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ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020  

 

Α΄. Κείμενο: Ενότητα 4, Οι Σεληνίτες. 

 

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  

1. Μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις χρησιμοποιώντας με ακρίβεια τα λόγια του 

κειμένου όπου χρειάζεται; 

α) Πώς περιγράφει το κείμενο τους Σεληνίτες και τον πλανήτη τους; 

β) Υπάρχουν στοιχεία του κειμένου που τα βρίσκετε ιδιαιτέρως χιουμοριστικά ή παράξενα; Για ποιον 

λόγο; 

  (4 μονάδες) 

  

2. a. Ποια είναι τα συνθετικά μέρη της λέξης; β. Γράψτε δύο σύνθετες λέξεις της νέας ελληνικής με 

πρώτο συνθετικό το ίδιο που έχει η δοθείσα λέξη.    

(2 μονάδες) 

3. γυμνάζομαι:  

i) Να γίνει χρονική αντικατάσταση στο β’ ενικό στην ίδια φωνή. 

ii) Να κλιθεί ο Παρακείμενος και ο Υπερσυντέλικος.  

(4 μονάδες) 

4. φύουσιν : Να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές όλων των χρόνων στην ίδια φωνή.  

(2 μονάδες) 

5. Να κλίνετε και στους δυο αριθμούς τα ακόλουθα ουσιαστικά:  

ὄνυχας, σῶμα, ὀφθαλμούς, πόλεις, ἔθνη, την πατρίδα 

(6 μονάδες) 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


