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Οι Σοφιστικοὶ ἔλεγχοι του Αριστοτέλη 

 

Περὶ δὲ τῶν σοφιστικῶν ἐλέγχων καὶ τῶν φαινομένων μὲν ἐλέγχων, ὄντων δὲ παραλογισμῶν ἀλλ᾿ 

οὐκ ἐλέγχων, λέγωμεν ἀρξάμενοι κατὰ φύσιν ἀπό τῶν πρώτων «Για τους σοφιστικούς ελέγχους και 

αυτούς που μοιάζουν, αλλά δεν είναι έλεγχοι (συλλογισμοί), αλλά παραλογισμοί, θα μιλήσουμε 

ξεκινώντας από τους πρώτους σε φυσική σειρά.» Σοφιστικοὶ ἔλεγχοι 164a.20-26 

Ὅτι μὲν οὖν οἱ μὲν εἰσὶ συλλογισμοί, οἱ δ᾿ οὐκ ὄντες δοκοῦσι, φανερόν. ὥσπερ γὰρ καὶ ἐπὶ τῶν 

ἄλλων τοῦτο γίνεται διά τινος ὁμοιότητος, καὶ ἐπὶ τῶν λόγων ὡσαύτως ἔχει. «το ότι οι πρώτοι είναι 

συλλογισμοί, ενώ οι δεύτεροι μοιάζουν χωρίς να είναι, είναι φανερό. Όπως και με άλλα πράγματα, αυτό 

συμβαίνει λόγω κάποιας ομοιότητας, έτσι είναι και με τους ισχυρισμούς.» 

ὁ μὲν γὰρ συλλογισμός ἐκ τινῶν ἐστι τεθέντων ὥστε λέγειν ἕτερον ἐξ ἀνάγκης τι τῶν κειμένων διὰ 

τῶν κειμένων «ενώ, πράγματι, ο συλλογισμός αποτελείται από ορισμένες θέσεις, οι οποίες έχουν τεθεί 

έτσι, ώστε να συνάγεται αναγκαία κάτι διαφορετικό από τις προκείμενες μέσω των προκειμένων αυτών» 

(Σοφιστικοὶ ἔλεγχοι 164b.27-165a.4) 

ἐπεὶ γὰρ οὐκ ἔστιν αὐτὰ τὰ πράγματα διαλέγεσθαι φέροντας, ἀλλὰ τοῖς ὀνόμασιν ἀντὶ τῶν 

πραγμάτων χρώμεθα ὡς συμβόλοις, «επειδή δεν είναι δυνατό να συνδιαλεγόμαστε προσκομίζοντας 

αυτά τα ίδια τα πράγματα, αλλά αντί των πραγμάτων χρησιμοποιούμε τις λέξεις ως σύμβολα» 

τό συμβαῖνον ἐπὶ τῶν ὀνομάτων καὶ ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἡγούμεθα συμβαίνειν «νομίζουμε πως ό,τι 

συμβαίνει με τις λέξεις, συμβαίνει/ισχύει και για τα ίδια τα πράγματα.» 

τὰ μὲν γὰρ ὀνόματα πεπέρανται καὶ τό τῶν λόγων πλῆθος, τὰ δὲ πράγματα τόν ἀριθμόν ἄπειρά 

ἐστιν «[όμως] ενώ οι λέξεις είναι περιορισμένες στον αριθμό, τα πράγματα είναι άπειρα.» 

ἀναγκαῖον οὖν πλείω τόν αὐτόν λόγον καὶ τοὔνομα τό ἓν σημαίνειν. «αναγκαστικά λοιπόν ένας 

λόγος και μία λέξη προσδιορίζει περισσότερα από ένα πράγματα.» 

 Οι Σοφιστικοὶ ἔλεγχοι είναι το πρώτο έργο στο οποίο εντοπίζονται και 

περιγράφονται ελαττωματικοί συλλογισμοί. 

 Χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, όπως την διπλή σημασία 

κάποιων λέξεων και άλλα, οδηγούσαν οι σοφιστές τον συνομιλητή τους 

σε αντίφαση και παραλογισμό. 

 Αυτές οι τεχνικές έχουν οπωσδήποτε ενδιαφέρον και απαιτούσαν 

ευρυματικότητα και από μέρους των σοφιστών. 

 Στόχος τους όμως δεν ήταν η εύρεση της αλήθειας, αλλά να οδηγήσουν 

τον συνομιλητή σε παράδοξο συμπέρασμα. 

 Ήταν είδος λεκτικών ταχυδακτυλουργικών. 

 Αυτό εξηγεί και γιατί ο Σωκράτης στους πλατωνικούς διαλόγους 

ξεκινούσε συνήθως με ορισμό ‘τί εννοούμε όταν λέμε Χ.’ 

 

 



ἐπεὶ δ᾿ ἐστί τισι μᾶλλον πρό ἔργου τό δοκεῖν εἶναι σοφοῖς ἢ τό εἶναι καὶ μὴ δοκεῖν […] δῆλον ὅτι 

ἀναγκαῖον τούτοις καὶ τοῦ σοφοῦ ἔργον δοκεῖν ποιεῖν, μᾶλλον ἢ ποιεῖν καὶ μὴ δοκεῖν «για κάποιους 

ανθρώπους όμως είναι προτιμότερο να φαίνονται ότι είναι σοφοί χωρίς να είναι, παρά να είναι και να μη 

φαίνονται [...] είναι φανερό πως είναι αναγκαίο για αυτούς [τους σοφιστές] να δείχνουν ότι κάνουν το 

έργο του σοφού χωρίς να το κάνουν, παρά να κάνουν το έργο του σοφού και να μην φαίνονται» 

(Σοφιστικοὶ ἔλεγχοι 165a.19-165b.26) 

ἔστι δ᾿ ὡς ἓν πρός ἓν εἰπεῖν ἔργον περὶ ἕκαστον τοῦ εἰδότος ἀψευδεῖν μὲν αὐτόν περὶ ὧν οἶδε, τόν δὲ 

ψευδόμενον ἐμφανίζειν δύνασθαι «καθήκον όμως για να πάρουμε τα πράγματα ένα ένα, αυτού που 

γνωρίζει, να μην ψεύδεται ο ίδιος για τα πράγματα που γνωρίζει, αλλά να μπορεί να ξεσκεπάζει αυτόν 

που ψεύδεται.» (Σοφιστικοὶ ἔλεγχοι 165b.26-27) 

ταῦτα δ᾿ ἐστὶ τό μὲν ἐν τῷ δύνασθαι δοῦναι λόγον, τό δ᾿ ἐν τῷ λαβεῖν. «αυτό το έργο συνίσταται, 

αφενός στο να μπορεί κανείς να δίνει μια λογική εξήγηση για τα πράγματα, και αφετέρου στο να δέχεται 

λογική εξήγηση από έναν άλλο.» 

Τρόποι δ᾿ εἰσὶ τοῦ μὲν ἐλέγχειν δύο. οἱ μὲν γάρ εἰσι παρὰ τὴν λέξιν, οἱ δ᾿ ἔξω τῆς λέξεως. ἔστι δὲ τὰ 

μὲν παρὰ τὴν λέξιν ἐμποιοῦντα τὴν φαντασίαν ἓξ τόν ἀριθμόν. ταῦτα δ᾿ ἐστὶν ὁμωνυμία, 

ἀμφιβολία, σύνθεσις, διαίρεσις, προσῳδία, σχῆμα λέξεως «Υπάρχουν δύο [γενικές] κατηγορίες 

ελέγχου. Ο ένας σχετίζεται με τη χρήση της γλώσσας, ενώ ο άλλος όχι. Η σχετική με τη γλώσσα 

κατηγορία ελέγχων που προκαλούν ψευδή εντύπωση, αποτελείται από έξι είδη: ομωνυμία, αμφιβολία, 

σύνθεση, διαίρεση, προσωδία, σχήμα λέξης.»  (Σοφιστικοὶ ἔλεγχοι 165b.23-27) 

εἰσὶ δὲ παρὰ μὲν τὴν ὁμωνυμίαν οἱ τοιοίδε τῶν λόγων, οἷον ὅτι μανθάνουσιν οἱ ἐπιστάμενοι, τὰ 

γὰρ ἀποστοματιζόμενα μανθάνουσιν οἱ γραμματικοί. «με την ομωνυμία σχετίζονται τέτοιου είδους 

επιχειρήματα, όπως το ότι μαθαίνουν αυτοί που γνωρίζουν, διότι εκείνα που εκστομίζονται τα 

καταλαβαίνουν οι γραμματισμένοι.» (Σοφιστικοὶ ἔλεγχοι 165b.30-32) 

[δύο σημασίες του μανθάνω στην αρχαία ελληνική, 1. μαθαίνω, αποκτώ γνώση, 2. καταλαβαίνω.] 

π.χ. στο ερώτημα ‘ποιοί μαθαίνουν, αυτοί που ξέρουν ή αυτοί που δεν ξέρουν;’  

καὶ πάλιν ὅτι τὰ κακὰ ἀγαθά. τὰ γὰρ δέοντα ἀγαθά, τὰ δὲ κακὰ δέοντα. διττόν γὰρ τό δέον, τό τ᾿ 

ἀναγκαῖον, ὃ συμβαίνει πολλάκις καὶ ἐπὶ τῶν κακῶν (ἔστι γὰρ κακόν τι ἀναγκαῖον) «άλλη 

περίπτωση [ομωνυμίας] είναι το να βγάζουν τα καλά ότι είναι κακά. Γιατί τα δεόντα [όσα πρέπει να 

γίνουν] είναι αγαθά, αλλά και τα κακά είναι δέοντα [αναγκαία]» (Σοφιστικοὶ ἔλεγχοι 165b.33-38) 

Κατέληγαν άρα στο παράλογο συμπέρασμα πως αφού και τα καλά και τα κακά είναι δέοντα, άρα τα 

καλά είναι κακά, με τη συλλογιστική ‘αν Α = Β, και Γ = Β, τότε Α = Γ’. 

 Το δεύτερο είδος, αυτό που ο Αριστοτέλης ονομάζει ‘αμφιβολία’ είναι παρόμοιο, αφορά όμως ασάφεια 

και συνωνυμία ολόκληρης φράσης. 

 Αυτά σχετίζονται και με την γενικότερη δομή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και δεν είναι εύκολο 

να αποδοθούν ακριβώς στην νέα ελληνική. 

 Ένα τέτοιο παράδειγμα στην νέα ελληνική είναι ίσως το ‘ο Γιάννης αγαπά το ποδόσφαιρο πιο πολύ 

από τον μπαμπά του.’ (στη γλωσσολογία αυτό ονομάζεται δομική αμφισημία.) 



παρὰ δὲ τὴν ἀμφιβολίαν οἱ τοιοίδε. τό βούλεσθαι λαβεῖν με τοὺς πολεμίους.  
(Σοφιστικοὶ ἔλεγχοι 166a.6-11) 

ΔΥΟ ΣΗΜΑΣΙΕΣ 

(1)  «το να θέλεις να πιάσω τους εχθρούς», (2) «το να θέλεις να με πιάσουν οι εχθροί» 

 

λαβεῖν με τοὺς πολεμίους 

(1) ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

(2) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 Αυτό συμβαίνει γιατί στα αρχαία και το υποκείμενο και το αντικείμενο του απαρεμφάτου, π.χ. του 

λαβεῖν, μπορούσαν να είναι σε αιτιατική [το υποκείμενο του απαρεμφάτου ήταν υποχρεωτικά σε 

αιτιατική], άρα δεν ξεχώριζαν οι ρόλοι. 

 Τη σύγχυση αυτή, όσον αφορά την απόδοση ρόλων στον ρηματικό τύπο [ποιό ειναι το υποκείμενο και 

ποιό το αντικείμενο, ποιός κάνει τί σε ποιόν], την οποία επέτρεπε η αρχαία ελληνική (κάθε γλώσσα έχει 

περιθώρια αμφισημίας), αξιοποιούσαν γενικότερα οι σοφιστές, με τον τρόπο αυτό που ο Αριστοτέλης 

ονομάζει ‘αμφιβολία’. 

 Είχαν φτάσει λοιπόν πέρα από τους φιλοσόφους και τον Αριστοτέλη, και οι αντίπαλοί τους σε υψηλό 

βαθμό παρατήρησης και κατανόησης των κανόνων του γλωσσικού συστήματος. 

 Αυτό που τους διαφοροποιούσε και πάλι είναι η προαίρεση (δεν ήταν όλοι οι πρόγονοί μας ακριβώς οι 

καλύτεροι άνθρωποι..). 

καὶ ἆρα ὃ ὁρᾷ τις, τοῦτο ὁρᾷ, ὁρᾷ δὲ τὸν κίονα, ὥστε ὁρᾷ ὁ κίων.  «ό,τι βλέπει κανείς, αυτό βλέπει; 

Άρα αν βλέπει τον κίονα, τότε βλέπει ο κίων.»[στο παραπάνω παράδειγμα υπάρχει σύγχυση στο αν το 

τοῦτο  είναι αντικείμενο ή υποκείμενο του ρήματος ὁρᾷ, επειδή στο ουδέτερο γένος της αντωνυμίας τοῦτο  

δεν ξεχώριζε η ονομαστική [πτώση του υποκειμένου] από την αιτιατική [πτώση του αντικειμένου. 

καὶ ἆρα ὃ σὺ φῂς εἶναι, τοῦτο σὺ φῂς εἶναι; φῂς δὲ λίθον εἶναι. σὺ ἄρα φῂς λίθος εἶναι  

«και άρα αυτό που εσύ λες ότι ειναι, αυτό εσύ λες ότι είναι/είσαι. Λες ότι είναι λίθος, άρα λες ότι είσαι 

λίθος.» [εδώ η σύγχυση είναι στο αν το σύ είναι υποκείμενο του ρήματος φῄς  η του απαρεμφάτου εἶναι, 

ακριβώς επειδή το υποκείμενο του απαρεμφάτου στα αρχαία έπρεπε να είναι σε αιτιατική.] 

 Τέτοια λάθη χρησιμοποιούνται και σήμερα στη σάτιρα και σε ανέκδοτα. Γιατί το αστείο, όπως μας δίνει 

και ορισμό ο Αριστοτέλης πάλι στην Ποιητική, είναι κάποιο σφάλμα, κάποιο λάθος που όμως δεν 

προκαλεί πόνο ή φθορά (όταν προκαλέι πόνο ή φθορά, τότε το λάθος δεν είναι αστείο). 

 τὸ γὰρ γελοῖόν ἐστιν ἁμάρτημά τι καὶ αἶσχος ἀνώδυνον καὶ οὐ φθαρτικόν, «το αστείο/κωμικό 

είναι κάποιο λάθος ή ασχήμια [όπως οι μάσκες της κωμωδίας] που δεν προκαλεί πόνο ή φθορά» 

(Αριστοτέλης, Ποιητική 1449a.34-35). 
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