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Οι τέχνες του λόγου…

 Ο άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους κυρίως με τον λόγο, γραπτό και προφορικό, και τις

τέχνες.

 Οι τέχνες του λόγου αποτελούσαν στην Αρχαία Ελλάδα, όπως και σήμερα σε μια σύγχρονη

δημοκρατία, μέσο επιρροής (είτε για καλό είτε για κακό σκοπό). Άλλωστε, για τον άνθρωπο,

η χρήση του έλλογου λόγου είναι πιο αποτελεσματική από τη χρήση των άκρων του!



Οι τέχνες του λόγου…

 Πριν από τον Αριστοτέλη (384 π. Χ.-322 π. Χ.), οι τέχνες του λόγου παραμελούσαν την

επιχειρηματολογία και επικέντρωναν την προσοχή τους στη συγκίνηση των ακροατών. O

Αριστοτέλης αναγνωρίζει τη σημασία της προσφυγής στη συγκίνηση, αλλά καθιστά σαφές

ότι η συγκίνηση πρέπει να προέρχεται από τον ίδιο τον λόγο και όχι από φθηνά επείσακτα

(ξενόφερτα) τεχνάσματα.



Διαλεκτική…

 Όταν ένα πρόβλημα ή μια θέση εξετάζονται διαλεκτικά (διαλεκτική: μέθοδος ανάλυσης-

ελέγχου προτάσεων και άσκησης στην επιχειρηματολογία), χρησιμοποιούμε ως αφετηρία

απόψεις που έχουν αναγνωριστεί από άλλους (ένδοξα), με στόχο να διαπιστώσουμε αν η

εξεταζόμενη θέση είναι συμβατή με αυτές τις προτάσεις. Π. χ., μπορούμε να πείσουμε τον

ακροατή μας για μια υπόθεση Β, αν δείξουμε ότι η υπόθεση Β συνεπάγεται από μια άλλη

υπόθεση Α, για την οποία ο ακροατής είναι ήδη πεπεισμένος (C. Rapp, 2012).



Ρητορική…

 Ένας τρόπος εφαρμογής της διαλεκτικής είναι η ρητορική (τομέας μελέτης και σύνθεσης του

γραπτού και προφορικού λόγου). Ο Αριστοτέλης θεωρεί τη ρητορική ως ένα σύνολο

εργαλείων που μας επιτρέπουν να επιχειρηματολογούμε, ανάλογα με την περίπτωση, με τον

πιο πειστικό τρόπο, επιτρέποντας στο ακροατήριο να διαμορφώσει λογική κρίση. Το πιο

πειστικό επιχείρημα είναι πάντοτε εκείνο που εστιάζει στο αποδεικτικό στοιχείο, το οποίο ο

Αριστοτέλης αποκάλεσε ενθύμημα. Τα πιο αποτελεσματικά ενθυμήματα πηγάζουν από

πεποιθήσεις καθιερωμένες ήδη στο ακροατήριο. Η τεκμαρτή (βεβαιωμένη) απόδειξη

θεωρείται μακράν το πιο πειστικό στοιχείο στη διαδικασία της πειθούς.



Ρητορική…

 Η ρητορική κάνει παντού αισθητή την παρουσία της.

 Ο Πλάτων (427 π. Χ.-347 π. Χ.) στον Γοργία επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον της

ρητορικής τέχνης της εποχής του. Ο Αριστοτέλης συμμερίζεται την απορριπτική στάση του

δασκάλου του και επικρίνει τα υπάρχοντα ρητορικά εγχειρίδια, επειδή ασχολούνται σχεδόν

αποκλειστικά με ζητήματα όπως το πώς πρέπει να εισάγουμε και να κλείνουμε έναν λόγο, ή

το πώς, μέσω συκοφάντησης και διέγερσης έντονων συναισθημάτων, μπορούμε να

προκαλούμε σύγχυση και να θολώνουμε κρίσεις.



Ρητορική…

 Τη ρητορική την ακολουθεί κακή φήμη, ως ένα ύποπτο τέχνασμα με το οποίο οι αδίστακτοι
πολιτικοί, διαχρονικά, μπορούν να μεταμορφώνουν τα άσχημα επιχειρήματα σε καλά και να
διαμορφώνουν τη δημόσια γνώμη. Οι λόγοι και το ρητορικό ύφος των πολιτικών
(δημαγωγών) συχνά γοητεύουν τα επιπόλαια, προκατειλημμένα πλήθη που έχουν υποστεί
παραπληροφόρηση.

 Ο Αριστοτέλης συμβουλεύει: η ρητορική δεν πρέπει να μελετάται ως δεξιότητα στο πλαίσιο
της προετοιμασίας για μια πολιτική σταδιοδρομία, αλλά ως δεξιότητα για να
επιχειρηματολογεί κάποιος σε οποιοδήποτε κοινωνικό, πολιτικό ή άλλο πλαίσιο. Για
παράδειγμα, η εκπαίδευση των παιδιών μας στη στοιχειώδη άσκηση της επιχειρηματολογίας
θα τους δώσει μοναδικό όπλο, το οποίο θα το χρησιμοποιούν για να υπερασπίζονται τον
εαυτό τους, όχι μόνο σε σημαντικές σχέσεις, αλλά και εναντίον αδίστακτων ανθρώπων,
ειδικά δογματικών πολιτικών που θέλουν να εκμεταλλευτούν την αφέλειά τους. Ακόμη και οι
δάσκαλοι θα ήταν πιο αποτελεσματικοί αν μελετήσουν ρητορική (E. Hall, 2019).



Προσοχή...

 Η κριτική στη ρητορική τέχνη δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο σημείο να εγκαταλείψουμε τον

χώρο του δημόσιου λόγου στους ρήτορες που σχολιάζουν ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων.

Επειδή οι δημόσιοι λόγοι ασκούν, κυρίως μέσα σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον, σημαντική

επίδραση στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, όποιος ενδιαφέρεται για το κοινό καλό

οφείλει να συμβάλει ώστε, οι επηρεαζόμενες από λόγους δημόσιες διαδικασίες λήψης

αποφάσεων να εξελίσσονται βάσει κάποιας ορθολογικότητας ή τουλάχιστον να

διασφαλίζεται σε αυτές η επιρροή των σκεπτόμενων πολιτών που προσανατολίζονται στο

κοινό καλό.



Τι χρειαζόμαστε;

 ...Μια ρητορική τέχνη που στοχεύει σε πειθώ όχι όμως με σύγχυση και αντιπερισπασμό,

αλλά με αντικειμενική πραγμάτευση των σχετικών με την κάθε περίπτωση ζητημάτων.

Πειθόμαστε όταν πιστεύουμε ότι κάτι έχει αποδειχτεί. Το σημαντικότερο λοιπόν μέσο πειθούς

συνίσταται στη διατύπωση αποδείξεων για εκείνα τα ζητήματα για τα οποία θέλουμε να

πείσουμε...



Ποια είναι τα μέσα της πειθούς;

 Η ρητορική είναι «η ικανότητα να διακρίνει κανείς τους δυνατούς τρόπους να πείσει τους

άλλους για οποιοδήποτε θέμα». Τα μέσα της πειθούς είναι δύο ειδών (W.Ross, 2016) : α) τα

εξωτεχνικά, τα οποία ήδη υπάρχουν και χρειάζονται απλώς να χρησιμοποιηθούν (π.χ.

μάρτυρες, έγγραφες αποδείξεις) και β) τα έντεχνα, τα οποία πρέπει να επινοηθούν από τον

ομιλητή. Τα β-μέσα διακρίνονται σε αυτά που στηρίζονται στον χαρακτήρα του ομιλητή (π.χ.

τεχνάσματα του λόγου χάρη στα οποία δημιουργεί ευνοϊκή εικόνα για τον χαρακτήρα του),

σε αυτά που αποσκοπούν στη συγκίνηση των ακροατών και σε αυτά που, με την καθαρή

δύναμη του λόγου, καταλήγουν σε μιαν απόδειξη...

 Τελικά, η θεωρία της πειθούς θεμελιώνεται στη σχέση μεταξύ του ομιλητή και του

ακροατηρίου του και στο πώς τα συναισθήματα και η γλώσσα δημιουργούν τη

συγκεκριμένη σχέση.



Τι συνοδεύει μια παρακμή;

 Σε κοινωνίες με κρίση αξιών οι πολιτικοί σχηματισμοί περιβάλλονται από διαμορφωτές της

κοινής γνώμης που δεν ενδιαφέρονται για ενθυμήματα, αλλά για το πώς θα αποσπάσεις

την προσοχή του κοινού από τα σημαντικά στοιχεία της πολιτικής κατάστασης, πώς να

συκοφαντήσεις και να υποτιμήσεις αντιπάλους και ανταγωνιστές και πώς να υποδαυλίσεις

συναισθήματα που δημιουργούν συγχύσεις... Αξιοποιείται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο

το ό,τι η ρητορική είναι πάνω απ’ όλα συναισθηματική συναλλαγή. Όμως, με την

Αριστοτελική σκέψη την ιδιότητά της αυτή μπορούμε και πρέπει να την αξιοποιούμε για το

κοινό καλό.



Ο λόγος και η επικοινωνία...

 Τα βασικά στοιχεία για μια αποτελεσματική επικοινωνία, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, είναι: 

το ακροατήριο, η συντομία και η σαφήνεια.



Επικοινωνία…

 Ο ομιλητής πρέπει να προσαρμόζει τον λόγο του στο ακροατήριό του ώστε να μπορεί να

εγείρει τις συγκινήσεις που ο ίδιος επιθυμεί. Στον λόγο το κύριο συστατικό είναι η λέξη που

πρέπει να είναι σαφής και πρέπουσα (ούτε ταπεινή ούτε πομπώδης) και οι προτάσεις που

σχηματίζουν οι λέξεις να είναι σύντομες.

 Η σαφήνεια διασφαλίζεται αν χρησιμοποιήσει κανείς την κοινή, κύρια λέξη για να εκφράσει

τη σκέψη του. Ωστόσο, χρειάζεται κάτι ακόμη: για να αποφύγει κανείς την «ταπεινότητα»,

πρέπει να εισαγάγει μια περίκομψη και εξωτερική έκφραση, γιατί οι άνθρωποι θαυμάζουν το

μακρινό, και το θαυμαστό είναι ευχάριστο...

 Ο Αριστοτέλης επιμένει ότι ο πεζός λόγος πρέπει να είναι εύρυθμος χωρίς να είναι

έμμετρος. Ο υπερτονισμένος ρυθμός θα φαίνεται τεχνητός και θα αποσπά την προσοχή

από το νόημα που αποδίδει ο ρήτορας. Αντίθετα, ο εντελώς άρρυθμος λόγος μοιάζει

«απέραντος». Ο λόγος πρέπει να μοιάζει φυσικός. Ο Αριστοτέλης σημειώνει την έξοχη

ικανότητα του Ευριπίδη (480 π. Χ.-406 π. Χ.) να δημιουργεί ποίηση με την προσεκτική επιλογή

κοινότατων λέξεων.



Ο ομιλητής μπροστά στο κοινό...

 Η πρώτη εντύπωση είναι σημαντική..

 . Τι είδους στοιχεία του χαρακτήρα του θέλει να δείξει ο ομιλητής; ηθική, ευπρέπεια, λογική... Ο
Αριστοτέλης στα έργα του σχετικά με την ηθική, κάνει σχόλιο για ενδύματα και ατομικό
καλλωπισμό. Ο μεγαλόψυχος άνθρωπος χρειάζεται να κατακτήσει τον μέσο όρο μεταξύ της
απωθητικής ενδυματολογικής υπερβολής από τη μια και της εντύπωσης ότι δεν τον ενδιαφέρει
καθόλου η εικόνα του από την άλλη. Ο Αριστοτέλης σχολιάζει με καυστικό τρόπο ότι η
υπερβολικά ατημέλητη εμφάνιση είναι μια μορφή επίδειξης. Κατά τον Θεόφραστο (371 π. Χ.-287
π. Χ.), όταν ο ομιλητής δεν μπορεί να κοιτάξει στα μάτια το ακροατήριό του προκαλεί άσχημη
εντύπωση. Τέλος, ο ομιλητής πρέπει να εστιάζει:

 α) στην αιχμαλώτιση της προσοχής του ακροατηρίου,

 β) τη διατήρηση της προσοχής και

 γ) τον περιορισμό της έκτασης της ομιλίας, στα όρια συγκέντρωσης των ακροατών...



Τελικά...

 Κατά τον W. Ross, η ρητορική σε μια πρώτη προσέγγιση μπορεί να φανεί ένα παράξενο

μείγμα λογοτεχνικής κριτικής με κατώτερης ποιότητας λογική, ηθική, πολιτική και νομολογία,

ένα μείγμα που σχηματίστηκε χάρη στην επιδεξιότητα του ανθρώπου που γνωρίζει πολύ

καλά πώς μπορεί κανείς να εκμεταλλευτεί την αδυναμία του ανθρώπινου ψυχισμού.



Επίλογος

 Η δύναμη του δημόσιου λόγου ήταν και εξακολουθεί να είναι το αποτελεσματικό μέσο

πειθούς των λαϊκιστών. Βέβαια, υπήρξαν προσωπικότητες που αξιοποίησαν τη ρητορική

τους ικανότητα και παιδεία για να ανοίξουν ρωγμές για να δούμε έναν καλύτερο κόσμο. Ο

ιστορικός λόγος του Dr Martin Luther KingJr(1929-1968) « Έχω ένα όνειρο-1963», πλούσιος

σε οπτικές εικόνες μέσα από μεταφορές και παρομοιώσεις, αποτελεί το παράδειγμα για το

πώς το όραμα και η αλήθεια μπορούν να καταστήσουν τον δημόσιο λόγο το όχημα για την

ενότητα του ανθρωπίνου είδους.

 Ο άνθρωπος έχει τα υλικά να χτίσει έναν καλύτερο κόσμο… αν το επιθυμεί…



Η ποίηση…

 Η ποίηση, όπως και ο πεζός λόγος, χτίζεται με τη γλώσσα και τα νοήματά της. Όμως, η

ποίηση δεν ταυτίζεται με τα νοήματά της, τα υπερβαίνει και συχνά τα περιβάλλει με μαγεία

και υποβλητικότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ποίηση δεν είναι μόνο τι λέει, αλλά και

το πώς το λέει. Συνεπώς, διαφοροποιείται από τον πεζό λόγο, γιατί και διηγείται κάτι, αλλά

και γοητεύει. Είναι δηλαδή και περιεχόμενο και μορφή. Στην ποίηση υπάρχει το μεταδόσιμο

στοιχείο, αλλά και το αμετάδοτο, αυτό που δεν μπορεί να ειπωθεί με λόγια.



Η ποίηση…

 Κατά τον Αριστοτέλη: είναι φιλοσοφικότερη αλλά και σπουδαιότερη η ποίηση από την

ιστορία, γιατί η ποίηση μας λέει τα καθόλου, ενώ η ιστορία τα καθ’ έκαστον. Έτσι, ο ποιητής

υπερβαίνει την τυραννία του συγκεκριμένου, η οπτική του γωνία διευρύνεται και αγκαλιάζει

το όλον ή το «καθόλου» κατά τον Αριστοτέλη. Γι’ αυτό και προσφέρεται για απεριόριστες

ερμηνείες, που δεν είναι μόνο ισάριθμες των αναγνωστών, αλλά που μπορεί να

πολλαπλασιάζονται, όταν οι ίδιοι οι αναγνώστες αλλάζουν διάθεση.



Αλήθεια σε τι χρησιμεύει η ποίηση;

 Η ποίηση από μόνη της δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, έναν κόσμο όπου ο αγώνας να

επιτύχουμε οριστικές αξίες ζωής και συνύπαρξης, αντικαταστάθηκε από τον λυσσαλέο

αγώνα για την ατομική επικράτηση και το ατομικό κέρδος, όπου το εφήμερο καταβρόχθισε

το διαχρονικό, όπου το «καθόλου» λεηλατήθηκε από το «καθ’ έκαστον». Πράγματι, η

ποίηση, και γενικότερα η τέχνη, δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ωστόσο, η τέχνη μπορεί

να αλλάξει τον τρόπο σκέψης μας. Αλλαγή που μπορεί έμμεσα να συμβάλει και στην

αλλαγή του κόσμου.



.
 Το εργαλείο του ποιητή η γλώσσα έχει τα σύνορά της: το φως, τη μουσική και τη σιωπή. Εκεί που

σταματάει ο λόγος του ποιητή, αρχίζει να φέγγει ένα μεγάλο φως. Η γλώσσα έχει τη δύναμη να

ανυψώνεται προς τη μουσική. Τα ποιήματα του Ελύτη οδηγούν στη μουσική… έχουν

ενσωματωμένη την αρμονία της.

 Όταν η γλώσσα παύει και η κίνηση του πνεύματος δεν εμφανίζει καμιά προς τα έξω εκδήλωση

της ύπαρξής του, ο ποιητής μπαίνει στη σιωπή. Εδώ ο λόγος δεν συνορεύει με τη λάμψη ή με τη

μουσική, αλλά με τη νύχτα. Για ό, τι δεν μπορούμε να μιλήσουμε, καλύτερα να σιωπούμε.

Άλλωστε, καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας πολύ λιγότερο όταν μιλάμε παρά όταν σωπαίνουμε.



Καβάφης…και τα καθόλου…

Τείχη

Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ

Μεγάλα κ’  υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη

Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ

Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νούν μου τρώγει αυτή η τύχη

Διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον

Ά όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω.

Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότο κτιστών  ή ήχον.

Ανεπαισθήτως μ΄ έκλεισαν από τον κόσμον έξω.

Κ. Καβάφης


