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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η  παρούσα  πτυχιακή  εργασία  έχει  ως  στόχο  να  παρουσιάσει  την  σημασία  που  έχει  ο

συμβουλευτικός λόγος στη Ρητορική του Αριστοτέλη. Πρώτα όμως θα γίνει αναφορά στις απαρχές

και τη δημιουργία της τέχνης της ρητορικής από τα πρώτα ψήγματα που άρχισαν να σχηματίζονται

μέχρι την επίσημη  πρακτική της. Έπειτα θα γίνει αναφορά στον Αριστοτέλη και τα έργα του, με

μεγαλύτερη σημασία στη Ρητορική. Θα γίνει παρουσίαση των επηρροών που δέχτηκε ο Αριστοτέλη

κατά τη διάρκεια της ζωής του. Επιπλέον, στα παρακάτω κεφάλαια θα παρουσιαστούν όλα τα είδη

του ρητορικού λόγου και ανάλυσή τους. Παράλληλα θα αναλυθούν οι λόγοι και οι  αρετές που

πρέπει να κατέχει ο ρήτορας για να μπορεί να ασκεί με τρόπο σωστό και δίκαιο την τέχνη της

ρητορικής. 



ABSTRACT

The present thesis's goal is is to present the importance of the Counseling in Aristotle's Rhetoric.

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

the start until it's formal practise.  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 analylized. Afterwards thre will be analyzed the reasons and the virtues

that an man must have in order to practise rhetoric on the right and fair way.
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Α. Ο Αριστοτέλης και ο βίος του

Ο Αριστοτέλης ήταν ο πιο μεθοδικός και πολυμερής φιλόσοφος της αρχαιότητας. Γεννήθηκε το 334

π.Χ. Στα Στάγιρα της Χαλκιδικής λίγα χιλιόμετρα ανατολικά από τη σημερινή Θεσσαλονίκη, μια

ελληνική  πόλη  που  είχε  εποικιστεί  από  την  Άνδρο  και  τη  Χαλκίδα.  Ο  πατέρας  του  ήταν  ο

Νικόμαχος,  ο  οποίος  ήταν  προσωπικός  γιατρός  του  βασιλιά  της  Μακεδονίας,  Αμύντα  Β'.  Ο

Αριστοτέλης από τη μεριά του πατέρα του σύμφωνα με τον Σουίδα καταγόταν από την γενιά του

Ασκληπιού. Σύμφωνα με τον Σουίδα ο Νικόμαχος είχε γράψει έξι βιβλία σε σχέση με την ιατρική

και ένα σχετικά με την φυσική. Αυτός ήταν που ώθησε και τον Αριστοτέλη στη νεαρή του ηλικία να

ασχοληθεί  με  την  ιατρική  και  τη  βιολογία.  Αποτελούσε  παράδοση  για  τους  Ασκληπιάδες  να

παροτρύνουν και να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους στην ιατρική και την ανατομία από μικρή ηλικία.

Ο Αριστοτέλης παρόλο που πιθανότατα βοηθούσε τον πατέρα του σε μικρή ηλικία, έχασε και τους

δυο γονείς του νωρίς με αποτέλεσμα να ανατραφεί από τον Πρόξενο ένα συγγενή στη Αταρνέα, μια

πόλη στη Μ.Ασία απέναντι από τη Λέσβο. Όταν ο Αριστοτέλης έφτασε σε ηλικία δεκαεφτά ετών ο

κηδεμόνας του τον έστειλε στην Αθήνα για να σπουδάσει στην Ακαδημία του Πλάτωνα.

Ο λόγος και η φιλοσοφία του Αριστοτέλη είχαν στην αρχή χαρακτηριστικά από την πλατωνική

φιλοσοφία  και  σκέψη  καθώς  επηρεάστηκε  σε  βάθος  από  τον  Πλάτωνα,  ο  οποίος  υπήρξε  η

κινητήρια δύναμη για να προχωρήσει στο δικό του τρόπο σκέψης. Στην συνέχεια διαφοροποιήθηκε

η  σκέψη  και  η  φιλοσοφία  του.  Για  αυτό  το  λόγο  ξεχώρισε  ανάμεσα  στους  φιλοσόφους  και

χαρακτηρίστηκε ως από τον Πλάτωνα ο “νους” ή αλλιώς “νους της διατριβής” και “αναγνώστη”.

Το 347 π.Χ., μετά το θάνατο του Πλάτωνα και δυσαρεστημένος από την επιλογή του Σπεύσιππου

ως διαδόχου του Πλάτωνα για την Ακαδημία, ο Αριστοτέλης πραγματοποιεί ένα ταξίδι με μαθητές

και φίλους του στην Τρωάδα της Μ.Ασίας, συγκεκριμένα στη Μυτιλήνη, και αναζητεί φιλοξενία

στο  σπίτι  του  ευνούχου  Ερμία.  Εκεί  στρέφεται  σε  μια  πιο  θετική  κατεύθυνση  και  ξεκινάει

βιολογικές έρευνες μαζί τους, τις οποίες είναι πιθανό ο φιλόσοφος να συνέχισε  παράλληλα με τη

διδασκαλία του Αλέξανδρου στη Μακεδονία.  Τα αποτελέσματα των ερευνών συμπεριλήφθηκαν

στα συγγράματά του. Αυτή αποτέλεσε την πρώτη ώριμη έρευνα που διεξήγαγε ο Αριστοτέλης σε

σχέση με τις προηγούμενες από τις οποίες έχουν βρεθεί μόνο αποσπάσματα και ο διάλογός τους

χαρακτηρίζεται παρόμοιος με αυτόν του Πλάτωνα.

Το 342 π.Χ. ο Αριστοτέλης κλήθηκε στην Μακεδονία για να διαπαιδαγωγήσει το νεαρό Αλέξανδρο.

Δέχεται την πρόσκληση και μετακομίζει στην μακεδονική αυλή της Πέλλας για να ξεκινήσει τη

διαπαιδαγώγηση  του  Αλέξανδρου.  Τα  χρόνια  που  πέρασε  στη  Μακεδονία  ως  παιδαγωγός  του



νεαρού  Αλέξανδρου  ώθησαν  τον  Αριστοτέλη  ακόμα  περισσότερο  στον  εμπειρισμό  και  στον

εγκυκλοπαιδισμό,  κατευθύνσεις  προς  τις  οποίες  είχε  πάντα  θετική  τάση.  Το  διάστημα  που

παρέμεινε ο Αριστοτέλης στη Μακεδονία συνέχισε το έργο του και τις έρευνές του στα Στάγιρα και

στην Πέλλα μαζί με το Θεόφραστο και μερικούς από τους μαθητές του μέχρι να καταλαγιάσουν τα

πράγματα, όσον αφορά την πολιτική στην Αθήνα. Μετά την καταστροφή των Θηβών το 335 π.Χ. ο

Αριστοτέλης επέστρεψε στην Αθήνα για να ιδρύσει την σχολή του, το “Λύκειον” ή αλλιώς την

Περηπατική Σχολή. 

Έχει διασωθεί μονο ένα μέρος των έργων του Αριστοτέλη. Συνολικά υπολογίζεται περίπου στα 400

βιβλία, καθώς έχουν βρεθεί μόνο 143 τίτλοι των έργων του. Ανάμεσα στα έργα βρίσκονται και τα

πρακτικά της δίκης του. Ρητορικά έργα του Αριστοτέλη για τα οποία γνωρίζουμε από τον Διογένη

Λαέρτιο ο οποίος αναφέρει στη βιογραφία του Αριστοτέλη είναι :  Περί ρητορικής ή Γρύλλος α',

Τεχνών συναγωγή α' β',  Θεοδέκτεια ή  Τέχνης της Θεοδέκτου συναγωγή α',  Τέχνης ρητορικής α' β',

Άλλη τέχνη α' β', Τέχνη α', Ρητορική τέχνη ή Ρητορική (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, 1962).

Η διαθήκη του Αριστοτέλη

Ένα από  τα  λίγα  κείμενα,  που  είναι  επιβεβαιωμένα  του  Αριστοτέλη,  και  έχουν  σωθεί  είναι  η

διαθήκη του.

“Εύχομαι να είστε καλά. Αν συμβεί κάτι , ο Αριστοτέλης ορίζει τα ακόλουθα. Για όλα και για πάντα

επίτροπος  να  είναι  ο  Αντίπατρος.  Μέχρι  να  αναλάβει  ο  Νικάνωρ,  να  έχουν  τη  φροντίδα  ο

Αριστομένης, ο Τίμαρχος, ο Ίππαρχος, ο Διοτέλης και ο Θεόφραστος, αν θέλει και μπορεί, των

παιδιών, της Ερπυλλίδας και της περιουσίας μου. Όταν φτάσει η κοπέλα σε ηλικία γάμου, να την

παντρευτεί  ο  Νικάνωρ.  Αν  της  συμβεί  κάτι  –  πράγμα  που  απεύχομαι-  πριν  τον  γάμο  ή  αφού

παντρευτεί και δεν έχει αποκτήσει παιδιά, τότε να αναλάβει ο Νικάνωρ… τη φροντίδα και της

κοπέλας και του αγοριού, σαν να είναι πατέρας και αδελφός τους. Αν συμβεί κάτι στον Νικάνορα –

κάτι που επίσης απεύχομαι – πριν παντρευτεί την κοπέλα ή μετά τον γάμο και πριν αποκτήσουν

παιδιά, να ισχύσει ό,τι αυτόα αποφασίσει θα εχει αποφασίσει. Αν θελήσει ο Θεόφραστος να ζήσει

μαζί με την κοπέλα. Διαφορετικά να αποφασίσουν από κοινού οι επίτροποι με τον Αντίπατρο και

για την κοπέλα και το αγόρι, και να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους με τον καλύτερο δυνατό

τρόπο.

Οι επίτροποι να φροντίσουν και τον Νικάνορα, αναλογιζόμενοι εμένα, και την Ερπυλλίδα που για

μένα σήμαινε πολλά. Γι΄ αυτό να την φροντίσουν και όσο αφορά τα λοιπά θέματα και, όταν θελήσει

να παντρευτεί να φροντίσουν να πάρει άντρα αντάξιο του ονόματός μας. Να της δώσουν επίσης και



ασήμι αξίας ενός ταλάντου από την περιουσία μου και τρεις υπηρέτριες, αν θέλει, την μικρή που

έχει τώρα και τον μικρό τον Πύρρο. Αν θέλει να κατοικήσει στη Χαλκίδα, να της παραχωρήσουν

τον ξενώνα κοντά στον κήπο, αν θέλει στα Στάγειρα, το πατρικό σπίτι. Ό,τι από τα δύο επιλέξει …

να το εξοπλίσουν έτσι ,που και σε κείνους να φαίνεται καλό και την Ερπυλλίδα να ικανοποιεί.

Επίσης ο Νικάνωρ να φροντίσει και τον Μύρμηκα, έτσι που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες

μου με τα υπάρχοντα που πήραμε απ΄ αυτόν (ο Αριστοτέλης μάλλον ήταν «κηδεμόνας» του) .

Η Αμβρακίδα (δούλη) να ελευθερωθεί και, όταν παντρευτεί, να της δοθούν πεντακόσιες δραχμές

και η μικρή που έχει.

Να δοθούν και στον Θαλή, μαζί με τη μικρή που έχει και που την αγοράσαμε, χίλιες δραχμές και

μια υπηρέτρια.

Ο Σίμων, εκτός από τα χρήματα που του δόθηκαν πριν για άλλον υπηρέτη ή να αγοράσει υπηρέτη ή

να πάρει χρήματα (Θαλής και Σίμων φαίνεται ότι ήταν ήδη απελεύθεροι δούλοι).

Ο Τύχων να ελευθερωθεί , όταν παντρευτεί η κόρη μου, καθώς επίσης ο Φίλων και ο Ολύμπιος και

το παιδί του.

Κανείς  από  τους  μικρούς  που  μα  εξυπηρετούσαν  να  μην  πουληθεί,  αλλά  να  συνεχίσουν  να

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους . Όταν ενηλικιωθούν να αφεθούν ελεύθεροι , αν το αξίζουν.

Επίσης να ληφθεί μέριμνα για τα αγάλματα που κατασκευάζει ο Γρυλλίων,  ώστε μόλις τελειώσουν

να τοποθετηθούν, μιλάω για του Νικάνορα και του Πρόξενου, που σκεφτόμουν να κατασκευάσω,

και της μητέρας του Νικάνορα. Να τοποθετηθεί αυτό που φτιάχτηκε για τον Αρίμνηστο, για να

χρησιμεύσει ως μνημείο του, γιατί πέθανε χωρίς να αποκτήσει παιδιά.

Το άγαλμα της μητέρας μου να αφιερωθεί στη Δήμητρα στη Νεμέα ή όπου θεωρηθεί καλύτερο.

Εκεί που θα με θάψουν να βάλουν και τα οστά της Πυθιάδας , όπως εκείνη επιθυμούσε. Για τη

σωτηρία του Νικάνορα, που ήταν ευχή δική μου γι΄ αυτόν, να αφιερωθούν λίθινα αγάλματα ύψους

τεσσάρων πήχεων στους σωτήρες Δία και Αθηνά στα Στάγειρα.”

Ο Αντίπατρος ο οποίος ορίζεται από τον Αριστοτέλη ως εκτελεστής της διαθήκης του υπήρξε κατα

κάποιο τρόπο προστάτης των Περηπατικών και παράλληλα κυρίαρχος της Ελλάδας. Ο Αλέξανδρος

είχε δώσει στον Αντίπατρο αρκετές εξουσίες διορίζοντάς τον τοποτηρητή και ανώτατο στρατιωτικό

διοικητή. Δεν είχε επιστημονικές φιλοδοξίες πράγμα που τον διαφοροποιούσε από τον Ερμία. Η

φιλία ανάμεσα στον Αριστοτέλη και τον Αντίπατρο δεν βασίζονταν στα κοινά ενδιαφέροντα, εκτός

από  την  πολιτική,  αλλά  στην  αμοιβαία  εκτίμηση.  Ο  Αντίπατρος  είχε  χάσει  τις  περισσότερες

εξουσίες του πριν το θάνατο του Αλέξανδρου. Ο βασιλιάς τον είχε προσκαλέσει στην αυλή για να

συμμετάσχει στο σχέδιό του στην ένταξη της Ελλάδας στην επεκτατική του πολιτική. Καθώς ο

Αριστοτέλης ξεκινούσε το ταξίδι του από την Αθήνα, ο Αντίπαρος ξεκινούσε για ένα πιο δύσκολο

ταξίδι στα βάθη της Μικράς Ασίας. 



Μια από  τις τελευταίες επιθυμίες του φιλοσόφου ήταν να ανεγερθούν αγάλματα προς τιμή των

γονιών του, που είχαν πεθάνει πολύ νωρίς, και του θετού πατέρα του, του Πρόξενου. Ο γιος του

Πρόξενου ο Νικάνωρ υιοθετήθηκε ως μελλοντικός του γαμπρός καθώς προορίζονταν να παντρευτεί

την  κόρη  του  Πυθια,  η  οποία  είχε  πάρει  το  όνομα  της  μητέρας  της  και  πρώτης  συζύγου  του

φιλοσόφου. Μετά το θάνατο της πρώτης του γυναίκας ο φιλόσοφος πήρε μια γυναίκα με το όνομα

Ερπυλλίς.  Με  την  Ερπυλλίς  απέκτασε  ένα  γιο,  τον  Νικόμαχο.  Ο  μοναδικός   αδερφός  του

Αριστοτέλη, ο Αρίμνηστος παρέμεινε άτεκνος μέχρι το τέλος της ζωής του (J.M. ZEMB, 1979).



Β. ΡΗΤΟΡΕΙΑ

Η αρχή της Ρητορείας

Η ρητορική τέχνη οφείλει τη ύπαρξή της στους Αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους. Ακολουθώντας την

ιστορική διαδρομή της ζωής στην Αρχαία Ελλάδα μπορούμε με γραπτές μαρτυρίες να αποδείξουμε

οτι  η  ρητορική  τέχνη  ως  τέχνη  του  λόγου  δημιουργήθηκε,  αναπτύχθηκε  και  εδραιώθηκε  στην

Αρχαία Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο η πνευματική και κοινωνική ζωή των Ελλήνων χαρακτηρίζεται

από τη ρητορική σε μεγάλο βαθμό. Οι  Αρχαίοι Έλληνες ασχολήθηκαν με τα είδη του ποιητικού

αλλά και του πεζού λόγου. Ένα από τα είδη του πεζού λόγου τα οποία καλλιέργησαν ήταν και η

Ρητορεία. Οφείλουμε να σημειώσουμε οτι στην αρχή η ρητορική ως έντεχνο είδος του λόγου και

μάλιστα του προφορικού λόγου αναπτύχθηκε τη  ίδια περίοδο με την ιστοριογραφία και μετά την

τραγωδία. Με την έννοια της ρητορείας εννοούμε την επιτυχή χρήση του λόγου με την οποία ο

ομιλητής  επιτυγχάνει  την  εύνοια  του  κοινού  υπέρ  της  αγόρευσής  του.  Η  ρητορεία  θεωρείται

“πειθούς δημιουργός” διότι μέσω της πειθούς ο ομιλητής αποκτά την εύνοια του κοινού. Η τέχνη

της ρητορείας χωρίζεται σε φυσική και σε έντεχνη καθώς κάποιοι ρήτορες κατέχουν το χάρισμα της

πειθούς, έμφυτο, ενώ άλλοι το αποκτούν μέσω εξάσκησης και άσκησης της τέχνης της ρητορείας ή

διδασκαλίας  από  ειδικούς  σε  αυτόν  τον  τομέα  όπως  έγιναν  αργότερα  οι  σοφιστές  και  οι

ρητοροδιδάσκαλοι. Παρόλο που βρίσκουμε αξιόλογες υπαγορεύσεις στα ομηρικά κείμενα αλλά και

ανθρώπους ικανούς   στην αγόρευση και  την ευράδεια  του λόγου δεν έχει  ακόμα διαμορφωθεί

πλήρως η τέχνη της ρητορικής μέχρι μετά την αποκατάσταση και γέννηση της δημοκρατίας. Η

γέννηση, διαμόρφωση και ολοκλήρωση της ρητορικής έγινε με το πέρασμα του χρόνου μέσα από

την ποίηση και τους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες και οικονομικούς παράγοντες. Μέσα από

αυτούς τους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες οι Έλληνες είχαν πολλές φορές την ανάγκη και

υποχρέωση  να  υπερασπιστούν  τις  ιδέες  τους  με  το  λόγο  τους  αλλά  και  τη  ζωή  τους

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, 1962). 

Η  γέννηση  της  ρητορικής  τέχνης όπως  και  της  φιλοσοφίας  πραγματοποιήθηκε  στις  ελληνικές

αποικίες, παράλληλα με την ανατροπή της τυραννίας στη Σικελία μεταξύ των ετών 466 π.Χ. και

461 π.Χ. Μετά λοιπόν την ανατροπή της τυραννίας στις Συρακούσες ο δήμος της πόλης απέκτησε

περισσότερες  ελευθερίες  για  να  ανατύξει  και  να  εξασκήσει  μια  μορφή  ρητορικής  τέχνης.  Η

ρητορική τέχνη αναπτύσεται μέσα από τους ρητορικούς αγώνες που διεξάγονται καθημερινά στα

δικαστήρια  για  την  υπεράσπιση  και  καθόριση  των  δικαιωμάτων  των  πολιτών  και  των  νέων

δημοκρατικών αρχών (Jonathan Barnes, 1995). 

Παρόμοιοι αγώνες είχαν διεξαχθεί τον 7ο αιώνα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και σε πόλεις στα

παράλια της Μικράς Ασίας με την κατάλυση της τυραννίας αλλά σε καμία από αυτές τις περιοχές



δεν  ξεκίνησε  η  ρητορική  τέχνη.  Οι  εντάσεις,  οι  πολιτικές  διαμάχες,  οι  πολιτικοί  αγώνες  δεν

διαμόρφωσαν την ρητορική τέχνη αλλά χαρακτηρίστηκαν από λυρική ποίηση. 

Η  δημοκρατία  αποτέλεσε  τον  κύριο  παράγοντα  για  τη  γέννηση  της  ρητορικής  τέχνης.  Η

δημοκρατία άρχισε να αντιπροσωπεύει τους περισσότερους πολίτες με αποτέλεσμα να υπάρξουν οι

πρώτες  απόπειρες  έντεχνου  προφορικού  λόγου.  Απο  αυτό  προκύπτει  οτι  όσο  πιο  γνήσια  και

αντιπροσωπευτική  είναι  η  δημοκρατία  σε  σχέση  με  τα  υπόλοιπα  στρώματα  τόσο  πιο

προσοδοδοφόρο είναι το έδαφος για την ρητορική τέχνη. Η δημοκρατία, η οικονονομική άνοδος

και  ο  τρόπος οπτικής  των πραγμάτων από τους  αποίκους  των Συρακουσσών αποτέλεσαν τους

κύριους παράγοντες που είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία και άνθηση της ρητορικής τέχνης.

Η  ρητορική  τέχνη  στα  δικαστήρια  των  Συρακουσσών  δεν  χρησιμοποιήθηκε  μόνο  για  την

υπεράσπιση των δικαιωμάτων αλλά και για την τιμωρία των άδικων. Με την πτώση των τυράννων

στις Συρακούσσες όλο και περισσότεροι άνθρωποι είχαν πρόσβαση στο λόγο και τους δασκάλους

της ρητορικής τέχνης, αποκτώντας έτσι την ικανότητα να υπερασπίζονται το δίκαιο, να τιμωρούν

το άδικο και να αγορεύουν στο δήμο. Έτσι γεννήθηκαν τα είδη του ρητορικού λογου. Ο δικανικός ,

ο συμβουλευτικός, και ο επιδεικτικός. Ο δικανικός λόγος χρησιμοποιούνταν στα δικαστήρια με

στόχο την αθώωση ή τιμωρία του κατηγορουμένου. Ο συμβουλευτικός χρησιμοποιούνταν από τους

ρήτορες με στόχο να συμβουλεύσουν σχετικά με τα θέματα της πόλης και ο επιδεικτικός για να

εγκωμιάσει ή να αναφέρει κάποιον ως παράδειγμα προς αποφυγή στο λόγο του(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, 1962).

Ρητοροδιδάσκαλοι και Σοφιστές

Η  ρητορική  τέχνη  ξεκίνησε  από  την  Σικελία,  μετά  την  πτώση  των  τυράννων,  με  σκοπό  τη

διεκδίκηση  των  περιουσιών  και  των  ιδιοκτησιών  τους  στα  δικαστήρια.  Στα  δικαστήρια  όμως

απαιτούνταν  τεκμήρια  και  αποδείξεις,  τα  οποία  πολλές  φορές  δεν  υπήρχαν  ή  δεν  γίνονταν

αποδεκτές από το εκάστοτε δικαστήριο. Σε αυτή την κατάσταση ήλθαν να προσφέρουν τη γνώση

τους ο Κόραξ και  ο μαθητής του Τεισίας.  Σύμφωνα με τη δική τους διδασκαλία οι αποδείξεις

αντικαθίστανται  με την έννοια του εικότος,  αυτό δηλαδή που φαίνεται να είναι πιο λογικό και

πιθανό σύμφωνα με την κρίση των δικαστών. Το εικός θεωρείται πιο αξιόπιστο από τις μαρτυρίες

(εικός=λογική), διότι είναι πιθανό οι μάτυρες να ψευδομαρτυρήσουν, είτε με εξαναγκασμό είτε με

εξαγορά.  Ο  τρόπος  αυτός  της  ρητορικής  διαδόθηκε  και  πέρα  από  την  Σικελία,  εφαρμόζοντας

κυρίως στα δικαστήρια. Ο Κόρακας και ο Τεισίας αποτέλεσαν οι πρώτοι ρητοροδιδάσκαλοι αυτού



του είδους της ρητορικής. Μάλιστα στον Κόρακα οφείλεται και ο ορισμός “πειθούς δημιουργός”.

Δίδασκαν την τέχνη της ρητορικής, μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο και είχαν συγγράψει

από ένα εγχειρίδιο ο καθένας ονομαζόμενο Τέχνη της ρητορικής. Σε αυτό του το έργο, ο Κόρακας

διαιρεί  το  λόγο σε επιμέρους  μέρη.  Αυτά τα αποτελούν το προοίμιο,  η  διήγησις,  ο  αγώνας,  η

παρέκβαση και ο επίλογος(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, 1962).  Το προοίμιο θεωρείται η

εισαγωγή του θέματος και της άποψης που υποστηρίζει ο ομιλητής, αν προτροπή ή αποτροπή μια

πράξης στην εκκλησία του δήμου. Ο επίλογος αποτελείται από μια ανακεφαλαίωση στην οποία ο

ομιλητής  αποζητά την εύνοια του κοινού είτε  για να καταδικάσει  είτε  για να  υπερασπίσει  μια

άποψη ή έναν άνθρωπο. Η εκπαίδευση και διδασκαλία των σοφιστών είχε ως στόχο τη βελτίωση

των ρητόρων στο ρητορικό πολιτικό λόγο, δίνοντας έτσι τα μέσα στους νέους και προετοιμάζοντάς

τους για την πολιτική ζωή της Αθήνας. Σύμφωνα με τη  Ρητορική εις τον Αλέξανδρο η χρήση της

εμπειρικό-σοφιστικής ρητορικής είναι διαφορετική από την ρητορική του Αριστοτέλη όσον αφορά

την ηθική (ΣΩΤΗΡΙΑ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ, 2012).  Σύμφωνα με τη  Ρητορική εις  τον Αλέξανδρο  η

διδασκαλία του Κόραξ και του Τεισία περιλάμβανε την χρήση εικότων, δηλαδή υποστήριξη της

υπόθεσης  με  αληθοφανή  στοιχεία  και  πιθανά  επιχειρήματα.  Στην  δική  τους  διδασκαλία  και

εκπαίδευση δεν υπήρχε σωστό και λάθος αλλά εξετάζονταν και οι δυο πλευρές της αλήθειας σε μια

υπόθεση. Αυτό όμως μπορεί να οδηγήσει σε ένα παράδοξο επιχείρημα ή παράδειγμα. Για τους

σοφιστές η έννοια της πειθούς καθορίζονταν σε σωστό χρόνο, ο οποίος είναι ανάμεσα στη θέση και

τη συγκατάθεση.  Σύμφωνα με  τους  σοφιστές  το  πιο σημαντικό πράγμα ο  καθορισμός  του πιο

κατάλληλου χρόνου για να μιλήσει ο ρήτορας ή να πράξει, ο οποίος είναι όταν θα βρίσκεται στην

δεινότητα του λόγου του (ΣΩΤΗΡΙΑ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ, 2012).

Η Ρητορική εις τον Αλέξανδρο έχει ως σκοπό να συμβουλεύσει τον Αλέξανδρο ως προς τη χρήση

του  λόγου  στην  πολιτική  του  και  τους  κανόνες  που  περιέχει  η  ρητορική.  Για  το  σκοπό  αυτό

επικεντρώνεται στη χρήση του συμβουλευτικού ρητορικού λόγου. Γίνεται αναφορά στη ρητορική

αλλά  επιβάλλεται  και  χρησιμοποιείται  κυρίως  ο  συμβουλευτικός  λόγος(ΣΩΤΗΡΙΑ  Α.

ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ, 2012).

Η  Ρητορική εις τον Αλέξανδρο  και η  Ρητορική  του Αριστοτέλη έχουν αρκετά κοινά μεταξύ τους

καθώς και οι δυο αναφέρονται στο ρητορικό λόγο με στόχο να συμβουλεύσουν. Στην  Ρητορική του

Αριστοτέλη  ο  πολιτικός  ρήτορας  συμβουλεύει  όσον  αφορά  τα  δημόσια  έξοδα  της  πόλης,  τον

πόλεμο  και  την  ειρήνη,  την  άμυνα  της  χώρας,  τις  εισαγωγές  και  της  εξαγωγές  της,  τη

νομοθεσία(ΣΩΤΗΡΙΑ Α.  ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ,  2012).  Από  την  άλλη  πλευρά,  στην   Ρητορική  εις  τον

Αλέξανδρο από μεγάλους λόγους και συζητήσεις οι οποίοι παίρνουν μέρος μπροστά στη βουλή και

της  εκκλησίας  του δήμου με θέματα που αφορούν την οργάνωση της  πόλης,  τις  θρησκευτικές

τελετές που πραγματοποιούνται, τη νομοθεσία, όλους τους παράγοντες που έχεουν σχέση με τις

συνθήκες  και  τις  συμμαχίες  με  άλλες  πόλεις,  θέματα πολέμου και  ειρήνης,  και  τα  οικονομικά



προβλήματα της πόλης(ΣΩΤΗΡΙΑ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ, 2012). 

Στην  Ρητορική εις τον Αλέξανδρο  γίνεται μεγάλη αναφορά στα μέσα της πειθούς ανάμεσα στα

οποία ανήκουν το παράδειγμα, το ενθύμημα, τα τεκμήρια, το γνωμικό, την ένδειξη, τον έλεγχο, τη

μαρτυρία,  την  ομολογία,  τους  όρκους,  την  προκατάληψη,  τα  αιτήματα,  την  παλλιλογία,  την

ειρωνεία,  την  βραχυλογία.  Σε  αντίθεση  με  την   Ρητορική  του  Αριστοτέλη  δε  γίνεται  μεγάλη

αναφορά  στα  τρία  είδη  του  ρητορικού  λόγου  και  καμία   στο  είδος  της  μεταφοράς,  του

παραδείγματος  και  του  ενθυμήματος.  Το  ενδιάφερον  του  βρίσκεται  περισσότερο  με  τον

συμβουλευτικό  λόγο  στον  οποίο  γίνονται  και  οι  μεγαλύτερες  αναφορές.  Παρόλα  αυτά  ο

συγγραφέας δεν παραλείπει να αναφέρει τον δικανικό και τον επιδεικτικό λόγο παράλληλα με τον

συμβουλευτικό. Για τον συγγραφέα η ηθική του ρήτορα αποτελεί ένα από τα μέσα πειθούς που έχει

στη  διάθεσή  του  και  αναλύεται  στο  τελευταίο  μέρος  του  συγγράμματος,  συμβουλεύοντας  το

ρήτορα για το ποιος είναι ο χαρακτήρας και η ηθική που πρέπει να έχει καλλιεργήσει για να είναι

σωστός ρήτορας. Συμβουλεύει επομένως το ρήτορα να νουθετεί τις υποθέσεις του με φρόνηση και

σοφία,  να  πράττει  με  ευλάβει  και  να  έχει  σταθερή  συμπεριφορά.  Στο  τέλος  τονίζει  οτι  τα

χαρακτηριστικά ενός καλού ρήτορα και πολιτικού άνδρα, ως προς το σώμα  περιλαμβάνουν : την

ευεξία,  το  κάλλος,  τη  ρώμη,  την  υγεία.  Απο την άλλη πλευρά τα  χαρακτηριστικά  ενός  καλού

ρήτορα  και  πολιτικού  άνδρα,  ως  προς  την  ψυχή  περιλαμβάνουν  :  τη  σοφία,  τη  φρόνηση,  τη

σωφροσύνη, τη δικαιοσύνη, όλες τις αρετές που μπορεί να προσφέρει ο άνθρωπος. Η Ρητορική εις

τον Αλέξανδρο αποτελεί ένα εγχειρίδιο ή αλλιως σημειώσεις, με συμβουλές προς τον μαθητή του

Αριστοτέλη,  τον  Μέγα  Αλέξανδρο.  Είναι  πιθανό  τα  δυο  συγγράμματα  να  έχουν  κοινά  σημεία

εξαιτίας  της  επιροής  που  είχε  η   Ρητορική  εις  τον  Αλέξανδρο  αργότερα  στην  Ρητορική  του

Αριστοτέλη. Είναι επίσης πιθανό το δεύτερο έργο να συμπληρώνει το δεύτερο ως προς περιεχόμενό

του και τις συμβουλές που ήθελε να μεταβιβάσει στον Αριστοτέλη (ΣΩΤΗΡΙΑ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ,

2012).

Ο Επίκτητος ως φιλόσοφος είχε επηρεαστεί από αρκετές απόψεις του Σωκράτη, ο οποίος θεωρείται

ένα από τα πρότυπά του στη ρητορική. Ο Στωικός φιλόσοφος μέσα από το Εγχειρίδιο προσπαθεί να

συμβουλεύσει τον κάθε άνθρωπο και να τον καθοδηγήσει, έτσι ώστε να αποκτήσει ευδαιμονία στη

ζωή του.  Σύμφωνα  με  τους  Στωικούς  η  μέθοδος  του  ερωτήματος,  δηλαδή η  διαλεκτική,  είναι

ισοδύναμη με την αλήθεια. Ο ίδιος ο Επίκτητος υπογραμμίζει τη χρήση των σωκρατικών ιδεών και

κυρίως της μεθόδου της διαλεκτικής, αλλά παράλληλα προτείνει μια μέθοδο που χρησιμοποιείται

ακόμα και σήμερα, την Φιλοσοφική Συμβουλευτική(ΣΩΤΗΡΙΑ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ, 2011).

Ο  Επίκτητος  επηρεασμένος  από  τις  ιδέες  του  Σωκράτη,  υιοθέτησε  αυτούσια  κάποιες  από  τις

απόψεις του. Μια από αυτές τις ιδέες είναι η ιδέα του ελέγχου του Σωκράτη για την ανθρώπινη



συμπεριφορά  και  αυτογνωσία  αναγνώρισης  ενός  λάθους  στην  κατανόηση  των  πραγμάτων.  Ο

Επίκτητος επηρεάστηκε από το σωκρατικό στοχασμό και επηρέασε αργότερα τον Αριστοτέλη και

τις ιδέες του. Θεωρείται πιθανό ο Αριστοτέλης να πήρε στοιχεία ων ιδεών του Στωικού φιλοσόφου

και  να  ενέταξε  στις  δικές  του  ιδέες  και  το  δικό  του  στοχασμό  από  όπου  προέκυψε  ο

Αριστοτελισμός. Η φιλοσοφία του Επίκτητου, η οποία παρουσιάζεται μέσω του Εγχειριδίου, το

οποίο αποτελεί τη βάση για τη Φιλοσοφική Συμβουλευτική και τον Φιλοσοφικό Σύμβουλο μέσω

του  οποίου  δίνονται  λύσεις  στα  προβλήματα  της  καθημερινότητας  και  των  διαπροσωπικών

σχέσεων  ανάμεσα  στους  ανθρώπους.  Η  εκπαίδευση  που  όριζαν  οι  Στωικοί  περιλάμβανε  τη

διδασκαλία της ηθικής στον ρήτορα και μαθητή με στόχο να είναι αρετός και σωστός απέναντι στο

καθήκον  του.  Οι  Στωικοί  αποτέλεσαν,  για  τους  Φιλοσοφικούς  Συμβούλους,  προδρόμους  και

εκφραστές της συμβουλευτικής πρακτικής συμβάλλοντας στις αναλύσεις συγκεκριμένων ψυχικών

καταστάσεων και δίνοντας λύσεις σε θέματα της ανθρώπινης καθημερινότητας, όπως του φόβου,

του  θανάτου,  της  σεξουαλικότητας  κ.α.(ΣΩΤΗΡΙΑ  Α.  ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ,  2012).  Ο  Επίκτητος

εμφανίζεται να κατέχει γνώσεις, τεχνικές και μεθοδολογίες έτσι ώστε να εξελιχθεί σε έναν ικανό

εκπαιδευτή και σύμβουλο ως προς τη λύση των προβλημάτων στην καθημερινή ζωή και τις σχέσεις

μεταξύ  των  ανθρώπων.  Η Φιλοσοφική  Συμβουλευτική  έχει  τις  απαρχές  της  πολύ  πριν  από το

Σωκράτη και τη στωική φιλοσοφία. Στόχος της Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής είναι ο πελάτης ή ο

εκπαιδευόμενος να έρθει σε επαφή με τον αληθινό του εαυτό και να μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα.

Βασικοί παράγοντες σε αυτό το εγχείρημα της  Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής, σύμφωνα με τους

Στωικούς  φιλοσόφους,  είναι  ο  συνδυασμός  της  Ηθικής  και  της  Ψυχολογίας  με  στόχο  την

κατανόηση  σε  βάθους  της  ψυχολογίας  του  ανθρώπου  από  τον  ρήτορα.  Ο  ρήτορας  ερχόμενος

αντιμέτωπος με τις δυσκολίες και τα προβλήματα της καθημερινής ζωής που αντιμετωπίζει, αποκτά

την ικανότητα μετά από χρόνο και εξάσκηση να κατέχει τον έλεγχο του εαυτού του, να είναι κύριος

του εαυτού του και  να  έχει  λόγο για  την πορεία  που θα  έχει  η  ζωή του.  Οι  Στωικοί,  λοιπόν,

προχώρησαν με αυτό τον τρόπο στην δημιουργία μιας εκπαίδευσης με στόχο την θεραπεία της

ψυχής  του  ατόμου και  την  επαναφορά  της  σε  μια  κατάσταση αυτοελέγχου  και  κυριαρχίας.  Ο

Επίκτητος εκτός από σημαντικά στοιχεία σχετικά με την θεραπεία της ψυχής, προσφέρει μια ηθική

διδασκαλία, η οποία συμπεριλαμβάνει συμβουλές σχετικά με τις δυσκολίες και τα προβλήματα που

αντιμετωπίζει ο άνθρωπος καθημερινά(ΣΩΤΗΡΙΑ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ, 2011).

Ο Επίκτητος μέσα στο Εγχειρίδιο συμβουλεύει τον εκπαιδευτή έτσι ώστε ο ρήτορας να αποκτήσει

μια ολοκληρωμένη και ήρεμη ζωή. Η εκπαίδευση που προωθεί ο Επίκτητος έχει ως στόχο την

ενάρετη συμβίωση και την ενάρετη ζωή. Η εκπαίδευση αυτή έχει στόχο να αποκτήσουν οι μαθητές

τους εφόδια για τη διαχείρηση της δικής τους συναισθηματικής κατάστασης αλλά και των άλλων.

Επιπλέον, προσπαθεί να προωθήσει την εκπαίδευση προς τους μαθητές του με στόχο την σοφία και

την πρακτική γνώση και μόνο την αφομοίωση των γνώσεων που τους παρέχονται. Σύμφωνα με



τους Στωικούς η εκπαίδευση θα οδηγήσει τους ανθρώπους στο φως, την σοφία και την αναζήτηση

της  αλήθειας,  όπως  οι  δεσμώτες  στο  σπήλαιο  στην  “Αλληγορία  του  σπηλαίου”,  οι  οποίοι

αναζητούν την αλήθεια μετά την απελευθέρωσή τους από την λατρεία των σκιών και των ειδώλων.

Ο Επίκτητος  χρησιμοποιεί  το  συμβουλευτικό  λόγο  για  να  καθοδηγήσει  τον  άνθρωπο  ώστε  να

επιτύχει τη βελτίωσή του στη ζωή και την συμπεριφορά που υιοθετεί σχετικά με τα κοινωνικά

θέματα. Σημαντικό για αυτόν είναι  η ικανότητα του ρήτορα να κατέχει  πρώτα τον έλεγχο του

εαυτού του,  τον  έλεγχο  των δικών  του  συναίσθημάτων  προτού  αποπειραθεί  να  γαλουχήσει  τα

συναισθήματα και τις απόψεις του ακροατηρίου του. Μέσα από την εκπαίδευση που παρέχει ο Επ

ίκτητος στοχεύει σε αυτή τη συναισθηματική και κοινωνική προετοιμασία των ρητόρων. Βασικό

σημείο σε αυτή την προετοιμασία είναι η ηθική αυτοβελτίωση του ανθρώπου και η ανάδειξή του σε

ιδανικό φιλόσοφο και σε ικανό εκπαιδευτικό σύμβουλο.

Μέσω της  ηθικής  αυτοβελτίωσης  η  οποία  γίνεται  φανερή όταν  ο  ρήτορας  δεν  κατακρίνει  και

καταδικάζει και θαυμάζει πράξεις και ανθρώπους, δεν εγκωμιάζει και θαυμάζει κάποιον άλλον ούτε

γίνεται εγωιστής και εγωκεντρικός. Μέσω της εκπαίδευσης ο ρήτορας αποκτά αυτογνωσία. Όταν

μια πράξη είναι λάθος ή σωστή δε ρίχνει το φταίξιμο παρα μόνο στον εαυτό του, ούτε εγκωμιάζει

κάποιον ή τον εαυτό του. Ακόμα και αν οι άλλοι τον κατηγορούν ο ρήτορας δεν απολογείται, ή σε

αντίθετη περίπτωση αν κάποιος τον εγκωμιάζει αυτός δεν παινεύει τον εαυτό του, αλλά αντίθετα

σιωπαίνει. Ο ρήτορας γνωρίζοντας τον εαυτό του και αποκτώντας αυτογνωσία, προστατεύει τον

εαυτό του απο τους κακόβουλους εχθρούς και αντιπάλους.

Ο  ρήτορας  γίνεται,  μέσω  των  αξιών  που  έχει  αποκτήσει,  άξιος  και  ικανός  φιλόσοφος  και

σύμβουλος εκπαιδευτικός. Ο σύμβουλος εκπαιδευτικός καθοδηγεί τον άνθρωπο έτσι ώστε να είναι

κυρίαρχος του εαυτού του,  να κατέχειαυτοέλεγχο ή να τον αποκτήσει  μέσω της εξάσκησης.  Ο

σύμβουλος εκπαιδευτικός κατέχει τα μέσα για να βοηθήσει τον άνθρωπονα ξεπεράσει τους φόβους

και τα πάθη του, αλά και να μετρήσει τη σκληρότητα της ζωής που προκαλεί συχνά ο ίδιος με τις

πράξεις του. Όσο ανακαλύπτει τον εαυτό του και αποδέχεται τις δυνάμεις που έχει ο άνθρωπος,

δηλαδή τη δυνατότητα βελτίωσης έτσι  ώστε να φτάσει  στον απόλυτο σκοπό,  την  αυτογνωσία.

Έχοντας  αποκτήσει  αυτογνωσία  ο  ρήτορας  ή  ο  κάθε  άνθρωπος  κατέχει  την  ικανότητα

ναλειτουργήσει ικανοποιητικά και με επάρκεια μέσα στην κοινωνία, χωρίς υπερβολές(ΣΩΤΗΡΙΑ Α.

ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ, 2011).



Γ. Εισαγωγή στην Ρητορική του Αριστοτέλη

Το έργο Ρητορική ο Αριστοτέλης το συνέγγραψε κατα την δεύτερη παραμονή του στην Αθήνα, το

(335-322 π.Χ.) περίπου το 330 π.Χ. Στη Ρητορική του ο Αριστοτέλης έδειξε τον συσχετισμό που

προκύπτει ανάμεσα στην επιστημονική διερεύνηση της ρητορικής σε αντίθεση με τις απόψεις του

Πλάτωνα για τη σπουδή της ρητορικής. Σε αυτό του το έργο καταγράφονται οι θεωρητικές απόψεις

και θεωρίες της έρευνάς του σε σχέση με τη ρητορική. Η ρητορική ήταν πάντα το αντικείμενο

έρευνας για τον Αριστοτέλη κατά τη διάρκρια της ζωής του. Σύμφωνα με αυτόν η ρητορική ανήκει

μαζί  με  την  εμπειρία  και  την  επιστήμη.  Για  τον  Αριστοτέλη  δηλαδή  η  έρευνα  είχε  ως

προτεραιότητα την θεωρία για τις αποδείξεις. Για τον Σταγειρίτη φιλόσοφο, ρητορική δεν είναι

απλώς μία τέχνη αλλά η ικανότητα να έχουμε και να δίνουμε επιχειρήματα ανάλογα με το θέμα που

μας παρουσιάζεται. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η ρητορική κατέχει στοιχεία της διαλεκτικής του

Πλάτωνα, έχει δηλαδή ως στόχο να αποδείξει και να υποστηρίξει και τις δύο απόψεις σε ένα θέμα

και να φτάσει στην αλήθεια(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, 1962). 

Ο Αριστοτέλης παρόλο που ήταν επηρεασμένος από την πλατωνική διδασκαλία και τον εμπειρισμό,

ως ρεαλιστής και πραγματιστής, πιστεύει οτι στη Ρητορική δεν πρέπει να υποστηρίξει μόνο αυτό

που είναι ηθικά σωστό σύμφωνα με τον Πλάτωνα αλλά να φτάσει στην σωστή απάντηση μέσω του

διαλόγου και των επιχειρημάτων. Ο όρος εμπειρισμός έχει διαχρονική αξία και γίνεται αναφορά σε

αυτόν  μέσα  στο  χρόνο,  παρόμοια  με  τα  φιλοσοφικά  ρεύματα  του  σκεπτικισμού,  του

φαινομεναλισμού,  του  θετικισμού,  του  πραγματισμού,  και  του  επιστημονικού  εμπειρισμού.  Ο

αριστοτελικός εμπειρισμός παρά τις  πλατωνικές επιδράσεις  του Αριστοτέλη, εμφανίζεται  συχνά

στα κείμενα και τις διατριβές του Αριστοτέλη. Η διαπίστωση της επίδραση του εμπειρισμού στα

κείμενα του Σταγειρίτη φιλόσοφου γίνεται το 13ο αιώνα με τον Θ.Ακινάτη. Γίνεται φανερό μεσα

από τα κείμενα που μας έχουν σωθεί από τον Αριστοτέλη οτι ο εμπειρισμός επηρεάζει τις αρχές

κάθε επιστήμης με την οποία ασχολείται, είτε αυτή η επιστήμη είναι η ρητορική στην οποία απαιτεί

να παρατεθούν αποδείξεις αλλάκαι στην επιστήμη της βιολογίας η οποία είναι εκ φύσεως επιστήμη

που χρειάζεται αποδείξεις και όχι μόνο θεωρίες. Παρόλο αυτά η γνώση η οποία προέρχεται από την

εμπειρία των επιμέρους τελικά μεταλλάσσεεται και καταλήγει σε γενικές έννοιες. Ο Αριστοτέλης

αναφέρεται στη εμπειρία στα Αναλυτικά του. Ο Σταγειρίτης φιλόσοφος αναρωτιέται, εύλογα, κατά

πόσο  οι  εμπειρικές  γενικεύσεις  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  ως  προτάσεις  σε  λογικά  και

μαθηματικά  σχήματα  επαγωγής  αλλά  και  κατά  πόσο  έγκυρη  είναι  η  διαδικασία  της  χρήσης

εμπειρικής  σε  χώρους  έρευνας.  Γίνεται  φανερό  λοιπόν  οτι  ο  Αριστοτέλης  θα  μπορούσε  να

αποτελέσει τον πρόδρομο του ρασιοναλισμού, το οποίο σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο οτι τα

Αναλυτικά ύστερα, τα οποία ασχολούνται με την έννοια της απόδειξης, δηλαδή με ένα συλλογισμό

στις αναγκαίες βασικές αρχές. Μέσα από τα Αναλυτικά Ύστερα ο Αριστοτέλης καταγράφει τη δομή



της αποδεικτικής επιστήμης, η οποία έμμελλε να αποτελέσει τη βάση και δομή κάθε μελλοντικής

επιστήμης. Μόνο μια πλευρά της απόδειξης θεωρείται αξιωματικο-παραγωγική, ενώ η άλλη πλευρά

συντελείται επαγωγικά και συγκροτείται από τη γνώση των αρχών, έτσι ώστε η η επιστήμη να έχει,

σύμφωνα  με  τον  Αριστοτέλη,  επαγωγική  πρόσβαση  στις  αρχές  και  απο  την  άλλη  μεριά,  στη

συναγωγή από αυτές των θεωρημάτων(Δ.Ζ.ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΛ.ΣΗΜΙΩΤΗΣ, Η ΕΝΝΟΙΑ

ΤΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, 1997).   Ο Αριστοτέλης  χρησιμοποίησε  στοιχεία  του

εμπειρισμού  στις  βιολογικές  μελέτες  που  διεξήγαγε  στο  νησί  της  Μυτιλήνης  και  έπειτα  στη

Χαλκιδική. Επιπλέον συνδίασε τον εμπειρισμό και τη λογική στο φιλοσοφικό μονοπάτι που χάραξε

από μαθητής του Πλάτωνα στην Ακαδημία, ως δάσκαλος του Αλέξανδρου, μέχρι και στις διαλέξεις

που πραγματοποίησε στη δική του σχολή το Λύκειο ή αλλιώς Περηπατική. Όπως διαπιστώνεται

από  τα  αριστοτελικά  κείμενα  και  τις  αναλύσεις  του  ο  Σταγειρίτης  φιλόσοφος  αποτέλεσε  το

θεμελιωτή  του  κλασσικού  εμπειρισμού  και  ρασιοναλισμού(Δ.Ζ.ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ,  Ο

ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, 1997).

Ο Αριστοτέλης εξ αρχής εξαιτίας του χαρακτήρα του και της ιδιοσυγκρασίας του δεν ήθελε να

χρησιμοποιήσει Πλατωνικά κείμενα και διαλόγους για να κερδίσει μαθητές καθώς έτσι θα κέρδιζε

ο Ισοκράτης και ο τρόπος διδασκαλίας του, ο οποίος χειριζόνταν τον έντεχνο ρητορικό λόγο προς

όφελός  του  με  μεγάλη  επιτυχία  χρησιμοποιώντας  τα  επιστημονικά  κείμενα  του  Πλάτωνα.  Η

ρητορική τέχνη όπως γίνεται εμφανές και από τον Αριστοτέλη “είναι ενταγμένη στις δυνατότητες

της γλώσσας, ως πραγμάτωση δηλαδή του ανθρώπινου Είναι και ως δυνατότητα του ανθρώπου να

υπηρετήσει  τις  κοινωνικές  του  ανάγκες,  που  δημιουργεί  η  συμβίωση  μέσα  στην  πόλη”

(Δ.Ζ.ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Β.Κύρκος, 1997). Ακολουθώντας ένα διαφορετικό μονοπάτι από τον

Ισοκράτη αλλά χωρίς να θέλει να αποτρέψει εντελώς τη διδασκαλία του δασκάλου του συνθέτει

δικούς  του,  νέους διαλόγους,  οι  οποίοι  συνδυάζουν τα θετικά στοιχεία της έντεχνης ρητορικής

τέχνης Ισοκράτη και της επιστημονικότητας του Πλάτωνα. Επιπλέον δεν γινόταν να μην προσθέσει

στη σχολή του, την Περηπατική, την τέχνη της ρητορικής καθώς αποτελούσε βασικό μέρος στην

καθημερινή κοινωνική και πολιτική ζωή αλλά και στην επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων στην

Εκκλήσία του δήμου και  στους  λόγους  των δικαστικών αγώνων.  Παρόλα αυτά ο  Αριστοτέλης

αναγνωρίζει οτι η λανθασμένη χρήση της ρητορικής μπορεί να οδηγήσει την κοινωνία σε λάθη και

υπερβολές, για αυτό το λόγο και απολογείται κατά ένα μέρος για την ένταξη της ρητορικής τέχνης

στο πρόγραμμα της Περηπατικής προσθέτωντας όμως οτι αναγνωρίζει την σημαντικότητα αυτού

του αντικειμένου στην εποχή του. Από την άλλη πλευρά η άρνηση της διδασκαλίας της ρητορικής

θα καθιστούσε τη σχολή του κατώτερη από αυτή του Ισοκράτη καθώς η ρητορική αποτελούσε το

πιο ποθητό αντικείμενο διδασκαλίας για τους νέους εκείνης της εποχής. Ο Αριστοτέλης σημειώνει

οτι σε μια κοινωνία όπου κυριαρχεί ο νόμος και η δημοκρατία η ρητορική τέχνη δεν θα έπρεπε να



ασκείται στα δικαστήρια και στην Εκκλησία του δήμου επηρεάζοντας την γνώμη των πολιτών με

τα ρητορικά τεχνάσματα. Σύμφωνα με αυτόν,  στην Εκκλησία του δήμου και τα δικαστήρια θα

έπρεπε να παρουσιάζεται από τον ομιλητή μόνο η αλήθεια, παραθέτοντας γεγονότα και αποδείξεις,

χωρίς τη χρήση τεχνασμάτων της ρητορικής τέχνης όπως η απαγγελία και η ηθοποιία κατά την

εκφώνηση του λόγου.

Δεν μπορεί να θεωρεί οτι με την εισαγωγή της ρητορικής τέχνης στην σχολή του ο Αριστοτέλης

άλλαξε τις δικές του αρχές και την ιδέες του ή του δασκάλου του για τη ρητορική. Σε αντίθεση με

αυτό,  ο  Αριστοτέλης  προσπάθησε στη Ρητορική του να συνδυάσει  την  ρητορική τέχνη με  την

φιλοσοφία.  Προσπάθησε  να  δημιουργήσει,  όσο  ήταν  δυνατό,  μια  “φιλοσοφούσα”  ρητορεία

επιδιώκοντας να προσεγγίσει την επιστημονική πλευρά και την σε βάθος εξέταση της ρητορικής

τέχνης(ΣΩΤΗΡΙΑ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ, 2011) .

Ρητορική του Αριστοτέλη

Η τέχνη της ρητορικής είναι παρόμοια με αυτή της διαλεκτικής. Σύμφωνα με την  Ρητορική του

Αριστοτέλη αποτελούν και οι δύο τέχνες οι οποίες γίνονται τα μέσα για να εξασφαλίσει ο ρήτορας

την επιτυχία  στο λόγο του.  Στη ρητορική χρησιμοποιούνται  ενθυμήματα και  παραδείγματα,  τα

οποία  αποτελούν  τις  αποδείξεις  και  συγκροτούνται  από  τις  πιθανότητες  και  τις  ενδείξεις.  Οι

ενδείξεις αυτές χωρίζονται σε αναγκαίες, οι οποίες αποτελούν τα “τεκμήρια”, και τις μη αναγκαίες

οι οποίες δεν έχουν κάποιο ενδεικτικό στοιχείο. Στόχος της ρητορικής, τόσο στη δικανική όσο και

στη συμβουλευτική του χρήση, είναι να βοηθήσει το ρήτορα να αποκαλύψει την αλήθεια. Μέσω

της ρητορικής ο ρήτορας έχει στόχο να πείσει με επιχειρήματα το ακοατήριό του, να αντικρούσει

πειστικά στα επιχειρήματα του αντιδίκου και να υπερασπιστεί τον εαυτό του όταν είναι αναγκαίο.

Παρόλα αυτά η κακή χρήση της ρητορικής, η οποία δεν έχει στόχο την αλήθεια και την αρετή

μπορεί  να  έχει  άσχημα  αποτελέσματα  για  τον  άνθρωπο  τον  οποίο  στοχεύει  ο  ρήτορας,

επηρεάζοντας με το λόγο του το ακροατήριο και κατευθύνοντας τη γνώμη και την  απόφασή τους.

Για παράδειγμα, σε πράξεις έχουν γίνει χωρίς πρόθεση, ευθύνεται η τύχη και η παρόρμηση του

ατόμου ή ο εξαναγκασμός με τη βία. Σε μία παρόμοια κατάσταση, στην οποία οι συμμετέχοντες

έχουν αδικηθεί, αλλά η πράξη έχει γίνει εκ προθέσεως, τα αίτια αυτής είναι “η συνήθεια, η έλλογη

απόφαση, ο θυμός και η επιθυμία”(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΜΕΡΟΣ

Β'). Οι δίκαιες και οι άδικες πράξεις ορίζονται από τους γραπτούς και άγραφους νόμους της πόλης,

οι οποίοι αναφέρονται όχι μόνο στο άτομο αλλά και σε όλη την κοινωνική ομάδα. Οι άγραφοι

νόμοι χωρίζονται σε φυσικούς και συμπληρωματικούς και συσχετίζονται είτε με την υπερβολική

αρετή είτε με την υπερβολική κακία και ό,τι είναι συνεπακόλουθο, δηλαδή είτε έπαινος και τιμή ή



ατίμωση. Πολλές φορές φαίνεται να υπάρχει επιείκεια από το νομοθέτη. Αυτό γίνεται ακούσια,

καθώς  ο  νομοθέτης  είναι  δυνατό  να  παραλείψει  κάποια  περίπτωση,  είτε  εκούσια  να  μην

προσδιορίσει  το  μέγεθος  και  το  πλήθος  των  αδικημάτων.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  ο  δικαστής

αναλαμβάνει το δύσκολο έργο του να ορίσει τη σοβαρότητα και το μέγεθος της αδικίας. Σε κάθε

περίπτωση και  σε κάθε  κατηγορούμε και  ακροατήριο η έκβαση της  απόφασης για το αδίκημα

μπορεί  να  είναι  διαφορετική.  Εξαρτάται  σε  μεγάλο  βαθμό  από το  ήθος  του  ανθρώπου και  τις

προηγούμενες πράξεις του. Εξαρτάται επίσης από την σοβαρότητα των συνεπειών που προκαλούν

τα αδικήματα αυτά και το κατά πόσο επηρεάζουν τον κατήγορο. Επιπλέον η έκβαση της απόφασης

επηρεάζεται από το αν η πράξη αυτή ήταν εκ προθέσεως ή όχι, και αν καταπατά εκτός από τους

γραπτούς και τους άγραφους νόμους(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, 1962).

Η ρητορική έχοντας στόχο να πείσει κατέχει ορισμένα πειστικά μέσα, ένα από τα οποία είναι και οι

αποδείξεις, οι οποίες διακρίνονται σε άτεχνες και έντεχνες. Τις άτεχνες αποδείξεις συνιστούν οι

νόμοι, οι μάρτυρες, τα συμβόλαια, τα βασανιστήρια και ο όρκος. Οι έντεχνες χωρίζονται σε τρεις

κατηγορίες, τις ηθικές, τις ψυχολογικές και τις λογικές. Οι ηθικές αναφέρονται στην ηθική και τον

χαρακτήρα που έχει ο ομιλητής. Οι ψυχολογικές αναφέρονται στην ψυχική διάθεση στην οποία

βρίσκεται ο ομιλητής και οι λογικές αναφέρονται στην πειθώ, επιχειρήματα και αποδείξεις που

απαιτούνται για να διακρίνει ο ομιλητής την ηθική και την ψυχική διάθεση του ακροατηρίου. Οι

λογικές αποδείξεις συγκροτούνται από το παράδειγμα, το ενθύμημα και το φαινομενικό ενθύμημα

που αντιστοιχούν στην επαγωγή και το φαινομενικό συλλογισμό της Διαλεκτικής. Τα ενθυμήματα ,

τα  οποία  προαναφερθήκαμε,  αποτελούνται  από  τις  πιθανότητες  και  τις  ενδείξεις.  Οι  ενδείξεις

χωρίζονται  σε  αναγκαίες  και  μη  αναγκαίες,  δηλαδή  σε  απαραίτητες  αποδείξεις  και  σε  μη

απαραίτητες. Επιπλέον τα ενθυμήματα που προκύπτουν χωρίζονται σε “γενικούς τόπους” και σε

“ειδικούς”, δηλαδή σε αλήθειες που ισχύουν αναλόγα σε κάθε επιστήμη ή σε μια συγκεκριμένη. Η

Ρητορική, όπως και οι άλλες τέχνες, εξετάζει περιπτώσεις κατηγοριών ή ομάδων ανθρώπων, και όχι

ατομικές περιπτώσεις, ασχολούμενη με θέματα για τα οποία υπάρχουν αμφιβολίες και απαιτούν

λογική επεξεργασία των δεδομένων τους(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, 1962). 

Τα είδη της ρητορικής, σύμφωνα με τη Ρητορική του Αριστοτέλη, είναι τρία, όσα είναι δηλαδή και

τα είδη των ακροατών, με δεδομένο οτι ο ακροατής είναι ο κριτής των ζητημάτων του μέλλοντος,

κριτής των ζητημάτων του παρόντος και κριτής των ικανοτήτων του ρήτορα. Τα είδη του ρητορικού

λόγου διαμορφώνονται με τρεις παράγοντες, τον ομιλητή ή ρήτορα ο οποίος αγορεύει, το θέμα στο

οποίο αναφέρεται και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται. Για αυτό το λόγο και  ο χρόνος που

χρησιμοποιείται σε κάθε είδος είναι ο Ενεστώτας, ο Μέλλωντας και ο Αόριστος αντίστοιχα. Όσον



αφορά το χρόνο ο συμβουλευτικός λόγος αναφέρεται  στο παρόν για να συμβουέυσει  προς την

προτροπή ή αποτροπή μια πράξης στο μέλλον, ο δικανικός λόγος στο παρελθόν διότι επέρχεται η

απολογία από τον ένα εκ τους δυο αντιδίκους, η οποία αναφέρεται σε περασμένα γεγονότα ενώ ο

επιδεικτικός  λόγος  αφορά όλες  τις  χρονικές  περιόδους  είτε  επαινόντας  είτε  κατακρίνοντας  μια

κατάσταση υπενθυμίζοντάς  την στο  ακροατήριο είτε  κάνοντας  προβλέψεις  για  μια  κατάσταση.

Κάθε  είδος  ρητορικής  επιτελεί  διαφορετικό  σκοπό  και  για  αυτό  γίνεται  διαχωρισμός  σε

συμβουλευτικό λόγο, σε δικανικό λόγο και σε επιδεικτικό. Στόχος του συμβουλευτικού λόγου είναι

να προτρέψει ή να αποτρέψει μια πράξη, του δικανικού λόγου να κατηγορήσει ή να υπερασπίσει

στο  δικαστήριο  ενώ  του  επειδεικτικού,  κατηγορία  στην  οποία  ανήκουν  και  οι  επιτάφιοι,  να

επαινέσει,  να  επιδείξει  ή  να  κατακρίνει  την  “τιμή  ή  το  όνειδος”(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  Δ.

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, 1962). 

Όσοι συμβουλεύουν αποσκοπούν στο συμφέρον, με την προτροπή ή την αποτροπή μιας πράξης ή

απόφασης. Κάποιες φορές συμβαίνει οι ρήτορες να μην αμφισβητούν σημεία ανεξάρτητα με το

σκοπό τους αλλά μόνο τα σημεία τα οποία αυτός θέλει να εξετάσει. Για παράδειγμα όταν ο ρήτορας

προτρέπει ή αποτρέπει από μια πράξη, ακόμα και αν ισχύει δεν θα παραδεχτεί οτι αποτρέπει από τα

“ωφέλιμα” και τα αγαθά και προτρέπει προς το συμφέρον του ιδίου. 

Ο συμβουλευτικός λόγος κατά τον Αριστοτέλη

Ο συμβουλευτικός λόγος σύμφωνα με τη Ρητορική του Αριστοτέλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για

πράγματα  που  υπάρχει  πιθανότητα  να  συμβούν  στο  μέλλον.  Ο  ρήτορας  δεν  δύναται  να

συμβουλεύσει για πράξεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί ή για αποφάσεις που έχουν παρθεί και

επρόκειτο  να  πραγματοποιηθούν,  ή  για  εκ  φύσεως  ή  από  τύχη  πράγματα  που  δεν  μπορεί  να

γνωρίζει αν θα συμβούν ή όχι. Επομένως ο συμβουλευτικός λόγος έχει στόχο να προτρέψει και να

αποτρέψει  καταστάσεις  και  αποφάσεις  πάνω  στις  οποίες  έχουμε  επιρροή  και  μπορούμε  να

δράσουμε ανάλογα. 

Η Ρητορική αποτελεί ένα συνδυασμό της Αναλυτικής επιστήμης και της Πολιτικής επιστήμης που

ασχολείται με τα ήθη και μοιάζει με τη Διαλεκτική και τους σοφιστικούς λόγους. Ο Αριστοτέλης

αντιμετώπιζε την ηθική ως ένα αυτόνομο κλάδο έναντι της πολιτικής. Η πολιτική ηθική, σύμφωνα

με τον Αριστοτέλη, αποτελεί μια κοινωνική οντότητα καθώς διαμορφώνεται μέσα στην πόλη. Το

ενδιαφέρον του Αριστοτέλη επικεντρώθηκε στις ηθικές αξίες και αρετές του ατόμου, μέσω των

οποίων είχε στόχο την απόκτηση της ευδαιμονίας και της αρετής.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί οτι αντιμετωπίζοντας την τέχνη της Ρητορικής ή της Διαλεκτικής ως

επιστήμες  προσπαθώντας  να  τις  περιορίσουμε  σε  συγκεκριμένα  πράγματα  και  διδαχές  τις



καταστρέφουμε  και  τις  απομακρύνουμε  από  την  ίδια  τους  τη  φύση  ως  δυνατότητες  που

ασχολούνται με λόγους. Η τέχνη της Ρητορικής είναι παρόμοια με αυτή της Διαλεκτικής. Η τέχνη

της  Διαλεκτικής  είχε  στόχο  την  ανακάλυψη  της  αλήθειας  ενώ στην  περίπτωση  της  Ρητορικής

γίνεται συχνά κακή χρήση της με εγωιστικά κίνητρα από τους ρήτορες, οι οποίοι δεν είχαν σκοπό

να ανακαλύψουν την αλήθεια  αλλά την φαινομενική αλήθεια  χρησιμοποιώντας  την  έννοια του

εικότος,  που  σημαίνει  λογική,  την  οποία  εφυήραν  οι  Κόραξ  και  Τεισίας,  οι  πρώτοι

ρητοροδιδάσκαλοι της ρητορικής τέχνης.

Τα  ζητήματα  με  τα  οποία  ασχολούνται  συνήθως  οι  ρήτορες  έχουν  πολιτικό  περιεχόμενο.  Τα

σημαντικότερα  αυτά  ζητήματα  είναι  πέντε  συνολικά  και  είναι  τα  εξής  :  όσα  αφορούν  τις

προσόδους, τον πόλεμο και την ειρήνη, και επί πλέον την άμυνα της χώρας, τις εισαγωγές και τις

εξαγωγές, και τη νομοθεσία. Για να μπορέσει λοιπόν να συμβουλεύσει, ο ρήτορας πρέπει κατέχει

γνώση  σχετικά  με  τα  ζητήματα  αυτά(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  Δ.  ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ,  1962).  Ο

συμβουλευτικός λόγος αποδείχθηκε να έχει σημαντικό ρόλο στη ζωή του πολιτικού ρήτορα αλλά

και στην καθημερινή ζωή ανριμετωπίζοντας και συμβουλεύοντας το ακροατήριο της πόλης για τις

πιο απλές μέχρι τις πιο περίπλοκες αποφάσεις που έπρεπε να παρθούν.

Γίνεται δηλαδή φανερό οτι ο ρήτορας πρέπει να έχει γνώση ποιές και πόσες είναι οι πρόσοδοι μιας

πόλης, σε περίπτωση που χρειάζεται να προστεθεί κάπου κάποια αν δεν έχει προβλεφθεί,  ή να

βελτιωθεί  αν υπάρχει  τέτοια ανάγκη.  Πέρα από αυτό,  επιβάλλεται  να έχει  καλή γνώση για τις

γενικές δαπάνες της πόλης, σε περίπτωση που θα είναι αναγκαίο να μειωθούν κάποιες από αυτές αν

είναι υψηλότερες από του κανονικού ή να εξαλειφθούν αν δεν χρειάζονται. Με αυτό τον τρόπο οι

άνθρωποι επωφελούνται όχι μόνο προσθέτοντας στον πλούτο τους αλλά και μειώνοντας τις μη

απαραίτητες  δαπάνες.  Ο  ρήτορας  πρέπει  να  κατέχει  γνώση  από  περιπτώσεις  που  έχουν

αντιμετωπίσει και οι συνάνθρωποί του, όχι να βασίζεται μόνο στην δική του πείρα και εμπειρία.

Μέσα  από  την  καθημερινή  τριβή  με  τους  συνανθρώπους  τους  συλλέγει  νέες  γνώσεις  για

περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπίσει και μαθαίνει τον τρόπο με τον οποίο τις αντιμετώπισαν.

Όσον αφορά τον πόλεμο και την ειρήνη, ο ρήτορας οφείλει να κατέχει γνώση της στρατιωτικής

δύναμης της πόλης για να μπορέσει να συμβουλεύσει για το συμφέρον της πόλης του. Επομένως,

θα  πρέπει  να  γνωρίζει  πόσο  μεγάλη  δύναμη  διαθέτει  η  πόλη,  πόσο  μεγαλύτερη  δύναμη  έχει

περιθώρια να γίνει και ποιά είναι η αξία αυτής της δύναμης σε περίπτωση που η πόλη βρεθεί σε

κατάσταση πολέμου. Επιπλέον ο ρήτορας επιβάλλεται να γνωρίζει όχι μόνο τη δύναμη της δικής

του πόλης αλλά και των γειτονικών και κατά πόσο θα μπορέσει, σε περίπτωση πολέμου η πόλη του

να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Για αυτό το λόγο ο ρήτορας πρέπει να μελετήσει την έκβαση των

πολέμων  που  έχουν  συμβεί  στο  παρελθόν  όχι  μόνο  από  τηη  δική  του  πόλη  αλλά  και  των

γειτονικών, έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίξει και να υπολογίσει ποιες θα μπορούσαν να είναι οι

εκβάσεις των πολέμων στο μέλλον. Γνωρίζοντας τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της πόλης του αλλά



και τις δυνάμεις και αδυναμίες των υπόλοιπων πόλεων ο ρήτορας έχει την γνώση έτσι ώστε να

συμβουλεύσει τους πολίτες της πόλης του, ποιο είναι συνετό και συμφέρον να πράξουν.

Σχετικά με την άμυνα της χώρας, ο ρήτορας είναι απαραίτητο να γνωρίζει πως προστατεύεται η

πόλη αλλά και τον αριθμό και το είδος της φρουράς που προστατεύει τη χώρα. Επιβάλλεται να

γνωρίζει τους τόπους που φρουρούνται σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο να αυξηθεί ο αριθμός

της φρουράς όπου πρέπει, είτε να μειωθεί εκεί που θεωρείται υπερβολική σε αριθμό, είτε πρέπει να

μετατοπιστεί σε πιο σημαντικές θέσεις πιο αναγκαίες για την προστασία της πόλης.  Ο ρήτορας

συμβουλεύει ανάλογα τους συμπολίτες του, είτε για αύξηση της φρουράς σε κάποια σημεία που

θεωρεί αδύναμα είτε για μείωση σε σημεία που είναι καλά οχυρωμένα, για την καλύτερη φύλαξη

της πόλης από επικείμενες επιθέσεις.

Όσον αφορά τα τρόφιμα, ο ρήτορας οφείλει να γνωρίζει ποια και πόσα από αυτά είναι απαραίτητα

για την επιβίωση και συντήρηση της πόλης. Επιπλέον οφείλει να γνωρίζει ποια από αυτά η πόλη

εισάγει και από αυτά εξάγει και σε ποιούς. Είναι σημαντικό να γνωρίζει ποια από αυτά τα προιόντα

θα βοηθήσουν στις εμπορικές συναλλαγές. Έχοντας αυτές τις γνώσεις μπορεί να συμβουλεύσει για

καλύτερες και πιο συμφέρουσες συναλλαγές μεταξύ της πόλης του και των γειτονικών πόλεων. 

Όποιος ρήτορας επιλέξει να συμβουλεύσει για την ασφάλεια της χώρας επιβάλλεται να έχει γνώση

και να έχει μελετήσει σχετικά με όλα τα παραπάνω. Εκτός από αυτά όμως πρέπει να έχει γνώση της

νομοθεσίας  και  όλων  των  πολιτευμάτων  που  υπάρχουν.  Ο  ρήτορας  πρέπει  να  γνωρίζει  τα

πολιτεύματα, το λόγο και τις αιτίες που αυτά αποτυγχάνουν έτσι ώστε να αναγνωρίσει τα λάθη πριν

συμβούν  ξανά  στην δική  του  πόλη.  Όλα τα  πολιτεύματα  με  εξαίρεση το  “ιδανικό  πολίτευμα”

σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, κάποια στιγμή στην πορεία διαλύονται. Για παράδειγμα η δημοκρατία

όταν καταρρέει αντικαθίσταται, συνήθως, στην αρχή με τη  ολιγαρχία. Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει

οτι  το  ιδανικό  πολίτευμα  είναι  να  βρίσκεται  στην  εξουσία  ο  φιλόσοφος  -βασιλιάς.  Για  τον

Αριστοτέλη  ο  ιδανικός  συνδυασμός  για  το  πολίτευμα  είναι  ο  ηγέτης  ο  οποίος  θα  έχει  την

εκπαίδευση και την γνώση ως φιλόσοφος για να κυβερνήσει την πόλη με σοφία και αρετή. Ιδανικός

ηγέτης, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, θεωρείται αυτός που θα νοιάζεται για το συμφέρον της πόλης

του και δεν θα τον διαφθείρει η εξουσία που έχει αποκτήσει.

Για  να  συμβουλεύσει  σχετικά  με  το  νομοθετικό  έργο  ο  ρήτορας  οφείλει  να  γνωρίζει  όλα  τα

πολιτεύματα και ποιο πολίτευμα είναι ως προς το συμφέρον της κοινωνίας στην οποία βρίσκεται.

Εξετάζοντας και  μελετώντας όλα τα πολιτεύματα και τα πεπραγμένα του παραλθόντος ο ρήτορας

μπορεί να επιχειρηματολογήσει  υποστηρίζοντας ποια πολιτεύματα είναι καλύτερα και  για ποιές

κοινωνίες.  Το  έργο  της  νομοθεσίας  δεν  αποτελεί  όμως  μέρος  της  Ρητορικής  τέχνης  αλλά  της

Πολιτικής. Ο ρήτορας πάνω σε ζητήματα πολιτικής δύναται να προτρέψει ή να αποτρέψει για μια

απόφαση, να συμβουλεύσει σύμφωνα με το συμφέρον της πόλης με σκοπό την ευδαιμονία του

εαυτού του και της πόλης του (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, 1962). Ο πολιτικός ρήτορας



συμβουλεύει όσον αφορά τα θέματα της νομοθεσίας υποστηρίζοντας είτε πιο αυστηρούς είτε πιο

ευέλικτους νόμους. Η ρητορική που ασκεί ο ρήτορας μπορεί να αποδειχθεί βλαβερή για την πόλη

αν χρησμοποιεί τα μέσα της πειθούς για προσωπικούς σκοπούς.

Ο  Αριστοτέλης  αντιλήφθηκε  από  νωρίς  οτι  η  ρητορική  μπορούσε  να  αποδειχθεί  επιζήμια  σε

περίπτωση που κάποιος την χρησιμοποιούσε για το προσωπικό του όφελος και όχι για το συμφέρον

της πόλης. Για το λόγο αυτό ο Αριστοτέλης ορίζει οτι σωστός και σοφός ρήτορας θεωρείται αυτός

που επιδιώκει μέσα από το λόγο του την ευδαιμονία και το αγαθό, την δικαιοσύνη και την αρετή. Ο

συμβουλευτικός λόγος δίνει τη δυνατότητα στον ρήτορα να προτρέψει ή να αποτρέψει από μια

πράξη με στόχο πάντα το ύψιστο αγαθό, δηλαδή την ευδαιμονία της πόλης του και επομένως και

του ίδιου. Διαμορφώνοντας ηθικές αξίες μέσα στην κοινωνία, μέσα στην πόλη, ο ρήτορας έχει ως

απόλυτο στόχο να φτάσει στο ύψιστο αγαθό , την ευδαιμονία, η οποία προέρχεται μέσα από τη

διαμόρφωση αυτών των ηθικών αξιών.  Η ευδαιμονία είναι  το μέγιστο αγαθό όχι  μόνο για τον

άθρωπο αλλά και για ολόκληρη την πόλη. Ο ρήτορας μέσω του συμβουλευτικού λόγου έχει στόχο

να οδηγήσει  την κοινωνία στην οποία ζει,  την πόλη του,  στο συμφέρον, στην ευδαιμονία,  στο

απόλυτο αγαθό.



Δ. Η σημασία του συμβουλευτικού λόγου στη Ρητορική του Αριστοτέλη

Ο συμβουλευτικός λόγος, από τις απαρχές της ύπαρξης της ρητορικής και των χωρισμό τους στα

τρία ρητορικά είδη,  χρησιμοποιείται  από τους ρήτορες της  πόλης με στόχο να συμβουλεύσουν

σχετικά  με  τα  ζητήματα  της  πόλης  από  τα  πιο  μικρά  και  ασήμαντα  ζητήματα  μέχρι  τα  πιο

περίπλοκα  και  δύσκολα.  Ο  Αριστοτέλης  μπορούσε  να  αναγνωρίσει  τις  υπερβολές  που  θα

μπορούσαν να προκύψουν από την λανθασμένη και ανορθόδοξη χρήση της τέχνης της ρητορικής

αλλά παρόλα αυτά δεν αρνήθηκε να προσθέσει τη διδασκαλία της ρητορικής στο πρόγραμμα της

σχολής τους,  της  Περηπατικής,  καθώς αποτελούσε το πιο ποθητό αντικείμενο διδασκαλίας  της

εποχής, και θα μείωνε τον ανταγωνισμό της σχολής του απέναντι σε αυτή του Ισοκράτη και των

σοφιστών.  Η  διαφορά  του  Αριστοτέλη  και  των  σοφιστών  στοιχειοθετείται  στο  γεγονός  οτι

υποστήριζαν και δίδασκαν την τέχνη της ρητορικής με διαφορετικές αρχές και προυποθέσεις. 

Παρόλο που στωικοί φιλόσοφοι, όπως ο Επίκτητος, καθορίζουν τις αρετές που πρέπει να κατέχει ο

ρήτορας για να αποδεχθεί ικανός να ασκήσει την τέχνη της ρητορικής, η διδασκαλία της ρητορικής

και  η  μετάδοση  γνώσεων  των  σοφιστών  γίνονταν  χωρίς  να  τους  απασχολεί  πως  θα

χρησιμοποιηθούν  αργότερα  από  τους  μαθητές  τους.  Η  ρητορική  αποτελεί  γνώση  μέσω  της

εμπειρίας σύμφωνα με τον Πλάτωνα. Ο ρήτορας, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη έχει γνώσεις από τη

δική του πείρα και εμπειρία αλλά μαθαίνει και από καταστάσεις που συμβαίνουν στους συμπολίτες

του. Ο Αριστοτέλης παρόλα αυτά δεν αποδέχεται την σοφιστική ρητορεία, η οποία παρουσιάζει και

υποστηρίζει  την  φαινομενική  αλήθεια,  την  πιο  πιθανή  αλήθεια,  είτε  αυτή  ισχύει  είτε  όχι,

χρησιμοποιώντας την έννοια του εικότος του λογικού επιχειρήματος. Ο Αριστοτέλης υπογραμμίζει

οτι σε κοινωνία η οποία υπακούει στους νόμους η ρητορική δεν έχει θέση σε αυτήν και ειδικότερα

στα δικαστήρια όπου πρέπει να λέγεται μόνο η αλήθεια, να παρουσιάζονται μόνο τα γεγονότα και

όχι να υποστηρίζεται το “εικός”. Η ρητορική επηρεάζειτο ακροατήριο ως προς την απόφαση που

πρόκειται να βγάλει παρουσιάζοντας μια πλευρά της αλήθειας.  Η σοφιστική ρητορική λειτουργεί

σύμφωνα με το συμφέρον του ρήτορα, είτε αυτός θέλει να συμβουλεύσει ως προς την προτροπή ή

αποτροπή για ένα ζήτημα. Η κακή χρήση της ρητορικής μπορεί να προκαλέσει την διαστρέβλωση

της  αλήθειας  και  την  υποστήριξη  του  άδικου.  Ο  Αριστοτέλης  υποστηρίζει  οτι  η  στάση  των

σοφιστών και του Ισοκράτη στερείται επιστημονικών βάσεων. Έρχεται σε αντίθεση με τη σχολή

του Ισοκράτη και δίνει επιχειρήματα όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά όπως αποδεικνύεται και

από τη διδασκαλία του στην Ακαδημία, και σε πρακτικό επίπεδο, οτι και στην πράξη η ρητορική

μπορεί να θεμελιωθεί με επιστημονική βάση. Ο Αριστοτέλης είχε την ικανότητα να χειρίζεται τον

έντεχνο ρητορικό λόγο με πειστικότητα. Για τη σχολή του χρησιμοποίησε διαλόγους τους οποίους

είχε συνθέσει ο ίδιος οι οποίοι συνδύασαν τα θετικά στοιχεία και πλεονεκτήματα της ρητορικής

τέχνης του Ισοκράτη αλλά και της επιστημονικότητας του Πλάτωνα(ΣΩΤΗΡΙΑ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ,



2012).  Ο  Αριστοτέλης  συνδυάζει  την  Αναλυτική  και  την  Πολιτική  επιστήμη  στο  λόγο  του,

χρησιμοποιώντας  το  συμβουλευτικό  λόγο  με  λογικά  επιχειρήματα  στον  πολιτικό  του  λόγο.  Ο

ρήτορας χρησιμοποιεί τον συμβουλευτικό λόγο για να συμβουλεύσει σε ζητήματα που αφορούν την

πόλη και τη βιωσιμότητά της(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, 1962).

Ο  συμβουλευτικός  λόγος  στη  ρητορική  του  Αριστοτελη  έχει  μεγάλη  σημασία  καθώς  δίνει  τη

δυνατότητα στο ρήτορα να συμβουλεύσει σχετικά με τα ζητήματα της πόλης. Τα ζητήματα αυτά

στα οποία συμβουλεύει ο ρήτορας είναι : ο πόλεμος και η ειρήνη, τα εφόδια και οι πρόσοδοι της

πόλης, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, τη νομοθεσία και η άμυνα της πόλης. Για να μπορέσει ο

ρήτορας να συμβουλεύσει σε αυτά τα ζητήματα της πόλης πρέπει να έχει γνώση αναλογα το θέμα

στο οποίο πρόκειται να αναφερθεί. Επιβάλλεται δηλαδή να έχει γνώση της νομοθεσίας, όλων των

προσόδων της πόλης και τι ασφάλεια παρέχεται σε κάθε σημείο της πόλης, πόσα εφόδια έχει η

πόλη σε περίπτωση ανάγκης, από που και προς τα ποιές πόλεις γίνονται εισαγωγές και αντίστοιχα

εξαγωγές, ποιοι είναι οι σύμμαχοι της πόλης, ποιο το πολίτευμα και ποιο πολίτευμα συμφέρει την

πόλη, έτσι ώστε να συμβουλεύσει για τη διατήρηση της ειρήνης ή την κύρηξη πολέμου ή και να

κάνει προβλέψεις σε περίπτωση επικείμενων πολέμων με βάση τις αδυναμίες και τις δυνάμεις που

έχει η πόλη του σε σχέση με τις δυνάμεις και αδυναμίες που έχουν οι εχθρικές πόλεις. Γνωρίζοντας

ποια είναι η άμυνα της πόλης συμβουλεύει σε περίπτωση που χρειάζεται να αυξηθεί ή να μειωθεί

το μέγεθος της άμυνας ή να μεταφερθεί η φρουρά σε κάποιο άλλο σημείο της πόλης το οποίο

θεωρείται  πιο  αδύναμο.  Έχοντας  γνώση  των  προιόντων  εισάγει  και  εξάγει  η  πόλη  μπορεί  να

συμβουλεύσει σε περίπτωση που υπάρχει κάποια ανάγκη. Επιπλέον, όσον αφορά τα εφόδια οφείλει

να συμβουλεύσει, αν χρειάζεται για την αύξηση ή την μείωση των εφοδίων της πόλης, έτσι να

μειωθούν  τα  αλλόγιστα  έξοδα  της  πόλης  και  να  εκμεταλλευτεί  τον  πλούτο  αυτό  όπως  κρίνει

απαραίτητο για το συμφέρον της πόλης. Ο φιλόσοφος επιβάλλεται να γνωρίζει όλα τα πολιτεύματα

και ποιο είναι το καταλληλότερα πολίτευμα για την πόλη του, αν και για τον Αριστοτέλη υπάρχει

μόνο ένα “ιδανικό πολίτευμα”, αυτό του φιλόσοφου-βασιλέα, σύμφωνα με το οποίο ο ιδανικός

ηγέτης είναι αυτός που κατέχει τις γνώσεις, την εκπαίδευση και την αρετή ενός φιλοσόφου, πράγμα

που δεν τον αφήνει να διαφθαρεί από την εξουσία όπως οι περισσότεροι μονάρχες. Ο φιλόσοφος

οφείλει να γνωρίζει το κατάλληλο πολίτευμα για την πόλη του είτε αυτό το πολίτευμα είναι η

δημοκρατία είτε η βασιλεία,  είτε η ολιγαρχία είτε η τυραννία,  είτε η αριστοκρατία, τα οποία ο

Αριστοτέλης ονομάζει παρεμβατικά πολιτεύματα, με σκοπό πάντα το συμφέρον της πόλης του. Ο

συμβουλευτικός λόγος  χρησιμοποιείται από τον ρήτορα για να συμβουλεύσει για την ευδαιμονία

και το συμφέρον της πόλης. Το συμφέρον της πόλη συμπίπτει με το αγαθό, εκείνο δηλαδή που οι

άνθρωποι προτιμούν για την ίδια του την αξία, το οποίο προσδοκεί ο άνθρωπος και ο ρήτορας για

να αποκτήσει το ύψιστο αγαθό, την ευδαιμονία. Τα αγαθά αυτά όπως η δικαιοσύνη, η φιλία, η

ευδαιμονία,  η  ανδρεία,  ο  πλούτος  αποτελούν  τα  σημαντικότερα  αγαθά  τα  οποία  μπορεί  να



αποκτήσει ένας άνθρωπος(ΣΩΤΗΡΙΑ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ, 2012). Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη αλλά

και τον Επίκτητο ο ρήτορας για να κάνει άσκηση της ρητορικής επιβάλλεται να είναι αρετός και να

έχει σκοπό να καταδείξει με το λόγο του την αλήθεια. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αριστοτέλη,

η οποία έχει δεχθεί επιρροές από τη διδασκαλία του Επίκτητου, συνδέει τον καλό ρήτορα με το

σοφό ο οποίος κατέχει τις ιδιότητες της αρετής και της ευδαιμονίας. Ο καλός ρήτορας επιβάλλεται

να είναι αρετός και να γνωρίζει όλα τα είδη της ψυχής και ποιοι άνθρωποι αντιστοιχούν στο καθένα

από αυτά. Ο ρήτορας πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις περιστάσεις και τις συνθήκες στις οποίες

έχει  αποφασίσει  να αγορεύσει,  έτσι  ώστε  το  ακροατήριο να  έχει  θετική  άποψη απέναντι  στην

αγόρευσή  του.  Ο  ρήτορας  επιβάλλεται   να  γνωρίζει  ποια  είναι  η  κατάλληλη  στιγμή  για  να

αναφερθεί στο λόγο του για την σωστή ή λάθος απόφαση που, συμφωνα με αυτόν, θα έπρεπε να

πάρει η πόλη. Επιπλέον ο ρήτορας εξετάζει την ψυχοσύνθεση του ακροατηρίου του και ανάλογα με

αυτή χρησιμοποιεί τα μέσα της πειθούς, δηλαδή τα επιχειρήματα, τα ενθυμήματα, τις αποδείξεις

και τα παραδείγματα για να συμβουλεύσει για  τα ζητήματα της πόλης.  Ο σωστός ρήτορας και

φιλόσοφος  δεν  επαινεί  ούτε  κατακρίνει  πραξεις  και  αποφάσεις  αλλά  αντίθετα  παρουσιάζει

γεγονότα και παρουσιάζει μόνο την αλήθεια και να λειτουργεί και να πράττει πάντα για το όφελος

και το συμφέρον της πόλης του. Ο συμβουλευτικός λόγος δίνει στο ρήτορα τη δυνατότητα να

συμβουλεύει  προτρεπτικά  ή  αποτρεπτικά  το  ακροατήριό  του,  είτε  αυτό  είναι  η  Εκκλησία  του

Δήμου είτε η αγορά, για τις αποφάσεις που παίρνονται σχετικά με ζητήματα της πόλης για τα οποία

επιβάλλεται να έχει καλή γνώση είτε αυτό είναι η νομοθεσία, είτε είναι το ζήτημα της ειρήνης και

του πολέμου, είτε είναι το ζήτημα της άμυνας, είτε είναι το ζήτημα των εφοδίων της πόλης και των

προσόδων. Ο ρήτορας μέσω του συμβουλευτικού λόγου προσπαθεί να επηρεάσει την απόφαση

ακροατηρίου του για μια μελλοντική απόφαση. Ο συμβουλευτικός λόγος δεν μπορεί να επηρεάσει

παρελθοντικές αποφάσεις ή πράξεις οι οποίες έχουν ήδη γίνει. Από τη δημιουργία της η ρητορική

έδωσε  τη  δυνατότητα  μέσω  του  συμβουλευτικού  λόγου  στους  πολιτικούς  ανθρώπους  να

απευθύνονται σε ζητήματα τη πόλης και να συμβουλεύουν ως προς το συμφέρον της πόλης τους με

στόχο το ύψιστο αγαθό, δηλαδή την ευδαιμονία(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, 1962).
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