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∆.  Χρήσιµοι όροι και έννοιες 

για την προσέγγιση των ρητορικών κειµένων 

 

ΓΓΓνννώώώµµµεεεςςς    είναι αποφθεγµατικές πιθανές προτάσεις, εἰκότα, που 

παρουσιάζονται ως αλήθειες γενικώς παραδεκτές και χρησιµεύουν 

ως αφετηρία ή ως συµπέρασµα µιας επιχειρηµατολογίας. 

∆∆∆ιιιαααίίίρρρεεεσσσιιιςςς  είναι η διαδικασία που ακολουθείται κατά την 

αυστηρή ρητορική µέθοδο αµέσως µετά την πρόταση του λόγου. 

Έτσι η γενική έννοια που εκτίθεται στην πρόταση διαµερίζεται στα 

ουσιώδη µέρη της που απαριθµούνται ώστε να γνωρίζει ο ακροατής 

σε ποιο σηµείο του λόγου βρίσκεται . 

ἘἘἘνννθθθυυυµµµήήήµµµααατττααα    είναι συνεπτυγµένες µορφές παραγωγικών ή 

απαγωγικών συλλογισµών και στηρίζονται σε προτάσεις που 

συνήθως αληθεύουν εν µέρει, δεν διατυπώνουν, δηλαδή, γενική 

αλήθεια. 

ἜἜἜννντττεεεχχχνννεεεςςς    πππίίίσσστττεεειιιςςς    είναι α) τα λογικά επιχειρήµατα, β) τα 

ρητορικά ήθη, γ) τα ρητορικά πάθη. 

ἘἘἘπππιιιχχχεεείίίρρρηηηµµµααα    είναι µια σειρά από προτάσεις που συνδέονται 

µεταξύ τους χωρίς χάσµατα και απολήγουν σε µια τελική πρόταση, 

που λέγεται συµπέρασµα. Σκοπός του επιχειρήµατος είναι να 

υποδείξει την αλήθεια µιας θέσης/ απόφανσης. Προϋπόθεση για να 

επιτευχθεί ο σκοπός του επιχειρήµατος είναι ότι οι προτάσεις που 

οδηγούν στο συµπέρασµα βρίσκονται σε λογικές σχέσεις µεταξύ 

τους, η επόµενη, δηλαδή, είναι λογική ακολουθία της προηγούµενης. 
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ΛΛΛέέέξξξιιιςςς    είναι το ύφος του ρητορικού λόγου. Στοιχεία του είναι η 

ορθοέπεια ή ορθότητα (τό ἑλληνίζειν), η σαφήνεια, ο κόσµος, το 

πρέπον. 

ΛΛΛοοογγγιιικκκάάά    εεεπππιιιχχχεεειιιρρρήήήµµµααατττααα    είναι α) τα ενθυµήµατα, β) οι γνώµες,  

γ) τα παραδείγµατα. 

ΠΠΠαααρρραααδδδεεείίίγγγµµµααατττααα    ιστορικά ή πραγµατικά και φανταστικά ή 

πλαστά είναι από τυπική άποψη συνεπτυγµένοι επαγωγικοί 

συλλογισµοί και από άποψη ουσίας ανήκουν στα επιχειρήµατα 

πιθανότητας. 

ΠΠΠρρροοοοοοίίίµµµιιιοοοννν    είναι µικρό τµήµα του λόγου. Βρίσκεται στην αρχή 

του και έχει σκοπό να παρουσιάσει την έκταση και την έκθεση του 

λόγου µε προσοχή ώστε να προδιαθέσει ευµενώς. Χαρακτηριστικά 

του: η ακρίβεια, η σαφήνεια και η συντοµία. Συνήθως αποφεύγεται 

η υπερβολική µετριοφροσύνη αλλά και η επίδειξη πολυµάθειας, 

διότι υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί η προσοχή του ακροατηρίου. Το 

προοίµιο λειτουργεί στο τέλος του ως µετάβαση από την αρχή του 

λόγου στην κύρια ιδέα του. 

ΠΠΠρρρόόότττααασσσιιιςςς    είναι η κύρια ιδέα και αυτό τούτο το θέµα του 

λόγου. Η πρόταση κυριαρχεί σ� ολόκληρο τον λόγο, αφού από αυτή 

φαίνονται και ξεδιπλώνονται όλες οι ιδέες του λόγου που 

αναπτύσσονται στη συνέχεια. Στην πρόταση, που δεν είναι ούτε 

πολύ σύντοµη, ούτε πολύ εκτενής, εκτίθεται σύντοµα και εύληπτα η 

κεφαλαιώδης έννοια του λόγου. 

ΡΡΡηηητττοοορρριιικκκάάά    ήήήθθθηηη   είναι α) το ήθος του λέγοντος, β) το ήθος του 

ακροατή, γ) το ήθος του αντιπάλου. 
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ΡΡΡηηητττοοορρριιικκκάάά    πππάάάθθθηηη   είναι συγκινησιακές καταστάσεις. Με αυτά ο 

ρήτωρ απευθύνεται στο συναίσθηµα και όχι στη λογική των 

ακροατών του και επιδιώκει α) τη συµπάθεια για τον ίδιο ή β) την 

αντιπάθεια για τον αντίπαλο ή τις πράξεις ή τη νοοτροπία που 

καταγγέλλει  ή γ) όλα µαζί. 

ΣΣΣυυυλλλλλλοοογγγιιισσσµµµόόόςςς    αααννναααλλλοοογγγιιικκκόόόςςς    ονοµάζεται ο συλλογισµός κατά τον 

οποίο από ένα η περισσότερα χαρακτηριστικά συµπεραίνουµε ότι 

κάτι ανάλογο συµβαίνει και σε άλλους τοµείς, µε την προϋπόθεση 

ότι διαπιστώνεται και εκεί η εµφάνιση των ίδιων χαρακτηριστικών. 

ΣΣΣυυυλλλλλλοοογγγιιισσσµµµόόόςςς    εεεπππαααγγγωωωγγγιιικκκόόόςςς    ονοµάζεται ο συλλογισµός κατά τον 

οποίο από τις επί µέρους κρίσεις καταλήγουµε στη γενίκευση. 

ΣΣΣυυυλλλλλλοοογγγιιισσσµµµόόόςςς    κκκααατττηηηγγγοοορρριιικκκόόόςςς    ονοµάζεται ο συλλογισµός κατά 

τον οποίο διαπιστώνονται κατηγορικές κρίσεις, δηλαδή το 

κατηγορούµενο αποδίδεται στο υποκείµενο απολύτως. Π.χ. κανένας 

άνθρωπος δεν είναι αναµάρτητος. 

ΣΣΣυυυλλλλλλοοογγγιιισσσµµµόόόςςς    ονοµάζεται η νοητική ενέργεια µε την οποία από 

δεδοµένες κρίσεις σχηµατίζουµε κατά λογική ακολουθία µία άλλη 

κρίση. Οι κρίσεις στις οποίες στηρίζεται ονοµάζονται προκείµενες, η 

πρώτη µείζων προκείµενη και η δεύτερη ελάσσων. Η κρίση που 

εξάγεται από αυτές καλείται συµπέρασµα. 

ΣΣΣυυυλλλλλλοοογγγιιισσσµµµόόόςςς    πππαααρρραααγγγωωωγγγιιικκκόόόςςς    ονοµάζεται ο συλλογισµός κατά 

τον οποίο από το όλο συµπεραίνουµε για το µέρος. 

ΣΣΣυυυλλλλλλοοογγγιιισσσµµµόόόςςς    υυυππποοοθθθεεετττιιικκκόόόςςς    ονοµάζεται ο συλλογισµός κατά τον 

οποίο και οι τρεις κρίσεις είναι υποθετικές. 
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