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Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Η λύση του γόρδιου δεσμού 

 

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, ᾽Αλεξάνδρου ᾽Ανάβασις 2.3.1-8 (διασκευή) 

 

              

 

 

B.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1.Ποιες δυσκολίες παρουσίαζε η προσπάθεια του Αλέξανδρου και πώς τις ξεπέρασε ο νεαρός 

βασιλιάς; 

 (μον.4)               

 

 

 

 

 

2.Να χαρακτηρίσετε τον Αλέξανδρο σύμφωνα με τις ενέργειές του οι οποίες αναφέρονται στο 

κείμενο.  

 (μον.4) 

 

 

 

3.Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά με την κατηγορία στην οποία ανήκουν:  

 

ξύστρα,γράμμα,βλέμμα,εργαστήριον,ποτήριον,κλητήρ,χαρά,πομπός,φυγή,θέατρον 

 

α)ενέργεια β)πρόσωπο που ενεργεί γ)αποτέλεσμα ενέργειας δ)όργανο/μέσο ε)τόπος 

 

(μον.2,5) 
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4.Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη τύπο της λέξης από αυτές που δίνονται στην 

παρένθεση. Δύο λέξεις περισσεύουν. (ζυγοστάθμιση, ελευθεροτυπία, πατριωτικός ,ζυγός, 

πατρογονικός ,πόσιμος, πατροκτόνο) 

 

 

 Οι μετανάστες ζουν με τη νοσταλγία των ……………………………………. εστιών τους. 

 Το νερό της βρύσης είναι ……………………ή είναι καλύτερο να πίνουμε εμφιαλωμένο; 

 Αβάσταχτος ήταν για τους Έλληνες ο …………………….του Τούρκου κατακτητή. 

 Η ………………………………είναι θεμέλιο της δημοκρατίας. 

 Οι ……………………………………..αγώνες διαπνέονται από μεγάλη αγάπη για την 

πατρίδα. 

                                                                                                                                                                                                     

(μον.2,5) 

 

 

5.Να συμπληρώσετε τους ζητούμενους τύπους. 

 

πόθος (γεν. ενικού)………………………............. 

τὴν ἅμαξαν (δοτ. ενικού)…………………............ 

τοῦ ζυγοῦ(αιτ. πληθυντικού)…………………….. 

τὸν δεσμόν(δοτ. πληθυντικού)………………....... 

οὐρανοῦ (κλητ.ενικού)…………………………... 

θεοῖς (αιτ.ενικού)………………………………... 

ἀρχὴ(δοτ. πληθυντικού)…………………............. 

βρονταί(αιτ. πληθ.)…………………………........ 

φλοιοῦ(δοτ.ενικ.)……………………................... 

Ἦν (β΄πληθ.ενεστώτα)……………….................. 

(μον.5) 

 

 

6.διέκοψε , ἔθυε: Να γίνει χρονική αντικατάσταση. 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ   

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ   

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ   

ΑΟΡΙΣΤΟΣ   

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ   

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ   

 

                                                                                                                                                    (μον.2) 


