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ΟΜΑΔΑ 1η  

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. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Α. ὅστις λύσειε τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης τὸν δεσμόν. 

• Τι λέει αυτή η πρόταση; Όποιος λύσει τον κόμπο του ζυγού της 

άμαξας 

• Ποιο είναι το ρήμα; (υπογραμμίστε το) 

• Ποιος θα κάνει αυτό που λέει το ρήμα;    

• ΠΟΙΟΣ = υποκείμενο = ὅστις 

• Τι θα κάνει το υποκείμενο; 

• ΤΙ = αντικείμενο = τὸν δεσμόν 

 

Β.  Τι κλίσης  και τι γένους είναι το κάθε ουσιαστικό; 

• Πόθος:  β΄ κλίση,  αρσενικό 



• τὸν δεσμόν: β΄ κλίση,  αρσενικό 

• σημεῖα:  β΄ κλίση  ουδέτερο 

• κρανίας:  α΄ κλίση θηλυκό 

• να γράψετε την ονομαστική και τη γενική και στους δύο αριθμούς. 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομ.   ὁ πόθος ὁ δεσμός τό σημεῖον ἡ  κρανία 

Γεν. τοῦ πόθου      τοῦ δεσμοῦ τοῦ σημείου   τῆς  κρανίας 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομ.   Οἰ πόθοι Οἰ δεσμοί  Τά σημεῖα αἰ  κρανίαι 

Γεν. Τῶν πόθων Τῶν  δεσμῶν Τῶν σημείων Τῶν   κρανιῶν 

    

Γ. Λαμβάνει,   Διέκοψε   

• Να γράψετε σε ποιον χρόνο είναι το κάθε ρήμα.  

• Να χωρίσετε το θέμα από την κατάληξη.  

• Να αλλάξετε χρώμα στην αύξηση,  αν υπάρχει. 

•  Να τα κλίνετε στον χρόνο που είναι το καθένα. 

• Λαμβάν – ει:   ενεστώτας  

• Διέκοψ – ε :   αόριστος  



ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

Λαμβάνω Διέκοψα 

Λαμβάνεις Διέκοψας 

Λαμβάνει Διέξοψε 

Λαμβάνουμε Διεκόψαμεν 

Λαμβάνετε Διεκόψατε 

λαμβάνουσι Διέκοψαν  

 

• Να αναζητήσετε πληροφορίες και εικόνες για την πόλη Γόρδιον και τον 

Γόρδιο δεσμό.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE

%B9%CE%BF%CF%82 

 

http://www.cna.gr/athida/o-megas-aleksandros-kai-o-gordios-desmos/ 

 

• Με τα στοιχεία που συγκεντρώσατε να ετοιμάσετε μια παρουσίαση για 

τους συμμαθητές σας. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://www.cna.gr/athida/o-megas-aleksandros-kai-o-gordios-desmos/


 

 

 



 

  



ΟΜΑΔΑ 2η 

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. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Α. παίσας τῷ ξίφει διέκοψε τὸν δεσμὸν  :  

• Τι λέει αυτή η πρόταση;  

αφού τον χτύπησε με το ξίφος τον έκοψε  

• Ποιο είναι το ρήμα; (υπογραμμίστε το) 

• Ποιος θα κάνει αυτό που λέει το ρήμα;  

• ΠΟΙΟΣ = υποκείμενο = Εννοείται ο Αλέξανδρος 

• Τι θα κάνει το υποκείμενο; 

• ΤΙ = αντικείμενο = τόν δεσμόν 

Β. Τι κλίσης  και τι γένους είναι το κάθε ουσιαστικό; 

 

• φλοιοῦ:  β΄ κλίση,  αρσενικό 



• βρονταί:   α΄ κλίση θηλυκό 

• οὐρανοῦ:  β΄ κλίση,  αρσενικό 

• θεοῖς :  β΄ κλίση,  αρσενικό 

• να γράψετε τη γενική  και την αιτιατική  και στους δύο αριθμούς. 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Γεν. τοῦ φλοιοῦ      Τῆς βροντῆς τοῦ οὐρανοῦ   Τοῦ θεοῦ 

Αιτ. Τόν φλοιόν Τήν βροντήν Τόν οὐρανόν  Τόν θεόν 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Γεν. Τῶν φλοιῶν Τῶν  βροντῶν Τῶν οὐρανῶν Τῶν   θεῶν 

Αιτ. Τούς φλοιούς  Τάς βροντάς Τούς οὑρανούς Τούς θεούς  

 

Γ. ἔθυε,  διέκοψε 

• Να γράψετε σε ποιον χρόνο είναι το κάθε ρήμα.  

• Να χωρίσετε το θέμα από την κατάληξη.  

• Να αλλάξετε χρώμα  στην αύξηση,  αν υπάρχει. 

•  Να τα κλίνετε στον χρόνο που είναι το καθένα. 

• ἔθυ -ε  :  παρατατικός 

• διέκοψ -ε : αόριστος 



ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

ἔθυον Διέκοψα 

ἔθυες Διέκοψας 

ἔθυε Διέξοψε 

ἐθύομεν Διεκόψαμεν 

ἐθύετε Διεκόψατε 

ἔθυον Διέκοψαν  

 

• να αναζητήσετε πληροφορίες και εικόνες  για τις θυσίες κατά την αρχαία εποχή. 

http://www.theogonia.gr/latreia.htm 

• Με τα στοιχεία που συγκεντρώσατε να ετοιμάσετε μια παρουσίαση για 

τους συμμαθητές σας. 

  

http://www.ime.gr/chronos/04/gr/culture/
http://www.theogonia.gr/latreia.htm


 

 

 

 



 

 

 

 



ΟΜΑΔΑ 3η 

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. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Α. ὅστις λύσειε τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης τὸν δεσμόν. 

• Τι λέει αυτή η πρόταση; Όποιος λύσει τον κόμπο του ζυγού της 

άμαξας 

• Ποιο είναι το ρήμα; (υπογραμμίστε το) 

• Ποιος θα κάνει αυτό που λέει το ρήμα; 

• ΠΟΙΟΣ = υποκείμενο = ὅστις 

• Τι θα κάνει το υποκείμενο; 

• ΤΙ = αντικείμενο = τὸν δεσμόν 

 

Β.  Τι κλίσης  και τι γένους είναι το κάθε ουσιαστικό; 

• Κρανίας:   α΄ κλίση θηλυκό 

• Βρονταί:  α΄ κλίση θηλυκό 



• πόθος:   β΄ κλίση,  αρσενικό 

• τὴν ἅμαξαν:  α΄ κλίση θηλυκό 

• να γράψετε τη δοτική και την αιτιατική και στους δύο αριθμούς. 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Δοτ. Τῇ κρανίᾳ Τῇ βροντῇ Τῷ πόθῳ Τῇ ἀμάξῃ 

Αιτ. Τήν κρανίαν Τήν βροντήν Τόν πόθον Τήν ἄμαξαν 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Δοτ. Ταῖς κρανίαις Ταῖς βρονταῖς Τοῖς πόθοις Ταῖς άμάξαις 

Αιτ. Τάς κρανίας Τάς βροντάς Τούς πόθους Τάς άμάξας 

   

Γ.  λαμβάνει, ἤθελε 

• Να γράψετε σε ποιον χρόνο είναι το κάθε ρήμα.  

• Να χωρίσετε το θέμα από την κατάληξη.  

• Να αλλάξετε χρώμα στην αύξηση, αν υπάρχει. 

•  Να τα κλίνετε στον χρόνο που είναι το καθένα. 

• Λαμβάν - ει: ενεστώτα 

• ἤθελ - ε: παρατατικός 

 

 



ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 

Λαμβάνω ἤθελον 

Λαμβάνεις ἤθελες 

Λαμβάνει ἤθελε 

Λαμβάνουμε ήθέλομεν 

Λαμβάνετε ἠθέλετε 

λαμβάνουσι ἤθελον 

 

 

• να αναζητήσετε πληροφορίες και εικόνες για την παιδική ηλικία και την 

εκπαίδευση του Αλέξανδρου.   

                 Σαν σήμερα         Αριστοτέλης   

• Με τα στοιχεία που συγκεντρώσατε να ετοιμάσετε μια παρουσίαση για 

τους συμμαθητές σας. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82
http://www.sansimera.gr/biographies/842
http://history-pages.blogspot.gr/2011/10/blog-post_22.html


 

 

 



 

 

 

  



ΟΜΑΔΑ 4η 

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. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Α. παίσας τῷ ξίφει διέκοψε τὸν δεσμὸν 

• Τι λέει αυτή η πρόταση;    

αφού τον χτύπησε με το ξίφος τον έκοψε  

• Ποιο είναι το ρήμα; (υπογραμμίστε το) 

• Ποιος θα κάνει αυτό που λέει το ρήμα; 

• ΠΟΙΟΣ = υποκείμενο = = Εννοείται ο Αλέξανδρος 

• Τι θα κάνει το υποκείμενο; 

• ΤΙ = αντικείμενο = τὸν δεσμὸν 

 

Β. Τι κλίσης  και τι γένους είναι το κάθε ουσιαστικό; 

 

• φλοιοῦ:    β΄ κλίση,  αρσενικό 



• βρονταί:     α΄ κλίση θηλυκό 

• οὐρανοῦ:    β΄ κλίση,  αρσενικό 

• θεοῖς:    β΄ κλίση,  αρσενικό 

• να γράψετε τη γενική  και την αιτιατική  και στους δύο αριθμούς. 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Γεν. τοῦ φλοιοῦ      Τῆς βροντῆς τοῦ οὐρανοῦ   Τοῦ θεοῦ 

Αιτ. Τόν φλοιόν Τήν βροντήν Τόν οὐρανόν  Τόν θεόν 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Γεν. Τῶν φλοιῶν Τῶν  βροντῶν Τῶν οὐρανῶν Τῶν   θεῶν 

Αιτ. Τούς φλοιούς  Τάς βροντάς Τούς οὑρανούς Τούς θεούς  

 

Γ.  ἔθυε,  διέκοψε 

• Να γράψετε σε ποιον χρόνο είναι το κάθε ρήμα.  

• Να χωρίσετε το θέμα από την κατάληξη.  

• Να κυκλώσετε την αύξηση αν υπάρχει. 

•  Να τα κλίνετε στον χρόνο που είναι το καθένα. 

• ἔθυ – ε: παρατατικός 

• διέκοψ – ε: αόριστος 



ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

ἔθυον Διέκοψα 

ἔθυες Διέκοψας 

ἔθυε Διέξοψε 

ἐθύομεν Διεκόψαμεν 

ἐθύετε Διεκόψατε 

ἔθυον Διέκοψαν  

 

 

• να αναζητήσετε πληροφορίες και εικόνες για την εκστρατεία  και τον 

θάνατο  του Αλέξανδρου.   

                 Σαν σήμερα         Αριστοτέλης   

• Με τα στοιχεία που συγκεντρώσατε να ετοιμάσετε μια παρουσίαση 

για τους συμμαθητές σας. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82
http://www.sansimera.gr/biographies/842
http://history-pages.blogspot.gr/2011/10/blog-post_22.html


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 


