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Θεματογραφία  -  Γλωσσικές ασκήσεις 

 

Θα δοθεί άγνωστο κείμενο της αττικής πεζογραφίας. Θα ζητηθεί μετάφραση, 

γραμματική και συντακτική ανάλυση.  

 

Ηρόδοτος [Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ερμηνεία κειμένων] 

 

Α’ Βιβλίο των Ιστοριών του Ηροδότου (κείμενο από το βιβλίο του Α. Παπαθωμά, 

Το πρώτο βιβλίο των Ιστοριών του Ηροδότου)  

 

Ζητούμενα:  

Μετάφραση κειμένου/κειμένων στη Νέα Ελληνική  

Ερμηνευτικός σχολιασμός  

Μετατροπή ηροδότειων τύπων στους αντίστοιχους της αττικής διαλέκτου 

Εισαγωγή στην αρχαία ιστοριογραφία και στο έργο του Ηροδότου 

 

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία - Παλαιογραφία - Παπυρολογία 

και  Κριτική του κειμένου 

 

1. Παπαθωμάς, Α., Εισαγωγή στην Παπυρολογία, που προτείνεται ως 

σύγγραμμα.  

2. Κείμενα παπυρολογίας από το βιβλίο: Παπαθωμάς, Α., Ανθολόγιο αρχαίων 

ελληνικών και λατινικών παπύρων, που επίσης προτείνεται ως σύγγραμμα.  

3. Βασικές αρχές και μέθοδοι της μεσαιωνικής παλαιογραφίας και της κριτικής 

του κειμένου. Βασικό βοήθημα Mioni, Ε., Eισαγωγή στην Ελληνική 

Παλαιογραφία, εκδ. ΜΙΕΤ 

 

Σοφοκλής [Εισαγωγή στη Δραματική ποίηση και στην Τραγωδία. Ερμηνεία  

κειμένων]. Μετρική 

 

Ι. ΚΕΙΜΕΝΟ  

Σοφοκλή, Οιδίπους Τύραννος 

στίχοι:  

1-150 

216-275 

300-462 

698-862 

911-1085 

1110-1185 



1237-1296 

1369-1530 

 

ΙΙ. ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ: 

1. Μετάφραση όλων των παραπάνω στίχων στα Νέα Ελληνικά  

2. Ερμηνευτικός σχολιασμός επί των ενοτήτων του διδαγμένου κειμένου  

3. Γενική γνώση του περιεχομένου όλης της τραγωδίας  

4. Μέτρο: Ιαμβικό τρίμετρο – μετρική ανάλυση ενός ομαλού στίχου  

5. Δύναται να ζητηθούν κάποιες γραμματικές, συντακτικές ή ετυμολογικές 

αναγνωρίσεις 

6. Ως ύλη των εξετάσεων λογίζονται όλες οι θεματικές παραδόσεις του 

διδάσκοντος: Γενική εισαγωγή στη δραματική ποίηση και στον Σοφοκλή, 

με έμφαση στα ακόλουθα θέματα: 

 Καταγωγή της τραγωδίας, του σατυρικού δράματος, της κωμωδίας 

 Θρησκευτική και πολιτική διάσταση του αττικού δράματος και των 

θεατρικών παραστάσεων στην κλασική Αθήνα  

 Σοφοκλής: βίος και έργα. Περιληπτική γνώση του περιεχομένου όλων 

των σωζόμενων τραγωδιών του  

 Μετακλασικές εξελίξεις στη δραματική ποίηση και τη θεατρική πράξη 

 Απόψεις περί τραγωδίας των Hegel και Fr. Nietzsche. Η αναβίωση της 

τραγωδίας ως μουσικό δράμα από τον R. Wagner 

 

Υποχρεωτική μελέτη:  

 Albin Lesky, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας (μετ. Αγ. 

Τσοπανάκης), Θεσσαλονίκη 51983 (συνεχείς επανεκδόσεις), τα κεφάλαια: «Οι 

αρχές του δράματος» σσ. 326-349 και «Σοφοκλής» σσ. 389-425. 

 


