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Α΄. ΚΕΙΜΕΝΟ
Κ. ΚΑΒΑΦΗ "Καισαρίων"
Ἐν µέρει γιά νά ἐξακριβώσω µιά ἐποχή,
ἐν µέρει καί τήν ὥρα νά περάσω,
τήν νύχτα χθές πῆρα µιά συλλογή
ἐπιγραφῶν τῶν Πτολεµαίων νά διαβάσω.
5 Οἱ ἄφθονοι ἔπαινοι κ' ἡ κολακεῖες
εἰς ὅλους µοιάζουν. Ὅλοι εἶναι λαµπροί,
ἔνδοξοι, κραταιοί, ἀγαθοεργοί·
κάθ' ἐπιχείρησίς των σοφοτάτη.
Ἄν πεῖς γιά τές γυναῖκες τῆς γενιᾶς, κι αὐτές,
10 ὅλες ἡ Βερενίκες κ' ἡ Κλεοπάτρες θαυµαστές.
Ὅταν κατόρθωσα τήν ἐποχή νά ἐξακριβώσω
θ' ἄφινα τό βιβλίο ἄν µιά µνεία µικρή,
κι ἀσήµαντη, τοῦ βασιλέως Καισαρίωνος
δέν εἵλκυε τήν προσοχή µου ἀµέσως ...
15 Ἄ, νά, ἦρθες σύ µέ τήν ἀόριστη
γοητεία σου. Στήν ἱστορία λίγες
γραµµές µονάχα βρίσκονται γιά σένα,
κ' ἔτσι πιό ἐλεύθερα σ' ἔπλασα µές στόν νοῦ µου.
Σ' ἔπλασα ὡραῖο κ' αἰσθηµατικό.
20 Ἡ τέχνη µου στό πρόσωπό σου δίνει
µιάν ὀνειρώδη συµπαθητική ἐµορφιά.
Καί τόσο πλήρως σέ φαντάσθηκα,
πού χθές τήν νύχτα ἀργά, σάν ἔσβυνεν
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ἡ λάµπα µου ― ἄφισα ἐπίτηδες νά σβύνει ―
25 ἐθάρεψα πού µπῆκες µές στήν κάµαρά µου,
µέ φάνηκε πού ἐµπρός µου στάθηκες · ὡς θά ἤσουν
µές στήν κατακτηµένην Ἀλεξάνδρεια,
χλωµός καί κουρασµένος, ἰδεώδης ἐν τῇ λύπῃ σου,
ἐλπίζοντας ἀκόµη νά σέ σπλαχνισθοῦν
30 οἱ φαῦλοι -πού ψιθύριζαν τό "Πολυκαισαρίη".
(1918)

Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.

Να εντοπίσετε στο ποίηµα τα σηµεία εκείνα όπου
υποδηλώνεται η πηγή της ποιητικής έµπνευσης του Κ.
Καβάφη.
Μονάδες 15

2.

Με δεδοµένο το χωρισµό του ποιήµατος σε τρεις
στροφές, να εντοπίσετε τις δύο βασικές αντιθέσεις στις
οποίες στηρίζεται αυτή η δοµή και να αναφερθείτε στο
ρόλο τους.
Μονάδες 20

3.

Στο ποίηµα παρατηρείται µια βασική αλλαγή ως προς
το ύφος. Να χαρακτηρίσετε το ύφος των στίχων 1-14 και
το ύφος των στίχων 15-30 και να αναφέρετε τέσσερα
διαφορετικά εκφραστικά µέσα που αποτελούν κύρια
στοιχεία του ύφους των στίχων 15-30.
Μονάδες 20

4.α. Στους στίχους 1-10 (Ἐν µέρει ... θαυµαστές) ο ποιητής
αναφέρεται σε µια συγκεκριµένη ιστορική εποχή. Ποια
στοιχεία χαρακτηρίζουν την ηθική ατµόσφαιρα αυτής της
εποχής;
Μονάδες 12,5
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β. Στους στίχους 18-26 (κ' ἔτσι πιό ἐλεύθερα ... ἐµπρός
µου στάθηκες) ο Κ. Καβάφης αναφέρεται στην τέχνη του.
Ποιος είναι ο ρόλος του ίδιου του ποιητή στην ποιητική
διαδικασία και ποια η επίδραση της τέχνης στη ζωή του;
Μονάδες 12,5
5.
Στο ποίηµα "Οροφέρνης" του Κ. Καβάφη, που
ακολουθεί, να σχολιάσετε γιατί ο ποιητής επιλέγει το
συγκεκριµένο πρόσωπο ως κεντρικό ήρωα του ποιήµατός
του;
Κ. ΚΑΒΑΦΗ

"Οροφέρνης"

Αὐτός ποὺ εἰς τὸ τετράδραχµον ἐπάνω
µοιάζει σὰν νὰ χαµογελᾶ τὸ πρόσωπό του,
τὸ ἔµορφο, λεπτό του πρόσωπο,
αὐτὸς εἶν' ὁ Ὀροφέρνης Ἀριαράθου.
Παιδὶ τὸν ἔδιωξαν ἀπ' τὴν Καππαδοκία,
ἀπ' τὸ µεγάλο πατρικὸ παλάτι,
καὶ τὸν ἐστείλανε νὰ µεγαλώσει
στὴν Ἰωνία, καὶ νὰ ξεχασθεῖ στοὺς ξένους.
..........................................................................
Τὸ τέλος του κάπου θὰ γράφηκε κ' ἐχάθη·
ἢ ἴσως ἡ ἱστορία νὰ τὸ πέρασε,
καὶ, µὲ τὸ δίκιο της, τέτοιο ἀσήµαντο
πρᾶγµα δὲν καταδέχθηκε νὰ τὸ σηµειώσει.
Αὐτός ποὺ εἰς τὸ τετράδραχµον ἐπάνω
µιὰ χάρι ἀφῆκε ἀπ' τὰ ὡραῖα του νειάτα,
ἀπ'τὴν ποιητικὴ ἐµορφιά του ἕνα φῶς,
µιὰ µνήµη αἰσθητικὴ ἀγοριοῦ τῆς Ἰωνίας,
αὐτὸς εἶν' ὁ Ὀροφέρνης Ἀριαράθου.
Μονάδες 20
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
δεν

κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα

θα τα

αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να

γράψετε

το ονοµατεπώνυµό σας

στο πάνω

µέρος

των

φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα ερωτήµατα.
4. Κάθε απάντηση σωστά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια

εξέτασης:

Τρεις

(3)

ώρες

µετά

τη

διανοµή

των

φωτοαντιγράφων.
6.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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