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 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] 



 

• 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) 

� 

 



• 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 Αριστοτέλη 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. 
 

• Γι αυτό άλλωστε τα πάθη αξιοποιούνται από την ρητορική 

και γενικά οτιδήποτε επιχειρεί την χειραγώγηση με τρόπο 

που δεν βασίζεται στην λογική εξέταση. 



 

 

 

 

ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΠΡΑΥΝΣΗ 

 

 

 

 

 

 



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.» 



 

[13] καὶ τοῖς κακῶς λέγουσι καὶ καταφρονοῦσι περὶ ὧν αὐτοὶ 

μάλιστα σπουδάζουσιν, οἷον οἱ ἐπὶ φιλοσοφίᾳ 

φιλοτιμούμενοι  ἐάν τις εἰς τὴν φιλοσοφίαν, οἱ δ᾽ ἐπὶ τῇ ἰδέᾳ  

ἐάν τις εἰς τὴν ἰδέαν, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων: (1379α) 

 

«[οργίζονται επίσης] εναντίον εκείνων που κατακρίνουν και 

καταφρονούν εκείνα στα οποία αποδίδουν οι ίδιοι την πιο 

μεγάλη σημασία, όπως για παράδειγμα, αυτοί που 

υπερηφανεύονται για την φιλοσοφία, αν τους θίξει κανείς την 

φιλοσοφία και για την ομορφιά τους, αν τους θίξει κανείς την 

ομορφιά τους και ούτω καθεξής» 

 

 



οἷς μὲν οὖν ὀργίζονται καὶ ὡς ἔχοντες καὶ διὰ ποῖα, ἅμα 

εἴρηται: δῆλον δ᾽ ὅτι δέοι ἂν κατασκευάζειν τῷ λόγῳ 

τοιούτους οἷοι ὄντες ὀργίλως ἔχουσιν, καὶ τοὺς ἐναντίους 

τούτοις ἐνόχους ὄντας ἐφ᾽ οἷς ὀργίζονται, καὶ τοιούτους 

οἵοις ὀργίζονται. (Ρητορική 1380α) 

 

«εναντίον ποιων λοιπόν οργίζονται, υπό το κράτος ποιας 

ψυχικής καταστάσεως και για ποιούς λόγους, μιλήσαμε για όλα 

αυτά πιο πάνω. Είναι προφανές εξάλλου ότι ο ομιλητής θα 

πρέπει με τον λόγο του να προδιαθέτει τους ακροατές να 

κυριευθούν από οργή και να παρουσιάζει τους αντιπάλους του 

ως ένοχους για πράξεις που προξενούν οργή και ως ανθρώπους 

ενός είδους εναντίον των οποίων δικαίως οργίζεται ο κόσμος» 



ἐπεὶ δὲ τὸ ὀργίζεσθαι ἐναντίον τῷ πραΰνεσθαι καὶ ὀργὴ 

πραότητι, ληπτέον πῶς ἔχοντες πρᾶοί εἰσι καὶ πρὸς τίνας 

πράως ἔχουσι καὶ διὰ τίνων πραΰνονται. [2] ἔστω δὴ 

πράϋνσις κατάστασις καὶ ἠρέμησις ὀργῆς.  

 

«επειδή τώρα αντίθετο του να οργίζεται κανείς είναι το να είναι 

πράος και αντίθετο της οργής είναι η πραότητα, πρέπει να 

εξετάσουμε υπό το κράτος ποιας ψυχικής καταστάσεως είναι οι 

άνθρωποι πράοι, προς ποιούς φέρονται με πραότητα και με τί 

πραΰνονται. Έστω λοιπόν ότι καταπράυνση είναι κατευνασμός 

και καθησύχαση της οργής.» 

 

 



εἰ οὖν ὀργίζονται τοῖς ὀλιγωροῦσιν, ὀλιγωρία δ᾽ ἑκούσιον,  

φανερὸν ὅτι καὶτοῖς μηδὲν τούτων ποιοῦσιν ἢ ἀκουσίως  

ποιοῦσιν ἢφαινομένοις τοιούτοις πρᾶοί εἰσιν.   

 

«αν λοιπόν οργίζονται οι άνθρωποι εναντίων εκείνων που τους 

περιφρονούν και η περιφρόνηση είναι κάτι το εκούσιο, ειναι 

φανερό ότι είναι πράοι απέναντι σε όσους δεν κάνουν τίποτε 

από αυτά ή ενεργούν ακούσια ή απλώς φαίνονται να ενεργούν 

έτσι.» 

 

 

 

 



[4] καὶ τοῖς τἀναντία ὧνἐποίησαν βουλομένοις. καὶ ὅσοι καὶ 

αὐτοὶ εἰς αὑτοὺς τοιοῦτοι: οὐδεὶς γὰρ αὐτὸς αὑτοῦ δοκεῖ  

ὀλιγωρεῖν.  

«[επίσης δεν οργίζονται] προς εκείνους οι οποίοι θέλουν τα 

αντίθετα από αυτά που έκαναν. Και σε όσους φέρονται οι ίδιοι 

στον εαυτό τους όπως στους άλλους, διότι κανείς δεν θεωρείται 

ότι περιφρονεί ο ίδιος τον εαυτό του.» 

 

 

 

 

 



[5] καὶτοῖς ὁμολογοῦσι καὶ μεταμελομένοις:  

ὡς γὰρ ἔχοντες δίκην τὸ λυπεῖσθαι ἐπὶ τοῖς πεποιημένοις 

παύονται τῆς ὀργῆς: σημεῖον δὲ ἐπὶ τῆς τῶν οἰκετῶν 

κολάσεως: τοὺς μὲν γὰρ ἀντιλέγοντας καὶ ἀρνουμένους 

μᾶλλον κολάζομεν, πρὸς δὲ τοὺς ὁμολογοῦντας δικαίως 

κολάζεσθαι παυόμεθα θυμούμενοι:   

«[επίσης δεν οργίζονται] και με όσους ομολογούν [το σφάλμα] 

και μετανιώνουν, διότι θεωρώντας ότι δικαιώνονται με την 

λύπη των υπαιτίων για όσα έχουν πράξει εναντίον τους παύουν 

να είναι οργισμένοι. Μια τέτοια ένδειξη έχουμε στην περίπτωση 

της τιμωρίας των οικετών του σπιτιού, διότι τιμωρούμε 

περισσότερο εκείνους που αντιμιλούν και αρνούνται [το 

παράπτωμα], ενώ παύουμε να είμαστε θυμωμένοι απέναντι σε 

εκείνους που ομολογούν ότι δίκαια τιμωρούνται» 



 

αἴτιον δ᾽ ὅτι ἀναισχυντία τὸ τὰ φανερὰ ἀρνεῖσθαι, ἡ δ᾽  

ἀναισχυντία ὀλιγωρία καὶ καταφρόνησις: ὧν γοῦν πολὺ 

καταφρονοῦμεν, οὐκ αἰσχυνόμεθα. 

 

«και ο λόγος είναι επειδή είναι ασέβεια το να αρνείται κανείς τα 

φανερά, η ασέβεια όμως είναι περιφρόνηση και απαξίωση και 

σίγουρα αυτούς που υποτιμούμε πολύ δεν τους σεβόμαστε.» 

  

 

 

 



καὶ τοῖς ταπεινουμένοις πρὸς αὐτοὺς καὶ μὴ ἀντιλέγουσιν:  

φαίνονται γὰρ ὁμολογεῖν ἥττους εἶναι, οἱ δ᾽ ἥττους  

φοβοῦνται, φοβούμενος δὲ οὐδεὶς ὀλιγωρεῖ: ὅτι δὲ πρὸς τοὺς  

ταπεινουμένους παύεται ἡ ὀργή,  

καὶ οἱ κύνες δηλοῦσιν οὐ δάκνοντες τοὺς καθίζοντας.  

 

«και απέναντι σε εκείνους που ταπεινώνονται μπροστά τους και 

δεν αντιμιλούν [πραΰνεται κανείς], διότι φαίνονται να 

ομολογούν ότι είναι κατώτεροι, πλην οι κατώτεροι φοβούνται 

και κανείς ο οποίος φοβάται δεν περιφρονεί [αυτόν που 

φοβάται]. Το ότι καταπαύεται η οργή εναντίον εκείνων που 

ταπεινώνονται, το δείχνουν και τα σκυλιά, τα οποία δεν 

δαγκώνουν όσους κάθονται κάτω.» 

 



[7] καὶ τοῖς σπουδάζουσι πρὸς τοὺς σπουδάζοντας: δοκεῖ  

γὰρ σπουδάζεσθαι ἀλλ᾽ οὐ καταφρονεῖσθαι.  

«επίσης [είναι πράοι] και απέναντι σε εκείνους που φέρονται με 

σοβαρότητα, διότι θεωρείται ότι λαμβάνονται σοβαρά υπόψη 

και δεν υποτιμούνται.» 

 

[8] καὶ τοῖς μείζω κεχαρισμένοις. καὶ τοῖς δεομένοις καὶ  

παραιτουμένοις: ταπεινότεροι γάρ. 

«και σε εκείνους που τους έχουν προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες, 

και σε εκείνους που έχουν την ανάγκη τους και τους 

παρακαλούν, καθότι είναι ταπεινότεροι.» 

 

 



[9] καὶ τοῖς μὴ ὑβρισταῖς μηδὲ χλευασταῖς  

μηδ᾽ ὀλιγώροις εἰς μηδένα ἢ μὴ εἰς χρηστοὺς μηδ᾽ εἰς 

τοιούτους οἷοί περ αὐτοί:  «και σε εκείνους που δεν φέρονται 

χλευαστικά ή περιφρονητικά σε κανέναν ή έστω όχι σε έντιμους 

ανθρώπους ή σε ανθρώπους που είναι όπως και εκείνοι» 

[10] ὅλως δ᾽ ἐκ τῶν ἐναντίων δεῖ σκοπεῖν τὰ πραΰνοντα.  

καὶ οὓς φοβοῦνται ἢ αἰσχύνονται,ἕως ἂν οὕτως ἔχωσιν, οὐκ 

ὀργίζονται: ἀδύνατον γὰρ ἅμα φοβεῖσθαι καὶ ὀργίζεσθαι.   

«γενικά πρέπει να ζητούμε να βρούμε τί κάνει τους ανθρώπους 

πράους από τα αντίθετα [από εκείνα δηλαδή που τους κάνουν 

να οργίζονται]. Οι άνθρωποι δεν οργίζονται εναντίον εκείνων 

τους οποίους φοβούνται ή ντρέπονται [..] διότι είναι αδύνατο να 

φοβάσαι κάποιον και συγχρόνως να είσαι και θυμωμένος.» 



• Η πραότητα συνεπώς φαίνεται να είναι η κανονική 

κατάσταση και η οργή να είναι απλά εκτροπή, έλλειψη 

πραότητας. 

ὀργὴ δ᾽ ἐπιθυμία τιμωρίας τοῦ δοκοῦντος ἠδικηκέναι οὐ 

προσηκόντως: «οργή είναι η επιθυμία να τιμωρηθεί αυτός που 

θεωρούμε ότι μας προξένησε κακό άδικα/αναίτια» […] 

[ΣΤΩΙΚΟΙ] (Διογένης Λαέρτιος 7.113.9) 

 

ΠΑΘΗ  

[άλογη κίνηση της ψυχής] 

ΕΥΠΑΘΕΙΕΣ  

[εύλογη κίνηση της ψυχής] 

ηδονή χαρά 

φόβος ευλάβεια 

επιθυμία βούληση 

 



[11] καὶ τοῖς δι᾽ ὀργὴν ποιήσασιν ἢ οὐκ ὀργίζονται  

ἢ ἧττον ὀργίζονται: οὐ γὰρ δι᾽ ὀλιγωρίαν φαίνονταιπρᾶξαι: 

«και εναντίον εκείνων που κάναν κάτι από οργή είτε δεν 

οργίζονται καθόλου, είτε οργίζονται λιγότερο, εφόσον δεν 

φαίνεται να το έκαναν από περιφρόνηση» 

οὐδεὶς γὰρ ὀργιζόμενος ὀλιγωρεῖ: ἡ μὲν γὰρ 

ὀλιγωρία ἄλυπον,ἡ δ᾽ ὀργὴ μετὰ λύπης.  

«γιατί κανείς που οργίζεται δεν περιφρονεί, γιατί η 

περιφρόνηση δεν έχει σχέση με την λύπη, ενώ η οργή 

συνοδεύεται από λύπη.» 

[12] καὶ τοῖς αἰσχυνομένοις αὐτούς. 

«επίσης [δεν θυμώνουν] με αυτούς που τους σέβονται.» 

 



καὶ ἔχοντες δὲ ἐναντίως τῷ ὀργίζεσθαι δῆλον ὅτι πρᾶοί 

εἰσιν, οἷον ἐν παιδιᾷ, ἐν γέλωτι, ἐν ἑορτῇ, ἐν εὐημερίᾳ, ἐν 

κατορθώσει, ἐν πληρώσει, ὅλως ἐν ἀλυπίᾳ καὶ ἡδονῇ μὴ  

ὑβριστικῇ καὶ ἐν ἐλπίδι ἐπιεικεῖ.  

«και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε αντίθετη ψυχική κατάσταση 

από εκείνην που προκαλεί την οργή, είναι φανερό ότι είναι 

πράοι, όπως για παράδειγμα στο παιχνίδι, στο γέλιο, σε γιορτή, 

σε μια χαρμόσυνη μέρα, σε μια επιτυχία, σε μια στιγμή 

εκπλήρωσης [των επιθυμιών] και γενικά σε μια κατάσταση ξένη 

από κάθε λύπη, [κατάσταση] ευχαρίστησης χωρίς κανένα 

στοιχείο προσβολής και [έχοντας] αγαθή ελπίδα.» 

ἔτι κεχρονικότες καὶ μὴ ὑπόγυιοι τῇ ὀργῇ ὄντες: παύει γὰρ 

ὀργὴν ὁ χρόνος: «[είναι ακόμη πράοι] εκείνοι από την οργή των 

οποίων έχει περάσει πολύς καιρός και έχουν ξεθυμάνει, διότι ο 

χρόνος καταπραΰνει την οργή.» 



[13]παύει δὲ καὶ ἑτέρου ὀργὴν μείζω ἡ παρ᾽ ἄλλου ληφθεῖσα 

τιμωρία πρότερον: διὸ εὖ Φιλοκράτης, εἰπόντος τινός, 

ὀργιζομένου τοῦ δήμου, “τί οὐκ ἀπολογεῖ;”, “οὔπω γε”, ἔφη. 

“ἀλλὰ πότε;”  

“ὅταν ἴδω ἄλλον διαβεβλημένον”:  

«καταπαύει ακόμη και την μεγαλύτερη οργή εναντίον τρίτου η 

εκδίκηση που πήρε κανείς προηγουμένως από άλλον. Γι αυτό 

και ο Φιλοκράτης, όταν κάποιος του είπε ‘γιατί δεν απολογείσαι’ 

όταν ο δήμος ήταν οργισμένος εναντίον του, είπε ‘Δεν είναι 

ακόμη καιρός.’ ‘Και πότε;’ ‘Όταν δω να διαβάλλεται κάποιος 

άλλος’.» 

[Φιλοκράτης: αντίπαλος του Δημοσθένη, αρχηγός των 

φιλιππιζόντων, πβ. Φιλοκράτειος ειρήνη η οποία υπογράφτηκε 

μεταξύ του Φιλίππου και των Αθηναίων, 346 π. Χ.] 

 



πρᾶοι γὰρ γίγνονταιὅταν εἰς ἄλλον τὴν ὀργὴν ἀναλώσωσιν, 

ὃ συνέβη ἐπὶἘργοφίλου: μᾶλλον γὰρ χαλεπαίνοντες ἢ  

Καλλισθένει ἀφεῖσαν διὰ τὸ Καλλισθένους τῇ προτεραίᾳ  

καταγνῶναι θάνατον.  

«διότι οι άνθρωποι κατευνάζονται όταν εκτονώσουν την οργή 

τους σε βάρος κάποιου άλλου, πράγμα το οποίο συνέβη στην 

περίπτωση του Εργόφιλου, καθότι μολονότι οι Αθηναίοι ήταν 

περισσότερο οργισμένοι εναντίον του παρά εναντίον του 

Καλλισθένη, τον απάλλαξαν από κάθε ευθύνη, επειδή την 

προηγούμενη ημέρα είχαν καταδικάσει σε θάνατο τον 

Καλλισθένη.» 

[Εργόφιλος και Καλλισθένης: Αθηναίοι στρατηγοί 362 π.Χ. 

κατηγορήθηκαν για την αποτυχία της αθηναϊκής εκστρατείας 

στη Χερρόνησο. Ο Καλλισθένης καταδιάστηκε σε θάνατο και ο 

Εργόφιλος πλήρωσε πρόστιμο.] 



[14] καὶ ἐὰν ἕλωσιν. καὶ ἐὰν μεῖζον κακὸν πεπονθότες ὦσιν 

 ἢ ὃ ὀργιζόμενοι ἂν ἔδρασαν: ὥσπερ εἰληφέναι γὰρ οἴονται  

τιμωρίαν. 

«[κατευνάζονται επίσης οι άνθρωποι] και όταν συμβαίνει να 

καταδικάσουν [κάποιους]. Επίσης αν υπέστησαν [οι αίτιοι της 

οργής] μεγαλύτερο κακό από εκείνο που θα τους επέβαλαν οι 

ίδιοι σε κατάσταση οργής, διότι τους φαίνεται στην περίπτωση 

αυτή ότι έχουν πάρει εκδίκηση.» 

καὶ ἐὰν ἀδικεῖν οἴωνται αὐτοὶ καὶ δικαίως πάσχειν, οὐ 

γίγνεται ἡ ὀργὴ πρὸς τὸ δίκαιον:  

«[επίσης πραΰνονται] αν συμβαίνει να πιστεύουν ότι έχουν 

άδικο οι ίδιοι ή ότι δίκαια παθαίνουν ό,τι παθαίνουν, διότι η 

οργή δεν προκαλείται από ό,τι είναι δίκαιο.» 



οὐ γὰρ ἔτι παρὰ τὸ προσῆκον νομίζουσι πάσχειν,  

ἡ δ᾽ ὀργὴ τοῦτο ἦν: διὸ δεῖ τῷ λόγῳ προκολάζειν: [...] 

«Διότι δεν θεωρούν ότι παθαίνουν αυτό που δεν πρέπει, πλην 

όμως απ’ αυτό είπαμε ότι προκαλείται η οργή [το να θεωρεί 

κανείς ότι παθαίνει αυτά που δεν πρέπει. Γι αυτό πρέπει πριν 

την τιμωρία να κάνει κανείς επιπλήξεις [με τον λόγο].» 

 ὥστε οὔτε τοῖς ἄλλοις ὅσοι μὴ αἰσθάνονται ὀργίζονται,  

οὔτε τοῖς τεθνεῶσιν ἔτι, ὡς πεπονθόσι τε τὸ ἔσχατον καὶ  

οὐκ ἀλγήσουσιν οὐδ᾽ αἰσθησομένοις, οὗ οἱ ὀργιζόμενοι  

ἐφίενται: «άρα δεν οργίζονται ούτε εναντίον αυτών που δεν 

γνωρίζουν, αλλά ούτε και με τους πεθαμένους, επειδή αυτοί 

έχουν ήδη υποστή την εσχάτη των ποινών και δεν θα πονέσουν 

ούτε θα καταλάβουν, πράγμα το οποίο οι οργιζόμενοι 

επιθυμούν διακαώς [να μάθουν ποιός τους τιμωρεί].» 

 



διὸ εὖ περὶ τοῦ Ἕκτορος ὁ ποιητής, παῦσαι  βουλόμενος 

 τὸν Ἀχιλλέα τῆς ὀργῆς τεθνεῶτος,  

«γι αυτό ο ποιητής λέει σωστά σχετικά με τον Έκτορα, θέλοντας 

να παύσει ο Αχιλλέας την οργή του εναντίον ανθρώπου 

νεκρού.» 

 

“κωφὴν γὰρ δὴ γαῖαν ἀεικίζει μενεαίνων’’ 

 Ιλιάδα Ω 54 

’Γιατί ανάλγητη τον κακομεταχειρίζεται η γη, πνέοντας μένεα’. 

 

 

 



[17] δῆλον οὖν ὅτι τοῖς καταπραΰνεινβουλομένοις ἐκ τούτων 

τῶν τόπων λεκτέον, αὑτοὺς μὲνπαρασκευάζουσι τοιούτους, 

οἷς δ᾽ ὀργίζονται ἢ φοβεροὺς ἢ αἰσχύνης ἀξίους ἢ  

κεχαρισμένους ἢ ἄκοντας ἢ ὑπεραλγοῦντας τοῖς  

πεποιημένοις. (Ρητορική ΙΙ. 1380 b34) 

«είναι λοιπόν φανερό ότι όσοι θέλουν να κατευνάσουν 

ανθρώπους πρέπει να αντλούν επιχειρήματα από αυτούς τους 

τόπους και να τους προδιαθέτουν κατά τον τρόπο που είπαμε, 

ενώ εκείνους εναντίον των οποίων οι άνθρωποι οργίζονται [θα 

πρέπει να τους παρουσιάζουν] είτε ως φοβερούς, είτε ως 

αξιοσέβαστους, είτε ως ανθρώπους που έχουν προσφέρει 

πολλές υπηρεσίες, είτε ως ανθρώπους που ενήργησαν παρά τη 

θέλησή τους, είτε ως ανθρώπους που λυπήθηκαν υπερβολικά 

για όσα έκαναν.» 



 



 

 

 

 

Όσο αυξάνονται τα πάθη, τόσο κατεβαίνει κανείς στην 

πυραμίδα, πβ. ‘μή ρίχνεις το επίπεδο’. 


