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Η ηθική του ρήτορα στον Αριστοτέλη και η 
επικοινωνιακή της διάσταση 

         
Abstract: 
The purpose of the study is to show that the rhetorical art process reveals the 
moral quality of the character of the orator. Rhetoric is an art of persuasion 
and is regarded as a communication tool with social, moral and political 
dimensions. Aristotle emphasized the social utility of rhetoric, the moral and 
social role of the orator. The orator represents the leader, the counselor and 
the mediator using the logic and psychological persuasion in his audience. 
The orator addresses the other, or the stranger, having the ability of emo-
tional intelligence and the proper use of speech. The orator creates the right 
syllogisms and arguments, winning the audience’s confidence. Today, the 
art of rhetoric in relation to the role of the orator ensures the basic principles 
of communication and contributes to making of decisions and the solution of 
differences. 

 
Keywords 
Rhetoric, persuasion, syllogisms, arguments, communication, med(or)iator. 

 
Ο ‘έτερος’ στην αριστοτελική ρητορική 
Στο πρώτο βιβλίο της Ρητορικής ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι η ρητο-
ρική σχετίζεται με τη διαλεκτική, εφόσον και οι δύο τέχνες έχουν ως 
αφετηρία τους γενικούς προβληματισμούς, τις γενικά αποδεκτές γνώ-
μες, και δεν επιχειρηματολογούν επιστημονικά (Αριστοτέλης, Ρητορι-
κή, 1354a). Ο φιλόσοφος στον συσχετισμό της ρητορικής με τη διαλε-
κτική έθεσε τη βάση της κοινής επιδίωξης των δύο τεχνών, που είναι η 
πειθώ. Τη δημιουργία της πειθούς βάσισε ο Αριστοτέλης, αφενός, στη 

                                                      
* Καθηγήτρια, Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / 

striantari@yahoo.gr. 
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λογική απόδειξη διαμέσου της συλλογιστικής διαδικασίας του ρήτο-
ρα και, αφετέρου, στην ποιότητα του χαρακτήρα του ρήτορα (Τρια-
ντάρη, 2016, 50-64). Με τη λογική και την ψυχολογική πειθώ, ως βα-
σικούς άξονες της ρητορικής, ο Αριστοτέλης υπήρξε ο πρώτος που έ-
θεσε τα θεμέλια της ‘λογικής’ της διαλογικής -(επικοινωνιακής) επι-
χειρηματολογίας στο πλαίσιο της ‘κοινωνίας’ του έτερου προς τον 
έτερον (Αναστασιάδης, 2011, 297). Ο φιλόσοφος διείδε, μέσα από τη 
ρητορική, τη διαλεκτική σχέση του ταυτού προς τον έτερο,  τη διαλε-
κτική σχέση του ρήτορα προς το ακροατήριό του, το οποίο έπρεπε να 
προσεγγίσει όχι μόνο με μια συλλογιστική επικοινωνία, αλλά και με 
μια ψυχολογική-συναισθηματική επικοινωνία, η οποία αναδεικνύει 
το ήθος και τη νοημοσύνη του ρήτορα. Στη λογική επιχειρηματολο-
γία του ρήτορα ενσαρκώνεται ο χαρακτήρας του κα, επομένως, η στά-
ση του προς το ακροατήριό του (Garver, 1994, 151).  

Η ρητορική είναι η τέχνη, η ικανότητα να κατασκευάζει ο ρήτορας 
επιχειρήματα, βασιζόμενος στη νόηση, στη λογική. Η επισήμανση αυ-
τή καθιστά τον Αριστοτέλη τον πρώτο θεωρητικό μιας ετεροκεντρικής 
επιχειρηματολογίας, η οποία βασίζεται στο γεγονός ότι τα επιχειρή-
ματα απαντούν σε ερωτήματα που δεν είναι επιστημονικά, αλλά προ-
έρχονται από ζητήματα του καθημερινού βίου και, επομένως, βασίζο-
νται στις κρίσεις και στις απόψεις των ανθρώπων (τα ‘ένδοξα’). Αυτό 
το στοιχείο είναι που συνδέει άμεσα τη ρητορική με τη διαλεκτική 
(Αριστοτέλης, Ρητορική, 1354a· πβ. Αναστασιάδης, 2011, 298). Επομέ-
νως, η επιχειρηματολογία του ρήτορα δεν έχει το συναινετικό χαρα-
κτήρα μιας απλής επικοινωνιακής δράσης, αλλά εδράζεται στη δια-
βούλευση των επιχειρημάτων. Μέσα από άπειρες διαβουλεύσεις και 
συλλογιστικές διαδικασίες, ο ρήτορας οδηγείται στη βέλτιστη και πιο 
αληθή απόδειξη, καταλήγοντας σε μια επικοινωνιακή διάδραση με το 
ακροατήριό του, διεγείροντας, σ’ αυτή την προσπάθεια οριοθέτησης 
της αλήθειας και του ψεύδους, την ψυχολογία και τη συναισθηματική 
διάθεση του ακροατηρίου. Στην άρρηκτη σχέση της λογικής και ψυ-
χολογικής πειθούς, ο ρήτορας οικοδομεί την ηθική της επιχειρηματο-
λογίας του ταυτού και του έτερου, όχι μόνο στη νοητική μορφή της ε-
πικοινωνίας, αλλά και στην οντολογική, έτσι που η ταυτότητα και η 
ετερότητα διασαφηνίζονται μέσα από την αμφίδρομη σχέση της λογι-
κής απόδειξης του ρήτορα και της συναισθηματικής διέγερσης του 
ακροατηρίου.    
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Ο Αριστοτέλης αντιλήφθηκε την επικοινωνιακή επιχειρηματολογί-
α μέσα από τη διαλεκτική λογική κίνηση της ταυτότητας αλλά και της 
ετερότητας του λόγου,  που βασίζεται στην απόδειξη,  η οποία χρησι-
μοποιεί το παράδειγμα και το ενθύμημα. Ο φιλόσοφος στη Ρητορική 
αντιστοιχεί το παράδειγμα με την επαγωγή και το ενθύμημα με το 
συλλογισμό, διευκρινίζοντας ότι τα παραδείγματα καθιστούν τους 
λόγους λιγότερους πειστικούς σε σχέση με τα ενθυμήματα, που γίνο-
νται αποδεκτά από το ακροατήριο (Αριστοτέλης, Ρητορική Α´, 1356b· 
Burnyeat, 1990, 12). Ο Αριστοτέλης θεώρησε ότι το ενθύμημα, λόγω 
των χαρακτηριστικών που το διακρίνουν, διασφαλίζει την ποικιλότη-
τα της ετερότητας. Συγκεκριμένα, το ενθύμημα, πρώτον, αναφέρεται 
κυρίως σε ανθρώπινες πράξεις, αποφεύγοντας ειδικά και αναγκαία 
θέματα, με αποτέλεσμα να βασίζεται στα τεκμήρια, τα πιθανά και τις 
ενδείξεις (Αριστοτέλης, Ρητορική Α´, 1357a, 1359a, 1394a, 1402b· Τρια-
ντάρη, 2016, 51-52). Δεύτερον, ο συλλογισμός του ενθυμήματος δεν 
έχει μακρινή αφετηρία, ούτε καταλήγει σε συμπεράσματα, λαμβάνο-
ντας υπόψη όλες τις προκείμενες προτάσεις, προκαλώντας ασάφειες 
και φλυαρίες. Το ενθύμημα είναι συλλογισμός προορισμένος και για 
το απαίδευτο κοινό. Τρίτον, το ενθύμημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε πολλές και διαφορετικές επιστήμες, όπως το δίκαιο, η πολιτική, οι 
επιστήμες της φύσης κ.ά. (Τριαντάρη, 2016, 52). Η ιδιότητα αυτή 
δείχνει ότι το ενθύμημα ενέχει την ετερολογική διαλεκτική δυνα-
τότητα της επικοινωνικής διάδρασης, αλλά και την ειδολογική μο-
ναδικότητα, εφόσον το ενθύμημα φαίνεται να επικεντρώνεται όχι στο 
να πείσει ένα άτομο, αλλά ένα σύνολο ατόμων του ιδίου είδους. Έτσι, 
επιτυγχάνεται, μέσα από την κοινή λογική απόδειξη ή τον κοινό συλ-
λογισμό, η ταυτότητα της ετερότητας στην επικοινωνιακή επιχειρη-
ματολογία. 

Με αυτή τη μεθοδευμένη διαλεκτική της επιχειρηματολογίας, που 
βασίζεται στο ενθύμημα, ο Αριστοτέλης εξασφαλίζει την αλήθεια και 
την πειστικότητα των προκείμενων του συλλογισμού. Η αλήθεια και 
η πειστικότητα θεμελιώνεται στους δύο άξονες της πιθανότητας και των 
ενδείξεων. Το πιθανό είναι αυτό που συμβαίνει συχνά, αλλά δεν είναι 
γενικό και απόλυτο. Οι ενδείξεις έχουν δύο όψεις λογικής κίνησης, δη-
λαδή από το μερικό στο γενικό και από το γενικό στο μερικό (Αριστο-
τέλης, Ρητορική Α´, 1357a-1357b· βλ. During, 1994, 221). Η συγκεκρι-
μένη νοητική μεθόδευση προκαλεί μια ενικότητα στην ετερότητα, που 
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προσδιορίζεται από τον κοινό συλλογισμό του ενθυμήματος, ο οποίος 
προσδίδει μια ενότητα και σταθερότητα, εφόσον στις πιθανότητες και 
στις ενδείξεις, όταν το περιεχόμενό τους το αποδεχόμαστε υποχρεωτι-
κά, οι προκείμενές του είναι αληθείς και πειστικές σε όλους.  Ταυτό-
χρονα, αυτή η ταύτιση με το ένα της ετερότητας, μέσα από την κοινή 
λογική απόδειξη, που προσφέρει ο ρήτορας στο ακροατήριο του, 
αναδεικνύει την ηθική ποιότητα του διανοητικού χαρακτήρα και την 
ηθική της επικοινωνιακής διάστασης προς ένα ακροατήριο που χαρα-
κτηρίζεται από τη διανοητική ετερότητα, το οποίο όμως ο ρήτορας 
συνενώνει μέσα από μια κοινή νοητική ταυτότητα.  

Σαφέστατα, ο Αριστοτέλης επιδιώκει να πετύχει τον μέγιστο βαθμό 
πειστικότητας του ρητορικού λόγου μέσα από την αμφίδρομη σχέση 
της λογικής με την ψυχολογική πειθώ, αποβλέποντας στην ηθική επι-
κοινωνιακή διαλεκτική. Την ηθικότητα της επικοινωνίας οικοδομεί 
στον μετασχηματισμό της ετερότητας σε ταυτότητα και της ταυτότητας 
σε ετερότητα, διαμέσου της συγκρότησης μιας από κοινού αποδεκτής 
λογικής απόδειξης που καταλήγει στην πρόκληση του κοινού πάθους 
και της κοινής συναισθηματικής κατάστασης του ακροατηρίου.  

 
Ο ηθικός επικοινωνιακός λόγος του ρήτορα 
Ο ηγέτης είναι αυτός που επιβάλλει τις αρχές συμπεριφοράς στον επι-
κοινωνιακό λόγο. Ο ηθικός χαρακτήρας του ηγέτη είναι η πηγή και η 
παρακαταθήκη του για να επηρεάσει τη σκέψη και την ψυχολογία 
του ακροατηρίου, διεγείροντας έντονα συναισθήματα. Ο ενάρετος 
χαρακτήρας του τους βοηθάει να βλέπουν και να διακρίνουν τον 
ορθό στόχο και με την εγρήγορση των διανοητικών τους ικανοτήτων 
να πράττουν το ηθικά ορθό (Πατσιώτη-Τσακπουνίδη, 2015,127-128).  

Ο Αριστοτέλης στη Ρητορική του αντιλήφθηκε το χαρακτήρα του 
ρήτορα σε μιαν αμφίδρομη σχέση με την ικανότητά του για τον χειρι-
σμό του λόγου και τη συγκρότηση των κατάλληλων επιχειρημάτων 
που θα διεγείρουν τα πάθη στην ψυχολογία του ακροατηρίου (Gar-
ver, 1994, 34). Συγκεκριμένα, ο φιλόσοφος επισημαίνει δύο πολύ ση-
μαντικά στοιχεία που διακρίνουν την προσωπικότητα του ρήτορα 
και του ηγέτη, και είναι τα εξής: α. Ο ρήτορας με δεινότητα αυτοπα-
ρουσιάζει και αναδεικνύει τις ιδιότητες του χαρακτήρα του και β. Ο 
ρήτορας εξωτερικεύει το ήθος του μέσα από την γνωστοποίηση των ι-
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διοτήτων της προσωπικότητας, αποκτώντας την εμπιστοσύνη του α-
κροατηρίου, καθώς το φέρνει στην ανάλογη ψυχική κατάσταση (Αρι-
στοτέλης, Ρητορική Β , 1377b· Τριαντάρη, 2016, 194). Με αυτό τον τρό-
πο, ο ρήτορας παίζει ουσιώδη συναισθηματικό ρόλο, διότι μέσω του 
χαρακτήρα του εδραιώνει τη θέση του και συμπαρασύρει συναισθη-
ματικά το κοινό του. Ο ρήτορας έχει όλες τις δυνάμεις να ενεργοποιή-
σει τα συναισθήματα των άλλων, δημιουργώντας μια αμφίδρομη επι-
κοινωνιακή σχέση με το ακροατήριο. δη ο Αριστοτέλης στα Ηθικά 
Νικομάχεια αναπτύσσει την αντίληψη για τη συναισθηματική νοημο-
σύνη, επισημαίνοντας τον κατάλληλο χρόνο και τη στιγμή κατά την 
οποία κάποιος μπορεί να αισθανθεί τα συναισθήματα των άλλων, α-
ποφεύγοντας οποιαδήποτε συναισθηματική εμπλοκή, η οποία θα έχει 
αρνητικές συνέπειες για την ψυχολογία του (Αριστοτέλης, Ηθικά Νι-
κομάχεια, 1106b· Τριαντάρη, 2012, 78). Η ικανότητα του ρήτορα δια-
φαίνεται από την καθοδήγηση των συναισθημάτων του ακροατηρίου, 
καθώς φέρνει στην επιφάνεια τον καλύτερο εαυτό, τα καλύτερα συ-
ναισθήματα του ακροατηρίου. Το γεγονός ότι ο ρήτορας έχει κερδίσει 
την εμπιστοσύνη του ακροατηρίου, την οποία θέτει στα θεμέλια της 
συναισθηματικής νοημοσύνης, επιτυγχάνει την εναρμόνιση και το 
συντονισμό των συναισθημάτων του κοινού (Colemanω & Boyatzis & 
Mckee, 2014, 27-28).   

Τα χαρακτηριστικά που ολοκληρώνουν και διακρίνουν την προ-
σωπικότητα του ρήτορα συμπίπτουν με τον σύγχρονο ηγέτη και ανα-
δεικνύουν την ηθική ποιότητα του χαρακτήρα του και τις επικοινω-
νιακές του δεξιότητες. Εάν αναλύσουμε σε βάθος την προσωπικότητα 
του ρήτορα, όπως την εκθέτει ο Αριστοτέλης στη Ρητορική του, θα 
διαπιστώσουμε τη διαχρονική υπόστασή του στην προσωπικότητα ό-
χι μόνο του σύγχρονου ηγέτη αλλά και του διαμεσολαβητή, που έχει 
κύριο καθήκον, διαμέσου του λόγου και των συμβουλών του, να συμ-
βάλλει στην επίλυση των διαφορών σε ποικίλα επίπεδα. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο ρήτορας, ηγέτης ή διαμεσολαβητής διακρίνεται για τη νοημο-
σύνη μέσω της οποίας αναδεικνύεται η ευφυ α του και για την ευρύ-
τητα των γνώσεών του, στα οποία προστίθενται το θάρρος και η δι-
καιοσύνη, συμπληρώνοντας τις τέσσερις αρχαιοελληνικές αρετές: σο-
φία, φρόνηση, ανδρεία, δικαιοσύνη. Πρόκειται για αρετές που προσ-
δίδουν στον ρήτορα αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση και, πάνω απ  
όλα, ενισχύουν την κοινωνική του υπευθυνότητα, ώστε να συμβου-
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λεύει, πετυχαίνοντας τη συμφωνία ή τη συναίνεση, να λαμβάνει απο-
φάσεις με στόχο το κοινό συμφέρον, να έχει αυτοέλεγχο των σκέψεων 
και των πράξεών του, να υπερασπίζει την πίστη του σε αξίες, που δια-
μορφώνουν τη συμπεριφορά του, να καθοδηγεί προς το καλό, ωραίο 
και συμφέρον (Τριαντάρη, 2016, 197).  

Το βασικότερο επικοινωνιακό εργαλείο και μέσο για τον ρήτορα 
είναι η πειθώ, και ειδικότερα η λογική πειθώ, που αναδεικνύει τη 
συλλογιστική δύναμη του ρήτορα μέσα από μια σειρά επιχειρημά-
των, που αποτελούν αποδεικτικούς συλλογισμούς (Αριστοτέλης, Ρη-
τορική Α , 1354a· Evans, 1977, 31-32, 74-75· Τριαντάρη, 2016, 55). Τη 
λογική πειθώ συμπληρώνει η ψυχολογική πειθώ, της οποίας το υπό-
βαθρο είναι ο χαρακτήρας του ρήτορα. Όπως ανέφερε και ο Αριστο-
τέλης, η ποιότητα του χαρακτήρα του ρήτορα είναι η αρχή επίκλησης 
των συναισθημάτων του ακροατηρίου, δηλαδή είναι η ψυχή της ρη-
τορικής (Garver, 1994, 151). Ο φιλόσοφος τόνισε ότι η ψυχή και, επο-
μένως, το συναίσθημα είναι ο επικοινωνιακός δίαυλος που μπορεί να 
προσελκύσει την κοινή γνώμη, να προκαλέσει ομοφωνία ή διαφωνία 
και να συμβάλει στην εξασφάλιση σεβασμού και συνεργασίας ανάμε-
σα σε αυτόν και το ακροατήριο ή και στους ακροατές ή ομιλητές με-
ταξύ τους. Ο ρήτορας, στην ηθική διάσταση του επικοινωνιακού χα-
ρακτήρα του, οφείλει να έχει καλή γνώση της ψυχολογίας του ακρο-
ατηρίου, εφόσον διεγείρει πάθη, κατευθύνει συναισθήματα και συν-
τονίζει την επικοινωνία μεταξύ των μερών, ειδικότερα όταν λαμβάνει 
το ρόλο του διαμεσολαβητή (Αριστοτέλης, Ρητορική Α , 1356a· Irwin, 
1996, 142-144).  

Η λογική και η ψυχολογική πειθώ είναι δύο αναγκαία στοιχεία 
ηθικής υποστήριξης του ρήτορα, τα οποία βασίζονται στον λόγο, στο 
ήθος και στο πάθος. Η ορθή χρήση της γλώσσας από τον ρήτορα είναι 
αποτέλεσμα μαθησιακής διαδικασίας και άσκησης, που συνδέεται, κα-
τά τον Αριστοτέλη, με το ήθος του ρήτορα και το πάθος, δηλαδή την 
εξωτερίκευση και την καθοδήγηση των ψυχικών καταστάσεων που χα-
ρακτηρίζουν το ακροατήριο (Ayotte, 2002, 5-6· Τριαντάρη, 2016, 63).  

Ο Αριστοτέλης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογική πειθώ, 
επισημαίνοντας ότι ο λόγος του ρήτορα και η συλλογιστική πορεία 
που αναπτύσσει ενσαρκώνουν τον χαρακτήρα του. Σύμφωνα με τον 
E. Garver, στον αριστοτελικό στοχασμό το ενθύμημα ως αποδεικτικό 
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επιχείρημα του ρήτορα ταυτίζεται με το σώμα, και το ήθος του ρήτο-
ρα με την ψυχή. Με αυτή την αντιστοιχία ο Αριστοτέλης τόνισε και 
τις δύο πηγές απόδειξης, το επιχείρημα και τον χαρακτήρα (Garver, 
1994, 151). Τις δύο αυτές πηγές θεώρησε ο φιλόσοφος άρρηκτα δεμέ-
νες μεταξύ τους, αλλά και συμπληρωματικές η μια για την άλλη, με 
στόχο να αναδείξει ότι τόσο ο χαρακτήρας του ρήτορα όσο και ο λό-
γος του από τον οποίο αναδύεται ο χαρακτήρας του αποτελούν θεμέ-
λιο για την αξιοπιστία και την πειστικότητα του ρήτορα (Αριστοτέ-
λης, Ρητορική Α , 1356a). Η αξιοπιστία ενισχύει την πειστικότητα και 
δομείται στην έννοια της εμπιστοσύνης, την οποία βασίζει ο ρήτορας 
στη φρόνηση και στην προαίρεσή του. Πρόκειται για δύο βασικές δι-
ανοητικές αρετές του ρήτορα,  που μετριάζουν τα πάθη και καθοδη-
γούν τις σκέψεις, τις αποφάσεις και τις πράξεις του, ενισχύοντας την 
εμπιστευτικότητα του ρήτορα προς το ακροατήριό του. 

 

Η ‘εμπιστοσύνη’ και η ‘φρόνηση’ στον συμβουλευτικό λό-
γο. Ο ρήτορας σύμβουλος ή διαμεσολαβητής; 

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο λόγος γίνεται κατάλλληλος όταν ε-
νεργοποιήσει την ψυχολογία του ακροατηρίου. Βασική προ πόθεση 
γι’ αυτή την ενεργοποίηση ή παρακίνηση είναι η εμπιστοσύνη που ο 
ρήτορας πρέπει να εμπνεύσει στο κοινό του. Η αποδοχή και αναγνώ-
ριση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ρήτορα από το ακροατήριό 
του είναι καθοριστική για τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργα-
σία (Φραγκούλη, 2015, 6). Η εμπιστοσύνη καθιστά επιτελεστικό το 
λόγο του ρήτορα και βασίζεται πάνω σε τρία στοιχεία,  τη φρόνηση,  
την αρετή και την καλή διάθεση «Τοσαῦτα γάρ ἐστι δι’  πιστεύομεν 
ἔξω τῶν ἀποδείξεων. ἔστι δὲ ταῦτα φρόνησις καὶ ἀρετὴ καὶ εὔνοια» 
(Αριστοτέλης, Ρητορική Α , 1378a· Τριαντάρη, 2016, 196).  

Ο Αριστοτέλης επισημαίνει ότι οι ρήτορες που δεν έχουν τα παρα-
πάνω στοιχεία δεν μπορούν να ασκήσουν τον συμβουλευτικό λόγο, 
και συγκεκριμένα η έλλειψη της φρόνησης αποτελεί εμπόδιο στη δια-
μόρφωση της σωστής κρίσης και αντίληψης για τα πράγματα. Την α-
πουσία της εξωτερίκευσης της ορθής κρίσης αποδίδει, επιπλέον, ο φι-
λόσοφος, είτε στα κακά συναισθήματα που έχει ο ρήτορας, είτε στην 
έλλειψη καλής διάθεσης. Ο ρήτορας που διακρίνεται για τη φρόνηση, 
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την αρετή και την καλή διάθεση μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη 
των ακροατών του (Αριστοτέλης, Ρητορική Α , 1378a). Κατ’ επέκταση, 
αυτό σημαίνει ότι ο ρήτορας στον συμβουλευτικό λόγο σέβεται την 
εμπιστοσύνη των άλλων, έχει αυτογνωσία και, γνωρίζοντας τις ικα-
νότητές του, μπορεί να τις βελτιώσει. Η ολοκληρωμένη προσωπικό-
τητα του ρήτορα, κατά τον Αριστοτέλη, θεμελιώνεται στη φρόνηση. Ο 
φρόνιμος ρήτορας είναι εκείνος που σκέφτεται λογικά ως προς το τι 
πρέπει να πράξει σε κάθε περίπτωση (Σκαλτσάς, 1993, 28). Τη φρόνη-
ση αντιλαμβάνεται ο Αριστοτέλης ως το ανώτατο αγαθό, καθώς, μέσω 
αυτής, προσδιορίζεται η ορθότητα της προαίρεσης (Αριστοτέλης, Ηθι-
κά Νικομάχεια, 1145a, 4-6· Τριαντάρη, 2012, 472 κ.ε.). Στην προσωπικό-
τητα του φρόνιμου ρήτορα εναρμονίζεται η καλή προαίρεση και η 
καλή διάθεση, με αποτέλεσμα να καθίσταται ο ρήτορας καλός σύμ-
βουλος, ο οποίος δύναται να καθοδηγήσει το ακροατήριό του με την 
προτροπή προς το καλό και το συμφέρον και την αποτροπή από το 
κακό και το άσχημο (Αριστοτέλης, Ρητορική Α , 1362a).  

Με το πρίσμα αυτό, μέσα από τον συμβουλευτικό λόγο αναδεικνύ-
εται η αυτογνωσία και η αυτοπεποίθηση του ρήτορα. Με αυτό το 
είδος του λόγου ο ρήτορας αναδεικνύει την επικοινωνιακή του δει-
νότητα, εντοπίζει το πρόβλημα, σέβεται την εμπιστοσύνη των ακρο-
ατών ή του ακροατή του, έχει αυτοέλεγχο και αυτοπεριορισμό. Τον 
αυτοέλεγχο καθορίζει το γεγονός ότι ο ρήτορας-σύμβουλος συζητά 
και διαβουλεύεται, δηλαδή ανταλλάσσει σκέψεις, αποβλέποντας όχι 
στον τελικό σκοπό που είναι το συμφέρον, αλλά στα μέσα που οδη-
γούν σε αυτόν μέσω των πράξεών τους, για να προσανατολίσουν στο 
καλό και ωραίο (Αριστοτέλης, Ρητορική Α , 1362a). Ο Αριστοτέλης το-
νίζει ως βασική διανοητική πράξη το ‘βουλεύεσθαι’, καθώς οι άνθρω-
ποι συσκέπτονται και συζητούν για να λάβουν αποφάσεις, εκθέτο-
ντας προτεινόμενες ενέργειες αναφορικά μ  ένα κοινό ζήτημα (Αρι-
στοτέλης, Ρητορική Α , 1356b-1359a, 1359b-1362a, 1391b, 1394a, 1418b). 
Ο φιλόσοφος δομεί τον συμβουλευτικό λόγο στη διαβούλευση, διότι η 
συμβουλή έχει νόημα μόνο για ζητήματα που είναι αντικείμενο δια-
βούλευσης και εξαρτώνται από εμάς τους ίδιους ή που η αρχή της 
ύπαρξής τους βρίσκεται στη δική μας δύναμη. “Τοιαῦτα δ  ἐστίν ὅσα 
πέφυκεν ἀνάγεσθαι εἰς ἡμᾶς, καί ν ἡ ἀρχή τῆς γενέσεως ἐφ ἡμῖν ἐ-
στιν  (Αριστοτέλης, Ρητορική Α , 1359b).  
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Ο σύμβουλος, όπως και το περιεχόμενο του συμβουλευτικού λό-
γου, δεν βασίζεται σε ειδικές επιστημονικές γνώσεις, διότι ο σκοπός 
του συμβούλου είναι να συνεισφέρει και να καθοδηγήσει με τις από-
ψεις του το ακροατήριο, ώστε να ληφθούν αποφάσεις για τα συζητού-
μενα θέματα (Αριστοτέλης, Ρητορική Α , 1359a, 1357a). Ο Αριστοτέλης 
διευκρινίζει τον ρόλο του συμβούλου στη διαβούλευση, τονίζοντας 
ότι ο ρήτορας-σύμβουλος δεν επιβάλλει τις απόψεις του, ούτε οδηγεί 
το ακροατήριο σε αποφάσεις που λαμβάνει ο ίδιος. Απεναντίας, συμ-
βουλεύει για το ποια είναι καλά και ποια κακά πράγματα, δεν συμ-
βουλεύει για όλα τα πράγματα, αλλά μόνο για εκείνα που είναι ενδε-
χόμενο να γίνουν ή να μη γίνουν. Φυσικά, δεν μπορεί να δώσει συμ-
βουλή για όσα συμβαίνουν τώρα ή για όσα αναγκαστικά θα συμβούν 
στο μέλλον ή ακόμη και γι  αυτά που δεν είναι δυνατό να συμβούν 
τώρα ή στο μέλλον (Αριστοτέλης, Ρητορική Α , 1359a· Μπαρμπούτης, 
2016, 322).  

Ο Αριστοτέλης με τον διαχρονικό στοχασμό του έδωσε την κινη-
τήρια πορεία στη διαμόρφωση του συμβούλου, που, στην πραγματι-
κότητα, αντιπροσωπεύει τον σύγχρονο θεσμό του διαμεσολαβητή, του 
οποίου την ικανότητα διαθέτει ο φρόνιμος ρήτορας-ομιλητής. Ο 
φρόνιμος και ηθικός ρήτορας-σύμβουλος έχει ως υπέρτατο κριτήριο 
για την επιλογή ή την αποφυγή καταστάσεων το κοινό συμφέρον και 
την ευδαιμονία. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τον πολιτειακό και πο-
λιτικό ρόλο της συμβουλευτικής ρητορικής και του ρήτορα-συμ-
βούλου, που συνδέει την ευδαιμονία με την ιεράρχηση των ηθικών 
διακρίσεων και των διαβαθμίσεων του αγαθού («στόχος του συμβου-
λευτικού ρήτορα είναι το ωφέλιμο και το βλαβερό, γιατί όποιος προ-
τρέπει, συστήνει αυτό που συστήνει με την ιδέα ότι είναι καλύτερο, και 
όταν αποτρέπει, αποτρέπει από κάτι που κατά τη γνώμη του είναι 
χειρότερο»: Αριστοτέλης, Ρητορική Α ,1358b). Η επιχειρηματολογία του 
ρήτορα-συμβούλου συγκροτείται με βάση ποια άποψη θεωρεί ο ομι-
λητής ότι είναι καλύτερη ή χειρότερη, ή κάθε φορά ως περισσότερο ή 
λιγότερο συμφέρουσα, γεγονός που προ ποθέτει τη στάση του απέ-
ναντι στην ύπαρξη πολλών απόψεων και διαφωνιών. Συνήθως, οι δια-
φωνίες και η ποικιλότητα των απόψεων κατευθύνεται από το ατομικό 
συμφέρον, το οποίο επιδιώκει να παρακάμψει ο φρόνιμος ρήτορας-
σύμβουλος και να επιδιώξει το αγαθό, που, σύμφωνα με τον Πλάτωνα 
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και τον Αριστοτέλη, αποτελεί κριτήριο ανώτερης ηθικής συμπεριφοράς 
(Πλάτωνας, Πολιτεία, 454b, 4-6· Μπαρμπούτης, 2016, 352-353). 

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο Αριστοτέλης, με την ανα-
φορά και τις επισημάνσεις του για τον συμβουλευτικό λόγο, τονίζει 
την ηθική συμπεριφορά του ρήτορα, που, με την εγκράτεια, τη φρό-
νηση και την εμπιστοσύνη που αποσπά από το ακροατήριο, καθιστά 
το περιεχόμενο του λόγου του ηθικά ποιοτικό. Ο συμβουλευτικός λό-
γος είναι λόγος που αναφέρεται στη δημόσια ζωή και έτσι πλαισιώνει 
ζητήματα δημόσια και καθημερινά. Απέναντι στα ζητήματα αυτά ο 
ρήτορας-σύμβουλος επιχειρεί τη διάκριση του ιδιωτικού και του δη-
μόσιου συμφέροντος και, κατά συνέπεια, η ηθική του αναδεικνύεται 
από την υπεράσπιση και καθοδήγηση προς το κοινό αγαθό.  Η αντί-
ληψη αυτή ενισχύεται περισσότερο, εάν θυμηθούμε τη διατύπωση της 
αριστοτελικής άποψης ότι η συμβουλευτική ρητορική αποτελεί την 
‘πολιτικωτέραν’ της ρητορικής τέχνης (Αριστοτέλης, Ρητορική Α , 
1354b).  

Στη Ρητορική του ο Αριστοτέλης προσφέρει, μέσα από τον συμβου-
λευτικό λόγο που είναι ο κατεξοχήν δημόσιος λόγος, ο οποίος συνδέ-
εται με την κοινωνική και πολιτική ζωή, το έδαφος για τη διαμόρφω-
ση του διαμεσολαβητικού λόγου. Οι προεκτάσεις αυτού του λόγου 
απηχούν την ηθική και διανοητική ποιότητα του χαρακτήρα του ρή-
τορα (ομιλητή)-διαμεσολαβητή, ο οποίος στις διαρκώς σύγχρονες με-
ταβαλλόμενες συνθήκες ανακτά τη δυναμική του μέσα από τις ρητο-
ρικές τεχνικές, έχοντας ως πρότυπο τον ρήτορα-σύμβουλο. 

Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρούμε να αναδείξουμε σύντομα την προ-
σωπικότητα του διαμεσολαβητή, αξιοποιώντας τις βασικές αρχές της 
προσωπικότητας του ρήτορα-συμβούλου.   

Μελετώντας προσεχτικά τη Ρητορική του Αριστοτέλη, αντιλαμβα-
νόμαστε ότι η περιγραφή της προσωπικότητας του ρήτορα αντανα-
κλά τη σύγχρονη μορφή του διαμεσολαβητή. Θα μπορούσαμε, μάλι-
στα, να καταλήξουμε στο γεγονός ότι ο χαρακτήρας του ρήτορα αντι-
προσωπεύει τον σύγχρονο ηγέτη, σύμβουλο και διαμεσολαβητή. Εδώ 
θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε την οπτική της ηθικής επικοινω-
νίας και διαμεσολάβησης του ρήτορα-διαμεσολαβητή. Επιχειρώντας 
μιαν ενδοσκόπηση στον χαρακτήρα του ρήτορα, βλέπουμε ν’ ανα-
δύεται ο χαρακτήρας του διαμεσολαβητή, ο οποίος, όπως και ο ρήτο-
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ρας, έχει την ικανότητα του λόγου η οποία έχει ως συνακόλουθο την 
πειστικότητά του, με την ενεργοποίηση της λειτουργίας της πειθούς 
(Wetherell, 1987, 95-96). Η αποτελεσματικότητα του λόγου και της 
πειθούς είναι θεμελιώδης για τον διαμεσολαβητή, ο οποίος αναλαμ-
βάνει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, επιδιώ-
κoντας μια εποικοδομητική συνομιλία μεταξύ των αντιμαχόμενων ή 
συγκρουόμενων μερών (Besemer, 2014,29).  

Σε μια επιτυχημένη διαμεσολάβηση, ο διαμεσολαβητής πρέπει, για 
να πείσει και να εμπνεύσει τους αντικρουόμενους, να προτάξει το χα-
ρακτήρα του και τη συγκεκριμένη διάθεση που δημιουργεί στην ψυ-
χή των συγκρουόμενων μερών (Αριστοτέλης, Ρητορική Α , 1356a· Gar-
ver, 1994, 34· Τριαντάρη, 2016, 194). Ο προκάτοχος του Αριστοτέλη, ο 
Γοργίας, είχε επισημάνει ότι η δύναμη του λόγου αναλογεί προς τη 
διάταξη του ψυχικού κόσμου «τόν αὐτόν δέ λόγον ἔχει  τε τοῦ λόγου 
δύναμις πρός τήν τῆς ψυχῆς τάξιν» (Γοργίας, Ἐλένης ἐγκώμιον, 14). Ο 
δεινός ομιλητής-διαμεσολαβητής που διαθέτει την ικανότητα του 
λόγου, της ευγλωττίας, ασκεί τεράστια επίδραση στους συμμετέχοντες 
που βρίσκονται σε σύγκρουση. Η χρήση του λόγου επαφίεται στον 
διαμεσολαβητή, ο οποίος με τα λογικά του επιχειρήματα αναδεικνύει 
τις ιδιότητες του χαρακτήρα του, που δηλώνουν και το ήθος, 
απολαμβάνοντας έτσι την εμπιστοσύνη των αντικρουόμενων μερών 
(Αριστοτέλης, Ρητορική Α , 1377b· Schaeffer, 2004· Besemer, 2014, 35). 
Η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης ταυτίζεται με την αποδοχή της 
προσωπικότητας του ρήτορα-διαμεσολαβητή, δημιουργώντας μια 
αμφίδρομη επικοινωνιακή αλληλεπίδραση με τα αντικρουόμενα μέ-
ρη. Η ψυχική διάδραση παρέχει τη δυνατότητα στον διαμεσολαβητή 
να διαχειριστεί εμπιστευτικά όσα ακούει, να εξωτερικεύσει συναισθή-
ματα και συμφέροντα των αντικρουόμενων μερών, ενώ ο ίδιος εκ-
φράζει μια ουδετερότητα, η οποία αποβλέπει στο κοινό και όχι στο 
ατομικό συμφέρον των συγκρουόμενων. Η θέση αυτή αναδεικνύει 
και άλλες πτυχές του χαρακτήρα και του ρόλου του διαμεσολαβητή, 
που προσιδιάζει με αυτές του ρήτορα. Συγκεκριμένα, ο επιτυχημένος 
διαμεσολαβητής διακρίνεται για τη νοημοσύνη του, που σχετίζεται με 
την ευφυ α του, και για τη φρόνησή του. Η φρόνηση στην πράξη α-
ναδεικνύεται με τη συγκρότηση του ουδέτερου λόγου, ο οποίος δια-
φυλάσσει δύο στοιχεία του χαρακτήρα και του ρόλου του, τη συναι-
σθηματική νοημοσύνη και την καθοδήγηση προς τον τελικό σκοπό, 
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τη συμφωνία που είναι καλό και για τα δύο συγκρουόμενα μέρη (Be-
semer, 2014, 34-35).  

Βασική ιδιότητα του διαμεσολαβητή, όπως και του ρήτορα, είναι η 
συναισθηματική νοημοσύνη, για την οποία ήδη έκανε λόγο ο Αρι-
στοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια Β  (1106b). Ο ρήτορας-διαμεσολαβητής 
οφείλει να γνωρίζει τον κατάλληλο χρόνο και την κατάλληλη στιγμή 
στην οποία μπορεί να αισθανθεί τα συναισθήματα των αντικρουόμε-
νων μερών, αποφεύγοντας την όποια συναισθηματική εμπλοκή (Bea-
bout, 2013, 135, 146· Τριαντάρη, 2017· Τριαντάρη, 2012, 78). Με την 
ενσυναίσθηση ο διαμεσολαβητής βοηθάει του συμμετέχοντες να απο-
σαφηνίσουν και να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματα και τα συμφέ-
ροντά τους. Ένας συναισθηματικά ευφυής διαμεσολαβητής έχει αυ-
τοεπίγνωση και αυτοδιαχείριση, κοινωνική επίγνωση και διαχείριση 
σχέσεων (Goleman, 2014, 217). Η συναισθηματική νοημοσύνη συμ-
βάλλει σημαντικά στο ρόλο του διαμεσολαβητή, ώστε να συνεισφέρει 
τις απόψεις του, χωρίς να πάρει θέση ή να δώσει λύσεις, επιτυγχάνει 
την αποφυγή ανάδειξης ισχύος από ένα από τα αντικρουόμενα μέρη 
ή και από τα δύο μαζί και αποφεύγει συμφωνίες ηθικά αμφίβολες, 
αποσκοπώντας όπως και ο ρήτορας-σύμβουλος στο αγαθό και κοινό 
συμφέρον (Αριστοτέλης, Ρητορική Α , 1354b). Σκοπός του συμβουλευ-
τικού λόγου είναι η ευδαιμονία, που επιτυγχάνεται με την κατανόη-
ση του κοινού συμφέροντος. Στην περίπτωση του συντονιστή διαμε-
σολαβητή και της συντονιστικής διαμεσολάβησης η ευδαιμονία επι-
τυγχάνεται στο αμοιβαίο συμφέρον. Η ταυτοποίηση κοινών αναγκών 
ενθαρρύνει τα δύο μέρη να εστιάσουν στο κοινό συμφέρον (Besemer, 
2014, 35).  

Στην επικοινωνιακή πράξη ο διαμεσολαβητής, όπως και ο ρήτορας 
με την άσκηση του λόγου και του χαρακτήρα του τοποθετεί τον εαυτό 
του απέναντι στους αντικρουόμενους άλλους, επιχειρώντας να τους 
καθοδηγήσει στο κοινό συμφέρον, που είναι η συμφωνία μεταξύ τους 
και αντιστοιχεί με την ευδαιμονία τους. Η καταλληλόλητα του ρόλου 
του διαμεσολαβητή εξαρτάται από τις τρεις στάσεις του εαυτού,  που 
συστηματοποίησε ο Αριστοτέλης και εξέθεσαν οι προγενέστεροι και 
μεταγενέστεροί του και είναι οι εξής: α. Το γνωστικό, που σημαίνει 
κατά πρώτον τη γνώση των ζητημάτων μέσα από την πληροφόρηση, 
κατά δεύτερον τη γνώση και τη χρήση της γλώσσας για την ορθή 
διαμόρφωση του λόγου προς τα συγκρουόμενα μέρη και κατά τρίτον 



Η ηθική του ρήτορα στον Αριστοτέλη και η επικοινωνιακή της διάσταση 

 

Figura in Praesentia 
559 

τις λεκτικές και υφολογικές τεχνικές του λόγου, που είναι οι τεχνικές 
της ρητορικής και της σύγχρονης μορφής της τής επικοινωνίας. β. Το 
συναισθηματικό, που δηλώνει την ικανότητα του διαμεσολαβητή να 
πείθει, να κερδίζει την εμπιστοσύνη των αντικρουόμενων μερών, να 
κατανοεί τη συναισθηματική τους κατάσταση και να εξωτερικεύει τα 
συναισθήματα, τις ανάγκες, τις επιθυμίες τους και τα συμφέροντά 
τους. γ. Το πραξιακό, που φανερώνει την επιτυχή εξασφάλιση του 
κοινού συμφέροντος και των δύο μερών, της συμφωνίας, που ανα-
δεικνύει την αρετή της φρόνησης, η οποία διακρίνει το διαμεσολα-
βητή. Στην πράξη αναφαίνεται πλέον η ικανότητα της επικοινω-
νιακής διαχείρισης των συγκρουόμενων μερών, οι οποίοι καταλή-
γουν μέσα από τη συμφωνία στην ψυχική αρμονία και συναισθη-
ματική τους ισορροπία (Burns, 1982, 5).   

    
Αντί επιλόγου: Από την ηθική του ρήτορα στην ηθική του 

διαμεσολαβητή  
Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες και ποικίλες πολιτικές και κοινωνικές 
συνθήκες στην εποχή μας επαναφέρουν σε διαχρονική μορφή πολλές 
τεχνικές και κανόνες της ρητορικής στο πλαίσιο της ετερολογικής 
επικοινωνίας, δηλαδή της επικοινωνίας με τον άλλον ή τους άλλους. 
Η μορφή της επικοινωνίας δεν είναι πάντα η ίδια, καθώς διαρ-
θρώνεται στα πεδία της πολιτικής, της συμβουλευτικής, της διαμε-
σολάβησης, των καθημερινών φιλικών και επαγγελματικών σχέσεων 
και γενικότερα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι 
η ρητορική ως τέχνη λόγου, είναι η τέχνη της επικοινωνίας, η οποία 
θεμελιώνεται σ  ένα κώδικα ηθικών αξιών της πολιτικής κοινωνίας 
και αποδεικνύεται στο ήθος του ομιλητή και στην ψυχολογική 
επίδραση και ανταπόκριση του ακροατή. Η ηθική διάσταση της 
ρητορικής γίνεται εμφανής στη διαλεκτική σχέση της λογικής 
απόδειξης του ρήτορα και της ψυχολογικής διέγερσης και έκφρασης 
συναισθημάτων του ακροατηρίου. Σύμφωνα με τον E. Garver, ο 
Αριστοτέλης με τη Ρητορική του διαμορφώνει μια τέχνη πειθούς για 
τον πολίτη, η οποία είναι ηθικά ουδέτερη και επιτείνει τη σπουδαιό-
τητα του ήθους του ρήτορα (Garver, 1994, 177-188). Σύμφωνα και με 
άλλους μελετητές,  όπως ο .  Cooper ο Αριστοτέλης δεν εξετάζει τη 
σχέση της ρητορικής μεθόδου με την ηθική, αλλά και δεν ασχολείται 
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με τους ηθικούς σκοπούς των ρητορικών λόγων (Cooper, 1994, 203, 
206). 

στόσο, δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο Αριστο-
τέλης επιχειρεί να συγκροτήσει την εικόνα της προσωπικότητας ενός 
ρήτορα, ο οποίος μέσα από την αληθή και συγκροτημένη επιχει-
ρηματολογία του αναδεικνύει την ποιότητα του χαρακτήρα του, 
κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη, το σεβασμό και την αποδοχή του 
ακροατηρίου. Γίνεται αντιληπτό ότι η ηθική διάσταση της ρητορικής 
στο στοχασμό του Αριστοτέλη δεν εστιάζεται στις θεωρήσεις των ηθι-
κών αξιών των ρητορικών λόγων, αλλά στην επικοινωνιακή ηθική 
του ρήτορα,  του οποίου η ηθική αξία αναγνωρίζεται μέσα από τη 
χρήση του ορθού λόγου, που αντιστοιχεί κάθε φορά σ  ένα είδος του 
ρητορικού λόγου. Ειδικότερα στο συμβουλευτικό λόγο, που για εμάς 
είναι αρκετά επίκαιρος σήμερα, φανερώνεται το ήθος του ρήτορα, ο 
οποίος προτρέπει ή αποτρέπει με βασικό κριτήριο, το αγαθό, το δί-
καιο και το ωραίο. Επιπλέον, ο Αριστοτέλης εξετάζει τον απώτερο 
στόχο της συμβουλευτικής ρητορικής,  που είναι η ευδαιμονία, η 
οποία συνδέεται άμεσα με το θέμα της ιεράρχησης του αγαθού, εφό-
σον ο ρήτορας προτρέπει σε κάτι που είναι καλύτερο ή αποτρέπει από 
κάτι που είναι χειρότερο (Μπαρμπούτης, 2106, 21). Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό το γεγονός ότι με τον τρόπο αυτό ο Αριστοτέλης τόνισε 
την κοινωνική χρησιμότητα της ρητορικής και την ηθική της αξία, 
στοιχεία τα οποία θεμελίωσε αφενός στο έμφυτο χαρακτηριστικό των 
ανθρώπων να συζητούν για την επίλυση των προβλημάτων τους και 
αφετέρου στην πεποίθηση ότι από τη φύση επικρατούν η αλήθεια και 
το δίκαιο, προς τα οποία όμως πρέπει να κατευθύνονται οι άνθρωποι 
(Μπαρμπούτης, 2106, 24-25). Στο σημείο αυτό ο ρήτορας με τα πειστι-
κά επιχειρήματα παίζει σημαντικό συντονιστικό ρόλο στο να κατευ-
θυνθούν οι άνθρωποι να επιλύσουν τα ζητήματά τους με βάση το 
δίκαιο και την αλήθεια. Από το ήθος του ρήτορα διδάσκεται το 
ακροατήριο, και επομένως αυτό που τονίζει ο Αριστοτέλης δεν είναι 
η απόδοση της ηθικής βελτίωσης και καλλιέργειας των ακροατών από 
τη ρητορική, όπως θεώρησε ο προκάτοχος και δάσκαλός του Πλά-
τωνας. Ο Αριστοτέλης επικεντρώθηκε στην ηθική του ρήτορα μέσα 
από την ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου της ρητορικής. Από τη θέση 
αυτή ο φιλόσοφος έδωσε τη δυνατότητα να αντιληφθούμε την προσω-
πικότητα και τα χαρακτηριστικά του ρήτορα μέσα από κάποιους σύγ-
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χρονους για την εποχή μας ρόλους, όπως του ηγέτη, του διευθυντή, 
τους συμβούλου και του διαμεσολαβητή. 

Εάν συνυπολογίσουμε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά του ρή-
τορα που έχουν ήδη αναφερθεί γίνεται αντιληπτή η σύγχρονη αξιο-
λογική στάση του διαμεσολαβητή, ο οποίος έχοντας μια περισσότερο 
συντονιστική διάθεση και καθοδηγητική ευθύνη θέτει, όπως ο ρή-
τορας, ως ευδαιμονία και απώτερο αγαθό το κοινό συμφέρον. Την 
επιτυχή απόδοση του κοινού συμφέροντος βασίζει ο διαμεσολαβητής 
στην καλή παρουσίαση της προσωπικότητάς του, με την οποία θα γί-
νει αποδεικτό πρόσωπο κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των αντι-
κρουόμενων μερών. Ο διαμεσολαβητής στην προσωπικότητα του 
οποίου ενυπάρχουν με σαφήνεια χαρακτηριστικά της προσωπικό-
τητας του ρήτορα, θα πρέπει να υπερασπίζεται το κοινό συμφέρον, 
να εκφράζεται με καθαρότητα και σαφήνεια, να εκθέτει τις ιδέες του, 
προτρέποντας ή αποτρέποντας αλλά χωρίς ο ίδιος να δώσει λύσεις, 
να έχει έντονα την ικανότητα της ενσυναίσθησης, κατανοώντας τη 
συναισθηματική κατάσταση των άλλων, και επενεργώντας με αυτό 
τον τρόπο στην ψυχολογία τους να τους οδηγεί στην εξωτερίκευση 
των συναισθήματών τους.  Το βασικότερο εργαλείο στα χέρια του 
ρήτορα, όπως και του διαμεσολαβητή είναι η πειθώ, στην οποία συ-
νυπάρχουν η λογική πειθώ με τη συγκρότηση των κατάλληλων επι-
χειρημάτων και η ψυχολογική πειθώ που αφορά στην επίκληση των 
συναισθημάτων των αντικρουόμενων μερών. Η δύναμη της πειθούς 
στο ρήτορα, όπως και στο διαμεσολαβητή, αναδεικνύει την ηθική του 
αξιοπιστία, την επικοινωνιακή του δεινότητα, την επιχειρηματολο-
γική του ισχύ και την ικανότητα της ενσυναίσθησης. 

Στη Ρητορική του ο Αριστοτέλης απευθύνεται σε κάθε ενεργό πο-
λίτη, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική και ηθική του αξία μέσα από 
τη διαδικασία άσκησης της ρητορικής τέχνης. Έτσι, καθιστά τη 
ρητορική μια επικοινωνιακή διαδικασία επίλυσης των κοινωνικών, 
πολιτικών και άλλων ζητημάτων και το ρήτορα μια προσωπικότητα 
που με το ήθος του και τη γνωστική του εγκυρότητα μεσολαβεί για τη 
διαμόρφωση και την αναμόρφωση του κοινωνικού και πολιτικού του 
περιβάλλοντος, αποκτώντας ενίοτε συμβουλευτικό και διαμεσολαβη-
τικό ρόλο. Στο πλαίσιο της πολιτικής κοινωνίας ο ρήτορας και δια-
μεσολαβητής συμβάλλει στην ανατροπή συγκρουσιακών καταστά-
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σεων είτε αυτές εμφανίζονται στο χώρο της οικογένειας, είτε του σχο-
λείου, είτε του εργασιακού χώρου.          
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