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ΑΣΚΗΣΗ:           Να αντιστοιχίσετε τα λήµµατα (αριστερά) µε τις σηµασίες τους (δεξιά). 

ΡΗΜΑΤΑ 
1. καλλιγραφώ………………………. 
 
2. καλλιεργώ…………………………. 
 
3. καλλωπίζω………………………… 
 
4. καλοδέχοµαι………………………. 
 
5. καλοµαθαίνω……………………… 
 
6. καλοπιάνω…………………………. 

 
1. συνηθίζω (εγώ ή κάποιον άλλο) σε µια ζωή άνετη και ευχάριστη, µε αποτέλεσµα να µην είναι εύκολη η 

προσαρµογή σε δύσκολες καταστάσεις (Σ κακοµαθαίνω Α σκληραγωγώ) 

2. γράφω καλλιγραφικά. 

3. βελτιώνω την εµφάνιση κάποιου, τον κάνω αισθητικά ευχάριστο, τον οµορφαίνω /(παθ., συνήθ. πειραχτικά) 

περιποιούµαι την εξωτερική µου εµφάνιση, µε ωραίο χτένισµα, ντύσιµο, µακιγιάζ κτλ. 

4. δέχοµαι µια είδηση ή µια άποψη µε ευχαρίστηση, ευνοϊκά. 

5. εκτελώ ένα σύνολο γεωργικών εργασιών που έχουν ως αποτέλεσµα την παραγωγή φυτών/ (βιολ.) κάνω 

καλλιέργεια µικροοργανισµών/ ασχολούµαι συστηµατικά µε την εκτροφή διάφορων θαλάσσιων ειδών 

 6. υποδέχοµαι κάποιον µε προθυµία και µε ευγένεια/ (ευχή) να τον / την καλοδεχτείς, δηλ.. να να έρθει µε το καλό. 

7. δηµιουργώ τις κατάλληλες συνθήκες για να αναπτυχθεί κάτι, για να γίνει πιο δυνατό, πιο έντονο,  

    π.χ. δεν χρειάζεται να      το µίσος/τη διχόνοια µεταξύ των λαών (Σ αναπτύσσω) 

8. προσπαθώ να φανώ ευχάριστος σε κάποιον, µε λόγια ή µε έργα, µε απώτερο σκοπό να πετύχω κάτι,  

    να εξυπηρετήσω κάποιο συµφέρον µου. 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

1. καλλιγραφία……………………… 
 
2. καλλιέπεια………………………… 
 
3. καλλιστεία…………………………. 
 
4. καλλιτεχνία………………………… 
 
5. καλλιφωνία…………………………. 
 
6. καλλονή………………………… 
 
7. κάλλος…………………………… 
 
8. καλοκαγαθία……………………… 
 
9. καλοκαιρία……………………….. 
 
10. καλοπέραση…………………….. 
 
11. καλοσύνη………………………. 

1. τρόπος γραφής ιδιαίτερα φροντισµένος και κάπως περίτεχνος, που συνήθως ακολουθεί ένα υπόδειγµα 

γραµµάτων και αριθµών/(παρωχ.) το µάθηµα της καλλιγραφίας. 

2. χαρακτηρισµός πάρα πολύ όµορφης γυναίκας 

3. στην κλασική αρχαιότητα, ο ιδεώδης χαρακτήρας του ανθρώπου που συνδύαζε το σωµατικό κάλλος  

    µε την ηθική τελειότητα. 

4. καλός καιρός, καλή κατάσταση της ατµόσφαιρας µε ήλιο και χωρίς υγρασία. ΑΝΤ κακοκαιρία 

5. η δηµιουργία έργων αισθητικά ωραίων, που προκαλούν την αισθητική απόλαυση του θεατή ή του ακροατή,  

    Σ η τέχνη/ καλαίσθητος και επιδέξιος τρόπος κατασκευής, π.χ. έπιπλο δουλεµένο µε       . 

6. η ιδιότητα αυτού που είναι καλλίφωνος 

7. οµορφιά, για να υπογραµµίσουµε την υψηλή αισθητική απόλαυση που προκαλεί η τελειότητα του ανθρώπινου 

σώµατος ή του φυσικού περιβάλλοντος, π.χ. Ο Ερµής του Πραξιτέλη είναι η τέλεια έκφραση του σωµατικού       . 

8. η ιδιότητα του καλού ανθρώπου, που θέλει το καλό και την ευτυχία του συνανθρώπου του, ΑΝΤ κακία,  

    π.χ. Μου φέρθηκε µε       . 

9. ενέργεια ή λόγος που είναι εκδήλωση καλοσύνης, π.χ. ∆εν θα ξεχάσω ποτέ την     που µου έκανες. 

10. διοργάνωση κατά την οποία διαγωνίζονται νεαρές κοπέλες για να βραβευτεί η πιο όµορφη και η πιο 

καλλίγραµµη· διαγωνισµός οµορφιάς 

11. ζωή χωρίς στερήσεις και στενοχώριες. ΑΝΤ κακοπέραση 

12. (λόγ.) λόγος πολύ φροντισµένος, γλαφυρός και κοσµηµένος µε καλολογικά στοιχεία. 

13. ψυχικό      =ψυχικές αρετές 
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ΑΣΚΗΣΗ:           Να αντιστοιχίσετε τα λήµµατα (αριστερά) µε τις σηµασίες τους (δεξιά). 

ΕΠΙΘΕΤΑ 

1. καλλιεπής………………. 
 
2. καλλιµάρµαρος…………………… 
 
3. καλλίφωνος…………………….. 
 
4. καλλυντικός……………….. 
 
5. καλοήθης…………………… 
 
6. καλοθρεµµένος………………… 
 
7. καλόπιστος ……………….. 
 
8. 
καλοπροαίρετος………………….. 
 
9. καλορίζικος…………………… 
 
10. καλοσυνάτος…………………. 
 
11. καλοτάξιδος…………………… 
 
12. καλότυχος…………………… 

1. ευχή σε καινούριο καράβι και γενικότερα σε µεταφορικό µέσο τα ταξίδια που θα κάνει να είναι ασφαλή και 

ευχάριστα 

2. που έχει ωραία φωνή, που τραγουδάει ωραία. 

3. (λόγ.) που γράφει ή µιλάει µε καλλιέπεια, π.χ. …………….… ρήτορας 

4. που έχει καλό και ήπιο χαρακτήρα/ που ανήκει ή που ταιριάζει σε έναν καλοσυνάτο άνθρωπο, π.χ. ………………… 

ψυχή, βλέµµα, πρόσωπο/ για µαλακό, ανοιξιάτικο καιρό. 

5. που αντιµετωπίζει κάποιον άλλο µε καλή διάθεση, χωρίς πρόθεση να τον βλάψει, να του δηµιουργήσει 

προβλήµατα, που χαρακτηρίζεται από αγαθές προθέσεις, π.χ. ………………………….. κριτής, ………………….……….κριτική, 

………………………… σχόλιο, Σ ?.........................   ΑΝΤ κακοπροαίρετος, κακόπιστος 

6. καλότυχος (Σ) (ως ευχή µε την ευκαιρία ενός ευχάριστου γεγονότος, που θεωρείται απαρχή µιας καινούριας 

ζωής, µιας νέας περιόδου) 

7. που έχει τη διάθεση να συνεννοηθεί µε τους άλλους µε ειλικρίνεια και εντιµότητα, χωρίς να διαστρεβλώνει την 

αλήθεια, που είναι καλής πίστεως,  Σ καλοπροαίρετος ΑΝΤ κακόπιστος, κακοπροαίρετος, π.χ. κάθε ……………....……. 

συζητητής θα αναγνώριζε ότι κάναµε το καλύτερο. 

8. που είναι κατάλληλος για την περιποίηση και για τη βελτίωση του δέρµατος, του σώµατος και ειδικότερα  

του προσώπου και των χεριών, κυρίως ως ουσ. το καλλυντικό, συνήθως πληθ., παρασκεύασµα µε βάση φυσικές ή 

φαρµακευτικές ουσίες, που χρησιµοποιείται για να καλύψει, να προλάβει ή να θεραπεύσει ανωµαλίες του δέρµατος, 

συνήθ. του προσώπου 

9. χαρακτηρισµός οικοδοµήµατος που το έχουν χτίσει ή επενδύσει µε εκλεκτά µάρµαρα 

10. (ιατρ.) για νόσο που έχει καλή εξέλιξη, που δεν είναι θανατηφόρα και που συνήθως είναι ιάσιµη. ΑΝΤ κακοήθης 

11. που έχει καλή τύχη, που του συµβαίνουν γεγονότα ευχάριστα και εκπληρώνονται οι επιθυµίες του.  

      ΑΝΤ κακότυχος 

12. που έχει τραφεί καλά, µε τροφή πλούσια σε ποσότητα και καλή σε ποιότητα 

 
  


