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Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 
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 καὶ σέλας ἐξ οὐρανοῦ ἐπεσήμηναν· καὶ ἐπὶ τούτοις ἔθυε τῇ ὑστεραίᾳ 
Ἀλέξανδρος τοῖς φήνασι θεοῖς τά τε σημεῖα καὶ τοῦ δεσμοῦ τὴν λύσιν. 
 
 
 
ΘΕΜΑ 1Ο  
 
Α. Γιατί θέλησε ο Αλέξανδρος να λύσει τον γόρδιο δεσμό; 

 (μονάδες 3) 
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Β. Δίπλα από κάθε πρόταση του κειμένου να εξηγήσετε με δικά σας λόγια τις 
ενέργειες/πράξεις του Αλέξανδρου και να τον χαρακτηρίσετε με ένα επίθετο ή μια 
φράση. 

1. παίσας τῷ ξίφει διέκοψε τὸν δεσμὸν καὶ λελύσθαι ἔφη. : 

2. καὶ ἐπὶ τούτοις ἔθυε τῇ ὑστεραίᾳ Ἀλέξανδρος τοῖς φήνασι θεοῖς τά τε σημεῖα καὶ τοῦ 
δεσμοῦ τὴν λύσιν. : 

(μονάδες 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ 2Ο  
 
Γ. α. Να αντιστοιχίσετε το ρήμα της Α΄ Στήλης με το κατάλληλο ρηματικό πρόσωπο της Β΄ 
Στήλης και τον κατάλληλο χρόνο της Γ΄ Στήλης. 
 

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ Γ΄ ΣΤΗΛΗ 

1.  τεθαυμάκετε α. β΄ ενικό a. αορίστου 

2. παρέμενες β. γ΄ πληθυντικό b. παρατατικού 

3. ἔτριψαν γ. γ΄ενικό c. παρακειμένου 

4. διαφυλάξει δ. α΄ πληθυντικό d. αορίστου 

5. ἱδρύσαμεν ε. β΄ πληθυντικό e. μέλλοντα 

 
(μονάδες 5) 

 
 
 
Γ. β. Να γράψετε το ρήμα βουλεύω στο γ΄ πληθυντικό πρόσωπο μέλλοντα, αορίστου και 
παρακειμένου.   

(μονάδες 3) 
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Γ. γ. Να αναγνωρίσετε τους γραμματικούς τύπους των ρημάτων (πρόσωπο, αριθμό και 
χρόνο) που περιέχονται στις παρακάτω προτάσεις. 

α) Ἁλιεὺς ἐν τινι ποταμῷ ἡλίευε. 

β) Ἀρχέλαος ἐβεβασιλεύκει τῆς Ἰουδαίας. 

 (μονάδες 2) 

 

 

 

 

Γ. δ. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τους κατάλληλους τύπους της 
δεικτικής αντωνυμίας οὗτος, αὗτη, τοῦτο. 

α) ……………………………….. τῷ τρόπῳ οἱ Ἀθηναῖοι ἐτείχεισαν τὴν πόλιν. 

β) Ἐν τῇ χώρᾳ …………………………… ξένοι ἐσμέν. 

γ) Πάντα …………………………………. ἐφυλαξάμην ἐκ τῆς νεότητός μου. 

δ) Οὐκ ἠδύναντο ἐλθεῖν εἰς ………………………………. τὴν πόλιν. 

 

(μονάδες 2) 
 

 
ΘΕΜΑ 3Ο  
 
Δ. α. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α στήλης με εκείνες της Β στήλης, ώστε να 
σχηματίζονται νοηματικά δεκτά ονοματικά σύνολα. Στη συνέχεια, να επιλέξετε μια 
φράση και να σχηματίσετε μια πρόταση. 
 
        Α                                                             Β  

1. φιλελεύθερες                                      Α. ιδέες  

2. ελεύθερο                                              Β. του λόγου 

3. ελεύθερος                                            Γ. σκοπευτές  
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4. ελεύθερη                                              Δ. ωράριο 

5. ελεύθεροι                                             Ε. χρόνος 

6. ελευθερία                                             ΣΤ. είσοδος 

(μονάδες: 2) 
 
 
 
 
 
 

 
 


