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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να αναδείξει το βασικό επικοινωνιακό μοντέλο στη 
ρητορική του Αριστοτέλη. Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που διακρίνουν 
τον άνθρωπο από τα άλλα όντα, είναι ο λόγος. Είναι ένα μέσο με το οποίο ο άνθρωπος 
μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του, να εξωτερικεύσει τις σκέψεις του, τις ιδέες 
του, τις απόψεις του, τους συλλογισμούς του. Από την αρχαιότητα, η καλλιέργεια  του 
λόγου, υπήρξε επιτακτική ανάγκη του ανθρώπου για να εκφράσει με πειστικό λόγο τα 
επιχειρήματά του σε κάθε συναλλαγή που καλείται να κάνει. Έτσι σιγά- σιγά, 
γεννήθηκε και καλλιεργήθηκε η ρητορική τέχνη το 5ο- 4ο αι π.Χ στην Αρχαία Αθήνα. 
Οι σημαντικότεροι ρήτορες μεταξύ άλλων, ήταν ο Δημοσθένης, ο Λυσίας, ο Αισχύνης 
και ο Ισοκράτης. Ο Αριστοτέλης υπήρξε φιλόσοφος, δάσκαλος και ρήτορας που 
ενέπνευσε και θα εμπνέει μελετητές απ’ όλο τον κόσμο. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The primary objective of this paper is to highlight Aristotle's communication 
model. What distinguishes humans from other animals is reason. It is a means by which 
a person can express his feelings; convey and contemplate his thoughts, ideas and 
opinions. Among the ancient Greeks the cultivation of speech was considered very 
important. It has been imperative for man to convincingly express his arguments in 
every situation he is called upon to do so. This has been the purpose of rhetorical art, 
which was born and cultivated between the 5th and 4th century BC in the city-state of 
Athens. Among others, the most important orators were Demosthenes, Lysias, Isocrates 
and Aeschines. Aristotle was a philosopher, teacher and orator who inspired and will 
continue to inspire scholars from all around the world. 
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                                               ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

 

Η ζωή και το έργο του Αριστοτέλη 

  Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το 384π.Χ στα Στάγειρα, μια μικρή πόλη της Χαλκιδικής. 
Ο πατέρας του λεγόταν Νικόμαχος και ήταν γιατρός στην αυλή του βασιλιά της 
Μακεδονίας Αμύντα του Γ’. Από μικρός ο Αριστοτέλης γνώρισε τον κόσμο της 
ιατρικής, διαβάζοντας τα βιβλία της βιβλιοθήκης του πατέρα του. 

  Σε ηλικία δεκαεφτά ετών έφτασε στην Αθήνα, στα 367πΧ, για να σπουδάσει στην 
Ακαδημία, τη σχολή του Πλάτωνα. Η γοητεία του πλατωνικού λόγου ήταν ο λόγος που 
οδήγησαν εκεί τα βήματά του. Τον Πλάτωνα πάντως δεν τον βρήκε τότε στην Αθήνα 
γιατί απουσίαζε στη Σικελία. Η απουσία αυτή βοήθησε αποφασιστικά στη διαμόρφωση 
της προσωπικότητας του Σταγειρίτη, καθώς εκείνη την εποχή διηύθυνε την Ακαδημία 
ο Έυδοξος από την Κνίδο, του οποίου η θετική και επιστημονική ψυχοσύνθεση 
επέδρασε ευεργετικά στο νεαρό τότε μαθητή. Όταν δυο χρόνια αργότερα επέστρεψε ο 
Πλάτωνας στη σχολή του, αμέσως ξεχώρισε τις αρετές του Αριστοτέλη που τον 
ονόμαζε “ο Νους” της σχολής και “ο αναγνώστης”. 

  Είκοσι χρόνια παρέμεινε ο Αριστοτέλης στην Αθήνα και μετά τις βασικές σπουδές 
του, πέρασε στην έρευνα και τη διδασκαλία. Συχνά, όμως, ερχόταν σε σύγκρουση με 
τους συναδέλφους του, εξαιτίας της αυστηρής κριτικής που ασκούσε σε όλους, ακόμη 
και στον ίδιο τον Πλάτωνα. Σε αυτή τη στάση τον οδηγούσε η άποψη ότι πρέπει κανείς 
να θυσιάζει τους φίλους, προκειμένου να βρεθεί η αλήθεια. Έργα της περιόδου αυτής 
είναι τα: Τοπικά, Αναλυτικά πρότερα, Αναλυτικά ύστερα, Ποιητική, Ρητορική, Ηθικά 
μεγάλα, Περί γενέσεως και φθοράς, Ηθικά Ευδήμεια. Στην πρώτη αυτή εικοσαετία της 
φιλοσοφικής του δράσης, ο Αριστοτέλης διαμορφώνει τη δική του φιλοσοφική 
κοσμοθεωρία. Απορρίπτει τη θεωρία των ιδεών του Πλάτωνα και διατυπώνει τις δικές 
του απόψεις για τη διαλεκτική, την τέχνη του λόγου, την επιστημονική απόδειξη. 
Αρχίζει να διατυπώνει τη θεωρία περί των αρχών και να αναζητεί τον τελικό σκοπό 
των φυσικών φαινομένων και της ανθρώπινης ζωής. 

  Τον Μάιο του 347 πέθανε ο Πλάτωνας και αμέσως μετά ο Αριστοτέλης εγκατέλειψε 
την Αθήνα. Είπαν πως η φυγή του οφείλονταν στην πίκρα που ένιωσε όταν τη 
διεύθυνση της Ακαδημίας δεν ανέλαβε ο ίδιος, αλλά ο Σπεύσιππος, ο ανεψιός του 
Πλάτωνα. Οι πραγματικοί λόγοι, όμως, της εγκατάλειψης πρέπει να ήταν πολιτικοί, 
καθώς στην Αθήνα επικρατούσε αντιμακεδονικός πυρετός μετά την κατάληψη της 
Αμφίπολης από τον Φίλιππο. Έτσι, με πρόσκληση του φίλου του Ερμία, τυράννου του 
Αταρνέα, ο Αριστοτέλης εγκαταστάθηκε στην Άσσο, στα παράλια της Μ. Ασίας.1 

  Στην Άσσο άρχισε για τον φιλόσοφο μία νέα περίοδος στη ζωή του και στην έρευνά 
του, εκεί ανακάλυψε τον κόσμο των ζώων και των φυτών. Έργα της περιόδου αυτής, 
                                                            
1 Wittgenstein, L. Φιλοσοφικές Έρευνες, Εκδ. Παπαζηση, Αθήνα 1977 
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είναι τα: Περί τα ζώα ιστορίαι, Περί ζώων μορίων, Μικρά φυσικά, Περί ψυχής, Περί 
ζώων πορείας. Στην Άσσο ή στη Μυτιλήνη, ο Αριστοτέλης συνάντησε το Θεόφραστο, 
που έγινε από τότε ο πιο πιστός μαθητής και συνεργάτης του φιλοσόφου. 

  Ο Σταγειρίτης εγκαταστάθηκε στη Μακεδονία το 342/3π.Χ και ανέλαβε με 
πρόσκληση του βασιλιά Φίλιππου την αγωγή του Αλέξανδρου, του δεκατριάχρονου 
διαδόχου του Θρόνου. Για την αγωγή του, ο φιλόσοφος χρησιμοποίησε κατά κύριο 
λόγο τα ομηρικά έπη. Στη Μακεδονία, ο Αριστοτέλης, έμεινε ως το 335π.Χ. 

  Η εποχή ήταν κατάλληλη για να επιστρέψει στην Αθήνα. Συνοδευόμενος από τον 
Θεόφραστο, ξαναγύρισε στη δεύτερη πατρίδα του. Εκεί συνέχισε την έρευνα και τη 
διδασκαλία του, όχι όμως στην Ακαδημία, αλλά στο Λύκειο. Αργότερα ο Θεόφραστος, 
ίδρυσε σχολή με το όνομα Περίπατος, που θα διαφύλαττε και θα πρόβαλλε τις 
διδασκαλίες του Αριστοτέλη. Στην Αθήνα, τη δεύτερη φορά, ο φιλόσοφος έζησε 
δώδεκα χρόνια. Τότε συνέθεσε το σημαντικότερο μέρος των Πολιτικών του, τα Μετά 
τα φυσικά, το Περί ζώων γενέσεως και τα Ηθικά Νικομάχεια. 

  Στο μεταξύ, τα χρόνια πέρασαν και ο Αριστοτέλης είναι ένας ώριμος και ήρεμος 
στοχαστής και διαθέτει περισσότερη κατανόηση στις γνώμες των άλλων. Οι συνθήκες 
έχουν αλλάξει στην Αθήνα, μετά το θάνατο του Αλέξανδρου στα 323π.Χ. Η ζωή για 
έναν Μακεδόνα είναι τώρα πια δύσκολη εκεί. Ο Αριστοτέλης ένιωσε πως βρισκόταν 
σε μεγάλο κίνδυνο. Ήταν πολύ εύκολο να βρεθεί μια κατηγορία εις βάρος του, με μία 
μικρή αφορμή. Η αφορμή αυτή ήταν ένα ποίημα που έγραψε για το φίλο του Ερμία, 
που είχε τη μορφή παιάνα, του παραδοσιακού ύμνου στο Θεό Απόλλωνα. Αυτό ήταν 
το “έγκλημα” του Αριστοτέλη και για το λόγο αυτό εγκατέλειψε για δεύτερη φορά την 
Αθήνα και πήγε να ζήσει στη Χαλκίδα, όπου τον βρήκε ο θάνατος την επόμενη χρονιά. 

  Ήδη στην αρχαιότητα τα έργα του Αριστοτέλη, χωρίζονταν σε δύο ομάδες. Την πρώτη 
ομάδα την αποτελούσαν έργα με τα οποία ο φιλόσοφος απευθυνόταν σε ευρύτερο 
αναγνωστικό κοινό. Τα έργα αυτά τα ονόμαζαν εξωτερικά και σήμερα δεν έχουμε παρά 
μόνο αποσπάσματα σε έργα άλλων συγγραφέων της αρχαιότητας. Τη δεύτερη ομάδα, 
την αποτελούσαν έργα που σώθηκαν ολόκληρα και όλα σχεδόν είναι χειρόγραφα που 
είχε μαζί του ο Αριστοτέλης στα μαθήματα του. Πρέπει να είχαν γραφεί, για να 
βοηθήσουν τη μνήμη του την ώρα της παράδοσης. Οι αρχαίοι ονόμαζαν τα έργα αυτά 
ακροαματικά. 

  Μετά από πολλές περιπέτειες, τα έργα του Αριστοτέλη τα εξέδωσε ο Ροδίτης 
Ανδρόνικος στο δεύτερο μισό του 1ου αιώνα π. Χ. Σύντομα με βάση τα αντίγραφα της 
έκδοσης αυτής, άρχισε και ο σχολιασμός των έργων του φιλοσόφου. 

  Ο Αριστοτέλης καλλιέργησε με εντυπωσιακή επιτυχία πολλούς επιμέρους 
φιλοσοφικούς και επιστημονικούς κλάδους. Μερικοί από αυτούς είναι: η λογική, η 
φυσική, η κοσμολογία, η ζωολογία, η βιολογία, η ψυχολογία, η ηθική, ρητορική, η 
λογοτεχνική κριτική.    
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                                    ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ 

 

  Οι Έλληνες από την Ομηρική εποχή έτρεφαν μεγάλη τιμή για τη ρητορική, με το 
γενικό νόημα της χρήσης της γλώσσας με έναν τρόπο που να εντυπωσιάζει τους 
ακροατές και να τους επηρεάζει υπέρ ή κατά. Ήδη την εποχή αυτή ο λόγος θεωρούνταν 
δώρο των Θεών και λειτουργούσε ως έμπνευση, φαίνεται όμως ότι μπορούσε να γίνει 
και αντικείμενο διδασκαλίας. 

  Η ρητορική ως τέχνη ξεκίνησε στη Σικελία με το τέλος της τυραννίας το 467 π.Χ, 
οπότε άρχισαν απανωτές δίκες κινημένες από πολίτες, που διεκδικούσαν τις 
καταπατημένες από τυράννους περιουσίες τους. Ο Κόραξ και ο Τισίας πρόσφεραν 
σημαντική βοήθεια στους συμπατριώτες τους, καταγράφοντας τους κανόνες που 
πρέπει να ακολουθεί ένας λόγος που θα εκφωνηθεί στο δικαστήριο. Ο Κόραξ και ο 
Τισίας ήταν οι συγγραφείς των πρώτων εγχειριδίων ρητορικής τέχνης. Η αρχαία 
παράδοση, έλεγε ότι στον Κόρακα οφειλόταν ο ορισμός ότι η ρητορική είναι “πειθούς 
δημιουργός” και στον Τισία οφειλόταν ο ορισμός του “εικός”, δηλαδή το επιχείρημα 
που είναι ή θεωρείται πιθανό. 

  Αργότερα στον 5ο αιώνα π. Χ οι σοφιστές περιελάμβαναν στο παιδευτικό τους 
πρόγραμμα και τη διδασκαλία της ρητορικής, καθώς η γνώση της οργάνωσης της 
επιχειρηματολογίας ήταν απαραίτητη για να διακριθεί κανείς στο χώρο της πολιτικής. 
Στο χώρο αυτό ξεχώρισε ο Γοργίας από τη Σικελία, που κατέπληξε τους Αθηναίους με 
τους λόγους που εκφώνησε, καθώς και ο Αβδηρίτης Πρωταγόρας, ο Πρόθικος από της 
Κέα, ο Ηλείος Ιππίας και ο σοφιστής Θρασύμαχος. Στον αντίποδα, πολέμιοι της 
ρητορικής, ήταν ο Πλάτωνας και ο Σωκράτης. Συγκεκριμένα, ο Σωκράτης υποστήριζε 
πως η ρητορική δεν προσφέρει αληθινή γνώση, δεν κάνει τον άνθρωπο δικαιότερο και 
καταλήγει πως η ρητορική δεν ήταν τέχνη αλλά εμπειρία κολακευτική.2 

  Ο Αριστοτέλης στο Λύκειο δίδασκε ανάμεσα στα άλλα μαθήματα και ρητορική, για 
όσους θα ήθελαν να σπουδάσουν αργότερα και φιλοσοφία. Εκτός από τα μαθήματα- 
διαλέξεις για το θέμα αυτό, είχε γράψει τον χαμένο για εμάς σήμερα διάλογο 
“Γρύλλος” ή “Περί ρητορικής” και το επίσης χαμένο για εμάς σήμερα έργο του 
“Τεχνών συναγωγή”. Το κύριο, βέβαια, έργο του για τη ρητορική είναι αυτό που μας 
παραδόθηκε με τον τίτλο “Τέχνη ρητορική” ή απλώς  “Ρητορική”. Το έργο αποτελείται 
από τρία επιμέρους βιβλία, από τα οποία το τρίτο βιβλίο, ήταν κάποτε αυτοτελές έργο 
με τίτλο  “Περί λέξεως” και συνενώθηκε κάποτε με τα άλλα δύο βιβλία. Το έργο πρέπει 
να γράφτηκε στο τέλος της περιόδου 360- 355 π. Χ. 

 

 

                                                            
2 Δ. Λυπουρλής. 2002. Αριστοτέλης. Ρητορική Βιβλίο Πρώτο. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. 
Θεσσαλονίκη: Ζήτρος. 
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Η ρητορική του Αριστοτέλη 

  Η ρητορική ασχολείται με θέματα που αποτελούν μέρος των γνώσεων όλων των 
ανθρώπων και δεν ανήκουν στο περιεχόμενο μια συγκεκριμένης ειδικής επιστήμης. Γι 
αυτό την ασκούν, λίγο πολύ, όλοι οι άνθρωποι, άλλοι στην τύχη και άλλοι με μία 
ικανότητα που την απέκτησαν με άσκηση. Η ρητορική είναι χρήσιμη, γιατί η αλήθεια 
και το δίκαιο έχουν μεγαλύτερη δύναμη από τα αντίθετά τους και σε περίπτωση που 
νικιούνται από αυτά, θεωρείται πράγμα άξιο μορφής. Επίσης, με τη βοήθεια της 
ρητορικής, διευκρινίζονται τα θέματα για χάρη ενός ακροατηρίου που δυσκολεύεται 
να παρακολουθήσει μια εξειδικευμένη επιστημονική γλώσσα.. Ο ρήτορας μπορεί να 
πείθει και για την αντίθετη άποψη συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη της 
πραγματικής ουσίας ενός θέματος έχοντας την ικανότητα να ανατρέπει τα 
επιχειρήματα ενός άλλου, που επιχειρηματολογεί αντίθετα στο σωστό και το δίκαιο. 
Επιπλέον, αν θεωρείται ντροπή να μη μπορεί κανείς να υπερασπιστεί τον εαυτό του με 
τη βοήθεια του σώματός του, επίσης, είναι ντροπή να μη μπορεί να κάνει το ίδιο με τη 
βοήθεια του λόγου του.3 

  Έργο της ρητορικής δεν είναι να επιτύχει να πείσει, αλλά να διακρίνει τα υπάρχοντα 
σε κάθε περίπτωση, μέσα πειθούς. Έργο της, επίσης, είναι να επισημάνει το 
πραγματικά πειστικό, αλλά και το φαινομενικά πειστικό.  

 

 

Ορισμός της ρητορικής 

  Ρητορική είναι η ικανότητα να βρίσκουμε σε κάθε περίπτωση τα μέσα με τα οποία 
μπορούμε να γίνουμε πειστικοί. Οι αποδείξεις με τις οποίες πείθουμε είναι δύο ειδών: 
οι άτεχνες και οι έντεχνες. Οι άτεχνες αποδείξεις δεν έχουν την αρχή τους σε εμάς, 
αλλά προϋπάρχουν από εμάς, τέτοιες είναι: οι μάρτυρες, οι ομολογίες, τα συμβόλαια 
και άλλα παρόμοια. Έντεχνες αποδείξεις, είναι αυτές που κατασκευάζει ο ρήτορας με 
τη βοήθεια της τεχνικής που διαθέτει. 

  Ο ρητορικός λόγος, λειτουργεί πειστικά με τρεις τρόπους. Πρώτος τρόπος είναι ο 
χαρακτήρας του ρήτορα, καθώς οι άνθρωποι εμπιστεύονται περισσότερο τους έντιμους 
ανθρώπους και όσους με το λόγο τους παρουσιάζονται αξιόπιστοι. Δεύτερος τρόπος να 
πείθει ο ρήτορας είναι μέσω των ακροατών, όταν με το λόγο του, τους κάνει να 
κυριευθούν από κάποιο πάθος, γιατί δεν αποφασίζουμε με τον ίδιο τρόπο λυπημένοι ή 
χαρούμενοι, κυριευμένοι από μίσος ή από αγάπη. Τρίτος τρόπος είναι με τα 
επιχειρήματα που περιέχονται στον ίδιο το ρητορικό λόγο. Ικανός ρήτορας, επομένως, 
είναι αυτός που μπορεί να κάνει συλλογισμούς και να μελετάει τους χαρακτήρες, τις 

                                                            
3 Ηλιού, Η. Αριστοτέλη ρητορική, επιμέλεια Γιάννης Κορδάτου, Εκδ. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ. 
Kennedy, G. ο.π 
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αρετές και τα πάθη. Μετά από αυτά, είναι φανερό πως η ρητορική είναι παρακλάδι της 
διαλεκτικής και της ηθικής- πολιτικής επιστήμης. 

  Η πειθώς στη ρητορική πετυχαίνεται με το ενθύμημα, που είναι ρητορικός 
συλλογισμός και με το παράδειγμα που είναι ρητορική επαγωγή. Οι ρητορικοί λόγοι 
που χρησιμοποιούν παραδείγματα, δεν είναι λιγότερο πειστικοί, όμως επικροτούνται 
από τους ακροατές περισσότερο οι λόγοι που χρησιμοποιούν ενθυμήματα. Και όταν 
λέμε πειστικό, δεν εννοούμε για ένα άτομο, αλλά για ένα είδος ανθρώπων. Η ρητορική 
συζητάει θέματα που προκαλούν αμφισβητήσεις μεταξύ των ανθρώπων και τα 
συζητάει μπροστά σε ένα ακροατήριο που δε μπορεί να παρακολουθήσει μία δύσκολη 
σειρά συλλογισμών. 

  Ρητορικούς συλλογισμούς, μπορεί να κάνει ο ομιλητής από προτάσεις που έχουν ήδη 
αποδειχθεί με συλλογισμούς, είτε από προτάσεις που δεν έχουν αποδειχθεί με 
συλλογισμούς. Έχουν, όμως, ανάγκη από μία τέτοια απόδειξη, γιατί το περιεχόμενό 
τους δεν είναι κοινής αποδοχής. Με δεδομένο ότι λίγες μόνο από τις προκείμενες των 
ρητορικών συλλογισμών είναι απόλυτα 4αληθινές και με δεδομένο ότι τα συνήθη και 
τα πιθανά πράγματα πρέπει να αποδεικνύονται μόνο από άλλα ίδιου είδους πράγματα, 
είναι φανερό πως οι προτάσεις που αποτελούν τις προκείμενες των ενθυμημάτων είναι 
κάποιες φορές απολύτως αληθινές, τις περισσότερες, όμως, φορές βασίζονται σε 
πιθανότητες και σε ενδείξεις. Πιθανό είναι αυτό που συμβαίνει συνήθως, όχι όμως 
γενικά και απόλυτα. Ενδείξεις είναι αυτές που το περιεχόμενό τους το αποδεχόμαστε 
υποχρεωτικά και μπορούν να γίνουν προκείμενες ενός συλλογισμού, γι αυτό και αυτού 
του είδους η ένδειξη, είναι τεκμήρια, κάτι δηλαδή αποδεδειγμένο και τελειωμένο. 

  Η ρητορική εισαγωγή, το παράδειγμα, είναι συλλογισμός από το όμοιο στο όμοιο, 
όταν δύο πράγματα ανήκουν στο ίδιο γένος, το ένα όμως είναι πιο γνωστό από το άλλο. 

  Είναι αναγκαίο να γίνει μια διάκριση μεταξύ των “περιοχών” από τις οποίες αντλούμε 
τα επιχειρήματα μας. Υπάρχουν οι    “ειδικοί τόποι” που είναι οι προκείμενες προτάσεις 
που ταιριάζουν δε κάθε επιμέρους επιστημονικό κλάδο και από την άλλη οι “κοινοί 
τόποι”, που είναι οι προκείμενες που έχουν εφαρμογή σε όλους τους επιστημονικούς 
κλάδους. Τα περισσότερα ενθυμήματα, σχηματίζονται από τους ειδικούς, τους 
μερικούς, δηλαδή, και ιδιαίτερους τόπους, ενώ από τους κοινούς τόπους, τα λιγότερα. 

Τα τρία είδη του ρητορικού λόγου 

  Τρία είναι τα συστατικά στοιχεία ενός λόγου: ο ομιλητής, το θέμα για το οποίο μιλάει 
και τέλος αυτός στον οποίο απευθύνεται. Αυτός, ο ακροατής, είναι και ο τελικός στόχος 
του λόγου. Ο ακροατής δε μπορεί παρά να είναι απλός θεατής που κρίνει τη δεινότητα 
του ρήτορα ή κριτής για πράγματα που πρόκειται να γίνουν, όπως τα μέλη της 
εκκλησίας του δήμου, ή κριτής για όσα έχουν ήδη γίνει, όπως ο δικαστής. 

                                                            
4  Η.Φ. Ηλιού. 1984. Η Ρητορική του Αριστοτέλη. Αθήνα: Κέδρος. 
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Υποχρεωτικά, επομένως, ανάλογα με το στόχο που έχει ο λόγος, διακρίνουμε τρία είδη 
ρητορικών λόγων: το συμβουλευτικό,  τον επιδεικτικό και το δικανικό. 

  Η συμβουλή είναι η προτροπή ή αποτροπή, στη δίκη έχουμε κατηγορία ή απολογία 
και στον επιδεικτικό έχουμε έπαινο ή ψόγο. Κάθε ρήτορας έχει το δικό του χρόνο. Ο 
συμβουλευτικός ρήτορας, χρησιμοποιεί μέλλοντα, γιατί δίνει συμβουλές για πράγματα 
που πρόκειται να συμβούν. Ο δικανικός ρήτορας, χρησιμοποιεί παρελθοντικό χρόνο, 
γιατί ο λόγος του είναι για πράγματα που έχουν γίνει. Ο επιδεικτικός ρήτορας 
χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο ενεστώτα, γιατί αναφέρεται σε σύγχρονα γεγονότα, 
χρησιμοποιεί όμως και παρελθοντικό χρόνο, γιατί υπενθυμίζει πράγματα που έγιναν, 
καθώς και μέλλοντα, γιατί προδιαγράφει πράγματα που πρόκειται να γίνουν. 

  Κάθε είδος ρητορικού λόγου, έχει διαφορετικό τελικό στόχο. Στόχος του 
συμβουλευτικού λόγου είναι το ωφέλιμο και το βλαβερό, γιατί προτρέπει για κάτι που 
κατά τη γνώμη του είναι το καλύτερο και αποτρέπει από κάτι που κατά τη γνώμη του 
είναι το χειρότερο. Συμπληρωματικοί στόχοι είναι το δίκαιο ή το άδικο, το όμορφο ή 
το άσχημο. Στόχος του δικανικού λόγου είναι το δίκαιο και το άδικο. Στόχος του 
επιδεικτικού λόγου είναι το όμορφο και το άσχημο. 

  Με δεδομένο ότι δε μπορεί ούτε να έχουν γίνει στο παρελθόν, ούτε να γίνουν στο 
μέλλον τα αδύνατα πράγματα, παρά μόνο τα δυνατά, υποχρεωτικά και ο 
συμβουλευτικός και ο δικανικός και ο επιδεικτικός ρήτορας πρέπει να έχουν έτοιμες 
προκείμενες προτάσεις σχετικά με το δυνατό και το αδύνατο, είτε προσπαθούν να 
αποδείξουν το καλό ή το κακό, το όμορφο ή το άσχημο, το δίκαιο ή το άδικο. 

 

 

Ο συμβουλευτικός ρητορικός λόγος  

  Ο συμβουλευτικός ρήτορας δε συμβουλεύει για όσα είναι αδύνατα να γίνουν ή είναι 
αποτέλεσμα ανάγκης, καθώς και για τα τυχαία. Ο ρήτορας συμβουλεύει για θέματα 
που η πραγματοποίησή τους, εξαρτάται από τη δική μας δύναμη, για όσα είναι δυνατόν 
ή δεν είναι δυνατόν για εμάς να τα κάνουμε. Τα πιο σημαντικά θέματα για το οποία 
συμβουλεύονται οι άνθρωποι είναι πέντε: τα δημόσια οικονομικά, ο πόλεμος και η 
ειρήνη, η φύλαξη της χώρας, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές και η νομοθεσία. Όταν 
πρόκειται ο ρήτορας να δώσει συμβουλές για τα δημόσια οικονομικά, πρέπει να 
γνωρίζει τα έσοδα της πόλης, ώστε αν κάτι λείπει να προστεθεί και αν κάτι είναι 
λιγότερο να αυξηθεί. Δεν πρέπει, όμως, να στηρίζεται μόνο στα οικονομικά της δικής 
του πόλης, αλλά να είναι πληροφορημένος και για όσα έχουν ανακαλύψει και άλλοι 
πάνω στο θέμα. Ο ρήτορας που συμβουλεύει για πόλεμο λη ειρήνη, πρέπει να είναι 
ενημερωμένος για τη δύναμη της πόλης, ποιους πολέμους έχει κάνει η πόλη του και με 
ποιον τρόπο. Και μάλιστα, όχι μόνο η δική του πόλη, αλλά και οι γειτονικές πόλεις. 
Πρέπει να ξέρει με ποιους είναι πιθανό να γίνει πόλεμος, για να προτείνει ειρηνική 
πολιτική προς του πιο ισχυρούς και πολεμική πολιτική προς τους πιο αδύναμους. 
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Σχετικά με τη φύλαξη της πόλης, ο ρήτορας πρέπει να γνωρίζει με ποιον τρόπο 
φυλάσσεται η πόλη, τι αριθμό κ είδους φύλαξης διαθέτει, καθώς και για τις τοποθεσίες 
των οχυρώσεων. Σε σχέση με τα τρόφιμα, οφείλει να γνωρίζει πόσα και ποια παράγει 
η χώρα, πόσα εξάγει κ που, καθώς και ποια εισάγονται και από πού5. Ο ρήτορας που 
συμβουλεύει για την ασφάλεια της πόλης, πρέπει να είναι ενημερωμένος για τη 
νομοθεσία της πόλης, γιατί η σωτηρία της βασίζεται στους νόμους της. Είναι, 
επομένως, απαραίτητο να γνωρίζει πόσα είδη πολιτευμάτων υπάρχουν, τι είναι προς 
όφελος του καθενός, αλλά και τι μπορεί να τα φθείρει. Επίσης, ποια μορφή 
διακυβέρνησης συμφέρει στην πόλη και ταιριάζει με το χαρακτήρα των πολιτών. Πάνω 
σε αυτά τα βασικά θέματα, ο ρήτορας πρέπει να έχει έτοιμες προτάσεις.6 

  Επιπλέον, αφού κατανοήσουμε πως όλοι σχεδόν οι άνθρωποι έχουν έναν σκοπό και 
αυτός είναι η ευδαιμονία, είναι επόμενο όλες οι προτροπές και οι αποτροπές να έχουν 
να κάνουν με την κατάσταση αυτή. Ευδαιμονία είναι η ευτυχία που συνδυάζεται με την 
αρετή, η αυτάρκεια της ζωής, η ευχάριστη και ασφαλής ζωή και η αφθονία κτημάτων 
και προσωπικού συνδυασμένη με την ικανότητα που έχει κάποιος να προστατεύει και 
να τα χρησιμοποιεί. Αν, λοιπόν, ορίζεται με αυτό τον τρόπο η ευδαιμονία, τα συστατικά 
της μέρη είναι, αρχικά, η ευγενική καταγωγή, που σημαίνει για έναν λαό να είναι 
αυτόχθονας και για ένα άτομο να είναι γνήσιος απόγονος και από τους δυο γονείς και 
από επιφανή γενιά. Επίσης, η ευτεκνία και η πολυτεκνία, που για την πόλη σημαίνει 
νεολαία με παράστημα, δύναμη και ανδρεία, ενώ για το άτομο να έχει κανείς πολλά 
τέτοιου είδους παιδιά. Επιπλέον, μέρος της ευδαιμονίας είναι ο πλούτος, δηλαδή τα 
χρήματα, τα κτήματα, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι δούλοι, τα κοπάδια. Τον πλούτο 
αυτό, όμως, ο κάτοχός του πρέπει να έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να τον κατέχει, αλλά 
και να τον χρησιμοποιεί και να τον απολαμβάνει. Ακόμη, το καλό όνομα και οι τιμές 
συμβάλλουν στην ευδαιμονία, καθώς και η καλή υγεία, η ομορφιά, η σωματική 
δύναμη. Επίσης, οι πολλοί και καλοί φίλοι και η καλή τύχη που δίνει στον άνθρωπο 
αγαθά, πέρα από κάθε λογική προσδοκία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα αυτά 
συναπαρτίζουν την ευδαιμονία, σε αυτά πρέπει να στοχεύει με τις προτάσεις του ο 
συμβουλευτικός ρήτορας. 

  Δεδομένου ότι ο σκοπός που ορίζει για τον εαυτό του ο συμβουλευτικός ρήτορας, 
είναι το συμφέρον και δεδομένου ότι αυτό που συμφέρει είναι καλό, πρέπει να 
δεχτούμε ότι καλό είναι αυτό που το επιλέγουμε και το προτιμάμε γι αυτό που είναι το 
ίδιο και που το επιθυμούν όλα τα όντα που έχουν νου. Καλό είναι, επίσης, αυτό που 
βοηθά τον άνθρωπο να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και να είναι αυτάρκης. 
Επομένως, τα ευχάριστα και τα όμορφα πράγματα είναι καλά. Καλό θεωρείται η 
ευδαιμονία, γιατί είναι κάτι το επιθυμητό και το αυτάρκες, όπως καλό είναι και η 
δικαιοσύνη, η εγκράτεια, η μεγαλοψυχία, η μεγαλοδωρία, η φιλία, η δόξα, η ευφυΐα, 
γιατί όλα αυτά δημιουργούν καλά πράγματα. Καλό είναι, επίσης, ότι δεν είναι 
υπερβολή και καθετί για χάρη του οποίου έχουν καταβληθεί πολλοί κόποι και είναι ο 
τελικός σκοπός πολλών προσπαθειών. Καλό, ακόμη, είναι ότι επαινείται και μάλιστα 

                                                            
5 Αριστοτέλης, Ρητορική εις Αλέξανδρον 
6 . Coleman, J. 2005 
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από τους εχθρούς. Γενικότερα καλό είναι ότι οι άνθρωποι επιλέγουν και προτιμούν να 
κάνουν, όσα είναι κακά για τους εχθρούς και καλά για τους φίλους και αυτά που 
μπορούν να γίνουν εύκολα, δηλαδή σε λίγο χρόνο και δίχως κόπο και ταλαιπωρία, 
επίσης, αυτά που τους ταιριάζουν και για τα οποία έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Από 
όλα αυτά πρέπει να αντλεί τα αποδεικτικά του επιχειρήματα ο συμβουλευτικός 
ρήτορας, σχετικά με το συμφέρον και το καλό.7 

Ο συγγραφέας της πραγματείας δεν περιορίζεται απλά στους στόχους που πρέπει να 
επιδιώξει ο ρήτορας με τη χρήση των επτά ειδών του λόγου. Παρουσιάζει ένα λεκτικό 
μοντέλο, στο οποίο το δίκαιο, το νόμιμο, το συμφέρον, καθώς και όσοι λεκτικοί στόχοι 
έχουν ήδη αναφερθεί μπορούν να επιτευχθούν με τη βοήθεια της γλωσσικής 
ικανότητας του ρήτορα, που βασίζεται στη σημασιολογική προσέγγιση του ζεύγους 
όμοιο- αντίθετο και της ισχύουσας εκπεφρασμένης κρίσης. Συγκεκριμένα 
παρατίθενται τα εξής γλωσσικά παραδείγματα για την υπεράσπιση του δικαίου: α. 
Όπως είναι δίκαιο να ανταποδίδει κάποιος ευεργεσία σε όσους τον ευεργέτησαν, έτσι 
είναι δίκαιο να μη βλάπτουμε εκείνους που δεν μας έκαναν κακό (όμοιο). β. Όπως 
ακριβώς είναι δίκαιο να τιμωρούμε όσους έκαναν κάτι κακό, έτσι αρμόζει και να 
ανταποδίδουμε την ευεργεσία σε όσους μας ευεργετούν (αντίθετο). γ. Όχι μόνο εμείς 
μισούμε και κάνουμε κακό στους εχθρούς, αλλά και οι Αθηναίοι και οι Λακεδαιμόνιοι 
κρίνουν ότι είναι δίκαιο να τιμωρούν τους εχθρούς. Στα παραπάνω παραδείγματα 
αναδεικνύεται αρχικά η επικοινωνιακή πρόθεση του ρήτορα να καταλάβει το 
ακροατήριο τι εννοεί ο ίδιος. Στη συνέχεια υποστηρίζει την πρόθεσή του για το τι είναι 
δίκαιο στην προκείμενη περίπτωση να πράξουν όλοι μαζί, αποσπώντας και τη δική 
τους ομόφωνη γνώμη. Για την υπεράσπιση του νόμιμου ο συγγραφέας παραθέτει τα 
εξής γλωσσικά παραδείγματα: α. Όπως ακριβώς ο νομοθέτης τιμωρεί όσους κλέβουν 
με τις μεγάλες τιμωρίες, έτσι πρέπει να τιμωρούνται αυστηρά και όσοι εξαπατούν, διότι 
και αυτοί κλέβουν το μυαλό μας (όμοιο). β. Εάν ο νόμος απαγορεύει να διανέμεται η 
δημόσια περιουσία, είναι φανερό ότι ο νομοθέτης έκρινε πως αδικούν και όλοι όσοι τη 
διανέμουν. Αν οι νόμοι επιβάλλουν να τιμώνται όσοι επιμελήθηκαν με σωστό τρόπο 
και δίκαιο τις κοινές υποθέσεις, είναι φανερό ότι θεωρούν άξιους τιμωρίας όσους 
διέφθειραν τα δημόσια πράγματα (αντίθετο). γ. Και δεν είμαι μόνο εγώ που ισχυρίζομαι 
ότι το νόμο αυτό τον έθεσε ο νομοθέτης γι αυτό το σκοπό, αλλά και σε πρότερη 
περίπτωση, όταν ο Λυσιθείδης εξέφρασε απόψεις παραπλήσιες με αυτές που εγώ 
αναφέρω τώρα, οι δικαστές ψήφισαν τα ίδια σχετικά με το νόμο αυτό (εκπεφρασμένη 
κρίση). Εδώ η πρόθεση του ρήτορα είναι να κατανοήσει το ακροατήριο μέσα από μια 
εννοιολογική εμπειρία τη σημασία και την αποδοχή που πρέπει να έχει το νόμιμο αλλά 
και τη συνάφειά του με την πραγματικότητα, την οποία ο ρήτορας εμφανίζει ως 
αντικειμενική και πραγματική. Για την υπεράσπιση του συμφέροντος ο συγγραφέας 
αναφέρει τα εξής γλωσσικά παραδείγματα: α. Και όπως ακριβώς στους πολέμους είναι 
συμφέρον να παρατάσσουμε στην πρώτη γραμμή τους πιο γενναίους, έτσι και στην 
πολιτική ζωή αποδεικνύεται αποτελεσματικό να εξουσιάζουν το πλήθος οι πιο 

                                                            
7  Παπανικολάου, Ι. Κ., ο.π.  
Μαλαίνου, Επ., ο.π. 
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φρόνιμοι και πιο δίκαιοι (όμοιο). β. Πράγματι, εάν αποδεικνύεται αποτελεσματικό να 
τιμώνται οι επιεικείς μεταξύ των πολιτών, θα ήταν συμφέρον να τιμωρούνται οι 
πονηροί (αντίθετο). γ. Οι Λακεδαιμόνιοι, όταν νίκησαν τους Αθηναίους στον πόλεμο, 
θεώρησαν ότι είναι συμφέρον τους να μην υποδουλώσουν την πόλη εκείνων, και πάλι 
οι Αθηναίοι με τους Θηβαίους, ενώ μπορούσαν να ερημώσουν τη Σπάρτη, θεώρησαν 
ότι είναι συμφέρον τους να μην πειράξουν τους Λακεδαιμόνιους (εκπεφρασμένη 
κρίση) Εδώ ο ρήτορας με τα παραδείγματά του αποφαίνεται για το συμφέρον όλων των 
πολιτών. Η επικοινωνιακή πρόθεσή του είναι μέσα από τα χρησιμοποιούμενα λογικά 
σχήματα να οδηγήσει το ακροατήριο να συνειδητοποιήσει ότι το συμφέρον της πόλης 
συμπίπτει με την πραγματολογική ισχύ των προ- τάσεών του. Ο ρήτορας κάνοντας, 
όσο αυτό είναι εφικτό γλωσσικά, λειτουργικό το λόγο του επιχειρεί να οδηγηθεί σε 
συμπεράσματα μέσα από όμοια και αντίθετα παραδείγματα, είτε παραδείγματα που 
ενέχουν την εκπεφρασμένη κρίση και γενικότερα αποδεκτή. Η χρήση παραδειγμάτων 
με τη βοήθεια των συγκεκριμένων γλωσσικών σχημάτων βοηθάει το ρήτορα να 
επηρεάσει την ψυχολογία του ακροατηρίου, δημιουργώντας μια επικοινωνιακή 
αλληλεπίδραση που βασίζεται σε αληθείς και λογικές αρχές που επικυρώνουν την 
καθολικότητα και την εγκυρότητα των προτάσεών του. Αυτή η εγκυρότητα προέρχεται 
από τη ιεράρχηση των στρατηγικών, που επιτυγχάνει μέσω της γλωσσικής χρήσης, η 
οποία συνδέεται άμεσα και με τη σημασιολογική ερμηνεία όσων επιδιώκει να 
αναπτύξει ο ρήτορας αλλά και να πείσει συνάμα το ακροατήριό του. Επομένως, η 
επιτυχία του ρήτορα δεν είναι μόνο να πείθει, αλλά να διαβλέπει και να χρησιμοποιεί 
πάντα το κατάλληλο λεκτικό μοντέλο, προκειμένου να ελκύσει το ακροατήριο στη 
συναγωγή συμπερασμάτων για το δίκαιο, το νόμιμο, το συμφέρον, το καλό, το 
ευχάριστο, το εύκολο, το δυνατό και το αναγκαίο, τα οποία πρέπει να αναφανούν και 
στα θέματα που συζητούνται στη βουλή και στις συνελεύσεις.8 

Ωστόσο, η πιο μεγάλη και αποφασιστική βοήθεια για το συμβουλευτικό ρήτορα, 
προκειμένου να πείσει και να δίνει σωστές συμβουλές, είναι να γνωρίζει τα διάφορα 
πολιτεύματα και να διακρίνει τα χαρακτηριστικά, τους θεσμούς και τα συμφέροντα του 
καθενός, γιατί όλοι πείθονται με κριτήριο το συμφέρον. Πρέπει να γνωρίζει πως τα 
πολιτεύματα είναι: η δημοκρατία που την κυρίαρχη εξουσία την ασκεί ο λαός και το 
τέλος της είναι η ελευθερία, η ολιγαρχία που τα αξιώματα μοιράζονται με βάση την 
ιδιοκτησία και το τέλος της είναι ο πλούτος, η αριστοκρατία που τα αξιώματα 
μοιράζονται με βάση τη μόρφωση και το τέλος της είναι η παιδεία και τα πάτρια 
θέσμια, η τυραννία, όπου την εξουσία την έχει ένα πρόσωπο και το τέλος της είναι η 
αυτοφρούρηση και η αυτοφύλαξή της. Επειδή, η πειθώ πετυχαίνεται όχι μόνο με 
αποδεικτικούς συλλογισμούς, αλλά και με ηθικούς ο ρήτορας που προσαρμόζει το λόγο 
του στον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε πολιτεύματος, δε μπορεί παρά να εξασφαλίσει τη 
μεγαλύτερη πειθώ. 

                                                            
8 Σωτηρία Τριαντάρη, Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. 
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  Όλα τα παραπάνω, είναι ανάγκη, να γνωρίζει ο συμβουλευτικός ρήτορας όταν 
προτρέπει ή αποτρέπει.9 

 

 

 Επιχειρηματολογία του συμβουλευτικού  λόγου 

Ο συγγραφέας της πραγματείας Ρητορική εις Αλέξανδρον ενασχολείται περισσότερο 
με τη συγκρότηση και τη θεματική του συμβουλευτικού λόγου, ο οποίος είχε άμεση 
σχέση με την κοινωνική και πολιτική δομή της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό συμβουλεύει 
το ρήτορα και πολιτικό άντρα πώς να διαπραγματεύεται τα προς συζήτηση θέματα, τα 
οποία αφορούν τη θρησκεία, το νόμο, την οργάνωση της πόλης, τις συμμαχίες, τις 
συμφωνίες με τις άλλες πόλεις, τον πόλεμο, την ειρήνη και τα έσοδα του κράτους. 
Αναφορικά με τα θρησκευτικά ζητήματα προβάλλει τρεις όψεις του επιχειρήματος: α. 
ότι πρέπει να προστατευθούν οι ήδη υπάρχοντες θεσμοί, β. ότι πρέπει να γίνουν πιο 
αξιοπρεπείς και γ. ότι πρέπει να γίνουν πιο ταπεινοί. Η επιχειρηματολογία που 
προτείνει ο συγγραφέας προδίδει τη μια από τις όψεις της έννοιας της αριστοτελικής 
διαλεκτικής, τη μετάληψη. Η συγκεκριμένη όψη του επιχειρήματος είναι επιτυχής, 
όταν τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο ρήτορας αναδεικνύουν το δίκαιο, το 
συμφέρον, το καλό, το δυνατό. Έτσι, για παράδειγμα, ο δεινός ρήτορας μέσα από έναν 
επαγωγικό συλλογισμό διαμορφώνει και κατευθύνει την πορεία της συζήτησης προς 
το δίκαιο: - ´θεωρείται αδικία σε όλες τις πόλεις να παραβαίνει κάποιος τις 
πατροπαράδοτες συνήθειες - ´τα μαντεία όλα συμβουλεύουν τους ανθρώπους να 
προσφέρουν θυσίες με τον πατροπαράδοτο τρόπο πρέπει να διασώζονται οι τόποι 
λατρείας των πρώτων οικιστών των πόλεων, οι οποίοι ίδρυσαν τα ιερά προς τιμή των 
θεών. Σε άλλο απόσπασμα της πραγματείας ο συγγραφέας παραθέτει μια σειρά από 
υποθετικές προτάσεις, με τις οποίες αναζητά τον αποχρώντα λόγο στην ακολουθία των 
σκέψεων, ώστε αυτές να συμπίπτουν και να βρίσκουν έμπρακτη εφαρμογή στα 
γεγονότα: Το συμπέρασμα είναι: ´Η πιο καλή θυσία απ’ όλες είναι αυτή η οποία ως 
προς τους θεούς συμβαίνει να είναι ευλαβής, ως προς τα έξοδα μετρημένη, ως προς το 
θέαμα και ως προς τους πολέμους ωφέλιμη. Το παραπάνω συμπέρασμα βασίζεται 
στους ακόλουθους υποθετικούς συλλογισμούς: - ́ ως προς τους θεούς θα είναι ευλαβής, 
εάν οι πατροπαράδοτοι θεσμοί δεν καταλύονται ´ως προς τα έξοδα θα είναι μετρημένη, 
εάν δεν καταναλώνονται όλες οι προσφορές που μεταφέρονται στο βωμό με πομπή ´ως 
προς το θέαμα θα είναι λαμπρή, εάν χρησιμοποιήσει κάποιος χρυσό και δεν 
καταναλώσει άφθονα υλικά ´ως προς τους πολέμους θα είναι ωφέλιμη, εάν ιππείς και 
οπλίτες με πλήρη εξάρτυση συνοδεύουν την πομπή. 10 

Όσον αφορά στην οργάνωση μιας δημοκρατικής πόλης ο δεινός ρήτορας επιχειρεί με 
το λόγο του να αποτρέψει τρομοκρατικές επιθέσεις του πλήθους προς τους πλούσιους, 
προκαλώντας το φιλότιμο των πλουσίων να ξοδεύουν χρήματα για τις δημόσιες 
                                                            
9  Η.Φ. Ηλιού. 1984. Η Ρητορική του Αριστοτέλη. Αθήνα: Κέδρος. 
10 Σωτηρία Τριαντάρη, Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. 
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λειτουργίες. Συνάμα όμως προτρέπει με το λόγο του να επαινούν εκείνους τους 
πλούσιους που χορηγούν χρήματα για τις δημόσιες λειτουργίες. Πρόθεση του ρήτορα 
είναι να οδηγήσει τον πλούσιο οικειοθελώς και με ευχαρίστηση να προσφέρει στο 
κράτος. Το κράτος με τη σειρά του θα πρέπει να επιβάλει και να τηρήσει αυστηρά τους 
νόμους που απαγορεύουν τον αναδασμό της γης και τη δήμευση της περιουσίας. 
Επιπλέον, ο τρόπος σκέψης και δράσης σε μια δημοκρατική πόλη αναγνωρίζει τη 
φιλοπατρία και τη γενναιότητα για όσους σκοτώθηκαν στον πόλεμο, δημιουργώντας 
δημόσιο χώρο για την ταφή τους και την κοινωνική παροχή στα παιδιά τους να 
ανατρέφονται με δημόσια δαπάνη μέχρι την εφηβεία. Σύμφωνα με το συγγραφέα στο 
καθεστώς της δημοκρατίας οι νόμοι θα πρέπει να εμποδίζουν την πλειοψηφία των 
πολιτών να λάβουν δια της βίας από τους πλούσιους τις περιουσίες τους. Ενώ στα 
ολιγαρχικά καθεστώτα οι νόμοι θα πρέπει να αποθαρρύνουν εκείνους που επιδιώκουν 
να μοιραστούν την πολιτική εξουσία σε βάρος των ασθενέστερων τάξεων. Εκείνο που 
σαφέστατα διακρίνεται είναι ότι ο συγγραφέας δε δείχνει καμία ιδιαίτερη προτίμηση 
σ’ ένα από τα δύο καθεστώτα11.  

Στην προκείμενη περίπτωση ο λόγος του ρήτορα, που κατά βάση είναι κοινωνικός, ως 
ανθρώπινος λόγος είναι συνάμα ηθικός και πολιτικός. Το στοιχείο που ιδιαίτερα πρέπει 
να προσέξει ο ρήτορας είναι με την εκφραστική λειτουργία της γλώσσας να καταστήσει 
το αφηρημένο και ιδιωτικό, συγκεκριμένο και δημόσιο επιτυγχάνοντας την ηθική 
αυτοπραγμάτωση και το ηθικό συναίσθημα του ακροατηρίου για ό,τι είναι ορθό και 
νόμιμο να πραχθεί για το συμφέρον της πόλης. Προς αυτή την κατεύθυνση ο 
συγγραφέας της πραγματείας Ρητορική εις Αλέξανδρον προσαρμόζει την προτροπή και 
την αποτροπή στα αντίστοιχα θέματα που αφορούν τη σύμπραξη συμμαχίας, τη 
διαφύλαξη της ειρήνης ή την προπαρασκευή για ένα επικείμενο πόλεμο. Η 
προσαρμογή της προτροπής ή της αποτροπής πρέπει να ανταποκρίνεται στην 
ψυχολογία και στο ήθος του ακροατηρίου. Έτσι, όταν ο ρήτορας θέλει να υποστηρίξει 
τη δημιουργία μιας συμμαχίας θα βασίσει τη σαφήνεια της επιχειρηματολογίας του σε 
επιχειρήματα που αποδεικνύουν ότι αυτοί που κάνουν τη συμμαχία είναι δίκαιοι και 
μεριμνούν για την πόλη, έχουν μεγάλη δύναμη και κατοικούν σε κοντινές περιοχές. 
Την ίδια στιγμή, εάν ο ρήτορας επιθυμεί να εμποδίσει τη δημιουργία μιας συμμαχίας 
με τα αντίστοιχα προς τα καταφατικά, δηλαδή αντιφατικά επιχειρήματα, θα αποδείξει 
ότι η συμμαχία δεν είναι απαραίτητο να γίνει τώρα, οι σύμμαχοι δεν είναι δίκαιοι και 
στο παρελθόν προκάλεσαν συμφορές και η χώρα τους απέχει αρκετά μακριά, ώστε να 
μην μπορούν να βοηθήσουν την κατάλληλη στιγμή.12 

Ανάλογα επιχειρήματα θα χρησιμοποιήσει ο ρήτορας, για να υπερασπιστεί την 
πρόταση για την ειρήνη ή τον πόλεμο. Η επιλογή των κατάλληλων κατηγορημάτων 
καθιστά έγκυρη και πειστική την επιχειρηματολογία του. Εάν πράγματι πρέπει να γίνει 
πόλεμος, τότε θα πρέπει να επιλέξει τα πιο δυνατά επιχειρήματα. Για παράδειγμα, όλοι 
νικούν στον πόλεμο, ή νικούν χάρη στην εύνοια των θεών ή χάρη στο πλήθος των 
στρατιωτών ή χάρη στα πολλά χρήματα ή εξαιτίας της ικανότητας και φρόνησης του 

                                                            
11 Αριστοτέλης, Ρητορική εις Αλέξανδρον, 1424b, 34-42, 1425a,1-8. 
12 Σωτηρία Τριαντάρη, Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. 
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στρατηγού και άλλα τέτοια, που παρέχουν τη δυνατότητα στην πρόταση να εμπλέκεται 
στο πλέγμα του δηλωτικού λόγου. Αυτό καταδεικνύει ότι η πειστικότητα και η 
εγκυρότητα ενός επιχειρήματος εξαρτάται από τη λογική μορφή των προτάσεων. 

 Ένα βασικό στοιχείο που τονίζει ο συγγραφέας της πραγματείας είναι ότι αναφορικά 
με τα θέματα των οικονομικών εσόδων ο ρήτορας στην ομιλία του θα πρέπει να 
υπερασπίσει την αρχή της ισότητας στην περίπτωση που η πόλη δεν δια- θέτει 
περιουσιακά στοιχεία. Μάλιστα, την οικονομική επιβάρυνση κατανέμει ως εξής: οι 
εισφορές να καταβάλλονται με βάση πάντα τη φορολογήσιμη περιουσία, ή για τους 
φτωχούς να δοθεί εντολή να προσφέρουν τον εαυτό τους σε περίπτωση που 
κινδυνεύσει η πόλη, ενώ οι πλούσιοι θα πρέπει να προσφέρουν τα χρήματά τους και οι 
τεχνίτες τα όπλα. Εδώ η μορφή των προτρεπτικών ή αποτρεπτικών λόγων θα πρέπει να 
περιλαμβάνει όχι όλα τα παραπάνω μαζί, αλλά το ένα από τα δύο διαζευγμένα μέρη, 
καθώς το ένα αποκλείει το άλλο, που σημαίνει ότι είτε όλοι θα φορολογούνται ανάλογα 
με τα περιουσιακά στοιχεία τους, είτε θα αποδοθούν ξεχωριστές εντολές για όλα τα 
κοινωνικά στρώματα, προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμα τα οικονομικά έσοδα. 13 

Είναι εμφανής η προτίμηση του συγγραφέα της Ρητορικής εις Αλέξανδρον στο 
συμβουλευτικό λόγο, γεγονός που προσιδιάζει και προς την αριστοτελική προτίμηση 
για την πολιτική (συμβουλευτική) ρητορική, η οποία ενασχολείται κυρίως με 
αποφάσεις που πρέπει και που έχει τη δύναμη να λάβει ένα ακροατήριο. 
Παρακολουθώντας τον τρόπο διαβούλευσης της συμβουλευτικής ή πολιτικής 
ρητορικής αναφαίνεται ότι πάντοτε προτρέπει ή αποτρέπει να πράξουμε κάτι. Στόχος 
της είναι να ασκήσει επίδραση στις αποφάσεις που επηρεάζουν την ευδαιμονία ενός 
προσώπου ή και του σώματος των πολιτών μιας πόλης. Ο ρήτορας χρησιμοποιεί ως 
βασικό χρόνο τον μέλλοντα και αναδεικνύει πρωτίστως το συμφέρον ή μη ωφέλιμο για 
τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό ο πολιτικός ρήτορας πρέπει να γνωρίζει αρκετά καλά 
τα θέματα που επεξεργάζεται, αλλά συνάμα και τις απόψεις του ακροατηρίου του για 
την ευδαιμονία, το τι είναι καλό και τι κακό, διότι βάσει αυτής της γνώσης μπορεί να 
διατηρήσει ή και να αυξήσει, επηρεάζοντας την ψυχολογία τους, την άποψή τους για 
το αγαθό. 14 

Αυτή ακριβώς η ιδιαιτερότητα της συμβουλευτικής ρητορικής, αλλά και ο σκοπός που 
επιδιώκει τη διακρίνουν από τα άλλα δύο είδη, την εγκωμιαστική ή επιδεικτική και τη 
δικανική ρητορική, τις οποίες δεν παραλείπει να εκθέσει ο συγγραφέας. 

 

 

 

                                                            
13 Αριστοτέλης, Ρητορική εις Αλέξανδρον, 1425a,9-40, 1425b, 1-18. Σχετικά με τη λογική μορφή των 
επιχειρημάτων, βλ. Βουδού- ρης, Κ. 1992:74-77. 
14 Σωτηρία Τριαντάρη, Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. 
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Ο επιδεικτικός ρητορικός λόγος 

  Ο επιδεικτικός ρήτορας που επαινεί ή ψέγει, έχει για στόχο του την αρετή και την 
κακία, το όμορφο και το άσχημο. Όμορφο είναι αυτό που το επιθυμούμε, που είναι άξιο 
επαίνου, που είναι κάτι καλό και ευχάριστο. Επομένως και η αρετή είναι κάτι το 
όμορφο, γιατί είναι μία δύναμη που εξασφαλίζει καλά πράγματα και τα διαφυλάττει. 
Επιμέρους αρετές είναι η δικαιοσύνη, η ανδρεία, η εγκράτεια, η μεγαλοπρέπεια, η 
μεγαλοψυχία, η ελευθεριότητα, η πραότητα ή φρόνηση, η σοφία. Δικαιοσύνη είναι να 
κατέχει ο καθένας τα δικά του αγαθά κατά τον κόσμο, ενώ αδικία να παίρνει κανείς τα 
ξένα πράγματα. Ανδρεία είναι να κάνει κανείς όμορφες πράξεις μέσα στους κινδύνους 
του πολέμου, το αντίθετο είναι η δειλία. Εγκράτεια είναι η αρετή που κάνει τον 
άνθρωπο να συμπεριφέρεται κατά το νόμο στις σωματικές ηδονές, το αντίθετο είναι η 
ακολασία. Ελευθεριότητα είναι όταν κάνει κανείς καλές πράξεις με χρήματα, το 
αντίθετο είναι η ανελευθερία. Η μεγαλοψυχία κάνει τον άνθρωπο ικανό για μεγάλες 
ευεργεσίες, ενώ η μεγαλοπρέπεια είναι η αρετή που προχωρεί σε δαπάνες που 
αποπνέουν μεγαλείο. Αντίθετά τους είναι η μικροψυχία και η μικροπρέπεια. Φρόνηση 
είναι η αρετή του μυαλού, που κάνει τον άνθρωπο ικανό να σκέφτεται σωστά για τα 
καλά και τα κακά.15 

  Επίσης, ωραίες πράξεις είναι αυτές που αμείβονται με τιμές, παρά με χρήματα, που 
αποτελούν αντικείμενο επιλογής και προτίμησης και που κάνει κανείς όχι για τον ίδιο 
του τον εαυτό. Επιπλέον, όσα καλά κάνει κανείς για την πατρίδα του και για το καλό 
των άλλων. Ωραία είναι όσα δε μας κάνουν να ντρεπόμαστε, όπως και οι ευεργεσίες. 
Ωραία είναι η νίκη και η τιμή και όσα μας ακολουθούν ύστερα από το θάνατό μας και 
τα έχουμε μόνο εμείς, γιατί αυτά είναι πιο αξιομνημόνευτα. Ωραία, επίσης, είναι τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε κάθε λαό. 

  Ο ρήτορας πρέπει να λαμβάνει υπόψη του σε πιο ακροατήριο εκφωνεί τον έπαινό του, 
ώστε οι αρετές που επαινεί να εκτιμώνται από το συγκεκριμένο ακροατήριο. Επίσης, 
πρέπει να εξετάζει αν οι πράξεις που επαινεί είναι σύμφωνες με το αρμόζον και προς 
την κατεύθυνση του καλύτερου και του πιο ωραίου. Επιπλέον, ο ρήτορας πρέπει να 
προσπαθεί να δείξει ότι το άτομο ενέργησε σύμφωνα με τις επιλογές του και 
επανειλημμένα με τον ίδιο τρόπο. 

  Σύμφωνα με όσα είπαμε, έπαινος είναι ο λόγος που κάνει φανερό το μέγεθος της 
αρετής, γι αυτό ο ρήτορας πρέπει να δείξει ότι οι πράξεις του ατόμου είχαν αυτό το 
χαρακτήρα. Αντίθετα το εγκώμιο μιλάει για τις πράξεις, γι αυτό εγκωμιάζονται 
άνθρωποι που έχουν κάνει κάτι, καθώς οι πράξεις δείχνουν τα σταθερά ηθικά 
χαρακτηριστικά του ατόμου. 

                                                            
15 Αριστοτέλης- Ηθικά Νικομάχεια Α- Δ 
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  Ο έπαινος και οι συμβουλές ανήκουν σε ένα κοινό είδος, γιατί αν αλλάξει η 
διατύπωση, η συμβουλή γίνεται εγκώμιο. Άρα, όταν ο ομιλητής θέλει να επαινέσει, 
τονίζει ότι θα συμβούλευε και όταν θέλει να συμβουλέψει, τονίζει ότι θα επαινούσε. 

  Ο επιδεικτικός ρήτορα, πρέπει να προσδίδει μέγεθος στις πράξεις που επαινεί. Αυτό 
το πετυχαίνει όταν τονίζει ότι την πράξη την έκανε μόνο το συγκεκριμένο άτομο ή 
πρώτος αυτός ή ένας από τους λίγους που την έκαναν. Αν έκανε το ίδιο πράγμα πολλές 
φορές με επιτυχία και οι πράξεις ήταν πέρα από τις προβλέψιμες και αν ο 
συγκεκριμένος άνθρωπος υπήρξε ο πρώτος για τον οποίο έγινε εγκώμιο ή στήθηκε 
προτομή του στην αγορά. Σε περίπτωση που το άτομο δεν προσφέρει αρκετό υλικό ο 
ρήτορας το συγκρίνει με άλλα γνωστά και φημισμένα πρόσωπα, γιατί αυτό προσδίδει 
μέγεθος. Είναι φυσικό η μεγέθυνση να εμπίπτει στην κατηγορία του επαίνου, γιατί 
στοχεύει στην υπεροχή που είναι από τα ωραία πράγματα16. 

  Από όλους αυτούς τους χώρους, έχουν τη δυνατότητα να αντλούν τα επιχειρήματα 
τους οι επιδεικτικοί ρήτορες όταν επαινούν ή ψέγουν. 

 

 

Ο δικανικός ρητορικός λόγος 

  Ο δικανικός ρήτορας που είναι είτε κατήγορος, είτε υπερασπιστής πρέπει να γνωρίζει 
για ποιους και για πόσους λόγους αδικούν οι άνθρωποι, σε ποια κατάσταση βρίσκονται 
όσοι αδικούν και τι είδους ανθρώπους αδικούν. 

  Άδικη πράξη είναι να κάνει κανείς κακό σε κάποιον άλλον με τη θέλησή του, 
παραβιάζοντας το νόμο ή τον μερικό ή το γενικό. Μερικός είναι ο γραπτός νόμος που 
ρυθμίζει τη ζωή των πολιτών στην πόλη, ενώ γενικός νόμος είναι αυτός που μολονότι 
είναι άγραφος έχει καθολική αποδοχή. Και λέμε ότι κάνουμε κάτι με τη θέλησή μας 
όταν έχουμε συνείδηση της πράξης και το κάνουμε δίχως εξαναγκασμό. 

  Οι λόγοι που κάνουν τους ανθρώπους να θέλουν να βλάψουν και να κάνουν το κακό 
είναι η κακία και η έλλειψη αυτοελέγχου, γιατί αν κάποιος έχει μία ή περισσότερες 
κακίες, κάνει και αδικίες σχετικές με την κακία που έχει, π.χ ο ανελεύθερος σχετικές 
με τα χρήματα, ο δειλός σχετικές με τους κινδύνους, ο φιλόδοξος για χάρη των τιμών. 
Οι άνθρωποι οδηγούνται σε μία αθέμιτη πράξη, είτε από την τύχη, είτε από τη φύση, 
είτε από τη βία, ενώ σε μία ηθελημένη οδηγούνται από τη συνήθεια, τη λογική, την 
οργή και τη ζωηρή επιθυμία. Αποτελέσματα της τύχης είναι όλα εκείνα που η αιτία 
τους είναι απροσδιόριστη και δε γίνονται για κάποιο σκοπό. Της φύσης αποτελέσματα 
είναι όσα έχουν την αιτία τους μέσα τους και σύμφωνα με έναν προδιαγεγραμμένο 
κανόνα. Στη βία οφείλονται όσα γίνονται παρά την επιθυμία και τους σχεδιασμούς 
αυτών που τα κάνουν. Από συνήθεια γίνονται όσα τα έχουμε κάνει πολλές φορές. Στη 
λογική οφείλονται όσα θεωρούνται συμφέροντα, ενώ στην παραφορά και στην οργή, 

                                                            
16 Αριστοτέλης- Ηθικά Νικομάχεια Ε- Κ 
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οφείλονται οι πράξεις εκδίκησης. Από ζωηρή επιθυμία, γίνονται όσα είναι ευχάριστα. 
Επομένως, όλα όσα κάνουν οι άνθρωποι με τη θέληση τους είναι ή τους φαίνονται 
καλά, είναι ή τους φαίνονται ευχάριστα.17 

  Αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι η ηδονή είναι μία κίνηση της ψυχής και η επάνοδός της 
προς τη φυσική κατάσταση, είναι γενικά ευχάριστο πράγμα. Ευχάριστα είναι και όσα 
γίνονται από συνήθεια, γιατί μοιάζουν σαν κάτι το φυσικό, καθώς η συνήθεια είναι 
κάτι σαν τη φύση. Ευχάριστο είναι, επίσης, αυτό που δεν είναι αποτέλεσμα βίας, γιατί 
η βία είναι αντίθετη στη φύση, έτσι η διασκέδαση, η ξεκούραση, ο ύπνος, ανήκουν στα 
ευχάριστα γιατί δε σχετίζονται με εξαναγκασμό. Επίσης, ευχάριστο είναι κάτι που το 
επιθυμούμε, είτε πρόκειται για φυσικές επιθυμίες, τροφή, δίψα, είτε πρόκειται για 
επιθυμίες που σχετίζονται με το λογικό μέρος της ψυχής, που οφείλονται στο ότι 
έχουμε πειστεί γι αυτές. Ευχάριστα είναι όσα μας δίνουν χαρά όταν είναι παρόντα και 
όταν τα ελπίζουμε αυτά ή όταν τα θυμόμαστε. Και η εκδίκηση προκαλεί ευχαρίστηση, 
γιατί ότι μας προκαλεί λύπη όταν δεν το πετυχαίνουμε , μας είναι ευχάριστο όταν το 
πετυχαίνουμε. 

  Ευχαρίστηση προξενεί και η νίκη, γιατί δίνει αίσθημα υπεροχής και καθώς νίκη 
υπάρχει στους αγώνες σωματικής και πνευματικής δύναμης, αυτοί οι αγώνες 
προκαλούν ευχαρίστηση. Ακόμη, η τιμή και η υπόληψη που έχουν για εμάς άτομα που 
τα υπολογίζουμε, είναι από τα πιο ευχάριστα πράγματα. Και ο φίλος ανήκει στα 
ευχάριστα πράγματα, γιατί είναι ευχάριστο να αγαπάς και να σε αγαπούν, όπως και το 
να σε θαυμάζουν. Και πως είπαμε ότι ευχάριστο είναι η συνήθεια και η αλλαγή είναι 
ευχάριστη γιατί είναι επιστροφή στη φυσική κατάσταση. Ανάμεσα στα ευχάριστα 
πράγματα είναι, επίσης, το να ευεργετούμε και να ευεργετούμαστε. Και με δεδομένο 
ότι όλοι οι άνθρωποι είναι φίλαυτοι αναγκαστικά ευχάριστο είναι σε όλους ότι είναι 
δικό τους, πχ τα έργα και τα λόγια τους και επιπλέον, ευχάριστο είναι να θεωρείται 
κανείς σοφός. Για όλα αυτά, λοιπόν, τα ευχάριστα οι άνθρωποι αδικούν.18 

  Οι άνθρωποι αδικούν όταν πιστεύουν ότι αυτό είναι δυνατό και όταν πιστεύουν ότι δε 
θα αποκαλυφθεί η πράξη τους ή αν αποκαλυφθεί δε θα τιμωρηθούν ή αν τιμωρηθούν 
η βλάβη θα είναι μικρότερη από το κέρδος που θα προκύψει για τους ίδιους ή για τους 
ανθρώπους που οι ίδιοι νοιάζονται. Αυτοί που κατά κύριο λόγο αδικούν χωρίς να 
πάθουν κακό είναι οι εύγλωττοι, που έχουν πείρα από πολλούς δικαστικούς αγώνες, 
καθώς και όσοι είναι πλούσιοι και έχουν πολλούς φίλους, όπως και όσοι είναι φίλοι 
των αδικούμενων ή των δικαστών. Γιατί οι φίλοι είναι αφύλακτοι απέναντι στην αδικία 
και συνδιαλλάσσονται προτού προσφύγουν στο δικαστήριο, οι δικαστές, πάλι, 
χαρίζονται στους φίλους τους ή τους απαλλάσσουν εντελώς από την κατηγορία ή τους 
επιβάλλουν μικρές ποινές. Αδικούν, επίσης, όσοι ενώ αποκαλύφθηκε η αδικία τους, 
έχουν τη δυνατότητα να παρεμποδίσουν τη δίκη ή να την αναβάλλουν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα ή και να εξαγοράσουν τους δικαστές. Ακόμη, αυτοί που και αν του 
                                                            
17 Μαλαίνου, Επ. Άπαντα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, Αρχαίον κείμενο μετάφρασις-σημειώσεις 
Μαλαίνου Επ. Εισαγωγή Αρβανιτοπούλου Απ. Εκδ. Πάπυρος Αθήνα 1975. Ηλιού, Η. Αριστοτέλη 
ρητορική, επιμέλεια Γιάννης Κορδάτου, Εκδ. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ. Kennedy, G. ο.π 
18 Edwards, M. ο.π. 
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έχει επιβληθεί ποινή, έχουν τη δυνατότητα να παρεμποδίσουν την εκτέλεσή τους ή να 
την αναβάλλουν για πολύ καιρό ή εξαιτίας της φτώχειας τους δεν έχουν να χάσουν 
τίποτε. Επιπλέον, όσοι έχουν μεγάλα ή άμεσα κέρδη, ενώ οι ποινές είναι μικρές ή 
τοποθετούνται σε κάποιο μακρινό μέλλον. Αδικούν αυτοί, στους οποίους οι άδικες 
πράξεις επιφέρουν κάποιο έπαινο, ενώ οι τιμωρίες είναι χρηματικό πρόστιμο, εξορία ή 
κάτι σχετικό. Αδικούν οι ακρατείς, γιατί σε αυτούς η ευχαρίστηση και το κέρδος μέσω 
της αδικίας έρχεται άμεσα, ενώ η λύπη και η τιμωρία έρχονται αργότερα. Επίσης, όσοι 
ενδέχεται να θεωρηθούν ότι έκαναν την άδικη πράξη ή από ανάγκη ή από φυσική 
παρόρμηση ή από συνήθεια, γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι έκαναν μάλλον λάθος, παρά 
άδικη πράξη. Αδικούν όσοι είναι πιθανό να αντιμετωπιστούν με επιείκεια, γιατί 
βρίσκονται σε ανάγκη επειδή τους λείπουν τα απαραίτητα. Τέλος, αδικούν όσοι έχουν 
πολύ καλό όνομα, γιατί δεν πρόκειται να κινήσουν καμία υποψία και όσοι έχουν πολύ 
κακό όνομα γιατί δεν έχουν περιθώριο για χειρότερο όνομα. 

  Ο δικανικός ρήτορας πρέπει να γνωρίζει ότι οι άνθρωποι αδικούν αυτούς που έχουν 
όσα στερούνται οι ίδιοι, είτε βρίσκονται μακριά, είτε κοντά τους. Αδικούν, επίσης, 
αυτούς που δεν παίρνουν καμία προφύλαξη, αλλά χαρίζουν εύκολα την εμπιστοσύνη 
τους. Αδικούν τους ράθυμους, τους ντροπαλούς και αυτούς που ενώ έχουν αδικηθεί 
από πολλούς, δεν προσέφυγαν στα δικαστήρια. Ακόμη, όσους δεν αδικήθηκαν ποτέ ή 
όσους αδικήθηκαν πολλές φορές, γιατί και οι μεν και οι δε, δεν παίρνουν προφυλάξεις. 
Αδικούν αυτούς που έχουν διαβληθεί, γιατί δεν έχουν διάθεση να πάνε στο δικαστήριο, 
επειδή φοβούνται τους δικαστές, ούτε μπορούν να πείσουν καθώς έχουν προκαλέσει 
το μίσος και το φθόνο. Αδικούν τους εχθρούς γιατί είναι ευχάριστο και τους φίλους 
γιατί είναι εύκολο. Επίσης, αυτούς που δεν τους συμφέρει καθόλου να χάνουν το χρόνο 
τους για να παρακολουθήσουν μια δικαστική διαδικασία ή για να πληρώσουν ένα 
πρόστιμο, γιατί αυτοί συμβιβάζονται με μικρά ανταλλάγματα και σταματούν τη δίωξη. 
Αδικούν αυτούς που έχουν διαπράξει αδικίες σαν αυτές που οι ίδιοι υφίστανται, γιατί 
μοιάζει να μην είναι αδικία όταν κανείς αδικηθεί με τον τρόπο που ο ίδιος συνηθίζει να 
αδικεί τους άλλους. Επιπλέον, αδικούν αυτούς που τους έκαναν κάποιο κακό ή είχαν 
κάποιες διαφορές, καθώς και όσους που αν δεν προλάβουν να τους αδικήσουν οι ίδιοι, 
θα αδικηθούν από αυτούς. 

  Συνοψίζοντας, λοιπόν, ο δικανικός ρήτορας πρέπει να γνωρίζει για ποιους λόγους οι 
άνθρωποι αδικούν και τις κατηγορίες των ανθρώπων που αδικούν. Ο ρήτορας των 
δικανικών λόγων, επίσης, οφείλει να γνωρίζει πως οι δίκαιες και άδικες πράξεις, 
καθορίζονται σε σχέση με τους νόμους και σε σχέση με τα πρόσωπα. Οι νόμοι είναι ή 
μερικοί ή γενικοί. Μερικός είναι ο νόμος που έχει θεσπίσει ένας λαός για τον ίδιο του 
τον εαυτό και μπορεί να είναι γραπτός ή άγραφος. Γενικός είναι ο νόμος που βασίζεται 
στη φύση, γιατί υπάρχει εκ φύσεως ένα κοινό αίσθημα δικαίου και αδίκου που το 
νιώθουν όλοι οι άνθρωποι, ακόμη και αν δεν υπάρχει καμία επικοινωνία ή συμφωνία 
μεταξύ τους. Σε σχέση με τα πρόσωπα, οι δίκαιες και άδικες πράξεις γίνονται προς δύο 
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κατευθύνσεις: ή σχετικά με ένα συγκεκριμένο άτομο πχ μοιχεία ή ξυλοδαρμός ή 
σχετικά με ολόκληρη την κοινωνική ομάδα πχ αποφυγή στρατιωτικής θητείας.19 

  Δεδομένου, επίσης, ότι πολλές φορές οι άνθρωποι μολονότι παραδέχονται την πράξη 
τους δε συμφωνούν με το χαρακτήρα που τους δίνεται, πχ παραδέχονται ότι “πήραν” 
κάτι, όχι όμως ότι το έκλεψαν, γι αυτό το λόγο ο ρήτορας, είναι ανάγκη να γνωρίζει 
τον ορισμό της κλοπής, της προσωπικής προσβολής, της μοιχείας για να μπορεί να 
αποδείξει ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει το αδίκημα, ακόμη και αν έγινε η πράξη. Στην 
πραγματικότητα, αυτό που κάνει μια πράξη άδικη είναι η προαίρεση, όταν, δηλαδή, 
κάποιος κάνει κάτι για έναν συγκεκριμένο λόγο. 

  Απομένει για τον δικανικό ρήτορα να έχει γνώση της επιείκειας που πρόκειται για τη 
δικαιοσύνη, πέρα από τις προβλέψεις του γραπτού νόμου. Επιείκεια είναι η κρίση που 
σχετίζεται με πράξεις που αποτελούν παράβαση του νόμου, αλλά δεν έρχονται σε 
αντίθεση με το δίκαιο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι νομοθέτες αφήνουν κενά 
στους νόμους ή παρά τη θέλησή τους, όταν κάτι έχει ξεφύγει από την προσοχή τους ή 
με τη θέλησή τους όταν δεν είναι σε θέση να καθορίσουν με ακρίβεια τα πράγματα, 
είναι όμως υποχρεωμένοι να διατυπώσουν έναν γενικό κανόνα που δε μπορεί να βρει 
εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά μονάχα στις πιο πολλές. Αν, λοιπόν, πρόκειται 
για πράξη που δε μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, πρέπει ωστόσο να υπάρχει 
πρόβλεψη στη νομοθεσία, τότε η κρίση είναι γενική και είναι η επιείκεια. Επομένως, 
με επιείκεια κρίνονται οι πράξεις που πρέπει να συγχωρεθούν, καθώς και τα λάθη. 
Λάθη είναι οι πράξεις πέρα από τους λογικούς υπολογισμούς που δεν είναι αποτέλεσμα 
κακίας. Επιείκεια εφαρμόζεται για τις ανθρώπινες αδυναμίες, όπως και στο να δίνει 
κανείς μεγαλύτερη σημασία, όχι στην πράξη, αλλά στην πρόθεση, όχι στο τι λογής 
άνθρωπος είναι τώρα ο δράστης, αλλά τι άνθρωπος ήταν πάντοτε ή τον περισσότερο 
καιρό. Επιείκεια είναι το αντιμετωπίζει κανείς με υπομονή τις αδικίες που του γίνονται 
και να προτιμάει για τη λύση ενός προβλήματος τα λόγια παρά τις πράξεις, τη διαιτησία 
παρά το δικαστήριο, γιατί ο διαιτητής έχει στο νου του την επιείκεια, ενώ ο δικαστής 
το νόμο.20 

  Επιπλέον, ορισμένα αδικήματα ενώ είναι ασήμαντα, είναι πολύ βαριά, γιατί πιο βαρύ 
είναι το αδίκημα, όσο πιο μεγάλη είναι η αδικία που το προκάλεσε. Μεγαλύτερο, 
επίσης, θεωρείται το αδίκημα για το οποίο δεν υπάρχει ισοδύναμη τιμωρία ή δεν 
υπάρχει γιατρειά. Αυτό για το οποίο ο παθών δε μπορεί να προσφύγει για την τιμωρία 
του ενόχου στο δικαστήριο. Ακόμη αν ο παθών και ο αδικημένος επέβαλε ο ίδιος στον 
εαυτό του μία μεγάλη τιμωρία. Βαρύ και το αδίκημα που ο δράστης το έκανε πρώτος 
ή μόνος αυτός ή ένας από τους λίγους που το έκαναν. Βαρύ είναι να κάνει κανείς το 
ίδιο σφάλμα ξανά και ξανά. Ακόμη, όσο πιο κτηνώδες είναι το αδίκημα, τόσο 
βαρύτερο, όπως αυτό που προ-μελετήθηκε  για πολύ καιρό και αυτό που στο άκουσμά 
του, οι άνθρωποι νιώθουν φόβο, παρά οίκτο. Επίσης, βαρύ είναι αν κάποιος διαπράξει 

                                                            
19 Μαλαίνου, Επ. ο.π. Ηλιού, Η. ο.π 
20 Δ. Λυπουρλής. 2002. Αριστοτέλης. Ρητορική Βιβλίο Πρώτο. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. 
Θεσσαλονίκη: Ζήτρος. 
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αδίκημα σε βάρος αυτού που τον ευεργέτησε. Είναι, επιπλέον, μεγαλύτερο το αδίκημα 
που γίνεται κατά παράβαση των άγραφων κανόνων του δικαίου. 

  Λαμβάνοντας υπόψη του όλα τα παραπάνω, πρέπει να οργανώνει τα επιχειρήματά του 
ο ρήτορας των δικανικών λόγων.2122 

 

 

Άτεχνες  Πίστεις 

  Οι άτεχνες αποδείξεις αποτελούν τμήμα όλων των ρητορικών λόγων, αλλά 
σχετίζονται ιδιαίτερα με τους δικανικούς λόγους και αυτές είναι: οι νόμοι, οι μάρτυρες, 
οι συμβάσεις, οι ομολογίες που αποσπώνται με βασανιστήρια και οι όρκοι. 

  Ο ρήτορας, λοιπόν, που προτρέπει ή αποτρέπει, που κατηγορεί ή απολογείται, οφείλει 
να γνωρίζει πώς πρέπει να χρησιμοποιεί το νόμο, γιατί στην περίπτωση που ο γραπτός 
νόμος είναι αντίθετος προς τη συγκεκριμένη πράξη, πρέπει να χρησιμοποιεί το γενικό 
νόμο και την επιεικέστερη εκδοχή, που σημαίνει τη δικαιότερη. Διότι, η επιείκεια είναι 
κάτι που υπάρχει και δεν αλλάζει ποτέ, όπως και ο γενικός νόμος, καθώς είναι 
σύμφωνος με τη φύση, ενώ οι γραπτοί νόμοι αλλάζουν πολλές φορές. Επίσης, πρέπει 
να έχει υπόψη του ότι ο γραπτός νόμος, μερικές φορές δεν επιτελεί το έργο του νόμου, 
γιατί ενώ το δίκαιο είναι κάτι το γνήσιο και το συμφέρον, δε συμβαίνει το ίδιο και με 
αυτό που απλώς φαίνεται δίκαιο, όπως και να ξέρει πως ο δικαστής είναι σε θέση να 
διακρίνει την ψεύτικη από την αληθινή δικαιοσύνη. Ακόμη, ότι δείχνει καλύτερο 
άνθρωπο όταν κάποιος ακολουθεί του άγραφους παρά τους γραπτούς νόμους. 
Επιπλέον, ένας ρήτορας πρέπει να εξετάζει αν ένας νόμος έχει διφορούμενο νόημα, 
προς ποια κατεύθυνση να κινηθεί, προς την κατεύθυνση του δικαίου ή του 
συμφέροντος. Και όταν οι συνθήκες που οδήγησαν στη θέσπιση ενός νόμου έχουν 
αλλάξει, αλλά ο νόμος εξακολουθεί να υπάρχει με αυτό το επιχείρημα να καταπολεμά 
το νόμο. Ακόμη, να θυμάται πως δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να μην υπάρχει 
ένας νόμος και να μην εφαρμόζεται. Και τελικά, δεν πρέπει ο ρήτορας να θέλει να είναι 
σοφότερος από τους νόμους, γιατί αυτό απαγορεύεται στους νόμους που έχουν το 
σεβασμό και την εκτίμηση όλων. Έχοντας όλα αυτά υπόψη, ο ρήτορας είναι σε θέση 
να χρησιμοποιεί τους νόμους. 

  Οι μάρτυρες είναι δύο ειδών: οι παλαιοί και οι συγκαιρινοί, που μπορεί να 
συμμετέχουν ή να βρίσκονται έξω από τους κινδύνους του κατηγορούμενου. Οι 
παλαιοί μάρτυρες είναι οι ποιητές και άλλα πασίγνωστα πρόσωπα που οι κρίσεις τους 
είναι γνωστές σε όλους, όπως ο Όμηρος και ο Σόλωνας. Για πράγματα του 
παρελθόντος, ο ρήτορας χρησιμοποιεί τους παλαιούς μάρτυρες και για μελλοντικά 
πράγματα, μπορεί να επικαλείται τους χρησμούς. Μαρτυρίες μπορεί να είναι και οι 
παροιμίες. Οι συγκαιρινοί μάρτυρες που διατυπώνουν τη γνώμη τους για ένα θέμα, 
                                                            
21 Edwards, M. ο.π. 
22 (Μαλαίνου, 1975· Ηλιού, χ.χ 
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είναι μάρτυρες μόνο για το αν έγινε ή δεν έγινε η πράξη, όχι όμως και για την ποιότητά 
της, αν δηλαδή είναι δίκαιη ή άδικη, ωφέλιμη ή βλαβερή. Πολύ αξιόπιστοι είναι οι 
μάρτυρες που δεν έχουν σχέση με την υπόθεση, αλλά πιο αξιόπιστοι από όλους είναι 
οι παλαιοί μάρτυρες, γιατί δε μπορούν να εξαγοραστούν. Όταν ο ρήτορας δεν έχει 
μάρτυρες για να ενισχύσει τα επιχειρήματά του, να λέει ότι η κρίση πρέπει να 
στηρίζεται στην πιο φυσική εκδοχή, η οποία δεν αφήνει περιθώρια ούτε για δωροδοκία 
μαρτύρων, ούτε για ψευδομαρτυρία. Όταν ο ρήτορας έχει μάρτυρες, πρέπει να τονίζει 
πως δε θα χρειαζόταν καθόλου οι μαρτυρίες αν ήταν αρκετό να βγάζει κανείς 
συμπεράσματα με βάση μόνο τα λογικά επιχειρήματα. Και αν υπάρχει έλλειψη 
χρήσιμου αποδεικτικού και υποστηρικτικού υλικού να προβάλει την εντιμότητα του 
δικού του χαρακτήρα ή την ευτέλεια του αντίδικου. 23 

  Σχετικά με τις συμβάσεις, αν είναι υπέρ του ομιλούντος, πρέπει να προσπαθεί να τις 
παρουσιάσει ως αξιόπιστες και έγκυρες, ενώ αν είναι υπέρ του αντίδικου να κάνει το 
αντίθετο. Αξιόπιστες είναι οι συμβάσεις ανάλογα με την ποιότητα των ανθρώπων που 
τις υπέγραψαν ή ανέλαβαν τη φύλαξή τους. Όταν η σύμβαση είναι υπέρ του 
ομιλούντος, πρέπει να μεγαλοποιήσει τη σημασία της, λέγοντας ότι η σύμβαση είναι 
ένας μερικός νόμος μεταξύ ατόμων και ότι οι νόμοι δίνουν κύρος στις συμβάσεις και 
γίνονται σύμφωνα με αυτούς και ότι γενικά ο νόμος είναι ένα είδος σύμβασης, άρα 
όποιος δεν τηρεί μία σύμβαση παραβαίνει το νόμο. Όταν η σύμβαση είναι αντίθετη με 
το συμφέρον του ομιλούντος και ευνοεί τον αντίδικο, πρέπει να την πολεμάει όπως θα 
καταπολεμούσε ένα νόμο αντίθετο στα συμφέροντά του, λέγοντας πως, όπως δεν 
έχουμε υποχρέωση να υπακούμε σε νόμους που δεν έχουν θεσπιστεί σωστά, το ίδιο 
πρέπει να ισχύει και με τις συμβάσεις. Μπορεί, επίσης, να πει πως ο δικαστής που είναι 
κριτής και επόπτης του δικαίου, δεν πρέπει να μένει προσκολλημένος στη σύμβαση, 
αλλά πως θα αντιμετωπιστεί το πράγμα με περισσότερη δικαιοσύνη. Πρέπει, επίσης, 
να εξετάσει αν οι συμβάσεις είναι αντίθετες με κάποιον γραπτό ή γενικό νόμο της δικής 
του πόλης ή άλλου τόπου. Στη συνέχεια, να εξετάζει αν είναι αντίθετες με παλαιότερες 
συμβάσεις, γιατί τότε οι μεν είναι έγκυρες και οι δε άκυρες, επιλέγοντας ότι από τα δύο 
τον συμφέρει.24 

  Οι ομολογίες που πετυχαίνονται με βασανιστήρια, θεωρούνται αξιόπιστες μαρτυρίες, 
γιατί χρησιμοποιείται εξαναγκασμός. Όταν είναι υπέρ του ομιλούντος, πρέπει να λέει 
ότι είναι το μόνο αληθινό αποδεικτικό και υποστηρικτικό υλικό. Αν είναι κατά του 
ομιλούντος και υπέρ του αντίδικου, μπορεί να καταρρίψει το κύρος τους λέγοντας ότι 
κάτω από την πίεση του εξαναγκασμού, οι άνθρωποι δε λένε λιγότερα ψέματα από ότι 
αλήθειες, γιατί λένε με μεγάλη ευκολία ψέματα για να γλιτώσουν μία ώρα αρχύτερα. 
Πρέπει, επίσης, ο ρήτορας να αναφέρει ανάλογα παραδείγματα από το παρελθόν, 
γνωστά στους δικαστές. 

  Σχετικά με τους όρκους, αν κάποιος δεν επάγει όρκο στον αντίδικό του, μπορεί να 
λέει ότι οι άνθρωποι παίρνουν εύκολα ψεύτικους όρκους, επίσης, να τονίζει ότι έχει 

                                                            
23 Τεγόπουλος-Φυτράκης. ο.π. 
24 . Αριστοτέλης. Τέχνη ρητορική, 1.2.8 
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περισσότερη εμπιστοσύνη στους δικαστές και όχι στον αντίδικο. Στην περίπτωση που 
δεν αποδέχεται τον όρκο που του επάγει ο αντίδικος, μπορεί να λέει ότι ο λόγος είναι 
αρετή και όχι φόβος της ψευδορκίας. Στην περίπτωση που αποδέχεται τον όρκο που 
του επάγει ο αντίδικός του, να λέει ότι έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, όχι όμως στον 
αντίδικό του. Ακόμη, στην περίπτωση που επάγει όρκο στον αντίδικό του, μπορεί να 
λέει ότι είναι δείγμα ευσέβειας το να είναι πρόθυμος να αναθέσει το θέμα στους θεούς. 
Επίσης, αν ένας όρκος έχει ήδη δοθεί από τον ομιλούντα στο παρελθόν και είναι 
αντίθετος με όσα λέει ο ίδιος σήμερα, πρέπει να πει ότι δεν υπάρχει ψευδορκία, γιατί 
το αδίκημα είναι πράξη εκούσια και η ψευδορκία είναι αδίκημα, όμως, ότι γίνεται με 
βία και με δόλο είναι ακούσιο. Αν, όμως, ο παλαιότερος όρκος έγινε από τον αντίδικο 
και είναι αντίθετος με όσα ο ίδιος λέει σήμερα, ο ρήτορας να λέει ότι όποιος δε μένει 
σταθερός σε όσα βεβαίωσε με όρκο, ανατρέπει τα πάντα.25 

  Ο ρήτορας, επομένως, έχει τη δυνατότητα να χειριστεί τις άτεχνες αποδείξεις με τρόπο 
που να τον συμφέρει και αυτές είναι οι πηγές από τις οποίες πρέπει να τηρούνται τα 
επιχειρήματα για τις προτροπές και τις αποτροπές, για τους επαίνους και τους ψόγους, 
για τις κατηγορίες και τις απολογίες. 

 

 

Πάθη 

  Καθώς αντικείμενο της ρητορικής είναι πάντοτε μία κρίση, είναι ανάγκη ο ρήτορας 
να μη στρέφει την προσοχή του μόνο στο πως θα γίνει αποδεκτός και πειστικός ο λόγος 
του, αλλά και στο πως θα παρουσιάσει τον εαυτό του να έχει συγκεκριμένες ιδιότητες 
και πως θα φέρει το ακροατήριό του σε μία συγκεκριμένη ψυχική κατάσταση. Το να 
φαίνεται ο ρήτορας πως έχει κάποιες ιδιότητες, είναι πιο χρήσιμο στους 
συμβουλευτικούς λόγους, ενώ το να είναι διατεθειμένοι οι ακροατές με ορισμένο 
τρόπο, είναι χρησιμότερο στις δίκες, γιατί τα πράγματα δε φαίνονται τα ίδια σε αυτούς 
φιλικά και σε αυτούς που είναι εχθρικά διατεθειμένοι. 26 

  Τρία είναι τα πράγματα που κάνουν του ρήτορες πειστικούς και αυτά είναι η φρόνηση, 
η αρετή και η καλή διάθεση. Κατ’ ανάγκην, ο ρήτορας που θεωρείται ότι τα έχει όλα 
αυτά, εμπνέει εμπιστοσύνη στους ακροατές του. 

  Στη δημιουργία καλής διάθεσης συντελούν τα πάθη, γιατί αυτά προκαλούν μεταβολές 
στη γενικότερη κατάσταση των ανθρώπων και τους κάνουν να παρουσιάζουν διαφορές 
στις κρίσεις τους. Για να δημιουργήσει ο ρήτορας κάποιο πάθος στην ψυχή των 
ακροατών, πρέπει να γνωρίζει την γενικότερη κατάσταση των ανθρώπων που 

                                                            
25 Αριστοτέλης. Τέχνη ρητορική, 1. 2. 14-17. Μαλαίνου, Επ. ο.π. 
26  Δ. Λυπουρλής. 2002. Αριστοτέλης. Ρητορική Βιβλίο Πρώτο. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Θεσσαλονίκη: 
Ζήτρος. 
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διακατέχονται από το πάθος, εναντίον ποιων ανθρώπων εκδηλώνουν ένα πάθος και για 
ποιους λόγους νιώθουν κάποιο πάθος.27 

  Οργή είναι η ζωηρή επιθυμία μας να εκδηλωθούμε φανερά, μία  απαξιωτική 
συμπεριφορά που πρόσβαλε εμάς ή δικά μας πρόσωπα. Η οργή συνοδεύεται από ένα 
ηδονικό αίσθημα που πηγάζει από την ελπίδα ότι θα πετύχει κανείς πράγματα που 
επιθυμεί. Οργή μας προκαλεί η περιφρόνηση, η κακεντρεχή εναντίωση και η 
προσβολή. Οργή νιώθουν οι άνθρωποι όταν είναι στεναχωρημένοι και όταν περιμένουν 
πράγματα αντίθετα με αυτά που τους συμβαίνουν. Επιπλέον, οι άνθρωποι οργίζονται 
με όσους τους περιγελούν ή τους χλευάζουν, γιατί αυτά σημαίνουν προσβολή. 
Θυμώνουν με αυτούς που τους προξενούν βλάβες και με αυτούς που περιφρονούν 
πράγματα που οι ίδιοι θεωρούν σημαντικά. Ακόμη, οργίζονται πιο πολύ με τους φίλους 
τους και με όσους, ενώ τους απέδιδαν τιμές και φροντίδες σταμάτησαν να το κάνουν. 
Θυμώνουν με όσους δεν ανταποδίδουν το καλό τους φέρσιμο ή τους φέρονται 
περιφρονητικά αν και είναι εντελώς ασήμαντοι άνθρωποι. Θυμώνουν με όσους οι δικές 
τους ατυχίες τους προκαλούν χαρά, γιατί αυτό δείχνει έχθρα ή αδιαφορία. Θυμώνουν 
με όσους τους περιφρονούν μπροστά σε άτομα που θαυμάζουν και σέβονται, 
Θυμώνουν με όσους περιφρονούν τους γονείς, τα παιδιά, τις γυναίκες και τους 
υπηκόους τους. Επίσης, με όσους είναι αγνώμονες και λησμονούν. 28 

  Έχοντας υπόψη του ο ρήτορας όλα αυτά, πρέπει να φέρνει τους ακροατές του στην 
κατάσταση που βρίσκονται οι οργισμένοι άνθρωποι και να παρουσιάζει τους 
αντιπάλους του να ευθύνονται για πράγματα που προκαλούν την οργή των ανθρώπων 
και ακόμη να τους αποδίδουν χαρακτηριστικά των ατόμων με τα οποία οι άνθρωποι 
οργίζονται. 

  Οι άνθρωποι είναι πράοι προς όσους δηλώνουν μετανιωμένοι για μια απαξιωτική 
συμπεριφορά και προς όσους ταπεινώνεται μπροστά τους και δεν τους αντιμιλούν, 
γιατί έτσι παρουσιάζονται ως κατώτεροι από τους ίδιους. Επίσης, απέναντι σε όσους 
τους πρόσφεραν περισσότερα από όσα οι ίδιοι είχαν προσφέρει παλιότερα σε εκείνους, 
καθώς και απέναντι σε εκείνους που τους παρακαλούν και τους ικετεύουν ή δεν τους 
προσβάλουν, ούτε τους περιφρονούν γιατί έτσι φαίνονται πιο ταπεινοί από τους ίδιους. 
Πράοι είναι οι άνθρωποι και προς όσους φοβούνται, γιατί με αυτούς δε μπορούν να 
οργιστούν.  

  Πράοι είναι οι άνθρωποι όταν δεν είναι στεναχωρημένοι, πχ στο παιχνίδι, στη γιορτή, 
στη διασκέδαση, στην ώρα της ευτυχίας, της ικανοποίησης και όταν κατέχονται από 
ελπίδες για το μέλλον. Ακόμη, όταν έχει περάσει αρκετός χρόνος από το θυμό τους ή 
έχουν επιτύχει την καταδίκη του ενόχου, όταν θεωρούν ότι αξίζουν ότι έπαθαν, γιατί 
έφταιγαν οι ίδιοι.29 

                                                            
27 Kennedy, G. ο.π., σ. 99-100. 
28 Σπαθάρας, Δημ & Τζαλλήλα, Λ. ο.π. 
29 Μαλαίνου, Επ. ο.π. Ηλιού, Η. ο.π. 
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  Ο ρήτορας, λοιπόν, έχοντας γνώση όλων αυτών, όταν θέλει να κατευνάσει τους 
ακροατές του, πρέπει να τους φέρει στην ψυχική κατάσταση που βρίσκονται οι πράοι 
και τους ανθρώπους με τους οποίους αυτοί είναι οργισμένοι, να τους παρουσιάσουν 
σας άτομα ικανά να προκαλέσουν φόβο ή ως άξιους σεβασμού ή ως ευεργέτες τους ή 
ως άτομα που ενέργησαν χωρίς τη θέλησή τους ή μετανιωμένους για ότι έκαναν. 

  Αγαπώ κάποιον και θέλω να τον έχω φίλο μου, σημαίνει θέλω το καλό του, όχι για να 
κερδίσω ο ίδιος, αλλά αποκλειστικά για χάρη εκείνου και κάνω ότι μπορώ για να 
αποκτήσει εκείνος καλά. Ο φίλος χαίρεται με τα καλά και λυπάται με τα δυσάρεστα 
που συμβαίνουν στο φίλο του. Οι φίλοι επιθυμούν τα ίδια πράγματα και θέλουν για τον 
άλλον ότι θέλουν και για τον εαυτό τους. Οι άνθρωποι κάνουν φίλους τους φίλους των 
φίλων τους και τους εχθρούς των εχθρών τους, καθώς και αυτούς από τους οποίους 
έχουν ευεργετηθεί και όσους είναι ενάρετοι και έχουν καλό όνομα και τους θαυμάζουν. 
Επίσης, όσους είναι βολικοί και δεν κρίνουν τα σφάλματα των άλλων και δεν τα βάζουν 
με όλους, αλλά αντίθετα επαινούν τις καλές τους ιδιότητες. Αγαπούν, επίσης, οι 
άνθρωποι και κάνουν φίλους όσους δε μνησικακούν, δε φυλάγουν μέσα τους παράπονα 
και εύκολα συμφιλιώνονται. Ακόμη, όσους δεν κακολογούν, αλλά δείχνουν σεβασμό 
και ευλάβεια. Κάνουν φίλους όσους τους μοιάζουν και έχουν τις ίδιες ασχολίες και 
όσους τους ντρέπονται και δεν κάνουν μπροστά τους πράγματα κακά. Επίσης, όσους 
είναι πρόθυμοι να τους βοηθήσουν και δεν τους εγκαταλείπουν στις δύσκολες στιγμές 
και όσους δεν τους προκαλούν φόβο, αλλά αντίθετα ένα αίσθημα ασφλάλειας. 

  Υπάρχουν είδη φιλίας, όπως: η φιλία των συντρόφων, των μελών της οικογένειας, 
των συγγενών και παρόμοια. Τη φιλία τη δημιουργεί μία πράξη για χάρη κάποιου χωρίς 
να έχει ζητηθεί και να έχει κοινολογηθεί.30  

  Η έχθρα και το μίσος είναι αντίθετα της αγάπης και της φιλίας και τα γεννούν η οργή, 
η κακεντρεχής εναντίωση στη θέλησή μας και η διαβολή. Και ενώ η οργή γεννιέται 
από πράγματα που στρέφονται προσωπικά εναντίον μας, το μίσος υπάρχει και όταν τα 
πράγματα δε στρέφονται προσωπικά εναντίον μας. Η οργή στρέφεται εναντίον 
συγκεκριμένων προσώπων, ενώ το μίσος και προς κατηγορίες ανθρώπων και ενώ την 
οργή τη θεραπεύει ο χρόνος, το μίσος δεν έχει γιατρειά και  επιθυμεί να προξενήσει 
μόνιμη βλάβη και επιθυμεί να πάψει να υπάρχει ο άλλος.  

  Από όλα αυτά, είναι φανερό πως ο ρήτορας μπορεί να αποδείξει πως κάποια άτομα 
είναι εχθροί ή φίλοι μεταξύ τους ή να τους παρουσιάσει ως εχθρούς ή φίλους ή να 
αναιρέσει τους ισχυρισμούς τους για τη σχέση τους, ανάλογα με ότι τον συμφέρει, 
αφού τους αποδώσει κάποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά.31 

  Φόβος είναι η λύπη, η ταραχή που γεννιέται όταν  νιώθουμε την παρουσία ενός 
επικείμενου κακού που έχει τη δύναμη να προκαλέσει καταστροφή. Οι άνθρωποι δε 

                                                            
30  Δ. Λυπουρλής. 2002. Αριστοτέλης. Ρητορική Βιβλίο Πρώτο. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Θεσσαλονίκη: 

Ζήτρος. 
31 Παπανικολάου, Κ. ο.π 



27 
 

φοβούνται τα πολύ μακρινά, αλλά όσα  μοιάζουν κοντινά και έχουν τη δύναμη να 
επιφέρουν βλάβες ή μεγάλη λύπη. 

  Φόβο προκαλεί η έχθρα ή η οργή που έχει τη δύναμη να κάνει κάτι κακό. Επίσης, η 
άδικη πρόθεση που συνοδεύεται από δύναμη, όπως και η αρετή που δέχεται προσβολές 
και διαθέτει δύναμη. Φόβο προκαλούν αυτοί που μπορούν να διαπράξουν αδικία όπως 
και οι άνθρωποι που έχουν αδικηθεί ή έτσι, τουλάχιστον, πιστεύουν. Φόβο προκαλούν 
ο ένας στον άλλον που διεκδικούν τα ίδια πράγματα και δεν είναι δυνατό να τα έχουν 
συγχρόνως και οι δύο. Φόβο προκαλούν όσοι είναι πιο δυνατοί από τους ίδιους και 
εξουθένωσαν άτομα πιο δυνατά από αυτούς. Φοβούνται από αυτούς που έχουν οι ίδιοι 
αδικήσει και είναι εχθροί ή αντίπαλοι τους, όχι τους οξύθυμους, αλλά τους μαλακούς 
και τους ύπουλους, γιατί δεν είναι βέβαιοι πότε θα ενεργήσουν εναντίον τους. Γενικά 
τα πράγματα που προκαλούν φόβο, γίνονται πιο φοβερά όταν δεν επιδέχονται 
επανόρθωση.32 

  Φοβούνται οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορεί να πάθουν κακό από συγκεκριμένα 
πρόσωπα, συγκεκριμένα πράγματα και σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Δεν 
πιστεύουν ότι μπορεί να πάθουν κακό όσοι βρίσκονται σε μεγάλη εύνοια της τύχης ή 
αυτοί που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει πράγμα που να μην το έχουν πάθει και γι αυτό το 
μέλλον τους αφήνει ψυχρά αδιάφορους. 

  Σύμφωνα με τα παραπάνω, όταν είναι προτιμότερο οι ακροατές να αισθανθούν φόβο, 
ο ρήτορα πρέπει να τους κάνει να πιστέψουν πως είναι πολύ πιθανό να πάθουν κάποιο 
κακό και μάλιστα από ανθρώπους από του οποίους δεν το περίμεναν και με τρόπο και 
τη στιγμή που επίσης δεν περίμεναν. 

  Θάρρος είναι το αντίθετο του φόβου και το προκαλεί η ελπίδα για πράγματα που 
μπορούν να μας σώσουν και τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά μας. Θάρρος νιώθουμε 
όταν δεν έχουμε υποστεί ή δεν έχουμε κάνει αδικία, όταν δεν έχουμε ανταγωνιστές ή 
όταν αυτοί που έχουμε δεν έχουν δύναμη. 

  Θάρρος έχουν οι άνθρωποι όταν πέτυχαν πολλά και δεν έπαθαν τίποτα ή όταν 
βρέθηκαν πολλές φορές μπροστά στον κίνδυνο, όμως τον ξέφυγαν, γιατί οι άνθρωποι 
γίνονται άφοβοι είτε όταν δεν έχουν δοκιμάσει κίνδυνο, είτε γιατί έχουν την αναγκαία 
βοήθεια. Επίσης, θάρρος νιώθουν οι άνθρωποι που έχουν πολλά και μεγάλα 
πλεονεκτήματα, όπως: χρήματα, σωματική δύναμη, ισχυρούς φίλους και ισχυρή χώρα. 
Γενικά θάρρος έχουν όσοι έχουν καλές σχέσεις με τους Θεούς, γιατί οι Θεοί βοηθούν 
τους αδικούμενους και όσοι πιστεύουν ότι δε θα αποτύχουν σε ότι και αν 
επιχειρήσουν.33 

                                                            
32 Μαλαίνου, Επ. Άπαντα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, Αρχαίον κείμενο μετάφρασις-σημειώσεις 
Μαλαίνου Επ. Εισαγωγή Αρβανιτοπούλου Απ. Εκδ. Πάπυρος Αθήνα 1975 
33 Ηλιού, Η. ο.π. 
 Kennedy, G. ο.π 
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  Ντροπή είναι η λύπη ή η ταραχή που σχετίζονται με τα κακά που κάνουν τους 
ανθρώπους να χάνουν την υπόληψή τους και αναισχυντία είναι η απάθεια και η 
αδιαφορία για τα ίδια πράγματα. 

  Ντροπή προκαλούν οι πράξεις που έχουν την αρχή τους σε κάποια κακία, πχ να 
πετάξει κανείς την ασπίδα του που οφείλεται δε δειλία, να καταχραστεί κάτι που του 
εμπιστεύτηκαν που οφείλεται σε αδικία. Επίσης, το να έχει σεξουαλικές σχέσεις με 
άτομα που δεν πρέπει, σε τόπο που δεν πρέπει και σε χρόνο που δεν πρέπει, γιατί αυτό 
είναι ακολασία. Ακόμη, το να θέλει να κερδίσει από μικρά και ασήμαντα πράγματα, 
από απροστάτευτους ανθρώπους ή από φτωχούς και το να μη βοηθάει σε χρήμα ενώ 
μπορεί και αντίθετα να ζητάει δανεικά για να μην προλάβουν να του ζητήσουν δανεικά, 
γιατί όλα αυτά δείχνουν φιλάργυρο άνθρωπο. Ντροπή προκαλεί η κολακεία και η 
μαλθακότητα απέναντι τους πόνους και η αλαζονεία. Ντροπή δημιουργεί η αποχή από 
τα ωραία πράγματα πχ μόρφωση, στα οποία μετέχουν πρόθυμα όλοι οι όμοιοι του. 
Ντροπιαστικές είναι, επίσης, οι θεληματικές ή αθέλητες ακόλαστες πράξεις και οι 
πράξεις που γίνονται κάτω από την άσκηση βίας. 

  Ντροπή νιώθουν οι άνθρωποι μπροστά σε όσους υπολογίζουν και σέβονται και αυτοί 
είναι όσοι θαυμάζουν ή τους θαυμάζουν. Επίσης, σέβονται τους φρόνιμους ανθρώπους, 
γιατί λένε την αλήθεια και τέτοιοι είναι οι ηλικιωμένοι και οι μορφωμένοι. Ντροπή 
νιώθουν για όσα γίνονται μπροστά στα μάτια και φανερά – γι αυτό ντρέπονται 
περισσότερο από αυτούς που είναι συνεχώς δίπλα τους και έχουν στραμμένα τα μάτια 
τους επάνω τους. Ντροπή νιώθουν μπροστά σε όσους έχουν την τάση να 
κουτσομπολεύουν και να κοινολογούν κάτι σε πολύ κόσμο. Ντροπή νιώθουν μπροστά 
σε όσους δεν είχαν ποτέ καμία αποτυχία. Γενικά, οι άνθρωπο ντρέπονται, όχι μόνο όταν 
κάνουν επονείδιστες πράξεις, αλλά και όταν μιλούν γι αυτές. 

  Καλοσύνη είναι η υπηρεσία που προσφέρεται σε κάποιον σε στιγμή ανάγκης, όχι με 
την προσδοκία ανταλλάγματος, ούτε για να κερδίσει κάτι αυτός που προσφέρει την 
υπηρεσία, αλλά αποκλειστικά για το συμφέρον του αποδέκτη. Η υπηρεσία αυτή είναι 
μεγάλη αν προσφέρεται σε άτομο που βρίσκεται σε πολύ  μεγάλη ανάγκη και 
χρειάζεται πράγματα που είναι δύσκολο να τα αποκτήσει κανείς αν προσφέρεται σε 
κρίσιμες για τον αποδέκτη στιγμές και αν αυτός που την προσφέρει είναι ο πρώτος, ο 
μόνος ή ο κυριότερος. Γι αυτό το λόγο, όσοι συμπαραστέκονται στη φτώχεια κάποιου 
ή σε εξόριστο, όσο μικρή και αν είναι η βοήθεια λόγω του μεγέθους της ανάγκης, 
δείχνουν καθαρά την καλοσυνάτη και φιλική διάθεσή τους.34 

  Επομένως, είναι φανερό πως οι ρήτορας από αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να αντλούν 
το συλλογιστικό και αποδεικτικό υλικό τους, δείχνοντας ότι κάποιοι βρέθηκαν ή 
βρίσκονται σε τέτοιου είδους ανάγκη ή πως κάποιοι πρόσφεραν ή προσφέρουν 
υπηρεσίες σε τέτοιου είδους ανάγκη. Επίσης, από την ίδια περιοχή πρέπει οι ρήτορες 
να αντλούν τα επιχειρήματά τους, προκειμένου να αποκρούσουν ότι υπήρχε φιλική και 
καλοσυνάτη διάθεση εκ μέρους των αντιπάλων και να δείξουν ότι αυτά τα άτομα 
                                                            
34 Παπανικολάου, Κ. ο.π.  
Μαλαίνου, Επ. ο.π. 
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πρόσφεραν βοήθεια για χάρη του δικού τους συμφέροντος ή επειδή υποχρεώθηκαν από 
τις περιστάσεις ή επειδή ξεπλήρωσαν μία καλοσύνη που τους είχε γίνει. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, υπάρχει ανταπόδοση, άρα δε μιλάμε για καλοσύνη και φιλική διάθεση. 

  Οίκτος είναι η λύπη για κάποιο φανερό κακό, οδυνηρά καταστρεπτικό για ένα 
πρόσωπο που δεν άξιζε να το υποστεί, ένα κακό που ο καθένας θα μπορούσε να 
περιμένει ότι θα προσβάλει τον ίδιο και μάλιστα όταν το κακό αυτό μοιάζει κοντινό. 

  Οίκτο δε νιώθουν οι άνθρωποι που είναι ολότελα καταστραμμένοι, γιατί πιστεύουν 
ότι δε μένει τίποτε άλλο να πάθουν, ούτε αυτοί που βρίσκονται στην ύψιστη ευτυχία, 
γιατί πιστεύουν ότι έχουν όλα τα αγαθά και ότι δε μπορούν να πάθουν οτιδήποτε κακό. 
Οι άνθρωποι που νιώθουν οίκτο και που πιστεύουν ότι μπορεί να πάθουν κάποιο κακό, 
είναι όσοι έπαθαν ήδη κάποιο κακό και γλίτωσαν, οι ηλικιωμένοι, οι άρρωστοι, οι 
πολλοί δειλοί, οι μορφωμένοι και όσοι έχουν γονείς, γυναίκες και παιδιά. Αντίθετα, οι 
τρομοκρατημένοι άνθρωποι δε νιώθουν οίκτο, γιατί δεν τους απασχολεί τίποτε άλλο 
παρά μόνο το δικό τους πάθος. 

  Οίκτο νιώθουν οι άνθρωποι για τα οδυνηρά πράγματα που φέρνουν καταστροφή και 
οδηγούν σε αφανισμό. Οδυνηρά κακά, είναι οι θάνατοι, οι σωματικές βλάβες, τα 
γηρατειά, οι αρρώστιες και η έλλειψη τροφής. Κακά που οφείλονται στην τύχη είναι οι 
λίγοι φίλοι, η αναπηρία, η ασχήμια και η σωματική αδυναμία. Επίσης, οίκτο προκαλεί 
το να μην έχει συμβεί σε κάποιον κανένα καλό ή όταν του συνέβησαν καλά πράγματα, 
δεν είχε τη δυνατότητα να τα απολαύσει. 

  Οι άνθρωποι νιώθουν οίκτο με τους γνωστούς τους, αρκεί να μη συνδέονται μαζί τους 
με πολύ στενούς δεσμούς, γιατί τότε νιώθουν τρόμο. Νιώθουν οίκτος με τους όμοιους 
τους ως προς την ηλικία, το χαρακτήρα, τις ιδιότητες και την κοινωνική θέση, γιατί 
τότε φαίνεται πιο πιθανό τα κακά που έπεσαν πάνω σε αυτούς, να πέσουν και στους 
ίδιους. 

  Δεδομένου ότι οίκτο νιώθει κανείς για κοντινές συμφορές και όχι για μακρινές, οι 
ρήτορες που συνοδεύουν τα λόγια τους με χειρονομίες, με ιδιαίτερους τόνους φωνής, 
με το ντύσιμο και την ηθοποιία τους, προκαλούν σε μεγαλύτερο βαθμό τον οίκτο, γιατί 
κάνουν να φαίνεται το κακό κοντινό, καθώς το φέρνουν μπροστά στα μάτια του 
ακροατή. Κυρίως, όμως, προκαλεί οίκτο όταν υποφέρουν σωστοί και αξιοπρεπείς 
άνθρωποι, γιατί δεν άξιζαν να πάσχουν από μία τέτοια τύχη. 

  Αγανάκτηση είναι το αντίθετο του οίκτου. Είναι η λύπη και η στεναχώρια που νιώθει 
κάποιος όταν οι άλλοι ευτυχούν χωρίς να το αξίζουν, γιατί καθετί που συμβαίνει στον 
άνθρωπο χωρίς να το αξίζει είναι άδικο. Γι αυτό το αίσθημα της αγανάκτησης το 
αποδίδουμε στους Θεούς. Ο φθόνος είναι παρόμοιο αίσθημα με την αγανάκτηση, αλλά 
στην περίπτωση αυτή κάποιος νιώθει λύπη για την ευτυχία αυτού που είναι ίσος και 
όμοιος με τον ίδιο.35 

                                                            
35 Αριστοτέλης. Τέχνη ρητορική Α, 1356 a13. 



30 
 

  Οι άνθρωποι δεν αγανακτούν για όλων των ειδών τα καλά. Κανείς δεν αγανακτεί αν 
κάποιος είναι δίκαιος ή ανδρείος ή ενάρετος. Αγανακτεί, όμως, με τον πλούτο, τη 
δύναμη και τα παρόμοια. Αγανακτεί με όσα αγαθά αξίζει να τα έχουν οι ενάρετοι και 
αυτοί που τους προίκισε η φύση με αγαθά, όπως ευγενική καταγωγή και ομορφιά. 
Αγανακτούν με όσους, πρόσφατα, απέκτησαν τα αγαθά, όπως με τους νεόπλουτους, με 
όσους έχουν εξουσία, δύναμη, φίλους και καλά παιδιά. Αγανάκτηση προκαλεί το να 
ανταγωνίζεται ο κατώτερος τον ανώτερό του όταν ασχολούνται με ίδια πράγματα. 

  Αγανάκτηση νιώθουν οι άνθρωποι που είναι άξιοι των πιο μεγάλων αγαθών και τα 
έχουν κιόλας στην κατοχή τους, γιατί πιστεύουν πως δεν είναι δίκαιο να θεωρούνται 
άξιοι για τα ίδια με αυτούς πράγματα, όσοι δεν είναι ίδιοι με αυτούς. Αγανάκτηση 
νιώθουν όσοι είναι καλοί και ενάρετοι, γιατί κρίνουν σωστά και μισούν τα άδικα 
πράγματα. Επίσης, αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους άξιο για πράγματα για τα οποία 
δε θεωρούν άξιους κάποιους άλλους, γι αυτό δεν αισθάνονται αγανάκτηση τα 
δουλοπρεπή και μικρής αξίας άτομα που δεν έχουν καμία φιλοδοξία.36 

  Επομένως, αν ο λόγος του ρήτορα φέρει σε τέτοια κατάσταση τους κριτές και δείξει 
ότι αυτοί που το θεωρούν σωστό να εξασφαλίσουν τον οίκτο δεν τους αξίζει να το 
πετύχουν, αλλά ότι ίσα- ίσα το σωστό είναι να μην το πετύχουν, είναι πια τότε αδύνατο 
να υπάρξει από μέρος τους οίκτος. 

  Φθόνος είναι η λύπη που αισθάνεται κάποιος όταν βλέπει τους όμοιους του να 
πετυχαίνουν αγαθά και όχι για να αποκτήσει ο ίδιος, αλλά γιατί το έχουν εκείνοι. 
Φθονούν όσοι έχουν ή φαίνεται πως έχουν όμοιους ως προς την καταγωγή, τη 
συγγένεια, το χαρακτήρα, την υπόληψη, την περιουσία. Φθονούν, επίσης, αυτοί που 
έχουν τα πάντα, γιατί πιστεύουν ότι οι πάντες προσπαθούν να πάρουν πράγματα που 
ανήκουν στους ίδιους. Επίσης, οι φιλόδοξοι, είναι πιο φθονεροί από όσους δεν έχουν 
φιλοδοξίες, καθώς και οι σοφοί, γιατί η φιλοδοξία τους είναι η σοφία, όπως και οι 
μικρόψυχοι, γιατί τα πάντα τους φαίνονται μεγάλα.37 

  Τα πράγματα που προκαλούν φθόνο, είναι όλα όσα δίνουν καλό όνομα, τιμή, φήμη 
σε αυτούς που τα έχουν, καθώς και όσα είναι δώρα της τύχης και οι άνθρωποι τα 
επιθυμούν για τον εαυτό τους και πιστεύουν ότι πρέπει να τους ανήκουν, γιατί η κτήσης 
τους, τους κάνει λίγο ανώτερους από άλλους. 

  Με δεδομένο ότι οι άνθρωποι αναμετριούνται με τους ανταγωνιστές τους, τους 
ερωτικούς αντίζηλους και γενικά με όσους έχουν ίδιες επιδιώξεις, υποχρεωτικά αυτούς 
και φθονούν. Επίσης, όσους έχουν αποκτήσει αυτά που οι ίδιοι είχαν κάποτε, γι αυτό 
οι γεροντότεροι φθονούν τους νεότερους, όπως και όσοι πέτυχαν κάτι με δυσκολία ή 
δεν το πέτυχαν καθόλου, φθονούν αυτούς που το πέτυχαν γρήγορα. 

  Αν, λοιπόν, οι ακροατές οδηγηθούν από τον ρήτορα σε αυτή την κατάσταση και αν 
τα πρόσωπα που επιδιώκουν τον οίκτο είναι σαν τους ανθρώπους που περιγράψαμε, 
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37 Σπαθάρας, Δημ. & Τζαλλήλα, Λ. ο.π 
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είναι φανερό ότι δε θα εξασφαλίσουν οίκτο από τα πρόσωπα που είναι αρμόδια γι αυτό 
το θέμα. 

  Ζηλοτυπία είναι η λύπη που αισθάνεται κανείς όταν βλέπει ότι άλλοι άνθρωποι, 
όμοιοι του εκ φύσεως, έχουν αποκτήσει μεγάλης αξίας αγαθά που είναι δυνατό να τα 
αποκτήσει κ αυτός. Λύπη όχι γιατί τα αγαθά αυτά τα έχει κάποιος άλλος, αλλά γιατί 
δεν τα έχει και ο ίδιος. Γι αυτό και η ζηλοτυπία είναι καλό πράγμα και χαρακτηρίζει 
τους καλούς ανθρώπους, ενώ ο φθόνος δεν είναι καλό πράγμα και χαρακτηρίζει 
ανθρώπους κατώτερης αξίας. Στην πρώτη περίπτωση, το άτομο προσπαθεί με τη 
ζηλοτυπία να αποκτήσει τα αγαθά αυτά, ενώ στην περίπτωση του φθόνου, κοιτάζει να 
μην τα έχει ο άλλος. 

  Το συμπέρασμα είναι, πως ζηλοτυπία αισθάνονται αυτοί που θεωρούν ότι τους 
αξίζουν κάποια αγαθά που δεν τα έχουν, που μπορούν όμως να τα αποκτήσουν, γιατί 
κανείς δεν επιθυμεί τα αδύνατα. Γι αυτό, ζηλότυποι είναι οι νέοι και οι μεγαλόψυχοι. 
Επίσης, αυτοί που έχουν αγαθά που ταιριάζουν σε σπουδαίους ανθρώπους, όπως ο 
πλούτος, οι φίλοι, τα δημόσια αξιώματα, οι αρετές και γενικά όσα είναι ωφέλιμα και 
ευεργετικά στους άλλους. 

    Ζηλοτυπία προκαλούν τα πρόσωπα που έχουν παρόμοια αγαθά, όπως ανδρεία, 
σοφία, πλούτο, ομορφιά, δύναμη. Επίσης, αυτοί που τους επαινούν και τους 
εγκωμιάζουν ποιητές ή πεζογράφοι. 

  Από όσα ειπώθηκαν, έγινε φανερό, ότι ο ρήτορας ανάλογα με το στόχο του, έχει τη 
δυνατότητα να δημιουργήσει κατάλληλα πάθη στο ακροατήριό του για να πείθει. 

 

 

Χαρακτήρες 

  Δεδομένου ότι όλοι οι άνθρωποι ακούν ευχάριστα λόγους που αντιστοιχούν στο δικό 
τους χαρακτήρα, μπορούν οι ρήτορες να προσδίδουν με το λόγο τους κάποια ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και στον εαυτό τους και στα λόγια τους, για να είναι περισσότερο 
πειστικοί. Αυτό θα το κάνουν με επιτυχία γνωρίζοντας τους χαρακτήρες των 
ανθρώπων. 

  Οι νέοι έχουν έντονες επιθυμίες τις οποίες αλλάζουν εύκολα και τις χορταίνουν, γιατί 
οι επιθυμίες τους μπορεί να είναι σφοδρές, αλλά ξεθυμαίνουν γρήγορα. Είναι 
ευέξαπτοι, παρασύρονται από το θυμό τους, αγανακτούν όταν πιστεύουν ότι 
αδικούνται, αγαπούν τις τιμές και τη νίκη. Δεν αγαπούν ιδιαίτερα το χρήμα γιατί δε 
δοκίμασαν φτώχεια. Είναι αισιόδοξοι και ευκολόπιστοι, γιατί δεν έχουν πέσει θύματα 
απάτης, Έχουν ελπίδες, γιατί το μέλλον τους είναι μεγάλο, ενώ το παρελθόν μικρό και 
αυτό τους κάνει και θαρραλέους. Είναι συνεσταλμένοι και ντροπαλοί, καθώς και 
μεγαλόψυχοι, γιατί δεν έχουν ταπεινωθεί ακόμη. Προτιμούν το ωραίο, παρά το 
συμφέρον. Αγαπούν τους φίλους και τους συντρόφους τους. Πιστεύουν ότι τα ξέρουν 
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όλα και είναι βέβαιοι για όλα, γι αυτό ότι κάνουν, το κάνουν σε υπερβολικό βαθμό. 
Αγαπούν υπερβολικά και μισούν υπερβολικά. Τους αρέσουν, επίσης, τα γέλια και οι 
χαρές και είναι πειραχτήρια.38 

  Οι ηλικιωμένοι έχουν τα αντίθετα χαρακτηριστικά των νέων, γιατί έχουν πέσει 
θύματα απάτης, έχουν σφάλει πολλές φορές και ποτέ “δεν ξέρουν”, πάντοτε “νομίζουν” 
και προσθέτουν “ίσως” ή  “μπορεί”. Τους διακρίνει “κακοήθεια” και είναι καχύποπτοι 
και δύσπιστοι. Επίσης, είναι μικρόψυχοι, γιατί έχουν ταπεινωθεί. Είναι φιλοχρήματοι 
και τσιγκούνηδες, γιατί γνωρίζουν πως η περιουσία είναι απαραίτητη για τη ζωή. Είναι 
δειλοί και δείχνουν υπερβολικοί αγάπη για τη ζωή. Είναι φίλαυτοι και επιθυμούν πιο 
πολύ το συμφέρον, παρά το ωραίο. Είναι μάλλον αναίσχυντοι, παρά ντροπαλοί. Ζουν 
πιο πολύ με τη μνήμη παρά με την ελπίδα και δε σταματούν να μιλούν για τα παλιά, 
γιατί η ανάμνηση τους προκαλεί ευχαρίστηση. Οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας 
μοιάζουν μετριοπαθείς και τη ζωή τους τη ρυθμίζει περισσότερο ο υπολογισμός παρά 
ο ηθικός χαρακτήρας. Είναι μεμψίμοιροι και δεν τους αρέσουν οι αστεϊσμοί και τα 
γέλια.39   

  Οι άνθρωποι της ώριμης ηλικίας δεν είναι υπερβολικά θαρραλέο, ούτε υπερβολικά 
δειλοί. Δε δείχνουν εμπιστοσύνη σε όλους, ούτε δυσπιστούν προς όλους. Δε ρυθμίζουν 
τη ζωή τους ούτε με το συμφέρον, ούτε με το ωραίο, αλλά και με τα δύο. Δε ζουν ούτε 
φειδωλά, ούτε σπάταλα, αλλά ακολουθώντας το μέτρο. Συνδυάζουν τη φρόνηση με το 
θάρρος. Γενικά, όλες τις ωφέλιμες ιδιότητες, οι άνθρωποι της ώριμης ηλικίας, τις έχουν 
ενωμένες στο πρόσωπό τους.40 

  Οι άνθρωποι ευγενικής καταγωγής, επιδιώκουν περισσότερο τις τιμές, γιατί όλοι οι 
άνθρωποι όταν έχουν ένα αγαθό, συνηθίζουν να επιδιώκουν την αύξησή τους και 
ευγενική καταγωγή σημαίνει τιμημένοι πρόγονοι. 

  Οι πλούσιοι είναι αναιδείς και υπερόπτες, σα να έχουν δικά τους όλα τα αγαθά του 
κόσμου και νομίζουν ότι με τον πλούτο μπορούν να αγοράσουν τα πάντα. Είναι 
τριφηλοί και ξιπασμένοι, εξαιτίας της ευημερίας και της ευτυχίας τους. Επίσης, 
θεωρούν ότι είναι άξιοι να κυβερνήσουν. Οι νεόπλουτοι έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό 
τα ελαττώματα των άλλων πλουσίων, γιατί είναι απαίδευτοι  στη χρήση του πλούτου.  
Τα αδικήματά τους, δεν έχουν σκοπό να κάνουν κακό στον άλλον, αλλά έχουν διάθεση 
μάλλον να προσβάλλουν.  

  Οι ισχυροί άνθρωποι αγαπούν πολύ τις τιμές, είναι πιο δραστήριοι γιατί είναι 
υποχρεωμένοι να παρακολουθούν συνεχώς καθετί που σχετίζεται με την ισχύ τους. 
Είναι, επίσης, συγκρατημένοι και αξιοπρεπείς, η σοβαρότητά τους είναι μία ήπια και 
κομψή υπεροψία. Οι άνθρωποι με καλή τύχη γίνονται πιο υπερόπτες και παράλογοι, 

                                                            
38 Αριστοτέλης. Τέχνη ρητορική 1. 1356a 1 – 13, 3. 1408a 25 – 31 
39 Δ. Λυπουρλής. 2002. Αριστοτέλης. Ρητορική Βιβλίο Πρώτο. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Θεσσαλονίκη: 
Ζήτρος 
40  Δ. Λυπουρλής. 2002. Αριστοτέλης. Ρητορική Βιβλίο Πρώτο. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Θεσσαλονίκη: 
Ζήτρος. 
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αγαπούν τους Θεούς και τους εμπιστεύονται, γιατί έχουν δεχθεί πολλά αγαθά, εξαιτίας 
της καλής τους τύχης.41 

 

 

Λογικές αποδείξεις   

  Οι αποδείξεις που είναι κοινές σε όλα τα είδη των ρητορικών λόγων, είναι τα 
παραδείγματα και τα ενθυμήματα. 

  Τα παραδείγματα είναι δύο ειδών: τα ιστορικά, που έγιναν στο παρελθόν και τα 
πλαστά που φτιάχνουμε εμεί οι ίδιοι. Τα πλαστά διαιρούνται σε παραβολές και λόγους. 
Οι παραβολές είναι παρομοιώσεις, ενώ οι λόγοι είναι μύθοι. Στις δημηγορίες 
ταιριάζουν οι λόγοι, γιατί είναι δύσκολο να βρει κανείς παρόμοια γεγονότα του 
παρελθόντος, ενώ τους λόγους τους πλάθει κανείς ευκολότερα, αρκεί να είναι σε θέση 
να διακρίνει την ομοιότητα των πραγμάτων. Στους συμβουλευτικούς λόγους, όμως, 
είναι πιο χρήσιμα τα ιστορικά παραδείγματα, γιατί τις περισσότερες φορές τα πράγματα 
που πρόκειται να γίνουν στο μέλλον, μοιάζουν με αυτά που έχουν ήδη γίνει στο 
παρελθόν.  

  Αν ο ρήτορας δε διαθέτει ενθυμήματα, πρέπει να χρησιμοποιεί παραδείγματα. Αν, 
όμως, διαθέτει, τότε θα πρέπει τα παραδείγματα να τα χρησιμοποιεί στο τέλος, σαν 
επίλογο στα ενθυμήματα, σαν μαρτυρίες. Αν ο ρήτορας αρχίσει με αυτά, είναι 
υποχρεωμένος να πει πολλά παραδείγματα, ενώ αν τα χρησιμοποιεί στο τέλος και ένα 
μόνο είναι αρκετό, γιατί ο αξιόπιστος μάρτυρας και ένας μόνο είναι αξιόπιστος.42 

  Γνωμικό είναι μία απόφανση που δε σχετίζεται με το επιμέρους, αλλά με το γενικό 
και το καθολικό και ιδιαίτερα με πράγματα που έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες 
πράξεις. Τα γνωμικά, είναι τα συμπεράσματα των ενθυμημάτων, δίχως το σχήμα του 
συλλογισμού. Υπάρχουν τέσσερα είδη γνωμικά, γιατί ή θα συνοδεύονται από 
επεξηγηματική πρόταση ή δε θα συνοδεύονται. Αποδεικτική υποστήριξη, χρειάζονται 
τα γνωμικά που λένε κάτι αντίθετο προς την κοινή γνώμη ή έντονα αμφισβητούμενο. 
Όσα δε λένε κάτι αντίθετο προς την κοινή γνώμη, μένουν χωρίς επεξηγηματική 
πρόταση, γιατί άλλων το περιεχόμενο είναι ήδη γνωστικό, πχ το καλύτερο, λέω, για τον 
άνθρωπο είναι η υγεία, και άλλων , μόλις ειπωθούν, το περιεχόμενό τους γίνεται 
αμέσως φανερό, σε όσους το προσέξουν, πχ η αγάπη, σαν αγαπήσεις μια φορά, δε 
σβήνει. Από τα γνωμικά που συνοδεύονται από επεξηγηματική πρόταση, άλλα είναι 
μέρος ενός ενθυμήματος και άλλα έχουν τα χαρακτηριστικά του ενθυμήματος, αλλά 
δεν είναι μέρος αυτού. Αυτά είναι τα πιο δημοφιλή, πχ όντας θνητός να μη φυλάγεις 
μέσα σου αθάνατη οργή. Όταν το περιεχόμενο του γνωμικού είναι έντονα 
αμφισβητούμενο ή αντίθετο στην κοινή γνώμη, η επεξηγηματική πρόταση 
χρησιμοποιείται στη αρχή και το γνωμικό χρησιμοποιείται ως συμπέρασμα. Όταν το 
                                                            
41 Ευριπίδου. Ιφιγένεια εν Αυλίδι, 
42 Μαλαίνου, Επ. ο.π. Ηλιού, Η. ο.π. 
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περιεχόμενο των γνωμικών είναι ασαφές τότε ταιριάζει το λακωνικό ή αινιγματικό 
γνωμικό. Γνωμικά στο λόγο τους, ταιριάζει να χρησιμοποιούν τα ηλικιωμένα άτομα 
και όσα έχουν πείρα σχετικά με κάποια θέματα, το αντίθετο δείχνει έλλειψη μόρφωσης 
και καλλιέργειας. Πρέπει, επίσης, μα χρησιμοποιεί κανείς τα πιο κοινά και τετριμμένα 
γνωμικά, γιατί αυτά θεωρούνται σωστά, καθώς συγκεντρώνουν την κοινή αποδοχή 
όλων. Ακόμη και ορισμένες παροιμίες είναι γνωμικά.43 

  Ο ρήτορας πρέπει να χρησιμοποιεί ακόμη και γνωμικά των οποίων το περιεχόμενο 
έρχεται σε αντίθεση με την παγκόσμια σοφία, αυτό θα το κάνει ο ρήτορας ή για να 
φανεί ο χαρακτήρας του καλύτερος στα μάτια των ακροατών του ή για να αποκτήσει ο 
λόγος του τα χαρακτηριστικά του πάθους. Η βοήθεια που προσφέρει στους ρητορικούς 
λόγους το γνωμικό, είναι μεγάλη λόγω έλλειψης καλλιέργειας στο ακροατήριο. Οι 
ακροατές ευχαριστιούνται να ακούν να λέγεται ως γενικό κάτι που τυχαίνει να ήταν 
ήδη η δική τους άποψη σε μια περίπτωση. Επομένως, ο ρήτορας πρέπει να επισημαίνει 
τι είδους προσχεδιασμούς τυχαίνει να έχουν οι ακροατές και ύστερα να μιλάει με τρόπο 
γενικό. Εκτός από αυτό το όφελος, τα γνωμικά δίνουν ηθικό περιεχόμενο στους 
ρητορικούς λόγους. Ηθικό χαρακτήρα έχει το γνωμικό, γιατί αυτός που το δηλώνει 
φανερώνει τις προσωπικές του προτιμήσεις και επιλογές, με αποτέλεσμα να φαίνεται 
άνθρωπος με καλό χαρακτήρα, εφόσον το γνωμικό είναι ηθικά σωστό.44 

  Σχετικά με τη χρήση ενθυμημάτων, ο ρήτορας είναι ανάγκη να έχει υπόψη του ότι 
πρέπει να γνωρίζει όλα ή τα περισσότερα σχετικά με το θέμα δεδομένα, γιατί 
διαφορετικά δε μπορεί να συναγάγει συμπέρασμα. Δεδομένου ότι όλοι οι ρήτορες 
ακολουθούν τον ίδιο τρόπο στις αποδείξεις τους, είτε εφαρμόζουν αυστηρούς, είτε 
χαλαρούς συλλογισμούς, πρέπει ο ρήτορας για κάθε επιμέρους θέμα, να διαθέτει μια 
επιλογή προκείμενων προτάσεων, για ότι είναι πιο πιθανό και πιο χρήσιμο για το 
συγκεκριμένο θέμα. Για τα θέματα που ανακύπτουν αιφνιδιαστικά και απρόβλεπτα, ο 
ρήτορας δεν πρέπει να στρέφεται σε πράγματα γενικά και αόριστα, αλλά στα δεδομένα 
του συγκεκριμένου θέματος, για το οποίο είναι ο λόγος και να περιγράφει όσο γίνεται 
πιο πολλά από τα στοιχεία αυτά και μάλιστα όσα έχουν πλησιέστερη σχέση με το θέμα. 
Ολοκληρώνοντας, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν δύο είδη ενθυμημάτων: τα 
αποδεικτικά που αποδεικνύουν ότι κάτι είναι ή δεν είναι και τα ελεγκτικά που ελέγχουν 
κάτι. Στο αποδεικτικό ενθύμημα, συνάγεται συμπέρασμα από προτάσεις που το 
περιεχόμενό τους είναι κοινής αποδοχής, ενώ στο ελεγκτικό ενθύμημα, συνάγεται 
συμπέρασμα που δεν είναι αποδεκτό από τον αντίπαλο.45 

 Σχετικά με την ανασκευή του ενθυμήματος, αυτή μπορεί να γίνει ή με τη διατύπωση 
ενός αντίθετου ενθυμήματος ή με ένσταση. Οι ενστάσεις γίνονται με τέσσερις τρόπους: 

                                                            
43 Nietzsche, F. Μαθήματα ρητορικής, μτφρ. Μανούση. Αι., Εισαγωγή-Επιστημονική επιμ. Κακαββάς. 
Δ., εκδ. Πλέθρον, Αθήνα 2004, σ. 174) 
44  Δ. Λυπουρλής. 2002. Αριστοτέλης. Ρητορική Βιβλίο Πρώτο. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Θεσσαλονίκη: 
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με βάση το ίδιο ενθύμημα του αντιπάλου, με βάση ένα όμοιο του, με βάση ένα αντίθετο 
ή με βάση παλαιότερες κρίσεις. 

  Τα ενθυμήματα αντλούν το υλικό τους από τέσσερις πηγές: από το πιθανό, το 
παράδειγμα, το τεκμήριο και την ένδειξη. Ενθύμημα από το πιθανό, είναι αυτό που 
βασίζεται σε πράγματα που ή συμβαίνουν ή φαίνεται ότι συμβαίνουν τις περισσότερες 
φορές. Ενθύμημα από το παράδειγμα, είναι αυτό που μέσω επαγωγής, βασίζεται σε μία 
ή περισσότερες όμοιες περιπτώσεις, όταν κανείς απερχόμενος από το  γενικό, 
καταλήγει συλλογιστικά στα επιμέρους. Ενθύμημα από τεκμήριο, είναι αυτό που 
βασίζεται σε πράγματα που υπάρχουν αναγκαστικά και πάντοτε. Ενθύμημα από 
ένδειξη είναι αυτό που βασίζεται σε μία γενικής ή μερικής ισχύος πρόταση αληθινή ή 
όχι. 

  Δεδομένου ότι πιθανό δεν είναι πάντοτε το αληθινό, αλλά αυτό που είναι αληθινό τις 
περισσότερες φορές είναι φανερό α) ότι αυτού του είδους τα ενθυμήματα είναι πάντοτε 
δυνατό να ανασκευάζονται με ένσταση και β) ότι αυτή η ανασκευή είναι φαινομενική, 
όχι ουσιαστικά ισχυρή. Η ένσταση δεν αναιρεί την πιθανότητα αυτών που υποστηρίζει 
ο αντίπαλος, αλλά μόνο ότι το συμπέρασμα δεν είναι υποχρεωτικό, γι αυτό το λόγο ο 
απολογούμενος βρίσκεται πάντοτε σε πλεονεκτική θέση έναντι του κατηγόρου με 
αποτέλεσμα ο κριτής να σκεφτεί ή ότι το πράγμα δεν είναι πιθανό ή ότι δεν είναι δική 
του δουλειά να αποφασίσει. Επομένως, δεν είναι αρκετό ανασκευάζοντας ένα 
επιχείρημα να δείξει κανείς ότι δεν είναι υποχρεωτικό, πρέπει να το ανασκευάσει 
δείχνοντας ότι δεν είναι πιθανό. 

  Μπορούν, επίσης, να ανασκευαστούν και οι ενδείξεις και τα ενθυμήματα που 
βασίζονται σε ενδείξεις, ακόμη και αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

  Όσο για τα ενθυμήματα που βασίζονται σε παραδείγματα η ανασκευή τους είναι ίδια 
με των ενθυμημάτων που βασίζονται στο πιθανό. Γιατί και στην περίπτωση που έχει 
κανείς ένα μόνο αντίθετο παράδειγμα να αναφέρει, η ανασκευή του ενθυμήματος του 
αντιπάλου συντελείται, αφού το πράγμα δεν είναι υποχρεωτικά έτσι πάντοτε.46 

  Η ανασκευή των ενθυμημάτων που βασίζεται σε τεκμήρια, δε μπορεί να γίνει με τον 
ισχυρισμό ότι δεν είναι συλλογιστικά ισχυρά. Το μόνο που μένεις να αποδειχθεί, είναι 
ότι το πράγμα που γίνεται λόγος, είναι ανύπαρκτο. Αν όμως είναι φανερό ότι και 
υπαρκτό είναι και ότι υπάρχει γι αυτό τεκμήριο, το ενθύμημα του αντιπάλου δε μπορεί 
με κανέναν τρόπο να ανακατασκευασθεί. 

  Ολοκληρώνοντας, είναι φανερό ότι π ρήτορας ανακατασκευάζει ή αποδεικνύοντας 
κάτι ή κάνοντας ένσταση. Η ένσταση, όμως, δεν είναι ενθύμημα, αλλά είναι μια 
διατύπωση μιας γνώμης από την οποία θα γίνει φανερό ότι ο αντίπαλος δεν παρουσίασε 
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έναν πραγματικό συλλογισμό ή ότι χρησιμοποίησε ως προκείμενη πρόταση κάτι που 
δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια.47 

 

 

Η διάταξη των μερών του ρητορικού λόγου 

  Κάθε ρητορικός λόγος αποτελείται από δύο μέρη, αφού είναι ανάγκη ο ρήτορας 
πρώτα να εκθέσει το θέμα του και ύστερα να το αποδείξει. Είναι ανεπίτρεπτο ο ρήτορα 
να εκθέσει απλώς το θέμα του και να μην το αποδείξει ή να δίνει το αποδεικτικό υλικό 
χωρίς πρώτα να κάνει την έκθεση του θέματος. Από τα δύο αυτά, το ένα είναι η 
πρόθεση και το άλλο η απόδειξη. Αυτά είναι τα κύρια μέρη του ρητορικού λόγου. Η 
διήγηση ανήκει μόνο στον δικανικό λόγο. Πολύ συχνά, όμως,  συναντούμε προοίμιο, 
πρόθεση, απόδειξη, επίλογο. Ο ρόλος του προλόγου και του επιλόγου είναι απλώς μόνο 
να υπενθυμίζει.  

  Το προοίμιο είναι η αρχή του ρητορικού λόγου. Τα προοίμια των επιδεικτικών λόγων 
αντλούν το περιεχόμενό τους από έπαινο ή από ψόγο ή από συμβουλή. Μπορούν, 
επίσης, οι επιδεικτικοί ρήτορες να αρχίζουν όπως αρχίζουν και οι δικανικοί ρήτορες, 
να απευθύνονται, δηλαδή, στους ακροατές όταν ο λόγος είναι για κάτι το παράξενο, 
για κάτι το δύσκολο ή για κάτι το πολυσυζητημένο, με στόχο να φανούν οι ακροατές 
επιεικείς απέναντί τους. Τα προοίμια, λοιπόν, των επιδεικτικών λόγων, αντλούν το 
υλικό τους από τον έπαινο, τον ψόγο, την προτροπή, την αποτροπή, από τις εκκλήσεις 
στους ακροατές. Και τα εισαγωγικά αυτά κομμάτια, υποχρεωτικά θα είναι ή σχετικά ή 
άσχετα με το θέμα του λόγου.48 

  Το προοίμιο στους δικανικούς λόγους, δίνει μια πρόγευση για το θέμα, ώστε να 
γνωρίζουν οι ακροατές από πριν περί τίνος ο λόγος και ο νους τους να μη μένει 
μετέωρος, γιατί το αόριστο παραπλανά. Δίνοντας, λοιπόν, την αρχή στο χέρι του 
ακροατή, τον βοηθάμε να κρατηθεί γερά από αυτή και έτσι να αρχίσει το λόγο. Σε 
περίπτωση που ο ομιλητής είναι κατηγορούμενος και υπερασπίζεται τον εαυτό του, 
πρέπει να αρχίσει με την απόκρουση της κατηγορίας, ενώ αν είναι κατήγορος, πρέπει 
να διατυπώσει την κατηγορία στον επίλογο. Αυτός που υπερασπίζεται τον εαυτό του, 
είναι ανάγκη από την αρχή να βγάλει από τη μέση όλα τα εμπόδια και άρα είναι 
υποχρεωμένος από την αρχή, κιόλας, να αναιρέσει την κατηγορία. Αυτός, όμως, που 
θέλει να διατυπώσει μια κατηγορία πρέπει να τη διατυπώσει στο τέλος, για να θυμάται 
ο ακροατής καλύτερα.49 

                                                            
47 Nietzsche, F. Μαθήματα ρητορικής, μτφρ. Μανούση. Αι., Εισαγωγή-Επιστημονική επιμ. Κακαββάς. 
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  Τα προοίμια των συμβουλευτικών λόγων, συγκρούονται από το υλικό που 
χρησιμοποιείται στα προοίμια των δικανικών λόγων, μόνο που στους συμβουλευτικούς 
λόγους η χρήση παροιμιών, είναι ελάχιστη. Πραγματικά, οι ακροατές ξέρουν περί τίνος 
είναι η συζήτηση και το θέμα δε χρειάζεται καθόλου προοίμιο, εκτός κι αν είναι 
χρήσιμο ή για τον ίδιο τον ομιλητή ή για τους αντιπάλους του ή αν οι ακροατές δε 
νομίζουν ότι το θέμα έχει τη σημασία που θέλει γι αυτό ο ρήτορας. Για όλα αυτά, 
χρειάζεται προοίμιο απλά για διακοσμητικούς λόγους, γιατί αν ο λόγος δεν έχει 
προοίμιο, δίνει την εντύπωση ότι δουλεύτηκε πρόχειρα.50 

  Η διήγηση στους επιδεικτικούς λόγους, δεν είναι συνεχής, αλλά χωρισμένη σε μέρη. 
Δεδομένου ότι ο λόγος αποτελείται από δύο επιμέρους στοιχεία, ένα που δεν έχει καμία 
σχέση με την τέχνη του ρήτορα και ένα άλλο που εξαρτάται από τη ρητορική τέχνη, 
πράγμα που σημαίνει ότι ο ρήτορας πρέπει να αποδείξει ή ότι η πράξη πράγματι έγινε, 
αν είναι πιστευτή ή ότι είναι μιας ορισμένης ποιότητας ή ποσότητας ή και όλα αυτά 
μαζί. Για το λόγο αυτό, ορισμένες φορές ο ρήτορας δεν πρέπει να διηγείται τα πάντα 
σε μία συνέχεια, επειδή οργανωμένη με τέτοιον τρόπο η απόδειξη δε συγκρατείται 
εύκολα στη μνήμη. Έπειτα, ένας λόγος διαρθρωμένος με αυτόν τον τρόπο είναι 
απλούστερος. Τις γνωστές, πάντως, πράξεις, πρέπει κανείς απλώς να τις υπενθυμίζει, 
γι αυτό και πολλοί αισθάνονται ότι δεν τους χρειάζεται η διήγηση. Παρόλα αυτά, η 
διήγηση δεν πρέπει να κρατιέται λίγο, ούτε και να πηγαίνει σε μάκρος. Το σωστό δεν 
είναι ούτε το γρήγορο ή το σύντομο, αλλά αυτό που ανταποκρίνεται στο σωστό μέτρο. 
Επομένως, ο ρήτορας πρέπει να λέει τόσα όσα χρειάζονται για να γίνει φανερό το 
πράγμα ή όσα θα κάνουν τον ακροατή να πιστέψει ότι το πράγμα συνέβη.51 

  Επίσης, ο ρήτορας δεν πρέπει να παραλείπει να παρεμβάλλει στη διήγησή του όσα 
μπορούν να κάνουν φανερή τη δική του αρετή ή την κακία του άλλου ή όσα είναι 
ευχάριστα στους δικαστές. 

  Του απολογούμενου η διήγηση μπορεί να είναι συντομότερη, γιατί δε χρειάζεται να 
χάνει κανείς το χρόνο του για κάτι έχει γίνει ήδη παραδεκτό, εκτός και αν μπορεί να 
βοηθήσει κάπως στο να γίνει φανερό το θέμα που συζητείται, πχ ότι η πράξη πράγματι 
έγινε, δεν ήταν όμως μία άδικη πράξη. Από τα γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν, 
πρέπει να παρουσιάσει κανείς τόσα ώστε η παρουσίασή τους να μην προκαλεί οίκτο ή 
αγανάκτηση. 

  Η διήγηση πρέπει να αποδίδει χαρακτήρες. Αυτό θα γίνει αν ξέρουμε τι είναι αυτό 
που κάνει το χαρακτήρα. Ένα είναι το να δηλώνει την επιλογή και προτίμηση του 
ατόμου, η ποιότητα του χαρακτήρα προσδιορίζεται από την ποιότητα της επιλογής και 
αυτή προσδιορίζεται από τον τελικό στόχο. Επίσης, τα λόγια του ρήτορα να μη δίνουν 
την εντύπωση ότι ξεκινούν από την ψυχρή λογική, αλλά από τις προσωπικές επιλογές 
και προτιμήσεις του ρήτορα. Να χρησιμοποιεί, επίσης, στη διήγησή του εκφράσεις που 
δηλώνουν πάθη, όχι μόνο τα γενικά χαρακτηριστικά που είναι γνωστά σε όλους, αλλά 
και τα ιδιαίτερα, όσα χαρακτηρίζουν το ρήτορα ή τον αντίπαλο. Πρέπει, επίσης, από 
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την αρχή κιόλας να παρουσιάζει τον εαυτό του ως άνθρωπο με έναν συγκεκριμένο 
χαρακτήρα, ώστε οι άνθρωποι να τον βλέπουν ως τέτοιον άνθρωπο τον ίδιο και τον 
αντίδικό του. 

  Η διήγηση στους συμβουλευτικούς λόγους, είναι κάτι το εξαιρετικά σπάνιο, αφού 
κανείς δε μπορεί να διηγηθεί πράγματα που μπορεί να συμβούν στο μέλλον. Αν παρόλα 
αυτά υπάρχει διήγηση, θα είναι για πράγματα του παρελθόντος, με στόχο, αφού οι 
ακροατές θυμηθούν τα περασμένα, να σκεφτούν καλύτερα για το μέλλον. Αν τώρα, 
κάτι από τη διήγηση δε γίνεται πιστευτό, ο ρήτορας πρέπει να δίνει την υπόσχεση και 
ότι θα πει αμέσως την αιτία και ότι θα διευθετήσει τα πράγματα με τον τρόπο που 
θέλουν οι ακροατές. 

  Οι αποδεικτικοί συλλογισμοί, είναι πειστικοί. Ο ρήτορας έχει την υποχρέωση να 
επιτελεί το αποδεικτικό του έργο φέρνοντας αποδείξεις που σχετίζονται με το υπό 
αμφισβήτηση σημείο. Αν, πχ διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι κάποιο πράγμα δεν έγινε, 
στη δίκη ο ρήτορας θα πρέπει να φέρει αποδείξεις για το ότι το πράγμα έγινε. Αν 
διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι το πράγμα δεν προκάλεσε  βλάβη, ο ρήτορας θα πρέπει 
να φέρει αποδείξεις για το ότι το πράγμα προκάλεσε βλάβη.52 

  Στους επιδεικτικούς λόγους, το μεγαλύτερο μέρος πρέπει να αφιερώνεται στην 
προσπάθεια να δοθεί στις πράξεις μέγεθος με το επιχείρημα ότι είναι όμορφες και 
ωφέλιμες, σπάνια οι ρήτορες παρουσιάζουν αποδείξεις γι αυτές τις πράξεις.53 

  Στους συμβουλευτικούς λόγους, η αμφισβήτηση μπορεί να αναφέρεται ή στο ότι δεν 
είναι δυνατό να γίνουν αυτά τα πράγματα ή στο ότι είναι μεν δυνατό να γίνουν αυτά 
που συμβουλεύει ο άλλος, είναι όμως πράγματα άδικα ή ασήμαντα ή ασύμφορα. 
Πρέπει, επίσης, να κοιτάξει κανείς να δει αν ο αντίπαλός του λέει ψέματα σε κάποιες 
εκτός θέματος λεπτομέρειες, γιατί αυτό είναι σημάδι ότι ψεύδεται και σε όλα τα 
υπόλοιπα.  

  Τα παραδείγματα ταιριάζουν περισσότερο στους συμβουλευτικούς λόγους, ενώ τα 
ενθυμήματα πιο πολύ  στους δικανικούς. Ο συμβουλευτικός λόγος έχει να κάνει με το 
μέλλον και άρα είναι υποχρεωμένος να αντλεί παραδείγματα από το παρελθόν, ενώ ο 
δικανικός λόγος καταγίνεται με πράγματα που ανταποκρίνονται ή όχι στην αλήθεια, 
αυτό όμως είναι κάτι στο οποίο η απόδειξη και η λογική αναγκαιότητα έχουν 
αποφασιστικότερη σημασία. Τα ενθυμήματα, πάντως, δεν πρέπει να τα αραδιάζει 
κανείς το ένα μετά το άλλο, αλλά να τα αναμιγνύει, γιατί υπάρχει και στην ποσότητα 
ένα όριο, ούτε πρέπει να ψάχνει να βρει ενθυμήματα για τα πάντα. Όταν ο ρήτορας 
θέλει να διεγείρει κάποιο πάθος, δεν πρέπει να διατυπώνει ενθύμημα, γιατί το 
ενθύμημα θ διώξει το πάθος. Αλλά και όταν θέλει να δώσει ηθικό χρώμα στο λόγο του, 
επίσης, δεν πρέπει να ψάχνει ταυτόχρονα για κάποιο ενθύμημα, γιατί η απόδειξη δε 
μπορεί να εκφράσει ούτε χαρακτήρα, ούτε επιλογή και προτίμηση. Γνωμικά, όμως, 
                                                            
52  Δ. Λυπουρλής. 2002. Αριστοτέλης. Ρητορική Βιβλίο Πρώτο. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Θεσσαλονίκη: 

Ζήτρος. 
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μπορεί να χρησιμοποιεί και στη διήγηση και στο αποδεικτικό μέρος, γιατί αυτά 
εκφράζουν χαρακτήρα. 

  Η ανασκευή των επιχειρημάτων του αντιπάλου, δεν είναι ξεχωριστό είδος, αλλά 
αποτελεί μέρος των αποδείξεων. Τόσο κατά την εκφώνηση του συμβουλευτικού λόγου, 
όσο και κατά την εκφώνηση λόγου στο δικαστήριο, ο ρήτορας που μιλάει πρώτος 
πρέπει πρώτα να εκθέτει τα δικά του αποδεικτικά επιχειρήματα και ύστερα να απαντάει 
στα αντίπαλα επιχειρήματα, ανακατασκευάζοντας τα και διασύροντας τα 
προκαταβολικά. Ο ρήτορας, όμως, που μιλάει δεύτερος, πρέπει πρώτα να απαντάει στα 
αντίπαλα επιχειρήματα ανακατασκευάζοντας τα και διατυπώνοντας αντίθετους 
συλλογισμούς, ιδίως αν τα επιχειρήματα του αντιπάλου βρήκαν μεγάλη επιδοκιμασία. 
Πρέπει, λοιπόν, ο ρήτορας να δημιουργεί μέσα στην ψυχή του ακροατή χώρο και για 
το λόγο που πρόκειται να ακουστεί και αυτό θα γίνει αν ο ρήτορας αναιρέσει τα 
αντίπαλα επιχειρήματα. 

  Σχετικά, τώρα, με την παρουσίαση του χαρακτήρα, επειδή υπάρχουν πράγματα που 
αν τα πει ο ρήτορας για τον εαυτό του μπορεί να κινήσουν το φθόνο ή να θεωρηθούν 
πληκτική πολυλογία ή να ξεσηκώσουν αντιλογίες και αν τα πει για έναν άλλον, μπορεί 
να αντιμετωπιστούν ως δυσφήμηση, καλύτερα να βάζει κάποιον άλλον να τα λέει. 

  Αναφορικά με το θέμα της ερώτησης, η καλύτερη στιγμή να κάνει κανείς ερώτηση, 
είναι όταν ο αντίπαλος έχει ήδη κάνει μια παραδοχή, τέτοια που με την υποβολή μιας 
ακόμη ερώτησης να προκύπτει το άτοπο. Μια δεύτερη κατάλληλη στιγμή να κάνει 
κανείς ερώτηση, είναι όταν η μία πρόταση είναι φανερή και πανθομολογούμενη και 
για την άλλη είναι φανερό ότι θα την αποδεχθεί ο αντίπαλος, αν ρωτηθεί. Μια άλλη 
ευκαιρία είναι όταν κανείς σχεδιάζει να αποδείξει ή ότι ο αντίπαλος βρίσκεται σε 
αντίθεση με το ίδιο του τον εαυτό ή ότι λέει κάτι παράξενο. Η τέταρτη είναι όταν 
αντίπαλος δεν έχει άλλη δυνατότητα από το να δώσει στην ερώτηση μια απάντηση 
σοφιστικού τύπου, γιατί τότε οι ακροατές θορυβούν, θεωρώντας ότι ο ρήτορας 
βρίσκεται σε αμηχανία. Σε άλλες περιπτώσεις, ο ρήτορας να μην κάνεις ερωτήσεις, 
γιατί αν ο αντίπαλος κάνει ένσταση, ο ρήτορας φαίνεται να έχει νικηθεί.54 

  Ο επίλογος αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: πρώτο στοιχείο να διαθέσει τον 
ακροατή ευνοϊκά  προς τον ομιλούντα  και εχθρικά προς τον αντίπαλο-   δεύτερο 
στοιχείο να αυξήσει ή να μειώσει τη σημασία των πραγμάτων- τρίτο στοιχείο να 
διεγείρει στην ψυχή του ακροατή τα επιθυμητά πάθη- τέταρτο στοιχείο να υπενθυμίσει. 
Το φυσικό, πράγματι, για το ρήτορα είναι, αφού αποδείξει ότι ο ίδιος λέει την αλήθεια 
και ότι ο αντίπαλος ψεύδεται, να προχωρήσει ύστερα στον έπαινο, στον ψόγο. Ο στόχος 
του να είναι να κάνει φανερό ή ότι ο ρήτορας είναι ένας, γενικά, καλός άνθρωπος ή ότι 
ο αντίπαλος είναι, γενικά, ένας κακός άνθρωπος. Στη συνέχεια, πρέπει να διεγείρονται 
στην ψυχή του ακροατή τα πάθη. Αυτά είναι ο οίκτος, η αγανάκτηση, η οργή, το μίσος, 
ο φθόνος, η ζηλοτυπία, η εριστική διάθεση. Αυτό, επομένως, που μένει είναι η 
υπόμνηση αυτών που λέχθηκαν. Στον επίλογο, πρέπει να εκθέσει συνοπτικά τα 
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επιχειρήματα με τα οποία έγινε η απόδειξη. Θα πρέπει να αρχίσει λέγοντας ότι εκτέλεσε 
αυτό που υποσχέθηκε. Πρέπει, επομένως, να πει τι υποστήριξε και για ποιον λόγο. Η 
έκθεση γίνεται σε αντιπαραβολή προς τα επιχειρήματα του αντιπάλου. Η σύγκριση να 
γίνεται με όσα είπαν και οι δύο πλευρές για το ίδιο πράγμα ή καθαρά και ξεκάθαρα ή 
με ειρωνεία και ερωτηματικά. Λοιπόν, έτσι πρέπει να προχωρεί ο ρήτορας, κάνοντας 
σύγκριση σημείο προς σημείο ή να ακολουθεί τη φυσική σειρά με την οποία εκτέθηκαν 
τα επιχειρήματα, πρώτα τα δικά του και  ύστερα, αν το επιθυμεί, χωριστά, τα 
επιχειρήματα το αντιπάλου.55 

  Στο τέλος του λόγου, ταιριάζει το ασύνδετο, για να είναι κλείσιμο και όχι συνέχεια 
του λόγου: “Εγώ μίλησα, εσείς ακούσατε, τώρα κατέχετε το θέμα, αποφασίστε”. 56 
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                                             ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η ρητορική τέχνη δεν είναι μόνο επιστημονική τέχνη γιατί απευθύνεται σε κάθε κοινό. 
Δεν ενδιαφέρει η αλήθεια αλλά η αληθοφάνεια διότι ο σκοπός της είναι να πείσει και 
βεβαίως δεν είναι αναγκαίο να είναι αληθινά αυτά που ισχυρίζεται ο ρήτορας, φτάνει 
να τα εμφανίσει σαν αληθινά. Και αν αυτά που ισχυρίζεται είναι αληθινά πρέπει να 
πείσει ότι είναι αληθινά. Συνεπώς, ο ρήτορας είναι αναγκαίο να πείθει το ακροατήριο 
του για αυτά που λέει επιχειρηματολογώντας. Τα επιχειρήματα του ρήτορα 
αποτελούνται από συλλογισμούς, που ο Αριστοτέλης τα ονομάζει ενθυμήματα. Ο 
σπουδαίος φιλόσοφος και ρήτορας όλων των εποχών μας άφησε παρακαταθήκη 
σπουδαία έργα με τα οποία ασχολήθηκαν σημαντικοί συγγραφείς ανά την οικουμένη. 
Ο Αριστοτέλης λέει ότι δεν πρέπει κανείς να πείθει για ό, τι είναι ευτελές ή ηθικά 
εσφαλμένο. Ο ορισμός του για τη ρητορική είναι η "ικανότητα να διαβλέπεις σε κάθε 
περίπτωση τα διαθέσιμα μέσα πειθούς" 

Ο Αριστοτέλης, στο μοντέλο επικοινωνίας που πρότεινε, πριν 2000 χρόνια περίπου, 
ενσωματώνει πέντε βασικά στοιχεία: ομιλητής, ομιλία, κοινό, αποτέλεσμα, περίσταση- 
στόχος. Σε αυτό το μοντέλο, ο Αριστοτέλης προτείνει στον ομιλητή, να κατασκευάσει 
ένα λόγο για διαφορετικά ακροατήρια,  για διαφορετικές περιστάσεις και με 
διαφορετική επίδραση.  
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