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Πρωταγόρας ( 480 - 411 π.Χ )

Ο Πρωταγόρας 
διδάσκων τους 

μαθητάς του.

 
        νας από τους ενεργούς Σοφιστές του Αρχαίου Ελληνικού 
κόσμου, ο Πρωταγόρας, δρα στον Ελληνικό χώρο σαν δάσκαλος 
της Σοφίας, περισσότερο από 40 χρόνια.

Ξεκινώντας από το δόγμα του Ηρακλείτου για τη «Γενική Ροή» ο Πρωταγόρας πιστεύει, ότι όλα 
τα πράγματα και τα όντα του φυσικού κόσμου είναι υποταγμένα σε μια ασταμάτητη μεταβολή.

Ο φιλόσοφος ισχυρίζεται ότι: «για κανέναν πράγμα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι έτσι η 
αλλιώς. Μπορούμε να πούμε μόνον, πως είναι την ίδια στιγμή που το παρατηρούμε, γιατί την 
επόμενη στιγμή θα έχει αλλάξει».

Οι κρίσεις για τον Πρωταγόρα είναι σχετικές. Γενικά ο Άνθρωπος είναι το Μέτρο για όλα τα 
πράγματα που υπάρχουν, που δεν υπάρχουν, που πιθανόν να υπάρχουν και πιθανόν να μην 
υπάρχουν.

Η Γνωσιολογία του Πρωταγόρα είναι 
ολοκληρωτικά αισθησιοκρατική και εκφράζει 
έναν αναντίρρητο υποκειμενισμό.
 
Για τον Πρωταγόρα δεν 
υπάρχει απόλυτη αλήθεια.

Όλα τα πράγματα είναι 
σχετικά μεταξύ τους, σε 
κάθε άποψη παίζει ρόλο 
η αμφιβολία και για κάθε 
είδους γνώση μπορεί να 
υπάρχει σκεπτικισμός. 
 

Ε
Πάντων μέτρον, Άνθρωπος.
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Γενικά ο Άνθρωπος είναι το 
μέτρο για όλα τα πράγματα που 
υπάρχουν, που δεν υπάρχουν, 
που πιθανόν να υπάρχουν και 
πιθανόν να μην υπάρχουν.

Η Διαλεκτική του έχει συνάφεια με την Γνωσιολογία του. Διακηρύσσει ότι, για οποιοδήποτε 
πράγμα υπάρχουν, σε κάθε περίπτωση δύο απόψεις και μπορείς να ισχυρισθείς, είτε τη μία είτε 
την άλλη, χωρίς να αφήνεις περιθώρια για λάθη, γιατί τα αντίθετα επιχειρήματα χωρούν και στην 
μία άποψη και στη άλλη.

Ο Πρωταγόρας με τον Υποκειμενισμό και την Σχετικοκρατία του, δημιούργησε ένα ρεύμα 
αρνητικού  προβληματισμού στην νεολαία των Αθηνών, αλλά συνάντησε μπροστά του το κήρυγμα 
της Ηθικής και των Αξιών του Σωκράτους, με αποτέλεσμα να περιορίσει τη διδασκαλία του μόνον 
μέσα στους ειδικούς εκπαιδευτικούς χώρους, χωρίς να επηρεάζει το κοινωνικό σύνολο. 
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