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ΕΡΩΤΗΜΑ  1ο  - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
Τον τραγικό λόγο τον δίδαξε ο Όµηρος, και ο ∆ηµοσθένης τον µιµήθηκε. Ότι ο 
Όµηρος είναι τραγικός ποιητής και πατέρας της τραγωδίας το µαρτυρεί ο Πλάτωνας΅ 
ας εξετάσουµε πως χρησιµοποίησε το τραγικό ύφος στην ποίησή του. 
 Απέφυγε µε έντεχνο τρόπο να αφηγηθεί την άλωση του Ιλίου, γιατί η άλωση 
µιας µικρής ολόκληρης πόλης δεν ταίριαζε στο τραγικό ύφος της ποίησής του. Τι 
κάνει λοιπόν; Την άλωση ολόκληρης της πόλης την αφηγείται σε δύο στίχους: 
«φονεύουν τους άνδρες, την πόλη την αφανίζει η φωτιά,  
τα παιδιά και τις βαθύζωνες γυναίκες τις σέρνουν ξένοι». 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ  2ο 

 

Α) Σύµφωνα µε τον κλασικό ορισµό του Milman Parry, λογότυπος (formula) είναι 
περιφραστική έκφραση που εκφράζει µια βασική ιδέα και η οποία απαντά 
τουλάχιστον δύο φορές στα έπη υπό τις ίδιες µετρικές συνθήκες. 
π.χ.  διάκτορος Αργεϊφόντης,  νύφη …. ευϋπλόκαµος, οικείους γλαφυροίο,  
         πόντου …ιοειδέος  
 
Β) Τα λυρικά στοιχεία στο συγκεκριµένο χωρίο µπορούν να εντοπισθούν στη χρήση 
της περιγραφής σε αντίθεση προς την χαρακτηριστική της επικής ποίησης αφήγηση η 
οποία εξελίσσεται µε άξονα τον χρόνο. Η περιγραφή αφορά τον εξωτερικό χώρο 
(φυσικό τοπίο, εικόνες) αλλά και τον εσωτερικό κόσµο του ανθρώπου και 
καταγράφει τα συναισθήµατα τα οποία κινητοποιεί η παρατήρηση του περιβάλλοντος 
χώρου.  

Το τραγούδι της καλλίκοµης νεράιδας Καλυψώς, η χρήση των επιθέτων 
συγκεκριµένη και µοναδική στα εκάστοτε συµφραζόµενα και όχι κοσµητική και 
επαναλαµβανόµενη καθώς και γενικά η έµφαση στα ονοµατικά στοιχεία και στα 
επίθετα και όχι στα ρήµατα δράσης συµβάλλουν στην τεκµηρίωση της άποψης ότι 
στην 5η ραψωδία και στο συγκεκριµένο χωρίο «ακούγονται καθαρά οι πρώτοι 
σφυγµοί της λυρικής φωνής». 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ  3ο     
 

 

Α) Η άποψη που διατυπώνεται στο συγκεκριµένο απόσπασµα, ύστερα από την 
ολοκλήρωση της διήγησης του δαχτυλιδιού του Γύγη ανήκει στον Γλαύκωνα, σε 
σοφιστές σαν τον Θρασύµαχο, είναι, όµως και διάχυτη στην κοινωνία της εποχής. 
Λεκτικά σχήµατα τα οποία πιστοποιούν τα ανωτέρω και τεκµηριώνουν ότι η άποψη 
αυτή δεν ανήκει στον ίδιο τον Πλάτωνα είναι « ως δόξειεν», «αν φαίη τις», «ως φήσει 
ο περί του τοιούτου λόγου λέγων, αθλιώτατος µεν αν δόξειεν είναι». 
 
Β) φαίη 
     φήσοι  



     φήσαι ή φήσειε (ν) 
     είρηκε – φήσας έχει 
     ειρήκει –φήσας είχε (ν) 
 
 
Ο υποθετικός λόγος είναι σύνθετος και εκφράζει την απλή σκέψη του λέγοντος, 
εφόσον οι δύο υποθέσεις εκφέρονται µε «ει + ευκτική» και η απόδοση είναι δυνητική 
ευκτική (ει τις εθέλοι, ει τις µηδέ άψαιτο – αθλιώτατος αν δόξειεν είναι).  
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ  4ο       
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