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       Ἀριστοτέλους, Πολιτικά, 1,12, 1253a29-39 

ἐπειδὴ δὲ καὶ τούτοις χρόνος ἦλθεν εἱμαρμένος γενέσεως, τυποῦσιν αὐτὰ θεοὶ γῆς ἔνδον ἐκ 

γῆς καὶ πυρὸς μείξαντες καὶ τὦν ὅσα πυρὶ καὶ γῆ κεράννυται. Ἐπειδὴ δ’ ἄγειν αὐτὰ πρὸς 

φὦς ἔμελλον, προσέταξαν Προμηθεῖ καὶ Ἐπιμηθεῖ κόσμῆσαί τε καὶ νεῖμαι δυνάμεις 

ἑκάστοις ὡς πρέπει. Προμηθέα δὲ παραιτεῖται Ἐπιμηθεὺς αὐτὸς νεῖμαι, «Νείμαντος δέ 

μου», ἔφη, «ἐπίσκεψαι»∙ καὶ οὕτω πείσας νέμει. Νέμων δὲ τοῖς μὲν ἰσχὺν ἄνευ τάχους 

προσῆπτεν, τοὺς δ’ ἀσθενεστέρους τάχει ἐκόσμει∙ τοὺς δὲ ὥπλιζε, τοῖς δ’ ἄοπλον διδοὺς 

φύσιν ἄλλην τιν’ αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο δύναμιν εἰς σωτηρίαν. Ἅ μὲν γὰρ αὐτὦν σμικρότητι 

ἤμπισχεν, πτηνὸν φυγὴν ἥ κατάγειον οἴκησιν ἔνεμεν∙ ἃ δὲ ηὖξε μεγέθει, τῷδε αὐτῷ αὐτὰ 

ἔσῳζεν∙ καὶ τἆλλα οὕτως ἐπανισὦν ἔνεμεν. Ταῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο εὐλάβειαν ἔχων μή τι 

γένος ἀϊστωθείη∙ 

 

ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι, κλέπτει 

Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί ―ἀμήχανον γὰρ ἦν ἄνευ πυρὸς 

αὐτὴν κτητήν τῳ ἢ χρησίμην γενέσθαι― καὶ οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ. τὴν μὲν οὖν περὶ 

τὸν βίον σοφίαν ἄνθρωπος ταύτῃ ἔσχεν, τὴν δὲ πολιτικὴν οὐκ εἶχεν∙ ἦν γὰρ παρὰ τῷ Διί. 

 

Ζεὺς7 οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα εἰς 

ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἵν’ εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί. 

ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς Δία τίνα οὖν τρόπον δοίη δίκην καὶ αἰδῶ ἀνθρώποις∙ «Πότερον ὡς αἱ 

τέχναι νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείμω; νενέμηνται δὲ ὧδε∙ εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς 

ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοί∙ καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω θῶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, 

ἢ ἐπὶ πάντας νείμω;» «Ἐπὶ πάντας», ἔφη ὁ Ζεύς, «καὶ πάντες μετεχόντων∙ οὐ γὰρ ἂν 

γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν∙ καὶ νόμον γε θὲς παρ’ 

ἐμοῦ11 τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον πόλεως». 

 

Φύσει μὲν οὖν ἡ ὁρμὴ ἐν πᾶσιν ἐπὶ τὴν τοιαύτην κοινωνίαν [:την πόλιν]· ὁ δὲ πρῶτος 

συστήσας μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος. Ὥσπερ γὰρ καὶ τελεωθεὶς βέλτιστον τῶν ζῴων 

ἄνθρωπός ἐστιν, οὕτω καὶ χωρισθεὶς νόμου καὶ δίκης χείριστον πάντων. Χαλεπωτάτη γὰρ 

ἀδικία ἔχουσα ὅπλα· ὁ δὲ ἄνθρωπος ὅπλα ἔχων φύεται φρονήσει καὶ ἀρετῇ, οἷς ἐπὶ 

τἀναντία ἔστι χρῆσθαι μάλιστα. 

Διὸ ἀνοσιώτατον καὶ ἀγριώτατον ἄνευ ἀρετῆς, καὶ πρὸς ἀφροδίσια καὶ ἐδωδὴν χείριστον. 

Ἡ δὲ δικαιοσύνη πολιτικόν· ἡ γὰρ δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν, ἡ δὲ δικαιοσύνη 

τοῦ δικαίου κρίσις. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Να εξηγήσετε σε ποιούς ή σε τί αναφέρονται οι κάτωθι υπογραμμισμένες λέξεις των 

αρχαίων κειμένου :  

 “ τἆλλα οὕτως ἐπανισὦν ἔνεμεν.” 

 “Πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείμω;” 

 “οὕτω καὶ χωρισθεὶς νόμου καὶ δίκης χείριστον πάντων.” 

Μονάδες 6 

 

Α2. Να αναφέρετε την ορθότητα ή όχι των κάτωθι προτάσεων και να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας με αναφορά στα αρχαία κείμενα :  

 “Ο Προμηθέας έκλεψε τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρὶ από τον Δία. “ 

 “Η δικαιοσύνη φέρει την ευταξία στην πολιτική κοινωνία.“ 

Μονάδες 4 

 

B1. Να καταδείξετε την αξία της τιμωρίας με βάση το 3ο και 4ο κείμενο από τα πρωτότυπα. 

Ύστερα να τα συγκρίνετε με το παρακάτω παράλληλο απόσπασμα : 

 

«Το ζώο υπακούει στην αναγκαιότητα του ενστίκτου. Γι’ αυτό δεν του χρειάζονται οι 

απαγορεύσεις. Οι απαγορεύσεις τίθενται στον άνθρωπο, ο οποίος είναι ελεύθερος. Είναι 

ελεύθερος επειδή υπερβαίνει τα πάντα και μπορεί να αρνηθεί τα πάντα. Από αυτή την 

άποψη είναι επικίνδυνος, είναι «δεινός», κατά τον Σοφοκλή. Γι’ αυτό τίθενται οι 

απαγορεύσεις∙ για να μη χαθεί μέσα στο χάος της ελευθερίας του, προκαλώντας κακό τόσο 

στον εαυτό του όσο και στους άλλους. [….] 

Στην Π. Δ. δεσπόζει η έννοια της εντολής, δηλαδή του Νόμου. Η παράβαση του νόμου 

προκαλεί την ενοχή. Στην Κ. Δ. δεσπόζει η έννοια της Χάριτος (όπως λέει και ο Απόστολος 

Παύλος). …. Ο ένοχος με την τιμωρία επιστρέφει στα ίδια λυτρωμένος.» 

         Μαλεβίτση Χρ., «η αμφισημία του ανθρώπου», περιοδικό Ευθύνη, τεύχος 292, 04/1996 

Μονάδες 15 

 

Β2. Να εξηγήσετε βάσει των κειμένων την εξέλιξη του ανθρωπίνου γένους και την 

συγκρότηση της πολιτικής κοινωνίας. Μετά να τά συγκρίνετε με το παρακάτω παράλληλο 

απόσπασμα : 

 

«Πρώτα-πρώτα τη χρυσή γενιά των λιγόζωων των ανθρώπων έπλασαν οι αθάνατοι που τα 

Ολύμπι’ ανάχτορα κατέχουν. Υπάρξανε αυτοί την εποχή που βασίλευε στα ουράνια ο 

Κρόνος. Εζούσανε καθώς θεοί, με την ψυχήν απείραχτη και βάσανα δεν είχανε και μόχτο 

δεν εξέραν· μήτε τα μαύρα γερατειά τους βρίσκανε, μα παλληκάρια πάντα στα ποδάρια 

και στα χέρια τους, χαίρονταν σε συμπόσια γιορτινά κι απ’ τα κακά όλα απέξω· και 

πέθαιναν σα να’ γερναν σ’ ύπνο γλυκό. […….] 

Δεύτερο γένος, μα πολύ χειρότερο κατόπι, το ασημένιο, επλάσανε αυτοί που τα Ολύμπι’ 

ανάχτορα κατέχουν· μα ούτε στο σώμα ούτε στο νου με το χρυσό ήταν όμοιο. Εκατό χρόνια 

ανατρεφόταν το παιδί πλάι στη σεβάσμια μάννα του, με το μυαλό θεοπάλαβο, παίζοντας 

μεσ’ στο σπίτι· κι’ όταν στη νιότην ήσανε να μπουν, λίγο καιρόν εζούσανε και πέθαιναν 

κατόπι, πολλά τραβώντας βάσανα απ’ την ανεμυαλιά τους. [….] Κι’ έτσι κατόπι ο Δίας 
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τους εξολόθεψε, του Κρόνου ο γυιός βαθειωργισμένος, γιατί στους μακαρίους τους θεούς, 

που τα Ολύμπι’ ανάχτορα κατέχουν, καμμιά τιμή δε δίνανε. […..] 

Κι’ ο Δίας πατέρας έπειτα τρίτο θνητών ανθρώπων γένος έπλασε, το χάλκινο. Σε τίποτε 

δεν έμοιαζε με το ασημένιο τούτο, μα ήταν πλασμένο από τα κονταρόξυλα πολεμικό και 

φοβερό περίσσια. Άλλο απ’ τις πολυστέναχτες τ’ Άρη δουλειές και τις καταστροφές αυτοί 

δεν φρόντιζαν. Ψωμί ποτέ δεν έτρωγαν, μα σιδερένια μεσ’ στα στήθη τους ψυχή 

γιγαντοδύναμη είχανε και την τρομάρα σπέρνανε. [….] 

Κι’ όταν το χώμα εσκέπασε κι αυτό το γένος, άλλο, τέταρτο γένος έπλασεν ο Δίας, ο γυιός 

του Κρόνου, επάνω στην πολύβλαστη τη γη, πιο δίκαιο και πιο αντρείο, το θείο το γένος 

των ηρώων που τους λεν ημίθεους, το γένος που ήρθε πριν εμάς στη γη π’ όρια δεν έχει. 

Όμως αυτούς ο μαύρος πόλεμος κι’ οι σκληρές μάχες ξολοθρέψανε, … [….] 

Ω! Νάθε μη γεννιώμουν τώρα στο πέμπτο γένος εγώ, μα ή πριν να πέθαινα ή ύστερα να 

ερχόμουν. Τώρα το σιδερένιο πια το γένος είναι. Ούτε πια μέρα ο κάματος για τους 

ανθρώπους θα σταθή κι’ ο αγώνας, μήτε νύχτα θα πάψουνε να τους σαρακοτρώνε οι 

έγνοιες - οι φοβερές που δίνουνε οι αθάνατοι έγνοιες. Κάνε θα βρουν κάποια καλά με τα 

κακά ανακατεμένα. […] Και θα συντρίβη ο δειλός τον γενναιότερο άνδρα, δόλια λόγια 

πλέκοντας, κι’ όρκο γι’ αυτά θα παίρνη. Και τους ανθρώπους όλους τους πανάθλιους θα 

συντροφεύη η Έριδα με την ξετσίπωτη λαλιά η κακόχαρη, με τη φριχτή την όψη. Και τότε 

πια απ’ τη γη μας την πλατύδρομη προς την κορφή του Ολύμπου θα φύγη η Αιδώς και η 

Νέμεση, κρύβοντας το πανώριο θώρι τους με τα λευκά τους πέπλα, να σμίξουν τους 

αθάνατους, τον κόσμο παρατηρώντας. Τα θλιβερά τα βάσανα μόνο θα μείνουν πια για 

τους ανθρώπους. Και για τις συμφορές αυτές καμμιά γιατρειά δεν είναι.» 

                                         Ἡσιόδου Ἔργα καὶ Ἡμέραι, στ. 109-201, μτφρ. Π. Λεκατσάς 

Μονάδες 15 

 

Β3. Να δηλώσετε την ορθότητα ή όχι των κάτωθι προτάσεων :  

 Ο Σωκράτης, όπως και οι σοφιστές, αμφισβήτησε τις παραδοσιακές αξίες.  

 Ο Σωκράτης χρησιμοποιούσε πάντα παραγωγική μέθοδο για τις θέσεις του.  

 Μια από τις κατηγορίες εναντίον του Σωκράτη ήταν ότι εισάγει καινὰ δαιμόνια.  

 Αποκλειστικές μέθοδοι των σοφιστών ήταν ο μύθος και ο σχολιασμός ποιητικών 

κειμένων.  

 Ο Πλάτωνας έκανε τρία ταξίδια στην Σικελία για να εφαρμόσει το πολιτικό του 

μοντέλο.   

Μονάδες 10 

 

Β4α. Να σχηματίσετε από τις κάτωθι λέξεις των αρχαίων κειμένων ένα επίθετο ή 

ουσιαστικό, σύνθετο ή απλό, της νέας ελληνικής που θα δηλώνει είτε ενέργεια είτε 

πρόσωπο που ενεργεί : μείξαντες, ἄγειν, ἀμήχανον, νείμω.   

Μονάδες 4 

 

Β4β. Να βρείτε ετυμολογικά συγγενείς λέξεις στα αρχαία κείμενα των κάτωθι 

νεοελληνικών λημμάτων : κρασί, απόκοσμος, τοκετός, σχήμα, θήκη, άρθρο.  

Μονάδες 6 

 


