Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις περιόδου Ιουνίου
στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών
ΘΕΜΑΤΑ
Α. Κείμενο:

Ενότητα 11η

Ο ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ «ΟΜΟΤΙΜΟΙ»
Ου δέχομαι ταύτην την νομοθεσίαν, ουκ επαινώ την συνήθειαν.
Άνδρες ήσαν οι νομοθετούντες, δια τούτο κατά γυναικών η νομοθεσία˙ επεί και τοις πατράσιν υπ’ εξουσίαν δεδώκασι τα τέκνα, το δε
ασθενέστερον, αθεράπευτον είασαν. Θεός σε ουχ ούτως˙ αλλά, «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου», ήτις εστίν εντολή πρώτη,
«ίνα εύ σοι γενήται», εν επαγγελίαις κειμένη […]. Οράτε το ίσον της
νομοθεσίας. Εις ποιητής ανδρός και γυναικός, εις χους αμφότεροι,
εικών μία, νόμος είς, θάνατος είς, ανάστασις μία. Ομοίως εξ ανδρός
και γυναικός γεγόναμεν˙ έν χρέος παρά των τέκνων τοις γονεύσιν
οφείλεται. Πώς ούν συ σωφροσύνην μεν απαιτείς, ουκ αντεισφέρεις
δε; πώς, ο μη δίδως, αιτείς; πώς ομότιμον σώμα ών, ανίσως νομοθετείς; Ει δε τα χείρω σκοπείς˙ ήμαρτεν η γυνή, τούτο και ο Αδάμ˙
αμφοτέρους ο όφις ηπάτησεν. Ου το μεν ασθενέστερον ευρέθη, το
δε ισχυρότερον. Αλλά τα βελτίω λογίζη; αμφοτέρους σώζει Χριστός
τοις πάθεσιν. Υπέρ ανδρός σάρξ εγένετο; τούτο και υπέρ γυναικός.
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Β. Ερωτήσεις:
I. Από το παραπάνω κείμενο να μεταφραστεί το τμήμα: «Ου δέχομαι… τοις γονεύσιν
οφείλεται»
II. α) Πώς εξηγεί ο συγγραφέας την άνιση στάση της κοινωνίας απέναντι στον άνδρα
και στη γυναίκα;
β) Ποια θεολογικά επιχειρήματα προβάλλει, για να θεμελιώσει την αντίθετη θέση
του;
III. α) Να συνθέσετε τα ρήματα ίσταμαι και δίδω με τις προθέσεις εκ και παρά και από
τα νέα ρήματα να σχηματίσετε από ένα παράγωγο ουσιαστικό ή επίθετο.
β) Να σχηματίσετε προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις: λιποψυχία, καταστολή, κατάφωρος, διορατικός.
IV. α) είασαν, ήμαρτεν, ευρέθη, οράτε: Να μεταφέρετε τα παραπάνω ρήματα στην υποτακτική του ίδιου χρόνου και στο ίδιο πρόσωπο.

β) ομοίως, ευ, ασθενέστερον, χείρω: τα παραπάνω επίθετα και επιρρήματα να τοποθετηθούν στο βαθμό που ανήκουν και να γραφούν και οι άλλοι βαθμοί. (Τα επίθετα να γραφούν στο ίδιο γένος, αριθμό και πτώση.)
V. α) «Θεός δε ουχ…κειμένη» : Να χωρίσετε την περίοδο σε προτάσεις και να τις χαρακτηρίσετε.
β) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις: τα τέκνα, εικών, ομοίως,
ομότιμον.

