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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Στο απόσπασμα αυτό, ο Λουκιανός περιγράφει τους κατοίκους της Σελήνης, τους 

«Σεληνίτες». Αναφέρει ότι όμορφος, για αυτούς, θεωρείται ένας άνδρας που είναι 

φαλακρός. Οι κάτοικοι αυτοί, έχουν τη συνήθεια να αφήνουν τα γένια τους τόσο μακριά, 

ώστε να φτάνουν μέχρι τα γόνατα. Δεν έχουν νύχια ενώ κάποιοι είναι μονοδάκτυλοι. 

Όταν κάνουν μια εργασία και κουράζονται ή όταν γυμνάζονται δεν ιδρώνουν. Αντίθετα, 

παράγουν γάλα από το οποίο φτιάχνουν τυρί. Έχουν πρόσθετα μάτια, ώστε αν χάσουν 

τα δικά τους, να χρησιμοποιούν αυτά. Κάποιοι έχουν περισσότερα μάτια αποθηκευμένα, 

όσοι είναι πλούσιοι. Υπάρχει ένα πηγάδι, όχι πολύ βαθύ, πάνω από το οποίο βρίσκεται 

ένας πολύ μεγάλος καθρέφτης. Όποιος κατεβεί στο πηγάδι, θα ακούσει όσα λέγονται 

στη γη, ενώ, αν κοιτάξει τον καθρέφτη θα δει όλα τα κράτη και τις πόλεις της γης. Ο 

Λουκιανός, αναφέρει, ότι κοιτάζοντας μέσα από τον καθρέφτη, είδε την πατρίδα του και 

άκουσε τους συγγενείς του χωρίς όμως να ξέρει αν τον βλέπουν και τον ακούν και 

αυτοί. Τονίζει, ότι αυτά που είδε και άκουσε ήταν αληθινά. 

 

2. Το συγκεκριμένο απόσπασμα, δεν ανταποκρίνεται σε κανένα βαθμό στον τίτλο του 

διότι είναι καθαρά ειρωνικός. Κάθε τι που είναι γραμμένο σε αυτό το έργο είναι 

πλασματικό και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο λόγος για τον οποίο ο 

Λουκιανός ονόμασε έτσι το έργο του, είναι για να ειρωνευτεί  και σατιρίσει , με 

χαριτωμένο λόγο και περιπαικτική διάθεση λογοτεχνικά έργα που ήταν ιδιαίτερα 

αγαπητά στην εποχή του και ήταν γεμάτα από υπερβολές και εξωπραγματικές 

καταστάσεις. Διακωμωδεί  ποιητές, ιστορικούς και φιλοσόφους που αναφέρθηκαν μέσα 

από τα έργα τους σε παράξενα πράγματα, προσπαθώντας να πείσουν τους αναγνώστες 

ότι πράγματι τα έζησαν ή τα είδαν. 

 

3. εἰς(άκλιτη)+βάλλω(κλιτή),φίλος(κλιτή)+λόγος/λέγω(κλιτή), 

ἀντί(άκλιτη)+λέγω(κλιτή), πολύς(κλιτή)+λόγος/λέγω(κλιτή). 
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4. Λογογράφος, μυθολογία, μονομάχος, μελλόνυμφος. 

5. τούς  ὄνυχας: τόν ὄνυχα 

τά ἔθνη: τοῖς ἔθνεσι. 

τάς πόλεις: τῆς πόλεως 

          τὴν πατρίδα: ταῖς πατρίσι. 

6. Γεν: τῶν γλυκέων ἀνδρῶν, Δοτ: τοῖς γλυκέσι ἀνδράσι, Αιτ: τούς γλυκεῖς ἄνδρας. 

7.  

Ενεστώτας Αόριστος Παρακείμενος 

διώκῃς διώξῃς δεδιωχώς-υῖα-ός ᾖς 

διώκωσιν διώξωσιν δεδιωχότες-υῖαι-ότα ὦσιν 

κελεύῃς κελεύσῃς κεκελευκώς- υῖα -ός ᾖς 

κελεύωσιν κελεύσωσιν κεκελευκότες-υῖαι-ότα ὦσιν 

 


