
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 
 
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ο άνδρας και η γυναίκα είναι ομότιμοι 
 
Ου δέχομαι ταύτην την νομοθεσίαν, ουκ επαινώ την συνήθειαν. Άνδρες ησαν οι νομοθετούντες, διά 
τούτο κατά γυναικών η νομοθεσία  επεί και τοις πατράσιν υπ’ εξουσίαν δεδώκασι τά τέκνα, τό δέ 
ασθενέστερον, αθεράπευτον είασαν. Θεός δέ ουχ ούτως  αλλά, « Τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα 
σου », ήτις εστίν εντολή πρώτη, « ίνα ευ σοι γένηται », εν επαγγελίαις κείμενη { … }. Ορατε τό ίσον 
της νομοθεσίας. Εις ποιητής ανδρός καί γυναικός, εις χους αμφότεροι, εικών μία, νόμος εις, θάνατος 
εις, ανάστασις μία. Ομοίως εξ ανδρός καί γυναικός γεγόναμεν  εν χρέος παρά των τέκνων τοις 
γονευσιν οφείλεται. Πως ουν σύ σωφροσύνην μέν απαιτεις, ουκ αντεισφέρεις δέ;  πως, ο μή δίδως, 
αιτεις πως ομότιμον σωμα ών, ανίσως νομοθετεις; Ει δέ τά χείρω σκοπείς  ημαρτεν η γυνή, τούτο καί ο 
Αδάμ  αμφοτέρους ο οφις ηπάτησεν. Ου τό μέν ασθενέστερον ευρέθη, τό δέ ισχυρότερον. Αλλά τά 
βελτίω λογίζη; αμφοτέρους σώζει Χριστός τοις πάθεσιν. Υπέρ ανδρός σάρξ εγένετο; τουτο καί υπέρ 
γυναικός. 
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Β. Παρατηρήσεις  
1. Να μεταφράσετε το τμήμα του κειμένου από « Ου δέχομαι…….οφείλεται »       ( 4 μον. ) 
 
2. α. Πως εξηγεί ο συγγραφέας την άνιση στάση της κοινωνίας ανάμεσα στον άντρα και την γυναίκα;   
(2 μον) 
 
β. Πως υποστηρίζει την αμοιβαία συζυγική πίστη;    ( 2 μον. ) 
 
3. α. Να σχηματίσετε τέσσερα σύνθετα ουσιαστικά στη Νέα Ελληνική, έχοντας ως δεύτερο συνθετικό 
τους το  { - δόση }.   ( 2 μον. ) 
 
β. Να σχηματίσετε τέσσερις προτάσεις με καθεμία από τις λέξεις:  
 
     δωροδοκώ , ενδίδω , δωρητής , ανένδοτος    ( 2 μον. ) 
 
 
4. α. Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά με τους ρηματικούς τύπους που ζητούνται:  (2 μον. ) 
 
εγένετο: ( γίγνομαι )………………………………….β΄ ενικό, Προστκ. Αορίστου β΄, Μ. Φ. 
 
όρα ( οράω > ω ) …………………………………….α΄ προς. Ενικού, Ευκτ. Ενεστ., Ε.Φ. 
 
ευρέθη ( ευρίσκομαι )……………………………………γ΄ ενικό, Υποτακτική, Παθ. Αορίστου 
 
επαινέω > ω …………………………………….απαρέμφ. Ενεστ., Ε. Φ.  
 
β. «Ου τό μέν ασθενέστερον ευρέθη, τό δέ ισχυρότερον » 
Να ξαναγράψετε την πρόταση μεταφέροντας τα επίθετα στον Υπερθετικό βαθμό.    ( 2 μον. ) 
 
 
5. α. Ν’ αναγνωρίσετε το είδος των υπογραμμισμένων δευτ/σών προτάσεων του κειμένου και να βρείτε 
το συντακτικό τους ρόλο.     ( 2 μον. ) 
 
β. Να μετατραπεί η Ενεργητική σύνταξη σε Παθητική στις παρακάτω προτάσεις 
 
• Οι Πλαταιεις τούς τριακοσίους Θηβαίους εφόνευσαν. 
 
• Ο Θεμιστοκλης έπεμψε τήν επιστολήν.                       ( 2 μον. ) 
 


