
. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7  
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΟΡΔΙΟΥ ΔΕΣΜΟΥ  
  
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 ἁμάξης 
ἐμυθεύετο, ὅστις λύσειε τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης τὸν δεσμόν, τοῦτον χρῆναι ἄρξαι τῆς 
Ἀσίας. δεσμόν.  

 
  
Διαβάζοντας  τα γλωσσικά σχόλια στη σελ. 53, να αφηγηθείτε ,  σε συμμαθητή σας , 
την πιο πάνω περίοδο στα νέα ελληνικά .και  …να την γράψετε  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------…………………………………………………………………….  
 
Με βάση το ρήμα το ρήμα λαμβάνω,  
να δώσετε τρεις σύνθετες λέξεις: ………………, …………………….., ………………  
 
 
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. 
 
Διαβάζοντας  τα γλωσσικά σχόλια στη σελ. 53, να συνεχίσετε την αφήγησή  σας  στα 
νέα ελληνικά. , γράφοντας την στις παρακάτω γραμμές  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------………………………………………… 
 

Διέκοψε= διά + κόπτω 
Να δώσετε τρεις σύνθετες λέξεις, με βάση το πιο πάνω ρήμα:  

…………………….., …………………………., …………………………….. 

 
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. 
 
Αναζητώντας βοήθεια στα γλωσσικά σχόλια στη σελ. 53, να αποδώσετε την πιο πάνω 
περίοδο στα νέα ελληνικά.  
………………………………………………………………………………………………----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------…………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

ἔθυε = θύω (θυσιάζω) 
Με βάση το πιο πάνω ρήμα να γράψετε τρεις παράγωγες λέξεις: 
 ……………, ………………………………. , ………………………………… 
 
 



1) Να διαβάσετε προσεκτικά το  κείμενο που ακολουθεί και να υπογραμμίσετε τα 
ρήματα  

 
Α. Ἐν ταῖς νήσοις τοῦ Αἰγαίου τὸ ἀρχαῖον οἱ κάτοικοι ἀμπέλους ἐθεράπευον· 
περιέκλειον δὲ καὶ ἐχώριζον τὰς ἀμπέλους βάτοις καὶ ἀτραποῖς. Τῶν νήσων ἡ Νάξος 
ἔνδοξος ἦν ταῖς ἀμπέλοις, ἡ δὲ Δῆλος τῷ ἱερῷ.  
 
Λεξιλόγιο:  
Α. τὸ ἀρχαῖον =τα παλιά χρόνια  
θεραπεύω =καλλιεργώ  
ἀτραπός =μονοπάτι  
 
Τα ρήματα που υπογραμμίσατε βρίσκονται σε χρόνο παρατατικό . Στις παρακάτω δύο 
στήλες :α) Στη πρώτη να γράψετε τα ρήματα στα Αρχαία Ελληνικά και β)στη δεύτερη 
την απόδοσή τους στα Νέα Ελληνικά 
 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ                                            ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  Ἐγὼ καλὸς διδάσκαλος ἦν. 
 
             Σὺ καλὸς καὶ ἀγαθὸς φίλος ἦσθα. 
  
             Ὁ καιρὸς σήμερον θερμὸς ἦν. 
  
            Ἡμεῖς βοηθοὶ τῶν συμμάχων ἦμεν.  
 
           Ὑμεῖς ἀρχηγοὶ τῶν λαῶν ἦτε.  
 
            Oἱ ἄνεμοι δυνατοί  ἦσαν. 
 
 
 
Να αλλάξετε τους τύπους των ονομάτων και των ρημάτων από τον ενικό στον 
πληθυντικό και αντίστροφα, διαμορφώνοντας κατάλληλα τις προτάσεις. Θα βρείτε 
βοήθεια για τις προσωπικές αντωνυμίες στη σ. 35 του βιβλίου σας.  
 
 
 
ΕΝΙΚΟΣ                                                            ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ  
----------------------------------------------------------------------- ……………………………  
----------------------------------------------------------------------- …………………………… 
----------------------------------------------------------------------- …………………………… 
----------------------------------------------------------------------- …………………………… 
----------------------------------------------------------------------- ………………………….. 
 

 
 
 



 
 
 
 
ΧΑΤΖΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ( συνεργασία με  docplayer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Να σχηματίσετε τους τύπους του 
παρατατικού και αορίστου των πιο κάτω 
ρημάτων (στο πρόσωπο και αριθμό που σας 
δίνεται ). Ενεστώτας  

Παρατατικός  Αόριστος  

κελεύω  ..................................  .......................................  

ἀγείρεις (συγκεντρώνεις)  ...................................  ..........................................  

βλάπτομεν  ......................................  ............................................. 

ὀρύττεις(σκάβεις)  .....................................  ...........................................  

ἱκετεύουσι  .......................................  .........................................  

ἐμμένετε (ἐν+μένω)  ......................................  ............................................  

συλλέγει (συν+λέγω)  .................................................. ............................................  

αἰχμαλωτίζομεν  ..............................................  .............................................  


