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Η «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΤΟΥ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 

Ό δρος «φιλοσοφία» elç τον 'Ισοκράτη 

καΐ αϊ αντίστοιχοι απόψεις τοΰ Πλάτωνος και Αριστοτέλους 

Ό επιστημονικός ορισμός του δρου φιλοσοφία είναι άδύνατοςΤ διότι θα έξαρτηθή 
άπο τον φιλόσοφον, ο όποιος θα δώση τον όρισμον και φιλόσοφοι είναι πολλοί, 
όπως και φιλοσοφικά συστήματα, όποτε είναι φυσικον να εχωμεν πολλούς ορι
σμούς ι . Γενικώς δυνάμεθα να εΐπωμεν δτι φιλοσοφία είναι ή επιστήμη τών άρχων 
καθόλου. Είναι δηλαδή ή φιλοσοφία μία προσπάθεια της ανθρωπινής διανοήσεως να 
έρευνήση τα μεγάλα προβλήματα της γνώσεως, της ζωής και τοΰ κόσμου γενικώς 2. 

Εις τα έργα τοΰ 'Ισοκράτους ò δρος «φιλοσοφία» έχει κυρίως δύο σημασίας : 
σημαίνει πρώτον παιδείαν γενικώς καί δεύτερον ρητορικήν. Και εις τάς δύο περι
πτώσεις ό δρος έχει πρακτικήν σημασίαν, αποβλέπει δηλαδή εις τον έξοπλισμον τοΰ 
άνθρωπου δια τών αναγκαίων μέσων, ώστε να αντιμετώπιση επιτυχώς τάς δυσκο
λίας της ζωής. Αύτας τάς δύο σημασίας τοΰ δρου «φιλοσοφία» εις τον Ίσοκράτην 
θά έξετάσωμεν εις τα επόμενα. 

Ι. «Φιλοσοφία» = Παιδεία. 

Κατ' αρχήν ό 'Ισοκράτης κάμνει διάκρισιν μεταξύ τοΰ δρου «σοφία» καί «φι
λοσοφία» και καθορίζει τήν παιδείαν του, ως «φιλοσοφίαν» 3 . Έκεΐνο το οποίον 
μερικοί άνθρωποι4, λέγει, ονομάζουν φιλοσοφίαν δεν υπάρχει. Κατά τήν άποψιν 
τοΰ 'Ισοκράτους είναι αδύνατον να απόκτηση τις, τήν απόλυτον γνώσιν. "Ο,τι μπο
ρεί νά απόκτηση ό άνθρωπος είναι «δόξαι», δηλαδή αληθοφανείς γνώμαι. Αι θέ
σεις του αδται, βασικά! δια τήν γνωσιολογίαν του, ευρίσκονται εις τον λόγον του 
«περί Άντιδόσεως», δπου διατείνεται. «Περί δε σοφίας καί φιλοσοφίας τοις μεν 
περί άλλων τινών άγωνιζομένοις ουκ αν άμμόσειε λέγειν περί τών ονομάτων τού
των, έστι γάρ αλλότρια πάσαις ταΐς πραγματείαις, έμοί δ' επειδή καί κρίνομαι 
περί τών τοιούτων καί τήν καλουμένην ύπό τίνων φιλοσοφίαν ουκ ειναί φημι, προ
σήκει τήν δικαίως αν νομιζομένην όρίσαι καί δηλώσαι προς υμάς. 'Απλώς δέ πως 
τυγχάνω γιγνώσκειν περί αυτών. Επειδή γάρ ουκ ενεστιν εν τη φύσει τή τών 

1) Χ. 'Ανδρούτσου, Φιλοσοφικον Λεξικόν. Αθήναι 1929, σ. 357. 
2) Χ. Ανδρούτσου. "Ενθ' άνωτ. σελ. 358. Ή λέξις είναι παράγωγος της λέξεως φιλό

σοφος, ή οποία είναι σύνθετος εκ τοΰ φίλος - σοφός καί κατά συνέπειαν σημαίνει άγάπην της 
σοφίας. Ν. Δασκαλάκη, Λεξικόν Ετυμολογικών, 'Αθήναι 1973, σελ. 481. Μέ αυτήν τήν ση
μασίαν εμφανίζεται είς τον Πυθαγόραν (582—507 π. Χ.), ό όποιος, συμφώνως προς τήν πα-
ράδοσιν, πρώτος ώνόμασε εαυτόν φιλόσοφον. (Χ. 'Ανδρούτσου, ενθ'άνωτ., σ. 357). Κατά 
τους χρόνους τοΰ Ισοκράτους ό δρος σημαίνει τήν δίανοητικήν ή φίλολογικήν Ιρευυαν καί μό
νον κατά το τέλος τοΰ 4ου αί. π. Χ. λαμβάνει τήν ëvvoiav της σχολαστικής έρεύνης τής αλη
θείας. R. Jebb, The Attic Orators Cambridge 1878, τόμ. II, σελ. 36—37. 

3) Isocrates ε"κδ. Loeb, τόμ. 2, σελ. 36-37. 
4) Υπαινίσσεται τους διαλεκτικούς, μαθηματικούς καί τεχνογράφους, άπο τους οποίους 

διαστέλλει τον εαυτόν του. W. Jaeger, Paideia, μετ. είς τα 'Αγγλικά ύπό Gibbert Highet, 
Oxford 1944—45, τόμ. 3, σελ. 301. 
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ανθρώπων έπιστήμην λαβείν, ην έχοντες αν είδεΐμεν δ,τι πρακτέον ή λεκτέον εστίν, 
έκ των λοιπών σοφούς μεν νομίζω τους ταΐς δόξαις έπιτυγχάνειν ώς επί το πολύ 
του βέλτιστου δυναμένους, φιλοσόφους δε τους εν τούτοις διατρίβοντας, εξ ών 
τάχιστα λήψονται τήν τοιάτην φρόνησιν» 5. 

Ούτως δ 'Ισοκράτης ανήκει εις τους προδρόμους των έμπειρισμών. Ή «φιλο
σοφία» του, πρακτική μάλλον και εμπειρική, όπως εϊδομεν εις το ανωτέρω παρα-
τεθέν τμήμα, διαστέλλεται άπο τάς απόψεις των Προσωκρατικών φιλοσόφων, οι 
όποιοι, αν και έπλανήθησαν εις τήν προσπάθειάν των νά εορουν τήν πρώτην αρχήν 
του κόσμου, δμως δεν παύουν νά θεωρούνται μεγάλα φιλοσοφικά αναστήματα, 
διότι πρώτοι αυτοί έθραυσαν τον πέπλον του μύθου και άπεδύθησαν εις τήν έ'ρευ-
ναν τής αρχής του κόσμου, άνοίξαντες οΰτω τον δρόμον της φιλοσοφίας. Εις τήν 
αντίθεσιν του ταύτην προς τους Προσωκρατικούς φιλοσόφους ό 'Ισοκράτης γίνεται 
δριμύτερος, δταν συνδυάζη τήν «φιλοσοφίαν» του με τον ώφελιμισμόν. 'Εάν ή «φι
λοσοφία» δεν ώφελή πρακτικώς εις τήν ζωήν, δεν είναι φιλοσοφία. «Φιλοσοφίαν 
μεν ούν ούκ οιμχι δεΐν προσαγορεύειν τήν μηδέν εν τω παρόντι μήτε προς το λέ
γειν μήτε προς το πράττειν ωφελούσαν» 6 . Ούτως προτρέπει τους νέους νά διαθέ
σουν ολίγον χρόνον εις γνώσεις, δπως τά μαθηματικά, ή αστρονομία και ή ερι
στική, δχι δμως και νά μαράνουν το πνευμά των εις αύτάς τάς γνώσεις καί πολύ 
περισσότερον είς τήν έ'ρευναν τών Προσωκρατικών φιλοσόφων 7 . Εις το τμήμα 
αυτό της «Άντιδόσεως ό 'Ισοκράτης αναφέρει όνομαστί τον 'Εμπεδοκλή, τον 
"Ιωνα, τον Άλκμέωνα, τον Μέλισσον, και τον Γοργίαν και υπαινίσσεται τον Άνα-
ξαγόραν κατηγορών ενα εκαστον δια τήν πλάνην του, όνομάζων τάς φιλοσοφικάς 
των θεωρίας «περιττολογίας» καΐ παραβάλλων αύτάς προς τάς ταχυδακτυλουργίας 
«θαυματοποιί'ας» 8. 

Ό 'Αριστοτέλης θεωρεί τους Προσωκρατικούς φιλοσόφους σοφούς μέν, άλλα 
οχι συνετούς, διότι ήρεύνων άχρηστα και δχι χρήσιμα πράγματα 9. Απεναντίας ό 
Πλάτων βλέπει μετά θαυμασμού τους Προσωκρατικούς φιλοσόφους και χαρακτη
ρίζει τάς φιλοσοφικάς των αναζητήσεις ώς γιγαντιαία επιτεύγματα της ανθρωπι
νής έρεύνης, ώς «γιγαντομαχίαν περί της ουσίας» 1 0 . 

Συνεπώς εκ τών τριών εκπροσώπων του πνεύματος κατά τον δ' π. Χ. αιώνα, 
ό μεν 'Ισοκράτης παρουσιάζεται περισσότερον εμπειριστής και ώφελιμιστής, ό 'Αρι
στοτέλης ρεαλιστής μέν άλλα θεωρητικώτερος του 'Ισοκράτους, ό δε Πλάτων 
αντιτιθέμενος έν προκειμένω καί προς τους δύο άλλους εμφανίζεται ώς ό κατ' εξο
χήν θεωρητικός ό επιζητών τήν γνώσιν χάριν της γνώσεως, ό παραθεωρών τήν 
ώφελιμιστικήν πλευράν της έρεύνης καί σκοπεύων μόνον προς τήν γνώσιν καί 
τήν άλήθειαν. 

Ή άντίθεσις δμως του Πλάτωνος γίνεται έκδηλοτέρα δσον άφορδό εις τήν γνω-
σιολογίαν. Κατά τον Πλάτωνα είναι δυνατόν εις τον άνθρωπον νά απόκτηση τήν 
απόλυτον άλήθειαν, το φώς. Φιλοσοφία καί μάλιστα αληθής φιλοσοφία κατά τόν 
Πλάτωνα εϊναι ή έξοδος της ψυχής έκ της χώρας του σκότους εις το φώς της αλη
θούς ημέρας. «Ψυχής περιαγωγή έκ νυκτερινής τίνος ημέρας είς άληθινήν του 
δντος έπάνοδον» Π . 

5) Άντίδ. 270—271. Πρβλ. Άντίδ. 184, Προς Νικοκλέα 41. 
6) Άντίδ. 266. 7) Άντίδ. 268—269. 8) Άντίδ. 269. 
9) Ηθικά Νικομ. 1141 Β, 5—8. 
10) «Καί μήν εΌικέ γε έν αύτοΐς οίον γιγαντομαχία τις εϊναι διά τήν άμφισβήτησιν περί 

της ουσίας προς αλλήλους» (Πλάτωνος Σοφιστής 246 Α). 
11) Πολιτ. Ζ. 521 C. 
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"0 Πλάτων πιστεύει δτι πράγματι ή ψυχή δύναται νά άντικρύση την ιδέαν του 
άγαθου, τόν «ον» και δια τούτο περιγραφή τον τρόπον, δια του όποιου ή ψυχή 
θα ϊδη το φώς της αληθινής ημέρας. Τον δρόμον αυτόν ανοίγουν τα ειδικά μαθή
ματα της γεωμετρίας, ?ής αριθμητικής και της αστρονομίας 1 2. 

"Ο φιλόσοφος κατά τον Πλάτωνα δεν επιθυμεί ένα μέρος της σοφίας, άλλα 
δλην τήν σοφίαν 1 3. Ό φιλόσοφος είναι εραστής της γνώσεως εκείνης, ή οποία του 
αποκαλύπτει τήν ούσίαν πού είναι παντοτινή «άεί ούσα», το αίώνιον 1 4, μετά του 
οποίου επικοινωνεί και ε'ις το όποιον δύναται νά μετάσχη, νά θεωθή δηλαδή 
κατά το μέτρον του δυνατού εις τον άνθρωπον 1 5. "Ο ίδιος γεύεται τήν άπόλαυσιν 
της θέας του άγαθου 1 6 και ούτως, ώς αληθής φιλόσοφος, είναι ό ιδεώδης φύλαξ 
της πολιτείας 1 7. "Οθεν είναι αδύνατον αί πολιτειαι να αποφύγουν τα δεινά των, 
αν δεν άρξουν οί φιλόσοφοι 1 8. 

Του 'Αριστοτέλους ή φιλοσοφία διαφέρει άπο τήν του Πλάτωνος. *Αν και πε-
ρισσότερον ρεαλιστής του Πλάτωνος ό 'Αριστοτέλης, δμως δεν ώλιγώρησεν είς τήν 
θεωρητικήν ερευναν πολλών περιοχών της γνώσεως. *Η φιλοσοφία του δμως δεν 
συμπίπτει οΰτε με τήν φιλοσοφίαν του 'Ισοκράτους. 

Είς τήν Ρητορικήν του ό 'Αριστοτέλης χρησιμοποιεί τον δρον «φιλοσοφία» με 
τήν σημασίαν της φιλολογικής γνώσεως 1 9 . Δίδει μάλιστα είς τήν φιλοσοφίαν τήν 
ονομασίαν «επιτήδευμα», τήν οποίαν χρησιμοποιεί και ò 'Ισοκράτης 2" με τήν εν-
νοιαν της μελέτης, της παιδείας. 

Φιλοσοφία κατά τον 'Αριστοτέλη είναι ή άπόκτησις και χρήσις της σοφίας. 
Είναι το μέγιστον αγαθόν καί εΰκολον να άποκτηθή 2 1 . "Οθεν δυνάμεθα να άπο-
κτήσωμεν γνώσιν περί του άγαθου καί του συμφέροντος καί περί της φύσεως καί 
της άλλης αληθείας 2 2. 

Κατά τον 'Αριστοτέλη ή φιλοσοφία πρέπει νά συνδέεται μετά του καλώς ζην 
καί της ευτυχίας καί συμπίπτει με τήν τάσιν του άνθρωπου προς το αγαθόν καί 
τό χρήσιμον. Αί δραστηριότητες του φιλοσόφου είναι όρθαί καί καλαί, διότι ό Ι'διος 
ζή ατενίζων τήν φύσιν καί το θείον καί αυτή ή επιστήμη, αν καί θεωρητική, μας 
δίδει τήν ικανότητα να πραγματοποιήσίομεν δ,τιδήποτε καί νά έπιτυγχάνωμεν 
δλα γενικώς τα αγαθά 23„ 

Ώ ς συμπέρασμα των απόψεων του 'Αριστοτέλους περί της φιλοσοφίας δυνά
μεθα νά έκλάβωμεν τήν θέσιν του, δτι ή φιλοσοφία είναι ανάγκη της ζωής. «Ει μεν 
φιλοσοφητέον, φιλοσοφητέον καί ει μή φιλοσοφητέον φιλοσοφητέον πάντως άρα 
φιλοσοφητέον» 2 4, πού σημαίνει δτι, εάν ύπάρχη φιλοσοφία, πρέπει νά τήν άσκοϋ-
μεν, εάν δμως δέν ύπάρχη φιλοσοφία, πρέπει νά τήν άναζητήσωμεν, διότι ή άνα-
ζήτησις της φιλοσοφίας είναι φιλοσοφία. 

12) Πολιτ. Ζ. 527 Β εξ. Ό Ίσοκοάτης έχει άντίθετον γνώμην δι' αυτά τά μαθήματα. 
Άντίδ. 264—266. Πρβλ. Βούσιρις 23. 

13) Πολιτ. Ε. 475 Β. 14) Πολιτ. S. 485 Β. 15) Πολιτ. S. 500 D. 
16) Πολιτ. Θ. 582 G. 17) Πολιτ. S. 384 C. έξ. 
18) Πολιτ. S. 487 Ε., πρβ. S. 501 Ε., Ε. 473 C-D. 
19) 'Αριστοτέλους Ρητορ. II, 1394α, II 1399 Β (ε"κδ. Loeb). 
20) Άντίδ. 173. 
21) 'Αριστοτέλους'Αποσπάσματα 52, εκδ. Lipsiae. Πρβλ. Iambi Protrept 6/37.22.41—5, 

Pistelli Oxonii). 
22) Ένθ' ανωτέρω. 
23) Άριστ. Άποσπ. Iarnbl Protr. 10 (54.10.56, 12, Pistelli Oxonii, πρβλ. 'Ηθικά 

Νικομ. 1098 Α 29-32, 
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Εις τον Ίσοκράτην δμως ό δρος «φιλοσοφία» συμπίπτει μέ την πνευματικήν 
γενικώς κα?.λιέργειαν καθ' δλου. Αΰτη εξευγενίζει τους ανθρώπους μεταξύ των, 
δπως άπέδειξεν ή διδασκαλία της φιλοσοφίας παρά της πόλεως των' Αθηνών 2 5 . 

Ή σημασία αυτή της «φιλοσοφίας» ως πα'.δείας γενικώς άπαντα εις πολλά ση
μεία τών έργων του ' Ισοκράτους 2 6 . Αυτήν την έ\νοιαν του δρου «φιλοσοφία» δ 
'Ισοκράτης ε _ει κατά νουν, δταν προτρέπη τον Εύαγόραν να έπιμείνη εις την σπου-
δήν της φιλοσοφίας, ή οποία είναι περισσότερον χρήσιμος εις τους άρχοντας 2 7 . 

Η . « Φ ι λ ο σ ο φ ί α » = Ρ η τ ο ρ ι κ ή . 

Ά λ λ α ή «φιλοσοφία» του 'Ισοκράτους είναι κυρίως ρητορική 2 8 , πού είναι το 
παιδευτικόν του ιδεώδες. "Οσοι ακολουθούν τήν «φιλοσοφίαν» του πρέπει πρωτί
στως να σκεφθούν τί πρέπει να έπιτευχθή με τον λόγον και τα μέρη αύτοΰ «Εΐ-
θισμαι γάρ λέγειν προς τους περί τήν φιλοσοφίαν τήν ήμετέραν διατρίβοντας δτι 
τοΰτο πρώτον δει σκέψασθαι, τί τ ω λόγω και τοις του λόγου μέρεσι διαπρα-
κτέον εστί 2 9 . 

Ό 'Ισοκράτης παραδέχεται τήν διπλήν μορφήν της παιδείας, τήν άναφερομέ-
νην δηλαδή εις το σώμα καί τήν ψυχήν, τήν πνευματικήν και φυσικήν άγωγήν. 
'Ασφαλώς ή πρώτη είναι ανωτέρα 3 0 . 

Τόσον πιστεύει εις τήν δύναμιν της ρητορικής, ώστε νομίζει δτι, όσοι έχουν λά
βει ρητορικήν παιδείαν, ουδέν λέγουν ανεξέταστος και άβασανίστως και όλιγώτε-
ρον πλανώνται εις τάς πράξεις των 3 1 . 

Είναι τόση ή δύναμις της «φιλοσοφίας» — ρητορικής, ώστε το όμιλεϊν ορθώς 
οδηγεί καί εις το σκέπτεσθαι ορθώς 3 2 . Είναι φυσικον ή ρητορική νά ευδόκιμη 
περισσότερον, εάν συντρέχουν οι παράγοντες της φυσικής ικανότητος καί της α γ ω 
γής — παιδείας 3 3 . 

D a p ' δλον δτι ή «φιλοσοφία» του 'Ισοκράτους είναι κυρίως ρητορική, ό 'Ισο
κράτης διαστέλλει τον εαυτόν του άπο τους άλλους σοφιστάς, πού έδίδασκον ρη
τορικήν, καί άπο τους 'Εριστικούς 3 4 καί προτίμα τον τίτλον του «φιλοσόφου» 
παρά του σοφιστοΰ. 'Ασφαλώς θέλει με αυτόν τον τρόπον, πλην τών άλλων, καί 
να άντιταχθή εις τήν άποψιν τών σοφιστών, δτι ή ρητορική είναι παντοδύναμος 
καί κατά συνέπειαν ή διδασκαλία τών σοφιστών δύναται τα πάντα να επιτυχή 3 5 . 

Ό Πλάτων εις τήν αρχήν της σταδιοδρομίας του έχει τελείως άντίθετον γνώ-
μην περί της ρητορικής, όπως βλέπομεν εις τον «Γοργίαν» του. Δια τον Πλάτωνα 
ή ρητορική εϊναι μία μηχανή πειθούς, πού κάμνει τους ανθρώπους, πού δεν γνω
ρίζουν κάτι, να νομίζουν δτι γνωρίζουν περισσότερα άπο δσα οι ειδήμονες 3 6 . Δια 
τον Πλάτωνα ή ρητορική δεν είναι τέχνη, άλλα μία εμπειρία προς χάριν καί εύ-
χαρίστησιν 3 7 . 

Ώ ς προς τήν χρησιμότητα της ρητορικής ό Πλάτων διατείνεται δτι είναι άχρη
στος καί δια τους νόμους καί δια τήν έκκλησίαν του Δήμου. Συμφώνως προς τήν 

24) Άριστ. Άποσπάσμ. 52, Lipsiae. 25) Πανηγυρικός 47. 
26) Άρεοτταγ. 45, Άντίδ. 10, 50, 170, 186, 195, 205, 247, κατά Σοφ. 1, 14, 21, 

Φίλιπ. 29, Παναθ. 9, 11, 19 περί Είρ. 145, Βούσιρις 22. 
27) Εύαγ. 78, 81, πρβλ. Πλάτ. Πολιτ. Ε. 473 D, Νόμοι VI 712 α'. 
28) Εύαγ. 8. 
29) 'Επιστολή εις τους παΐδας τοϋ 'Ιάσονος 8. 
30) Άντίδ. 180, πρβλ. 183, 185. 
31) Άντίδ. 292. 32) Άντίδ. 277. 33) Κατά Σοφ. 17-18. 34) Ελένη 6. 
35) Κατά Σοφ. 10-11, 16. 36) Γοργίας 459 G. 37) Γοργίας 462 G. 
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Σωκρατικήν διδασκαλίαν ό άδικων είναι δυστυχέστερος του αδικούμενου και ό μή 
τιμωρούμενος δια τα παραπτώματα του είναι χειρότερος του τιμωρουμένου 3 8 . 
Άφοΰ λοιπόν ή ρητορική βοηθεΐ τον κατηγορούμενον να μή άποκαλυφθή καΐ 
συνεπώς να μή τιμωρηθή, δπως θα έπρεπε, για να σωφρονισθή, άρα δεν είναι 
χρήσιμος 3 9 . 

Άλλα ή ρητορική δεν είναι χρήσιμος οΰτε διά τήν Έκκησίαν του Δήμου των 
'Αθηναίων οΰτε άλλων πόλεων, διότι δεν αποσκοπεί να κάμη τους πολίτας καλυ
τέρους, άλλα απλώς να τους εύφράνη 4 0 . Οι 'Αθηναίοι δέν έγιναν καλύτεροι οΰτε 
επί Περικλέους, οΰτε έπί Μιλτιάδου, οΰτε έπί Θεμιστοκλέους, οΰτε επί Κίμωνος 4 1 . 
"Ολοι ούτοι ώμοίαζον μέ τους ηνιόχους, τους οποίους οι 'ίπποι ερριξαν άπο τάς 
άμαξας των, και οι ηνίοχοι είχον προηγουμένως έκθρέψει και περιποιηθή αυτούς4 2. 
'Αντιθέτως δια τον "Ισοκράτην ούτοι ήσαν κλασσικά παραδείγματα πολιτών και 
ρητόρων 4 3 . Αυτό είναι μάλλον μία άπάντησις του 'Ισοκράτους εις τήν θέσιν του 
Πλάτωνος περί της αξίας της ρητορικής, αν και ό Πλάτων δια να μετρίαση τήν 
άποψίν του έπ'αύτου είπεν sic τον «Μένωνα», έ'ργον γραφέν μετά τον «Γοργίαν», 
δτι ή αρετή των ήταν θείον δώρον 4 4 . 

Γενικώς εις τον «Γοργίαν» ό Πλάτων αποδοκιμάζει τήν ρητορικήν. Είναι τυ
πική παιδεία βασισμένη εις μίαν καθαράν έπίδειξιν. 'Αλλά εις τον «Φαΐδρον>>, έρ
γον μεταγενέστερον, ό Πλάτων δέχεται τήν άξίαν της ρητορικής υπό τον δρον 
δμως δτι αΰτη συνδυάζεται μέ τήν διαλεκτικήν 4 5 . Επισημαίνει τήν πρακτικήν 
σπουδαιότητα της διαλεκτικής εις τήν ρητορικήν διά του ρόλου, τον όποιον διαδρα
ματίζει εις τον «Φαΐδρον» ό Σωκράτης λέγων δτι ό λόγος του Λυσίου είναι πλή
ρης επαναλήψεων και ασαφής 4 6 . 

Διά να γίνη τέχνη ή ρητορική, πρέπει να θεμελιωθή εις τήν γνώσιν της αλη
θείας. Δέν υπάρχει και δέν θα ύπαρξη μία αληθινή τέχνη χωρίς σχέσιν μέ τήν 
άλήθειαν 4 7 . Αυτός είναι ό λόγος διά τον όποιον ό Πλάτων εις τον «Φαίρον» δέν 
θεωρεί τήν ρητορικήν του Λυσίου ως τέχνην, αλλά ως ένα προκαταρκτικόν μέρος 
της ρητορικής 4 8 . 

Ό 'Αριστοτέλης έξ άλλου ορίζει τήν ρητορικήν ως εξής : «"Εστίν δε ρητορική 
δύναμις περί έκαστου του θεωρήσαι το ένδεχόμενον πιθανόν» 4 9 , δηλαδή τήν ικα
νότητα του εύρίσκειν τα δυνατά μέσα προς το πείθειν εις οιονδήποτε θέμα. Περαι
τέρω ό 'Αριστοτέλης θεωρεί τήν ρητορικήν ως μέρος της διαλεκτικής και όμοίαν 
αυτής 5 0 , άλλα εις σχέσιν μετά της διαλεκτικής ή ρητορική είναί τι τό παραφυές 
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αυτής οι. 

38) Γοργίας 479 Ε. 39) Γοργίας 480 Β - C. Πρβλ. 481 Α - Β . 
40) Γοργίας 502 Ε έξ. 41) Γοργίας 515 C έξ. 
42) Γοργίας 516 Ε, πρβλ. W. Jaeger έ'νθ' άνωτ., τόμ. Η, σελ. 149. 
43) Άντίδ. 233—234. 
44) Μένων 100 Α - Β , πρβλ. W. Jaeger έ'νθ' άνωτ. τ. III, σ. 149. Ό Θουκυδίδης 

δμως τονίζει τήν άξίαν της ρητορικής δια τον πολίτην (II 60). 
45J "Ανευ της καλλιέργειας των διανοητικών ικανοτήτων ουδείς ρήτωρ θα ήδύνατο νά 

πείση το άκροατήριόν του, παρατηρεί εύστόχως εν προκειμένω δ W. Jaeger έ'νθ' άνωτ. τ. III, 
σελ. 185. 

46) Φαιδρός 234 Ε έξ., πρβλ. 237 C. 
47) Φαιδρός 260 Ε. 48) Φαιδρός 269 Β - C. 
49) Άριστοτ., Ρητορ. 1355 Β (8κ8. Loeb.). 
50) Ρητορ. 1356α (Ικδ. Loeb.). 
51) Ρητορ. 1356α, πρβλ. 1355α («κδ. Loeb.). 
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Ειναι άξιοσημείωτον δτι ό 'Αριστοτέλης εισήγαγε τήν διδασκαλίαν της ρητο
ρικής εις τήν Ά κ α δ η μ ί α ν δια να άνταποκριθή εις τήν άπαίτησιν της εποχής δια 
πρακτικήν παιδείαν καί δια να υποστήριξη το υπάρχον μάθημα της διαλεκτικής 5 2. 

Τοιουτοτρόπως βλέπομεν δτι καί οι δύο μεγάλοι διανοηταί τής αρχαίας Ελλά
δος., Πλάτων και 'Αριστοτέλης, αν καί 6j(i άπό τής ιδίας σκοπιάς θεωρουντες τήν 
ρητορικήν, όμως με τήν πάροδον του χρόνου συγκλίνουν προς μίαν άποψιν, ή οποία 
πλησιάζει κάπως τήν άποψιν του Ισοκράτους περί τής αξίας τής ρητορικής. Ό 
Πλάτων δέχεται τήν χρησιμότητα τής ρητορικής υπό τον δρον δμως δτι θα συνε-
δυάζετο προς τήν διαλεκτικήν καί θα υπηρετεί τήν άλήθειαν, ό δε 'Αριστοτέλης 
περί το τέλος τής ζωής τοϋ Πλάτωνος εισάγει εις τήν Άκαδημίαν το μάθημα τής 
ρητορικής, ή οποία πλην τής άλλης χρησιμότητός της θά συνέβαλλεν ασφαλώς 
καί εις τήν διδασκαλίαν τής γλώσσης 5 3 . 

S U M M A R Τ 

The term «philosophy» in Isocrates' works and the relevant 
aspects in Plato's and Aristotle's. 

In Isocrates' works the term «philosophy» appears with two meanings : 

1 ) culture and 2) rhetoric. In both cases Isocrates gives a practical tinge to 

the worb. Moreover his «philosophy» is limited in comparison with Plato's 

philosophy since the former thinks that there is not absolute knowledge but 

conjectures, the latter believes that trully the soul can reach the absolute know

ledge, the sight of Ideas. Aristotle's philosophy does not agree either with Iso

crates' or with Plato's. There are however some points where we can find an 

inclination towars Isocrates' utilitarian. 

As far as the second meaning of the term «philosophy» (rhetorie) is 

concerned Plato rejects rhetoric without dialectic and does not consider it as 

an art but as an experience for pleasure. 

Aristotle's conception on rhetoric lies between the other two but inclines 

rather towards Isocrates' aspect. 

52) W. Jaeger, έ'νθ' άνωτ., τ. 3, a. 147. 
53) W. Jaeger, 2νθ" άνωτ., τ. 3, σ. 150. 


