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ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Στην ύλη των εξετάσεων ανήκει η γνώση του περιεχομένου του πλατωνικού διαλόγου
Φαίδρου στο σύνολό του.
Από το αρχαίο κείμενο (διδαγμένο ή αδίδακτο) στο πρωτότυπο, στην ύλη ανήκουν τα
εξής χωρία:
α) 227a1 – 230e5 (προοίμιο)
β) 230e6 – 231e2 και 233d5 – 234c5 (αποσπάσματα από το σύγγραμμα του Λυσία)
γ) 237a7 – 238c4, 238d8 – 239c2 και 240e8 – 241d1 (αποσπάσματα από τον 1ος λόγο
του Σωκράτη)
δ) 242d11 – 243e8 (2η ενδιάμεση συνομιλία)
ε) 243e9 – 252c2 και 256a7 – 257b6 (αποσπάσματα από τον 2ο λόγο του Σωκράτη)
στ) 274b9 – 279c7 (κριτική του γραπτού λόγου και επίλογος)
Θα εξεταστούν γνώσεις γραμματικής και συντακτικού βάσει αντίστοιχων ασκήσεων.
Θα ζητηθεί επίσης να μεταφραστούν συγκεκριμένες περικοπές του αρχαίου κειμένου.
Η εξέταση θα εστιάσει σε θέματα ερμηνείας του διαλόγου σύμφωνα με τη συζήτηση
και τα θέματα που μελετήθηκαν κατά τις παραδόσεις (βλ. και την επόμενη ενότητα).
Β. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
α) Βιογραφία και εργογραφία του Πλάτωνα (πρβλ. τα σχετικά κεφάλαια A΄ και Β΄
από το βιβλίο του A.E. Taylor, Πλάτων. Ο άνθρωπος και το έργο του, που περιέχεται
στο corpus, ή την επισκόπηση για τον Πλάτωνα και την Ακαδημία από την Ιστορία
της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας του A. Lesky, που περιέχεται επίσης στο corpus)
– Το περιεχόμενο του πλατωνικού Φαίδρου (από τον Taylor).
β) Ιστορία της προσωκρατικής, σωκρατικής και πλατωνικής φιλοσοφίας: από την
Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία του H.-G. Nesselrath, τόμ. Α΄: Αρχαία Ελλάδα, σελ.
511-536 (περιέχεται στο corpus) – Το κεφάλαιο που αφορά στον Πλάτωνα από το
βιβλίο των Κάλφα – Ζωγραφίδη, Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι.
γ) Βασικές αρχές της πλατωνικής φιλοσοφίας και της σχετικής έρευνας (από τη
βιβλιογραφία και την ανάλυση στις παραδόσεις):
1. Η πλατωνική θεωρία περί ψυχής
2. Η θεωρία των ιδεών
3. Ο πλατωνικός έρως
4. Το αγαθόν
5. Η πλατωνική έννοια της φιλοσοφίας
6. Η κριτική του γραπτού λόγου
7. Η λογοτεχνική διάσταση του πλατωνικού έργου / Η γλώσσα του Πλάτωνα.
8. Ο πλατωνικός διάλογος

