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ΚΕΙΜΕΝΟ: Γοργίας, Υπέρ Παλαμήδους απολογία, 30-31 

  

Γ1. Θα μπορούσα να ισχυριστώ και, αν το ισχυριζόμουν, δεν θα έλεγα ψέματα ούτε θα 

μπορούσε με έλεγχο να με αντικρούσει κάποιος, ότι είμαι όχι μόνον χωρίς σφάλματα αλλά 

είμαι μεγάλος ευεργέτης σας και (ευεργέτης) των Ελλήνων και όλων γενικά των ανθρώπων 

όχι μόνον των τωρινών αλλά και αυτών που θα έλθουν. Γιατί, ποιος έκανε τη ζωή των 

ανθρώπων εύπορη από στερημένη και καλλιεργημένη από άκοσμη, έχοντας εφεύρει τις 

πολεμικές τάξεις, το πιο μεγάλο πλεονέκτημα, τους γραπτούς νόμους, φύλακες του δικαίου, 

τα γράμματα, εργαλείο της μνήμης, τα μέτρα και τα σταθμά, εύκολες συνεννοήσεις για τις 

συναλλαγές, τον αριθμό, φύλακα των υπαρχόντων (των πραγμάτων - των περιουσιών), τους 

πυρσούς, τους πιο καλούς και πιο γρήγορους αγγελιοφόρους και τους πεσσούς, την ευχάριστη 

ενασχόληση κατά τη διάρκεια της ξεκούρασης; Για ποιο λόγο σας τα υπενθύμισα αυτά; Για 

να δείξω ότι ασχολούμαι με τέτοια πράγματα και για να επισημάνω ότι απέχω από άσχημες 

και κακές πράξεις. Γιατί, αυτός που ασχολείται με εκείνα είναι αδύνατον να ασχολείται με τα 

τέτοιου είδους πράγματα (δηλαδή τις άσχημες και κακές). Έχω την αξίωση, λοιπόν, εάν ο 

ίδιος δεν σας έχω κάνει κανένα κακό, να μην υποστώ εγώ ο ίδιος από εσάς κακό. 

 

Γ2. ἔφησθα  

ἐλέχθητι  

μείζων 

ἁπάσαις  

τίνος 

ποιοῖς ή ποιοίης 

εὑρέ 

φύλαξι 

θάττονας ή θάττους   

ἀπόσχου  

 

Γ3. α. φήσας: Επιρρηματική, υποθετική μετοχή (συνημμένη)   

τῶν Ἑλλήνων: Γενική αντικειμενική στο εὐεργέτης  

ἁπάντων: Κατηγορηματικός προσδιορισμός στο ἀνθρώπων 

εἶναι: Ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο του φήσαιμι ἄν (ταυτοπροσωπία) 

ἔργων: Αντικείμενο του ἀπέχομαι  

ὑφ᾽ ὑμῶν: Εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου (εκ του παθητικού ἀδικηθῆναι). 
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Γ3. β. ὅτι τῶν αἰσχρῶν καὶ τῶν κακῶν ἔργων ἀπέχομαι:  

Δευτερεύουσα ονοματική πρόταση, ειδική ως αντικείμενο της μετοχής σημεῖον ποιούμενος 

(ρήμα δεικτικό). Εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὅτι και εκφέρεται με οριστική, γιατί 

δείχνει κάτι που θεωρείται πραγματικό.   

 

Οὗτος εἶπεν ὅτι, εἰ μηδέν αὐτός τούτους ἀδικοίη, μηδέ αὐτός ὑπό τούτων ἀδικηθῆναι 

ἀξιοίη.   

 


