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κείµενα  παράλληλα  

Ἰσοκράτους Ἀρεοπαγιτικὸς 
 

Κείµενο 1: Τα χαρακτηριστικά της ρητορικής τέχνης 

«Ὅτι µὲν οὖν οὐκ ἔστιν οὔτε ἑνὸς 
τινος γένους ἀφωρισµένου ἡ ῥητο-
ρική, ἀλλὰ καθάπερ ἡ διαλεκτι-
κή�, καὶ ὅτι χρήσιµος, φανερὸν, 
καὶ ὅτι οὐ τὸ πεῖσαι ἔργον αὐτῆς, 
ἀλλὰ τὸ ἰδεῖν τὰ ὑπάρχοντα 
πιθανά περὶ ἕκαστον, καθάπερ καὶ 
ἐν ταῖς ἄλλαις τέχναις πάσαις· � 
Πρὸς δὲ τούτοις ὅτι τῆς αὐτῆς τὸ τε 
πιθανὸν καὶ τὸ φαινόµενον ἰδεῖν 
πιθανὸν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς δια-
λεκτικῆς συλλογισµὸν τε καὶ φαι-
νόµενον συλλογισµὸν· ἡ γὰρ σοφι-
στικὴ οὐκ ἐν τῇ δυνάµει ἀλλ� ἐν τῇ 
προαιρέσει· πλὴν ἐνταῦθα µὲν 
ἔσται µὲν κατὰ τὴν ἐπιστήµην ὁ δὲ 
κατὰ τὴν προαίρεσιν ῥήτωρ, ἐκεῖ 
δὲ σοφιστὴς µὲν κατὰ τὴν προ-
αίρεσιν, διαλεκτικὸς δὲ οὐ κατὰ 
τὴν προαίρεσιν ἀλλὰ κατὰ τὴν 
δύναµιν». 

Είναι, δηλαδή, προφανές ήδη, ότι η 

ρητορική δεν ανήκει σε ορισµένο γένος 

όπως η διαλεκτική και ότι είναι 

ωφέλιµη. Ακόµη δε και ότι έργο της δεν 

είναι να πείθει, αλλά να βρίσκει σε 

κάθε θέµα τα πειστικά επιχειρήµατα 

που υπάρχουν, όπως συµβαίνει και σε 

όλες τις άλλες τέχνες � Επί πλέον η 

ρητορική πρέπει να ξέρει το πειστικό 

επιχείρηµα και εκείνο που φαίνεται 

πειστικό, όπως και η διαλεκτική να 

διατυπώσει τον πραγµατικό συλλογι-

σµό και εκείνον που φαίνεται πραγµα-

τικός. ∆ιότι η σοφιστεία δεν είναι θέµα 

ικανότητας, αλλά πρόθεσης. Ο ρήτορας 

όµως θα είναι ρήτορας όταν κατέχει τις 

αναγκαίες γνώσεις και τη πρόθεση να 

είναι ρήτορας, ενώ ως σοφιστής θα 

χαρακτηρισθεί εκείνος που έχει την 

πρόθεση να είναι σοφιστής, διαλεκτι-

κός δε όχι εκείνος που έχει τη πρόθεση, 

αλλά την ικανότητα». 

Ἀριστοτέλους Ῥητορική Τέχνη, Α 1355b 8-12, 15-21 

µτφρ. Επ.  Μαλαίνου, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 1975 
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Κείµενο 2: Ο Ισοκράτης περιγράφει και αναλύει τον εαυτό του 

 

Ἐγὼ τοῦ µὲν πολιτεύεσθαι καὶ 
ῥητορεύειν ἀπέστην· οὔτε γὰρ φω-
νὴν εἶχον ἱκανὴν οὔτε τόλµαν· οὐ 
µὴν παντάπασιν ἄχρηστος ἔφυν 
οὐδ� ἀδόκιµος, ἀλλὰ τοῖς τε 
προῃρηµένοις λέγειν ἀγαθὸν τι 
περὶ ὑµῶν καὶ τῶν ἄλλων 
συµµάχων φανείην ἂν καὶ 
σύµβουλος καὶ συναγωνιστής 
γεγενηµένος, αὐτὸς τε πλείους 
λόγους πεποιηµένος ὑπὲρ τῆς 
ἐλευθερίας καὶ τῆς αὐτονοµίας τῆς 
τῶν Ἑλλήνων ἢ σύµπαντες οἱ τὰ 
βήµατα κατατετριφότες. 

Εγώ µεν αποµακρύνθηκα από τη 

ρητορική και από τη πολιτική, γιατί 

ούτε δυνατή φωνή είχα ούτε τόλµη· 

αλλ� όµως δε γεννήθηκα τελείως 

άχρηστος ούτε ασήµαντος, αλλά και σ� 

εκείνους που έχουν προτιµήσει να λένε 

κάτι καλό για σας και για τους άλλους 

συµµάχους θα φαινόµουν ότι υπήρξα 

και σύµβουλος και συναγωνιστής, και 

εγώ ο ίδιος (θα φαινόµουν) ότι έχω 

απαγγείλει περισσότερους λόγους για 

την ελευθερία και την αυτονοµία των 

Ελλήνων από όλους, όσοι πέρασαν τη 

ζωή τους στο βήµα. 

Ἰσοκράτους Τοῖς Μυτιληναίων ἄρχουσιν, 7  

µτφρ. Κ. Θ.  Αραπόπουλου, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 1975 
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H Β΄ Αθηναϊκή Συµµαχία το 355 π.Χ. 
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Κείµενο 3:  Ο άνθρωπος διδάσκεται αρετή και γνώση 

 

Ἐκ παίδων σµικρῶν ἀρξάµενοι, 
µέχρι οὗπερ ἂν ζῶσι, καὶ διδά-
σκουσι καὶ νουθετοῦσιν. Ἐπειδὰν 
θᾶττον συνιῇ τις τὰ λεγόµενα, καὶ 
τροφὸς καὶ µήτηρ καὶ παιδαγωγός 
καὶ αὐτὸς ὁ πατὴρ περὶ τούτου 
διαµάχονται, ὅπως βέλτιστος ἔσται 
ὁ παῖς, παρ' ἕκαστον καὶ ἔργον καὶ 
λόγον διδάσκοντες καὶ ἐνδεικνύµε-
νοι ὅτι τὸ µὲν δίκαιον, τὸ δὲ 
ἄδικον, καὶ τόδε µὲν καλὸν, τόδε δὲ 
αἰσχρὸν, καὶ τόδε µὲν ὅσιον, τόδε 
δὲ ἀνόσιον, καὶ τὰ µὲν ποίει, ταὰ 
δὲ µὴ ποίει. Καὶ ἐὰν µὲν ἑκὼν 
πείθηται· εἰ δὲ µὴ, ὥσπερ ξύλον 
διαστρεφόµενον καὶ καµπτόµενον 
εὐθύνουσιν ἀπειλαῖς καὶ πληγαῖς. 
Μετὰ δὲ ταῦτα εἰς διδασκάλων 
πέµποντες πολὺ µᾶλλον ἐντέλλο-
νται ἐπιµελεῖσθαι εὐκοσµίας τῶν 
παίδων ἢ γραµµάτων τε καὶ κιθα-
ρίσεως· οἱ δὲ διδάσκαλοι τούτων τε 
ἐπιµελοῦνται, καὶ ἐπειδὰν αὖ γράµ-
µατα µάθωσιν καὶ µέλλωσιν συνή-
σειν τὰ γεγραµµένα ὥσπερ τότε τὴν 
φωνήν, παρατιθέασιν αὐτοῖς ἐπὶ 
τῶν βάθρων ἀναγιγνώσκειν ποιη-
τῶν ἀγαθῶν ποιήµατα καὶ ἐκµαν-
θάνειν ἀναγκάζουσιν, ἐν οἷς πολ-
λαὶ µὲν νουθετήσεις ἔνεισιν, πολλαί 
δὲ διέξοδοι καὶ ἔπαινοι καὶ ἐγκώ-
µια παλαιῶν ἀνδρῶν ἀγαθῶν, ἵνα ὁ 

Αρχίζουν από τότε που τα παιδιά τους 

είναι µικρά και, όσο αυτοί βρίσκονται 

στη ζωή, τα διδάσκουν και τα 

συµβουλεύουν. Από τη στιγµή κιόλας 

που το παιδί καταλαβαίνει τι του λένε, 

και η παραµάνα και η µητέρα και ο 

παιδαγωγός και ο πατέρας ακόµη 

πασχίζουν για τούτο: µε ποιον τρόπο 

το παιδί θα γίνη αψεγάδιαστο· έτσι το 

διδάσκουν και του εξηγούν, ότι το ένα 

είναι δίκαιο, το άλλο άδικο, το ένα 

ωραίο και το άλλο άσχηµο, το ένα 

όσιο, το άλλο ανόσιο - και τα πρώτα 

να τα κάνης, τα δεύτερα να µην τα 

κάνης. Κι αν το παιδί υπακούη µε τη 

θέλησή του, πάει καλά· ειδάλλως σαν 

βέργα που στραβώνει και καµπουριάζει 

το σιάζουν µε φοβέρες και ξυλιές. 

Αργότερα το στέλνουν στο δάσκαλο, 

που του παραγγέλνουν να δώση πολύ 

περισσότερη προσοχή στην καλή 

διαγωγή του παιδιού παρά στα 

γράµµατα και την τέχνη της λύρας. Με 

τη σειρά τους οι δάσκαλοι γι� αυτό 

φροντίζουν. Και όταν πια τα παιδιά 

µάθουν γράµµατα και είναι σε θέση να 

καταλαβαίνουν τα όσα βλέπουν 

γραµµένα - όπως τότε τα λόγια -, οι 

δάσκαλοι τα βάζουν όρθια από τη θέση 

τους να διαβάζουν ποιήµατα καλών 

ποιητών και τ� αναγκάζουν να τα 

µαθαίνουν απ� έξω. Μες στα ποιήµατα 

αυτά βρίσκει κανείς ένα σωρό 

συµβουλές κι ένα σωρό διηγήσεις και 

παινέµατα και ύµνους για τους 

ενάρετους ανθρώπους του παλιού
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παῖς ζηλῶν µιµῆται καὶ ὀρέγηται 
τοιοῦτος γενέσθαι. Οἵ τ' αὖ κιθαρι-
σταί, ἕτερα τοιαῦτα, σωφροσύνης 
τε ἐπιµελοῦνται καὶ ὅπως ἂν οἱ 
νέοι µηδὲν κακουργῶσιν· πρός δὲ 
τούτοις, ἐπειδὰν κιθαρίζειν µάθω-
σιν, ἄλλων αὗ ποιητῶν ἀγαθῶν 
ποιήµατα διδάσκουσι µελοποιῶν, 
εἰς τὰ κιθαρίσµατα ἐντείνοντες, καὶ 
τοὺς ῥυθµούς τε καὶ τὰς ἁρµονίας 
ἀναγκάζουσιν οἰκειοῦσθαι ταῖς 
ψυχαῖς τῶν παίδων, ἵνα ἡµερώτε-
ροί τε ὦσιν, καὶ εὐρυθµότεροι καὶ 
εὐαρµοστότεροι γιγνόµενοι χρήσι-
µοι ὦσιν εἰς τὸ λέγειν τε καὶ 
πράττειν·  πᾶς γὰρ ὁ τοίνυν πρὸς 
τούτοις εἰς παιδοτρίβου πέµπουσιν, 
ἵνα τὰ σώµατα βελτίω ἔχοντες ὑπη-
ρετῶσι τῇ διανοίᾳ χρηστῇ οὔσῃ, 
καὶ µὴ ἀναγκάζωνται ἀποδειλιᾶν 
διὰ τὴν πονηρίαν τῶν σωµάτων καὶ 
ἐν τοῖς πολέµοις καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις 
πράξεσιν. Καὶ ταῦτα ποιοῦσιν οἱ 
µάλιστα δυνάµενοι <µάλιστα>· µά-
λιστα δὲ δύνανται οἱ πλουσιώτα-
τοι·  καὶ οἱ τούτων ὑεῖς, πρῳαίτατα 
εἰς διδάσκαλων τῆς ἡλικίας ἀρξά-
µενοι φοιτᾶν, ὀψιαίτατα ἀπαλλάτ-
τονται. Ἐπειδὰν δὲ ἐκ διδασκάλων 
ἀπαλλαγῶσιν, ἡ πόλις αὖ τοὺς τε 
νόµους ἀναγκάζει µανθάνειν καὶ 
κατὰ τούτους ζῆν [κατὰ παρά-
δειγµα], ἵνα µὴ αὐτοὶ ἐφ� αὑτῶν 
εἰκῇ πράττωσιν, ἀλλ' ἀτεχνῶς 

ενάρετους ανθρώπους του παλιού 

καιρού, για να τους ζηλέψη το παιδί 

και να τους µιµηθή και να λαχταρήση 

να τους µοιάση. Απ� τη µεριά τους πάλι 

οι δάσκαλοι της λύρας κάτι παρόµοιο 

κάνουν, δηλαδή κάνουν ό,τι µπορούν, 

για να γίνουν οι νέοι φρόνιµοι και να 

µην κάνουν κανένα κακό· κοντά σ� 

αυτά, αφού τους µάθουν την τέχνη της 

λύρας, στη συνέχεια τους διδάσκουν 

ποιήµατα καλών ποιητών, 

διαφορετικών από τους προηγούµενους 

- των λυρικών ποιητών - ταιριάζοντας 

τη µουσική τους στη φωνή της λύρας· 

έτσι υποχρεώνουν τους ρυθµούς και τις 

αρµονίες να συγγενέψουν µε την ψυχή 

του παιδιού, ώστε να γίνουν και πιο 

ήµερα και χρήσιµα στα λόγια και στις 

ενέργειές των, µε το να ποτιστούν µε το 

ρυθµό και την αρµονία· γιατί η ζωή του 

ανθρώπου σε κάθε εκδήλωσή της έχει 

ανάγκη από ρυθµό και αρµονία. 

Λοιπόν σαν να µην έφταναν όλα αυτά, 

τα στέλνουν ακόµα και στους 

γυµναστές, για να κάµουν κορµί 

δυνατότερο, κι έτσι το µυαλό τους το 

φωτισµένο να έχη βοηθό, και να µην 

αναγκάζωνται να δείχνουν δειλία 

στους πολέµους και στις άλλες πράξεις, 

επειδή το σώµα τους προδίνει. Κι αυτά 

τα κάνουν µε το παραπάνω εκείνοι που 

έχουν στη διάθεσή τους περισσότερα 

µέσα· και τα περισσότερα µέσα τα 

διαθέτουν οι πιο πλούσιοι. Αυτών 

λοιπόν οι γιοί πρώτοι πρώτοι απ� τα 

παιδιά της ηλικίας τους αρχίζουν να 

πηγαίνουν στο σχολείο και σταµατούν 

τις σπουδές χρόνια αργότερα από τους
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ὥσπερ οἱ γραµµατισταὶ τοῖς µήπω 
δεινοῖς γράφειν τῶν παίδων ὑπο-
γράψαντες γραµµὰς τῇ γραφίδι 
οὕτω τὸ γραµµατεῖον διδόασιν καὶ 
ἀναγκάζουσι γράφειν κατὰ τὴν 
ὑφήγησιν τῶν γραµµῶν, ὣς δὲ καὶ ἡ 
πόλις νόµους ὑπογράψασα, ἀγα-
θῶν καὶ παλαιῶν νοµοθετῶν εὑρή-
µατα, κατὰ τούτους ἀναγκάζει καὶ 
ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι· ὃς δ' ἂν ἐκτὸς 
βαίνῃ τούτων, κολάζει, καὶ ὄνοµα 
τῇ κολάσει ταύτῃ καὶ παρ' ὑµῖν καὶ 
ἄλλοθι πολλαχοῦ, ὡς εὐθυνούσης 
τῆς δίκης, εὐθῦναι. Τοσαύτης οὖν 
τῆς ἐπιµελείας οὔσης περὶ ἀρετῆς 
ἰδίᾳ καὶ δηµοσίᾳ, θαυµάζεις, ὦ 
Σώκρατες, καὶ ἀπορεῖς εἰ διδακτὸν 
ἐστιν ἀρετὴ; Ἀλλ' οὐ χρὴ θαυ-
µάζειν, ἀλλὰ πολὺ µᾶλλον, εἰ µὴ 
διδακτόν. 

τις σπουδές χρόνια αργότερα από τους 

άλλους. Κι όταν πια φύγουν από τα 

χέρια των δασκάλων, η πολιτεία µε τη 

σειρά της τα αναγκάζει να µάθουν τους 

νόµους και να ζουν σύµφωνα µε 

αυτούς, για να µην κάνη το καθένα του 

κεφαλιού του, αλλά ακριβώς όπως οι 

δάσκαλοι (για τα παιδιά που ακόµα 

δεν τα καταφέρνουν στο γράψιµο) 

πρώτα µε το κοντύλι χαράζουν απαλές 

γραµµές, και κατόπι τους δίνουν την 

πλάκα και τα υποχρεώνουν να 

γράφουν καταπώς τους δείχνουν οι 

γραµµές, έτσι και η πολιτεία χαράζει 

τους νόµους, που τους βρήκαν οι καλοί 

νοµοθέτες του παλιού καιρού· τα 

αναγκάζει και να δίνουν και να 

παίρνουν διαταγές σύµφωνα µ� αυτούς. 

Όποιος όµως παραστρατίζει απ� 

αυτούς, τον τιµωρεί, και η τιµωρία 

αυτή και στην πόλη σας αλλά και σε 

πολλά άλλα µέρη ονοµάζεται ευθύνες, 

γιατί η τιµωρία φέρνει τον παραβάτη 

στον ευθύ δρόµο. Οικογένεια και 

πολιτεία λοιπόν τόση φροντίδα 

δείχνουν για την αρετή - και σένα δεν 

το χωρεί το µυαλό σου, Σωκράτη, και 

αναρωτιέσαι αν η αρετή µπορή να 

διδαχτή; Πολύ περισσότερο θα �πρεπε 

να σαστίζης, αν δεν µπορούσε να 

διδαχτή - όχι τώρα.   

Πλάτωνος Πρωταγόρας 325 - 326, µτφρ. Η. Ν. Σπυρόπουλου,  

εκδ. ΄Ιδρυµα Μ. Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1981 
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Πλάτων 
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Κείµενο 4:  Η εντιµότητα και η ικανότητα αποτελούσαν κριτήρια επιλογής 

των αρχόντων στο πολίτευµα του Σόλωνα  
 

Περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους 
καθίστασαν ἐπὶ τὰς ἀρχὰς τοὺς 
προκριθέντας ὑπὸ τῶν φυλετῶν 
καὶ δηµοτῶν, οὐ περιµαχήτους 
αὐτὰς ποιήσαντες οὐδ� ἐπιθυµίας 
ἀξίας, ἀλλὰ πολὺ µᾶλλον 
λειτουργίαις ὁµοίας ταῖς 
ἐνοχλούσαις µὲν, οἷς ἂν 
προσταχθῶσι, τιµὴν δὲ τινα 
περιτιθείσαις αὐτοῖς· ἔδει γὰρ τοὺς 
ἄρχειν αἰρεθέντας τῶν τε 
κτηµάτων τῶν ἰδίων ἀµελεῖν καὶ 
τῶν ληµµάτων τῶν εἰθισµένων 
δίδοσθαι ταῖς ἀρχαῖς ἀπέχεσθαι 
µηδὲν ἧττον ἢ τῶν ἱερῶν, ἃ τις ἂν 
ἐν τοῖς νῦν καθεστῶσιν 
ὑποµείνειεν; 

Εκείνη την εποχή οι πατέρες µας 

διόριζαν στις θέσεις εξουσίας εκείνους, 

οι οποίοι θεωρούνταν από τους πολίτες 

του δήµου και της φυλής τους ικανοί να 

τους αντιπροσωπεύσουν· δεν 

καθιστούσαν τις διάφορες αρχές 

αντικείµενο αντιζηλίας ή φιλόδοξων 

επιθυµιών, αντίθετα οι θέσεις αυτές της 

εξουσίας ήταν µάλλον όµοιες προς τις 

δηµόσιες υπηρεσίες που είναι βάρος για 

τους πολίτες, στους οποίους τις 

αναθέτουν, αλλά τους προσδίδουν τιµή· 

γιατί έπρεπε εκείνοι που εξελέγησαν γι� 

αυτές να παραµελούν τις δικές τους 

περιουσίες και να απέχουν από τις 

ωφέλειες που συνδέονται µε τη θέση 

τους εξ ίσου, όπως απείχαν από τις 

προσφορές στους θεούς. 

Ισοκράτους Παναθηναϊκός, 145, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 1975 
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Ο Σόλων ορκίζει τους Αθηναίους στους νόµους του.  
Σχέδιο του B. Pinelli 

Κείµενο 5:  Η νεανική προσωπικότητα κατά τον Αριστοτέλη 

 

Οἱ µὲν οὖν νέοι τὰ ἤθη εἰσὶν 
ἐπιθυµητικοὶ, καὶ οἷοι ποιεῖν ἃ ἂν 
ἐπιθυµήσωσι. Καὶ τῶν περὶ τὸ σῶµα 
ἐπιθυµιῶν µάλιστα ἀκολουθητικοί 
εἰσι ταῖς περὶ τὰ ἀφροδίσια καὶ 
ἀκρατεῖς ταύτης. Εὐµετάβολοι δὲ 
καὶ ἁψίκοροι πρὸς τὰς ἐπιθυµίας, 
καὶ σφόδρα µὲν ἐπιθυµοῦσι ταχέως 
δὲ παύονταιú·ὀξεῖαι γὰρ αἱ 
βουλήσεις καὶ οὐ µεγάλαι, ὥσπερ αἱ 
τῶν καµνόντων δίψαι καὶ πεῖναι. 
Καὶ θυµικοὶ καὶ ὀξύθυµοι καὶ οἷοι 
ἀκολουθεῖν τῇ ὀργῇ. Καὶ ἥττους 
εἰσὶ τοῦ θυµοῦú διὰ γὰρ φιλοτιµίαν 
οὐκ ἀνέχονται ὀλιγωρούµενοι ἀλλ� 
ἀγανακτοῦσιν ἂν οἴωνται ἀδικεῖ-
σθαι. Καὶ φιλότιµοι µέν εἰσιν, 
µᾶλλον δὲ φιλόνικοιú ὑπεροχῆς γὰρ 
ἐπιθυµεῖ ἡ νεότης, ἡ δὲ νίκη ὑπερο-
χή τις. Καὶ ἄµφω ταῦτα µᾶλλον ἢ 
φιλοχρήµατοιú φιλοχρήµατοι δὲ ἥκι-
στα διὰ τὸ µήπω ἐνδείας πεπειρᾶ-
σθαι, ὥσπερ τὸ Πιττακοῦ ἔχει 
ἀπόφθεγµα εἰς Ἀµφιάραον. Καὶ οὐ 
κακοήθεις ἀλλ� εὐήθεις διὰ τὸ µήπω 
τεθεωρηκέναι πολλὰς πονηρίαςú καὶ 
εὔπιστοι διὰ τὸ µήπω πολλὰ ἐξηπα-
τῆσθαι. Καὶ εὐέλπιδες· ὥσπερ γὰρ 
οἱ οἰνωµένοι, οὕτω διάθερµοί εἰσιν 
οἱ νέοι ὑπὸ τῆς φύσεως· ἅµα δὲ καὶ 

Ως προς τα ήθη οι µεν νέοι αισθάνονται 

σφοδρές επιθυµίες και είναι ικανοί να 

εκπληρώσουν εκείνα που επιθυµούν. Από 

τις επιθυµίες δε που σχετίζονται µε το 

σώµα, κυρίως αισθάνονται τις ερωτικές 

και δεν µπορούν να κυριαρχήσουν σ� 

αυτές. Μεταβάλλονται εύκολα και 

γρήγορα αισθάνονται κόρο για εκείνα 

που επιθύµησαν και γι� αυτό, ενώ 

δοκιµάζουν σφοδρές επιθυµίες, γρήγορα 

αδιαφορούν. ∆ιότι η θέλησή τους είναι 

µεν έντονη, όχι όµως και µεγάλη, καθώς 

ακριβώς η δίψα και η πείνα στον 

άρρωστο. Ρέπουν προς την οργή, 

παραφέρονται εύκολα και ακολουθούν 

εκείνο που αποφάσισαν πάνω στο θυµό 

τους χωρίς να µπορούν να τον 

συγκρατήσουνú τούτο δε διότι από 

εγωϊσµό δεν ανέχονται την περιφρόνηση 

και αγανακτούν όταν νοµίζουν πως 

αδικούνται. Αγαπούν τις τιµές ακόµα δε 

περισσότερο τη νίκη, γιατί η νεότητα 

επιθυµεί να υπερέχει, η δε νίκη είναι ένα 

είδος υπεροχής. Αγαπούν δε πολύ 

περισσότερο αυτά τα δύο παρά τα 

χρήµατα, ή µάλλον δεν ενδιαφέρονται 

καθόλου γι� αυτά, επειδή δεν έχουν 

ακόµα δοκιµάσει τι θα πει φτώχεια, αυτό 

δε το εκφράζει το γνωστό απόφθεγµα του 

Πιττακού για τον Αµφιάραο. 

Οι νέοι δεν έχουν κακές διαθέσειςú είναι 

µάλλον καλοί, γιατί δεν είδαν ακόµα 

πολλά παραδείγµατα διεφθαρµένων 

ώ ί λό ί δ
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τὸ µὴ πολλὰ ἀποτετυχηκέναι. Καὶ 
ζῶσι τὰ πλεῖστα ἐλπίδι· ἡ µὲν γὰρ 
ἐλπὶς τοῦ µέλλοντός ἐστιν, ἡ δὲ 
µνήµη τοῦ παροιχοµένου, τοῖς δὲ 
νέοις τὸ µὲν µέλλον πολύ, τὸ δὲ 
παρεληλυθὸς βραχὺú καὶ εὐεξαπάτη-
τοί εἰσι διὰ τὸ εἰρηµένον ἐλπίζουσι 
γὰρ ῥᾳδίως. Καὶ ἀνδρειότεροιú 
θυµώδεις γὰρ καὶ εὐέλπιδες, ὧν τὸ 
µὲν µὴ φοβεῖσθαι τὸ δὲ θαρρεῖν 
ποιεῖú οὔτε γὰρ ὀργιζόµενος οὐδεὶς 
φοβεῖται, τὸ τε ἐλπίζειν ἀγαθόν τι 
θαρραλέον ἐστίν. Καὶ αἰσχυντηλοίú 
οὐ γὰρ πω καλὰ ἕτερα ὑπολαµβά-
νουσιν, ἀλλά πεπαίδευνται ὑπὸ τοῦ 
νόµου µόνον. Καὶ µεγαλόψυχοιú 
οὔτε γὰρ ὑπὸ τοῦ βίου πω 
τεταπείνωνται, ἀλλὰ τῶν 
ἀναγκαίων ἄπειροί εἰσιν, καὶ τὸ 
ἀξιοῦν αὑτὸν µεγάλων 
µεγαλοψυχίαú τοῦτο δ� εὐέλπιδος. 
Καὶ µᾶλλον αἱροῦνται πράττειν τὰ 
καλὰ τῶν συµφερόντωνú τῷ γὰρ 
ἤθει ζῶσι µᾶλλον ἢ τῷ λογισµῶ, 
ἔστι δὲ ὁ µὲν λογισµὸς τοῦ 
συµφέροντος ἡ δὲ ἀρετὴ τοῦ καλοῦ. 
Καὶ φιλόφιλοι καὶ φιλέταιροι 
µᾶλλον τῶν ἄλλων ἡλικιῶν διὰ τὸ 
χαὶρειν τῷ συζῆν καὶ µήπω πρὸς τὸ 
συµφέρον κρίνειν µηδὲν, ὥστε µηδὲ 
τοὺς φίλους. Καὶ ἅπαντα ἐπὶ τὸ 
µᾶλλον καὶ σφοδρότερον ἁµαρτά-
νουσι παρὰ τὸ Χιλώνειονú πάντα 
γὰρ ἄγαν πράττουσινú φιλοῦσι γὰρ 

ανθρώπων. Είναι ευκολόπιστοι, γιατί δεν 

έχουν ακόµα εξαπατηθεί συχνά. Είναι 

γεµάτοι ελπίδεςú αυτό συµβαίνει, γιατί η 

φύση τους έχει προικίσει µε ένα είδος 

θέρµης σαν αυτή που αισθάνονται όσοι 

ήπιαν πολύ κρασί. Οφείλεται όµως η 

ιδιότητά τους αυτή και στο ότι δεν 

δοκίµασαν ακόµα πολλές αποτυχίες. 

Ζουν κυρίως µε την ελπίδα, γιατί η µεν 

ελπίδα αφορά το µέλλον, η δε ανάµνηση 

το παρελθόνú αλλά για τους νέους το µέν 

µέλλον µεγάλο είναι, το δε παρελθόν 

µικρό. Και πράγµατι στις πρώτες ηµέρες 

της ύπαρξης δεν είναι δυνατόν να 

υπάρξει καµία ανάµνηση, επιτρέπονται 

όµως όλες οι ελπίδες. Για τον λόγο δε 

αυτόν εύκολα εξαπατώνται, γιατί και 

εύκολα σχηµατίζουν ελπίδες. Επειδή δε 

έχουν κλίση στην οργή και στην ελπίδα 

είναι ανδρειότεροι γιατί η µια µεν 

ιδιότητα συντελεί στο να µη φοβούνται η 

δε άλλη δίνει θάρρος. Και πράγµατι 

κανένας δε φοβάται όταν είναι 

θυµωµένος, η δε ελπίδα της επιτυχίας µας 

κάνει θαρραλέους. Είναι ντροπαλοί γιατί 

ξέρουν µόνο όσα διδάχτηκαν σύµφωνα µε 

τους νόµους και δεν υποθέτουν ότι 

υπάρχουν και άλλα ευχάριστα πράγµατα. 

Είναι µεγαλόψυχοι, γιατί ακόµα δε τους 

ταπείνωσε ο αγώνας της ζωής, ούτε 

δοκίµασαν ανάγκες. Εξάλλου όποιος 

πιστεύει ότι είναι άξιος µεγάλων 

πραγµάτων είναι και µεγαλόψυχος. Αυτό 

όµως το πιστεύουν εκείνοι που έχουν 

πολλές ελπίδες. Προτιµούν να κάνουν 

εκείνο που τους φαίνεται ωραίο παρά 

εκείνο που τους συµφέρει, γιατί οι 

πράξεις τους υπαγορεύονται µάλλον από
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ἄγαν καὶ µισοῦσιν ἄγαν καὶ τἆλλα 
πάντα ὁµοίως. Καὶ εἰδέναι ἅπαντα 
οἴονται καὶ διισχυρίζονταιú τοῦτο 
γὰρ αἴτιόν ἐστιν καὶ τοῦ πάντα 
ἄγαν. Καὶ τὰ ἀδικήµατα ἀδικοῦσιν 
εἰς ὕβριν, οὐ κακουργίαν. Καὶ 
ἐλεητικοὶ διὰ τὸ πάντας χρηστοὺς 
καὶ βελτίους ὑπολαµβάνεινú τῇ γὰρ 
αὑτῶν ἀκακίᾳ τοὺς πέλας µετροῦ-
σιν, ὥστε ἀνάξια πάσχειν ὑπο-
λαµβάνουσιν αὐτούς. Καὶ 
φιλογέλωτες, διὸ καὶ εὐτράπελοιú ἡ 
γὰρ εὐτραπελία πεπαιδευµένη ὕβρις 
ἐστίν. 

 
Ο σύγχρονος θεσµός για  

την πολιτική διαπαιδαγώγηση του νέου 

πράξεις τους υπαγορεύονται µάλλον από 

την καρδιά παρά από τον υπολογισµόú κι 

ο υπολογισµός µεν λαµβάνει υπόψη του 

το συµφέρον, ενώ η αρετή το ωραίο. Οι 

νέοι αγαπούν περισσότερο τους φίλους 

και τους συντρόφους τους αντίθετα µε 

όσους βρίσκονται σε άλλη ηλικία τούτο 

γιατί δοκιµάζουν µεγάλη ευχαρίστηση 

στο να ζουν µαζί µε τους άλλους και 

επειδή ακόµα δεν άρχισαν να 

σχηµατίζουν κρίσεις µε βάση το συµφέρον 

τους για κανένα πράγµα, εποµένως ούτε 

και για τους φίλους τους. Και όλα τα 

σφάλµατά τους προέρχονται από την 

υπερβολή γιατί οι νέοι δεν τηρούν το 

ρητό του Χίλωνα. Πράγµατι 

υπερβάλλουν σε όλαú αγαπούν 

υπερβολικά, µισούν υπερβολικά και το 

ίδιο συµβαίνει σ� όλες τις άλλες πράξεις 

τους. Νοµίζουν ότι τα ξέρουν όλα και 

ανακατεύονται σε όλαú και γι� αυτό το 

λόγο ακριβώς είναι υπερβολικοί. Αν 

συµβεί να διαπράξουν κάποιο αδίκηµα, 

αυτό οφείλεται στην αυθάδεια και όχι σε 

κακία. Αισθάνονται εύκολα οίκτο, γιατί 

θεωρούν όλους τους ανθρώπους καλούς 

και ενάρετους. Πράγµατι σαν µέτρο 

κρίσεως για τους άλλους χρησιµοποιούν 

τη δική τους αθωότητα και γι� αυτό 

πιστεύουν ότι καθετί που παθαίνει ένας 

άλλος δεν αξίζει να το πάθει. Αγαπούν το 

γέλιο και γι� αυτό τους αρέσουν τα 

πειράγµατα. Γιατί τα πειράγµατα είναι 

είδος ευγενικής προσβολής. 

Ἀριστοτέλους Ῥητορική 1389α3-b8,  

µτφρ. Επ.  Μαλαίνου, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 1975 

 



 

 220

 


	?óïêñ?ôïõò ?ñåïðáãéôéê?ò
	Êåßìåíï 5:  Ç íåáíéêÞ ðñïóùðéêüôçôá êáôÜ ôïí ÁñéóôïôÝëç

