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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Ἰσοκράτους, κατὰ Σοφιστῶν 6-8. 

 

Α1. Γιατί όσοι διδάσκουν κάτι άλλο ταιριάζει (είναι θεμιτό) να 

εξετάζουν επιμελώς τις οικονομικές διαφορές τους∙ γιατί τίποτα δεν 

εμποδίζει όσους έγιναν ικανοί σε άλλα πράγματα να μην είναι έντιμοι 

στις συμφωνίες (οικονομικές συναλλαγές) τους. Δεν είναι όμως 

παράλογο εκείνοι που ασχολούνται επαγγελματικά με την αρετή και 

την σωφροσύνη, να μην δείχνουν εμπιστοσύνη κατεξοχήν στους 

μαθητές τους; Γιατί αναμφίβολα αν (οι μαθητές) είναι σωστοί και 

τίμιοι και δίκαιοι απέναντι στους άλλους, δεν θα διαπράξουν σφάλμα 

(δεν θα φερθούν άσχημα) σε βάρος αυτών εξαιτίας των οποίων έχουν 

γίνει τέτοιοι. 

 

Α2.  Ο Ισοκράτης κατηγορεί αρχικά τους σοφιστές ότι δεν 

εμπιστεύονται ούτε τους μαθητές τους. Ενώ, δηλαδή, υποτίθεται ότι 

τούς διδάσκουν να είναι έντιμοι και χρηστοί πολίτες, δυσπιστούν στις 

οικονομικές τους συναλλαγές με αυτούς. Εξάλλου , και ως προς την 

διδασκαλία τους είναι ανακόλουθοι και ανεπαρκείς. Κι αυτό διότι, ενώ 

υπόσχονται ότι θα μεταδώσουν στους μαθητές τους όλα όσα 

χρειάζονται για να γίνουν ευτυχισμένοι, επιτυχημένοι και εύποροι, 

ούτε οι ίδιοι έχουν καταφέρει να προσεγγίσουν τους στόχους τους και 

στερούνται πολλά πράγματα. Αντ’ αυτού, πουλούν τόσο σημαντικές 

γνώσεις έναντι ευτελούς ποσού και αναλώνονται σε εριστικές 

λογομαχίες που δεν έχουν καμία σχέση με την ζωή. Κι ενώ 

ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν το μέλλον, δεν μπορούν να δώσουν 

συμβουλές ούτε για το παρόν. Από την άλλη, όλοι οι σοφιστές 

φαίνεται να υποστηρίζουν τα ίδια πράγματα και να υποτιμούν τους 

επιστήμονες, των οποίων τις γνώσεις θεωρούν υποδεέστερες. 
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 Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ισοκράτης καταγράφει σε μακροπερίοδο 

λόγο τις περισσότερες από τις αιτιάσεις του, προκειμένου να 

λειτουργήσουν αυτές σωρευτικά και να καταδείξουν με έμφαση το 

επιλήψιμο ήθος των σοφιστών. Επίσης, χρησιμοποιεί αντιθέσεις για να 

αποδείξει την διάσταση λόγων και έργων και να καταδείξει  την 

φαιδρότητα των υποτιθέμενων φιλοσόφων. Τελικά, με την 

συσσώρευση των αντιφάσεων στην συμπεριφορά των σοφιστών, 

ενισχύει την επιχειρηματολογία του και προδιαθέτει αρνητικά τον 

αναγνώστη απέναντι στους εριστικούς φιλοσόφους, αποδεικνύοντας 

ότι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με τον τομέα της ηθικής, όπου 

υποτίθεται ότι εξειδικεύονται. 

 

Β1α.  

ΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ 

διακριβοῦσθαι διακριβοῖ διακριβοῖο 

κατορθοῦντας κατορθοῖς κατορθοῖς/ -οίης 

χρωμένους χρῇ χρῷο 

καταφρονοῦσι καταφρονεῖς καταφρονοῖς/ -οίης 

  

Β1β. 

οὐδέν → οὐδένες. 

τῶν ἰδιωτῶν → ὦ ἰδιῶτα. 

τάς ἐναντιώσεις → ταῖς ἐναντιώσεσιν. 

τινές → τινά/ ἄττα.  

 

Β1γ. 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

καλοί καλλίονες/ καλλίους κάλλιστοι 

ἀγαθοί ἀμείνονες/ ἀμείνους ἄριστοι 

 βελτίονες/ βελτίους βέλτιστοι 

 κρείττονες/ κρείττους κράτιστοι 

 λῴονες/ λῴους λῷστοι 
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δίκαιοι δικαιότεροι δικαιότατοι 

 

Β2α. 

 τούς παιδεύοντας: υποκείμενο του απαρεμφάτου «διακριβοῦσθαι». 

 περί τῶν διαφερόντων: εμπρόθετος της αναφοράς στον ρηματικό 

τύπο «διακριβοῦσθαι».  

 τούς γενομένους : άμεσο αντικείμενο του ρήματος «κωλύει».  

 τούς ἐνεργαζομένους: υποκείμενο του απαρεμφάτου «πιστεύειν». 

 τοὺς διδάσκοντας και (τοὺς) παραδίδοντας: αντικείμενα του 

ρήματος «κατίδωσιν» και υποκείμενα των κατηγορηματικών 

μετοχών: 

 δεομένους 

 πραττομένους 

 τηροῦντας 

 καθορῶντας 

 προσποιουμένους 

 δυναμένους.  

 τῶν δεόντων : γενική διαιρετική στο «μηδέν». 

 τοὺς χρωμένους ἢ τοὺς ἐπαγγελλομένους: αντικείμενα του ρήματος 

«κατίδωσιν»,  υποκείμενα των κατηγορηματικών μετοχών 

«ὁμονοοῦντας», «κατορθοῦντας» και α’ και β’ όροι σύγκρισης 

αντίστοιχα (συγκρ. «πλείω»).  

 

Β2β. 

Ἐπειδὰν οὖν τῶν ἰδιωτῶν τινὲς ἅπαντα ταῦτα συλλογισάμενοι 

κατίδωσι ὅτι οἱ τὴν σοφίαν διδάσκοντες καὶ τὴν εὐδαιμονίαν   

παραδίδοντες αὐτοί τε πολλῶν δέοιντο καὶ (ὅτι) τοὺς μαθητὰς μικρὸν 

πράττοιντο  καὶ (ὅτι) τὰς ἐναντιώσεις ἐπὶ μὲν τῶν  λόγων τηροῖεν, ἐπὶ 

δὲ τῶν ἔργων μὴ καθορῷεν, ἔτι δὲ ( ὅτι) περὶ μὲν τῶν μελλόντων 

εἰδέναι προσποιοῖντο, περὶ δὲ τῶν παρόντων μηδὲν τῶν δεόντων μήτ’ 

εἰπεῖν μήτε συμβουλεῦσαι δύναιντο. 

Η χρήση ευκτικής του πλαγίου λόγου ερμηνεύεται λόγω της 

εξάρτησης από το «κατίδωσι», ρήμα ιστορικού χρόνου. 
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Β2γ.  

ὄντες : υποθετική μετοχή                   

ΥΠΟΘΕΣΗ: ὄντες (ἐὰν ὦσι)  

ΑΠΟΔΟΣΗ: οὐκ ἐξαμαρτήσονται. 

 

Ἐπειδὰν κατίδωσι: χρονικοϋποθετική πρόταση  

 ΥΠΟΘΕΣΗ: ἐπειδὰν κατίδωσι  

ΑΠΟΔΟΣΗ: καταφρονοῦσι καὶ νομίζουσι.       
 

 

 

 

 

Λανθάνων υποθετικός 

λόγος που δηλώνει το 

προσδοκώμενο. 

Λανθάνων υποθετικός 

λόγος της αόριστης 

επανάληψης στο παρόν 

και στο μέλλον. 


