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ΚΕΙΜΕΝΟ: Γοργίας, Υπέρ Παλαμήδους απολογία, 30-31 

 

Ο Παλαμήδης εξηγεί στους δικαστές ότι ως ευεργέτης των Ελλήνων δεν θα μπορούσε να 

κάνει πράξεις που να τους βλάψουν. Αυτός που κάνει ευεργεσίες είναι αδύνατον να 

ασχολείται με κακές και βλαβερές πράξεις.   

 

φήσαιμι δ᾽ ἄν, καὶ φήσας οὐκ ἂν ψευσαίμην οὐδ᾽ ἂν ἐλεγχθείην, οὐ μόνον 

ἀναμάρτητος ἀλλὰ καὶ μέγας εὐεργέτης ὑμῶν καὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν 

ἁπάντων ἀνθρώπων, οὐ μόνον τῶν νῦν ὄντων ἀλλὰ καὶ τῶν μελλόντων, εἶναι. 

τίς γὰρ ἂν ἐποίησε τὸν ἀνθρώπινον βίον πόριμον ἐξ ἀπόρου καὶ κεκοσμημένον 

ἐξ ἀκόσμου, τάξεις τε πολεμικὰς εὑρὼν μέγιστον εἰς πλεονεκτήματα, νόμους τε 

γραπτοὺς φύλακας τε τοῦ δικαίου, γράμματά τε μνήμης ὄργανον, μέτρα τε καὶ 

σταθμὰ συναλλαγῶν εὐπόρους διαλλαγάς, ἀριθμόν τε χρημάτων φύλακα, 

πυρσούς τε κρατίστους καὶ ταχίστους ἀγγέλους, πεσσούς τε σχολῆς ἄλυπον 

διατριβήν; τίνος οὖν ἕνεκα ταῦθ᾽ ὑμᾶς ὑπέμνησα; δηλῶν ‹μὲν› ὅτι τοῖς τοιούτοις 

τὸν νοῦν προσέχω, σημεῖον δὲ ποιούμενος ὅτι τῶν αἰσχρῶν καὶ τῶν κακῶν 

ἔργων ἀπέχομαι· τὸν γὰρ ἐκείνοις τὸν νοῦν προσέχοντα τοῖς τοιούτοις 

προσέχειν ἀδύνατον. ἀξιῶ δέ, εἰ μηδὲν αὐτὸς ὑμᾶς ἀδικῶ, μηδὲ αὐτὸς ὑφ᾽ ὑμῶν 

ἀδικηθῆναι. 

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

πόριμος βίος: εύπορη ζωή   

διαλλαγάς: συνεννοήσεις 

διατριβή: ενασχόληση  

τὸν νοῦν προσέχω: ασχολούμαι  

σημεῖον ποιούμενος: επισημαίνω  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου 

Μονάδες 20 
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Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω 

λέξεις: 

φήσαιμι: το β΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού 

ἐλεγχθείην: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου 

μέγας: τον συγκριτικό βαθμό του επιθέτου 

ἁπάντων: τη δοτική πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος 

τίς: τη γενική ενικού αριθμού του ίδιου γένους 

ἐποίησε: το β΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής ενεστώτα 

εὑρὼν: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του β΄ αορίστου στην ίδια φωνή 

φύλακα: τη δοτική πληθυντικού αριθμού 

ταχίστους: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού του ίδιου γένους στον συγκριτικό βαθμό 

ἀπέχομαι: το β΄ ενικό πρόσωπο της προτακτικής του β΄ αορίστου στην ίδια φωνή 

Μονάδες 10 

 

Γ3. α. φήσας, τῶν Ἑλλήνων, ἁπάντων, εἶναι, ἔργων, ὑφ᾽ ὑμῶν: Να κάνετε πλήρη 

συντακτική αναγνώριση των λέξεων  

Μονάδες 6 

 

Γ3. β. ὅτι τῶν αἰσχρῶν καὶ τῶν κακῶν ἔργων ἀπέχομαι: 

Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης  

Μονάδες 2  

 

ἀξιῶ δέ, εἰ μηδὲν αὐτὸς ὑμᾶς ἀδικῶ, μηδὲ αὐτὸς ὑφ᾽ ὑμῶν ἀδικηθῆναι: 

Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο.  

Μονάδες 2 

 


