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Many Greek words relate to other words through derivation. 

κινώ κίνηση

κίνημα

υποκινητής
υποκινώ υποκίνηση

μετακινώ

παρακινώ

διακινώ

ανακινώ

μετακίνηση

παρακίνηση

διακίνηση

ανακίνηση

1. Identify the parts that form the following words 

άτυχος

παρατρώω

ξε ντύνομαιξεντύνομαι

προβλέπω

υπογράφω

ξαναγράφω

Παραγωγή
    (Derivation)27 Words within words:

Derivational elements can be either suffixes or prefixes. The word κίνη-ση is built with the 
suffix -ση while μετακινώ has been formed with the prefix μετα-.
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Many derived verbs contain prefixes.

Nouns are also formed through prefixation.

The meaning of some prefixes is easy 
to define. For example αρχι- denotes 
“first, main”, ημι- “half”, ευ- “well” . The 
meaning of prefixes forming verbs is less 
easy to define.

άχρωμος, ανόμοιος, 
αντιπρόεδρος, αντηλιακό

γράφω
aνα-

δια-

κατα-

υπο-
ξε-

ξα
να

-

παρα-

μένω

1. Form as many words as you can using: 
ξανα-. ξε-, παρα-, επι-

αρχιεργάτης, 
ημισφαίριο, αμφιθέατρο 
δύστυχος, ευτυχής

κάνω

Pre fixesA.
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esB. Suffix

• Some suffixes may serve more than one of 
these categories. 

• The verb stem serving as a base may differ 
from one derivative to another. 

• One cannot predict which derivatives 
are formed from a given stem.

Nouns derived from verbs fall mainly into 
the categories of nouns denoting: action, 
result, agent, instrument and place.
 

 γραφείο

γράφω

 γράμμα 

γραφή

 γραφίδα

τρίφτης (instrument)
ράφτης (agent)

ράβω, ράφτης, ράψιμο

γατάκι

κακός

κακία

-ία

γάτα

-άκι

ρίζα

ριζώνω

-ώνω

 γραφέας
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Adjectives derived from nouns refer to 
qualities originating from the noun.

ασήμι
αδελφός 
οικογένεια 

ασημένιος -α -ο
αδελφικός -ή -ό
οικογενειακός -ή -ο

Νouns derived from adjectives denote 
abstract notions.

καλός
γενναίος 
έξυπνος

καλοσύνη
γενναιότητα
εξυπνάδα

Adjectives derived from adjectives have 
some kind of diminutive meaning.

μικρός  
κόκκινος
παχύς

μικρούτσικος -η -ο
κοκκινωπός -ή -ό
παχουλός -ή -ό

noun stem diminutive augmentative profession origin  notion
αθλητής αθλητισμός
κούκλα κουκλίτσα κουκλάρα
καφές
βάρκα

καφεδάκι
βαρκούλα

καφετζής
βαρκάρης

νησί νησάκι νησιώτης

Nouns may also be derived from nouns. 
The derived nouns denote diminutives, 
augmentatives, profession, origin and 
abstract notions.

Adjectives derived from verbs denote what 
acts or can act or must or can be acted 
upon, according to the meaning of the 
verb.

δροσιστικός -ή -ό 
κλειστός -ή -ό 
εξεταστέος -a -o

δροσίζω 
κλείνω 
εξετάζω 

ζεστός
καλύτερος
αφρός 

/
ζεσταίνω
καλυτερεύω
αφρίζω

Verbs are derived from nouns and 
adjectives.



172 173

2. Fill in the gaps with the derived adjectives

1. Το Πάσχα είναι___________________(οικογένεια) γιορτή

2. Αγόρασε ένα ___________________ (ασήμι) βραχιόλι 

3. Φορούσε ένα ___________________ (μετάξι) μαντήλι

4. Το ___________________ (σπίτι) φαγητό μού αρέσει πολύ

5. Τους έδενε___________________ (αδερφός) αγάπη

1. Can you describe Puck? Replace the underlined phrases with the right 
diminutives and augmentantives

Γεια. Με λένε Πουκ. Έχω μεγάλα μάτια, μεγάλα αυτιά, μικρή στρογγυλή 
μύτη, μικρό στόμα, μαλλιά σαν μικρές φλόγες και φοράω ένα μικρό 
σκουλαρίκι στο αριστερό μου αυτί.

Τον λένε Πουκ. Έχει ματάρες, ___________________, μία __________________, 

ένα ___________________, μαλλιά σαν ___________________ και φοράει ένα

 ___________________ στο αριστερό του αυτί.

3. Fill in the gaps using the pictures

1. H Άννα ___________________               την εξώπορτα όταν βγαίνει έξω

2. Ο Νίκος ___________________                 το κάδρο στον τοίχο

3. Το φανάρι ___________________                  τον έρημο δρόμο

4. Το μωρό παίζει με το ___________________

5.  ___________________             το παλτό σου. Θα κρυώσεις!


