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ΠΝΕΥΜΑΤΑ, Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ
ΡΗΤΟΡΙΚΗ, Η ΑΘΑΝΑΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΝΕΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΗΣ ΤΟΥΝΓΚΟΥΣΚΑ
ΠΟΥ ΤΡΕΧΕΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΜΟΝΟΚΕΡΩΣ;
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Ρητορεία, τέχνη
αλλά και δηµοκρατία

γιαννης Ανδριανάτος
Ποιες τεχνικές χρησιµοποιούν οι πολιτικοί για να πείσουν και να ξεσηκώσουν ένα
πλήθος; Ποια είναι τα κόλπα
που εφαρµόζει ένας έµπειρος
πωλητής µε σκοπό να ωθήσει
τον καταναλωτή να αγοράσει
ένα προϊόν; Υπάρχουν συγκεκριµένες οδοί πάνω στις
οποίες πατούν οι δικηγόροι
µε σκοπό να επιχειρηµατολογήσουν; Το µυστικό πίσω από
όλα τα παραπάνω κρύβεται
στην τέχνη της ρητορικής,
µιας πανάρχαιας τέχνης του
λόγου, για την οποίαν µίλησαν µεγάλοι Ελληνες σοφοί
της αρχαιότητας, όπως ο
Αριστοτέλης, ο Ισοκράτης και
ο ∆ηµοσθένης.
Γνωρίζατε όµως πως και στις
µέρες µας υπάρχουν άνθρωποι που διδάσκουν ρητορικό
λόγο και τεχνικές πειθούς; Τα
«Φαινόµενα» συνάντησαν τον
κ. Γιάννη Ανδριανάτο, ιδρυτή
του Ρητορικού Κύκλου στην
Αθήνα. Οι ερωτήσεις που του
κάναµε δεν ήταν φυσικά ρητορικές, καλύπτουν ωστόσο
όλο το χρονικό φάσµα της
πορείας αυτής της τέχνης.
Του Μηνά Παπαγεωργίου,
mpapageorgiou@e-typos.com

 Θα µας δώσετε έναν ορισµό της
ρητορικής;

Η ρητορική είναι η τέχνη τού να µπορούµε να «βγάλουµε» ένα µήνυµα που
έχουµε µέσα µας ενσυνείδητα και αυτό να
φτάσει στο περιβάλλον ή σε ένα συνοµιλητή µας. Το µήνυµα πρέπει να εκδηλωθεί
µε τέτοιον τρόπο ώστε στο τέλος και οι
δύο να βλέπουµε το ίδιο πράγµα. Αυτό,
ενώ αρχικά φαίνεται αυτονόητο, αποδεικνύεται στο τέλος αρκετά δύσκολο. Γι’
αυτό, άλλωστε, η καθηµερινή µας ζωή
είναι γεµάτη από παρεξηγήσεις, συγκρούσεις, έριδες, αποχωρισµούς κ.ά. Αρα η
ρητορική είναι η µέθοδος ώστε αυτό που
συµβαίνει µέσα µου να βγαίνει αυθεντικά
έξω ανά πάσα στιγµή, σε οποιεσδήποτε
συνθήκες.
 Ποιες οι σχολές της ρητορικής
στον αρχαίο κόσµο και ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους;

Οι πρώτες σχολές ρητορικής λέγεται
ότι δηµιουργήθηκαν στη Νότια Ιταλία µε
αφορµή κάποιες περιουσιακές διαφορές
που έπρεπε να λυθούν αλλά σταδιακά
απλώθηκαν σε όλο τον ελληνικό κόσµο.
Ρητορικές σπουδές, εκτός των Εµπεδοκλή, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, προσέφερε
και ο ∆ηµόκριτος.
Μια πολύ γνωστή σχολή ήταν αυτή

του Ισοκράτη, ο οποίος και πίστευε στον
ήπιο, ήρεµο και πειστικό λόγο, και µια του
∆ηµοσθένη, που υποστήριζε έναν πιο δυναµικό και καυστικό λόγο. Αλλη ήταν επίσης αυτή του Αισχίνη που περιελάµβανε
έναν πιο θεατρικό λόγο, µε έµφαση στη
γλώσσα του σώµατος. Και, βέβαια, είναι
σηµαντικό να πούµε ότι όλο αυτό το υλικό
κληροδοτείται στην αρχαία Ρώµη, η οποία
γίνεται κοσµοκρατορία επειδή υιοθετεί τις
τεχνικές πειθούς της αρχαίας Ελλάδας.
Κάθε αυτοκρατορία ή κάθε υπερδύναµη
έχει τη ρητορική ως πρώτο της µέληµα.
∆εν µπορείς να πείσεις µόνο µε τα όπλα.
Για να πείσεις κάποιον να σκοτωθεί για
σένα ή να σε ακολουθήσει πρέπει να χρησιµοποιήσεις το λόγο. Πρέπει, δηλαδή, να

λογου δυναµισ
ασκήσεις ρητορική. Υπερδύναµη γίνεται
αυτή που χρησιµοποιεί το λόγο µε αποτελεσµατικότερο τρόπο σε σχέση µε τους
υπόλοιπους. Ο Κικέρωνας, ο Κουιντιλιανός και άλλοι Ρωµαίοι είναι οι κληρονόµοι
της αρχαίας ρητορικής σκέψης.
 Αναφερθήκατε σε ορισµένους ξακουστούς ρήτορες της αρχαιότητας.
Θα µπορούσατε να µας αναφέρετε
επιγραµµατικά το ρόλο που διαδραµάτισαν κάποιοι από αυτούς σε
κρίσιµες για την Αρχαία Ελληνική
Ιστορία στιγµές;

Καταρχήν, η αρχαία πόλη-κράτος

στηριζόταν στο περίφηµο «τις αγορεύειν
βούλεται», δηλαδή όποιος ήθελε να πάρει
το λόγο στεκόταν έχοντας γύρω του όλη
την πόλη και µιλούσε. Αρα ο ρόλος του
λόγου, της ρητορικής οµιλίας, ήταν ο πιο
αποφασιστικός από όλους. Ουσιαστικά το
πολίτευµα στηριζόταν στην ικανότητα του
λόγου. Βέβαια, αυτό είχε και παραµορφώσεις, για παράδειγµα τη δηµαγωγία.
Οπως ο Κλέωνας στην αρχαία Αθήνα που
ασκούσε δηµαγωγική ρητορική. Η ρητορική µπορούσε να παρασύρει την πόλη σε
έναν καταστροφικό πόλεµο. Ο Αλκιβιάδης
π.χ. ήταν ένας πολύ καλός ρήτορας στη
Σικελία…

Ταυτόχρονα, η ρητορεία είχε τη δυνατότητα να κινητοποιήσει την πόλη και να
την αφυπνίσει για έναν εξωτερικό κίνδυνο. Τέτοια ήταν η περίπτωση του ∆ηµοσθένη στην Αθήνα που µόνον αυτός είχε
διαγνώσει τον κίνδυνο από τον Φίλιππο.
Αρα, ουσιαστικά η ρητορική είναι ο κορµός της αρχαίας δηµοκρατίας και της αρχαίας σκέψης. Ακόµα και οι µεγάλοι φιλόσοφοι είχαν όλοι διδαχθεί ρητορική.
 Πιστεύετε ότι ο ελληνικός γεωγραφικός χώρος ευνόησε την ανάπτυξη
της ρητορικής τέχνης;

Είναι σηµαντικό να πούµε ότι και η
φιλοσοφία και η ρητορική ξεκίνησαν από
την περιφέρεια του ελληνικού κόσµου: την
Ιωνία και τη Ν. Ιταλία. Οι πρώτοι ρήτορες,
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ο Τεισίας και ο Κόρακας, εντοπίζονται στη
Ν. Ιταλία αλλά η αµέσως επόµενη µεγάλη
σχολή ρητορικής του ελληνικού χώρου
είναι η σχολή της Μιλήτου. Επίσης, αρκετοί εκείνη την εποχή αναφέρονται στην
Ασπασία που καταγόταν από τη Μίλητο.
Είχε κάνει πολυετείς σπουδές ρητορικής
εκεί και λέγεται µάλιστα ότι ήταν αυτή
που έγραφε τους λόγους του Περικλή.

 Την προηγούµενη ερώτηση σας
την έκανα για να δούµε λίγο και
το κλιµατολογικό ζήτηµα. Τόσο η
Ιωνία όσο και η Ν. Ιταλία βρίσκονται
ουσιαστικά στην ίδια κλιµατολογική
ζώνη µε την Ελλάδα.

Ναι, καθώς µπορούµε λοιπόν να πούµε ότι ένας βασικός λόγος που γεννιέται

Η ρητορική είναι µια
δεξιότητα αναγκαία για
όλους. Μια δεξιότητα
ουσιαστική για να
λέγεσαι πολίτης. Να
έχεις θέση και να
µπορεί ο λόγος σου να
µετράει
η ρητορική είναι το κλίµα. Οταν έχεις ένα
κλίµα που επιτρέπει να είσαι πολλές ώρες
έξω, µπορείς να εκτίθεσαι µέσα στην αγορά. Σήµερα η επιστήµη µάς πληροφορεί
ότι η καλύτερη θερµοκρασία πειθούς είναι γύρω στους 23-24 βαθµούς Κελσίου.

Ποια η σηµασία της τέχνης
της ρητορικής στον αρχαίο κόσµο;
Χωρίς τη ρητορική η αρχαία Ελλάδα δεν θα ήταν όπως τη γνωρίζουµε σήµερα. Γιατί και το πολίτευµα και η φιλοσοφία και το θέατρο ξεκινούν από τότε
που υπάρχoυν επαρκής γνώση και χρήση του λόγου. Κι αυτό από τη στιγµή που η
ρητορική δεν ήταν ένα πάρεργο σπουδών αλλά µια βασική σπουδή για τον καθένα
που ήθελε να γίνει πολίτης. Να επηρεάζει το γίγνεσθαι της πατρίδας του, της πόλης-κράτους του.
Οι σπουδές ρητορικής στον αρχαίο κόσµο ήταν πολυετείς. Ηταν βασικό µάθηµα και στην Ακαδηµία του Πλάτωνα και στο Λύκειο του Αριστοτέλη και στους
προσωκρατικούς. Ο Αριστοτέλης θεωρεί ιδρυτή της ρητορικής τον Εµπεδοκλή και
της ∆ιαλεκτικής τον Ζήνωνα. Ξεκινά δηλαδή µε τους προσωκρατικούς και κορυφώνεται µε τον Σωκράτη και την τέχνη της µαιευτικής, την ικανότητα δηλαδή να
χρησιµοποιείται ο λόγος ως τέχνη και όχι απλώς ως οµιλία.

Αυτό σηµαίνει ότι εάν έχουµε αυτή τη
θερµοκρασία σε ένα περιβάλλον, ο ακροατής είναι πιο δεκτικός στο να δεχτεί ένα
µήνυµα από έναν οµιλητή. Η Ελλάδα, και
κυρίως η αρχαία, ως µέσος όρος, κινείτο
σε τέτοιες θερµοκρασίες πολύ τακτικά.

Να αναφέρουµε επίσης ότι η ίδια η

θάλασσα είναι διαλεκτική, δηλαδή µας
ανοίγει δρόµους, µας πηγαίνει να συναντήσουµε το άγνωστο. Λόγου χάριν ο µυθικός Οδυσσέας είναι εκτός από ήρωας
και άριστος ρήτορας. Αρα, το θαλασσινό τοπίο, το εύκρατο κλίµα, τα απότοµα
βουνά, οι εναλλαγές βουνών θάλασσας
και πεδιάδων, όλα αυτά µοιάζουν µε τις
τεχνικές της ρητορικής που έχουν έντονες εναλλαγές, έχουν κορυφώσεις, έχουν
πτώσεις, έχουν ανοιχτούς δρόµους. Φαντάζοµαι ότι η ρητορική θα ήταν δύσκολο
να αναπτυχθεί ως τέχνη σε µια έρηµο, σε
µια στέπα ή σε µια πολύ επίπεδη ή πολύ
ορεινή χώρα.
 Ποια ήταν η εξέλιξη της ρητορικής
τέχνης µετά την Υστερη Αρχαιότητα;

Στο Βυζάντιο η ρητορική είναι µάθηµα
στο Σχολαρχείο της Κωνσταντινούπολης,
µέχρι και την πτώση της Πόλης. Ανεπτυγµένη ήταν επίσης η λεγόµενη θεολογική
ρητορική. ∆ηλαδή, η ρητορική των ιεραποστόλων της εποχής που περιφέρονταν
σε άγνωστες χώρες µε σκοπό να διδάξουν
τη δική τους πίστη.
Αξίζει να αναφέρουµε ότι στα σηµερινά ελληνικά πανεπιστήµια, το µάθηµα

γιαννης Ανδριανάτος
της ρητορικής δεν υπάρχει ούτε καν στις
ειδικότητες, που είναι απαραίτητο, όπως
στη Νοµική.

Η ∆ύση ανακαλύπτει τη ρητορική
µε την επανακάλυψη του Πλάτωνα, αµέσως µετά τη σύνοδο της Φεράρα και την
επίσκεψη του Πλήθωνος Γεµιστού στην
Ιταλία. Ετσι στην Αναγέννηση έχουµε µια
άνθηση της ρητορικής. Ολοι οι µεγάλοι
καλλιτέχνες που ξέρουµε είχαν ασχοληθεί
περισσότερο ή λιγότερο µε τη ρητορική
και µε την τέχνη του λόγου. Αργότερα
έχουµε τον Τζορντάνο Μπρούνο, µια µορφή πρωτοπόρα που καίγεται στην πυρά
από τον Πάπα. Ασχολήθηκε έντονα τόσο
µε τη ρητορική όσο και µε τη µνηµονική.
Και βέβαια στο ∆ιαφωτισµό η ρητορική
παίζει σπουδαίο ρόλο κατά τη Γαλλική
Επανάσταση. Ολοι οι µεγάλοι επαναστάτες, µέχρι και τους τελευταίους της Ιστορίας, ήταν µεγάλοι ρήτορες, ανεξάρτητα
αν συµφωνούµε ή όχι µε τις απόψεις που
εξέφραζαν.
 Να έρθουµε στο σήµερα. Καλλιεργείται η ρητορική στη χώρα µας;

∆υστυχώς, όπως ήδη αναφέραµε, σή-

µερα δεν υπάρχουν πανεπιστηµιακές
σπουδές ρητορικής. Είναι σηµαντικό να
πούµε ότι έχουµε ιδρύσει µια ένωση για
την προώθηση της ρητορικής στην εκπαίδευση. Στόχος µας είναι, όσο γίνεται πιο
σύντοµα, να γίνει βασικό µάθηµα και στο
γυµνάσιο και στο λύκειο και στο πανεπιστήµιο. Αν και η πείρα µου µου λέει ότι θα
ήταν χρήσιµο να εισαχθεί ακόµα και στο
δηµοτικό.

Ενα τέτοιο µάθηµα θα ήταν χρήσιµο όχι µόνο για σπουδαστές και φοιτητές,
αλλά για οποιονδήποτε επαγγελµατία και
άνθρωπο. Για τον επαγγελµατία είναι προφανές. Λόγου χάριν στο Ρητορικό Κύκλο
έρχονται πολύ συχνά δικηγόροι, πωλητές,
διευθυντές πωλήσεων, πολιτικοί και δηµοσιογράφοι που θέλουν να βοηθηθούν
στο επάγγελµά τους µέσω της εξάσκησης
του λόγου. Είναι όµως απαραίτητο και για
κάθε άνθρωπο γιατί δεν υπάρχει κανείς

Το θαλασσινό τοπίο,
το εύκρατο κλίµα, τα
απότοµα βουνά, οι
εναλλαγές βουνών
θάλασσας και πεδιάδων,
όλα αυτά µοιάζουν
µε τις τεχνικές της
ρητορικής
που να µην έρχεται αντιµέτωπος µε αντιθέσεις, προστριβές και προβλήµατα. Αρα,
ουσιαστικά δεν πρόκειται για µια επιµέρους δεξιότητα, όπως κάποιος µαθαίνει
κιθάρα ή µια ξένη γλώσσα. Είναι µια δεξιότητα ουσιαστική για να λέγεσαι πολίτης.
Να έχεις θέση και να µπορεί ο λόγος σου
να µετράει.

λογου δυναµισ
ρουν και η γλώσσα του σώµατος και οι
λέξεις και η φιλοσοφία και η ηθική (δηλαδή να είµαστε οι ίδιοι φορείς του µηνύµατός µας). Και, βέβαια, µας ενδιαφέρει
αυτές οι σπουδές να γίνουν ένα εργαλείο
πρακτικό και χρήσιµο στην καθηµερινότητα του σπουδαστή.

Στα χρόνια λειτουργίας του Ρητορικού
Κύκλου έχουν έρθει πολλά άτοµα διάφορων ειδικοτήτων και γνώσεων και πλέον
υπάρχουν ρήτορες µέσα από το Ρητορικό
Κύκλο που κάνουν οµιλίες, σεµινάρια κ.ά.
Επειδή κάποιος µπορεί να αναρωτηθεί
αν χρειάζεται κάποιο έµφυτο ταλέντο, θα
έλεγα πως πάντα είναι θετικό το να υπάρχει µια προδιάθεση, αλλά εδώ µιλάµε για
µια τέχνη που διδάσκεται και τα αποτελέσµατα είναι πάντα ορατά. Θα την αποκαλούσα, εν τέλει, µια θεραπευτική τέχνη
για τη ζωή µας.

 Τι κάνετε στο Ρητορικό Κύκλο;

Ο Κύκλος προσπαθεί να καλύψει το
κενό της εκπαίδευσης του λόγου στην Ελλάδα. Συνεργαζόµαστε επίσης µε την
Ενωση για την Προώθηση της Ρητορικής στη Μέση Εκπαίδευση. Μάλιστα, πρόσφατα διοργανώσαµε
µια ηµερίδα σχετικά µε τις σχολές
ρητορικής στην Ελλάδα.
Αυτό που κατά κάποιον τρόπο κάνει το Ρητορικό Κύκλο να
ξεχωρίζει είναι ότι µας ενδιαφέρει η τέχνη του λόγου σε όλες τις
συνθήκες. ∆ηλαδή, οι σπουδές
µας είναι σφαιρικές, µας ενδιαφέ-

Who is who
Ο Γιάννης Ανδριανάτος γεννήθηκε στη Νέα Ζηλανδία. Οι γονείς του κατάγονται από
την Ιθάκη και την Κεφαλλονιά. Σπούδασε Ζωγραφική και Φιλοσοφία. Είναι ιδρυτής
και διευθυντής του Ρητορικού Κύκλου, όπου προσφέρονται σπουδές πάνω στη χρήση
και την έκφραση του λόγου, στη ∆ιαλεκτική και τη Φιλοσοφία. ∆ιοργανώνει σεµινάρια,
διαλέξεις, συµπόσια, ποιητικές βραδιές και θεατρικά δρώµενα, αρθρογραφεί σε περιοδικά
και έχει δώσει συνεντεύξεις σε εφηµερίδες, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Για περισσότερα
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.ritorikoskyklos.gr.
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