
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΤΑΞΗ Β΄
Όνομα:
Επώνυμο:
Τάξη-Τμήμα:
Αριθμ. Καταλόγου:
Ημερομηνία: 26-5-08
Εισηγήτρια:
Επιτηρητές: 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Η Καλλιπάτειρα

      Κατά δέ τήν ἐς Ὀλυμπίαν ὁδόν ἔστιν ὄρος πέτραις ὑψηλαῖς ἀπότομον, Τυπαῖον
καλούμενον. Κατά τούτου τάς γυναῖκας Ἠλείοις ἐστίν ὠθεῖν νόμος, ἤν φωραθῶσιν ἐς τόν
ἀγῶνα ἐλθοῦσαι τόν Ὀλυμπικόν ἤ καί ὅλως ἐν ταῖς ἀπειρημέναις σφίσιν ἡμέραις 
διαβᾶσαι τόν Ἀλφειόν. Οὐ μήν οὐδέ ἁλῶναι λέγουσιν οὐδεμίαν, ὅτι μή Καλλιπάτειραν 
μόνην, ἥ ὑπό τινων καί Φερενίκη καλεῖται. Αὕτη προαποθανόντος αὐτῇ τοῦ ἀνδρός,
ἐξεικάσασα αὐτήν τά πάντα ἀνδρί γυμναστῇ, ἤγαγεν ἐς Ὀλυμπίαν τόν υἱόν μαχούμενον·  
νικῶντος δέ τοῦ Πεισιρόδου, τό ἔρυμα ἐν ᾧ τούς γυμναστάς ἔχουσιν ἀπειλημμένους, 
τοῦτο ὑπερπηδῶσα ἡ Καλλιπάτειρα ἐγυμνώθη. Φωραθείσης δέ ὅτι εἴη γυνή, ταύτην 
ἀφιᾶσιν ἀζήμιον καί τῷ πατρί καί ἀδελφοῖς αὐτῆς καί τῷ παιδί αἰδῶ νέμοντες - ὑπῆρχον 
δή ἅπασιν αὐτοῖς Ὀλυμπικαί νῖκαι - ἐποίησαν δέ νόμον ἐς τό ἔπειτα ἐπί τοῖς γυμνασταῖς 
γυμνούς σφᾶς ἐς τόν ἀγῶνα ἐσέρχεσθαι.

Παυσανίας, Ἑλλάδος Περιήγησις 5.6.7-8 (διασκευή)
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. α) Ποιος νόμος ίσχυε στους Ηλείους για όποια έγγαμη γυναίκα διέβαινε τον Αλφειό 
κατά το χρόνο τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων;                                                                                                  

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Μονάδες 2                                       
    β) Με ποιο τέχνασμα μπήκε η Καλλιπάτειρα στο στάδιο και πώς αποκαλύφθηκε ότι 
ήταν γυναίκα;                                                              
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Μονάδες 2
    γ) Γιατί οι Ελλανοδίκες δεν τιμώρησαν την Καλλιπάτειρα και ποιο νόμο ψήφισαν μετά 
από όσα συνέβησαν με αυτήν;                           



………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Μονάδες 2
2. α) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με τα συνώνυμά τους στη στήλη Β:

Α Β
1. λογοδοτώ α. υπάκουος
2. κόσμιος β. θυμώνω
3. καλόπιστος γ. αδράνεια
4. πειθήνιος δ. ευκολόπιστος
5. καλοπιάνω ε. απολογούμαι
6. πεισμώνω στ. κολακεύω
7. απραξία ζ. ενοχλητικός
8. φορτικός η. ευπρεπής 

                                                                           
Αντιστοίχιση: 1.      2.     3.     4.     5.     6.     7.     8.                                                        Μονάδες 2

    β) Να χωρίσετε τις παρακάτω σύνθετες λέξεις της αρχαίας ελληνικής στα συνθετικά
τους μέρη και να δηλώσετε αν αυτά είναι λέξεις κλιτές ή άκλιτες:

σύνθετη λέξη α΄ συνθετικό κλιτή/άκλιτη β΄ συνθετικό κλιτή/άκλιτη
διαβαίνω
ὑπερπηδῶ
ἀζήμιος
Φερενίκη
ἐσέρχομαι

Μονάδες 2     
3. α) Οι παρακάτω τύποι να μεταφερθούν στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:

ὂρος
τάς γυναῖκας
τόν ἀγῶνα
τοῦ ἀνδρός
ἀνδρί 
τό ἒρυμα
τῷ πατρί
τῷ παιδί

Μονάδες 2.5
β) Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τους κατάλληλους τύπους των ρημάτων στην 

υποτακτική και την ευκτική (στη φωνή, το χρόνο και το πρόσωπο που δίνονται):



Οριστική Υποτακτική Ευκτική

ἐστίν εἲη
λέγουσιν
ἐποίησαν

                                          Μονάδες 2.5

4. α) Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι:

i. Αὓτη ἢγαγεν τόν υἱόν ἐς Ὀλυμπίαν.
ii. Ἡ Καλλιπάτειρα ἐγυμνώθη.

iii. Οἱ Ἑλλανοδίκαι νέμουσιν αἰδῶ τῷ πατρί.
iv. Ἡ Καλλιπάτειρα καλεῖται Φερενίκη.

τόν υἱόν:                   είναι ……………………. στο …………………………… .
Ἡ Καλλιπάτειρα: είναι ……………………. στο …………………………… .
αἰδῶ:                       είναι ……………………. στο …………………………… .
τῷ πατρί:              είναι ……………………. στο …………………………… .
Φερενίκη:             είναι ……………………. στο …………………………… .

Μονάδες 2.5

   β) Στις παρακάτω προτάσεις να αναγνωρίσετε το είδος των μετοχών, να δηλώσετε το 
υποκείμενό τους και να τις χαρακτηρίσετε ως συνημμένες ή απόλυτες:

 Προαποθανόντος τοῦ ἀνδρός αὓτη ἢγαγεν τόν υἱόν ἐς Ὀλυμπίαν.
……………………………………………………………………………………………………

            ……………………………………………………………………………………………………
 Οἱ Ἑλλανοδίκαι ταύτην ἀφιᾶσιν ἀζήμιον καί τῷ πατρί καί ἀδελφοῖς αὐτῆς καί τῷ 

παιδί αἰδῶ νέμοντες.
……………………………………………………………………………………………………

            ……………………………………………………………………………………………………

Μονάδες 2.5

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Η Διευθύντρια                                                                                                      Οι εισηγήτριες


