
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
  

 
ΘΕΜΑΤΑ 

 ΚΕΙΜΕΝΟ: «Η λύση του Γόρδιου δεσμού» Αρριανός , Αλεξάνδρου Ανάβασις (διασκευή) 

Αλέξανδρος δέ ώς ές Γόρδιον παρήλθε, πόθος λαμβάνει αυτόν την άμαξαν ιδειν την Γόρδιου 

 και του ζυγου της αμάξης τον δεσμόν: Προς δέ δή άλλοις και τόδε περί της αμάξης 

 έμυθεύετο,όστις λύσειε του 
ζυγου της αμάξης τον δεσμόν, τούτον χρήναι άρξαι της Ασίας.   
Ήν δέ ό δεσμός εκ φλοιού κρανιάς και τούτου οϋτε τέλος ουτε 
■αρχή έφαίνετο. Αλέξανδρος δέ ώς άπόρως μέν ειχεν εξευρειν 
λύσιν τοϋ δεσμοϋ, άλυτον δέ περιιδεϊν ουκ ήθελε, μη τίνα και 
τούτο ές τους πολλούς κίνησιν έργάσηται, παίσας τω ξίφει διέκο 
ψε τον δεσμόν και λελύσθαι έφη. Απηλλάγη δ' ουν από της αμά 
ξης αυτός τε και οί άμφ' αυτόν ώς του λογίου του έπί τή λύσει τοϋ 
δεσμου ξυμβεβηκότος. Και γαρ  και της νυκτός εκείνης βρονταί τε 
και σέλας εξ ουρανού έπεσήμηναν και έπί τούτοις εθυε τή νστε- 
ραία Αλέξανδρος τοις φήνασι θεοις τά τε σημεία και  του δεσμοϋ 
την λύσιν.. . · . .



 

· ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Α. 1.Σύμφωνα με το περιεχόμενο του κειμένου να απαντήσετε στις ερωτήσεις : 

α. Γιατί ο Αλέξανδρος θέλησε να λύσει το γόρδιο δεσμό ; 
β. Πώς έλυσε τελικά ο Αλέξανδρος το δεσμό ; 

( μον.4) 
 2.Πώς θα χαρακτηρίζατε τον Αλέξανδρο από τον τρόπο που αντιμετώπισε και   τελικά 
έλυσε το δεσμό  στο απόσπασμα του κειμένου : «Ἀλέξανδρος  δὲ ὡς ἀπορως 
μέν………………….καὶ λελυσθαι ἐφη». 

(μον.4 )  
Β. 1.Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με το σωστό τύπο των ρημάτων που βρίσκονται στην 
παρένθεση : 
         α. Οὗτος ………………………(λαμβάνω , Παρατατικὸς ) δῶρα 
         β. Ἠμεις ………………………..(ἀρξω , Μέλλοντας) τῆς Ἀσίας . 
         γ. Σὺ …………………………..(διακόπτω , Ἀόριστος ) τὸ δόρυ τοῦ βασιλέως. 
         δ. Οὗτοι ……………………………(θύω , Παρακείμενος)  τοις θεοις. 
         ε. Ὑμεις ……………………………(παίω , Ὑπερσυντέλικος ) τάς χείρας  

   (μον. 2,5) 
       2.Τα ονόματα που δίνονται με έντονα γράμματα στις παρακάτω προτάσεις να τα 

μεταφέρετε στην ίδια πτώση στον άλλο αριθμό : 
 
         α. Οἱ στρατιωται ἀφικοντο (έφτασαν ) ταις ἁμαξαις (………………………………) 
         β. Οἱ θεοὶ ἐφηναν (=φανέρωσαν) τῷ Ἀλεξανδρῳ τὰ σημεῖα (………………………) 
         γ. Ἐπὶ τούτοις (……………………….)  ἐθυε τὴ ὑστεραία Ἀλέξανδρος  
         δ. Ὁ Ἀλέξανδρος οὐκ ἠθελεν ἄλυτον (…………………………) εἶναι τὸν ἱππότην  
            (……………………………) 

(μον.2,5) 
Γ. 1.Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις που υπογραμμίζονται στις προτάσεις που 
ακολουθούν : 

 α. Πόθος λαμβάνει αὐτὸν τὴν ἅμαξαν ἰδειν 
 β. Ὁ  Ἀλέξανδρος ἐθυε τοις θεοις τὴ ὑστεραία  
 γ. Ἢν ὁ δεσμὸς τῆς ἁμάξης ξύλινος  

 (μον . 2 ) 
 

Δ. 1.Να φτιάξετε από μια πρόταση με τις λέξεις που σας δίνονται ,ώστε  να δηλώνετε τη 
σημασία τους. 

Γήινος :………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
Απελευθερώνω – ομαι :……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………. 
Συμπόσιο : …………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………. 

(μον.3 ) 
2.Να εξηγήσετε τη σημασία των υπογραμμισμένων φράσεων στις προτάσεις που 
ακολουθούν : 

• Πίνω νερό στο όνομα του κ.Χ ., γιατί με βοήθησε οικονομικά σε μια δύσκολη 
περίοδο της ζωής μου.(………………………………………..) 

• Κίνησα γη και ουρανό για να τον βρω ,αλλά δεν τα κατάφερα. Μα καλά 
,άνοιξε η γη και τον κατάπιε;(…………………………………………./ 
……………………………….)  

• Ο δράστης της χθεσινής κλοπής κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος και φοβάμαι 
για την ασφάλεια του σπιτιού μου. (…………………………………..) 

(μον.2 )  


