
Λεξικό αντωνύμων
Α
αβαρία/κέρδος
αβγατίζω/μειώνω
αβελτηρία/ευφυΐα
αβρός/αγροίκος
άβυσσος/κορυφή
αγαθοεργία/βλάβη
αγαλλίαση/λύπη
αγανάκτηση/ηρεμία
αγανός/πυκνός
άγαρμπος/κομψός
αγγαρεία/προθυμία
αγγελία/αποσιώπηση
αγγίζω/αποφεύγω
αγέλη/μοναχικός
αγέρας/άπνοια
αγέρωχος/ταπεινός
αγιογδύτης/αφιλοκερδής
άγιος/αμαρτωλός
αγκαθωτός/λείος
αγκαλιάζω/αποδιώχνω
αγκυλώνω/χαιδεύω
αγκυροβολώ/σαλπάρω
αγνός/νοθευμένος
αγορά/πώληση
αγόρευση/σιωπή
άγουρος/ώριμος
άγρα/διαφυγή
αγριεύω/ημερεύω
αγροίκος/ευγενικός
αγρυπνώ/κοιμούμαι
αγύρτης/έντιμος
άγχος/ηρεμία
αγωγή/αμορφωσιά
αγώνας/παθητικότητα
αγωνία/ξενοιασιά
αδαής/γνώστης
αδάμαστος/συμβιβαστικός
άδεια/απαγόρευση
αδέκαρος/πλούσιος
αδέκαστος/αργυρώνητος
αδέξιος/επιδέξιος
αδερφοσύνη/αποξένωση
αδημονία/καρτερία
αδηφαγία/λιγοφαγία
αδιάλειπτος/διακεκομμένος
αδιαντροπιά/σεμνότητα
αδιάπτωτος/διακεκομμένος
αδιάφορος/επιμελής
αδρός/λεπτός
αδυσώπητος/επιεικής
αηδία/ευχαρίστηση
αθάνατος/θνητός
άθελα/εκούσια
αθέτηση/τήρηση
άθλιος/ευτυχής
αθροίζω/σκορπώ
αθυροστομία/εχεμύθεια
αίγλη/αφάνεια
αίρεση/ορθοδοξία
αισχρός/ηθικός



αιτία/αποτέλεσμα
αιφνίδιος/αναμενόμενος
αιώνιος/εφήμερος
αιώρηση/ακινησία
ακάματος/τεμπέλης
άκαρδος/πονόψυχος
ακαριαίος/διαρκής
ακέριος/ελλιπής
άκληρος/γόνιμος
ακλόνητος/ασταθής
ακόλουθος/προηγούμενος
ακονίζω/στομώνω
ακόρεστος/χορτάτος
ακούσιος/εκούσιος
ακρογιαλιά/πέλαγος
αλαζόνας/ταπεινός
αλάνης/πολιτισμένος
αλητεία/νοικοκυροσύνη
αλισβερίσι/απραξία
αλκή/αδυναμία
αλλαγή/σταθερότητα
αλλοδαπός/ντόπιος
αλλοιώνω/διατηρώ
αλλόκοτος/συνήθης
αλλοτρίωση/κυριότητα
αλματώδης/σταδιακός
αλτρουισμός/ατομισμός
αμαυρώνω/εξυμνώ
αμβλύνω/οξύνω
αμείβω/ζημιώνω
αμείλικτος/ήπιος
αμέλεια/φροντίδα
αμέριμνος/περίφροντις
αμέριστος/κομματιασμένος
άμεσος/έμμεσος
αμηχανία/ευκολία
αμιγής/μικτός
άμιλλα/συνεργασία
αμοιβή/τιμωρία
αμυδρός/έντονος
αμφιβολία/βεβαιότητα
αμφισβήτηση/αναγνώριση
άμωμος/μεμπτός
αναβολή/επίσπευση
αναγέννηση/μαρασμός
αναγκαίος/προαιρετικός
ανάγκη/άνεση
ανάγωγος/ευγενής
ανάθεμα/ευχή
αναίδεια/ντροπή
ανακαινίζω/παλιώνω
ανακαλύπτω/κρύβω
ανακάτεμα/τακτοποίηση
ανάκληση/διώξιμο
ανακουφίζω/επιβαρύνω
ανάλγητος/σπλαχνικός
ανάλυση/σύνθεση
ανάμιξη/αποχωρισμός
ανάμνηση/λήθη
αναμονή/βιασύνη
αναπηρία/αρτιμέλεια
αναπολώ/λησμονώ
ανάπτυξη/στασιμότητα
ανάρρωση/κατάπτωση



αναρχία/τάξη
ανάσχεση/απελευθέρωση
αναυδος/λάλος
αναχώρηση/άφιξη
ανείπωτος/ρητός
ανελέητος/σπλαχνικός
άνεση/στενοχώρια
ανέχεια/ευπορία
ανήκεστος/ιάσιμος
ανιαρός/ευχάριστος
ανιδιοτελής/ιδιοτελής
ανοησία/σύνεση
ανταγωνίζομαι/συνεργάζομαι
ανταμοιβή/τιμωρία
αντέχω/υποχωρώ
αντικειμενικός/υποκειμενικός
αντίρρηση/συμφωνία
άοκνος/οκνηρός
αόριστος/συγκεκριμένος
απαραίτητος/περιττός
απασχόληση/τεμπελιά
απατεώνας/ειλικρινής
απείθεια/υπακοή
απειλή/σιγουριά
απέρττος/επιτηδευμένος
άπληστος/ολιγαρκής
απόδειξη/διάψευση
αποδημία/επαναπατρισμός
αποκήρυξη/αποδοχή
αποκρουστικός/ελκυστικός
απόλυτος/σχετικός
απομίμηση/πρωτοτυπία
απόπειρα/επιφυλακτικότητα
αποσαφηνίζω/συσκοτίζω
απόσπαση/προσάρτηση
αποτρόπαιος/γοητευτικός
απόφαση/δισταγμός
αράζω/σαλπάρω
αράθυμος/ήπιος
άρνηση/αποδοχή
άρτιος/ελλιπής
αστός/χωρικός
ασυναρτησία/αλληλουχία
ασφυκτικός/άνετος
ασχολία/ανάπαυση
άτεγκτος/μαλακός
ατόφιος/λειψός
αυθάδεια/σεμνότητα
αυθεντικός/πλαστός
αυθόρμητος/προσχεδιασμένος
αυταρέσκεια/μετριοφροσύνη
αυτεξούσιος/υποτελής
αυτοδιάθεση/εξάρτηση
αυτοκέφαλος/εξαρτημένος
αυτονομία/υποτέλεια
αυτοτέλεια/υποτέλεια
αυτούσιος/άλλος
αυτοφυής/ξένος
αυτόχθονας/αλλοδαπός
αφέλεια/πονηριά
άφεση/δέσμευση
αφομοιώνω/αποβάλλω
αφόρητος/υποφερτός
αφορμή/αποτέλεσμα



αφοσίωση/παραμέληση
αχαΐρευτος/προκομμένος
αχαμνός/εύσωμος
αχανής/περιορισμένος
αχαριστία/ευγνωμοσύνη
αχρείος/ενάρετος
αψηφώ/υπολογίζω
άψογος/επιλήψιμος
αψύς/ήπιος
Β
βαθμιαίος/ξαφνικός
βάναυσος/μειλίχιος
βάρβαρος/πολιτισμένος
βασανίζω/ανακουφίζω
βασικός/επουσιώδης
βετεράνος/νεοσύλλεκτος
βία/πειθώ
βιάζομαι/αναβάλλω
βοηθώ/κατατρέχω
βουτώ/αναδύομαι
βρώμα (βρόμα)/ευωδία
Γ
γαλήνη/θύελλα
γάργαρος/θολός
γείτονας/μακρινός
γελαστός/σκυθρωπός
γένεση/φθορά
γενικός/ειδικός
γίγαντας/νάνος
γλεντώ/πενθώ
γνώστης/αδαής
Δ
δαμάζω/ελευθερώνω
δαπάνη/έσοδο
δασύς/αραιός
δεινός/ήπιος
δελεάζω/διώχνω
δέρνω/χαιδεύω
δημοκράτης/απολυταρχικός
δημόσιος/ιδιωτικός
διαβάλλω/επαινώ
διάβαση/αδιέξοδο
διαίρεση/ένωση
διακήρυξη/αποσιώπηση
διάλειμμα/συνέχιση
διάλογος/μονόλογος
διαμελισμός/συγκρότηση
διαμονή/αποδημία
διαπρεπής/άσημος
διαρκής/στιγμιαίος
διασύρω/επαινώ
διαυγής/θολός
διαφορά/ομοιότητα
διαφωτίζω/συσκοτίζω
δίδυμος/μονός
διέγερση/νάρκη
διένεξη/ομόνοια
διενεκής/παροδικός
δικαίωμα/υποχρέωση
δίσεχτος/ευοίωνος
διστάζω/τολμώ
δόλος/ειλικρίνεια
δριμύς/μαλακός
δύστροπος/καλότροπος



Ε
έγκλημα/αγαθοεργία
εγκόσμιος/ουράνιος
εγκρίνω/αποδοκιμάζω
εγωισμός/αλτρουισμός
ειδικός/γενικός
εκδικούμαι/συγχωρώ
εκθειάζω/κατηγορώ
εκλέγω/απορρίπτω
εκούσιος/ακούσιος
εκπληκτικός/συνήθης
έκταση/συμπτυξη
εκφυλισμός/ηθικοποίηση
ελάττωμα/προτέρημα
ελεεινός/ενάρετος
έλκω/αποθώ
έλλειψη/αφθονία
εμπιστοσύνη/αμφιβολία
έμφυτος/επίκτητος
ενδοιασμός/πεποίθηση
ενέργεια/αδράνεια
ένοχος/αθώος
ένταση/χαλάρωση
εξαναγκασμός/προαίρεση
εξέλιξη/μαρασμός
εξευτελίζω/εξυψώνω
εξηγώ/συσκοτίζω
εξουσία/υποταγή
έπαινος/μομφή
επαναλαμβάνω/πρωτοτυπώ
επαναστάτης/υποτακτικός
επαφή/απομόνωση
επιείκεια/αυστηρότητα
επικροτώ/αποδοκιμάζω
επίκτητος/έμφυτος
επίπληξη/έπαινος
επιστήμη/άγνοια
επωδός/αρχή
ερασιτέχνης/επαγγελματίας
ερεθίζω/ηρεμίζω
ερημιά/πολυκοσμία
ερμητικός/ανοικτός
ευγνωμοσύνη/αχαριστία
ευδοκιμώ/αποτυγχάνω
ευόδωση/αποτυχία
εύρωστος/ασθενικός
εφαρμόζω/αποσυνδέω
έφεδρος/μόνιμος
εφήμερος/αιώνιος
εχέμυθος/αθυρόστομος
Ζ
ζοφερός/φωτεινός
ζυγός/ελευθερία
Η
ηδονή/πόνος
ήρωας/δειλός
Θ
θαλερός/μαραμένος
θαμπός/φωτεινός
θεωρητικός/πρακτικός
θνητός/αθάνατος
θολός/καθαρός
θρασύς/δειλός
Ι



ιδεώδης/ατελής
ιθαγενής/αλλοδαπός
ικετεύω/προστάζω
ιλαρός/δύσθυμος
ισχνός/παχύς
Κ
καημός/χαρά
καθήκον/δικαίωμα
καινοτομία/παλαιότητα
καλλωπίζω/ασχημίζω
καμαρώνω/ντρέπομαι
κατάκτηση/απελευθέρωση
καταμερισμός/ένωση
καταπόνηση/ανάπαυση
κατατοπίζω/παραπλανώ
καταφρονώ/εκτιμώ
κατευνάζω/ερεθίζω
κατορθώνω/αποτυγχάνω
καυχιέμαι/ταπεινοφρονώ
κίβδηλος/γνήσιος
κλάσμα/όλο
κλονίζω/στερεώνω
κραταιός/αδύνατος
κρίνω/επιφυλάσσομαι
Λ
λαγαρός/θολός
λαθραίος/φανερός
λασκάρω/σφίγγω
λείος/τραχύς
λειτουργώ/αδρανώ
λήθη/μνήμη
λιτός/πλούσιος
λιώνω/πήζω
λυτρώνω/υποδουλώνω
λωλός/γνωστικός
Μ
μάζα/τμήμα
μαθαίνω/αγνοώ
μακάριος/δυστυχής
μάχη/ειρήνη
μερικός/γενικός
μεστός/άδειος
μεταρρυθμίζω/διατηρώ
μνήμη/λήθη
μομφή/έπαινος
μοναξιά/συντροφιά
μόνιμος/προσωρινός
μουντός/καθαρός
μπόσικος/σφικτός
μυστικός/φανερός
Ν
νηνεμία/θύελλα
νοερός/αισθητός
νόθος/γνήσιος
ντροπή/αναίδεια
νωθρός/σβέλτος
νωπός/μπαγιάτικος
νωχελής/δραστήριος
Ξ
ξελογιάζω/συνετίζω
ξετσίπωτος/ντροπαλός
ξιπάζομαι/ταπεινοφρονώ
Ο
οικείος/ξένος



οίκτος/αναλγησία
οκνηρός/δραστήριος
οξύς/αμβλύς
Π
πανούργος/ειλικρινής
παράξενος/κανονικός
παρατείνω/συντομεύω
παροδικός/μόνιμος
πείσμα/υποχωρητικότητα
πενιχρός/άφθονος
πεποίθηση/αμφιβολία
περιληπτικός/αναλυτικός
περίσσιος/λειψός
περιττός/άρτιος
πλάθω/χαλώ
πλάνη/ορθότητα
πλήρης/άδειος
πολιτισμός/βαρβαρότητα
πράος/οργίλος
προαιρετικός/υποχρεωτικός
προβολή/απόκρυψη
προκοπή/τεμπελιά
πρόοδος/οπισθοδρόμηση
πρόσκαιρος/μόνιμος
προσποιητός/ανεπιτήδευτος
πρόσφατος/παλαιός
πρότυπος/κοινός
πρώιμος/όψιμος
Ρ
ραγδαίος/ήπιος
ράθυμος/δραστήριος
ραστώνη/δραστηριότητα
ρωμαλέος/ασθενικός
Σ
σαλπάρω/αράζω
σαρώνω/ρυπαίνω
σαφής/θολός
σβέλτος/νωθρός
σκέτος/ανάμικτος
σκυθρωπός/γελαστός
στεγανός/διαμπερής
στείρος/γόνιμος
συγχώρηση/εκδίκηση
συλλογή/σκόρπισμα
συμφέρον/ζημία
σύνθετος/απλός
σύνθεση/ανάλυση
συνοπτικός/διεξοδικός
συνοχή/χαλάρωση
συστολή/διαστολή
συχνός/σπάνιος
σφιχτός/χαλαρός
σφοδρός/ήπιος
σφρίγος/αδυναμία
σχόλη/δουλειά
Τ
τακτοποιώ/αναστατώνω
ταπεινός/περήφανος
τέρψη/πίκρα
τιθασεύω/εξαγριώνω
τραχύς/λείος
τρυφερός/σκληρός
τσουχτερός/γλυκός
Υ



υβριστικός/κολακευτικός
υποκριτής/ειλικρινής
ύπουλος/ειλικρινής
ύφεση/ανύψωση
Φ
φαιδρός/σκυθρωπός
φανατικός/διαλλακτικός
φαύλος/καλός
φειδωλός/σπάταλος
φθόνος/αγάπη
φιλότιμος/αναίσθητος
φιλύποπτος/εύπιστος
φορτικός/ευχάριστος
φρέσκος/μπαγιάτικος
Χ
χαλαρός/σφικτός
χάος/τάξη
χάρη/ελάττωμα
χρέος/δικαίωμα
χυδαίος/ευγενικός
Ψ
ψεγάδι/προτέρημα
ψύχραιμος/θερμόαιμος
Ω
ωμός/ψημένος
ωφελώ/ζημιώνω

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


