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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

η Ῥητορικὴ πρὸς Ἀλέξανδρον 

 Η Ῥητορικὴ πρὸς Ἀλέξανδρον αποτελεί το αρχαιότερο σωζόμενο ρητορικό 

εγχειρίδιο· θεωρείται περίπου σύγχρονη της αριστοτελικής Ρητορικής, αλλά σε 

αντίθεση με αυτήν, έχει έναν καθαρά πρακτικό προσανατολισμό. Η χρονολόγηση του 

έργου βασίζεται στην αναφορά στο 8.8 1429b18-22 σε μία στρατιωτική επιχείρηση 

που γνωρίζουμε πως έλαβε χώρα το 344/3 π.Χ., και στον πάπυρο PHib. 26, οποίος 

περιλαμβάνει τμήματα των κεφαλαίων 1-4 και χρονολογείται περίπου στα μέσα του 

τρίτου αιώνα π.Χ. Εφόσον αποδεχθούμε τη συνοχή του, το εγχειρίδιο δεν θα πρέπει 

να είναι μεταγενέστερο του 300 π.Χ., λόγω του χρόνου που θα χρειαζόταν για να 

φθάσει από την Αθήνα 1  στην Αίγυπτο 2 . Αυτό όμως δεν αποκλείει την ύπαρξη 

μεταγενέστερων παρεμβάσεων, και πράγματι το κείμενο του παπύρου παρουσιάζει 

διαφορές από αυτό των μεσαιωνικών χειρογράφων. 

 Η Ῥητορικὴ πρὸς Ἀλέξανδρον παραδίδεται ως μέρος του αριστοτελικού corpus, 

όμως είμαστε βέβαιοι πως δεν έχει γραφεί από τον Αριστοτέλη. Το μόνο στοιχείο που 

αποδίδει το έργο σε αυτόν είναι μία επιστολή συνημμένη στην αρχή του κειμένου, 

κατά την οποία ο Αριστοτέλης αφιερώνει το εγχειρίδιο στον Μεγάλο Αλέξανδρο· 

είναι όμως καθολικά αποδεκτό πως η επιστολή αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη.  

Το έργο συχνά αποδίδεται στον Αναξιμένη από τη Λάμψακο, σύγχρονο του 

Αριστοτέλη ο οποίος φαίνεται πως επίσης υπήρξε διδάσκαλος του Αλεξάνδρου, με 

βάση μία αναφορά του Κοϊντιλιανού. Κατ’ αυτόν, ο Αναξιμένης μιλά για επτά είδη 

ρητορικών λόγων, τα οποία κατατάσσει σε δύο γένη3 . Στο κείμενο που έχουμε 

σήμερα στη διάθεσή μας υπάρχουν πράγματι τα επτά είδη που αναφέρει ο 

Κοϊντιλιανός και ανάμεσά τους το ἐξεταστικὸν το οποίο δεν απαντά αλλού, αλλά τρία 

γένη, τα οποία ουσιαστικά αντιστοιχούν στα τρία είδη του Αριστοτέλη. Αν λοιπόν 

αποδεχθούμε πως ο Αναξιμένης υπήρξε πράγματι ο συγγραφέας της αρχικής μορφής 

του εγχειριδίου -κάτι που και ο ίδιος βρίσκω αρκετά πιθανό- θα πρέπει επίσης να 
                                                
1 Για την αθηναϊκή προέλευση του εγχειριδίου, βλέπε Chiron 2007, 240. 
2 Chiron 2000, 19. Θα πρέπει να αναφερθεί, πως στην πραγματικότητα τα παραπάνω στοιχεία μας 
παρέχουν ασφαλείς ενδείξεις για την χρονολόγηση μόνο των δύο πρώτων μερών του έργου (στο τρίτο 
μέρος απουσιάζουν πλήρως οι αναφορές σε ιστορικά γεγονότα). Βλέπε και παρακάτω. 
3 Anaximenes iudicialem et contionalem generales partes esse voluit, septem autem species: hortandi, 
dehortandi, laudandi, vituperandi, accusandi, defendendi, exquirendi, quod ἐξεταστικόν dicit (Κοϊντ. 
Inst. Or. 3.4.9). 
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αποδεχθούμε πως έχει υποστεί κάποιες μεταγενέστερες τροποποιήσεις για να 

ταιριάξει με την απόδοσή του στον Αριστοτέλη. 

 Από τα παραπάνω είναι νομίζω, εμφανές πως το κείμενο έχει υποστεί αλλαγές 

κατά τη διάρκεια των αιώνων, και πράγματι στη συνέχεια της εργασίας θα 

υποστηρίξω πως και κάποια ακόμη τμήματα αποτελούν μεταγενέστερες προσθήκες. 

 Η Ῥητορικὴ πρὸς Ἀλέξανδρον χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη: Τα κεφάλαια 1-

5 έχουν ως αντικείμενο τα επτά είδη των ρητορικών λόγων (προτρεπτικὸν, 

ἀποτρεπτικὸν, ἐγκωμιαστικὸν, ψεκτικὸν, κατηγορικὸν, ἀπολογικόν και ἐξεταστικὸν), τα 

κεφάλαια 6-28 τα διάφορα ρητορικά μέσα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται δύο 

κατηγορίες πίστεων, καθώς και ζητήματα ύφους, και τα κεφάλαια 29-37 την 

διάρθρωση του λόγου ξεχωριστά για κάθε είδος. Το τρίτο μέρος παρουσιάζει κάποιες 

διαφορές σε σχέση με τα άλλα δύο, κυρίως σε θέματα ορολογίας-λεξιλογίου4 · ο 

Chiron τις αποδίδει στη χρήση διαφορετικών πηγών 5 , όμως δεν αποκλείω την 

πιθανότητα αυτό το τμήμα να αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη, ίσως και από τον 

ίδιο συγγραφέα. Το τελευταίο κεφάλαιο (38) αποτελεί κατά κάποιον τρόπο τον 

επίλογο του εγχειριδίου· θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με αυτό στη συνέχεια. 

 

οι στόχοι της εργασίας 

 Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη της Ῥητορικῆς πρὸς Ἀλέξανδρον 

με βάση δύο ζητήματα: αυτό της εμφάνισης του ομιλητή και του αντιπάλου του ως 

αξιόπιστου και αναξιόπιστου αντίστοιχα, και αυτό της πρόκλησης από τον ομιλητή 

συναισθημάτων στο ακροατήριο. Τα δύο αυτά θέματα ανταποκρίνονται εν μέρει ή 

πλήρως στις δύο από τις τρεις αρχές, στις οποίες κατά τον Αριστοτέλη υπάγονται οι 

ἔντεχνοι πίστεις. Η αριστοτελική Ρητορική αποτελεί λοιπόν, ένα κείμενο αναφοράς 

για εμάς, και η εργασία είναι, σε μεγάλο βαθμό, μία σύγκριση των δύο έργων. 

 Το δεύτερο αντικείμενο, δηλαδή η δημιουργία συναισθημάτων στο 

ακροατήριο, είναι αυτό που θα εξετάσουμε ακολουθώντας πλήρως τους 

αριστοτελικούς όρους. Όσον αφορά στο πρώτο, ο Αριστοτέλης δίδει το μεγαλύτερο 

βάρος στο ζήτημα της  αξιοπιστίας του ομιλητή μέσα από την εικόνα που 

παρουσιάζει για τον εαυτό του στον ίδιο το λόγο, και παραβλέπει πλήρως την επιρροή 

που μπορούν να έχουν ήδη υπάρχουσες αντιλήψεις του ακροατηρίου για αυτόν. 

                                                
4 Βλέπε Chiron 2002, xlvii-ix. 
5 Chiron 2002, l-liii. Κατά τον Patillon (1997) η Ῥητορικὴ πρὸς Ἀλέξανδρον αποτελεί μεταγενέστερο 
συμπίλημα διαφόρων εγχειριδίων. Η άποψη αυτή δεν έχει τύχει ευρύτερης αποδοχής. 
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Επιπλέον, αν και ενίοτε αναφέρεται σε αυτό, υποβαθμίζει αρκετά το ζήτημα της 

παρουσίασης του αντιπάλου ως αναξιόπιστου. Στην Ῥητορικὴν πρὸς Ἀλέξανδρον 

αντίθετα, όχι μόνο όλα τα παραπάνω έχουν σημαντικό ρόλο, αλλά και ως ένα βαθμό 

συμπλέκονται, ή τουλάχιστον φαίνονται να συμπλέκονται, μεταξύ τους· θεωρώ 

λοιπόν, πως οφείλουμε να τα μελετήσουμε μαζί.  

 Επιπλέον, στην αριστοτελική Ρητορική, η αξιοπιστία του ομιλητή συνδέεται 

κυρίως με ιδιότητες του χαρακτήρα του, κάτι που δεν συμβαίνει πάντα στο κείμενό 

μας. Στη Ρητορική υπάρχουν δύο βασικά χωρία σχετικά με το ζήτημα, τα οποία όμως 

παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους. Στο 1.2.3-4 Αριστοτέλης μιλά για το ἦθος τοῦ 

λέγοντος και το συσχετίζει με ένα μόνο χαρακτηριστικό, αυτό της ἐπιεικίας, ενώ στο 

2.1.2-7 γίνεται αναφορά στο ποῖόν τινα φαίνεσθαι τὸν λέγοντα, το οποίο συνδέεται με 

τρεις ιδιότητες: την φρόνησιν, την ἀρετὴν και την εὔνοιαν προς το ακροατήριο6. Όπως 

έχει δείξει ο Fortenbaugh, οι διαφορές οφείλονται στο ότι το πρώτο χωρίο αναφέρεται 

σε δικανικούς λόγους, ενώ το δεύτερο σε συμβουλευτικούς7. Πράγματι, στη συνέχεια 

θα δούμε πως τα χωρία από την Ῥητορικὴν πρὸς Ἀλέξανδρον τα οποία παρουσιάζουν 

ομοιότητες με ένα από τα παραπάνω, αναφέρονται στο δικανικὸν και το δημηγορικὸν 

γένος αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Μόνο οι δύο πρώτες ιδιότητες μπορούν να αποδοθούν στο χαρακτήρα του ομιλητή, καθώς 
αναφέρεται ρητά πως η εὔνοια είναι πάθος, δηλαδή συναίσθημα (1378a19-20)· εντούτοις στο 1.8 
1366a9-12, ο Αριστοτέλης μιλά για ἠθικὸν λόγον, μέσα από τον οποίον ο ομιλητής θα πρέπει να 
εμφανίζεται εὔνους και ἀγαθός, παρουσιάζοντας έτσι την εὔνοιαν ως στοιχείο του χαρακτήρα του. Για 
αυτή την ασυνέπεια και για το ζήτημα της φύσης της εὐνοίας σε αυτά τα χωρία, βλέπε Fortenbaugh 
2006δ, 331-38. 
7 Fortenbaugh 2006δ. 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ   ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ-ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

 
 

Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ 

 

 Η δόξα τοῦ λέγοντος εμφανίζεται ως η πρώτη από τις ἐπιθέτους πίστεις στην 

Ῥητορικὴν πρὸς Ἀλέξανδρον (14.8-9). Θα μπορούσε να μεταφραστεί ως άποψη (η 

γενικά επικρατούσα άποψη) ή και φήμη. Εκ πρώτης όψεως, μοιάζει να μην συνδέεται 

με κανέναν τρόπο με τις υπόλοιπες τρεις ἐπιθέτους πίστεις που ακολουθούν, δηλαδή 

την μαρτυρίαν, την βάσανον και τον ὅρκον, οι οποίες και αντιστοιχούν στις τρεις από 

τις πέντε ἀτέχνους πίστεις στη Ρητορική του Αριστοτέλη. 

 Οι ἄτεχνοι πίστεις στη Ρητορική του Αριστοτέλη βρίσκουν εφαρμογή στους 

δικανικούς λόγους (1375a22-23), και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με την μαρτυρίαν, 

την βάσανον και τον ὅρκον στην Ῥητορικὴν πρὸς Ἀλέξανδρον: Αν ανατρέξουμε στο 

τρίτο μέρος του έργου, το οποίο πραγματεύεται τη διάρθρωση του λόγου για κάθε 

εἶδος, θα δούμε πως οι τρεις αυτές πίστεις τοποθετούνται πρώτες στην βεβαίωσιν του 

κατηγορικοῦ (36.18 1442b36-8), ενώ στην βεβαίωσιν του ἀπολογητικοῦ γίνεται 

προσπάθεια απαξίωσης των ἐπιθέτων πίστεων του ενάγοντος (36.31 1443b20-33)8.  

Πού όμως χρησιμοποιείται η δόξα τοῦ λέγοντος; Θα την βρούμε, επίσης πρώτη, 

στην βεβαίωσιν του προτρεπτικοῦ εἴδους (32.2 1438b37-8)9. Άρα, η δόξα τοῦ λέγοντος 

χρησιμοποιείται στο δημηγορικὸν γένος, και αυτός είναι ο προφανής λόγος για την 

τοποθέτησή της πριν από τις υπόλοιπες ἐπιθέτους πίστεις, οι οποίες βρίσκουν 

εφαρμογή στο δικανικόν· τι όμως μπορεί να δηλώνει; 

 Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στο κείμενο, κάθε κεφάλαιο που 

αναφέρεται σε μία ἐπίθετον πίστιν ξεκινά με έναν επιγραμματικό ορισμό, ενώ στη 

συνέχεια ακολουθούν οδηγίες για τη χρήση της πίστεως. Οι άλλοι τρεις ορισμοί είναι 

οι εξής: 

Μαρτυρία δέ ἐστιν ὁμολογία συνειδότος ἑκόντος. (15.1 1431b20) 

Βάσανος δέ ἐστι μὲν ὁμολογία παρὰ συνειδότος, ἄκοντος δέ. (16.1 1432a12-3) 

                                                
8 Ο ὅρκος εμφανίζεται μόνο στην βεβαίωσιν του ἀπολογητικοῦ εἴδους. 
9 Η δόξα τοῦ λέγοντος δεν εμφανίζεται στο ἀποτρεπτικὸν εἶδος, καθώς αυτό εξετάζεται εν τάχει λόγω 
της ομοιότητάς του με το προτρεπτικόν (34.7-12). 
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Ὅρκος δε ἐστιν μετὰ θείας παραλήψεως φάσις ἀναπόδεικτος. (17.1 1432a34-5)10 

Παρατηρούμε πως και οι τρεις συμβαδίζουν με την κοινή εμπειρία και την κοινή 

λογική, και πως καμία από τις τρεις διατυπώσεις δεν θα εξέπληττε με κανέναν τρόπο 

έναν Αθηναίο του 4ου αιώνα π.Χ.  

Η δόξα τοῦ λέγοντος ορίζεται ως εξής: 

Ἡ μὲν οὖν δόξα τοῦ λέγοντός ἐστι τὸ τὴν αὑτοῦ διάνοιαν ἐμφανίζειν κατὰ τῶν 

πραγμάτων. (14.8 1431b10-11) 

Το νόημα της πρότασης είναι εκ πρώτης όψεως ασαφές: Κατά την επικρατούσα 

άποψη το παραπάνω μεταφράζεται ως: 

Η άποψη (δόξα) του λέγοντος είναι το να εμφανίζει τη σκέψη του (διάνοιαν) 

για την υπόθεση11. 

το οποίο εμφανίζεται ως κάτι απόλυτα λογικό. Αντίθετα, με την απόδοση του ‘δόξα’ 

ως φήμη και του ‘διάνοιαν’ ως σκέψη-άποψη ή ως διανοητική ικανότητα12 , το 

αποτέλεσμα είναι το ακριβώς αντίθετο: αν η δόξα τοῦ λέγοντος ήταν η φήμη του, θα 

περίμενε κανείς έναν ορισμό του τύπου ‘δόξα τοῦ λέγοντος είναι η γνώμη που έχει το 

ακροατήριο για αυτόν’. Επιπλέον, στη συνέχεια του κεφαλαίου ο όρος εμφανίζεται 

στον πληθυντικό (1431b18), κάτι που κατά γενική ομολογία δεν έχει νόημα αν 

αποδοθεί ως φήμη του λέγοντος13. Από τα παραπάνω, καταλήγω στο συμπέρασμα 

πως ο όρος δόξα τοῦ λέγοντος δηλώνει -σε κυριολεκτικό τουλάχιστον επίπεδο- την 

άποψη αυτού που μιλάει και μόνο14.  

 

Αν επιστρέψουμε στο κείμενο (14.8-17), θα δούμε πως μετά τον ορισμό κάθε 

ἐπιθέτου πίστεως, ακολουθεί το τι μπορεί να υποστηρίξει κάποιος σχετικά με αυτήν, 

ώστε, ανάλογα με την περίσταση, να της δώσει κύρος ή το αντίθετο15.  

                                                
10 Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, το κείμενο της Ῥητορικῆς πρὸς Ἀλέξανδρον προέρχεται από 
την έκδοση του Fuhrmann 2000. 
11 Chiron 2002: L’opinion de l’orateur consiste à faire connaître sa propre pensée sur l’affaire. Mirhady 
2011: The opinion of the speaker is the elucidation of his thought concerning the facts. 
12 Kraus 2011, 276. 
13 Το αναγνωρίζει και ο Kraus (2011, 276). 
14 Ο όρος δόξα τοῦ λέγοντος εμφανίζεται επίσης στον Φίλιππο του Ισοκράτη (Ισοκρ. 5.26), όπου όμως 
δηλώνει το κύρος, του ομιλητή. Δεν αποκλείεται ο συγγραφέας να έχει δανειστεί τον όρο από εκεί, 
όμως τον χρησιμοποιεί με εμφανώς διαφορετικό τρόπο. Δέχομαι λοιπόν -ως ένα βαθμό- την άποψη του 
Kraus (2011, 276-8) πως ο όρος δόξα τοῦ λέγοντος είναι διφορούμενος στην Ῥητορικὴν πρὸς 
Ἀλέξανδρον, θεωρώ όμως πως η σημασία κύρος-φήμη αποτελεί έναν απλό συνειρμό, ή ίσως καλύτερα 
ένα λογοπαίγνιο, και σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει από τον ορισμό που δίδεται στο κείμενο.  
15 Μαρτυρία: 1431b20-32a11· βάσανος: 1432a13-31· ὅρκος: 1432a35-b3. 
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Έτσι και στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει υπάρχουν δύο εναλλακτικές: αν 

ο ομιλητής θέλει να προσδώσει κύρος στην άποψή του, θα υποστηρίξει πως ο ίδιος 

έχει εμπειρία σε αυτό το ζήτημα και πως τον συμφέρει να πει την αλήθεια στους 

ακροατές· αν αντίθετα ο ομιλητής θέλει να απαξιώσει μία άλλη άποψη, θα 

υποστηρίξει τα ακριβώς αντίθετα για αυτόν που την εξέφρασε16: 

Δεῖ δ’ ἔμπειρον ἀποφαίνειν ἑαυτὸν περὶ ὧν ἂν λέγῃς, και ἐπιδεικνύναι, ὡς 

συμφέρει σοι τἀληθῆ λέγειν περὶ τούτων, τὸν δ’ ἀντιλέγοντα μάλιστα 

δεικνύναι μηδεμίαν ἐμπειρίαν ἔχοντα τὸν ἐνάντιον περὶ ὧν ἀποφαίνεται τήν 

[τε] δόξαν ὅμως. ἂν δὲ τοῦτο μὴ δυνατὸν ᾖ, δεικτέον, ὡς καὶ οἱ ἔμπειροι 

πολλάκις ἐξαμαρτάνουσιν, ἂν δὲ τοῦτο μὴ ἐνδέχηται, λέγειν, ὡς ασύμφορον 

ἐστι τοῖς ἐναντίοις τἀληθῆ περὶ τούτων εἰπεῖν. ταῖς μὲν οὖν δόξαις τοῦ 

λέγοντος οὕτω χρησόμεθα καὶ αὐτοὶ ἀποφαινόμενοι καὶ ἑτέροις 

ἀντιλέγοντες.17 (14.8-9 1431b11-19) 

Εντύπωση προκαλεί πως η επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται δεν 

σχετίζεται με την άποψη-πρόταση αυτή καθ’ εαυτή, αλλά με το πρόσωπο αυτού που 

την εξέφρασε. Για ποιο λόγο όμως, να υπάρχει ένας τέτοιος ο περιορισμός;  

 Αν ανατρέξουμε στις άλλες τρεις ἐπιθέτους πίστεις θα δούμε πως και εκεί 

τίθεται το ζήτημα της αξιοπιστίας: Στην περίπτωση της μαρτυρίας, ο ρήτορας, για να 

την αναδείξει ή να την απαξιώσει, καλείται, όπως ακριβώς και στην δόξαν τοῦ 

λέγοντος, να εμφανίσει το πρόσωπο από το οποίο αυτή προέρχεται ως αξιόπιστο ή 

αναξιόπιστο 18 , ενώ στην περίπτωση της βασάνου και του ὅρκου, καλείται να 

επιχειρηματολογήσει με βάση την αξιοπιστία της μεθόδου-πρακτικής19.  

Ο Braet έχει ήδη προχωρήσει σε μία προσέγγιση αρκετά κοντινή στη δική μου, 

καθώς έχει παρατηρήσει πως όλες οι ἐπίθετοι πίστεις -στη θετική τους εκδοχή- 

αποτελούν παραλλαγές του ίδιου τύπου επιχειρηματολογίας με βάση την αυθεντία, 

και ακολουθούν το ίδιο θεωρητικό πρότυπο: Mία δήλωση παρουσιάζεται ως αληθής 

με βάση το ‘κύρος’ του προσώπου από το οποίο αυτή προέρχεται, το οποίο προκύπτει 

από συγκεκριμένες συνθήκες: την εμπειρία του (δόξα τοῦ λ.), τη γνώση γεγονότων 
                                                
16 Όπως προαναφέρθηκε, στο τμήμα του έργου που αναφέρεται στην τάξιν του λόγου, αναφέρεται πως 
στην βεβαίωσιν της προτροπῆς χρησιμοποιείται η θετική εκδοχή της δόξης τοῦ λέγοντος. Η ἀποτροπή 
χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες: οι ρήτορες μπορεί να είναι είτε ἀποτρέποντες καθ’ αὑτούς, ή 
ἀντιλέγοντες τας ὑφ’ ἑτέρων εἰρημένας προτροπάς (34.8 1440a4-6). Άρα η αρνητική εκδοχή της δόξης 
τοῦ λέγοντος χρησιμοποιείται εμφανώς στην δεύτερη υποκατηγορία (τὸν δ’ ἀντιλέγοντα στο κείμενο 
που παραθέτω στη συνέχεια), ενώ δεν γίνεται κάποια σαφής αναφορά σχετικά με την πρώτη.  
17 Κείμενο του Chiron 2002. 
18 1431b33, 1432a3-4. 
19 Βάσανος: 1432a13-33 ·ὅρκος: 1432a35-b3. 
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(μαρτυρία), τη γνώση γεγονότων συν το ότι έκανε τη δήλωση βασανιζόμενος 

(βάσανος), το ότι έκανε τη δήλωση υπό όρκο (ὅρκος)20.  

Θα πρέπει να αναφέρουμε πως, πρώτον, ο Braet δεν προβαίνει σε διάκριση 

ανάμεσα στο ‘κύρος’ του προσώπου στην περίπτωση της δόξης τοῦ λέγοντος και της 

μαρτυρίας, και στο ‘κύρος’ της μεθόδου στην βάσανον και τον ὅρκον, μία διαφορά 

που είναι, νομίζω, σαφής στο κείμενο, και δεύτερον, ο συγγραφέας -τουλάχιστον 

στην πράξη- θέτει επανειλημμένως το ζήτημα της αξιοπιστίας και όχι αυτό της 

αυθεντίας21. Το τελευταίο είναι εμφανές και στην πίστιν που μας ενδιαφέρει, καθώς η 

παρουσίαση του ο ομιλητή ως έχοντα συμφέρον να πει την αλήθεια -κάτι στο οποίο ο 

Braet παραλείπει να αναφερθεί- δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα στοιχείο που 

του προσδίδει κύρος. 

 

Όμως για ποιο λόγο εμφανίζεται αυτή η ομοιότητα στην προσέγγιση ανάμεσα 

στην δόξαν τοῦ λέγοντος και τις άλλες τρεις ἐπιθέτους πίστεις, οι οποίες εμφανώς 

αποτελούν μία συνεκτική ομάδα; 

Θα προχωρήσω σε μία υπόθεση, την οποία δεν είμαι σε θέση να αποδείξω, 

αλλά νομίζω πως είναι αρκετά λογική: Θεωρώ πως ο συγγραφέας υιοθέτησε τις τρεις 

άλλες ἐπιθέτους πίστεις από την προηγούμενη παράδοση των ρητορικών εγχειριδίων, 

ενώ η δόξα τοῦ λέγοντος αποτελεί δική του καινοτομία. Τα επιχειρήματά μου είναι 

πρώτον, πως, κατά τα φαινόμενα, τα ρητορικά εγχειρίδια, μέχρι εκείνη την εποχή, 

ασχολούνταν αποκλειστικά με τους δικανικούς λόγους 22 , στους οποίους και 

χρησιμοποιούνται αυτές οι πίστεις23, και δεύτερον, πως ενώ οι άλλες τρεις ἐπίθετοι 

πίστεις εμφανίζονται και στη σύγχρονη της Ῥητορικῆς πρὸς Ἀλέξανδρον, Ρητορική 

του Αριστοτέλη24, η δόξα τοῦ λέγοντος, όχι μόνο δεν εμφανίζεται εκεί, αλλά και σε 

κανένα μεταγενέστερο ανάλογο έργο.  

Θεωρώ λοιπόν, πως ο συγγραφέας χρησιμοποίησε την παραδεδομένη 

αντιμετώπιση των, ήδη υπαρχόντων, ἐπιθέτων πίστεων και στην πίστιν που επινόησε 

                                                
20 Braet 2004, 139-40. 
21 Μάρτυρας οὕτῳ πιστοὺς ποιήσομεν (1431b33), τὰς βασάνους ἀπίστους ποιεῖν (1432a19-20) κ.ο.κ. 
22 Kennedy 1959, 173· βασιζόμενος στις αναφορές σε Αρ. Ρητ. 1.1 1354b25-7· Ισοκρ. 13.19· και στο 
ότι σε Πλ. Φαιδρ. 266d5 και εξής, ουσιαστικά αναλύεται η τάξις ενός δικανικού λόγου. 
23 Στην Ῥητορικὴν πρὸς Ἀλέξανδρον, αναφέρεται πως οι πίστεις συνολικά, βρίσκουν πιο πρόσφορη 
χρήση στην κατηγορία και την απολογία (6.3 1428a6-7), και αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ένδειξη 
της προέλευσης όλου του συστήματος των δύο ειδών πίστεων από τα δικανικά εγχειρίδια. Βλέπε και 
Mirhady 1991, 8.  
24 Επιπλέον, τα δύο κείμενα πραγματεύονται την μαρτυρίαν, την βάσανον και τον ὅρκον στην ίδια 
σειρά, πράγμα που πιθανώς δηλώνει πως έχουν χρησιμοποιήσει κοινή πηγή· βλέπε Mirhady 1991, 5.  
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ο ίδιος. Με άλλα λόγια, τοποθέτησε το ζήτημα της αξιοπιστίας του ομιλητή σε ένα 

συμβουλευτικό λόγο, στο ίδιο επίπεδο με το ζήτημα της αξιοπιστίας της μαρτυρίας, 

της βασάνου και του ὅρκου σε έναν δικανικό. Επιπλέον, η δόξα τοῦ λέγοντος δεν θα 

μπορούσε να υπαχθεί στις πίστεις ἐξ αὐτῶν τῶν λόγων καὶ τῶν πράξεων καὶ τῶν 

ἀνθρώπων, καθώς αυτές αφορούν σε λογικά -ή εμφανιζόμενα ως λογικά- 

επιχειρήματα που σχετίζονται με την υπόθεση αυτή καθ’ εαυτή.  

 

Ας επιστρέψουμε όμως στον ορισμό, καθώς νομίζω πως υπάρχει ένα ακόμη 

ζήτημα. Όπως είδαμε, η δόξα τοῦ λέγοντος αποτελεί μέρος της βεβαιώσεως μίας 

δημηγορίας. Όμως, τι ακριβώς καλείται να κάνει ο ομιλητής; Να δηλώσει την άποψη 

του; Αυτό δεν το έχει κάνει ήδη στην αρχή του προοιμίου25;  

Νομίζω πως αυτό που πως έχουμε εδώ, είναι μία σύγχυση ανάμεσα στο τι 

είναι η δόξα τοῦ λέγοντος και την επιχειρηματολογία για την ανάδειξη ή την 

υποβάθμισή της. Είναι εμφανές, πως το μόνο που θα πρέπει να κάνει ο ομιλητής, 

είναι να υποστηρίξει ότι είναι έμπειρος σχετικά με το ζήτημα και ότι έχει συμφέρον 

να βοηθήσει, ή/και το αντίθετο για τον αντίπαλό του.  

Καταλήγω λοιπόν, πως αυτό που πραγματικά δηλώνει η δόξα τοῦ λέγοντος, 

είναι την παρουσίαση του ομιλητή ως αξιόπιστου, και αντίστοιχα του αντιπάλου του 

ως αναξιόπιστου σχετικά με την υπόθεση, με βάση αναφορές στην εμπειρία και το 

συμφέρον τους να πουν την αλήθεια, με την ονομασία της πίστεως να είναι μάλλον 

παραπλανητική. Τα παραπάνω θα πρέπει, εμφανώς, να προκύπτουν μέσα από τον 

λόγο (δεῖ ἀποφαίνειν, ἐπιδεικνύναι, δεικνύναι (14.8)), και όχι από τις αντιλήψεις που 

το ακροατήριο έχει ήδη σχηματίσει για τον ομιλητή, πόσο μάλλον για τον αντίπαλό 

του26.   

 

δόξα τοῦ λέγοντος και Αριστοτέλης 

 Έχει παρατηρηθεί μία αντιστοιχία ανάμεσα στα δύο στοιχεία που απαρτίζουν 

την δόξαν τοῦ λέγοντος, και τις τρεις ιδιότητες που ο ρήτορας θα πρέπει να εμφανίσει 

                                                
25 29.1-2· εδώ η άποψη-πρόταση του ομιλητή ονομάζεται πρᾶγμα. 
26 Ο Chiron, εντελώς αυθαίρετα, θεωρεί πως η δόξα τοῦ λέγοντος, ως ἐπίθετος πίστις, θα πρέπει 
υποχρεωτικά να βασίζεται στην πραγματική εμπειρία του ρήτορα (Chiron 2002, 151-2 σημ.332· 
Chiron 2007, 95· Chiron 2011, 248). Αυτή η αντίληψη όχι μόνο δεν εμφανίζεται στο κείμενο, αλλά 
είναι επίσης προφανές, πως κάποιος θα μπορούσε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως έμπειρο, χωρίς να 
είναι στην πραγματικότητα τέτοιος. Επιπλέον, στο κείμενό δεν υπάρχει καμία άμεση σύνδεση ανάμεσα 
στην δόξαν τοῦ λέγοντος και το κεφ. 38, όπου γίνεται αναφορά σε αρχές που ο ρήτορας θα πρέπει να 
ακολουθήσει στον βίο του, στο οποίο ο Chiron, και πάλι αυθαίρετα, ενίοτε παραπέμπει (Chiron 2002, 
xii, 151-2 σημ.332). 
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τον εαυτό του να διαθέτει ώστε να φανεί αξιόπιστος, στο 2.1 της Ρητορικής του 

Αριστοτέλη, δηλαδή την φρόνησιν, την ἀρετὴν και την εὔνοιαν27 . Παραθέτω στη 

συνέχεια, το χωρίο της Ρητορικής όπου αναλύεται η λειτουργία των τριών αυτών 

χαρακτηριστικών28: 

Τοῦ μὲν οὖν αὐτοὺς εἶναι πιστοὺς τοὺς λέγοντας τρία ἐστὶ τὰ αἴτια· τοσαῦτα 

γάρ ἐστι δι᾽ ἃ πιστεύομεν ἔξω τῶν ἀποδείξεων. ἔστι δὲ ταῦτα φρόνησις καὶ 

ἀρετὴ καὶ εὔνοια· διαψεύδονται γὰρ περὶ ὧν λέγουσιν ἢ συμβουλεύουσιν ἢ δι᾽ 

ἅπαντα ταῦτα ἢ διὰ τούτων τι· ἢ γὰρ δι᾽ ἀφροσύνην οὐκ ὀρθῶς δοξάζουσιν, ἢ 

δοξάζοντες ὀρθῶς διὰ μοχθηρίαν οὐ τὰ δοκοῦντα λέγουσιν, ἢ φρόνιμοι μὲν 

καὶ ἐπιεικεῖς εἰσιν ἀλλ᾽ οὐκ εὖνοι, διόπερ ἐνδέχεται μὴ τὰ βέλτιστα 

συμβουλεύειν γιγνώσκοντας, καὶ παρὰ ταῦτα οὐδέν. ἀνάγκη ἄρα τὸν ἅπαντα 

δοκοῦντα ταῦτ᾽ ἔχειν εἶναι τοῖς ἀκροωμένοις πιστόν. (2.1.5-6)29  

Η φρόνησις οδηγεί στην ορθή κρίση, και αντιστοιχεί στην εμπειρία στο δικό 

μας κείμενο. Όταν όμως η φρόνησις είναι παρούσα, αλλά απουσιάζουν η ἀρετὴ ή η 

εὔνοια, ο ομιλητής, ενώ γνωρίζει ποιο είναι το σωστό, θα προσπαθήσει εκούσια να 

εξαπατήσει το ακροατήριο. Οι δύο τελευταίες ιδιότητες παραπέμπουν στο -

ομολογουμένως αρκετά πιο κυνικό- συμφέρον του ομιλητή να πει την αλήθεια30. Θα 

πρέπει επίσης να επαναλάβουμε, πως και οι δύο ομάδες χαρακτηριστικών βρίσκουν 

εφαρμογή στα πλαίσια της συμβουλευτικής ρητορικής31: η αναφορά στην ἐμπειρίαν 

δεν έχει κάποια λογική σε έναν δικανικό λόγο, ενώ ο ομιλητής πιθανώς να έχει 

συμφέρον να εμφανίσει τον εαυτό του ως μη φρόνιμον32.  

Υπάρχει όμως, μία βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις: Και τα 

δύο χαρακτηριστικά της δόξης τοῦ λέγοντος αναφέρονται στην συγκεκριμένη 

περίσταση και μόνο (περὶ ὧν ἂν λέγῃς, περὶ τούτων (1431b12-13)), ενώ η φρόνησις, η 

ἀρετή και η εὔνοια προς το ακροατήριο είναι ιδιότητες που μπορούν να βρουν 

γενικότερη εφαρμογή33. Το αποτέλεσμα αυτού, είναι πως η δόξα τοῦ λέγοντος δεν 

περιλαμβάνει κανένα στοιχείο που να συντελεί στην θετική παρουσίαση του 

                                                
27 Wisse 1989, 51-3. 
28 Εντύπωση προκαλεί η διπλή εμφάνιση του ρήματος δοξάζω, με τη σημασία διαμορφώνω άποψη 
(1378a11). 
29 Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, το κείμενο της αριστοτελικής Ρητορικής προέρχεται από την 
έκδοση του Kassel 1976. 
30 Wisse 1989, 53. 
31 Για το ότι ο Αριστοτέλης στο 2.1 αναφέρεται στους συμβουλευτικούς λόγους, βλέπε Fortenbaugh 
2006δ· 2006γ, 406-7. Βλέπε και εισαγωγή.  
32 Παράβαλε Αρ. Ρητ. 3.16.9 1417a23-27· βλέπε και Fortenbaugh 2006γ 407. 
33 Mirhady 1991, 9. 
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χαρακτήρα του ομιλητή, όπως η ἀρετὴ στον Αριστοτέλη. Επιπλέον, ίσως να 

συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο: η εμφάνιση του ομιλητή ως ενός ανθρώπου που δρα 

με γνώμονα το προσωπικό του συμφέρον, πιθανώς, στην πράξη, να μην ευνοεί το 

ήθος του. Σε κάθε περίπτωση, η βασική ομοιότητα είναι πως, και στις δύο 

περιπτώσεις, έχουμε ένα σύνολο ιδιοτήτων που αποσκοπούν στην εμφάνιση του 

ομιλητή ως αξιόπιστου, οι οποίες θα πρέπει να εμφανίζονται μέσα από τον λόγο. 

Υπάρχει βέβαια και μία δεύτερη διαφορά, το ότι ο Αριστοτέλης αποφεύγει να 

αναφερθεί σε μία παρουσίαση του αντιπάλου με τις ακριβώς αντίθετες ιδιότητες. 

 Όπως θα δούμε στη συνέχεια της εργασίας, υπάρχουν περισσότερα στοιχεία 

που παραπέμπουν στο τρίπτυχο φρόνησις-ἀρετή-εὔνοια του Αριστοτέλη στην 

πραγμάτευση του δημηγορικού προοιμίου (κεφ. 29). 

 

 

ΑΛΛΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ 

 

Όπως είδαμε, η δόξα τοῦ λέγοντος έχει και αρνητική χρήση, καθώς ο ομιλητής 

μπορεί να προσβάλει την πρόταση του αντιπάλου του κάνοντάς τον να φανεί 

αναξιόπιστος σχετικά με αυτήν. Επιπλέον, η Ῥητορικὴ πρὸς Ἀλέξανδρον προσφέρει 

κάποια άλλα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τουλάχιστον εν μέρει, για 

την απαξίωση του αντιπάλου.  

 Η αρχή που πλήρως εμπίπτει σε αυτή τη χρήση είναι το τεκμήριον (κεφ. 9), 

μία από τις πίστεις ἐξ αὐτῶν τῶν λόγων καὶ τῶν πράξεων καὶ τῶν ἀνθρώπων. Τα 

τεκμήρια ορίζονται ως οι αντιφάσεις που εμφανίζονται στους λόγους, ή ανάμεσα 

στους λόγους και τα έργα του αντιπάλου (1430a14-16, 19-21). Ο σκοπός των 

τεκμηρίων, είναι το να καταστήσουν τον αντίπαλο εντελώς αναξιόπιστο34, καθώς οι 

περισσότεροι άνθρωποι από αυτά τεκμαίρονται μηδὲν ὑγιὲς εἶναι μήτε τῶν λεγομένων 

μήτε τῶν πραττομένων (1430a17-19)35.  

                                                
34 Chiron 1998, 361· Calboli Montefusco 2007, 115. 
35 Στο τρίτο μέρος του έργου, το τεκμήριον επανεμφανίζεται μόνο σε δικανικά συμφραζόμενα· 
συγκεκριμένα εμφανίζεται στην βεβαίωσιν της κατηγορίας (36.18 1443α1) μαζί με όλες τις άλλες 
πίστεις ἐξ αὐτῶν τῶν λόγων καὶ τῶν πράξεων καὶ τῶν ἀνθρώπων, για την επιβεβαίωση μαρτυριών για 
τις οποίες μπορεί να υπάρξουν αμφιβολίες, και στην βεβαίωσιν της απολογίας (36.33 1443β40-1), όπου 
αναφέρεται πώς μπορεί κανείς να το αντικρούσει. Παρ’ όλα αυτά, είναι νομίζω εμφανές, πως το 
τεκμήριον θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε συμβουλευτικούς λόγους (παράβαλε και Calboli 
Montefusco, 2007, 115). 



 12 

Το ἐνθύμημα (κεφ. 10), η επόμενη πίστις αυτής της κατηγορίας, παρουσιάζει 

ομοιότητες με το τεκμήριον, καθώς οι ίδιες αντιφάσεις λόγων και έργων -αλλά όχι 

μόνο αυτές- μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ἐνθυμήματα. Η λειτουργία του όμως, 

αν και αυτό δεν ξεκαθαρίζεται πλήρως, φαίνεται να είναι εντελώς διαφορετική: από 

τις αναφορές στη χρήση του ἐνθυμήματος σε άλλα σημεία του κειμένου, προκύπτει 

πως ο σκοπός του δεν είναι η πλήρης απαξίωση του αντιπάλου, αλλά η στοχευμένη 

χρήση ενάντια σε μία συγκεκριμένη συμπεριφορά36. Το ἐνθύμημα λοιπόν, φαίνεται 

πως ουσιαστικά δεν εμπίπτει σε αυτό που μας απασχολεί37. 

Το ἐξεταστικὸν εἶδος αποτελεί το αντικείμενο δύο κεφαλαίων (5.1-4 και 37). 

Στο κεφάλαιο 5 αναφέρεται πως η ἐξέτασις είναι η εμφάνιση των αντιφάσεων των 

επιλογών, των πράξεων και των λόγων μεταξύ τους, ή με τον υπόλοιπο βίο του 

εξεταζομένου προσώπου (1427b12-14), και οι αποκλίσεις του βίου του από αυτόν 

των ευυπόληπτων ανθρώπων (1427b27-29). Στο 37 προστίθενται οι αποκλίσεις 

επιλογών, πράξεων και λόγων από το δίκαιον, το νόμιμον και το συμφέρον, και από τα 

ήθη των χρηστών ανθρώπων και τα εἰκότα (1445b7-13), ενώ αναφέρεται πως το 

αποτέλεσμα της ἐξετάσεως είναι η σπίλωση της υπόληψης του εξεταζομένου 

(1445b16-17). Επιπλέον, στο κεφάλαιο 5 ο ομιλητής καλείται όχι μόνο να ερευνήσει 

το παρελθόν του εξεταζομένου, αλλά επίσης να δείξει πως θα έπραττε τα ίδια σε 

ανάλογες περιστάσεις στο μέλλον (1427b17-27). Ο στόχος λοιπόν, μπορεί εδώ, μετά 

βεβαιότητος, να θεωρηθεί πως είναι πράγματι η παρουσίαση ενός αντιπάλου ως 

αναξιόπιστου38. 
 

 

ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΡΗΤΟΡΙΚΗΝ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ 

 

 Υπάρχουν στην Ῥητορικὴν πρὸς Ἀλέξανδρον, τρεις αναφορές στο ἦθος του 

ομιλητή. Στις δύο από αυτές το ἦθος φαίνεται να προκύπτει μέσα από τον λόγο: 

                                                
36 Chiron 1998, 363-5. Επιπλέον το ἐνθύμημα, σε αντίθεση με το τεκμήριον, διαθέτει και μία θετική 
εκδοχή, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τον ομιλητή. 
37 Για περισσότερα για το ἐνθύμημα και για τη σχέση του με το τεκμήριον, βλέπε Chiron 1998, 362-6· 
Calboli Montefusco 2007, 114-7. 
38 Ο Patillon 1997, 120-1 χρησιμοποιεί αυτές τις διαφορές στα κεφ. 5 και 37 ως επιχείρημα κατά της 
ενότητας του έργου, κάτι που βρίσκω μάλλον υπερβολικό. Για μία συνολική θεώρηση του ἐξεταστικοῦ 
εἴδους, βλέπε Pepe 2013, 92-102. 
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Φυλάττου δὲ καὶ τὰς αἰσχρὰς πράξεις μὴ αἰσχροῖς ὀνόμασι λέγειν, ἵνα μὴ 

διαβάλῃς τὸ ἦθος, ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα αἰνιγματωδῶς ἑρμηνεύειν καὶ ἑτέρων 

πραγμάτων ὀνόμασι χρώμενος δηλοῦν τὸ πρᾶγμα. (35.18) 

Δεῖ δὲ πικρῷ τῷ ἤθει μὴ ἐξετάζειν, ἀλλὰ πρᾳεῖ· τοῦτον γὰρ τὸν τρόπον οἱ 

λόγοι γινόμενοι πιθανώτεροι φανήσονται τοῖς ἀκούουσιν, οἱ δὲ λέγοντες 

αὑτοὺς ἥκιστα διαβαλοῦσιν. (37.6) 

Στο πρώτο χωρίο, ο συγγραφέας καλεί τον ρήτορα να προσέξει να μην διαβάλει το 

ἦθος του, μέσα από τον τρόπο που θα παρουσιάσει έναν αντίπαλο. Το δεύτερο χωρίο 

έχει ίσως προβληματική διατύπωση, αλλά θεωρώ, πως αν λάβουμε υπόψη την 

ομοιότητα με το πρώτο, θα καταλήξουμε πως ουσιαστικά το επαναλαμβάνει. 

Νομίζω όμως, πως παρότι το ἦθος του ομιλητή εμφανίζεται να διαμορφώνεται 

μέσα από το λόγο και, όπως τουλάχιστον αναφέρεται στο δεύτερο χωρίο, τον βοηθά 

στο να πείσει, ο συγγραφέας δεν έχει κατά νου την πειθώ στον συγκεκριμένο λόγο 

και μόνο, αλλά την εικόνα του ρήτορα γενικότερα. Αυτές οι συμβουλές άλλωστε, οι 

οποίες δίδονται στα πλαίσια του ψεκτικοῦ και του ἐξεταστικοῦ εἴδους αντίστοιχα, 

απευθύνονται μάλλον σε έναν επαγγελματία, παρά σε κάποιον που θα εμφανιστεί στο 

δικαστήριο για μία και μόνο φορά.  

 

Το ότι το ἦθος αποτελεί την δημόσια εικόνα του ομιλητή είναι πιο εμφανές 

στην τρίτη αναφορά, η οποία βρίσκεται στο κεφάλαιο 38, το οποίο όμως στη 

συνέχεια θα υποστηρίξω πως είναι μεταγενέστερο. Ο ρήτορας εδώ, καλείται να 

πράττει σύμφωνα με το ἦθος του, ώστε να φαίνεται αξιόπιστος: Μὴ ἀπίστως δέ [ενν. 

ἐπιτελέσεις τὰς πράξεις], ἂν μὴ παρὰ τὸ ἦθος τὸ σαυτοῦ πράττῃς (38.7).  

Υπάρχει ευτυχώς ένα ακόμη χωρίο, το οποίο αναφέρεται στο ἦθος του 

αντιπάλου, ξεκάθαρα ως την εικόνα που αυτός έχει δημιουργήσει για τον εαυτό του: 

Τα ἐνθυμήματα που χρησιμοποιούνται ενάντια στον αντίπαλο, προκύπτουν και όταν ὁ 

λόγος ἐναντιοῦται ἢ τὰ πεπραγμένα […] τῷ ἤθει τοῦ λέγοντος (10.1)· αντίθετα, ο 

ομιλητής θα πρέπει να υποστηρίξει, πως οι δικοί του λόγοι και έργα εναντιώνονται 

τοῖς τῶν ἀνθρώπων τῶν πονηρῶν ἤθεσι (10.2). 

 Και στις τέσσερις περιπτώσεις παρατηρούμε, πως ουσιαστικά, το ἦθος του 

ομιλητή είναι, όπως ακριβώς και στην Ρητορική του Αριστοτέλη, ένα κατασκεύασμα 

που αποσκοπεί στην πειθώ. Ενώ όμως κατά τον Αριστοτέλη το ἦθος πρέπει να 

προκύπτει και να βρίσκει εφαρμογή στο συγκεκριμένο λόγο και μόνο, εδώ, εφόσον 
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βέβαια δεχθούμε πως ο όρος εμφανίζεται πάντα με την ίδια σημασία, ως ἦθος 

δηλώνεται η γενικότερη δημόσια εικόνα του ρήτορα. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38 ΚΑΙ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ 

 

Στο κεφάλαιο 38.1-1139, το οποίο θα λέγαμε πως αποτελεί τον επίλογο του 

εγχειριδίου, εμφανίζεται η, ίσως απλοϊκή, προτροπή της οργάνωσης του βίου του 

ρήτορα κατά τα πρότυπα των συμβουλών που έχουν ήδη δοθεί, για την οργάνωση 

των μερών του ρητορικού λόγου40:  

Δεῖ δὲ καὶ λέγοντας καὶ γράφοντας ὅτι μάλιστα πειρᾶσθαι κατὰ τὰ 

προειρημένα τοὺς λόγους ἀποδιδόναι καὶ συνεθίζειν αὑτοὺς τούτοις ἅπασιν ἐξ 

ἐτοίμου χρῆσθαι. […] Χρὴ δὲ καὶ τὴν ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι μὴ μόνον περὶ 

τοὺς λόγους, ἀλλὰ καὶ περὶ τὸν βίον τὸν αὑτοῦ, διακοσμοῦντα ταῖς ἰδέαις ταῖς 

ἠρημέναις· συμβάλλεται γὰρ ἡ περὶ τὸν βίον παρασκευὴ καὶ πρὸς τὸ πείθειν 

καὶ πρὸς τὸ δόξης ἐπιεικοῦς τυγχάνειν. (38.1-2) 

 Ως αποκλειστικός σκοπός της προτροπής αυτής, παρουσιάζεται η πειθώ και η 

φήμη, ή, ίσως καλύτερα, η απόκτηση καλής φήμης, η οποία συντελεί στην πειθώ. 

Εμφανίζεται δηλαδή, μία καθαρά χρησιμοθηρική αντίληψη, ενώ δεν γίνεται καμία 

αναφορά σε ανώτερες ηθικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τον βίο41. Παρ’ όλα 

αυτά το χωρίο είναι εμφανώς εμπνευσμένο από τον Ισοκράτη, και συγκεκριμένα από 

τον λόγο Περὶ Ἀντιδόσεως42. Στο κεφάλαιο 278 ο Ισοκράτης λέει τα εξής: 

Καὶ μὴν οὐδ᾽ ὁ πείθειν τινὰς βουλόμενος ἀμελήσει τῆς ἀρετῆς, ἀλλὰ τούτῳ 

μάλιστα προσέξει τὸν νοῦν, ὅπως δόξαν ὡς ἐπιεικεστάτην λήψεται παρὰ τοῖς 

συμπολιτευομένοις. τίς γὰρ οὐκ οἶδε καὶ τοὺς λόγους ἀληθεστέρους 

δοκοῦντας εἶναι τοὺς ὑπὸ τῶν εὖ διακειμένων λεγομένους ἢ τοὺς ὑπὸ τῶν 

διαβεβλημένων, καὶ τὰς πίστεις μεῖζον δυναμένας τὰς ἐκ τοῦ βίου 

γεγενημένας ἢ τὰς ὑπὸ τοῦ λόγου πεπορισμένας; ὥσθ᾽ ὅσῳ ἄν τις 

                                                
39 Το τελευταίο κομμάτι του κεφ. 38 αποτελεί, κατά γενική ομολογία, μεταγενέστερη προσθήκη· βλέπε 
και Chiron 2002, x, 200 σημ.743. 
40 Ο Spengel (1844, 273) βρίσκει την ιδέα γελοία· ο Chiron (2002, 199 σημ.727) θεωρεί πως ίσως 
πρόκειται για έναν μνημονικό κανόνα, και επιπλέον την δικαιολογεί διακρίνοντας ομοιότητες μεταξύ 
δημόσιου βίου και ρητορικής πρακτικής, καθώς και τα δύο εκτυλίσσονται ενώπιον ενός κοινού. 
41 Βλέπε και Chiron 2002, 199-200 σημ.727, κατά τον οποίον αυτό αποτελεί σοφιστική επιρροή. 
42 Αυτό έχει ήδη παρατηρηθεί από τον Spengel (1844, 273-4). 



 15 

ἐρρωμενεστέρως ἐπιθυμῇ πείθειν τοὺς ἀκούοντας, τοσούτῳ μᾶλλον ἀσκήσει 

καλὸς κἀγαθὸς εἶναι καὶ παρὰ τοῖς πολίταις εὐδοκιμεῖν. (Ισ. 15.278)43 

Την ομοιότητα ανάμεσα στα δύο χωρία έχει παρατηρήσει και ο Barwick, ο 

οποίος θεωρεί πως ο συγγραφέας είχε μπροστά του το κείμενο του Περὶ Ἀντιδόσεως, 

όταν έγραφε44. Όχι μόνο θα συμφωνήσω με αυτή την άποψη, αλλά έχω επιπλέον 

εντοπίσει και άλλες ομοιότητες σε διατυπώσεις, σε γειτονικά χωρία των δύο κειμένων. 

Παραθέτω λοιπόν, όλα τα χωρία: 

 

Ῥητορικὴ πρὸς Ἀλέξανδρον Περὶ Ἀντιδόσεως 

Δεῖ δὲ καὶ λέγοντας καὶ γράφοντας ὅτι 

μάλιστα πειρᾶσθαι κατὰ τὰ προειρημένα 

τοὺς λόγους ἀποδιδόναι (38.1) 

ὁ λέγειν ἢ γράφειν προαιρούμενος λόγους 

(276) 

συνεθίζειν αὑτούς (38.1) Συνεθιζόμενος (277) 

Χρὴ δὲ καὶ τὴν ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι 

(38.2) 

οὐδ᾽ […] ἀμελήσει (278) 

μὴ μόνον περὶ τοὺς λόγους, ἀλλὰ καὶ 

περὶ τὸν βίον (38.2) 

ἐκ τοῦ βίου [..] ὑπὸ τοῦ λόγου (278) 

συμβάλλεται γὰρ ἡ περὶ τὸν βίον 

παρασκευὴ καὶ πρὸς τὸ πείθειν καὶ πρὸς 

τὸ δόξης45 ἐπιεικοῦς τυγχάνειν (38.2) 

Καὶ μὴν οὐδ᾽ ὁ πείθειν τινὰς βουλόμενος 

ἀμελήσει τῆς ἀρετῆς, ἀλλὰ τούτῳ 

μάλιστα προσέξει τὸν νοῦν, ὅπως δόξαν 

ὡς ἐπιεικεστάτην λήψεται παρὰ τοῖς 

συμπολιτευομένοις (278) 

δόξης ἐπιεικοῦς τυγχάνοντας (48) 

Προσέξουσι δέ σοι, ἐὰν μεγάλας καὶ 

καλὰς μεταχειρίζῃ τὰς πράξεις καὶ τοῖς 

πολλοῖς συμφερούσας (38.4) 

 

ἀλλὰ [ενν. ποιήσεται τὰς τῶν λόγων 

ὑποθέσεις] μεγάλας καὶ καλὰς καὶ 

φιλανθρώπους καὶ περὶ τῶν κοινῶν 

πραγμάτων (276) 

 

Γνωρίζουμε πως το Περὶ Ἀντιδόσεως έχει συγγραφεί το 354/3 π.Χ., είναι 

δηλαδή μετά βεβαιότητος αρχαιότερο της Ῥητορικῆς πρὸς Ἀλέξανδρον. Εντούτοις, θα 
                                                
43 Κείμενο του Mandilaras 2003. 
44 Barwick 1966, 223-4. 
45 Είναι εμφανές πως εδώ η λέξη δόξα δεν χρησιμοποιείται ως τεχνικός όρος, και νομίζω πως σε καμία 
περίπτωση δεν θα πρέπει να την συνδέσουμε με την δόξαν τοῦ λέγοντος, ακόμα και αν δεχθούμε πως 
και οι δύο εκφράσεις προέρχονται από τον Ισοκράτη. Η αντίθετη άποψη σε Kraus 2011, 276-7. 
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πρέπει να αναφέρουμε, πως η κατ’ αυτόν τον τρόπο χρήση ενός γραπτού κειμένου ως 

προτύπου, δεν μοιάζει να παραπέμπει σε πρακτικές του 4ου αιώνα π.Χ., και στη 

συνέχεια της παρούσας εργασίας θα υποστηρίξω πως το κεφάλαιο 38 αποτελεί 

μεταγενέστερη προσθήκη. 

Σε κάθε περίπτωση, ενώ ο συγγραφέας του κεφαλαίου έχει χρησιμοποιήσει 

διατυπώσεις από το Περὶ Ἀντιδόσεως για να παρουσιάσει τις θέσεις του, αυτές δεν 

συμφωνούν πλήρως με αυτές του Ισοκράτη. Συγκεκριμένα, δεν γίνεται καμία άμεση 

αναφορά στην ἀρετὴν του ομιλητή· αντί αυτής, στο χωρίο που εξετάζουμε, 

εμφανίζεται η, χωρίς κάποια ηθική διάσταση, περὶ τὸν βίον παρασκευή. Η ἐπιεικὴς 

δόξα, η οποία απαντά και στο ισοκρατικό κείμενο, αποτελεί το μόνο όρο που μπορεί 

να θεωρηθεί πως διαθέτει ηθικό περιεχόμενο, αλλά και πάλι, δεν είναι παρά δόξα, 

δηλαδή φήμη. Ο συγγραφέας λοιπόν, όχι μόνο δεν θεωρεί πως ο ρήτορας θα πρέπει 

να είναι ενάρετος, αλλά επιπλέον, αποφεύγει να αναφέρει ξεκάθαρα πως θα πρέπει να 

παρουσιαστεί ως τέτοιος 46 , όπως, για παράδειγμα, συμβαίνει στη Ρητορική του 

Αριστοτέλη47.  

Θα πρέπει τέλος, να αναφέρουμε πως οι συμβουλές που δίδονται, εμφανώς 

απευθύνονται σε έναν επαγγελματία ρήτορα, ο οποίος θα πρέπει να φροντίζει για τη 

δημόσια εικόνα του, όπως ακριβώς καταλήξαμε πως συμβαίνει και με τα χωρία που 

αναφέρονται στο ἦθος του ομιλητή48. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο είναι πως το ἦθος, 

κατά τα φαινόμενα, προκύπτει από τη γενικότερη συμπεριφορά του ατόμου, 

συμπεριλαμβανομένων και των λόγων49 , ενώ εδώ γίνεται αναφορά σε φήμη που 

προκύπτει από τις πράξεις και μόνο50. 

 

 

 

                                                
46 Νομίζω πως Chiron (2002, x-xii, xxxix, cxlv, 199-200 σημ.727· 2007, 97) τονίζει υπερβολικά την 
ηθική διάσταση του κεφαλαίου, ενώ στην πραγματικότητα ο συγγραφέας προσπαθεί, όσο μπορεί, να 
αποφύγει τη χρήση ηθικών όρων. 
47 Αρ. Ρητ. 1.2.4, 2.1.2-3, 5-6 κοκ. Ο Αριστοτέλης βέβαια επιμένει πως ο ομιλητής θα πρέπει να 
εμφανίζεται ἐπιεικὴς μέσα από τον ίδιο το λόγο, και να μη βασίζεται στις αντιλήψεις που το 
ακροατήριο έχει διαμορφώσει από τα πριν για αυτόν. 
48 Στην πραγματικότητα υπάρχει μία αναφορά στο ἦθος και στο 38.7· βλέπε το αντίστοιχο κεφάλαιο 
της εργασίας. 
49 Θα μπορούσε ίσως να θεωρηθεί, πως ως ἦθος δηλώνεται η δημόσια εικόνα που προκύπτει 
αποκλειστικά μέσα από τους λόγους στο σύνολό τους, δηλαδή μέσα από την συνολική παρουσία του 
ρήτορα στο βήμα, νομίζω όμως, πως το κείμενο δεν παρέχει αρκετές ενδείξεις για ένα ασφαλές 
συμπέρασμα. 
50 Το ουσιαστικό πράξις και το ρήμα πράττω επαναλαμβάνονται διαρκώς στο 38.1-11 (πράξις: 1446a3, 
4, 9, 12, 17, 29, 33· πράττω: 1446a11, 14, 19, 28, 32). 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ  ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ: ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ  

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ  

(ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥ) 

 

Η αναφορά στις ιδιότητες ή το ήθος του ομιλητή στο προοίμιο, καθώς και η 

πρόκληση συναισθημάτων στο ακροατήριο στον επίλογο ενός ρητορικού λόγου, 

θεωρείται πως αποτελεί παραδοσιακή αντίληψη51. Η Ῥητορικὴ πρὸς Ἀλέξανδρον -

τουλάχιστον στην μορφή που την έχουμε σήμερα- δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτό, 

καθώς εμφανίζονται αντίστοιχες αναφορές στις πραγματεύσεις του δημηγορικοῦ και 

του δικανικοῦ γένους. Αυτά ουσιαστικά αποτελούν τα δύο γένη, στα οποία τα 

παραπάνω έχουν σημαντικό ρόλο. Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με το 

προοίμιο, ενώ στο επόμενο με τον επίλογο. 

Όπως θα δούμε στη συνέχεια, στο προοίμιο του δικανικοῦ γένους, γίνονται 

αναφορές στο ήθος του ομιλητή και του αντιδίκου, ενώ σε αυτό του δημηγορικοῦ 

αναφορές σε ιδιότητες του ομιλητή, οι οποίες δεν αφορούν πάντα στο ήθος του, και οι 

οποίες παραπέμπουν στο τρίπτυχο φρόνησις-ἀρετή-εὔνοια του Αριστοτέλη. Σε 

αντίθεση με ότι συμβαίνει στο δικανικὸν, δεν εμφανίζονται αναφορές στον αντίπαλο 

στα πλαίσια του προοιμίου του δημηγορικοῦ γένους, καθώς στην ουσία αναλύεται 

μόνο το προοίμιο της προτροπής.  

Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής, είναι 

πως οι αναφορές που θα εξετάσουμε δεν έχουν σκοπό την εμφάνιση του ομιλητή ως 

αξιόπιστου ή του αντιπάλου του ως αναξιόπιστου, όπως συνέβαινε σε ότι εξετάσαμε 

μέχρι τώρα, αλλά η δημιουργία συναισθημάτων στο ακροατήριο για τα δύο 

πρόσωπα52· όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτό είναι κάτι που δηλώνεται ξεκάθαρα 

στο κείμενο.  

 

                                                
51 Kennedy 1963, 91-5. 
52 Για αυτούς τους δύο διαφορετικούς στόχους που μπορεί να έχει η παρουσίαση του ήθους ή των 
ιδιοτήτων του ομιλητή σε ένα ρητορικό λόγο, βλέπε Fortenbaugh 1992, 299-301, όπου αναλύονται 
κυρίως οι θέσεις του Αριστοτέλη για το ζήτημα· και Wisse 1989, 4-8 (κυρίως 7-8), όπου συγκρίνονται 
οι αριστοτελικές έννοιες του ‘ἤθους’ και του ‘πάθους’ ως μέσων πειθούς· και στο ίδιο 32-4, όπου 
υποστηρίζεται πως δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των δύο. Πράγματι, όλα τα χωρία της Ῥητορικῆς 
πρὸς Ἀλέξανδρον που θα εξετάσουμε στη συνέχεια του κεφαλαίου εμπίπτουν στην κατηγορία ‘πάθος’. 
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 Στην Ῥητορικὴν πρὸς Ἀλέξανδρον γίνεται εκτενής πραγμάτευση του προοιμίου 

της προτροπῆς (29) και του δικανικοῦ γένους (36.1-15), ενώ για τα υπόλοιπα εἴδη 

υπάρχουν μόνο πολύ σύντομες αναφορές. Ως λειτουργίες του προοιμίου ορίζονται η 

έκθεση του θέματος, η απόσπαση της προσοχής του ακροατηρίου, και απόσπαση της 

εύνοιας του ακροατηρίου: 

Ἔστι δὲ προοίμιον καθόλου μὲν εἰπεῖν ἀκροατῶν παρασκευὴ καὶ τοῦ 

πράγματος ἐν κεφαλαίῳ μὴ εἰδόσι δήλωσις, ἵνα γινώσκωσι, περὶ ὧν ὁ λόγος, 

παρακολουθῶσί τε τῇ ὑποθέσει, καὶ ἐπὶ <τὸ> προσέχειν παρακαλέσαι καὶ 

καθ’ ὅσον τῷ λόγῳ δυνατὸν εὔνους ἡμῖν αὐτοὺς ποιῆσαι. τούτων μὲν οὖν 

εἶναι δεῖ τὸ προοίμιον παρασκευαστικόν. (29.1)53 

Η πραγμάτευση του ζητήματος που μας ενδιαφέρει, δηλαδή της απόσπασης 

της εύνοιας, είναι αρκετά μακροσκελής και παρεμφερής για τα δύο γένη (29.6-28 και 

36.3-15), αν και στο δικανικὸν εμφανίζονται κάποια κειμενικά προβλήματα. Ο 

συγγραφέας προχωρά σε αρκετές κατηγοριοποιήσεις και δίνει διαφορετικές 

συμβουλές για το τι θα πρέπει να πει ο ομιλητής σε κάθε περίπτωση. Στη συνέχεια, 

λόγω της πολυπλοκότητας των υποπεριπτώσεων που εξετάζονται, θα παρουσιάσω 

μόνο το γενικό πλαίσιο· για λόγους ευκολίας, έχω παραθέσει την πραγμάτευση της 

απόσπασης της εύνοιας σε σχηματική μορφή στο Παράρτημα. 

Στην προτροπήν, για το ζήτημα της εύνοιας εμφανίζονται τρία βασικά 

ενδεχόμενα: το ακροατήριο να διάκειται ήδη θετικά, να μην διάκειται ούτε θετικά 

ούτε αρνητικά, ή να διάκειται αρνητικά54. Στην τελευταία περίπτωση γίνεται λόγος 

για ‘διαβολές’55. Αυτές μπορούν να οφείλονται στο πρόσωπο του ομιλητή, ή στην 

υπόθεση για την οποία μιλάει, ή στον ίδιο το λόγο του56. Στη συνέχεια αναφέρεται 

πως όλες οι κατηγορίες ‘διαβολών’ μπορούν να πηγάζουν από το παρελθόν ή το 

παρόν57, όμως στην πράξη -και όπως θα ήταν λογικά αναμενόμενο- το παρελθόν 

αναλύεται μόνο για την πρώτη περίπτωση, δηλαδή για τις ‘διαβολές’ που οφείλονται 

                                                
53 Το παρόν χωρίο προέρχεται από την πραγμάτευση της προτροπῆς· συντομότερη αναφορά στις τρεις 
λειτουργίες γίνεται και στην πραγμάτευση του δικανικοῦ γένους (36.2-3). 
54 Τὴν εὔνοιαν δὲ παρασκευασόμεθα διασκεψάμενοι πρῶτον, πῶς πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς τυγχάνουσιν ἔχοντες, 
εὐνοϊκῶς ἢ δυσμενῶς ἢ μήτε εὖ μήτε κακῶς (29.6). 
55 Μόνο οι ‘παρελθοντικές διαβολές’ που οφείλονται στο πρόσωπο του ομιλητή, αντιστοιχούν 
πράγματι σε αυτό που εμείς, αλλά και ο Αριστοτέλης (Αρ. Ρητ. 3.15) θα ονομάζαμε διαβολές. Βλέπε 
και Παράρτημα. 
56 Τοὺς δὲ διαβεβλημένους ἀναγκαῖον τὰς διαβολὰς ἢ αὐτοὺς ἔχειν ἢ τὰ πράγματα, ὑπὲρ ὧν λέγουσιν, ἢ 
τὸν λόγον (26.10 1436b38-40). 
57 Αὗται δὲ αἱ διαβολαὶ γίνονται ἢ ἐκ τοῦ παρόντος ἢ ἐκ τοῦ παροιχομένου χρόνου (26.10 1436b40-37a1). 
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στον ομιλητή58. Παρά την ύπαρξη ενός κειμενικού προβλήματος στο 36.3-4, η ίδια 

κατηγοριοποίηση εμφανώς ακολουθείται και στην πραγμάτευση του προοιμίου του 

δικανικοῦ γένους59. Θα εξετάσω τώρα τις αναφορές που μας ενδιαφέρουν. 

 

προτροπή 

 Στα πλαίσια του δημηγορικοῦ προοιμίου, ο ομιλητής, εφόσον θεωρεί πως έχει 

ήδη την εύνοια του ακροατηρίου, μπορεί να πει τα εξής: 

Ὅτι μὲν οὖν (α) εὔνους εἰμὶ τῇ πόλει καὶ (β) πολλάκις μοι πεισθέντες 

συμφερόντως ἐπράξατε, καὶ (γ) διότι πρὸς τὰ κοινὰ δίκαιον ἐμαυτὸν παρέχω 

καὶ μᾶλλόν τι τῶν ἰδίων προϊέμενον ἢ ἀπὸ τῶν δημοσίων ὠφελούμενον, 

περίεργον εἶναι νομίζω πρὸς ὑμᾶς τοῦτό γε σαφῶς εἰδότας λέγειν. (29.7 

1436b23-27) 

Έχει ήδη παρατηρηθεί πως τα παραπάνω αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό, στην 

φρόνησιν, την ἀρετὴν και την εὔνοιαν, ως τις ιδιότητες που ένας ρήτορας θα πρέπει να 

εμφανίσει τον εαυτό του να διαθέτει, κατά τον Αριστοτέλη60. Βλέπουμε πως η εὔνοια 

δηλώνεται ευθέως (α), το γ αποτελεί μία μορφή ἀρετῆς, ενώ το β ουσιαστικά απαιτεί 

συνδυασμό και των τριών ιδιοτήτων61. Εντούτοις, παρά τις ομοιότητες στον τρόπο 

παρουσίασης του ομιλητή, υπάρχει μία πολύ σημαντική διαφορά ανάμεσα σε αυτό τα 

χωρίο και στο 2.1 της Ρητορικής: Ο σκοπός εδώ είναι η εύνοια, δηλαδή η 

συναισθηματική φόρτιση του ακροατηρίου, και όχι η πειθώ μέσα από την εμφάνιση 

του ομιλητή ως αξιόπιστου, η οποία στην πραγματικότητα βασίζεται στη λογική και 

όχι στο συναίσθημα62.  

Αφήνοντας το προηγούμενο χωρίο, μπορεί κανείς να διακρίνει παρόμοιες 

αντιστοιχίες με τον Αριστοτέλη και στα παρακάτω, τα οποία καλείται να πει ένας 

ομιλητής, για να απομακρύνει τις προκαταλήψεις του ακροατηρίου λόγω του ότι είναι 

πολύ νέος ή πολύ γέρος: 
                                                
58 Βλέπε 29.11-26. 
59 Βλέπε Chiron 2002, 190-1 σημ.633. 
60 Οι Fortenbaugh (2006α, 385· 2006β, 288-9(σε παραβολή με Θουκ. 2.60.5)) και Schütrumpf (1993, 
13) έχουν ήδη μελετήσει το παραπάνω χωρίο, σε σύγκριση με το 2.1.5-7 της αριστοτελικής Ρητορικής. 
Ο στόχος και των δύο είναι να εντοπίσουν, σε διάφορα κλασικά κείμενα, αναφορές που παραπέμπουν 
στην φρόνησιν, την ἀρετὴν και την εὔνοιαν, υποστηρίζοντας ότι ο συνδυασμός των τριών αυτών 
ιδιοτήτων αποτελεί παραδοσιακή αντίληψη για τις ικανότητες που πρέπει να έχει ένα δημόσιο 
πρόσωπο και όχι καινοτομία του Αριστοτέλη. 
61 Κατά τον Fortenbaugh το β δηλώνει την φρόνησιν, ενώ κατά τον Schütrumpf την εὔνοιαν· σύμφωνα 
όμως με τον Αριστοτέλη, για να δίνει κάποιος σωστές συμβουλές, θα πρέπει να συνδυάζει και τις τρεις 
ιδιότητες (Ρητ. 2.1.5-6). 
62 Fortenbaugh 2006α, 385· 2006β, 300. 
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Ῥητέον δὲ καὶ ὡς εἰ μήπω καθ’ἡλικίαν τὸ φρονεῖν, ἀλλὰ κατὰ φύσιν καὶ 

ἐπιμέλειαν. ἐμφανιστέον δὲ καὶ ὡς ἁμαρτάνοντι μὲν ἴδιον τὸ ἀτύχημα, 

κατορθώσαντι δὲ κοινὴ ἡ ὠφέλεια. τῷ μὲν οὖν νέῳ ἐκ τῶν τοιούτων 

προφασιστέον, <τῷ δὲ> γέροντι ἔκ τε τῆς έμπειρίας αὐτοῦ, πρὸς δὲ τούτοις 

καὶ ἐκ τοῦ μεγέθους καὶ ἐκ τῆς καινότητος τῶν κινδύνων καὶ ἐκ τῶν ἄλλων 

τοιούτων. (29.20-1 1437b3-11) 

Στην πρώτη περίπτωση γίνεται άμεση αναφορά στην φρόνησιν, ενώ στη δεύτερη στην 

ἐμπειρίαν, η οποία, όπως έχουμε ήδη δει, είναι κοντινή έννοια. Η ἐμπειρία 

εμφανίζεται αμέσως μετά, και σε αυτά που θα πρέπει να πει κάποιος που παίρνει πολύ 

συχνά το λόγο: 

τῷ δὲ λίαν εἰθισμένῳ ἐκ τῆς ἐμπειρίας καὶ ἐκ τοῦ αἰσχρὸν εἶναι πρότερον ἀεὶ 

λέγοντα νῦν <μὴ> ἀποφαίνεσθαι γνώμας. (29.22 1437b11-13) 

Αν επιστρέψουμε στο προηγούμενο χωρίο (29.20-1), και στις δύο περιπτώσεις, ο 

ομιλητής θα πρέπει να παρουσιαστεί ως κάποιος που ενδιαφέρεται για το κοινό καλό, 

το οποίο προφανώς αντιστοιχεί στην ἀρετὴν και την εὔνοιαν του Αριστοτέλη. Το 

ενδιαφέρον για το καλό της πόλης εμφανίζεται και στην τελευταία περίπτωση, αυτή 

του ομιλητή που εμφανίζεται για πρώτη φορά: 

τῷ δὲ μὴ εἰθισμένῳ ἔκ τε τοῦ μεγέθους τῶν κινδύνων καὶ ἐκ τοῦ ἀναγκαῖον 

εἶναι πάντα τινά, ᾧ τῆς πόλεως μέτεστιν, ὑπὲρ τῶν νῦν προκειμένων 

ἀποφαίνεσθαι γνώμην. (29.22 1437b14-16) 

Κάτι αντίστοιχο εμφανίζεται επίσης και στα παρακάτω χωρία:  

α. οὐ δεινότητι πιστεύων ἀνέστην, ἀλλὰ νομίζων τῷ κοινῷ τὸ συμφέρον 

εἰσηγήσεσθαι (29.8 1437a35-36) 

β. λεκτέον, ὡς ἕτοιμος εἶ περὶ τῶν διαβολῶν ἐν τοῖς καθημένοις ἤδη 

κρίνεσθαι, κἂν ἐλεγχθῇς τι τὴν πόλιν ἀδικῶν, ἀποθνῄσκειν ὑποτίμᾳ (29.14 

1437a15-17) 

Το α. θα πρέπει να ειπωθεί σε ένα μη προκατειλημμένο ακροατήριο, ουσιαστικά και 

πάλι από κάποιον ο οποίος δεν έχει ξαναεμφανιστεί στο βήμα63 , ενώ το β. από 

κάποιον ο οποίος έχει κατηγορηθεί για κάτι και επίκειται δίκη. 

                                                
63 Παράβαλε 1437a30-32. 
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 Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε, πως όλα τα παραπάνω 

αποτελούν μία ακόμα απόδειξη της θέσης που αναφέραμε στην εισαγωγή, δηλαδή 

πως ο Αριστοτέλης στο 2.1 της Ρητορικής, αναφέρεται στο συμβουλευτικό είδος. 

 

δικανικὸν γένος 

Εμφανίζεται μία κοινή πραγμάτευση του προοιμίου του δικανικοῦ γένους, 

στην αρχή της ανάλυσης του κατηγορικοῦ εἴδους 64 . Στην περίπτωση που το 

ακροατήριο έχει ουδέτερη στάση απέναντί του, ο ομιλητής καλείται να παρουσιάσει 

τον εαυτό του θετικά και τον αντίδικο αρνητικά, με τον εξής τρόπο:  

δεῖ δὲ αὑτοὺς ἐκ τούτων ἐπαινεῖν, ὧν μάλιστα μέτεστι τοῖς ἀκούουσι, λέγω δὲ 

φιλόπολιν 65  φιλέταιρον <εὐχάριστὸν> ἐλεήμονα καὶ τὰ τοιαῦτα, τὸν δ’ 

ἐναντίον κακολογεῖν ἐκ τούτων, ἐφ’ οἷς οἱ ἀκούοντες ὀργιοῦνται, ταῦτα δέ 

ἐστι μισόπολιν μισόφιλον ἀχάριστον ἀνελεήμονα καὶ τὰ τοιαῦτα. (36.5 

1442a9-14) 

Η δημιουργία, στους ακροατές, εύνοιας για τον ομιλητή και οργής για τον αντίδικο 

απαντά επίσης και στην πραγμάτευση του δικανικού προοιμίου στο τρίτο βιβλίο της 

Ρητορικής του Αριστοτέλη: 

τὰ δὲ πρὸς τὸν ἀκροατὴν ἔκ τε τοῦ εὔνουν ποιῆσαι καὶ ἐκ τοῦ ὀργίσαι, καὶ 

ἐνίοτε προσεκτικὸν ἢ τοὐναντίον66. (Αρ. Ρητ. 3.14.7 1415a34-5) 

Νομίζω πάντως, πως δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε πως η κοινή αναφορά στο ὀργίσαι 

οφείλεται σε άμεση εξάρτηση του ενός κειμένου από το άλλο, αλλά μάλλον στο ότι 

και οι δύο συγγραφείς βασίζονται εδώ στην κοινή παράδοση των ρητορικών 

εγχειριδίων. Σε κάθε περίπτωση ο Αριστοτέλης δεν αναφέρει περισσότερα για την 

πρόκληση της εύνοιας και της οργής, και επιπλέον, ενώ αναγνωρίζει πως πρόκειται 

για μία πρακτική που ακολουθείται, ο ίδιος δεν την εγκρίνει, καθώς θεωρεί πως όλα 

τα παραπάνω βρίσκονται ἔξω τοῦ λόγου και απευθύνονται πρὸς φαῦλον ἀκροατήν 

(1415b4-6). 

                                                
64 Στην πραγματικότητα κάποιες από τις περιπτώσεις που εξετάζονται ανήκουν εμφανώς στο ένα από 
τα δύο εἴδη: ὑπεναντίος τοῖς ἐγκλήμασι: κατηγορία, ὁμολογούμενος τῇ κατηγορίᾳ: ἀπολογία. βλέπε και 
Παράρτημα. 
65 Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ομιλητής καλείται εδώ, όπως ακριβώς και σε μία δημηγορία, να 
εμφανισθεί ως ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για το καλό της πόλης, ενώ θα πρέπει να υποστηρίξει 
το αντίθετο για τον αντίδικο. 
66 Δεν θα συμφωνήσω με τον Kassel, ο οποίος έχει θέσει σε αγκύλες τα ‘καὶ ἐκ τοῦ ὀργίσαι’ και ‘ἢ 
τοὐναντίον’. 
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 Αν επιστρέψουμε στο χωρίο από την Ῥητορικὴν πρὸς Ἀλέξανδρον, θα δούμε 

πως τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να αποδοθούν στον ομιλητή, ουσιαστικά 

εμπίπτουν σε αυτό που Αριστοτέλης στο 1.2 της Ρητορικής ονομάζει ἐπιείκειαν τοῦ 

λέγοντος67, όμως υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις δύο προσεγγίσεις: Πρώτον ο 

Αριστοτέλης δηλώνει ξεκάθαρα πως ο σκοπός αυτής της παρουσίασης του ομιλητή 

είναι η αξιοπιστία και όχι η απόσπαση της εύνοιας 68 , πρακτική στην οποία ο 

Αριστοτέλης άλλωστε ασκεί κριτική στο προηγούμενο χωρίο που παρέθεσα (1415b4-

6). Δεύτερον, αν και ο Αριστοτέλης δεν επεξηγεί πως ακριβώς θα προκύπτει το ἦθος 

τοῦ λέγοντος μέσα από το λόγο, εμφανώς θεωρεί πως αυτό θα γίνεται περισσότερο με 

έμμεσο τρόπο παρά άμεσα69, με τον ομιλητή να επαινεί τον εαυτό του, πράγμα που, 

σε τελική ανάλυση, είναι αμφίβολο αν πράγματι συντελεί στη γενικότερη 

παρουσίασή του ως αξιόπιστου. Η τρίτη διαφορά είναι πως ο Αριστοτέλης αποφεύγει 

να αναφερθεί σε μία αρνητική παρουσίαση του αντιδίκου, το κάνει εντούτοις σε 

κάποια άλλα -αν και ομολογουμένως λιγότερο σημαντικά- χωρία70.  

Πίσω στο κείμενό μας, ο ομιλητής καλείται επίσης να παρουσιάσει, με έμμεσο 

τουλάχιστον τρόπο, τον εαυτό του θετικά, όταν αυτός είναι συνήγορος, και ο λόγος 

είναι βέβαια για να μην θεωρηθεί πως συνηγορεῖ για χρηματικά οφέλη71: 

ἐὰν δὲ ὑπὲρ ἄλλου λέγῃς, ῥητέον, ὡς διὰ φιλίαν συνηγορεῖς ἢ δι’ ἔχθραν τοῦ 

ἀντιδίκου ἢ διὰ τὸ τοῖς πράγμασι παραγενέσθαι ἢ διὰ τὸ τῷ κοινῷ συμφέρον ἢ 

διὰ τὸ ἔρημον εἶναι καὶ ἀδικεῖσθαι, ᾧ συνηγορεῖς. (36.13) 

 

διαβολαὶ περὶ τὸ πρᾶγμα  

Ας περάσουμε τέλος στην αντιμετώπιση των διαβολῶν περὶ τὸ πρᾶγμα όπως 

εμφανίζεται και στα δύο γένη (26.23-4, 36.15). Ως διαβολὰς περὶ τὸ πρᾶγμα ο 

συγγραφέας ουσιαστικά ονομάζει τις προκαταλήψεις του ακροατηρίου σχετικά με το 

περιεχόμενο μίας πρότασης ή τη φύση μίας δικαστικής υπόθεσης. Όταν λοιπόν, στα 

                                                
67 Τοῖς γὰρ ἐπιεικέσι πιστεύομεν μᾶλλον καὶ θᾶττον, περὶ πάντων μὲν ἁπλῶς, ἐν οἷς δὲ τὸ ἀκριβὲς μὴ 
ἔστιν ἀλλὰ τὸ ἀμφιδοξεῖν, καὶ παντελῶς. δεῖ δὲ καὶ τοῦτο συμβαίνειν διὰ τοῦ λόγου, ἀλλὰ μὴ διὰ τοῦ 
προδεδοξάσθαι ποιόν τινα εἶναι τὸν λέγοντα· οὐ γάρ, ὥσπερ ἔνιοι τῶν τεχνολογούντων, οὐ τίθεμεν ἐν τῇ 
τέχνῃ καὶ τὴν ἐπιείκειαν τοῦ λέγοντος, ὡς οὐδὲν συμβαλλομένην πρὸς τὸ πιθανόν, ἀλλὰ σχεδὸν ὡς εἰπεῖν 
κυριωτάτην ἔχει πίστιν τὸ ἦθος (1356a6-13). 
68 Διὰ μὲν οὖν τοῦ ἤθους, ὅταν οὕτω λεχθῇ ὁ λόγος ὥστε ἀξιόπιστον ποιῆσαι τὸν λέγοντα (1356a5-6).  
69 Αυτό είναι, νομίζω, εμφανές στο χωρίο που παρέθεσα στην προηγούμενη υποσημείωση.  
70 Αρ. Ρητ. 1.15.18 (μαρτυρίες που δηλώνουν την ἐπιείκειαν του ήθους του ομιλητή και την φαυλότητα 
του ήθους του αντιδίκου), 3.16.10 1417β7-8 (εμφάνιση του ήθους του ομιλητή του αντιδίκου στην 
διήγησιν), 3.19.1 (ευνοϊκή και αρνητική παρουσίαση ομιλητή και αντιδίκου αντίστοιχα, στον ἐπίλογον). 
71 Για την πρακτική της συνηγορίας, βλέπε Kennedy 1968, 419-27, όπου σχολιάζεται και το παρόν 
χωρίο (421). 
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πλαίσια μίας δημηγορίας, ο ομιλητής προτείνει κάτι το οποίο δεν είναι αρεστό στο 

ακροατήριο, θα πρέπει να δηλώσει πως δεν φταίει ο ίδιος, αλλά οι περιστάσεις: οὐχ οἱ 

συμβουλεύοντες τῶν τοιούτων ἀλλὰ τὰ πράγματά ἐστιν αἴτια (1437b25-26). Αν πάλι η 

φύση μίας δικαστικής υπόθεσης δεν είναι επίσης αρεστή -στο κείμενο δεν 

αναφέρονται οι λόγοι που μπορεί αυτό να συμβαίνει-, ο ομιλητής θα πρέπει να πει 

πως δεν ευθύνεται ο ίδιος αλλά ο αντίδικος (1442b22-26). Και στις δύο περιπτώσεις, 

ο σκοπός είναι να μεταφερθεί η ευθύνη για το περιεχόμενο του λόγου, το οποίο το 

ακροατήριο προσλαμβάνει αρνητικά, από το πρόσωπο του ομιλητή. 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ  

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 

Στο τέλος της πραγμάτευσης των εἰδῶν που ανήκουν στο δημηγορικὸν και στο 

δικανικὸν γένος γίνεται αναφορά στην πρόκληση συναισθημάτων στο ακροατήριο72. 

Εμφανίζονται τα εξής έξι συναισθήματα: φιλία, χάριν ἔχειν, ἔλεος, ἔχθρα-μίσος, ὀργή, 

φθόνος· όλα τους αναλύονται και στα κεφάλαια της Ρητορικής του Αριστοτέλη που 

αναφέρονται στα πάθη (2.2-11) 73. Στη συνέχεια, θα παραβάλουμε τα δύο κείμενα, και 

θα αντιληφθούμε πως προκύπτουν μάλλον απροσδόκητες ομοιότητες, που αξίζουν 

μεγάλης προσοχής.  

 Ο Αριστοτέλης εξετάζει τρία ζητήματα σχετικά με το κάθε πάθος: την ψυχική 

κατάσταση αυτού που το νοιώθει, το προς ποιους ανθρώπους το νοιώθει, και το για 

ποιες αιτίες το νοιώθει74. Κάτι αντίστοιχο με το πρώτο από τα παραπάνω, το οποίο 

περιλαμβάνει τη σύνδεση του κάθε πάθους με ἡδονὴ ή λύπη, ή συνδυασμό των δύο, 

δεν εμφανίζεται στο κείμενό μας, πράγμα που αντανακλά τον καθαρά πρακτικό 

προσανατολισμό του εγχειριδίου. Αντίθετα, στην Ῥητορικὴν πρὸς Ἀλέξανδρον για το 

κάθε συναίσθημα αναφέρεται μόνο προς ποιους το νοιώθει κάποιος, το οποίο στην 

ουσία αποτελεί την αιτία του75. Με εξαίρεση την πραγμάτευση της προτροπῆς, οι 

                                                
72 Τα χωρία είναι τα εξής: 34.1-6 (προτροπή), 34.12-16 (ἀποτροπή), 36.29 (κατηγορία), 36.45-51 
(ἀπολογία). 
73 Στο κείμενό μας τα συναισθήματα αυτά δεν αποκαλούνται ‘πάθη’ όπως στον Αριστοτέλη, καθώς δεν 
τους δίδεται ένας συνολικός χαρακτηρισμός· γίνεται εντούτοις αναφορά σε πάθη στην πραγμάτευση 
του εἰκότος (7.5, 14). 
74 Δεῖ δὲ διαιρεῖν περὶ ἕκαστον εἰς τρία, λέγω δ᾽ οἷον περὶ ὀργῆς πῶς τε διακείμενοι ὀργίλοι εἰσί, καὶ τίσιν 
εἰώθασιν ὀργίζεσθαι, καὶ ἐπὶ ποίοις (Αρ. Ρητ. 2.1.9 1378a23-5).  
75 Για λόγους ευκολίας, στο εξής θα αποκαλώ, μάλλον καταχρηστικά, αυτές τις περιγραφές των αιτιών 
των συναισθημάτων ‘ορισμούς’. 
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αναφορές εμφανίζονται με τη μορφή συμβουλής για την πρόκληση του 

συναισθήματος στο ακροατήριο. 

Οι ορισμοί των αιτιών της φιλίας, του χάριν ἔχειν, της ἔχθρας και της ὀργῆς 

στο κεφάλαιο 34 έχουν παραπλήσια μορφή76: 

φιλοῦσι μὲν οὖν πάντες <τούτους>, ὑφ’ ὧν οἴονται κατὰ τὸ προσῆκον εὖ 

πεπονθέναι ἢ πάσχειν ἢ πείσεσθαι, ἢ ὑπ’ αὐτῶν ἢ τῶν φίλων, ἢ αὐτοὶ ἢ ὧν 

κηδόμενοι τυγχάνουσιν (34.2) 

χάριν δ’ ἔχουσιν τούτοις, ὑφ’ ὧν οἴονται παρὰ τὸ προσῆκον ἀγαθόν τι 

πεπονθέναι ἢ πάσχειν ἢ πείσεσθαι, ἢ ὑπ’ αὐτῶν ἢ τῶν φίλων, ἢ αὐτοὶ ἢ ὧν 

κηδόμενοι τυγχάνουσιν (34.3) 

ἔχθραν μὲν οὖν ἐμποιήσομεν, ὑπ’ ἐκείνων οὐ προσηκόντως τοὺς 

ἀποτρεπομένους ἀποφαίνοντες κακῶς πεπονθότας <ἢ ὑπ’ αὐτῶν> ἢ τῶν 

φίλων, ἢ αὐτοὺς ἢ ὧν κηδόμενοι τυγχάνουσιν (34.13) 

ὀργὴν δέ, ἐὰν ἐπιδεικνύωμεν παρὰ τὸ προσῆκον ὠλιγωρημένους ἢ 

ἠδικημένους <ὑπ’> ἐκείνων ἢ τῶν φίλων, ἢ αὐτοὺς ἢ ὧν κηδόμενοι 

τυγχάνουσιν (34.14) 

Όλοι οι ορισμοί περιλαμβάνουν τις φράσεις ‘κατὰ/παρὰ τὸ προσῆκον’ (‘οὐ 

προσηκόντως’ στην περίπτωση της ὀργῆς) και ‘ἢ ὑπ’ αὐτῶν ἢ τῶν φίλων, ἢ αὐτοὶ ἢ ὧν 

κηδόμενοι τυγχάνουσιν’. Επίσης όλοι οι ορισμοί, εκτός από αυτόν της ὀργῆς, 

περιέχουν παραλλαγές της έκφρασης εὖ ή κακῶς πάσχειν. 

 Αν παραβάλουμε τον ορισμό της ὀργῆς με αυτόν που απαντά στην 

αριστοτελική Ρητορική θα διαπιστώσουμε μία εκπληκτική ομοιότητα: 

ἔστω δὴ ὀργὴ ὄρεξις μετὰ λύπης τιμωρίας φαινομένης διὰ φαινομένην 

ὀλιγωρίαν τῶν εἰς αὐτὸν ἢ τῶν αὐτοῦ, τοῦ ὀλιγωρεῖν μὴ προσήκοντος77 (Αρ. 

Ρητ. 2.2.1) 

Και στις δύο περιπτώσεις η αιτία, ή μία από της αιτίες της ὀργῆς είναι η ὀλιγωρία, 

δηλαδή μία απαξιωτική συμπεριφορά, όταν αυτή συμβαίνει παρὰ τὸ προσῆκον. 

 Είναι εμφανές πως αυτή η ομοιότητα δεν είναι τυχαία. Εκ πρώτης όψεως, από 

τη στιγμή που τα δύο κείμενα θεωρούνται περίπου σύγχρονα, εμφανίζονται τρία 

                                                
76 Στο 36.49 εμφανίζεται ένας κοινός ορισμός των αιτιών μίσους και όργῆς, ο οποίος ακολουθεί το ίδιο 
μοντέλο· θα τον σχολιάσω στη συνέχεια. 
77 Κείμενο του Grimaldi 1988. 
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πιθανά ενδεχόμενα: είτε ο συγγραφέας της Ῥητορικῆς πρὸς Ἀλέξανδρον βασίστηκε 

στον Αριστοτέλη, ή το αντίστροφο, ή και οι δύο βασίστηκαν σε μία κοινή πηγή.  

Στην πραγματικότητα, η επίλυση αυτού του ζητήματος δεν είναι δύσκολη. 

Στην πραγμάτευση του φιλεῖν στην αριστοτελική Ρητορική διαβάζουμε την εξής 

φράση: καὶ τοὺς πεποιηκότας εὖ φιλοῦσιν, ἢ αὐτοὺς ἢ ὧν κήδονται (2.4.5), μία 

παραλλαγή της οποίας αποτελεί το τελευταίο κομμάτι του ορισμού της ὀργῆς, της 

φιλίας και των άλλων δύο συναισθημάτων στο κείμενό μας. Επιπλέον στο 2.2.15 της 

Ρητορικής εμφανίζεται το εξής: καὶ [ενν. ὀργίζονται] τοῖς φίλοις μᾶλλον ἢ τοῖς μὴ 

φίλοις· οἴονται γὰρ προσήκειν μᾶλλον πάσχειν εὖ ὑπ᾽ αὐτῶν ἢ μή78, το οποίο μοιάζει 

με αντιστροφή του ορισμού της φιλίας στο κείμενό μας, ο οποίος έχει ουσιαστικά την 

ίδια μορφή με τον ορισμό του χάριν ἔχειν και της ἔχθρας.  

Τι συμβαίνει άραγε εδώ; Θα πρέπει να θυμηθούμε πως αυτή δεν είναι η πρώτη 

φορά που αντιμετωπίζουμε αυτό το φαινόμενο στην Ῥητορικὴν πρὸς Ἀλέξανδρον: Οι 

ομοιότητες αυτού του είδους, εμφανώς παραπέμπουν στη χρήση παραλλαγμένων 

φράσεων του ισοκρατικού Περὶ Ἀντιδόσεως στο κεφάλαιο 38, τις οποίες έχω ήδη 

παραθέσει. Θεωρώ λοιπόν, πως έχει και εδώ ακολουθηθεί η ίδια τακτική,  και πως και 

οι τέσσερις ορισμοί που παρέθεσα βασίζονται σε φράσεις δανεισμένες από την 

αριστοτελική Ρητορική.  

 

Όμως, πριν προχωρήσουμε, θα πρέπει να ερευνήσουμε και κάτι ακόμα. Θα 

μπορούσε άραγε, ένας σύγχρονος του Αριστοτέλη, συγγραφέας της Ῥητορικῆς πρὸς 

Ἀλέξανδρον να έχει πρόσβαση στο κείμενο της Ρητορικής; Εάν εξετάσουμε τα χωρία 

που είναι αφιερωμένα στην πρόκληση συναισθημάτων, θα αντιληφθούμε πως 

εμφανώς αποτελούν μεταγενέστερες προσθήκες. 

 Αμέσως πριν την έναρξη της πραγμάτευσης των συναισθημάτων στην 

προτροπήν, διαβάζουμε το εξής: 

ταῦτα δὲ διελθόντες ἐπὶ τελευτῇ παλιλλογήσομεν τὰ προειρημένα σχήματα 

διαλογισμοῦ λαβόντες ἢ ἀπολογισμοῦ ἢ  προαιρέσεως ἢ ἐπερωτήσεως ἢ 

εἰρωνείας. (33.3) 

Ενώ η ίδια η πραγμάτευση αρχίζει έτσι: 

                                                
78 Παράβαλε και το εξής: ἔτι [ενν. προσήκειν οἴονται πολυωρεῖσθαι] ὑφ᾽ ὧν τις οἴεται εὖ πάσχειν δεῖν· 
οὗτοι δ᾽ εἰσὶν οὓς εὖ πεποίηκεν ἢ ποιεῖ, αὐτὸς ἢ δι᾽ αὐτόν τις ἢ τῶν αὐτοῦ τις, ἢ βούλεται ἢ ἐβουλήθη. 
(Αρ. Ρητ. 2.2.8) 
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Ἐὰν δὲ ἐπὶ τὸ βοηθεῖν τισι προτρέπωμεν ἢ ἰδιώταις ἢ πόλεσιν, ἁρμόσει 

συντόμως εἰπεῖν καὶ εἴ… (34.1) 

Αντίστοιχα στην ἀποτροπήν: 

χρὴ δὲ καὶ γνώμας φέρειν καὶ ἐνθυμήματα καθάπερ ἐκεῖσε, καὶ τὰς 

προκαταλήψεις λύειν καὶ ἐπὶ τελευτῇ παλιλλογεῖν. 

   Πρὸς δὲ τούτοις… (33.11-12) 

Παρατηρούμε λοιπόν, πως η πραγμάτευση των συναισθημάτων εμφανίζεται μετά την 

παλλιλογίαν, για την οποία δηλώνεται ξεκάθαρα πως βρίσκεται ἐπὶ τελευτῇ. Επιπλέον, 

το ίδιο ακριβώς δηλώνεται και στο κεφάλαιο 20, στο οποίο λαμβάνει χώρα η 

αναλυτική πραγμάτευση της παλλιλογίας 79 , ενώ παράλληλα, δεν γίνεται καμία 

αναφορά σε πρόκληση συναισθημάτων στο ακροατήριο στο τέλος του λόγου. 

 Στην κατηγορίαν και την ἀπολογίαν δεν παρατηρούμε κάτι τόσο ξεκάθαρο, 

όσο στο δημηγορικὸν γένος, καθώς παρότι τα συναισθήματα ακολουθούν την 

παλιλλογίαν, η τελευταία δεν δηλώνεται πως βρίσκεται ἐπὶ τελευτῇ, ενώ οι αναφορές 

σε παλιλλογίαν και δημιουργία συναισθημάτων βρίσκονται στις ίδιες παραγράφους 

(36.29, 36.45-46), τις οποίες όμως μπορούμε να θεωρήσουμε στο σύνολό τους 

μεταγενέστερες. 

 Αυτό που θα πρέπει ίσως να μας δημιουργήσει υποψίες είναι, πως η -κατά τα 

φαινόμενα, όπως θα δούμε στη συνέχεια- κοινή για τα δύο εἴδη πραγμάτευση της 

πρόκλησης συναισθημάτων εμφανίζεται στο τέλος της ἀπολογίας, η οποία αναλύεται 

δεύτερη. Αυτό έρχεται σε εμφανή αντίθεση με ότι συμβαίνει κάθε άλλη φορά που 

γίνεται πραγμάτευση κοινών στοιχείων σε δύο ή περισσότερα εἴδη, καθώς αυτή 

λαμβάνει πάντοτε χώρα στο πρώτο εἶδος που αναλύεται, όπως, για παράδειγμα, η 

κοινή πραγμάτευση του δικανικού προοιμίου στην αρχή της κατηγορίας (36.2-15)80· 

εντούτοις, θα ήταν ίσως ευκολότερο σε κάποιον, να προσθέσει εκ των υστέρων κάτι 

στο τέλος. 

Ένα ακόμα στοιχείο που συνηγορεί υπέρ της μεταγενέστερης προσθήκης είναι, 

πως η πραγμάτευση των συναισθημάτων είναι μακροσκελής και περιλαμβάνει 

θεωρητικούς ορισμούς σχετικά με τις αιτίες τους. Κάποιοι από αυτούς, όπως θα 

δούμε στη συνέχεια, ουσιαστικά εμφανίζονται δύο φορές, μία στο δημηγορικὸν και 

                                                
79 Παλιλλογία δέ ἐστι μὲν σύντομος ἀνάμνησις, δεῖ δ’αὐτῇ χρῆσθαι καὶ περὶ τῶν μερῶν καὶ περὶ 
τῶν ὃλων λόγων τὰς τελευτάς. (20.1) 
80 Αντίθετα στην πραγμάτευση της ἀπολογίας διαβάζουμε μόνο τα εξής: ἐαν δὲ ἀπολογούμεθα, τὸ μὲν 
προοίμιον ὁμοιοτρόπως τῷ κατηγοροῦντι συστήσομεν (36.30). 
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μία το δικανικὸν γένος. Το αναμενόμενο θα ήταν, οι ορισμοί να εμφανίζονται μία 

μόνο φορά και σε πρότερο τμήμα του έργου, όπως ακριβώς συμβαίνει με όλες τις 

άλλες θεωρητικές αρχές, όπως για παράδειγμα με την παλιλλογίαν, στην οποία 

αναφερθήκαμε προηγουμένως. 

 Είναι επίσης εμφανές, πως ο συγγραφέας του κεφαλαίου 38 είναι ο ίδιος με 

αυτόν της πραγμάτευσης των συναισθημάτων 81 . Το βασικό επιχείρημα είναι η 

επανάληψη της τεχνικής του ‘κολάζ’ φράσεων. Επιπλέον στο 38.10-11, το οποίο 

αναφέρεται στον ἐπίλογον, εμφανίζονται κάποιες διατυπώσεις που απαντούν και στα 

χωρία για τα συναισθήματα, αλλά όχι αλλού στο κείμενο: πρώτον, η ίδια η χρήση του 

όρου ἐπίλογος για το τελευταίο τμήμα ενός ρητορικού λόγου (1446a26 και 36.51 

1445a27)82· δεύτερον, η χρήση της έκφρασης ‘μνημονικὸν ποιεῖν [ενν. τὸν ἀκούοντα]’, 

η οποία επίσης δεν απαντά σε κανένα άλλο έργο της αρχαιοελληνικής γραμματείας 

(1446a26-7 και 36.46 1444a30-1)· και τρίτον, η παρακάτω αναφορά, η οποία 

ουσιαστικά αποτελεί αναδιατύπωση του ορισμού των αιτιών της φιλίας:  

φιλικῶς δὲ διακείσονται πρὸς ἡμᾶς, ἐὰν πράττωμεν, ἐξ ὧν εὖ πεπονθέναι 

δόξουσιν ἢ πάσχειν ἢ πείσεσθαι. (1446a30-2) 

 

Θα εξετάσω τώρα, τα έξι συναισθήματα που εμφανίζονται στην Ῥητορικὴν 

πρὸς Ἀλέξανδρον ανά ζεύγη και σε σύγκριση με την πραγμάτευσή τους στην 

αριστοτελική Ρητορική. 

 

φιλία και χάριν ἔχειν 

 Η φιλία δηλώνει την αγάπη, αν και είναι μάλλον προτιμότερο, να αποδοθεί 

στο κείμενό μας ως ‘φιλικά αισθήματα’, ενώ το χάριν ἔχειν αντιστοιχεί στην 

ευγνωμοσύνη. Πριν προχωρήσουμε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια επιπλέον 

                                                
81 Η αυθεντικότητα του κεφ. 38 έχει ήδη αμφισβητηθεί από φιλολόγους του 19ου αιώνα: Havet 1846, 
124-5· Cope 1867, 460-1· Ipfelkofer 1889, 27-33.  
82 Η λέξη ἐπίλογος εμφανίζεται δύο ακόμα φορές: Στο 15.2 1431b25 δηλώνει την επιχειρηματολογία 
υπέρ της αξιοπιστίας μίας μαρτυρίας. Στο 22.7 1434b22-3 γίνεται αναφορά σε ‘ἐπιλόγους ἐκ τῶν ἀνὰ 
μέσον μερῶν’ δηλαδή των τμημάτων ενός ρητορικού λόγου, όμως είναι πιθανότερο πως πρόκειται για 
μεταγενέστερη αντικατάσταση του όρου παλιλλογία (Fuhrmann 2000, 53): Στο 22.3-7 δίδονται 
συμβουλές σχετικά με το μέγεθος των ρητορικών λόγων και εξετάζονται τρεις περιπτώσεις: το 
μηκύνειν τοὺς λόγους, το βραχυλογεῖν και το μέσως λέγειν· και στις τρεις περιπτώσεις γίνεται αναφορά 
σε παλιλλογίας στο τέλος των λόγων, ενώ στις δύο πρώτες σε παλιλλογίας στο τέλος των τμημάτων 
λόγων. Επίσης στα κεφ. 20 και 21, τα οποία πραγματεύονται την παλλιλογίαν και την εἰρωνίαν, γίνεται 
και πάλι αναφορά σε παλιλλογίας και μόνο, στο τέλος των λόγων ή των τμημάτων τους (1433b29-31, 
1434a30-2). Επιπλέον, και τα άλλα μέρη του ρητορικού λόγου εκτός του προοιμίου, εμφανίζονται στο 
κεφ. 38 με διαφορετικά ονόματα: γίνεται αναφορά σε διήγησιν, πίστεις και πρὸς τοὺς ἀντιδίκους ἀγώνα, 
αντί για ἀπαγγελίαν, βεβαίωσιν και προκατάληψιν. Βλέπε και Cope 1867, 461· Ipfelkofer 1889, 31. 
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ζητήματα σχετικά με τα ονόματα των δύο συναισθημάτων, κυρίως σε σχέση με την 

πραγμάτευσή τους από τον Αριστοτέλη.  

Η λέξη φιλία στα αρχαία ελληνικά μπορεί να δηλώνει δύο διαφορετικά 

πράγματα: μία αμφίπλευρη φιλική σχέση, όπως και στα νέα ελληνικά, ή το 

μονόπλευρο συναίσθημα της αγάπης. Ο Αριστοτέλης στο αντίστοιχο κεφάλαιο της 

Ρητορικής (2.4) χρησιμοποιεί το έναρθρο απαρέμφατο τὸ φιλεῖν για να ορίσει το 

συναίσθημα (2.4.2), ενώ δεν είναι πλήρως σαφές ποια από τις δύο είναι η σημασία 

της λέξεως φιλία τις τρεις φορές που εμφανίζεται εκεί (1380b34, 1381b34, 35). Στο 

κείμενό μας το συναίσθημα ορίζεται μέσω του αντίστοιχου ρήματος (φιλοῦσι 

1439b19). Έχω επιλέξει να χρησιμοποιήσω το ουσιαστικό φιλία για να δηλώσω το 

συναίσθημα, γιατί και τις τέσσερις φορές που η λέξη εμφανίζεται στα χωρία που 

εξετάζω, έχει ξεκάθαρα αυτή τη σημασία (1439b17, 1440a26, 1440a40, 1444a18), 

καθώς πάντα εμφανίζεται ως κάτι μονόπλευρο, ενώ το έναρθρο απαρέμφατο δεν 

απαντά. 

Η έκφραση χάριν ἔχειν δηλώνει πως κάποιος νοιώθει ευγνωμοσύνη για μία 

ευεργεσία που δέχθηκε. Η ίδια περίφραση χρησιμοποιείται και από τον Αριστοτέλη 

για το συναίσθημα που αποτελεί το αντικείμενο του κεφαλαίου 2.7 της Ρητορικής· 

εντούτοις, μέχρι αρκετά πρόσφατα θεωρείτο πως ο Αριστοτέλης δεν πραγματεύεται 

εκεί την ευγνωμοσύνη, αλλά την ‘καλοσύνη’83. Αυτή η λάθος ερμηνεία προέκυψε 

από το γεγονός πως ο Αριστοτέλης, για αδιευκρίνιστους λόγους, δεν ορίζει το χάριν 

ἔχειν, δηλαδή το συναίσθημα, αλλά την χάριν με τη σημασία ευεργεσία, δηλαδή την 

αιτία του συναισθήματος, καθώς η έκφραση χάριν ἔχειν κυριολεκτικά σημαίνει ‘έχω 

δεχθεί μία ευεργεσία’84: 

Τίσιν δὲ χάριν ἔχουσι καὶ ἐπὶ τίσιν καὶ πῶς αὐτοὶ ἔχοντες, ὁρισαμένοις τὴν 

χάριν δῆλον ἔσται. ἔστω δὴ χάρις, καθ᾽ ἣν ὁ ἔχων λέγεται χάριν ἔχειν, 

ὑπουργία τῷ δεομένῳ μὴ ἀντί τινος, μηδ᾽ ἵνα τι αὐτῷ τῷ ὑπουργοῦντι ἀλλ᾽ ἵνα 

τι ἐκείνῳ (Αρ. Ρητ. 2.7.1-2) 

Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στην αριστοτελική Ρητορική, στο 34.3 του 

κειμένου μας ορίζονται ξεκάθαρα οι αιτίες του χάριν ἔχειν, δηλαδή της ευγνωμοσύνης. 

Στα χωρία που μας απασχολούν, η έκφραση αυτή απαντά μία ακόμη φορά (1440a27-

28), όμως η λέξη χάρις εμφανίζεται επιπλέον, άλλες τέσσερις φορές (1439b17, 

                                                
83 Βλέπε π.χ. Grimaldi 1988, 127-34· Kennedy 2007, 137-9. 
84 Striker 1996, 292, 301 σημ.15· για την αντίστοιχη ανάλυση του συνόλου του 2.7, βλέπε Rapp 2002, 
645-8· Konstan 2006, 156-68. 
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1440b1, 1444a18, 1445a1). Θα επιχειρήσουμε να καθορίσουμε την εκάστοτε σημασία 

της εξετάζοντας την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, στη συνέχεια της εργασίας. 

Με βάση τους ορισμούς που δίδονται στο κείμενό μας, και τα δύο 

συναισθήματα έχουν ως αιτία κάτι που λαμβάνεται ως ευεργεσία (οἴονται … εὖ / 

ἀγαθόν τι πεπονθέναι ἢ πάσχειν ἢ πείσεσθαι), και αυτό που τα διαχωρίζει βρίσκεται 

στο εάν η φαινόμενη ευεργεσία συμβαίνει κατὰ ή παρὰ τὸ προσῆκον. Τι μπορεί όμως 

να δηλώνει αυτή η διαφορά;  

Μία πιθανή εξήγηση είναι, πως μία ευεργεσία γίνεται κατὰ τὸ προσῆκον όταν 

ο ευεργέτης είναι φίλος του ευεργετούμενου85, και παρὰ τὸ προσῆκον όταν είναι 

οτιδήποτε εκτός από φίλος (άγνωστος, απλός γνωστός, εχθρός). Το βασικό πρόβλημα 

αυτής της ερμηνείας είναι, πως δεν παρουσιάζεται καμία ουσιαστική αιτιολόγηση για 

το ότι δεν προκύπτει το ίδιο συναίσθημα και στις δύο περιπτώσεις· επιπλέον, φαίνεται 

πως δημιουργείται ακούσια, ένας κυκλικός ορισμός των αιτιών της φιλίας, δηλαδή 

πως όλοι νοιώθουν φιλικά αισθήματα προς αυτούς που θεωρούν φίλους τους.  

Ίσως λοιπόν, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα να βρίσκεται στο παρακάτω 

χωρίο από την αριστοτελική Ρητορική: 

ποιητικὰ δὲ φιλίας χάρις, καὶ τὸ μὴ δεηθέντος ποιῆσαι, καὶ τὸ ποιήσαντα μὴ 

δηλῶσαι· αὐτοῦ γὰρ οὕτως ἕνεκα φαίνεται καὶ οὐ διά τι ἕτερον (Αρ. Ρητ. 

2.4.29) 

Έφόσον δεχθούμε πως ως φιλία εδώ δηλώνεται το συναίσθημα86, αυτό έχει ως αιτία 

μία ευεργεσία (χάριν), η οποία γίνεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις: δεν έχει 

ζητηθεί από αυτόν που τη δέχεται, και αυτός που την πραγματοποιεί δεν το προβάλλει 

και δεν φαίνεται να ενεργεί για άλλους λόγους πέραν του να βοηθήσει.  

Αν στο κείμενό μας το κατὰ τὸ προσῆκον δηλώνει αυτές, ή ανάλογες, 

προϋποθέσεις, τότε το χάριν ἔχειν είναι το συναίσθημα που προκύπτει όταν αυτές δεν 

πληρούνται. Άρα, εάν δεχθούμε πως αυτή η ερμηνεία είναι σωστή, στην ουσία 

παρουσιάζεται μία καθαρά ποιοτική διάκριση ανάμεσα στα δύο συναισθήματα: Η 

φιλία εμφανίζεται ως ένα συναίσθημα, εντονότερο της ευγνωμοσύνης.  

 

                                                
85 Παράβαλε Αρ. Ρητ. 2.2.15. 
86 Αυτό δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο, αλλά είναι μάλλον λογικότερο ο Αριστοτέλης να λέει, πως μία 
ευεργεσία δημιουργεί συναισθήματα σε αυτόν που τη δέχεται, παρά μία αμφίπλευρη φιλική σχέση 
(βλέπε και Konstan 2006, 175). Σε κάθε περίπτωση, είναι εμφανές πως, ότι και να εννοεί εδώ ο 
Αριστοτέλης, ο συγγραφέας, εφόσον πράγματι διάβασε αυτό το χωρίο, θα μπορούσε εύκολα να 
θεωρήσει πως εδώ γίνεται αναφορά στο συναίσθημα.  
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ἔχθρα-μίσος και ὀργή 

 Το ίδιο συναίσθημα αποκαλείται ἔχθρα στα 34.12-16 και 36.29 και μίσος στο 

36.4987. Η αλλαγή του ονόματος είναι μάλλον ένδειξη προχειρότητας, και ίσως και 

διαφορετικού χρόνου συγγραφής. 

 Αν παραβάλουμε τους ορισμούς της ἔχθρας και της ὀργῆς που έχω ήδη 

παραθέσει, θα διαπιστώσουμε πως η μόνη διαφορά ανάμεσα στις αιτίες των δύο 

συναισθημάτων βρίσκεται στο ‘κακῶς πεπονθότας’ και το ‘ὠλιγωρημένους ἢ 

ἠδικημένους’ αντίστοιχα. Αυτή η διαφορά δεν φαίνεται να είναι τόσο ουσιαστική 

καθώς τα ‘κακῶς πεπονθότας’ και ‘ἠδικημένους’ μοιάζουν περισσότερο με συνώνυμα. 

Η ομοιότητα ανάμεσα στους δύο ορισμούς επιβεβαιώνεται πλήρως από τον κοινό 

ορισμό που δίδεται για τις αιτίες του μίσους και της ὀργῆς στο 36.49: 

διαβαλοῦμεν δὲ τοὺς ἀντιδίκους […] ἀποφαίνοντες ὑπὸ τούτων ἢ τῶν τούτοις 

φίλων τοὺς ἀκούοντας αὐτοὺς ἢ ὧν κήδονται, κακῶς πεπονθότας ἢ πάσχοντας 

ἢ πεισομένους παρὰ τὸ προσῆκον. ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων καὶ μῖσος καὶ ὀργὴν 

πρὸς αὐτοὺς ἕξουσιν.  

Εδώ το μίσος και η ὀργὴ εμφανίζονται να προκαλούνται από την ίδια ακριβώς αιτία, η 

οποία συμπίπτει με την αιτία της ἔχθρας, καθώς στην ουσία επαναλαμβάνεται ο 

ορισμός του 34.1388. 

 

Ας εξετάσουμε τώρα τον πρώτο ορισμό της ὀργῆς (34.14). Εκτός από την κοινή με 

την Ρητορική αιτία της ὀλιγωρίας 89 , η δεύτερη αιτία είναι η ἀδικία. Εντύπωση 

προκαλεί το ότι η ἀδικία εμφανίζεται επίσης, ως η μοναδική αιτία της ὀργῆς, στα 

Ηθικά Νικομάχεια: ἐπὶ φαινομένῃ γὰρ ἀδικίᾳ ἡ ὀργή ἐστιν (Αρ. Ηθ.Νικ. 1135b)90· 

επίσης, η ἀδικία έχει συχνά τον ίδιο ρόλο και στη μετέπειτα αρχαία φιλοσοφία91. 

Επιπλέον, αν ανατρέξουμε στους σωζόμενους δικανικούς λόγους της κλασικής 
                                                
87 Και ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί τις δύο λέξεις ως συνώνυμα για να δηλώσει το συναίσθημα του 
μίσους, αντιπαραβάλλοντάς το με αυτό της οργής: ὀργὴ μὲν οὖν ἐστιν ἐκ τῶν πρὸς ἑαυτόν, ἔχθρα δὲ καὶ 
ἄνευ τοῦ πρὸς ἑαυτόν· ἐὰν γὰρ ὑπολαμβάνωμεν εἶναι τοιόνδε, μισοῦμεν. καὶ ἡ μὲν ὀργὴ ἀεὶ περὶ τὰ καθ᾽ 
ἕκαστα, οἷον Καλλίᾳ ἢ Σωκράτει, τὸ δὲ μῖσος καὶ πρὸς τὰ γένη· τὸν γὰρ κλέπτην μισεῖ καὶ τὸν 
συκοφάντην ἅπας (Αρ. Ρητ. 2.4.31 1382a2-7). 
88 Θα πρέπει επιπλέον να σημειώσουμε, πως στο 36.49 η αιτία των συναισθημάτων δεν εμφανίζεται να 
βρίσκεται πάντα στο παρελθόν, όπως στους δύο προηγούμενους ορισμούς, αλλά μπορεί επίσης να 
βρίσκεται και στο παρόν ή στο μέλλον: κακῶς πεπονθότας ἢ πάσχοντας ἢ πεισομένους. 
89 Ο Αριστοτέλης ενδιαφέρεται να ορίσει την ὀλιγωρίαν και τα είδη της (2.2.3-5), και αυτό ίσως δείχνει 
πως είναι ο πρώτος που μιλά για τη συγκεκριμένη αιτία της ὀργῆς. Αντίθετα, στο κείμενο μας η 
ὀλιγωρία εμφανίζεται ως κάτι το δεδομένο, πράγμα που θα μπορούσε να εκληφθεί ως μία επιπλέον 
ένδειξη δανεισμού από τη Ρητορική. 
90 Στα Τοπικά ως αιτία της ὀργῆς, εμφανίζεται και πάλι η ὀλιγωρία (Αρ. Τοπ. 151b, 156a). 
91 Βλέπε Konstan 2006, 65-6. 
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περιόδου, θα δούμε πως οι ακροατές συχνά καλούνται να αισθανθούν ὀργὴν απέναντι 

σε μία συμπεριφορά του αντιδίκου που χαρακτηρίζεται άδικη, αλλά ποτέ δεν γίνεται 

αναφορά σε ὀλιγωρίαν92. Πως θα ερμηνεύαμε αυτό το φαινόμενο; 

Υπάρχουν δύο πιθανά ενδεχόμενα: ο συγγραφέας συνδύασε τον ορισμό της 

ὀργῆς της αριστοτελικής Ρητορικής, είτε με τη ρητορική πρακτική, η οποία βέβαια 

αντανακλά τις κοινές αντιλήψεις της εποχής, είτε με αναφορές σε άλλα φιλοσοφικά 

κείμενα93. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα δεν φαίνεται και τόσο ικανοποιητικό, 

καθώς η ὀλιγωρία, θα μπορούσε πιθανώς να χαρακτηριστεί ως μία μορφή ἀδικίας. 

 Ας περάσουμε τώρα στους ορισμούς της ‘ἔχθρας’-μίσους. Η άσχημη 

μεταχείριση από κάποιον, ενώ μπορεί ασφαλώς να αποτελέσει αιτία μίσους, δεν είναι 

μοναδική: Αν ανατρέξουμε στη Ρητορική, θα δούμε πως ο Αριστοτέλης έχει 

ενδιαφερθεί για τις διαφορές μίσους και οργής (2.4.31). Η πρώτη διαφορά που 

παρουσιάζεται είναι, πως ενώ η οργή έχει πάντα ως αποδέκτη ένα συγκεκριμένο 

πρόσωπο, το μίσος μπορεί να έχει ως αποδέκτη μία ολόκληρη κοινωνική ομάδα, όπως 

τους κλέφτες και τους συκοφάντες (1382a2-7). Έτσι, αν ένας ρήτορας εμφανίσει τους 

αντιπάλους του να ανήκουν σε μία μισητή από το ακροατήριο κατηγορία, θα 

προκαλέσει το μίσος εναντίον τους 94 . Τίποτα αντίστοιχο δεν εμφανίζεται στην 

Ῥητορικὴν πρὸς Ἀλέξανδρον. 

 Ένα επιπλέον ζήτημα που προκύπτει, είναι το τι μπορεί να δηλώνει το ‘παρὰ 

τὸ προσῆκον’ ή το ‘οὐ προσηκόντως’, που εμφανίζεται και στους τρεις ορισμούς. Μία 

λογική εξήγηση είναι πως η άσχημη ή άδικη μεταχείριση από την πλευρά των 

αντιπάλων θα είναι παρὰ τὸ προσῆκον εάν είναι απρόκλητη και αναίτια. Όμως, εκτός 

του ἀδικεῖν-κακῶς πάσχειν, στην περίπτωση της ὀργῆς εμφανίζεται και το, κοινό με 

τον Αριστοτέλη, ὀλιγωρεῖν, και, όπως έχουμε δει, δηλώνει και αυτός πως το ὀλιγωρεῖν 

θα πρέπει να είναι μὴ προσῆκον. Πως όμως ορίζει ο Αριστοτέλης το μὴ προσῆκον;  

 Ο Αριστοτέλης αναφέρει πως το ὀλιγωρεῖν είναι μὴ προσῆκον όταν προέρχεται 

από δύο κατηγορίες ανθρώπων. Πρώτον, από αυτούς που ο αποδέκτης της ὀλιγωρίας 

θεωρεί με οποιονδήποτε τρόπο κατώτερούς του (2.2.7), και δεύτερον, από αυτούς που 

περιμένει να του φέρονται σωστά, οι οποίοι είναι αυτοί τους οποίους ο ίδιος έχει 

                                                
92 Konstan 2006, 66-8. 
93 Παραλλαγές του ορισμού της αριστοτελικής Ρητορικής εμφανίζονται επίσης σε μεταγενέστερα 
σωζόμενα κείμενα, τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει στωικές πηγές, αλλά ως αιτία της ὀργῆς 
εμφανίζεται η ἀδικία και μόνο: Κικ. Tusc. Disp. 4.21· Διογ. Λαέρτ. Βιοι Φιλ. 7.113.9-10· Ι. Στοβ. Ανθ. 
2.7.10c1-2· [Ανδρ. Ρόδ.] Περὶ Παθῶν 1.4.5-6 . Η περαιτέρω διερεύνηση αυτού του ζητήματος ξεφεύγει 
από τα πλαίσια της παρούσας εργασίας. 
94 Για αυτή την πρακτική σε σωζόμενους δικανικούς λόγους, βλέπε Sanders 2012, 369-74. 



 32 

ευεργετήσει, ευεργετεί, ή επιθυμεί να ευεργετήσει (2.2.8), ή, όπως αναφέρεται 

αργότερα, οι φίλοι του (2.2.15). Η δεύτερη περίπτωση θα μπορούσε εμφανώς, να 

ανταποκρίνεται και στο ἀδικεῖν-κακῶς πάσχειν του κειμένου μας. 

 

ἔλεος και φθόνος 

 Οι συμβουλές για τη δημιουργία των δύο συναισθημάτων εμφανίζονται δύο 

φορές, στα κεφάλαια 34 και 36, και ουσιαστικά επαναλαμβάνονται για τα δύο γένη. 

Στην περίπτωση του ἐλέου (δηλαδή του οίκτου) αυτές είναι οι εξής: 

εὐπορήσομεν δὲ ἐλεεινὰ ποιεῖν, ἅπερ ἂν ἐθέλωμεν, ἐὰν συνειδῶμεν, ὅτι (α1) 

πάντες ἐλεοῦσι τούτους, οὓς οἰκείως ἔχειν αὑτοῖς ὑπειλήφασιν καὶ οἴονται 

ἀναξίους εἶναι δυστυχεῖν. (α2) δεῖ δὲ ταῦτα ἀποφαίνειν ἔχοντας, οὓς ἐθέλεις 

ἐλεεινοὺς ποιεῖν, καὶ ἐπιδεικνύειν αὐτοὺς ἢ κακῶς πεπονθότας ἢ πάσχοντας ἢ 

πεισομένους, ἐὰν μὴ οἱ ἀκούοντες αὐτοῖς βοηθῶσιν. (β) ἐὰν δὲ ταῦτα μὴ ἐνῇ, 

δεικτέον ὑπὲρ ὧν λέγεις ἀγαθῶν ἐστερημένους <ἢ στερομένους ἢ 

στερησομένους>, ὧν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἢ τοῖς πλείστοις μέτεστιν, ἢ ἀγαθοῦ 

μηδέποτε τετυχηκότας ἢ μὴ τυγχάνοντας ἢ μὴ τευξομένους, ἐὰν μὴ νῦν οἱ 

ἀκούοντες οἰκτείρωσιν. (34.4-6)  

τοῦτο δὲ ποιήσομεν [δηλ. ἐλεεινοὺς καταστήσομεν ἡμᾶς αὐτούς] 

ἐπιδεικνύντες, (α) ὡς πρὸς τοὺς ἀκούοντας οἰκείως ἔχομεν καὶ ἀναξίως 

δυστυχοῦμεν κακῶς πρότερον πεπονθότες ἢ νῦν πάσχοντες ἢ πεισόμενοι, ἐὰν 

μὴ βοηθῶσιν ἡμῖν οὗτοι· (β) ἐὰν δὲ μὴ τοιαῦτα ὑπάρχῃ, διεξιόντες, τίνων 

ἀγαθῶν ἐστερήμεθα ἢ στερισκόμεθα ἢ στερησόμεθα ὀλιγωρηθέντες ὑπὸ τῶν 

κρινόντων, ἢ ὡς ἀγαθοῦ μηδέποτε ἐπιτετυχήκαμεν ἢ μὴ ἐπιτυγχάνομεν ἢ μὴ 

ἐπιτευξόμεθα μὴ τούτων ἡμῖν συμβοηθησάντων. (36.48) 

Στο πρώτο χωρίο εμφανίζεται ξεκάθαρα ο ορισμός των αιτιών του ἐλέου (α1) 

ακολουθεί μία συμβουλή για τη δημιουργία του συναισθήματος, η οποία 

ανταποκρίνεται στον ορισμό (α2), και στη συνέχεια δύο εναλλακτικές συμβουλές που 

δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό (β). Στο δεύτερο χωρίο τα α1 και α2 έχουν 

ουσιαστικά συγχωνευτεί, ενώ το β παραμένει ως είχε.  

 Ο ορισμός των αιτιών του ἐλέου περιλαμβάνει δύο προϋποθέσεις: το οἰκείως 

ἔχειν του ‘αντικειμένου’ προς το ‘υποκείμενο’ του συναισθήματος και το ἀναξίως 

δυστυχεῖν του ‘αντικειμένου’. Η δεύτερη από αυτές εμφανίζεται και στον ορισμό του 

ἐλέου στην αριστοτελική Ρητορική: ἔστω δὴ ἔλεος λύπη τις ἐπὶ φαινομένῳ κακῷ 
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φθαρτικῷ ἢ λυπηρῷ τοῦ ἀναξίου τυγχάνειν (2.8.2 1385b13-14). Επιπλέον βρίσκεται σε 

συμφωνία με τις κοινές αντιλήψεις περί ἐλέου κατά την κλασική αρχαιότητα95, και 

επίσης ανταποκρίνεται πλήρως στη συνήθη δικανική πρακτική της πρόκλησης ἐλέου 

στους δικαστές από τον εναγόμενο96. 

Η πρώτη προϋπόθεση, δηλαδή η οικειότητα, αν και δεν εμφανίζεται στον 

ορισμό του ἐλέου, αναγνωρίζεται επίσης από τον Αριστοτέλη ως ένα από τα στοιχεία 

που μπορούν να συντελέσουν στη δημιουργία του συναισθήματος, με την 

προϋπόθεση όμως, αυτός που υποφέρει να μην είναι υπερβολικά κοντινός (2.8.12 

1386a17-19)· για το τελευταίο δίδεται το παράδειγμα του Άμασι, ο οποίος ένοιωσε 

ἔλεον για έναν φίλο του, όχι όμως και για τον γιο του (1386a19-21).  

 Το πρώτο μέρος των χωρίων λοιπόν, συμβαδίζει και με την αριστοτελική 

Ρητορική και με τις κοινές αντιλήψεις· ας περάσουμε τώρα στις εναλλακτικές 

συμβουλές. Εμφανίζονται δύο συμβουλές, με τη δεύτερη ουσιαστικά να αποτελεί μία 

εντονότερη επανάληψη της πρώτης: θα πρέπει να ειπωθεί 1. πως το προσδοκώμενο 

‘αντικείμενο’ του ἐλέου έχει στερηθεί ή στερείται ή θα στερηθεί κάποια αγαθά, ή 2. 

πως δεν έχει αποκτήσει ή δεν αποκτά97 ή δεν θα αποκτήσει ποτέ κανένα αγαθό. Οι 

συμβουλές αυτές είναι εμφανώς προβληματικές. Πρώτον, υπάρχει ένα λογικό σφάλμα, 

καθώς παρουσιάζονται τρόποι δημιουργίας του ἐλέου, οι οποίοι δεν καλύπτονται από 

τις δύο προϋποθέσεις που έχουν διατυπωθεί λίγο πριν. Επίσης, οι συμβουλές 

μοιάζουν περισσότερο με μία λύση απελπισίας, και από τη στιγμή που δεν ισχύει το 

‘ἀναξίως’ έρχονται σε εμφανή αντίθεση με τις κλασικές αντιλήψεις περί ἐλέου και 

είναι ηθικά μη αποδεκτές· επιπλέον, από όσο γνωρίζω, τίποτα αντίστοιχο δεν 

εμφανίζεται σε σωζόμενους ρητορικούς λόγους της κλασικής περιόδου. 

Για τον φθόνον αναφέρονται τα εξής: 

φθόνον δὲ παρασκευάσομεν συλλήβδην πρὸς τούτους, (α) οὓς ἀποφαίνομεν 

ἀναξίως εὖ πεπραχότας ἢ πράττοντας ἢ πράξοντας, (β) ἢ ἀγαθοῦ μηδέποτε 

ἐστερημένους ἢ <μὴ> στερομένους ἢ μὴ στερησομένους, ἢ κακοῦ μηδέποτε 

τετυχηκότας ἢ τυγχάνοντας ἢ μὴ τευξομένους. (34.16) 

φθονήσονται δὲ συλλήβδην, (α) ἐὰν ἀναξίως αὐτοὺς εὖ πράττοντας 

ἀποφαίνωμεν καὶ πρὸς τοὺς ἀκούοντας ἀλλοτρίως ἔχοντας, διεξιόντες ὡς 

ἀγαθὰ πολλὰ πεπόνθασιν ἀδίκως ἢ πάσχουσιν ἢ μέλλουσι πείσεσθαι, (β) ἢ 

                                                
95 βλέπε Konstan 2006, 201 και εξής. 
96 Για αυτή την πρακτική σε Ελλάδα και Ρώμη, βλέπε Konstan 2001, 34-43· 2007, 420-1. 
97 Ο ενεστώτας δεν φαίνεται να έχει κάποια λογική εδώ.  
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ἀγαθοῦ οὐδέποτε πρότερον ἐστερήθησαν ἢ νῦν οὐ στερίσκονται ἢ οὐ 

στερήσονται, <ἢ> κακοῦ οὐδέποτε τετυχηκότες ἢ νῦν οὐ τυγχάνοντες ἢ οὐ 

τευξόμενοι, ἐὰν μὴ νῦν αὐτοὺς οἱ κριταὶ κολάσωσιν. (36.50) 

Αν και συντομότερες, οι συμβουλές για τη δημιουργία του φθόνου έχουν παρόμοια 

μορφή με αυτές για τη δημιουργία του ἐλέου, και τα δύο συναισθήματα εμφανώς 

παρουσιάζονται ως αντίθετα. Υπάρχει όμως μία βασική διαφορά: δεν εμφανίζεται 

ένας ορισμός των αιτιών του συναισθήματος. Επιπλέον, η περίπτωση β δεν 

εμφανίζεται ξεκάθαρα ως η δεύτερη εναλλακτική, αλλά είναι νομίζω προφανές πως 

έτσι θα πρέπει να τη λάβουμε. Θεωρώ λοιπόν, πως εμφανίζονται δύο μέθοδοι 

πρόκλησης του φθόνου με την πρώτη να είναι προτιμότερη από τη δεύτερη, όπως 

ακριβώς συμβαίνει και με τον ἔλεον: Ο πρώτος τρόπος (α) είναι το να δειχθεί πως το 

επιθυμητό ‘αντικείμενο’ του συναισθήματος ευτυχεί ἀναξίως ή και ἀδίκως (36.50), 

ενώ στο 36.50 εμφανίζεται και μία δεύτερη προϋπόθεση, το πρὸς τοὺς ἀκούοντας 

ἀλλοτρίως ἔχειν· ο δεύτερος πως τρόπος (β) είναι το να δειχθεί πως απλά ευτυχεί 

ανεξάρτητα από το αν του αξίζει ή όχι. Όπως ακριβώς και στην περίπτωση του ἐλέου, 

το β περιλαμβάνει δύο συμβουλές, οι οποίες εδώ μοιάζουν να ταυτίζονται: θα πρέπει 

να ειπωθεί πως το επιθυμητό ‘αντικείμενο’ του φθόνου, 1. δεν έχει στερηθεί ή δεν 

στερείται ή δεν θα στερηθεί κανένα αγαθό, ή 2. πως δεν του έχει συμβεί ή δεν του 

συμβαίνει98 ή δεν θα του συμβεί ποτέ κανένα κακό. 

Εάν περάσουμε στον Αριστοτέλη, θα δούμε πως αυτός εμφανίζει ένα άλλο 

συναίσθημα ως αντίθετο του ἐλέου· αυτό είναι το νεμεσᾶν, το οποίο αποδίδεται ως 

αγανάκτηση. Ο Αριστοτέλης όμως, παραδέχεται πως είναι κοινή αντίληψη στην 

εποχή του, ο φθόνος να θεωρείται το αντίθετο του ἐλέου (2.9.3 1386b16-18), και 

φαίνεται πως το νεμεσᾶν είναι ουσιαστικά δική του επινόηση99. Η αντίθεση ανάμεσα 

στα δύο πάθη κατά τον Αριστοτέλη, είναι, πως το νεμεσᾶν έχει αιτία τὰς ἀναξίας 

εὐπραγίας (2.9.1 1386b11-12), ενώ ο φθόνος τὴν εὐπραγίαν τοῦ ἴσου καὶ ὁμοίου (2.9.3 

1386b19-20), δηλαδή το ‘υποκείμενο’ του συναισθήματος θα πρέπει να θεωρεί πως 

θα μπορούσε εύλογα να βρίσκεται ο ίδιος στη θέση του ‘αντικειμένου’. Το πρώτο 

πάθος είναι χρηστοῦ ἤθους (2.9.11386b12-13) ενώ το δεύτερο όχι.  

Όμως, ένας τέτοιος διαχωρισμός δεν φαίνεται να ήταν κοινά αποδεκτός στην 

εποχή του Αριστοτέλη: η νέμεσις και το νεμεσᾶν στην κλασική περίοδο συνδέονταν, 

                                                
98 Ο ενεστώτας και πάλι δεν φαίνεται να έχει κάποια λογική εδώ.  
99 Ακολουθώ τις απόψεις του Konstan 2006, 111-28. Βλέπε και Sanders 2014, 76-7. 
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σχεδόν αποκλειστικά, με τους θεούς 100 · επιπλέον, και στην μετέπειτα αρχαία 

φιλοσοφία, ο φθόνος είναι αυτός που εμφανίζεται, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ως το 

αντίθετο του ἐλέου101. Πράγματι, η χρήση του φθόνου στα κείμενα της κλασικής 

περιόδου, στην ουσία αντιστοιχεί και στα δύο αριστοτελικά πάθη, και ο φθόνος, σε 

αντίθεση και με τη σημερινή σημασία της λέξεως, δεν παρουσιάζεται πάντα ως κάτι 

το αρνητικό· αυτό το βλέπουμε και σε σωζόμενους ρητορικούς λόγους, στους οποίους 

γίνεται προσπάθεια πρόκλησης δικαιολογημένου φθόνου στο ακροατήριο102. 

Tα παραπάνω μπορούμε να τα διακρίνουμε και στο κείμενό μας: είναι 

εμφανές πως ο φθόνος στην πρώτη περίπτωση (ἀναξίως εὖ πράττοντας, ἀγαθὰ πολλὰ 

πεπόνθασιν ἀδίκως) είναι ηθικά αποδεκτός, ενώ στη δεύτερη όχι. Το πρώτο από τα 

δύο αντιστοιχεί ξεκάθαρα στο αριστοτελικό νεμεσᾶν· το δεύτερο, αν και γίνεται 

αναφορά σε εὐπραγίαν γενικότερα και όχι σε εὐπραγίαν τοῦ ἴσου καὶ ὁμοίου, 

προφανώς αντιστοιχεί στον αριστοτελικό φθόνον103.  

 Πως όμως θα κρίνουμε αυτή τη δεύτερη ομάδα συμβουλών για τη δημιουργία 

του φθόνου; Όπως ακριβώς και οι αντίστοιχες συμβουλές  για τη δημιουργία του 

ἐλέου είναι προβληματικές: Θα ήταν παράλογο να υποστηρίξει κάποιος ξεκάθαρα πως 

το ακροατήριο θα πρέπει να αισθανθεί αυτού του είδους τον φθόνον, καθώς θα 

εμφανιζόταν και ο ίδιος φθονερὸς και θα σπίλωνε το ήθος του· και πράγματι τίποτε 

αντίστοιχο δεν απαντά σε σωζόμενους ρητορικούς λόγους104. 

 Βλέπουμε λοιπόν, πως οι συμβουλές για τη δημιουργία του ἐλέου και του 

φθόνου έχουν παρόμοια δομή. Παρουσιάζονται δύο κατηγορίες συμβουλών, με την 

δεύτερη να είναι εμφανώς προβληματική. Αναφορικά με την πρώτη κατηγορία, 

μπορούμε προφανώς να υποστηρίξουμε την ύπαρξη άμεσης αριστοτελικής επιρροής 

από την πραγμάτευση του ἐλέου και του νεμεσᾶν, αν και αυτό δεν είναι τόσο 

ξεκάθαρο, όσο στα άλλα τέσσερα συναισθήματα. 

 

 

                                                
100 Konstan 2006, 115-6. 
101 Βλέπε Konstan 2006, 113. 
102 Λυσ. 27.11, Ισοκρ. 4.184, 18.51, Ισαίος 6.61, Δημ. 21.29, 21.196, 28.18, 37.52, Αισχ. 3.42. Για το 
σχολιασμό των χωρίων, βλέπε Cairns 2003, 246-7· Fisher 2003, 199-202· Saïd 2003, 225· Konstan 
2006, 120-1· Sanders 2014, 43, 91-4. 
103 Στο ίδιο συμπέρασμα ουσιαστικά καταλήγει και ο Cairns (2003, 247), αν και ίσως δεν προβαίνει σε 
τόσο σαφή διάκριση των δύο περιπτώσεων. Δεν θα συμφωνήσω με τον Sanders (2014, 77), ο οποίος 
θεωρεί πως η περίπτωση β2 είναι διαφορετική από την β1 και αναλογεί στο αριστοτελικό συναίσθημα 
της ἐπιχαιρεκακίας. 
104 Βλέπε και Sanders 2014, 98-9. 
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αντιθετικά ζεύγη συναισθημάτων;  

Ο ἔλεος και ο φθόνος εμφανώς παρουσιάζονται ως αντίθετα· μπορούμε όμως 

να διακρίνουμε δύο αντιθετικά ζεύγη στα άλλα τέσσερα συναισθήματα; Είναι 

προφανές πως αυτό ισχύει για τη φιλίαν και την ἔχθραν-μίσος· θα μπορούσαμε όμως 

να θεωρήσουμε και το χάριν ἔχειν και την ὀργὴν ως αντίθετα συναισθήματα; Στη 

Ρητορική του Αριστοτέλη τα αντίθετά τους είναι αντίστοιχα η αγνωμοσύνη105 (2.7.5-

6) και η πραότης (2.3), όμως σε ρητορικούς λόγους της κλασικής περιόδου, η 

ευγνωμοσύνη και η οργή εμφανίζονται πράγματι ως αντιθετικό ζεύγος106. Επιπλέον, 

στον μεταγενέστερο επικούρειο φιλόσοφο Φιλόδημο (1ος αι. π.Χ.) η ευγνωμοσύνη 

(εὐχαριστία) παρουσιάζεται ως το αντίθετο της οργής107. 

 

Θα εξετάσουμε τώρα, ζητήματα της γενικότερης δομής της πραγμάτευσης των 

συναισθημάτων. 
 

δημηγορικὸν γένος 

 Και για τα δύο εἴδη, εξετάζεται μόνο το ζήτημα της βοήθειας ή μη προς 

ιδιώτες ή πόλεις. Στην πραγμάτευση της προτροπῆς, αρχικά ο ρήτορας καλείται, 

εφόσον προϋπάρχει φιλία, χάρις, ή ἔλεος από την πλευρά αυτών που ζητά να 

βοηθηθούν προς τους ακροατές, να τους το υπενθυμίσει: 

Ἐὰν δὲ ἐπὶ τὸ βοηθεῖν τισι προτρέπωμεν ἢ ἰδιώταις ἢ πόλεσιν, ἁρμόσει 

συντόμως εἰπεῖν καὶ εἴ τις προϋπάρχει τούτοις πρὸς τοὺς ἐκκλησιάζοντας 

φιλία ἢ χάρις ἢ ἔλεος· μάλιστα γὰρ τοῖς οὕτω διακειμένοις ἐθέλουσιν 

ἐπαμύνειν. (34.1) 

Τι όμως δηλώνουν εδώ η φιλία η χάρις και ο ἔλεος; Ο ἔλεος είναι βέβαια συναίσθημα· 

ομοίως η φιλία, καθώς παρουσιάζεται ως κάτι μονόπλευρο, είναι εμφανώς και αυτή 

συναίσθημα. Άρα και η χάρις θα πρέπει να είναι συναίσθημα, αλλά το συναίσθημα 

που νοιώθει αυτός που προβαίνει σε μία ευεργεσία, καθώς η ευγνωμοσύνη δεν έχει 

κάποια λογική στα συγκεκριμένα συμφραζόμενα· θα πρέπει λοιπόν, να την 

αποδώσουμε ως ‘εύνοια’.  

                                                
105 Αποκαλείται ‘τὸ ἀχαριστεῖν’ στο τέλος του κεφαλαίου (1385b10-11). 
106 Βλέπε Konstan 2006, 166, 329 σημ. 28. 
107 Φιλοδ. Περὶ Ὀργῆς col. 46.18-41. Βλέπε και Konstan 2006, 165-6. 
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 Η αναφορά στα φιλικά αισθήματα αυτών που χρειάζονται βοήθεια προς 

αυτούς από τους οποίους ζητούν να βοηθηθούν φαίνεται απόλυτα λογική, και επίσης 

ανταποκρίνεται πλήρως στο ‘τοῖς οὕτω διακειμένοις’ που ακολουθεί: οι ακροατές θα 

θελήσουν να βοηθήσουν κάποιους που διάκεινται φιλικά προς τους ίδιους. Πως όμως 

θα ερμηνεύσουμε την χάριν και τον ἔλεον; Νομίζω πως αυτό που πραγματικά 

δηλώνεται εδώ, είναι πως ο ρήτορας θα πρέπει να αναφερθεί σε κάποια πιθανή 

παρελθοντική ευεργεσία της άλλης πλευράς προς τους ακροατές. Αντί για την ίδια 

την ευεργεσία, στο κείμενο αναφέρονται τα συναισθήματα που την προκάλεσαν, 

δηλαδή η εύνοια ή ο οίκτος. 

Στη συνέχεια (34.2-3), περνάμε από την αναφορά στην φιλίαν, την χάριν και 

τον ἔλεον, στις αιτίες της φιλίας και του χάριν ἔχειν, ως των συναισθημάτων αυτών 

που δέχονται μία ευεργεσία, ενώ έπειτα αναφέρεται πως: τούτων μὲν οὖν ἄν τι ἐνῇ, 

χρὴ συντόμως διδάσκειν καὶ ἐπὶ τὸν ἔλεον ἄγειν (34.4). Ποια όμως είναι τα ‘ταῦτα’ και 

σε ποιους θα ενυπάρχουν;  

Εκ πρώτης όψεως, ίσως φαίνεται λογικότερο, πως αυτά είναι τα δύο τελευταία 

συναισθήματα και πως τα νοιώθουν οι ακροατές. Εντούτοις, όπως έχουμε δει, λίγο 

μετά αναφέρεται πως μία, όχι απαραίτητη, προϋπόθεση για τη δημιουργία του ἐλέου, 

είναι το οἰκείως ἔχειν του αντικειμένου του συναισθήματος προς το υποκείμενο (34.4 

1439a27-8), το οποίο εμφανώς επαναλαμβάνει το ‘μάλιστα γὰρ τοῖς οὕτω διακειμένοις 

ἐθέλουσιν ἐπαμύνειν’ του 34.1. Άρα θα πρέπει να αποδώσουμε το προηγούμενο χωρίο 

ως εξής: εάν υπάρχουν φιλικά αισθήματα αυτών που ζητάς να βοηθηθούν προς τους 

ακροατές, ή αν αυτοί είχαν κάποτε δείξει εύνοια ή οίκτο προς στους ακροατές, 

ανάφερέ τα συντόμως και δημιούργησε το συναίσθημα του ἐλέου. Το παραπάνω θα 

ήταν ίσως ευκολότερο να διατυπωθεί χωρίς την άμεση αναφορά σε συναισθήματα: Ο 

ρήτορας, στην ουσία καλείται να αναφερθεί στη φιλία μεταξύ των δύο πλευρών, ή σε 

μία ευεργεσία που οι άλλοι έχουν κάνει προς τους ακροατές· αυτά δύο, εφόσον 

υπάρχουν, θα συντελέσουν στη δημιουργία του ἐλέου στο ακροατήριο. 

 Το ζήτημα που προκύπτει είναι, πως η αναφορά στις αιτίες του χάριν ἔχειν 

(34.3), και ίσως και της φιλίας (34.2), φαίνεται να μην συνδέεται άμεσα ούτε με ότι 

προηγείται, ούτε με ότι ακολουθεί. Αυτό που λογικά θα περιμέναμε να ακούσουμε 

είναι, πως ο ρήτορας θα πρέπει να δημιουργήσει, ή ίσως καλύτερα να αφυπνίσει, τα 

φιλικά αισθήματα ή το αίσθημα ευγνωμοσύνης των ακροατών προς αυτούς που ζητά 

να βοηθηθούν, μέσα από αναφορές σε φιλία, ή σε μία ευεργεσία. Κάτι τέτοιο όμως 

δεν αναφέρεται στο κείμενο που έχουμε μπροστά μας.  
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Στην πραγμάτευση της ἀποτροπῆς-ἀντιλογίας προτροπῆς διαβάζουμε τα εξής: 

†ἐν μὲν ταῖς προτροπαῖς ἀποφαίνειν ἢ φιλίαν ὑπάρχειν, οἷς βοηθεῖν 

προτρέπομεν, πρὸς τοὺς προτρεπομένους ἢ χάριν τοὺς προτρεπομένους 

ὀφείλοντας ἔχειν τοῖς δεομένοις οἷς δ’ οὐκ ἐῶμεν βοηθεῖν, ἢ ὀργῆς ἢ φθόνου ἢ 

ἔχθρας ἀξίους ὑπάρχοντας†. (34.12) 

Το χωρίο έχει αναμφίβολα υποστεί μεταγενέστερες τροποποιήσεις 108 , όμως 

ουσιαστικά αναφέρει αυτό που περιμέναμε να διαβάσουμε στο 34.2-3: Ο ρήτορας 

καλείται να αναφερθεί στην φιλίαν αυτών που χρειάζονται βοήθεια προς τους 

ακροατές (προτρεπόμενοι), με προφανή σκοπό να αφυπνίσει τα φιλικά αισθήματα των 

τελευταίων, ή στην ευγνωμοσύνη (χάριν ἔχειν) που θα πρέπει αυτοί να νοιώθουν προς 

τους πρώτους.  

 Ακολουθεί η πραγμάτευση της ἔχθρας (34.13), της ὀργῆς (34.14) και του 

φθόνου (34.13), και στη συνέχεια διαβάζουμε το εξής: 

φθόνον μὲν οὖν καὶ ἔχθραν καὶ ὀργὴν τοῦτον τὸν τρόπον ἐμποιήσομεν, φιλίαν 

δὲ καὶ χάριν καὶ ἔλεον ἐκ τῶν ἐν ταῖς προτροπαῖς. (34.16 1440a39-40) 

Εδώ η φιλία και -κατά τα φαινόμενα- η ευγνωμοσύνη εμφανίζονται ξεκάθαρα ως 

συναισθήματα που δημιουργούνται από τον ρήτορα. Μπορούμε όμως πράγματι να 

μιλάμε ευγνωμοσύνη σε αυτά τα συμφραζόμενα; Νομίζω πως η έκφραση ‘χάριν 

ἐμποιεῖν τινι’ 109  δηλώνει ακριβώς, τη δημιουργία του συναισθήματος της 

ευγνωμοσύνης, κατ’ αντιστοιχίαν της έκφρασης ‘χάρις γίγνεταί τινι’, η οποία 

εμφανίζεται στο 2.7.4 1385a30-31 της αριστοτελικής Ρητορικής110. 

 

δικανικὸν γένος 

 Το παραπάνω χωρίο ουσιαστικά επαναλαμβάνεται στο τέλος της 

πραγμάτευσης της κατηγορίας, όπου γίνεται σύντομη αναφορά στην πρόκληση 

συναισθημάτων στο ακροατήριο: 

Μετὰ δὲ ταῦτα παλιλλογητέον ἐν κεφαλαίῳ τὸν λόγον ὅλον, καὶ συντόμως, 

ἐὰν ἐνδέχηται, πρὸς μὲν τοὺς ἐναντίους ἔχθραν ἢ ὀργὴν ἢ φθόνον τοῖς 

δικασταῖς ἐμποιητέον, πρὸς δὲ ἡμᾶς φιλίαν ἢ χάριν ἢ ἔλεον. ὅθεν δὲ ταῦτα 

                                                
108 Βλέπε Fuhrmann 2000, 73. 
109 Η έκφραση επαναλαμβάνεται στο 1444a17-18· βλέπε το επόμενο χωρίο που παραθέτω.  
110 Έτσι ερμηνεύεται το αριστοτελικό χωρίο από τον Konstan (2006, 161). 
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γίνεται, ἐν τῷ δημηγορικῷ καὶ ἐπὶ τῶν προτροπῶν καὶ ἀποτροπῶν εἰρήκαμεν 

καὶ ἐν τῷ ἀπολογικῷ εἴδει πάλιν ἐπὶ τελευτῆς διέξιμεν. (36.29) 

Για την εξέταση των έξι συναισθημάτων το χωρίο μας παραπέμπει στην πραγμάτευση 

της προτροπῆς και της ἀποτροπῆς, και επίσης σε αυτήν της ἀπολογίας. Έχουμε ήδη δει, 

πως τα τέσσερα από αυτά εμφανίζονται πράγματι στην τελευταία· συμβαίνει όμως το 

ίδιο και με την φιλίαν και το χάριν ἔχειν; Όπως θα δούμε στη συνέχεια, η απάντηση 

είναι αρνητική.  

 Η πραγμάτευση των συναισθημάτων στο τέλος της ἀπολογίας (36.45-51), 

παρουσιάζεται, κατά τα φαινόμενα, κοινή και για τα δύο εἴδη του δικανικοῦ γένους, 

όμως, στη συνέχεια θα δούμε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ο σκοπός της πραγμάτευσης 

αρχικά ορίζεται ως εξής: 

Οὐ γὰρ μόνον ἀναμνῆσαι δεῖν φαμεν περὶ τῶν εἰρημένων ἐνταῦθα, καθάπερ 

καὶ ἐπὶ τῶν ἐγκωμίων καὶ τῶν κακολογιῶν, ἀλλὰ <καὶ> πρὸς ἡμᾶς τοὺς κριτὰς 

εὖ διαθεῖναι καὶ πρὸς τοὺς ἐναντίους κακῶς. (36.45) 

Ο στόχος λοιπόν, των συμβουλών που ακολουθούν, ουσιαστικά εμφανίζεται κοινός 

με έναν από τους στόχους του δικανικοῦ προοιμίου, δηλαδή τη θετική παρουσίαση 

του ομιλητή και την αρνητική παρουσίαση του αντιδίκου. Συνδέονται αυτά τα δύο με 

πρόκληση συναισθημάτων στο ακροατήριο; Η απάντηση είναι βέβαια θετική: σκοπός 

τους είναι η δημιουργία εύνοιας για τον ομιλητή, και, όπως αναφέρεται στην 

πραγμάτευση του προοιμίου (36.5 1442a11-14), ὀργῆς για τον αντίδικο 111 . Στην 

παρούσα πραγμάτευση γίνεται αναφορά, όχι μόνο σε πρόκληση ὀργῆς, αλλά και 

μίσους, όμως, όπως είδαμε, οι αιτίες των δύο συναισθημάτων ταυτίζονται. Στη 

συνέχεια του κειμένου, εκτός από τα παραπάνω, προστίθενται, χωρίς να έχουν 

αναγγελθεί εκ των προτέρων, και η δημιουργία ἐλέου και φθόνου. 

Στο 36.47 διαβάζουμε τα εξής: 

Εὖ δὲ διαθήσομεν ἡμᾶς καὶ τοὺς ἐναντίους κακῶς, ὥσπερ ἐπὶ τῶν προτροπῶν 

καὶ ἀποτροπῶν, ἀποφαίνοντες κεφαλαιωδῶς, ἐφ’ οἷς εὖ πεποιήκαμεν τοὺς 

ἀδικοῦντας ἢ ποιοῦμεν ἢ ποιήσομεν, ἢ αὐτοὶ ἢ ἡμέτεροι φίλοι, ἢ αὐτοὺς ἢ ὧν 

κηδόμενοι τυγχάνουσιν, ἢ πάλιν τοὺς κρίνοντας αὐτοὺς ἢ ὧν κηδόμενοι 

τυγχάνουσι, καὶ διεξιόντες αὐτοῖς, ὡς νῦν καιρὸς χάριτας ἡμῖν τῶν 

                                                
111 Η θετική και αρνητική παρουσίαση ομιλητή και αντιπάλου στον επίλογο, εμφανίζονται και στην 
αριστοτελική Ρητορική, αλλά περιέργως, διαχωρίζονται από την πρόκληση συναισθημάτων στο 
ακροατήριο (Αρ. Ρητ. 3.19.1). 
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ὑπηργμένων ἀποδοῦναι, καὶ πρὸς τούτοις ἐλεεινοὺς ἡμᾶς αὐτοὺς καθιστάντες, 

ἐὰν ἐνδέχηται.112  

Η φράση ἐφ’ οἷς εὖ πεποιήκαμεν τοὺς ἀδικοῦντας [ἢ τοὺς κρίνοντας] ἢ 

ποιοῦμεν ἢ ποιήσομεν, εμφανώς αντιστοιχεί στις δύο παρόμοιες φράσεις στο 34.2-3 

(1439a20-1, 23-4), και οι δύο συμβουλές που δίδονται αντικαθιστούν την εκεί 

πραγμάτευση της φιλίας και του χάριν ἔχειν. Ακολουθούν οι συμβουλές για τη 

δημιουργία του ἐλέου που έχουμε ήδη σχολιάσει, και αμέσως μετά αναφέρεται το 

εξής: 

ἐκ γὰρ τούτων ἐλεεινοὺς καταστήσομεν ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ πρὸς τοὺς ἀκούοντας 

εὖ διαθήσομεν. διαβαλοῦμεν δὲ τοὺς ἀντιδίκους καὶ φθονεῖσθαι ποιήσομεν ἐκ 

τῶν ἐναντίων τούτοις (36.48-9 1445a10-4) 

Άρα οι δύο συμβουλές υπάγονται στο -για να το εκφράσουμε σωστά- εὖ διαθῆναι 

τοὺς ἀκούοντας πρὸς ἡμᾶς. 

Ο ομιλητής καλείται, πρώτον, να αναφερθεί σε ευεργεσίες του προς τους 

αντιδίκους σε παρελθόν, παρόν και μέλλον (ἐφ’ οἷς…τυγχάνουσιν). Η συμβουλή είναι 

εμφανώς προβληματική, καθώς το κοινωνικά και ηθικά αποδεκτό στην κλασική 

Αθήνα ήταν κάποιος να επιδιώκει το κακό των εχθρών του, και σε καμία περίπτωση 

να τους ευεργετεί113. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να ξεπεραστεί, εάν αθετήσουμε τα ‘ἢ 

ποιοῦμεν ἢ ποιήσομεν’, οπότε θα γίνεται αναφορά μόνο σε παρελθοντικές ευεργεσίες, 

προφανώς πριν την δημιουργία της έχθρας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όμως, το 

αποτέλεσμα μίας τέτοιας αναφοράς θα ήταν μάλλον να παρουσιαστούν αρνητικά οι 

αντίδικοι, ως αγνώμονες, παρά ευνοϊκά ο ομιλητής.  

H αναφορά σε παρόν και μέλλον δεν έχει επίσης, καμία λογική στα πλαίσια 

της δεύτερης συμβουλής (ἢ πάλιν…ἀποδοῦναι), καθώς ο ομιλητής καλείται να 

υπενθυμίσει στο ακροατήριο πως του οφείλει χάρη -προφανώς απαριθμώντας όσα 

έχει κάνει για το καλό της πόλης- και να ζητήσει την ανταπόδοσή της114. Εκ πρώτης 

                                                
112 Το πρώτο που οφείλει να παρατηρήσει κανείς σε αυτό το χωρίο, είναι ένα πρόβλημα στη σύνταξη 
της πρώτης πρότασης, καθώς θα έπρεπε να διαβάζουμε: εὖ δὲ διαθήσομεν τοὺς ἀκούοντας πρὸς ἡμᾶς 
καὶ πρὸς τοὺς ἐναντίους κακῶς, όπως ακριβώς στο 36.46. Το σφάλμα αυτό δεν είναι μεμονωμένο, 
καθώς επαναλαμβάνεται δύο ακόμα φορές (1445a11-12, 27-28), άρα μάλλον δεν οφείλεται σε 
μεταγενέστερους αντιγραφείς. Πως λοιπόν, θα ερμηνεύσουμε αυτά τα λάθη στη σύνταξη; Προφανώς 
οφείλονται σε προχειρότητα στις διατυπώσεις (άλλωστε και το ‘ὥσπερ ἐπὶ τῶν προτροπῶν καὶ 
ἀποτροπῶν’ που ακολουθεί, δεν φαίνεται καθόλου ακριβές), αλλά ίσως επίσης φανερώνουν, πως ο 
συγγραφέας αυτών των φράσεων δεν υπήρξε φυσικός ομιλητής της αττικής διαλέκτου του 4ου αιώνα 
π.Χ. 
113 Παράβαλε 7.4 1428a26-30, 36.13.  
114 Για αυτή την πρακτική σε σωζόμενους δικανικούς λόγους, βλέπε Carey 1996, 405. 
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όψεως, εδώ μοιάζει να γίνεται αναφορά στο χάριν ἔχειν, όμως στην πραγματικότητα 

έχουμε κάτι αρκετά διαφορετικό: δεν υπάρχει επίκληση στο συναίσθημα, αλλά ένα 

καθαρά λογικό επιχείρημα βασιζόμενο στην ηθική. Με άλλα λόγια, ο ομιλητής δεν θα 

προκαλέσει το αίσθημα της ευγνωμοσύνης στο ακροατήριο, αλλά αντίθετα, θα 

προβάλει μία απαίτηση επιστροφής της ευεργεσίας115. Άρα, ούτε αυτό το αποτέλεσμα 

φαίνεται να ανταποκρίνεται στην αρχική πρόθεση των δύο συμβουλών, δηλαδή το ‘εὖ 

διαθήσομεν τοὺς ἀκούοντας πρὸς ἡμᾶς’· για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να 

παρουσιαστεί μόνο η προσφορά προς την πόλη, και να απουσιάζει κάθε άμεση 

αναφορά σε υποχρέωση ανταπόδοσης της.  

 Ακολουθεί η τρίτη συμβουλή, δηλαδή η πρόκληση του ἐλέου. Όπως είδαμε, 

στην περίπτωση της προτροπῆς ουσιαστικά δηλώνεται, πως μία αναφορά σε φιλία ή 

παρελθοντική ευεργεσία θα συντελούσε στη δημιουργία του ἐλέου. Αυτή τη φορά δεν 

είναι τόσο ξεκάθαρο, πως το οἰκείως ἔχειν του ‘αντικειμένου’ του συναισθήματος 

προς το ‘υποκείμενο’ (1445a3-4) στηρίζεται σε κάτι από τα προηγούμενα, αλλά θα 

μπορούσε προφανώς να συσχετιστεί με τη δεύτερη συμβουλή. 

 Ας περάσουμε τώρα στην αρνητική παρουσίαση του αντιδίκου. Στο τελευταίο 

χωρίο που παραθέσαμε (36.49) το ‘κακῶς διαθῆναι’ έχει αντικατασταθεί από το 

‘διαβαλεῖν’. Δεν διακρίνω κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα, καθώς οι δύο εκφράσεις 

μπορούν αναμφίβολα να θεωρηθούν συνώνυμες· θα πρέπει πάντως να αναφερθεί, πως 

και ο Αριστοτέλης τοποθετεί τη δημιουργία διαβολών στον επίλογο (3.14.7 1415a27-

34). Τα παραπάνω, όπως έχουμε δει, σχετίζονται με τη δημιουργία μίσους και ὀργῆς. 

 Ο φθόνος, για αδιευκρίνιστους λόγους, αυτή τη φορά εμφανίζεται ως μία 

δεύτερη εναλλακτική: 

ἂν δὲ μὴ ταῦτα ἐνδέχηται, συνάξομεν, ἐξ ὧν φθόνον τοῖς ἀκούουσι κατὰ τῶν 

ἐναντίων ἐργασόμεθα· τὸ γὰρ φθονεῖν πλησίον τοῦ μισεῖν ἐστι. (36.49 

1445a17-18) 

Στη συνέχεια, όπως έχει προαναφερθεί, ο φθόνος παρουσιάζεται να έχει δύο βασικές 

προϋποθέσεις, με τη δεύτερη να είναι, ο ομιλητής να εμφανίσει τους αντιδίκους ‘καὶ 

πρὸς τοὺς ἀκούοντας ἀλλοτρίως ἔχοντας’ (1445a21). Αυτό λογικά θα προέκυπτε από 

την αιτία του μίσους και της ὀργῆς, δηλαδή το ότι οι αντίδικοι έχουν βλάψει, 

βλάπτουν, ή σκοπεύουν να βλάψουν τους ακροατές (1445a14-16), όμως το ‘ἂν δὲ μὴ 

ταῦτα ἐνδέχηται’ δημιουργεί μία, μάλλον ελάσσονα, ανακολουθία. 

                                                
115 Βλέπε και Konstan 2006, 166-7. 
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 Δεν ξεκαθαρίζεται πλήρως στο κείμενο, αλλά είναι φανερό πως οι συμβουλές 

για ευνοϊκή παρουσίαση και η δημιουργία ἐλέου για τον ομιλητή ανήκουν στα 

πλαίσια της ἀπολογίας, ενώ η δημιουργία μίσους, ὀργῆς και φθόνου για τον αντίδικο 

στα πλαίσια της κατηγορίας. Αυτή η διαφοροποίηση γίνεται περισσότερο εμφανής 

στις φράσεις ‘ὀλιγωρηθέντες ὑπὸ τῶν κρινόντων’ (1445a8) και ‘μὴ τούτων ἡμῖν 

συμβοηθησάντων’ (1445a10) στην πραγμάτευση του ἐλέου, και ‘ἐὰν μὴ νῦν αὐτοὺς οἱ 

κριταὶ κολάσωσιν’ (1445a26) σε αυτήν του φθόνου. Η αποτυχία πλήρους διάκρισης 

των συμβουλών για τα δύο εἴδη, αποτελεί μία ακόμα ένδειξη προχειρότητας, και 

ακόμα περισσότερο, η απροσδόκητη μη τοποθέτησή τους στο τέλος της 

πραγμάτευσης του κάθε αντίστοιχου εἴδους, όπως στην περίπτωση του δημηγορικοῦ.  

 

 Πως θα κρίνουμε την επιλογή των έξι συγκεκριμένων παθῶν από τα 15 που 

παρουσιάζονται στην αριστοτελική Ρητορική; Όπως είδαμε, μόνο τα τέσσερα 

εμφανίζονται στα πλαίσια του δικανικοῦ γένους. Από τους σωζόμενους ρητορικούς 

λόγους, γνωρίζουμε πως ο ἔλεος και η ὀργὴ αποτελούσαν τα βασικά συναισθήματα 

που οι ομιλητές προσπαθούσαν να προκαλέσουν στο ακροατήριο, σε μία ἀπολογία 

και μία κατηγορία αντίστοιχα116. Επιπλέον και το μίσος και ο ηθικά αποδεκτός φθόνος 

εμφανίζονται σε λόγους που υπάγονται στο κατηγορικὸν εἴδος117, ενώ στον Κατὰ 

Μηδείου λόγο του Δημοσθένη αναφέρονται ρητά και τα τέσσερα συναισθήματα μαζι: 

οὐκ ἔστιν οὐδαμόθεν σοι προσήκων ἔλεος οὐδὲ καθ᾽ ἕν, ἀλλὰ τοὐναντίον μῖσος καὶ 

φθόνος καὶ ὀργή· τούτων γὰρ ἄξια ποιεῖς (Δημ. 21.196). Είναι λοιπόν εμφανές πως, 

εφόσον βέβαια εξαιρέσουμε τις προβληματικές συμβουλές για την πρόκληση μη 

ηθικά αποδεκτού ἐλέου και φθόνου, αυτή η τετράδα συναισθημάτων είναι πλήρως 

λειτουργική σε δικανικά πλαίσια. 

Εάν όμως περάσουμε στο δημηγορικὸν γένος, εντύπωση προκαλεί το ότι οι 

αναφορές στην πρόκληση συναισθημάτων στο ακροατήριο αφορούν σε μία και μόνο 

περίπτωση, την προτροπή σε βοήθεια ιδιωτών ή πόλεων, ή την αποτροπή της. Δεν 

γίνεται καμία αναφορά σε άλλα ζητήματα, όπου κάτι τέτοιο θα μπορούσε να παίξει 

σημαντικό ρόλο, όπως για παράδειγμα, η πρόκληση αρνητικών συναισθημάτων για 

τους -παρουσιαζόμενους ως- εχθρούς, σε μία προτροπή σε πόλεμο. Υποπτεύομαι πως 

επελέγη μόνο η συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή παρουσιάζει τις περισσότερες 

ομοιότητες με τους δικανικούς λόγους: οι δικαστές, κατά κάποιον τρόπο, επιλέγουν, 

                                                
116 Konstan 2007, 420-1· Allen 2000, 148-151. 
117 Για τα τρία αρνητικά συναισθήματα σε δικανικούς λόγους, βλέπε Sanders 2012. 
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εάν θα βοηθήσουν τον εναγόμενο ή όχι. Νομίζω λοιπόν, πως η πραγμάτευση των 

συναισθημάτων στο δημηγορικὸν γένος γίνεται και πάλι, σε μεγάλο βαθμό, με όρους 

κατηγορίας και ἀπολογίας.  

 Σε αυτό συνηγορεί και το εξής: Η συμβουλή για τη δημιουργία των 

συναισθημάτων της φιλίας, του χάριν ἔχειν και του ηθικά αποδεκτού ἐλέου, είναι 

απόλυτα λογική στα πλαίσια μίας προτροπής σε βοήθεια· εντούτοις, η συμβουλή για 

πρόκληση στην ἀποτροπήν, των ακριβώς αντιθέτων συναισθημάτων από αυτά της 

προτροπῆς, μοιάζει όχι μόνο απλοϊκή, αλλά επίσης υπερβολική ή ίσως και παράλογη: 

Αυτό που λογικά θα περιμέναμε θα ήταν συμβουλές για τον κατευνασμό του ἐλέου, 

και όχι για τη δημιουργία μίσους, ὀργῆς και φθόνου προς κάποιους ανθρώπους, για 

τους οποίους έχει προκύψει το δίλημμα εάν θα πρέπει να βοηθηθούν ή όχι. 

 Είναι λοιπόν εμφανές πως η πραγμάτευση των συναισθημάτων 

ανταποκρίνεται περισσότερο στο δικανικὸν γένος, κάτι που πιθανώς οφείλεται στη 

μεγαλύτερη εξοικείωση του συγγραφέα με αυτό, ή στη χρήση ενός δικανικού 

εγχειριδίου ως πηγής. 

 

 Το τελευταίο ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί, είναι το γιατί να 

προσθέσει κάποιος εκ των υστέρων αυτές τις συμβουλές για δημιουργία 

συναισθημάτων. Η απάντηση δεν είναι καθόλου δύσκολη: Η αναφορά σε πρόκληση 

συναισθημάτων στον επίλογο των ρητορικών λόγων, φαίνεται πως ήταν το 

προσδοκώμενο από ένα ρητορικό εγχειρίδιο, καθώς κάτι τέτοιο θα συμβάδιζε με την 

ρητορική πρακτική118· αυτή άλλωστε, είναι και μία από τις λειτουργίες του επιλόγου 

κατά τον Αριστοτέλη (Αρ. Ρητ. 3.19.1 1419b10-14). Έτσι, κάποιος μεταγενέστερος 

‘χρήστης’ της Ῥητορικῆς πρὸς Ἀλέξανδρον, φαίνεται πως θεώρησε ότι η παντελής 

έλλειψη κάποιας σχετικής αναφοράς στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο, αποτελεί 

σημαντική παράλειψη, και για αυτό το λόγο προσέθεσε τα σχετικά χωρία. Το ίδιο 

πρόσωπο φαίνεται επίσης να θεώρησε, πως και η ίδια η Ῥητορικὴ πρὸς Ἀλέξανδρον 

δεν διαθέτει έναν αρμόζοντα επίλογο, με αποτέλεσμα την προσθήκη του κεφαλαίου 

38. 

 

 

 

                                                
118 Βλέπε Kennedy 1963, 93-4. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στη Ῥητορικὴν πρὸς Ἀλέξανδρον, το ζήτημα της αξιοπιστίας του ομιλητή δεν 

αντιμετωπίζεται με έναν ενιαίο τρόπο όπως στην αριστοτελική Ρητορική· επιπλέον, 

όπως είδαμε, συσχετίζεται αποκλειστικά με έναν επαγγελματία ρήτορα και όχι με 

κάποιον που θα εμφανισθεί για μία φορά στο δικαστήριο. Οι διάδικοι βέβαια, 

οφείλουν να παρουσιάσουν θετικά τον εαυτό τους, όμως ο σκοπός δεν είναι η 

αξιοπιστία, αλλά η συναισθηματική φόρτιση του ακροατηρίου. Τα παραπάνω 

εμφανώς αποτελούν αδυναμίες του παρόντος εγχειριδίου· εντούτοις ένα θέμα που η 

Ῥητορικὴ πρὸς Ἀλέξανδρον αναδεικνύει, είναι αυτό της ταυτόχρονης θετικής 

παρουσίασης του ομιλητή και της αρνητικής παρουσίασης του αντιπάλου του. Στην 

αριστοτελική Ρητορική το τελευταίο είναι υποβαθμισμένο για τους δικανικούς λόγους 

και ανύπαρκτο για τους συμβουλευτικούς, όμως αυτό δεν ανταποκρίνεται στη 

ρητορική πρακτική. Αντίθετα, η Ῥητορικὴ πρὸς Ἀλέξανδρον, λόγω του καθαρά 

πρακτικού χαρακτήρα της, μας υπενθυμίζει πως στη ρητορική εμφανίζονται, κατά 

κανόνα, δύο αντιμαχόμενες απόψεις, και πως δεν αρκεί να είναι κάποιος πειστικός, 

αλλά πρέπει επιπλέον να δείχνει πως ο αντίπαλός του δεν είναι. 

 Στην Ῥητορικὴν πρὸς Ἀλέξανδρον δεν παρουσιάζεται ένα ενιαίο θεωρητικό 

πλαίσιο όχι μόνο για το ζήτημα αξιοπιστίας, αλλά επίσης και για αυτό της πρόκλησης 

συναισθημάτων στο ακροατήριο. Αυτό, στη μορφή που το εγχειρίδιο έχει σήμερα, 

εξετάζεται μόνο σε σχέση με συγκεκριμένα μέρη του ρητορικού λόγου, και, εφόσον 

δεν λάβουμε υπόψη τις εμφανώς μεταγενέστερες προσθήκες, περιορίζεται στο 

προοίμιο και συνδέεται αποκλειστικά με την παρουσίαση του ομιλητή και του 

αντιπάλου του. Αυτή είναι μία δεύτερη, και ίσως εντονότερη, αδυναμία της 

Ῥητορικῆς πρὸς Ἀλέξανδρον σε σχέση με την αριστοτελική, καθώς υποβαθμίζεται μία 

μορφή πειθούς α οποία, όπως είναι άλλωστε εμφανές και από τους σωζόμενους 

ρητορικούς λόγους, είχε πολύ εκτεταμένη χρήση. 

Εάν εξαιρέσουμε τη μεταγενέστερη πραγμάτευση της πρόκλησης 

συναισθημάτων στο τέλος του λόγου, στα ζητήματα που ερευνήσαμε δεν διακρίναμε 

την ύπαρξη άμεσης επιρροής από την αριστοτελική Ρητορική στην Ῥητορικὴν πρὸς 

Ἀλέξανδρον, ή το αντίστροφο. Όλες οι ομοιότητες που εντοπίσαμε, μπορούν με 
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μεγαλύτερη πειστικότητα να αποδοθούν, είτε σε γενικά αποδεκτές αντιλήψεις, είτε 

στη χρήση κοινών πηγών. 

Τα χωρία που δείξαμε πως αποτελούν μεταγενέστερες προσθήκες, είναι 

κατώτερα σε σύλληψη από το υπόλοιπο του εγχειριδίου και επιπλέον 

χαρακτηρίζονται από εμφανή προχειρότητα. Η ακριβής χρονολόγηση αυτών των 

τμημάτων του έργου υπερβαίνει τους στόχους της παρούσας εργασίας· εντούτοις, 

νομίζω πως θα πρέπει να θεωρηθούν αρκετά μεταγενέστερα, καθώς η ενσωμάτωση 

φράσεων κλασικών συγγραφέων παραπέμπει μάλλον σε πρακτικές της ύστερης 

αρχαιότητας, μίας περιόδου κατά την οποία άλλωστε, η ρητορική εκπαίδευση, και 

κατ’ επέκτασιν η χρήση εγχειριδίων, ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη. Επιπλέον, κάποια 

προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στα χωρία για την πρόκληση συναισθημάτων, θα 

μπορούσαν ίσως να αποδοθούν σε επιρροές από τη χριστιανική ηθική: Ο συγγραφέας, 

κατά τα φαινόμενα, προτείνει στον εναγόμενο να ζητήσει τον ἔλεον των δικαστών, 

ενώ έχει αποδεχθεί την ενοχή του (36.48 1445a6-10), και ακόμη περισσότερο -

εφόσον βέβαια δεχθούμε πως το κείμενο δεν έχει αλλοιωθεί- τον καλεί ξεκάθαρα να 

δηλώσει πως κάνει ή θα κάνει καλό στους αντιδίκους, οι οποίοι τον αδικούν (36.47 

1444b38-40). Αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω στο μέλλον, και 

επίσης να αναζητηθούν τυχόν επιπλέον προβλήματα στη συνοχή του εγχειριδίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Περιπτώσεις που εξετάζονται σχετικά με την απόσπαση της εύνοιας του ακροατηρίου 

στο προοίμιο: 

 

γένος δημηγορικόν 

το ακροατήριο διάκειται: Α. θετικά (29.7) 

        Β. ούτε θετικά ούτε αρνητικά (29.8-9) 

        Γ. αρνητικά 

Γ. ‘διαβολές’119 που οφείλονται: α. στον ομιλητή: 1. από το παρελθόν (29.11-16) 

              2. από το παρόν120 (29.17-22) 

        β. στην υπόθεση (29.23-24) 

        γ. στον λόγο (29.25-26) 

Γα1. ο ομιλητής έχει κατηγορηθεί για δημόσια ή ιδιωτική υπόθεση και: 

 -έχει προηγηθεί καταδικαστική απόφαση 

-επίκειται δίκη 

-δεν έχει υπάρξει νομική προσφυγή 

Γα2. το ακροατήριο αναμένεται να είναι αρνητικά προκατειλημμένο απέναντι στον 

ομιλητή, γιατί: 

 -είναι πολύ νέος ή πολύ γέρος 

 -λαμβάνει τον λόγο πολύ συχνά, ή δεν έχει ξαναμιλήσει 

 

γένος δικανικόν 

το ακροατήριο διάκειται: Α. θετικά121 

      Β. ούτε θετικά ούτε αρνητικά (36.5-6) 

      Γ. αρνητικά 

                                                
119 Ως διαβολές, με την κυριολεκτική σημασία της λέξης, θα ονομάζαμε μόνο την περίπτωση Γα1· εδώ 
άλλωστε θα κατατάσσονταν και όλες οι περιπτώσεις που εξετάζει ο Αριστοτέλης στο αντίστοιχο 
κεφάλαιο της Ρητορικής (3.15). Τα υπόλοιπα θα πρέπει μάλλον να χαρακτηριστούν ως προκαταλήψεις 
του ακροατηρίου. 
120 Στο κείμενο αρχικά αναφέρεται πως και τα β. και γ. υπόκεινται στη διάκριση παρελθόν-παρόν 
(29.10 1436b40-37a1), όμως στη συνέχεια -και όπως θα ήταν λογικά αναμενόμενο- οι ‘διαβολές’ από 
το παρελθόν αναλύονται μόνο για το α. (26.11-16). 
121 Το κείμενο του 36.3-4 είναι προβληματικό, όμως είναι εμφανές πως για το δικανικὸν γένος 
ακολουθούνται οι ίδιες κατηγοριοποιήσεις Α Β Γ με το δημηγορικόν· βλέπε και Chiron 2002, 190-1 
σημ.633. 
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Γ. ‘διαβολές’ που οφείλονται: α. στον ομιλητή: 1. από το παρελθόν 

           2. από το παρόν (36.7-14) 

    β. στην υπόθεση (36.15) 

    γ. στον λόγο  

Γα1: ίδια κατηγοριοποίηση με το αντίστοιχό του στο δημηγορικόν122 

Γα2. το ακροατήριο αναμένεται να είναι αρνητικά προκατειλημμένο απέναντι στον 

ομιλητή, γιατί: 

 -είναι πολύ νέος, ή είναι συνήγορος (ἀπρεπής)123 

 -αυτά για τα οποία ενάγει τον αντίδικο δεν φαίνονται λογικά με βάση τις ήδη 

υπάρχουσες αντιλήψεις του ακροατηρίου σχετικά με τους δύο  

(ὑπεναντίος τοῖς ἐγκλήμασι) 

- αυτά για τα οποία ενάγεται από τον αντίδικο φαίνονται λογικά με βάση τις  

ήδη υπάρχουσες αντιλήψεις του ακροατηρίου σχετικά με τους δύο 

(ὁμολογούμενος τῇ κατηγορίᾳ)124 

 

Το παραπάνω σύστημα είναι εμφανώς σχεδιασμένο για το δημηγορικὸν γένος, ενώ 

έχει στη συνέχεια χρησιμοποιηθεί και στο δικανικόν, και αυτός είναι ο προφανής 

λόγος των κειμενικών προβλημάτων στο τελευταίο. Εξαίρεση αποτελούν οι 

κατηγορίες του Γα2 (‘παροντικές διαβολές’ με βάση το πρόσωπο του ομιλητή) και Γβ 

(‘διαβολές’ λόγω της υπόθεσης), οι οποίες είναι διαφορετικές για τα δύο γένη. 

 

 

 

 

 
                                                
122 Παρά το κειμενικό πρόβλημα, φαίνεται πως αυτό που εννοείται στο 36.7 1442a22-3 είναι πως οι 
κατηγορίες Γα1 και Γβ είναι όμοιες με του δημηγορικοῦ γένους (Βλέπε Fuhrmann 2000, 81· Chiron 
2002, 97 σημ.640). Σε κάθε περίπτωση, για το Γα1, η ίδια κατηγοριοποίηση με το δημηγορικὸν μάλλον 
θα είχε νόημα, μόνο αν ο ομιλητής είναι δημόσιο πρόσωπο. 
123 Στο 36.8 1442a27-8 διαβάζουμε το εξής: ἀπρεπὴς μὲν οὖν γένοιτ’ ἄν, ἐὰν ἀγωνίζηται νεώτερος ἢ 
πρεσβύτερος ὑπὲρ ἄλλου· στη συνέχεια όμως (36.12-13), αναλύονται οι δύο περιπτώσεις που αναφέρω. 
Αν αποδώσουμε το χωρίο που παρέθεσα ως: ‘εάν εμφανίζεται στο δικαστήριο παρότι πολύ νέος (χωρίς 
συνήγορον δηλαδή), ή αν και μεγαλύτερος σε ηλικία μιλά εκ μέρους κάποιου άλλου’, τότε δεν 
χρειάζεται να θεωρήσουμε πως υπάρχει κάποιο κειμενικό πρόβλημα (ακολουθώ τη μετάφραση του 
Chiron 2002).  
124 Οι περιπτώσεις ‘ὑπεναντίος’ και ‘ὁμολογούμενος’ εμφανώς έχουν νόημα μόνο στα πλαίσια μίας 
κατηγορίας και μίας ἀπολογίας αντίστοιχα. Ένα κοινό στοιχείο και για τις δύο περιπτώσεις, είναι πως ο 
αντίδικος αναμένεται να καταφύγει στη χρήση των εἰκότων, αν και αυτό δεν αναφέρεται ξεκάθαρα στο 
κείμενο. Η αντιμετώπιση και των δύο παρουσιάζεται κοινή: ο ομιλητής καλείται να πει πως οι δικαστές 
δεν θα πρέπει να τον κρίνουν εκ των προτέρων βασιζόμενοι σε εικασίες ή υποψίες (36.14). 
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