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  Αδίδακςξ κείμεμξ   

 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ   Ῥητορικὴ, Α, 1-2 

 
Γ1.   Η  οηςξοική  (ςέυμη)  είμαι  αμάλξγη  με  ςη διαλεκςική ·  γιαςί 

και ξι δύξ αρυξλξύμςαι με κάπξια ςέςξιξσ είδξσπ θέμαςα, ςα 
ξπξία καςά κάπξιξμ ςοόπξ αμήκξσμ ρε όλξσπ γεμικά (ςξσπ 
αμθοώπξσπ) και ρε καμιά διακοιςή επιρςήμη (ή : ςέυμη).  Για ασςό 
και  όλξι  καςά  κάπξιξμ  ςοόπξ  έυξσμ  μεοίδιξ (ή : ρσμμεςέυξσμ) 
και  ρςιπ  δύξ·  ποάγμαςι  όλξι  ποξρπαθξύμ ,  μέυοι  έμα  βαθμό, 
και μα ενεςάζξσμ  και  μα  σπξρςηοίζξσμ  λξγικά  και  μα  
σπεοαρπίζξμςαι   ςξμ  εασςό  ςξσπ  και μα  είμαι καςήγξοξι (ή : μα 
διαςσπώμξσμ καςηγξοίεπ). Άλλξι λξιπόμ από ςξσπ πξλλξύπ υωοίπ 
ρυέδιξ κάμξσμ  ασςά, εμώ  άλλξι  από  ρσμήθεια ωπ  απξςέλερμα  
άρκηρηπ.  Επειδή (ή: Ατξύ)  (κάςι ςέςξιξ)  είμαι  δσμαςό  και  με 
ςξσπ  δύξ  ςοόπξσπ,  είμαι  ταμεοό  όςι ασςά  θα  γίμξμςαμ (ή: θα  
επιςσγυάμξμςαμ)  και με (ρσγκεκοιμέμη ) μέθξδξ · για  πξιξ λόγξ  
ποάγμαςι  πεςσυαίμξσμ  όρξι  (εμεογξύμ)  και  από  ρσμήθεια  και  
από  ςύυη (ή: ασςόμαςα), ςημ  αιςία  είμαι  δσμαςό  μα  ςημ  
ενεςάρξσμε  (και  μα  ςη  βοξύμε)·  ςόςε όλξι θα παοαδέυξμςαμ όςι 
η ςέςξιξσ είδξσπ διεοεύμηρη είμαι ςξ έογξ μιαπ ςέυμηπ  (ή: 
επιρςήμηπ) . 

 

 

Γ2. α.    

ἀτωοιρμέμηπ  ἀτωοίρθη 
 

ὑπέυειμ  ὑπόρυεπ 
 

πξλλῶμ 
  

πλείρςαιπ  

δοῶριμ  δοώμςωμ  
 

          

Γ2. β. Τὰ  δὲ  ςξιαῦςα  ἤδη  πᾶπ  ἄμ  ὁμξλξγήραι / ὁμξλξγήρειε  ςευμῶμ  ἔογα  

εἶμαι. 
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Γ3.α.  
 

ςῇ διαλεκςικῇ :  είμαι  δξςική  αμςικειμεμική  ρςξ  
«ἀμςίρςοξτξπ». 
 

ἐνεςάζειμ : είμαι  αμςικείμεμξ  ρςξ  οήμα «ἐγυειοξῦριμ»,  
ςελικό  απαοέμταςξ. 
 

θεωοεῖμ : είμαι  σπξκείμεμξ  ρςξ  αποόρωπξ  οήμα 
«ἐμδέυεςαι»,   ςελικό   απαοέμταςξ. 
 

ἔογξμ : (απλό)  καςηγξοξύμεμξ  ρςξ  «ςὸ  ςξιξῦςξμ»  
από   ςξ   ρσμδεςικό   απαοέμταςξ   «εἶμαι». 
 

 
              

Γ3.β.  Ἐπεὶ  δ’  ἀμφοτέρως  ἐμδέχεται : είμαι  δεσςεοεύξσρα  επιοοημαςική  

αιςιξλξγική  ποόςαρη. Εκτέοεςαι  με  ξοιρςική,  για  μα  δηλώρει  

αμςικειμεμική   αιςιξλξγία  (ποαγμαςικό). 

 

Γ.3.γ.  
 
-Τῶμ  μὲμ  πολλῶμ : γεμική  διαιοεςική  (ωπ  εςεοόπςωςξπ  ποξρδιξοιρμόπ)  ρςξ  

«οἱ μὲν».  

-εἰκῇ :  δξςικξταμέπ   επίοοημα  (ή:  δξςική)  ςξσ  ςοόπξσ  ρςξ  οήμα «δρῶσιν». 

-ταῦτα : ρύρςξιυξ  αμςικείμεμξ  ρςξ  οήμα  «δρῶσιν». 

-διὰ συμήθειαμ: εμποόθεςξπ επιοοημαςικόπ  ποξρδιξοιρμόπ ςηπ αιςίαπ (ή: ςξσ  

αμαγκαρςικξύ  αιςίξσ)  ρςξ  εμμξξύμεμξ  οήμα  «δρῶσιν». 

 

Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο  ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

Ρέμα  Σαομπάμη  
Γιάμμηπ  Μξσρξύληπ 

Αμςώμηπ  Γαβοίληπ 
Δημήςοηπ  Μηςοξύρκαπ  

 


