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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

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

το έργο του Αρριανού (νοηματική απόδοση). 

 

     Το κείμενο αναφέρεται στη λύση του γόρδιου δεσμού από τον Μέγα Αλέξανδρο. 

Φτάνοντας στο Γόρδιο, ο Αλέξανδρος θέλησε να δει την άμαξα του Γορδίου και τον 

δεσμό του ζυγού της, γιατί -σύμφωνα με τον χρησμό- όποιος τον έλυνε, θα βασίλευε 

στην Ασία. Ο δεσμός ήταν φτιαγμένος από φλοιό κρανιάς και έμοιαζε να μην έχει αρχή 

και τέλος. Όμως, ο νεαρός στρατηλάτης δεν ήθελε να τον αφήσει άλυτο, διότι αυτό 

ίσως ερμηνευόταν ως ένδειξη αδυναμίας και θα προκαλούσε αναταραχή στο πλήθος. 

Γι’ αυτό με αποφασιστικότητα έκοψε τον δεσμό με το ξίφος του και είπε ότι τον έλυσε. 

Έπειτα, απομακρύνθηκε με τη συνοδεία του, πιστεύοντας ότι ο χρησμός εκπληρώθηκε. 

Πράγματι, τη νύχτα εκείνη στάλθηκαν ως σημάδια επιδοκιμασίας βροντές και λάμψη 

από τον ουρανό. Την επόμενη μέρα ο Αλέξανδρος πρόσφερε θυσία στους θεούς, για να 

τους ευχαριστήσει, επειδή του φανέρωσαν τα σημάδια και τον τρόπο λύσης του δεσμού. 

 

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

 

     Σύμφωνα με τον χρησμό, όποιος έλυνε τον γόρδιο δεσμό θα γινόταν κυρίαρχος της 

Ασίας. Ο Αλέξανδρος, επειδή επιθυμούσε να κατακτήσει την Ασία και όντας 

αποφασιστικός και τολμηρός, έκοψε τον δεσμό με το ξίφος του. Άλλωστε, ενδεχόμενη 

αποτυχία του να λύσει τον δεσμό ίσως ερμηνευόταν ως ένδειξη αδυναμίας του, την 

οποία θα έσπευδαν να εκμεταλλευτούν ορισμένοι υποκινώντας εξέγερση εναντίον του. 

 

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

οποία ανήκουν στη στήλη Β΄: 

1-ε 

2-γ 

3-α 

4-β 

 

 

4. Να γράψετε την ίδια πτώση του άλλου αριθμού : 

τῶν μελισσῶν→ τῆς μελίσσης 

ταύτην→ ταύτας 

 

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

ζητούνται : 
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α. Ὁ  Σόλων ἦν Ἀθηναῖος.(γ΄ ενικό παρατατικού του εἰμί) 

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

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

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

 

6. Να συμπληρώσετε τον πίνακα : 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 

ἁλιεύεις ἡλίευσας ἡλίευκας ἡλιεύκεις 

καταλύομεν κατελύσαμεν καταλελύκαμεν κατελελύκεμεν 

κελεύουσιν ἐκέλευσαν κεκελεύκασιν ἐκεκελεύκεσαν 

 

 

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

 

α.  Ἡ πόλις ἰσχυρά  ἐστίν.( ἰσχυρός, θηλυκό, ονομαστική ενικού) 

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

 


