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                       1.  Δηζαγσγή ꞉ Θεκαηηθή θαη Μεζνδνινγία 

 

1.1. Θεκαηηθή θαη Μεζνδνινγία  

Ζ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ηζνθξάηε πνπ έρεη σο βάζε ηε θηινζνθία ηεο 

πνιηηηθήο, ηεο εζηθήο θαη ηεο ξεηνξηθήο. Αλαιπηηθά ζα κειεηήζνπκε ην πξφγξακκα 

ξεηνξηθήο θαη πνιηηηθήο παηδείαο πνπ εθείλνο αθνινχζεζε. Κεληξηθή ηδέα ζην 

πξφγξακκα ηνπ απνηειεί ε γλψζε, ε νπνία θαιείηαη λα ζσξαθίζεη εζηθά ην 

ραξαθηήξα θαη ην πλεχκα ησλ λέσλ ψζηε λα ελεξγήζνπλ ζε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

επίπεδν κε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πξφνδν.  

Ο Ηζνθξάηεο δηαθνξνπνηείηαη ζε αξθεηά ζεκεία απφ ηνπο νθηζηέο θαη ηνπο 

σθξαηηθνχο θαζψο θαη απφ ηνλ Πιάησλα θαη ηνλ Αξηζηνηέιε, θάηη ην νπνίν ζα 

δνχκε αλαιπηηθά ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο κειέηεο ησλ 

βαζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδεψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο παξαπάλσ. 

Ζ ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο έγηλε κε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα βαζηζκέλε ζε επηζηεκνληθά 

άξζξα πεξηνδηθψλ, ζπιινγηθνχο ηφκνπο θαη βηβιία κε πεξηερφκελν ζρεηηθφ. 

Δπηπιένλ, κειεηήζεθαλ ζε βάζνο ηα έξγα ηνπ ꞉ Καηά ησλ νθηζηώλ (390 π.Υ.) , 

Βνχζπξηο 390-85 π.Υ.), Πξνο Νηθνθιέα ( 374π.Υ), Διέλεο Δγθώκηνλ , Δπαγόξαο (370-

65 π. Υ.), Πεξί Αληηδόζεσο (354-3 π.Υ.).   

ηφρνο ηεο δνζείζεο κειέηεο , είλαη κέζσ ησλ ζπνπδαίσλ ηδεψλ αιιά θαη πξαθηηθψλ 

κεζφδσλ πνπ εθάξκνδε ν Ηζνθξάηεο ζηελ ξεηνξηθή θαη πνιηηηθή παηδεία ηνπ,  λα 

παξαηεξήζνπκε ηελ ζπνπδαία ζπκβνιή ηνπ ζηελ εμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη 

ηεο πνιηηηθήο κέρξη θαη ζήκεξα. Κάπνηνη κειεηεηέο φπσο ε Marrou, ηζρπξίδνληαη φηη 

νη ηδέεο ηνπ Ηζνθξάηε βαζίιεπζαλ αδηαθηινλίθεηα ζηε Γπηηθή Δπξψπε κέρξη ηελ 

επνρή καο. Παξφκνηεο απφςεηο  έρεη  θαη ν Moses Hadas πνπ ηζρπξίδεηαη φηη «ήηαλ ην 

πξφγξακκα ηνπ Ηζνθξάηε πνπ ζρεκάηηζε ηελ Δπξσπατθή εθπαίδεπζε 
1
.  Σν 

πξφγξακκα ηνπ Ηζνθξάηε ζπλεπψο έρεη δηαρξνληθή αμία. Σα νπζηαζηηθά 

ζπκπεξάζκαηα θαη νη ζπλεηέο δηαπηζηψζεηο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε , απνηεινχλ 

θαη ηνλ ηειηθφ ζηφρν ζηελ έξεπλα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ξεηνξηθήο θαη πνιηηηθήο 

παηδείαο ηνπ Ηζνθξάηε φπνπ θαη αλαθέξνληαη ζηνλ Δπίινγν ηεο εξγαζίαο κνπ.  

 

 

                                                           
1
 Hadas (1969) 129 
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1.2. Παξνπζίαζε βηβιηνγξαθίαο- θξηηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Ιζνθξάηε 

 

Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ην πξφγξακκα ξεηνξηθήο θαη πνιηηηθήο παηδείαο ηνπ 

Ηζνθξάηε, είλαη αλάγθε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αμηνζεκείσηα βηβιία, άξζξα αιιά θαη 

ζπιινγηθνί ηφκνη, παξαθάησ  ζα αλαθεξζνχλ ηα πεξηζζφηεξα, γηα ιφγνπο ζχλνςεο, 

απφ φζεο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο θαη νξηζκέλεο 

ελδηαθέξνπζεο θξηηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ Ηζνθξάηε απφ κειεηεηέο. Αλαιπηηθφηεξα, 

απφ κηα έξεπλα πνπ αθνξά ηελ ζπκβνιή ηνπ Ηζνθξάηε ζηνλ ρψξν ηεο παηδείαο θαη 

ησλ γξακκάησλ δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπεη ν κειεηεηήο Δπάγγεινο Αιεμίνπ , ν 

νπνίνο έρεη ζπγγξάςεη θαη κεηαθξάζεη νπθ νιίγα βηβιία γηα ηνλ Ηζνθξάηε θαη 

δηαλζίδεη ην ζπλνιηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο κνπ. Πνιχ ζεκαληηθφ ζεψξεζα θαη ηνλ 

ζπγγξαθέα Michael Edwards  φπνπ κε ην βηβιίν «Αηηηθνί Ρήηνξεο»  απνηειεί κηα 

αμηνζεκείσηε εηζαγσγή ζηνπο Αηηηθνχο ξήηνξεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Ηζνθξάηε 

θαζψο αζρνιείηαη κε  ηνλ βίν, ην χθνο θαη ηα έξγα δέθα Αηηηθψλ ξεηφξσλ μερσξηζηά.  

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ην θπξίσο κέξνο ηεο εξγαζίαο, δε ην πξφγξακκα ηεο 

ξεηνξηθήο θαη πνιηηηθήο παηδείαο  ηνπ Ηζνθξάηε. ζνλ αθνξά ηελ ξεηνξηθή παηδεία, 

πξσηαγσληζηηθή ζέζε ζηελ βηβιηνγξαθία κνπ απνηειεί ν Kennedy George, κε ηελ 

ηζηνξία ηεο θιαζζηθήο ξεηνξηθήο, θαζψο θαη ν ηζηνξηθφο Chatelet Francois αιιά θαη 

ν αμηφινγνο Gagarin Michael κε ην βηβιίν ηνπ «Ηζνθξάηεο» ηφκνο 1
νο

 . Σν βηβιίν κε 

ηίηιν «Παηδεία. Ζ κφξθσζηο ηνπ Έιιελνο αλζξψπνπ»  ηνπ θιαζζηθνχ θηινιφγνπ θαη 

θηινζφθνπ  Jaeger Werger , απνηέιεζε ζεκαληηθή άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην έξγν 

ηνπ Ηζνθξάηε ζηελ ξεηνξηθή αιιά θαη πνιηηηθή παηδεία. Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηνλ 

Jaeger , ν Ηζνθξάηεο κε ηνπο ιφγνπο θαη ηηο επηζηνιέο ηνπ απαζρνιείηαη κε ηελ 

πλεπκαηηθή ζπγθξφηεζε ησλ εγεκφλσλ κε ξφιν ζπκβνπιεπηηθφ, ξφιν δαζθάινπ πξνο 

καζεηή.  Οη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ηνπ Ηζνθξάηε παξνπζηάδνληαη επαξθψο κέζα απφ 

ην άξζξν ηνπ Johnson ζην πεξηνδηθφ “ The American Journal of Philology” ελψ κέζα 

απφ ην ζπιινγηθφ έξγν απφ πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζηελ Κξήηε «Ζ Ρεηνξηθή ηεο 

θηινζνθίαο ζηνλ Ηζνθξάηε» θαηαλννχκε ηηο αξρέο ηηο θηινζνθίαο πνπ είρε 

πηνζεηήζεη ν Αηηηθφο Ρήηνξαο ζηελ άζθεζε ηεο ξεηνξηθήο παηδείαο ηνπ. Φπζηθά 

ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ην χθνο ηνπ Ηζνθξάηε άληιεζα απφ ην βηβιίνπ ηνπ θαζεγεηή 

Βαζίιεηνπ Κσλζηαληηλφπνπινπ . Αμίδεη λα ζεκεησζεί ην ζρφιην ηνπ Γεξκαλνχ 

θαζεγεηή Herwing Gorgemanns γηα ην χθνο ηνπ Ηζνθξάηε ꞉ «Μεγάιεο σξαία 

δνκεκέλεο θαη ηζνξξνπεκέλεο πεξίνδνη, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη γηα ηε ξπζκηθφηεηα 

θαη ηελ θπθιηθφηεηα ηνπο» ,ζέιεη λα θαηαιήμεη ζην γεγνλφο φηη  ε θαζαξφηεηα ησλ 

ζπληάμεσλ, ν ξπζκφο θαη ε απνθπγή ηεο ραζκσδίαο ζπληεινχλ κηα άξηηα δνκή ηεο 

ηέρλεο ηνπ ιφγνπ ηνπ Ηζνθξάηε, αξεηέο πνπ ηνλ θαζφξηζαλ σο θιαζζηθφ ζπγγξαθέα.  

πλ ηνηο άιινηο, ν Usher Stephen ζην βηβιίν ηνπ Greek Oratory Oxford, επηζεκαίλεη 

ηελ νπζηψδε αλάγθε επηθνηλσλίαο ηνπ Ηζνθξάηε κε ην θνηλφ ηνπ, γη΄απηφ άιισζηε 

εμαηηίαο ηεο ηδηφξξπζκεο θσλήο ηνπ  πξνζπάζεζε λα αλαπιεξψζεη ην θελφ κε ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ θνηλνχ ηνπ κέζσ πθνινγηθψλ ζρεκάησλ. 
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ρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή παηδεία, ν κειεηεηήο G. Mathieu ζεκείσζε ηε βαζηά 

εζσηεξηθή ζπλνρή πνπ δηαπλέεη ην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Ηζνθξάηε, παξ’ φιεο 

ηηο αληηθάζεηο πνπ γελλνχλ νη ηζηνξηθέο πεξηζηάζεηο θαη ν δήινο ηνπ λα ηηο 

εθκεηαιιεχεηαη. Ο Ηζνθξάηεο ήζειε, δψληαο ν ίδηνο θάπσο ζην πεξηζψξην, λα 

κνξθψζεη άλδξεο νη νπνίνη ζα ήηαλ ηθαλνί λα ζέζνπλ λένπο ζηφρνπο ζηηο 

παξαζπξφκελεο κάδεο θαη ζηελ άγνλν πνιηηηθή ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ , ζηφρνπο ηνπο 

νπνίνπο επεδίσθε ν ίδηνο θαη ππέξ ησλ νπνίσλ ήζειε λα ελζνπζηάζεη θαη ηνπο άιινπο. 

Ο Ηζνθξάηεο επηδηψθεη δηαξθψο λα ιχζεη θαίξηα δεηήκαηα, λα εθπνλήζεη κηα 

απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή θαη λα θάλεη ηελ θνηλή γλψκε λα δεη ηα πξαγκαηηθά ηεο 

ζπκθέξνληα φπσο ππνζηεξίδεη ν Chatelet
2
.  Δπίζεο, ζηελ θξηηηθή πνπ αζθεί ν 

Ηζνθξάηεο ζηνπο νθηζηέο, ζηάζεθε ζπνπδαίν ην έξγν ηεο θιαζζηθήο θηινιφγνπ θαη 

ειιελίζηξηαο Romilly Jacqueline , φπνπ  ζεσξεί φηη νη ζνθηζηέο δελ ήηαλ ζνθνί, ιέμε 

πνπ πξνζδηνξίδεη κηα θαηάζηαζε αιιά νχηε θαη θηιφζνθνη, ιέμε πνπ ππνβάιιεη ηελ 

δηαξθή επηδίσμε ηεο αιήζεηαο πεξηζζφηεξν παξά ηελ αηζηφδνμε εκπηζηνζχλε ζηελ 

πξνζσπηθή επζπθξηζία. Σέινο, δελ ζα κπνξνχζα λα κελ ζπκπεξηιάβσ ζηε εξγαζία 

ην αμηνζεκείσην ιεμηθφ Ρεηνξείαο “A Companion to Greek Rhetoric”  αιιά θαη ηνλ 

ζπγγξαθέα Too Yun Lee  κε ην βηβιίν “The Rhetoric of Identity in Isocrates”, φπνπ 

ζεκεηψλεη φηη ν Ηζνθξάηεο αθηέξσζε ηε δσή ηνπ ζηε ζπγγξαθή ιφγσλ πνπ 

ζπζηεκαηνπνηνχλ ηε κέζνδν πνπ εθάξκνδαλ νη ξήηνξεο ꞉ ηε κέζνδν ηεο ξεηνξηθήο 

θαη πνιεκηθή ηζηνξίαο.  

 

                                                  2. Ιζνθξάηεο 

2.1. Η δσή ηνπ Ιζνθξάηε ꞉ 

Σν έηνο 387π.Υ. πνπ ζήκαλε ην νξηζηηθφ ηέινο ηνπ Κνξηλζηαθνχ πνιέκνπ, απνηειεί 

ζηαζκφ νξφζεκν ζηελ ηζηνξία ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ θαη ηδεψλ. Μεηαμχ δηαθφξσλ 

ειιεληθψλ θξαηψλ θαη ησλ Πεξζψλ ζπλνκνινγείηαη ε Aληαιθίδεηνο εηξήλε, πνπ 

γελλά ειπίδεο γηα ηελ εθεμήο δηαηήξεζε εηξεληθψλ ζρέζεσλ, παξφια απηά δελ ήηαλ 

θαζφινπ βέβαην πσο ζα ήηαλ νξηζηηθή θαη ηθαλή λα αλαζχξεη ηελ Διιάδα απφ ηελ 

δχζθνιε θαηάζηαζε, φπνπ είρε πεξηπέζεη
3
. Δίκαζηε ζηελ επνρή φπνπ ν πνιηηηθφο 

ρψξνο αλαδηνξγαλσλφηαλ, νη ηδέεο αλαζεσξνχληαλ. Ζ εηξήλε, πνπ κφιηο είρε 

ζπλνκνινγεζεί, έβξηζθε ηελ Διιάδα ζε θαηάζηαζε νιφηεια δηαθνξεηηθή απφ εθείλε 

ζηελ νπνία ήηαλ ην 431π.Υ., φηαλ ν παξηηάηεο Μειήζηππνο εγθαηέιεηπε 

απνγνεηεπκέλνο ηελ Αζήλα. Ο ιαφο, απνπξνζαλαηνιηζκέλνο απφ ηνπο ζπλερείο 

καληψδεηο πνιέκνπο, πνπ θξάηεζαλ πάλσ απφ ζαξάληα ρξφληα, ήηαλ έηνηκνο λα 

αθνχζεη κία λέα πνιηηηθή θσλή θαη λα δερηεί λέεο πνιηηηθέο πξνηάζεηο. Σα αγαζά πνπ 

έπξεπε απηή λα επαγγειζεί, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ φιεο νη ζπλεηδεηέο θαη 

αζπλείδεηεο επηζπκίεο ηνπ αζελατθνχ ιανχ, ήηαλ ε εδξαίσζε αζθαινχο εηξήλεο 

κεηαμχ ησλ πφιεσλ ηεο Διιάδαο, ε αλφξζσζε ηνπ ειιεληθνχ αλαζηήκαηνο ελάληηα 

ζηνπο βαξβάξνπο θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο επεκεξίαο. Απηνί αθξηβψο ήηαλ θαη νη 

                                                           
2
 Chatelet (2001) 174 

3
 Ππωσ κα δοφμε ςτθν ςυνζχεια τθσ εργαςίασ, ςτο κεφάλαιο «Ανταλκίδειοσ Ειρινθ» 
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βαζηθνί άμνλεο, γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο έκειιε λα θηλεζεί ην ζθεπηηθφ  θαη ην έξγν 

ηνπ Ηζνθξάηε 
4
. Ο Ηζνθξάηεο αλαθέξεηαη ζπρλά ζηνλ εαπηφ ηνπ, πεξηζζφηεξν 

κάιηζηα ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαη ζηηο ηδέεο ηνπ θαη ιηγφηεξν ζηα γεγνλφηα ηεο δσήο 

ηνπ, πνπ άιισζηε δελ είλαη πνιιά. ζα μέξνπκε γηα ηελ δσή ηνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

Γηνλχζην ηνλ Αιηθαξλαζζέα, ζην έξγν ηνπ Πεξί Ιζνθξάηνπο, θαη απφ ηνλ Φεπδν-

Πινχηαξρν.  Ο Ηζνθξάηεο γελλήζεθε ην 436 θαη πέζαλε ην 338π.Υ. . Τπήξμε έλαο 

απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Αζελαίνπο ξεηνξνδηδαζθάινπο. Ζ δσή ηνπ απιψζεθε απφ 

ηελ επνρή ζηελ νπνία ε Αζήλα βξηζθφηαλ ζηελ αθκή ηεο δχλακεο ηεο θαη ζην 

απνθνξχθσκα ηεο αλακέηξεζεο ηεο κε ηε πάξηε έσο ηελ επνρή πνπ ν Φίιηππνο κε 

ηε λίθε ηνπ ζηε Υαηξψλεηα δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα νισζδηφινπ 

θαηλνχξηα εμέιημε. Ο ίδηνο θαηάγεηαη απφ ηελ Δξρία, έλαλ αηηηθφ δήκν ζηα αλαηνιηθά 

ηεο Αζήλαο, φπνπ ν παηέξαο ηνπ Θεφδσξνο είρε έλα εξγαζηήξη θαηαζθεπήο απιψλ. 

Έηζη ε γέλλεζε ηνπ απφ εχπνξε νηθνγέλεηα ηνπ εμαζθάιηζε κηα θξνληηζκέλε 

κφξθσζε, δίλνληαο ηνπ ηελ επθαηξία λα καζεηεχζεη θνληά ζε γλσζηνχο ζνθηζηέο ηεο 

επνρήο φπσο ηνλ Σηζία, ηνλ Πξφδηθν, ην Γνξγία, ην Θεξακέλε, ηνλ Πξσηαγφξα. ινη 

απηνί νη ζνθηζηέο ηνλ βνήζεζαλ λα θαιιηεξγήζεη θαη λα δηακνξθψζεη ην πξνζσπηθφ 

ηνπ χθνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ηα καζήκαηα ηνπ Γνξγία ηα παξαθνινχζεζε φηαλ 

πήγε ζηε Θεζζαιία, ηελ πεξίνδν ηνπ Γεθειεηαθνχ πνιέκνπ (413 – 404 π.Υ).  ηαλ 

επέζηξεςε ζηελ Αζήλα, εξγάζηεθε σο ινγνγξάθνο θαη απέθηεζε θήκε. Σν 393 π.Υ. 

εγθαηέιεηςε ην επάγγεικα απηφ θαη ίδξπζε ζηελ Αζήλα ζρνιή ξεηνξηθή ηέρλεο, ε 

νπνία απέθηεζε κεγάιε θήκε θαη επεξέαζε ζηελ εμέιημε ηεο πεδνγξαθίαο
5
.  Ο ίδηνο 

ζηνλ Παλαζελατθό (§10) καο πιεξνθνξεί φηη δελ δηέζεηε ηελ αλάινγε θσλή θαη ηελ 

απαηηνχκελε απηνπεπνίζεζε, ψζηε λα απεπζχλεηαη ζε κεγάια αθξναηήξηα θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, δελ δηαδξακάηηζε άκεζν ξφιν ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο Αζήλαο. Χζηφζν, ε 

Too θαη ζηε ζπλέρεηα ε  Haskins έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ε πξνηίκεζε ηνπ Ηζνθξάηε 

ζηνλ γξαπηφ ιφγν θαη ε απνρή ηνπ απφ ηελ ελεξγή πνιηηηθή δσή ηεο πφιεο, δελ 

πεγάδνπλ απφ θπζηθή αδπλακία, αιιά απφ έλαλ πξνζεθηηθφ ρεηξηζκφ ηεο δεκφζηαο 

εηθφλαο ηνπ θαη ζπκπεξαίλνπλ φηη απηή ε απνρή είρε σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγήζεη 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηελ εηθφλα ηνπ πνιηηηθά απξάγκνλνο
6
. Λακβάλνληαο φκσο ππφςε 

φηη ν ίδηνο ν Ηζνθξάηεο ππνζηεξίδεη φηη ήηαλ πνιηηηθά απξάγκσλ γηα λα είλαη επηεηθήο 

αλάκεζα ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ  (Πεξί Αληηδόζεσο §4 ), φηη ν  Γηνλχζηνο ν 

Αιηθαξλαζζεχο επηζεκαίλεη φηη ν Ηζνθξάηεο επηζπκνχζε δφμα θαη ζνθία θαη ηελ 

αμίσζε ηνπ Ηζνθξάηε λα είλαη δηδάζθαινο θαη ζχκβνπινο ( Πεξί Αληηδόζεσο §95), 

κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη  Ηζνθξάηεο δελ επηζπκνχζε λα κείλεη αθαλήο. 

Λακβάλνληαο επίζεο ππφςε ηελ επηξξνή ηεο πιαησληθήο Απνινγίαο ζηνλ  Πεξί 

Αληηδόζεσο θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ σθξάηε κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ε άξλεζε 

                                                           
4
 Mathieu (1995) 13-21 

5
 Ο Αριςτοτζλθσ λόγου χάριν απζςπαςε από τον Ιςοκράτθ τθν ςυνικεια να ειςάγει ζνκετα εγκϊμια 

ςτουσ ρθτορικοφσ λόγουσ. Μάλιςτα με επαινετικό τόνο τον αναφζρει ωσ παράδειγμα μίμθςθσ (πρβ. 
Ρητορικήν 1418a 33-34), υποςτθρίηει ότι τουσ επιδεικτικοφσ λόγουσ πρζπει οι ριτορεσ, όπωσ 
ακριβϊσ πράττει ο Ιςοκράτθσ, να τουσ διανκίηουν με εγκωμιαςτικά επειςόδια. Μερικά 
παραδείγματα ζνκετων εγκωμίων προςϊπων ςτουσ Ιςοκρατικοφσ λόγουσ αποτελοφν ꞉ το εγκϊμιο 
του Αγαμζμνονα ςτον Παναθηναϊκό (§§ 74-87), του Τιμόκεου ςτον Περί Αντιδόςεωσ (§§101 -139). 
6
 Too (1995)74-122 , Haskins (2004) 84-103 
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ηνπ λα κηιήζεη δεκφζηα ζηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ θαη λα ζπκβνπιεχζεη αλαθαιεί 

ηελ αληίζηνηρε άξλεζε ηνπ σθξάηε 
7
.  

 

                             2.2. Σν έξγν ηνπ Ιζνθξάηε ζηελ Ρεηνξεία  

Ζ επηινγή ηεο ξεηνξηθήο σο πεδίν δξάζεο ηνπ Ηζνθξάηε θαζίζηαην ν λένο ζηφρνο 

ηνπ. Δίλαη πνιχ πηζαλφλ, φηη  ηελ ξεηνξηθή  ψζεζε ηελ δέρζεθε απεπζείαο απφ ηνλ 

Γνξγία, ν «Οιπκπηθόο» ιφγνο ηνπ θαίλεηαη φηη έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δσή 

ηνπ Ηζνθξάηε
8
. Δθφζνλ ν Ηζνθξάηεο δελ ήζειε κελ λα είλαη ξήηνξαο αθεηέξνπ δελ 

επηζπκνχζε λα είλαη πνιηηηθφο, εθφζνλ ήζειε λα ζηαζεί σο παηδαγσγφο ηεο λενιαίαο 

θαη δηδάζθαινο ηεο ξεηνξηθήο πθηζηάκελνο επηηπρψο ηνλ αληαγσληζκφ ηεο 

ζσθξαηηθήο θηινζνθίαο θαη ησλ ξεηφξσλ ηεο παιαηάο ζρνιήο, ηφηε ε κφλε ιχζε πνπ 

ηνπ απέκεηλε ήηαλ ε λέα ηδέα. Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο θχζεο ηνπ, ηφζν ηα ζσκαηηθά 

φζν θαη εθείλα ηνπ πλεχκαηνο ηνπ θαη ηνπ ραξαθηήξα ηνπ αιιά θαη νη αδπλακίεο ηεο 

ξεηνξηθήο , κεηαβάιινληαη ζην πξφγξακκα ηνπ ζε αξεηέο
9
.   

Αθηέξσζε ηε δσή ηνπ ζηε ζπγγξαθή ιφγσλ πνπ ζπζηεκαηνπνηνχλ ηε κέζνδν πνπ 

εθάξκνδαλ νη ξήηνξεο ꞉ ηε κέζνδν ηεο ξεηνξηθήο θαη πνιεκηθήο ηζηνξίαο
10

. κσο, 

πάληνηε κε άμνλα ηηο κεγαιεηψδεηο αξρέο ηεο ειιεληθήο ελφηεηαο θαη ηνπ αγψλα 

ελαληίνλ ησλ βαξβάξσλ
11

. Οη ιφγνη πνπ καο δηαζψδνληαη παξέρνπλ ρξήζηκν 

ζρνιηαζκφ γηα ηα πνιηηηθά δξψκελα  ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ..  Τπήξμε ν ζεκαληηθφηεξνο 

πνιηηηθφο ζπληάθηεο ηεο επνρήο ηνπ, είλαη έλαο γλήζηνο εζηθνιφγνο. Αλ ηνλ 

πξνζεγγίζεη θαλείο ππφ ην πξίζκα ηεο αλαδήηεζεο ηεο δχλακεο ησλ βαζχηεξσλ 

ςπρνινγηθψλ θηλήηξσλ, ηφηε ζα αλαθαιχςεη ηε ζαθή αλσηεξφηεηα ηνπ ηζηνξηθνχ, αλ 

αλαδεηήζεη, φκσο, ζηνλ Ηζνθξάηε ην ελεξγφ κέινο ηφζν ηεο αζελατθήο πφιεο φζν θαη 

ηεο παλειιήληαο θνηλφηεηαο πνπ επηρεηξεί λα δηδάμεη ην εθάζηνηε θνηλφ ηνπ, ηφηε ν 

ξήηνξαο αλαδεηθλχεηαη ζε θαη’ εμνρήλ παηδαγσγφ θαη ζχκβνπιν.  

2.3 Σα ηξία είδε ξεηνξηθήο ζηνλ Ιζνθξάηε 

Ο Ηζνθξάηεο αζρνιήζεθε κε φια ηα είδε ηεο ξεηνξείαο꞉ ην δηθαληθφ , ην επηδεηθηηθφ 

θαη ην ζπκβνπιεπηηθφ.  Σν ινγνηερληθφ είδνο ησλ θπξηφηεξσλ πξαγκαηεηψλ ηνπ 

Ηζνθξάηε δελ είλαη επηδεηθηηθφ αιιά ζπκβνπιεπηηθφ, ή, ζηελ πεξίπησζε  ηνπ Πεξί 

Αληηδόζεσο, δηθαληθφ. Οη ιφγνη απηνί , αλ θαη έρνπλ ζεκαληηθφ πνιηηηθφ πεξηερφκελν 

θαη είλαη κέζν έθθξαζεο ησλ θηινζνθηθψλ, πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ απφςεσλ ηνπ 

ζπγγξαθέα , απνηεινχλ παξάιιεια «επίδεημε» ηεο ινγνηερληθήο θαη ξεηνξηθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ, θαζψο θαη πξφηππα κίκεζεο γηα ηνπο καζεηέο ηνπ
12

. Ο ηχπνο ηεο 

έθζεζεο πνπ επέιεμε ινηπφλ, ήηαλ, ε ζπγγξαθή επηκειεκέλα πξνζεγκέλσλ 

                                                           
7
  Too (1995) 151-152 

8
Ο Ολυμπιακόσ λόγοσ του Γοργία, ςτθν Ολυμπία το 408π.χ είχε κζμα τον τερματιςμό του εμφυλίου 

και τθν ανάγκθ ςυνζνωςθσ των Ρανελλινων,  Nesselrath (2014) 221 
9
 Jaeger (1974) 135 

10
 Chatelet (2001) 214 

11
 Mathieu (1995) 53 

12
 Ξάνκου (2001) 15-17 
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πξαγκαηεηψλ, επηδεηθηηθψλ θαηά ην χθνο, αλ θαη κεξηθέο θνξέο δηακνξθσκέλσλ 

ζχκθσλα κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ή δηθαληθψλ ιφγσλ, ή ησλ 

επηζηνιψλ, ηηο νπνίεο κειεηνχζαλ νη καζεηέο ηνπ σο ππνδείγκαηα ζχλζεζεο θαη νη 

νπνίεο δεκνζηεχνληαλ σο θπιιάδηα γηα αλάγλσζε απφ ην θνηλφ
13

.  Χο σξαηφηεξνπο 

ιφγνπο ζεσξεί εθείλνπο πνπ επεμεξγάδνληαη ζεκαληηθά ζέκαηα, πνπ επηδεηθλχνπλ 

πεξηζζφηεξν ηνπο ξήηνξεο θαη σθεινχλ ηνπο αθξναηέο ηνπο.  

Αο δνχκε αλαιπηηθφηεξα ινηπφλ ηα ηξία είδε ηεο ξεηνξείαο πνπ αζρνιήζεθε ν 

Ηζνθξάηεο ꞉ 

πκβνπιεπηηθή Ρεηνξεία 

Ο ζπκβνπιεπηηθφο ιφγνο έρεη λα θάλεη κε ην κέιινλ θαη ν ζθνπφο ηνπ είλαη λα δείμεη 

ηη είλαη σθέιηκν θαη ηη είλαη βιαβεξφ. Σν έξγν ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ ιφγνπ  ζχγθεηηαη 

απφ δχν κέξε ꞉  απφ ηελ πξνηξνπή θαη απφ ηελ απνηξνπή
14

. Οη ζπκβνπιεπηηθνί ιφγνη 

εθθσλνχληαη ζηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ ή ζε άιιεο, φρη απαξαίηεηα πνιηηηθέο 

ζπγθεληξψζεηο. πλήζσο νη ιφγνη απηνί θπθινθνξνχζαλ ζε γξαπηή έληππε κνξθή, 

αλαζεσξεκέλε θαη ζπκπιεξσκέλε, θαζψο ζπρλά νη πνιηηηθνί ξήηνξεο δεκνζίεπαλ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο δεκεγνξίεο ηνπο ζέινληαο  νη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη ε 

ξεηνξηθή ηνπο δεηλφηεηα λα γίλνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν γλσζηέο. Οη 

ζπκβνπιεπηηθνί ιφγνη ηνπ Ηζνθξάηε είλαη νη εμήο ꞉, Πιαηατθόο (έθθιεζε γηα παξνρή 

βνήζεηαο) (373-71 π.Υ), Αξρίδακνο (366 π.Υ.), Αεξνπαγηηηθόο (357-5 π.Υ)(ππέξ ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ ηδεψδνπο) , Πεξί ηεο Δηξήλεο (355 π.Υ.), Φίιηππνο (346 π.Υ), . 

Παλαζελατθόο (339π.Υ), ν νπνίνο εγθσκηάδεη ηελ Αζήλα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο . 

Γηθαληθή Ρεηνξεία  

 Οη δηθαληθνί ιφγνη εθθσλνχληαλ απφ ηνπο δηάδηθνπο ζηα δηθαζηήξηα. Σν έξγν ηνπ 

δηθαληθνχ ιφγνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηεγνξία ή ζηε απνινγία. Χο γλσζηφλ , κεηά ηελ 

απψιεηα ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπ πεξηνπζίαο ζηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν έγηλε 

ινγνγξάθνο, ζπγγξαθέαο ιφγσλ γηα άιινπο, πξνθεηκέλνπ λα εθθσλεζνχλ ζηα 

δηθαζηήξηα
15

. Απφ απηνχο δηαζψδνληαη έμη ꞉ Πξνο Καιιίκαρνλ (412 π.Υ.), Πξνο 

Δπζύλνπλ (403 π.Χ. ) , Καηά Λνρίηνπ (403 π.Υ.), , Πεξί ηνπ δεύγνπο,(397 π.Υ.), 

Αηγηλεηηθόο (394 π.Υ.), Σξαπεδηηηθόο (393π.Υ). ε θάπνηα απφ απηά ν ζπγγξαθέαο 

αλαθνηλψλεη ηελ (πξνθεηηθή) δηδαζθαιία ηνπ, ηελ ηδέα ηεο παλειιήληαο ζχκπξαμεο 

θαηά ηνπ θνηλνχ ερζξνχ.  Ζ εηιηθξίλεηα ηεο απέρζεηαο ηνπ γηα ηελ ινγνγξαθία είλαη 

αδηακθηζβήηεηε, εμεγεί επαξθψο ηελ παξαίηεζε ηνπ  Ηζνθξάηε ζηελ αξρή ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπ απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή, θαζψο ππήξμε ινγνγξάθνο κφλν γηα 

βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο φπσο έρεη πξναλαθεξζεί. Οη ινγνγξάθνη θαηά ηνλ Ηζνθξάηε 

είλαη ππνδεέζηεξνη απφ εζηθήο άπνςεο  θαη απφ ηνπο θηινζφθνπο.  Δπνκέλσο δελ έρεη 

θαηά λνπ κφλν ηνπο ζπγγξαθείο δηθαληθψλ ιφγσλ αιιά θαη θάζε θχζεο ξήηνξα, 

                                                           
13

 Kennedy (2014) 73 
14

 Ιςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ (2000) 101 
15

 Kennedy (2014) 72 
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φινπο φζνπο δχλαηαη λα ππαγάγεη απφ ηνλ θνηλφ ραξαθηεξηζκφ ηνπ δηδαζθάινπ ηεο 

πνιηηηθήο επγισηηίαο. 

Δπηδεηθηηθή Ρεηνξεία 

Με ζεκείν αλαθνξάο ηνλ έπαηλν ή ηνλ ςφγν, ήηαλ ην είδνο ηεο ξεηνξηθήο πνπ 

αθνπγφηαλ ζε δεκφζηνπο ενξηαζκνχο(γηνξηέο, ππνδνρέο, επηκλεκφζπλεο ηειεηέο 

θιπ.) θαη εθείλν πνπ είρε κεγαιχηεξε ζρέζε, σο πξνο ην χθνο, ην πεξηερφκελν θαη ηε 

ιεηηνπξγία, κε ηελ πνίεζε αθνχ δελ απεπζπλφηαλ ζε δηθαζηέο, αιιά ζε ζεαηέο.         

Ο παλειιεληζκφο ήηαλ παξαδνζηαθφ ζέκα ηεο επηδεηθηηθήο ξεηνξηθήο  πνπ 

εθθσλνχληαλ ζε γηνξηέο, φπσο ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο θαη ήδε απαληά ζην 

ηέινο ηεο Διέλεο ηνπ Ηζνθξάηε(370π.Υ) (εγθψκην ηεο νκνξθηάο θαη επίθξηζε 

εξηζηηθψλ) αιιά θαη ζηνλ Πανηγσρικό(380π.Υ) (εμπκλεί ην κεγαιείν ηεο Αζήλαο θαη 

θαιεί ηνπο Έιιελεο λα νκνλνήζνπλ, πνιεκψληαο ηνπο βαξβάξνπο), φπσο θαη ζηνπο 

Ολσμπιακούς λόγοσς ηνπ Γνξγία (392) θαη ηνπ Λπζία (388) 
16

 . Σέινο, ν Βούσιρις 

(390-85π.Υ), φπνπ καδί κε ηεο Διέλεο εγθψκην παξαζέηεη δηθά ηνπ ππνδείγκαηα 

ξεηνξηθψλ αζθήζεσλ.  

 

2.3 Σν ύθνο ηνπ Ιζνθξάηε – ν «παηέξαο» ηνπ πεξηνδηθνύ ύθνπο 

Ο Ηζνθξάηεο παξά ηελ κεγάιε δεμηφηεηα ηνπ ζην χθνο θαη ζηελ γιψζζα, δελ ήηαλ 

«γελλεκέλνο» ξήηνξαο σο γλσζηφλ. Σν επάγγεικα φκσο ηνπ ξήηνξα ήηαλ ηφηε, απφ 

ηελ θχζε ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο, ην θαηεμνρήλ είδνο ηεο πνιηηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Δίλαη έλαο πνιηηηθφο ζπληάθηεο απφ ηελ άπνςε ηνπ πεξηερνκέλνπ, 

ελψ απφ ηελ άπνςε ηεο κνξθήο είλαη έλαο ζηπιίζηαο
17

. Ζ δηάθξηζε ηνπ σο ζηηιίζηα 

ζηεξίδεηαη ζην φηη ππήξμε ν πξψηνο Έιιελαο πνπ πξνζέδσζε πξαγκαηηθφ 

θαιιηηερληθφ θηλίξηζκα ζην ινγνηερληθφ ξεηνξηθφ ιφγν.                                                

πσο παξαδέρεηαη ν ίδηνο
18

, ε ζσκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε δελ ήηαλ ηζρπξή, ε θσλή ηνπ 

δελ ήηαλ επαξθήο κε απνηέιεζκα λα αηζζάλεηαη δεηιία ελψπηνλ ηνπ πιήζνπο. 

Μάιηζηα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ηνλ πην ζηεξεκέλν ζε απηφ ην ζέκα απφ φινπο ηνπο 

ζπκπνιίηεο ηνπ. Ζ κάδα ηνπ πξνμελνχζε θφβν. Αηζζάλεηαη φηη ε αλψηεξε ηνπ γλψζε 

θαη ε θπζηθή ηνπ δηάθξηζε απφ ην πιήζνο ηνλ πξννξίδνπλ ψζηε λα απνηειέζεη ηνλ 

δηδάζθαιν ελφο κηθξνχ θχθινπ πξνο κία λέα κνξθή πνιηηηθήο δξάζεο. Σν ιεμηιόγην 

καδί κε ηελ γξακκαηηθή, ε ζύληαμε θαη ην πεξηερόκελν απνηεινχλ ηξία ζεκαληηθά 

ζηνηρεία ηνπ χθνπο θαη δεκηνπξγνχλ φρη κφλν ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε χθνπο 

αιιά θαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγγξαθέσλ
19

. Αο επηθεληξσζνχκε ινηπφλ 

ζηα πθνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ζπγγξαθέα ηεο κειέηεο καο, δειαδή ζηνπ Ηζνθξάηε. 

εκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ χθνπο ηνπ εθάζηνηε 

ζπγγξαθέα, είλαη ε πξνζσπηθόηεηα θαη ε αηνκηθόηεηα ηνπ ζπγγξαθέα, ην 

πλεπκαηηθφ επίπεδν ηνπ κε ην νπνίν απνηππψλεη ηελ ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηα κεγάια 

                                                           
16

 Worthington (2010) 247-248 
17

 Jebb (2008) 97 
18

 Ρρβ. Παναθηναϊκόσ§10  
19

 Κωνςταντινόπουλοσ (2010) 38, Kennedy (2014) 80 
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πξνβιήκαηα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθθξάδεηαη. Έλα ζεκαληηθφ γλψξηζκα ηνπ 

Ηζνθξάηε ήηαλ ε αηζηνδνμία
20

. Να κελ ελλνεζεί φηη γηα ηνλ Ηζνθξάηε φια έβαηλαλ 

θαιψο. Καλείο άιινο δελ έθξηλε κε κεγαιχηεξε απζηεξφηεηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία είρε πεξηπέζεη ε Διιάδα εθείλε ηελ επνρή. Ζ αηζηνδνμία ηνπ βαζηδφηαλ ζηε 

βαζηά ξηδσκέλε πεπνίζεζε πσο ν ίδηνο είρε αλαθαιχςεη ην θάξκαθν γηα ηελ 

αλάξξσζε απφ ηηο ζπκθνξέο.  

 χκθσλα κε ηε δηαηχπσζε ηνπ κεγάινπ θιαζηθνχ θηιφινγνπ Wilamowitz-

Moellendorff  ε γιψζζα, είλαη ην δσληαλφ ζψκα ηεο ζθέςεο, επνκέλσο, επηδξά 

ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ χθνπο . Έλαο αθφκε παξάγνληαο είλαη ην 

αθξναηήξην. Ζ επίδξαζε ηνπ ζην πεξηερφκελν θαη επνκέλσο ζην χθνο πεξηνξίδεηαη 

ζηα ξεηνξηθά θείκελα, φπνπ ν ξήηνξαο ιάκβαλε ππ’ φςηλ ηηο επηζπκίεο ηνπ 

αθξναηεξίνπ θαη πξνζάξκνδε ζε απηέο ηνλ ιφγν ηνπ
21

.  Βέβαηα, ν Ηζνθξάηεο θξαηά 

κηα επηθξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο ξήηνξεο.  

ζνλ αθνξά ην  ιεμηιφγην ηνπ Ηζνθξάηε, απηφ είλαη πνιχ πην θνληά ζηελ θαζεκεξηλή 

γιψζζα απφ φηη απηφ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν Πιάησλαο ή ν Αξηζηνηέιεο
22

.  Απνηειεί 

ζπκβηβαζκφ αλάκεζα ζην «πεξίηερλν» ιεθηηθφ ηνπ Θνπθπδίδε θαη ζην «απιφ» ηνπ 

Λπζία. Βέβαηα, είλαη πην θνληά ζην ιεθηηθφ ηνπ Λπζία παξά ζην ιεθηηθφ ηνπ 

Θνπθπδίδε
23

.   Ο Ηζνθξάηεο εθαξκφδεη ηε βαζηθή αξρή ηεο ξεηνξηθήο αχμεζεο §4 

«δεῖ ηνὺο κὲλ εὐινγεῖλ ηηλὰο βνπινκέλνπο πιείσ ηλ ὑπαξρφλησλ ἀγαζλ αὐηνῖο 

πξνζφλη᾽ ἀπνθαίλεηλ, ηνὺο δὲ θαηεγνξνῦληαο ηἀλαληία ηνχησλ πνηεῖλ» . Ο Ηζνθξάηεο 

εθαξκφδεη ηελ ζύγθξηζε πξνο ελδόμνπο, σο κηα ηερληθή ηεο ξεηνξηθήο αὔμεζεσο,  

κάιηζηα ,ν Αξηζηνηέιεο εληζρχεη απηή ηε ξεηνξηθή πξαθηηθή ꞉ «θη αλ δελ έρεηο 

αξθεηφ πιηθφ γηα ηνλ ηηκψκελν, ζχγθξηλε ηνλ κε άιινπο, φπσο έθαλε θαη ν 

Ηζνθξάηεο, πνπ δελ ζπλήζηδε λα κηιάεη ζηα δηθαζηήξηα. Μφλν πνπ πξέπεη λα ηνλ 

ζπγθξίλεηο κε θεκηζκέλνπο. Γηαηί πξνζδίδεη κέγεζνο θαη είλαη σξαίν λα μεπεξλά 

θαλείο εμαηξεηηθνχο άλδξεο» 
24

. Ζ επηζπκία ζχγθξηζεο πξνβάιιεη θαη ζηα δχν 

εγθψκηα (Διέλε θαη Βνχζπξηο)  κε κπζνινγηθφ πεξηερφκελν, ηα νπνία πξνεηνηκάδνπλ 

ην έδαθνο γηα ην εγθψκην ζηνλ Κχπξην βαζηιηά Δπαγφξα. Σα επίζεηα πάιη -πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ζπρλά ν Ηζνθξάηεο -κηζόδεκνο, κηζάλζξσπνο θαη ππεξήθαλνο 

αμηνινγνχληαη σο αληηδεκνθξαηηθνί πξνζδηνξηζκνί 
25

. Οη πεξίνδνη ηνπ Ηζνθξάηε  

δείρλνπλ κηα πεξίπινθε ρξήζε ησλ δεπηεξεπφλησλ ξεηξψλ θαη ησλ θξάζεσλ 

ζπκκεηνρήο γηα λα ηνληζηνχλ νη θχξηεο ζθέςεηο. Ζ πνιππινθφηεηα ηεο θξάζεο 

αληηπξνζσπεχεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ζθέςεο φπνπ φια ζε κηα δεπηεξεχνπζα ζέζε 

ζπλδπάδνληαη γηα λα θάλνπλ ηε βαζηθή ζθέςε πην δσληαλή, πην θαηαλνεηή θαη πην 

                                                           
20

 Ρρβ. Προσ Φίλιππον §5, όπου ο Ιςοκράτθσ παρακζτει ζνα – ζνα τα πλεονεκτιματα του Φιλίππου 
μπροςτά ςτον Ρζρςθ βαςιλιά. Γενικότερα τον Ιςοκράτθ τον αποπνζει το αίςκθμα τθσ φιλοδοξίασ ςτο 
εφροσ όλων των ζργων του, κακϊσ θ κεντρικι του ιδζα (Ρανελλθνιςμόσ) είναι ότι παρά το πλικοσ 
των αντιξοοτιτων οι Ζλλθνεσ μποροφν να τα καταφζρουν και να ενωκοφν ϊςτε να νικιςουν τον 
Ρζρςθ βαςιλιά. 
21

 Κωνςταντινόπουλοσ (2010) 43 
22

 Αλεξίου (2016) 30 
23

 Jebb (2008) 101 
24

 Ρρβ. Ρητορική Αριςτοτζλθ (1368a §§19-22) 
25

 Ρρβ. Περί Αντιδόςεωσ §131 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dei%3D&la=greek&can=dei%3D0&prior=o(/ti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%5Cs&la=greek&can=tou%5Cs0&prior=dei=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%5Cn&la=greek&can=me%5Cn0&prior=tou\s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%29logei%3Dn&la=greek&can=eu%29logei%3Dn0&prior=me\n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tina%5Cs&la=greek&can=tina%5Cs0&prior=eu)logei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=boulome%2Fnous&la=greek&can=boulome%2Fnous0&prior=tina\s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=plei%2Fw&la=greek&can=plei%2Fw0&prior=boulome/nous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dn&la=greek&can=tw%3Dn0&prior=plei/w
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28parxo%2Fntwn&la=greek&can=u%28parxo%2Fntwn0&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29gaqw%3Dn&la=greek&can=a%29gaqw%3Dn0&prior=u(parxo/ntwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29toi%3Ds&la=greek&can=au%29toi%3Ds0&prior=a)gaqw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=proso%2Fnt%27&la=greek&can=proso%2Fnt%270&prior=au)toi=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29pofai%2Fnein&la=greek&can=a%29pofai%2Fnein0&prior=proso/nt'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%5Cs&la=greek&can=tou%5Cs1&prior=a)pofai/nein
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C0&prior=tou\s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kathgorou%3Dntas&la=greek&can=kathgorou%3Dntas0&prior=de\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%29nanti%2Fa&la=greek&can=ta%29nanti%2Fa0&prior=kathgorou=ntas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%2Ftwn&la=greek&can=tou%2Ftwn0&prior=ta)nanti/a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poiei%3Dn&la=greek&can=poiei%3Dn0&prior=tou/twn
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απνδεθηή
26

.  Δίλαη απηφ αθξηβψο πνπ νλνκάδεη ν Αξηζηνηέιεο ζηελ Ρεηνξηθή ηνπ « 

ιέμηλ θαηεζηξακκέλελ»
27

.  

Ο Ηζνθξάηεο ζεσξείηαη ν «παηέξαο ηνπ πεξηνδηθνχ χθνπο»
28

 ην νπνίν επηθξάηεζε 

θαηά ηνλ 4
ν
 αη. π.Υ.  θαη γλψξηζε θαζνιηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε ηνλ κειεηεηή 

Gorgemanns
29

, νη κεγάιεο, σξαία δνκεκέλεο θαη ηζνξξνπεκέλεο πεξίνδνη, νη νπνίεο 

δηαθξίλνληαη γηα ηε ξπζκηθφηεηα θαη ηελ θπθιηθφηεηα ηνπο, ε θαζαξφηεηα ησλ 

ζπληάμεσλ , ν ξπζκφο θαη ε απνθπγή ηεο ραζκσδίαο είλαη ηα θεληξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηέρλεο ηνπ ιφγνπ ηνπ θαη επηζεκάλζεθαλ κε επηηπρία ήδε θαηά 

ηελ αξραηφηεηα (πξβ. Γηνλ. Αιηθ. Ιζνθξ. 2). Πξφθεηηαη γηα εθείλεο ηηο αξεηέο πνπ 

θαζφξηζαλ ηνλ Ηζνθξάηε σο έλαλ θιαζζηθφ ζπγγξαθέα θαη ιφγσ ησλ νπνίσλ ν 

ξήηνξαο απνηέιεζε γηα ηνλ Αξηζηνηέιε θαη ηνπο Πεξηπαηεηηθνχο ινγνηερληθφ 

πξφηππν
30

. ηνπο ιφγνπο ηνπ απαληνχλ ηα Γνξγίεηα ζρήκαηα, φπσο ηζόθσιια, 

αληηζέζεηο θαη παξόκνηα (π.ρ. Δπαγόξαο §§44-46) .ηηο δηεγήζεηο ν Ηζνθξάηεο 

απνθεχγεη ηηο ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο θαη, ζίγεη κφλν ηα βαζηθά ζεκεία, 

δηεπθνιχλεηαη ζηε κεηάβαζε ζε έλα άιιν ζέκα (παξάιεηςηο ή praeteritio). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν Παλεγπξηθόο  §97, φπνπ ν Ηζνθξάηεο απνθεχγεη 

λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ηε λαπκαρία ηεο αιακίλαο .O Ηζνθξάηεο ήηαλ απηφο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε, κνινλφηη δελ ηελ ζπλέβαιε πξψηνο, ηελ ηδέα ηνπ ξπζκνχ ζηελ 

πεδνγξαθία. Ο ξεηνξηθφο ιφγνο θαηά ηνλ Ηζνθξάηε, δελ κπνξεί λα δψζεη 

θαιιηηερληθή επραξίζηεζε, αλ δελ είλαη, ζηνλ βαζκφ πνπ πξέπεη, ξπζκηθφο
31

 .  

Ζ πξσηνηππία ινηπφλ ηνπ Ηζνθξάηεηνπ χθνπο ζπλίζηαηαη ζε κηα πξνζέγγηζε πεδνχ 

θαη πνηεηηθνχ ιφγνπ, έηζη ψζηε ν επηδεηθηηθφο ιφγνο λα ππεξβαίλεη ην επίπεδν χθνο 

ηνπ δηθαληθνχ, ζε αληηζηνηρία κε ην κνληέιν ηεο αξηζηνηειηθήο κεζφηεηαο θαη ρσξίο 

ππεξβνιέο ꞉ ν Ηζνθξάηεο δελ νηθεηνπνηήζεθε ην πνηεηηθφ ιεμηιφγην θαη 

ρξεζηκνπνίεζε ηηο θαζεκεξηλέο, δφθηκεο ιέμεηο. Τηνζέηεζε φκσο ηα κνηίβα, ην χθνο 

θαη ηνλ δηδαθηηθφ ηφλν ηεο πνίεζεο, γηα λα ηελ πξνζεγγίζεη, λα ηε ζπλαγσληζζεί θαη 

λα ηελ μεπεξάζεη
32

 . Καηά ηνλ Γηνλχζην, ν Ηζνθξάηεο ήηαλ ν επηθαλέζηεξνο φζσλ 

ήθκαζαλ εθείλε ηελ επνρή, έρνληαο εθπαηδεχζεη ηνπο θαιχηεξνπο λένπο ζηελ Αζήλα 

θαη ηελ ππφινηπε Διιάδα. Μάιηζηα, ην κεγαινπξεπέο χθνο ηνπ παξνκνηάδεηαη κε ηελ 

ηέρλε ηνπ Πνιπθιείηνπ θαη ηνπ Φεηδία θαη απνδίδεηαη πηζαλψο ζε έλαλ κεγαιφθξνλα 

εθ θχζεσο ραξαθηήξα ή ζε κηα αληίζηνηρε πξναίξεζε γηα ην ζεκλό θαη ζαπκαζηό. 

χκθσλα κε ηνλ Usher 
33

, ν Ηζνθξάηεο «θξαηά» ηηο πην πεξίπινθεο πεξηφδνπο γηα ηηο 

κεγάιεο ηδέεο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ επαηλεί ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο Αζήλαο 

                                                           
26

 Worthington (2010) 65 
27

 Ρρβ. Ρητορική Αριςτοτζλθ 1409a-1409b 
28

 Οι νεότεροι κριτικοί, διατθρϊντασ βζβαια τθν βαςικι διαίρεςθ του Αριςτοτζλθ ςε ςυνεχζσ 
(εἰρομζνη λζξισ)  και ςε περιοδικό φφοσ (κατεςτραμμζνη λζξισ), τθν εμπλοφτιςαν με το αντικετικό 
φφοσ, αφοφ θ διαφορά του ςτθν δομι του λόγου και ςτο λεξιλόγιο το διαφοροποιεί ςαφϊσ από τα 
δφο  προθγοφμενα.  Ρρβ. Κωνςταντινόπουλοσ-Ρανομιτροσ (2010) 46. 
29

 Αλεξίου (2016) 255 
30

 Ππου παραπάνω 
31

 Jebb (2008) 103 και Worthington (2010) 66 
32

 Αλεξίου (2016) 253 
33

 Usher (1973) 39 
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ζηνλ ειιεληθφ θφζκν, ε ηδέα φηη ζε φιν ην Ηζνθξάηεην έξγν κεηαβάιιεηαη κεηαμχ ησλ 

φξσλ θηινζνθία θαη ινγφηππα, ν Ηζνθξάηεο θέξλεη απηνχο ηνπο φξνπο ζηνλ 

Παλεγπξηθό  ζε κία απφ ηηο πην γλσζηέο πεξηφδνπο ηνπ, ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο 

Αζήλαο ζηελ θχξηα ξήηξα ε νπνία είλαη ζην ρσξίν (§§4.47-50).                                           

Ζ αλάγθε επηθνηλσλίαο ηνπ Ηζνθξάηε κε ην θνηλφ ηνπ είλαη κηα αθφκε βαζηθή 

πξνυπφζεζε θαηαλφεζεο ηεο ζπγγξαθηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, φπσο έδεημε πνιχ 

επηηπρεκέλα ε S. Usener  (1994). πγθεθξηκέλα, -φπσο ζα δνχκε παξαθάησ-ζηνλ 

Φίιηππν §§25-27 ν Ηζνθξάηεο αλαγλσξίδεη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ γξαπηνχ ή 

πξννξηζκέλνπ γηα δεκφζηα αλάγλσζε ιφγνπ, φρη σο πξνο ην πεξηερφκελν, αιιά σο 

πξνο ηελ αγσληζηηθή ηνπ αδπλακία, ηελ πεηζηηθή δειαδή κεηάδνζε ησλ ζέζεσλ ηνπ 

θαη ηελ πξφζιεςε ηνπο απφ ηνλ απνδέθηε· απνπζηάδεη ε δφμα ηνπ ιέγνληνο, ε 

επίδξαζε πνπ αζθεί ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ξήηνξα, θαη ε ακεζφηεηα ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ, ζπλεπψο θαη ε άκεζε επηθνηλσλία κε ην θνηλφ. «θαίηνη κ᾽ νὐ ιέιεζελ ὅζνλ 

δηαθέξνπζη ηλ ιφγσλ εἰο ηὸ πείζεηλ νἱ ιεγφκελνη ηλ ἀλαγηγλσζθνκέλσλ, νὐδ᾽ ὅηη 

πάληεο ὑπεηιήθαζη ηνὺο κὲλ πεξὶ ζπνπδαίσλ πξαγκάησλ θαὶ θαηεπεηγφλησλ 

ῥεηνξεχεζζαη, ηνὺο δὲ πξὸο ἐπίδεημηλ θαὶ πξὸο ἐξγνιαβίαλ γεγξάθζαη θαὶ ηαῦη᾽ νὐθ 

ἀιφγσο ἐγλψθαζηλ: ἐπεηδὰλ γὰξ ὁ ιφγνο ἀπνζηεξεζῇ ηῆο ηε δφμεο ηῆο ηνῦ ιέγνληνο 

θαὶ ηῆο θσλῆο θαὶ ηλ κεηαβνιλ ηλ ἐλ ηαῖο ῥεηνξείαηο γηγλνκέλσλ, ἔηη δὲ ηλ 

θαηξλ θαὶ ηῆο ζπνπδῆο ηῆο πεξὶ ηὴλ πξᾶμηλ, θαὶ κεδὲλ ᾖ ηὸ ζπλαγσληδφκελνλ θαὶ 

ζπκπεῖζνλ, ἀιιὰ ηλ κὲλ πξνεηξεκέλσλ ἁπάλησλ ἔξεκνο γέλεηαη θαὶ γπκλφο, 

ἀλαγηγλψζθῃ δέ ηηο αὐηὸλ ἀπηζάλσο θαὶ κεδὲλ ἦζνο ἐλζεκαηλφκελνο ἀιι᾽ ὥζπεξ 

ἀπαξηζκλ εἰθφησο, νἶκαη, θαῦινο εἶλαη δνθεῖ ηνῖο ἀθνχνπζηλ» .  Απηή ηε ζέζε 

επηβεβαηψλεη θαη ν Αξηζηνηέιεο, φηαλ δηαηείλεηαη φηη ην γξαπηφ χθνο έρεη ηε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα, ελψ ην αγσληζηηθφ ππνζηεξίδεη ηελ πξνθνξηθή απαγγειία (πξβ. 

Ρεηνξηθή 1413b §§8-9).  ε αληηζηάζκηζκα  ησλ παξαπάλσ δπζρεξεηψλ ν Ηζνθξάηεο 

επηζηξαηεχεη κηα ζεηξά ηερληθψλ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ γηα δηαχινπο επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο καζεηέο, ηνπο αλαγλψζηεο θαη ηνπο αθξναηέο ηνπ· ηέηνηεο είλαη νη άκεζεο ή 

έκκεζεο πξνζθσλήζεηο, νη ξεηνξηθέο εξσηήζεηο, νη ππνζεηηθέο ελζηάζεηο, νη 

εγθηβσηηζκέλεο δηαινγηθέο ζθελέο θαη ε δεκφζηα ζπδήηεζε ησλ ιφγσλ ηνπ.   

 

                       

 

                         3.Πξόγξακκα ξεηνξηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ Ιζνθξάηε   

 

3.1 ρνιή ηνπ Ιζνθξάηε  

 Μηα βαζηθή ηδηφηεηα ηνπ ήηαλ φηη ππήξμε έλαο κεγάινο παηδαγσγφο. Γίδαμε 

παξάιιεια ζηνπο καζεηέο ηνπ έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ξεηνξηθήο θαη 

πνιηηηθήο παηδείαο, ην νπνίν απέβιεπε ζηελ θαηάθηεζε ηνπ σξαίνπ ξεηνξηθνχ ιφγνπ 
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θαη ηεο πγηνχο ζθέςεο
34

. Ο ίδηνο πίζηεπε φηη ε παηδεία δηαδξακαηίδεη νπζηαζηηθφ 

ξφιν γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ελάξεηεο θνηλσλίαο. Μεηαμχ ηνπ 393-392 π.Υ.. ίδξπζε 

κηα ζρνιή κε ζθνπφ ηε δηδαζθαιία ηεο ξεηνξηθήο. ,ηη ήηαλ γηα ηελ κάδα ησλ 

αλζξψπσλ δπζάξεζην, δειαδή ε δεκηνπξγία κηαο λέαο πλεπκαηηθήο αξηζηνθξαηίαο 

ζηελ ζέζε ηεο παιηάο θιεξνλνκηθήο αξηζηνθξαηίαο, ε νπνία ηψξα έρεη ράζεη νξηζηηθά 

ηελ ζεκαζία ηεο, ήηαλ γηα ηνλ Ηζνθξάηε ν ελζπλείδεηνο εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο ηνπ. Ζ 

ππεξάζπηζε ηνπ θνξπθψλεηαη ζηελ ηδέα, φηη ζε κηα θνηλσλία, θπξηαξρνχκελε απφ 

δεκαγσγνχο θαη ζπθνθάληεο, είλαη αδχλαηε ε αιεζηλή εθπαίδεπζε
35

.  Ζ ζρνιή  απηή 

εμειίρζεθε ζε έλα απφ ηα θπξηφηεξα αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηεο Αζήλαο, θαζψο 

ζεκαδεχηεθε απφ ιφγνπο- πξνγξάκκαηα (Καηά ησλ νθηζηώλ, Διέλε, Βνχζπξηο) 

ζηνπο νπνίνπο ν Ηζνθξάηεο επηθξίλεη ηνπο αληηπάινπο ηνπ-δαζθάινπο ηεο θηινζνθίαο 

θαη δαζθάινπο ηεο ξεηνξηθήο ζπιιήβδελ- θαηαδεηθλχεη φηη γλσξίδεη ηνλ ηξφπν λα 

ληθά ηνπο ζνθηζηέο ζην δηθφ ηνπο πεδίν-ζην πεδίν ηνπ παξαδφμνπ-θαη νξίδεη ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπ κεζφδνπο 
36

. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο πνπ 

εθάξκνζε άζθεζε βαζηά επίδξαζε ηφζν ζην γξαπηφ (γξακκαηεηαθφ είδνο ηεο 

ξεηνξηθήο) φζν θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ηεο επνρήο ηνπ (πθνινγηθέο λφξκεο ηεο 

ηέρλεο ηνπ ιφγνπ) .Ο Κηθέξσλ παξαηεξεί φηη απφ ηε ζρνιή ηνπ Ηζνθξάηε, ζαλ απφ 

ηνλ Γνχξεην Ίππν, εμήιζαλ εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο. Σνλ απνθαιεί pater 

eloquentiae (De or. 2,10) 
37

 . Αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη νη 

ηζηνξηθνί Έθνξνο θαη Θεφπνκπνο, ν αηζηδνγξάθνο Αλδξνηίσλ θαη νη ξήηνξεο 

Τπεξείδεο θαη Ηζαίνο
38

. Αξρηθά, ην ελδηαθέξνλ ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιήο ζηξέθεηαη 

πξνο έλαλ καζεηή ηνπ, ηνλ Σηκφζεν, έπεηηα ζα πξνζεγγίζεη ηνλ Ηάζσλα, έλαλ ηχξαλλν  

ησλ Φεξξψλ, ζηελ ζπλέρεηα ηνλ Γηνλχζην ησλ πξαθνπζψλ. ιεο απηέο νη 

πξνζπάζεηεο απέβεζαλ άθαξπεο κε απνηέιεζκα νξηζκέλνη ηζηνξηθνί λα εηξσλεχνληαη 

ηνλ Ηζνθξάηε γηα ηηο επηζηνιέο ηνπ θαη λα ηηο βιέπνπλ  σο ζρνιηθά γπκλάζκαηα, 

ρσξίο θαλέλα πξαθηηθφ βάξνο, φπσο ν Jarde 
39

. 

 

3.2 ηόρνη ηεο Ιζνθξάηεηαο ζρνιήο   

Ο Ηζνθξάηεο ζηνλ Λφγν Πεξί Αληηδόζεσο §275, παξαζέηεη ηηο επηζπκίεο θαη ηα 

θίλεηξα πνπ πξνυπνηίζεληαη ζε λένπο καζεηέο ηεο ξεηνξηθήο γηα ηελ εμέιημε θαη 

αλάπηπμε ηεο θπζηθήο ηνπο πξνδηάζεζεο ꞉ 

 «νὐ κὴλ ἀιι' αὐηνχο γ' αὑηλ βειηίνπο ἂλ γίγλεζζαη θαὶ πιείνλνο ἀμίνπο εἰ πξφο ηε 

ηὸ ιέγεηλ εὖ θηινηίκσο δηαηεζεῖελ θαὶ ηνῦ πείζεηλ δχλαζζαη ηνὺο ἀθνχνληαο 

ἐξαζζεῖελ θαὶ πξὸο ηνχηνηο ηῆο πιενλεμίαο ἐπηζπκήζαηελ, κὴ ηῆο ὑπὸ ηλ ἀλνήησλ 

λνκηδνκέλεο, ἀιιὰ ηῆο ὡο ἀιεζο ηὴλ δχλακηλ ηαχηελ ἐρνχζεο».  

                                                           
34

 Ρρβ. Προσ Νικοκλζα §8 και Περί Αντιδόςεωσ §256 
35

 Ρρβ. Κατά των οφιςτών §§ 1-3 
36

 Pernot (2005) 58 
37

 Αλεξίου (2016) 264 
38

 Gagarin (2000) 1-3 
39

 Chatelet (2001) 193 
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  Ο πξψηνο ζηφρνο είλαη ε ξεηνξηθή δεηλόηεηα (ιέγεηλ εὖ- θηινηίκσο δηαηεζῆλαη ), ν 

δεχηεξνο ε επηηπρία ζηνπο αθξναηέο (πείζεηλ δχλαζζαη- ἐξαζζῆλαη) θαη ν ηξίηνο ε 

επίηεπμε πξνζσπηθώλ ζπκθεξόλησλ (πιενλεμίαο -ἐπηζπκήζαη).  Σν κνηίβν ηεο 

θηινηηκίαο (=θηινδνμίαο), ην νπνίν θαηαθάζθεη εδψ ν Ηζνθξάηεο, εθδειψλεηαη κε ηελ 

απφθαζε ηνπ ξήηνξα λα ζπληάμεη ιφγνπο  άμηνπο επαίλνπ θαη ηηκήο (§276) . Απηή 

είλαη κηα θαίξηα απάληεζε ηνπ Ηζνθξάηε ζηελ πιαησληθή θξηηηθή ζηε ξεηνξηθή. 

Αξλεηηθά παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλή ξεηνξηθή πξάμε αληιεί ν Ηζνθξάηεο. 

πγθεθξηκέλα, ζηνλ Πεξί Δηξήλεο θαηαδηθάδεη ηηο πνλεξίεο εθείλσλ ησλ ξεηφξσλ νη 

νπνίνη ππεξεηνχλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζπκθέξνληα εηο βάξνο ηνπ θξάηνπο (§§124-

125) θαη γλσξίδεη φηη ην αθξναηήξεην επηδνθηκάδεη ζπρλά έλαλ ιφγν πνπ δελ ην αμίδεη 

πξαγκαηηθά. Απηφ νδεγεί ηνπο ξήηνξεο λα θαιιηεξγνχλ δεκαγσγηθνχο ιφγνπο (§5). 

Βέβαηα, απηή ε δηαπίζησζε είλαη πξσηίζησο παηδαγσγηθή, φρη θαηαγγειηηθή
40

.   

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλαο απφ ηνπο έμη δηθαληθνχο ιφγνπο ηνπ Ηζνθξάηε, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Πεξί ηνπ δεύγνπο , έρεη ηδηαίηεξε αμία ζην εξψηεκα γηα ηελ 

πξνβνιή ηεο αηνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο. Ο Ηζνθξάηεο δξάηηεηαη ηεο επθαηξίαο λα 

κεηαηξέςεη κηα απνινγία ζε εγθψκην . ηελ εζηθή –πνιηηηθή ζπδήηεζε ζηα ηέιε ηνπ 

5νπ αη. ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο ηεο θηινδνμίαο-αηζηνδνμίαο, ν Ηζνθξάηεο επηιέγεη 

έλαλ ζαθή δξφκν ꞉ δελ εμαιείθεη ηελ αληαγσληζηηθή θηινδνμία ηεο αηνκηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο, αιιά επηρεηξεί λα ηε κεηαηξέςεη ζεηηθά γηα φθεινο ηνπ αηφκνπ θαη 

ηεο πφιε 
41

.                                                                                                                     

Ζ αληίιεςε ηνπ Ηζνθξάηε φηη ε εθπαίδεπζε εμππεξεηεί ην ζπκθέξνλ ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ θαζεζηψηνο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζέηεη εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θαζεζηψησλ. Αλ νη λένη εθπαηδεχνληαη ζχκθσλα 

κε ηνλ πνιηηηθφ ηνπο, ηφηε πψο κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί ε δηεζλήο θαηαλφεζε θαη 

ζπλεξγαζία; Απαληά ζε απηά ηα εξσηήκαηα κε ηελ πνιηηηθή ηδέα ηνπ θεληεξαιηζκνχ 

πνπ δηαηππψλεηαη γηα πξψηε θνξά ζηνλ Παλαζελατθό, έλα έξγν ην νπνίν 

αλακθηζβήηεηα ππήξμε ζεκειηψδεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηθνχ θεληεξαιηζκνχ ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνλ Καλαδά θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Τπνζηήξημε φηη ηα 

θαζεζηψηα κε ζπκβαηφ πνιίηε ζα κπνξνχζαλ λα δηαηεξνχλ ηε δηθή ηνπο πνιηηηθή 

ηαπηφηεηα, ελψ ηαπηφρξνλα βξίζθνπλ ιφγνπο θνηλήο πνιηηηθήο δξάζεο γηα ηα θνηλά 

ηνπο ζπκθέξνληα, ν Ηζνθξάηεο πίζηεπε φηη απηφ πνπ έθαλε έλα άηνκν πνιηηηζκέλν 

αλζξψπηλν νλ δελ ήηαλ νχηε ε θπζηθή πνηφηεηα φπσο ε εζληθφηεηα ή ν ηφπνο 

γέλλεζεο ή ε πξνζθφιιεζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο, αιιά κάιινλ κηα 

εθπαίδεπζε ζηνλ ιφγν. Τπνζηεξίδεη ινηπφλ ζηνλ Παλαζελατθό, φηη θαλείο δελ 

γελληέηαη πνιηηηζκέλνο αιιά κάιινλ γίλεηαη πνιηηηζκέλν πξφζσπν κέζσ κηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ αλαδεηά πξαθηηθή ζνθία θαη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο αξεηέο ηεο 

εχινγεο δηαπξαγκάηεπζεο κέζα θαη κεηαμχ ησλ θαζεζηψησλ
42

. Γηα ηνλ Ηζνθξάηε ε 

ιεγφκελε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνεηνηκάδεη ην καζεηή γηα ηε θηινζνθία ελψ ε 

πςειφηεξε βαζκίδα εθπαίδεπζεο εμειίζζεη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή.          

Σν πξφγξακκα ηεο θηιειεχζεξεο εθπαίδεπζεο ηνπ Ηζνθξάηε θάλεη ηνπο λένπο 

                                                           
40

 Αλεξίου (2016) 213-218 
41

 Kennedy (2014) 70 
42

 Phillips (2014) 428 
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ελάξεηνπο πνπ κε κεηξηνπάζεηα θαη ηηκηφηεηα ζα δηαρεηξηζηνχλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

ππνζέζεηο θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπο ζέζεηο. ια απηά ζπληεινχλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ 

πξψηνπ ζηφρνπ, ηεο ξεηνξηθήο δεηλφηεηαο.                                                                   

Ζ πξνκεησπίδα ηεο ηζνθξάηεηαο ξεηνξηθήο είλαη ζαθήο ꞉ δελ είλαη ιφγνο ν νπνίνο 

βιάπηεη, αιιά, γηα φ,ηη αξλεηηθφ απηφο κπνξεί λα επηθέξεη, απνθιεηζηηθή επζχλε 

θαηαινγίδεηαη ζηελ αλζξψπηλε ρξήζε ηνπ. ε απηφ ην πλεχκα ν Ηζνθξάηεο δελ 

εθξηδψλεη ηηο αηνκηθέο αληαγσληζηηθέο αμίεο (φπσο π.ρ. ηελ επηζπκία γηα επηηπρία θαη 

ππεξνρή), νη νπνίεο είλαη βαζηά ξηδσκέλεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία απφ ηελ νκεξηθή 

επνρή, αιιά θαηαδηθάδεη ηελ ηπθιή επηδίσμε αληαγσληζηηθψλ επηζπκηψλ. Μάιηζηα, 

ζηνλ Πεξί Αληηδόζεσο §§275-285 αλαπηχζεη αλαιπηηθά ηηο παηδαγσγηθέο ηνπ ηδέεο 

γηα κηα επηζπκεηή θηινδνμία (θηινηνκίαλ) θαη κηα δίθαηε πιενλεμία, φπνπ αηνκηθέο 

θαη θξαηηθέο επηδηψμεηο δελ θαηαξγνχληαη, αιιά δηαρσξίδνληαη απφ ηελ απζαίξεηε 

ζπκπεξηθνξά κηαο άδηθεο πιενλεμίαο. Σε βαζηθή ηνπ πεπνίζεζε ν Ηζνθξάηεο 

δηαηππψλεη κε εμαηξεηηθή επζπθξηζία ζηνλ Παλαζελατθφ §223 ꞉ «νη θχζεηο ησλ 

πξαγκάησλ νχηε σθεινχλ νχηε βιάπηνπλ, νη ρξήζεηο θαη νη πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ 

είλαη ππεχζπλεο γηα φ,ηη βιάπηνπλ, νη ρξήζεηο θαη νη πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ είλαη 

ππεχζπλεο γηα φ,ηη καο ζπκβαίλεη». Ζ θχζε ησλ φλησλ παξακέλεη ζηαζεξή, δελ 

κπνξεί λα ππάξρεη κηα αληηθαηηθή θπζηθή ηδηφηεηα ( §224 ꞉ηὴλ κὲλ θχζηλ ἕθαζηνλ 

ηλ ὄλησλ ηὴλ ἐλαληίαλ αὐηὴλ αὑηῇ θαὶ κὴ αὐηὴλ νὐθ εὔθνιφλ ἐζηηλ) ην γεγνλφο φηη 

ν έλαο σθειείηαη θαη ν άιινο βιάπηεηαη απφ  θάηη θαηαδεηθλχεη φηη ιπδία ιίζν 

απνηειεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδνπκε ηα πξάγκαηα, θαη απηφ εμαξηάηαη απφ 

ηελ αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα
43

.                                                                            

Δίλαη ζεκαληηθφ φηη, κε ηελ εηζαγσγή αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ γηα ηε θχζε ησλ 

φλησλ, ν Ηζνθξάηεο νδεγείηαη ζε έλα αλζξσπνθεληξηθφ θξηηήξην ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ καο ꞉ ε ζνθηζηηθή αξρή γηα ηνλ άλζξσπν σο κέηξν 

φισλ ησλ πξαγκάησλ (πξβ. Πξσηαγφξα §80Β ) ,κεηαπιάζεηαη ζε κηα εζηθή πξνβνιή 

ηεο αηνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ε νπνία θέξεη ηελ ηειηθή θαη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα 

ηηο πξάμεηο  ηεο.                                                                                                     

Δπνκέλσο, νη θαηεγνξίεο θαηά ηεο ξεηνξηθήο είλαη άλεπ αληηθεηκέλνπ, δηφηη δελ 

αγγίδνπλ ηε θπζηθή ηδηφηεηα ηνπ ιφγνπ, ε νπνία είλαη θαιή· απηέο πξέπεη λα 

απεπζπλζνχλ ζηε θαπιφηεηα φζσλ κεηαρεηξίδνληαη εζθαικέλα ηνλ ιφγν θαη 

βιάπηνπλ ηνπο ζπλαλζξψπνπο  ηνπο. Βάζεη ησλ παξαπάλσ ν Ηζνθξάηεο απεηθνλίδεη 

ζηνλ ιφγν Πεξί Νηθνθιέα §§5-9 (πξβ. θαη Πεξί Αληηδφζεσο §§253-257) έλα ζρήκα 

πνιηηηζκηθήο εμέιημεο, απφ κηα πξσηφγνλε θαηάζηαζε ζε κηα αλζξψπσλ πνιηηεία, ε 

νπνία θνξπθψλεηαη ζην εὖ θξνλεῖλ θαη ζην εὖ ιέγεηλ, σο θχξηα γλσξίζκαηα ηνπ 

πεπαηδεπκέλνπ αλζξψπνπ. πλεπψο, κε ηελ ηζνθξάηεηα εθπαίδεπζε,  ην εὖ θξνλεῖλ 

θαη ην εὖ ιέγεηλ κεηαθέξνληαη απφ ην άηνκν ζηελ πφιε θαη ε ξεηνξηθή παηδεία 

πξνβάιιεηαη σο ηεθκήξην ηεο πλεπκαηηθήο ππεξνρήο ηεο Αζήλαο. Αμηνζεκείσην είλαη 

πφζν άξξεθηα ζπλδέεηαη ε Αζήλα κε ην αλζξσπηζηηθφ παηδεπηηθφ ηδεψδεο ηνπ 

Ηζνθξάηε.                                                                                                                   

ζνλ αθνξά ηνλ δεχηεξν ζηφρν ηεο ξεηνξηθήο ζρνιήο, είλαη πάξα πνιχ 

απνηειεζκαηηθή ε εὔλνηα ησλ αθξναηψλ, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ θαιή θήκε ηνπ 

                                                           
43
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ξήηνξα. Απηφ ζηελ Αξηζηνηειηθή Ρεηνξηθή είλαη κία απφ ηηο ηξεηο ἔληερλνπο πίζηεηο, 

ην ήζνο ηνπ ιέγνληνο, εληνχηνηο ζηνλ Ηζνθξάηε δελ πξνθξίλεηαη ε ηερληθή πιεπξά 

ησλ ξεηνξηθψλ ἔληερλσλ πίζηεσλ, αιιά νη παηδαγσγηθνί ζηφρνη,βαζηά ξηδσκέλνη ζηελ 

πφιε-θξάηνο. χλ ηνηο άιινηο, ν καζεηήο πξέπεη λα κάζεη πψο λα δηεπζεηεί ηηο ηδέεο 

θαη λα εθκεηαιιεχεηαη ηελ θαηάιιειε ζπγθπξία (θαηξφο) γηα λα ηηο ζέηεη ζε 

εθαξκνγή 
44

 

Κιείλνληαο, ζηνλ Πεξί Αληηδφζεσο §276 ν Ηζνθξάηεο αλαγλσξίδεη αληηθεηκεληθή 

αμία ζηηο επηινγέο ηνπ κειινληηθνχ ξήηνξα,νη νπνίεο κεζσ ηεο έλλνηαο  ἄμηνο 

ζπλαξηψληαη κε ην πεξηερφκελν ησλ ξεηφξηθψλ ιφγσλ.  Ο ξήηνξαο δελ ζα αζρνιεζεί 

κε ππνζέζεηο άδηθεο, αζήκαληεο ή γηα ηδησηηθά ζπκβφιαηα, αιιά κε κεγάιεο, θαιέο, 

θηιάλζξσπεο θαη γηα ηηο δεκφζηεο ππνζέζεηο (§276 πξηνλ κὲλ γὰξ ὁ ιέγεηλ ἢ 

γξάθεηλ πξναηξνχκελνο ιφγνπο ἀμίνπο ἐπαίλνπ θαὶ ηηκῆο νὐθ ἔζηηλ ὅπσο πνηήζεηαη 

ηὰο ὑπνζέζεηο ἀδίθνπο ἢ κηθξὰο ἢ πεξὶ ηλ ἰδίσλ ζπκβνιαίσλ, ἀιιὰ κεγάιαο θαὶ 

θαιὰο θαὶ θηιαλζξψπνπο θαὶ πεξὶ ηλ θνηλλ πξαγκάησλ).                                   

Καηά ηνλ Ηζνθξάηε, ε ξεηνξηθή ηθαλφηεηα είλαη κηα κνξθή γλψζεο
45

 . Οη έλλνηεο 

θηιάλζξσπνο  θαη θνηλόο αλαδεηθλχνληαη ζε δεζπφδνπζεο έλλνηεο ηεο ηζνθξαηηθήο 

ξεηνξηθήο, ελψ ζηηο αληηζηνηρίζεηο ηεο θηινηηκίαο κε ην ιέγεηλ εὖ θαη ην πείζεηλ κε ην 

ἐξαζζῆλαη θαηαγξάθεηαη ε αηζζεηηθή εθδνρή ελφο δεκηνπξγηθνχ έξσηα
46 . Γελ 

πξφθεηηαη γηα ηνλ θαηαζηξνθηθφ έξσηα ησλ εηαίξσλ,κε ηνλ νπνίν παξαιιειίδεηαη ε 

επηζπκία γηα ηελ ηπξαλληθή εμνπζία (πξβ. Πεξί Δηξήλεο §103), αιιά γηα ηε 

δεκηνπξγηθή επηδίσμε ηεο πεηζνχο κέζσ ηεο θαινθαγαζίαο.                                                                     

Δπνκέλσο, νη ζηφρνη ηεο Iζνθξαηηθήο ξεηνξηθήο δελ πεξηνξίδνληαη ζηε ξεηνξηθή 

θαηάξηηζε, είλαη πάληνηε εληαγκέλνη ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή παξνπζία ηνπ 

πνιίηε θαη ζπκπίπηνπλ κε ηνλ ζηφρν ηεο θαινθαγαζίαο. Έηζη, ν Ηζνθξάηεο εθζεηάδεη 

ηνλ ιφγν, ηνλ ελδηάζεην θαη ηνλ πξνθνξηθφ, σο ην βαζηθφ δηαθξηηηθφ γλψξηζκα 

αλάκεζα ζηα δψα θαη ηνλ άλζξσπν θαη σο ιπδία ιίζν γηα φια ηα αλζξψπηλα 

επηηεχγκαηα, αθφκε θαη ζε εζηθή δηάζηαζε (Πξνο Νηθνθιέα §6-7)
47

. ηνλ 

Παλεγπξηθό §§48-50 ν Ηζνθξάηεο εμπκλεί ηνλ ιφγν, ελδηάζεην θαη πξνθνξηθφ, σο ηε 

βαζηθή εηδνπνηφ δηαθνξά κεηαμχ αλζξψπσλ θαη δψσλ. Ζ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα 

ζπλεπάγεηαη κε έλαλ κεηξηνπαζή θαη ήπην ραξαθηήξα ησλ πνιηηψλ, άκεζα 

ζπλπθαζκέλν κε ηε ξεηνξηθή  . 

 

3.3. Μέζνδνη δηδαζθαιίαο ζηελ Ρεηνξηθή ρνιή ηνπ Ιζνθξάηε 

Ο Ηζνθξάηεο επηδηψθεη κέζσ ηεο Ρεηνξηθήο λα κνξθψζεη αλζξψπνπο, απηφ 

πξνυπνζέηεη κηα ηδηαίηεξε άπνςε ζρεηηθά κε ηνπο ηξείο παξάγνληεο, νη νπνίνη θαηά 

ηελ παηδαγσγηθή ησλ νθηζηψλ απνηεινχλ ηελ βάζε θάζε αγσγήο ꞉ θχζε, κάζεζε, 

                                                           
44

 Kennedy (2014) 72 
 
45

 Kennedy (2014) 74 
46

 Ρρβ. Ελζνη §54 
47

 Αλεξίου (2016) 82 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8kaWY7YDlAhXKblAKHUsGC6YQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2594%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2587%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1-oicCV00mSRZi7utKz7jY
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8kaWY7YDlAhXKblAKHUsGC6YQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2594%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2587%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1-oicCV00mSRZi7utKz7jY
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8kaWY7YDlAhXKblAKHUsGC6YQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2594%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2587%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1-oicCV00mSRZi7utKz7jY
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8kaWY7YDlAhXKblAKHUsGC6YQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2594%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2587%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1-oicCV00mSRZi7utKz7jY
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8kaWY7YDlAhXKblAKHUsGC6YQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2594%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2587%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1-oicCV00mSRZi7utKz7jY
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8kaWY7YDlAhXKblAKHUsGC6YQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2594%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2587%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1-oicCV00mSRZi7utKz7jY
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8kaWY7YDlAhXKblAKHUsGC6YQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2594%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2587%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1-oicCV00mSRZi7utKz7jY
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBkKvH5IDlAhXDDewKHfeMDawQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Farch%2F%25E1%25BC%2584%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw1TX6KLdhkz1JQxT1b2PKRh


 

18 
 

θαη άζθεζε (πξβ. Καηά ησλ νθηζηώλ §13).  Ο Ηζνθξάηεο εθθξάδεηαη πνιχ 

πξνζεθηηθά ζε φ,ηη αθνξά  ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο αγσγήο. Αλαγλσξίδεη φηη 

απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε θπζηθή θαηαβνιή θαη παξαδέρεηαη  ρσξίο 

πεξηθξάζεηο φηη ζπρλά ην ηάιαλην ρσξίο κφξθσζε επηηπγράλεη πεξηζζφηεξα απφ ηελ 

απιή κφξθσζε ρσξίο ηαιέλην.  Γεχηεξνο ζεκαληηθφο παξάγνληαο  είλαη ε πείξα θαη 

ε άζθεζε. Μαο παξέρεηαη ε εληχπσζε φηη έσο ηφηε νη ξήηνξεο είραλ βεβαίσο 

αλαγλσξίζεη ηνπο παξαπάλσ ηξεηο παξάγνληεο ζηελ πξάμε φκσο ζεσξνχζαλ 

ζεκαληηθφηεξεο ηελ κφξθσζε θαη ηελ κάζεζε.                                                                         

Ο καζεηήο επνκέλσο ,πξέπεη λα έρεη θπζηθή ηθαλφηεηα, ν δάζθαινο πξέπεη λα 

θαζνξίδεη ηη είλαη δηδαθηηθφ θαη πξέπεη λα ηεζεί σο παξάδεηγκα γηα ην ηη δελ είλαη θαη 

ηφηε ν θνηηεηήο πξέπεη λα εμαζθεζεί
48

.  Βιέπεη φηη ε εθπαηδεπηηθή ππεξνρή ηεο 

θηινζνθίαο έγθεηηαη ζηελ θαηνρή ελφο πςίζηνπ εζηθνχ ζθνπνχ, επεηδή φκσο δελ 

πίζηεπε νχηε ζηελ απνθιεηζηηθφηεηα ηνπ ζθνπνχ απηνχ νχηε ζηελ θαηαιιειφηεηα 

ησλ κέζσλ, κε ηα νπνία νη θηιφζνθνη επηρεηξνχλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ, ε πξφζεζε 

ηνπ έρεη σο εμήο ꞉ λα θαηαζηήζεη ηελ ξεηνξηθή αιεζηλή παηδεία κε ην λα ηεο 

απνδψζεη σο πεξηερφκελν ηα χςηζηα πξάγκαηα» . Ο Ηζνθξάηεο ηνπνζεηεί 

κεηξηφθξνλα ηελ εθπαίδεπζε ζε ηξίηε ζεηξά. Με ηελ βνήζεηα δχν άιισλ 

παξαγφλησλ ꞉ ηεο επθπΐαο θαη ηεο πείξαο, θαηνξζψλεη λα επηηχρεη κεγάια 

απνηειέζκαηα. Αλαιπηηθφηεξα, θαζηζηά ηνπο αλζξψπνπο βέβαηνπο γηα ηελ ηέρλε θαη 

πεξηζζφηεξν επηλνεηηθνχο, ελψ παξάιιεια ηνπο απαιιάζζεη απφ άζθνπεο δνθηκέο 

θαη αλαδεηήζεηο. Αθφκα θαη ν ιηγφηεξν ηαιαληνχρνο εθ θχζεσο δχλαηαη λα εληζρπζεί 

θαη λα εμειηρζεί, βέβαηα φρη κέρξη ην ζεκείν ελφο έμνρνπ ξήηνξα ή ζπγγξαθέα
49

 .         

Σν λέν πξφγξακκα ξεηνξηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ Ηζνθξάηε έγθεηηαη ζηελ νξζή επηινγή, 

ζχδεπμε θαη ηνπνζέηεζε ησλ «ηδεψλ» ησλ αλαθεξνκέλσλ ζε θάζε 

δηαπξαγκαηεπφκελν αληηθείκελν, ζηελ επίηεπμε ηνπ νξζνχ ζεκείνπ, ζην ζπλαίζζεκα 

ηνπ ζπκκέηξνπ θαηά ηελ δηαθφζκεζε ησλ ιφγσλ κε «ελζπκήκαηα» θαη θαηά ηελ 

ξπζκηθή θαη κνπζηθή ζχλδεζε ησλ ιέμεσλ. Έηζη, ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο είλαη 

απαξαίηεην έλα ηζρπξφ θαη «ζίγνπξν» πλεχκα. Ζ αλψηαηε απηή βαζκίδα ηεο 

εθπαίδεπζεο πξνυπνζέηεη απφ κέξνπο ηνπ καζεηή λα πιεξνί ηελ γλψζε ησλ ηδεψλ 

ηνπ ιφγνπ, λα δηαζέηεη δειαδή κηα εγγελή ηθαλφηεηα, ε νπνία ζα βειηησζεί κε ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ επαλάιεςε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηηο ζπδεηήζεηο
50

 · ελψ απφ 

ηνλ δηδάζθαιν απαηηεί ηελ ηθαλφηεηα λα εηζδχεη κέρξη ησλ εζράησλ νξίσλ ηεο 

ινγηθήο εθκάζεζεο, λα δείμεη ζηνπο καζεηέο ηνπ πνχ πξέπεη λα ςάρλνπλ ζέκαηα θαη 

επηρεηξήκαηα ελζαξξχλνληαο  ηαπηφρξνλα ηελ απηνβειηίσζε ηνπο θαη γηα ηα 

ππφινηπα, δειαδή γηα θάζε ηη πνπ δελ είλαη  δπλαηφλ λα ην εθκάζεη θαλείο, λα 

θαζηζηά ηνλ εαπηφ ηνπ σο πξφηππν αξεηήο θαη ιφγνπ, ψζηε νη καζεηέο λα ηνλ 

κηκνύληαη, κε απνηέιεζκα, λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνληαη σο ιακπξφηεξνη θαη πην 

επράξηζηνη ξήηνξεο απφ ηνπο άιινπο (Καηά ησλ νθηζηώλ §§16-18)
51

. Παξάιιεια,ν 

δάζθαινο νθείιεη λα κπήζεη ηνπο καζεηέο ζηηο θηιειεχζεξεο ηέρλεο (γξακκαηηθή, 

ηζηνξία, ξεηνξηθή).                                                                                                       

                                                           
48

 Worthington (2007) 60 
49

 Jaeger (1974) 144 
50

 Phillips (2004) 428 
51

 Worthington (2007) 60-61 
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Απφ ηα ηξία ινηπφλ απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηάθηεζε θάζε κάζεζεο (θχζε, 

ζεσξεηηθή δηδαζθαιία, άζθεζε) ν Ηζνθξάηεο ζεσξνχζε ην δεχηεξν σο θαζαξά 

αλεπαξθέο. Ζ επηηπρία, θαηά ηε γλψκε ηνπ, εμαξηηφηαλ θαηά κέγα κέξνο απφ ηα 

θπζηθά ραξίζκαηα πνπ έπξεπε πξνπάλησλ λα βειηησζνχλ. Καη γηα ην ζθνπφ απηφ, 

νπζηψδεο ήηαλ ε πξαθηηθή άζθεζε. Ο Ηζνθξάηεο δελ πίζηεπε ζε ζπληαγέο κε άκεζε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Αθνχ πξνεγνπκέλσο εμέζεηε ηα «γεληθά ζέκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν ιφγνο» πεξλνχζε ζηηο αζθήζεηο. Έπξεπε λα κάζεη θαλείο λα δηαιέγεη 

ηα επηρεηξήκαηα ηνπ αλάινγα κε ηελ ζπγθπξία, λα ηα ζπληαηξηάδεη κέζα ζε έλα 

ζχλνιν, λα επηιέμεη ηηο θαηάιιειεο πξάμεηο πνπ δηαθσηίδνπλ ηελ ππφζεζε θαη λα ηηο 

ππνβάιεη ζε πξνζεθηηθή δνθηκζία θαη έιεγρν (ζεσξεῖλ  θαη δνθηκάδεηλ). Γηα ην ζθνπφ 

απηφ ν δάζθαινο παξείρε ππνδείγκαηα ή θξηηηθέο. Ήηαλ έλα είδνο εμάζθεζεο ζαλ 

απηή πνπ θάλνπκε εκείο ζηελ έθζεζε ή ζηηο αλαιχζεηο θεηκέλσλ. Με ηελ εθαξκνγή 

νη καζεηέο κάζαηλαλ, φπσο πίζηεπε, λα ζθέπηνληαη θαιχηεξα θαη λα κηινχλ 

θαιχηεξα, πνπ ζεκαίλεη λα δνπλ θαιχηεξα. Απφ ηελ άπνςε απηή ν Ηζνθξάηεο 

βξίζθεηαη ζηηο πεγέο νιφθιεξνπ ην αλζξσπηζηηθνχ καο  πνιηηηζκνχ (πξάγκα πνπ 

παξαηεξήζεθε κε ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο κνπ, φπσο κπνξείηε λα δείηε ζην 

θεθάιαην πκπεξάζκαηα)  
52

.  Δπνκέλσο, πέξαλ ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ εὖ ιέγεηλ ν 

καζεηήο νδεγείηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ (εὖ θξνλεῖλ), φρη 

κφλν ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ξεηνξηθφ ιφγν, αιιά θαη ζηελ ππφινηπε δσή.  ε απηφ ην 

πιαίζην θνηλσληθήο αληίιεςεο είλαη αλακελφκελν λα ζπκπίπηνπλ νη παηδαγσγηθνί 

ζηφρνη ηνπ Ηζνθξάηε κε ηηο γεληθά απνδεθηέο αμίεο ηεο θαινθαγαζίαο (πξβ. Πεξί 

Αληηδφζεσο §§278-280). πνηνο επηδηψθεη ηελ πεηζψ, δελ ζα αδηαθνξήζεη γηα ηελ 

αξεηή, αιιά ζα πξνζπαζήζεη φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν λα απνθηήζεη θαιή θήκε 

κεηαμχ ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπ꞉ «θαὶ κὴλ νὐδ᾽ ὁ πείζεηλ ηηλὰο βνπιφκελνο ἀκειήζεη ηῆο 

ἀξεηῆο, ἀιιὰ ηνχηῳ κάιηζηα πξνζέμεη ηὸλ λνῦλ, ὅπσο δφμαλ ὡο ἐπηεηθεζηάηελ 

ιήςεηαη παξὰ ηνῖο ζπκπνιηηεπνκέλνηο. ηίο γὰξ νὐθ νἶδε θαὶ ηνὺο ιφγνπο 

ἀιεζεζηέξνπο δνθνῦληαο εἶλαη ηνὺο ὑπὸ ηλ εὖ δηαθεηκέλσλ ιεγνκέλνπο ἢ ηνὺο ὑπὸ 

ηλ δηαβεβιεκέλσλ, θαὶ ηὰο πίζηεηο κεῖδνλ δπλακέλαο ηὰο ἐθ ηνῦ βίνπ γεγελεκέλαο ἢ 

ηὰο ὑπὸ ηνῦ ιφγνπ πεπνξηζκέλαο;». Πξνο ην ηέινο ηνπ ιφγνπ ηνπ Πεξί Αληηδφζεσο 

(§§274-78) , ν Ηζνθξάηεο εθζέηεη ηε θηινζνθία ηνπ γηα ηε ξεηνξηθή εθπαίδεπζε ꞉ 

«Βάιηε ηνπο καζεηέο λα εμαζθεζνχλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ παηξησηηζκφ θαη ηελ 

αξεηή, κε ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ εγθξάηεηα, κε ην θνπξάγην θαη ηε ζνθία. Αλαγθάζηε 

ηνπο λα κειεηήζνπλ παξαδείγκαηα απφ ηελ ηζηνξία θαη λα θάλνπλ επηινγέο κεηαμχ 

απηψλ ησλ παξααδεηγκάησλ πξνθεηκένπ λα επεμεγήζνπλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπο. 

Δλζαξξχλεηε ηε θηινδνμία ηνπο λα γίλνπλ κεγάινη ξήηνξεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα 

δηαπιαζηνχλ νη ραξαθηήξεο ηνπο, θαη φρη κφλν ζα εθαξκφζνπλ ζηνπο ιφγνπο ηνπο ηα 

καζήκαηα πνπ έκαζαλ, αιιά θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα θζάζνπλ ζην χςνο απηψλ ησλ 

πξνηχπσλ, γλσξίδνληαο φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο κε έλα αθξναηήξην ζα είλαη 

ζε έλα κεγάιν βαζκφ απνηέιεζκα ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ αθξναηεξφπ ζην ραξαθηήξα 

                                                           
52

 Romilly (1988) 196-197 
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ηνπο. ζν πην θηιφδνμνη είλαη, ηφζν πην ελάξεηνη ζα γίλνπλ. Ο ραξαθηήξαο (ήζνο) 

είλαη έλαο ζεκαληηθφ παξάγνληαο ζηε ξεηνξηθή, κεξηθέο θνξέο ν πην ζεκαληηθφο  53. 

ξγαλν ηεο ξεηνξηθήο κφξθσζεο είλαη ε απιή δόμα (γλώκε) ,αιιά φπσο πνιιέο 

θνξέο ηνλίδεη ν Ηζνθξάηεο, δέρεηαη κηα πξαθηηθή δχλακε πνπ επηηπρψο επηδηψθεη 

ρσξίο λα θαηέρεη ηελ αιεζηλή γλψζε κε ηελ απφιπηε έλλνηα, λα επηιέγεη ην νξζφ. ε 

απηήλ ηελ θαιιηηερληθή ηθαλφηεηα βαζίδεηαη ε πεξί κνξθώζεσο αληίιεςε ηνπ . 

Αθξηβψο  φπσο ε πιαησληθή δηαιεθηηθή νδεγεί ηνλ καζεηή βήκα πξνο βήκα ζηηο 

ηδέεο, ελψ ε πξαγκαηηθή ρξήζε ηεο ηδέαο ζηε δσή ηνπ θαη ηελ πξάμε ηνπ εκκέλεη 

ηειηθά ζηνλ ίδην θαη παξακέλεη έηζη κηα δηαδηθαζία πνπ δελ κπνξεί λα αλαιπζεί κε 

ηελ ινγηθή, έηζη θαη ν Ηζνθξάηεο αξθείηαη ζην λα πεξηγξάςεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο 

βαζκίδεο ηεο κνξθσηηθήο ιεηηνπξγίαο, ελψ ε δηάπιαζε απηή θαζ΄επαηή παξακέλεη ζε 

κπζηηθφηεηα. Γελ είλαη δπλαηφλ έηζη λα ηελ απνζπάζνπκε εληειψο απφ ηελ θχζε 

αιιά νχηε θαη λα ηελ αθήζνπκε εληειψο ζε απηήλ. Σν πάλ ζηελ κφξθσζε, επνκέλσο, 

εμαξηάηαη απφ ηελ νξζή ζχδεπμε ηεο ηέρλεο θαη ηεο θχζεο. Δπαλαιακβάλεηαη έηζη 

ζηελ ξεηνξηθή κφξθσζε ην νπζηαζηηθφ ζηνηρείν πνπ απνηειείηαη ε πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ Ηζνθξάηε ꞉ αλαγλσξίδεη ηνλ εκπεηξηθφ ραξαθηήξα ηεο ξεηνξηθήο θαη αδηαθνξεί 

γηα ην αλ είλαη ή δελ είλαη αιεζηλή ηέρλε –πξάγκα ην νπνίν ακθηζβεηεί ν Πιάησλαο 

ζηνλ «Γνξγία»- κέλεη πξνζεισκέλνο ζηνλ εκπεηξηθφ ραξαθηήξα ηεο. Μέλεη έηζη 

πηζηφο ζηελ αξρή ηεο κηκήζεσο, πνπ έζεζαλ νη πξνθάηνρνη ηνπ, αξρή ε νπνία 

επξφθεηην αξγφηεξα λα δηαδξακαηίζεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ ξεηνξηθή -θαη κε ηνλ 

ζηαδηαθφ εκπινπηηζκφ ηεο ινγνηερλίαο κε ξεηνξηθά ζηνηρεία- ζε φιε ηελ 

ινγνηερληθή παξαγσγή
54

. Οη ιφγνη ηνπ έρνπλ θαηαγξαθεί σο ππνδείγκαηα ηεο 

κίκεζεο, ππνδείγκαηα βάζε ησλ νπνίσλ νη καζεηέο ηνπ ζα ζπνχδαδαλ ηελ ηέρλε ηνπ. 

Ο Ηζνθξάηεο επηδεηεί ηελ βειηίσζε ηνπ πνιηηηθνχ βίνπ κέζσ άιιεο νδνχ θαη φρη 

εθείλεο ηεο νπηνπίαο. Γηαθαηέρεηαη θπζηθά απφ ηελ ελζαξθσκέλε απνζηξνθή ηεο 

θαιιηεξγεκέλεο θαη επεκεξνχζεο  αζηηθήο θνηλσλίαο έλαληη ησλ ξηδηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ σο πξνο ηελ θπξηαξρία ηεο κάδαο, φπσο είλαη ε ηπξαλλία ηνπ ελφο 

θαη έρεη κηα ηζρπξή εζσηεξηθή αληίιεςε πεξί ζεβαζκνχ
55

. Ο Ηζνθξάηεο ηνλίδεη 

δηαξθψο φηη φια εμαξηψληαη απφ ην κεγαιείν ησλ αλζξψπηλσλ ππνζέζεσλ, ζηηο 

νπνίεο ζα δψζεη ηελ έθθξαζε. «Πνιηηηθφλ» νθείιεη, ινηπφλ, λα είλαη θαη λα 

παξακείλεη ην αληηθείκελν ηεο ξεηνξηθήο 
56

. ηελ ζθέςε ηνπ Ηζνθξάηε ε νπζία ηνπ 

πνιηηηζκνχ λνείηαη σο ειεχζεξε πλεπκαηηθή εθδήισζε αληηθαηνπηξηδφκελε πάληα 

ζηελ ηδεαηή εηθφλα ηνπ γπκλαζηηθνχ αγψλα. Γελ νξίδεη ινηπφλ ηελ ξεηνξηθή, ηελ 

αλαπαξηζηά κε νκνηψζεηο θαη αληηζέζεηο θαη έηζη θαζίζηαηαη νπζηψδεο απηή ε 

πλεπκαηηθή επίδεημε – κηα εζσηεξηθή αλάγθε ε νπνία δηαθέξεη πάληνηε απφ ηνπο 

βαξβάξνπο.                                                                                                                       

Ζ πξαγκαηηθή νπζία ηεο ξεηνξηθήο ινηπφλ θαηά ηνλ Ηζνθξάηε, δελ έγθεηηαη ζηελ 
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 Ππου παραπάνω150 
56 Ππου παραπάνω 151 
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ηερληθή ηνπ  επεξεαζκνχ ησλ καδψλ, αιιά ζε εθείλε ηελ απινχζηαηε θαη βαζηθή 

ςπρηθή ελέξγεηα, ηελ νπνία θάζε άλζξσπνο πξαγκαηνπνηεί κέζα ηνπ θαζεκεξηλά, 

φηαλ απηνζπγθεληξψλεηαη θαη ζθέπηεηαη ηελ επηπρία ηνπ θαη ηνλ πφλν ηνπ. ε απηή 

ηελ ελέξγεηα δελ δχλαηαη λα ρσξηζηνχλ κνξθή θαη πεξηερφκελν, θαζψο ν ίδηνο ν 

ιφγνο ,δειαδή ην λα ζθέθηεηαη θαλείο κε ζχλεζε, βξίζθεηαη θαη ζηα δχν. Έηζη, 

κεηαηνπίδεηαη ην βάξνο απφ ηελ πθνινγηθή κνξθή ζηνλ νξζφ  ραξαθηήξα ηεο 

ζπκβνπιήο ηελ νπνία ν ξήηνξαο δίλεη, θάηη ην νπνίν επηδηψθεη θαη ν Ηζνθξάηεο. Ζ 

κφξθσζε ηνπ δελ είλαη κνλφπιεπξα γισζζηθή θαη ζρεκαηηθή, αιιά ε κνξθή 

εθπεγάδεη άκεζα απφ ηνλ πνιηηηθφ θαη εζηθφ θφζκν.                                                  

Δίλαη ζαθέο φηη ην πξφγξακκα ξεηνξηθήο ηνπ Ηζνθξάηε ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή 

πλεπκαηηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ακνηβαία θαηαλφεζε απφ ηνπο 

αλζξψπνπο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη. Γελ πξφθεηηαη ζπλεπψο γηα κηα ζπζζψξεπζε 

απιψλ γλψζεσλ- αδηάθνξνο γηα ην ηη είδνπο γλψζεηο είλαη-, αιιά αληίζεηα ηηο 

ζπληειεί κε ηηο δπλάκεηο πνπ ζπλέρνπλ ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία. Απηέο ηηο δπλάκεηο 

ηηο εγθιείεη ε ιέμε λόγος. Αλψηεξε κφξθσζε είλαη ε εθπαίδεπζε ζηελ γιψζζα, κε 

ηελ έλλνηα ηεο γιψζζαο σο ζψθξνλ ιφγν, αζρνινχκελε κε ηηο ππνζέζεηο, νη νπνίεο 

είλαη γηα ηνλ βίν ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο ζεκειηψδεηο θαη ν Έιιελαο ηηο απνθαιεί 

«δεηήκαηα ηεο πφιεο» (πνιηηηθά).  

«περὶ δὲ ςοφίασ καὶ φιλοςοφίασ τοῖσ μὲν περὶ ἄλλων τινῶν ἀγωνιηομζνοισ οὐκ ἂν 

ἁρμόςειε λζγειν περὶ τῶν ὀνομάτων τοφτων». 

 Σελ ζπγθεθξηκέλε άπνςε παξαηεξνχκε θαη ζηελ επηζηνιή Πξνο Νηθνθιέα §51. 

πγθεθξηκέλα, ζεσξεί φηη νη καζεηέο ηνπ ζα γίλνπλ πην ζπλεηνί κε ηελ βνήζεηα ηεο 

ζνθηζηηθήο θαη ησλ πνιηηηθψλ ιφγσλ.   

 

χκθσλα κε ηνλ Ηζνθξάηε δελ ππάξρεη επηζηήκε ηεο θξίζεο νχηε ηεο αξεηήο. Σν 

δεηνχκελν επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπλνιηθήο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

λέσλ.  

Χζηφζν, ππνζηεξίδεη ηελ ηέρλε ηνπ δνκεκέλνπ ιφγνπ πνπ κπνξεί λα βειηηψζεη ην 

ήζνο ησλ λέσλ. Έηζη, ζα απνθηήζνπλ αλσηεξφηεηα, φρη κε ηελ απιή έλλνηα ηνπ φξνπ, 

αιιά κε ηελ πξαγκαηηθή δχλακε ηνπ φξνπ φηαλ δηαρεηξηζηνχλ ζέκαηα κε πςειά 

θξνλήκαηα θαη ζα επηρεηξήζνπλ λα πείζνπλ ηνπο αθξναηέο ηνπο 
57

. Ο άλζξσπνο 

εγθαηαιείπεη ηε δσψδε θαηάζηαζε νξηζηηθά επεηδή κηιά.  Ζ γιψζζα ιεηηνπξγεί 

ινηπφλ δηηηά ꞉ πξψηνλ, επηηξέπεη λα απνθηήζνπκε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ άιισλ, ρσξίο 

ηελ νπνία ν θνηλσληθφο βίνο είλαη αδχλαηνο, θαη, δεχηεξνλ, ράξε ζε απηήλ ην άηνκν 

κπνξεί λα έρεη ζπλείδεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ απνθάζεσλ ηνπ θαη λα ππεξαζπίδεηαη 

ηηο απνθάζεηο ηνπ.  Άξα, είλαη θαζήθνλ πξαγκαηηθά λα δψζνπκε ζηε γιψζζα ηε 

ζεκαζία πνπ πξέπεη θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα βειηηψζνπκε ην πεπξσκέλν 

ηνπ αλζξψπνπ. Ο ιφγνο είλαη νδεγφο φισλ ησλ πξάμεσλ θαη ησλ ζθέςεσλ καο θαη 

ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν απηνί πνπ έρνπλ ηελ πεξηζζφηεξε ζνθία
58

. 

Αλακθίβνια, ε γιψζζα δελ είλαη απηνζθνπφο, φπσο ηελ ήζειαλ νη εξηζηηθνί. Αιιά 

εθφζνλ επηηξέπεη λα εθθξάζνπκε απηφ πνπ είλαη κέζα απφ κηα κνξθή πνπ πείζεη 
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ράξε ζηελ νκνξθηά θαη ηελ νξζφηεηα ηεο, είλαη ην φξγαλν πνπ επέηξεςε ζηνλ 

άλζξσπν, φρη απιψο λα βγεη απφ ηελ θηελψδε θαηάζηαζε, αιιά θαη λα μεκπιέθεη απφ 

πξνβιήκαηα ζηα νπνία ηνλ έκπιεθε ε απξνζεμία ηνπ. Ο Ηζνθξάηεο ιφγνπ ράξε, ηα 

θπζηθά πξνζφληα ηνπ νπνίνπ δελ ηνπ επέηξεπαλ λα αγνξεχεη, γίλεηαη δεκνζηνιφγνο 

επεηδή ζεσξεί φηη κε ην ράξηζκα ,κε ηελ ηζηνξηθή γλψζε θαη κε ηελ «θηινζνθία» ηνπ 

ζα πξνζεηαηξηζηεί ηνπο αλζξψπνπο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη
59

.  

Έλ ηέιεη,ν ζηφρνο ηεο ξεηνξηθήο εθπαηδεχζεσο ηνπ Ηζνθξάηε είλαη ε επίηεπμε ηεο 

ηειεηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ , ηελ νπνία ν ίδηνο φπσο θαη νη θηιφζνθνη 

νλνκάδνπλ επδαηκνλία , δειαδή ην χςηζην αγαζφ, θαη φρη ε επίηεπμε επηξξνήο κε 

ππνθεηκεληθνχο ζθνπνχο απζαηξεζίαο .  ε θηινζνθηθφ επίπεδν, ε ιχζε πνπ πξνηείλεη 

είλαη φηη πξέπεη λα ιπζεί ε ζχγθξνπζε κεηαμχ απηψλ πνπ έρνπλ κεηαηξέςεη ηνλ ιφγν 

ζε επηθεξδή ηέρλε, ζε ηερλνγλσζία, θαη εθείλσλ πνπ ιέλε φηη κε απηφλ θαηαθηνχλ ηε 

γλψζε ηνπ απνιχηνπ ꞉ απηή ηελ ιχζε ηελ παξέρεη ε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο δφμεο. 

 

3.4.  Η ζρέζε ηεο Ρεηνξηθήο κε ηνπο νθηζηέο- Κατά των Σουιστών 

ηε δηακφξθσζε ηεο ζθέςεο ηνπ Ηζνθξάηε ζπλέβαιαλ θαη νη ζνθηζηέο. χκθσλα κε 

ηνλ Γηνλχζην ηνλ Αιηθαξλαζζφ, ν Ηζνθξάηεο καζήηεπζε θνληά ζηνλ Πξφδηθν. ηαλ 

πάιη, ηα πεξηνπζηαθά ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ επιήγεζαλ ιφγσ ηνπ Γεθειεηθνχ πνιέκνπ 

θαη ν Ηζνθξάηεο πήξε ηελ απφθαζε λα ζηξαθεί ζηε ξεηνξεία γηα λα εμαζθαιίζεη ηα 

πξνο ην δελ, κεηέβε έηζη ζηε Θεζζαιία, φπνπ πήξε καζήκαηα απφ ηνλ Γνξγία
60

. Ο 

ξήηνξαο πξνέβε ζηε ζχλζεζε «ειιεληθψλ θαη πνιηηηθψλ» ιφγσλ, βαζχηαηα 

επεξεαζκέλνο απφ ηνλ Οιπκπηθό, ηνλ Ππζηθό θαη ηνλ Δπηηάθην ιόγν ηνπ Γνξγία. 

Αιιά θαη κέζα ζην ίδην ηνπ ην έξγν δηείζδπζαλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζνθηζηηθά 

ζηνηρεία, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αηηηνιφγεζε ηεο αζαλαζίαο ηνπ Ζξαθιή κε βάζε ηε 

ιαηξεία θαη ηηο ηηκέο πνπ ηνπ απέλεηκαλ νη Αζελαίνη, αθεηεξία ηεο νπνίαο ήηαλ ε 

πεπνίζεζε πσο ν Ζξαθιήο ήηαλ ζεφο  ηνπ λφκνπ θαη ηεο θχζεο.                             

Μεηά ην ηέινο ηεο καζεηείαο ηνπ θνληά ζηνπο ζνθηζηέο ν Ηζνθξάηεο ζπλέρηζε λα 

παξαθνινπζεί κε ελδηαθέξνλ ην έξγν ηνπο. Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη, αθφκε 

θαη φηαλ θαηαθεξφηαλ ελάληηα ζηνλ Πνιπθξάηε θαη ηνλ Αιθηδάκαληα, δελ κπνξνχζε 

λα απνθχγεη ην δαλεηζκφ ζηνηρείσλ θαη ζεκάησλ απφ ην έξγν ηνπο
61

.  Ο ιφγνο «Καηά 

ησλ νθηζηψλ» απνηειεί ην παηδαγσγηθφ καληθέζην ηνπ Ηζνθξάηε, θαζψο έρεη 

πξνγξακκαηηθή ιεηηνπξγία  Ο ίδηνο καο πιεξνθνξεί ζηνλ ιφγν «Πεξί Αληηδφζεσο» 

§193 φηη ηνλ έγξαςε ζηελ αξρή ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ σο δηδαζθάινπ ηεο ξεηνξηθήο 

ηέρλεο. Πηζαλψο λα ρξεζίκεπε σο έλα είδνο δηαθήκηζεο ησλ αξρψλ θαη ησλ κεζφδσλ 

ηεο ζρνιήο ηνπ. Απηφ καο νδεγεί λα ηνπνζεηήζνπκε ηελ ζπγγξαθή ηνπ ιφγνπ ζην 

391 ή ζην 390 π.Υ 
62

. ην έξγν ηνπ εληνπίδεηαη ε αθαηάπαπζηε πξνζπάζεηα ηνπ λα 

απνθηήζεη κηα μερσξηζηή ζέζε ζηε ζχγρξνλε πλεπκαηηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο 
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Αζήλαο, αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, θαηαιακβάλνληαο έλα ρψξν 

αλάκεζα ζε εθείλνλ ησλ ζνθηζηψλ θαη ζε εθείλνλ πνπ αλήθε ζηνλ σθξάηε θαη ηελ 

πιαησληθή θηινζνθία. πσο ζεκεηψλεη ν Usher , ν Ηζνθξάηεο ήηαλ γεκάηνο 

αληηζέζεηο, ήηαλ έλαο άλδξαο πνπ πσινχζε πξαθηηθή γλψζε, ηαπηηδφηαλ δειαδή κε 

ηε ζχγρξνλε ηνπ έλλνηα ηνπ ζνθηζηή, αιιά ηαπηφρξνλα επηηίζεην ζηνπο ζνθηζηέο. 

Μνηάδεη κε ηνπο ζνθηζηέο ζην φηη δερφηαλ πιεξσκή γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ, παξείρε 

εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηα πξνζφληα πνπ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ επηηπρία ζην 

δεκφζην βίν θαη έγξαθε ιφγνπο πνπ απνηεινχζαλ ππνδείγκαηα κίκεζεο γηα άιινπο. 

Καηέβαιιε, φκσο, κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα λα δηαθνξνπνηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ 

ηνπο ζνθηζηέο, φπσο θαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, απφ θάζε άιιν δάζθαιν ηεο επνρήο 

ηνπ, αιιά απηφ πνπ δηδάζθεη είλαη ε ζνθία, ε γλψζε κε ηελ πξαθηηθή έλλνηα, απηφ 

πνπ ν Αξηζηνηέιεο ζα απνθαιέζεη θξόλεζηλ 
63

 .ηξεθφηαλ ελαληίνλ ηεο δηθαληθήο 

ξεηνξηθήο, θαη φκσο απφ ηε ζπγγξαθή δηθαληθψλ ιφγσλ θέξδηζε αξρηθά ηα πξνο ην 

δελ. Καη θπξίσο, ελψ ην κέζν επηθνηλσλίαο ηνπ ήηαλ ν ιφγνο, αξλήζεθε λα ηνλ 

εθθέξεη δεκφζηα θαη πεξηνξίζηεθε ζηε κεηάδνζε γξαπηψλ θεηκέλσλ ζε έλα θιεηζηφ 

θχθιν καζεηψλ 
64

. 

Ο Ηζνθξάηεο σο δηδάζθαινο ηεο ξεηνξηθήο θαη σο παηδαγσγφο δηακαξηχξεηαη γηα ην 

ζχζηεκα θαη ηηο κεζφδνπο πνπ αθνινπζνχλ άιινη ζπλάδειθνη ηνπ. Αλαπηχζζεη ην 

παηδαγσγηθφ ηνπ πξφγξακκα ζε αληηδηαζηνιή κε αληαγσληζηέο ηνπ απφ θηινζνθηθφ 

θαη ξεηνξηθφ ζηξαηφπεδν. χκθσλα κε ηνλ Ηζνθξάηε, νη ζνθηζηέο ελδηαθέξνληαη 

πξσηίζησο γηα δηαθσλία («εξηζηηθή») σο εξγαιείν γηα ηε λίθε ζηηο ζπδεηήζεηο, 

ηδηαίηεξα γηα ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ δηαδίθσλ ζην δηθαζηήξην.                             

Παξά ην γεγνλφο φηη ην θείκελν δηαγξάθεηαη, φπσο ν Ηζνθξάηεο αλαθνηλψλεη φηη ζα 

δψζεη κηα πην νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, απηφ ην έξγν κπνξεί 

λα ζεσξεζεί σο κεξηθή αλαθνξά ησλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ ηνπ: ην βαζηθφ ηνπ 

ζεκείν είλαη φηη γηα λα γίλεη εμεηδηθεπκέλνο επαγγεικαηίαο ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ , έλαο 

καζεηήο απαηηεί ηφζν ηελ θαηάιιειε θπζηθή ηθαλφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ηθαλφηεηαο γηα ζθιεξή δνπιεηά θαη κηα θαιή κλήκε, θαζψο θαη ηελ θαζνδήγεζε ελφο 

θαινχ δαζθάινπ
65

. Απηφ ην εγθψκην ιφγνπ δελ είλαη θάηη πνπ εκθαλίδεηαη πξψηε 

θνξά. Απνηειεί έλαλ θνηλό ηόπν πνπ επαλαιακβάλνπλ αλέθαζελ φζνη έγξαθαλ ή 

κηινχζαλ εμ επαγγέικαηνο ή εμ απνζηνιήο.                                                              

Αιιά ζηνλ Ηζνθξάηε απνθηά ηδηαίηεξε εκβέιεηα θαη αμία, αθνχ απηφο 

αληηιακβάλεηαη ηελ αζρνιία ηνπ σο θάηη ζνβαξφ, σθέιηκν θαη ζπγθεθξηκέλν
66

. Γελ 

είλαη ινηπφλ παξάμελν φηη ν πξνγξακκαηηθφο ιφγνο πνπ δεκνζηεχεη φηαλ ηδξχεη ηε 

ζρνιή ηνπ ζηξέθεηαη θαηά ησλ ζνθηζηψλ κε πνιπάξηζκεο βνιέο θαη κνκθέο. 

πγθεθξηκέλα ζεσξεί φηη ν ζνθηζηήο είλαη θηιάξγπξνο, αδαήο θαη ςεχηεο. 

Δθκεηαιιεχεηαη ηελ αλνεζία ηνπ αθξναηεξίνπ ηνπ θαη ηε θήκε ηνπ γηα λα πινπηίζεη. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζεί, ζπθνθαληεί θαη θαθνινγεί, φρη κφλν άιιεο κνξθέο 

παηδείαο, αιιά θαη ηνπο νκνηέρλνπο ηνπ.  Ζ πιένλ εμσθξεληθή αμίσζε ηεο 
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ζνθηζηηθήο είλαη σζηφζν φηη κπνξεί λα δηδάμεη ηελ ηέρλε ηνπ ιφγνπ φπσο δηδάζθεηαη 

θαη ε ηέρλε ηεο γξαθήο, εληειψο κεραληθά, ρσξίο λα ιακβάλεη ππ’ φςηλ νχηε ηελ 

εκπεηξία νχηε ηε θπζηθή πξνδηάζεζε ηνπ αηφκνπ 
67

 . Αθξηβψο έηζη μεθηλά ν ιφγνο 

ηνπ ꞉  «Αλ έζηεξγαλ λα ιέλε ηελ αιήζεηα, φινη φζνη αζρνινχληαη κε ηελ εθπαίδεπζε, 

θαη κελ ππφζρνληαη πεξηζζφηεξα απ’ φζα πξφθεηηαη λα πεηχρνπλ, δελ ζα ηνπο 

θαθνινγνχζε ν πνιχο θφζκνο» (Καηά ησλ νθηζηώλ §1). Λίγν παξαθάησ  νη ηξεηο 

φξνη πνπ παξαθνινπζνχκε παξνπζηάδνληαη σο ζεκαληηθέο δηεθδηθήζεηο ꞉ «απηή ηελ 

ηθαλφηεηα δελ ηε ζπλδένπλ θαζφινπ κε ηηο εκπεηξίεο νχηε κε ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο 

ηνπ καζεηή, αιιά ηζρπξίδνληαη φηη ζα κεηαδψζνπλ ηε γλψζε ηεο νξζήο νκηιίαο κε 

ηνλ ίδην ηξφπν πνπ κεηαδίδεηαη ε γλψζε ηεο νξζήο ηεο γξαθήο (πξβ. Καηά ησλ 

νθηζηώλ §10) . Καηαδηθάδεη ινηπφλ ηνπο δαζθάινπο ηεο επγισηηίαο αιιά φρη ελ 

νλφκαηη ηεο επηζηήκεο. Αμηψλεη απιψο έλαλ θνηλφ λνπ θσηηζκέλν απφ ηελ εκπεηξία 

θαη απφ ηελ ηζηνξία θαη αξλείηαη φηη ε θηινζνθία είλαη θάηη παξαπάλσ απφ κηα δφμα 

ζπζηεκαηνπνηεκέλε θαη  πεξηζπνχδαζηε 
68

. Όζηεξα ζπκίδεη, φηη πνιινί πνπ 

αζρνιήζεθαλ κε ηε θηινζνθία έκεηλαλ απινί ηδηψηεο, ελψ άιινη, ρσξίο πνηέ λα 

θνηηήζνπλ ζε ζνθηζηηθή, έγηλαλ θαινί ξήηνξεο θαη ηθαλνί πνιηηηθνί»(πξβ. Καηά ησλ 

νθηζηώλ §14). Πσο απηφ;- «γηαηί ε ηθαλφηεηα ηεο ζσζηήο νκηιίαο θαη φισλ ησλ 

άιισλ έξγσλ παξνπζηάδνληαη ζε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ θπζηθέο αξεηέο θαη ζε απηνχο 

πνπ γπκλάζηεθαλ κε ηηο εκπεηξίεο. Ζ εθπαίδεπζε ηνπο θάλεη ζνθφηεξνπο ζηελ ηέρλε 

ηνπο θαη ηθαλφηεξνπο ζηηο αλαδεηήζεηο ηνπο (γηαηί απηφ πνπ πξψηα ην ζπλαληνχζαλ 

θαηά ηχρε, καζαίλνπλ ηψξα λα ην βξίζθνπλ εθεί πνπ ππάξρεη έηνηκν). Δθείλνη πάιη 

πνπ ε θχζε ηνπο είλαη ιηγφηεξν πινχζηα δελ ζα κπνξνχζαλ κε ηελ εθπαίδεπζε λα 

γίλνπλ θαινί πνιεκηζηέο θαη δεκηνπξγνί ζσζηψλ ιφγσλ· κπνξεί φκσο ε εθπαίδεπζε 

λα ηνπο βνεζήζεη λα πξνρσξήζνπλ θαη λα γίλνπλ πην πξνζεθηηθνί θαη κπαισκέλνη ζε 

πνιιά» 
69

 (πξβ.§31).Φπζηθά ε κέζνδνο μαθληθά αιιάδεη ꞉ «πξαθηηθέο αζθήζεηο» 

αλαπηχζζνληαη ζε βάξνο ηεο ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο» (πξβ.§17). Πάλσ απφ φια 

φκσο βιέπνπκε φηη ν ηφλνο έρεη γίλεη πνιχ πην πξνζεθηηθφο θαη ζπγθξαηεκέλνο. Ζ 

ππεξβνιηθή εκπηζηνζχλε ζηηο δπλαηφηεηεο κηαο καζεηείαο βαζηζκέλεο ζε θάζε 

είδνπο λνεηηθέο ζπληαγέο δεκηνχξγεζε δπζθνξία θαη θαηαθξαπγή, πνπ ηειηθά 

νδήγεζαλ ζε ζσζηέο θαη μεθάζαξεο απνηηκήζεηο
70

.                                                          

Ο Ηζνθξάηεο γίλεηαη ινηπφλ θαλεξά εθθξαζηήο ησλ «έληηκσλ αλζξψπσλ», επίζεκνο 

εθπξφζσπνο ηεο θνηλήο γλψκεο ηεο κεζαίαο ηάμεο, ε νπνία έρεη εμαπαηεζεί ηφζεο 

θνξέο απφ ηνπο ξεκβαζκνχο ησλ κεηαθπζηθψλ θαη απφ ηηο θηινδνμίεο ησλ 

δεκαγσγψλ 
71

. Τηνζεηεί κηα κεηξηνπαζή ζηάζε αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ηεο παηδείαο ꞉ 

ε παηδεία είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο πξνηθηζκέλνπο εθ θχζεσο καζεηέο, αιιά δελ 

κπνξεί λα ππεξθεξάζεη ηηο θπζηθέο θαηαβνιέο
72

.  
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θνπφο ηνπ Ηζνθξάηε κε ηνλ ιφγν «Καηά ησλ νθηζηψλ» είλαη λα δηαρσξίζεη 

εκθαλψο ηε ζέζε ηνπ απφ ηνπο ππφινηπνπο ζνθηζηέο, κε ηνπο νπνίνπο δελ ζέιεη νη 

άιινη λα ηνλ ζπγρένπλ. Οη ζνθηζηέο σο θαηεμνρήλ δηδάζθαινη ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο 

ζπλδπάδνπλ ην ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηερφκελν ησλ ιφγσλ ηνπο κε κηα επίδεημε ηεο 

ηδηαηηέξσο πξνζεγκέλεο κνξθήο ηνπο, αιιά ν Ηζνθξάηεο αλέπηπμε ηνλ ηχπν απηφ ζε 

ηεξάζηηα θιίκαθα
73

.  ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ελδηαθέξνλ  ησλ ζνθηζηψλ γηα ηε 

γιψζζα πξνζαλαηνιηδφηαλ νπζηαζηηθά ζηελ επηζπκία ηνπο λα δηδάμνπλ φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξα ην ρεηξηζκφ ηεο. Απηφλ ηνλ ζηφρν παξαδείγκαηνο ράξηλ θαίλεηαη 

λα είραλ θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ Πξσηαγφξα, φηαλ επηζήκαηλε θάπνηεο αηέιεηεο ηνπ 

νκεξηθνχ ιφγνπ ή θάπνην πξφβιεκα ζην γέλνο ησλ νλνκάησλ 
74

.                       

ήκεξα ηνλ ζεσξνχκε σο έλα ραξαθηεξηζηηθφ εθπξφζσπν ηεο ζνθηζηηθήο ξεηνξηθήο, 

αιιά θαη σο έλαλ άλζξσπν πνπ εθάξκνζε ηε ξεηνξηθή ηέρλε ζην πιαίζην ηεο 

παηδαγσγηθήο κεζφδνπ, δεδνκέλνπ φηη γχξσ ζην 390π.Υ. ίδξπζε κηα ζρνιή- φπσο 

πξναλαθέξζεθε- γηα φζνπο λένπο ελδηαθέξνληαλ λα κάζνπλ πψο λα ιάβνπλ ελεξγφ 

κέξνο θαη λα επηηχρνπλ ζηε δεκφζηα δσή.                                                             

Χζηφζν ν ίδηνο δελ παχεη ζε φιν ην εχξνο ηνπ έξγνπ ηνπ λα επαλαιακβάλεη φηη 

δηδάζθεη θηινζνθία κέζσ ηεο ιόγσλ παηδείαο ζέινληαο έηζη λα δηαθνξνπνηήζεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ απφ ηνπο ζνθηζηέο θαη απφ θάζε άιιν δάζθαιν ηεο επνρήο ηνπ.                  

Ζ πεξίθεκε ιόγσλ παηδεία δελ απνηεινχζε κφλν έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

εθκάζεζεο  ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο, αιιά παξάιιεια ζηφρεπε ζηελ νιφπιεπξε 

θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ν ιφγνο 

κεηαηξέπεηαη απφ ηνλ Ηζνθξάηε «ζε κία πνιηηηζκηθή θαη αλζξσπηζηηθή δχλακε, ε 

νπνία ππεξθεξά ηα ζχλνξα ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη ηεο θαζεκεξηλήο 

πνιηηηθήο» (Stroh 2009,136) . Ο Jaeger  (1959,ΗΗΗ 151) κίιεζε εχζηνρα γηα έλαλ 

«χκλν ζηνλ ιφγν» .  ε απηήλ ηελ εληαία ζχιιεςε ινηπφλ εζηθήο θαη ξεηνξηθήο 

εληνπίδεηαη κηα ζεκαληηθή πξφνδνο έλαληη ηεο θνξκαιηζηηθήο ξεηνξηθήο ησλ 

ζνθηζηψλ, ηδίσο ηνπ Γνξγία.  Ο Γνξγίαο κε ηε ξεηνξηθή επίδεημε έζεζε ηε δχλακε 

ηνπ ιφγνπ ζην επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Ο ιφγνο είλαη δπλάζηεο κέγαο   (82 

Β11,8).  Ζ εμαηξεηηθή δχλακε ηνπ ιφγνπ είλαη θαηεπζπληήξηα γξακκή ηεο ζνθηζηηθήο 

πεηζνχο, ε νπνία, εληνχηνηο, σο δπλαζηηθφο ιφγνο φρη ζπάληα ζπλπθαίλεηαη κε ηε 

βίαηε επίηεπμε πξνζσπηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ην απνθαινχκελν «δίθαην ηνπ 

ηζρπξφηεξνπ» (Pedrique 2011) .                                                                                       

Ο Ηζνθξαηηθφο ιφγνο είλαη δύλακηο, φρη φκσο βίαηε. Σε ζέζε ηνπ δπλαζηηθνχ ξφινπ 

ησλ ζνθηζηψλ θαηαιακβάλεη ν εγεκνληθφο ιφγνο ηνπ Ηζνθξάηε. Ο ιφγνο είλαη 

εγεκψλ ησλ πξάμεσλ θαη ησλ ζθέςεσλ ελφο αλζξψπνπ θαη απηφλ θαηέρνπλ 

πξσηίζησο φζνη δηαζέηνπλ ηηο κεγαιχηεξεο πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο (Πξνο Νηθνθιέα 

§9 ꞉ ηλ ἔξγσλ θαὶ ηλ δηαλνὴκάησλ απάλησλ ὴγεκφλα ιφγνλ φληα, θαὶ καιηζηα 

ρξσκέλνπο αὐηῶ ηνὺο πιεῖζηνλ λνῦλ ἔρνληαο ). Ο ιφγνο επνκέλσο κεηαηξέπεηαη, ζε 

πνιηηηζκηθφ ζχκβνιν, απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη φια ηα αγαζά
75

.                       

Δπίζεο, ν ιφγνο ήηαλ πξνλνκηαθφ κέζν γηα ηε δξάζε, θαη ε δχλακε ηνπ κεγάισλε κε 

                                                           
73

 Ξάνκου (2001) 17 
74

 Romilly (1994) 121 
75

 Αλεξίου (2016) 84 



 

26 
 

ηελ πξφνδν ηεο δεκνθξαηίαο
76

. Μέζσ ηνπ εὖ  θξνλεῖλ θαη ηνπ εὖ ιέγεηλ- φρη κέζσ 

εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ-, ν Ηζνθξάηεο απνδίδεη ζηε ξεηνξηθή ηε κεγαιχηεξε 

σθέιεηα ζηε κφξθσζε ησλ αλζξψπσλ θαη ραξαθηεξίδεη ηε ξεηνξηθή παηδεία σο 

θηινζνθία
77

. Ο ιόγνο ζεκειηψλεη ηελ εζηθή θαη θαζηζηά δπλαηή ηε ζπδήηεζε, ηελ 

πεηζηηθφηεηα θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ ρξεζηψλ· έλα άηνκν πνπ παξέρεη κηα 

πξαγκαηηθή εθπαίδεπζε ζε απηφ ην ζέκα, απνδεηθλχεη ηε δηθή ηνπ αξεηή ηνπ πνιίηε 

θαη αμίδεη λα πξνζθέξεη βνήζεηα ζηε δηαηήξεζε ησλ ηδαληθψλ θαη ηεο εμνπζίαο ηεο 

πφιεο 
78

.                                                                                                                      

ηνλ ιφγν «Καηά ησλ νθηζηώλ» επηθεληξψλεη ηελ θξηηηθή ηνπ ζε δχν νκάδεο 

ζνθηζηψλ ꞉ ζηελ πξψηε αλήθνπλ φζνη νξκψκελνη απφ ηελ αιαδνλεία ηνπο ζεσξνχλ 

φηη κεηαδίδνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο φια φζα ρξεηάδνληαη γηα λα είλαη επηπρηζκέλνη, 

επηηπρεκέλνη θα εχπνξνη
79

. ηνλ εηζαγσγηθφ ηνπ ιφγν «Καηά ησλ νθηζηψλ» 

γεινηνπνηεί φιεο ηηο ραξαθηεξηζηηθέο έλλνηεο ηεο εξηζηηθήο, νη ζπγθεθξηκέλνη 

ζνθηζηέο νλνκάδνληαη εξηζηηθνί θαη ε δηδαζθαιία ηνπο έρεη ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ηεο 

εζηθήο. Ζ θηλεηήξηα δχλακε απηψλ ησλ δαζθάισλ είλαη ε απφθηεζε πιηθνχ θέξδνπο. 

Σν παξάδνμν είλαη φηη είλαη δχζπηζηνη πξνο ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ηνπο θαη 

επηπιένλ ρσξίο λα έρνπλ νπνηαδήπνηε νπζηαζηηθή γλψζε γηα θάπνην ζέκα 

παξηζηάλνπλ ηνπο δαζθάινπο 
80

· ε δεχηεξε νκάδα ζηελ νπνία επηηίζεηαη ν Ηζνθξάηεο 

είλαη φζνη ηζρπξίδνληαη φηη δηδάζθνπλ πνιηηηθνχο ιφγνπο, δειαδή πνιηηηθή ξεηνξεία. 

Σν κφλν πνπ θάλνπλ νη ηειεπηαίνη είλαη λα δηδάζθνπλ θάπνηνπο δχζθακπηνπο 

θαλφλεο ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ εκπεηξία ησλ 

καζεηψλ ηνπο. Ζ δπζηπρία ηνπ αζελατθνχ θξάηνπο είλαη φηη εκπηζηεχεηαη πνιχ ζπρλά 

ηηο αθξφηεηεο κηαο θνξκαιηζηηθήο πνιηηηθήο θαη, έξκαην ησλ δεκαγσγψλ, δελ 

θξνληίδεη λα αλαιχζεη λεθάιηα ηηο πεξηζηάζεηο, παξνχζεο θαη παξειζνχζεο 
81

. 

Ο Ηζνθξάηεο επηθξίλεη θαη ηηο δχν νκάδεο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο ꞉ ηελ πξψηε γηαηί ηα 

κέιε ηεο ηζρπξίδνληαη φηη δηδάζθνπλ κηα αθξηβή επηζηήκε γηα ην πψο κπνξεί θάπνηνο 

λα επηπρήζεη θαη λα επηηχρεη ζηελ δσή ηνπ, αιιά αλαιψλνληαη ζε εξηζηηθέο 

ινγνκαρίεο πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηε δσή· ηε δεχηεξε γηαηί ηα κέιε ηεο 

ππφζρνληαη φηη δηδάζθνπλ κηα επηζηήκε ή ηέρλε ηεο ξεηνξηθήο πνπ κπνξεί λα 

αζθεζεί απφ ηνλ θαζέλα κε βάζε θάπνηνπο ζηαζεξνχο θαλφλεο ρσξίο λα ιακβάλνληαη 

ππφςε νη θπζηθέο θιίζεηο ή ε πξαθηηθή εκπεηξία ηνπ καζεηή, ζαλ λα πξφθεηηαη γηα ηε 

ζηεγλή εθκάζεζε ηνπ αιθάβεηνπ. Δθείλνη ινηπφλ δελ δίλνπλ θαζφινπ πξνζνρή ζηε 

ηθαλφηεηα ή ζηελ εκπεηξία θαη δηδάζθνπλ θάπνηνπο δχζθακπηνπο θαλφλεο, ρσξίο 

θακία κέξηκλα  γηα ην πψο ζα εθαξκνζηνχλ κε θαηάιιειν ηξφπν ꞉ «νη ιφγνη είλαη 
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θαινί κφλν εάλ ραξαθηεξίδνληαη απφ επηθαηξφηεηα (θαηξόο), θαηαιιειφηεηα χθνπο 

θαη πξσηνηππία»
82

.  Οη άλζξσπνη απηνί κε ηελ εκκνλή ζηνπο θαλφλεο έρνπλ 

θαηαγξάςεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζε πξαγκαηείεο πνπ ηηο νλνκάδνπλ «ηέρλεο» θαη 

ηζρπξίδνληαη φηη έρνπλ αθνζησζεί ζε κηα ξεηνξεία πνπ ν απψηεξνο ζθνπφο ηεο είλαη ε 

δηθαηνζχλε. Χζηφζν ζηελ πξάμε ην κφλν πνπ θάλνπλ είλαη λα ηνλίδνπλ ηελ έθεζε 

ηνπο ζηελ δηθαληθή ξεηνξεία, ηεο νπνίαο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο είλαη ε ππνλφκεπζε 

ηεο δηθαηνζχλεο. . O Ηζνθξάηεο δελ ζεσξεί φηη ππάξρεη θάπνηα ηέρλε πνπ είλαη ζε 

ζέζε λα δηδάμεη ηνλ απηνέιεγρν θαη ηε δηθαηνζχλε ζε φζνπο δελ ηελ έρνπλ. Πηζηεχεη, 

φκσο, φηη ε κειέηε πνιηηηθψλ πξαγκαηεηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη λα δηεγεξζεί θαη λα 

ζρεκαηηζζεί ε αξεηή (§21)
83

. ηε ζπλέρεηα ν ιφγνο δηαθφπηεηαη ζην ζεκείν φπνπ ν 

Ηζνθξάηεο πξφθεηηαη λα εμεγήζεη ην λφεκα ηνπ πην νινθιεξσκέλα θαη αθήλεη ηελ 

αίζζεζε φηη ζηελ Αζήλα ηνπ πξψηκνπ ηέηαξηνπ αηψλα ππήξραλ πνιινί 

ξεηνξνδηδάζθαινη- πνιχ πεξηζζφηεξνη απν φζνπο κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε 

ζήκεξα- πνπ παξείραλ δηδαζθαιία ιεθηηθψλ δεμηνηήησλ, ζπρλά πνιχ επηθαλεηαθήο 

κνξθήο.                                                                                                                           

Έλ ηέιεη, ε αζχγθξηηνο αμία ηνπ ιφγνπ ηνπ «Πεξί ησλ νθηζηψλ» έγθεηηαη ζηελ 

δσληάληα κε ηελ νπνία καο δίλεη βήκα πξνο βήκα ην μεθίλεκα ηεο ζρνιήο ηνπ αιιά 

θαη ηνπ Πιάησλα, κηαο θαη ε ίδξπζε ηνπο ζπκπίπηεη ρξνληθψο. Ο Ηζνθξάηεο εθθηλεί 

απφ ην γεγνλφο φηη νη εθπξφζσπνη ηεο παηδείαο έρνπλ «θαθφ φλνκα» κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ θαη απηφ ην απέδηδε ζηηο ππεξβνιηθέο πξνζδνθίεο πνπ γελλνχλ κε ηηο 

απαγγειίεο ηνπο. Λακβάλεη έηζη ζέζε θαηά ηεο επηθξαηνχζαο ηφηε αληηιήςεσο πεξί 

ηεο παληνδπλακίαο ηεο αγσγήο. Ο Ηζνθξάηεο δελ πξνζβιέπεη κε επλντθή δηάζεζε 

πξνο ηελ δηαιεθηηθή, φπσο νη ζσθξαηηθνί, νη νπνίνη ηελ ζπληζηνχλ σο παλάθεηα. Μηα 

αιάλζαζηε γλψζε ησλ αμηψλ (θξφλεζε) , ηελ νπνία ππνζρφληνπζαλ σο θαξπφ ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο θαίλεηαη ζηνλ άλζξσπν κε ηνλ θνηλφ λνπ σο θάηη πνπ ππεξβαίλεη ηα 

φξηα ηνπ αλζξσπίλσο δπλαηνχ 84. Πνηνο ζλεηφο επηηξέπεηαη λα ηνικήζεη λα 

ππνζρεζεί ζηνπο καζεηέο ηνπ φηη ζα ηνπο δψζεη κηα «επηζηήκε» πεξί απηνχ πνπ 

νθείινπλ λα πξάηηνπλ θαη λα κελ πξάηηνπλ, θαη φηη κέζσ ηεο «επηζηήκεο» απηήο ζα 

νδεγήζεη ζηελ επδαηκνλία;                                                                                         

ζν γηα ηνπο κεηαθπζηθνχο θαη ηνπο θπζηθνχο- ε θξηηηθή θαηά ησλ νπνίσλ δελ 

δηαθξίλεηαη ζαθψο απφ ηελ θξηηηθή θαηά ηεο ζνθηζηηθήο, ε θξνληίδα ηνπο λα 

γλσξίζνπλ ηε δνκή ηνπ πξαγκαηηθνχ θξχβεη έλαλ επηθίλδπλν  «εξαζηηερληζκφ».  Ο 

Ηζνθξάηεο ηνπο αληηκεησπίδεη ζαλ ηαρπδαθηπινπξγνχο ζρεδφλ θαη ζεσξεί θαηδξά ηα 

πεηξάκαηα ηνπο. Δμίζνπ δξηκχο είλαη κε ηνπο «γεσκέηξεο θαη κε αζηξνλφκνπο», ηνπο 

νπνίνπο θαηεγνξεί γηα ππεξβνιηθή επηηήδεπζε. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ζην έξγν 

ηνπ Διέλεο εγθψκην §5 «Αο θσηίδνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζηα πξαθηηθά δεηήκαηα ηεο 

πνιηηείαο καο θαη αο ηνπο καζαίλνπλ λα είλαη ηθαλνί ζε απηά, έρνληαο θαηά λνπ φηη 

είλαη πνιχ πξνηηκφηεξν λα έρεηο κηα ινγηθή γλψκε γηα ρξήζηκα πξάγκαηα παξά 

αθξηβή γλψζε γηα άρξεζηα». Γελ αξλείηαη πάλησο φηη ε έξεπλα ηνπο έρεη δηαπιαζηηθή 

αμία θαη ηε ζπζηήλεη, αξθεί λα γίλεηαη κε κέηξν, λα κελ παξαηείλεηαη κεηά ηελ 
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εθεβεία θαη λα κελ θαληάδεηαη φηη ζα βξεη ηελ αιήζεηα ησλ πξαγκάησλ, 

ζπγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεη «Γηφηη θαηά ηε γλψκε κνπ νη δάζθαινη ησλ εξηζηηθψλ 

ιφγσλ θαη απηνί πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αζηξνλνκία, ηε γεσκεηξία θαη άιιεο ηέηνηεο 

επηζηήκεο δελ βιάπηνπλ αιιά σθεινχλ ηνπο καζεηέο ηνπο. ρη φζν ηζρπξίδνληαη νη 

ίδηνη, αιιά πεξηζζφηεξν απ’ φζν λνκίδνπλ νη άιινη» Πεξί Αληηδφζεσο §261.  Ζ 

πνιηηηθή θαη πξαθηηθή κέξηκλα ηνπ Ηζνθξάηε ζηνλ Πεξί Δηξήλεο, είλαη ηφζν έληνλε, 

ψζηε ηνλ θάλεη λα αξλείηαη ηε ζεσξεηηθή ζθέςε θαη ηελ επηζηήκε. κσο, ν ιφγνο γηα 

ηνλ νπνίν πξέπεη λα απνθεξχμνπκε ηηο δηαιεθηηθέο θαη επηζηεκνληθέο αζρνιίεο είλαη 

φηη πξέπεη λα θαηαπνιεκεζεί ην θαθφ πνπ ηαιαηπσξεί ηελ Διιάδα, λα βξεζεί έλα 

κέζν γηα λα ηεξκαηηζηεί ε δπζηπρία θαη λα απνθαηαζηαζεί ε εηξήλε «Έρεη 

κεγαιχηεξε αμία λα ππεξέρεηο ειαθξψο ζε ζπνπδαία πξάγκαηα παξά λα ππεξέρεηο 

πνιχ ζε κηθξνπξάγκαηα πνπ είλαη άρξεζηα γηα ηελ δσή»  Διέλεο εγθψκην §5. Γηα ηνλ 

Ηζνθξάηε , κεηαθπζηθφο δελ ζεκαίλεη επηθίλδπλνο αιιά απιψο εγσηζηήο θαη 

επηπφιαηνο 
85

. Ο Ηζνθξάηεο ππνζηεξίδεη φηη ε επηδίσμε ηεο επηζηήκεο, ηεο αιεζηλήο 

γλψζεο ιφγσλ θαη έξγσλ, είλαη αληίζεηε ζηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ· ε παηδεία ζηνρεχεη 

ζηελ νξζή γλψκε (δφμαλ), κε ηελ νπνία κπνξεί θαλείο λα επηηχρεη, φζν γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν , ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα (πξβ. Πεξί Αληηδφζεσο §271)
86

. Ζ 

Ηζνθξαηηθή ξεηνξηθή είλαη παηδεία κε έληνλα πξαθηηθφ ραξαθηήξα κε ηελ νξζή θξίζε 

λα είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηζνθξαηηθά πεπαηδεπκέλνπ αλζξψπνπ 
87

. 

 

 

3.5. ρέζε ξεηνξηθήο ηέρλεο ηνπ Ιζνθξάηε –Πιάησλα θαη ν όξνο Φηινζνθία  

ηελ ειιεληθή γξακκαηεία ηνπ 4νπ αηψλαο π.Υ. ν Ηζνθξάηεο σο εγεηηθφο 

εθπξφζσπνο ηεο ξεηνξηθήο ελζαξθψλεη ηελ θιαζζηθή αληίζεζε πξνο ηνλ Πιάησλα 

θαη ηελ ζρνιή ηνπ. Ζ έξηο κεηαμχ θηινζνθίαο θαη ξεηνξηθήο γηα ηελ αμίσζε πνηα 

είλαη ε θαιχηεξε κνξθή παηδείαο εθηείλεηαη απφ ηφηε σο δεζπφδσλ ζέκα ζε νιφθιεξε 

ηελ ηζηνξία ηνπ αξραίνπ πνιηηηζκνχ. Ζ νπζία ηνπ αλζξσπηζκνχ είλαη ζπλέρεηα ηνπ 

ξεηνξηθνχ ξεχκαηνο ηεο αξραίαο παηδείαο. Φηινζνθία θαη ξεηνξηθή θαηάγνληαη απφ 

ηα κεηξηθά ζπιάγρλα ηεο πνίεζεο , ηεο αξραηφηεξεο ειιεληθήο παηδείαο . Σν εξψηεκα 

ινηπφλ αλ ε θηινζνθία ή ε ξεηνξηθή αμίδεη ηνλ κεγαιχηεξν έπαηλν , απνδεηθλχεη 

πεξίηξαλα, φηη ην παιαηφ δίπηπρν ηεο γπκλαζηηθήο θαη κνπζηθήο παηδείαο ησλ 

Διιήλσλ έρεη νξηζηηθψο ππνρσξήζεη ζε κηα ππνδεέζηεξε ζέζε
88

. Βξηζθφκαζηε 

ινηπφλ ζηελ θαξδηά ηεο αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο ξεηνξηθήο, ε 

νπνία εδξαηψλεηαη ηνλ 4
ν
 αη.π.Υ.  Χζηφζν, ε επίδξαζε ηεο θηινζνθίαο επί ηεο 

ξεηνξηθήο αμίδεη λα ππνγξακκηζζεί, δεδνκέλνπ φηη ελίνηε παξαγλσξίδεηαη. πρλά, ε 

αξραία ξεηνξηθή εθιακβάλεηαη σο αληίπαινο ηεο θηινζνθίαο, ζέζε αλαληηξξήησο 
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αλαθξηβήο
89

. Ζ αληηπαιφηεηα θηινζνθίαο θαη ξεηνξηθήο αλ νξηζηνχλ σο μερσξηζηή 

επηζηήκε ή πξαθηηθή  είλαη πεπνηζήζεηο πνπ νθείινπκε ζηνλ Πιάησλα. ηε 

δεκνθξαηηθή Αζήλα επηθξαηεί «ξεηνξηθή αλαδήηεζε» φπνπ ην λα ιεηηνπξγεί θαλείο 

σο πνιίηεο ζήκαηλε λα αγσλίδεηαη λα πείζεη. ε ηέηνηεο ζπλζήθεο αθφκα θαη φηαλ  

απνπζηάδεη ε ξεηνξηθή δεηλφηεηα είλαη αλαπφθεπθην .Οη πξαθηηθέο ηνπ 

αληεπηρεηξήκαηνο θαη ηεο «αληηινγίαο» είλαη ζεκειηψδεηο  γηα ηε δεκνθξαηία ελψ ε 

επεμεξγαζία ηνπο ζηε ιφγηα ξεηνξηθή δεκηνπξγεί ην κέζν, φρη κφλν γηα επίδεημε θαη 

έθζεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο δεκφζηαο ζπδήηεζεο, αιιά θαη γηα θξηηηθή ζθέςε.        

Αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη ε  ηζηνξία ηνπ Θνπθπδίδε είλαη έλα θείκελν πνπ πξέπεη λα 

δηαβάδεηαη θαη λα μαλαδηαβάδεηαη γηαηί είλαη θείκελν κε έληνλα δείγκαηα αληηινγίαο. 

Ο Θνπθπδίδεο θαζηζηά ην έξγν ηνπ επέιηθην εξγαιείν έθθξαζεο θαη δηδαζθαιίαο γηα 

ην νπνίν αμία έρνπλ ηα επηρεηξήκαηα παξά ε επίδεημε ηεο ξεηνξηθήο
90

. 

Υαξαθηεξηζηηθέο θπζηνγλσκίεο ζε απηήλ ηελ αληηπαξάζεζε, είλαη ν Πιάησλ θαη ν 

Ηζνθξάηεο· ν πξψηνο, σο καζεηήο ηνπ σθξάηε, αληηδηαζηέιιεη ηε θηινζνθία, σο 

ππέξηαηε επηζηήκε, θαη ηε γλψζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε δηαιεθηηθή αλαδήηεζε κηαο 

απφιπηεο θαη αρξνληθήο αιήζεηαο πξνο ηε ξεηνξηθή πνπ ζηεξίδεηαη ζην εἱθφο 

(εχινγν, πηζαλφ). Ο δεχηεξνο, σο καζεηήο ηνπ Γνξγία θαη εθθξαζηήο ελφο 

αλαλεσκέλνπ ζνθηζηηθνχ θηλήκαηνο, αζρνιείηαη κε ηελ  εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζέησληαο ηε ξεηνξηθή ηέρλε ζην επίθεληξν, ε νπνία ζπλπθαίλεηαη κε ηελ θνηλσληθή 

θαη πνιηηηθή παξνπζία ηνπ πνιίηε θαη ζηνρεχεη, πέξα απφ ηελ εηδηθή ξεηνξηθή 

εθπαίδεπζε, πξσηίζησο ζηελ εζηθή θαιιηέξγεηα
91

.                                                                                                                 

Ο Ηζνθξάηεο δηαθπιάζζεη ηελ εξκελεπηηθή θαη πνιηηηθά ζπζηαηηθή ψζεζε ηεο 

παξαδνζηαθήο πνηεηηθήο παηδείαο ελζσκαηψλνληάο ηελ ζην εθπαηδεπηηθφ ηεο 

πξφγξακκα κε ηελ νλνκαζία θηινζνθία 
92

.                                                                   

Γηα ηνλ Πιάησλα ε ξεηνξηθή είλαη θαθέθηππν αιεζηλήο ηέρλεο( πξβ. Γνξγία 463d), 

γηα ηνλ Ηζνθξάηε εηθφλα ηεο ζπλνιηθήο πξνζσπηθφηεηαο ελφο αλζξψπνπ
93

.  ηνλ 

ιφγν Πεξί Αληηδόζεσο , ζηηο §§84-85 ν Ηζνθξάηεο ζπλαγσλίδεηαη  ηελ παηδαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ θηινζφθσλ. Παξαδέρεηαη φηη θαη άιινη επαγγέιινληαη ηε 

ζσθξνζχλε θαη ηε δηθαηνζχλε, αιιά  πξνηξέπνπλ ζε κηα αξεηή, ηελ νπνία είηε νη 

ππφινηπνη άλζξσπνη αγλννχλ είηε νη ίδηνη εξίδνπλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο, ν ίδηνο 

αλαδεηθλχεηαη αληίζεηα ζε έλαλ πξψηκν ζεσξεηηθφ ηεο θνηλήο γλψκεο, ηεο common 

sense
94

. Δπίζεο, ε κνκθή φηη νη θηιφζνθνη δελ είλαη πξαθηηθνί άλζξσπνη αιιά 

απφθνζκνη, απνκνλσκέλνη απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν, ήηαλ δηαδεδνκέλε, θάηη πνπ 

καξηπξείηαη ζην ρσξίν απφ ηνλ παξαπάλσ ιφγν (§262) ꞉ «ἔμσ παληάπαζηλ εἶλαη ηλ 

ἀλαγθαίσλ»
95

. Ο Ηζνθξάηεο απηνπξνβάιιεηαη σο εθθξαζηήο ελφο αλαλεσκέλνπ 

ζνθηζηηθνχ θηλήκαηνο θαη εθπξφζσπνο ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ ηεο θαζεκεξηλήο 

εζηθήο.  Με ηελ έλλνηα ινηπφλ ὁκνινγνπκέλε ἀξεηή (θαζεκεξηλή εζηθή) πξνβάιιεη 
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ηελ εζηθή δηάζηαζε ηεο ξεηνξηθήο ηνπ, ηελ νπνία αληηδηαζηέιιεη πξνο ηελ πιαησληθή 

θηινζνθία. Ζ θνζκνζεσξία ηνπ ζηεξίδεηαη ζηηο θξαηνχζεο παξαδνζηαθέο αμίεο θαη 

εθπξνζσπεί ηελ θαζεκεξηλή εζηθή ζχκθσλα κε ηνλ Dover, ηελ νπνία δελ αλαπαξάγεη 

απιψο, αιιά ηελ πξνζαξκφδεη ζηηο ηδέεο ηεο επνρήο ηνπ γηα ηελ παξνπζία ηνπ 

αλζξψπνπ σο πξνζσπηθήο θαη πνιηηηθήο νληφηεηαο. Ζ πξνζήισζε ζηελ 

ὁκνινγνπκέλε ἀξεηή, δελ απνηειεί  γηα ηνλ Ηζνθξάηε έθθξαζε αδπλακίαο γηα 

βαζχηεξε εζηθή ζθέςε, αιιά ζηαζεξή αξρή ηεο ξεηνξηθήο ιόγσλ παηδείαο . Δίλαη 

αμηνζεκείσηε ζην παξαπάλσ ρσξίν πνπ αλαθέξακε ζηνλ ιφγν Πεξί Αληηδόζεσο §84 

ε εζηίαζε ηεο ὁκνινγνπκέλεο ἀξεηῆο ζην αιεζηλφ θαη σθέιηκν πεξηερφκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ Ηζνθξάηε. Ζ δεχηεξε έλλνηα επεμεγεί ηελ πξψηε ꞉ γηα ηνλ Ηζνθξάηε 

αιεζηλφ είλαη ην ρξήζηκν, ην πνιηηηθά σθέιηκν. Ο ίδηνο επηρεηξεί κε ηε ξεηνξηθή ηνπ 

λα πξνηξέςεη ην ζχλνιν ηεο πφιεο ηνπ ζε κηα πνιηηηθή, ε νπνία ζα θέξεη επεκεξία 

ζηνπο Αζελαίνπο θαη ζα απαιιάμεη ηνπο ππφινηπνπο Έιιελεο απφ ηα δεηλά ηνπο. 

Καζίζηαηαη   θαλεξφ φηη ν Ηζνθξάηεο ελζσκαηψλεη ζηε ξεηνξηθή ηνπ παηδεία εζηθέο 

θαη πνιηηηθέο αμίεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο κε ηελ θνηλσληθή 

θαηαμίσζε ηνπ πνιίηε θαη ηελ πξνβνιή ησλ πλεπκαηηθψλ θαη εζηθψλ ηνπ αμηψλ. 

Χζηφζν, δελ απνδέρεηαη ηελ απνμέλσζε ηεο αηνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο απφ ηελ  

ὁκνινγνπκέλελ  ἀξεηῆλ ηεο πφιεο.                                                                       

Έλλνηεο φπσο θηιάλζξσπνο θαη ἐπίραξηο απνδεηθλχνπλ κε ζαθήλεηα φηη ν Ηζνθξάηεο 

επηδψθεη ηελ επαθή κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Καηά ζπλέπεηα, ν Ηζνθξάηεο δελ είλαη 

κφλν εθπξφζσπνο γεληθά απνδεθηψλ θνηλσληθψλ θαη εζηθψλ αμηψλ ηεο θαζεκεξηλήο 

εζηθήο, επηζπκεί λα πάξεη ζέζε ζηα πξνβιήκαηα ηεο επνρήο ηνπ θαη λα δηακνξθψζεη 

ηελ θνηλή γλψκε. Ο δάζθαινο επηρεηξεί λα απνθαηαζηήζεη ηε ζρέζε ηεο αηνκηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο κε ηελ πνιηηηθή θνηλφηεηα
96

,άιισζηε ν Ηζνθξάηεο, ήηαλ πάληνηε 

πξνζαλαηνιηζκέλνο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν
97

. 

 Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα παξαδνζηαθήο εζηθήο ηεο πφιεο θαη εμσηεξίθεπζεο ηεο 

ὁκνινγνπκέλεο ἀξεηῆο. Ζ εζηθνινγηθή πνιηηηζκηθή ηάζε θαζνξίδεη ζε ηέηνην βαζκφ 

ηε ζηφρεπζε ησλ ιφγσλ ηνπ, ψζηε ν ίδηνο λα πξνβάιιεη ζηελ πνιηηηθή ηνπ   δέζκεπζε 

ηε λέα επζχλε ηεο αηνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, είηε απηή αθνξά γεληθά ηε ρξήζε ηνπ 

ιφγνπ, ν νπνίνο σο εγεκνληθφο-ζε αληίζεζε πξνο ηνλ δπλαζηηθφ ιφγν ησλ ζνθηζηψλ- 

αληηκεησπίδεηαη σο ππέξηαην αγαζφ θαη πνιηηηζκηθφ ζχκβνιν (χκλνο ζηνλ ιφγν  ζηνλ 

Πεξί Νηθνθιέα §§5-9 , ν ιφγνο σο εἴδσινλ  ςπρῆο Πξνο Νηθνθιέα §7)  είηε αθνξά 

εηδηθά ηε ζχληαμε ελφο  εγθσκίνπ, φπνπ ν ξήηνξαο θαιείηαη λα μεπεξάζεη ηνλ 

ζπιινγηθφ έπαηλν ηεο πφιεσο – θξάηνπο ελφο επηηάθηνπ ιφγνπ θαη λα εγθσκηάζεη κηα 

ζχγρξνλε ηζηνξηθή πξνζσπηθφηεηα, ρσξίο λα ππνινγίζεη ηνλ θζφλν (πξβ. Δπαγόξαο 

§§5-7), είηε, ηέινο, αθνξά έλαλ πνιηηηθφ άλδξα, ν νπνίνο αλάινγα κε ηηο αμίεο ηνπ 

κπνξεί λα σθειήζεη ή λα βιάςεη, αλεμάξηεηα απφ ην πνιίηεπκα ζην νπνίν 

πνιηηεχεηαη (πξβ. Παλαζελατθόο  §§132-133). Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ζην Ηζνθξαηηθφ 

έξγν θαηνπηξίδνληαη ηδέεο νη νπνίεο εθπέκπνπλ ζπλέπεηα θαη ζπλνρή, αζρέησο αλ 

πξφθεηηαη γηα ζπκβνπιέο ζηε δεκνθξαηηθή πνιηηηθή θνηλφηεηα. Γελ είλαη ην 

πνιίηεπκα ή νη ζεζκνί  νη αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο ζηελ Ηζνθξάηεηα ζθέςε, αιιά κηα 
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«αξηζηνθξαηία αμηψλ» πνπ ζπλπθαίλεηαη κε ηνπο εθάζηνηε εγέηεο σο θνξείο απηψλ 

ησλ αμηψλ
98

. Ο Ηζνθξάηεο πηζηεχεη φηη ε ηέρλε ηνπ λα κηιά θαλείο ζσζηά είλαη ίδηα κε 

ηελ ηέρλε ηνπ λα ζθέπηεηαη ζσζηά. Καη αθξηβψο γη’ απηφ κπνξεί λα ηαπηίζεη 

ξεηνξηθή θαη θηινζνθία. Ζ ηαχηηζε γίλεηαη εζθεκκέλα ελ νλφκαηη ελφο 

ζπγθξνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ζθέςεο, ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Ηζνθξάηε
99

. 

 Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο δηαθσλίαο αλάκεζα ζηελ θηινζνθία ηνπ 

Πιάησλα θαη ηελ ξεηνξηθή ηνπ Ηζνθξάηε, απνηειεί ην πξννίκην ηνπ παξαηλεηηθνχ 

ιφγνπ Πξνο Νηθνθιέα §§2-5 , φπνπ ν Ηζνθξάηεο αληηθξνχεη ηελ πιαησληθή αληίιεςε 

πεξί ξεηνξηθήο, δειαδή φηη παξέρεη ηα κέζα γηα ηελ πιενλεμία σο εμαπάηεζε ησλ 

ζπλαλζξψπσλ. Οη δχν ιέμεηο θιεηδηά είλαη ἀξεηή θαη πιενλεμία . Ζ δεχηεξε είλαη 

θαηεμνρήλ έθθξαζε αηνκηθψλ αληαγσληζηηθψλ θηλήηξσλ . Μέζα απφ ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία  ηνπ Ηζνθξάηε αληηκεησπίδεηαη ν ιφγνο σο αλαγλσξηζκέλν αγαζφ, 

ππφ ηελ έλλνηα κηαο θαζεκεξηλήο εζηθήο. Ο ρεηξηζκφο ηνπ ιφγνπ επνκέλσο είλαη 

αληίζηνηρνο άιισλ θνηλψλ αγαζψλ, φπσο είλαη ν πινχηνο, ε ξψκε θαη ε αλδξεία, ηα 

νπνία αλάινγα κε ηελ σθειηκφηεηα θαη ηε ρξήζε ηνπο πθίζηαληαη κηα 

δηαθνξνπνηεκέλε εξκελεία, ζεηηθή ή αξλεηηθή. Καη’ αλαινγίαλ, ν Ηζνθξάηεο 

δηθαηνινγεί ηε ξεηνξηθή επηδίσμε ηνπ πιενλεθηήκαηνο, εθφζνλ απηή θηλείηαη ζην 

πιαίζην ηεο δηθαηνζχλεο
100

. 

Δπίζεο, ζηα ρσξία απφ ην Καηά νθηζηώλ, ζχκθσλα κε ηνλ Livinstene, κπνξνχκε λα 

αλαγλσξίζνπκε ηξείο ρξήζεηο ηνπ φξνπ θηινζνθία. Πξψηνλ, ε θηινζνθία είλαη 

πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα θαη απηφ-βειηίσζε θαηά ηελ πξνθαλή έλλνηα ηεο θνηλήο 

ινγηθήο. Γεχηεξνλ, ζεκαίλεη ηππηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ εηδψλ, 

νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηφζν απηφ πνπ έθαλε ν ίδηνο ν Ηζνθξάηεο, φζν θαη θάπνηεο 

πξαθηηθέο πνπ απνδίδνληαη ζηνπο αληαγσληζηέο.                                                                    

Σξίηνλ, ππάξρεη θαη κηα θηινζνθία, ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζηηο §§15-18 θαη ζηελ 

νπνία απνδίδνληαη πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο γηα εζηθή βειηίσζε θαη ζηελ §21 είλαη 

ππέξκαρνο κηαο απζεληηθήο θηινζνθίαο. Ζ παξαπάλσ ηξηκεξή δηάθξηζε ηεο ρξήζεο 

θηινζνθίαο είλαη ππεξβνιηθά ζρεκαηηθή. κσο, είλαη  βνεζεηηθή θαζψο καο δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίζνπκε κηα ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή πεηζνχο.                            

Ζ θηινζνθία απνηειεί θνκκάηη  ηεο δσήο θάζε έμππλνπ θαη ζθεπηφκελνπ αλζξψπνπ, 

απνηειεί δε ηε βαζηθή άζθεζε ηεο δηαλνεηηθήο ελέξγεηαο, ην ζηνραζκφ πξηλ ηε 

δξάζε θαη ηελ απηφ-βειηίσζε ηνπ λνπ
101

.  Σέινο, κέζσ ηεο θηινζνθίαο ν Ηζνθξάηεο 

πξνζπαζεί λα δψζεη ζηνλ ξήηνξα κηα γεληθή κφξθσζε θαη ζέκαηα γηα αλάπηπμε ꞉ ηελ 

ζεσξεί ζαλ «πξνπαηδεία» γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο
102

. 

πσο ππνζηεξίδεη ν κειεηεηήο Jager , ν άλζξσπνο πνπ απνηειείηαη απφ ςπρή θαη 

ζψκα, έρεη αλάγθε γηα θξνληίδα κε ηελ  δηπιή απηή έλλνηα, θαη γη’ απηφ νη 

παιαηφηεξνη άλζξσπνη θαζηέξσζαλ ην δηηηφ ηεο γπκλαζηηθήο ή ηεο άζθεζεο ηνπ 
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ζψκαηνο θαη ηεο πλεπκαηηθήο αγσγήο-εθπαίδεπζε ηνπ λνπ. Σν ηειεπηαίν δελ ην 

ραξαθηεξίδεη ν Ηζνθξάηεο σο ζπλήζσο κνπζηθή αιιά θαη σο θηινζνθία ή αγάπε ηεο 

ζνθίαο , θαζψο ε ζρέζε ηεο πνίεζεο θαη ησλ ινηπψλ «κνπζηθψλ» ηερλψλ πξνο ηελ 

κφξθσζε ηνπ πλεχκαηνο είλαη γη’ απηφλ δεδνκέλε
103

. Ζ ζνθία θαη ε θηινζνθία 

εληζρχνπλ ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα, θπξίσο ζε πνιηηηθά δεηήκαηα
104

.                                         

Αλαθνξηθά κε ηελ ζνθία θαη ηελ θηινζνθία δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηηο δηθαζηηθέο 

ζπδεηήζεηο, ελψ ν ίδηνο είρε παξαπεκθζεί ζηε δηθαηνζχλε θαη δειψλεη φηη είλαη 

αλχπαξθηε απφ νξηζκέλνπο ε θηινζνθία. Ζ άπνςε ηνπ είλαη φηη ε αλζξψπηλε θχζε 

δελ κπνξεί λα θαηαθηήζεη ηελ επηζηήκε, ε γλψζε ηεο νπνίαο ζα καο βνεζνχζε λα 

μέξνπκε ηη πξέπεη λα θάλνπκε ή λα ιέκε ζηηο ππφινηπεο ζπνπδέο, ζνθνί θαηά ηνλ 

Ηζνθξάηε είλαη εθείλνη πνπ κε ηηο απφςεηο ηνπο κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζηελ θαιχηεξε 

ιχζε θαη σο θηιφζνθνη εθείλνη πνπ αθηεξψλνπλ ηνλ ρξφλν ηνπο ζηηο ζπνπδέο κε ηηο 

νπνίεο ζα απνθηήζνπλ φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκα απηή ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

ζθέπηεζζαη
105

. Ο Ηζνθξάηεο ηζρπξηδφηαλ φηη δίδαζθε ηε θηινζνθία, θαη πνηέ δελ 

αλαθέξεηαη ζηελ ηέρλε ηνπ σο ξεηνξηθή, αιιά πάληα σο ηέρλε ηνπ ιφγνπ, φξν, φκσο, 

κε ηνλ νπνίν ελλνεί ηελ ηέρλε ηεο πνιηηηθήο ζπδήηεζεο γηα ζεκαληηθά ζέκαηα.             

Οη ξήηνξεο θαη νη ζνθηζηέο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνλ Πιάησλα έρνπλ πηνζεηήζεη  

άδηθεο απφςεηο γηα ηνλ σθξάηε παξαδείγκαηνο ράξηλ, θαζψο είλαη κέηνηθνη θαη δελ 

βιέπνπλ ην πξαγκαηηθφ πξφβιεκα ηεο Αζήλαο θαη ησλ πνιηηψλ ηεο. Απηνί κε ηελ 

γλψζε πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη κπνξνχλ «έηνηκε» λα κεηαδψζνπλ ,πιεζηάδνπλ 

εμσηεξηθά ηνλ πνιχ θιεηζηφ ζηνλ εαπηφ ηνπ αηηηθφ θφζκν. Οκηινχλ ππνηίζεηαη 

δηεζλή γιψζζα θαη θάζε κνξθσκέλνο κπνξεί λα ηνπο θαηαλνήζεη , ιείπεη φκσο απφ 

ηελ νκηιία ηνπο ε αζελατθή πξνθνξά φπσο θαη ε ράξηο θαη ε επρέξεηα ηνπ ιφγνπ, ηηο 

νπνίεο απνθηνχκε κέζσ ζπλαλαζηξνθήο. Απηνί πξνθαινχλ εληχπσζε κε ηελ 

κφξθσζε ηνπο θαη ησλ ζαγελεπηηθψλ αιιά άθαξπσλ ηθαλνηήησλ ηνπο.         

Αληίζεηα, ν Ηζνθξάηεο ήηαλ έλαο Αζελαίνο πνιίηεο πνπ ελδηαθεξφηαλ βαζηά γηα ηελ 

πφιε ηνπ θαη είρε ζαθείο απφςεηο γηα ηελ θνηλσλία ηεο θαη ην δηεζλή ηεο ξφιν.  

Υξεηάδεηαη  ε ζπγρψλεπζε ηνπ λένπ ζηνηρείνπ ζηελ δηαδηθαζία ηεο αηνκηθήο 

ηζηνξηθήο  δσήο , θάηη ην νπνίν δχλαηαη λα πξαγκαηψζεη θάπνηνο ζαλ ηνλ Ηζνθξάηε, 

πνπ λα έρεη ζαθή ζπλείδεζε ηεο ηδηνηππίαο αιιά θαη ηεο παξνχζαο θάζεο ηεο 

ηζηνξηθήο πνξείαο ηνπ ιανχ ηνπ
106

. ην έξγν ηνπ «Καηά ησλ νθηζηψλ» γηα 

παξάδεηγκα, ν Ηζνθξάηεο έρεη ελψπηνλ ηνπ ηνλ Γνξγία θαη ηνλ «Πξσηαγφξα» ηνπ 

Πιάησλνο θαη πξνζπαζεί λα δηαρσξίζεη ηελ δηθή ηνπ ζέζε απφ ην δηθφ ηνπ ηδεψδεο 

πεξί παηδείαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν Ηζνθξάηεο δελ αλαθέξεη πνηέ νλνκαζηηθά 

ηνλ Πιάησλα, αιιά πνιιά έξγα ηνπ φπσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν ιφγνο Καηά 

ησλ νθηζηώλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο απαληήζεηο ζηηο πιαησληθέο επηθξίζεηο ηεο 

ξεηνξηθήο
107

 .  
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 Δπίζεο αμίδεη λα ππνγξακκίζνπκε ην ζεκειηψδεο «πηζηεχσ» ηνπ φηη ν ίδηνο δίδαζθε 

θηινζνθία θαη φηη πξαγκαηεπφηαλ «ηδέεο», θάηη πνπ ηνλ έθεξλε ζε έκκεζε 

αληηπαξάζεζε κε ηνλ Πιάησλα, ν νπνίνο ακθηζβεηνχζε ηελ αμία ηεο ξεηνξηθήο 

ηέρλεο, θαζψο ζεσξνχζε φηη απηή δελ απνηεινχζε κνξθή γλψζεο, εθφζνλ δελ δηέζεηε 

έλαλ ζηαζεξφ ζεκαηηθφ ππξήλα
108

.  Γηα ηνλ Πιάησλα ε χςηζηε βαζκίδα ηεο αξεηήο 

θαη ηεο παηδείαο ζηεξίδεηαη ζηελ δχλακε ηνπ ελζηίθηνπ θαη ηεο έκπλεπζεο ελψ ε 

παηδεία ηνπ Ηζνθξάηε θηλείηαη απφ ελζπλείδεην απηνπεξηνξηζκφ θαη δηζηαγκφ 

απνθιεηζηηθά ζην επίπεδν ηεο θξφλεζεο θαη ηεο έθθξαζεο ηεο απιήο γλψκεο.   

  Ζ έλλνηα θηινζνθία δελ έρεη ζηνλ Ηζνθξάηε ηελ εηδηθή πιαησληθή ζεκαζία κηαο 

κεηαθπζηθήο επηζηήκεο. Έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο απφ ηελ παιαηφηεξε ρξήζε ηνπ 

φξνπ
109

 θαη ζεκαίλεη ηελ επηδίσμε γλψζεο κε πλεπκαηηθή ελαζρφιεζε, εηδηθφηεξα ηε 

ζπλδεφκελε κε δηδαθηηθέο κεζφδνπο παηδεία.  ηνλ Παλαζελατθό πεξηγξάθεη κε 

κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα ηε ζχιιεςε ηεο θηινζνθίαο πνπ ζα θαιιηεξγήζεη 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο  ε νπνία ραξαθηεξίδεη  «ηίλαο 

νὖλ θαι πεπαηδεπκέλνπο». Δθείλνπο πνπ ρεηξίδνληαη κε ζχλεζε ηα θαζεκεξηλά ηνπο 

δεηήκαηα θαη εθθέξνπλ αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο γλψκε ζσζηή θαη ηθαλή λα 

εμππεξεηήζεη θαιχηεξα ην ζπκθέξνλ. Όζηεξα είλαη εθείλνη πνπ ζπκπεξηθέξνληαη 

ζσζηά θαη δίθαηα ζηα άηνκα πνπ ζπλαλαζηξέθνληαη θαη εθείλνη πνπ ππνκέλνπλ 

εχθνια θαη θαξηεξηθά ηνπο απερζείο θαη ελνριεηηθνχο θαη εθείλνη πνπ 

ζπκπεξηθέξνληαη ζηνπο άιινπο κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε επηείθεηα θαη 

κεηξηνπάζεηα. Αθφκα θαη ζε εθείλνπο πνπ θπξηαξρνχλ απφιπηα ζηηο εδνλέο θαη δελ 

ππνθχπηνπλ ζηηο ζπκθνξέο αιιά ηηο αληηκεησπίδνπλ αληάμηα ηεο θχζεο ηνπ 

αλζξψπνπ. Σν ζπνπδαηφηεξν ζε εθείλνπο πνπ δελ δηαθζείξνληαη απφ ηελ επηπρία, πνπ 

δελ αθήλνπλ ην ραξαθηήξα λα αιινησζεί, πνπ δελ γίλνληαη ππεξφπηεο θαη 

επραξηζηηνχληαη πεξηζζφηεξν κε εθείλα πνπ απνθηνχλ απφ ηελ ίδηα ηνπο ηελ 

θξφλεζε
110

.                                                                                                                        

Ο Ηζνθξάηεο δεηεί ηελ απνζηνιή ηνπ ξήηνξα φρη αθεξεκέλα ζηελ κεκνλσκέλε 

αγφξεπζε θαη ζηηο ηππηθέο πλεπκαηηθέο πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο αξρηθά ζθέπηεηαη 

θαλείο, αιιά ζηελ κεηνρή ηνπ σο ραξαθηήξαο. Γηφηη ε πξνζσπηθφηεηα, ε νπνία 

βξίζθεηαη πίζσ απφ ηνλ ιφγν ή εμσηεξηθεχεη ζε απηφλ ηελ έθθξαζε ηεο, είλαη ην 

θαζεαπηφ πεηζηηθφ κέζν ζε θάζε ιφγν.                                                           

Παξάιιεια, ν Ηζνθξάηεο επηκέλεη ζηνλ παξαδεηγκαηηθφ ξφιν ηνπ ίδηνπ ηνπ 

δαζθάινπ, ν νπνίνο εθηφο απφ ηε δηδαζθαιία πξέπεη λα απνηειεί παξάδεηγκα πξνο 

κίκεζε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ. Πξψηα, ν καζεηήο πξέπεη λα έρεη θάπνηα εγγελή 

ηθαλφηεηα, ηελ νπνία ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα βειηηψζεη, γηα παξάδεηγκα, δείρλνληαο 
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ζηνπο καζεηέο πνπ λα ςάμνπλ γηα ζέκαηα πξνο επηρεηξεκαηνινγία θαη ελζαξξχλνληαο 

ηελ απηνβειηίσζε κέζσ ηεο κάζεζεο θαη ηεο άζθεζεο 
111

.  Εεηείηαη  εδψ κηα κέζε 

νδφο κεηαμχ ηνπ «ξεαιηζκνχ» ησλ ζνθηζηψλ θαη ηνπ «ηδεαιηζκνχ» ηνπ Πιάησλα. 

Γελ ππάξρεη ηίπνηε ππεξθπζηθφ, θακία αλψηεξε αμία ηθαλή λα ππεξβεί ηηο επηζπκίεο ꞉ 

ν άλζξσπνο είλαη πάλσ απ’ φια αηζζεηφ νλ θαη ε πξνζπάζεηα λα ηνλ απνηξέςνπκε 

απφ ηηο νξέμεηο ηνπ είλαη κάηαηε. Αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη εγθαηαιείπεηαη ην 

παξαδνζηαθφ ηδεψδεο ηεο αξεηήο θαη ηεο δηθαηνζχλεο ꞉ αλ αληηθαηαζηήζνπκε ηελ 

αηζζεηή σθέιεηα κε κηα ζηνραζηηθή σθέιεηα, πςσλφκαζηε ακέζσο ζην εζηθφ 

ζχκπαλ, εθεί φπνπ ζπκθέξεη λα είζαη δίθαηνο 
112

.Ο ζνθφο δελ ρξεηάδεηαη λα πκλεί ηε 

βία νχηε λα κεηακνξθψζεη ηελ αλζξψπηλε θχζε ꞉ έρεη απιψο ρξένο λα δείμεη ην 

δξφκν ηεο επηηπρεκέλεο πξαγκάησζεο ηεο. 

Δπίζεο, ν Ηζνθξάηεο απνξξίπηεη ηελ εμίζσζε ηνπ Πιάησλα πεξί πιενλεμίαο- αδηθίαο 

θαη βίαο πνπ πξεζβεχεη ε ξεηνξηθή , ππνζηεξίδνληαο πσο ε γλήζηα ξεηνξεία, ε νπνία 

είλαη ε αιεζηλή θηινζνθία θαη παηδεία ηνπ πλεχκαηνο, νδεγεί επίζεο ζε κηα 

πςειφηεξε κνξθή απηνπινπηηζκνχ απφ εθείλν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο 

επηζπκίαο, ηεο αξπαγήο θαη ηεο βίαηεο πξάμεο, δειαδή νδεγεί ζηελ πλεπκαηηθή 

θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Ο Ηζνθξάηεο βιέπεη ηελ ζεσξία απηή ζηελ 

εθπαίδεπζε ηεο ζρνιήο ηνπ, λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ λέν άλζξσπν θαη ηνπνζεηεί 

απηήλ θαη ηελ αθνζησκέλε ζπνπδή ηεο ζε αληίζεζε πξνο ηηο επηδψζεηο ηεο 

ακφξθσηεο κάδαο ηεο Αζελαίαο Νενιαίαο, ε νπνία ζπαηαιά ηηο δπλάκεηο ηεο ζην 

πνηφ, ζηα παίγληα θαη ζηηο εδνλέο 
113

. Παξάιιεια, απνξξίπηεη φιεο ηηο «λεσηεξηθέο» 

ιχζεηο ꞉  απηέο νξηζκέλσλ ζνθηζηψλ, πνπ ακθηζβεηνχλ ην ζεκειηψδεο ηνπ 

θνηλσληθνχ δεζκνχ θαη θαηαθεχγνπλ ζηελ ύβξε κηαο καληψδνπο απηνπξαγκάησζεο. 

Γελ δέρεηαη φηη ρξεηαδφκαζηε ηελ επηζηήκε γηα λα θαζνξίζνπκε ηε δνκή ηνπ ηδαληθνχ 

θξάηνπο. Ζ επηζηήκε ξεκβάδεη θαη αγλνεί ην βαζηθφ πξφβιεκα, ηελ αζιηφηεηα θαη ην 

ράνο ησλ Διιήλσλ, πνπ απαηηνχλ άκεζε ιχζε
114

.   Ζ γλψζε ηεο νπζίαο ησλ 

πξαγκάησλ είλαη απαγνξεπκέλε ζηνλ άλζξσπν ꞉ ην απνδεηθλχεη ε εκπεηξία.                                                                                             

Άξα, εθφζνλ ην θαηαιαβαίλνπκε απηφ, πξέπεη σο έληηκνη άλζξσπνη λα απνξξίςνπκε 

ηα ςέκαηα ησλ δαζθάισλ ηεο ζθέςεο θαη ηηο αθξνβαζίεο ησλ δηαιεθηηθψλ θαη λα 

επηζηξέςνπκε ζηελ θξφλεζε πνπ ζεκειηψλεηαη ζε κηα πγηή, κεηξηνπαζή θαη θαζαξή 

εξκελεία ησλ ζπκβάλησλ. Σειηθά ην ζέκα είλαη λα βξίζθνπκε ηελ θαιχηεξε ιχζε 

ζηελ πξάμε115. H αξεηή δελ δηδάζθεηαη δηαιεθηηθά φπσο άιισζηε αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά ν Ηζνθξάηεο «Καη αο κε λνκίζεη θαλείο φηη ηζρπξίδνκαη φηη ν 

ελάξεηνο βίνο δηδάζθεηαη» Καηά ησλ νθηζηώλ §21. Δίλαη θαξπφο κηαο αγαζήο 
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θχζεο, αξκνληθήο αγσγήο θαη αηνκηθνχ -κεηξεκέλνπ φκσο- πεηξακαηηζκνχ. Με 

ζεκεξηλή νξνινγία, ζα ιέγακε φηη ε απνζηνιή ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο 

ςπραγσγίαο είλαη λα δηακνξθψλνπλ, λα δηεγείξνπλ ή λα μππλνχλ ηελ «θξίζε» ησλ 

αλζξψπσλ 116.                                                                                                                 

Οη πξνζπάζεηεο ινηπφλ ηνπ Ηζνθξάηε δηαθξίλνληαη απφ ζεκλφηεηα, κηα βαζηά 

ζεκλφηεηα ε νπνία θάλεη αληίζεζε κε ηηο ζπρλέο κεγαιεπήβνιεο δηαθεξχμεηο ηνπ ꞉ 

έξγν ηεο αιεζηλήο θηινζνθίαο είλαη λα ζπλζέηεη ιφγνπο πνπ ειθχνπλ κε ηελ σξαία 

κνξθή ηνπο θαη κε ην κεγαιείν ησλ αηζζεκάησλ πνπ ζπγθηλνχλ, λα εθζέηεη απιέο 

ηδέεο πνπ ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή κε ηε κεηξηνπάζεηα θαη ηελ αιήζεηα ηνπο, ε νπνία 

απνδεηθλχεηαη θαη κε παξαδείγκαηα απφ ηελ θνηλή εκπεηξία, λα πξνηείλεη εθηθηέο 

ιχζεηο εμππεξεηψληαο έηζη ην γεληθφ ζπκθέξνλ.  Ζ ζνβαξφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο 

ζπλδέεηαη έηζη άκεζα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο 117.                                                                                                              

Δπηπιένλ, νη βιέςεηο ηεο Ηζνθξαηηθήο θηινζνθίαο αληηηίζεληαη πξνο ηηο βιέςεηο ηε 

θηινζνθίαο ησλ κεηαθπζηθψλ θαη ησλ ζνθηζηψλ ꞉ κε ηνπο πξψηνπο κνηξάδεηαη ηελ 

ηδέα φηη ν ιφγνο είλαη θάηη ζεκαληηθφ, φηη κπνξεί λα πξνθπιάμεη ηνπο αλζξψπνπο απφ 

ηε δπζηπρία θαη λα θαζνδεγήζεη επσθειψο ηελ πξάμε ηνπο, ελψ απφ ηνπο δεχηεξνπο 

δαλείδεηαη  ηελ απφξξηςε ηεο απφιπηεο γλψζεο, ηελ επηζπκία ηεο άκεζεο δξάζεο θαη 

ην ελδηαθέξνλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.                                                                 

Αιιά, παξά ην γεγνλφο φηη αξλείηαη ηελ θαζνιηθφηεηα κηαο αληηθεηκεληθήο γλψζεο, 

δελ δέρεηαη φηη ην πεπξσκέλν θαη ε επηηπρία ηνπ αηφκνπ είλαη νη κνλαδηθνί αιεζηλνί 

ζηφρνη.  Δίλαη αμηνζεκείσην ην πφζν απηνλφεηε είλαη γηα ηνλ Ηζνθξάηε ε ζχλδεζε 

αλάκεζα ζην εἶλαη θαη ζην δνθεῖλ. Δλψ γηα ηνλ Πιάησλα ε δεκφζηα δσή είλαη ζε 

ηέηνηα αζεξάπεπηε αλαζηάησζε, ψζηε λα θαζίζηαηαη αδχλαηε ε ζχκπησζε ησλ δχν 

κεγεζψλ. Μάιηζηα, ν Πιάησλ ζην έλαην βηβιίν ηεο Πνιηηείαο (592a-b) νξακαηίδεηαη 

κηα νπηνπηθή πνιηηεία, ε νπνία, ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ, ππάξρεη σο πξφηππν ζηνλ 

νπξαλφ, αιιά πνπζελά πάλσ ζηε γε. Ζ παξαπάλσ ζθέςε είλαη μέλε πξνο ηελ 

ηζνθξαηηθή ηδενινγία. Ο Ηζνθξάηεο εθπξνζσπεί ηνλ γήηλν θφζκν κε ηηο αληηθάζεηο 

ηνπ, ηηο επηηπρίεο θαη ηηο απνηπρίεο ηνπ, ηνλ θφζκν καο δειαδή. ηνλ Φίιηππν §12 

αληηκεησπίδεη εηξσληθά  φζνπο ζρεδηάδνπλ λφκνπο θαη ηδαληθέο πνιηηείεο, άρξεζηεο 

ζηελ πξαγκαηηθή πνιηηηθή δσή. Ο ίδηνο πηζηεχεη πεηζκαηηθά θαη αηζηφδνμα ζηελ 

πξαγκάησζε ησλ ηδεσδψλ ηνπ θαη πξνβάιεη ηηο εμηδαληθεπκέλεο ηνπ ηδέεο ζηελ 

έλδνμε αζελαηθή πάηξηνλ πνιηηείαλ. Αθνχ ππήξμε ε πγηήο θνηλσλία ζην παξειζφλ, ν 

Ηζνθξάηεο είλαη αηζηφδνμνο φηη απηή κπνξεί ππφ πξνυπνζέζεηο λα μαλαππάξμεη.  

Δθείλν πνπ εληππσζηάδεη ζηελ αληίιεςε ηνπ Ηζνθξάηε πεξί ηεο πιαησληθήο παηδείαο, 

φπσο παξαηεξνχκε ζηνλ ιφγν ηνπ «Καηά ησλ νθηζηψλ» , είλαη φηη παξαβιέπεη 

εληειψο ην πνιηηηθφ πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ αληηπάινπ ηνπ. Φαίλεηαη φηη ν 

Ηζνθξάηεο απεθφκηζε απφ ηνπο πξψηκνπο δηαιφγνπο ηνπ Πιάησλα ηελ εληχπσζε 

εθείλε ηελ νπνία απεθφκηδε θαη ν ζχγρξνλνο ηφηε αλαγλψζηεο ꞉ φηη πξφθεηηαη 

απνθιεηζηηθά γηα εζηθέο πξαγκαηείεο, νη νπνίεο παξαδφμσο, είραλ θάπνην ζχλδεζκν 

κε ηελ δηαιεθηηθή. Σν πιενλέθηεκα ηεο ξεηνξηθήο είλαη, φηη απνηειεί κφξθσζε 
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πνιηηηθήο θχζεο. Πξέπεη φκσο λα εθεχξεη έλαλ λέν «δξφκν», ψζηε λα θπξηαξρήζεη 

κηα εγεηηθή ζέζε ζηνλ ρψξν απηφ. Ζ παιαηφηεξε ξεηνξηθή έρεη πζηεξήζεη σο πξνο 

απηφ ελψ ν Ηζνθξάηεο πηζηεχεη φηη κπνξεί λα θέξεη ηελ πνιηηηθή δσή ην έζλνπο ζε 

έλα πςειφηεξν ήζνο. Γπζηπρψο δελ έρεη δηαζσζεί ην θχξην κέξνο ηνπ ιφγνπ, ζην 

νπνίν αλαθέξεηαη δηεμνδηθψο ζην ζέκα απηφ . Ο Ηζνθξάηεο δηαηππψλεη ηελ ζέζε ηνπ 

έλαληη ηνπ ηδεψδεο ηνπ Πιάησλα ζρεηηθά κε ηελ επηζηεκνληθή αθξίβεηα, φηη δειαδή ε 

ειάρηζηε πξφνδνο ζηελ γλψζε αιεζηλά ζπνπδαίσλ πξαγκάησλ αμίδεη ηελ 

πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο κεγαιχηεξεο πλεπκαηηθήο ππεξνρήο ζε αζήκαληα θαη 

αλνχζηα αληηθείκελα, ηα νπνία θακία ρξεζηκφηεηα δελ έρνπλ γηα ηελ δσή.                                                                                                                      

Παξαδφμσο, ε ζηάζε ηνπ Ηζνθξάηε έλαληη ηνπ παηδεπηηθνχ ζηφρνπ ηνπ Πιάησλα 

κεηαβιήζεθε κφιηο ζπλεηδεηνπνίεζε ηελ πνιηηηθή ζέζε ηεο πιαησληθήο θηινζνθίαο 

αιιά θαη ηελ ηεξάζηηα παηδαγσγηθή ηνπ δχλακε. Μάιηζηα, αξγφηεξα, ζην έξγν ηνπ 

κε ηίηιν «Φίιηππνο», φηαλ ν Πιάησλαο είρε πιένλ πεζάλεη θαη ν Ηζνθξάηεο έβιεπε ην 

πιαησληθφ έξγν ζην ζχλνιν ηνπ, ζεψξεζε ηνλ Πιάησλα σο ηνλ κεγαιχηεξν 

ζεσξεηηθφ ηεο πνιηηεηνινγίαο, ηνπ νπνίνπ φκσο νη ηδέεο δελ είλαη δπζηπρψο 

πξαγκαηνπνηήζηκεο
118

. Δίλαη έηνηκνο ηψξα, λα αλαγλσξίζεη, φηη ε δηαιεθηηθή ή 

εξηζηηθή, φπσο αξέζθεηαη αλέθαζελ λα ηελ απνθαιεί θαη νη καζεκαηηθέο επηζηήκεο 

ηεο αζηξνλνκίαο θαη γεσκεηξίαο δελ βιάπηνπλ ηελ λενιαία, αιιά ηελ σθεινχλ.         

Ζ δηαθνξά ηνπ έγθεηηαη ζην φηη ν Ηζνθξάηεο είρε επηθεληξσζεί ζε ζπγθεθξηκέλα 

πνιηηηθά πξνβιήκαηα, φπσο ε εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο θαη νη κειινληηθέο 

ζρέζεηο ησλ ειιεληθψλ θξαηψλ κεηαμχ ηνπο κεηά ηνλ κέγα πφιεκν. Ο πφιεκνο είρε 

θάλεη νθζαικνθαλή ηελ αδπλακία δηαηήξεζεο ηεο κέρξη ηφηε θαηάζηαζεο θαη ηελ 

αλάγθε κηαο λέαο δφκεζεο ησλ ειιεληθψλ θξαηψλ κε απνηέιεζκα φηαλ πξνζπαζνχζε 

λα πξνζαξκφζεη ηελ θνζκνζεσξία ηνπ Πιάησλα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο απηφ δελ 

κπνξνχζε λα θαηαζηεί δπλαηφ.  

 

 

 

 

 

 

Σέινο, ν Πιάησλ είρε δηαηππψζεη θαηά ηεο ξεηνξηθήο ηελ θαηεγνξία ,φηη παξείρε 

κφλν κέζα πεηζνχο ρσξίο φκσο λα παξέρεη ζηφρνπο, κε απνηέιεζκα λα πξνζθέξεη 

ηειηθψο ζηνπο αλζξψπνπο πλεπκαηηθά φπια πξνο επίηεπμε αλήζηθσλ ζθνπψλ. 

Πξάγκα πνιχ επηθίλδπλν γηα ηελ ξεηνξηθή. Αληίζεηα, ν Ηζνθξάηεο , σο αηνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα , πξνβάιιεη ηηο αλεζπρίεο ηνπ κέζσ ηεο ξεηνξηθήο , ρσξίο λα 

απαξληέηαη αιιά νχηε θαη λα πεξηνξίδεηαη απφ ηελ πφιε-θξάηνο.  «Αζελατθφο 
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παηξησηηζκφο ζπλδέεηαη κε ηελ ηδέα ηεο παλειιήληαο θνηλφηεηαο» 
119

 . Ο Ηζνθξάηεο 

ινηπφλ, ζηξεθφκελνο πξνο ηελ παλειιήληα ηδέα, πξνζπαζνχζε λα βξεη κηα κέζε νδφ 

κεηαμχ ηεο έσο ηφηε εζηθήο αδηαθνξίαο ηεο ξεηνξηθήο αγσγήο θαη ηεο πιαησληθήο 

δηαρχζεσο ηεο πνιηηηθήο ζε εζηθή. Ζ λέα ξεηνξηθή
120

 φθεηιε λα βξεη έλαλ εζηθφ 

ζηφρν, ν νπνίν φκσο ζα ήηαλ θαη πξαγκαηνπνηήζηκνο.  Απηφ επηηπγραλφηαλ, θαηά ηελ 

άπνςε ηνπ, απφ ηελ λέα ηνπ εζληθή εζηθή. πγρξφλσο εμαζθάιηδε ζηελ ξεηνξηθή έλα 

αλεμάληιεην ζέκα, απηφ ην θαηεμνρήλ ζέκα πάζεο πςεινηέξνπ είδνπο ξεηνξηθήο. 

Πέξαλ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θαλφλσλ, ν Ηζνθξάηεο επαγγειφηαλ ηελ πιήξε κφξθσζε, 

εζηθή θαη πλεπκαηηθή, κε ηελ πεπνίζεζε φηη ε επγισηηία πξνυπνζέηεη ρξεζηφηεηα 

ζθέςεο θαη ήζνπο 
121

· ζε κηα επνρή, φπνπ ε δχλακε ηεο παιηάο πίζηεσο εμαθαληδφηαλ 

θαη ε πνιηηεηαθή κνξθή ηεο πφιεο-θξάηνπο θινληδφηαλ, ην φλεηξν ηεο εζληθήο 

ελφηεηαο θαη ηνπ κεγαιείνπ παξνπζηαδφηαλ σο κηα δχλακε εκπλεχζεσο ελψ 

παξάιιεια έδηλε λέν πεξηερφκελν ζηελ δσή. Θέηνληαο ινηπφλ ηηο πνιηηηθέο ηδέεο ηνπ 

,εθθξάδεη ην ηέινο κηαο επνρήο (ηεο θιαζηθήο πφιεσο-θξάηνπο) αιιά θαη ηνλ 

ηδενινγηθφ πξφδξνκν κηαο άιιεο (ηεο ειιεληζηηθήο κνλαξρίαο)
122

.                                                                                

Χζηφζν, ε δηαηχπσζε «ηελ εὔλνηαλ …δηαθπιάηηεηλ» (πξβ. Φίιηππνο §76) 

παξαπέκπεη ζηελ επίζεκε γιψζζα ηεο πφιεο, είλαη ε ζηαζεξή δηαηχπσζε πνπ απαληά 

ζε ηηκεηηθά ςεθίζκαηα, φηαλ θάπνηνο επαηλείηαη γηα ηελ εχλνηα ηνπ πξνο ηελ πφιε. 

Απηφ είλαη ζεκαληηθφ, θαζψο απνδεηθλχεη φηη ν Ηζνθξάηεο δελ απνκαθξχλεηαη απφ 

ηηο ζηαζεξέο αμίεο ηεο πφιεσο-θξάηνπο, αιιά ηνπο δίλεη λέα θαηεχζπλζε ζην πιαίζην 

ηεο παλειιήληαο θνηλφηεηαο
123

.   

3.6 ρέζε ξεηνξηθήο ηέρλεο  Ιζνθξάηε - Αξηζηνηέιε 

 Ζ ξεηνξηθή είρε ηνλ 4
ν
 αη. π.Υ., παξά ηε θηινζνθηθή θξηηηθή, ηεξάζηηα απήρεζε θαη 

ε αλάπηπμε ηεο ζρνιήο ηνπ Ηζνθξάηε δελ άθεζε αδηάθνξν ηνλ Αξηζηνηέιε, ν νπνίνο 

κάιηζηα παξσδψληαο έλαλ ζηίρν απφ ηνλ Φηινθηήηε ηνπ Δπξηπίδε , δειψλεη «είλαη 

αηζρξφ λα ζησπά θαλείο θαη λα αθήλεη ηνλ Ηζνθξάηε λα νκηιεί».                             

Απφ ηελ άιιε ην γεγνλφο φηη ν Αξηζηνηέιεο ζηε Ρεηνξηθή ηνπ αληιεί ηα πεξηζζφηεξα 

πθνινγηθά παξαδείγκαηα απφ ην Ηζνθξάηεην έξγν, ζπλεγνξεί ππέξ ηεο αλαγλψξηζεο 

ηνπ Ηζνθξάηε σο θνξπθαίνπ ρεηξηζηή ηνπ έληερλνπ πεδνχ ιφγνπ. Γεδνκέλεο, 

επηπιένλ, ηεο εζηθήο δηάζηαζεο ηεο Ηζνθξάηεηαο ξεηνξηθήο αιιά θαη ηεο πξαθηηθήο 

δηάζηαζεο ηεο Ρεηνξηθήο ηνπ Αξηζηνηέιε, δελ επηηξέπνληαη ζήκεξα κνλνζήκαληεο 

πξνζεγγίζεηο. Ο Αξηζηνηέιεο είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηελ Ηζνθξαηηθή ηερληθή ησλ 

ξεηνξηθψλ εγθηβσηηζκέλσλ εγθσκίσλ, ιέεη ραξαθηεξηζηηθά πσο «ζηνπο 

επηδεηθηηθνχο ιφγνπο πξέπεη θαλείο λα δηαλζίδεη ηνλ ιφγν ηνπ κε επαίλνπο, φπσο 

θάλεη ν Ηζνθξάηεο· γηαηί φιν θαη θάπνην πξφζσπν εηζάγεη» 
124

 . Ο Ηζνθξάηεο 
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ζεψξεζε φηη ε πξνζέγγηζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ζπζηεκαηνπνίεζεο ηνπ 

Αξηζηνηέιε δελ ήηαλ ρξήζηκε κέζνδνο γηα πξνρσξεκέλε κειέηε, αλ θαη είδε ηελ αμία 

ηνπ σο πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην. πσο δείρλεη ε δπζθνιία ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ιφγσλ ηνπ Ηζνθξάηε, ν ίδηνο δελ πξνζππέγξαςε ηελ θιηληθή πξνζέγγηζε 
125

 ηνπ 

Αξηζηνηέιε ζηελ αλάιπζε ησλ ιφγσλ φπσο θαηαδεηθλχεηαη ζην πξψην βηβιίν ηεο 

Ρεηνξηθήο.  χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη έλαο δηαρσξηζκφο 

κεηαμχ κηαο Ηζνθξαηηθήο παξάδνζεο ζηελ θιαζζηθή ξεηνξηθή, πξνο ηελ νπνία 

αληηπαξαβάιιεηαη κηα Αξηζηνηειηθή παξάδνζε. Τπ’ απηήλ ηελ έλλνηα ε Ηζνθξαηηθή 

παξάδνζε δίλεη έκθαζε ζηε γξαπηή παξά ζηελ πξνθνξηθή δηαπξαγκάηεπζε, ζηνλ 

επηδεηθηηθφ παξά ζηνλ ζπκβνπιεπηηθφ ή ζην δηθαληθφ ιφγν, ζην χθνο παξά ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία, ζηε δηεχξπλζε θαη ζηελ άκβιπλζε παξά ζηε ζθξηγειφηεηα. Απηή 

ε  δηάθξηζε πξνέξρεηαη ζπγθεθξηκέλα απφ έλα ρσξίν ζην ιφγν ηνπ Κηθέξσλα Πεξί 

επξέζεσο (2.8), φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα δχν «νηθνγέλεηεο» δαζθάισλ ζηελ πεξίνδν 

κεηά ηνλ Ηζνθξάηε θαη ηνλ Αξηζηνηέιε, απφ ηηο νπνίεο ε κία ελδηαθεξφηαλ θπξίσο γηα 

ηε θηινζνθία, αιιά έδηλε θάπνηα πξνζνρή θαη ζηε ξεηνξηθή, ελψ ε άιιε ήηαλ 

αθνζησκέλε απνθιεηζηηθά ζην ελδηαθέξνλ ηνπ ιφγνπ
126

.                                                                                        

Οη δχν άλδξεο εξγάζηεθαλ ζε κηα επνρή πλεπκαηηθήο κεηάβαζεο. Ο Αξηζηνηέιεο 

εμέηαζε ηελ επηζηεκνληθή ζπζηεκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ είρε πξηλ 

απφ απηφλ. Ο Ηζνθξάηεο πνιέκεζε ελαληίνλ απηήο ηεο ζπζηεκαηνπνίεζεο. Ίζσο 

ζηνρεχεη ζηνλ Αξηζηνηέιε θαη ζηηο δηαιέμεηο ηνπ φηαλ επηθξίλεη εθείλνπο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηε ξεηνξηθή σο κηα «δηαηαγκέλε ηέρλε»
127

. Αλεμάξηεηα απφ ηηο 

φπνηεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ Ηζνθξαηηθή θαη ηελ Αξηζηνηειηθή ζεσξία πεξί 

θηινζνθίαο θαη ξεηνξηθήο ή ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ζρνιψλ ηνπο, ν 

Αξηζηνηέιεο αλαγλσξίδεη ζηνλ Ηζνθξάηε ηνλ εμαίξεην δεμηνηέρλε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

θαη ηελ ηδηαίηεξε ζπκβνιή ηνπ ζηελ εμέιημε ηνπ ξεηνξηθνχ χθνπο, ηδίσο ηνπ 

επηδεηθηηθνχ. Μάιηζηα, ζηελ πεξηπαηεηηθή παξάδνζε πθνινγηθφ πξφηππν ππήξμε ν 

Ηζνθξάηεο
128

.Ο Αξηζηνηέιεο ππνζηεξίδεη φηη ν ξήηνξαο πξέπεη λα εκθαλίδεηαη κέζσ 

ηνπ ξεηνξηθνχ ιφγνπ σο επηεηθήο , φρη κέζσ ηνπ πξφηεξνπ βίνπ
129

. Ο Αξηζηνηέιεο 

επηζπκεί ηε ξεηνξηθή ηέρλε απηάξθε, δηαρσξηζκέλε απφ ηε ζπλνιηθή θνηλσληθή 

παξνπζία ηνπ ξήηνξα. Ο Ηζνθξάηεο ζπλδέεη ηε ξεηνξηθή θαηάξηηζε κε ηε δεκηνπξγία 

ηνπ  θαινῦ θἀγαζνῦ ζε φιεο ηνπ ηηο εθδειψζεηο, κε ηε δηακφξθσζε ηνπ πνιηηηθά 

ελεξγνχ πνιίηε κέζα ζηελ αζελατθή δεκνθξαηία. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ε επίδξαζε ηεο 

θαιήο θήκεο δελ πεξηνξίδεηαη ζηνλ ξεηνξηθφ ιφγν, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηηο 

πξάμεηο (§280) 
130

. ε κηα δξακαηηθή παξέθβαζε ζηνλ Πεξί Αληηδόζεσο (§§101-139) 

ν Ηζνθξάηεο ζπληάζζεη έλα απνινγεηηθφ εγθψκην ζηνλ Αζελαίν ζηξαηεγφ θαη 
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αγαπεκέλν ηνπ καζεηή, ν νπνίνο είρε ηε θπζηθή ηθαλφηεηα λα γίλεη θαιφο θἀγαζφο 

(§138), λα αλαδεηρζεί δειαδή γηα ράξε ηεο παηξίδαο ηνπ θαη ηεο Διιάδαο ζε ἀγαζφλ 

ζηξαηεγφλ θαη θξφληκνλ (§117), αιιά δελ ήηαλ ζε ζέζε λα θεξδίζεη ηελ εχλνηα ησλ 

ζπκπνιηηψλ ηνπ θαη ησλ ξεηφξσλ πνπ έβαιιαλ ελαληίνλ ηνπ. Ο Ηζνθξάηεο είλαη 

ππεξήθαλνο γηα ηηο επηηπρίεο ηνπ καζεηή ηνπ, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηηο δηαλνεηηθέο 

ηνπ ηθαλφηεηεο θαη ζηελ ηζνθξαηηθή ηνπ παηδεία
131

.  Οη ελέξγεηεο ελφο αλζξψπνπ 

εμαξηψληαη επίζεο απφ ηελ θξίζε ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπ θαη ε θαιή θήκε ηνπ πνιίηε 

έρεη  ηελ ίδηα ζεκαζία γηα ηελ πνιηηηθή δσή πνπ έρεη γηα ηελ επίηεπμε ηεο πεηζνχο ε 

θαιή θήκε ηνπ ξήηνξα. Γελ είλαη ηπραίν φηη ζηνλ Πεξί Αληηδόζεσο §§281-285 

ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ηεο πιενλεμίαο , έξρεηαη ζην πξνζθήλην κφλν ν πνιηηηθφο 

άλδξαο, ε ξεηνξηθή ηίζεηαη πιένλ ζην πεξηζψξην. Δπνκέλσο, ν Ηζνθξάηεο απνδίδεη 

ζηελ εχλνηα ηεο θνηλήο γλψκεο κηα ηεξάζηηα δχλακε, ε νπνία είλαη ζε ζέζε λα 

μεπεξάζεη θαη ηελ ίδηα ηελ αιήζεηα (§134 ἡ γὰξ εὔλνηα πάληαο νὕησ δηαηίζεζηλ). 

πλδέεη ινηπφλ ηε ξεηνξηθή θαηάξηηζε κε ηε δεκηνπξγία ηνπ θαινύ θαγαζνύ   ζε φιεο 

ηνπ ηηο εθδειψζεηο, κε ηε δηακφξθσζε ηνπ πνιηηηθά ελεξγνχ πνιίηε κέζα ζηελ 

Αζελατθή Γεκνθξαηία
132

 . Δίλαη θαλεξφ φηη ν Ηζνθξάηεο επηρεηξεί εδψ 

δηαπαηδαγσγήζεη ην αθξναηήξην ηνπ, λα δηαπιάζεη ηελ θνηλή γλψκε, εληάζζνληαο 

ζηε ξεηνξηθή ηνπ παηδεία κηα θαη’ εμνρήλ ακθηζβεηνχκελε αηνκηθή αληαγσληζηηθή 

αμία
133

.  Μάιηζηα, παξαδέρεηαη φηη απηφ ην ζέκα ηνπ δεκηνπξγεί ηηο κεγαιχηεξεο 

δπζθνιίεο (πξβ. §281 πιενλεμίαλ.... δπζρεξέζηαηνλ ηλ ῥεζέλησλ). Ζ αιεζηλή 

πιενλεμία ραξαθηεξίδεη ηνπο επζεβείο έλαληη ησλ ζεψλ θαη ηνπο δίθαηνπο έλαληη ησλ 

ζπλαλζξψπσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηθξαζηηθή απφδνζε ηνπ θαλφλα ησλ δχν αξεηψλ  

νζίσο θαη δηθαίσο (πξβ. §321). Ο Ηζνθξάηεο δηαηείλεηαη φηη έρεη αληηζηξαθεί ε 

ζπλήζεο ζεκαζία ησλ ιέμεσλ, εθφζνλ θάπνηνη ζεσξνχλ φηη, φζνη δηαπξάηηνπλ 

αμηφπνηλεο πξάμεηο κε κηθξέο απνιαβέο, αζρέησο ηεο θαθήο θήκεο, είλαη 

πιενλεθηηθνί, θαη φρη νη επζεβέζηαηνη έλαληη ησλ ζεψλ θαη φζνη  ζπλαλαζηξέθνληαη 

άξηζηα ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο (§§283-284). Με ηελ έλλνηα πιενλεμία ν Ηζνθξάηεο 

δηθαηνινγεί ηελ επηζπκία γηα επηηπρία θαη ππεξνρή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή ζα 

θηλείηαη ζην πιαίζην ηεο δηθαηνζχλεο ꞉  «ηνὺο ὁζησηάηνπο θαὶ δηθαηνηάηνπο, νἳ πεξὶ 

ηλ ἀγαζλ ἀιι᾽ νὐ ηλ θαθλ πιενλεθηνῦζη».  Ο Ηζνθξάηεο ζηξέθεηαη, έηζη, 

ελαληίνλ ηεο ζνθηζηηθήο ηαχηηζεο ηνπ δηθαίνπ κε ην ζπκθέξνλ ηνπ ηζρπξφηεξνπ (πξβ. 

Πιαη.. Πνι. 338c ꞉ ηὸ ηνῦ θξείηηνλνο θῂο ζπκθέξνλ δίθαηνλ εἶλαη ). Δίλαη κηα 

δηαθνξεηηθή αληίιεςε έλαληη ηεο αθξαίαο ζέζεο ηνπ ζνθηζηή Καιιηθιή ζηνλ 

πιαησληθφ Γνξγία, ν νπνίνο πξνπαγαλδίδεη ηελ ππεξνρή ησλ ηζρπξφηεξσλ έλαληη ησλ 

αδπλάησλ (483d, 491d), ρσξίο λα ηνπο απνδίδεη θακία εζηθή αμία. Αληίζεηα, είλαη ε 

αλαλδξία πνιιψλ αλζξψπσλ, ε νπνία επαηλεί ηε ζσθξνζχλε θαη ηε δηθαηνζχλε (492a 
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θ.ε.). Ο Ηζνθξάηεο πξνζεγγίδεη, αληηζέησο, ηε ζσθξαηηθή ζέζε φηη θάπνηνο πξέπεη λα 

δηνηθεί ην θξάηνο θαη ηελ νηθία ηνπ κε ζσθξνζχλε θαη δηθαηνζχλε
134

.   

Δθείλν, σζηφζν, πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ αξηζηνηειηθή κνξθή απφ ηηο ηζνθξαηηθέο ηδέεο 

είλαη ε απηάξθεηα ηεο. Ζ θαινθαγαζία ηνπ αξηζηνηειηθνχ  κεγαινςύρνπ  δελ 

εμαξηάηαη απφ ηελ θξίζε ησλ ζπλαλζξψπσλ  ηνπ νχηε απφ ηελ πνιηηηθή θαη 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Δπεηδή γη’απηφλ ηφζν ε ηηκή φζν θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

εμσηεξηθφ αγαζφ είλαη αζήκαλην, δίλεη ηελ εληχπσζε ηνπ ππεξφπηνπ (πξβ. Ηζ. Νηθ. 

1124a  20). Λφγσ ηεο νξζφηεηαο ησλ απνθάζεσλ ηνπ πεξηθξνλεί ηνπο άιινπο. 

 

3.7. Ιζνθξάηεο θαη Πνίεζε  

 Ζ ξεηνξηθή είλαη κηα ιέμε, πνηεηηθή δεκηνπξγία. πσο νη ζνθηζηέο αηζζάλνληαη φηη 

απνηεινχλ ηνπο γλήζηνπο δηαδφρνπο ησλ πνηεηψλ θαη φηη έρνπλ κεηαθέξεη ζηνλ πεδφ 

ιφγν ηα ινγνηερληθά είδε εθείλσλ, έηζη θαη ν Ηζνθξάηεο είλαη βέβαηνο φηη ζπλερίδεη 

ην έξγν ησλ πνηεηψλ θαη αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν, ηνλ νπνίν εθείλνη είραλ 

δηαδξακαηίζεη ζηελ δσή ηνπ έζλνπο. Βέβαηα, ν Ηζνθξάηεο κέζα ζηα έξγα ηνπ δελ 

αληηκεηψπηζε κε ηδηαίηεξε ζπκπάζεηα ηελ πνίεζε ή ηελ κνπζηθή.                                 

Ζ απφζηαζε πνπ ηεξεί ν Ηζνθξάηεο απφ ηηο δχν ηέρλεο κπνξεί επίζεο λα απνδνζεί 

ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα κε ηελ νπνία ηηο  αληηκεηψπηδε , θξίλνληαο πσο ε 

θαιιηέξγεηα ηνπ πεδνχ ιφγνπ απνθέξεη εμίζνπ έληερλα κε ηα πνηεηηθά
135

. Ζ ζχγθξηζε 

ηεο ξεηνξηθήο πξνο ηελ πνίεζε είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα επθπή παξαηήξεζε, 

θάηη ην νπνίν ζηνπο ιφγνπο ηνπ  Ηζνθξάηε  βιέπνπκε ζπλερψο ηελ επίδξαζε απηήο 

ηεο άπνςεο. πγθεθξηκέλα, ην εγθψκην ησλ κεγάισλ αλδξψλ έρεη γξαθεί θαηά  ην 

πξφηππν ηνπ χκλνπ, ν πξνηξεπηηθφο ιφγνο αθνινπζεί ηα πξφηππα ηεο παξαηλεηηθήο 

ειεγείαο θαη ηνπ δηδαθηηθνχ έπνπο, ζε απηά, αθφκε νη ηδέεο ηνπ Ηζνθξάηε 

αθνινπζνχλ ηελ παξάδνζε ησλ αληίζηνηρσλ πνηεηηθψλ εηδψλ
136

. Παξάιιεια, ζηνλ 

ιφγν ηνπ Πξνο Νηθνθιέα §43 ν Ηζνθξάηεο κλεκνλεχεη επαηλεηηθά ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ 

ξφιν ησλ πνηεηψλ ηνπ παξειζφληνο Θενγλή, Ζζηφδνπ θαη Φσθπιίδε. Απηφλ ηνλ ξφιν 

ελφο πλεπκαηηθνχ θαζνδεγεηή αθνινπζεί κε απφιπηε ζπλέπεηα ν Ηζνθξάηεο, ζρεδφλ 

ζε θάζε ιφγν ηνπ, είηε απεπζχλεηαη ζε απινχο καζεηέο, είηε ζε κνλάξρεο, είηε ζε 

πνιηηηθέο θνηλφηεηεο. Σν παξάδεηγκα είλαη ηφζν θεληξηθφ ζηελ ηζνθξαηηθή ηδενινγία-

δελ πξφθεηηαη γηα απιφ ξεηνξηθφ ηφπν-, ψζηε ν Ηζνθξάηεο κνξθνπνηεί, κεηαηξέπεη 

ζπζηεκαηηθά ηνπο ιφγνπο ηνπ ζε παηδαγσγηθά παξαδείγκαηα κε παξαηλεηηθφ ζθνπφ, 

αλάινγν ησλ ππνζεθψλ ησλ πνηεηψλ ηνπ παξειζφληνο
137

.  Ο ιφγνο Πξνο Νηθνθιέα, 

απνηειεί εζηθή παξαίλεζε πξνο ηνλ καζεηή ηνπ Ηζνθξάηε Νηθνθιή
138

  γηα ην πψο δεί 

βαζηιεχεηλ
139

, είλαη ελδεηθηηθφο ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ηεο επνρήο ζρεηηθά κε ηε 
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δηδαζθαιία ηεο αξεηήο θαη ηεο πξαθηηθήο παηδείαο πνπ πξνζέθεξε ν Ηζνθξάηεο
140

. O 

ιφγνο απηφο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ δηθή καο νπηηθή, θαζψο απνηειεί ηδαληθή 

πεξίπησζε γηα ηε κειέηε ηεο ζπλέρηζεο ησλ αξρατθψλ εζηθψλ αμηψλ ή ηεο 

κεηάπιαζεο ηνπο ζηα ήζε ηεο θιαζζηθήο επνρήο, θαζψο ζπλδπάδνπλ δχν 

απνθιεηζηηθέο, κέρξη ηφηε, ιεηηνπξγίεο ηεο πνίεζεο, ηνλ αἶλν (έπαηλνο θαη παξαίλεζε) 

θαη ηνλ χκλν ηεο αξεηήο θαη ησλ πξάμεσλ ησλ αγαζψλ.   

Ζ αμία ηεο πνηήζεσο ινηπφλ θαηά ηνλ Ηζνθξάηε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  

αλαπηχζζεηαη  ζηηο §§40-53 (Πξνο Νηθνθιέα),  θαη βξίζθεηαη ζηελ επηιεθηηθή ρξήζε 

ηεο. Ζ δηάξζξσζε ηνπ ηκήκαηνο (§§40-53) μεθηλά κε δχν παξαγξάθνπο (40-41) ζηηο 

νπνίεο επηζεκαίλεηαη φηη ν ιφγνο δελ αλήθεη ζην είδνο πνπ απαηηεί θαηλνηνκία θαη 

λεσηεξηθφηεηα. Αληίζεηα, απαηηεί ζπλδπαζκφ θαη επηινγή ησλ απνθζεγκάησλ ηεο 

ζπιινγηθήο ζνθίαο θαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε δηαηχπσζε. Οη επφκελεο ηξεηο 

παξάγξαθνη (42-44), φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, αλαθέξνληαη ζηε γλσκνινγηθή  

πνίεζε ηνπ Ζζηφδνπ, ηνπ Θενγλή θαη ηνπ Φσθπιίδε θαη ζηελ αμία ηνπο σο 

ζπκβνχισλ ζηε δσή. ηε ζπλέρεηα, (§§ 45-49) επηζεκαίλεηαη φηη, παξφιν πνπ απηή ε 

πνίεζε είλαη σθέιηκε, ε θχζε ησλ αλζξψπσλ είλαη ηέηνηα πνπ πξνηηκά ηνπο 

επράξηζηνπο ιφγνπο.                                                                                                 

κσο ν Ηζνθξάηεο πξνηηκά ην είδνο ηεο γλσκνινγηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο πνίεζεο 

θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ δηδαγκάησλ ησλ πνηεηψλ ζε πεδφ ιφγν, επεηδή απεπζχλεηαη ζε 

έλα βαζηιηά, ηνπ νπνίνπ ε ζπκπεξηθνξά φπσο πξναλαθέξζεθε, πξέπεη λα 

δηαρσξίδεηαη απφ ηηο επηζπκίεο θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ πιήζνπο (§§ 50-53).  

πκπεξαζκαηηθά, ν Ηζνθξάηεο αλαγλσξίδεη ηε γνεηεία πνπ αζθεί ε επηθή θαη ηξαγηθή 

πνίεζε. Σνλίδεη σζηφζν φηη ν βαζηιηάο πξέπεη λα μερσξίδεη απφ ην πιήζνο. Γηα απηφλ 

νη ζχκβνπινη είλαη αθφκε πην ρξήζηκνη απφ ηνπο πνηεηέο, γηαηί είλαη απνκνλσκέλνο 

θνηλσληθά θαη ε πεγή ζνθίαο ηνπ πξέπεη λα είλαη νη θξόληκνη ζύκβνπινη. Τπνλνεί φηη 

ν ίδηνο είλαη αγαζφο ζχκβνπινο, ζπκίδεη ηε θξφλεζε θαη ηε γλψζε ηνπ πνπ ηνπ 

επηηξέπνπλ λα ρξεζηκνπνηεί ην ηζηνξηθφ θαη κπζηθφ παξειζφλ, ηα δηδάγκαηα ησλ 

πνηεηψλ , ψζηε λα δίλεη θαηάιιειεο ζπκβνπιέο, φπσο αθξηβψο είρε ζπκβνπιεχζεη θαη 

ηνλ Νηθνθιή (§35) θαη φπσο έθαλαλ νη αγαζνί νκεξηθνί αγνξεηέο. Οη ζπκβνπιέο ηνπ  

Ηζνθξάηε επαλαιακβάλνπλ ηα εζηθά δηδάγκαηα πνπ είλαη ήδε γλσζηά ζηνλ Νηθνθιή. 

Ο παξαηλεηηθφο ιφγνο δελ ρξεηάδεηαη πξσηνηππία θαη λεσηεξηζκφ, αιιά πξέπεη λα 

ζπγθεληξψλεη ηηο δηεζπαξκέλεο ηδέεο θαη λα ηηο δηαηππψλεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα. 

Δδψ, αληηζηξέθεηαη ν ηφπνο ηεο δπζθνιίαο επηλφεζεο λέσλ ζεκάησλ πνπ απαζρνιεί 

ηνλ πνηεηή (πξβ. Πίλδ. Νεκεφληθνο 8.19-22)  θαη ελδερνκέλσο κλεκνλεχεηαη θαη ε 

πηλδαξηθή ηδέα φηη, φηαλ κηιά θάπνηνο θαηά θαηξφλ, ζπγθεληξψλεη πνιιά λνήκαηα ζε 

ιίγα ιφγηα
141

 . Ζ ηδέα φηη νη ζπκβνπιέο ηνπ Ηζνθξάηε απερνχλ ηα παξαδνζηαθά 

δηδάγκαηα επαλαιακβάλεηαη ζηνπο ιφγνπο ηνπ θαη ηνλ ζπλδέεη κε ηελ παξάδνζε ησλ 

ζνθψλ αγνξεηψλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ πνηεηψλ.  
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πσο πξναλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα κε ην χθνο ηνπ ιφγνπ ηνπ Ηζνθξάηε, ν ίδηνο 

ζεσξεί φηη ε πνίεζε εμαηηίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ κέηξνπ ηεο ππεξηεξεί έλαληη 

ηεο πεδνγξαθίαο. Ζ ηδέα ελφο πνηεηηθνχ πεδνχ ιφγνπ πθίζηαηαη ήδε απφ ηελ επνρή 

ηνπ Γνξγία, ν νπνίνο εληππσζίαζε ηνπο Αζελαίνπο ην 427π.Υ., φκσο ηνλ 4
ν
 αη. π.Υ. 

νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ πνίεζε θαη ηελ πεδνγξαθία θξίλνληαη ζεκαληηθέο.      

ζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ησλ ιέμεσλ
142

, ην ηζνθξάηεην έξγν απέρεη εμίζνπ θαη απφ ηνλ 

δηαιεθηηθφ ιφγν θαη απφ ηελ πνηεηηθή έθθξαζε 
143

. Ο δηαιεθηηθφο ιφγνο είλαη αξθεηά 

γεληθφινγνο θαη δελ ηνικά λα ζίμεη ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ θνηλή γλψκε, 

κε ην πξφζρεκα ηεο επηζηήκεο, απνκνλψλεηαη απφ ηελ αιεζηλή θαηάζηαζε θαη δελ 

μέξεη λα πιάζεη «πξνζσπηθφηεηεο»· ελψ ε πνηεηηθή έθθξαζε είλαη πην θνληά ζην 

ζπκβάλ, ζηελ πξάμε, αληηκεησπίδεη φκσο αλάιαθξα ηα πην ζνβαξά δεηήκαηα , 

αξθείηαη ζην εχθνιν θαη δελ δηζηάδεη λα δηαζηξεβιψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα.          

Να ζεκεησζεί, φηη ν Ηζνθξάηεο, παξά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ γηα ηελ ππεξνρή ηεο 

πνίεζεο έλαληη ηνπ πεδνχ ιφγνπ, επηρεηξεί παξάιιεια λα ηελ απνδπλακψζεη ηφζν 

ζην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα φζν θαη ζην πεξηερφκελν. Έηζη, απνδίδεη ην ςπρνινγηθφ 

πιενλέθηεκα ζηελ πνίεζε, ε νπνία κφλν κε ηνλ ξπζκφ θαη ην κέηξν ππεξηεξεί ηεο 

πεδνγξαθίαο, αθφκε θαη αλ πζηεξεί σο πξνο ην χθνο θαη ην πεξηερφκελν
144

.  

Δπηπιένλ, ν Ηζνθξάηεο αλαγλσξίδεη, φηη ε πνίεζε δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί 

αζπλήζηζηεο ιέμεηο , λενινγηζκνχο, κεηαθνξέο θαη θάζε άιιν κέζν αηζζεηηθνχ 

εληππσζηαζκνχ. ε αληίζεζε κε ηα πνηεηηθά πθνινγηθά ζηνιίδηα, ν πεδφο ιφγνο 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ αθξηβή ζρέζε ιέμεσλ θαη δηαλνεκάησλ.  Οη «παλειιήληνη θαη 

πνιηηηθνί ιφγνη», ηα «εγθψκηα» θαη νη «παξαηλέζεηο» δείρλνπλ ελδηαθέξνλ, φπσο θαη 

ε πνίεζε, γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ γίγλεζζαη· πςψλνληαη φκσο θαη πέξα απφ ην 

γξαθηθφ θαη επηρεηξνχλ λα εμαγάγνπλ απφ ηα γεγνλφηα αξρέο ζπγθεθξηκέλεο 

δξάζεο
145

. Δπηζεκαίλεη ινηπφλ ν ξήηνξαο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ πνηεηηθνχ θαη πεδνχ 

ιφγνπ (Δπαγόξαο §§8-11), επελδχεη εληνχηνηο ζηελ πξνζέγγηζε πεδνχ θαη πνηεηηθνχ , 

έηζη ψζηε ν επηδεηθηηθφο ιφγνο λα ππεξβαίλεη ην επίπεδν  χθνπο ηνπ δηθαληθνχ 
146

 .  

κσο, ην γεγνλφο φηη ε πνίεζε καγεχεη ηνπο αθξναηέο (πξβ. Δπαγόξα §10) ζρεηίδεηαη 

κε ην ςπραγσγεῖλ ηνπ ἀθνχνληαο· πίζσ απφ ηε θξάζε δηαθξίλεηαη ε ιεπηή εηξσλεία 

ηνπ Ηζνθξάηε, θαζψο ην αηζζεηηθφ θάιινο ηεο πνίεζεο δελ ζπλάδεη θαη’ αλάγθελ κε 

έλα ρξήζηκν πεξηερφκελν, αιιά απνζθνπεί απιά θαη κφλν ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

αθξναηεξίνπ. ηνλ  Πξνο Νηθνθιέα §§48-49 ν Ηζνθξάηεο δηαηείλεηαη φηη, φπνηνο 

επηζπκεί λα ελζνπζηάζεη ηνπο πνιινχο, πξέπεη λα αλαδεηήζεη φρη ηνπο πην σθέιηκνπο 

αιιά ηνπο πην κπζψδεηο ιφγνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε ζρέζε πξνο ηελ 

θνηλσληθή ζέζε θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ ξήηνξα ε παξαιιειία κε ηνλ πνηεηή είλαη 

θαζνξηζηηθή. Σν λέν απηφ επάγγεικα ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε θάηη παξαδεδνκέλν 

θαη ζεκειησκέλν, λα αληιεί απφ εθείλν ηα κέηξα ηνπ.                                              

Έηζη, ην παηδεπηηθφ πλεχκα πνπ εκπλέεη ηελ ξεηνξηθή ηνπ Ηζνθξάηε αθνινπζεί ην 
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παηδεπηηθφ θξφλεκα ησλ παιαηψλ πνηεηψλ. Αιιά ε δηαδνρή ηεο πνίεζεο θαη ηεο 

ξεηνξηθήο ζηνλ ζξφλν ηνπ πλεχκαηνο παξακέλεη έλα ζεκαληηθφ πλεπκαηηθφ γεγνλφο, 

ην νπνίν νινθιεξψλεηαη κε ηελ άλνδν ηεο ξεηνξηθήο ζε ζέζε κνξθσηηθήο δχλακεο 

θαη ε κεηαγελέζηεξε ειιεληθή πνίεζε είλαη ηέθλν ηεο ξεηνξηθήο
147

 .                        

Έλ ηέιεη, ε θνξχθσζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πνίεζεο δελ θαηαιήγεη ζηελ 

παξαίηεζε ηνπ Ηζνθξάηε, αιιά ζηνλ ζπλαγσληζκφ κε απηήλ θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο 

λένπ είδνπο πεδνχ ιφγνπ, ηνπ εγθσκίνπ ζε ζχγρξνλεο ηζηνξηθέο πξνζσπηθφηεηεο
148

 

(π.ρ. Δπαγφξαο). Μάιηζηα, ζηνλ ιφγν Καηά ησλ νθηζηώλ §16  ν Ηζνθξάηεο 

ρξεζηκνπνηεί παξφκνηα νξνινγία, γηα λα θέξεη θνληά ξεηνξηθή θαη πνίεζε « ἔηη δὲ 

ηλ θαηξλ κὴ δηακαξηεῖλ, ἀιιὰ θαὶ ηνῖο ἐλζπκήκαζη πξεπφλησο ὅινλ ηὸλ ιφγνλ 

θαηαπνηθῖιαη θαὶ ηνῖο ὀλφκαζηλ εὐξχζκσο θαὶ κνπζηθο εἰπεῖλ». πσο παξαηεξεί ν 

Γηνλχζηνο ν Αιηθαξλαζζέαο (Γεκνζζ. 4) ν Ηζνθξάηεο δελ ρξεζηκνπνίεζε πνηεηηθφ 

ιεμηιφγην, φκσο κηκήζεθε ην πεξηερφκελν, ηηο αμίεο θαη ην δηδαθηηζκφ ηεο πνίεζεο
149

.  

3.8. Ρεηνξηθή θαη Μύζνο  

 Χο πξνο ηελ ζηάζε ηνπ Ηζνθξάηε πξνο ηνλ κχζν είλαη ηδηαίηεξε. Αλαιπηηθφηεξα, ε 

ζηάζε ηνπ ξήηνξα απέλαληη ζην κπζηθφ παξειζφλ είλαη επηιεθηηθή θαη εξκελεπηηθή ꞉ 

επηιέγεη ηα ζηνηρεία απφ ηηο ππνζέζεηο ησλ θεηκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε 

ηνπο παηδαγσγηθνχο θαη πνιηηηθνχο ηνπ ζηφρνπο θαη ηα εξκελεχεη θαηά ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα πξνβάιεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ηδέεο ζε απηά. Αο ζεκεησζεί φηη ν ξήηνξαο 

ζπλερίδεη ηελ θξηηηθή πνπ μεθίλεζε ηνλ 6ν αη. π.Υ. ηδηαίηεξα κε ηνλ Ξελνθάλε, ν 

νπνίνο θαηεγφξεζε ηνλ κεξν θαη ηνλ Ζζίνδν γηα ηα αλζξψπηλα εζηθά παξαπηψκαηα 

πνπ απέδσζαλ ζηνπο ζενχο, φπσο θινπέο, κνηρείεο θαη απάηεο, φπσο βιέπνπκε ζην 

παξαθάησ ρσξίν ( πξβ. Βνχζηξηο §§38-39) «Κινπαί, κνηρεῖαη, παξ᾽ ἀλζξψπνηο 

ζεηείαο, παίδσλ βξψζεηο, παηέξσλ ἐθηνκαί , κεηέξσλ δεζκνί» είλαη κεξηθέο απφ ηηο 

αλφζηεο πξάμεηο πνπ απέδσζαλ νη πνηεηέο ζηνπο ζενχο . Έλ ζπλερεία ηνπ θεηκέλνπ  

§§40-41 εθθξάδεηαη ε ζξεζθεπηηθή πεπνίζεζε ηνπ Ηζνθξάηε φηη ηέηνηνη ιφγνη δελ 

είλαη άμηνη κίκεζεο· αληίζεηα, ηφζν νη ζενί φζν θαη νη απφγνλνη ηνπο είλαη εζηθψο 

άκεκπηνη « ὥζη᾽ ἢλ ζσθξνλκελ νὐ κηκεζφκεζα ηνὺο ιφγνπο ηνὺο ἐθείλσλ, νὐδὲ 

πεξὶ κὲλ ηῆο πξὸο ἀιιήινπο θαθεγνξίαο λνκνζεηήζνκελ, ηῆο δ᾽ εἰο ηνὺο ζενὺο 

παξξεζίαο ὀιηγσξήζνκελ, ἀιιὰ θπιαμφκεζα θαὶ λνκηνῦκελ ὁκνίσο ἀζεβεῖλ ηνχο ηε 

ιέγνληαο ηὰ ηνηαῦηα θαὶ ηνὺο πηζηεχνληαο αὐηνῖο. ἐγὼ κὲλ νὖλ νὐρ ὅπσο ηνὺο ζενχο, 

ἀιι᾽ νὐδὲ ηνὺο ἐμ ἐθείλσλ γεγνλφηαο νὐδεκηᾶο ἡγνῦκαη θαθίαο κεηαζρεῖλ, ἀιι᾽ 

αὐηνχο ηε πάζαο ἔρνληαο ηὰο ἀξεηὰο θῦλαη θαὶ ηνῖο ἄιινηο ηλ θαιιίζησλ 

ἐπηηεδεπκάησλ ἡγεκφλαο θαὶ δηδαζθάινπο γεγελῆζζαη. θαὶ γὰξ ἄινγνλ, εἰ ηῆο κὲλ 

ἡκεηέξαο εὐπαηδίαο εἰο ηνὺο ζενὺο ηὴλ αἰηίαλ ἀλαθέξνκελ, ηῆο δὲ ζθεηέξαο αὐηλ 

κεδὲλ αὐηνὺο θξνληίδεηλ λνκίδνηκελ» .                                                                          

Ζ αξρή γίλεηαη κε ηνλ ιφγν Βνύζπξηο 
150

, φπνπ ν Ηζνθξάηεο ζπληζηά λα 

ρξεζηκνπνηείηαη επηιεθηηθά ε κπζνινγία, ελψ ζηνλ Παλαζελατθό 
151

, πξναζπίδεηαη ην 
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δηθαίσκα λα επηιέγεη κεηαμχ ησλ αληηιεγνκέλσλ παξαδφζεσλ φπνηα εμππεξεηεί 

θαιχηεξα ηελ ππνζηήξημε ησλ εθάζηνηε ζέζεσλ ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζηνλ Παλεγπξηθό 
152

, φπνπ ν Ηζνθξάηεο παξαδερφηαλ φηη ν 

Θεζεχο θίλεζε πφιεκν ελαληίνλ ησλ Θεβαίσλ γηα λα ηνπο αλαγθάζεη λα παξαδψζνπλ 

ηνπο ζθνησκέλνπο Αξγείνπο αξρεγνχο πνπ έπεζαλ κπξνζηά ζηελ Καδκεία. ηνλ 

Παλαζελατθό
153

, φκσο, ηζρπξίζηεθε φηη νη Θεβαίνη απιά ππνρψξεζαλ  ζε ζρεηηθφ 

αζελατθφ αίηεκα. Ο ιφγνο ηεο δηαθνξάο είλαη φηη ην 380π.Υ. ν ξήηνξαο φθεηιε λα 

πξνβάιεη δπλακηθά ηηο εγεκνληθέο δηεθδηθήζεηο ηεο Αζήλαο, ελψ ην δηάζηεκα κεηαμχ 

342 θαη 339 π.Υ. θπξηαξρνχζε ζηελ Αζήλα ε ηδέα ηεο πξνζέγγηζεο ηεο Θήβαο θαη 

ηίπνηα δελ έπξεπε λα παξεκβιεζεί ζηελ πξαγκάησζε ηεο
154

.  

χκθσλα κε ηελ ππφζεζε ,ν ιφγνο Βνύζηξηο είλαη έλα απφ ηα ηέζζεξα εγθψκηα ηνπ 

Ηζνθξάηε (Διέλε, Βνχζπξηο, Παλαζελατθφο, Δπαγφξαο) .Ο Ηζνθξάηεο αζθεί δξηκεία 

θξηηηθή ζηνλ Πνιπθξάηε, ν νπνίνο είλαη ππεξήθαλνο επεηδή επεμεξγάζηεθε ηδηαίηεξα 

δχζθνια ζέκαηα, φπσο ηελ Απνινγίαλ Βνπζίξηδνο θαη ηελ Καηεγνξία σθξάηνπο.    

Ζ θξηηηθή είλαη δηηηή ꞉ ζηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν. Ο Πνιπθξάηεο ζπγρέεη ηνλ 

έπαηλν ηφζν κε ηελ απνινγία φζν θαη κε ηελ θαηεγνξία. ρη κφλν δελ απέξξηςε ηα 

εγθιήκαηα ηνπ Βνπζηξίδνο, φπσο ηε ζαλάησζε ησλ μέλσλ, αιιά πξφζζεζε θαη ηελ 

αλζξσπνθαγία. Ο Ηζνθξάηεο παξαδέρεηαη φηη πξφθεηηαη γηα αζήκαληα ζέκαηα ,§9 

«ὑπφζεζηλ, θαίπεξ νὐ ζπνπδαίαλ νὖζαλ νὐδὲ ζεκλνὺο ιφγνπο ἔρνπζαλ», αιιά 

επηζπκεί λα δείμεη ζηνλ Πνιπθξάηε πσο ζπληίζεληαη έλαο πξαγκαηηθφο έπαηλνο θαη 

κηα απνινγία «ἐμ ὧλ ἔδεη θαὶ ηὸλ ἔπαηλνλ θαὶ ηὴλ ἀπνινγίαλ πνηήζαζζαη».               

Σν εγθψκην απνηεινχλ νη §§30-43. Ο Βνχζηξηο κεηαηξέπεηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζνθξαηηθέο παηδαγσγηθέο αξρέο, ζε ηδξπηή ηεο αηγππηηαθήο βαζηιείαο θαη ηνπ 

αηγππηηαθνχ πνιηηηζκνχ.  

Αο ζεκεησζεί φηη ζην πξννίκην ηνπ Δπαγόξα θαηαδηθάδεη φζνπο επηζπκνχλ λα 

αθνχζνπλ κφλν χκλνπο κπζηθψλ εξψσλ . Με θνηλφ ζεκείν εθθίλεζεο, ν Ηζνθξάηεο 

ηεξεί δηαθνξεηηθή ζηάζε ζην πξννίκην ηνπ εγθσκίνπ  ηνπ Δπαγόξαο (§§6-7), ην νπνίν 

ήδε δηάθνξα ζρφιηα ραξαθηεξίδνπλ επηηάθην θαη εγθώκην ꞉ ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ 

ζνπθπδίδεηνπ  επηηαθίνπ ν Ηζνθξάηεο ζίγεη επίζεο ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηνλ 

θζφλν ηνπ αθξναηεξίνπ  γηα ην εγθψκην κηαο ζχγρξνλεο ηζηνξηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο(ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνπ Πεξηθιή), αιιά ζην πιαίζην ηεο 

λέαο πξνβιεκαηηθήο ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ, κε ηελ εληνλφηεξε πξνβνιή ηεο αηνκηθφηεηαο, 

πηνζεηεί πην απνθαζηζηηθή θαη επηζεηηθή ζηάζε ελ ζπγθξίζεη κε ηνλ Πεξηθιή ꞉ 

θαηαδηθάδεη απεξίθξαζηα ηνλ θζφλν γηα κεγάιεο πξάμεηο θαη εμπκλεί αηνκηθέο 

επηδφζεηο κε ηνλ ιφγν σο ην θαηαιιειφηεξν κέζν απνλνκήο δφμαο. «Ο θζφλνο είλαη 

αξξψζηηα θαη ην κνλαδηθφ ηνπ θαιφ είλαη φηη απνηειεί ην κεγαιχηεξν θαθφ γηα απηφλ 

πνπ ηνλ δηαθαηέρεη», πξβ. Πεξί Αληηδόζεσο §13.  
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 Ρρβ. Πανηγυρικόσ §§55-56 
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 Ρρβ. Παναθηναϊκόσ §§168-171  
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 Τθν ίδια εποχι και ο Δθμοςκζνθσ προωκεί τθ ςυμμαχία με τθ Θιβα, όμωσ ο ςτόχοσ των δφο 
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τθσ Ελλάδασ για να πολεμιςει, ενωμζνθ από τον Φίλιππο, εναντίον των βαρβάρων.  
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Ο Ηζνθξάηεο ινηπφλ θαηλνηνκεί θαη σο λεσηεξηζηήο, θαζψο δεηεί απφ έλαλ λνπλερή 

ξήηνξα λα παξακεξίζεη ηνπο αλφεηνπο θαη θζνλεξνχο αθξναηέο, νη νπνίνη πξνηηκνχλ 

εγθψκηα κπζηθψλ πξνζψπσλ, θαη κε επγελή θίλεηξα λα εζίζεη ηνπο ππφινηπνπο λα 

αθνχλ εγθψκηα ζχγρξνλσλ αλδξψλ. Μφλν έηζη επηηπγράλεηαη θαη ζηε ξεηνξηθή, φπσο 

ζε θάζε άιιε ηέρλε, ε πξφνδνο. Δπνκέλσο, κε ηνλ Ηζνθξάηε απνδίδεηαη έλαο λένο, 

πξσηαγσληζηηθφο παηδαγσγηθφο ξφινο ζηνλ ξήηνξα, ν νπνίνο, αληίζεηα πξνο ηνλ 

Πεξηθιή ηνπ ζνπθπδίδεηνπ επηηαθίνπ, αλαιακβάλεη λα εθπαηδεχζεη ηνπο αθξναηέο 

ζηνλ έπαηλν ζχγρξνλσλ πξνζσπηθνηήησλ( πξβ. Δπαγόξαο §§6-7).   

                          4.Σν Πξόγξακκα πνιηηηθήο παηδείαο ηνπ Ιζνθξάηε  

4.1. Οη πνιηηηθέο ηδέεο ηνπ Ιζνθξάηε  

Μία απφ ηηο κεγάιεο θαηλνηνκίεο ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο ηνπ Ηζνθξάηε είλαη πσο ην 

θέληξν ηεο βξίζθεηαη φρη γχξσ απφ ηελ Αζήλα αιιά γχξσ απφ ηελ Διιάδα
155

.        

ην επίπεδν ησλ πνιηηηθψλ ηδεψλ ν Ηζνθξάηεο πξνζπάζεζε λα παξνπζηάζεη έλαλ 

ζεκαηηθφ ππξήλα πνπ λα ηαηξηάδεη ζηηο θηινζνθηθέο θαη παηδαγσγηθέο ηνπ απφςεηο.  

H εθπαίδεπζε γηα ηνλ Ηζνθξάηε απνθηά αμία φηαλ εμππεξεηεί πνιηηηθέο δξάζεηο θαη 

θπξίσο ηελ πνιηηηθή
156

. Οη πνιηηηθνί ηνπ ιφγνη ζηνηρεηνζεηνχλ, έηζη, κηα εηδηθή 

θαηεγνξία ξεηνξηθψλ ιφγσλ, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ πνιηηηθέο ηδέεο θαη έλα επξχ 

παηδεπηηθφ πξφγξακκα. Οη πνιηηηθνί ιφγνη απνηεινχλ ππνδείγκαηα ηνπ λένπ είδνπο 

ξεηνξηθήο, ην νπνίν δίδαζθε ζηελ ζρνιή ηνπ. Οη ιφγνη απηνί ήηαλ ππνδείγκαηα ηφζν 

θαηά ην πεξηερφκελν φζν θαη θαηά ηελ κνξθή ηνπο. ζν δηαθνξεηηθέο θαη αλ είλαη νη 

απφςεηο ησλ κεγάισλ παηδαγσγψλ ζπκθσλνχλ φινη κεηαμχ ηνπο ζε απηφ ꞉ φηη ε 

αιεζηλή παηδεία πξέπεη λα θαζηζηά ηνλ άλζξσπν ηθαλφ, λα θξίλεη θαη λα απνθαζίδεη 

νξζά. Θα έπξεπε γη’ απηφ λα παξαηεξήζεη θαλείο ηηο ζεσξεηηθέο έξηδεο θαη λα  δεη 

πνηά αγσγή αληέρεη θαιιίηεξα, φηαλ απηή δνθηκαζηεί. Γηφηη ηειηθά ην δήηεκα είλαη αλ 

είλαη εθαξκφζηκεο, θάηη ην νπνίν παξαδέρνληαη θαη νη θηιφζνθνη εθηφο απφ ηνλ 

Ηζνθξάηε
157

. χκθσλα κε ηνλ κειεηεηή Jaeger ν Ηζνθξάηεο δελ ήζειε λα 

αληαγσλίδεηαη κε ηνπο αλαξίζκεηνπο λνκνζέηεο ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Βαξβάξσλ ηνπ 

παξειζφληνο, αιιά λα είλαη ν πνιηηηθφο ζχκβνπινο ηεο πφιεο θαη ηνπ Διιεληθνχ 

Έζλνπο θαη λα εθθέξεη ηνλ ιπηξσηηθφ ιφγν γηα ηελ παξνχζα πνιηηηθή θαηάζηαζε, 

πξάγκα ην νπνίν θαζίζηαηαη ζαθέο κέζα απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ, φπνπ νη πεξηζζφηεξνη 

-αλ φρη φινη-πεξηέρνπλ ζπκβνπιέο έλσζεο νιφθιεξεο ηεο Διιάδαο.                           

Σν έξγν ηνπ φκσο σο παηδαγσγνχ είλαη πςεινηέξαο ζεκαζίαο  απφ εθείλν ησλ 

θηινζφθσλ ή ησλ ζνθηζηψλ, νη νπνίνη παξαηλνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζηελ αξεηή ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη ηεο απηνθπξηαξρίαο. Γηαηί ν ιφγνο ηνπο πξνο ηελ θξφλεζε, δειαδή 

πξνο ηελ εζηθή επίγλσζε, απεπζχλεηαη κφλν πξνο άηνκα θαη είλαη επραξηζηεκέλνη 

κεξηθνχο αλζξψπνπο λα θεξδίζνπλ. Ζ παηδεία ηνπ Ηζνθξάηε φκσο ζηξέθεηαη πξνο 

νιφθιεξε ηελ πφιε θαη παζρίδεη λα ηελ παξαθηλεί πξνο έξγα, ηα νπνία ζα 

θαηαζηήζνπλ απηήλ επδαίκνλα θαη ζα απαιιάμνπλ ηνπο άιινπο Έιιελεο απφ ηηο 
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ζπκθνξέο ηνπο 
158

. Δίλαη κηα άζθεζε ηεο ςπρήο θαη κηα πξνπαίδεηα ηεο πξαγκαηηθήο 

θηινζνθίαο, ηνπηέζηηλ ηεο πνιηηηθφ-ξεηνξηθήο παηδείαο. Έηζη ηελ εμνκνηψλεη κε ηελ 

ελαζρφιεζε  κε ηελ γξακκαηηθή, ηελ κνπζηθή θαη ηελ πνίεζε, νη νπνίεο εμππεξεηνχλ 

ηνλ ζθνπφ απηφ ꞉ λα θαηαζηήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο ηθαλνχο λα αθνκνηψλνπλ ηα 

πςειφηεξα θαη ζνβαξφηεξα ζέκαηα
159

.  

 Ο Ηζνθξάηεο επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ φρη γεληθά ζηελ παηδεία ηεο πφιεο, 

φπσο θάλεη γηα παξάδεηγκα ν Θνπθπδίδεο ζηνλ Δπηηάθην ηνπ Πεξηθιή (2,36 θ.ε.), 

αιιά ζην θξφλεκα ησλ πνιηηηθψλ εγεηψλ πνπ ιεηηνχξγεζαλ σο παηδαγσγνί.       

Απηνί άζθεζαλ ηνπο κεηαγελέζηεξνπο, εθπαίδεπζαλ ηνλ ιαφ θαη πξνεηνίκαζαλ ηε 

λίθε θαηά ησλ Πεξζψλ. Οη πνιηηηθνί ιφγνη ηνπ Ηζνθξάηε, δηαζέηνπλ εθπνιηηηζηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη πξννξίδνληαη πξσηίζησο γηα εζηθφ-παηδαγσγηθή δηδαζθαιία, φρη 

γηα απιή ηερληθή – ξεηνξηθή εθπαίδεπζε
160

.Ο Ηζνθξάηεο είλαη ν αξραίνο ζπγγξαθέαο 

πνπ πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν θαζηζηά ην γξάςηκν σο κέζν πνιηηηθήο έθθξαζεο 

θαη δξαζηεξηφηεηαο. Γειψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζπγγξαθέα «πνιηηηθνχ ιφγνπ», δειαδή 

ησλ νκηιηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ επεκεξία θαη ηελ αζθάιεηα ηεο Αζήλαο θαη ηεο 

Διιάδαο (πξβ. Πεξί Αληηδόζεσο §§45-6, θαη Παλαζελατθόο §§1-2),ελψ ζηηο επηζηνιέο 

ρξεζηκνπνηεί ηελ παξαγσγή ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ σο παξάιιειε παξνπζία 

κηαο θνηλήο γεληθήο αξρήο πνιηηηθήο δξάζεο, φπνπ πξνγξακκαηίδεηε φηαλ θπβεξλάηε 

κηα πνιηηεία
161

, έηζη ψζηε λα αθνινπζήζεη απηή ηελ πξνηεηλφκελε αξρή δηνίθεζε ηνπ 

θξάηνπο ν εθάζηνηε παξαιήπηεο ηεο επηζηνιήο . Ζ ζεσξία ηεο εμνπζίαο βαζίδεηαη, 

ζηνλ Ηζνθξάηε, φπσο θαη ε ζεσξία ηεο ξεηνξηθήο, πάλσ ζην ξφιν ηεο γλψκεο. Ζ 

εγγχεζε κηαο εμνπζίαο κε δπλαηφηεηα δηάξθεηαο ζπλίζηαηαη πξάγκαηη ζηελ 

αθνζίσζε (εὔλνηα ) κε ηελ νπνία  ε εμνπζία απηή κπνξεί λα πεξηβιεζεί. Αληίζεηα, 

νπνηνζδήπνηε δξα άζρεκα εηο βάξνο ησλ άιισλ ιαψλ, εηζπξάηηεη ηελ ερζξφηεηα ηνπο 

(κῖζνο). Καη ην κίζνο απηφ θαηαιήγεη λα έρεη ην δίθην κε ην κέξνο ηνπ. Σν 

παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε Αζήλα δέρζεθε ηελ εγεκνλία απφ ηνπο 

Έιιελεο, κε ηε δηθή ηεο ζέιεζε, ηελ επνκέλε ησλ κεδηθψλ πνιέκσλ, είλαη έλα 

παξάδεηγκα επηπρνχο ιχζεο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έραζε ηελ εγεκνλία ηεο απνηειεί 

παξάδεηγκα αηπρνχο έθβαζεο
162

. Ζ ζεσξία απηή πξνυπνζέηεη φηη θάζε εμνπζία γηα λα 

επηβηψζεη νθείιεη λα ζπλνδεχεηαη απφ δηθαηνζχλε θαη επηφηεηα. Ο Ηζνθξάηεο δελ 

έπαςε λα ην επαλαιακβάλεη ζηνπο εγεκφλεο ζηνπο νπνίνπο απεπζπλφηαλ. Ζ ηδέα ηνπ 

πνιηηηθνχ-παηδαγσγνχ είλαη θεληξηθή ζηνλ Ηζνθξάηε. Ζ ζχιιεςε ηνπ ηδαληθνχ 

εγέηε, ε εζσηεξηθή πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, ε νκφλνηα κεηαμχ ησλ Διιήλσλ θαη ε 

εθζηξαηεία ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ είλαη ηα θεληξηθά ζέκαηα ησλ πνιηηηθψλ ηνπ 

αλαδεηήζεσλ. Σα ππεξέηεζε κε εμαηξεηηθή ζπλέπεηα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπ θαη γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπο δελ απεπζχλζεθε κφλν ζηελ παηξίδα ηνπ Αζήλα 

αιιά θαη ζε ηζρπξέο πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο ηνπ (Γηνλχζηνο ησλ πξαθνπζψλ, 
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Ηάζνλαο ησλ Φεξψλ, Δπαγφξαο ηεο Κχπξνπ, Φίιηππνο ηεο Μαθεδνλίαο, ν νπνίνο θαη 

αληαπνθξίζεθε), γηα λα απνηξέςεη ηελ επαίζρπληε Αληαιθίδεην Δηξήλε.  

 

 

4.2.  Αληαιθίδεηνο Δηξήλε        

Οη παξηηάηεο, εμαζζελεκέλνη απφ ηνπο δηαξθείο πνιέκνπο κε ηνπο Αζελαίνπο, ηνπο 

Θεβαίνπο θαη άιινπο Έιιελεο, ζηξάθεθαλ γηα βνήζεηα ζηνπο Πέξζεο φπνπ κε ηελ 

Αληαιθίδεην Δηξήλε ή Δηξήλε ηνπ Βαζηιηά πνπ έθιεηζε ην 387/6 π.Υ ζηα νχζα ν 

Αληαιθίδαο κε ηνλ Πέξζε βαζηιηά Αξηαμέξμε, -φπσο ήηαλ ινγηθφ- έθεξε πνιιέο 

αληηδξάζεηο ζηνλ πλεπκαηηθφ θφζκν θαη κε πξψην ηνλ Ηζνθξάηε, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

ιφγν ηνπ Παλεγπξηθόο 
163

(380 π.Υ), ν νπνίνο νξζψζεθε -φπσο έρεη πξναλαθεξζεί 

ζηξεθφκελνο ζε δηάθνξνπο εγεκφλεο- θαηά ηεο πξνδνηηθήο απηήο ζπλζήθεο πνπ 

ππέηαμε ηνπο Έιιελεο ζηνπο Πέξζεο, αλαηξέπνληαο ζηελ νπζία ηνπο φξνπο ηεο 

Δηξήλεο ηνπ Καιιία
164

  (449 π.Υ), ε νπνία είρε δψζεη απηνλνκία ζηηο ησληθέο πφιεηο 

ζηε Μηθξά Αζία, είρε απαγνξεχζεη ηελ ίδξπζε πεξζηθψλ ζαηξαπεηψλ ζηελ αθηή ηνπ 

Αηγαίνπ θαζψο θαη ηελ παξνπζία πεξζηθψλ πινίσλ ζην Αηγαίν. Δλψ ε Αζήλα είρε 

ζπκθσλήζεη λα κελ παξέκβεη ζε πεξζηθέο θηήζεηο ζηε Μηθξά Αζία, ηελ Κχπξν, ηε 

Ληβχε θαη ηελ Αίγππην
165

. Ζ πξνζβιεηηθή ινηπφλ λέα ζχλαςε εηξήλεο γηα ηνπ 

Έιιελεο, μεθηλνχζε κε ηελ εηζαγσγηθή θξάζε «Αξηαμέξμεο βαζηιεχο λνκίδεη 

δίθαηνλ» θαη φξηδε «νη πφιεηο ηεο Αζίαο θαζψο θαη νη Κιαδνκελέο θαη ε Κχπξνο απφ 

ηα λεζηά λα αλήθνπλ ζε απηφλ, νη δε άιιεο ειιεληθέο πφιεηο, κηθξέο θαη κεγάιεο, λα 

αθεζνχλ απηφλνκεο», κε εμαίξεζε ηε Λήκλν, ηελ Ίκβξν θαη ηε θχξν, φπνπ νη 

Αζελαίνη ζα δηαηεξνχζαλ ηηο θιεξνπρίεο ηνπο
166

.                                                    

Έηζη, αλαγλσξηδφηαλ ε πεξζηθή θπξηαξρία ζηηο ειιεληθέο πφιεηο ηεο Μηθξάο Αζίαο 

θαη ζηελ Κχπξν, ελψ νη πφιεηο ηεο θπξίσο Διιάδαο θεξχζζνληαλ απηφλνκεο, ρσξίο 

δηθαίσκα λα ελψλνληαη ζε ζπκκαρία. Ζ Αληαιθίδεηνο Δηξήλε ήηαλ έλαο ζξίακβνο 

ησλ παξηηαηψλ ꞉ ν φξνο ηεο απηνλνκίαο ζήκαλε ηε δηάιπζε ησλ εγεκνληθψλ 

νξγαληζκψλ πνπ είραλ αξρίζεη λα ζρεκαηίδνληαη γχξσ απφ ηελ Αζήλα θαη ηελ Θήβα, 

ηαπείλσζε ηνπο ερζξνχο ηεο πάξηεο. Δπηπιένλ δηαιχζεθε ε έλσζε ηεο Κνξίλζνπ κε 

ην Άξγνο θαη εμαζθαιίζηεθε ζηνπο παξηηάηεο ην ειεχζεξν λα ηηκσξήζνπλ θαη λα 

απνδηαξζξψζνπλ ηηο ζπλελψζεηο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ζηελ Πεινπφλλεζν
167

.  

Σφζν ν Ξελνθψληαο φζν θαη ν Ηζνθξάηεο νλνκάδνπλ ηνπο Λαθεδαηκφληνπο 

«πξνζηάηεο» ηεο Αληαιθηδείνπ Δηξήλεο ( Διι. 5.1.36, Παλεγ. 4. 175).                    

ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο κέζα απφ απηή ηελ εηξήλε νη Πέξζεο σθειήζεθαλ ελψ νη 

                                                           
163

 Στον ςυγκεκριμζνο λόγο, ο Ιςοκράτθσ με εκνικό παλμό ωκεί τθν Ακινα και τθν Σπάρτθ να 
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 Ππου παραπάνω 201 
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 Ρρβ. Ξενοφϊντα Ελληνικά 5.1.31 
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παξηηάηεο είραλ ηελ πξνζσξηλή ηθαλνπνίεζε  φηη ζα εκπνδηδφηαλ πηα θάζε 

πξνζπάζεηα λα ζπκκαρήζνπλ ελαληίνλ ηνπο νη ειιεληθέο δπλάκεηο.                                                                                             

 ζνλ αθνξά ηνλ ππφινηπν πλεπκαηηθφ θφζκν, πέξαλ ηνπ Ηζνθξάηε, ππήξραλ ζηνλ 

ειιεληθφ ιαφ θχθινη δηαλννπκέλσλ κε παλειιήληεο αληηιήςεηο, πνπ αηζζάλνληαλ 

ληξνπή γηα ηνλ εγεκνληθφ ξφιν ηεο Πεξζίαο θαη νλεηξεχνληαλ κηα ελσκέλε Διιάδα 

πνπ ζε θνηλή εθζηξαηεία ζα αλειάκβαλε ηνλ απειεπζεξσηηθφ αγψλα ελαληίνλ ησλ 

Πεξζψλ
168

. 

Αλαιπηηθφηεξα, ν Ξελνθψλ ιφγνπ ράξηλ , ν νπνίνο θάλεη ιφγν ζηα Διιεληθά γηα ηελ 

αιιεινεμφλησζε αδειθψλ ηεο ίδηαο θπιήο, ή ν Πιάησλαο πνπ ηνλίδεη ηελ 

αλεζηθφηεηα πνπ ζπλνδεχεη πάληνηε ηε βία θαη κάιηζηα είρε ραξαθηεξίζεη ηελ 

παξαπάλσ εηξήλε σο «επαίζρπλην έξγν
169

».Ο Πιάησλ πηζηεχεη ζηελ θνηλή θαηαγσγή 

ησλ Διιήλσλ. Οη Έιιελεο κεηαμχ ηνπο ιέεη, είλαη νηθείνη θαη ζπγγελείο ελψ κε ηνπο 

βαξβάξνπο άζρεηνη θαη μέλνη
170

. Αξξψζηηα είλαη γηα ηνλ Πιάησλα, νη εκθχιηνη 

ζπαξαγκνί. Ο Γνξγίαο πάιη ζηνλ Οιπκπηαθό ιφγν ηνπ (408 π.Υ) δηαθήξπμε ηελ 

αλάιεςε θνηλνχ απειεπζεξσηηθνχ αγψλα θαηά ησλ Πεξζψλ, ελψ ζε απφζπαζκα απφ 

επηηάθην ιφγν γηα λεθξνχο Αζελαίνπο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ, ζψδεηαη ε 

πεξίθεκε θξάζε «χκλνη ηαηξηάδνπλ ζηηο λίθεο ησλ Διιήλσλ θαηά ησλ βαξβάξσλ, 

ελψ ζηηο λίθεο ηνπο θαηά ησλ Διιήλσλ, ζξήλνη», πνπ απνθαιχπηεη πφζν βαζηά 

ζπλαίζζεζε είρε ηεο εκθχιηαο ζπκθνξάο πνπ ζπληεινχληαλ γχξσ ηνπ. Σέινο ν 

Αξηζηνθάλεο πνπ ειεεηλνινγεί ηε θηινδνμία ησλ θαθψλ ζπκβνχισλ πνπ βάδνπλ ηνπο 

ιανχο λα ζθάδνληαη.  

 

4.3.  Παλειιήληα ηδέα  

 Σν ζέκα  πνπ δηαπεξλά ην ζχλνιν ησλ έξγσλ ηνπ, είλαη ν Παλειιεληζκφο, δειαδή ε 

πνιηηηζηηθή ελφηεηα ησλ Διιήλσλ , θαη ε άζθεζε κηαο δηεζλνχο πνιηηηθήο γηα ηε 

δηαηήξεζε θαη ηελ πξναγσγή ηνπ. Παξάιιεια ζεσξείηαη απφ πνιινχο σο ν 

άλζξσπνο πνπ ελέπλεπζε ζην Φίιηππν ηελ ηδέα ηεο επίζεζεο ζηελ Πεξζία
171

.  Ο 

ζπλερήο αγψλαο ηνπ Ηζνθξάηε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο παλειιήληαο εηξήλεο δελ 

ζπλδέεηαη κε κηα ηδηαίηεξε πξσηφηππε ζεψξεζε. ινη νη Έιιελεο ζηνραζηέο- φπσο 

είδακε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην-, εθηφο απφ θάπνηνπο ζνθηζηέο, είραλ δψζεη 

αλάινγν αγψλα θαη ζξελνχζαλ βιέπνληαο φηη δελ κπνξεί λα ζηεξηψζεη κηα ζηαζεξή 

θηιία. Αιιά θαλείο δελ θηάλεη ην κεγαιείν θαη ηε ζπγθίλεζε ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ 

Παλεγπξηθνχ φηαλ πεξηγξάθεη ηα δεηλά απφ ηηο αζηακάηεηεο ζπγθξνχζεηο πνπ 

ζηξέθνπλ ηνπο Έιιελεο ηνλ έλαλ ελαληίνλ ηνπ άιινπ
172

. Oη ειιεληθέο πφιεηο,  

πίζηεπε ζπγθξνηνχζαλ παξά ηηο θαηλνκεληθέο αληεθθιήζεηο ,εληαίν ζψκα κε θνηλά 

γλσξίζκαηα θαη θνηλά ζπκθέξνληα. Θεσξνχζε πάληα ηηο δηακάρεο κεηαμχ ησλ 
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Διιήλσλ ηπραία φζν θαη πξφζθαηξα πεξηζηαηηθά, πνιχ ιππεξά σζηφζν εθφζνλ 

πξνζιάκβαλαλ ραξαθηήξα εκθχιηαο ζχξξαμεο. Σίπνηα δελ ήηαλ πην παξάινγν γηα 

ηνλ Ηζνθξάηε απφ έλαλ πφιεκν κεηαμχ ησλ Διιήλσλ 
173

. Οδεγνχκελνο απφ ꞉ δφμα, 

δχλακε θαη επηπρία νξακαηηδφηαλ έλα λέν πνιηηηθφ θφζκν , αθνξκψληαο φκσο πξψηα 

απφ κηα λέα πνιηηηθή παηδεία.  Ο νλεηξνπφινο «μεπεξλά» κε ηνλ λνπ ηνπ ηα 

πξαγκαηηθά εκπφδηα, δηαβιέπεη ηελ δπλαηφηεηα αλάιεςεο  ελφο κειινληηθνχ 

εγεηηθνχ ξφινπ ησλ Αζελψλ κφλν θαηφπηλ κηαο ζπλδηαιιαγήο κε ηελ πάξηε θαη 

ηνπο ππφινηπνπο Έιιελεο, κέζα ζε ζπλζήθεο πιήξεο ηζνηηκίαο κεηαμχ ληθεηψλ θαη 

εηηεκέλσλ · Μφλν κηα ηέηνηα «εμίζσζε» ζπλδπαδφκελε κε κηα κεγάιε θνηλή 

απνζηνιή, αλαιακβαλφκελε απφ φιεο ηηο Διιεληθέο πφιεηο, δχλαηαη λα απνηξέςεη 

ηελ πιήξε δηάιπζε ησλ ηκεκάησλ ηεο Διιάδαο, ηα νπνία έσο ηφηε έθζεηξαλ ην έλα ην 

άιιν, ρσξίο θάπνην απφ απηά λα απνθηά κηα πξαγκαηηθή ππεξνρή έλαληη ησλ άιισλ 

θαη ηελ δχλακε πξνο κηα θπξηαξρία ηθαλνπνηεηηθή γηα φινπο
174

.  

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο πξφδξνκνο ηεο παλειιήληαο απηήο ηδέαο 

ζηνλ Ηζνθξάηε, ππήξμε ν Κίκσλ, ν Αζελαίνο πνιηηηθφο θαη ζηξαηεγφο ηνπ πξψηνπ 

κηζνχ ηνπ πέκπηνπ αη.π.Υ., ν νπνίνο ππεζηήξημε ηελ θηιηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο 

Αζήλαο θαη ηεο πάξηεο θαη ηελ  εληαηηθή δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ ελαληίνλ ηεο 

Πεξζίαο. Ζ πξψηε εθζηξαηεία ηνπ Κίκσλνο ζηέθζεθε κε επηηπρία, θαζψο είρε σο 

απνηέιεζκα λα εθδησρζνχλ νη Πέξζεο απφ ηηο επξσπατθέο θηήζεηο ηνπο ζηελ Θξάθε 

θαη επνκέλσο ηελ επέθηαζε ηεο ζπκκαρίαο ζηελ πεξηνρή απηή, φκσο  αθνινχζεζε 

κηα καθξά δηαθνπή ησλ εθζηξαηεηψλ 
175

.                                  

Ζ Ηζνθξαηηθή ηδέα πεξί πνιηηηζκνχ είλαη εζληθή θαη ζεκειηψλεηαη επί ηεο χπαξμεο 

ηνπ αλζξψπνπ σο ειεχζεξνπ πνιηηηθνχ φληνο εληφο ηνπ επξχηεξνπ φινπ ηεο 

εμεκεξσκέλεο θνηλφηεηαο. Καηά ηνλ Ηζνθξάηε φκσο ην πλεπκαηηθφ θαηφξζσκα ησλ 

Αζελψλ ζπλεηέιεζε, ψζηε ε νλνκαζία «Έιιελ» λα κε δειψλεη πιένλ κηα απιή θπιή 

αιιά κηα αλψηεξε βαζκίδα ηνπ πλεχκαηνο
176

. Σα θαηαθηεηηθά ζρέδηα ηνπ Ηζνθξάηε, 

ζεκειηψλνληαη ινηπφλ πεξηζζφηεξν ζρεηηθά κε ηελ απεξηφξηζηε πλεπκαηηθή ππεξνρή 

έλαληη ησλ άιισλ ιαψλ παξά ζρεηηθά κε ηελ πιηθή δχλακε ησλ ειιεληθψλ 

πφιεσλ
177

.Ο ξεαιηζκφο ηνπ επεθηαηηζκνχ αλήθεη ζην παξειζφλ, θαζψο ε ηζηνξία 

απέδεημε ηελ απνηπρία ηνπ
178

 . Οη Αζελαίνη ππεξηεξνχλ θαη είλαη αλψηεξνη απφ ηνπο 

άιινπο, φρη ζηηο θξνληίδεο ηνπ πνιέκνπ, νχηε φηη έρνπλ ην θαιχηεξν πνιίηεπκα θαη 

ηεξνχλ πεξηζζφηεξν  ηνπο λφκνπο πνπ ηνπο άθεζαλ νη πξφγνλνη ηνπο, αιιά επεηδή 

δηαζέηνπλ ηα ζηνηρεία εθείλα, ράξε ζηα νπνία ε αλζξψπηλε θχζε ππεξέρεη ησλ άιισλ 

δψσλ θαη ε ειιεληθή θπιή ησλ βαξβάξσλ(π.ρ. ιανί ηεο Αζίαο)  θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, επεηδή έρνπλ εθπαηδεπηεί θαιχηεξα απφ ηνπο άιινπο ζηελ ζθέςε θαη 

ζηνλ ιόγν
179

 . «ἀιιὰ ηνχηνηο νἷο πεξ ἡ θχζηο ἡ ηλ ἀλζξψπσλ ηλ ἄιισλ δψσλ, θαὶ 
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ηὸ γέλνο ηὸ ηλ Ἑιιήλσλ ηλ βαξβάξσλ» (Πεξί Αληηδόζεσο §294) . Γελ κπνξεί 

ινηπφλ λα δηαλνεζεί άιιν πιαίζην γηα ηνλ «πνιηηηζκέλν» αλζξψπηλν βίν πέξα απφ 

ηελ  Αζήλα. Σν εὖ ιέγεηλ θαη ην εὖ θξνλεῖλ, δειαδή ε ηζνθξαηηθή ξεηνξηθή παηδεία, 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ πλεπκαηηθή ππεξνρή ηεο Αζήλαο, ε νπνία αλαδεηθλχεηαη ζε 

δηδάζθαιν ησλ ππνινίπσλ θαη ζε θνξέα ηεο ειιεληθήο παηδείαο.                                                                                                                           

Ζ Αζήλα, σο παηδαγσγφο ησλ Διιήλσλ, αλαιακβάλεη θαη’ νπζία έλα αηνκηθφ ξφιν, ν 

νπνίνο αληηζηνηρεί ζηνλ εζηθφ-παηδαγσγηθφ ξφιν ησλ πνιηηηθψλ εγεηψλ ηνπ 

παξειζφληνο
180

.                                                                                                           

ην έξγν ηνπ Ηζνθξάηε ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο ελζαξθψλεηαη ζην πξφζσπν 

νξηζκέλσλ εξψσλ, πνπ αλαδεηθλχνληαη ζε θσηεηλά παξαδείγκαηα πξνο κίκεζε
181

 .   

Ζ θηινζνθία είλαη ην γλψξηζκα νινθιήξνπ ηνπ αζελατθνχ ιανχ, θάηη ην νπνίν 

ππνζηεξίδεη θαη ζην έξγν ηνπ Παλεγπξηθόο, φπνπ επηκέλεη κε έκθαζε ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ ειιεληζκνχ σο εμέρνληνο ηξφπνπ ζθέςεο (δηάλνηα) θαη πνιηηηζηηθήο 

θαιιηέξγεηαο (παηδεία), παξά σο φξνπ ζπγθεθξηκέλεο θαηαγσγήο
182

. Ο Ηζνθξάηεο 

πίζηεπε ζηελ πνιηηηζηηθή αλσηεξφηεηα ηεο Διιάδα. Οη Αζελαίνη δεκηνχξγεζαλ ηελ 

παηδεία, ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ  Ηζνθξάηε ζηνλ 

παξαπάλσ ιφγν ηνπ, ν νπνίνο ελλνεί πξνθαλψο ηνλ ραξαθηήξα ηεο νιφηεηαο θαη φρη 

ηελ κηθξή νκάδα ησλ νμχλνσλ δηαιεθηηθψλ, νη  νπνίνη πεξηέβαιαλ ηνλ Πιάησλα ή 

ηνλ σθξάηε. ηφρνο ηνπ Ηζνθξάηε είλαη ε γεληθή παηδεία ζε αληίζεζε πξνο έλα 

νξηζκέλν δφγκα ή κία κέζνδν ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο , ηελ νπνία ππνζηεξίδνπλ νη 

Πιαησληθνί. Ζ αμία ηεο πφιεο ηεο Αζήλαο είλαη φηη δηέζσζε ζε φιε ηε Υεξζφλεζν 

έλαλ πιηθφ θαη πλεπκαηηθφ πνιηηηζκφ, φηη ζηάζεθε ππφδεηγκα πνιηηηζκέλνπ θξάηνπο 

θαη άθεζε πίζσ ηεο ηελ ηξαρχηεηα ηνπ δσψδεο βίνπ
183

. Ο ραξαθηήξαο ηεο αζελατθήο 

θνπιηνχξαο αμηνινγείηαη σο πξσηνπνξηαθφο, ε Αζήλα σο δσληαλφ πνιηηηζηηθφ 

θέληξν ηνπ αξραίνπ θφζκνπ, παξέρεη θάζε είδνπο αγψλεο (αζιεηηθνχο, πλεπκαηηθνχο, 

ξεηνξηθνχο) κε ηα κεγαιχηεξα βξαβεία λίθεο (Παλεγπξηθόο§45), απνθαιείηαη 

δηαξθήο ενξηαζηηθή ζπγθέληξσζε (παλήγπξηο  άπαληα ηνλ αηψλα, Παλεγπξηθόο§46), 

ε νπνία πξνζθέξεη αμεπέξαζηε δφμα.  

Ο Ηζνθξάηεο  μέξεη φηη ε Διιάδα είλαη πειαγσκέλε, φηη ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο 

απεηιείηαη ζηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ζεκέιηα ηνπ θαη φηη νη ζπλεηνί άλζξσπνη 

πεξηκέλνπλ ηνλ εθθξαζηή ηνπο ꞉ αθηεξψλεηαη ινηπφλ ζην άραξν έξγν ηνπ 

δεκνζηνιφγνπ θαη, έρνληαο ιάβεη ηελ απφθαζε λα γίλεη ζχκβνπινο, θήξπθαο θαη 

κάξηπξαο ησλ Διιήλσλ, εθκεηαιιεχεηαη ηελ επθαηξία ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ γηα 

λα δηαλείκεη ηνλ πξψην «παλειιήλην θαη πνιηηηθφ ιφγν» ηνπ κε ηίηιν Παλεγπξηθόο, 

έλαλ ιφγν ζθφδξα παηξησηηθφ ν νπνίνο ζέιεη λα απνδείμεη φηη θακία Πφιηο δελ 

δηθαηνχηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ Αζήλα ηνλ ξφιν ηνπ ζπκθηιησηή ησλ Διιήλσλ. 

Βέβαηα ν Παλεγπξηθόο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο έλα παηξησηηθφ επηρείξεκα πνπ 
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ζέιεη λα απνθαηαζηήζεη ην θχξνο κηαο ηζρπξήο Πφιεο ε ήηηα ηεο νπνίαο είλαη αθφκα 

λσπή ζηελ κλήκε (ήηηα Αζήλαο κε ηελ Γειηαθή ζπκκαρία ζηνλ Πεινπνλλεζηαθφ 

πφιεκν).    

4.4. «Κάηνπηξν εγεκόλνο»  

To παξάδεηγκα ηεο Β΄ Αζελατθήο ζπκκαρίαο αιιά θαη πνιιά άιια γεγνλφηα ηνπ 

απψηεξνπ παξειζφληνο δείρλνπλ φηη, αξγά ή γξήγνξα, νη εγεκνλίεο κεηαηξέπνληαη ζε 

ηπξαλλίδεο θαη νη νκνζπνλδίεο ζε απηνθξαηνξίεο. Μήπσο κπνξεί έλα άηνκν κφλν ηνπ 

λα πάξεη ζηα ρέξηα ηνπ ηηο ηχρεο ηεο Διιάδαο;  Αλ απεπζπλζεί θαλείο ζε έλαλ 

εμαηξεηηθφ άλζξσπν θαη ηνλ πείζεη φηη ε εηξήλε είλαη επηηαθηηθή αλάγθε, ζα έρεη έλα 

ερέγγπν θαηά ησλ δηαθπκάλζεσλ ηνπ πιήζνπο θαη καδί ηε ζηγνπξηά ελφο αθέξαηνπ 

ραξαθηήξα θαη ηεο ππαθνήο πνπ εκπλέεη απηφο
184

. Ζ εθπαίδεπζε ησλ εγεκφλσλ 

ππνηάζζεηαη  ζε έλαλ απφιπην θαλφλα γηα λα εμεγήζεη φηη ε κνλαξρία απνηειεί ηελ 

θαιχηεξε κνξθή πνιηηεχκαηνο . Αμηφινγα παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη πφιεηο 

Καξρεδφλα θαη πάξηε, φπνπ ην πνιίηεπκα ηνπο είλαη ε κνλαξρία θαη  

θπβεξληφληνπζαλ κε εηξήλε. Αθφκε θαη ζηελ Αζελατθή δεκνθξαηία ζε πεξηφδνπο 

πνιέκνπ, ζσηεξία ππήξμε ε εγεζία ελφο κνλαδηθνχ ζηξαηεγνχ. Οη θαλφλεο ινηπφλ 

πνπ απαξηίδνπλ ηελ πνιηηηθή ζθέςε ηνπ Ηζνθξάηε ζηεξίδνληαη ζε ηζηνξηθά 

παξαδείγκαηα θαη ζηελ πείξα 
185

. Βέβαηα, ήηαλ πνιχ ζαθήο ε δήισζε ηνπ ξήηνξα, 

θαη κάιηζηα ζηνλ ιφγν πνπ απεχζπλε ζηνλ Φίιηππν, φηη ε κνλαξρία δελ 

αληαπνθξηλφηαλ ζηε  θχζε θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ Διιήλσλ, αιιά κφλν ησλ 

βαξβάξσλ
186

 , κε απνηέιεζκα εχθνια λα ζπκπεξαίλνπκε φηη ε κνλαξρία γηα ηνλ 

Ηζνθξάηε ήηαλ απιψο έλα κέζν γηα ηελ έλσζε ησλ Διιήλσλ, ν ξφινο ηνπ κνλάξρε ζα 

ήηαλ ν ξφινο ηνπ γεληθνχ ηζχλνληα ζε κία ζπλνκνζπνλδία δεκνθξαηηψλ
187

. Μάιηζηα, 

ηελ πεξίνδν πνπ ηα ελδηαθέξνληα ηνπ εζηηάδνληαλ ζηνλ ρψξν ηεο εζσηεξηθήο 

πνιηηηθήο νξγάλσζεο, θαηαθέξζεθε αλήιεα ελαληίνλ ηεο κνλαξρίαο ζηνλ Πεξί 

Δηξήλεο ιφγν (§§111-113).  

Ο Ηζνθξάηεο αγσλίζηεθε ζε φιε ηνπ ηελ δσή γηα ηελ έλσζε θαη ηελ εηξήλεπζε ηνπ 

ειιεληθνχ θφζκνπ θαη ιίγν πξηλ απφ ηνλ ζάλαην ηνπ είδε ηνπο πφζνπο ηνπ λα 

πξαγκαηψλνληαη θαη ηνλ εγεκφλα πνπ είρε ελζαξξχλεη κε ηφζε δέζε λα δίλεη λα δίλεη 

ζηελ Διιάδα ηελ νκνζπνλδηαθή ιχζε πνπ απηφο ππνζηήξηδε επί πεξηζζφηεξα απφ 

ζαξάληα ρξφληα
188

.  Ο κνλαδηθφο πεξηνξηζκφο ζχκθσλα κε ηνλ Ηζνθξάηε ζηελ 

άζθεζε ηεο εμνπζίαο έγθεηηαη ζηηο αξεηέο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο απηνθπξηαξρίαο, 

ηηο νπνίεο ν Νηθνθιήο ζε αληίζεζε κε ηελ πνιεκηθή αληίιεςε ηεο εγεκνληθήο αξεηήο, 

ηηο πεξηγξάθεη σο ηνπο ζηπινβάηεο ηεο πνιηηείαο ηνπ
189

. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηήζεη 

έλαο εγεκφλαο ηηο παξαπάλσ αξεηέο ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα παηδεία. Ζ ηέιεηα παηδεία 

είλαη ε αξεηή, ην χςηζην ησλ αγαζψλ. Ζ αξεηή  ηνπ εγεκφλα είλαη ην ζεκέιην, φπνπ ε 
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αμίσζε ηεο πεηζαξρίαο ησλ ππεθφσλ θαη ηεο πηζηήο εθηέιεζεο ηνπ θαζήθνληνο ηελ 

ζπλαθνινπζνχλ . Ζ δηδαζθαιία ηεο ξεηνξηθήο είλαη απαξαίηεηε ζηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπ Αζελαίνπ πνιίηε γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηα θνηλά
190

. χκθσλα κε ηνλ 

Ηζνθξάηε, πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηα παξαιεηπφκελα ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα 

ζεζπίζνπκε λφκνπο γηα ηνπο κνλάξρεο. Ο εθπαηδεπηήο ησλ πνιηηψλ σθειεί κφλν ηνλ 

κεκνλσκέλν πνιίηε. ηαλ φκσο θαλείο επηηχρεη λα παξνηξχλεη ηνπο εγέηεο ηεο κάδαο 

πξνο ηελ χςηζηε αξεηή, βνεζνχληαη πνηθηινηξφπσο θαη ηα δχν κέξε ζπγρξφλσο. 

Γηφηη, θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζπκβάιεη θαλείο, αθ’ ελφο κέλ λα παγηψζεη ηελ 

θπξηαξρία ηνπ βαζηιηά θαη αθ’ εηέξνπ λα δηακνξθψζεη ηελ δσή ησλ πνιηηψλ κέζα 

ζηελ πνιηηεία πην αλζξψπηλε. ηφρνο ηνπ Ηζνθξάηε ινηπφλ , είλαη λα παξεκπνδίζεη ή 

λα απινπνηήζεη ηελ ελαιιαγή ηεο πνιηηηθήο δσήο ηεο επνρήο ηνπ απφ ζπληαγκαηηθή 

κνξθή πνιηηεχκαηνο ζε απνιπηαξρία, έηζη ψζηε ε ζέιεζε ηνπ εγεκφλα λα δεζκεχεηαη 

απφ πςεινχο θαλφλεο. Έηζη, ε έλλνηα ηνπ εγεκφλνο κεηακνξθψλεηαη έηζη απφ 

πξνζσπνπνίεζε ηεο απφιπηνπ απζαηξεζίαο ζε κηα πξνζσπηθφηεηα πνπ αζθεί 

εμνπζία, ε νπνία φκσο δεζκεχεηαη απφ πςεινχο θαλφλεο.                               

Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθή ε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο εγεκόλεο θαη ζηνπο δεζπόηεο 

ηελ νπνία θαη ππνγξακκίδεη ν Ηζνθξάηεο ζην αθφινπζν ρσξίν. ζνλ αθνξά ηνπο 

πξψηνπο, εθθξάδνπλ κηα σθέιηκε θαη δίθαηε αξρεγεία θαζψο πξνζηάηεπαλ ηνπο 

Έιιελεο θαη δελ ηνπο θαηαπίεδαλ. Μάιηζηα, ζεσξνχζαλ ρξένο ηνπο λα είλαη νη 

ζηξαηεγνί ηνπο θαη φρη νη ηχξαλλνη ηνπο. Δπίζεο, πξνηηκνχζαλ λα ηνπο απνθαινχλ 

εγέηεο θαη φρη αθεληηθά. Έπεηηα, δελ αθνινπζνχζαλ κεζφδνπο βίαο πξνθεηκέλνπ λα 

πάξνπλ κε ην κέξνο ηνπο ηηο πφιεηο αιιά αληίζεηα κέζσ επεξγεζηψλ, νηθηνζειψο. Ο 

ιφγνο ηνπο απφ ηελ άιιε ήηαλ πεξηζζφηεξν θεξέγγπνο απφ φ,ηη είλαη ζήκεξα νη 

φξθνη. Έλησζαλ αθφκα ρξένο ηνπο ζηνπο θαηψηεξνπο λα θέξνληαη ηζφηηκα ελψ ν 

θαζέλαο έβιεπε ηελ πφιε ηνπ ζαλ δηθφ ηνπ ηφπν θαη θνηλή παηξίδα φιε ηελ Διιάδα. 

Αληίζεηα, νη δεχηεξνη (δειαδή νη δεζπφηεο) παξαπέκπνπλ ζηελ βάλαπζε ηπξαλλία .  

Παλεγπξηθόο §§80-81 ηὸλ αὐηὸλ δὲ ηξφπνλ θαὶ ηὰ ηλ ἄιισλ δηῴθνπλ, ζεξαπεχνληεο 

ἀιι᾽ νὐρ ὑβξίδνληεο ηνὺο Ἕιιελαο, θαὶ ζηξαηεγεῖλ νἰφκελνη δεῖλ ἀιιὰ κὴ ηπξαλλεῖλ 

αὐηλ, θαὶ κᾶιινλ ἐπηζπκνῦληεο ἡγεκφλεο ἢ δεζπφηαη πξνζαγνξεχεζζαη θαὶ ζσηῆξεο 

ἀιιὰ κὴ ιπκελεο ἀπνθαιεῖζζαη, ηῶ πνηεῖλ εὖ πξνζαγφκελνη ηὰο πφιεηο, ἀιι᾽ νὐ βία 

θαηαζηξεθφκελνη. πηζηνηέξνηο κὲλ ηνῖο ιφγνηο ἢ λῦλ ηνῖο ὅξθνηο ρξψκελνη, ηαῖο δὲ 

ζπλζήθαηο ὥζπεξ ἀλάγθαηο ἐκκέλεηλ ἀμηνῦληεο, νὐρ νὕησο ἐπὶ ηαῖο δπλαζηείαηο κέγα 

θξνλνῦληεο, ὡο ἐπὶ ηῶ ζσθξφλσο δῆλ θηινηηκνχκελνη, ηὴλ αὐηὴλ ἀμηνῦληεο γλψκελ 

ἔρεηλ πξὸο ηνὺο ἥηηνπο ἥλπεξ ηνὺο θξείηηνπο πξὸο ζθᾶο αὐηνχο, ἴδηα κὲλ ἄζηε ηὰο 

αὑηλ πφιεηο ἡγνχκελνη, θνηλὴλ δὲ παηξίδα ηὴλ Ἑιιάδα λνκίδνληεο εἶλαη. 

Ο Ηζνθξάηεο απνδέρεηαη ηελ ζέζε ηνπ κειινληηθνχ εγεκφλνο σο δεδνκέλε κέζσ ηεο 

ζπκπηψζεσο ηεο επγεληθήο θαηαγσγήο ηνπ θαη επηδεηεί ηα ηπρφλ ειαηηψκαηα ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ ψζηε λα ηα εμαιείςεη κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ.  Φηινδφμεζε λα 

πξνζθέξεη ζηνπο πνιηηηθνχο φρη κφλν κέζα θαη ηερληθέο γηα ηε ζσζηή θαη πιήξε 

έθθξαζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ηδεψλ αιιά, θπξίσο, βαζηθέο αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο 
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γηα επηηπρή δηαθπβέξλεζε  ηεο πνιηηείαο θαη απνηειεζκαηηθή δηπισκαηηθή δξάζε
191

. 

Ο άξρσλ πξέπεη λα ζπλδπάδεη ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ αγάπε πξνο ηνλ άλζξσπν θαη πξνο 

ηελ πνιηηεία, πξέπεη λα είλαη Κξένληαο θαη Αληηγφλε ηαπηφρξνλα
192

. Ο θαιιίηεξνο 

εγέηεο ηνπ ιανχ είλαη εθείλνο ν νπνίνο επηηπγράλεη νχηε λα εθηξέπεηαη ζε νρινθξαηία 

ν ιαφο αιιά νχηε θαη λα ηνλ θαηαπηέδεη. Απηή είλαη ε κεγάιε ηέρλε ηνπ Πεξηθιή, 

φπσο ν Θνπθπδίδεο ηελ πεξηγξάθεη, θαη απφ απηήλ πεγάδεη ε παξαπάλσ δηδαζθαιία  

πεξί αξκνλίαο ησλ αληηζέζεσλ, ηελ νπνία αθνινπζεί σο θαηεπζπληήξην γξακκή ν 

Ηζνθξάηεο ζηνλ Παλεγπξηθό
193

. Απφ απηφλ ηνλ ιφγν παίξλεη θαη ν Ηζνθξάηεο ην 

ηδεψδεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν κφλν νη άξηζηνη ησλ πνιηηψλ απνιαχνπλ ηηο ηηκέο, ελψ 

νη ινηπνί πξέπεη κφλν λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ αδηθία. Ο Ηζνθξάηεο νλνκάδεη ηηο 

δχν βαζηθέο απηέο αξρέο, ηελ ζχδεπμε ησλ νπνίσλ εθζεηάδεη ν Πεξηθιήο, σο ην 

ηδηαίηεξν κπζηηθφ ηεο Αζελατθήο Γεκνθξαηίαο, σο ην ζεκέιην ιίζν ηνπ θαινχ 

εθείλνπ θνηλσληθνχ πνιηηεχκαηνο. Ο Ηζνθξάηεο ζπληζηά ζηνλ εγέηε ,λα είλαη θαηά ην 

δπλαηφλ απηφο ν ίδηνο ν επηλνεηήο  ησλ θαιχηεξσλ κεηαξξπζκίζεσλ , φηαλ φκσο απηφ 

είλαη αλέθηθην, λα κηκείηαη ηνπο θαινχο ζεζκνχο άιισλ θξαηψλ. Ο Ηζνθξάηεο 

επηκέλεη ζε έλα πξφγξακκα πνπ ζα έρεη δεκηνπξγήζεη κηα πνιηηηθά απνηειεζκαηηθή 

ηάμε ε νπνία κπνξεί ή δελ κπνξεί λα είλαη ε επίζεκε άξρνπζα ηάμε. Παξαηεξεί φηη νη 

εγρψξηεο ηάμεηο θαη δηεζλείο πνιηηηθά επηηπρεκέλεο πφιεηο δελ εμαξηψληαη απφ ηζρπξά 

θαη φκνξθα ηείρε αιιά έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα ζηαζεξή πνιηηηθή ηάμε πνπ άξηζηα 

θαη ζσθξνλέζηαηα θπβεξλά ηελ πφιε ηνπο. ηνλ Αεξνπαγηηηθό , δηδάζθεη φηη ε 

θξφλεζε ησλ πνιηηψλ είλαη ε ςπρή ηεο πφιεο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ ζηαζεξφηεηα θαη 

ηελ πξφνδν «ἔςτι γὰρ ψυχὴ πόλεωσ οὐδὲν ἔτερον ἢ πολιτεία, τοςαφτθν ἔχουςα 

δφναμιν ὅςθν περ ἐν ςϊματι φρόνθςισ» 194
.Σέινο, ε πξσηνηππία αιιά θαη ε κίκεζε 

είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία ζηελ αξρή ηεο αξκνλίαο ησλ αληηζέζεσλ φπσο θαη ν 

ζπλδπαζκφο ηεο θηινθξφλεζεο ηνπ ραξαθηήξα κε ηελ ζνβαξή αμηνπξέπεηα, ην 

νπζηαζηηθφηεξν αίηεκα πνπ επηδηψθεη ν Ηζνθξάηεο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο αζθαινχο 

ηάμεο θαη δίθαησλ λφκσλ, ηα νπνία ζα ζπλππάξρνπλ κε αξκνλία.                            

Δδψ θαίλεηαη ε πείξα ηεο αζελατθήο δηθαζηηθήο εμνπζίαο θαη ηεο δηθνκαλίαο , ηελ 

νπνία είρε θαιιηεξγήζεη ν Ηζνθξάηεο . Βέβαηα, πξνυπφζεζε ηεο αξκνλίαο είλαη ν 

ζεβαζκφο ησλ ζπλζεθψλ ꞉ ε Αζήλα νθείιεη ην κεγαιείν ηεο ζην γεγνλφο φηη  έζπεπδε 

πάληνηε λα βνεζήζεη εθείλνπο πνπ αδηθνχληαη
195

.                                                         

Ζ παηδεία ηνπ εγέηε απνθνξπθψλεηαη κε ην αίηεκα ηεο απηνθπξηαξρίαο· είλαη 

αζπκβίβαζην κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ βαζηιηά, ην λα είλαη ζθιάβνο ηεο πιενλεμίαο ηνπ. Ο 

Ηζνθξάηεο ππεξακχλεηαη κηαο δίθαηεο πιενλεμίαο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, κε ηνλ 

ίδην ηξφπν πνπ ηελ πεξηέγξαςε θαη σο βαζηθή αξρή ηεο ξεηνξηθήο παηδείαο ζηελ 

εζσηεξηθή πνιηηηθή δσή (πξβ.Πεξί Αληηδόζεσο§§281-285 θαη παξαπάλσ θεθάιαην 

εξγαζίαο «ζηφρνη ξεηνξηθήο ζρνιήο»). Σν πιενλεθηεῖλ  είλαη media vox, ε ζεηηθή ε 

αξλεηηθή ζεκαζία ηνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ζηφρν θαη ηηο κεζφδνπο πνπ κεηέξρεηαη 

θαλείο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ. Ζ Ηζνθξάηεηα επηρεηξεκαηνινγία γηα κηα «δίθαηε 
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πιενλεμία» εθθξάδεη ηελ πξαθηηθή πνιηηηθή ζθέςε θαη ηελ αλζξσπηζηηθή παηδεία ηνπ 

ξήηνξα. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα μεθηλά ε θπξηαξρία ζε άιινπο αλζξψπνπο, φζα 

φκσο εηπψζεθαλ πξνεγνπκέλσο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ηεο νξζήο ζπκπεξηθνξάο . 

Αθφκα, ν Ηζνθξάηεο ηάζζεηαη ππέξ ηνπ πξνζσπηθνχ πξνηχπνπ, θαζηζηά ηνλ εγεκφλα 

θνξέα ηεο κνξθψζεσο ηνπ ιανχ θαη νξαηή πξνζσπνπνίεζε ηνπ πνιηηηθνχ ήζνπο. 

Πξνζπαζεί κε  απηφλ ηνλ ηξφπν, λα ζέζεη ηελ ηδέα πεξί εγεκφλνο ζηελ ππεξεζία ηεο 

αγσγήο ηεο αλζξσπφηεηαο, εθφζνλ απηή δηαδξακαηίδεη  ξφιν ζε έλα θξάηνο, 

πξνζπαζεί λα ηεο εκθπζήζεη λέα δσή.                                                                     

Γηαηί ε παηδεία, είλαη γηα ηελ επνρή ηνπ Ηζνθξάηε θάηη ην θαηεμνρήλ δσληαλφ θαη ην 

ηειηθφ λφεκα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Σίπνηα θνηλφ δελ ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

πξνπαγαλδηζηηθψλ έξγσλ ππέξ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ θαη ησλ ηζνθξαηηθψλ 

παξαηλέζεσλ, νη νπνίεο είλαη ζηελ νπζία έλα παηδαγσγηθφ εξγαιείν ꞉ ν θηιφζνθνο 

δείρλεη φηη ηνλ εγεκφλα ηνλ ζπκθέξεη λα αθνινπζήζεη πνιηηηθή εηξήλεο, λα ελψζεη 

φινπο ηνπο ειεχζεξνπο Έιιελεο θάησ απφ κηα αξρή θαη λα απνθχγεη ηηο αηξαπνχο 

ηεο κηζεηήο ηπξαλλίδαο
196

. Πξάηηνληαο έηζη ζα θεξδίζεη αηψληα δφμα θαη ηελ 

πξννπηηθή ήξεκσλ θαη δξαζηήξησλ βαζηιείσλ γηα ηνλ ίδην θαη γηα ηνπο δηαδφρνπο 

ηνπ. Σν έξγν ηνπ Ηζνθξάηε ππεξαζπίδεηαη ηα ζπκθέξνληα ηεο κεηξηνπαζνχο 

δεκνθξαηίαο.  Μφλν ε ηδέα ηεο νκνζπνλδίαο κπνξεί λα ζπκθηιηψζεη ηελ αλάγθε ηεο 

εηξήλεο κε ηε ζέιεζε ηεο απηνλνκίαο. 

4.5. Σν ηδαληθό πνιίηεπκα θαηά ηνλ Ιζνθξάηε  

Ο Ηζνθξάηεο δελ αλαηξέρεη ζην ζπαξηηαηηθφ πξφηππν πνιηηεχκαηνο, θαζψο βιέπεη 

ηελ ηδαληθή θαηάζηαζε πεξηζζφηεξν λα επηθξαηεί ζηελ αξραία Αζήλα, φπνπ αθφκα 

αζθνχζε επνπηεία έλαο ηζρπξφο Άξεηνο Πάγνο ζηελ δσή ησλ πνιηηψλ θαη ηδηαηηέξσο 

ηεο λενιαίαο. Οη ηζχλνληεο ηνπ θξάηνπο, νη νπνίνη έρνπλ θάλεη ηελ πφιε ζπνπδαία, 

δελ ήηαλ ηεο θαηεγνξίαο ησλ ζεκεξηλψλ δεκαγσγψλ θαη ηαξαρνπνηψλ. Ήηαλ άλδξεο 

πςειήο κνξθψζεσο θαη αλσηέξνπ πλεχκαηνο, νη νπνίνη έδησμαλ ηνπο ηχξαλλνπο θαη 

ίδξπζαλ ηελ δεκνθξαηία θαη έπεηηα λίθεζαλ ηνπο βάξβαξνπο. Αθνινχζσο έλσζαλ 

ηνπο ειεπζεξσκέλνπο Έιιελεο απφ ηελ εγεκνλία ησλ Αζελψλ. Γελ ήηαλ άλζξσπνη 

αθξηβψο φπσο φινη νη άιινη αιιά ππεξείραλ απφ απηνχο. Απηνί ινηπφλ είλαη νη 

άλζξσπνη πνπ αμίδεη λα αγαπψληαη, λα ηηκψληαη θαη λα κειεηψληαη . Ο Ηζνθξάηεο  

εμεηάδεη φινπο ηνπο εμέρνληεο πνιηηηθψο άλδξεο ηεο Αζήλαο αλάινγα κε ηνλ βαζκφ 

ηεο παηδείαο θαη ηεο κφξθσζεο ηνπο (πξβ. Πεξί Αληηδόζεσο §§306-308) . Καηαιήγεη 

ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη κφλν ε αξηζηνθξαηία ηνπ πλεχκαηνο θαηέζηεζε έλδνμε 

ηελ πφιε
197

.  

Ο Ηζνθξάηεο ζθηαγξαθεί ηελ παξνχζα ζέζε ηεο αζελατθήο λενιαίαο  φηη ρξεηάδεηαη 

άκεζα εθπαίδεπζε, θαζψο ε ειηθία απηή είλαη πάληνηε ειηθία ηνπ κεγαιχηεξνπ 

εζσηεξηθνχ ράνπο
198

. Πξέπεη λα δηαπαηδαγσγεζεί ν λένο κέζσ ηεο άζθεζεο ζηηο 

θαιέο αζρνιίεο, νη νπνίεο ζα είλαη θνπηψδεηο θαη ηθαλνπνηεηηθέο αλαθνξηθά κε ηνλ 

εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν, θαζφηη κφλν απηέο νη ζπλήζεηεο δχλαληαη λα ραιηλαγσγήζνπλ 
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ηελ λεφηεηα γηα πάληα. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ δηαιφγνπ βειηηψλεηαη φηαλ ν λένο έρεη 

θίλεηξν γηα λα πεηχρεη έλα θηιφδνμν ζηφρν πνπ επηζπκεί πνιχ. Σφηε ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη κε επγισηηία ηα θαηάιιεια επηρεηξήκαηα γηα λα πείζεη ην 

αθξναηήξηφ ηνπ ψζηε λα έξζεη πην θνληά ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.                 

Βέβαηα γηα φζα κηιάλε ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα ηα έρνπλ εθαξκφζεη ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή ψζηε λα είλαη ζπλεπείο ηα ιφγηα κε ηηο πξάμεηο ηνπο θαη ηφηε ζα 

ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ην θαιφ ηεο πφιεο. Οη πνιηηηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα 

απνθηήζνπλ κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε ζα είλαη εκπλεπζκέλεο απφ ηε ζσθξνζχλε, ηε 

δηθαηνζχλε, ηελ αξεηή θαη ηε θξφλεζε. Δθείλνη πνπ πξνηξέπνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα 

είλαη ζψθξνλεο θαη δίθαηνη θάπνηεο θνξέο δελ έρνπλ εθαξκφζεη ζηε δσή ηνπο ηε 

ζσθξνζχλε θαη ηε δηθαηνζχλε θαη ακθηζβεηνχληαη απφ ηηο ηάμεηο ηνπο. Πξνηξέπεη 

ινηπφλ ηνπο αλζξψπνπο λα απνθηήζνπλ αξεηή αλαγλσξηζκέλε απφ φινπο «νἱ κὲλ γὰξ 

παξαθαινῦζηλ ἐπὶ ηὴλ ἀξεηὴλ θαὶ ηὴλ θξφλεζηλ ηὴλ ὑπὸ ηλ ἄιισλ κὲλ 

ἀγλννπκέλελ, ὑπ᾽ αὐηλ δὲ ηνχησλ ἀληηιεγνκέλελ, ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ ηὴλ ὑπὸπάλησλ 

ὁκνινγνπκέλελ»
199

 . Γελ επηρεηξεί ηε ζπλαλαζηξνθή κε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ θήκε 

αιιά εκπηζηεχεηαη εθείλνπο πνπ ζα ηνλ πείζνπλ φηη ζα νδεγήζνπλ ηελ πφιε ζηελ 

επηηπρία. Οη πνιίηεο πνπ έρνπλ δηδαρηεί ηέηνηεο αμίεο ζα πξέπεη λα επηδηψμνπλ ηηο 

θαιχηεξεο πνιηηηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ Αζήλα θαη ηελ Διιάδα.  Γέρεηαη ινηπφλ φηη νη 

πνιηηηθνί εγέηεο πξέπεη λα ιέλε φ,ηη είλαη αιεζηλφ θαη δίθαην
200

, «φκσο ηαπηφρξνλα 

δελ πξέπεη λα παξακεινχλ ηε κειέηε θαη ηε ζσζηή εθηίκεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

ζα κπνξνχλ λα πείζνπλ ην ιαφ, κε θαζεηί πνπ ιέλε θαη θάλνπλ, γηα ηελ πξνζήλεηα θαη 

ηε κέξηκλα ηνπο γηα ηνλ άλζξσπν» ( πξβ. Πεξί Αληηδόζεσο §132). Ζ επηινγή ηνπ 

ήξσα πνπ ζα νδεγνχζε ηνπο Έιιελεο ζηελ θνζκνθξαηνξία δελ δπζθφιεςε πνιχ ηνλ 

Ηζνθξάηε. Σν πιήζνο Δπηζηνιψλ θαη Παξαηλέζεσλ πνπ έζηεηιε δείρλεη πφζν ηνλ 

ελδηέθεξε λα βξεζεί κηα άκεζε θαη ζσζηή ιχζε ζηηο ηζηνξηθέο παξαζηάζεηο.            

Σα ηδηαίηεξα ραξίζκαηα θαη ε καθξφρξνλε θαη απζηεξή παηδεία, απηά δελ είλαη 

απαξαίηεηα. Δλψ ν Πιάησλ θαη ν  Ξελνθψλ είραλ εθπνλήζεη ιεπηνκεξή παηδαγσγηθά 

θαη πνιηηηθά ζπζηήκαηα, ν Ηζνθξάηεο αξθείηαη ζε ζχληνκα θείκελα πνπ επηρεηξνχλ 

λα πείζνπλ κε ξεηνξηθά ηερλάζκαηα θαη ηα νπνία πεξηέρνπλ, αθελφο, γεληθφηεηεο θαη 

εζηθνινγίεο γηα ηε δηθαηνζχλε θαη γηα ηε δφμα θαη, αθεηέξνπ, εηδηθέο ζπκβνπιέο γηα 

ην ηάδε ή ην δείλα δηπισκαηηθφ ή πνιηηεηαθφ πξφβιεκα.  

Ο Ηζνθξάηεο παξνπζηάδεηαη πάληα ζηηο νκηιίεο ηνπ, ζίγνπξνο, παηδαγσγφο θαη κε 

θξίζε. Παξνπζηάδεη επίζεο κε ζπλέπεηα ηελ ηδέα φηη ην πην ζεκαληηθφ θαζήθνλ είλαη 

λα δνπιέςνπκε γηα ην θαιφ ηεο πφιεο
201

. Με ηνλ Ηζνθξάηε γελληέηαη κηα λέα 

αληίιεςε ηεο πνιηηηθήο δξάζεο θαη, ζπλάκα, κηα λέα ζεψξεζε ηνπ ηζηνξηθνχ 

πεπξσκέλνπ ηνπ αλζξψπνπ. Απνηπγράλνληαο λα βειηηψζεη ηηο ππαξθηέο Πφιεηο, ν 

Πιάησλ έθηηαμε έλα πνιηηηθφ ηδεψδεο ηνπ γίγλεζζαη. Με κπνξψληαο πιένλ λα 

πηζηέςεη ζην λφεκα ηεο ηζηνξίαο, ν Αξηζηνηέιεο αλέπηπμε κηα ζπγθξηηηθή 

θνηλσληνινγία. Ο Ηζνθξάηεο, πξνζπαζψληαο λα ζπκβηβάζεη ηελ θίλεζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ κε ηελ παξάδνζε, ηνπνζεηεί ηνλ ηζηνξηθφ ιφγν ζην επίπεδν ηεο δόμεο. 
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χκθσλα κε ηηο πεξηγξαθέο ηνπ Ηζνθξάηε ζηνλ Παλαζελατθό  ε άξηζηε κνξθή 

πνιηηεχκαηνο ζπληζηάηαη ζηελ νξζή αλάκεημε ησλ ηξηψλ θχξησλ ηχπσλ πνιηηεχκαηνο. 

πγθεθξηκέλα, κηα δεκνθξαηία κε ηζρπξφ αξηζηνθξαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ θαίλεηαη σο 

ε πιένλ άμηα λα επηδησρζεί θαη ηελ βιέπεη σο ήδε δνθηκαζκέλε ζηελ αθκή ησλ 

Αζελψλ , θαηά ηελ νπνία εθαξκφζζεθε ην πνιίηεπκα απηφ. Παξάιιεια, ε ζπλερήο 

πξνζπάζεηα ηνπ Ηζνθξάηε ζην πξφγξακκα πνιηηηθήο ηνπ αγσγήο λα δηαζπλδέεη πάληα 

ηελ εζηθή κε ηελ πνιηηηθή, καξηπξεί αλαινγίεο κε ηελ αθάκαηε αλαδήηεζε ηεο 

εζηθήο αιήζεηαο πνπ θαίλεηαη πσο ππήξμε ε αξρή θαη ην ηέινο ηεο ζσθξαηηθήο 

δηδαζθαιίαο, γεγνλφο πνπ καξηπξεί θαη ηελ ζσθξαηηθή επίδξαζε ζηνλ Ηζνθξάηε 
202

. 

Σν ηδαληθφ πνιίηεπκα ινηπφλ γηα ηνλ ξήηνξα, ζην νπνίν επρφηαλ λα επαλέιζεη ε 

πνιηηηθή δσή, ήηαλ ην πνιίηεπκα ηεο επνρήο πξηλ απφ ηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο, ην 

νπνίν εθπξνζσπνχζαλ θαηεμνρήλ ν φισλ θαη ν Κιεηζζέλεο,
203

 θαη ζηφρνο ηνπ 

ιφγνπ Αεξνπαγεηηθνύ ήηαλ λα δηεπθνιχλεη ηελ επάλνδν ζε εθείλε ηελ ηδαληθή κνξθή 

δεκνθξαηίαο, φπσο πνιχ εχζηνρα παξαηήξεζε ν Γηνλχζηνο ν Αιηθαξλαζζεχο
204

. 

ηφρνο θάζε πνιηηεχκαηνο είλαη ε ζηαζεξφηεηα
205

. Βέβαηα, ν Ηζνθξάηεο πίζηεπε πσο 

ζεσξεηηθά κπνξνχζε θάπνηνο λα πιάζεη ηελ εηθφλα ελφο ηδαληθνχ θξάηνπο «βειηίζηε 

πνιηηεία», ην νπνίν δελ  ήηαλ απαξαίηεην θαη λα ηαπηίδεηαη κε ην πξνγνληθφ 

πνιίηεπκα «πάηξηνο πνιηηεία». ηελ πξάμε φκσο νη δχν φξνη ζπλέθιηλαλ ζε έλα, 

θαζψο ην παξαδνζηαθφ πνιίηεπκα παξείρε πάληνηε ηα πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα 

θαη νθέιε. Άιισζηε ε δεκνθξαηία ππήξρε ζηελ Αζήλα απφ ηε καθξηλή αξραηφηεηα. 

Ζ πάηξηνλ πνιηηεία ινηπφλ θηινηερλείηαη απφ ηνλ Ηζνθξάηε σο εμηδαληθεπκέλε, φπνπ 

ζε αληίζεζε κε ηηο ππέξκεηξεο ζχγρξνλεο αηνκηθέο θηινδνμίεο εηο βάξνο ηεο πφιεο, νη 

εγέηεο-παηδαγσγνί θαιιηέξγεζαλ ηα ήζε ησλ πνιηηψλ θαη νδήγεζαλ ζε εμαηξεηηθέο 

επηδφζεηο ꞉ νη Πεξζηθνί Πφιεκνη παξηζηάλνληαη ζηνλ Παλεγπξηθό, σο πξφηππν 

επίπνλεο παηδεπηηθήο δξάζεο ησλ πνιηηηθψλ εγεηψλ. Οη πνιηηηθνί κεηακνξθψλνληαη 

ζε παηδαγσγνχο θαη ην ήζνο ηνπο ζπληζηά ην θεληξηθφ ζεκείν αλαδήηεζεο
206

. 

 Ζ ιχζε πνπ πξνηείλεη ν Ηζνθξάηεο ζε πνιηηηθό επίπεδν είλαη κηα δηπιή εγεκνλία πνπ 

δελ απνβιέπεη λα ππνδνπιψζεη ηνπο άιινπο Έιιελεο, αιιά λα πξνεηνηκάζεη ηελ 

θαηάθηεζε ηεο Αζίαο
207

. Θεσξεί ηελ Αζήλα σο ηνλ θπζηθφ εγέηε ηεο αληηπνιίηεπζεο 

ηεο Διιάδαο ζηελ Πεξζία. Θεσξεί ηελ Αζήλα σο ηνλ θπζηθφ εγέηε ηεο Διιάδαο θαη 

πξνηξέπεη γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ πφιεσλ ηνλ 4ν αηψλα, ηελ Αζήλα, 

ηε πάξηε θαη ηε Θήβα, κε ηελ Αζήλα λα αλαιακβάλεη εγεηηθφ ξφιν
208

. Πξέπεη λα 

μεπεξαζηεί ε παξνχζα θαηάζηαζε, λα εμαιεηθζνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εμσζνχλ 

ηνπο Έιιελεο ζηελ επεθηαηηθή βία. Ζ πνιηηηθή θαη θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα 

απνθαιχπηεηαη σο θάηη πνπ απφ ηε θχζε ηνπ επηδέρεηαη ηελ εηξήλε. Οη αηηίεο πνπ 

δηαηαξάζζνπλ ηελ εηξήλε είλαη ε άγλνηα θαη ην ςεχδνο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

απνθαηαζηαζεί ζην εμσηεξηθφ, ε ηάμε ζηηο Πφιεηο κέζα απφ ηνλ πεθσηηζκέλν έιεγρν 
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ηεο εζηθήο ησλ πνιηηψλ θαη λα ζπκπέζεη πάιη ην αηνκηθφ ζπκθέξνλ κε ηε γεληθή 

σθέιεηα, φπσο ηνλ θαηξφ ηεο παηξίνπ πνιηηείαο, λα εδξαησζεί πάιη ε αξραία θηιία 

ησλ Διιήλσλ θαη λα δηαζθαιηζηεί κέζα απφ έλαλ ζεζκηθφ δεζκφ πνπ ζα ηνλ 

ελζαξθψλεη κηα αξρή θαινπξναίξεηε θαη αδηακθηζβήηεηε, λα αθεζεί ην εκπφξην λα 

αλαπηπρζεί πιήξσο κε ηελ εγγχεζε ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ησλ αγαζψλ θαη κε ηε 

δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ κνξθσκάησλ, λα δνζεί ζηελ ελεξγεηηθφηεηα ησλ 

Διιήλσλ έλαο ζηφρνο έλδνμνο θαη επηθεξδήο καδί, δειαδή ε επαλέλαξμε ηνπ αγψλα 

θαηά ησλ βαξβάξσλ ηεο Αλαηνιήο φπσο πξναλαθέξζεθε
209

. Δπίζεο, θαηαθξίλεη ηελ 

πνιππξαγκνζχλε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ Αζελψλ, πνπ ηελ ηαπηίδεη κε ηελ 

αδηθία, θαη πξνπαγαλδίδεη ηελ αξεηή θαη ηελ επηδίσμε ηεο εχλνηαο ησλ Διιήλσλ σο ηα 

θαηαιιειφηεξα κέζα επίηεπμεο αγαζψλ. Δλψ ζην εζσηεξηθφ, γηα ηελ Αζήλα, ε 

απνθαηάζηαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ εγγπάηαη ηε ζηαζεξφηεηα .                                     

Ζ ιχζε πνπ πξνηείλεη είλαη θηιφδνμε θαη ζπλεηή ζπγρξφλσο. Ζ ζχλεζε ηεο έγθεηηαη 

ζηελ κεηξηνπάζεηα. ια απηά δελ ζα γίλνπλ κε κηα επαλάζηαζε, απφ απηέο πνπ 

πξφηεηλαλ ν Πιάησλαο θαη νη «πνιενδφκνη», αιιά κε ηελ αλαδξνκή ζην παξειζφλ, κε 

ηελ έκπλεπζε απφ ηελ πείξα πνπ θιεξνδνηεί ην παξειζφλ
210

. Πξνηείλνληαο ινηπφλ 

απηή ηελ ιχζε ζην δξάκα ηεο Αζήλαο θαη αγσληδφκελνο ν Ηζνθξάηεο, αδέμηα αιιά 

επίκνλα, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο, ζέιεη λα ππεξβεί ηελ αληίθαζε πνπ ζπαξάδεη 

ηελ Διιάδα ꞉ απφ ηε ζηηγκή πνπ έζπαζε ν δεζκφο κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ 

θξάηνπο , ην ηειεπηαίν έπαςε λα είλαη ν ηφπνο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη αηνκηθνί 

ζηφρνη. Έραζε εθ ησλ πξαγκάησλ ηελ αιήζεηα ηνπ θαη κπνξεί λα βξεη ηε ζπλνρή ηνπ 

κφλν ζηνπο αηζέξεο ησλ Ηδεψλ. Έηζη, αλαπηχζζεηαη, αθελφο, έλαο πξαγκαηηζκφο πνπ 

κεηαηξέπεη ηελ Αζήλα ζε φξγαλν ησλ πξνζσπηθψλ βνπιήζεσλ θαη, αθεηέξνπ, έλαο 

ηδεαιηζκφο πνπ δελ ηνικά λα δηαθηλδπλεχζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ 
211

. 

 

              4.6. Η Ιζηνξηνγξαθία πξσηαγσληζηεί ζηελ πνιηηηθή ζθέςε ηνπ     

Ιζνθξάηε 

χκθσλα κε ηνλ Ηζνθξάηε, ε ηζηνξηνγξαθία έρεη άκεζε πλεπκαηηθή επίδξαζε ζηελ 

πνιηηηθή ζθέςε θαη ζηνλ ελ γέλεη πλεπκαηηθφ πνιηηηζκφ ηεο επνρήο . Μάιηζηα, ν 

πνιηηηθφο βίνο θαη ε ηζηνξηθφηεηα ζπλδένληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ν ζηνραζηήο πνπ 

ζέιεη λα επεξεάζεη ηνλ πξψην θαηαθεχγεη ζην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη γηα λα επηθπξψζεη 

ηηο ηδέεο ηνπ. Ο Ηζνθξάηεο έρεη ζηνραζηεί
212

 πάλσ ζε γεγνλφηα πνπ απαζρνινχλ θάζε 

θαιιηεξγεκέλν άλζξσπν-κπζνινγία, ζπκβάληα ηεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ, αλέθδνηα κε 

ζεκαζία ꞉ απηφ είλαη ην πιηθφ ηεο θηινζνθίαο. Να εθκεηαιιεχεζαη ηηο γλψζεηο απηέο 

γηα λα πξνβάιιεζαη θαη γηα λα πινπηίδεηο είλαη αηηκία. Να ιεο πάιη φηη εμάγεηο απφ 
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απηά κηα απφιπηε γλψζε είλαη καηαηνδνμία
213

. Σν ζπκβάλ είλαη γηα ηνλ Ηζνθξάηε ην 

θαη’ εμνρήλ ξεηνξηθφ επηρείξεκα, πξάγκα επφκελν αθνχ ζεσξεί φηη ε δόμα είλαη 

πεγή νιφθιεξεο ηεο γλψζεο
214

. Σν γίγλεζζαη, κε ηα πνηθίια ζπκβάληα, ηηο 

εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο θαη ηνπο κεγάινπο άλδξεο, είλαη κηα πειψξηα δεμακελή απ’ 

φπνπ ην θσηηζκέλν πλεχκα αληιεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ παξαδείγκαηα
215

 .                             

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην δήηεκα δελ είλαη λα νξηζηεί ε νπζία ηεο δηαγσγήο, αιιά λα 

βξεζεί ηη πξέπεη λα γίλεη γηα λα είλαη επηπρήο θαλείο, ε ηζηνξία πξνζθέξεη πιήζνο 

δηαθσηηζηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, αλέθδνησλ πνπ κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ κε 

απνιαπζηηθφ ηξφπν θαη σο επηηνκή ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο.                                     

Ο Ηζνθξάηεο ζηνλ λεαξφ εγεκφλα Νηθνθιή, ηελ πείξα ηελ ραξαθηεξίδεη σο γλψζε 

ηνπ παξειζφληνο, απφ απηήλ ηελ πείξα ινηπφλ πξέπεη λα δηδάζθεηαη ν Νηθνθιήο ηη 

ζπκβαίλεη ζηα άηνκα θαη ζηνπο άξρνληεο ησλ θξαηψλ, «γηαηί φηαλ δηαηεξείο ηα 

πεξαζκέλα δσληαλά ζηελ κλήκε, ζα θξίλεηο θαιιίηεξα γηα ηα κειινληηθά πξάγκαηα»  

ηνπ αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά
216

. Σελ αγσγή ινηπφλ ηνπ εγεκφλα, ν Ηζνθξάηεο ηελ 

αλάγεη ζην ππφβαζξν ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο.                                                              

ην Ηζνθξάηεην φξακα ηνπ αλζξψπηλνπ γίγλεζζαη ιαλζάλεη κηα αληίθαζε ηελ νπνία ν 

ζπγγξαθέαο, κε αθνίκεηε πίζηε θαη ππνκνλή, πξνζπαζεί λα απνθξχςεη. Αθελφο, ε 

ηζηνξηθφηεηα δειψλεη ηφζν έληνλα ηελ παξνπζία ηεο ψζηε ε αλαθνξά ζην γεγνλφο 

είλαη ε νπζία φινπ ηνπ επηρεηξήκαηνο. Αθεηέξνπ, ε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ γίγλεζζαη 

θαίλεηαη λα ζπγθαιχπηεηαη απφ ην ηψξα
217

.                                                      

Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα ζπλδπαζκφ ꞉ ππελζπκίδεη έλα ζπκβάλ, εμάγεη ην λφεκα κηαο 

εμέιημεο ή παξαβάιιεη δχν ζηηγκέο, κηα ηνπ παξειζφληνο θαη κία ηνπ παξφληνο.        

Ο Ηζνθξάηεο θαηαθεχγεη ζηελ απιή δόμα,  φπνπ βξίζθεη έλα ηδενινγηθφ 

«πξφγξακκα» κε ην νπνίν ζπιιακβάλεη ηελ ηζηνξηθή πνξεία σο πεδίν εκπεηξίαο πνπ 

καο επηηξέπεη λα δίλνπκε σθέιηκεο ζπκβνπιέο. Γη’ απηφλ ην αλζξψπηλν παξειζφλ δελ 

είλαη αληηθείκελν επηζηήκεο νχηε αηηία παξαπφλσλ νχηε αθνξκή δηδαγκάησλ, αιιά 

πεγή ελφο ζηνραζκνχ πνπ γλσξίδεη ηε ζρεηηθφηεηα ηνπ αιιά δελ πξνηίζεηαη λα 

νκνινγήζεη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ
218

. Σνλ ελδηαθέξεη λα πξνζδηνξίζεη ην πλεχκα 

κε ην νπνίν εμεηάδεηαη ην γίγλεζζαη θαη φρη ε αμία ηεο καξηπξίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, αχηε είλαη θαη ε απάληεζε πνπ ζα δίλακε ζηηο δηάθνξεο κειέηεο πνπ 

έρνπλ επηζεκάλεη θαηά θαηξνχο ηηο ζηξεβιψζεηο πνπ πθίζηαηαη ε ηζηνξία ζηνπο 

ιφγνπο θαη ζηηο παξαηλέζεηο ηνπ Ηζνθξάηε. Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν 

Ηζνθξάηεο ζηελ ηζηνξηθή παξάδνζε, εμππεξεηνχζαλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

ηελ άζθεζε πξνπαγάλδαο αιιά θαη ιφγσ ηνπ εληππσζηαζκνχ πνπ επεδίσθε κε ηελ 
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214

 Ο Ιςοκράτθσ κζλει να ςϊςει τα πάντα ꞉ τθν Ελλάδα και τθν Ακινα και τον Ζλλθνα. Και βρίςκει 
ςτθν δόξα ζνα ιδεολογικό «πρόγραμμα» με το οποίο ςυλλαμβάνει τθν ιςτορικι πορεία ωσ πεδίο 
εμπειρίασ που μασ επιτρζπει να δίνουμε ωφζλιμεσ ςυμβουλζσ. Chatelet (2001) 227 
215

 «Διότι οι πράξεισ του παρελκόντοσ είναι κοινι κλθρονομιά όλων μασ, αλλά θ ικανότθτα να τισ 
εκμεταλλευόμαςτε ςωςτά τθ ςωςτι ςτιγμι, να τισ βλζπουμε ςωςτά ςε κάκε περίπτωςθ και να τισ 
παρουςιάηουμε με ωραία λόγια, αυτό είναι χάριςμα των ςοφϊν» Πανηγυρικόσ §9. 
216

 Ρρβ. Προσ Νικοκλζα §42 
217

 Chatelet (2001) 226 
218

 Chatelet (2001) 227 



 

59 
 

πξσηνηππία ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπ θαη ηεο έθθξαζεο ηνπ
219

. Γηα ράξε ηνπ πνιηηηθνχ 

ζηνραζηή δελ απνζχξζεθε πνηέ ν ινγνηέρλεο.                                                                                                                  

Με ηνπο Ηζνθξαηηθνχο ιφγνπο ε ηζηνξηθφηεηα θάλεη ηελ είζνδν ηεο ζηελ θνπιηνχξα 

κε ηελ πην θνηλφηνπε θαη αλεμέιεγθηε κνξθή. Οη ζνθηζηέο είραλ ζπλεζίζεη βέβαηα ην 

θνηλφ ζηε ρξήζε ηζηνξηθψλ εηθφλσλ θαη νη επηδεηθηηθνί ιφγνη είραλ ζπλήζσο σο ζέκα 

θάπνηα εληππσζηαθή παξαιιαγή πάλσ ζην παξειζφλ θαη ην παξφλ ησλ Πφιεσλ. Απφ 

ηε ζηηγκή φκσο πνπ ε ξεηνξηθή ρξήζε ηεο ηζηνξίαο ζπλδπάδεηαη ζην έξγν ηνπ 

Ηζνθξάηε κε έλα πνιηηηθφ κήλπκα πνπ πξνβάιεη αμηψζεηο ζνβαξφηεηαο, έρνπκε λα 

θάλνπκε κε θάηη θαηλνχξην
220

. Δλψ ν Ζξφδνηνο θαη ν Θνπθπδίδεο έιεγαλ φηη θάλνπλ 

επηζηεκνληθφ έξγν θαη φηη ζπλζέηνπλ αμηφπηζηεο αθεγήζεηο, ελψ ν Γνξγίαο θαη ν 

Λπζίαο πεξηνξίδνληαλ ζην ξφιν ηνπ ξήηνξα, ν Ηζνθξάηεο δελ ιέεη απιψο φηη ηνλ 

ελδηαθέξεη, αιιά θαη φηη ζθνπεχεη θηφιαο λα δηδάμεη θαη λα ππεξεηήζεη
221

.                 

Ζ ηζηνξία ινηπφλ γίλεηαη ππεξέηξηα ηεο πνιηηηθήο αγσγήο ηνπ Ηζνθξάηε.                   

Ο Ηζνθξάηεο- πξέπεη λα ην επαλαιάβνπκε αλ καο ελδηαθέξεη λα ηνλ θαηαλνήζνπκε 

θαη φρη λα ηνλ θξίλνπκε- βιέπεη ην ζπκβάλ  σο πξψηε χιε κηαο δφμεο πνπ είλαη 

ζρεηηθή. Καηά θάπνηνλ ηξφπν, απηφ πνπ ακθηζβεηεί είλαη ε ηζηνξηθή γλψζε. Καη 

είλαη εθπιεθηηθφ φηη ζην έξγν ηνπ νξίδεηαη αζπλείδεηα κηαο ηειείσο ζχγρξνλε 

ζεψξεζε, ε ζεψξεζε πνπ ππνζηεξίδεη ζήκεξα ε ιεγφκελε «θξηηηθή θηινζνθία» ηεο 

ηζηνξίαο.  Αλαιπηηθφηεξα, ν ξήηνξαο πίζηεπε πσο ζα ζπλέβαιιε ζηελ εζηθή θαη 

πνιηηηθή αλέιημε ηεο δσήο ησλ ζχγρξνλσλ ηνπ θαη πσο ζα δηαζθάιηδε ηελ νκαιφηεηα 

ηεο, αλ κεηαθχηεπε ζηηο ζπλεηδήζεηο ηνπο νηηδήπνηε γφληκν ππήξρε ζηηο αληηηηζέκελεο 

ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή ελνπνίεζε 
222

.   

 Ο Ηζνθξάηεο είλαη πεπεηζκέλνο ινηπφλ φηη ην δήηεκα είλαη παηδαγσγηθήο θχζεσο. 

Γηφηη ε επηζπκία ηεο εμνπζίαο είλαη βαζεηά ξηδσκέλε κέζα ζηνλ άλζξσπν θαη 

απαηηείηαη ηεξάζηηα πξνζπάζεηα ηνπ πλεχκαηνο, γηα λα ηελ απνβάιεη θαλείο ξηδηθψο. 

Ο Ηζνθξάηεο ζέιεη λα δείμεη φηη ε εμνπζία νδεγεί ηνπο αλζξψπνπο ζηελ 

απνραιίλσζε. Καζηζηά ππεχζπλνπο, γηα ηελ εθθχιηζε ησλ πνιηηψλ απφ ηελ επίδξαζε 

ηνπο, φρη ηνπο ζχγρξνλνπο, αιιά ηελ γελεά ηελ πξνεγνχκελε, δειαδή ηελ επνρή ηεο 

πξψηεο αηηηθήο λαπηηθήο ζπκκαρίαο. Σν ἐξᾶλ, σο δεζπφδνπζα έλλνηα ηνπ 

ζεκαζηνινγηθνχ πεδίνπ ηεο πιενλεμίαο θαη ηεο θηινδνμίαο, παξνκνηάδεηαη κε 

αζζέλεηα πνπ πξνζέβαιε θαη ηηο δχν πφιεηο (πξβ. Παλεγπξηθόο §§103-104).            

ηαλ ν Ηζνθξάηεο παξαιιειίδεη ηελ επηζπκία γηα ηελ κνλαξρία κε ηελ επηζπκία γηα 

ηε ζαιαζζνθξαηία (§§ 111-115), δελ θαηαθξίλεη ηε κνλαξρία ή ηε βαζηιεία σο 

πνιηηεχκαηα, αιιά ηε δηαδεδνκέλε ζηελ επνρή ηνπ εηθφλα ελφο κηζεηνχ ηπξάλλνπ, 

ζηελ νπνία θπξηαξρνχλ ν θφβνο ηνπ κνλάξρε κπξνζηά ζην κίζνο ησλ ππεθφσλ θαη ε 

ηδηνηειήο κεηαρείξηζε ησλ πνιηηψλ
223

.                                                                      

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο ζηνλ Αεξνπαγίηηθνλ 
224

 ε λνκηκνθξνζχλε θαη ε 
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απζηεξφηεηα ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ πξνγφλσλ εκθαλίδεηαη σο ν παηδαγσγφο φισλ ησλ 

θαιψλ ηδηνηήησλ, έηζη ζηνλ ιφγν Πεξί Δηξήλεο 
225

 απνδίδνληαη φια ηα θαθά θαη ε 

αθνζκία ηνπ παξφληνο ζηελ ζαπξά εθπαίδεπζε ηνπ ιανχ θαη ησλ εγεκφλσλ .                

Ο Ηζνθξάηεο ινηπφλ ππνζηεξίδεη φηη ε πνιηηηθή επηηπρία είλαη απνηέιεζκα ηεο 

επγισηηίαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο πνπ ελππάξρνπλ ζηε θηινζνθία θαη ζηε δηαιεθηηθή 

(ηέρλεο νκηιίαο, ζπδήηεζεο) απνηεινχλ βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο Ηζνθξαηηθήο 

εθπαίδεπζεο. Οη άλζξσπνη κε ην θξφλεκα ελφο ειεχζεξνπ αλζξψπνπ δελ 

αλαγλσξίδνληαη κέζσ ηεο αλδξείαο, ηνπ πινχηνπ θαη αλάινγσλ αγαζψλ, αιιά κέζσ 

ησλ ιφγσλ ηνπο.  Ο ιφγνο είλαη ην πην αμηφπηζην θξηηήξην ηεο παηδείαο ηνπ 

θαζελφο(§49 ꞉ ηῆο παηδεχζεσο ἡκλ)
226

 .                                                        

Παξάιιεια έλα ηδαληθφ πνιίηεπκα θαηά ηνλ Ηζνθξάηε ζα πξέπεη λα ζεζπίδεη λφκνπο 

πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο γηα ηελ αλάπηπμε, ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε 

δηθαηνζχλε ησλ πνιηηψλ. Βέβαηα δελ κπνξεί λα είλαη νη λφκνη απηνί  «μέλνη» πξνο ην 

παλειιήλην ζπκθέξνλ. Οη ζνθνί άληξεο νθείινπλ θαη ελδηαθέξνληαη θαη γηα ην δηθφ 

ηνπο πνιίηεπκα θαη γηα φιε ηελ Διιάδα
227

.Ο Ηζνθξάηεο επηδηψθεη ηελ εγθαζίδξπζε 

κηαο ηάμεο πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζην ζπκθέξνλ. Ζ σθέιεηα είλαη κηα αμία πξνο ηελ 

νπνία θιίλεη απηφκαηα ε αλζξψπηλε θχζε. Ζ εγθφζκηα πξάμε- ε πξάμε πνπ «γξάθεη 

ηζηνξία»- θηλείηαη απφ ειαηήξηα πνπ αλάγνληαη φια ζε θάπνην φθεινο.                    

Δδψ ν θηιφζνθνο επαλέξρεηαη ζηελ ηδέα πνπ αλέπηπμε θαη εθάξκνζε ν δεκνθξαηηθφο 

5
νο

 αη. ꞉ «Δγψ ινηπφλ ιέσ φηη θάζε άλζξσπνο θάλεη φ,ηη θάλεη γηα ηελ εδνλή, ην 

θέξδνο ή ηελ ηηκή. Γηφηη δελ βιέπσ άιιε πεγή ησλ επηζπκηψλ καο πέξα απφ απηά»
228

. 

Αιιά ε εκπεηξία δείρλεη φηη είλαη θαθφ λα εκπηζηεπφκαζηε ηπθιά ηα νξκέθπηα.    

ηαλ ν άλζξσπνο ζηξέθεηαη πξνο εθείλν πνπ ηνπ είλαη ρξήζηκν, παξακειεί εθείλν 

πνπ ζα ηνπ ήηαλ πξαγκαηηθά σθέιηκν. Ζ αιεζηλή σθέιεηα είλαη ε γεληθή σθέιεηα, 

φπνπ «γεληθφ» ζεκαίλεη ηελ θνηλφηεηα ησλ ειεχζεξσλ αλζξψπσλ, ζε αληηδηαζηνιή 

κε απηνχο πνπ είλαη δνχινη εθ γελεηήο
229

.  Έξγν ησλ ζνθψλ (νη εὖ θξνλνῦληεο) δελ 

είλαη ινηπφλ λα αληηθαηαζηήζνπλ απηή ηελ αμία κε κηα πςειφηεξε, αιιά λα καο 

δείμνπλ πνηνο είλαη ν αζθαιέζηεξνο ηξφπνο λα ηελ θαηαθηήζνπκε 
230

.                   

Δίλαη θπζηθφ λα ζέινπκε «λα ραιηλαγσγνχκε ηνπο άιινπο». Αιιά ην γίγλεζζαη ηεο 

Διιάδαο δείρλεη φηη ε απφπεηξα ηεο ππνδνχισζεο νκνθχισλ είλαη θαηαδηθαζκέλε ζε 

απνηπρία θαη πξνθαιεί αλαξίζκεηα δεηλά ζηελ θνηλφηεηα. Απηή ε ζεκηηή επηζπκία 

πξέπεη ινηπφλ λα ζηξαθεί θαηά εθείλσλ  πνπ ε θχζε ηνπο έπιαζε θαηψηεξνπο, θαηά 

ησλ βαξβάξσλ. Γηθαηνζχλε κεηαμχ ησλ Διιήλσλ θαη βία απέλαληη ζηνπο μέλνπο, ηδνχ 

ηη ιέεη κηα λεθάιηα θαη κε νπηνπηθή ζεψξεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο
231

.  
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5. Ηζηθέο αμίεο ζην έξγν ηνπ Ιζνθξάηε  

Απφ ηνλ ζπιινγηζκφ ηνπ Ηζνθξάηε ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηεο πφιεο κεγάιε 

εληχπσζε πξνθαιεί θαηαξράο ε έκθαζε πνπ δίδεηαη ζε δεηήκαηα εζηθήο.                  

Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί κε βεβαηφηεηα εηξήλεπζε θαη θαζνιηθή επεκεξία 

ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, ήηαλ ε αλακφξθσζε ησλ εζψλ. Οη ιφγνη ηνπ Ηζνθξάηε είραλ 

ηελ δχλακε λα πείζνπλ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο εζηθήο κεηαξξύζκηζεο ηνπο 

πνιηηηθνχο αξρεγνχο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ζα εκθπζνχζαλ ηελ ηδέα ηεο ζηνλ 

ιαφ. Ζ κεγάιε εθηίκεζε πνπ έηξεθε ν Ηζνθξάηεο πξνο ηηο εζηθέο αμίεο, αλάγεηαη 

πηζαλφηαηα ζην ζσθξαηηθφ ζχζηεκα ηδεψλ. Δλψ φκσο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

σθξαηηθνχο ε εζηθή είλαη απφιπην αίηεκα, γηα ηνλ Ηζνθξάηε είλαη ππφζεζε 

εκπεηξίαο. Μάιηζηα, δελ δηζηάδεη λα παξαπνηήζεη ηελ αιήζεηα, λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηελ ςεπδνινγία, πξνθεηκέλνπ λα εμαγάγεη εζηθά δηδάγκαηα . Υαξαθηεξηζηηθφο ήηαλ 

ν ηζρπξηζκφο ηνπ πσο ε απφδνζε επγλσκνζχλεο απνηειεί ηξέρνπζα ηαθηηθή, ηελ 

νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο νη πνιηηηθνί
232

.  

  Ζ αιήζεηα δελ ήηαλ ην δεηνχκελν ζηηο ξεηνξηθέο αγνξεχζεηο (θπξίσο ζηηο δηθαληθέο) 

–γεγνλφο πνπ ζα απνηειέζεη ζθάλδαιν ζηε κεηέπεηηα ξεηνξηθή. Αληί γηα ηελ αιήζεηα 

νη ξήηνξεο ήμεξαλ λα πξνβάινπλ, ζπζηεκαηηθά θαη κε αθξνβαηηθνχο ζπιινγηζκνχο, 

ηελ αιεζνθάλεηα, πνπ κάιηζηα, ζε δεχηεξν βαζκφ, ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη 

αληίζηξνθα, γηα λα παξνπζηάζνπλ σο αιεζηλφ ην αληίζεην ηεο.                              

πσο έρεη πξναλαθεξζεί ζηελ κειέηε καο, ηνλ ξήηνξα ηνλ απαζρνινχζε εἰθφο, ην 

πηζαλφ, φρη απαξαίηεηα ην αιεζηλφ.                                                                            

Μηα ειπίδα παξνπζηάζηεθε ινηπφλ κε ηνλ Ηζνθξάηε. Καηά θάπνηνλ ηξφπν ν 

Ηζνθξάηεο ζπκκεξηδφηαλ βαζχηαηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ είρε ν δάζθαινο ηνπ, ν 

Γνξγίαο, ζηελ ηέρλε ηνπ, φπσο ζπκκεξηδφηαλ θαη ηνπο δηζηαγκνχο ηνπ.                   

Γελ είλαη ηφζν απζηεξφο απέλαληη ζηελ πξνζσπηθή άπνςε (δφμα) φζν ν Πιάησλαο. 

Αλαγλσξίδεη, φπσο θαη ν Γνξγίαο, φηη είλαη εχζξαπζηε, αιιά παξ’ φια απηά, ζε 

γεληθέο γξακκέο,  ηε ζεσξεί ζσζηή. Έηζη, ν Ηζνθξάηεο αλαθαιχπηεη κηα δπλαηφηεηα 

λα ζπκθηιησζνχλ ηα πάληα ꞉ αλ δελ λνζνχλ νη πξνζσπηθέο απφςεηο, ν ξήηνξαο πνπ 

επηρεηξεί λα πείζεη έλα αθξναηήξην είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο ππνινγίζεη.         

Πξέπεη επνκέλσο, λα έρεη πξνεηνηκαζηεί θαιά, γηα λα εληππσζηάζεη θαη λα 

πξνδηαζέζεη επλντθά ην θνηλφ ηνπ, θαη ζα ρξεηαζηεί λα ππνζηεξίμεη ηδέεο, πνπ 

γίλνληαη δεθηέο θαη ζεσξείηαη φηη ηζρχνπλ. Απηή ηνπ ε κέξηκλα ζα ηνλ νδεγήζεη 

γεληθά ζε φζα κπνξνχλ νη άλζξσπνη λα δηαθξίλνπλ σο αιήζεηα, θαη πνπ ζεκάδη ηνπο 

είλαη αθξηβψο ε επηδνθηκαζία ησλ άιισλ
233

. ίγνπξα, δελ πξφθεηηαη γηα ηελ «αξεηή» 

θαη ηελ «αιήζεηα», φπσο ηα αληηιακβάλνληαη νη θηιφζνθνη· πξφθεηηαη φκσο  γηα ηελ 

αξεηή θαη γηα ηελ αιήζεηα, φπσο ηηο θαληάδνληαη νη άλζξσπνη. Οη θηιφζνθνη, γξάθεη 

ν Ηζνθξάηεο, «καο πξνηξέπνπλ λα επηδηψμνπκε ηελ αξεηή θαη ηελ θξφλεζε, πνπ νη 

άιινη ηελ αγλννχλ θαη νη ίδηνη ηε ζπδεηνχλ δηαθσλψληαο ·εγψ ζαο πξνηξέπσ λα 
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«κἀκεῖνο φανερόν, ὅτι πάντεσ ἄνκρωποι τούτων πλείςτθν 
μνείαν ἔχουςιν, ὑφ’ ὧν ἂν ἐν ταῖσ ςυμφοραῖσ εὖ πάκωςιν» Ρρβ. Φίλιπποσ §37 
233

 Romilly (1994) 118-119 
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επηδηψμεηε ηελ αξεηή πνπ αλαγλσξίδεη ν θφζκνο φινο»  234.                                        

Απφ εδψ θαη πέξα ξεηνξηθή θαη εζηθή ζπκθηιηψλνληαη. Καη λα πνπ ν Ηζνθξάηεο, γηα 

λα δψζεη έλα παξάδεηγκα, δηαιέγεη κε ηε ζεηξά ηνπ ην ζέκα ηεο Διέλεο, θαη ην 

ρξεζηκνπνηεί γηα λα ηνπνζεηεζεί απέλαληη ζην Γνξγία
235

. Σνλ θαηεγνξεί φηη έρνληαο 

αλαγγείιεη εγθψκην πεξηνξίζηεθε ζε ππεξάζπηζε δηθαληθνχ ηχπνπ.  Ο ξήηνξαο 

επαηλεί ηνλ πξνθάηνρν ηνπ γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο, παξαηεξεί εληνχηνηο φηη ν 

ιφγνο ππήξμε απνινγία, ζηνηρείν αληίζεην πξνο ηηο ξεηνξηθέο αξρέο ηνπ εγθσκίνπ 

(Διέλε §14꞉ «θεζὶ κὲλ γὰξ ἐγθψκηνλ γεγξαθέλαη πεξὶ αὐηῆο, ηπγράλεη δ᾽ ἀπνινγίαλ 

εἰξεθὼο ὑπὲξ ηλ ἐθείλῃ πεπξαγκέλσλ»).  Παξάιιεια ζα παξνπζηάζεη ζηνλ ιφγν 

θχξηεο εζηθέο θαη πνιηηηθέο ηδέεο
236

. Ήηαλ  έξγν ινηπφλ ελφο αζελαίνπ δηδαζθάινπ, 

καζεηή ηνπ Γνξγία, λα ζπκθηιηψζεη ηε δχλακε ηνπ ιφγνπ κε ηελ πξαθηηθή θαη 

παξαδνζηαθή εζηθή. Υάξε ζηνλ Ηζνθξάηε ε ηδηαίηεξε νπζία ηεο ξεηνξηθήο 

δηαηεξήζεθε, ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηδέα ηεο θπξίαξρεο  θνηλήο γλψκεο.  

Ο Ηζνθξάηεο, κε ηελ αθιφλεηε εκπηζηνζχλε ηνπ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηδεψλ 

ηνπ θαη ζηνλ ηειηθφ ζξίακβν ηεο νξζήο θξίζεο, δελ δίζηαδε λα επηθαιεζηεί ηα 

αηνκηθά ζπκθέξνληα εθείλσλ ζηνπο νπνίνπο απεπζπλφηαλ.                                       

Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηε ζηάζε ηνπ Ηζνθξάηε πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ηελ απφιπηε 

πεπνίζεζε ηνπ πσο ε πιηθή επεκεξία φισλ (νη ιέμεηο πινῦηνο θαη  ἐπδαηκνλία 

επαλέξρνληαη δηαξθψο ζην έξγν ηνπ) εμαζθαιίδεηαη ράξε κφλν ζηνλ ελάξεην θαη 

αληδηνηειή αγψλα ππέξ ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ.                                             

Δθφζνλ ινηπφλ, ηειηθά ην εζληθφ κε ην αηνκηθφ ζπκθέξνλ ηαπηίδνληαη, θαη ην 

απνηέιεζκα ηεο πξνβνιήο ηνπ ελφο απφ ηα δχν είλαη ην ίδην, έθξηλε πσο αξθεί λα 

επηζηξαηεχζεη κφλν εθείλα ηα επηρεηξήκαηα πνπ ζα άγγηδαλ κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

θνηλνχ
237

.   

Αμίδεη λα ζηαζνχκε ζε απηή ηελ ηειεπηαία παξάκεηξν ηνπ Ηζνθξαηηθνχ ιφγνπ, ε 

νπνία επαλεκθαλίδεηαη ζηαζεξά, φπνηε ν ξήηνξαο επηδίδεηαη ζε πνιηηηθέο θαη εζηθέο 

δηαθεξχμεηο.. Ο ξήηνξαο δελ ζα κπνξνχζε βέβαηα λα βαδίδεη πάληα μερσξηζηά απφ 

ηνλ παηδαγσγφ. Γηα ηνλ Ηζνθξάηε θξάηνο θαη άηνκν έρνπλ αθξηβψο  ηηο ίδηεο εζηθέο 

ππνρξεψζεηο, θαη δελ ππάξρεη κεγαιχηεξε αξεηή λα επηδείμνπλ απφ ηνλ ζεβαζκφ ησλ 

λφκσλ, θαη ηε ζσθξνζύλε, νχηε κεγαιχηεξν ειάηησκα απφ ηελ έιιεηςε κέηξνπ, ηελ 

ύβξε 
238

.  εβαζκφο θαη ζπκκφξθσζε επηβάιινληαη αθφκε θαη γηα ηνπο λφκνπο, πνπ 

κπνξεί λα θαίλνληαη εληειψο παξάδνμνη θαη αθαηαλφεηνη, πίζηεπε ν Ηζνθξάηεο, θαη 

επηδνθίκαδε ηηο αζθήζεηο ηεο αηγππηηαθήο ιαηξείαο, φρη γηα ηε ζξεζθεπηηθή ηνπο 

αλαγθαηφηεηα, αιιά κε ην ζθεπηηθφ πσο απνηεινχζαλ πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην 

δνθηκαζίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ ππαθνή ζηηο επηηαγέο ηνπ λφκνπ.                         
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 Περί Αντιδόςεωσ §8 
235
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Χζηφζν, νη εζηθέο απαηηήζεηο ηνπ ξήηνξα απφ ην θξάηνο δελ ήηαλ πάληα ηδηαίηεξα 

πςειέο. πρλά βέβαηα εθθέξεη εζηθέο ηδέεο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ Κξάηνπο, αιιά 

ζε εμαηξεηηθέο κφλν πεξηπηψζεηο ηνλ αθνχκε λα δηαβεβαηψλεη πσο είλαη πξνηηκφηεξν 

λα εηηάηαη θάπνηνο ζηνλ αγψλα γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ δηθαίνπ απφ ην λα θεξδίδεη 

άδηθε λίθε
239

. Καηά θαλφλα, νη ζπκβνπιέο ηνπ έπαηξλαλ ζνβαξά ππφςε ηελ αδπλακία 

ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη απαηηνχζαλ κηθξφηεξεο ζπζίεο.                                          

Ο Ηζνθξάηεο ζεσξνχζε ηε θηινδνμία επηθίλδπλε θαη γηα ην άηνκν θαη γηα ην θξάηνο, 

ηνπ νπνίνπ ήηαλ κέιε, θαη κάιηζηα , αλ πηζηέςνπκε ηα ιεγφκελα ηνπ, ε θηινδνμία 

ήηαλ άγλσζηε «ηνλ θαηξφ ησλ πξνγφλσλ»
240

 . Γηα ηνλ Ηζνθξάηε, ε επηπρία ηνπ 

θξάηνπο είλαη ν ππέξηαηνο ζηφρνο ηεο εζηθήο, θαη ε δηθαηνζχλε δελ είλαη παξά έλα 

απφ ηα κέζα, έζησ ην ηζρπξφηεξν, ζηελ ππεξεζία απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Με απηφ ην 

ζθεπηηθφ, ν ξήηνξαο ρσξίο θαλέλα ελδνηαζκφ κπνξνχζε λα πξεζβεχεη αλάινγα κε 

ηελ πεξίζηαζε αληηθαηηθέο απφςεηο πνιηηηθήο εζηθήο. Μπνξνχκε, παξαδείγκαηνο 

ράξηλ, λα ηζρπξίδεηαη αλελφριεηα άιιε θνξά φηη είλαη πξνηηκφηεξν λα δηαπξάηηεη 

θάπνηνο αδηθία παξά λα ηελ πθίζηαηαη θαη φηη είλαη πξνηηκφηεξν λα ππάξρεη θξάηνο 

απφ ην λα ππάξρεη δηθαηνζχλε 
241

. 

Δπηπιένλ, ζε φηη αθνξά ηελ αηνκηθή δηαγσγή, είλαη εχθνιν λα δηαπηζηψζνπκε φηη σο 

επί ην πιείζηνλ ε επζέβεηα θαη ε δηθαηνζχλε σθεινχλ, ελψ ε αραιίλσηε αλαδήηεζε 

ηεο επδαηκνλίαο θέξλεη ηηο κεγαιχηεξεο πηθξίεο ζε φπνηνλ δεη έηζη.  Ζ ηθαλφηεηα 

φκσο ηνπ εὖ θξνλεῖλ θαη ιέγεηλ είλαη αμηνινγηθφ θξηηήξην ηφζν ηεο αηνκηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο φζν θαη ηεο ζπλνιηθήο πφιεο
242

.  

Ζ Ηζνθξαηηθή ιχζε ινηπφλ αληαπνθξίλεηαη ζε ζπκθέξνληα ησλ «κεηξηνπαζψλ».   

Δίλαη ηθαλνί νη «κεηξηνπαζείο» λα παίμνπλ ελσηηθφ ξφιν; Σνπο απνκέλεη δχλακε γηα 

λα πξνζεηαηξηζηνχλ ην ιαφ θαη εζσηεξηθή ζπλνρή γηα λα ζπγθξαηήζνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο αλαξρηθέο ηάζεηο; Δίλαη ηθαλνί, εάλ ηπρφλ εκθαληζηεί ν «ήξσαο», λα 

ραιηλαγσγήζνπλ ηε θηινδνμία ηνπ θαη λα ζψζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο;                  

Ο Ηζνθξάηεο δείρλεη φηη γλψξηδε θαιά απηέο ηηο δπζθνιίεο ꞉ φζν θαη αλ ππνινγίδεη 

ζηελ νξκή ησλ ίδησλ ησλ γεγνλφησλ, ε ζηάζε ηνπ είλαη ελεξγεηηθή. Υξεζηκνπνηεί ηηο 

κεζφδνπο ηεο ηέρλεο ηνπ γηα λα ππνδείμεη ηνλ ζσζηφ δξφκν.                                  

Δθηφο απφ εγθψκηα, ηνικά λα απεπζχλεη θαη ζπκβνπιέο ζηνλ Φίιηππν παξαδείγκαηνο 

ράξηλ· επηδηψθεη λα αζθήζεη πίεζε ζηελ θνηλή γλψκε. Καιεί, ζηελ νπζία, ηνπο 

πνιίηεο λα ζπλεηδεηνπνηεζνχλ. Αιιά παξάιιεια πξνηείλεη έλα πξφγξακκα ην νπνίν 

κπνξεί λα μαλαδψζεη ζηνπο «έληηκνπο αλζξψπνπο» ηηο αμίεο κε ηηο νπνίεο ζα ζψζνπλ 

ηνλ εαπηφ ηνπο θαη, καδί κε ηνλ εαπηφ ηνπο, νιφθιεξν ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ 
243

. 
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                                  6. ΔΠΙΛΟΓΟ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Μέζα απφ ηελ παξαπάλσ κειέηε, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε εζηθή ξεηνξηθή ηνπ Ηζνθξάηε 

απαγθηζηξψζεθε απφ ηε θνξκαιηζηηθή ηερληθή ησλ ζνθηζηψλ, αιιά δελ είλαη κηα 

θηινζνθία πιαησληθνχ ηχπνπ, κηα κεηαθπζηθή επηζηήκε. Γελ ελδηαθέξεηαη γηα ηε 

κεηάδνζε ηεο απφιπηεο γλψζεο ησλ φλησλ, δελ ζεσξνχζε θαλ φηη απηή είλαη εθηθηή· 

ε ξεηνξηθή ηνπ εδξάδεηαη πάληνηε ζηελ νξζή γλψκε θαη ζηηο θνηλσληθέο λφξκεο.       

Ζ πξνβνιή ηεο αηνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαη ν ξφινο ηεο, κέζα θαη έμσ απφ ηηο 

πνιηηηθέο δνκέο ηεο πφιεσο-θξάηνπο, ζεκαηνδνηνχλ θαίξηεο αλαδεηήζεηο ηνπ 

ξεηνξηθνχ θαη παηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ. Ο Ηζνθξάηεο δελ επηδηψθεη ηε ξήμε ηνπο ελφο 

κε ηνπο πνιινχο αιιά ηνλ ελαξκνληζκφ ησλ αληαγσληζηηθψλ κε ηηο ζπλεξγαηηθέο 

αμίεο, ελψ αλαδεηθλχεη ηελ αηνκηθή επζχλε ηνπ ξήηνξα  ζηελ νξζή ρξήζε ηεο 

ξεηνξηθήο ηέρλεο. 

 Ζ ηζνθξαηηθή ξεηνξηθή, σο πνιηηηζκηθή δχλακε, πεξηιακβάλεη ην εὖ ιέγεηλ θαη ην εὖ 

θξνλεῖλ θαη εθπξνζσπεί ην θιαζηθφ αλζξσπηζηηθφ ηδαληθφ ηεο αξκνληθήο εμέιημεο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ην νπνίν κέζσ ηνπ Κηθέξσλα θαη ηεο Αλαγέλλεζεο απέθηεζε 

βαζηέο ξίδεο ζηηο επξσπατθέο αμίεο κέρξη ζήκεξα. Ο χςηζηνο κηζζφο ηνπ είλαη, νη 

καζεηέο ηνπ λα θηάζνπλ ηελ θαινθαγαζία θαη λα γίλνπλ εζηθψο θαη πλεπκαηηθψο 

πιήξσο αλεπηπγκέλεο πξνζσπηθφηεηεο, εθηηκψκελνη απφ ηνπο ζπκπνιίηεο 

ηνπο
244

.Δθπφλεζε έλα ζρέδην γεληθήο ζσηεξίαο πάλσ ζηελ βάζε ηεο νκνζπνλδηαθήο 

ηδέαο, έλα ζρέδην πνπ εγγπφηαλε ηελ απηνλνκία ησλ πφιεσλ θαη ηελ εηξήλε ηεο 

Διιάδαο. Αγσλίζηεθε λα βξεη ην θξάηνο ή ηνλ άλζξσπν πνπ ζα έθεξλαλ εηο πέξαο ην 

εγρείξεκα
245

.  

Ο Ηζνθξάηεο δελ ήηαλ νπαδφο νχηε ηεο κνλαξρίαο νχηε ηεο νιηγαξρίαο, νχηε  φκσο 

πίζηεπε φηη κφλν κηα κνξθή δεκνθξαηίαο ήηαλ δπλαηή. Δδψ δηαθνξνπνηνχληαλ απφ 

ηελ πιεηνςεθία ησλ πνιηηηθψλ αληξψλ ηεο επνρήο ηνπ, νη νπνίνη θαίλεηαη πσο 

κεηέθξαδαλ ηελ ηζρχνπζα θνηλή γλψκε ηεο Αζήλαο. Ήηαλ κεηξηνπαζήο δεκνθξάηεο, 

θαη πίζηεπε κφλν ζηελ  αμία θαη ζηελ αλάγθε κεξηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, πεξηζζφηεξν 

εζηθήο παξά ζεζκηθήο θχζεσο, νη νπνίεο φκσο ήζειε λα ζπκπεξηιάβνπλ αξθεηέο 

πηπρέο ηεο αζελατθήο πνιηηηθήο δσήο
246

.  

Ο Ηζνθξάηεο ήηαλ ξήηνξαο θαη ξεηνξνδηδάζθαινο πνπ επαλέθηεζε ηε θηινζνθία. 

Καιιηέξγεζε απηφλ ηνλ φξν πξνζδηνξίδνληαο ηε δηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ ηνπ, κε ηνλ φξν θηινζνθία, ηεο νπνίαο πξνθαλψο δελ αγλννχζε 

ην ελλνηαθφ θαη ζπκβνιηθφ θνξηίν· επεηδή γη’ απηφλ ε επγισηηία ήηαλ αδηαρψξηζηε 

απφ ηελ επθπΐα θαη ηελ αξεηή. Πξάγκαηη, νη ηδέεο ηνπ Ηζνθξάηε δελ ππνζηεξίδνληαη 

απφ έλα πξαγκαηηθφ θηινζνθηθφ ζχζηεκα· είλαη πεξηζζφηεξν δηαηζζεηηθέο 

αληηιήςεηο θνηλσληθήο εζηθήο.  Μεηαμχ απηψλ παξνπζηάδεηαη ε βεβαηφηεηα φηη ην 

αγαζφ ζπλδέεηαη κε ηελ επηηπρία, επεηδή ν δίθαηνο αξζξψλεη ιφγν δίθαην, 

αλαγλσξίδεηαη θαη επηηπγράλεη «ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο», ή αθφκα παξνπζηάδεηαη ε 
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αίζζεζε φηη ε επηζηήκε είλαη απξφζηηε, φηη ε γλψκε θπξηαξρεί, φηη δελ ππάξρεη 

ηίπνηα ην απφιπην
247

. Βαζηδφκελνο ζε αλάινγεο πεπνηζήζεηο ν Ηζνθξάηεο ζηνράδεηαη 

ηελ έλλνηα ηνπ ιφγνπ, εθθξάδνληαο ηηο απφςεηο ηνπ ζηηο πεξίθεκεο ζειίδεο ησλ 

έξγσλ ηνπ. Τηνζεηψληαο κία, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ξεαιηζηηθή ζέζε έλαληη ηεο 

ξεηνξηθήο, ν Ηζνθξάηεο βεβαηψλεη, ελ νιίγνηο, φηη ε αλζξψπηλε θνηλσλία αδπλαηεί λα 

παξαθάκςεη ηνλ ιφγν θαη φηη, αληηζέησο, νθείιεη λα αμηνπνηεί απηή ηε δπλαηφηεηα 

πνπ δηαζέηεη. Γη’ απηφ άιισζηε θαηεγνξεί ηνπο ζνθηζηέο φηη ππφζρνληαλ ππεξβνιηθά 

πνιιά  θαη δελ ππνιφγηδαλ αξθεηά, καδί κε ηε δηδαζθαιία, ηνπο δχν άιινπο βαζηθνχο 

παξάγνληεο ꞉ ηα θπζηθά ραξίζκαηα θαη ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε
248

.                             

Ζ δηδαζθαιία ηνπ, φπσο είδακε ινηπφλ ,θαζνξηδφηαλ απφ απηήλ ηελ αξρή, πνπ 

ραξαθηήξηδε θαη’ εμνρήλ νιφθιεξε ηελ πνξεία ηνπ.  

Ζ Ηζνθξαηηθή αληίιεςε πεξί κηαο «θηινζνθηθήο» επγισηηίαο ζεκειίσζε ηηο βάζεηο 

ηνπ αλζξσπηζκνχ, ηεο ξεηνξηθήο θαη ινγνηερληθήο παηδείαο θαη άζθεζε βαζηά 

επίδξαζε ζηελ ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο ζηε Γχζε. Απηφ ην ηφζν αθξηβέο 

πξφγξακκα, πνπ ζπληαηξηάδεη ζεσξίεο θαη εκπεηξίεο ηφζν θαζαξέο, θαηείρε φιε ηε 

ζθέςε ηνπ Ηζνθξάηε απφ ην 380 κέρξη ην 338. Γηνξζψλεη, λαη· επηηίζεηαη, λαη! .   

κσο ην θάλεη πηζηεχνληαο φηη έηζη ζα πεξηζψζεη θαιχηεξα ηελ θιεξνλνκηά. Έξρεηαη 

επθαηξία θαη ην ιέεη. Αο ηνλ αθνχζνπκε θάπνπ ζαξάληα ρξφληα αξγφηεξα ζην ιφγν 

Πεξί Αληηδόζεσο. Γελ έρεη αιιάμεη γλψκε, γηαηί παξαζέηεη κεγάια απνζπάζκαηα απφ 

ηνλ Καηά ησλ νθηζηώλ, πξνζζέηνληαο θαη άιιεο καξηπξίεο ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε· 

φκσο δηαθεξχζζεη φηη ν λεσηεξηζκφο ησλ ζνθηζηψλ ήηαλ θαιφο θαη ρξήζηκνο ꞉   

«πνηφο απφ ζαο δελ μέξεη φηη πνιινί πνπ αζθνχζαλ ηε ζνθηζηηθή δηδαζθαιία δελ 

μεγειάζηεθαλ, νχηε έγηλαλ φπσο ηνπο ιέλε νη αληίπαινη ηεο; Άιινη έγηλαλ θαινί 

πνιεκηζηέο, άιινη δάζθαινη ηθαλνί λα δηδάμνπλ, θαη φζνη ζέιεζαλ λα ηδησηεχζνπλ 

έγηλαλ ζηηο ζπληξνθηέο πην επράξηζηνη  απφ πξψηα θαη κπνξνχλ κε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα απφ ηνπο άιινπο λα θξίλνπλ φζα ιέγνληαη θαη λα δψζνπλ ζπκβνπιέο. Δίλαη 

δπλαηφλ λα θαηαθξνλήζεη θαλείο κηα απαζρφιεζε, πνπ κπνξεί λα ραξίζεη ηέηνηεο 

αξεηέο;» 
249

. Γελ είλαη δπλαηφλ, θαη πηα θαλείο δελ ην ηφικεζε.                                  

Αλ ιάβνπκε ππφςε ηηο κηθξνδηνξζψζεηο πνπ έγηλαλ, ν λεσηεξηζκφο ηνπ Πξσηαγφξα 

νδεγεί ίζηα ζηνλ Ηζνθξάηε, ν Ηζνθξάηεο ίζηα ζηνλ Κηθέξσλα, ν Κηθέξσλαο ίζηα ζε 

εκάο. Αλ ππάξρεη εθπαίδεπζε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Λπθείνπ, ηνπο θνηηεηέο θαη γηα 

φζνπο επηζπκνχλ, έζησ αξγφηεξα, λα γλσξίζνπλ θαη λα ρεηξηζηνχλ ηηο ηδέεο, ην 

ρξσζηνχκε ζηνλ Πξσηαγφξα θαη ζηνπο θίινπο ηνπ
250

. Ο Ηζνθξάηεο πηζηεχεη φηη νη 

αλζξψπηλεο απφςεηο απνηεινχλ απζεληία ζηα εζηθά ζέκαηα. Δίλαη πεξήθαλνο λα 

δηδάζθεη ην εὖ ιέγεηλ, γηαηί κφλν ν ιφγνο επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα 

ζπγθεληξψλνληαη ,λα ζπλελλννχληαη θαη λα ζπλππάξρνπλ. Θεσξεί φηη ην θαιχηεξν 

πνπ κπνξεί λα θάλεη θαλείο είλαη λα δίλεη ζσζηέο πνιηηηθέο ζπκβνπιέο· θαη ε 

ζπκβνπιή πνπ ζπλδέεη φια ηνπ ηα έξγα είλαη φηη ν άλζξσπνο πξέπεη λα 

ζπκπεξηθέξεηαη ζσζηά, γηα λα απνθηήζεη ηελ εθηίκεζε θαη ηε ζπκπάζεηα ησλ άιισλ 
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꞉ απηή ε εθηίκεζε θαη ζπκπάζεηα απνηειεί ηελ πξαγκαηηθή δχλακε, θαζψο 

αληηπξνζσπεχεη  ηελ έλσζε ησλ αλζξψπσλ.                                                              

Έηζη , ινηπφλ εμεγεί ν Ηζνθξάηεο ην κεγαιείν θαη ηελ πηψζε ησλ δχν εγεκνληψλ, ηεο 

Αζήλαο θαη ηεο πάξηεο, θαζψο θαη ηελ αλαηξνπή ηεο νιηγαξρίαο. ηηο πνιηηείεο θαη 

ζηνπο πξίγθηπεο ,κε ηε ζεηξά, ζπζηήλεη λα θξνληίζνπλ λα απνθηήζνπλ απηήλ ηελ 

αλζεθηηθή δχλακε, πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο θαιέο πξάμεηο. Μπνξεί φια απηά λα κελ 

απνηεινχλ νχηε εμαηξεηηθά πςειή εζηθή, νχηε ηδηαίηεξα επηδέμηα πνιηηηθή· 

απνηεινχλ φκσο πνιηηηθή θαη εζηθή, ηνπνζεηεκέλεο ζηελ πξνέθηαζε ησλ ηδεψλ πνπ 

είραλ ρξεζηκέςεη σο βάζε ηεο ζνθηζηηθήο ζθέςεο
251

. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, φηη νη 

ιφγνη ηνπ Ηζνθξάηε πξνηξέπνπλ ζηελ νκφλνηα ησλ Διιήλσλ θαη ζηνλ πφιεκν 

ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ (πξβ. Παλαζελαηθόο §14). Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ν Ηζνθξάηεο 

πξνβάιιεη ηηο δηθέο ηνπ ηδέεο ζην κπζηθφ παξειζφλ θαη παξαιιειίδεη ηνλ ξφιν ηνπ, 

σο παλειιήληνπ ξήηνξα, κε ηε ζηξαηησηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ κπζηθνχ βαζηιηά
252

. 
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