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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. Ποιες δυσκολίες παρουσίαζε το εγχείρημα του Αλεξάνδρου και πώς τις 

ξεπέρασε ο νεαρός βασιλιάς;  

 

(μονάδες: 4) 



Β. Πώς αποδεικνύεται από το κείμενο η πίστη του Αλεξάνδρου στα θεϊκά 

σημάδια και στους χρησμούς;  

 

(μονάδες: 4) 

 

 

ΘΕΜΑ 2Ο  

Γ.α. Να συμπληρώσετε τα γένη που λείπουν από τον παρακάτω πίνακα.    

ΑΡΣΕΝΙΚΟ                    ΘΗΛΥΚΟ                       ΟΥΔΕΤΕΡΟ  

ὑψηλός                         ………………..                 ………………….. 

 ……………..                  ……………….                 ἄθλιον  

χλιαρός                         .…………………             ………………. 

(μονάδες: 3) 

Γ. β. Να σχηματίσετε τους τύπους του παρακειμένου και του υπερσυντέλικου των 

παρακάτω ρημάτων στο πρόσωπο και στον αριθμό που σας ζητείται.    

                                                    ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ          ΤΠΕΡΣΥΤΝΣΕΛΙΚΟΣ 

παιδεύω  β΄  ενικό:                ……………………..           ………………………  

ἁλιεύω  α΄ πληθυντικό:        …………………….             ………………………  

θαυμάζω β΄ ενικό:                ……………………..            ………………………     

διώκω γ΄ ενικό:                      ……………………..            ………………………    

 (μονάδες: 4) 

 

Δ. α. Να σχηματίσετε παράγωγα ουσιαστικά από τα παρακάτω επίθετα 

χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες παραγωγικές καταλήξεις από τις εξής: - οσύνη, -άς, 

-(ύ)της, -ία, -(ό)της, -(ο)ια, - (ε)ια.  

πονηρός …………………………………..  

παλαιὸς …………………………………  

εὐγνώμων ………………………………..  

ἀληθὴς ………………………………….  

δοῦλος …………………………………  

ἀπαλός ………………………………… 

(μονάδες: 2) 

 

 

Δ. β. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις από την παρένθεση. Δύο 

λέξεις περισσεύουν. 

(διαζύγιο, ζυγωματικά, ζέψιμο, ζυγαριά, ζεύει, σύζυγος, ζευγαρώνει ) 

α. Ο γεωργός __________ τα βόδια στο αλέτρι και άρχισε το όργωμα.  

β. Το φαρμακείο διαθέτει _______________ ακριβείας.  



γ. Οι γονείς μου πήραν συναινετικό ________________ . 

δ. Τα μήλα του προσώπου είναι τα ________________ οστά.  

ε. ο Νικήτας και η ________________ του θα έρθουν αύριο για επίσκεψη. 

 

 (μονάδες: 3) 

 


