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Ναζιανζηνού
[Ου δέχομαι ταύτην την νομοθεσίαν, ουκ επαινω την συνήθειαν. Άνδρες
ήσαν οι νομοθετουντες, διά τουτο κατά γυναικων η νομοθεσία επί και
τοις πατράσιν υπ’ εξουσίαν δεδώκασιν τα τέκνα, το δε ασθενέστερον,
αθεράπευτον είασαν. Θεός δε ουχ ούτως αλλά, «Τίμα τον πατέρα σου
και την μητέρα σου», ήτις εστίν εντολή πρώτη, «ίνα ευ σοι γένηται»,
εν απαγγελίαις κειμένη. Ορατε το ίσον της νομοθεσίας. Εις ποιητής
ανδρός και γυκαικός, εις χους αμφότεροι, εικών μία, νόμος εις, θάνατος
εις, ανάστασις μία. Ομοίως εξ ανδρός και γυναικός γεγόναμεν εν χρέος
παρά των τέκνων τοις γονευσιν οφείλεται.] Πως ουν σωφροσύνην μεν
απαιτεις, ουκ αντεισφέρεις δε; Πως, ο μη διδως, αιτεις; Πως ομότιμον
σωμα ων, ανίσως νομοθετεις; Ει δε τα χείρω σκοπεις ήμαρτεν η γυνή,
τουτο και ο Αδάμ
αμφοτέρους ο όφις ηπάτησεν. Ου το μεν
ασθενέστερον ευρέθη, το δε ισχυρότερον. Αλλά τα βελτίω λογίζει;
Αμφοτέρους σώζει Χριστός τοις πάθεσιν. Υπέρ ανδρός σάρξ εγένετο;
τουτο και υπέρ γυναικός.
Κείμ. Δ, «ΑΘΛΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ», Ευριπίδης, «Μήδεια»
Πάντων δ’ όσ’ εστ’ έμψυχα και γνώμην έχει
γυναικες εσμέν αθλιώτατον φυτόν
ας πρωτα μεν δει χρημάτων υπερβολη
πόσιν πρίασθαι, δεσπότην τε σώματος
λαειν κακου γαρ τουτ’ ετ’ άλγιον κακόν.
Καν τωδ’ αγών μέγιστος, ή κακόν λαβειν
Ή χρηστόν. Ου γαρ ευκλεεις απαλλαγαί
Γυναιξίν, ουδ’ οιον τ’ ανήνασθαι πόσιν.
ΙΙ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.
Από το κείμενο Α να μεταφράσετε το τμήμα: «Ου δέχομαι
ταύτην την νομοθεσίαν.... οφείλεται».
2.
α) Με βάση ολόκληρο το κείμενο Α να απαντήσετε στο εξής:
Με ποιες θεολογικές αποδείξεις θεμελιώνει ο συγγραφέας
την ισοτιμία των δύο φύλων;
β) Ποια είναι η θέση της γυναίκας μέσα στο γάμο, σύμφωνα
με τα κείμενα Α΄ και Δ΄ ;

3.

α) Να συνδυάσετε τις λέξεις της στήλης Α΄ με τις συνώνυμές
τους από τη στήλη Β΄:
Α΄
Β΄
α. ανελλιπής
1. αδύνατος
β. συνεσταλμένος
2. αλαζόνας
γ. θεμιτός
3. σταθερός
δ. φερέγγυος
4. ανυποχώρητος
ε. υπερόπτης
5. αδιάκοπος
στ. ευσταθής
6. δίκαιος
ζ. ανένδοτος
7. ντροπαλός
η. λιποβαρής
8. έμπιστος

β) Να σχηματίσετε προτάσεις με τις λέξεις: ασύδοτος –η -ο,
μετάσταση, ανεξίτηλος –η-o, παραφέρομαι.
4.
α) Επαινέω-ω: να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο σε όλες τις
εγκλίσεις του ενεστώτα (χωρίς το απαρέμφατο και τη μετοχή).
Ήμαρτεν: να γράψετε το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο σε
όλες τις εγκλίσεις του αορίστου β΄ (χωρίς το απαρέμφατο και τη μετοχή).
β) Ασθενέστερον, ισχυρότερον: να γράψετε τα παραθετικά
αυτών των επιθέτων και στους άλλους δύο βαθμούς, χωρίς να αλλάξετε
πτώση, γένος και αριθμό.
ΘΕΤΙΚΟΣ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ
ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ
.............................
ασθενέστερον
...............................
.............................
ισχυρότερον
..............................
5.
α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους από
το κείμενο Α:
την νομοθεσίαν: είναι............................ στο ...............................
εν απαγγελίαις: είναι...............................που δηλώνει ................................
άνδρες: είναι .............................. στο .............................................
Χριστός: είναι ............................. στο ............................................
β) Να αναγνωρίσετε ως προς το είδος τους τις παρακάτω
δευτερεύουσες προτάσεις από το κείμενο Α:
«ήτις εστίν εντολή πρώτη»
«ίνα ευ σοι γένηται»
«ό μη δίδως»
«Ει δε τα χείρω σκοπεις»
(* Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στην κόλλα αναφοράς)

