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Ο Ισοκράτης και οι παιδαγωγικές αντιλήψεις της κλασικής 

περιόδου. Η διαφοροποίηση του "μαθητή" από τους 

"δασκάλους" σοφιστές. 

 

 

Το ελληνικό πολιτισμικό και παιδευτικό «θαύμα», θεμελιώθηκε στην 

πολιτική δημοκρατία της Αθήνας τον 5ο π.Χ. αιώνα. Την κλασική εποχή ο όρος 

παιδεία σημαίνει μάθηση και αγωγή – κοινωνικοποίηση του ατόμου εφόρου 

ζωής. (Τσιπλητάρης Α.: 2001, 119). Ως παιδευτικός όρος η παιδεία αναφαίνεται 

στα κείμενα του 5ου αι. π.Χ. απηχώντας την κοινή αντίληψη για την ανατροφή 

και την αγωγή που παρέχεται στα παιδιά με τη φροντίδα της οικογένειας και 

την επιστασία των δασκάλων και των παιδαγωγών. 

Για τους Έλληνες της κλασικής εποχής η Παιδεία είναι πρωτίστως πολιτική 

έννοια, δεν μπορεί να εννοηθεί ανεξάρτητα από την έννοια της πόλεως. Η 

σημασία που αποδίδεται στην καλή ή κακή παιδεία συναρτάται με την έννοια 

του πολίτη. Υπό το πρίσμα αυτό η Παιδεία παραπέμπει στην πνευματική 

καλλιέργεια και την άσκηση του ήθους «προς αρετήν». Είναι βασική η 

πεποίθηση των Ελλήνων ότι ο άνθρωπος μόνον ως πολίτης καταξιώνεται και 

ολοκληρώνει τη φύση του. Είναι εύλογο, επομένως, κατά την κλασική εποχή, 

να τίθεται ως στόχος της Παιδείας ο πολίτης. (Κύρκος Β.: 1993, 174, 175). 

Η ανώτερη εκπαίδευση στην Ελλάδα αρχίζει να διαμορφώνεται από την 

εμφάνιση των σοφιστών στην Αθήνα, οι οποίοι, όπως και ο Σωκράτης, υπήρξαν 

μεν δάσκαλοι ανωτέρου επιπέδου, αλλά όμως, ούτε σχολή (με τη σημερινή 

έννοια του όρου) ίδρυσαν, ούτε δίδαξαν σε οργανωμένη ομάδα σπουδαστών. 

Επομένως συστηματική ανώτερη εκπαίδευση εμφανίζεται τον 4ο π.Χ. αιώνα, 

όταν ο Πλάτωνας ίδρυσε την Ακαδημία, ο Αριστοτέλης το Λύκειο, ο Αντισθένης 

τη σχολή των Κυνικών και ο Ισοκράτης τη ρητορική σχολή. Οι σχολές αυτές, 

αλλά και όσες εμφανίστηκαν αργότερα στην Αθήνα, όπως των Στωικών και των 

Επικουρείων, λειτουργούσαν σε ορισμένο χώρο, είχαν μεγάλο αριθμό τακτικών 

σπουδαστών και συγκεκριμένο πρόγραμμα που περιλάμβανε τις Φυσικές 

Επιστήμες, τα Μαθηματικά, τη Φιλοσοφία, την Ιστορία, τη Λογοτεχνία, τη 

Ρητορική (Μελανίτης Ν.: 1976, 99). 

Στην ανώτερη εκπαίδευση της κλασικής εποχής καλλιεργούνταν ποικίλες 

επιστήμες, όμως για ελάχιστες από αυτές, με εξαίρεση τη Φιλοσοφία και τη 
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Ρητορική, υπήρχαν ιδιαίτερες σχολές. Η Ιατρική επίσης διέθετε δικά της 

εκπαιδευτικά ιδρύματα που υπήρχαν στον Κρότωνα της Ιταλίας, στην Κνίδο της 

Μ. Ασίας και στην Κω. Οι άλλες επιστήμες, για τις οποίες δεν υπήρχαν 

ιδιαίτερες σχολές, εντάσσονταν στα προγράμματα των φιλοσοφικών και 

ρητορικών σπουδών. Το ενδιαφέρον, κατά συνέπεια, στην ανώτερη 

εκπαίδευση της κλασικής εποχής επικεντρώθηκε στη Φιλοσοφία και τη 

Ρητορική. Για το λόγο αυτό και οι ανώτερες σχολές της περιόδου αυτής 

διακρίνονται σε φιλοσοφικές και ρητορικές. 

Στις φιλοσοφικές σχολές της κλασικής εποχής διδάσκεται και η Ρητορική, 

όπως αντίστοιχα στις ρητορικές σχολές διδάσκεται και η Φιλοσοφία. Η 

διάκριση μιας σχολής σε φιλοσοφική ή ρητορική γινόταν με βασικό κριτήριο το 

αν η Ρητορική είχε μετατραπεί σε θεραπαινίδα της Φιλοσοφίας ή αντίστοιχα η 

Φιλοσοφία σε θεραπαινίδα της Ρητορικής. Στην ανώτερη εκπαίδευση της 

κλασικής εποχής μεταξύ των δύο αυτών επιστημών αναπτύχθηκε σκληρός 

ανταγωνισμός, που συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια της Αρχαιότητας, για να 

καταλήξει στο τέλος σε νίκη της Ρητορικής. (Γιαννικόπουλος Α.: 2003, 139, 140). 

Στην κλασική Αθήνα η Ρητορική γνώρισε αξιοσημείωτη ανάπτυξη, με τους 

σοφιστές αρχικά και τους ρήτορες στη συνέχεια. Ανέκαθεν στην Ελλάδα ο 

λόγος υπήρξε αντικείμενο θαυμασμού και μελέτης. Θεωρήθηκε ως η ειδοποιός 

διαφορά του ανθρώπου από τα ζώα. Ο αρμονικός και καλλιεργημένος λόγος 

υπήρξε βασικό μέλημα σε όλη τη διάρκεια της Αρχαιότητας. Στην κλασική 

Αθήνα ιδιαίτερα, το καθεστώς ελευθερίας και δημοκρατίας που επικρατούσε, 

συνέβαλε κατά πολύ στην καλλιέργεια της ρητορικής παιδείας. Οι καθημερινές 

ανάγκες των Αθηναίων, εξάλλου, ωθούσαν, όσους από αυτούς είχαν την 

οικονομική δυνατότητα, να καταφεύγουν στη σπουδή της Ρητορικής. 

Οι πρώτοι διδάσκαλοι της ανώτερης εκπαίδευσης στην Αθήνα, οι σοφιστές, 

εμφανίστηκαν τον 5ο π.Χ. αιώνα, όταν, μετά τους περσικούς πολέμους, η 

κοινωνία διαμορφώνει νέα μορφωτικά ιδανικά και νέα παιδευτικά αιτήματα. Ο 

Πρωταγόρας προτείνει την πολιτική τέχνη ως επιστημονικό εφόδιο για την 

ανάδειξη και την επικράτηση του πολίτη μέσα στη δημοκρατική κοινωνία της 

Αθήνας. Για τον ίδιο σκοπό, ένας άλλος σημαντικός σοφιστής, ο Γοργίας, 

εισηγείται τη ρητορική τέχνη. (Κύρκος Β.: 1993, 175). 

Η παιδαγωγική θεωρία των σοφιστών –και ιδιαίτερα του Πρωταγόρα– 

στηρίζεται σε μια ανθρωποκεντρική φιλοσοφική αντίληψη του κόσμου. Η 

πολυσυζητημένη ρήση του «πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος» δηλώνει 

πως ο άνθρωπος έχει τοποθετηθεί στο κέντρο των προβληματισμών τους. Για 
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το λόγο αυτό ο ρόλος τους στην αρχαία ελληνική εκπαίδευση είναι εξαιρετικά 

σημαντικός. 

Η άμορφη αγωγή που από τους ομηρικούς χρόνους ως τον 5ο π.Χ. αιώνα 

κυριαρχεί στον ελληνικό κόσμο, στα χέρια των σοφιστών συστηματοποιείται 

και παίρνει ολοκληρωμένη μορφή. Η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται πλέον όχι 

μόνον ως καλλιέργεια του ατόμου, αλλά και ως μια προετοιμασία για 

δραστήρια συμμετοχή στις κοινωνικές υποθέσεις. (Ράσης Σ.: 1988, 14, 15). 

Μεγάλη προσφορά στην εκπαίδευση αποδείχτηκε η πίστη των σοφιστών 

πως η αρετή δεν είναι ιδιότητα κληρονομική, αλλά μπορεί να διδαχτεί. Κατά 

την αντίληψη αυτή η αρετή έχει δυναμικό χαρακτήρα και η εκπαίδευση 

αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων που αφορούν τη «Γενική Παιδεία» και την 

άσκηση της γλωσσικής έκφρασης, ως βασικού στοιχείου της ανθρώπινης 

επικοινωνίας. (Kennedy George: 1963, 52-74). 

Μέχρι να εμφανιστούν οι σοφιστές επικρατούσε η αντίληψη πως μόνον οι 

γόνοι των ευγενών είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν αρετή, κληρονομώντας 

την από τον πατέρα τους. Πρώτος ο Πρωταγόρας διακήρυξε ότι η αρετή και η 

μάθηση δεν είναι στοιχεία σωματικά που κληροδοτούνται, αλλά απαιτούν 

άσκηση και φυσική ικανότητα. Η βελτίωση του ανθρώπου, κατά τον 

Πρωταγόρα, επιτυγχάνεται μόνο μέσω της διδασκαλίας και της συνεχούς 

προσπάθειας εκ μέρους του. Η βελτίωση του ατόμου, δηλώνει ακόμη ο 

σοφιστής, δε γίνεται δια μιας, αλλά αργά και βαθμιαία, μέσα σε μια κοινωνία 

όπου όλοι δίνουν και δέχονται επιδράσεις. 

Οι σοφιστές καλύπτουν ένα κενό που μέχρι τότε υπήρχε στην εκπαίδευση, 

και που αφορούσε την αγωγή των παιδιών της ανερχόμενης μεσαίας τάξης. Η 

κοινωνική τάξη αυτή διέθετε μεν τα χρήματα, αλλά όχι την αριστοκρατική 

καταγωγή η οποία, ως την εποχή εκείνη, ήταν το μοναδικό κριτήριο για την 

εκπαίδευση ενός νέου ανθρώπου (Marrou H.: 1964, 76-94). 

Ο μαθητής των σοφιστών, ο Ισοκράτης, χρησιμοποιεί το σπίτι του ως σχολή 

ανώτατης εκπαίδευσης. Για πρώτη φορά καθιερώνει σταθερή διάρκεια 

σπουδών (τρία ως τέσσερα χρόνια), αλλά και σταθερό πρόγραμμα σπουδών. Σ' 

αυτό, ως βασικό μάθημα καθιερώνεται η Ρητορική, διδάσκονται όμως και ένα 

πλήθος άλλων μαθημάτων όπως η Αριθμητική, η Γεωμετρία, η Μουσική, η 

Αστρονομία (τετρακτύς), η Γραμματική, η Ιστορία και η Φιλοσοφία. 

Ο Ισοκράτης θεωρεί τη Ρητορική ιδιαίτερα χρήσιμη. Κατά την άποψή του, οι 

σπουδαστές της Ρητορικής ασκούν μέσω αυτής τη διάνοιά τους και βελτιώνουν 

το χαρακτήρα τους. Επιπλέον γίνονται ικανοί να συμβουλεύουν κατά τρόπο 
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ευχάριστο και πειστικό τα ορθά και χρήσιμα, ενώ παράλληλα αναλαμβάνουν 

δράση που αποσκοπεί στην κοινή ευημερία. Για τον Ισοκράτη ο άξιος ρήτορας 

είναι ταυτόχρονα και άξιος πολιτικός. (Μελανίτης Ν.: 1976, 88). 

Για να αποδώσει όμως η διδασκαλία της Ρητορικής είναι απαραίτητο να 

στηρίζεται στη σπουδή της Ποίησης και της Λογοτεχνίας γενικότερα, της Λογικής, 

της Ηθικής, της Πολιτικής Επιστήμης, της Τέχνης και της Μουσικής. Αλλά και η 

Φιλοσοφία κατείχε θέση σημαντική στο πρόγραμμα σπουδών του Ισοκράτη. 

Παρόλο που είχε το ρόλο της θεραπαινίδας της Ρητορικής, τη θεωρούσε 

απαραίτητη για τους μαθητές του. Όμως δεν την είδε, όπως οι σοφιστές με 

διάθεση υποτίμησης. Αν και δάσκαλος της Ρητορικής ο Ισοκράτης δεν αντιμάχεται 

τη Φιλοσοφία. Θεωρεί πως χάρη σ' αυτήν οι άνθρωποι βελτιώνουν τις μεταξύ 

τους σχέσεις και υπομένουν με αξιοπρέπεια τις συμφορές τους. 

Μεγάλη σημασία για την Παιδαγωγική έχει η άποψη του Ισοκράτη για τη 

μετατροπή της γνώσης σε πράξη. Γι' αυτόν, η γνώση αποκτά αξία μόνο σε 

συνάρτηση με την πρακτική της εφαρμογή. Όπως και οι σοφιστές, ο Ισοκράτης 

ίδρυσε τη σχολή του με σκοπό να προπαρασκευάσει ανθρώπους ικανούς στο 

λόγο και στην πράξη. Επιδίωξή του ήταν να προετοιμάσει την πολιτική και 

πνευματική ηγεσία του ελληνισμού, επιδίωξη που συνέπεσε με αυτή των 

σοφιστών. 

Η παιδαγωγική του Ισοκράτη στηρίζεται επί της αρχής ότι η περί τους 

λόγους διατριβή είναι το άριστον γυμνάσιον της ψυχής. Και αυτό γιατί ο 

ενδιάθετος λόγος συνάπτεται τόσο στενά με τον προφορικό ή το γραπτό, ώστε 

όποιος θέλει να γυμνάσει τη διάνοια του δεν έχει άλλο μέσο πάρα να ασκηθεί 

περί τους λόγους. 

Τα επιχειρήματα με τα οποία ο ρήτορας ή ο συγγραφέας πείθει, είναι οι 

ίδιοι οι ενδιάθετοι συλλογισμοί. Όποιος και συλλογίζεται ορθά, αυτός και 

μπορεί να πείσει άριστα τους άλλους. Πείθει μάλιστα τους άλλους με τα ίδια 

μέσα με τα οποία έπεισε τον εαυτό του. 

Ο Ισοκράτης απορρίπτει τη στείρα απομνημόνευση. Είναι ο πρώτος 

δάσκαλος που αποδίδει σπουδαιότατη σημασία στην άσκηση μέσω της 

συγγραφής λόγων υπό την επιστασία του. Έδινε μάλιστα προς επεξεργασία 

θέματα  όχι θεωρητικά ή γενικά, αλλά πρακτικά και ειδικά. 

Ο Ισοκράτης επέλεξε να επιδοθεί στη συγγραφή επιδεικτικών και 

συμβουλευτικών λόγων. Από αυτόν πρώτα άκουσαν οι Αθηναίοι λόγους 

πολιτικούς, λόγους  δηλαδή συμβουλευτικούς που απέβλεπαν στη διόρθωση  

των ηθών, χωρίς την οποία πολιτική κοινωνία ή καθόλου δεν υφίσταται ή δεν 
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παραμένει για πολύ καιρό. Η διδασκαλία του αποσκοπεί στο να ανυψώσει την 

αποδοτικότητα των ψυχικών και κυρίως των πνευματικών λειτουργιών του 

ανθρώπου ώστε να μπορεί αυτός να αντιμετωπίζει προβληματικές καταστάσεις 

και αλλαγές. 

Όμως ο Ισοκράτης διαφοροποιήθηκε από τους σοφιστές ως προς τον τρόπο 

προσπέλασης του ίδιου αντικειμενικού στόχου. Οι σοφιστές έδιναν στους 

μαθητές τους έτοιμες γνώσεις – συνταγές προς απομνημόνευση. Αντίθετα μ' 

αυτούς, ο Ισοκράτης επιδίωκε να καλλιεργήσει τις νοητικές τους δυνάμεις και 

να διευρύνει τον πνευματικό τους ορίζοντα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

προσαρμόζουν τις ενέργειές τους στις εκάστοτε παρουσιαζόμενες συνθήκες. 

(Γιαννικόπουλος Α.: 2003, 167). 

Φροντίδα των σοφιστών υπήρξε η νίκη των μαθητών τους σε κάθε μορφής 

αγώνα λόγου. Η ηθική τους συγκρότηση ελάχιστα τους ενδιέφερε. Ο Ισοκράτης, 

αντίθετα, έδινε ιδιαίτερη σημασία στην καλλιέργεια των ηθικών αρχών. 

Πίστευε πως η καθημερινή επαφή των νέων με το λόγο (ποιητικό, φιλοσοφικό, 

ρητορικό) αρκούσε για να βελτιώσει την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά 

τους και πως η γλωσσική καλλιέργεια συμπλέει με την ηθική. Είχε παρατηρήσει 

ο Ισοκράτης τη δύναμη του λόγου στους αρχαιότερους ρήτορες. Οι σπουδαίοι 

αγορητές –έλεγε– διακρίνονταν και ως ενάρετοι άνδρες. Ως παραδείγματα 

ανέφερε το Σόλωνα, τον Κλεισθένη, το Θεμιστοκλή και τον Περικλή. Ο 

Ισοκράτης αν και αποδέχεται τη σπουδαιότητα της ρητορικής ως «δημιουργού 

πειθούς», απορρίπτει τις απόψεις των σοφιστών για τη σχετικότητα και την 

υποκειμενικότητα των αξιών. 

Ο Ισοκράτης απαγκιστρώνεται  από την τεχνική φορμαλιστική ρητορική των 

σοφιστών. Διδάσκει ανθρωπιστική παιδεία και είναι εκπρόσωπος 

παραδοσιακών αξιών, τις οποίες δεν αναπαράγει απλώς, αλλά τις προσαρμόζει 

στις ιδέες της εποχής του για την παρουσία του ανθρώπου ως προσωπικής και 

πολιτικής οντότητας. 

Ο Ισοκράτης απέναντι στη σχετικοκρατία και την αμφισημία των σοφιστών, 

αντιτάσσει την άοκνη προσπάθεια του για αναμόρφωση των ηθών και την 

πίστη του στους νόμους και τους θεσμούς της πόλης. Έτσι παρόλο που 

προέρχεται από τα σπλάχνα της σοφιστικής επιτίθεται πολλές φορές εναντίον 

των σοφιστών με δριμύτητα και δεν παύει να διαχωρίζει τον εαυτό του από 

αυτούς. 

Με την αντίληψή του ότι ο άνθρωπος ως πεπερασμένο όν δεν μπορεί να 

γνωρίσει την «απηκριβωμένη» γνώση, αναζητά στον κόσμο της εμπειρίας ένα 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και 

Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 7o Πανελλήνιο Συνέδριο 10,11,12 Οκτωβρίου 2014 

ISSN 1790-8574 

εργαλείο κατανόησης εντός των ανθρωπίνων δυνατοτήτων και υιοθετεί τη 

σοφιστική έννοια της «δόξας». Αν για τους σοφιστές όμως, συνιστούσε μέσο 

πειθούς και υπερίσχυσης έναντι του αντιπάλου τους, για τον Ισοκράτη είναι 

ένα κατάλληλο όργανο, που καθιστά ικανό ένα μορφωμένο άνθρωπο να 

καταλήξει σε όσο το δυνατόν ασφαλέστερα συμπεράσματα σχετικά με τις 

συγκυρίες που εξετάζει. 

Με τον τρόπο αυτό ο Ισοκράτης δημιούργησε ένα παιδαγωγικό σύστημα 

που επιχειρούσε να ανταποκριθεί στα αιτήματα των καιρών του. Δύο είναι οι 

επιστημονικές ιδέες γύρω από τις οποίες οικοδόμησε το πρόγραμμα της 

πολιτειακής αγωγής του. 

Ο ‘’καιρός’’, με άλλα λόγια οι περιστάσεις της ζωής και κατ’ επέκταση, ο 

τρόπος να τις χειρίζεται κανείς κατάλληλα και η ‘’δόξα’’ που σημασιολογικά 

κυμαίνεται μεταξύ γνώμης, εικασίας και κρίσης, ως μέσο για την πρόσληψη, 

επεξεργασία και εκτίμηση των περιστάσεων αυτών. 

 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΝΕΖΗ 

Φιλόλογος 
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