
                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 1 από 2                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

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

το έργο του Λουκιανού (νοηματική απόδοση). 

Στο κείμενο αυτό ο Λουκιανός αναφέρεται στη συνάντηση που είχαν κατά τη διάρκεια 

ενός ταξιδιού ο ίδιος και οι σύντροφοί του με τους Φελλόποδες. Μετά από πενθήμερη 

παραμονή σε ένα μικρό και έρημο νησί, ο συγγραφέας και οι σύντροφοί του συνεχίζουν 

το ταξίδι τους. Την όγδοη μέρα συναντούν στο πέλαγος πολλούς που έφεραν όλα τα 

ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Μόνο τα πόδια τους ήταν κατασκευασμένα από φελλό. Η 

ικανότητα των ανθρωπόμορφων αυτών όντων να περπατούν πάνω στα κύματα χωρίς 

φόβο προκαλεί σε αυτόν και στους συντρόφους του θαυμασμό. Οι Φελλόποδες τους 

πλησιάζουν , τους καλωσορίζουν στα ελληνικά, τους συνοδεύουν για ένα διάστημα και 

τους εύχονται καλό ταξίδι. 

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

τους συντρόφους του;                                                                                                                                         

         Οι Φελλόποδες έφεραν ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά. Έμοιαζαν στο σώμα 

και στο μέγεθος με τους ανθρώπους. Διέφεραν μόνο στα πόδια, που ήταν φτιαγμένα 

από φελλό. Μπορούσαν να μένουν και να βαδίζουν πάνω στα κύματα χωρίς να 

φοβούνται μήπως βουλιάξουν. Επίσης, μιλούσαν ελληνικά.  

          Η συμπεριφορά των Φελλοπόδων απέναντι στο Λουκιανό και στους συντρόφους 

του ήταν φιλική. Τους πλησίασαν και τους μίλησαν στα ελληνικά. Στη συνέχεια, τους 

συνόδευσαν ως ένα σημείο και τους ευχήθηκαν καλό ταξίδι.  

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

 

1-Β, 2-Β, 3-Γ, 4-Α, 5-Β, 6-Γ,  

    

4. Να γράψετε τα ουσιαστικά στην πτώση που ζητείται: 
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Α΄κλίση 

ὁ λοχίας  γενική ενικού: τοῡ  λοχίου 

ἡ ὠφέλεια  αιτιατική πληθυντικού: τάς ὠφελείας 

ὁ πολίτης  αιτιατική ενικού: τόν πολίτην 

Β΄κλίση 

ὁ κίνδυνος   δοτική ενικού : τῷ κινδύνῳ 

ὁ στρατηγός δοτική πληθυντικού: τοῐς στρατηγοῐς 

ἡ εἲσοδος   γενική ενικού: τῆς εἰσόδου 

τό παιδίον  αιτιατική  ενικού: τά παιδία 

ἡ ὁδός  ονομαστική πληθυντικού: αἱ ὁδοί 

  

5. Να συμπληρώσετε τους τύπους του εἰμὶ  στην οριστική ενεστώτα και της 

προσωπικής αντωνυμίας στις επόμενες φράσεις: 

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

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

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

οὔτε……ἡμεῐς….(ἐγώ, ονομ. πληθ.) δυνάμεθα ἄνευ…ὑμῶν…….(σύ, γεν. πληθ.) 

  

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

ενεστώτα και μέλλοντα. 

 

                                ενεστώτας    μέλλοντας 

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

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

γ. Ὁ Κέρβερος……φυλάττει….………//…φυλάξει…….………τὰς πύλας τοῦ ᾍδου 

(φυλάττω).                           

 

 

 

               


