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Ρητορική Αριστοτέλους [λίγα λόγια] 

  

Ορισμός: Η ρητορική τέχνη αφορά την ανακάλυψη σε κάθε 

περίπτωση των διαθέσιμων τρόπων που θα οδηγήσουν 

στην πειθώ. 

  

Ουσία της ρητορικής: το επιχείρημα (όλα τα υπόλοιπα είναι 

υποβοηθητικά). 

  

Είδη επιχειρημάτων: 

1. εξωτερικά (άτεχνα) – (μάρτυρες, αποδεικτικά στοιχεία, 

νόμοι). Δεν αποτελούν μέρος της ρητορικής. Είναι 

πειστικά από μόνα τους. 

2. εσωτερικά (έντεχνα) – αυτά που πρέπει να ανακαλυφτούν, 

να τα βρει ο ρήτορας, εκθέτοντας ένα ορισμένο 

σκεπτικό [ή περισσότερα]. 



 Είδη εσωτερικών επιχειρημάτων: 

 

1. Ήθος        αφορά τον χαρακτήρα του ρήτορα. 

2. Πάθος      αφορά τα συναισθήματα του ακροατή. 

3. Λόγος       αφορά το πόσο βάσιμα είναι τα επιχειρήματα  

του ρήτορα. 

 

Ο Αριστοτέλης είναι για άλλη μια φορά περιγραφικός, 

παραθέτει ποιά πράγματα επηρεάζουν και συντελούν στην 

πειθώ και όχι ποια πράγματα πρέπει να επηρεάζουν. 

 

[Όπως είπαμε σε προηγούμενη συνάντηση το ουσιώδες είναι 

πάντα ο λόγος, όταν στόχος είναι η εύρεση της αλήθειας, π.χ. 

2+2 κάνει 4 ανεξάρτητα από το ποιός το λέει και ανεξάρτητα 

από την συναισθηματική κατάσταση του ακροατή] 



  

 

 

  

Είδος λόγου Χρόνος Στόχοι Μέσα 

Δικανικός παρελθόν δικαιοσύνη/ 

αδικία 

κατηγορία/ 

υπεράσπιση 

Επιδεικτικός παρόν τιμή/ 

ατίμωση 

έπαινος/ 

ψόγος 

Προτρεπτικός μέλλον προτροπή/ 

αποτροπή 

ενθάρρυνση/ 

καταστολή 
 

 

 



 

 

• Η ρητορική τέχνη αφορά το κομμάτι της δράσης αφού 

καταλήξει κανείς στον στόχο, τί είναι το επιθυμητό σε κάθε 

περίσταση, και πρέπει να πείσει άλλους ως προς αυτό. 
 

• Η ρητορική είναι αντίστροφη της διαλεκτικής. Στην διαλεκτική 

τίθενται τα πράγματα προς εξέταση και δεν έχουν καταλήξει 

ακόμη οι συνομιλητές σε γενικότερη συναίνεση. 

 

• Ωστόσο και η διαλεκτική έχει μέρος από τη ρητορική 

[συμπεριλαμβάνει και ρητορική] και η ρητορική προϋποθέτει 

την διαλεκτική από πολλές αποψεις. 

 



ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ (1.1) 

 ἡ ῥητορική ἐστιν ἀντίστροφος τῇ διαλεκτικῇ: ἀμφότεραι 

γὰρ περὶ τοιούτων τινῶν εἰσιν ἃ κοινὰ τρόπον τινὰἁπάντων 

ἐστὶ γνωρίζειν καὶ οὐδεμιᾶς ἐπιστήμης ἀφωρισμένης: «Η 

ρητορική είναι αντίστροφη της διαλεκτικής. Και οι δύο έχουν να 

κάνουν με πράγματα στα οποία μετέχουν όλοι οι άνθρωποι 

κατά κάποιον τρόπο και δεν περιορίζονται σε κάποια 

συγκεκριμένη επιστήμη. 

διὸ καὶ πάντες τρόπον τινὰ μετέχουσιν 

ἀμφοῖν: πάντες γὰρ μέχρι τινὸς καὶ ἐξετάζειν καὶ ὑπέχειν λό

γον καὶ  ἀπολογεῖσθαι καὶ κατηγορεῖν ἐγχειροῦσιν . «γι αυτό 

και όλοι κατά κάποιο τρόπο μετέχουν και στις δύο. Γιατί όλοι οι 

άνθρωποι μέχρι ενός σημείου προσπαθούν και να αντικρούσουν 

και να υποστηρίξουν ένα επιχείρημα, και για να υπερασπιστουν 

τον εαυτό τους, και για να κατηγορήσουν τους άλλους.» 



[2] τῶν μὲν οὖν πολλῶν οἱ μὲν 

εἰκῇ ταῦτα δρῶσιν, οἱ δὲ διὰ συνήθειαν ἀπὸ ἕξεως: ἐπεὶ δ᾽ 

ἀμφοτέρως ἐνδέχεται, δῆλον ὅτι εἴη ἂν αὐτὰ καὶ ὁδῷ ποιεῖν: 

«η πλειονότητα των ανθρώπων το κάνουν αυτό είτε τυχαία, είτε 

από συνήθεια λόγω εμπειρίας. Εφόσον όμως και οι δύο αυτοί 

τρόποι είναι ενδεχόμενοι, είναι φανερό ότι αυτό [η ρητορική 

τέχνη] μπορεί να αναχθεί και σε σύστημα.» 

 

 

 

 

 



δι᾽ ὃ γὰρ ἐπιτυγχάνουσιν οἵ τε διὰ συνήθειαν καὶ οἱ ἀπὸ  

τοῦ αὐτομάτου τὴν αἰτίαν θεωρεῖν ἐνδέχεται, τὸ δὲ 

τοιοῦτον ἤδη πάντες ἂν ὁμολογήσαιεν τέχνης ἔργον εἶναι. 

«γιατί μπορεί κανείς να εξετάσει την αιτία για την οποία 

πετυχαίνουν κάποιοι, είτε λόγω συνήθειας/εξάσκησης, είτε 

λόγω τύχης/ασυναίσθητα. Άρα το αποτέλεσμα αυτό θα 

μπορούσε να θεωρηθεί από όλους ότι είναι το αντικείμενο/έργο 

ορισμένης τέχνης/τεχνικής.» 

 

(Αριστοτέλης, Ρητορική 1.1, μετάφραση βασισμένη στον J. H. Freese. 

Aristotle. τ. 22. Cambridge-London. Harvard University Press; William 

Heinemann 1926) 
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• Στο δεύτερο βιβλίο της Ρητορικής ο Αριστοτέλης 

επικεντρώνεται στο ήθος και το πάθος, καθώς και τα δύο 

επηρεάζουν την κρίση των ακροατών και στόχος της 

ρητορικής τέχνης, είναι η πειθώ (σε αντίθεση με την 

φιλοσοφία που στοχεύει στην αλήθεια). 

• Ο Αριστοτέλης παρατηρεί ότι τα συναισθήματα κάνουν τους 

ανθρώπους να αλλάζουν γνώμη και γενικά επηρεάζουν την 

κρίση τους. Τα συναισθήματα έχουν συγκεκριμένα αίτια και 

επιδράσεις. Ο Αριστοτέλης επισημαίνει πως ο ρήτορας το 

χρησιμοποιεί αυτό και δίνει έτσι εναύσματα [να εξεγείρει τον 

φόβο, να προκαλέσει τον θυμό, να κατευνάσει κτλ.].  

• Παράλληλα ο ρήτορας πρέπει κατά τον Αριστοτέλης να 

επιδεικνύει και ήθος, που περιλαμβάνει την φρόνηση, την 

αρετή και την εύνοια [καλή θέληση]. 



ΤΑ ΠΑΘΗ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΑΤΗ 

 

• Ο Αριστοτέλης οργανώνει την εξέταση των συναισθημάτων 

σε αντιθετικά ζεύγη, όπως τον θυμό και την καταπράϋνση, 

την φιλικότητα και την επιθετικότητα.  
 

• Για την κάθε περίπτωση εξετάζει την εσωτερική κατάσταση 

του ατόμου, τα αίτια και τα πρόσωπα στα οποία 

κατευθύνονται τα συναισθήματα αυτά.  
 

• Η σημασία της εξέτασης αυτής βρίσκεται στην θέση του 

Αριστοτέλη ότι τα συναισθήματα έχουν λογικό υπόβαθρο 

και πραγματικές αιτίες, έχουν δηλαδή ερμηνεία. 

 

 



ΤΑ ΠΑΘΗ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΑΤΗ 
 

• Τα πάθη γενικώς δεν τα επιθυμούσε κανένα από τα 

φιλοσοφικά ρεύματα, μεταξύ άλλων γιατί παρεμβάλλονται 

στην λογική διαδικασία και εμποδίζουν την λογική 

επεξεργασία των πραγμάτων. 
 

• Τα πάθη μπορεί να αποπροσανατολίσουν, να 

δημιουργήσουν αντιπαλότητα, να στρέψουν την προσοχή σε 

πράγματα που δεν σχετίζονται με βαθύτερα αίτια 

καταστάσεων, είναι δευτερεύοντα ή αφορούν πράγματα που 

είναι απλά συμπτώματα μιας δύσκολης κατάστασης. 
 

• Όπως όταν έχει κανείς μία σωματική ασθένεια, π.χ. 

φλεγμονή, μπορεί να ανεβάσει πυρετό. Ο πυρετός όμως 

είναι σύμπτωμα και όχι αίτιο της κατάστασης. 



 

• Γι αυτό άλλωστε τα πάθη αξιοποιούνται από την ρητορική 

και γενικά οτιδήποτε επιχειρεί την χειραγώγηση με τρόπο 

που δεν βασίζεται στην λογική εξέταση. 
 

• Η χειραγώγηση αυτή πολλές φορές μπορεί να είναι και 

τυχαία, να μην είναι δηλαδή κατευθυνόμενη. 
 

• Θυμόμαστε ότι κατά τους Στωικούς πάθη ήταν η άλογη 

κίνηση της ψυχής ενάντια στη φύση. 
 

• Έλλειψη παθών δεν σημαίνει αδράνεια και απάθεια με την 

σημερινή έννοια, η οποία επικρίνεται και στους Στωικούς. 

Απεναντίας η λογική και ισορροπημένη εξέταση των 

πραγμάτων και των δυνατοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε 

επιτυχή δράση. 



ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΣΤΩΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑΣ 

[117] Φασὶ δὲ καὶ ἀπαθῆ εἶναι τὸν σοφόν, διὰ τὸ 

ἀνέμπτωτον εἶναι: εἶναι δὲ καὶ ἄλλον ἀπαθῆ τὸν φαῦλον,ἐν 

 ἴσῳ λεγόμενον τῷ σκληρῷ καὶ ἀτέγκτῳ. «Λένε επίσης [οι 

Στωικοί] ότι ο σοφός είναι και απαθής, επειδή δεν είναι 

επιρρεπής [στα πάθη]. Υπάρχει και άλλος απαθής, οποίος 

συγκαταλέγεται στους φαύλους, που λένε ότι ταυτίζεται με τον 

σκληρό και αναίσθητο.» (Διογένης Λαέρτιος 7.117) 

ἄτυφόν τ᾽ εἶναι τὸν σοφόν: ἴσως γὰρ ἔχειν πρός τε τὸ 

ἔνδοξον καὶ τὸ ἄδοξον. «ο σοφός δεν είναι ματαιόδοξος, γιατί 

τον επηρεάζει το ίδιο η καλή και η κακή φήμη.» 

εἶναι δὲ καὶ ἄλλον ἄτυφον, κατὰτὸν εἰκαῖον τεταγμένον, ὅς  

ἐστι φαῦλος. «επίσης μη ματαιόδοξος είναι και αυτός που απλά 

δεν έχει στόχο, ο οποίος συγκαταλέγεται στους φαύλους.» 



ΤΑ ΠΑΘΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΩΙΚΟΥΣ [μικρή επανάληψη] 

 

• Είναι τέσσερις οι μεγάλες οικογένειες παθών, με πολλές 

υποκατηγορίες. 
 
1 

Περὶ παθῶν καὶ Ζήνων ἐν τῷ Περὶ παθῶν, εἶναι 

γένη τέτταρα, λύπην, φόβον,  ἐπιθυμίαν, ἡδονήν. 

 

ΛΥΠΗ 

Καὶ τὴν μὲν λύπην εἶναι συστολὴν ἄλογον: […] 

 

 



ΦΟΒΟΣ 

Ὁ δὲ φόβος ἐστὶ προσδοκία κακοῦ.  
 

εἰς δὲ τὸν φόβον ἀνάγεται καὶ ταῦτα, δεῖμα, ὄκνος, αἰσχύνη,  

ἔκπληξις, θόρυβος, ἀγωνία.  
 

δεῖμα μὲν οὖν ἐστι φόβος δέος ἐμποιῶν, 
 

αἰσχύνη δὲ φόβος ἀδοξίας «φόβος κακής 

φήμης/ντροπιάσματος» 
 

ὄκνος δὲ φόβος μελλούσης ἐνεργείας «φόβος ότι μπορεί να 

χρειαστεί να κάνουμε κάτι» 
 

ἔκπληξις δὲ φόβος ἐκ φαντασίας ἀσυνήθους πράγματος [...] 

ἀγωνία δὲ φόβος ἀδήλου πράγματος. «φόβος για κάτι που δεν 

έχει ακόμη ανακύψει/φανεί» […] 



ΕΠΙΘΥΜΙΑ 

Ἡ δ᾽ ἐπιθυμία ἐστὶν ἄλογος ὄρεξις […] 

μῖσος δ᾽ ἐστὶν ἐπιθυμία τις τοῦ κακῶςεἶναί τινι μετὰ  

προκοπῆς τινος καὶ  παρατάσεως  «μίσος είναι η επιθυμία να 

είναι ο άλλος σε κακή κατάσταση, [επιθυμία] που παρουσιάζει 

κάποια αύξηση και έχει διάρκεια.»[…] 
 

 ὀργὴ δ᾽ ἐπιθυμία τιμωρίας τοῦ 

δοκοῦντος ἠδικηκέναι οὐ προσηκόντως: «οργή είναι η 

επιθυμία να τιμωρηθεί αυτός που θεωρούμε ότι μας προξένησε 

κακό άδικα/αναίτια» […] 
 

 [114] μῆνις δέ ἐστιν ὀργή τις πεπαλαιωμένη καὶ ἐπίκοτος,  

ἐπιτηρητικὴ «μήνις είναι οργή πεπαλαιωμένη και μοχθηρή, 

που καραδοκεί/περιμένει ευκαιρία». […] 



ΗΔΟΝΗ 

Ἡδονὴ δέ ἐστιν ἄλογος ἔπαρσις ἐφ᾽ αἱρετῷ δοκοῦντι 

ὑπάρχειν «ηδονή είναι η άλογη έξαρση από την απόκτηση 

κάποιου πράγματος που φαίνεται επιθυμητό/άξιο απόκτησης» 

[...] 

π.χ.  

ἐπιχαιρεκακία δὲ ἡδονὴ ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις κακοῖς: «χαρά από τις 

συμφορές των άλλων». 

 

 

 

 



ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΥΛΟΓΑ ΠΟΥ ΤΑ 

ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΕΥΠΑΘΕΙΕΣ 
 

καὶ τὴν μὲν χαρὰν ἐναντίαν [φασὶν] εἶναι τῇ ἡδονῇ, οὖσαν  

εὔλογον ἔπαρσιν: «και η χαρά είναι αντίστοιχη της ηδονής, 

καθώς είναι εύλογη έξαρση» 

 

τὴν δ᾽ εὐλάβειαν τῷ φόβῳ οὖσαν εὔλογον ἔκκλισιν. «και η 

ευλάβεια είναι [ευπάθεια] αντίστοιχη του φόβου, καθώς είναι 

εύλογη αποφυγή [αποφυγή για καλές και λογικές αιτίες]» 

 

φοβηθήσεσθαι μὲν γὰρ τὸν σοφὸν οὐδαμῶς,  

εὐλαβηθήσεσθαι  δέ. «γιατί ο σοφός σε καμία περίπτωση δεν 

θα φοβηθεί, θα προφυλαχτεί όμως» 

 



τῇ δ᾽ ἐπιθυμίᾳ ἐναντίαν φασὶν εἶναι τὴν βούλησιν, οὖσαν  

εὔλογον ὄρεξιν. «αντίστοιχη της επιθυμίας είναι η βούληση, 

διότι είναι εύλογη τάση/διάθεση [προς ή για κάτι].»  

(Διογ. Λαέρτιος 7.114-116) 

 

Μετάφραση βασισμένη στον R. D. Hicks. 1972. Lives of Eminent 

Philosophers. Diogenes Laertius. Cambridge. Harvard University Press.  
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ΠΑΘΗ  

[άλογη κίνηση της ψυχής] 

ΕΥΠΑΘΕΙΕΣ  

[εύλογη κίνηση της ψυχής] 

ηδονή χαρά 

φόβος ευλάβεια 

επιθυμία βούληση 



 

 

• Είδαμε λοιπόν πως η οργή είναι είδος επιθυμίας. 

 

• Αναφέρεται σ’αυτήν ο Αριστοτέλης στη Ρητορική, όπως 

είπαμε προηγουμένως, γιατί είναι ένα από τα πάθη με τα 

οποία ο ρήτορας μπορεί να επηρεάσει τους ακροατές. 

 

• Δίνει λοιπόν λεπτομερώς κάποιες περιπτώσεις και αναλύει 

την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου σε βάθος. 

 

 

 



ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ 

ἔστω δὴ ὀργὴ ὄρεξις μετὰ λύπης τιμωρίας φαινομένης  

διὰ φαινομένην ὀλιγωρίαν εἰς αὐτὸν ἤ τι τῶν αὐτοῦ, τοῦ 

ὀλιγωρεῖν μὴ προσήκοντος. «Έστω λοιπόν ότι οργή είναι η 

συνοδευόμενη από λύπη σφοδρή επιθυμία τιμωρίας για 

περιφρόνηση σε βάρος ορισμένου ατόμου ή των δικών του, όταν 

η πράξη αυτή είναι ανάρμοστη.» 

 

[2] εἰ δὴ τοῦτ᾽ ἐστὶν ἡ ὀργή, ἀνάγκη τὸν ὀργιζόμενον 

 ὀργίζεσθαι ἀεὶ τῶν καθ᾽ ἕκαστόν τινι,  

οἷον Κλέωνι ἀλλ᾽ οὐκ ἀνθρώπῳ, [...] «αν αυτό είναι οργή, 

σημαίνει ότι αυτός που οργίζεται  πρέπει αναγκαστικά να 

οργίζεται με συγκεκριμένο άτομο και όχι γενικά κατά του 

ανθρώπου.» 



Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΣΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑ... 

 

τρία ἐστὶν εἴδη ὀλιγωρίας,  

καταφρόνησίς τε καὶ ἐπηρεασμὸς καὶ ὕβρις: [4] [...] 

καὶ ὁ ἐπηρεάζων φαίνεται ὀλιγωρεῖν. ἔστιγὰρ ὁ ἐπηρεασμὸς 

ἐμποδισμὸς ταῖς βουλήσεσιν μὴ ἵνα τι αὑτῷ ἀλλ᾽ ἵνα μὴ 

ἐκείνῳ. 

 

«τρία είναι τα είδη της περιφρόνησης: η απαξίωση, ο 

κατατρεγμός και η προσβολή [...] και αυτός που κατατρέχει 

επίσης φαίνεται να περιφρονεί, διότι ο κατατρεγμός είναι 

παρεμβολή εμποδίων στην πραγματοποίηση επιθυμιών άλλου 

όχι για να ωφεληθεί ο ίδιος [που εμποδίζει], αλλά για να μην 

ωφεληθεί ο άλλος» 



ἐπεὶ οὖν οὐχ ἵνα αὑτῷ τι,ὀλιγωρεῖ:  

δῆλον γὰρ ὅτι οὔτε βλάψειν ὑπολαμβάνει, ἐφοβεῖτο γὰρ ἂν 

καὶ οὐκ ὠλιγώρει, οὔτ᾽ ὠφελῆσαι ἂν οὐδὲν ἄξιον λόγου, 

ἐφρόντιζε γὰρ ἂν ὥστε φίλος εἶναι:  

 

«αφού λοιπόν δεν το κάνει για να ωφεληθεί ο ίδιος, περιφρονεί, 

διότι είναι φανερό πως δεν του περνάει από το μυαλό ότι μπορεί 

και να τον βλάψει, διαφορετικά θα φοβόταν και δεν θα 

περιφρονούσε, ούτε ότι μπορεί να τον ωφελήσει σε τίποτε άξιο 

λόγου, διαφορετικά θα φρόντιζε να είναι φίλος του.» 

 

[όταν δεν θεωρεί κανείς τον άλλον ούτε άξιο φόβου ούτε ικανό 

να χρησιμεύσει σε κάτι] 



[5] καὶ ὁ ὑβρίζων δὲ ὀλιγωρεῖ: ἔστι γὰρ ὕβρις τὸ πράττειν  

καὶ λέγειν ἐφ᾽ οἷς αἰσχύνη ἔστι τῷ πάσχοντι, μὴ  

ἵνα τι γίγνηται αὑτῷ ἄλλο ἢ ὅ τι ἐγένετο, ἀλλ᾽ ὅπως ἡσθῇ: 

 

«και αυτός που προσβάλλει περιφρονεί, διότι προσβολή είναι το 

να κάνει κανείς και να λέει πράγματα, για τα οποία αισθάνεται 

ντροπή αυτός που τα υφίσταται, όχι για να προκύψει υπέρ 

αυτού [που τα λέει] κάτι παραπάνω απ’ ό,τι έγινε, αλλά για να 

νιώσει [αυτός που τα λέει] ευχαρίστηση.» 

 

 



[6]αἴτιον δὲ τῆς ἡδονῆς τοῖς ὑβρίζουσιν, ὅτι οἴονται κακῶς 

δρῶντες αὐτοὶ ὑπερέχειν μᾶλλον （（（（διὸ οἱ νέοι καὶ οἱπλούσιοι

ὑβρισταί: ὑπερέχειν γὰρ οἴονται ὑβρίζοντες）））） 

 

«ο λόγος για τον οποίο αισθάνονται ευχαρίστηση αυτοί που 

προσβάλλουν, είναι επειδή πιστεύουν ότι με το να 

κακομεταχειρίζονται τους άλλους ανυψώνονται οι ίδιοι 

περισσότερο (γι αυτό και οι νέοι και οι πλούσιοι είναι αυθάδεις, 

διότι νομίζουν ότι με το να προσβάλλουν τους άλλους 

υπερέχουν).» 

 

 



ὕβρεως δὲ ἀτιμία, ὁ δ᾽ ἀτιμάζων ὀλιγωρεῖ: τὸ γὰρ μηδενὸς  

ἄξιον οὐδεμίαν ἔχει   τιμήν, οὔτε ἀγαθοῦ οὔτε κακοῦ:  

«είδος προσβολής είναι και το μην τιμάται κάποιος και αυτούς 

που δεν τιμά κανείς τους περιφρονεί, διότι αυτό που δεν αξίζει 

τίποτε δεν το εκτιμά κανείς ούτε ως καλό ούτε ως κακό.» 

 

διὸ λέγει ὀργιζόμενος ὁἈχιλλεὺς “ἠτίμησεν: ἑλὼν γὰρ ἔχει  

γέρας αὐτὸς” Ιλιάδα Α 356  

καὶ “ὡς εἴ τιν᾽ ἀτίμητον μετανάστην” Ιλιάδα Θ.648 

«Γι αυτό ο Αχιλλέας λέει οργισμένος ‘Με ατίμασε γιατί 

αρπάζοντας το δικό μου έχει δώρο τιμητικό αυτός’ 

Και ακόμη [με μεταχειρίζεται] ‘σαν κανένα περιφρονημένο 

ξένο’.» 

  



 

• Είναι συνεπώς αιτία της οργής η παρακώλυση επιθυμίας, για 

διάφορους λόγους. 

 

• Είδαμε πως αντίστοιχη ευπάθεια της επιθυμίας είναι για 

τους Στωικούς η βούληση. 

 

• Η διαφορά του άλογου [πάθος] με το εύλογο [ευπάθεια] δεν 

είναι πως και το πρώτο δεν έχει ερμηνεία, αλλά είναι πως το 

δεύτερο είναι αποτέλεσμα λογικής επεξεργασίας των 

πραγμάτων και των καταστάσεων. 

 

 



 [116]  

τῇ δ᾽ ἐπιθυμίᾳ ἐναντίαν φασὶν εἶναι τὴν βούλησιν, οὖσαν  

εὔλογον ὄρεξιν.καθάπερ οὖν ὑπὸ τὰ πρῶτα πάθη πίπτει τινά,

 τὸν αὐτὸντρόπον καὶ ὑπὸ τὰς πρώτας εὐπαθείας: καὶ ὑπὸ  

μὲν τὴν βούλησιν εὔνοιαν, εὐμένειαν, ἀσπασμόν, ἀγάπησιν 
  

«αντίστοιχη της επιθυμίας λένε [οι Στωικοί] είναι η βούληση, η 

οποία είναι εκλογικευμένη τάση. Και όπως από τα πρώτα πάθη 

προκύπτουν υποκατηγορίες, με τον ίδιο τρόπο και από της 

πρωταρχικές ευπάθειες [προκύπτουν άλλες]. Από την βούληση 

προκύπτει η εύνοια, η ευμένεια, ο σεβασμός, η αγάπη.» 
 

Μετάφραση βασισμένη στον Η. Π. Νικολούδη 1992. Αριστοτέλης, 

Άπαντα. τ. 29. Αθήνα: Κάκτος.  
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