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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Παυσανίας, Ἑλλάδος Περιήγησις 5.6.7-8 (διασκευή) 

Κατὰ δὲ τὴν ἐς Ὀλυμπίαν ὁδὸν ἔστιν ὄρος πέτραις ὑψηλαῖς ἀπότομον, 
Τυπαῖον καλούμενον. Κατὰ τούτου τὰς γυναῖκας Ἠλείοις ἐστὶν ὠθεῖν νόμος, 
ἢν φωραθῶσιν ἐς τὸν ἀγῶνα ἐλθοῦσαι τὸν Ὀλυμπικὸν ἢ καὶ ὅλως ἐν ταῖς 
ἀπειρημέναις σφίσιν ἡμέραις διαβᾶσαι τὸν Ἀλφειόν. Οὐ μὴν οὐδὲ ἁλῶναι 
λέγουσιν οὐδεμίαν, ὅτι μὴ Καλλιπάτειραν μόνην, ἣ ὑπό τινων καὶ Φερενίκη 
καλεῖται. Αὕτη προαποθανόντος αὐτῇ τοῦ ἀνδρός, ἐξεικάσασα αὑτὴν τὰ 
πάντα ἀνδρὶ γυμναστῇ, ἤγαγεν ἐς Ὀλυμπίαν τὸν υἱὸν μαχούμενον· νικῶντος 
δὲ τοῦ Πεισιρόδου, τὸ ἔρυμα ἐν ᾧ τοὺς γυμναστὰς ἔχουσιν ἀπειλημμένους, 
τοῦτο ὑπερπηδῶσα ἡ Καλλιπάτειρα ἐγυμνώθη. Φωραθείσης δὲ ὅτι εἴη γυνή, 
ταύτην ἀφιᾶσιν ἀζήμιον καὶ τῷ πατρὶ καὶ ἀδελφοῖς αὐτῆς καὶ τῷ παιδὶ αἰδῶ 
νέμοντες –ὑπῆρχον δὴ ἅπασιν αὐτοῖς Ὀλυμπικαὶ νῖκαι– ἐποίησαν δὲ νόμον 

ἐς τὸ ἔπειτα ἐπὶ τοῖς γυμνασταῖς γυμνοὺς σφᾶς ἐς τὸν ἀγῶνα ἐσέρχεσθαι. 

ΘΕΜΑΤΑ  
(όλες οι απαντήσεις να μεταφερθούν στο χαρτί σας) 

 
1α) Τι προέβλεπε ο νόμος των Ηλείων για τις γυναίκες κατά τη 

διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων ;  (3 μονάδες) 
 
1β) Να αφηγηθείτε με λίγα λόγια την περιπέτεια της 

Καλλιπάτειρας ;  (4 μονάδες) 
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2α) Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις με την 
κατάλληλη λέξη από τις ακόλουθες (κάνοντας τις 
απαραίτητες αλλαγές σε πτώση, αριθμό ή γένος): 
φυγόπονος, φευγαλέος, αναπόφευκτος, φυγόδικος, 
φοροφυγάς  

α) Η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος επέβαλε μεγάλα πρόστιμα σε 
δέκα ………………………… ιδιοκτήτες καταστημάτων.  

β) Έριξα μια ……………………… ματιά στις βιτρίνες των 
καταστημάτων καθώς γυρνούσα από τη δουλειά στο σπίτι.  

γ) Ο ……………………… μαθητής αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα 
κάθε φορά που καλείται να κάνει επανάληψη στη διδαχθείσα 
ύλη.  

δ) Ο ………………………………… κακοποιός καταδικάστηκε ερήμην του 
σε δέκα χρόνια κάθειρξης.  

ε) Η αποτυχία του στις εξετάσεις ήταν ………………………………, αφού 
δεν είχε προετοιμαστεί καθόλου σωστά.  

(2  μονάδες) 
 
2β) Να γράψετε μία πρόταση με τις ακόλουθες ώστε να 

φαίνεται η σημασία τους: καταφύγιο, αποφεύγω  (1 
μονάδα) 

 
3α)  Να κλιθούν οι συνεκφορές στον αριθμό που σας δίνονται 

(3 μονάδες) :  
-  πᾶσα μήτηρ 
-  οἱ εὐδαίμονες πατέρες   
-  οἱ εὐσεβεῖς ἄνδρες  
 
β)  Να συμπληρὠσετε τον πίνακα(2 μονάδες) :   

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 
  βλάπτοιεν  
   κόψατε 
κωλύσετε     
διέγραψαν     

 
4α)  Στις ακόλουθες προτάσεις:  
i) να εντοπίσετε τα αντικείμενα των ρημάτων  
i i) να χαρακτηρίσετε τα ρήματα: μονόπτωτα ή δίπτωτα και  
i ii) να διακρίνετε τα αντικείμενα σε άμεσα και έμμεσα.  
3 μονάδες 
Π.χ. Οἱ τριάκοντα ἡμᾶς πόλεως ἀπεστέρουν. 

- ἀπεστέρουν: δίπτωτο ρήμα  
- ἡμᾶς: άμεσο αντικείμενο 
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- πόλεως: έμμεσο αντικείμενο 
  

1. Δάμων τόν Διόνυσον ἐστεφάνωσε. 
2. Φέρω σοι δῶρα. 
3. Οὗτος λέγει ἡμῖν τήν ἀλήθειαν. 
4. Σωκράτης διδάσκει τούς νέους τήν ἀρετήν 
5. Ἀλκιβιάδης χρήματα ἔλαβε. 
6. Οὐκ ἐρωτῶ σέ τοῦτο. 
 
4β)Στις ακόλουθες προτάσεις να δηλώσετε το είδος της 
μετοχής (2 μονάδες): 
 
1. Κῦρος μισεῖ τούς ἀσεβοῦντας .   
2. Ἀπείρηκα (= κουράστηκα) σέ τόν τυφλόν κηδεύων .  (κηδεύω = 

φροντίζω) 
3. Ἕλλην ὤν ,  τούς Ἕλληνας Ἀλκιβιάδης προύδωκεν (= πρόδωσε) 
4. Γενομένης  εἰρήνης ἡ πόλις ἐσώθη.  
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