
   

 

  

 

 

 



 



 

 



   

1 η Ἄλφα  10 ι Ἰώτα  100 ρ Ῥῶ 
2 β Βῆτα  20 κ Κάππα  200 σ (ς) Σίγμα 
3 γ Γάμμα  30 λ Λάμβδα  300 τ Ταῦ 
4 δ Δέλτα  40 μ Μῦ  400 υ ῏Υ ψιλον 
5 ε Ἔ ψιλὸν  50 ν Νῦ  500 φ Φῖ-Φεῖ 

6 ϛ Στῖγμα, 
Δίγαμμα 

 60 ξ Ξῖ  600 χ Χῖ-Χεῖ 

7 ζ Ζῆτα  70 ο Ὄ μικρον  700 ψ Ψῖ-Ψεῖ 
8 η Ἦτα  80 π Πῖ  800 ω Ὦ μέγα 
9 θ Θῆτα  90 ϙ Ϙόππα  900 Ϡ Σαμπὶ 
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Ῥήματα εἰς –ω ἤ ἄλλως βαρύτονα ῥήματα 

Ἅπαντα τὰ συγγράμματα τὰ διαπραγματεύοντα τὴν γραμματικὴν τῆς γλώσσης τῶν προγόνων 
«χαρακτηρίζουν τὰ εἰς –ω λήγοντα ῥήματα ὡς «βαρύτονα» ἄνευ περαιτέρω ἐπεξηγήσεως καὶ 
αἰτιολογήσεως τοῦ σκεπτικοῦ ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ὁποίου ἐβασίσθη ὁ τοιοῦτος χαρακτηρισμὸς τῶν εἰς –ω 
ῥημάτων. Ὑποστηρίζομεν σθεναρῶς ὅτι οἱ πρόγονοι οὐδὲν ἔπραττον ἄνευ σκέψεως καὶ αἰτιoλογήσεως. 
Διατὶ, συνεπῶς, ὀνομάσθησαν τὰ εἰς –ω ῥήματα βαρύτονα1;  

Ἄς ἐξετάσωμεν ἐν πρώτοιςτὴν ἔννοιαν τῆς λέξεως «βᾰρύτονος, ον». Ἡ λέξις εἶναι σύνθετος καὶ 
συνίσταται ἐκ τῶν λέξεων «βαρὺς-τόνος» καὶ ἑρμηνεύεται ὡς2: 1) ὁ βαρέως ἤ βαθέως ἠχῶν, 2) συλλαβαὶ 
φέρουσαι τὸ προσῳδιακὸν σημεῖον τῆς βαρείας. Ὡσαύτως καὶ τὸ ῥῆμα «βᾰρῠ-τονέω» ἑρμηνευόμενον ὡς 
«σημειῶ μὲ βαρεῖαν, θέτω τόνον βαρεῖαν». 

Ἐκ πρώτης ὄψεως ὁ ὁρισμὸς τῆς λέξεως βαρύτονος ὁδηγεῖ εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι τὰ εἰς –ω ῥήματα 
κακῶς ὀνομάζονται βαρύτονα δεδομένου ὅτι οὐδὲν ἐκ τῶν ῥημάτων τῆς κατηγορίας αὐτῆς φέρει τὸ 
προσῳδιακὸν σύμβολον τῆς βαρείας εἰς οὐδεμίαν συλλαβὴν οἱουδήποτε χρόνου ἤ ἐγκλίσεως τούτου. 
Ἰδοῦ συνεπῶς ἡ εὐχαιρὴς δαμόκλειος ἀπάντησις τῶν διδασκάλων «...ἔτσι εἶναι...» ἤ, εἰς ἄλλας 
περιπτώσεις ἡ τὰ πάντα ἐπιλύουσα μαγικὴ λέξεις «...ἐξαίρεσις...». Ἡ πολυετὴς ὅμως ἔρευνα ἔδειξεν ὅτι 
οὔτε «...ἔτσι εἶναι...» οὔτε πρόκειται περὶ «ἐξαιρέσεως» ἀλλὰ περὶ ἀρίστης λογικῆς συνεπείας τῆς 
προσῳδίας τῆς γλώσσης τῶν προγόνων, ἤτις ἀπωλέσθη οὐχὶ διὰ μέσου τῶν αἰώνων καὶ τῆς ἐξελίξεως τῆς 
γλώσσης ἀλλὰ διὰ τῆς ἐπιβολῆς τῆς ἀμαθείας μέσω διαταγμάτων3. 

Συμφώνως πρὸς τὸν Αὔγουστον Ματθαῖον (ἰδὲ ὑποσημείωσιν 1) ἅπαντα τὰ εἰς –ω ῥήματα προσῳδοῦνται 
ἐπὶ τῆς παραληγούσης ἡ δέ λήγουσα ἄδεται βαρέως, ὡς ἐὰν ἔφερεν τὴν βαρεῖαν προσῳδίαν (βαρὺς 
τόνος  ` ) ἡ ὁποία ὅμως δὲν σημειοῦται εἰς τὸν γραπτὸν λόγον.  

Ἡ γραμματικὴ διδάσκει ὅτι κάθε λέξις φέρει ἕνα καὶ μόνον ἕνα προσῳδιακὸν σύμβολον τὸ ὁποῖον 
σημειοῦται ἐπὶ ἐκείνης τῆς συλλαβῆς ἥτις ἄδεται πλέον ἐντόνως κατὰ τὴν ἐκφορὰν τῆς κάθε λέξεως. 
Οὕτω, ἡ λέξις «ἀμφιβάλλω» ἐπὶ παραδείγματι φέρει τὸ προσῳδιακὸν σύμβολον τῆς ὀξείας ἐπὶ τῆς 
συλλαβῆς «-βά» ἥτις κατὰ τὸν προφορικὸν λόγον ἐκφέρεται πλέον ἐντόνως τῶν λοιπῶν συλλαβῶν τῆς 
λέξεως. Αἱ λοιπαὶ συλλαβαὶ τῆς λέξεως ἄδονται βαρέως ὡς ἐὰν ἔφερον τὸ προσῳδιακὸν σύμβολον τῆς 
βαρείας. Ἡ λέξις, ὄθεν, θὰ ἐγράφετο ὡς «ἀμφὶβάλλὼ». Εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ τοιοῦτος τρόπος γραφῆς 
τῶν λέξεων καὶ ἐπίπονος εἶναι καὶ εἰς οὐδὲν ἐξυπηρετεῖ καὶ προκαλεῖ εὐχαιρῶς συγχύσεις. Οὕτω τὰ 

                                                             
1 Τὴν ἀπάντησιν ἀνευρίσκομεν εἰς τὴν ἀγγλικὴν ἔκδοσιν τῆς γραμματικῆς τοῦ Augustus Matthiae μεταφρασθεῖσαν εἰς τὴν 
Ἀγγλικὴν ὑπὸ τοῦ Edward Valentine Blomfield, Cabridge, Volume I. 1820,σελὶς 194 
2 Λεξικὸν Liddell & Scott, Κωνσταντινίδου, σελὶς 482 
3 ὁ, ἐκ τοῦ χωρίου Ταύρου τῆς Ἰλλυρίας (σημερινὴ περιοχὴ Σκοπίων, αὐτοκράτωρ (483 – 565) Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος 
Ἰουστινιανός και ἀρχικῶς ὀνομαζόμενος Οὐπράνδας (Upranda) ὁλοκλήρωσεν τὸ κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἔργον τοῦ προκατόχου 
του Θοδοσίου δεδομένου ὅτι: διέταξεν τὸ κλείσιμο τῶν φιλοσοφικῶν σχολῶν (529 μχ) εἰς τὰς ὁποίας ἐσπούδασαν οἱ μεγάλοι 
τῆς ἐκκλησίας πατέρες Βασίλειος, Χρυσόστομος καὶ Γρηγόριος, καὶ οὕτω διεκόπη ἡ διδασκαλία τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων καὶ 
τοῦ πνεύματος τῶν θεμελιωτῶν τῆς παγκοσμίου φιλοσοφίας, με τὸ πρόσχημα ὅτι αἱ Ἀκαδημίαι εἶχον μετατραπεῖ «εἰς κέντρα 
διδασκαλίας μαγείας, δεισιδαιμονίας καὶ παγανισμοῦ» καὶ προσέτι ὅτι εἶχον μετατραπεῖ εἰς «ἄνδρα ἀκολασίας». Ἔκτοτε καὶ 
μέχρι τῆς Παλιγγενεσίας οἱ Ἕλληνες ὁμίλουν τὴν Ἑλληνικὴν προφορικῶς καὶ διετήρησαν ταύτην εἰς οἶαν μορφὴν τοῦτο κατέστη 
δυνατὸν, λαμβανομένων ὑπ᾽ ὄψιν τῶν πλείστων ὅσων ἐπιῤῥοῶν ἐκ τῶν τόσων καὶ τόσων ἐπιδρομέων καὶ κατακτητῶν τῆς 
Ἑλλάδος ὡς οἱ Φράγκοι, Ἐνετοὶ, Ὀθωμανοὶ, ἐξισλαμισμένοι Ἀλβανοὶ, Σλαῦοι καὶ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας οἱ Ἄγγλοι, Γάλλοι καὶ 
Γερμανοὶ.Παρὰ τὸν διωγμὸν τῆς γλώσσης, τὰ πρακτικὰ τῶν ἐθνοσυνελεύσεων εἶναι γραμμένα μὲ ἀπόλυτον σεβασμὸν πρὸς τὴν 
γλῶσσαν τῶν προγόνων. 
 



 

προσῳδιακὰ σύμβολα τῆς βαρείας χρησιμοποιοῦνται εἰς ὁρισμένας μόνον περιπτώσεις καὶ μόνον ὅταν 
συνιστοῦν τὸ μοναδικὸν σημεῖον προσῳδίας τῆς λέξεως. 

Ἐν κατακλείδι, τὰ εἰς –ω λήγοντα ῥήματα ὀνομάζονται βαρύτονα διότι ἔχουν τὴν προσῳδίαν ἐπὶ τῆς 
παραληγούσης ἡ δέ λήγουσα ἄδεται βαρέως, ὡς ἐὰν ἔφερεν τὴν βαρεῖαν προσῳδίαν (βαρὺς τόνος  ` ) ἡ 
ὁποία ὅμως δὲν σημειοῦται εἰς τὸν γραπτὸν λόγον. Ἰδοῦ μερικὰ βαρύτονα ῥήματα:  

ἀάδω (ἀάδὼ) ζηλεύω  (ζηλεύὼ) πάλλω  (πάλλὼ) χειρίζω (χειρίζὼ) 
ἀάω  (ἀάὼ) κόπτω  (κόπτὼ) στέφω  (στέφὼ) χιονίζω  (χιονίζὼ) 
ἁβρίζω  (ἁβρίζὼ) λύω  (λύὼ) τύπτω  (τύπτὼ) ψυχραίνω  (ψυχραίνὼ) 
δικάζω  (δικάζὼ) μιαίνω  (μιαίνὼ) ὑαλίζω  (ὑαλίζὼ) ὠβάζω  (ὠβάζὼ) 
ἐλπίζω  (ἐλπίζὼ) παιδεύω  (παιδεύὼ) φλύω  (φλύὼ) ὡς καὶ πλῆθος ἄλλων. 

Ἀντιθέτως τὰ μὴ βαρύτονα ἔχουν τὴν προσῳδίαν εἰς τὴν προπαραλήγουσαν ὡς τὰ ῥήματα  

ἄγνυμι αἴνημι ἴστιμι κεράννυμι κίχρημι νόημι τίθημι 

ὡς καὶ πλῆθος ἄλλων. 

Βαρύτονα ὀνομάζονται ἐπίσης καὶ ὅλα τὰ ῥήματα τὰ ὁποῖα προσῳδοῦνται εἰς τὴν λήγουσαν 
περισπώμενα ὡς τὰ:  

τιμάω (τιμάὼ) – τιμῶ  ποιέω (ποιέὼ) – ποιῶ  δηλόω (δηλόὼ) – δηλῶ  ὠθέω (ὠθέὼ) – ὠθῶ 

ἀλλὰ καὶ πλῆθος ἄλλων. Τὰ ῥήματα ταῦτα ὀνομάζονται συνηρημένα διότι συμπτίσσουν τὰ δύο γράμματα 
τῆς καταλήξεως εἰς ἕνα. Τὸ ῥῆμα συναιρῶ εἶναι καὶ αὐτὸ συνηῤῥημένον, εἰς δὲ τὴν ἀσυναίρετην μορφὴν 
του εἶναι: «συναιρέὼ» καὶ ἑρμηνεύεται ὡς: συνάγω, μαζεύω, λαμβάνω ὁμοῦ, συστέλλω, περιορίζω, καὶ 
ἐν τέλει ἀπὸ γραμματικῆς ἀπόψεως ἑρμηνεύεται ὡς: «συμπτίσσω δύο συλλαβὰς εἰς μίαν». Τὸ γεγονὸς 
ὅτι ὁ τόνος τίθεται ἐπὶ τῆς ληγούσης οὐδόλως ἀλλοιώνει τὴν βαρύτονον φύσιν τῶν ῥημάτων καὶ τοῦτο 
διότι πρὸ συναιρέσεώς των ἐτονίζοντο εἰς τὴν παραλήγουσαν ἡ δὲ λήγουσα ἔφερε τὴν βαρεῖαν 
προσῳδίαν. 
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1 -άω: {1646}
ἀάω 
βάω 

ἡβάω 
ἐγκαθηβάω 

ἀνηβάω 
συνανηβάω 

ἐνηβάω 
συνηβάω 
προηβάω 

ἐπηβάω 
παρηβάω 
ἀφηβάω 

συναφηβάω 
ἐφηβάω 

βιβάω 
φοιβάω 

ἐρυσιβάω 
ἐκβάω 

κολυμβάω 
διακολυμβάω 
ἀνακολυμβάω 

ἐξανακολυμβάω 
παρακολυμβάω 
κατακολυμβάω 

συγκολυμβάω 
ἐκκολυμβάω 

συνεκκολυμβάω 
ἀποκολυμβάω 
ὑποκολυμβάω 
εἰσκολυμβάω 

βαυβάω 
κυβάω 

καταλωβάω 
ἀντιλωβάω 
ἀπολωβάω 

ἀγάω 
γλαγάω 
τραγάω 

σφριγάω 
περισφριγάω 

σιγάω 
παρασιγάω 
κατασιγάω 

ἀποσιγάω 
ὑποσιγάω 

λογάω 
ἐλλογάω 

πελαργάω 
μαργάω 

καταμαργάω 
σπαργάω 

ὀργάω 
ἐξοργάω 
ἐποργάω 

κατοργάω 
ἐρυγάω 
τρυγάω 

ἀνατρυγάω 
ἐπανατρυγάω 
παρατρυγάω 

ἐκτρυγάω 
ἐντρυγάω 

συντρυγάω 
ἀποτρυγάω 
προτρυγάω 

λωγάω 
δάω 

κλαδάω 
πλαδάω 

ἐπιπλαδάω 
μαδάω 

ἀπομαδάω 
παδάω 

κραδάω 
ἐπικραδάω 

φραδάω 
πεδάω 

καταπεδάω 
ἐπιπεδάω 

ἀμφιπεδάω 
συμπεδάω 

φληδάω 
πηδάω 

διαπηδάω 
ἀναπηδάω 

διαναπηδάω 

συναναπηδάω 
προαναπηδάω 

ἐπαναπηδάω 
προσαναπηδάω 

παραπηδάω 
καταπηδάω 

ἐπικαταπηδάω 
μεταπηδάω 

ἐπιπηδάω 
προσεπιπηδάω 

περιπηδάω 
ἐκπηδάω 

διεκπηδάω 
συνεκπηδάω 
προεκπηδάω 

ὑπεκπηδάω 
ἐμπηδάω 

ἐπεμπηδάω 
παρεμπηδάω 

ἀποπηδάω 
ὑποπηδάω 
προπηδάω 

ὑπερπηδάω 
εἰσπηδάω 

συνεισπηδάω 
ἐπεισπηδάω 
προσπηδάω 

μειδάω 
ἐπιμειδάω 

φλιδάω 
χλιδάω 

καταχλιδάω 
κατεγχλιδάω 

ἀοιδάω 
διεξοιδάω 

ὑπεροιδάω 
πιδάω 

διαπιδάω 
ἀναπιδάω 

γανδάω 
ὁδάω 

ἐξοδάω 
αὐδάω 

ἀναυδάω 
συναυδάω 

ἐξαυδάω 
προαυδάω 

ἀπαυδάω 
προαπαυδάω 

προσαπαυδάω 
ἐπαυδάω 

παραυδάω 
προσαυδάω 

καταυδάω 
μεταυδάω 
ἀνταυδάω 
ποταυδάω 

κλυδάω 
φλυδάω 

μυδάω 
διαμυδάω 

περιμυδάω 
ἐάω 

θεάω 
ἐλεάω 

νεάω 
ὑπονεάω 
παρεάω 
εἰσεάω 

προσεάω 
ζάω 

διαζάω 
χαλαζάω 

καταχαλαζάω 
ἐπιχαλαζάω 

μαζάω 
ὑπερμαζάω 

ἀναζάω 
παραζάω 
καταζάω 

ἐπιζάω 
ἐνζάω 

ἀποζάω 
σκυζάω 

ἀνασκυζάω 
ἐκσκυζάω 



 

  

μυζάω 
ἐκμυζάω 

διεκμυζάω 
προεκμυζάω 

ἀπομυζάω 
κορυζάω 

συζάω 
θάω 

σπαθάω 
διασπαθάω 

κατασπαθάω 
ἐνσπαθάω 

τηλεθάω 
λιθάω 

κριθάω 
βυθάω 
ἀφθάω 
ἐλαιάω 

βιάω 
στιβιάω 

ὑδροφοβιάω 
σιλλυβιάω 

φαλαγγιάω 
ἐγγιάω 

ἰλιγγιάω 
εἰλιγγιάω 

συριγγιάω 
λαρυγγιάω 

φλεγιάω 
ὀρεγιάω 

στρατηγιάω 
μαστιγιάω 

ποδαλγιάω 
ὠταλγιάω 

φλογιάω 
ὀργιάω 

ὀρθοπυγιάω 
διάω 

θλαδιάω 
φλαδιάω 

μολυβδιάω 
πλαδδιάω 

ἀκηδιάω 
μειδιάω 

διαμειδιάω 
καταμειδιάω 

ἐπιμειδιάω 
συνεπιμειδιάω 

ἐμμειδιάω 
ὑπομειδιάω 

προσμειδιάω 
χλιδιάω 

κιχλιδιάω 
ἀοιδιάω 

κυλοιδιάω 
ἐνδιάω 

καρδιάω 
ἐπικαρδιάω 

εὐδιάω 
ἐνευδιάω 

κυδιάω 
ἐπικυδιάω 

ὠμοκυδιάω 
αἱμωδιάω 
βασιλειάω 

γενειάω 
ἀρειάω 

χαλαζιάω 
κνηθιάω 

λιθιάω 
κριθιάω 

ἐπανθιάω 
ἑλμινθιάω 

ὀρθιάω 
ἐρευθιάω 
μαλακιάω 
ὡρακιάω 
ῥογκιάω 

ναρθηκιάω 
σκωληκιάω 
μυρμηκιάω 
βεμβικιάω 

μελλονικιάω 
φρικιάω 
μαλκιάω 

σκιάω 
κατασκιάω 

ἐπισκιάω 

ὑποσκιάω 
γλαυκιάω 

γαλιάω 
γαγγαλιάω 

στραγγαλιάω 
μαλιάω 

δειελιάω 
ἡλιάω 

κιβδηλιάω 
τραχηλιάω 

δειλιάω 
καταδειλιάω 
ἀποδειλιάω 
ὑποδειλιάω 

ἀγαλλιάω 
ἡβυλλιάω 

σιβυλλιάω 
φυλλιάω 

χιμετλιάω 
μυλιάω 

χλιάω 
ὀξυρεγμιάω 

βουλιμιάω 
ὀφθαλμιάω 

κοιλοφθαλμιάω 
ἐνοφθαλμιάω 
ἐποφθαλμιάω 

προσοφθαλμιάω 
ἀτμιάω 

ἐξατμιάω 
θυμιάω 

ἀναθυμιάω 
παραθυμιάω 

ἐπιθυμιάω 
περιθυμιάω 

ἐκθυμιάω 
ἀποθυμιάω 
ὑποθυμιάω 

ἀνιάω 
μανιάω 

κατανιάω 
Ἀθηνιάω 

γαληνιάω 
συγγαληνιάω 

σεληνιάω 
σπληνιάω 

μηνιάω 
βαρυμηνιάω 

στρηνιάω 
καταστρηνιάω 

λειχηνιάω 
κελαινιάω 

ἀκροκελαινιάω 
σκοτοβινιάω 
σκοτοδινιάω 

τυραννιάω 
κονιάω 

παρακονιάω 
ἐπικονιάω 

περικονιάω 
δαιμονιάω 

συναρμονιάω 
περιπλευμονιάω 

γειτονιάω 
καπνιάω 
γειτνιάω 

ἐπιγειτνιάω 
προσγειτνιάω 
ἀστυγειτνιάω 

βουβωνιάω 
ἀγωνιάω 

διαγωνιάω 
συναγωνιάω 
ὑπαγωνιάω 

ὑπεραγωνιάω 
κυδωνιάω 
κορωνιάω 

ἀξιάω 
γλαμυξιάω 

οἰάω 
ἀλοιάω 

καταλοιάω 
γελοιάω 
κολοιάω 

ἠπιάω 
κατηπιάω 
θαλπιάω 

κοπιάω 



 

  

ἐγκοπιάω 
συγκοπιάω 

αἱμαλωπιάω 
νυκταλωπιάω 

ὑδρωπιάω 
ἐξυδρωπιάω 

κατωπιάω 
μαδαριάω 

βριάω 
μεσημβριάω 

ἀγριάω 
ποδαγριάω 

ψωραγριάω 
ἑδριάω 

παρεδριάω 
χονδριάω 

περιχονδριάω 
ὑδεριάω 

χολεριάω 
ἰκτεριάω 

δυσεντεριάω 
περιδηριάω 

φαληριάω 
ἀκροφαληριάω 

ὀλεθριάω 
αἰθριάω 

ἐρυθριάω 
ἀνερυθριάω 
ἐξερυθριάω 

ἀπερυθριάω 
ὑπερυθριάω 

κατερυθριάω 
νωθριάω 
μαιριάω 

φθειριάω 
σειριάω 
χειριάω 
ἀκριάω 

φαλακριάω 
ἐποκριάω 

ἑλλεβοριάω 
συμμοριάω 

καπριάω 
λεπριάω 

πυρριάω 
ὑπερπυρριάω 

μετριάω 
ἀροτριάω 

συναροτριάω 
ἐξαροτριάω 

προαροτριάω 
ἐραστριάω 

γαυριάω 
διαγαυριάω 

ταυριάω 
στραγγουριάω 

κουριάω 
δυσουριάω 

πυριάω 
ἐπιπυριάω 
ἐκπυριάω 

συμπυριάω 
ἀποπυριάω 
προπυριάω 

προσπυριάω 
σατυριάω 

ἀφριάω 
ἐπαφριάω 

ὠχριάω 
κατωχριάω 

πληθωριάω 
χλωριάω 
φωριάω 
ψωριάω 
κνησιάω 
φθισιάω 

κλαυσιάω 
ναυσιάω 

ἐπιθυσιάω 
κυσιάω 
μυσιάω 

ἐνθουσιάω 
συνενθουσιάω 

πλουσιάω 
φυσιάω 

ἀναφυσιάω 
ἐκφυσιάω 
ληματιάω 

φασματιάω 
πνευματιάω 

θανατιάω 
ἐμετιάω 

πυρετιάω 
κυμβητιάω 

χεζητιάω 
μαθητιάω 
κελητιάω 

μελλητιάω 
μητιάω 

ἐπιμητιάω 
βινητιάω 

ὑποβινητιάω 
ὠνητιάω 

οὐρητιάω 
πασχητιάω 
καυχητιάω 
φρενιτιάω 
γαλακτιάω 

ἀπαλλακτιάω 
ὑλακτιάω 
ὀρεκτιάω 

ἐπιδεικτιάω 
φευκτιάω 

περιπρωκτιάω 
σαυλοπρωκτιάω 

ἀντιάω 
κορυβαντιάω 

συγκορυβαντιάω 
ὑπαντιάω 

ἐλεφαντιάω 
ὀδοντιάω 
λεοντιάω 

γεροντιάω 
ἀρχοντιάω 

νοτιάω 
ὑπτιάω 

παρυπτιάω 
κορυπτιάω 

κυρτιάω 
μαστιάω 

ἑστιάω 
καθεστιάω 

ἀνθεστιάω 
συνεστιάω 
προεστιάω 

ἀνταφεστιάω 
ἀντεφεστιάω 

κνηστιάω 
κυβιστιάω 
καθιστιάω 
σοφιστιάω 
πνευστιάω 

ναυτιάω 
κελευτιάω 

λουτιάω 
ἀλουτιάω 

κερουτιάω 
ἐρωτιάω 

δυσερωτιάω 
εὐρωτιάω 
κατηφιάω 
νυμφιάω 

εὐτροφιάω 
βαραγχιάω 

βραγχιάω 
αἱμορυγχιάω 

τριχιάω 
διτριχιάω 

ὀρθοτριχιάω 
λειοτριχιάω 

σπουδαρχιάω 
φιλαρχιάω 

βρυχιάω 
ψιάω 

συνεψιάω 
προεψιάω 

κάω 
κακάω 
λακάω 

γλακάω 
ὑλακάω 

φαρμακάω 
δεκάω 

πελεκάω 
ἀναπελεκάω 

καταπελεκάω 



 

  

ἐκπελεκάω 
ἀποπελεκάω 

ληκάω 
ὑποληκάω 

νικάω 
παρανικάω 
κατανικάω 
ἀντινικάω 

ἐκνικάω 
συννικάω 
ἀπονικάω 
προνικάω 

ὑπερνικάω 
προσνικάω 

περικάω 
σφικάω 
κακκάω 

ἐκκάω 
κροκκάω 
μαλκάω 

προσδοκάω 
ἀποκάω 

τοκάω 
ναρκάω 

διαναρκάω 
ἐκναρκάω 

ἀποναρκάω 
σαρκάω 

γλευκάω 
κυκάω 

διακυκάω 
ἀνακυκάω 

κατακυκάω 
προσκατακυκάω 

ἐγκυκάω 
συγκυκάω 

ἀμφικυκάω 
λάω 

στραγγαλάω 
ζαλάω 

βαυκαλάω 
καταβαυκαλάω 

ἀλαλάω 
παιπαλάω 

κραιπαλάω 
κατακραιπαλάω 

ἐγκραιπαλάω 
ἀποκραιπαλάω 

σπαταλάω 
κατασπαταλάω 

σταλάω 
ἀνασταλάω 

κατασταλάω 
ἀποσταλάω 

ἑτερεγκεφαλάω 
παμφαλάω 

ἐπιπαμφαλάω 
περισφαλάω 

χαλάω 
διαχαλάω 
ἀναχαλάω 

συναναχαλάω 
προαναχαλάω 

προσαναχαλάω 
παραχαλάω 
καταχαλάω 

καγχαλάω 
ἐπικαγχαλάω 

περικαγχαλάω 
ἐγχαλάω 

ἐπεγχαλάω 
συγχαλάω 
ἐπιχαλάω 

περιχαλάω 
ἐκχαλάω 

ὑπεκχαλάω 
ἀποχαλάω 
ὑποχαλάω 
προχαλάω 

ὑπερχαλάω 
ἀσχαλάω 

συνασχαλάω 
ἐλάω 

γελάω 
διαγελάω 
ἀναγελάω 

καταγελάω 
ὑποκαταγελάω 

προσκαταγελάω 
ἐγγελάω 

διεγγελάω 
ἐπεγγελάω 

προσεγγελάω 
συγγελάω 
ἐπιγελάω 

συνεπιγελάω 
περιγελάω 

ἐκγελάω 
ὑπογελάω 
προγελάω 

προσγελάω 
πελάω 

ἐμπελάω 
εἰρελάω 

σελάω 
θλάω 

διαθλάω 
ἀναθλάω 

καταθλάω 
συγκαταθλάω 
ἐπικαταθλάω 

περιθλάω 
ἀμφιθλάω 

ἐνθλάω 
συνθλάω 

συναποθλάω 
ὑποθλάω 
προθλάω 

προσθλάω 
τιλάω 

διατιλάω 
κατατιλάω 

ἐκτιλάω 
ἐντιλάω 

ἀποτιλάω 
προστιλάω 

κλάω 
διακλάω 
ἀνακλάω 

ὑπανακλάω 
προσανακλάω 

ἀντανακλάω 

κατακλάω 
ἐπικατακλάω 

περικατακλάω 
ὑποκατακλάω 

μετακλάω 
ἐγκλάω 

ἐπεγκλάω 
συγκλάω 
ἐνικλάω 
ἐπικλάω 

περικλάω 
ἀντικλάω 

ἀμφικλάω 
ἐκκλάω 

ὁμοκλάω 
ἀποκλάω 

ἐναποκλάω 
ὑποκλάω 
εἰσκλάω 

μεταλλάω 
κολλάω 

διακολλάω 
ἀνακολλάω 

παρακολλάω 
κατακολλάω 

ἐγκολλάω 
συγκολλάω 

περικολλάω 
ἀποκολλάω 
ὑποκολλάω 

προσκολλάω 
μυλλάω 

ὁλάω 
ἀσβολάω 
διαιολάω 

ἀπαιολάω 
ἐμπολάω 

διεμπολάω 
ἐξεμπολάω 

ἀπεμπολάω 
συναπεμπολάω 

παρεμπολάω 
προσεμπολάω 

χολάω 



 

  

μελαγχολάω 
ἐκχολάω 

ὑπερχολάω 
πιμπλάω 

θερμοπλάω 
τλάω 

κατατλάω 
ἐπιτλάω 
ἐκτλάω 

συντλάω 
ὑποτλάω 

ὑλάω 
ἐναγκυλάω 

σκυλάω 
συλάω 

περισυλάω 
ἀποσυλάω 
ὑποσυλάω 

προσσυλάω 
φλάω 

ἀναφλάω 
καταφλάω 

ἐμφλάω 
συμφλάω 

ἐσφλάω 
εἰσφλάω 

χωλάω 
μάω 

ἀμάω 
δαμάω 

διαμάω 
διαπυρπαλαμάω 

γλαμάω 
ξυλαμάω 

ἐξαμάω 
ἀπαμάω 
ὑπαμάω 

καταμάω 
ὑοσκυαμάω 

ἐφαμάω 
κρεμάω 

ἀποκρεμάω 
ζμάω 

λημάω 

σταθμάω 
ἀντισταθμάω 

ἱμάω 
λαιμάω 
μαιμάω 

ἀναμαιμάω 
ἐπιμαιμάω 

περιμαιμάω 
χειμάω 

καθιμάω 
δοκιμάω 

ἀποδοκιμάω 
ἀνιμάω 

ἐξανιμάω 
προσανιμάω 

οἰμάω 
κοιμάω 

κατακοιμάω 
φριμάω 

τιμάω 
ἀτιμάω 

διατιμάω 
ἀνατιμάω 
ἀπατιμάω 

παρατιμάω 
ἐπιτιμάω 

συνεπιτιμάω 
προσεπιτιμάω 

ἀντιτιμάω 
ἐκτιμάω 
ἐντιμάω 

συντιμάω 
ὀλιγοτιμάω 

ἀποτιμάω 
ἐναποτιμάω 

προσαποτιμάω 
ὑποτιμάω 
προτιμάω 

ἐκπροτιμάω 
ὑπερτιμάω 
προστιμάω 

ἰκμάω 
διϊκμάω 
λικμάω 

ἀναλικμάω 
προσαναλικμάω 

ἐκλικμάω 
ἀνικμάω 
ἀπικμάω 

ἁλμάω 
καθαλμάω 
σφαλμάω 

ἀποσφαλμάω 
τολμάω 

ἀνατολμάω 
παρατολμάω 
κατατολμάω 

ἐπιτολμάω 
ἀντιτολμάω 
συντολμάω 
ἀποτολμάω 

δομάω 
κομάω 

ἀνακομάω 
κατακομάω 

ἐπικομάω 
ἀνασιλλοκομάω 

ἀποκομάω 
δρομάω 

τομάω 
ὁρμάω 

ἐνορμάω 
συνορμάω 

ἐξορμάω 
συνεξορμάω 
προεξορμάω 

προϋπεξορμάω 
ἀντεξορμάω 

προορμάω 
ἐπορμάω 

παρορμάω 
ἐπιπαρορμάω 

συμπαρορμάω 
προσπαρορμάω 

εἰσορμάω 
ἀφορμάω 
ἐφορμάω 

συνεφορμάω 

προεφορμάω 
ἀντεφορμάω 

ὑφορμάω 
σμάω 

διασμάω 
ἐπισμάω 

περισμάω 
ἐκσμάω 

ἀποσμάω 
προσμάω 
πλευμάω 

λιχμάω 
ἐπιλιχμάω 

δωμάω 
ἐπιδωμάω 

νωμάω 
ἐπινωμάω 

ἀμφινωμάω 
αἰθερονωμάω 

προσνωμάω 
νάω 

γανάω 
σπαργανάω 

διανάω 
δεικανάω 

κυρκανάω 
συγκυρκανάω 

σκανάω 
βυκανάω 

ἐμβυκανάω 
βουκανάω 
ἐρυκανάω 

πλανάω 
διαπλανάω 

καταπλανάω 
ἐκπλανάω 

ἀποπλανάω 
ξανάω 

δαπανάω 
καταδαπανάω 

ἐπιδαπανάω 
ἀντιδαπανάω 

ἐκδαπανάω 
συνεκδαπανάω 



 

  

προεκδαπανάω 
συνδαπανάω 
ἀποδαπανάω 
προδαπανάω 

ὑπερδαπανάω 
προσδαπανάω 

ἠπανάω 
φανάω 

περιπαμφανάω 
ὑφανάω 

ἀμηχανάω 
ἰχανάω 

ἰσχανάω 
σκηνάω 

παρασκηνάω 
κατασκηνάω 

ἐπιμηνάω 
πεινάω 

διαπεινάω 
ἀναπεινάω 
ὑποπεινάω 

ὑπερπεινάω 
φθινάω 

λινάω 
διαλινάω 
ἐπιλινάω 
ἐκλινάω 
θοινάω 

καταθοινάω 
μενοινάω 
ἀποινάω 

πινάω 
ἐπινάω 

ῥινάω 
καταρινάω 

περινάω 
ὑπερινάω 

διαρρινάω 
παραρρινάω 
καταρρινάω 
ἀπορρινάω 

μυρρινάω 
ἀμφινάω 

κνάω 

ἀνακνάω 
κατακνάω 

ἐπικνάω 
ἐκκνάω 

ἀβαρκνάω 
εἰσκνάω 
πιλνάω 

δαμνάω 
ὑποδαμνάω 

περικρεμνάω 
κρημνάω 

μεριμνάω 
ἀπομεριμνάω 
προμεριμνάω 

πραισιμνάω 
αἰσυμνάω 

προαισυμνάω 
γεννάω 

ἀναγεννάω 
μεταγεννάω 

ἐγγεννάω 
συγγεννάω 
ἐπιγεννάω 

προσεπιγεννάω 
ἀντιγεννάω 

ἐκγεννάω 
ἀπογεννάω 

ἐναπογεννάω 
συναπογεννάω 

προγεννάω 
πρωτογεννάω 

ῥεμβονάω 
ῥυμβονάω 

διαρρυμβονάω 
γονάω 

θρυγονάω 
τρυγονάω 

σφενδονάω 
διασφενδονάω 

ἐκσφενδονάω 
ἀποσφενδονάω 

αἰονάω 
ἐναιονάω 
ἐξαιονάω 

ἐπαιονάω 
προσαιονάω 

καταιονάω 
μεταιονάω 

ἀκονάω 
ἐξακονάω 

προακονάω 
ἀπακονάω 
ἐπακονάω 

παρακονάω 
πρημονάω 
δαιμονάω 

κακοδαιμονάω 
περονάω 

διαπερονάω 
ἐνδιαπερονάω 
καταπερονάω 

ἐκπερονάω 
διαμπερονάω 

ἐμπερονάω 
συμπερονάω 
ἀποπερονάω 

προσπερονάω 
φονάω 

ἀγχονάω 
ἀπαγχονάω 

κυβερνάω 
διακυβερνάω 

συνδιακυβερνάω 
ὑποκυβερνάω 
προκυβερνάω 

κερνάω 
περνάω 
κιρνάω 

διακιρνάω 
μετακιρνάω 

ἐπικιρνάω 
συνεπικιρνάω 

ὑδροκιρνάω 
παραπιτνάω 

διεραυνάω 
ἐξεραυνάω 

ὀδυνάω 
ἐξοδυνάω 

κατοδυνάω 
ἀντοδυνάω 

περιωδυνάω 
εὐνάω 

διευνάω 
ἐρευνάω 

διερευνάω 
προδιερευνάω 

ἀνερευνάω 
ἐξανερευνάω 

ἐξερευνάω 
διεξερευνάω 

συνεξερευνάω 
προεξερευνάω 

προερευνάω 
κατερευνάω 

κατευνάω 
κυνάω 

κορυνάω 
τορυνάω 

συντορυνάω 
κατισχνάω 

κωνάω 
ἀδαξάω 

μυξάω 
βοάω 

διαβοάω 
ἀναβοάω 

συναναβοάω 
προαναβοάω 

ἐπαναβοάω 
ἀνταναβοάω 

παραβοάω 
καταβοάω 

ἐπιβοάω 
προσεπιβοάω 

περιβοάω 
ἀντιβοάω 

ἐκβοάω 
συνεκβοάω 

ἐπεκβοάω 
προσεκβοάω 

ἐμβοάω 
ἐπεμβοάω 



 

  

ἀντεμβοάω 
συμβοάω 
προβοάω 

αὐτοβοάω 
ὑπερβοάω 
προσβοάω 

γοάω 
κοάω 

παρακοάω 
μακκοάω 

ἀλοάω 
διαλοάω 

συναλοάω 
ἀπαλοάω 

καταλοάω 
χλοάω 

ἐγχλοάω 
χνοάω 

ἐπιχνοάω 
ἀγαπάω 

διαγαπάω 
περιαγαπάω 
συναγαπάω 

ὑπεραγαπάω 
καταγαπάω 

συγκαταγαπάω 
ἀνταγαπάω 

ἀμφαγαπάω 
παπάω 

σκεπάω 
ὑποσκεπάω 

λιπάω 
κυδοιδοπάω 

σκοπάω 
λοπάω 

ὑπολοπάω 
πορπάω 

ἐμπορπάω 
ἀποπορπάω 

σπάω 
διασπάω 

συνδιασπάω 
ἀνασπάω 

συνανασπάω 

ἐξανασπάω 
προσανασπάω 

παρασπάω 
κατασπάω 

συγκατασπάω 
ἐπικατασπάω 

προσκατασπάω 
μετασπάω 

ἀντιμετασπάω 
ἐπισπάω 

συνεπισπάω 
ἀντεπισπάω 

περισπάω 
ἀντιπερισπάω 

ἐκπερισπάω 
συμπερισπάω 
ἀποπερισπάω 
προπερισπάω 

ἀντισπάω 
ἀμφισπάω 

ἐκσπάω 
προσεκσπάω 

ἀνσπάω 
ἀποσπάω 

ἐναποσπάω 
συναποσπάω 
προαποσπάω 

ὑποσπάω 
προσπάω 

συσπάω 
ῥυπάω 

τρυπάω 
διατρυπάω 

κατατρυπάω 
ἐπιτρυπάω 

περιτρυπάω 
ἀντιτρυπάω 

ἐκτρυπάω 
διεκτρυπάω 
ὑποτρυπάω 
εἰστρυπάω 

σιωπάω 
διασιωπάω 

παρασιωπάω 

κατασιωπάω 
ἐπισιωπάω 

ἀντισιωπάω 
ἐκσιωπάω 

ἀποσιωπάω 
ὑποσιωπάω 
συσσιωπάω 

κωπάω 
νυκταλωπάω 
ὑποκλωπάω 

ὑπολωπάω 
ἐπωπάω 

κατασκυθρωπάω 
τρωπάω 

παρατρωπάω 
ἐπιτρωπάω 

ἀποτρωπάω 
σωπάω 

ἀράω 
καραιβαράω 

φαράω 
κιναβράω 

σκολοβράω 
γράω 

ποδαγράω 
δράω 

ἀναδράω 
παραδράω 

ἐπιδράω 
ἀντιδράω 
συνδράω 
ὑποδράω 

ἐράω 
διεράω 

μεταδιεράω 
κεράω 

συγκεράω 
περικεράω 

ὑπερκεράω 
συνεράω 

ἐξεράω 
ἀνεξεράω 

κατεξεράω 
μετεξεράω 

περάω 
ἀπεράω 

διαπεράω 
ἐπαναπεράω 

ἐκπεράω 
διεκπεράω 

συνεκπεράω 
ὑπεκπεράω 

παρεκπεράω 
συμπεράω 
ἀποπεράω 

ὑπερπεράω 
εἰσπεράω 
κατεράω 

ἐπικατεράω 
μετεράω 

ἀντιμετεράω 
ἀντεράω 

παραγηράω 
ὑπογηράω 

μακρογηράω 
ὑπεργηράω 

θηράω 
διαθηράω 
συνθηράω 
προθηράω 

πειράω 
ὑποπειράω 

κατασπειράω 
περισπειράω 

συσπειράω 
σειράω 
φειράω 
μοιράω 

διαμοιράω 
συμμοιράω 

συνανακράω 
ὁράω 

βοράω 
καθοράω 

ἐγκαθοράω 
συγκαθοράω 
ἐπικαθοράω 
εἰσκαθοράω 



 

  

προσκαθοράω 
διοράω 

συνδιοράω 
περιοράω 

ἐνοράω 
συνοράω 

ἐξοράω 
προοράω 

ἐποράω 
παροράω 

ὑπεροράω 
εἰσοράω 

προσοράω 
ἀφοράω 
ἐφοράω 

συνεφοράω 
προεφοράω 
ἀντεφοράω 

ὑφοράω 
καπράω 
λεπράω 

κολετράω 
ἀνατιτράω 

κατατιτράω 
ἐπιτιτράω 
ἐκτιτράω 

ἐκλιστράω 
οἰστράω 

ἐξοιστράω 
παροιστράω 

ἀπαυράω 
κραυράω 

ταυράω 
σκυράω 

ἀναξυράω 
παραξυράω 
καταξυράω 

ἐπιξυράω 
περιξυράω 
ἀποξυράω 
ὑποξυράω 
προξυράω 

θουράω 
φυράω 

ἀναφυράω 
συναναφυράω 
προαναφυράω 

συμφυράω 
ὑποφυράω 
προφυράω 

προσφυράω 
στιφράω 

χράω 
ἐγχράω 
κιχράω 

ἐπιχράω 
ἀντιχράω 

ἐκχράω 
ἀποχράω 

ὑπεραποχράω 
προχράω 

ὠχράω 
χλωράω 
φωράω 

καταφωράω 
ψωράω 

σάω 
ἀσάω 

νεμεσάω 
ἐπινεμεσάω 

κνισάω 
διασσάω 

προησσάω 
κισσάω 

ἐγκισσάω 
λυσσάω 

ἐκλυσσάω 
ὑπολυσσάω 
προλυσσάω 

προσλυσσάω 
ῥυσάω 
φυσάω 

διαφυσάω 
ἀναφυσάω 

προαναφυσάω 
ἐπαναφυσάω 

προσαναφυσάω 
παραφυσάω 

καταφυσάω 
ἐγκαταφυσάω 

ἀντιφυσάω 
ἐκφυσάω 
ἐμφυσάω 

προεμφυσάω 
προσεμφυσάω 

συμφυσάω 
ἀποφυσάω 
ὑποφυσάω 

προσφυσάω 
ἀτάω 

ματάω 
καματάω 
αἱματάω 
θανατάω 

ἀντιθανατάω 
δυσθανατάω 

ἀπατάω 
διαπατάω 

φρεναπατάω 
συναπατάω 

ἐξαπατάω 
συνεξαπατάω 

ἐπεξαπατάω 
προσεξαπατάω 

ἀντεξαπατάω 
παραπατάω 

προσαπατάω 
ἀνταπατάω 

ἐσχατάω 
ναιετάω 

παραναιετάω 
μεταναιετάω 
περιναιετάω 

μελετάω 
διαμελετάω 
ἀναμελετάω 

καταμελετάω 
ἐκμελετάω 
ἐμμελετάω 

προεμμελετάω 
συμμελετάω 
προμελετάω 

ἐμπρομελετάω 
προσμελετάω 

παρευνετάω 
πετάω 

λαμπετάω 
ἀρετάω 

σητάω 
διαιτάω 

καταδιαιτάω 
μεταδιαιτάω 

ἐκδιαιτάω 
ἀποδιαιτάω 
προδιαιτάω 

ἐπανιτάω 
φοιτάω 

διαφοιτάω 
ἀναφοιτάω 

καταφοιτάω 
μεταφοιτάω 

ἐπιφοιτάω 
προσεπιφοιτάω 

περιφοιτάω 
ἐκφοιτάω 

συνεκφοιτάω 
προεκφοιτάω 

ἐμφοιτάω 
συμφοιτάω 

οὐρανοφοιτάω 
ἀποφοιτάω 

προαποφοιτάω 
ἱεροφοιτάω 
ὀροφοιτάω 
προφοιτάω 
εἰσφοιτάω 

ἐπεισφοιτάω 
προσφοιτάω 

τριτάω 
ἀντάω 

ταλαντάω 
ὑπερταλαντάω 

συναντάω 
ἐπισυναντάω 

ἀντισυναντάω 
ἐξαντάω 



 

  

ἀπαντάω 
διαπαντάω 

συναπαντάω 
ἐξαπαντάω 

προαπαντάω 
ὑπαπαντάω 

προσαπαντάω 
ὑπαντάω 

ἀνθυπαντάω 
προϋπαντάω 
παρυπαντάω 

προσυπαντάω 
προσαντάω 

καταντάω 
κεντάω 

βροντάω 
ἀναβροντάω 

καταβροντάω 
ἐπιβροντάω 

ἀντιβροντάω 
ἐκβροντάω 
ἐμβροντάω 

σκοτάω 
ὀπτάω 

διοπτάω 
συνοπτάω 

ἐξοπτάω 
προοπτάω 

ἀποπτάω 
ἐποπτάω 
ὑποπτάω 

παροπτάω 
ὀξυπαροπτάω 

ὑπεροπτάω 
ἐξυπεροπτάω 

προσοπτάω 
κατοπτάω 

ἀρτάω 
πεδαρτάω 

παιδαρτάω 
διαρτάω 

περιαρτάω 
ἀναρτάω 

προαναρτάω 

προσαναρτάω 
ἐναρτάω 

συναρτάω 
ἐξαρτάω 

προεξαρτάω 
ἀπεξαρτάω 

ἀπαρτάω 
ἐπαρτάω 
ὑπαρτάω 

παραρτάω 
ὑπεραρτάω 
προσαρτάω 

καταρτάω 
ἀναερτάω 

σκιρτάω 
διασκιρτάω 
ἀνασκιρτάω 

παρασκιρτάω 
κατασκιρτάω 

ἐπισκιρτάω 
περισκιρτάω 
ἀποσκιρτάω 
ὑποσκιρτάω 

συσκιρτάω 
βλαστάω 

ἱστάω 
κυβιστάω 

διακυβιστάω 
κατακυβιστάω 

ἐγκυβιστάω 
περικυβιστάω 

ἐκκυβιστάω 
ἀποκυβιστάω 

ὑπερκυβιστάω 
ἀνθιστάω 

ἐπιδιιστάω 
ἀριστάω 

ἐναριστάω 
συναριστάω 
προαριστάω 

ἀπαριστάω 
προσαριστάω 

καταριστάω 
ἐφιστάω 

ὑφιστάω 
ἀκοστάω 
διαττάω 

συνδιαττάω 
προδιαττάω 

τελευτάω 
διατελευτάω 

παρατελευτάω 
κατατελευτάω 

ἐκτελευτάω 
ἐντελευτάω 

συντελευτάω 
ἀποτελευτάω 
προτελευτάω 

οὐτάω 
ὑπερουτάω 

κατουτάω 
ἐρωτάω 

διερωτάω 
ἀνερωτάω 

ἐξανερωτάω 
ἐπανερωτάω 

προσανερωτάω 
συνερωτάω 

ἐξερωτάω 
προερωτάω 

ἐπερωτάω 
προσεπερωτάω 

ἀντεπερωτάω 
ὑπερωτάω 

προσερωτάω 
ἀντερωτάω 

εἰρωτάω 
ἐπειρωτάω 

ἐγγυάω 
διεγγυάω 

προσδιεγγυάω 
συνεγγυάω 

δισυνεγγυάω 
ἐξεγγυάω 
ἐπεγγυάω 

παρεγγυάω 
προπαρεγγυάω 

ὑπερεγγυάω 

μεσεγγυάω 
κατεγγυάω 

φλεγυάω 
δυάω 
θυάω 

ἀναθυάω 
ἰχθυάω 

λυάω 
μυάω 

μοιμυάω 
ὀφρυάω 

φάω 
ἁφάω 

μηλαφάω 
ὑπομηλαφάω 

ψηλαφάω 
διαψηλαφάω 
ἀναψηλαφάω 

παραψηλαφάω 
καταψηλαφάω 

ἐπιψηλαφάω 
ἀντιψηλαφάω 
ὑποψηλαφάω 
προψηλαφάω 

φληναφάω 
ἐπαφάω 

ἀμφαφάω 
διφάω 

ἀναδιφάω 
ἐκδιφάω 

ἐρεβοδιφάω 
ἀλοιφάω 

κατασκαριφάω 
κολυμφάω 

λοφάω 
προφάω 

στροφάω 
ὑφάω 

εἰλυφάω 
τρυφάω 

διατρυφάω 
κατατρυφάω 

ἐπιτρυφάω 
ἐκτρυφάω 



 

  

ἐντρυφάω 
ἐπεντρυφάω 

ὑπερεντρυφάω 
κατεντρυφάω 

συντρυφάω 
ὑπερτρυφάω 

κωφάω 
λωφάω 

ἀναλωφάω 
καταλωφάω 
ἀπολωφάω 
ὑπολωφάω 

στρωφάω 
ἀναστρωφάω 

παραστρωφάω 
μεταστρωφάω 

ἐπιστρωφάω 
περιστρωφάω 

ἀμφιπεριστρωφάω 
χάω 

μαχάω 
βραγχάω 

διχάω 
μοιχάω 
στιχάω 

μαστιχάω 
περιστιχάω 
ὁμοστιχάω 

βακχάω 
λοχάω 

ἐλλοχάω 
συλλοχάω 
ὑπολοχάω 

τροχάω 
ἁματροχάω 
ἐπιτροχάω 

περιτροχάω 
ὁμοτροχάω 
ὑποτροχάω 

σχάω 
ἀποσχάω 

ἡσυχάω 
τρωχάω 

μετατρωχάω 

περιτρωχάω 
ψάω 

διαψάω 
ἀναψάω 

παραψάω 
καταψάω 

ἐπικαταψάω 
διψάω 

ἐκδιψάω 
συνδιψάω 
ἀποδιψάω 
ὑποδιψάω 

ὑπερδιψάω 
ἐνιψάω 
ἐπιψάω 

περιψάω 
ἐμψάω 

συμψάω 
ἀποψάω 
ὑποψάω 

θωάω 
κολῳάω



 

  

2 -βω: {115}
ὑπερσέβω 
προσσέβω 

εἴβω 
λείβω 

καταλείβω 
ἐπιλείβω 

ἐπιλλείβω 
συλλείβω 
ἀπολείβω 
ὑπολείβω 

ἀμείβω 
πεδαμείβω 

διαμείβω 
ἐναμείβω 

συναμείβω 
ἐξαμείβω 

συνεξαμείβω 
παρεξαμείβω 

ἐπαμείβω 
ὑπαμείβω 

παραμείβω 
εἰσαμείβω 
καταμείβω 
μεταμείβω 

κατείβω 
στείβω 

διαστείβω 
ἀναστείβω 

καταστείβω 
ἐπιστείβω 

λίβω 
θλίβω 

διαθλίβω 
ἀναθλίβω 

ἐξαναθλίβω 
προαναθλίβω 

ὑπαναθλίβω 
παραναθλίβω 

παραθλίβω 
καταθλίβω 

ἐπιθλίβω 
συνεπιθλίβω 

περιθλίβω 
ἀντιθλίβω 

ἐκθλίβω 
συνεκθλίβω 

προσεπεκθλίβω 
παρεκθλίβω 

προσεκθλίβω 
ἀντεκθλίβω 

ἐνθλίβω 
συνθλίβω 
ἀποθλίβω 

ἐναποθλίβω 
συναποθλίβω 

προσαποθλίβω 
ὑποθλίβω 
εἰσθλίβω 

προσθλίβω 
φλίβω 

ἐκφλίβω 
τρίβω 

διατρίβω 
ἐπιδιατρίβω 
ἐνδιατρίβω 

συνδιατρίβω 
ἀποδιατρίβω 
ὑποδιατρίβω 
προδιατρίβω 

προσδιατρίβω 
ἀνατρίβω 

συνανατρίβω 
προανατρίβω 

ἐπανατρίβω 
προσανατρίβω 

παρατρίβω 
κατατρίβω 

συγκατατρίβω 
ἐπιτρίβω 

συνεπιτρίβω 
προσεπιτρίβω 

περιτρίβω 
ἀντιτρίβω 

ἐκτρίβω 

συνεκτρίβω 
ἐντρίβω 

ἐπεντρίβω 
συντρίβω 

προσυντρίβω 
ἀποτρίβω 

προσαποτρίβω 
ὑποτρίβω 
προτρίβω 

προστρίβω 
τέλβω 

στίλβω 
διαστίλβω 

παραστίλβω 
καταστίλβω 

ἐπιστίλβω 
περιστίλβω 
ἀντιστίλβω 
ἀποστίλβω 
ὑποστίλβω 

ὑπερστίλβω 
ῥέμβω 

ἀτέμβω 
στέμβω 
φέρβω 
θρύβω 

καταθρύβω 
ἐνθρύβω 

κρύβω 
ἐγκρύβω 

ἀποκρύβω



 

  

3 -γω: {372}
ἄγω 

πεδάγω 
διάγω 

ἐνδιάγω 
συνδιάγω 

περιάγω 
ἀντιπεριάγω 

ἐκπεριάγω 
ἐμπεριάγω 

συμπεριάγω 
ἀνάγω 

διανάγω 
συνανάγω 

ἐξανάγω 
προεξανάγω 

προανάγω 
ἐπανάγω 
ὑπανάγω 

παρανάγω 
εἰσανάγω 

προσανάγω 
ἀντανάγω 

ἐνάγω 
συνάγω 

ἐπισυνάγω 
περισυνάγω 
ἀποσυνάγω 
προσυνάγω 

προσσυνάγω 
ἐξάγω 

διεξάγω 
συνεξάγω 
προεξάγω 

ἐπεξάγω 
ἀντεπεξάγω 

ὑπεξάγω 
συνυπεξάγω 

παρεξάγω 
ἀντιπαρεξάγω 

ἀντεξάγω 
προάγω 

συμπροάγω 

ἀποπροάγω 
ἀπάγω 

συναπάγω 
προαπάγω 

προσαπάγω 
ἐπάγω 

συνεπάγω 
προσεπάγω 

κατεπάγω 
ἀντεπάγω 

ὑπάγω 
ἀνθυπάγω 
συνυπάγω 

ἐξυπάγω 
παράγω 

ἐπιπαράγω 
ἀντιπαράγω 
συμπαράγω 

ὑπεράγω 
εἰσάγω 

συνεισάγω 
προεισάγω 

ἐπεισάγω 
προσεπεισάγω 

παρεισάγω 
προσεισάγω 

κατεισάγω 
ἀντεισάγω 

ποσάγω 
προσάγω 

ἀντιπροσάγω 
συμπροσάγω 

κατάγω 
συγκατάγω 
ἐπικατάγω 

προσεπικατάγω 
ἀντικατάγω 
ἀποκατάγω 

προσκατάγω 
μετάγω 

ἀντιμετάγω 
συμμετάγω 

καταφθέγγω 
τέγγω 

κατατέγγω 
ἐπιτέγγω 

ἀποτέγγω 
προτέγγω 

φέγγω 
καταφέγγω 
περιφέγγω 

σφίγγω 
διασφίγγω 

προδιασφίγγω 
ἀνασφίγγω 

παρασφίγγω 
κατασφίγγω 

ἐπισφίγγω 
προσεπισφίγγω 

περισφίγγω 
ἀμφιπερισφίγγω 

ἀντισφίγγω 
ἐνσφίγγω 

ἀποσφίγγω 
συναποσφίγγω 

ὑποσφίγγω 
προσφίγγω 

προσσφίγγω 
συσφίγγω 

λέγω 
ἀλέγω 

διαλέγω 
προδιαλέγω 

ἀναλέγω 
προαναλέγω 

ἐπαναλέγω 
προσαναλέγω 

παραλέγω 
καταλέγω 

ἐγκαταλέγω 
συγκαταλέγω 
ἀντικαταλέγω 

προσκαταλέγω 
ἐπιλέγω 

συνεπιλέγω 
προσεπιλέγω 

περιλέγω 
ἀντιλέγω 
ποτιλέγω 

ἀμφιλέγω 
ἐκλέγω 

προεκλέγω 
παρεκλέγω 

προσεκλέγω 
συλλέγω 

ἐπισυλλέγω 
ὑποσυλλέγω 

ἀπολέγω 
ὑπολέγω 
προλέγω 

παραπρολέγω 
προσλέγω 

φλέγω 
διαφλέγω 
ἀναφλέγω 

συναναφλέγω 
προσαναφλέγω 

καταφλέγω 
ἐγκαταφλέγω 

συγκαταφλέγω 
ἐπιφλέγω 

περιφλέγω 
ἀντιφλέγω 

ἐκφλέγω 
ἐμφλέγω 

συμφλέγω 
ὑποφλέγω 

ὑπερφλέγω 
ὀρέγω 

ἀνορέγω 
ἀπορέγω 
ἐπορέγω 

παρορέγω 
προσορέγω 

ἀντορέγω 
στέγω 



 

  

περιστέγω 
ἐμπεριστέγω 

ἀποστέγω 
ἐναποστέγω 

ὑποστέγω 
ψέγω 

διαψέγω 
ἐπιψέγω 

ἀντιψέγω 
θήγω 

παραθήγω 
καταθήγω 

ἐπιθήγω 
συνεπιθήγω 

ἀντιθήγω 
συνθήγω 
ὑποθήγω 

προσυποθήγω 
λήγω 

παραλήγω 
προπαραλήγω 

καταλήγω 
συγκαταλήγω 

μεταλήγω 
ἐπιλήγω 
ἐκλήγω 
ἐλλήγω 

συλλήγω 
ἀπολήγω 

συναπολήγω 
προαπολήγω 

ὑπολήγω 
τμήγω 

διατμήγω 
ἀνατμήγω 

παρατμήγω 
ἐπιτμήγω 
ἐντμήγω 

ἀποτμήγω 
ὑποτμήγω 

ἀρήγω 
ἐπαρήγω 

συνεπαρήγω 
προσαρήγω 

στήγω 
ὀείγω 

ἐπείγω 
συνεπείγω 

ἐξεπείγω 
προεπείγω 

ὑπερεπείγω 
κατεπείγω 

συγκατεπείγω 
πνίγω 

καταπνίγω 
ἐγκαταπνίγω 

περιπνίγω 
συμπνίγω 
ἀποπνίγω 

ἐναποπνίγω 
ἐπαποπνίγω 

προσαποπνίγω 
οἴγω 

ἀναοίγω 
διανοίγω 

περιανοίγω 
συνανοίγω 

ἐξανοίγω 
συνεξανοίγω 

προανοίγω 
ἐπανοίγω 
ὑπανοίγω 

ἀντανοίγω 
θέλγω 

ἀθέλγω 
διαθέλγω 
ἐξαθέλγω 

παραθέλγω 
καταθέλγω 

ἐπιθέλγω 
ἀμέλγω 

ἀναμέλγω 
ἐναμέλγω 
ἐξαμέλγω 

προαμέλγω 
ἀπαμέλγω 

προαπαμέλγω 
ποταμέλγω 

φεόγω 
σπάργω 

ἔργω 
ἔργω 

προεέργω 
διέργω 

περιέργω 
ἀμέργω 

καταμέργω 
ἀνέργω 

συνέργω 
ἐξέργω 

ἀποέργω 
ἀπέργω 
στέργω 

ἀποστέργω 
ὑπερστέργω 

ἀφέργω 
ἐφέργω 

καταϜέργω 
εἴργω 

ἐγκαθείργω 
συγκαθείργω 

διείργω 
περιείργω 

ἀνείργω 
συνανείργω 
προανείργω 

ἐνείργω 
διενείργω 
συνείργω 

ἐξείργω 
ἀπείργω 

παρείργω 
κατείργω 

ἐγκατείργω 
συγκατείργω 

ἀφείργω 
μίσγω 

διαμίσγω 
ἀναμίσγω 

συναναμίσγω 
παραμίσγω 
καταμίσγω 

ἐγκαταμίσγω 
μεταμίσγω 

ἐπιμίσγω 
ἐμμίσγω 

συμμίσγω 
προσυμμίσγω 

προσμίσγω 
δύσγω 

ἀνερεύγω 
ὑπεξερεύγω 
ἐναπερεύγω 

στρεύγω 
φεύγω 

διαφεύγω 
συνδιαφεύγω 

ἀναφεύγω 
προσαναφεύγω 

παραφεύγω 
καταφεύγω 

συγκαταφεύγω 
περιφεύγω 
ἀντιφεύγω 

ἐκφεύγω 
διεκφεύγω 

συνεκφεύγω 
προεκφεύγω 

ὑπεκφεύγω 
ὑπερεκφεύγω 

ἐμφεύγω 
συμφεύγω 
ἀποφεύγω 
ὑποφεύγω 

προϋποφεύγω 
προφεύγω 

ὑπεκπροφεύγω 
παρεκπροφεύγω 

ἀποπροφεύγω 
ὑπερφεύγω 
προσφεύγω 

νύγω 
τρύγω 

φρύγω 
διαφρύγω 
ἀναφρύγω 



 

  

καταφρύγω 
περιφρύγω 

συνεκφρύγω 
ἐμφρύγω 

συμφρύγω 
ἀποφρύγω 
προφρύγω 

ψύγω 
σμώγω 
τρώγω 

διατρώγω 
παρατρώγω 

προσπαρατρώγω 
κατατρώγω 

συγκατατρώγω 
ἐπιτρώγω 

περιτρώγω 
ἐκτρώγω 

ὑπεκτρώγω 
ἐντρώγω 

ἐπεντρώγω 
παρεντρώγω 

συντρώγω 
ἀποτρώγω 
ὑποτρώγω 
προτρώγω 

φώγω 
ὑποφώγω



 

  

4 -δω: {152}
ᾄδω 

ἀάδω 
περιᾴδω 
κελάδω 

χλάδω 
ἐνᾴδω 

συνᾴδω 
ἐξᾴδω 

προᾴδω 
ἀπᾴδω 

συνεπᾴδω 
ἐξεπᾴδω 

προσεπᾴδω 
κατεπᾴδω 
ἀντεπάδω 

ὑπᾴδω 
προσᾴδω 

κατᾴδω 
ἀντᾴδω 

συνεσσάδδω 
ῥέδδω 

καταϜοικίδδω 
φαιρίδδω 
μυσίδδω 

ἐπιψαφίδδω 
ποτόδδω 

ἔδω 
μέδω 

κατέδω 
ἥδω 

κήδω 
εἴδω 

ἀείδω 
διαείδω 

συναείδω 
ἐπαείδω 

παραείδω 
καταείδω 
ποταείδω 

δείδω 
καταδείδω 

προσκαταδείδω 

ἐπιδείδω 
ὑποδείδω 
προδείδω 

ὑπερδείδω 
προσδείδω 

ἐρείδω 
διερείδω 
ἀνερείδω 
ἐνερείδω 

συνερείδω 
ἐξερείδω 

ἀπερείδω 
ἐναπερείδω 

συναπερείδω 
ἐπερείδω 

συνεπερείδω 
ὑπερείδω 

προσερείδω 
κατερείδω 

ἐγκατερείδω 
ἀντερείδω 

ἀμφερείδω 
διαχλίδω 

ἀθέλδω 
μέλδω 

σπένδω 
κατασπένδω 

ἐπικατασπένδω 
ἐπισπένδω 

περισπένδω 
ἐκσπένδω 

ἀποσπένδω 
προσσπένδω 

συσπένδω 
τένδω 

διακαλίνδω 
ἐξαλίνδω 
κυλίνδω 

ἀνακυλίνδω 
κατακυλίνδω 
μετακυλίνδω 

ἐγκυλίνδω 

ἀμφικυλίνδω 
ἐκκυλίνδω 

συναποκυλίνδω 
εἰσκυλίνδω 

ἄρδω 
διάρδω 
ἐξάρδω 
πάρδω 

ἐπάρδω 
ὑπάρδω 

προσάρδω 
κατάρδω 

ἔρδω 
ἀμέρδω 

ἀπαμέρδω 
συνέρδω 
ἀπέρδω 

ἀνταποπέρδω 
προσέρδω 

βωκολιάσδω 
ἐϊκάσδω 
φράσδω 
χρῄσδω 
παίσδω 

μυθίσδω 
μελίσδω 
ὑβρίσδω 

ποτερίσδω 
συρίσδω 
δωρίσδω 

μουσίσδω 
ποτίσδω 
ἐφίσδω 

ὄσδω 
ἐξόσδω 

ποτόσδω 
σφύσδω 

ὕδω 
εὕδω 

καθεύδω 
παρακαθεύδω 

ἐγκαθεύδω 

συγκαθεύδω 
ἐπικαθεύδω 

ἀντικαθεύδω 
ἐκκαθεύδω 

ὀρθοκαθεύδω 
ἀποκαθεύδω 

ὑπερκαθεύδω 
προσκαθεύδω 

ἐνεύδω 
συνεύδω 
σπεύδω 

διασπεύδω 
κατασπεύδω 
μετασπεύδω 

ἐπισπεύδω 
συνεπισπεύδω 

περισπεύδω 
ἀντισπεύδω 

ἐκσπεύδω 
ἀποσπεύδω 

ὑπερσπεύδω 
προσσπεύδω 

συσπεύδω 
κατεύδω 

ψεύδω 
διαψεύδω



 

  

5 -έω: {6372}
ἐγγαέω 

ἀμβλυφαέω 
θεοβλαβέω 

φρενοβλαβέω 
τετρασυλλαβέω 

δισυλλαβέω 
τρισυλλαβέω 

πλεονοσυλλαβέω 
μονοσυλλαβέω 
μεσοσυλλαβέω 

ἰσοσυλλαβέω 
περισσοσυλλαβέω 

ταὐτοσυλλαβέω 
ἐργολαβέω 

ἐνεργολαβέω 
παρεργολαβέω 
κατεργολαβέω 
ἀντεργολαβέω 

τιτθολαβέω 
μεσολαβέω 

ὀξυλαβέω 
κοναβέω 
ἀραβέω 

ἀμφαραβέω 
εὐσαβέω 

καλλικοτταβέω 
ἀσεβέω 

ἐνασεβέω 
συνασεβέω 

θεοσεβέω 
δυσσεβέω 

εὐσεβέω 
συνευσεβέω 
φιλακριβέω 

παιδοτριβέω 
λεοτριβέω 

λειοτριβέω 
ἐκλειοτριβέω 

συλλειοτριβέω 
προλειοτριβέω 

ὁμοτριβέω 
χρονοτριβέω 

ἁλωνοτριβέω 
ξηροτριβέω 

χειροτριβέω 
στιβέω 

ἀνολβέω 
θαμβέω 

ἐπιθαμβέω 
ἐκθαμβέω 

συνθαμβέω 
διθυραμβέω 

ἐνσκιμβέω 
βομβέω 

καταβομβέω 
ἐπιβομβέω 

περιβομβέω 
συμπεριβομβέω 

ἀντιβομβέω 
ἐκβομβέω 
ἐμβομβέω 

ὑποβομβέω 
ῥομβέω 

ἐκρομβέω 
ἐπιρρομβέω 

περιρρομβέω 
στρομβέω 

ῥυμβέω 
ὀξυλοβέω 

στροβέω 
διαστροβέω 

περιστροβέω 
ὑποστροβέω 

σοβέω 
διασοβέω 
ἀνασοβέω 

παρασοβέω 
κατασοβέω 
μετασοβέω 

ἐπισοβέω 
περισοβέω 

ἐκσοβέω 
ἐνσοβέω 

κυκλοσοβέω 

ἀποσοβέω 
ὑποσοβέω 

ὀτοβέω 
ὑποτοβέω 

στοβέω 
ἐπιστοβέω 

φοβέω 
ἀφοβέω 

ἀναφοβέω 
καταφοβέω 
περιφοβέω 
ἀντιφοβέω 

ἐκφοβέω 
προεκφοβέω 

προσεκφοβέω 
ἐμφοβέω 

συμφοβέω 
πυροφοβέω 

ταρβέω 
ἐκταρβέω 

ὑποταρβέω 
προταρβέω 

ἱπποφορβέω 
ὑφορβέω 

βουφορβέω 
συφορβέω 
δυσκυβέω 

εὐκυβέω 
θορυβέω 

διαθορυβέω 
ἀναθορυβέω 

καταθορυβέω 
ἐπιθορυβέω 

συνεπιθορυβέω 
ἐκθορυβέω 
ἐνθορυβέω 

συνθορυβέω 
ὑποθορυβέω 

ῥαθαγέω 
συρραθαγέω 

λαλαγέω 
σαλαγέω 

σελαγέω 
ξεναγέω 

σμαραγέω 
ἐπισμαραγέω 

περισμαραγέω 
ὑποσμαραγέω 

συσμαραγέω 
ἀσφαραγέω 

περισφαραγέω 
ὑδραγέω 
ἱεραγέω 

ἀπραγέω 
λογοπραγέω 

νεοπραγέω 
ὀρθοπραγέω 

δικαιοπραγέω 
λαθραιοπραγέω 

ματαιοπραγέω 
ἰδιοπραγέω 

ἀλλοτριοπραγέω 
ἐναντιοπραγέω 

κακοπραγέω 
ἀδικοπραγέω 
καλοπραγέω 
ὁμοπραγέω 

καινοπραγέω 
κοινοπραγέω 

αἰσχροπραγέω 
ἀριστοπραγέω 

αὐτοπραγέω 
δυσπραγέω 

εὐπραγέω 
διευπραγέω 

στημορραγέω 
αἱμορραγέω 

ἐφαιμορραγέω 
ψυχορραγέω 
συκοτραγέω 

ὑλοτραγέω 
θερμοτραγέω 

φθειροτραγέω 
σκυτοτραγέω 



 

  

οὐραγέω 
ἀπουραγέω 

δυσαγέω 
ταγέω 

λαταγέω 
πλαταγέω 

ἐπιπλαταγέω 
περιπλαταγέω 
συμπλαταγέω 
ὑποπλαταγέω 

παταγέω 
ἐπιπαταγέω 

ἀντιπαταγέω 
ἐκπαταγέω 
ἐμπαταγέω 

συμπαταγέω 
ὑποπαταγέω 

στραταγέω 
συνομοταγέω 

στροταγέω 
ναυαγέω 

συνναυαγέω 
εὐαγέω 

γηφαγέω 
ἀδηφαγέω 

κρεηφαγέω 
ποιηφαγέω 

βαλανηφαγέω 
χλοηφαγέω 
ποηφαγέω 

ὀροβοφαγέω 
τραγοφαγέω 

σκοροδοφαγέω 
προσκοροδοφαγέω 

κρεοφαγέω 
μαζοφαγέω 
ῥιζοφαγέω 

ὀσπριοφαγέω 
ἀλλοτριοφαγέω 

ἀναγκοφαγέω 
πιθηκοφαγέω 
σαρκοφαγέω 

ἀλληλοφαγέω 
θαλλοφαγέω 

ὠμοφαγέω 
βαλανοφαγέω 

μονοφαγέω 
κυνοφαγέω 
ποοφαγέω 

καρποφαγέω 
ἀνθρωποφαγέω 

μιαροφαγέω 
λαβροφαγέω 
ἀνδροφαγέω 

ξηροφαγέω 
λαθροφαγέω 
νεκροφαγέω 

σαπροφαγέω 
κοπροφαγέω 
χλωροφαγέω 
πρασοφαγέω 
σκατοφαγέω 

παματοφαγέω 
δερματοφαγέω 
ἀθεμιτοφαγέω 

σιτοφαγέω 
γαλακτοφαγέω 

ἀρτοφαγέω 
χορτοφαγέω 
ναστοφαγέω 

ὀστοφαγέω 
ἰχθυοφαγέω 

ὀψοφαγέω 
συνοψοφαγέω 
κατοψοφαγέω 

ᾠοφαγέω 
ζῳοφαγέω 

μηλοσφαγέω 
ἀνθρωποσφαγέω 

ταυροσφαγέω 
βουσφαγέω 
πολυφαγέω 

δριμυφαγέω 
λοχαγέω 

κενεαγγέω 
ὑπερφαλαγγέω 

κλαγγέω 
εὐφθογγέω 

ἀπηλεγέω 
ὁμοστεγέω 

ὁδηγέω 
καθοδηγέω 
μεθοδηγέω 

ἀνοδηγέω 
ποδηγέω 

συμποδηγέω 
ἐφοδηγέω 
πλινθηγέω 
σακκηγέω 

ξυληγέω 
σταφυληγέω 

κυνηγέω 
συγκυνηγέω 
σκηνοπηγέω 
ἁμαξοπηγέω 

ἁρματοπηγέω 
ναυπηγέω 

ἐπιναυπηγέω 
ἀντιναυπηγέω 

προσναυπηγέω 
χορηγέω 

παραχορηγέω 
καταχορηγέω 

συγχορηγέω 
ἐπιχορηγέω 

ἀντιχορηγέω 
ὑποχορηγέω 
προχορηγέω 

προσχορηγέω 
κοπρηγέω 
ἀχυρηγέω 

συναχυρηγέω 
δραγματηγέω 

σωματηγέω 
στρατηγέω 

διαστρατηγέω 
παραστρατηγέω 
καταστρατηγέω 

ἐπιστρατηγέω 
ἀντιστρατηγέω 
ὑποστρατηγέω 
προστρατηγέω 

συστρατηγέω 
ὀχετηγέω 

σιτηγέω 
φορτηγέω 
χορτηγέω 
ναυηγέω 
λοχηγέω 

ῥιγέω 
καταρριγέω 

ἐπιρριγέω 
ἀπορριγέω 

μαστιγέω 
ἀλγέω 

ποδαλγέω 
διαλγέω 

καρδιαλγέω 
κοιλιαλγέω 
περιαλγέω 

κεφαλαλγέω 
στομαλγέω 

συναλγέω 
ἐξαλγέω 

προαλγέω 
ἀπαλγέω 
ἐπαλγέω 
ὑπαλγέω 

ὑπεραλγέω 
γλωσσαλγέω 

καταλγέω 
μεταλγέω 

ὀδονταλγέω 
ὠταλγέω 

ὀσφυαλγέω 
ἀσελγέω 

ἐνασελγέω 
ἀλογέω 

γενεαλογέω 
γενεθλιαλογέω 

ἀναλογέω 
καταλογέω 

ψευδηλογέω 
ἀντιγενεηλογέω 

ἐπανηλογέω 
ποηλογέω 



 

  

κατηλογέω 
διλογέω 

ἀειλογέω 
καλλιλογέω 

τριλογέω 
εὑρεσιλογέω 

καθευρεσιλογέω 
εὑρησιλογέω 

ἀντιλογέω 
ἀπαρτιλογέω 

ἐκλογέω 
ἐλλογέω 

ἀντελλογέω 
παλιλλογέω 

κιναιδολογέω 
χορδολογέω 

ψευδολογέω 
κροκυδολογέω 

θεολογέω 
ἐκθεολογέω 
ὀστεολογέω 

ῥιζολογέω 
ἀγαθολογέω 

παθολογέω 
ἠθολογέω 
λιθολογέω 

ἐκλιθολογέω 
ἀνθολογέω 
ὀρθολογέω 
μυθολογέω 

διαμυθολογέω 
καταμυθολογέω 
προσμυθολογέω 
σπουδαιολογέω 

εἰκαιολογέω 
σκαιολογέω 

παλαιολογέω 
ἐλαιολογέω 

ματαιολογέω 
ἀρχαιολογέω 

ἰδιολογέω 
ἀγγειολογέω 

ποιολογέω 
ἀλλοτριολογέω 

κυριολογέω 
αἱμασιολογέω 

φυσιολογέω 
αἰτιολογέω 

ἐξαιτιολογέω 
ἐναντιολογέω 

ἀρτιολογέω 
κακολογέω 

χαρακολογέω 
ὀγκολογέω 
δικολογέω 

ἐνοικολογέω 
κοκκολογέω 
χαλκολογέω 
συκολογέω 
καλολογέω 
φιλολογέω 

συμφιλολογέω 
φυλλολογέω 
ὀβολολογέω 

ὁπλολογέω 
βωλολογέω 

σφυγμολογέω 
δημολογέω 
θημολογέω 

ἐθημολογέω 
χρησιμολογέω 

ὁμολογέω 
καθομολογέω 

διομολογέω 
συνομολογέω 
προομολογέω 
παρομολογέω 

προσομολογέω 
ἁρμολογέω 

συναρμολογέω 
ἑρμολογέω 

σπερμολογέω 
δασμολογέω 

χρησμολογέω 
ἐτυμολογέω 

συνετυμολογέω 
ὑπετυμολογέω 

παρετυμολογέω 

γνωμολογέω 
πιθανολογέω 
βοτανολογέω 
ἐχιδνολογέω 

κενολογέω 
ξενολογέω 

ἀποξενολογέω 
προσξενολογέω 

στενολογέω 
θρηνολογέω 
καινολογέω 

ἀληθινολογέω 
παρανθινολογέω 

οἰνολογέω 
σεμνολογέω 

ἐπισεμνολογέω 
ὑμνολογέω 

θυννολογέω 
εἰκονολογέω 

κυνολογέω 
τεχνολογέω 

παρατεχνολογέω 
ἐπιτεχνολογέω 
ἐκτεχνολογέω 

προτεχνολογέω 
παραδοξολογέω 

ἐνδοξολογέω 
σκνιπολογέω 
τροπολογέω 
καρπολογέω 

ὑπολογέω 
ἀνθυπολογέω 

ἀνθρωπολογέω 
καθαρολογέω 
φλυαρολογέω 

ἀνδρολογέω 
ἱερολογέω 

ἡμερολογέω 
δευτερολογέω 

αἰρολογέω 
χειρολογέω 
μοιρολογέω 
ἀκρολογέω 

μακρολογέω 

κατασμικρολογέω 
φορολογέω 

προλογέω 
κοπρολογέω 
ἰατρολογέω 

ἀστρολογέω 
ἀργυρολογέω 

ἀκυρολογέω 
αἰσχρολογέω 
ψυχρολογέω 

ὡρολογέω 
μετεωρολογέω 

μωρολογέω 
ἰσολογέω 

μισολογέω 
νοσολογέω 

δισσολογέω 
περισσολογέω 

χρυσολογέω 
πραγματολογέω 
τριμματολογέω 

σπερματολογέω 
ᾀσματολογέω 

φασματολογέω 
τερατολογέω 
στρατολογέω 

τριτολογέω 
σιτολογέω 

μιλτολογέω 
ἀπεραντολογέω 

εἰκοτολογέω 
λεπτολογέω 

καταλεπτολογέω 
τεταρτολογέω 

χορτολογέω 
βλαστολογέω 
πλαστολογέω 

ἀχρηστολογέω 
ὀστολογέω 

πεντηκοστολογέω 
ναυστολογέω 

βαττολογέω 
περιαυτολογέω 

ναυτολογέω 



 

  

ταὐτολογέω 
ἰχθυολογέω 

σταχυολογέω 
ψηφολογέω 

συμψηφολογέω 
στομφολογέω 

καρφολογέω 
ἀποκαρφολογέω 

εὐμορφολογέω 
κουφολογέω 

τριχολογέω 
στιχολογέω 
ψιχολογέω 
ῥιψολογέω 

ἡρωολογέω 
ἡδυλογέω 

εὐλογέω 
προευλογέω 

ἐπευλογέω 
προσευλογέω 

κατευλογέω 
πολυλογέω 

ταὐτοπολυλογέω 
θρασυλογέω 
βραχυλογέω 

λεωλογέω 
μογέω 

ἐμμογέω 
συμμογέω 

ψογέω 
ἀργέω 

ληθαργέω 
ἀντιπελαργέω 

λαιμαργέω 
γαστριμαργέω 

ἐξαργέω 
προαργέω 

σπαργέω 
καταργέω 

καλλιεργέω 
περιεργέω 

κωλυσιεργέω 
φιλεργέω 

ἐνεργέω 

διενεργέω 
συνενεργέω 
προενεργέω 
ἀντενεργέω 

λινεργέω 
συνεργέω 

ἐπισυνεργέω 
ἀποσυνεργέω 

προσσυνεργέω 
ἀγαθοεργέω 

μεγαλοεργέω 
αἰσχροεργέω 

δυσεργέω 
εὐεργέω 

βαθυεργέω 
βαρυεργέω 

γαοργέω 
ἐπιδαμιοργέω 

στοργέω 
φιλοστοργέω 

δᾳδουργέω 
παιδουργέω 

νεουργέω 
κρεουργέω 

κατακρεουργέω 
ἀγαθουργέω 

λιθουργέω 
πλινθουργέω 

μυθουργέω 
σκαιουργέω 
ἐλαιουργέω 

διουργέω 
ῥᾳδιουργέω 

συρρᾳδιουργέω 
καρδιουργέω 

ἀποκαρδιουργέω 
τελειουργέω 
καλλιουργέω 
δημιουργέω 

ἐπιδημιουργέω 
ἐνδημιουργέω 

συνδημιουργέω 
προδημιουργέω 

μανιουργέω 

ἐριουργέω 
ταλασιουργέω 

συνταλασιουργέω 
θαυμασιουργέω 

τελεσιουργέω 
γενεσιουργέω 
ἀνοσιουργέω 

κακουργέω 
συγκακουργέω 
ἀντικακουργέω 

προσκακουργέω 
χαλκουργέω 
λευκουργέω 
γαλουργέω 

μεγαλουργέω 
ἐθελουργέω 
μελουργέω 

ἀμπελουργέω 
μεταλλουργέω 

ὑλουργέω 
ξυλουργέω 

καλαμουργέω 
ἀποκαλαμουργέω 

κοσμουργέω 
πανουργέω 

ἐκπανουργέω 
συμπανουργέω 

σμηνουργέω 
καινουργέω 

ἀνακαινουργέω 
ἐπικαινουργέω 

προσκαινουργέω 
λινουργέω 
οἰνουργέω 

λαοξουργέω 
ὑπουργέω 

καθυπουργέω 
ἀνθυπουργέω 
συνυπουργέω 

προσυπουργέω 
ἱερουργέω 

καθιερουργέω 
ἐπιιερουργέω 

συνιερουργέω 

χειρουργέω 
συγχειρουργέω 
προχειρουργέω 

προσχειρουργέω 
αἰσχρουργέω 

θαλασσουργέω 
μελισσουργέω 

βαναυσουργέω 
μουσουργέω 
χρυσουργέω 

δραματουργέω 
ὑποδραματουργέω 

ὀνοματουργέω 
θαυματουργέω 
σωματουργέω 
τερατουργέω 

λῃτουργέω 
ἐκλῃτουργέω 
ἀρρητουργέω 

λειτουργέω 
καταλειτουργέω 
ἀντιλειτουργέω 
συλλειτουργέω 
ἀπολειτουργέω 

προσλειτουργέω 
ληϊτουργέω 

λιτουργέω 
λιτουργέω 

μελιτουργέω 
γαλακτουργέω 

λεπτουργέω 
ἐπιλεπτουργέω 

πλαστουργέω 
ἱστουργέω 

αὐτουργέω 
προσαυτουργέω 

φυτουργέω 
στιχουργέω 

γεωργέω 
καταγεωργέω 

συγγεωργέω 
ἐπιγεωργέω 

ὑπογεωργέω 
προγεωργέω 



 

  

ἀλισγέω 
αὐγέω 

διαυγέω 
ἐνδιαυγέω 

σκιαυγέω 
βολαυγέω 
μαραυγέω 
παραυγέω 

ὑπεραυγέω 
χρυσαυγέω 

καταυγέω 
ἀνταυγέω 

ἀποζευγέω 
ζυγέω 

ἐπιζυγέω 
ὁμοζυγέω 
ὑποζυγέω 

ἑτεροζυγέω 
ἰσοζυγέω 
συζυγέω 

τονθολυγέω 
οἰνοφλυγέω 

διακορκορυγέω 
τρυγέω 
στυγέω 

καταστυγέω 
ἀποστυγέω 

χειμοφυγέω 
παιδαγωγέω 

διαπαιδαγωγέω 
παραπαιδαγωγέω 
μεταπαιδαγωγέω 
συμπαιδαγωγέω 
ἀποπαιδαγωγέω 
ἀγκαλιδαγωγέω 

θεαγωγέω 
μειαγωγέω 

μυριαγωγέω 
στολαγωγέω 

ὑλαγωγέω 
δουλαγωγέω 

συλαγωγέω 
ὀχλαγωγέω 
δημαγωγέω 

καταδημαγωγέω 
ἀντιδημαγωγέω 

ἐκδημαγωγέω 
συνδημαγωγέω 
προδημαγωγέω 

προσδημαγωγέω 
ξεναγωγέω 

χαλιναγωγέω 
σκυμναγωγέω 
πομπαγωγέω 

ὑδραγωγέω 
σκληραγωγέω 

χειραγωγέω 
νεκραγωγέω 
κοπραγωγέω 

λαφυραγωγέω 
εἰσαγωγέω 

ὀχεταγωγέω 
σιταγωγέω 

γερονταγωγέω 
φορταγωγέω 
μυσταγωγέω 
φυταγωγέω 
νωταγωγέω 
φωταγωγέω 

σκευαγωγέω 
νυμφαγωγέω 

κυφαγωγέω 
ψυχαγωγέω 

γλυκυφωγέω 
δέω 

ἀδέω 
διαδέω 

κελαδέω 
ἐπικελαδέω 

κλαδέω 
ὁμαδέω 
ἀναδέω 

παραδέω 
ἀφραδέω 

πολυφραδέω 
καταδέω 

ἐγκαταδέω 
ἐπικαταδέω 

προσεπικαταδέω 
προσκαταδέω 

βδέω 
ῥοιβδέω 

ἀναροιβδέω 
ἐκροιβδέω 

ἀναρροιβδέω 
καταρροιβδέω 

ἐπιρροιβδέω 
ἀπορροιβδέω 
ἀναρρυβδέω 

ἐμπεδέω 
ἀηδέω 

ἀκηδέω 
ἀποκηδέω 

φιληδέω 
ἐμφιληδέω 

θυμηδέω 
ὀπηδέω 

ἰδέω 
ὑποκιναιδέω 
μελανειδέω 

ἀφειδέω 
οἰδέω 

ἐπαοιδέω 
διοιδέω 

περιοιδέω 
φλοιδέω 
ἀνοιδέω 

ἐξανοιδέω 
ἐπανοιδέω 

προσανοιδέω 
ἐνοιδέω 

συνοιδέω 
ἐξοιδέω 

συνεξοιδέω 
ποιδέω 

ἀποιδέω 
ἐποιδέω 
ὑποιδέω 

παροιδέω 
κατοιδέω 

ἐπιδέω 
συνεπιδέω 

προεπιδέω 
προσεπιδέω 

κατεπιδέω 
μετεπιδέω 

περιδέω 
ἀντιδέω 

ἀμφιδέω 
ἐκδέω 
ἐνδέω 

ἀλινδέω 
κυλινδέω 

διακυλινδέω 
ἐπικυλινδέω 

περικυλινδέω 
ἀποκυλινδέω 

παρασπονδέω 
συμπαρασπονδέω 

ὁμοσπονδέω 
συνδέω 

ἐπισυνδέω 
ἀποδέω 

ἐναποδέω 
ἐμποδέω 

ὀρθοποδέω 
γυμνοποδέω 
ἑτεροποδέω 

προποδέω 
σποδέω 

διασποδέω 
κατασποδέω 
ἀποσποδέω 

ὑποδέω 
ὀξυποδέω 
δυσοδέω 

εὐοδέω 
ἀμφοδέω 

διαμφοδέω 
παραμφοδέω 
ἀνταμφοδέω 
φιλοκερδέω 

αἰσχροκερδέω 
ὑπερδέω 

σιληπορδέω 
καταχορδέω 



 

  

προεισδέω 
προσδέω 

ὑδέω 
ἀψευδέω 

κενοσπουδέω 
κοχυδέω 

τραγῳδέω 
διατραγῳδέω 

παρατραγῳδέω 
κατατραγῳδέω 

ἐπιτραγῳδέω 
προσεπιτραγῳδέω 

ἐκτραγῳδέω 
ἐντραγῳδέω 

συντραγῳδέω 
ὑποτραγῳδέω 
προτραγῳδέω 

προστραγῳδέω 
τρυγῳδέω 

ῥοιβδῳδέω 
θεσπιῳδέω 

περιῳδέω 
μελῳδέω 

ἐπιμελῳδέω 
προσμελῳδέω 

αὐλῳδέω 
αἱμωδέω 

ἀμμωδέω 
χασμωδέω 
θεσμῳδέω 

χρησμῳδέω 
ἐπιχρησμῳδέω 
ἐκχρησμῳδέω 

κωμῳδέω 
διακωμῳδέω 
ἀνακωμῳδέω 

παρακωμῳδέω 
κατακωμῳδέω 

συγκωμῳδέω 
ἐπικωμῳδέω 

ἀντικωμῳδέω 
ὑποκωμῳδέω 

θρηνῳδέω 
παλινῳδέω 

ὑμνῳδέω 
μονῳδέω 
συνῳδέω 
ἀπῳδέω 

κιθαρῳδέω 
παρῳδέω 

ἀντιπαρῳδέω 
ληρωδέω 

ἐχθρωδέω 
χορῳδέω 
ἀρρωδέω 

ὑπεραρρωδέω 
καταρρωδέω 

ὀρρωδέω 
διορρωδέω 

ὑπορρωδέω 
ὑπερορρωδέω 

κατορρωδέω 
λυρῳδέω 
μυρῳδέω 
δυσωδέω 

ψαλτῳδέω 
εὐωδέω 

ῥαψῳδέω 
ἀναρραψῳδέω 
ἐπιρραψῳδέω 

ἀπορραψῳδέω 
ἐλεέω 

κατελεέω 
ζέω 

διαζέω 
ἀναζέω 

συναναζέω 
ἐξαναζέω 

προαναζέω 
ἐνσυγκαταζέω 

χιεζέω 
ῥοιζέω 

ἐκροιζέω 
διαρροιζέω 
ἀναρροιζέω 

καταρροιζέω 
ἐπιρροιζέω 

ὑπορροιζέω 

ἐπιζέω 
περιζέω 

ἀμφιζέω 
ἐκζέω 

συνεκζέω 
προεκζέω 

ὑπερεκζέω 
ἐνζέω 
ἀοζέω 

ἀποζέω 
προαποζέω 

ὑποζέω 
ὑπερζέω 

ἐξυπερζέω 
ῥυζέω 
συζέω 
νηέω 

θέω 
γαθέω 

καλοκἀγαθέω 
φιλαγαθέω 

ἀνδραγαθέω 
διανδραγαθέω 

συνανδραγαθέω 
ἀπειραγαθέω 

διαθέω 
συνδιαθέω 
λευκαθέω 
ὀψιμαθέω 

φιλομαθέω 
συμφιλομαθέω 

χρηστομαθέω 
δυσμαθέω 

πολυμαθέω 
ἀναθέω 

ἐπαναθέω 
ἀπαθέω 

τληπαθέω 
δυηπαθέω 
περιπαθέω 
ἀντιπαθέω 
συμπαθέω 

ὑποσυμπαθέω 
πραοπαθέω 

ἰδιοπαθέω 
ἀναξιοπαθέω 
ὁμοιοπαθέω 

συνομοιοπαθέω 
ὑβριοπαθέω 

μετριοπαθέω 
ἐναντιοπαθέω 

κακοπαθέω 
ἀκακοπαθέω 

συγκακοπαθέω 
γυναικοπαθέω 

ὁμοπαθέω 
συνομοπαθέω 
στεγνοπαθέω 

κενοπαθέω 
ξενοπαθέω 

στενοπαθέω 
καινοπαθέω 
δεινοπαθέω 

ἐπιδεινοπαθέω 
ἀνθρωποπαθέω 

ἰσχυροπαθέω 
περισσοπαθέω 

πρωτοπαθέω 
ὑπερπαθέω 
προσπαθέω 

δυσπαθέω 
πραϋπαθέω 

ἡδυπαθέω 
καθηδυπαθέω 

ἐνηδυπαθέω 
εὐπαθέω 

ἐνευπαθέω 
κατευπαθέω 
θηλυπαθέω 

ἐνθηλυπαθέω 
βαρυπαθέω 

παραθέω 
ἀντιπαραθέω 
συμπαραθέω 

χλωραθέω 
καταθέω 

συγκαταθέω 
ἐπικαταθέω 



 

  

μεταθέω 
κακοσταθέω 

εὐσταθέω 
ἑτερομεγεθέω 
ὑπερμεγεθέω 

κατευμεγεθέω 
ἀπαιρεθέω 

ἠθέω 
ἀηθέω 
γηθέω 

συγγηθέω 
ἐπιγηθέω 

ἀμφιγηθέω 
διηθέω 

παραδιηθέω 
ἐκδιηθέω 
ἐνδιηθέω 

ἀποδιηθέω 
προδιηθέω 

προσδιηθέω 
πολυπληθέω 

ἐξηθέω 
βοηθέω 

παραβοηθέω 
ἐπιβοηθέω 

συνεπιβοηθέω 
παρεπιβοηθέω 

προσεπιβοηθέω 
ἀντιβοηθέω 

ἐκβοηθέω 
συνεκβοηθέω 

ἐπεκβοηθέω 
συμβοηθέω 
ὑποβοηθέω 
προβοηθέω 

προσβοηθέω 
ἀπηθέω 
ὑπηθέω 

παρηθέω 
εἰσηθέω 
ἀφηθέω 
ἀπειθέω 

δυσπειθέω 
εὐπειθέω 

ἀπιθέω 
ἐπιθέω 

εὐπιθέω 
περιθέω 

συμπεριθέω 
πολυκριθέω 

ἀντιθέω 
ἀμφιθέω 

ἐκθέω 
διεκθέω 

συνεκθέω 
προεκθέω 

ἐπεκθέω 
ὑπεκθέω 

παρεκθέω 
ἀντεκθέω 
ἐπαλθέω 

ἀνθέω 
διανθέω 

περιανθέω 
ὀψιανθέω 
κακανθέω 

ἀνανθέω 
ἐνανθέω 

συνανθέω 
ἐξανθέω 

περιεξανθέω 
συνεξανθέω 
προεξανθέω 

ὑπερεξανθέω 
χλοανθέω 
προανθέω 

ἀπανθέω 
ἐπανθέω 
ὑπανθέω 

παρανθέω 
ὑπερανθέω 
προσανθέω 

μετανθέω 
εὐανθέω 

πενθέω 
διαπενθέω 

καταπενθέω 
συμπενθέω 

ἀποπενθέω 
ὑπερπενθέω 

δυσπενθέω 
πεπονθέω 

συνθέω 
ὀθέω 

ποθέω 
ἀποθέω 

ἐπιποθέω 
ἀντιποθέω 

ὑπερποθέω 
προσποθέω 

ὑποθέω 
ῥοθέω 

προθέω 
ἐπιπροθέω 

περιπροθέω 
ὑπεκπροθέω 
ἀποπροθέω 
προπροθέω 
διαρροθέω 
ἐπιρροθέω 

κακορροθέω 
ὁμορροθέω 

ὑπερθέω 
πορθέω 

διαπορθέω 
καταπορθέω 
ἀντιπορθέω 

ἐκπορθέω 
συμπορθέω 

ἐσθέω 
εἰσθέω 

προσθέω 
ἐπιπροσθέω 

ἐρευθέω 
κατακομπολακυθέω 

μυθέω 
ἐχεμυθέω 

ἀληθομυθέω 
εἰκαιομυθέω 

φιλομυθέω 
σεμνομυθέω 
ἰσχνομυθέω 

ἀερομυθέω 
ἐκφερομυθέω 
αἰσχρομυθέω 
ἀκριτομυθέω 
στοιχομυθέω 

στιχομυθέω 
γλυκυμυθέω 

μινυθέω 
ἀκολουθέω 

διακολουθέω 
περιακολουθέω 
συνακολουθέω 

ἐξακολουθέω 
συνεξακολουθέω 

προακολουθέω 
ἐπακολουθέω 

συνεπακολουθέω 
ὑπακολουθέω 

παρακολουθέω 
συμπαρακολουθέω 

κατακολουθέω 
συγκατακολουθέω 
ἐπικατακολουθέω 

μετακολουθέω 
ἀντακολουθέω 

ἀχθέω 
ἐπαχθέω 

ἑτεραχθέω 
καταχθέω 

ἐχθέω 
ὀρεχθέω 

ὀχθέω 
μοχθέω 

ἐπιμοχθέω 
περιμοχθέω 

ἐκμοχθέω 
συμμοχθέω 

ματαιομοχθέω 
προμοχθέω 

ῥοχθέω 
ἀναρροχθέω 

εὐοχθέω 
ὠθέω 

βωθέω 



 

  

ἐπιβωθέω 
προβωθέω 

προσβωθέω 
διωθέω 

ἀποδιωθέω 
περιωθέω 

ἀντιπεριωθέω 
ἀνωθέω 

προανωθέω 
ἐνωθέω 

συνωθέω 
ἐπισυνωθέω 

ἐξωθέω 
συνεξωθέω 
ἀπεξωθέω 

παρεξωθέω 
προωθέω 

ἐπιπροωθέω 
ἀπωθέω 

συναπωθέω 
ἐξαπωθέω 

προσαπωθέω 
ἀνταπωθέω 

ἐπωθέω 
συνεπωθέω 

ὑπωθέω 
παρωθέω 

ὑποπαρωθέω 
εἰσωθέω 

προσωθέω 
κατωθέω 
ἀντωθέω 

χειμιέω 
ποιέω 

διαποιέω 
ἀναποιέω 

παραποιέω 
καταποιέω 
μεταποιέω 

συμμεταποιέω 
ἐπιποιέω 

περιποιέω 
ἐμπεριποιέω 

συμπεριποιέω 

προσπεριποιέω 
ἀντιποιέω 

ἐκποιέω 
συνεκποιέω 
προεκποιέω 

ἐμποιέω 
παρεμποιέω 

συμποιέω 
ἀγλαοποιέω 

ναοποιέω 
στιλβοποιέω 
ἰαμβοποιέω 

χωλιαμβοποιέω 
φοβοποιέω 

θορυβοποιέω 
ὀλιγοποιέω 
λογοποιέω 

προσλογοποιέω 
εὐλογοποιέω 

ζυγοποιέω 
ἀπεδοποιέω 
παιδοποιέω 

προπαιδοποιέω 
εἰδοποιέω 

ἀπειδοποιέω 
οἰδοποιέω 

ἐλπιδοποιέω 
ὁδοποιέω 

διοδοποιέω 
προοδοποιέω 
παροδοποιέω 

ψευδοποιέω 
θεοποιέω 
νεοποιέω 

στερεοποιέω 
μαζοποιέω 

τραπεζοποιέω 
ἀγαθοποιέω 

μεγεθοποιέω 
ἠθοποιέω 

πληθοποιέω 
λιθοποιέω 

πενθοποιέω 
πλινθοποιέω 

ὀλισθοποιέω 
μυθοποιέω 

προσμυθοποιέω 
δικαιοποιέω 
ὀρβιοποιέω 

ἁγιοποιέω 
ὑγιοποιέω 
ἰδιοποιέω 

εὐδιοποιέω 
οἰκειοποιέω 

λειοποιέω 
τελειοποιέω 

νειοποιέω 
σκιοποιέω 

μανιοποιέω 
ἀγριοποιέω 
θηριοποιέω 

αἰθριοποιέω 
ἰκριοποιέω 

στασιοποιέω 
αἰσιοποιέω 

φυσιοποιέω 
κακοποιέω 

μαλακοποιέω 
φαρμακοποιέω 

ὀγκοποιέω 
θηκοποιέω 
μηκοποιέω 
ἑλκοποιέω 

σαρκοποιέω 
καρυκοποιέω 
μεγαλοποιέω 

καλοποιέω 
μελοποιέω 

ἀδηλοποιέω 
πηλοποιέω 
φιλοποιέω 
ψιλοποιέω 

ὁλοποιέω 
ὁπλοποιέω 

δουλοποιέω 
χυλοποιέω 
ὀχλοποιέω 

βωλοποιέω 

εἰδωλοποιέω 
ἀνειδωλοποιέω 

προειδωλοποιέω 
πολεμοποιέω 

σιμοποιέω 
νομοποιέω 

τρομοποιέω 
στομοποιέω 
θεσμοποιέω 
κοσμοποιέω 
θυμοποιέω 
ζωμοποιέω 

ὀργανοποιέω 
πιθανοποιέω 

ἱκανοποιέω 
ποπανοποιέω 

κρανοποιέω 
τρανοποιέω 

μηχανοποιέω 
στεγνοποιέω 
στυγνοποιέω 

ἑνοποιέω 
ἀσθενοποιέω 
ἀρμενοποιέω 
ἀρρενοποιέω 

σκηνοποιέω 
εἰρηνοποιέω 

αἰνοποιέω 
καινοποιέω 
δεινοποιέω 
οἰνοποιέω 

κοινοποιέω 
διακοινοποιέω 
προοινοποιέω 

τεκνοποιέω 
συντεκνοποιέω 

πυκνοποιέω 
σεμνοποιέω 

μεριμνοποιέω 
γονοποιέω 

δειπνοποιέω 
ὑπνοποιέω 
ἰχνοποιέω 

λυχνοποιέω 



 

  

κοινωνοποιέω 
ἰξοποιέω 

δοξοποιέω 
τοξοποιέω 
ἀποποιέω 
ὑποποιέω 

ἀνθρωποποιέω 
προσωποποιέω 

νεαροποιέω 
καθαροποιέω 

ἱλαροποιέω 
λιπαροποιέω 

χαροποιέω 
γαμβροποιέω 

ὑγροποιέω 
φοβεροποιέω 

ἱεροποιέω 
συνιεροποιέω 

ἡμεροποιέω 
φανεροποιέω 

πτεροποιέω 
ἀναπτεροποιέω 

νεωτεροποιέω 
σκληροποιέω 

ξηροποιέω 
ἐχθροποιέω 

σφαιροποιέω 
μακροποιέω 
μικροποιέω 

φθοροποιέω 
ποροποιέω 

μεταποροποιέω 
προποιέω 

κοπροποιέω 
στερροποιέω 

μετροποιέω 
ἀστροποιέω 

θησαυροποιέω 
ἀλευροποιέω 

τυροποιέω 
μαρτυροποιέω 

γεφυροποιέω 
ἰσχυροποιέω 
ταφροποιέω 

αἰσχροποιέω 
μετεωροποιέω 

μωροποιέω 
νησοποιέω 
μισοποιέω 
νοσοποιέω 

νεοσσοποιέω 
δευσοποιέω 
μουσοποιέω 

δραματοποιέω 
κραματοποιέω 
δογματοποιέω 

θεματοποιέω 
σχηματοποιέω 

αἱματοποιέω 
ἀγαλματοποιέω 

ὀνοματοποιέω 
παρονοματοποιέω 

ἁρματοποιέω 
σπερματοποιέω 
θαυματοποιέω 

πνευματοποιέω 
σωματοποιέω 

συσσωματοποιέω 
κερατοποιέω 
ἀρρητοποιέω 
μελιτοποιέω 
χαριτοποιέω 

σιτοποιέω 
συσσιτοποιέω 

ἀλφιτοποιέω 
γαλακτοποιέω 

πολτοποιέω 
ἀνδριαντοποιέω 

ὀντοποιέω 
ὀδοντοποιέω 

λεπτοποιέω 
ἀρτοποιέω 

σκιρτοποιέω 
πιστοποιέω 

ἀριστοποιέω 
γλωττοποιέω 

ταὐτοποιέω 
ζυτοποιέω 

γελωτοποιέω 
ἱδρωτοποιέω 
σκευοποιέω 
ἐγκυοποιέω 

πυοποιέω 
ἐδαφοποιέω 

στεριφοποιέω 
μορφοποιέω 

τυφοποιέω 
τειχοποιέω 

ταριχοποιέω 
τριχοποιέω 
στιχοποιέω 

ἐνοχοποιέω 
τροχοποιέω 
μοσχοποιέω 

ὀψοποιέω 
ζωοποιέω 

συζωοποιέω 
εἰσποιέω 

συνεισποιέω 
προσποιέω 

εὐποιέω 
κατευποιέω 
δριμυποιέω 

νεωποιέω 
πτοιέω 

μεταπτοιέω 
ἑψιέω 

κέω 
ἀκέω 

ἀβακέω 
θακέω 

ἐνθακέω 
συνθακέω 

προσθακέω 
ἐγκακέω 

χαιρεκακέω 
ἐπιχαιρεκακέω 

ἀνεξικακέω 
περικακέω 

μνησικακέω 
ἀμνησικακέω 

ἀπομνησικακέω 

ἐκκακέω 
ἐθελοκακέω 

ἀποκακέω 
μισοκακέω 
ὑπερκακέω 

λακέω 
διαλακέω 

δικαστοφιλακέω 
κομπολακέω 

ἀπλακέω 
κοινοθυλακέω 
παραφυλακέω 
ἀρχιφυλακέω 
ὁδοφυλακέω 

γαζοφυλακέω 
ὀπισθοφυλακέω 
βιβλιοφυλακέω 
πολιοφυλακέω 

ἱματιοφυλακέω 
οἰκοφυλακέω 

νομοφυλακέω 
εἰρηνοφυλακέω 

ὑποφυλακέω 
ὑδροφυλακέω 

ἡμεροφυλακέω 
καιροφυλακέω 

ὁροφυλακέω 
θησαυροφυλακέω 

σωματοφυλακέω 
πολιτοφυλακέω 

σιτοφυλακέω 
εἱρκτοφυλακέω 
νυκτοφυλακέω 
σκευοφυλακέω 
τειχοφυλακέω 

ᾠοφυλακέω 
ναυφυλακέω 

χρεωφυλακέω 
γνωμοφλυακέω 

ἀογκέω 
ἐξογκέω 

ἀπογκέω 
ὑπερογκέω 
προσογκέω 



 

  

ἀτρεκέω 
ἀσυνθηκέω 

ληκέω 
ἐπιληκέω 
ἐλληκέω 

ἀποληκέω 
δικέω 

ἀδικέω 
διαδικέω 
ἀναδικέω 

συναδικέω 
προαδικέω 

ἀπαδικέω 
προσαδικέω 

ἀνταδικέω 
ἐπιδικέω 

ἀντιδικέω 
ἐκδικέω 

διεκδικέω 
ἀπεκδικέω 
ἐπεκδικέω 

ὑπερεκδικέω 
παλινδικέω 

συνδικέω 
φυγοδικέω 
φιλοδικέω 

Ἑλλανοδικέω 
ἀποδικέω 
προδικέω 

αὐτοδικέω 
στρεψοδικέω 

ὑπερδικέω 
πολυδικέω 

νεικέω 
φιλονεικέω 

καταφιλονεικέω 
ἀντιφιλονεικέω 

προσφιλονεικέω 
νεανικέω 

φιλονικέω 
διαφιλονικέω 

συμφιλονικέω 
οἰκέω 

διοικέω 

παραδιοικέω 
μεταδιοικέω 

ἐκδιοικέω 
συνδιοικέω 
προδιοικέω 

προσδιοικέω 
περιοικέω 

ἐνοικέω 
προενοικέω 

συνοικέω 
προσυνοικέω 

προσσυνοικέω 
ἐξοικέω 

προοικέω 
ἀποικέω 
ἐποικέω 

προεποικέω 
ὑποικέω 

παροικέω 
ὑπεροικέω 

εἰσοικέω 
προσοικέω 

κατοικέω 
ἐγκατοικέω 

συγκατοικέω 
ἐπικατοικέω 

συνεισκατοικέω 
μετοικέω 

συμμετοικέω 
ἀντοικέω 
ἐνϜοικέω 

σακκέω 
ἀχαλκέω 

ἑλκέω 
λιθουλκέω 

πλινθουλκέω 
καρδιουλκέω 

τιμιουλκέω 
βελουλκέω 
ῥυμουλκέω 
ῥινουλκέω 

χρονουλκέω 
διφρουλκέω 
κιρσουλκέω 

ἐμβρυουλκέω 
νεωλκέω 

ὑπερνεωλκέω 
δοκέω 

διαδοκέω 
καραδοκέω 

διακαραδοκέω 
ἀποκαραδοκέω 

καταδοκέω 
μεταδοκέω 
οἰμηδοκέω 
ὁδοιδοκέω 

ἐπιδοκέω 
ἀντιδοκέω 
πανδοκέω 
συνδοκέω 

ξενοδοκέω 
ξεινοδοκέω 

μοιροδοκέω 
προδοκέω 

δωροδοκέω 
καταδωροδοκέω 

θεωροδοκέω 
ὑπερδοκέω 
προσδοκέω 

εὐδοκέω 
συνευδοκέω 

ἐπευδοκέω 
συνεπευδοκέω 

κατευδοκέω 
πλουδοκέω 

στεφανηπλοκέω 
ἐπανθοπλοκέω 

ἀτοκέω 
διδυμητοκέω 

διτοκέω 
τριτοκέω 

ἀρτιτοκέω 
ὀλιγοτοκέω 

τελειοτοκέω 
σκωληκοτοκέω 

σπερμοτοκέω 
διδυμοτοκέω 

ὠμοτοκέω 

ἀρρενοτοκέω 
σκυμνοτοκέω 

μονοτοκέω 
καρποτοκέω 
ἡμεροτοκέω 
κουροτοκέω 

τερατοτοκέω 
πρωτοτοκέω 

ᾠοτοκέω 
ζωοτοκέω 

ὑπερτοκέω 
δυστοκέω 

εὐτοκέω 
θηλυτοκέω 
πολυτοκέω 

ἀρκέω 
ὀλιγαρκέω 

διαρκέω 
συνδιαρκέω 

προσδιαρκέω 
ἐναρκέω 
ἐξαρκέω 

διεξαρκέω 
συνεξαρκέω 

ἐπεξαρκέω 
παρεξαρκέω 

ἀπαρκέω 
ἐπαρκέω 
ἀσαρκέω 

λιποσαρκέω 
προσαρκέω 

ὑπερσαρκέω 
εὐσαρκέω 
καταρκέω 
σιταρκέω 
ἀνταρκέω 
αὐταρκέω 

ὀξυδερκέω 
ἐμπεδορκέω 
ψευδορκέω 
ὀξυδορκέω 
ἀληθορκέω 
πολιορκέω 

διαπολιορκέω 



 

  

ἀντιπολιορκέω 
ἐκπολιορκέω 
ἐμπολιορκέω 

συμπολιορκέω 
ἐπιορκέω 

ἐνεπιορκέω 
συνεπιορκέω 

προσεπιορκέω 
κατεπιορκέω 

ἐφιορκέω 
συνορκέω 
παρορκέω 
δυσορκέω 

εὐορκέω 
κατευορκέω 

ἀσκέω 
διασκέω 

χειμασκέω 
σωμασκέω 

ἐνασκέω 
συνασκέω 

φωνασκέω 
ἐξασκέω 

προσεξασκέω 
προασκέω 

ἐπασκέω 
συνεπασκέω 
προσασκέω 

κατασκέω 
αὐταρεσκέω 

δισκέω 
ὑπερδισκέω 

πορνοβοσκέω 
ἀποβοσκέω 

γηροβοσκέω 
γηρωβοσκέω 

διοσκέω 
θυοσκέω 

ἱεροκηρυκέω 
θωκέω 

διαθωκέω 
συνθωκέω 

ἐργομωκέω 
σωκέω 

ἀλέω 
ζαλέω 
θαλέω 

εὐθαλέω 
ἠπιαλέω 

καλέω 
ἀνακαλέω 

ἐπανακαλέω 
παρακαλέω 

προσεπιπαρακαλέω 
ἀντιπαρακαλέω 
συμπαρακαλέω 

προσπαρακαλέω 
κατακαλέω 
μετακαλέω 

ἐγκαλέω 
προεγκαλέω 

ἐπεγκαλέω 
προσεγκαλέω 

ἀντεγκαλέω 
ὀγκαλέω 

συγκαλέω 
ἐπικαλέω 

προσεπικαλέω 
ἀντεπικαλέω 

ἀντικαλέω 
ἐκκαλέω 

προεκκαλέω 
φιλοκαλέω 

ἐμφιλοκαλέω 
συμφιλοκαλέω 

προσφιλοκαλέω 
ἀποκαλέω 

συναποκαλέω 
ἐναπειροκαλέω 

παρκαλέω 
κακοδιδασκαλέω 

ἑτεροδιδασκαλέω 
εἰσκαλέω 

ἐπεισκαλέω 
προσκαλέω 

λαλέω 
διαλαλέω 

παραλαλέω 

καταλαλέω 
προσκαταλαλέω 

ἐπιλαλέω 
περιλαλέω 
ἀντιλαλέω 

ἐκλαλέω 
συνεκλαλέω 

ἐλλαλέω 
συλλαλέω 

ὀλιγολαλέω 
ἀπολαλέω 
ὑπολαλέω 
προλαλέω 

ὑπερλαλέω 
προσλαλέω 

μαλέω 
ἀνωμαλέω 

συναλέω 
παλέω 

ἐκπαλέω 
καταλέω 

μεθυσφαλέω 
ἀτιμαγελέω 

ψευδαγγελέω 
ὀρθαγγελέω 
κακαγγελέω 

εὐαγγελέω 
προυγελέω 

ἀμελέω 
ἐξαμελέω 

παραμελέω 
καταμελέω 
ἀνταμελέω 

τημελέω 
ἀτημελέω 

πλημμελέω 
συμπλημμελέω 

γελοιομελέω 
κολλομελέω 

ὁλομελέω 
νηπελέω 

φιλαμπελέω 
προσελέω 

προυσελέω 

τελέω 
διατελέω 

συνδιατελέω 
κατατελέω 

ἡμιτελέω 
ἐνιτελέω 
ἐπιτελέω 

συνεπιτελέω 
προσεπιτελέω 

περιτελέω 
λυσιτελέω 

ἐκτελέω 
διεκτελέω 

συνεκτελέω 
προεκτελέω 

ὑπεκτελέω 
παρεκτελέω 

ἐντελέω 
συντελέω 

ἐπισυντελέω 
προσυντελέω 

προσσυντελέω 
ἀποτελέω 

ἐναποτελέω 
συναποτελέω 

λιποτελέω 
ὑποτελέω 
προτελέω 

δωροτελέω 
ὑπερτελέω 

εἰστελέω 
προστελέω 
πολυτελέω 

ὠφελέω 
συνωφελέω 
προωφελέω 

ἐπωφελέω 
προσωφελέω 

ἀντωφελέω 
ἀδηλέω 

ζηλέω 
θηλέω 

ἀναθηλέω 
ἐπιθηλέω 



 

  

κηλέω 
κατακηλέω 

ἐκκηλέω 
ὑπερκηλέω 

παρευκηλέω 
κατευκηλέω 

ἀναπηλέω 
δυστραχηλέω 

διχηλέω 
ἐρεσχηλέω 
ἀποϜηλέω 

ἀθλέω 
διαθλέω 

συναναθλέω 
ἐναθλέω 

συναθλέω 
προαθλέω 
καταθλέω 

διαπενταθλέω 
ὑθλέω 

συνυθλέω 
ἐξυθλέω 
ἐναιλέω 

ἀφαιλέω 
στροβιλέω 

συστροβιλέω 
εἰλέω 
εἱλέω 

διειλέω 
περιειλέω 

συμπεριειλέω 
προπεριειλέω 

προσπεριειλέω 
ἀνειλέω 

ἐνανειλέω 
ἐπανειλέω 

ἐνειλέω 
διενειλέω 
συνειλέω 

ἐξειλέω 
ἀπειλέω 

διαπειλέω 
ἐναπειλέω 

συναπειλέω 

ἐξαπειλέω 
προαπειλέω 

ἐπαπειλέω 
προσεπαπειλέω 

ὑπαπειλέω 
προσαπειλέω 

καταπειλέω 
ἀνταπειλέω 

ἐπειλέω 
παρειλέω 

προσειλέω 
κατειλέω 

προσκατειλέω 
ἀντειλέω 
ὀφειλέω 

ὁμιλέω 
καθομιλέω 
μεθομιλέω 
ἀνθομιλέω 

ἐνομιλέω 
συνομιλέω 

ἐξομιλέω 
εἰσομιλέω 

προσομιλέω 
ἀφομιλέω 
ἐφομιλέω 

πιλέω 
καταπιλέω 
περιπιλέω 
συμπιλέω 

φιλέω 
καταφιλέω 
ἀντιφιλέω 

ἐκφιλέω 
συμφιλέω 

παιδοφιλέω 
ἀλληλοφιλέω 

ὑποφιλέω 
χωροφιλέω 
ὑπερφιλέω 
προσφιλέω 

κλέω 
κυκλέω 

ἀνακυκλέω 

ἐπανακυκλέω 
ἐπεγκυκλέω 

παρεγκυκλέω 
συγκυκλέω 
ἐπικυκλέω 

περικυκλέω 
ἐκκυκλέω 

προκυκλέω 
εἰσκυκλέω 

ἐπεισκυκλέω 
συνεπεισκυκλέω 

παρεισκυκλέω 
συνθρυλλέω 

βολέω 
ἀβολέω 

συναβολέω 
ἀκαταβολέω 

καρδιηβολέω 
ἑκηβολέω 

συνηβολέω 
ἀστραπηβολέω 

κατηβολέω 
διβολέω 

ἀντιβολέω 
προσαντιβολέω 

καταντιβολέω 
ἀμφιβολέω 

μεμψιβολέω 
ἐπεμβολέω 

ἀρθρεμβολέω 
προαρθρεμβολέω 

μεσεμβολέω 
συμβολέω 

ἀσυμβολέω 
ἀντισυμβολέω 
προσυμβολέω 

φεγγοβολέω 
χαλαζοβολέω 

ῥιζοβολέω 
λιθοβολέω 

καταλιθοβολέω 
ἀνθοβολέω 

πλινθοβολέω 
ἐπιπλινθοβολέω 

ὀρθοβολέω 
ἰοβολέω 

ἐνιοβολέω 
κακοβολέω 
εἰκοβολέω 

δισκοβολέω 
αἰγλοβολέω 
μηλοβολέω 

φυλλοβολέω 
ὀφθαλμοβολέω 

σπερμοβολέω 
ἀκτινοβολέω 

μονοβολέω 
κεραυνοβολέω 

ἰξοβολέω 
θηροβολέω 

σπινθηροβολέω 
αἰθροβολέω 
χειροβολέω 
ἀκροβολέω 

μακροβολέω 
πετροβολέω 

οἰστροβολέω 
ἀγκυροβολέω 

πυροβολέω 
ταφροβολέω 
δροσοβολέω 
πυρσοβολέω 

ὀδοντοβολέω 
κοντοβολέω 

πλειστοβολέω 
πρωτοβολέω 

σταχυοβολέω 
κερβολέω 

ἐπεσβολέω 
εὐβολέω 

εὐθυβολέω 
ἰχθυβολέω 

δικτυβολέω 
αἰολέω 

θεηκολέω 
θευκολέω 
βουκολέω 

διαβουκολέω 



 

  

παραβουκολέω 
καταβουκολέω 

ἐμβουκολέω 
ἀποβουκολέω 

ἀγχιμολέω 
αὐτομολέω 

ἐξαυτομολέω 
ἀπαυτομολέω 
ἐπαυτομολέω 

πολέω 
ἀναπολέω 

ἐπαναπολέω 
ἱεραπολέω 
θεηπολέω 

θαλαμηπολέω 
ὑμνηπολέω 

θυηπολέω 
αἰπολέω 

ὀρειπολέω 
περιπολέω 

συμπεριπολέω 
μαντιπολέω 
ἀμφιπολέω 

ἐμπολέω 
θεοπολέω 

ὀρεοπολέω 
ὡραιοπολέω 

οἰοπολέω 
ἐρημοπολέω 

ὁμοπολέω 
οἰωνοπολέω 

ὀνειροπολέω 
προπολέω 

μετεωροπολέω 
συμμετεωροπολέω 

πυρπολέω 
καταπυρπολέω 
συμπυρπολέω 

κασπολέω 
δικασπολέω 
προσπολέω 

ὑσπολέω 
μυσπολέω 

ἀστυπολέω 

ὀρεωπολέω 
γαμοστολέω 

πομποστολέω 
νεκροστολέω 

νυμφοστολέω 
ναυστολέω 

συνναυστολέω 
βαθυστολέω 
θηλυστολέω 

ἀκραχολέω 
ἀκροχολέω 

ἀσχολέω 
διασχολέω 

περιασχολέω 
ἀπασχολέω 

ἐναπασχολέω 
κακοσχολέω 

εὐσχολέω 
ἐνευσχολέω 

προσευσχολέω 
πλέω 

διαπλέω 
ἐπιδιαπλέω 

συνδιαπλέω 
προδιαπλέω 

ἀναπλέω 
προαναπλέω 

ἐπαναπλέω 
ὑπαναπλέω 

παραπλέω 
ἀντιπαραπλέω 
συμπαραπλέω 

καταπλέω 
συγκαταπλέω 
ἐπικαταπλέω 

μεταπλέω 
ἐπιπλέω 

συνεπιπλέω 
προσεπιπλέω 

ἀντεπιπλέω 
περιπλέω 

ἀντιπεριπλέω 
ἐκπεριπλέω 
ἐμπεριπλέω 

συμπεριπλέω 
ἀντιπλέω 

ἀμφιπλέω 
ἐκπλέω 

διεκπλέω 
συνεκπλέω 
προεκπλέω 

ἐπεκπλέω 
ὑπεκπλέω 

ἀντεκπλέω 
ἐμπλέω 

συμπλέω 
ὁπλέω 

ἀποπλέω 
συναποπλέω 

ὑποπλέω 
προπλέω 
εὐοπλέω 
εἰσπλέω 

συνεισπλέω 
ἐπεισπλέω 
προσπλέω 

ἐπιπροσπλέω 
ἀβαρλέω 

ἀντλέω 
διαντλέω 

περιαντλέω 
ἀναντλέω 
ἐναντλέω 

συναντλέω 
ἐξαντλέω 

προεξαντλέω 
ὑπεξαντλέω 

μετεξαντλέω 
ἀπαντλέω 

προαπαντλέω 
ἐπαντλέω 
ὑπαντλέω 
εἰσαντλέω 

προσαντλέω 
καταντλέω 

ἐγκαταντλέω 
μεταντλέω 

ὀτλέω 

αὐλέω 
σπενδαυλέω 
σπονδαυλέω 

διαυλέω 
καυλέω 

διακαυλέω 
ἐγκαυλέω 
δικαυλέω 
ἐκκαυλέω 

προσκαυλέω 
μιμαυλέω 

στομαυλέω 
ῥιναυλέω 

μοναυλέω 
συναυλέω 

ἐξαυλέω 
παρεξαυλέω 

προαυλέω 
ἐπαυλέω 
ὑπαυλέω 

παραυλέω 
ἀγραυλέω 

συναγραυλέω 
ἐγκεραυλέω 

χοραυλέω 
θυραυλέω 

προσαυλέω 
καταυλέω 
ἀνταυλέω 
ποταυλέω 

ἐγκορδυλέω 
ἐπαγκυλέω 

οὐλέω 
ἀβουλέω 

ἰδιοβουλέω 
ὁμοβουλέω 

κοινοβουλέω 
ἀδουλέω 

ἐθελοδουλέω 
κατουλέω 

θρυλέω 
διαθρυλέω 

καταθρυλέω 
ἐπιθρυλέω 



 

  

περιθρυλέω 
ἐκθρυλέω 

προθρυλέω 
συλέω 

ἱεροσυλέω 
ἀλλοφυλέω 

φλέω 
ὀχλέω 

διοχλέω 
μοχλέω 

ἀνοχλέω 
ἐνοχλέω 

διενοχλέω 
συνενοχλέω 
παρενοχλέω 

προσενοχλέω 
ἐννοχλέω 

παροχλέω 
προσοχλέω 
πολυοχλέω 

μωλέω 
ἐπιμωλέω 

ἀμφιμωλέω 
ἀπομωλέω 

πωλέω 
διαπωλέω 
ἀναπωλέω 

ἐπαναπωλέω 
παραπωλέω 
καταπωλέω 
μεταπωλέω 

ἐπιπωλέω 
ἐμπωλέω 

συμπωλέω 
γελγοπωλέω 
κρεοπωλέω 
τιμιοπωλέω 
ἐριοπωλέω 

φαρμακοπωλέω 
κεραμοπωλέω 

οἰνοπωλέω 
μονοπωλέω 

λυχνοπωλέω 
ῥωποπωλέω 

χοιροπωλέω 
προπωλέω 

μυροπωλέω 
πυροπωλέω 
τυροπωλέω 

λαφυροπωλέω 
μελιτοπωλέω 

σιτοπωλέω 
ἀλλαντοπωλέω 

παντοπωλέω 
ἀρτοπωλέω 

λιβανωτοπωλέω 
ἰχθυοπωλέω 
λοφοπωλέω 

ταριχοπωλέω 
προσπωλέω 

φωλέω 
ἀποψωλέω 

γαμέω 
ἐγγαμέω 

συγγαμέω 
ἐπιγαμέω 

ἀντιγαμέω 
ὀψιγαμέω 

κερδογαμέω 
ἀρρενογαμέω 

μονογαμέω 
ἐπαπογαμέω 

ὑπογαμέω 
προγαμέω 
δυσγαμέω 

εὐγαμέω 
ἐνδαμέω 

ἀδυναμέω 
ὀλιγοδυναμέω 

ὁμοδυναμέω 
ἰσοδυναμέω 

πλειστοδυναμέω 
ταὐτοδυναμέω 

ἀρταμέω 
διαρταμέω 

εὐφαμέω 
εὐπυγμέω 

ἐμέω 

ἰαλεμέω 
πολεμέω 

διαπολεμέω 
συνδιαπολεμέω 

προσδιαπολεμέω 
ἀναπολεμέω 

καταπολεμέω 
συγκαταπολεμέω 

ἀντιπολεμέω 
ἐκπολεμέω 

συνεκπολεμέω 
ἐμπολεμέω 

συμπολεμέω 
ἀποπολεμέω 
προπολεμέω 

προσπολεμέω 
ἀνεμέω 

ἐπανεμέω 
ἐνεμέω 

νηνεμέω 
ἀνηνεμέω 

συνεμέω 
ἐξεμέω 

ἐνεξεμέω 
συνεξεμέω 
προεξεμέω 

προσεξεμέω 
προεμέω 

ἀπεμέω 
ὑπερεμέω 

ἠρεμέω 
ἐνηρεμέω 

συνηρεμέω 
ἀπηρεμέω 
ἐπηρεμέω 

ἀτρεμέω 
διατρεμέω 
ἐνατρεμέω 
ἐπατρεμέω 

δυσεμέω 
κατεμέω 
ἀρτεμέω 

ἐπιδημέω 
ἐνεπιδημέω 

συνεπιδημέω 
προεπιδημέω 
παρεπιδημέω 
εἰσεπιδημέω 

προσεπιδημέω 
κρουσιδημέω 

ἐκδημέω 
συνεκδημέω 

ἐνδημέω 
προενδημέω 
παρενδημέω 

ὁμοδημέω 
ἀποδημέω 

συναποδημέω 
διαφημέω 
βλαφημέω 

ἐπιβλασφημέω 
ἀντιβλασφημέω 

προσβλασφημέω 
δυσφημέω 

ἐπιδυσφημέω 
εὐφημέω 

ἀνευφημέω 
πανευφημέω 
συνευφημέω 
ἀπευφημέω 
ἐπευφημέω 

συνεπευφημέω 
κατευφημέω 

ζυγοσταθμέω 
κοιλοσταθμέω 

ἰσοσταθμέω 
βαρυσταθμέω 

ἀριθμέω 
διαριθμέω 

συναναριθμέω 
ἐξαναριθμέω 

ἐναριθμέω 
συναριθμέω 

ἐξαριθμέω 
συνεξαριθμέω 

προαριθμέω 
ἀπαριθμέω 
ἐπαριθμέω 



 

  

παραριθμέω 
ἐπιπαραριθμέω 

ἰσαριθμέω 
προσαριθμέω 

καταριθμέω 
ἐγκαταριθμέω 

συγκαταριθμέω 
προσκαταριθμέω 

ἀνταριθμέω 
ἀρθμέω 

συναρθμέω 
ἀρρυθμέω 

μεταρρυθμέω 
ὑπεραιμέω 
πολυαιμέω 
λειφαιμέω 

λιφαιμέω 
εὐδοκιμέω 

ἐνευδοκιμέω 
προευδοκιμέω 
παρευδοκιμέω 

ὑπερευδοκιμέω 
κατευδοκιμέω 
ἀντευδοκιμέω 

κυδοιμέω 
τιμέω 

ἐπιτιμέω 
βαρυτιμέω 

ἐποφθαλμέω 
ἀντοφθαλμέω 

ἀτολμέω 
εὐτολμέω 

ἀναδομέω 
ἐπιδομέω 

περιδομέω 
κατατριδομέω 

ἐνδομέω 
οἰκοδομέω 

διοικοδομέω 
περιοικοδομέω 

ἀνοικοδομέω 
ἐνοικοδομέω 

συνοικοδομέω 
ἐξοικοδομέω 

προοικοδομέω 
ἀποικοδομέω 

ἐναποικοδομέω 
ἐποικοδομέω 

συνεποικοδομέω 
κατεποικοδομέω 

ὑποικοδομέω 
παροικοδομέω 

ὑπεροικοδομέω 
εἰσοικοδομέω 

προσοικοδομέω 
κατοικοδομέω 

ἐγκατοικοδομέω 
μετοικοδομέω 
ἀντοικοδομέω 

πηλοδομέω 
κηροδομέω 
προδομέω 

τειχοδομέω 
τοιχοδομέω 

κομέω 
χλοηκομέω 
φυτηκομέω 

σταχυηκομέω 
ἀμφικομέω 

παιδοκομέω 
ὀρεοκομέω 
ἀνθοκομέω 
ἐλαιοκομέω 

ἐπαθλοκομέω 
ἱπποκομέω 
γηροκομέω 

μακροκομέω 
τυροκομέω 
ἀλσοκομέω 
νοσοκομέω 

χρυσοκομέω 
φυτοκομέω 

βρεφοκομέω 
νυμφοκομέω 
βραχυκομέω 
ὀρεωκομέω 

ἀνομέω 
κρεανομέω 

πολιανομέω 
παρανομέω 

συμπαρανομέω 
ἱερανομέω 

ἀγορανομέω 
προαγορανομέω 

ὀρεινομέω 
ἀντινομέω 

ὀλβονομέω 
ῥαβδονομέω 
παιδονομέω 
ἀνθονομέω 

δικαιονομέω 
ἀλλοτριονομέω 

οἰακονομέω 
γυναικονομέω 

οἰκονομέω 
διοικονομέω 

προδιοικονομέω 
περιοικονομέω 

ἐνοικονομέω 
συνοικονομέω 

ἐξοικονομέω 
συνεξοικονομέω 

προοικονομέω 
ἀποικονομέω 

κατοικονομέω 
μετοικονομέω 

ἀερονομέω 
ἱερονομέω 

κληρονομέω 
διακληρονομέω 

κατακληρονομέω 
συγκληρονομέω 

χειρονομέω 
ἐπιχειρονομέω 

συνεπιχειρονομέω 
πατρονομέω 
ἀστρονομέω 

ὑπεραστρονομέω 
ὡρονομέω 

πεσσονομέω 
ὀψονομέω 
βουνομέω 

ἀστυνομέω 
βρομέω 

ἀναβρομέω 
ἐπιβρομέω 

περιβρομέω 
ὑποβρομέω 

σταδιαδρομέω 
βοηδρομέω 
ἐπιδρομέω 

ἀντιδρομέω 
ἐνδρομέω 

παλινδρομέω 
ἀναπαλινδρομέω 

πελαγοδρομέω 
ἰυγγοδρομέω 
ὀλιγοδρομέω 

λαμπαδοδρομέω 
θεοδρομέω 

τελεοδρομέω 
ὀρθοδρομέω 

ὀπισθοδρομέω 
σταδιοδρομέω 
οὐριοδρομέω 

ἐναντιοδρομέω 
ἱστιοδρομέω 

στολοδρομέω 
διαυλοδρομέω 

ὁμοδρομέω 
τερμοδρομέω 
κωμοδρομέω 
κενοδρομέω 
κυνοδρομέω 
ὑποδρομέω 

ἀεροδρομέω 
ἡμεροδρομέω 

ὡροδρομέω 
ἰσοδρομέω 

ἁρματοδρομέω 
ὁπλιτοδρομέω 

αὐτοδρομέω 
δολιχοδρομέω 

εὐδρομέω 
εὐθυδρομέω 

διευθυδρομέω 



 

  

ὠκυδρομέω 
ταχυδρομέω 

τρομέω 
ἀτρομέω 

ἐπιτρομέω 
περιτρομέω 

ἀμφιπεριτρομέω 
ἀμφιτρομέω 
ὑποτρομέω 
ὁρκιατομέω 

λατομέω 
ἐκλατομέω 
καρατομέω 

ἀποκαρατομέω 
γητομέω 

λαοτομέω 
φλεβοτομέω 

ἐπιφλεβοτομέω 
ἐμφλεβοτομέω 

προφλεβοτομέω 
λαρυγγοτομέω 
πτερυγοτομέω 

κλαδοτομέω 
κρεοτομέω 
ῥιζοτομέω 
λιθοτομέω 

ὀρθοτομέω 
λαιοτομέω 

ὁρκιοτομέω 
ἀρτηριοτομέω 

βαλλαντιοτομέω 
αὐλακοτομέω 
κεφαλοτομέω 

ἁπλοτομέω 
ὑλοτομέω 

σταφυλοτομέω 
κωλοτομέω 

λαιμοτομέω 
σιμοτομέω 

ῥυμοτομέω 
ὠμοτομέω 

καινοτομέω 
ῥινοτομέω 

κωνοτομέω 

ἀνδροτομέω 
δενδροτομέω 
σιδηροτομέω 

δειροτομέω 
ἀποδειροτομέω 

ἀκροτομέω 
μακροτομέω 
χυτροτομέω 
νευροτομέω 
οὐροτομέω 

σφυροτομέω 
λωροτομέω 
μεσοτομέω 

κιρσοτομέω 
βυρσοτομέω 

γλωσσοτομέω 
ἱμαντοτομέω 
λεπτοτομέω 
σκυτοτομέω 

ἐμβρυοτομέω 
σταχυοτομέω 
νυμφοτομέω 

διχοτομέω 
τριχοτομέω 
ὀρχοτομέω 

κερτομέω 
διακερτομέω 

κατακερτομέω 
ἐγκερτομέω 

ἐπικερτομέω 
προσεπικερτομέω 

ἀρτιστομέω 
παλινστομέω 

ψευδοστομέω 
ὀρθοστομέω 
κακοστομέω 

πανσεμνοστομέω 
λαβροστομέω 

ἐλευθεροστομέω 
ἐξελευθεροστομέω 

δυστομέω 
εὐστομέω 

ἐνευστομέω 
πολυστομέω 

θρασυστομέω 
πλατυστομέω 

βαθυτομέω 
εὐθυτομέω 

βραχυτομέω 
λιποδερμέω 

παχυδερμέω 
εὐερμέω 

ὁρμέω 
ἀνθορμέω 

ὀπισθορμέω 
περιορμέω 

ἐνορμέω 
συνορμέω 

ἐξορμέω 
προορμέω 
παρορμέω 

προσορμέω 
ἐκτορμέω 
ἐφορμέω 

ἀντεφορμέω 
ὑφορμέω 

δεσμέω 
διαδεσμέω 

καταδεσμέω 
συγκαταδεσμέω 
ἐπικαταδεσμέω 

προσκαταδεσμέω 
ἐπιδεσμέω 

συνεπιδεσμέω 
προσεπιδεσμέω 

ἐνδεσμέω 
ἐπισυνδεσμέω 

ἀποδεσμέω 
ὑποδεσμέω 
προδεσμέω 

προσδεσμέω 
ἐκπροθεσμέω 

χραισμέω 
κοσμέω 

ἀκοσμέω 
διακοσμέω 

ἀντιδιακοσμέω 
ἐνδιακοσμέω 

συνδιακοσμέω 
ἀνακοσμέω 

κατακοσμέω 
συγκατακοσμέω 

μετακοσμέω 
συμμετακοσμέω 

ἐγκοσμέω 
συγκοσμέω 
ἐπικοσμέω 

συνεπικοσμέω 
προσεπικοσμέω 

περικοσμέω 
ἀντικοσμέω 

ἐκκοσμέω 
κλινοκοσμέω 

ἀποκοσμέω 
πρωτοκοσμέω 

προσκοσμέω 
εὐκοσμέω 

συνευκοσμέω 
εὐοσμέω 

ἀμειψιρρυσμέω 
διατμέω 

δυσποτμέω 
εὐποτμέω 

ἀθυμέω 
ἐξαθυμέω 
ῥαθυμέω 

παραρραθυμέω 
καταρραθυμέω 

ἐπιρρᾳθυμέω 
ἀπορρᾳθυμέω 

προσαθυμέω 
καταθυμέω 

ἐπιθυμέω 
συνεπιθυμέω 

ὑπερεπιθυμέω 
ἀντεπιθυμέω 
προενθυμέω 

συνθυμέω 
ὀλιγοθυμέω 

ὁμοθυμέω 
λιποθυμέω 

μακροθυμέω 



 

  

δυσθυμέω 
εὐθυμέω 

ἐπευθυμέω 
γλυκυθυμέω 

ὀξυθυμέω 
βαρυθυμέω 

διωνυμέω 
κυριωνυμέω 

ἐναντιωνυμέω 
ὁμωνυμέω 

συνομωνυμέω 
ἀρρενωνυμέω 

συνωνυμέω 
παρωνυμέω 
ἑτερωνυμέω 

περισσωνυμέω 
δυσωνυμέω 
ἀντωνυμέω 

πολυωνυμέω 
ὁμαιχμέω 

νεοχμέω 
αὐχμέω 

συναυχμέω 
ἐξαυχμέω 
ἐπαυχμέω 

μονογνωμέω 
διχογνωμέω 

βρωμέω 
νέω 

ἀνέω 
ἰβανέω 

ἰδιοθανέω 
διανέω 

ἐπιανέω 
σκανέω 

μελανέω 
ὁδοιπλανέω 
πυριμανέω 

ἀσελγομανέω 
λογομανέω 
θεομανέω 

ὀρνιθομανέω 
κακομανέω 

γυναικομανέω 

φυλλομανέω 
ὁπλομανέω 

ὑλομανέω 
αὐλομανέω 

καθυλομανέω 
ὀχλομανέω 
ξενομανέω 

λακωνομανέω 
δοξομανέω 
ἱππομανέω 

ἀνδρομανέω 
καιρομανέω 

θεατρομανέω 
λυσσομανέω 

διονυσομανέω 
μουσομανέω 
χορτομανέω 

ὀρχηστομανέω 
ἐρωτομανέω 

θηλυμανέω 
ἐρωμανέω 

ἀνανέω 
κοινανέω 
παρανέω 

ἐπιπαρανέω 
συμπαρανέω 

ἀδρανέω 
ὀλιγοδρανέω 
λιποδρανέω 

κοιρανέω 
ἀνακοιρανέω 

κατακοιρανέω 
μεσουρανέω 

ἀντιμεσουρανέω 
συναντιμεσουρανέω 

συμμεσουρανέω 
κατανέω 

λιποβοτανέω 
κυανέω 
ἀφανέω 

φιλοστεφανέω 
ὑπερηφανέω 

καθυπερηφανέω 
ἀνθυπερηφανέω 

ὀστοφανέω 
ἀμηχανέω 

ἐξαμηχανέω 
κακομηχανέω 
δυσμηχανέω 

ἀγνέω 
διεξαγνέω 
ἀποαγνέω 

ὑδνέω 
ἑτερογενέω 
ἐξουδενέω 

παρεξουδενέω 
ἀσθενέω 

διασθενέω 
ἐνασθενέω 

συνασθενέω 
ἐξασθενέω 

προεξασθενέω 
προασθενέω 

ὑπασθενέω 
κατασθενέω 
περισθενέω 

ὀλιγοσθενέω 
ἰσοσθενέω 
δυσθενέω 
εὐσθενέω 

εὐθενέω 
ἐξουθενέω 

ζαμενέω 
πυθμενέω 

ἀσμενέω 
εὐμενέω 

φιλοξενέω 
προξενέω 

συμπροξενέω 
πενέω 

ὑψιτενέω 
εὐηφενέω 

ὑψαυχενέω 
τιθηνέω 

ἐκτιθηνέω 
κακοθηνέω 

εὐθηνέω 
διευθηνέω 

σκηνέω 
διασκηνέω 

ἀποσκηνέω 
προσσκηνέω 

συσκηνέω 
νηνέω 

παρανηνέω 
ἐπινηνέω 

θρηνέω 
ἀναθρηνέω 

συναναθρηνέω 
καταθρηνέω 

ἐπιθρηνέω 
συνεπιθρηνέω 

ἀντιθρηνέω 
ἐκθρηνέω 
ἐνθρηνέω 

μονοθρηνέω 
ἀποθρηνέω 

προαποθρηνέω 
προθρηνέω 

εἰρηνέω 
ὑηνέω 

συηνέω 
σαφηνέω 

διασαφηνέω 
ὁμοεθνέω 

ἰνέω 
αἰνέω 

διαινέω 
καινέω 

συναινέω 
ἐπισυναινέω 

ἐπαινέω 
συνεπαινέω 
προεπαινέω 

ὑπερεπαινέω 
προσεπαινέω 

ἀντεπαινέω 
παραινέω 

ἀντιπαραινέω 
συμπαραινέω 
προπαραινέω 

προσπαραινέω 



 

  

καταινέω 
συγκαταινέω 

βινέω 
καταβινέω 

ἀγινέω 
περιαγινέω 
συναγινέω 

ἐξαγινέω 
ἀπαγινέω 
ἐπαγινέω 

καταγινέω 
ἀναδινέω 

παραδινέω 
στρεφεδινέω 

ἐπιδινέω 
περιδινέω 

ἐνδινέω 
ἀποδινέω 

σκοτοδινέω 
πεινέω 

κινέω 
διακινέω 

προδιακινέω 
ἀνακινέω 

συνανακινέω 
προανακινέω 

ὑπανακινέω 
παρακινέω 
κατακινέω 
μετακινέω 

συμμετακινέω 
συγκινέω 
ἐπικινέω 

περικινέω 
συμπερικινέω 

ἀντικινέω 
ἐκκινέω 

ἀποκινέω 
ὑπαποκινέω 

ὑποκινέω 
αὐτοκινέω 

ἑτεροκλινέω 
γονυκλινέω 

ἀοινέω 

δημοθοινέω 
ἀνακοινέω 

πολυκοινέω 
ἐξοινέω 

ἀποινέω 
παροινέω 

ἐπιπαροινέω 
ἐμπαροινέω 

προσπαροινέω 
χρηστοινέω 

εὐοινέω 
πολυοινέω 

ἐπινέω 
ῥινέω 

περινέω 
ἐκρινέω 
ἐκρινέω 

εἰλικρινέω 
φιλοκρινέω 

φυλοκρινέω 
εὐκρινέω 

διευκρινέω 
προδιευκρινέω 

προσδιευκρινέω 
ἐξευκρινέω 

προεξευκρινέω 
προευκρινέω 

ἐκνέω 
ἀτεκνέω 

καλλιτεκνέω 
φιλοτεκνέω 

διαφιλοτεκνέω 
εὐτεκνέω 

πολυτεκνέω 
ὀκνέω 

διοκνέω 
ἀποκνέω 

κατοκνέω 
πωλοδαμνέω 

ὁμοθαμνέω 
ἀμεριμνέω 

ὑμνέω 
καθυμνέω 

ἀνυμνέω 

συνυμνέω 
ἐξυμνέω 

συνεξυμνέω 
προεξυμνέω 

παρυμνέω 
ὑπερυμνέω 
προσυμνέω 

ἐφυμνέω 
κατατυραννέω 

ἐπιτυραννέω 
ἀντιτυραννέω 
συντυραννέω 

ἐννέω 
κοννέω 
συννέω 

ἐπισυννέω 
ὀνέω 

ἀγονέω 
διγονέω 

τριγονέω 
τελεογονέω 

τελειογονέω 
σπερμογονέω 
ἀρρενογονέω 

τεκνογονέω 
καρπογονέω 

ἀνθρωπογονέω 
δισσογονέω 

πλειστογονέω 
ᾠογονέω 

ζωογονέω 
εὐγονέω 

θηλυγονέω 
ζωγονέω 

δονέω 
ἀναδονέω 
φλεδονέω 
ἐπιδονέω 

περιδονέω 
ἀμφιδονέω 

ἐκδονέω 
σφενδονέω 

συνδονέω 
φθονέω 

διαφθονέω 
ἐπιφθονέω 

προσεπιφθονέω 
ὑποφθονέω 

προσφθονέω 
κονέω 

διακονέω 
παραδιακονέω 

ἐπιδιακονέω 
συνδιακονέω 
ὑποδιακονέω 

αὐτοδιακονέω 
ἐγκονέω 

κατεγκονέω 
διηκονέω 
ἐπικονέω 

κλονέω 
διακλονέω 
ἀνακλονέω 
συγκλονέω 
ἐπικλονέω 

περικλονέω 
ἑτεροκλονέω 

ἀκροβαμονέω 
ἰδιοπραγμονέω 

ἀλλοτριοπραγμονέω 
κακοπραγμονέω 
φιλοπραγμονέω 
πολυπραγμονέω 
πολυπρηγμονέω 

ἡγεμονέω 
ἀδημονέω 

ἐναδημονέω 
μνημονέω 

ἀμνημονέω 
ἱερομνημονέω 
σιτομνημονέω 

καλλιρρημονέω 
εἰκαιορρημονέω 
ἀστειορρημονέω 

μεγαλορρημονέω 
αἰσχρορρημονέω 

εὐθυρρημονέω 
πολυρρημονέω 



 

  

πολυρημονέω 
ἀχρημονέω 

φιλοχρημονέω 
εὐχρημονέω 

ἀνεπιστημονέω 
ἀσχημονέω 

ἐνασχημονέω 
συνασχημονέω 

ὑπερασχημονέω 
κατασχημονέω 

ὁμοιοσχημονέω 
ὁμοσχημονέω 

εὐσχημονέω 
διευσχημονέω 
ἐνευσχημονέω 

συνευσχημονέω 
ἐπευσχημονέω 
δεισιδαιμονέω 

ἀποδεισιδαιμονέω 
ἀγαθοδαιμονέω 

κακοδαιμονέω 
δυσδαιμονέω 

εὐδαιμονέω 
ἐνευδαιμονέω 

συνευδαιμονέω 
ὑπερευδαιμονέω 

βαρυδαιμονέω 
παλαιμονέω 

μελανειμονέω 
λαμπρειμονέω 

λευχειμονέω 
συντερμονέω 

ἐγκυμονέω 
λειοκυμονέω 

ἀγνωμονέω 
διαγνωμονέω 

συνδιαγνωμονέω 
συγγνωμονέω 
ἀντιγνωμονέω 

ἀμφιγνωμονέω 
ὀρθογνωμονέω 

ὀλισθογνωμονέω 
ἰδιογνωμονέω 

φυσιογνωμονέω 

κακογνωμονέω 
μεγαλογνωμονέω 

ὁμογνωμονέω 
μονογνωμονέω 
ὡρογνωμονέω 

αὐτογνωμονέω 
διχογνωμονέω 

εὐγνωμονέω 
ἐπαξονέω 

ἀμφαξονέω 
πονέω 

ἀπονέω 
διαπονέω 

συνδιαπονέω 
καταπονέω 
φερεπονέω 

γηπονέω 
ἐπιπονέω 

συνεπιπονέω 
προσεπιπονέω 

περιπονέω 
ἐκπονέω 

διεκπονέω 
συνεκπονέω 
προεκπονέω 

ὑπεκπονέω 
προσεκπονέω 

ἐμπονέω 
προσεμπονέω 

συμπονέω 
συνεργοπονέω 

ματαιοπονέω 
φιλοπονέω 

προσφιλοπονέω 
ὀφθαλμοπονέω 

κενοπονέω 
ἀποπονέω 
ὑποπονέω 

συγχειροπονέω 
μοροπονέω 

προπονέω 
μισοπονέω 
σιτοπονέω 

ὑπερπονέω 

ὑπονέω 
γεωπονέω 

ζωπονέω 
ἰδιοθρονέω 

προνέω 
φρονέω 

ἀφρονέω 
διαφρονέω 
ἀναφρονέω 

παραφρονέω 
καταφρονέω 

ἀντικαταφρονέω 
ὑποκαταφρονέω 

προσκαταφρονέω 
ἐχεφρονέω 

παραιφρονέω 
χαλιφρονέω 

ἐπιφρονέω 
περιφρονέω 

ἐκφρονέω 
ἐμφρονέω 

συμφρονέω 
σαοφρονέω 
θεοφρονέω 

ματαιοφρονέω 
μετριοφρονέω 

ἀλλοτριοφρονέω 
κακοφρονέω 

μεγαλοφρονέω 
ἀντιμεγαλοφρονέω 

ὑψηλοφρονέω 
ἀλλοφρονέω 

ὀλοφρονέω 
ὁμοφρονέω 

ταπεινοφρονέω 
ἑτεροφρονέω 

μετεωροφρονέω 
περισσοφρονέω 

διχοφρονέω 
ὑπερφρονέω 

σωφρονέω 
συσσωφρονέω 

τετραχρονέω 
μεταχρονέω 

συγχρονέω 
τριχρονέω 

ὀλιγοχρονέω 
ὁμοχρονέω 

μονοχρονέω 
μακροχρονέω 

προχρονέω 
ἰσοχρονέω 

πρωτοχρονέω 
ὑπερχρονέω 

ἐλασσονέω 
τονέω 

ἀτονέω 
χαλατονέω 
συνατονέω 

ἐξατονέω 
συνεξατονέω 

προατονέω 
διτονέω 

γειτονέω 
τεκτονέω 

ἀρχιτεκτονέω 
λαγοκτονέω 

παιδοκτονέω 
λυκοκτονέω 

ἀλληλοκτονέω 
λιμοκτονέω 
ξενοκτονέω 

τεκνοκτονέω 
τυραννοκτονέω 

συντυραννοκτονέω 
γονοκτονέω 
φονοκτονέω 

ἀνθρωποκτονέω 
ἀνδροκτονέω 

φθειροκτονέω 
πατροκτονέω 
μητροκτονέω 
ταυροκτονέω 
βροτοκτονέω 

αὐτοκτονέω 
ξιφοκτονέω 

ἀδελφοκτονέω 
ὀρθοτονέω 



 

  

ὁμοτονέω 
μονοτονέω 
λιποτονέω 

χειροτονέω 
διαχειροτονέω 

καταχειροτονέω 
ἐγχειροτονέω 

συγχειροτονέω 
ἐπιχειροτονέω 

ἀντιχειροτονέω 
ἀποχειροτονέω 
προχειροτονέω 

μακροτονέω 
ὑπερτονέω 
ἀλυστονέω 

ἀμβλυστονέω 
ἐλαττονέω 

εὐτονέω 
διευτονέω 

συνευτονέω 
ἐξευτονέω 

κατευτονέω 
ὀξυτονέω 

προοξυτονέω 
παροξυτονέω 

προπαροξυτονέω 
βαρυτονέω 

βραχυτονέω 
μιαιφονέω 

συμμιαιφονέω 
δολοφονέω 
θυμοφονέω 
ξενοφονέω 

τεκνοφονέω 
ἀνδροφονέω 

θηροφονέω 
πατροφονέω 

βουφονέω 
λιμαγχονέω 

πνέω 
διαπνέω 

συνδιαπνέω 
ἀναπνέω 

ἐξαναπνέω 

προαναπνέω 
ἐπαναπνέω 
παραπνέω 
καταπνέω 

ἐπικαταπνέω 
μεταπνέω 

δειπνέω 
καταδειπνέω 
μεταδειπνέω 

ἐπιδειπνέω 
περιδειπνέω 

ἐκδειπνέω 
συνδειπνέω 
ἀποδειπνέω 
ὑποδειπνέω 
προδειπνέω 

ὑπερδειπνέω 
ἐπιπνέω 

περιπνέω 
ἀντιπνέω 

ἐκπνέω 
διεκπνέω 

συνεκπνέω 
ἐπεκπνέω 
ὑπεκπνέω 

προσεκπνέω 
μετεκπνέω 
ἀντεκπνέω 

ἐμπνέω 
συνεμπνέω 
προεμπνέω 

συμπνέω 
ἀποπνέω 

ἐναποπνέω 
ἐξαποπνέω 

προαποπνέω 
ὑποπνέω 

ὑπερπνέω 
εἰσπνέω 

ἐπεισπνέω 
προσπνέω 

ἀϋπνέω 
ὀλιγοϋπνέω 

ἀγρυπνέω 

διαγρυπνέω 
ἐναγρυπνέω 

συναγρυπνέω 
προαγρυπνέω 

ἐπαγρυπνέω 
παραγρυπνέω 

ὑπεραγρυπνέω 
προσαγρυπνέω 

δυσυπνέω 
μισθαρνέω 

ἀναμισθαρνέω 
φιλερνέω 
λιπερνέω 
ὑπερνέω 

εἰσνέω 
προσνέω 

γειτνέω 
βυνέω 

διαβυνέω 
ἐνδυνέω 

ῥιψοκινδυνέω 
ὑπεροδυνέω 
περιωδυνέω 

ὑπερωδυνέω 
μαλακευνέω 

χαμευνέω 
θυνέω 
κυνέω 

ἐπικυνέω 
ἀμφικυνέω 

ἐκκυνέω 
προκυνέω 

προσκυνέω 
ἀντιπροσκυνέω 

ἀσπλαγχνέω 
ἀτεχνέω 

κατατεχνέω 
ἀντιτεχνέω 

κακοτεχνέω 
φιλοτεχνέω 

ἐμφιλοτεχνέω 
προσφιλοτεχνέω 

ὁμοτεχνέω 
χειροτεχνέω 

βαναυσοτεχνέω 
οἰχνέω 

πεδοιχνέω 
διοιχνέω 

περιοιχνέω 
ἐξοιχνέω 
ἐποιχνέω 

εἰσοιχνέω 
κατοιχνέω 

τετραγωνέω 
ἐργωνέω 
ἐτεωνέω 

ἐλαιωνέω 
δυσοιωνέω 

διακωνέω 
σαικωνέω 

περικωνέω 
τελωνέω 

κλεπτοτελωνέω 
ὁπλωνέω 
κοινωνέω 

κατακοινωνέω 
συγκοινωνέω 
ἐπικοινωνέω 

προσκοινωνέω 
βοωνέω 

ἱππωνέω 
δυσωνέω 

χρυσωνέω 
κτηματωνέω 

σιτωνέω 
ῥᾳστωνέω 

συρρᾳστωνέω 
εὐωνέω 

σιτευωνέω 
φωνέω 

ἀφωνέω 
διαφωνέω 
ἀναφωνέω 

προαναφωνέω 
ἐπαναφωνέω 

παραναφωνέω 
παραφωνέω 
μεταφωνέω 



 

  

καλλιφωνέω 
ἐπιφωνέω 

συνεπιφωνέω 
προσεπιφωνέω 

περιφωνέω 
χεσιφωνέω 
ἀντιφωνέω 

ἐκφωνέω 
συνεκφωνέω 
προεκφωνέω 

συμφωνέω 
ἀσυμφωνέω 

προσυμφωνέω 
ὁμοιοφωνέω 
κακοφωνέω 

μεγαλοφωνέω 
κολοφωνέω 
ὁμοφωνέω 

κενοφωνέω 
ξενοφωνέω 

καινοφωνέω 
ἀποφωνέω 

προσαποφωνέω 
ποταποφωνέω 

ὑποφωνέω 
βαρβαροφωνέω 

μακροφωνέω 
προφωνέω 
διχοφωνέω 

ὑπερφωνέω 
προσφωνέω 
λιγυφωνέω 

εὐφωνέω 
πολυφωνέω 

ὀξυφωνέω 
βαρυφωνέω 

τραχυφωνέω 
ἀρχωνέω 
ὀψωνέω 

ὑποψωνέω 
παροψωνέω 

ὑπεροψωνέω 
προσοψωνέω 

ξέω 

διαξέω 
ἀναξέω 

προαναξέω 
παραξέω 
καταξέω 

ἐγξέω 
συγξέω 
ἐπιξέω 

περιξέω 
ἀμφιξέω 

ἐκξέω 
ἀδοξέω 

συναδοξέω 
ἀντιδοξέω 

ἀμφιδοξέω 
ψευδοδοξέω 

ὀρθοδοξέω 
κακοδοξέω 

ἀδικοδοξέω 
φιλοδοξέω 

ἀφιλοδοξέω 
ἀντιφιλοδοξέω 

ἐμφιλοδοξέω 
συμφιλοδοξέω 

ἀλλοδοξέω 
λιμοδοξέω 
ὁμοδοξέω 

κενοδοξέω 
μονοδοξέω 

ἑτεροδοξέω 
εὐδοξέω 

εὐτυχευδοξέω 
ἀποξέω 

προσαποξέω 
ὑποξέω 

κοέω 
εὐακοέω 

φιληκοέω 
ἀνηκοέω 

δυσηκοέω 
εὐηκοέω 

βαρυηκοέω 
λοέω 

νυκτιπλοέω 

ὀρθοπλοέω 
κακοπλοέω 
ὁμοπλοέω 

πυκνοπλοέω 
νυκτοπλοέω 
ἐρωτοπλοέω 
βραδυπλοέω 

εὐπλοέω 
εὐθυπλοέω 
ταχυπλοέω 

νοέω 
διανοέω 
ἀνανοέω 

παρανοέω 
κατανοέω 

προσκατανοέω 
μετανοέω 

ἀγνοέω 
ψευδαγνοέω 

διαγνοέω 
συναγνοέω 
προαγνοέω 

προσαγνοέω 
καταγνοέω 

ἀμφαγνοέω 
ἀμφιγνοέω 
ἀλλογνοέω 

ἐπινοέω 
συνεπινοέω 
προεπινοέω 
παρεπινοέω 

προσεπινοέω 
ἀντεπινοέω 

περινοέω 
ἐμπερινοέω 

συμπερινοέω 
ἀμφινοέω 

ἐκνοέω 
ἐννοέω 

συνεννοέω 
προεννοέω 

ἐπεννοέω 
ὑπεννοέω 

προσεννοέω 

συννοέω 
κακονοέω 
ὁμονοέω 

συνομονοέω 
ὑπονοέω 

καθυπονοέω 
συνυπονοέω 

ἐξυπονοέω 
παρυπονοέω 

προσυπονοέω 
προνοέω 

παραπρονοέω 
συμπρονοέω 

μωρονοέω 
αὐτονοέω 

ἀπνοέω 
δυσπνοέω 

εὐπνοέω 
βραχυπνοέω 

ταχυπνοέω 
ὑπερνοέω 

εἰσνοέω 
προσνοέω 

δυσνοέω 
εὐνοέω 

ἀντευνοέω 
ἀντιξοέω 

ποέω 
θροέω 

διαθροέω 
καταθροέω 

ἐκθροέω 
προσθροέω 

καταφυλλοροέω 
παλιρροέω 

φυλλορροέω 
αἱμορροέω 
ὁμορροέω 

ὑγρορροέω 
ἰχωρορροέω 

πυορροέω 
τριχορροέω 

δακρυρροέω 
δυσροέω 



 

  

εὐροέω 
ἀχροέω 

κακοχροέω 
ἀλλοχροέω 
ὁμοχροέω 

ἑτεροχροέω 
εὐχροέω 

σοέω 
πτοέω 

διαπτοέω 
ἀναπτοέω 

καταπτοέω 
ἐκπτοέω 
ἐμπτοέω 

ἀποπτοέω 
τυμβοχοέω 

κατατυμβοχοέω 
μολυβδοχοέω 

περιμολυβδοχοέω 
προσμολυβδοχοέω 

φυλλοχοέω 
διοινοχοέω 
ἐνοινοχοέω 

παροινοχοέω 
οἰκτροχοέω 

λουτροχοέω 
χρυσοχοέω 

πολυχοέω 
τραπέω 

ψευδεπέω 
λεπέω 

ἀβλεπέω 
ψευδοεπέω 

ὀρθοεπέω 
αἰσχροεπέω 

περισσοεπέω 
ταὐτοεπέω 
εὐπρεπέω 

ἑτερορρεπέω 
θηπέω 

τρυγοιπέω 
γριπέω 

εὐμολπέω 
κομπέω 

διακομπέω 
ἐπικομπέω 

περικομπέω 
ἐκκομπέω 

σεμνοκομπέω 
δοξοκομπέω 
ὑποκομπέω 
ἀποπομπέω 

ὀνειροπομπέω 
προπομπέω 
ἐχθοδοπέω 

πραξικοπέω 
ῥησικοπέω 

ὀρτυγοκοπέω 
δᾳδοκοπέω 

ἐλπιδοκοπέω 
κρεοκοπέω 

χαλαζοκοπέω 
λιθοκοπέω 
κριοκοπέω 

φαντασιοκοπέω 
καλοκοπέω 

πασσαλοκοπέω 
μελοκοπέω 

ἡλοκοπέω 
στηλοκοπέω 

τραχηλοκοπέω 
δειλοκοπέω 

συμβολοκοπέω 
ὑλοκοπέω 

ἀγκυλοκοπέω 
ξυλοκοπέω 
ὀχλοκοπέω 

βωλοκοπέω 
δημοκοπέω 

καταδημοκοπέω 
ἐκδημοκοπέω 

ὁλμοκοπέω 
συνολμοκοπέω 
προολμοκοπέω 

στομοκοπέω 
κρανοκοπέω 

κενοκοπέω 
Ἑλληνοκοπέω 

ῥινοκοπέω 
σεμνοκοπέω 

κρημνοκοπέω 
πτερνοκοπέω 
πορνοκοπέω 

καταπορνοκοπέω 
κυνοκοπέω 
δοξοκοπέω 

ἐνδοξοκοπέω 
φλυαροκοπέω 
δενδροκοπέω 

πτεροκοπέω 
μαχαιροκοπέω 

χειροκοπέω 
καταπετροκοπέω 

ἀργυροκοπέω 
πλευροκοπέω 

νευροκοπέω 
θυροκοπέω 

σφυροκοπέω 
δωροκοπέω 

μετεωροκοπέω 
χερσοκοπέω 

θαλασσοκοπέω 
πισσοκοπέω 

πραγματοκοπέω 
πολιτοκοπέω 

τενοντοκοπέω 
λεπτοκοπέω 

βλαστοκοπέω 
ὠτοκοπέω 

νωτοκοπέω 
θρυοκοπέω 

σκοπέω 
διασκοπέω 

ἐπιδιασκοπέω 
συνδιασκοπέω 
προδιασκοπέω 

ἀνασκοπέω 
ἐπανασκοπέω 
παρασκοπέω 
κατασκοπέω 

ἐπικατασκοπέω 
ἐπισκοπέω 

συνεπισκοπέω 
προεπισκοπέω 
παρεπισκοπέω 

προσεπισκοπέω 
περισκοπέω 
ὁδοσκοπέω 

ὀρνεοσκοπέω 
ὀρθοσκοπέω 

θυννοσκοπέω 
ἰχνοσκοπέω 

ἐξιχνοσκοπέω 
οἰωνοσκοπέω 

ἀποσκοπέω 
ὑδροσκοπέω 

ἡμεροσκοπέω 
ἀστεροσκοπέω 

καιροσκοπέω 
προσκοπέω 

ἀστροσκοπέω 
ὡροσκοπέω 

ἀνθωροσκοπέω 
συνωροσκοπέω 

ἡπατοσκοπέω 
προσσκοπέω 
εὐθυσκοπέω 

συσκοπέω 
εὐκοπέω 

χρεωκοπέω 
γαμοκλοπέω 

φρενοκλοπέω 
ἀρτοποπέω 
θεοπροπέω 
ἰσορροπέω 

τροπέω 
παρατροπέω 

ἐπιτροπέω 
περιτροπέω 

ἀλλοιοτροπέω 
κακοτροπέω 
μονοτροπέω 

τοπέω 
ἰδιοτοπέω 

οἰκειοτοπέω 
ὑποτοπέω 



 

  

προϋποτοπέω 
προσυποτοπέω 

φιλιππέω 
ἀναγχιππέω 

καρπέω 
ἀκαρπέω 

δικαρπέω 
καλλικαρπέω 

τελεσικαρπέω 
ὀψικαρπέω 

πρωϊκαρπέω 
ἐκκαρπέω 

ὀλιγοκαρπέω 
τελεοκαρπέω 

τελειοκαρπέω 
ὁμοιοκαρπέω 

ὁμοκαρπέω 
ὑπερκαρπέω 

εὐκαρπέω 
γλυκυκαρπέω 
πολυκαρπέω 
βαρυκαρπέω 

δορπέω 
λυπέω 

ἀλυπέω 
διαλυπέω 

παραλυπέω 
ἀντιπαραλυπέω 

ἐπιλυπέω 
ἀντιλυπέω 
συλλυπέω 

δουπέω 
καταδουπέω 
ἐπιγδουπέω 
ἐριγδουπέω 
ἐπιδουπέω 
ἐνδουπέω 

προδουπέω 
λατυπέω 

χαμαιτυπέω 
χοροιτυπέω 

ἀντιτυπέω 
κτυπέω 

ἐπανακτυπέω 

κατακτυπέω 
συγκτυπέω 

ἐκτυπέω 
ἐπικτυπέω 

περικτυπέω 
ἀντικτυπέω 

ἐκκτυπέω 
ποδοκτυπέω 

ἀποκτυπέω 
ὑποκτυπέω 

μυδροκτυπέω 
σφυροκτυπέω 

χαλκοτυπέω 
μελοτυπέω 
ζηλοτυπέω 

ἀλληλοτυπέω 
γνωμοτυπέω 

κεροτυπέω 
ἐγγλωττοτυπέω 

πρωτοτυπέω 
περιωπέω 

κωπέω 
δικωπέω 
ἐκκωπέω 
ἰλλωπέω 

ὀλιγανθρωπέω 
φιλανθρωπέω 

σπανανθρωπέω 
ἐνανθρωπέω 

συνανθρωπέω 
μισανθρωπέω 

πολυανθρωπέω 
ἰδιοπροσωπέω 

ἀλλοιοπροσωπέω 
φαινοπροσωπέω 
δεινοπροσωπέω 

σεμνοπροσωπέω 
μονοπροσωπέω 

εὐπροσωπέω 
δυσωπέω 

καταδυσωπέω 
ἐκδυσωπέω 

προδυσωπέω 
ἀντωπέω 

ἀμβλυωπέω 
ὀξυωπέω 

βαρυωπέω 
ῥέω 

βαρέω 
καταβαρέω 
καρηβαρέω 

ἐπιβαρέω 
συμβαρέω 

ἀκροβαρέω 
ἰσοβαρέω 

ὑπερβαρέω 
ναυβαρέω 

ἐγγαρέω 
ἐπιζαρέω 
εὐμαρέω 

παρευμαρέω 
θυμαρέω 
λιπαρέω 

καταλιπαρέω 
ἐπιλιπαρέω 
ἐκλιπαρέω 

προσλιπαρέω 
βασσαρέω 

ἀναβασσαρέω 
φλυαρέω 

παραφλυαρέω 
καταφλυαρέω 
ἀντιφλυαρέω 
συμφλυαρέω 

ὑπερφλυαρέω 
ὑλοχαρέω 

ὀμβρέω 
διομβρέω 
ἀνομβρέω 
ἐξομβρέω 
ἐπομβρέω 

ἐξεπομβρέω 
ἀγρέω 

φιλαγρέω 
ἐξαγρέω 

προαγρέω 
δυσαγρέω 

εὐαγρέω 

ζωγρέω 
ἀναζωγρέω 
ἀντιζωγρέω 

ἁδρέω 
λαδρέω 

ὀλιγανδρέω 
δειλανδρέω 
μονανδρέω 
λιπανδρέω 

ἀτισανδρέω 
εὐανδρέω 

πολυανδρέω 
πρωτοϋδρέω 

εὐυδρέω 
ἐρέω 

ἑληθερέω 
εἱληθερέω 
ἡλιοθερέω 

διερέω 
καλλιερέω 
δυσιερέω 

δυσημερέω 
εὐημερέω 

διευημερέω 
ἐνευημερέω 

συνευημερέω 
παρευημερέω 
κατευημερέω 

ἐφημερέω 
τριψημερέω 

συνερέω 
ἐξερέω 

προερέω 
ὑπερέω 

προσερέω 
τερέω 

κατερέω 
ἑκατερέω 
προτερέω 

καταπροτερέω 
συμπροτερέω 
δυνατοτερέω 

καρτερέω 
διακαρτερέω 



 

  

ἐγκαρτερέω 
ἀντικαρτερέω 
ποτικαρτερέω 
ἀποκαρτερέω 

προσκαρτερέω 
ὑπερτερέω 

καθυπερτερέω 
στερέω 

καταστερέω 
ἀποστερέω 

συναποστερέω 
προαποστερέω 

προσαποστερέω 
ὑστερέω 

καθυστερέω 
ἀφυστερέω 
ἐφυστερέω 

δευτερέω 
εὐγηρέω 

λεξιθηρέω 
λαγοθηρέω 

ὀρνιθοθηρέω 
σκιοθηρέω 
φιλοθηρέω 
μυοθηρέω 
συγκηρέω 

ληρέω 
διαληρέω 

παραληρέω 
ὑποπαραληρέω 

καταληρέω 
ἀκληρέω 
ἐκληρέω 

ὁλοκληρέω 
δυσκληρέω 
ναυκληρέω 

προναυκληρέω 
εὐκληρέω 
ἀποληρέω 
ὑποληρέω 

ὁμηρέω 
μισοπονηρέω 

συμμισοπονηρέω 
τηρέω 

διατηρέω 
συνδιατηρέω 

παρατηρέω 
συμπαρατηρέω 

ἐπιτηρέω 
ἀντιτηρέω 

ἐντηρέω 
συντηρέω 
ἀποτηρέω 

τοποτηρέω 
ὑποτηρέω 

καιροτηρέω 
προτηρέω 

πρωκτοτηρέω 
προστηρέω 

ἰγχηρέω 
ἀθρέω 

πρωτοβαθρέω 
διαθρέω 

περιαθρέω 
ἀναθρέω 

προαναθρέω 
ἐναθρέω 
ἐξαθρέω 

προαθρέω 
ἐπαθρέω 

παραθρέω 
εἰσαθρέω 
καταθρέω 

ἀμιθρέω 
διαρθρέω 
ἐξαρθρέω 

παραρθρέω 
ἐθελεχθρέω 

φιλεχθρέω 
μυλωθρέω 

αἱρέω 
καθαιρέω 

ἐγκαθαιρέω 
συγκαθαιρέω 
ἐπικαθαιρέω 

ἀντικαθαιρέω 
προσκαθαιρέω 

μεθαιρέω 

διαιρέω 
καταδιαιρέω 

ἐπιδιαιρέω 
προσεπιδιαιρέω 

περιδιαιρέω 
ἀντιδιαιρέω 
συνδιαιρέω 
ἀποδιαιρέω 
ὑποδιαιρέω 
προδιαιρέω 

προσδιαιρέω 
περιαιρέω 

ἀκαιρέω 
εὐκαιρέω 

ἐνευκαιρέω 
συνευκαιρέω 

ὑπερευκαιρέω 
προσευκαιρέω 

κατευκαιρέω 
ἀναιρέω 

περιαναιρέω 
συναναιρέω 

ἐξαναιρέω 
προαναιρέω 

ἐπαναιρέω 
ὑπαναιρέω 

προσαναιρέω 
ἀνταναιρέω 

ἐναιρέω 
συναιρέω 

προσυναιρέω 
ἐξαιρέω 

διεξαιρέω 
περιεξαιρέω 
συνεξαιρέω 
προεξαιρέω 

ἀπεξαιρέω 
ὑπεξαιρέω 

παρεξαιρέω 
προσεξαιρέω 

ὑφεξαιρέω 
προαιρέω 

ἀποπροαιρέω 
ὑπαιρέω 

παραιρέω 
συγκαταιρέω 

ἑταιρέω 
συνεταιρέω 

ἀφαιρέω 
προσθαφαιρέω 

διαφαιρέω 
συναφαιρέω 

ἐξαφαιρέω 
προαφαιρέω 

ἐπαφαιρέω 
παραφαιρέω 

προσαφαιρέω 
ἀνταφαιρέω 

ἐφαιρέω 
ὑφαιρέω 

ἀνθυφαιρέω 
προϋφαιρέω 

εἰρέω 
ἐμπειρέω 

σειρέω 
οἰκτειρέω 
διαχειρέω 

ἐγχειρέω 
προεγχειρέω 

ἐπεγχειρέω 
παρεγχειρέω 
κατεγχειρέω 

ἐπιχειρέω 
συνεπιχειρέω 
προεπιχειρέω 
κατεπιχειρέω 
ἀντεπιχειρέω 

ἀμοιρέω 
ἀντιμοιρέω 

μεμψιμοιρέω 
πλειονομοιρέω 

ἰσομοιρέω 
εὐμοιρέω 

ἐκρέω 
διεκρέω 

συνεκρέω 
προεκρέω 

ὑπεκρέω 



 

  

παρεκρέω 
ἀντεκρέω 

ὁρέω 
συναορέω 

κρεοβορέω 
σαρκοβορέω 
κυκλοβορέω 
δημοβορέω 

καταδημοβορέω 
θυμοβορέω 

καταθυμοβορέω 
ἀνθρωποβορέω 

πυλαγορέω 
συναγορέω 
προαγορέω 

λαβραγορέω 
εὐαγορέω 

ψευδηγορέω 
θεηγορέω 

μυθηγορέω 
κακηγορέω 

κυλικηγορέω 
μεγαληγορέω 

ἀλληγορέω 
παραλληγορέω 

βουληγορέω 
τυφληγορέω 
δημηγορέω 

ἐπιδημηγορέω 
ἀντιδημηγορέω 

θερμηγορέω 
χρησμηγορέω 

ἐτυμηγορέω 
σεμνηγορέω 

κρημνηγορέω 
συνηγορέω 

ἐξηγορέω 
προηγορέω 

κωλυπηγορέω 
παρηγορέω 

ἀντιπαρηγορέω 
λαβρηγορέω 

γρηγορέω 
διαγρηγορέω 

ἐγρηγορέω 
προεγρηγορέω 

προγρηγορέω 
ὑπερηγορέω 
μακρηγορέω 
προσηγορέω 

κατηγορέω 
συγκατηγορέω 
ἐπικατηγορέω 

ἀντικατηγορέω 
ψευδοκατηγορέω 

προσκατηγορέω 
νυκτηγορέω 

εὐηγορέω 
στοιχηγορέω 

ὑψηγορέω 
λοιδορέω 

καταλοιδορέω 
ἐπιλοιδορέω 

ἀντιλοιδορέω 
προσεκλοιδορέω 

συλλοιδορέω 
ἀπολοιδορέω 

προσλοιδορέω 
ἀσκοδορέω 

θεορέω 
ἐκθορέω 

διαφθορέω 
οἰκοφθορέω 

κατοικοφθορέω 
θυμοφθορέω 

δωματοφθορέω 
στρωματοφθορέω 

σωματοφθορέω 
κορέω 

διακορέω 
ἀνακορέω 

ἀρχινακορέω 
παρακορέω 
κατακορέω 

ἐκκορέω 
ἀποκορέω 
νεωκορέω 

μορέω 

ὁμορέω 
συνομορέω 

γεωμορέω 
ἀγηνορέω 

συνορέω 
ἀπορέω 

διαπορέω 
συνδιαπορέω 

προσδιαπορέω 
ἐναπορέω 

συναπορέω 
ἐξαπορέω 

προαπορέω 
ἐπαπορέω 

προσαπορέω 
καταπορέω 
ἀνταπορέω 
ὁδοιπορέω 

καθοδοιπορέω 
διοδοιπορέω 

περιοδοιπορέω 
συνοδοιπορέω 

ἐξοδοιπορέω 
προοδοιπορέω 
εἰσοδοιπορέω 

προσοδοιπορέω 
συνεκπορέω 

σωματεμπορέω 
πεζοπορέω 
νηοπορέω 

κυκλοπορέω 
λοξοπορέω 
ὑγροπορέω 
ἀεροπορέω 

μακροπορέω 
μετεωροπορέω 

μεσοπορέω 
θαλασσοπορέω 

νυκτοπορέω 
ποντοπορέω 

ἀσπορέω 
δισπορέω 

ὀψισπορέω 
παιδοσπορέω 

μανοσπορέω 
πυκνοσπορέω 
πυροσπορέω 

χορτοσπορέω 
δυσπορέω 

βραδυπορέω 
εὐπορέω 

συνευπορέω 
ἐξευπορέω 

συνεξευπορέω 
προσεξευπορέω 

προευπορέω 
εἰσευπορέω 

συνεισευπορέω 
προεισευπορέω 

προσεισευπορέω 
προσευπορέω 

κατευπορέω 
ἰθυπορέω 

εὐθυπορέω 
ὠκυπορέω 

παρορέω 
προρέω 

ἐκπρορέω 
ὑπεκπρορέω 

προσορέω 
τορέω 

διατορέω 
τριγωνοκρατορέω 

ἀντιτορέω 
συνδιακτορέω 

ἐκτορέω 
συντορέω 

χαλκοτορέω 
ἱστορέω 

καθιστορέω 
διϊστορέω 

φιλιστορέω 
ἀνιστορέω 

συνιστορέω 
ἐξιστορέω 

ψευδοϊστορέω 
παριστορέω 

προσιστορέω 



 

  

ἀφιστορέω 
ἐφιστορέω 

φορέω 
ἀφορέω 

ἀμφορεαφορέω 
διαφορέω 

ἀδιαφορέω 
ἐναδιαφορέω 
ἐξαδιαφορέω 

ἐκδιαφορέω 
συνδιαφορέω 

προσδιαφορέω 
εὐδιαφορέω 

ἀγγελιαφορέω 
ἀναφορέω 

παραφορέω 
καταφορέω 
μεταφορέω 

κισταφορέω 
σαγηφορέω 

σκιαδηφορέω 
κλαδηφορέω 

λαμπαδηφορέω 
σπονδηφορέω 
τριποδηφορέω 

ἀχθηφορέω 
νικηφορέω 

σκυταληφορέω 
φαλληφορέω 

ὑληφορέω 
καλαμηφορέω 

κανηφορέω 
συγκανηφορέω 
στεφανηφορέω 

συστεφανηφορέω 
δαφνηφορέω 

ἀρχιδαφνηφορέω 
χλοηφορέω 

ἀστραπηφορέω 
ἀρρηφορέω 
ἐρρηφορέω 

μιτρηφορέω 
στιγματηφορέω 

στεμματηφορέω 

σκευηφορέω 
σταχυηφορέω 
σκαφηφορέω 
στεφηφορέω 
ψηφηφορέω 

ξιφηφορέω 
διφορέω 

ἐπιφορέω 
περιφορέω 

τριφορέω 
ἐκφορέω 

συνεκφορέω 
ἀπεκφορέω 

ἐμφορέω 
προσεμφορέω 

συμφορέω 
μαστιγοφορέω 

πυργοφορέω 
ζυγοφορέω 

δᾳδοφορέω 
σκιαδοφορέω 
ῥαβδοφορέω 

ἐπιρραβδοφορέω 
παιδοφορέω 

εἰδοφορέω 
κλειδοφορέω 
ἐνειδοφορέω 

ἀσπιδοφορέω 
σπονδοφορέω 

χλαμυδοφορέω 
θεοφορέω 

θυρεοφορέω 
λιθοφορέω 

ἀνθοφορέω 
ἀκανθοφορέω 
πλινθοφορέω 

ὀλονθοφορέω 
ὀλυνθοφορέω 
πτορθοφορέω 

μισθοφορέω 
καταμισθοφορέω 

ἀχθοφορέω 
βαϊοφορέω 

τροπαιοφορέω 

ἐπετειοφορέω 
θυλακοφορέω 

ῥακοφορέω 
ὀστρακοφορέω 

ἀναγκοφορέω 
σακκοφορέω 

τοκοφορέω 
λαρκοφορέω 
ἀσκοφορέω 

λευκοφορέω 
συκοφορέω 
μηλοφορέω 
πηλοφορέω 

ἀεθλοφορέω 
πιλοφορέω 

θαλλοφορέω 
φαλλοφορέω 
ἀσιλλοφορέω 
φυλλοφορέω 

ἐκφυλλοφορέω 
ὁπλοφορέω 

συνοπλοφορέω 
ὑλοφορέω 

καυλοφορέω 
ξυλοφορέω 

μονειμοφορέω 
σπερμοφορέω 
φορμοφορέω 
δασμοφορέω 

μελανοφορέω 
στεφανοφορέω 

ἑδνοφορέω 
οἰνοφορέω 

λικνοφορέω 
τηβεννοφορέω 
σινδονοφορέω 

κιονοφορέω 
κερνοφορέω 

στερνοφορέω 
λυχνοφορέω 

τριβωνοφορέω 
κωδωνοφορέω 

τοξοφορέω 
χοοφορέω 

ἀποφορέω 
κλοποφορέω 
τροποφορέω 
καρποφορέω 

ὑποφορέω 
ῥυποφορέω 

ἀγγαροφορέω 
ῥυπαροφορέω 
δενδροφορέω 

ὑδροφορέω 
γηροφορέω 

σιδηροφορέω 
κηροφορέω 

πληροφορέω 
μαχαιροφορέω 

χοιροφορέω 
νεκροφορέω 
φοροφορέω 

κοπροφορέω 
μιτροφορέω 

ἀροτροφορέω 
σκηπτροφορέω 

γαστροφορέω 
λουτροφορέω 

ξυροφορέω 
πυροφορέω 

διφροφορέω 
δωροφορέω 

ὀπωροφορέω 
θυρσοφορέω 
κισσοφορέω 
χρυσοφορέω 

ἀγαλματοφορέω 
γραμματοφορέω 

δερματοφορέω 
σιτοφορέω 

φορτοφορέω 
ξυστοφορέω 

ἐνιαυτοφορέω 
κροκωτοφορέω 

νωτοφορέω 
πρωτοφορέω 
σκευοφορέω 

συσκευοφορέω 



 

  

ἰχθυοφορέω 
κυοφορέω 

βοτρυοφορέω 
σταχυοφορέω 

ψηφοφορέω 
τροφοφορέω 

διχοφορέω 
τοιχοφορέω 
τριχοφορέω 
ὠσχοφορέω 

ᾠοφορέω 
ζωοφορέω 

ὑπερφορέω 
πυρφορέω 

κερασφορέω 
φαεσφορέω 
τελεσφορέω 

εἰσφορέω 
ἐπεισφορέω 

προσεπεισφορέω 
προσφορέω 

δυσφορέω 
ὑποδυσφορέω 

φωσφορέω 
εὐφορέω 

πολυφορέω 
δορυφορέω 

συνδορυφορέω 
ἀνωφορέω 

χωφορέω 
κοπρέω 

διαθαρρέω 
ἐπαναθαρρέω 

ἐκθαρρέω 
ἀποθαρρέω 
ὑποθαρρέω 

διαρρέω 
ἐπιδιαρρέω 

συνδιαρρέω 
ἀναρρέω 

παραρρέω 
καταρρέω 

συγκαταρρέω 
ἐπικαταρρέω 

περικαταρρέω 
ἀντικαταρρέω 
ἀποκαταρρέω 

μεταρρέω 
ἀντιμεταρρέω 
συμμεταρρέω 

ὑπερρέω 
ἐπιρρέω 

συνεπιρρέω 
προσεπιρρέω 

ἀντεπιρρέω 
περιρρέω 
ἀντιρρέω 

ψιλοκορρέω 
ἀπορρέω 

συναπορρέω 
ὑπορρέω 

συρρέω 
ἐπισυρρέω 

εἰσρέω 
συνεισρέω 

ἐπεισρέω 
συνεπεισρέω 

ὑπεισρέω 
παρεισρέω 

προσρέω 
τρέω 

διατρέω 
φιλιατρέω 
παρατρέω 

μετρέω 
διαμετρέω 
ἀναμετρέω 

προσαναμετρέω 
παραμετρέω 
καταμετρέω 

ἀντικαταμετρέω 
προσκαταμετρέω 

ἐπιμετρέω 
προσεπιμετρέω 

ἀντεπιμετρέω 
περιμετρέω 
ῥησιμετρέω 

κρουσιμετρέω 

ἀντιμετρέω 
ἐκμετρέω 
ἐμμετρέω 

συμμετρέω 
στερεομετρέω 

ἐλαιομετρέω 
κακομετρέω 
ξυλομετρέω 
οἰνομετρέω 

κοινομετρέω 
ἀπομετρέω 

ἀερομετρέω 
μικρομετρέω 

προμετρέω 
χωρομετρέω 
σιτομετρέω 

ὑπερμετρέω 
εἰσμετρέω 

προσμετρέω 
γεωμετρέω 

καταγεωμετρέω 
προγεωμετρέω 

ἀλιτρέω 
περιτρέω 
ὑποτρέω 

ἐλαστρέω 
συναστρέω 
καλιστρέω 
διοιστρέω 
ἀνοιστρέω 
σαοστρέω 
βωστρέω 

ἐπιβωστρέω 
φιλολουτρέω 
ξηρολουτρέω 

ψυχρολουτρέω 
σκαφολουτρέω 

ἐπαυρέω 
λιπαυρέω 

φιλαργυρέω 
παχυνευρέω 

περιθυρέω 
ἀγχιθυρέω 

κυρέω 

ἐγκυρέω 
συγκυρέω 

προσκυρέω 
πλημυρέω 

ἀναπλημμυρέω 
ἐκπλημμυρέω 
ἐμπλημμυρέω 

ὑπερπλημμυρέω 
ξυρέω 

προαποξυρέω 
οὐρέω 

στραγγουρέω 
ὁδουρέω 

συνελεουρέω 
διουρέω 

ἐπιδιουρέω 
οἰκουρέω 

ἐνοικουρέω 
συνοικουρέω 

ἐποικουρέω 
ὑποικουρέω 

ἐπικουρέω 
συνεπικουρέω 
παρεπικουρέω 
ἀντεπικουρέω 

ὁμουρέω 
ἐνουρέω 
ἐξουρέω 

διεξουρέω 
συνεξουρέω 

προουρέω 
ἀπουρέω 
ἐπουρέω 

κηπουρέω 
ὑπουρέω 

ἀρχιπρουρέω 
φρουρέω 

ἀφρουρέω 
διαφρουρέω 

παραφρουρέω 
περιφρουρέω 
ἀρχιφρουρέω 

ἐμφρουρέω 
προσουρέω 



 

  

δυσουρέω 
κατουρέω 
ἰσχουρέω 
ζωπυρέω 

ἀναζωπυρέω 
συναναζωπυρέω 

ἐκζωπυρέω 
τυρέω 

μαιτυρέω 
μαρτυρέω 

διαμαρτυρέω 
προσδιαμαρτυρέω 

καταμαρτυρέω 
ἐπιμαρτυρέω 

συνεπιμαρτυρέω 
ἀντιμαρτυρέω 

ἐκμαρτυρέω 
συνεκμαρτυρέω 

συμμαρτυρέω 
ψευδομαρτυρέω 

καταψευδομαρτυρέ
ω 

ἀπομαρτυρέω 
ὑπομαρτυρέω 
εἰσμαρτυρέω 

προσμαρτυρέω 
πορφυρέω 

ὑποπορφυρέω 
φρέω 

ἀφρέω 
διαφρέω 

ἐκφρέω 
ἀποφρέω 
εἰσφρέω 

συνεισφρέω 
ἐπεισφρέω 

παρεισφρέω 
ἀποχρέω 

ὠρέω 
ἀωρέω 

ὀλιγωρέω 
ἐξολιγωρέω 

ἀπολιγωρέω 
παρολιγωρέω 

κατολιγωρέω 
δωρέω 

μνασιδωρέω 
μνησιδωρέω 

ἀποδωρέω 
ἐωρέω 

θεωρέω 
διαθεωρέω 
ἀναθεωρέω 

παραθεωρέω 
καταθεωρέω 

ἐπιθεωρέω 
συνεπιθεωρέω 
προεπιθεωρέω 

περιθεωρέω 
ἀρχιθεωρέω 

ἐνθεωρέω 
συνθεωρέω 

φιλοθεωρέω 
ἀποθεωρέω 

προαποθεωρέω 
ὑποθεωρέω 
προθεωρέω 
εἰσθεωρέω 

προσθεωρέω 
νεωρέω 

μετεωρέω 
αἰωρέω 

σκαιωρέω 
ἀντισκαιωρέω 

ἀναιωρέω 
ἐπαιωρέω 

παραιωρέω 
ὑπεραιωρέω 
ἀμφαιωρέω 

πτακωρέω 
χασκωρέω 

συκωρέω 
ὑλωρέω 

πυλωρέω 
σιναμωρέω 

τιμωρέω 
κατατιμωρέω 

συντιμωρέω 

προτιμωρέω 
προστιμωρέω 

πωρέω 
ταλαιπωρέω 

συνδιαταλαιπωρέω 
ἐπιταλαιπωρέω 

προσεπιταλαιπωρέω 
ἐκταλαιπωρέω 

συνταλαιπωρέω 
προσταλαιπωρέω 

ἡμερωρέω 
θυρωρέω 
ἀκτωρέω 

φρυκτωρέω 
παραφρυκτωρέω 

εὐωρέω 
διασκευωρέω 

εθυωρέω 
ἀρκυωρέω 
πολυωρέω 

ἱεροφωρέω 
χωρέω 

ἀχωρέω 
διαχωρέω 

προδιαχωρέω 
ἀναχωρέω 

συναναχωρέω 
ἐξαναχωρέω 

προαναχωρέω 
ἀπαναχωρέω 
ἐπαναχωρέω 
ὑπαναχωρέω 

προσαναχωρέω 
ἀνταναχωρέω 

παραχωρέω 
ἀντιπαραχωρέω 
συμπαραχωρέω 
προπαραχωρέω 

προσπαραχωρέω 
καταχωρέω 
μεταχωρέω 

ἀντιμεταχωρέω 
συμμεταχωρέω 

ἐγχωρέω 

συγχωρέω 
παρασυγχωρέω 
περισυγχωρέω 
ἀποσυγχωρέω 

προσσυγχωρέω 
ἐπιχωρέω 

συνεπιχωρέω 
περιχωρέω 

ἀντιπεριχωρέω 
ἀντιχωρέω 

ἐκχωρέω 
προεκχωρέω 

ἐπεκχωρέω 
ὑπεκχωρέω 
φιλοχωρέω 

ἐμφιλοχωρέω 
στενοχωρέω 

καταστενοχωρέω 
ἀποστενοχωρέω 

συστενοχωρέω 
ἀποχωρέω 

συναποχωρέω 
προαποχωρέω 

ὑποχωρέω 
ἀνθυποχωρέω 
συνυποχωρέω 

προχωρέω 
συμπροχωρέω 

αὐτοχωρέω 
ὑπερχωρέω 

εἰσχωρέω 
προσχωρέω 
εὐρυχωρέω 

σέω 
εἰσέω 
μισέω 

διαμισέω 
ἀντιμισέω 

ἐκμισέω 
συμμισέω 

ἀλληλομισέω 
ἀπομισέω 

ὑπερμισέω 
προσμισέω 



 

  

νοσέω 
διανοσέω 
ἀνανοσέω 
ἐπινοσέω 

συννοσέω 
φιλονοσέω 
ἀπονοσέω 
ὑπονοσέω 

μακρονοσέω 
προνοσέω 

ὑπερνοσέω 
θαρσέω 

ἀθαρσέω 
ἀναθαρσέω 

καταθαρσέω 
ἐπιθαρσέω 

ὑπερθαρσέω 
προσθαρσέω 

εὐθαρσέω 
ἀοσσέω 

ὁμογλωσσέω 
χαριτογλωσσέω 

φιλομουσέω 
χρηστομουσέω 

ἀτέω 
βατέω 

παραβατέω 
παραιβατέω 

ὀρειβατέω 
ἀγχιβατέω 

ἐμβατέω 
κενεμβατέω 

αἰθερεμβατέω 
ἐνεργοβατέω 

πεζοβατέω 
ὀρθοβατέω 

σκαιοβατέω 
φοινικοβατέω 

καλοβατέω 
μηλοβατέω 

οὐρανοβατέω 
σκηνοβατέω 

κρημνοβατέω 
ὀνοβατέω 

πτερνοβατέω 
βουνοβατέω 

ὑγροβατέω 
ἀνδροβατέω 

δενδροβατέω 
αἰθεροβατέω 

ἀκροβατέω 
χοροβατέω 

πετροβατέω 
χωροβατέω 
νωτοβατέω 

ἀμφισβατέω 
ναυβατέω 

τραχυβατέω 
τρηχυβατέω 

μαρμαρεργατέω 
φθατέω 

δυσιατέω 
ἁρμελατέω 

ἀγηλατέω 
ἡγηλατέω 

ζευγηλατέω 
λεηλατέω 

ξενηλατέω 
ποινηλατέω 

ῥινηλατέω 
ὀνηλατέω 

κυνηλατέω 
ἰχνηλατέω 

ἁμαξηλατέω 
βοηλατέω 

ἱππηλατέω 
κωπηλατέω 

διακωπηλατέω 
ἀνδρηλατέω 
σφυρηλατέω 

ἀποσφυρηλατέω 
διφρηλατέω 
ψυχρηλατέω 

ἁρματηλατέω 
στρατηλατέω 

τροχηλατέω 
ἑτεροπλατέω 

μονοπραγματέω 

πολυπραγματέω 
λευκοφλεγματέω 

ὁμοδογματέω 
εὐκληματέω 

πολυκληματέω 
εὐληματέω 
ἀχρηματέω 

φιλοχρηματέω 
εὐχρηματέω 

πολυχρηματέω 
μονοσχηματέω 

δυσειματέω 
εὐειματέω 

φιλογραμματέω 
ἐμματέω 

κατεμματέω 
πυκνομματέω 

αὐτοματέω 
εὐκερματέω 

ἑτεροχρωματέω 
λυσισωματέω 
φιλοσωματέω 

εὐσωματέω 
βιαιοθανατέω 

δυσθανατέω 
εὐθανατέω 

δυνατέω 
ἀδυνατέω 

ἐξαδυνατέω 
προεξαδυνατέω 

προαδυνατέω 
πατέω 

διαπατέω 
ἀναπατέω 

καταπατέω 
περιπατέω 

διαπεριπατέω 
παραπεριπατέω 

ἐμπεριπατέω 
συμπεριπατέω 
προπεριπατέω 

ἀντιπατέω 
λακπατέω 

ἐκπατέω 

ἐμπατέω 
συμπατέω 

πηλοπατέω 
ληνοπατέω 
ἀποπατέω 

ἐναποπατέω 
ἐξαποπατέω 

προπατέω 
εὐμοιρατέω 

κρατέω 
ἀκρατέω 

διακρατέω 
ἀνακρατέω 

παρακρατέω 
κατακρατέω 

ἐγκρατέω 
συγκρατέω 
ἐπικρατέω 

συνεπικρατέω 
ἀντεπικρατέω 

περικρατέω 
ἀντικρατέω 

ἀμφικρατέω 
ὑψικρατέω 

ἀνθοκρατέω 
χρονοκρατέω 

ἀποκρατέω 
τοποκρατέω 
ἱπποκρατέω 

καθιπποκρατέω 
χειροκρατέω 

προκρατέω 
ἰσοκρατέω 

ἀνισοκρατέω 
θαλασσοκρατέω 

παντοκρατέω 
σεβαστοκρατέω 

τειχοκρατέω 
ὑπερκρατέω 

ναυκρατέω 
πολυκρατέω 

σωκρατέω 
παλιμπρατέω 
λιποστρατέω 



 

  

ἀστατέω 
ἀντιδιαστατέω 
δυσδιαστατέω 

ἀναστατέω 
παραστατέω 

συμπαραστατέω 
ἀκαταστατέω 

ἐπιστατέω 
ἐργεπιστατέω 

συνεργεπιστατέω 
συνεπιστατέω 
ὑπεπιστατέω 

αὐτεπιστατέω 
ἀντιστατέω 

παλινστατέω 
ζυγοστατέω 

ἐμποδοστατέω 
ὀρθοστατέω 

ἐπιβωμιοστατέω 
ἀντιοστατέω 

ἀμπελοστατέω 
ὀβολοστατέω 

αὐλοστατέω 
ἐναυλοστατέω 
ἐναυλοστατέω 

λινοστατέω 
ἀποστατέω 

χοροστατέω 
προστατέω 

ἀρχιπροστατέω 
ἰσοστατέω 

αὐτοστατέω 
πρωτοστατέω 

διχοστατέω 
ὑπερστατέω 

δυστατέω 
συστατέω 

ἀσυστατέω 
ἀφατέω 

χατέω 
δρομαγετέω 

ποδηγετέω 
συμποδηγετέω 

κυνηγετέω 

συγκυνηγετέω 
ἐκκυνηγετέω 

ἀρχηγετέω 
εὐεργετέω 

διευεργετέω 
ἐνευεργετέω 

συνευεργετέω 
προευεργετέω 

προσευεργετέω 
κατευεργετέω 
ἀντευεργετέω 
σπογγοδετέω 
σιδηροδετέω 

ἀθετέω 
συναθετέω 
προαθετέω 

ὑπεραθετέω 
ἀσυγκαταθετέω 

ἀσυνθετέω 
εὐσυνθετέω 

λογοθετέω 
ἐλαιοθετέω 

ὁριοθετέω 
υἱοθετέω 

ἀθλοθετέω 
αὐλοθετέω 
νομοθετέω 

διανομοθετέω 
κατανομοθετέω 

ἐπινομοθετέω 
ἀντινομοθετέω 
συννομοθετέω 
προνομοθετέω 

προσνομοθετέω 
θεσμοθετέω 

διαθεσμοθετέω 
ὠμοθετέω 

ὀργανοθετέω 
ἀγωνοθετέω 

διαγωνοθετέω 
θημωνοθετέω 

τοποθετέω 
ἱεροθετέω 
ὁροθετέω 

θυγατροθετέω 
ἀστροθετέω 

ὡροθετέω 
ὀνοματοθετέω 

συμψηφοθετέω 
ζωοθετέω 

ἀνυπερθετέω 
προσθετέω 

ἀπροσθετέω 
ἐπιπροσθετέω 

δυσθετέω 
εὐθετέω 

διευθετέω 
νουθετέω 

ἀντινουθετέω 
ὑπονουθετέω 

ἀμφιετέω 
ἐντελετέω 

θηρολετέω 
χολημετέω 
ἐπαινετέω 

συνευνετέω 
ἀσυνετέω 

χαμαιπετέω 
δυσπετέω 

ἀποδυσπετέω 
γονυπετέω 

νυκτηγρετέω 
συνηρετέω 
ὑπηρετέω 

ἀνθυπηρετέω 
συνυπηρετέω 

ἐξυπηρετέω 
προϋπηρετέω 

ἀντηρετέω 
ἀφαιρετέω 

κρετέω 
κωλακρετέω 

πυρετέω 
πολυετέω 

δυσανασχετέω 
ἀμφισβητέω 

διαμφισβητέω 
ἐπαμφισβητέω 

ὑπεραμφισβητέω 
ἀνυποδητέω 

ζητέω 
διαζητέω 
ἀναζητέω 

συναναζητέω 
προσαναζητέω 

παραζητέω 
καταζητέω 

ἐπιζητέω 
συνεπιζητέω 

προσεπιζητέω 
ἀντιζητέω 

ἐκζητέω 
ὑποζητέω 
προζητέω 

προσζητέω 
συζητέω 

ἀναισθητέω 
ἐξαναισθητέω 
δυσαισθητέω 

εὐαισθητέω 
θεοκλητέω 

ἀτλητέω 
θεομητέω 

δυσθνητέω 
ἀκινητέω 

δυσκινητέω 
ἀφωνητέω 

ἀπρονοητέω 
ὀνειραιτητέω 

αἰτέω 
κρεοδαιτέω 
αἱμοδαιτέω 

διαιτέω 
ἐπαναιτέω 

ἐναιτέω 
συναιτέω 

ἐξαιτέω 
προεξαιτέω 
ἀντεξαιτέω 

προαιτέω 
ἀπαιτέω 

συναπαιτέω 



 

  

ἐξαπαιτέω 
ὑπεραπαιτέω 
προσαπαιτέω 

ἀνταπαιτέω 
ἐπαιτέω 

προσαιτέω 
μεταιτέω 
ἀνταιτέω 

εὐμελιτέω 
γονυκλιτέω 

παρακοιτέω 
ἐγκοιτέω 

χαμαικοιτέω 
ἐπικοιτέω 
ἐκκοιτέω 

στιβαδοκοιτέω 
αἰθριοκοιτέω 

χαμοκοιτέω 
φορμοκοιτέω 

μονοκοιτέω 
ἀποκοιτέω 

ἀνδροκοιτέω 
δευτεροκοιτέω 
σκληροκοιτέω 
λαθροκοιτέω 

δυσκοιτέω 
πολυκοιτέω 
ὀρειφοιτέω 

γλωσσοχαριτέω 
σιτέω 

ἀσιτέω 
προασιτέω 
παρασιτέω 
ὀλιγοσιτέω 
κρεοσιτέω 
ὁμοσιτέω 

μονοσιτέω 
ἀποσιτέω 
λιποσιτέω 

ἀλφιτοσιτέω 
ἀρτοσιτέω 
προσσιτέω 

συσσιτέω 
ἀποσυσσιτέω 

βραδυσιτέω 
εὐσιτέω 

πολυσιτέω 
ἀτιτέω 

φειδαλφιτέω 
κτέω 

πολυγαλακτέω 
ὑλακτέω 

καθυλακτέω 
ἀνθυλακτέω 

περιυλακτέω 
συνυλακτέω 

ἐξυλακτέω 
προϋλακτέω 

προσυλακτέω 
ἀφυλακτέω 
ἐφυλακτέω 

δυσφυλακτέω 
ἀγανακτέω 

διαγανακτέω 
συναγανακτέω 

ἐξαγανακτέω 
ἐπαγανακτέω 
ὑπαγανακτέω 

ὑπεραγανακτέω 
προσαγανακτέω 

ἀνταγανακτέω 
χειρωνακτέω 

ἐξακτέω 
ἀταρακτέω 
ἀπρακτέω 

ζημιοπρακτέω 
εὐπρακτέω 

πυρακτέω 
ἀτακτέω 

διατακτέω 
λιποτακτέω 

ἀνυποτακτέω 
εὐτακτέω 

διευτακτέω 
ἀπευτακτέω 

παρευτακτέω 
ἀφθεγκτέω 

ὀλιγεκτέω 

καλλιλεκτέω 
πεζολεκτέω 
ὀρθολεκτέω 

καιριολεκτέω 
κυριολεκτέω 
κοινολεκτέω 

ὀνειρολεκτέω 
ἡμεκτέω 

περιημεκτέω 
πλεονεκτέω 

καταπλεονεκτέω 
ἀντιπλεονεκτέω 

μειονεκτέω 
πεκτέω 

ὀρεκτέω 
ἀνορεκτέω 

ἀπροσεκτέω 
εὐεκτέω 

καχεκτέω 
ὁμοιοκαταληκτέω 
μακροκαταληκτέω 

σφαιροπαικτέω 
ψηφοπαικτέω 
τροχοπαικτέω 

λιθοδικτέω 
φιλενδεικτέω 

δακτυλοδεικτέω 
εὐθικτέω 

κατευθικτέω 
ἀτευκτέω 

ἀποτευκτέω 
ἀλυκτέω 

σκαρδαμυκτέω 
ἀσκαρδαμυκτέω 

σκορδαμυκτέω 
ἀσφυκτέω 

μικροσφυκτέω 
ἐργοδιωκτέω 

φθειροτρωκτέω 
νακοτιλτέω 

εὐαντέω 
συκοφαντέω 

παρασυκοφαντέω 
κατασυκοφαντέω 

ἐπισυκοφαντέω 
συνεπισυκοφαντέω 

προσσυκοφαντέω 
συσσυκοφαντέω 

ἱεροφαντέω 
σεβαστοφαντέω 

αὐθεντέω 
διαυθεντέω 

ὑπεραυθεντέω 
κεντέω 

διακεντέω 
προδιακεντέω 

παρακεντέω 
κατακεντέω 

ἐγκεντέω 
συγκεντέω 

περικεντέω 
ἐκκεντέω 

συνεκκεντέω 
ἀποκεντέω 
ὑποκεντέω 

ἀναισχυντέω 
προαναισχυντέω 

ἀπαναισχυντέω 
ἀπαισχυντέω 

βοτέω 
ἐμβοτέω 

μηλοβοτέω 
κρεαδοτέω 
ἐργοδοτέω 
κρεοδοτέω 
χρεοδοτέω 

μισθοδοτέω 
καταμισθοδοτέω 

δικαιοδοτέω 
ὁπλοδοτέω 

σταθμοδοτέω 
χρησμοδοτέω 
γνωμοδοτέω 
ἱκανοδοτέω 

οἰνοδοτέω 
θοινοδοτέω 
κληροδοτέω 

κατακληροδοτέω 



 

  

χειροδοτέω 
δωροδοτέω 

σιτοδοτέω 
πλουτοδοτέω 

κοτέω 
παρακοτέω 

ἐγκοτέω 
παλιγκοτέω 

ἐπικοτέω 
ἀντικοτέω 
ἐπισκοτέω 

ἀντισκοτέω 
προσκοτέω 

ἐμμοτέω 
ὁρκωμοτέω 

νοτέω 
δυσκαταποτέω 

κλεψιποτέω 
ὀλιγοποτέω 

φαρμακοποτέω 
χειλοποτέω 
φιλοποτέω 
οἰνοποτέω 

λαβροποτέω 
ὑδροποτέω 

προϋδροποτέω 
ὀροποτέω 

ὀρροποτέω 
ψυχροποτέω 

ζωροποτέω 
ὑδατοποτέω 

αἱματοποτέω 
ἀκρατοποτέω 

γαλακτοποτέω 
νηστοποτέω 

δεσποτέω 
οἰκοδεσποτέω 
φιλοδεσποτέω 

πολυποτέω 
ἁβροτέω 

κροτέω 
διακροτέω 
ἀνακροτέω 

παρακροτέω 

κατακροτέω 
ἐγκροτέω 

συγκροτέω 
ἐπισυγκροτέω 

ἐπικροτέω 
συνεπικροτέω 

περικροτέω 
ἀρτικροτέω 

ἐκκροτέω 
ἀποκροτέω 
χειραπτέω 
ἀβλεπτέω 

λοξοβλεπτέω 
δυσβλεπτέω 
ὀξυβλεπτέω 

δραγματοκλεπτέω 
ἀπεπτέω 

δυσπεπτέω 
βραδυπεπτέω 

εὐπεπτέω 
προευπεπτέω 

ἀνεπιστρεπτέω 
ἀσεπτέω 

ἀκαταληπτέω 
προσωποληπτέω 

ἀνδροληπτέω 
δωροληπτέω 
φιλαλειπτέω 

χειραλειπτέω 
ῥιπτέω 

ἐκριπτέω 
συναναρριπτέω 
ἐπικαταρριπτέω 

ἐπιρριπτέω 
προσριπτέω 

ἀελπτέω 
αὐτοπτέω 

ὀνειραυτοπτέω 
φιλοσκωπτέω 

ἀκαρτέω 
ἁμαρτέω 

ἐφαμαρτέω 
ὁμαρτέω 

συνομαρτέω 

παρομαρτέω 
συμπαρομαρτέω 

προσομαρτέω 
ἐφομαρτέω 

ὐμαρτέω 
νυκτεγερτέω 

ἀορτέω 
κορτέω 

μηναγυρτέω 
μητραγυρτέω 

ἀμφικυρτέω 
ἀλαστέω 

ἀπαλαστέω 
ἐπαλαστέω 

φελλοχαλαστέω 
ἀβλαστέω 

ἀναβλαστέω 
δυσαναβλαστέω 

ὀψιβλαστέω 
πρωϊβλαστέω 

ἐκβλαστέω 
κακοβλαστέω 
ὁμοβλαστέω 

εὐβλαστέω 
ἀγελαστέω 

θεοπλαστέω 
μυθοπλαστέω 
ἀγυιοπλαστέω 
τυφλοπλαστέω 

εἰδωλοπλαστέω 
κοσμοπλαστέω 

θηροπλαστέω 
κηροπλαστέω 

σωματοπλαστέω 
τυφοπλαστέω 

ζῳοπλαστέω 
ἀμναστέω 

φιλογυμναστέω 
νευροσπαστέω 

παιδεραστέω 
καταπαιδεραστέω 

γυναικεραστέω 
φιλεραστέω 
δημεραστέω 

δυσαρεστέω 
εὐαρεστέω 

συνευαρεστέω 
ἀμνηστέω 
ἀχρηστέω 

δυσχρηστέω 
εὐχρηστέω 

προευχρηστέω 
παλαιστέω 
ἀλογιστέω 

εὐλογιστέω 
δυσπειστέω 

ἀθεμιστέω 
ἀρχερανιστέω 

δευτεραγωνιστέω 
τριταγωνιστέω 
ἀνταγωνιστέω 

πρωταγωνιστέω 
ἀπιστέω 

διαπιστέω 
προσαπιστέω 
κακελπιστέω 

ἀνελπιστέω 
δυσελπιστέω 

δυσπιστέω 
ἀναριστέω 
ἀχαριστέω 

ἀποχαριστέω 
εὐχαριστέω 

ἀπευχαριστέω 
ὑπερευχαριστέω 

φιλεριστέω 
ἀοριστέω 

πετευριστέω 
ἀχωριστέω 

ἀφροντιστέω 
ἀναρμοστέω 

διαναρμοστέω 
εὐαρμοστέω 

νοστέω 
ἀνανοστέω 

κατανοστέω 
παλινοστέω 
περινοστέω 



 

  

συμπερινοστέω 
ἀπονοστέω 
ὑπονοστέω 

ὁλοκαυστέω 
λυχνοκαυστέω 

ἀψαυστέω 
ἀκροβυστέω 
οἰνογευστέω 

πηλοδευστέω 
λιθολευστέω 

ἀδιαπνευστέω 
φιλοπευστέω 

χρησμοπευστέω 
ὁμορρευστέω 

ψευστέω 
ἀψευστέω 

ὠτακουστέω 
νηκουστέω 

ἀνηκουστέω 
χρεωστέω 

φιλαναγνωστέω 
ἀρρωστέω 

συναρρωστέω 
εὐρωστέω 

ψευδογλωττέω 
εὐγλωττέω 

ἀϋτέω 
ἀπενιαυτέω 
ἡλιοκαυτέω 
ὁλοκαυτέω 

λυχνοκαυτέω 
ἱεροκαυτέω 

μηροκαυτέω 
πισσοκαυτέω 

φιλαυτέω 
ἀναϋτέω 

ταχυναυτέω 
ἐπαϋτέω 

προσαυτέω 
ἀμφαϋτέω 

τρωγλοδυτέω 
λωποδυτέω 
ἀπαιδευτέω 

συναπαιδευτέω 

καλλιθυτέω 
οὐλοθυτέω 
ξενοθυτέω 
ἱπποθυτέω 

ἀνθρωποθυτέω 
ἱεροθυτέω 

ἀρχιεροθυτέω 
ταυροθυτέω 

ζωοθυτέω 
βουθυτέω 

ὀμβροβλυτέω 
θεοκλυτέω 

κοιλιολυτέω 
ἀκρολυτέω 

εὐλυτέω 
διευλυτέω 
ἐξευλυτέω 

ἀπευλυτέω 
χρεωλυτέω 

ἀλουτέω 
ἀκολουτέω 

θερμολουτέω 
ψυχρολουτέω 

πλουτέω 
φιλοπλουτέω 
ὑπερπλουτέω 

παλισσυτέω 
ζωοφυτέω 

ζωφυτέω 
ῥινεγχυτέω 
ἐλαιοχυτέω 
κηροχυτέω 

ἀωτέω 
συβωτέω 

κατασυβωτέω 
λωτέω 

βοωτέω 
ὑδροπωτέω 

ὑδατοπωτέω 
εὐχρωτέω 

αὐξιφωτέω 
πλησιφωτέω 
λειψιφωτέω 

εὐσκευέω 

κυέω 
παρακυέω 

ἐπικυέω 
ἐκκυέω 

ἀρρενοκυέω 
ἀποκυέω 
προκυέω 

μυέω 
ἐμμυέω 

συμμυέω 
προμυέω 

λουέω 
διαπυέω 

ἐκπυέω 
ἐμπυέω 

ἀποπυέω 
γονορρυέω 

πτερορρυέω 
ταχυπτερορρυέω 

τριχορρυέω 
ῥιζοφυέω 

ἀκανθοφυέω 
ὀρθοφυέω 

σαρκοφυέω 
φυλλοφυέω 

σπερμοφυέω 
δενδροφυέω 

πτεροφυέω 
μακροφυέω 

κερατοφυέω 
ὀδοντοφυέω 
βλαστοφυέω 

τριχοφυέω 
ἀνατριχοφυέω 

θαλασσοβαφέω 
βουσκαφέω 
σκιαγραφέω 

καταναγραφέω 
παρασυγγραφέω 

καλλιγραφέω 
λαογραφέω 

διφθογγογραφέω 
λογογραφέω 

ψευδογραφέω 

πεζογραφέω 
ἠθογραφέω 

ἀνθογραφέω 
ὀρθογραφέω 
μυθογραφέω 

τιμαιογραφέω 
στοιχειογραφέω 

ὁμοιογραφέω 
ἱστοριογραφέω 
πινακογραφέω 

ἑλικογραφέω 
λευκογραφέω 

μεγαλογραφέω 
στηλογραφέω 

ποικιλογραφέω 
φιλογραφέω 
ψιλογραφέω 

κυκλογραφέω 
σιλλογραφέω 

γρυλλογραφέω 
ὁλογραφέω 

τιμογραφέω 
ὁμογραφέω 

νομογραφέω 
σκηνογραφέω 
εἰκονογραφέω 
χρονογραφέω 
τορνογραφέω 
τεχνογραφέω 
πυξογραφέω 

λοιπογραφέω 
τοπογραφέω 

φλυαρογραφέω 
ἀνθηρογραφέω 

κηρογραφέω 
χειρογραφέω 

παραχειρογραφέω 
συγχειρογραφέω 
ἐπιχειρογραφέω 

ὑποχειρογραφέω 
μικρογραφέω 

συγκεντρογραφέω 
ὑποχυρογραφέω 

ψυχρογραφέω 



 

  

χωρογραφέω 
δογματογραφέω 

ἐγκληματογραφέω 
γενηματογραφέω 

ὑπομνηματογραφέω 
σχηματογραφέω 

τερατογραφέω 
πολιτογραφέω 

πλαστογραφέω 
ταὐτογραφέω 

ἰωτογραφέω 
διχογραφέω 

κατατειχογραφέω 
κατατοιχογραφέω 

πολυγραφέω 
δασυγραφέω 

βραχυγραφέω 
γεωγραφέω 

ζωγραφέω 
διαζωγραφέω 
ἀναζωγραφέω 

προαναζωγραφέω 
προσαναζωγραφέω 

παραζωγραφέω 
ἐνζωγραφέω 

ἀποζωγραφέω 
ὑποζωγραφέω 

νευροραφέω 
δικορραφέω 

δολορραφέω 
μηχανορραφέω 
σχοινορραφέω 

σκιατραφέω 
εὐτραφέω 

σαφέω 
διασαφέω 

ἐπιδιασαφέω 
προδιασαφέω 

προσδιασαφέω 
ἀποσαφέω 

ἐπιταφέω 
κενοταφέω 

νεκροταφέω 
συνηρεφέω 

ἀψεφέω 
κατηφέω 

ὁμοψηφέω 
ξηραλοιφέω 
μυραλοιφέω 

πισσαλοιφέω 
τιμαλφέω 

ἀτιμαλφέω 
φιλαδελφέω 

σπαναδελφέω 
περιδνοφέω 

ῥοφέω 
ἐκροφέω 

συνεκροφέω 
ἐπεκροφέω 
ὁμοροφέω 

ἀναρροφέω 
καταρροφέω 

ἐπιρροφέω 
προσεπιρροφέω 

ἀπορροφέω 
ψυχορροφέω 

ἀτροφέω 
σκιατροφέω 

κοματροφέω 
συνατροφέω 

συντροφέω 
ζευγοτροφέω 

καταζευγοτροφέω 
ὀρτυγοτροφέω 

παιδοτροφέω 
ῥιζοτροφέω 

ὀρυζοτροφέω 
ὀρνιθοτροφέω 

σκιοτροφέω 
νηπιοτροφέω 
θηριοτροφέω 
κακοτροφέω 

ἀναγκοτροφέω 
ἁλοτροφέω 

καμηλοτροφέω 
φιλοτροφέω 

πωλοτροφέω 
πολεμοτροφέω 

κομοτροφέω 
ὀρφανοτροφέω 

παρθενοτροφέω 
ξενοτροφέω 

κτηνοτροφέω 
τεκνοτροφέω 
μονοτροφέω 

πωγωνοτροφέω 
ἱπποτροφέω 

καθιπποτροφέω 
τεθριπποτροφέω 

γηροτροφέω 
ἐγγηροτροφέω 

ἀντιγηροτροφέω 
θηροτροφέω 

κουροτροφέω 
ὀπωροτροφέω 
νεοσσοτροφέω 

θρεμματοτροφέω 
ἁρματοτροφέω 

γαλακτοτροφέω 
συγγαλακτοτροφέω 

βρεφοτροφέω 
νυμφοτροφέω 

ζῳοτροφέω 
στροφέω 

ζυγαστροφέω 
περιστροφέω 
ἡνιοστροφέω 

οἰακοστροφέω 
βωλοστροφέω 
δημοστροφέω 

ἀνθυποστροφέω 
ἀρτοστροφέω 

γλωττοστροφέω 
νωτοστροφέω 

εὐτροφέω 
συνευτροφέω 
λαγωτροφέω 

ὁμωροφέω 
συνασοφέω 

θεοσοφέω 
φιλοσοφέω 

καταφιλοσοφέω 

ἀντιφιλοσοφέω 
ἐμφιλοσοφέω 

συμφιλοσοφέω 
ὑπερφιλοσοφέω 
προσφιλοσοφέω 

ψοφέω 
διαψοφέω 
ἀναψοφέω 

παραψοφέω 
καταψοφέω 

ἐπιψοφέω 
περιψοφέω 

ἐμψοφέω 
συμψοφέω 
ἀποψοφέω 
ὑποψοφέω 

ἀγλαομορφέω 
ἀλλομορφέω 
τοκογλυφέω 

καλαμογλυφέω 
ἱερογλυφέω 
ὁρογλυφέω 
ἐπιρρυφέω 
νοσοτυφέω 

κωφέω 
ἐκκωφέω 

ἐθελοκωφέω 
ἑτεροκωφέω 

ὠτοκωφέω 
δυσκωφέω 

λωφέω 
μεταλωφέω 

χέω 
ἀχέω 

ἀδαχέω 
ἰαχέω 

διαχέω 
καταδιαχέω 

συνδιαχέω 
ἀντιαχέω 

βουλαχέω 
διαμαχέω 

προσδιαμαχέω 
σκιαμαχέω 



 

  

πυγμαχέω 
ἐπιμαχέω 

πυριμαχέω 
ἐγερσιμαχέω 
γνωσιμαχέω 

ἀντιμαχέω 
ἁψιμαχέω 

συνεκμαχέω 
παλιμμαχέω 

συμμαχέω 
συλλαβομαχέω 
φαλαγγομαχέω 

λογομαχέω 
πυργομαχέω 

ζυγομαχέω 
φυγομαχέω 

θεομαχέω 
πεζομαχέω 

καταπεζομαχέω 
βιαιομαχέω 
σκιομαχέω 

βιβλιομαχέω 
θηριομαχέω 

κριομαχέω 
πλουσιομαχέω 

κακομαχέω 
δικομαχέω 

ἀδικομαχέω 
φιλομαχέω 

συμβαλλομαχέω 
ὁπλομαχέω 

ὑλομαχέω 
καταπυγμομαχέω 

νομομαχέω 
ἑρμομαχέω 
θυμομαχέω 
μονομαχέω 

διαμονομαχέω 
καταμονομαχέω 

δαιμονομαχέω 
ὑπνομαχέω 
κυνομαχέω 

φωνομαχέω 
τοπομαχέω 

ἱππομαχέω 
καθιππομαχέω 

ἐνιππομαχέω 
σφαιρομαχέω 

μαχαιρομαχέω 
χειρομαχέω 

προμαχέω 
πυρομαχέω 

θαλασσομαχέω 
ἁρματομαχέω 
σωματομαχέω 
δορατομαχέω 

νυκτομαχέω 
πυκτομαχέω 
σκοτομαχέω 

στομαχέω 
κακοστομαχέω 

εὐστομαχέω 
αὐτομαχέω 

καταπλουτομαχέω 
τειχομαχέω 
ψυχομαχέω 
ὑπερμαχέω 

δυσμαχέω 
ναυμαχέω 

διαναυμαχέω 
καταναυμαχέω 

συγκαταναυμαχέω 
ἐνναυμαχέω 

συνναυμαχέω 
προναυμαχέω 

εὐθυμαχέω 
ἀναχέω 

καναχέω 
συναναχέω 

ἐπαναχέω 
στεναχέω 

καταστεναχέω 
περιστεναχέω 

στοναχέω 
ἀναστοναχέω 

καταστοναχέω 
ἐπιστοναχέω 

περιστοναχέω 

συστοναχέω 
ἀνισοπαχέω 

παραχέω 
καταχέω 

μετακαταχέω 
ἐγκαταχέω 

ἐπικαταχέω 
περικαταχέω 
ὑποκαταχέω 

προσκαταχέω 
καταταχέω 

μεταχέω 
ἰσοταχέω 
λιμαγχέω 

ἐγχέω 
ἐπεγχέω 

παρεγχέω 
προσεγχέω 

μετεγχέω 
ἀντεγχέω 

ὀγχέω 
μοιρολογχέω 

εὐλογχέω 
συγχέω 

διασυγχέω 
παρασυγχέω 

ἐπισυγχέω 
ὑποσυγχέω 
προσυγχέω 
ἐνδελεχέω 

ἠχέω 
διηχέω 

περιηχέω 
ἀντιπεριηχέω 

ἀνηχέω 
ἐνηχέω 

συνηχέω 
ἐξηχέω 

τραυλοηχέω 
προηχέω 

ἀπηχέω 
ἐναπηχέω 

ἐπηχέω 
συνεπηχέω 

προσεπηχέω 
ἀντεπηχέω 

μελιττοπηχέω 
ὑπηχέω 

ὑπερηχέω 
προσηχέω 

κατηχέω 
ἀντηχέω 
ὑψηχέω 

τειχέω 
φιλογλιχέω 

μιχέω 
ὀμιχέω 

κωμῳδολοιχέω 
διατοιχέω 
ἀνατοιχέω 

ἀνισοτοιχέω 
στοιχέω 

περιστοιχέω 
ἀντιστοιχέω 
ἰσοστοιχέω 
συστοιχέω 

ἐπιχέω 
προεπιχέω 
παρεπιχέω 

προσεπιχέω 
περιχέω 
ἀτριχέω 

αἰγοτριχέω 
ξανθοτριχέω 
ὀρθοτριχέω 
λειοτριχέω 

λευκοτριχέω 
οὐλοτριχέω 
λιποτριχέω 

δρακοντοτριχέω 
ἀμφιχέω 

ἰακχέω 
ὑποκακχέω 

ἐκχέω 
διεκχέω 

συνεκχέω 
προεκχέω 

ἐπεκχέω 



 

  

ὑπεκχέω 
παρεκχέω 

ὑπερεκχέω 
ὀκχέω 

ὀχέω 
ξενοδοχέω 

ποδοχέω 
γηοχέω 

ἡνιοχέω 
συνηνιοχέω 
ὑφηνιοχέω 
ἀντιλοχέω 

βωμολοχέω 
ναυλοχέω 

ἀνοχέω 
συνοχέω 
ἀποχέω 

συναποχέω 
ἐξαποχέω 

ὑποχέω 
προϋποχέω 

ἀβροχέω 
ἐπιβροχέω 

συμβροχέω 
νειλοβροχέω 

ὑπεροχέω 
προχέω 

καταπροχέω 
ἐπιπροχέω 
ἐκπροχέω 

συμπροχέω 
ὑποπροχέω 
ἐγκατοχέω 

θυμοκατοχέω 
ἀστοχέω 

καταστοχέω 
εὐστοχέω 

διευστοχέω 
κατευστοχέω 

εὐοχέω 
ἀλαβαρχέω 
ἐφηβαρχέω 

ὑπεφηβαρχέω 
λεμβαρχέω 

παγαρχέω 
ὀλιγαρχέω 
φυγαρχέω 

δεκαδαρχέω 
Ἑλλαδαρχέω 

λαμπαδαρχέω 
σπονδαρχέω 
σπουδαρχέω 

πεζαρχέω 
πειθαρχέω 
χιλιαρχέω 

πολιαρχέω 
ἀρχιπολιαρχέω 

εὐθενιαρχέω 
ταξιαρχέω 

φρατριαρχέω 
πανηγυριαρχέω 

δωριαρχέω 
γυμνασιαρχέω 

ἀντιγυμνασιαρχέω 
αἱρεσιαρχέω 

νησιαρχέω 
συμποσιαρχέω 

ἑστιαρχέω 
φοινικαρχέω 

νεανισκαρχέω 
φωκαρχέω 
ἀγελαρχέω 

λαυκελαρχέω 
εἰλαρχέω 
φιλαρχέω 

σχολαρχέω 
βουλαρχέω 
φυλαρχέω 

πολεμαρχέω 
δημαρχέω 
νομαρχέω 
κωμαρχέω 
γεναρχέω 

λιμεναρχέω 
σκηναρχέω 

εἰρηναρχέω 
ταραντιναρχέω 

μοναρχέω 

συμμοναρχέω 
μουναρχέω 

ἀννωναρχέω 
τοξαρχέω 
ἐπαρχέω 

μολπαρχέω 
τοπαρχέω 
ἱππαρχέω 

ὑποϊππαρχέω 
τριηραρχέω 

ἐπιτριηραρχέω 
συντριηραρχέω 

τετραρχέω 
φρουραρχέω 

θιασαρχέω 
στραταρχέω 
τελεταρχέω 
φρηταρχέω 
πολιταρχέω 

σιταρχέω 
πανταρχέω 

κονβενταρχέω 
πεντηκονταρχέω 

πονταρχέω 
ἑκατονταρχέω 

ποταρχέω 
ἀρισταρχέω 
ξυσταρχέω 
αὐταρχέω 

ἀλυταρχέω 
πρωταρχέω 

ναυαρχέω 
δικτυαρχέω 

τρικτυαρχέω 
χελληστυαρχέω 

τριττυαρχέω 
κληρουχαρχέω 

περισπερχέω 
ὑπερχέω 

λογολεσχέω 
ἀδολεσχέω 

ἐναδολεσχέω 
συναδολεσχέω 
παραδολεσχέω 

καταδολεσχέω 
μεταρσιολεσχέω 

στενολεσχέω 
μετεωρολεσχέω 

εἰσχέω 
ἐπεισχέω 

παρεισχέω 
προσχέω 

αὐχέω 
μεγαλαυχέω 

ἐναυχέω 
ἐξαυχέω 
ἐπαυχέω 

ὑπεραυχέω 
καταυχέω 
ὑψαυχέω 

τευχέω 
μηχανοτευχέω 

ἐνδομυχέω 
δᾳδουχέω 

λαμπαδουχέω 
ῥαβδουχέω 
κλῃδουχέω 
κλειδουχέω 

τροπαιουχέω 
πηδαλιουχέω 

ἑστιουχέω 
κακουχέω 
γαλουχέω 

ἀλληλουχέω 
τιμουχέω 

κληρουχέω 
κατακληρουχέω 
μετακληρουχέω 

ἀκρουχέω 
γαλακτουχέω 
βολβωρυχέω 
τυμβωρυχέω 

συντυμβωρυχέω 
γεωρυχέω 

φρεωρυχέω 
ῥιζωρυχέω 

χαλκωρυχέω 
ὀφθαλμωρυχέω 



 

  

χρυσωρυχέω 
τοιχωρυχέω 

ἐκτοιχωρυχέω 
ἀτυχέω 

συνατυχέω 
ἀγαθοτυχέω 

κακοτυχέω 
δυστυχέω 

ἐνδυστυχέω 
συνδυστυχέω 
προδυστυχέω 

εὐτυχέω 
διευτυχέω 
ἐνευτυχέω 

συνευτυχέω 
κατευτυχέω 

ἀψυχέω 
ὀλιγοψυχέω 

μαλακοψυχέω 
μεγαλοψυχέω 

φιλοψυχέω 
ὁλοψυχέω 

λιποψυχέω 
μακροψυχέω 
μικροψυχέω 

εὐψυχέω 
ἀνακωχέω 
παμωχέω 

εὐωχέω 
ψέω 

ἑψέω 
σκυλοδεψέω 
βυρσοδεψέω 

γλωττοδεψέω 
σκυτοδεψέω 

μυρεψέω 
ἀδιψέω 
εὐοψέω 

φιλοζωέω 
εὐζωέω 

πολυζωέω 
ἐρωέω 

ἐξερωέω 
ἀπερωέω 

ὑπερωέω



 

  

6 -ζω: {4160}
ἄζω 
ἅζω 

ἀάζω 
βάζω 

βαβάζω 
ἐκβαβάζω 
ἐμβαβάζω 

σαβάζω 
σαβάζω 

παρασαβάζω 
παραισαβάζω 

φλεβάζω 
κοληβάζω 

ἐγκοληβάζω 
κυρηβάζω 

ἀντιβαιβάζω 
βιβάζω 

διαβιβάζω 
συνδιαβιβάζω 
προδιαβιβάζω 

ἀναβιβάζω 
συναναβιβάζω 

ἐπαναβιβάζω 
ἀνταναβιβάζω 

παραβιβάζω 
καταβιβάζω 

συγκαταβιβάζω 
μεταβιβάζω 

ἐπιβιβάζω 
περιβιβάζω 

ἐκβιβάζω 
συνεκβιβάζω 
προεκβιβάζω 
μετεκβιβάζω 

ἐμβιβάζω 
συνεμβιβάζω 
προεμβιβάζω 

ἐπεμβιβάζω 
μετεμβιβάζω 
ἀντεμβιβάζω 

συμβιβάζω 
ἀποσυμβιβάζω 

προσυμβιβάζω 
ἀποβιβάζω 
ὑποβιβάζω 
προβιβάζω 

ὑπερβιβάζω 
εἰσβιβάζω 

προσβιβάζω 
λιβάζω 

ὀλιβάζω 
ἀπολιβάζω 

ἀμοιβάζω 
στοιβάζω 

διαστοιβάζω 
καταστοιβάζω 

ἐπιστοιβάζω 
ἐνστοιβάζω 
συστοιβάζω 

φοιβάζω 
διαφοιβάζω 

ἀποφοιβάζω 
ἀκριβάζω 

ἐξακριβάζω 
στιβάζω 
ἐκβάζω 

κασαλβάζω 
ἀθελβάζω 
στεμβάζω 
ὀκιμβάζω 
σκιμβάζω 
βομβάζω 
στοβάζω 
καρβᾴζω 
τυρβάζω 

ἀνατυρβάζω 
στυρβάζω 

ὑβάζω 
κυβάζω 

κρυβάζω 
ὠβάζω 

λωβάζω 
ἀγάζω 

μαγάζω 

λαγγάζω 
κλαγγάζω 

λογγάζω 
στεγάζω 

παραστεγάζω 
καταστεγάζω 

ἐπιστεγάζω 
ἀποστεγάζω 

συστεγάζω 
πηγάζω 

καταπηγάζω 
σιγάζω 

κατασιγάζω 
ὀργάζω 

ὀμοργάζω 
ἀνοργάζω 

προοργάζω 
ἀποργάζω 
ὑποργάζω 

αὐγάζω 
πεδαυγάζω 

διαυγάζω 
περιαυγάζω 

ἐναυγάζω 
συναυγάζω 
ἀπαυγάζω 
ἐπαυγάζω 
ὑπαυγάζω 

παραυγάζω 
ὑπεραυγάζω 

κραυγάζω 
ἀνακραυγάζω 

κατακραυγάζω 
ἐγκραυγάζω 

ἐπικραυγάζω 
ἐκκραυγάζω 

εἰσαυγάζω 
προσαυγάζω 

καταυγάζω 
μεταυγάζω 
ἀνταυγάζω 

ἐπιδιευγάζω 

ἠλυγάζω 
ἐπηλυγάζω 
ἐπιλυγάζω 

φραδάζω 
σφαδᾴζω 

ἀνασφαδάζω 
διασκεδάζω 

κατασκεδάζω 
κηδάζω 

παραψιδάζω 
σαρδάζω 

κυδάζω 
σπουδάζω 

διασπουδάζω 
ἐπισπουδάζω 

περισπουδάζω 
ἀντισπουδάζω 

ἐνσπουδάζω 
ἀποσπουδάζω 
ὑποσπουδάζω 

ὑπερσπουδάζω 
προσσπουδάζω 

συσπουδάζω 
θεάζω 

ἐπιθεάζω 
ἐνθεάζω 

συνθεάζω 
κεάζω 

διακεάζω 
ἀμφικεάζω 

λεάζω 
ἀλεάζω 
ἁλεάζω 

δελεάζω 
ὑποδελεάζω 

μελεάζω 
κολεάζω 

νεάζω 
ἀνανεάζω 

ἐπανανεάζω 
ἐνεάζω 

ἐπινεάζω 



 

  

ἐκνεάζω 
ἐννεάζω 

συννεάζω 
ὑπονεάζω 
ἐπηρεάζω 

ἐνεπηρεάζω 
προσεπηρεάζω 

ὑπηρεάζω 
στεάζω 

Ϝοιζηάζω 
λιθάζω 

παραλιθάζω 
καταλιθάζω 

μαλθάζω 
ὀλυνθάζω 

ἀποσπαρθάζω 
λυθάζω 
φθάζω 

τωθάζω 
διατωθάζω 

κατατωθάζω 
ἐπιτωθάζω 

ἀντιτωθάζω 
ἰάζω 

αἰάζω 
Ἀμυκλαϊάζω 

γενναιάζω 
ἐξαιάζω 
ἐπαιάζω 
ὑπαιάζω 

ματαιάζω 
ἐμματαιάζω 

βιάζω 
καταβιάζω 

ἐκβιάζω 
ἰαμβιάζω 
χυρβιάζω 
λεσβιάζω 

ἁγιάζω 
καθαγιάζω 

πλαγιάζω 
παραπλαγιάζω 

συναγιάζω 
ἐξαγιάζω 

κατεξαγιάζω 
αἰγιάζω 
ὀργιάζω 

γοργιάζω 
συνοργιάζω 

ἐξοργιάζω 
ἐποργιάζω 

κατοργιάζω 
ὑγιάζω 

ἐξυγιάζω 
ἀφυγιάζω 

παραγωγιάζω 
σχεδιάζω 

παρασχεδιάζω 
κατασχεδιάζω 

ἐπισχεδιάζω 
ἀποσχεδιάζω 

αὐτοσχεδιάζω 
προσσχεδιάζω 

ἰδιάζω 
συνιδιάζω 

ἐνδιάζω 
ἐξοδιάζω 

προεξοδιάζω 
διποδιάζω 

ἐκσποδιάζω 
προδιάζω 
εἰσοδιάζω 

ἐπεισοδιάζω 
ὑπερεισοδιάζω 

ἀντεισοδιάζω 
προσοδιάζω 

εὐοδιάζω 
ἐφοδιάζω 

συνεφοδιάζω 
εὐδιάζω 

ἐξευδιάζω 
παραμιξολυδιάζω 

πασσυδιάζω 
εὐωδιάζω 

εἰάζω 
σπονδειάζω 

θειάζω 
ἐπιθειάζω 

συνεπιθειάζω 
ἐκθειάζω 

συνεκθειάζω 
ἀποθειάζω 
ὑποθειάζω 

οἰκειάζω 
τελειάζω 
γενειάζω 

ὑπογενειάζω 
ἱερειάζω 

πλατειάζω 
συνεφειάζω 

ἠλιθιάζω 
ὀρνιθιάζω 

ῥοθιάζω 
ἀναρροθιάζω 

ὀρθιάζω 
ἀνορθιάζω 
ἐνορθιάζω 

συνορθιάζω 
ἐξορθιάζω 

συνεξορθιάζω 
ἐπορθιάζω 

ἀντορθιάζω 
πυθιάζω 

συνοικιάζω 
σκιάζω 

παρασκιάζω 
κατασκιάζω 

ἐπισκιάζω 
ἀποσκιάζω 
ὑποσκιάζω 

συσκιάζω 
λιάζω 

κρεμβαλιάζω 
ἀνακυμβαλιάζω 

θαλιάζω 
συναλιάζω 

Ἰταλιάζω 
ἀσχαλιάζω 

ὑποπελιάζω 
τελιάζω 
ἡλιάζω 

καθηλιάζω 

ἀνηλιάζω 
ἐξηλιάζω 

προηλιάζω 
γενεθλιάζω 

μιλιάζω 
φιλιάζω 
χιλιάζω 

καλλιάζω 
σκολιάζω 
πολιάζω 

σχολιάζω 
σχετλιάζω 

κατασχετλιάζω 
ἐπισχετλιάζω 

ἀποσχετλιάζω 
βομβυλιάζω 
καμπυλιάζω 
παππυλιάζω 
ποππυλιάζω 

χυλιάζω 
ἀνακογχυλιάζω 

χλιάζω 
ἑδωλιάζω 

ἀσκωλιάζω 
ζημιάζω 

ἀντικνημιάζω 
Ἰσθμιάζω 

Ἐρεθειμιάζω 
παροιμιάζω 

τιμιάζω 
ἐξοφθαλμιάζω 

σεβασμιάζω 
θυμιάζω 

παρωνυμιάζω 
δοχμιάζω 

περιωμιάζω 
ἐγκωμιάζω 

συνεγκωμιάζω 
προεγκωμιάζω 

ἀνιάζω 
οὐρανιάζω 
γαληνιάζω 

πανσεληνιάζω 
μηνιάζω 



 

  

ἀφηνιάζω 
χηνιάζω 

ταινιάζω 
ἐξινιάζω 

παροινιάζω 
σινιάζω 

πρεμνιάζω 
ἐφυμνιάζω 

πυννιάζω 
σινδονιάζω 

κονιάζω 
λακεδαιμονιάζω 

ἐνυπνιάζω 
σμυρνιάζω 

γειτνιάζω 
διακαυνιάζω 

σαυνιάζω 
χαυνιάζω 
σιφνιάζω 
ἐξιχνιάζω 

ἐλλυχνιάζω 
γωνιάζω 

συναλωνιάζω 
ὀψωνιάζω 

δεξιάζω 
δοιάζω 

ἐπιδοιάζω 
ἐνδοιάζω 

κοιάζω 
γλοιάζω 

γελοιάζω 
ὁμοιάζω 

ἐξομοιάζω 
παρομοιάζω 

προσομοιάζω 
πιάζω 

νηπιάζω 
ἀμφιπιάζω 

ἐκπιάζω 
σκοπιάζω 

ἀποσκοπιάζω 
ὑποπιάζω 

ἀνατροπιάζω 
ἐπανατροπιάζω 

ὑπανατροπιάζω 
ἐπιτροπιάζω 

ἀποτροπιάζω 
ὑποτροπιάζω 

Ἱππιάζω 
δορπιάζω 

ὑπωπιάζω 
λογαριάζω 

ἀναπαριάζω 
λιπαριάζω 

μεσημβριάζω 
συβριάζω 

συνεδριάζω 
ἐλευθεριάζω 

ἀπελευθεριάζω 
ἐπελευθεριάζω 

καρτεριάζω 
δευτεριάζω 

κηριάζω 
φυλακτηριάζω 
χαρακτηριάζω 

ἀγκτηριάζω 
προαγκτηριάζω 

μυκτηριάζω 
καλυπτηριάζω 
πρηστηριάζω 
χρηστηριάζω 

παραχρηστηριάζω 
πλειστηριάζω 
καυστηριάζω 

μυστηριάζω 
καυτηριάζω 

ἀκρωτηριάζω 
θριάζω 

αἰθριάζω 
διαιθριάζω 

συναιθριάζω 
ἐξαιθριάζω 

συνεξαιθριάζω 
προεξαιθριάζω 

ἀπαιθριάζω 
ἀποθριάζω 

σειριάζω 
ὀκριάζω 

κλειτοριάζω 
θεσμοφοριάζω 

διχοριάζω 
κυπριάζω 

τριάζω 
πατριάζω 

φρατριάζω 
μετριάζω 
μητριάζω 

ἐξητριάζω 
ἀλλοτριάζω 
ἀποτριάζω 
ἀροτριάζω 
ἐπουριάζω 

ἐνεχυριάζω 
ἐξενεχυριάζω 

προενεχυριάζω 
δωριάζω 

σκωριάζω 
ἐξωριάζω 
ἐπωριάζω 
εὐωριάζω 

ἐπιχωριάζω 
δεκαπλασιάζω 

δωδεκαπλασιάζω 
πολλαπλασιάζω 

συμπολλαπλασιάζω 
ἑξαπλασιάζω 

τετραπλασιάζω 
ὀκταπλασιάζω 
ἑπταπλασιάζω 

διπλασιάζω 
ἀναδιπλασιάζω 
ἐπιδιπλασιάζω 
ἐνδιπλασιάζω 

τριπλασιάζω 
πολυπλασιάζω 

πρασιάζω 
στασιάζω 

διαστασιάζω 
καταστασιάζω 

συγκαταστασιάζω 
ἐπιστασιάζω 

ἀντιστασιάζω 

ἐκστασιάζω 
προσστασιάζω 

συστασιάζω 
τελεσιάζω 

σιτηρεσιάζω 
ἀρχαιρεσιάζω 

συναρχαιρεσιάζω 
καταρχαιρεσιάζω 

ἐκκλησιάζω 
συνεκκλησιάζω 

ἐξεκκλησιάζω 
πλησιάζω 

νησιάζω 
ἐπιχερρονησιάζω 

Ἀφροδισιάζω 
ἐναφροδισιάζω 

κλισιάζω 
ἡμισιάζω 

συμποσιάζω 
ἀντισυμποσιάζω 

θυσιάζω 
ἐνθυσιάζω 

συνθυσιάζω 
διονυσιάζω 

οὐσιάζω 
ἐνθουσιάζω 

συνενθουσιάζω 
περιουσιάζω 

μουσιάζω 
συνουσιάζω 

φιλοσυνουσιάζω 
ἐξουσιάζω 

ἐνεξουσιάζω 
κατεξουσιάζω 

ἀπουσιάζω 
παρουσιάζω 

ῥυσιάζω 
πλατιάζω 

παγκρατιάζω 
διαπαγκρατιάζω 

καταπαγκρατιάζω 
ἀντιπαγκρατιάζω 

κριτιάζω 
ἀντιάζω 



 

  

συναντιάζω 
ἀπαντιάζω 
ἐπαντιάζω 
ὑπαντιάζω 

προϋπαντιάζω 
ὑπτιάζω 

αἰγυπτιάζω 
ἐνυπτιάζω 
ἐξυπτιάζω 

προϋπτιάζω 
ἀρτιάζω 

στιάζω 
συνεστιάζω 

ἀπνευστιάζω 
ἐμπυτιάζω 

ῥυτιάζω 
βοιωτιάζω 

εὐιάζω 
μητρυιάζω 
ἐνταφιάζω 

ἀμφιάζω 
συναμφιάζω 
ἀπαμφιάζω 

μεταμφιάζω 
γομφιάζω 

ἐγκρυφιάζω 
χιάζω 

βρογχιάζω 
ῥυγχιάζω 
βακχιάζω 
τροχιάζω 

ἰσχιάζω 
εὐωχιάζω 

ψιάζω 
λακάζω 

ψακάζω 
καταψακάζω 

ἐπιψακάζω 
ὑποψακάζω 

ἀναγκάζω 
διαναγκάζω 

προσδιαναγκάζω 
περιαναγκάζω 
συναναγκάζω 

ἐξαναγκάζω 
προαναγκάζω 

ἀπαναγκάζω 
ἐπαναγκάζω 
ὑπαναγκάζω 

παραναγκάζω 
εἰσαναγκάζω 

προσαναγκάζω 
καταναγκάζω 

συγκαταναγκάζω 
δεκάζω 

ἐνδεκάζω 
συνδεκάζω 

καταψεκάζω 
ἐπιψεκάζω 

ὑποψεκάζω 
κηκάζω 

ἐπικηκάζω 
μηκάζω 
σηκάζω 

λαικάζω 
δικάζω 

διαδικάζω 
ἀναδικάζω 

καταδικάζω 
ἐπιδικάζω 
ἐκδικάζω 

ἐπενδικάζω 
ἰνδικάζω 

συνδικάζω 
ἀποδικάζω 
προδικάζω 

ὑπερδικάζω 
προσδικάζω 

εἰκάζω 
συνεικάζω 

ἐξεικάζω 
προεικάζω 

ἀπεικάζω 
ἐπεικάζω 

παρεικάζω 
προσεικάζω 

κατεικάζω 
ἀντεικάζω 

χαλικάζω 
φρικάζω 

ἀνακκάζω 
περικοκκάζω 

ἀλκάζω 
ὁλκάζω 
δοκάζω 

προδοκάζω 
ποκάζω 

βαρκάζω 
σαρκάζω 

ἐπισαρκάζω 
φαρκάζω 
περκάζω 

ἐπιπερκάζω 
ἐμπερκάζω 

ὑποπερκάζω 
δορκάζω 

σκάζω 
ἠλασκάζω 
δρασκάζω 

ἐκδρασκάζω 
ἀποδρασκάζω 

χασκάζω 
ἐπισκάζω 

ὑποσκάζω 
ἀλυσκάζω 
ἠλυσκάζω 
πτωσκάζω 

γλυκάζω 
ἐγγλυκάζω 

πυκάζω 
καταπυκάζω 
περιπυκάζω 

ἀμπυκάζω 
ἐμπυκάζω 

συμπυκάζω 
καρυκάζω 
μηρυκάζω 

συκάζω 
ἀποσυκάζω 

λάζω 
λαλάζω 

ἀλαλάζω 

ἀναλαλάζω 
συναλαλάζω 

ἐπαλαλάζω 
συνεπαλαλάζω 

καταλαλάζω 
ἀνταλαλάζω 

ἀμφαλαλάζω 
σταλάζω 

ἐπισταλάζω 
ἐνσταλάζω 

ἀποσταλάζω 
γλάζω 

αἰγλάζω 
ἀπαγελάζω 

προσαγελάζω 
πελάζω 

διαπελάζω 
ἐπιπελάζω 

ποτιπελάζω 
ἐμπελάζω 

προσπελάζω 
ἡγηλάζω 

θηλάζω 
ἀναθηλάζω 

παραθηλάζω 
ἐκθηλάζω 

ἀποθηλάζω 
κλάζω 

ἀνακλάζω 
κατακλᾴζω 

συγκλάζω 
ἐπικλάζω 

περικλάζω 
ἀντικλάζω 

ἐκκλάζω 
ὀκλάζω 

ἐνοκλάζω 
συνοκλάζω 
ἀποκλάζω 
ἐποκλάζω 
ὑποκλάζω 

παροκλάζω 
κατοκλάζω 
μετοκλάζω 



 

  

κυκλάζω 
γαλλάζω 

ἀπελλάζω 
ἰλλάζω 

φυλλάζω 
κολάζω 

συγκολάζω 
ἀντικολάζω 
ἀναπολάζω 
ἐπιπολάζω 

περιπολάζω 
ὑπερπολάζω 

σχολάζω 
κατασχολάζω 

ἐνσχολάζω 
ἀποσχολάζω 
προσχολάζω 

συσχολάζω 
πλάζω 

παραπλάζω 
διπλάζω 

ἐπαναδιπλάζω 
ἐπανδιπλάζω 

ἐπιπλάζω 
ἐμπλάζω 

ἀποπλάζω 
ὑπερπλάζω 
προσπλάζω 

τυντλάζω 
χυτλάζω 

διαχυτλάζω 
εὐλάζω 
φυλάζω 

φλάζω 
παφλάζω 

διαπαφλάζω 
ἀναπαφλάζω 
ἐπιπαφλάζω 
ἐκπαφλάζω 

ὑπερπαφλάζω 
καχλάζω 

ἀνακαχλάζω 
ἐπικαχλάζω 
ἐκκαχλάζω 

ὑπερκαχλάζω 
καγχλάζω 

ὀχλάζω 
κοχλάζω 
βωλάζω 
φωλάζω 
δαμάζω 

καταδαμάζω 
ἐγκαταδαμάζω 

ἐνδαμάζω 
ἠρεμάζω 

ἀποκρεμάζω 
ἐρημάζω 
ἀσθμάζω 
μαιμάζω 
χειμάζω 

διαχειμάζω 
ἐνδιαχειμάζω 

συνδιαχειμάζω 
παραχειμάζω 
μεταχειμάζω 

ἐγχειμάζω 
συγχειμάζω 
ἐπιχειμάζω 

ἀποχειμάζω 
προχειμάζω 

προσχειμάζω 
δοκιμάζω 

διαδοκιμάζω 
ἐκδοκιμάζω 

συνδοκιμάζω 
ἀποδοκιμάζω 

συναποδοκιμάζω 
προδοκιμάζω 

εὐδοκιμάζω 
χαλιμάζω 

βλιμάζω 
ἑτοιμάζω 

προετοιμάζω 
παρετοιμάζω 

προσετοιμάζω 
ἀριμάζω 
βριμάζω 
ὡριμάζω 

ἀτιμάζω 
συνατιμάζω 

ἐξατιμάζω 
ἀπατιμάζω 

ἀντατιμάζω 
ἀκμάζω 

ἀνακμάζω 
ἐνακμάζω 

συνακμάζω 
ἐξακμάζω 

προακμάζω 
ἀπακμάζω 
ἐπακμάζω 
ὑπακμάζω 

παρακμάζω 
συμπαρακμάζω 

ὑπερακμάζω 
ἰκμάζω 

διϊκμάζω 
ἀνικμάζω 
ἐξικμάζω 

συνεξικμάζω 
προσεξικμάζω 

κατικμάζω 
ὀμάζω 

ἑβδομάζω 
νομάζω 

ὀνομάζω 
διονομάζω 
ἐξονομάζω 
ἐπονομάζω 

παρονομάζω 
προσονομάζω 

κατονομάζω 
μετονομάζω 
ἀντονομάζω 

τρομάζω 
ἐκτομάζω 

ἑρμάζω 
θερμάζω 
τερμάζω 
χερμάζω 
ὁρμάζω 

κορμάζω 

θαυμάζω 
ἀναθαυμάζω 
ἐπιθαυμάζω 
ἐκθαυμάζω 

συνθαυμάζω 
ἀποθαυμάζω 

ὑπερθαυμάζω 
προσθαυμάζω 

ἐνθυμάζω 
δρυμάζω 

ἀποθωυμάζω 
ἐχμάζω 

κατεχμάζω 
αἰχμάζω 

ἐναιχμάζω 
συναιχμάζω 
καταιχμάζω 

λιχμάζω 
περιλιχμάζω 

ἀμφιλιχμάζω 
ἀπολιχμάζω 

ὀχμάζω 
λοχμάζω 

ἀνοχμάζω 
συνοχμάζω 

ἐποχμάζω 
κατοχμάζω 
μετοχμάζω 

ὑπερθωμάζω 
κωμάζω 

κατακωμάζω 
ἐγκωμάζω 

συγκωμάζω 
ἐπικωμάζω 

συνεπικωμάζω 
περικωμάζω 
ἀντικωμάζω 

ἐκκωμάζω 
εἰσκωμάζω 

ἐπεισκωμάζω 
προσκωμάζω 

πωμάζω 
ἀναπωμάζω 

παραπωμάζω 



 

  

καταπωμάζω 
ἐπιπωμάζω 

περιπωμάζω 
ἀποπωμάζω 

ἀνάζω 
στυγνάζω 

διαστυγνάζω 
καταστυγνάζω 

συστυγνάζω 
στενάζω 

ἀναστενάζω 
καταστενάζω 

ἐπιστενάζω 
συνεπιστενάζω 

περιστενάζω 
ὑποστενάζω 

συστενάζω 
σεληνάζω 

δινάζω 
δεινάζω 
θοινάζω 

εἰλαπινάζω 
συνειλαπινάζω 

ἐρινάζω 
ἐξερινάζω 
δωτινάζω 
δακνάζω 
πυκνάζω 

ὑποπυκνάζω 
λιμνάζω 

περιλιμνάζω 
ἐκλιμνάζω 

προλιμνάζω 
μιμνάζω 
γυμνάζω 

διαγυμνάζω 
προαναγυμνάζω 

καταγυμνάζω 
ἐγγυμνάζω 

συγγυμνάζω 
ἐπιγυμνάζω 
ἐκγυμνάζω 

ἀπογυμνάζω 
ὑπογυμνάζω 

προγυμνάζω 
προσγυμνάζω 

δεννάζω 
θυννάζω 

πλεονάζω 
ἐκπλεονάζω 
ἐμπλεονάζω 

ὑπερπλεονάζω 
προσπλεονάζω 

πλειονάζω 
μονάζω 
εὐνάζω 

συνευνάζω 
ἀπευνάζω 
ἐπευνάζω 

κατευνάζω 
χελυνάζω 

ἀχνάζω 
τεχνάζω 

ἐπιτεχνάζω 
ἀντιτεχνάζω 

ἐντεχνάζω 
συντεχνάζω 

συχνάζω 
δοξάζω 

ἀδοξάζω 
διαδοξάζω 

παραδοξάζω 
καταδοξάζω 
μεταδοξάζω 

ἐπιδοξάζω 
προσεπιδοξάζω 

ἀντιδοξάζω 
συνδοξάζω 
προδοξάζω 

προσδοξάζω 
μυξάζω 

ἐκκοδοάζω 
θοάζω 

ἐπιθοάζω 
ἀμφιθοάζω 

χλοάζω 
χνοάζω 
ποάζω 

χροάζω 
ἐπιχοάζω 
ἀγαπάζω 

ἀμφαγαπάζω 
ἀλαπάζω 

ἐξαλαπάζω 
συνεξαλαπάζω 

ἐκλαπάζω 
δεπάζω 

σκεπάζω 
διασκεπάζω 

κατασκεπάζω 
ἐπισκεπάζω 

περισκεπάζω 
ἀποσκεπάζω 

συσκεπάζω 
λεπάζω 
λιπάζω 

λοιπάζω 
ἐκλοιπάζω 

καλπάζω 
ἀνακαλπάζω 

παρακαλπάζω 
ἀνακολπάζω 

μολπάζω 
λαμπάζω 
πεμπάζω 

κατεμπάζω 
κομπάζω 

διακομπάζω 
ἐπικομπάζω 

ἀντικομπάζω 
ἐκκομπάζω 

ἀποκομπάζω 
ὀπάζω 

περιοπάζω 
κοπάζω 

ἐξοπάζω 
ἐποπάζω 

ὑποτροπάζω 
τοπάζω 

κατοπάζω 
ὑποτοπάζω 

παππάζω 

παριππάζω 
πυππάζω 

ὑπερπυππάζω 
ἁρπάζω 

καθαρπάζω 
διαρπάζω 

προδιαρπάζω 
προσδιαρπάζω 

ἀναρπάζω 
ἐξαναρπάζω 

προαναρπάζω 
συναρπάζω 

ἐξαρπάζω 
προαρπάζω 

ὑπαρπάζω 
παραρπάζω 
εἰσαρπάζω 
ἀφαρπάζω 
ἐφαρπάζω 
ὑφαρπάζω 

προϋφαρπάζω 
τυπάζω 

ἐντυπάζω 
ἀποστυπάζω 

ἐπωπάζω 
δρωπάζω 

ἀκιδρωπάζω 
σκυθρωπάζω 

κατασκυθρωπάζω 
ἐπισκυθρωπάζω 

συνεπισκυθρωπάζω 
συσκυθρωπάζω 

μυωπάζω 
ῥάζω 

ἀράζω 
βράζω 

βαβράζω 
λαβράζω 

ἀναβράζω 
ἐκβράζω 

ὑπερβράζω 
διαγιγγράζω 

ὑγράζω 
ἑδράζω 



 

  

μεθεδράζω 
ἐνεδράζω 
ἐφεδράζω 

γεράζω 
ἱεράζω 
τεράζω 
θράζω 

ὀλισθράζω 
σκυθράζω 
ἐθειράζω 
πειράζω 

διαπειράζω 
καταπειράζω 

ἐκπειράζω 
ἐμπειράζω 

ἀποπειράζω 
προπειράζω 

προσπειράζω 
σειράζω 

ἀνασειράζω 
μοιράζω 

διαμοιράζω 
ἀπομοιράζω 

προσμοιράζω 
κράζω 

διακράζω 
ἀνακράζω 

ἐπανακράζω 
ἀντανακράζω 

κατακράζω 
ἐγκράζω 
πικράζω 

ἐπικράζω 
περικράζω 
ἀντικράζω 

ἐκκράζω 
ἀποκράζω 

ὑπερκράζω 
βοράζω 

ἀγοράζω 
συναγοράζω 

ἐξαγοράζω 
προαγοράζω 

ἀπαγοράζω 

ἐπαγοράζω 
παραγοράζω 

προσαγοράζω 
καταγοράζω 
ἀνταγοράζω 

σποράζω 
συμφοράζω 

ἀρράζω 
πυρράζω 
τετράζω 

μητράζω 
πανηγυράζω 

θυράζω 
ἀναθυράζω 

πυράζω 
ἐνεχυράζω 

συνενεχυράζω 
προενεχυράζω 

προσενεχυράζω 
κατενεχυράζω 
κατενεχυράζω 

φράζω 
ἀφράζω 

διαφράζω 
ἀναφράζω 

παραφράζω 
καταφράζω 
μεταφράζω 

ἐπιφράζω 
ἀντιφράζω 

ἐκφράζω 
ὑπεκφράζω 
ἀποφράζω 
προφράζω 

ἐγκατασυφράζω 
χλωράζω 
πρῳράζω 

χωράζω 
μεσάζω 

παραμεσάζω 
ἰσάζω 

ἀνισάζω 
ἐξισάζω 

συνεξισάζω 

ἀπεξισάζω 
ἀντεξισάζω 

ἀντισάζω 
νοσάζω 

θυρσάζω 
μυσάζω 
ματᾴζω 

ἐτάζω 
ἀνετάζω 
ἐξετάζω 

διεξετάζω 
συνεξετάζω 
προεξετάζω 

ἐπεξετάζω 
παρεξετάζω 

ἀντιπαρεξετάζω 
προσεξετάζω 

κατεξετάζω 
ἀντεξετάζω 

πετάζω 
ἐκπετάζω 
παρετάζω 

προφητάζω 
κοιτάζω 

συγκοιτάζω 
φοιτάζω 
ἀκτάζω 

ὀδακτάζω 
ἀλυκτάζω 
παλτάζω 
πελτάζω 

καταπελτάζω 
φαντάζω 

βροντάζω 
σκοτάζω 

ἐπισκοτάζω 
συσκοτάζω 

ὀνοτάζω 
οἰνοποτάζω 

ἀβροτάζω 
πτάζω 

χειραπτάζω 
βιπτάζω 

ἐνιπτάζω 

ῥιπτάζω 
καταρριπτάζω 

προσοπτάζω 
ποτοπτάζω 

κυπτάζω 
διαρτάζω 
καρτάζω 
ἀερτάζω 

ἀναερτάζω 
φερτάζω 

ὁρτάζω 
ἑορτάζω 

διεορτάζω 
προδιεορτάζω 

ἀνεορτάζω 
ἐνεορτάζω 

συνεορτάζω 
προεορτάζω 

χορτάζω 
ἐπιχορτάζω 

ἀποχορτάζω 
ἀγυρτάζω 

στάζω 
βαστάζω 

διαβαστάζω 
συνδιαβαστάζω 

ἀναβαστάζω 
ἐπιβαστάζω 

ἀντιβαστάζω 
ἐμβαστάζω 

συμβαστάζω 
ὑποβαστάζω 
προβαστάζω 

διαστάζω 
κλαστάζω 
μαστάζω 

συμμαστάζω 
παραστάζω 
καταστάζω 

διστάζω 
ἐπιδιστάζω 

ἐπιστάζω 
περιστάζω 
ποτιστάζω 



 

  

ἐκστάζω 
ἐνστάζω 

παρενστάζω 
ἀποστάζω 

ἐναποστάζω 
συναποστάζω 

ὑποστάζω 
προσστάζω 

νευστάζω 
ἐπινευστάζω 

ψευστάζω 
ἑλκυστάζω 
ἀλυστάζω 

νυστάζω 
κατανυστάζω 

ἐπινυστάζω 
ἀπονυστάζω 
ὑπονυστάζω 

ἑρπυστάζω 
ῥυστάζω 
ψιττάζω 
τευτάζω 
οὐτάζω 
θωτάζω 

ἐπιθωτάζω 
ἐξαυάζω 

δυάζω 
ἐνδυάζω 

συνδυάζω 
εὐάζω 

σκευάζω 
διασκευάζω 

ἐπιδιασκευάζω 
ἐνδιασκευάζω 

ἀνασκευάζω 
συνανασκευάζω 

παρασκευάζω 
ἐμπαρασκευάζω 

συμπαρασκευάζω 
προπαρασκευάζω 

προσπαρασκευάζω 
κατασκευάζω 

παρακατασκευάζω 
μετακατασκευάζω 

ἐγκατασκευάζω 
συγκατασκευάζω 
ἐπικατασκευάζω 

ἀντικατασκευάζω 
ὑποκατασκευάζω 

προσκατασκευάζω 
μετασκευάζω 

ἐπισκευάζω 
συνεπισκευάζω 

προσεπισκευάζω 
ἐκσκευάζω 
ἐνσκευάζω 

ἀποσκευάζω 
ὑποσκευάζω 

συσκευάζω 
χλευάζω 

διαχλευάζω 
καταχλευάζω 

ἐπιχλευάζω 
ἐκχλευάζω 

προσεκχλευάζω 
προσχλευάζω 

ἀνευάζω 
ἐπευάζω 
ἐφευάζω 
σικυάζω 

φλουάζω 
βρυάζω 

ἀναβρυάζω 
δενδρυάζω 

ὑποδενδρυάζω 
ὀφρυάζω 
ματτυάζω 
κνεφάζω 

ῥομφάζω 
γρομφάζω 
στομφάζω 
μορφάζω 

ἐπιμορφάζω 
ὑπομορφάζω 

σφάζω 
παρασφάζω 
κατασφάζω 

ἐπικατασφάζω 

περικατασφάζω 
ἐπισφάζω 

συνεπισφάζω 
ἀποσφάζω 

προαποσφάζω 
ἐπαποσφάζω 

προσφάζω 
προσσφάζω 

συσφάζω 
ὑφάζω 

εἰλυφάζω 
δρυφάζω 

χάζω 
καχάζω 

ἐπεγκαχάζω 
ἀναχάζω 

παραχάζω 
ἀγχάζω 

καγχάζω 
ἀνακαγχάζω 

κατακαγχάζω 
ἐπικαγχάζω 
ἐκκαγχάζω 

ὑπερκαγχάζω 
λογχάζω 
ῥογχάζω 

περιρρογχάζω 
ῥυγχάζω 
συγχάζω 
βληχάζω 

διχάζω 
μοιχάζω 
Ἰακχάζω 

ἐπεξιακχάζω 
κακχάζω 
νυκχάζω 
προχάζω 
τροχάζω 

διατροχάζω 
ἀνατροχάζω 

παρατροχάζω 
συμπαρατροχάζω 

κατατροχάζω 
ἐπιτροχάζω 

περιτροχάζω 
ἐκτροχάζω 

συνεκτροχάζω 
παρεκτροχάζω 

ἐντροχάζω 
συντροχάζω 

συναποτροχάζω 
ὑποτροχάζω 

ὑπερτροχάζω 
προστροχάζω 

στορχάζω 
σχάζω 

διασχάζω 
παρασχάζω 
κατασχάζω 

ἐγκατασχάζω 
λεσχάζω 

ἐπισχάζω 
ἀποσχάζω 

προαποσχάζω 
ὑποσχάζω 

βλυχάζω 
ἡσυχάζω 

καθησυχάζω 
ἀνθησυχάζω 

ἐνησυχάζω 
συνησυχάζω 

ἐπησυχάζω 
παρησυχάζω 
ἀφησυχάζω 
ἐφησυχάζω 

ψυχάζω 
θωάζω 
κωάζω 

ἐπῳάζω 
συνεπῳάζω 

πιέζω 
διαπιέζω 
ἀναπιέζω 

παραπιέζω 
καταπιέζω 

ἐπιπιέζω 
περιπιέζω 

ἐκπιέζω 



 

  

συνεκπιέζω 
ἐμπιέζω 

συμπιέζω 
ἀποπιέζω 
ὑποπιέζω 
προπιέζω 

προσπιέζω 
ἀμφιέζω 

κλέζω 
ἀνέζω 

ῥέζω 
καταρέζω 
ἀναρρέζω 

καταρρέζω 
ἐπιρρέζω 

περιρρέζω 
ἀπορρέζω 

συρρέζω 
χέζω 

καταχέζω 
ἐγχέζω 

ἐπιχέζω 
ἐκχέζω 

καλήζω 
κλῄζω 

ἐπικλῄζω 
περικλῄζω 
ποτικλήζω 

ἐμπρήζω 
χρῄζω 

ἐγχρήζω 
προσχρῄζω 

ἵζω 
βεργαΐζω 

δαΐζω 
χαλδαΐζω 
συνδαΐζω 
Ἰουδαΐζω 
πυθαΐζω 
σαλαΐζω 
ἀγλαΐζω 

συναγλαΐζω 
ἀπαγλαΐζω 
ἐπαγλαΐζω 

καταγλαΐζω 
ἐλαΐζω 

συρμαΐζω 
Ῥωμαΐζω 

Ἀθηναΐζω 
ληναΐζω 

παίζω 
διαπαίζω 

παραπαίζω 
καταπαίζω 

ἐγκαταπαίζω 
συγκαταπαίζω 

ἐπιπαίζω 
ἀντιπαίζω 

ἐκπαίζω 
ἐμπαίζω 

ἀντεμπαίζω 
συμπαίζω 

ἀνταποπαίζω 
ὑποπαίζω 
προπαίζω 

προσπαίζω 
ῥαΐζω 

παραΐζω 
γραΐζω 

ἀπογραΐζω 
κεραΐζω 

ἐκκεραΐζω 
ἀναρραΐζω 

συρραΐζω 
τετραΐζω 

ὡραΐζω 
συνεξωραΐζω 

χρυσαΐζω 
ἀποματαΐζω 

μεταΐζω 
τριταΐζω 

τρακταΐζω 
τρωκταίζω 
πεμπταΐζω 
τεταρταΐζω 

ἀρχαΐζω 
ἀναρχαΐζω 
ἀπαρχαΐζω 

βαβίζω 
κακκαβίζω 
κολλαβίζω 
συλλαβίζω 

κοναβίζω 
Ἀραβίζω 

στραβίζω 
ἀστραβίζω 
κισσαβίζω 
κοτταβίζω 

κατακοτταβίζω 
συγκοτταβίζω 
ἐπικοτταβίζω 

ἀποκοτταβίζω 
σεβίζω 

Ἀννιβίζω 
καθυποστιβίζω 

ὀλβίζω 
ἐκβολβίζω 
ἐπολβίζω 

ἰαμβίζω 
ἐκθριαμβίζω 

ῥομβίζω 
ἐκρομβίζω 

κολοβίζω 
ὀροβίζω 
φοβίζω 

λεσβίζω 
κυβίζω 

κατακολλυβίζω 
τιττυβίζω 

ἀμφιτιττυβίζω 
ἁγίζω 

καθαγίζω 
συγκαθαγίζω 

πελαγίζω 
ἐμπελαγίζω 

σελαγίζω 
ἐναγίζω 

τεναγίζω 
ἐξαγίζω 
ῥαγίζω 

σμαραγίζω 
σφαραγίζω 

τραγίζω 
ὑπεντραγίζω 
ὑπερτραγίζω 

σφραγίζω 
παρασφραγίζω 
κατασφραγίζω 

ἐπισφραγίζω 
συνεπισφραγίζω 

ἐνσφραγίζω 
ἀποσφραγίζω 

ἐναποσφραγίζω 
ὑποσφραγίζω 
προσφραγίζω 

προσσφραγίζω 
συσφραγίζω 

καταγίζω 
ἐκφαλαγγίζω 

ἐξαγγίζω 
στραγγίζω 

καταστραγγίζω 
ἐκστραγγίζω 

ἀποστραγγίζω 
ταγγίζω 

καταγγίζω 
σπαταγγίζω 

μεταγγίζω 
ἐγγίζω 

στλεγγίζω 
περιστλεγγίζω 
ἀποστλεγγίζω 

συνεγγίζω 
παρεγγίζω 
εἰσεγγίζω 

προσεγγίζω 
διφθογγίζω 

σπογγίζω 
ἀνασπογγίζω 
περισπογγίζω 

ἐκσπογγίζω 
ἀποσπογγίζω 

προαποσπογγίζω 
ὑποσπογγίζω 
προσπογγίζω 

λαρυγγίζω 



 

  

φαρυγγίζω 
ἀλεγίζω 
πληγίζω 

σφρηγίζω 
αἰγίζω 

ἐπαιγίζω 
καταιγίζω 

ἐπικαταιγίζω 
πνιγίζω 

προαναλογίζω 
ὑμνολογίζω 

προσυπολογίζω 
προλογίζω 

εὐλογίζω 
πολυλογίζω 

φλογίζω 
ἀναφλογίζω 

καταφλογίζω 
περιφλογίζω 

ἐκφλογίζω 
συμφλογίζω 
ἀποφλογίζω 

λιταργίζω 
ἀπολιταργίζω 

ὀργίζω 
ἐξοργίζω 

παροργίζω 
καταλυκουργίζω 

διαυγίζω 
χρυσαυγίζω 

ζευγίζω 
ζυγίζω 
λυγίζω 

διαλυγίζω 
καταλυγίζω 

ἠλυγίζω 
περιλυγίζω 

ἐκλυγίζω 
πομφολυγίζω 
οἰνοφλυγίζω 

πυγίζω 
ῥαθαπυγίζω 
καταπυγίζω 
ῥοθοπυγίζω 

πτερυγίζω 
ἀναπτερυγίζω 

παραπτερυγίζω 
τρυγίζω 

ἐκτρυγίζω 
ἀποτρυγίζω 

φρυγίζω 
ἀπωρυγίζω 
πλατυγίζω 

δίζω 
βαδίζω 

διαβαδίζω 
συμπαραβαδίζω 

ἀντιβαδίζω 
ἐμβαδίζω 

συμβαδίζω 
ἀποβαδίζω 
προβαδίζω 

προσβαδίζω 
μαγαδίζω 

καταυθαδίζω 
τριαδίζω 

συνδεκαδίζω 
Ἀρκαδίζω 

δορκαδίζω 
μαδίζω 

χειμαδίζω 
ἀπομαδίζω 
λαμπαδίζω 

σπαδίζω 
ἀποκραδίζω 

δυαδίζω 
σχαδίζω 
ῥαβδίζω 

ἐκραβδίζω 
ἐπιρραβδίζω 

μολυβδίζω 
ἐκχαρυβδίζω 
σμαραγδίζω 

πεδίζω 
ἀπεδίζω 

ὀρχιπεδίζω 
ἁρπεδίζω 

ἀηδίζω 

μηδίζω 
κιναιδίζω 
ὀνειδίζω 

ἐξονειδίζω 
προονειδίζω 
παρονειδίζω 

προσονειδίζω 
κατονειδίζω 
ἀντονειδίζω 

φικιδίζω 
χαλκιδίζω 

περικομιδίζω 
διευριπιδίζω 

περιοδίζω 
ποδίζω 

διαποδίζω 
ἀναποδίζω 

ἐπαναποδίζω 
παραποδίζω 

ἀνδραποδίζω 
ἐξανδραποδίζω 

κατανδραποδίζω 
τετραποδίζω 
καταποδίζω 

τριποδίζω 
ἐμποδίζω 

παρεμποδίζω 
συμποδίζω 
ὑποποδίζω 
προποδίζω 

σποδίζω 
ὑποσποδίζω 

ῥοδίζω 
σκοροδίζω 

παραμφοδίζω 
παραμφοδίζω 

ναρδίζω 
κερδίζω 

σκορδίζω 
παραχορδίζω 
μονοχορδίζω 

κροκυδίζω 
σκυδίζω 

λυδίζω 

προσουδίζω 
ἐπιγεΐζω 

κλεΐζω 
εὐκλεΐζω 

ἐπευκλεΐζω 
δανείζω 

ἐπιδανείζω 
ἐκδανείζω 

προδανείζω 
εἰσδανείζω 

προσδανείζω 
κτερεΐζω 

ἐγκτερεΐζω 
συγκτερεΐζω 
ἐπικτερεΐζω 

ἐξοστεΐζω 
κληΐζω 
ῥηΐζω 

χρηΐζω 
καθίζω 

διακαθίζω 
ἀνακαθίζω 

διανακαθίζω 
προσανακαθίζω 

παρακαθίζω 
συμπαρακαθίζω 

μετακαθίζω 
ἐγκαθίζω 

συγκαθίζω 
ἐπικαθίζω 

περικαθίζω 
ἀποκαθίζω 
ὑποκαθίζω 

ὑπερκαθίζω 
προσκαθίζω 

λευκαθίζω 
ὁρμαθίζω 

ὀποκαλπαθίζω 
σπαθίζω 

διασπαθίζω 
περισπαθίζω 

ἐνσπαθίζω 
κυαθίζω 

ἐθίζω 



 

  

διεθίζω 
ἐνεθίζω 

συνεθίζω 
ἀποσυνεθίζω 

προεθίζω 
ἀπεθίζω 
ἐρεθίζω 

διερεθίζω 
ἀνερεθίζω 
ἐξερεθίζω 

προσεξερεθίζω 
προερεθίζω 

ἐπερεθίζω 
ὑπερεθίζω 

παρερεθίζω 
προσερεθίζω 

ἀντερεθίζω 
προσεθίζω 

κατεθίζω 
ἀληθίζω 

ἐπαληθίζω 
ἐκστηθίζω 

ἀποστηθίζω 
εἰθίζω 
λιθίζω 

πεντελιθίζω 
κριθίζω 
ἀνθίζω 

διανθίζω 
ἐξακανθίζω 
ἐπακανθίζω 

παρακανθίζω 
χαλκανθίζω 
λευκανθίζω 

ὑπολευκανθίζω 
ξανθίζω 

ἐξανθίζω 
διεξανθίζω 
ἐπιξανθίζω 

ὑπερξανθίζω 
ἀπανθίζω 
ἐπανθίζω 

τερεβινθίζω 
ὑακινθίζω 

ἐξιονθίζω 
ποθίζω 

σπυρθίζω 
τιτθίζω 
βυθίζω 

καταβυθίζω 
ἐμβυθίζω 

ὑποβυθίζω 
ληκυθίζω 

σκυθίζω 
ἐπισκυθίζω 

περισκυθίζω 
ἀποσκυθίζω 

μυθίζω 
ψιμυθίζω 

στρουθίζω 
προστρουθίζω 

ἀχθίζω 
ὀχθίζω 

μοχθίζω 
ἐποχθίζω 
βροχθίζω 

καταβροχθίζω 
ἀποβροχθίζω 

προσοχθίζω 
μυχθίζω 

ἐπιμυχθίζω 
προμυχθίζω 

ὠθίζω 
ἐπωθίζω 

ἰίζω 
βακίζω 

κορδακίζω 
περικορδακίζω 

κνωδακίζω 
οἰακίζω 
κακίζω 
λακίζω 

καταμαλακίζω 
πηλακίζω 

προπηλακίζω 
περιλακίζω 

αὐλακίζω 
ἐξαυλακίζω 

θυλακίζω 
φυλακίζω 
κλιμακίζω 

διακλιμακίζω 
ἐκκλιμακίζω 

φενακίζω 
ἀποφενακίζω 

διαπορπακίζω 
δρωπακίζω 

συνδρωπακίζω 
σανδαρακίζω 

χαρακίζω 
δρακίζω 
ἱερακίζω 
θρᾳκίζω 

ἀνθρακίζω 
ἀπανθρακίζω 
ἐπανθρακίζω 

κατανθρακίζω 
ἐκκορακίζω 
σκορακίζω 

ἀποσκορακίζω 
ὀστρακίζω 

ἐξοστρακίζω 
ἀποστρακίζω 
ἐποστρακίζω 

στυρακίζω 
ὡρακίζω 

θωρακίζω 
ἐνθωρακίζω 

σακίζω 
ὑποσακίζω 
πασσακίζω 

πιττακίζω 
ῥωτακίζω 
ὀμφακίζω 

παραθριγκίζω 
πελεκίζω 

ἀλωπεκίζω 
πιθηκίζω 

διαπιθηκίζω 
ὑποπιθηκίζω 

ναρθηκίζω 
οἰηκίζω 

φηληκίζω 
ἀποφηληκίζω 

σκωληκίζω 
διαμηκίζω 

μυρμηκίζω 
πηνηκίζω 

διαπηνηκίζω 
αἰκίζω 

ἐναικίζω 
γυναικίζω 

γραικίζω 
καταικίζω 
βεμβικίζω 

διασκανδικίζω 
σφενδικίζω 

διαπερδικίζω 
ἐκπερδικίζω 

διεκπερδικίζω 
ἀεικίζω 
κιλικίζω 

ἐγκιλικίζω 
τελενικίζω 
φοινικίζω 

ἐπιφοινικίζω 
οἰκίζω 

διοικίζω 
περιοικίζω 
σολοικίζω 

ἀνοικίζω 
διανοικίζω 

ἐνοικίζω 
ἀντενοικίζω 

συνοικίζω 
ἐπισυνοικίζω 

προσυνοικίζω 
προσσυνοικίζω 

ἐξοικίζω 
ἀποικίζω 

συναποικίζω 
ἐπαποικίζω 

ἐποικίζω 
παροικίζω 

ἐξαγροικίζω 
προικίζω 



 

  

ἐκπροικίζω 
συμπροικίζω 
ἀποπροικίζω 

εἰσοικίζω 
προσοικίζω 

κατοικίζω 
παρακατοικίζω 

ἐγκατοικίζω 
συγκατοικίζω 

προσκατοικίζω 
μετοικίζω 
ὀππικίζω 
Ἀττικίζω 

ἐναττικίζω 
ἐξαττικίζω 

ὑπεραττικίζω 
καμψικίζω 

λακκίζω 
ῥακκίζω 
σακκίζω 
κοκκίζω 

ἐκκοκκίζω 
χαλκίζω 

περιχαλκίζω 
ἀποχαλκίζω 
ὑποχαλκίζω 

ἀλοκίζω 
ἀναλοκίζω 

καταλοκίζω 
ποκίζω 

ἐκποκίζω 
κροκίζω 

παρακροκίζω 
τοκίζω 

κατατοκίζω 
ἐπιτοκίζω 
ἐκτοκίζω 

συνεκτοκίζω 
σαρκίζω 

περισαρκίζω 
κερκίζω 

κατακερκίζω 
συγκερκίζω 

ὁρκίζω 

διορκίζω 
ἐπιορκίζω 

ἐξορκίζω 
ἐπεξορκίζω 

προσεξορκίζω 
ποτεξορκίζω 

συρκίζω 
βαυκίζω 

γλαυκίζω 
διαδοιδυκίζω 
ἀναδοιδυκίζω 

σελευκίζω 
ὑπολευκίζω 
παραλυκίζω 

γλυκίζω 
παραμπυκίζω 

μηρυκίζω 
συκίζω 

ἀποσυκίζω 
τυκίζω 

εὐτυκίζω 
θωκίζω 
μωκίζω 

λίζω 
ἁλίζω 

ἀστραβαλίζω 
κραμβαλίζω 

κυμβαλίζω 
βαυβαλίζω 
σκυβαλίζω 

ἀποσκυβαλίζω 
τραγαλίζω 

ἀστραγαλίζω 
συναστραγαλίζω 

γαγγαλίζω 
στραγγαλίζω 

ἀποστραγγαλίζω 
γαργαλίζω 

προγαργαλίζω 
νωγαλίζω 

ἐξαμυγδαλίζω 
σκανδαλίζω 

σιαλίζω 
ὑπαγκαλίζω 

σκαλίζω 
ἀσκαλίζω 

βαυκαλίζω 
καταβαυκαλίζω 

ἀμαλίζω 
δαμαλίζω 
σκιμαλίζω 

ὁμαλίζω 
διομαλίζω 
ἀνομαλίζω 

συνομαλίζω 
ἐξομαλίζω 

προεξομαλίζω 
ἀνωμαλίζω 

συναλίζω 
ἐξαλίζω 

προαλίζω 
δνοπαλίζω 
τροπαλίζω 
ἁρπαλίζω 

θεσσαλίζω 
ταταλίζω 
πεταλίζω 

σκιταλίζω 
πυκταλίζω 
τανταλίζω 
κροταλίζω 

ἀνακροταλίζω 
κατακροταλίζω 

ἐπικροταλίζω 
ὀρταλίζω 

ἀνορταλίζω 
φυταλίζω 

ὑαλίζω 
ἐγγυαλίζω 

ἀπεγγυαλίζω 
πτυαλίζω 
κεφαλίζω 

ἐξεγκεφαλίζω 
ἀποκεφαλίζω 

νηφαλίζω 
στροφαλίζω 

σφαλίζω 
ἀσφαλίζω 

ἐξασφαλίζω 
ἀπασφαλίζω 
ἐπασφαλίζω 

παρασφαλίζω 
κογχαλίζω 
ῥογχαλίζω 
τροχαλίζω 

σχαλίζω 
μασχαλίζω 

διαμασχαλίζω 
ψαλίζω 

διαψαλίζω 
ἀποψαλίζω 

βλίζω 
ναβλίζω 
ταβλίζω 

σκυβλίζω 
σουβλίζω 

τριγλίζω 
ὀβελίζω 

ἀποβελίζω 
σιελίζω 

προσσιελίζω 
σακελίζω 

σφακελίζω 
ἐπισφακελίζω 

ἀποσφακελίζω 
ὑποκαγκελίζω 

σικελίζω 
κατασικελίζω 

σκελίζω 
περισκελίζω 
ὑποσκελίζω 

ἐλελίζω 
ἀνελελίζω 

ἀμφελελίζω 
μελίζω 

διαμελίζω 
ἀντιμελίζω 

ἐκμελίζω 
ἀπομελίζω 
σκοπελίζω 
ἐπιτελίζω 

προτελίζω 



 

  

Ἀριστοτελίζω 
εὐτελίζω 

διευτελίζω 
ἐξευτελίζω 

προευτελίζω 
προσευτελίζω 

κατευτελίζω 
ὑελίζω 

ἐκμυελίζω 
πτυελίζω 

φελίζω 
νεφελίζω 

ὑπονεφελίζω 
στυφελίζω 

ἀναστυφελίζω 
μεταστυφελίζω 
ἀποστυφελίζω 

κυβηλίζω 
ἀλληλίζω 

παραλληλίζω 
μηλίζω 

καμηλίζω 
ὑπομηλίζω 

τηλίζω 
τραχηλίζω 

παλιτραχηλίζω 
ἐκτραχηλίζω 

προσεκτραχηλίζω 
ἀποτραχηλίζω 

προστραχηλίζω 
στροβιλίζω 

ἐκκοιλίζω 
ἐπιλίζω 

βασιλίζω 
κωτιλίζω 
κιγκλίζω 

διακιγκλίζω 
κυκλίζω 

ἐγκυκλίζω 
πανουκλίζω 

βαλλίζω 
κοραλλίζω 

κρυσταλλίζω 
βδελλίζω 

θυελλίζω 
ψελλίζω 

παραψελλίζω 
ἐπιψελλίζω 

συμψελλίζω 
ὑποψελλίζω 

ἰλλίζω 
ἐπιλλίζω 
ἀολλίζω 
κολλίζω 
μυλλίζω 

ἐντρυλλίζω 
φυλλίζω 

ἐπιφυλλίζω 
ἐμφυλλίζω 

ἀποφυλλίζω 
ψυλλίζω 

ὁλίζω 
βολίζω 

τετρωβολίζω 
Ἀργολίζω 

δολίζω 
αἰολίζω 

παραιολίζω 
ἡμιολίζω 

βουκολίζω 
ἀποβουκολίζω 

πολίζω 
ἀναπολίζω 
ἐπιπολίζω 

περιπολίζω 
ἀντιπολίζω 

ἐκπολίζω 
ἐμπολίζω 

συμπολίζω 
στολίζω 

καταστολίζω 
ὑποστολίζω 

συστολίζω 
ἐκχολίζω 

ὁπλίζω 
καθοπλίζω 

μετακαθοπλίζω 
προσκαθοπλίζω 

ἀνθοπλίζω 
ἐνοπλίζω 
ἐξοπλίζω 

παροπλίζω 
ἀφοπλίζω 
ἐφοπλίζω 

ὑλίζω 
ἀποδαυλίζω 
πλαγιαυλίζω 

διαυλίζω 
παρακαυλίζω 

ἐκκαυλίζω 
ἀποκαυλίζω 

ἐναυλίζω 
παραυλίζω 

τραυλίζω 
ὑποτραυλίζω 

φαυλίζω 
διαφαυλίζω 

καταφαυλίζω 
ἐπιφαυλίζω 
ἐκφαυλίζω 

ἀποφαυλίζω 
γογγυλίζω 

στρογγυλίζω 
ἡδυλίζω 

κονδυλίζω 
κατακονδυλίζω 
ἐκσπονδυλίζω 
ἐκσφονδυλίζω 

καθυλίζω 
διυλίζω 

προδιυλίζω 
ἐναγκυλίζω 

ἐξυλίζω 
ἀποξυλίζω 

καταδουλίζω 
ἰουλίζω 

ἱερουλίζω 
προϋλίζω 
παρυλίζω 

γρυλίζω 
θρυλίζω 
τρυλίζω 

πιτυλίζω 
δακτυλίζω 

καταδακτυλίζω 
κοτυλίζω 

στυλίζω 
ἀφυλίζω 

χυλίζω 
ἐγχυλίζω 

ἀνακογχυλίζω 
ἐκχυλίζω 

ἀποχυλίζω 
ὑποχυλίζω 

χλίζω 
ἀναχλίζω 

κιχλίζω 
ὀχλίζω 

διοχλίζω 
ἀνοχλίζω 
ὑποχλίζω 

μετοχλίζω 
ἑωλίζω 

προεωλίζω 
κωλίζω 

ἀσκωλίζω 
γαμίζω 

ἐγγαμίζω 
καρδαμίζω 

θαμίζω 
ῥαθαμίζω 
καλαμίζω 

σκαταμίζω 
κυαμίζω 

γεμίζω 
καταγεμίζω 

ἐπιγεμίζω 
ὑπεργεμίζω 

θεμίζω 
ἐπανθεμίζω 

ἰαλεμίζω 
πελεμίζω 

καταπελεμίζω 
πολεμίζω 

πτολεμίζω 
ἐξανεμίζω 



 

  

ἠρεμίζω 
κατηρεμίζω 

ἀτρεμίζω 
χρεμίζω 
δημίζω 
φημίζω 

διαφημίζω 
καταφημίζω 
μεταφημίζω 

ἐπιφημίζω 
προσεπιφημίζω 

περιφημίζω 
κακοφημίζω 
προφημίζω 

σταθμίζω 
διασταθμίζω 

παρασταθμίζω 
ἀντισταθμίζω 

συσταθμίζω 
διϊσθμίζω 

συνισθμίζω 
ὑπερισθμίζω 

ῥυθμίζω 
διαρρυθμίζω 
ἀναρρυθμίζω 

καταρρυθμίζω 
μεταρρυθμίζω 

συμμεταρρυθμίζω 
ἐπιρρυθμίζω 

προρρυθμίζω 
προσρυθμίζω 

εὐρυθμίζω 
λαιμίζω 

ὑπολαιμίζω 
εὐδοκιμίζω 

κοιμίζω 
παρακοιμίζω 
κατακοιμίζω 

συγκατακοιμίζω 
ἐγκοιμίζω 

συγκοιμίζω 
ἐπικοιμίζω 

ἀποκοιμίζω 
ἐνοφθαλμίζω 

ἐποφθαλμίζω 
ἐξαλμίζω 
ψαλμίζω 

καθαμμίζω 
γραμμίζω 

διαγραμμίζω 
παραγραμμίζω 

ἐφαμμίζω 
ἐπιψαμμίζω 

στιμμίζω 
ὑποστιμμίζω 

κομμίζω 
κομίζω 

διακομίζω 
συνδιακομίζω 

ἀνακομίζω 
συνανακομίζω 

ἐπανακομίζω 
παρακομίζω 

συμπαρακομίζω 
κατακομίζω 

συγκατακομίζω 
μετακομίζω 

συγκομίζω 
ἐπικομίζω 

συμπερικομίζω 
ἀντικομίζω 

ἐκκομίζω 
συνεκκομίζω 
προεκκομίζω 

ὑπεκκομίζω 
ἀντεκκομίζω 

ἀποκομίζω 
συναποκομίζω 

ὑποκομίζω 
νεκροκομίζω 
ὑπερκομίζω 

εἰσκομίζω 
ἐπεισκομίζω 

παρεισκομίζω 
προσκομίζω 

νομίζω 
κατανομίζω 

συννομίζω 

ἀπονομίζω 
προσνομίζω 

ἐκτομίζω 
συντομίζω 

καταστομίζω 
ἐπιστομίζω 
ἐνστομίζω 

ἀποστομίζω 
θερμίζω 

ὁρμίζω 
καθορμίζω 
μεθορμίζω 

διορμίζω 
περιορμίζω 

κατακορμίζω 
ἀνορμίζω 
ἐνορμίζω 

συνορμίζω 
ἐξορμίζω 

προορμίζω 
παρορμίζω 
εἰσορμίζω 

προσορμίζω 
μετορμίζω 

φορμίζω 
ἐφορμίζω 

κοσμίζω 
ἐπιρρυσμίζω 

ἀτμίζω 
διατμίζω 
ἐξατμίζω 

διεξατμίζω 
συνεξατμίζω 

ἀπατμίζω 
ὑπατμίζω 

παρατμίζω 
ζυμίζω 
θυμίζω 
χυμίζω 

ἐκχυμίζω 
νεοχμίζω 

ἐπιβωμίζω 
θωμίζω 

κινναμωμίζω 

ἐξωμίζω 
κατωμίζω 

ψωμίζω 
ἐπιψωμίζω 

ἀντιψωμίζω 
ἐκψωμίζω 

νίζω 
λιβανίζω 
λαγανίζω 
πηγανίζω 
τηγανίζω 

ἐπιτηγανίζω 
ἀποτηγανίζω 

ὀριγανίζω 
σπαργανίζω 
διοργανίζω 

κατοργανίζω 
φρυγανίζω 

παραφρυγανίζω 
δανίζω 

ῥαδανίζω 
βραδανίζω 

ῥοδανίζω 
ἐξωκεανίζω 

νεανίζω 
παιανίζω 

ἐπιπαιανίζω 
ἀντιπαιανίζω 
συμπαιανίζω 

διανίζω 
ἀκανίζω 

ῥυκανίζω 
βαλανίζω 
ταλανίζω 
μελανίζω 

ἐκμελανίζω 
ὑπομελανίζω 

ἀποδρεπανίζω 
καμπανίζω 
τυμπανίζω 

ἀντιτυμπανίζω 
ἀποτυμπανίζω 

κοπανίζω 
σπανίζω 



 

  

γρυπανίζω 
τρυπανίζω 

ῥανίζω 
ἐρανίζω 

γερανίζω 
συνερανίζω 

προσερανίζω 
ἀντερανίζω 
ἀρχερανίζω 
ὠλεκρανίζω 

δικρανίζω 
ἀποκρανίζω 

πρανίζω 
ἐντρανίζω 
οὐρανίζω 
φρανίζω 

βασανίζω 
διαβασανίζω 

καταβασανίζω 
μεταβασανίζω 

ἐκβασανίζω 
ἐμβασανίζω 

προβασανίζω 
προσβασανίζω 

κατανίζω 
βοτανίζω 

ἐκβοτανίζω 
προσβοτανίζω 

κυανίζω 
ἀφανίζω 

ἐναφανίζω 
ἐξαφανίζω 
ἐπαφανίζω 
ὑπαφανίζω 

καταφανίζω 
στεφανίζω 

ἐκφανίζω 
ἐμφανίζω 

διεμφανίζω 
περιεμφανίζω 
συνεμφανίζω 
παρεμφανίζω 

προσεμφανίζω 
ἀντεμφανίζω 

εὐριπιδαριστοφανίζ
ω 

ὀρφανίζω 
ἀπορφανίζω 

λαχανίζω 
παραλαχανίζω 

ἁγνίζω 
καθαγνίζω 

περιαγνίζω 
ἀπαγνίζω 
ἀφαγνίζω 

ἐνίζω 
ἑνίζω 

εὐγενίζω 
ἐξευγενίζω 
ἐξουδενίζω 

δημοσθενίζω 
ἐξουθενίζω 

τεμενίζω 
ἐντεμενίζω 

λιμενίζω 
ἐλλιμενίζω 

ἀρμενίζω 
ἐξορμενίζω 

ἀσμενίζω 
ἐνασμενίζω 

συνασμενίζω 
ὑπερασμενίζω 

ἐξευμενίζω 
ἐξυμενίζω 
συνενίζω 

ξενίζω 
ἀντιξενίζω 
ὑποξενίζω 
προξενίζω 

ἀτενίζω 
προσανατενίζω 

ἐνατενίζω 
συνατενίζω 

ἐπατενίζω 
κτενίζω 

διακτενίζω 
κατακτενίζω 
προκτενίζω 

αὐχενίζω 
ἀπαυχενίζω 

παραυχενίζω 
ὑψαυχενίζω 

ταγηνίζω 
ἀποταγηνίζω 

γαληνίζω 
διαγαληνίζω 

ἐγγαληνίζω 
ἐκγαληνίζω 

ἀπογαληνίζω 
Ἑλληνίζω 

ἐξελληνίζω 
ἀφελληνίζω 

σωληνίζω 
μηνίζω 

καταπρηνίζω 
ἀποπρηνίζω 

τυρρηνίζω 
ἐκπυρηνίζω 

σαφηνίζω 
διασαφηνίζω 

προδιασαφηνίζω 
ἀποσαφηνίζω 

χηνίζω 
ψηνίζω 

ὑποψηνίζω 
προψηνίζω 

ὑποστραβαινίζω 
καινίζω 

ἀνακαινίζω 
ἐπανακαινίζω 

μετακαινίζω 
ἐγκαινίζω 

ἐπικαινίζω 
χλαινίζω 

ξεινίζω 
κοκκινίζω 
κοσκινίζω 
βουκινίζω 

ἐξινίζω 
οἰνίζω 

θοινίζω 
ἀγκοινίζω 

ἐξοινίζω 
φοινίζω 

ὑποφοινίζω 
διασχοινίζω 

παρασχοινίζω 
περισχοινίζω 
ἀποσχοινίζω 

ῥινίζω 
περινίζω 
ἐκρινίζω 

πρασινίζω 
ῥητινίζω 

ταραντινίζω 
δελφινίζω 

σχινίζω 
κνίζω 

διακνίζω 
κατακνίζω 

ἐκνίζω 
λικνίζω 

ἐκλικνίζω 
ἐπικνίζω 

περικνίζω 
ἀποκνίζω 
ὑποκνίζω 

ἐκθαμνίζω 
περιτεραμνίζω 
κατασταμνίζω 

συσταμνίζω 
πρεμνίζω 

ἐκπρεμνίζω 
κρημνίζω 

διακρημνίζω 
κατακρημνίζω 

συγκατακρημνίζω 
συγκρημνίζω 
ἀποκρημνίζω 

τυραννίζω 
ἀγεννίζω 
θυννίζω 

ἀποθυννίζω 
σπαδονίζω 

μακεδονίζω 
ἐμμακεδονίζω 



 

  

ἁρπεδονίζω 
κληδονίζω 

καρχηδονίζω 
χελιδονίζω 

σφενδονίζω 
καταχθονίζω 

χιονίζω 
καταχιονίζω 

κονίζω 
περιακονίζω 

εἰκονίζω 
ἐνεικονίζω 
ἐξεικονίζω 

ἀπεικονίζω 
κατεικονίζω 

ἐπιστημονίζω 
εὐσχημονίζω 

κακοδαιμονίζω 
εὐδαιμονίζω 

κατευδαιμονίζω 
ἁρμονίζω 

τερμονίζω 
κανονίζω 

ἐναξονίζω 
ἀπονίζω 

ἐναπονίζω 
ἐξαπονίζω 

ὑπονίζω 
ἐνθρονίζω 

συνθρονίζω 
προνίζω 

ἀφρονίζω 
κακοφρονίζω 

σωφρονίζω 
ἀνασωφρονίζω 

χρονίζω 
ἐγχρονίζω 

συγχρονίζω 
ἐπιχρονίζω 

μακροχρονίζω 
ὑπερχρονίζω 
πολυχρονίζω 

τονίζω 
διτονίζω 

προτονίζω 
ἀγχονίζω 

ἀπαγχονίζω 
καπνίζω 

περικαπνίζω 
ἀποκαπνίζω 
ὑποκαπνίζω 

δειπνίζω 
παραδειπνίζω 

ὑπνίζω 
διυπνίζω 

περιυπνίζω 
ἐξυπνίζω 

ἀφυπνίζω 
σκεπαρνίζω 

πτερνίζω 
ἀποπτερνίζω 
περιστερνίζω 
ἀποστερνίζω 

φερνίζω 
ὀρνίζω 

σμυρνίζω 
ἐκφατνίζω 

μαριανδυνίζω 
κυνίζω 

συγκυνίζω 
βουνίζω 

κρουνίζω 
κατακρουνίζω 

ἐκκρουνίζω 
ἀποκρουνίζω 

συνίζω 
σπλαγχνίζω 

κακοτεχνίζω 
ἑξαγωνίζω 

τετραγωνίζω 
ἀποτετραγωνίζω 

πλαταγωνίζω 
τριγωνίζω 

κλυδωνίζω 
κωδωνίζω 

διακωδωνίζω 
ἀνακωδωνίζω 

ἐκκωδωνίζω 

προκωδωνίζω 
κωθωνίζω 

Ἰωνίζω 
αἰωνίζω 

διαιωνίζω 
συνδιαιωνίζω 

παιωνίζω 
ἰηπαιωνίζω 

ἀντιπαιωνίζω 
συμπαιωνίζω 

λακωνίζω 
σαλακωνίζω 

διασαλακωνίζω 
ἀντιλακωνίζω 

ἀγκωνίζω 
περιαγκωνίζω 

ἐναγκωνίζω 
ἐξαγκωνίζω 

προεξαγκωνίζω 
παραγκωνίζω 
διασαικωνίζω 

διασαρκωνίζω 
ἁλωνίζω 

φιλωνίζω 
κλωνίζω 

αὐλωνίζω 
διαυλωνίζω 
τελαμωνίζω 

σαρωνίζω 
εἰρωνίζω 

κορωνίζω 
ἐντριτωνίζω 

εὐωνίζω 
ἐξευωνίζω 

ἀπευωνίζω 
ἐπευωνίζω 

προσεπευωνίζω 
σιφωνίζω 

ἐκσιφωνίζω 
ἐπαγχωνίζω 

ὀξίζω 
ἐποξίζω 
ὑποξίζω 

παροξίζω 

πυξίζω 
οἴζω 

κοΐζω 
πλοΐζω 

διπλοίζω 
ἐπιδιπλοΐζω 
περιφλοίζω 

ἐκφλοΐζω 
χνοΐζω 
ἐποίζω 

ῥοΐζω 
ἀθροίζω 

διαθροίζω 
συναθροίζω 

ἐπισυναθροίζω 
προαθροίζω 

προσαθροίζω 
χροΐζω 

συγχροΐζω 
δυσοίζω 
ἐκχοΐζω 

μολυβδοχοΐζω 
πριαπίζω 

λαπίζω 
ἐξαλαπίζω 
λαιλαπίζω 

σιναπίζω 
ῥαπίζω 

ἐκραπίζω 
διαρραπίζω 
ἐπιρραπίζω 

περιρραπίζω 
ἀπορραπίζω 
ὑπορραπίζω 

ἀτραπίζω 
λεπίζω 

διαλεπίζω 
περιλεπίζω 

ἐκλεπίζω 
ἀπολεπίζω 

προαπολεπίζω 
εὐπρεπίζω 
εὐτρεπίζω 

διευτρεπίζω 



 

  

ἐξευτρεπίζω 
προευτρεπίζω 
παρευτρεπίζω 
κατευτρεπίζω 

ἐκπιπίζω 
ῥιπίζω 

γριπίζω 
ἐκριπίζω 

διαρριπίζω 
ἀναρριπίζω 

ἐπαναρριπίζω 
προσαναρριπίζω 

μεταρριπίζω 
ἐπιρριπίζω 

ἀπορριπίζω 
ὑπορριπίζω 
διευριπίζω 

σαλπίζω 
ἐπισαλπίζω 

περισαλπίζω 
ἐνσαλπίζω 

ἐλπίζω 
συνελπίζω 
προελπίζω 

ἀπελπίζω 
ἐπελπίζω 

προσεπελπίζω 
παρελπίζω 

προσελπίζω 
δυσελπίζω 
κατελπίζω 
ἀντελπίζω 
ἀφελπίζω 

κολπίζω 
κατακολπίζω 

ἐγκολπίζω 
περικολπίζω 

ὀπίζω 
αἰθιοπίζω 

κοπίζω 
λοπίζω 

περιλοπίζω 
κολλοπίζω 
σκολοπίζω 

ἀνασκολοπίζω 
ἀποσκολοπίζω 

ἀπολοπίζω 
ἐξοπίζω 
τροπίζω 

τοπίζω 
ἐπιτοπίζω 
ἐκτοπίζω 
ἐντοπίζω 
παππίζω 

φιλιππίζω 
πιππίζω 
καρπίζω 

ἀποκαρπίζω 
σκορπίζω 

διασκορπίζω 
κατασκορπίζω 

ἐπισκορπίζω 
περισκορπίζω 
ἀποσκορπίζω 

σπίζω 
ἀσπίζω 

ἰασπίζω 
συνασπίζω 
προασπίζω 

ὑπασπίζω 
παρασπίζω 

συμπαρασπίζω 
ὑπερασπίζω 

θεσπίζω 
ἐπιθεσπίζω 

προσεπιθεσπίζω 
ἀποθεσπίζω 
προθεσπίζω 

κερκωπίζω 
λωπίζω 

περιλωπίζω 
ἐκλωπίζω 

καλλωπίζω 
διακαλλωπίζω 

ἀποκαλλωπίζω 
ἀπολωπίζω 
μωλωπίζω 

καταμωλωπίζω 

σινωπίζω 
ῥωπίζω 

ἀνθρωπίζω 
συνανθρωπίζω 

ἐξανθρωπίζω 
κατανθρωπίζω 

μυωπίζω 
κινναβαρίζω 

βαρβαρίζω 
παραβαρβαρίζω 
φιλοβαρβαρίζω 
ὑποβαρβαρίζω 

συβαρίζω 
συβαρίζω 
μεγαρίζω 

γαργαρίζω 
ἀναγαργαρίζω 

πυγαρίζω 
ποδαρίζω 
πυδαρίζω 

διαπυδαρίζω 
ἀποπυδαρίζω 

ἐαρίζω 
ἐνεαρίζω 

συνεαρίζω 
καθαρίζω 

διακαθαρίζω 
περικαθαρίζω 

ἐκκαθαρίζω 
ἀποκαθαρίζω 

κιθαρίζω 
ἐγκιθαρίζω 

ὑποκιθαρίζω 
χοροκιθαρίζω 
προσκιθαρίζω 

σκανθαρίζω 
σκινθαρίζω 

ἀνιαρίζω 
καρίζω 

μακαρίζω 
ἀπομακαρίζω 

σκαρίζω 
ἀσκαρίζω 

ἀπασκαρίζω 

περισκαρίζω 
ἀποσκαρίζω 

φυκαρίζω 
μαρμαρίζω 
ἐξευμαρίζω 

κατεξευμαρίζω 
κατευμαρίζω 

μυμαρίζω 
ἐναρίζω 

ἐνθεναρίζω 
ἐξεναρίζω 

ἀπεναρίζω 
ἐπεναρίζω 

κατεναρίζω 
παραταιναρίζω 

οἰναρίζω 
ὀαρίζω 
παρίζω 

σπαρίζω 
ἀσπαρίζω 

ἀραρίζω 
ταρταρίζω 
βατταρίζω 
βλεφαρίζω 

καταβλεφαρίζω 
ἰσοφαρίζω 

αὐτοφαρίζω 
χαρίζω 

εὐχαρίζω 
βρίζω 

ἁβρίζω 
καλαβρίζω 
κολαβρίζω 
καταβρίζω 

νεβρίζω 
μεσημβρίζω 

ὀμβρίζω 
σκομβρίζω 

συνομβρίζω 
ἐπομβρίζω 
ἀποβρίζω 

ὑβρίζω 
καθυβρίζω 

ἐγκαθυβρίζω 



 

  

ἀνθυβρίζω 
περιυβρίζω 

ἐνυβρίζω 
προσενυβρίζω 

συνυβρίζω 
ἐξυβρίζω 

προσεξυβρίζω 
ὑπερυβρίζω 
προσυβρίζω 

κατυβρίζω 
ἀφυβρίζω 
ἐφυβρίζω 

ἀγρίζω 
ἐφεδρίζω 

ἀνδρίζω 
Ἀλεξανδρίζω 

κατανδρίζω 
δενδρίζω 

ἐγχονδρίζω 
ἐκχονδρίζω 

ἐρίζω 
ἀερίζω 

ἐναερίζω 
ἐξαερίζω 

φοβερίζω 
βερβερίζω 

θερίζω 
ἀθερίζω 

διαθερίζω 
ἀναθερίζω 
ἐξαθερίζω 

παραθερίζω 
ἐκθερίζω 
ἐνθερίζω 

συνθερίζω 
ἀποθερίζω 
προθερίζω 

ἱερίζω 
διερίζω 
μερίζω 

διαμερίζω 
ἀναμερίζω 

καταμερίζω 
αὐθημερίζω 

ἀπαυθημερίζω 
χειμερίζω 
ἐπιμερίζω 

συνεπιμερίζω 
προσεπιμερίζω 

τριμερίζω 
συμμερίζω 
ἀπομερίζω 
προμερίζω 

προσμερίζω 
συνερίζω 

ἐξερίζω 
συνεπερίζω 

πεπερίζω 
κυπερίζω 

προσερίζω 
πατερίζω 

σφετερίζω 
κτερίζω 

ἀντερίζω 
ἀμφοτερίζω 

ἐξαμφοτερίζω 
ἐπαμφοτερίζω 

στερίζω 
ἀστερίζω 

καταστερίζω 
ἀποστερίζω 

ὑστερίζω 
καθυστερίζω 
ἐφυστερίζω 

νεωτερίζω 
συννεωτερίζω 

ἀντιφερίζω 
σιδηρίζω 

μενθηρίζω 
σπινθηρίζω 

ἀποσπινθηρίζω 
κηρίζω 
μηρίζω 

διαμηρίζω 
καταμηρίζω 

Ὁμηρίζω 
καθομηρίζω 

μερμηρίζω 

ἀπομερμηρίζω 
σμηρίζω 

συσμηρίζω 
κισηρίζω 

κατακισηρίζω 
κισσηρίζω 
κρατηρίζω 

καθετηρίζω 
ἐμετηρίζω 
κρητηρίζω 

κλιμακτηρίζω 
χαρακτηρίζω 

διαχαρακτηρίζω 
μεταχαρακτηρίζω 

μυκτηρίζω 
διαμυκτηρίζω 

καταμυκτηρίζω 
ἐγκαταμυκτηρίζω 

ἐπιμυκτηρίζω 
ἀντιμυκτηρίζω 

ἐκμυκτηρίζω 
ἀπομυκτηρίζω 
ὑπομυκτηρίζω 

καταπλυντηρίζω 
καλυπτηρίζω 

στηρίζω 
διαστηρίζω 
ἀναστηρίζω 

καταστηρίζω 
ἐγκαταστηρίζω 

ἐπιστηρίζω 
περιστηρίζω 
ἀντιστηρίζω 

ἐνστηρίζω 
ὑποστηρίζω 

συστηρίζω 
θρίζω 

διαθρίζω 
παραθρίζω 

πλεθρίζω 
ἐκπλεθρίζω 

προσαιθρίζω 
συνθρίζω 
ἀποθρίζω 

ὀρθρίζω 
διορθρίζω 
ἐξορθρίζω 
ζυγωθρίζω 

ἰρίζω 
ἑταιρίζω 

συνεταιρίζω 
σφαιρίζω 

διασφαιρίζω 
ἀντισφαιρίζω 

συσφαιρίζω 
χειρίζω 

διαχειρίζω 
συνδιαχειρίζω 

μεταχειρίζω 
ἐγχειρίζω 

ἀντεγχειρίζω 
συγχειρίζω 
ἐπιχειρίζω 

ἀποχειρίζω 
ἀκροχειρίζω 

προχειρίζω 
αὐτοχειρίζω 

εἰσχειρίζω 
κατευχειρίζω 

χοιρίζω 
κρίζω 

ἀκρίζω 
ἐξακρίζω 

ὑπεξακρίζω 
ἐπακρίζω 

ὑπερακρίζω 
μουγκρίζω 

σμικρίζω 
κατασμικρίζω 

πικρίζω 
ὑποκρίζω 

ὁρίζω 
ἑλλεβορίζω 
βορβορίζω 

πυθαγορίζω 
καθορίζω 
μεθορίζω 
ἀνθορίζω 



 

  

διορίζω 
ἐπιδιορίζω 

προσεπιδιορίζω 
ἀντιδιορίζω 
ἀποδιορίζω 
προδιορίζω 

προσδιορίζω 
περιορίζω 

κορίζω 
διακορίζω 

ἐκκορίζω 
συνυποκορίζω 

συνορίζω 
ἐξορίζω 

συνεξορίζω 
προορίζω 

πορίζω 
διαπορίζω 

καταπορίζω 
ἐκπορίζω 

συνεκπορίζω 
προσεκπορίζω 
προεμπορίζω 

συμπορίζω 
εἰσπορίζω 

προσπορίζω 
εὐπορίζω 
παρορίζω 

ὑπερορίζω 
προσορίζω 

ῥητορίζω 
καστορίζω 

ἀφορίζω 
συναφορίζω 

προσαφορίζω 
ἐκφορίζω 
ἀμφορίζω 

περιχορίζω 
πρίζω 

διαπρίζω 
ἐκδιαπρίζω 

καπρίζω 
σαπρίζω 
ἐκπρίζω 

ἐμπρίζω 
κοπρίζω 

ἐπικοπρίζω 
ἐκκοπρίζω 

κυπρίζω 
ἀρρίζω 

ἐπικορρίζω 
πυρρίζω 

ὑποπυρρίζω 
τρίζω 

θυγατρίζω 
θεατρίζω 

ἐκθεατρίζω 
διατρίζω 
ἀνατρίζω 
φρατρίζω 

κατατρίζω 
ῥακετρίζω 
φορετρίζω 
ῥαχετρίζω 

μητρίζω 
λιτρίζω 

περιτρίζω 
ψηκτρίζω 
κεντρίζω 

μετακεντρίζω 
ἐγκεντρίζω 

περιεγκεντρίζω 
μετεγκεντρίζω 

ἐπικεντρίζω 
ἐκκεντρίζω 

ὑποτρίζω 
διοπτρίζω 
ἐνοπτρίζω 

εἰσοπτρίζω 
κατοπτρίζω 

ἀστρίζω 
γαστρίζω 

βληστρίζω 
θερμαυστρίζω 

χυτρίζω 
καταχυτρίζω 

ἐγχυτρίζω 
ἐκχυτρίζω 

αὐρίζω 
φλαυρίζω 

ἐκφλαυρίζω 
ἀποφλαυρίζω 

ἐπαυρίζω 
θησαυρίζω 

ἐκθησαυρίζω 
ἀποθησαυρίζω 

ἐναποθησαυρίζω 
προαποθησαυρίζω 

προθησαυρίζω 
προσαυρίζω 

ταυρίζω 
ἀνασταυρίζω 

πανηγυρίζω 
ἐμπανηγυρίζω 

συμπανηγυρίζω 
λιγυρίζω 

ἐναργυρίζω 
ἐξαργυρίζω 

ἀπαργυρίζω 
ὑπαργυρίζω 

ὑδραργυρίζω 
ὑπερυδραργυρίζω 

περιπλευρίζω 
ἐκνευρίζω 
ψιθυρίζω 

διαψιθυρίζω 
καταψιθυρίζω 

ἐπιψιθυρίζω 
περιψιθυρίζω 
συμψιθυρίζω 
ὑποψιθυρίζω 

προσψιθυρίζω 
ἐκθυρίζω 
τινθυρίζω 

ἀποθυρίζω 
κυρίζω 

ἀγκυρίζω 
λυρίζω 

κολλυρίζω 
μυρίζω 

θαμυρίζω 
κλαυθμυρίζω 

ἐπιμυρίζω 
ἁλμυρίζω 

ὑφαλμυρίζω 
προμυρίζω 
μορμυρίζω 

σμυρίζω 
κινυρίζω 
μινυρίζω 

ἀναμινυρίζω 
σαννυρίζω 

ξυρίζω 
ἀποξυρίζω 
προξυρίζω 

οὐρίζω 
διουρίζω 

ἀπομειουρίζω 
κουρίζω 

ἀπουρίζω 
ἐπουρίζω 

συνεπουρίζω 
κατουρίζω 
μυουρίζω 

διαπυρίζω 
καπυρίζω 

ἀναπυρίζω 
καταπυρίζω 
λαμπυρίζω 

ἐμπυρίζω 
συνεμπυρίζω 

προσεμπυρίζω 
ἀποπυρίζω 
καππυρίζω 

συρίζω 
συρίζω 

διασυρίζω 
ἀνασυρίζω 

παρασυρίζω 
κατασυρίζω 

ἐπισυρίζω 
ἐκσυρίζω 

ἀποσυρίζω 
ὑποσυρίζω 
προσυρίζω 

προσσυρίζω 



 

  

πιτυρίζω 
γεφυρίζω 

πορφυρίζω 
ἐπιπορφυρίζω 

ὑποπορφυρίζω 
περιαχυρίζω 

ἀπαχυρίζω 
συνισχυρίζω 

προσεπισχυρίζω 
φρίζω 

ἀφρίζω 
ἐλαφρίζω 

ἐπελαφρίζω 
συνεπελαφρίζω 

ἀναφρίζω 
ἐξαφρίζω 

προαφρίζω 
ἀπαφρίζω 

προαπαφρίζω 
ἐπαφρίζω 
ὑπαφρίζω 

παραφρίζω 
ὑπεραφρίζω 
προσαφρίζω 

τεφρίζω 
ψυχρίζω 

προψυχρίζω 
ὠρίζω 

δωρίζω 
μετεωρίζω 

προσμετεωρίζω 
χλωρίζω 

ἐγχλωρίζω 
μωρίζω 

τιμωρίζω 
γνωρίζω 

διαγνωρίζω 
ἀναγνωρίζω 

ἐξαναγνωρίζω 
συγγνωρίζω 
ἐπιγνωρίζω 

προγνωρίζω 
συνωρίζω 

ταλαιπωρίζω 

ὀπωρίζω 
μετοπωρίζω 

χωρίζω 
διαχωρίζω 
ἀναχωρίζω 

παραχωρίζω 
καταχωρίζω 

ἐγκαταχωρίζω 
συγκαταχωρίζω 

προσκαταχωρίζω 
συγχωρίζω 
ἐξιχωρίζω 
ἐκχωρίζω 

ἀποχωρίζω 
ὑποχωρίζω 

σίζω 
διασίζω 

πρασίζω 
στασίζω 

νησίζω 
χερσονησίζω 

ἐπισίζω 
νοσίζω 

δροσίζω 
καταδροσίζω 

προσίζω 
περσίζω 
κασσίζω 

θαλασσίζω 
πισσίζω 

μουσίζω 
καταμουσίζω 

ῥουσίζω 
χρυσίζω 

τίζω 
ἀτίζω 

σαββατίζω 
σκωλοβατίζω 

διυδατίζω 
ἐξυδατίζω 

κτεατίζω 
θυμιατίζω 

ἐξεγκατίζω 
συνενδεκατίζω 

ἀποδεκατίζω 
ἁλατίζω 

ματίζω 
διαδραματίζω 
μαλαγματίζω 

ἀποφλεγματίζω 
ὑποφλεγματίζω 

δειγματίζω 
παραδειγματίζω 

ὑποδειγματίζω 
σιγματίζω 

δογματίζω 
θεματίζω 

ἀναθεματίζω 
συναναθεματίζω 

καταθεματίζω 
ἐκθεματίζω 
ἐνθεματίζω 

ὑπερθεματίζω 
ἐνεματίζω 
βηματίζω 

διαβηματίζω 
συμβηματίζω 
ἀποβηματίζω 

ἀκροβηματίζω 
τραγηματίζω 

ἐπιτραγηματίζω 
συνθηματίζω 

κληματίζω 
ἐγκληματίζω 
γεννηματίζω 

νοηματίζω 
ἀγνοηματίζω 

τρηματίζω 
χρηματίζω 

καταχρηματίζω 
προσκαταχρηματίζω 

μεταχρηματίζω 
ἐγχρηματίζω 

συγχρηματίζω 
ἐπιχρηματίζω 

ἀποχρηματίζω 
προχρηματίζω 

ἐρωτηματίζω 

σχηματίζω 
διασχηματίζω 

παρασχηματίζω 
κατασχηματίζω 
μετασχηματίζω 

συμμετασχηματίζω 
ἐπισχηματίζω 

ἀντισχηματίζω 
ἐνσχηματίζω 

ἀποσχηματίζω 
συσχηματίζω 

ἱματίζω 
αἱματίζω 

ἐξαιματίζω 
προκριματίζω 

πελματίζω 
ἁμματίζω 

καθαμματίζω 
διαμματίζω 
ἐξαμματίζω 
γραμματίζω 

ἀναγραμματίζω 
παραγραμματίζω 
μεταγραμματίζω 
εὐθυγραμματίζω 

ἀφαμματίζω 
ἐφαμματίζω 
ψαμματίζω 
λημματίζω 

ἀντιλημματίζω 
προλημματίζω 

δοματίζω 
ὀνοματίζω 

ἐπιστοματίζω 
ἀποστοματίζω 

αὐτοματίζω 
ἀπαυτοματίζω 

ἑρματίζω 
ἐκδερματίζω 

ἀποδερματίζω 
κερματίζω 

κατακερματίζω 
ἀποκερματίζω 

σπερματίζω 



 

  

ἐκσπερματίζω 
ἀποσπερματίζω 

τερματίζω 
ἐπιτερματίζω 

ἀποτερματίζω 
πλεονασματίζω 

καυματίζω 
τραυματίζω 

κατατραυματίζω 
προγευματίζω 

πνευματίζω 
ἀποπνευματίζω 

μεταρρευματίζω 
ἀπορρευματίζω 

ἐπικυματίζω 
ἀποκυματίζω 
ὑποκυματίζω 

ἐγχυματίζω 
προεγχυματίζω 

ἐπεγχυματίζω 
παρεγχυματίζω 

στερεωματίζω 
πωματίζω 

ἐπιπωματίζω 
περιπωματίζω 
ἀποπωματίζω 

ἀρωματίζω 
ὑπαρωματίζω 

βρωματίζω 
ἐμβρωματίζω 

κατατρωματίζω 
στρωματίζω 

χρωματίζω 
ἐπιχρωματίζω 

σωματίζω 
διασωματίζω 

ἐνσωματίζω 
πτωματίζω 

χωματίζω 
ἀναχωματίζω 
περιχωματίζω 

ἀθανατίζω 
ἀπαθανατίζω 

ἀπευθανατίζω 

γονατίζω 
ἡπατίζω 
σπατίζω 
ἐρατίζω 

κερατίζω 
ἀποπερατίζω 
δημοκρατίζω 

σωκρατίζω 
ὁρατίζω 
στατίζω 

καρυατίζω 
φατίζω 

θεσφατίζω 
χατίζω 

ἐσχατίζω 
εὐθετίζω 

ἐξευθετίζω 
προευθετίζω 

διετίζω 
τριετίζω 

σκελετίζω 
χρεμετίζω 

ἐγχρεμετίζω 
ὑποχρεμετίζω 

συνετίζω 
προσεπισυνετίζω 

τερετίζω 
συντερετίζω 
ὑποτερετίζω 

αἱρετίζω 
χαιρετίζω 

ἀποχαιρετίζω 
ὑετίζω 

λεβητίζω 
κυβητίζω 
κελητίζω 

παρακελητίζω 
πολυτιμητίζω 

ἀκινητίζω 
πειρητίζω 

κρητίζω 
συγκρητίζω 

μισητίζω 
προφητίζω 

χητίζω 
αἰτίζω 

ἀπαιτίζω 
ἀναχαιτίζω 
βαρβιτίζω 

κυβιτίζω 
Ἡρακλειτίζω 

φρενιτίζω 
ἐκκοιτίζω 

φοιτίζω 
σιτίζω 

ὑπερσιτίζω 
τιτίζω 

ἁπαλφιτίζω 
κτίζω 

λακτίζω 
γαλακτίζω 

ἀπογαλακτίζω 
διαλακτίζω 
ἀναλακτίζω 

καταλακτίζω 
ἀντιλακτίζω 

ἐκλακτίζω 
ἀπολακτίζω 
ὑπολακτίζω 

ἀνακτίζω 
ἀμφιανακτίζω 

ἐξανακτίζω 
μετακτίζω 

ἐγκτίζω 
συγκτίζω 

ἀντιπληκτίζω 
οἰκτίζω 

συνοικτίζω 
ἐποικτίζω 

κατοικτίζω 
ἀντοικτίζω 

ἐπικτίζω 
προσκτίζω 

πυκτίζω 
πρωκτίζω 

ἀσφαλτίζω 
κορυβαντίζω 

συναντίζω 

ῥαντίζω 
καταρραντίζω 

ἐπιρραντίζω 
περιρραντίζω 
ἀπορραντίζω 
προσραντίζω 

αὐθεντίζω 
κατακεντίζω 

ὀδοντίζω 
ἀκοντίζω 

περιακοντίζω 
ἀνακοντίζω 
ἐνακοντίζω 

συνακοντίζω 
ἐξακοντίζω 

προεξακοντίζω 
ἀπακοντίζω 
ἐπακοντίζω 

παρακοντίζω 
ὑπερακοντίζω 

καθυπερακοντίζω 
εἰσακοντίζω 

προσακοντίζω 
κατακοντίζω 
ἀντακοντίζω 

ποντίζω 
καταποντίζω 

προσκαταποντίζω 
φροντίζω 

διαφροντίζω 
ἀναφροντίζω 

καταφροντίζω 
ἐκφροντίζω 

συμφροντίζω 
προφροντίζω 

ὑπερφροντίζω 
σκοτίζω 

κατασκοτίζω 
ἐπισκοτίζω 

ἀποσκοτίζω 
νοτίζω 

κατανοτίζω 
ἐπινοτίζω 

περινοτίζω 



 

  

ἐκνοτίζω 
ὑπονοτίζω 
προνοτίζω 

ποτίζω 
ἐπιποτίζω 

ὑποποτίζω 
προποτίζω 
δικροτίζω 

βαπτίζω 
ἀναβαπτίζω 

παραβαπτίζω 
καταβαπτίζω 

ἐπιβαπτίζω 
ἐμβαπτίζω 

λεπτίζω 
ἐπιληπτίζω 

ἀρτίζω 
καταγιγαρτίζω 

ἐκγιγαρτίζω 
διαρτίζω 

περιαμαρτίζω 
συναρτίζω 

ἐξαρτίζω 
ἐπεξαρτίζω 

ἀπαρτίζω 
συναπαρτίζω 

προσαπαρτίζω 
ἐπαρτίζω 

εἰσαρτίζω 
καταρτίζω 

ἠερτίζω 
φορτίζω 

καταφορτίζω 
ἐπιφορτίζω 

συνεπιφορτίζω 
ἀντιφορτίζω 

στίζω 
διαστίζω 
μαστίζω 

καταμαστίζω 
παραστίζω 

γραστίζω 
καταστίζω 

ξεστίζω 

ἐπιστίζω 
ἀριστίζω 

περιστίζω 
νοστίζω 

ἀποστίζω 
ὑποστίζω 
ἀμυστίζω 

ἐξαμυστίζω 
τεττίζω 
κοττίζω 

ἐκκοττίζω 
γλωττίζω 

καταγλωττίζω 
εὐγλωττίζω 
διενιαυτίζω 
ἐξενιαυτίζω 

ἀπενιαυτίζω 
ἐναπενιαυτίζω 
ὑπερενιαυτίζω 

ὁλοκαυτίζω 
χραυτίζω 

ταὐτίζω 
σκυτίζω 

ἀκουτίζω 
πλουτίζω 

καταπλουτίζω 
κατατριακοντουτίζω 

πυτίζω 
διαπυτίζω 
ἀναπυτίζω 

ἐκπυτίζω 
ἐμπυτίζω 

ἀποπυτίζω 
ἰδιωτίζω 

αἰχμαλωτίζω 
συναιχμαλωτίζω 

ἀπολωτίζω 
νωτίζω 

λιβανωτίζω 
προλιβανωτίζω 

ἐπινωτίζω 
ἀπονωτίζω 
ἀμπωτίζω 

ἐρωτίζω 

ἀνερωτίζω 
χρωτίζω 

συναναχρωτίζω 
φωτίζω 

διαφωτίζω 
καταφωτίζω 

ἐπιφωτίζω 
προσεπιφωτίζω 

περιφωτίζω 
συνεκφωτίζω 

ὑποφωτίζω 
ὑΐζω 

γυίζω 
ἐπεμβαφίζω 

ἐδαφίζω 
προσεδαφίζω 

κατεδαφίζω 
ψηλαφίζω 
κολαφίζω 

διασαφίζω 
κροταφίζω 

ἐφίζω 
ψηφίζω 

διαψηφίζω 
ἀναψηφίζω 

προαναψηφίζω 
μεταψηφίζω 

ἐπιψηφίζω 
συνεπιψηφίζω 

ἐμψηφίζω 
συμψηφίζω 

σκιφίζω 
ξιφίζω 

ἀδελφίζω 
ἀπαμφίζω 

λοφίζω 
ἐκλοφίζω 

σοφίζω 
νοσφίζω 

διανοσφίζω 
ἀπονοσφίζω 

ἀποπρονοσφίζω 
ὑφίζω 

περισκυφίζω 

ἐνυφίζω 
κουφίζω 

διακουφίζω 
ἀνακουφίζω 

προανακουφίζω 
προσανακουφίζω 

παρακουφίζω 
συγκουφίζω 
ἐπικουφίζω 

συνεπικουφίζω 
ἐκκουφίζω 

ἐπεκκουφίζω 
ἀποκουφίζω 
ὑποκουφίζω 

μελαγκορυφίζω 
σισυφίζω 

κοσσυφίζω 
ἀκαχίζω 

τεμαχίζω 
ἀποτεμαχίζω 

προμαχίζω 
καναχίζω 

στεναχίζω 
ἀναστεναχίζω 
ἐπιστεναχίζω 

ὑποστεναχίζω 
στοναχίζω 

ἐπιστοναχίζω 
ὑποστοναχίζω 

ῥαχίζω 
καταραχίζω 
διαρραχίζω 

καταρραχίζω 
βατραχίζω 
τετραχίζω 

ταχίζω 
ἀγχίζω 

κογχίζω 
ἀνακογχίζω 
ἀποκογχίζω 
ἐνδελεχίζω 

συνεχίζω 
πηχίζω 

κατηχίζω 



 

  

τειχίζω 
διατειχίζω 
ἀνατειχίζω 

παρατειχίζω 
κατατειχίζω 

ἐπιτειχίζω 
ἀντεπιτειχίζω 

περιτειχίζω 
συμπεριτειχίζω 

ἀντιτειχίζω 
ἐκτειχίζω 
ἐντειχίζω 

συντειχίζω 
ἀποτειχίζω 

ἀνταποτειχίζω 
ὑποτειχίζω 
προτειχίζω 

προστειχίζω 
τοιχίζω 

στοιχίζω 
καταστοιχίζω 
περιστοιχίζω 

πυρριχίζω 
στιχίζω 

περιστιχίζω 
ῥακχίζω 

λοχίζω 
παραλοχίζω 
καταλοχίζω 

ἐγκαταλοχίζω 
ἐκλοχίζω 
ἐλλοχίζω 

συλλοχίζω 
προλοχίζω 

βροχίζω 
καταβροχίζω 

ἐμβροχίζω 
ἀποβροχίζω 

τροχίζω 
κατατροχίζω 

ἐπιτροχίζω 
ἀποτροχίζω 
ὑποτροχίζω 

εὐαρχίζω 

σχίζω 
διασχίζω 

ἐπιδιασχίζω 
ἀνασχίζω 

ἐπανασχίζω 
παρασχίζω 
κατασχίζω 

συγκατασχίζω 
ἐπισχίζω 

περισχίζω 
ἐκσχίζω 
ἐνσχίζω 

ἀποσχίζω 
ὑποσχίζω 
προσχίζω 

συσχίζω 
παννυχίζω 

διαπαννυχίζω 
καταπαννυχίζω 

ὀνυχίζω 
περιονυχίζω 

ἐξονυχίζω 
ἀπονυχίζω 

προαπονυχίζω 
εὐνουχίζω 

ἐξευνουχίζω 
σαμψουχίζω 
βοστρυχίζω 
ἀποτυχίζω 
διπτυχίζω 

πτωχίζω 
ψίζω 

ὀψίζω 
συνοψίζω 

γυψίζω 
ὠΐζω 

πλωΐζω 
ἡρωίζω 

ἀφηρωΐζω 
ὄζω 

τρυγόζω 
ἁρμόζω 

καθαρμόζω 
ἐγκαθαρμόζω 

συγκαθαρμόζω 
μεθαρμόζω 
ἀνθαρμόζω 

διαρμόζω 
περιαρμόζω 

ἐναρμόζω 
συναρμόζω 

ἐξαρμόζω 
προαρμόζω 

προσαρμόζω 
καταρμόζω 
ἀφαρμόζω 
ἐφαρμόζω 

συνεφαρμόζω 
ὑφαρμόζω 

συνόζω 
ἐξόζω 

συνεξόζω 
ἀπόζω 
ἐπόζω 

δεσπόζω 
ἐπιδεσπόζω 

οἰκοδεσπόζω 
ῥόζω 

προσόζω 
κατόζω 

ὕζω 
βαΰζω 

καταβαΰζω 
φαύζω 

βύζω 
γογγύζω 

διαγογγύζω 
καταγογγύζω 

ἐπιγογγύζω 
περιγογγύζω 
ὑπογογγύζω 

φεύζω 
φθύζω 

ἐπιφθύζω 
ἰύζω 

ἀνιΰζω 
κοκκύζω 

ἐκκοκκύζω 

ἀποσκύζω 
λύζω 

ἀλύζω 
βαμβαλύζω 

ἀναλύζω 
ἀσταλύζω 

ἀνασταλύζω 
παμφαλύζω 

βλύζω 
διαβλύζω 
ἀναβλύζω 

ἐξαναβλύζω 
παραβλύζω 

ἐπιβλύζω 
περιβλύζω 

ἐκβλύζω 
συνεκβλύζω 

ὑπερεκβλύζω 
ἀποβλύζω 

ὑπερβλύζω 
προσβλύζω 

ἐλελύζω 
ἐπιλύζω 

κλύζω 
διακλύζω 

ἐπιδιακλύζω 
ἀνακλύζω 

παρακλύζω 
κατακλύζω 

ἐπικατακλύζω 
προσκατακλύζω 

μετακλύζω 
ἐγκλύζω 

προεγκλύζω 
συγκλύζω 
ἐπικλύζω 

περικλύζω 
προπερικλύζω 

ἀμφικλύζω 
ἐκκλύζω 

συνεκκλύζω 
προεκκλύζω 

ἀποκλύζω 
ἀναποκλύζω 



 

  

ἐναποκλύζω 
συναποκλύζω 
προαποκλύζω 

προσαποκλύζω 
ὑποκλύζω 

ὑπερκλύζω 
εἰσκλύζω 

προσκλύζω 
ὀλολύζω 

ἀνολολύζω 
συνολολύζω 

ἐξολολύζω 
ἐπολολύζω 

κατολολύζω 
ὑπολύζω 

πομφολύζω 
φλύζω 

διαφλύζω 
ἐκφλύζω 

ἀποφλύζω 
ὑπερφλύζω 

μύζω 
ἐπιμύζω 

ὑπομύζω 
στρηνύζω 
στρυνύζω 

ὀξύζω 
ποππύζω 

ἑρπύζω 
μεθερπύζω 

διερπύζω 
ἀνερπύζω 

ὑπανερπύζω 
συνερπύζω 
παρερπύζω 

ἐφερπύζω 
τανθαρύζω 

ἐκτανθαρύζω 
κελαρύζω 

μασταρύζω 
βρύζω 
γρύζω 

ἀναγρύζω 
γογγρύζω 

ὑπογρύζω 
λακερύζω 

διαβορβορύζω 
ἀναβορβορύζω 
ὑποβορβορύζω 

τονθορύζω 
διατονθορύζω 

ὑποτονθορύζω 
μορμορύζω 

ἐπιρρύζω 
τρύζω 

ἀνατρύζω 
παρατρύζω 
κατατρύζω 

ἐπιτρύζω 
περιτρύζω 

ἀμφιπεριτρύζω 
ἀποτρύζω 
ὑποτρύζω 

στρύζω 
ἐκκαχρύζω 
ἀναπιτύζω 

ἐκπιτύζω 
ὀτοτύζω 

ἀνοτοτύζω 
ἐποτοτύζω 

ὐύζω 
φύζω 

σφύζω 
ἐπισφύζω 

κοχύζω 
ἐκκοχύζω 

ὤζω 
ζώζω 

κλώζω 
οἰμώζω 

ἀνοιμώζω 
συνανοιμώζω 

προσανοιμώζω 
συνοιμώζω 

ἐξοιμώζω 
ἀποιμώζω 
ἐποιμώζω 
ὑποιμώζω 

προσοιμώζω 
κατοιμώζω 

ἐπῴζω 
βρώζω 
κρώζω 

παρακρώζω 
κατακρώζω 

ἐπικρώζω 
περικρώζω 
ὑποκρώζω 

πατρῴζω 
μητρῴζω 

χρῴζω 
συγχρῴζω 
ἐπιχρῴζω 

ἀντιχρώζω 
σῴζω 

διασῴζω 
συνδιασῴζω 

ἀνασῴζω 
συνανασῴζω 

παρασῴζω 
κατασῴζω 
περισώζω 
ἀντισῴζω 

ἐκσῴζω 
συνεκσῴζω 
ὑπεκσῴζω 
ἀποσῴζω 

διαποσῴζω 
ὑποσῴζω 
συσσῴζω 
ἀποφώζω



 

  

7 -ήω: {8}
δήω 
δῄω 

καταδήω 
υἱήω 

ἀδικήω 
κλῄω 

ἐγκλῄω 
ἐκκλῄω



 

  

8 -θω: {137}
ἐεργάθω 

ἀποεργάθω 
κιάθω 

μετακιάθω 
κάθω 

διωκάθω 
πελάθω 

πλάθω 
ἀμυνάθω 

καταδράθω 
ἔθω 

φαέθω 
φλεγέθω 

ἐπιφλεγέθω 
ὑποφλεγέθω 

θαλέθω 
τελέθω 

περιτελέθω 
ἐκτελέθω 
ἐντελέθω 

συντελέθω 
νεμέθω 

χρεμέθω 
ἐπιχρεμέθω 

ἐρέθω 
ἀγερέθω 
ἐξερέθω 

κατερέθω 
σχέθω 

ἤθω 
προγήθω 

λήθω 
ἀλήθω 

συναλήθω 
ἐπιλήθω 

πλήθω 
ἀναπλήθω 
περιπλήθω 

νήθω 
διανήθω 

κνήθω 
κατακνήθω 

ἐγκνήθω 
ἐνικνήθω 
ἐπικνήθω 

ὑποκνήθω 
προσκνήθω 

συννήθω 
πήθω 

πρήθω 
ἀναπρήθω 

ἐμπρήθω 
σήθω 

διασήθω 
κατασήθω 

ἐπισήθω 
ἐνσήθω 

ἀποσήθω 
ὑποσήθω 

ἀποϜειπάθθω 
αἴθω 

ἀναίθω 
ὑπαίθω 

καταίθω 
συγκαταίθω 

πείθω 
διαπείθω 
ἀναπείθω 

συναναπείθω 
ἐξαναπείθω 

ὑπαναπείθω 
παραναπείθω 

προσαναπείθω 
μεταναπείθω 

παραπείθω 
καταπείθω 
μεταπείθω 

ἐκπείθω 
συμπείθω 
ὑποπείθω 
προπείθω 

βρίθω 
καταβρίθω 

ἐπιβρίθω 

περιβρίθω 
ἀντιβρίθω 

ἐμβρίθω 
ἐπεμβρίθω 

ἔνθω 
τένθω 
πέρθω 

διαπέρθω 
ἐκπέρθω 

συμπέρθω 
βιβάσθω 

λάσθω 
λασάσθω 

ἔσθω 
ἐξέσθω 
ἐπέσθω 

τιτουϜέσθω 
ἀλήσθω 

ἀΐσθω 
ζούσθω 

κεύθω 
ἐπικεύθω 

ἀμφικεύθω 
ἐλεύθω 

ἐπελεύθω 
ἐρεύθω 

συνεξερεύθω 
κατερεύθω 

φθινύθω 
καταφθινύθω 
περιφθινύθω 

ἀμφιπεριφθινύθω 
ἀποφθινύθω 

μινύθω 
περιμινύθω 
συμμινύθω 
ἀπομινύθω 

πύθω 
καταπύθω 

βαρύθω 
ἐμβαρύθω 

ἐρύθω 

ἔχθω 
συνέχθω 

ἐρέχθω 
κλώθω 

ἀνακλώθω 
κατακλώθω 

ἐγκατακλώθω 
ἐπικατακλώθω 

ἐγκλώθω 
συγκλώθω 
ἐπικλώθω



 

  

9 -ίω: {356}
ἀΐω 

γαίω 
λαγαίω 

ἀπολαγαίω 
δαίω 

ἀναδαίω 
καταδαίω 

κεδαίω 
περιδαίω 

ἀμφιδαίω 
ἀνδαίω 
ἐνδαίω 

ὑποδαίω 
καίω 

διακαίω 
προσεπιδιακαίω 

συνδιακαίω 
προδιακαίω 

ἀνακαίω 
προσανακαίω 

παρακαίω 
κατακαίω 

συγκατακαίω 
ἐπικατακαίω 

ἐγκαίω 
συνεγκαίω 

συγκαίω 
ἐπικαίω 

συνεπικαίω 
περικαίω 
ἀντικαίω 

ἐκκαίω 
συνεκκαίω 
προεκκαίω 

ὑπεκκαίω 
προσεκκαίω 

ἀντεκκαίω 
ἀποκαίω 
ὑποκαίω 

ὑπερκαίω 
προσκαίω 

λαίω 

παλαίω 
διαπαλαίω 
ἀναπαλαίω 

καταπαλαίω 
ἀντιπαλαίω 

ἐκπαλαίω 
συμπαλαίω 
ὑποπαλαίω 

προσπαλαίω 
κλαίω 

ἀνακλαίω 
παρακλαίω 
κατακλαίω 
μετακλαίω 
συγκλαίω 
ἐπικλαίω 

περικλαίω 
ἀντικλαίω 
ἀποκλαίω 
ὑποκλαίω 

προσκλαίω 
ναίω 

παραναίω 
καταναίω 

ἐγκαταναίω 
ἐπιναίω 

περιναίω 
κναίω 

διακναίω 
κατακναίω 

ἐκκναίω 
ἀποκναίω 

ἐνναίω 
συνναίω 
ἀποναίω 
ὑποναίω 
εἰσναίω 

ἐξαΐω 
παίω 

ἀναπαίω 
παραπαίω 
καταπαίω 

ἐπαΐω 
περιπαίω 
ἀντιπαίω 

ἀμφιπαίω 
ἐκπαίω 

διεκπαίω 
ἐμπαίω 

προσεμπαίω 
συμπαίω 

ὑπερπαίω 
εἰσπαίω 

προεισπαίω 
ἐπεισπαίω 
προσπαίω 

ῥαίω 
κεραίω 
ἐκραίω 

διαρραίω 
ἀπορραίω 

λατραίω 
εἰσαΐω 
πταίω 

διαπταίω 
παραπταίω 
περιπταίω 
ἀντιπταίω 
ποτιπταίω 

ἐμπταίω 
προπταίω 

προσπταίω 
διχαίω 

ψαίω 
ἐμφορβίω 

δίω 
ἰδίω 

ἀνιδίω 
ἐξιδίω 

περιδίω 
κατιδίω 

δαείω 
ῥιγείω 

μογείω 

ὀνειδείω 
ὑδείω 

ζείω 
ἐπιζείω 

θείω 
καταθείω 
ἰσχυριείω 

διϊσχυριείω 
κείω 

κατακείω 
νεικείω 
οἰκείω 

λείω 
τελείω 
κλείω 

διακλείω 
παρακλείω 
κατακλείω 

ἐγκατακλείω 
συγκατακλείω 
ἀντικατακλείω 
ὑποκατακλείω 

προσκατακλείω 
μετακλείω 

ἐγκλείω 
συγκλείω 
ἐνικλείω 
ἐπικλείω 

περικλείω 
ἐμπερικλείω 

συμπερικλείω 
ἐκκλείω 

ἀποκλείω 
ἐναποκλείω 

συναποκλείω 
προαποκλείω 
εἰσαποκλείω 

ὑποκλείω 
εἰσκλείω 

προσκλείω 
πλείω 

ἀναπλείω 



 

  

δαμείω 
ἀποκτενείω 

πνείω 
διαπνείω 
καπνείω 
ἐκπνείω 
ἀμπνείω 
ἐμπνείω 

ἀποπνείω 
ἀπαλλαξείω 

πλεξείω 
φευξείω 
θαλπείω 

ῥείω 
θερείω 

τρείω 
λατρείω 

σείω 
διαβασείω 

συμβασείω 
ἐργασείω 

διασείω 
συνδιασείω 
ἀποδιασείω 
προδιασείω 

προσδιασείω 
ἐλασείω 

γελασείω 
πελασείω 

ἀνασείω 
προανασείω 

ἐπανασείω 
προεπανασείω 

προσανασείω 
παρασείω 

δρασείω 
ἀγορασείω 

κατασείω 
ἐπικατασείω 

χεσείω 
διαβησείω 

ποιησείω 
γαμησείω 

πολεμησείω 

χειρονομησείω 
κνησείω 

τυραννησείω 
ὠνησείω 

κατηγορησείω 
τιμωρησείω 
ἀναστησείω 

ναυμαχησείω 
ἐπισείω 
ἐκσείω 
ἐνσείω 

προενσείω 
ἐπενσείω 

δοσείω 
ἀποσείω 

προσαποσείω 
ὑποσείω 
προσείω 

ἐπισσείω 
συσσείω 

κλαυσείω 
στρατευσείω 

θυσείω 
ἀκουσείω 

παραδωσείω 
ἐνδωσείω 

ἀποδωσείω 
προδωσείω 

ἀναγνωσείω 
βρωσείω 

μετείω 
μαστείω 

ἐφείω 
χείω 

ἐγχείω 
ψείω 

γραψείω 
ὀψείω 

ζίω 
δηΐω 

παρακληΐω 
ἐπικληΐω 
ἐκκληΐω 

ἀποκληΐω 

ἐσθίω 
διεσθίω 

περιεσθίω 
ἀνεσθίω 

συνεσθίω 
ἐξεσθίω 

προεσθίω 
ἀπεσθίω 
ἐπεσθίω 
ὑπεσθίω 

παρεσθίω 
ὑπερεσθίω 
προσεσθίω 

κατεσθίω 
παρακατεσθίω 

συγκατεσθίω 
ὑποκατεσθίω 

προσκατεσθίω 
φθίω 

καταφθίω 
κίω 

κακίω 
παρακίω 

κηκίω 
ἀνακηκίω 

ὁπερδικίω 
ἐκκίω 

μαλκίω 
κυλίω 

ἀνακυλίω 
ἀποκυλίω 

προσκυλίω 
περιφλίω 

χλίω 
ἐγχλίω 

ὑπερχλίω 
κορμίω 

μηνίω 
ἐπιμηνίω 

ἀντιμηνίω 
ἐκμηνίω 

ἀπομηνίω 
καταμνίω 

κονίω 

ἀγκονίω 
ἀποκονίω 
ὑποκονίω 

πωνίω 
ὀΐω 

ἀλοίω 
φλοίω 
μαρίω 

πρίω 
διαπρίω 

καταπρίω 
ἐνιπρίω 
ἐπιπρίω 
ἐκπρίω 
ἐμπρίω 

ἀποπρίω 
ὑποπρίω 

χρίω 
διαχρίω 

προδιαχρίω 
ἀναχρίω 

παραχρίω 
καταχρίω 

ἐγκαταχρίω 
ἐπικαταχρίω 

ἐγχρίω 
προεγχρίω 

προσεγχρίω 
συγχρίω 

ὑποσυγχρίω 
προσυγχρίω 

προσσυγχρίω 
ἐπιχρίω 

περιχρίω 
ἀποχρίω 
ὑποχρίω 

προϋποχρίω 
προχρίω 

προσχρίω 
προσεπιθεωρίω 

σίω 
ἐλευσίω 

τίω 
ἀτίω 



 

  

περιτίω 
προτίω 
μαστίω 

ἐπιμαστίω 
θυίω 

ἐξιθυίω 
ὀπυίω 

ψίω 
καταψίω 

ἐμψίω 
ἀποψίω 
ἐντυψίω



 

  

10 -κω: {524}
δινάκω 

τάκω 
κατατάκω 

ῥέγκω 
ἔκω 

ἀλέκω 
ὀλέκω 
πλέκω 

διαπλέκω 
ἀντιδιαπλέκω 
συνδιαπλέκω 

ἀναπλέκω 
συναναπλέκω 

προσαναπλέκω 
ἀνταναπλέκω 

παραπλέκω 
καταπλέκω 

ἐγκαταπλέκω 
συγκαταπλέκω 

ἐπιπλέκω 
συνεπιπλέκω 

προσεπιπλέκω 
περιπλέκω 

συμπεριπλέκω 
ἀντιπλέκω 

ἀμφιπλέκω 
ἐκπλέκω 

διεκπλέκω 
ἐμπλέκω 

συνεμπλέκω 
παρεμπλέκω 
εἰσεμπλέκω 

συμπλέκω 
ἐπισυμπλέκω 

περισυμπλέκω 
προσσυμπλέκω 

ἀποπλέκω 
ὑποπλέκω 
προπλέκω 

προσπλέκω 
πέκω 

ἀποπέκω 

κρέκω 
διακρέκω 
συγκρέκω 
ὑποκρέκω 
ἀποτρέκω 

ἥκω 
δήκω 

καθήκω 
μεθήκω 

διήκω 
ἐπιδιήκω 
ἐνδιήκω 
περιήκω 

ἱλήκω 
ἀνήκω 

συνανήκω 
ἐπανήκω 

συνεπανήκω 
ἐνήκω 

συνήκω 
ἐξήκω 

προήκω 
παρήκω 

ἀντιπαρήκω 
συμπαρήκω 

ὑπερήκω 
εἰσήκω 

προσήκω 
τήκω 

διατήκω 
κατήκω 

ἀνατήκω 
συνανατήκω 

κατατήκω 
ἐπιτήκω 

περιτήκω 
ἐκτήκω 

συνεκτήκω 
προεκτήκω 

ὑπεκτήκω 
ἐντήκω 

συντήκω 

ἐπισυντήκω 
ἀποτήκω 

ἐναποτήκω 
προαποτήκω 

προτήκω 
ὑπερτήκω 

στήκω 
παραστήκω 

ἑστήκω 
ἀντιστήκω 

ἀφήκω 
ἐφήκω 

ἵκω 
δίκω 
εἴκω 

συνείκω 
ἀποείκω 

ὑπείκω 
καθυπείκω 
ἀνθυπείκω 

παρείκω 
ἐρείκω 

διερείκω 
ὑπερείκω 

κατερείκω 
ποθίκω 
περιίκω 

κίκω 
ἀποκίκω 

ἀνίκω 
συνίκω 

ἐξίκω 
δεδοίκω 

Ϝοίκω 
παρίκω 
ἀφίκω 

μετακόκκω 
ἕλκω 

καθέλκω 
συγκαθέλκω 

προσκαθέλκω 
μεθέλκω 

ἀντιμεθέλκω 
ἀνθέλκω 

συνανθέλκω 
διέλκω 

περιέλκω 
ἀντιπεριέλκω 
συμπεριέλκω 

ἀνέλκω 
συνανέλκω 
προανέλκω 

ἐπανέλκω 
ὑπανέλκω 

ἐνέλκω 
συνέλκω 

ἐξέλκω 
ἐπεξέλκω 
προέλκω 

ἀπέλκω 
παρέλκω 
εἰσέλκω 

προσέλκω 
κατέλκω 
ἀφέλκω 

προαφέλκω 
ἐφέλκω 

συνεφέλκω 
ἀμφέλκω 

ὑφέλκω 
συνυφέλκω 

ἀάσκω 
βάσκω 

διαβάσκω 
ἡβάσκω 

ἀνηβάσκω 
παρηβάσκω 
διαβιβάσκω 

καταβιβάσκω 
ἐπιβιβάσκω 
ἐμβιβάσκω 

ἐπιβάσκω 
ἀμφιβάσκω 

διδάσκω 



 

  

ἀναδιδάσκω 
προσαναδιδάσκω 

παραδιδάσκω 
μεταδιδάσκω 

ἐπιδιδάσκω 
ἀντιδιδάσκω 

ἐκδιδάσκω 
συνεκδιδάσκω 
προεκδιδάσκω 

ἐπεκδιδάσκω 
προσεκδιδάσκω 

συνδιδάσκω 
ἀποδιδάσκω 
προδιδάσκω 

προσδιδάσκω 
γενειάσκω 

ὑπογενειάσκω 
λάσκω 

γελάσκω 
σελάσκω 

ἠλάσκω 
κατακικλάσκω 

ὑλάσκω 
ἱμάσκω 
θνᾴσκω 

διδράσκω 
διαδιδράσκω 
ἀναδιδράσκω 

ἐκδιδράσκω 
ὑπεκδιδράσκω 
ἀποδιδράσκω 

συναποδιδράσκω 
προσαποδιδράσκω 

ὑποδιδράσκω 
γηράσκω 

καταγηράσκω 
ἐγκαταγηράσκω 

συγκαταγηράσκω 
ἐγγηράσκω 

συγγηράσκω 
ἐπιγηράσκω 

περιγηράσκω 
ἀπογηράσκω 
προγηράσκω 

πιπράσκω 
διαπιπράσκω 
ἀναπιπράσκω 

ἐπαναπιπράσκω 
παραπιπράσκω 
καταπιπράσκω 
μεταπιπράσκω 

ἐπιπιπράσκω 
περιπιπράσκω 

ἐκπιπράσκω 
ἐμπιπράσκω 

συμπιπράσκω 
μισθοπιπράσκω 

ἀποπιπράσκω 
προπιπράσκω 

προσπιπράσκω 
φάσκω 

πιφάσκω 
ἐπιφάσκω 

συνεπιφάσκω 
ἀντιπιφάσκω 

ἀντιφάσκω 
συμφάσκω 
ἀποφάσκω 

συναποφάσκω 
προφάσκω 

χάσκω 
διαχάσκω 
ἀναχάσκω 

καταχάσκω 
μεταχάσκω 

ἐγχάσκω 
ἐπεγχάσκω 
περιχάσκω 

ἀμφιχάσκω 
ἐκχάσκω 

ὑποχάσκω 
προσχάσκω 

ἀέσκω 
τελέσκω 
ἀρέσκω 

συναρέσκω 
ἀπαρέσκω 

ὑπεραρέσκω 

φορέσκω 
ἀλδήσκω 

ἀναλδήσκω 
μεταλδήσκω 

ἀλθήσκω 
κικλήσκω 

θνῄσκω 
καταθνῄσκω 

παρακαταθνῄσκω 
ἐγκαταθνῄσκω 

συγκαταθνῄσκω 
ἀντικαταθνήσκω 

ἐνιθνήσκω 
περιθνήσκω 
ἀντιθνήσκω 

ἀμφιθνήσκω 
ἐκθνῄσκω 

συνεκθνῄσκω 
ἐνθνήσκω 

συνθνῄσκω 
ἀποθνήσκω 

διαποθνῄσκω 
ἐναποθνῄσκω 

συναποθνήσκω 
προαποθνήσκω 

ἐπαποθνήσκω 
παραποθνήσκω 

ὑπεραποθνῄσκω 
προσαποθνῄσκω 

ἀνταποθνήσκω 
προθνῄσκω 

ὑπερθνήσκω 
δυσθνῄσκω 

μιμνήσκω 
ἀναμιμνήσκω 

συναναμιμνήσκω 
προαναμιμνήσκω 

ἐπαναμιμνῄσκω 
προσαναμιμνήσκω 

ὑπομιμνήσκω 
παρυπομιμνήσκω 

προσυπομιμνήσκω 
προμιμνήσκω 

ὑπομνήσκω 

ἴσκω 
οἰδίσκω 

ἀνοιδίσκω 
προσανοιδίσκω 

παροιδίσκω 
ἐΐσκω 

κληΐσκω 
ἀμπλακίσκω 

ἀναλίσκω 
διαναλίσκω 

συναναλίσκω 
ἐξαναλίσκω 

προεξαναλίσκω 
προαναλίσκω 

ἀπαναλίσκω 
ἐπαναλίσκω 
ὑπαναλίσκω 

παραναλίσκω 
συμπαραναλίσκω 

ὑπεραναλίσκω 
εἰσαναλίσκω 

προσαναλίσκω 
καταναλίσκω 
ἀνταναλίσκω 

ἀμβλίσκω 
ἐξαμβλίσκω 

ἀπαμβλίσκω 
τελίσκω 

συντελίσκω 
ἐξανηλίσκω 

μολίσκω 
γαμίσκω 

ἐμφανίσκω 
ὀνίσκω 

γεγωνίσκω 
πιπίσκω 

μεταπιπίσκω 
ἐμπιπίσκω 

συμπιπίσκω 
ὑποπιπίσκω 
προπιπίσκω 

προσπιπίσκω 
ἀραρίσκω 

ἐναραρίσκω 



 

  

συναραρίσκω 
ἐπαραρίσκω 

προσαραρίσκω 
στερίσκω 

ἀποστερίσκω 
ἀμαυρίσκω 

εὑρίσκω 
καθευρίσκω 

ἀνευρίσκω 
ἐξανευρίσκω 

προσανευρίσκω 
ἐνευρίσκω 

συνευρίσκω 
ἐξευρίσκω 

συνεξευρίσκω 
προεξευρίσκω 

ἐπεξευρίσκω 
προσεπεξευρίσκω 

παρεξευρίσκω 
προσεξευρίσκω 

παρευρίσκω 
ὑπερευρίσκω 
προσευρίσκω 

ἀφευρίσκω 
ἐφευρίσκω 

ἀντεφευρίσκω 
ἀνακυΐσκω 
ἀποκυΐσκω 

παραπυΐσκω 
ἐμπυΐσκω 

ἀποπυΐσκω 
ὑποπυΐσκω 

ἀπορρυΐσκω 
ἀπαφίσκω 

ἐξαπαφίσκω 
παραπαφίσκω 

ἀλφίσκω 
ἀμφίσκω 

ἐπαμφίσκω 
βόσκω 

διαβόσκω 
παραβόσκω 
καταβόσκω 

ἐκβόσκω 

φαύσκω 
διαφαύσκω 

πιφαύσκω 
ἐπιφαύσκω 

ὑποφαύσκω 
ἐκδιδύσκω 
ἐνδιδύσκω 

ἀποδιδύσκω 
μεθύσκω 

καταμεθύσκω 
ἐκμεθύσκω 

ἀλύσκω 
ἐξαλύσκω 

ὑπεξαλύσκω 
ὑπαλύσκω 

ἐξυπαλύσκω 
ἀμβλύσκω 

πινύσκω 
προτιτύσκω 
διαβιώσκω 

βλώσκω 
ἀβλώσκω 

παραβλώσκω 
καταβλώσκω 

ἐκβλώσκω 
ἀμβλώσκω 

ἐξαμβλώσκω 
ἀποβλώσκω 
προβλώσκω 

κλώσκω 
γιγνώσκω 

διαγιγνώσκω 
ἐπιδιαγιγνώσκω 

συνδιαγιγνώσκω 
προδιαγιγνώσκω 

ἀναγιγνώσκω 
διαναγιγνώσκω 

συναναγιγνώσκω 
ἐξαναγιγνώσκω 

προαναγιγνώσκω 
ἀπαναγιγνώσκω 
ἐπαναγιγνώσκω 
ὑπαναγιγνώσκω 

παραναγιγνώσκω 

προσαναγιγνώσκω 
καταναγιγνώσκω 
ἀνταναγιγνώσκω 

παραγιγνώσκω 
καταγιγνώσκω 

συγκαταγιγνώσκω 
προσκαταγιγνώσκω 

μεταγιγνώσκω 
ἐγγιγνώσκω 

συγγιγνώσκω 
ἐπιγιγνώσκω 

προεπιγιγνώσκω 
ἀπογιγνώσκω 

προαπογιγνώσκω 
προγιγνώσκω 

συμπρογιγνώσκω 
προσγιγνώσκω 

βιβρώσκω 
διαβιβρώσκω 
ἀναβιβρώσκω 

προσαναβιβρώσκω 
καταβιβρώσκω 

ἐπιβιβρώσκω 
περιβιβρώσκω 
ἀντιβιβρώσκω 

ἐκβιβρώσκω 
ἀποβιβρώσκω 
προβιβρώσκω 

θρῴσκω 
διαθρῴσκω 
ἀναθρῴσκω 

προαναθρῴσκω 
παραθρῴσκω 
καταθρῴσκω 

ἐπιθρῴσκω 
ἀντιθρῴσκω 

ἀμφιθρῴσκω 
ἐκθρῴσκω 

διεκθρώσκω 
προεκθρῴσκω 

προσεκθρῴσκω 
ἐνθρῴσκω 

ἐπενθρῴσκω 
συνθρῴσκω 

ἀποθρῴσκω 
προθρῴσκω 

ἐκπροθρῴσκω 
ὑπεκπροθρῴσκω 

ὑπερθρῴσκω 
εἰσθρῴσκω 

συνεισθρῴσκω 
ἐπεισθρῴσκω 

τιτρώσκω 
διατιτρώσκω 

παρατιτρώσκω 
κατατιτρώσκω 
ἀντιτιτρώσκω 

ἐκτιτρώσκω 
συντιτρώσκω 
προτιτρώσκω 
εἰστιτρώσκω 

φώσκω 
διαφώσκω 
ἐπιφώσκω 

διεπιφώσκω 
ὑποφώσκω 

δεύκω 
βρύκω 

καταβρύκω 
ἐπιβρύκω 
ἐμβρύκω 

συμβρύκω 
ἀποβρύκω 

ἐρύκω 
διερύκω 
ἐξερύκω 

ἀπερύκω 
ἀνταπερύκω 

κατερύκω 
πεφύκω 

διώκω 
παραδιώκω 
καταδιώκω 

συγκαταδιώκω 
μεταδιώκω 

ἐπιδιώκω 
περιδιώκω 

ἐκδιώκω 



 

  

συνδιώκω 
ἀποδιώκω 
προδιώκω 

Ϝιώκω



 

  

11 -λω: {381}
σάλω 
θέλω 

ἐθέλω 
συνεθέλω 

συνθέλω 
κακοθέλω 

μέλω 
πέλω 
σέλω 

ἥλω 
εἴλω 

περιείλω 
ὀφείλω 

ἐνοφείλω 
συνοφείλω 
προοφείλω 

ἐποφείλω 
προσοφείλω 

ἀντοφείλω 
βάλλω 

ζαβάλλω 
διαβάλλω 

ἐπιδιαβάλλω 
ἀντιδιαβάλλω 

ἐνδιαβάλλω 
συνδιαβάλλω 
ὑποδιαβάλλω 
προδιαβάλλω 

προσδιαβάλλω 
ἀναβάλλω 

διαναβάλλω 
ἐπαναβάλλω 

προσαναβάλλω 
παραβάλλω 

ἀντιπαραβάλλω 
προπαραβάλλω 

καταβάλλω 
παρακαταβάλλω 

ἐγκαταβάλλω 
συγκαταβάλλω 
ἐπικαταβάλλω 

περικαταβάλλω 

ἀντικαταβάλλω 
ὑποκαταβάλλω 

προσκαταβάλλω 
μεταβάλλω 

ἀντιμεταβάλλω 
συμμεταβάλλω 
προμεταβάλλω 

καββάλλω 
ὑββάλλω 
ἐνιβάλλω 
ἐπιβάλλω 

συνεπιβάλλω 
προεπιβάλλω 
παρεπιβάλλω 

προσεπιβάλλω 
περιβάλλω 

ἀντιπεριβάλλω 
ἐμπεριβάλλω 

συμπεριβάλλω 
προσπεριβάλλω 

ἀντιβάλλω 
συναντιβάλλω 

προσαντιβάλλω 
ἀμφιβάλλω 

διαμφιβάλλω 
ἐπαμφιβάλλω 

ἐκβάλλω 
διεκβάλλω 

συνδιεκβάλλω 
ἀνεκβάλλω 

συνεκβάλλω 
προεκβάλλω 

ἀπεκβάλλω 
ἐπεκβάλλω 
ὑπεκβάλλω 

παρεκβάλλω 
προσεκβάλλω 

ἐμβάλλω 
διεμβάλλω 

συνεμβάλλω 
προεμβάλλω 

ἐπεμβάλλω 

προσεπεμβάλλω 
ὑπεμβάλλω 

παρεμβάλλω 
ἐπιπαρεμβάλλω 

προσπαρεμβάλλω 
προσεμβάλλω 

ἀντεμβάλλω 
συμβάλλω 

ὀβάλλω 
ἀποβάλλω 

συναποβάλλω 
προσσυναποβάλλω 

προαποβάλλω 
προσαποβάλλω 

ὑποβάλλω 
καθυποβάλλω 
ἀνθυποβάλλω 

διυποβάλλω 
συνυποβάλλω 
προϋποβάλλω 

προσυποβάλλω 
προβάλλω 

καταπροβάλλω 
ἐπιπροβάλλω 

περιπροβάλλω 
ἐκπροβάλλω 

συμπροβάλλω 
λαχανοπροβάλλω 

ἀποπροβάλλω 
ὑπερβάλλω 

καθυπερβάλλω 
ἀνθυπερβάλλω 
συνυπερβάλλω 

προσυπερβάλλω 
εἰσβάλλω 

συνεισβάλλω 
προεισβάλλω 

ἐπεισβάλλω 
παρεισβάλλω 
ἀντεισβάλλω 

προσβάλλω 
ἐπιπροσβάλλω 

ἀγάλλω 
προσαγάλλω 

κναδάλλω 
ἀνακναδάλλω 

βδάλλω 
ἐπιβδάλλω 
εἰσβδάλλω 
δαιδάλλω 

θάλλω 
ἀναθάλλω 

παραθάλλω 
ψαθάλλω 

διαψαθάλλω 
ἀναψαθάλλω 

ἐπιθάλλω 
περιθάλλω 

ἀμφιθάλλω 
ἐκθάλλω 
ἐνθάλλω 

ψοθάλλω 
ἀτασθάλλω 

ἰάλλω 
πεδιάλλω 

περιιάλλω 
ἐξιάλλω 

προϊάλλω 
ἐπιπροϊάλλω 

ἀπιάλλω 
ἐπιάλλω 
φιάλλω 

ἐφιάλλω 
αἰκάλλω 

ὑπαικάλλω 
προσαικάλλω 

σκάλλω 
διασκάλλω 
ἀνασκάλλω 
περισκάλλω 
ἀποσκάλλω 

πάλλω 
διαπάλλω 

ἀναπάλλω 



 

  

παιπάλλω 
ἐπιπάλλω 
ἐκπάλλω 

ἀποπάλλω 
ὑποπάλλω 

σάλλω 
ἀτάλλω 

ἀτιτάλλω 
σφάλλω 

διασφάλλω 
ἀνασφάλλω 

παρασφάλλω 
ἐπισφάλλω 

περισφάλλω 
ἀμφισφάλλω 
ἀποσφάλλω 
ἐπασχάλλω 

ὑπερασχάλλω 
ψάλλω 

διαψάλλω 
παραψάλλω 
καταψάλλω 

ἐπιψάλλω 
ἀντιψάλλω 
ἀποψάλλω 
ὑποψάλλω 

ἀβέλλω 
ἀγγέλλω 

διαγγέλλω 
περιαγγέλλω 

ἀναγγέλλω 
συναγγέλλω 

ἐξαγγέλλω 
προεξαγγέλλω 

προαγγέλλω 
ἀπαγγέλλω 

προαπαγγέλλω 
προσαπαγγέλλω 

ἐπαγγέλλω 
προεπαγγέλλω 

παραγγέλλω 
ἀντιπαραγγέλλω 
συμπαραγγέλλω 
προπαραγγέλλω 

προσπαραγγέλλω 
εἰσαγγέλλω 

προσαγγέλλω 
καταγγέλλω 

ἐσδέλλω 
ζέλλω 
κέλλω 

ἐγκέλλω 
συγκέλλω 
ἐπικέλλω 

ὀκέλλω 
περιοκέλλω 

ἐξοκέλλω 
συνεξοκέλλω 

ἀποκέλλω 
ἐποκέλλω 

συνεποκέλλω 
προσοκέλλω 

ποτοκέλλω 
σκέλλω 

εἰσκέλλω 
ἐνισκέλλω 
ἐπισκέλλω 

περισκέλλω 
ἐνσκέλλω 

ἀποσκέλλω 
προσκέλλω 

προσσκέλλω 
συσκέλλω 

μέλλω 
διαμέλλω 

καταμέλλω 
ἀντεπιμέλλω 

ἀντιμέλλω 
τέλλω 

ἀνατέλλω 
συνανατέλλω 

ἐξανατέλλω 
προανατέλλω 

ἀπανατέλλω 
ἐπανατέλλω 
ὑπανατέλλω 

παρανατέλλω 
προσανατέλλω 

ἐπιτέλλω 
συνεπιτέλλω 

διεκτέλλω 
ἐπαντέλλω 

παραντέλλω 
προσαντέλλω 

ἐντέλλω 
ἐπεντέλλω 
συντέλλω 

ὑπερτέλλω 
στέλλω 

διαστέλλω 
ἀντιδιαστέλλω 
συνδιαστέλλω 
ἀποδιαστέλλω 
προδιαστέλλω 

προσδιαστέλλω 
ἀναστέλλω 

προαναστέλλω 
ἐπαναστέλλω 

προσαναστέλλω 
παραστέλλω 
καταστέλλω 

ὑποκαταστέλλω 
μεταστέλλω 

ἐπιστέλλω 
διεπιστέλλω 

συνεπιστέλλω 
προεπιστέλλω 
παρεπιστέλλω 

προσεπιστέλλω 
ἀντεπιστέλλω 

περιστέλλω 
συμπεριστέλλω 

ἐκστέλλω 
ἐνστέλλω 

ἀποστέλλω 
διαποστέλλω 

περιαποστέλλω 
συναποστέλλω 

ἐξαποστέλλω 
συνεξαποστέλλω 
προεξαποστέλλω 

προαποστέλλω 

ἐπαποστέλλω 
εἰσαποστέλλω 

προσαποστέλλω 
καταποστέλλω 
ἀνταποστέλλω 

ὑποστέλλω 
προστέλλω 

προσστέλλω 
συστέλλω 

ὀφέλλω 
ἐξοφέλλω 

ἴλλω 
δενδίλλω 

εἴλλω 
ἀείλλω 

ἀνείλλω 
ἐνείλλω 

συνείλλω 
ἐξείλλω 

ἀπείλλω 
ὑπείλλω 

ποικίλλω 
διαποικίλλω 
ἀναποικίλλω 

καταποικίλλω 
ἐκποικίλλω 
ἐμποικίλλω 

ἀνίλλω 
ἐνίλλω 

συνίλλω 
ἐξίλλω 

ἀπίλλω 
ὑπίλλω 

τίλλω 
διατίλλω 
κατίλλω 

ἐγκατίλλω 
παρατίλλω 
κατατίλλω 

ἐγκατατίλλω 
περιτίλλω 

ἐκτίλλω 
προεκτίλλω 

προσεκτίλλω 



 

  

συντίλλω 
ὁλοτίλλω 
ἀποτίλλω 

συναποτίλλω 
ὑποτίλλω 

θρυοτίλλω 
προσοπτίλλω 

κωτίλλω 
σκερβόλλω 

αἰόλλω 
ἀπόλλω 

γογγύλλω 
συγγογγύλλω 

στρογγύλλω 
συστρογγύλλω 

βδύλλω 
ὑποβδύλλω 
σκονθύλλω 
σχονθύλλω 

ἀγκύλλω 
κοικύλλω 

σκύλλω 
ἐπισκύλλω 

ἀποσκύλλω 
προσκύλλω 

μύλλω 
μοιμύλλω 
δερμύλλω 
στωμύλλω 
καμπύλλω 

βρύλλω 
ἐξαπατύλλω 

μιστύλλω 
διαμιστύλλω 

παρέπλω 
ἐνδύλω 

ἀπόφλω



 

  

12 -μω: {42}
γέμω 

καταγέμω 
ὑπεργέμω 

δέμω 
ἀναδέμω 

ἀμφιδέμω 
ἐνδέμω 

ὑποδέμω 
νέμω 

διανέμω 
ἐπιδιανέμω 

συνδιανέμω 
προσδιανέμω 

ἀνανέμω 
παρανέμω 
κατανέμω 

ἐγκατανέμω 
συγκατανέμω 

προσκατανέμω 
ἐπινέμω 

προσεπινέμω 
ἐκνέμω 
ἐννέμω 

συννέμω 
ἀπονέμω 

ἐναπονέμω 
προσαπονέμω 

προνέμω 
προσνέμω 

ῥέμω 
βρέμω 

ἐπιβρέμω 
περιβρέμω 
συμβρέμω 
ὑποβρέμω 

ἐκρέμω 
τρέμω 

περιτρέμω 
ἀμφιτρέμω 
ὑποτρέμω 

τέμω 
θέρμω



 

  

13 -νω: {1771}
λαββάνω 
λαμβάνω 

διαλαμβάνω 
ἐνδιαλαμβάνω 

συνδιαλαμβάνω 
ἀποδιαλαμβάνω 
ὑποδιαλαμβάνω 
προδιαλαμβάνω 

προσδιαλαμβάνω 
ἀναλαμβάνω 

συναναλαμβάνω 
ἐξαναλαμβάνω 

προαναλαμβάνω 
ἐπαναλαμβάνω 
ὑπαναλαμβάνω 

προσαναλαμβάνω 
ἀνταναλαμβάνω 

παραλαμβάνω 
μεταπαραλαμβάνω 
ἀντιπαραλαμβάνω 
συμπαραλαμβάνω 
προπαραλαμβάνω 

προσπαραλαμβάνω 
καταλαμβάνω 

ἐγκαταλαμβάνω 
συγκαταλαμβάνω 
ἐπικαταλαμβάνω 

περικαταλαμβάνω 
ἀντικαταλαμβάνω 
ἀποκαταλαμβάνω 

προσκαταλαμβάνω 
μεταλαμβάνω 

ἀντιμεταλαμβάνω 
συμμεταλαμβάνω 

ἐπιλαμβάνω 
συνεπιλαμβάνω 

προσεπιλαμβάνω 
περιλαμβάνω 

ἀντιπεριλαμβάνω 
ἐμπεριλαμβάνω 

συμπεριλαμβάνω 
προσπεριλαμβάνω 

ἀντιλαμβάνω 
ἀμφιλαμβάνω 

ἐκλαμβάνω 
διεκλαμβάνω 

συνεκλαμβάνω 
ὑπεκλαμβάνω 

καλλαμβάνω 
ἐλλαμβάνω 

συλλαμβάνω 
ἐπισυλλαμβάνω 

προσσυλλαμβάνω 
ἀπολαμβάνω 

ἐναπολαμβάνω 
συναπολαμβάνω 
προαπολαμβάνω 

προσαπολαμβάνω 
ἀνταπολαμβάνω 

ὑπολαμβάνω 
συνυπολαμβάνω 
προϋπολαμβάνω 
παρυπολαμβάνω 

προσυπολαμβάνω 
προλαμβάνω 

προσλαμβάνω 
συμπροσλαμβάνω 

κλαγγάνω 
ἐπανακλαγγάνω 

ὑποκλαγγάνω 
ἐγκραγγάνω 
ἐκκραγγάνω 

θιγγάνω 
παραθιγγάνω 

ἐπιθιγγάνω 
συνθιγγάνω 
ὑποθιγγάνω 

προσθιγγάνω 
ἐρυγγάνω 

ἀνερυγγάνω 
ἐξερυγγάνω 

ἀπερυγγάνω 
προσερυγγάνω 

φυγγάνω 

διαφυγγάνω 
καταφυγγάνω 

ἐκφυγγάνω 
ὑπεκφυγγάνω 
ἀποφυγγάνω 

θηγάνω 
φασγάνω 

οἰδάνω 
ἁνδάνω 

ἐπιανδάνω 
συνανδάνω 
ἀφανδάνω 
ἐφανδάνω 

χανδάνω 
ἐκφλυνδάνω 

κυδάνω 
ἀζάνω 
ἱζάνω 

καθιζάνω 
διακαθιζάνω 

παρακαθιζάνω 
ἐπικαθιζάνω 

μεθιζάνω 
ἐπιιζάνω 
ἐνιζάνω 

συνιζάνω 
ἐπιζάνω 

ὑπεριζάνω 
προσιζάνω 

ἀφιζάνω 
ἐφιζάνω 

ἀμφιζάνω 
ὑφιζάνω 

παρυφιζάνω 
ληθάνω 

ἐκληθάνω 
λανθάνω 

διαλανθάνω 
παραλανθάνω 

ἐπιλανθάνω 
ἐκλανθάνω 

συλλανθάνω 

ὑπολανθάνω 
μανθάνω 

διαμανθάνω 
ἀναμανθάνω 

καταμανθάνω 
προσκαταμανθάνω 

μεταμανθάνω 
ἐπιμανθάνω 

προσεπιμανθάνω 
ἀντιμανθάνω 

ἐκμανθάνω 
προεκμανθάνω 
παρεκμανθάνω 

συμμανθάνω 
ἀπομανθάνω 
προμανθάνω 

προσμανθάνω 
πανθάνω 
κυνθάνω 

μινυνθάνω 
δαρθάνω 

παραδαρθάνω 
καταδαρθάνω 

ἐγκαταδαρθάνω 
συγκαταδαρθάνω 
ἐπικαταδαρθάνω 

ἀποδαρθάνω 
ὀλισθάνω 

διολισθάνω 
περιολισθάνω 

ἀνολισθάνω 
ἐνολισθάνω 

συνολισθάνω 
ἐξολισθάνω 

συνεξολισθάνω 
ἀπολισθάνω 
ἐπολισθάνω 
ὑπολισθάνω 

παρολισθάνω 
συμπαρολισθάνω 

εἰσολισθάνω 
κατολισθάνω 



 

  

συγκατολισθάνω 
κευθάνω 

φθάνω 
παραφθάνω 
καταφθάνω 

ἐπιφθάνω 
συμφθάνω 
ὑποφθάνω 
προφθάνω 

δαγκάνω 
ἱκάνω 

ἐξικάνω 
ἀφικάνω 

εἰσαφικάνω 
ἐφικάνω 
ὑφικάνω 

ἐνριγισκάνω 
ἀλδισκάνω 
ὀφλισκάνω 

ἐποφλισκάνω 
προσεποφλισκάνω 

προσοφλισκάνω 
ἀπερυκάνω 

κατερυκάνω 
μελάνω 

ἀποπιμπλάνω 
ἐξάνω 

αὐξάνω 
διαυξάνω 
ἀναυξάνω 
ἐναυξάνω 

συναυξάνω 
ἐπαυξάνω 

προσεπαυξάνω 
ὑπεραυξάνω 
προσαυξάνω 

ἐπάνω 
λιμπάνω 

διαλιμπάνω 
παραλιμπάνω 

ἐμπαραλιμπάνω 
καταλιμπάνω 

ἐγκαταλιμπάνω 
ἐπιλιμπάνω 

περιλιμπάνω 
ἐκλιμπάνω 

ἀπολιμπάνω 
ὑπολιμπάνω 

ὑπεράνω 
προσάνω 

ἁμαρτάνω 
ἀνθαμαρτάνω 

διαμαρτάνω 
συναμαρτάνω 

ἐξαμαρτάνω 
συνεξαμαρτάνω 
προεξαμαρτάνω 

ἐπεξαμαρτάνω 
προσεξαμαρτάνω 

προαμαρτάνω 
παραμαρτάνω 

προσαμαρτάνω 
ἀφαμαρτάνω 
ἐφαμαρτάνω 

βλαστάνω 
διαβλαστάνω 
ἀναβλαστάνω 

συναναβλαστάνω 
ἐπαναβλαστάνω 

παραναβλαστάνω 
παραβλαστάνω 
μεταβλαστάνω 

ἐπιβλαστάνω 
προσεπιβλαστάνω 

περιβλαστάνω 
ἐκβλαστάνω 
ἐμβλαστάνω 

παρεμβλαστάνω 
συμβλαστάνω 

ὁμοιοβλαστάνω 
σαρκοβλαστάνω 

ἀποβλαστάνω 
ὑποβλαστάνω 
προβλαστάνω 

ὑπερβλαστάνω 
παραστάνω 

ἱστάνω 
καθιστάνω 

ἀποκαθιστάνω 
μεθιστάνω 

διϊστάνω 
περιιστάνω 
ἐξανιστάνω 

διασυνιστάνω 
ἐξιστάνω 

παριστάνω 
ἀφιστάνω 
ἐφιστάνω 
βλυστάνω 

ἀναβλυστάνω 
ἀποβλυστάνω 

ἀλφάνω 
ἀμφάνω 

προροφάνω 
καταρροφάνω 

ἐπιρροφάνω 
ῥυφάνω 
λαγχάνω 

διαλαγχάνω 
παραλαγχάνω 
καταλαγχάνω 

συγκαταλαγχάνω 
μεταλαγχάνω 

ἐπιλαγχάνω 
ἀντιλαγχάνω 

ἀμφιλαγχάνω 
ἐκλαγχάνω 

συλλαγχάνω 
ἀπολαγχάνω 
προλαγχάνω 

προσλαγχάνω 
κιγχάνω 

τυγχάνω 
διατυγχάνω 

παρατυγχάνω 
συμπαρατυγχάνω 

κατατυγχάνω 
ἐπιτυγχάνω 

προσεπιτυγχάνω 
περιτυγχάνω 

συμπεριτυγχάνω 
ἀντιτυγχάνω 

ἐντυγχάνω 
προεντυγχάνω 
παρεντυγχάνω 

ὑπερεντυγχάνω 
προσεντυγχάνω 

κατεντυγχάνω 
συντυγχάνω 
ἀποτυγχάνω 

προαποτυγχάνω 
ὑποτυγχάνω 
προτυγχάνω 

προστυγχάνω 
ἠχάνω 
κιχάνω 

ἀντικιχάνω 
ἰσχάνω 

διϊσχάνω 
ἐμπεριισχάνω 

ἀνισχάνω 
ὑποϊσχάνω 
κατισχάνω 

θένω 
σθένω 

ἐπισθένω 
κατασκένω 

μένω 
διαμένω 

ἐπιδιαμένω 
ἐνδιαμένω 

συνδιαμένω 
ἀναμένω 

ἐπαναμένω 
προσαναμένω 

ἀνταναμένω 
παραμένω 

ἐπιπαραμένω 
συμπαραμένω 

προσπαραμένω 
καταμένω 

ἐγκαταμένω 
ἐπικαταμένω 

προσκαταμένω 
ἐπιμένω 

ἐνεπιμένω 



 

  

παρεπιμένω 
περιμένω 

ἐπαμμένω 
ἐμμένω 

διεμμένω 
συμμένω 
ἀπομένω 

ἐναπομένω 
παραπομένω 

ὑπομένω 
προσυπομένω 

παρμένω 
προσμένω 

πένω 
στένω 

ἀναστένω 
καταστένω 
μεταστένω 

ἐπιστένω 
συνεπιστένω 

περιστένω 
ἀμφιστένω 
ἀποστένω 
ὑποστένω 
προστένω 

ὑπερστένω 
συστένω 

φένω 
ἐσλιήνω 

αἵνω 
κρααίνω 

βαίνω 
ἀβαίνω 

διαβαίνω 
ἐπιδιαβαίνω 

ἀντιδιαβαίνω 
ἐκδιαβαίνω 

συνδιαβαίνω 
προδιαβαίνω 

ἀναβαίνω 
συναναβαίνω 

ἐξαναβαίνω 
ὑπεξαναβαίνω 
προαναβαίνω 

ἐπαναβαίνω 
παραναβαίνω 

ὑπεραναβαίνω 
εἰσαναβαίνω 

προσαναβαίνω 
παραβαίνω 

ἀντιπαραβαίνω 
καταβαίνω 

παρακαταβαίνω 
ἐγκαταβαίνω 

συγκαταβαίνω 
ἐπικαταβαίνω 

ἀποκαταβαίνω 
ὑποκαταβαίνω 

ὑπερκαταβαίνω 
εἰσκαταβαίνω 

προσκαταβαίνω 
μεταβαίνω 

ἀντιμεταβαίνω 
συμμεταβαίνω 

φοιβαίνω 
ἐπιβαίνω 

διεπιβαίνω 
συνεπιβαίνω 

περιβαίνω 
ἀντιβαίνω 
ποτιβαίνω 

ἀμφιβαίνω 
ἐκβαίνω 

διεκβαίνω 
συνεκβαίνω 
ἀπεκβαίνω 
ἐπεκβαίνω 
ὑπεκβαίνω 

παρεκβαίνω 
μετεκβαίνω 

βαμβαίνω 
θαμβαίνω 

ἐπαμβαίνω 
ἐμβαίνω 

συνεμβαίνω 
προεμβαίνω 

ἐπεμβαίνω 
συνεπεμβαίνω 

κατεπεμβαίνω 
παρεμβαίνω 
εἰσεμβαίνω 

προσεμβαίνω 
μετεμβαίνω 
ἀντεμβαίνω 

συμβαίνω 
κατασυμβαίνω 

ἐπισυμβαίνω 
ἀποσυμβαίνω 
ὑποσυμβαίνω 
προσυμβαίνω 

ἀποβαίνω 
συναποβαίνω 

ἐξαποβαίνω 
εἰσαποβαίνω 

ὑποβαίνω 
καθυποβαίνω 

προβαίνω 
ἐπιπροβαίνω 

συμπροβαίνω 
παρβαίνω 

ὑπερβαίνω 
εἰσβαίνω 

συνεισβαίνω 
ἐπεισβαίνω 
ὑπεισβαίνω 

παρεισβαίνω 
μετεισβαίνω 

προσβαίνω 
κλαγγαίνω 

ἀνακραγγαίνω 
ἐλεγαίνω 

λιγαίνω 
ἀπολιγαίνω 
ὑπολιγαίνω 

κατασιγαίνω 
ἀσελγαίνω 

ἐνασελγαίνω 
συνασελγαίνω 
κατασελγαίνω 

ἀργαίνω 
μαργαίνω 

ἐπιμαργαίνω 

ταργαίνω 
ὀργαίνω 
δαδαίνω 

κατακλαδαίνω 
κραδαίνω 

διακραδαίνω 
συγκραδαίνω 
ἐπικραδαίνω 

συνεπικραδαίνω 
μελεδαίνω 

ἐπιμελεδαίνω 
κηδαίνω 
οἰδαίνω 

διοιδαίνω 
ἀνοιδαίνω 
ἐξοιδαίνω 
ἐποιδαίνω 
ὑποιδαίνω 

παροιδαίνω 
ὑπεροιδαίνω 

εἰσοιδαίνω 
ἐριδαίνω 
ἀλδαίνω 

ἐναλδαίνω 
κυλινδαίνω 

ἀναδαρδαίνω 
κερδαίνω 

παρακερδαίνω 
κατακερδαίνω 

ἐπικερδαίνω 
ἐκκερδαίνω 

ἀποκερδαίνω 
προσκερδαίνω 

λορδαίνω 
κυδαίνω 

ἀντικυδαίνω 
ἀποκυδαίνω 

μυδαίνω 
διαμυδαίνω 

συνδεαίνω 
λεαίνω 

ἀλεαίνω 
διαλεαίνω 

ἀναλεαίνω 



 

  

συναλεαίνω 
ὑπαλεαίνω 

παραλεαίνω 
καταλεαίνω 

ἐπιλεαίνω 
προσεπιλεαίνω 

ἐκλεαίνω 
συνεκλεαίνω 

προσεκλεαίνω 
συλλεαίνω 
ἀπολεαίνω 
προλεαίνω 
βλεμεαίνω 

μενεαίνω 
περιμενεαίνω 

ἀζαίνω 
καταζαίνω 

ἱζαίνω 
ἀγαθαίνω 
ἀμαθαίνω 

παθαίνω 
ῥαθαίνω 

ἰθαίνω 
ἀλθαίνω 

μαλθαίνω 
συνεξολισθαίνω 

ἀντικατολισθαίνω 
μετολισθαίνω 

ἀλυσθαίνω 
ἐρυθαίνω 

ἀμφερυθαίνω 
ἰαίνω 

ὑγιαίνω 
διυγιαίνω 

συνυγιαίνω 
ἐξυγιαίνω 

διαίνω 
ἀμφιδιαίνω 

λειαίνω 
ἀπολειαίνω 

λιαίνω 
δειλιαίνω 

χλιαίνω 
διαχλιαίνω 

ἀναχλιαίνω 
παραχλιαίνω 

ἐγχλιαίνω 
ἐπιχλιαίνω 

ὑποχλιαίνω 
προχλιαίνω 

μιαίνω 
καταμιαίνω 

ἐκμιαίνω 
ἐμμιαίνω 

συμμιαίνω 
προμιαίνω 

θυμιαίνω 
συνιαίνω 

πιαίνω 
διαπιαίνω 

καταπιαίνω 
ἠπιαίνω 

περιπιαίνω 
συμπιαίνω 

ὑπερπιαίνω 
ἀγριαίνω 

διαγριαίνω 
συναγριαίνω 

ἐξαγριαίνω 
προσεξαγριαίνω 

προσαγριαίνω 
ὡριαίνω 

σιαίνω 
ψιαίνω 

καίνω 
διακαίνω 

κατακαίνω 
συγκατακαίνω 

καγκαίνω 
λυγκαίνω 

ἑλκαίνω 
περκαίνω 
βασκαίνω 

καταβασκαίνω 
προβασκαίνω 

φασκαίνω 
λευκαίνω 

διαλευκαίνω 

ἐπιλευκαίνω 
περιλευκαίνω 

ἐκλευκαίνω 
ἀπολευκαίνω 
προλευκαίνω 

κυκαίνω 
γλυκαίνω 

ἀναγλυκαίνω 
καταγλυκαίνω 

ἐπιγλυκαίνω 
ἀπογλυκαίνω 

προαπογλυκαίνω 
ὑπογλυκαίνω 
προγλυκαίνω 

ἀλαίνω 
ζαλαίνω 
χαλαίνω 
μελαίνω 

διαμελαίνω 
καταμελαίνω 
ὑπομελαίνω 

ἠλαίνω 
κηλαίνω 

δειλαίνω 
ἀποσμιλαίνω 

κοιλαίνω 
διακοιλαίνω 

ἐγκοιλαίνω 
ἐπικοιλαίνω 
ἐκκοιλαίνω 

ὑποκοιλαίνω 
κυκλαίνω 

ἰλλαίνω 
παριλλαίνω 

σιλλαίνω 
διασιλλαίνω 

κατασιλλαίνω 
κατιλλαίνω 

ἐπικολλαίνω 
σιβυλλαίνω 

κυλλαίνω 
μυλλαίνω 

διαμυλλαίνω 
ἀπομυλλαίνω 

προμυλλαίνω 
δυσκολαίνω 

προσδυσκολαίνω 
χολαίνω 

στρογγυλαίνω 
ἐκφλαίνω 
ὀμιχλαίνω 

χωλαίνω 
συγχωλαίνω 
ὑποχωλαίνω 
τετραμαίνω 

σαμαίνω 
φλεγμαίνω 

ἀναφλεγμαίνω 
ἐπιφλεγμαίνω 

συνεκφλεγμαίνω 
συμφλεγμαίνω 
ἀποφλεγμαίνω 
ὑποφλεγμαίνω 

ὑπερφλεγμαίνω 
προσφλεγμαίνω 

ἐρυγμαίνω 
ἐριδμαίνω 

σκυδμαίνω 
ἀποσκυδμαίνω 

τετρεμαίνω 
πημαίνω 

καταπημαίνω 
πρημαίνω 

σημαίνω 
διασημαίνω 
ἐπισημαίνω 

συνεπισημαίνω 
προεπισημαίνω 

προσεπισημαίνω 
ἀντισημαίνω 

ἐκσημαίνω 
ἐνσημαίνω 

ἀποσημαίνω 
ἐναποσημαίνω 

προαποσημαίνω 
ὑποσημαίνω 
προσημαίνω 

προσσημαίνω 



 

  

συσσημαίνω 
ἰθμαίνω 

ἀσθμαίνω 
περιασθμαίνω 

ἀνασθμαίνω 
ἐξασθμαίνω 
ἐπασθμαίνω 

ὑπερασθμαίνω 
κατασθμαίνω 

δειμαίνω 
καταδειμαίνω 

ἐκδειμαίνω 
ὑποδειμαίνω 
προδειμαίνω 

ὑπερδειμαίνω 
χειμαίνω 
λιμαίνω 

ποιμαίνω 
διαποιμαίνω 

συμποιμαίνω 
ἐπιμαίνω 
βριμαίνω 

σιμαίνω 
ἐκμαίνω 
ἰκμαίνω 

καθικμαίνω 
κατικμαίνω 

ὀνομαίνω 
ἐξονομαίνω 

τρομαίνω 
θερμαίνω 

διαθερμαίνω 
συνδιαθερμαίνω 
προδιαθερμαίνω 

ἀναθερμαίνω 
προαναθερμαίνω 

παραθερμαίνω 
καταθερμαίνω 
ἀντιθερμαίνω 

ἐκθερμαίνω 
συνεκθερμαίνω 
προεκθερμαίνω 

ἐνθερμαίνω 
συνθερμαίνω 

προσσυνθερμαίνω 
ὑποθερμαίνω 
προθερμαίνω 

ὑπερθερμαίνω 
προσθερμαίνω 

σπερμαίνω 
ἀποσπερμαίνω 

ὁρμαίνω 
ὑπερορμαίνω 

ἐφορμαίνω 
θαυμαίνω 

θυμαίνω 
ἐκθυμαίνω 

ἀποθυμαίνω 
δυσθυμαίνω 

κυμαίνω 
διακυμαίνω 
ἐπικυμαίνω 

περικυμαίνω 
ἐκκυμαίνω 

ὑποκυμαίνω 
προσκυμαίνω 

κρυμαίνω 
λιχμαίνω 
βωμαίνω 
κωμαίνω 
μωμαίνω 

δυσμεναίνω 
ἰσχναίνω 

διϊσχναίνω 
συνισχναίνω 

ἐξισχναίνω 
ἀπισχναίνω 

παρισχναίνω 
κατισχναίνω 

ξαίνω 
διαξαίνω 
ἀναξαίνω 

προσαναξαίνω 
καταξαίνω 

προσκαταξαίνω 
συγξαίνω 
ἐπιξαίνω 

ἀποξαίνω 

κροαίνω 
ἐγκροαίνω 
χαλεπαίνω 

συγχαλεπαίνω 
ἐπιχαλεπαίνω 

ἀντιχαλεπαίνω 
ὑποχαλεπαίνω 

πεπαίνω 
καταπεπαίνω 

ἐκπεπαίνω 
συνεκπεπαίνω 

λιπαίνω 
καταλιπαίνω 

ἐπιλιπαίνω 
προσεπιλιπαίνω 

ἐκλιπαίνω 
ἐλλιπαίνω 

ἀπολιπαίνω 
ὑπολιπαίνω 
προλιπαίνω 

προσλιπαίνω 
ῥυπαίνω 

γρυπαίνω 
καταρρυπαίνω 

ἐπιρρυπαίνω 
ἀπορρυπαίνω 
ὑπορρυπαίνω 

ῥαίνω 
μαραίνω 

καταμαραίνω 
ἐκμαραίνω 

ἀπομαραίνω 
προμαραίνω 

γραίνω 
ὑγραίνω 

καθυγραίνω 
διυγραίνω 

ἀνυγραίνω 
ἐνυγραίνω 
ἐξυγραίνω 

συνεξυγραίνω 
προϋγραίνω 
παρυγραίνω 

ὑπερυγραίνω 

ἀφυγραίνω 
δραίνω 

ὑδραίνω 
ἀφυδραίνω 

ὑδεραίνω 
κεραίνω 
περαίνω 

διαπεραίνω 
συνδιαπεραίνω 

ἐκπεραίνω 
διεκπεραίνω 
συμπεραίνω 
ἀποπεραίνω 
προπεραίνω 
δυσχεραίνω 

ἀντιδυσχεραίνω 
ὑποδυσχεραίνω 

προσδυσχεραίνω 
κηραίνω 

ἐπικηραίνω 
ἐκκηραίνω 

ληραίνω 
κατασκληραίνω 

ξηραίνω 
διαξηραίνω 
ἀναξηραίνω 

συναναξηραίνω 
προαναξηραίνω 

προσαναξηραίνω 
παραξηραίνω 
καταξηραίνω 

ἀγξηραίνω 
ἐγξηραίνω 

συγξηραίνω 
ἐπιξηραίνω 

ἀντιξηραίνω 
ἀποξηραίνω 

προαποξηραίνω 
ὑποξηραίνω 
προξηραίνω 

ὑπερξηραίνω 
χηραίνω 

ἐρυθραίνω 
ὑπερυθραίνω 



 

  

ἐχθραίνω 
διεχθραίνω 

συνεχθραίνω 
ὑπερεχθραίνω 

κατεχθραίνω 
πειραίνω 

διαπειραίνω 
σειραίνω 
σκιραίνω 

λιραίνω 
κραίνω 

ἐκραίνω 
συνεκραίνω 

πικραίνω 
παραπικραίνω 

ἐπικραίνω 
ἐπιπικραίνω 

προσπικραίνω 
συμφοραίνω 

διαρραίνω 
ἀναρραίνω 

παραρραίνω 
καταρραίνω 

ἐπιρραίνω 
προσεπιρραίνω 

περιρραίνω 
ποτιρραίνω 
ἀπορραίνω 

προσαπορραίνω 
προρραίνω 
προσραίνω 

τετραίνω 
διατετραίνω 

κατατετραίνω 
διεκτετραίνω 
συντετραίνω 
ἀποτετραίνω 

ἀλιτραίνω 
τιτραίνω 

διατιτραίνω 
ἀνατιτραίνω 

ἀφραίνω 
διοσφραίνω 

συνοσφραίνω 

ἀποσφραίνω 
παροσφραίνω 

προσοσφραίνω 
εὐφραίνω 

προευφραίνω 
ὑπερευφραίνω 
προσευφραίνω 

κατευφραίνω 
χραίνω 

παραχραίνω 
καταχραίνω 

ἐπιχραίνω 
ἀποχραίνω 
ὑποχραίνω 

καταγλισχραίνω 
ἐπιγλισχραίνω 
ἐκγλισχραίνω 

προσγλισχραίνω 
ψυχραίνω 

καταψυχραίνω 
ὠχραίνω 

ἀπωχραίνω 
μωραίνω 

καταμωραίνω 
συμμωραίνω 

σαίνω 
διασαίνω 

παρασαίνω 
περισαίνω 
ὑποσαίνω 
τερσαίνω 

διατερσαίνω 
πορσαίνω 

ἐπιπορσαίνω 
πυρσαίνω 

περισσαίνω 
ὑποσσαίνω 
προσσαίνω 

λυσσαίνω 
ἀσταταίνω 
μελεταίνω 
ἀρεταίνω 
ἐρεταίνω 

πυρεταίνω 

ἐπιπυρεταίνω 
ὀρθοπυρεταίνω 

ὑποπυρεταίνω 
προπυρεταίνω 

ἀνοηταίνω 
συνανοηταίνω 

λιταίνω 
ἀλιταίνω 

ἐναλιταίνω 
παραλιταίνω 

τιταίνω 
ἀνατιταίνω 
περιτιταίνω 
συντιταίνω 

προπροτιταίνω 
ἀκταίνω 

ἀπακταίνω 
κοταίνω 

παλιγκοταίνω 
κροταίνω 
παπταίνω 

διαπαπταίνω 
περιπαπταίνω 
ἀποπαπταίνω 

κυρταίνω 
ἀλασταίνω 

ἀκολασταίνω 
ἐνακολασταίνω 

συνακολασταίνω 
ἀρισταίνω 

ἀορισταίνω 
ἀλυσταίνω 

αὐαίνω 
καθαυαίνω 
συναυαίνω 

ἐξαυαίνω 
προαυαίνω 
ἀπαυαίνω 

ὑπεραυαίνω 
καταυαίνω 
ἀφαυαίνω 

προαφαυαίνω 
συνδυαίνω 

κυαίνω 

κρυαίνω 
φαίνω 

διαφαίνω 
ἀναφαίνω 

συναναφαίνω 
ἐξαναφαίνω 

προαναφαίνω 
παραφαίνω 
καταφαίνω 

νηφαίνω 
ἐπιφαίνω 

συνεπιφαίνω 
ἀντιφαίνω 
ποτιφαίνω 

ἐκφαίνω 
διεκφαίνω 

συνεκφαίνω 
ὑπεκφαίνω 

ἀμφαίνω 
παμφαίνω 

ἐμφαίνω 
διεμφαίνω 

συνεμφαίνω 
προεμφαίνω 

ἀπεμφαίνω 
ὑπεμφαίνω 

προσυπεμφαίνω 
παρεμφαίνω 
ἀντεμφαίνω 

ἀποφαίνω 
συναποφαίνω 

ἐξαποφαίνω 
προαποφαίνω 

προσαποφαίνω 
ἀνταποφαίνω 

ὑποφαίνω 
ἀνθυποφαίνω 
προϋποφαίνω 

προφαίνω 
ἐκπροφαίνω 

συμπροφαίνω 
εἰσφαίνω 

ὑφαίνω 
καθυφαίνω 



 

  

ἐγκαθυφαίνω 
συγκαθυφαίνω 

διυφαίνω 
περιυφαίνω 

ἀνυφαίνω 
ἐνυφαίνω 

παρενυφαίνω 
προσενυφαίνω 

συνυφαίνω 
ἐξυφαίνω 

προσεξυφαίνω 
παρυφαίνω 

προσυφαίνω 
ἐφυφαίνω 

χαίνω 
λαχαίνω 

διαλαχαίνω 
ἀμφιλαχαίνω 

ἐκλαχαίνω 
ἀναχαίνω 

ἐγχαίνω 
ἰχαίνω 

μοιχαίνω 
ἐπιχαίνω 

περιχαίνω 
ἀντιχαίνω 
σικχαίνω 
καλχαίνω 
προχαίνω 
λεσχαίνω 

διαλεσχαίνω 
ἀντιλεσχαίνω 

ἰσχαίνω 
δίνω 

ὠδίνω 
ἀνωδίνω 

συνωδίνω 
προωδίνω 

ἐπωδίνω 
φαείνω 

ἀμφιφαείνω 
ἐλεγείνω 
ἀλεείνω 

ἐξαλεείνω 

ἐρεείνω 
ἐξερεείνω 

θείνω 
τείνω 

διατείνω 
ἐπιδιατείνω 

περιδιατείνω 
συνδιατείνω 
προδιατείνω 

ὑπερδιατείνω 
προσδιατείνω 

ἀνατείνω 
συνανατείνω 
προανατείνω 

ἐπανατείνω 
ὑπανατείνω 

παρανατείνω 
προσανατείνω 

παρατείνω 
ἀντιπαρατείνω 
συμπαρατείνω 

κατατείνω 
συγκατατείνω 

προσεπικατατείνω 
ἀντικατατείνω 

προσκατατείνω 
ἐπιτείνω 

συνεπιτείνω 
ὑπερεπιτείνω 
προσεπιτείνω 

ἀντεπιτείνω 
περιτείνω 
ἀντιτείνω 

κτείνω 
κατακτείνω 

συγκατακτείνω 
προσκατακτείνω 

ἐκτείνω 
διεκτείνω 

συνεκτείνω 
προεκτείνω 

ἀπεκτείνω 
ἐπεκτείνω 

συνεπεκτείνω 

προσεπεκτείνω 
ἀντεπεκτείνω 

παρεκτείνω 
συμπαρεκτείνω 

ὑπερεκτείνω 
προσεκτείνω 

ἀντεκτείνω 
ἐπικτείνω 

ἀποκτείνω 
συναποκτείνω 
προαποκτείνω 

ἐπαποκτείνω 
προσαποκτείνω 

ἀνταποκτείνω 
ἀντείνω 
ἐντείνω 

συνεντείνω 
προεντείνω 

ἐπεντείνω 
παρεντείνω 

προσεντείνω 
συντείνω 

ἐπισυντείνω 
ἀποτείνω 

συναποτείνω 
ὑποτείνω 
προτείνω 

ἀντιπροτείνω 
ὑπερτείνω 

στείνω 
περιστείνω 

ἐνστείνω 
φθίνω 

διαφθίνω 
καταφθίνω 

ἐπιφθίνω 
ἐκφθίνω 

συμφθίνω 
ἀποφθίνω 

συναποφθίνω 
ὑποφθίνω 

ἀλίνω 
ἐναλίνω 
ἰναλίνω 

ἐπαλίνω 
κλίνω 

διακλίνω 
ἀνακλίνω 

προανακλίνω 
ἐπανακλίνω 
ὑπανακλίνω 

παρανακλίνω 
προσανακλίνω 

παρακλίνω 
κατακλίνω 

παρακατακλίνω 
συμπαρακατακλίνω 

ἐγκατακλίνω 
συγκατακλίνω 
ἐπικατακλίνω 

ὑποκατακλίνω 
μετακλίνω 

ἀντιμετακλίνω 
ἀγκλίνω 
ἐγκλίνω 

συνεγκλίνω 
ἐπεγκλίνω 
ὑπεγκλίνω 

παρεγκλίνω 
μετεγκλίνω 

συγκλίνω 
ἐπικλίνω 

συνεπικλίνω 
ὑπερεπικλίνω 

περικλίνω 
ἀντικλίνω 
ποτικλίνω 

ἐκκλίνω 
συνεκκλίνω 
ὑπεκκλίνω 

παρεκκλίνω 
ἀποκλίνω 

ἐναποκλίνω 
συναποκλίνω 

ὑποκλίνω 
προσυποκλίνω 

προσκλίνω 
μίνω 



 

  

πίνω 
διαπίνω 
ἀναπίνω 

καταπίνω 
συγκαταπίνω 

μεταπίνω 
ἐπιπίνω 

ἀντιπίνω 
ἐκπίνω 

συνεκπίνω 
προεκπίνω 

ἐπεκπίνω 
συνεπεκπίνω 

ἐμπίνω 
ἐπεμπίνω 

παρεμπίνω 
συμπίνω 
ἀποπίνω 
ὑποπίνω 
προπίνω 

ἀντιπροπίνω 
ὑπερπίνω 
προσπίνω 

κρίνω 
διακρίνω 

ἐπιδιακρίνω 
συνδιακρίνω 
ἀποδιακρίνω 
ὑποδιακρίνω 
προδιακρίνω 

προσδιακρίνω 
ἀνακρίνω 

συνανακρίνω 
προανακρίνω 

προσανακρίνω 
παρακρίνω 
κατακρίνω 

ἐγκρίνω 
συγκρίνω 

κατασυγκρίνω 
μετασυγκρίνω 

προσεπισυγκρίνω 
ἀντισυγκρίνω 

ἐνικρίνω 

ἐπικρίνω 
συνεπικρίνω 
προεπικρίνω 
παρεπικρίνω 

προσεπικρίνω 
ἀντικρίνω 

ἐκκρίνω 
συνεκκρίνω 
προεκκρίνω 
ἀντεκκρίνω 

φυλλοκρίνω 
ἀποκρίνω 
ὑποκρίνω 
προκρίνω 

ἐκπροκρίνω 
εἰσκρίνω 

παρεισκρίνω 
προσεισκρίνω 

προσκρίνω 
ἀντιπροσκρίνω 

ὀρίνω 
ἀνορίνω 

συνορίνω 
ἐξορίνω 
ἐπορίνω 

παρορίνω 
τίνω 

ἐπιτίνω 
ἀντιτίνω 

ἐκτίνω 
συνεκτίνω 
προεκτίνω 

ἐπεκτίνω 
ὑπερεκτίνω 
προσεκτίνω 

ἀντεκτίνω 
συντίνω 
ἀποτίνω 

ἐναποτίνω 
συναποτίνω 

ἐξαποτίνω 
ἐπαποτίνω 

προσαποτίνω 
ἀνταποτίνω 

ὑποτίνω 
ψίνω 

δάκνω 
διαδάκνω 
ἀναδάκνω 

καταδάκνω 
ἐπιδάκνω 

ἀντιδάκνω 
ἀμφιδάκνω 

ἐνδάκνω 
συνδάκνω 
ἀποδάκνω 
ὑποδάκνω 

ὑπερδάκνω 
κάμνω 

ἐγκάμνω 
συγκάμνω 
ἐπικάμνω 

περικάμνω 
ἐκκάμνω 

συνεκκάμνω 
ἀποκάμνω 

ἐναποκάμνω 
συναποκάμνω 
προαποκάμνω 

ὑπερκάμνω 
προσκάμνω 

τάμνω 
διατάμνω 
ἐπιτάμνω 

περιτάμνω 
ἀμφιτάμνω 

ἐκτάμνω 
ἐντάμνω 

συντάμνω 
ἀποτάμνω 
ὑποτάμνω 
προτάμνω 

ὑπεκπροτάμνω 
τέμνω 

διατέμνω 
προδιατέμνω 

ἀνατέμνω 
προανατέμνω 

ἐπανατέμνω 
προσανατέμνω 

παρατέμνω 
κατατέμνω 

ἐγκατατέμνω 
ἐπικατατέμνω 

ἐπιτέμνω 
συνεπιτέμνω 

προσεπιτέμνω 
περιτέμνω 
ἀντιτέμνω 
ποτιτέμνω 

ἀμφιτέμνω 
ἐκτέμνω 

διεκτέμνω 
συνεκτέμνω 
προεκτέμνω 

ἐντέμνω 
συντέμνω 

ἐπισυντέμνω 
ἀμπελοτέμνω 

ἀποτέμνω 
ἐναποτέμνω 

συναποτέμνω 
προαποτέμνω 

ὑποτέμνω 
προϋποτέμνω 

προτέμνω 
ἀποπροτέμνω 

παρτέμνω 
προστέμνω 

μίμνω 
ἀναμίμνω 

παραμίμνω 
ἐπιμίμνω 
ἐμμίμνω 

ἀπομίμνω 
προσμίμνω 

κλάννω 
δέννω 

ἐπιδέννω 
ὑποδέννω 

κρέννω 
ἀποκτέννω 



 

  

καταχύννω 
πίτνω 

περιπίτνω 
ἐκπίτνω 
ἐμπίτνω 

συμπίτνω 
προπίτνω 
εἰσπίτνω 

προσπίτνω 
ἐλαύνω 

διελαύνω 
συνδιελαύνω 

περιελαύνω 
ἐνελαύνω 

συνελαύνω 
ἐξελαύνω 

διεξελαύνω 
συνεξελαύνω 
προεξελαύνω 

ἐπεξελαύνω 
ἀντεπεξελαύνω 

ὑπεξελαύνω 
παρεξελαύνω 

προσεξελαύνω 
ἀντεξελαύνω 

προελαύνω 
ἀπελαύνω 

συναπελαύνω 
ἐξαπελαύνω 

προαπελαύνω 
ἐπελαύνω 

ἀντεπελαύνω 
ὑπελαύνω 

παρελαύνω 
ὑπερελαύνω 

εἰσελαύνω 
συνεισελαύνω 
προεισελαύνω 

προσελαύνω 
ἀντιπροσελαύνω 

κατελαύνω 
μετελαύνω 
ἀντελαύνω 

πραΰνω 

διαπραΰνω 
καταπραΰνω 

ἐκπραΰνω 
ἀποπραΰνω 
ὑποπραΰνω 

ἀλεγύνω 
ἀλγύνω 

συναλγύνω 
ἐπαλγύνω 

ὑπεραλγύνω 
καταλγύνω 

διαδύνω 
ἀναδύνω 

παραδύνω 
βραδύνω 

καταβραδύνω 
ἐπιβραδύνω 

ἀντιβραδύνω 
ἐμβραδύνω 

καταδύνω 
ἐγκαταδύνω 

συγκαταδύνω 
ἐπικαταδύνω 

ἀντικαταδύνω 
εἰσκαταδύνω 

ἡδύνω 
καθηδύνω 

ἐνηδύνω 
συνηδύνω 
παρηδύνω 
ἀφηδύνω 
ἐφηδύνω 
ἀντιδύνω 

ἐκδύνω 
ἀμαλδύνω 

ἀπαμαλδύνω 
ἐπενδύνω 

μετενδύνω 
συνδύνω 
ἀποδύνω 

ἐξαποδύνω 
ὑποδύνω 

παρυποδύνω 
προδύνω 

βαρδύνω 
εἰσδύνω 

διεισδύνω 
παρεισδύνω 
μετεισδύνω 
ἀντεισδύνω 

προσδύνω 
ἐπιπρηΰνω 

θύνω 
βαθύνω 

ἐμβαθύνω 
προσβαθύνω 

ἀγαθύνω 
ἀμαθύνω 

διαμαθύνω 
συναμαθύνω 

μεγεθύνω 
δηθύνω 

ἐκδηθύνω 
πληθύνω 

ἐπιπληθύνω 
συμπληθύνω 

πολυπληθύνω 
ἰθύνω 

διιθύνω 
ἐνιθύνω 
ἐξιθύνω 

ἀπιθύνω 
ἐπιθύνω 

κατιθύνω 
ὀροθύνω 

ἐξοροθύνω 
κορθύνω 

εὐθύνω 
διευθύνω 
ἀνευθύνω 

συνευθύνω 
ἐξευθύνω 

ἀπευθύνω 
συναπευθύνω 

ἐπευθύνω 
συνεπευθύνω 

παρευθύνω 
προσευθύνω 

κατευθύνω 
συγκατευθύνω 

μετευθύνω 
μαλθακύνω 

κακύνω 
συγκακύνω 
μαλακύνω 

προμαλακύνω 
μηκύνω 

διαμηκύνω 
παραμηκύνω 
καταμηκύνω 

ἐπιμηκύνω 
ἐκμηκύνω 

ἀπομηκύνω 
ὑπομηκύνω 

προσμηκύνω 
ὠκύνω 

ἐπωκύνω 
μεγαλύνω 

θαλύνω 
ἐπιθαλύνω 

ὁμαλύνω 
διομαλύνω 

συνομαλύνω 
προομαλύνω 

παλύνω 
ἁπαλύνω 

διαπαλύνω 
ἀμφιπαλύνω 
ὑπερπαλύνω 

ἀμβλύνω 
ἐναμβλύνω 
ἐξαμβλύνω 

ἀπαμβλύνω 
ἐπαμβλύνω 

καταμβλύνω 
θηλύνω 

διαθηλύνω 
παραθηλύνω 
καταθηλύνω 

ἐκθηλύνω 
συνεκθηλύνω 

ἀποθηλύνω 



 

  

καλλύνω 
ἀνακαλλύνω 

παρακαλλύνω 
κατακαλλύνω 

συγκαλλύνω 
ἐπικαλλύνω 
ἐκκαλλύνω 

μολύνω 
διαμολύνω 
ἀναμολύνω 

παραμολύνω 
καταμολύνω 

ἐπιμολύνω 
παρεπιμολύνω 

ἐκμολύνω 
ἐμμολύνω 

συμμολύνω 
πλύνω 

διαπλύνω 
καταπλύνω 
περιπλύνω 

ἀμφιπλύνω 
ἐκπλύνω 

ἐνεκπλύνω 
ἀποπλύνω 

ἐναποπλύνω 
προαποπλύνω 

προσαποπλύνω 
ὑποπλύνω 
προπλύνω 

ἀχλύνω 
μωλύνω 

ἀμύνω 
περιαμύνω 
συναμύνω 
ἀπαμύνω 
ἐπαμύνω 

συνεπαμύνω 
κατεπαμύνω 
προσαμύνω 

καταμύνω 
μορμύνω 
σεμνύνω 

προσεπισεμνύνω 

ἐκσεμνύνω 
ἀποσεμνύνω 

συναποσεμνύνω 
ὀξύνω 

συνοξύνω 
ἀποξύνω 

ἐξαποξύνω 
ἐποξύνω 
ὑποξύνω 

παροξύνω 
ἐπιπαροξύνω 

συμπαροξύνω 
προπαροξύνω 

προσπαροξύνω 
κατοξύνω 

αὐξύνω 
βαρύνω 

καταβαρύνω 
ἐπιβαρύνω 

συμβαρύνω 
προβαρύνω 

φιαρύνω 
λαρύνω 

ἀφιλαρύνω 
ἁβρύνω 

ἐξαβρύνω 
ἁδρύνω 

φαιδρύνω 
ἐπιφαιδρύνω 
ἐκφαιδρύνω 

ἀποφαιδρύνω 
ἀνδρύνω 

σφοδρύνω 
ἐπισφοδρύνω 

σκληρύνω 
περισκληρύνω 
ἀποσκληρύνω 

μακρύνω 
μικρύνω 

σμικρύνω 
κατασμικρύνω 
ἀποσμικρύνω 

συσμικρύνω 
τορύνω 

φορύνω 
λαμπρύνω 

διαλαμπρύνω 
καταλαμπρύνω 

ἐπιλαμπρύνω 
συνεπιλαμπρύνω 

ἐκλαμπρύνω 
ἀπολαμπρύνω 

ἀποθαρρύνω 
ὀτρύνω 

συνοτρύνω 
ἐξοτρύνω 

συνεξοτρύνω 
ἐποτρύνω 

συνεποτρύνω 
παροτρύνω 

συμπαροτρύνω 
εὐρύνω 

διευρύνω 
ἀνευρύνω 

προανευρύνω 
προσανευρύνω 

συνευρύνω 
κατευρύνω 
ἐλαφρύνω 

ἐπελαφρύνω 
συνεπελαφρύνω 
προσελαφρύνω 

δασύνω 
συνδασύνω 

θρασύνω 
θαρσύνω 

ἀναθαρσύνω 
παραθαρσύνω 
καταθαρσύνω 

ἐπιθαρσύνω 
περιθαρσύνω 

πορσύνω 
ἐπιπορσύνω 

συμπορσύνω 
πλατύνω 

διαπλατύνω 
καταπλατύνω 

ἐπιπλατύνω 

ἐκπλατύνω 
προσεκπλατύνω 

ἐμπλατύνω 
κρατύνω 

συγκρατύνω 
ἐπικρατύνω 

προσκρατύνω 
ἐντύνω 

λεπτύνω 
διαλεπτύνω 

καταλεπτύνω 
προσκαταλεπτύνω 

ἐπιλεπτύνω 
ἐκλεπτύνω 

περιεκλεπτύνω 
συλλεπτύνω 
ἀπολεπτύνω 
ὑπολεπτύνω 
προλεπτύνω 

προσλεπτύνω 
ἀρτύνω 

καρτύνω 
συναρτύνω 

συμφύνω 
ὠμφύνω 

καρφύνω 
μορφύνω 

ἀμορφύνω 
χύνω 

ἀκαχύνω 
παχύνω 

ἐπιπαχύνω 
ἐκπαχύνω 

συμπαχύνω 
βραχύνω 
τραχύνω 

διατραχύνω 
ἐκτραχύνω 

ἀποτραχύνω 
ὑποτραχύνω 
προτραχύνω 

ταχύνω 
ἐπιταχύνω 

συνεπιταχύνω 



 

  

συνταχύνω 
ἐγχύνω 

ἐπεγχύνω 
συγχύνω 

διασυγχύνω 
πηχύνω 

περιπηχύνω 
ἐπιχύνω 
ἐκχύνω 

ἀποχύνω 
ὑποχύνω 
αἰσχύνω 

συναισχύνω 
καταισχύνω 

προσκαταισχύνω 
ἄφνω 

κέρχνω 
ἐγκέρχνω 

πώνω



 

  

14 -ξω: {20}
ὀδάξω 

ἀέξω 
ἀναέξω 
ἐναέξω 
ἐπαέξω 
καθέξω 

ἀλέξω 
ἀπαλέξω 
ἐπαλέξω 
παρέξω 

καθεστήξω 
ἀφεστήξω 

αὔξω 
ἐξαύξω 

προαύξω 
ἐπαύξω 

συνεπαύξω 
παραύξω 
συνθύξω 

ἀνώξω



 

  

15 -όω: {1615}
ἀλαόω 

ἐξαλαόω 
ναόω 
σαόω 

ἐκσαόω 
χαόω 

μεσαβόω 
ῥαιβόω 

περιβολιβόω 
ἀκριβόω 

διακριβόω 
προσδιακριβόω 

συνακριβόω 
ἐξακριβόω 
ἐπακριβόω 

προσακριβόω 
κατακριβόω 

ἐρυσιβόω 
ἀπερυσιβόω 

στιλβόω 
ἀποστιλβόω 

σκαμβόω 
κομβόω 
ῥομβόω 

ἐκθρομβόω 
κρομβόω 

στρομβόω 
τυμβόω 

κολοβόω 
ἀπομολυβόω 

πελαγόω 
ῥαγόω 

φαλαγγόω 
φαραγγόω 

ζιγγόω 
συριγγόω 

ἀποσυριγγόω 
ὀλιγόω 

ῥιγόω 
παραριγόω 

ἐνριγόω 
παραρριγόω 

ἀπορριγόω 
προσριγόω 

μαστιγόω 
διαμαστιγόω 

καταμαστιγόω 
ἐκμαστιγόω 

συμμαστιγόω 
ἀπομαστιγόω 

προσμαστιγόω 
λογόω 

φλογόω 
ἐκφλογόω 

προεκφλογόω 
κατοργόω 

πυργόω 
ἀντιπυργόω 

ζυγόω 
ἀναζυγόω 
ἐπιζυγόω 

ἀντιζυγόω 
ὑποζυγόω 

λυγόω 
πομφολυγόω 

πτερυγόω 
τρυγόω 

μολυβδόω 
ἐμπεδόω 

ἐξεμπεδόω 
προσεμπεδόω 

λαβιδόω 
κλειδόω 
ἀκιδόω 

λακιδόω 
καλιδόω 

ψαλιδόω 
κηλιδόω 

κατακηλιδόω 
κεραμιδόω 

σανιδόω 
ῥαφανιδόω 

κρηπιδόω 
συνασπιδόω 

καριδόω 
θυριδόω 
ῥυτιδόω 

σταφιδόω 
ὁδόω 

ποδόω 
ἀναποδόω 
συσποδόω 
σκοροδόω 

εὐοδόω 
κατευοδόω 

ὑφοδόω 
λορδόω 

καρυδόω 
σφυδόω 

διασφυδόω 
θεόω 

περιθεόω 
ἐκθεόω 

ἀποθεόω 
συναποθεόω 

ἰσοθεόω 
στελεόω 
ἐξιλεόω 

νεόω 
ἐπινεόω 
ἐννεόω 

ἀπορνεόω 
ἐξεόω 

στερεόω 
καταστερεόω 
ἀποστερεόω 

σειρεόω 
θυρεόω 

ζόω 
τραπεζόω 

ὀλιζόω 
ῥοιζόω 

ῥιζόω 
ἐκριζόω 
ἐνριζόω 

ἀναρριζόω 

καταρριζόω 
μεταρριζόω 

ἐπιρριζόω 
ἀπορριζόω 
προσριζόω 

κνυζόω 
δῃόω 

συνδῃόω 
πηόω 

ἀγαθόω 
γναθόω 

μεγεθόω 
λιθόω 

καταλιθόω 
ἐκλιθόω 

ἀπολιθόω 
συναπολιθόω 

πιθόω 
μαλθόω 
ξανθόω 
μινθόω 
νοθόω 
ὀρθόω 

διορθόω 
παραδιορθόω 
μεταδιορθόω 

ἐπιδιορθόω 
συνδιορθόω 

προσδιορθόω 
ἀνορθόω 

συνανορθόω 
ἐπανορθόω 

συνεπανορθόω 
συνορθόω 

ἐξορθόω 
ἀπορθόω 
ὑπορθόω 

κατορθόω 
συγκατορθόω 
ἐπικατορθόω 

ἀποκατορθόω 
προσκατορθόω 



 

  

ὑφορθόω 
μισθόω 

διαμισθόω 
μεταμισθόω 

ἐπιμισθόω 
ἐκμισθόω 

συμμισθόω 
ἀπομισθόω 

προαπομισθόω 
προσμισθόω 

ψιμυθόω 
ἐκμυθόω 
ἐμμυθόω 

ἑφθόω 
μοχθόω 

βεβαιόω 
διαβεβαιόω 

προδιαβεβαιόω 
ἐπιβεβαιόω 

συμβεβαιόω 
προβεβαιόω 

προσβεβαιόω 
γαιόω 

ἐπιγαιόω 
ἀπογαιόω 

δαϊόω 
χυδαιόω 
δικαιόω 

διαδικαιόω 
ὑπερδικαιόω 

παλαιόω 
ἀποπαλαιόω 
προπαλαιόω 

κεφαλαιόω 
συνανακεφαλαιόω 

συγκεφαλαιόω 
ἐπικεφαλαιόω 

ἐλαιόω 
ἐξελαιόω 

ὑμεναιόω 
ἀνυμεναιόω 

συνυμεναιόω 
ἀραιόω 

ἐξαραιόω 

ὑπαραιόω 
ἑδραιόω 
περαιόω 

διαπεραιόω 
καταπεραιόω 

ἐκπεραιόω 
συμπεραιόω 
ἀποπεραιόω 

ματαιόω 
κραταιόω 

ἐπικραταιόω 
βιόω 

διαβιόω 
ἀναβιόω 

καταβιόω 
ἐγκαταβιόω 

συγκαταβιόω 
μεταβιόω 

ἐπιβιόω 
περιβιόω 

ἐκβιόω 
συνεκβιόω 
ἀπεκβιόω 

ἐμβιόω 
συμβιόω 

προσσυμβιόω 
ἀποβιόω 
προβιόω 

ὑπερβιόω 
προσβιόω 

πλαγιόω 
παγιόω 

ὑγιόω 
ἰδιόω 

μεσειδιόω 
μεσιδιόω 

ἐνδιόω 
ἐπεισοδιόω 

καρδιόω 
ἐκκαρδιόω 

θειόω 
διαθειόω 

ἐκθειόω 
ἀποθειόω 

οἰκειόω 
ἐνοικειόω 

συνοικειόω 
ἐξοικειόω 

ἀποικειόω 
εἰσοικειόω 

προσοικειόω 
λειόω 

ἀναλειόω 
τελειόω 

ἐπιτελειόω 
ἐκτελειόω 

παντελειόω 
συντελειόω 
ἀποτελειόω 
προτελειόω 

ἐπιλειόω 
ἐκλειόω 

συνεκλειόω 
συλλειόω 
ἀπολειόω 
προλειόω 

προσλειόω 
μειόω 

σημειόω 
προσσημειόω 

αὐξομειόω 
ἀπομειόω 

συναπομειόω 
ἀνδρειόω 

χρειόω 
ἀχρειόω 

στοιχειόω 
ἀναστοιχειόω 

μεταστοιχειόω 
ἐπιστοιχειόω 

προστοιχειόω 
ἠϊόω 

δηϊόω 
καταδηϊόω 

ἐκδηϊόω 
ἠλιθιόω 

ψιμυθιόω 
φυκιόω 

ἁλιόω 
θεμελιόω 

καταθεμελιόω 
ἀποθεμελιόω 
προθεμελιόω 

ψελιόω 
ἡλιόω 

διηλιόω 
κειμηλιόω 

φιλιόω 
καλλιόω 
δολιόω 
πολιόω 

ἀπολιόω 
δαμιόω 
ταμιόω 
ζημιόω 

ἐπιζημιόω 
ἀποζημιόω 

προσζημιόω 
τιμιόω 

ταινιόω 
καταταινιόω 

ἀραχνιόω 
ἀξιόω 

συναξιόω 
ἀπαξιόω 
ἐπαξιόω 

προσαξιόω 
καταξιόω 
ἀνταξιόω 

ἐξιόω 
προεξιόω 

οἰόω 
ἀπαιδοιόω 

ἐγκλοιόω 
ἀλλοιόω 

διαλλοιόω 
ἐναλλοιόω 

συναλλοιόω 
ἐξαλλοιόω 

συνεξαλλοιόω 
ἀπαλλοιόω 

μεταλλοιόω 



 

  

φλοιόω 
ἀποφλοιόω 

ὁμοιόω 
καθομοιόω 
ἀνθομοιόω 

ἀνομοιόω 
ἐξομοιόω 

συνεξομοιόω 
παρομοιόω 

προσομοιόω 
ἀφομοιόω 

συναφομοιόω 
παραφομοιόω 

ποιόω 
ἑτεροιόω 

ἠπιόω 
ἐκνηπιόω 

ἀποπαιδαριόω 
καθαριόω 

καριόω 
ἀγριόω 

ἐξαγριόω 
θηριόω 

διαθηριόω 
ἐκθηριόω 

ἀποθηριόω 
ἐκκηριόω 

τεκμηριόω 
ἐνθριόω 
κειριόω 

κριόω 
ἰκριόω 
πριόω 

μετριόω 
ἀλλοτριόω 

ἐξαλλοτριόω 
προεξαλλοτριόω 

ἀπαλλοτριόω 
ἀροτριόω 

κυριόω 
οὐριόω 

λεπυριόω 
στυριόω 

πολλαπλασιόω 

πρασιόω 
φαντασιόω 

πλαισιόω 
ὁσιόω 

καθοσιόω 
συγκαθοσιόω 

προσκαθοσιόω 
δημοσιόω 

ἐξοσιόω 
ἀφοσιόω 

μεταρσιόω 
οὐσιόω 
φυσιόω 

ἐμφυσιόω 
προσεμφυσιόω 

βελτιόω 
ἀντιόω 

ἐναντιόω 
κατεναντιόω 

ὑπτιόω 
αἰγυπτιόω 

ἐξαρτιόω 
υἱόω 

γυιόω 
καταγυιόω 

ἐγγυιόω 
ἀμφιγυιόω 
ἀπογυιόω 

θυιόω 
σιλφιόω 

χιόω 
βακχιόω 

ἐκμαλθακόω 
κακόω 

παρακακόω 
συγκακόω 
ἀντικακόω 

προσκακόω 
μαλακόω 

ἀποσπαλακόω 
πλακόω 

φαρμακόω 
ῥακόω 

χαρακόω 

περιχαρακόω 
ἀποχαρακόω 

ψυδρακόω 
ἐξανθρακόω 

ἀπανθρακόω 
κατανθρακόω 

κορακόω 
κατακορακόω 

καταρρακόω 
ὀστρακόω 

σακόω 
θριγκόω 

περιθριγκόω 
ἀποθριγκόω 

ὀγκόω 
διογκόω 
ἐξογκόω 

ἀπογκόω 
ἐπογκόω 

πλεκόω 
σπλεκόω 

διασπλεκόω 
καταδιασπλεκόω 

κατασπλεκόω 
σηκόω 

διασηκόω 
ἀνασηκόω 

ἀντανασηκόω 
ἀντισηκόω 

ἐκσηκόω 
ἀποσηκόω 

σφηκόω 
κατασφηκόω 

ἐπισφηκόω 
περισφηκόω 
ἀποσφηκόω 

συσφηκόω 
λαϊκόω 

γυναικόω 
ἐγκρικόω 

λακκόω 
χαλκόω 

καταχαλκόω 
ἐπιχαλκόω 

περιχαλκόω 
ἑλκόω 

ἐξελκόω 
προεξελκόω 

ἀφελκόω 
δοκόω 

κροκόω 
ναρκόω 
σαρκόω 

περισαρκόω 
ἐκσαρκόω 

ὑποσαρκόω 
προσαρκόω 

ὑπερσαρκόω 
εὐσαρκόω 

κιρκόω 
ὁρκόω 

μεθορκόω 
ἐνορκόω 
ἐξορκόω 
γλαυκόω 

λευκόω 
καταλευκόω 
ἀπολευκόω 

λυκόω 
καταμπυκόω 

φυκόω 
ἀλόω 

σιγαλόω 
δαιδαλόω 

σκανδαλόω 
ἀρδαλόω 
αἰθαλόω 

ἐξαιθαλόω 
ἀπαιθαλόω 

καταιθαλόω 
σιαλόω 
φιαλόω 
μαλόω 

ἀμαλόω 
χθαμαλόω 

ἀναλόω 
ἐξαναλόω 

πασσαλόω 



 

  

προσπασσαλόω 
πεταλόω 

περιπεταλόω 
ἐνσταλόω 
σκυταλόω 

ἐφαλόω 
στρεβλόω 

διαστρεβλόω 
καταστρεβλόω 
προστρεβλόω 

ἐξαμβλόω 
περιθελόω 

ἰκελόω 
ἡλόω 

βεβηλόω 
ἐκβεβηλόω 

δηλόω 
ἀδηλόω 

διαδηλόω 
παραδηλόω 

συμπαραδηλόω 
ἐπιδηλόω 
ἐκδηλόω 

συνδηλόω 
ἀποδηλόω 
ὑποδηλόω 
προδηλόω 

προσδηλόω 
ζηλόω 

παραζηλόω 
καταζηλόω 
ἀντιζηλόω 

καθηλόω 
ἐγκαθηλόω 

ἐπικαθηλόω 
διηλόω 
κηλόω 
μηλόω 

ἀναμηλόω 
καταμηλόω 
προμηλόω 

ἐνηλόω 
συνηλόω 

ἐξηλόω 

πηλόω 
περιπηλόω 
συμπηλόω 

προσπηλόω 
προσηλόω 

στηλόω 
ἀναστηλόω 

καταστηλόω 
ἐνστηλόω 

φηλόω 
ἀφηλόω 

παραφηλόω 
ἐφηλόω 

χηλόω 
ναυσθλόω 

ἐκναυσθλόω 
στροβιλόω 
περιχειλόω 

ποικιλόω 
κοιλόω 
πιλόω 

συμπιλόω 
σπιλόω 

ἐπισπιλόω 
περισπιλόω 
προσπιλόω 

συσπιλόω 
ἐγχοιριλόω 
ἐκχοιριλόω 

κτιλόω 
πτιλόω 
φιλόω 
χιλόω 

περιχιλόω 
ἐκχιλόω 

ψιλόω 
καταψιλόω 
συμψιλόω 
ἀποψιλόω 

σπεκλόω 
κυκλόω 

ἀνακυκλόω 
κατακυκλόω 

ἐγκυκλόω 

ἐπικυκλόω 
περικυκλόω 
φραγελλόω 
ἐκθυελλόω 

ἐπιλλόω 
σιλλόω 

διασιλλόω 
παστιλλόω 

κυλλόω 
ἐπικυλλόω 

φυλλόω 
ἀσβολόω 

συνασβολόω 
δολόω 
θολόω 

διαθολόω 
ἀναθολόω 
ἐπιθολόω 
ἐκθολόω 

συνθολόω 
ὑποθολόω 

χολόω 
ἐκχολόω 

ἁπλόω 
καθαπλόω 

διαπλόω 
περιαπλόω 

ἀναπλόω 
συναναπλόω 

συναπλόω 
ἐξαπλόω 
ἑξαπλόω 

προσεξαπλόω 
ἐφαπλόω 
ὑφαπλόω 

διπλόω 
ἀναδιπλόω 

ἐπαναδιπλόω 
ἐπιδιπλόω 

περιδιπλόω 
ἐνδιπλόω 

συνδιπλόω 
ὑποδιπλόω 

τριπλόω 

ἀνατριπλόω 
τιτλόω 

προτιτλόω 
σκουτλόω 

περισκουτλόω 
ἀποσκουτλόω 

χυτλόω 
ἐγχυτλόω 

ναυλόω 
στρογγυλόω 

κατακονδυλόω 
ἀγκυλόω 

ἐξαγκυλόω 
ἀπαγκυλόω 
ἐξογκυλόω 

σκυλόω 
ξυλόω 
οὐλόω 

δουλόω 
ἀναδουλόω 

καταδουλόω 
συγκαταδουλόω 

μεταδουλόω 
προδουλόω 

συνουλόω 
ἀπουλόω 
ἐπουλόω 

κατουλόω 
πυλόω 

διακαμπυλόω 
τυλόω 

περιτυλόω 
ἐκτυλόω 

διεκτυλόω 
συντυλόω 
ἀποτυλόω 

στυλόω 
διαστυλόω 

χυλόω 
ἐκχυλόω 

ἀποχυλόω 
προχυλόω 

σιφλόω 
τυφλόω 



 

  

ἐπιτυφλόω 
ἀντιτυφλόω 

ἐκτυφλόω 
προσεκτυφλόω 

ἐντυφλόω 
συντυφλόω 
ἀποτυφλόω 

μοχλόω 
χωλόω 

ἀμόω 
καλαμόω 
δυναμόω 

ἐκδυναμόω 
ἐνδυναμόω 

ὑπερδυναμόω 
κεραμόω 

ἀνακεραμόω 
ἀποκεραμόω 

φλογμόω 
γεμόω 
θεμόω 

πολεμόω 
ἐκπολεμόω 

συνεκπολεμόω 
ἐμπολεμόω 

ἐξανεμόω 
ὑπανεμόω 

νηνεμόω 
κρεμόω 
δημόω 
κημόω 

κνημόω 
ἐκκνημόω 

ἐρημόω 
ἐξερημόω 

κατερημόω 
ἐπιστημόω 

ῥυθμόω 
μεταρρυθμόω 

αἱμόω 
δοκιμόω 

σιμόω 
ἀνασιμόω 

ἀναισιμόω 

προαναισιμόω 
ἀπαναισιμόω 

καταναισιμόω 
καταισιμόω 

ἐπισιμόω 
ἀποσιμόω 
ὑποσιμόω 

τιμόω 
ἀτιμόω 
φιμόω 

καταφιμόω 
περιφιμόω 
ἀποφιμόω 

διαψαμμόω 
κομμόω 

ἐπικομμόω 
ὀμόω 
ὁμόω 

γομόω 
ἀπογομόω 

δομόω 
δρομόω 
ἀτομόω 
στομόω 

ἀναστομόω 
συναναστομόω 
προαναστομόω 

ἀπαναστομόω 
ἐπιστομόω 

ἀποστομόω 
θερμόω 

συντορμόω 
σμόω 

μεταρυσμόω 
ἐρετμόω 

ζυμόω 
ἀναζυμόω 

συζυμόω 
θυμόω 

ἀθυμόω 
χυμόω 

ἐκχυμόω 
συνεκχυμόω 
ἀποδοχμόω 

νεοχμόω 
τριβανόω 

γανόω 
στεγανόω 
ἐπιγανόω 

περιγανόω 
προγανόω 

σπαργανόω 
κατασπαργανόω 

ἐνσπαργανόω 
ἀποσπαργανόω 
προσταργανόω 

ὀργανόω 
ἐρυθροδανόω 
διασαρδανόω 

πιθανόω 
ἱκανόω 

ἐξικανόω 
σκανόω 

βαλανόω 
γελανόω 

ὑπομελανόω 
μανόω 

δαπανόω 
καρανόω 

πρανόω 
τρανόω 

διατρανόω 
ἐκτρανόω 
οὐρανόω 
τετανόω 

στεφανόω 
καταστεφανόω 

ἐπιστεφανόω 
προσεπιστεφανόω 

περιστεφανόω 
ἀποστεφανόω 
προστεφανόω 

συστεφανόω 
ἐκφανόω 

λεγνόω 
στεγνόω 

ἐπιστεγνόω 
περιστεγνόω 

ἀποστεγνόω 
προστεγνόω 

συστεγνόω 
στυγνόω 

ἑδνόω 
ἑνόω 

οὐδενόω 
ἐξουδενόω 

σθενόω 
ἀσθενόω 

ἐξουθενόω 
κενόω 

διακενόω 
προδιακενόω 

παρακενόω 
κατακενόω 

ἐγκατακενόω 
μετακενόω 
συγκενόω 

ἐκκενόω 
συνεκκενόω 
προεκκενόω 

ὑπεκκενόω 
ἀποκενόω 
ὑποκενόω 

ὑπερκενόω 
προσκενόω 

ὑμενόω 
συνενόω 

ξενόω 
ἀποξενόω 

ἀπαρρενόω 
φρενόω 

προσενόω 
στενόω 

ἀποστενόω 
συναποστενόω 

σκηνόω 
διασκηνόω 

παρασκηνόω 
κατασκηνόω 

συγκατασκηνόω 
μετασκηνόω 

ἐπισκηνόω 



 

  

ἐνσκηνόω 
ὁμοσκηνόω 
ἀποσκηνόω 
ὑποσκηνόω 

συσκηνόω 
ἀμενηνόω 

διακρηνόω 
καταπρηνόω 

σφηνόω 
διασφηνόω 
ἀνασφηνόω 

παρασφηνόω 
ἐπισφηνόω 

ἀποσφηνόω 
ἰνόω 

τριαινόω 
ἀνατριαινόω 

ἐκτριαινόω 
συντριαινόω 

καινόω 
ἀνακαινόω 
ἐπικαινόω 
ἐκκαινόω 

προσκαινόω 
χλαινόω 

διαχλαινόω 
ἀναχλαινόω 

καταχλαινόω 
ἀκταινόω 

φλυκταινόω 
δινόω 

δεινόω 
ἐκδεινόω 

συνδεινόω 
κεινόω 

ἐκκεινόω 
ταπεινόω 

ἐκταπεινόω 
συνεκταπεινόω 

προσεκταπεινόω 
ἀποστεινόω 

καρκινόω 
χαλινόω 

ἀναχαλινόω 

ἐγχαλινόω 
περιχαλινόω 

ἐκχαλινόω 
ἀποχαλινόω 

ἀπολινόω 
ἐξινόω 

ἀπεξινόω 
οἰνόω 

κοινόω 
ἀνακοινόω 

ἐπανακοινόω 
ἐπικοινόω 

προεπικοινόω 
ἀπινόω 

ἀποπινόω 
σινόω 

ῥητινόω 
τεκνόω 

ἀτεκνόω 
ἐπιτεκνόω 
ἐκτεκνόω 

συντεκνόω 
προτεκνόω 

εὐτεκνόω 
λικνόω 

πυκνόω 
καταπυκνόω 

προσκαταπυκνόω 
συμπυκνόω 
ὑποπυκνόω 

σεμνόω 
ἀποκρημνόω 

γυμνόω 
διαγυμνόω 
ἀναγυμνόω 

συναναγυμνόω 
παραγυμνόω 
καταγυμνόω 

ἐπιγυμνόω 
ἐκγυμνόω 

ἀπογυμνόω 
ὑπογυμνόω 
προγυμνόω 

ἐρυμνόω 

μονόω 
χρονόω 

τονόω 
ἀτονόω 

ἐπιτονόω 
συντονόω 

ἐλαττονόω 
εὐτονόω 

φονόω 
στιλπνόω 

ὑπνόω 
καθυπνόω 

ἐνυπνόω 
ἐξυπνόω 

παρυπνόω 
ἀφυπνόω 
ἐφυπνόω 
σμυρνόω 

φατνόω 
κεραυνόω 

κατακεραυνόω 
συγκεραυνόω 

χαυνόω 
ἀναχαυνόω 
ἐπιχαυνόω 
ἐκχαυνόω 

ὑποχαυνόω 
ἀποκυνόω 

ξυνόω 
ἀναξυνόω 
ἐπιξυνόω 

στρυφνόω 
παχνόω 
τεχνόω 

κερχνόω 
ἰσχνόω 

ἀπισχνόω 
τρυχνόω 

δοξόω 
λοξόω 

ἐπιλοξόω 
ὑπολοξόω 

βοόω 
θοόω 

νοόω 
ἐκσηπόω 

ἰπόω 
κατερειπόω 

λιπόω 
συνιπόω 

ἐξιπόω 
ἀπιπόω 
ἐριπόω 

προσιπόω 
κολπόω 

ἀνακολπόω 
ἐγκολπόω 

ἐπικολπόω 
κομπόω 

κοπόω 
ὑπερκοπόω 

κολλοπόω 
τροπόω 

κατατροπόω 
ἐντροπόω 

καρπόω 
κατακαρπόω 
ἀποκαρπόω 

πορπόω 
κυπόω 

ἀνακυπόω 
κνυπόω 
ῥυπόω 

καταγρυπόω 
παραρρυπόω 
καταρρυπόω 
ἀπορρυπόω 

τυπόω 
διατυπόω 

παραδιατυπόω 
συνδιατυπόω 
προδιατυπόω 

ἀνατυπόω 
προανατυπόω 

προσανατυπόω 
μετατυπόω 
περιτυπόω 
ἀντιτυπόω 



 

  

ἐκτυπόω 
προεκτυπόω 

ἐντυπόω 
προσεντυπόω 

συντυπόω 
ἀποτυπόω 
ὑποτυπόω 
προτυπόω 

προστυπόω 
ἀρόω 

βαρβαρόω 
καταβαρβαρόω 

ἐκβαρβαρόω 
μαδαρόω 

ἀποκιδαρόω 
ἐξυδαρόω 

διαρόω 
περιαρόω 

καρόω 
ἀποκαρόω 
ὑποκαρόω 

χαλαρόω 
ἱλαρόω 

ἐξιλαρόω 
ἀφιλαρόω 
καμαρόω 

κατακαμαρόω 
μαρμαρόω 

ἐναρόω 
προαρόω 

παρόω 
ἀπαρόω 
ὑπαρόω 

ἐκρυπαρόω 
σαρόω 

παρασαρόω 
ἐκσαρόω 
καταρόω 

ταρταρόω 
καταταρταρόω 

φαρόω 
ἐσχαρόω 

ἀπεσχαρόω 
ὀμβρόω 

ἁδρόω 
ἐκχαραδρόω 

κεδρόω 
ἱδρόω 

διϊδρόω 
περιιδρόω 

ἀνιδρόω 
ἐνιδρόω 

συνιδρόω 
ἐξιδρόω 

συνεξιδρόω 
προϊδρόω 
ἀφιδρόω 
ἐφιδρόω 
ὑφιδρόω 

ἀνδρόω 
ἐπανδρόω 

εἰσανδρόω 
δενδρόω 

κυλινδρόω 
ἀμυδρόω 
ἐξαερόω 

ἐξαιθερόω 
συνεξαιθερόω 

ἐλευθερόω 
διελευθερόω 

συνελευθερόω 
ἐξελευθερόω 

ἀπελευθερόω 
ἐξαπελευθερόω 
καταδιφθερόω 

ἁλιφθερόω 
ἱερόω 

καθιερόω 
συγκαθιερόω 

προσκαθιερόω 
ἀνθιερόω 

ἀνιερόω 
ἐξιερόω 

ἀποϊερόω 
κατιερόω 
ἀφιερόω 
τακερόω 
ἡμερόω 

καθημερόω 
διημερόω 
ἀνημερόω 
ἐξημερόω 
φανερόω 

κασσιτερόω 
ἐπαβελτερόω 

πτερόω 
διαπτερόω 
ἀναπτερόω 

καταπτερόω 
καρτερόω 
ἀστερόω 

καταστερόω 
δευτερόω 

ἐπιδευτερόω 
γηρόω 

σιδηρόω 
κατασιδηρόω 
ὑποσιδηρόω 

κηρόω 
κατακηρόω 

ἐγκηρόω 
ἐπικηρόω 

κληρόω 
διακληρόω 

παρακληρόω 
κατακληρόω 

συγκληρόω 
ἐπικληρόω 

ἀποκληρόω 
συναποκληρόω 

σκληρόω 
προσκληρόω 

πληρόω 
διαπληρόω 
ἀναπληρόω 

συναναπληρόω 
ἐξαναπληρόω 

συνεξαναπληρόω 
προαναπληρόω 

ἐπαναπληρόω 
προσαναπληρόω 

ἀνταναπληρόω 

παραπληρόω 
ἐπιπληρόω 

προσεπιπληρόω 
ἀντιπληρόω 

ἐκπληρόω 
συνεκπληρόω 
παρεκπληρόω 

προσεκπληρόω 
συμπληρόω 
ἀποπληρόω 

προαποπληρόω 
ὑποπληρόω 
προπληρόω 

ὑπερπληρόω 
εἰσπληρόω 

προσπληρόω 
πηρόω 
χηρόω 

μελαθρόω 
σαθρόω 
βοθρόω 
ἀρθρόω 

διαρθρόω 
ἐπιδιαρθρόω 

συνδιαρθρόω 
προδιαρθρόω 

προσδιαρθρόω 
ἐξαρθρόω 

παραρθρόω 
ὀρθρόω 
λυθρόω 
καιρόω 

σφαιρόω 
ἐνσφαιρόω 

ἀποσφαιρόω 
ἐξονειρόω 

ἀπειρόω 
ἠπειρόω 

διηπειρόω 
ἐξηπειρόω 

προσεξηπειρόω 
σπειρόω 

συσπειρόω 
σειρόω 



 

  

ἀποσειρόω 
στειρόω 

χειρόω 
μεταχειρόω 

νεκρόω 
κατανεκρόω 

συννεκρόω 
ἀπονεκρόω 

πικρόω 
ὁρόω 

βορβορόω 
δορόω 

διορόω 
πορόω 

σαπρόω 
ἐκλεπρόω 

κοπρόω 
ἐκκοπρόω 

προεκκοπρόω 
ἐκκιρρόω 

ἐνσκιρρόω 
πετρόω 

καταπετρόω 
ὑποπετρόω 

μιτρόω 
ἀπομιτρόω 

νιτρόω 
ἐκνιτρόω 

προεκνιτρόω 
ἀπονιτρόω 
προνιτρόω 

κεντρόω 
ἐγκεντρόω 

ἀποδερτρόω 
λιστρόω 
ξυστρόω 
λυτρόω 

ἐλυτρόω 
ἐξελυτρόω 

προσελυτρόω 
ἀμφελυτρόω 

ἀπολυτρόω 
συγχυτρόω 

γαυρόω 

ἐπιγαυρόω 
συνεπιγαυρόω 

μαυρόω 
ἀμαυρόω 

ἐξαμαυρόω 
ἀπαμαυρόω 

σταυρόω 
διασταυρόω 
ἀνασταυρόω 

παρασταυρόω 
περισταυρόω 
ἀποσταυρόω 

προαποσταυρόω 
προσταυρόω 

προσσταυρόω 
ἀφαυρόω 

γυρόω 
ἀργυρόω 

περιαργυρόω 
ἐναργυρόω 
ἐξαργυρόω 

ἀπαργυρόω 
ὑπαργυρόω 

ἐξυδραργυρόω 
καταργυρόω 

παραπλευρόω 
νευρόω 

ἐκνευρόω 
θυρόω 

ἀναθυρόω 
ὑπερθυρόω 

κυρόω 
ἀκυρόω 

διακυρόω 
παρακυρόω 
κατακυρόω 

συγκυρόω 
ἐπικυρόω 

συνεπικυρόω 
ἀποκυρόω 

προσκυρόω 
κολλυρόω 

μυρόω 
ἁλμυρόω 

ἀπουρόω 
ἐπουρόω 

κατουρόω 
πυρόω 

ἀναπυρόω 
καταπυρόω 
ἐκλεπυρόω 

ἐκπυρόω 
συνεκπυρόω 

προσεκπυρόω 
ἐμπυρόω 

συμπυρόω 
προπυρόω 

προσπυρόω 
ἀναζωπυρόω 

τυρόω 
ἐντυρόω 

συντυρόω 
ἀποτυρόω 

γεφυρόω 
ἀπογεφυρόω 

ἀχυρόω 
ἐξαχυρόω 

ἐχυρόω 
ἐνεχυρόω 

ὀχυρόω 
διοχυρόω 
ἐξοχυρόω 

ἀποχυρόω 
προσοχυρόω 

κατοχυρόω 
ἀντοχυρόω 

ἰσχυρόω 
ἐλαφρόω 

τεφρόω 
κατατεφρόω 

ἐκτεφρόω 
ἀποτεφρόω 

συναποτεφρόω 
ἀπομωρόω 

πωρόω 
μεσόω 

ἐπιμεσόω 
ἰσόω 

γεισόω 
ἐπιγεισόω 

ἀπογεισόω 
ἀνισόω 

ἐπανισόω 
ἀντανισόω 

ἐνισόω 
κνισόω 

ἀνακνισόω 
ἐξισόω 

συνεξισόω 
παρεξισόω 

ἀπισόω 
παρισόω 

ποσόω 
συμποσόω 

ταρσόω 
χερσόω 
κιρσόω 

ὑποκιρσόω 
κορσόω 
βυρσόω 

καταβυρσόω 
ἐκβυρσόω 
ἐμβυρσόω 

θυρσόω 
θαλασσόω 

ἀποθαλασσόω 
ἐλασσόω 
κρεισσόω 

κισσόω 
λισσόω 
πισσόω 

ἀναπισσόω 
καταπισσόω 
ὑποπισσόω 

τρισσόω 
κροσσόω 

καταβυσσόω 
λυσσόω 
καυσόω 

μυσόω 
μουσόω 

καταμουσόω 



 

  

ἐκμουσόω 
ῥυσόω 

χρυσόω 
ἀναχρυσόω 

καταχρυσόω 
ἐγχρυσόω 

ἐπιχρυσόω 
περιχρυσόω 
ἀποχρυσόω 
ὑποχρυσόω 

ὑδατόω 
ἐξυδατόω 

ζατόω 
δεκατόω 

ἀποδεκατόω 
ἐπιθηματόω 

αἱματόω 
καθαιματόω 

ἐναιματόω 
ἐξαιματόω 

συνεξαιματόω 
δειματόω 

ἐκδειματόω 
ἀφιματόω 

ἀγαλματόω 
στεμματόω 

περιστεμματόω 
ὀμματόω 

ἐνομματόω 
ἐξομματόω 
δερματόω 

καταδερματόω 
ἐκδερματόω 

ἐκσπερματόω 
πνευματόω 

ἐκπνευματόω 
ἐμπνευματόω 

κυματόω 
ἀντικυματόω 

ἀκροκυματόω 
σωματόω 

ἀσωματόω 
ἐνσωματόω 

ὑποσωματόω 

θανατόω 
ἀθανατόω 

ἐνθανατόω 
ἀδυνατόω 

κερατόω 
περατόω 

συμπερατόω 
ἀποπερατόω 

εὐκρατόω 
στρατόω 

ἀναστατόω 
ἀσυστατόω 

ἀζετόω 
κατασκελετόω 

φθιτόω 
μελιτόω 

καταμελιτόω 
ἐνστηλιτόω 

χαριτόω 
ἐπιτριτόω 

ἀποτριτόω 
διαλφιτόω 
ἐπαλφιτόω 

ἐκγαλακτόω 
πακτόω 

ἐπιπακτόω 
ἐμπακτόω 
πυρακτόω 

δρυφακτόω 
ἐκλεκτόω 

ἀδεαλτόω 
ἀσφαλτόω 

μιλτόω 
ἱμαντόω 

ἀφαντόω 
ἐλεφαντόω 

κεντόω 
ἀντικοντόω 
ἀποκοντόω 

ποντόω 
καταποντόω 

συγκαταποντόω 
προσκαταποντόω 

ἀποποντόω 

σκοτόω 
μοτόω 

διαμοτόω 
ἐπιμοτόω 

περιμοτόω 
καταβροτόω 

ἐκλεπτόω 
ἀποπεμπτόω 

κονιορτόω 
φορτόω 
κυρτόω 

ἐπικυρτόω 
ἐκκυρτόω 

ἀσκιαστόω 
βλαστόω 

θαυμαστόω 
παστόω 
μεστόω 

διαμεστόω 
ἀναμεστόω 

καταμεστόω 
ἀχρηστόω 

ἀϊστόω 
διαϊστόω 
ἐξαϊστόω 

πιστόω 
ἀοριστόω 

ἐγκροστόω 
ἀκαυστόω 

καταθαλαττόω 
ἐλαττόω 

καταπιττόω 
βλαυτόω 

ταὐτόω 
περικυτόω 

σκυτόω 
παρασκυτόω 
περισκυτόω 

εὐλυτόω 
διευλυτόω 

σκευόω 
κατασκευόω 

ἐπισκευόω 
θυόω 

καταμβλυόω 
ἀχλυόω 

μυόω 
πυόω 

διαπυόω 
ἐκπυόω 

ὑπεμβρυόω 
ἐξοφρυόω 

ἐδαφόω 
κατανεφόω 

βρεφόω 
ψηφόω 

ἀποσκνιφόω 
γομφόω 

καταγομφόω 
συγκαταγομφόω 

ἐγγομφόω 
συγγομφόω 
ἐπιγομφόω 

προσγομφόω 
στομφόω 

ζοφόω 
καταζοφόω 

συζοφόω 
γνοφόω 
ὀροφόω 

συνοροφόω 
ἐποροφόω 

ἐκστροφόω 
σοφόω 

κεπφόω 
καρφόω 

προσκαρφόω 
στερφόω 
μορφόω 

ἀμορφόω 
διαμορφόω 
ἀναμορφόω 

μεταμορφόω 
ἐπιμορφόω 
ἐκμορφόω 
εὐμορφόω 

κορυφόω 
συγκορυφόω 



 

  

ἐκκορυφόω 
ἀποκορυφόω 

προσυφόω 
τυφόω 

συνεπιτυφόω 
ἐκτυφόω 

κωφόω 
ἐκκωφόω 

χόω 
διαχόω 
ἀναχόω 

μοναχόω 
ῥαχόω 
ἐγχόω 

ἀναλογχόω 
στελεχόω 

διχόω 
τριχόω 

προχόω 
ἀμφιτροχόω 

αἰσχόω 
προσχόω 

ὀνυχόω 
τρυχόω 

ἐκτρυχόω 
ψυχόω 

ἐμψυχόω 
γαμψόω 

ὑψόω 
γυψόω 

καταγυψόω 
ἀνυψόω 
ἐνυψόω 
ἐξυψόω 

ὑπερυψόω 
ζωόω 
ζῳόω 

ἀναζωόω 
ἀθῳόω



 

  

16 -πω: {290}
τράπω 

ἐκτράπω 
ἔπω 
ἕπω 

πεδέπω 
μηδέπω 
μεθέπω 

συμμεθέπω 
διέπω 

συνδιέπω 
προδιέπω 

περιέπω 
ἀμφιέπω 

σκέπω 
παρασκέπω 
κατασκέπω 

ἐπισκέπω 
συνεπισκέπω 

περισκέπω 
ἀποσκέπω 

συσκέπω 
λέπω 

βλέπω 
διαβλέπω 
ἀναβλέπω 

προαναβλέπω 
ὑπαναβλέπω 

παραβλέπω 
καταβλέπω 
μεταβλέπω 

ἐπιβλέπω 
συνεπιβλέπω 

προσεπιβλέπω 
περιβλέπω 
ἀντιβλέπω 

ἐκβλέπω 
ἐμβλέπω 

ἐπεμβλέπω 
παρεμβλέπω 

προσεμβλέπω 
κατεμβλέπω 

συμβλέπω 

ἀποβλέπω 
ἐναποβλέπω 

συναποβλέπω 
προσαποβλέπω 

ὑποβλέπω 
διυποβλέπω 

προβλέπω 
ὑπερβλέπω 

εἰσβλέπω 
προσβλέπω 

ἐπιλέπω 
περιλέπω 

ἐκλέπω 
συνεκλέπω 

ἀπολέπω 
ἐνέπω 

ἐξενέπω 
ἀπενέπω 

ἀμφενέπω 
ἐννέπω 

συνεννέπω 
προεννέπω 

ἀπεννέπω 
ἐπεννέπω 

παρεννέπω 
προσεννέπω 

μετεννέπω 
προὐννέπω 

ἐπέπω 
ῥέπω 

δρέπω 
ἀναδρέπω 

καταδρέπω 
ἐπιδρέπω 

ἀποδρέπω 
ἀπορέπω 

πρέπω 
διαπρέπω 

ἐνδιαπρέπω 
μεταπρέπω 

ἐπιπρέπω 
ἐκπρέπω 

ἐμπρέπω 
συμπρέπω 
διαρρέπω 
ἀναρρέπω 

καταρρέπω 
ἐπιρρέπω 

συνεπιρρέπω 
περιρρέπω 
ἀντιρρέπω 

συρρέπω 
προσρέπω 

τρέπω 
πεδατρέπω 

διατρέπω 
ἀνατρέπω 

συνανατρέπω 
ἐπανατρέπω 
ὑπανατρέπω 

προσανατρέπω 
παρατρέπω 
κατατρέπω 
μετατρέπω 

συμμετατρέπω 
ἐπιτρέπω 

ἐνεπιτρέπω 
συνεπιτρέπω 

προσεπιτρέπω 
περιτρέπω 

ἐπιπεριτρέπω 
συμπεριτρέπω 

ἐκτρέπω 
ὑπεκτρέπω 

παρεκτρέπω 
ἀντρέπω 
ἐντρέπω 

συντρέπω 
ἀποτρέπω 

συναποτρέπω 
προτρέπω 

συμπροτρέπω 
προστρέπω 

ἐφέπω 

ἀμφέπω 
θήπω 

καταθήπω 
σήπω 

διασήπω 
συνδιασήπω 
προδιασήπω 

κατασήπω 
προσκατασήπω 

ἀντισήπω 
ὑποσήπω 
προσήπω 
συσσήπω 

λείπω 
διαλείπω 

ἐπιδιαλείπω 
ὑποδιαλείπω 

παραλείπω 
καταλείπω 

παρακαταλείπω 
ἐγκαταλείπω 

συγκαταλείπω 
ἐπικαταλείπω 

περικαταλείπω 
ἀντικαταλείπω 
ὑποκαταλείπω 

προσκαταλείπω 
ἐπιλείπω 

συνεπιλείπω 
ἀμφιλείπω 

ἐκλείπω 
συνεκλείπω 
προεκλείπω 

ὑπεκλείπω 
παρεκλείπω 

καλλείπω 
ἐλλείπω 

προσελλείπω 
ἀπολείπω 

ἐναπολείπω 
συναπολείπω 
προαπολείπω 



 

  

ὑπολείπω 
ἀνθυπολείπω 

προλείπω 
καταπρολείπω 

ἐκπρολείπω 
ἀποπρολείπω 

προσλείπω 
ἐρείπω 

συνερείπω 
ἐξερείπω 

ὑπερείπω 
κατερείπω 

προσκατερείπω 
θάλπω 

διαθάλπω 
ἀναθάλπω 

παραθάλπω 
καταθάλπω 

ἐπιθάλπω 
περιθάλπω 
ἀντιθάλπω 

ἀμφιθάλπω 
ἐκθάλπω 
ἐνθάλπω 

συνθάλπω 
ὑποθάλπω 

προσθάλπω 
ἔλπω 

μέλπω 
ἀναμέλπω 

συναναμέλπω 
προαναμέλπω 

ὑπαναμέλπω 
ἐπιμέλπω 

λάμπω 
διαλάμπω 
ἀναλάμπω 

συναναλάμπω 
παραλάμπω 
καταλάμπω 

ἐπιλάμπω 
συνεπιλάμπω 

περιλάμπω 
ἀντιλάμπω 

ἐκλάμπω 
διεκλάμπω 

συνεκλάμπω 
προεκλάμπω 

ὑπερεκλάμπω 
ἐλλάμπω 

ἀπολάμπω 
συναπολάμπω 

ὑπολάμπω 
προλάμπω 

ὑπερλάμπω 
εἰσλάμπω 

προσλάμπω 
πέμπω 

διαπέμπω 
ἐπιδιαπέμπω 

ἀναπέμπω 
συναναπέμπω 
προαναπέμπω 

ἐπαναπέμπω 
προσαναπέμπω 

παραπέμπω 
συμπαραπέμπω 

καταπέμπω 
συγκαταπέμπω 

μεταπέμπω 
ἐπιπέμπω 

προσεπιπέμπω 
περιπέμπω 
ἀντιπέμπω 

ἐκπέμπω 
συνεκπέμπω 
προεκπέμπω 

ὑπεκπέμπω 
παρεκπέμπω 

προσεκπέμπω 
ἀντεκπέμπω 

συμπέμπω 
ἀποπέμπω 

συναποπέμπω 
ἐξαποπέμπω 

προαποπέμπω 
προσαποπέμπω 

ὑποπέμπω 

προπέμπω 
συμπροπέμπω 

εἰσπέμπω 
συνεισπέμπω 
προεισπέμπω 

ἐπεισπέμπω 
παρεισπέμπω 

προσπέμπω 
ἕρπω 

καθέρπω 
μεθέρπω 
ποθέρπω 

διέρπω 
περιέρπω 

ἀνέρπω 
προσανέρπω 

ἐξέρπω 
διεξέρπω 
ἐπεξέρπω 
προέρπω 
παρέρπω 
εἰσέρπω 

ἐπεισέρπω 
παρεισέρπω 

προσέρπω 
τέρπω 

κατατέρπω 
ἀντιτέρπω 
ποτιτέρπω 

προστέρπω 
ἀφέρπω 
ἐφέρπω 
ὑφέρπω 
ἐπίσπω



 

  

17 -ρω: {417}
φάρω 
ἔγρω 
ὕδρω 
δέρω 

διαδέρω 
ἀναδέρω 

ἐπαναδέρω 
προσαναδέρω 

παραδέρω 
καταδέρω 
περιδέρω 

ἐκδέρω 
προσεκδέρω 

ἐνδέρω 
ἀποδέρω 

συναποδέρω 
ὑποδέρω 

θέρω 
ἐνδοτέρω 
προτέρω 

προσσοτέρω 
ἀπωτέρω 
ἐσωτέρω 

προσωτέρω 
φέρω 

διαφέρω 
συνδιαφέρω 

ἀναφέρω 
συναναφέρω 

ἐξαναφέρω 
προαναφέρω 

ἐπαναφέρω 
προσαναφέρω 

μεταναφέρω 
ἀνταναφέρω 

παραφέρω 
συμπαραφέρω 

καταφέρω 
συγκαταφέρω 
ἐπικαταφέρω 

μεταφέρω 
ἐπιμεταφέρω 

συμμεταφέρω 
ἐπιφέρω 

συνεπιφέρω 
παρεπιφέρω 

προσεπιφέρω 
ἀντεπιφέρω 

περιφέρω 
συμπεριφέρω 

ἀντιφέρω 
ἐκφέρω 

διεκφέρω 
συνεκφέρω 
προεκφέρω 

ἐπεκφέρω 
ὑπεκφέρω 

παρεκφέρω 
προσεκφέρω 

ἀντεκφέρω 
ἀμφέρω 

ἐπαμφέρω 
ἐμφέρω 

συνεμφέρω 
ἐπεμφέρω 

παρεμφέρω 
προσεμφέρω 

συμφέρω 
ἐπισυμφέρω 

ἀποφέρω 
ἀναποφέρω 
ἐναποφέρω 

συναποφέρω 
προαποφέρω 

προσαποφέρω 
ἀνταποφέρω 

ὑποφέρω 
ἀνθυποφέρω 
συνυποφέρω 

προφέρω 
ἐπιπροφέρω 

ἀντιπροφέρω 
ἐκπροφέρω 

συμπροφέρω 

ὑπερφέρω 
ἐσφέρω 

εἰσφέρω 
συνεισφέρω 
προεισφέρω 

ἐπεισφέρω 
συνεπεισφέρω 

προσεπεισφέρω 
παρεισφέρω 

προσεισφέρω 
ἀντεισφέρω 

ποσφέρω 
προσφέρω 

ἀντιπροσφέρω 
αἴρω 

μεγαίρω 
γαργαίρω 
πεδαίρω 
ἐλεαίρω 
καθαίρω 

διακαθαίρω 
προδιακαθαίρω 

ἀνακαθαίρω 
συνανακαθαίρω 
προανακαθαίρω 

ὑπανακαθαίρω 
προσανακαθαίρω 

συγκαθαίρω 
ἐπικαθαίρω 

περικαθαίρω 
προπερικαθαίρω 

ἐκκαθαίρω 
προεκκαθαίρω 

ὑπεκκαθαίρω 
παρεκκαθαίρω 

προσεκκαθαίρω 
ἀποκαθαίρω 

προσαποκαθαίρω 
ὑποκαθαίρω 

προσκαθαίρω 
φθαίρω 
ἐχθαίρω 

συνεχθαίρω 
ἀπεχθαίρω 

ὑπερεχθαίρω 
διαίρω 

συνδιαίρω 
περιαίρω 
καρκαίρω 

σκαίρω 
ἀσκαίρω 

διασκαίρω 
ἀνασκαίρω 

παρασκαίρω 
κατασκαίρω 
μετασκαίρω 

ἐπισκαίρω 
περισκαίρω 

ἀμφιπερισκαίρω 
ὑποσκαίρω 
μαρμαίρω 

ἀναμαρμαίρω 
παραμαρμαίρω 
περιμαρμαίρω 
ὑπομαρμαίρω 

μερμαίρω 
ἀναίρω 

ἐπαναίρω 
εἰσαναίρω 

ἐναίρω 
ἐξεναίρω 
συναίρω 

ἐξαίρω 
συνεξαίρω 
ὑπεξαίρω 

παρεξαίρω 
ὑπερεξαίρω 
προσεξαίρω 

ἀντεξαίρω 
προαίρω 

ἀπαίρω 
συναπαίρω 
προαπαίρω 

ἐπαίρω 



 

  

συνεπαίρω 
ἐξεπαίρω 

ὑπερεπαίρω 
προσεπαίρω 

σπαίρω 
ἀσπαίρω 

ἀπασπαίρω 
ἐπασπαίρω 
ἐπισπαίρω 

περισπαίρω 
ἀποσπαίρω 
ὑποσπαίρω 

προσσπαίρω 
ὑπαίρω 

γεραίρω 
ἐπιγεραίρω 

ἀντιγεραίρω 
ὑπεραίρω 

σαίρω 
διασαίρω 

εἰσαίρω 
ὑποσαίρω 
προσαίρω 

προσσαίρω 
καταίρω 

συγκαταίρω 
ἐπικαταίρω 

προσκαταίρω 
μεταίρω 
ἀνταίρω 

διανταίρω 
συνανταίρω 

πταίρω 
ἐπιπταίρω 

χαίρω 
καταχαίρω 

συγχαίρω 
ἐπιχαίρω 

περιχαίρω 
ἀντιχαίρω 
ὑποχαίρω 
προχαίρω 

ὑπερχαίρω 
προσχαίρω 

ψαίρω 
διαψαίρω 

μεταψαίρω 
μεταψαίρω 

ἐπιψαίρω 
εἴρω 

ἀείρω 
διαείρω 
ἀναείρω 

συναείρω 
ἐξαείρω 

ὑπεξαείρω 
ἀπαείρω 

ἐξαπαείρω 
ἐπαείρω 

παραείρω 
ὑπεραείρω 

ἀνταείρω 
ἀγείρω 

ἀναγείρω 
ἐναγείρω 

συναγείρω 
ἐπαγείρω 

εἰσαγείρω 
ἀνταγείρω 

ἐγείρω 
διεγείρω 

περιεγείρω 
ἀνεγείρω 

ἐξανεγείρω 
προανεγείρω 

ἐπανεγείρω 
συνεγείρω 

ἐξεγείρω 
προεξεγείρω 

προεγείρω 
ἐπεγείρω 
ὑπεγείρω 

παρεγείρω 
προσεγείρω 

ἀντεγείρω 
δείρω 

ἐκδείρω 
ἀποδείρω 

ἐθείρω 
φθείρω 

διαφθείρω 
καταδιαφθείρω 

ἐπιδιαφθείρω 
ἐνδιαφθείρω 

συνδιαφθείρω 
ὑποδιαφθείρω 
προδιαφθείρω 

προσδιαφθείρω 
παραφθείρω 
καταφθείρω 

συγκαταφθείρω 
προσκαταφθείρω 

ἐκφθείρω 
συμφθείρω 
ἀποφθείρω 

ἐξαποφθείρω 
ὑποφθείρω 
προφθείρω 

διείρω 
περιδιείρω 

περιείρω 
κείρω 

διακείρω 
ἀνακείρω 

κατακείρω 
ἐγκείρω 

ἐπικείρω 
περικείρω 

ἀμφικείρω 
ἐκκείρω 

ἀποκείρω 
ὑποκείρω 

ἀμείρω 
ἀπαμείρω 

ἱμείρω 
ἐφιμείρω 

ἀνείρω 
ἐνείρω 

προενείρω 
παρενείρω 

συνείρω 
ἐπισυνείρω 

ἐξείρω 
πείρω 

διαπείρω 
ἀναπείρω 

καταπείρω 
μεταπείρω 
περιπείρω 

ἐμπεριπείρω 
ἀμπείρω 

διαμπείρω 
ἐμπείρω 

κατεμπείρω 
ἀντεμπείρω 

συμπείρω 
σπείρω 

διασπείρω 
ἐνδιασπείρω 

προδιασπείρω 
ἐπανασπείρω 
παρασπείρω 
κατασπείρω 

ἐγκατασπείρω 
συγκατασπείρω 

ἐνισπείρω 
ἐπισπείρω 

περισπείρω 
ἐνσπείρω 

ἀποσπείρω 
ὑποσπείρω 

προϋποσπείρω 
συσπείρω 

ὑπείρω 
παρείρω 

προσείρω 
τείρω 

περιτείρω 
ἐποικτείρω 

κατοικτείρω 
ἐντείρω 
πτείρω 

ὑφείρω 
οἰκτίρω 

ἀντοικτίρω 
ὄρω 



 

  

πόρω 
ἔρρω 

ἀέρρω 
καταέρρω 

γέρρω 
περιέρρω 

ἰμέρρω 
ἀνέρρω 
ἐξέρρω 

ἀπέρρω 
εἰσέρρω 

ἐπεισέρρω 
πόρρω 

ἐπιπόρρω 
ἐναύρω 
ἀθύρω 

σκαλαθύρω 
ἐναθύρω 

συναθύρω 
προσαθύρω 

κύρω 
παρακύρω 

ἐγκύρω 
συγκύρω 
ἐπικύρω 

ἀντικύρω 
εἰσκύρω 

μύρω 
πλημύρω 

ἀναπλημμύρω 
ἐπιπλημμύρω 

μορμύρω 
ἀναμορμύρω 
ἐπιμορμύρω 

μυρμύρω 
ξύρω 

ἐγξύρω 
ἀποξύρω 

σύρω 
διασύρω 

ἐπιδιασύρω 
συνδιασύρω 
ὑποδιασύρω 
προδιασύρω 

προσδιασύρω 
ἀνασύρω 

παρασύρω 
συμπαρασύρω 

κατασύρω 
προσκατασύρω 

μετασύρω 
ἐπισύρω 

προσεπισύρω 
περισύρω 

ἐκσύρω 
ἀποσύρω 

συναποσύρω 
ὑποσύρω 

συνυποσύρω 
προσσύρω 

συσσύρω 
ἀποπτύρω 

φύρω 
ἀναφύρω 

συναναφύρω 
περιφύρω 

ἐκφύρω 
ἐμφύρω 

συμφύρω 
πορφύρω 

περιπορφύρω 
εἰσφύρω 

προσφύρω



 

  

18 -σω: {692}
ἔρσω 
ὄρσω 

πόρσω 
ᾄσσω 

θαάσσω 
ῥαβάσσω 

ἀρραβάσσω 
δάσσω 

κατεάσσω 
περικατεάσσω 

θάσσω 
ῥαθάσσω 

μαλθάσσω 
καταμαλθάσσω 

διᾴσσω 
τριάσσω 

μαλάσσω 
ἀναμαλάσσω 

συναναμαλάσσω 
προαναμαλάσσω 

καταμαλάσσω 
ἐκμαλάσσω 

συνεκμαλάσσω 
συμμαλάσσω 

συναπομαλάσσω 
ὑπομαλάσσω 
προμαλάσσω 

παλάσσω 
σαλάσσω 

ἐκσαλάσσω 
σταλάσσω 

διασταλάσσω 
συσταλάσσω 

ψαλάσσω 
ἀναψαλάσσω 

μεταψαλάσσω 
ὑποψαλάσσω 
προψαλάσσω 

συνθλάσσω 
ἀλλάσσω 

διαλλάσσω 
καταδιαλλάσσω 

ἐπιδιαλλάσσω 
ἐνδιαλλάσσω 

συνδιαλλάσσω 
προδιαλλάσσω 

ἐναλλάσσω 
συναλλάσσω 

ἐξαλλάσσω 
συνεξαλλάσσω 

ἀπαλλάσσω 
ἐξαπαλλάσσω 

προαπαλλάσσω 
ἐπαλλάσσω 
ὑπαλλάσσω 

ἀνθυπαλλάσσω 
παραλλάσσω 

μεταπαραλλάσσω 
ἀντιπαραλλάσσω 

καταλλάσσω 
ἀποκαταλλάσσω 

μεταλλάσσω 
ἐπιμεταλλάσσω 

συμμεταλλάσσω 
ἀνταλλάσσω 

ἀμφαλλάσσω 
πλάσσω 

διαπλάσσω 
συνδιαπλάσσω 
προδιαπλάσσω 

ἀναπλάσσω 
συναναπλάσσω 
προαναπλάσσω 

ἐπαναπλάσσω 
προσαναπλάσσω 

παραπλάσσω 
καταπλάσσω 

ἐπικαταπλάσσω 
προσκαταπλάσσω 

μεταπλάσσω 
ἐπιπλάσσω 

προσεπιπλάσσω 
περιπλάσσω 

ἀμφιπεριπλάσσω 

ποτιπλάσσω 
ἀμφιπλάσσω 

ἐκπλάσσω 
ἐμπλάσσω 

προσεμπλάσσω 
συμπλάσσω 
ὑποπλάσσω 
προπλάσσω 

προσπλάσσω 
φυλάσσω 

διαφυλάσσω 
συνδιαφυλάσσω 

ἀναφυλάσσω 
παραφυλάσσω 
καταφυλάσσω 

ἐπιφυλάσσω 
περιφυλάσσω 
ἀντιφυλάσσω 

ἐκφυλάσσω 
συμφυλάσσω 
ὑποφυλάσσω 
προφυλάσσω 

χρεωφυλάσσω 
μάσσω 

διαμάσσω 
καμάσσω 

ἀναμάσσω 
καταμάσσω 

περικαταμάσσω 
ἱμάσσω 

αἱμάσσω 
καθαιμάσσω 

λαιμάσσω 
μαιμάσσω 

ἐναιμάσσω 
ἐξαιμάσσω 

ἀφαιμάσσω 
ἐφαιμάσσω 
περιμάσσω 

ἐκμάσσω 
ἀπομάσσω 

ἐναπομάσσω 

ὑπομάσσω 
προμάσσω 
φαρμάσσω 

ἐπιφαρμάσσω 
ἐμφαρμάσσω 

ὑποφαρμάσσω 
προσμάσσω 

νάσσω 
ἀνάσσω 
ἀνᾴσσω 

διανάσσω 
κανάσσω 

διακανάσσω 
ἐγκανάσσω 

ἐπεγκανάσσω 
ἐκκανάσσω 
κατανάσσω 

ἰνάσσω 
ἐπινάσσω 

τινάσσω 
διατινάσσω 
ἀνατινάσσω 
περιτινάσσω 

ἀμφιτινάσσω 
ἐκτινάσσω 
ἐντινάσσω 

συντινάσσω 
ἀποτινάσσω 
προτινάσσω 

προστινάσσω 
ἐννάσσω 

συννάσσω 
πάσσω 

διαπάσσω 
λαπάσσω 

ὑπολαπάσσω 
ἀναπάσσω 

παραπάσσω 
καταπάσσω 

ἐπικαταπάσσω 
ἐπιπάσσω 

προεπιπάσσω 



 

  

παρεπιπάσσω 
προσεπιπάσσω 

περιπάσσω 
ἐμπάσσω 

συνεμπάσσω 
παρεμπάσσω 

προσεμπάσσω 
συμπάσσω 

προσυμπάσσω 
ὑποπάσσω 

προϋποπάσσω 
προσπάσσω 

ὑπᾴσσω 
ῥάσσω 

ἀράσσω 
διαράσσω 

περιαράσσω 
μαράσσω 

σμαράσσω 
ἐναράσσω 

συναράσσω 
ἐξαράσσω 

ἀπαράσσω 
ἐπαράσσω 
σπαράσσω 

διασπαράσσω 
ἀνασπαράσσω 

κατασπαράσσω 
ἀποσπαράσσω 

συσπαράσσω 
ὑπαράσσω 
εἰσαράσσω 

προσαράσσω 
ταράσσω 

διαταράσσω 
συνδιαταράσσω 

προσδιαταράσσω 
καταράσσω 

ἐκκαταράσσω 
ἀναταράσσω 

συναναταράσσω 
παραταράσσω 
καταταράσσω 

ἐγκαταταράσσω 

ἐπιταράσσω 
προεπιταράσσω 

ἐκταράσσω 
προσεκταράσσω 

ἐνταράσσω 
συνταράσσω 
ὑποταράσσω 
προταράσσω 

προσταράσσω 
χαράσσω 

διαχαράσσω 
ἀναχαράσσω 

παραχαράσσω 
καταχαράσσω 
μεταχαράσσω 

ἐγχαράσσω 
προεγχαράσσω 

συγχαράσσω 
ἐπιχαράσσω 

προσεπιχαράσσω 
περιχαράσσω 

προπεριχαράσσω 
ἀμφιχαράσσω 

ἐκχαράσσω 
ἀποχαράσσω 
ὑποχαράσσω 
προχαράσσω 

βράσσω 
ἀναβράσσω 

ἐκβράσσω 
συνεκβράσσω 

ἐμβράσσω 
ἀποβράσσω 

προσβράσσω 
συνδράσσω 

θράσσω 
ἐπιθράσσω 
ἐνθράσσω 

ἐνράσσω 
πράσσω 

διαπράσσω 
συνδιαπράσσω 

προσδιαπράσσω 
ἀναπράσσω 

συναναπράσσω 
παραπράσσω 
καταπράσσω 

συγκαταπράσσω 
ἀντιπράσσω 

ἐκπράσσω 
συμπράσσω 
ἀποπράσσω 
προπράσσω 

ὑπερπράσσω 
εἰσπράσσω 

συνεισπράσσω 
προεισπράσσω 
παρεισπράσσω 

προσεισπράσσω 
προσπράσσω 

ἀναρράσσω 
καταρράσσω 

ἐπιρράσσω 
περιρράσσω 
ἀπορράσσω 

συρράσσω 
προσράσσω 

φράσσω 
διαφράσσω 
ἀναφράσσω 

παραφράσσω 
καταφράσσω 

ἐπιφράσσω 
περιφράσσω 

συμπεριφράσσω 
ἀντιφράσσω 

ἐκφράσσω 
ἐμφράσσω 

παρεμφράσσω 
προσεμφράσσω 

συμφράσσω 
ἀποφράσσω 

προσαποφράσσω 
ὑποφράσσω 
εἰσφράσσω 

σάσσω 
προσάσσω 

τάσσω 

διατάσσω 
μεταδιατάσσω 

ἐνδιατάσσω 
προσδιατάσσω 

κατάσσω 
ἐπικατάσσω 

λατάσσω 
πλατάσσω 
ἀνατάσσω 

προανατάσσω 
προσανατάσσω 

πατάσσω 
ἀναπατάσσω 
ἀντιπατάσσω 

ἀμφιπατάσσω 
ἐκπατάσσω 

συμπατάσσω 
παρατάσσω 

προπαρατάσσω 
κατατάσσω 

ἐγκατατάσσω 
συγκατατάσσω 

προσκατατάσσω 
μετατάσσω 

ἀντιμετατάσσω 
ποιτάσσω 
ἐπιτάσσω 

προσεπιτάσσω 
ἀντεπιτάσσω 

προσαντεπιτάσσω 
ἀντιτάσσω 
ποτιτάσσω 

ἐκτάσσω 
συνεκτάσσω 
ἀντεκτάσσω 

ἐντάσσω 
ἀπεντάσσω 

συντάσσω 
ἀνασυντάσσω 

μετασυντάσσω 
ἐπισυντάσσω 

ἀποσυντάσσω 
προσυντάσσω 

ἀποτάσσω 



 

  

ὑποτάσσω 
καθυποτάσσω 

ἐνυποτάσσω 
προϋποτάσσω 

προσυποτάσσω 
προτάσσω 

προστάσσω 
τευτάσσω 
φλυάσσω 
ἀφάσσω 

παραφάσσω 
εἰσαφάσσω 

λαιφάσσω 
παιφάσσω 

περιπαιφάσσω 
ἐκπαιφάσσω 
ἀλλοφάσσω 

δρυφάσσω 
καταδρυφάσσω 

ἀβέσσω 
κυνηγέσσω 

ἐκκυνηγέσσω 
ἀηθέσσω 
ἀειθέσσω 

πέσσω 
ἀναπέσσω 

καταπέσσω 
ἐπιπέσσω 

περιπέσσω 
ἐκπέσσω 

συνεκπέσσω 
συμπέσσω 
προπέσσω 

ὑπερπέσσω 
ἐρέσσω 

διερέσσω 
περιερέσσω 
προερέσσω 

προσερέσσω 
ἀντερέσσω 

πυρέσσω 
ἐπιπυρέσσω 

βήσσω 
ἀναβήσσω 

ἐκβήσσω 
ἀποβήσσω 
ὑποβήσσω 

πλήσσω 
διαπλήσσω 

παραπλήσσω 
καταπλήσσω 

ἀντικαταπλήσσω 
προσκαταπλήσσω 

ἐνιπλήσσω 
ἐπιπλήσσω 

προεπιπλήσσω 
προσεπιπλήσσω 

ἀντιπλήσσω 
ἐκπλήσσω 

συνεκπλήσσω 
προεκπλήσσω 

ὑπερεκπλήσσω 
ἀντεκπλήσσω 

ἐμπλήσσω 
ἀποπλήσσω 
ὑποπλήσσω 
προπλήσσω 

προσπλήσσω 
πήσσω 

συμπήσσω 
ἀποπήσσω 

προσπήσσω 
ῥήσσω 

βρήσσω 
ἐγρήσσω 

παρεδρήσσω 
ἐφεδρήσσω 
ὑποδρήσσω 

ἐκρήσσω 
ἐνρήσσω 
πρήσσω 

ἐκπρήσσω 
διαρρήσσω 

καταρρήσσω 
ἐπιρρήσσω 

περιρρήσσω 
ἀπορρήσσω 

συρρήσσω 

εἰσρήσσω 
προσρήσσω 

θωρήσσω 
πτήσσω 

καταπτήσσω 
ἐπιπτήσσω 

ποτιπτήσσω 
ἐκπτήσσω 

ἀποπτήσσω 
ὑποπτήσσω 

προσπτήσσω 
ἀΐσσω 

διαΐσσω 
ἀναΐσσω 
ἐναΐσσω 

συναΐσσω 
ἐξαΐσσω 

διεξαΐσσω 
προεξαΐσσω 

ἀπαΐσσω 
ἐπαΐσσω 
ὑπαΐσσω 

παραΐσσω 
εἰσαΐσσω 

προσαΐσσω 
καταΐσσω 
μεταΐσσω 

βλίσσω 
ἑλίσσω 

καθελίσσω 
διελίσσω 

περιελίσσω 
ἐπιπεριελίσσω 

προπεριελίσσω 
ἀμφιελίσσω 

μελίσσω 
ἀνελίσσω 
ἐνελίσσω 

συνελίσσω 
ἐξελίσσω 

διεξελίσσω 
προσεξελίσσω 

ἀπελίσσω 
ἐπελίσσω 

ὑπελίσσω 
ὑπερελίσσω 

κατελίσσω 
ἐφελίσσω 

ἀμφελίσσω 
ὑφελίσσω 

εἱλίσσω 
περιειλίσσω 

μειλίσσω 
ἐκμειλίσσω 

ἀνειλίσσω 
ἐνειλίσσω 

συνειλίσσω 
ὑπειλίσσω 

κατειλίσσω 
ἀναπλίσσω 

ἀμφιπλίσσω 
θρυλίσσω 

τυλίσσω 
διατυλίσσω 
ἀνατυλίσσω 
ἐπιτυλίσσω 

περιτυλίσσω 
ἐκτυλίσσω 
ἐντυλίσσω 

ἐνίσσω 
φοινίσσω 

ἀναφοινίσσω 
καταφοινίσσω 
ὑπαιφοινίσσω 

ἐπιφοινίσσω 
ἐκφοινίσσω 

προφοινίσσω 
λαπίσσω 

ἐπιπίσσω 
σαλπίσσω 

ὀπίσσω 
ὐπίσσω 
θρίσσω 

κυρίσσω 
φρίσσω 

διαφρίσσω 
ἀναφρίσσω 

καταφρίσσω 



 

  

μεταφρίσσω 
ἐπιφρίσσω 

περιφρίσσω 
ἀμφιπεριφρίσσω 

ἀντιφρίσσω 
ὑποφρίσσω 

λακτίσσω 
πτίσσω 

διαπτίσσω 
καταπτίσσω 
περιπτίσσω 

ἐκπτίσσω 
ἐμπτίσσω 

ἀποπτίσσω 
ὑποπτίσσω 

ἀλεόσσω 
πρόσσω 

γλαύσσω 
διαγλαύσσω 

ὑπογλαύσσω 
λεύσσω 

ἐπιλεύσσω 
προλεύσσω 
εἰσλεύσσω 

προσλεύσσω 
αἰθύσσω 

διαιθύσσω 
ἀναιθύσσω 

συναιθύσσω 
ἐπαιθύσσω 

παραιθύσσω 
καταιθύσσω 

ἀλύσσω 
θαλύσσω 

ἀναβλύσσω 
ἐγγλύσσω 
χελλύσσω 

ἀμύσσω 
καρδαμύσσω 

σκαρδαμύσσω 
ἐπισκαρδαμύσσω 

διαμύσσω 
περιαμύσσω 
παραμύσσω 

προσαμύσσω 
καταμύσσω 

ἐπιμύσσω 
δριμύσσω 

ἀπομύσσω 
προμύσσω 
ταρμύσσω 

νύσσω 
φλανύσσω 

παρανύσσω 
θρανύσσω 

κατανύσσω 
ἀπινύσσω 
ἐπινύσσω 

προσεπινύσσω 
ἐκνύσσω 

ὑπονύσσω 
καρύσσω 

ἀμαρύσσω 
μαρμαρύσσω 

κηρύσσω 
διακηρύσσω 
ἀνακηρύσσω 

συνανακηρύσσω 
προανακηρύσσω 

κατακηρύσσω 
ἐγκηρύσσω 

ἐπικηρύσσω 
προσεπικηρύσσω 

ἀντεπικηρύσσω 
ἀντικηρύσσω 

ἐκκηρύσσω 
ἀποκηρύσσω 
ὑποκηρύσσω 
εἰσκηρύσσω 

προσκηρύσσω 
ὀρύσσω 

τοιθορύσσω 
διορύσσω 

ἀντιδιορύσσω 
ἐκδιορύσσω 
περιορύσσω 

κορύσσω 
μορύσσω 

ἀνορύσσω 
ἐνορύσσω 
ἐξορύσσω 

ἐπεξορύσσω 
προορύσσω 

ἀπορύσσω 
ὑπορύσσω 

ἀνθυπορύσσω 
παρορύσσω 
κατορύσσω 

παρακατορύσσω 
ἐγκατορύσσω 

συγκατορύσσω 
ὑποκατορύσσω 

ἀντορύσσω 
φορύσσω 

ἀναφορύσσω 
δατύσσω 
λατύσσω 

πτύσσω 
διαπτύσσω 
ἀναπτύσσω 

ἐξαναπτύσσω 
προσυπαναπτύσσω 

προσαναπτύσσω 
ἐπιπτύσσω 

περιπτύσσω 
ποτιπτύσσω 

ἐκπτύσσω 
συμπτύσσω 
ἀποπτύσσω 
ὑποπτύσσω 

προσπτύσσω 
ἀφύσσω 

διαφύσσω 
λαφύσσω 

διαλαφύσσω 
ἐπιλαφύσσω 

συλλαφύσσω 
ἀναφύσσω 

ἀποαφύσσω 
ἐπαφύσσω 

κατανδραφύσσω 
εἰσαφύσσω 

ποιφύσσω 
θωΰσσω 

ἐπιθωΰσσω 
συνεπιθωΰσσω 

ὑποθωΰσσω 
τιθαιβώσσω 

ἀλεώσσω 
νεώσσω 
θώσσω 

καρδιώσσω 
ἀμβλώσσω 
πτιλώσσω 

κλώσσω 
λαιμώσσω 
μαιμώσσω 

λιμώσσω 
ἐκλιμώσσω 

οἰμώσσω 
λοιμώσσω 

κικυμώσσω 
κρυμώσσω 

ἀγνώσσω 
κνώσσω 

κατακνώσσω 
ἐγκνώσσω 
ὑπνώσσω 
ἀγρώσσω 

συναγρώσσω 
ὑγρώσσω 
ἱδρώσσω 

ὀνειρώσσω 
ἐξονειρώσσω 

πτώσσω 
καταπτώσσω 
περιπτώσσω 

ἀμφιπεριπτώσσω 
ἐκπτώσσω 

ὑποπτώσσω 
ἀμβλυώσσω 

φώσσω



 

  

19 -τω: {616}
σέτω 

ἴτω 
τίκτω 

ἀνατίκτω 
μετατίκτω 

ἐπιτίκτω 
ἐκτίκτω 

συνεκτίκτω 
προεκτίκτω 

ἐντίκτω 
προεντίκτω 

συντίκτω 
ἀποτίκτω 

ἐναποτίκτω 
συναποτίκτω 
προαποτίκτω 

προτίκτω 
προστίκτω 

συνόκτω 
ἅπτω 

βάπτω 
ἀναβάπτω 

παραβάπτω 
καταβάπτω 
μεταβάπτω 

ἐπιβάπτω 
ἐμβάπτω 

ἀποβάπτω 
ἐναποβάπτω 

προαποβάπτω 
ὑποβάπτω 
προβάπτω 

δάπτω 
διαδάπτω 

καταδάπτω 
κινδάπτω 

ἀποδάπτω 
δαρδάπτω 

καταδαρδάπτω 
περιδαρδάπτω 

θάπτω 
καθάπτω 

παρακαθάπτω 
περικαθάπτω 

παραθάπτω 
καταθάπτω 

παρακαταθάπτω 
συγκαταθάπτω 

ἐπιθάπτω 
ἀντιθάπτω 

ἐκθάπτω 
ἐνθάπτω 

συνενθάπτω 
ἐπενθάπτω 
συνθάπτω 
προθάπτω 

ἰάπτω 
περιιάπτω 
προϊάπτω 

ἀπιάπτω 
περιάπτω 
κατιάπτω 

προτιάπτω 
κάπτω 

ἀνακάπτω 
ἐγκάπτω 

ἐπεγκάπτω 
παρεγκάπτω 

ὑποκάπτω 
σκάπτω 

διασκάπτω 
ἀνασκάπτω 

συνανασκάπτω 
παρασκάπτω 
κατασκάπτω 

ἐγκατασκάπτω 
συγκατασκάπτω 
ἐπικατασκάπτω 

προσκατασκάπτω 
μετασκάπτω 

ἐπισκάπτω 
περισκάπτω 

ἐκσκάπτω 
ὀσκάπτω 

ἀποσκάπτω 
ὑποσκάπτω 

προσσκάπτω 
συσκάπτω 

λάπτω 
ἀμαλάπτω 

βλάπτω 
παραβλάπτω 
καταβλάπτω 

προσκαταβλάπτω 
ἐπιβλάπτω 

προσεπιβλάπτω 
ἀντιβλάπτω 
συμβλάπτω 
ἀποβλάπτω 

προσβλάπτω 
γλάπτω 

περιλάπτω 
ἐκλάπτω 
κολάπτω 

διακολάπτω 
ἐγκολάπτω 

ἐπεγκολάπτω 
προσεγκολάπτω 

συγκολάπτω 
ἐπικολάπτω 

περικολάπτω 
ἐκκολάπτω 

εἰσκολάπτω 
ἀπολάπτω 

ἀνάπτω 
ἐνανάπτω 

συνανάπτω 
ἐξανάπτω 

ὑπανάπτω 
προσανάπτω 

γνάπτω 
ἐπιγνάπτω 

ἐνάπτω 
κνάπτω 

ἀνακνάπτω 
συνάπτω 

ἐπισυνάπτω 
προσεπισυνάπτω 

ἀντισυνάπτω 
ὑποσυνάπτω 

προσσυνάπτω 
ἐξάπτω 

συνεξάπτω 
προεξάπτω 

ἐπεξάπτω 
ὑπεξάπτω 

ὑπερεξάπτω 
προσεξάπτω 

ἀποάπτω 
προάπτω 

ἀπάπτω 
ἐπάπτω 
ὑπάπτω 

ῥάπτω 
βράπτω 

ἐνράπτω 
ὑποράπτω 

διαρράπτω 
συνδιαρράπτω 

ἀναρράπτω 
καταρράπτω 

ἐγκαταρράπτω 
συγκαταρράπτω 

μεταρράπτω 
ἐρράπτω 

ἐπιρράπτω 
περιρράπτω 
ἀπορράπτω 
ὑπορράπτω 

συρράπτω 
εἰσράπτω 

προσράπτω 
στράπτω 

ἀστράπτω 
διαστράπτω 

περιαστράπτω 
ἀναστράπτω 

ἐξαναστράπτω 



 

  

ἐναστράπτω 
συναστράπτω 

ἐξαστράπτω 
ἀπαστράπτω 
ἐπαστράπτω 
ὑπαστράπτω 

ὑπεραστράπτω 
προσαστράπτω 

καταστράπτω 
ἀνταστράπτω 
ἀποστράπτω 

προσάπτω 
ἀφάπτω 

ἐναφάπτω 
ἐφάπτω 
ὑφάπτω 

προσυφάπτω 
λέπτω 

χαλέπτω 
κλέπτω 

διακλέπτω 
ἀνακλέπτω 

παρακλέπτω 
συγκλέπτω 

ἐκκλέπτω 
συνεκκλέπτω 
ὑπεκκλέπτω 

ἀντεκκλέπτω 
ἀποκλέπτω 
ὑποκλέπτω 

πέπτω 
καταπέπτω 
συμπέπτω 

δρέπτω 
ἐρέπτω 

ὑπερέπτω 
στέπτω 
σκήπτω 

παρασκήπτω 
κατασκήπτω 

ἐγκατασκήπτω 
συγκατασκήπτω 

ἐπισκήπτω 
προσεπισκήπτω 

περισκήπτω 
ἐνσκήπτω 

ἀποσκήπτω 
ἐναποσκήπτω 

προσκήπτω 
σκίπτω 

νίπτω 
ἐνίπτω 

σκηνίπτω 
διασκηνίπτω 

ἐκνίπτω 
σκνίπτω 

ἀποσκνίπτω 
ἀπονίπτω 

προαπονίπτω 
πίπτω 

διαπίπτω 
συνδιαπίπτω 
προδιαπίπτω 

ἀναπίπτω 
συναναπίπτω 
προαναπίπτω 

ἐπαναπίπτω 
παραναπίπτω 

προσαναπίπτω 
παραπίπτω 

ἐκπαραπίπτω 
συμπαραπίπτω 

καταπίπτω 
ἐγκαταπίπτω 

συγκαταπίπτω 
ἐπικαταπίπτω 

περικαταπίπτω 
ὑποκαταπίπτω 

μεταπίπτω 
συμμεταπίπτω 

ἐπιπίπτω 
περιπίπτω 

ἐμπεριπίπτω 
συμπεριπίπτω 

ἀντιπίπτω 
ποτιπίπτω 

ἀμφιπίπτω 
ἐκπίπτω 

διεκπίπτω 
συνδιεκπίπτω 

συνεκπίπτω 
προεκπίπτω 

ὑπεκπίπτω 
παρεκπίπτω 

ὑπερεκπίπτω 
προσεκπίπτω 

ἐμπίπτω 
διεμπίπτω 

συνεμπίπτω 
προεμπίπτω 

ἐπεμπίπτω 
παρεμπίπτω 

προσεμπίπτω 
μετεμπίπτω 
ἀντεμπίπτω 

συμπίπτω 
ἐπισυμπίπτω 

ἀποπίπτω 
συναποπίπτω 
προαποπίπτω 

ὑποπίπτω 
συνυποπίπτω 

προπίπτω 
ἐπιπροπίπτω 
ἐκπροπίπτω 

συμπροπίπτω 
ὑπερπίπτω 

εἰσπίπτω 
συνεισπίπτω 

ἐπεισπίπτω 
συνεπεισπίπτω 

παρεισπίπτω 
προσπίπτω 

συμπροσπίπτω 
ῥίπτω 

διαρίπτω 
παραρίπτω 
καταρίπτω 

ἐρίπτω 
σκηρίπτω 

διασκηρίπτω 
ἐπισκηρίπτω 

ἐκρίπτω 
ἀπεκρίπτω 
ὑπεκρίπτω 

παρεκρίπτω 
ἐνρίπτω 

διαρρίπτω 
ἀναρρίπτω 

ἐπαναρρίπτω 
παραρρίπτω 
καταρρίπτω 

συγκαταρρίπτω 
ἀποκαταρρίπτω 

μεταρρίπτω 
ὑπερρίπτω 
ἐπιρρίπτω 

προσεπιρρίπτω 
περιρρίπτω 
ἀπορρίπτω 

ἐναπορρίπτω 
συναπορρίπτω 
προαπορρίπτω 

ὑπορρίπτω 
προϋπορρίπτω 

προρρίπτω 
συρρίπτω 

προσρίπτω 
κάμπτω 

διακάμπτω 
ἀνακάμπτω 

συνανακάμπτω 
ἐπανακάμπτω 

προσανακάμπτω 
παρακάμπτω 
κατακάμπτω 

ἐγκάμπτω 
παρεγκάμπτω 

συγκάμπτω 
ἐπισυγκάμπτω 

ἐπικάμπτω 
περικάμπτω 
ἀποκάμπτω 
ὑποκάμπτω 

γνάμπτω 
ἀναγνάμπτω 



 

  

παραγνάμπτω 
καταγνάμπτω 

ἐγγνάμπτω 
ἐπιγνάμπτω 

περιγνάμπτω 
ὑπογνάμπτω 

κνάμπτω 
ἴμπτω 

κίμπτω 
ἐνσκίμπτω 

ἀποσκίμπτω 
χρίμπτω 

ἐγχρίμπτω 
προσεγχρίμπτω 

συγχρίμπτω 
ἐπιχρίμπτω 

προσχρίμπτω 
ὄπτω 

κόπτω 
διακόπτω 

συνδιακόπτω 
ἀνακόπτω 

διανακόπτω 
συνανακόπτω 
προανακόπτω 

ὑπανακόπτω 
προσανακόπτω 

ἀντανακόπτω 
παρακόπτω 
κατακόπτω 

συγκατακόπτω 
μετακόπτω 

ἐγκόπτω 
διεγκόπτω 

παρεγκόπτω 
συγκόπτω 

ὑποσυγκόπτω 
ἐπικόπτω 

προεπικόπτω 
περικόπτω 

προσπερικόπτω 
ἀντικόπτω 

ἐκκόπτω 
συνεκκόπτω 

προεκκόπτω 
προσεκκόπτω 

ἀντεκκόπτω 
ἀποκόπτω 

συναποκόπτω 
προαποκόπτω 

προσαποκόπτω 
ὑποκόπτω 
προκόπτω 

συμπροκόπτω 
προσκόπτω 

ὀλόπτω 
μάρπτω 

καταμάρπτω 
ἐπιμάρπτω 

ἀμφιμάρπτω 
συμμάρπτω 

δύπτω 
κύπτω 

διακύπτω 
ἀνακύπτω 

διανακύπτω 
συνανακύπτω 

ἐπανακύπτω 
παρανακύπτω 

προσανακύπτω 
παρακύπτω 

συμπαρακύπτω 
κατακύπτω 

ἐγκύπτω 
συγκύπτω 
ἐπικύπτω 

κατεπικύπτω 
ἀντικύπτω 

ἐκκύπτω 
διεκκύπτω 

συνδιεκκύπτω 
ἀποκύπτω 
ὑποκύπτω 
προκύπτω 

ὑπερκύπτω 
ὀρκύπτω 
εἰσκύπτω 

προσκύπτω 

θαλύπτω 
καλύπτω 

διακαλύπτω 
ἀνακαλύπτω 

προσανακαλύπτω 
παρακαλύπτω 
κατακαλύπτω 

συγκατακαλύπτω 
ἐγκαλύπτω 

συγκαλύπτω 
ἐπικαλύπτω 

περικαλύπτω 
ἀμφικαλύπτω 

καταμφικαλύπτω 
ἐκκαλύπτω 

ὑπεκκαλύπτω 
προσεκκαλύπτω 

ἀποκαλύπτω 
συναποκαλύπτω 
προπροκαλύπτω 

σκολύπτω 
ἀνασκολύπτω 

ῥύπτω 
γρύπτω 
δρύπτω 

παραδρύπτω 
καταδρύπτω 
περιδρύπτω 
ἀποδρύπτω 

θρύπτω 
διαθρύπτω 

καταθρύπτω 
ἐπιθρύπτω 

περιθρύπτω 
ἐνθρύπτω 

συνθρύπτω 
ἀποθρύπτω 

κρύπτω 
διακρύπτω 
ἀνακρύπτω 

παρακρύπτω 
κατακρύπτω 

ἐγκατακρύπτω 
ἐγκρύπτω 

συγκρύπτω 
ἐκρύπτω 

ἐπικρύπτω 
συνεπικρύπτω 

περικρύπτω 
ἀμφικρύπτω 

κακκρύπτω 
ἀποκρύπτω 

ἐναποκρύπτω 
συναποκρύπτω 
ὑπαποκρύπτω 

ὑποκρύπτω 
προκρύπτω 

κορύπτω 
ἐγκορύπτω 
διαρρύπτω 
ἐπιρρύπτω 

περιρρύπτω 
ἀπορρύπτω 

προαπορρύπτω 
προσαπορρύπτω 

τύπτω 
κατατύπτω 
ἀντιτύπτω 
ἀποτύπτω 
ὑποτύπτω 
προτύπτω 

θώπτω 
ἐκθώπτω 

σκώπτω 
διασκώπτω 

παρασκώπτω 
κατασκώπτω 

ἐπισκώπτω 
προσεπισκώπτω 

ἀντεπισκώπτω 
ἀντισκώπτω 
ἀποσκώπτω 
ὑποσκώπτω 

προσσκώπτω 
ἰλλώπτω 

ἐπιλλώπτω 
κατιλλώπτω 

ἐγκατιλλώπτω 



 

  

δρώπτω 
ἴστω 
ᾄττω 

κυδάττω 
διᾴττω 

διαμαλάττω 
θλάττω 

παρεξαλλάττω 
προϋπαλλάττω 

πλάττω 
ἀποφυλάττω 
προεκμάττω 

ἐξᾴττω 
διεξᾴττω 

ἐπάττω 
παρᾴττω 

ἀντιταράττω 
θράττω 

ὑποθράττω 
πράττω 

ἐνδιαπράττω 
προσκαταπράττω 

ἐπεισπράττω 
φράττω 

προεκφράττω 
ἀντεμφράττω 

σάττω 
διασάττω 
ἀνασάττω 

παρασάττω 
κατασάττω 

εἰσᾴττω 
ἐπισάττω 

περισάττω 
συνεκσάττω 

ἐνσάττω 
ἀποσάττω 
συσσάττω 

ἀνεπιτάττω 
παρεντάττω 

προσεντάττω 
σφάττω 

διασφάττω 
ἐγκατασφάττω 

ἐπισφάττω 
προσεπισφάττω 

ἀντισφάττω 
ἀποσφάττω 

πέττω 
διαπέττω 

περιπέττω 
ὑπερέττω 

παρερέττω 
πυρέττω 

ἀναπυρέττω 
καταπήττω 

ῥήττω 
ἴττω 

βλίττω 
ἀποβλίττω 
ὑποβλίττω 

ἐπανελίττω 
σαλπίττω 
σκυρίττω 

συρίττω 
ἐπισυρίττω 

περισυρίττω 
ἐκφρίττω 
ἐπισίττω 
ἁρμόττω 

ἐναρμόττω 
συναρμόττω 

ὀλολύττω 
μύττω 
νύττω 

διανύττω 
πλανύττω 
προνύττω 
ἐπορύττω 

φρύττω 
ἐκφρύττω 

ὑπερεκφρύττω 
σφύττω 

ψύττω 
διαμβλώττω 

τυφλώττω 
βουλιμώττω 

προσεπιλοιμώττω 

ἀφυπνώττω 
ἐφυπνώττω 

ἀνύτω 
συνανύτω 
προανύτω 

διαρύτω 
ἀναρύτω 
ἐπαρύτω



 

  

20 -ύω: {1915}
δαύω 

ἐνδαύω 
ἰαύω 

διαύω 
ἐνιαύω 
ἐπιαύω 

παριαύω 
ἀπολαύω 

ἐναπολαύω 
συναπολαύω 
προαπολαύω 

ἐπαπολαύω 
παραπολαύω 

προσαπολαύω 
ναύω 

ἀναύω 
ἐναύω 
χναύω 

παραχναύω 
ἐξαύω 
παύω 

διαπαύω 
ἀναπαύω 

διαναπαύω 
προδιαναπαύω 

προαναπαύω 
ἐπαναπαύω 

προσαναπαύω 
καταπαύω 

συγκαταπαύω 
ἐπαύω 

ἐκπαύω 
ἀποπαύω 

προαποπαύω 
προπαύω 

θραύω 
διαθραύω 

παραθραύω 
καταθραύω 

ἐπιθραύω 
περιθραύω 
συνθραύω 

ἀποθραύω 
ἐναποθραύω 

ὑποθραύω 
χραύω 

ἐνιχραύω 
προσαύω 

καταύω 
ἀνταΰω 

φαύω 
ἀφαύω 
ὑφαύω 

ψαύω 
διαψαύω 

παραψαύω 
ἐπιψαύω 

παρεπιψαύω 
περιψαύω 
ἀντιψαύω 
ποτιψαύω 
συμψαύω 
ἀποψαύω 
ὑποψαύω 

προσψαύω 
βύω 

διαβύω 
παραβύω 

συμπαραβύω 
ἰβύω 

ἐπιβύω 
περιβύω 

ἐμβύω 
παρεμβύω 

συμβύω 
ἀποβύω 
προβύω 

δύω 
καταδύω 
ἁλιβδύω 

πιδύω 
διαπιδύω 
ἀναπιδύω 

ἐπιδύω 

ἀποπιδύω 
περιδύω 

ἀμφιδύω 
ἐκδύω 
ἐνδύω 

ἐπενδύω 
ὑπενδύω 

μετενδύω 
ἀποδύω 

ἐπαποδύω 
ὑποδύω 

συνεισδύω 
ναεύω 

βραβεύω 
διαβραβεύω 

παραβραβεύω 
καταβραβεύω 
συμβραβεύω 

ἀστραβεύω 
ἐφηβεύω 

συνεφηβεύω 
ἀρχεφηβεύω 

ἀκριβεύω 
στιβεύω 

θαμβεύω 
θριαμβεύω 

διαθριαμβεύω 
συνθριαμβεύω 

ῥεμβεύω 
καταρρεμβεύω 

λιμβεύω 
τυμβεύω 

ἐντυμβεύω 
ἀμορβεύω 
πρεσβεύω 

ἀναπρεσβεύω 
παραπρεσβεύω 
καταπρεσβεύω 
συμπρεσβεύω 
ἀποπρεσβεύω 
προπρεσβεύω 

κυβεύω 

διακυβεύω 
κατακυβεύω 

συγκυβεύω 
ἐκκυβεύω 

ἀποκυβεύω 
ἐναποκυβεύω 

λωβεύω 
ἐπιλωβεύω 

γεύω 
διαγεύω 
μαγεύω 

διαμαγεύω 
καταμαγεύω 

ἐκμαγεύω 
ἀναγεύω 

παραγεύω 
ἀσαγεύω 

ταγεύω 
διαταγεύω 
συνταγεύω 

πρειγεύω 
λογεύω 

ἐπιλογεύω 
ἐκλογεύω 

μυθολογεύω 
προσλογεύω 

ἀπογεύω 
προγεύω 
γοργεύω 
μοργεύω 

καταπανουργεύω 
φρυγεύω 

προαγωγεύω 
δεύω 

στιβαδεύω 
ἐμβαδεύω 
φυγαδεύω 

συμφυγαδεύω 
κλαδεύω 

ἀποκλαδεύω 
χειμαδεύω 

ὁμαδεύω 



 

  

ἀναδεύω 
συναναδεύω 
λαμπαδεύω 

λοπαδεύω 
κραδεύω 

ἀνακραδεύω 
φραδεύω 

καταδεύω 
ἑπταδεύω 

θειλοπεδεύω 
προθειλοπεδεύω 

στρατοπεδεύω 
ἀναστρατοπεδεύω 

παραστρατοπεδεύω 
ἀντιπαραστρατοπεδ

εύω 
καταστρατοπεδεύω 

ἀντικαταστρατοπεδε
ύω 

μεταστρατοπεδεύω 
ἐπιστρατοπεδεύω 

περιστρατοπεδεύω 
ἀντιστρατοπεδεύω 

ἐνστρατοπεδεύω 
προσστρατοπεδεύω 

κηδεύω 
ἐγκηδεύω 

συνεγκηδεύω 
συγκηδεύω 
ἐπικηδεύω 

ἀντικηδεύω 
ἀποκηδεύω 

ὀπηδεύω 
ἐπιτηδεύω 

κατεπιτηδεύω 
παιδεύω 

ἀναπαιδεύω 
καταπαιδεύω 
μεταπαιδεύω 
ἀντιπαιδεύω 

ἐκπαιδεύω 
ἐμπαιδεύω 

συμπαιδεύω 
προπαιδεύω 

πραιδεύω 
καταπραιδεύω 

παγιδεύω 
σκαλιδεύω 

κατακνιδεύω 
ἐπιδεύω 

κατακριδεύω 
ἐνδεύω 

συνδεύω 
ὁδεύω 

μεθοδεύω 
διοδεύω 

προδιοδεύω 
περιοδεύω 

ἐκπεριοδεύω 
συμπεριοδεύω 

προσπεριοδεύω 
συνοδεύω 

ἐξοδεύω 
διεξοδεύω 

προδιεξοδεύω 
συνεξοδεύω 
προεξοδεύω 

προοδεύω 
ὑποδεύω 

παροδεύω 
ἀντιπαροδεύω 
συμπαροδεύω 

προδεύω 
εἰσοδεύω 

παρεισοδεύω 
προσοδεύω 

ἀφοδεύω 
προσαφοδεύω 

ἐφοδεύω 
ἀντεφοδεύω 

ἀρδεύω 
ἐναρδεύω 
ἐπαρδεύω 

καταρδεύω 
μεταρδεύω 

σκαπερδεύω 
χορδεύω 

καταχορδεύω 

πεζεύω 
καταπεζεύω 

σταθεύω 
συσταθεύω 

ἀληθεύω 
συναληθεύω 
ἀπαληθεύω 
ἐπαληθεύω 

ἐκλιθεύω 
ὀρνιθεύω 

ἀμαλθεύω 
τενθεύω 

προτενθεύω 
πλινθεύω 

ἐκπλινθεύω 
κατασαμινθεύω 

σπινθεύω 
νοθεύω 

ὑπονοθεύω 
ὀρθεύω 

διορθεύω 
τιτθεύω 

ἐκτιτθεύω 
μυθεύω 

προσμυθεύω 
σταδιεύω 

ἁλιεύω 
νηφαλιεύω 

ταμιεύω 
διαταμιεύω 

ὑποταμιεύω 
ἱεροταμιεύω 
προταμιεύω 

ἀργυροταμιεύω 
ἐπιμηνιεύω 
ἐλλοπιεύω 
καθαριεύω 

ἀποκαθαριεύω 
ἀγριεύω 
κυριεύω 

κατακυριεύω 
ὁσιεύω 

δημοσιεύω 
ἐκδημοσιεύω 

ἐνταφιεύω 
θακεύω 

βλακεύω 
καταβλακεύω 

καταμβλακεύω 
παλλακεύω 

καταπαλλακεύω 
κολακεύω 

ἀντικολακεύω 
ἀποκολακεύω 
ὑποκολακεύω 

ὑπερκολακεύω 
σκυλακεύω 

φαρμακεύω 
διαφαρμακεύω 

καταφαρμακεύω 
ἀνθρακεύω 

σακεύω 
καδικεύω 
μερικεύω 

καταμαθηματικεύω 
χαλκεύω 

ἀναχαλκεύω 
παραχαλκεύω 
καταχαλκεύω 

ἐγχαλκεύω 
συγχαλκεύω 
ἐπιχαλκεύω 

ἀντιχαλκεύω 
ἐκχαλκεύω 

ἀποχαλκεύω 
προχαλκεύω 

δοκεύω 
ἀμφιδοκεύω 

πανδοκεύω 
ἐκτοκεύω 

πρωτοτοκεύω 
ὀρεσκεύω 
θρησκεύω 

συνθρησκεύω 
ὑπερθρησκεύω 

δισκεύω 
ἐπιδισκεύω 
συνδισκεύω 



 

  

ἀποδισκεύω 
ὑπερδισκεύω 

καρυκεύω 
ἐκκαρυκεύω 

κηρυκεύω 
ἱεροκηρυκεύω 

μωκεύω 
ἐργομωκεύω 

λεύω 
ἀλεύω 

κοβαλεύω 
νωγαλεύω 

σκινδαλεύω 
ἀνασκινδαλεύω 

σκαλεύω 
διασκαλεύω 
ἀνασκαλεύω 

ἐκσκαλεύω 
ὑποσκαλεύω 
προσκαλεύω 

προσσκαλεύω 
παλεύω 

ἀναπαλεύω 
σαλεύω 

διασαλεύω 
προδιασαλεύω 

ἀνασαλεύω 
παρασαλεύω 

ἐπισαλεύω 
ἐκσαλεύω 

ἐπενσαλεύω 
παρενσαλεύω 

ἀποσαλεύω 
ὑποσαλεύω 
πασσαλεύω 

διαπασσαλεύω 
καταπασσαλεύω 
προσπασσαλεύω 

καταλεύω 
πυκταλεύω 
πατταλεύω 

σιμβλεύω 
κελεύω 

κατακελεύω 

ἐγκελεύω 
ἐπεγκελεύω 
συγκελεύω 
ἐπικελεύω 

συνεπικελεύω 
ἀντικελεύω 
ὑποκελεύω 
κιβδηλεύω 

διακιβδηλεύω 
ζηλεύω 

καπηλεύω 
διακαπηλεύω 

παλιγκαπηλεύω 
ἐκκαπηλεύω 

πυροκαπηλεύω 
σιτοκαπηλεύω 

νοσηλεύω 
ἐκνοσηλεύω 

χηλεύω 
ἀθλεύω 

διαθλεύω 
πενταθλεύω 
διασμιλεύω 

ἀποσμιλεύω 
βασιλεύω 

παραβασιλεύω 
ἀντιβασιλεύω 

ἐμβασιλεύω 
συμβασιλεύω 
προβασιλεύω 

κτιλεύω 
χιλεύω 

ἐπιδαψιλεύω 
κυκλεύω 

ἀνακυκλεύω 
περικυκλεύω 

ζαλλεύω 
ἀμαλλεύω 
κιξαλλεύω 

μεταλλεύω 
ἀντιμεταλλεύω 

ἐκμεταλλεύω 
φελλεύω 

προβολλεύω 

ἐμβολεύω 
συμβολεύω 

μολεύω 
πολεύω 

ἀναπολεύω 
καταπολεύω 

ἐπιπολεύω 
περιπολεύω 

μυστιπολεύω 
ἀμφιπολεύω 

προεμπολεύω 
ὑμνοπολεύω 

αἰθροπολεύω 
ἀκροπολεύω 

προπολεύω 
ὀτλεύω 

ἀνασχινδυλεύω 
ὀρδυλεύω 
ὀνθυλεύω 

μονθυλεύω 
σκυλεύω 

ἀποσκυλεύω 
ξυλεύω 

βουλεύω 
διαβουλεύω 

μεταβουλεύω 
ἐπιβουλεύω 

συνεπιβουλεύω 
προεπιβουλεύω 
ἀντεπιβουλεύω 

συμβουλεύω 
ἀντισυμβουλεύω 
ἀποσυμβουλεύω 

προβουλεύω 
δουλεύω 

ἐπιδουλεύω 
ἀντιδουλεύω 
συνδουλεύω 

προσδουλεύω 
συλεύω 

πιτυλεύω 
φλεύω 

ἐπιφλεύω 
περιφλεύω 

ὀχλεύω 
μοχλεύω 

ἀναμοχλεύω 
ἐπιμοχλεύω 
ἐκμοχλεύω 

συνεκμοχλεύω 
ἀπομοχλεύω 
ὑπομοχλεύω 

πωλεύω 
φωλεύω 

ἐμφωλεύω 
ὑποφωλεύω 

χωλεύω 
διαχωλεύω 

ἀποχωλεύω 
ὑποχωλεύω 

δαμεύω 
θαλαμεύω 

ἐξαμεύω 
προαμεύω 
κεραμεύω 
σησαμεύω 

κυαμεύω 
ἀποκυαμεύω 

δραγμεύω 
ὀγμεύω 

ἐπογμεύω 
δημεύω 

ἐπιδημεύω 
σταθμεύω 

κατασταθμεύω 
ἐπισταθμεύω 

διηθμεύω 
πορθμεύω 

διαπορθμεύω 
παραπορθμεύω 

ἐκπορθμεύω 
δριμεύω 

χρησιμεύω 
ἐπιχρησιμεύω 

ἁλμεύω 
κοδομεύω 

ἐκκοδομεύω 
βυσσοδομεύω 



 

  

νομεύω 
ὑπονομεύω 
προνομεύω 

καταπρονομεύω 
συμπρονομεύω 

ὡρονομεύω 
προδρομεύω 

τομεύω 
λατομεύω 

συντομεύω 
σαρμεύω 
δεσμεύω 

διαδεσμεύω 
ἀναδεσμεύω 

καταδεσμεύω 
ἐπιδεσμεύω 

περιδεσμεύω 
ἐκδεσμεύω 
ἐνδεσμεύω 

συνδεσμεύω 
ἀποδεσμεύω 
ὑποδεσμεύω 

προσδεσμεύω 
προθεσμεύω 

ἀτμεύω 
διδυμεύω 

ζωμεύω 
διαζωμεύω 

καταζωμεύω 
θωμεύω 
μωμεύω 

νεύω 
μαγγανεύω 

καταμαγγανεύω 
διανεύω 

συνδιανεύω 
βαλανεύω 

ἀνανεύω 
χοανεύω 
πανεύω 

σκαπανεύω 
παρανεύω 

συμπαρανεύω 
βασανεύω 

κατανεύω 
συγκατανεύω 

λιτανεύω 
ἀντιλιτανεύω 

προτανεύω 
πρυτανεύω 

παραπρυτανεύω 
συμπρυτανεύω 
ὑπερηφανεύω 

ὀρφανεύω 
λαχανεύω 

ἁγνεύω 
λαγνεύω 

συλλαγνεύω 
ἀπολαγνεύω 

συναγνεύω 
προαγνεύω 
ἀφαγνεύω 

παρθενεύω 
διαπαρθενεύω 

ἐκπαρθενεύω 
σαγηνεύω 

ἐκσαγηνεύω 
τιθηνεύω 

ληνεύω 
ἑρμηνεύω 

μεθερμηνεύω 
διερμηνεύω 
ἐξερμηνεύω 

προερμηνεύω 
παρερμηνεύω 
ἀφερμηνεύω 
ἐφερμηνεύω 

θρηνεύω 
εἰρηνεύω 

προειρηνεύω 
ἐσσηνεύω 

λεσχηνεύω 
συλλεσχηνεύω 

δινεύω 
ἀναδινεύω 
ἐπιδινεύω 

περιδινεύω 
ἀμφιδινεύω 

ἐνδινεύω 
κοσκινεύω 

διακοσκινεύω 
λινεύω 

καμινεύω 
κυμινεύω 

ἐπινεύω 
συνεπινεύω 

προσεπινεύω 
περινεύω 

ἀμφινεύω 
ἐκνεύω 

παρεκνεύω 
σκυμνεύω 

τυραννεύω 
ἐννεύω 

συννεύω 
ὀνεύω 

γονεύω 
προσαλαζονεύω 

ἡγεμονεύω 
προηγεμονεύω 

κηδεμονεύω 
μνημονεύω 

διαμνημονεύω 
συνδιαμνημονεύω 

ἀναμνημονεύω 
καταμνημονεύω 

ἐπιμνημονεύω 
συμμνημονεύω 
ἀπομνημονεύω 
προμνημονεύω 

καθιμονεύω 
κατιμονεύω 

ἐμμονεύω 
γνωμονεύω 

ἀγνωμονεύω 
ἐπιγνωμονεύω 

ἀπονεύω 
συναπονεύω 

προνεύω 
ἐπιπρονεύω 

κρεισσονεύω 
γειτονεύω 

τεκτονεύω 
ἀρχιτεκτονεύω 
ἀμφικτυονεύω 

φονεύω 
καταφονεύω 

συγκαταφονεύω 
ἐπιφονεύω 

ἀντιφονεύω 
ἐμφονεύω 

συμφονεύω 
ἀναπνεύω 

ἰπνεύω 
δειπνεύω 

ἀρνεύω 
πορνεύω 

καταπορνεύω 
ἐκπορνεύω 

συμπορνεύω 
τορνεύω 

διατορνεύω 
κατατορνεύω 
περιτορνεύω 

ἐκτορνεύω 
ἐντορνεύω 

ἀποτορνεύω 
προσνεύω 

φατνεύω 
κινδυνεύω 

διακινδυνεύω 
ἐπιδιακινδυνεύω 

συνδιακινδυνεύω 
ἀνακινδυνεύω 

συνανακινδυνεύω 
παρακινδυνεύω 

ἐγκινδυνεύω 
συγκινδυνεύω 
ἀποκινδυνεύω 

ἐναποκινδυνεύω 
συναποκινδυνεύω 
προαποκινδυνεύω 

ὑποκινδυνεύω 
προσκινδυνεύω 

σπλαγχνεύω 
συσπλαγχνεύω 



 

  

ἰχνεύω 
διϊχνεύω 

περιιχνεύω 
λιχνεύω 

ἐπιλιχνεύω 
περιλιχνεύω 

ἀνιχνεύω 
συνανιχνεύω 

συνιχνεύω 
ἐξιχνεύω 

διεξιχνεύω 
συνεξιχνεύω 

κηλωνεύω 
πατρωνεύω 
ῥᾳστωνεύω 

καταρρᾳστωνεύω 
χωνεύω 

ἀναχωνεύω 
καταχωνεύω 

συγχωνεύω 
ἐπιχωνεύω 
ἐκχωνεύω 

προχωνεύω 
λαξεύω 

ἐνλαξεύω 
ἁμαξεύω 

καθαμαξεύω 
ἐπαμαξεύω 

παραμαξεύω 
καταμαξεύω 

ἰξεύω 
λοξεύω 

διαλοξεύω 
τοξεύω 

διατοξεύω 
κατατοξεύω 

ἐπιτοξεύω 
περιτοξεύω 
ἀντιτοξεύω 

ἐκτοξεύω 
συντοξεύω 
ἀποτοξεύω 

ὑπερτοξεύω 
εἰστοξεύω 

χοεύω 
οἰνοχοεύω 

ἐπιοινοχοεύω 
ἀπεύω 

θαραπεύω 
θεραπεύω 

ἀναθεραπεύω 
ἐπιθεραπεύω 

ἀντιθεραπεύω 
ἐκθεραπεύω 

ὑπερεκθεραπεύω 
συνθεραπεύω 
ἀποθεραπεύω 

προαποθεραπεύω 
ὑποθεραπεύω 
προθεραπεύω 

τραυματοθεραπεύω 
ὑπερθεραπεύω 

ἐξαιθραπεύω 
σατραπεύω 

ἐξαιτραπεύω 
κηπεύω 
σηπεύω 
κνιπεύω 
ὀπιπεύω 
γριπεύω 

μολπεύω 
πομπεύω 

διαπομπεύω 
παραπομπεύω 
καταπομπεύω 

ἐπιπομπεύω 
περιπομπεύω 

ἐκπομπεύω 
ἐμπομπεύω 

συμπομπεύω 
προπομπεύω 

διοπεύω 
σκοπεύω 

κατασκοπεύω 
ἐπισκοπεύω 

ἀποσκοπεύω 
κλοπεύω 

κολλοπεύω 

δολοπεύω 
ὀρσολοπεύω 

ἠπεροπεύω 
συνηπεροπεύω 

ἐξηπεροπεύω 
μετατροπεύω 

ἐπιτροπεύω 
συνεπιτροπεύω 
προεπιτροπεύω 

μαστροπεύω 
διαμαστροπεύω 

κλοτοπεύω 
ὑποτοπεύω 

ἱππεύω 
καθιππεύω 
μεθιππεύω 
ἀνθιππεύω 

διϊππεύω 
περιιππεύω 

ἀνιππεύω 
ἐνιππεύω 

συνιππεύω 
ἐξιππεύω 

ἀντεξιππεύω 
παριππεύω 

ἀντιπαριππεύω 
συμπαριππεύω 

τεθριππεύω 
εἰσιππεύω 

προσιππεύω 
ἀφιππεύω 
ἐφιππεύω 
καρπεύω 

τολυπεύω 
ἐκτολυπεύω 

θωπεύω 
καταθωπεύω 

ἐκθωπεύω 
ὑποθωπεύω 

κωπεύω 
ἀποσκωπεύω 

κλωπεύω 
διοπωπεύω 

ῥωπεύω 

φυγανθρωπεύω 
ἀγγαρεύω 
ἐγγαρεύω 
καθαρεύω 

συγκαθαρεύω 
νιγλαρεύω 

ἀμαρεύω 
καμαρεύω 

καισαρεύω 
γαμβρεύω 

ἐπιγαμβρεύω 
ἀγρεύω 

συναγρεύω 
ἀπαγρεύω 

ζωγρεύω 
ἐνεδρεύω 

προενεδρεύω 
ἀντενεδρεύω 

συνεδρεύω 
προσυνεδρεύω 

προεδρεύω 
παρεδρεύω 

συμπαρεδρεύω 
προσεδρεύω 

ἀφεδρεύω 
ἐφεδρεύω 

συνεφεδρεύω 
παρεφεδρεύω 

ὑφεδρεύω 
χονδρεύω 

ὑδρεύω 
προσυδρεύω 

ἐφυδρεύω 
ἐρεύω 

ἱερεύω 
καθιερεύω 

ἀνιερεύω 
ἀρχιερεύω 

ἡμερεύω 
διημερεύω 

ἐνδιημερεύω 
συνδιημερεύω 

πανημερεύω 
ἐνημερεύω 



 

  

συνημερεύω 
παρημερεύω 

προσημερεύω 
πολυημερεύω 

ἀφημερεύω 
ἐφημερεύω 

ἐξερεύω 
ἐφεσπερεύω 

πατερεύω 
νυκτερεύω 

διανυκτερεύω 
ἀντιδιανυκτερεύω 

παρανυκτερεύω 
ἐπινυκτερεύω 
ἐννυκτερεύω 

συννυκτερεύω 
ἀπονυκτερεύω 

ἐντερεύω 
προτερεύω 
δευτερεύω 

σιδηρεύω 
θηρεύω 

ἐκθηρεύω 
συνθηρεύω 
μυοθηρεύω 

ὁμηρεύω 
καθομηρεύω 
συνομηρεύω 

ἐξομηρεύω 
ὀκνηρεύω 
μεσηρεύω 
ματηρεύω 

βακτηρεύω 
χηρεύω 

καταχηρεύω 
ἐπιχηρεύω 
ὀλεθρεύω 

ἐξολεθρεύω 
βοθρεύω 

ἀναβοθρεύω 
μεταβοθρεύω 

ἐμβοθρεύω 
ὀλοθρεύω 

ὀρθρεύω 

ἐπορθρεύω 
ἐχθρεύω 

διεχθρεύω 
ἀπεχθρεύω 

νωθρεύω 
μαγειρεύω 

στειρεύω 
βορεύω 

ἀγορεύω 
διαγορεύω 
ἀναγορεύω 

ἐπαναγορεύω 
προσαναγορεύω 

συναγορεύω 
ἐξαγορεύω 

προαγορεύω 
ἀπαγορεύω 

προαπαγορεύω 
προσαπαγορεύω 

ἐπαγορεύω 
ὑπαγορεύω 

προσαγορεύω 
ἀντιπροσαγορεύω 

καταγορεύω 
ἀνταγορεύω 
ἐπηγορεύω 
πρηγορεύω 

ζακορεύω 
διακορεύω 
τεκμορεύω 

πορεύω 
διαπορεύω 

ἐκπορεύω 
προπορεύω 

ποντοπορεύω 
κατασπορεύω 

εἰσπορεύω 
ναικισσορεύω 

τορεύω 
διατορεύω 

αὐτοκρατορεύω 
πρατορεύω 

ῥητορεύω 
ἐνρητορεύω 

καταρρητορεύω 
ἐπιρρητορεύω 

προσεπιρρητορεύω 
ἀντιρρητορεύω 

συρρητορεύω 
λειτορεύω 

πρακτορεύω 
συμπρακτορεύω 

ἐκτορεύω 
ἱκτορεύω 
ἐντορεύω 

συντορεύω 
ἀποτορεύω 
ὑποτορεύω 

φορεύω 
ἐφορεύω 

συνεφορεύω 
χορεύω 

ἀναχορεύω 
συναναχορεύω 

καταχορεύω 
ἐγχορεύω 

συγχορεύω 
ἐπιχορεύω 

περιχορεύω 
ἀντιχορεύω 

ἀμφιχορεύω 
ἐκχορεύω 

προχορεύω 
προσχορεύω 

ἀμπρεύω 
συναμπρεύω 

ἐξαμπρεύω 
κοπρεύω 
ὀσπρεύω 
ἰατρεύω 

ἀνιατρεύω 
συνιατρεύω 

προσιατρεύω 
λατρεύω 

συλλατρεύω 
ἀλετρεύω 

ἐπαλετρεύω 
ζητρεύω 

ῥητρεύω 
δαιτρεύω 
βακτρεύω 

ὀφελτρεύω 
ἀροτρεύω 
κεστρεύω 

ἀμφιβληστρεύω 
ἀγκιστρεύω 

λιστρεύω 
γυρεύω 

περιγυρεύω 
ἀργυρεύω 

ὑπαργυρεύω 
ἑκυρεύω 

δεκυρεύω 
οὐρεύω 

κουρεύω 
περιφρουρεύω 

πυρεύω 
ἐμπυρεύω 

τυρεύω 
ἐντυρεύω 

λαφυρεύω 
πορφυρεύω 

ταφρεύω 
διαταφρεύω 

περιταφρεύω 
ἀντιταφρεύω 

ἐκταφρεύω 
ἀποταφρεύω 

ἀνταποταφρεύω 
ὑποταφρεύω 

διφρεύω 
διφρεύω 

διαδιφρεύω 
καταδιφρεύω 

ἐκδιφρεύω 
ὠρεύω 

μωρεύω 
σωρεύω 

κασωρεύω 
ἀνασωρεύω 

παρασωρεύω 
κατασωρεύω 



 

  

ἐπισωρεύω 
προσεπισωρεύω 

περισωρεύω 
ἐκσωρεύω 
ἐνσωρεύω 

ἀποσωρεύω 
ὑποσωρεύω 
προσωρεύω 

προσσωρεύω 
συσσωρεύω 

δικτατωρεύω 
σεύω 

τιθασεύω 
ἐκτιθασεύω 

προτιθασεύω 
θιασεύω 

συνθιασεύω 
παρασεύω 

μεσεύω 
ἡμισεύω 
ἐπισεύω 

διεκσεύω 
ἀποσεύω 
χερσεύω 

συγχερσεύω 
ἐκχερσεύω 

βυρσεύω 
ἐκβυρσεύω 
ἐγκυρσεύω 
κουρσεύω 
πυρσεύω 

διαπυρσεύω 
ἀναπυρσεύω 
ἀντιπυρσεύω 

ἐκπυρσεύω 
ἐμπυρσεύω 
θαλασσεύω 

διαθαλασσεύω 
ἐνθαλασσεύω 

πεσσεύω 
μεταπεσσεύω 

περισσεύω 
ἐκπερισσεύω 

ὑπερπερισσεύω 

τρισσεύω 
νεοσσεύω 

ἐννεοσσεύω 
νοσσεύω 

ἐννοσσεύω 
ἀποσσεύω 
προσσεύω 

συσσεύω 
βατεύω 

καταβατεύω 
ἐπιβατεύω 
ἐμβατεύω 

προσεμβατεύω 
συμβατεύω 
προβατεύω 
δραγατεύω 

δηληγατεύω 
ζατεύω 

πολιατεύω 
θυμιατεύω 

δεκατεύω 
ἐπιδεκατεύω 
ἐκδεκατεύω 

ἀποδεκατεύω 
ἱλατεύω 

συμβολατεύω 
ματεύω 

καματεύω 
δραγματεύω 

καταπραγματεύω 
γραμματεύω 

παραγραμματεύω 
συγγραμματεύω 
ὑπογραμματεύω 

προσεμματεύω 
στοματεύω 
ἁρματεύω 

γνωματεύω 
ἐνατεύω 
ἀπατεύω 
ὑπατεύω 

ἀνθυπατεύω 
ἱερατεύω 

συνιερατεύω 

προϊερατεύω 
ἀρχιερατεύω 

προαρχιερατεύω 
περατεύω 

πειρατεύω 
κρατεύω 

στρατεύω 
ἀναστρατεύω 

καταστρατεύω 
καλλιστρατεύω 

ἐπιστρατεύω 
συνεπιστρατεύω 
ἀντεπιστρατεύω 

ἐκστρατεύω 
συνεκστρατεύω 

προστρατεύω 
συστρατεύω 
πρῳρατεύω 
ἐπιστατεύω 

προστατεύω 
διαπροστατεύω 

προφατεύω 
χατεύω 

ἐσχατεύω 
ἀρχηγετεύω 

κετεύω 
ἱκετεύω 

καθικετεύω 
συνικετεύω 

ἐξικετεύω 
οἰκετεύω 

προϊκετεύω 
προσικετεύω 

κατικετεύω 
σκελετεύω 

κατασκελετεύω 
φυλετεύω 

δραπετεύω 
ἀποδραπετεύω 

ἀγρετεύω 
ὑπηρετεύω 

ἀφετεύω 
ὀχετεύω 

διοχετεύω 

ἐξοχετεύω 
ἀποχετεύω 
ἐποχετεύω 

παροχετεύω 
εἰσοχετεύω 
μετοχετεύω 
φοιβητεύω 
ἐξηγητεύω 

ζητεύω 
θητεύω 

μαθητεύω 
παραθητεύω 

συνθητεύω 
ἀλητεύω 

συναλητεύω 
ἐπιμελητεύω 

φηλητεύω 
φιλητεύω 

κλητεύω 
παρακλητεύω 

ἐκκλητεύω 
τιμητεύω 

κοσμητεύω 
προκοσμητεύω 

πλανητεύω 
πενητεύω 

γυμνητεύω 
γοητεύω 

καταγοητεύω 
ἐγγοητεύω 
ἐκγοητεύω 

προνοητεύω 
ἀρητεύω 

ἐπισηκρητεύω 
Ϝρητεύω 

ὑποφητεύω 
προφητεύω 

συμπροφητεύω 
κολυμβιτεύω 

ἱερειτεύω 
τραπεζιτεύω 
φυλακιτεύω 

στηλιτεύω 
καταστηλιτεύω 



 

  

πολιτεύω 
ἐκπολιτεύω 
ἐμπολιτεύω 

συμπολιτεύω 
ἀποπολιτεύω 

ὁπλιτεύω 
θεμιτεύω 
ξενιτεύω 

συγξενιτεύω 
τεχνιτεύω 

συντεχνιτεύω 
ἐπιφοιτεύω 

πιτεύω 
κλωπιτεύω 

πενταμαριτεύω 
ἱεριτεύω 

συνιεριτεύω 
συμμεριτεύω 

τριηριτεύω 
τριτεύω 
σιτεύω 

συνθιασιτεύω 
μεσιτεύω 

πρωτενσιτεύω 
προσιτεύω 

τιτεύω 
ἀλφιτεύω 

συναλλακτεύω 
πακτεύω 

τρακτεύω 
φρακτεύω 

κακοδεκτεύω 
ἀρκτεύω 
πυκτεύω 

διαπυκτεύω 
καταπυκτεύω 
ἀντιπυκτεύω 

ἐκπυκτεύω 
παλτεύω 

ταλαντεύω 
ἀντιταλαντεύω 

ἀμφιταλαντεύω 
γεροντεύω 
ἀρχοντεύω 

πρωταρχοντεύω 
βιοτεύω 

ἐμβιοτεύω 
συμβιοτεύω 
δεσποτεύω 

συνδεσποτεύω 
σεπτεύω 

ἀδιαληπτεύω 
ὀπτεύω 

διοπτεύω 
ἐπιοπτεύω 
ἀποπτεύω 
ἐποπτεύω 

συνεποπτεύω 
ὑποπτεύω 

καθυποπτεύω 
ἀνθυποπτεύω 

διυποπτεύω 
συνυποπτεύω 
προϋποπτεύω 

προσυποπτεύω 
ὑπεροπτεύω 

κατοπτεύω 
κρυπτεύω 

πανεορτεύω 
ἀγυρτεύω 

σεβαστεύω 
περιπλαστεύω 
συμπλαστεύω 

μαστεύω 
ἀναμαστεύω 
ἐπιμαστεύω 

περιμαστεύω 
ἐκμαστεύω 

μεταναστεύω 
δυναστεύω 

διαδυναστεύω 
παραδυναστεύω 
καταδυναστεύω 

ἐκδυναστεύω 
ἐνδυναστεύω 

συνδυναστεύω 
ὑπερδυναστεύω 

ἐραστεύω 

παιδεραστεύω 
λῃστεύω 

συλλῃστεύω 
νηστεύω 

διανηστεύω 
ἐκνηστεύω 
μνηστεύω 

ἀντιμνηστεύω 
προνηστεύω 

δρηστεύω 
διαδρηστεύω 
διαπρηστεύω 

ἀχρηστεύω 
ἁγιστεύω 

ἐφαγιστεύω 
μεγιστεύω 

πρηγιστεύω 
λογιστεύω 

ἐκλογιστεύω 
καλλιστεύω 
θεμιστεύω 

παραθεμιστεύω 
κατανομιστεύω 

ὀϊστεύω 
διοϊστεύω 

ἀποϊστεύω 
πιστεύω 

ἀπιστεύω 
διαπιστεύω 

παραπιστεύω 
καταπιστεύω 
ἀντιπιστεύω 

ἐμπιστεύω 
συμπιστεύω 
ἀποπιστεύω 
προπιστεύω 

προσπιστεύω 
ἀριστεύω 

συναριστεύω 
προαριστεύω 

ἐξιεριστεύω 
χειριστεύω 
ἀοριστεύω 

κρατιστεύω 

πρατιστεύω 
πρωτιστεύω 
σοφιστεύω 

κατασοφιστεύω 
ἀντισοφιστεύω 

ἐνσοφιστεύω 
ὑπερσοφιστεύω 

ἀγχιστεύω 
ἑκατοστεύω 

γνωστεύω 
διαπεττεύω 

πιττεύω 
ἐκνεοττεύω 

ἀπονεοττεύω 
πρεσβευτεύω 

σκυτεύω 
προσηλυτεύω 

ἐκγρυτεύω 
φυτεύω 

διαφυτεύω 
ἀναφυτεύω 

παραφυτεύω 
καταφυτεύω 

ἀντικαταφυτεύω 
προσκαταφυτεύω 

μεταφυτεύω 
ἐπιφυτεύω 

περιφυτεύω 
ἀντιφυτεύω 

ἐκφυτεύω 
προσεκφυτεύω 

ἐμφυτεύω 
συμφυτεύω 
ἀποφυτεύω 
ὑποφυτεύω 
προφυτεύω 

προσφυτεύω 
μισθωτεύω 

ἰδιωτεύω 
αἰχμαλωτεύω 

ἐξαιχμαλωτεύω 
εἱλωτεύω 
πρωτεύω 

δεκαπρωτεύω 



 

  

φιλοπρωτεύω 
ἀσωτεύω 

μυττωτεύω 
καταμυττωτεύω 

ἐγγυεύω 
προεγγυεύω 
κατεγγυεύω 
πρωγγυεύω 

ἀφεύω 
σκαφεύω 
κναφεύω 

ἀναγραφεύω 
ἐφεύω 

γριφεύω 
νυμφεύω 

παρανυμφεύω 
γροφεύω 
τροφεύω 
ψοφεύω 
κωφεύω 

χεύω 
ἀχεύω 

νηπιαχεύω 
καταχεύω 

λογχεύω 
δολιχεύω 
μοιχεύω 

καταμοιχεύω 
ἐπιμοιχεύω 

προμοιχεύω 
προσμοιχεύω 

ταριχεύω 
ἐνταριχεύω 

προταριχεύω 
βακχεύω 

ἀναβακχεύω 
συναναβακχεύω 

ὑπερκαταβακχεύω 
ἐπιβακχεύω 
ἐκβακχεύω 
ἐμβακχεύω 

συμβακχεύω 
ὑπερβακχεύω 
προσβακχεύω 

ἐκχεύω 
ὀχεύω 

ἡνιοχεύω 
λοχεύω 

ἐκλοχεύω 
προοχεύω 

ἐποχεύω 
προχεύω 

κατοχεύω 
ἀρχεύω 

μοσχεύω 
καταμοσχεύω 
μεταμοσχεύω 
ὑπομοσχεύω 
προμοσχεύω 

νυχεύω 
παννυχεύω 

ἐννυχεύω 
κωχεύω 

ἀνοκωχεύω 
πτωχεύω 

καταπτωχεύω 
κομψεύω 

ἐπικομψεύω 
ὀϊζύω 

θύω 
ἀναθύω 

καταθύω 
συγκαταθύω 

μεταθύω 
μεθύω 

καταμεθύω 
συμμεθύω 
ὑπομεθύω 

πληθύω 
παμπληθύω 
συμπληθύω 

ἰθύω 
ἐπιθύω 

ἀντεπιθύω 
ἀντιθύω 

ἐκθύω 
ἐνθύω 
ὐνθύω 

συνθύω 
ἀποθύω 
προθύω 

ὑπερθύω 
ἀλησθύω 

κύω 
κικύω 

ὑποκύω 
κωκύω 

ἀνακωκύω 
κατακωκύω 

ἐπικωκύω 
περικωκύω 
ἀποκωκύω 

λύω 
ἀλύω 

διαλύω 
ἐπιδιαλύω 
ἐνδιαλύω 

συνδιαλύω 
ἀποδιαλύω 
προδιαλύω 

προσδιαλύω 
ἀναλύω 

συναναλύω 
ἐξαναλύω 
ἐπαναλύω 

προσαναλύω 
ἀνταναλύω 

ἐναλύω 
συναλύω 

ἐξαλύω 
παραλύω 
καταλύω 

συγκαταλύω 
ἐπικαταλύω 

προσκαταλύω 
βλύω 

ἀναβλύω 
ἐπιβλύω 
ἐκβλύω 

συμβλύω 
ἀποβλύω 

ἐλύω 

ἰλύω 
εἰλύω 

συνειλύω 
ἐξειλύω 

κατειλύω 
ἐπιλύω 

προεπιλύω 
περιλύω 

συμπεριλύω 
κατιλύω 

κλύω 
παρακλύω 
κατακλύω 

ἐκλύω 
διεκλύω 

συνεκλύω 
προεκλύω 

ἀπεκλύω 
ὑπεκλύω 

προϋπεκλύω 
παρεκλύω 

προσεκλύω 
κατεκλύω 

ἐπικλύω 
ὑποκλύω 
εἰσκλύω 

συναλλύω 
συλλύω 
ἀπολύω 

ἐναπολύω 
συναπολύω 
προαπολύω 

ἐπαπολύω 
προσαπολύω 

ὑπολύω 
προλύω 

ὑπεκπρολύω 
φλύω 

διαφλύω 
ἀναφλύω 
ἐπιφλύω 

περιφλύω 
ἐκφλύω 

ἐνοινοφλύω 



 

  

ἀχλύω 
ἀπαχλύω 
ἐπαχλύω 

κωλύω 
διακωλύω 

κατακωλύω 
ἐγκωλύω 

συγκωλύω 
ἐπικωλύω 

ἀντικωλύω 
ἀποκωλύω 

μωλύω 
διαμωλύω 

μύω 
ἀμύω 

ἀναμύω 
καταμύω 

συγκαταμύω 
ἀντικαταμύω 

ἠμύω 
ἐπημύω 
ὑπημύω 

κατημύω 
ἐπιμύω 

καμμύω 
παρακαμμύω 

συμμύω 
ἐπισυμμύω 

ἀπομύω 
ὑπομύω 

ἀνύω 
καθανύω 

διανύω 
προδιανύω 

μανύω 
συνανύω 

ἐξανύω 
διεξανύω 

συνεξανύω 
ἀπανύω 
ἐπανύω 

τανύω 
διατανύω 
κατανύω 

ἀνατανύω 
παρατανύω 
κατατανύω 

ἐπιτανύω 
ἀμφιτανύω 

ἐκτανύω 
συνεκτανύω 
παρεκτανύω 

ἀντανύω 
ἐντανύω 

ἐπεντανύω 
συντανύω 
ἀποτανύω 
ὑποτανύω 

στανύω 
χανύω 

ἑργνύω 
προεπιζευγνύω 

προσεπιζευγνύω 
καταδηνύω 

φληνύω 
μηνύω 

διαμηνύω 
καταμηνύω 
ἀντιμηνύω 

ἐκμηνύω 
προμηνύω 

προσμηνύω 
ἐλινύω 

διελινύω 
ἐρινύω 

κνύω 
περιδεικνύω 

περικνύω 
προκρεμαννύω 

ἰσεννύω 
σαροννύω 

προζωννύω 
προσζωννύω 

προστρωννύω 
σωννύω 

ἐπισυγχωννύω 
προχωννύω 

ποιπνύω 

περιποιπνύω 
συστορνύω 

ξύω 
διαξύω 
ἀναξύω 

προσαναξύω 
παραξύω 
καταξύω 

ἐπικαταξύω 
προσκαταξύω 

ἐγξύω 
συγξύω 
ἐπιξύω 

περιξύω 
προπεριξύω 

ἀντιξύω 
ἐκξύω 

ἀποξύω 
συναποξύω 
προαποξύω 

προσαποξύω 
ὑποξύω 

ἀκούω 
διακούω 
ἐνακούω 

συνακούω 
ἐξακούω 

συνεξακούω 
προακούω 

ἐπακούω 
ὑπακούω 

καθυπακούω 
ἀνθυπακούω 
συνυπακούω 
προϋπακούω 

προσυπακούω 
παρακούω 

ὑπερακούω 
εἰσακούω 

προσακούω 
κατακούω 
ἀντακούω 

λούω 
ἐπιλούω 

περιλούω 
ἐκλούω 
κολούω 

κατακολούω 
περικολούω 
ἀποκολούω 

μολούω 
ἀπολούω 

προσαπολούω 
προλούω 

κρούω 
διακρούω 
ἀνακρούω 

ἐπανακρούω 
παρακρούω 

ὑποπαρακρούω 
κατακρούω 

ἐγκατακρούω 
μετακρούω 
ἐπαγκρούω 

ἐγκρούω 
συγκρούω 

ἐπισυγκρούω 
ἐπικρούω 

προσεπικρούω 
περικρούω 
ἀντικρούω 

ἐκκρούω 
προεκκρούω 

ἀποκρούω 
ὑποκρούω 
προκρούω 
εἰσκρούω 

προσκρούω 
ὀρούω 

ἀνορούω 
εἰσανορούω 

ἐνορούω 
συνορούω 

ἐξορούω 
συνεξορούω 

προορούω 
ἀπορούω 
ἐπορούω 



 

  

εἰσορούω 
κατορούω 

ἀπύω 
καπύω 

ἀποκαπύω 
ἠπύω 

ἀνηπύω 
ἐπηπύω 

ἀρύω 
ἐξαρύω 

ἀπαρύω 
βρύω 

ἀναβρύω 
ἐξαναβρύω 
καταβρύω 

ἐπιβρύω 
ὑπερβρύω 

ἱδρύω 
καθιδρύω 

παρακαθιδρύω 
ἐγκαθιδρύω 

συγκαθιδρύω 
προσκαθιδρύω 

μεθιδρύω 
ἀνιδρύω 
ἐνιδρύω 

προενιδρύω 
συνιδρύω 

ἐξιδρύω 
προϊδρύω 
παριδρύω 

ὑπεριδρύω 
εἰσιδρύω 

προσιδρύω 
ἀφιδρύω 
ἐφιδρύω 
ὑφιδρύω 
δενδρύω 

ἐρύω 
διερύω 
ἀνερύω 

συνερύω 
ἐξερύω 

συνεξερύω 

ὑπεξερύω 
προερύω 

ἀπερύω 
ἐπερύω 

παρερύω 
εἰσερύω 
κατερύω 
αὐερύω 

γηρύω 
διαμηρύω 

εἰρύω 
διειρύω 
ἀνειρύω 
ἐξειρύω 

ὑπεξειρύω 
ἐπειρύω 

παρειρύω 
δακρύω 

διαδακρύω 
παραδακρύω 
καταδακρύω 

ἐπιδακρύω 
ἐκδακρύω 
ἐνδακρύω 

συνδακρύω 
ἀποδακρύω 
ὑποδακρύω 

ἀναρρύω 
τρύω 

κατατρύω 
ἐκτρύω 

ἀποτρύω 
ὑποτρύω 

καχρύω 
κατακαχρύω 

συγκαχρύω 
κελωρύω 
ἐπωρύω 
κασσύω 
ἐρατύω 
ἐρητύω 

ἀπερητύω 
κατερητύω 

φιτύω 

ἐντύω 
ἐπεντύω 

πτύω 
διαπτύω 
ἀναπτύω 

συναναπτύω 
παραπτύω 
καταπτύω 

ἐνιπτύω 
ἐπιπτύω 

περιπτύω 
ἐκπτύω 

διεκπτύω 
ἐμπτύω 

ἀποπτύω 
ἐναποπτύω 

συναποπτύω 
ἐξαποπτύω 

προπτύω 
εἰσπτύω 

προσπτύω 
ἀρτύω 

διαρτύω 
συναρτύω 

ἐξαρτύω 
προαρτύω 

ἐπαρτύω 
παραρτύω 
καταρτύω 
ὀψαρτύω 

στύω 
καττύω 

παρακαττύω 
ἐγκαττύω 

συγκαττύω 
ἐπικαττύω 

φύω 
ἀφύω 

ἀναφύω 
ἐπαναφύω 

παραναφύω 
ἐξαφύω 

παραφύω 
καταφύω 

ἐγκαταφύω 
ἐφύω 

ἐπιφύω 
κατεπιφύω 

περιφύω 
ἀντιφύω 

ἐκφύω 
διεκφύω 

ἐμφύω 
συνεμφύω 

προσεμφύω 
συμφύω 
ἀποφύω 

συναποφύω 
ὑποφύω 

προσφύω 
ἀνασταχύω 

συνασταχύω 
ἐπισταχύω 

ἀποσταχύω 
ταρχύω 

ἰσχύω 
διϊσχύω 
ἐνισχύω 

κατενισχύω 
ἐξισχύω 

συνεξισχύω 
ἐπισχύω 

συνεπισχύω 
ὑπερισχύω 
προσισχύω 

κατισχύω 
ἀντισχύω



 

  

21 -φω: {213}
γλάφω 

διαγλάφω 
καταγνάφω 

κνάφω 
γράφω 

διαγράφω 
ἐπιδιαγράφω 

ἀντιδιαγράφω 
ἀποδιαγράφω 
προδιαγράφω 

προσδιαγράφω 
ἀναγράφω 

συναναγράφω 
προαναγράφω 

προσαναγράφω 
παραγράφω 

ἀντιπαραγράφω 
προσπαραγράφω 

καταγράφω 
ἐγκαταγράφω 

συγκαταγράφω 
προσκαταγράφω 

μεταγράφω 
ἐγγράφω 

συνεγγράφω 
παρεγγράφω 

προσεγγράφω 
μετεγγράφω 
ἀντεγγράφω 

συγγράφω 
ποιγράφω 
ἐπιγράφω 

συνεπιγράφω 
προεπιγράφω 
παρεπιγράφω 

προσεπιγράφω 
μετεπιγράφω 
ἀντεπιγράφω 

περιγράφω 
ἐμπεριγράφω 

συμπεριγράφω 
ἀντιγράφω 

ἐκγράφω 
ἀπογράφω 

προσαπογράφω 
ὑπογράφω 

καθυπογράφω 
συνυπογράφω 
προϋπογράφω 

προσυπογράφω 
προγράφω 

ὑπεργράφω 
εισγράφω 

προσγράφω 
τράφω 

στράφω 
δέφω 

ἐπινέφω 
συννέφω 

ἐρέφω 
ἐπερέφω 

κατερέφω 
ἀμφερέφω 

τρέφω 
διατρέφω 

συνδιατρέφω 
ἀνατρέφω 

συνανατρέφω 
ἐπανατρέφω 

προσανατρέφω 
παρατρέφω 

συμπαρατρέφω 
μετατρέφω 

ἐνιτρέφω 
ἐπιτρέφω 

περιτρέφω 
ἀντιτρέφω 

ἐκτρέφω 
συνεκτρέφω 
ἀντεκτρέφω 

ἐντρέφω 
συντρέφω 
ἀποτρέφω 
ὑποτρέφω 

προϋποτρέφω 
προτρέφω 

στρέφω 
διαστρέφω 

συνδιαστρέφω 
ἀποδιαστρέφω 

προσδιαστρέφω 
ἀναστρέφω 

συναναστρέφω 
ἐξαναστρέφω 
ἐπαναστρέφω 
ὑπαναστρέφω 

παραστρέφω 
καταστρέφω 

ἐγκαταστρέφω 
συγκαταστρέφω 
ἐπικαταστρέφω 

προσεπικαταστρέφω 
περικαταστρέφω 

μεταστρέφω 
ἐπιστρέφω 

συνεπιστρέφω 
παρεπιστρέφω 
ἀντεπιστρέφω 

περιστρέφω 
ἀντιστρέφω 

ἐκστρέφω 
ἐνστρέφω 

ἀποστρέφω 
προσαποστρέφω 

ἀνταποστρέφω 
ὑποστρέφω 

ἀνθυποστρέφω 
προστρέφω 

συστρέφω 
ἐπισυστρέφω 

ὑποσυστρέφω 
στέφω 

ἀναστέφω 
ἐξαναστέφω 

καταστέφω 
ἐπιστέφω 

περιστέφω 
ἐκστέφω 

ψέφω 
καταψέφω 

νήφω 
ἀνανήφω 
ἐπινήφω 
ἐκνήφω 
ἐννήφω 

ὑπονήφω 
ἀλείφω 

διαλείφω 
περιαλείφω 

ἀναλείφω 
προαναλείφω 

ἐπαναλείφω 
ἐναλείφω 

προσεναλείφω 
συναλείφω 

ἀντισυναλείφω 
ἐξαλείφω 

συνεξαλείφω 
προεξαλείφω 

προαλείφω 
ἀπαλείφω 

προαπαλείφω 
ἐπαλείφω 
ὑπαλείφω 

προϋπαλείφω 
παραλείφω 
εἰσαλείφω 

προσαλείφω 
καταλείφω 

ἐγκαταλείφω 
προσκαταλείφω 

νείφω 
κατανείφω 

ἐπινείφω 
ἀπονείφω 
ὑπονείφω 

νίφω 
κατανίφω 



 

  

ἐπινίφω 
κνίφω 
οἴφω 

συνάμφω 
ἐξάμφω 

ῥόφω 
γρόφω 
κάρφω 

κατακάρφω 
ὑποκάρφω 

κύφω 
γλύφω 

διαγλύφω 
ἀναγλύφω 

παραγλύφω 
καταγλύφω 

ἐγγλύφω 
ἐπιγλύφω 

περιγλύφω 
ἐκγλύφω 

ἀπογλύφω 
ὀλούφω 

ῥύφω 
κρύφω 

κατακρύφω 
ἐγκρύφω 

τύφω 
διατύφω 

ἐκτύφω 
ἐντύφω 

ἀποτύφω 
ὑποτύφω 

στύφω 
ἀναστύφω 

παραστύφω 
καταστύφω 

ἐπιστύφω 
περιστύφω 

ἐνστύφω 
ἀποστύφω 

προαποστύφω 
ὑποστύφω 
προστύφω 

συστύφω 

σάφφω



 

  

22 -χω: {347}
ἄχω 

ἰάχω 
περιιάχω 

ἀνιάχω 
ὑποϊάχω 

ἐπιάχω 
νηπιάχω 

ὑπεριάχω 
ἀντιάχω 
στενάχω 

ἀναστενάχω 
ἐπιστενάχω 

περιστενάχω 
ἀναβράχω 

τράχω 
ἄγχω 

διάγχω 
περιάγχω 

ἀνάγχω 
ἀπάγχω 

κατάγχω 
ἐλέγχω 

διελέγχω 
ἀνελέγχω 

συνελέγχω 
ἐξελέγχω 

διεξελέγχω 
παρεξελέγχω 

προσεξελέγχω 
προελέγχω 

ἀπελέγχω 
ἐπελέγχω 
ὑπελέγχω 

παρελέγχω 
κατελέγχω 
μετελέγχω 
ἀπορέγχω 
ὑπορέγχω 

παραρρέγχω 
ἔχω 

πεδέχω 
διέχω 

περιέχω 
ἐμπεριέχω 

συμπεριέχω 
συγκαταλέχω 

ἀνέχω 
συνανέχω 

ἐξανέχω 
προανέχω 

ἐπανέχω 
ὑπερανέχω 

εἰσανέχω 
προσανέχω 

ἀντανέχω 
ἐνέχω 

συνέχω 
ἐπισυνέχω 

ἐξέχω 
προεξέχω 

ὑπεξέχω 
ὑπερεξέχω 

προέχω 
ἀπέχω 

συναπέχω 
προαπέχω 

προσαπέχω 
ἀνταπέχω 

ἐπέχω 
συνεπέχω 
παρεπέχω 

προσεπέχω 
ἀμπέχω 

περιαμπέχω 
συναμπέχω 

ἐπαμπέχω 
ὑπαμπέχω 

παραμπέχω 
ὑπεραμπέχω 
προσαμπέχω 

καταμπέχω 
ὑπέχω 

προσυπέχω 
παρέχω 

ἀντιπαρέχω 
ἐμπαρέχω 

συμπαρέχω 
προπαρέχω 

προσπαρέχω 
βρέχω 

διαβρέχω 
συνδιαβρέχω 
προδιαβρέχω 

καταβρέχω 
ἐγκαταβρέχω 

ἐπιβρέχω 
προεπιβρέχω 

ἐκβρέχω 
ἐμβρέχω 

προεμβρέχω 
προσεμβρέχω 

συμβρέχω 
ἀποβρέχω 

ἐναποβρέχω 
συναποβρέχω 
προαποβρέχω 

ὑποβρέχω 
προϋποβρέχω 

προβρέχω 
ὀξυβρέχω 
ὑπερέχω 

καθυπερέχω 
προσυπερέχω 

ὑπειρέχω 
περρέχω 

τρέχω 
διατρέχω 
ἀνατρέχω 

συνανατρέχω 
προανατρέχω 

ἐπανατρέχω 
προσανατρέχω 

ἀντανατρέχω 
παρατρέχω 

συμπαρατρέχω 
κατατρέχω 

συγκατατρέχω 
ἐπικατατρέχω 

ἀντικατατρέχω 
προσκατατρέχω 

μετατρέχω 
ἐπιτρέχω 

συνεπιτρέχω 
ἀντεπιτρέχω 

περιτρέχω 
ἐκπεριτρέχω 

συμπεριτρέχω 
ἀμφιτρέχω 

ἐκτρέχω 
διεκτρέχω 

συνεκτρέχω 
προεκτρέχω 

ἐπεκτρέχω 
ὑπεκτρέχω 

παρεκτρέχω 
ἀντεκτρέχω 

ἐντρέχω 
συντρέχω 

διασυντρέχω 
ἐπισυντρέχω 

ἀποτρέχω 
ὑπαποτρέχω 

ὑποτρέχω 
προτρέχω 

ὑπερτρέχω 
εἰστρέχω 

συνειστρέχω 
ἐπειστρέχω 
προστρέχω 

εἰσέχω 
προσέχω 

παραπροσέχω 
κατέχω 

διακατέχω 
ἐπιδιακατέχω 

προδιακατέχω 
παρακατέχω 

ἐγκατέχω 



 

  

συγκατέχω 
ἐπικατέχω 

περικατέχω 
ἀντικατέχω 
ἀποκατέχω 
ὑποκατέχω 

προσκατέχω 
μετέχω 

ἀντιμετέχω 
συμμετέχω 

ἀντέχω 
προσαντέχω 

ποτέχω 
σμήχω 

διασμήχω 
προδιασμήχω 

παρασμήχω 
περισμήχω 

ἐκσμήχω 
ἀποσμήχω 

προαποσμήχω 
ὑποσμήχω 
προσμήχω 

νήχω 
τρήχω 
ψήχω 

διαψήχω 
ἐξαναψήχω 
παραψήχω 
καταψήχω 

ἐπικαταψήχω 
περιψήχω 
ἀποψήχω 

ὑπαποψήχω 
ὑποψήχω 

λείχω 
διαλείχω 
ἀναλείχω 
ἐπιλείχω 

περιλείχω 
ἐκλείχω 
ἐλλείχω 

ἀπολείχω 
ὀμείχω 

στείχω 
διαστείχω 
ἀναστείχω 

παραστείχω 
καταστείχω 
μεταστείχω 

εἰστείχω 
ἐπιστείχω 

προσεπιστείχω 
περιστείχω 
ἀποστείχω 
ὑποστείχω 
προστείχω 

ὑπερστείχω 
προσστείχω 

συστείχω 
ὀμίχω 
βρόχω 

ἄρχω 
διάρχω 

συνάρχω 
ἐξάρχω 

συνεξάρχω 
προεξάρχω 

προάρχω 
ἀπάρχω 
ἐπάρχω 

προσεπάρχω 
ὑπάρχω 

καθυπάρχω 
μεθυπάρχω 
ἀνθυπάρχω 

ἐνυπάρχω 
συνυπάρχω 
προϋπάρχω 
παρυπάρχω 

προσυπάρχω 
κατάρχω 

συγκατάρχω 
σπέρχω 

κατασπέρχω 
ἐπισπέρχω 

περισπέρχω 
πάσχω 

διαπάσχω 
συνεπιπάσχω 

ἀντιπάσχω 
συμπάσχω 
ἀποπάσχω 
ὑποπάσχω 
προπάσχω 

ὑπερπάσχω 
προσπάσχω 

συνευπάσχω 
ἀντευπάσχω 

ἴσχω 
καταΐσχω 
περιίσχω 

ἀνίσχω 
συνανίσχω 

ἐξανίσχω 
προανίσχω 

ὑπανίσχω 
παρανίσχω 

ὑπερανίσχω 
ἐνίσχω 

συνίσχω 
ἐξίσχω 

ἀπίσχω 
ἐπίσχω 

ἀπαμπίσχω 
μεταμπίσχω 

παρίσχω 
ὑπερίσχω 
προσίσχω 

κατίσχω 
μετίσχω 

συμμετίσχω 
ἀντίσχω 

προσαντίσχω 
τεύχω 

κατατεύχω 
μετατεύχω 

ἐπιτεύχω 
ἀντιτεύχω 

ἀμφιτεύχω 
ἐκτεύχω 
ἐντεύχω 

προτεύχω 
σμύχω 

ἀνασμύχω 
κατασμύχω 
περισμύχω 
ὑποσμύχω 

βρύχω 
ἀναβρύχω 
ἐπιβρύχω 

ὑποβρύχω 
ὀρύχω 
τρύχω 

κατατρύχω 
περιτρύχω 

ἐκτρύχω 
προεκτρύχω 

ἀποτρύχω 
ψύχω 

διαψύχω 
ἀναψύχω 

διαναψύχω 
παραψύχω 
καταψύχω 

συγκαταψύχω 
ἀποκαταψύχω 

ἐπιψύχω 
περιψύχω 

ἀντιπεριψύχω 
ὑποπεριψύχω 

ἀντιψύχω 
ἐκψύχω 
ἐμψύχω 

ἀποψύχω 
ἐναποψύχω 

ὑποψύχω 
παρυποψύχω 

προψύχω 
ὑπερψύχω 
προσψύχω 

σμώχω 
ῥώχω 
σώχω 

διασώχω 
ἀνασώχω 



 

  

κατασώχω 
ψώχω 

ἀποψώχω



 

  

23 -ψω: {24}
ἕψω 

δέψω 
καθέψω 

ἐγκαθέψω 
συγκαθέψω 
ἐπικαθέψω 

προσκαθέψω 
διέψω 
ἀνέψω 
ἐνέψω 

συνέψω 
ἐξέψω 

προέψω 
ἀπέψω 

ὑπερέψω 
προσέψω 

ἀφέψω 
ἐναφέψω 

συναφέψω 
προαφέψω 
μεταφέψω 

ἐφέψω 
νίψω 

ἐνίψω



 

  

24 -ώω: {24}
ζώω 

διαζώω 
ἀναζώω 
ἐπιζώω 

πλώω 
διαπλώω 
ἀναπλώω 

παραπλώω 
καταπλώω 

ἐνιπλώω 
ἐπιπλώω 

περιπλώω 
ἐκπλώω 

διεκπλώω 
ἀποπλώω 
ὑποπλώω 
προπλώω 

προσπλώω 
δακρυπλώω 

ὑπνώω 
ῥώω 

τρώω 
σώω 
ψώω 
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