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Πεξίιεςε 
 

    Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα παξνπζηάζεη ηελ ζεκαζία πνπ έρεη 

ε Ρεηνξηθή ηνπ Αξηζηνηέιε. Πξψηα φκσο ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο απαξρέο θαη ηε 

δεκηνπξγία ηεο ηέρλεο ηεο ξεηνξηθήο απφ ηα πξψηα ςήγκαηα πνπ άξρηζαλ λα 

ζρεκαηίδνληαη κέρξη ηελ επίζεκε πξαθηηθή ηεο. Έπεηηα ζα γίλεη αλαθνξά ζηνλ 

Αξηζηνηέιε θαη ηα έξγα ηνπ, κε κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηε Ρεηνξηθή. Θα γίλεη 

παξνπζίαζε ησλ επηξξνψλ πνπ δέρηεθε ν Αξηζηνηέιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. 

Δπηπιένλ, ζηα παξαθάησ θεθάιαηα ζα παξνπζηαζηνχλ φια ηα είδε ηνπ ξεηνξηθνχ 

ιφγνπ θαη αλάιπζή ηνπο. Παξάιιεια ζα αλαιπζνχλ νη ιφγνη θαη νη αξεηέο πνπ πξέπεη 

λα θαηέρεη ν ξήηνξαο γηα λα κπνξεί λα αζθεί κε ηξφπν ζσζηφ θαη δίθαην ηελ ηέρλε 

ηεο ξεηνξηθήο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: 

Ρεηνξηθή – Δθπαίδεπζε – Πξσηνβάζκηα – Παηδηθή ειηθία – Αξηζηνηέιεο  
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ABSTRACT  

The present thesis's goal is to present the importance of  Aristotle's Rhetoric. Firstly a 

reference will be made about the beginning and the creation of the art of the rhetoric 

from the start until its formal practice. Then a reference will be made about Aristotle 

and his work, most importantly about Rhetoric. A presentation will be made of the 

influences that Aristotle received through his life. Also, in the chapters that follows a 

presentation will be made of all the kind of the rhetoric and they will be analyzed. 

Afterwards there will be analyzed the reasons and the virtues that a man must have in 

order to practise rhetoric on the right and fair way. 

 

Keywords: 

Rhetoric – Education – Primary – Childhood - Aristotle 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Η ζημαζία ηης επικοινωνίας 

Ζ θαιιηέξγεηα ελφο αλεπηπγκέλνπ επηθνηλσληαθνχ θιίκαηνο είλαη αλαγθαία, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο λα αληηιεθζνχλ θαιχηεξα ηηο 

πξνζέζεηο ησλ ππφινηπσλ κειψλ. Μηα ειιηπήο επηθνηλσληαθή ζρέζε κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη έλα δηαηαξαγκέλν θιίκα. Σν άηνκν κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία κπνξεί λα 

εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ, λα πξνβάιεη ηα ραξίζκαηα ηνπ θαη λα θάλεη γλσζηέο ηηο 

επηζπκίεο ηνπ. Ζ επηκνλή ζε έληνλεο επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο δίλεη ζην ρψξν ηεο 

δξάζεο ησλ αηφκσλ επθξίλεηα, επίζεο εληζρχεη ηνπο θνηλσληθνχο δεζκνχο θαη ηέινο 

ηνλίδεη ην απηνζπλάηζζεκα ηνπ αηφκνπ (Hedi Friedrich 1990).  Μέζα απφ ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ν άλζξσπνο μεπεξλάεη ηηο αλαζθάιεηεο ηνπ θαη ηα άγρε ηνπ, 

γλσξίδεη θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη εμειίζζεηαη. Όκσο γηα λα ππάξμεη ζρέζε πξέπεη 

λα ππάξμεη θαη αιιειεπίδξαζε. Ζ ηειεπηαία αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβαλφκαζηε ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ καο  , θαζψο επίζεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

αληηιακβαλφκαζηε ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηηο πξάμεηο ηνπ άιινπ θαη ηελ αληίδξαζή 

καο ζε απηέο, δειαδή πνηεο ζα είλαη νη δηθέο καο ελέξγεηεο ( Μαιηθηψζε Λνΐδνπ, 

2001). 

   Ζ δχλακε λα ρξεζηκνπνηνχκε πεηζηηθά ηνλ ιφγν, λα επηρεηξεκαηνινγνχκε, 

απνηεινχλ δχλακε δηδαθηηθή.  

   Απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη ε θαιιηέξγεηα ηνπ ιφγνπ ππήξμε ζηελ αξραία επνρή 

επηηαθηηθή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ γηα λα εθθξάζεη κε πεηζηηθφ ιφγν ηα επηρεηξήκαηά 

ηνπ. Έηζη, ζηγά – ζηγά, γελλήζεθε θαη θαιιηεξγήζεθε ε ξεηνξηθή ηέρλε ηνλ 5ν - 4ν 

αηψλα π. Υ. ζηελ αξραία Αζήλα. Οη ζεκαληηθφηεξνη ξήηνξεο, ν Γεκνζζέλεο, ν 

Λπζίαο, ν Αηζρχλεο, ν Ηζνθξάηεο, ν Αξηζηνηέιεο, κεηαμχ άιισλ, ελέπλεπζαλ θαη 

εκπλένπλ κειεηεηέο απφ φινλ ηνλ θφζκν ζήκεξα (Worthington, 2010). ηα ζρνιεία 

ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κέζσ ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, νη καζεηέο δηδάζθνληαη λα ζθέθηνληαη, λα ζπιινγίδνληαη, 

λα αηηηνινγνχλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, λα επηρεηξεκαηνινγνχλ, κε 

αλαθνξέο ζηε ξεηνξηθή ηέρλε σο ειιεληθφ παξάδεηγκα γισζζηθήο θαη δηαιεθηηθήο 

ηειεηφηεηαο. 
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1Ο Μζροσ 

Η Αριζηοηελική ρηηορική 

Ρητοροδιδάςκαλοι και οφιςτζσ  

  Ζ ξεηνξηθή ηέρλε μεθίλεζε απφ ηελ ηθειία, κεηά ηελ πηψζε ησλ ηπξάλλσλ, κε 

ζθνπφ ηε δηεθδίθεζε ησλ πεξηνπζηψλ θαη ησλ ηδηνθηεζηψλ ηνπο ζηα δηθαζηήξηα. ηα 

δηθαζηήξηα φκσο απαηηνχληαλ ηεθκήξηα θαη απνδείμεηο, ηα νπνία πνιιέο θνξέο δελ 

ππήξραλ ή δελ γίλνληαλ απνδεθηέο απφ ην εθάζηνηε δηθαζηήξην. ε απηή ηελ 

θαηάζηαζε ήιζαλ λα πξνζθέξνπλ ηε γλψζε ηνπο ν Κφξαμ θαη ν καζεηήο ηνπ Σεηζίαο. 

χκθσλα κε ηε δηθή ηνπο δηδαζθαιία νη απνδείμεηο αληηθαζίζηαληαη κε ηελ έλλνηα 

ηνπ εηθφηνο, απηφ δειαδή πνπ θαίλεηαη λα είλαη πην ινγηθφ θαη πηζαλφ ζχκθσλα κε 

ηελ θξίζε ησλ δηθαζηψλ. Σν εηθφο ζεσξείηαη πην αμηφπηζην απφ ηηο καξηπξίεο (εηθφο 

=ινγηθή), δηφηη είλαη πηζαλφ νη κάξηπξεο λα ςεπδνκαξηπξήζνπλ, είηε κε εμαλαγθαζκφ 

είηε κε εμαγνξά. Ο ηξφπνο απηφο ηεο ξεηνξηθήο δηαδφζεθε θαη πέξα απφ ηελ ηθειία, 

εθαξκφδνληαο θπξίσο ζηα δηθαζηήξηα. Ο Κφξαθαο θαη ν Σεηζίαο απνηέιεζαλ νη 

πξψηνη ξεηνξνδηδάζθαινη απηνχ ηνπ είδνπο ηεο ξεηνξηθήο. Μάιηζηα ζηνλ Κφξαθα 

νθείιεηαη θαη ν νξηζκφο “πεηζνχο δεκηνπξγφο”. Γίδαζθαλ ηελ ηέρλε ηεο ξεηνξηθήο, 

κέζα ζε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαη είραλ ζπγγξάςεη απφ έλα εγρεηξίδην ν 

θαζέλαο νλνκαδφκελν Σέρλε ηεο ξεηνξηθήο. ε απηφ ηνπ ην έξγν, ν Κφξαθαο δηαηξεί 

ην ιφγν ζε επηκέξνπο κέξε. Απηά ηα απνηεινχλ ην πξννίκην, ε δηήγεζηο, ν αγψλαο, ε 

παξέθβαζε θαη ν επίινγνο(ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Γ. ΓΔΧΡΓΟΤΛΖ, 1962). Σν πξννίκην 

ζεσξείηαη ε εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο άπνςεο πνπ ππνζηεξίδεη ν νκηιεηήο, αλ 

πξνηξνπή ή απνηξνπή κηα πξάμεο ζηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ. Ο επίινγνο απνηειείηαη 

απφ κηα αλαθεθαιαίσζε ζηελ νπνία ν νκηιεηήο απνδεηά ηελ εχλνηα ηνπ θνηλνχ είηε 

γηα λα θαηαδηθάζεη είηε γηα λα ππεξαζπίζεη κηα άπνςε ή έλαλ άλζξσπν. Ζ 

εθπαίδεπζε θαη δηδαζθαιία ησλ ζνθηζηψλ είρε σο ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ξεηφξσλ 

ζην ξεηνξηθφ πνιηηηθφ ιφγν, δίλνληαο έηζη ηα κέζα ζηνπο λένπο θαη πξνεηνηκάδνληάο 

ηνπο γηα ηελ πνιηηηθή δσή ηεο Αζήλαο. χκθσλα κε ηε Ρεηνξηθή εηο ηνλ Αιέμαλδξν ε 

ρξήζε ηεο εκπεηξηθφ-ζνθηζηηθήο ξεηνξηθήο είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ ξεηνξηθή ηνπ 

Αξηζηνηέιε φζνλ αθνξά ηελ εζηθή (ΧΣΖΡΗΑ Α. ΣΡΗΑΝΣΑΡΖ, 2012). χκθσλα κε 

ηε Ρεηνξηθή εηο ηνλ Αιέμαλδξν ε δηδαζθαιία ηνπ Κφξαμ θαη ηνπ Σεηζία πεξηιάκβαλε 

ηελ ρξήζε εηθφησλ, δειαδή ππνζηήξημε ηεο ππφζεζεο κε αιεζνθαλή ζηνηρεία θαη 

πηζαλά επηρεηξήκαηα. ηελ δηθή ηνπο δηδαζθαιία θαη εθπαίδεπζε δελ ππήξρε ζσζηφ 

θαη ιάζνο αιιά εμεηάδνληαλ θαη νη δπν πιεπξέο ηεο αιήζεηαο ζε κηα ππφζεζε. Απηφ 
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φκσο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έλα παξάδνμν επηρείξεκα ή παξάδεηγκα. Γηα ηνπο 

ζνθηζηέο ε έλλνηα ηεο πεηζνχο θαζνξίδνληαλ ζε ζσζηφ ρξφλν, ν νπνίνο είλαη αλάκεζα 

ζηε ζέζε θαη ηε ζπγθαηάζεζε. χκθσλα κε ηνπο ζνθηζηέο ην πην ζεκαληηθφ πξάγκα 

ν θαζνξηζκφο ηνπ πην θαηάιιεινπ ρξφλνπ γηα λα κηιήζεη ν ξήηνξαο ή λα πξάμεη, ν 

νπνίνο είλαη φηαλ ζα βξίζθεηαη ζηελ δεηλφηεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ (ΧΣΖΡΗΑ Α. 

ΣΡΗΑΝΣΑΡΖ, 2012). Ζ Ρεηνξηθή εηο ηνλ Αιέμαλδξν έρεη σο ζθνπφ λα ζπκβνπιεχζεη 

ηνλ Αιέμαλδξν σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ ιφγνπ ζηελ πνιηηηθή ηνπ θαη ηνπο θαλφλεο πνπ 

πεξηέρεη ε ξεηνξηθή. Γηα ην ζθνπφ απηφ επηθεληξψλεηαη ζηε ρξήζε ηνπ 

ζπκβνπιεπηηθνχ ξεηνξηθνχ ιφγνπ. Γίλεηαη αλαθνξά ζηε ξεηνξηθή αιιά επηβάιιεηαη 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ν ζπκβνπιεπηηθφο ιφγνο(ΧΣΖΡΗΑ Α. ΣΡΗΑΝΣΑΡΖ, 

2012). Ζ Ρεηνξηθή εηο ηνλ Αιέμαλδξν θαη ε Ρεηνξηθή ηνπ Αξηζηνηέιε έρνπλ αξθεηά 

θνηλά κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη νη δπν αλαθέξνληαη ζην ξεηνξηθφ ιφγν κε ζηφρν λα 

ζπκβνπιεχζνπλ. ηελ Ρεηνξηθή ηνπ Αξηζηνηέιε ν πνιηηηθφο ξήηνξαο ζπκβνπιεχεη 

φζνλ αθνξά ηα δεκφζηα έμνδα ηεο πφιεο, ηνλ πφιεκν θαη ηελ εηξήλε, ηελ άκπλα ηεο 

ρψξαο, ηηο εηζαγσγέο θαη ηεο εμαγσγέο ηεο, ηε λνκνζεζία(ΧΣΖΡΗΑ Α. 

ΣΡΗΑΝΣΑΡΖ, 2012). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ Ρεηνξηθή εηο ηνλ Αιέμαλδξν απφ 

κεγάινπο ιφγνπο θαη ζπδεηήζεηο νη νπνίνη παίξλνπλ κέξνο κπξνζηά ζηε βνπιή θαη 

ηεο εθθιεζίαο ηνπ δήκνπ κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε ηεο πφιεο, ηηο 

ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ηε λνκνζεζία, φινπο ηνπο παξάγνληεο 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο ζπκκαρίεο κε άιιεο πφιεηο, ζέκαηα πνιέκνπ 

θαη εηξήλεο, θαη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο πφιεο(ΧΣΖΡΗΑ Α. ΣΡΗΑΝΣΑΡΖ, 

2012). ηελ Ρεηνξηθή εηο ηνλ Αιέμαλδξν γίλεηαη κεγάιε αλαθνξά ζηα κέζα ηεο 

πεηζνχο αλάκεζα ζηα νπνία αλήθνπλ ην παξάδεηγκα, ην ελζχκεκα, ηα ηεθκήξηα, ην 

γλσκηθφ, ηελ έλδεημε, ηνλ έιεγρν, ηε καξηπξία, ηελ νκνινγία, ηνπο φξθνπο, ηελ 

πξνθαηάιεςε, ηα αηηήκαηα, ηελ παιηιινγία, ηελ εηξσλεία, ηελ βξαρπινγία. ε 

αληίζεζε κε ηελ Ρεηνξηθή ηνπ Αξηζηνηέιε δε γίλεηαη κεγάιε αλαθνξά ζηα ηξία είδε 

ηνπ ξεηνξηθνχ ιφγνπ θαη θακία ζην είδνο ηεο κεηαθνξάο, ηνπ παξαδείγκαηνο θαη ηνπ 

ελζπκήκαηνο. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ βξίζθεηαη πεξηζζφηεξν κε ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ ιφγν 

ζηνλ νπνίν γίλνληαη θαη νη κεγαιχηεξεο αλαθνξέο. Παξφια απηά ν ζπγγξαθέαο δελ 

παξαιείπεη λα αλαθέξεη ηνλ δηθαληθφ θαη ηνλ επηδεηθηηθφ ιφγν παξάιιεια κε ηνλ 

ζπκβνπιεπηηθφ. Γηα ηνλ ζπγγξαθέα ε εζηθή ηνπ ξήηνξα απνηειεί έλα απφ ηα κέζα 

πεηζνχο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θαη αλαιχεηαη ζην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ 

ζπγγξάκκαηνο, ζπκβνπιεχνληαο ην ξήηνξα γηα ην πνηνο είλαη ν ραξαθηήξαο θαη ε 

εζηθή πνπ πξέπεη λα έρεη θαιιηεξγήζεη γηα λα είλαη ζσζηφο ξήηνξαο. πκβνπιεχεη 
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επνκέλσο ην ξήηνξα λα λνπζεηεί ηηο ππνζέζεηο ηνπ κε θξφλεζε θαη ζνθία, λα πξάηηεη 

κε επιάβεηα θαη λα έρεη ζηαζεξή ζπκπεξηθνξά. ην ηέινο ηνλίδεη νηη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο θαινχ ξήηνξα θαη πνιηηηθνχ άλδξα, σο πξνο ην ζψκα 

πεξηιακβάλνπλ : ηελ επεμία, ην θάιινο, ηε ξψκε, ηελ πγεία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο θαινχ ξήηνξα θαη πνιηηηθνχ άλδξα, σο πξνο ηελ ςπρή 

πεξηιακβάλνπλ : ηε ζνθία, ηε θξφλεζε, ηε ζσθξνζχλε, ηε δηθαηνζχλε, φιεο ηηο 

αξεηέο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν άλζξσπνο. Ζ Ρεηνξηθή εηο ηνλ Αιέμαλδξν 

απνηειεί έλα εγρεηξίδην ή αιιησο ζεκεηψζεηο, κε ζπκβνπιέο πξνο ηνλ καζεηή ηνπ 

Αξηζηνηέιε, ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν. Δίλαη πηζαλφ ηα δπν ζπγγξάκκαηα λα έρνπλ θνηλά 

ζεκεία εμαηηίαο ηεο επηξξνήο πνπ είρε ε Ρεηνξηθή εηο ηνλ Αιέμαλδξν αξγφηεξα ζηελ 

Ρεηνξηθή ηνπ Αξηζηνηέιε. Δίλαη επίζεο πηζαλφ ην δεχηεξν έξγν λα ζπκπιεξψλεη ην 

δεχηεξν σο πξνο πεξηερφκελφ ηνπ θαη ηηο ζπκβνπιέο πνπ ήζειε λα κεηαβηβάζεη ζηνλ 

Αξηζηνηέιε (ΧΣΖΡΗΑ Α. ΣΡΗΑΝΣΑΡΖ, 2012). Ο Δπίθηεηνο σο θηιφζνθνο είρε 

επεξεαζηεί απφ αξθεηέο απφςεηο ηνπ σθξάηε, ν νπνίνο ζεσξείηαη έλα απφ ηα 

πξφηππά ηνπ ζηε ξεηνξηθή. Ο ησηθφο θηιφζνθνο κέζα απφ ην Δγρεηξίδην πξνζπαζεί 

λα ζπκβνπιεχζεη ηνλ θάζε άλζξσπν θαη λα ηνλ θαζνδεγήζεη, έηζη ψζηε λα απνθηήζεη 

επδαηκνλία ζηε δσή ηνπ. χκθσλα κε ηνπο ησηθνχο ε κέζνδνο ηνπ εξσηήκαηνο, 

δειαδή ε δηαιεθηηθή, είλαη ηζνδχλακε κε ηελ αιήζεηα. Ο ίδηνο ν Δπίθηεηνο 

ππνγξακκίδεη ηε ρξήζε ησλ ζσθξαηηθψλ ηδεψλ θαη θπξίσο ηεο κεζφδνπ ηεο 

δηαιεθηηθήο, αιιά παξάιιεια πξνηείλεη κηα κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα θαη 

ζήκεξα, ηελ Φηινζνθηθή πκβνπιεπηηθή(ΧΣΖΡΗΑ Α. ΣΡΗΑΝΣΑΡΖ, 2011). Ο 

Δπίθηεηνο επεξεαζκέλνο απφ ηηο ηδέεο ηνπ σθξάηε, πηνζέηεζε απηνχζηα θάπνηεο 

απφ ηηο απφςεηο ηνπ. Μηα απφ απηέο ηηο ηδέεο είλαη ε ηδέα ηνπ ειέγρνπ ηνπ σθξάηε 

γηα ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη απηνγλσζία αλαγλψξηζεο ελφο ιάζνπο ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ πξαγκάησλ. Ο Δπίθηεηνο επεξεάζηεθε απφ ην ζσθξαηηθφ ζηνραζκφ 

θαη επεξέαζε αξγφηεξα ηνλ Αξηζηνηέιε θαη ηηο ηδέεο ηνπ. Θεσξείηαη πηζαλφ ν 

Αξηζηνηέιεο λα πήξε ζηνηρεία σλ ηδεψλ ηνπ ησηθνχ θηινζφθνπ θαη λα ελέηαμε ζηηο 

δηθέο ηνπ ηδέεο θαη ην δηθφ ηνπ ζηνραζκφ απφ φπνπ πξνέθπςε ν Αξηζηνηειηζκφο. Ζ 

θηινζνθία ηνπ Δπίθηεηνπ, ε νπνία παξνπζηάδεηαη κέζσ ηνπ Δγρεηξηδίνπ, ην νπνίν 

απνηειεί ηε βάζε γηα ηε Φηινζνθηθή πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Φηινζνθηθφ χκβνπιν 

κέζσ ηνπ νπνίνπ δίλνληαη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο. Ζ εθπαίδεπζε πνπ φξηδαλ νη 

ησηθνί πεξηιάκβαλε ηε δηδαζθαιία ηεο εζηθήο ζηνλ ξήηνξα θαη καζεηή κε ζηφρν λα 

είλαη αξεηφο θαη ζσζηφο απέλαληη ζην θαζήθνλ ηνπ. Οη ησηθνί απνηέιεζαλ, γηα ηνπο 
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Φηινζνθηθνχο πκβνχινπο, πξνδξφκνπο θαη εθθξαζηέο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

πξαθηηθήο ζπκβάιινληαο ζηηο αλαιχζεηο ζπγθεθξηκέλσλ ςπρηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

δίλνληαο ιχζεηο ζε ζέκαηα ηεο αλζξψπηλεο θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο ηνπ θφβνπ, ηνπ 

ζαλάηνπ, ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θ.α.(ΧΣΖΡΗΑ Α. ΣΡΗΑΝΣΑΡΖ, 2012). Ο Δπίθηεηνο 

εκθαλίδεηαη λα θαηέρεη γλψζεηο, ηερληθέο θαη κεζνδνινγίεο έηζη ψζηε λα εμειηρζεί ζε 

έλαλ ηθαλφ εθπαηδεπηή θαη ζχκβνπιν σο πξνο ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Ζ Φηινζνθηθή 

πκβνπιεπηηθή έρεη ηηο απαξρέο ηεο πνιχ πξηλ απφ ην σθξάηε θαη ηε ζησηθή 

θηινζνθία. ηφρνο ηεο Φηινζνθηθήο πκβνπιεπηηθήο είλαη ν πειάηεο ή ν 

εθπαηδεπφκελνο λα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ αιεζηλφ ηνπ εαπηφ θαη λα κπνξεί λα 

εθθξαζηεί ειεχζεξα. Βαζηθνί παξάγνληεο ζε απηφ ην εγρείξεκα ηεο Φηινζνθηθήο 

πκβνπιεπηηθήο, ζχκθσλα κε ηνπο ησηθνχο θηινζφθνπο, είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο 

Ζζηθήο θαη ηεο Φπρνινγίαο κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ζε βάζνπο ηεο ςπρνινγίαο ηνπ 

αλζξψπνπ απφ ηνλ ξήηνξα. Ο ξήηνξαο εξρφκελνο αληηκέησπνο κε ηηο δπζθνιίεο θαη 

ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πνπ αληηκεησπίδεη, απνθηά ηελ ηθαλφηεηα κεηά 

απφ ρξφλν θαη εμάζθεζε λα θαηέρεη ηνλ έιεγρν ηνπ εαπηνχ ηνπ, λα είλαη θχξηνο ηνπ 

εαπηνχ ηνπ θαη λα έρεη ιφγν γηα ηελ πνξεία πνπ ζα έρεη ε δσή ηνπ. Οη ησηθνί, 

ινηπφλ, πξνρψξεζαλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ δεκηνπξγία κηαο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν 

ηελ ζεξαπεία ηεο ςπρήο ηνπ αηφκνπ θαη ηελ επαλαθνξά ηεο ζε κηα θαηάζηαζε 

απηνειέγρνπ θαη θπξηαξρίαο. Ο Δπίθηεηνο εθηφο απφ ζεκαληηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε 

ηελ ζεξαπεία ηεο ςπρήο, πξνζθέξεη κηα εζηθή δηδαζθαιία, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη 

ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν 

άλζξσπνο θαζεκεξηλά(ΧΣΖΡΗΑ Α. ΣΡΗΑΝΣΑΡΖ, 2011). Ο Δπίθηεηνο κέζα ζην 

Δγρεηξίδην ζπκβνπιεχεη ηνλ εθπαηδεπηή έηζη ψζηε ν ξήηνξαο λα απνθηήζεη κηα 

νινθιεξσκέλε θαη ήξεκε δσή. Ζ εθπαίδεπζε πνπ πξνσζεί ν Δπίθηεηνο έρεη σο ζηφρν 

ηελ ελάξεηε ζπκβίσζε θαη ηελ ελάξεηε δσή. Ζ εθπαίδεπζε απηή έρεη ζηφρν λα 

απνθηήζνπλ νη καζεηέο ηνπο εθφδηα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δηθήο ηνπο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο αιιά θαη ησλ άιισλ. Δπηπιένλ, πξνζπαζεί λα 

πξνσζήζεη ηελ εθπαίδεπζε πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ κε ζηφρν ηελ ζνθία θαη ηελ 

πξαθηηθή γλψζε θαη κφλν ηελ αθνκνίσζε ησλ γλψζεσλ πνπ ηνπο παξέρνληαη. 

χκθσλα κε ηνπο ησηθνχο ε εθπαίδεπζε ζα νδεγήζεη ηνπο αλζξψπνπο ζην θσο, ηελ 

ζνθία θαη ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο, φπσο νη δεζκψηεο ζην ζπήιαην ζηελ 

“Αιιεγνξία ηνπ ζπειαίνπ”, νη νπνίνη αλαδεηνχλ ηελ αιήζεηα κεηά ηελ 

απειεπζέξσζή ηνπο απφ ηελ ιαηξεία ησλ ζθηψλ θαη ησλ εηδψισλ. Ο Δπίθηεηνο 
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ρξεζηκνπνηεί ην ζπκβνπιεπηηθφ ιφγν γηα λα θαζνδεγήζεη ηνλ άλζξσπν ψζηε λα 

επηηχρεη ηε βειηίσζή ηνπ ζηε δσή θαη ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ πηνζεηεί ζρεηηθά κε ηα 

θνηλσληθά ζέκαηα. εκαληηθφ γηα απηφλ είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ξήηνξα λα θαηέρεη 

πξψηα ηνλ έιεγρν ηνπ εαπηνχ ηνπ, ηνλ έιεγρν ησλ δηθψλ ηνπ ζπλαηζζεκάησλ πξνηνχ 

απνπεηξαζεί λα γαινπρήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο απφςεηο ηνπ αθξναηεξίνπ ηνπ. 

Μέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεη ν Δπίθηεηνο ζηνρεχεη ζε απηή ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή πξνεηνηκαζία ησλ ξεηφξσλ. Βαζηθφ ζεκείν ζε απηή 

ηελ πξνεηνηκαζία είλαη ε εζηθή απηνβειηίσζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ε αλάδεημή ηνπ ζε 

ηδαληθφ θηιφζνθν θαη ζε ηθαλφ εθπαηδεπηηθφ ζχκβνπιν. Μέζσ ηεο εζηθήο 

απηνβειηίσζεο ε νπνία γίλεηαη θαλεξή φηαλ ν ξήηνξαο δελ θαηαθξίλεη θαη 

θαηαδηθάδεη θαη ζαπκάδεη πξάμεηο θαη αλζξψπνπο, δελ εγθσκηάδεη θαη ζαπκάδεη 

θάπνηνλ άιινλ νχηε γίλεηαη εγσηζηήο θαη εγσθεληξηθφο. Μέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ν 

ξήηνξαο απνθηά απηνγλσζία. Όηαλ κηα πξάμε είλαη ιάζνο ή ζσζηή δε ξίρλεη ην 

θηαίμηκν παξά κφλν ζηνλ εαπηφ ηνπ, νχηε εγθσκηάδεη θάπνηνλ ή ηνλ εαπηφ ηνπ. 

Αθφκα θαη αλ νη άιινη ηνλ θαηεγνξνχλ ν ξήηνξαο δελ απνινγείηαη, ή ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε αλ θάπνηνο ηνλ εγθσκηάδεη απηφο δελ παηλεχεη ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά 

αληίζεηα ζσπαίλεη. Ο ξήηνξαο γλσξίδνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη απνθηψληαο 

απηνγλσζία, πξνζηαηεχεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηνπο θαθφβνπινπο ερζξνχο θαη 

αληηπάινπο. Ο ξήηνξαο γίλεηαη, κέζσ ησλ αμηψλ πνπ έρεη απνθηήζεη, άμηνο θαη ηθαλφο 

θηιφζνθνο θαη ζχκβνπινο εθπαηδεπηηθφο. Ο ζχκβνπινο εθπαηδεπηηθφο θαζνδεγεί ηνλ 

άλζξσπν έηζη ψζηε λα είλαη θπξίαξρνο ηνπ εαπηνχ ηνπ, λα θαηέρεη απηνέιεγρν ή λα 

ηνλ απνθηήζεη κέζσ ηεο εμάζθεζεο. Ο ζχκβνπινο εθπαηδεπηηθφο θαηέρεη ηα κέζα γηα 

λα βνεζήζεη ηνλ άλζξσπν λα μεπεξάζεη ηνπο θφβνπο θαη ηα πάζε ηνπ, αιά θαη λα 

κεηξήζεη ηε ζθιεξφηεηα ηεο δσήο πνπ πξνθαιεί ζπρλά ν ίδηνο κε ηηο πξάμεηο ηνπ. 

Όζν αλαθαιχπηεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη απνδέρεηαη ηηο δπλάκεηο πνπ έρεη ν άλζξσπνο, 

δειαδή ηε δπλαηφηεηα βειηίσζεο έηζη ψζηε λα θηάζεη ζηνλ απφιπην ζθνπφ, ηελ 

απηνγλσζία. Έρνληαο απνθηήζεη απηνγλσζία ν ξήηνξαο ή ν θάζε άλζξσπνο θαηέρεη 

ηελ ηθαλφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη ηθαλνπνηεηηθά θαη κε επάξθεηα κέζα ζηελ θνηλσλία, 

ρσξίο ππεξβνιέο(ΧΣΖΡΗΑ Α. ΣΡΗΑΝΣΑΡΖ, 2011). 
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Φιλοςοφία για/με παιδιά  

χκθσλα κε ηελ Δ. Θενδψξνπνπινπ θαη ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ καζήκαηνο ηεο „ 

ε θηινζνθία μππλάεη ην κπαιφ καο. Ζ θηινζνθηθή ζθέςε είλαη ζηελ νπζία ε 

αλαδήηεζεο ηεο αιήζεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε κία έλλνηα. ηελ θηινζνθία κε παηδηά δελ 

πξέπεη λα θάλνπκε έλα ηππηθφ κάζεκα. Γίλνπκε ζην παηδί φρη απηφ πνπ ζέινπκε 

εκείο, αιιά απηφ πνπ ην ίδην δεηάεη λα πάξεη απφ εκάο. Ζ θπξία  Δ. Θενδψξνπνπινπ 

καο ηνλίδεη φηη πξέπεη λα ζεβφκαζηε ην παηδί θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ. Δπίζεο πνιχ 

ζεκαληηθφ είλαη λα ην βνεζάκε λα νξγαλψλεη ζσζηά ηελ ζθέςε ηνπ.  

Αθφκε ε ίδηα ππνζηεξίδεη πσο ππάξρνπλ θάπνηνη θαλνληζκνί πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζσζηά ε θηινζνθία κέζα ζηελ ηάμε. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα 

αθνχεη σο ην αθέξαην ηελ ζθέςε ηνπ παηδηνχ, αθνχ γηα ηελ θηινζνθία φια είλαη 

ελδηαθέξνληα. Δπίζεο ζα πξέπεη ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν λα ζέηεη εξσηήκαηα ζηα 

παηδηά θαη λα ηα βνεζάεη λα ζέζνπλ θαη εθείλα. Αθφκα ζα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φηη φηαλ ηα παηδηά θάλνπλ κηα έξεπλα, ππάξρνπλ πνιιέο 

πηζαλφηεηεο λα πξνβνχλ ζε απνηειέζκαηα πνπ δελ πεξίκελε. Ζ θηινζνθία είλαη 

αλαθάιπςε, αιιά θαη ην παηρλίδη είλαη αλαθάιπςε. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα 

έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλδπάζεη ηελ θηινζνθία κε δξαζηεξηφηεηεο ( π. ρ θίλεζεο) 

πνπ λα δψζνπλ έλαπζκα ζηα παηδηά γηα κία λέα έξεπλα.  

χκθσλα κε ηελ θπξία Καξαθχιιε θαη ην άξζξν ηεο πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν  

„Φιλοζοθία και παιδιά. Δσζκαμυία και ανοικηόηηηα μιας ζτέζης, ε θηινζνθία γηα 

παηδηά θαη ε θηινζνθία κε παηδηά αλαθέξνληαη ζην θηινζνθείλ ησλ παηδηψλ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο φρη κφλν ηα ζέκαηα αιιά θαη ηα εξγαιεία θαη ηηο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Δδψ ηίζεληαη θηινζνθηθά εξσηήκαηα ζηα  νπνία ηα παηδηά 

ζπκκεηέρνπλ θαη δελ είλαη απινί απνδέθηεο, ζπλεηζθέξνληαο ζηε κεηαθνξά ηεο 

ζπλνιηθήο πξαθηηθήο ηεο θηινζνθίαο.  

 

Η ζημαζία ηης ερώηηζης  

χκθσλα κε ηελ Δ. Θενδψξνπνπινπ θαη ην βηβιίν ηεο „Φηινζνθία γηα παηδηά- 

ην θνπθινλνζνθνκείν θαη δίλνληαο λφεκα ζηνλ θφζκν κνπ‟ ηα παηδηά κέζσ ησλ 

εξσηεκάησλ πνπ ζέηνπλ θάλνπλ θάπνηεο θηινζνθηθέο ζθέςεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ ηα 

πεξηβάιιεη. Απηέο νη ζθέςεηο έρνπλ εληνπηζηεί απφ ηνπο θηινζφθνπο θαη ηηο 

ραξαθηεξίδνπλ σο πξν-θηινζνθηθέο ζθέςεηο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα παηδηά έρνπλ 
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έκθπηε ηελ ηάζε λα ξσηάλε γηα λα ιπζνχλ νη απνξίεο ηνπο απηφ πνπ κέλεη λα γίλεη 

απφ ηελ εθπαίδεπζε είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηάζε γηα ζπλερέο εξσηήζεηο πξνο 

φθεινο ηεο κάζεζεο. Ο ζπγγξαθέαο ηνλίδεη πσο ε (θξηηηθή)  απνθαηάζηαζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ θηλήηξνπ γηα κάζεζε είλαη έλαο ζηφρνο ηηο θηινζνθηθήο αγσγήο. Ζ 

ζθέςε ηνπ παηδηνχ απηνλνκείηαη κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ηεο εξψηεζεο, εθφζνλ ν 

ελήιηθαο ζέβεηαη απηή ηελ απηνλφκεζε θαη σο αξρή θαη σο δηαδηθαζία.  

Έηζη ζα πξέπεη λα γίλεηαη απνδερηή ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ. Θα 

πξέπεη  λα αληηκεησπίδνληαη κε ζεβαζκφ νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Δδψ πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ελήιηθαο ζέβεηαη ηελ άπνςε ησλ παηδηψλ ρσξίο λα πξνζπαζεί λα 

επηβάιιεη ηελ δηθή ηνπ. Σα παηδηά κέζα απφ ηηο απφςεηο ηνπο δίλνπλ κηα δηαθνξεηηθή 

κνξθή γηα ηνλ θφζκν θαη ηνλ παξνπζηάδνπλ ίζσο κε ηνλ ηξφπν πνπ ηνλ έρνπλ 

νλεηξεπηεί ή ηνλ εμεγνχλ κε βάζε ηελ δηθή ηνπο νπηηθή γσλία θαη ινγηθή. 

 

Σα εξσηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ηα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα ρσξηζηνχλ 

ζε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο: 

 Διάζηαζη αιζθημαηικού: Δδψ ηα παηδηά ζέηνπλ εξσηήκαηα θαζεκεξηλά 

πνπ ζε εκάο θαίλνληαη απιά άιια νη απαληήζεηο ηνπ κπνξεί λα καο 

δπζθνιέςνπλ. Γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζαλ λα ξσηήζνπλ λα κάζνπλ γηα 

ηελ έλλνηα ηνπ σξαίνπ, ηελ ζρέζε ηνπ σξαίνπ κε ηελ αξκνλία θαη ηέινο 

πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ηέρλε.  

 Διάζηαζη λογικού: Σα παηδηά ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζα κπνξνχζαλ 

λα ζέζνπλ εξσηήκαηα πνπ λα αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ πξαγκάησλ.  

 Διάζηαζη πολιηικού: ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δηαηππψλνληαη 

εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη γηα παξάδεηγκα κε ηδέεο εμνπζίαο. Δπίζεο ηδέεο 

γηα ηελ δηθαηνζχλε, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηζνλνκία.  

 

Ζ έλλνηα ηνπ φξνπ ξεηνξηθή Ζ ξεηνξηθή, σο «ηερληθή ηθαλφηεηα» θαη πξαθηηθή 

(Rotry, 1996:7-8), εθιακβαλφηαλ πάληα σο κέζν πνπ ζα κπνξνχζε λα πείζεη ην 

αθξναηήξην. Γηα λα κπνξέζεη, φκσο, έλαο ξήηνξαο λα πείζεη ηνπο αθξναηέο ηνπ ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπο δηδάμεη θαη λα ηνπο ζπγθηλήζεη (Abrams, 2001:39). 

Καηά παξάδνζε, ε ξεηνξηθή, σο ηέρλε ηεο νκηιίαο, δηαηεξεί ζηελέο επαθέο θαη κε 

άιιεο ηέρλεο, ελψ σο «πεηζηηθή έλλνηα» έρεη ρψξν δξάζεο θαη ζηελ πνιηηηθή ζθελή, 
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αθνχ ζπλδέζεθε κε ηηο αξρέο ηεο ειιεληθήο δεκνθξαηίαο (Haase, 2008:1-2). Ζ 

ξεηνξηθή, ινηπφλ, ζπλδέεηαη πνιχ ζηελά κε ηελ πνιηηηθή, ζε ζεκείν πνπ λα κπνξνχκε 

λα πνχκε φηη «ρσξίο ξεηνξηθή ε πνιηηηθή είλαη άδεηα θαη ρσξίο πνιηηηθή ε ξεηνξηθή 

είλαη ηπθιή» (Rotry, 1996:23). Αθφκε, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ε ξεηνξηθή πξνζπαζεί 

λα επηβάιιεη κία άπνςε δηαγξάθνληαο ηελ πξνεγνχκελε, ζηεξηδφκελε, βέβαηα, ζε 

δηαθνξεηηθέο δνκέο θαη δηαθνξεηηθέο αξρέο (Sweateringen, 1991:68). Σα αγαζά, 

σζηφζν, ηεο ξεηνξηθήο επεθηάζεθαλ ζε δηάθνξεο επηζηήκεο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο (Delcroix, 1997:44), ελψ ζηηο κέξεο καο κε ηα 

δεηήκαηα, κε ην αληηθείκελν ηεο ξεηνξηθήο αζρνιείηαη ε γισζζνινγία (Σάθνπ, 

2007:2). Ζ αγγιηθή ιέμε «rhetoric» πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή «rhetorike», ε 

νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά απφ ην σθξάηε θαηά ηνλ 5ν αηψλα θαη 

πξσηνεκθαλίζηεθε ζην Γνξγία, ην δηάινγν ηνπ Πιάησλα, πεξίπνπ ην 

385π.Υ.(Kennedy, 1994:3). Γελ ππάξρεη θακία αλαθνξά θαη θαλέλα ζεκάδη χπαξμεο 

ηεο ιέμεο ξεηνξηθή ζηελ Διιάδα πξηλ απφ ην Γνξγία (Cole, 1991:2), ζηνλ νπνίν ε 

ξεηνξηθή πεξηγξάθεηαη ζαλ έλα «είδνο θνιαθείαο θαη απαηειφ παλνκνηφηππν ηεο 

δηθαηνζχλεο» (Kennedy, 1994:8). Οη Έιιελεο ζεσξνχζαλ ηε ξεηνξηθή σο κηα 

αλαγθαηφηεηα, ελψ ήηαλ αδηαλφεην γηα έλα ξήηνξα λα κε δίλεη πξνηεξαηφηεηα θαη λα 

κελ πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ηελ πεηζηηθφηεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ (Sweateringen, 

1991:63-64). Σν έξγν, άιισζηε, ησλ νθηζηψλ, νη νπνίνη δίδαζθαλ ηελ ηέρλε ηεο 

ξεηνξηθήο, ήηαλ λα θαηαζηήζνπλ ην ξήηνξα ηθαλφ, ψζηε λα κπνξέζεη «λα θαηαξγήζεη 

κε ηε γλψζε ηνπ θάζε άιιε ηέρλε» (Sweateringen, 1991:66- 67). Βέβαηα, αλ θαη 

ζεσξείηαη φηη ε θιαζηθή Διιάδα απνηέιεζε ηελ αθεηεξία ηεο ξεηνξηθήο, 

ππνζηεξίρζεθε, σζηφζν, φηη ην αξραίν Ηζξαήι ππήξμε έλαο πξνγελέζηεξνο ζηαζκφο 

ηεο (Lipson, 2004:25). Ζ ξεηνξηθή αλαθεξφηαλ ζηελ «αζηηθή ηέρλε ηεο δεκφζηαο 

νκηιίαο», κε ηνλ ηξφπν πνπ απηή εθδεισλφηαλ ζε ζπγθεληξψζεηο θαη πεξηζηάζεηο 

δηαθφξσλ εηδψλ, επηδηψθνληαο λα θάλεη αηζζεηή ηε δχλακε πνπ δηαζέηνπλ νη ιέμεηο, 

αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα επεξεάζνπλ έλα γεγνλφο θαη λα ην ζηξέςνπλ πξνο 

κηα δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε. Απηή, άιισζηε, είλαη κηα ζπλήζεο πξαθηηθή πνπ έρεη 

ηε βάζε ηεο ζηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ, ζην έλζηηθην ηνπ λα επηβηψλεη, λα ειέγρεη θαη 

λα επεξεάδεη ηνπο άιινπο πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ (Kennedy, 1994:3). Αλ θαη έρεη 

εηπσζεί φηη «ε ξεηνξηθή είλαη ε επηζπκία πνπ πξνζπαζεί λα θάλεη ην έξγν ηεο 

θαληαζίαο, σζηφζν, ε ξεηνξηθή είλαη πηζαλφ θαη ηζηνξηθά πεξηζζφηεξν αθξηβέο λα 

νξηζηεί σο ε γξακκέλε ιέμε πνπ πξνζπαζεί λα επηηειέζεη ην έξγν ηεο νκηινχκελεο 

ιέμεο» (Cole, 1991:1). Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε φηη ν Αξηζηνηέιεο ελψ 
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μεθίλεζε απφ ηηο «απζηεξψο δηαιεθηηθέο απφςεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ ηνπ» (logos), 

αξγφηεξα πέξαζε ζηηο απνδείμεηο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζην «έζνο» θαη ζην «πάζνο» 

θαη πξνρσξψληαο θαηά κήθνο απηήο ηεο κε δηαιεθηηθήο άπνςήο ηνπ γηα ην 

ππνθείκελν έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζην «χθνο» θαη ζηε «ζπκθσλία/δηαζθεπή» 

(Cole, 1991:10- 11). Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Αξηζηνηέιεο δηαθξίλεη ηξεηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο ζηελ θιαζηθή ξεηνξηθή: ηε «δηθαζηηθή» (judicial), ηε «ζπκβνπιεπηηθή» 

(deliberative) θαη ηελ «επηδεηθηηθή» (epideictic). Σν θχξην βάξνο έπεζε ζηε 

«δηθαζηηθή» ξεηνξηθή, εθφζνλ κε απηή νη καζεηέο ζα απνθηνχζαλ κία 

ζεκαληηθφηαηε δεμηνηερλία, δειαδή ηελ νκηιία ζην δηθαζηήξην (Kennedy, 1994:4). 

χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, ε ξεηνξηθή σο ζηφρν ηεο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ εχξεζε 

φζν ην δπλαηφλ ηζρπξφηεξσλ κέζσλ πεηζνχο ή αιιηψο πεηζηηθψλ επηρεηξεκάησλ γηα 

λα πεηχρεη ην ζθνπφ ηεο. Βέβαηα, ε θαηαζθεπή ησλ επηρεηξεκάησλ απφ ην ξήηνξα ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο απηά πνπ πηζηεχνπλ θαη απηά πνπ ληψζνπλ νη 

αθξναηέο (Rotry, 1996:1-2). Ο ξήηνξαο, δειαδή, ζα πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη ηε 

ζέζε θαη ηηο απφςεηο ησλ αθξναηψλ ηνπ, λα ζπκπάζρεη κε ηηο αλεζπρίεο ηνπο, λα 

ζηνρεχεη ζηα ελδηαθέξνληα ηνπο. Να είλαη αμηφπηζηνο ή ηνπιάρηζηνλ, λα δείρλεη 

αμηφπηζηνο (Rotry, 1996:9). Να δηαζέηεη, κε άιια ιφγηα, ην ιεγφκελν ξεηνξηθφ ήζνο. 

Σν ήζνο απνηειεί ηελ εηθφλα πνπ πξνζπαζεί λα πεξάζεη ν ξήηνξαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, 

κε ζθνπφ λα γίλεη πηζηεπηφο απφ ηνπο αθξναηέο ηνπ (Σάθνπ, 2007:8). Άιισζηε, «ε 

θαιχηεξε ξεηνξηθή θαηεπζχλεη ηα κπαιά, θαζψο θαη ηελ ςπρνινγία ηνπ αθξναηεξίνπ 

ηεο» (Rotry, 1996:2). Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα έρνπκε ζην λνπ καο φηη ε ξεηνξηθή 

έρνληαο πξφζεζε λα πείζεη ή λα επεξεάζεη ην αθξναηήξην ελδέρεηαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγήζεη ςεχηηθα γεγνλφηα θαιπκκέλα ππφ ην καλδχα 

ηεο αιήζεηαο (Cole, 1991:14). Ζ ξεηνξηθή, άιισζηε, απνηειεί ηε θπζηθή ζπλέπεηα 

ηνπ αλζξψπνπ θαη φρη ηεο γιψζζαο. Καη φπσο είλαη γλσζηφ ε γιψζζα δελ ςεχδεηαη, 

κφλν νη άλζξσπνη ςεχδνληαη (Sweateringen, 1991:126). Ζ ξεηνξηθή, επνκέλσο, έρεη 

ηελ επρέξεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη είηε γηα θαιφ ζθνπφ είηε γηα θαθφ, αθνχ αλ θαη ν 

ξήηνξαο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πνην είλαη ην θαιφ θαη ην ζσζηφ, ζηελ εθαξκνγή ηεο, 

σζηφζν, δελ ππνρξενχηαη ζε κία ηέηνηνπ είδνπο γλψζε (Rotry, 1996:2-3). Δπίζεο, 

ελψ κπνξεί δχν άηνκα λα επηθνηλσλνχλ ρξεζηκνπνηψληαο αθξηβψο ηηο ίδηεο ιέμεηο, 

είλαη δπλαηφ λα ελλννχλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ν θαζέλαο. Ζ ξεηνξηθή είλαη κηα 

ιέμε, κηα έλλνηα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε “αηληγκαηηθφ” ηξφπν ζηα θείκελα (Haase, 

2008:1), ελψ κέιεκά ηεο είλαη λα πεξηγξάςεη ηηο «ηερληθέο ηεο πεηζνχο» πνπ 

πεξηέρνληαη ζηηο αθεγεκαηηθέο ή ζεκαηηθέο δνκέο, φπσο επίζεο, ελδηαθέξεηαη λα 
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αλαιχζεη ην θείκελν (Suleiman, 1980:22). Μπνξνχκε, κε ιίγα ιφγηα, λα εθιάβνπκε 

ηε ξεηνξηθή ζαλ έλα εξγαιείν κε ην νπνίν έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πείζνπκε θαη λα 

ρεηξηζηνχκε, φρη κφλν ηνλ εαπηφ καο αιιά θαη ηνπο άιινπο. Ζ ξεηνξηθή εκθαλίδεηαη 

σο έλα θιεηδί πνπ ζα καο απνθαιχςεη ηνλ εαπηφ. Λεηηνπξγψληαο, φκσο, ν εαπηφο κε 

ηφζε επθνιία αξρίδεη θαλείο λα αλαξσηηέηαη αλ «ε θιεηδαξηά δηακνξθψλεη ην θιεηδί, 

ή ε θιεηδαξηά έρεη δηακνξθσζεί, γηα λα δψζεη ιεηηνπξγία ζην θιεηδί» (De Man, 

1979:173). Βέβαηα, γηα λα πεηχρεη ε ξεηνξηθή ην ζηφρν ηεο, ην θνηλφ ζα πξέπεη λα 

είλαη ιηγφηεξν πιεξνθνξεκέλν απφ ηνλ νκηιεηή. Με απηφ ηνλ ηξφπν, φκσο, 

δεκηνπξγείηαη έλα ηεξάζηην πξφβιεκα, απηφ ηεο δηαηψληζεο ηεο άγλνηαο θαη ηεο 

ακάζεηαο (Sweateringen, 1991:67). Σν πξφβιεκα, φκσο, δε ζηακαηά ζηελ άγλνηα 

νχηε ζηελ πίζηε φηη ηέιεηνο είλαη ν ξήηνξαο ν νπνίνο δε ιέεη πνηέ ςέκαηα, αιιά 

πξνρσξά αθφκε βαζχηεξα, επεηδή φζνη δελ είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλνη είλαη 

θαηαδηθαζκέλνη ζηελ απνηπρία, εθφζνλ ε έιιεηςε γλψζεο ζα αθαηξέζεη απφ ηνπο 

ιφγνπο ηνπο ηελ εθεπξεηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ ρξεηάδνληαη (Cole, 

1991:10). 

Η Ρηηορική ηοσ Αριζηοηέλη 

     Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε ε ξεηνξηθή δελ ζπληζηά νπζηαζηηθά παξά έλαλ ηξφπν 

εθαξκνγήο ηεο δηαιεθηηθήο. Ο Αξηζηνηέιεο ζπκκεξίδεηαη απφιπηα ηελ απνξξηπηηθή 

ζηάζε ηνπ Πιάησλα απέλαληη ζηελ παξαδνζηαθή ξεηνξηθή· ζην 1ν θεθάιαην ηνπ 1νπ 

βηβιίνπ ηεο Ρεηνξηθήο επηθξίλεη ηα ππάξρνληα ξεηνξηθά εγρεηξίδηα, επεηδή 

αζρνινχληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε δεηήκαηα φπσο ην πξέπεη λα εηζάγνπκε θαη λα 

θιείλνπκε έλαλ ιφγν, ή ην πψο, κέζσ ζπθνθάληεζεο θαη δηέγεξζεο έληνλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ, κπνξνχκε λα πξνθαινχκε ζχγρπζε ζηνπο δηθαζηέο θαη λα 

ζνιψλνπκε ηελ θξίζε ηνπο. Απηή ε θξηηηθή γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο 

δελ πξέπεη φκσο λα καο νδεγήζεη ζην ζεκείν λα εγθαηαιείςνπκε ηνλ ρψξν ηνπ 

δεκφζηνπ ιφγνπ ζηνπο παξαδνζηαθνχο ξήηνξεο. Δπεηδή νη ιφγνη ζην δηθαζηήξην, 

ζηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ θαη ζε ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο αζθνχλ, ηδίσο κέζα ζε έλα 

δεκνθξαηηθφ πεξηβάιινλ, ζεκαληηθή επίδξαζε θαη ζπκβάιινπλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

επεκεξίαο ηεο πφιεο, φπνηνο ελδηαθέξεηαη γηα ην θαιφ ηεο πφιεο πξέπεη λα θξνληίδεη 

ψζηε νη επεξεαδφκελεο απφ ιφγνπο δεκφζηεο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ λα 

εμειίζζνληαη βάζε θάπνηαο νξζνινγηθφηεηαο, ή ηνπιάρηζηνλ λα δηαζθαιίδεηαη ζε 

απηέο ε επηξξνή ησλ ζθεπηφκελσλ δπλάκεσλ ηεο πφιεο, πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζην 

θνηλφ θαιφ. 
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   Μπνξνχκε λα πιεζηάζνπκε απηφλ ηνλ ζηφρν κέζσ κηαο ξεηνξηθή ηερληθήο ε νπνία 

δηαηεξεί κελ ηε ξεηνξηθή επίδξαζε, επηηξέπνληαο λα πείζνπκε φπσο νη επηθξηλφκελεο 

ξεηνξηθέο ηέρλεο, πεηπραίλεη φκσο απηήλ ηελ πεηζψ φρη κε ζχγρπζε θαη 

αληηπεξηζπαζκφ αιιά κε αληηθεηκεληθή πξαγκάηεπζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πεξίπησζε 

δεηεκάησλ. Ο Αξηζηνηέιεο πηζηεχεη φηη έρεη αλαθαιχςεη κηα ηέηνηα ηερληθή 

ζπιιακβάλνληαο κηα ξεηνξηθή πνπ έρεη αληηθεηκεληθφ πξνζαλαηνιηζκφ, 

επηρεηξεκαηνινγεί θαη επζπγξακκίδεηαη πξνο ηε δηαιεθηηθή. Θεκειηψδεο είλαη ε ηδέα 

φηη πεηζφκαζηε, φηαλ πηζηεχνπκε φηη θάηη έρεη απνδεηρηεί (Ρεηνξηθή 1355a 5 θ.ε.). Αλ 

απηφ ηζρχεη, ε ξεηνξηθή κπνξεί λα αλαδεηρζεί σο θιάδνο πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

αλαθαιχπηεη γηα θάζε δεδνκέλν αληηθείκελν ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο πεηζνχο. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε απηήλ ηε βαζηθή αξρή, ην ζεκαληηθφηεξν κέζν πεηζνχο 

ζπλίζηαηαη ζηε δηαηχπσζε απνδείμεσλ γηα εθείλα ηα δεηήκαηα γηα ηα νπνία ζέινπκε 

λα πείζνπκε ηνπο αθξναηέο καο. Μηα απφδεημε φκσο είλαη γηα ηνλ Αξηζηνηέιε πάληα 

έλα είδνο παξαγσγήο (ζπιινγηζκνχ)∙ αληίζεηα πξνο ηελ επηζηεκνληθή απφδεημε, ε 

ξεηνξηθή απφδεημε δελ εθθηλεί απφ ηηο αλψηαηεο θαη αιεζείο αξρέο ελφο γλσζηηθνχ 

ρψξνπ, αιιά επηρεηξεί λα ζηεξηρζεί ζε πξνθείκελεο ήδε αλαγλσξηζκέλεο απφ ηνπο 

αθξναηέο. 

   Ζ βαζηθή ζθέςε ζηε ζεσξία ηεο ξεηνξηθήο απφδεημεο είλαη ε εμήο: Μπνξνχκε λα 

πείζνπκε ηνπο αθξναηέο καο γηα κηα ππφζεζε Β, αλ δείμνπκε φηη ε ππφζεζε Β 

ζπλάγεηαη απφ κηα άιιε ππφζεζε Α, γηα ηελ νπνία ν αθξναηήο είλαη ήδε 

πεπεηζκέλνο· επνκέλσο, ε ξεηνξηθή απφδεημε ζπλεζίδεη λα μεθηλά απφ ππάξρνπζεο 

πεπνηζήζεηο ησλ αθξναηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλάγεη εθείλεο ηηο απνθάλζεηο γηα ηηο 

νπνίεο ζέιεη λα πείζεη. Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν, κηα ξεηνξηθή ησλ επηρεηξεκάησλ έρεη 

αλάγθε ηε δηαιεθηηθή ηθαλφηεηα, πνπ ζρεηίδεηαη πξψηνλ κε παξαγσγέο θαη δεχηεξνλ 

κε παξαγσγέο απφ αλαγλσξηζκέλεο απφςεηο (γη‟ απηφ θαη ε πεξίθεκε ελαξθηήξηα 

πξφηαζε ηεο Ρεηνξηθήο ππνζηεξίδεη φηη ε ξεηνξηθή είλαη «ην ζχζηνηρν ηεο 

δηαιεθηηθήο»). 

   Ο Αξηζηνηέιεο ρξεζηκνπνηεί γηα ηε ξεηνξηθή απφδεημε ηνλ ζπλεζηζκέλν ζηε 

ξεηνξηθή ηεο επνρήο ηνπ ραξαθηεξηζκφ «ελζχκεκα». Ζ ιέμε παξάγεηαη απφ ην ξήκα 

ελζπκνχκαη, πνπ ζεκαίλεη «ιακβάλσ ππφςε κνπ», «ζηαζκίδσ», «αλαινγίδνκαη», 

«επηλνψ». Αληηζηνίρσο ε ιέμε ελζχκεκα ζεκαίλεη αξρηθά «επηλφεζε», «ζθέςε», 

επίλνηα». ε κηα παξεξκελεία ηεο αξηζηνηειηθήο ζεσξίαο ηνπ ελζπκήκαηνο, ην 

«ελζχκεκα» εθιήθζεθε ιίγν αξγφηεξα σο ινγηθά αηειήο ζπιινγηζκφο πνπ πεξηέρεη 
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κφλν κηα πξνθείκελε, επεηδή ε δεχηεξε πξνθείκελε δελ δηαηππψλεηαη απφ ηνλ 

ξήηνξα. Αθνξκή γηα ηνχηε ηελ παξαλφεζε έδσζε έλα ρσξίν ηεο Ρεηνξηθήο (1357a 7 

θ.ε.), φπνπ ν Αξηζηνηέιεο ιέεη φηη ην ελζχκεκα έρεη ζπρλά ιίγεο ή ιηγφηεξεο 

πξνθείκελεο απφ άιινπο "ζπιινγηζκνχο". Πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ν Αξηζηνηέιεο 

δελ ζα εηζήγε κηα παξαηήξεζε-νξηζκφ κε ηε ιέμε «ζπρλά» θαη φηη αλαγλσξίδεη θαη 

κε ξεηνξηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ είλαη αηειή, ε πξναλαθεξζείζα παξαηήξεζε 

αλαθέξεηαη γεληθά παξαγσγέο θαη φρη ζε ζπιινγηζκνχο, κε αθξηβψο δχν πξνθείκελεο· 

επνκέλσο, απηφ δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ην ελζχκεκα έρεη ιηγφηεξεο απφ δχν 

πξνθείκελεο. ε κηα ξεηνξηθή απφδεημε ελψπηνλ πνιππιεζνχο αθξναηεξίνπ δελ 

επηηξέπεηαη παξφκνηα δηεμνδηθφηεηα αιιά απηφ δελ ζπληζηά ινγηθή αηέιεηα. Δθείλν 

πνπ ελδηαθέξεη ηνλ Αξηζηνηέιε ζην πξνθείκελν ρσξίν είλαη θπξίσο ε αμίσζε ηα 

ελζπκήκαηα, εη δπλαηφλ, λα κελ βαζίδνληαη ζε απφκαθξεο ή πνιχ γεληθέο 

πξνθείκελεο, επεηδή κε απηφλ ηνλ ηξφπν είηε ράλνπλ ηελ πεηζηηθφηεηα ηνπο είηε 

ρξεηάδνληαη κεγάιν αξηζκφ ελδηάκεζσλ επηρεηξεκαηνινγηψλ ζηαδίσλ, πξνηνχ 

θαηαιήμνπλ ζην επηζπκεηφ ζπκπέξαζκα. Πάλησο ζε θακία πεξίπησζε δελ πξφθεηηαη 

γηα νξηζκφ ηνπ «ελζπκήκαηνο»· ην «ελζχκεκα» είλαη γηα ηνλ Αξηζηνηέιε απιψο έλα 

παξαγσγηθφ επηρείξεκα ζε ξεηνξηθή ρξήζε. 

    Παξά απηφλ ηνλ ζεκειηψδε πξνζαλαηνιηζκφ ζηε δηαιεθηηθή, ν Αξηζηνηέιεο δελ 

παξαβιέπεη φηη ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο επίηεπμεο πεηζνχο. Πέξαλ ηεο 

ξεηνξηθήο απφδεημεο, ηα δχν άιια κέζα πεηζνχο ζπλίζηαηαη ζηελ πεηζηηθή εκθάληζε 

ηνπ ξήηνξα θαη ζηε δηακφξθσζε θαηάιιειεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

αθξναηψλ (πξβ. Ρεηνξηθή1356a 15 θ.ε.: «γηαηί δελ θξίλνπκε κε ηνλ ίδην ηξφπν φηαλ 

ζιηβφκαζηε θαη φηαλ ραηξφκαζηε, ή φηαλ αγαπάκε θαη φηαλ κηζνχκε»). Δπεηδή απηά 

ηα δχν κέζα πεηζνχο άπηνληαη ηνπ ραξαθηήξα, ν ξήηνξαο δελ αξθεί λα είλαη ηθαλφο 

ζην πεδίν ηεο δηαιεθηηθήο· γη‟ απηφ ν Αξηζηνηέιεο ηξνπνπνηεί ηε θξάζε γηα ηε 

ξεηνξηθή σο ζχζηνηρν ηεο δηαιεθηηθήο θαη ππνζηεξίδεη ηειηθά φηη ε ξεηνξηθή είλαη 

κηα παξαθπάδα δηαιεθηηθήο θαη ραξαθηεξνινγίαο (Ρεηνξηθή 1356a 26). 

   Ο Αξηζηνηέιεο δελ επέθξηλε ηνπο πξνγελέζηεξνπο γηα ην φηη πξαγκαηεχνληαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε σο κέζν πεηζνχο αιιά γηα ην φηη αζρνινχληαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά κε απηήλ παξακειψληαο ηε ξεηνξηθή απφδεημε. ηελ αξηζηνηειηθή 

αληίιεςε ηεο ξεηνξηθήο, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηε ξεηνξηθή απφδεημε, 

απνηειψληαο νπζηαζηηθά θαη ε ίδηα κηα εθαξκνγή ηεο δηαιεθηηθήο, απηφ ν θίλδπλνο 

πξνθαλψο δελ ειινρεχεη. Σν δήηεκα αθνξά επηπιένλ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 
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ξήηνξαο δηεγείξεη ζπλαηζζήκαηα. Όηαλ αζθεί θξηηηθή ζηνπο πξνγελέζηεξνπο, ν 

Αξηζηνηέιεο έρεη θαηά λνπ έλαλ ζπγθεθξηκέλν παξαδνζηαθφ ηχπν ζπλαηζζεκαηηθήο 

δηέγεξζεο, πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ νπζία ησλ δεηεκάησλ ηα νπνία αθνξά ε νκηιία, 

αιιά αληηζέησο καο απνκαθξχλεη απφ απηά. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ζηα αζελατθά 

δηθαζηήξηα δελ απνηεινχζε ζπάλην θαηλφκελν νη θαηεγνξνχκελνη λα θαινχλ ηηο 

νηθνγέλεηεο ηνπο πνπ έθιαηγαλ, πξνθεηκέλνπ έηζη λα εμαζθαιίζνπλ ηνλ νίθην ησλ 

δηθαζηψλ. Απελαληίαο ν Αξηζηνηέιεο, ελφςεη ηεο ξεηνξηθήο ρξήζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, αμηνπνηεί ην γεγνλφο φηη ηα ζπλαηζζήκαηα εμαξηψληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο γηα ηα άιια πξφζσπα θαη γηα ηηο πξάμεηο ηνπο. χκθσλα κε 

απηήλ ηε ζεσξία, ληψζνπκε θέξ‟ εηπείλ νξγή, φηαλ είκαζηε ηεο γλψκεο φηη θάπνηνο 

καο θέξζεθε πεξηθξνλεηηθά, ρσξίο λα έρεη απηφ ην δηθαίσκα. 

   ην πιαίζην κηα ηέηνηαο ζεσξίαο, φρη κφλν είλαη εθηθηή κηα πεξηζζφηεξν 

ζηνρεπκέλε ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε απφ φηη ζηελ παξαδνζηαθή ξεηνξηθή ηέρλε, 

αιιά είλαη επίζεο δπλαηή ε πξφθιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ απιψο κε ηελ 

πεξηγξαθή ή ηελ ππνγξάκκηζε ζπγθεθξηκέλσλ γλσξηζκάησλ ηεο πξνθεηκέλεο 

πεξίπησζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε δελ καο απνκαθξχλεη 

αλαγθαζηηθά απφ ηε ζπδεηνχκελε θαηάζηαζε, νχηε νδεγεί ππνρξεσηηθά ζε 

άκβιπλζε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο. Έηζη, έλαο θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνο ξήηνξαο, 

αληηκέησπνο κε ηελ εμνξγηζηηθή ζπκπεξηθνξά ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ, ζα 

κπνξνχζε λα πξνβάιεη ηα εμνξγηζηηθά ζηνηρεία θαη έηζη λα πξνδηαζέζεη ηνλ δηθαζηή 

πξνθεηκέλνπ λα εθδψζεη κηα απφθαζε πνπ ζα θαίλεηαη θαη αληηθεηκεληθά 

δηθαηνινγεκέλε.   

   Σν έξγν Ρεηνξηθή ν Αξηζηνηέιεο ην ζπλέγγξαςε θαηά ηελ δεχηεξε παξακνλή ηνπ 

ζηελ Αζήλα, ην (335-322 π.Υ.) πεξίπνπ ην 330 π.Υ. ηε Ρεηνξηθή ηνπ ν Αξηζηνηέιεο 

έδεημε ηνλ ζπζρεηηζκφ πνπ πξνθχπηεη αλάκεζα ζηελ επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ηεο 

ξεηνξηθήο ζε αληίζεζε κε ηηο απφςεηο ηνπ Πιάησλα γηα ηε ζπνπδή ηεο ξεηνξηθήο. ε 

απηφ ηνπ ην έξγν θαηαγξάθνληαη νη ζεσξεηηθέο απφςεηο θαη ζεσξίεο ηεο έξεπλάο ηνπ 

ζε ζρέζε κε ηε ξεηνξηθή. Ζ ξεηνξηθή ήηαλ πάληα ην αληηθείκελν έξεπλαο γηα ηνλ 

Αξηζηνηέιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. χκθσλα κε απηφλ ε ξεηνξηθή αλήθεη 

καδί κε ηελ εκπεηξία θαη ηελ επηζηήκε. Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε δειαδή ε έξεπλα είρε σο 

πξνηεξαηφηεηα ηελ ζεσξία γηα ηηο απνδείμεηο. Γηα ηνλ ηαγεηξίηε θηιφζνθν, ξεηνξηθή 

δελ είλαη απιψο κία ηέρλε αιιά ε ηθαλφηεηα λα έρνπκε θαη λα δίλνπκε επηρεηξήκαηα 

αλάινγα κε ην ζέκα πνπ καο παξνπζηάδεηαη. χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ε ξεηνξηθή 
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θαηέρεη ζηνηρεία ηεο δηαιεθηηθήο ηνπ Πιάησλα, έρεη δειαδή σο ζηφρν λα απνδείμεη 

θαη λα ππνζηεξίμεη θαη ηηο δχν απφςεηο ζε έλα ζέκα θαη λα θηάζεη ζηελ 

αιήζεηα(ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Γ. ΓΔΧΡΓΟΤΛΖ, 1962). Ο Αξηζηνηέιεο παξφιν πνπ 

ήηαλ επεξεαζκέλνο απφ ηελ πιαησληθή δηδαζθαιία θαη ηνλ εκπεηξηζκφ, σο ξεαιηζηήο 

θαη πξαγκαηηζηήο, πηζηεχεη νηη ζηε Ρεηνξηθή δελ πξέπεη λα ππνζηεξίμεη κφλν απηφ 

πνπ είλαη εζηθά ζσζηφ ζχκθσλα κε ηνλ Πιάησλα αιιά λα θηάζεη ζηελ ζσζηή 

απάληεζε κέζσ ηνπ δηαιφγνπ θαη ησλ επηρεηξεκάησλ. Ο φξνο εκπεηξηζκφο έρεη 

δηαρξνληθή αμία θαη γίλεηαη αλαθνξά ζε απηφλ κέζα ζην ρξφλν, παξφκνηα κε ηα 

θηινζνθηθά ξεχκαηα ηνπ ζθεπηηθηζκνχ, ηνπ θαηλνκελαιηζκνχ, ηνπ ζεηηθηζκνχ, ηνπ 

πξαγκαηηζκνχ, θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ εκπεηξηζκνχ. Ο αξηζηνηειηθφο εκπεηξηζκφο 

παξά ηηο πιαησληθέο επηδξάζεηο ηνπ Αξηζηνηέιε, εκθαλίδεηαη ζπρλά ζηα θείκελα θαη 

ηηο δηαηξηβέο ηνπ Αξηζηνηέιε. Ζ δηαπίζησζε ηεο επίδξαζε ηνπ εκπεηξηζκνχ ζηα 

θείκελα ηνπ ηαγεηξίηε θηιφζνθνπ γίλεηαη ην 13ν αηψλα κε ηνλ Θ. Αθηλάηε. Γίλεηαη 

θαλεξφ κεζα απφ ηα θείκελα πνπ καο έρνπλ ζσζεί απφ ηνλ Αξηζηνηέιε νηη ν 

εκπεηξηζκφο επεξεάδεη ηηο αξρέο θάζε επηζηήκεο κε ηελ νπνία αζρνιείηαη, είηε απηή ε 

επηζηήκε είλαη ε ξεηνξηθή ζηελ νπνία απαηηεί λα παξαηεζνχλ απνδείμεηο αιιά θαη 

ζηελ επηζηήκε ηεο βηνινγίαο ε νπνία είλαη εθ θχζεσο επηζηήκε πνπ ρξεηάδεηαη 

απνδείμεηο θαη φρη κφλν ζεσξίεο. Παξφιν απηά ε γλψζε ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ 

εκπεηξία ησλ επηκέξνπο ηειηθά κεηαιιάζζεηαη θαη θαηαιήγεη ζε γεληθέο έλλνηεο. Ο 

Αξηζηνηέιεο αλαθέξεηαη ζηε εκπεηξία ζηα Αλαιπηηθά ηνπ. Ο ηαγεηξίηεο θηιφζνθνο 

αλαξσηηέηαη, εχινγα, θαηά πφζν νη εκπεηξηθέο γεληθεχζεηο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξνηάζεηο ζε ινγηθά θαη καζεκαηηθά ζρήκαηα επαγσγήο αιιά 

θαη θαηά πφζν έγθπξε είλαη ε δηαδηθαζία ηεο ρξήζεο εκπεηξηθήο ζε ρψξνπο έξεπλαο. 

Γίλεηαη θαλεξφ ινηπφλ νηη ν Αξηζηνηέιεο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηνλ πξφδξνκν 

ηνπ ξαζηνλαιηζκνχ, ην νπνίν ζε κεγάιν βαζκφ νθείιεηαη ζην νηη ηα Αλαιπηηθά 

χζηεξα, ηα νπνία αζρνινχληαη κε ηελ έλλνηα ηεο απφδεημεο, δειαδή κε έλα 

ζπιινγηζκφ ζηηο αλαγθαίεο βαζηθέο αξρέο. Μέζα απφ ηα Αλαιπηηθά Ύζηεξα ν 

Αξηζηνηέιεο θαηαγξάθεη ηε δνκή ηεο απνδεηθηηθήο επηζηήκεο, ε νπνία έκειιε λα 

απνηειέζεη ηε βάζε θαη δνκή θάζε κειινληηθήο επηζηήκεο. Μφλν κηα πιεπξά ηεο 

απφδεημεο ζεσξείηαη αμησκαηηθφ-παξαγσγηθή, ελψ ε άιιε πιεπξά ζπληειείηαη 

επαγσγηθά θαη ζπγθξνηείηαη απφ ηε γλψζε ησλ αξρψλ, έηζη ψζηε επηζηήκε λα έρεη, 

ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, επαγσγηθή πξφζβαζε ζηηο αξρέο θαη απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ζηε ζπλαγσγή απφ απηέο ησλ ζεσξεκάησλ(Γ.Ε.ΑΝΓΡΗΑΝΟΠΟΤΛΟ, 

ΒΛ.ΖΜΗΧΣΖ, Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΔΠΑΓΧΓΖ ΣΟΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ, 1997). Ο 
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Αξηζηνηέιεο ρξεζηκνπνίεζε ζηνηρεία ηνπ εκπεηξηζκνχ ζηηο βηνινγηθέο κειέηεο πνπ 

δηεμήγαγε ζην λεζί ηεο Μπηηιήλεο θαη έπεηηα ζηε Υαιθηδηθή. Δπηπιένλ ζπλδχαζε ηνλ 

εκπεηξηζκφ θαη ηε ινγηθή ζην θηινζνθηθφ κνλνπάηη πνπ ράξαμε απφ καζεηήο ηνπ 

Πιάησλα ζηελ Αθαδεκία, σο δάζθαινο ηνπ Αιέμαλδξνπ, κέρξη θαη ζηηο δηαιέμεηο 

πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηε δηθή ηνπ ζρνιή ην Λχθεην ή αιιηψο Πεξεπαηηθή. Όπσο 

δηαπηζηψλεηαη απφ ηα αξηζηνηειηθά θείκελα θαη ηηο αλαιχζεηο ηνπ ν ηαγεηξίηεο 

θηιφζνθνο απνηέιεζε ην ζεκειησηή ηνπ θιαζζηθνχ εκπεηξηζκνχ θαη 

ξαζηνλαιηζκνχ(Γ.Ε.ΑΝΓΡΗΑΝΟΠΟΤΛΟ, Ο ΔΜΠΔΗΡΗΜΟ ΣΟΤ 

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ, 1997). Ο Αξηζηνηέιεο εμ αξρήο εμαηηίαο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηεο 

ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ δελ ήζειε λα ρξεζηκνπνηήζεη Πιαησληθά θείκελα θαη δηαιφγνπο 

γηα λα θεξδίζεη καζεηέο θαζψο έηζη ζα θέξδηδε ν Ηζνθξάηεο θαη ν ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο ηνπ, ν νπνίνο ρεηξηδφηαλ ηνλ έληερλν ξεηνξηθφ ιφγν πξνο φθειφο ηνπ κε 

κεγάιε επηηπρία ρξεζηκνπνηψληαο ηα επηζηεκνληθά θείκελα ηνπ Πιάησλα. Ζ 

ξεηνξηθή ηέρλε φπσο γίλεηαη εκθαλέο θαη απφ ηνλ Αξηζηνηέιε “είλαη εληαγκέλε ζηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο γιψζζαο, σο πξαγκάησζε δειαδή ηνπ αλζξψπηλνπ Δίλαη θαη σο 

δπλαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα ππεξεηήζεη ηηο θνηλσληθέο ηνπ αλάγθεο, πνπ δεκηνπξγεί 

ε ζπκβίσζε κέζα ζηελ πφιε” (Γ.Ε.ΑΝΓΡΗΑΝΟΠΟΤΛΟ, Β. Κχξθνο, 1997). 

Αθνινπζψληαο έλα δηαθνξεηηθφ κνλνπάηη απφ ηνλ Ηζνθξάηε αιιά ρσξίο λα ζέιεη λα 

απνηξέςεη εληειψο ηε δηδαζθαιία ηνπ δαζθάινπ ηνπ ζπλζέηεη δηθνχο ηνπ, λένπο 

δηαιφγνπο, νη νπνίνη ζπλδπάδνπλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο έληερλεο ξεηνξηθήο ηέρλεο 

Ηζνθξάηε θαη ηεο επηζηεκνληθφηεηαο ηνπ Πιάησλα. Δπηπιένλ δελ γηλφηαλ λα κελ 

πξνζζέζεη ζηε ζρνιή ηνπ, ηελ Πεξεπαηηθή, ηελ ηέρλε ηεο ξεηνξηθήο θαζψο 

απνηεινχζε βαζηθφ κέξνο ζηελ θαζεκεξηλή θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή αιιά θαη 

ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ζηελ Δθθιεζία ηνπ δήκνπ θαη ζηνπο ιφγνπο 

ησλ δηθαζηηθψλ αγψλσλ. Παξφια απηά ν Αξηζηνηέιεο αλαγλσξίδεη νηη ε ιαλζαζκέλε 

ρξήζε ηεο ξεηνξηθήο κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ θνηλσλία ζε ιάζε θαη ππεξβνιέο, γηα 

απηφ ην ιφγν θαη απνινγείηαη θαηά έλα κέξνο γηα ηελ έληαμε ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο 

ζην πξφγξακκα ηεο Πεξεπαηηθήο πξνζζέηνληαο φκσο νηη αλαγλσξίδεη ηελ 

ζεκαληηθφηεηα απηνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηελ επνρή ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε 

άξλεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ξεηνξηθήο ζα θαζηζηνχζε ηε ζρνιή ηνπ θαηψηεξε απφ 

απηή ηνπ Ηζνθξάηε θαζψο ε ξεηνξηθή απνηεινχζε ην πην πνζεηφ αληηθείκελν 

δηδαζθαιίαο γηα ηνπο λένπο εθείλεο ηεο επνρήο. Ο Αξηζηνηέιεο ζεκεηψλεη νηη ζε κηα 

θνηλσλία φπνπ θπξηαξρεί ν λφκνο θαη ε δεκνθξαηία ε ξεηνξηθή ηέρλε δελ ζα έπξεπε 

λα αζθείηαη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζηελ Δθθιεζία ηνπ δήκνπ επεξεάδνληαο ηελ γλψκε 
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ησλ πνιηηψλ κε ηα ξεηνξηθά ηερλάζκαηα. χκθσλα κε απηφλ, ζηελ Δθθιεζία ηνπ 

δήκνπ θαη ηα δηθαζηήξηα ζα έπξεπε λα παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ νκηιεηή κφλν ε 

αιήζεηα, παξαζέηνληαο γεγνλφηα θαη απνδείμεηο, ρσξίο ηε ρξήζε ηερλαζκάησλ ηεο 

ξεηνξηθήο ηέρλεο φπσο ε απαγγειία θαη ε εζνπνηία θαηά ηελ εθθψλεζε ηνπ ιφγνπ. 

Γελ κπνξεί λα ζεσξεί νηη κε ηελ εηζαγσγή ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο ζηελ ζρνιή ηνπ ν 

Αξηζηνηέιεο άιιαμε ηηο δηθέο ηνπ αξρέο θαη ηελ ηδέεο ηνπ ή ηνπ δαζθάινπ ηνπ γηα ηε 

ξεηνξηθή. ε αληίζεζε κε απηφ, ν Αξηζηνηέιεο πξνζπάζεζε ζηε Ρεηνξηθή ηνπ λα 

ζπλδπάζεη ηελ ξεηνξηθή ηέρλε κε ηελ θηινζνθία. Πξνζπάζεζε λα δεκηνπξγήζεη, φζν 

ήηαλ δπλαηφ, κηα “θηινζνθνχζα” ξεηνξεία επηδηψθνληαο λα πξνζεγγίζεη ηελ 

επηζηεκνληθή πιεπξά θαη ηελ ζε βάζνο εμέηαζε ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο (ΧΣΖΡΗΑ Α. 

ΣΡΗΑΝΣΑΡΖ, Ρεηνξηθή ηνπ Αξηζηνηέιε 2011) . Ζ ηέρλε ηεο ξεηνξηθήο είλαη 

παξφκνηα κε απηή ηεο δηαιεθηηθήο. χκθσλα κε ηελ Ρεηνξηθή ηνπ Αξηζηνηέιε 

απνηεινχλ θαη νη δχν ηέρλεο νη νπνίεο γίλνληαη ηα κέζα γηα λα εμαζθαιίζεη ν ξήηνξαο 

ηελ επηηπρία ζην ιφγν ηνπ. ηε ξεηνξηθή ρξεζηκνπνηνχληαη ελζπκήκαηα θαη 

παξαδείγκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ ηηο απνδείμεηο θαη ζπγθξνηνχληαη απφ ηηο 

πηζαλφηεηεο θαη ηηο ελδείμεηο. Οη ελδείμεηο απηέο ρσξίδνληαη ζε αλαγθαίεο, νη νπνίεο 

απνηεινχλ ηα “ηεθκήξηα”, θαη ηηο κε αλαγθαίεο νη νπνίεο δελ έρνπλ θάπνην ελδεηθηηθφ 

ζηνηρείν. ηφρνο ηεο ξεηνξηθήο, ηφζν ζηε δηθαληθή φζν θαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή ηνπ 

ρξήζε, είλαη λα βνεζήζεη ην ξήηνξα λα απνθαιχςεη ηελ αιήζεηα. Μέζσ ηεο 

ξεηνξηθήο ν ξήηνξαο έρεη ζηφρν λα πείζεη κε επηρεηξήκαηα ην αθξναηήξην ηνπ, λα 

αληηθξνχζεη πεηζηηθά ζηα επηρεηξήκαηα ηνπ αληηδίθνπ θαη λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ 

ηνπ φηαλ είλαη αλαγθαίν. Παξφια απηά ε θαθή ρξήζε ηεο ξεηνξηθήο, ε νπνία δελ έρεη 

ζηφρν ηελ αιήζεηα θαη ηελ αξεηή κπνξεί λα έρεη άζρεκα απνηειέζκαηα γηα ηνλ 

άλζξσπν ηνλ νπνίν ζηνρεχεη ν ξήηνξαο, επεξεάδνληαο κε ην ιφγν ηνπ ην αθξναηήξην 

θαη θαηεπζχλνληαο ηε γλψκε θαη ηελ απφθαζή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζε πξάμεηο 

έρνπλ γίλεη ρσξίο πξφζεζε, επζχλεηαη ε ηχρε θαη ε παξφξκεζε ηνπ αηφκνπ ή ν 

εμαλαγθαζκφο κε ηε βία. ε κία παξφκνηα θαηάζηαζε, ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο 

έρνπλ αδηθεζεί, αιιά ε πξάμε έρεη γίλεη εθ πξνζέζεσο, ηα αίηηα απηήο είλαη “ε 

ζπλήζεηα, ε έιινγε απφθαζε, ν ζπκφο θαη ε επηζπκία”(ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ, Ζ 

ΡΖΣΟΡΗΚΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ, ΜΔΡΟ Β'). Οη δίθαηεο θαη νη άδηθεο πξάμεηο 

νξίδνληαη απφ ηνπο γξαπηνχο θαη άγξαθνπο λφκνπο ηεο πφιεο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη 

φρη κφλν ζην άηνκν αιιά θαη ζε φιε ηελ θνηλσληθή νκάδα. Οη άγξαθνη λφκνη 

ρσξίδνληαη ζε θπζηθνχο θαη ζπκπιεξσκαηηθνχο θαη ζπζρεηίδνληαη είηε κε ηελ 

ππεξβνιηθή αξεηή είηε κε ηελ ππεξβνιηθή θαθία θαη φ,ηη είλαη ζπλεπαθφινπζν, 
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δειαδή είηε έπαηλνο θαη ηηκή ή αηίκσζε. Πνιιέο θνξέο θαίλεηαη λα ππάξρεη επηείθεηα 

απφ ην λνκνζέηε. Απηφ γίλεηαη αθνχζηα, θαζψο ν λνκνζέηεο είλαη δπλαηφ λα 

παξαιείςεη θάπνηα πεξίπησζε, είηε εθνχζηα λα κελ πξνζδηνξίζεη ην κέγεζνο θαη ην 

πιήζνο ησλ αδηθεκάησλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν δηθαζηήο αλαιακβάλεη ην 

δχζθνιν έξγν ηνπ λα νξίζεη ηε ζνβαξφηεηα θαη ην κέγεζνο ηεο αδηθίαο. ε θάζε 

πεξίπησζε θαη ζε θάζε θαηεγνξνχκε θαη αθξναηήξην ε έθβαζε ηεο απφθαζεο γηα ην 

αδίθεκα κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή. Δμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην ήζνο ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηηο πξνεγνχκελεο πξάμεηο ηνπ. Δμαξηάηαη επίζεο απφ ηελ ζνβαξφηεηα 

ησλ ζπλεπεηψλ πνπ πξνθαινχλ ηα αδηθήκαηα απηά θαη ην θαηά πφζν επεξεάδνπλ ηνλ 

θαηήγνξν. Δπηπιένλ ε έθβαζε ηεο απφθαζεο επεξεάδεηαη απφ ην αλ ε πξάμε απηή 

ήηαλ εθ πξνζέζεσο ή φρη, θαη αλ θαηαπαηά εθηφο απφ ηνπο γξαπηνχο θαη ηνπο 

άγξαθνπο λφκνπο(ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Γ. ΓΔΧΡΓΟΤΛΖ, 1962). Ζ ξεηνξηθή έρνληαο 

ζηφρν λα πείζεη θαηέρεη νξηζκέλα πεηζηηθά κέζα, έλα απφ ηα νπνία είλαη θαη νη 

απνδείμεηο, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε άηερλεο θαη έληερλεο. Σηο άηερλεο απνδείμεηο 

ζπληζηνχλ νη λφκνη, νη κάξηπξεο, ηα ζπκβφιαηα, ηα βαζαληζηήξηα θαη ν φξθνο. Οη 

έληερλεο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ηηο εζηθέο, ηηο ςπρνινγηθέο θαη ηηο ινγηθέο.     

Οη εζηθέο αλαθέξνληαη ζηελ εζηθή θαη ηνλ ραξαθηήξα πνπ έρεη ν νκηιεηήο. Οη 

ςπρνινγηθέο αλαθέξνληαη ζηελ ςπρηθή δηάζεζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν νκηιεηήο θαη 

νη ινγηθέο αλαθέξνληαη ζηελ πεηζψ, επηρεηξήκαηα θαη απνδείμεηο πνπ απαηηνχληαη γηα 

λα δηαθξίλεη ν νκηιεηήο ηελ εζηθή θαη ηελ ςπρηθή δηάζεζε ηνπ αθξναηεξίνπ. Οη 

ινγηθέο απνδείμεηο ζπγθξνηνχληαη απφ ην παξάδεηγκα, ην ελζχκεκα θαη ην 

θαηλνκεληθφ ελζχκεκα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ επαγσγή θαη ην θαηλνκεληθφ 

ζπιινγηζκφ ηεο Γηαιεθηηθήο. Σα ελζπκήκαηα , ηα νπνία πξναλαθεξζήθακε, 

απνηεινχληαη απφ ηηο πηζαλφηεηεο θαη ηηο ελδείμεηο. Οη ελδείμεηο ρσξίδνληαη ζε 

αλαγθαίεο θαη κε αλαγθαίεο, δειαδή ζε απαξαίηεηεο απνδείμεηο θαη ζε κε 

απαξαίηεηεο. Δπηπιένλ ηα ελζπκήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ρσξίδνληαη ζε “γεληθνχο 

ηφπνπο” θαη ζε “εηδηθνχο”, δειαδή ζε αιήζεηεο πνπ ηζρχνπλ αλάινγα ζε θάζε 

επηζηήκε ή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε. Ζ Ρεηνξηθή, φπσο θαη νη άιιεο ηέρλεο, εμεηάδεη 

πεξηπηψζεηο θαηεγνξηψλ ή νκάδσλ αλζξψπσλ, θαη φρη αηνκηθέο πεξηπηψζεηο, 

αζρνινχκελε κε ζέκαηα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ακθηβνιίεο θαη απαηηνχλ ινγηθή 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπο (ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Γ. ΓΔΧΡΓΟΤΛΖ, 1962). Σα 

είδε ηεο ξεηνξηθήο, ζχκθσλα κε ηε Ρεηνξηθή ηνπ Αξηζηνηέιε, είλαη ηξία, φζα είλαη 

δειαδή θαη ηα είδε ησλ αθξναηψλ, κε δεδνκέλν νηη ν αθξναηήο είλαη ν θξηηήο ησλ 

δεηεκάησλ ηνπ κέιινληνο, θξηηήο ησλ δεηεκάησλ ηνπ παξφληνο θαη θξηηήο ησλ 
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ηθαλνηήησλ ηνπ ξήηνξα. Σα είδε ηνπ ξεηνξηθνχ ιφγνπ δηακνξθψλνληαη κε ηξεηο 

παξάγνληεο, ηνλ νκηιεηή ή ξήηνξα ν νπνίνο αγνξεχεη, ην ζέκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη 

θαη ην αθξναηήξην ζην νπνίν απεπζχλεηαη. Γηα απηφ ην ιφγν θαη ν ρξφλνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε είδνο είλαη ν Δλεζηψηαο, ν Μέιινληαο θαη ν Αφξηζηνο 

αληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά ην ρξφλν ν ζπκβνπιεπηηθφο ιφγνο αλαθέξεηαη ζην παξφλ γηα 

λα ζπκβνπιεχζεη πξνο ηελ πξνηξνπή ή απνηξνπή κηα πξάμεο ζην κέιινλ, ν δηθαληθφο 

ιφγνο ζην παξειζφλ δηφηη επέξρεηαη ε απνινγία απφ ηνλ έλα εθ ηνπο δπν αληηδίθνπο, 

ε νπνία αλαθέξεηαη ζε πεξαζκέλα γεγνλφηα ελψ ν επηδεηθηηθφο ιφγνο αθνξά φιεο ηηο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο είηε επαηλψληαο είηε θαηαθξίλνληαο κηα θαηάζηαζε 

ππελζπκίδνληάο ηελ ζην αθξναηήξην είηε θάλνληαο πξνβιέςεηο γηα κηα θαηάζηαζε. 

Κάζε είδνο ξεηνξηθήο επηηειεί δηαθνξεηηθφ ζθνπφ θαη γηα απηφ γίλεηαη δηαρσξηζκφο 

ζε ζπκβνπιεπηηθφ ιφγν, ζε δηθαληθφ ιφγν θαη ζε επηδεηθηηθφ. ηφρνο ηνπ 

ζπκβνπιεπηηθνχ ιφγνπ είλαη λα πξνηξέςεη ή λα απνηξέςεη κηα πξάμε, ηνπ δηθαληθνχ 

ιφγνπ λα θαηεγνξήζεη ή λα ππεξαζπίζεη ζην δηθαζηήξην ελψ ηνπ επηδεηθηηθνχ, 

θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ θαη νη επηηάθηνη, λα επαηλέζεη, λα επηδείμεη ή λα 

θαηαθξίλεη ηελ “ηηκή ή ην φλεηδνο”(ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Γ. ΓΔΧΡΓΟΤΛΖ, 1962). 

Όζνη ζπκβνπιεχνπλ απνζθνπνχλ ζην ζπκθέξνλ, κε ηελ πξνηξνπή ή ηελ απνηξνπή 

κηαο πξάμεο ή απφθαζεο. Κάπνηεο θνξέο ζπκβαίλεη νη ξήηνξεο λα κελ ακθηζβεηνχλ 

ζεκεία αλεμάξηεηα κε ην ζθνπφ ηνπο αιιά κφλν ηα ζεκεία ηα νπνία απηφο ζέιεη λα 

εμεηάζεη. Γηα παξάδεηγκα φηαλ ν ξήηνξαο πξνηξέπεη ή απνηξέπεη απφ κηα πξάμε, 

αθφκα θαη αλ ηζρχεη δελ ζα παξαδερηεί νηη απνηξέπεη απφ ηα “σθέιηκα” θαη ηα αγαζά 

θαη πξνηξέπεη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ηδίνπ. 
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Ζ ιεθηηθή είλαη ε θνξπθαία θαη πνιππινθφηεξε κνξθή επηθνηλσλίαο. Δίλαη ην 

µέζν έθθξαζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ θάλεη λα μερσξίδεη απφ ηνπο 

ππφινηπνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο. Πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο µέζσ ηεο γιψζζαο.  

Γισζζηθφο πινχηνο ζεµαίλεη θαη πινχηνο ζθέςεο. Πεξηιακβάλεη ηε µκεηαβίβαζε θαη 

ηελ απνδνρή κελπκάησλ, µέζσ ηεο ρξήζεο ιέμεσλ.  

δηαθξίλεηαη ζε:  

 Πξνθνξηθή επηθνηλσλία, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη µέζσ ηεο νµηιίαο 

 Γξαπηή επηθνηλσλία, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη µέζσ εγγξάθσλ, επηζηνιψλ θ.ν.θ 

 

    Ζ ιεθηηθή επηθνηλσλία ζεσξείηαη σο ε πνην εθιεπηπζκέλε νδφο επηθνηλσλίαο ηνπ 

αλζξψπνπ, αθνχ γηα λα ηελ επηλνήζεη θαη λα ηελ <<δηαβεί>> ρξεηάζηεθε λα 

πεξάζνπλ εθαηνκκχξηα ρξφληα πάλσ ζηελ γε (ηακάηεο 2011). 

 

Οριςμόσ μη λεκτικήσ επικοινωνίασ  

Υαξαθηεξίδεηαη θαη σο «ζησπεξή γιψζζα» θαη νξίδεηαη σο ε αληαπφθξηζε, 

ρσξίο ηε ρξήζε νµηιίαο ή γξαπηνχ ιφγνπ, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηα νπνία γίλνληαη αληηιεπηά, εληφο ηνπ νπνίνπ µκεηαδίδνληαη θαη 

ιαµβάλνληαη ηα ιεθηηθά θαη µε ιεθηηθά κελχκαηα.  Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο µε 

ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο απαηηείηαη νπηηθή επαθή κεηαμχ πνµπνχ (απνζηνιέα) θαη 

δέθηε (παξαιήπηε). Υξεζηκνπνηείηαη ζπλνδεπηηθά µε ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία (έλα 

λεχµα, µία ρεηξνλνµία κπνξνχλ λα πνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα, απφ πάξα πνιιέο 

ιέμεηο) ( Παλαγηψηεο Η. ηακάηεο). ε αληίζεζε κε ηελ ιεθηηθή επηθνηλσλία ηα κε 

ιεθηηθά κελχκαηα δελ είλαη ηφζν εχθνιν λα ειεγρζνχλ  θαη πφζν κάιινλ λα 

ζπγθαιπθζνχλ. ηε δηάξθεηα ηεο νκηιίαο θάλνπκε ακέηξεηεο απζφξκεηεο θηλήζεηο κε 

φιν καο ην ζψκα, νη νπνίεο είλαη πην δχζθνιν λα δηαρεηξηζηνχλ φζν 

απνκαθξπλφκαζηε απφ ηνλ εγθέθαιν θαη πιεζηάδνπκε πξνο ηα άθξα (Μαζηέιινπ 

Βηξγηλία).  

 

Σρόπουσ μη λεκτικήσ ςυμπεριφοράσ 

Έκφραςη του προςώπου:    

  Μία απφ ηηο κνξθέο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ε έθθξαζε ηνπ 

πξνζψπνπ ε νπνία δελ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε λα απνθσδηθνπνηεζεί. Απηφο ν 
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δίαπινο επηθνηλσλίαο δηαξθεί ειάρηζηα θιάζκαηα δεπηεξνιέπηνπ θαη δηαξθψο 

κεηαβάιιεηαη ζε ζχγθξηζε κε άιινπο δηαχινπο, φπσο ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θιπ.  

Οιφθιεξν ην πξφζσπν θαιχπηεηαη απφ γξακκσηνχο κχεο, νη νπνίνη έρνπλ ηελ 

επρέξεηα λα ζπζηέιινληαη θαη λα δηαζηέιινληαη κε κεγάιε ηαρχηεηα δεκηνπξγψληαο 

ρηιηάδεο κηθξνεθθξάζεηο ( ηακάηεο ). Μέζσ ηνπ πξνζψπνπ κπνξεί θαλείο λα 

δηαθξίλεη ηφζν ηα ζεηηθά φζν θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ, φπσο 

επίζεο κπνξεί θαη λα παξαηεξεζνχλ θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ( Morris, 

1998). Σα ζήκαηα φκσο πνπ εθπέκπεη δελ εθθξάδνπλ κφλν ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη 

ππνθαζηζηνχλ ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο, γηα ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ νπνίσλ απαηηνχληαη ηδηαίηεξε επαηζζεζία θαη γλψζεηο ( 

Rosenthal et al., 1979. Ekman & Friesen, 1978)  

 

τάςη του ςώματοσ, κινήςεισ των χεριών  

 Με ηελ ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ν άλζξσπνο κπνξεί λα εθθξάζεηο ηη ζθέςεηο ηνπ, 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, θαζψο θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε ( Παπαδάθε Μηραειίδε, 

1997). Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θάπνηνο θηλεί νιφθιεξν ην θνξκί ηνπ κπνξεί λα 

εθθξάζεη, γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαζψο θαη ζπλαηζζήκαηα φπσο ραξά 

θαη ιχπε, επραξίζηεζε, ζπγθαηάβαζε, αγαλάθηεζε ακεραλία ή απάζεηα θιπ ( 

ηακάηεο )  

Οη θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ ή αιιηψο ρεηξνλνκίεο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ 

νκηιία θαη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζή ηεο. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ νξηζκέλεο 

θηλήζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνλ 

δείθηε ηνπ ρεξηνχ, φπνπ φηαλ ηνλ θνπλάκε πάλσ, θάησ δειψλεη απεηιή. Αθφκε ην 

μχζηκν ηνπ πξνζψπνπ ή ηνπ θεθαιηνχ, δειψλεη ακεραλία, ελψ ε ζηήξημε ηνπ 

θεθαιηνχ κε ην ρέξη, δειψλεη αδηαθνξία ( Βξεηηφο, 2003). Σέινο έρεη δηαπηζησζεί φηη 

νη άλζξσπνη κε κεγάιε επρέξεηα ζηηο ιεθηηθέο ηθαλφηεηεο θάλνπλ πεξηζζφηεξεο 

θηλήζεηο, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο γίλνληαη εζθεκκέλα, πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ 

έκθαζε ζηα ιεγφκελά ηνπο θαζψο επίζεο θαη ζηελ ηήξεζε ηνπ ξπζκνχ ηεο νκηιίαο ( 

Morris, 1998).  

Οπτική επαφή  

 Μέζσ ηεο νπηηθήο επηθνηλσληαθήο επαθήο αληαιιάζζνληαη πιεξνθνξίεο 

κεηαμχ ησλ ζπλνκηιεηψλ ζρεηηθά κε ηε ζηάζε θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζε απηά πνπ 
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ιέγνληαη.  Με ηελ απνθπγή ηεο νπηηθήο επαθήο ζπλνδεχνληαη ζπρλά αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. Γηα παξάδεηγκα φηαλ ην βιέκκα θαηεπζχλεηαη πξνο ηα θάησ 

ππνδειψλεη παζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαζψο επίζεο θαη έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο. Δλψ 

φηαλ ην βιέκκα θαηεπζχλεηαη πξνο ηα άλσ εκπξφο ή πιάγηα θαηεχζπλζε ηφηε 

ππνδειψλεηαη ε πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ ζην λα επεμεξγαζηεί ηηο πιεξνθνξίεο ( 

Βξεηηφο, 2003).  

 

    Ο ζπκβνπιεπηηθφο ιφγνο ζχκθσλα κε ηε Ρεηνξηθή ηνπ Αξηζηνηέιε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξάγκαηα πνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ ζην κέιινλ. Ο 

ξήηνξαο δελ δχλαηαη λα ζπκβνπιεχζεη γηα πξάμεηο νη νπνίεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

ή γηα απνθάζεηο πνπ έρνπλ παξζεί θαη επξφθεηην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ή γηα εθ 

θχζεσο ή απφ ηχρε πξάγκαηα πνπ δελ κπνξεί λα γλσξίδεη αλ ζα ζπκβνχλ ή φρη. 

Δπνκέλσο ν ζπκβνπιεπηηθφο ιφγνο έρεη ζηφρν λα πξνηξέςεη θαη λα απνηξέςεη 

θαηαζηάζεηο θαη απνθάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο έρνπκε επηξξνή θαη κπνξνχκε λα 

δξάζνπκε αλάινγα. Ζ Ρεηνξηθή απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ηεο Αλαιπηηθήο επηζηήκεο 

θαη ηεο Πνιηηηθήο επηζηήκεο πνπ αζρνιείηαη κε ηα ήζε θαη κνηάδεη κε ηε Γηαιεθηηθή 

θαη ηνπο ζνθηζηηθνχο ιφγνπο. Ο Αξηζηνηέιεο αληηκεηψπηδε ηελ εζηθή σο έλα 

απηφλνκν θιάδν έλαληη ηεο πνιηηηθήο. Ζ πνιηηηθή εζηθή, ζχκθσλα κε ηνλ 

Αξηζηνηέιε, απνηειεί κηα θνηλσληθή νληφηεηα θαζψο δηακνξθψλεηαη κέζα ζηελ 

πφιε. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Αξηζηνηέιε επηθεληξψζεθε ζηηο εζηθέο αμίεο θαη αξεηέο ηνπ 

αηφκνπ, κέζσ ησλ νπνίσλ είρε ζηφρν ηελ απφθηεζε ηεο επδαηκνλίαο θαη ηεο αξεηήο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί νηη αληηκεησπίδνληαο ηελ ηέρλε ηεο Ρεηνξηθήο ή ηεο 

Γηαιεθηηθήο σο επηζηήκεο πξνζπαζψληαο λα ηηο πεξηνξίζνπκε ζε ζπγθεθξηκέλα 

πξάγκαηα θαη δηδαρέο ηηο θαηαζηξέθνπκε θαη ηηο απνκαθξχλνπκε απφ ηελ ίδηα ηνπο 

ηε θχζε σο δπλαηφηεηεο πνπ αζρνινχληαη κε ιφγνπο. Ζ ηέρλε ηεο Ρεηνξηθήο είλαη 

παξφκνηα κε απηή ηεο Γηαιεθηηθήο. Ζ ηέρλε ηεο Γηαιεθηηθήο είρε ζηφρν ηελ 

αλαθάιπςε ηεο αιήζεηαο ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο Ρεηνξηθήο γίλεηαη ζπρλά θαθή 

ρξήζε ηεο κε εγσηζηηθά θίλεηξα απφ ηνπο ξήηνξεο, νη νπνίνη δελ είραλ ζθνπφ λα 

αλαθαιχςνπλ ηελ αιήζεηα αιιά ηελ θαηλνκεληθή αιήζεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

έλλνηα ηνπ εηθφηνο, πνπ ζεκαίλεη ινγηθή, ηελ νπνία επήπξαλ  νη Κφξαμ θαη Σεηζίαο, 

νη πξψηνη ξεηνξνδηδάζθαινη ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο. Σα δεηήκαηα κε ηα νπνία 

αζρνινχληαη ζπλήζσο νη ξήηνξεο έρνπλ πνιηηηθφ πεξηερφκελν. Σα ζεκαληηθφηεξα 

απηά δεηήκαηα είλαη πέληε ζπλνιηθά θαη είλαη ηα εμήο : φζα αθνξνχλ ηηο πξνζφδνπο, 
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ηνλ πφιεκν θαη ηελ εηξήλε, θαη επί πιένλ ηελ άκπλα ηεο ρψξαο, ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο 

εμαγσγέο, θαη ηε λνκνζεζία. Γηα λα κπνξέζεη ινηπφλ λα ζπκβνπιεχζεη, ν ξήηνξαο 

πξέπεη θαηέρεη γλψζε ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα απηά (ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Γ. 

ΓΔΧΡΓΟΤΛΖ, 1962). Ο ζπκβνπιεπηηθφο ιφγνο απνδείρζεθε λα έρεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε δσή ηνπ πνιηηηθνχ ξήηνξα αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή αλξηκεησπίδνληαο θαη 

ζπκβνπιεχνληαο ην αθξναηήξην ηεο πφιεο γηα ηηο πην απιέο κέρξη ηηο πην πεξίπινθεο 

απνθάζεηο πνπ έπξεπε λα παξζνχλ. Γίλεηαη δειαδή θαλεξφ νηη ν ξήηνξαο πξέπεη λα 

έρεη γλψζε πνηέο θαη πφζεο είλαη νη πξφζνδνη κηαο πφιεο, ζε πεξίπησζε πνπ 

ρξεηάδεηαη λα πξνζηεζεί θάπνπ θάπνηα αλ δελ έρεη πξνβιεθζεί, ή λα βειηησζεί αλ 

ππάξρεη ηέηνηα αλάγθε. Πέξα απφ απηφ, επηβάιιεηαη λα έρεη θαιή γλψζε γηα ηηο 

γεληθέο δαπάλεο ηεο πφιεο, ζε πεξίπησζε πνπ ζα είλαη αλαγθαίν λα κεησζνχλ θάπνηεο 

απφ απηέο αλ είλαη πςειφηεξεο απφ ηνπ θαλνληθνχ ή λα εμαιεηθζνχλ αλ δελ 

ρξεηάδνληαη. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη άλζξσπνη επσθεινχληαη φρη κφλν πξνζζέηνληαο 

ζηνλ πινχην ηνπο αιιά θαη κεηψλνληαο ηηο κε απαξαίηεηεο δαπάλεο. Ο ξήηνξαο 

πξέπεη λα θαηέρεη γλψζε απφ πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη θαη νη 

ζπλάλζξσπνί ηνπ, φρη λα βαζίδεηαη κφλν ζηελ δηθή ηνπ πείξα θαη εκπεηξία. Μέζα απφ 

ηελ θαζεκεξηλή ηξηβή κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο ζπιιέγεη λέεο γλψζεηο γηα 

πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη θαη καζαίλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηηο 

αληηκεηψπηζαλ. Όζνλ αθνξά ηνλ πφιεκν θαη ηελ εηξήλε, ν ξήηνξαο νθείιεη λα 

θαηέρεη γλψζε ηεο ζηξαηησηηθήο δχλακεο ηεο πφιεο γηα λα κπνξέζεη λα 

ζπκβνπιεχζεη γηα ην ζπκθέξνλ ηεο πφιεο ηνπ. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη 

πφζν κεγάιε δχλακε δηαζέηεη ε πφιε, πφζν κεγαιχηεξε δχλακε έρεη πεξηζψξηα λα 

γίλεη θαη πνηά είλαη ε αμία απηήο ηεο δχλακεο ζε πεξίπησζε πνπ ε πφιε βξεζεί ζε 

θαηάζηαζε πνιέκνπ. Δπηπιένλ ν ξήηνξαο επηβάιιεηαη λα γλσξίδεη φρη κφλν ηε 

δχλακε ηεο δηθήο ηνπ πφιεο αιιά θαη ησλ γεηηνληθψλ θαη θαηά πφζν ζα κπνξέζεη, ζε 

πεξίπησζε πνιέκνπ ε πφιε ηνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε. Γηα απηφ ην ιφγν ν 

ξήηνξαο πξέπεη λα κειεηήζεη ηελ έθβαζε ησλ πνιέκσλ πνπ έρνπλ ζπκβεί ζην 

παξειζφλ φρη κφλν απφ ηε δηθή ηνπ πφιε αιιά θαη ησλ γεηηνληθψλ, έηζη ψζηε λα 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαη λα ππνινγίζεη πνηεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη εθβάζεηο 

ησλ πνιέκσλ ζην κέιινλ. Γλσξίδνληαο ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο πφιεο ηνπ 

αιιά θαη ηηο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο ησλ ππφινηπσλ πφιεσλ ν ξήηνξαο έρεη ηελ 

γλψζε έηζη ψζηε λα ζπκβνπιεχζεη ηνπο πνιίηεο ηεο πφιεο ηνπ, πνην είλαη ζπλεηφ θαη 

ζπκθέξνλ λα πξάμνπλ. ρεηηθά κε ηελ άκπλα ηεο ρψξαο, ν ξήηνξαο είλαη απαξαίηεην 

λα γλσξίδεη πσο πξνζηαηεχεηαη ε πφιε αιιά θαη ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ηεο θξνπξάο 
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πνπ πξνζηαηεχεη ηε ρψξα. Δπηβάιιεηαη λα γλσξίδεη ηνπο ηφπνπο πνπ θξνπξνχληαη ζε 

πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεην λα απμεζεί ν αξηζκφο ηεο θξνπξάο φπνπ πξέπεη, 

είηε λα κεησζεί εθεί πνπ ζεσξείηαη ππεξβνιηθή ζε αξηζκφ, είηε πξέπεη λα κεηαηνπηζηεί 

ζε πην ζεκαληηθέο ζέζεηο πην αλαγθαίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πφιεο. Ο ξήηνξαο 

ζπκβνπιεχεη αλάινγα ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ, είηε γηα αχμεζε ηεο θξνπξάο ζε θάπνηα 

ζεκεία πνπ ζεσξεί αδχλακα είηε γηα κείσζε ζε ζεκεία πνπ είλαη θαιά νρπξσκέλα, 

γηα ηελ θαιχηεξε θχιαμε ηεο πφιεο απφ επηθείκελεο επηζέζεηο. Όζνλ αθνξά ηα 

ηξφθηκα, ν ξήηνξαο νθείιεη λα γλσξίδεη πνηα θαη πφζα απφ απηά είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ επηβίσζε θαη ζπληήξεζε ηεο πφιεο. Δπηπιένλ νθείιεη λα γλσξίδεη πνηα απφ απηά 

ε πφιε εηζάγεη θαη απφ απηά εμάγεη θαη ζε πνηνχο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη πνηα 

απφ απηά ηα πξντφληα ζα βνεζήζνπλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. Έρνληαο απηέο ηηο 

γλψζεηο κπνξεί λα ζπκβνπιεχζεη γηα θαιχηεξεο θαη πην ζπκθέξνπζεο ζπλαιιαγέο 

κεηαμχ ηεο πφιεο ηνπ θαη ησλ γεηηνληθψλ πφιεσλ. Όπνηνο ξήηνξαο επηιέμεη λα 

ζπκβνπιεχζεη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο επηβάιιεηαη λα έρεη γλψζε θαη λα έρεη 

κειεηήζεη ζρεηηθά κε φια ηα παξαπάλσ. Δθηφο απφ απηά φκσο πξέπεη λα έρεη γλψζε 

ηεο λνκνζεζίαο θαη φισλ ησλ πνιηηεπκάησλ πνπ ππάξρνπλ. Ο ξήηνξαο πξέπεη λα 

γλσξίδεη ηα πνιηηεχκαηα, ην ιφγν θαη ηηο αηηίεο πνπ απηά απνηπγράλνπλ έηζη ψζηε λα 

αλαγλσξίζεη ηα ιάζε πξηλ ζπκβνχλ μαλά ζηελ δηθή ηνπ πφιε. Όια ηα πνιηηεχκαηα κε 

εμαίξεζε ην “ηδαληθφ πνιίηεπκα” ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, θάπνηα ζηηγκή ζηελ 

πνξεία δηαιχνληαη. Γηα παξάδεηγκα ε δεκνθξαηία φηαλ θαηαξξέεη αληηθαζίζηαηαη, 

ζπλήζσο, ζηελ αξρή κε ηε νιηγαξρία. Ο Αξηζηνηέιεο ππνζηεξίδεη νηη ην ηδαληθφ 

πνιίηεπκα είλαη λα βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία ν θηιφζνθνο -βαζηιηάο. Γηα ηνλ 

Αξηζηνηέιε ν ηδαληθφο ζπλδπαζκφο γηα ην πνιίηεπκα είλαη ν εγέηεο ν νπνίνο ζα έρεη 

ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ γλψζε σο θηιφζνθνο γηα λα θπβεξλήζεη ηελ πφιε κε ζνθία 

θαη αξεηή. Ηδαληθφο εγέηεο, ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, ζεσξείηαη απηφο πνπ ζα 

λνηάδεηαη γηα ην ζπκθέξνλ ηεο πφιεο ηνπ θαη δελ ζα ηνλ δηαθζείξεη ε εμνπζία πνπ 

έρεη απνθηήζεη. Γηα λα ζπκβνπιεχζεη ζρεηηθά κε ην λνκνζεηηθφ έξγν ν ξήηνξαο 

νθείιεη λα γλσξίδεη φια ηα πνιηηεχκαηα θαη πνην πνιίηεπκα είλαη σο πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Δμεηάδνληαο θαη κειεηψληαο φια ηα 

πνιηηεχκαηα θαη ηα πεπξαγκέλα ηνπ παξειζφληνο ν ξήηνξαο κπνξεί λα 

επηρεηξεκαηνινγήζεη ππνζηεξίδνληαο πνηα πνιηηεχκαηα είλαη θαιχηεξα θαη γηα πνηέο 

θνηλσλίεο. Σν έξγν ηεο λνκνζεζίαο δελ απνηειεί φκσο κέξνο ηεο Ρεηνξηθήο ηέρλεο 

αιιά ηεο Πνιηηηθήο. Ο ξήηνξαο πάλσ ζε δεηήκαηα πνιηηηθήο δχλαηαη λα πξνηξέςεη ή 

λα απνηξέςεη γηα κηα απφθαζε, λα ζπκβνπιεχζεη ζχκθσλα κε ην ζπκθέξνλ ηεο 
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πφιεο κε ζθνπφ ηελ επδαηκνλία ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ηεο πφιεο ηνπ 

(ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Γ. ΓΔΧΡΓΟΤΛΖ, 1962). Ο πνιηηηθφο ξήηνξαο ζπκβνπιεχεη 

φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα ηεο λνκνζεζίαο ππνζηεξίδνληαο είηε πην απζηεξνχο είηε πην 

επέιηθηνπο λφκνπο. Ζ ξεηνξηθή πνπ αζθεί ν ξήηνξαο κπνξεί λα απνδεηρζεί βιαβεξή 

γηα ηελ πφιε αλ ρξεζηκνπνηεί ηα κέζα ηεο πεηζνχο γηα πξνζσπηθνχο ζθνπνχο. Ο 

Αξηζηνηέιεο αληηιήθζεθε απφ λσξίο νηη ε ξεηνξηθή κπνξνχζε λα απνδεηρζεί 

επηδήκηα ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ηελ ρξεζηκνπνηνχζε γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ 

φθεινο θαη φρη γηα ην ζπκθέξνλ ηεο πφιεο. Γηα ην ιφγν απηφ ν Αξηζηνηέιεο νξίδεη νηη 

ζσζηφο θαη ζνθφο ξήηνξαο ζεσξείηαη απηφο πνπ επηδηψθεη κέζα απφ ην ιφγν ηνπ ηελ 

επδαηκνλία θαη ην αγαζφ, ηελ δηθαηνζχλε θαη ηελ αξεηή. Ο ζπκβνπιεπηηθφο ιφγνο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ξήηνξα λα πξνηξέςεη ή λα απνηξέςεη απφ κηα πξάμε κε 

ζηφρν πάληα ην χςηζην αγαζφ, δειαδή ηελ επδαηκνλία ηεο πφιεο ηνπ θαη επνκέλσο 

θαη ηνπ ίδηνπ. Γηακνξθψλνληαο εζηθέο αμίεο κέζα ζηελ θνηλσλία, κέζα ζηελ πφιε, ν 

ξήηνξαο έρεη σο απφιπην ζηφρν λα θηάζεη ζην χςηζην αγαζφ , ηελ επδαηκνλία, ε 

νπνία πξνέξρεηαη κέζα απφ ηε δηακφξθσζε απηψλ ησλ εζηθψλ αμηψλ. Ζ επδαηκνλία 

είλαη ην κέγηζην αγαζφ φρη κφλν γηα ηνλ άλζξσπν αιιά θαη γηα νιφθιεξε ηελ πφιε. Ο 

ξήηνξαο κέζσ ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ ιφγνπ έρεη ζηφρν λα νδεγήζεη ηελ θνηλσλία ζηελ 

νπνία δεη, ηελ πφιε ηνπ, ζην ζπκθέξνλ, ζηελ επδαηκνλία, ζην απφιπην αγαζφ. 

    Ζ ζεκαζία ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ ιφγνπ ζηε Ρεηνξηθή ηνπ Αξηζηνηέιε Ο 

ζπκβνπιεπηηθφο ιφγνο, απφ ηηο απαξρέο ηεο χπαξμεο ηεο ξεηνξηθήο θαη ησλ ρσξηζκφ 

ηνπο ζηα ηξία ξεηνξηθά είδε, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ξήηνξεο ηεο πφιεο κε ζηφρν 

λα ζπκβνπιεχζνπλ ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα ηεο πφιεο απφ ηα πην κηθξά θαη 

αζήκαληα δεηήκαηα κέρξη ηα πην πεξίπινθα θαη δχζθνια. Ο Αξηζηνηέιεο κπνξνχζε 

λα αλαγλσξίζεη ηηο ππεξβνιέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ ιαλζαζκέλε 

θαη αλνξζφδνμε ρξήζε ηεο ηέρλεο ηεο ξεηνξηθήο αιιά παξφια απηά δελ αξλήζεθε λα 

πξνζζέζεη ηε δηδαζθαιία ηεο ξεηνξηθήο ζην πξφγξακκα ηεο ζρνιήο ηνπο, ηεο 

Πεξεπαηηθήο, θαζψο απνηεινχζε ην πην πνζεηφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ηεο επνρήο, 

θαη ζα κείσλε ηνλ αληαγσληζκφ ηεο ζρνιήο ηνπ απέλαληη ζε απηή ηνπ Ηζνθξάηε θαη 

ησλ ζνθηζηψλ. Ζ δηαθνξά ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ησλ ζνθηζηψλ ζηνηρεηνζεηείηαη ζην 

γεγνλφο νηη ππνζηήξηδαλ θαη δίδαζθαλ ηελ ηέρλε ηεο ξεηνξηθήο κε δηαθνξεηηθέο 

αξρέο θαη πξνυπνζέζεηο. Παξφιν πνπ ζησηθνί θηιφζνθνη, φπσο ν Δπίθηεηνο, 

θαζνξίδνπλ ηηο αξεηέο πνπ πξέπεη λα θαηέρεη ν ξήηνξαο γηα λα απνδερζεί ηθαλφο λα 

αζθήζεη ηελ ηέρλε ηεο ξεηνξηθήο, ε δηδαζθαιία ηεο ξεηνξηθήο θαη ε κεηάδνζε 
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γλψζεσλ ησλ ζνθηζηψλ γίλνληαλ ρσξίο λα ηνπο απαζρνιεί πσο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

αξγφηεξα απφ ηνπο καζεηέο ηνπο. Ζ ξεηνξηθή απνηειεί γλψζε κέζσ ηεο εκπεηξίαο 

ζχκθσλα κε ηνλ Πιάησλα. Ο ξήηνξαο, ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε έρεη γλψζεηο απφ 

ηε δηθή ηνπ πείξα θαη εκπεηξία αιιά καζαίλεη θαη απφ θαηαζηάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ 

ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ. Ο Αξηζηνηέιεο παξφια απηά δελ απνδέρεηαη ηελ ζνθηζηηθή 

ξεηνξεία, ε νπνία παξνπζηάδεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ θαηλνκεληθή αιήζεηα, ηελ πην 

πηζαλή αιήζεηα, είηε απηή ηζρχεη είηε φρη, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έλλνηα ηνπ εηθφηνο 

ηνπ ινγηθνχ επηρεηξήκαηνο. Ο Αξηζηνηέιεο ππνγξακκίδεη νηη ζε θνηλσλία ε νπνία 

ππαθνχεη ζηνπο λφκνπο ε ξεηνξηθή δελ έρεη ζέζε ζε απηήλ θαη εηδηθφηεξα ζηα 

δηθαζηήξηα φπνπ πξέπεη λα ιέγεηαη κφλν ε αιήζεηα, λα παξνπζηάδνληαη κφλν ηα 

γεγνλφηα θαη φρη λα ππνζηεξίδεηαη ην “εηθφο”. Ζ ξεηνξηθή επεξεάδεη ην αθξναηήξην 

σο πξνο ηελ απφθαζε πνπ πξφθεηηαη λα βγάιεη παξνπζηάδνληαο κηα πιεπξά ηεο 

αιήζεηαο. Ζ ζνθηζηηθή ξεηνξηθή ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην ζπκθέξνλ ηνπ ξήηνξα, 

είηε απηφο ζέιεη λα ζπκβνπιεχζεη σο πξνο ηελ πξνηξνπή ή απνηξνπή γηα έλα δήηεκα. 

Ζ θαθή ρξήζε ηεο ξεηνξηθήο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ δηαζηξέβισζε ηεο αιήζεηαο 

θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ άδηθνπ. Ο Αξηζηνηέιεο ππνζηεξίδεη νηη ε ζηάζε ησλ 

ζνθηζηψλ θαη ηνπ Ηζνθξάηε ζηεξείηαη επηζηεκνληθψλ βάζεσλ. Έξρεηαη ζε αληίζεζε 

κε ηε ζρνιή ηνπ Ηζνθξάηε θαη δίλεη επηρεηξήκαηα φρη κφλν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, 

αιιά φπσο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ ζηελ Αθαδεκία, θαη ζε 

πξαθηηθφ επίπεδν, νηη θαη ζηελ πξάμε ε ξεηνξηθή κπνξεί λα ζεκειησζεί κε 

επηζηεκνληθή βάζε. Ο Αξηζηνηέιεο είρε ηελ ηθαλφηεηα λα ρεηξίδεηαη ηνλ έληερλν 

ξεηνξηθφ ιφγν κε πεηζηηθφηεηα. Γηα ηε ζρνιή ηνπ ρξεζηκνπνίεζε δηαιφγνπο ηνπο 

νπνίνπο είρε ζπλζέζεη ν ίδηνο νη νπνίνη ζπλδχαζαλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία θαη 

πιενλεθηήκαηα ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο ηνπ Ηζνθξάηε αιιά θαη ηεο επηζηεκνληθφηεηαο 

ηνπ Πιάησλα(ΧΣΖΡΗΑ Α. ΣΡΗΑΝΣΑΡΖ, 2012). Ο Αξηζηνηέιεο ζπλδπάδεη ηελ 

Αλαιπηηθή θαη ηελ Πνιηηηθή επηζηήκε ζην ιφγν ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ην 

ζπκβνπιεπηηθφ ιφγν κε ινγηθά επηρεηξήκαηα ζηνλ πνιηηηθφ ηνπ ιφγν. Ο ξήηνξαο 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ ιφγν γηα λα ζπκβνπιεχζεη ζε δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ πφιε θαη ηε βησζηκφηεηά ηεο(ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Γ. ΓΔΧΡΓΟΤΛΖ, 

1962). Ο ζπκβνπιεπηηθφο ιφγνο ζηε ξεηνξηθή ηνπ Αξηζηνηέιε έρεη κεγάιε ζεκαζία 

θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ξήηνξα λα ζπκβνπιεχζεη ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα ηεο 

πφιεο. Σα δεηήκαηα απηά ζηα νπνία ζπκβνπιεχεη ν ξήηνξαο είλαη : ν πφιεκνο θαη ε 

εηξήλε, ηα εθφδηα θαη νη πξφζνδνη ηεο πφιεο, ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο, ηε 

λνκνζεζία θαη ε άκπλα ηεο πφιεο. Γηα λα κπνξέζεη ν ξήηνξαο λα ζπκβνπιεχζεη ζε 
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απηά ηα δεηήκαηα ηεο πφιεο πξέπεη λα έρεη γλψζε αλάινγα ην ζέκα ζην νπνίν 

πξφθεηηαη λα αλαθεξζεί. Δπηβάιιεηαη δειαδή λα έρεη γλψζε ηεο λνκνζεζίαο, φισλ 

ησλ πξνζφδσλ ηεο πφιεο θαη ηη αζθάιεηα παξέρεηαη ζε θάζε ζεκείν ηεο πφιεο, πφζα 

εθφδηα έρεη ε πφιε ζε πεξίπησζε αλάγθεο, απφ πνπ θαη πξνο ηα πνηέο πφιεηο γίλνληαη 

εηζαγσγέο θαη αληίζηνηρα εμαγσγέο, πνηνη είλαη νη ζχκκαρνη ηεο πφιεο, πνην ην 

πνιίηεπκα θαη πνην πνιίηεπκα ζπκθέξεη ηελ πφιε, έηζη ψζηε λα ζπκβνπιεχζεη γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο ή ηελ θήξπμε πνιέκνπ ή θαη λα θάλεη πξνβιέςεηο ζε 

πεξίπησζε επηθείκελσλ πνιέκσλ κε βάζε ηηο αδπλακίεο θαη ηηο δπλάκεηο πνπ έρεη ε 

πφιε ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο πνπ έρνπλ νη ερζξηθέο πφιεηο. 

Γλσξίδνληαο πνηα είλαη ε άκπλα ηεο πφιεο ζπκβνπιεχεη ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη 

λα απμεζεί ή λα κεησζεί ην κέγεζνο ηεο άκπλαο ή λα κεηαθεξζεί ε θξνπξά ζε θάπνην 

άιιν ζεκείν ηεο πφιεο ην νπνίν ζεσξείηαη πην αδχλακν. Έρνληαο γλψζε ησλ 

πξντφλησλ εηζάγεη θαη εμάγεη ε πφιε κπνξεί λα ζπκβνπιεχζεη ζε πεξίπησζε πνπ 

ππάξρεη θάπνηα αλάγθε. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηα εθφδηα νθείιεη λα ζπκβνπιεχζεη, 

αλ ρξεηάδεηαη γηα ηελ αχμεζε ή ηελ κείσζε ησλ εθνδίσλ ηεο πφιεο, έηζη λα κεησζνχλ 

ηα αιφγηζηα έμνδα ηεο πφιεο θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηνλ πινχην απηφ φπσο θξίλεη 

απαξαίηεην γηα ην ζπκθέξνλ ηεο πφιεο. Ο θηιφζνθνο επηβάιιεηαη λα γλσξίδεη φια ηα 

πνιηηεχκαηα θαη πνην είλαη ην θαηαιιειφηεξα πνιίηεπκα γηα ηελ πφιε ηνπ, αλ θαη γηα 

ηνλ Αξηζηνηέιε ππάξρεη κφλν έλα “ηδαληθφ πνιίηεπκα”, απηφ ηνπ θηιφζνθνπ-

βαζηιέα, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν ηδαληθφο εγέηεο είλαη απηφο πνπ θαηέρεη ηηο γλψζεηο, 

ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αξεηή ελφο θηινζφθνπ, πξάγκα πνπ δελ ηνλ αθήλεη λα 

δηαθζαξεί απφ ηελ εμνπζία φπσο νη πεξηζζφηεξνη κνλάξρεο. Ο θηιφζνθνο νθείιεη λα 

γλσξίδεη ην θαηάιιειν πνιίηεπκα γηα ηελ πφιε ηνπ είηε απηφ ην πνιίηεπκα είλαη ε 

δεκνθξαηία είηε ε βαζηιεία, είηε ε νιηγαξρία είηε ε ηπξαλλία, είηε ε αξηζηνθξαηία, ηα 

νπνία ν Αξηζηνηέιεο νλνκάδεη παξεκβαηηθά πνιηηεχκαηα, κε ζθνπφ πάληα ην 

ζπκθέξνλ ηεο πφιεο ηνπ. Ο ζπκβνπιεπηηθφο ιφγνο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ξήηνξα 

γηα λα ζπκβνπιεχζεη γηα ηελ επδαηκνλία θαη ην ζπκθέξνλ ηεο πφιεο. Σν ζπκθέξνλ 

ηεο πφιε ζπκπίπηεη κε ην αγαζφ, εθείλν δειαδή πνπ νη άλζξσπνη πξνηηκνχλ γηα ηελ 

ίδηα ηνπ ηελ αμία, ην νπνίν πξνζδνθεί ν άλζξσπνο θαη ν ξήηνξαο γηα λα απνθηήζεη ην 

χςηζην αγαζφ, ηελ επδαηκνλία. Σα αγαζά απηά φπσο ε δηθαηνζχλε, ε θηιία, ε 

επδαηκνλία, ε αλδξεία, ν πινχηνο απνηεινχλ ηα ζεκαληηθφηεξα αγαζά ηα νπνία 

κπνξεί λα απνθηήζεη έλαο άλζξσπνο (ΧΣΖΡΗΑ Α. ΣΡΗΑΝΣΑΡΖ, 2012). χκθσλα 

κε ηνλ Αξηζηνηέιε αιιά θαη ηνλ Δπίθηεην ν ξήηνξαο γηα λα θάλεη άζθεζε ηεο 

ξεηνξηθήο επηβάιιεηαη λα είλαη αξεηφο θαη λα έρεη ζθνπφ λα θαηαδείμεη κε ην ιφγν 
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ηνπ ηελ αιήζεηα. χκθσλα κε ηε δηδαζθαιία ηνπ Αξηζηνηέιε, ε νπνία έρεη δερζεί 

επηξξνέο απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ Δπίθηεηνπ, ζπλδέεη ηνλ θαιφ ξήηνξα κε ην ζνθφ ν 

νπνίνο θαηέρεη ηηο ηδηφηεηεο ηεο αξεηήο θαη ηεο επδαηκνλίαο. Ο θαιφο ξήηνξαο 

επηβάιιεηαη λα είλαη αξεηφο θαη λα γλσξίδεη φια ηα είδε ηεο ςπρήο θαη πνηνη 

άλζξσπνη αληηζηνηρνχλ ζην θαζέλα απφ απηά. Ο ξήηνξαο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε 

ηνπ ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο έρεη απνθαζίζεη λα αγνξεχζεη, έηζη 

ψζηε ην αθξναηήξην λα έρεη ζεηηθή άπνςε απέλαληη ζηελ αγφξεπζή ηνπ. Ο ξήηνξαο 

επηβάιιεηαη λα γλσξίδεη πνηα είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα αλαθεξζεί ζην ιφγν 

ηνπ γηα ηελ ζσζηή ή ιάζνο απφθαζε πνπ, ζχκθσλα κε απηφλ, ζα έπξεπε λα πάξεη ε 

πφιε. Δπηπιένλ ν ξήηνξαο εμεηάδεη ηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ αθξναηεξίνπ ηνπ θαη 

αλάινγα κε απηή ρξεζηκνπνηεί ηα κέζα ηεο πεηζνχο, δειαδή ηα επηρεηξήκαηα, ηα 

ελζπκήκαηα, ηηο απνδείμεηο θαη ηα παξαδείγκαηα γηα λα ζπκβνπιεχζεη γηα ηα 

δεηήκαηα ηεο πφιεο. Ο ζσζηφο ξήηνξαο θαη θηιφζνθνο δελ επαηλεί νχηε θαηαθξίλεη 

πξάμεηο θαη απνθάζεηο αιιά αληίζεηα παξνπζηάδεη γεγνλφηα θαη παξνπζηάδεη κφλν 

ηελ αιήζεηα θαη λα ιεηηνπξγεί θαη λα πξάηηεη πάληα γηα ην φθεινο θαη ην ζπκθέξνλ 

ηεο πφιεο ηνπ. Ο ζπκβνπιεπηηθφο ιφγνο δίλεη ζην ξήηνξα ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκβνπιεχεη πξνηξεπηηθά ή απνηξεπηηθά ην αθξναηήξηφ ηνπ, είηε απηφ είλαη ε 

Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ είηε ε αγνξά, γηα ηηο απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη ζρεηηθά κε 

δεηήκαηα ηεο πφιεο γηα ηα νπνία επηβάιιεηαη λα έρεη θαιή γλψζε είηε απηφ είλαη ε 

λνκνζεζία, είηε είλαη ην δήηεκα ηεο εηξήλεο θαη ηνπ πνιέκνπ, είηε είλαη ην δήηεκα 

ηεο άκπλαο, είηε είλαη ην δήηεκα ησλ εθνδίσλ ηεο πφιεο θαη ησλ πξνζφδσλ. Ο 

ξήηνξαο κέζσ ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ ιφγνπ πξνζπαζεί λα επεξεάζεη ηελ απφθαζε 

αθξναηεξίνπ ηνπ γηα κηα κειινληηθή απφθαζε. Ο ζπκβνπιεπηηθφο ιφγνο δελ κπνξεί 

λα επεξεάζεη παξειζνληηθέο απνθάζεηο ή πξάμεηο νη νπνίεο έρνπλ ήδε γίλεη. Απφ ηε 

δεκηνπξγία ηεο ε ξεηνξηθή έδσζε ηε δπλαηφηεηα κέζσ ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ ιφγνπ 

ζηνπο πνιηηηθνχο αλζξψπνπο λα απεπζχλνληαη ζε δεηήκαηα ηε πφιεο θαη λα 

ζπκβνπιεχνπλ σο πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο πφιεο ηνπο κε ζηφρν ην χςηζην αγαζφ, 

δειαδή ηελ επδαηκνλία(ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Γ. ΓΔΧΡΓΟΤΛΖ, 1962). 

Ρητορική και Εκπαίδευςη 

   ήκεξα ε ξεηνξηθή είλαη λφκηκν αληηθείκελν έξεπλαο, ηφζν απφ κφλε ηεο θαη ράξηλ 

εαπηήο φζν θαη ζε ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε ηε θηινζνθία, κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ 

πνιηηηθή επηζηήκε, κε ηηο επηζηήκεο ηεο επηθνηλσλίαο. Δηνχην είλαη θάηη πνπ 

ρξεηάδεηαη λα εηπσζεί γηαηί είλαη θάηη ην θαηλνχξην: ε ξεηνξηθή επαλέξρεηαη σο έλα 
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απφ ηα θέληξα ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηηο επηζηήκεο ηνπ αλζξψπνπ κεηά απφ καθξά 

πεξίνδν εγθαηάιεηςεο. Ζ «αλαγέλλεζε» απηή μεθίλεζε πξηλ απφ κεξηθέο δεθαεηίεο, 

θαηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 20νχ αηψλα, θαη είλαη αθφκα ελ εμειίμεη. ην λέν απηφ 

ηνπίν ησλ ζπνπδψλ ε Ρεηνξηθή ηνπ Αξηζηνηέιε δελ ινγίδεηαη ζαλ έλαο καθξηλφο 

πξφγνλνο θάπνηαο ζεσξίαο, αληίζεηα ηεο αλαγλσξίδεηαη εδψ κηα ζέζε θεληξηθή· ε 

Ρεηνξηθή δηδάζθεη θαη ζήκεξα. Δηνχηε ε πξαγκαηηθή επηθαηξφηεηα ηεο Ρεηνξηθήο 

δελ ζεκαίλεη σζηφζν πσο ην βηβιίν απηφ δηαβάδεηαη ζαλ λα γξάθηεθε κφιηο ρηεο ή 

ζαλ έλα βηβιίν πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ηνλ ρξφλν ηνπ.  

   Ζ Ρεηνξηθή ήηαλ δηδαθηηθφ βνήζεκα θαη καδί εγρεηξίδην, βηβιίν νδεγηψλ γηα ηνλ 

λέν ξήηνξα. ηελ Αζήλα ηνπ 4νπ αηψλα π.Υ. ν ξεηνξνδηδάζθαινο πξνεηνηκάδεη ηνπο 

καζεηέο ηνπ έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαβνχιεπζε ηεο 

Δθθιεζίαο ηνπ Γήκνπ, ή/θαη γηα λα κπνξνχλ λα ζπληάζζνπλ ιφγνπο γηα ηα 

δηθαζηήξηα. Οη ζεζκνί απηνί θαη νη πξαθηηθέο ηνπο δηαθέξνπλ πνιχ απφ ηα ησξηλά 

δηθά καο αληίζηνηρα. Μαδί δηαθέξεη θαη ε ηδέα πνπ έρνπκε γηα ηελ αμία θαη ηε ζέζε 

ηεο ξεηνξηθήο, ε νπνία ζηελ Αζήλα ηνπ 5νπ θαη ηνπ 4νπ αηψλα δελ είλαη έλα ζηνηρείν 

δεπηεξεχνλ ή δηαθνζκεηηθφ, αιιά ην θαηεμνρήλ νπζηψδεο ζηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο 

ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ θαη ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο. 

  ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ηνπ, ν φξνο ξεηνξηθή, φηαλ δελ είλαη απιφ ζπλψλπκν ηνπ 

ζηνκθψδνπο, απαηεινχ ή θελνχ ιφγνπ (πνπ είλαη θαη ε ζπλεζέζηεξή ηνπ ζεκαζία), 

αλαθέξεηαη ζηελ «ηέρλε ελφο νκηιεηή λα θπξηαξρεί ζηε ζθέςε θαη ζηελ ςπρή ησλ 

άιισλ κε ηνλ ιφγν», δειαδή λα πείζεη ράξε ζην φηη κηιάεη σξαία θαη ρξεζηκνπνηεί ηα 

θαηάιιεια ηερλάζκαηα. Γελ είλαη απηή ε ξεηνξηθή πνπ μέξεη ν Αξηζηνηέιεο: κηθξφ 

κφλν κέξνο ηνπ βηβιίνπ ηνπ θαηαιακβάλνπλ νη νδεγίεο γηα ην πψο λα κηιάεη θαλείο 

σξαία, θαη απηέο δελ έρνπλ γηα ηε Ρεηνξηθή πξσηεχνπζα ζεκαζία, ελψ ιίγα είλαη 

εθείλα ηα ζεκεία φπνπ πξνηείλεηαη θάηη πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ηέρλαζκα. 

Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη πσο ν νκηιεηήο γηα ηνλ νπνίν γξάθηεθε ην βηβιίν απηφ δελ 

ζέιεη λα κηιάεη σξαία ή/θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηερλάζκαηα. Όκσο ζχκθσλα κε ηελ 

ηεξάξρεζε πνπ θάλεη ε Ρεηνξηθή, εηνχην δελ ζα είλαη ην πξψην, ή ην θπξηφηεξν, πνπ 

ρξεηάδεηαη λα ζθεθηεί φηαλ ζπληάζζεη ηνλ ξεηνξηθφ ηνπ ιφγν. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

πσο αθφκα θαη απηφλ ηνλ ζθνπφ ηεο ξεηνξηθήο πνπ είλαη ε πεηζψ ν Αξηζηνηέιεο 

απνθεχγεη λα ηνλ εληάμεη ζηνλ νξηζκφ ηεο ηέρλεο. 
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    Ο νξηζκφο αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζην Έξγνλ ηεο ηέρλεο. Σελ έλλνηα ηνπ έξγνπ 

ν Αξηζηνηέιεο ηελ εηζάγεη ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηνλ ζθνπφ· έξγνλ ηεο ηέρλεο δελ 

είλαη ην λα πείζεη, αιιά ην λα εμαζθαιίζεη πσο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ιφγνπ καο 

έρνπκε ιάβεη ππφςε φιεο ηηο δηαζέζηκεο δπλαηφηεηεο πεηζνχο. Πξνθαλψο, απηφ δελ 

ζεκαίλεη πσο ν νκηιεηήο ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ε Ρεηνξηθή δελ ζέιεη λα πείζεη. 

Όκσο ην πξψην θαη θχξην πνπ ρξεηάδεηαη λα ζθεθηεί, φηαλ ζπληάζζεη ηνλ ιφγν ηνπ, 

είλαη ην λα κελ έρεη παξαιείςεη ηίπνηε, ην λα είλαη πιήξεο ε δηεξεχλεζε ησλ 

ελδερφκελσλ κέζσλ ηεο πεηζνχο πνπ καο πξνζθέξεη ε ηέρλε: ε πιεξφηεηα ηεο 

δηεξεχλεζεο είλαη πνπ ηνλ θάλεη πξαγκαηηθφ ηερλίηε, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

επίηεπμε ηεο πεηζνχο αθνινπζεί. Μνηάδεη ινηπφλ λα έρεη δηαθνξεηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο, απφ εθείλεο πνπ ζήκεξα αλαγλσξίδνπκε ζηε ξεηνξηθή, ε ηέρλε ηνπ 

Αξηζηνηέιε·  

   Γηα ηε δηθή καο, δειαδή γηα ηελ επηθξαηνχζα ζηε λεσηεξηθή επνρή, έλλνηα ηεο 

επηζηεκνληθήο κεζφδνπ κηα ηέηνηα αμίσζε είλαη αθαηαλφεηε: ε κέζνδνο, φπσο ηελ 

ελλννχκε ζήκεξα, ζπλίζηαηαη ζε θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο. Οη 

θαλφλεο απηνί απνβιέπνπλ ζην λα θαηά ζθαιίζνπλ ηελ εγθπξφηεηα ηεο γλψζεο 

ειέγρνληαο έλα πξνο έλα ηα βήκαηά ηεο. Δίλαη θαλφλεο θνηλνί γηα φιεο ηηο επηζηήκεο, 

επνκέλσο δηαηππψλνληαη κε φξνπο φκνηνπο κε απηνχο ηεο ηππηθήο ινγηθήο, είλαη 

δειαδή θαλφλεο δεζκεπηηθνί σο πξνο ηε κνξθή θαη φρη σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο 

γλψζεο. ε απηή ηελ θπξίαξρε θαηά ηε λεσηεξηθφηεηα εθδνρή ηεο, ε κέζνδνο 

πξνεγείηαη ηεο επηζηήκεο, ηελ νπνία δηέπεη σο πξνυπφζεζή ηεο: γηα λα έρνπκε 

επηζηήκε, ρξεηάδεηαη πξψηα λα έρνπκε κία, ή ηε, κέζνδν. Όκσο ε κέζνδνο ηεο ηέρλεο 

φπσο ηελ ελλνεί ν Αξηζηνηέιεο, ζηε ξεηνξηθή θαη ζηα Σνπηθά, έρεη πνιχ δηαθνξεηηθά 

γλσξίζκαηα. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο εδψ ε κέζνδνο δελ είλαη θάηη ην 

μερσξηζηφ πνπ πξνεγείηαη ηεο ηέρλεο. Έηζη, ζηα Σνπηθά ε δηαηχπσζε κηαο κεζφδνπ 

είλαη ε πξφζεζηο ηεο πξαγκαηείαο, δειαδή ηεο εξγαζίαο πνπ μεθηλάεη κε ην βηβιίν 

απηφ. 

   Σν φηη είλαη ε κέζνδνο πξφζεζε ζεκαίλεη πσο δελ είλαη απιψο πξνυπφζεζε, δελ 

είλαη δειαδή θάπνηνη θαλφλεο πνπ ζα πξέπεη ήδε λα δηαζέηεη θαλείο γηα λα ηνπο 

ρξεζηκνπνηήζεη ζηε ζχληαμε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ηέρλεο, αιιά ε ηέρλε ίδηα, εθφζνλ ε 

εθπιήξσζε ηεο πξφζεζεο απηήο, ε νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο, είλαη ε ζχληαμε ηνπ 

βηβιίνπ ησλ Σνπηθψλ ή, αιιηψο, ν ζρεκαηηζκφο, ε δεκηνπξγία ηεο δηαιεθηηθήο 

ηέρλεο. Ζ κέζνδνο, ή ε ηθαλφηεο (δχλακηο), ηνπ λα επηρεηξεκαηνινγείο ζρεηηθά κε 
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φπνην πξφβιεκα ηεζεί ζηεξηδφκελνο ζηηο θνηλψο απνδεθηέο απφςεηο είλαη ε ίδηα ε 

δηαιεθηηθή. 

   Ζ αξηζηνηειηθή «κέζνδνο» (ηεο ηέρλεο) δελ έρεη ινηπφλ ην λφεκα πνπ δίλνπκε 

ζήκεξα ζηνλ φξν φηαλ κηιάκε γηα ηε «κέζνδν» (ηεο επηζηήκεο). Χζηφζν, ζε θάπνηεο 

αμηνζεκείσηεο πεξηπηψζεηο, αθφκε θαη ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχκε απηφλ ηνλ φξν κε 

ηξφπνλ αλάινγν πξνο ηνλ αξηζηνηειηθφ, φπσο ι.ρ. φηαλ απνθαινχκε έλα ηερληθφ 

εγρεηξίδην κηαο ηέρλεο ή δξαζηεξηφηεηαο: ηε «κέζνδφ» ηεο. Ζ αλαινγία εηνχηε δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηε ρξήζε ηνπ φξνπ κέζνδνο 

   Ζ δνκή θαη ε ρξήζε ελφο ησξηλνχ ηερληθνχ εγρεηξηδίνπ έρεη πνιιά θνηλά ζηνηρεία 

κε ηε δνκή θαη ηε ρξήζε ησλ αξηζηνηειηθψλ ηερλψλ ηεο ξεηνξηθήο θαη ηεο 

δηαιεθηηθήο. Αο ζθεθηνχκε ι.ρ. έλα εγρεηξίδην γηα ηελ αλάκεημε ησλ ρξσκάησλ πνπ 

καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε φπνηαλ απφρξσζε ζέινπκε: απηφ ζεκαίλεη πσο έλα 

ηέηνην εγρεηξίδην δηαζέηεη, κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν, επίγλσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ρξσκαηηθψλ δπλαηνηήησλ, φπσο ε ξεηνξηθή ηέρλε (ζέιεη λα) έρεη επίγλσζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ θαη επηρεηξεκάησλ. Ζ «κέζνδνο αλάκεημεο 

ησλ ρξσκάησλ» πεξηιακβάλεη έλα δεηγκαηνιφγην απνρξψζεσλ, καδί κε ηα νλφκαηά 

ηνπο, ε νπνία επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο απφρξσζεο πνπ ζέιεη θαλείο λα πεηχρεη ή 

λα κεηαζρεκαηίζεη· αλάινγα, φπσο είδακε, ε ξεηνξηθή ηέρλε πεξηιακβάλεη 

θαηαιφγνπο επηρεηξεκάησλ, νη νπνίνη επηηξέπνπλ ηελ αλαγλψξηζε, ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ή ηελ αλαζθεπή ηνπ θαζελφο απφ απηά. Οη απνρξψζεηο είλαη 

ακέηξεηεο, νη ζειίδεο ηεο «κεζφδνπ ησλ ρξσκάησλ» κεηξεκέλεο: έηζη νη νδεγίεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζ‟ απηήλ έρνπλ θαη ελδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Ξεθηλψληαο θαλείο απφ απηέο, 

θαη πξνεθηείλνληάο ηεο αλαινγηθά, κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

ακέηξεηεο παξαιιαγέο. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλδπαζηηθέο δπλαηφηεηεο 

πνπ πξνζθέξεη ε κέζνδνο, κπνξεί θαλείο λα επηλνήζεη θαη λα ζρεκαηίζεη απνρξψζεηο 

ηηο νπνίεο, δίρσο απηήλ δελ ζα κπνξνχζε εχθνια λα θαληαζηεί. Σν αλάινγν ηζρχεη 

θαη γηα ηε ξεηνξηθή. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαηαιφγνπο ηεο 

ξεηνξηθήο(θαη ηεο δηαιεθηηθήο) δελ είλαη, φπσο είδακε, θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

επηρεηξήκαηα πνπ έρνπλ δηαηππσζεί: είλαη ππνηππψζεηο, δειαδή ηχπνη επηρεηξήκαηνο, 

πνπ ν θαζέλαο απφ απηνχο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηαηχπσζε πνιιψλ 

επηκέξνπο επηρεηξεκάησλ. Έηζη, ν ηχπνο επηρεηξήκαηνο «ηνπ αγαζνχ» πνπ είδακε πην 

πάλσ (φ,ηη ζπληειεί ζηε δηαηήξεζε ελφο αγαζνχ, είλαη θαη ην ίδην αγαζφ) κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη ι.ρ. ηφζν κηα πξφηαζε γηα ηελ θαηαζθεπή νρπξσκαηηθψλ έξγσλ φζν θαη 
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κηα πξφηαζε γηα ηε δηάζσζε ηεο (θνξνδνηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο) Μπηηιήλεο. Καη εδψ 

ινηπφλ, ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαηαιφγνπο κπνξνχλ λα ρξεζηκέςνπλ γηα 

λα θαηαζθεπάζνπκε νπνηνδήπνηε απφ ηα ακέηξεηα επηρεηξήκαηα είλαη δπλαηφλ λα 

δηαηππσζνχλ ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηθνχ (ή ηνπ δηθαληθνχ ή ηνπ επηδεηθηηθνχ) ιφγνπ. 

Ηζρχεη αθφκα θαη ην φηη ν αθεξεκέλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα επηρεηξήκαηα (νη 

«ηχπνη» ηνπο) είλαη δηαηππσκέλα ζηνπο θαηαιφγνπο επηηξέπεη παξαιιειηζκνχο θαη 

ζπλδπαζκνχο κεηαμχ ηνπο, πνπ αιιηψο δελ ζα ήηαλ δπλαηνί: φπσο θαη ε «κέζνδνο 

ησλ ρξσκάησλ», ε ξεηνξηθή, σο κέζνδνο ή ηέρλε, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

επηρεηξήκαηα θαη ζπλδπαζκνχο επηρεηξεκάησλ, πνπ δίρσο απηήλ ζα ήηαλ δχζθνιν, ή 

ίζσο θαη αδχλαηνλ, λα επηλνήζεη θαλείο. 

Η «ρητορική εκδοχή» τησ Αναγνωςτικήσ Θεωρίασ  

   Ζ «ξεηνξηθή εθδνρή», ε κία απφ ηηο έμη εθδνρέο ηεο Αλαγλσζηηθήο Θεσξίαο, 

ζχκθσλα κε ηε Susan Suleiman, πεξηγξάθεη ηελ αλάγλσζε σο επηθνηλσληαθή 

δηαδηθαζία (Suleiman, 1980:6-7). Ζ επηθνηλσληαθή απηή δηαδηθαζία παίξλεη δηάθνξεο 

κνξθέο αλάινγα κε ηνλ εθάζηνηε εθπξφζσπφ ηεο. Πην αλαιπηηθά, ν Roman Jakobson 

πξνηείλεη έλα κνληέιν γισζζηθήο επηθνηλσλίαο, ζεσξψληαο φηη ην ινγνηερληθφ έξγν 

ζπληζηά έλα κήλπκα πνπ ζηέιλεηαη απφ ηνλ πνκπφ ζην δέθηε. Ο Jakobson νξίδεη ην 

ζπγγξαθέα ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ σο απνζηνιέα/πνκπφ, ελψ ηνλ αλαγλψζηε ηνπ 

έξγνπ σο δέθηε (Suleiman, 1980:7-8). Ο Paul de Man επηδηψθεη ηελ επηθνηλσληαθή 

δηαδηθαζία ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ κε ηνλ αλαγλψζηε κέζα απφ ηε ρξήζε 

ξεηνξηθψλ ηξφπσλ, ελψ ν Wayne Booth, ν ππνδεηγκαηηθφηεξνο, ίζσο, εθπξφζσπνο 

ηεο «ξεηνξηθήο εθδνρήο» (Suleiman, 1980:8), πεξηγξάθεη ηελ αλάγλσζε σο 

επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία αλάκεζα ζην ζπγγξαθέα θαη ζηνλ αλαγλψζηε, 

δεκηνπξγψληαο, σζηφζν, ηελ έλλνηα ηνπ ππνλννχκελνπ ζπγγξαθέα θαη ηελ έλλνηα 

ηνπ ππνλννχκελνπ αλαγλψζηε. Υξεηάδεηαη, βέβαηα, λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε 

«ξεηνξηθή εθδνρή» ελδηαθέξεηαη γηα «ην εζηθφ θαη ην ηδενινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ 

κελχκαηνο» (Suleiman, 1980:8). Δλδηαθέξεηαη, κε άιια ιφγηα, λα καο θαλεξψζεη 

πνηεο είλαη νη εζηθέο αξρέο θαη πνηεο νη ηδέεο πνπ αλαδχνληαη απφ ηα λνήκαηα πνπ 

ππάξρνπλ κέζα ζην θείκελν, δειαδή ηη δειψλνπλ ηα λνήκαηα (Suleiman, 1980:8). Ζ 

«ξεηνξηθή εθδνρή» ηεο Αλαγλσζηηθήο Θεσξίαο εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηηο 

ζπλέπεηεο ηνπ κελχκαηνο, δειαδή επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν ζπγγξαθέαο θσδηθνπνηεί ην κήλπκα γηα 

ράξε ηνπ αλαγλψζηε αιιά θαη ηη ζεκαίλεη απηφ γηα ηνλ ίδην ηνλ αλαγλψζηε 
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(Μειεληθηψηνπ, 2008:16). Καηά ηελ πξαγκάησζε, ινηπφλ, ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ ν 

αλαγλψζηεο βηψλεη κηα επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία. Απηή είλαη, άιισζηε, ε βαζηθή 

ζέζε πνπ δηέπεη ηε «ξεηνξηθή εθδνρή», φηη αληηκεησπίδεη ην ινγνηερληθφ έξγν σο 

«κνξθή επηθνηλσλίαο» (Σδηφβαο, 2003:235). 

Η δημοκρατική άςκηςη των καθηκόντων τησ ςχολικήσ ηγεςίασ  

   Γηα ρψξεο κε δεκνθξαηηθά πνιηηεχκαηα φπσο είλαη ε Διιάδα ηα πιενλεθηήκαηα 

ηεο δηαζχλδεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο κε ηε δεκνθξαηία είλαη πξνθαλή ηφζν ζε 

αηνκηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Ζ δεκνθξαηία ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

θαηαθηάηαη κέζα απφ θαζεκεξηλφ αγψλα θαη δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη πξνθαλήο θαη 

δεδνκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ. Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Westheimer θαη Kahne (2003), ε 

δεκνθξαηία δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη απηνξξπζκηδφκελε. Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηνλ 

ξφιν ηνπ δηεπζπληή ζρνιείνπ ζην ζχγρξνλν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν είλαη 

πνιππνιηηηζκηθφ, αληαγσληζηηθφ θαη ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο πξνάζπηζεο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, απηφο θαζίζηαηαη πην πεξίπινθνο απφ πνηέ θαη απνηειεί πεδίν ηεο 

ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. Ζ άζθεζε δεκνθξαηηθήο εγεζίαο ζην ζρνιηθφ 

πιαίζην απνηειεί βαζηθφ θαζήθνλ ηνπ δηεπζπληή, θάηη πνπ δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν. 

πρλά αληηιακβαλφκαζηε φηη ηα ζρνιεία απνκαθξχλνληαη απφ ην βαζηθφ ηνπο ζθνπφ 

πνπ είλαη ε εθπαίδεπζε κειινληηθψλ πνιηηψλ πνπ ζα δνπλ ζε έλα δεκνθξαηηθφ 

πνιίηεπκα. Ο ζεβαζκφο αξρψλ φπσο ε ππεπζπλφηεηα, ε ηζφηεηα, ε δηαθνξεηηθφηεηα 

ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ απφςεσλ – ειεπζεξηψλ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο δεκνθξαηίαο. Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν δελ 

έδσζε πνηέ ζηελ κέρξη ζήκεξα κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε 

ζρνιηθή δηεχζπλζε ζηε δηαζθάιηζε κηαο πγηνχο δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο (Goldring 

& Greenfield, 2002). Πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη θαλείο ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε 

δεκνθξαηηθή ζρνιηθή εγεζία πξέπεη λα δηεξεπλήζεη νξηζκέλεο βαζηθέο ζεσξεηηθέο 

δεκνθξαηηθέο αξρέο ζην εθάζηνηε πνιηηηζκηθφ – θνηλσληθφ πιαίζην, ηηο ζρεηηθέο 

εζηθέο πξνεθηάζεηο θαη ελ ζπλερεία λα εκβαζχλεη ζε έλλνηεο φπσο: αληαπφδνζε, 

ηζφηεηα θαη ζεβαζκφο θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ ζην πιαίζην ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Βαςικζσ δημοκρατικζσ ζννοιεσ ςτο ςχολικό περιβάλλον  

    Σν δήηεκα ηεο δεκνθξαηηθήο ζρνιηθήο εγεζίαο ηίζεηαη δηαρξνληθά ζηελ ηζηνξία 

ηεο παηδαγσγηθήο έξεπλαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Θεσξεηηθνί θαη εξεπλεηέο ηνπ ρψξνπ 

έρνπλ αλαθεξζεί ζε απηφ πνιιέο θνξέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ ζεσξία γλψζεο 
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ηνπ Dewey, ν νπνίνο ππνζηήξηδε φηη ε παξαγσγή γλψζεο είλαη κία θνηλσληθή 

δηαδηθαζία ε νπνία επηηξέπεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

δεκνθξαηηθήο θνηλσληθήο επθπΐαο (Westbrook, 1991). ην πιαίζην κηαο εζηθά 

δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο ην άηνκν κπνξεί λα επηηχρεη ηελ πςειφηεξε αλζξψπηλε 

νινθιήξσζε. Ο πξαγκαηηζκφο ηνπ Dewey απνηέιεζε ηε βάζε θαη ελζσκαηψζεθε 

ζηελ ζεσξία δεκνθξαηηθήο εγεζίαο πνπ αλέπηπμε ν Starratt (2001), ν νπνίνο 

ππνζηεξίδεη φηη νη άλζξσπνη είλαη εγγελψο θνηλσληθά φληα θαη φηη ν δεκνθξαηηθφο 

βίνο απνηειεί κηα κνξθή εζηθήο εγεζίαο πνπ απαηηεί πνιηηηθή αξεηή θαη δξάζε πξνο 

φθεινο ησλ άιισλ αθφκε θαη αλ ρξεηαζηεί λα παξαγθσληζηνχλ ηα εθάζηνηε 

πξνζσπηθά νθέιε. Ο Starratt δίλεη έκθαζε ζηελ ηδέα ηεο κεηαηξνπήο ησλ ζρνιείσλ 

ζε δεκνθξαηηθνχο κηθξφθνζκνπο θαη ζεσξεί φηη απηφ πξέπεη λα απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα γηα θάζε ζρνιηθφ δηεπζπληή. Ζ επηθέληξσζε ζηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα θαη ε αλάπηπμε ηεο εζηθήο δηάζηαζεο ηεο δεκνθξαηηθήο εγεζίαο είλαη νη 

βαζηθνί ζηφρνη πνπ πξέπεη λα ζέηεη ν δηεπζπληήο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

υμπεράςματα 
     Θεσξνχκε φηη ε εζηίαζε ζηε κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο ζηελ ξεηνξηθή ησλ 

γισζζηθψλ κεζνδνινγηθψλ ζηξαηεγηθψλ απνηειεί ζεκαληηθφ θεθάιαην κειέηεο ηεο 

δηδαθηηθήο ηεο γιψζζαο σο δεχηεξεο ,(Skinner 1966). Γηα ηελ νηθνλνκία ηεο 

ζπδήηεζεο ζηελ καζεηεία ηνπ ξήηνξα αξθνχκαζηε ζηελ παξαηήξεζε φηη ε κεηαθνξά 

παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηνλ ξεηνξηθφ ιφγν. Ο ξήηνξαο ην γλσξίδεη απηφ θαη ηηο 
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κεηαθνξέο ηηο ρξεζηκνπνηεί ζπρλά. χκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζε νκάδεο ξεηνξηθήο 

γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο πξνθχπηεη φηη ν 

εθπαηδεπφκελνο ξήηνξαο αλ ζέιεη λα πεη εγθσκηαζηηθά ιφγηα γηα θάπνηνλ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηε θαιχηεξε κεηαθνξά, αλ φκσο ζέιεη λα ςέμεη, λα θαηεγνξήζεη ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη αξλεηηθέο εξκελείεο ζηεξεφηππσλ ή κεηαθνξηθψλ ιέμεσλ θαη 

θξάζεσλ. Χο νξζή ξεηνξηθή ζπκπεξηθνξά –αξσγφο ηεο αιήζεηαο πξνηείλνπκε ζε 

λένπο ξήηνξεο –καζεηέο λα κε ρξεζηκνπνηνχλ ζε ππεξβνιή ηε κεηαθνξά, λα 

απνθεχγνληαη νη αζάθεηεο θαη ε απαξεκθαηηθή ζχληαμε πξνηάζεσλ. 

    Ζ δηδαζθαιία σο πειθώ ζε ζχγρξνλεο ηάζεηο ξεηνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί 

κία ηθαλή ζηξαηεγηθή γηα κεζνδνινγηθή ρξήζε ζηελ Διιελνκάζεηα ζηελ Διιάδα θαη 

ην εμσηεξηθφ. ηα Αξζάθεηα θαη ζηα Σνζίηζεηα ζρνιεία δηδάζθνληαη ζπζηεκαηηθά 

ξεηνξηθέο νκηιίεο απφ ην 1999 - 2000. Γηνξγαλψλνληαη ζρνιηθέο αλακεηξήζεηο 

ξεηνξηθήο ηέρλεο, (Πνιπρξνλίδεο, 2014). 

   Ζ δηνξγάλσζε ξεηνξηθψλ νκηιηψλ ζε δεκφζηα ζρνιεία θαη ε δσξεάλ 

επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έρνπλ 

ζηφρν ηελ επαλαθνξά ηεο ξεηνξηθήο ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε κε πνιινχο ρψξνπο 

εθαξκνγήο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ Απφδεκνπ Διιεληζκνχ ζην εμσηεξηθφ. Ζ Ρεηνξηθή 

αλζίδεη δηαρξνληθά εθηφο Διιάδνο πξάγκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε Οδεγψλ 

πνπδψλ παλεπηζηεκίσλ ζε φιν ηνλ θφζκν ζε ηνκείο αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ. ε 

επίπεδν πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζηελ Διιάδα, νη καζεηέο ζπδεηνχλ επίθαηξα ζέκαηα θαη 

αληηπαξαβάιινληαη ηα επηρεηξήκαηα (Μπαζάθνο 2016). ε θάπνηα ειιεληθά 

παλεπηζηήκηα νη θνηηεηέο έρνπλ νκάδεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζηελ Διιάδα (Πάληεην 

Αζελψλ, Ννκηθή ηνπ ΑΠΘ θ. ά.). Απφ ην 2001 ε ΟΡΔΑ ( Όκηινο Ρεηνξηθήο, 

Δπηρεηξεκαηνινγίαο θαη Αθήγεζεο) ιεηηνπξγεί εζεινληηθά θαη ζπκκεηέρνπλ θίινη ηεο 

ξεηνξηθήο ζε αγψλεο ιφγνπ θαη εθδειψζεηο ζρεηηθέο ζην ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ ίδηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε μέλνπο 

θνηηεηέο. Δπηδίσμή καο είλαη ε παξνχζα θαηάζεζε πξσηφηππσλ πξνηάζεσλ γηα 

έληαμε ηεο ξεηνξηθήο ζηε δηδαθηηθή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο μέλεο θαη θάζε άιιν 

πξσηφηππν κεζνδνινγηθά πιηθφ λα θξηζεί ζηε ζχγρξνλε δηδαθηηθή πξάμε ζε 

δηαθνξεηηθά γισζζηθά πεξηβάιινληα ειιελνκάζεηαο θαη επηζηεκνληθψλ εξεπλεηηθψλ 

κειεηψλ ζην κέιινλ (Pitfield 2013). 
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