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Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καλὸς δὲ παρὰ Σεληνίταις νομίζεται, ἢν πού τις φαλακρὸς ἦ. Καὶ μὴν καὶ γένεια 

φύουσιν μικρὸν ὑπὲρ τὰ γόνατα. Καὶ ὄνυχας ἐν τοῖς ποσίν οὐκ ἔχουσιν, ἀλλὰ 

πάντες εἰσὶν μονοδάκτυλοι. Καὶ ἐπειδὰν ἢ πονῶσιν ἢ γυμνάζωνται, γάλακτι πᾶν 

τὸ σῶμα ἱδροῦσιν, ὥστε καὶ τυροὺς ἀπ’αὐτοῦ πήγνυνται. Τοὺς δὲ ὀφθαλμοὺς 

περιαιρετοὺς ἔχουσι καὶ πολλοὶ τοὺς σφετέρους ἀπολέσαντες παρ’ ἄλλων 

χρησάμενοι ὁρῶσιν. Τινὲς δὲ καὶ πολλοὺς ἀποθέτους ἔχουσιν, οἱ πλούσιοι. 

Κάτοπτρον δὲ μέγιστον κεῖται ὑπὲρ φρέατος οὐ πάνυ βαθέος. Ἂν μὲν οὖν εἰς τὸ 

φρέαρ καταβῇ τις, ἀκούει πάντων τῶν ἐν τῇ γῇ λεγομένων, ἐὰν δὲ εἰς τὸ 

κάτοπτρον ἀποβλέψῃ, πάσας μὲν πόλεις, πάντα δὲ ἔθνη ὁρᾷ. Τότε καὶ τοὺς 

οἰκείους ἐγὼ ἐθεασάμην  καί πᾶσαν τὴν πατρίδα, εἰ δὲ κἀκεῖνοι ἐμὲ ἑώρων, οὐκέτι 

ἔχω εἰπεῖν. Ὅστις δὲ ταῦτα μὴ πιστεύει οὕτως ἔχειν, ἂν ποτε καὶ αὐτὸς ἐκείσε 

ἀφίκηται, ψεύσεται ὡς ἀληθῆ λέγω. (Λουκιανός, Ἀληθὴς Ἱστορία 1.23-26) 

Β.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.Να αποδώσετε με δικά σας λόγια το νόημα του παραπάνω μύθου.  

                                                                                                                                           (μον.6) 

2. Να σχολιάσετε τον τίτλο του έργου (Ἀληθὴς Ἱστορία) και να εξηγήσετε πώς 

σχετίζεται με το σκοπό που θέλει να επιτύχει ο Λουκιανός μέσα από αυτή την 

φανταστική ιστορία. 

                                                                                                                                          (μον. 2) 

3. Στα παρακάτω σύνθετα να γράψετε  το α΄ και το β΄ συνθετικό και να 

δηλώσετε αν  είναι λέξεις κλιτές ή άκλιτες: εἰσβάλλω, φιλόλογος, ἀντιλέγω, 

πολυλογία. 

                                                                                                                                        (μον. 2) 

            

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ /B΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/02/2019 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 2 από 2                                                                                                                                                                                                                                                       
 

           4.Να σχηματίσετε τις σύνθετες λέξεις: 

                λόγος + γράφω → ο _____________________________ 

                μῦθος + λέγω → η  _____________________________ 

                μόνος + μάχομαι → ο  _____________________________   

                μέλλω + νύμφη→ ο  _____________________________     

                                                                                                                                                 (μον. 2) 

5.Να γράψετε δίπλα σε κάθε ουσιαστικό την πτώση που ζητείται: 

τούς  ὄνυχας: αιτιατική ενικού 

τά ἔθνη: δοτική πληθυντικού 

τάς πόλεις: γενική ενικού 

τὴν πατρίδα: δοτική πληθυντικού                                                                          (μον. 2) 

 

6.Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις(γενική-δοτική-αιτιατική) του πληθυντικού για 

τη συνεκφορά: ὁ γλυκύς ἀνήρ.                     

                                                                                                                                         (μον. 2) 

7.Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα σχηματίζοντας το β’ ενικό και γ’ 

πληθυντικό υποτακτικής των ρημάτων: διώκω, κελεύω.  

                                                                                                                                         (μον. 4) 

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

Ενεστώτας Αόριστος Παρακείμενος 

   

   

   

   

 


