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Γζάκκδξ Παπαδυπμοθμξ 

Φζθυθμβμξ 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 Ο ωκράτθσ αμφιςβθτεί το διδακτό τθσ πολιτικισ αρετισ. 

 Ο Πρωταγόρασ υπόςχεται να το διδάξει με μφκο. 

 

 
 

 Παρά τισ διαφορζσ τουσ και οι δφο άνδρεσ, ωκράτθσ και Πρωταγόρασ, μοιάηουν να ςυμφωνοφν ότι θ αρετι 

είναι πρωτίςτωσ πολιτικι αρετι. 

o Για τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ ο άνκρωποσ είναι πρϊτα πολιτικό όν και θ φπαρξι του ιταν αδιανόθτθ 

ζξω από τθν πόλθ ςτθν οποία ιταν ενταγμζνοσ.  

o ωκράτθσ και Πρωταγόρασ ςυμφωνοφν ότι άξονασ τθσ αγωγισ των νζων πρζπει να είναι θ αρετι 

ςτθν πολιτικι τθσ, κυρίωσ, διάςταςθ. 

 
 Αντικείμενο διδαςκαλίασ Πρωταγόρα  εὐβουλία 

 Αμφιβολία ωκράτθ για το διδακτό τθσ ευβουλίασ (πολιτικισ αρετισ): 

o Εμπειρικά επιχειριματα (παραδείγματα) του ωκράτθ: 

 Οι Ακθναίοι ςε πολιτικά ηθτιματα δζχονται τθν άποψθ κάκε πολίτθ, γιατί κεωροφν ότι θ 

πολιτικι αρετι δεν είναι διδακτι. 

 πουδαίοι πολιτικοί άνδρεσ τθσ Ακινασ (Περικλισ), παρόλο που κατζχουν τθν πολιτικι 

αρετι, δεν μποροφν να τθ μεταδϊςουν και να τθ διδάξουν ςτα παιδιά τουσ.  

ΑΡΑ, θ πολιτικι αρετι δεν είναι διδακτι 

 Διλωςθ του Πρωταγόρα ότι κα αποδείξει το διδακτό τθσ πολιτικισ αρετισ με μφκο. 

 

 

        ςκζψθ        ιδιωτικισ ηωισ 

 Αντικείμενο διδαςκαλίασ Πρωταγόρα  εὐβουλία = ςωςτι   για κζματα 

απόφαςθ       δθμόςιασ ηωισ 

 Με δφο λόγια, ο μακθτισ του κα μπορζςει να γίνει ολοκλθρωμζνοσ πολίτθσ. 

Ενότητα 1η   
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Φζθυθμβμξ 

 

 Ο ςοφιςτισ ανταποκρίνεται ςτο αίτθμα τθσ δθμοκρατικισ ακθναϊκισ κοινωνίασ, που ικελε τον πολίτθ ικανό 

ςτα λόγια και ςτα ζργα, να ςυνδυάηει τον πολιτικό λόγο και τθν πολιτικι δράςθ. 

 

 

 Απζναντι ςτα λόγια αυτά του Πρωταγόρα, ο ωκράτθσ με λεπτι ειρωνεία, προςποιοφμενοσ ότι δεν κατάλαβε 

καλά, ορίηει τθν εὐβουλία  ωσ πολιτική τέχνη (ἀρετὴ)  και κεωρεί ότι δθμιουργεί αγακοφσ πολίτεσ. 

 Με λεπτι ειρωνεία και με φαινομενικι φιλοφρόνθςθ («ωραία τζχνθ κατζχεισ») εκφράηει τθν επιφφλαξθ και 

τθν αμφιςβιτθςι του για το κφροσ και τθν τζχνθ του φιλοςοφικοφ του αντιπάλου («αν βζβαια τθν κατζχεισ 

πραγματικά»). 

 

 

 τθ ςυνζχεια ο ωκράτθσ με ςαφινεια κι ευκφτθτα εκκζτει τθν άποψι του ότι θ πολιτικι αρετι δεν είναι 

διδακτι.  

 Μζςα από τα λεγόμενά του προκφπτουν τα εξισ: 

o θ πολιτικι αρετι δε διδάςκεται 

o οι άνκρωποι αδυνατοφν να τθ μεταδϊςουν ςε άλλουσ ανκρϊπουσ  

 

 

 1
ο
 Επιχείρθμα του ωκράτθ: 

Όςον αφορά ςτθν 1
θ
 κζςθ του (ότι θ πολιτικι αρετι δεν είναι διδακτι) ο ωκράτθσ επικαλείται ζνα εμπειρικό 

– περιγραφικό επιχείρθμα: 

o Οι Ακθναίοι που, ςφμφωνα με τθν κοινι άποψθ, είναι ςοφοί, ηθτοφν τθ γνϊμθ μόνο των ειδικϊν 

όταν πρόκειται να ςυηθτιςουν τεχνικά κζματα ςτθν Εκκλθςία του Διμου. 

o Όταν πρόκειται να ςυηθτιςουν γενικά πολιτικά κζματα, τότε δζχονται τθν άποψθ και τθ γνϊμθ όλων 

γενικά των Ακθναίων πολιτϊν.

 

o ΑΡΑ: Αφοφ οι Ακθναίοι αποδζχονται τθ γνϊμθ όλων των ςυμπολιτϊν τουσ ςε πολιτικά κζματα, 

ςθμαίνει ότι κεωροφν ότι θ πολιτικι αρετι δε διδάςκεται. 

 

 2
ο
 Επιχείρθμα του ωκράτθ: 

ϋΟςον αφορά ςτθ 2
θ
 κζςθ του (ότι οι άνκρωποι αδυνατοφν να τθ μεταδϊςουν ςε άλλουσ ανκρϊπουσ), ο 

ωκράτθσ χρθςιμοποιεί το ακόλουκο επιχείρθμα:  

o Οι πιο ςοφοί και άριςτοι πολίτεσ, που κατζχουν τθν πολιτικι αρετι αδυνατοφν να τθ μεταδϊςουν 

ςτουσ άλλουσ. 

o Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί ο Περικλισ, που απζτυχε να τθ μεταδϊςει τόςο ςτουσ γιουσ 

του, όςο και ςτον προςτατευόμενό του Κλεινία. 
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o ΑΡΑ: θ πολιτικι αρετι δε διδάςκεται. 

 

 Θ μζκοδοσ που χρθςιμοποιεί ο ωκράτθσ είναι θ επαγωγικι:  

o χρθςιμοποιϊντασ κάποια παραδείγματα, (Εκκλθςία του Διμου, μεγάλοι πολιτικοί άνδρεσ) 

o οδθγείται ςε κάποιο γενικό ςυμπζραςμα (το μθ διδακτό τθσ πολιτικισ αρετισ). 

Ο ωκράτθσ είναι ο ειςθγθτισ τθσ επαγωγικισ μεκόδου ςτθ διερεφνθςθ των φιλοςοφικϊν προβλθμάτων. 

τθ ςυνζχεια, μετά τθν αποτυχία του Πρωταγόρα να αποδείξει τισ κζςεισ του, κα προχωριςει και ςτθ 

χριςθ τθσ παραγωγικισ μεκόδου. 

 

 

 Σα επιχειριματα αυτά προζρχονται από τθν πολιτικι πρακτικι και τθν κακθμερινι ηωι. 

 Κατϋαρχάσ κα πρζπει να αναγνωρίςουμε ότι ο ωκράτθσ δε κζτει τθν άποψι του δογματικά και απόλυτα, 

αλλά χρθςιμοποιεί φράςεισ όπωσ: «δε κεωροφςα…», «νομίηω ότι…» που αποδίδουν υποκειμενικι χροιά ςτισ 

ςκζψεισ του. 

 Παράλλθλα δείχνει να ςζβεται τον Πρωταγόρα: «δε κα μποροφςα να το αμφιςβθτιςω». 

 Με μια πρϊτθ ανάγνωςθ μποροφμε να ποφμε ότι τα επιχειριματα του ωκράτθ είναι ικανοποιθτικά.  

 Θ άποψθ του ωκράτθ ότι οι Ακθναίοι είναι ςοφοί είναι μια άποψθ ευρζωσ διαδεδομζνθ ςτθν αρχαιότθτα. 

Πράγματι, οι Ακθναίοι, ηϊντασ μζςα ςτο περιβάλλον τθσ άμεςθσ δθμοκρατίασ ζπαιρναν ενεργό μζροσ ςτθν 

πολιτικι ηωι και ςτθ λιψθ αποφάςεων χωρίσ κάποια ειδικι διδαςκαλία.  

 

 Όμωσ κα μποροφςαν να διατυπωκοφν κάποιεσ ενςτάςεισ ωσ προσ τθν πειςτικότθτα των επιχειρθμάτων, αν τα 

αναλφςουμε περιςςότερο: 

o 1
ο
 Επιχείρθμα:  ο ωκράτθσ το ςτθρίηει ςτθν άποψθ ότι όλοι οι Ακθναίοι είναι ςοφοί.  

o ΑΛΛΑ: Αυτι θ άποψθ είναι ςαφϊσ υπεραπλουςτευμζνθ και εξιδανικευμζνθ, αν λάβουμε υπόψθ μασ 

ότι ςθμαντικοί πολιτικοί άντρεσ που κακόριςαν τθν τφχθ τθσ Ακινασ ςε κάποιεσ περιόδουσ, ιταν 

διεφκαρμζνοι και κινικθκαν από προςωπικό ςυμφζρον (Αλκιβιάδθσ, Κλζων κ.ά.). 

o Επίςθσ, το επιχείρθμα αυτό ελζγχεται ωσ προσ τθν εγκυρότθτά του, γιατί κεωρεί ο ωκράτθσ ότι ο 

ακθναϊκόσ λαόσ είναι ςοφόσ και άρα θ γνϊμθ του αλθκινι, χωρίσ όμωσ να το αποδεικνφει. Κα 

μποροφςαμε να ποφμε ότι οδθγεί μόνο ςε πικανό ςυμπζραςμα και όχι απολφτωσ αλθκινό. 

o Επίςθσ πρζπεινα ςθμειϊςουμε ότι και ο ίδιοσ ο ωκράτθσ 

 αμφιςβιτθςε πολλζσ φορζσ τθν ικανότθτα των Ακθναίων να λαμβάνουν ςωςτζσ αποφάςεισ, 

 ενϊ δε δίςταςε να τουσ χαρακτθρίςει αςυλλόγιςτο και κορυβοποιό πλικοσ, όταν 

ςυγκεντρϊνονται ςτθν εκκλθςία του διμου (Πλάτωνοσ, Πολιτεία, 492 ΒΟ). 
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o 2
ο
 Επιχείρθμα:  ο ωκράτθσ κεωρεί ότι οι Ακθναίοι δεν μποροφν να διδαχτοφν από κάνζναν τθν 

πολιτικι αρετι. 

o ΑΛΛΑ:  Και αυτι θ άποψθ μπορεί να κεωρθκεί υπεραπλουςτευμζνθ, κακϊσ δεν πρζπει να ξεχνάμε 

ότι οι Ακθναίοι από τθ νεαρι τουσ θλικία ηοφςαν κακθμερινά μζςα ςτα τεκταινόμενα τθσ άμεςθσ 

δθμοκρατίασ. Θ ςυμμετοχι τουσ ςτα κοινά είχε γίνει βίωμα,  

 παρακολουκοφςαν λόγουσ,  

 ζπαιρναν μζροσ ςε πολιτικζσ ςυηθτιςεισ,  

 γνϊριηαν υποχρεωτικά τουσ νόμουσ,  

 αναλάμβαναν αξιϊματα και ευκφνεσ (πολλά από αυτά δια κλιρου),  

ςτοιχεία που αποτελοφςαν, ζςτω και άτυπα, διδαςκαλία τθσ πολιτικισ τζχνθσ. 

o Σο 2
ο
 επιχείρθμα οδθγεί ςε αμφιςβθτοφμενο ςυμπζραςμα, αφοφ κα μποροφςε κάποιοσ να 

ιςχυριςτεί ότι θ κατοχι τθσ πολιτικισ αρετισ είναι διαφορετικι από τθ μετάδοςι τθσ. Εξάλλου, θ 

κζςθ του δεν μπορεί να αποδειχκεί με τθ χριςθ ενόσ ι δφο παραδειγμάτων. Δεν μπορεί να εξαχκεί 

ζνα γενικό ςυμπζραςμα από παράδειγμα.  

 τθν περίπτωςθ των γιων του Περικλι, θ προςωπικι κατάκτθςθ τθσ αρετισ δε ςυμπίπτει 

υποχρεωτικά με τθν ικανότθτα μετάδοςισ τθσ. 

 

o Εξάλλου, για το γεγονόσ ότι μεγάλοι πολιτικοί άνδρεσ δεν μπόρεςαν να μεταδϊςουν ςτα παιδιά τουσ 

τθν πολιτικι αρετι, πρζπει να παραδεχτοφμε ότι: 

 ο ενάρετοσ πολίτθσ δεν είναι κατ’ ανάγκθ και καλόσ δάςκαλοσ τθσ αρετισ 

 θ επιτυχισ διδαςκαλία προχποκζτει: 

1. ικανό δάςκαλο 

2. μακθτι επιδεκτικό μακιςεωσ
1
 

 

o Επίςθσ, κα μποροφςαμε να διαπιςτϊςουμε και μια λογικι αντίφαςθ μεταξφ των 2 επιχειρθμάτων 

του ωκράτθ: 

 το 1
ο
 επιχείρθμα κεωρεί δεδομζνο ότι όλοι οι Ακθναίοι είναι ςοφοί. 

 το 2
ο
 επιχείρθμα όμωσ, παραδζχεται ότι τα παιδιά του Περικλι και ο Κλεινίασ (Ακθναίοι) 

δεν ζχουν τθν πολιτικι αρετι. 

 

 Οι παραπάνω αντιφάςεισ και αμφιςβθτιςεισ κακϊσ και το γεγονόσ ότι ο ωκράτθσ υποςτθρίηει μόνο ςτθν 

αρχι του διαλόγου το μθ διδακτό τθσ αρετισ, μασ οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι θ κζςθ του και τα επι-

χειριματά του είναι ζνα από τα γνωςτά τεχνάςματα του ανδρόσ.  

 τθν εξζλιξθ του διαλόγου φαίνεται ότι δεν πίςτευε ςτο μθ διδακτό τθσ αρετισ. Γιατί λοιπόν εκφράηει αυτζσ 

τισ απόψεισ ςτθν ενότθτα;  

                                                
1 Θ περίπτωςθ του Κλεινία φαίνεται, με βάςθ και τα λόγια του ωκράτθ, ότι ανικει ς’ αυτιν τθν κατθγορία. Επομζνωσ 
αποτελεί εξαίρεςθ και δεν μπορεί να εξαχκεί αςφαλζσ γενικό ςυμπζραςμα.  
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o Θ ςτάςθ του αυτι απορρζει από τθν επικυμία του να προκαλζςει τον Πρωταγόρα, για να αποδείξει 

αυτόσ το διδακτό τθσ αρετισ.  

o Ο ωκράτθσ όμωσ είναι ςχεδόν βζβαιοσ ότι ο ςοφιςτισ κα αποτφχει ςτθν προςπάκειά του.  

o Ζτςι ςτθ ςυνζχεια κα ζρκει αυτόσ να αποδείξει ότι θ πολιτικι αρετι διδάςκεται, ακολουκϊντασ τθ 

διαλεκτικι διαδικαςία.  

o Παράλλθλα κα αποδείξει ότι ο ςοφιςτισ, που παρουςιάηεται ωσ δάςκαλοσ τθσ πολιτικισ αρετισ, 

βρίςκεται ςε ςφγχυςθ και δεν είναι ικανόσ να αποδείξει οφτε αυτά που υποςτθρίηει οφτε τθν ίδια του 

τθν τζχνθ. 

 

 

 Οι ςοφιςτζσ ωσ μζκοδο διδαςκαλίασ είχαν: 

1. το μφκο 

2. το λόγο 

3. τθν ερμθνεία ποιθτικϊν κειμζνων. 

 Ο Πρωταγόρασ αποδζχεται τθν πρόταςθ – πρόκλθςθ  του ωκράτθ να αποδείξει το διδακτό τθσ πολιτικισ 

αρετισ και κζλοντασ να κάνει επίδειξθ αυτοπεποίκθςθσ, δθλϊνει ότι μπορεί να αναπτφξει το κζμα του με 

όλουσ τουσ τρόπουσ. Σελικά, καταλιγει ςτο μφκο επικυμϊντασ να τζρψει τουσ ακροατζσ του και παράλλθλα 

να μειϊςει τθν κριτικι τουσ ικανότθτα. 
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Ενότητα 2η   
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Τύπος Ομόρριζα 

Γζνοσ γενεά, γενζτειρα, γθγενισ, πρωτογενισ.  

Χρόνοσ χρονιά, χρονίηω, χρονικό, χρονιάρθσ 

Είμαρμζνοσ μερίδα, μερίδιο, μζροσ, μόριο, μοίρα 

Συπϊ εκτφπωμα, αποτφπωμα, εκτφπωςθ, αποτφπωςθ ,τυπϊνω, εκτυπωτισ 

Γι γιινοσ, γιπεδο, γεωργόσ, γεωργία, γιλοφοσ 

Κεράννυμαι κράςθ, κράμα, κζραςμα, κραςί, άκζραςτοσ 

'Αγω αγωγι, άγθμα, αγζλθ, ςτρατθγόσ, λοχαγόσ, ξεναγόσ, διαγωγι, ειςαγωγι, προαγωγι, 
ειςάγω, προάγω, υδραγωγείο 

Προςτάττω τάγμα, πρόςταγμα, τάξθ, τακτικόσ, τακτόσ, νομοταγισ, τάξιμο 

Κοςμϊ διακοςμθτισ, διακόςμθςθ, κοςμιτορασ, κόςμθμα 

Νζμω  νομι, διανομι, διανζμω, διανομζασ, νόμοσ, νόμιμοσ, απονομι, απονζμω 

Πρζπει απρζπεια, ευπρζπεια, μεγαλοπρζπεια, απρεπισ, μεγαλοπρεπισ 

Φθμί φωνι, φιμθ, προφιτθσ 

Ἐπιςκοποῦμαι ςκοπόσ, ςκοπιά, ςκόπιμοσ, αναςκόπθςθ, επιςκόπθςθ, ςκόπελοσ, επίςκοποσ, 
απερίςκεπτοσ 

Προςάπτω αφι, επαφι 

Ὁπλίηω οπλίτθσ, εξοπλιςμόσ 

Δίδωμι προδότθσ, προδοςία, δόςθ, εργοδότθσ, επιδοτϊ, επιδότθςθ, ανζκδοτο 

Φυγι φυγάδασ, διαφυγι, διαφεφγω, καταφυγι, καταφφγιο, καταφεφγω 

ϊηω ςϊοσ, διάςωςθ, ςωτιρασ, ςωςτόσ, άςωτοσ, ςωςτικόσ 

Ἔχω ενοχι, ζξθ, ςχολι, ςχολείο, μζτοχοσ, ζνοχοσ, ςχζςθ, ςχετικόσ, ςχεδόν, άςχετοσ, 
καχεξία, ευεξία 

Καῦμα καφςθ, καυςτικόσ, καυτθριαςμόσ, καυτερόσ, ζγκαυμα, καυςτιρασ. 

Ύπάρχω υπαρκτόσ, αρχι, άρχοντασ, αρχείο 

Ύποδζω δζςμθ, δζμα, δζςιμο, δεςμόσ, ςφνδεςμοσ, άδετοσ, δεςμωτιριο, δεςμϊτθσ 

Άναλίςκω αναλϊςιμοσ, καταναλωτισ, κατανάλωςθ, καταναλωτικόσ 

 

 

  

 Θ δθμιουργία των κνθτϊν όντων από τουσ κεοφσ και θ απονομι δυνάμεων ς’ αυτά 

 

 

 Οι κεοί πλάκουν ςτο εςωτερικό τθσ γθσ τα κνθτά όντα 
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 Καλοφν τον Προμθκζα και τον Επιμθκζα να διανείμουν ς’ αυτά δυνάμεισ 

 Ο Επιμθκζασ παρακαλά τον Προμθκζα να κάνει αυτόσ τθ διανομι 

 Ο Επιμθκζασ μοιράηει κατά τζτοιο τρόπο τισ δυνάμεισ ϊςτε να μθν καταςτραφεί κάποιο γζνοσ  

 

 

 Ἢν γὰρ πότε χρόνοσ: αποτελεί ςυνθκιςμζνθ ειςαγωγι μφκου, που παραπζμπει ςτα παραμφκια. 

Σαιριάηει ςε κείμενο με λαϊκό και αφθγθματικό φφοσ. Παρά τθν αόριςτθ αναφορά τθσ ςτο χρόνο, κα λζγαμε 

ότι ο χρόνοσ αυτόσ ςυμπίπτει με τθν αρχι τθσ δθμιουργίασ των όντων. 

 

 

 Από αυτιν τθν ενότθτα ξεκινά ο Πρωταγόρασ τθν απάντθςι του ςτα επιχειριματα του ωκράτθ για το μθ 

διδακτό τθσ πολιτικισ αρετισ. Με μεγάλθ δεξιοτεχνία ο ςοφιςτισ βγαίνει από τθ δφςκολθ κζςθ που τον 

ζφερε ο ςυνομιλθτισ του ςτθν πρϊτθ ενότθτα. Χρθςιμοποιϊντασ το μφκο και ςτθ ςυνζχεια το λόγο (ενότθτεσ 

5 και 6) κα προςπακιςει να αποδείξει ότι θ πολιτικι αρετι διδάςκεται. Οφείλει να το κάνει, αφοφ ςε 

διαφορετικι περίπτωςθ κα ακυρϊςει τον εαυτό του και τθν τζχνθ του. 

 Ο μφκοσ που αναφζρεται ο Πρωταγόρασ πικανότατα δεν είναι δθμιοφργθμα του Πλάτωνα, αλλά πρζπει να 

υπιρχε ςτο χαμζνο ζργο του Πρωταγόρα «Περὶ τῆσ ἐν ἀρχῇ  καταςτάςεωσ». 

 Απθχεί τισ απόψεισ του ςοφιςτι για τθ γζνεςθ και τθν εξζλιξθ  του πολιτιςμοφ. 

 Σο λαϊκότροπο φφοσ τθσ αφιγθςθσ προςδίδει ηωντάνια και αμεςότθτα και δεν κουράηει τον ακροατι. 

 Εχει ανκρωποκεντρικό χαρακτιρα, κακϊσ τοποκετεί ςτο κζντρο του ενδιαφζροντοσ τον άνκρωπο και όχι τουσ 

κεοφσ και είναι λογικό αφοφ οι ςοφιςτζσ τον τοποκετοφςαν ςτο επίκεντρο τθσ διδαςκαλίασ τουσ.  

 Ο μφκοσ δείχνει το πρϊτο ςτάδιο εξζλιξθσ του ανκρϊπου, τθ γζνεςθ. Περιζχει πολλά ςθμαντικά ςτοιχεία, 

μερικά από τα οποία ευςτακοφν ακόμα και ςιμερα: 

o Φιλοςοφικζσ και κοςμολογικζσ ιδζεσ. Σα ζμβια όντα προζρχονται από τθ ςφνκεςθ των τεςςάρων 

ςτοιχείων: χϊματοσ (γθσ), φωτιάσ, νεροφ και αζρα (φιλοςοφία του Παρμενίδθ και του Εμπεδοκλι).  

o Κάποιεσ αλικειεσ για τθ βιολογικι προζλευςθ των ζμβιων όντων και του ανκρϊπου. Σα ηϊα 

οπλίηονται με κάποιεσ δυνάμεισ, ςοφά διανεμθμζνεσ, ϊςτε να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ αφανιςμοφ 

τουσ. Παράλλθλα ο μφκοσ αναφζρεται ςτο γεγονόσ τθσ διατιρθςθσ και τθσ εξαφάνιςθσ των ειδϊν, 

κακϊσ και ςτο γεγονόσ ότι ο άνκρωποσ βιολογικά είναι το πιο αδφναμο από τα όντα, ο λιγότερο 

εξοπλιςμζνοσ και πλζον ανίςχυροσ. Σζλοσ, γίνεται αναφορά ςε κοινωνιολογικό επίπεδο για τθν 

αρχικι κατάςταςθ τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ, τθ ςυγκρότθςθ και οργάνωςθ των κοινωνιϊν, τθν 

αρχικά προβλθματικι ςυμβίωςθ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ μετά τθν παρζμβαςθ 

του Δία (ενότθτα 4). 

 Θεολογικζσ απόψεισ. Παράλλθλα με τισ κοινωνιολογικζσ και κοςμολογικζσ αναφορζσ, μζςα ςτο 

μφκο διακρίνουμε και τθ κεολογικι αντίλθψθ ότι οι κεοί προχπιρχαν και αυτοί δθμιοφργθςαν τα 

ζμβια όντα και τον άνκρωπο. Γνωρίηουμε ότι ο ςοφιςτισ Πρωταγόρασ ιταν αγνωςτικιςτισ. Γι' αυτόν 
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θ φπαρξθ του κεοφ τίκεται υπό αμφιςβιτθςθ. Μερικοί κεωροφν ότι οι απόψεισ αυτζσ του 

Πρωταγόρα ζρχονται ςε πλιρθ αντίκεςθ με τθν γενικότερθ φιλοςοφία του περί κεϊν: «περί κεων 

ουκ ζχω ειδζναι, ουκ’ ωσ ειςίν ουκ’ ωσ ουκ ειςίν ουκ’ οποίοι τινεσ ιδζαν. πολλά γαρ τα κωλφοντα 

ειδζναι θ τ’ αδθλότθσ και βραχφσ ωσ ο βίοσ
2
» 

o Γιατί λοιπόν ςτο μφκο του οι κεοί κατζχουν τόςο ςθμαντικι κζςθ; Προφανϊσ θ αναφορά γίνεται με 

αλλθγορικι διάκεςθ.  

 Ο Δίασ είναι ο λόγοσ, θ λογικι, θ νομοτζλεια που διζπει τθ φφςθ.  

 Οι υπόλοιποι κεοί είναι τα όργανα αυτισ τθσ νομοτζλειασ, οι εκτελεςτζσ και ελεγκτζσ των 

νόμων που ρυκμίηουν τισ ςχζςεισ των όντων μεταξφ τουσ, εξιςορροποφν τισ ανάγκεσ τουσ 

εξαςφαλίηουν τα μζςα για τθν ικανοποίθςθ αυτϊν των αναγκϊν και τουσ τρόπουσ για τθ 

διαιϊνιςθ των γενϊν.  

 Σο ζντονο κεολογικό ςτοιχείο τθσ ενότθτασ δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ με τισ απόψεισ του 

ςοφιςτι, αλλά χρθςιμοποιείται, για να κεμελιϊςει κεολογικά τθν πολιτικι αρετι. Άλλωςτε 

ςτθ ςυνζχεια του μφκου δε κα αςχολθκεί κακόλου με τθν φπαρξθ των κεϊν. Κα 

προςπακιςει να εξθγιςει πϊσ γεννικθκε το κρθςκευτικό ςυναίςκθμα. 

 τυπουςιν αυτά κεοί γθσ ζνδον: Ο Πρωταγόρασ αξιοποιεί ςτο μφκο του αρχζγονεσ αντιλιψεισ περί 

Μθτζρασ – Γθσ και περί αυτοχκονιςμοφ (=αντίλθψθ ότι οριςμζνεσ φυλζσ ξεφφτρωςαν από τθ γθ αυτι που 

φςτερα ζκαναν πατρίδα τουσ). 

 Ο μφκοσ του Κάδμου που ζςπειρε τα δόντια του δράκου από τα οποία φφτρωςαν οι 

πάνοπλοι Καδμείοι απθχεί μια τζτοια αντίλθψθ. 

 Επίςθσ οι Ακθναίοι περθφανεφονταν ςε κάκε ευκαιρία ότι ιταν αυτόχκονεσ (Κουκυδίδθ, 

Επιτάφιοσ) 

 Θ αντίλθψθ περί αυτοχκονιςμοφ ζδινε αίςκθμα προνομιακισ ςχζςθσ με τθν πατρίδα και 

ευγενικισ καταγωγισ. 

 

 Ο ρόλοσ τθσ ειμαρμζνθσ:  το μφκο του Πρωταγόρα θ ειμαρμζνθ εμφανίηεται δφο φορζσ:  

o « χρόνοσ ειμαρμζνοσ (2
θ
 ενότθτα) – ειμαρμζνθ θμζρα (3

θ
 ενότθτα)».  

o Αποτελεί ςτοιχείο του μφκου που προςδιορίηει χρονικά τθν εξζλιξθ. 

o Εκφράηει το «πλιρωμα του χρόνου», το πζραςμα από μία εποχι ςε άλλθ, από μια 

μορφι ηωισ ςε άλλθ που οφτε ςτιγμιαίο είναι οφτε αυτόματο. 

o Αν αφαιρζςουμε το περίβλθμα του μφκου του Πρωταγόρα, ςθμαίνει ότι το πζραςμα 

ςε άλλο ςτάδιο γίνεται κάτω από τθν πίεςθ τθσ ανάγκθσ για επιβίωςθ ι καλυτζρευςθ 

τθσ ηωισ. 

 

                                                
2 «για τουσ κεοφσ δεν μπορώ να γνωρίηω οφτε ότι υπάρχουν οφτε ότι δεν υπάρχουν οφτε τι μορφι ζχουν. Πολλά είναι αυτά που μασ 
εμποδίηουν να γνωρίηουμεκαι κυρίωσ ότι δε φαίνονται και θ ςυντομία του ανκρωπίνου βίου» 
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 Ο νόμοσ τθσ αναπλιρωςθσ: Ο μφκοσ του Πρωταγόρα ειςθγείται το λεγόμενο «νόμο τθσ αναπλιρωςθσ» (=αρχι 

που ιςχφει ςτθ φφςθ, ςφμφωνα με τθν οποία μία αδυναμία ενόσ ηϊου αναπλθρϊνεται από μία ικανότθτα). 

o Θ εξιγθςθ του Πρωταγόρα είναι τελεολογικι, δθλ. κεωρεί ότι οι διάφορεσ ιδιότθτεσ και 

χαρακτθριςτικά των ηϊων εξθγοφνται από το «τζλοσ» (=το ςκοπό) για τον οποίο πλάςτθκαν ι από 

τθ λειτουργία που επιτελοφν. 

o φμφωνα με τον Πρωταγόρα, ςτθ φφςθ όλα ζχουν ζνα ςκοπό.  

 

 

 Μζςα από το μφκο, ο Πρωταγόρασ, βρίςκει τθν ευκαιρία να παρουςιάςει τθν τελεολογικι αντίλθψι του για 

τθ ηωι.  

 φμφωνα με αυτι, θ αδυναμία κάκε ηϊου αναπλθρϊνεται από κάποια άλλθ δφναμθ. Σα εφόδια που 

παραχωροφνται και τα χαρακτθριςτικά με τα οποία ζχουν προικιςτεί τα ηϊα επιτελοφν ζνα ςκοπό και 

εξθγοφνται από το ςκοπό (τζλοσ) για τον οποίο πλάςτθκαν: 

o τα ηϊα που δεν ζχουν δφναμθ, δίνονται φτερά.  

o Σα ςαρκοφάγα ηϊα γεννοφν λίγουσ απογόνουσ, γιατί αλλιϊσ κα επικρατοφςαν πλθκυςμιακά ςτο 

ηωικό βαςίλειο και κα εξαφάνιηαν τα υπόλοιπα.  

 Για τον Πρωταγόρα όλα ζχουν ζνα ςκοπό, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. 
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Ενότητα 3η   
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Τύπος Ομόρριζα 

Σοφόσ  ςοφία, πάνςοφοσ, ςοφολογιότατοσ, δοκιςιςοφοσ. 

Λανθάνω λάκοσ, λακεφω, λικθ, αλθκινόσ, αλάκθτοσ, αλικεια, λακραίοσ, λικαργοσ. 

Χρῶμαι χριςθ, χριςιμοσ, χριμα, χρθςτόσ, δφςχρθςτοσ, καταχραςτισ, χρζοσ, εφχρθςτοσ, 

άχρθςτοσ. 

Ὁρῶ όραςθ, όραμα, πανόραμα, αόρατοσ· (από κζμα οπ): όψθ, επόπτθσ, οφκαλμόσ, 
αυτόπτθσ, φποπτοσ· (από κζμα ειδ): ιδζα, είδοσ, είδωλο. 

Ἄςτρωτοσ ςτρϊςθ, ςτρϊμα, κατάςτρωμα, οδόςτρωμα, οδοςτρωτιρασ, ςτρϊςιμο. 

Εὑρίςκω εφρθμα, ευρεςιτεχνία, εφρεςθ, εφεφρεςθ, εφευρζτθσ 

Φυλακή φυλάκιο, φφλαξθ, φφλαγμα, φυλαχτό, αφφλακτοσ, επιφυλακτικόσ. 

Λέγεται λόγοσ, λογάσ, λογικόσ, λόγοσ, λζξθ 
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 Θ κλοπι τθσ φωτιάσ και των τεχνικϊν γνϊςεων από τον Προμθκζα για να καλυφκοφν οι ατζλειεσ των 

ανκρϊπων. 

 

 

 πατάλθ δυνάμεων από Επιμθκζα  απρονοθςία για το ανκρϊπινο γζνοσ 

 Επικεϊρθςθ από Προμθκζα  διαπίςτωςθ τθσ αδυναμίασ των ανκρϊπων 

 Κλοπι φωτιάσ και τεχνικϊν γνϊςεων από το παλάτι του Θφαίςτου και τθσ Ακθνάσ 

 Βαριά τιμωρία του Προμθκζα για τθν κλοπι από το Δία 

 

 Προμθκεφσ < προμθκισ (προ+ μθτισ = ςκζψθ)=προνοθτικόσ. 

 

 Επιμθκεφσ < επί + μθδοσ (=ςκζψεισ, επινοιςεισ, τεχνάςματα) = απερίςκεπτοσ, απρονόθτοσ, ςκεπτόμενοσ 

κατόπιν εορτισ. 

 

 

 
Ο μφκοσ από τθ μια πλευρά περιγράφει τθν εξζλιξθ του ανκρϊπινου γζνουσ και από τθν άλλθ παρουςιάηει τα ςτάδια 

τθσ ιςτορικισ εξζλιξθσ τθσ ανκρωπότθτασ: 

 1
ο
 τάδιο: το πρϊτο ςτάδιο και προκειμζνου να καλυφκεί το κενό τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ και τθσ λογικισ 

εξιγθςθσ, ο ςοφιςτισ, παρά τον «αγνωςτικιςμό» του, παραδζχεται τθν φπαρξθ των κεϊν. Αυτοί είναι που με 

τισ μυςτθριακζσ τουσ δυνάμεισ δθμιουργοφν τα κνθτά όντα. 

 2ο τάδιο: το δεφτερο ςτάδιο, λοιπόν, δθμιουργοφνται τα ζμβια όντα από τουσ κεοφσ ςτο εςωτερικό τθσ 

γθσ. Πριν τα βγάλουν ςτο φωσ, δίνουν εντολι ςτουσ δυο τιτάνεσ, τον Προμθκζα και τον Επιμθκζα, να τουσ 

διανείμουν δυνάμεισ και εφόδια. τόχοσ τουσ είναι θ ςωτθρία των ειδϊν και θ διαιϊνιςι τουσ. Με οριςμζνεσ 

τισ δυνάμεισ από τουσ κεοφσ, ο Επιμθκζασ, αναλαμβάνει να κάνει μόνοσ του τθ μοιραςιά. Και ενϊ φροντίηει 

όλα τα άλλα ηϊα, αφινει τον άνκρωπο εντελϊσ απροςτάτευτο και ακόςμθτο. 

 3
ο
 τάδιο: το τρίτο ςτάδιο παρεμβαίνει ο Προμθκζασ. Αφοφ κάνει τθν επικεϊρθςθ, διαπιςτϊνει τισ τραγικζσ 

ατζλειεσ του ανκρϊπινου γζνουσ και αναλαμβάνει τθ ςωτθρία του. Κλζβει από το κοινό οίκθμα του Θφαί-

ςτου και τθσ Ακθνάσ τθ φωτιά και τθν ζντεχνθ ςοφία και τισ προςφζρει ςτον άνκρωπο. Σου εξαςφαλίηει ζτςι 

τα ςθμαντικά μζςα για τθν επιβίωςι του. Παράλλθλα του ανοίγει το δρόμο για τον τεχνικό πολιτιςμό. Όμωσ 

ακόμα οι άνκρωποι βρίςκονται ςε πρωτόγονο ςτάδιο ωσ προσ τθν κοινωνικι και πολιτικι οργάνωςθ. Ηουν ςε 

θμιάγρια κατάςταςθ και αλλθλοεξοντϊνονται, γιατί δεν ζχουν θκικι ςυνείδθςθ του δικαίου. 
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 4
ο
 τάδιο: το τζταρτο, λοιπόν, ςτάδιο κα παρζμβει ο Δίασ. Από φόβο μιπωσ οι άνκρωποι εξοντωκοφν 

μεταξφ τουσ, ςτζλνει τον Ερμι και τουσ προςφζρει τθν «αιδϊ» και τθ «δίκθν». Σα δφο αυτά ςτοιχεία οδθγοφν 

τον άνκρωπο ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ του δικαίου και τθσ θκικισ. Με αυτά οργανϊνονται οι κοινωνίεσ. Οι 

άνκρωποι ςυμβιϊνουν ειρθνικά, αφοφ ηουν ωσ μζλθ ενόσ οργανωμζνου πολιτικά ςυνόλου με αρχζσ πολιτικισ 

και κοινωνικισ οργάνωςθσ. 

 

 

 Οι ςυμβολιςμοί που διακρίνουμε ςτο μφκο του Πρωταγόρα είναι άξιοι λόγου: 

o Καταρχιν ζχουμε το ςχθματιςμό του ανκρϊπου και των άλλων όντων βιολογικά (ςτάδιο Επιμθκζα). 

o τθ ςυνζχεια δθμιουργοφνται οι προχποκζςεισ για τθν επιβίωςθ του ανκρϊπου και τθν προςαρμογι 

του ςτο φυςικό περιβάλλον.  

 Γεννϊνται οι τζχνεσ και ςχθματίηονται οι πρϊτεσ κοινωνίεσ, ζςτω και ςε πρωτόγονθ 

κατάςταςθ.  

 Ο άνκρωποσ αποκτά τθ δυνατότθτα να κυριαρχιςει ςτθ φφςθ και να δθμιουργιςει ζναν 

ανϊτερο πολιτιςμό με τθ βοικεια τθσ πρακτικισ (Ιφαιςτοσ) και τθσ κεωρθτικισ (Ακθνά) 

γνϊςθσ (ςτάδιο Προμθκζα).  

o Θ αδυναμία του Προμθκζα να κλζψει από το Δία τθν Αιδϊ και τθ Δίκθ φανερϊνει τθ δυςκολία του 

ανκρϊπου να οργανωκεί κοινωνικά και πολιτικά. Πράγματι, πζραςαν πολλοί αιϊνεσ πρωτογονιςμοφ 

μζχρι οι άνκρωποι να ςυνειδθτοποιιςουν τθν αξία τθσ πολιτικισ τουσ οργάνωςθσ, να αποκτιςουν 

θκικι αντίλθψθ, αίςκθμα δικαίου και να κζςουν νόμουσ. Από τθν άλλθ, θ παρζμβαςθ των κεϊν 

φανερϊνει τθν ανάγκθ φπαρξθσ μιασ ανϊτερθσ δφναμθσ που κα βοθκιςει ςτθ ςωςτι οργάνωςθ και 

κα αποςοβιςει τον κίνδυνο τθσ αλλθλοκαταςτροφισ και αλλθλοεξόντωςθσ των ανκρϊπων. 

 

 

ε αυτό το ςθμείο πρζπει να δοφμε και τισ αναλογίεσ του μφκου με τθ κεωρία του Κοινωνικοφ υμβολαίου των 

κεωρθτικϊν του Διαφωτιςμοφ (Σηων Λοκ και Ρουςςό).  

 φμφωνα με τθν άποψι τουσ, ο άνκρωποσ αρχικά ηοφςε ςτθ φφςθ ζχοντασ απόλυτθ ελευκερία κινιςεωσ και 

κατοχισ.  

 Όμωσ εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ κοινωνικισ οργάνωςθσ επικρατοφςε αναρχία και ςυνεχείσ ςυγκροφςεισ.  

 'Ετςι, αποφαςίςτθκε θ ςφναψθ ενόσ ςυμβολαίου, μιασ ςυμφωνίασ. φμφωνα με αυτι, εκχωροφν ςε κάποιον 

(άτομο ι ομάδα ατόμων) ζνα μζροσ τθσ ελευκερίασ τουσ και των δικαιωμάτων τουσ, με τθν υποχρζωςθ αυτόσ 

να διαφυλάςςει τθν ειρινθ, τθν αρμονικι ςυμβίωςθ, αλλά και τα δικαιϊματά τουσ ζναντι των υπολοίπων. 

Με αυτό τον τρόπο, κατά τουσ κεωρθτικοφσ του Διαφωτιςμοφ, νομιμοποιείται θ πολιτικι εξουςία. το μφκο 

το ρόλο του ρυκμιςτι τθσ ιςορροπίασ και τθσ ειρθνικισ ςυμβίωςθσ τον παίηει ο Δίασ (ενότθτα 4). 
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Σζλοσ, μζςα από το μφκο διακρίνουμε και τθν ιςότθτα ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ. Οι αναφορζσ γίνονται ςτο 

ανκρϊπινο γζνοσ, που νοείται ενιαίο και χωρίσ κοινωνικοφσ ι άλλουσ διαχωριςμοφσ. Δεν υπάρχουν ελεφκεροι και 

δοφλοι, ευγενείσ και λαόσ, πλοφςιοι και φτωχοί. Ο Πρωταγόρασ αςπάηεται εδϊ τθν άποψθ του Λππία για τθν ενότθτα 

των ανκρϊπων. Άλλοι ςοφιςτζσ, όπωσ ο Αντιφϊν και ο Αλκιδάμασ, προχϊρθςαν ακόμα περιςςότερο και τάχκθκαν 

ανοιχτά κατά των φυλετικϊν και κοινωνικϊν διακρίςεων. Φυςικά πρόκειται για πρωτοποριακζσ ιδζεσ, που αντίκεινται 

φανερά ςτισ αριςτοκρατικζσ αντιλιψεισ τθσ εποχισ, αλλά ακόμα και ςε ςθμερινζσ αντιλιψεισ. 
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Γζάκκδξ Παπαδυπμοθμξ 

Φζθυθμβμξ 

 

 

 
 

 

 

Μετάυραση 
Επειδι δε ο άνκρωποσ 

μετζςχε κείασ μοίρασ, 

πρωτον μεν μόνον ηϊων 

ενόμιςε κεοφσ, 

δια τθν ςυγγζνειαν του κεου, 

και επεχείρει ιδρφεςκαι  

βωμοφσ τε κι αγάλματα κεων. 

Ζπειτα ταχφ διθρκρϊςατο τθ τζχνθ 

φωνιν και ονόματα 

και θφρετο οικιςεισ 

και εςκθτασ και υποδζςεισ 

και ςτρωμνάσ και τασ τροφάσ εκ γθσ. 

οφτω δθ παρεςκευαςμζνοι 

άνκρωποι 

κατ’ αρχάσ ϊκουν ςποράδθν 

πόλεισ δε ουκ ιςαν. 

απϊλλυντο ουν υπό των κθρίων 

δια το είναι πανταχθ 

αςκενζςτεροι αυτων, 

και θ δθμιουργικι τζχνθ 

θν ικανι μεν βοθκόσ αυτοισ 

προσ τροφιν, 

ενδεισ δε 

προσ τον πόλεμον των κθρίων. 

οφπω γάρ είχον πολιτικιν τζχνθν, 

θσ μζροσ (εςτί) πολεμικι. 

εηιτουν δθ ακροίηεςκαι 

και ςϊηεςκαι 

κτίηοντεσ πόλεισ. 

οτ’ ουν ακροιςκοιεν 

θδίκουν αλλιλουσ 

άτε ουκ ζχοντεσ τθν πολιτικιν τζχνθν, 

Και επειδι ο άνκρωποσ  

είχε ςυμμετοχι ςτο κεϊκό κλιρο, 

πρϊτα πρϊτα μόνοσ από τα ηϊα 

πίςτεψε ςε κεοφσ,  

εξαιτίασ τθσ ςυγγζνειασ με το κεό, 

και προςπακοφςε να φτιάχνει 

και βωμοφσ και αγάλματα κεϊν. 

Ζπειτα γριγορα δθμιοφργθςε με τθν τζχνθ του 

γλϊςςα (ζναρκρο λόγο) και λζξεισ 

και βρικε κατοικίεσ 

και ροφχα και παποφτςια 

και ςτρωςίδια και τροφζσ από τθ γθ. 

ζτςι λοιπόν εφοδιαςμζνοι 

οι άνκρωποι 

ςτθν αρχι κατοικοφςαν διαςκορπιςμζνοι, 

πόλεισ όμωσ δεν υπιρχαν. 

Καταςτρζφονταν λοιπόν από τα κθρία 

επειδι ιταν από κάκε άποψθ 

πιο ανίςχυροι από αυτά, 

και οι τεχνικζσ γνϊςεισ  

ιταν ζνασ καλόσ βοθκόσ τουσ 

για τθν τροφι τουσ 

αλλά ανεπαρκισ 

για τον πόλεμο με τα κθρία. 

Γιατί δεν είχαν ακόμθ τθν πολιτικι τζχνθ 

τθσ οποίασ μζροσ είναι θ πολεμικι (τζχνθ). 

Επεδίωκαν λοιπόν να ςυνακροίηονται 

και να εξαςφαλίηουν τθ ςωτθρία τουσ 

κτίηοντασ πόλεισ. 

κάκε φορά λοιπόν που ςυνακροίηονταν, 

αδικοφςαν ο ζνασ τον άλλο 

επειδι δεν είχαν τθν πολιτικι τζχνθ 

Ενότητα 4η  
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Γζάκκδξ Παπαδυπμοθμξ 

Φζθυθμβμξ 

 

ϊςτε πάλιν ςκεδαννφμενοι 

διεφκείροντο. 

Ηεφσ ουν δείςασ περί τω γζνει θμων 

μθ απόλοιτο παν, 

πζμπει Ερμθν 

άγοντα εισ ανκρϊπουσ 

αιδω τε και δίκθν,  

ιν’ ειεν κόςμοι τε και δεςμοί πόλεων 

ςυναγωγοί φιλίασ. 

ερωτα ουν Ερμθσ Δία, 

τινα ουν τρόπον δοίθ  

ανκρϊποισ 

δίκθν και αιδω. 

πότερον 

ωσ νενζμθνται αι τζχναι, 

οφτω νείμω και ταφτασ; 

Νενζμθνται δε ωδε. 

εισ ζχων ιατρικιν 

(εςτι) ικανόσ πολλοισ ιδιϊταισ 

και οι άλλοι δθμιουργοί. 

οφτω δι κω εν τοισ ανκρϊποισ 

και δίκθν και αιδω 

ι νείμω επί πάντασ; 

Επί πάντασ ζφθ ο Ηευσ, 

και μετεχόντων πάντεσ. 

ου γαρ αν γζνοιντο πόλεισ, 

ει μετζχοιεν αυτων ολίγοι 

ϊςπερ των άλλων τεχνων. 

και κζσ νόμον γε παρ’ εμου, 

κτείνειν ωσ νόςον πόλεωσ 

τον μθ δυνάμενον 

μετζχειν αίδοχσ και δίκθσ. 

 

Οφτω δθ, ω ϊκρατεσ, και δια ταφτα 

οι τε άλλοι και Ακθναίοι, 

όταν μεν ι λόγοσ 

περί τεκτονικισ αρετισ 

ϊςτε πάλι διαςκορπιηόμενοι 

καταςτρζφονταν. 

Ο Δίασ λοιπόν επειδι φοβικθκε για το γζνοσ μασ 

μιπωσ χακεί ολόκλθρο, 

ςτζλνει τον Ερμι 

που ζφερνε ςτουσ ανκρϊπουσ 

το ςεβαςμό και τθ δικαιοςφνθ 

για να υπάρχουν τάξθ και ςτενζσ ςχζςεισ των πόλεων 

που να τισ κρατάνε ενωμζνεσ με φιλία. 

Ρωτάει λοιπόν ο Ερμισ το Δία 

με ποιον τζλοσ πάντων τρόπο να δϊςει ςτουσ 

ανκρϊπουσ 

τθ δικαιοςφνθ και τον αλλθλοςεβαςμό. 

Ποιο από τα δφο,  

όπωσ ζχουν μοιραςτεί οι τζχνεσ 

ζτςι να μοιράςω και αυτζσ; 

Κι ζχουν μοιραςτεί με τον εξισ τρόπο: 

ζνασ που κατζχει τθν ιατρικι 

είναι αρκετόσ για πολλοφσ άπειρουσ 

(όμοια) και οι άλλοι τεχνίτεσ. 

ζτςι λοιπόν να βάλω μζςα ςτουσ ανκρϊπουσ 

και τθ δικαιοςφνθ και τον αλλθλοςεβαςμό 

ι να τισ μοιράςω ςε όλουσ; 

ε όλουσ, είπε ο Δίασ 

και να ζχουν μερίδιο όλοι. 

Γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πόλεισ, 

αν ζχουν μερίδιο ςε αυτζσ λίγοι, 

όπωσ ακριβϊσ ςτισ άλλεσ τζχνεσ. 

Και κζςπιςε νόμο από μζνα, 

να κανατϊνουν ςαν αρρϊςτια τθσ πόλθσ 

αυτόν που δεν μπορεί  

να ζχει μερίδιο ςτον αλλθλοςεβαςμό και τθ 

δικαιοςφνθ.  

Ζτςι λοιπόν. ωκράτθ. και γι’ αυτοφσ τουσ λόγουσ 

και οι άλλοι και οι   Ακθναίοι,  

όταν γίνεται λόγοσ  

για αρχιτεκτονικι ικανότθτα
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Γζάκκδξ Παπαδυπμοθμξ 

Φζθυθμβμξ 

 

ι τίνοσ άλλθσ δθμιουργικισ (αρετισ), 

οίονται ολίγοισ μετειναι ςυμβουλισ, 

και εάν τισ ων εκτόσ των ολίγων 

ςυμβουλεφθ, 

ουκ ανζχονται, ωσ ςυ φισ. 

Εικότωσ, ωσ εγϊ φθμί. 

 

όταν δε ϊωςιν 

εισ ςυμβουλιν πολιτικισ άρετισ,  

θν δει ίζναι πάςαν 

δια δικαιοςφνθσ και ςωφροςφνθσ, 

εικότωσ ανζχονται παντόσ ανδρόσ,  

ωσ προςικον παντί μετζχειν γε ταφτθσ 

τθσ αρετισ,  

ι μθ είναι πόλεισ· 

αυτι, ϊ ϊκρατεσ, 

(εςτίν) αιτία τοφτου. 

ι για κάποια άλλθ τεχνικι (ικανότθτα) 

νομίηουν ότι λίγοι ζχουν δικαίωμα ςυμβουλισ. 

και αν κάποιοσ που είναι ζξω από τουσ λίγουσ 

επιχειρεί να δίνει ςυμβουλζσ. 

δεν τον δζχονται, κακϊσ εςφ λεσ· 

με το δίκιο τουσ (δεν τον δζχονται), όπωσ εγϊ 

ιςχυρίηομαι 

όταν όμωσ ζρχονται 

για ςυμβουλζσ (ςφςκεψθ) για τθν πολιτικι αρετι, 

ςυμβουλι που πρζπει να κινείται ςτο ςφνολο τθσ 

μζςα από τθ δικαιοςφνθ και τθ ςωφροςφνθ, 

δίκαια δζχονται κάκε άντρα, 

με τθν ιδζα ότι ταιριάηει ςτον κακζνα 

να ζχει μερίδιο ς' αυτι τθν αρετι, 

αλλιϊσ (είναι επόμενο) να μθν υπάρχουν πόλεισ· 

αυτι, ωκράτθ, 

(είναι) θ αιτία αυτοφ του πράγματοσ. 

 

 
Τύπος Ομόρριζα 

Μετζχω ςυμμετοχι, μζτοχοσ, ςχζςθ, κατάςχεςθ, ανακοχι, ανοχι, κατοχι, ςχιμα, ςχολι, 
ςχολείο, ςχεδόν, ςχετικόσ. 

υγγζνεια γζνοσ, γενιά, γόνοσ, γονιόσ, απόγονοσ, αγενισ, αγζνθτοσ, γενθτόσ, εγγόνι, εγγονόσ. 

Οϊκθςισ οικία, οίκθμα, διοικθτισ, αδιοίκθτοσ, κατοικίςιμοσ, κατοικία 

Παραςκευάηομαι καταςκεφαςμα, καταςκευαςτισ, επιςκευαςτισ, παραςκευαςτισ, ςυςκευαςία, 
παραςκευαςτόσ. 

Σροφι διατροφι, κρζμμα, κρεπτικόσ, διατρζφω, ανατρζφω, εκτρζφω 

Διαφκείρομαι φκορά, διαφκορά, διαφκορζασ, φκαρτόσ, άφκαρτοσ, ψυχοφκόροσ. 

Πζμπω εκπζμπω, εκπομπι, πομπόσ, παραπζμπω 

Κόςμοσ κόςμθμα, διακοςμθτισ, διακόςμθςθ, διακοςμθτικόσ, διακοςμϊ 

Νζμω διανομζασ, διανομι, αδιανζμθτοσ, νόμοσ, απονζμω, διανζμω 

Σίκθμι[κϊ] διακζτθσ, διακικθ, κετόσ, κεμζλιο, κεςμόσ, διακζτω 

Δικαιοςφνθ δίκαιοσ, δικαίωμα, δικαίωςθ, δικαιϊνω 

Πόλισ πολίτθσ, ςυμπολίτθσ, πολιτεία, πολιτεφομαι, πολίτευμα, πολιτιςμόσ, πολιτικι, 
πολιτικόσ 
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Γζάκκδξ Παπαδυπμοθμξ 

Φζθυθμβμξ 

 

 
 

 Επειδι… κείασ…μοίρασ: εννοεί τθν «ζντεχνον ςοφίαν», που πιρε ο άνκρωποσ από τον Προμθκζα. Θ 

φωτιά αποτελεί το κεϊκό μερίδιο που πιραν οι άνκρωποι, χάρθ ςτθν παρζμβαςθ του Προμθκζα. 

  Είναι κεϊκό, γιατί: 1.  το κατείχαν ωσ τότε μόνον οι κεοί 

2. οι άνκρωποι το απζκτθςαν με κεϊκι παρζμβαςθ του Προμθκζα 

3. επιτρζποντασ ςτον άνκρωπο να αναπτφξει πολιτιςμό, του επζτρεψε ςτθ 

ςυνζχεια να αναγνωρίςει και τθν φπαρξθ κεϊν.  

 

    

 1
θ
 Φάςθ  του Επιμθκζα: ςυντελείται ο βιολογικόσ ςχθματιςμόσ του ανκρϊπου. 

2
θ
 Φάςθ  του Προμθκζα: πραγματοποιείται θ γζνεςθ των τεχνϊν και ςχθματίηονται οι πρϊτεσ 

κοινωνίεσ. Προχποκζςεισ για τθν επιβίωςθ του ανκρϊπου και τθν 

προςαρμογι του ςτο ζδαφοσ και ςτο κλίμα. 

 3
θ
 Φάςθ  του ςχθματιςμοφ των πόλεων: ’ αυτιν τθ φάςθ ςχθματίηονται οι πόλεισ. Οι άνκρωποι 

δζχονται κοινζσ θκικζσ αξίεσ, τθν «αιδϊ» και τθ «δίκθν». Ζτςι, εξαλείφονται οι κοινωνικζσ αντικζςεισ και δεν 

αλλθλοεξοντϊνονται  οι άνκρωποι. 

   

 Θ γλϊςςα δθμιουργείται από τθν ανκρϊπινθ νόθςθ και βοφλθςθ. 

 Δε δίνεται από το κεό. (Εξάλλου οι ςοφιςτζσ δεν παραδζχονταν τθ κεϊκι παρζμβαςθ.) 

 Θ αρχαία παράδοςθ είναι κεοκρατικι. 

 Θ ςφγχρονθ γλωςςολογία επιβεβαιϊνει τθν άποψθ τθσ ςοφιςτικισ. 

 

 «κεοφσ ενόμιςεν»:  

 Ο Πρωταγόρασ φαίνεται να δζχεται τθν φπαρξθ κρθςκευτικοφ ςυναιςκιματοσ, παρόλο που, ωσ 

ςοφιςτισ, δεν παραδεχόταν τθν φπαρξθ κεϊν. 

 Οι απόψεισ του αυτζσ δεν είναι αντιφατικζσ, όπωσ ίςωσ φαίνεται εκ πρϊτθσ όψεωσ, γιατί δζχεται τθν 

φπαρξθ του ζμφυτου κρθςκευτικοφ ςυναιςκιματοσ ςτουσ ανκρϊπουσ, ανεξάρτθτα από το αν πιςτεφει 

ι όχι ςτθν φπαρξθ του αντικειμζνου τθσ πίςτθσ, δθλ. ςτουσ κεοφσ. 

 

 «εηιτουν δθ ακροίηεςκαι και ςϊηεςκαι κτίηοντεσ πόλεισ»: 

 Θ άποψθ αυτι του Πρωταγόρα μπορεί να κεωρθκεί ωσ προδιατφπωςθ τθσ άποψθσ του Αριςτοτζλθ ότι: 

«ο άνκρωποσ φφςει ηωον πολιτικόν» (=από τθ φφςθ του ο άνκρωποσ είναι όν που κζλει να 

ςυγκροτιςει πολιτικζσ κοινότθτεσ) 
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Φζθυθμβμξ 

 

 Αιδϊσ: εβαςμόσ ςτουσ άγραφουσ νόμουσ. υναίςκθμα ντροπισ του κοινωνικοφ ανκρϊπου για κάκε πράξθ 

που προςκροφει ςτον κακιερωμζνο θκικό κϊδικα του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ. 

 Δίκθ: εβαςμόσ ςτουσ γραπτοφσ νόμουσ. Σο ςυναίςκθμα τθσ δικαιοςφνθσ, θ ζμφυτθ αντίλθψθ για το 

δίκαιο.  

 Από τθν αιδϊ και τθ δίκθ: 

o πθγάηει θ πολιτικι αρετι 

o εξαςφαλίηεται θ αξιοπρζπεια του ανκρϊπου 

o εμπεδϊνεται θ πολιτικι ενότθτα & θ κοινωνικι αρμονία. 

 «και νόμον γε κεσ… πόλεωσ»:  

o Κατ’ αρχάσ φαίνεται παράδοξο να υπάρχει ανάγκθ νόμου για τθν τιμωρία όποιου δε μετζχει ςτθν αιδϊ 

και ςτθ δίκθ, τθ ςτιγμι που αυτζσ μοιράςτθκαν ςε όλουσ. 

o Όμωσ, ο Δίασ δεν μπορεί να εξαςφαλίςει τθν κακολικότθτα των δφο αυτϊν αρετϊν ςε όλουσ τουσ 

ανκρϊπουσ, αφοφ δεν αποτελοφςαν μζροσ τθσ αρχικισ τουσ φφςθσ. 

o Άρα, όλοι πρζπει να μετζχουν ςτθν πολιτικι αρετι κι αν αυτό δε ςυμβαίνει, τότε υπάρχει θ ανάγκθ 

τιμωρίασ. 

 

 «κτείνειν ωσ νόςον πόλεωσ»: 

o Για τα ςθμερινά δεδομζνα θ τιμωρία αυτι κεωρείται ιδιαίτερα αυςτθρι. 

o Για τα δεδομζνα όμωσ των κοινωνιϊν τθσ αρχαιότθτασ, όςοι δεν είχαν ςυνείδθςθ τθσ αιδοφσ και τθσ 

δίκθσ κεωροφνταν νοςθρά ςτοιχεία τθσ πόλθσ που ζχει το δικαίωμα να τουσ τιμωριςει, αφοφ πρϊτα 

εξαντλιςει όλα τα μζςα για να τουσ αναμορφϊςει.  

 

 Θ αιδϊσ και θ δίκθ δεν είναι ζμφυτεσ ςτον άνκρωπο, κατανζμονται ςε όλουσ μεν αλλά ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο. 

 Θ κζςθ αυτι του Πρωταγόρα που παρουςιάηεται μζςα από το μφκο, ζχει ςθμαςία για τθ διδαςκαλία τθσ αρετισ 

που αυτόσ επαγγζλλεται. 

 Αν αφαιρζςουμε τα μυκολογικά ςτοιχεία τθσ αφιγθςθσ, μζνει ότι: 

o θ αρετι κακαυτι δεν ιταν ςτθν αρχι μζροσ τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ, γι’ αυτό οι πρωτόγονοι, μολονότι 

είχαν τθ νοθμοςφνθ να μακαίνουν διάφορεσ «τζχνεσ», όπωσ τθ χριςθ τθσ φωτιάσ, ι τθν επεξεργαςία 

των μετάλλων, ςυμπεριφζρονταν με αγριότθτα ο ζνασ απζναντι ςτον άλλον.  

o Θ ανκρϊπινθ φφςθ φζρει μζςα τθσ τισ καταβολζσ για να εξελιχκεί θκικά. 

o ’ αυτό είναι απαραίτθτθ θ διδαςκαλία που ο Πρωταγόρασ επαγγζλλεται. 

 

 «Οὕτω δι, ὢ ϊκρατεσ,… αἰτία»: 

o Ο Πρωταγόρασ απαντά ςτο επιχείρθμα που είχε διατυπϊςει νωρίτερα ο ωκράτθσ ότι θ δυνατότθτα που 

είχαν όλοι να εκφζρουν τθ γνϊμθ τουσ για πολιτικά κζματα ςτθν εκκλθςία του διμου ςιμαινε ότι θ 

πολιτικι αρετι δε διδάςκεται. Αλλιϊσ κα διατφπωνε τθ γνϊμθ του μόνο ο ειδικόσ. 

o Κατά τον Πρωταγόρα το δικαίωμα να εκφζρουν όλοι τθν άποψι τουσ είναι νόμιμο, αφοφ θ αιδϊσ και θ 

δίκθ είναι κτιμα όλων των ανκρϊπων. 
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Μετάυραση 
ίκα δε ιδ μσδ άπαηάζεαζ, 

θααε αφ ηεηιήνζμκ, 

ςξ ης υκηζ πάκηεξ άκενςπμζ 

δβμφκηαζ πάκηα άκδνα 

ιεηέπεζκ δζηαζμζφκδξ ηε 

ηαζ ηδξ άθθδξ πμθζηζηήξ άνεηδξ 

ηυδε. 

εκ βαν ηασξ άθθαζξ άνεηασξ, 

χζπεν ζο θέβεζξ, 

εάκ ηζξ θή 

είκαζ αβαευξ αοθδηήξ, 

ή άθθδκ  ήκηζκμτκ ηέπκδκ, 

δκ ιδ εζηίκ, 

ηαηαβεθχζζκ ή παθεπαίκμοζζ, 

ηαζ μζ μζηείμζ πνμζζυκηεξ  

κμοεεημτζζκ ςξ ιαζκυιεκμκ . 

εκ δε δζηαζμζφκδ 

ηαζ   εκ   ηδ   άθθδ   πμθζηζηή ανεηή, 

εάκ ηαζ εσδχζίκ ηίκα υηζ εζηίκ άδζημξ, 

εάκ μφημξ αοηυξ θέβδ ηάθδεέξ  

ηαε' αφημτ εκακηίμκ πμθθχκ,  

υ ήβμτκημ  

εηεί είκαζ ζςθνμζφκδκ,  

θέβεζκ ηάθδεή, 

 έκηαΰεα ιακίακ, 

ηαί θαζζ δεΐκ πάκηαξ θάκαζ είκαζ 

δζηαίμοξ, εάκ ηε χζζκ εάκ ηε ιδ, 

ή ιαίκεζεαζ 

ημκ ιδ πνμζπμζμφιεκμκ δζηαζμζφκδκ, 

ςξ άκαβηασμκ (υκ ) μφδέκα υκηζκ' μοπί 

ιεηέπεζκ αιςζβεπςξ,  

ή ιδ είκαζ εκ ακενχπμζξ. 

Όηζ ιεκ μοκ είηυηςξ απμδέπμκηαζ 

πάκη' άκδνα ζφιαμοθμκ  

Καζ, βζα κα ιδ κμιίγεζξ υηζ ελαπαηζέζαζ, 

πάνε πάθζ βζα απυδεζλδ 

υηζ πναβιαηζηά υθμζ μζ άκενςπμζ 

κμιίγμοκ υηζ ηάεε άκηναξ (άκενςπμξ) 

έπεζ ιενίδζμ ζηδ δζηαζμζφκδ 

ηαζ ζηδκ άθθδ πμθζηζηή ανεηή. 

ημ ελήξ· 

ζηζξ άθθεξ δδθαδή ζηακυηδηεξ, 

υπςξ αηνζαχξ εζφ θεξ. 

ακ ηάπμζμξ ζζπονίγεηαζ 

υηζ είκαζ ζηακυξ αοθδηήξ 

ή (ζηακυξ) ζε άθθδ μπμζαδήπμηε ηέπκδ. 

ζηδκ μπμία δεκ είκαζ. 

βεθάκε ζε αάνμξ ημο ή αβακαηημφκ. 

ηαζ μζ δζημί ημο πθδζζάγμκηαξ  

ημκ ζοιαμοθεφμοκ ιε ηδκ ζδέα υηζ έπεζ ηνεθαεεί· 

ζηδ δζηαζμζφκδ υιςξ  

ηαζ ζηδκ άθθδ πμθζηζηή ανεηή. 

ακ ηαζ βκςνίγμοκ βζα ηάπμζμκ υηζ είκαζ άδζημξ. 

ακ αοηυξ μ ίδζμξ θέεζ ηδκ αθήεεζα  

ζε αάνμξ ημο ιπνμζηά ζε πμθθμφξ, 

πνάβια ημ μπμίμ εεςνμφζακ  

ζε ηείκδ ηδκ πενίπηςζδ υηζ είκαζ ζςθνμζφκδ,  

δδθ. ημ κα θέεζ ηδκ αθήεεζα,  

ζε   ημφηδ  ηδκ   πενίπηςζδ (ημ   εεςνμφκ) ηνέθα. 

ηαζ ζζπονίγμκηαζ υηζ πνέπεζ υθμζ κα θέκε υηζ είκαζ 

δίηαζμζ, είηε είκαζ (δίηαζμζ) είηε υπζ.  

αθθζχξ (θέκε) υηζ είκαζ ηνεθυξ  

αοηυξ πμο δεκ έπεζ ηηήια ημο ηδ δζηαζμζφκδ, 

ιε ηδκ ζδέα υηζ (είκαζ) ακαβηαίμ μ ηαεέκαξ 

κα έπεζ ιενίδζμ ζ' αοηή ι' μπμζμδήπμηε ηνυπμ. 

εζδάθθςξ κα ιδ ζοβηαηαθέβεηαζ ζημοξ ακενχπμοξ. 

 Όηζ θμζπυκ εφθμβα δέπμκηαζ  

ηάεε άκηνα (άκενςπμ) ζφιαμοθμ  

Ενότητα 5η  
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πενί ηαφηδξ ηδξ ανεηήξ 

δζα ημ ήβεσζεαζ 

πακηί ιεηεσκαζ αοηήξ, ηαφηα θέβς 

υηζ δε δβμφκηαζ μοη είκαζ αοηήκ θφζεζ 

μοδ' απυ ημο αοηυιαημο, 

αθθά (είκαζ} δζδαηηυκ ηε 

ηαζ παναβίβκεζεαζ ελ επζιεθείαξ 

ς ακ παναβίβκδηαζ, 

ημζ'ημ πεζνάγμιαζ ιεηά ημφημ 

άπμδεΐλαί ζμζ. 

υζα βαν ηαηά δβμφκηαζ άκενςπμζ 

αθθήθμοξ έπεζκ θφζεζ ή ηφπδ, 

 

μοδείξ εοιμΰηαζ μοδέ κμοεεηεί 

μοδέ δζδάζηεζ μοδέ ημθάγεζ 

ημοξ έπμκηαξ ηαΰηα, 

Ίκα ιδ ςζζκ ημζμοημζ, 

αθθά έθεμφζζκ 

μίμκ ημοξ αζζπνμφξ ή  

ζιζηνμφξ ή αζεεκείξ 

ηζξ (εζηίκ) μίίημξ ακυδημξ, 

χζηε έπζπεζνεζκ πμζεζκ ηζ ημφηςκ; 

σζαζζκ ιεκ βαν, μΐιαζ 

ηαοηα υηζ βίβκεηαζ ημζξ ακενχπμζξ 

θφζεζ ηε ηαζ ηφπδ, 

ηα ηαθά ηαζ  ηάκακηία ημφημζξ· 

υζα δε αβαεά μσμκηαζ 

βεκέζεαζ άκενχπμζξ 

ελ επζιεθείαξ ηαί αζηήζεςξ 

ηαί δζδαπήξ, 

εάκ ηζξ ιδ επδ ηαοηα, 

αθθά ηάκακηία ημφηςκ ηαηά, 

επί ημφημζξ πμο βίβκμκηαζ 

μσ ηε εοιμί ηαί ασ ημθάζεζξ 

ηαί ασ κμοεεηήζεζξ 

ςκ εκ εζηίκ ηαί ή αδζηία ηαί ή αζέαεζα 

 

ζ' αοηή ηδκ ανεηή, 

επεζδή κμιίγμοκ 

υηζ υθμζ έπμοκ ιενίδζμ ζ' αοηή, αοηά θές· 

υηζ υιςξ κμιίγμοκ υηζ δεκ είκαζ αοηή έιθοηδ 

μφηε απυ ηφπδ, 

αθθά υηζ ιπμνεί κα δζδαπηεί 

ηαζ υηζ βίκεηαζ ηηήια ιε επζιέθεζα 

ζ' υπμζμκ βίκεηαζ ηηήια,  

αοηυ εα πνμζπαεήζς ζηδ ζοκέπεζα  

κα ζμο απμδείλς.  

Γζαηί υζα ηαηά κμιίγμοκ μζ άκενςπμζ,  

μ έκαξ βζα ημκ άθθμ. υηζ ηα έπμοκ απυ ηδ θφζδ ή 

ηοπαία, 

ηακέκαξ δε εοιχκεζ μφηε ζοιαμοθεφεζ  

μφηε δζδάζηεζ μφηε ηζιςνεί  

υζμοξ έπμοκ αοηά,  

βζα κα ιδκ είκαζ ηέημζμζ,  

αθθά ημοξ θοπμφκηαζ 

παναδείβιαημξ πάνδ ζημοξ άζπδιμοξ ή ιζ-

ηνυζςιμοξ ή αδφκαημοξ (αζεεκζημφξ)  

πμζμξ (είκαζ) ηυζμ ακυδημξ,  

χζηε κα πνμζπαεεί κα ημοξ ηάκεζ ηάηζ απ' αοηά; 

βζαηί βκςνίγμοκ, κμιίγς 

υηζ αοηά ένπμκηαζ ζημοξ ακενχπμοξ  

απυ ηδ θφζδ ηαζ ηδκ ηφπδ, 

δδθ. μζ ηαθέξ ζδζυηδηεξ ηαζ μζ ακηίεεηεξ ημοξ· 

υζα υιςξ αβαεά κμιίγμοκ 

υηζ ηα απμηημφκ μζ άκενςπμζ 

ιε επζιέθεζα, άζηδζδ 

ηαζ δζδαζηαθία, 

εάκ ηάπμζμξ δεκ έπεζ αοηά, 

αθθά ηα ακηίεεηα ημοξ ηαηά, 

βζ' αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ, οπμεέης, βίκμκηαζ 

ηαζ μζ εοιμί ηαζ μζ ηζιςνίεξ  

ηαζ μζ παναζκέζεζξ· 

απ' αοηά (ηα ηαηά) έκα είκαζ ηαζ δ αδζηία ηαζ δ 

αζέαεζα 
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ηαί ζοθθήαδδκ πάκ ημ εκακηίμκ 

ηδξ πμθζηζηήξ ανεηήξ. 

έκεα δδ παξ εοιμΰηαζ  

πακηί ηαί κμοεεηεί, 

δήθμκ υηζ ςξ μΰζδξ ηηδηήξ 

ελ επζιεθείαξ ηαί ιαεήζεςξ· 

ηαζ ιε ιζα θέλδ ηαεεηί ημ ακηίεεημ  

ζηδκ πμθζηζηή ανεηή·  

ζηδκ πενίπηςζδ αοηή θμζπυκ μ ηαεέκαξ εοιχκεζ ιε 

ημκ ηαεέκα ηαζ ημκ ζοιαμοθεφεζ,  

μπςζδήπμηε δδθ. ιε ηδκ ζδέα υηζ απμηηζέηαζ ιε 

επζιέθεζα ηαζ ιάεδζδ.  

 

 
Τύπος Ομόρριζα 

Ἡγοῦμαι θγζτθσ, θγετικόσ, θγεςία, θγεμονία, θγεμόνασ, διιγθμα, ανεξιγθτοσ. 

Λαμβάνω λαβίδα, λαβι, λιψθ, ςφλλθψθ, αςφλλθπτοσ, καταλθπτόσ. 

Καταγελῶ αγζλαςτοσ, γελαςτόσ, περιγζλαςτοσ, γζλιο. 

Οἶδα είδθςθ, είδθςεογραφία, ειδιμονασ, ιςτορία. 

Προςποιοῦμαι προςποιθτόσ, προςποίθςθ, ποιθτισ, ποίθμα, ποιθτικόσ. 

Ἀποδζχομαι αποδοχι, απαράδεκτοσ, διαδοχι, δοχείο, δεκτόσ, ακατάδεκτοσ. 

Ἀποδείκνυμι απόδειξθ, δείξιμο, δείκτθσ, δείγμα, παράδειγμα, ζνδειξθ. 

Διδάςκω δίδαγμα, δίδακτρα, διδακτιριο, δάςκαλοσ, δαςκάλα, αδίδακτοσ. 

Κολάηω κόλαςθ, κολαςτιριο, ακόλαςτοσ, ακολαςία. 

 

 

 «Πάντεσ άνκρωποι θγουνται… αρετθσ»: Ο Πρωταγόρασ δε κεμελιϊνει λογικά τθν άποψι του, αλλά 

ςτθρίηεται ςτθν κοινι αντίλθψθ.  

o Βζβαια, αυτό δε ςθμαίνει ότι δεν ζχει αντικειμενικι βάςθ. 

o Άλλωςτε, ακολουκεί εμπειρικι απόδειξθ που αρχίηει με τθ λζξθ «τεκμιριον». 

 

 «Σεκμιριον»: Με τθ λζξθ αυτι αρχίηει μια εμπειρικι απόδειξθ για τθ ςυμμετοχι όλων ςτθν πολιτικι 

αρετι: 

o Όλοι οι άνκρωποι κεωροφν τρελό όποιον δθλϊνει ότι δεν κατζχει τθν πολιτικι αρετι, ακόμθ κι αν δεν 

τθν κατζχει. 

o Κεωροφν ότι είναι αδιανόθτθ θ ςυνφπαρξθ των ανκρϊπων, αν δε διακζτουν όλοι τθν πολιτικι αρετι. 

 

 «Ή μθ είναι εν ανκρϊποισ»: τθν προθγοφμενθ ενότθτα προτάκθκε ωσ τιμωρία για τθν ζλλειψθ τθσ πολιτικισ 

αρετισ ο κάνατοσ. 

o Σϊρα προτείνεται θ εξορία. 
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o τθν αντίλθψθ των αρχαίων οι δφο ποινζσ δεν απζχουν πολφ μεταξφ τουσ. 

o Θ εξορία ιςοδυναμοφςε με πολιτικό και κοινωνικό κάνατο του τιμωρθκζντοσ. 

 

  

 Αποδεικτζα κζςθ: Θ πολιτικι αρετι είναι δοςμζνθ ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ. 

 Αποδεικτικι Πορεία: 

o Όποιοσ ιςχυρίηεται ότι κατζχει μια τεχνικι δεξιότθτα που δεν κατζχει κεωρείται τρελόσ. 

o Όποιοσ ιςχυρίηεται ότι δεν κατζχει τθν πολιτικι αρετι κεωρείται τρελόσ 

o ΑΡΑ: Οι άνκρωποι κεωροφν ότι όλοι πρζπει να κατζχουν τθν πολιτικι αρετι, ακόμα κι αν δεν τθν 

κατζχουν. 

 

 «διδακτόν και εξ επιμελείασ»: Ο Πρωταγόρασ κεωρεί ότι θ πολιτικι αρετι είναι διδακτι και προάγεται 

με τθν άςκθςθ και τθν επιμζλεια και δεν προκφπτει από τθ φφςθ ι από τθν τφχθ. 

 

 

 Αποδεικτζα κζςθ: Θ πολιτικι αρετι είναι διδακτι. 

 Αποδεικτικι Πορεία: 

o Οι άνκρωποι ποτζ δεν τιμωροφν εκείνουσ που ζχουν ελαττϊματα ι από τθ φφςθ ι από τθν τφχθ. 

o  Οι άνκρωποι τιμωροφν όςουσ ζχουν ελαττϊματα που εξαρτϊνται από τθν επιμζλεια και τθν 

άςκθςθ. 

o Θ αδικία και θ αςζβεια κτλ. τιμωροφνται. 

o Θ αδικία και θ αςζβεια οφείλονται ςτθν ζλλειψθ πολιτικισ αρετισ. 

o ΑΡΑ:  Θ ζλλειψθ πολιτικισ αρετισ τιμωρείται και  

o ΑΡΑ: Θ πολιτικι αρετι κεωρείται διδακτι (γι’ αυτό και θ ζλλειψι τθσ τιμωρείται) 

 

 

 Αν κζλαμε να κρίνουμε τθν απόδειξθ του Πρωταγόρα, κα λζγαμε ότι δεν είναι ιδιαίτερα πειςτικι: 

o Θ κζςθ που πρζπει να αποδειχκεί χρθςιμοποιείται παράλλθλα και ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο.  

o Θ κφρια πρόταςθ που χρθςιμοποιεί, για να αποδείξει το διδακτό τθσ αρετισ (όςα δζ ζξ ζπιμελείασ 

καί άςκιςεωσ καί διδαχισ οίονται γίγνεςκαι) είναι το ίδιο το ηθτοφμενο προσ απόδειξθ.  

o Είναι ζνα είδοσ ςοφίςματοσ από τθν πλευρά του Πρωταγόρα και δείχνει περιςςότερο τθν αγωνία 

του μιπωσ νοθκεί ότι θ πολιτικι αρετι είναι ζμφυτθ ςτον άνκρωπο και όχι επίκτθτθ. 

 Όμωσ γενικότερα θ ςυλλογιςτικι του πορεία από τθν αρχι τθσ ενότθτασ ζχει κενά: 

o Σα δυο επιχειριματα που επιςτρατεφονται εδϊ από το ςοφιςτι ζρχονται ςε αντίφαςθ μεταξφ τουσ: 

 Με το πρϊτο προςπάκθςε να αποδείξει τθν κακολικότθτα τθσ αρετισ,  
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 ενϊ με το δεφτερο ότι αυτι διδάςκεται, άρα κάποιοι άνκρωποι δεν τθν ζχουν.  

o Αν δεχτοφμε αυτζσ τισ ερμθνείεσ, καταρρζει είτε θ μια ερμθνεία (θ αρετι δόκθκε ςε όλουσ - κα-

κολικότθτα) είτε θ άλλθ (κάποιοι δεν τθν ζχουν και τθν αποκτοφν με διδαχι, άςκθςθ και επιμζλεια).  

 Άρα, το πιο ςωςτό είναι να κεωριςουμε ότι τα δϊρα του Δία, θ Αιδϊσ και θ Δίκθ, δόκθκαν δυνάμει ςτον 

άνκρωπο. Δεν τα ζχει ζμφυτα, ζχει όμωσ ζμφυτθ τθν τάςθ και τθ δυνατότθτα να τα αποκτιςει. 
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Μετάυραση 
Έκεα δδ παξ πακηί εοιμοηαζ ηαζ 

 

κμοεεηεζ, δδθμκ υηζ 

ςξ  ηηδηδξ μφζδξ  

ελ επζιεθείαξ ηαζ ιαεήζεςξ. 

εΐ βαν έεέθεζξ, χ Σχηναηεξ, έκκμήζαζ 

ημ ημθάγεζκ ημοξ άδζημΰκηαξ 

ηζ πμηέ δφκαηαζ, αοηυ ζε δζδάλεζ, 

 

υηζ μσ βε άκενςπμζ δβμφκηαζ 

παναζηεοαζηυκ είκαζ άνεηήκ. 

μοδείξ βαν ημθάγεζ  ημοξ άδζημΰκηαξ 

έπςκ ημκ κμοκ πνμξ ημφης ηαί ημφημο 

έκεηα,  

υηζ ήδίηδζεκ, 

υζηζξ ιδ ηζιςνείηαζ άθμβίζηςξ χζπεν 

εδνίμκ  

υ δε έπζπεζνχκ ημθάγεζκ ιεηά θυβμο μο 

ηζιςνείηαζ 

έκεηα ημο πανεθδθοευημξ αδζηήιαημξ 

- μο βαν ακ εείδ άβέκδημκ 

ημ βε πναπεέκ –  

αθθά πάνζκ ημο ιέθθμκημξ, 

Ι'κα ιδ άδζηήζδ αφεζξ 

ιήηε μφημξ αοηυξ ιήηε άθθμξ 

υ Ιδχκ ημφημκ ημθαζεέκηα' 

ηαζ έπςκ ημζαφηδκ δζάκμζακ δζακμείηαζ 

άνεηήκ παζδεοηήκ είκαζ' 

απμηνμπήξ βμτκ έ'κεηα ημθάγεζ. 

ηαφηδκ μοκ ηδκ υυλακ έπμοζζκ πάκηεξ, 

υζμζ πεν ηζιςνμφκηαζ ηαί ζδία ηαί 

δδιμζία· 

ηζιςνμφκηαζ δε ηαί ημθάγμκηαζ 

Σηδκ πενίπηςζδ αοηή θμζπυκ μ ηαεέκαξ εοιχκεζ ιε 

ημκ ηαεέκα 

ηαζ ημκ ζοιαμοθεφεζ, μπςζδήπμηε δδθ. 

ιε ηδκ ζδέα υηζ απμηηζέηαζ 

ιε επζιέθεζα ηαζ ιάεδζδ. 

Ακ αθήεεζα εέθεζξ, Σςηνάηδ, κα ηαηαθάαεζξ 

ημ κα ηζιςνεί (ηακείξ) αοημφξ πμο αδζημφκ  

ηζ ηέθμξ πάκηςκ ζδιαίκεζ, αοηυ ημ ίδζμ εα ζε 

δζδάλεζ,  

υηζ μζ άκενςπμζ ημοθάπζζημκ κμιίγμοκ  

πςξ είκαζ δοκαηυ κα απμηηδεεί δ ανεηή.  

Γζαηί ηακέκαξ δεκ ηζιςνεί αοημφξ πμο αδζημφκ 

έπμκηαξ ημ κμο ημο ζ' αοηυ ηαζ ελαζηίαξ αοημφ,  

 

δδθ. υηζ έηακε ηάπμζμξ έκα αδίηδια,  

εηηυξ ακ ηάπμζμξ ηζιςνεί αζοθθυβζζηα υπςξ 

αηνζαχξ έκα εδνίμ  

ηαζ αοηυξ πμο επζπεζνεί κα ηζιςνεί ιε ζηέρδ 

(ζφκεζδ) δεκ ηζιςνεί 

βζα ημ αδίηδια πμο πέναζε (έβζκε) 

- βζαηί δε εα ιπμνμφζε κα ηάκεζ κα ιδκ έπεζ βίκεζ 

αοηυ αέααζα πμο έβζκε – 

αθθά βζα ημ ιέθθμκ,  

βζα κα ιδκ αδζηήζεζ λακά  

μφηε αοηυξ μ ίδζμξ μφηε άθθμξ 

πμο είδε υηζ αοηυξ ηζιςνήεδηε·  

ηαζ εθυζμκ έπεζ ηέημζα ζηέρδ πζζηεφεζ 

υηζ δ ανεηή είκαζ δοκαηυ κα δζδαπηεί·  

βζα απμηνμπή αέααζα ηζιςνεί.  

Αοηή θμζπυκ ηέθμξ ηδ βκχιδ έπμοκ υθμζ, 

υζμζ αηνζαχξ ηζιςνμφκ ηαζ ζηδκ ζδζςηζηή ηαζ ζηδ 

δδιυζζα γςή·  

ηζιςνμφκ βζα εηδίηδζδ ηαζ ζςθνμκζζιυ  

Ενότητα 6η  
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μοξ ακ μσςκηαζ άυζηεΐκ 

μζ ηε άθθμζ άκενςπμζ, 

ηαί μφπ ήηζζηα Αεδκαίμζ,  μζ ζμζ πμθΐηαζ 

χζηε ηαηά ημΰημκ ημκ θυβμκ 

ηαί Αεδκαίμζ είζζ 

ηςκ δβμοιέκςκ άνεηήκ 

παναζηεοαζηυκ είκαζ ηαί δζδαηηυκ. 

ςξ ιεκ μφκ είηυηςξ 

απμδέπμκηαζ μζ ζμζ πμθΐηαζ 

ηαί παθηέςξ ηαί ζηοημηυιμο 

ζοιαμοθεφμκημξ ηα πμθζηζηά, 

ηαί υηζ δβμφκηαζ άνεηήκ δζδαηηυκ 

ηαί παναζηεοαζηυκ, 

άπμδέδεζηηαί ζμζ, χ Σχηναηεξ, ίηακχξ, 

ςξ β' έιμί θαίκεηαζ. 

υπμζμοξ κμιίγμοκ υηζ αδζημφκ,  

ηαζ μζ άθθμζ άκενςπμζ,  

ηαζ πνμπάκηςκ μζ Αεδκαίμζ, μζ ζοιπμθίηεξ ζμο· 

ηαηά ζοκέπεζα ζφιθςκα ι' αοηή ηδ ζηέρδ  

ηαζ μζ Αεδκαίμζ είκαζ  

απ' αοημφξ πμο κμιίγμοκ υηζ δ ανεηή  

ιπμνεί κα απμηηδεεί ηαζ κα δζδαπηεί. 

Όηζ δζηαζμθμβδιέκα θμζπυκ 

δέπμκηαζ μζ ζοιπμθίηεξ ζμο 

ηαζ ημ παθηζά ηαζ ημκ ηζαβηάνδ 

κα δίκεζ ζοιαμοθέξ βζα ηα πμθζηζηά, 

ηαζ υηζ κμιίγμοκ υηζ δ ανεηή ιπμνεί κα δζδαπηεί 

ηαζ κα απμηηδεεί, 

ζμο ημ έπς απμδείλεζ, Σςηνάηδ, ανηεηά, 

ηαεχξ ημοθάπζζημ ιμο θαίκεηαζ. 

 

 
Τύπος Ομόρριζα 

Ἐκζλω κζλθμα, καλοκελθτισ, εκελοντισ, άκελα, κζλθςθ 

Πράττω πράγμα, πράξθ, πρακτικόσ, άπρακτοσ, πράκτορασ. 

Διαννοοῦμαι διανοθτικόσ, αδιανόθτοσ, διανόθςθ. 

υμβουλεφω ςυμβουλι, ςφμβουλοσ, βουλευτισ, βουλευτιριο, βοφλευμα. 

Φαίνομαι αφανισ, διαφανισ, φανερόσ, ςυκοφάντθσ, άφαντοσ, επιφανισ, ζμφαςθ. 

 

 

 

 Αποδεικτζα κζςθ: Θ αρετι είναι διδακτι. 

 Αποδεικτικι πορεία:  

o Οι άνκρωποι επιβάλλουν ποινζσ ς’ αυτοφσ που αδικοφν. 

o καμία ποινι δεν ζχει ωσ ςκοπό τθν τιμωρία, αλλά το ςωφρονιςμό και τον παραδειγματιςμό. 

o ΑΡΑ: Αφοφ θ ποινι αποςκοπεί ςτο ςωφρονιςμό του αδικοφντοσ, ςθμαίνει ότι οι άνκρωποι κεωροφν 

ότι θ πολιτικι αρετι είναι διδακτι κι ζνα μζςο για να τθ διδάξουμε είναι και θ ποινι. 

 Θ κζςθ αυτι αποδεικνφεται και εκ του αντικζτου: 

o Αν θ αρετι δε διδαςκόταν, κα ςιμαινε ότι κάποιοσ ιταν καλόσ ι κακόσ εκ φφςεωσ. 

o Σότε όμωσ κα ιταν αδφνατον να αλλάξει,  
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o ΑΡΑ: δε κα ιταν υπεφκυνοσ για τθν αδικία οφτε κα μποροφςε να του επιβλθκεί ποινι. 

  

o Ο Πρωταγόρασ με τισ απόψεισ του περί ποινισ, δίνει ς’ αυτιν χαρακτιρα παιδαγωγικό – 

τελεολογικό. 

o Ζχει παιδευτικό και όχι καταςταλτικό ςκοπό. 

o Αποςκοπεί ςτο ςωφρονιςμό και όχι ςτθν εκδίκθςθ. 

o Απορρίπτονται από τον Πρωταγόρα τα κίνθτρα τθσ αντεκδίκθςθσ και τθσ ανταπόδοςθσ τθσ αδικίασ. 

o Οι απόψεισ του για το ςκοπό τθσ ποινισ μποροφν να ςυςχετιςκοφν με αυτζσ που ειςθγικθκε ο 

Λταλόσ Cesare Beccaria τθν εποχι του διαφωτιςμοφ: 

 κοπόσ τθσ ποινισ δεν είναι θ εκδίκθςθ 

 αλλά ο ςωφρονιςμόσ του αδικοφντοσ 

 και ο παραδειγματιςμόσ των άλλων. 

o Ο Αριςτοτζλθσ διακρίνει τθν ποινι ςε: 

 τιμωρίαν  για εκδίκθςθ 

 κόλαςιν  για το καλό αυτοφ που διζπραξε το αδίκθμα. 

 

 ου γαρ αν το γε πραχκζν άγζνθτον κείθ: θ φράςθ ιταν παροιμιϊδθσ και βρίςκεται με διάφορεσ μορφζσ, 

αλλά με τθν ίδια ςθμαςία, ςε πολλοφσ ποιθτζσ (ιμωνίδθσ, Πίνδαροσ, οφοκλισ), επίςθσ ςτον Αριςτοτζλθ και 

το Δθμοςκζνθ. Παρόμοια τα νεοελλθνικά: ό,τι ζγινε ζγινε και ό,τι γίνει δεν ξεγίνεται. 

 

 «Αποδζδεικται ςοι ικανωσ»: Οι αποδείξεισ του Πρωταγόρα για το ότι θ αρετι είναι κάτι που μπορεί να 

διδαχτεί,  

o α) οι άνκρωποι τιμωροφν για ςωφρονιςμό και αποτροπι από τα κακά και ςτροφι του άδικου προσ τα 

καλά, που αποκτϊνται με τθ φροντίδα, τθν άςκθςθ και τθ διδαςκαλία.  

 Σο αποδεικτικό αυτό ςτοιχείο βαςίηεται ςε μια αυκαίρετθ αρχι που χρθςιμοποιεί ο 

Πρωταγόρασ, το ότι δθλ. θ ποινι επιβάλλεται μόνο για ςωφρονιςμό και παραδειγματιςμό.  

 Αυτό όμωσ, όπωσ είδαμε, δεν ιταν απόλυτα παραδεκτό. 

  Άρα ζπρεπε πρϊτα να αποδειχτεί και μετά να παρκεί ςαν αποδεικτικό ςτοιχείο,  

o β) όλοι οι άνκρωποι, και οι Ακθναίοι, επιβάλλουν τισ τιμωρίεσ ςτουσ άδικουσ, επειδι νομίηουν ότι θ 

αρετι διδάςκεται και αποκτιζται με τθν επιμζλεια.  

 Αλλά και εδϊ το «αίτιο» δεν ζχει αποδειχτεί.  

 Ζτςι ο ςοφιςτισ χρθςιμοποιεί το ςόφιςμα «λιψισ του ηθτουμζνου», κατά το οποίο 

χρθςιμοποιείται για αποδεικτικό ςτοιχείο κάτι που το ίδιο χρειάηεται απόδειξθ.  

 Ύςτερα απ' αυτά μποροφμε να ποφμε ότι με το «άποδζδεικταί ςοι ίκανϊσ» ο Πρωταγόρασ 

είναι ςαν να κοροϊδεφει τον εαυτό του. 
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o το 1
ο
 μζροσ τθσ ενότθτασ ο  Πρωταγόρασ προςπακεί να απαντιςει ςτθν ερϊτθςθ που είχε 

διατυπϊςει ο ωκράτθσ: «Για ποιο λόγο οι αγακοί άνδρεσ, ενϊ διδάςκουν ςτα παιδιά τουσ όλα όςα 

είναι διδακτά, δεν μποροφν να τουσ μεταδϊςουν τθν πολιτικι αρετι, ςτθν οποία οι ίδιοι είναι 

άριςτοι;» 

  

o Δθλϊνει ότι κα χρθςιμοποιιςει τθ μζκοδο τθσ διάλεξθσ για να του απαντιςει. 

o Θ ςυλλογιςτικι πορεία που ακολουκεί είναι θ ακόλουκθ: 

 Θ φπαρξθ τθσ πόλθσ απαιτεί τθν φπαρξθ ενόσ ςυνεκτικοφ δεςμοφ. 

 Αυτόσ ο ςυνεκτικόσ δεςμόσ πρζπει να είναι κάτι που κατζχουν όλοι. 

 Είναι θ «ανδρόσ αρετι», δθλ. θ πολιτικι αρετι που αποτελείται από: 

o τθ δικαιοςφνθ 

o τθ ςωφροςφνθ 

o και τθν οςιότθτα 

 ’ αυτό το ςυνεκτικό ςτοιχείο πρζπει όλοι να μετζχουν. 

 Όποιοσ δε μετζχει πρζπει να τιμωρείται ι με εξορία ι με κάνατο. 

o ΑΡΑ: Αφοφ λοιπόν θ διδαςκαλία τθσ πολιτικισ αρετισ είναι τόςο ςθμαντικι κι επιφζρει τζτοιεσ 

ςυνζπειεσ, κα ιταν αδφνατο οι αγακοί άνδρεσ να μθν τθ διδάςκουν ςτα παιδιά τουσ. 

 

  

o Θ αποδεικτικι διαδικαςία του Πρωταγόρα είναι αδφναμθ, γιατί ζχει δεοντολογικό χαρακτιρα, δθλ. 

χρθςιμοποιεί το «πρζπει» («δει μετζχειν», «αναγκαιον μετζχειν»). Μασ λζει τι πρζπει να γίνεται και 

όχι τι γίνεται. 

o Και αφοφ τα άλλα ... από τα οποία ... ξερίξωμα οίκων: υλλογιςμόσ «εκ του ελάςςονοσ προσ το 

μείηων» (a minore ad maius), ςφμφωνα με τον οποίο, αφοφ οι άξιοι άντρεσ διδάςκουν ςτα παιδιά 

τουσ τα λιγότερο ςπουδαία, ςίγουρα κα διδάςκουν και τα περιςςότερο ςπουδαία, θ άγνοια των 

οποίων μπορεί να οδθγιςει ωσ το κάνατο ι ςε ακόμα μεγαλφτερεσ ςυμφορζσ (ατιμία). 

o Χρθςιμοποιϊντασ ωσ αξιωματικι αρχι τθν φπαρξθ τθσ αρετισ ςτθν οποία οφείλουν να μετζχουν 

όλοι, προβάλλει τθν απορία, και όχι πειςτικό επιχείρθμα, για το αν είναι δυνατό να φροντίηουν οι 

Ενότητα 7η  
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άξιοι Ακθναίοι να μακαίνουν τα παιδιά τουσ πλθκϊρα δευτερευόντων πραγμάτων (τεχνικζσ γνϊςεισ) 

και όχι να τουσ διδάςκουν οι ίδιοι τθν πολιτικι αρετι. 

o Δεν αναφζρει τι πραγματικά ςυμβαίνει, δθλαδι, αν θ κοινωνικι ηωι, θ ςυμπεριφορά των πολιτϊν, 

τα παραδείγματα των άξιων αντρϊν αποδεικνφουν όντωσ τθν φπαρξθ τθσ αρετισ ςτθν πολιτεία. 

Αρκείται ςε μια δεοντολογικι μεκοδολογία που ςίγουρα δεν αντιπροςωπεφει αποδεικτικι 

διαδικαςία. Ζτςι, μασ λζει ότι όλοι οι άνκρωποι πρζπει να ςυμμετζχουν ςτθν αρετι. Όποιοσ δε 

ςυμμετζχει πρζπει να νουκετείται, να διδάςκεται. Για τισ ακραίεσ περιπτϊςεισ μθ υπακοισ υπάρχει θ 

τιμωρία που μπορεί να είναι θ πλζον αυςτθρι. Οι άξιοι άντρεσ οφείλουν να διδάςκουν τα παιδιά 

τουσ, αλλιϊσ δεν είναι άξιοι του ονόματοσ και τθσ φιμθσ τουσ. Με αυτό τον τρόπο ζμμεςα τονίηει 

τθν αναγκαιότθτα τθσ πολιτικισ αρετισ. Όμωσ τα επιχειριματά του ςτεροφνται λογικισ. 

o Αυτό που ο Πρωταγόρασ εφχεται να υπάρχει (θ αρετι) δε ςθμαίνει κιόλασ ότι υπάρχει. Αυτό που 

εφχεται να γίνεται, δε ςθμαίνει ότι όντωσ γίνεται ςτθν πραγματικότθτα. Επομζνωσ, θ αρχικι του 

κζςθ δεν τεκμθριϊνεται μζςα από τθν πραγματικότθτα. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να οδθγείται ο 

ςυλλογιςμόσ του ςε ανακολουκίεσ.  

o Μποροφμε να υποκζςουμε ότι ο Πλάτων ςυνειδθτά βάηει τον Πρωταγόρα να αναπτφςςει ςακρι 

επιχειρθματολογία, για να καταδείξει τισ ανακολουκίεσ των ςοφιςτϊν γενικά. 

o Βεβαίωσ, εκείνο που περιςςότερο ενδιαφζρει δεν είναι θ τυπικι λογικι του Πρωταγόρα και το κατά 

πόςον ακολουκείται, αλλά θ γενικότερθ πολιτικι και κοινωνικι φιλοςοφία του ςοφιςτι. 

 

  

o το 2
ο
 μιςό τθσ ενότθτασ ο Πρωταγόρασ προςπακεί να αποδείξει το διδακτόν τθσ πολιτικισ αρετισ 

με αναφορζσ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και τουσ νόμουσ τθσ πολιτείασ. 

o Θ αποδεικτικι πορεία που ακολουκεί είναι θ εξισ: 

o Από τθ ςτιγμι που γεννιζται το παιδί όλοι προςπακοφν να του διδάξουν το ςωςτό και τθν 

αρετι: 

 Οι γονείσ και οι άνκρωποι που είναι επιφορτιςμζνοι με τθν ανατροφι του (θ 

παραμάνα, ο παιδαγωγόσ) του υποδεικνφουν το ςωςτό και το λάκοσ και ςε 

περίπτωςθ που δεν ακολουκεί τισ υποδείξεισ τουσ, το επαναφζρουν ςτον ίςιο 

δρόμο με απειλζσ και χτυπιματα. 

 Οι δάςκαλοι και το ςχολείο μακαίνουν ςτα παιδιά ποιιματα μεγάλων ποιθτϊν, 

για να ζρκουν ςε επαφι με πρότυπα αρετισ. 

 Σζλοσ, θ πολιτεία, όταν ενθλικιωκοφν, τουσ αναγκάηει να μάκουν τουσ νόμουσ τθσ, 

που υποδεικνφουν το ςωςτό και τθν αρετι. 

o ΑΡΑ: θ αρετι είναι διδακτι, αφοφ όλοι προςπακοφν να τθ διδάξουν ςτα παιδιά. 

 

 


