
 

 

 

Β 
 

 Βαίνω= βαδίζω, πορεύομαι 

Βάση, ανάβαση/κατάβαση/παράβαση/διάβαση/πρόσβαση/έκβαση 
βάσιμος/αβάσιμος/προσβάσιμος, βήμα, διάβημα, βηματοδότης, 

βαθμός (αρχική σημασία: σκαλοπάτι), βαθμηδόν, βαθμίδα, βάθρο, 
βακτηρία (=μπαστούνι), βακτήριο, βατήρας, αναβατήρας, έμβασμα, 

βατός, άβατος, υπερβατός, αδιάβατος, συμβατός, βωμός, 
πρόβατο (ρηματικό επίθετο του ρ. «προβαίνω»=προχωρώ, βαδίζω, άρα αυτό που 

βαδίζει), 

αναβάτης, διαβάτης, ακροβάτης, ορειβάτης, επιβάτης, 
διαβήτης, βάδην, βάδισμα,  

βέβαιος (αρχική σημασία: αυτός που προχωρά σταθερά, που βαδίζει με σιγουριά  

σημερινή σημασία: αναμφισβήτητος, σίγουρος), αβέβαιος, 

βέβηλος (βέβη-κα) [ εκάς ο ι βέβηλοι = μακριά οι αχρείοι/βέβηλοι] 

 

 

 Βάλλω= ρίχνω, χτυπώ, εκσφενδονίζω 

Απόβλητος, ανυπέρβλητος, αμετάβλητος, αδιάβλητος, ακατάβλητος, 

αναβλητικός, υποβλητικός, προβλήτα, προβολέας, 

βέλος, βελόνα, βόλος, διάβολος, περίβολος, δισκοβόλος, φεγγοβόλος, 

ιοβόλος (=φαρμακερός, κακόβουλος), αμφίβολος, αναμφίβολος, αμφιβολία,  

λιθοβολισμός, ακτινοβολία, βαλλίστρα, βαλλιστικός, 
βόλι, εμβόλιο, εμβόλιμος, περιβόλι, περίβολος, βολίδα, 
βολή/αναβολή/αποβολή/διαβολή/εμβολή/υπερβολή/συμβολή/προκα-

ταβολή, συμβόλαιο, έμβλημα, 
βλήμα, περίβλημα, πρόβλημα, προβληματικός, απροβλημάτιστος, 

υπερβολικός, 
[ Ο αναμάρτητος πρ ωτος τόν λίθον βαλλέτω.] 
 

 

 Βιβάζω= σηκώνω, υψώνω, βάζω 

[Ρίζα βα- από το ρ. «βαίνω».] 

Συμβιβασμός, συμβιβαστικός, διαβίβαση, διαβιβαστικός, διαβιβαστής, 
επιβίβαση, αποβίβαση, υποβίβαση, υποβιβασμός, έμβασμα 
 

 
 

 Βιβρώσκω= τρώω 

Βορά, βρώμη, βρώση (=το φαγητό), βρώμα (ουδ.,=το φαγητό), βρωτός 
(=φαγώσιμος), σαρκοβόρος, χρονοβόρος, αιμοβόρος,  

βάραθρο (αρχική σημασία: αυτό που καταβροχθίζει ό,τι πέφτει μέσα) 

 



 

 

Προσοχή: βρώμα (η), βρωμιά, βρωμερός: η σωστή ορθογραφία των 
λέξεων είναι με όμικρον, γιατί παράγονται από το ρ. «βρέμω»=βουϊζω, 

ωρύομαι, το οποίο δηλώνει κρότο, θόρυβο και είναι ομόρριζο του 
«βροντή-βροντ ω. Το –ω- εμφανίστηκε στο «βρώμα» από παρετυμολογική 

σύγχυση της λέξης «βρόμα» με το ουσιαστικό «βρ ωμα»=φάγωμα, εξαιτίας 
της εκκλησιαστικής φράσης «σκωλήκων βρ ωμα καί δυσωδία» (νεκρώσιμη 
ακολουθία). Άρα, οι λέξεις αυτές δεν έχουν καμία σχέση με τα ομόρριζα 

του ρ. βιβρώσκω). 
 
 

 Βιόω- ω= ζω 

Αναβίωση, διαβίωση, επιβίωση, συμβίωση, συμβία, Πολύβιος,  
βιώσιμος, βιωτός, αβίωτος, βίωμα, βιωματικός, βιωσιμότητα, 

βιοτικός, αντιβιοτικό, αντιβίωση,  
αμφίβιος, βραχύβιος, λαθρόβιος, ορεσίβιος (=ορεινός), αιωνόβιος, 

σωσίβιο, κοινόβιο, αυτοβιογραφία,  
βιολογία, βιοπορισμός, βιομήχανος, βιοτέχνης, βιότοπος… 
 

 

 Βλάπτω= βλάπτω, εμποδίζω 

Βλάβη, βλαβερός, αβλαβής, φρενοβλαβής, επιβλαβής, βλαπτικός, 

βλαμμένος 
 

 

 Βλαστάνω= ξεφυτρώνω, κάνω κάτι να βλαστήσει 

Βλάστηση, βλάστημα, βλαστός (= το τμήμα του φυτού πάνω στο οποίο 

αναπτύσσονται τα μάτια, τα φύλλα και τα λουλούδια), βλαστάρι (= μικρός βλαστός) 

 

 

 Βλώσκω= έρχομαι 

Πρόκειται για ποιητικό ρήμα. 
Αυτομολία (=λιποταξία) 

[Μολών λαβέ.] 
 
 

 Βοάω- ω= φωνάζω δυνατά 

Βοή, περιβόητος, διαβόητος, βο(υ)ερός, βουητό, βούισμα 
 

 

 Βοηθέω- ω= βοηθώ 

[Παράγεται από το: βοή +θέω = τρέχω.] 

Βοηθός, συμβοηθός, βοηθητικός, αβοήθητος, βοήθημα, βοήθεια, 
αλληλοβοήθεια, υποβοήθηση 
 

 
 

 
 



 

 

 Βουλεύω= σκέφτομαι, κρίνω 

Βουλή, βουλευτής, βουλευτικός, βουλευτήριο, βούλευμα, προβούλευμα, 

συμβουλή, σύμβουλος, συμβουλευτικός, ασυμβούλευτος, διαβούλευση, 
κοινοβουλευτικός 
 

 

 Βούλομαι= επιθυμώ, θέλω 

Βούληση, βούλημα, βουλητικός, άβουλος, κακόβουλος, υστερόβουλος, 

αβούλητος 
 

 
 

Γ 
 

 Γελάω- ω= γελώ, περιπαίζω 

Γέλιο, κλαυσίγελως, περίγελως (=κορόιδο), καταγέλαστος, γελαστός, 
αγέλαστος, γελοίος, γελοιογραφία, γελωτοποιός, γελασμένος, γαλήνη 
(αρχαία ελλην.: γαλάσνα- θέμα που απαντά στο «γελ ω»)  
 

 

 
 

 Γίγνομαι= γίνομαι 

Γενεά, γένος, γένεση, γενέτειρα, γενέθλιος, γενέθλια, νεογνό, γυνή, 
γηγενής, ενδογενής, πρωτογενής, υστερογενής, προγενέστερος, 
μεταγενέστερος,  

γόνος, πρόγονος, απόγονος, γονέας, γονιός, γόνιμος, γονιμότητα, 
υπογονιμότητα, γονικός, γνήσιος, 

γενικός, γενετικός, γενεσιουργός, γενετήσιος,  
ευγενής, ευγενικός, ευγένεια, αγενής, αγένεια, συγγενής, συγγένεια, 
συγγενικός, εγγονός, γεγονός, παλιγγενεσία, 

ομογενής, ομογένεια, οικογένεια, οικογενειακός, γινόμενο, 
γενναίος (αρχική σημασία: αυτός που φέρει τα γνωρίσματα του γένους του) 

γεννήτορας, γέννηση, αναγέννηση, γέννα, αγέννητος (αυτά τα τελευταία 

ομόρριζα παράγονται από το ρ. γενν ω, το οποίο είναι το ενεργητικό του «γίγνομαι».   
 
 
 

 

 Γιγνώσκω= γνωρίζω, κρίνω, αποφασίζω 

Γνώμη, συγγνώμη, γνώση, ανάγνωση, διάγνωση, απόγνωση, γνωστός, 

άγνωστος, ασύγγνωστος (=ασυγχώρετος), γνωστικός, γνωριμία, 
αγνώμων, γνωμικός, γνώμονας, αγνωστικισμός, αναγνώστης, 

αναγνωστικό, αναγνωστήριο, διαγνωστικός,  
άγνοια (παράγεται από το ρ. « αγνοέω-ω, από το α- το στερητικό +γνο-: το ασθενές θέμα 

του ρ. «γιγνώσκω») 



 

 

 

 Γράφω= γράφω 

[Το ρήμα προήλθε από τον ήχο που προκαλείται πάνω στο χαρτί, όταν 
κάποιος γράφει: γρ-γρ.] 
Γραφή, συγγραφή, διαγραφή, απογραφή, παραγραφή, συγγραφέας, 

γραφικός, περιγραφικός, γράφημα, γραφέας, γραφίδα, γραφείο, 
γραφιστικός, γραφομηχανή, 

γραμμή, γραμμικός, γράμμα, γραμμάτιο (υποκοριστικό της λ. γράμμα), 
γραμματέας, γραμματεία, γραμματικός/-ή, γραπτός, άγραφος,  
γραπτέος, περιγραπτός, απερίγραπτος, υπογραμμός,  

ορθογραφία, δικογραφία, αγιογραφία, γεωγραφία, εθνογραφία, 
ακτινογραφία… 

 
 
 

Επιμέλεια: 

Καρβελά Διονυσία 
  

 
 
 


