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ε
 ΕΝΟΣΗΣΑ 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Η ιύζε ηνπ Γόξδηνπ δεζκνύ 

Ἀξξηαλόο, Ἀιεμάλδξνπ Ἀλάβαζηο 2.3.1-8 (δηαζθεπή) 

Ο Φιάβηνο Αξξηαλόο (πεξ. 95-175 κ.Χ.) θαηαγόηαλ από ηε Νηθνκήδεηα ηεο Βηζπλίαο θαη 

πξνεξρόηαλ από επηθαλή νηθνγέλεηα. Τηκήζεθε κε ηεξαηηθά αμηώκαηα ζηελ πόιε ηνπ θαη 

αξγόηεξα θαηέιαβε πςειέο δηνηθεηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο ζέζεηο ηνπ ξσκατθνύ θξάηνπο. Νένο 

παξαθνινύζεζε ηε δηδαζθαιία ηνπ ζησηθνύ θηινζόθνπ Δπηθηήηνπ, ηεο νπνίαο θαηέγξαςε ηα 

βαζηθά ζηνηρεία. Σηα κέζα ηνπ 2νπ αη. ήξζε ζηελ Αζήλα, όπνπ έιαβε ηελ ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε 

θαη εθιέρζεθε επώλπκνο άξρνληαο (147-148 κ.Χ.). Δθηόο από ην έξγν ηνπ γηα ηε θηινζνθία 

ηνπ Δπηθηήηνπ, ζπλέγξαςε ζηξαηησηηθέο πξαγκαηείεο θαη βηνγξαθίεο. Τν ζπνπδαηόηεξν έξγν 

ηνπ, όκσο, είλαη ε Ἀιεμάλδξνπ Ἀλάβαζηο, ε ζεκαληηθόηεξε πεγή γηα ηελ εθζηξαηεία ηνπ Μ. 

Αιεμάλδξνπ ζηελ Αζία, ζπκπιήξσκα ηεο νπνίαο είλαη ε Ἰλδηθή. 

 

Ἀιέμαλδξνο δὲ ὡο ἐο Γόξδηνλ παξῆιζε, πόζνο ιακβάλεη αὐηὸλ ηὴλ 

ἅκαμαλ ἰδεῖλ ηὴλ Γνξδίνπ θαὶ ηνῦ δπγνῦ ηῆο ἁκάμεο ηὸλ δεζκόλ. Πξὸο δὲ 

δὴ ἄιινηο θαὶ ηόδε πεξὶ ηῆο ἁκάμεο ἐκπζεύεην, ὅζηηο ιύζεηε ηνῦ δπγνῦ ηῆο 

ἁκάμεο ηὸλ δεζκόλ, ηνῦηνλ ρξῆλαη ἄξμαη ηῆο Ἀζίαο. Ἦλ δὲ ὁ δεζκὸο ἐθ 

θινηνῦ θξαλίαο θαὶ ηνύηνπ νὔηε ηέινο νὔηε ἀξρὴ ἐθαίλεην. Ἀιέμαλδξνο δὲ 

ὡο ἀπόξσο κὲλ εἶρελ ἐμεπξεῖλ ιύζηλ ηνῦ δεζκνῦ, ἄιπηνλ δὲ πεξηηδεῖλ νὐθ 

ἤζειε, κή ηηλα θαὶ ηνῦην ἐο ηνὺο πνιινὺο θίλεζηλ ἐξγάζεηαη, παίζαο ηῷ 

μίθεη δηέθνςε ηὸλ δεζκὸλ θαὶ ιειύζζαη ἔθε. Ἀπειιάγε δ’ νὖλ ἀπὸ ηῆο 

ἁκάμεο αὐηόο ηε θαὶ νἱ ἀκθ' αὐηὸλ ὡο ηνῦ ινγίνπ ηνῦ ἐπὶ ηῇ ιύζεη ηνῦ 

δεζκνῦ μπκβεβεθόηνο. Καὶ γὰξ θαὶ ηῆο λπθηὸο ἐθείλεο βξνληαί ηε θαὶ 

ζέιαο ἐμ νὐξαλνῦ ἐπεζήκελαλ· θαὶ ἐπὶ ηνύηνηο ἔζπε ηῇ ὑζηεξαίᾳ 

Ἀιέμαλδξνο ηνῖο θήλαζη ζενῖο ηά ηε ζεκεῖα θαὶ ηνῦ δεζκνῦ ηὴλ ιύζηλ. 
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ΜΕΣΑΦΡΑΗ 
 

Ὡο δὲ  Ἀιέμαλδξνο  παξῆιζε  ἐο  Γόξδηνλ,  
Όηαλ  ν Αιέμαλδξνο  έθηαζε   ζην  Γόξδην, 
 

πόζνο  ιακβάλεη αὐηὸλ   ἰδεῖλ  ηὴλ ἅκαμαλ ηὴλ Γνξδίνπ  
πόζνο   θαηέιαβε απηόλ  λα δεη  ηελ  άκαμα  ηνπ  Γνξδίνπ 
 

θαὶ ηὸλ δεζκόλ  ηνῦ  δπγνῦ  ηῆο  ἁκάμεο.  
θαη  ην    δέζηκν   ηνπ   δπγνύ  ηεο   άκαμαο. 
 

Πξὸο δὲ δὴ       ἄιινηο      θαὶ  ηόδε ἐκπζεύεην πεξὶ ηῆο ἁκάμεο,  
Καη   βέβαηα κεηαμύ άιισλ  θαη  απηό     ιεγόηαλ    γηα  ηελ   άκαμα, 
 
ὅζηηο    ιύζεηε ηὸλ δεζκόλ ηνῦ δπγνῦ ηῆο ἁκάμεο,  
όπνηνο   ιύζεη   ην    δεζκό   ηνπ δπγνύ  ηεο  άκαμαο, 
 
ηνῦηνλ                     ρξῆλαη                      ἄξμαη      ηῆο  Ἀζίαο. 
απηόο   ήηαλ νξηζκέλν από ηε κνίξα λα εμνπζηάζεη  ηελ   Αζία. 
 
Ὁ δὲ δεζκὸο   ἦλ    ἐθ  θινηνῦ  θξαλίαο θαὶ νὔηε ηέινο ἐθαίλεην νὔηε ἀξρὴ ηνύηνπ. 
Ο       δεζκόο ήηαλ από θινύδα  θξαληάο  θαη  νύηε  ηέινο  θαηλόηαλ νύηε  αξρή     ηνπ.   
 
Ἀιέμαλδξνο δὲ   ὡο   ἀπόξσο κὲλ εἶρελ ἐμεπξεῖλ  ιύζηλ   ηνῦ δεζκνῦ,  
Ο Αιέμαλδξνο, επεηδή     αδπλαηνύζε          λα βξεη  ηε ιύζε  ηνπ δεζκνύ, 
 
νὐθ   δὲ    ἤζειε     πεξηηδεῖλ    ἄιπηνλ,  
θαη   δελ    ήζειε  λα ηνλ αθήζεη  άιπην, 
  
κή       θαὶ  ηνῦην ἐξγάζεηαη  ἐο ηνὺο πνιινὺο   ηηλα     θίλεζηλ,  
κήπσο θαη   απηό πξνθαιέζεη    ζην       πιήζνο   θάπνηα αλαηαξαρή, 
 
παίζαο               ηῷ μίθεη  δηέθνςε ηὸλ δεζκὸλ θαὶ  ἔθε   ιειύζζαη.  
αθνύ ρηύπεζε κε ην μίθνο    έθνςε   ην    δεζκό   θαη   είπε όηη ιύζεθε. 
 
Ἀπειιάγε δ’        νὖλ    ἀπὸ ηῆο ἁκάμεο αὐηόο  ηε θαὶ νἱ    ἀκθ' αὐηὸλ 
Απνκαθξύλζεθε, ινηπόλ, από ηελ  άκαμα   ν ίδηνο     θαη   νη ζύληξνθνί ηνπ 
 
ὡο                   ηνῦ  μπκβεβεθόηνο  ηνῦ ινγίνπ  ἐπὶ ηῇ ιύζεη ηνῦ δεζκνῦ.  
κε ηελ ηδέα όηη  είρε   εθπιεξσζεί     ν ρξεζκόο    γηα  ηε  ιύζε  ηνπ  δεζκνύ. 
 
Καὶ     γὰξ      θαὶ  ηῆο λπθηὸο ἐθείλεο  
Καη πξάγκαηη  θαη    ηε   λύρηα    εθείλε 
 
βξνληαί ηε θαὶ  ζέιαο   ἐμ νὐξαλνῦ                  ἐπεζήκελαλ· 
βξνληέο      θαη  ιάκςε από ηνλ νπξαλό έδσζαλ ζεκείν επηδνθηκαζίαο· 
 
θαὶ ἐπὶ ηνύηνηο  Ἀιέμαλδξνο      ηῇ ὑζηεξαίᾳ              ἔζπε                 ζενῖο 
γη’ απηό ην ιόγν ν Αιέμαλδξνο ηελ επόκελε κέξα πξόζθεξε ζπζία  ζηνπο ζενύο 
 
ηνῖο θήλαζη              ηά ηε ζεκεῖα  θαὶ    ηὴλ        ιύζηλ   ηνῦ  δεζκνῦ. 
πνπ ηνπ θαλέξσζαλ  ηα  ζεκάδηα    θαη  ηνλ ηξόπν ιύζεο  ηνπ   δεζκνύ. 
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Εξκελεπηηθά ζρόιηα  

Γόξδηνλ: Η πξσηεύνπζα ηεο Μεγάιεο Φξπγίαο, πνπ βξηζθόηαλ θνληά ζηνλ Σαγγάξην 

πνηακό (ζηα βάζε ηεο Μηθξάο Αζίαο). Σηελ αθξόπνιή ηεο ππήξραλ ηα αλάθηνξα θαη ε 

άκαμα ηνπ Γνξδίνπ, παηέξα ηνπ ζξπιηθνύ βαζηιηά Μίδα, ε νπνία είρε πξνζθεξζεί σο 

αθηέξσκα ζηνλ Γία. Η παξάδνζε έιεγε πσο όπνηνο έιπλε ηνλ γόξδην δεζκό ζα γηλόηαλ 

θύξηνο ηεο Αζίαο.  

παίζαο ηῷ μίθεη: Σύκθσλα κε ηνλ Αξηζηόβνπιν, ν νπνίνο ζπκκεηείρε ζηελ εθζηξαηεία 

θαη έδεζε από θνληά ηα γεγνλόηα, ν Αιέμαλδξνο δελ έθνςε ηνλ δεζκό κε ην μίθνο, αιιά 

αθαίξεζε ην κεγάιν μύιηλν θαξθί πνπ ηνλ ζπγθξαηνύζε. Τελ εθδνρή απηή αλαθέξεη θαη 

ν Αξξηαλόο. Ωο κεηαγελέζηεξνο όκσο (γξάθεη ην έξγν ηνπ πέληε αηώλεο κεηά ηνλ 

ζάλαην ηνπ Αιεμάλδξνπ βαζηδόκελνο ζε πξνγελέζηεξα ζρεηηθά έξγα), αθεγείηαη θαη ηελ 

εθδνρή ηεο θνπήο ηνπ δεζκνύ κε μίθνο, πνπ ηνλίδεη ηελ απνθαζηζηηθόηεηα ηνπ λεαξνύ 

ζηξαηειάηε.  

κή ηηλα θαὶ ηνῦην ἐο ηνὺο πνιινὺο θίλεζηλ ἐξγάζεηαη: Δλδερόκελε απνηπρία ηνπ 

Αιεμάλδξνπ ίζσο εξκελεπόηαλ σο έλδεημε αδπλακίαο, ηελ νπνία ζα έζπεπδαλ λα 

εθκεηαιιεπηνύλ νξηζκέλνη ππνθηλώληαο εμέγεξζε ελαληίνλ ηνπ. 

 

 

Εξσηήζεηο θαηαλόεζεο 

1. Γηαηί ζέιεζε ν Αιέμαλδξνο λα ιύζεη ην γόξδην δεζκό;  

2. Πνηεο δπζθνιίεο παξνπζίαδε ην εγρείξεκα ηνπ Αιέμαλδξνπ θαη πώο ηηο μεπέξαζε ν 

λεαξόο βαζηιηάο;  

3. Πώο απνδεηθλύεηαη από ην θείκελν ε πίζηε ηνπ Αιέμαλδξνπ ζηα ζετθά ζεκάδηα θαη 

ζηνπο ρξεζκνύο;  
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Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ 

1. Αύμεζε 

Σηνπο ηζηνξηθνύο ρξόλνπο ηεο νξηζηηθήο (παξαηαηηθόο, αόξηζηνο, 

ππεξζπληέιηθνο) ηα ξήκαηα παίξλνπλ ζηελ αξρή ηνπ ζέκαηνο 

αύμεζε. Η αύμεζε δειώλεη ην παξειζόλ θαη είλαη δύν εηδώλ: 

ζπιιαβηθή θαη ρξνληθή. 

 

 πιιαβηθή αύμεζε:  

Παίξλνπλ ηα ξήκαηα πνπ αξρίδνπλ από ζύκθσλν. Έρνπκε ηελ 

πξνζζήθε ελόο ἐ πξηλ από ην ζέκα. 

π.ρ. ιύσ  ἔ-ιπ-νλ,  γξάθσ  ἔ-γξαθ-νλ 

 

 Χξνληθή αύμεζε:  

Παίξλνπλ ξήκαηα πνπ αξρίδνπλ από θσλήελ ή δίθζνγγν. Έρνπκε 

ηελ κεηαηξνπή ηνπ αξρηθνύ θσλεέληνο ζε άιιν θσλήελ. 

α, ε   ε         ἀθνύσ  ᾔθνπνλ,  ἐιπίδσ  ᾔιπηδνλ 

αη, εη  ῃ        αἰζζάλνκαη  ᾐζζαλόκελ,  εἰθάδσ  ᾔθαδνλ 

ν  σ             ὁξίδσ  ὥξηδνλ     

νη  ῳ            νἰθηίξσ  ᾤθηηξνλ 

η, π  η, π        ἱθεηεύσ  ἱθέηεπνλ,  ὑβξίδσ  ὕβξηδνλ 

απ, επ  επ   αὐμάλσ  εὔμαλνλ,   εὕξίζθσ  εὕξηζθνλ 

 

 

Αύμεζε ζηα ζύλζεηα ξήκαηα: 

 Αλ ην α΄ ζπλζεηηθό είλαη πξόζεζε, ηόηε ε αύμεζε είλαη εζσηεξηθή. 

Πξνζέζεηο: εἰο, ἐλ, ἐθ, ἐμ, πξό, πξνο, ζύλ, δηά, θαηά, κεηά, παξά, ἀκθί, 

ἀληί, ἐπί, πεξί, ἀπό, ὑπό, ὑπέξ 

π.ρ. εἰζθέξσ  εἰζέθεξνλ,  ζπλάγσ  ζύλεγνλ, δηαπξάηησ  δηέπξαηηνλ 

 Αλ ην α΄ ζπλζεηηθό δελ είλαη πξόζεζε, ηόηε ε αύμεζε κπαίλεη ζηελ αξρή 

ζαλ λα ήηαλ απιό ξήκα. 

π.ρ. κπζνινγῶ  ἐκπζνιόγνπλ 

 

 

α ε 

ε  ε 

ν σ 
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2. Οξηζηηθή παξαηαηηθνύ ηνπ ξήκαηνο εἰκί 

 α.ε λ.ε 

ἐγώ 
ζύ 
νὗηνο/αὕηε, ηνῦην 
ἡκεῖο 
ὑκεῖο 
νὗηνη/αὗηαη/ηαῦηα 

ἦ θαη ἦλ 
ἦζζα 
ἦλ 
ἦκελ 
ἦηε θαη ἦζηε 
ἦζαλ 

ήκνπλ 
ήζνπλ 
ήηαλ 
ήκαζηαλ 
ήζαζηαλ 
ήηαλ 

 

 

  

Παξαηεξήζεηο: 

 Τν ηειεπηαίν θσλήελ ησλ πξνζέζεσλ ησλ ζύλζεησλ ξεκάησλ εθζιίβεηαη 

κπξνο ζηελ αύμεζε. 

π.ρ. δηαθέξσ  δηέθεξνλ, επηδηώθσ  ἐπεδίσθνλ 

*Εμαίξεζε απνηεινύλ νη πξνζέζεηο πεξί θαη πξν, νη νπνίεο δηαηεξνύλ ην 

η θαη ην ν αληίζηνηρα. 

π.ρ. πξνιέγσ  πξνέιεγνλ, πεξηηεηρίδσ  πεξηεηείρηδνλ 

 Η πξόζεζε εθ γίλεηαη εμ κπξνζηά από θσλήελ. 

π.ρ. ἐθπέκπσ  ἐμέπεκπνλ 

 Αλ κεηά ηελ έθζιηςε ηνπ θσλεέληνο ηεο πξόζεζεο απνκέλεη ζύκθσλν θ, 

π, η θαη ην ξήκα ηνπ β΄ ζπλζεηηθνύ δαζύλεηαη, ηόηε ην θ γίλεηαη ρ, ην π 

γίλεηαη θ, θαη ην η γίλεηαη ζ. 

π.ρ. ἐπί + ὁξκῶ = ἐθνξκῶ, κεηά + αὕξην = κεζαύξην 

 Τα ξήκαηα πνπ αξρίδνπλ από ῥ δηπιαζηάδνπλ ην ζύκθσλν κεηά ηελ 

αύμεζε. 

π.ρ. ῥίπησ  ἔξξηπηνλ 
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3. Οξηζηηθή παξαηαηηθνύ θαη ανξίζηνπ Ε.Φ. βαξύηνλσλ ξεκάησλ 

π.ρ. ιύ-ω  ἐ-ιπ-ον θαη ἔ-ιπ-ζ-α 

ιπ: ζέκα 

ἐ: αύμεζε 

-σ 

-νλ      θαηαιήμεηο 

-α 

ζ: ρξνληθόο ραξαθηήξαο 

 

 

Παξαηαηηθόο Αόξηζηνο 

α.ε λ.ε α.ε λ.ε 

ἔ-ιπ-νλ 
ἔ-ιπ-εο 
ἔ-ιπ-ε (λ) 
ἐ-ιύ-νκελ 
ἐ-ιύ-εηε 
ἔ-ιπ-νλ 

έιπλα 
έιπλεο 
έιπλε 
ιύλακε  
ιύλαηε 
έιπλαλ 

ἔ-ιπ-ζ-α 
ἔ-ιπ-ζ-αο 
ἔ-ιπ-ζ-ε(λ) 
ἐ-ιύ-ζ-ακελ 
ἐ-ιύ-ζ-αηε 
ἔ-ιπ-ζ-αλ 

έιπζα 
έιπζεο 
έιπζε 
ιύζακε 
ιύζαηε 
έιπζαλ 

Ο Παπατατικόρ και ο 

Αόπιστορ έσοςν κάτι 

κοινό! Μην το ξεσνάρ! 

Την αύξηση!!! 
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