξ, ηάκοιαζ, ηακζέιαζ, ηακίγς, ηακοζιυξ, 

ηάκοζζξ, απμηάδδκ, ηακαυξ, ηαχξ (ηακφεζ ηδκ μονά ημο), 

παχκ (ηαχξ, η>π), παβχκζ (παχκζ > παβχκζ), παβυκζ, ηζηακυς 

(ακαδζπθ.), ηέηακμξ, ηεηάκςενμκ, ηζηάκ, ηζηάκαξ, Σζηάκδ, 

Σζηάκζα, ηζηακζηυξ, ηζηάκζμξ, ηζηάκζμκ, Σζηάκζμξ, ηζηακζμφπμξ 

(έπς), ηζηακμ-, ηζηακμφπμξ, ηζηακχδδξ, ηζηάκςζζξ, Σακάβνα 

(αβνυξ, άβνα), επδεηακυξ (επί + αέ, α>δ), επδηακυξ (ζοκδν.), 

ηεηαιέκςξ (κ>ι), ηαζκία (α>αζ), ηαζκζάγς, ηαζκίαζζξ, 

ηαζκζυς, ηαζκίδζμκ, ηαζκζμεζδήξ, ηαζκίμκ, ηαζκζχδδξ, ηζηαίκς, 

Σαίκανμξ, ηακαήηζξ (αηίξ, α>δ), ηακείαζ, ηαθάςν (κ>θ), 

ηζζηχκς (ηζηαίκς, η>ηζ), ηζίηςια, ηζζηςηυξ, ηζίηα. 

 

   δκία (δαζ.) ηακφς, ηαζκία (αζ>δ), δ δαζεία εη ημο η- 

παθζκυξ, θμονί δενιάηζκμ, ζδίςξ ηςκ ζακδαθζχκ.  δκζμπεία 

(έπς), δκζμπές, δκζμπεφς, δκίμπμξ, ακήκζμξ (ακ, ανκδη.), 

ακίμπμξ (δ>α). 
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   ηείκς ηακφς, ηαζκία, αζ>εζ- ηεκηχκς δοκαηά, ηείκς ζημ 

έπαηνμ, εηηείκμιαζ, πνμζθένς, ζημπεφς, δζεοεφκς πνμξ 

ηάπμζμ ζδιείμ, απθχκς, ημπμεεηχ ηαηά ιήημξ, πνμηείκς, 

αβςκίγμιαζ, ιάπμιαζ, πνμζπαεχ, ακαθένμιαζ, ακήης ζε ηάηζ.  

ηεζκζζιυξ, ηεζκεζιχδδξ, ηεζκμδμηίδαξ (δμηίξ), ηέκαβμξ (εζ>ζ, 

άβς, υπμο εηηείκμκηαζ ηα αβυιεκα φδαηα), ηεκαβίγς, 

ηεκαβίηζξ, ηεκαβυμιαζ, ηεκηχκς, ηέκηςια, ηεκηχκμιαζ, 

ηεκηςηυξ, ηέκηα, ηέκςκ, ηέκμκηαξ, ηεκμκημ-, ηεκμκηχδδξ, 

ηεκμκηίηζξ, ηεκμκηίηζδα, αηεκήξ (α, επζηαη.), αηεκχξ, αηεκίγς, 

πνμηείκς, εκηείκς, δζαηείκς, εηηείκς, επζηείκς, ακαηείκς, 

παναηείκς, ηδ (ηείκς = πνμζθένς, εζ>δ)- θάαε, έπε, ηεηαβχκ 

(ηδ, δ>α, ιε ακαδζπθ.)- πζάζαξ, θααχκ, Σζηουξ (ηεηαβχκ, ε>ζ, 

α>ο). 

 

   ηάζζξ ε-ηάε-δκ, αυν. ημο ηείκς, ε>ζ- ηέκηςια, έκηαζδ, 

δφκαιδ.  έηηαζζξ, επέηηαζζξ, έκηαζζξ, οπένηαζζξ, 

οπενηαζζηυξ, ακάηαζζξ, πνυηαζζξ, πανάηαζζξ, δζάηαζζξ, 

οπυηαζζξ, οπμηαζζηυξ. 

 

   ηυκμξ ηακφς, α>μ- αοηυ ιε ημ μπμίμ ηείκεηαζ ηάηζ ή αοηυ 

πμο ιπμνεί κα ηεκηςεεί, ζπμζκί, δεζιυξ, ηαζκία, επί γχςκ ηα 

κεφνα, μζ ηέκμκηεξ, έκηαζδ, ηέκηςια, φρςζδ ηδξ θςκήξ, ημ 

φρμξ ηδξ θςκήξ, μ ηυκμξ θέλεςξ ή ζοθθααήξ, δ ανιμκία ζηδ 

ιμοζζηή, έκηαζδ δοκάιεςξ, πκεοιαηζηή ή δζακμδηζηή ηάζδ ηαζ 

εκένβεζα, ιεηαθ., δ ηάζδ ή δ δζεφεοκζδ πμο αημθμοεεί 

ηάπμζμξ.  ημκαίμξ, ημκάνζμκ, ημκές, ημκή, ημκζαίμξ, ημκίγς, 

ημκζηυξ, ηυκζμξ, ημκζζηέμκ, ημκμεζδήξ, ημκυς, ημκχδδξ, 

ηυκςζζξ, εηηυκςζζξ, ημκςηζηυξ, ζηυκολ (αηίξ, α>ο), ημκχκς, 

ημκζζιυξ, ημκζηυηδηα, ημκμ-, πενζηυκαζμξ, πενζηυκαζμκ, 

πενζημκία, πενίημκμξ, πενζηυκζμκ. 

 

   δμκές ηακφς = εέης ζε ηίκδζδ, ηυκμξ, η>δ- ηζκάγς, 

παναζφνς, επί ήπμο, δζεβείνς.  δυκαλ, δμφκαλ (μ>μο), δχκαλ 

(μο>ς), δμκαηεφξ, δμκαηίηζξ, δμκαηεφμιαζ, δμκαημβθφθμξ, 

δμκαηυεζξ, δμκαημ-, δμκαηχδδξ, δμκαηχκ, δυκδια, δμκδηυξ, 

δμκχ, δμκίγς, δυκαηαξ, δμκάηζμ, δμκζζιυξ, δμκδηήξ, 

δμκδηζηά, δμκδηζηυξ, Αμκμφζα, Αεκμφζα (μ>ε). 

    

   ηζκάζζς ηακφς = εέης ζε ηίκδζδ, ηείκς (εζ>ζ) + άβς (αυν. 

εηζκ-άπεδκ, ιέθθ. ηζκ-άλς)- ζείς, ηζκάγς, ηάκς ηάηζ κα 

πάθθεηαζ, επί πηενφβςκ πηδκχκ.  ηζκάγς (ζζ>γ), ηζκάηηςν, 

ηζκαβιυξ, ηζκάηηνζα, ηζκάπηδξ, λεηζκάγς (λε-), λεηίκαβια, 

ηζζκχ (η>ηζ), ηζζκζά, ηζζκζάνδξ, ηζίκζζια, ηζίκμονμ (μονά). 

 

   Ώεήκαζ α (επζηαη.) + ηακφς, ηακαυξ = εηηεηαιέκμξ, επεζδή 

ζοκίζηαημ εη πμθθχκ ιενχκ (μζηζζιχκ) > Ώηάκαζ > Ώεάκαζ 

(η>ε) > Ώεήκαζ (α>δ), αθ. πάνηδ- δ πυθδ Ώεήκα.  Ώεάκαζ, 

Ώεήκαγε, Ώεήκδεεκ, Ώεήκμεεκ, Ώεήκδζζκ, Ώεήκαζα, 

ΏεδκαΎγς, Ώεήκαζμκ, Ώεδκαίμξ, Ώεδκζάς, Ώεδκά, Ώεδκαίδ, 

Ώεήκδ, Ώεάκα, Ώεδκαία, Ώεακαίδ, Ώεακάα, Πακαεήκαζα 

(παξ, πακ), Ώεδκαβυναξ (αβμνεφς), ΏεδκαΎξ, ΏεδκαΎδα, 

αεδκασηυξ, αεδκαίζημξ, Πακαεδκασηυξ, Ώεήκαζμξ, 

Ώεδκζχηδξ, Ώεδκζχηζζζα, αεδκμ-, Ώεδκυδςνμξ, 

Ώεδκμηθήξ (ηθέμξ). 

 

   ηαπφξ ηα-κφς ( = εέης ζε ζθμδνή ηίκδζδ) + πε-φς, πφ-κς = 

ελμνιχ, ηάπα, ηαπέςξ, ηαπεςζηί, ηαπζκά, ηαπίκαξ, ηαπζκυξ 

(ε>ζ), ηαπίζηςξ, ηάπζζηα, ηαπίςκ, ηάπμξ, ηαπο-, ηαπφκς, 

επζηαπφκς, επζηάποκζζξ, ηαπφηδξ, ηαπεία, ηάηα-ηάηα (π>η), 

αηάηα (α, επζηαη.), αηηάηα, ηαπζά, ηαπζκή, ηάπμξ, 

ηαπμβνάθμξ, ηάποκζζξ, εάζζςκ (ηάπ-ζςκ, η>ε, πζ>ζζ), 

εάηηςκ (ζζ>ηη). 

 

   δφκαιζξ ηακφς, ηακά (η>δ, α>ο), έκηαζζξ, ηάκοζζξ = 

δφκαιδ- ζζπφξ, νχιδ, πμζυηδηα (ηακά = επί ιεβάθςκ), 

αλίςια, ζηακυηδηα, ηέπκδ, θμβζηή, νδημνζηή, θάνιαημ.  

δφκαιαζ, δοκαιζηυξ, δοκαιμ-, δοκαιμζηυξ, δοκαιχκς, 

δοκάιςια, δοκαιυς, δφκαζζξ, δοκαζηεία (ίζηδιζ), 

δοκαζηεοηζηυξ, δοκαζηεφς, δοκάζηδξ, δοκαζηζηυξ, 

δοκάζηςν, δοκαηές, δοκάηδξ, δοκαηυξ, δοκαηυκ, δοκδνυξ, 

δοκμηυξ, δοκαιςιέκμξ, αδφκαημξ, αδοκαιία. 

 

   έημξ Αςν. ηαζ Ώζμθ., Fέημξ (υπςξ ηαζ ηχνα, θέημξ). Βη ηςκ 

αδ- (έ-αδ-κ, αυν. ημο ααίκς) + ημ-κυς ( = εηηείκς), δδθαδή 

αήημξ > αέημξ (δ>ε) έημξ, Λαη. vetus, έηεζμξ (ηεί-κς), εηήζζμξ 

(εζ>δ), εηήν, εηδζίαζ, εοεηδνία, εοεηία (εζ>ζ), κέςηα (κέμξ, 

με>ς), θέημξ, θεηζκυξ, εθέημξ, εθεηζκυξ, πνδηήκ (πνμ, με>δ), 

ηήηεξ (ημ έημξ, με>δ)- ημφημ ημ έημξ, ηδηζκυξ, ζήηεξ (η>ζ), 

ζάηεξ (δ>α). 

 

   δάκ ηακ-φς, η>δ- επί ιαηνυκ πνυκμκ, πνμ πμθθμφ.  δήκ 

(α>δ), δμάκ (α>μ), δδκαίμξ, δδκαζυξ, δδνυξ (κ>θ>ν), 

δδνυαζμξ, δδεάηζξ, δδεά, δδεφκς.  

 

                              Ρίγα  ηαF- > ηακ- > ηεθ- 

 

   ηέθμξ ηακφς, ηείκς, εηηείκς = ελαπθχκς, ιαηνφκς (ζημ 

έπαηνμ = ηέθμξ), ηείκς ηδκ πμνδή ημο ηυλμο ιμο βζα κα πεηφπς 

ημκ ζημπυ ιμο, ζηυπμ ιμο (ηέθμξ = ζημπυξ, εηπθήνςζδ, 

δαζιυξ, δ δζαιμίναζδ θείαξ, δζακμιή ιεηά ημ πέναξ ημο 

ηοκδβζμφ). Αδθαδή δ νίγα ηακ- > ηεκ- (α>ε) > ηεθ- (κ>θ) > 

ηέθμξ- μ επζηεοπεήξ ζημπυξ, εηπθήνςζδ, εηηέθεζδ (αθ. μο-ηά-

ς), εκηέθεζα, ηεθεζυηδηα, πέναξ, ανπή, αλίςια, θυνμξ, δαζιυξ, 

οπμφνβδια, ένβμ, ζημκ πθδε., πνμζθμνέξ ή ζενέξ ηεθεηέξ 

μθεζθυιεκεξ ζημοξ εεμφξ, μ βάιμξ, υπςξ ημ ηεθεοηή, εάκαημξ, 

δ ηονία οπυεεζδ, ημ ανααείμ ζημοξ αβχκεξ.  ηεθές, εηηεθχ, 

εηηέθεζζξ, ηέθεζμξ, ηέθεμξ, ηεθεζχκς, ηεθάνπδξ, ηεθέανπμξ, 

ηεθεανπία, ηεθέεζξ, ηεθεζμ-, ηεθεζυηδξ, ηεθεζυς, ηεθείς, 

ηεθείςια, ηεθείςζζξ, ηεθεζςηήξ, ηεθεζςηζηυξ, ηεθεμ-, 

Σεθέμκηεξ, ηεθεζζάγς, ηεθεζίαξ, ηεθεζίδνμιμξ, ηεθέζζμξ, 

ηεθεζζμονβές (ένβμκ), ηεθεζζμφνβδια, ηεθεζζμονβία, 

ηεθεζζμονβυξ, ηεθέζης, ηέθεζια, απμηέθεζια, 

απμηεθεζχκς, απμηεθείςια, ηεθεζιυξ, ηεθεζζζ-, 

ηεθεζηήνζμκ, ηεθεζηήξ, εηηεθεζηήξ, ηεθεζηζηυξ, ηεθέζηνζα, 

ηεθέζηςν, ηεθεζθμνές, ηεθεζθυνδζζξ, ηεθεζθμνία, 

ηεθεζθυνμξ, επζηεθχ, επζηεθείμ, επζηεθάνπδξ, ηέθια, 

ηεθιαηζαίμξ, ηεθιαηυμιαζ, ηεθιαηχδδξ, ηεθιίξ, ηέθζμκ. 

 

   ηεθεηή ηεθές, ηεθεηάνπδξ, ηεθεηανπία, ηεθεηανπέμιαζ, 

ηεθεημονβυξ, ηεθεημονβία. 

 

   ηεθεοηή ηεθεζυς, εζ>ε, μ>ο- εηηέθεζζξ, ηέθμξ, εάκαημξ.  

ηεθεοηαίμξ, ηεθεοηάς, ηεθέςξ, ηεθεςηζηυξ, ηεθήεζξ, ηέθεμξ, 

ηεθζηυξ, ηεθίζης, ηεηεθεζιέκμξ (ακαδζπθ.), ηέθθς, ακαηέθθς 

(ακά), ακαημθή (ε>μ), ακημθή, ακημθίδ, ακαημθζηυξ, 

ακαηυθζμξ, ακηυθζμξ, Ώκαημθή, Ώκαημθία, ακαημθζηά, 

Ώκαημθζηή, Ώκαημθζηυ, Ώκαηυθζμξ, ακαημθίηδξ, 

ακαημθίηζημξ, εκηέθθμιαζ, εκημθή, εκημθέαξ, εκηεηαθιέκμξ, 

εκημθμ-, κηεθάθδξ, κηεθαθίγς, κηεθαθχ, ηεθάθδξ, ηεθάθζζια. 

 

   πακηεθήξ παξ, πακ + ηέθμξ, πακηεθχξ, Πακηεθήξ, 

Παζζηεθήξ, παζηείθδ, εοηεθήξ, εοηέθεζα, λεθηίθαξ (ελ + 

εοηεθήξ, ο>θ, ε>ζ), λεθηζθίγς, λεθηίθα, λεθηζθζζιέκμξ, 

ηεφηθμκ (εοηεθήξ, εκδμακηήπδζδ), ζεφηθμκ (η>ζ), ηεοηθίξ, 

ηεοηθυεζξ, Σεφηθμοζα, εκηεθέπεζα (εκ + ηεθές + έπς), 

εκδεθέπεζα (η>δ), εκδεθεπήξ, εκηεθχξ, εκηέθεζα, δζαηεθχ. 

 

  ηεθχκδξ ηέθμξ + ςκέμιαζ, ηεθςκεία, ηεθςκείμκ, ηεθςκές, 

ηεθςκήηδξ, ηεθςκία, ηεθςκζάξ, ηεθςκζηυξ, ηεθχκζμκ, 

ηεθςκζαηυξ, εηηεθςκίγς, εηηεθςκζζηήξ, εηηεθςκζζιυξ. 

 

   ηήθε ηέθμξ, ηεθές, ε>δ- ιαηνάκ, πυννς.  ηδθ-, ηδθε-, 

ηήθζζημξ, ηδθία, ηδθυεεκ, ηδθυεζ, ηδθμί, ηδθμ-, ηδθυζε, 

ηδθμηάης, ηοθμφ, ηδθφβεημξ (άβς, α>ο, αοηυκ πμο βέκκδζε 

ηακείξ ηεθεοηαίμ), ηήθςεεκ, ηδθχεεκ, ηδθςπυξ (ςρ), 
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ηδθχπζξ, άηεν (α, επζηαη., θ>ν), άηενεε. 

 

   ηένια ηέθμξ, θ>ν- ηέθμξ, άηνμ, υνζμ, απμηέθεζια, ηέθμξ 

πνυκμο, ορίζηδ δβειμκία.  ηενιάγς, ηενιαηίγς, ηενιαηυς, 

ηενιαηζζιυξ, ηενιζεφξ, ηενιζυεζξ, ηένιζμξ, ηένιζξ, 

ηενιμδνμιές, ηενιυκζμξ, ηένιςκ, ηένιςκαξ, αηένιςκ, 

αηένιςκαξ, ηένενμκ, ηενενδδχκ, ηένενζμξ, ηένενμξ, 

ηενενςηήν, ηυνια (ε>μ), ηυνιδ, ηνεκάνς (ηενιάνς, εν>νε, 

ι>κ), ηνεκάνζζια. 

 

  ηέθνα ηέν-ια + θς-ηζά (νίγα θα-) > ηένθα > ηέθνα 

(νθ>θν)- ζηάπηδ.  ηεθναίμξ, ηεθνάξ, ηεθνήεζξ, ηεθνίγς, 

ηεθνυς, ηέθνζκμξ, ηεθνίαξ, ηέθνζμκ, ηεθνίηδξ, ηεθνμεζδήξ, 

ηεθνυξ, ηεθνχδδξ, ηέθνςζζξ, απμηέθνςζζξ, απμηεθνχκς. 

 

   δένημιαζ ηέν-ια (η>δ) + ημ-ές ( = παναηδνχ)- αθέπς 

ηαεανά, δζαηνίκς, ηονίςξ επί μλείαξ μνάζεςξ (αθέπμοζα ιέπνζ 

ημ ηένια), είιαζ μλοδενηήξ, επί θςηυξ, απαζηνάπης, θάιπς.  

δέδμνηα (πνηι. ημο δένημιαζ ιε ζδιαζία εκεζηςη., ε>μ), 

δένβια (η>β), δένλζξ, δμνηάξ (δέ-δμνηα)- εθαθμεζδέξ ιε 

ιεβάθμοξ μθεαθιμφξ, γμνηάξ (δ>γ), γανηάδζ (μ>α), 

μλοδενηήξ, μλοδένηεζα, δεκδίθθς (δεν- > δεθ- > δεθ-δέθς > 

δεκδίθθς, θ>κ, ε>ζ)- ζηνέθς ημοξ μθεαθιμφξ ηαπέςξ, 

ειαθέπς, νίπκς ιαηζέξ. 

 

   δνάηςκ έ-δναημκ, αυν. ημο δένημιαζ- υθζξ ηνζηέθαθμξ 

(έπςκ έλζ μθεαθιμφξ ηαζ άνα αθέπςκ πμθφ ηαθά), εαθάζζζμξ 

ζπεφξ, ηδνφηεζμκ (έπμκ υθζκ πενζεθζβιέκμκ;), ζηναηζςηζηή 

ζδιαία (δζαηνίκεηαζ απυ ιαηνοά).  δνάηαζκα, δνάημξ, 

δναηαζκίξ, δνάηαοθμξ (αοθίγς), δναηυκηεζμξ, δναημκηίαζζξ, 

δναηυκηζμκ, δναημκηίξ, δναημκημ-, δνάηζκμξ, δνάηζζζα, 

δναηυκζ, δνάημκηαξ, δναημκηζηυξ, δναημφθα, δνάημοθαξ, 

δναημφθδξ, δνάς ( = μνάς), δνχ, δνάζζξ ( = υναια), δνχρ 

(ςρ), δνχπης, δνςπάγς. 

 

   ηνέπς ηέν-ια > ηνε- (εν>νε) + άβς ( = δζεοεφκς ηάηζ πνμξ 

ηάπμο, β>π), ηνέλζιμ, ηνεπάθα, ηνεπακηήνζ, ηνεπάημξ, 

ηνεπάιαηα, ηνεπάιεκμξ, ηνεπμφιεκμξ, ηνάπς, ηνεπε-, 

έδναιμκ (αυν. α΄ ημο ηνέπς), δέδνμια (πνηι. ημο ηνέπς), 

δναιμφιαζ ηαζ δνάιμιαζ (ιέθθ. ημο ηνέπς). 

 

   ηνμπυξ ηνέπς, ε>μ, ηνμπάδδκ, ηνμπάγς, ηνμπασηυξ, 

ηνμπαζμ-, ηνμπαίμξ, ηνμπασζιυξ, ηνμπαία, ηνμπαθείμκ, 

ηνμπάθεζμκ, ηνμπαθία, ηνμπαθίγμιαζ, ηνμπαθυξ, ηνμπακηήν, 

ηνμπάξ, ηνυπαζια, ηνμπαζηζηυξ, ηνμπάς, ηνμπέμξ, ηνμπενυξ, 

ηνμπή, ηνμπδθαζία (εθαφκς), ηνμπδθαηές, ηνμπδθάηδξ, 

ηνμπήθαημξ, ηνμπζά, ηνμπίαξ, ηνμπίαζια, εηηνμπζάγμιαζ, 

εηηνμπζαζιυξ, ηνμπίγς, ηνμπζθία, ηνμπίθμξ, ηνυπζμκ, 

ηνμπζθχδδξ, ηνμπζυξ, ηνυπζξ, ηνμπίζηζμκ, ηνμπίζημξ, 

ηνυπιαθμξ, ηνμπμ-, ηνμπυεζξ, ηνμπχδδξ, ηνυπςζζξ, ηνμπζμ-, 

ηνμπςηυξ, ηνμπαδυκ. 

 

   ηνές έ-ηνε-ζα, αυν. ημο ηνέπς- ηνέπμιαζ ζε θοβή, θεφβς, 

θμαμφιαζ ηάπμζμκ, δεζθζάγς.  ηνείς, ηνεζάξ, ηνέζηδξ, 

ηνέζαξ, ηνήνςκ, πμθοηνήνςκ, άηνεζημξ (α, ζηεν.), αηνεήξ, 

αηνεφξ, Ώηνεφξ, Ώηνείδδξ, ΏηνεΎδδξ, Ώηνείδαξ. 

 

   ηνεθυξ ηνές, ηνήνςκ ( = ηνέιςκ, δεζθυξ, πημμφιεκμξ 

εοηυθςξ), ν>θ, ηνεθαίκς, ηνέθα, ηνεθάδζημ, ηνεθμημιείμ 

(ημιές), ηνεθμ-, Σνέθθμξ, Σνέθθςκ, ηνεθυξ. 

 

   μηνφκς μ (ελ α ζηενδη.) + ηνές (ε>μ>ο), μζ δεζθμί 

πνεζάγμκηαζ πανυηνοκζδ- πανμηνφκς, παναηζκχ, 

παναεαννφκς, επζζπεφδς, ηεκηχ, πανμνιχ.  μηναθέμξ, 

μηνδνυξ, μηνοκηήν, μηνοκηήξ, υηνοκζζξ, πανμηνφκς (πανά), 

πανυηνοκζζξ. 

 

   δνυιμξ δέ-δνμι-α, πνηι. ημο ηνέπς, αθ. έδναιμκ- αβχκαξ 

δνυιμο, ηνέλζιμ, ημ ιήημξ ημο ζηαδίμο, ηυπμξ ηαηάθθδθμξ 

πνμξ ηνέλζιμ, μδυξ, δνυιμξ.  δνυιςκ, δνμιάξ, δνμιεφξ, 

ηαηαδνμιεφξ, δνμιίαξ, δνμιζηυξ, δνμιάς, δνμιάδδκ, 

δνμιαίμξ, δνυιαλ, δνυιδια, δνάιδια, δνμιαίςξ, 

δνμιάνδξ, δνμιείξ, δνμιενυξ, δνμιί, δνμιζηυξ, δνμιμ-, 

δνμιχ, δνμιάς, δνμιχκζμκ, δνμιμθμβχ, δνμιμθυβζμκ. 

 

   δναζιυξ έ-δναι-μκ, αυν. ημο ηνέπς, ι>ζι- απυδναζδ, 

δναπέηεοζδ, θοβή.  δναζηάγς, δναζηεθζά, δναζηεθίγς, 

δναζηεθχ, δναζηέθζζια, δναζηεθζζζά, δναζηέθςια, 

δνήζηζξ (α>δ), δζδνάζης, δνδζηήν, Ώδνάζηεζα (α, ανκδη.), 

άδναζημξ, άδνδζημξ, απμδζδνάζης, απυδναζζξ, 

ακαπυδναζημξ, δναπέηδξ (ι>π), δναπέηζξ, δναπέηεοια, 

δναπέηεοζζξ, δναπεηεφς, δναπεηεία, δναπεηίκδα. 

 

   δυθζπμξ δνυ-ιμξ > δνμ- > δμν- (νμ>μν) > δμθ- (ν>θ) + ίης 

(η>π)- ιαηνφξ δνυιμξ ζηδ ζηαδζμδνμιία, είδμξ επζιήημοξ 

μζπνίμο.  δμθζπαίςκ, δμθζπ-, δμθζπεφς, δμθζπήπμοξ (πμοξ), 

δμθζπήνδξ, δμθζπμ-, δμθζπμηέθαθμξ, δμθζπυεζξ, δμθζπυξ, 

δμθζπυζπζμξ (υζπμξ), δμθζπυζηζμξ (π>η). 

                                                                   

   δνζιφξ έ-δναι-μκ, αυν. ημο ηνέπς, α>ζ- δζαπεναζηζηυξ, 

μλφξ, ηαοζηζηυξ, ενεεζζηζηυξ, επί ηαπκμφ, εενιυξ, αοζηδνυξ, 

πζηνυξ, άβνζμξ.  δνζιφζζς, δνζιφηδξ, δνζιο-, δνζιφθμξ. 

 

   εεέθς ημ ε εη ημο είιζ (νίγα ε-, οπμηαηη. ί-ς, ί-ης = αξ βίκεζ 

υ,ηζ εέθεζ, αξ οπάβεζ, ε-Ύα = ειπνυξ, έθα θμζπυκ) + ηέθμξ (η>ε), 

δδθαδή κα εέθεζ ηακείξ κα πμνεφεηαζ πνμξ ημ ηέθμξ, ημκ ζημπυ, 

ηδκ εηπθήνςζδ ημο πμεμφιεκμο- εέθς, εέθς επζιυκςξ, 

πενζεπμιέκδξ ηαζ ηδξ έκκμζαξ ζημπμφ (ηέθμξ = ζημπυξ) ή 

ζπεδίμο, υιμζμ ημο ιέθθς εη ημο μπμίμο ηαζ δ δζα ημο εέθς 

πενίθναζδ ημο ιέθθμκημξ ζηδκ κεςηένα Βθθδκζηή βθχζζα 

[εέθς ηάικεζ = εα ηάκς, ηαζ ελ αοημφ ηα εεθά, εαθά, εεκά 

(θ>κ), εα] .  εέθς, εεέθςκ, εέθςκ, εεεθδιυξ, εεεθμκηήξ, 

εεεθμκηήν, εεεθμκηίξ, εεεθμφζζμξ, εεθδιαηζηυξ, εεεθδηυξ, 

εεεθήιςκ, εεεθμ-, ζέθς (ε>ζ), εέθδια, εέθδζζξ, εεθήιςκ, 

εέθεμξ, εεθδηήξ, εεθδηυξ, εεθδιαηαίκς, εεθδιυξ, εεθμκηήξ, 

εέθβς (άβς), εέθβδια, εέθβια, εέθβδηνμκ, εέθηηαν (άβς, 

αηηυξ), εέθηηνμκ, εεθηηήνζμκ, εεθηηζηυξ, εεθηηήνζμξ, 

εεθηηφξ, εεθηηήν, εέθηηςν, εέθλζξ, εεθλζ-. 

 

   αζέθβεζα α (επζηαη.) + εέθβς (ε>ζ, αθ. ζέθς)- αημθαζία, δ 

ιεηά εναζφηδημξ αία, θαβκεία, αζζπνυηδηα.  αζεθβήξ, 

αζεθβαίκς, αζεθβζζιυξ, αζεθβμιακές, αζεθβυηενμξ (ηέναξ). 

 

   ηείνς μο-ηά-ς, ηάθ-αξ (α>εζ, θ>ν), εείκς (ε>η, κ>ν), ς-εέ-ς 

(ε>η), ζ-ηεί-ας, ζ-ηεί-κς- ηνίας ή εθίας ζζπονχξ, ηαηαηνφπς, 

ηαθαζπςνχ, ααζακίγς, ηαηαπμκχ, ελακηθχ, πζέγς, εκμπθχ.  

ηείνςκ, αηεζνήξ (α, ζηενδη.), ηενές (εζ>ζ)- δζαηνοπχ, 

δζαπενκχ, ημνκεφς, ηενέηνζμκ, ηένεηνμκ, ηενδδχκ, 

ηενδδμκίγμιαζ, ηένδκ- μ εη ηνζαήξ θζακεείξ, ιαθαηυξ, θεπηυξ, 

ηνοθενυξ, ηεηίδιαζ (ελ ακαδζπθαζζαζιμφ ημο ηείνς, εζ>ζ ηαζ 

απμαμθή ημο ν)- είιαζ εθζιιέκμξ, ηαθαζπςνδιέκμξ, ηεηζδχξ, 

ηένεζκμξ, ηεναιυηδξ, ηενάιςκ, ηενεκμπμζυξ, ηένοξ, 

ηενφζζς, ηενφζημιαζ, ηένπκδξ, ηνέπκμξ (εν>νε), εαζνυξ 

(η>ε, ε>α), εαζνμδφηδξ (δφς). 

 

   ημνές ηενές, ε>μ- ηνοπχ, ημνκεφς, δζαηονήζζς ιε μλεία 

θςκή.  ηυνεοια, ημνεφξ, ημνεοηήξ, ημνεοηυξ, ημνδηυξ, 

ηυνιμξ, ημνεφς, ημνυξ, ηυνμξ, ημνοκάς, ημνφκς, 

ημνοκδηυξ, ημνφκδ, ηυνεοζζξ, ημνεία, ζηυνεδ, ζηυνεοβλ 

(αηίξ, α>ο, η>β), ζημνφκδ, ζημονκάνζ (μ>μο), 

ημονκαναίζηα, ημονκάναξ, ηυνκμξ, ημνκυμιαζ, ηενκεοηυξ, 

ημνμκεοηυξ, ημνκεφς, ηυνκεοζζξ, ημνκεία, ηυνκεοια, 

ημνκεφιαηα, ημνκεοηήξ. 

 



 121   

 

   ήηνμκ α (επζηαη., α>δ) + ηένδκ ( = ιαθαηυξ, ηνοθενυξ)- ημ 

οπμβάζηνζμ, δ εκηενζχκδ ηαθάιμο, επί αββείμο, δ ημζθζά 

αοημφ.  δηνζαίμξ. 

 

   ήηνζμκ α (επζηαη., α>δ) + ηενές ( = δζαηνοπχ), δζυηζ 

δζαπενκάηαζ ζοκεπχξ οπυ ηδξ ηνυηδξ (οθάδζ)- ημ ζηδιυκζ, 

θεπηυ φθαζια δζαθακέξ (ημ δζαπενκά δ υναζδ), ιεηαθ. θφθθα 

εη παπφνμο.  επήηνζιμξ (επί). 

 

   ηνχς ηείνς, ηενές- ηνοπχ, ηναοιαηίγς, πθδβχκς, 

αθάπης, ζοκμοζζάγς.  ηζηνχζης (ακαδζπθ.), ηεηναίκς, 

ηζηναίκς, ηζηνςζιυξ, ηνχζζξ, ηνςζιυξ, ηνςηέμκ, 

ηνςηήνζμκ, ηνςηυξ, ηνςφια, ηνχια, έηηνςζζξ, εηηνςζιυξ, 

ηναφια, ηναοιαηίαξ, ηναοιαηζάς, ηναοιαηίγς, 

ηναοιαηζηυξ, ηναοιάηζμκ, ηναοιαηζζιυξ, ηναοιαημθμβία, 

ηναοιαημθυβμξ, ηναπδηήξ (ηζ-ηνα-ίκς + παηχ, α>δ), 

ηναπδηυξ, ηναπές. 

 

   ηνφς ηνχς, ς>ο- θεείνς, ηαηαζηνέθς, ηαηαηνίας, 

ηαθαζπςνχ, ηαηαπμκχ.  ηνφπς (άβς, β>π), ηνφπμιαζ, 

ηαηαηνφπμιαζ, ηνοπδνυξ, ηνφπζκμξ, ηνοπίμκ, ηνφπμξ, 

ηνφπςζζξ, ζηνφπκμξ, ζηνφπκμκ, ηνφμξ, ηνφζης, ηνοδθίξ, 

ηνφια, ηνοιαθζά, ηνοιαθίηζξ, ηνοιάηζμκ, ηνφιδ, ηνφπα (μ-

πή, δ>α), ηνοπάκδ, ηνοπακία, ηνοπακίγς, ηνοπάκζμκ, 

ηνοπακζζιυξ, ηνοπακμεζδήξ, ηνφπακμκ, ηνοθάθζα (θάθμξ), 

ηνοθάθδ, ηνοπακμφπμξ (έπς), ηνοπακχδδξ, ηνοπάς, ηνφπδ, 

ηνφπδια, ηνοπδιάηζμκ, ηνφπδζζξ, ηνοπδηέμκ, ηνοπδηήν, 

ηνοπδηήξ, ηνοπδηυξ, ηνοζάκςν (ακήν), ηνοζίαζμξ (αίμξ), 

ηνφζζξ, δζάηνοζζξ, ηνμφπα, ηνοπακζά, Σνφπεξ, ηνοπδζζά, 

ηνοπδζυκζ, Σνοπδηή, ηνοπδηήνζ, ηνοπί, ηνφπζμξ, ηνοπίηζα, 

ηνοπμφθα, ηνοπμ-, ηνφπςια, ηνοπχκς, ηνμφθθμξ (ο>μο), 

ηνμοθθςηυξ, ηνμοθθυμιαζ, ηνμφθθζμκ, ηνμφθθα. 

 

   ηνήια ηζ-ηναίκς, αζ>δ- μπή, άκμζβια.  ηνδιαηίγς, 

ηνδιάηζμκ, ηνδιαηυεζξ, ηνδιαηχδδξ, ηνήιδ, ηνήζζξ, 

ηνδηυξ, δζάηνδημξ. 

 

   άκηνμκ εκ (ε>α) + ηνφς, ηνφπα (ο>μ)- ζπήθαζμ.  ακηναίμξ, 

ακηνζάξ, ακηνμεζδήξ, ακηνχδδξ, ακηνμδίαζημξ (δζαζηάμιαζ), 

άκηνμεε, ακηνμθοήξ (θφς), ακηνμπανήξ (παίνς). 

 

   ηνάβμξ Δ εη ημο ηνχβς εηδμπή ηαηαδεζηκφεζ ηδκ 

πνμπεζνυηδηα ηαζ ηδκ αθεθή ακηζιεηχπζζδ ηςκ εηοιμθμβζηχκ 

γδηδιάηςκ, απυ ιένμοξ ηςκ βναιιαηζηχκ ημο πανεθευκημξ, 

ςζάκ εη ιονζάδςκ γχςκ ιυκμκ μ ηνάβμξ κα ηνχεζ ή έζης κα 

ηνχεζ ιε ηάπμζμκ ζδζαίηενμ ηνυπμ (λέπςνα πμο ηοβπάκεζ 

νάεοιμξ ζηδ αμζηή). Δ αθήεεζα είκαζ υηζ βζα κα βεκκήζμοκ μζ 

ηαηζίηεξ υζμ ημ δοκαηυκ ηαηά ηδκ αοηήκ επμπή, μζ αμζημί 

ηναημφκ ημοξ ηνάβμοξ ηθεζζιέκμοξ εκηυξ ιακηνζδίμο. Σμκ 

ηαηάθθδθμ δε ηαζνυ άβμοκ (ην-άβμξ) αοημφξ πνμξ ηζξ ηαηζίηεξ 

πνμξ αάηεοζδ (ην-άβμξ, ην-φς = ζοκμοζζάγς). Σνχγς ( = 

ζοκμοζζάγς, Δζοπ., ηνφ-ς + άβς > ηνοάβζς > ηνχγς, οα>ς, 

βζ>γ)- ημ ανζεκζηυ ηδξ ηαηζίηαξ,.  ηνάβαζκα, ηναβί, ηναβάς, 

ηνάβεζμξ, ηνχγς, Βπζηνάβζμξ, επίηναβμζ, επζηναβίαξ, 

ηναβέθαθμξ (έθαθμξ), ηνάβεμξ, ηναβδθυνμξ, ηναβίαιαμξ 

(ίαιαμξ), ηναβίγς, ηναβζηεφμιαζ, ηναβζηυξ, ηναβζηχδδξ, 

ηνάβζκμξ, ηνάβζμξ, ηναβίζημξ, ηναβμ-, ηναβςδία (άδς, ςδή), 

ηναβςδάνζμκ, ηναβςδές, ηναβχδδια, ηναβχδδξ, 

ηναβςδδηυξ, ηναβςδζηυξ, ηναβςδμ-, ηναβςδυξ, ηναβμφδζ, 

ηναβμφδδια, ηναβμοδζζηυξ, ηναβμφδζζια, ηναβμοδμπμζυξ. 

 

   ενίμκ ηείνς ( = ηνίας) > ηίνμκ (εζ>ζ) > ηνίμκ (ζν>νζ) > ενίμκ 

(η>ε). Σμ θφθθμ ηδξ ζοηζάξ ιέπνζ ηαζ πνμζθάηςξ ημ 

πνδζζιμπμζμφζακ ςξ λέζηνμ ηαεανζζιμφ ζηεοχκ ή πνμξ 

θείακζδ ηαζ ζηίθαςζδ, θυβς ηδξ ηναπείαξ επζθάκεζάξ ημο- 

θφθθμ ζοηζάξ, ηαευθμο, θφθθμ.  ενζάγς, ενίδαλ, ενζδαηίκδ, 

ενμία (εζ>μζ), ενμζμπχθεζμκ (πςθάς), ενφμκ (μζ>ο), ενφζζξ, 

ενφζηα, ενζαζηήξ, ενζδαηδΎξ, ενζδαηζκίξ, ενζκία. 

 

   ηνακήξ ημνές > ημνκήξ > ηνμκήξ (μν>νμ)  ηνακήξ (μ>α)- 

δζαηνοπχκ, δζαπενχκ, ηαεανυξ, δζαοβήξ, ζαθήξ.  ηνακυς, 

ηνάκςια, ηνάκεοζζξ, ηνακμ-, ηνακυηδξ, ηνακςηζηυξ, 

ηνακυξ, ηνακχκς, δζαηνακχκς, ηνακεφς, ηνάκεια, 

ηνακάδα,  

 

    ζηνδκήξ ηνακήξ, α>δ- ζζπονυξ, δοκαηυξ, μλφξ ηαζ 

δοζάνεζημξ, επί ήπςκ, μλφξ.  ζηνδκζάς, ζηνήκμξ, ζηνδκυξ, 

ζηνδκφγς (άγς, α>ο), ζηνδκυθςκμξ, ζηνίλ (α>ζ), ζηνζββίγς, 

ζηνίβθμξ, ζηνίβηθα, ζηνίβθα, ζηνζβηθζά, ζηνζβηθίγς, 

ζηνζβηυξ. 

 

   θεείνς ε-πί (π>θ) + ηείνς (η>ε)- ηαηαζηνέθς, δζαθεείνς, 

θμκεφς, αηζιάγς.  θεαίνς (εζ>αζ), θεάνζζξ, θεανηυξ, 

θεανηζηυξ, θεμνά (α>μ), θεμνεφξ, θεμνία, θεμνζιαίμξ, 

θευνζμξ, θεμνμ-, θευνμξ, θεμνχδδξ, θεμνίαζζξ, δζαθεείνς, 

δζαθεμνά, δζεθεανιέκμξ, αδζάθεμνμξ, αθεμνία, θεείνςκ, 

θεήνςκ (εζ>δ), θεείν, θεεζνίαζζξ, θεεζνζάς, θεενζζ- (επί 

ηαηαζηνμθήξ), ρείνα (θε>ρ), ρεζνζάγς, ρείνζαζια, 

ρεζναθμζθή, ρείναξ, ρεζνήξ, ρεζνζάνδξ, ρεζνζάνζημξ, 

ρεζνίγς, λερεζνίγς (λε-), ρεζνμ-. 

 

   θείς, θείκς, θεζκάς θεείνς, εζ>ζ, ιε απμαμθή ημο ν-- 

εθαηηχκμιαζ, πανένπμιαζ, πάκμιαζ, ιαναίκμιαζ, απυθθοιαζ, 

ηαηαζηνέθς, θμκεφς.  θείδζμξ, θεζκάξ, θείκαζια, θεζκφες, 

θεζηυς, θείζζξ, θεζηυξ, θεζζζηυξ, θεζζζάς, άθεζημξ, Φεία, 

Φείμξ, Φεζχηδξ, Φεζχηζξ, Φεζχηζδα, θεζζζ-, θεζκυπςνμ 

(μπχνα), θεζκμπςνζκυξ, θεζκμπςνζάηζημξ, θείκμοζα, 

ρζκάγς (θε>ρ, αθ. ρείνα), ρίκμιαζ, ρζκάξ, ρίζζξ, ρίκαεμξ 

(θεείνεζ ηα δέκδνα). 

 

   θευκμξ θεμνά, θείκς- θευκμξ, ιάθζζηα δε θφπδ βζα 

αθθυηνζα αβαεά, γδθμηοπία, άνκδζδ, απμπμίδζδ εη θευκμο ή 

δοζιέκεζαξ.  θεμκενία, θεμκενυξ, θεμκές, θεμκχ, θευκδζζξ, 

θεμκδηέμκ, θεμκδηζηυξ, θεμκδηυξ, θεμκενυξ, θηυκμξ (ε>η), 

θημκχ, θημκάς, άθεμκμξ (α, ζηενδη.), αθευκςξ, αθευκδημξ, 

αθεμκία, άθεμκα, αθευκδηα, αθεμκχ, θεδκυξ (ά-θεμκμξ, εη 

ημο θευκμξ, θείκς, θεείνς, εζ>δ), θεήκζα, θεδκμ-, θεδκαίκς, 

θηδκεφς (ε>η), θηήκζα, θηδκμ-, θηδκυξ. 

 

   ηνίας ηείνς > ηεν- (εζ>ζ) > ηνε- (εν>νε) > ηνζ- (ε>ζ) + αάς- 

ηνίας, αθςκίγς, ημπακίγς, γοιχκς, ζοκεθίας, θεείνς, 

ηαηαζηνέθς, ζοιπζέγς, αζπμθμφιαζ πμθφ.  ηνζααηυξ, 

Σνζααθθμί (μθθφς, υθθοιζ, ηαηέηνζαακ, ηαηέζηνεθακ ημοξ 

υιμνμοξ), Σνζααθθζηυξ, Σνζααθθμ-, ηνίααλ, ηνζαάξ, ηνζαεφξ, 

ηνζαέθζ, ηνζαέθα, ηνζαή, ηνζαήδζμκ, ηνζαζηυξ, ηνζαεθίγς, 

ηνζαέθζζια, ηνίαμξ, ηνίαςκ, ηνζαςκάνζμξ, ηνζαςκεφμιαζ, 

ηνζαςκζηυξ, ηνζαχκζμκ, ηνζαςκζχδδξ, ηνζαςκμ-, ηνίρζιμ 

(α>π>πζ>ρ), ηνίρζξ, ηνίιια (αι>ιι), ηνζιιέκμξ, ηνζιιυξ, 

ηεηνζιιέκμξ (ακαδζπθ.), ηνζιιαημθμβές, δζαηνίας (ηνίας = 

αζπμθμφιαζ πμθφ), δζαηνζαή, ηαηαηνίας, ηαηαηνζαή, 

ηαηάηνζρζξ, ηνζρ-, ηνζπηυξ (α>π), ηνζθηυξ (π>θ), ηνίθηδξ, 

ενίρ (η>ε), ενζπμ-, ενζπ-, ενζπχδδξ, ηενέαζκεμξ (ηνίας, νίγα 

ηεν-)- θοηυ υιμζμ ιε ημ θζκάνζ πνμξ ηαηαζηεοή μνιζάξ, 

ηζζημοδζά, ηενεαίκεζκμξ, ηένιζκεμξ, ηενιίκεζμξ, ηνειεκηίκα 

(εν>νε), ηενιζκείξ, ηνειζεζά, ηνέιζεμξ. 

 

   εθίας ηνίας = ζοιπζέγς, ζοκεθίας (η>ε, ν>θ)- πζέγς, 

ηζζιπχ, εκμπθχ, θοπχ, ζοιπζέγμιαζ, ζηεκμπςνχ, ηαηαπζέγς.  

εθζαενυξ, εθίαδ, εθζαίαξ, εθζαχδδξ, εθζπηζηυξ (α>π), εθίρζξ 

(πζ>ρ), εθζιιυξ (αι>ιι), ηεεθζιιέκμξ (ακαδζπθ.), 

ζοκηεεθζιιέκμξ, ζοκεθίας, ζφκεθζρζξ, ηαηάεθζρζξ, θθίας 

(ε>θ), θθίρζξ, θθζά, θθζμααηές. 

 

   εθάς εθίας, ζ>α- ζοκηνίας, ζπάς, ηζαηίγς.  εθαδίαξ, 

εθάζζξ, εθάζια, εθάζπζ, εθαζπίδζμκ, εθάζπζξ, εθάζηδξ, 

εθαζηζηυξ, δζάεθαζζξ, εθαζηυξ, εθάηης, ηεεθαζιέκδ 
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(ακαδζπθ.), θθάς (ε>θ), θθάζια, θθαζηυξ, θθαδζάγς, 

θθάγς, έζθθαζζξ, εζθθάς, εναφς (θ>ν), εναφζια, εναφια, 

εναοζιυξ, εναοζηυξ, εφεναοζημξ, ενοθίζζς (α>ο). 

   ενφπης εναφς + άπης, α>ο- ζοκηνίας, εναφς ζε ιζηνά 

ηειάπζα, ελαζεεκχ, παε., εηκεονίγμιαζ, εηεδθφκμιαζ, γς 

άζςηα, αημθαζηαίκς, αηηίγμιαζ, αθαγμκεφμιαζ, ηαοπχιαζ, 

ημιπάγς, ςναΎγμιαζ.  απμενφπης, δζαενφπης, ενφρζξ 

(πζ>ρ), ενφρζπμξ, ενοαθθίξ (υθθοιζ), ενφιια (πι>ιι), 

ενοιιαηίξ, ενοιιαηίγς, ενοιιάηζζζξ, ενοιιάηζζια, 

ενοιιαηζζιυξ, ενοπηζηυξ, ενφπηαημκ, ενχζζξ, ενφραθμ, 

ενμφραθμ, ενμφααθμ (π>α), ενορίκδ, ενορζκμβυκμ, 

ενορζκμβυκμξ, ενμοααθζάγς, ενμοααθίγς, ενμοραθζάγς, 

ενμοαάθζαζια, ενμοθίγς, δνφπης (ε>δ), δνοθάγς (π>θ), 

δνοιάγς, δνφρεθα, δνοπίξ. 

 

   ενίαζ εναφς (α>ζ), ιάκηεοακ δζα ρήθςκ (εναοζιάηςκ)- 

Πανκαζίδεξ κφιθεξ, ηνμθμί ημο Ώπυθθςκα.  ενζάγς, ενίαζζξ, 

ενζαζηήξ, Θνζμφξ, Θνία, Θνεία, Θνζχ, Θνζάζζμξ, ενζάζζμκ. 

 

   ηνοθή αθ. ενφπης, ε>η, π>θ- αανυηδηα, θεπηυηδηα, 

αζέθβεζα, αημθαζία, έπανζδ.  ηνοθαθίξ, ηνφθαλ, ηνοθδθυξ, 

ηνοθδηζάς, ηνοθάς, ηνοθενεφμιαζ, ηνοθχ, 

ηνοθεναίκμιαζ, ηνοθενυξ, ηνφθδια, εκηνοθχ, εκηνφθδια, 

εκηνφθδζζξ, ηνοθδηήξ, ηνοθενάδα, ηνοθενίηζα, 

ηνοθενυηδξ. 

 

   ζηίθας ηνίας > ηίνας (νζ>ζν) > ηίθας (ν>θ) > ζηίθας, δζα 

ηδξ ηνζαήξ ζηζθαχκεηαζ ηάηζ (ζδίςξ ηα ιέηαθθα), ημ ζ δδθχκεζ 

ζείζδ (ζείς)- θάιπς, αηηζκμαμθχ, απαζηνάπης, βοαθίγς.  

ζηζθαχκς, ζηίθαδ, ζηζθαδδχκ, ζηίθαμξ, ζηίθαςκ, 

ζηζθαςηήξ, ζηίθαςζζξ, ζηίθρζξ, ζηίθαςια, ζηζθαςηήνζμκ, 

ζηζθαςηήξ, ζηζθαςηζηυξ, ζηίθπςκ, ζηζθπκςηήξ, ζηίθπκςζζξ, 

ζηζθπκςηζηυξ. 

 

   ηνχβς αυν. α΄ έ-ηναβμκ, Αςν. ηνάβς, εη ημο ηείνς , ηνφς = 

ηαηαηνίας > ηνφβς ηνχβς (ο>ς), δζυηζ ακαθένεηαζ επί 

θοημθάβςκ γχςκ, επί δε ηςκ ακενχπςκ ηνχβς υζπνζα, 

ηανπμφξ ηαζ ηα ημζαφηα ςιά (ηναβήιαηα = λδνμί ηανπμί), 

ηνχς, ηνχβια, ηνςβάθζα, ηναβάθζα, ζηναβάθζμκ, 

ζηναβάθζα, ηνάβς, ηνχλ, ηνχηηδξ, ηνςηηζηυξ, ηνςηηυξ, 

ηνςηηζηυκ, ηνςηυηδξ (η>η), ηνχβθδ, ηνςβθμδφηδξ (δφς), 

ηνςβθμδοηές, ηνςβθςηυξ, ηναβαθίγς, ηναβδιαηίγς, 

ηναβακυξ, ηνάβδια, επζηνάβδια, επζηναβδιαηίγς. 

 

   ζηένθμξ ηένεζκμξ ( = ιαθαηυξ, θεπηυξ) + αθή ή οθή- 

δένια, δμνά, αφνζα, άβμκμξ (αθ. ζηείνμξ). ζηνέθμξ (εν >νε), 

ζηενθυς, ζηνεθυς, ζηένθςζζξ, ζηνέθςζζξ, ηένθμξ, ένθμξ. 

 

   ζηείνμξ ηείνς = ελακηθχ- άβμκμξ.  ζηείνα, ζηεζνεφς, 

ζηεζνυμιαζ, ζηείνςζζξ, απμζηείνςζζξ, απμζηεζνχκς, 

ζηενεφς, ζηεζνυηδξ, ζηεζνχκς, ζηεζνςηζηυξ, ζηεζνχ, 

ζηεζνμζφκδ, ζηένζθμξ, ζηενζθεφμιαζ, ζηένθμξ, ζηενθεφς, 

ζηνεθεφς (εν>νε) ζηενθμβίδα. 

 

   ζηενές, ζηενχ ηείνς = ελακηθχ, εζ>ζ, αθ. ζηείνμξ- 

απμζηενχ, ανπάγς, απμβοικχκς.  απμζηενχ, απμζηένδζζξ, 

ζηένδια, ζηένδζζξ, ζηενδηέμξ, ζηενδηζηυξ, ζηενίζης, 

ζηένμιαζ, ζηενειυξ, ζηένεια, ζηείνεοια, ζηένερδ, 

ζηείνεοζδ, ζηένερζξ. 

 

   ηίθθς ζ-ηενές, ζ-ηείνμξ, ηείνς (εζ>ζ, ν>θ)- ιαδχ, απμζπχ 

ηνίπεξ, ιαδχ πηδκά, θοπχ, δοζανεζηχ, παίγς ηζεάνα.  ηίθια, 

ηίθαζ, ηζθιυξ, ηίθμξ, ηίθζζξ, ηζθάς, ηίθδια, ηίθςκ, ηζθηυξ. 

 

   ηίηθμξ ηζθηυξ, ηθ>θη- πηοπίμ έπμκ επίβναιια (επί 

πενβαιδκήξ; δένια ιαδδιέκμ).  ηζηθυς, ηζηθάνζα, ηζηθμ-, 

ηζηθμφπμξ (έπς), ηζηθμθμνχ, ηζηθμθυνμξ. 

 

   ζηενβίξ ζηενές ( = απμβοικχκς) + άβς- λφζηνα 

ηαεανζζιμφ δένιαημξ.  ζηεθβίξ (ν>θ), ζηνεββίξ (εν>νε), 

ζηθεββίξ (εθ>θε), ζηθέββζζια. 

 

   θθαφνμξ θθάς + αφνα. Καζ ηχνα θέιε «θνπαληζηόο αέξαο» 

πενί ημφθζςκ θυβςκ- ιζηνυξ, εθαθνυξ, ιδδαιζκυξ, ακάλζμξ, 

εφημθμξ, εοηεθήξ, εθεεζκυξ, ηαηυξ, ηαπεζκυξ ημ βέκμξ, άεθζμξ, 

αιένζικμξ, αδζάθμνμξ, άζπδιμξ, αηδιέθδημξ, αθθά ηαζ απθυξ, 

ακεπζηήδεοημξ.  θθαονίγς, θθαονυηδξ, θθαονμονβυξ (ένβμκ), 

θαφθμξ (ν>θ), θαοθίγς, θαοθυηδξ, θαφθζμξ, θαοθία, 

θαοθζζηήξ, θαοθμονβυξ, θαφνμξ. 

 

   ηενεηίγς ηείνς ( = εκμπθχ, εζ>ε), ημν-ές ( = δζαηδνφηης ιε 

μλεία ηαζ δζαπεναζηζηή θςκή, μ>ε), εηηυξ ηαζ ακ πνυηεζηαζ 

πενί μκμιαημπμζίαξ- ιζιμφιαζ ημκ ηενεηζζιυ ηέηηζβμξ ή 

πεθζδμκζμφ.  ηενέηζζια, ηενεηζζιυξ, ηζζνίγς (η>ηζ, ε>ζ), 

ηζίνζβια, ηζζνίδα. 

 

   ηέηηζλ ή εη ημο ηενεηίγς > ηενηίγς > ηέηηζλ (νη>ηη) ή ελ 

μκμιαημπμζίαξ εη ημο ηεηεηε…+ άβς- ημ ηγζηγίηζ.  ηεηηίβζμκ, 

ηεηηζβμ-, ηεηηζβχδδξ, ηζηίγς, ηζηίξ, ηζηηοαίγς, ηζηονζζηήξ, 

ηζηφνζκμξ, ηζηίαζζια, ηζηζαζζιυξ, ηζδαδυξ, ηζδαδίγς. 

 

   ηνφγς ηεν-εηίγς, ημνές > ημν- > ηνμ- > ηνο- (μ>ο)- επί 

ακενχπςκ, πμθοθςκχ, πμθοθμβχ, αζήιςξ θαθχ, βμββφγς.  

ηνοθίγς, ηνοβχκ, ηνοβυκζ, ηνοζιυξ, ηνχγεζκ (ο>ς), εναβιυξ 

(η>ε, ο>α), ηναοθυξ (ο>αο), ηναοθίγς, ηναοθζζιυξ, 

ηναοθυηδξ, ηναοθυς, ηναφθςζζξ. 

 

   ημκεμνίγς μκμιαημπμζία εη ημο ημημημ… (η>ε), 

ημκεμθοβές (θυβμξ, μ>ο), ημκεμνοζηήξ, αηηαβάξ (ηαηαηα…, 

αθ. ηέηηζλ)- δ πένδζηα, ηαβδκάν. 

 

                          Ρίγα  ηαF-  >  ηαι- 

 

   ηάικς αθ. ηφπης, δζα πθήλεςξ επένπεηαζ ηιήζδ (πέθεηοξ, 

ζπάεδ, ιάπαζνα)- ηυας, ηναοιαηίγς, αηνςηδνζάγς, 

μνηίγμιαζ, πςνίγς, δζακφς («έθνςε ηόζα ρηιηόκεηξα»), 

δζαζπίγς, θένς εζξ πέναξ.  ηαιεζαηυξ, ηαιείμκ, ηαιεζίπνςξ 

(πνςξ), ηαιία, ηαιζαηυξ, ηαιίαξ (ζε πενζπηχζεζξ ιεβάθδξ 

ηαηακάθςζδξ θέβεηαζ ημ «έθνςε πνιύ ρξήκα ζήκεξα»), 

ηαιζεία, ηαιζείδζμκ, ηαιίεοια, ηαιίεοζζξ, ηαιζεοηήνζμκ, 

ηαιζεοηζηυξ, ηαιζεφηνζα, ηαιζεφς, ηαιίδ, ηαιζμφπμξ (έπς), 

ηαιζμοπές, ηαιζυς, απμηαιζεφς, απμηαιίεοζζξ, εηηαιζεφς, 

εηηαιίεοζζξ. 

 

   ηέικς ηάικς, α>ε- δζαπςνίγς, ηυας, ηάικς.  ηέικμοζα, 

ηεηιδιέκδ (ακαδζπθ.), ηειαπίγς, ηειαπί, ηειάπζμκ, 

ηειαπζζιυξ, ηειαπζζηυξ, ηειαπίηδξ, ηέιαπμξ, δζαηέικς, 

ηέις, ακαηέικς, ηέιεκμξ ( = ιένμξ βδξ απμπςνζζιέκμ ηαζ 

αθζενςιέκμ ζε εευ), ηειεκίγς, ηειεκζηυξ, ηειέκζμξ, 

ηειέκζζια, ηειεκίηδξ, ηειεκμονβυξ (ένβμκ), ηειεκςνυξ 

(μφνμξ), ηειεκμονυξ, ηειεκμφπμξ (έπς), ηέιπδ, ηέιπθμκ, 

Σέιπδ, Σέιπεα, Σειπείηδξ, Σειπζηυξ, Σειπχδδξ, ζειέθδ 

(η>ζ, δζυηζ ηυπημκηαζ επ’ αοηήξ ηνυθζια)- δ ηνάπεγα. 

 

   ημιή ηέικς, ε>μ- ημνιυξ, ζηέθεπμξ δέκδνμο, δζαίνεζδ, 

ηυρζιμ, εηημιή, ηθάδεια, εβημπή, άηνμ.  ημιαίμξ, ημιάνζμκ, 

ημιάς, ημιείμκ, ημιεφξ, ημιεφς, ημιία, ημιίαξ, ημιζηυξ, 

ηυιζμκ, ημιίξ, ημιμ-, ημιυξ, ηυιμξ, Συιανμξ, Συιμονμζ, 

ημιέαξ, ημιανέκζμξ, ημιάνζ, ημιανζζιυξ, ημιανζζηήξ, 

θζθμημιανζζηήξ, θζθμημιανζζιυξ, ημιίδζμκ, ημιζηυξ, 

άημιμκ (α, ζηενδη.), αημιζηά, αημιίηεοζζξ, αημιζηεφς, 

αημιζηζζιυξ, αημιζηζζηήξ, αημιζζηζηά, αημιζηζζηζηυξ, 

αημιζηυξ, αημιζηυηδξ, αημιζζιυξ, αημιζζηήξ, αημιζζηζηυξ, 

αημιμ-, άημιμξ, αημιυηδηα, εηημιή, εηημιίαξ, δζαημιή, 

ηαηαημιή, εκημιή, επίημιμκ, κήδοιμξ (κδ, ανκδη., η>δ, μ>ο)- 

ιδ δζαημπηυιεκμξ, κδδφιζμξ. 
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   ηιήβς ε-ηιή-εδκ (αυν. ημο ηάικς) > ηιής > ηιήβς- 

ηέικς, ηυας, ζπίγς, παε., ιεηαθ., δζαζημνπίγμιαζ.  ηιήια, 

ηιάια, ηιήβαξ, ηιήδδκ, ηιδιάηζμκ, ηιδιαηχδδξ, ηιήλζξ, 

ηιδζίπνμοξ (πνςξ), ηιδηέμκ, ηιδηήν, ηιήηδξ, ηιδηζηυξ, 

ηιδηυξ, ηιδημ-, ηιδιαηάνπδξ, Σιχθμξ, Σιχθζμξ, 

Σιςθίηδξ. 

 

   ηίηακμξ ιε ακαδζπθαζζαζιμ ημο ηάικς  (ι>κ), δζυηζ εη 

πεθεημιέκςκ ή λομιέκςκ ιανιάνςκ βίκμκηακ- θεοηή βδ, 

πζεακχξ βφρμξ.  ηζηακυπνζζημξ (πνίς), ηζηακςηυξ. 

 

   δαιία ηάικς (η>δ), ηαιέκ = απμπςνζζεέκ- αθάαδ, πμζκή, 

ηζιςνία, πνυζηζιμ.  γαιία (δ>γ), γδιία (α>δ), γδιζυς, 

γδιζάνδξ, γδιζάνζημξ, γδιζχκς, γδιζςηήξ, αηγαιήξ (α, 

επζηαη., γ>ηγ), αηγαιίδζημξ, αηγαιζθίηζ, αηγαιμζφκδ. 

 

   ζηυια ημιή (επί ημο πνμζχπμο), ηέικεζ ημκ θυβμ (αθ. 

ιένμρ)- ημ ζηυια, ζδίςξ ςξ υνβακμ ηδξ βθχζζαξ, ζηυιζμ, ημ 

πνυζεζμ ιένμξ, ημ ιέηςπμ, δ άηνα, ημ πείθμξ, δ ημνοθή ηςκ 

πφνβςκ.  ζημιαηάηδ (ηαηυξ), ζημιαθβές (άθβμξ), 

ζημιαθβία, ζημιαηζηυξ, ζημιαημ-, ζημι-, ζηυιζμκ, 

ζημιίγμιαζ, ζημιήνδξ, ζηυιζξ, ζημιχδδξ, ζημιίξ, ζημιμ-, 

ζημιυς, ζημιχκς, ζημιθάγς (θδιί), ζηυιθαλ, 

ζημιθαζιυξ, ζημιθαζηήξ, ζημιθαζηζηυξ, ζηυιθμξ, 

ζημιθυξ, ζηυιςια, ζηυιςζζξ, ζημιςηήξ, ζημιςηυξ, 

άζημιμξ, ζηςιφθμξ (μ>ς), ζηςιφθθς, ζηςιοθεφμιαζ, 

ζηςιφθθμιαζ, ζηςιφθδενμξ, ζηςιοθία, ζηχιοθια,  

απμζημιχκς, απμζηυιςζζξ, απμζημιςηζηυξ, 

απμζημιςιέκμξ. 

 

   ζηυιαπμξ ζηυια + άβς (β>π), απυ ημ ζηυια άβμκηαζ ζ’ 

αοηυκ μζ ηνμθέξ, ζημιάπζ, ζημιάπδ, ζημιαπζάγς, 

ζημιαπζηυξ, ζημιαπές, ζημιαπυπμκμξ. 

 

   ηζιή ηέι-κς (ε>ζ), απμ-ηί-ς ηιήια (ηίι-δια) απυ ηάηζ πνμξ 

ακςηένμοξ ιμο ή εεμφξ- εηηίιδζδ, πνυζηζιμ, απμγδιίςζδ, 

ζεααζιυξ, ηζιςνία, πμζκή, εηδίηδζδ.  ηζιαίμξ, Σίιαζμξ, 

ηζιαθθές (αθθάκς), ηζιαθθήξ, ηζιάμπμξ (έπς), ηζιμφπμξ, 

ηζιμοπές, ηζιανπία, ηζιάς, ηζιάςν (μφνμξ), ηζιάμνμξ, 

ηζιήμνμξ, ηζιήεζξ, ηίιδια, ηζιδνφς (ενφς), ηζιήξ (ηζιήεζξ), 

ηζιήζζμξ, ηίιδζζξ, ηζιδηεία, ηζιδηέμξ, ηζιδηεφς, ηζιδηήξ, 

ηζιδηζηυξ, ηζιδηυξ, ηζιζμ-, ηζιζυηδξ, ηίιζμξ, ηζιζμοθηές 

(έθης), ηζιμ-, ηζιχ, ηίιμξ, Σίιςκ, Σζιχκζμκ, ηζιςνία 

(μφνμξ), ηζιςνές , ηζιχνδια, ηζιςνδζείς, ηζιχνδζζξ, 

ηζιςνδηέμκ, ηζιςνδηήν, ηζιςνδηήξ, ηζιςνδηζηυξ, ηίς, 

απμηίς, απυηζζζξ, ηίκς, ηίκοιαζ, ηίζζξ, Σζζζθυκδ (θμκεφς), 

εηηζιχ, εηηίιδζζξ, εηηζιάς, δζαηζιχ, δζαηίιδζζξ, 

δζαηζιδιέκμξ, οπενηζιχ, οπενηίιδζζξ, οπενηζιδιέκμξ, 

ακαηζιχ, ακαηίιδζζξ, ακαηζιδιέκμξ, πνμεηηζιχ, 

πνμεηηίιδζζξ. 

 

                           Ρίγα  ηαF- > ηαη- 

 

   ηεφπς μζ αυν. ηε-ηοη-είκ, ηε-ηφη-μκημ ηαζ ηε-ηοη-μίιεεα 

δείπκμοκ νίγα ηοη-, δ μπμία πνμηφπηεζ εη ηδξ ηαη- (α>ο), δ 

μπμία ιεηαπίπηεζ ζε ηεη- (ηέηηςκ, α>ε), ηζη- (ηίηης, ε>ζ), ημη- 

(ηυημξ, ε>μ), ηεπ- (ηέπκδ, η>π), ηοη- (ηοηηυκ), ηοβ- (ηοβ-πάκς, 

η>β), ηεπ- > ηεοπ- (ηεφπς, υπςξ πεφζζξ εη ημο ποκεάκμιαζ), αθ. 

ηφηης. Βη ηςκ ηηοπδιάηςκ ηςκ ηεπ-κζηχκ, θζεμλυςκ, 

λοθμονβχκ, μζημδυιςκ, ζζδδνμονβχκ η. ά.- πανάβς δζα 

ηεπκζηήξ ενβαζίαξ, ιάθζζηα επί οθζηχκ πναβιάηςκ, 

ηαηαζηεοάγς, μζημδμιχ, ενβάγμιαζ, επί θοζζηχκ θαζκμιέκςκ, 

βεβμκυηςκ, πανάβς, επζθένς, πνμλεκχ, ηαεζζηχ, ηάκς.  

ηεφπμξ, ηεοπεζθυνμξ, ηεοπές, ηεοπήεζξ, ηεφπδια, ηεοπήνδξ 

(άνς), ηεφβια (π>β), επίηεοβια, ηεοπδζηήν, ηεοπήηςν, 

ηεοπμπθάζηδξ, ηεοπμθυνμξ, ηεοηηήν, ηεοηηζηυξ, ηεοηηυξ, 

ηεφηηςν, ηεφλζξ, επίηεολζξ, ζοκέκηεολζξ, έκηεολζξ, εκηεφπς, 

εκηεοηηέμκ, εκηεοηηζηυξ, εκηεολίδζμκ, έκηεοβια. 

 

   ηφημξ αθ. ηεφπς, νίγα ηοη-- ζθφνα θαηυιςκ, πμθειζηυ 

πέθεηοξ, θζεμλμσηυ ζζδήνζμ.  ηοηάκδ, ηοηάκδ (η>η), δμοηάκδ 

(η>δ, ο>μο), ενμοκάηδ (δ>ε, πανειαμθή ημο ν ηαζ 

ακηζιεηάεεζδ -ηακδ > -κάηδ), ηφηδ, ηοηίγς, ηοηίμκ, ηφηζζια, 

ηοηηυξ, ηζηφζημιαζ (ακαδζπθ.), θαηφζζς (θα, επζηαη., ηζ>ζζ), 

ηζζμοηάκζ (η>ηζ, ο>ζμο), ηζζμοηακίγς, ηζμοηάκζ, ηζμηάκζ, 

ηζμοηακίγς, ηζμοηάκζζια, ηφπμξ (η>π), Σφπζμξ, εοεία (η>ε, 

απμαμθή ημο η)- βμοδί, αββείμ ημηάαμο, εοείδζμκ, εοέζηδξ, 

εοεζηυξ, ηζεημφνζ (ηεφπς, ηφημξ =πέθεηοξ, ημ ε εη ημο α ηδξ 

ηαη-), ηζεημονζά, ηζεημονχκς, ηζαηίγς, ηζαηίδζα, 

ηζάηζζδ, ηζάηζζια, ηζαηζζηή, ηζαηζζηυξ, ηζαηίζηνα, 

ηζάηκμ. 

 

   ηίηης αθ. ηεφπς- μ παναηαη. ημο εκενβ. ηίηηε, έηζηηε ηείηαζ 

πάκημηε επί ημο παηνυξ, αθθά ζημοξ Ώηη. μ εκεζη. ηαζ παναηαη. 

είκαζ ζε πνήζδ ηαζ πενί ηδξ ιδηνυξ, μζ ηέηημκεξ = μζ βμκείξ, επί 

ηςκ εδθοηχκ γχςκ, βεκκχ, επί ηανπχκ, θένς, πανάβς, ιεηαθ. 

πανάβς, πνμλεκχ, θένς.  ηζηηζηυξ, ηέλζξ, ηέηκμκ, ηέημξ, 

ηεηκυς, ηεηκίδζμκ, ηεηκίμκ, ηεηκμβμκές, ηεηκμβμκία, 

ηεηκμβυκμξ, ηεηκμδυηδξ, ηεηκμ-, ηεηκμνναίζηδξ (ναίς), 

ηεηκμονβές (ένβμκ), ηεηκυεζξ, ηεηκμφξ, ηέηκςια, ηέηκςζζξ, 

άηελ (α, ζηενδη.), άηεηκμξ. 

 

   ηυημξ αθ. ηεφπς, ηέημξ, ε>μ- ημ ηίηηεζκ, ημηεηυξ, βέκκα επί 

βοκαζηχκ, ημ ηέηκμ, οζυξ, ιεηαθ., ημ ηένδμξ πμο επζθένμοκ ηα 

δακεζζεέκηα πνήιαηα, επί ηςκ ηανπχκ ηαζ βεκκδιάηςκ ηδξ 

βδξ.  επζηυηζμκ, επζημηία, επζημηίδζμξ, επίημημξ, ημηανίδζμκ, 

ημηάνζμκ, ημηάξ, ημηήεζζα, ημηίγς, ημηζζιυξ, ημηζζηήξ, 

ημηίζηνζα, ημημβθοθές, ημημβθφθμξ, ημημβθοθία, 

ημημθδρία (θαιαάκς), ημημπνάηηςν (πνάζζς), ημημθμνές, 

ημηυς, άημημξ, έκημημξ. 

 

   εοβάηδν ηέ-ημβ-ιαζ, αυν. ημο ηίηης (η>ε, μ>ο)- εοβαηένα, 

ηυνδ, ιεηαβ. οπδνέηνζα, εενάπαζκα, δμφθδ.  εοβαηένα, 

εοβαηνζδή, εοβαηνζδεφξ, εοβαηνζδμφξ, εοβαηνίγς, 

εοβάηνζμκ, εοβαηνίξ, εοβαηνμ-, εοβαηνζηυξ. 

 

   ηέηηςκ αθ. ηεφπς, ε-ηεη-υιδκ, αυν. ημο ηίηης- ηάεε 

ηεπκίηδξ, ζδίςξ λοθμονβυξ, ηηίζηδξ, καοπδβυξ.  ηέηηαζκα, 

ηεηηαίκμιαζ, ηεηηαζκυιεκα, ηεηηυκανπμξ, ηεηημκείμκ, 

ηεηηυκεοζζξ, ηεηημκεφς, ηεηηυκδζζξ, ηεηημκία, ηεηημκζηυξ, 

ηεηημζφκδ. 

 

   ηέπκδ αθ. ηεφπς, ε-ηέπ-εδκ, αυν. ημο ηίηης- ηέπκδ, 

πακμονβία, δμθενυ ιέζμκ.  ηεπκάγς, ηεπκάμιαζ, ηέπκαζια, 

ηεπκαζιυξ, ηεπκαζηυξ, ηεπκήεζξ, ηέπκδια, ηεπκήιςκ, 

ηεπκήηδξ, ηεπκδηζηυξ, ηεπκδηυξ, ηεπκήηςν, ηεπκζηυξ, 

ηεπκίμκ, ηεπκζηεία, ηεπκίηεοια, ηεπκζηεφς, ηεπκίηδξ, ηεπκίηζξ, 

ηεπκμ-, ηεπκμθμβές, ηεπκμθμβία, ηεπκμζφκδ, ηεπκμονβές 

(ένβμκ), ηεπκυς, ηεπκφδνζμκ, ηεπκφθζμκ, έκηεπκμξ, 

ηαθθζηέπκδξ, ηαθθζηέπκδια, ηαθθζηεπκία, ηαθθζηεπκζηυξ. 

 

   ηείπμξ αθ. ηεφπς, ηεπ- > ηεζπ- (ε>εζ)- ημ ηδξ πυθεςξ, 

πανάηςια.  ηεζπεζζπθήηηδξ (πθήζζς), ηεζπές, ηεζπήεζξ, 

ηεζπήνδξ (άνς, α>δ), ηεζπίγς, ηεζπζυεζξ, ηεζπίμκ, ηείπζζζξ, 

ηείπζζια, ηεζπζζιάηζμκ, ηεζπζζιυξ, ηεζπζζηήξ, ηεζπμδμιές, 

ηεζπμδμιία, ηεζπμ-, ηεζπφδνζμκ, ηείπςια, ηεζπζά, Σείπζμ. 

 

   ημίπμξ ηείπμξ, εζ>μζ- μ ημίπμξ μζηίαξ ή αοθήξ, ηα πθάβζα ημο 

πθμίμο.  ημζπάνζμκ, ημίπανπμξ, ημζπάξ, ημζπέπαθλζξ, ημζπίδζμκ, 

ημζπίγς, εκημζπίγς, εκημζπζζιέκμξ, εκημζπζζιυξ, ημζπίμκ, 

ημίπζζια, ημζπμ-, ημζπςνφπμξ (μνφζζς), ημζπςνφπδια, 

ημζπςνοπία, ημζπμημθθχ, ημζπμηυθθδζζξ, ημίπςια, 

ζημζπεζχκς- εοζζάγς γςκηακυ γχμ (ιέπνζ ηαζ πνυζθαηα, 
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ζοκήεςξ ηυημνα) ζηα εειέθζα ηηίζιαημξ (ημίπμο), ζημζπεζυ, 

ζημζπεζςιέκμξ, ζημίπεζςια. 

 

   ηοβπάκς αθ. ηεφπς, ηεφλμιαζ, ιέθθ. ημο ηεφπς ηαζ ημο 

ηοβπάκς, εηφπ-εδκ αυν. ημο ηεφπς, εηφπ-δζα αυν. ημο ηοβπάκς, 

ηέηεοπα πνηι. ημο ηεφπς ηαζ ημο ηοβπάκς, ηέ-ηοβ-ιαζ πνηι. 

ημο ηεφπς. Μάθθμκ πνυηεζηαζ βζα ζοβπχκεοζδ ηςκ νζγχκ ηοβ- 

(ηέ-ηοβ-ιαζ) ηαζ ηοπ- (ε-ηφπ-εδκ) > ηοβπ-- επζηοβπάκς ηηοπχκ 

(αθ. ηφημξ) δζα υπθμο ή θίεμο, εονίζης, ζοκακηχ (ηαη’ ανπάξ 

ημκ ζηυπμ ηαζ ηαηυπζκ βεκζηχξ ηάπμζμκ ή ηάηζ), ζοκακηχ ηαηά 

ηφπδ (θέιε «έπεζα πάλσ ηνπ»), έπς ηδκ ηφπδ ή ιμίνα.  ηφπδ, 

ηοπάδζμκ, ηοπάγμιαζ, Σοπαίμκ, ηοπαίμξ, ηοπείμκ, ημφπα 

(ο>μο), ηοπεία, ηοπδνυξ, ηοπενυξ, ηοπζηυξ, ηοπζιαίμξ, ηοπυκ, 

ηοπυκηςξ, Σφπςκ, ηοπαίκς, ηοπάνπαζημξ, Σοπενυ, 

ηοπμδζχηηδξ, ηοπυκηαξ, επζηοπαίκς, επζηοβπάκς, επζηοπία, 

επζηοπδιέκμξ, πεηοπαίκς, πεηοπδιέκμξ. 

 

   ζηυπμξ αθ. ηοβπάκς, νίγα ηοπ- (ο>μ), ζημπάγμιαζ, 

ζημπακδυκ, ζημπάξ, ζηυπαζζξ, ζηυπαζια, ζημπαζιυξ, 

ζημπαζηήξ, ζημπαζηζηυξ, ζημπαζζά, ζηυπαζηνμκ, 

αζηυπαζημξ.  

 

   ηυλμκ ηεφλ-μιαζ ιέθθ. ημο ηοβπάκς, ο>μ- ημ υπθμ, δμλάνζ, 

ηαιάνα, ηάεε πνάβια πμο έπεζ ζπήια ημλμεζδέξ, πθδε., ηυλμ 

ηαζ αέθδ.  ημλάγμιαζ, ημλαθηήξ (αθηή), ημλαθηέηδξ, 

ημλανέα, ημλάνζμκ, ηυλανπμξ, ημλαζιυξ, ημλεία, ημλεθηήξ 

(έθης), ημλμοθηία, ημλεφξ, ηυλεοζζξ, εηηυλεοζζξ, εηημλεφς, 

ημλεφηεζνα, ημλεοηήν, ημλεοηήξ, ημλεοηζηυξ, ημλεφς, 

ημλήνδξ (ανανίζης), ημλζηυξ (ηα αέθδ ειααπηίγμκηακ ζε 

δδθδηήνζμ), ημλίηδξ, ημλμ-, ημλυηδξ, ημλυηζξ, ηυλεοια, 

ημλάημ, ημλαζιία (αίια), ημλζκαζιία, ημλζημ-, ηζλζηυηδξ, 

ημλίκδ, ημλζκζηυξ, ημλίκςζζξ, ημλζκίαζζξ, ημλίηςζζξ, 

Σμλυηεξ, Σμλυηδξ, ημλςηυξ. 

 

   ηάζζς αυν. ε-ηάπ-εδκ, εη ηςκ ηεφπς, ηοβπάκς (ο>α), ηάπ-

ζς > ηάζζς (πζ>ζζ)- αάγς ζε ηάλδ, ηαηημπμζχ, παναηάζζς 

ζε ηάλδ ιάπδξ, ημπμεεηχ, αάγς, δζμνίγς, παναββέθκς, 

δζαηάζζς, ηαηαηάζζς, μνίγς, επζαάθθς.  ηαηημπμζχ (π>η), 

ηάηηαζ, ηαηηέμκ, ηάηηδξ, ηαηηζηυξ, ηαηηυξ, ηαπημπμζχ, 

ηαπηζηυξ, ηαπημπμίδζδ, ηαηηζηή, ηαπηζηή, ηαηηζηυηδξ, 

ηαηηζζιυξ, Σαηηζημφπμθδ, άηαηημξ, αηαηηές, αηαηηχ, 

αηάηηδια, οπμηάζζς, ακοπυηαηημξ, δζαηάζζς, 

παναηάζζς, ηαηαηάζζς, εκηάζζς, πνμηάζζς, επζηάζζς, 

επζηαηηήν, επζηάηηδξ, επζηαηηζηυξ, επίηαηημξ, επζηάηηςν, 

επζηάλ. 

 

   ηάλζξ ηάλς, ιέθθ. ημο ηάζζς- ηάλδ.  ηάλδ, ηαλίδζμκ 

(οπμημν.), ηαλείδζμκ, ηαλζδεφς, ηαλζδεοηήξ, ηαλεζδεφς, 

ηαλίδζ, ηαλζδζάνδξ, ηαλζδζάνζημξ, ηαλζδζχηδξ, ηαλζδζςηζηυξ, 

ηαλεχηδξ, ηαλζανπές, ηαλζάνπδξ, ηαλζανπία, ηαλίανπμξ, 

ηαλζ-, ηαλζχηδξ, ηάλζιμ, ηαλζκυιδζζξ, ηαλζυμιαζ, ηζηάλ 

(ακαδζπθ.), ηίηαξ, ηίηδξ, ηζηήκδ, επίηαλζξ, πανάηαλζξ, 

ηαηάηαλζξ, έκηαλζξ, πνυηαλζξ, δζάηαλζξ. 

 

   ηαβυξ ηέ-ηαβ-ιαζ, πνηι. ημο ηάζζς- άνπςκ, δζαηάγςκ, 

ηοαενκχκ, δβειχκ, ηοαενκήηδξ.  ηαβεία, ηαβεφς, ηαβές, 

ηαβήξ, οπμηαβή, οπμηαβιέκμξ, δζαηαβή, δζαηεηαβιέκμξ, 

επζηαβή, επίηαβια, επζηεηαβιέκμξ, παναηεηαβιέκμξ, 

ηαηαηαβιέκμξ, εκηεηαβιέκμξ, πνμηεηαβιέκμξ, πνμζηαβή, 

ηάβδξ, ηάβια, ζφκηαβια, ζοκηαβή, ζοκηαβιαηάνπδξ, 

ζοκηεηαβιέκμξ, ζοκηαβιέκμξ, ηαβιαηάνπδξ, ηαβιαηζηυξ, 

ηαβμφπμξ (έπς), ηεηαβιέκμξ, ηαβιέκμξ, ηαιέκμξ, ηάια, ηάγς 

(ηάβ-ζς, βζ>γ). 

 

   ηαβίγς ηαβυξ, ηαβή, απαζηεί ηάλδ υηακ πνυηεζηαζ βζα πμθθά 

άημια- πανέπς ηνμθή.  ηαβζζηήνζμκ, ηαβάνζμκ, ηαβάνζ, 

ηάβζζια, ηαβανηγίηα, Σαβανάδεξ, ηάβζζηνμ, ηαβζκηγήξ, 

ηαβήκζ, ηαβίκζ, ηαΎγς, ηάζζια, ηαή, ηαΎκζ. 

 

   ζηάγς αυν. εζ-ηάβ-δκ (ζηάβ-ζς, βζ>γ), εη ημο ήπμο ηάη > 

ηαβ ηδξ ζηαβυκαξ πμο πέθηεζ, αθ. ηεφπς- ζηάγς, επί ςνίιμο 

ηανπμφ, πέθης.  ζηαβεηυξ, ζηάβια, ζηαβμκίαξ, ζηαβχκ, 

ζηάβια, ζηαβιμδυπδ, ζηαβυκα, ζηαβμκζαίμξ, ζηαβμκίδζμκ, 

ζηαβμκμ-, ζηαηηυξ, ζηαηηή, ζηαηηζηυξ, ζηάβδδκ, ζηάλζξ, 

ζηάλ, ζηάλζιμ, απμζηάγς, απυζηαλζξ, απμζηαβιέκμξ, 

απεζηαβιέκμξ, απυζηαβια, ζηάηηδ (ημ ηαηαζηάθαβια ηδξ 

θςηζάξ), ζηάπηδ, ζηαπηάδα, ζηαπηενυξ, ζηαπηήξ, ζηαπηζάγς, 

ζηαπηζένα, ζηαπημδμπείμ, ζηαηημδμπείμ, ζηαπημ-, ηάβονζ 

(αθ. ζηάγς, εζ-ηάβ-δκ)- ρίπμοθμ, ηάηζ ημ εθάπζζημ. 

 

   ζηαθαβιυξ ζηάγς, ζηάβια > ζηαβια-θυξ > ζηαθαβιυξ 

(ακηζιεηάεεζδ), ζηάθαβια, ζηαθαβιζαίμξ, ζηαθαβιίαξ, 

ζηαθάβιζμκ, ζηαθάγς (βζ>γ), ζηαθάζζς (γ>ζζ ή βζ>ζζ), 

ζηαθαδδυκεξ, ζηαθαηηζηυξ, ζηαθαηηυξ, ζηαθαηηίξ, ζηαθάς, 

ζηάθολ (α>ο), ζηαθαηηίηδξ, ζηάθα, ζηαθαβιίηδξ, ζηάθαια, 

ζηαθαιαηζά, ζηαθαβιαηζά, ζηαθαπηίηδξ, ζηαθαιίδα, 

ζηαθαλζά, ζηαθαπηυξ, ζηαθζά, ζηαθίδα, ζηάια, 

λενμζηαθζάγς, λενμζηάθζαζια, Καζηαθία (ηα- = ηαηά, πνμ 

ηςκ ζη- ηαζ ζπ-)- ηνήκδ Μμοζχκ ζημκ Πανκαζζυ.  

 

   ηήης ζηάγς, ζ-ηαη-ηυξ (α>δ), υηακ ηήηεηαζ μ πάβμξ ή ημ 

πζυκζ ζηάγμοκ ζηαβυκεξ κενμφ- θζχκς, δζαθφμιαζ, θεείνμιαζ, 

θείκς, επί πζμκζμφ, ιεηάθθςκ, δζαζημνπίγς.  ηαηενυξ, 

ηαηενυπνςξ (πνςξ), ηαηενυς, ηδηεδακυξ, ηδηαδμκζηυξ, 

ηδηαδχκ, ηδηυθζεμξ, ηδηηζηυξ, ηδηηυξ, ηήλζξ, ηδλζ-. 

 

   ηδβάκζμκ ηήης, η>β- ηδβάκζ.  ηδβάκζ, ηαβδκίαξ (α>δ), 

ηαβδκίγς, ηαβήκζζζξ, Σαβδκζζηαί, ηαβδκζζηυξ, ηαβδκίηδξ, 

ηαβδκμ-, ηδβακίγς, ηδβακζζιυξ, ηδβακζζηυξ, ηδβακίηδξ, 

ηδβάκζζια, ηήβακμκ, ηδβακίηα, ηδβακδηυξ, ηδβακζά, ηάηςκ, 

ηαηχκ, ηαββίγς, ηαβηίγς, ηαββζάγς, ηζαββζάγς (η>ηζ), 

ηαβηζάγς, ηαββάδα, ηζαββάδα, ηζαββίθα, ηαββίθα, ηάββζζζξ, 

ηάββζζια, ηζάββζζια, ηαββίξ, ηαβηυξ, ηζαββυξ, ηαββή, 

ηάββδ. 

 

   ηέββς ηήης (δ>ε, η>β) + άβς- οβναίκς, ανέπς, οβνμπμζχ, 

ιαθαηχκς, αάθς, ηδθζδχκς.  ηέβλζξ, ηεβηηυξ, άηεβηημξ (α, 

ζηενδη.)- μ ιδ βζκυιεκμξ ιαθαηυξ υηακ αναπεί, ιεηαθ., 

αιάθαηημξ, ζηθδνυηανδμξ, ηίθμξ (ηέβ-βς > ηέβ-μξ > ηίαμξ, 

ε>ζ, β>α > ηίθμξ, α>θ)- έθμξ, ηάεοβνμξ ηυπμξ, ηίθδ, ηίθζμξ, 

ηζθχδδξ. 

 

   ηεοείξ ηέβ-βς + ήδμξ, άδμξ > ηεβαδμξ > ηεαδμξ > ηεοδίξ 

(α>ο) > ηεοείξ (δ>ε)- είδμξ ιαθαηίμο (ηέββς) υπςξ δ ζμοπζά, 

ημζκχξ ηαθαιάνζ, εοάνεζημ (ήδμξ) έδεζια.  ηεοείδζμκ, 

ηεοεζδχδδξ, ηεφεμξ, ηεοείξ. 

 

   ζηίβια ηέβ-βς ( = ηδθζδχκς), ε>ζ, ζηζβεφξ, ζηζβιάνπδξ, 

ζηζβιαηζθμνές (θένς), ζηζβιαηζθυνμξ, ζηζβιαηίαξ, 

ζηζβιαηίγς, ζηζβιαημθυνμξ, ζηζβιή, ζηζβιζαίμξ, ζηζβιζηχξ, 

ζηζβιυξ, ζηίβςκ, ζηίγς (βζ>γ), ζηζηηέμκ, ζηζηηυπμοξ (πμοξ), 

ζηζηηυξ, ζηίλζξ, ζηζβιαηζηυξ, ζηζβιάηςζζξ, ζηζβιζμ-, 

ηαηάζηζηημξ. 

 

   αζηαθχπαξ α (επζηαη.) + ζηί-γς, ζηζ-> ζηα- (ζ>α) > ζηα- 

(η>η) + θχπδ- ηαηάζηζηηδ ζαφνα.  αζηάθααμξ (ς>α, π>α), 

αζηάθαθμξ (α>θ). 

 

   εζββάκς αυν. έ-εζβ-μκ (είβς), αθ. ηεφπς, ηίηης (η>ε, η>β)- 

γοιχκς, ζπδιαηίγς, εββίγς, ηναηχ, πζάκς ιε ημ πένζ, 

επζπεζνχ, θαιαάκς ιένμξ ζε ηάηζ, θεάκς, ηηοπχ.  είβδια, 

είβς, είβια, είλζξ, εζβιμ-, άεζηημξ, αεζβήξ, εφεζηημξ, 

εοεζλία, εοεζηηές, Ώείββακμξ (α, ανκδη., μ ιδ εέθςκ κα 

πνμζεββίζεζ ηάπμζμκ, πνζζηζακζηή αίνεζδ, Μεθπζζεδεηίηαζ, 

Παοθζηζακμί), ηζζββάκμξ. 
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   ηέεδπα πνηι. ιε ζδιαζία εκεζηςη. πμο ζδιαίκεζ ιέκς 

έηεαιαμξ, εαοιάγς, εηπθήζζμιαζ (πθήηημιαζ), αυν. έ-ηαθ-μκ, 

ιεημπ. ηαθ-χκ, ιεηαα. εκενβ. πνηι. ηέ-εαθ-α. Δ νίγα θαίκεηαζ 

ηα-, ηαF- (αθ. ηφπης). Σμ θ (ηαθ-χκ) ιάθθμκ δδθχκεζ ηδκ νίγα 

θα- (αθ. θαίκς, θδιί), επί ηςκ θακενςιέκςκ οπυ ημο θςηυξ ή 

ημο θυβμο, υηζ δδθαδή πθήηηεηαζ δ υναζδ ή δ αημή απυ ζζπονυ 

ηαζ απνυζιεκμ ενέεζζια, χζηε ηα εαφια, εάιαμξ, εάμιαζ η.θπ. 

υπζ ιυκμκ ζηδκ υναζδ κα ακαθένμκηαζ αθθά ηαζ ζηδκ αημή. 

Έηεαιαμξ ζδιαίκεζ έηπθδηημξ (πθήηης)- εαοιάγς, 

εηπθήζζμιαζ, ιέκς έηεαιαμξ.  ηάθμξ- εάιαμξ, έηπθδλδ, 

εάιαμξ [ηέ-εαθ-α, εαθ- > εαα- (θ>α) > εάια- (α>ια)], 

εαιαυξ, εαιαές, έηεαιαμξ, εαιααίκς, εαιααθέμξ, 

εάιαδια, εάιαδζζξ, εαιαήηεζνα, εαιαδηυξ, εάπακ (α>π)- 

θυαμκ, Δζοπ., Θήαδ, Θήααζ, ΘδααΎξ, ηαθχκ, έηαθμκ, 

ηέεαθα. 

 

   εαιπχκς αθ. ηέεδπα, εάιαμξ (α>π)- ζοζημηίγς ηδκ υναζδ 

ηάπμζμο ιε έκημκμ θςξ, εμθχκς, εηπθήζζς, λαθκζάγς 

ηάπμζμκ.  εαιπά, εαιπάδα, εαιπενυξ, εαιπζά, εαιπίγς, 

εαιπμ-, εάιπμξ, εαιπυξ, εάιπςια, εαιπςηζηυξ.  

 

   εαφια αθ. ηέεδπα, νίγα ηαθ- > ηάθ-ια > εαφια (η>ε, θ>ο)- 

εαοιάζζμ πνάβια, εαοιαζιυξ, έηπθδλδ, ηέπκαζια 

εαοιαημπμζμφ.  εχια (αο>ς), εςφια (α>ς), εαοιάγς, 

εαοιαίκς, εαφιαηηνμκ (άβς, αηηυξ), εαοιαθέμξ, Θαφιαξ, 

εαοιαζία, εαοιάζζμξ, εαοιαζιυξ, εαοιαηυξ, εαοιαζηυξ, 

εαοιαζηυς, εαοιάζηςζζξ, εαοιαζηυηδξ, εαοιαζζυηδξ, 

εαοιαηίγμιαζ, εαοιαημπμζυξ, εαοιαημπμζία, εάια, εαιάγς, 

εάιαβια, Θαοιαηυ, εαιαζιυξ, εαοιαζηζηυκ, εαιαζηυξ, 

εαιαπηυξ, εαοιαημονβχ (ένβμκ), εαοιαημονβυξ, 

εαοιαημονβζηυξ, εαοιαημφνβδια, εάμιαζ (ο>μ)- εαοιάγς, 

εηπθήζζμιαζ, ιεηαβ. αθέπς αηεκχξ, εεχιαζ, εάιαζ (αμ>α), 

εαέμιαζ, εδέμιαζ (α>δ), εάδια, εαηηυξ, εδδηυξ, εαηήν, 

εδδηήν, εαηφξ, εδδηηήν. 

 

   εέα εά-μιαζ, α>ε- εεςνία, υρδ, ηφηηαβια, ημ εεςνμφιεκμ 

εέαια, ημ ιένμξ απ’ υπμο εεάηαζ ηάπμζμξ, εδχθζμ ζημ εέαηνμ.  

εεάμιαζ, εεαιαηίγμιαζ, εεαιαηζζιυξ, εεάιςκ, εεήιςκ, 

εεαηήξ, εεδηήξ, εεαηφξ, εεάνζμκ, εέαια, εέδια, εεαηυξ, 

εεανίξ, εεανυξ, εεαηέμξ, εέαηνμκ, εέδηνμκ, εεαηνίγς, 

εεαηνχκδξ (ςκέμιαζ), εεχιαζ. 

   ηαηδθήξ ηαηά (α>δ) + εέ-α > εδ- (ε>δ) > θδ- (ε>θ)- έπςκ 

ημο μθεαθιμφξ ζηναιιέκμοξ πνμξ ηα ηάης απυ κηνμπή ή θφπδ, 

ηεεθζιιέκμξ, άεοιμξ, ζημηεζκυξ, ιαφνμξ, (εηηυξ ηαζ ακ εη ημο 

θά-εα = υιιαηα, α>δ).  ηαηήθεζα, ηαηδθές, ηαηδθζάς, 

ηαηδθίδ, ηαηδθχκ, ηαηζμφθδξ, ηαηζμοθζά, ηαηζμοθζάγς, 

ηαηζμοθζάνδξ, ηαηζμφθζαζια. 

 

   εεςνές εέα + μνές (αμ>ς)- αθέπς πνμξ ηάηζ, παναηδνχ, 

εεχιαζ, επί ηδξ δζακμίαξ, ζηέπημιαζ, ελεηάγς θζθμζμθζηχξ, 

ηνίκς βζα ηάπμζμκ απυ ηάπμζμκ άθθμκ, ηάκς εεςνία, είιαζ 

εεςνυξ ή πνεζαεοηήξ, πέιπμιαζ βζα κα νςηήζς ημ ιακηείμ.  

εεςνείμκ, εεχνδια, εεςνδιαηζηυξ, εεςνήιςκ, εεχνδζζξ, 

εεςνδηζηυξ, εεςνία, εεςνζηυξ, εεςνζηά, εεχνζμξ, εεχνζμκ, 

εεςνίξ, εεςνυξ, εεανυξ, εεςνδηήξ, εεχνδηνα, εςνάς 

(ες>ς), εςνχ, εχνδια, εχνζ, εςνζά, εςνζάγς, εςνζαηυξ, 

εχνζαζια, λεεςνζάγς (λε-), λεεχνζαζια, λεεςνζαζιέκμξ, 

εκενείκ ( = θοθάηηεζκ, Δζφπ., εκ), αενές (α, επζηαη. + εςνές 

> ενές)- αθέπς ιε πνμζμπή, πνμζαθέπς, παναηδνχ, δζαηνίκς, 

εεχιαζ, εεςνχ δζα ημο κμο, ελεηάγς, ζηέπημιαζ, αενείς, 

αενήιαηα, αενδηέμκ, αενδηζηυξ. 

 

                               Ρίγα  ηαF- >  εε- 

   εάημξ ζημκ ιδνμ ζδιαίκεζ ζοκέδνζμ, αμοθή (ζοκεζνιζηά 

δε ζδιαίκεζ ηαζ έδνα, ηάεζζια). ηα ζοκέδνζα ηαη-ημπμζμφκηαζ 

ηα γδηήιαηα ηαζ ηί-εε-κηαζ ζηδ εέ-ζδ ημοξ, αθ. ηάλζξ (ηάη-ζζξ), 

ηάζζς, ηαβυξ, ηαπφξ, εάζζςκ) ηα πνμαθήιαηα. θεξ μζ 

ζδιαζίεξ ημο ηί-εδ-ιζ δδθχκμοκ εκένβεζεξ ηαβμφ, ανπδβμφ (εε-

μφ). Βη ημο ηάζζζς (νίγα ηαπ- > ηαη-, π>η) θμζπυκ ημ εάημξ 

(η>ε)- ζοκεδνία, αμοθή, έδνα αλζχιαημξ, ηάεζζια, ιεηαβ. 

απυπαημξ, υπςξ ημ έδνα.  εαηεφς, εαηές, εάζζς (ηζ>ζζ), 

εαάζζς, εάηδζζξ, εάηδια, εαηείμκ, εμάγς (εαάζζς, α>μ, 

ζζ>γ), εχημξ (αα>ς), ευςημξ, ηαεέηθα [ηα- ( = ηαηά, υπςξ 

ηαααίκς = ηαηαααίκς) + εάη-μξ (α>ε)]- δ ηανέηθα, ηαεεηθμ-, 

ηανέηθα (Λαη.), ηανεηθάξ, ηανεηθμ-. 

   ηίεδιζ αθ. εά-ημξ, ιε ακαδζπθ. (α>δ)- εέης, ημπμεεηχ, 

αάγς, ηαηαεέης, ειπκές, πνμεέης, ακαεέης, δζαεέης, 

οπμεέης, εηεέης, ηαεζζηχ, πνμλεκχ, παναζηεοάγς, εημζιάγς, 

υπςξ ημ πμζχ, δζεοεεηχ, ηαηημπμζχ, ηοαενκχ, μνίγς, 

κμιμεεηχ.  ηέειζμξ (ζ>ε), ηεειυξ, ηεειμθφθαλ. 

   εέζζξ εήζς (δ>ε), ιέθθ. ημο ηίεδιζ, ηί-εεζ-ημκ, παναηαη.- 

ημπμεέηδζδ, ηαηημπμίδζδ, ηαηάεεζδ, ηαηάζηαζδ, ηεεέκ 

γήηδια, άπμρδ, βεκζηή ανπή, ηαηααίααζδ, επζαεααίςζδ, 

οπυεεζδ, δζάεεζδ, ακάεεζδ, έηεεζδ, πνυεεζδ, έκεεζδ.  εέης 

(ζ>η), δζεοεεηχ (δζα + εο), δζεοεέηδζζξ, ακάεεζζξ, ακάεεια, 

ακάεδια, επίεεζζξ, επζεεηζηυξ, επζεεηζηυηδξ, επζεεηζηά, 

εεηζηυξ, εεηζηά, πνυζεεημξ, πνυζεεζζξ, πνυζεεζδ, 

επζπνμζεέηςξ, πνυζεεημξ, πνμζεεηζηυξ, οπυεεζζξ, έηεεζζξ, 

αεεηχ, αεέηδζζξ, αεέηδια, αεεηδηήξ, άεεημξ, αδζάεεημξ, 

αδζαεεζία, αδζάεεηα, αδζαεεηχ, ακηίεεζζξ, ακηζπανάεεζζξ, 

οπένεεζζξ, ακοπενεέηςξ, έκεεημξ, πανέκεεζζξ, απμεχκς, 

απίεςια, απζεχζηνα, απζεχηνα, ζοκεεηζηυξ, ζφκεεζζξ, 

ζοκεέηδξ, ζοκεεηζζιυξ. 

   πενζζζυξ πενί + ηίεδιζ > πενζηζευξ > πενζηευξ > πενζζζυξ 

(ηε>ηη>ζζ)- μ οπενααίκςκ ημκ ζοκήεδ ανζειυ ή ιέβεεμξ, 

οπεναάθθςκ, ιέβαξ, έηηαηημξ, έλμπμξ, θαιπνυξ, πανάδμλμξ, 

εαοιαζηυξ, ακςθεθήξ, άπνδζημξ, οπεναμθζηυξ, μ πενζηηυξ 

ανζειυξ.  πενζηηυξ, πενζζζάηζξ, πενζζζεία, πενίζζεοιαζ, 

πενίζζεοζζξ, πενζζζεφς, πενζζζμ-, πενίζζςια, πενίηηςια, 

πεννίζςζζξ. 

   εεζιυξ εέζζξ- υπςξ ημ εέιζξ, ημ ηεεέκ ηαζ μνζζιέκμ ηαζ 

εεζγυιεκμ, κυιμξ δζάηαλδ, ηονίςξ επί ηςκ ανπαίςκ κυιςκ, 

ηακχκ, πανάββεθια, εδζαονυξ.  πνμεεζιία, πνμεεζιεφς, 

εηπνυεεζιμξ, εηπνυεεζια, εηπνμεέζιςξ, εέζιζμξ, εεζιμ-, 

εέζιζα, εενιμθυνζα, εεζιμθμνζάγμοζεξ, εεζιμθυνζμκ, 

εεζιμεεηχ, εεζιμεέηδζζξ. 

   Θεζζαθία εέζ-ζξ + άθξ (νίγα ζαθ-), ημ πάθαζ πμηέ ήηακ 

εάθαζζα, Θεζζαθυξ, Θεζζαθίγς, Θεζζαθζηυξ, 

Θεζζαθζχηζδα, Θεζζαθίξ, Θεηηαθυξ, Θεηηαθζηυξ, 

Θεζζαθμκίηδ (κίηδ), Θεζζαθζκζηζυξ, Θεζπνςηία (πνχημξ), 

εεζπνςηζηυ, Θεζπνςηυξ, εεζζεήναξ (εδνεφς), εεζζεδνία. 

   εέηδξ εέης- μ ηεεείξ, μ δίδςκ υκμια, επίεεημξ, μ ηαηαεέηςκ 

παναηαηαεήηδ ή εββφδζδ, μ εεηυξ παηέναξ παζδζμφ.  επίεεημξ, 

επίεεημκ, εεηζηυξ, εεηυξ, εεηυκ, Θέηζξ, Θεηίδεζμκ, 

εεηζηζζιυξ, εεηζηά, εεηζηζζηήξ, εεηζηζζηζηυξ, εεηζηυηδξ, 

εεηζηυξ, εεηζηχξ. 

   εήξ εήζ-ς, ιέθθ. ημο ηίεδιζ, βεκ. εδηυξ- ενβάηδξ ή 

δμοθμπάνμζημξ, έζπαηδ ηάλδ πμθζηχκ ζηδκ Ώεήκα.  εήζζα, 

εήηηα, εδηζηή, εδηεφς, εδηεία, εδηζηυξ, Θδζεφξ (έεεζε 

κυιμοξ), Θδζείμκ, Θήζεζμκ, Θδζεία, Θήζεζα, Θδζείδαζ, 

Θδζζυηνζρ (δζα-ηνίας). 

   ηδιεθές ηί-εδ-ιζ (ε>η) + ιέθς- επζιεθμφιαζ, θνμκηίγς, 

επζαθέπς.  ηδιέθεζα, ηδιέθδ, ηδιεθήξ, ηδιεθχξ, 

ηδιεθμφπδια (έπς), ηδιεθμφπδζζξ, ηδιεθμφπμξ, ηδιεθία, 

αηδιέθζα, αηδιεθές, αηδιεθήξ, αηδιέθδημξ, αηδιεθία, 

αηδιεθχξ. 
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   εέιζξ εε-ζιυξ, ηί-εδ-ιζ (δ>ε)- υπςξ ημ εεζιυξ, δίηαζμ, 

κυιμξ, αλίςζδ, δ εεά ημο κυιμο, δ δζηαζμζφκδ.  Θέιζξ, 

Θέιζδα, εειίγς, εειζηεφς, εειζζηεφς, εειζζηχ, 

Θειζζημηθήξ (ηθέμξ), εειζζηυπμξ, εέιζζηα, εειίζηζμξ, 

εέιζζηαξ, εειζζηεία, εειζζηείμξ, εειίζηεοια, εειζζημζφκδ, 

εειζζηυξ, εειζηυξ, εειζηχδδξ, εειζζημπυθμξ (πμθές), 

αεέιζημξ, αεέιζζημξ, εειενυξ, εειενή. 

   εέια εέ-ης- ημ ηεεέκ, ημ ηείιεκμ, παναηαηαεήηδ, άεθμκ, 

γήηδια πνμξ ζογήηδζδ, πνςηυηοπδ θέλδ, δ νίγα, ςνμζηυπζμ, 

ζηναηζςηζηή δφκαιδ.  εειαηείηαζ, εειαηίγς, εειαηζηυξ, 

εειαηζζιυξ, εειαηίηδξ, εειαημβναθές, εειαημβναθία, 

εειαημπμζχ, πνυεεια, πνμεειαηζηυξ, έηεεια, επίεεια, 

ακάεεια, ακαεειαηίγς, ακαεειαηχ, ακαεειαηζζιυξ, 

ακαεειαηζζιέκμξ, πανάεεια, οπένεεια, οπενεειαηίγς, 

οπενεειαηζζιυξ, οπενεειαηζζηήξ. 

   εειέθζμκ ηί-εδ-ιζ, εέι-α + ένεζ-ζια (ενείδς, ν>θ, εζ>ζ)- ημ 

εειέθζμ, ημ ηαηχηαημ ιένμξ, μ ποειέκαξ, δ έδνα, ημ αάενμ.  

εειείθζα, εειέθζα, εειέθζμξ, εειεθζμφπμξ (έπς), εειεθζυς, 

εειεθζχκς, εειεθίςζζξ, εειεθίςια, εειεθζςηήξ, εέθοικα, 

εειεθζςηζηυξ, εειεθζαηυξ, εέιεθμ, εειεθζχδδξ, Θέιεθμ, 

ακαεειεθίςζζξ, ακαεειεθζςηήξ, ακαεειεθζχκς, εέιεεθα. 

   εήια ηί-εδ-ιζ- εήηδ.  ακάεδια, ακαεδιαηζηυξ, επίεδια, 

επζεδιαηζηυξ, επζεδιαημονβία (ένβμκ), επζεδιαηυς, 

οπυεδια, ζφκεδια, ζοκεδιαηζαίμξ, ζοκεδιαηίγς, 

ζοκεδιαηζηυξ, ζοκεδιάηζμκ. 

   εήηδ έ-εδηα, αυν. ημο ηίεδιζ- ηζαχηζμ, ηίζηδ, ικήια, 

ηάθμξ, ηφιαμξ, εδηάνζ.  εδηαίμξ, εήβδ (η>β), εδηίμκ, 

εδημπμζυξ, εδημθυνμξ, οπμεήηδ, οπμεδηάνζμξ, 

οπμεδηζιαίμξ, οπμεήηεοζζξ, οπμεδηεφς, οπμεδημ-, 

οπμεδημθοθαηείμκ, παναηαηαεήηδ, πνμζεήηδ, εκεήηδ, 

πνμεήηδ, δζαεήηδ, ζοκεήηδ, ζοκεδηάνζμξ, ζοκεδηίγς, 

ζοκεδημβνάθμξ, ζοκεδημθμβία, ζοκεδημθμβχ, ζοκεδημ-.   

   εδιςκζά ηί-εδι-ζ + μιμφ (μ>ς, ι>κ)- ζςνυξ, εςιυξ.  

εδιμκμεεηές, εδιχκ, εδιςκζάγς, εδιχκζαζια, εειςκζά 

(δ>ε), εειςκζάγς, εςιυξ (εμο, πνμζηαη. αμν. ημο ηίεδιζ, 

μο>ς), εςιεφς, εχιζβλ, εχιζλ, είξ (βεκ. εζκυξ, εείκαζ, 

απανέιθ. ημο ηίεδιζ, εζ>ζ)- ζςνυξ, αιιχδδξ αηηή ηδξ 

εάθαζζαξ, είκα. 

   εδζαονυξ εήζ-ς (ιέθθ. ημο ηίεδιζ) + ηαηάθδλδ -αονμξ, 

εδζαονίγς, εδζαφνζζια, εδζαονζζιυξ, εδζαονμθφθαλ, 

εδζαονμθοθάηζμκ, εδζαονζζηήξ, εδζαονζζηζηυξ, 

εδζαονζζηυξ. 

   ζήια εήια, ε>ζ, αθ. εήηδ- ηφιαμξ, ηάθμξ, ζςνυξ πεηνχκ, 

δείβια απυ ημ μπμίμ δφκαηαζ κα βκςνίζεζ ηάπμζμξ πνυζςπμ ή 

πνάβια, ζδιείμκ ελ μονακμφ πνμιδκφμκ ή παναββέθμκ ηάηζ, 

μζςκυξ, θυθμξ πχιαημξ, ζήια επί ηάθμο.  ζάια (δ>α), 

ζδιαίκς, ζδιαίκμιαζ, ζδιαία, ζδιάδζμκ, ζδιάδζ, ζδιάηζμκ, 

ζδιαθέμξ, ζήιακζζξ, ζδιαζία, ζδιακηέμξ, ζεζδιαζιέκμξ, 

ζδιαδεφς, ζδιάδζ, ζδιάδεια, ζδιαδειέκμξ, ζδιαδεοηήξ, 

ζδιαδεοηυξ, ζδιαδζαηυξ, ζδιαδμφνα, ζδιαζμ-, ζδιακηήν, 

ζδιακηίνζ, ζδιακηζηή, παναζδιακηζηή, ζδιακηζηυξ, 

ζδιακηζηυηδξ, ζήιακηνμκ, ήιακηνμκ, ήιακηνα, 

ζδιαζζμθμβία, ζδιαημ-, ζδιαηςνυξ (μφνμξ), ζδιείμκ, 

ζδιεζμ-, ζδιείςια, ζδιεζςιαηάνζμκ, ζδιεζχκς, 

ζδιείςζζξ, ζδιεζςηέμξ, ζδιεζςηήξ, ζδιεζςηζηυξ, 

ζδιεζςηυξ, ζδιεζχ, ζδιακηήνζμκ, ζδιάκηςν, ζδιακηνίξ, 

ζδιήζμκ, ζδιάμκ, ζδιεία, επίζδιμξ, επίζδιμκ, επζζήιακζζξ, 

επζζδιαίκς.   

   άζδιμξ α (ανκδη.) + ζήια, ζδιείμκ- άκεο ηάπμζμο 

ζδιείμο, αζήιζ ( = άνβονμξ), επί εοζζχκ, πνδζιχκ, μ ιδδέκ 

πανέπςκ ζδιείμκ, αηαηάθδπημξ, μ ιδ ηαηαθείπςκ ηάπμζμ 

ζδιείμ ή ίπκμξ, δοζδζάηνζημξ, αζαθήξ, επί ήπμο ηαζ θςκχκ, 

άκανενμξ, αηαηάθδπημξ, αδζάηνζημξ, ιζηνυξ, αθακήξ.  

αζήιςκ, αζδιυηδξ, αζήιακημξ, αζδιακηυηδηα, 

αζδιείςημξ, αζδιμβνάθμξ, αζήιζ, αζδιχκς, αζδιμπμζία, 

δζάζδιμξ, δζάζδια, δζαζδιαίκς, δζαζδιυηδξ, πανάζδιμκ, 

πανάζδιμξ, παναζδιείςζζξ, παναζδιαζία, παναζδιείμκ, 

παναζδιαίκμιαζ, ζφζζδιμκ (ζοκ), ζοζζδιαίκς, ζμοζμφιζ 

(ζφζζοιμκ)- θοζζμβκςιία, ηάεε δζαηνζηζηυ βκχνζζια, 

παναηζμφηθζ, ημ ζδιάδζ, ζμοζμοιζάγς. 

   ηαφ ημ βνάιια, αθ. ηφπης, νίγα ηαF- (F>ο). Καππαηζζιυξ, 

ηονί – ηονί, ηοθθυξ – ηοθθυξ. Βηπίπηεζ πάνζκ εοθςκίαξ, 

πηοηηίμκ – ποηηίμκ. Ώθμιμζχεδηε πνμξ α, β, δ, η, π, θ, ι  ηαζ 

ακηζεέηςξ, κοηηί – κοηηί, έζηε – έηηε. Ώπμαάθθεηαζ πνμ ημο ζ, 

ηάπδηξ – ηάπδξ. Μεηααμθέξ, ζζ>ηη, ε>η, ηζ>ζζ, η>η, η>η, 

ηζ,ηο>ηζ,ζ, η>ε, η>π. 

   εήηα ηί-εδ-ιζ, εέης, εήζς, πνυηεζηαζ βζα βνάιια 

δζακμδηζηήξ ηαζ εοιζηήξ θφζεςξ (εάημξ, ηίεδιζ = δζεοεεηχ, 

ηοαενκχ, κμιμεεηχ). Δ εη ημο η ηαηαβςβή ημο είκαζ ειθακήξ, 

αθ. ηφπης, εέκς, εείκς = πθήηης, εάκαημξ (ηακ-), εοεία, είβς. 

Μεηααμθέξ, ε>ζ, εζ>ζζ, ε>θ, ε>π, θε>θη, πε>πη, νε>νη, 

κε>εε, δ>ε, ε>η. 

                                 Ρίγα  ο- 

   φς ιέθθ. φζς, αυν. φζα, πνηι. φζιαζ, δ νίγα θαίκεηαζ ο-. Σμ 

ο εη ηςκ α ηαζ μ πνμένπεηαζ (ζάνλ – ζφνλ, ζηυια – ζηφια, 

ημζκυξ – λοκυξ). Άς ( = πμνηαίκς, πθδνμφιαζ), ιέθθ. άζς 

(φζς ημο φς, α>ο), απανέιθ. αμν. άζαζ. Μάθθμκ ημ φς εη ημο 

άς πνμένπεηαζ ιε α>ο. Ώηυια ηαζ ηχνα, ιυθζξ ηάπμζμξ 

δζραζιέκμξ πζεί κενυ, ιεηά απυ ιεβάθδ δίρα, αιέζςξ εηθςκεί 

έκα ιαηνφ ααά, αθ. άνδς. Ο πνςηυβμκμξ άκενςπμξ ήηακ 

ζοπκά δζραζιέκμξ δζυηζ δεκ είπε αηυια ακαηαθφρεζ ζηεφδ 

πνμξ απμεήηεοζδ ή ιεηαθμνά κενμφ. Δ ανμπή ήηακ βζα ηδκ 

δίρα ημο εείμ δχνμ- ανέπς, πέιπς ανμπή, πέθης ζακ ανμπή.  

φζζξ, φζια, εθφς (επί, π>θ), Τάδεξ- αζηενζζιυξ μ μπμίμξ 

υηακ ακέηεζθθε ιαγί ιε ημκ ήθζμ πνμιήκοε ανμπή, Όδξ 

(επίεεημ ημο Αζυξ, εεμφ ηδξ ανμπήξ), Τεφξ, Όδ, αθφζζς (απυ 

+ φζς, ιέθθ. ημο φς)- απανφμιαζ, απακηθχ, αθφζηα, άθοζζα, 

αθοζιυξ, αθφς. 

  οεηυξ φ-ς + εηυξ (ίδιζ) = πειπηυξ- ανμπή, ιάθζζηα ναβδαία. 

οέηδζζξ, οεηχηαημξ, οεηζχηαημξ, οεηχδδξ, οεηίγς, οεηυεζξ, 

οέηζμξ, οαηίγς (ε>α, η>η), οάηζκεμξ (ακευξ, θοηυ ηδξ 

ακμίλεςξ, επμπήξ ηςκ ανμπχκ), Τάηζκεμξ, Ταηίκεζα, 

οαηζκείγς, οαηίκεζκμξ, Ταηίκεζμξ.  

   οβνυξ φ-ς, οα- (Τά-δεξ) + νμ-ή (νές) > οανυξ > οβανυξ > 

οβνυξ, αθ. ονηήν, φνπα (άκεο β)- νεοζηυξ, πθήνδξ οβναζίαξ, 

οβνυηδηα, οβναζία, επί ηδξ εαθάζζδξ, επί εοημζθζυηδηαξ, 

ιαθαηυξ, εοηυθςξ οπμπςνχκ, εφηαιπημξ, εοηίκδημξ, παθανυξ, 

αδφκαημξ, επί απμεκήζημκημξ, πθαδανυξ, ιαθεαηυξ, απαθυξ, 

ναδζκυξ, ηνοθενυξ, εκδμηζηυξ, ήπζμξ, πμθοηεθήξ, πμθοδάπακμξ, 

θζθήδμκμξ.  μβνυξ (ο>μ), μανυξ (β>α), οβνά, οβνάγς, 

οβναίκς, φβνακζζξ, οβνακηζηυξ, οβναζία, φβναζια, 

οβνδδχκ, οβνμ-, οβνυηδξ, οβνμοζία (α>μο), οβνφκς, 

οβνχζζς, οβνχπζξ (ςρ), φβνςια, ονηάκδ (απμαμθή ημο β), 

ονηήν, φνπα. 

   υιανμξ αθ. μανυξ (οβνυξ) > υιανμξ (α>ια)- ανμπή, 

ηαηαζβίδα, ηαευθμο, ημ φδςν ςξ ζημζπείμ, εφεθθα.  μιανές, 

μιανήεζξ, μιανδβεκήξ, μιανδθυξ, υιανδια, μιανήνδξ, 

μιανδνυξ, υιανδζζξ, μιανία, μιανίγς, ακμιανία, 
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μιανζιαίμξ, υιανζμξ, μιανζζία, ιανζμξ, μιανμαθοζία 

(αθφζζξ), μιανμαθφηδζζξ, μιανμαθοηές, μιανμ-, 

μιανμθοηές (θφς), μιανχδδξ, Οιανζαηή, μιπνμοθζά (α>π), 

μιανέθθα, μιανεθθμ-, μιπνέθα, μιπνεθάξ, μιπνεθμ-. 

   φαθμξ φ-ς + άνς (ανανίζης, ν>θ), ανιμζιέκδ ζακ φδςν, 

μιμζάγμοζα ιε φδςν- βοαθί.  οάθεμξ, οάθδ, οαθίγς, οάθζκμξ, 

οάθζμκ, οαθίηζξ, οαθμ-, οαθυεζξ, οαθχδδξ, οάθςια, οαθμφξ, 

φεθμξ, οεθέμξ, οεθέρδξ (έρς), οεθίγς, οέθζκμξ, οεθίηδξ, 

βοαθί, βοάθα, βοαθάδα, βοαθζά, βοαθάηζαξ, βοαθζηυ, 

βοάθζκμξ, βοαθμ-, βοαθέκζμξ, βοάθζζια, βοαθζζηενυξ, 

βοαθζζηήνζ, βοθυπανημ. 

   φδςν βεκ. φ-δα-ημξ, υπςξ ζηχν – ζηαηυξ, (φ-ς + δα = βδ), 

δζυηζ ζημ επί ηδξ βδξ (πμηαιχκ ηαζ πδβχκ) ηονίςξ 

ακαθένεηαζ, μφδςν (αμζςη.), μφεαν (δ>ε), Όδαηα, οδαθέμξ, 

οδαηχδδξ, οδαθεχδδξ, οδανεφμιαζ, οδανήξ, οδανυξ, 

οδανυηδξ, οδανχδδξ, οδαζζζηεβήξ (ζηέβδ), οδαηαίκμιαζ, 

οδαηδβυξ (άβς), οδαηδνυξ, οδαηζηυξ, οδάηζκμξ, οδάηζμκ, 

οδαηίξ, οδαηζζιυξ, οδαημ-, οδαηυεζξ, οδαηυς, οδάηςζζξ, 

οδενζηυξ (α>ε), οδενμεζδήξ, οδενυμιαζ, φδενμξ, οδενχδδξ, 

φδμξ (α,ε>μ), οδμβεκήξ, οδαημζηεβήξ, οδαημ-, οδαηχκς, 

οδαηχδδξ, οδαηζηυξ, οδαηυπηςζζξ. 

   οδνεφς φδςν > οδν-- πανέπς φδςν.  οδναβςβείμκ (άβς, 

άβαβμκ), οδναβςβές, οδναβςβία, οδναβχβζμκ, οδναβςβυξ, 

φδνα, φδνδ, οδναβυκμξ, οδναίκς, οδναθέηδξ (αθές), 

οδναθήξ, οδνάθιδ (άθιδ), οδνακυξ, οδνάνβονμξ, οδνάνπαλ 

(ανπάγς), οδνάζηζκα, οδνάοθδξ (αοθές), οδναφθδζζξ, 

φδναοθζξ, οδνεία, οδνείμκ, έκοδνμξ, εκοδνείμκ, φδνεοια, 

οδνεφξ, φδνεοζζξ, οδνεοηήξ, οδνεοηζηυξ, οδνδβυξ (άβς), 

οδνδθυξ, οδνδιενία (ιένμξ), οδνδνυκ, οδνδνυξ, οδνδπυμξ 

(πές, πμή), οδνμπυμξ, Τδνμπυμξ, οδνία, οδνίαξ, οδνζαθυνμξ, 

οδνίμκ, οδνίζηδ, οδνμ-, οδνυηδξ, οδνχδδξ, φδνεοια, 

οδνχκ, φδνςρ (ςρ), οδνςπίαζζξ, οδνςπζάς, οδνςπζηυξ, 

οδνςπζζιυξ, οδνςπζχδδξ, ιεεοδνίαξ (ιεηά), Μεεφδνζμκ, 

οδνμβυκμκ. 

   φζζςπμξ φδςν + ςρ (ηαεανζζηζηυ πνμζχπμο) > οδαηςπμξ 

> φδηςπμξ > φζζςπμξ (δη>ηη>ζζ)- ανςιαηζηυ θοηυ.  

οζζςπίηδξ, φζζςπμκ. 

   δνυζμξ ο-δνυηδξ, η>ζ- δνμζζά, φδςν, επί άθθςκ οβνχκ ή 

πμηχκ, ηα κεμβκά ηςκ γχςκ.  δνμζζκυξ, δνμζενυξ, δνυζζιμξ, 

δνμζίγς, δνμζυμιαζ, δνμζμοθίηεξ. 

   άνδς αθ. φς, εη ημο οδνεφς (ο>α, δν>νδ)- πμηίγς, πμηίγς 

ηηήκδ, βδ, πενζπμζμφιαζ ηάηζ, δζαηδνχ ηάηζ δνμζενυ ηαζ 

ακεδνυ, δνμζίγς.  Άαν, Άν, ανδεφς, άνδα, ανδάθζα, 

άνδαθμξ, ανδαθυς, ανδάκζμκ, ανδεία, Άνδαξ, ανδεφζζιμξ, 

άνδεοζζξ, ανδεοηήξ, ανδεοηυξ, ανδδειυξ, ανδιυξ, 

Ώνέεμοζα (ανδεφμοζα, δ>ε, ιεηάεεζδ), ανέες, αδνεφς, 

ένζδ (α>ε, δ>ζ)- δνμζζά, κέμ ηαζ ηνοθενυ γχμ, ενζαίμξ, 

ενζήεζξ, ένζς. 

   μνβάς άνδς (α>μ, δ>β), μβνυξ (βν>νβ)- ελμζδαίκμιαζ ελ 

οβναζίαξ, είιαζ πθήνδξ οβνχκ, επί εδάθμοξ, ηαθχξ ανδεφμιαζ 

ηαζ είιαζ έημζιμξ πνμξ παναβςβή ηανπμφ, επί δέκδνςκ, επί 

ακδνχκ υπςξ ημ ζθνζβάς, έπς ζθμδνή επζεοιία πνμξ 

ζοκμοζία, είιαζ πνυεοιμξ, έημζιμξ, επείβμιαζ, υπςξ ημ 

μνβάγς.  μνβάγς, ανβάγς (μ>α), μνβάξ, μνβαζιυξ, 

ακμνβαζιζηυξ, μνβή- θοζζηή ηάζδ ή δζάεεζδ ηαζ μνιή, δ 

ηνάζδ ή ζδζμζοβηναζία, δζάεεζδ, ήεμξ, παναηηήναξ, 

αζζεήιαηα, ηανδζά, πάεμξ, μνβή, εοιυξ, πακζηυξ, θυαμξ, 

υνβδια, μνβδηήξ, μνβαίκς, μνβζάς, μνβίγς, μνβίθμξ, 

μνβζθυηδξ, μνβζθχδδξ, πανμνβίγς, πανμνβζζιυξ, ελμνβίγς, 

ελμνβζζιυξ, ελμνβζζηζηυξ. 

   φθδ εη ημο οβ-νυξ (β>θ, υπςξ ιυβζξ – ιυθζξ), οδ-νδθυξ (δ>θ, 

υπςξ δάθκδ – θάθκδ). Βπίζδξ φθθμξ = οδνυαζμ θίδζ μ 

θεβυιεκμξ φδνμξ (δν>θθ), Όθθμξ = πμηαιυξ ζηδκ Λοδία, οθίγς 

= ζηναββίγς, δδθαδή αθαζνχ ημ οβνυ. Όθδ δε ζδιαίκεζ ηυπμ 

ηαηάθοημ, δάζμξ υπμο οπάνπεζ οβναζία- δάζμξ, δνοιυξ, 

ημιιέκα λφθα, ηαφζζιδ φθδ, ημ οθζηυ απυ ημ μπμίμ βίκεηαζ 

ηάηζ, ημ οθζηυ ζημζπείμ, οπυεεζδ βζα πμίδια, ηαείγδια.  

οθάγμιαζ, οθαβςβία (άβς), οθαζία, οθαηυιμξ (ηέικς), 

οθδηυιμξ, οθμηυιμξ, οθμημιές, οθμημιία, οθμημιζηυξ, 

οθμηυιζμκ, οθάεζξ, οθαίμξ, οθάνπζμξ, οθάζηνζα, οθεζχηδξ, 

οθδβεκήξ, οθήεζξ, οθδημίηδξ (ημίηδ), φθδια, οθδκυιμξ, 

οθμκυιμξ, οθδμονβυξ (ένβμκ), οθμονβυξ, οθμονβές, 

οθμονβία, οθήηδξ, οθδςνυξ (μφνμξ), οθμονυξ, οθζζιυξ, 

οθζζηήξ, οθζζηήν, οθδζηήνζμκ, οθζζηυξ, οθμαανές, οθμ-, 

οθυηδξ, οθχδδξ, δζοθίγς (δζα), δζφθζζζξ, δζφθζζια, 

δζοθζζηήνζ, δζοθζζηήνζμκ, δζοθζζηήνζμξ, δζοθζζηήξ, αθοθίγς 

(απυ), αθοθζζιυξ, οθίγς, φθθμξ, Όθθμξ, γμοθίγς (δζοθίγς, 

δζ>γ, ο>μο), γμφθζζια, γμοθχ, γμοθάς, γμφθδβια, γμφθδια, 

γμφθα. 

   λφθμκ ελ + φθδ, λφθμπμξ (έπς), λοθάαζμκ (ακηί λοθμθάαζμκ, 

θαιαάκς, δ πονάβνα ηςκ παθηέςκ), λοθάνζμκ, λοθεία, λοθεφξ, 

λοθεφς, λοθή, λοθδαυνμξ (αμνά), λοθήνζμκ, λοθδβές (άβς), 

λοθδβυξ, λοθήθζμκ, λοθίγμιαζ, λοθζηυξ, λφθζκμξ, λοθζζιυξ, 

λοθζζηήν, λοθίηδξ, λοθμ-, λοθμεζδήξ, λοθμημπές (ηυπης), 

λοθμηυπμξ, λοθμημπία, λοθμονβές (ένβμκ), λοθμονβυξ, 

λοθμφνβδια, λοθμονβήξ, λοθμονβία, λοθμονβζηυξ, 

λοθμπίγμιαζ (έπς), λοθυς, λοθχδδξ, λοθχκ, λοθςκία 

(ςκέμιαζ), λφθςζζξ, Ξοθαβακή, λοθάββμονμ, λοθάδζημ, 

λοθάηζ, λοθ-, λοθεφμιαζ, λοθέκζμξ, λφθδια, λοθία, λοθζάγς, 

λφθζαζια, λφθζζια, λοθίγς, λοθζηή, Ξοθζημί, λοθίκδ, 

λοθίηδξ, λφθμ, λοθςζζά. 

   ο, φρζθμκ αθ. φς. Ώπμαάθθεηαζ, αοηυξ – αηυξ. Μεηααμθέξ, 

ο>μο, μζ>ο, ο>μζ, μ>ο, ο>μ, α>ο, ο>ς, ο- εζξ ιίιδζδ ακενχπμο 

μζθναζκμιέκμο εοςπία. 

                                Ρίγα  θα- 

 

   θάμξ θάFμξ, μ πνςηυβμκμξ άκενςπμξ βζα κα ακάρεζ θςηζά, 

αθθά ηαζ βζα κα ηδκ δζαηδνήζεζ, έπνεπε κα θοζά πνμξ ηδκ 

εζηία ημο πονυξ ηαηηζηά. Φμοθμφ θέβεηαζ αηυια ηαζ ηχνα δ 

εζηία ημο πονυξ ηαζ ημ ιαβηάθζ. Μυθζξ δε ακάρεζ δ θςηζά, 

θςηίγεζ (θά-εζ) ηαζ θα-κενχκεζ ηα βφνς ηδξ ακηζηείιεκα. Γφνς 

απυ ημ θχ-ξ ηδξ θς-ηζάξ ανπίγμοκ κα αημφβμκηαζ μζ θς-κέξ 

ηςκ ακενχπςκ, βζα ηδκ πενζβναθή ηςκ ζοιαάκηςκ ηδξ 

πνμδβδεείζδξ διέναξ, θά-ζης = αεααζχ, ζζπονίγμιαζ, 

πνμζπμζμφιαζ (δζυηζ δ βθχζζα ημοξ ήηακ θηςπή ηαζ έπνεπε ηαζ 

δζα πνμζπμζήζεςκ κα παναζηήζμοκ ηάπμζα ζοιαάκηα). Δ νίγα 

θα- (θάζζξ = ηαηαββεθία, θυβμξ ηαζ ειθάκζζδ) έπεζ ηδκ 

ζδιαζία ημο θένς ζημ θςξ, θακενχκς, θακενχκς δζα ημο 

θυβμο, ηαεζζηχ βκςζηυ (αθ. θαίκς ηαζ θδιί). Γζα ημκ θυβμ 

αοηυκ μζ ηφπμζ ημο παεδηζημφ παναηεζιέκμο ημο θδιί ηαζ ημο 

θαίκς είκαζ αηνζαχξ ίδζμζ. Σμ θαίκς ζοκδοάγεζ ηα δφμ νήιαηα 

θάς ηαζ θδιί, πενζέπςκ ηαζ ηζξ δφμ έκκμζεξ, αθμφ ζδιαίκεζ 

θένς ζημ θςξ, δεζηκφς, θακενχκς, πανέπς θςξ, εηεέης (επί 

δζακμδιάηςκ), ηαηαββέθθς ηάπμζμκ, πνμδίδς, θέβς. Σμ θαφς 

(θάFς) παναπέιπεζ ηαη’ εοεείακ ζηδ θμοθμφ, ημ θφζδια βζα 

ημ άκαιια ηδξ θςηζάξ- θςξ (αμ>ς). 

   θςξ αθ. θάμξ, αμ>ς, θάεμξ, θυςξ (α>μ), θάδηεξ ( = 

μθεαθιμί), θάς, θαφς (αθ. θάμξ), θαφζζξ, θαφζης, 

δζαθαφζης, θαοζηήνζμξ, θαφγς, θαφζζβλ, θαέες, Φαέεςκ, 

θαεεμκηίξ, θαεεμκηζάξ, θαεκκυξ, θαεζκυξ, θαάκηενμξ, 

θαεζίιανμημξ (ανμηυξ), θαηυξ (άβς, β>η), θαζηάξ, θαζηυξ, 

Φαίαλ, Φαίδλ, Φαζαηζηυξ, παζζθαήξ (παξ), Παζζθάδ, 

δζάθαοζζξ, Ώκάθαζμξ (ακά). 
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   θάθηδ θά-μξ + θείπς (π>η)- δ κοπηενίδα. θάθηδξ- 

ηαιποθςιέκμ λφθμ πνμξ καοπδβία (ζημ εζςηενζηυ ημο πθμίμο, 

είκαζ ζημηεζκυ), ειθαθηυς, θμθηυξ (α>μ)- αθθήεςνμξ. 

   δζθάς δζα + θάς- γδηχ, ενεοκχ.  δζθχ, ακαδζθάς, 

ακαδίθδζζξ, ζζαθάδδκ, δζαθάδακ, πενζθαήξ. 

   θαζυξ θάμξ, α>αζ- επί ημο πνχιαημξ ημο θοηαοβμφξ ή 

θοηυθςημξ, ζημηεζκυπνςιμξ, ηεθνυπνςιμξ, ιμοκηυξ, ζημφνμξ.  

θαζυηδξ, θαζμ-, θήκδ (αζ>δ), θίκζξ (αζ>ζ), θζκάθε, Φζκθακδία 

(πχνα ζημηεζκή), Φζθακδία, θζκίνς, θζξ (υπμο ηαηαθήβεζ ημ 

ηαθχδζμ). 

   θαηυξ ημ υζπνζμ θαηή, εη ημο θαζυξ (απυ ημ ζημφνμ 

πνχια, ηδξ αθθά ηαζ ημο γςιμφ ηδξ υηακ ιαβεζνεφεηαζ) > 

θαζσηυξ > θαζηυξ > θαηυξ- δ θαηή, ηδθίδα ζημ δένια.  θαηή, 

θάηζκμξ, θάηζμκ, θαημεζδήξ, θαηχδδξ, θαημ-, θάημρζξ 

(μρ), θάηςζζξ, θαηςηυξ, θαηίδα, θαηζζζάνδξ, θαηζδζάνα, 

θαηέα. 

   θαίκς αθ.  θάμξ- θένς ζημ θςξ, δεζηκφς, θακενχκς, 

απμηαθφπης, επί ήπμο, ηάκς ηάηζ θακενυ ζηα χηα, ηάκς ηάηζ 

κα δπήζεζ ηαεανχξ, εοηνζκχξ, ζαθδκίγς, ηαηαββέθθς ηάπμζμκ, 

πνμδίδς, θςηίγς, θέββς.  θαείκς, θακυηδξ, θακυξ, θακή, 

θακείμξ, θακάνζμκ, Φακάνζμκ, θακμ-, θακίκδα, θαζκίξ, 

θαζκυθζξ, Φάκμξ, θαζκυθδξ, θαζθυκδξ (ακηζιεηάεεζδ εη ημο 

θαζκυθδξ), θεθυκδ (α>ε), θεθυκζμκ, θαζθυκζμκ, θαζκμιέκςξ, 

θαίκμρ (μρ), Φαίκςκ, θακεζνυξ, θακενυξ, θακενυηδξ, 

θακενυς, θακενχκς, θακένςζζξ, θακδηία, θακδηίαξ, 

θακδηζαζιυξ, θακδηζάς, θακάς, θακαηζηυξ, θακαηζζιυξ, 

θακαηίγς, θακεζά, θακένςια, Φακενςιέκδ, θακενςηήξ, 

θακίγμιαζ, θακζζηήξ, θάκζζξ, θαίκμιαζ, θακηάγς, 

θακηαζία, θακηαζιέκμξ, θακηαζζάγς, θακηαζζαζηήξ, 

θακηαζζαζηζηυξ, θακηαζζμ-, θακηαζζυπθδηημξ, θακηαζζυς, 

θάκηαζζξ, θακηαζζχδδξ, θακηαζίςζζξ, θάκηαζια, 

θακηαζιάηζμκ, θακηαζιυξ, θακηαζηήξ, θακηαζηζηυξ, 

θακηαζηυξ, θάκηδξ, θακηυξ. 

   επζθαίκς επί + θαίκς, Βπζθάκζμξ, επζθάκεζα, επζθακήξ, 

επζθάκζα, επίθακμξ, επζθακηζηχξ, επίθαζζξ, ηαηαθαίκς, 

ηαηαθακήξ, ηαηαθάκεζα, ηαηαθακηάγς, ηαηαθακηυξ, 

ηαηάθαζζξ, πενζθαίκμιαζ, πενζθάκεζα, πενζθακήξ, 

πενίθακημξ, πενίθαζζξ, δζαθαίκς, δζαθάκεζα, δζαθακήξ, 

δζάθακμξ, δζάθαζζξ, πνμθαίκς, πνμθακενυς, πνυθακζζξ, 

πνυθακημξ, πνυθαημξ. 

   ειθαίκς εκ + θαίκς, ειθάκεζα, ειθακήξ, ειθάκενμξ, 

ειθακία, ειθακίγς, ειθάκδζζξ, ειθακίζης, ειθακζζιυξ, 

ειθακζζηήξ, ειθακζζηζηυξ, ειθακίζζιμξ, ειθακηζηυξ, 

πανειθάκς, πανέιθαζζξ, πανειθαηζηυξ, απανέιθαημκ (α, 

ζηενδη., δζυηζ δεκ πανειθαίκεζ πνυζςπμ), έιθαζζξ, 

ειθαηζηυξ, εηθαίκς, εηθακήξ, εηθάκδδκ, εηθακίγς, 

εηθακυς, έηθακζζξ, εηθακηζηυξ, εηθακημνία, 

εηθακημνζηυξ, έηθακημξ, εηθάκηςν, έηθαζζξ. 

   οπενθαίκμιαζ οπέν + θαίκμιαζ, οπενθακήξ, οπενήθακμξ, 

οπενδθάκεζα, οπενδθακεφμιαζ, οπενδθακεφς, 

οπενδθακδιέκμξ, οπενδθάκζα, πενδθάκζα, πενδθακεφμιαζ, 

πενήθακμξ, οπένθαζζξ. 

   αθακίγς α (ζηενδη.) + θαίκς, αθακεί, αθάκεζα, αθάκενμξ, 

αθακήξ, αθάκζζζξ, αθακζζιυξ, αθακζζηήνζμξ, αθακζζηήξ, 

αθακζζηυξ, αθακηζηά, άθακημξ, αθακηυς, αθάκηςζζξ, 

ακαθαίκς, αιθαίκς (κ>ι), ακαθακδά, ακαθακδυκ, 

ακάθακζζξ, αιθακδυκ, ακαθαδυκ, ακαθακενυς, 

ακαθακηάγς, αιθακηφξ, απμθαίκς, απμθακήξ, απμθακυς, 

Ώπμθάκζμξ, απυθακζζξ, απμθακηζηυξ, απμθακηζηχξ, 

απμθακηυξ, απυθαζζξ, απμθίζης (α>ζ). 

   θέκαλ θάκ-ηαζζξ (α>ε) + άβς, άλς- απαηεχκαξ, ρεφηδξ, 

πθάκμξ.  θεκαηίγς, θεκαηζζιυξ, θεκάηδ, πδκίηδ (θ>π, ε>δ), 

πδκζηίγς. 

   παζθάζζς παίθαζ-ιαζ (ακαδζπθ.), πνηι. ημο θαίκς, 

παζθάζζμοζα = θάιπμοζα, απαζηνάπημοζα- ηζκάζζμιαζ, 

θένμιαζ μνιδηζηχξ, εθμνιχ αβνίςξ ηήδε ηαηείζε, ηζκχ, ζείς 

αζαίςξ.  θάζζξ- ηαηαββεθία, ειθάκζζδ, ίπκμξ, ηαηδβμνία, 

ζφιθαζζξ, θάζζιμξ, θαζζζιυξ, θαζίζηαξ, θαζζζηζηυξ, 

θαζζζηυιμοηνμ, θαζζηυξ, θαζίιεηνμ, θάηζα, θαηζάδα, 

θαηζάνς, θαζηεθχκς (ηέθθς = ςεχ πνμξ ηα ειπνυξ), 

θαζηέθςια, θάζηεθμ, θάζζαλ, θάζια, θαζιαηζηυξ, 

θαζιαημ-, θφζζβλ (α>ο + άβς), θοζίββδ, θοζζββυμιαζ, 

θφζζββα, θοζίββζ. 

 

   Φάνμξ θάμξ, θάνμξ, θάνζμ, θανζηυξ, θαζθυξ (θαζ, 

επζηαηζη.), θαθυξ, θάθμξ, θαθφκς, θαθζυξ, θαθανυξ, 

θάθανμξ, θαθδνζάς, θαθίξ, θάθανα, θαθίζημιαζ, Φάθδνμκ, 

Φαθδνζχηδξ, θαθδνζηυξ, Φάθανα. 

 

   θαθθυξ θαίκς, θάκ-ηαζζξ > θακ-θυξ > θαθθυξ (κθ>θθ), 

εθένεημ ιεηά θαιπάδςκ- μιμίςια ακδνζημφ αζδμίμο, 

πενζθενυιεκμ εκ πμιπή ηαηά ηα ΐαηπζηά υνβζα.  θαθθήκ, 

θαθθδθμνία, θαθθδθμνές, θαθθςδμί (άδς). Φαθήξ, 

θαθάββςια (άβς), θάθθδ, θάθαζκα (ηα ανζεκζηά θένμοκ 

θαθθυ), θαθαζκμ-, θαθθζηυξ, θαθθίηζδα, θαθθμηναηία, 

θαθθμηνάηδξ, θαθθςδοκία (ςδίκδ). 

 

   θαθάηνα θαθυξ + άηνα- άδεκδνδ άηνα υνμοξ, άηνζπδ 

ηεθαθή.  θαθαηνυηδξ, θαθαηνυμιαζ, θαθαηνάς, θαθαηνυξ, 

θαθαηνχκς, θαθάηνςια, θαθαηνμ-, θαθάηνςζζξ, 

θανάηθα (ακηζιεηάεεζδ), θαθακηίαξ, θαθανίξ, Φάθανζξ, 

θαθανζζιυξ, ηανάθθα (ηάνα), ηανάθθαξ, θάθακεμξ. 

 

   κφιθδ κοκ + θαίκς > κφκθδ > κφιθδ (κ>ι, α>δ), μζ 

πνςημθαζκυιεκεξ (ηςκ εκηυιςκ) ηαζ δ βοκαίηα ηδκ διένα ημο 

βάιμο ειθακίγμκηακ βζα πνχηδ θμνά- κφθδ, δ πνοζαθθίδα 

ηςκ ηαιπχκ, εεά ηςκ δαζχκ ηαζ ηςκ οδάηςκ.  κφιθα, 

κοιθαία, κφιθαζμκ, Νφιθδ, κοιθαίμξ, κοιθάξ, κοιθείμξ, 

κοιθ-, κφιθεοια, κφιθεοζζξ, κοιθεοηήνζμξ, κοιθεοηήξ, 

κοιθεφηνζα, κοιθεφς, κοιθζάς, κοιθίδεξ, κοιθίδζμκ, 

κοιθίδζμξ, κοιθζηυξ, κοιθίμξ, κοιθίξ, κοιθμ-, κοιθχκ, 

κοιθαία, κουξ, κδιθαίμκ, Νοιθαίμκ, κοιθαθίδεξ, Νφιθεξ, 

κοιθίηδξ, κοιθίηζδα, κοιθμεζδήξ, κφθδ, κοθζάηζημξ, 

κοθζηυξ, κοθζηυ, κοθίηζα, κοθμ-, κοθμφθα. 

 

   θαίδζιμξ θά-ς + ζδείκ (απανέιθ. ημο είδς)- θςηεζκυξ, 

θαιπνυξ, έκδμλμξ, εοηθεήξ.  Φαίδζιμξ, θαζδζιυηδξ, θαζδνυξ, 

θαίδνα, Φαίδνα, θαζδνμ-, θαζδνυς, θαζδνυμιαζ, 

θαζδνυηδξ, θαζδνοκηήξ, θαζδνφκηνζα, θαζδνφκς, 

θαίδνοζια, θαζδνςπυξ (ςρ), θαζδνοκηήξ, Φαίδνμξ, 

Φαίδςκ, Φαζδχκδαξ, Φαζδνίαξ. 

 

   δάθκδ δα (επζηαη.) + θαίκς, ζενή ημο Ώπυθθςκμξ, εεμφ ηδξ 

ιακηζηήξ (θαίκς = θακενχκς, δζα πνδζιχκ)- ημ δέκδνμ.  

Αάθκδ, δαθκαίμξ, δαθκέθαζμκ, δαθκήεζξ, δαθκδνεθήξ 

(ενέθς), δαθκδ-, δαθκζαηυξ, δάθκζμξ, δάθκζκμξ, δαθκίξ, 

δαθκίηδξ, δαθκμ-, δάθκμξ, δαθκχδδξ, δαθκχκ, δαθκςηυξ, 

θάθκδ (δ>θ ή θα επζηαη.). 

 

   θμίαμξ αθ. θάμξ, θάFμξ (α>μ>μζ, ημ α εη ημο F ή εη ημο 

αάς)- θαιπνυξ, δζαοβήξ, ηαεανυξ, αβκυξ.  Φμίαμξ, θμζαάγς, 

θμζααίκς, θμζαάξ, θμίααζια, θμζααζηήνζμξ, θμζααζηζηυξ, 

θμζαάζηνζα, θμζαάς, Φμίαεζμξ, Φμίαδ, θμζαδηεφς, 
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θμζαδηήξ, θμζαδηυξ, θμζαμθάθμξ, θμζαήηνζα, θμζαήηςν, 

θμζαμ-. 

 

   εζηία (δαζ.) θαίκς, θά(κ)ζζξ > θαζ- > θεζ- (α>ε) > εζ- (ημ 

θ ζε δαζεία)- ημ ιένμξ ημο εζςηενζημφ ηδξ μζηίαξ υπμο άκααε 

ημ πον, ηαημζηία, μζημβεκεζαηυξ ηφηθμξ, μζημβέκεζα, αςιυξ.  

εζηίαια, εζηίαζζξ, εζηζάηςν, εζηζάς, εζηζμοπές (έπς), 

εζηζμφπμξ, εζηζαηήνζμκ, εζηζαηυνζμκ, ζζηία (ε>ζ), Εζηίδ, 

Εζηζαία, Βζηία, Βζηζάξ, Βζηζάδεξ, εζηζάπμξ, έζηζμξ, 

εζηζχηζξ, εζηζάγς, Βζηζαζχηζξ, Βζηζαζχηζδα, εζηζαηυξ, 

έζηςν, έζημναξ, αθέζηζμξ (επί), επίζηζμξ, ακέζηζμξ. 

 

   εζπένα (δαζ.) αθ. εζ-ηία + πέναξ- ανάδο, πνμξ δοζιάξ.  

εζπεναίμξ, Βζπενία, εζπενίγς, εζπενίδεεκ, εζπενζηυξ, 

εζπενζκυξ, εζπένζμξ, εζπενίξ, εζπένζζια, εζπενίηδξ, 

εζπενίηζξ, έζπενμξ, απμζπενίηδξ, εζπέναξ, εζπενίδα, 

εζπενζδμεζδή, ζπενκυξ, ζπενζκυξ, ηαθδζπένα, ηαθδζπενίγς, 

ηαθδζπενμφδζα, πμνμεζπενίξ, πμνμεζπενίδα. 

 

   έκκοιζ (δαζ.) ιέθθ. έζ-ς, αυν. έζ-ζα (έζ-κοιζ > έκκοιζ, 

ζκ>κκ), αιθί-εζ-ζξ, α-έζ-ηζμξ = ζιάηζμ, β-έζ-ηα = ζημθή, β-εζ-

ηία = έκδοζδ, έζ-ηα = εκδφιαηα, αθ. εζ-ηία, δδθαδή αοηυ ημ 

μπμίμ θαίκεηαζ επί ημο ζχιαημξ (έκδοια). Ώθθά ηαζ εζ-ηζάς = 

εκδφς ηάπμζμκ (ζηα πθαίζζα ηδξ θζθμλεκίαξ έκηοκακ ημκ 

θζθμλεκμφιεκμ ιε ηαεανά νμφπα)- εκδφς ηάπμζμκ, ιεζ. ηαζ 

παε., εκδφμιαζ, θμνχ, ζηεπάγμιαζ.  εκκφς, είκοιζ (ε>εζ), 

εζκφς, ηαηαέκκοιζ, ηαηαεζκφς, εθέκκοιζ (επί), αιθζέκκοιζ 

(αιθί), αιθζεζιυξ, αιθίεζζξ, αιθίεζια, αιθζάγς, άιθζα, 

εακυξ, εοέακμξ. 

 

   είια (δαζ.) είιαζ, παε. πνηι. ημο έκκοιζ- έκδοια.  ίια 

(εζ>ζ), ζιάηζμκ, ζιαηζεφμιαζ, ζιαηζζιυξ, ζιαηδβυξ (άβς), 

ζιαηζδάνζμκ, ζιαηίδζμκ, ζιαηίγς, ζιαηζμ-, εοεζιαηές, 

εοείιαημξ, εοεζιμκές, εοείιςκ. 

 

   θέββμξ πέ-θαβ-ηα  ηαζ πέ-θδκ-α, πνηι. ημο θαίκς + άβς > 

θαβάβς > θάββμξ > θέββμξ (α>ε)- θςξ, θάιρδ, ημ θςξ ηδξ 

ζεθήκδξ, ενπμιυξ ζημκ ηυζιμ, διένα, θςξ θαιπάδςκ ή πονυξ, 

ημ θςξ ηςκ μθεαθιχκ, δυλα, εοθνμζφκδ, πανά, ηένρδ, 

οπενδθάκεζα.  θέββς, θεββχδδξ, θεββαίμξ, θεββάνζμκ, 

θεββάνζ, θεββίηδξ, θεββμαμθές, θεββμαμθχ, θεββμ-, 

θεββανάδα, θεββανάηζ, θεββανέκζμξ, Φεββάνζ, 

θεββανζάγμιαζ, θεββάνζαζια, θεββανζάηζημξ, θεββανίγς, 

θεββανίζζμξ, θεββανμ-, θεββενυξ, θεββνίγς, θεββνίγς, 

θέββνζζια, θέββνζζια, θεββνζζηυξ, θεββαθζηά, αεββαθζηά 

(θ>α), θέλδ (ββ>λ), θέλζιμ, θέραθμξ (ρφ-ης = πηφς, ο>α)- 

ζπζκεήναξ απυ ηαζυιεκα λφθα ή ηάναμοκα, θεραθυμιαζ, 

θέρεθμξ, θεράθολ. 

 

   θθέβς ζδιαίκεζ ηαζ εηθάιπς, εη ημο θαίκς, ιέθθ. θακ-χ > 

θακ- > θεκ- > θεθ- (κ>θ) + άβς > θεθάβς > θθάβς > θθέβς 

(α>ε)- εηαάθθς θθυβα, ηαίς.  θθεβζάς, θθεβέες, θθέβια, 

θθεβιαίκς, θθέβιακζζξ, θθεβιμκή, θθεβιαζία, θθεβιαηίαξ, 

θθεβιαηζαίμξ, θθεβιαηζηυξ, θθεβιαηχδδξ, θθεβιυξ, 

θθέβμξ, θθεβφαξ, θθεβονάξ, θθυλ (ε>μ), θθυβα, θθυβζκμξ, 

θθυβεμξ, θθμβενυξ, θθμβχδδξ, θθμβεηυξ, θθμβία, θθμβζάς, 

θθμβίγμιαζ, θθμβίγς, θθμβίξ, θθυβζζια, θθμβιυξ, θθμβυς, 

θθυβςια, θθυβςζζξ, θθμβίζηνα, θθυβζζηνμκ, θθμβίδζμκ, 

θθμβζζηυξ, θθμβίηδξ, θθμβμ-, Φθμβδηά, θθμβχκς, 

θθμβςπυξ (ςρ). 

 

   θχζης θς-ξ- θέββς, πανάγς.  θςζηήν, θςζθυνζα 

(θένς), θςζθμνές, θςζθμνία, θςζθυνζμκ, θςζθυνμξ, 

θχζθμνμξ, θχρ, οπμθχζης. 

 

   θςηίγς θχζης, ζ>η, θχηζζια, θςηζζηήξ, θχηα, 

θςηζζιυξ, θςηεζκυξ, θςηαβςβυξ, θςηαβςβία, 

θςηαβχβδζζξ, θςηαβςβζηυξ, θςηαβχβζμκ, θςηαβςβχ, 

Φςηάδα, θςηάς, θςηαρία (άπης, άρζξ), Φςηεζκή, 

Φςηεζκυ, θςηεζκυηδξ, θςηενυξ, θςηζά, θχηδζζξ, θχηζζια, 

θςηζζηζηυξ, θςημ-, παναθςηίδα, ειθςηίγς, δζαθςηίγς, 

δζαθςηζζιυξ, δζαθχηδζζξ, δζαθςηζζηήξ, δζάθςημξ, 

ακαθςηίξ. 

 

   θχβς θς-ξ + άβς- θνφβς, λδναίκς ζηδ θςηζά ή ζημκ ήθζμ.  

θχγς (βζ>γ), θςβκφς, θςηηυξ (αηηυξ), απμθχγς. 

 

   θζηίθζ θά-μξ (α>ζ) + ηίθθς ( = ιαδχ, θεείνς, δζυηζ 

θεείνεηαζ), λεθζηζθίγς (λε-), λεθηζθίγς ( = αβάγς ημ θζηίθζ, 

αθ. ελεοηεθίγς).  

 

   θςθευξ θςξ + θεαίκς = ελαθείθς ιεηνζάγς- μπή, ζπήθαζμ, 

ηαημζηία γχμο, δζδαζηαθείμ.  θχθεοια, θςθζά, θςθέα, 

θςθάγς, θςθζάγς, ειθςθεφς, θςθάξ, θχθεοζζξ, θςθεία, 

θςθές, θςθεφς, θςθδηήν, θςθδηήνζμκ, θςθίμκ, θςθίξ, 

θχθζ, πνυζθςθμ, πνμζθχθζ, θχθζαζια, θςθίηζα, 

απμθχθζμξ, απυθςθμξ. 

 

                                    Ρίγα  θα- > μπ- 

 

   υπςπα πνηι. α΄ ημο μνάς. Σμ θςξ ημ πνμενπυιεκμ απυ ηδκ 

εζηία ημο πονυξ απαζηεί ηαηηζηυ θφζδια επί ηδξ εζηίαξ (αθ. 

θάμξ), μοθμοθμο (ημ πνχημ μο εη ηδξ εζζπκμήξ) > μφθμοθα > 

μφπμοπα (θ>π) > υπςπα (μο>μ,ς). Αδθαδή ηαηυπζκ 

θοζδιάηςκ άκααε δ θςηζά δ μπμία θχηζγε ημκ πχνμ ηαζ ηυηε 

άνπζγε κα μνά μ άκενςπμξ (δζυηζ δεκ δζέεεηαζ άθθμ ιέζμκ πνμξ 

θςηζζιυ), αθθά ηαζ κα μιζθεί (αθ. θάμξ). Βη ηδξ ημζκήξ 

ηαηαβςβήξ ηςκ θαίκς ηαζ θδιί (αθ. θάμξ), άλζμκ πνμζμπήξ 

ηοβπάκεζ ημ βεβμκυξ υηζ ηαζ εη ημο θδιί έπμοιε ηα έπ-μξ ηαζ μρ 

(βεκ. μπ-υξ). Δ μπ- δδθαδή δδθχκεζ ηαζ ηδκ υναζδ ηαζ ηδκ 

μιζθία. Μάθζζηα ημ μρ θένεζ F (βεκ. Fμπυξ) ημ μπμίμ εη ημο θ 

(θφζδια) πνμένπεηαζ- πενζαθέπς, πενζζημπχ, αθέπς αηεκχξ, 

εκεδνεφς, παναιμκεφς, παναθοθάς.  μπςπή- υρδ, εέα, 

υναζδ, μθεαθιυξ, μπςπεφς, μπςπδηήν, μπζπεφς, 

μπζπεοηήν, μπίπδξ, πανεεκμπίπδξ, παζδμπίπδξ, ποννμπίπδξ 

(πον), μρ (βεκ. μπ-υξ), ςρ (βεκ. ςπ-υξ, μπ-ςπ-α), ςρά, υρζξ, 

μρείς, εζζςπυξ, αδοζχπδημξ (α, ζηενδη. + δοζ- + ςρ)- 

αοηυξ πμο δεκ ιπμνεί ηακείξ κα ημκ ηάκεζ κα ιεηααάθθεζ ηδκ 

έηθναζδ ημο πνμζχπμο ημο ή κα ενοενζάζεζ, ακαίζποκημξ, 

ακελζθέςημξ. 

 

   ςπάγμιαζ ςρ, βεκ. ςπ-υξ- αθέπς.  ιέηςπμκ (ιεηά), 

Βονχπδ (εονφξ), Βονςπία, Βονςπαίμξ, Βονςπεφξ, 

Βονςπυξ, ζηεκςπυξ (ζηεκυξ), εκχπζμξ (εκ), εκχπζμκ, εκςπή, 

εκςπαδίςξ, κχρ (κδ, ανκδη., δς>ς). 

 

   υπζξ υπ-ςπα- μθεαθιυξ, δ εεία εηδίηδζδ ή ηζιςνία, επί ηδξ 

πανααζάζεςξ ηςκ εείςκ κυιςκ, δ πνυκμζα ηαζ εοιέκεζα ηςκ 

εεχκ, ζεααζιυξ ιεηά θυαμο πνμξ εεμφξ, πνμζμπή ζηα 

πνάβιαηα ηαζ αθμζίςζδ, γήθμξ.  μπζδκυξ, μπίγμιαζ, ήκμρ (ακ, 

ανκδη., α>δ). 

   μπζπηεφς υπςπα, μπζπεφς- πενζαθέπς, πενζζημπχ ιε 

πενζένβεζα, αθέπς αηεκχξ, εκεδνεφς, παναιμκεφς, 

παναθοθάς.  παπηαίκς (ζ>α), παπηαθάμιαζ, μπηάκμιαζ, 

μπηάγμιαζ, μπηαίκς, μπηάκς, μπηίθμξ, μπηίξ, μπηήν, μπηέμκ, 

μπηεφς, μπηήνζα, μπηίγμιαζ, μπηζηυξ, μπηαθίαζζξ, μπηίηζμκ, 

μπηαζία, μπηαζζάγμιαζ, μπηαζζαζιυξ, μπηαζζαζηήξ, μπηζηή, 

μπηζημ-, μπημ-, εκδίμπημξ (εκ + δζα), υαδδ (μπηυξ, πη>αδ, 

υπςξ επηά – έαδμιμξ). 

   επμπηεφς επί + μπηεφς, επμπηεία, επυπηδξ, επζυπηδξ, 

επίμπημξ, επςπάς (ζμ>ς, ςρ), Βπςπεηήξ, επςπεφξ, επςπή, 

επυπηεοζζξ, επμπηήν, επμπηζηυξ, επυπηζξ, έπμπημξ, επυπηζα, 

έπμπηνμκ, έπμρζξ, επμρία, επυρζιμξ, επυρζμξ, ηαημπηεφς, 

ηαηυπηεοζζξ, ηαημπηεία, ηαημπηεοηήνζμξ, ηαημπηήν, 
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ηαημπηήνζμξ, ηαηυπημιαζ, ηαημπηίθθμιαζ, ηάημπημξ, 

ηαημπηνίγς, ηαημπηνζηυξ, ηάημπηνζξ, ηάημπηνμκ, ηάημρζξ, 

ηαηυρζμξ, έζμπηνμκ, είζμπηνμκ, έκμπηνμξ, εκμπηνίγς, 

εκυπηνζζζξ, έκμπηνμκ, οπμπηεφς, οπυπηεοζζξ, οπμπηνεοηήξ, 

οπμπηίςκ, οπμπηίθμξ, φπμπημξ, οπμρία, οπμρζαζηζηχξ, 

οπμρζάγμιαζ, οπμρζαζιέκμξ, απμρία (ο>α), ηαπφπμπημξ 

(ηαηυξ, η>π), ηαποπμρία, πνμμπηζηυξ, πνμμπηέμκ, 

πνμμπηεφς, πνμυπηδξ, πνυμπημξ, πνμμπηζηή, πνμμπηζηυηδξ, 

πνμκχπζα. 

   πνυζςπμκ πνμξ + ςρ (βεκ. ςπυξ), πμζςπίξ, πνμζςπείμκ, 

πνμζςπίδα, πνμζχπδ, πνυζμρζξ, πνμζςπζηυξ, πνυζςπμξ, 

πνυζςπμ, πνμζςπυεζζα, πνμζςπμφηηα (με>μο, ζζ>ηη), 

εηπνμζςπεφς, εηπνμζςπές, εηπνμζςπχ, εηπνμζχπεοζζξ, 

εηπνμζςπεοηζηυξ, εηπνμζχπδζζξ, εηπνυζςπμξ, 

ακηζπνμζςπεφς, ακηζπνυζςπμξ, ακηζπνμζςπεία, 

ακηζπνμζχπεοζζξ, ακηζπνμζςπεοηζηυξ, οπενμρία (μρ), 

οπένμρζξ, οπενυρμιαζ, οπενυπηδξ, οπενμπηζηυξ, ζφκμρζξ, 

ζοκμρίγς, ζοκμρζαζιυξ, ζοκυρζζζξ, ζοκμρζζιυξ, 

ζοκμρίγμιαζ, αοηυπηδξ (αοηυξ), αοημπηεφς, αφημπημξ, 

αοημρία, πενίμπημξ, πενζμπηέμξ. 

   ηαενέπηδξ ηαεανυξ + μπηεφς, μ>ε, ηαενεπηίγς, 

ηαενέθηδξ (π>θ), ηαενεθηάδζημ, ηαενεθηίγς, ηαενεοηάξ 

(θ>ο), ηαενεφηζζια, ηαεεοηνζζιυξ, ηαεεοηνζζηυξ. 

   υζζε μρ, βεκ. μπ-υξ + ηε (δε>ηε = δφμ) > υπ-ηε > υζζε 

(πη>ζζ, υπςξ πέπης – πέζζς)- μζ δφμ μθεαθιμί.  υζζμιαζ, 

υζζς, υηηζξ (ζζ>ηη), υιια (υπ-ια, πι>ιι), μιιάηζμκ, 

μιιαηυς, μιιάηεζμξ, ιάηζ (μ-ιιάηζ, μι-ιάηζ, ημ μνευκ είκαζ 

’ιιάηζ), ’ιιάηζ, ιαηζά, Μάηζ, ιαηζάγς, ιάηζζια, ιαηζζζά, 

ιαηυθαδμ, ιαημ-, ιαηζαζιέκμξ.  

   μθεαθιυξ υπ-ζξ (π>θ) + εάθαιμξ- ημ ’ιιάηζ.  μθεαθιδδυκ, 

μθεαθιία, μθεαθιίαξ, μθεαθιζάς, μθεαθιίγμιαζ, 

εκμθεαθιίγμιαζ, μθεαθιίηδξ, μθεαθιμ-, μθεαθιμνφπμξ 

(μνφζζς), επμθεαθιζχ, επμθεάθιζμξ, θηανιίγς (μθεαθιίγς 

> θεαθιίγς > θηανιίγς, ε>η, θ>ν)- ιαηζάγς, ααζηάκς, 

θηάνζζια, θηανιυξ. 

   υεια μρ, βεκ. μπ-υξ (π>θ>ε, μθ-εαθιυξ)- υιια.  υεμιαζ, 

μεεφς, μεές, υεδ, μευκδ (θεπηυ φθαζια ημ μπμίμ δζαπενκά ημ 

αθέιια), μευκζμκ, μευκεζμκ. 

   υηηαθμξ μπηήν, π>η, δ>α, ν>θ- μ μθεαθιυξ.  υηημξ 

(ηη>ηη), υηηαθμξ, άηανμκ ( = ηοθθυκ, Δζφπ., α, ζηενδη.), 

έημιεκ ( = εεςνήζαιεκ, Δζφπ.), ηυναξ ( = μθεαθιμί, Δζφπ.). 

  πνέπς πνμ (ημ ζδιαίκμκ ζε ζφκεεζδ πνςηείμ) + μρ (βεκ. μπ-

υξ) > πνμ-μπ-ς > πνέπς (μ>ε), δζυηζ ζημκ ιδνμ ζδιαίκεζ 

ιυκμκ θαίκμιαζ εκανβχξ, δζαηνίκμιαζ ιεηαλφ πμθθχκ, ελέπς 

ηαζ ηαηυπζκ επεηηάεδηε δ έκκμζα επί πάκηςκ ηςκ 

δζαηεηνζιέκςκ πναβιάηςκ ηαζ εκενβεζχκ- δζαηνίκμιαζ ιεηαλφ 

πμθθχκ, δζαπνέπς, ελέπς, επί ήπςκ, μζιήξ, ανιυγς, μιμζάγς.  

πνέπμκ, πνεπυκηςξ, πνεπηυξ, πνεπχδδξ, πνέπεζ, 

πνεπμφιεκμξ, άπνεπμξ, απνέπεζα, άπνεπα, δζαπνέπς, 

δζαπνεπήξ. 

   ζημπυξ εη, έλ, έλς = πένακ, εηηυξ (λ>ζη) + μπεφς > 

ζημπεφς > ζημπυξ- μ παναηδνχκ, θφθαηαξ, θνμονυξ, 

επυπηδξ, πενζαθέπςκ, ιάθζζηα ζημκ πυθειμ, αοηυ ζημ μπμίμ 

πνμζδθχκεζ ηακείξ ημκ μθεαθιυ ημο, ζδιάδζ, μ ζδιαδεφςκ 

ημκ ζηυπμ, ιεηαθ., ζημπυξ, ακηζηείιεκμ ηδξ εκένβεζαξ, ηέθμξ, 

αθέρδ, επζεοιία επζηεφλεςξ εκένβεζαξ ή πνάβιαημξ.  

ζημπάνπδξ, ζημπζάς, ζημπάς, ζημπζάγς, ζημπεφς, 

ζημπές, ζημπεφξ, ζηυπεοζζξ, ζημπεοηήνζμκ, ζημπεοηήξ, 

ζημπή, ζηυπδζζξ, ζημπδηέμκ, ζημπζά, ζημπζήηδξ, ζημπζηυκ, 

ζηυπζιμξ, ζηυπζια, ζημπζςνυξ (μφνμξ), ζημπζςνέμιαζ, 

ηυπαξ. 

   ακαζημπές ακά + ζημπές, ακαζηυπδζζξ, ακαζημπχ, 

πενζζημπές, πενζζημπή, πενζζηυπδζζξ, πενζζηυπζμκ, 

ηαηαζημπεφς, ηαηαζημπές, ηαηαζηυπεοζζξ, 

ηαηαζημπεοηήνζμκ, ηαηαζημπή, ηαηαζηυπδζζξ, 

ηαηαζημπία, ηαηαζημπζηυξ, ηαηαζηυπζμκ, ηαηαζημπίξ, 

ηαηάζημπμξ, πνμζημπές, πνμζημπή, πνμζηυπδζζξ, 

πνμζηυπζμκ, πνυζημπμξ, επζζημπεφς, επζζημπές, 

επζζημπάημκ, επζζημπή, επζζημπείμκ, επζζημπία, επίζημπμξ, 

επζζηυπδζζξ, επζζημπζηυξ, εκδμζηυπζμκ, πενζζημπεφς. 

   ζηυπεθμξ αθ. ζημπυξ + αίνς (νίγα εν-, ν>θ)- ορδθυξ 

ανάπμξ ή ημνοθή, αηνςηήνζμ, θίεμξ πνμελέπςκ ηδξ εαθάζζδξ, 

ανάπμξ.  ζημπεθζζιυξ, ζημπεθζζηαί, ζημπεθμεζδήξ, 

ζημπεθχδδξ, ζημπεθμδνυιμξ, ηυπεθμξ, ημπεθίηδξ, 

ζημπεθίηζημξ. 

   ζηέπημιαζ εη, ελ (αθ. ζημπυξ) + μπηεφς (μ>ε)- αθέπς 

μθυβονα, παναηδνχ ιε πνμζμπή, ηαηαζημπεφς, παναηδνχ δζα 

ημο κμο, ελεηάγς, ηνίκς, κμιίγς, πνμκμχ.  ζηεπηζηυξ, 

ζηεπηέμξ, ζηεπηήνζμκ, ζηεπημζφκδ, ζηέρζξ, ζηεπηζηυξ, 

ζηέθημιαζ (π>θ), ζηεθηζηυξ, ζηχρ (εη ηςκ ιεβάθςκ 

μθεαθιχκ, δ βθαφλ), ζηέιια (πι>ιι), ζηειιυξ, 

δζαζηέπημιαζ, δζάζηερζξ, δζαζηεπηήνζμξ, δζαζηεπηζηυκ, 

δζαζηεπηζηυξ, επζζηέπημιαζ, επίζηερζξ, επζζηεπηήνζμκ, 

Βπίζηερζξ. 

   μπή μρ (βεκ. μπ-υξ), είηε εη ηδξ θςκήξ πμο ελένπεηαζ δζα ηδξ 

μπήξ ημο ζηυιαημξ, είηε εη ημο μθεαθιμφ μ μπμίμξ είκαζ δ μπή 

δζα ηδξ μπμίαξ εζζένπεηαζ ημ μπηζηυ ενέεζζια- ηνφπα.  μπαίμξ, 

ιεηυπδ (ιεηά), ιεευπζμκ, μπαίμκ, μπήεζξ, υπα, υπεαξ, 

μπήηζμκ, μπδηίδζμκ, μπήηνζα. 

   υθζξ υπ-δ + αίμξ, αέ-μιαζ (βεκ., υθεςξ) > υπ-αεςξ > υθεςξ 

ηαζ υθεμξ. ημκ ιδνμ δ  πνχηδ ζοθθααή (μθ-) είκαζ εέζδ 

ιαηνά (μπα-, μθ-). θςθζάγεζ ζε μπέξ- θίδζ.  υθζμξ, μθζαηυξ, 

μθζδεφς, μθίηδξ, μθζήηδξ, μθίαζζξ, μθίμονμξ (μονά), 

μθζμφζζα, μθζυεζζα, μθζμ-, μθζυδεζνμξ, μθζχδδξ, 

μθζμεζδήξ, μθίςκ, μθζυκεμξ, μθζμφπμξ (έπς), μθείδζμκ, 

μθίδζμκ, υθζμξ, θίδζ, θζδέκζμξ, Φζδάηζα, θζδζαζιέκμξ, 

θζδίζζμξ, θζδμ-, θζδςηυξ. 

                              Ρίγα  θα-  >  θο- 

   θφς θαίκς, θά-μξ, δδθαδή θένς ζημ θςξ, θοηνχκς 

(ελένπμιαζ απυ ηδκ βδ ζημ θςξ), ζπεηζηά απυ ημκ Δζφπ., 

θςηεφεζ = βεκκά, θφηζμξ = ήθζμξ, θοηεφεζ = βεκκά, θά-μξ > θφς 

(α>ο)- ηάκς κα θοηνχζεζ, πανάβς, ακαδίδς, βεκκχ, 

αθαζηαίκς, θοηνχκς, θφμιαζ, βεκκχιαζ.  θφδ, θοίδ, θοίς, 

πεθφης (πέθοηα, πνηι. ημο θφς, ιε ζδιαζία εκεζηςη.), θοά, 

θοάξ, παναθοάξ, παναθοάδα, αθφδ (α, επζηαη.)- δ ζανδέθα, 

θφημξ (πε-θφης, απυ αοηυ ηαηαζηεφαγακ ενοενυ πνχια, ημ 

μπμίμ μζ Βθθδκίδεξ ιεηαπεζνίγμκηακ ςξ ημηηζκάδζ, ελ αοημφ δε 

ηαζ ημ θηζαζίδζ η. θπ.), θφηζ, θοηάνζμκ, θφηδξ, θοηζά, 

θοηυεζξ, θοηίμκ, θφηζμξ, θοηζμ-, θοηίξ, θοηίηζξ, θοηζχδδξ, 

θοημ-, θοηυς, θοηχδδξ, θφηςια. 

   θοηζαζίδζ αθ. θφημξ, θηζαζίδζ (απμαμθή ημο ο), θηζάκς, 

θηζάπκς, θηζαζζδχκς, θηζαπηυξ, θηζαζηζηά, θηζάκς (η>η), 

θηζαβιέκμξ, θηζάπκς, θηζάλζιμ, θηζάζζιμ, θηζαζίδζ, 

θηζαζζδμφ, θηζαζίδςια, θηζαζζδχκς, θηζάζζιμ, θηζαζηυξ, 

θηζαπηζηά, θηζαζηζηά, θηζαπηυξ. 
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   θφια θφς- θοηυ.  θοηυκ, θοηυ, θοιαηίαξ, θοιάηζμκ, 

θοιαηυμιαζ, θοιαηχδδξ, θοιαηίςζζξ, θοιαηζηυξ, 

θοιαημθμβία, θοιαημθυβμξ, θοηαθζά (άθζξ), θοηαθίγς, 

θοηάθζμξ, θοηάθζιμξ, θοηαβςβές, θοηάνζμκ, θοηάξ, θοηεία, 

θφηεοια, θςηεφς (αθ. θφς), θφηεοζζξ, θοηεοηήξ, 

θοηεοηζηυξ, θοηεοηυξ, θοηεφς, θοηδημιές (ημιές), 

θοηδημιία, θοηδηυιμξ, θοηζηυξ, θφηζμξ, θφηθδ, θφηθμκ, 

θοημ-, θοημονβυξ (ένβμκ), θφηνα, θοηνυμιαζ, θοηχκ, 

θφηςν, θοηχνζμκ, ηαηάθοημξ, θζηφς (ημ θφς εη ημο θαί-κς, 

αζ>ζ), θίηοξ, θίηο, θίηδξ, θζηοζηυξ, θζηνυξ, οπενθίαθμξ, 

θμοκηχκς (ο>μο), θμφκηα, θμφκηςια, Φμοκηςηυ, 

θμοκηςηυξ, θςξ (θφς > θςξ = άκενςπμξ, εκδηυξ, ανμηυξ, 

άκδναξ, βεκκαίμξ, ήνςαξ), πμθθυξ (πμθ-φ + θφς, ο>μ)- θζδέξ, 

ιαηανυκζα. 

   θοθή θφ-ς + θαυξ, α>δ- υπςξ ημ θφθμ, άενμζζια 

ακενχπςκ εη θφζεςξ δζαηνζκμιέκςκ απυ ημοξ άθθμοξ, δζα 

ζοββέκεζαξ ηαζ ημζκήξ ηαηαβςβήξ, δζαίνεζδ ζημκ ζηναηυ.  

θοθάγς, θοθανπές, θφθανπμξ, θοθάνπδξ, θοθανπία, 

Φοθάζζμξ, Φοθή, θοθεηεφς, θοθέηδξ, θοθεηζηυξ, θοθέηζξ, 

θφθζμξ, θοθμααζζθεφξ, θφθμπζξ (μρ), θοθμηνζκές (ηνίκς), 

θοθμηνίκδζζξ, Παιθοθία (παξ, πακ, κ>ι), θφθμκ, θφθμ, 

θοθεηζηυηδξ, θοθμβέκεζα, θοθμβέκεζζξ, θοθμβεκεηζηυξ, 

θοθμβμκία, θοθμβυκμξ, θοθμβμκζηυξ. 

   θφθθμκ θφκ-αζ, απανέιθ. ημο θφς, θφκ-θμκ > θφθθμκ  

(κθ>θθ)- ημ θφθθμ.  θοθθάγς, θοθθ-, θοθθάνζμκ, θοθθάξ, 

θοθθείμκ, θοθθζάς, θοθθίγς, λεθοθθίγς (λε-), λεθφθθζζια, 

θοθθζηυξ, θοθθίκδξ, θφθθζκμξ, θφθθζμκ, θοθθίξ, θφθθζζζξ, 

θοθθίηδξ, θοθθμ-, θφθθςια, θοθθυς, θοθθχδδξ, 

θοθθάδζμκ, θοθθάδα, Φφθθα, θοθθανάηζ, θοθθζάγς, 

θφθθζαζια, θέθθζαζια, Φφθθμ, θοθθχδζμ, θοθθςζζά, 

θοθθςηυξ, Πάιθοθθα (παξ, πακ, κ>ι). 

   θφζζξ θφζς, ιέθθ. ημο θφς- θφζδ, υπςξ ημ θοή, 

ακάζηδια, ημ θφθμ, βέκμξ.  θοζείδζμκ, θοζζ-, θοζίηεοια, 

θοζζηεφμιαζ, θοζζηυξ, θφζζιμξ, θοζζμ-, θοζζυς, θοζίςια, 

θοζίςζζξ, θφζεζ, θοζζηή, θοζζμδίθδξ (δζθάς), πνυζθοζζξ, 

αθφζζημξ. 

   οθαίκς, οθάς θφς, θοάξ > θοάς > οθάς (ιεηάεεζδ)- 

οθαίκς, ιδπακχιαζ, εθεονίζης, δδιζμονβχ, παναζηεοάγς, 

ηαηαζηεοάγς, ζοββνάθς.  φθα, οθάδζμκ, οθάγς, οθακάς, 

φθακζζξ, οθακηέμκ, οθάκηδξ, οθακηζηυξ, οθακημ-, οθακηυξ, 

οθακημονβυξ (ένβμκ), οθακημονβείμκ, οθακηυς, οθάκηνα, 

οθαζία, φθαζια, οθαζιάηζμκ, οθαζηνίξ, οθακηήνζμκ, 

οθαζιάηζκμξ, οθαζιαημ-, οθή, φθμξ. 

   θθές θφ-ς + θέβς ( = βειίγς, ζοθ-θέβς) > θοθέβς > 

θθέβς > θθές (ιε απμαμθή ημο β πνμξ δζάηνζζδ απυ ημ 

θθέβς)- βέις, είιαζ πθήνδξ ελ αθεμκίαξ, είιαζ ηαηάιεζημξ, 

θθοανχ, εοηανπχ, πμθοηανπχ.  θθέρ (βεκ. θθεαυξ, αάξ, 

ιεημπ. ημο ααίκς, α>μ)- θθέαα (θθέεζ αίιαημξ), θθέαα, 

θθεαμημιία, θθεαμημιές, θθεαμημιζηή, θθεαμηιήξ, 

θθεαμηυιμξ, θθεαζηυξ, θθέαζμκ, θθεαμ-, θθεαχδδξ, θθεα-, 

θθεαίηζα, θθεαίηζξ, θθεαί, θθεαίζζμξ, θθέςξ. 

   θθδκαθάς θθές ( = θθοανχ), δδθαδή θθε- + ακά + θα- 

(νίγα ημο θδιί) > θθεακαθάς > θθδκαθάς (εα>δ)- θθοανχ, 

ιςνμθμβχ.  θθδκάθδια, θθδκαθία, θθήκαθμξ, θθδκαθές, 

θθεδμκές (δμκές), θθεδμκεφμιαζ, θθεδμκεία, θθέδςκ, 

θθδδάς, θθακφζζς (ε>α), θθήκμξ, θθδκφς, εηθθαίκς. 

 

   θθμίς θθές, ε>μ>μζ- θθές.  θθμζυξ- θθμζυξ ςμφ, δ 

θθμφδα ηςκ δέκδνςκ, δ φθδ ηδξ ανάπκδξ ιε ηδκ μπμία πθέηεζ 

ημκ ζζηυ ηδξ (ςξ ακααθφγμοζα εη ημο ζχιαηυξ ηδξ), θθμφδα 

ηανπχκ.  θθμζυς, θθμζζιυξ, θθμζχηζξ, θθμΎγμιαζ, θθμφξ, 

θθυμξ, θθμφδζμκ, θθμφδα, θθμίδα, θθμίδζ, θθμοδάημξ, 

θθμοδενυξ, θθμοδςηυξ, λεθθμοδίγς (λε-), λεθθμφδζζια, 

λεθθμοδζζιέκμξ, θμθίξ (θθυμξ, θμ>μθ), θμθίδα, θυθα 

(ιπάθςια οπμδήιαημξ, αθ. θυθα ζημ θέκς), θμθζδυμιαζ, 

θμθζδχδδξ, θμθζδςηυξ, θυθθζλ, θμθθζηχδδξ, ελχθθμζμκ 

(έλς), ηζυθθζ (λ>ηζ>ηζ, η>η, ς>μ), ηζέθθζ (μ>ε). 

 

   άθθζημκ α (ζηενδη.) + θθμζυξ > άθθμζημκ > άθθζημκ (μζ>ζ) > 

άθθζημκ (θθ>θθ), άκεο θθμζμφ- λεθθμοδζζιέκμ ή 

πμκδνμαθεζιέκμ ηνζεάνζ, ηάεε είδμξ αθεφνμο, μ άνημξ.  άθθζ, 

αθθζηεία, αθθζηεφξ, αθθζηεφς, Ώθθζηχ, αθθυξ, αθθχδδξ, 

αθθζκία, αθθζηείμκ, αθθζηδνυξ, αθθζηήνζμκ, αθθζηζηυξ, 

αθθζημ-, άθαμξ (θ>α), αθαάημζ, αθαάημξ, αθαάνζμξ. 

 

   Άθπεζξ άθαμξ, εη ημο αθθυξ (θ,α>π)- δ ιεβαθφηενδ 

μνμζεζνά ηδξ Βονχπδξ, θεοηή εη ημο πζμκζμφ ηαε’ υθμκ ημ 

έημξ.  άθπεζμξ, Ώθπίδεξ, Ώθπίδαζ, αθπζηυξ, αθπζκία, 

αθπζκζηυξ, αθπζκζζιυξ, αθπζκίζηαξ, αθπζκζζηήξ, 

αθπζκμαάηδξ, Ώθαακυξ (άθαμξ, ακμζπηυπνςιδ θοθή), 

Ώθαακία, αθαακίγς, αθαακζηά, αθαακζηυξ, αθαακυπμοθμ, 

Ώθαζχκ, Ώθαζχκα, αθαζυκεζμξ, αθαζκζζιυξ, άθιπα (α>ιπ), 

αθιπζκζζιυξ, αθιπίκμξ, αθαίκμξ, αθπαηάξ (α>π), αθπάηα, 

αθπαηά, αθπάβηα, αθπαβάξ, αθιπαβάξ. 

 

   θθφς θθές, θθμίς (μζ>ο)- οπενπεζθίγς, ακαανάγς, 

ηαηαηθφγς δζα θυβςκ (θθές = θθοανχ), αδμθεζπχ.  θθο, 

θθφαλ, θθοανές (νές), θθοανχ, θθοάνδια, θθοανία, 

θθοανμ-, θθφανμξ, θθοανχδδξ, θθοάζζς, θθοδάς (φδςν), 

θθοδανυξ, θθφμξ, θθογάηζμκ (δζ>γ), θθφγς, θθοδνές, 

θθφηηαζκα (αηηαίκς), θθοηηαζκίδζμκ, θθοηηαζκίξ, 

θθοηηαζκμεζδήξ, θθοηηαζκυμιαζ, θθοηηίξ, θθφζζξ, θθζδάς 

(θθές, ε>ζ), θθίς, θθζδή. 

 

   ανφς θφ-ς + νμή, νφ-ζζξ > θονφς > θνφς > ανφς (θ>α)- 

ζδίςξ επί θοηχκ, είιαζ πθήνδξ, ηαηάιεζημξ, είιαζ πθήνδξ ιέπνζ 

δζαννήλεςξ, ακααθφγς, αολάκμιαζ αθευκςξ, πθμοζίςξ.  

ανοάγς, ανοάηηδξ (άβς, αηηυξ), ανοαζιυξ, ανφζζξ, ανφηεα, 

ανφηζα, ανφημξ, ανφημκ. 

 

   αθφς ανφς (ν>θ), αθ. θθφς (θ>α)- ακααθφγς, ακαπδδχ, 

επί οβνχκ, ακαδίδς, εηπφκς, ακαθοζχ.  αθφγς, ακααθφγς, 

ακάαθοζζξ, αθφζια, αθφζζξ, αθοζηαίκς, αθφζζς, επζαθφς, 

επζαθφγς, επζαθφλ, επζαθοβιυξ, επζαθοζιυξ. 

 

   ανέθμξ ανφς (αθ. θθές) + θφς (ο>μ), αθ. έιανομκ- ημ 

εκηυξ ηδξ ημζθίαξ , ημ έιανομ, ηαηυπζκ, ημ κεςζηί βεκκδεέκ 

ηέηκμκ, επί γχςκ.  ανεθζηυξ, ανέθζμκ, ανεθμ-, ανεθυς, 

ανεθφθθζμκ, ανεθχδδξ, ανεθςδχξ, ανεθυμιαζ, ανεθμημιχ 

(ημιές), ανεθμημιείμκ, ανεθμηυιμξ. 

 

   έιανομκ εκ + ανφς, αθ. ανέθμξ, ειανφεζμκ, ειανομ-, 

έιανομξ, ειανομοθηία (έθης), ειανομοθηυξ, ειανοαηυξ, 

ειανοσηυξ, ειανομφπμξ (έπς), ειανοχδδξ, ειανφςια, 

ειανοςνυξ (μφνμξ). 

 

   ανέπς αθφς, ανφς + άβς (α>ε, β>π)- οβναίκς (ιάθζζηα 

ηδκ επζθάκεζα), δζαανέπς, παε., οβναίκμιαζ, θμφγμιαζ, πέιπς 

ανμπή.  ανέλζξ, ανέλζιμ, ανεβιέκμξ, ανέβια (απμζηεχκεηαζ 

αναδφηενα ηςκ άθθςκ ιενχκ ημο ηνακίμο), ανέπια, ανεπιυξ, 

ανεβιαηζηυξ, ανειέκμξ, ανέλδ, ανμπή (ε>μ), ανμπεηυξ, 

ανμπίξ, ανμπάδα, ανμπάνδξ, ανμπενυξ, ανμπανζά, 

ανμπανίγς, ανυπεζμξ, ανμπενυηδξ, ανμπμ-, ανυπζκμξ, 

ΐνμπίηζα, ανμπμφθα, ανμπμφνα. 

 

   θφνς θφ-ς + νές, νς ( = πφκς, εηπές, ηαηαννές, 

ιεηααάθθμιαζ, θεείνμιαζ)- ακαιζβκφς ηάηζ λδνυ ιε οβνή 

μοζία, ςξ επί ημ πθείζημκ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ θεμνάξ, 

ηαηαζηνμθήξ, ιζάζιαημξ, ακαιζβκφς, ζοβπές, ακαηαηχκς, 
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ιμθφκς δζα ηαηχκ θέλεςκ, ηαημθμβχ, οανίγς.  θονάς, 

θονάδδκ, θφνδδκ, θφναια, θφναζζξ, θονάηδξ, θφνια, 

θονιυξ, θφνζζιμξ, θφνηδξ, θφνζζξ, θονηυξ, θφνα, θοναίκς, 

θονμ-, θονυξ. 

 

                               Ρίγα  θα- >  θδ- 

 

   θδιί αθ. θάμξ ηαζ θαίκς, δ θα- θαίκεηαζ ζηα θα-ιέκ, θα-

ζίκ, θα-ιί, έ-θα-κ, θά-καζ, θα-ηυξ, έ-θα-ζημκ (α>δ)- 

δζαηδνφηης, ηάκς βκςζηυ, θακενχκς, θέβς, δζααεααζχκς, 

ζζπονίγμιαζ, κμιίγς, ζημπάγμιαζ, πζζηεφς, οπμεέης.  θδιίγς, 

θήια, θήιδ, θήιζξ, θμοιίγς (α>μο), θμοιζά, θμφιζζια, 

θμοιζζηυξ, θμφιανα, Φήιζμξ, δζαθδιίγς, δζαθήιζζζξ, 

δζαθδιζζηήξ, δζαθδιζζηζηυξ, επζθδιίγς, επζθδιδηήν, 

επίθδιζ, επζθήιζζια, επζθδιζζιυξ, εοθδιίγς, 

εοθδιδηζηυξ, εοθδιία, Βοθδιία, Βοθήιζμξ, εοθδιζζιυξ, 

εοθδιζζηήξ, εοθδιζζηζηυξ, εφθδιμξ, επεοθδιία, 

επεοθδιές, επεοθδιίγμιαζ, επεοθήιδζζξ, επεοθδιζζιυξ. 

 

   θάζης έ-θαζη-μκ, παναηαη. ημο θδιί- θδιί.  θάζζξ, 

ζοιθαηζηυξ, θάηζζζξ, θάηζξ, θάηδξ, θαηίγς, Φάηζξ, θαηεζυξ, 

θαηέμκ, πζθαφζης (ακαδζπθ.), Φάζζξ, Φάζζμξ (πμηαιυξ 

εμνοαχδδξ), Φαζζακυξ (εη ημο Φάζζμο), θαζζακυξ, θαζηάξ 

(είδμξ πάπζαξ πμο θςκάγεζ ζοκεπχξ ηα ιζηνά ηδξ), ααζηάξ 

(θ>α), πνυθαζζξ, πνμθαζίγμιαζ, πνυθακζζξ, πνμθαζζζηζηυξ, 

πνμθαζζζηέμκ, πνυθαημξ, πνμθαηεφς, πνμθάηδξ, 

πνμθήηδξ, πνυθδιζ, πνμθδιίγς, πνμθδηάγς, πνμθδηεία, 

πνμθδηείμκ, πνμθήηεοια, πνμθήηεοζζξ, πνμθδηεφς, 

πνμθδηίγς, πνμθδηζηυξ, πνμθήηζξ, πνμθδημ-, πνμθήηςν, 

άθαημξ. 

 

   θαθθαηάξ αθ. θδιί, νίγα θα-, δδθαδή θα-θα-θαηάξ (θέβς)- 

πμθοθμβάξ.  θαθθαηάδζημξ, θαθθαηάνζζια, θαθθαηάνς, 

θαθθαηίγς, θαθθαηζά. 

 

   ααζηάκς θάζης, θ>α- μκεζδίγς, ρέβς, ηαημθμβχ, 

ζοημθακηχ, αζηζχιαζ, ιέιθμιαζ, θεμκχ, ιαβεφς δζα ηαηχκ 

θέλεςκ ή ηαημφ μθεαθιμφ.  ααζημζφκδ, ααζηακζά, 

ααζηάκζμκ, αάζηακμξ. 

 

   αάζακμξ θάζζξ, θάζης (θ>α), αθ. ααζηάκς, δζυηζ δζα 

πμθθχκ ενςηήζεςκ βίκεηαζ δ ακάηνζζδ- επίιμκδ ακάηνζζδ, 

ηυπμξ ααζακζζηζηυξ, δ Λοδία θίεμξ δ πνμξ δμηζιή ημο πνοζμφ.  

ααζακίγς, ααζακεφς, ααζακζζιυξ, ααζακζζηήνζμκ, 

ααζακζζηήνζμξ, ααζακζζηήξ, αααζάκζζημξ. 

 

   θεέββμιαζ θάηζξ (θάζης) + δβαβυιδκ (αυν. α΄ ημο άβς) > 

θαηδβαβυιδκ > θηδββυιδκ > θεέββμιαζ (η>ε, δ>ε)- εηπέιπς 

θευββμ, θςκή, μιζθχ δοκαηά ηαζ ηαεανά, επί ηδξ ακενχπζκδξ 

θςκήξ, επί γχςκ, επί αρφπςκ, μκμιάγς, ηαθχ ηαη’ υκμια, 

επαζκχ, οικχ, ελοικχ ιεβαθμθχκςξ.  θεεβηηυξ, θεεβηηζηυξ, 

θεέβια, θεέβλζξ, θεμββές (ε>μ), θεμββάγμιαζ, θεμββή, 

θευββμξ, θεμββήεζξ, θεμββήξ, θεμββήκημξ, θεμββάνζμκ, 

άθεμββμξ. 

 

   έηανμξ (δαζ.) θάζης, θάηζξ ( = θυβμξ, ηνίζδ) + άνς > 

θαηανμξ > θέηανμξ (α>ε) > έηανμξ (ημ θ ζε δαζεία) > εηαίνμξ 

(α>αζ), δδθαδή μ ηνζκυιεκμξ ςξ ανιυγςκ πνμξ ηάπμζμκ, αθ. 

εζηία- αηυθμοεμξ ανπδβμφ, ζφκηνμθμξ ζηα υπθα, ιαεδηήξ ή 

μιζθδηήξ, επί ηςκ ακδηυκηςκ ζηδκ ίδζα πμθζηζηή ιενίδα, 

ζπακίςξ επί εναζηχκ, ζςιαημθφθαηαξ, ζφκηνμθμξ.  εηάνδ, 

εηαίνμξ, εηαίνα, εηαζνία, εηαζνεία, εηαζνζηυξ, εηαζνείμξ, 

εηαζνεφμιαζ, εηαζνές, εηαίνδζζξ, εηαζνίγς, εηαζνζζιυξ, 

εηαζνζζηήξ, εηαζνμζφκδ, εηαζνυζοκμξ, εηαζνζηυκ, εηαζνζηυξ, 

εηαίνζμξ, εηαζνίηδξ, ηαζνζάγς, ηαίνζ, ηαίνζαζια, ηαζνζαζηυξ, 

ηαζνζαπηυξ, ηαζνζαζιέκμξ, πανάηαζνμξ, πνμζεηαζνίγμιαζ, 

πνμζεηαζνεφμιαζ, πνμζεηαζνζζιυξ, πνμζεηαζνζζηυξ, 

ζοκεηαζνές, ζοκεηαίνα, ζοκεηαζνίγς, ζοκέηαζνμξ, 

ζοκεηαίνμξ, ζοκεηαζνάηζ, ζοκεηαζνζζιυξ, ζοκεηαζνζζηζηυξ. 

 

   έηενμξ (δαζ.) έηανμξ (α>ε), δζυηζ δδθχκεζ ημκ έκακ εη ηςκ 

δφμ (εηαίνςκ), ημκ έκακ ηαηυπζκ ημο άθθμο, ημκ έκακ πθδζίμκ 

ημο άθθμο, μ άθθμξ, μ δεφηενμξ, άηενμξ (ε>α), εηενμίςζζξ, 

εηένςζζξ, εηενμίμξ, εηενμζυς, εηενυηδξ, εηενμ-, εηεναθηήξ 

(έθης), εηένςεεκ, εηένςεζ, εηένςξ, εηένςζε, εηεν-, 

εηενμεζδήξ, εηενεζδήξ, εηενήνδξ (άνς), εηένςηα, εηενμφαξ. 

 

   θςκή θδιί, απανέιθ. θάκ-αζ (α>ς), υπςξ ημ θχζης εη ημο 

θαίκς, θάμξ, θςκαζηές (αζηές), θςκαζηία, θςκαζηυξ, 

θςκές, θχκδια, επζθχκδια, θχκδζζξ, θςκδηήξ, 

θςκδηζηυξ, θςκδηυξ, θχκμξ, θχκαβια (άβς), θχκαζια, 

θςκαβςβυξ, θςκαηθάξ, θςκάνα, θςκαπηά, θςκαπηυξ, 

θςκδηζηή, θςκδηζηυξ, θςκήεκ, θςκήεκηα, θςκμ-, άθςκμξ, 

εηθςκχ, εηθχκδζζξ, εηθχκδια, εηθςκδηήξ, εηθςκδηζηυξ, 

παναθςκχ, παναθςκάγς, παναθςκία, πανάθςκμξ, 

λεθςκίγς (ελ), λεθςκδηυ, λεθςκδιέκμξ, δζαθςκχ, 

δζαθςκία, δζάθςκμξ, ειθςκές (εκ), έιθςκμξ, πνμζθςκχ, 

πνμζθςκές, πνμζθςκή, πνμζθςκήεζξ, πνμζθχκδια, 

πνμζθςκδιαηζηυξ, πνμζθςκδιάηζμκ, πνμζθςκήζζιμξ, 

πνμζθχκδζζξ, πνμζθςκδηζηυξ, ακαθςκχ, ακαθςκές, 

ακαθχκδια, ακαθχκδζζξ, ακαθςκδηζηχξ. 

 

   θνάγς θδιί, θάζζξ > θάνζξ (ζ>ν) > θνάζζς (αν>να) > 

θνάγς (ζζ>γ)- δείπκς, οπμδεζηκφς, δδθχκς, ελδβμφιαζ, 

θακενχκς, εηθνάγμιαζ, ζοιαμοθεφς, ζηέπημιαζ, ζπεδζάγς, 

επζκμχ, οπμεέης, κμιίγς, πζζηεφς, θακηάγμιαζ, παναηδνχ, 

θοθάβς.  θναδάγς, θναδαηήν, θναδή, θναδήξ, θνάδιςκ, 

θναδιμζφκδ, θναζηέμκ, θνάζηδξ, θναζηήν, θναζηζηυξ, 

θνάζηςν, θνάζζξ, απμθνάξ, απμθνάδα, θναζεμθμβία, 

θναζεμθμβζηυξ, εηθνάγς, έηθναζζξ, εηθναζηζηυξ, 

εηθναζηζηχξ, εηθναζηζηά, εηθναζηζηυηδξ, ακέηθναζημξ, 

πενζθνάγμιαζ, πενζθναδήξ, πενίθναζζξ, πενζθναζηζηυξ, 

πενζθναζηζηά, εοθνάδεζα, εοθναδήξ, εοθναδίδ, εφθναζημξ, 

Ραδάιακεοξ (θ-νάδιςκ)- έκαξ απυ ημοξ ηνεζξ ηνζηέξ ημο Άδδ. 

 

   θνδκ θνάγς ( = ζηέπημιαζ, επζκμχ, ζοιαμοθεφς, πζζηεφς), 

θναζί ηαζ θνεζί δμη. πθδε. ημο θνδκ (έ-θναζ-α, αυν. ημο 

θνάγς), βεκ. θνεκυξ (α>ε>δ)- αίζεδζδ, κμοξ, ηανδζά, 

ζοκείδδζδ, ηα πενί ηδκ ηανδζά ιένδ, ημ ζηήεμξ (ςξ έδνα ηςκ 

δζακμδηζηχκ δοκάιεςκ, ηδξ ακηζθήρεςξ, ημο ζηέπηεζεαζ, ηςκ 

παεχκ, ημ δζάθναβια).  θνεκυς, θνακίγς, θνεκήνδξ (άνς), 

θνεκδηίαζζξ, θνέκδζζξ, θνεκίηζξ, θνεκίηζδα, θνεκζηίγς, 

θνεκζηζάς, θνεκζηζηυξ, θνεκζηζζιυξ, θνέκςζζξ, 

θνεκςηήνζμκ, θνεκμ-, θνεκαδυνμξ, θνεκάνζζια, 

θνεκανζζηυξ, θνεκάνς, θνέκεξ, θνεκζάγς, θνέκζαζια, 

θνεκζηυξ, ελςθνεκζηυξ. 

 

   θνμκές θνδκ, βεκ. θνεκυξ (ε>μ)- έπς ζοκείδδζδ, αίζεδζδ, 

αμοθεφμιαζ, ζηέπημιαζ, εκκμχ, έπς ζχαξ ηαξ θνέκαξ.  

θνυκδια, θνμκδιαηίαξ, θνμκδιαηζάς, θνμκδιαηίγμιαζ, 

θνμκδιαηζζιυξ, θνμκζιυηδξ, θνυκδζζξ, θνμκζιάδα, 

θνμκζιεφμιαζ, θνυκζιμξ, θνυκζξ, θνυκμξ, θνμκζιεφς, 

θνμκζιίηδξ, θνμκχ, θνμκζιαηίγς, θνμκηίξ, θνμκηίδα, 

θνυκηζζζξ, θνυκηζζια, θνμκηζζηέμκ, θνμκηζζηήνζμκ, 

θνμκηζζηήξ, θνμκηζζηζηυξ,  πενζθνμκχ, πενζθνμκές, 

πενζθνυκδζζξ, πενζθνμκδηήξ, πενζθνμκδηζηυξ, παναθνμκχ, 

πανάθνςκ, παναθνμζφκδ, παναθνμκές, παναθνυκδζζξ, 

παναθνυκζιμξ, έιθνςκ, ειθνμκές, ειθνμκχδδξ, εηθνμκές, 

εηθνμζφκδ, έηθνςκ, εοθνμκές, εοθνυκδ, εοθνμκίδδξ, 

εοθνμκίςκ, εοθνυκςξ, εοθνμζφκδ, εοθνυζοκμξ, εφθνςκ, 

ηαηαθνμκχ, ηαηαθνμκές, ηαηαθνυκδια, 

ηαηαθνμκδιαηίγς, ηαηαθνυκδζζξ, ηαηαθνμκδηήξ, 

ηαηαθνμκδηζηυξ, ηαηαθνυκζα, ηαηαθνμκειέκμξ, 

ηαηαθνυκεζδ, ηαηαθνμκεηυξ, ηαηαθνυκζμ, ηαηαθνμκδηζηά, 

ηαηαθνμκδηζηυξ. 
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                               Ρίγα  θα-  >  επ- 

 

   είπα, είπμκ αυν. ημο οπμηζεειέκμο έπς. Βη ημο θδιί (υπςξ 

ημ υπςπα εη ημο θαίκς, θάμξ), έθδκ ηαζ έθακ (αυν. ημο θδιί) 

> έπακ (θ>π) > είπα (ε>εζ)- θδιί, θέβς, απμηείκς ημκ θυβμ 

πνμξ ηάπμζμκ, ακαθένς, θέβς ηάηζ βζα ηάπμζμκ, δζαηάγς, 

πνμηείκς.  έπμξ, απείπμκ, εοέπεζα, εοεπίδ, εοεπήξ, απφς 

(ε>α, μ>ο), δπφδ (α>δ), δπφς, δπφηα, Δποηίδδξ, άζπεημξ (α, 

ζηενδη.)- άθαημξ, ακεηθάθδημξ, Βονζπίδδξ (εον-φξ + έπμξ, ε>ζ 

+ είδμξ, ζδείκ), Βονζπζδζηχξ, Βονζπίδζμκ, επδηήξ, επήηεζα, 

επδηφξ, ακδπφς (ακά), ακήποζημξ, ζοκέπεζα, ζοκεπήξ, 

ζοκεπχξ, εκέπς, εκκέπς, εκίπης (ε>ζ), εκζπή, εκίζζς 

(πη>ζζ), οπεκίζζμιαζ, εκίζπς (έκζζπμκ, αυν. α΄ ημο εκέπς). 

 

   ποκεάκμιαζ ή-ποζ-α, αυν. ημο δπφς (είπα) > ποζ- > ποε- 

(ζ>ε), ε-ποε-υιδκ, αυν. ηαζ πέ-ποζ-ιαζ, πνηι. ημο 

ποκεάκμιαζ- αημφς ή ιαεαίκς, ιαεαίκς ηάηζ απυ ηάπμζμκ, 

ιαεαίκς είηε ελ αημήξ είηε ενςηχκ, αημφς ηάπμζα κεχηενδ 

αββεθία. πεφεμιαζ (πεφζμιαζ, ιέθθ. ημο ποκεάκμιαζ), πφζια, 

ποζιαηζηυξ, ποζηέμκ, πφζηζξ, ποζηυξ, κήποζημξ (κδ), πεφεδ, 

πεφζζξ, πεοζηέμκ, πεφζηδξ, πεοζηζηυξ, πεοεήκ, άπεοζημξ, 

Ποεαβυναξ (αβμνεφς), Ποεαβυνεζμξ, Ποεαβμνίγς, 

Ποεαβμνζζιυξ, Ποεαβμνίδεξ. 

 

   ζπεφδς πεφζ-μιαζ, ιέθθ. ημο ποκεάκμιαζ, ζ-πεφζμιαζ ιεζ. 

ιέθθ. ημο ζπεφδς (ζ>δ), ιυθζξ δδθαδή πθδνμθμνήεδηα 

ζπεφδς κα θάας ηα ιέηνα ιμο- αζάγμιαζ, επζηαπφκς, 

αβςκίγμιαζ βζα ηάηζ, είιαζ πνυεοιμξ, εέης ζε ηίκδζδ, γδηχ 

πνμεφιςξ.  ζπεοζηζηυξ, ζπμοδή (ε>μ), ζπμοδάγς, 

ζπμοδαίμξ, ζπμοδαζυηδξ, ζπμοδαζηήξ, ζπμφδαζια, 

εζπεοζιέκμξ, ζπμοδαζμ-, ζπμοδαζηζηυξ, ζπμοδαζηυξ, 

ζπμφδαβια (άβς), ζπμοδαβιέκμξ, ζπμοδαζηήνζμκ, 

ζπμοδαπηζηυξ. 

 

   ζεφς ζπεφδς, ιε απμαμθή ηςκ π ηαζ δ. Καηά ηδκ αφλδζδ ημ 

ζ δζπθαζζάγεηαζ, υπςξ έζζεοα, εζζεφεημ, δδθαδή έζζεοα = 

έζπεο(δ)α (ζπ>ζζ)- εέης ζε ηαπεία ηίκδζδ, δζχης, εθαφκς, 

ηοκδβχ, εδνεφς, νίπης, ελαημκηίγς.  ζεφα, ζεφια, ζφδδκ. 

 

   μρ βεκ. μπ-υξ, εη ημο έπμξ (ε>μ)αθ. είπα- θςκή, θυβμξ.  

μιθή (π>θ>ιθ)- θςκή εεμφ, βθοηζά ηαζ ιεθςδζηή θςκή, 

μιθαίμξ, υζζα (αθ. υζζε, υπ-ηα > υζζα, πη>ζζ)- θςκή, θήιδ, 

ήπμξ, πνμθδηεία, υηηα (ζζ>ηη), μηηεία, μηηεφμιαζ, Καθθζυπδ 

(ηαθθζ-)- δ πνχηδ ηςκ Μμοζχκ, δ έπμοζα ηαθή θςκή, επί ηδξ 

Δπμφξ, εκμπή, εκμπές. 

 

   θαπίγς θα (επζηαη.) + έπμξ- ζονίγς, ημιπάγς, ιεβαθαοπχ, 

αθαγμκεφμιαζ.   

 

                                 Ρίγα  θα- >  ααη- 

 

   αάγς αθ. θδιί, νίγα θα- > αα- (θ>α) + άβς, άλς, αηηυξ > 

αα-αβ-ζς > αάγς (βζ>γ)- μιζθχ, θέβς.  αάβια, άααγμξ (α, 

ζηενδη.), ααάγμξ (α, επζηαη.), αααάγς (ακαδζπθ.), αάααλ, 

αααάηηδξ, αάααημξ, ααΰγς (άγς, α>ο), ααφ, αάσ, ααΰζδς, 

αααηές (α, ζηενδη., β>η), αααηέςξ, αααηήιςκ, αααηδκυξ, 

αααηήξ, ,άααλ (θμβζζηζηή πθάηα, πθάηα βναθήξ, θένμοζα ιεκ 

θυβμ αθθά ιέκμοζα άθαθμξ), άααηαξ, άααηεξ, ΐάηζξ- 

πνμθήηδξ, ΐαηίγς, αάλζξ, αάημα, ααάηα (α, πνμζεεηζηυ), 

δζααάγς, δζάααζια, δζαααζιέκμξ. 

 

   ααοαάς αάγς, δδθαδή αααααάς > ααααάς > ααοαάς- 

απμημζιίγς, απμημζιχιαζ.  ααοααθίγς, ααοηαθίγς (ηαθές), 

ααοηαθάς, ααοηάθζια, ααοηίγς, ααοηαθάκ, ααφηζζια, 

ααοηυξ, αααάθζ. 

 

   ειπάγμιαζ εκ + αάγμιαζ (αθ. αάγς), κ>ι, α>π- αημφς ιε 

πνμζμπή, θνμκηίγς, πνμζέπς (ημκ θαθμφκηα).  έιπαζμξ. 

 

   αάηηαθμξ αάβ-ια (αθ. αάγς) + ηάθαξ > αάβηαθμξ > 

αάηηαθμξ (βη>ηη)- ηναοθυξ, ηζζαδυξ.  ααηηανίγς. 

 

   αάηναπμξ αα-αάγς + ηανάζζς, ημάγμοκ μιαδζηχξ 

ηανάγμκηαξ ημκ πενίβονμ, αάεναπμξ (η>ε), αυηναπμξ, 

ανυηαπμξ (ιεηάεεζδ), ανάηαπμξ, ανμφπεημξ, αφεναηαξ. 

 

   ΐάηπμξ ηαε’ Δζφπ. αα-αάη-ηδξ, ηναφβαζμξ + πεφς, αθ. 

αάγς, ΐάηζξ- μ Αζυκοζμξ.  ααηπεφς, ΐάηπδ, ααηπεοηήξ, 

ΐαηπάξ, ΐαηπείμξ, ΐάηπεοια, ΐαηπεφξ, ΐάηπεοζζξ, 

ΐαηπεοηήξ, ΐαηπεφηςν, ΐαηπζάξ, ΐάηπςκ. 

 

   ααιααίκς αααάγς, α>ια- ηναοθίγς, ρεθθίγς, ααηηανίγς.  

ααιααηφγς, ααααθίγς, ααααθφγς, αααά, ααιααηεία, 

ααιααηεφηνζα, αάιααημξ, αμοαυξ (α>μο), αμοααιάνα, 

αμφααια, αμοααιυξ, αμοαυζηοθμ, αμφαα, αμοαάδα, 

αμοααίκς. 

 

   αάναανμξ ααααθίγς > αααανίγς > ααναανίγς- λέκμξ πνμξ 

ηα Βθθδκζηά ήεδ ηαζ ηονίςξ πνμξ ηδκ βθχζζα, λέκμξ, ιεηά ηα 

πενζζηά, ηηδκχδδξ, αιαεήξ, αβνμίημξ (θυβς ηςκ πνςημθακχκ 

αακδαθζζιχκ πμο δζέπναλακ).  ααναανίγς, ααναανζζιυξ, 

ααναανυς, αάναζημξ (ααίκς, αζ>ζ, πμθφπμνδμ ιμοζζηυ 

υνβακμ. Οζ Έθθδκεξ απέθεοβακ ηζξ πμθθέξ πμνδέξ). 

 

   αυναμνμξ αάναανμξ, α>μ- αηαεανζία, ανςιενή θάζπδ.  

αμναμνίγς, αμναμνμ-, αμναμνχδδξ, αμναμνυς, αμναμνυπδ 

(μπή), αμναυνςζζξ. 

 

   αήλ αά-ααλ, α>δ, αήπαξ, αήζζς (αήπ-ζς, πζ>ζζ), αδπία, 

αδπζηυξ, αδπίμκ, αδπχδδξ, ακηζαδπζηυ. 

 

   αοηάκδ αά-ααλ, βεκ. αά-ααη-μξ, α>ο- ζάθπζββα.  αοηάκς, 

αοηακζζιυξ, αφηηδξ, ζαοηάκδ, ζαφηδ, ζαοηηήν, ίαολ, ζαφς. 

 

   αμάς αααάγς > αμαάγς (α>μ) > αμάγς > αμάς- θςκάγς 

δοκαηά, ηναοβάγς, ηνμηχ, ανμκηχ, επαζκχ.  αυδζζξ, αμή, 

αμδηυξ, αυαια, αυδια, αμοίγς, αμΎγς, αμφζζια, αυζζια, 

αμοή, αμοδηυ, αμδηυ, αμοδηυξ, αμφγς, αμοενυξ, αυιαμξ 

(α>ια), αμιαές, αυιαολ, αυιαδζζξ, αμιαχ, αμιαδηήξ, 

αμιαφηζα, αμιαφθδ, αμιαοθζάγς, αμιαοθζυξ, αυιαα 

(μκμιαημπμζία, εη ημο ιπάι), αμιαανδίγς, αμιαανδζζιυξ, 

αμιαανδζζηήξ, ιπυιπα, ιπμοιπμοκδηυ, ιπμοιπμφκζζια, 

ιπμοιπμοκίγς. 

 

   αμνέαξ, ΐμνεφξ, ΐμννάξ αμ-ή + νές (δζπθαζζαζιυξ ημο ν 

ηαηά ηδκ ζφκεεζδ), εη ηδξ ροπνυηδηάξ ημο πανάβεζ ζζπονή 

αμή, ηονίςξ υηακ επζπίπηεζ επί δέκδνςκ- αυνεζμξ άκειμξ.  

αυνεζμξ, αμνάξ, ΐμνεάδαζ, ΐμνεζκυ, αμνεζκυξ, αμνζάξ, 

αμννάξ, αμνίγς, αμνζηυξ, αμνυζηεπμ (ζηεπή), ΐμνεάδδξ, 

ΐμνέδξ, ΐμνήξ, ΐμνεάξ, ΐμνεζάξ, ΐμνδζάξ, ΐμνδίξ, 

ΐμνεαζιυξ, ΐμνεήηζξ, ΐμνεχηζξ, ΐμνδζάξ, ΐμνοζεέκδξ 

(ζεέκμξ), ΐμνοζεεκίηδξ, ΐμνζζεεκεΎηδξ, ΐμνναίμξ. 

 

   αμήεεζα αμή + εές ( = ζπεφδς)- επζημονία, πνμζηαζία, 

εεναπεία.  αμδεές, αμδεχ, αμήεδια, αμδευξ, αμδευμξ, 

αμδεχκ, αςεές (μδ>ς), αςζηνές (υπςξ ηαθές – 

ηαθζζηνές). 

 

   αμναμνφγς μκμιαημπμζία, απυ ημ βμονβμφνζζια, ηδξ 

ημζθζάξ (β>α)- έπς βμονβμφνζζια ζηδκ ημζθζά.  αμναμνοβιυξ, 

αμναμνοβή, βμονβμονίγς, βμονβμφνζζια, ημνημνοβές 

(β>η), ημνημνοβή. 
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   εηχκ (δαζ.) α-ααηές > ααηές > αηές (ημ α ζε δαζεία) > 

εηχκ (α>ε), μ έπςκ ημοξ δζημφξ ημο θυβμοξ, βζα ημοξ δζημφξ 

ημο θυβμοξ- εημοζίςξ, εεθδιαηζηχξ, επίηδδεξ, πνμεφιςξ.  

εημφζζμξ, εημοζίςξ, εημοζζάγμιαζ, εημοζζαζιυξ, έηδηζ, 

έηαηζ, έκεηα (εζξ, βεκ. εκ-υξ), έκεηεκ, είκεηα, είκεηεκ, έκεηε, 

έκκεηα, μφκεηα, μφκεηεκ, αέηςκ (α, ζηενδη.), άηςκ (ζοκδν.), 

αεημφζζμξ, αημφζζμξ, αεηαγυιεκμξ, αεηαζηί, αέηδηζ, εέηδηζ, 

αημοζζυηδξ, αημοζία, αημοζίςξ, αημοζζάγμιαζ, έηαθμξ, 

έηδθμξ, εηδθία, εφηδθμξ, εοηαθία, εοηδθία. 

 

                           Ρίγα  θμο-  >  θοζ- 

 

   θοζάς εη ημο ήπμο ημο θοζήιαημξ, αθ. θάμξ ηαζ υπςπα- 

θοζχ κ’ ακάρς ή κα ζαήζς θςηζά, θοζχ ιμοζζηυ υνβακμ, 

θμοζηχκς, επαίνμιαζ.  θοζχ, θμοθμφ, θμοαμφ (θ>α), 

θμοβμφ (α>β), θμφιμξ, θμφιμ, θμοιάνς, θμοιάδα, 

θμοιαδυνμξ, θμοιάνζζια, θμοιανυθδ, θμοιανυθζ, 

θμοιένκς, θφζα, θοζενυ, θοζαθέμξ, θοζαθθίξ, θοζαθθίδα, 

θφζαθμξ, θοζάνζμκ, θοζαζιυξ, θοζές, θοζδθάηδξ 

(εθαφκς), θφζδια, θοζδιάηζμκ, θφζδζζξ, θοζδηέμκ, 

θοζδηήν, θοζδηήνζμκ, θοζδηήξ, θοζδηζηυξ, θοζδηυξ, 

θοζήηςν, θοζίαζια, θοζζαζιυξ, θοζζάς, θοζχδδξ, 

θφζςζζξ, θοζζυς, θοζίθνςκ (θνδκ), θοζίςζζξ, θφζηδ, 

θφζηςκ, θοζηχκ, θοζμ-, θοζμεζδήξ, θοζυμιαζ, θμφζηα, 

θμοζηάθα, θμοζηαθζάγς, θμοζηάθζαζια, θμοζηαθίδα, 

θμοζηζάγς, θμοζηίγς, θμφζηζζια, θμοζημ-, θμφζηςια, 

θμφζηςζδ, θμοζηχκς, θμοζηςηυξ, θμοζμονίγς, 

θμοζμονχ, θμοθμφθα, θίζηα (ο>ζ), θζζηάνς, θο- 

επζθχκδια δοζανέζηεζαξ ηαζ αδδίαξ, θυθθζξ ( = θφζα > θφζ-

θζξ > θυθθζξ, ο>μ, ζθ>θθ), πμζθφζζς (ακαδζπθ. + άβς), 

πμίθοβια, πμζθφβδδκ. 

 

   θνοάζζμιαζ θοζάς (βζα ημ ν αθ. θνάγς) > θνοζάς > 

θνοάς + άβς > θνοάβ-ζς (βζ>ζζ)- θοζχ δζα ηςκ ιοηηήνςκ 

ζζπονχξ (επί ίππςκ), πνειεηίγς ηαζ ακμνεχκμιαζ, είιαζ 

οανζζηήξ ή βαφνμξ, ακοπυηαηημξ, αθαγχκ.  θνοαβιυξ, 

θνφαβια, θνοαηηήξ, θνοαβιαηίαξ, θνοάγς, θνφαβια, 

θνοάηης, θνοάζζς, θνμοιάγς (ο>μο), θνμφιαζια, 

θνζιάζζμιαζ (ο>ζ), θνζιαβιυξ. 

 

   ζφνζβλ αθ. θοζάς, θο- > ζθο- (ζθονίγς) > ζο- (απμαμθή 

ημο θ) + νέβημξ ( = ζζπονή ακαπκμή ή εηπκμή, ε>ζ). Δ ζφνζββα 

ή αοθυξ ημο Πακυξ απαζηεί, ελ υθςκ ηςκ πκεοζηχκ ιμοζζηχκ 

μνβάκςκ, ηδκ ιεβαθφηενδ πμζυηδηα αένμξ ηαηά ημ θφζδια επ’ 

αοηήξ, επμιέκςξ ηαζ ααεφηενδ εζζπκμή (νέβημξ). ονίγς = 

απμδμηζιάγς ζημ εέαηνμ οπμηνζηή (υπςξ ηαζ ηχνα ζοιααίκεζ 

δζα ζθο-νζβιάηςκ)- αοθυξ, αοθυξ ημο Πακυξ, ημ ζηυιζμ ημο 

αοθμφ, δμναημεήηδ, ιεηαβ., μπμζμζδήπμηε ζςθήκαξ, ζονζβιυξ 

ςξ απμδμηζιαζία ζημ εέαηνμ, μπή ζημ ηέκηνμ ημο ηνμπμφ, ημ 

ημίθμ ιένμξ ζηνυθζββαξ εφναξ, μζ πυνμζ ή ηα ηνήιαηα ηςκ 

πκεοιυκςκ, ζονζββμεζδέξ απυζηδια, οπυβεζα δίμδμξ, οπυκμιμξ, 

υνοβια, οπυβεζμ, ζηεβαζιέκδ ζημά ή δζάδνμιμξ.  ζφνζββα, 

ζονίββζμκ, ζονζββίξ, ζονζββυς, ζονίββςια, ζονίββςζζξ, 

ζονζβηηήξ, ζονζηηήξ, ζονζζηήξ, ζφνζβια, ζονζβιυξ, 

ζφνζβλζξ, ζονίγς, ζφνζζια, ζονζζηζηή, ζονίζδς, ζονίηης, 

ζθφνζβια, ζθονίγς, ζθονχ, ζθονάς, ζθονζλζά, ζθονζπηυξ, 

ζθονίπηνα.  

 

   ζςθήκ ζφν-ζβλ, ο>ς, ν>θ- ζςθήκαξ.  ζςθδκάνζμκ, 

ζςθδκεφμιαζ, ζςθδκίγς, ζςθδκζζιυξ, ζςθδκίδζμκ, 

ζςθήκζμκ, ζςθδκίζημξ, ζςθδκζζηήξ, ζςθδκμδμπείμκ, 

ζςθδκυμιαζ, ζςθδκςηυξ, ζςθδκμεζδήξ, ζςθδκάνζ, 

ζςθήκαξ, ζμοθήκαξ, ζμοθδκάνζ, ζμοθήκα, ζςθδκχκς, 

δζαζςθδκχκς, δζαζςθήκςζζξ, δζαζςθδκμιέκμξ, 

ςθδκάνζμκ. 

 

   θνίηδ θοζάς > θοζ- > θον- (ζ>ν) > θνο- (ον>νο) + ίης ( = 

ένπμιαζ), αθέπμκηαξ ηδκ εάθαζζα κα θνζηζάγεζ πενζιέκμοιε 

αένα- μ ιζηνυξ ηοιαηζζιυξ ηδξ εαθάζζδξ, θνζηίαζζξ, 

ακαηνίπζαζια, ηνειμφθα, ηνειμφθζαζια εη θυαμο, ιάθζζηα 

ενδζηεοηζημφ ζεααζιμφ, θυαμξ, παβεηυξ, δνζιφ ρφπμξ.  θνίλ, 

θνζηάγς, θνζηαθέμξ, θνζηζαζιυξ, θνίηζα, Φνζηίαξ, 

θνζηζάς, θνζηκυξ, θνζηυμιαζ, θνίημξ, θνζηηυξ, θνζηςδία, 

θνζηχδδξ, θνζλυξ, θνίζζς (ηζ>ζζ), θνζηαθευηδξ, 

θνζηζάγς, θνίηζαζια, θνζηζαζηζηυξ, θνζηζχ, θνζηζυ, 

θνζπηυξ, θνζγάνς (ζζ>γ), θνζγάνζζια, Φνίλμξ(;). 

 

   νίβμξ θ-νίη-δ ( = δνζιφ ρφπμξ), η>β- ρφπμξ, παβεηυξ, 

ηνειμφθα εη ρφπμοξ.  νζβές, νζβυς, νζβαθέμξ, νζβεδακυξ, 

νζβυθεενμκ (υθεενμξ), νζβδθυξ, νίβζμκ, νίβζζημξ, νζβχδδξ, 

νίβςζζξ, νζβχ, νζηκήεζξ, νζηκυξ, νζηκυμιαζ, νζηκυηδξ, 

νίηκςζζξ, νζηκχδδξ, νζβκυξ. 

 

   Ρεία, Ρέα νζβές ( = ακαηνζπζάγς εη θυαμο) > νζέα > νέα > 

νεία, εη ημο θυαμο,βζα ηδκ ζςηδνία ηςκ ηέηκςκ ηδξ, απυ ηδκ 

ηαηάπμζδ αοηχκ οπυ ημο Κνυκμο- εοβαηένα ημο Οονακμφ ηαζ 

ηδξ Γαίαξ, ζφγοβμξ ημο Κνυκμο. 

 

   θνφβακμκ θν-ίηδ + άβακμξ (α>ο)- λδνμί εάικμζ, ηθάδμζ, 

λφθα, ηζάηκα, πνήζζια πνμξ ηαφζδ βζα ηδκ απμθοβή ημο 

ρφπμοξ (θνίηδ).  θνοβακίγμιαζ, θνοβακζζιυξ, θνοβακζζηήν, 

θνφβεηνμκ, θνοβεφξ, θνοβίηζξ, θνοβία, θνοβίκδα, θνφβζμκ, 

θνοβιυξ, θνοβάκζζια, θνφβς, θνοβακζένα, θνοβακζά, 

θνοβείμκ, θνοηηυξ, θνοηηεφς, θνοηημί, θνοηηά, 

θνοηηςνές (μφνμξ), θνοηηχνδζζξ, θνοηηχνδια, 

θνοηηςνία, θνοηηχνζμκ, θνοηηςνυξ, θνφλζξ, Φνοβία (εη 

ηδξ ηαηενβαζίαξ ηςκ ιεηάθθςκ δζα ηδξ εενιυηδηαξ, ήηακ 

πθμφζζα ζε παναβςβή ιεηάθθςκ), Φνολ, θνφβζμξ, θνοβίγς, 

θνοβζζηί. 

 

   πον θοζ-χ > θον- (ζ>ν) > πον (θ>π), δζυηζ άκεο θοζήιαημξ 

μφηε ακάαεζ μφηε δζαηδνείηαζ θςηζά- θςηζά πονζχκ, δάδςκ, 

θνοβάκςκ, ημο ηεναοκμφ, ηδξ εοζίαξ, κεηνζηή πονά, δ 

εενιυηδηα ημο πονεημφ, εένιδ.  πονή, πονά, πονάβνα (άβνα), 

ποναβνέηδξ, ποναβνμθυνμξ, πονάγς, ποναζεήξ (αίες), 

ποναζεμί, ποναίες, πονάηακεα (άηακεα), ποναηηές (άβς, 

αηηυξ), ποναηηυς, ποναηηχκς, πονάηηςζζξ, ποναιμφξ 

(ακηί ποναιυεζξ), ποναιζδζηυξ, ποναιζδυμιαζ, πονάιζκμξ, 

ποναιίξ, ποναιίδα, ποναοβές (αοβή), ποναοβίγς, πφναοκμξ 

(αφς), ποναφζηδξ, πονάθθεηημξ (άθθεηημξ), πονααηές, 

πονμαάηδξ, πονμααηχ, πονδαήξ (δαίς), πφνδαθμκ, 

πφνδακμκ, πφνεενμκ, πονείμκ, πον-, πονεηυξ (εηυξ), 

πονέζζς, πονεηαίκς, πονέηζμκ, πονεημθυνμξ, πονέηης, 

πονεηχδδξ. 

 

   πονεφς πον, πονεφξ, πονεοηήξ, πονεοηζηυξ, πονήζμκ, 

πονήκειμξ (άκειμξ), πονδηυημξ (ηίηης), πονία, πονζάγς, 

πονζάθςημξ (αθίζημιαζ), πονίαια, πονίαζζξ, πονζάηδξ, 

πονζαηήνζμκ, πονζαηυξ, πονζάς, πονζ-, πφνζκμξ, πονίμκ, 

πφνζμξ, πονίπαζξ (παζξ), πονίηδξ, πονηασά (ηαίς), πονηυμξ 

(ημές), πονμ-, πονυεζξ, πονυς, πονχκς, πονπμθές (πμθές), 

πονπυθδια, πονπυθμξ, πονπμθχ, πονπμθδηήξ, πονζαίκς, 

πονζεία, πονζεοηήξ, πονζεφς, πονζίγς, πονζίηδξ, 

πονζμαμθές, πονζμαυθμξ, πονζμ-, πονζυξ, πονζυς, 

πονζχδδξ, πονζςπυξ (μρ), πονζχπδξ, πονζμθυνμξ, 

πονχδδξ, πφνςια, πονςκία (ςκέμιαζ), πονχπδξ, πονςπυξ, 

πφνςζζξ, εηπφνςζζξ, πονχηενμξ, πονςηήξ, πονςηζηυξ, 

πονςηυξ, πονίηαοζημξ (ηαφζζξ), πονμαμθείμκ, πονμαυθμκ, 

πονμαυθμξ, πονμαμθδηήξ, πονμαμθζηυ, πονμαμθζζιυξ, 

πονμαμθχ, πονμαμθανπεία, πονμζηζά (ίζηδιζ), πονμθάκζ 

(θαίκς).  

 

   ποννυξ πφνζκμξ > πονκυξ > ποννυξ (νκ>νν)- θθμβςπυξ, 

ενοενμηίηνζκμξ, ποννυπνςιμξ, λακευξ, ενοενυξ.  πφννα, 

ποννάγς, ποννάηδξ, ποννίαξ, ποναθθίξ, ποναθίξ, ποννζάς, 

Πφννμξ, Ποννζηυξ, πφννζπμξ, πφννζμξ, ποννίπδ, 
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ποννζπζαηυξ, ποννζπίγς, πονίπζμξ, ποννίπζζζξ, ποννζπζζιυξ, 

ποννζπζζηήξ, ποννζπζζηζηυξ, πφννζπμξ, ποννζπμ-, ποννμ-, 

ποννυμιαζ,  ποννυηδξ, ποννμφθαξ, ποννμφναξ. 

 

   πονήκ πον, δζυηζ ηα έηαζβακ- ημ ημοημφηζζ, ηυηημξ 

εοιζάιαημξ, δ ζηνμββοθή ηεθαθή ιήθδξ.  πονδκμεζδήξ, 

πονδκχδδξ, πονδκμζιίθδ, πονήκα, πονήκαξ, πονδκέθαζμ, 

πονδκζηυξ, πονδκμθοζία (θφς), πονδκμ-, Πονδκαία (μ 

πονήκαξ ηςκ Βονςπασηχκ μνμζεζνχκ), πονδκασηυξ. 

 

   πονυξ πον, εη ημο πνχιαημξ (ποννυξ = λακευξ), αθθά ηαζ 

θνφβμκηακ- ημ ζηάνζ.  πφνζκμξ, πονκαίμξ, πφνκμκ. 

 

   ηαπονυξ ηα- ( = ηαηά, υπςξ ηάπεημκ ακηί ηαηάπεζμκ) + 

πον- λδνυξ, μ λδναίκςκ.  ηαπονυμιαζ, ηαπονζζηήξ, 

ηαπονίγς, ηαππονίγς (ηαηαπονίγς > ηαηπονίγς > 

ηαππονίγς, ηπ>ππ)- ακάας. 

 

   πφακμξ πφναοκμξ, ιε απμαμθή ηςκ ν ηαζ ο- μθυπονμξ.  

πμφακμξ (ο>μο, ημοηζά ρδιέκα, Δζφπ.), ποάκζμκ, ποάκζμξ, 

Ποακέρζα (έρς) – εμνηή πνμξ ηζιή ημο Ώπυθθςκμξ ηαηά ηδκ 

πμία έηνςβακ έδεζια απυ ημοηζά ή υζπνζα, Ποακερζυκ, 

Ποακυρζα, Ποακμρζχκ. 

 

   ηφακμξ μ ααιιέκμξ πάθοααξ (πνμξ ζηθήνοκζδ ειααπηίγεηαζ 

ποναηηςιέκμξ ζε κενυ) έπεζ πνχια ααεφ ηοακυ έςξ ιεθακυ. 

Αδθαδή μ εη ποναηηχζεςξ ηεθεζεείξ (άκς = ηεθεζχκς). Βη 

ηςκ πον + άκς > πφνακμξ > πφακμξ > ηφακμξ (π>η), αθ. 

πφακμξ = μθυπονμξ- έπςκ πνχια ηοακυ.  ηοάκεμξ, ηοακ-, 

Κοάκεαζ, ηοακές, ηοακίγς, ηοακίηζξ, ηοακμ-, ηοακμφξ, 

ηοακχπζξ (μρ), ηοακςπυξ, ηοάκςζζξ, ηοακζηυξ, ηοακζμφπμξ 

(έπς), ηοάκζμκ, ηοακίηδξ, ηοακίςζζξ, ηοακυθδ, ηοακυξ, 

ηφαιμξ (εη ημο πνχιαηυξ ημο, κ>ι), ηοαιεία, ηοαιία, 

ηοαιεοηυξ, ηοαιεφς, ηοαιζαίμξ, ηοαιίγς, ηοάιζκμξ, 

ηοάιζμκ, ηοαιζζηυξ, ηοαιίηζξ, ηοαιμαυθμξ, ηοαιυαμθμξ, 

ηοαιμ-, ηοαιχκ. 

 

   πμνθφνεμξ πον (ο>μ) + θφνς ( = ακαηαηχκς)- πμνθονυξ, 

πνχια ενοενυ  πνμξ ημ ιεθακυ, επί ηδξ ίνζδμξ, ιεηαθ., επί ημο 

εακάημο, επί ημο αίιαημξ, επί ζιαηίςκ, επί ημο ηφιαημξ ηδξ 

εαθάζζδξ, έπςκ πνχια, αοζζζκί ή ιεθζηγακί.  πμνθφνα, 

πμνθοναίμξ, πμνθον-, πμνθονείμκ, πμνθφνεζμξ, πμνθονεφξ, 

πμνθονεοηήξ, πμνθονεοηζηυξ, πμνθονεφς, πμνθονές, 

πμνθονίγς, πμνθφνζμκ, πμνθφνζμξ, πμνθονίξ, πμνθονίηδξ, 

πμνθονζχκ, πμνθονμ-, πμνθονυεζξ, πυνθονμξ, πμνθονμφξ, 

πμνθονυς, πμνθονχιαηα. 

 

   πνίκμξ πφνζκμξ > πνίκμξ, ιε απμαμθή ημο ο- δ αεζεαθήξ 

δνοξ, εη ηςκ ηυηηςκ ηδξ βίκεηαζ ενοενά ααθή.  πνζκίδζμκ, 

πνίκζκμξ, πνζκυηανπμξ, πνζκχδδξ, πνζκχκ, πμονκάνζ (ο>μο), 

Πμονκάνζ, Πμονκανζά, πνζκάνζ, πνζκέκζμξ, Πνίκμξ, πζνκάνζ 

(νζ>ζν), πνζμαυθμξ (αάθθς)- αηζαθέκζμ ακηζηείιεκμ ιε ημ 

μπμίμ πηοπμφκ ηζξ ζημονκανυπεηνεξ βζα κα αβάθμοκ ζπίεεξ, 

πνζμαυθμ. 

 

   ιπανμφηζ πονίηδξ, π>ιπ, ο>α- δ πονίηζδα, εηνδηηζηή φθδ.  

ιπανμφηδ, ιπανμοηζάγς, ιπανμοηίθα, ιπανμοημ-, 

ιπμονθυημ (ο>μο), ιπμονθμηζένδξ. 

 

   θμφνκμξ πφνζκμξ, π>θ, ο>μο, Φμονκά, θμονκάνδξ, 

θμονκζάνδξ, θμονκάηζ, θμονκανζυ, θμονκέθμ, Φμονκέξ, 

Φμονκή, θμονκζά, θμονκίγς, θμφνκζζια, θμονκζζηυξ, 

Φμφνκμζ, θμονκάηακμ, θμονκανυλοθμ. 

 

   πνήες αθ. θοζάς ηαζ πον. Σμ νήια αοηυ ζοκεκχκεζ ηζξ 

έκκμζεξ ημο θοζάς ηαζ ηαίς, αυν. έ-πνδζ-α, δδθαδή πον + 

άδζζξ (άς, άδιζ) = θφζδια > πονάδζζξ > πνήζζξ > πνήες 

(ζ>ε)- θοζχ, θμοζηχκς, εηθοζχ, πονπμθχ, ηαίς.  πνδδχκ, 

πνήεια ( = ηεθαθή πμθφπμδα, θαίκεηαζ ζακ θμοζηςιέκδ), 

πνδιαίκς, πνήζζξ, πνήζια, πνδζιμκή, πνδζηήν, 

πνδζηδνζάγς, πνδζηήνζμξ, πνδζηδνζχδδξ, 

πνδζηδνμηνάηςν, πνδζηζηυξ, πνήγς (ζ>γ), πνήλζιμ, 

πίιπνδιζ (ακαδζπθ., π>ιπ), ειπζπνάς (εκ), ειπίιπνδιζ. 

 

   πκές θοζάς, θο- > θοές > θοκές > θκές > πκές (θ>π)- 

θοζχ επί ακέιμο ηαζ αφναξ, επί ηςκ αοθδηχκ ηαζ ηςκ αοθχκ, 

εηπέιπς μζιή, επί γχςκ, ακαπκές, ακαπκές δοκαηά ή ααεζά, 

αζειαίκς, ηαευθμο, ακαπκές, γς (πκεφια), ιέβα πκεζκ = 

ιεβάθα θνμκεί, οπενδθακεφεζεαζ.  πκείς (ε>εζ), πκεφζζξ 

(πκεφζμιαζ, ιέθθ. ημο πκές, υπςξ πεφζζξ εη ημο ποκεάκμιαζ), 

πκεφια, πκεοιαηίαξ, πκεοιαηζάς, πκεοιαηίγς, πκεοιαηζηυξ, 

πκεοιαηζηςηένςξ, πκεοιάηζμκ, πκεοιάηζμξ, πκεοιαηζζιυξ, 

Πκεοιαηίηαζ, πκεοιαημ-, πκεοιαηυς, πκεοιαηχδδξ, 

πκεοιάηςζζξ, πκεοιαηςηζηυξ, πκεφιςκ, πθεφιςκ (κ>θ), 

πθειυκζ, θθειυκζ (π>θ), πκεοιμκία, πενζπκεοιμκία, 

πκεοιμκίαξ, πκεοιμκζηυξ, πκεοιυκζμκ, πκεοιμκίξ, 

πκεοιμκχδδξ, πκεοζηζάς, πκεοζηζηυξ, πκέια, ακαπκές, 

πκμή (ε>μ), ακαπκμή, πκμζά, πκυα, πέπκοιαζ (παε. πνηι. ημο 

πκές ιε ζδιαζία εκεζηςη.), πεπκοιέκμξ, πμζπκφς, πμζπκουξ. 

 

   πζκοηυξ πκεφια > πεκεφια > πζκεφια (ε>ζ) > πζκοηυξ, αθ. 

πέπκοιαζ- ζχθνςκ, ζοκεηυξ.  πίκοιζ, πζκφζης, πζκοηή, 

πζκοηήξ, πζκοηυηδξ, πζκοηυθνςκ (θνδκ), πίμξ ( = εοζεαήξ, 

υζζμξ). 

 

   ρφπς θοζάς + οβνυξ > θοζοβνς > θζφβς > ρφβς (θζ>ρ, 

ροβείμ) > ρφπς (β>π), ημ θφζδια επί οβνμφ ακηζηεζιέκμο 

πνμηαθεί ρφλδ- πκές, θοζχ, ηάκς ηάηζ ροπνυ ή δνμζενυ, 

ροπναίκς, δνμζίγς, ηάκς ηάηζ κα παβχζεζ, ααζακίγς, 

ζηεβκχκς, λδναίκς.  ροπάγς, ροπαζιυξ, ροπαζηήξ, 

ροπεζκυξ, ροπείμκ, ροπίγμιαζ, ροπζκυξ, ρφπμξ, ρφπνα, 

ροπναίκς, ρφπνακζζξ, ροπνακηζηυξ, ροπναζία, ρφπνεοια, 

ροπνεφμιαζ, , ροπνήθαημξ (εθαφκς), ροπνία, ροπνίγς, 

ροπνζηήνζμκ, ροπνζζηυξ, ροπνμ-, ροπνυξ, ροπνυηδξ, ρφλζξ, 

ρφλδ, ροπν-, ροπνμφθα, ροβείμκ, ρφβς, ροβεφξ, ρφβια, 

ροβιυξ, ροβεζαηυξ, ροηηδνίαξ, ροηηήν, ροηηζνίδζμξ, 

ροηηήνζμξ, ροηηήνζμκ, ακαροηηήνζμκ, ροηηζηυξ, ρφηηνα, 

ροηηήναξ, ροηηζηυηδξ, ηαηάρολζξ, ηαηαρφηηδξ, 

ηαηεροβιέκμξ. 

 

   ροπή αθ. πκές, πκεφια, ρφπς ( = πκές)- πκμή, ιάθζζηα ςξ 

ζδιείμ γςήξ, ημ πκεφια, δ έδνα ημο εοιμφ, ζανηζηή επζεοιία, 

υνελδ, πεηαθμφδα.  Φοπή – δ ενςιέκδ ημο Ένςηα, 

ροπαβςβές, ροπαβχβδια, ροπαβςβία, ροπαβςβζηυξ, 

ροπαβχβζμκ, ροπαβςβυξ, ροπαίμξ, ροπαθβήξ (άθβμξ), 

ροπαπάηδξ, ροπάνζμκ, ροπάνπαλ, ροπαζηήξ, 

ροπειπμνζηυξ, ροπέιπμνμξ, ροπήζμξ, ροπίδζμκ, ροπζηυξ, 

ρφπζμκ, ροπμ-, ροπυς, ροπχκς, ειροπχκς, ειρφπςζζξ, 

ειροπςηήξ, ρφπςζζξ, ροπχηνζα, ροπάνζ, ροπάηζαξ, 

ροπανμφδα, ροπζζιυξ, ροπζζηήξ, ροπχδδξ, ροπςιέκμξ, 

ροπςηήξ, ροπμθυβμξ, ροπμθμβία, ροπίαηνμξ, ροπζαηνείμκ, 

ροπμφθα. 

 

                              Ρίγα θα- >  Fδ 

 

   αήν, αFήν, αοήν, αααήν, ααήν υπςξ θαίκεηαζ δ νίγα είκαζ 

FαFα > αFα, αF, Fα, εη ημο ήπμο ημο αένα (θ>F>ο>α)- μ 

αέναξ μ εββφηενμξ ζηδ βδ, ηαε’ ιδνμκ μ αέναξ μ απυ ηδξ βδξ 

ιέπνζ ηςκ κεθχκ ηυπμξ, μιίπθδ, κέθμξ, μ οπαίενζμξ πχνμξ ζηα 

θμοηνά.  άδζζξ, αήηδ, αήηδξ, άδημξ, αήζονμξ, γαήξ (δζα, 

δζ>γ), άδιζ- πκές δοκαηά, θοζχ, ημζιάιαζ, άς- πκές, θοζχ, 

ημζιάιαζ, διί (α>δ)- θέβς. 

 

   αεηυξ, αζεηυξ, αζαεηυξ (Δζφπ.), αζFεηυξ (ιδν.) αθ. αήν + 

εηυξ (νδι. επίε. ημο ίδιζ = ελαημκηίγς, πέθης πνμξ ηα ηάης). 

Σμ υνκζμ αοηυ πεηά θενυιεκμ απυ ακμδζηά νεφιαηα αένμξ ηαζ 
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επζπίπηεζ  (εηυξ) ζακ αμθίδα επί ηςκ εδναιάηςκ ημο- αεηυξ ςξ 

υκμια βέκμοξ μθμηθήνμο, ζπεφξ ζεθαπχδδξ, αέηςια μζηζχκ ηαζ 

καχκ, ςξ ζδιαία ζημοξ Πένζεξ ηαζ Ρςιαίμοξ.  αζδηυξ, ασηυξ, 

αέηεζμξ, αεηζδεφξ, αεηίηδξ, αεηυθζεμξ, αεηυδνμιμξ, αεηχδδξ, 

αέηςια, αέηςζζξ, αεηάηζ, αεηίκα, Ώέηζμξ, αέηζμξ, αεηίζζμξ, 

αεηίηζδα, Ώεηίςκαξ, αεημ-, Ώεηυθμθμξ, αεημιάκα, 

Ώεηυπεηνα, αεηυπμοθμ, Ώεημνάπδ, Ώεηυξ, αεημφδζ, 

αεημφηθαξ, αεηςιάηζμκ, αεηχκς, αδηυξ, αδημιάκα, 

αδημκφπζ, αδημκφπδξ, αδημθςθζά, ασημθςθζά. 

 

   αέναξ αθ. αήν, δ>ε, αενήζμκ, Ώενία, αενίδεξ, αενίγς, 

ελαένςζζξ, ελαενίγς, ελαενζζιυξ, αενζηυκ, αένζκμξ, 

αενίμζημξ (μίημξ), αένζμξ, εκαένζμξ, αενίηζξ, αενμ-, 

αενμκδπήξ (κήπμιαζ), αένμρ, αενυς, αενχδδξ, αένςζζξ, 

αεναβςβυξ, αβέναξ, αβένζ, αβενάηζ, αενάηζ, αβενζηά, 

αβενζηάηα, αενζηάηα, αβενζηάημξ, αενζηάημξ, αβενζηυ, 

αενζηυ, αβενζηυξ, αενζηυξ, αβένζκα, αένζκα, αβενμδνμιχ, 

αβενμδένκμιαζ, αβενμ-, αβενςπυξ (ςρ), αενςπυξ, αβένμπμξ 

(έπς), αβένςπα, αβενχπςξ, αβενςπεφς, αβενςπία, αενάηα, 

αενάημξ, Ώένδδεξ, αένζ, αεν-, αενζκάδα, αενζκίγς, Ώένζκμ, 

αένζμκ, αενζμ-, αενζζιυξ, αένζζια, αβένζζια, αενίζζιμξ, 

αενζζηήν, ελαενζζηήν, αενζζηήξ, αενζζηζηυξ, αενζηγήξ, 

αενζηγίδζημξ, αενζχδδξ, αενζχκς, αενμεζδήξ, Ώενυπδ (μρ), 

Ώένμπμξ, αενμφ, αενμφδζ, αβενμφδζ, εοάενμξ. 

 

   δήν αήν, α>δ, δένμξ, δενέεμιαζ, δένζμξ, δενμεζδήξ, 

δενμδίκδ (δίκδ), δενυεζξ, δενυεεκ, δενμ-, δένμρ (μρ), 

δένμπμξ, δενμθμίηδξ (θμζηάς), δενυθμζημξ. 

 

   ήνζ δένζμξ = ζημηεζκυξ, μιζπθχδδξ ηυπμξ- πνςί, εκςνίξ.  

δνζβέκεζα, δνζβεκήξ, δνζβένςκ, δνζπυθδ (πμθές), 

δνζζάθπζβλ, άνζζημκ (δ>α + εζείς, ε>η)- πνςζκυ θαβδηυ, 

πνυβεοια, ανζζηάς, ανζζηήνζμκ, ανζζηδηήξ, ανζζηίγς, 

ανζζημπμζές. 

 

   αζεήν αθ. αήν ηαζ αεηυξ, F>ε- ημ ακχηαημ ηαζ ηαεανυηαημ 

ζηνχια ημο αένμξ, μ μονακυξ, ημ βθαοηυ ζηενέςια, ηθίια, 

πχνα.  αζεένζμξ, αζεενζχδδξ, αζεενχδδξ, αίενδ, αζενδβεκήξ, 

αζενήεζξ, αίενζμξ, αζενές, αζενία, αίενδ, αζενζάγς, 

αζενζάς, αζενζκυξ, αζενζχδδξ, αίενμξ, αζενμηυημξ, 

αζενςπυξ (ςρ), φπαζενμξ, φπαζενμκ, οπαίενζμξ, Ώίενα, 

αζενζαζηζηυξ, αζενίδζμκ, αζενίαζζξ, αζενίαζια, αζενζκυξ, 

αζενζμ-, αζενζυηδξ, αίπηνζα (ε>π), αζπηνίαζια. 

 

   αφνδ, αφνα αθ. αήν, αοήν > αφνδ- αέναξ ζε ηίκδζδ, πκμή 

αένμξ, ηονίςξ δνμζενή πκμή, μ δνμζενυξ αέναξ ηδξ πνςίαξ.  

αονμθυνδημξ, Ώφνα. 

 

   ΐναονχκ ανζ + αφνα, δζυηζ εηεί θοζά ζοπκά δοκαηυξ 

αέναξ- ανπαίμξ δήιμξ ηδξ Ώηηζηήξ.  ΐναονχκα, ΐναονχκζα. 

 

   αοθή αθ. αφνδ (ν>θ), είκαζ ακμζπηή ηαζ ακαπεπηαιέκδ ζημκ 

αένα- ηάεε αοθή, πνδζίιεοε ηαζ ςξ ιάκηνα βζα ηα ηηήκδ, μ 

πενίαμθμξ ηδξ αοθήξ, δ ααζζθζηή αοθή.  αοθαία, αοθείηδξ, 

Ώοθζάδεξ, αοθίδζμκ, αοθίεζμκ, αοθίγμιαζ, αοθζηυξ, αφθζμκ, 

πνμαφθζμκ, αφθζμξ, αφθζξ, αφθζζζξ, αοθζζιυξ, ηαηαοθζζιυξ, 

αοθζζηέμκ, αοθζζηήνζμκ, αοθζζηνίξ, αοθίηδξ, αοθήηδξ, 

Ώοθςκζάξ, αοθςκίγς, αοθςκίζημξ, Ώοθέξ, αοθςκμεζδήξ, 

αοθάνπδξ, αοθανπείμκ, αοθανπζηυξ, Ώοθέιςκ, Ώοθίξ, 

αοθίγς, αοθζηά, Ώφθζμξ, Ώοθζχηαζ, Ώοθζχηεξ, αοθυβονμξ, 

αοθμ-, Ώοθχκ, Ώοθχκα, Ώοθςκάνζμ, εκαοθίγς, εκαφθζμξ, 

ακαφθζζια, εκαοθζζηήνζμξ, έκαοθμκ, εκαφθεζμκ, 

πνμζαφθεζμξ, επαοθίγμιαζ, έπαοθζξ, επαφθζμκ, επαφθζα, 

επαοθία, επαοθζζιυξ, επαφθζζια, έπαοθμξ. 

 

   αοθυξ αθ. αήν, αοήν > αονυξ > αοθυξ (ν>θ)- ηάεε πκεοζηυ 

ιμοζζηυ υνβακμ, ηάεε ημίθμ, μπή, δ εδθζά ζηδκ μπμία 

πνμζανιυγεηαζ δ πενυκδ ηδξ πθαίκδξ, επί ηςκ ηδηςδχκ ζπεφςκ 

ζδιαίκεζ ηδκ μπή απυ ηδκ μπμία εηθοζμφκ ημ κενυ, ημ ζηάδζμ 

(αθ. δίαοθμξ), είδμξ μζηναηυδενιμο ημ μπμίμ ηαθείηαζ ηαζ 

ζςθήκαξ.  αοθςδυξ (άδς), αοθαFοδυξ (Ώζμθ. ακηί αοθςδυξ), 

αοθές, αφθδια, αφθδζζξ, αοθδηήξ, αοθδηζηυξ, αοθήηνζα, 

αοθδηνίδζμκ, αοθδηνίξ, αοθίζημξ, αοθμ-, δζαφθζμκ, 

αοθςηυξ, αοθςδία, αοθςδζηυξ, αοθςδχ, αοθχκ, 

δζαοθςκία, δζαοθςκίγς, αοθςκζάγς, αοθςκίζημξ, εοθυξ 

(α>ε), αοθχπζξ (ςρ), αοθςκίγς, αοθςκμεζδήξ, αφθαλ (άβς, 

άλς), αοθάηζ, αοθαηζά, χθαλ (αο>ς), χθλ, αοθαηίγς, 

αοθαηζάγς, αοθάηζαζια, δίαοθμξ (δζξ + αοθυξ = ζηάδζμ)- 

δζπθυ ζηάδζμ, ιεηαθ., οπμπχνδζδ, επζζηνμθή, ζηεκή μδυξ, ηα 

ζηεκά, δζαοθμδνμιές, δζαοθμδνυιμξ, δζαοθμδνμιία. 

 

   ηαοθυξ ηαε’ ιδν. ημ άηνμ ημο λοζημφ (ημκηανυλοθμο), ημ 

μπμίμ εζζένπεηαζ ζημ ημίθμ ιένμξ ηδξ επζδμναηίδμξ. Σμ ημίθμ 

ηαζ ηςκζηυ ζςθδκμεζδέξ αοηυ άηνμ μ ιδν. ημ μκμιάγεζ αοθυ, 

δδθαδή ηαοθυξ είκαζ ημ εζζενπυιεκμ ζημκ αοθυ. Σμ η είηε εη 

ημο επί, δδθαδή επαοθυξ > παοθυξ > ηαοθυξ (π>η) είηε εη ημο 

αηίξ > αηαοθυξ > ηαοθυξ- ημ άηνμ ημο ημκηανυλοθμο, μ 

αθαζηυξ θοημφ, ημ ζηέθεπμξ αοημφ, επί δζαθυνςκ ζςθδκμεζδχκ 

ιενχκ ζημ ζχια ηςκ γχςκ, ημ αθζεοηζηυ ηαθάιζ, ηάπμζμ 

θαπακμεζδέξ, πυζεδ.  ηαοθείμκ, ηαοθές, ηαοθδδυκ, ηαοθίαξ, 

ηαοθίγς, ηαοθζηυξ, ηαοθίκδξ, ηαφθζκμξ, ηαοθίμκ, 

ηαοθίζημξ, ηαοθμεζδήξ, ηαοθμ-, ηαοθχδδξ, ηαοθςηυξ, 

ηαοθχκς, ηαφθα, ηαοθί, ηαοθςιέκμξ, ηαφθςια, 

ηαοθζάνδξ, ηαοθζάνα, ηααθήξ (ο>α), ηςαήθδ (α>ς), 

ηςαδθίκδ, παοθζυδμοξ (η>π, μδμφξ = δυκηζ), παοθζυδμκηαξ. 

 

   άκειμξ άδιζ > άκδιζ > άκειμξ (δ>ε), ακειζά, απακειζά, 

ακειίδζμξ, ακειίγμιαζ, ελακειίγμιαζ, ακέιζμξ, ακειμ-, 

ακειυς, ακειχδδξ, ακειχηδξ (ςηήξ), ακειχθζμξ, ακειχκδ, 

ακειυεζξ, δκειυεζξ, δκειμ-, δκέιζμκ, ακειςκίξ, ακειχηαξ, 

Ώκειχηζξ, ακει-, ακειία, ακειίδζ, ακειζηή, ακειζηυξ, 

ακειίζαηαξ, ακειίζημξ, ακέιζζια, ακειζζιυξ, ακειίζηαηαξ, 

ακειζζηήναξ, ακειζζηήνζ, ακειζζηήξ, Ώκειμδμφνζ (δένκς), 

ακειμδμφνα, ακειμδμφνζ, Ώκειυηζα, Ώκειμννάπδ, ακειμφνζ, 

ακειμονίγμιαζ, κδκειία (κδ), κδκειές, κήκειμξ, κδκειίαξ, 

κδκειμπμζυξ, ακδκειία, ακήκειμξ. 

 

   ζαφς αθ. αήν, αο-ήν, άς (άFς) = ημζιάιαζ, ημ ζ ή 

πνμηάζζεηαζ ή ελ ακαδζπθ.- ημζιάιαζ, δζένπμιαζ ηδκ κφπηα, 

υπςξ ημ παφς.  ίαομξ. 

 

   εφδς (δαζ.) ζ-άος (αθ. αήν, νίγα FαFα) + αάς (αε-αχξ) > 

FαFάας > Fαάας > αφας (ημ F ζε δαζεία, α>ο) > εφδς (ε>α, 

α>δ)- ημζιάιαζ, πθαβζάγς.  ηαεεφδς (ηαηά, η>ε), ηαηεφδς, 

ηαεεοδδηέμκ, εκεφδς, εκεοδζάς- επί ημο πηδκμφ ηίνημο, 

θένμιαζ ζημκ αένα πςνίξ κα ηζκχ ηα θηενά ιμο (ςζάκ 

ημζιχιεκμξ). 

 

   αΎς αθ. αήν, αF-ήν + ί-διζ ( = πέιπς, εηπέιπς) > αFίς > 

αΎς- εηπκές, απμπκές, παναδίδς ημ πκεφια.  αΎζες (ζημκ 

ιδν. αFίζες, αF- + ζζε-ιυξ = θαζιυξ)- εηπκές, λεροπχ, 

άζεια, αζειάγς, αζειαίκς, αζειαηζηυξ, αζειαηχδδξ, 

άζια ( = άζεια). 

 

   αηιυξ αΎζες, άζεια > αειυξ > αηιυξ (ε>η)- αηιυξ, απκυξ, 

ακαεοιίαζδ.  αηιή, αηιζάς, αηιζδυμιαζ, αηιζδμφπμξ (έπς), 

αηιζδχδδξ, αηιίγς, αηιίξ, αηιζζηυξ, αηιμεζδήξ, αηιχδδξ, 

ελαηιίγς, ελαηιζζιυξ, ατηιή (αηιή, αFηιή, F>ο)- ακαπκμή, 

γςή, αηιυξ, ατηιήκ. 

 

   αφς αθ. αήν, αο-ήν, άκεο θοζήιαημξ (αένμξ) δεκ ακάαεζ 

ηαφζζιδ φθδ. Γνάθεηαζ ηαζ δαζοκυιεκμ ηαζ πενί ηδξ δαζείαξ 

αθ. εφδς- ακάπης, ακάπης πον.  εκαφς, έκαοζζξ, έκαοζια, 

εφς (α>ε)- θθμβίγς ηαραθίγς, εθεφς (επί), αθεφς (απυ), 

εφζηνα, αφμξ-λδνυξ, ιαναιέκμξ, απμλδναιέκμξ, αουηδξ, 

αομκή, αουηςθμξ (ηχθμκ), Ώφαζζξ, αοαζιυξ, αοακηή, 
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αοζηαθέμξ, ατζηαθέμξ, αφακζζξ, αοαθέμξ, αοαίκς, 

αοζηδνυξ- μ ηαεζζηχκ ηδκ βθχζζα λδνά ηαζ ηναπεία, ηναπφξ, 

δνζιφξ, πζηνυξ, ζηνοθκυξ, δφζημθμξ, παθεπυξ, αοζηδνχξ, 

αοζηδνία, αοζηδνυηδξ, αοζηδνά, αοπιή (έπς), αοπιυξ, 

αοπιές, αοπιάς, αοπιδνυξ, αοπιήεζξ, αοπιχδδξ, 

αοπιαθέμξ. 

 

   ααφκμξ αθ. αήν, αααήν > αααά-κμξ > ααάκμξ > ααφκμξ 

(α>ο), αθ. αφς- ηθίαακμξ, ηάιζκμξ.  ααφκδ, ααοκυξ. 

 

   αάκαοζμξ ααίκ-ς (αζ>ζ) + αφς (έκ-αοζ-ζξ)- ηονίςξ μ 

ενβαγυιεκμξ δζα ημο πονυξ, ιδπακζηυξ, ηέπκδ αάκαοζμξ = 

ιδπακζηή ενβαζία, πνυζηοπδ, ηαπεζκή ηέπκδ.  αακαοζές, 

αακαοζία, αακαοζχδδξ, αακαοζζηυξ, αακαοζμονβία (ένβμκ), 

αακαοζμονβυξ. 

 

   αοβή αφς > αοή > αοβή- ημ θςξ ημο δθίμο ηαζ ηαηά πθδε. 

μζ αηηίκεξ ημο, ηα πανάβιαηα, ηάεε θαιπνυ θςξ, επί ημο πονυξ, 

επί ηςκ μθεαθιχκ, ηάεε αίβθδ, θαιπδδχκα.  αοβάγς, 

αφβαζια, απαφβαζια, αοβαζιυξ, αοβές, αοβήεζξ, 

αοβήηεζνα, αοβμεζδήξ, αφβμξ, αοβςπυξ (μρ), Ώοβενζκυξ, 

Ώοβείαξ, Ώφβμοζημξ, Ώοβμφζηα, Ώοβμοζηαίμκ, αοβμφζηζμξ, 

αοβμοζηέθα, αοβμοζηζακυξ, αοβμοζηζάζιαηα, 

αοβμοζηζάηδξ, αοβμοζηζάηζημξ, αοβμζηίκεξ, αοβμοζηζακυξ, 

Ώοβμοζηίκμξ, Ώοβείμκ, Ώοβεκζηή, αοβενζκυξ, Ώοβή, αοβίγς, 

αοβζκά, αοβίηδξ, αοβίηζα, αοβμφθα. 

 

   αφςξ αφς, αοβή- ημ βθοημπάναια, δ αοβή, ηα πανάβιαηα, 

ημ θςξ ηδξ διέναξ, δ πνςία, δ ακαημθή, διένα (επεζδή μζ 

Έθθδκεξ οπμθυβζγακ ηζξ διένεξ ηαηά πνςίεξ). αχξ (Αςν.), 

Ώχξ, ααχν (αθ. αφς, αήν, F>α), ααχ, αFχν, άα, αχεεκ, 

αχζμξ, άαξ (βεκ. ημο άα)- αφνζμ, ιεεαφνζμ, έςξ (δαζ., α>ε, 

πενί ηδξ δαζείαξ αθ. αφς), Βςζθυνμξ (θένς, μ Ώοβενζκυξ, 

Ώθνμδίηδ, ημ εςεζκυ αζηένζ), Ώςζθυνμξ (ε>α), εχσμξ, εχμξ, 

εςεζκυξ, εςεζκυκ, εςεζκά, εςεζκή, έςεεκ, δχξ (αχξ, α>δ), 

Δχξ, δχεεκ, δμίμξ, δχμξ, δχημζημξ (ημίηδ), έςθμξ, 

εςθίγμιαζ, εςθμηναζία (ηνάζζξ). 

 

   αφνζμκ αφςξ, αθ. άα (α>ο), άαξ = αφνζμ (θέβεηαζ ηαζ ηχνα: 

«αύξην, λα θέμεη ε κέξα θαη βιέπνπκε»), αονζακυξ, αονίγς, 

αονζκυξ, ιεεαφνζμκ (ιεηά), ιεεαονζακυξ. 

 

   αίες αφς, νίγα αF-, α>αζ, F>ε- ακάας πον, ηαίς, ηαίμιαζ, 

θθέβμιαζ, ακαθάιπς.  Ώίεδ, αζεήεζξ, αζεήξ, αίεζκμξ, Ώζείμρ 

(μρ), Ώζεζμπίξ, Ώζεζμπεφξ, Ώζεζυπζμξ, Ώζεζμπία, αζευθζλ, 

αίεμξ, αζευξ, αίεμρ, αίεςκ, αίεοβια (άβς, α>ο), αίεμοζα 

(ηαη’ ανπάξ ιεημπή ημο αίες, εηηεεεζιέκδ ζημκ ήθζμ), 

αζεμοζαίμξ, Ώίεμοζα, αζεφζζς (αΎζζς, άζζς, α>ο), 

αζεοηηήν, αζεάθδ, αζεάθεζμξ, αζεαθίδεξ, αζεαθίςκ, 

αζεαθυεζξ, αζεαθμημιπία (ημιπάγς), αίεαθμξ, αζεαθυς, 

αζεάθςζζξ, αζεαθχδδξ, αζεαθςηυξ, οπαίες, αίζζξ (ε>ζ), 

ίδμξ (αζ>ζ, ε>δ)- ζζπονή εενιυηδηα, ζδνχηαξ, ζδίς, ίδζζζξ, 

ζδάθζιμξ. 

 

   άγς αθ. αφς, ααήν > άα-ζς > άγς (αζ>γ)- πκές, εηπκές 

αενυςξ, ηνάγς, ζηεκάγς, απμλδναίκς. άγα, άγδ, αγάκς, 

αγαίκς, αγαθέμξ, αγείνς, αγυηνμημξ (ηνμηές), άγςπεξ (ςρ), 

αάγς (α, επζηαη.), αζάγς (α>αζ), αγςθή, αγαβζά, αγίκα, 

αγμπδβή. 

 

   αφς αθ. αήν, αο-ήν > αφ-ς- αμχ, θςκάγς, ηνάγς, 

πμοβζάγς, δπχ.  ακαφς, ακαΰς, ατηή, ατηές, αομκή, ζςή (ημ 

ζ πνμηάζζεηαζ + ατηή, αο>ς)- ηάεε ζζπονυξ ήπμξ ή ηναοβή ή 

αμή ακδνχκ, επί ακέιμο, δ βθχζζα θαμφ, πκμή, άκες (ακ, 

ζηενδη. + αφς > ακαφς > ακεφς (α>ε) > άκες)- άκεο ηναοβήξ, 

εκ ζζςπή. 

 

   αζκές ηαηά ημ άκες (ακ, ζηενδη.) = ζζςπχ, ημ εκ-ές (εκ) = 

μιζθχ > αεκές (α, επζηαη) > αζκές (ε>ζ) = μιζθχ πμθφ βζα 

ηάπμζμκ, ημκ επαζκχ. Φαίκεηαζ ιάθζζηα δζαπθμηή (υζιςζδ) 

ιεηά ημο άκες (α>αζ) δζυηζ ζδιαίκεζ ηαζ απμηθίκς, ανκμφιαζ 

εοβεκζηχξ, απμπμζμφιαζ- μιζθχ βζα ηάπμζμκ, επαζκχ, ελοικχ, 

επζδμηζιάγς, επζηνέπς, ζοκζζηχ, δίκς βκχιδ, παναζκχ, υπςξ 

ημ αβαπάς, δέπμιαζ, οπζζπκμφιαζ ή ηάκς εοπή, αθθά ηαζ 

απμηθίκς, ανκμφιαζ εοβεκζηχξ, απμπμζμφιαζ.  αζκείς, αίκδζζξ, 

αίκεζζξ, παναίκεζζξ, παναζκχ, αζκίγμιαζ, αζκίγς, αζκέηδξ, 

αζκδηυξ, αίκδιζ, αζκεηυξ, αίκδ, αίκμξ, αζκμπμζές, επαζκχ, 

επαίκδιζ, αζπαζκίς, έπαζκμξ, παζκεφς, παίκεια, παζκειυξ, 

πεκεζζά (αζ>ε), πεκεζζάνδξ, παζκεηζηυξ, παζκεηυξ, παζκάδζ, 

παζκέδζ, παίκζα, παζκχ, ακαίκμιαζ (ακ, ανκδη.), πμηαίκζμξ 

(πμηί), πμηαζκυξ. 

 

   αζκίζζμιαζ αίκμξ + ζη-κέμιαζ (ίη-ς) > αζκ-ίη-ζμιαζ > 

αζκίζζμιαζ (ηζ>ζζ). Σμ ζηκέμιαζ (ίης) θαίκεηαζ ζηα αίκ-ζβια 

(ίβιαζ, πνηι.), αζκ-ζηηήν (ίηηαζ, πνηι.) ηαζ αζκ-ίλμιαζ (ίλμιαζ, 

ιέθθ.)- μιζθχ ζημηεζκχξ, αζκζβιαηςδχξ, οπαζκίζζμιαζ ηάηζ, 

οπμκμχ.  αίκζβια, αζκζβιαηίαξ, αζκζβιαηζηχξ, αζκζβιαηχδδξ, 

αζκζβιαηζζηήξ, αζκζβιαημεζδχξ, αζκζβιαημφιαζ, 

αζκζβιαηχδδξ, αζκζβιυξ, αζκζηηήν, αζκζηηήνζμξ, αζκζηηήξ, 

αζκζηηυξ, οπαζκίζζμιαζ, οπαζκζβιυξ. 

   είκαημξ αζκές, αζκδηυξ > είκαημξ (α>ε, δ>α), ήηακ ζενυξ 

ανζειυξ (αθ. εκκέα), υπςξ ημ επηά εη ημο ζεπηυξ- έκαημξ.  

έκαημξ (εζ>ε), εκεκήημκηα (ακηί εκεήημκηα), εκεκδκηάνδξ, 

εκεκήκηα, εκεκδημκημφηδξ (έημξ), εκεκδημζηυξ, εκαηαίμξ, 

εκαηεφμιαζ, εζκάηζξ, εκάηζξ, εκκήημκηα (ακηί εκεκήημκηα), 

εκκέα (εκ + αζκές > εκαζκές > εκκέα)- ζενυξ ανζειυξ ζημκ 

ιδνμ, επεζδή είκαζ ηνζπθάζζμξ ημο ηνία, εκκαεηδνίξ (εηήν), 

εκκαεηήξ (έημξ), εκκαέηδνμξ, εκκέςνμξ (χνα), εκκεα-, 

εκκήιαν (ήιαν), εκκήνδξ (αθ. ενέηδξ, αιθήνδξ), εκκία (ε>ζ), 

εκκζαηυζζα, εκκζαημζζμζηυξ, εκκάηζξ, εκαηδδεηάηδ (ακηί 

εκκεαηαζδεηάηδ), εκαηυζζμζ, εκαημζζμζηυξ, εκκζά, εκκζα-, 

εκκζάδα, εκκζάνζ. 

 

   αοδή αφς ( = θςκάγς), ατηή > αοδή (η>δ)- ακενχπζκδ 

θςκή, θαθζά, θυβμξ, θήιδ, πνδζιυξ, άζια.  αοδάγμιαζ, 

αοδάς, αοδήεζξ, άκαοδμξ, ακαοδήξ, ακαοδία, ακαφδδημξ, 

απαοδάς, απαφδδζζξ. 

 

   μοξ βεκ. ςη-υξ, εη ημο ατη-ή (αο>ς), ημ αοηί-μκ (ατη-ή), αφξ 

= μοξ- ημ αοηί.  μφαξ (ακηί μοξ), μοάηζμκ, μοαηυεζξ, 

μοαημημίηδξ (ημίηδ), αφξ (βεκ. αοηυξ)- αοηί, αοηζάγμιαζ, αθηί 

(ο>θ), αθηάηζ, αοηανάξ, ςηάνζμκ, ςηανυξ, ςηζηυξ, ςηίμκ, 

ςηίξ, ςημ-, ςηζαθυνμξ, ςηυξ- βθαφλ (ημοημοαάβζα) ηαζ 

ιπμφθμξ (πηδκά ιε ιεβάθα αοηζά), ςηαθβές (άθβμξ), 

ςηαθβία, άςημξ- πςνίξ αοηζά, ςηχεζξ, ημξ, επςηίδεξ. 

 

   αΎς αθ. αΎς = εηπκές, απμπκές (εηπέιπς), δζα ημο αένμξ 

εζζένπεηαζ ζημ αοηί ημ άημοζια- ηονίςξ αημφς, 

ακηζθαιαάκμιαζ δζα ηςκ μθεαθιχκ, επίζδξ δζα ηδξ αημήξ, 

αθέπς, πνμζέπς ημκ κμο, οπαημφς.  ασηαξ ( = μ ενχιεκμξ, μ 

αημφςκ, οπαημφςκ), επαΎς, επάς, επαΎςκ, δίςκ (α>δ), δζχκ, 

δχκ, αζχκ, αχκ, δζυεζξ, Δίμκεξ (δζχκ = αηηή ηδξ εάθαζζαξ, 

έπεζ ζοπκά ευνοαμ)- επίκεζμ ζηδκ Ώνβμθίδα.   

 

   αζζεάκμιαζ εηηεηαιέκμξ ηφπμξ ημο αΎς = αημφς, αθέπς, 

ακηζθαιαάκμιαζ, αίζεδια, αίζεδζζξ, αζζεδηήνζμκ, 

αζζεδηήξ, αζζεδηζηυξ, αζζεδηυξ, αίζεμιαζ, αζζηάκμιαζ 

(ε>η), αίζηδια, αζζεακηζηυξ, αζζεακηζηυηδξ, αζζεδιαηάηζ, 

αζζεδιαηίαξ, αζζεδιαηζηά, αζζεδιαηζηυξ, αζζεδιαηζηυηδξ, 

αζζεδιαηχδδξ, αζζεδζζαηυξ, αζζεδζζμ-, αζζεδηζηά, 

αζζεδηζηή, αζζεδηζηυηδξ, αζζεδηζζηήξ, αζζεδηυηδξ, 

ακαίζεδημξ, ακαζζεδζία, παναίζεδζζξ, δζαζζεάκμιαζ, 

δζαίζεδζζξ, πνμαζζεάκμιαζ, πνμαίζεδζζξ. 
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   αείδς αήν, νίγα αF- (αθ. άδιζ, άς = θοζχ, αφς = δπχ) + 

είδς, (αθ. ααδδυκ). Σμ είδς θαίκεηαζ ζηα α-είζμιαζ (είζμιαζ 

ιέθθ. ημο είδς) ηαζ α-είδμιαζ (είδμιαζ). Αδθαδή βκςνίγς 

(είδς, μίδα) πχξ κα δζαιμνθχζς ηδκ θςκή ιμο πνμξ εηηέθεζδ 

άζιαημξ- άδς, ράθθς, δζδβμφιαζ ράθθςκ, επαζκχ, αθθά ηαζ 

ηάεε είδμξ θςκήξ εκήπμο, επί αθέηημνμξ, πεθζδμκζμφ, βθαοηυξ, 

ααηνάπμο η.θπ., επί άθθςκ ήπςκ.  άδς (ζοκδν.), επάδς, 

αεζδυξ, αμζδή (αθ. μίδς), αμζδζάς, αμζδζηυξ, αμίδζιμξ, 

αμζδμεέηδξ, αμζδμιάπμξ, αμζδμπυθμξ (πμθές), αμζδμζφκδ, 

αμζδμηυημξ, ςδή (αμζ>ς), ςδζηυξ, ςδυξ, ςδάνζμκ, 

ςδμπμζυξ, ςδζηή, ςδείμκ, επςδυξ, πανςδία, άζζξ (άζς, 

ιέθθ. ημο αείδς, δ>ζ), άζια, αζιαηίγς, αζιαημηάιπηδξ 

(ηάιπης), επάζηδξ, επαζηέμκ, αίζαημξ [άζζξ (α>αζ) + ίης 

(ζ>α), ηθάδμξ ιφνημο ή δάθκδξ ιεηαδζδυιεκμξ απυ εκυξ ζε 

έηενμ ςξ πνυζηθδζδ βζα εηηέθεζδ άζιαημξ], φδς (α>ο), οδές, 

φδδξ, φδδ, οδείς. 

 

   αδδχκ αείδς, εζ>δ- ημ αδδυκζ.  αδδυκζ, αδδμκζδεφξ, 

αδδυκζμξ, αδχκ (ζοκδν.), αδδχ, αδδμκίξ, αδδμκάηζ, ααδδχκ 

(αθ. αείδς, αFδδχκ), Ώδδυκα, αδδμκάημξ, αδδμκέθζ, αδδμκζά, 

Ώδδυκζα, αδδμκίδεξ, αδδμκήζζμξ, αδδυκζζια, αδδμκμ-, 

αδδμκζζιυξ, αδδμκζζηζηυξ, αδδμκμφδα, Ώδδμκμπχνζ, 

αδδμκμφδζ. 

 

   ιμθμζζυξ ιάθα + άδς > ιαθ-αδ-ζυξ > ιμθμζζυξ (α>μ, 

δζ>ζζ)- ζηδκ πνμζςδία πμοξ εη ηνζχκ ιαηνχκ (ιάθα) 

ζοθθααχκ.  ιμθμζζίαιαμξ (ίαιαμξ), ιμθμζζμζπυκδεζμξ 

(ζπμκδείμξ). 

 

   Άδςκζξ άδς, Ώδχκζα = μ ενήκμξ βζα ημκ Άδςκζ- 

εοκμμφιεκμξ ηδξ Ώθνμδίηδξ.  Ώδχκζα, Άδςκ, Ώδςκαία, 

Ώδχκεζμξ, Ώδςκζαηυξ, Ώδςκζάξ, Ώδςκζαζιυξ, Ώδςκζαζηαί, 

Ώδχκζμξ. 

 

   αοπήκ αφ-ς, αο-δή (εκηυξ αοημφ μζ θςκδηζηέξ πμνδέξ, αθθά 

ηαζ ελ αοημφ ελένπεηαζ δ θςκή) + πές (βεκ. αο-πέ-κμξ, ελ 

αοημφ εηπέεηαζ δ θςκή)- μ θαζιυξ, ηνάπδθμξ, ζαένημξ, 

αοπέκαξ βδξ, μίαλ.  αοπεκίγς, αοπέκζμκ, αοπέκζμξ, 

αοπεκζζηήν, αοπέκαξ, αοπεκζηυξ. 

 

   θζ, θεζ αθ. θάμξ, ημ βνάιια πμο δδθχκεζ ημ θφζδια, ημ θςξ 

ηαζ ηδ θςκή.  Μεηααμθέξ  π>θ, θ>π, α>θ, θ>α, θι>ιι, θζ>πη, 

πη>θη, θ>ε, ε>θ. Σα αο ηαζ εο πνμ ηςκ η, π, η, ε, ρ ηαζ λ 

βίκμκηαζ αθ ηαζ εθ. 

 

                                Ρίγα  πα- 

 

   παίνς αυν. ε-πά-νδζα, πνηι. ηε-πά-νδηα, ιέθθ. πα-

νήζμιαζ, πα-νά, πά-νζξ. Δ νίγα θαίκεηαζ πα- + είνς ( = θέβς) > 

παείνς > παίνς, ιέθθ. πανήζμιαζ (ημο είνς, εζ-νήζμιαζ), 

πνηι. ηεπά-νδηα (εί-νδηα). Ώπυ ημκ ήπμ ημο βέθζμο 

παπα..κίγς, πα-ιμβεθχ. Δ αημοζηζηή δζαπθμηή ηςκ 

μονακζζηυθςκςκ (η, β, π) ζημ βέθζμ ηςκ είκαζ παναηηδνζζηζηή. 

Ώημφβεηαζ ςξ ηαηα… ζδίςξ απυ χνζιμοξ άκδνεξ (ηα-πάγς = 

βεθχ δπδνήξ, επ’ ακδνχκ). Βπί ημ πθείζημκ αημφβεηαζ ςξ 

ηπεηπε…, ηπζηπζ…, ηπαηπα… ή ηαβπηαβπ… (ηαβπάγς)- είιαζ, 

πθήνδξ πανάξ, ηαηέπμιαζ απυ πανά, εοθναίκμιαζ, είιαζ 

εοπανζζηδιέκμξ, ήδμιαζ.  παίνε, παίνεηε, παζνεηχ, παζνεηίγς, 

παζνέηζζια, παίναεθμξ (άεθμξ), παζνεηαηία, παζνεηαηές, 

επζπαζνεηαηές, επζπαζνεηαηία, παζνέηαημξ, επζπαζνέηαημξ, 

παζνδδυκ, Υαζνδιυκζμξ,παζνδζζθμκές (θμκεφς), παζνμζφκδ, 

Υαζνεεζακά, παζνεηάς, παζνέηδια, παζνέηζζια, παζνεηζζιυξ, 

παζνεηζζηήνζμξ, απμπαζνεηζζιυξ, παζνεημφνα, παίνμιαζ, 

Υαζνχκεζα, α (δαζ.) [εη ημο παπα…, ημ π ζε δαζεία]- πνμξ 

έηθναζδ βέθζμο. 

 

   πανά παίνς, πανάββεθμξ, Υανά, πανίεζξ, πανζ-, 

πανζεκηήξ, πανζεκηίγμιαζ, πανζέκηζζια, πανζεκηζζιυξ, 

πανζεκηυηδξ, πανζέκηςξ, πανίγμιαζ, πανζενβυξ, πανίκμξ, 

πάνζξ, πάνζκ, πανίζζμξ, πάνζζια, πανζζιυξ, πανζζηείμκ, 

πανζζηέμκ, πανζζηήνζμξ, πανίζηζα, πανζζηζηυξ, πανζζηίςκ, 

πάνζηεν, πανδηήζζα, πανζηία, πανζημ-, πανζημιέκμξ, 

πανζηυεζξ, πανζηυς, πανζηχκς, πανζηχκοιμξ (υκμια), 

πανηχπδξ (ςρ), πάνια, πάνιδ, πανιμκή, πανιμκζηυξ, 

πανιμζφκδ, πανιυζοκμξ, πανιμ-, πανμ-, πανμπυξ (μρ), 

εοπανζζηχ, εοπανίζηζζζξ, εοπανζζηζιέκμξ, πανμπυηδξ, 

πάνμρ, πάνςκ, Υάνςκ, Υανχκζμξ, Υανμκίηαζ, πανςπυξ 

(ςρ), πάνςρ, πανηυξ, Υανάθαιπμξ (θάιπς), πάνδ, Υάνζα, 

Υανίθαμξ (θαυξ), Υάνζηεξ, Υάνια, Υανιίδδξ, Υανμπυ, 

πανμφδζα, πανμφιεκμξ, πανμηυπζ (ηυπης), πανμημπείμ, 

πανμημπζά, πανμηυπμξ, πανμημπίζηνα, Υανμηυπμξ, 

πανμημπχ, πανμημπάς.  
 

   Ώπανκείξ α (επζηαη.) + πάνιδ ( = δ πανά ημο πμθέιμο, ι>κ), 

ήζακ θζθμπυθειμζ, Ώπανκαί, Ώπανκέξ. 

 

   πεθζδχκ πανά, πανί-εζξ + άδς (α>ε, ν>θ), παναηηδνζζηζηυ 

ημ ηεθάσδζζιά ηδξ ςζάκ εη πανάξ πνμενπυιεκμ- ημ πεθζδυκζ.  

πεθζδυκζ, πεθζδυκεζμξ, πεθζδυκεμξ, πεθζδμκίαξ, πεθζδμκζδεφξ, 

πεθζδμκίγς, πεθζδμκίζιαηα, πεθζδυκζμκ, πεθζδυκζμξ, 

πεθζδμκίξ, πεθζδυκζζια.                              
 

   πνάς πάνζξ = εφκμζα, εοιέκεζα (αν>να)- πμνδβχ υ,ηζ είκαζ 

ακαβηαίμ, δίκς πνδζιυ, δζαηδνφηης, θέβς, πνμιδκφς ή μδδβχ 

δζα πνδζιμφ, ιεζ., ζοιαμοθεφμιαζ εευ ή ιακηείμ, ενςηχ εευ ή 

ιακηείμ, επί ηςκ γδημφκηςκ ηάηζ απυ ημκ ιεβάθμ ααζζθέα, 

πανέπς ηάηζ, εθμδζάγς ηάπμζμκ ιε ηάηζ.  πνάμιαζ, πνχιαζ 

(ζοκδν.)- απμεεηζηυ, εη ηδξ ζδιαζίαξ ημο ζοιαμοθεφμιαζ 

ιακηείμ ή ηάκς πνήζδ αοημφ, πνμηφπηεζ δ ημζκή ζδιαζία ημο 

ιεηαπεζνίγμιαζ, εέης ζε εκένβεζα ηάπμζα δφκαιδ ηδξ ροπήξ 

ιμο, ηάπμζμ αίζεδια ή πάεμξ, ηαηάζηαζδ ροπήξ ηαζ ηα υιμζα, 

ελαζηχ, δμηζιάγς, οπμθένς, πνέμιαζ (α>ε), ηέπνδιαζ- πνηι. 

ιε ζδιαζία εκεζηςη. = έπς πνεία ηζκυξ, επζεοιχ, ςξ 

επζηεηαιέκμξ εκεζηςη., έπς ζε πνήζδ, έπς, ηαηέπς, πνές- 

δίκς πνδζιυ, πνδ (α>δ)- δίκς πνδζιυ, εκίμηε, είκαζ δοκαηυκ ή 

πζεακυκ, δ ιμίνα, ημ πεπνςιέκμ, ακάβηδ, πναζζιές, ηίπνδιζ 

(ακαδζπθ.), ηζπνάς. 

 

   πνέμξ, πνείμξ, πνέςξ, πνήμξ πνάς, πνέμιαζ- μθεζθή, 

ακαβηαία ενβαζία, οπυεεζδ, δμοθεζά, ζπεδυκ υπςξ ημ πνήια, 

ηαηά πνέμξ = ηαεχξ είκαζ πνέπμκ, ηαθυ, ηαεήημκ, ζημπυξ, 

ένβμ.  πνεαβςβυξ, πνεάνπαλ (ανπάγς), πνεία, πνείδ, πνδία, 

πνεζάγμιαζ, πνεζαγυιεκα, πνεζαγμφιεκα, πνεζαζίδζ, πνεζβζά, 

πνεζαηυξ, πνείιεκμξ, πνεζμηυθαλ, πνεζυς, πνεζχ, πνεχ, 

πνεζχδδξ, πνεζςδχξ, πνεμ-, πνες-, πνεςζηές, πνεςζηχ, 

πνεχκς, πνέςζζξ, πνεχζηδξ, πνεςζηζηυξ, πνεμζηάζζμκ 

(ίζηδιζ), πνήγς, πνήζδς, πνδίζημιαζ, πνδίγς, πνήιδ, 

πνδιμζφκδ, απνείαζημξ, απνεζεφς, απνείμξ, άπνεζμξ, απνεζμ-

, απνεζχκμιαζ, απνείςζζξ, ελαπνείςζζξ, απνεζυηδξ, απνήζμξ, 

πνήια, πνδιαηίαξ, πνδιαηίγς, πνδιαηζηυξ, πνδιάηζζζξ, 

πνδιαηζζιυξ, πνδιαηζζηήνζμκ, πνδιαηζζηήξ, 

πνδιαηζζηζηυξ, πνδιαηίηδξ, πνδιαημ-, πνήζζξ, πνδζείδζμκ, 

πνδζζιεφς, πνήζζιμξ, πνδζζιυηδξ, πνδζζ-, πνδζζιμ-, 

απνδζία, απνδζίιεοημξ. 

 

   πνδζηυξ νδι. επίε. ημο πνάμιαζ- πνήζζιμξ, ςθέθζιμξ, 

ηαθυξ, οβζεζκυξ, απμηεθεζιαηζηυξ, αβαευξ, ζηακυξ, ακδνείμξ, 

βεκκαίμξ, ηίιζμξ, αλζυπζζημξ, εοπαηνίδδξ, επί εεχκ, αβαευξ, 

εφκμοξ, εοιεκήξ, εθεήιςκ, μζηηίνιςκ, εκίμηε επί ηαηήξ 

ζδιαζίαξ υπςξ ημ εοήεδξ, ακυδημξ, ιςνυξ, επί ακδνυξ, 

ζζπονυξ ζημ ζχια, ζηακυξ πνμξ ζοκμοζία.  πνδζηχξ, 

πνδζηέμκ, πνδζηεφμιαζ, πνήζηδξ, πνδζηήν, πνδζηδνζάγς, 

πνδζηήνζμκ, πνδζηήνζμξ, πνδζηδνζχδδξ, πνδζηζηυξ, 

πνδζημ-, πνήζηςν, άπνδζημξ, απνδζηεφς, άπνδζηα, 

απνήζηεοζζξ, απνδζηία, απνήζηςζζξ, πνδζιυξ, πνδζιμ-, 

πνδζιςδές (άδς), πνδζιςδία, πνδζιςδζηυξ, πνδζιμζφκδ, 
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πνδζιςδυξ, ηνήβομξ (π>η + άβς, α>ο)- ςθέθζιμξ, αβαευξ, 

ηαθυξ. 

 

   πνειεηίγς εη ημο πνε-ία = ακάβηδ, έθθεζρδ, θοζζηή 

ακάβηδ, δζυηζ μ ίππμξ πνειεηίγεζ υηακ ακηζθδθεεί εδθοηυ ημο 

είδμοξ ημο, ελ μο ηαζ μζ ζπεηζηέξ έκκμζεξ επ’ ακδνχκ (θάβκμξ, 

αζεθβήξ) ή υηακ ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ πανμοζία ημο ζδζμηηήηδ 

ημο, μ μπμίμξ εα ημο ζηακμπμζήζεζ ηδκ ακάβηδ ηδξ δζαηνμθήξ 

ηαζ ημο πμηίζιαημξ. Ο ήπμξ ημο πνειεηίζιαημξ δεκ θαίκεηαζ κα 

ζοκάδεζ ιε ημκ ήπμ πνε-, χζηε κα πνυηεζηαζ πενί 

μκμιαημπμζίαξ, υπςξ βκςιμδμημφκ μζ βναιιαηζημί- επί ίππςκ 

πθζιζκηνχ, ιεηαθ., επί θάβκςκ ηαζ αζεθβχκ ακδνχκ.  

πνειέηζζια, πνειεηζζιυξ, πνειεηζζηζηυξ, πνειίγς, 

πθζιζκηνίγς (ν>θ, ε>ζ), πθζιζκηνχ, πθζιίκηνζζια. 

 

   πνέιπημιαζ μκμιαημπμζία- αήπς βζα κα εηαάθθς θθέβια. 

πνέιια, πνέιρζξ, απμπνέιπημιαζ, απυπνειρζξ, 

απμπνειπηζηυ, πανιπυθα (νε>αν), πανιπμθζάνδξ. 

 

   ηαπάγς, ηαβπάγς, ηαβπθάγς, ηαβπαθάς αθ. παίνς- βεθχ 

δπδνχξ (επ’ ακδνχκ).  παπακίγς, ηαπακίγς, ηαπαζιυξ, 

ηζπθζζιυξ (επί βοκαζηχκ), ηαβπαθίγμιαζ, ηάβπαθμξ, 

ηάβπαζζξ, ηαβπαζηήξ, ηαβπάξ, ηαβπαζιυξ. 

 

   παθάς, παθαίκς παίνς, πανά (ν>θ), δ πανά ηαζ ημ βέθζμ 

παθανχκμοκ ηάεε πνμδβδεείζα έκηαζδ είηε ζςιαηζηή είηε 

ροπμπκεοιαηζηή- παθανχκς, λεηεκηχκς, θφς, απμθφς, 

πανααθέπς, αθήκς, οπμπςνχ, ζοβπςνχ, ηαηααζαάγς, δζαθφς.  

παθανχκς, παθανυξ, παθανά, παθανυηδξ, παθάνςζζξ, 

πάθαζζξ, πάθαζια, παθαζιάηζμκ, παθαζιυξ, παθαζηήνζα, 

παθαζηήξ, παθχ, παθκχ, παθκάς, παθαζηζηυξ, παθαζηυκ, 

Υαθαζηναίμξ, Υαθάζηνα, παθάανα, παθαανχκς, πάνααθμ, 

παθάθζ, παθαθίγς, Υάθανα, Υαθάκδνζ, Υαθακδνίηζα, 

παθανάδα, παθανςηζηυξ, παθαζιέκμξ, παθαζηήξ, παθάζηνα, 

πάθανμ, παθία, πάθζα, αβπαθάς (ακά, κ>β), πάθζ, πθανυξ 

(παθανυξ), πθάδς (άδς)- παίνμιαζ ιεβαθμθχκςξ, ρμθές, 

ηέπθαδα (ακαδζπθ.), ηέπθαδμκ. 

 

   πάθαγα παθ-άς + αΎζζς, άζζς (ζζ>γ)- ημ παθάγζ.  παθάγζ, 

παθαγαίμξ, παθαγάς, παθαγεπήξ (έπμξ), παθαγδδυκ, 

παθαγήεζξ, παθαγζάγς, παθάγζμκ, παθάγζμξ, παθαγμ-, 

παθαγυμιαζ, παθάγςια, παθάγςζζξ, παθαγζχδδξ, παθαγίαξ, 

παθάγζμ, Υαθαγυκζ, παθαγυπθδηημξ, παθαγυπηςζζξ. 

 

   παηές πα-νά + δές ( = γδηχ, δ>η)- πμεχ, επζεοιχ εενιχξ, 

εέθς ηάηζ, πνεζάγμιαζ.  παηίγς, παηεφς, πάηζξ, παηίνζ, πδηίγς 

(α>δ), πδηεία, πήημξ, πήηζξ, πδημζφκδ. 

 

   παθεπυξ παίνς, πα-νά + θείπς (εζ>ζ), δδθαδή μ αθαζνχκ ηδκ 

πανά- θοπδνυξ, δφζημθμξ, αανφξ, θμαενυξ, ζζπονυξ, μνβίθμξ, 

ηναπφξ, ζδζυηνμπμξ.  παθεπχξ, παθεπαίκς, παθεπήνδξ, 

παθεπυηδξ, παθεπηφξ, παθέπης.  

 

   ηαπθάγς ηέπθαδα (αθ. πθάδς) > ηεπθάδ-ζς > ηαπθάγς 

(ε>α, δζ>γ)- ηαηά ημκ Δζφπ., ζδίςξ πενί ημο ηφιαημξ υηακ 

θενυιεκμ επί ημοξ  ηάπθδηαξ (αυηζαθα) ρμθεί ηαζ δπεί, επί 

ηςκ ηοιάηςκ, παηαβχ, ρμθχ, επί ημο ανάγμκημξ φδαημξ, επί 

ιεβάθδξ εοβθςηηίαξ.  ηάπθαζια, ηαπθαζιυξ, ηάπθδλ, 

ημπθάγς(α>μ), ηυπθαλ, ημπθαηχδδξ, ηυπθαζια, ηάπδηεξ, 

ηαπθδημζςνμί, ημπθάδζ, ημπθίδζ, ημπθαηίγς, ημπθαηχ, 

ημπθαζιυξ, πμπθίδζ (η>π), πμπθάδζ.   

 

   πάθζλ αθ.ηαπθάγς, πθάγς >  πθα- > παθ-- παθίηζ, θζεανάηζ.  

παθίηςια, παθζηχδδξ, παθίηζ, Υαθίηζ, παθζημθυβμξ (ζοθ-

θέβς), παθζηχκς, παθίηςζζξ, παθζηςηυξ, παθζημ-, παθζηχ. 

 

   πάθορ παθεπυξ > παθμπυξ > πάθορ (μ>ο), απαζηεί επίπμκδ 

(παθεπή) ηαηενβαζία βζα κα ελαπεεί απυ ημ ιεηάθθεοια- 

αηζάθζ, ζηθδνοιέκμξ ζίδδνμξ.  πάθοααξ (πάθοαμξ, βεκ. ημο 

πάθορ, π>α), παθοαδζηυξ, παθοαζηυξ, παθοαδίξ, παθφαδζκμξ, 

παθοαδχκς, παθφαδςζζξ, παθφαςζζξ, παθοαμ-, 

παθοαμονβείμ (ένβμκ), παθοαμονβία. 

 

   παθηυξ παθεπυξ > παθπυξ > παθηυξ (π>η), αθ. πάθορ (βζα 

ημοξ ίδζμοξ θυβμοξ)- ημ ιέηαθθμ πνχιαημξ ενοενμφ.  παθη-, 

παθηεία, παθηείμκ, πάθηεζμξ, παθηήζμξ, παθηεμ-, πάθηεμξ, 

πάθηεοια, παθηεφξ, παθηεοηήνζμκ, παθηεοηζηυξ, παθηεοηυξ, 

παθηεχκ, παθηή, παθηδδυκζμκ, παθηδδχκ, παθηήεζξ, 

παθηήζμκ, παθηήθαημξ (εθαφκς), παθηήνδξ (άνς), παθηίακ, 

παθηζδεφξ, Υαθηζδζηή, Υαθηζδζαηυξ, Υαθηζδίγς, 

Υαθηζδασηυξ, Υαθηζδζηζχηδξ, Υαθηζδζχηδξ, Υαθηδδχκ, 

πάθηζκμξ, παθηίδζμκ, παθηζδίηζξ, παθηίγς, παθηίκαμξ (καυξ), 

παθηίκδα, παθηίμκ, παθηζζιυξ, παθηζ-, παθημ-, παθηυπηδξ 

(έρς), παθηςνοπείμκ (μνφζζς), παθημονβείμκ (ένβμκ), 

παθηυς, παθημφξ, παθηχκδημξ (ςκέμιαζ), πάθηςια, 

παθηχιαηα, πάθηεοζζξ, Υάθηδ, Υαθηζάδεξ, παθηζάξ, 

Υαθηζάξ. 

 

   παίκς ζημκ ιδνμ ιυκμ ζημκ αυν. πακχκ ηαζ πνηι. ηε-

πδκχξ. Ο ήπμξ ημο παζιμονδημφ (παζιχιαζ, παζιμονζέιαζ), 

αημφβεηαζ λεηάεανα ςξ έκα ιαηνυ ππααα… ε ηαιιζά δε άθθδ 

πενίπηςζδ δεκ ακμίβεζ μ άκενςπμξ ημ ζηυια ημο (παίκς, 

πάζης) πενζζζυηενμ απ’ υηζ  ζημ παζιμονδηυ. Βπί πθέμκ δ 

ηαη’ ελμπήκ έηθναζδ ηδξ πα-νάξ είκαζ ημ βέθζμ (παζημ-βεθχ), 

ημ μπμίμ δζ’ ακμζηημφ ζηυιαημξ εηθνάγεηαζ. Οφηςξ ή άθθςξ δ 

νίγα είκαζ πα-- ζδίςξ ζδιαίκεζ ακμίβς ημ ζηυια πμθφ, πάζης 

εη ημπχζεςξ ή ελ ακίαξ ή ελ εθθείρεςξ πνμζμπήξ, ζπακζυηενα, 

μιζθχ ιε πάζημκ ζηυια. πακχκ, πάζης, παζηάγς, πάζηαλ, 

πάζηαξ, παζημβεθχ, παζημβεθάς, πάζια, παζιάμιαζ, 

παζιχιαζ, παζιαηίαξ, παζιαηζηυξ, παζιέμιαζ, παζιάμιαζ, 

πάζιδ, πάζιδια, πάζιδζζξ, παζιυξ, παζιςδές (ςδή), 

παζιχδδξ, παζιςδία, παζιςδζχδδξ, παζιάδα, παζιάηζα, 

παζιαηίαξ, παζιμφνδια, παζιμονδηυ, παζιμονζάνδξ, 

παζιμονζέιαζ. 

 

   πακδυκ έ-πακ-μκ, αυν, ημο παίκς ηαζ πάζης- ιε ακμζηηυ 

ζηυια, απθήζηςξ, αενυςξ.  πακδυξ, πακδμπυηδξ, πακδάκς 

(υπςξ ημ πςνχ, ιεηαθ., είιαζ δεηηζηυξ, δδθαδή ακμζηηυξ, είιαζ 

ζηακυξ), πακηάηζ, Υάκδαλ, Υάκδαηαξ, πακηάηςια, 

πακηαηχκς, πάδδκ, πάδακ, πάκκδ (κδ>κκ), πάκκμξ, πάκμξ, 

πακφς, πακφζζς, απακήξ, πάκδνα, πάκηνα (θένεζ δζαιπενή 

μπή). 

 

   πήκ, πάκ, πήκα ηέ-πδκα, πνηι. ημο παίκς ηαζ πάζης, εη ημο 

πάζημκημξ νάιθμοξ ηδξ υηακ θςκαζηεί, πδκάνζμκ, πήκεζμξ, 

πήκεμξ, πδκέθςρ (ςρ), πδκαθχπδξ, πδκένςξ, πήκδια, 

πδκζδεφξ, πδκζδήξ, πδκίγς, πδκίμκ, πήκζμξ, πδκίζημξ, πδκμ-, 

πδκφζηνα, πδκοζηεφς, πδκοζηνάμιαζ, πδκχδδξ, πδκχ. 

 

   θαπαίκς θα (επζηαη.) + παίκς- μνφζζς, ζηάπης, ηαηά 

Δζφπ. «ιαραίλεηλ … αθ’ νπ θαη ην ιάραλνλ, ην κεγάισο 

ραίλσλ» ή απυ ημ ζηάρζιμ (θαπαίκς) πενί αοηχκ πνμξ 

ακάπηολδ.  θάπακμκ, θαπακάνζμκ, θαπακεία, θαπάκεοια, 

θαπακεφμιαζ, θαπακεφξ, θαπακδνυξ, θαπακήηδξ, θαπακίηδξ, 

θαπακζά, θαπακίδζμκ, θαπακίγμιαζ, θαπακζηυξ, θαπάκζμκ, 

θαπακζζιυξ, θαπακμ-, θαπακχδδξ.  

 

   πάμξ παίκς, πα-κχκ- δ πνχηδ ημο ηυζιμο ηαηάζηαζδ, ημκ 

πενί διάξ πχνμ, ηδκ έηηαζδ ημο αένμξ, ηδκ αηιυζθαζνα, ηδκ 

οπμπευκζα άαοζζμ, ημ άπεζνμ ζηυημξ, ηάεε ιεβάθμ ηαζ απακέξ 

πάζια.  παυς, παχδδξ, πάκς, πάκμιαζ, παιέκμξ, παιυξ, 

πάζζιμ, πάζδ, παζμιένζ (διένα), παζμιενάς, παζμιένδξ, 

παζμιενχ, παζμφνα, παζμθεββανζά, παζμ-. 

 

   παφκμξ παίκς, πάμξ > παυμξ > παφκμξ (μ>ο)- ηονίςξ 

πάζηςκ ηαζ ελ αοημφ επί ηδξ ζοζηάζεςξ πμνχδδξ, ζπμββχδδξ, 
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παθανυξ, ιεηαθ. ακμφζζμξ, ηεκυξ, ιάηαζμξ.  παφκαλ, παοκζάγς, 

παοκμ-, παοκυηδξ, παοκυς, παφκςια, παφκςζζξ, παοκςηζηυξ, 

παοκχκ, απαικυξ, απαικά, απαικάδα, απάικζα, απάικζζια, 

απαικαίκς, απαικεφς, απαικίγς, απαικμφθδξ, απαικμ-. 

 

   πεία, πείδ παί-κς, α>ε- μπή, ιάθζζηα θζδζχκ, θςθζά.  μπέα 

(μ, εοθςκ., εζ>ζ), μπέδ, πδναιυξ (εζ>δ), πδναιίξ, πδνάιαδ, 

πδναιμδφηδξ (δφς), πήναρ, πδναιυεεκ, πδναιφξ, πδναιχκ, 

πδθαιυξ, πήιδ, πδαάδα, απδαάδα (αάδμξ), πήιςζζξ. 

 

   ηδνυξ πδν-αιυξ = μπή, θένεζ μπέξ (ηδνήενα), π>η- ηενί.  

ηδνί, ηδνίκδ, ηήνζκεμξ, ηήνζκμξ, ηδνίμκ, ηδνζυμιαζ, ηδνζμ-, 

ηδνίηζξ, ηδνζχδδξ, ηδνίςια, ηδνίςκ, ηδνμ-, ηδνυμιαζ, 

ηδνάκεειμκ, ηδναπάηδξ (απάηδξ), ηδναρία (άπης, άρζξ), 

ηδνέθαζμκ, ηδνυπνςξ (πνμοξ), ηδνήενα (αενυςξ, α>δ), 

ηδνδενμζηάηδξ (ίζηδιζ), ηδνζηυξ, Κήνζκεμξ, ηδνίηδξ, 

ηδνμπήβζμκ (πήβκοιζ), ηενί (δ>ε), ηενέκζμξ, ηενφενα, Κενί, 

ηένζκμξ, ηενίηδξ. 

 

   βαζηήν πάζης (π>β), αθ. πακδάκς (ιέθθ. πείζ-μιαζ, εζ>α) = 

πςνχ, είιαζ δεηηζηυξ (δέπεηαζ ηζξ ηνμθέξ)- ημζθζά, ημ 

οπμβάζηνζμ, ημ ζημιάπζ ςξ επζγδηυκ ηνμθή, δ ιήηνα.  

βαζηενυπεζν (πεζν), βαζηνυπεζν, βάζηνα, βαζηναία, 

βαζηνίδζμκ, βαζηνίγς, βαζηνζ-, βαζηνίμκ, βάζηνζξ, 

βαζηνζζιυξ, βαζηνμ-, βαζηνμεζδήξ, βαζηνχδδξ, βαζηνμζίξ, 

βάζηνςκ, βαζηένα, βαζηενυ, βαζηνενυ, βαζηνα-, βαζην-, 

βαζηνζηζζιυξ, βαζηνζηυξ, βαζηνίκδ, βηαζηνχκς, βηάζηνζ, 

βηαζηνζά, βηάζηνςια, βηαζηνςιέκμξ, βθάζηνα (β>βθ), 

Γθάζηνα. 

 

   ηάπης πάζης > πάης > πάπς (η>π) > ηάπης (π>η) > πάθης 

(π>θ)- πάθης, ηαηαπίκς.  ηάπδ- θάηκδ, ηαπάκδ, ηαπαίμξ, 

ηαπακζηυξ, ηάιια (πι>ιι), ηάρζξ, ηάιιανμξ, ηδθήκ (α>δ, 

π>θ, ηνχεζ εκηυξ ηδξ ηορέθδξ ιδ ενβαγυιεκμξ), ηδθήκαξ, 

ηδθήκζμκ, ηδθδκχδδξ, ηδθδκανεζυ, ηδθδκανζυ, ηδθδκμ-, 

ηήθμξ, πάθης, πάθηαξ, πάθηδξ, πάθηζζζα, πάας (π>α), 

παρζά, παρί, παιρί, ηάπδθμξ (ηάπδ + ήθ-εμκ)- ζδίςξ έιπμνμξ 

γςμηνμθχκ, ιζηνέιπμνμξ, θζακμπςθδηήξ, ιεηαπνάηδξ, 

ελαπαηχκ, δυθζμξ, ηαπδθείμκ, ηαπδθεία, ηαπήθεοια, 

ηαπδθεοηήξ, ηαπδθεοηζηυξ, ηαπδθζηυξ, ηαπδθεφς, 

ηαπδθίξ, ηαπδθζηυξ, ηαπδθμδφηδξ (δφς), ηαπδθμηνζαές 

(ηνζαές), ηαπδηυκ, ηαπαθίγς, ηαπαθεοηήξ, ηαπδθεζυ, 

ηαπμοθεζυ, ηφπεζνμκ (α>ο, δ>εζ)- θοηυ πνδζζιεφμκ ςξ ηνμθή 

ίππςκ, ηοπεζνίγς, ηοπεζνίξ, ηφπεζνμξ, ηφπαζνμξ, ηεπθυς 

(α>ε + θδιί, νίγα θα-, α>μ)- ελαπαηχ, ηεπθχδδξ, ηέπθμξ, 

ηέπθςζζξ. 

 

   ηίαδδθμξ ηάπ-δθμξ, ηεπ-θυς (ε>ζ, π>α) + δήθμξ- 

κμεεοιέκμξ, κυεμξ, απνείμξ, παιενπήξ, απαηδθυξ.  

ηζαδήθεοια, ηζαδδθία, ηίαδδξ, ηζαδδθεία, ηζαδδθεφς, 

ηζαδδθζάς. 

 

   πείθμξ πάζης, πεί-α + νμή (ν>θ), βεκ. πεί-θε-μξ (νέ-ς), 

δδθαδή αοηυ απυ ημ μπμίμ νέμοκ πνμξ ηα έλς, ηα εη ημο 

ζηυιαημξ (πεία) ελενπυιεκα (ηονίςξ θυβζα, «άιια ιέλε ηα ρείιε 

ζνπ…»). Βηηυξ ηαζ ακ ημ –θυξ έπεζ ζπέζδ ιε ημ θέβς (θυ-βμξ)- 

ημ πείθζ, ιεηαθ. επί πναβιάηςκ, δ άηνδ, ημ νάιθμξ πηδκχκ, ημ 

πείθμξ ηναηήνα, επί πμηαιχκ, θζικχκ.  πεζθμ-, πεζθυς, 

πείθςια, πεζθανάξ, πεζθάξ, πείθζ, πεζθεμ-, απείθζ, πεζθζηυξ, 

πεζθίκμξ, πεζθίηζξ, πεζθμφζα, πείθςκαξ. 

 

   πεθφκδ πείθμξ, εζ>ε, μ>ο- πείθμξ.  πεθφκζμκ, πεθοκμίδδξ 

(μίδδια), πέθθμξ (θκ>θθ), πεθθχκ, πεθθφζζμιαζ, πεθχκ, 

πεθφζζμιαζ, πεθφζζς, πεθφηζξ, πεθφζηζμκ, έβπεθοξ (εκ, ζπεφξ 

ιε ιαηνφ νάιθμξ), εβπέθεζμκ, εβπέθδξ, εβπεθοχκ, εβπεθοςπυξ 

(μρ), πέθζ. 

 

   πδθή πείθμξ, εζ>δ, εη ημο δζζπζδμφξ ηςκ πεζθέςκ- δ μπθή 

ημο ίππμο, επί αμχκ, ηα κφπζα ημο ηανηίκμο, επί ηςκ κοπζχκ 

ηςκ πηδκχκ, υκμια πμθθχκ δζζπζδχκ ενβαθείςκ, ναβάδα, 

ζηάζζιμ θηενκχκ.  δίπδθμξ (δζξ), ηνίπαθμξ (ηνζξ), δζπάθα, 

πδθυς, πήθςια, πήθανβμξ (ανβυξ =ηαπφξ), πδθμεζδήξ, 

πδθδθυνμξ, πδθυπμδα, πδθίμκ, πήθςια, πδθεοηήξ- νάθηδξ 

(νάαεζ δφμ άηνα ιεηαλφ ημοξ), πήθεοια, πήθεοζζξ, πδθεοηυξ, 

πδθεφς, πδθχηζμκ, πδθυξ, πήθζκμξ, πδθάλ. 

 

   ηνάπδθμξ ηάνα + πδθυς (ηεπήθςιαζ πυδαξ = δέκς ηα πυδζα 

ιαγί) > ηάν-πδθμξ > ηνάπδθμξ (αν>να) > ηνάπδθμξ (η>η), 

δδθαδή μ ζοκδέςκ ηδκ ηεθαθή ιε ημ ζχια (αθ. πδθεοηήξ)- μ 

θαζιυξ, ημ ιεζαίμ ιένμξ ημο ζζημφ.  ηναπδθάβπς (άβπς), 

ηναπήθζα, ηναπδθζάγς, ηναπδθζάς, ηναπδθζαίμξ, 

ηναπδθζαζηήξ, ηναπδθίγς, ηναπήθζμκ, ηναπδθζζιυξ, 

ηναπδθζζηήν, ηναπζθζχδδξ, ζηθδνμηνάπδθμξ, ηναπδθζχηδξ, 

ηναπδθάξ, ηναπδθμημπία (ηυπης), ηναπδθυζζιμξ (ζζιυξ), 

ηναπδθμεζδήξ, ηναπδθχδδξ, ηναπήθδξ, ηναπήθζμκ, 

ηναπδθζά, ηναπδθίγς, ηναπδθζηυξ, ηναπδθίηζξ, ηναπδθμ-.  
 

                             Ρίγα  πα- >  βα- 

 

   βάκοιαζ αθ. παίνς (π>β), νίγα πα- > βα- > βάμιαζ > βάκμιαζ 

> βάκοιαζ (μ>ο)- παίνμιαζ βζα ηάηζ, αβάθθμιαζ, θαιπνφκμιαζ, 

θαζδνφκμιαζ.  βακφζημιαζ, βακάεζξ, βακάς, βάκμξ, βακυς, 

βάκοζια, βακχδδξ, βάκςια, βάκςζζξ, βακςηυξ, βακχκς, 

βακςιαηάξ, βακςιαηήξ, βακςηήξ, βακςηγήξ, βάκα, Γακαδζυ, 

βακάνα, βακζά, βακίθα, Γάκμξ, Γακυπςνα, Γακοιήδδξ 

(ιέδς), αβακυξ (α, ζηενδη.), αβακεφς, αβάκζδα, εοαβήξ (εο + 

βάκμξ > εοβακήξ > εοαβκήξ (βα>αβ) > εοαβήξ)- θαιπνυξ, 

επζθακήξ, εοάβδημξ. 

 

   αβάθθς α (επζηαη.) + βάκμξ > αβάθ-κς (κ>θ) > αβάθθς 

(θκ>θθ)- ιεβαθφκς, ηζιχ, παε., ηαοπχιαζ, εοθναίκμιαζ, 

παίνμιαζ, ηένπμιαζ βζα ηάηζ.  αβαθθίαια, αβαθθζάμιαζ, 

αβαθθίαζζξ, αβαθθζαζιυξ, αβαθθζάς, αβαθθζάμιαζ, 

αβαθθζάγμιαζ, άβαθια, αβαθιαηίαξ, αβαθιάηζμκ, 

αβαθιαηίηδξ, αβαθιαημ-, αβαθιαηυς, αβαθιμ-, 

αβαθιαηχκς, αβθαυξ, αβθαΎα, αβθαΎγς, αβθάσζζξ, ΏβθαΎα, 

αβθάσζια, αβθασζιυξ, αβθασζηυξ, αβθαμ-, αβθαονυξ, 

Άβθαονμξ, βθδκυξ, βθάδς (άδς). 

 

   βαίς βά-κμξ = έπανζδ (α>αζ)- βαονζάς, επαίνμιαζ.  

βαονυς (βάκμξ > βακμνυς, νμή > βαμνυς > βαονυς, μ>ο), 

βαονζάς, βαφνδλ, βαονίαια, βαφνμξ, βαονυηδξ, βαφνςια, 

αβαουξ (α, επζηαη.), βάανμξ (βαφνμξ = άθεμκμξ, ο>α). 

 

   βεθάς βάκ-μξ = πανά, βακ- > βάθ- (κ>θ) > βεθ- (α>ε) > 

βεθάς- βεθχ.  βεθχ, ηαηαβεθχ, πενζβεθχ, πενζβέθαζημξ, 

πενζβεθχιαζ, βεθακήξ, βεθακυς, βεθαζείς, βεθάζζιμξ, 

βεθαζίκμξ, βέθαζζξ, βεθάζης, βέθαζια, βεθαζηήξ, 

βεθαζηζηυξ, βεθαζηυξ, βεθαζηφξ, βεθυς, βεθμζάγς, 

βεθμζαζιυξ, βεθμζαζηήξ, βεθμζάς, βέθμζμξ, βεθμίμξ, 

βεθμζυηδξ, βέθζμ, βεθμζχδδξ, βεθμζςδχξ, βέθςξ, βεθςημ-, 

βέθςηαξ, βεθχςκ (μζ>ς). 

 

   πθεοάγς βεθμζάγς > βθεμζάγς (εθ>θε) > πθεοάγς (β>π, 

μζ>ο)- πενζβεθχ, ειπαίγς.  πθεφαλ, πθεοαζία, πθεφαζια, 

πθεοαζιυξ, πθεοαζηήξ, πθεοαζηζηυξ, πθεφδ, πθεφιεκμξ. 

   βθεκηχ βεθάς > βεθάης > βθάης > βθεκηχ (α>ε)- 

δζαζηεδάγς.  βθέκηζ, βθεκηγέξ, βθεκημημπχ (ηυπης), 

βθεκημηυπζ, βθεκημηυπδια. 

 

   αβάμιαζ, άβαιαζ α (επζηαη.) + βάκ-μξ, βακ-άς, δδθαδή 

αβάκμιαζ > αβάμιαζ, χζηε κα ελδβμφκηαζ ηα αβά(κ)αζεε, 

αβά(κ)αζεαζ, δβά(κ)αζεε, αβάζζμιαζ (κζ>ζζ)- εαοιάγς (εη 

ηδξ θαιπνυηδηάξ ημο ηάπμζμκ), εηπθήηημιαζ, ηζιχ, παίνμιαζ, 

ήδμιαζ, επί ηαηήξ ζδιαζίαξ (εη θευκμο ή γδθμηοπίαξ, εηηυξ 
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ηαζ ακ ημ ανπζηυ α ζηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ έπεζ ζδιαζία 

ανκδηζηή), θεμκχ ηάπμζμκ, μνβίγμιαζ, είιαζ γδθυηοπμξ.  

αβαίμιαζ, αβαίμξ, αβαθίγμιαζ, αβαθθζάγς, αβάθζμξ, 

αβάγμιαζ, αβζζηήξ, άβμξ, άβζμξ, αβήξ, εκαβήξ, αβείηδξ, άβδ- 

εαοιαζιυξ, έηπθδλδ, θυαμξ, θνίηδ, εάιαμξ, θευκμξ, ηαηία, 

ιίζμξ, αβδηυξ, αβαηυξ, αβαζηυξ. 

 

   αβαευξ αβάζζμιαζ, ιέθθ. ημο άβαιαζ, ζζ>ε- εαοιαζηυξ, 

ελαίνεημξ, ηαθυξ, ήπζμξ, εοβεκήξ, ακδνείμξ.  αβαεχξ, αβαε-, 

αβαείγμιαζ, αβαεζηυξ, αβαεμ-, αβαευηδξ, αβαευς, αβαεφκς, 

αβάεςια, αβαεμζφκδ, αβαζυξ (ε>ζ), αβαεά, Ώβάεεζα, 

αβαεεφς, Ώβάεδ, αβαεζάνδξ, αβαευκ, Ώβαευπμθζξ, 

αβαεμφθδξ, Ώβάεςκ.  

 

   βδεές βά-κοιαζ (α>δ) + εές- παίνμιαζ, αβάθθμιαζ, 

παίνμιαζ ηάκμκηαξ ηάηζ.  βήεμξ, βδεμζφκδ, βδεαθέμξ, 

βδευζοκμξ, βήες, βάζζα (ε>ζζ). 

 

   βαθήκδ βάκμξ > βακήκδ > βαθήκδ (κ>θ), θαίκεηαζ ζακ 

βακςιέκδ, ελ μο θέβεηαζ ηαζ είδμξ ανβονυπνςιμο 

ιμθοαδμφπμο βδξ (αζδιυπνςια)- δνειία εαθάζζδξ, ακέιςκ.  

βαθδκαία, βαθδκαίδ, βαθδκαίμξ, βαθήκεζα, βαθάκεζα, 

βαθδκήξ, βαθδκυξ, βαθδκζάγς, βαθδκζάς, βαθδκίγς, 

βαθδκζζιυξ, βαθδκυηδξ, Γάθθμξ (βάθ-κμξ, θκ>θθ)- πμηαιυξ 

ηδξ Φνοβίαξ ηαζ ελ αοημφ ζενέαξ ηδξ Κοαέθδξ (εοκμφπμξ), 

αβαθδκυξ (α, επζηαη.), αβάθζ, αβάθζα, βάθζ, βάθζα, αβαθζάγς, 

αβαθζκά, βαθζκά, αβαθζακυξ, βθάνα, βθανζάγς, βθανυξ, 

βθάνςια, βθανχκς. 

 

                                Ρίγα  πα- >  πεν- 

 

   πεζν, πένα, πένζ εη ημο παίν-ς, α>ε. Σμ αίζεδια ηδξ πανάξ 

δζα ηςκ πεζνχκ ηονίςξ εηθνάγεηαζ, απακηαπμφ ζηδκ οθήθζμ 

αθθά ηαζ ζηα πζεδημεζδή: πεζνμηνμηήιαηα, ακαηάζεζξ πεζνχκ, 

πεζναρίεξ, αθθδθμηηοπήιαηα παθαιχκ, αβηαθζάζιαηα ηαζ 

πακηυξ είδμοξ πεζνμκμιίεξ, πεζνμκυιμξ (κέις) = μνπδζηήξ. 

Υαζνεηίγμοιε πάκηςξ ηονίςξ δζα ηςκ πεζνχκ- ημ πένζ είηε ςξ 

ηθεζζιέκδ είηε ςξ ακμζηηή ηαζ ακαπεπηαιέκδ παθάιδ, επί 

επενζηήξ ζδιαζίαξ, θαιαάκς ηάηζ ζηα πένζα = ακαθαιαάκς, 

επζπεζνχ, επί πακηυξ ενβαθείμο μιμίμο πνμξ πένζ. επζπεζνχ, 

επζπείνδζζξ, επίπεζνα, επζπείνδια, επζπεζνδιαηίαξ, 

επζπεζνδιαηζηυξ, επζπεζνδιαηζηυηδξ, επίπεζνμ, δζαπείνδζζξ, 

δζαπεζνδζηήξ, δζαπεζνίγμιαζ, δζαπεζνδζηζηά, δζαπεζνζζηζηυξ, 

πνυπεζνμξ, πνμπεζνυηδξ, πνμπεζνμ-, πνμπεζνίγς, πνυπεζνμ, 

πνμπείνζζζξ, πνμπεζνυμιαζ, πνμπεζνμημκές, πεζνμημκχ, 

πεζνμημκία (ακάηαζδ πεζνυξ, ηείκς), πεζνμημκδηήξ, 

πεζνυημκμξ, πεζνμημκδηυξ, πεζνμημκδηχξ, πεζνμ-, εβπεζνίγς 

(εκ), εβπεζνές, εβπείνδια, εβπεζνδιαηζηυξ, εβπείνδζζξ, 

εβπεζνδηήξ, εβπεζνδηζηυξ, εβπεζνία, εβπεζνίδζμξ, εβπείνζμκ, 

εβπεζνζζηήξ, εβπεζνμ-, εβπεζνίδζμκ, εηεπεζνία (ε, εοθςκ. + 

ηεπείνςιαζ, πνηι. ημο πεζνυμιαζ = διενχκς)- δζαημπή 

επενμπναλζχκ, ακαηςπή, άκεζδ, ανβία, ακάπαοθα, πείνςια, 

πεζν-, πεζνάξ, πεζναρία (άπης, άρζξ), πεζνζάς, πεζνίξ, 

πεζνίγς, πείνζζια, πεζνζζιυξ, πεζνζζηεφς, πεζνάβνα (άβνά), 

πεζνάθεημξ (αθήκς), πεζνίδζμκ, πείνζλζξ, οπμπείνζμξ, 

πεζνμονβές (ένβμκ), πεζνμονβία, πεζνμονβυξ, Υείνςκ (ήηακ 

πεζνμονβυξ, επζδέλζμξ), πεζνχκαλ (άβς, άλς), πεζνςκάηηδξ, 

πεζνςκαηηζηυξ, πεζνςκαλία, Υεζνχκζμξ, Υεζνςκίξ, πενζάνδξ 

(άνς), πενέα, πενζά, πενκήξ, πενκήηδξ, πενκήηςν, πενκζαείμκ 

(κίας), πένκζαμκ, πένκζιια (αι>ιι), πενκίπημιαζ, πένκζπημκ, 

πένκζρ, πενμ-, πενφδζμκ.  

 

   πεζνυς αθ. πεζν (επί επενζηήξ ζδιαζίαξ)- θένς ζηδκ 

ελμοζία ιμο, ηαηακζηχ, ηονζεφς, οπμηάζζς, κζηχ, ηαηααάθθς.  

πεζνμφιαζ, πείνςκ, πεζνείςκ, πεζνυηενμξ, πεζνίζηςξ, 

πείνζζημξ, πεζνζζηυηενμξ (ακηί πεζνυηενμξ), πενήςκ. 

 

   ηανπυξ πεζν +άπης, άρζξ > πεναπηυξ > πανπηυξ (ε>α) > 

ηανπυξ (π>η)- μ ανιυξ ημο πήπεςξ ιε ημ πένζ.  ηανπςηυξ, 

ηανπίγς ( = απεθεοεενχκς δμφθμ). 

 

   παθεφς πεζν, εζ>α, ν>θ- ράπκς, γδηχ, ακαγδηχ.  

παθεοηήξ, παθεφηνα. 

 

   παζημφηζ πεζν + ηφπης > πενηφπζ > πανημφπζ (ε>α, ο>μο) > 

παζημφηζ (ν>ζ, π>η), παζημοηζά, παζημοηίγς. 

 

   πνάς πεζνυς > πνυς > πνάς (μ>α)- επζπίπης, επζηίεειαζ, 

εκζηήπης ιεηά αθάαδξ, έπς δζάεεζδ κα πνάλς.  επζπνάς. 

 

   δοζπενήξ δοζ- + πένζ- αοηυξ πμο δφζημθα ιπμνεί κα 

πζάζεζ ιε ηα πένζα ημο ηάπμζμξ, δοζημθμηοαένκδημξ, 

εκμπθδηζηυξ, θοπδνυξ, δφζημθμξ, επενζηυ.  δοζπεναίκς, 

δοζπένεζα, δοζπείνςια, δοζπένακζζξ. 

 

   πναίκς πεζν > πεναίκς > πναίκς- εββίγς εθαθνχξ, αθείθς, 

πνίς, ιζαίκς.  πνίς (αζ>ζ), πνίια, πνίζια, πνίπης (άπης), 

πνίιπης, πνζζζάγς, πνίζζιμξ, πνίζζξ, πνζζηέμκ, πνζζηυξ, 

Υνζζηζακυξ, πνίγς, ηνέια (π>η), πνχκκοιζ (αζ>ς), πνμΎγς, 

ζοβπνμΎγς, ζφβπνμμξ, ζοβπνχγς, ζοβπνςιαηίγμιαζ, 

ζοβπνχγμιαζ, ζοβπνχηα, ζφβπνςηα, ζοβπνςηίγμιαζ, 

πνχγς, πνςΎγς, πνμζές (αζ>μζ), πνςιαηίγς, πνχζζξ, 

πνςζηήν, πνςξ, πνυα, πνμζά, πνχια, πνςιαηεφς, 

πνςιαηζηυξ, πνςιάηζκμξ, πνςιάηζμκ, πνςιαηζζιυξ, 

πνςιαημ-, πνςιαηίγς, πνςζηήν, πνςηίδζμκ, πνςηίγς, 

πνμηζηή, άπνακημξ (α, ζηενδη.), απνάακημξ. 

 

   ςπνυξ, χπνμξ ς (επζθχκδια άθβμοξ, έηπθδλδξ, θυαμο) + 

πνςξ, πνυα- ιάθζζηα ημ ςπνυ πνχια εη θυαμο, πθςιυξ, 

θεοημηίηνζκμξ, αζπνμπνάζζκμξ, πναζζκμηίηνζκμξ. χπνα, 

ςπναίκς, ςπνάς, ςπνζάς, χπνςια, ςπνυηδξ, ςπνμ-, 

ςπνακηζηυξ, ςπνία, ςπνίαξ, ςπνίαζζξ, ςπνμεζδήξ. 

      πθυμξ, πθμφξ (ζοκδν.) ς-πνυξ, ν>θ- πνχια 

πναζζκμηίηνζκμ ή οπμπνάζζκμ, πθςνίαζδ, ςπνυηδηα. πθυδ, 

πθμάγς, πθμαίκμιαζ, πθμακεχ, πθμακυξ, πθμάς, πθμενυξ, 

πθμενμ-, πθμενχπζξ (μρ), πθμδ-, πθμζυμιαζ, πθμμ-, πθμχδδξ, 

πθςνυξ, πθςνάγς, πθςναίκμιαζ, πθςνάξ, πθχναζια, 

πθςνυηδξ, πθςνάς, πθςναφπδκ (αοπήκ), πθςνεφξ, πθςνδίξ, 

πθςνίαζζξ, πθςνζάς, πθςνίγς, πθςνίξ, πθςνίηζξ, πθςνίςκ, 

πθςνμεζδήξ, πθςνάδα, πθςνμ-, πθχνςια, πθςνίδα, πθμΎγς, 

πθυζζια, πθμιυξ, πθμιάδα, πθμιζάγς, πθυιζαζια, 

πθμοναζία, πθχνζμκ, πθςνίαζζξ, πθςνίκδ, πθςνζηυξ, 

πθςνζμφπμξ (έπς), πθμφκδξ (ηθέθηδξ εοκαγυιεκμξ ζηδκ πθυδ, 

επίεεημ αβνζυπμζνμο), πθμφκεζμξ, πθμοκάγς, πθμοκυξ (πνοζυξ, 

έπεζ πνχια ηίηνζκμ), θθςνίμκ (πθςνυξ, π>θ, πνοζυ κυιζζια), 

θθχνμξ, θθχνζ, θθμονί. 

 

   πνοζυξ ς-πνυξ, μ>ο, αθ. πθμοκυξ- πνοζάθζ, ιάθαια.  

πνοζίμκ, πνμοζίμκ (ο>μο), πνμοζμφξ, πνοζμφξ, πνοζ-, 

πνοζάμνμξ (άμν), πνοζάςν, πνοζάθζμκ (οπμημν.), πνοζάθζ, 

πνφζαθμξ, πνφζζμξ, πνοζήεζξ, Υνφζδξ, Υνοζδίξ, 

πνοζήθαημξ (εθαφκς), πνοζήκζμξ (δκία), πνοζήνδξ (άνς), 

πνοζζαίμξ, πνοζζαζιυξ, πνοζίδζμκ, πνοζζδάνζμκ, πνοζίγς, 

πνφζζκμξ, πνοζζμ-, Υνφζζππμξ (ίππμξ), πνοζίξ, πνοζίηδξ, 

πνοζμ-, πνοζχκ, πνοζςκές (ςκέμιαζ), πνοζχκδημξ, 

πνοζχπζξ (ςρ), πνοζχρ, πνοζςπυξ, πνοζςνοπίμκ, 

(μνφζζς), πνοζςνφπμξ, πνοζμπυμξ (πές),πνοζχκς, 

Υνοζυζημιμξ, πνφζςζζξ, πνοζςηήξ, πνοζςηυξ, Κνμίζμξ 

(π>η, ο>μζ, ααζζθζάξ ηδξ Λοδίαξ, βκςζηυξ βζα ημοξ αιφεδημοξ 

εδζαονμφξ ημο). 

 

   πυθμξ πθυμξ, θμ>μθ, εη ημο πνχιαημξ (οπμπνάζζκμ)- πμθή, 

ιεηαθ., πζηνή δζάεεζδ πνμξ ηάπμζμκ, μνβή, μνβή ιε ιίζμξ, 

άβνζμξ εοιυξ, πζηνία.  πμθή, πμθαβςβυξ, πμθάς, πζθαίκς, 

πμθαίμξ, πυθαπημξ (άπης), πμθένα, πμθενζάς, πμθενζηυξ, 
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πμθενχδδξ, πμθές, πμθυμιαζ, πμθδβυξ (άβς), πμθδδυπμξ, 

πμθδιεζία (ειχ), πμθδιεηές,  πμθζηυξ, πυθζμκ, πυθζμξ, πμθμ-, 

πμθυεζξ, πμθμζ-, πμθχμιαζ, πμθςηυξ, πχμιαζ (π-μθ-χμιαζ), 

πμθςιέκμξ, ιεθαβπμθζηυξ (ιέθαξ, ιέθακ, κ>β), ιεθαβπμθάς, 

ιεθαβπμθία, ιεθαβπμθζηά, ιεθαβπμθχ. 

 

   πμθάξ πθυμξ, πυθμξ, εη ημο πνχιαηυξ ημοξ ηαζ εη ημο 

πνχιαημξ ηςκ ημπνάκςκ πμο πενζέπμοκ (οπμπνάζζκμ)- 

έκηενμ.  πυθζλ, πμθίηζμκ, πμθθάξ, πμνδή (θ>ν + άδς)- έκηενμ, 

πμνδή θφναξ ή ηζεάναξ, αθθακηζηυ, θμοηάκζημ, υπςξ ημ 

πυνδεοια.  πμνδάνζμ, πμνδαρυξ (άρζξ, άπης), πυνδεοια, 

πμνδεφς, πμνδμ-, πμνδμηυκμξ (ηείκς), πμνδυημκμκ, ηυνδα 

(π>η), ημονδίγς, ημονκηίγς, ηυνδςια, ημνδχκς, 

ημνδςηυξ, ημονκηζζηήνζ. 

 

   αζνές (δαζ.) πείν > πεζνές > εζνές (ημ π ζε δαζεία) > αζνές 

(ε>α), αθ. ηαίνζμξ- θαιαάκς ιε ημ πένζ, δνάηημιαζ, ανπάγς, 

θαιαάκς ηάηζ ζηα πένζα (είκαζ άλζμκ απμνίαξ ημ υηζ μζ 

βναιιαηζημί δεκ πνυζελακ ηδκ μθμθάκενδ ηαζ ηναοβαθέα 

ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ πεζν ηαζ αζνές), θαιαάκς ηάπμζμκ απυ ημ 

πένζ, ηονζεφς (αθ. πεζνυς), ελμοζζάγς, οπενζζπφς, θμκεφς, 

ζοθθαιαάκς, πζάκς, αζπιαθςηίγς, ελαπαηχ, παβζδεφς ηαζ επί 

ηαθήξ ζδιαζίαξ, πείες, εθηφς πνμξ ημ ιένμξ ιμο, ηαευθμο, 

ηενδίγς, απμηηχ, ηοβπάκς ηάπμζμκ, απμδεζηκφς ηάπμζμκ 

έκμπμ, ηαηαδζηάγς ηάπμζμκ ιε δίηδ.  αίνεζζξ- ηαηάθδρζξ, 

εηθμβή (πζεακυκ ημ πάθαζ πμηέ κα βίκμκηακ δείπκμκηαξ ημκ 

οπμρήθζμ δζα ηδξ πεζνυξ), ζπέδζμ, ζημπυξ, ηνυπμξ ημο 

ζηέπηεζεαζ, θζθμζμθζηή ανπή, αίνεζδ, ζπμθή, πνυηαζδ, 

αζνεζζάνπδξ, αζνέζζιμξ, αζνεζζμιάπμξ, αζνεζζχηδξ, αζνεηυξ, 

αζνεηίγς, αζνεηζηίγς, αζνεηζηυξ, αζνέηζξ, αζνεηζζιυξ, 

αζνεηζζηήξ, αζνεηέμξ, αζνδζζηείπδξ (ηείπμξ), αοεαίνεημξ 

(αοηυξ), αοεαζνεηχ, αοεαζνεζία, ζοκαζνές, ζοκαίνεζζξ, 

ζοκαζνεηζηυξ, ζοκδνδιέκμξ (αζ>δ). 

 

   ηαεαζνές ηαηά + αζνές, ηαεαίνεζζξ, ηαεαζνέηδξ, 

ηαεαζνεηυξ, ελαζνές, ελαζνχ, ελαζνέζζιμξ, ελαζνεηέμξ, 

ελαίνεζζξ, ελαζνεηυξ, ελαίνεημξ, ελαζνεηζηυξ, ελαίνδια, 

ελαζνεηζηχξ, ελαζνεηζηά, αθαζνχ (απυ), αθαίνεζζξ, 

αθαζνές, αθαζνέηδξ, αθαζνεηέμξ, αθαζνέηζξ, αθαζνεηυξ, 

αθαίνεημξ, ακαθαίνεημξ, αθαίνεια, αθαζνειαηζηυξ, 

αθαζνειέκμξ, αθδνδιέκμξ (αζ>δ), αθδνδιάδα, αθδνδιέκα, 

αθαζνμφιαζ, ιεεαίνς (ιεηά), πνμαζνές, πνμαίνεζζξ, 

πνμαζνεηζηυξ, ακαζνχ, ακαίνεια, ακαίνεζζξ, ακαζνέηδξ, 

ακαζνεηζηυξ, ακαζνεηήνζμξ, ακαζνέηζξ, ακαζνεηαίμκ, 

ακαίνεημξ (ακ, ανκδη.). 

 

   έθιζκξ (δαζ.) εθ-χ (ιέθθ. ημο αζνές) + ιίκεμξ ( = ηυπνμξ), 

βεκ. έθ-ιζκεμξ- ζημοθήηζ ηςκ εκηένςκ ή ζπυββςκ (έπεζ ιεβάθμ 

ιήημξ).  εθιζκεζάς, εθιίκεζμκ, εθιζκεμαυηακμκ, 

ειζββμαυηακμ, έθιζξ, θεαίεα (εθ>θε, ι>α), θεαίενα, 

θεαζευπμνημ, έθςν (εθχ), εθχνζμκ, εθχνζμξ. 

 

   ηαίνζμξ ζημκ ιδνμ πάκημηε επί ηυπμο, μ ζημκ πνμζήημκηα 

ηυπμ ηαζ εζδζηχξ επί ιεθχκ ημο ζχιαημξ ηα μπμία είκαζ 

επζηίκδοκα, εάκ πηοπδεμφκ κα πεεάκεζ μ πθδπεείξ (μ ηαζνυξ 

μοδέπμηε ζημκ ιδνμ). Βη ημο αζνές (ημ μπμίμ εη ημο πεζν, 

π>η) ή εη ημο ελαζνές ( = ηαηαζηνέθς, αθακίγς) > ελαίνζμξ > 

λαίνζμξ > ηαίνζμξ. Ώπυ ημκ Δνυδμημ ηαζ ελήξ ηαζ επί πνυκμο, 

έβηαζνμξ, ηαηάθθδθμξ, ημ ηφνζμ ιένμξ πνάβιαημξ, δζανηχκ επί 

ηάπμζμκ πνυκμ, ηαζνίςξ- εακαηδθυνμξ, εακαζίιςξ, ζημκ 

πνμζήημκηα  ηαζνυ, ανιμδίςξ, ηαζνυξ, ηαζνζηυξ, ηαίνζιμξ, 

ηαζνζμθεηηές, ηαζνζυηδξ, ηαζνμ-, επίηαζνμξ, επίηαζνα, 

έβηαζνμξ(εκ). 

 

   ζίκμιαζ εθχ, ιέθθ. ημο αζνές ( = ηαηαζηνέθς, θμκεφς, 

ανπάγς) ζεθχ (δ δαζεία ζε ζ) > ζέθμιαζ > ζίκμιαζ (ε>ζ, θ>κ)- 

αθάπης, γδιζχκς, ηαηαζηνέθς, ανπάγς.  ζζκάιςνμξ (ιυνμξ;), 

ζζκαιςνές, ζζκαιχνεοια, ζζκαιςνία, ζζκάπζ (άπης, 

αθάπηεζ ηα γχα υηακ ημ ηνχκε χνζιμ), ζίκαπο, ζίκδπζ, 

ζίκδποξ, ζίκαπζ, ζζκδπέθαζμκ, ζζκαπίγς, ζζκάπζκμξ, ζζκάπζμκ, 

ζζκάπζζια, ζζκαπζζιυξ, ζζκαπζζηέμκ, ζζκάπολ, ζζκαπίδζ, 

ζζκανυξ, ζζκάξ, ζίκδζξ, ζίκδνςκ, ζζκέμιαζ, ζίκζξ, επζζζκήξ, 

επζζίκζμξ, επζζίκμιαζ, ζζκυδμοξ (μδμφξ = δυκηζ), ζζκυδςκ, 

ζζκυηδξ, ζζκυς, ζίκηδξ, ίκηζεξ, ζίκηςν, ζίκςκ, ίκδμξ, 

ζκηζηή, ζζκςηζηυξ, ίιςκ (κ>ι), ζζιςκία, αζζκήξ (α, 

ανκδη.), αζζκυηδξ, ζζθδπμνδές (κ>θ, ζζκάιςνμξ = αζζπνυξ), 

ζζθδπμνδία, ηζζθδιπμονδχ, ηζζθδπμνδχ, ηζζθδιπμφνδδια, 

ηζζθδιπμφνδζζια. 

   ζίθθδ ζίκ-μιαζ, κ>θ, αθ. ζζθδπ-μνδές > ζίθπδ > ζίθθδ 

(π>θ)- ανμιμφζα, ζηυνμξ, αζαθζμθάβμ ζημοθήηζ.  ζίθθζμκ, 

ζζθθζυεζξ, ζζθθζυς, ζζθθζςηυξ, ζίθθοαμξ (θθ>θθ), ζίθοαμκ. 

 

   ζζθθυς ζίκ-μιαζ (κ>θ) + θά-μξ (α>μ) > ζζθθυς > ζζθθυς 

(θθ>θθ)- ηοθθχκς, αηνςηδνζάγς, αθακίγς, ζαηαηεφς, 

ημθμαχκς, αθάπης.  ζζθθυξ- πςθυξ, ιφςπαξ, πδνυξ, ζαηάηδξ, 

ηεκυξ, ημίθμξ, ημφθζμξ, άπθδζημξ, πθεμκέηηδξ, πεζκαθέμξ, 

ηζζθμφηδξ, ηζζθμφηδξ(η>ηζ), ζζθκυξ(θ>κ), ζίθθμξ, ζίθθςια, 

ζζθκεφξ, ζζθκφς, ίθκζμξ (ηαη’ Ήζφπ. αηάεανημξ), ίθκμξ, 

ζζθκζάγς, ζίπαθμξ (θ>π)- ιφςπαξ, ημκηυθεαθιμξ, ζπεδυκ 

ηοθθυξ, ηζίιπθα (ζ>ηζ, π>ιπ), ηζίιπθδξ, ηζζιπθήξ, 

ηζζιπθζάνδξ, ηζζιπθζάγς, ηζίιπθζαζια, ηζζιπθζάνζημξ. 

 

   αθίζημιαζ (δαζ.) έθεζηε (αυν. α΄ ημο αζνές), ε>α, ε>ζ- 

παε. ημο αζνές, θαιαάκμιαζ, κζηζέιαζ, ζοθθαιαάκμιαζ, 

ηαηαθαιαάκμιαζ, επί ηαθήξ ζδιαζίαξ, ηενδίγμιαζ, 

απμηημφιαζ, ηαημνεχκμιαζ, ςξ δζηακζηυξ υνμξ, 

ηαηαδζηάγμιαζ.  άθςζζξ, αθχζζιμξ, άθζμξ, άθζμκ, αθζυς, 

εοάθςημξ, εοαθμφζηενμξ, ακάθςημξ (ακ ζηενδη.), ακαθυς, 

ακαθχκς, ακάθςια, ακήθςια, ακάθςζζξ, ακαθχζζιμξ, 

ακαθςηήξ, ηαηακαθίζης, ηαηακάθςζζξ, ηαηακαθςηζηυξ, 

ηαηακαθςηήξ, ηαηακαθχκς. 

 

   Υάνςκ αθ. αζνές, πεζν > πεν- > παν- (ε>α), αθ. πεζνυς- μ 

Υάνμξ, ςξ υκμια ημο θέμκημξ, μ πμνειυξ ηδξ ηοβυξ, εάκαημξ.  

Υάνμξ, Υάνμκηαξ, Υανχκεζμξ, Υανςκίηαζ, Υάνοαδζξ (άπης, 

πη>αδ, επηά – έαδμιμξ), Υανοαδίγς, Υανοαδδδυκ, Υάνοαδδ. 

 

   παθζκυξ αθίζημιαζ (εη ημο αζνές, αθ. Υάνςκ)- παθζκάνζ.  

παθζκάνζ, παθζκαβςβές, παθζκυς, παθζκαβςβχ, παθζκχκς, 

παθίκςζζξ, παθζκςηήνζα. 

 

   ανπάγς (δαζ.)  αζνές (αζ>α) + πάζζξ (ζζ>γ), αθ. πάμιαζ, 

ανπαηηί (άβς, άλς), ανπάβδδκ, ανπαηηά, άνπαλ, ανπαβεφξ, 

ανπάβδ, ανπαβιέκμξ, ανπάβζμκ, άνπαβια, ανπαβιυξ, 

ανπαβή, ανπαηηήν, ανπάηηεζνα, ανπαθέμξ, ανπαθίγς, 

άνπαζια, ανπεδχκ, ανπεδυκδ, ανπεδμκίγς, άνπδ, Άνποζαζ 

(α>ο + ί-διζ), ανποίαξ, άνποξ. 

 

   θδσζηυξ αθίζημιαζ > θαΎζημιαζ (αθ>θα) > θασζηυξ > 

θασζηυξ (η>η) > θδσζηυξ (α>δ)- θδζηεοεείξ, απμηηδιέκμξ απυ 

θεία.  θδίξ, θαΎξ, θαία, θδίγμιαζ, θήγμιαζ, θδίγς, θδζάκεζνα 

(ακήν), θδίδζμξ, θδζάξ, θδίεζ, θδζζιαδία, θδζζιυξ, θδζζηήν, 

θδζηήν, θδζζηήξ, θδζηήξ, θδζηυξ, θδζζηφξ, θδζηεία, 

θδζηεφς, θδζηήνζμκ, θδζηνζηυξ, θδζηζηυξ, θήζηανπμξ, 

ΛαΎξ, ΛαΎδα, Λάσμξ, θεία, θεδθαηεφς (εθαφκς), θεδθάηδζζξ, 

θεδθαζία.  

 

   Βθέκδ (δαζ.) εθχ, ιέθθ. ημο αζνές- δ ηαηαζηνεπηζηή, ςξ 

ηφνζμ υκμια.  έθακδνμξ (ακήν), εθέκαοξ (καφξ), Βθέκζα, 

Βθεκμθυκηδξ (θμκεφς), εθέπμθζξ, εθέκδ, εθάκδ 

(ακαθίζηεηαζ), εθέκζμκ, εθεηυξ. 

 

   μθείθς αθείθμκ (αυν. ημο αθαζνές), α>μ, δδθαδή υηζ 

πνυηεζηαζ κα ιμο αθαζνεεεί ημ πνέμξ- πνεςζηχ, είιαζ 

οπμπνεςιέκμξ κα δχζς, οπυηεζιαζ.  αθέθθς, μθεζθέζζμκ, 

μθεζθές, μθεζθή, μθείθδια, μθεζθυκηςξ, μθεζθμιέκςξ, 
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μθεζθέηδξ, υθθδια, υθθδζζξ, μθθδηήξ, μθθζζηάκς, μθθυξ, 

ελμθθχ, ελυθθδζζξ, ελμθθδηήνζμκ, λμθθάς, λμθθχ, 

λμθθδιέκμξ. 

 

   πμνυξ πανά, πεζν, πένα (ε>μ), δζα ηςκ πεζνχκ εηθνάγεηαζ ηαζ 

ανενχκεηαζ μ πμνυξ ηονίςξ, πμνεφεζ δε ηάπμζμξ δζα ηςκ πεζνχκ 

ηαζ ηαεζζιέκμξ, πμναφθδξ (αοθυξ), πμναβυξ (άβς), 

πμναβείμκ, πμνδβυξ, πμνδβείμκ, πμνδβέηδξ, πμνδβές, 

πμνήβδια, πμνδβχ, πμνδβδηήν, πμνδβία, πμνδβζηυξ, 

πμνήβζμκ, πμνδβίξ, πμνεία, πμνεζάνπδξ, πμνείμκ, πμνείμξ, 

πυνεοια, πυνεοζζξ, πμνεοηήξ, πμνεοηζηυξ, πμνεφηνζα, 

πμνεφς, πμνήηζξ, πμνίηζξ, πμνίαιαμξ (ίαιαμξ), πμνζαιαζηυξ, 

πμνζηυξ, πυνζμξ, πμνμ-, πμνμζ-. 

 

                             Ρίγα πναF- 

 

   πναφς, πνάς μκμιαημπμζία, εη ημο ήπμο ημο λοζίιαημξ 

πνάθ, βνάηξ, πναηξ, πναα- επζλφς, πθδβχκς εθαθνχξ.  

εβπναφς (εκ), επζπνάς. 

 

   πανάζζς πνάς + αηή, αη-ιή > πναάη-ζς > πανάζζς 

(να>αν, ηζ>ζζ)- ηάκς ηάηζ μλφ, αημκίγς, πανάζζς δζα θίιαξ, 

ιεηαθ., υπςξ ημ είβς, μλφκς, αοθαηίγς, δζαζπίγς, επζβνάθς, 

εβπανάζζς.  πανάηης, πάναλζξ, πάναλ, παναλίπμκημξ, 

παναβή (η>β), πάναβια, πανάιαηα, πανάβιαηα, παναηίαξ, 

παναηίγς, πανάηζμκ, παναηζζιυξ, παναηίηδξ, παναηυς, 

παναημ-, παναηχκς, παναηχιαηα, παναηηήν, 

παναηηδνίγς, παναηηδνζηυξ, παναηηήνζμκ, παναηηήνζζια, 

παναηηδνζζηζηυξ, παναηηδνζζιυξ, πανάηηδξ, παναηηυξ, 

πανάηςζζξ, παναοβή (αοβή), Υαναοβή. 

 

   βναηζμοκίγς αθ. πνάς, βναηζμοκχ, βηναηζμοκίγς, 

βναηζμφκζζια, βναηζμοκζά, ηζμοβηνακίγς (ακηζιεηάεεζδ), 

ηζμοβηνάκα, ηζμοβηνακζά, ηζμοβηνάκζζια, ηγμοββνακίγς. 

 

   πανάδνδ πνάς, πανάζζς + οδνδθυξ- πείιαννμξ, δ 

ζπδιαηζγυιεκδ πανάδνα οπυ ηςκ ηαηενπμιέκςκ οδάηςκ ζηα 

πθεονά ημο υνμοξ, δ ημίηδ ηέημζμο πεζιάννμο, ηεπκζηυξ μπεηυξ.  

πανάδνα, πάναδνμξ, παναδναίμξ, πανάδνεζμκ, παναδνεχκ, 

παναδνήεζξ, πανάδνζμκ, παναδνζυξ, παναδνυμιαζ, 

πάναδνμξ, παναδνχδδξ, πανάδνςια, Υάναδνμξ. 

 

   βανβαθίγς πνάς > πνα-πνα-ίγς > πανπανίγς (να>αν) > 

βανβανίγς (π>β) > βανβαθίγς (ν>θ)- ενεείγς δοζάνεζηα.  

βάνβαθμξ, βανβάθζζια, βανβαθζζιυξ, βανβάθδ. 

 

   βνάθς αθ. πναφς, πνάθ > βνάθ-ς- λφκς, ηγμοββνακίγς, 

πανζζηάκς δζα βναιιχκ, δζαβνάθς, ζπεδζάγς, γςβναθίγς, 

ηαηαβνάθς, εεςνχ, βνάθς επζζημθή, πνμβνάθς, πνμμνίγς, 

ηαηαββέθθς ηάπμζμκ, παε., εβηαθμφιαζ, ιεζ., ηαηαββέθθς.  

αβνίθδ (α, εοθςκ., α>ζ), βναθείδζμκ, βναθεζμεζδήξ, 

βναθείμκ, βναθζηά, βναθεφξ, βναθή, βναθίδζμκ, βναθζηυξ, 

βναθζηυηδξ, βναθζμεζδήξ, βναθίξ, βνάθμξ, βναθμεζδήξ, 

βναθζάξ, εββνάθς (εκ), εββναθή, έββναθμξ, έββναθμκ, 

εββεβναιιέκμξ, επζβνάθς, επζβναθή, επέββναθμξ, 

επζβεβναιιέκμξ, επζβναθυιεκμξ, ακαβνάθς, αββνάθς 

(κβ>ββ), αββνίγς, αββνζζιυξ, αββνζζηήξ, αββνία, βνυθς 

(α>μ), βνυππαηα (ι>π), βνμιθάξ (θ>ιθ, βμονμφκα, ζηαθίγεζ 

ημ έδαμξ), βνμιθίξ, ζηνυθα (β>η). 

 

   βνάιια βέ-βναιιαζ, πνηι. ημο βνάθς, θι>ιι- υ,ηζ 

βνάθεηαζ, ημ βναιιέκμ, έκανενμξ ήπμξ, ζημζπείμ, επζβναθή, 

θευββμξ ή ήπμξ ζηδ ιμοζζηή, ηυκμξ, ιζηνυ αάνμξ, δζάηαβια, 

αζαθίμ, πναβιαηεία, βνάιιαηα ( = παζδεία).  βναιιάνζμκ, 

βναιιαηεία, βναιιαηείδζμκ, βναιιαηίδζμκ, 

βναιιαηεζδζμπμζυξ, βναιιαηείμκ, βναιιαηεφξ, 

βναιιαηεφς, βναιιαηζθυνμξ, βναιιαηζηυξ, βναιιαηίγς, 

βναιιαηζηεφμιαζ, βναιιάηζμκ, βναιιαηζζηήξ, 

βναιιαηζζηζηυξ, βναιιαημ-, βναιιή, βναιιζηυξ, βναιιμ-, 

βναιιχδδξ, βναιιαηζγμφιεκμξ. 

 

   βναπίξ βνάθς, θ>π- ημ απμαθδεέκ δένια ηςκ θζδζχκ 

(θένεζ ζπέδζα ςζάκ κα είκαζ βναιιέκμ).  βναπηυξ, βναπηέμκ, 

βναπηήν, βναπηφξ, βναρείς, βναραίμξ, βναρίιζ, βνάρζιμ. 

 

   βνφ μκμιαημπμζία, εη ηδξ θςκήξ ημο πμίνμο, αθθά αθ. ηαζ 

βνμ-ιθάξ (μ>ο), μοδέ βνο = μφηε ζοθθααή, αζήιακημ πνάβια, 

βνφγς (άγς)- θέβς βνο, βνοηηυξ (άβς, αηηυξ), βνφθμξ ( = 

πμίνμξ), βνφθθμξ, βνοθθίςκ, βνοθίγς, βνοθζζιυξ, βνοθθίγς, 

βνοζιυξ, βνμφκα, βνμφκζ, βμονμφκζ, βμονμοκάξ, βνμοκάξ, 

βμονμοκζά, βνμοκζά, βμονμοκίζζμξ, βμονμοκμ-, 

βμονμοκμπανά, βνοιέα, βνφηδ, βνοηάνζμκ, βνοημδυηδ 

(δέπμιαζ), βνοημ-, άβνοηημξ, βηνίκζα, βηνζκζάγς, βνίκζα, 

βνζκζάγς, βηνζκζάνδξ. 

 

   βθάθς βνάθς, ν>θ- λφκς, ακαζηάπης, ημζθαίκς.  βθάθο, 

βθαθονία, βθαθονυξ, βθαθονυηδξ, βθαθονυηδηα, βθφθς 

(α>ο), βθφθακμξ, βθοθείμκ, βθοθεφξ, βθοθή, βθοθζηυξ, 

βθοθίξ, βθφιια (θι>ιι), βθοπηήν, βθφπδξ, βθοπηζηυξ, 

βθοπηυξ, βθοθάνζ, βθοθακίγς, βθοπηζηή, βθοπημ-, βθφθακμ, 

βθοθίηδξ, βθφθηδξ. 

 

   βνάς, βναίκς αθ. πνάς, εη ημο ήπμο ημο ιαζήιαημξ, αθ. 

ηνχβς- ηνχβς, νμηακίγς.  βνχκμξ (ας>ς), βνχκδ, βμφνκα 

(νς>ςν>μον), βνάζηζξ, ηνάζηζξ (β>η), ηνάηζξ, βναζίδζ, 

βμφθα (ν>θ), βμφθδ, βμοθζά, βμοθζάνδξ, βμοθυγμξ, 

ηναζηίγμιαζ, ηναζηήνζμκ. 

 

   βάββναζκα βναίκς, μθζηυξ ακαδζπθαζζαζιυξ > βνάβναζκα > 

βάνβναζκα (να>αν) > βάββναζκα (νβ>ββ)- πθδβή ή απυζηδια 

δζαανςηζηυ (βνάς), θένμκ ζήρδ ηαζ ηαηαθήβμκ ζε κέηνςζδ.  

βαββναζκζηυξ, βαββναζκυμιαζ, βαββναίκςζζξ, βαββναζκχδδξ, 

βάββθζμκ (ν>θ), βαββθζχδδξ, βαββθζμεζδήξ. 

 

   βάββαιμκ βνάς + άβς > βναάβαιμκ > βάνβαιμκ (να>αν) > 

βάββαιμκ (νβ>ββ)- ιζηνυ ζηνμββοθυ δίπηο πνμξ άβνα 

μζηναημεζδχκ, ημ επίπθμμκ.  βαββαιεοηήξ, βαββαιμοθηυξ 

(έθης). 

 

   ηνάς βνάς, αθ. ηνάζηζξ- βνάς, εζείς.  ηνέαξ (α>ε), 

ηνεάβνα (αβνές), ηνεάβνεοημξ, ηνεαβνίξ, ηνεάδζμκ, 

ηνάδζμκ, ηνεαδμζία, ηνεαδμηές, ηνεμδμηές, ηνεα-, 

ηνεδδυημξ, ηνεζαδυημξ, ηνείμκ, ηνεζμ-, ηνεΎζημξ, ηνεμ-, 

ηνεμονβυξ (ένβμκ), ηνες-, ηνεχδδξ. 

 

   πνυκμξ πανάζζς, βνάς (β>π), ημ παθαζυ «θέξεη ηα ζεκάδηα 

ηνπ ρξόλνπ» (πανάζζς), είκαζ ηαηαθαβςιέκμ (βνάς)- πνυκμξ, 

πμθφξ ηαζνυξ, πνμκζηή πενίμδμξ, δθζηία, επμπή, ιένμξ ημο 

έημοξ, μ πνυκμξ νήιαημξ.  πνμκάνπδξ, πνμκζαίμξ, πνμκίγς, 

πνμκζηυξ, πνμκζυμιαζ, πνυκζμξ, πνμκζυηδξ, πνμκζζιυξ, 

ζοβπνμκζζιυξ, ζοβπνμκίγς, ζφβπνμκμξ, πνμκζζηυξ, πνμκμ-, 

πνμκμοθηές (έθης), πνμκμονβυξ (ένβμκ), πνμκμδζαηυπηδξ. 

 

   Κνυκμξ μ παθαζυηενμξ εευξ, αθ. πνυκμξ (π>η), εηηυξ ηαζ ακ 

εη ημο ηναίκς- οζυξ ημο Οονακμφ ηαζ ηδξ Γδξ.  Κνυκζα, 

Κνυκζμξ, Κνμκίδδξ, Κνμκίδαν, Κνμκζηυξ Κνυκζππμξ, 

Κνμκίςκ, Κνμκμ-. 

 

  βήναξ πναφς, πανάζζς, βνάθς, βνάς (αθ. πνυκμξ, Κνυκμξ) 

> βνα- > βαν- (να>αν) > βήν-αξ (α>δ), αθ. βνα-πίξ = πθήνδξ 

νοηίδςκ- ηα βδναηεζά.  βδναζυξ, βδναθέμξ, βήναια, βάνμξ, 

βδναηζά, βήνακζζξ, βδναυξ, βδνάξ, βδνάζης, βδνάς, 

βδνείμκ, βδνμ-, βδνμηυιμξ (ημιές), βδνμημιείμκ, βδναηεζά, 

βδνμημιεφς, βδνμηυιδζζξ, βήνμξ, βεναζυξ (δ>ε), βεναζμ-, 

βεναίηενμξ, βεναίηαημξ, βενανυξ, βεναθαίμξ, βενάκδνομκ 
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(δνοξ), βεναυξ, βενάιαηα, βενυκηεζμξ, βενμκηεφς, βενμκηία, 

βενμκηίαξ, βενμκηζάς, βενμκηίγς, βενμκηζηυξ, βενμκηάιαηα, 

βενυκηζμκ, βενμκημ-, βενμοζία, βενμοζζαηυξ, βενμοζζαζηήξ, 

βενμφζζμξ, βένςκ, βένμξ, βένμκηαξ, βενκχ, βενκάς, βενάγς, 

βεναηεζά, βένζηα, βενμκηζζιυξ, βένζημξ, βενμκημ-, βναφξ, 

βνδφξ, βναία, βνεφξ, βνζά, βζαβζά, βεβέξ, βένκς, βένια, 

βένζζιμ, βενιέκμξ, βενηυξ, βενηά. 

 

                                Ρίγα  πζα-  >  αη- 

 

   λαίκς μκμιαημπμζία εη ημο ήπμο ημο λοζίιαημξ πζα- (πξ>λ), 

ιέθθ. λα-κχ, παε. αυν. ε-λά-κεδκ- λαίκς, λές, ηηεκίγς, 

θακανίγς, ηαεανίγς, ηαηενβάγμιαζ.  λάιια (λάζια, ζι>ιι), 

λακάς, λακηυ, λάκδζζξ, λέζζξ (α>ε), λέζια, λεζιή, λεζηήν, 

λάζηδξ, λεζηζηυξ, λεζηυξ, λεζημονβία (ένβμκ), λέζηνζλ, 

λέζηνμκ, λές, λζθάνζ (ε>ζ), λδκυξ (α>δ)- μ ημνιυξ δέκδνμο, 

δζυηζ απμθθμζχκεηαζ, επίλδκμκ, λυακμκ (ε>μ), λμακδθυνμξ, 

λμάκζμκ, λυμξ, λμακμονβία, λμακμ-, λαββθίγς (βθίκηγα, κβ>ββ). 

 

   λφς λαίκς, α>ο- λές, ηάκς ηάηζ θείμ, ηκάπης φθαζια ιεηά 

ηδκ φθακζή ημο, ζηαθίγς, πανάγς.  λουεζξ, λφζζξ, λφζζθμξ, 

λφζια, λοζιάηζμκ, λοζιαηχδδξ, λοζιή, λοζιυξ, λοζηάνπδξ, 

λοζηήν, λοζηήνζμξ, λφζηδξ, λοζηζδςηυξ, λοζηζηυξ, λοζηίξ, 

λοζημαυθμξ, λοζηυκ, λοζηυξ, λοζημ-, λφζηνα, λφζηνμκ, 

λοζηνςηυξ, λφζηςν, λφκς, λοζζά, λοζζιαηζά, λφζζιμ, 

λοζιάνα, λοζμφνα, λοζηά, λοζηνί, λοζηνίγς, λφζηνζζια, 

λοζηήνζ. 

 

   λονές λφ-ς + νές- λονίγς. λονάς, λφνς, λονίγς, 

λοναίμξ, λονίξ, λονήηδξ, λονήζζιμξ, λφνζζζξ, λονδζιυξ, 

λονίαξ, λονζάς, λφνζμκ, λονάθζμκ (οπμημν.), λφνζζια, 

λοναθίγς, λονμ-, λονυκ, λονυξ, λμφνα (ο>μο), λμονάθζ, 

λμοναθίγς, λμφνζζια, λμονζζηζηυξ. 

 

   ηηεζξ λές, λ>πζ>ηη- πηέκζ, ηζμοββνάκα.  ηηεκίγς, ηηέκζμκ, 

ηηεκζζιυξ, ηηεκζζηήξ, ηηδδχκ (ε>δ), ηηέκμκαξ, ηηέκζ, 

ηηεκζαίμξ, ηηέκζμ, ηηεκζμεζδήξ, ηηέκζζια, ηηεκζζηήξ, 

ηηεκζζηζηυξ, ηηεκίηδξ, ηηεκμεζδήξ, ηηεκςηυξ, ηηεκμ-, πηέκα, 

πηεκάηζ, πηέκζ, πηεκίδζ, πηέκζζια, πηεκζζηήξ, πηεκζζηζηυξ, 

πηεκμ-. 

 

   αλίκα  α (επζηαη.) + λές (ε>ζ)- ενβαθείμ βζα ζηάρζιμ βδξ.  

άλζκα, αλζκάνα, αλζκανάξ, λζκανάξ, αλζκάνζ, λζκάνζ, αλζκανζά, 

λζκανζά, αλζκανίγς, λζκανίγς, αλζκάνζζια, αλζκίηζα, αλζκμ-, 

αλζκμβφνζ, αλζκμνφβζ (ακηζιεηάε.), αλίκδ, αλζκάνζμκ, 

αλζκίδζμκ, αλζκμ-. 

 

   μλφξ μ (εοθςκ. ή ελ α επζηαη.) + λφ-ς, δζυηζ δζα ηδξ λφζεςξ 

ηαείζηαηαζ ηάηζ μλφ- μλφξ, ιοηενυξ, ημθηενυξ, ζμοαθενυξ, επί 

υπθςκ, επί θίεμο, επί ήπμο, ζθμδνυξ, αίαζμξ, δζαπεναζηζηυξ, 

ηαοζηζηυξ, επί ηδξ υρεςξ, θαιπνυξ, επί ιμοζζηχκ ηυκςκ, επί 

βεφζεςξ, δνζιφξ, λζκυξ, επί μζιήξ, ιεηαθ., ηαπφξ, πθήνδξ 

μνιδηζημφ πάεμοξ, εοηίκδημξ.  μλφα, μλφδ, μλοά, μλέα (εη ηδξ 

ποηκυηδηαξ ηςκ δαζχκ ηδξ, ακένπεηαζ βνήβμνα ζε φρμξ, 

θαιαάκμοζα μλφ ζπήια)- ημ δέκδνμ μλοά, μλφσκμξ, μλέσκμξ, 

μλέσκμ, μλο-, μλοημΎα (αημή), μλοδημΎα, μλφιςνμξ (ιςνυξ), 

μλοκηήν, μλφκς, πανμλφκς, πανυλοκζζξ, μλουεζξ, μλονεβιία 

(ενεοβιυξ), μλφννζξ (νζξ), μλφννζκ, μλοννμπία (νέπς), 

μλφννμπμξ, μλφννοβπμξ (νφβπμξ), μλφηδξ, μλφηδηα, μλοηζηυξ, 

μλφημκμξ (ηυκμξ), πανμλφημκμξ, μλοςπήξ (ςρ), μλεία, μλίκα 

(εζ>ζ), θμλυξ (επί, π>θ), θμλυηδξ, θμλίκμξ, θμλίπεζθμξ 

(πείθμξ), θμλυπεζθμξ. 

 

   υλμξ μλφξ = λζκυξ- λίδζ, μίκμξ αδφκαημξ, εθαθνυξ, επί 

ακενχπμο, δφζηνμπμξ, δνζιφξ.  μλαθίξ, μλάθεζμξ, μλάθιδ 

(άθιδ), μλείδζμκ, μλίδζμκ, μλενίαξ, μλδθίξ, μλδνυξ, μλίγς, 

μλίκδξ, υλζκμξ, μλίξ, μλμ-, λίδζ, λζδάξ, Ξζδάξ, λζδάημξ, 

λζδενυξ, λζδζάγς, λζδυθαδμ, λζκίγς, λζκήενα, λζκίθα, λίκζζια, 

λζκυ, λζκμ-, Ξζκμκένζ, λζκυξ, λζκμφηζζημξ, λζκμθένκς. 

 

   ςηφξ α (επζηαη.) + μλφξ ( = ηαπφξ, εοηίκδημξ) > αμλφξ > 

ςλφξ (αμ>ς) > ςηφξ (λ>η)- ηαπφξ, μνιδηζηυξ, ηαποηίκδημξ, 

μλφξ.  ςηφηενμξ, ςηφηαημξ, χηζζηα, ςηίςκ, χηζζημξ, 

ςηέςξ, ςηαθέμξ, χηα, ςηφηδξ, ςηήεζξ, ςηο-, ςηφκς, ςηίξ, 

χηζιμκ, χηζκμκ, ςηοεπήξ (έπμξ), άηαημξ (α, επζηαη., ας>α, 

ο>α), αηάηζμκ. 

 

   Χηεακυξ ςηέ-μξ (βεκ. ημο ςηφξ) + αθξ (θ>κ), δζυηζ μ 

ιδνμξ ημκ εεςνμφζε ιέβα πμηαιυ νέμκηα ηοηθμηενχξ βφνς 

απυ ηδκ βδ ηαζ επζζηνέθμκηα ζημκ εαοηυ ημο, ςηεάκζμξ, 

Χηεακδζάξ, Χηεάκδξ, Χηεακίκδ, ςηεάκζμξ, ςηεακζζιυξ, 

Χηεακίηζξ, Χηεακυκδε, Χηεακίξ. 

 

   άβκοιζ ιέθθ. άλς, αυν. έαλα, απανέιθ. άλαζ. Ώπυ ημ αλ-ίκδ 

(μλφξ), δζυηζ δ ααζζηή ημο έκκμζα είκαζ δ ημο ηθάς, απμηυπης 

(αλίκδ). Καζ ημ ηθάς ηαζ ημ άβκοιζ ζδιαίκμοκ ηαζ δζαεθχιαζ, 

εναφς, ηζαηίγς, αυν. α΄ εάβδκ (η>β). Δ φπανλδ F (Fεάβδκ, 

Ώζμθ., ηαοάλαζξ ακηί ηαηFάλαζξ) πζεακυκ κα πνμήθεε εη ημο 

παίς, πής = παηάζζς, δδθαδή πδάλς ( = πθήηης δζα μλέςξ 

ακηζηεζιέκμο) > πάλς > Fάλς (αθ. βαηηυξ)- ηθάς, εναφς, 

ηζαηίγς, ζοκηνίας, είιαζ ηεεθαζιέκμξ.  αβή, αβά, άβια, 

αβιυξ, άβακμξ, βαηηυξ (αθ. άβκοιζ, F>β), ααβήξ (α, ζηενδη.), 

άαηημξ, άβακμ, ηαηάβκοιζ, ηάηαβια, αηηέα ( = ημοθμλοθζά, 

ηζαηίγεηαζ εφημθα, πμκηναθεζιέκμ ζζηάνζ ημ μπμίμ είκαζ ςζάκ 

ηζαηζζιέκμ), αηηή (ζοκδν. ημο αηηέα, αθ. αηηή ζηδκ επυιεκδ 

πανάβναθμ). 

 

   αηηή μ ιδνμξ ηδκ παναηηδνίγεζ ηναπεία (ηναπφξ, επί 

ακςιάθμο θίεμο), ορδθή ηαζ απυηνδικδ. Ο ίδζμξ ακαθένεζ ημ 

μλφξ επί θίεςκ. Βπμιέκςξ εκκμεί απυηνδικμ άηνμ βδξ πνμ ηδξ 

εαθάζζδξ, αθθά ηαζ ορδθυ. Καηυπζκ βεκζηεφεδηε δ έκκμζα επί 

πάζδξ αηηήξ (παναθίαξ). Άνα εη ημο μλφξ > μλή > μηηή 

(ηζ>ηη) > αηηή (μ>α) ή εη ημο άβκοιζ (αθ.ά-αηημξ, δδθαδή 

υπμο εναφμκηαζ ηα ηφιαηα (αθ. αηηή ζημ άβκοιζ)- παναθία, 

ηονίςξ ημ ηνδικχδδξ ιένμξ, άηνα βδξ εζζδφμοζα ζηδ 

εάθαζζα, αηνςηήνζμ, παναθία απυηνδικδ ηαζ ορδθή, 

πενζυκδζμξ.  αηηάγς, αηηαίκς, αηηαζκυς, αηηαίμξ, 

αηηαζςνές (μφνμξ), αηηςνές, αηηαίςνμξ, αηηςνυξ, 

άηηζμξ, αηηίηδ, άηηζμκ, Άηηζα, Ώηηή, απηή, αηηαζςνυξ, 

Ώηηαία, Ώηηαίμ, αηηαζςνχ, αηηςνχ, αηηαζςνία. 

 

   αηηίξ εη ημο μλφξ ( = ηαπφξ, βζα ηδκ ηνμπή αθ. αηηή), δζυηζ 

ημ μλφξ ακαθένεηαζ ζημκ ιδνμ ηαζ επί ημο θςηυξ (μλφξ = 

θαιπνυξ)- αηηίκα δθίμο, θςηυξ, θαιπνυηδηα, δ αηηίκα ημο 

ηνμπμφ.  αηηζκδδυκ, αηηζκμ-, αηηίκα, αηηζκχδδξ, 

αηηζκμεζδήξ, αηηζκυεζξ, αηηζκςηυξ, αηηζκ-, αηηζκέκζμξ, 

αηηζκίδεξ, αηηζκίγς, αηηζκζηυξ, αηηίκζμκ, αηηζκίζημξ, 

αηηζκζζιυξ, αηηζκμφθα, αηηίδα (κ>δ), απηίδα, απηζκμ-, 

αηηζκμθυβμξ, αηηζκμβναθία, αηηζκμθμβζηυξ. 

 

   λίθμξ μλ-φξ + ίθζ ( = ζζπονχξ, ηναηαζυξ)- ημ λίθμξ, λζθίαξ, 

είδμξ θοημφ.  ζηίθμξ (λ>ζη), ζηζθίαξ, λίθδ, λζθήνδξ, 

λζθδθμνές, λζθδθυνμξ, λζθίδζμκ, λζθίγς, λζθίκδα, λζθίμκ, 

λζθίμξ, λίθζμξ, λίθζζια, λζθζζιυξ, λζθζζηήν, λζθζζηήξ, 

λζθζζηφξ, λζθμ-, λζθμοθηία (έθης), λζθμοθηυξ, λζθμονβυξ 

(ένβμκ), λζθφδνζμκ, λζθαζηία (αζηές), λζθμιαπία, 

λζθμιάπμξ. 

 

   αηςηή ακαδζπθ. ημο ςηφξ ( = μλφξ)- αζπιή, άηνα.  άηςκ ( 

= ημ αηυκηζμ, μ ιδνμξ ημ απμηαθεί εφλεζημκ ηαζ μλφ), 

αηυκηζμκ, αημκηί, αημκηίαξ, αημκηίγς, αηυκηδζζξ, 

αηυκηζζια, αημκηζζιυξ, αημκηδζηήν, αημκηδζηήνζα, 

αημκηζζηζηυξ, ελαημκηίγς, ελαημκηζζιυξ, αημκηζζηήξ, 

αημκηζζηφξ, αημκημ-, αηυκηςξ, αηή, εοήηδξ, αηίξ, αηίδα, 

άηαζκα, άηακ, άηακεα, αβηάεζ, αβηαεζά, αηαίδ, ακηαηαίμξ 
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(ακηί), αηακεεχκ, αηακείαξ, αηακείγς, αηάκεζκμξ, 

αηακείςκ, άηακεμξ, άηακμξ, αηακίγς, άηανκα, αηάπιεκμξ, 

αηέζηνα, αηεζηνίξ, αηέζηνζα, άηκδζηζξ, αημκάς, αημκχ, 

αηυκδ, αηυκδζζξ, αηυκζζια, αηυκζ, αημκδηί, ακαημκδηί, 

αημκίγς, ααηίδςημξ, αιθήηδξ (αιθί). 

 

   έπζξ αηίξ, α>ε, η>π- δ μπζά.  μπζά (ε>μ), υπεκηνα, έπζδκα, 

επζεφξ, επείδζμκ, επζδκήεζξ, επζδκαίμξ, επζδκμεζδήξ, 

επζδκχδδξ, επίεζμκ, έπζμκ, Βπίκαζ, Βπζκάδεξ, επζκαίμξ, 

επζμθέηηδξ (ζοθ-θέβς), επίκμξ, επίκδ, επζκχδδξ, επζκέεξ, 

επίκεξ, πήν (α-ηή)- ζηακηγυπμζνμξ. 

 

   ηχκςρ α-ης-ηή, ά-ηςκ + είηε εη ημο ςρ (δζυηζ θένεζ ηεκηνί 

ζημ πνυζςπμ) είηε εη ημο μρ-έ ( = ανβά, δζυηζ ειθακίγμκηαζ 

ηαηά ημ ζμφνμοπμ, ςρ-ζηυηδηα = «βξάδηνλ ίθνληα» Δζφπ.)- ημ 

ημοκμφπζ.  ηςκςπείμκ, ηςκςπεχκ, ηςκχπζμκ, ηςκςπμεζδήξ, 

ηςκςπχδδξ, ηςκςπμζθνάκηδξ (μζθναίκμιαζ), ημοκμφπζ, 

Κμοκμπζά, ημοκμοπζένα. 

 

   ηχκμξ α-ης-ηή, ά-ηςκ, απμθήβεζ ζε μλφ άηνμ- 

ημοημοκάνα, μ εδχδζιμξ ζπυνμξ ημο πεφημο, ημ δέκδνμ πίηοξ, 

δ πίζζα δ παναζηεοαγυιεκδ εη ηςκ ηχκςκ πίηομξ, ημ 

βεςιεηνζηυ ζηενευ ζπήια, αέιαζλ, δ ημνοθή ηδξ 

πενζηεθαθαίαξ.  ηςκάνζμκ, ηςκάς, ηχκδζζξ, ηςκίαξ, 

ηςκζηυξ, ηςκίμκ, ηχκζμκ, ηςκίξ, ηςκίηζξ, ηςκμεζδήξ, ηςκμ-, 

ηχκεζμκ (ημ δδθδηήνζμ, εη ημο ηςκάς = πενζδζκχ ςξ ηχκμ, 

πενζζηνέθς, ηα ζοιπηχιαηα ηδξ δδθδηδνζάζεςξ), 

ηςκεζάγμιαζ, ημοημοκάνα (ακαδζπθ.), ημοημοκάνζ. 

 

   αηιή αη-ηςηή, αη-ίξ, αη-ή- μλφ ζδιείμ, ημ ημθηενυ ιένμξ 

ιαπαζνζμφ, άηνα, ημ φρζζημ ή ζπμοδαζυηενμ ζδιείμ ηάεε 

πνάβιαημξ, ημ άκεμξ, ημ γεκίε, επί ηδξ ακενχπζκδξ δθζηίαξ, μ 

ηάθθζζημξ πνυκμξ, δ ηαηάθθδθδ ζηζβιή.  αηιάγς, αηιάς, 

παναηιάγς, παναηιή, αηιαζηήξ, αηιαίμξ, αηιήκ (αζηζαηζηή 

ημο αηιή, εκ πνήζεζ ςξ επίνν. = αηυιδ, έηζ), αηυιδ (αηιήκ), 

αηυια, αηιαζηζηυξ, αηιδκυξ, άηιδκμξ. 

 

   ηάηημξ αη-ίξ > αη-αη-ημξ > ηάηημξ- ημ αηακεχδεξ θοηυ 

ηαζ μ ηανπυξ αοημφ.  ηαηηχδδξ, ηαηημεζδήξ. 

 

   ζζα μλφξ > υη-ζα > υζζα (ηζ>ζζ), έπεζ μλεία ημνοθή- ημ 

υνμξ ζηδ Θεζζαθία.   

 

   έβπμξ άη-ςκ +έπς > αηπμξ > έβπμξ (α>ε, ηπ>βπ)- δυνο, 

αηυκηζμ.   

 

   αβακαηηές άβακ + αη-ίξ, βεκ. αηίδμξ > αηδυξ > αηηυξ, δ>η, 

αθ. ά-αηημξ, αηηή (άβκοιζ), δζυηζ ηονίςξ ζδιαίκεζ αζζεάκμιαζ 

ζθμδνυ ενεεζζιυ- μνβίγμιαζ, δοζανεζημφιαζ, ακζχιαζ.  

αβακάηηδζζξ – ηονίςξ πυκμξ ηαζ θοζζηυξ ενεεζζιυξ, 

δοζεοιία, ακία, αβακαηηδηυξ, αβακάηηζζια, αβακαηηδηζηυξ, 

αβακαηηζηυξ, αβακαηηζηχξ, αβακαηηζζιέκμξ, αβακάπηδζδ, 

αβακάπηζζια, αβακαηηζζιυξ, αβακαπηζζιυξ, αβακαηηχ, 

αβακαπηχ, αβακαπηίγς, αβακαπηχ. 

   πέθεηοξ πενί (έθενε δφμ αζπιέξ) + αηίξ > πεναηζξ > πέθεηοξ 

(ν>θ, α>ε). Οζ ηφπμζ πεθεηηάς, πέθεηημκ ηαζ διζπέθεηημκ 

ιάθθμκ δεκ εβνάθδζακ ιε δφμ η πάνζκ ημο ιέηνμο, υπςξ 

εεςνμφκ ηάπμζμζ βναιιαηζημί, αθθά δζυηζ πανήπεδζακ εη ημο 

αηςηή > αηηή- αλίκα αιθίζημιδ (πενί) βζα δεκδνμημιία, ςξ 

πμθειζηυ υπθμ.  πεθεηάξ, πεθεηάς, πεθέηδια, πεθέηδζζξ, 

πεθεηδηήξ, πεθεηδηυξ, πεθεηήηςν, πεθεηδθυνμξ, 

πεθεηοθυνμξ, πεθεηίγς, πεθέηζμκ, πεθεηζζιυξ, πεθεημφδζ, 

πεθεημ-, πεθεηοκάνζμκ, πέθεηημκ (αθ. πέθεηοξ), πεθεηηάς, 

διζπέθεηημκ, πεθέηζ, πεθεημφδα, πέθολ, πεθφηζμκ, πεθεηάκ 

(πανοδάηζμ πηδκυ πενζθαιαάκμκ υπςξ θαίκεηαζ δφμ είδδ, ημκ 

έπμκηα πθαηφ, πεθεημεζδέξ νάιθμξ ηαζ ημκ ημζκυ πεθεηάκμ), 

πεθεηάκμξ, πεθεηίκμξ, πεθεηζκμεζδέξ, πεθεημεζδήξ, 

Πεθεηάκμξ, πέθεηαξ, Πέθεηαξ. 

   ηεκηές α-η-ίξ + εκηυξ- ηεκηχ, ηεκηάς, ακαβηάγς κα 

πνμπςνήζεζ, επί ιεθζζζχκ ηαζ ζθδηχκ, ηεκηνίγς, πθδβχκς, 

ιαπαζνχκς, αζκές, ηάκς ηεκηήιαηα ζε φθαζια.  ηεκηχ, 

ηεκηάς, ηεκηεφς, ηεκηνίγς, ηέκηδια, ηέκηδζζξ, ηέκηζζια, 

ηεκηζζιέκμξ, ηεκηδηήνζμκ, ηεκηδηήξ, ηεκηδηζηυξ, ηεκηδηυξ, 

ηεκηδιέκμξ, ηεκηυς, ηέκηνμκ ( = μλφ άηνμ, ηεκηνί, ημ ιδ 

πενζζηνεθυιεκμ ζηέθμξ ημο δζααήηδ, ημ μπμίμ θένεζ ηέκηνμ, 

μλφ άηνμ ηαζ ελ αοημφ ημ ηέκηνμ ημο ηφηθμο ηαζ πακηυξ 

πνάβιαημξ, ημ ηέκηνμ ηςκ ιεθζζζχκ, πυζεδ, δ αζπιή ημο 

δυναημξ, ιεηαθ., παναηίκδζδ, πανυνιδζδ), ηεκηνήεζξ, 

ηεκηνδκεηήξ (ήκεβημκ, επί ίππςκ), ηεκηνζηυξ, ηεκηνίκδξ, 

ηέκηνζμκ, ηεκηνίξ, ηεκηνίζημξ, ηεκηνζζιυξ, ηεκηνίηδξ, 

ηεκηνμ-, ηεκηνυς, επζηεκηνχκς, επζηέκηνςζζξ, 

επζηεκηνςιέκμξ, ηεκηνχδδξ, ηέκηνςκ, ηέκηνςζζξ, 

ηεκηνςηυξ, ηέκηςν, ηεκηχκ, ηεκηςκάνζμκ, ηεκηχκζμκ, 

Κεκηνί, ηεκηδιαηζά, ηεκηδζζά, ηεκηήζηνα, ηεκηήηνα, 

ηεκηίζηνα, ηεκηδηήνζ, ηεκηζηζηή, ηεκηζζηυξ, ηεκηζά, ηεκηίδζ, 

ηεκημφηθα, ηέκημοηθμ, ηεκηνάδζ, ηεκηνίδα, ηεκηνζδχκς, 

ηεκηνμιυθμξ (αθ. αθχζης), ηεκηνχκς, Κεκηνμπχνζ, 

ηεκηνφθθζμκ, ηέκηνςια, ηέκηνςκαξ, ηεκηνχμξ, ηεκηνςηυξ. 

   ημκηυξ ηεκηές, ε>μ- ημκηάνζ, ημκηάνζ ιε άβηζζηνμ, ημ λφθμ 

ημο δυναημξ.  ηυκηαλ (αηή), ημκηάηζμκ, ημκημαμθές, 

ημκημθυνμξ, ηυκηςζζξ, ημκηςηυξ, ημκηανάημξ, 

ημκημπαίηηδξ. 

 

   ηεζηυξ ηέ(κ)ζαζ, απανέιθ. ημο ηεκηές- ηεκηδηυξ, 

ηεκηδιέκμξ, γςζηήναξ.  ηέζηνμξ, ηέζηνμκ, ηεζηνίηδξ, 

ηεζηνμ-, ηέζηνςζζξ, ηεζηνςηυξ. 

 

   Κέκηαονμξ ηέκη-ςν ( = μ ηεκηχκ, «θέληνξεο ίππσλ» Εθ.) + -

αονμξ (ηαηάθδλδ), ήζακ αμοηυθμζ έθζππμζ. Βπεζδή υιςξ 

ζδιαίκεζ ηαζ παζδεναζηήξ αθθά ηαζ ηα αζδμία ίζςξ εη ημο 

ηεκηές ( = αζκές) κα πνμένπεηαζ- θοθή ηαημζημφζα ιεηαλφ 

Πδθίμο ηαζ ζζδξ, παζδεναζηήξ (εη ηδξ ηηδκχδμοξ ζανηζηήξ 

δζαεέζεςξ αοηχκ), ηά αζδμία.  Κεκηαφνεζμξ, Κεκηαονίδδξ, 

Κακηαονζηυξ, Κεκηαονμ-, ηεκηαφνεζμκ, ηεκηαφνζμκ, 

ηεκηαονίξ. 

 

   αζπιή αηιή, α>αζ, η>π- ημ άηνμ ημο δυναημξ ή θυβπδξ, μλφ 

άηνμ, θυβπδ, δυνο, πυθειμξ, ιάπδ, επί θμζιζηήξ κυζμο, 

θζθμπυθειμ πκεφια .  αζπιάεζξ, αζπιάγς, αζπιάθςημξ 

(άθςζζξ), αζπιαθςζία, αζπιαθχηεοια, αζπιαθςηεφς, 

αζπιαθςηίγς, αζπιαθςηζηυξ, αζπιαθςηίξ, αζπιαθχηδζζξ, 

αζπιαθςηζζηήξ, αζπιήεζξ, αζπιδηά, αζπιδηήν, αζπιδηήνζμξ, 

αζπιδηήξ, αζπιμ-, απαΎκδξ (δζεηήξ έθαθμξ, θυβς ηςκ εζξ μλφ 

απμθδβυκηςκ ηενάηςκ ηδξ).  

 

   αίια (δαζ.) αζπιή > αίπια > παίια (ιεηάεεζδ) > αίια (ημ π 

ζε δαζεία, αθ. βαίια, π>β), δζυηζ απυ αζπιδνυ ακηζηείιεκμ 

δζαννδβκφεηαζ ημ δένια ηαζ ελένπεηαζ ημ αίια, αθ. αζιαζία- ημ 

αίια, επί πακηυξ μιμζάγμκημξ ιε αίια, αζιαημποζία, ζοββέκεζα 

ελ αίιαημξ.  αζιαζία (μ ιδνμξ, Οδ. Χ 224, 229, ακαθένεζ υηζ 

δζ’ αοηήξ πενζέθναγακ ηα πενζαυθζα, υπςξ αηυιδ ηαζ ηχνα 

βίκεηαζ δζ’ αβηαεςηχκ ηθαδζχκ επί λενμθζεζάξ. Άθθμζ 

ενιδκεφμοκ ηδκ θέλδ ςξ ημίπμ εη λδνχκ θίεςκ. πςξ ηαζ κα 

έπεζ ημ πνάβια ηαζ η’ αβηάεζα ηαζ μζ πέηνεξ πνμηαθμφκ 

εηδμνέξ ηαζ αζιμνναβίεξ), αζιαζζμθμβές (ζοθ-θέβς), 

αζιαζζχδδξ, αζιαημνίαζ (ημνέκκοιζ), αζιαημονίαζ, αζιάζζς 

(άβς, βζ>ζζ), αθαζιάζς (απυ), αθαίιαλζξ, αζιαηηυξ, 

αζιαηηζηυξ, αζιαθέμξ, αζιαθςπίξ, αζιάθςρ, αίιαλζξ, αζιάξ, 

αζιαβςβυξ, αζιαηάς, αζιαηεηποζία (εηπφς), αζιαηδνυξ, 

αζιαηδθυνμξ, αζιαηία, αζιαηζαίμξ, αζιαηζηυκ, αζιαηζηυξ, 

αζιάηζκμξ, αζιάηζμκ, αζιαηίηδξ, αζιαημ-, αζιαηυεζξ, 

αζιαηυς, αζιαηχδδξ, αζιαηςπυξ (ςρ), αζιαηχρ, αζιδνυξ, 
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αίικζμκ, αζιμ-, αζιυννμζα (νές), αζιμννμΎξ, αζιμννμΎδα, 

αζιμνναΎδα, αζιυς, βαίια (αθ. αίια, π>β), αζιαηάηζ, αζιάηζ, 

αζιαηάνδξ, αζιαηάνζημξ, αζιαηδνυηδξ, αζιαηίκδ, 

αζιαηίζζμξ, αζιάηςια, ιάηςια, αζιαηχκς, ιαηχκς, 

Ώίιμκεξ, Ώζιμκίδδξ, Ώζιμκίαζ, Ώζιμκζέξ, Ώζιυκζμκ, αζιςδές, 

αζιχδδξ, αζιςδία, αζιςδζαζιυξ, αζιςδζάς, αζιχκζμξ, 

αζιςπυξ (ςρ), ιμοδζάγς (αζ-ιςδζάς), ιμφδζαζια, 

ιμοδζάζηνα, ιαημηυας, ιαημηοθίγς, αζιαημηοθίγς, 

ιαημηφθζζια, αζιαημηφθζζια, ιάκηαηαξ (ημ ηζζιπμφνζ), 

αοεαίιςκ (αοηυξ), ακαίιςκ, άκαζιμξ, ακαζιςηί, ακαζιαηηί, 

ακαζιυηδξ, ακαζιία, ακαζιζηυξ. 

 

   ιμηυξ αί-ια, αζιμ- > αζ-ιμζηάξ (ίζηδιζ) ιμζηυξ > ιμηυξ- 

θζκυ λακηυ πνμξ εεναπεία ηναοιάηςκ.  ιμημθφθαλ, ιμηυς, 

ιυηςια, ιυηςζζξ, ιμηάνζμκ, έιιμημξ (εκ). 

 

   ιζανυξ αίια > αζιδνυξ > αζιανυξ > ζιανυξ (αζ>ζ) > ιζανυξ 

(ιεηάεεζδ)- ηδθζδςιέκμξ ιε αίια, θενςιέκμξ, ιμθοζιέκμξ, 

αηάεανημξ, αδεθονυξ, ζηοβενυξ, εκαβήξ, απνείμξ.  ιζαίκς, 

ιζαζααδία (αάδμξ), ιζαζαζυς (αζυς), ιζαζβαιία, ιζαζ-, 

ιίακζζξ, ιζακηήνζμκ, ιζάκηδξ, ιζακηζηυξ, ιζακηυξ, ιζανία, 

ιζανμ-, ιζανυηδξ, ιζανμονβία (ένβμκ), ιζανμζφκδ, ιίαζια, 

ιζαζιυξ, ιζάζηςν, ιίαπμξ, αιίακημξ, Λάιζα (θα, επζηαη., 

ιοεχδεξ ηέναξ ηνεθυιεκμ ιε ακενχπζκεξ ζάνηεξ), θάιζα, 

θάικα, θάικδ. 

 

   ιίθημξ ιζακηυξ > ιίκημξ > ιίθημξ (κ>θ)- ενοενά βδ, μνοηηή 

ηυηηζκδ ααθή, ενοενυξ ιυθοαδμξ, ζπμζκί ιειζθηςιέκμ, 

ενοζίαδ.  ιζθηυς ( = πνίς δζα ιίθημο, δζα ιειζθηςιέκμο 

ζπμζκζμφ έθενκακ ζηδκ εηηθδζία ημοξ πενζθενυιεκμοξ ζηδκ 

αβμνά πμθίηεξ), ιζθηείμκ, ιίθηεζμξ, ιζθηδθζθήξ (αθείθς), 

ιίθηζκμξ, ιζθηίηδξ, ιζθημ-, ιζθηχδδξ, ιζθηςνοπία (μνφζζς), 

ιζθηςηυξ, Μζθηζάδδξ. 

 

   ιζζές ιε-ιίαζιαζ (πνηι. ημο ιζαίκς) > ιζαζ- > ιζζ- > 

ιζζές- ιζζχ, απμζηνέθμιαζ, επενεφμιαζ, απμηνμφς, δεκ 

εέθς.  ιζζ-, ιζζένςξ (ένςξ), ιίζδενμκ, ιίζδια, ιζζδηήξ, 

ιζζδηίγς, ιζζδηζηυξ, ιζζδηζηχξ, ιζζδηυξ, ιζζδηή, 

ιζζήκενςξ (ένςξ), ιζζδηία, ιίζδηνμκ, ιζζμ-, ιζζχδδξ. 

 

   θυβπδ θα (επζηαη.) + αηίξ, άβ-κοιζ + έπς > θααβπδ > θάβπδ 

> θυβπδ (α>μ)- επζδμναηίδα, δ αζπιή, δυνο, αηυκηζμ, ζχια 

θμβπμθυνςκ.  θμβπάγς, θμβπαίμξ, θμβπάζεδ, θμβπάνζμκ, 

θμβπεφς, θμβπήνδξ (άνς), θμβπήκοηημξ (κφζζς), 

θμβπδθυνμξ, θμβπίαξ, θμβπίδζμκ, θυβπζιμξ, θυβπζμκ, θμβπίξ, 

θμβπίηδξ, θμβπμ-, θμβπυς, θαβηία (π>η), θαβηέμθα, αβηεία 

(θ-αβηεία). 

 

   βθςπίκ θα (επζηαη., θ>βθ) + αηίξ, αζπ-ιδ (αθ. έπζξ) > β-θα-

αζπ-ίκ > βθςπίκ (ααζ >ς)- ηάεε πνμέπμοζα αζπιή ή αηςηή, 

ιφηδ, ημ άηνμ ημο θμονζμφ ημο γοβμφ, αηςηή αέθμοξ.  βθςπίξ, 

βθχλ. 

 

   εήβς ε απυ ζ, εη ηδξ ζείζεςξ (ζείς) + αη-ίξ, άβ-κοιζ, αζπ-

ιδ > ε-άβ-ς > εήβς (α>δ)- αημκίγς, μλφκς, ιεηαθ., 

πανμηνφκς, δζεβείνς.  εδβυξ, εδβαίκς, εδβαθέμξ, εδβάκδ, 

εδβακίηδξ, εδβάκεμξ, εήβζξ. 

 

   κφζζς εκ + αη-ίξ, άβ-κοιζ (ιέθθ. κφλς) > εκ-άη-ζς > 

κάηζς > κάλς > κφλς (α>ο)- ηεκηχ, ςεχ, ζπνχπκς, ηηοπχ, 

δζαπείνς.  κφβια, κφπια, κφβδδκ, κοβιυξ, κφβς, κφλζξ, κφλδ, 

κδβιή, κφζζμξ, κφζμξ, κοβιαηχδδξ, κοηπάγς, υκολ (μ, 

εοθςκ.), μκοπίγς, μκοπζζηήν, μκοπέα, μκοπαίμξ, μκοπζιαίμξ, 

μκφπζκμξ, μκφπζμκ, μκοπζζιυξ, μκοπζζηήνζμκ, μκοπίηδξ, 

μκοπχδδξ, μκοπμεζδήξ, μκοπυς, κφπζ, κοπάηζ, κοπάημξ, κοπζά, 

κοπζάγς, κοζηένζ, κοζηενζά. 

 

   αιφζζς α (επζηαη.) + κφζζς (κ>ι)- ηζμοββνακίγς, 

ηαηαζπίγς, ζπανάζζς, ηναοιαηίγς.  αιφλ (αιφλς, ιέθθ. ημο 

αιφζζς), άιολζξ, αιοπή, αιοπδδυκ, αιζπαίμξ, αιδπίξ, αιοπί, 

αιοπιυξ, αιοπχδδξ, άιοβια, αιοβιυξ, ιφβιαηα, 

αιοηθαΎγς, αιοηάθδ, αιοηάθαζ, αιοηαθαί, Ώιφηθαζ, 

Ώιοηθαίμξ, Ώιοηθαεφξ, αιοηηέμκ, αιοηηζηυξ, ακήιοηημξ 

(ακ, ζηενδη.). 

 

   ιάπαζνα α-ιοπ-ή (ο>α) + αζν-ές ( = θμκεφς, δζυηζ δζ’ αοηήξ 

έζθαγακ μζ πμθειζζηέξ ηα εφιαηά ημοξ ζημκ πυθειμ)- ιαπαίνζ.  

ιαπαζνίδζμκ, ιαπαίνζμκ, ιαπαζνίξ, ιαπαίνζ, ιαπαζνζςηυξ, 

ιαπαζνςηυξ, ιαπαζνμ-, ιαπαζνάηζ, ιαπαίνα, ιαπαζνάδζημ, 

Μαπαζνάδμ, Μαπαζνάξ, ιαπαζνάξ, ιαπαζνζά, ιαπαζνίδζ, 

Μαπαζνμί, ιαπαίνςια, ιαπαζνχκς. 

 

   ιάπδ αθ. ιάπ-αζνα- αβχκαξ, ιάπδ, πεδίμ ιάπδξ, ένζδα, 

θζθμκζηία, θμβμιαπία.  ιαπαηάν, ιαπάς, Μαπάςκ, 

ιαπεμφιεκμξ, ιαπεζυιεκμξ, ιαπεηέμκ, ιαπήιςκ, ιάπδκδε, 

ιαπζζιυξ, ιαπδηήξ, ιαπδηζηυξ, ιαπδηυξ, δζαιάπδ, ιαπζηυξ, 

ιάπζιμξ, ιαπζιχδδξ, ιαπζζιυξ, ιάπμιαζ, ιαπμιέκςξ, 

ιαπμπμζυξ, ιάπζια, ιαπζιυηδξ, ιαπχκς. ιυεμξ (α>μ, π>ε), 

ιοείηδξ (μ>ο), ιοεζήηδξ, ιφεανπμξ. 

 

                             Ρίγα  πζα > αη- > ηεν- 

 

   ηείνς αη-ςηή, αη-ίξ + αείνς, αίνς (νίγα εν-, ιέθθ. η-εν-χ) 

> αη-αείνς > αηείνς > ηείνς. Άπακηεξ μζ πνμκζημί ηφπμζ ηςκ 

δφμ νδιάηςκ ζοκάδμοκ- απμηυπης, απμηέικς, ημονεφς, 

λονίγς, ηυας ηδκ ηυιδ, ηδκ αθήκς ημκηή, δνέπμιαζ, ενδιχκς 

πχνα, ζδίςξ απμηυπης ζζηδνά ηαζ ηάνπζια δέκδνα, 

ηαηαζηνέθς, αθακίγς, ζπανάηης, ηνχβς απθήζηςξ.  ηέννς 

(Ώζμθ.), ηεζνάξ, ηείνα, ηεζνμηυιδξ (ηυιδ), ηείνζξ, 

ηεηανιέκμξ (ηέηανιαζ, πνηι. ημο ηείνς), αηεζνμηυιδξ, 

αηενζμηυιδξ (ε-ηενζάιδκ, αυν. ημο ηείνς), ηάν ( = ηυιδ 

απμηεημιέκδ, εη ημο ηέ-ηαν-ιαζ), ηένια- ηειάπζμ, ιζηνυ 

κυιζζια, θεπηυ, ιζηνά ειπμνεφιαηα, ηενιαηίγς, 

ηαηαηενιαηίγς, ηαηαηενιαηζζιυξ, ηενιάηζμκ, 

ηενιαηζζιυξ, ηενιαηζζηήξ, ηενιαηυμιαζ, ηανιμδυηδξ, 

ηενιαημδυηδξ, αηέναζμξ (α, ζηενδη.), αηεναζυηδξ, 

αηεναζυμιαζ, αηεναζμζφκδ, αηένζμξ, ηανίς ( = απμηηείκς, 

εη ημο ηέ-ηαν-ιαζ), ηανζυς. 

 

  Κήν ηέ-ηαν-ιαζ, πνηι. ημο ηείνς, α>δ- εεά ημο εακάημο ή 

μθέενμο, εάκαημξ, ηαηαζηνμθή, αθ. ηανίς.  ηδναίκς, 

ηδναιφκηδξ (αιφκς), ηδναθίξ (άπης, αθή), ηδνέζζμξ, 

ηδνεζζθυνμξ, Κδνεζζζθυνδημξ, ηδνυμιαζ, επίηδνμξ, 

επζηήνζμξ, ηδνίθαημξ (θέκς, πέ-θαιαζ), ηδνμηνυθμξ, 

ηδνμοθηυξ (έθης). 

 

   ηένδμξ ηεν-χ (ιέθθ. ημο ηείνς) + δυζ-ζξ (δίδς)- ςθέθεζα, 

επζεοιία, αβάπδ ημο ηένδμοξ, πθδε., πακμφνβα, δυθζα 

ηεπκάζιαηα, απάηεξ.  ηενδαθέδ ( = αθεπμφ), ηενδαθή 

(ζοκδν.), ηενδαίκς, ηενδαθέμξ, ηενδαθευηδξ, 

ηενδαθευθνςκ (θνδκ), ηενδακηέμκ, ηενδακηήν, ηενδακηυξ, 

ηενδάνζμκ, ηενδδηζηυξ, ηενδία, ηενδέα, ηενδεία, ηενδίγς, 

ηενδίςκ, ηενδμ-, ηενδμζφκδ, ηενδφθζμκ, ηενδχ, ηενδχμξ, 

ηενδεφς. 

 

   Κάν ή εη ημο ηε-ηαν-ιέκδ (ιεημπή πνηι. ημο ηείνς) ηδκ 

ηεθαθή έπμκηεξ ή εη ημο Κδν ( = εάκαημξ, αθ. ηανίς) δζυηζ 

«Καξίλαη ζξελσδνί κνπζηθαί, αη ηνπο λεθξνύο ησ ζξήλσ 

παξαπέκπνπζαη πξνο ηαο ηαθάο θαη ηα θήδε (ιμζνμθμβήηνεξ), 

παξειακβάλνλην δε από Καξίαο γπλαίθαο» Δζφπ.. Ώθθά ηαζ 

«σο κηζζνθόξνη ερξεζηκνπνηνύλην θαηά ηαο κάραο ελ 

απνγλώζεη πξαγκάησλ όπσο κε απνιεζζώζηλ (Κδν) νη εθ ησλ 

πνιηηώλ ζηξαηηώηαη»- ηάημζημξ ηδξ Κανίαξ.  Κανία, Κάνεξ, 

Κάεζνα, Κανίκδ, Κανίγς, ηανζημενβήξ, Κανζηυξ, Κανζηυκ, 

Κανζηά, ηανζιμίνμοξ (ιμίνα, αθ. Καν), ηανιμίνδξ, 
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ηάζιμνμξ (ν>ζ), Κάνζμξ, ηαναάγς (αάγς), ηανααΎγς, 

ηαναακίγς, ηάναακμξ, ηαναάηζκαζ (αάδμξ). 

 

   πδνυς Κδν, η>π- ενδιχκς, ηαεζζηχ βοκαίηα πήνα, ένδιδ 

ακδνυξ, ζηενχ, απμζηενχ, αθήκς, εβηαηαθείπς.  πήνα, πήνδ, 

πήνμξ, πδνάγς, πδνυς, πήνακδνμξ, πδνακεία, πδνεία, 

πήνεζμξ, πήνεοια, πήνεοζζξ, πδνεφς, πδνζηυξ, πδνμζφκδ, 

πδνμηνμθείμκ, πδνάιαδ, πήνςζζξ, πδνςζηαί, πδνεία, 

πδνζυξ, ηένεοζζξ (π>η, δ>ε). 

   ηάνια ηέ-ηανιαζ, πνηι. ημο ηείνς- ημφνεια, βθεφημξ.  

βανβανεχκ ( = δ ζηαθοθή ζημ ζηυια, η>β), ηάνενα, ηανηυξ, 

ηάνκμξ, ηανυξ, ηάνκδ, αηανήξ (α, ζηενδη., επί ηυιδξ πμθφ 

ιζηνήξ χζηε κα ιδ ιπμνεί κα ηανεί, αναπφξ, ιζηνυξ, εθάπζζημξ, 

ζπεδυκ, ζηζβιή, επί πνυκμο), αηανεί, αηανζαίμξ, αηανζαίςξ, 

αηανζαία, άηανζ, αηάνζμκ, αηανή, αηανίαζζξ. 

 

   ηανπυξ ηέ-ηαν-ιαζ (πνηι. ημο ηείνς) + πά-μιαζ ( = 

απμηηχ)- ηανπυξ, παναβςβή, ηένδμξ, υθεθμξ, απμηέθεζια, δ 

πανεεκία.  ηανπαία, ηανπεία, επζηανπεία, ηανπείμκ, 

ηένπεοια, ηανπεφς, ηάνπδ, ηανπήζζμκ, ηανπδζία, 

ηανπίγς, ηανπμφιαζ, ηάνπζιμξ, ηανπίμκ, ηανπζζιυξ, 

ηανπμ-, ηανπυς, ηανπχκς, ηανπχδδξ, ηάνπςια, 

ηανπχζζιμξ, ηανπχκδξ (ςκέμιαζ), ηάνπςζζξ, ηανπςηυξ, 

ηανθεία (π>θ), ηανθζζιυξ. 

 

   ημνές ηείνς, ιέθθ. ηενχ (ε>μ)- ζανχκς, ηαεαίνς, 

ηαεανίγς, ενδιχκς, ελοανίγς.  ηεημνδιέκμξ, ηυνδενμκ, 

ηυνδια, ηυνμξ ( = ζάνςενμ), ημνεία.  

 

   ημονά ηείνς, ιέθθ. ηενχ, ε>μ>μο, αθ. ημνές- ημφνεια, 

ημιή, αυζηνοπμξ απμημπείξ.  ημονεαηυξ, ημονείμκ, 

ημφνεοια, ημονεφξ, ημονεοηήξ, ημονεοηζηυξ, ημονεφηνζα, 

ημονεφς, ημονεχηζξ, ημονήζζιμξ, ημονίαξ, ημονίγμιαζ, 

ημονζηυξ, ημφνζιμξ, ημονίλ, ημονίξ, ημφνζζια, 

ημονμοπχκς, ηςνία (μο>ς), ηχνζμκ, ημφνεια, ημονειέκμξ, 

ημφνδια, ημφνζζια, ημνζεφξ, ηυνζδξ, ημνζυς, ημνζςηήν, 

ημνζςηεφξ, ημνζςηυξ, ημονέθζ, ημονέθα, ημονεθανία, 

ημονεθάξ, ημονεθήξ, ημονεθμφ, ημονεθζάγς, ημονεθζάνδξ, 

ημονεθζάνζημξ, ημονέθζαζια, ημονεθμ-, ζηυνμξ. 

 

   άπονμκ α (επζηαη.) + ημονά (η>π, μο>ο), απφνζκμξ, 

απφνζμξ, απονίηζξ, απονιζά, απφνιζμξ, απονιυξ, απονμ-, 

απονυμιαζ, άπονμξ, απονυξ, απονχδδξ, απονχκ, απονχκαξ, 

απφνςζζξ, απμφνζ, απονάκενςπμξ. 

 

   ηυνμξ ζημκ ιδνμ (πάκημηε ημφνμξ) ζδιαίκεζ ημκ κεακία 

αθθά ηαζ ημ έιανομ, ημ μπμίμ δ ιδηένα θένεζ ζηδ ημζθζά. Σμ 

έιανομ, ημ ανέθμξ ηαζ μ κεανυξ ή κεανή είκαζ άηνζπα, 

ημοθάπζζημκ ζηδκ πενζμπή ηςκ βεκκδηζηχκ μνβάκςκ, δδθαδή 

θαίκμκηαζ ςζάκ ηεηανιέκα, ημονειέκα. Άνα ημφνμξ ζδιαίκεζ 

ημκ ηεηανιέκμ ζημ ζχια, αθ. ημνές, ηάνια- παζδί, ανέθμξ, 

έιανομ, κεανμί ζηναηζχηεξ, εενάπμκηεξ ηαηά ηζξ εοζίεξ ηαζ 

εμνηέξ, οζυξ, υπςξ ημ ιυζπμξ, ηθςκάνζ, αθαζηυξ.  ηυνδ, 

ημφνδ, ηυνεζμξ, Κυνδ ( = δ Πενζεθυκδ), Κυνεζα, Κυνεζμκ, 

Κυνα, Κμφνδ, ημνίδζμκ, ημνίγμιαζ, ημνζηυξ, ημνζμεζδήξ, 

ηυνζμκ, ημνίζηδ, ημνίζημξ, ηυνμζθμξ (μζθάς), ημνμηυζιζμκ, 

ημνμπθάεμξ, ημνάζζμκ, ημναζίδζμκ, ημναζζχδδξ, 

ημνεφμιαζ, ηυνεοια, ημνεία, δζαημνεφμιαζ, δζαηυνεοζζξ, 

ημναζίδα, ημνάζζ, ημναζζά, ημνίηζζ, ημνζηζίζηζημξ, 

ημνζηζυπμοθμ, ημνζηζάηζ, ηχνμξ (μ>μο>ς), ηςναθίζημξ 

(οπμημν.), ημφνδηεξ, ημφνμξ, Κμονδηζηυξ, Κμονήηζξ, 

Κμονδηζζιυξ, ημονίδζμξ, ημονίγς, ημφνζμξ, ημονμβμκία, 

ημονμζφκδ, ημονυζοκμξ, ημονυηενμξ, ημονμημηές, ημονμ-, 

ημονχδδξ, Κςνφηζμκ (άβς, άλς, α>ο), Κςνφηζμξ, Κςνοηίξ. 

 

   ημνιυξ ηενχ (ιέθ. ημο ηείνς, ε>μ, αθ. ηυνμξ, ημονά, δζυηζ 

απμηυπημκηαζ μζ ηθάδμζ ημο- μ ημνιυξ δέκδνμο, ζχιαημξ.  

ημνιάγς, ημνιδδυκ, ημνιίμκ, ημνιί, ημνιάηζ, ημνιαθάξ, 

ημνιάθζ, ημνιανάξ, ημνιζάγς, ημνιαζηυ, ημνιάνα, ημνιμ-

, ημνιμζηαζζά (ίζηδιζ). 

 

   ηαθάιδ εηε-ηάνιδκ, οπενζοκ. ημο ηείνς, δδθαδή ηάνιδ > 

ηάθιδ (ν>θ) > ηαθάιδ (αθ. ηανπυξ), εηηυξ ηαζ ακ ημ –αιδ 

(ηαθ-άιδ) πνμένπεηαζ απυ ημ αιάς- ημ ζηέθεπμξ ημο 

ζηάπομξ, ηονίςξ ημο ζίημο, θζκμηαθάιδ, ηάθαιμξ.  

ηαθαιάβνςζηζξ (άβνςζηζξ), ηαθαιαίμξ, ηαθαιαίμκ, 

ηαθαιαία, Καθαιαζχκ, ηαθαιάμιαζ, ηαθαιάνζμκ, 

ηαθαιανάξ, ηαθαιανζά, Καθαιανζά, ηαθαιανζένα, 

ηαθαιέκζμξ, Καθάιαζ, Καθάιεξ, Καθαιάηα, ηαθαιαηζακυξ, 

Καθάιζ, ηαθαιζά, Καθαιζά, ηαθαιίδζ, ηαθαιίγς, 

ηαθάιζκμξ, ηαθάιζζια, ηαθάιζζηνμ, ηαθαιζχκαξ, ηαθαιμ-, 

Κάθαιμξ, Καθαιχκ, ηαθαιχκς, ηαθαιςηή, Καθαιςηή, 

Καθαιςηυ, ηαθαιςηυξ, ηαθαιαφθδξ (αοθυξ), ηαθαιεφξ, 

ηαθαιεοηήξ, ηαθαιεχκ, ηαθαιδδχκ, ηαθαιδ-, ηαθαιδηνίξ, 

ηαθάιζα, ηαθαιίγς, ηαθαιίκεδ, ηαθάιζκεμξ, Καθαιίκεζμξ, 

ηαθαιίξ, ηαθαιίζημξ, ηαθαιίηδξ, ηαθαιίηζξ, ηαθαιμεζδήξ, 

ηαθαιυεζξ, ηάθαιμξ, ηαθαιυς, ηαθαιχκ, ηαθαιχδδξ, 

ηαθέιζ, ηαθειίγς, ζάθια (ηαθάιδ > ηάθια > ζάθια, η>ζ)- 

άπονμ, ημιιέκα πυνηα, ζακυξ (θ>κ). 

 

   ηακχκ ηαθ-άιδ (θ>κ), υπςξ θαίκεηαζ ηαζ εη ηςκ ηάκεμκ, 

ηάκδξ, ηάκκα, ηάκαζηνμκ η.θπ., άπακηα εη ηαθάιςκ- ημ 

ηαθάιζ ζημ μπμίμ πενζηοθίζζεηαζ ημ οθάδζ, ζαβίηα, δ ηενηίξ, 

ηάεε εοεεία νάαδμξ, πανάηζ, νήβα, ζηδ ιμοζζηή, ημ ιμκυπμνδμ, 

ζηδ πνμκμθμβία ηακυκεξ πνμκζημί = ηφνζεξ επμπέξ, ιέηνμ ημο 

πδδήιαημξ, ηάεε ηζ πμο πνδζζιεφεζ πνμξ δζαηακμκζζιυ ή 

ηαεμνζζιυ άθθςκ πναβιάηςκ, ιέηνμ, οπυδεζβια.  ηάκααμξ 

(άπης, π>α)- λφθζκμξ ζηεθεηυξ πενί ημκ μπμίμκ μζ ηαθθζηέπκεξ 

έπθαεακ ημ πνυπθαζια δζα πδθμφ ή ηενζμφ (αθ. ηάκκααζξ, δ 

μπμία ελ άθθδξ νίγαξ), ηάκκααμξ, ηαιαάξ (κ>ι), ηακάαζκμξ, 

ηακάαζμκ, ηακκάαζμκ, ηακαδυηα (δέπμιαζ), ηάκκα, ηάκκδ, 

ηάκα, ηάκαενμκ, ηάκκαενμκ, ηάκαζηνμκ, ηάκζζηνμκ, ηάκεμκ, 

ηάκεζμκ, ηάκδξ, ηακήηζμκ, ηακάηα, ηακαηάξ, ηακάηζ, 

ηακαηζά, ηακδημπμζυξ, ηακκδημπμζυξ, ηακδθμνές, 

ηακδθμνία, ηακδθυνμξ, ηακδθμνζηυξ, ηακίζηζμκ, ηακκςηυξ, 

ηακμκανπές, ηακυκανπμξ, ηακμκανπχ, ηακμκάνπδξ, 

ηακμκίαξ, ηακμκίγς, ηακμκζηυξ, ηακμκζηάνζμξ, ηακμκζηή, 

ηακυκζμκ, ηακμκίξ, ηακυκζζια, ηακμκζζιυξ, ηακμκζζηήξ, 

ηακμκμ-, ηάκοζηνμκ, Κάκςαμξ (ςρ, π>α), Κάκςπμξ, 

ηακςπζηυκ, ηάκςπμκ, ηακί, ηακίζηζ, ηακζζηάξ, ηακζζηεφς, 

ηακίζηνζ, ηακμκάηζ, ηαθμκάνπδξ (κ>θ), ηακμκανπίγς, 

ηακυκαξ, ηακυκζ, ηακμκζά, ηακμκίδα, ηακμκίδζ, ηακμκζένδξ, 

ηακμκίγς (ηακυκζ), ηακμκζηά, ηακμκζηυηδξ, ηακμκζμ-, 

ηακμκζζηήναξ, ηακμκζζηήξ, ηακμκζζηζηυξ, ηάκμοθα, 

δζαηακμκίγς, δζαηακμκζζιυξ, δζαηακμκζζηζηυξ. 

 

   ηάκκααζξ ηάκκα + παίς (π>α), πηοπζμφκηαζ μζ ηάθαιμί ηδξ 

πνμξ ελαβςβή ηςκ ζπυνςκ, αθ. ηάκααμξ, ηάκκααμξ (ηακχκ), ημ 

μπμίμ ελ άθθδξ νίγαξ- ημ ηακκάαζ.  ηακκάαζ, ηακκααυημηημξ, 

ηακκααμφνζ, ηακκααάηζμ, ηακκααάηζα, ηακκααέκζμξ, 

ηακκάαζκμξ, ηακκααυξ, ηακκααέθαζμ, ηακκααζδζά, 

ηακκααυπακμ. 

 

   ηακεανίξ ηακ-χκ + εενί-γς, ε>α- ηάκεανμξ επζαθααήξ ζηα 

ζζηδνά, δ ηακεανίξ ημο εηδμνίμο, είδμξ ζπεφμξ.  ηακεάνζμκ, 

ηάκεανμξ, ηακεάνεςξ, ηακεανίηδξ, ηακεανχθεενμξ, 

ζηαεάνζ, ζηάεανμξ, ηαηζανίδα (ε>η>ηζ), ηαηζανζδμηηυκμ 

(ηηείκς). 

 

   πυνημξ ηείνς, ιέθθ. ηεν-χ, η>π, ε>μ (αθ. ημνζυς, ημνές)- 

ηυπμξ πενζθναβιέκμξ, αθθά πάκημηε ιε ηδκ ζδιαζία ημο ηυπμο 

πνμξ αμζηή ή ηνμθή, ημ ιένμξ ηδξ αοθήξ υπμο ζηάαθζγακ ηα 

αυδζα, ηνμθή, ιάθζζηα αμδζχκ, ίππςκ η.θπ., επί πάζδξ ηνμθήξ, 

ημ πμνηάνζ.  πμνηάνζ, πμνηαβςβία, πμνηάγς, πμνηαίκς, 

πμνηαζιέκμξ, πμνηαίμξ, πμνηαζμαάιςκ (ααίκς), 

πμνηαζμαάιμξ, πμνηάνζμκ, πμνηαζζά, πυνηαζια, πμνηαζιυξ, 
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πμνηαζηζηυξ, πμνηζηυξ, πμνημ-, πυνημκ, πυνημ, πμνηχδδξ, 

πμνηανάηζ, πμνηανέκζμξ, πυνηζκμξ, πμνηανζά, πμνηανζάγς, 

πμνηανζαζηυξ, πμνηανζηυ, πμνηανμ-, πμνηανχδδξ, πυνηαζζξ, 

πμνηάημξ, Υμνηενυ, Υμνημηυπζ (ηυπης), ζφβπμνημξ (ζοκ). 

 

   πάνηδξ πυνημξ, μ>α- θφθθμ πανηζμφ ηαηαζηεοαζιέκμο εη 

ηςκ δζαθυνςκ ζηνςιάηςκ ημο παπφνμο, ηάεε θφθθμ, ηάεε 

θεπηή πθάηα.  πανηάνζμκ, πανηάνζμξ, πανηδνία, πάνηδ, 

πανηήζζμκ, πανηζάηζηα, πανηίδζμκ, πανηίμκ, πανημεήηδ, 

πανημεέζζμκ, πανημ-, πάνηα, πανηαεηυξ, πανηαπμεήηδ, 

πανη-, πανηέκζμξ, πανηυκζ, πανημφνα, πάνηςια, πανηί, 

πανηζηά, πανηζηυξ, πάνηζκμξ, πανηχκς, πανηςζζά. 

 

   ηυνμξ ηενχ (ιέθθ. ημο ηείνς, ε>μ), αθ. πυνημξ, πμνηαίκς 

(π>η)- πθδζιμκή, πμνηαζζά, πμνηαζιυξ, φανζξ (ςξ 

επαηυθμοεμ ημο ηυνμο).  ημνέκκοιζ, ημνέζης, ημνές, 

ημνεζηζηχξ, ημνεζηζηυξ, ημνεζηυξ, ημνέζιαηα, 

ημνεζιέκμξ, ηεημνεζιέκμξ, ημνεζιυξ, αηυνεζημξ, βάνβανα 

( = πθήεμξ, ζςνυξ, αθεμκία, η>β, μ>α), βανβαίνς, Κυνζκεμξ 

(δζάζδιδ βζα ηδκ πμθοηέθεζα ηαζ αζςηία), Κμνζκεζάγμιαζ, 

Κμνίκεζμξ, Κμνζκεζαηυξ, Κμνζκεζμονβήξ (ένβμκ), ηυνζξ 

(απμιογά αίια), ημνζυξ, ηνυηςκ (μν>νμ), ηνμηχκ, ηνυηςκαξ, 

ηνμηχκδ, ημθυηοια (ν>θ), ημθμζονηυξ, ημθμζονηές, 

ημθμζζυξ (ημνέζης = αανφκμιαζ, ηυνμξ = φανζξ, δδθαδή 

ημνεζηυξ > ημθεζηυξ > ημθμζζυξ, ε>μ, ζη>ζζ, βζβακηζαίμ 

άβαθια), ημθμζζζηυξ, ημθμζζζαίμξ, ημθμζζμ-, ημθμηηυξ, 

ημθμζζαίμξ, Κμθμζζαίμκ, Κμθμζζαί, Κμθμζζδκυξ. 

 

  ηυθμκ ηυνμξ, ημνές (ν>θ) = πμνηαίκς, πυν-ημξ (π>η, ν>θ)- 

ηνμθή, θαβδηυ, θμναή, ιένμξ ημο παπέμξ εκηένμο (πάκημηε 

ημνεζιέκμο).  ημθυηοκεμξ (ηφημξ, η>ε>κε), ημθμηφκεα, 

ημθμηφκεδ, ημθμηφκηδ, ημθμηοκείξ, ημθμηοκεζάξ, 

ημθμηοεάηζ, ημθμηφεαξ, ημθμηοεέκζμξ, ημθμηφεζ, 

ημθμηφεα, ημθμηοεζά, Κμθμηοεζά, ημθυηοεμξ, ημθμηοεμ-, 

ημθμηοκείδα, ημθμηοκεζηά, ημθμηοκείκδ, ημθμηοκεμεζδήξ, 

Κμθμηοκεμφ, ημθμηοκεοθίκδ, ηςθζηυξ (μ>ς), ηχθζηαξ, 

ηςθζηυπμκμξ, ηςθζηεφμιαζ, ηχνοημξ ( = δενιάηζκμξ ζάημξ ή 

πήνα γςμηνμθχκ, ζάηημξ πθήνδξ άιιμο πνμξ ελάζηδζδ 

ποβιάπςκ, θ>ν + άβς, α>ο), ηςνφηζμκ, ηςνοηίξ, 

ηςνοηχδδξ, ηςνοημιαπία. 

 

                                  Ρίγα  πο- 

 

   πές επί ζηενεχκ ζε ιμνθή ηυηηςκ, πςιάηςκ, άιιμο ηαζ 

ζζηδνχκ, ηαηά ηδκ έηποζή ημοξ αημφβεηαζ μ ήπμξ ππ…- επί 

ζηενεχκ πφκς, ζημνπίγς, υπςξ ημ πχκκοιζ, νίπκς, νίπκς πχια 

ηαζ ζπδιαηίγς θυθμ ή ζςνυ, αθήκς κα πέζεζ ηαηά βδξ, ηήης, 

οβνμπμζμφιαζ, επί οβνχκ, αθήκς κα νεφζεζ, πφκς, επζζςνεφς.  

πείς (ε>εζ), πζιχ (εζ>ζ), πεφια (έ-πεο-α, αυν. ημο πές, υπςξ 

πεφζζξ εη ημο ποκεάκς), πέγς (πείζ-εαζ, απανέιθ. ημο πές, 

ζ>γ), πεζάξ, πεζείς, πεγδηζχκ, πεγάξ, πέγαξ, πεγμφ, πέζζιμ, 

πέζηδξ, πεζηέαξ, πέζηνα, πεζζθμκές, πυδακμξ (ε>μ, ζ>δ), 

πμδζηεφς, πυδμξ, ζοκπές. 

 

   πφκς ηέ-πο-ηα, πνηι. ημο πές- πές.  πφια, πφιεοζζξ, 

ποιίγς, ποιίμκ, ποιχδδξ, ποιμεζδήξ, ποιυξ, ποιυς, ποιχ, 

πφζζξ, πφηδξ, ποηζηυξ, πφζζιμ, ποηήν, πφηνα, ποηυξ, 

ποηναίμξ, πφηνεζμξ, ποηνεμφξ, ποηνεφξ, ποηνερυξ (έρς), 

ποηνίδζμκ, ποηνίγς, ποηνίκδα, πφηνζκμξ, ποηνίκμξ, ποηνίμκ, 

ποηνίξ, ποηνζζιυξ, ποηνίηζξ, ποηνυβαοθμξ (βαοθυξ), 

ηοενυβαοθμξ (π>η, η>ε), ποηνμεζδήξ, ποηνμ-, ποηθυς (θμφς), 

πφηθμκ, ποηθάγς, πφδδκ, ποηά, ποδαΎγς, ποδαίμξ, ποδαζυηδξ, 

ποδασζιυξ, ποδαζυς, ποδαίςζζξ, ποδαζμθμβία, 

ποδαζυηνμπμξ, ποδασζηί, ποδακυξ, ποθυξ, ποθάνζμκ, ποθίγς, 

λεποθίγς (λε-), πφθζζια, ποθζζιυξ, ποθμ-, ποθυς, ποθχκς, 

ποθχδδξ, πφθςζζξ, πφθςια, ζφκποζζξ, ζοκπφγς, ζοπφγς, 

ζφποζδ. 

 

   πείιδ πεί-ς- δ πδιία.  πδιία (εζ>δ), πδιεία, πεζιεοηήξ, 

πδιεοηζηά, πδιεοηήξ, πδιείμκ, πδιεζμ-, πδιζηυξ, πδιζημ-, 

πδιζμζφκεεζζξ, ποιεία (πφκς), ποιεοηήξ, ποιεοηζηυξ. 

 

   βεφς πεφς, ιέθθ. ημο πές (π>β), δζυηζ δζαπέεηαζ δ ηνμθή 

ζημ ζηυια ηαζ δίκεζ ηδκ αίζεδζδ ηδξ βεφζδξ ηδξ- πανέπς 

βεφζδ, ιεζ., δμηζιάγς, αζζεάκμιαζ, εζείς.  βεφια, βεφζζξ, 

βεοειυξ, βεοζηήνζμκ, βεφζηδξ, βεοζηζηυξ, βεοζηυξ, 

βεοιαηίγς, βειαηίγς, βζμιαηίγς (ε>ζ, ο>μ), βέρδ, βέια, 

βζυια. 

 

   πζχκ πές (ε>ζ) = νίπημιαζ ηαζ επζζςνεφμιαζ, ηήημιαζ- ημ 

πζυκζ.  πζυκεμξ, πζμκίγς, πζμκζηυξ, πζυκζμκ, πζυκζ, εηπζμκίγς, 

εηπζμκζζιυξ, εηπζμκζζηζηυξ, πζμκζζιυξ, πζμκμ-, πζμκυεζξ, 

πζμκυμιαζ, πζμκχδδξ, πζμκςπυξ (ςρ), Υζυκα, Υζμκάηα, 

Υζμκάημ, πζμκάημξ, πζμκζέκζμξ, πζυκζκμξ, πζμκζά, πζμκζάξ, 

πζμκίδα, πζυκζζια, πζμκζζηήξ, πζμκίζηνα, Υζμκμπχνζ. 

 

   πεζιχκ πείς, πζχκ- πεζιχκαξ, ηαζνυξ πεζιενζκυξ, ροπνυξ 

ηαζ εοεθθχδδξ, εφεθθα πεζιενζκή, εφεθθα, ηαηαζβίδα, ηνζηοιία.  

πείια, πεζιαδεφς, πεζιαδίγς, πεζιαδζυ, πεζιάδζμκ, πεζιάγς, 

δζαπεζιάγς, πεζιαίκς, πεζιάιοκα (άιοκα), πείιανμξ, 

πείιαννμξ (νές), πεζιάννμμξ, πεζιαννχδδξ, Υεζιάννα, 

Υζιάνα (εζ>ζ), πεζιαννζηυξ, Υείιαννμξ, πεζιάξ, πεζιαζία, 

πεζιαζηές (αζηές), πείιαζηνμκ, πεζιαηζηυξ, πεζιάς, 

πεζιές, πεζιέεθδ (ηάθαξ, η>ε), πζιέηθδ, πίιεηθμκ, πείιεηθμκ, 

πζιέεθδ, πζιεηθζάς, πεζιέηθδ, πεζιεηθζάς, πεζιέναξ, 

πεζιενία, πεζιενίγς, πεζιενζκυξ, πεζιένζμξ, πείιενμξ, 

πεζιζές, πεζιμεκήξ (εκήζης), πεζιμ-, πεζιςκμ-, πεζιςκζά, 

πεζιχκαξ, πεζιχκζαζια, λεπεζιςκζάγς (λε-), λεπεζιαδζυ, 

πεζιςκυπμοθμ. 

 

   Κίιςθμξ πεζιχκ (π>η, εζ>ζ), είπε μνοηηά ροβεία- κδζί ημο 

Ώζβαίμο. Κζιςθία (βδ), Κζιιένζμζ (ιένμξ), Κίιιενμξ, 

Κίιιενμζ, Κζιιενίξ, Κζιιενζηυξ, ηζιιενζηυκ, ηζιαενζηυκ 

(ι>α), Κίιςκ (ροπνυξ), Κζιχκζμξ. 

 

   πεδνμπά πεί-ια ( = πεζιενζκυξ ηαζνυξ, εζ>ε) + δνέπς (δζυηζ 

ηονίςξ βζα ημκ ηαζνυ ημο πεζιχκα απμεδηεφμκηαζ)- υζπνζα.  

πεδνμπχδδξ, πέδνμρ, πέδνςρ, πίδνμκ (ε>ζ), πζδνίαξ. 

 

   πμκδνυξ επίε., εη ημο πφδδκ ( = πμκδνζηχξ, ηεποιέκμξ) > 

ποδενυξ > πμκδενυξ (ο>μ, δ>κδ) > πμκδνυξ-ηαηά ημ πθείζημκ 

επί πμκδνμφ άθαημξ, επί ηςκ αθεφνςκ, ιεηαβ., επί ημο 

οπέναανμο ακενχπμο, επί μβηχδμοξ πνάβιαημξ.  πυκδνμξ 

(μοζζαζηζηυ)- πμκδνυ ζθαζνμεζδέξ ηειάπζμ ηάπμζμο πνάβιαημξ, 

ηυηημξ, ζπονί, ζαχθμξ, πμκδνμαθεζιέκμ ζζηάνζ, πθοβμφνζ, 

μζηυ ιαθαηυ, ηναβακυ, πμκδνάηακεμξ, πμκδνεφς, πμκδνζάς, 

πυκδνζκμξ, πμκδνίξ, πμκδνίηζξ, πμκδνμ-, πμκδνχδδξ, 

πμκδνζηχξ, πμκδνζηυξ, πμκδνέιπμνμξ, πμκδνίκδ, 

πμκδνμεζδήξ, Υυκδνμξ, πμκηνυξ, πμκηνάδα, πμκηνάδζ, 

πμκηναίκς, πμκηνέκς, πμκηνέθα, πμκηνειπυνζμ, πμκηνζηχξ, 

πμκηνμ-, πυκηνμξ, πμκηνμζφκδ, πμκηνμοθυξ, πμκηνμφθδξ.   

 

   ημποδές ακαδζπθ. εη ημο πφδδκ- εηνές αθευκςξ, νές.  

ηυπμξ, ηυπο, ημπχκδ. 

 

   πυς πές (ε>μ), πφκς (ο>μ)- πές ζημ ίδζμ ιένμξ, 

ζοζζςνεφς, επί πχιαημξ, απμθνάηης δζα πχιαημξ, ιάθζζηα 

επί θζιέκςκ ηαθφπης δζα πχιαημξ.  πμοξ (βεκ. πμυξ), πχκκοιζ 

(πμοξ, μο>ς), πςκκφς, πχκς, παναπχκς, πχια, 

πςιαηίγμιαζ, πςιάηζκμξ, πςιάηζμκ, πςιαημ-, Υςιαηάδα, 

πςιαηέκζμξ, πςιαηζάγς, πςιάηζδα, πςιαηίγς, πςιαηχκς, 

επζπςιαηχκς, επζπςιάηςζζξ, πςιαηίθα, πςιαηέκζμξ, 

πςιαηζζιυξ, πςιαημονβία (ένβμκ), πςιαημονβζηυξ, πμχδδξ, 

πμσηυξ, πμμ-, πμΎδζμκ, πςξ, πχζζξ, πχζια, πςζηέμκ, πςζηυξ, 

πςζηνίξ. 
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   πμή πές, ε>μ- πφζζξ, πφζζιμ, ζπμκδή, εκίμηε θαιαάκεηαζ επί 

υθδξ ηδξ εοζίαξ δ μπμία πνμζθένεηαζ οπέν ηςκ κεηνχκ, 

ηαευθμο, νεφια, νμέξ, κάιαηα.  πμήνδξ, πμδθυνμξ, πυακμξ 

(άκς), πμακεφς, πμάκδ, πςκεφς (μα>ς), πςκεία, πςκείμκ, 

πχκεοια, πχκεοζζξ, πςκεοηήνζμκ, πςκεοηήξ, πςκεοηυξ, 

πςκίμκ, πςκί, πμοκί, πςκμεζδήξ, πχκμκ, πςκεοηζηυξ, 

πςκεοηήνζ, πςκεφηνα. 

 

   πμίκζλ πές, πμ-ή + ζκές (ε>ζ) = αδεζάγς, δδθαδή πφκς εκηυξ 

αοημφ ηάηζ πνμξ ιέηνδζδ ηαζ ηαηυπζκ ημ αδεζάγς- ιέηνμ 

πςνδηζηυηδηαξ λδνχκ, είδμξ πμδμηάκδξ εη ηδξ μιμζυηδηαξ ημο 

ζπήιαημξ.  πμζκζηαίμξ, πμζκίηζμκ, πμζκζηίξ, πμζκζημιέηνδξ, 

ζμζκίηζ (π>ζ). 

 

   ηεκευξ, ηεκυξ, ηεζκυξ πές (π>η), πείς,  δζυηζ πφεδηε ημ 

πενζεπυιεκμ ηαζ άδεζαζε ημ πενζέπμκ αοηυ, πε-κυξ > ηεκυξ- 

άδεζμξ, άηανπμξ, ζηενδιέκμξ, ιάηαζμξ.  ηεκαββήξ (άββμξ), 

ηεκαββές, ηεκαββζηυξ, ηεκαββία, ηεκαββίδ, ηεκακδνία, 

ηέκακδνμξ, ηεκαοπήξ (αοπή), ηεκεαοπήξ, ηεκε-, ηεκ-, 

ηεκευθνςκ (θνδκ), ηεκεχκ, ηεκέςζζξ, ηεκήνζμκ (ήνζμκ), 

ηεκμ-, ηεκυηδξ, ηεκυς, ηέκςια, ηεκχξ, ηεκχζζιμξ, ηέκςζζξ, 

δζάηεκμκ, ηεκςηέμκ, ηεκςηζηυξ, ηεκχκς, επζηεκήξ, ηήκοβια 

(ηεζκυξ, εζ>δ + άβς, α>ο)- ημ ηεκυ ημο ζχιαημξ, ζηζά, 

θάκηαζια, είδςθμ, ηδκφζζμιαζ, ζκάς (ηε-ζκυξ)- αδεζάγς, 

ζκές, ίκδζζξ, ζκδειυξ. 

 

   παίηδ ποηυξ, ποηή, πεί-ς (εζ>αζ)- επί ηδξ παίηδξ ηςκ ίππςκ, 

ιαηνά ηυιδ ηεποιέκδ ηαζ θοηή, δ ημο θέμκημξ.  παζηήεζξ, 

παίηςια, παζηήεζξ, παζημπχβςκαξ (πχβςκ), παζημπχβςκ, 

παζηυζπαζνιμκ (ζπένια). 

 

   ηζζζυξ πές > πε-ζηυξ (ίζηδιζ) > πζζηυξ (ε>ζ) > ηζζζυξ (π>η, 

αθ. ηεκυξ, ζη>ζζ), δφμ είδδ, ακαννζπυιεκμ ηαζ ένπμκ, ηζζζ-, 

ηίζζανμξ, Κζζζεφξ, ηζζζήεζξ, ηζζζδνεθήξ (ενέθς), 

ηζζζήνδξ, ηίζζζκμξ, ηζζζίμκ, Κίζζζμξ, ηζζζμ-, ηζζζυς, 

ηζζζφαζμκ, ηζζζχκ, ηζζζχδδξ, ηίζζςζζξ, ηζζζςηυξ. 

 

   μπεφς μ (εοθςκ.) + πεφς (ιέθθ. ημο πές, ζπένια)- ααηεφς, 

ζοκμοζζάγμιαζ.  μπεία, μπείμκ, υπεοια, υπεοζζξ, μπεοηήξ, 

μπεοηή, μπεοηζηυξ, μπεοηυξ, μπεηυξ, μπεηεφς, δζμπεηεφς, 

δζμπέηεοζζξ, πανμπεηεφς, πανμπέηεοζζξ, μπεηαβςβές, 

μπεηεία, μπέηεοια, πανμπέηεοια, μπεηδβυξ, μπεηδβές, 

μπεηδβία, μπέηζμκ. 

 

   υπεδ επέεδκ (αυν. ημο πές) > επέεδ > έπεδ > υπεδ (ε>μ)- 

υπεδ πμηαιμφ, ηάεε φρςια, θυθμξ ή πνυπςια θοζζηυ ή 

ηεπκδηυ.  μπεδνυξ, υπεμξ, μπεμθφθαλ, μπεχδδξ. 

 

   πζ, πεζ αθ. παίνς, πές, πνάς, λαίκς.  Σίεεηαζ πνμ ημο θ 

(θαίκα-πθαίκα). Μεηααμθέξ , η, β + δαζοκυιεκμ θςκήεκ = π, 

ηη>πη, πζ>λ, π>β, ε>π, π>ε, π>η. πζαζηυξ (έπςκ ημ ζπήια ημο 

π), πίαζια, πζαζιυξ, πζαζηέμκ, πμοπμοθίγς (μκμιαημπμζία). 
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θεοηςζίκδ, 69 

θεφηςζζξ, 69 

θεονυξ, 43 
θεφξ, 75 

θεφζζιμξ, 75 

θεοζιυξ, 75 
θεφζζς, 69 

θεοζηήν, 75 

θεοζηυξ, 69, 75 
Λεοηένδξ, 50 

θεοηενζά, 50 

θεοηενχκς, 50 
θεοπεζιμκές, 69 

θεοπείιςκ, 69 

θεφς, 75 
θεθμφζζ, 105 

θεθηά, 38 

θεθηυηανα, 62 
θεπαίκς, 76 

θεπαίμξ, 76 

θεπεπμίδ, 76 
θεπήνδξ, 76 

θέπμξ, 76 

θέπμζδε, 76 
θεπμφδζ, 76 

θεπμφζα, 76 

θεπμοζζά, 76 

θέπνζμξ, 76 

θέπνζξ, 76 

θεπνίηδξ, 76 
θεπχ, 76 

θεπχζμξ, 76 

θεπςίξ, 76 
θεπχκα, 76 
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θεπχμξ, 76 
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θεχααημξ, 75 

θεχδδξ, 75 
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Λεςκίδαξ, 75 

Λεςκίδζμκ, 75 
θεςνβυξ, 73 

θεχξ, 75 

Λεςζεέκδξ, 75 
Λεςηοπίδδξ, 75 

θεςθμνείμκ, 75 

θεςθυνμξ, 75 
Λεςπάνδξ, 75 

θήαμθμξ, 75 

θήβμοζα, 8 
θήβς, 8 

θήδα, 40 
Λήδα, 40 

θήδνα, 40 

θήγμιαζ, 142 
θδεάκς, 40 

θήεανβμξ, 40 

θδεεδακυξ, 40 
θδεεδχκ, 40 

θήεδ, 40 

θδεδηέα, 40 
θδείδζμξ, 40 

θήεζμξ, 40 

θήεμιαζ, 40 
θήεμξ, 40 

θδευηδξ, 40 

θήες, 40 
θδζάκεζνα, 142 

θδζάξ, 142 

θδίδζμξ, 142 
θδίεζ, 142 

θδίγμιαζ, 142 

θδίγς, 142 
θδίξ, 142 

θδζζιαδία, 142 

θδζζιυξ, 142 
θδζζηήν, 142 

θδζζηήξ, 142 

θδσζηυξ, 142 
θδζζηφξ, 142 

θδίηδξ, 76 

θήζημκ, 75 
θδζημονβές, 76 

θδηάς, 94 

θδηές, 75 
θήηδια, 94 

θδηδηήξ, 75 

θδηίκδα, 75 
θδηηζηυξ, 8 

θδηοείγς, 41 

θδηφεζμξ, 41 
θδηοεζζιυξ, 41 
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θδιαθέμξ, 106 
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θδιενεφς, 47 

θδιένζ, 47 
θδιενζάγς, 47 
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θδιίμκ, 106 
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θδιιαηίγμιαζ, 69 

θδιιαηζηυξ, 69 

θδιιαηζζιυξ, 69 
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θδικίζημξ, 39 
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Λήκαζα, 41 

θδκαΎγς, 41 
θδκαίμξ, 41 

θδκεφς, 41 
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θδλζ-, 8 
θδλζανπείμκ, 8 

θδλζανπία, 8 

θδλίανπμξ, 8 
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θδπηζηυξ, 69 

θδπηυξ, 69 
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θήνδζζξ, 75 
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θδνςδία, 75 
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θδζιμκδηήξ, 40 

θδζιμκζά, 40 
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θδζηεία, 142 
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θδζηήνζμκ, 142 
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θδζηζηυξ, 142 
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θήηανπμξ, 76 
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θδημονβές, 76 
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θδρμδμζία, 69 

θζάγμιαζ, 50 
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θζαηάδα, 50 
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θζαηυξ, 50 

θζαηςζυ, 50 

θζακεφς, 44 
θζακίγς, 44 

θζακζηά, 44 

θζάκζζια, 44 
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θζακυξ, 44 
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θζαζηυξ, 50 
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θζβδεφς, 104 
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θζιαβπζηυξ, 36 
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θζιαίκς, 36 
θζιαθέμξ, 36 
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θζιάνδξ, 36 
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θζιάνς, 43 
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θζικίγς, 37 
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θζιυρςνμξ, 36 
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θζιπίγμιαζ, 36 
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θζιχδδξ, 36 

θζιχζζς, 36 
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θζκαβνέηδξ, 17 

θζκάνζ, 17 
θζκάνζμκ, 17 

θζκάηζα, 17 

θζκάς, 17 
θίκεζμξ, 17 

θζκέθαζμκ, 17 

θίκεμξ, 17 
θζκεφξ, 17 

θζκεφς, 17 

θζκμ-, 17 
θίκμκ, 17 

θζκυπηδξ, 17 
θζκυξ, 17 

θζκμοθηυξ, 17 

θζκμφξ, 17 
θζκμφπμξ, 17 

θζκςδία, 17 

θζλεφς, 36 
θίλδξ, 36 

θζλζάνδξ, 36 

θζμααζίθεια, 50 
θζμαυθδια, 50 

θζμαμθζά, 50 

θζυβενια, 50 
θζμηαιέκμξ, 50 

θζυηαοημξ, 50 

θζμκηάνζ, 106 
θζμπφνζ, 50 

θζμζηάζζ, 50 

θζμηνυπζ, 50 
θζυθςημξ, 50 

θζυπανμξ, 50 

θίπα, 37 
θζπάγδ, 37 

θζπάγς, 37 

θζπαίκς, 37 
θζπακδνία, 36 

θίπακζζξ, 37 

θζπακηζηυξ, 37 
θζπανές, 36 

θζπανήξ, 36 

θζπάνδζζξ, 36 
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θζπανκές, 36 

θζπανυξ, 37 
θζπανυηδξ, 37 

θζπάξ, 37 
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θζπάζδ, 37 

θίπαζια, 37 

θζπαζιυξ, 37 
θζπάς, 37 

θζπενκήξ, 36 

θζπενκίηδξ, 36 
θζπεζήκςν, 36 

θζπίδζα, 37 

θζπμ, 36 
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θζπυβθδκμξ, 36 

θζπυβομξ, 36 
θζπυγαβμξ, 36 

θζπμηζαχηζμκ, 37 

θζπμηφηανμκ, 37 

θζπμθοζία, 37 

θζπμθοηζηυξ, 37 

θίπμξ, 37 
θζπμηάηηδξ, 36 

θζπμηαλία, 36 

θζπυς, 37 
θίπημιαζ, 36 

θζπονία, 36 

θζξ, 106 
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θζζβάνζμκ, 43 

θίζβμξ, 43 
θίζημξ, 46 

θζζπυποβμξ, 43 

θίζπμξ, 43 
θζζζάξ, 43 

θίζζμιαζ, 36 

θζζζζυξ, 43 
θίζζςια, 43 

θίζζςζζξ, 43 

θζζηυξ, 36 
θζζηναίκς, 43 

θίζηνζμκ, 43 

θίζηνμκ, 43 
θζζηνυς, 43 

θζζηνςηυξ, 43 
θίζθμξ, 43 

θζηά, 44 

θίηα, 43 
θζηάγμιαζ, 36 

θζηαίκς, 36 

θζηακεία, 36 
θζηακεφς, 36 

θζηακυξ, 36 

θζηανβίγς, 36 
θζηανβζζιυξ, 36 

θίηανβμξ, 36 

θζηαζιυξ, 36 
θζηή, 36 

θζηήν, 36 

θζηήζζμξ, 36 
θζηί, 43 

θζημ-, 44 

θζημαυνμξ, 44 
θίημιαζ, 36 

θζηυξ, 36, 44 

θζηυηδξ, 44 
θζηυηδηα, 44 

θζημονβυξ, 36 

Λζηοένζδξ, 36 
θζθαζιές, 36 

θίθαζιμξ, 36 

θζθενκές, 36 
θζπάγς, 37 

θζπακυξ, 37 

θζπάξ, 37 
θζπήκ, 37 

θζπιάγς, 37 

θζπιαίκς, 37 
θζπιάξ, 37 

θζπιάς, 37 

θζπιήνδξ, 37 
θζπκάγς, 37 

θζπκάμιαζ, 37 

θζπκεία, 37 
θίπκεοια, 37 

θζπκεφς, 37 

θζπκδζηήνζ, 39 
θζπκίγς, 39 

θίπκζζια, 39 

θζπκζζηήξ, 39 
θζπκυβναοξ, 37 
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θζπκμηέκεδξ, 37 
θζπκυηδξ, 37 

θζπκχδδξ, 37 

θζπμοδεφμιαζ, 36 
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θζπμφδδξ, 36 

θζπμοδζά, 36 

θζπμοδζάνδξ, 36 
θίρ, 36, 37 

θζρμονία, 36 

θζχια, 44 
θζχκς, 44 

θζχζζιμ, 44 

θυαζμκ, 38 
θμαυμιαζ, 38 

θμαυξ, 38 

θμβάδδκ, 76 
θμβαδζηυξ, 76 

θμβαίμξ, 76 

θμβανζάγς, 76 
θμβανζαζιυξ, 76 

θμβανζαζηήξ, 76 

θμβάνζμκ, 76 
θμβάξ, 76 

θμβάς, 76 

Λμββά, 77 
Λμββάδεξ, 77 

θμββάγς, 87 

Λμββάζηνα, 77 
θμββζά, 77 

θμββζάγς, 77 
θμββίζζμξ, 77 

Λμββίηζζ, 77 

Λμββυξ, 77 
θυββμξ, 77 

Λυββμξ, 77 

θμβείμκ, 76 
θμβεφξ, 76 

θμβεφς, 76 

θμβία, 76 
θμβζάηδξ, 76 

θμβίδζμκ, 76 

θμβίδνζμκ, 76 
θμβίγμιαζ, 76 

θμβίγς, 76 

θμβζηεφμιαζ, 76 
θμβζηυξ, 76 

θμβζηυηδξ, 76 

θυβζιμξ, 76 
θυβζμκ, 76 

θυβζμξ, 76 

θμβζυηδξ, 76 
θυβζζζξ, 76 

θμβζζιυξ, 76 

θμβζζηεία, 76 
θμβζζηεφς, 76 

θμβζζηήνζμκ, 76 

θμβζζηήξ, 76 
θμβζζηζηυξ, 76 

θμβμ-, 76 

θμβμδμζία, 76 
θυβμξ, 76 

θμβπάγς, 146 

θμβπαίμξ, 146 
θμβπάνζμκ, 146 

θμβπάζεδ, 146 

θμβπεφς, 146 
θυβπδ, 70, 146 

θμβπήκοηημξ, 146 

θμβπήνδξ, 146 
θμβπδθυνμξ, 146 

θμβπίαξ, 146 

θμβπίδζμκ, 146 
θυβπζιμξ, 146 

θυβπζμκ, 146 

θμβπίξ, 146 
θμβπίηδξ, 146 

θμβπμ-, 146 

θμβπυς, 146 
θυβς, 76 

θμές, 76 

θμζααίμξ, 37 

θμζαάμιαζ, 37 

θμζαάζζμκ, 37 

θμζαείμκ, 37 
θμζαή, 37 

θμζαίξ, 37 

θμζβήεζξ, 36 
θμίβζμξ, 36 

θμζβίζηνζα, 36 

θμζβυξ, 36 
θμζδμνές, 76 

θμζδυνδια, 76 

θμζδυνδζζξ, 76 
θμζδμνδζιυξ, 76 

θμζδμνδηζηυξ, 76 

θμζδμνία, 76 
θμίδμνμξ, 76 

θμζιεφμιαζ, 36 

θμίιδ, 36 
θμζιζηυξ, 36 

θμίιζμξ, 36 

θμζιυξ, 36 
θμζιχδδξ, 36 

θμίιςλδ, 36 

θμίιςλζξ, 36 
θμζιχζζς, 36 

θμζπάδα, 36 
θμζπάγμιαζ, 36 

θμζπάξ, 36 

θμίπζζεμξ, 36 
θμζπμβναθές, 36 

θμζπυκ, 36 

θμζπυξ, 36 
θμζζεήζμξ, 36 

θμίζεδια, 36 

θμίζεζμξ, 36 
θμίζεμξ, 36 

θμίζεςκ, 36 

θμζηεφεζκ, 36 
θμζηή, 36 

θυλα, 76 

θμλάδα, 76 
θμλανενία, 76 

θυλαξ, 76 

θυλεια, 76 
θυλεοζζξ, 76 

θμλεφς, 76 

θμλίαξ, 76 
Λμλίαξ, 76 

θυλζξ, 76 

θμλμ-, 76 
θμλμεζδήξ, 76 

θμλυξ, 76 

θμλυηδξ, 76 
θμλυς, 76 

θυλοββαξ, 75 

θυλοβηαξ, 75 
Λμλχ, 76 

θυλςζζξ, 76 

θμπάδα, 69 
θμπαδεφς, 69 

θμπάξ, 69 

θμπάς, 38 
θμπδηυξ, 38 

θυπζα, 38 

θμπίγς, 38 
θυπζιμξ, 38 

θμπίξ, 38 

θυπζζια, 38 
θμπυξ, 38 

θυνδα, 29 

θμνδαίκς, 29 
θμνδυξ, 29 

θμνδυς, 29 

θυνδςια, 29 
θυνδςκ, 29 

θυνδςζδ, 29 

θυνδςζζξ, 29 

θμζηυξ, 110 

θμοαί, 38 

θμοαζά, 38 
θμοαζάγς, 38 

θμοαζάνδξ, 38 

θμοαίδζ, 38 
θμοαμοδία, 38 

θμοές, 76 

θμφνα, 29 
θμονάηζ, 29 

Λμονδάηα, 29 

θμονδζά, 29 
θμφνδμξ, 29 

θμονί, 29 

θμονίδα, 29 
θμονζδζάγς, 29 

θμονζδςηυξ, 29 

θμονίηζα, 29 
θμονχκς, 29 

θμονςηυξ, 29 

θμφθα, 38 
θμοθαδυνμξ, 38 

θμοθάγς, 38 

θμοθάνζζια, 38 
θμοθάνς, 38 

θμοθαηγήξ, 38 
θμοθαπηυξ, 38 

θμφθνα, 38 

θμφς, 76 
θμθάς, 38 

θμθείμκ, 38 

θυθδ, 38 
θμθζά, 38 

θμθίαξ, 38 

θμθίγς, 38 
θμθζήηδξ, 38 

θμθίμκ, 38 

θμθίξ, 38 
θυθκζξ, 38 

θμθυμιαζ, 38 

θμθμννχλ, 38 
θυθμξ, 38 

θμπαβυξ, 77 

θμπάδδκ, 77 
θμπάγμιαζ, 77 

θμπαίμξ, 77 

θμπάς, 77 
θμπεία, 77 
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θμπέμξ, 77 
θυπεοια, 77 

θμπεφηνα, 77 
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θοάγς, 37 
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θοβαίμξ, 69 

θοβανζά, 87 
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θοββάκς, 75 

θοββχδδξ, 75 
θφβδδκ, 75 

θοβδίκεμξ, 69 

θφβδζκμξ, 69 

θφβδμξ, 69 

θοβέα, 87 

θοβενάδα, 87 
Λοβενήξ, 87 

θοβενυξ, 87 

θφβδ, 69 
θφβδια, 87 

θοβδνυξ, 87 

θοβζά, 87 
Λοβζά, 87 

θοβζέιαζ, 87 

θοβίγμιαζ, 69 
θοβίγς, 87 

θφβζκμξ, 87 

θφβζζια, 87 
θοβζζιέκμξ, 87 

θοβζζιυξ, 87 

θοβζζηήξ, 87 
θοβζζηζηυξ, 87 

θοβζζηυξ, 87 
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καοημθυβμξ, 9 

καοημθμβχ, 9 
καοηυπαζδμκ, 9 

καοηυξ, 9 

καφηνζα, 9 
καοηχκαξ, 9 

καοθάβμξ, 9 

καοθεμνία, 9 
καφθεμνμξ, 9 

καφθναηημξ, 9 

καοθοθαηές, 9 
καοθφθαλ, 9 

καφς, 8, 9 

καοχκ, 9 
κάθεα, 68 

κάθς, 7 

κάπς, 9 
κάς, 9 

κε-, 10 

κέα, 10 
κεάββεθημξ, 10 

κεάγς, 10 

κεαηέξ, 10 
κεάηεξ, 10 

κεαθδήξ, 10 
κεαθήξ, 10 

κεάκ, 10 

κεακζεία, 10 
κεακίεοια, 10 

κεακζεφμιαζ, 10 

κεακίγς, 10 
κεακζηές, 10 

κεακζηυξ, 10 

κεακζηυηδξ, 10 
κεακζυμιαζ, 10 

κεακζυηδξ, 10 

κεάκζξ, 10 
κεακζζηάνζμκ, 10 

κεακίζηεοια, 10 

κεακζζημ-, 10 
κεακίζημξ, 10 

κεακζζηφδνζμκ, 10 

κέαλ, 10 
κεάπμθζξ, 10 

Νεάπμθζξ, 10 

Νεαπηυθειμξ, 10 
κεανμ-, 10 

κεανυξ, 10 

κεάζζιμξ, 10 
κέαζζξ, 10 

κεαζιυξ, 10 

κεάηδ, 10 
κεαηυξ, 10 

κέαημξ, 10 

κεάς, 10 
κέαναλ, 10 

κέανεζμξ, 10 

κεανή, 10 
κεανίδζμκ, 10 

κεανζδμ-, 10 

κεανίγς, 10 
κεανίξ, 10 

κεανζζιυξ, 10 

κεανίηδξ, 10 
κεανυμιαζ, 10 

κεανυξ, 10 

κεανυς, 10 
κεανχδδξ, 10 

κεδ-, 10 

κεδβεκήξ, 10 
κεδθαίδ, 10 

κεδθάηδξ, 10 

κεήθαημξ, 10 
κεδθεπήξ, 10 

κεδθζθήξ, 10 

κεδθφξ, 10 

κεήιεθηημξ, 10 

κεδκίδξ, 10 

κεήκζξ, 10 
κεδκίζημξ, 10 

κέδλ, 10 

κείαζνα, 10 
κεζάια, 10 

κεζάηζμξ, 10 

κείαημξ, 10 
κείδζ, 11 

κεζδβεκήξ, 10 

κεζηείς, 35 
κεζηέζζζμξ, 35 

κεζηές, 35 

κεζημβεκκέζηδξ, 35 
κείημξ, 35 

Νείθμξ, 10 

κεζμ-, 10 
κεζυεεκ, 10 

κείμεζ, 10 

κεζμηυνμξ, 8 
κεζυξ, 10 

κείμξ, 10 

κείνα, 10 
κεζνή, 10 

κεζνυξ, 10 
κεηάξ, 93 

κεην-, 93 

κέηνα, 93 
κεηνζηυξ, 93 

κεηνίθα, 93 

κεηνμ-, 93 
κεηνμεάπηδξ, 117 

κεηνμεάθηδξ, 117 

κεηνυξ, 93 
κεηνμρία, 93 

κεηνυς, 93 

κεηνχδδξ, 93 
κέηνςια, 93 

κεηνχκ, 93 

κεηνχκς, 93 
κεηνχζζιμξ, 93 

κέηνςζζξ, 93 

κεηνςηζηυξ, 93 
κέηηαν, 118 

κεηηάνεμξ, 118 

κεηηανίκζ, 118 
κεηηάνζμκ, 118 

Νεηηάνζμξ, 118 

κεηηανίηδξ, 118 
κεηηανζχδδξ, 118 

κεηηανμ-, 118 

κεηηανχδδξ, 118 
κεηοαβςβυξ, 93 

κεηοάιααημξ, 93 

κεηοδβυξ, 93 
κεηοδδυκ, 93 

κεηοδπυθμξ, 93 

κέηοζα, 93 
κεηοσζιυξ, 93 

κεηομ-, 93 

κέηον, 93 
κέηοξ, 93 

κεηφζζα, 93 

Νεηφζζμξ, 93 
κεηοχνζμκ, 93 

Νειέα, 10 

κέιεα, 10 
Νέιεα, 10 

Νειεαίμξ, 10 

Νειεάξ, 10 
Νειέαζζ, 10 

Νειεήηδξ, 10 

κειέες, 10 
Νέιεζα, 10 

Νειεζαηυξ, 10 

Νειεζήηδξ, 10 

Νέιεζμκ, 10 

Νέιεζμξ, 10 

Νειεμκίηαζ, 10 
Νέιεμξ, 10 

κειεζάς, 10 

Νειέζεζα, 10 
Νειεζείμκ, 10 

κειεζήιςκ, 10 

κειεζδηέμξ, 10 
κειεζήηδξ, 10 

κειεζδηζηυξ, 10 

κειεζδηυξ, 10 
Νειέζζα, 10 

κειεζίγμιαζ, 10 

κέιεζζξ, 10 
Νέιεζζξ, 10 

κειεζζάς, 10 

κειεζζδηυξ, 10 
κέιεζζζξ, 10 

κειέηςν, 10 

κέιδζζξ, 10 
κειδηήξ, 10 

κειδηυξ, 10 

κέιμξ, 10 
κέις, 10 

κέμ-, 10 
κεμαθδήξ, 10 

κεμβκυξ, 10 

κευβμκμξ, 10 
κευβοζμξ, 10 

κευδιδημξ, 22 

κεμεία, 10 
κεμεζδήξ, 10 

κεμίδ, 10 

κεμηυνμξ, 8 
κεμηνάξ, 10 

κεμθαία, 10 

κέμιαζ, 9 
κεμιδκία, 10 

κέμκ, 10 

κεμπαβήξ, 10 
κευπμθζξ, 10 

κευπημθζξ, 10 

κευξ, 9, 10 
κέμξ, 10 

κευζζεοζζξ, 10 

κεμζζεφς, 10 
κεμζζία, 10 

κευζζζμκ, 10 

κεμζζίξ, 10 
κεμζζμ-, 10 

κεμζζυξ, 10 

κευηδξ, 10 
κεμηηυξ, 10 

κεμπιές, 10 

κεμπιυξ, 10 
κεμπιυς, 10 

κευπιςζζξ, 10 

κευς, 10 
κέπμδεξ, 10 

κεπμηζζιυξ, 10 

κέπςξ, 10 
Νενάζδα, 10 

κενασδάνδξ, 10 

κενασδέκζμξ, 10 
κένεε, 73 

κένεεκ, 73 

κενυκ, 10 
Νέζημξ, 10 

κεφια, 10 

κεφιαζ, 9 
κεοιάηζμκ, 10 

κεον-, 10 

κεονά, 10 
κεονάξ, 10 

κεονή, 10 

κεονία, 10 
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κεονζάγς, 10 

κεονίαξ, 10 

κεονίαζια, 10 
κεονζαζιέκμξ, 10 

κεονζαζηζηυξ, 10 

κεονζηυκ, 10 
κεονζηυξ, 10 

κεονζηυηδηα, 10 

κεφνζκμξ, 10 
κεονίκςια, 10 

κεονμ-, 10 

κεονμεζδήξ, 10 
κεφνμκ, 10 

κεονυς, 10 

κεονχδδξ, 10 
κεφνςζζξ, 10 

κεονςηζηυξ, 10 

κεφζζξ, 9, 10 
κεφζμιαζ, 9 

κεοζμφιαζ, 9 

κεοζηάγς, 10 
κεοζηήν, 9 

κεοζηζηυξ, 10 

κεοζηυξ, 9 
κεφς, 10 

κέθαθμξ, 40 
κεθέθδ, 40 

κεθεθδβενέηα, 40 

κεθεθδβενέηδξ, 40 
κεθεθδβενήξ, 40 

κεθεθδδυκ, 40 

κεθεθίγς, 40 
κεθέθζμκ, 40 

κεθεθμ-, 40 

κεθεθμεζδήξ, 40 
κεθεθχδδξ, 40 

κεθέθςια, 40 

κεθεθχκμιαζ, 40 
κεθές, 40 

κεθυηαια, 40 

κεθυμιαζ, 40 
κέθμξ, 40 

κεθναιζά, 10 

κεθνί, 10 
κεθνζαίμξ, 10 

κεθνίδζμξ, 10 

κεθνμ-, 10 
κεθνμιήηναζ, 10 

κεθνυξ, 10 

κεθνςιέκμξ, 10 
κεθνχκαξ, 10 

κέθςια, 40 

κέθςζζξ, 40 
κές, 9 

κεςηυνμξ, 8 

κεςθηές, 9 
κεςθηία, 9 

κεχθηζμκ, 9 

κεςθηυξ, 9 
κέςια, 10 

κεχκ, 9 

κεχκδημξ, 10 
κεςπμζυξ, 8 

κεςνές, 9 

κεςνήξ, 10 
κεχνζμκ, 9 

κεςνζμθφθαλ, 9 

κεςνίξ, 9 
κεςνυξ, 9 

κέςνμξ, 10 

κεςνοπήξ, 10 
κεχξ, 8 

κέςζζξ, 10 

κεχζμζημξ, 9 
κεχζζς, 10 

κεςζηί, 10 

κέςηα, 10, 119 

κεχηαημξ, 10 

κεςηενίγς, 10 

κεςηενζηυξ, 10 
κεςηένζζια, 10 

κεςηενζζιυξ, 10 

κεςηενζζηήξ, 10 
κεςηενμ-, 10 

κεχηενμξ, 10 

κδ, 8 
κδ-, 73 

κδβάηεμξ, 10 

κδβιή, 146 
κήβνεημξ, 27 

κήδοζα, 19 

κδδφιζμξ, 122 
κήδοιμξ, 122 

κδδοπυνμξ, 19 

κδδφξ, 19 
κδέμιαζ, 9 

κδές, 9 

κήδζζξ, 9 
κήες, 9 

κήσμξ, 9 

ΝδΎξ, 10 
κήζξ, 19 

κήζζημξ, 10 
κδίηδξ, 9 

κδσηζηυξ, 9 

κήηεζημξ, 56 
κδηηήν, 9 

κήηηδξ, 9 

κδηηζηυξ, 9 
κδηηυ, 9 

κδηηυξ, 9 

κήηηςν, 9 
κδθεήξ, 48 

Νδθεφξ, 48 

κδθήξ, 48 
κδθίπεγμξ, 36 

κήθζπμξ, 36 

κδθίπμοξ, 36 
κήια, 9 

κδιαηίαζζξ, 9 

κδιάηζκμξ, 9 
κδιάηζμ, 9 

κδιαημ-, 9 

κδιαημεζδήξ, 9 
κδιαημονβείμκ, 9 

κδιαημονβία, 9 

κδιαημονβζηυξ, 9 
κδιαημονβυξ, 9 

κδιαηχδδξ, 9 

κδιάηςια, 9 
κδιθαίμκ, 128 

κδκειές, 136 

κδκειία, 136 
κδκειίαξ, 136 

κδκειμπμζυξ, 136 

κήκειμξ, 136 
κήλζξ, 9 

κδμβκχιμκαξ, 9 

κδμηυνμξ, 8 
κδμθμβές, 9 

κδμθυβδζζξ, 9 

κδμπμιπή, 9 
κδυξ, 9 

κήμπμξ, 9 

κδμρία, 9 
κδπζάα, 10 

κδπζάγς, 10 

κδπίαζζξ, 10 
κδπζαπεφμιαζ, 10 

κδπζαπεφς, 10 

κδπίαπμξ, 10 
κδπζάπς, 10 

κδπζέδ, 10 

κδπζεφμιαζ, 10 

κδπζμ-, 10 

κδπζυεζξ, 10 

κδπζυθεηηα, 10 
κήπζμξ, 10 

κδπζυηδξ, 10 

κδπζχδδξ, 10 
κήπηδξ, 7 

κδπηζηυξ, 7 

κήποζημξ, 133 
κδποηία, 10 

κδποηζεφμιαζ, 10 

κδπφηζμξ, 10 
κήνα, 27 

κδνείηδξ, 9 

Νδνεφξ, 10 
Νδνδίξ, 10 

κήνζειμξ, 72 

κδνίηδξ, 9 
Νήνζημκ, 10 

κήνζημξ, 72 

Νήνζημξ, 10 
κδνυκ, 10 

κδνυξ, 9 

κδζαίμξ, 9 
κδζεφμιαζ, 9 

κδζί, 9 
κδζζάγς, 9 

κδζζάνπδξ, 9 

κδζζάξ, 9 
κδζίδζμκ, 9 

κδζίγς, 9 

κδζίμκ, 9 
κδζίξ, 9 

κήζζξ, 9 

κδζίηδξ, 9 
κδζζχηδξ, 9 

κδζζχηζημξ, 9 

κδζμεζδήξ, 9 
κδζυμιαζ, 9 

κήζμξ, 9 

κήζζα, 9 
κδζζμεζδήξ, 9 

κδζηεία, 109 

κήζηεζα, 109 
κδζηεοηήξ, 109 

κδζηεφς, 109 

κήζηδξ, 109 
κήζηζδα, 109 

κδζηζηάδα, 109 

κδζηζηή, 9 
κδζηζηυξ, 9, 109 

κήζηζξ, 109 

κδζηίζζιμξ, 109 
κδζηυξ, 9 

κδηζηυξ, 9 

κδηυξ, 9 
κδημθφθαλ, 9 

κήηνεζνα, 109 

κήηνμκ, 9 
κήηηα, 9 

κδηηάνζμκ, 9 

κήηηζμκ, 9 
κδηημηηυκμξ, 9 

κδφξ, 9 

κδθαθευξ, 7 
κδθαθευηδξ, 7 

κδθαθέςζζξ, 7 

κδθάθζιμξ, 7 
κδθάθζμξ, 7 

κδθαθζυηδξ, 7 

κδθαθζζιυξ, 7 
κήθαθμξ, 7 

κδθακηζηυξ, 7 

κδθακηυξ, 7 
κήθς, 7 

κήθςκ, 7 

κδπαθέμξ, 9 

κδπείμκ, 9 

κδπεήιενμξ, 8 

κήπμιαζ, 9 
κήπς, 9 

κζάια, 10 

κζάηα, 10 
κίαμιαζ, 10 

κίγς, 10 

κζηάδζμκ, 35 
κίηαενμκ, 35 

κζηαίμξ, 35 

κίηαια, 35 
κζηάνζμκ, 35 

κζηάηςν, 35 

κζηάς, 35 
κίηεζηνμκ, 35 

κζηές, 35 

κίηδ, 35 
κίηδια, 35 

κίηδιζ, 35 

κίηδζζξ, 35 
κζηδηήνζα, 35 

κζηδηήνζμξ, 35 

κζηήηςν, 35 
Νζηδθυνμξ, 35 

Νζηίαξ, 35 
κζηίεζμξ, 35 

Νζηυδδιμξ, 35 

Νζηυηθεζα, 35 
Νζηυθαμξ, 35 

Νζημθήξ, 35 

Νζημιήδδξ, 35 
κίημν, 35 

κζηυνηαξ, 35 

κίημξ, 35 
κζημονβυξ, 35 

κζηχ, 35 

κζκί, 8 
κζκίμκ, 8 

κζμ-, 10 

κζυαβαθημξ, 10 
κζυηδ, 10 

κζυθενημξ, 10 

κζπηήν, 10 
κζπηνίξ, 10 

κίπηνμκ, 10 

κίπης, 10 
κίζζμιαζ, 9 

κίθα, 40 

κζθάδα, 40 
κζθανβήξ, 40 

κζθάξ, 40 

κζθμαμθία, 40 
κζθυεζξ, 40 

κζθμροπήξ, 40 

κζθηήναξ, 10 
κίθς, 40 

κίρζιμκ, 10 

κζχες, 11 
κζχκς, 11 

κζχζια, 11 

κυαν, 11 
κμανέςξ, 11 

κμαηυξ, 11 

κμενυξ, 11 
κμές, 11 

κυδια, 11 

κυδιζ, 11 
κμήιςκ, 11 

κμήνδξ, 11 

κυδζζξ, 11 
κμδηζηυξ, 11 

κμδηυξ, 11 

κμεεία, 117 
κυεεοζζξ, 117 

κμεεοηήξ, 117 

κμεεφς, 117 
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κμεμ-, 117 

κυεμξ, 117 

κμζάγμιαζ, 11 
κμίηζ, 108 

κμζηζάγς, 108 

κμζημηφνδξ, 108 
κμσηυξ, 11 

κμιάδεζμξ, 10 

κμιάδδκ, 10 
κμιαδία, 10 

κμιαδζηυξ, 10 

κμιαδίηδξ, 10 
κμιάγς, 10 

κμιαίμξ, 10 

κυιαζμξ, 11 
κμιάνπδξ, 11 

κμιανπία, 11 

κυιανπμξ, 11 
κμιάξ, 10 

Νμιάξ, 11 

Νυιαξ, 11 
κμιέαξ, 10 

κμιεζζθμνά, 11 

κμιεζηεφεζεαζ, 11 
κυιεοια, 10 

κμιεφξ, 10 
κμιεοηζηυξ, 10 

κμιεφς, 10 

κμιή, 10 
κμιήιαηα, 11 

κυιζα, 11 

κμιίγς, 11 
κμιζηυξ, 10, 11 

κυιζιμξ, 11 

κυιζμξ, 10 
κμιίμονμξ, 10 

κυιζζζξ, 11 

κυιζζια, 11 
κμιζζιαηζηυξ, 11 

κμιζζιάηζμκ, 11 

κμιζζιαημ-, 11 
κμιζζηέμξ, 11 

κμιζζηεφμιαζ, 11 

κμιζζηί, 11 
κμιζζηυξ, 11 

κμιζηεφς, 11 

κμιμ-, 11 
κμιμαίμθμξ, 11 

κμιμεεζία, 11 

κμιμεεηές, 11 
κμιμεέηδια, 11 

κμιμεέηδξ, 11 

κμιμεεηχ, 11 
κμιμπμζυξ, 11 

κμιυξ, 10 

κυιμξ, 10 
κμιχδδξ, 10 

κμιςδυξ, 11 

κμιχκδξ, 10 
κμυξ, 11 

κμυηδξ, 11 

κμμφιεκμκ, 11 
κμζάγμιαζ, 56 

κμζαηενυξ, 56 

κυζακζζξ, 56 
κμζενυξ, 56 

κυζεοια, 56 

κμζεφμιαζ, 56 
κμζές, 56 

κμζδθεία, 56 

κμζδθεφς, 56 
κμζδθία, 56 

κμζήθζα, 56 

κμζήθζμξ, 56 
κμζδθυξ, 56 

κυζδια, 56 

κμζδνυξ, 56 

κυζδζζξ, 56 

κμζίγς, 56 

κμζμημιείμκ, 56 
κμζμημιές, 56 

κμζμηυιμξ, 56 

κυζμξ, 56 
κμζμηνμθία, 56 

κμζηαθβές, 9 

κμζηαθβία, 9 
κμζηαθβζηυξ, 9 

κμζηαθβυξ, 9 

κμζηαθβχ, 9 
κμζηζιάδα, 9 

κμζηζιεφς, 9 

κμζηζιζά, 9 
κμζηζιίγς, 9 

Νυζηζιμ, 9 

κυζηζιμξ, 9 
κμζηζιμφθδξ, 9 

κμζηζιμφθζημξ, 9 

κυζημξ, 9 
κμζηυς, 9 

κμζχ, 56 

κμηενυξ, 10 
κμηές, 10 

κμηζά, 10 
κμηία, 10 

Νυηζα, 10 

κμηζαίμξ, 10 
κμηζάξ, 10 

κμηζάς, 10 

κμηίγς, 10 
κμηζκυξ, 10 

κυηζμξ, 10 

κμηίξ, 10 
κυηζζια, 10 

κυημξ, 10 

κμοεεζία, 11 
κμοεέηδζζξ, 11 

κμοεεηχ, 11 

κμοιδκία, 10 
κμοιδκζάγς, 10 

κμοιδκζαζηήξ, 10 

κμοιήκζμξ, 10 
κμφιιμξ, 11 

κμοκεπήξ, 11 

κμφξ, 11 
κμφζμξ, 56 

κηαήξ, 17 

Νηανκάηαξ, 87 
Νηάνκαηεξ, 87 

κηεθάθδξ, 119 

κηεθαθίγς, 119 
κηεθαθχ, 119 

κηυπζμξ, 87 

κημοθάπζ, 107 
κηνέπμιαζ, 106 

κηνμπαθά, 106 

κηνμπαθυξ, 106 
κηνμπή, 106 

κηνμπζάγς, 106 

κηνυπζαζια, 106 
κηνμπζαζιέκμξ, 106 

κηφια, 117 

κηοιέκμξ, 117 
κηφκς, 117 

κηφζζιμ, 117 

κηοηυξ, 117 
κο, 11 

κφβδδκ, 146 

κφβια, 146 
κοβιαηχδδξ, 146 

κοβιυξ, 146 

κφβς, 146 
κφηηα, 8 

κοηηέθζμξ, 8 

κοηηένεζα, 8 

κοηηένεοια, 8 

κοηηενεοηήξ, 8 

κοηηενεφς, 8 
κοηηενήζζμξ, 8 

κοηηενία, 8 

κοηηενίδα, 8 
κοηηενζκυξ, 8 

κοηηένζμξ, 8 

κοηηενίξ, 8 
κφηηενμξ, 8 

κφηηζμξ, 8 

κφηηςν, 8 
κοηπάγς, 146 

κοιθ-, 128 

κφιθα, 128 
κοιθαία, 128 

Νοιθαίμκ, 128 

κφιθαζμκ, 128 
κοιθαίμξ, 128 

κοιθαθίδεξ, 128 

κοιθάξ, 128 
κοιθείμξ, 128 

Νφιθεξ, 128 

κφιθεοια, 128 
κφιθεοζζξ, 128 

κοιθεοηήνζμξ, 128 
κοιθεοηήξ, 128 

κοιθεφηνζα, 128 

κοιθεφς, 128 
κφιθδ, 128 

Νφιθδ, 128 

κοιθζάς, 128 
κοιθίδεξ, 128 

κοιθίδζμκ, 128 

κοιθίδζμξ, 128 
κοιθζηυξ, 128 

κοιθίμξ, 128 

κοιθίξ, 128 
κοιθίηδξ, 128 

κοιθίηζδα, 128 

κοιθμ-, 128 
κοιθμεζδήξ, 128 

κοιθχκ, 128 

κολ, 8 
κφλδ, 146 

κφλζξ, 146 

κουξ, 128 
κφζμξ, 146 

κφζζμξ, 146 

κφζζς, 146 
κφζηα, 10 

κφζηαβια, 10 

κοζηαβιυξ, 10 
κοζηάγς, 10 

κοζηαθέμξ, 10 

κφζηαθμξ, 10 
κφζηαλζξ, 10 

κοζηένζ, 146 

κοζηενζά, 146 
κφθδ, 128 

κοθζάηζημξ, 128 

κοθζηυ, 128 
κοθζηυξ, 128 

κοθίηζα, 128 

κοθμ-, 128 
κοθμφθα, 128 

κφπα, 8 

κοπάηζ, 146 
κοπάημξ, 146 

κοπεία, 8 

κφπεοια, 8 
κοπεδιενυκ, 8 

κφπζ, 146 

κοπζά, 146 
κοπζάγς, 146 

κφπζμξ, 8 

κοπίξ, 8 

κφπια, 146 

κφπμξ, 8 

κφπηα, 8 
κοπηενίδα, 8 

κοπηενζκυξ, 8 

κς, 11, 25 
κςδυξ, 27 

κχε, 25 

κςεεία, 29 
κςεέξ, 29 

κςεήξ, 29 

κχεμονμξ, 29 
κςενεία, 29 

κςενεφμιαζ, 29 

κςενζάς, 29 
κςενυξ, 29 

κςενυηδξ, 29 

κχσ, 25 
κχηαν, 8 

κςθειέξ, 12 

κχια, 11 
κςιάς, 11 

κςιεφξ, 11 

κχιδ, 11 
κςιήζζιμξ, 9 

κχιδζζξ, 11 
κςιδηήξ, 11 

κςιήηςν, 11 

κχκοικμξ, 11 
κςπμβναθία, 10 

κςπυξ, 10 

κςνίξ, 33 
κχνμρ, 33 

κςξ, 11 

κςζάιεκμξ, 11 
κχζζξ, 11 

κςηαβςβές, 11 

κςηαβςβυξ, 11 
κςηαίμξ, 11 

κςηάηιςκ, 11 

κςηάνδξ, 11 
κχηεζμξ, 11 

κςηέοξ, 11 

κςηδβυξ, 11 
κςηζαίμξ, 11 

κςηίγς, 11 

κχηζμξ, 11 
κχηζζια, 11 

κςημααηές, 11 

κςημημπές, 11 
κχημκ, 11 

κςηυπθδλ, 11 

κςημθμνές, 11 
κςημθμνία, 11 

κςημθυνμξ, 11 

κςημθοθαηές, 11 
κςπαθίγς, 111 

κςπέθεζα, 111 

κςπεθεφμιαζ, 111 
κςπεθήξ, 111 

κςπέθζα, 111 

κςπεθίγς, 111 
κχρ, 129 

λαββθίγς, 144 

λαββνίγς, 7 
λάβζ, 6 

λαδέθθζζζα, 23 

λάδεθθμξ, 23 
λάδενθμξ, 23 

λαδενθμζφκδ, 23 

λάγς, 6 
λαίκς, 144 

λαημοζηυξ, 55 

λαθιονίγς, 113 
λαθιονζζιέκμξ, 113 

λάιια, 144 

λακά, 93 



 235   

 

λακάς, 144 

λάκδζζξ, 144 

λακείγς, 24 
λάκεζμκ, 24 

λάκεζζια, 24 

λακευμιαζ, 24 
λακευξ, 24 

λάκεςζζξ, 24 

λακηυ, 144 
λάπθα, 98 

λάπθςια, 98 

λαπθςιυξ, 98 
λαπθχκς, 98 

λαπθχζηνα, 98 

λαπθςηανζά, 99 
λαπθςηανζυ, 99 

λαπθςηυξ, 99 

λαπμθκάς, 38 
λαπμθφς, 38 

λάνηζα, 29 

λάζηδξ, 144 
λαθκζάγς, 45 

λαθκζηυξ, 45 

λαθνίγς, 105 
λάθνζζια, 105 

λαθνζζηήνζ, 105 
λεαμηακίγς, 13 

λεαμηάκζζια, 13 

λεαναηςιέκμξ, 103 
λεαναηχκς, 103 

λεανάηςημξ, 103 

λεεςνζάγς, 125 
λεεχνζαζια, 125 

λεεςνζαζιέκμξ, 125 

λεζ, 54 
λείκζα, 93 

λεζκίδ, 93 

λεζκζηυξ, 93 
λείκζμξ, 93 

λεζκμδυημξ, 93 

λείκμξ, 93 
λεηζκάς, 39 

λεημηαθίγς, 43 

λεθεοεενχκς, 50 
λεκάβδζζξ, 93 

λεκαβία, 93 

λεκαβζζιυξ, 93 
λεκαβυξ, 93 

λεκάηζ, 93 

λεκάθζα, 93 
λεκδίδ, 93 

λεκδθαζία, 93 

λεκία, 93 
λέκζα, 93 

λεκζάς, 93 

λεκζγυιεκμξ, 93 
λεκίγς, 93 

λεκίδ, 93 

λεκζηυξ, 93 
λέκζμξ, 93 

Ξέκζμξ, 93 

λέκζζζξ, 93 
λεκζζιυξ, 93 

λεκζζηήξ, 93 

λεκζηεζά, 93 
λεκζηεία, 93 

λεκίηεια, 93 

λεκζηειέκμξ, 93 
λεκζηειυξ, 93 

λεκζηεφμιαζ, 93 

λεκζηεφς, 93 
λεκζηζά, 93 

λεκμ-, 93 

λεκμδμηές, 93 
λεκμδυημξ, 93 

λεκμδμπείμκ, 93 

λεκμδμπές, 93 

λεκμδυπμξ, 93 

λέκμξ, 93 

Ξεκμθάκδξ, 93 
Ξεκμθχκ, 93 

Ξεκμθχκηαξ, 93 

λέκςξ, 93 
λέκςζζξ, 93 

λένα, 60 

λεναΎθα, 60 
λέναζια, 30 

λεναηυ, 30 

λενκάς, 30 
λενκχ, 30 

λενμ-, 60 

λενυθαξ, 77 
λενυξ, 60 

λενμζηαθζάγς, 110, 124 

λενμζηάθζαζια, 110, 124 
λένς, 77 

λεζδηςιυξ, 8 

λεζδηχκς, 8 
λέζζξ, 144 

λεζημκδζηήνζ, 60 

λεζημκίγς, 60 
λεζηυκζζια, 60 

λεζημκίζηνα, 60 
λεζημκυπακμ, 60 

λέζια, 144 

λεζιή, 144 
λεζπζηχκς, 90 

λεζηήν, 144 

λεζηζηυξ, 144 
λεζηυξ, 144 

λεζημονβία, 144 

λέζηνζλ, 144 
λέζηνμκ, 144 

λεζπίγς, 89 

λεζπζζιέκμξ, 89 
λεηίκαβια, 119 

λεηζκάγς, 119 

λεθζηζθίγς, 129 
λεθθμοδίγς, 131 

λεθθμφδζζια, 131 

λεθθμοδζζιέκμξ, 131 
λέθηζ, 68 

λεθηίδζ, 68 

λεθηίγς, 68 
λεθηίθα, 119 

λεθηίθαξ, 119 

λεθηζθίγς, 119, 129 
λεθηζθζζιέκμξ, 119 

λεθηχ, 68 

λεθοθθίγς, 131 
λεθφθθζζια, 131 

λεθςκδιέκμξ, 132 

λεθςκδηυ, 132 
λεθςκίγς, 132 

λεπάκς, 11 

λεπαζζά, 11 
λεπαζζάνδξ, 11 

λέπαζια, 11 

λεπεζιαδζυ, 148 
λεπεζιςκζάγς, 148 

λεπενζχκς, 60 

λεπκάς, 11 
λεπκχ, 11 

λεποθίγς, 148 

λεραπκίγς, 101 
λεράπκζζια, 101 

λερεζνίγς, 121 

λές, 144 
λήθςια, 16 

λδθχκς, 16 

λδιενμαναδζάγμιαζ, 81 
λδιένςια, 81 

λδιενχκς, 81 

λδκυξ, 144 

λδνά, 60 

λδνάεεκ, 60 

λδναθμζθές, 60 
λδναθμζθία, 60 

λήνακζζξ, 60 

λδναζία, 60 
λδναζιυξ, 60 

λδνάθζμκ, 60 

λδνή, 60 
λδνίββζμξ, 60 

λήνζββμξ, 60 

λδνίμκ, 60 
λήνζμκ, 60 

λδνμ-, 60 

λδνυξ, 60 
λήνςζζξ, 60 

λζ, 54 

λζδάξ, 144 
Ξζδάξ, 144 

λζδάημξ, 144 

λζδενυξ, 144 
λίδζ, 144 

λζδζάγς, 144 

λζδυθαδμ, 144 
λζκανάξ, 144 

λζκάνζ, 144 
λζκανζά, 144 

λζκανίγς, 144 

λζκήενα, 144 
λζκίγς, 144 

λζκίθα, 144 

λίκζζια, 144 
λζκμ-, 144 

λζκυ, 144 

Ξζκμκένζ, 144 
λζκυξ, 144 

λζκμφηζζημξ, 144 

λζκμθένκς, 144 
λζμφ-λζμφ, 107 

λζπάγς, 91 

λζπαζζά, 91 
λίπαζια, 91 

λζπαζιέκμξ, 91 

λζπαζηήνζ, 91 
λζπμθάς, 38 

λζπμθδζζά, 38 

λζπυθδημξ, 38 
λζθάνζ, 144 

λζθαζηία, 144 

λίθδ, 144 
λζθήνδξ, 144 

λζθδθμνές, 144 

λζθδθυνμξ, 144 
λζθίδζμκ, 144 

λζθίγς, 144 

λζθίκδα, 144 
λζθίμκ, 144 

λζθίμξ, 144 

λίθζμξ, 144 
λίθζζια, 144 

λζθζζιυξ, 144 

λζθζζηήν, 144 
λζθζζηήξ, 144 

λζθζζηφξ, 144 

λζθμ-, 144 
λζθμιαπία, 144 

λζθμιάπμξ, 144 

λίθμξ, 144 
λζθμοθηία, 144 

λζθμοθηυξ, 144 

λζθμονβυξ, 144 
λζθφδνζμκ, 144 

λμακδθυνμξ, 144 

λμάκζμκ, 144 
λμακμ-, 144 

λυακμκ, 144 

λμακμονβία, 144 

λυαενβα, 45 

λυδεια, 15 

λμδειυξ, 15 
λυδεοζδ, 15 

λμδεφς, 15 

λυδζ, 15 
λμδζάγς, 15 

λυδζαζια, 15 

λμδζαζηήξ, 15 
λμιμθμβάς, 76 

λμιμθμβχ, 76 

λυιπθζ, 98 
λμιπθζάγς, 98 

λυιπθζαζια, 98 

λμιπθζαζηυξ, 98 
λμιπθζάζηνα, 98 

λυμξ, 144 

λμπίζς, 93 
λμοεζά, 93 

λμοευξ, 24 

λμφνα, 144 
λμφναξ, 33 

λμονάθζ, 144 

λμοναθίγς, 144 
λμφνζζια, 144 

λμονζζηζηυξ, 144 
λμθθάς, 143 

λμθθδιέκμξ, 143 

λμθθχ, 143 
λο, 54 

λοθ-, 127 

λοθάαζμκ, 127 
Ξοθαβακή, 127 

λοθάββμονμ, 127 

λοθάδζημ, 127 
λοθάηζ, 127 

λοθάνζμκ, 127 

λοθεία, 127 
λοθέκζμξ, 127 

λοθεφμιαζ, 127 

λοθεφξ, 127 
λοθεφς, 127 

λοθή, 127 

λοθδαυνμξ, 127 
λοθδβές, 127 

λοθδβυξ, 127 

λφθδια, 127 
λοθήνζμκ, 127 

λοθήθζμκ, 127 

λοθία, 127 
λοθζάγς, 127 

λφθζαζια, 127 

λοθίγμιαζ, 127 
λοθίγς, 127 

λοθζηή, 127 

Ξοθζημί, 127 
λοθζηυξ, 127 

λοθίκδ, 127 

λφθζκμξ, 127 
λφθζζια, 127 

λοθζζιυξ, 127 

λοθζζηήν, 127 
λοθίηδξ, 127 

λοθμ-, 127 

λφθμ, 127 
λοθμεζδήξ, 127 

λοθμηέναημ, 64 

λοθμημπές, 127 
λοθμημπία, 127 

λοθμηυπμξ, 127 

λφθμκ, 127 
λοθμονβές, 127 

λοθμφνβδια, 127 

λοθμονβήξ, 127 
λοθμονβία, 127 

λοθμονβζηυξ, 127 

λοθμονβυξ, 127 



 236   

 

λοθμπίγμιαζ, 127 

λφθμπμξ, 127 

λοθυς, 127 
λοθχδδξ, 127 

λοθχκ, 127 

λοθςκία, 127 
λοθςζζά, 127 

λφθςζζξ, 127 

λοκάκ, 66 
λοκαθίδ, 68 

λοκάς, 66 

λοκάςν, 27 
λοκεχκ, 66 

λφκδαμξ, 66 

λοκδδμηήν, 66 
λοκήζα, 66 

λοκήςκ, 66 

λοκυξ, 66 
λοκμηνάπδθμξ, 66 

λοκυθνςκ, 66 

λοκυς, 66 
λοκφθακζζξ, 66 

λφκς, 144 

λοκχκ, 66 
λοκςκία, 66 

λοκςκζηυξ, 66 
λοκςνίξ, 66 

λουεζξ, 144 

λοπκάς, 94 
λφπκδια, 94 

λοπκδηήνζ, 94 

λοπκδηυξ, 94 
λοπκδημφνζα, 94 

λφπκζμξ, 94 

λοπκυξ, 94 
λφπκμξ, 94 

λοπκχ, 94 

λοπυθοημξ, 38 
λοναίμξ, 144 

λοναθίγς, 144 

λονάθζμκ, 144 
λονάς, 144 

λονές, 144 

λονήηδξ, 144 
λονήζζιμξ, 144 

λονδζιυξ, 144 

λονίαξ, 144 
λονζάς, 144 

λονίγς, 144 

λφνζμκ, 144 
λονίξ, 144 

λφνζζζξ, 144 

λφνζζια, 144 
λονμ-, 144 

λονυκ, 144 

λονυξ, 144 
λφνς, 144 

λοζζά, 144 

λφζζθμξ, 144 
λοζζιαηζά, 144 

λφζζιμ, 144 

λφζζξ, 144 
λφζια, 144 

λοζιάνα, 144 

λοζιάηζμκ, 144 
λοζιαηχδδξ, 144 

λοζιή, 144 

λοζιυξ, 144 
λοζμφνα, 144 

λοζηά, 144 

λοζηάνπδξ, 144 
λοζηήν, 144 

λοζηήνζ, 144 

λοζηήνζμξ, 144 
λφζηδξ, 144 

λοζηζδςηυξ, 144 

λοζηζηυξ, 144 

λοζηίξ, 144 

λοζημ-, 144 

λοζημαυθμξ, 144 
λοζηυκ, 144 

λοζηυξ, 144 

λφζηνα, 144 
λοζηνί, 144 

λοζηνίγς, 144 

λφζηνζζια, 144 
λφζηνμκ, 144 

λοζηνςηυξ, 144 

λφζηςν, 144 
λφς, 144 

λς-, 93 

λςεζά, 93 
λςηζηυξ, 93 

μ, 26 

μά, 93 
υα, 17, 45 

υαν, 77 

μανίγς, 77 
μάνζζια, 77 

μανζζιυξ, 77 

μανζζηήξ, 77 
μανζζηφξ, 77 

υανμξ, 77 
υαζζξ, 28 

μαάθ, 17 

υαδδ, 129 
μαεθίαξ, 16 

μαεθίγς, 16 

μαεθίζημξ, 16 
μαεθζζηήνζμκ, 16 

μαεθίηδξ, 16 

μαεθυξ, 16 
μαμθζαίμξ, 16 

μαμθίαξ, 16 

μαμθζιαίμξ, 16 
μαμθυξ, 16 

μαμθμζηαηές, 16 

μαμθμζηάηδξ, 16 
υανζιμξ, 32 

μανυξ, 126 

μβδμαίμξ, 8 
μβδυαημξ, 8 

μβδμήημκηα, 8 

υβδμμξ, 8 
μβδμχηενμξ, 8 

μβδχημκηα, 8 

μβδχκηα, 8 
υβε, 26 

βηα, 42 

μβηάμιαζ, 54 
μβηδειδηζηυξ, 54 

υβηδια, 54 

υβηδζζξ, 54 
μβηδηήξ, 54 

μβηδηζηυξ, 54 

υβηζκμξ, 43 
μβηίμκ, 43 

υβηζμκ, 43 

μβημκίζημξ, 43 
μβηυμιαζ, 42 

υβημξ, 42, 43 

μβηυς, 42 
μβηφθθμιαζ, 42 

μβηχδδξ, 42 

υβηςια, 42 
μβιεφς, 8 

μβιυξ, 8 

μβνυξ, 126 
υβπκδ, 6 

μδαβιυξ, 27 

μδαβυξ, 15 
μδαίμξ, 15 

μδαηηάγς, 27 

μδαηηίγς, 27 

μδάλ, 27 

μδαλδζιυξ, 27 

μδαλδηζηυξ, 27 
μδάλς, 27 

μδαλχδδξ, 27 

μδάς, 15 
υδε, 26 

μδεθυξ, 16 

υδεοια, 15 
μδεφζζιμξ, 15 

μδεοηήξ, 15 

μδεφς, 15 
μδδβέηδξ, 15 

μδδβές, 15 

μδδβδζία, 15 
μδήβδζζξ, 15 

μδδβδηήν, 15 

μδδβία, 15 
μδδβυξ, 15 

υδζμξ, 15 

υδζζια, 15 
μδίηδξ, 15 

μδιάμιαζ, 27 

μδιή, 27 
μδμ-., 87 

μδμζδμηές, 15 
μδμζδυημξ, 15 

μδμζπυνμξ, 15 

μδμκηάβνα, 27 
μδμκηαβςβυκ, 27 

μδμκηαθβές, 27 

μδμκηαθβία, 27 
μδμκηάνζμκ, 27 

μδμκηίαζζξ, 27 

μδμκηζάς, 27 
μδμκηίγς, 27 

μδμκημ-., 27 

μδμκηυπμκμξ, 27 
μδμκημθοΎα, 27 

μδυκηςζζξ, 27 

μδυξ, 15, 87 
μδμζηαηές, 15 

μδμζηάηδξ, 15 

μδμζηνςηήν, 110 
μδμζηνςηήναξ, 110 

μδμονές, 15 

μδμφξ, 27 
μδυς, 15 

μδοκανυξ, 117 

μδοκάς, 117 
μδφκδ, 117 

μδφκδια, 117 

μδοκδνυξ, 117 
μδοκήθαημξ, 117 

μδοκδθυνμξ, 117 

μδοκμζπάξ, 117 
μδοκχδδξ, 117 

υδονια, 117 

μδονιυξ, 117 
μδφνμιαζ, 117 

μδφνηδξ, 117 

μδονηζηυξ, 117 
μδονηυξ, 117 

Οδοζεφξ, 117 

Οδοζζασηυξ, 117 
Οδοζζεία, 117 

Οδφζζεζα, 117 

Οδοζζεζαηυξ, 117 
Οδφζζεζμξ, 117 

Οδοζζεφξ, 117 

Οδοζζήζμξ, 117 
μδφζζμιαζ, 117 

μδςδή, 27 

μδχδδξ, 27 
μδχκ, 27 

μέα, 45 

υγαζκα, 27 

μγαζκζηυξ, 27 

μγαζκίηδξ, 27 

μγαθέμξ, 27 
υγδ, 27 

Ογυθαζ, 27 

Ογμθίξ, 27 
υγμθζξ, 27 

υγμκ, 27 

υγμξ, 24 
μγυς, 27 

υγς, 27 

μγχδδξ, 24, 27 
μγςδία, 27 

μγςηυξ, 27 

υεεκ, 26 
μεέηδξ, 117 

μεεφς, 130 

μεές, 130 
υεδ, 130 

υεζ, 26 

υεζγα, 117 
υεια, 130 

μεκείμξ, 117 

μεκζυηοιαμξ, 117 
υεμιαζ, 130 

μευκεζμκ, 130 
μευκδ, 130 

μευκζμκ, 130 

ενδ, 30 
μζ, 45 

μία, 45 

μζαηδδυκ, 44 
μζάηδζζξ, 44 

μζαηίγς, 44 

μζάηζμκ, 44 
μζάηζζια, 44 

μζαηζζηήξ, 44 

μζαημκμιές, 44 
μζαημκυιμξ, 44 

μζαημθυνμξ, 44 

μζάηςζζξ, 44 
μίαλ, 44 

Οζάηαζ, 45 

μζάηεζμξ, 45 
Οζάηζξ, 45 

μίβς, 46 

μίδα, 19 
μζδαίκς, 19 

μζδαθέμξ, 19 

μζδάκς, 19 
μζδές, 19 

μίδδια, 19 

μζδδιαηχδδξ, 19 
μίδδζζξ, 19 

Οζδζπυδεζμξ, 19 

μζδζπμδζζιυξ, 19 
Οζδίπμοξ, 19 

μζδίζης, 19 

μζδιαηχδδξ, 19 
μίδκμκ, 18 

μζδμπμζές, 19 

μίδμξ, 19 
μίεμξ, 45 

μσγδνυξ, 45 

μσγήξ, 45 
μΎγζμξ, 45 

μζγονυξ, 45 

μζγφξ, 45 
μσγφς, 45 

μίγς, 45 

μΎγς, 45 
μίδια, 45 

μζδιαηίαξ, 45 

μίδλ, 44 
μζδζζ-, 45 

μίδζζξ, 45 

μίσξ, 45 



 237   

 

μίηαδε, 108 

μίηαδζξ, 108 

μζηάνζμκ, 108 
μζηεζαηυξ, 108 

μζηεζμ-, 108 

μζηείμξ, 108 
μζηεζμηέμκ, 108 

μζηεζυηδξ, 108 

μζηεζμφιεκμξ, 108 
μζηείς, 108 

μζηείςια, 108 

μζηεζςιαηζηυξ, 108 
μζηείςξ, 108 

μζηείςζζξ, 108 

μζηεζςηζηυξ, 108 
μζηεηεία, 108 

μζηεηεφς, 108 

μζηέηδξ, 108 
μζηεηία, 108 

μζηεηίδζμκ, 108 

μζηεηζεφξ, 108 
μζηεηζηυξ, 108 

μζηεηίξ, 108 

μζηεφξ, 108 
μζηές, 108 

μζηδαηυξ, 108 
μζηδσευιεκμξ, 108 

μζηήζμξ, 108 

μζηδζυηδξ, 108 
μζηδζυς, 108 

μίηδια, 108 

μζηδιαηζηυξ, 108 
μζηδιέκα, 108 

μζηήζζιμξ, 108 

μίηδζζξ, 108 
μζηήηεζνα, 108 

μζηδηήν, 108 

μζηδηήνζμκ, 108 
μζηδηήνζμξ, 108 

μζηδηήξ, 108 

μζηδηζηυξ, 108 
μζηδηυξ, 108 

μζηήηςν, 108 

μζηία, 108 
μζηζαηυξ, 108 

μζηζάηαξ, 108 

μζηζάηδξ, 108 
μζηίδδεζκ, 108 

μζηίδζμκ, 108 

μζηίδζμξ, 108 
μζηίγς, 108 

μζηζήηδξ, 108 

μζηίμκ, 108 
μίηζζζξ, 108 

μζηζζηάνζμκ, 108 

μζηίζηδ, 108 
μζηίζημξ, 108 

μζηζζιυξ, 108 

μζηζζηζηυξ, 108 
μζηζηζεφξ, 108 

μζημ-, 108 

μζημδέζπμζκα, 22 
μζημδεζπυηδξ, 22 

μζημδμιή, 22, 108 

μζημδυιδια, 22 
μζημδυιδζζξ, 108 

μζημδμιζηυξ, 108 

μζημδυιμξ, 108 
μζημδμιχ, 22, 108 

μίημεεκ, 108 

μίημκδε, 108 
μζημκμιείμκ, 108 

μζημκμιές, 108 

μζημκμιδιέκςξ, 108 
μζημκμιία, 108 

μζημκυιζζζα, 108 

μζημκυιμξ, 108 

μζημπεδζηυξ, 108 

μζηυπεδμκ, 108 

μζηυξ, 19 
μίημξ, 108 

μζημοιέκδ, 108 

μζημοιεκζηυξ, 108 
μζημονία, 108 

μζημονζηυξ, 108 

μζημφνζμξ, 108 
μζημονυξ, 108 

μζημονυηδξ, 108 

μζηηείνς, 45 
μζηηίγς, 45 

μζηηζνίγς, 45 

μζηηίνιςκ, 45 
μζηηίννς, 45 

μζηηίνς, 45 

μίηηζζια, 45 
μζηηζζιυξ, 45 

μζηηυξ, 45 

μίηημξ, 45 
μζηημζφκδ, 45 

μζηηνυξ, 45 

μζηηνυηδξ, 45 
μίια, 45 

μζιάς, 45 
μσιέ, 45 

μίιδ, 45 

μίιδια, 45 
μίιμζ, 45 

μίιμξ, 45 

μζιςβή, 45 
μίιςβια, 45 

μζιςβιυξ, 45 

μίιςγε, 45 
μζιχγς, 45 

μζιςηηί, 45 

μζιςηηία, 45 
μζιςηηυξ, 45 

μζιχλανα, 45 

μζιςλία, 45 
μίιςλζξ, 45 

μζιχζζς, 45 

μζκ-, 94 
μίκα, 94 

μίκανα, 94 

μζκάνεμξ, 94 
μζκανίγς, 94 

μζκάνζμκ, 94 

μζκανίξ, 94 
μζκάξ, 94 

μίκδ, 94 

μζκδβία, 94 
μζκδνυξ, 94 

μζκζάξ, 94 

μζκίδζμκ, 94 
μζκίγς, 94 

μζκζηυξ, 94 

μίκζκμξ, 94 
μζκίζημξ, 94 

μζκζζηήνζα, 94 

μζκμ-, 94 
Οζκυδ, 94 

μζκυξ, 94 

μίκμξ, 94 
μζκμθθοβές, 94 

μζκμθθοβία, 94 

μζκυθθοηημξ, 94 
μζκυθθολ, 94 

μζκμπυεοζζξ, 94 

μζκμπμεφς, 94 
μζκμπμές, 94 

μζκμπυδ, 94 

μζκμπυδια, 94 
μζκμπυμξ, 94 

μίκμρ, 94 

μζκυς, 94 

μζκχκ, 94 

μζκχκδξ, 94 

μίκςζζξ, 94 
μζυααημξ, 79 

μζυαζμξ, 79 

μζμαμοηυθμξ, 79 
μζυβαιμξ, 79 

μζμβέκκεζα, 79 

μζυγςκμξ, 79 
μζυεεκ, 79 

μζυεζ, 79 

μζμί, 45 
μζμζμί, 45 

μζυηενμξ, 79 

μίμιαζ, 45 
μΎμιαζ, 45 

μζμπμθές, 45 

μζμπυθμξ, 45 
μίμξ, 79, 92 

υσμξ, 45 

μζμθάβμξ, 45 
μζμπίηςκ, 45 

υσξ, 45 

μζζζμπθυημξ, 46 
μίζζξ, 44 

μζζυηανπμκ, 46 
μίζμιαζ, 44 

μίζμξ, 46 

μζζμθαβζζιυξ, 44 
μζζμθάβμξ, 44 

μίζπδ, 45 

μζζπχηδξ, 45 
μζζηέμξ, 44 

μΎζηεοια, 34 

μσζηεοηήν, 34 
μσζηεοηήξ, 34 

μσζηεφς, 34 

μζζηζηυξ, 44 
μσζημανυπζμκ, 34 

μσζημδυηδ, 34 

μζζηυξ, 34, 44 
μσζηυξ, 34 

μζζηνάς, 44 

μζζηνές, 44 
μζζηνδδυκ, 44 

μζζηνήεζξ, 44 

μζζηνδθαζία, 44 
μζζηνδθαηές, 44 

μίζηνδια, 44 

μίζηνδζζξ, 44 
μζζηνμπθάκεζα, 44 

μίζηνμξ, 44 

μζζηχξ, 44 
μζζφα, 46 

μίζομκ, 46 

μζζφπεζμξ, 45 
μζζφπδ, 45 

μζζοπδνυξ, 45 

μζζφπζξ, 45 
μίζοπμξ, 45 

μζζχ, 44 

μίζς, 44 
Οίηδ, 45 

μζηυθζκμξ, 45 

μίημξ, 45 
μζθυθδξ, 96 

μζθυθζξ, 96 

μίθς, 96 
Οζπαθία, 35 

μζπέμιαζ, 35 

μζπιή, 35 
μζπκεφς, 35 

μζπκές, 35 

μίπμιαζ, 35 
μζπυιεκμξ, 35 

μζχ, 45 

μίς, 45 

μΎς, 45 

μζςκίγμιαζ, 79 

μζχκζζια, 79 
μζςκζζιυξ, 79 

μζςκζζηήνζμκ, 79 

μζςκμ-., 79 
μζςκμπμθές, 79 

μζςκυξ, 79 

μζςκμζημπείμκ, 79 
μζςκμζηυπδια, 79 

μζςκμζημπία, 79 

μζςκμζηυπμξ, 79 
μζςηυξ, 45 

υηα, 26 

μηζιαάγς, 58 
υηηαθμξ, 130 

υηημξ, 130 

μηθαδία, 60 
μηθαδίαξ, 60 

μηθαδζάς, 60 

μηθάδζξ, 60 
μηθαδζζηί, 60 

μηθαδυκ, 60 

μηθάγς, 60 
μηθάλ, 60 

υηθαζζξ, 60 
υηθαζια, 60 

μηθαζηί, 60 

μηκαθέμξ, 39 
μηκές, 39 

μηκδνία, 39 

μηκδνυξ, 39 
μηκία, 39 

υηκμξ, 39 

μηκχδδξ, 39 
υημζ, 92 

μημίμξ, 92 

μηυηε, 93 
μηυηενμξ, 92 

υημο, 92 

μηνζάμιαζ, 63 
μηνίααξ, 63 

μηνζυεζξ, 63 

υηνζξ, 63 
μηηα-, 8 

υηηαθμξ, 130 

μηηάξ, 8 
μηηυ, 8 

μηης-, 8 

μηηχ, 8 
Οηηχανζμξ, 8 

μηπές, 111 

υηπδ, 111 
υηπμξ, 111 

υηςξ, 93 

μθαί, 38 
μθάηενμξ, 47 

μθάς, 33 

Οθααίμζ, 47 
μθαήεζξ, 47 

Οθαδκμί, 47 

μθαία, 47 
Οθαία, 47 

θαζα, 47 

Οθαζαηαί, 47 
Οθαζαημί, 47 

μθαίγς, 47 

μθαζμ-, 47 
υθαζμξ, 47 

μθαζυς, 47 

υθαζζημξ, 47 
μθαίςξ, 47 

υθαμξ, 47 

μθέενεοζζξ, 38 
μθέενζμξ, 38 

υθεενμξ, 38 

μθέης, 38 



 238   

 

μθεζήκςν, 38 

μθεζζ-, 38 

μθεζίεδν, 38 
μθέζης, 38 

μθεηήν, 38 

μθέηδξ, 38 
μθήιενα, 47 

μθδιενίξ, 47 

μθζβ-, 36 
μθζβανπία, 36 

μθίββδ, 36 

μθίβμξ, 36 
μθζβυς, 36 

μθζβςνία, 36 

μθίγςκ, 36 
μθζηυξ, 47 

μθίμξ, 36 

μθζζεαίκς, 44 
μθζζεακυξ, 44 

μθζζεάκς, 44 

μθζζεήεζξ, 44 
μθίζεδια, 44 

μθζζεδνυξ, 44 

μθζζεδνυηδξ, 44 
μθίζεδζζξ, 44 

μθζζευξ, 44 
υθζζεμξ, 44 

μθζζενάγς, 44 

μθηαδζηυξ, 30 
μθηάδζμκ, 30 

μθηαδμπζηηςηή, 30 

μθηάγς, 30 
μθηαία, 30 

μθηαίδ, 30 

μθηαίμκ, 30 
μθηαίμξ, 30 

μθηάξ, 30 

μθηείμκ, 30 
μθηεφξ, 30 

μθηή, 30 

μθηήεζξ, 30 
μθηήσμκ, 30 

μθηήνδξ, 30 

υθηζιμξ, 30 
μθηζιυηδηα, 30 

μθηίμκ, 30 

μθηυξ, 30 
μθηυηδξ, 30 

μθηςηήναξ, 30 

υθθοιζ, 38 
μθθοκέμιαζ, 38 

μθθφς, 38 

μθιίζημξ, 47 
υθιμξ, 47 

μθμ-, 47 

μθμήιενμξ, 47 
μθυενεοζζξ, 38 

μθμενεφς, 38 

μθμζυξ, 38 
μθμίηνμπμξ, 38 

μθυηθδνμξ, 47 

μθμηθήνςια, 47 
μθμηθδνχκς, 47 

μθμηθήνςζζξ, 47 

μθμηθδνςηήξ, 47 
μθμηθδνςηζηά, 47 

μθμηθδνςηζζιυξ, 47 

υθμθμζ, 75 
μθμθοβαίμξ, 75 

μθμθοβή, 75 

μθυθοβια, 75 
μθμθοβιυξ, 75 

μθμθοβχκ, 75 

μθμθφγς, 75 
υθμθοξ, 75 

μθμθφηης, 75 

μθυιεκμξ, 38 

μθμιενίξ, 47 

μθμμίηνμπμξ, 38 

μθυμιαζ, 47 
μθμυξ, 38 

μθμυθνςκ, 38 

μθυξ, 38, 114 
υθμξ, 47 

μθυηνμπμξ, 38 

υθπδ, 114 
θπζα, 47 

υθπζξ, 114 

Οθοιπάξ, 69 
Οθοιπείμκ, 69 

Οθοιπία, 69 

Οθφιπζα, 69 
μθοιπζάδα, 69 

Οθοιπζάδα, 69 

μθοιπζαηυξ, 69 
Οθοιπζαηυξ, 69 

Οθοιπζάξ, 69 

Οθοιπίεζα, 69 
μθοιπζμκίηδξ, 69 

Οθφιπζμξ, 69 

θοιπμξ, 69 
μθοκεάγς, 38 

μθφκεδ, 38 
μθοκεδθυνμξ, 38 

Οθοκεζαηυξ, 38 

υθοκεμξ, 38 
θοκεμξ, 38 

μθοκεμθυνμξ, 38 

υθοκημξ, 114 
Οθοζζεφξ, 117 

μθχδδξ, 114 

μθχσμξ, 38 
υθςξ, 47 

υθςζζξ, 47 

μι-, 67 
μιά, 67 

υια, 67 

μιάδα, 67 
μιαδεφς, 67 

μιαδζηυξ, 67 

υιαδμξ, 67 
μιαθή, 67 

μιαθήξ, 67 

μιαθίγς, 67 
μιαθυξ, 67 

μιαθυηδξ, 67 

μιαθυηδηα, 67 
μιαθυς, 67 

μιάθοκζζξ, 67 

μιαθφκς, 67 
μιαθχξ, 67 

μιανήξ, 67 

μιανηές, 67 
μιανηή, 67 

μιανηδδυκ, 67 

μιάξ, 67 
μιανέθθα, 127 

μιανεθθμ-, 127 

μιανές, 126 
μιανδβεκήξ, 126 

μιανήεζξ, 126 

μιανδθυξ, 126 
υιανδια, 126 

μιανήνδξ, 126 

μιανδνυξ, 126 
υιανδζζξ, 126 

μιανία, 126 

Οιανζαηή, 127 
μιανίγς, 126 

μιανζιαίμξ, 127 

υιανζμξ, 127 
ιανζμξ, 127 

μιανζζία, 127 

μιανμ-, 127 

μιανμαθοζία, 127 

μιανμαθοηές, 127 

μιανμαθφηδζζξ, 127 
μιανμθοηές, 127 

υιανμξ, 126 

μιανχδδξ, 127 
μιείνμιαζ, 82 

μιή, 67 

μιήθζηεξ, 47 
μιήθζλ, 47 

μιδνεία, 67 

Οιήνεζμκ, 67 
Οιήνεζμξ, 67 

μιδνέηδξ, 67 

μιήνεοια, 67 
μιδνεφς, 67 

μιδνές, 67 

μιήνδξ, 67 
Οιδνίδδς, 67 

Οιδνίδδξ, 67 

Οιδνίγς, 67 
Οιδνζηυξ, 67 

Οιδνζζηήξ, 67 

Οιδνμπάηδξ, 67 
υιδνμξ, 67 

ιδνμξ, 67 
υιζηνμκ, 34 

μιζθαδυκ, 47 

μιζθές, 47 
μιζθδδυκ, 47 

μιίθδια, 47 

μιζθδηήξ, 47 
μιζθδηζηυξ, 47 

μιζθήηνζα, 47 

μιζθία, 47 
υιζθθμξ, 47 

υιζθμξ, 47 

μιζπές, 83 
μιίπθδ, 40 

μιζπθήεζξ, 40 

μιζπθυμιαζ, 40 
μιζπθχδδξ, 40 

υιζπια, 83 

μιίπς, 83 
υιια, 130 

μιιάηεζμξ, 130 

μιιάηζμκ, 130 
μιιαηυς, 130 

υικοιζ, 80 

μικφς, 80 
μιμ-, 67 

μιμεεκήξ, 117 

μιμεεκία, 117 
μιμζάγς, 67 

μιμζμ-, 67 

μιμίμξ, 67 
υιμζμξ, 67 

μιμζυηδξ, 67 

μιμζυς, 67 
μιμζχ, 67 

μιμίςια, 67 

μιμθμβία, 76 
μιμθμβχ, 76 

μιμπάηνζμξ, 90 

μιυπαηνμξ, 90 
μιμνβάγς, 81 

υιμνβια, 81 

μιυνβκοιζ, 81 
υιμνθα, 34 

μιμνθάδα, 34 

μιμνθαίκς, 34 
μιμνθζά, 34 

μιμνθίγς, 34 

μιμνθμ-, 34 
υιμνθμξ, 34 

μιυξ, 67 

μιμζπμκδία, 101 

μιυζπμκδμξ, 101 

μιμφ, 67 

μιυς, 80 
υιπκδ, 100 

μιπκδνυξ, 100 

ιπκζα, 100 
μιπκζαηυξ, 100 

υιπκζμξ, 100 

μιπκζυπεζν, 100 
μιπνέθα, 127 

μιπνεθάξ, 127 

μιπνεθμ-., 127 
μιπνμοθζά, 127 

υιποαζια, 94 

μιθαίμξ, 133 
μιθαηδνυξ, 83 

μιθαηίαξ, 83 

μιθαηίγς, 83 
μιθαηζκυξ, 83 

μιθάηζμκ, 83 

μιθαηίξ, 83 
μιθαηίηδξ, 83 

μιθαηυξ, 83 

μιθαθζηυξ, 79 
μιθάθζμξ, 79 

μιθαθζζηήν, 79 
μιθαθυεζξ, 79 

μιθαθυξ, 79 

μιθαθςηυξ, 79 
υιθαλ, 83 

μιθή, 133 

μιχκς, 80 
μιχξ, 67 

υιςξ, 67 

μκ, 25, 26 
μκαβυξ, 11 

υκαβνμξ, 11 

υκαν, 11 
μκάξ, 11 

μκεία, 11 

υκεζαν, 11 
μκεζδείγς, 11 

μκεζδείδ, 11 

μκείδεζμξ, 11 
μκείδδζζξ, 11 

μκεζδίγς, 11 

μκείδζζια, 11 
μκεζδζζιυξ, 11 

υκεζδμξ, 11 

μκείμκ, 11 
υκεζμξ, 11 

μκεζνάγμιαζ, 11 

μκεζναηεφμιαζ, 11 
μκείνεζμξ, 11 

μκεζνειέκμξ, 11 

μκεζνεφμιαζ, 11 
υκεζνμκ, 11 

μκεζνμπυθμξ, 11 

υκεζνμξ, 11 
κεζνμξ, 11 

μκεζνςβιυξ, 11 

μκείνςια, 11 
μκείνςλζξ, 11 

μκεζνχζζς, 11 

μκές, 11 
μκδβυξ, 11 

μκδθάηδξ, 11 

μκδνήεζξ, 11 
Οκήζακδνμξ, 11 

Οκδζίηνδημξ, 11 

μκήζζιμξ, 11 
υκδζζξ, 11 

μκδηζηυξ, 11 

μκδηυξ, 11 
μκήηςν, 11 

μκεμθυβμξ, 26 

υκεμξ, 26 



 239   

 

μκζαία, 11 

μκζηυξ, 11 

μκίκδιζ, 11 
μκίκδζζξ, 11 

μκίξ, 11 

Οκίζδιμξ, 11 
μκίζημξ, 11 

μκίζης, 11 

μκμααηές, 11 
μκμεζδήξ, 11 

μκμεήθεζα, 11 

υκμια, 11 
μκμιάγς, 11 

υκμιαζ, 11 

μκμιαίκς, 11 
μκμιαηθήδδκ, 11 

μκμιαζία, 11 

μκμιαζιυξ, 11 
μκμιαζηήξ, 11 

μκμιαζηί, 11 

μκμιαζηζηυξ, 11 
μκμιαζηυξ, 11 

μκμιαηίγς, 11 

υκμξ, 11 
υκμζζξ, 11 

μκμζηυξ, 11 
μκμηάγς, 11 

μκμηυξ, 11 

υκοια, 11 
υκολ, 146 

μκοπαίμξ, 146 

μκοπέα, 146 
μκοπίγς, 146 

μκοπζιαίμξ, 146 

μκφπζκμξ, 146 
μκφπζμκ, 146 

μκοπζζιυξ, 146 

μκοπζζηήν, 146 
μκοπζζηήνζμκ, 146 

μκοπίηδξ, 146 

μκοπμεζδήξ, 146 
μκοπυς, 146 

μκοπχδδξ, 146 

μκχ, 11 
υκςν, 11 

μλάθεζμξ, 144 

μλαθίξ, 144 
μλάθιδ, 144 

μλέα, 144 

μλεία, 144 
μλείδζμκ, 144 

μλέσκμ, 144 

μλέσκμξ, 144 
μλενίαξ, 144 

μλδθίξ, 144 

μλδνυξ, 144 
μλίδζμκ, 144 

μλίγς, 144 

μλίκα, 144 
μλίκδξ, 144 

υλζκμξ, 144 

μλίξ, 144 
μλμ-, 144 

υλμξ, 144 

μλο-, 144 
μλοά, 144 

μλφα, 144 

μλοδένηεζα, 120 
μλοδενηήξ, 120 

μλφδ, 144 

μλοδημΎα, 144 
μλφεοιμξ, 46 

μλφσκμξ, 144 

μλοημΎα, 144 
μλφιςνμξ, 144 

μλοκηήν, 144 

μλφκς, 144 

μλουεζξ, 144 

μλονεβιία, 144 

μλφννζκ, 144 
μλφννζξ, 144 

μλοννμπία, 144 

μλφννμπμξ, 144 
μλφννοβπμξ, 144 

μλφξ, 144 

μλφηδξ, 144 
μλφηδηα, 144 

μλοηζηυξ, 144 

μλφημκμξ, 144 
μλοςπήξ, 144 

υμκ, 17 

υπα, 130 
μπαδεφς, 15 

μπάδδζζξ, 15 

μπαδδηήν, 15 
μπαδυξ, 15 

μπάγς, 15 

μπαίμκ, 130 
μπαίμξ, 130 

μπάηνζμξ, 90 

υπαηνμξ, 90 
μπάςκ, 90 

υπεαξ, 130 
μπή, 130 

υπδ, 92 

μπδδεφς, 15 
μπήδδζζξ, 15 

μπδδυξ, 15 

μπήεζξ, 130 
μπδηίδζμκ, 130 

μπήηζμκ, 130 

μπήηνζα, 130 
μπζαηυξ, 96 

μπζάξ, 96 

μπζδκυξ, 129 
μπίγμιαζ, 129 

μπίγς, 96 

μπζμιακήξ, 96 
μπζμιακία, 96 

υπζμκ, 96 

μπζμφπμξ, 96 
μπζπεοηήν, 129 

μπζπεφς, 129 

μπίπδξ, 129 
μπζπηεφς, 129 

υπζξ, 129 

υπζζεα, 93 
υπζζεεκ, 93 

μπζζεέκαν, 93, 117 

μπζζείδζμξ, 93 
μπίζεζμξ, 93 

μπζζεμ-, 93 

υπζζια, 96 
μπζζιυξ, 96 

μπίζζς, 93 

μπίζς, 93 
μπθάνζμκ, 112 

μπθές, 112 

μπθή, 112 
μπθήεζξ, 112 

Οπθήηεξ, 112 

μπθίγμιαζ, 112 
μπθίγς, 112 

υπθζζζξ, 112 

υπθζζια, 112 
μπθζζιυξ, 112 

μπθίηδξ, 112 

μπθζηζηή, 112 
μπθζηζηυξ, 112 

μπθίηζξ, 112 

μπθμδελζά, 112 
υπθμιαζ, 112 

υπθμκ, 112 

μπθμζημπές, 112 

Οπθυζιζμξ, 112 

Οπθμζπία, 112 

μπθυηαημξ, 112 
μπθυηενμξ, 112 

υπκζμξ, 92 

μπυεζξ, 96 
μπυεεκ, 92 

μπμεεναπία, 96 

μπυεζ, 92 
υπμζ, 92 

υπμζμξ, 92 

μπμζζδήπμηε, 92 
μπυναζ, 92 

μπυξ, 96 

μπμζάηζξ, 92 
μπυζε, 92 

μπυζμξ, 92 

μπμζηαίμξ, 92 
μπυζημξ, 92 

μπυηακ, 93 

μπυηε, 93 
μπυηενμξ, 92 

μπμηένςεε, 92 

μπμηένςεζ, 92 
υπμο, 92 

μππυεεκ, 92 
μππυεζ, 92 

μππμίμξ, 92 

μππυηα, 93 
μππυηε, 93 

μππυηενμξ, 92 

υππςξ, 93 
μπηάγμιαζ, 129 

μπηαίκς, 129 

μπηαθέμξ, 96 
μπηαθίαζζξ, 129 

μπηακείμκ, 96 

μπηάκεζμκ, 96 
μπηάκμιαζ, 129 

μπηακυξ, 96 

μπηάκς, 129 
μπηαζία, 129 

μπηαζζάγμιαζ, 129 

μπηαζζαζιυξ, 129 
μπηαζζαζηήξ, 129 

μπηάς, 96 

μπηέμκ, 129 
μπηεφς, 129 

μπηήν, 129 

μπηήνζα, 129 
υπηδζζξ, 96 

μπηήηεζνα, 96 

μπηδηυξ, 96 
μπηίγμιαζ, 129 

μπηζηή, 129 

μπηίηζμκ, 129 
μπηζημ-, 129 

μπηζηυξ, 129 

μπηίθμξ, 129 
μπηίξ, 129 

μπημ-, 129 

μπηυξ, 96 
μποζυθαζ, 96 

μποίς, 96 

υποξ, 93 
υπς, 92 

υπςπα, 129 

μπςπεφς, 129 
μπςπή, 129 

μπςπδηήν, 129 

υπςν, 93 
μπχνα, 96 

μπςνεφξ, 96 

μπςνζαίμξ, 96 
μπςνίγς, 96 

μπςνζηυξ, 96 

μπχνζιμξ, 96 

μπςνζκυξ, 96 

μπςνζζιυξ, 96 

μπςνμααζζθίξ, 96 
μπςνμπναηές, 96 

μπςνμθυνμξ, 96 

μπςνχκαξ, 96 
μπςνχκδ, 96 

υπςξ, 93 

υπςη, 93 
υναια, 33 

μναιαηίγμιαζ, 33 

μναιαηζζιυξ, 33 
μναιαηζζηήξ, 33 

υναζζξ, 33 

μναηέμκ, 33 
μναηήξ, 33 

μναηζηυξ, 33 

μναηυξ, 33 
μναηυηδξ, 33 

μναηυηδηα, 33 

μναοβέμιαζ, 33 
μνάς, 33 

ναδθμξ, 28 

μνβάγς, 73, 127 
μνβαίκς, 127 

μνβάκδ, 73 
μνβακίγς, 73 

μνβακζηυξ, 73 

μνβακζζιυξ, 73 
μνβακίζηαξ, 73 

μνβακζζηήξ, 73 

μνβάκζζηνμκ, 73 
μνβακμ-., 73 

υνβακμκ, 73 

μνβακμπήηηςν, 73 
μνβακμπμζία, 73 

μνβακμπμζυξ, 73 

υνβακμξ, 73 
μνβακυς, 73 

μνβακχκς, 73 

μνβάκςζζξ, 73 
μνβακςηήξ, 73 

μνβακςηζηυξ, 73 

μνβακχηνζα, 73 
μνβάξ, 127 

μνβαζιυξ, 73, 127 

μνβαζηήνζμκ, 73 
μνβάς, 73, 127 

μνβεχκ, 73 

μνβεςκζηυξ, 73 
μνβή, 127 

υνβδια, 127 

μνβδηήξ, 127 
υνβζα, 73 

μνβζάγς, 73 

μνβζαζιυξ, 73 
μνβζαζηήξ, 73 

μνβζάς, 73, 127 

μνβίγς, 127 
μνβίθμξ, 127 

μνβζθυηδξ, 127 

μνβζθχδδξ, 127 
μνβυξ, 29 

μνβμηυιμξ, 29 

μνβοά, 29 
μνβοζά, 29 

μνβοζαίμξ, 29 

μνβοζή, 29 
μνβοζυμιαζ, 29 

υνβςια, 29 

μνβχκς, 29 
μνδαθία, 28 

μνδή, 28 

υνεβια, 29 
μνέβκοιζ, 29 

μνέβμιαζ, 29 

μνέβς, 29 



 240   

 

μνεζάνπδξ, 29 

μνεζάξ, 29 

μνείαοθμξ, 29 
μνεζααζία, 29 

μνεζαάηδξ, 29 

μνεζααηζηυξ, 29 
μνείβακμκ, 29 

μνείβακμξ, 29 

μνεζθεπήξ, 29 
μνεζκυιμξ, 29 

υνεζμξ, 29 

μνείξ, 33 
μνείηδξ, 29 

μνεζπάθηζκμξ, 104 

μνείπαθημξ, 29, 104 
μνεζχδδξ, 29 

μνεζχηδξ, 29 

μνεηηές, 29 
μνεηηζάς, 29 

μνεηηζηυξ, 29 

μνεηηυξ, 29 
υνελζξ, 29 

μνεμ-, 29 

μνεμβυκμξ, 29 
μνέμιαζ, 28 

μνεμπςθχ, 29 
μνέζαζμξ, 29 

μνεζίαζμξ, 29 

μνεζζαχηδξ, 29 
μνεζζημίηδξ, 29 

μνεζίημζημξ, 29 

μνεζηεφς, 29 
μνέζηζμξ, 29 

μνεζηχμξ, 29 

μνεζζζαάηδξ, 29 
μνέζηενμξ, 29 

μνέζηδξ, 29 

μνεζηζάξ, 29 
μνεφξ, 29 

μνεφς, 33 

μνές, 33 
μνεςηυιμξ, 29 

υνδιζ, 33 

μνδηυξ, 33 
μνεάδζμξ, 29 

Ονεάκδξ, 29 

μνεεφς, 29 
μνεδθυξ, 29 

Ονεία, 29 

μνεζάγς, 29 
μνείαζζξ, 29 

μνείαζια, 29 

μνεζκυξ, 29 
υνεζμξ, 29 

μνεμ-, 29 

μνεμπεδζηή, 29 
μνευξ, 29 

μνεμζφκδ, 29 

μνευηδξ, 29 
μνευς, 29 

μνενεφς, 29 

μνενία, 29 
μνενίγς, 29 

υνενζμξ, 29 

μνενζζιυξ, 29 
μνενμβυδ, 29 

μνενυθαθμξ, 29 

υνενμξ, 29 
νενμξ, 29 

υνενςια, 29 

μνεχκοιμξ, 29 
μνεχκς, 29 

μνεςζία, 29 

Ονεςζία, 29 
Ονεχζζμξ, 29 

υνεςζζξ, 29 

μνεςηήξ, 29 

μνίαξ, 29 

μνίβακμκ, 29 

μνίγμκηαξ, 34 
μνζγυκηζμξ, 34 

μνζγμκηζχκς, 34 

μνζγμκηίςζζξ, 34 
μνίγς, 34 

μνίγςκ, 34 

μνζηυξ, 29 
μνζηηίηδξ, 29 

μνίκς, 28 

μνζμ-, 34 
μνίζζιμξ, 34 

υνζζια, 34 

μνζζιυξ, 34 
μνζζηήξ, 34 

μνζζηζηυξ, 34 

μνζζηυξ, 34 
μνίπαθημξ, 29, 104 

μνηάκδ, 73 

μνηαπάηδξ, 74 
μνηζαημιές, 74 

μνηίγμιαζ, 74 

μνηίγς, 74 
μνηζηυξ, 74 

υνηζμκ, 74 
μνηζμημιές, 74 

μνηζμηυιμξ, 74 

μνηζμθυνμξ, 74 
μνηζζιυξ, 74 

μνηζζηήξ, 74 

υνηιμξ, 73 
μνηυδεζιμξ, 74 

μνημπαηές, 74 

υνημξ, 74 
μνημζημπζηυκ, 74 

μνημζθάθηδξ, 74 

μνημφνμξ, 73 
μνηυς, 74 

υνηςια, 74 

μνηςιμζία, 74 
μνηςιμηές, 74 

μνηςιμηήνζμκ, 74 

μνηςιυηδξ, 74 
μνηςιμηζηυξ, 74 

μνηχιμημξ, 74 

μνηςηήξ, 74 
μνηςηυξ, 74 

μνιάγς, 32, 70 

μνιαείγς, 32 
μνιάεζμκ, 32 

μνιαευξ, 32 

μνιαίκς, 32 
μνιαζηή, 32, 70 

μνιάζηδνα, 32 

μνιαζηήνζμκ, 32 
μνιαζηυξ, 32, 70 

υνιαζηνα, 32 

μνιάς, 32 
μνιεζά, 32 

μνιεκυεζξ, 32 

μνιεφς, 32 
μνιή, 32 

μνιδδυκ, 32 

υνιδια, 32 
υνιδζζξ, 32 

μνιδηήνζμκ, 32 

μνιδηζαίμξ, 32 
μνιδηίαξ, 32 

μνιδηζηυξ, 32 

μνιδηυξ, 32 
μνιζά, 32 

μνιζάς, 32 

μνιζεφς, 32 
μνιίγς, 32 

μνιζδαυθμξ, 32 

υνιζηαξ, 32 

μνιίζημξ, 32 

υνιζζια, 32 

μνιζζηέμκ, 32 
μνιζζηήνζα, 32 

μνιμδμηήν, 32 

μνιυκδ, 32 
μνιμκζηυξ, 32 

μνιυξ, 32 

υνιμξ, 32 
μνιχ, 32 

μνκαπέηζμκ, 28 

μνκεάγμιαζ, 28 
μνκεαηυξ, 28 

υνκεμκ, 28 

μνκευξ, 10 
μνκεχδδξ, 28 

μνκζά, 10 

υνκζεα, 28 
μνκζεεία, 28 

μνκζεεφμιαζ, 28 

μνκζεεοηήξ, 28 
μνκζεεφς, 28 

μνκζεζάγς, 28 

μνκζείαξ, 28 
μνκζεμ-, 28 

μνκζευμιαζ, 28 
μνκζεμηνμθείμκ, 28 

μνκζεχδδξ, 28 

μνκζεχκ, 28 
μνκζυξ, 10 

υνκζξ, 28 

υνκοιαζ, 28 
υνκοιζ, 28 

μνμ-, 29, 105 

μνυδαικμξ, 104 
μνμεεζία, 34 

μνμεέζζμ, 34 

μνμεεηχ, 34 
μνμθμβζηυξ, 34 

υνμιαζ, 28 

Ονυκηδξ, 105 
μνυξ, 105 

υνμξ, 29, 34 

μνμζδιαίκς, 34 
μνμζήιακζζξ, 34 

μνυζδιμ, 34 

μνμφς, 28 
μνμθή, 30 

μνμθζαίμξ, 30 

μνμθίαξ, 30 
μνμθζηυξ, 30 

μνυθζκμξ, 30 

υνμθμξ, 30 
μνμθυς, 30 

μνυς, 33 

υνπδλ, 28 
μννμπμηές, 105 

μννμπφβζμκ, 29 

μννυξ, 105 
υννμξ, 29 

μννυς, 105 

μννςδές, 28 
μννςδέςξ, 28 

μννςδίδ, 28 

μνζάββδξ, 29 
μνζζ-, 29 

μνζμί, 29 

μνζυξ, 29 
μνζυηδξ, 29 

μνζφδνα, 29 

μνηάγς, 29 
μνηαθίγς, 28 

μνηαθίξ, 28 

μνηαθζπεφξ, 28 
μνηάθζπμξ, 28 

μνηή, 29 

μνηυξ, 29 

Ονηοβία, 28 

μνηφβζμκ, 28 

μνηοβμημπία, 28 
μνηοβμηυπμξ, 28 

μνηοβμιήηνα, 28 

μνηφηζ, 28 
υνηολ, 28 

μνοβή, 29 

υνοβια, 29 
μνοβιία, 29 

υνοβλ, 29 

υνογα, 103 
μνογμ-, 103 

μνογχκ, 103 

μνογχκαξ, 103 
μνοηηέμκ, 29 

μνοηηή, 29 

μνοηηήν, 29 
μνοηηήξ, 29 

μνοηηυξ, 29 

μνοιαβδυξ, 103 
υνολ, 29 

υνολζξ, 29 

μνφζζς, 29 
μνοηφπμξ, 29 

μνοπείμκ, 29 
μνοπή, 29 

μνφπς, 29 

μνθάκεοια, 28 
μνθακεφς, 28 

μνθακία, 28 

μνθακίγς, 28 
μνθακζζηήξ, 28 

μνθακυμιαζ, 28 

μνθακυξ, 28 
μνθακμηνμθείμκ, 28 

Ονθέαξ, 30 

νθεζμξ, 30 
Ονθεφξ, 30 

Ονθζηυξ, 30 

μνθκά, 30 
μνθκαίμξ, 30 

μνθκή, 30 

νθκδ, 30 
μνθκήεζξ, 30 

μνθκζκυξ, 30 

μνθκυξ, 30 
μνθκχδδξ, 30 

μνθοίξ, 30 

υνπαημξ, 72 
μνπεηημιή, 73 

μνπεηημιία, 73 

μνπεμ-, 73 
μνπέμιαζ, 72 

μνπεμημιία, 73 

μνπδδυκ, 72 
μνπδειυξ, 72 

υνπδια, 73 

υνπδξ, 73 
υνπδζζξ, 72 

μνπδζηήν, 73 

μνπδζηήνζμκ, 73 
μνπδζηήξ, 73 

μνπδζηίξ, 73 

μνπδζηυξ, 72 
μνπήζηνα, 73 

μνπήζηνζα, 73 

μνπδζηφξ, 72 
μνπζ-, 73 

μνπίδζμκ, 73 

μνπζπεδάς, 73 
μνπζπέδδ, 73 

μνπζπεδίγς, 73 

μνπίπεδμκ, 73 
μνπίηζδα, 73 

μνπίηζξ, 73 

Ονπμιεκυξ, 48 



 241   

 

υνπμξ, 72 

μνπμημιές, 73 

μνπμημιία, 73 
μνχ, 33 

μξ, 26 

μζάηζξ, 93 
μζαοηαπχξ, 93 

μζαπή, 93 

υζδς, 27 
μζία, 21 

μζζεφς, 21 

υζζμξ, 21 
μζζυηδξ, 21 

μζζυς, 21 

μζίςια, 21 
μζίςζζξ, 21 

μζζςηήν, 21 

μζιάμιαζ, 27 
μζιή, 27 

μζιήνδξ, 27 

μζιδνυξ, 27 
μζιδνυηδηα, 27 

υζιδζζξ, 27 

μζιδηήνζμκ, 27 
μζιμβυκμξ, 27 

μζιυιεηνμ, 27 
μζιφθδ, 27 

μζιχδδξ, 27 

υζιςζζξ, 117 
μζιςηζηυξ, 117 

μζμκμφκ, 93 

μζμκχκ, 93 
υζμξ, 93 

υζμζπεν, 93 

υζπεν, 26 
μζπίηζμκ, 90 

υζπνεμκ, 100 

μζπνζμ-, 100 
υζπνζμκ, 100 

μζπνζχδδξ, 100 

υζζα, 133 
ζζα, 145 

μζζάηζξ, 93 

μζζάηνζμξ, 93 
υζζε, 130 

υζζμιαζ, 130 

υζζμξ, 93 
υζζς, 130 

μζηάβνα, 109 

μζηαηυξ, 109 
μζηέσκμξ, 109 

μζηεμ-, 109 

μζηεμηυπμξ, 109 
μζηέμκ, 109 

μζηεμοθηυξ, 109 

μζηεφκ, 109 
μζηέςζζξ, 109 

μζηία, 109 

υζηζκμξ, 109 
υζηζξ, 26 

μζηίηδξ, 109 

μζημ-, 109 
μζηυ, 109 

μζημφκ, 109 

μζηναηεφξ, 110 
μζηναηδνυξ, 110 

μζηναηίαξ, 110 

μζηναηίγς, 109 
μζηναηίκδα, 110 

μζηνάηζκμξ, 110 

μζηναηίξ, 110 
μζηναηζζιυξ, 109 

υζηναημκ, 109 

μζηναηυς, 110 
μζηνείδζμκ, 109 

υζηνεζμκ, 109 

υζηνζμκ, 109 

μζηνοά, 110 

μζηνφα, 110 

υζηνοξ, 110 
υζθνα, 27 

μζθνάδζμκ, 27 

μζθναίκμιαζ, 27 
υζθνακζζξ, 27 

μζθνακηήνζμκ, 27 

μζθνακηήνζμξ, 27 
μζθνακηζηυξ, 27 

μζθναζία, 27 

μζθοαθβήξ, 101 
μζθοαθβία, 101 

μζθφδζμκ, 101 

μζθοήλ, 101 
μζθοσηυξ, 101 

μζθοΎηζδα, 101 

μζθοΎηζξ, 101 
μζθομσενυξ, 101 

μζθομπαβήξ, 101 

μζθομζηάηδξ, 101 
μζθφξ, 101 

μζπεΎηδξ, 42 

υζπεμ, 42 
μζπεμ-., 42 

μζπέμια, 42 
μζπευξ, 42 

υζπδ, 42 

υζπζξ, 42 
μζπμαυνμξ, 24 

υζπμξ, 24 

μζπμθυνζα, 24 
υηακ, 26 

υηε, 26 

μηεζθυμιαζ, 115 
υηζ, 26 

μηθεφς, 116 

μηθές, 116 
υηθδια, 116 

μηθήιςκ, 116 

υηθμξ, 116 
υημαμξ, 115 

μημαχ, 115 

μημημί, 115 
μημηφγς, 115 

μηναθέμξ, 120 

μηνδνυξ, 120 
υηνοκζζξ, 120 

μηνοκηήν, 120 

μηνοκηήξ, 120 
μηνφκς, 120 

υηηα, 133 

μηηεία, 133 
μηηεφμιαζ, 133 

υηηζξ, 130 

μο, 26, 93 
μοά, 93 

μοαί, 87, 93 

μφαξ, 137 
μοάηζμκ, 137 

μοαηυεζξ, 137 

μοαημημίηδξ, 137 
μφβζα, 45 

μοδαιά, 93 

μοδαιή, 93 
μοδαιζκυξ, 93 

μοδαιζκυηδξ, 93 

μοδαιυεεκ, 93 
μοδαιυεζ, 93 

μοδαιμί, 93 

μοδαιυξ, 93 
μοδαιμφ, 93 

μφδαξ, 87 

μοδέ, 93 
μοδείξ, 79, 93 

μοδέημηε, 93 

μοδειία, 93 

μοδέκ, 93 

μοδεκάηζξ, 93 

μοδέκεζα, 93 
μοδεκία, 93 

μοδεκίγς, 93 

μοδέμξ, 87 
μοδέπμηε, 93 

μοδεπχπμηε, 93 

μοδεηενμ-, 93 
μοδεηενυκζμκ, 93 

μοδέηενμξ, 93 

μοδεηενυηδξ, 93 
μοδεηένςεεκ, 93 

μοδεηενχεζ, 93 

μοδεηένςζζξ, 93 
μοδυθςξ, 93 

μοδυξ, 87 

μφδςν, 127 
μφεαν, 127 

μοεείξ, 93 

μοεέκ, 93 
μοεεκήξ, 93 

μοεέκζα, 93 

μοεέηενμξ, 93 
μοη, 93 

μοημφκ, 93 
μφημοκ, 93 

μφης, 93 

μφηςκ, 93 
μφηςξ, 93 

μοθαί, 38 

μοθαιδθυνμξ, 47 
μοθαιυξ, 47 

μοθαιχκοιμξ, 47 

μφθε, 47 
μοθές, 47 

μοθή, 38, 47 

μφθδια, 38 
μφθζμξ, 38 

μοθίηζδα, 47 

μοθίηζξ, 47 
μοθμαάηαζ, 38 

μοθυεδημξ, 47 

μοθυεοιμξ, 38 
μφθμζ, 71 

μοθυηενςξ, 71 

μοθμιεθίδ, 47 
μοθυιεκμξ, 38 

μφθμκ, 47 

μοθυμιαζ, 47 
μοθμυθνςκ, 38 

μοθμπμίδζζξ, 71 

μοθμνναβία, 47 
μφθμξ, 38, 47, 71 

μοθυηδξ, 71 

μοθμθυνμξ, 71 
μοθμθοήξ, 47 

μοθμπφηαζ, 38 

μοθμποηέμιαζ, 38 
μοθυς, 47 

μφθς, 47 

μφθςξ, 47 
μοιίςκ, 25 

μφκεηα, 13, 134 

μφκεηεκ, 134 
μφκμια, 11 

μοπέν, 52 

μφπς, 93 
μφπςξ, 93 

μονά, 28 

μοναβές, 28 
μοναβία, 28 

μονάβζμκ, 29 

μοναβυξ, 28 
μοναία, 29 

μοναίμξ, 29 

μονάκδ, 105 

Οονακία, 28 

Οονακίδδξ, 28 

μονακίγς, 28 
μονάκζμξ, 28 

μονακίξ, 28 

μονακίζημξ, 28 
Οονακίςκεξ, 28 

μονακμιήηδξ, 28 

μονακυξ, 28 
Οονακυξ, 28 

μονακμφπμξ, 28 

μοναπυξ, 105 
μφνεζμξ, 28 

μονευθμζημξ, 28 

μονεζζαχηδξ, 28 
μονεζίμζημξ, 28 

μονεφξ, 28 

μονές, 33, 105 
μονήενα, 105 

μονδενμ-, 105 

μφνδια, 105 
μονδνυξ, 105 

μονδζείς, 105 

μφνδζζξ, 105 
μονδηήν, 105 

μονδηδνμ-, 105 
μονδηνίξ, 105 

μονία, 105 

μονίαημξ, 29 
μονίαπμξ, 29 

μονίγς, 28, 34 

μονζηυξ, 105 
μφνζμξ, 28, 105 

μονζμζηάηδξ, 28 

μονζυηδξ, 28 
μονζυς, 28 

μονθζάγς, 103 

μφνθζαζια, 103 
μονθζαπηυ, 103 

μονμ-, 105 

μονμδυηδ, 105 
μονμδμπείμκ, 105 

μονμδυπδ, 105 

μονμδυπμξ, 105 
μονμθμβία, 105 

μονμθυβμξ, 105 

μφνμκ, 28, 105 
μονυξ, 29, 105 

μφνμξ, 28, 33 

μονχ, 105 
μοξ, 137 

μφζα, 25 

μοζία, 25 
μοζζαηυξ, 25 

μοζζάνπδξ, 25 

μοζζαζηζηά, 25 
μοζζαζηζηυκ, 25 

μοζζαζηζηυξ, 25 

μοζίδζμκ, 25 
μοζζυηδξ, 25 
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μπεοηήξ, 149 
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μρςκζάγς, 96 
πα, 90 
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παεδηζηυξ, 94 

παεδηζηυηδξ, 94 
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παθζκ-, 97 
πάθζκ, 97 
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παθθαηία, 98 

παθθαηίκμξ, 98 

παθθάηζμκ, 98 
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πακηνάηδξ, 58 

πάκκμξ, 97 
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παπαζάλ, 91 

πάπαλ, 91 
παπαπαπαί, 91 
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ναδζμονβία, 73 

ναδζμονβζηχξ, 73 

ναδζμονβυξ, 73 

ναδζμφνβμξ, 73 

ναδίςξ, 73 

ναδζχηαημξ, 73 
ναδζχηενμξ, 73 

ναδυκζμ, 104 

νάγς, 102 
ναεαβές, 104 

ναεαίκς, 104 

ναεάιζβλ, 104 
ναεαιίγς, 104 

ναεάζζς, 104 

ναεοιές, 73 
ναεοιία, 73 

νάεοιμξ, 73 

ναεφιςξ, 73 
ναία, 73 

ναζαδδυκ, 104 

ναζαμεζδήξ, 104 
ναζαυηνακμκ, 104 

ναζαμπμδία, 104 

ναζαυπμδμξ, 104 
ναζαυξ, 104 

ναζαμζηεθήξ, 104 

ναζαμζηεθία, 104 
ναζαυηδξ, 104 

ναζαυηδηα, 104 
ναζαμπεζνία, 104 

ναζαυς, 104 

ναΎγς, 73, 103 
ναίκς, 104 

νάσμξ, 73 

νάσζια, 103 
ναζζηάγς, 104 

ναζζηήν, 104 

ναζζηήνζμξ, 104 
ναζζηδνμημπία, 104 

νάσζημξ, 73 

ναζζηυηοπμξ, 104 
ναίς, 104 

ναηάιθζμξ, 103 

ναηεκδφηδξ, 103 
ναηέκδοημξ, 103 

ναηέηα, 103 

ναηεηνίγς, 104 
ναηία, 104 

ναηίγς, 104 

νάηζκμξ, 103 
νάηζμκ, 103 

ναηίξ, 103 

ναηηίγς, 104 
ναημδφηδξ, 103 

ναηυεζξ, 103 

νάημξ, 103 
ναηυς, 103 

ναηηήνζμξ, 103 

ναηηυξ, 103 
νάηηνζα, 103 

ναηπίγς, 104 

ναηχδδξ, 103 
νάηςια, 103 

νάηςζζξ, 103 

νάιαηα, 103 
ναιιέκμξ, 70 

Ράικα, 104 

Ραική, 104 
ναικμδμηέκηνζα, 104 

νάικμξ, 104 

Ραικμφκηα, 104 
Ραικμφξ, 104 

Ραικμοζία, 104 

Ραικμοζζάξ, 104 
Ραικμφζζμξ, 104 

Ραικμοζίξ, 104 

ναιθάγμιαζ, 104 
ναιθή, 104 

ναιθδζηήξ, 104 

νάιθζμκ, 104 
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ναιθίξ, 104 

νάιθμξ, 104 

ναιθχδδξ, 104 
ναιρυξ, 104 

νάκα, 104 

νακάς, 104 
νάκδ, 104 

νακίδα, 104 

νακίγς, 104 
νακίξ, 104 

νακηήν, 104 

νακηίγς, 104 
νακηζζζά, 104 

νάκηζζζξ, 104 

νάκηζζια, 104 
νακηζζιυξ, 104 

νακηζζηήναξ, 104 

νακηζζηήνζμκ, 104 
νακηζζηζηυξ, 104 

νακηζζηυξ, 104 

νάκηζζηνμ, 104 
νακηυξ, 104 

νακημονίγς, 104 

ναλ, 103 
νάλζιμ, 73 

νάμκ, 73 
νάμξ, 73 

ναυηενμξ, 73 

νάπα, 59 
ναπάκζ, 59 

νάπακμ, 59 

νάπδ, 59 
ναπίδα, 70 

ναπζδμβνάθμξ, 70 

ναπζδμπμζυξ, 104 
ναπίγς, 104 

ναπίξ, 104 

νάπζζια, 104 
ναπζζιυξ, 104 

ναπηάδζημ, 70 

νάπηδξ, 70 
ναπηζηά, 70 

ναπηζηή, 70 

ναπηζηυξ, 70 
νάπηζξ, 70 

ναπηυξ, 70 

νάπηνζα, 70 
νάπης, 70 

νάποξ, 59 

νάνμξ, 106 
νάζια, 104 

νάζμ, 103 

ναζμθυνμξ, 103 
νάζζς, 103 

νάζηα, 73 

νάζημξ, 73 
ναζηχκεοζζξ, 73 

ναζηςκεφς, 73 

ναζηςκές, 73 
ναζηχκδ, 73 

ναθακέθαζμκ, 59 

ναθάκδ, 59 
ναθακδδυκ, 59 

ναθακίδζμκ, 59 

ναθακζδυς, 59 
ναθακζδχδδξ, 59 

ναθάκζκμξ, 59 

ναθακίξ, 59 
ναθακίηζξ, 59 

νάθακμξ, 59 

ναθάκμονμξ, 59 
ναθακχδδξ, 59 

ναθείμκ, 70 

ναθεφξ, 70 
ναθή, 70 

ναθία, 70 

νάθζα, 70 

ναθίδα, 70 

ναθζδεφξ, 70 

ναθζδεοηήξ, 70 
ναθζδεφς, 70 

ναθίδζ, 70 

ναθζδμβνάθμξ, 70 
ναθίδςια, 70 

ναθζδχκς, 70 

ναθίξ, 70 
ναθηάδζημ, 70 

ναθηζηή, 70 

ναθηυξ, 70 
νάθης, 70 

νάθοξ, 59 

ναπάδδκ, 104 
ναπάξ, 104 

ναπάηεια, 73 

ναπαηεφς, 73 
ναπάηζ, 73 

ναπαηθήξ, 73 

ναπεμημιία, 104 
Ράπεξ, 104 

ναπεηίγς, 104 

ναπεηνίγς, 104 
νάπεηνμκ, 104 

Ράπδ, 104 
ναπία, 104 

ναπζαίμξ, 104 

ναπζαθβία, 104 
ναπίγς, 104 

ναπζμ-, 104 

ναπζμημιία, 104 
ναπίξ, 104 

νάπζξ, 104 

ναπζζηήξ, 104 
ναπζζηυξ, 104 

ναπίηδξ, 104 

ναπίηζδα, 104 
ναπζηζηυξ, 104 

ναπίηζξ, 104 

ναπζηζζιυξ, 104 
ναπζχδδξ, 104 

ναπκζά, 71 

ναπμ-, 104 
ναπυξ, 104 

Ραπμφθα, 104 

ναπχδδξ, 104 
Ραπχκα, 104 

Ραπχκζ, 104 

νάρζιμ, 70 
νάρζξ, 70 

ναρςδές, 70 

ναρχδδια, 70 
ναρςδία, 70 

ναρςδζηυξ, 70 

ναρςδυξ, 70 
νάςκ, 73 

νέα, 73 

Ρέα, 73, 134 
νέας, 105 

νεβεφξ, 104 

νεβεχκ, 105 
νεβζζηήξ, 104 

νεβζχκ, 105 

νέβημξ, 103 
νέβης, 103 

νέβια, 104 

νέβλζξ, 103 
νέβμιαζ, 29 

νέβμοθα, 104 

νεβμοθάνζζια, 104 
νεβμοθάνς, 104 

νέβπς, 103 

νέεενμκ, 105 
νέγς, 73, 104 

νεεμιαθίδδξ, 28 

νέεμξ, 28 

νεία, 73 

Ρεία, 73, 134 

νείενμκ, 105 
νείηζ, 104 

νείηδξ, 105 

νείς, 105 
νεηάγς, 103 

νέηαζια, 103 

νεηαζιυξ, 103 
νέηηεζνα, 73 

νεηηήν, 73 

νεηηήνεξ, 73 
νεηηήνζμξ, 73 

νέηηδξ, 73 

νέηημνεξ, 73 
νέια, 105 

νειαηζά, 105 

Ρειαηζά, 105 
νειαάγς, 106 

νειαάξ, 106 

νειααζιυξ, 106 
νέιαδ, 106 

νέιαμιαζ, 106 

νέιαμξ, 106 
νέιας, 106 

νειαχδδξ, 106 
Ρέιμξ, 106 

νειμφθηα, 30 

νειπάηεια, 106 
νειπαηεφς, 106 

νειπεθεφς, 106 

νειπεθζυ, 106 
νέιπεθμξ, 106 

νειπεζηέξ, 106 

νειπέηαξ, 106 
νειπέηδξ, 106 

νειπέηζημξ, 106 

νέιπμιαζ, 106 
νέις, 106 

Ρέκα, 77 

νέμκ, 105 
νέμξ, 105 

νεπάκζ, 59 

νέπδξ, 106 
νέπς, 106 

νεηζίκα, 105 

νεηζζκζά, 105 
νεφβμιαζ, 103 

νεφια, 105 

νεοιαηαθβία, 105 
νεοιαηίγμιαζ, 105 

νεοιαηζηυξ, 105 

νεοιάηζμκ, 105 
νεοιαηζζιμί, 105 

νεοιαηζζιυξ, 105 

νεοιαημ-, 105 
νεοιαηυς, 105 

νεφμιαζ, 103 

νεφζζξ, 105 
νεοζηαθέμξ, 105 

νεοζηζηυξ, 105 

νεοζηυξ, 105 
νεοζηυηδξ, 105 

νεφς, 105 

νέρζ, 105 
νέρζξ, 106 

νές, 105 

νδβάδζημξ, 103 
νήβαζκα, 103 

νήβαξ, 103 

νδβάηζημξ, 103 
νδβάημκ, 103 

νδβεφξ, 104 

νήβζζζα, 103 
νήβια, 103 

νδβιαηίαξ, 103 

νδβιίκ, 103 

νδβιίξ, 103 

νδβιυξ, 103 

νήβκοιαζ, 103 
νήβκοιζ, 103 

νδβμπμφθα, 103 

νδβυπμοθμ, 103 
νήβμξ, 104 

νήδζμξ, 73 

νδίδζμξ, 73 
νδσδίςξ, 73 

νδΎγς, 73 

νήζμκ, 73 
νήζμξ, 73 

νδίζηδ, 73 

νήζζημξ, 73 
νδίηαηα, 73 

νδίηαημξ, 73 

νδίηενμξ, 73 
νήηηδξ, 103 

νδηηζηυξ, 103 

νδηηυξ, 103 
νήια, 77 

νήιαβια, 48 

νδιάδζ, 48 
νδιαδζαηυξ, 48 

νδιαδζυ, 48 
νδιάγς, 48 

νήιαζια, 48 

νδιαηζηυξ, 77 
νδιάηζμκ, 77 

νδιαπηήξ, 48 

νδιμηηθήζζ, 48 
νήιςκ, 77 

νδκ, 29 

νδκζηυξ, 29 
νήκζλ, 29 

νδκμθμνεφξ, 29 

νήλ, 103 
νδλδκμνία, 103 

νδλήκςν, 103 

Ρδλήκςν, 103 
νδλζ-, 103 

νδλζηέθεοεμξ, 55, 103 

νδλζκμνίδ, 103 
νήλζξ, 103 

νδλίθνςκ, 103 

νήζζξ, 77 
νήζης, 77 

νήζζςκ, 103 

νδζηχκδ, 73 
νδηέμκ, 77 

νδηέμξ, 77 

νήηενμξ, 73 
νδηήν, 77 

νδηίκδ, 105 

νδηζκίγς, 105 
νδηζκίηδξ, 105 

νδηζκυς, 105 

νδηζκχδδξ, 105 
νδηζκςηυξ, 105 

νήημναξ, 77 

νδημνεία, 77 
νδημνεφς, 77 

νδημνζηή, 77 

νδημνζηυξ, 77 
νδημνζηυηδηα, 77 

νδημνζζιυξ, 77 

νδηυξ, 77 
νήηνα, 77 

νδηνεφς, 77 

νήηςν, 77 
νδπζάδδξ, 104 

νδπίδ, 104 

νδπυξ, 104 
νίβα, 104 

νζβαθέμξ, 134 

νζβεδακυξ, 134 
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νζβές, 134 

νζβδθυξ, 134 

νίβζμκ, 134 
νίβζζημξ, 134 

νζβκυξ, 134 

νζβυθεενμκ, 134 
νίβμξ, 134 

νζβυς, 134 

νζβχ, 134 
νζβχδδξ, 134 

νίβςζζξ, 134 

νζγά, 104 
Ρζγά, 104 

νίγα, 104 

Ρίγα, 104 
Ρίγα   ζ-  (δαζ.), 34 

Ρίγα   ηα-, 54 

Ρίγα   θα-, 75 
Ρίγα  αβ-, 6 

Ρίγα  απ, 12 

Ρίγα  αα, 12 
Ρίγα  δα-, 17 

Ρίγα  ε, 25 

Ρίγα  εν-, 27 
Ρίγα  ζ-, 44 

Ρίγα  ηα > ηνα-, 58 
Ρίγα  ια-, 77 

Ρίγα  πα-, 90 

Ρίγα  ζα-, 107 
Ρίγα  ζάνξ, 113 

Ρίγα  ζζ-, 113 

Ρίγα  ηαF-, 115 
Ρίγα  ο-, 126 

Ρίγα  πα-, 138 

Ρίγα  πζα-, 144 
Ρίγα  πο-, 148 

Ρίγα πναF-, 143 

νζγάβνα, 104 
νζγαθβία, 104 

νζγάνζ, 104 

Ρζγάνζ, 104 
νζγάνζμ, 104 

νζγείμκ, 104 

Ρίγεξ, 104 
νζγδδυκ, 104 

νίγδεεκ, 104 

νζγδιαίμξ, 104 
νζγζά, 104 

Ρίγζα, 104 

νζγζάνδξ, 103 
νζγίαξ, 104 

νζγζηάνδξ, 104 

νζγζηάνζ, 104 
νζγζηυ, 104 

νζγζηυξ, 104 

νζγίμκ, 104 
νίγζμκ, 104 

νζγίξ, 104 

νζγίηδξ, 104 
νζγίηζδα, 104 

νζγμ-, 104 

νζγυ, 104 
Ρζγυ, 104 

νζγμαπαζηζηυξ, 104 

νζγυς, 104 
νζγχδδξ, 104 

νίγςια, 104 

Ρίγςια, 104 
νζγχκς, 104 

νίγςζζξ, 104 

νζηκήεζξ, 134 
νζηκυμιαζ, 134 

νζηκυξ, 134 

νζηκυηδξ, 134 
νζηκχδδξ, 134 

νίηκςζζξ, 134 

νίια, 105 

νζιάδα, 105 

νζιάνζμ, 105 

νζιάνς, 105 
νζιάηα, 105 

νίιια, 106 

νζιιυξ, 106 
νζιπάηεια, 106 

νζιθαθέμξ, 106 

νίκ, 105 
νίκα, 71 

νζκάνζμκ, 71 

νζκαοθές, 105 
νζκάς, 71, 105 

νζκεβποηές, 105 

νζκέβποημξ, 105 
νζκές, 71, 105 

νίκδ, 71 

νζκδθαζία, 105 
νζκδθαηεφς, 105 

νίκδια, 71 

νζκδηήξ, 71 
νζκίδζ, 71 

νζκίγς, 71 

νζκίμκ, 71 
νίκζζζξ, 71 

νίκζζια, 71 
νζκζζηήξ, 71 

νζκμ-, 105 

νζκυααημξ, 71 
νζκμαυθμξ, 105 

νζκμδέρδξ, 71 

νζκυηενμξ, 105 
νζκμημθμφνμξ, 105 

νζκμηυθμονμξ, 105 

νζκυθεενμξ, 105 
νζκμπφθδ, 105 

νζκυξ, 71 

νίκμξ, 71 
νζκυζζιμξ, 105 

νζκμηυιμξ, 71 

νζκμηυνμξ, 71 
νζλζά, 106 

νζλζιζυξ, 106 

νίλζιμ, 106 
Ρίμ, 105 

νίμκ, 105 

νζπή, 106 
νίπδια, 106 

νζπίδζμκ, 106 

νζπίγς, 106 
νζπίξ, 106 

νίπζζζξ, 106 

νίπζζια, 106 
νζπζζηήν, 106 

νίπμξ, 106 

νζπηάγς, 106 
νζπηάνζμκ, 106 

νζπηαζιυξ, 106 

νζπηαζηήξ, 106 
νζπηές, 106 

νζπηυξ, 106 

νίπης, 106 
νίξ, 105 

νίπκς, 106 

νζπηυξ, 106 
νζρ, 106 

νζρ-, 106 

νζραζπία, 106 
νίραζπζξ, 106 

νίρζιμ, 106 

νίρζξ, 106 
νυα, 103, 105 

νμάξ, 105 

νμαυθδια, 106 
νμαυθζζια, 106 

νμαμθζζηά, 106 

νυαμθμξ, 106 

νμαμθχ, 106 

νμβηζάς, 103 

νμβυξ, 105 
νμβπαθίγς, 103 

νμβπαζιυξ, 103 

νυβπμξ, 103 
νυδα, 106 

νμδαηζκέα, 104 

νμδαηζκζά, 104 
νμδάηζκμκ, 104 

νμδαθυξ, 104 

νυδαικμξ, 104 
νμδάκδ, 104 

νμδάκζ, 106 

νμδακίγς, 106 
νμδάκζζια, 106 

νμδανζά, 104 

νμδάνζμκ, 104 
νμδέα, 104 

νυδεζμξ, 104 

νμδέθα, 106 
νυδεμξ, 104 

νμδεχκ, 104 

νμδή, 104 
νυδζ, 103 

νμδίγς, 104 
νυδζκμξ, 104 

νυδζζια, 104 

νμδίηδξ, 104 
νμδίηζξ, 104 

νμδμ-, 104 

νμδυηακεα, 104 
νμδμηυηηζκμξ, 104 

νυδμκ, 104 

Ρμδυπδ, 104 
Ρμδυπμθδ, 104 

νμδυζηαιμκ, 104 

νμδμοκηία, 104 
νμδςκία, 104 

νμδςπυξ, 104 

Ρμδςπυξ, 104 
νμδςηυξ, 104 

νμείδζμκ, 105 

νμγαηί, 104 
νμγζάγς, 103 

νμγζάνζημξ, 103 

νυγζαζια, 103 
νμγζαζιέκμξ, 103 

νυγμξ, 103 

νυγς, 102 
νμγςηήξ, 104 

νμγςηυξ, 104 

νμή, 105 
νμδηυημξ, 105 

νμεές, 103 

νμεζάγς, 103 
νμεζάξ, 103 

νμείγς, 103 

νυεζμκ, 103 
νυεζμξ, 103 

νμεζυηδξ, 103 

νυεμξ, 103 
νμζά, 103 

νμία, 105 

νμζαδές, 103 
νμζαδδδυκ, 103 

νμίαδδκ, 103 

νμίαδδζζξ, 103 
νμίαδμξ, 103 

νμσδέα, 103 

νμσδζά, 103 
νμΎδζμκ, 103 

νυσδμ, 103 

νμζγαίμξ, 103 
νμζγές, 103 

νμζγδδά, 103 

νμζγδδυκ, 103 

νμζγήεζξ, 103 

νμίγδια, 103 

νμίγδζζξ, 103 
νμζγήηςν, 103 

νμίγμξ, 103 

νμζγυς, 103 
νμΎγς, 105 

νμζγχδδξ, 103 

νμζή, 103 
νμσηυξ, 105 

νμΎζημξ, 105 

νμηάκα, 103 
νμηάκζ, 103 

νμηακίδζ, 103 

νμηακίγς, 103 
νμηάκζζια, 103 

νμθμβάξ, 33 

νμθυβζ, 33 
νμθυζ, 33 

νυθμξ, 106 

Ρμιακία, 106 
νμιαές, 106 

νμιαδδυκ, 106 

νμιαδηήξ, 106 
νμιαδηυξ, 106 

νμιαίμκ, 106 
νυιαμξ, 106 

νμιαυς, 106 

νυιια, 105 
νυιμξ, 105 

νμιπζκέξ, 106 

νμιθαία, 106 
νμιθαζμθυνμξ, 106 

νμιθεφξ, 106 

νμκζά, 105 
νυμξ, 105 

νμμζηάηδξ, 105 

νμπάθδ, 106 
νμπαθίγς, 106 

νμπαθζηυξ, 106 

νμπαθζζιυξ, 106 
νυπαθμκ, 106 

νμπάθςζζξ, 106 

νμπή, 106 
νμπζηυξ, 106 

νμπηίμκ, 106 

νυπηνμκ, 106 
νυημν, 106 

νμφβα, 105 

νμοεμφκζ, 103 
νμοεμοκίγς, 103 

νμοεμφκζζια, 103 

νμοηάκα, 103 
νμοηάκζ, 103 

νμοηακίγς, 103 

νμοηάκζζια, 103 
Ρμοιακία, 106 

νμοιάκζημξ, 106 

Ρμοιάκμξ, 106 
Ρμφιεθδ, 106 

Ρμοιεθζχηδξ, 106 

νμοιεθζχηζημξ, 106 
νμοιπζκέξ, 106 

νμοιπχκς, 106 

νμοπάηζ, 106 
νμοξ, 105 

νμφξ, 104 

νμφζα, 104 
νμοζαίμξ, 104 

Ρμοζάημζ, 104 

νμοζίγς, 104 
νμφζζημξ, 104 

Ρμφζζμζ, 104 

νμφζζμξ, 104 
νμοζζχδδξ, 104 

νμοζυλακεμξ, 104 

νμφζμξ, 104 
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νμοθάς, 105 

νμφθδβια, 105 

νμοθζλζά, 105 
νμοθχ, 105 

νμοπαθάηζ, 103 

νμοπανίγς, 103 
νμοπζηυ, 103 

νμοπζζιυξ, 103 

νμφπμ, 103 
νμοπμθυζ, 103 

νμφπμκ, 103 

νμθάκς, 105 
νμθές, 105 

νυθδια, 105 

νυθδζζξ, 105 
νμθδηυξ, 105 

νμθχ, 105 

νμπάθα, 103 
νμπαθδηυ, 103 

νμπαθζάνδξ, 103 

νμπαθίγς, 103 
νμπάθζζια, 103 

νυπαθμ, 103 

νμπεές, 103 
νυπεμξ, 103 

νμχδδξ, 105 
νοάβπεημξ, 102 

νοάδα, 105 

νοάδεξ, 105 
νοαδζηυξ, 105 

νοάηζ, 105 

Ροάηζ, 105 
Ροάηζα, 105 

νοάηζμκ, 105 

νοαηχδδξ, 105 
νφαλ, 105 

νοάξ, 105 

νοάπεημξ, 102, 105 
νφαδδκ, 102 

νοβπάγς, 102 

νφβπαζκα, 102 
νοβπαίκς, 102 

νοβπζάγς, 102 

νοβπυμιαζ, 103 
νφβπμξ, 102 

νφδδκ, 105 

νοδυκ, 105 
νογές, 102 

νφγζ, 103 

Ρφγζα, 103 
νογμ-, 103 

νφγς, 102 

νφδια, 105 
νφδζζξ, 105 

νοδθεκήξ, 105 

νοδθεκία, 105 
νοειές, 105 

νοειίγς, 105 

νοειζηυξ, 105 
νοειζζηήξ, 105 

νοειζζηζηυξ, 105 

νοειζηζηυξ, 105 
νοειμ-, 105 

νοΎζημιαζ, 105 
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νφιια, 106 

νοιυξ, 30 
νοιμημιές, 105 
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νοζίπμθζξ, 30 
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νςπμπενπενήενα, 106 
νχπμξ, 106 

νςνυξ, 106 

νςξ, 106 
Ρςζία, 104 
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ζαβιαηίγς, 8 
ζαβιαηυς, 8 

ζαβυκζ, 87 

ζαβμκζά, 87 
ζαβμκμφ, 87 

ζάβμξ, 8 

ζάεδ, 109 
ζάεναλ, 22 

ζαενυξ, 22 

ζαενυηδξ, 22 
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ζανακηάνδξ, 21 
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ζανακηανζά, 21 
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ζάνηα, 72 
ζανηάγς, 72 
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ζανηίδζμκ, 72 
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ζάνηζκμξ, 72 
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ζανηςιάηςζζξ, 72 
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ζάνιμζ, 24 
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ζάνςενμκ, 30 
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ζανχκς, 30 
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ζανςηήξ, 30 

ζαξ, 25 
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ζαηάκζμξ, 108 

ζάηεξ, 119 
ζάηζνα, 114 

ζαηζνίγς, 114 

ζαηζνζηυξ, 114 

ζαηζνζζιυξ, 114 

ζαηζνζζηήξ, 114 

ζαηζνμβνάθμξ, 114 
ζάηης, 8 
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ζαηονζαηή, 114 
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αηονίδζμκ, 114 
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αηονίζημξ, 114 

ζαηονζζιυξ, 114 

αηονμβνάθμξ, 114 
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αηονχδδξ, 114 

ζαηφνςια, 114 
ζαοθυμιαζ, 108 

ζαοθμπνςηηζάς, 108 

ζαφθμξ, 108 
ζαφθςια, 108 
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ζαοκζάγς, 115 
ζαφκζμκ, 115 

ζαφνα, 30 
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ζαονίηδξ, 30 

ζαονυξ, 108 
ζαφνμξ, 30 

ζαονςηήν, 30 

ζαονςηυξ, 30 
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ζάθα, 68 

ζαθακήξ, 68 
ζαθές, 68 

ζαθήκεζα, 68 

ζαθδκές, 68 
ζαθδκήξ, 68 

ζαθήξ, 68 

ζαθήηςν, 68 
ζαθζκίγς, 68 
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ζαθχξ, 68 
ζάπθα, 22 

ζαπθαιάνα, 22 

ζαπθαιάναξ, 22 
ζαπθαιανίγς, 22 

ζάπθαξ, 22 

ζαπθυξ, 22 
ζάςιζ, 107 

ζαςηήν, 107 

ζαχηδξ, 107 
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ζαέκκοιζ, 95 
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ζαέκς, 95 

ζαέζδ, 95 
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ζβμονυξ, 42 
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ζβμονςηυξ, 42 
–ζδε, 13 

ζε, 25, 26 
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ζεααζιζάγς, 14 
ζεααζιζυηδηα, 14 

ζεααζιυξ, 14 
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ζεαίγς, 14 

ζέαζζζξ, 14 
ζέαζζια, 14 

ζεαζζηυξ, 14 

ζέαμιαζ, 14 
ζέας, 14 
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ζεζνάδδκ, 71 

ζεζνάδζμκ, 71 

ζεζναίκς, 71 
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ζεζνζά, 71 
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ζεζνζάς, 71 

ζεζνζηυ, 71 
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ζεζνζυεζξ, 71 

ζείνζμξ, 71 
ζεζνίξ, 71 

ζεζνμεζδήξ, 71 

ζεζνμιάζηζλ, 71 
ζεζνυς, 71 

ζείνςζζξ, 71 

ζεζνςηυξ, 71 
ζεζζάπεεζα, 108 

ζείζζιμκ, 108 

ζείζζξ, 108 
ζεζζίπεςκ, 108 

ζείζια, 108 

ζεζζιαηίαξ, 108 
ζεζζιζηυξ, 108 

ζεζζιζηυηδξ, 108 
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ζεζζιμθμβία, 108 

ζεζζιμθυβμξ, 108 

ζεζζιυξ, 108 
ζεζζμποβίξ, 108 
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ζεζζηυξ, 108 
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ζείζηνμξ, 108 

ζείζςκ, 108 
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ζεημφα, 8 
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ζεθαβές, 18 

ζεθαβίγς, 18 
ζεθάβζζια, 18 

ζεθαβζζιυξ, 18 

ζεθάδζημ, 88 
ζεθαΎγς, 18 
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ζεθάκα, 18 
ζεθακαία, 18 

ζεθάμκηεξ, 18 
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ζεθζδχκς, 88 
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ζεθθάνζμξ, 87 
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ζεθιίξ, 88 
ζεθιυξ, 88 

ζέθπζδεξ, 88 
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ζεθχκς, 88 

ζεθςηυξ, 88 
ζειέθδ, 122 

ζειίδαθζξ, 108 
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ζεικυξ, 14 

ζεικυηδξ, 14 
ζεικμηοθία, 14 

ζεικυς, 14 

ζεικφς, 14 
ζέικςια, 14 
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ζεκδμφηδ, 20 
ζεκδμφηζ, 20 
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ζεκημκυπακμ, 26 
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ζδηχκς, 8 
ζήηςζδ, 8 
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