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Ἀρριανός, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις 2.3.1-8 (διασκευή) 

 
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. 

ΘΕΜΑΤΑ  
1α. Γιατί ο Αλέξανδρος θεωρούσε σημαντικό να λύσει τον  Γόρδιο δεσμό; 

Πώς τελικά τα κατάφερε;(4 μονάδες) 
 
1β. Ποια σημάδια «ἐξ οὐρανοῦ» έκαναν την εμφάνισή τους εκείνη τη νύχτα 
και πώς ανταποκρίθηκε ο Αλέξανδρος την επόμενη μέρα; (4 μονάδες) 
 



 
2.α. Να συνδέσετε τις ετυμολογικά συγγενείς (ομόρριζες) λέξεις στον πίνακα 

που ακολουθεί (2 μονάδες):  
. 
 Στήλη Α Στήλη Β  

1. λαμβάνει  α. θυσία  
2. δεσμός β. φαντασία  
3. απηλλάγη  γ. πέρασμα  
4. ἔθυε δ. κόμμα  
5. διέκοψε  ε. αποδέσμευση  
6. ἐφαίνετο στ. κατάληψη  
7. ἀπόρως  ζ. διαλλακτικός  

 
2β. Να γράψετε για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου μια 

ομόρριζη (απλή ή σύνθετη) στα νέα ελληνικά (2 μονάδες): 
1. ἐξευρεῖν  
2. κίνησιν  
3. περιιδεῖν  
4. ἐπεσήμηναν  

   
2γ. Να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές (και στα τρία γένη) του 

ρήματος «κωλύω» (2 μονάδες):  
 

 ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ  
ΕΝΣΤ  
ΜΕΛ 
ΑΟΡ 
ΠΡΚ 

 ΜΕΤΟΧΕΣ  
ΕΝΣΤ  
ΜΕΛ 
ΑΟΡ 
ΠΡΚ 

 
2δ. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων 

(2 μονάδες):  
ΕΝ ἀλλάττω πείθω κόπτω 
ΠΑΡΑΤ    
ΜΕΛ    
ΑΟΡ    
ΠΑΡΑΚ    
ΥΠΕΡ    



 
3α. Στις προτάσεις που ακολουθούν να εντοπίσετε τα αντικείμενα και τα 

κατηγορούμενα των ρημάτων (2 μονάδες):  
 

1. Οἱ νέοι τῶν ὀρνίθων ἤκουον. 
2. Οὗτος θεοῖς έθυσε. 
3. Ἀνήρ χῆνα καί κύκνον ἔτρεφεν. 
4. Τά όρη ἦν ὑπερύψηλα. 
5. Ἀθηναῖοι ἀπολαύουσιν τῶν αγαθῶν.  
6. Οἱ τριάκοντα ἦσαν τύραννοι.  
7. Οὐδείς ἐγένετο σοφός. 
8. Φίλιππος φαίνεται ἀξιόπιστος. 
9. Oὗτοι παρέδωσαν τά ὅπλα ἐχθροῖς. 
10. Οἱ στρατιῶται τάφρον ὀρύττουσιν. 

 
3β. Στις ακόλουθες προτάσεις:  
- να δηλώσετε το είδος του απαρεμφάτου (ειδικό ή τελικό)  
- και να εντοπίσετε το Υποκείμενό του 
(2 μονάδες)  
 

1. Σωκράτης ἐνόμιζε τούς θεούς πάντα γιγνώσκειν.  
2. Κῦρος ἔπειθε τούς Φοίνικας ἐπιχειρῆσαι τῷ ἔργῳ τούτῳ.  
3. Ὁ ἱερεύς κελεύει (= διατάζει) τόν στρατιώτην κινεῖν τόν ἀνδριάντα.  
4. Βοιωτοί ἀπειλοῦσιν ἐμβαλεῖν εἰς Ἀττικήν.  
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
 

 
 
 


