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ΚΕΙΜΕΝΟ: Γοργίας, Υπέρ Παλαμήδους απολογία, 36-37 

 

Ο Παλαμήδης, αφού αναφέρθηκε στις ευεργεσίες που πρόσφερε στους Έλληνες και δεν 

έβλαψε κανέναν, δηλώνει ότι έχει εμπιστοσύνη στην ορθή κρίση των δικαστών 

 

ἐὰν δὲ ἀδίκως ἀποκτείνητέ με, πολλοῖς γενήσεται φανερόν· ἐγώ τε γὰρ οὐκ ἀγνώς, ὑμῶν τε 

πᾶσιν Ἕλλησι γνώριμος ἡ κακότης καὶ φανερά. καὶ τὴν αἰτίαν φανερὰν ἅπασαν ὑμεῖς ἕξετε 

τῆς ἀδικίας, οὐχ ὁ κατήγορος· ἐν ὑμῖν γὰρ τὸ τέλος ἐστὶ τῆς δίκης. ἁμαρτία δ᾽ οὐκ ἂν γένοιτο 

μείζων ταύτης. οὐ γὰρ μόνον εἰς ἐμὲ καὶ τοκέας τοὺς ἐμοὺς ἁμαρτήσεσθε δικάσαντες ἀδίκως, 

ἀλλ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς δεινὸν ἄθεον ἄδικον ἄνομον ἔργον συνεπιστήσεσθε πεποιηκότες, 

ἀπεκτονότες ἄνδρα σύμμαχον, χρήσιμον ὑμῖν, εὐεργέτην τῆς Ἑλλάδος, Ἕλληνες Ἕλληνα, 

φανερὰν οὐδεμίαν ἀδικίαν οὐδὲ πιστὴν αἰτίαν ἀποδείξαντες. εἴρηται τὰ παρ᾽ ἐμοῦ, καὶ 

παύομαι. τὸ γὰρ ὑπομνῆσαι τὰ διὰ μακρῶν εἰρημένα συντόμως πρὸς μὲν φαύλους δικαστὰς 

ἔχει λόγον· τοὺς δὲ πρώτους τῶν πρώτων Ἕλληνας Ἑλλήνων οὐκ ἄξιον οὐδ᾽ ἀξιῶσαι μήτε 

προσέχειν τὸν νοῦν μήτε μεμνῆσθαι τὰ λεχθέντα. 

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

συνεπίσταμαι: γνωρίζω   

πιστή: πειστική 

φαύλος: κακός  

ἔχει λόγον: αρμόζει   

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου 

Μονάδες 20 

 

Γ2. γενήσεται: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο του β΄ αορίστου 

πολλοῖς: τη δοτική πληθυντικού αριθμού του ίδιου γένους στον συγκριτικό βαθμό 

Ἕλλησι: την κλητική του ενικού αριθμού 

ἕξετε: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο του παρακειμένου 

ἄνομον: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού του θηλυκού γένους 

συνεπιστήσεσθε: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 

πεποιηκότες: το γ΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού 

συντόμως: τον συγκριτικό βαθμό του επιρρήματος 



2 
 

δικαστὰς: τη γενική του ενικού αριθμού 

μεμνῆσθαι: το β΄ ενικό πρόσωπο του υπερσυντελίκου της ίδιας φωνής 

Μονάδες 10 

 

Γ3. α. πολλοῖς, τῆς ἀδικίας, τοὺς ἐμοὺς, δικάσαντες, παρ᾽ ἐμοῦ, ἀξιῶσαι: Να κάνετε 

πλήρη συντακτική αναγνώριση των λέξεων 

Μονάδες 6 

 

Γ3. β. ἐὰν δὲ ἀδίκως ἀποκτείνητέ με, πολλοῖς γενήσεται φανερόν: 

Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο και να τον μετατρέψετε σε λόγο που να δείχνει την 

απλή σκέψη του λέγοντα. 

Μονάδες 4 


