
 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

 
Α' Κείμενο  

Ο Λουκιανός (γενν. περ. 120 μ.Χ.), όπως γνωρίζετε από την Α΄ Γυμνασίου, στο έργο του Ἀληθής 

Ἱστορία (ή Ἀληθῆ Διηγήματα) περιγράφει ένα φανταστικό ταξίδι στη Σελήνη. Στο απόσπασμα που θα 

μελετήσετε περιγράφει με γλαφυρό και απολαυστικό τρόπο τους φανταστικούς κατοίκους της Σελήνης, 

τους Σεληνίτες, τους οποίους γνώρισε, αφού το πλοίο με το οποίο υποτίθεται ότι ταξίδευε 

παρασύρθηκε από τυφώνα και «αεροδρόμησε» για επτά μέρες… 
 

Καλός δέ παρά Σεληνίταις νομίζεται, ἤν πού τις φαλακρός ᾖ. Και μήν και 

γένεια φύουσιν μικρόν ὑπέρ τά γόνατα. Καί ὄνυχας ἐν τοῖς ποσίν οὐκ ἔχουσιν, 

ἀλλά πάντες εἰσίν μονοδάκτυλοι. Και ἐπειδάν ἤ πονῶσιν ἤ γυμνάζωνται, 

γάλακτι πᾶν τό σῶμα ἱδροῦσιν, ὥστε και τυρούς ἀπ’ αὐτοῦ πήγνυνται. Τούς 

δέ ὀφθαλμούς περιαιρετούς ἔχουσι και πολλοί τούς σφετέρους ἀπολέσαντες 

παρ’ ἄλλων χρησάμενοι ὁρῶσιν. Τινές δέ καί πολλούς ἀποθέτους ἔχουσιν, οἱ 

πλούσιοι. Κάτοπτρον δέ μέγιστον κεῖται ὑπέρ φρέατος οὐ πάνυ βαθέος. Ἄν 

μέν οὖν εἰς τό φρέαρ καταβῇ τις, ἀκούει πάντων τῶν ἐν τῇ γῇ λεγομένων, ἐάν 

δέ εἰς τό κάτοπτρον ἀποβλέψῃ, πάσας μέν πόλεις, πάντα δέ ἔθνη ὁρᾷ. Τότε 

καί τούς οἰκείους ἐγώ ἐθεασάμην καί πᾶσαν τήν πατρίδα, εἰ δέ κἀκεῖνοι ἐμέ 

ἐώρων, οὐκέτι ἔχω εἰπεῖν. Ὅστις δέ ταῦτα μή πιστεύει οὕτως ἔχειν, ἄν ποτε 

καί αὐτός ἐκεῖσε ἀφίκηται, εἴσεται ὅς ἀληθῆ λέγω. 

Λουκιανός, Ἀληθής Ἱστορία 1.23-26 (διασκευή) 

 

 

 

 



 

 

Β'  Ερωτήσεις  

Β1.  Να μεταφράσεις το απόσπασμα “Καλός δέ παρά...χρησάμενοι ὁρῶσιν.”. 

(5 μονάδες) 

Β2.  Το κείμενο του Λουκιανού αποτελεί απόδειξη ότι ο άνθρωπος 

επιθυμούσε ήδη από την αρχαιότητα να ταξιδέψει σε άγνωστους 

τόπους και κατ' επέκταση να γνωρίσει καινούριους πλανήτες. Τι 

πιστεύεις ότι δηλώνει η επιθυμία αυτή για την ανθρώπινη φύση;   

 
(5 μονάδες) 

 
Β3.  Συνδύασε τις παρακάτω λέξεις και σχημάτισε σύνθετες στη νέα 

ελληνική. 

κάλλος 

ήθος   

τέχνη   

έργο  

καλός 

τύχη   

γράφω  

καιρός   

 

(2,5 μονάδες) 
 

Β4.  Να αναγνωρίσεις συντακτικά τους παρακάτω όρους:  

      γένεια, πάντες, τις, ἔθνη, ἐμέ  

(2,5 μονάδες) 
 

 

 

 

 

 



 

 

Β5.  Στα παρακάτω ρήματα να γράψεις το β' ενικό και το γ' πληθυντικό της 

υποτακτικής των χρόνων που ζητούνται. 

 

Οριστική  Υποτακτική 
Ενεστώτας  Ενεστώτας  Αόριστος  Παρακείμενος 

ταράττω 
   

   

βλάπτω    

    

στρατεύω  
   

   

φυλάττομαι  
   

   

κόπτομαι  
   

   

 

(5 μονάδες) 

 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  


