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

ΕΠΙΘΕΤΑ 

1. απόκοσµος……………….. 

 

2. εγκόσµιος……………….. 

 

3. κοσµικός…………….. 

 

4. κόσµιος………………. 

 

5. κοσµογυρισµένος………….. 

 

6. κοσµοϊστορικός……………. 

 

7. κοσµοσωτήριος……………… 

1. που υπάρχει ή ανήκει στον γήινο, υλικό κόσµο, π.χ. εγκόσµια αγαθά/ ζωή  

   (Σ επίγειος, γήινος. ΑΝΤ ουράνιος, υπερκόσµιος)  

2. που φαίνεται ότι δεν προέρχεται από το δικό µας κόσµο αλλά από κάποιον άλλο (π.χ.   ~     µελωδία), 

    πολύ παράξενος, µυστηριώδης 

3. που σχετίζεται µε το σύµπαν, π.χ. κοσµική ακτινοβολία (Σ συµπαντικός, διαστηµικός, Α γήινος) 

4. χαρακτηρισµός προσώπου που έχει ταξιδέψει σε πολλά µέρη και κατά συνέπεια έχει συσσωρεύσει πολλές εµπειρίες 

και γνώσεις. (Σ πολυταξιδεµένος, κοσµοπολίτης) 

5. που σχετίζεται µε τις κοινωνικές εκδηλώσεις της ανώτερης συνήθως κοινωνικής τάξης, π.χ. κοσµική κίνηση, 

κοσµική στήλη, κοσµικά νέα. 

6. για συµπεριφορά ή εµφάνιση απόλυτα σύµφωνη προς τα κοινωνικώς αποδεκτά (Σ ευπρεπής) 

7. που έγινε για τη σωτηρία του ανθρώπου ή που έχει ως συνέπεια τη σωτηρία του ανθρώπου 

8. για πολύ σηµαντικά γεγονότα, που δίνουν άλλη τροπή στην πορεία και την εξέλιξη όλου του κόσµου, 

που αλλάζουν το ρου της ιστορίας 

9. που σχετίζεται µε τον κόσµο, την επίγεια ζωή σε αντιδιαστολή προς το θρησκευτικός, π.χ. η κοσµική 

εξουσία του Πάπα/ κοσµική µουσική  (Σ εγκόσµιος, επίγειος, υλικός, Α ουράνιος, εκκλησιαστικός) 

10. επίσηµος χαρακτηρισµός της διαγωγής των µαθητών στα σχολεία 

11. (για πρόσ.) που βρίσκεται στο δικό του κόσµο, αποµονωµένος και απόµακρος από τον κοινωνικό περίγυρο 
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ΑΣΚΗΣΗ 

Να αντιστοιχίσετε τα λήµµατα  

(ΡΗΜΑΤΑ & ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ)  

µε τις σηµασίες τους: 
 

1. ακοσµία …………………. 

 

2. διακοσµώ………........... 

 

3. κοσµάκης……………….. 

 

4. κόσµηµα…………………. 

 

5. κοσµιότητα ………………. 

6. κοσµικότητα………………. 

 

7. κοσµογονία……………….. 

 

8. κοσµογραφία…………….. 

 

9. κοσµοθεωρία……………. 

 

10. κοσµοκαλόγερος…………. 

 

11. κοσµοκράτορας………...... 

 

12. κοσµοπολίτης………………. 

 

13. υπόκοσµος………… 

1. το ενδιαφέρον για κοσµική ζωή, για κοινωνικές εκδηλώσεις (Σ κοινωνικότητα). 

2. φιλοτεχνώ επάνω σε µια επιφάνεια παραστάσεις ή σχέδια 

3. η συνολική άποψη για τη ζωή και τον κόσµο την οποία έχει διαµορφώσει κάποιος µε βάση τα βιώµατά 

του, την παιδεία του, την πολιτισµική του παράδοση, τις επιδράσεις που έχει δεχτεί από το περιβάλλον κτλ., και 

η οποία του υπαγορεύει κανόνες ζωής. 

4. σύνολο ανθρώπων οι οποίοι ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας και αναπτύσσουν παράνοµη 

δραστηριότητα 

5. αυτός που θεωρεί τον εαυτό του πολίτη του κόσµου· (Σ διεθνιστής, Α εθνικιστής, τοπικιστής). 

6. απρεπής και ανάρµοστη συµπεριφορά (Σ απρέπεια, Α κοσµιότητα, ευπρέπεια) 

7. ευπρέπεια, σεµνότητα, καλή συµπεριφορά (A ακοσµία, απρέπεια) 

8. µοναχός που ενώ φέρει το µοναχικό σχήµα δε ζει σε µοναστήρι. 

9. η γένεση, η δηµιουργία του σύµπαντος/ επιστηµονική ή µυθολογική θεωρία µε την οποία γίνεται 

προσπάθεια να ερµηνευτεί η δηµιουργία του σύµπαντος και των ουράνιων σωµάτων. 

10. στοιχειώδεις γνώσεις αστρονοµίας που διδάσκονται στη µέση εκπαίδευση, καθώς και το αντίστοιχο 

εγχειρίδιο/ περιγραφή του κόσµου (λόγ. & αρχ.) 

11. (µτφ.) πολύ σηµαντικές, ριζικές και συνήθως δηµιουργικές αλλαγές (π.χ. τα τελευταία χρόνια έγινε 

πραγµατική  ~  στο χώρο της τεχνολογίας) 

12. χαρακτηρισµός κάθε αντικειµένου, του οποίου η κοµψότητα, η χάρη και η λεπτή εργασία θυµίζουν κόσµηµα 

13. χαρακτηρισµός προσώπου που ζει πολύ λιτή και ασκητική ζωή 

14. κράτος ή ηγέτης κράτους του οποίου η εξουσία και η επιρροή απλώνεται σε µεγάλο µέρος του 

κόσµου. 

15. (µτφ.) χαρακτηρισµός ανθρώπου αξιόλογου, ξεχωριστού, για τον οποίο µπορεί κανείς να είναι 

υπερήφανος· καµάρι 

16. (συναισθ.) χαρακτηρισµός για τους φτωχούς και τους απλούς ή απλοϊκούς ανθρώπους 

17. διευθετώ ένα χώρο µε την τοποθέτηση χρηστικών ή µη αντικειµένων και µε τη χρησιµοποίηση άλλων 

στοιχείων για να διαµορφώσω ένα αρµονικό σύνολο 

18. µικρών διαστάσεων αντικείµενο επεξεργασµένο µε τέχνη και φαντασία, συνήθως από πολύτιµο 

µέταλλο και πολύτιµους ή ηµιπολύτιµους λίθους, το οποίο φοριέται για στόλισµα, κυρίως από γυναίκες 

19. άνθρωπος πολυταξιδεµένος, που έζησε σε διάφορες χώρες, προσαρµόστηκε και αφοµοίωσε ποικίλους 

τρόπους ζωής και που χαρακτηρίζεται από την άνεση µε την οποία µπορεί να κινηθεί στους χώρους της 

ανώτερης συνήθως κοινωνίας (Σ πολυταξιδεµένος, κοσµογυρισµένος) 

 


