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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2022

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Η λύση του γόρδιου δεσμού

Ὡς δὲ Άλέξανδρος παρῆλθεν ἐς Γόρδιον, πόθος λαμβάνει αὐτὸν τὴν ἅμαξαν ἰδεῖν τὴν Γορδίου καὶ
τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης τὸν δεσμόν. Πρὸς δὲ δὴ ἄλλοις καὶ τό δε περὶ τῆς ἁμάξης ἐμυθεύετο, ὅστις
λύσειε  τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης τὸν δεσμόν, τοῦτον χρῆναι ἄρξαι  τῆς ᾽Ασίας.  ῏Ην δὲ ὁ δεσμὸς ἐκ
φλοιοῦ κρανίας καὶ τούτου οὔτε τέλος οὔτε ἀρχὴ ἐφαίνετο. ᾽Αλέξανδρος δὲ ὡς ἀπόρως μὲν εἶχεν
ἐξευρεῖν λύσιν τοῦ δεσμοῦ, ἄλυτον δὲ περιιδεῖν οὐκ ἤθελε, μή τινα καὶ τοῦτο ἐς τοὺς πολλοὺς κίνη-
σιν ἐργάσηται, παίσας τῷ ξίφει διέκοψε τὸν δεσμὸν καὶ λελύσθαι ἔφη. ᾽Απηλλάγη 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 ᾽Αλέξανδρος τοῖς φήνασι θεοῖς τά τε σημεῖα καὶ τοῦ δεσμοῦ τὴν λύσιν. 

᾽Αρριανός, ᾽Αλεξάνδρου ᾽Ανάβασις 2.3.1-8 (διασκευή)

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.Σύμφωνα με το κείμενο,  τι φοβόταν ο Αλέξανδρος ότι θα γινόταν αν άφηνε άλυτο το δεσμό 
και πώς ένιωσε αφού τον έλυσε;                                                                  

Μονάδες 4

2.Τι συνέβη εκείνη τη νύχτα και πώς το ερμήνευσε ο Αλέξανδρος;
Μονάδες 4

3.Να κατατάξετε τα παράγωγα ουσιαστικά  σε κατηγορίες (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά, γονε-
ωνυμικά): 

 Σταγειρίτης : ________________ 
 Πελοπίδης : ________________ 
 λεοντιδεύς : _______________
 γραμματεύς : ________________  

Μονάδες 2 
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4.Να γράψετε την ίδια πτώση των παρακάτω ουσιαστικών στον άλλον αριθμό:

 τοῖς τόξοις 
 τὸν πολίτην  
 τοῦ νεανίου 
 τοὺς δεσμώτας 
 (ὦ) γυμνασιάρχα 
 τῆς κλίνης 
 τῷ θρύλῳ 
 τῇ ὁδῷ 

Μονάδες 4

5.Να γράψετε το πρόσωπο που ζητείται σε όλους τους χρόνους :

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

κελεύεις

βεβλάφαμεν

  πείσουσι

πράττετε

Μονάδες 4

6. Να συμπληρώσετε τους τύπους του εἰμί στον παρατατικό:

 β΄ ενικό: ____________ 
 γ' πληθυντικό: __________ 
 γ΄ ενικό: ____________ 
 α' πληθυντικό: ____________ 

Μονάδες 2
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