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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 κα ὶ σέλας ἐξ οὐρανοῦ ἐπεσήμηναν· καὶ ἐπὶ τούτοις ἔθυε τῇ ὑστεραίᾳ
Ἀλέξανδρος τοῖς φήνασι θεοῖς τά τε σημεῖα καὶ τοῦ δεσμοῦ τὴν λύσιν.
Ἀρριανός, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις 2.3.1-8 (διασκευή)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Γιατί ήθελε ο Αλέξανδρος να λύσει το Γόρδιο δεσμό;

( Μονάδες 15 )

2. Ποιες δυσκολίες παρουσίαζε το εγχείρημα του Αλέξανδρου και πώς τις
ξεπέρασε ο νεαρός βασιλιάς ;
(Μονάδες 20 )

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ
1. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω φράσεων με την κατάλληλη λέξη :
ζευγάρι , ζεύξη , ζεύγη , ζυγός
α. «Στοιχηθείτε κατά __________ » είπε ο γυμναστής και οι μαθητές έφτιαξαν δυάδες.
β. Αβάσταχτος ήταν για τους Έλληνες ο ________του Τούρκου κατακτητή.
γ. Η __________Ρίου-Αντιρρίου είναι από τα έργα υποδομής που έλυσαν χρόνια προβλήματα.
δ. Από τα δώρα που πήρα για τη γιορτή μου αυτό που μου άρεσε ιδιαίτερα ήταν
ένα________κόκκινα γάντια.
(Μονάδες 4)
Για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις της α.ε. να γράψετε από δύο
ομόρριζες ( απλές ή σύνθετες ) της ν.ε: εμυθεύετο κίνησιν ζυγοῦ

2.

( Μονάδες 6)
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
1.

τῆς ἁμάξης : Να κλιθεί και στους δύο αριθμούς.

(Μονάδες 10)

2.
Να γραφούν τα παρακάτω ρήματα στο χρονο και στο πρόσωπο που
ζητούνται:
πράττω ( γ' ενικό ορ. Παρατατικού )
κελεύω

(γ'πληθ. ορ. Αορίστου )

γράφω

( α' ενικό ορ. Υπερσυντελίκου )

πείθω

( β' πληθ. ορ. Μέλλοντα )

κηρύττω ( α' πληθ. ορ. Ενεστώτα )
(Μονάδες 20)
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
1. Να εντοπίσετε τα υποκείμενα, αντικείμενα και κατηγορούμενα στα
παραδείγματα:
- Περικλῆς ἄρχων καὶ στρατηγὸς ᾑρέθη.
- Ἡρακλῆς τῆς Ἑλλάδος κατέστη εὐεργέτης.
- Μιλτιάδην ἐδίωξαν οἱ ἔχθροί.
- Οἱ θεοὶ δίκαιοί εἰσιν.
- Ὁ ἔπαινος ἀρχὴ φιλίας γίγνεται.
(Μονάδες 25 )

Καλή Επιτυχία!!!

