
 

 

 

3ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

(Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΤΗΤΑ 13η : ∆ΑΜΩΝ ΚΑΙ ΦΙΝΤΙΑΣ 

∆ιονυσίου τυραννοῦντος Φιντίας τις Πυθαγόρειος ἐπιβεβουλευκὼς τῷ τυράννῳ, µέλλων δὲ τῆς 

τιµωρίας τυγχάνειν, ᾐτήσατο παρὰ τοῦ ∆ιονυσίου χρόνον εἰς τὸ πρότερον ἃ βούλεται διοικῆσαι· 

δώσειν δ' ἔφησεν ἐγγυητὴν τῶν φίλων ἕνα. Τοῦ δὲ δυνάστου θαυµάσαντος, εἰ τοιοῦτός ἐστι φίλος ὃς 

ἑαυτὸν εἰς τὴν εἱρκτὴν ἀντ' ἐκείνου παραδώσει, προεκαλέσατό τινα τῶν γνωρίµων ὁ Φιντίας, 

∆άΗρακλής και Ιόλαοςµωνα ὄνοµα, Πυθαγόρειον φιλόσοφον, ὃς ἔγγυος εὐθὺς ἐγενήθη. Τινὲς µὲν οὖν 

ἐπῄνουν τὴν ὑπερβολὴν τῆς πρὸς τοὺς φίλους εὐνοίας, τινὲς δὲ τοῦ ἐγγύου προπέτειαν καὶ µανίαν 

κατεγίνωσκον. Πρὸς δὲ τὴν τεταγµένην ὥραν ἅπας ὁ δῆµος συνέδραµεν, καραδοκῶν εἰ φυλάξει τὴν 

πίστιν Φιντίας. ῎Ηδη δὲ τῆς ὥρας συγκλειούσης Φιντίας ἀνελπίστως ἐπὶ τῆς ἐσχάτης τοῦ χρόνου ῥοπῆς 

δροµαῖος ἦλθε. Θαυµάσας οὖν ὁ ∆ιονύσιος ἀπέλυσεν τῆς τιµωρίας τὸν ἐγκαλούµενον καὶ παρεκάλεσε 

τοὺς ἄνδρας τρίτον ἑαυτὸν εἰς τὴν φιλίαν προσλαβέσθαι. 

∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη 10.4.3-6 (διασκευή) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Ποια χάρη ζήτησε ο Φιντίας πριν από την εκτέλεση της ποινής του; Ποια εγγύηση έδωσε; 
(µονάδες 4) 
 

2. Τι τελικά αποφάσισε ο ∆ιόνυσος και γιατί; (µονάδες 4) 
 

3. Να συµπληρώσετε τα κενά µε την κατάλληλη λέξη από τις παρακάτω: τυράννια τυραννίδα 
τυραννοκτόνοι τύραννος τυραννόσαυρος (µονάδες 2,5) 
1. Ο Κύψελος ήταν _____________ της αρχαίας Κορίνθου.  
2. Το πολίτευµα που επέβαλε στην Αθήνα ο Πεισίστατος ήταν η _____________.  
3. Ο Αρµόδιος και ο Αριστογείτων επειδή σκότωσαν το γιο του Πεισίστρατου ήταν 
_____________.  
4. Αυτό το παιδί είναι σκέτη _____________.  
5. Ο _____________ ήταν ένα είδος δεινόσαυρου. 
 

4. Να σχηµατίσετε παράγωγα ρήµατα από τα παρακάτω ονόµατα χρησιµοποιώντας τις 
κατάλληλες παραγωγικές καταλήξεις από τις εξής: φονεύς (-ευω), ἀγορά (-αζω), σώφρων      
(-εω), πλήρης (-οω), θερµός (-αινω) (µονάδες 2,5) 
 



 

 

5. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται: πράττω (απαρ µελ), διώκω (µτχ θηλ παρακµ), πείθοµαι 
(απαρ αορ), ἐπιβουλεύοµαι (µτχ αρσ αορ): (µονάδες 2) 
 

6. Να κλιθεί σε ενικό και πληθυντικό: οὗτος ὁ δίκαιος κριτής (µονάδες 3) 
 

7. Να χαρακτηριστούν οι παρακάτω προτάσεις ως προς τους όρους τους. (µονάδες 2) 
o Νικίας καὶ Ἀλκιβιάδης ἦν στρατηγοί. 
o Πολλοὶ ῥήτορες ἠγόρευον καθ’ ἡµέραν ἐν τῇ ἀγορᾷ. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 


