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ENOΤΗΤΑ 9 – Η Καλλιπάτειρα 

Ερωτήσεις για την κατανόηση και την εμπέδωση του κειμένου 

 

1.Τι είναι το «Τυπαίον»; 
Κατὰ δὲ τὴν ἐς Ὀλυμπίαν ὁδὸν ἔστιν ὄρος πέτραις ὑψηλαῖς ἀπότομον, 

Τυπαῖον καλούμενον. 

 

2.Ποιο νόμο είχαν οι Ηλείοι και πού αναφερόταν αυτός; 
Κατὰ τούτου τὰς γυναῖκας Ἠλείοις ἐστὶν ὠθεῖν νόμος, ἤν φωραθῶσιν ἐς τὸν 

ἀγῶνα ἐλθοῦσαι τὸν Ὀλυμπικὸν ἤ καὶ ὅλως ἐν ταῖς ἀπειρημέναις σφίσιν 

ἡμέραις διαβᾶσαι τὸν Ἀλφειόν. 

 

3.Ποια γυναίκα συνελήφθη παραβιάζοντας το νόμο αυτό; 
Οὐ μὴν οὐδὲ ἁλῶναι λέγουσιν οὐδεμίαν, ὅτι μὴ Καλλιπάτειραν μόνην, ἥ ὑπό 

τινων καὶ Φερενίκη καλεῖται. 

 

4.Με ποιο τέχνασμα μπήκε αυτή στο στάδιο και γιατί; 
Αὕτη προαποθανόντος αὐτῇ τοῦ ἀνδρός, ἐξεικάσασα αὑτὴν τὰ πάντα ἀνδρὶ 

γυμναστῇ, ἤγαγεν ἐς Ὀλυμπίαν τὸν υἱὸν μαχούμενον. 

 

5.Πότε και πώς αποκαλύφθηκε ότι ήταν γυναίκα; 
νικῶντος δὲ τοῦ Πεισιρόδου, τὸ ἔρυμα ἐν ᾧ τοὺς γυμναστὰς ἔχουσιν 

ἀπειλημμένους, τοῦτο ὑπερπηδῶσα ἡ Καλλιπάτειρα ἐγυμνώθη. 

 

6.Γιατί η Καλλιπάτειρα δεν τιμωρήθηκε; 
Φωραθείσης δὲ ὅτι εἴη γυνή, ταύτην ἀφιᾶσιν ἀζήμιον καὶ τῷ πατρί καὶ ἀδελφοῖς 

αὐτῆς καὶ τῷ παιδί αἰδῶ νέμοντες - ὑπῆρχον δὴ ἅπασιν αὐτοῖς Ὀλυμπικαὶ 
νῖκαι. 

 

7.Ποιο νόμο θέσπισαν οι Ηλείοι για να μην ξανασυμβεί κάτι ανάλογο στο 

μέλλον; 
ἐποίησαν δὲ νόμον ἐς τὸ ἔπειτα ἐπὶ τοῖς γυμνασταῖς γυμνοὺς σφᾶς ἐς τὸν 

ἀγῶνα ἐσέρχεσθαι. 

 

Λεξιλόγιο : 

ὁ/ἡ ἀπότομος, τὸ ἀπότομον = απόκρημνος 

ὠθέω-ῶ = πετώ (πβ. ν.ε. ώθηση, ώση, απωθώ, απωθητικός) 

φωράομαι-ῶμαι = συλλαμβάνομαι επ’ αυτοφώρω (πβ. ν.ε. αυτόφωρος) 

ὅλως = γενικά 

ἁλίσκομαι = συλλαμβάνομαι (πβ. ν.ε. άλωση, αναλώνομαι, αναλώσιμος, 

καταναλώνω, καταναλωτής) 

ἐξεικάζω = μεταμφιέζομαι (πβ. ν.ε. εικασία, εικαστικός) 

τὸ ἔρυμα = ο φράκτης 

ἀφίημι = αφήνω (πβ. ν.ε. άφεση, αφέτης) 
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ὁ/ἡ ἀζήμιος, τὸ ἀζήμιον = ατιμώρητος (πβ. ν.ε. ζημιώνω, ζημία, αζημίωτο) 

ἡ αἰδώς = ο σεβασμός 

νέμω = μοιράζω, αποδίδω (πβ. ν.ε. νόμος, νομός, διανέμω, κατανέμω) 

 

Μετάφραση κειμένου : 

Στο δρόμο για την Ολυμπία υπάρχει ένα απόκρημνο βουνό με ψηλούς 

βράχους, που ονομάζεται Τυπαίο. Οι Ηλείοι έχουν νόμο να πετούν σε 

αυτό τις γυναίκες, αν συλληφθούν επ’ αυτοφώρω να έχουν έρθει για τους 

Ολυμπιακούς αγώνες ή ακόμα και να έχουν περάσει γενικά  τον Αλφειό 

ποταμό κατά τις απαγορευμένες γι’ αυτές μέρες. Ωστόσο, ούτε και λένε 

ότι πιάστηκε καμία, παρά μόνο η Καλλιπάτειρα, που από μερικούς 

ονομάζεται και Φερενίκη. Αυτή, επειδή είχε πεθάνει νωρίτερα ο σύζυγός 

της, αφού μεταμφιέστηκε πλήρως σε άντρα γυμναστή, έφερε (σαν 

γυμναστής) το γιο της στην Ολυμπία για να αγωνιστεί  κι ενώ νικούσε (ο 

γιος της) ο Πεισίροδος, η Καλλιπάτειρα απογυμνώθηκε, καθώς πηδούσε 

πάνω από το φράχτη, με τον οποίο έχουν τους γυμναστές 

περιορισμένους. Όταν αποκαλύφθηκε ότι ήταν γυναίκα, την αφήνουν 

ατιμώρητη αποδίδοντας σεβασμό στον πατέρα της και στα αδέρφια της 

και στο παιδί της – όλοι αυτοί βέβαια είχαν Ολυμπιακές νίκες -,θέσπισαν 

όμως νόμο για τους γυμναστές στο εξής να μπαίνουν γυμνοί για την 

παρακολούθηση των αγώνων. 

 

Μετάφραση παράλληλου κειμένου : 

Η Φερενίκη έφερνε το γιο της για να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς 

αγώνες. Επειδή όμως οι Ελλανοδίκες την εμπόδιζαν να δει τους αγώνες, 

αφού παρουσιάστηκε ενώπιον των αρχών, υπερασπίστηκε τον εαυτό της 

λέγοντας ότι είχε πατέρα και τρεις αδερφούς Ολυμπιονίκες και η ίδια γιο 

αγωνιστή στους Ολυμπιακούς αγώνες · και υπερνίκησε τους 

δημοκρατικούς άρχοντες και το νόμο που απέκλειε τις γυναίκες από τη 

θέα (των αγώνων), κι έτσι είδε τους Ολυμπιακούς αγώνες. 
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ENOΤΗΤΑ 9 – Η Καλλιπάτειρα 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Α.Ερμηνευτικές ερωτήσεις :  
1.Για ποιο λόγο συνελήφθη η Καλλιπάτειρα, αλλά τελικά δεν 

τιμωρήθηκε; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

2.Ποιες κοινές πληροφορίες μάς δίνουν το κείμενο του Παυσανία και το 

κείμενο του Αιλιανού; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Β.Λεξιλογικές ασκήσεις : 

1.Να γράψετε δύο παράγωγα απλά ή σύνθετα της νέας ελληνικής για 

καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
ὠθεῖν διαβᾶσαι ἐξεικάσασα νέμοντες ἐσέρχεσθαι 

     

     

 

2. Να βρείτε στο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς των : 

αγωγός νικητής άλωση λέξη 

    

 

Γ.Γραμματικές ασκήσεις : 

1.Να κλιθούν στον αριθμό που βρίσκονται οι λέξεις του κειμένου: 
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Ονομαστική    

Γενική  τοῦ ἀνδρός  

Δοτική    τῷ πατρί 

Αιτιατική τὸν ἀγῶνα   

Κλητική    

 

2.λέγουσιν, ἔχουσιν : να γράψετε το β΄ ενικό και το γ  ́ πληθυντικό 

πρόσωπο της υποτακτικής και της ευκτικής Ενεστώτα. 

                                Υποτακτική               Ευκτική 

β  ́ενικό 

 

  

  

γ  ́πληθυντικό 

  

  

  

 

Δ.Συντακτικές ασκήσεις : 

1.Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
ὠθεῖν : είναι ……………… στο …………………… 
ἁλῶναι : είναι ………………. στο ……………………. 

οὐδεμίαν : είναι ……………….. στο …………………… 

γυνή : είναι ………………. στο …………………… 

νῖκαι : είναι …………………. στο ………………… 
νόμον : είναι …………………. στο ………………… 

 

2.Να αναγνωρίσετε το είδος των μετοχών και να βρείτε το υποκείμενό 

τους : 
καλούμενον : 

ἐλθοῦσαι : 

ταῖς ἀπειρημέναις : 
προαποθανόντος : 

ἐξεικάσασα : 
μαχούμενον : 

νικῶντος : 
νέμοντες : 
 
 
 

 


