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ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πλέομεν ὅσον τριακοσίους σταδίους καὶ νήσῳ μικρᾷ καὶ ἐρήμῃ προσφερόμεθα. 

Μείναντες δὲ ἡμέρας ἐν τῇ νήσῳ πέντε, τῇ ἕκτῃ ἐξορμῶμεν καὶ τῇ ὀγδόῃ καθορῶμεν 

ἀνθρώπους πολλοὺς ἐπὶ τοῦ πελάγους διαθέοντας, ἅπαντα ἡμῖν προσεοικότας καὶ 

τὰ σώματα καὶ τὰ μεγέθη, πλὴν τῶν ποδῶν μόνων· ταῦτα γὰρ φέλλινα ἔχουσιν· ἀφ’ 

οὗ δή, οἶμαι, καὶ καλοῦνται Φελλόποδες. Θαυμάζομεν οὖν ὁρῶντες οὐ 

βαπτιζομένους, ἀλλὰ ὑπερέχοντας τῶν κυμάτων καὶ ἀδεῶς ὁδοιποροῦντας. Οἱ δὲ καὶ 

προσέρχονται καὶ ἀσπάζονται ἡμᾶς ἑλληνικῇ φωνῇ λέγουσί τε εἰς Φελλὼ τὴν αὑτῶν 

πατρίδα ἐπείγεσθαι. Μέχρι μὲν οὖν τινος συνοδοιποροῦσι ἡμῖν παραθέοντες, εἶτα 

ἀποτρεπόμενοι τῆς ὁδοῦ βαδίζουσιν εὔπλοιαν ἡμῖν ἐπευχόμενοι. 

                                                                           Λουκιανός, Αληθής  Ιστορία 2.3-4 (διασκευή) 

1.Να αποδώσετε με δικά σας λόγια το περιεχόμενο του παραπάνω αποσπάσματος από 

το έργο του Λουκιανού (νοηματική απόδοση). 

                                                                                                                                          (μονάδες 4) 

2. Ποια χαρακτηριστικά έχουν οι Φελλόποδες και πώς αντιμετώπισαν τον αφηγητή και 

τους συντρόφους του;                                                                                                                                         

                                                                                                                                         (μονάδες 3) 

3. Να γίνει αντιστοίχιση ανάμεσα στα δεδομένα των στηλών Α’ και Β΄. 

 Στήλη  Α’ Στήλη Β’ 

 

1.ἡγεμών α) αποτέλεσμα ενέργειας 

2.τροφός 

3.στέψις β) πρόσωπο που ενεργεί 

4.βλέμμα 

5.ποιητής 

6.λατρεία γ) ενέργεια, πάθος, κατάσταση 

  

                   (μονάδες 3)
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4. Να γράψετε τα ουσιαστικά στην πτώση που ζητείται: 

Α΄κλίση 

ὁ λοχίας  γενική ενικού: 

ἡ ὠφέλεια  αιτιατική πληθυντικού: 

ὁ πολίτης  αιτιατική ενικού: 

Β΄κλίση 

ὁ κίνδυνος   δοτική ενικού 

ὁ στρατηγός δοτική πληθυντικού 

ἡ εἲσοδος   γενική ενικού 

τό παιδίον  αιτιατική  ενικού 

ἡ ὁδός  ονομαστική πληθυντικού 

           (μονάδες 4)  

 

5. Να συμπληρώσετε τους τύπους της οριστικής ενεστώτα  του ρήματος  εἰμὶ και της 

προσωπικής αντωνυμίας στις επόμενες φράσεις: 

 

α.  οὐδείς……… (εἰμί, γ΄ εν.) σοφώτερος ………(σύ, γεν. εν.). 

 

β. αἰσχρόν……… (εἰμί, γ ΄εν.) μὴ πείθεσθαι τοῖς νόμοις. 

 

γ. ὦ ἑταῖροι, οὔτε………(σύ, ονομ. πληθ.) μόνοι δύνασθε μάχεσθαι οὔτε……….(ἐγώ, 

ονομ. πληθ.) δυνάμεθα ἄνευ……….(σύ, γεν. πληθ.) 

 

         (μονάδες 3) 

6.Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις με τους σωστούς ρηματικούς τύπους 

ενεστώτα και μέλλοντα. 

 

                                ενεστώτας    μέλλοντας 

α. Σύ  τοὺς νέους .....................// ...................(παιδεύω). 

 

β. Λακεδαιμόνιοι………….…//…..………τὰς σπονδὰς (λύω). 

 

γ. Ὁ Κέρβερος……….………//……….………τὰς πύλας τοῦ ᾍδου (φυλάττω).                           

                                                                                                                                        (μονάδες 3) 

 

 

 

               


