ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α΄Ο ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ «ΟΜΟΤΙΜΟΙ»
Ού δέχομαι ταύτην την νομοθεσίαν, ούκ έπαινώ την συνήθειαν.
Ανδρες ήσαν οί νομοθετούντες, δια τούτο κατά γυναικών ή νομοθεσία. έπεί και τοίς
πατράσιν ύπ΄έξουσίαν δεδώκασι τα τέκνα, το δε άσθενέστερον, άθεραύπευτον είασαν.
Θεός δε ούχ ούτως. αλλά, «Τίμα τον πετέρα σου και την μητέρα σου «, ήτις εστίν έντολή πρώτη, «ίνα εύ σοι
γένηται»,έν έπαγγελίαις κειμένη {….} ‘ Οράτε το ίσον της νομοθεσίας.
Είς ποιητής άνδρός και γυναικός, είς χούς ‘αμφότεροι, είκών μία, νόμος είς, θάνατος είς, άνάστασις μία.
΄Ομοίως έξ ανδρός και γυναικός γεγόναμεν , έν χρέος παρά των τέκνων τοίς γονεύσι όφείλεται.
Πως ούν σύ σωφροσύνην μέν άπαιτείς, ούκ άντεισφέρεις δε? πώς, ‘ο μη δίδως, αίτείς?
πώς όμότιμον σώμα ών, ανίσως νομοθετείς? Εί δε τά χείρω σκοπείς. ‘ημαρτεν ή γυνή, τούτο και ο Αδάμ.
αμφότερους ό όφις ήπάτησεν. Ού το μέν άσθενέστερον εύρέθη, το δε ίσχυρότερον.Αλλά τά βελτίω λογίζη?
άμφότερους σώζει Χριστός τοις πάθεσιν.
Υπέρ άνδρός σάρξ έγένετο? τούτο και υπέρ γυναικός.
Γρηγόριος Ναζιανζηνός, Λόγος ΛΖ΄6-7
Δ.-ΑΘΛΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Πάντων δ΄ός΄έστ’ ‘εμψυχα και γνώμην έχει
γυναίκες ‘εσμέν ‘αθλιώτατον φυτόν.
άς πρώτα μέν δεί χρημάτων ύπερβολή
πόσιν πρίασθαι,σεσπότην τε σώματος
λαβείν. κακού γάρ τούτ΄έτ΄άλγιον κακόν.
Κάν τωδ΄άγών μέγιστος, ή κακόν λαβείν
ή χρηστόν. Ού γάρ ευκλεείς άπαλλαγαί
γυναιξίν, ουδ΄οίον τα΄ανήνασθαι πόσιν.
Ευριπίδης, Μήδεια.
Β.- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α.- 1) «Ού δέχομαι…….όφείλεται»: να μεταφράσετε το κείμενο.
2)α.Με ποια επιχειρήματα ο συγγραφέας υποστηρίζει τη θέση του για την ισοτιμία
των δύο φύλων?
β.Με βάση τα δύο κείμενα να περιγράψετε τη θέση της γυναίκας στις κοινωνίες
του 5ου αιων.π.Χ., του 4ου αιων.μ.Χ. και στη σύγχρονη εποχή.
Β.- 1)Να βρείτε μέσα από το κείμενο ομόρριζα των παρακάτω λέξεων:
ανάθεση-κάτοψη-υφίσταμαι-ανωφερής.
2)Να σχηματίσετε προτάσεις με τις λέξεις :
κατατακτήριος, βολιδοσκοπώ, υπολείπομαι, συστολή.
Γ.- 1)εγένετο- αίτείς: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των τύπων.
2)ευρέθη: να γίνει χρονική αντικατάσταση του τύπου.
3)τα βελτίω: να γραφούν οι αντίστοιχοοι τύποι στους άλλους βαθμούς του επιθέτου.
4)το ασθενέστερον:να γράψετε τους τρείς βαθμούς του αντίστοιχου επιρρήματος.
./.
-2Δ.-1) «Τίμα…………..’ηπάτησεν» :Να βρείτε τις δευτερεύουσες προτάσεις και να
τις χαρακτηρίσετε ως προς το είδος και το συντακτικό τους ρόλο.
2)Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι λέξεις του κειμένου :
‘ανδρός- τοίς πάθεσιν- ‘ων- δια τούτο.

