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Αριστοτέλους Ρητορική, Α, 1-2 

Η σχέση ρητορικής και διαλεκτικής 

 

Ἡ ῥητορική ἐστιν ἀντίστροφος
1
 τῇ διαλεκτικῇ˙ ἀμφότεραι γὰρ περὶ τοιούτων 

τινῶν εἰσιν ἃ κοινὰ τρόπον τινὰ ἁπάντων ἐστὶ γνωρίζειν καὶ οὐδεμιᾶς ἐπιστήμης 

ἀφωρισμένης
2
. Διὸ καὶ πάντες τρόπον τινὰ μετέχουσιν ἀμφοῖν

3
˙ πάντες γὰρ 

μέχρι τινὸς καὶ ἐξετάζειν καὶ ὑπέχειν λόγον καὶ ἀπολογεῖσθαι καὶ κατηγορεῖν 

ἐγχειροῦσιν. Τῶν μὲν οὖν πολλῶν οἱ μὲν εἰκῇ
4
 ταῦτα δρῶσιν, οἱ δὲ διὰ 

συνήθειαν ἀπὸ ἕξεως
5
. Ἐπεὶ δ’ ἀμφοτέρως ἐνδέχεται, δῆλον ὅτι εἴη ἂν αὐτὰ καὶ 

ὁδῷ
6
 ποιεῖν˙ δι’ ὃ γὰρ ἐπιτυγχάνουσιν οἵ τε διὰ συνήθειαν καὶ οἱ ἀπὸ 

ταὐτομάτου, τὴν αἰτίαν θεωρεῖν ἐνδέχεται, τὸ δὲ τοιοῦτον ἤδη πάντες ἂν 

ὁμολογήσαιεν τέχνης ἔργον εἶναι. 

------------------------------------------------------  

1. ἀντίστροφος: ανάλογη  

2. ἀφωρισμένης: (εδώ) διακριτή  

3. ἀμφοῖν: γενική δυϊκού αριθμού 

4. εἰκῇ: τυχαία, χωρίς σχέδιο 

5. ἀπὸ ἕξεως: ως αποτέλεσμα άσκησης 

6. ὁδῷ: (εδώ) τρόπος, μέθοδος  

του ἄμφω: και οι δύο 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου.  

Μονάδες 20  

 

Γ2. α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω 

λέξεις:  

ἐστιν: το τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού στην οριστική του μέλλοντα  

ὑπέχειν: το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού στην προστακτική του αορίστου β΄ της ίδιας 

φωνής  

πολλῶν: τη δοτική πληθυντικού αριθμού του θηλυκού γένους στον υπερθετικό βαθμό  

ἕξεως: τη δοτική πληθυντικού αριθμού 

ποιεῖν: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή  
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συνήθειαν: τη γενική πληθυντικού αριθμού  

(μονάδες 6)  

 

Γ2. β. «τὸ δὲ τοιοῦτον ἤδη πάντες ἂν ὁμολογήσαιεν τέχνης ἔργον εἶναι»: Να μεταφέρετε 

τους υπογραμμισμένους τύπους της πρότασης στον άλλον αριθμό.  

(μονάδες 4)  

Μονάδες 10  

 

Γ3. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους: ἀμφότεραι, ἐξετάζειν, λόγον, 

διὰ συνήθειαν, ἔργον.  

(μονάδες 5)  

 

Γ3. β. «Ἐπεὶ δ’ ἀμφοτέρως ἐνδέχεται»: Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης.  

(μονάδες 2)  

 

Γ3. γ. «Ἡ ῥητορική ἐστιν ἀντίστροφος τῇ διαλεκτικῇ»: Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους 

υπογραμμισμένους όρους.  

(μονάδες 3)  

Μονάδες 10  

 

Πανελλαδικές εξετάσεις 2018, Δ΄ Εσπερινό ΓΕΛ 

 

Σημείωση: Κείμενο αδίδακτο από τα έργα του Αριστοτέλη δεν πρέπει να τίθεται ως θέμα 

πανελλαδικών εξετάσεων.  

 

 

 


