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ΚΕΙΜΕΝΟ: Ξενοφών, Κυνηγετικός, 13, 6-9 

 

Γ1. Και άλλοι πολλοί κατηγορούν τους σημερινούς σοφιστές και όχι τους 

φιλοσόφους, ότι είναι σοφοί στις λέξεις και όχι στα νοήματα. Δεν μου διαφεύγει 

της προσοχής ότι τα γραμμένα σωστά και με τάξη κάποιος από αυτούς θα 

ισχυριστεί ότι ίσως δεν έχουν γραφεί σωστά και με τάξη. Γιατί θα είναι εύκολο 

για αυτούς να κατηγορήσουν εσφαλμένα την ταχύτητα (της γραφής τους). 

Ωστόσο, έχουν γραφεί έτσι, για να είναι σωστά και για να μην δημιουργούν 

δοκησίσοφους αλλά σοφούς και ενάρετους. Γιατί δεν θέλω αυτά να φαίνονται 

χρήσιμα αλλά να είναι χρήσιμα, για να μην μπορούν ποτέ να ανασκευαστούν. 

Οι σοφιστές όμως μιλούν για να εξαπατήσουν και γράφουν για το δικό τους 

κέρδος και κανέναν σε τίποτα δεν ωφελούν. Γιατί κανείς από αυτούς δεν έγινε 

σοφός και ούτε υπάρχει κανείς, αλλά τους αρκεί να αποκαλεί ο καθένας τον 

εαυτό του σοφιστή, πράγμα το οποίο είναι ντροπή για τους συνετούς. Σας 

συμβουλεύω, λοιπόν, να φυλάγεστε από τα παραγγέλματα των σοφιστών και να 

μην περιφρονείτε τα επιχειρήματα των φιλοσόφων. Γιατί οι σοφιστές κυνηγούν 

τους πλούσιους και τους νέους, οι φιλόσοφοι αντίθετα είναι ανοικτοί και φιλικοί 

προς όλους. Επιπλέον, (οι φιλόσοφοι)  ούτε τιμούν ούτε κατηγορούν αυτά που 

συμβαίνουν στους ανθρώπους από την τύχη τους.  

 

Γ2. α. τινί 

ῥᾷον  

φρονοῦντι 

ὀνείδει  

τύχαις 

 

Γ2. β. σοφίσασθαι  

ἐλάθομεν  

φασί   
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ἐβουλήθης 

ὠφελοῖμι ή ὠφελοίην  

 

Γ3. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις 

τῶν τοιούτων: Ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική διαιρετική   

γεγράφθαι: Ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο του φήσει (ετεροπροσωπία)    

ἐπὶ τῷ κέρδει: Εμπρόθετος προσδιορισμός του σκοπού   

σοφὸς: Κατηγορούμενο στο οὐδεὶς  

εὖ: Επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου  

 

Γ3. β. Οὗτος εἶπεν ὅτι ῥᾴδιον γένοιτο αὐτοῖς τὸ ταχὺ μὴ ὀρθῶς μέμψασθαι.  

 

Γ3. γ. ὅτι ἐν τοῖς ὀνόμασι σοφίζονται: 

Είναι δευτερεύουσα ονοματική πρόταση, ειδική ως αντικείμενο του ψέγουσι. 

Εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὅτι και εκφέρεται με οριστική, γιατί η κρίση 

του ομιλούντος θεωρείται ως κάτι το πραγματικό.  

 

 


