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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Ο Αλέξανδρος ήταν ένας ηγέτης που χαρακτηριζόταν από τόλμη, ευφυΐα και κριτική ικανότητα.
Επιπλέον, ήταν αρκετά φιλόδοξος για να αφήσει άλυτο τον δεσμό. Ήξερε πως λύνοντάς τον θα του
επιτρεπόταν η κατάκτηση της Ασίας, που αποτελούσε και την μεγαλύτερή του επιδίωξη. Η λύση του
δεσμού ήταν για τον Αλέξανδρο μια πρόκληση, που δεν μπορούσε να μείνει ανολοκλήρωτη. Γνώριζε
επίσης καλά πως αν έφευγε αφήνοντάς τον άλυτο, θα θεωρούταν από τον λαό αδύναμος, κάτι που θα
εκμεταλλεύονταν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, ώστε να αμφισβητήσουν την αξία του και να υποκινή-
σουν ενδεχομένως ακόμα και εξέγερση εναντίον του. Επομένως, αυτή η σκέψη τον ώθησε στο βίαιο
κόψιμο του δεσμού. Η αποφασιστικότητα εξάλλου είναι βασικό προσόν του ηγέτη. Λύνοντας τον δε-
σμό ένιωσε χαρά και ικανοποίηση, δύναμη να εξουσιάζει και να αποκτά ό,τι θέλει καθώς και την αί-
σθηση ότι οι θεοί τον στηρίζουν για να συνεχίσει την πορεία του.

2. Τη νύχτα εκείνη, μόλις ο Αλέξανδρος έκοψε τον δεσμό, εμφανίστηκαν στον ουρανό βροντές και
δυνατή λάμψη. Ο Αλέξανδρος ερμήνευσε τα σημάδια αυτά ως επιδοκιμασία από την πλευρά των
θεών. Θεώρησε πως εκείνοι του υπέδειξαν τόσο το σημείο που βρισκόταν ο δεσμός όσο και τον
τρόπο λύσης του, γι' αυτό και τους ευχαρίστησε την επόμενη κιόλας ημέρα προσφέροντας τους θυσί-
ες.

3.
 Σταγειρίτης : εθνικό
 Πελοπίδης : πατρωνυμικό
 λεοντιδεύς : γονεωνυμικό
 γραμματεύς : παρώνυμο

4. 
 τοῖς τόξοις  τῷ τόξῳ
 τὸν πολίτην   τοὺς πολίτας
 τοῦ νεανίου  τῶν νεανιῶν
 τοὺς δεσμώτας  τὸν δεσμώτην
 (ὦ) γυμνασιάρχα  (ὦ) γυμνασιάρχαι
 τῆς κλίνης  τῶν κλινῶν
 τῷ θρύλῳ  τοῖς θρύλοις
 τῇ ὁδῷ  ταῖς ὁδοῖς
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5.

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

κελεύεις ἐκέλευες κελεύσεις ἐκέλευσας κεκέλευκας ἐκεκελεύκεις

βλάπτομεν ἐβλάπτομεν βλάψομεν ἐβλάψαμεν βεβλάφαμεν ἐβεβλάφεμεν

 πείθουσι(ν) ἔπειθον πείσουσι(ν) ἔπεισαν πεπείκασι(ν) ἐπεπείκεσαν

πράττετε ἐπράττετε πράξετε ἐπράξατε πεπράχατε ἐπεπράχετε

6.

 β΄ ενικό: ἦσθα

 γ' πληθυντικό: ἦσαν

 γ΄ ενικό: ἦν 

 α' πληθυντικό: ἦμεν 
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