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Α.2.Σχολικό βιβλίο σελ.79

Β1.Το επιχείρημα του Πρωταγόρα, για να αποδείξει ότι η πολιτική αρετή 
διδάσκεται, έχει ως εξής: εφόσον κάποιος κάνει χρήση της έλλογης τιμωρίας με 
στόχο να αποτρέψει την επανάληψη ενός αδικήματος στο μέλλον, αυτό σημαίνει 
πως πιστεύει ότι η αρετή μπορεί να διδαχθεί˙ θεωρεί δηλαδή ότι με την 
επίδραση της ποινής, ενός εξωτερικού παράγοντα, ο άνθρωπος που αδίκησε 
μπορεί να αποβάλει την αδικία, να συνετιστεί, να βελτιωθεί και να στραφεί 
στην αρετή κάνοντάς τη σταδιακά κτήμα του. Αν υπήρχε η αντίληψη ότι η 
αρετή είναι έμφυτο χαρακτηριστικό, θα ήταν μάταιο να επιβάλλονται ποινές, 
αφού όλοι θα γεννιόμαστε με ή χωρίς την αρετή, χωρίς όμως αυτό να μπορεί να 
μεταβληθεί. Το επιχείρημα του Πρωταγόρα μπορεί να θεωρηθεί μη πειστικό για 
τους εξής λόγους:
α) Η άποψη ότι οι άνθρωποι επιβάλλουν τιμωρίες σε όσους διαπράττουν 
αδικήματα, επειδή αδιαφόρησαν να αποκτήσουν την αρετή, και, επομένως, ότι η 
αρετή είναι διδακτή είναι μια άποψη που δεν μπορεί να υιοθετηθεί 
ανεπιφύλακτα, γιατί πρέπει πρώτα να αποδειχθεί. Ο Πρωταγόρας χρησιμοποιεί 
δηλαδή την αποδεικτέα θέση (ότι η πολιτική αρετή διδάσκεται) και ως 
αποδεικτικό στοιχείο. Για άλλη μια φορά, λοιπόν, έχουμε το σόφισμα της 
λήψεως του ζητουμένου.
β) Η πρωτοποριακή και γενικά αποδεκτή θέση του Πρωταγόρα για την 
παιδευτική σημασία της τιμωρίας θεωρείται δεδομένη αλλά ανήκει μάλλον στη 
σφαίρα της θεωρίας και της δεοντολογίας 
(= τι πρέπει να συμβαίνει) και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, 
ιδιαίτερα εκείνης της εποχής. Ο Πρωταγόρας, λοιπόν, επιχειρεί να αποδείξει τον 
παιδευτικό ρόλο της ποινής και συνεπώς το διδακτό της αρετής, αναφερόμενος 
στο τι θα έπρεπε να κάνουν οι Αθηναίοι, όταν δικάζουν, και όχι τι πραγματικά 
κάνουν, όταν δικάζουν. Άλλωστε ο σοφιστής δεν κάνει λόγο καθαρά για τον 
τρόπο με τον οποίο οι Αθηναίοι δίκαζαν. Το επιχείρημα του Πρωταγόρα, 
επομένως, είναι έμμεσα δεοντολογικό και μπορεί να αποδοθεί περίπου ως εξής « 
η αρετή είναι διδακτή, εφόσον οι ποινές (πρέπει να) έχουν 
παιδευτικό/σωφρονιστικό χαρακτήρα». Και είναι λογικό ότι με τη σωφρονιστική 
σκοπιμότητα της ποινής και με το τι θα έπρεπε να κάνουν οι Αθηναίοι, όταν 
δικάζουν, δεν θα μπορούσε να διαφωνήσει ο Σωκράτης.

Β.2.Ο  Πρωταγόρας  στην  παρούσα  ενότητα  επιδιώκει  να  αποδείξει,  όπως 
υποδηλώνει και ο τίτλος αυτής, πως η παιδευτική σημασία της τιμωρίας είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με το διδακτό της αρετής. Ακολουθώντας τη συλλογιστική 



του πορεία παρατηρείται ότι χρησιμοποιεί ως αποδεικτικά στοιχεία θέσεις που 
και  οι  ίδιες  χρήζουν  απόδειξης(σόφισμα  λήψης  ζητουμένου).Αναφέρει  ότι  οι 
άνθρωποι  επιβάλλουν ποινές στους αδικούντες στοχεύοντας  στο  σωφρονισμό 
και  όχι  στην  αντεκδίκηση.  Επεκτείνοντας  την  επιχειρηματολογία  του 
υποστηρίζει πως όσοι καταφεύγουν στην έλλογη τιμωρία πράττουν με γνώμονα 
πως η αρετή είναι διδακτή αλλά ορισμένοι αδιαφόρησαν να την αποκτήσουν. Η 
διαδικασία δηλαδή απόκτησης της αρετής λαμβάνεται a priori ως δεδομένο ενώ 
αποτελεί  στην  ουσία  αναπόδεικτη  θέση.  Επιπλέον  η  έλλογη  τιμωρία  που 
αναφέρει ο Πρωταγόρας δεν ανταποκρίνεται ιδεολογικά στην εποχή του, όπου οι 
άνθρωποι  τιμωρούσαν  αποκλειστικά  με  εκδικητική  διάθεση.  Λαμβάνοντας 
υπόψη επομένως το συγκεκριμένο σόφισμα συνάγεται ότι η φράση ἀποδέδεικταί  
σοι,  ὦ  Σώκρατες,  ἱκανῶς,  ὥς  γέ  μοι  φαίνεται λέγεται  από  τον  Πρωταγόρα 
αυθαίρετα και με μεγάλη δόση αυτοπεποίθησης και ικανοποίησης ως προς την 
αποδεικτική  ισχύ  της  επιχειρηματολογίας  του.  Διατείνεται  ότι  έχει  καλύψει 
πλήρως  τις  ενδεχόμενες  απορίες  του  Σωκράτη  (ἱκανῶς)  αλλά  προσπαθεί  να 
μειώσει κάπως την έπαρσή του με τη φράση ὥς γέ μοι φαίνεται.

Β.3. Ολόκληρη  η  συλλογιστική  πορεία  του  Πρωταγόρα  σ’αυτή  την  ενότητα 
διατρέχεται  από  μια  ουσιαστική  αντίθεση.  Πρόκειται  για  δύο  διαφορετικές 
εκδοχές  της  έννοιας  της  τιμωρίας  καθώς  και  του  σκοπού  στον  οποίο  αυτή 
αποβλέπει.  Από τη μια η τιμωρία που στοχεύει  στην εκδίκηση και  την ηθική 
ικανοποίηση του αδικημένου (τιμωρεῖται) και από την άλλη η έλλογη τιμωρία 
αυτού που αδίκησε (κολάζει) η οποία έχει καθαρά σωφρονιστικό περιεχόμενο. Η 
ιδεολογία της εποχής που ανήκει ο Πρωταγόρας συμπεριλάμβανε το τρίπτυχο 
ύβρις–τίσις-νέμεσις  ,γεγονός  που  διαφαίνεται  και  από  το  συγκεκριμένο 
παράθεμα της Αντιγόνης του Σοφοκλή. Ο Κρέοντας, ηγεμόνας αυταρχικός και 
αλαζόνας, συμπεριφέρεται ως υπέρτατος κριτής που αγνοεί τους ιερούς δεσμούς 
της συγγένειας και απειλεί με θάνατο την Αντιγόνη και την Ισμήνη. Διαπράττει 
ύβρη, προκαλεί την οργή (τίσις)και στο τέλος τη νέμεση των θεών με στόχο την 
αποκατάσταση της ηθικής τάξης. Αυτή η μορφή της εκδίκησης ακολουθούσε τη 
σκέψη των Αθηναίων και στην καθημερινή τους συναναστροφή με τους άλλους 
ανθρώπους.  Η  αρχαιοελληνική  αντίληψη  πως  η  ύβρις  θεωρούνταν  μέγιστο 
παράπτωμα κατέληγε στην παραδειγματική τιμωρία όσων υπέπιπταν σε τέτοιου 
είδους  σφάλματα.  Ο  Πρωταγόρας,  παρεκκλίνοντας  από  την  πεπατημένη 
παρουσιάζεται  νεωτεριστής και  καινοτόμος  για την εποχή του.  Η καινοτόμος 
όμως  αυτή  άποψη  είναι  περισσότερο  θεωρητική  καθώς  ήταν  ανέφικτο  να 
εφαρμοστεί σε μια κοινωνία που υποστήριζε κατηγορηματικά το οφθαλμός αντί
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Β.5. α.  υποτιμητικός:τιμωροῦνται, ειδεχθής: ἰδὼν, φαεινός: φαίνεται 

ισθμός: παρεληλυθότος, εγγονός: ἀγένητον

β.νουθετεῖ → διάνοια, θήκη
μαθήσεως → μαθητής, μαθησιακός
κτητῆς → απόκτημα, κτητικός
ἠδίκησεν → δικαιοσύνη, δικαιολογία
πραχθὲν → σύμπραξη, πραγματεία


