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ΚΕΙΜΕΝΟ: Γοργίας, Υπέρ Παλαμήδους απολογία, 27-29 

 

Ο Παλαμήδης, αφού ανασκεύασε τις κατηγορίες του Οδυσσέα, απευθύνεται προς τους 

δικαστές και τους καλεί να εξετάσουν τον «πρότερον έντιμον βίον» του 

 

ἀντικατηγορῆσαι δέ σου πολλὰ καὶ μεγάλα καὶ παλαιὰ καὶ νέα πράσσοντος 

δυνάμενος οὐ βούλομαι· βούλομαι γὰρ οὐ τοῖς σοῖς κακοῖς ἀλλὰ τοῖς ἐμοῖς 

ἀγαθοῖς ἀποφεύγειν τὴν αἰτίαν ταύτην. πρὸς μὲν οὖν σὲ ταῦτα. πρὸς δ᾽ ὑμᾶς ὦ 

ἄνδρες κριταὶ περὶ ἐμοῦ βούλομαι εἰπεῖν ἐπίφθονον μὲν ἀληθὲς δέ, μὴ 

κατηγορημένῳ μὲν οὐκ ἀνεκτά, κατηγορουμένῳ δὲ προσήκοντα. νῦν γὰρ ἐν 

ὑμῖν εὐθύνας καὶ λόγον ὑπέχω τοῦ παροιχομένου βίου. δέομαι οὖν ὑμῶν, ἂν 

ὑμᾶς ὑπομνήσω τῶν τι ἐμοὶ πεπραγμένων καλῶν, μηδένα φθονῆσαι τοῖς 

λεγομένοις, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον ἡγήσασθαι κατηγορημένον δεινὰ καὶ ψευδῆ καί τι 

τῶν ἀληθῶν ἀγαθῶν εἰπεῖν ἐν εἰδόσιν ὑμῖν· ὅπερ ἥδιστόν μοι. πρῶτον μὲν οὖν 

καὶ δεύτερον καὶ μέγιστον, διὰ παντὸς ἀπ᾽ ἀρχῆς εἰς τέλος ἀναμάρτητος ὁ 

παροιχόμενος βίος ἐστί μοι, καθαρὸς πάσης αἰτίας· οὐδεὶς γὰρ ἂν οὐδεμίαν 

αἰτίαν κακότητος ἀληθῆ πρὸς ὑμᾶς περὶ ἐμοῦ εἰπεῖν ἔχοι. καὶ γὰρ οὐδ᾽ αὐτὸς ὁ 

κατήγορος οὐδεμίαν ἀπόδειξιν εἴρηκεν ὧν εἴρηκεν· οὕτως λοιδορίαν οὐκ 

ἔχουσαν ἔλεγχον ὁ λόγος αὐτῷ δύναται. 

------------------------------------------------------- 

αἰτία: κατηγορία   

ἐπίφθονος: που προκαλεί φθόνο 

κατηγορημένος: αυτός που κατηγορείται 

παροιχομένος βίος: ο περασμένος βίος 

λοιδορία: κοροϊδία 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου 

Μονάδες 20 
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Γ2. πολλά: τη γενική πληθυντικού αριθμού στο συγκριτικό βαθμό 

βούλομαι: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του παθητικού αορίστου 

ἀποφεύγειν: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του β΄ αορίστου 

ἄνδρες: την κλητική ενικού αριθμού 

ἐπίφθονον: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού του θηλυκού γένους 

ὑπέχω: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα 

τι: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος 

λεγομένοις: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου της ίδιας φωνής 

ὅπερ: τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος 

δύναται: το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα 

Μονάδες 10 

 

Γ3. α. ἀντικατηγορῆσαι, ταύτην, βίου, κατηγορημένον, καθαρὸς, οὕτως: Να κάνετε 

πλήρη συντακτική αναγνώριση των λέξεων 

Μονάδες 6 

 

Γ3. β. βούλομαι γὰρ οὐ τοῖς σοῖς κακοῖς ἀλλὰ τοῖς ἐμοῖς ἀγαθοῖς ἀποφεύγειν τὴν αἰτίαν 

ταύτην: 

Να μετατρέψετε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο. 

Μονάδες 4 

 

 


