
Λεξικό Αντιθέτων 
 
Α 
αβαργόμιστος/παραπονιάρης 
αβαρία/κέρδος 
αβάσιμος/αληθής 
αβγατίζω/μειώνω 
αβέβαιος/σίγουρος 
αβελτηρία/ευφυΐα 
αβούλητος/εκούσιος 
άβουλος/ρέκτης 
αβροδίαιτος/λιτοδίαιτος 
αβρός/αγροίκος 
άβροτος/θνητός 
αβρυντής/ανδροπρεπής 
άβυσσος/κορυφή 
αγαλλίαση/λύπη 
αγανάκτηση/ηρεμία 
αγανός/πυκνός 
αγάπη/μίσος 
άγαρμπος/κομψός 
αγγαρεία/προθυμία 
αγγελία/αποσιώπηση 
αγγίζω/αποφεύγω 
αγέλη/μοναχικός 
αγεληδόν/καταμόνας 
αγενής/διακριτικός 
αγέρας/άπνοια 
αγέρωχος/ταπεινός 
αγιογδύτης/αφιλοκερδής 
άγιος/αμαρτωλός 
αγκαθωτός/λείος 
αγκαλιάζω/αποδιώχνω 
αγκυλώνω/χαϊδεύω 
αγκυροβολώ/σαλπάρω 
αγλαός/άσημος 
άγληνος/ορατικός 
άγνοια/γνώση 
αγνός/νοθευμένος 
αγνωμοσύνη/ευγνωμοσύνη 
άγνωστος/γνώριμος 
αγορά/πώληση 
αγοραίος/ευγενικός 
αγόρευση/σιωπή 
αγόρι/κορίτσι 
άγουρος/ώριμος 
άγρα/διαφυγή 
αγριεύω/ημερεύω 
άγριος/ήμερος 
αγριοσύνη/καλοσύνη 
αγροίκος/ευγενικός 

αγρυπνώ/κοιμούμαι 
αγύρτης/έντιμος 
αγχήρης/απόμακρος 
αγχίνους/ανόητος 
άγχος/ηρεμία 
αγχώδης/αμέριμνος 
αγωγή/αμορφωσιά 
αγώνας/παθητικότητα 
αγωνία/ξενοιασιά 
αδαήμων/ειδήμων 
αδαής/γνώστης 
αδάμαστος/συμβιβαστικός 
άδεια/απαγόρευση 
αδεισίθεος/θεοσεβής 
αδέκαρος/πλούσιος 
αδέκαστος/αργυρώνητος 
αδέξιος/επιδέξιος 
αδερκής/ορατός 
αδερφοσύνη/αποξένωση 
άδηλος/φανερός 
αδημονία/καρτερία 
αδηφαγία/λιγοφαγία 
αδιάβλητος/μεμπτός 
αδιάλειπτος/διακεκομμένος 
αδιαλλαξία/συμβιβαστικότης 
αδιαντροπιά/σεμνότητα 
αδιάρμιστος/τακτοποιημένος 
αδιάφορος/επιμελής 
αδιάψευστος/απατηλός 
άδικος/δίκαιος 
αδίστακτος/διστακτικός 
άδολος/ανειλικρινής 
άδοξος/ευυπόληπτος 
αδούλωτος/υποτελής 
αδράνεια/απασχολία 
αδρός/λεπτός 
αδυσώπητος/επιεικής 
άεργος/φιλόπονος 
αεί/ουδέποτε 
αεικίνητος/καθηλωμένος 
αειχρόνιος/πρόσκαιρος 
αεριτζής/καλοπροαίρετος 
αζήλωτος/αξιοζήλευτος 
αηδία/ευχαρίστηση 
αθάνατος/θνητός 
αθέατος/ορατός 
άθελα/εκούσια 
αθέμιτος/νομιμόφρων 
αθεράπευτος/ιάσιμος 
αθέτηση/τήρηση 
άθηλυς/θηλυδρίας 



αθιβολή/βεβαιότητα 
άθλιος/ευτυχής 
αθροίζω/σκορπώ 
αθρύλητος/ξακουστός 
άθρυπτος/ευδιάλυτος 
αθυροστομία/εχεμύθεια 
αθώος/ένοχος 
αίγλη/αφάνεια 
αιδήμων/αδιάντροπος 
αιδώς/αδιαντροπιά 
αίθριος/νεφοσκεπής 
αινετός/μεμπτός 
αίρεση/ορθοδοξία 
αίσιος/εχθρικός 
αίσυλος/ευσεβής 
αισχρός/ηθικός 
αισχυντηλός/αδιάντροπος 
αιτία/αποτέλεσμα 
αιφνίδιος/αναμενόμενος 
αιχμάλωτος/ελεύθερος 
αιώνιος/εφήμερος 
αιώρηση/ακινησία 
ακάματος/τεμπέλης 
άκαρδος/πονόψυχος 
ακαριαίος/διαρκής 
άκαρπος/γόνιμος 
ακατάβλητος/ευάλωτος 
ακατάγνωστος/ένοχος 
ακέραιος/ελλιπής 
ακεραιότης/ανεντιμότης 
ακηδία/επιμέλεια 
ακλεής/περιώνυμος 
άκληρος/γόνιμος 
ακλόνητος/ασταθής 
ακμή/παρακμή 
ακολασία/εγκράτεια 
ακόλουθος/προηγούμενος 
ακονίζω/στομώνω 
άκοπος/κοπιώδης 
ακόρεστος/χορτάτος 
ακούσιος/εκούσιος 
ακράδαντος/αμφίβολος 
ακραιφνής/ανάκατος 
ακράτεια/εγκράτεια 
ακριβής/ακαθόριστος 
ακριβός/φθηνός 
ακριβώς/περίπου 
ακρογιαλιά/πέλαγος 
ακροποδητί/θορυβωδώς 
ακρόσοφος/ολιγομαθής 
ακυδής/ένδοξος 

άκυρος/έγκυρος 
αλαζόνας/ταπεινός 
αλαζονεία/ταπεινοφροσύνη 
αλάνης/πολιτισμένος 
αλαπαδνός/δυνατός 
αλάρδωτος/χορτάτος 
αλεξίπυρος/εύφλεκτος 
αλήθεια/ψέμα 
αλητεία/νοικοκυροσύνη 
αλιάνιστος/τεμαχιστός 
αλισβερίσι/απραξία 
αλκή/αδυναμία 
άλκιμος/ανίσχυρος 
αλλαγή/σταθερότητα 
αλλιώτικα/ομοίως 
αλλοδαπός/ντόπιος 
αλλοεθνής/ομοεθνής 
αλλοιώνω/διατηρώ 
αλλόκοτος/συνήθης 
αλλοπρόσαλλος/βάσιμος 
αλλοτρίωση/κυριότητα 
αλλόφυλος/ομόφυλος 
αλματώδης/σταδιακός 
αλόγιστος/συνετός 
αλτρουισμός/ατομισμός 
αμάθεια/ιδμοσύνη 
αμαυρώνω/εξυμνώ 
αμβλύνω/οξύνω 
αμβλύς/οξύς 
αμέθεκτος/μέτοχος 
αμείβω/ζημιώνω 
αμείλικτος/ήπιος 
αμέλεια/φροντίδα 
αμελλητί/βραδέως 
αμέριμνος/περίφροντις 
αμέριστος/κομματιασμένος 
αμερόληπτος/μεροληπτικός 
άμεσος/έμμεσος 
αμετάτρεπτος/ευμετάβλητος 
αμηχανία/ευκολία 
αμιγής/μικτός 
άμιλλα/συνεργασία 
αμοιβή/τιμωρία 
αμοραλισμός/ηθικότης 
αμυδρός/έντονος 
άμυνα/επίθεση 
αμφιβολία/βεβαιότητα 
αμφίλεκτος/αναμφισβήτητος 
αμφιρρεπής/ισόρροπος 
αμφισβήτηση/αναγνώριση 
αμώμητος/επιλήψιμος 



άμωμος/μεμπτός 
αναβολή/επίσπευση 
αναγέννηση/μαρασμός 
αναγκαίος/προαιρετικός 
ανάγκη/άνεση 
ανάγωγος/ευγενής 
ανάθεμα/ευχή 
αναίδεια/αιδημοσύνη 
ανακαινίζω/παλιώνω 
ανακαλύπτω/κρύβω 
ανακάτεμα/τακτοποίηση 
ανάκληση/διώξιμο 
ανακολουθία/ειρμός 
ανακουφίζω/επιβαρύνω 
ανάλγητος/σπλαχνικός 
ανάλυση/σύνθεση 
ανάμιξη/αποχωρισμός 
ανάμνηση/λήθη 
αναμονή/βιασύνη 
αναμφισβήτητος/αβέβαιος 
αναξιότης/ικανότης 
αναπηρία/αρτιμέλεια 
αναποδιάρης/καλότροπος 
ανάποδο/κανονικό 
αναπολώ/λησμονώ 
αναπόσβεστος/εξίτηλος 
αναποτελεσματικός/τελέσφορος 
ανάπτυξη/στασιμότητα 
ανάπυστος/άσημος 
αναργυρία/πολυχρηματία 
ανάρρωση/κατάπτωση 
αναρχία/τάξη 
ανάσχεση/απελευθέρωση 
ανατίμηση/υποτίμηση 
άναυδος/λάλος 
ανάφαλο/αναμενόμενο 
αναφανδόν/κρυφά 
αναχώρηση/άφιξη 
ανδρεία/λιποψυχία 
ανείπωτος/ρητός 
ανελέητος/σπλαχνικός 
ανελλιπώς/ενίοτε 
ανεμώλιος/επωφελής 
ανένδοτος/ενδοτικός 
ανεξίλαστος/καλόκαρδος 
ανεπαίσθητος/επαισθητός 
ανεπίτευκτος/κατορθωτός 
ανεπίφθονος/φθονερός 
άνεση/στενοχώρια 
ανευτρέπιστος/τακτοποιημένος 
ανέφικτος/πραγματοποιήσιμος 

ανέχεια/ευπορία 
ανήκεστος/ιάσιμος 
ανησυχία/ηρεμία 
ανιαρός/ευχάριστος 
ανιδιοτελής/ιδιοτελής 
ανιδρωτί/κοπιαστικά 
άνοδος/κάθοδος 
ανοησία/σύνεση 
ανοίκειος/φιλικός 
ανοικοδόμηση/κατεδάφιση 
ανοικτίρμων/σπλαχνικός 
ανταγωνίζομαι/συνεργάζομαι 
ανταμοιβή/τιμωρία 
αντέχω/υποχωρώ 
αντικειμενικός/υποκειμενικός 
αντίρρηση/συμφωνία 
ανύπαρκτος/υποστατός 
ανυπερθέτως/ενδεχομένως 
ανυστός/ακατόρθωτος 
ανώδυνος/επώδυνος 
άξεστος/ευγενής 
αξετασιά/περίσκεψη 
αξιοπιστία/αναξιοπιστία 
αξιοπρέπεια/μικροπρέπεια 
άοκνος/οκνηρός 
αοριστολογικός/σαφής 
αόριστος/συγκεκριμένος 
απαγίωτος/σταθερός 
απαθής/ευσυγκίνητος 
απαισιοδοξία/αισιοδοξία 
απανταχού/πουθενά 
απαραίτητος/περιττός 
απαραποίητος/κίβδηλος 
απαρασκεύαστος/έτοιμος 
απασχόληση/τεμπελιά 
απατεώνας/ειλικρινής 
απείθεια/υπακοή 
απειλή/σιγουριά 
απειρία/δεξιότητα 
άπειρος/έμπειρος 
απέπαντος/ώριμος 
απέριττος/επιτηδευμένος 
απηνής/επιεικής 
απηρής/ανάπηρος 
απίεστος/ζουληχτός 
απλανής/πλανήτης 
άπλετος/λιγοστός 
άπληστος/ολιγαρκής 
αποβλακωμένος/οξυδερκής 
απόβλητος/αποδεκτός 
απόγνωση/ελπίδα 



απόδειξη/διάψευση 
αποδημία/επαναπατρισμός 
αποκάλυψη/απόκρυψη 
αποκαραδοκία/απογοήτευση 
αποκήρυξη/αποδοχή 
αποκρουστικός/ελκυστικός 
απόλυτος/σχετικός 
απόμακρος/κοντινός 
απομίμηση/πρωτοτυπία 
απόπειρα/επιφυλακτικότητα 
αποσαφηνίζω/συσκοτίζω 
απόσπαση/προσάρτηση 
αποσταδόν/εγγύθεν 
αποστάτης/συναγωνιστής 
αποτρόπαιος/γοητευτικός 
απόφαση/δισταγμός 
απραγμοσύνη/ασχολία 
απρεπής/σεμνός 
απρόσιτος/προσιτός 
απτόητος/φοβητσιάρης 
άπω/εγγύς 
άπωθεν/εγγύθεν 
αράζω/σαλπάρω 
αράθυμος/ήπιος 
αραιός/πυκνός 
αρκετός/ανεπαρκής 
αρμονία/δυσαρμονία 
αρμοστός/αταίριαστος 
άρνηση/αποδοχή 
αρραγής/εύθραυστος 
αρρενωπός/θηλυπρεπής 
άρτιος/ελλιπής 
αρχή/τέλος 
άστερκτος/αγαπητός 
άστοργος/τρυφερός 
αστός/χωρικός 
ασύμμετρος/συμμετρικός 
ασύμφορος/επωφελής 
ασυναρτησία/αλληλουχία 
ασύννους/λογικός 
ασφυκτικός/άνετος 
ασχολία/ανάπαυση 
ασωτία/εγκράτεια 
άσωτος/εγκρατής 
αταρβής/άτολμος 
ατασθαλία/ευταξία 
άτεγκτος/μαλακός 
ατέκμαρτος/εικαστός 
ατημέλητος/ευπρόσωπος 
άτιμος/ευυπόληπτος 
ατολμία/ευτολμία 

ατομικό/συλλογικό 
ατόφιος/λειψός 
άτρυτος/κατάκοπος 
ατσαλιά/ευταξία 
ατυφία/υψηλοφροσύνη 
αυθάδεια/σεμνότητα 
αυθέκαστος/ανειλικρινής 
αυθεντικός/πλαστός 
αυθόρμητος/προσχεδιασμένος 
αύξηση/ολιγόστευση 
αυστηρός/επιεικής 
αυταρέσκεια/μετριοφροσύνη 
αυτεξούσιος/υποτελής 
αυτοδιάθεση/εξάρτηση 
αυτοκέφαλος/εξαρτημένος 
αυτονομία/υποτέλεια 
αυτοτέλεια/υποτέλεια 
αυτού/αλλού 
αυτούσιος/άλλος 
αυτοφυής/ξένος 
αυτόφωτος/ετερόφωτος 
αυτόχθων/αλλοδαπός 
αφαίρεση/πρόσθεση 
αφανής/ορατός 
άφαντος/ορατός 
άφατος/ρητός 
αφειδής/σφιχτοχέρης 
αφέλεια/πονηριά 
άφεση/δέσμευση 
άφθιτος/φθαρτός 
αφιλότιμος/γενναιόδωρος 
αφνειός/φτωχός 
αφομοιώνω/αποβάλλω 
αφόρητος/υποφερτός 
αφορία/γονιμότητα 
αφορμή/αποτέλεσμα 
αφοσίωση/παραμέληση 
αφροσύνη/σύνεση 
αχαΐρευτος/προκομμένος 
αχαμνός/εύσωμος 
αχανής/περιορισμένος 
άχαρις/κομψός 
αχαριστία/ευγνωμοσύνη 
αχθεινός/ευάρεστος 
άχραντος/μιαρός 
αχρείος/ενάρετος 
αχρηματία/ευπορία 
αψευδής/ανειλικρινής 
αψηφώ/υπολογίζω 
άψογος/επιλήψιμος 
αψύς/ήπιος 



άψυχος/έμψυχος 
 
Β 
βαθμηδόν/αλματωδώς 
βαθμιαίος/αλματώδης 
βαθύβουλος/απερίσκεπτος 
βαθύνους/απερίσκεπτος 
βαθύς/ρηχός 
βαθύχρους/ανοιχτόχρωμος 
βάναυσος/μειλίχιος 
βάρβαρος/πολιτισμένος 
βαρβαροσύνη/αβροφροσύνη 
βαρεμάρα/εγρήγορση 
βαρετός/ευχάριστος 
βαρύθυμος/κεφάτος 
βασανίζω/ανακουφίζω 
βασικός/επουσιώδης 
βδελυρός/ελκυστικός 
βελτίωση/χειροτέρευση 
βερέμης/κοτσονάτος 
βετεράνος/νεοσύλλεκτος 
βία/πειθώ 
βιάζομαι/αναβάλλω 
βιάση/βραδύτητα 
βιασύνη/βραδύτητα 
βλαβερός/επωφελής 
βλαψίφρων/εχέφρων 
βλοσυρός/ήπιος 
βοηθώ/κατατρέχω 
βολετός/δυσχερής 
βολικός/δύσκολος 
βολοδέρνω/καλοπερνώ 
βουλιμία/χορτασιά 
βουνίσιος/καμπίσιος 
βουτώ/αναδύομαι 
βράδιασμα/ξημέρωμα 
βραδυπόρος/γοργοκίνητος 
βραδύς/ταχύς 
βραστερός/δυσκολόβραστος 
βραχύς/μακρύς 
βραχύσωμος/υψηλόσωμος 
βρόμικος/αλέρωτος 
βροτός/άφθαρτος 
βρώμα (βρόμα)/ευωδία 
βρώσιμος/άβρωτος 
 
Γ 
γαλαθηνός/ενήλικος 
γαλαντόμος/σφιχτοχέρης 
γαλήνη/θύελλα 
γαλήνιος/ανήσυχος 

γάργαρος/θολός 
γείτονας/μακρινός 
γελαστός/σκυθρωπός 
γέλιο/κλάμα 
γελοίος/σοβαρός 
γένεση/φθορά 
γενναίος/δειλός 
γενναιότητα/ατολμία 
γενικός/ειδικός 
γέρικος/νεανικός 
γίγαντας/νάνος 
γιορτινά/καθημερινά 
γκρίνια/αμεμψιμοιρία 
γλεντώ/πενθώ 
γλίσχρος/επαρκής 
γλοιώδης/ελκυστικός 
γλυκάδα/πικράδα 
γνήσιος/νόθος 
γνώστης/αδαής 
γνωστικός/ασύνετος 
γομορρισμός/χρηστοήθεια 
γόνιμος/άγονος 
γοργός/βραδύς 
γουρλής/κακότυχος 
γραφικός (για πρόσωπο)/συγκροτημένος 
γρουσούζης/καλότυχος 
γρήγορος/αργοκίνητος 
γρηγοροσύνη/άργητα 
γυναικίστικος/ανδρίστικος 
γυναικωτός/αρρενωπός 
 
Δ 
δαμάζω/ελευθερώνω 
δανειοδότης/δανειολήπτης 
δανειστής/οφειλέτης 
δαπάνη/έσοδο 
δασύς/αραιός 
δειλόψυχος/γενναιόψυχος 
δεινός/ήπιος 
δελεάζω/διώχνω 
δέρνω/χαϊδεύω 
δημοκράτης/απολυταρχικός 
δημοκρατία/ολιγαρχία 
δημόσιος/ιδιωτικός 
διαβάλλω/επαινώ 
διάβαση/αδιέξοδο 
διαίρεση/ένωση 
διακήρυξη/αποσιώπηση 
διάλειμμα/συνέχιση 
διάλογος/μονόλογος 
διαμελισμός/συγκρότηση 



διαμονή/αποδημία 
διαπρεπής/άσημος 
διαρκής/στιγμιαίος 
διάσημος/άγνωστος 
διασύρω/επαινώ 
διαυγής/θολός 
διαφορά/ομοιότητα 
διαφωτίζω/συσκοτίζω 
δίδυμος/μονός 
διέγερση/νάρκη 
διένεξη/ομόνοια 
διενεκής/παροδικός 
δικαιοσύνη/αδικοσύνη 
δικαίωμα/υποχρέωση 
δίσεχτος/ευοίωνος 
διστάζω/τολμώ 
διχόνοια/ομόνοια 
δόλος/ειλικρίνεια 
δριμύς/μαλακός 
δυσπραγία/ευημερία 
δύστροπος/καλότροπος 
 
Ε 
εγκαρδιωτικός/αποθαρρυντικός 
έγκλημα/αγαθοεργία 
εγκόσμιος/ουράνιος 
εγκρίνω/αποδοκιμάζω 
έγκριση/απόρριψη 
έγκριτος/αναπόδεκτος 
εγκωμιαστής/επικριτής 
εγωισμός/αλτρουισμός 
εγωπαθής/αλτρουιστής 
εδώδιμος/άβρωτος 
εθελούσιος/ακούσιος 
εθνικιστής/διεθνιστής 
εθνωφελής/εθνοφθόρος 
ειδήμων/ανίδεος 
ειδικός/γενικός 
ειδάλιμος/δύσμορφος 
ειδεχθής/ελκυστικός 
ειλικρινής/υποκριτής 
ειρηνόφιλος/φιλοπόλεμος 
είρων/ευθύγλωσσος 
εισαγωγέας/εξαγωγέας 
εισβατός/απρόσιτος 
εισιτήριο/εξιτήριο 
εισοδικός/εξοδικός 
εκάς/εγγύς 
έκδηλος/ασαφής 
έκδικος/ένδικος 
εκδικούμαι/συγχωρώ 

έκδοτος/εγκρατής 
εκείθεν/ένθεν 
εκθειάζω/κατηγορώ 
εκθύμως/άκαρδα 
έκκριτος/ασήμαντος 
έκλαμπρος/άσημος 
εκλέγω/απορρίπτω 
έκλυτος/εγκρατής 
εκμισθωτής/ενοικιαστής 
έκνομος/θεμιτός 
εκούσιος/ακούσιος 
εκπεσμός/ακμή 
εκπληκτικός/συνήθης 
εκπρόθεσμος/εμπρόθεσμος 
έκτακτος/τακτικός 
έκταση/σύμπτυξη 
εκφυλισμός/ηθικοποίηση  
ελάττωμα/προτέρημα 
ελαφρότης/περίσκεψη 
ελεεινός/ενάρετος 
ελεήμων/ανοικτίρμων 
ελευθερία/δουλεία 
έλκω/απωθώ 
έλξη/άπωση 
έλλειψη/αφθονία 
έλλογος/ασύνετος 
εμπαθής/φίλιος 
εμπεριστατωμένος/εσφαλμένος 
εμπιστοσύνη/αμφιβολία 
εμπρόσθιος/οπίσθιος 
εμφερής (παρεμφερής)/ανόμοιος 
έμφυτος/επίκτητος 
ενάρετος/ανήθικος 
ενδιαφέρον/αδιαφορία 
ενδοιασμός/πεποίθηση 
ενέργεια/αδράνεια 
έννομος/αθέμιτος 
έννους/ασύνετος 
ενοείδεια/σύγκραση 
ένοχος/αθώος 
ένταση/χαλάρωση 
ενωτικός/διασπαστικός 
εξαναγκασμός/προαίρεση 
εξαναγκαστικός/εθελοντικός 
εξασθένιση/ενίσχυση 
εξεζητημένος/ανεπιτήδευτος 
εξειλιγμένος/ανεξέλικτος 
εξέλιξη/μαρασμός 
εξευτελίζω/εξυψώνω 
εξηγώ/συσκοτίζω 
εξίσου/ανισομερώς 



εξόδιος/εισόδιος 
εξουσία/υποταγή 
εξόχως/ποσώς 
επαγωγός/απαγωγός 
επαινετός/αξιοκατάκριτος 
έπαινος/μομφή 
επαναλαμβάνω/πρωτοτυπώ 
επαναστάτης/υποτακτικός 
επάρκεια/ένδεια 
επαρχία/πρωτεύουσα 
επαφή/απομόνωση 
επαχθής/ευάρεστος 
επείσακτος/ντόπιος 
επένδυση/αποψίλωση 
έπηλυς/γηγενής 
επίβουλος/απονήρευτος 
επιβριθής/ευάρεστος 
επιγνωμοσύνη/αφροσύνη 
επιείκεια/αυστηρότητα 
επικαμπής/ευθύς 
επίκηρος/άφθαρτος 
επίθεση/άμυνα 
επικροτώ/αποδοκιμάζω 
επίκτητος/έμφυτος 
επιλήψιμος/ανεπίληπτος 
επιμελής/αμελής 
επίμεμπτος/ανεπίληπτος 
επίπληξη/έπαινος 
επιπόνως/αμόχθως 
επίρρηση/εξύμνηση 
επισταμένως/αμελώς 
επιστήμη/άγνοια 
επιταχυντικός/επιβραδυντικός 
επιτευκτός/ακατόρθωτος 
επιτήδειος/αδέξιος 
επιτροχάδην/βραδέως 
επιτυχής/αναποτελεσματικός 
επίφοβος/ακίνδυνος 
επονείδιστος/αξιέπαινος 
επουσιώδης/κυριώδης 
επόψιμος/αόρατος 
επωδός/αρχή 
ερασιτέχνης/επαγγελματίας 
ερεθίζω/ηρεμίζω 
ερημιά/πολυκοσμία 
ερίτιμος/αμελητέος 
ερμητικός/ανοικτός 
ερρωμένος/ανίσχυρος 
ερυμνός/ανοχύρωτος 
ετερογενής/ομοιογενής 
ετερόδοξος/ομόδοξος 

ετεροεθνής/ομοεθνής 
ετερορροπία/ευνομία 
ετερόρρυθμος/ομόρρυθμος 
ετερούσιος/ομοούσιος 
ετερόχθων/γηγενής 
ετερώνυμος/ομώνυμος 
ευάγωγος/απειθής 
ευάριθμοι/πολυπληθείς 
ευγνωμοσύνη/αχαριστία 
εύδιος/νεφελώδης 
ευδοκιμώ/αποτυγχάνω 
ευδυσώπητος/ανεξίλαστος 
ευειδής/άσχημος 
ευείμων/ρακένδυτος 
ευεξία/καχεξία 
ευήνιος/απειθής 
ευθαρσώς/διστακτικά 
ευθύγνωμος/ανειλικρινής 
ευθυδικία/κακοδικία 
ευθύτης/ανειλικρίνεια 
εύθυμος/δύσθυμος 
ευθύφρων/ασύνετος 
ευκατάστατος/άπορος 
ευκτός/αποκρουστικός 
ευλαβής/ασεβής 
εύληπτος/δύσληπτος 
ευλυγισία/δυσκαμψία 
ευμάρεια/ανέχεια 
ευμενώς/εχθρικώς 
εύμοιρος/δυστυχής 
εύνοια/δυσμένεια 
ευόδωση/αποτυχία 
εύπιστος/δυσκολόπιστος 
ευπραγής/δυστυχής 
ευπρεπής/αγενής 
ευπρόσβλητος/ακατάβλητος 
ευρήμων/δυσφραδής 
ευρυθμία/αταξία 
ευρυμαθής/αμαθής 
ευρύς/στενός 
εύρωστος/ασθενικός 
εύστροφος/βραδύνους 
ευτράπελος/σοβαρός 
ευχείρωτος/ανυπάκουος 
ευχώνευτος/δύσπεπτος 
ευφρασία/δυσαρέσκεια 
ευψυχία/ατολμία 
εφαρμόζω/αποσυνδέω 
έφεδρος/μόνιμος 
εφετινός/περυσινός 
εφήμερος/αιώνιος 



εχεφροσύνη/αφροσύνη 
εχέμυθος/αθυρόστομος 
εχθρόξενος/φιλόξενος 
εψανός/δυσκολόβραστος 
έωλος/νωπός 
 
Ζ 
ζάβορος/ολιγοφάγος 
ζαϊφης/δυνατός 
ζακάτημα/ανάκαμψη 
ζάπλουτος/πάμφτωχος 
ζατρεφής/κακοθρεμμένος 
ζενίθ/ναδίρ 
ζόρικος/ευχείρωτος 
ζουφός/μεστός 
ζοφερός/φωτεινός 
ζυγός/ελευθερία 
ζύγωμα/αλάργεμα 
ζωή/θάνατος 
ζωηρός/ήσυχος 
ζωτικότης/ατονία 
 
Η 
ηδέως/αθύμως 
ηδονή/πόνος 
ηδυπαθής/εγκρατής 
ηδύς/δυσάρεστος 
ηθικός/αμοραλιστής 
ηλιθιότητα/σωφροσύνη 
ηλοσύνη/σωφροσύνη 
ημεδαπός/αλλοδαπός 
ημερινός/νυχτερινός 
ήμερος/άγριος 
ημερότης/αγριότης 
ήπιος/τραχύς 
ηρεμίζω/διεγείρω 
ήρεμος/ανήσυχος 
ήρωας/δειλός 
ήσυχος/ανήσυχος 
ήττα/νίκη 
ηττοπάθεια/αυτοπεποίθηση 
 
Θ 
θαλερός/μαραμένος 
θαλπερός/αποκαρδιωτικός 
θαμά/ενίοτε 
θαμπός/φωτεινός 
θαρραλέος/φοβητσιάρης 
θαρρετός/άτολμος 
θάρρος/δειλία 
θεατός/αόρατος 

θεμελιώδης/επουσιώδης 
θεμιτός/παράνομος 
θεόκουτος/πανέξυπνος 
θεομπαίχτης/θεοσεβής 
θεόρατος/μικροσκοπικός 
θεοφοβούμενος/αθεόφοβος 
θεόφτωχος/πάμπλουτος 
θερμόαιμος/ψύχραιμος 
θέσμιος/έκνομος 
θεσμοσύνη/ανομία 
θήλυ/άρρεν 
θηλυκός/αρσενικός 
θηλύτης/αρρενοπρέπεια 
θλιβερός/ευάρεστος 
θεωρητικός/πρακτικός    
θνητός/αθάνατος 
θολός/καθαρός 
θρασύς/ευγενικός 
θυμόσοφος/αφυής 
 
Ι 
ιάσιμος/ανίατος 
ιδανικός/αισθητός 
ιδεατός/αισθητός 
ιδεώδης/ατελής 
ιδιωτεία/σωφροσύνη 
ιδιωφέλεια/κοινωφέλεια 
ιερός/ανόσιος 
ίζημα/αιώρημα 
ιθαγενής/αλλοδαπός 
ιθαρός/δύσθυμος 
ιθύδικος/άδικος 
ικανοποίηση/δυσαρέσκεια 
ικετεύω/προστάζω 
ιλαρός/δύσθυμος 
ισχνός/παχύς 
ισχυρός/αδύναμος 
ίσως/εξάπαντος 
ιταμός/ευγενικός 
 
Κ 
καβγατζής/φιλήσυχος 
καημός/χαρά 
καθαρός/λερός 
κάθετος/οριζόντιος 
καθήκον/δικαίωμα 
καινοτομία/παλαιότητα 
κακιστοκρατία/αριστοκρατία 
κακόδοξος/ορθόδοξος 
κακολόγος/υμνολόγος 
κακόνους/καλόκαρδος 



καλλίφωνος/κακόφωνος 
καλλωπίζω/ασχημίζω 
καλώς/κακώς 
καμαρώνω/ντρέπομαι 
κάματος/ανάπαυση 
καμπύλος/ευθύς 
καταβοή/επευφημία 
κατάθεση/ανάληψη 
κατάκτηση/απελευθέρωση 
καταμερισμός/ένωση 
καταμόνας/ομαδόν 
κατανάλωση/εξοικονόμηση 
καταπόνηση/ανάπαυση 
κατατοπίζω/παραπλανώ 
καταφρόνιο/καμάρι 
καταφρονώ/εκτιμώ 
κατευνάζω/ερεθίζω 
κατόπιν/πριν 
κατοπινός/πρότερος 
κατορθώνω/αποτυγχάνω 
κατωφερής/ανάντης 
καυχιέμαι/ταπεινοφρονώ 
κενός/πλήρης 
κέντρο/απόκεντρο 
κηλητικός/απωθητικός 
κίβδηλος/γνήσιος 
κίνηση/αδράνεια 
κλάσμα/όλο 
κλονίζω/στερεώνω 
κομμάρα/δυνάμωμα 
κομπαστής/μετριόφρων 
κοντά/μακριά 
κοτσονάτος/φιλάσθενος 
κουφόνους/συνετός 
κραταιός/αδύνατος 
κρίνω/επιφυλάσσομαι 
κρύβδην/φανερώς 
κρύφιος/φανερός 
κυριώδης/ασήμαντος 
 
Λ 
λάβρος/ήπιος 
λαγαρός/θολός 
λαγνεία/εγκράτεια 
λαθίπονος/αλγεινός 
λαθρεπίβουλος/έντιμος  
λαθραίος/φανερός 
λακωνικός/πολυλογάς 
λασκάρω/σφίγγω 
λαχταριστό/αποκρουστικό 
λείος/τραχύς 

λειτουργώ/αδρανώ 
λεσχηνεία/λακωνισμός 
λέτσος/κομψός 
λεχρίτης/αξιοπρεπής 
λήθη/μνήμη 
λήρος/ολιγολογία 
λησμοσύνη/μνημοσύνη 
λιτός/πλούσιος 
λιώνω/πήζω 
λογικός/παράλογος 
λυσίπονος/αλγεινός 
λυσιτελής/ανωφελής 
λυτρώνω/υποδουλώνω 
λωλός/γνωστικός 
 
Μ 
μάζα/τμήμα 
μαθαίνω/αγνοώ 
μακάριος/δυστυχής 
μακρόβιος/βραχύβιος 
μακρύς/βραχύς 
μαλθακός/ρέκτης 
μαρασμός/προκοπή 
μαρασμώδης/ακμαίος 
ματαιόφημος/ολιγόλογος 
ματαίως/σκοπίμως 
μάχη/ειρήνη 
μαχλός/χρηστοήθης 
μεγάθυμος/μικρόψυχος 
μεθύστερον/πρότερον 
μείον/πλέον 
μειονότητα/πλειονότητα 
μέλημα/ξέγνοιασμα 
μελλούμενα/περασμένα 
μεμπτός/επαινετός 
μερικός/γενικός 
μεστός/άδειος 
μετάβαση/επιστροφή 
μετανάστευση/νόστος 
μεταρρυθμίζω/διατηρώ 
μετριοφροσύνη/αλαζονεία 
μνήμη/λήθη 
μομφή/έπαινος 
μοναδικός/πληθυντικός 
μοναξιά/συντροφιά 
μόνιμος/προσωρινός 
μουλωχτός/ανυπόκριτος 
μουντός/καθαρός 
μοχθηρός/καλόκαρδος 
μόχλευση/στασιμότητα 
μπατάλικος/λυγερός 



μπόσικος/σφικτός 
μπόχα/ευοσμία 
μυσαρός/ελκυστικός 
μυστικός/φανερός 
μώμος/έπαινος 
 
Ν 
ναστός/αραιός 
νεωστί/πάλαι 
νηνεμία/θύελλα 
νηπενθής/λυπηρός 
νηστικός/χορτάτος 
νηστικοσύνη/κορεσμός 
νοερός/αισθητός 
νόθος/γνήσιος 
νοσηρός/υγιεινός 
νουνεχής/άφρων 
ντόπιος/αλλοδαπός 
ντροπή/αναίδεια 
ντροπιαστικός/επιδοκιμαστικός 
νύχιος/ημερινός 
νύχτωμα/ξημέρωμα 
νωδός/οδοντοφόρος 
νωθρός/σβέλτος 
νωπός/μπαγιάτικος 
νωχελής/δραστήριος 
 
Ξ 
ξακουστός/άσημος 
ξαφνικός/προβλέψιμος 
ξεγνοιασιά/μέριμνα 
ξεκάθαρος/αδιαφανής 
ξέκαρδα/προθύμως 
ξένος/ιθαγενής 
ξενόφοβος/φιλόξενος 
ξελογιάζω/συνετίζω 
ξερός/υγρός 
ξετσίπωτος/αισχυντηλός 
ξεχασιά/υπόμνηση 
ξηρασία/υγρασία 
ξίκικος/ατόφιος 
ξιπάζομαι/ταπεινοφρονώ 
ξόδεμα/φειδωλία 
 
Ο 
οδύνη/ευφροσύνη 
οθνείος/γηγενής 
οίηση/ταπεινοσύνη 
οικειοθελώς/ακουσίως 
οικείος/ξένος 
οικοκυροσύνη/τσαπατσουλιά 

οικονομία/σπατάλη 
οίκτος/αναλγησία 
οικτρός/αξιοπρεπής 
οκνηρός/δραστήριος 
όλβιος/δυστυχής 
όλεθρος/σωτηρία 
ολιγαρκής/άπληστος 
ολιγοδεής/ακόρεστος 
ολιγωρία/επιμέλεια 
ολομερής/πλημμελής 
ολονέν/ενίοτε 
ομόδοξος/αλλόδοξος 
ομόνοια/διχόνοια 
ον/ανύπαρκτο 
όνειδος/επιδοκιμασία 
οξύς/αμβλύς 
οπίστατος/πρώτος 
οπωσούν/υπερβολικά 
οργίλος/πράος 
ορεινός/πεδινός 
ορυμαγδός/ευταξία 
οσημέραι/ενίοτε 
οσφυοκαμπτισμός/ελευθεροφροσύνη 
οτρηρός/οκνηρός 
ουσιώδης/ασήμαντος 
 
Π 
πανδαμάτωρ/αναγεννητής 
πανούργος/ειλικρινής 
παντοίος/απλός 
παραδούχος/απένταρος 
παρακεντές/σημαντικός 
παράκληση/απαίτηση 
παρακώλυση/διευκόλυνση 
παράξενος/κανονικός 
παρατείνω/συντομεύω 
παρέκει/εγγύτερα 
παρελθόν/μέλλον 
παρεμπιπτόντως/απαρεγκλίτως 
παρευθύς/βραδέως 
παρίες/προύχοντες 
παροδικός/μόνιμος 
παυσίλυπος/αλγεινός 
παχυδερμισμός/ευαισθησία 
παχύς/λεπτός 
πείσμα/υποχωρητικότητα 
πενιχρός/άφθονος 
πεποίθηση/αμφιβολία 
περιληπτικός/αναλυτικός 
περιοδικώς/συχνάκις 
περίπυστος/άσημος 



περίσσιος/λειψός 
περιττός/άρτιος 
περίφοβος/ατρόμητος 
περιχαρής/κατηφής 
περιώνυμος/άγνωστος 
πεώλης/ανδροπρεπής 
πιθανός/σίγουρος 
πλάθω/χαλώ 
πλάνη/ορθότητα 
πληθυντικός/ενικός 
πλήρης/άδειος 
πληρότητα/κενότητα 
πλησιφαής/ολοσκότεινος 
πλησμονή/κενότητα 
πνευματώδης/αμβλύνους 
ποθεινός/αποκρουστικός 
ποινή/επιβράβευση 
πολλάκις/ενίοτε 
πολιτισμός/βαρβαρότητα 
πολύγνωρος/ολιγομαθής 
πολυπληθείς/ευάριθμοι 
πολυπολιτισμός/εθνοκεντρισμός 
πόρρω/εγγύς 
πράος/οργίλος 
πρεσβυγενής/αρτιγενής 
πρηνηδόν/υπτίως 
προαιρετικός/υποχρεωτικός 
προβολή/απόκρυψη 
προθύμως/βαρυθύμως 
προκοπή/τεμπελιά 
πρόοδος/οπισθοδρόμηση 
προπέτεια/ευπροσηγορία 
προπετής/ευγενικός 
προσβάσιμος/απλησίαστος 
προσδόκιμος/απρόβλεπτος 
πρόσθεν/ύστερον 
προσθήκη/αφαίρεση 
πρόσκαιρος/μόνιμος 
προσπάθεια/αδράνεια 
προσποιητός/ανεπιτήδευτος 
πρόσφατος/παλαιός 
πρότυπος/κοινός 
πρώιμος/όψιμος 
πρωτυτερινός/σύγχρονος 
πτώση/έγερση 
πυκασμός/αραιότητα 
 
Ρ 
ραγδαίος/ήπιος 
ράδιος/δύσκολος 
ραδιούργος/έντιμος 

ράθυμος/δραστήριος 
ραϊδινός/παχύς 
ρακένδυτος/καλοντυμένος 
ραστώνη/δραστηριότητα 
ρέκτης/αδρανής 
ρευστός/συμπαγής 
ρηξικέλευθος/παραδοσιακός 
ρικνός/αρυτίδωτος 
ρίψασπις/μαχητής 
ρύθμιση/αποσυντονισμός 
ρυπαρός/καθαρός 
ρωμαλέος/ασθενικός 
ρώμη/αδυναμία 
 
Σ 
σαλπάρω/αράζω 
σαρώνω/ρυπαίνω 
σαφής/θολός 
σαφήνεια/αοριστία 
σβαρνιάρης/ευπρεπής 
σβέλτος/νωθρός 
σεμνός/αδιάντροπος 
σιγανά/θορυβωδώς 
σίγουρος/αμφίβολος 
σιληπορδία/λιτότητα 
σιμά/αλάργα 
σιτευτός/λιπόσαρκος 
σκαλινό/σύμμετρο 
σκέτος/ανάμικτος 
σκευώρημα/καλοήθεια 
σκοτεινός/φωτεινός 
σκυθρωπός/εύθυμος 
σοδομισμός/χρηστοήθεια 
σουβλερός/αμβλύς 
στεγανός/διαμπερής 
στείρος/γόνιμος 
στενόχωρος/απλόχωρος 
στερκτός/απωθητικός 
στερνοπαίδι/πρωτότοκο 
στέρφος/καρπερός 
στιγμιαίο/διαρκές 
στοιχηδόν/χύδην 
στωικός/μεμψίμοιρος 
συγκεκριμένος/ακαθόριστος 
συγχώρηση/εκδίκηση 
συλλήβδην/μερικώς 
συλλογή/σκόρπισμα 
συμπλησιασμός/αλάργεμα 
σύμπτωση/απόκλιση 
συμφέρον/ζημία 
συμφυλέτης/αλλοεθνής 



συναφής/άσχετος 
συνείδηση/αγνωσία 
σύνεση/αφροσύνη 
συνεχώς/διακεκομμένως 
σύνθετος/απλός 
σύνθεση/ανάλυση 
συνονθύλευμα/ξεμπέρδεμα 
συνοπτικός/διεξοδικός 
συνοχή/χαλάρωση 
συστολή/διαστολή 
συχνός/σπάνιος 
σφιχτός/χαλαρός 
σφοδρός/ήπιος 
σφρίγος/αδυναμία 
σχεδόν/επακριβώς 
σχετλιασμός/στωικισμός 
σχόλη/δουλειά 
σώος/πλημμελής 
 
Τ 
ταγός/υποτακτικός 
τακτοποιώ/αναστατώνω 
τακτικός/έκτακτος 
τάλας/ευδαίμων 
τάξη/ανακατωσούρα 
ταπεινός/περήφανος 
ταραχή/ευταξία 
ταχιά/αυθημερόν 
τάχος/βραδύτητα 
ταχύτητα/αργοπορία 
τελειότητα/ελλειπτικότητα 
τελευταίος/πρώτος 
τέρψη/πίκρα 
τεχνητός/αχειροποίητος 
τιμαλφής/ευτελής 
τιθασεύω/εξαγριώνω 
τραμπουκισμός/δικαιοπραγία 
τραχύς/λείος 
τροφαντός/ισχνός 
τροχάδην/σημειωτόν 
τρυφερός/σκληρός 
τρωτός/άτρωτος 
τσιγκούνης/δαψιλής 
τσουχτερός/γλυκός 
τωρινός/αλλοτινός 
 
Υ 
υβός/ευθυτενής 
υβρισμός/φιλοφροσύνη 
υβριστικός/κολακευτικός 
υγεία/ασθένεια 

υθλορρήμων/ολιγόλογος 
υλικός/πνευματικός 
υπαίθριος/σκεπαστός 
υπαίτιος/ανεύθυνος 
υπάκουος/απειθής 
ύπαρξη/απουσία 
υπαρκτός/ανύπαρκτος 
υπεικτικός/ανένδοτος 
υπεκφυγή/παρρησία 
υπένδυμα/πανωφόρι 
υπεράνω/υποκάτω 
υπερβαλλόντως/μετρίως 
υπερβολικός/μέτριος 
υπερδεής/δειλός 
υπέρογκο/μικροσκοπικό 
υπεροπτικός/ταπεινόφρων 
υπέροχος/ποταπός 
υπεροψία/ταπεινότης 
υπερφίαλος/ταπεινός 
υπεύθυνος/αναίτιος 
υποβολιμαίος/άδολος 
υποβρύχιος/επιπολαστικός 
υποδεέστερος/ανώτερος 
υποδοχή/αποπομπή 
υπόζευξη/ανεξαρτητοποίηση 
υποθετικός/επιβεβαιωτικός 
υποκοριστικός/δηκτικός 
υποκριτής/ειλικρινής 
υπόληψη/περιφρόνηση 
υπόλογος/ανεύθυνος 
υπόνοια/εμπιστοσύνη 
ύποπτος/αξιόπιστος 
υπόσταση/ανυπαρξία 
υποστολή/έπαρση 
υποταγή/απείθεια 
υποτακτικός/ανυπάκουος 
ύπουλος/ειλικρινής 
υποχείριος/χειράφετος 
υποχθόνιος/άδολος 
υποχρεωτικά/εκουσίως 
υποχωρητικός/αδιάλλακτος 
ύπτιος/πρηνής 
υπώρεια/βουνοκορφή 
ύστατος/πρώτος 
υστέρημα/περίσσευμα 
υστεροβουλία/ανιδιοτέλεια 
υστερογενής/προγενέστερος 
ύστερος/πρότερος 
υστερότοκος/πρωτότοκος 
υστερόχρονος/προτερόχρονος 
ύφεση/ανύψωση 



υψηλολόγος/ταπεινόφρων 
υψηλοφροσύνη/ταπεινοφροσύνη 
 
Φ 
φαγάς/λιγόφαγος 
φαγώσιμος/άβρωτος 
φαεινός/σκοτεινός 
φαιδρός/δύσθυμος 
φαλκίδευση/συγκατάθεση 
φανατικός/διαλλακτικός 
φανερός/κρυφός 
φανέρωση/απόκρυψη 
φανητιασμός/σεμνοπρέπεια 
φαντασιοκόπος/ρεαλιστής 
φανταστικός/υποστατός 
φαυλεπίφαυλος/πανάγιος 
φαύλος/καλός 
φεγγώδης/ζοφώδης 
φενάκη/ανυποκρισία 
φενακισμός/διαφώτιση 
φειδώ/σπατάλη 
φειδωλός/σπάταλος 
φερέγγυος/αναξιόπιστος 
φευκταίος/επιθυμητός 
φηλήτης/έντιμος 
φθαρτός/παντοτινός 
φθέγμα/αλαλία 
φθηνός/ακριβός 
φθίση/ακμή 
φθονητός/επαινετός 
φθόνος/αγάπη 
φθορά/άνθηση 
φιλάργυρος/σπάταλος 
φιλάσθενος/ανθεκτικός 
φίλερις/συμφιλιωτικός 
φιλημοσύνη/αγένεια 
φιλόθεος/θεομπαίχτης 
φιλόξενος/ξενηλάτης 
φιλότιμος/αναίσθητος 
φιλοφροσύνη/αγένεια 
φιλύποπτος/εύπιστος 
φλήναφος/λιγόλογος 
φοβέρα/καθησυχασμός 
φόβος/ψυχραιμία  
φορτικός/ευχάριστος 
φουκαράς/καλότυχος 
φρεναπάτης/καθοδηγητής 
φρενήρης/φρόνιμος 
φρενώλης/εχέφρων 
φρέσκος/μπαγιάτικος 
φρονηματίας/μετριόφρων 

φρόνιμος/ασύννους 
φρούδες/υπαρκτές 
φυγόξενος/φιλόξενος 
φυσικός/προσποιητός 
φως/σκοτάδι 
 
Χ 
χαζός/εχέφρων 
χαιρηδών/θλίψη 
χαλαρός/σφικτός 
χαλαστής/δημιουργός 
χαλεπός/εύκολος 
χαλιφροσύνη/περίσκεψη 
χαμερπής/αξιοπρεπής 
χαμηλός/υψηλός 
χάος/τάξη 
χάρη/ελάττωμα 
χάρμα/δυσάρεστο 
χαρωπός/κατηφής 
χαύνος/δραστήριος 
χειμερινός/θερινός 
χειραγωγία/χειραφεσία 
χειροποίητος/αυτοφυής 
χέρσος/γόνιμος 
χλευασμός/εγκωμιασμός 
χλιδή/λιτότητα 
χλωμός/ζωηρόχρωμος 
χοντρικώς/λιανικώς 
χορτασμός/νηστικοσύνη 
χρειώδη/περιττά 
χρεοκοπία/πλουτισμός 
χρέος/δικαίωμα 
χρημοσύνη/επάρκεια 
χρήσιμος/ανωφελής 
χρηστοήθεια/ανηθικότητα 
χρηστός/μοχθηρός 
χρονιάτικος/πολυετής 
χρόνιο/τωρινό 
χρονοτριβή/επίσπευση 
χυδαίος/ευγενικός 
χωρισμός/ένωση 
 
Ψ 
ψαθυρός/άθρυπτος 
ψαυκρός/δυσκίνητος 
ψαχνό/άσαρκο 
ψεγάδι/προτέρημα 
ψεδών/φωνασκία 
ψέκτης/επαινέτης 
ψεκτός/επαινετός 
ψέμα/αλήθεια 



ψευδολόγος/φιλαλήθης 
ψεύτικος/αληθής 
ψηλομύτης/μετριόφρων 
ψιθυρισμός/εγκωμιασμός 
ψόγος/έπαινος 
ψοφοδεής/τολμηρός 
ψόφιος/έμβιος 
ψύχραιμος/ευερέθιστος 
ψυχρολουσία/προσδοκία 
ψυχρός/θερμός 
ψυχωμένος/δειλός 
ψυχωφελής/ψυχοκτόνος 
 
Ω 
ωγένιος/αρτιγενής 
ωδινολύτης/αλγεινός 
ώδυση/ψυχραιμία 
ώθηση/έλξη 
ωθισμός/τράβηγμα 
ωκεάνιος/ηπειρωτικός 
ωκύμορος/μακρόβιος 
ωκύπους/βραδύπους 
ωλιτόφρων/συνετός 
ωμηστής/πονόψυχος 
ωμόθυμος/εύσπλαχνος 
ωμόνος/ευσπλαχνικός 
ωμοργής/πονετικός 
ωμός/ψημένος 
ωμότητα/καλοσύνη 
ωμοφροσύνη/ευσπλαχνία 
ώναιος/ανωφελής 
ωραιοπαθής/μετριόφρων 
ωραίος/άσχημος 
ωραιότητα/δυσμορφία 
ωραϊστής/μετριόφρων 
ωριαίνω/ασχημαίνω 
ώριμος/αγίνωτος 
ωτοκωφώ/καλακούω 
ωφέλημα/ζημία 
ωφέλιμος/αλυσιτελής 
ωχαδερφισμός/επαγρύπνηση 
ωφελώ/ζημιώνω 
ωχρός/ζωηρόχρωμος  
 


