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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἀλέξανδρος δὲ ὡς ἐς Γόρδιον παρῆλθε, πόθος λαμβάνει αὐτὸν τὴν ἅμαξαν ἰδεῖν τὴν 

Γορδίου καὶ τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης τὸν δεσμόν. Πρὸς δὲ δὴ ἄλλοις καὶ τόδε περὶ τῆς 

ἁμάξης ἐμυθεύετο, ὅστις λύσειε τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης τὸν δεσμόν, τοῦτον χρῆναι 

ἄρξαι τῆς Ἀσίας.Ἦν δὲ ὁ δεσμὸς ἐκ φλοιοῦ κρανίας καὶ τούτου οὔτε τέλος οὔτε ἀρχὴ 

ἐφαίνετο. Ἀλέξανδρος δὲ ὡς ἀπόρως μὲν εἶχεν ἐξευρεῖν λύσιν τοῦ δεσμοῦ, ἄλυτον δὲ 

περιιδεῖν οὐκ ἤθελε, μή τινα καὶ τοῦτο ἐς τοὺς πολλοὺς κίνησιν ἐργάσηται, παίσας τῷ 

ξίφει διέκοψε τὸν δεσμὸν καὶ λελύσθαι ἔφη. Ἀπηλλάγη δ’ οὖν ἀπὸ τῆς ἁμάξης αὐτός τε 

καὶ οἱ ἀμφ᾿ αὐτὸν ὡς τοῦ λογίου τοῦ ἐπὶ τῇ λύσει τοῦ δεσμοῦ ξυμβεβηκότος. Καὶ γὰρ 

καὶ τῆς νυκτὸς ἐκείνης βρονταί τε καὶ σέλας ἐξ οὐρανοῦ ἐπεσήμηναν· καὶ ἐπὶ τούτοις 

ἔθυε τῇ ὑστεραίᾳ Ἀλέξανδρος τοῖς φήνασι θεοῖς τά τε σημεῖα καὶ τοῦ δεσμοῦ τὴν λύσιν. 

                                                                   Ἀρριανός, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις 2.3.1-8 (διασκευή) 

Β.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να αποδώσετε με δικά σας λόγια το περιεχόμενο του παραπάνω αποσπάσματος από 

το έργο του Αρριανού (νοηματική απόδοση). 

                                                                                                                                             (μονάδες 4) 

2. Γιατί θέλησε ο Αλέξανδρος να λύσει τον γόρδιο δεσμό; 

                                                                                                                                             (μονάδες 4) 

3. Να αντιστοιχίσετε τα ουσιαστικά που δίνονται στη στήλη Α΄ με την κατηγορία στην 

οποία ανήκουν στη στήλη Β΄ ( ένα στοιχείο της στήλης Β΄ περισσεύει): 

Α΄ Β΄ 

1. δικαστήριον α. πρόσωπο που ενεργεί 

2. σφάλμα β. ενέργεια, πάθος, κατάσταση 

3. θεατής γ. αποτέλεσμα ενέργειας 

4. στέψις δ. όργανο ή μέσο 

 ε. τόπος 

                                                                                                                                             (μονάδες 4)                                                                                                                                                                                                         
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4. Να γράψετε την ίδια πτώση του άλλου αριθμού : 

τῶν μελισσῶν→ ……………….. 

ταύτην→ ……………….. 

                                                                                                                                             (μονάδες 1) 

 

5. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τους ρηματικούς τύπους που 

ζητούνται : 

α. Ὁ  Σόλων ……………….. Ἀθηναῖος.(γ΄ ενικό παρατατικού του εἰμί) 

β. Οὗτοι θεοῖς ………………..  ( γ΄ πληθυντικό παρακειμένου του θύω) 

γ. Σύ ………………..   τόν θησαυρόν.(β΄ ενικό παρατατικού του φυλάττω) 

δ. Ὑμεῖς ………………..  τόν δῆμον.(β΄ πληθυντικό μέλλοντα του πείθω) 

                                                                                                                                            (μονάδες 2) 

 

6. Να συμπληρώσετε τον πίνακα : 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 

ἁλιεύεις    

καταλύομεν    

κελεύουσιν    

                                                                                                                                             (μονάδες 3) 

 

7. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τα επίθετα που ζητούνται : 

α.  Ἡ πόλις ………………..   ἐστιν. ( ἰσχυρός, θηλυκό, ονομαστική ενικού) 

β.  Οὐ ταῖς ………………..  ἐλπίσι πιστεύομεν. (κενός, θηλυκό, δοτική πληθυντικού) 

                                                                                                                                             (μονάδες 2) 

 

  


