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Α΄. ΚΕΙΜΕΝΟ 
Κωνσταντίνου Καβάφη "ΚΑΙΣΑΡΙΩΝ" 
   

Εν µέρει για να εξακριβώσω  µια εποχή, 
εν  µέρει και την  ώρα να περάσω , 
την νύχτα χθες πήρα µια συλλογή  
επιγραφών  των  Πτολεµαίων να διαβάσω .  
Οι άφθονοι έπαινοι κ ' η κολακείες  
εις όλους µοιάζουν .  Όλοι είναι λαµπροί , 
ένδοξοι, κραταιοί, αγαθοεργοί·  
κάθ ' επιχείρησίς  των σοφοτάτη .  
Αν πεις  για τες γυναίκες  της γενιάς , κι αυτές , 
όλες η Βερενίκες  κ ' η Κλεοπάτρες θαυµαστές .  
 

Όταν κατόρθωσα την εποχή να εξακριβώσω  
θ ' άφινα το βιβλίο αν µια µνεία µικρή , 
κι ασήµαντη, του βασιλέως Καισαρίωνος 
δεν είλκυε την προσοχή µου αµέσως . . .  
 

Α, να , ήρθες συ µε την αόριστη  
γοητεία σου .  Στην ιστορία λίγες  
γραµµές µονάχα βρίσκονται για σένα, 
κ ' έτσι πιο ελεύθερα σ ' έπλασα µες στον  νου µου .  
Σ ' έπλασα ωραίο  κ ' αισθηµατικό .  
Η τέχνη µου στο πρόσωπό σου δίνει 
µιαν  ονειρώδη συµπαθητική εµορφιά .  
Και τόσο  πλήρως σε φαντάσθηκα , 
που χθες την νύχτα αργά , σαν έσβυνεν  
η λάµπα µου -άφισα επίτηδες να σβύνει- 
εθάρεψα που µπήκες µες στην κάµαρά µου, 
µε φάνηκε που εµπρός µου στάθηκες· ως θα ήσουν 
µες στην κατακτηµένην Αλεξάνδρεια , 
χλωµός και κουρασµένος , ιδεώδης εν  τη λύπη σου, 
ελπίζοντας  ακόµη να σε σπλαχνισθούν  
οι φαύλοι -που ψιθύριζαν το "Πολυκαισαρίη". 
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Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Χαρακτηριστικά στοιχεία της ποίησης του 

Καβάφη είναι η πεζολογία, η παραστατικότητα 
και η λεπτή ειρωνεία . Να εντοπίσετε από τρία 
παραδείγµατα των χαρακτηριστικών αυτών στο 
συγκεκριµένο ποίηµα. 

Μονάδες 15  
 
2. Το ποίηµα αποτελείται από τρία µέρη. Ποια είναι 

η λειτουργικότητα του κάθε µέρους ;  
Μονάδες 20 

 
3. Ποιες ιδιοτυπίες παρατηρούνται στη στιχουργική 

και στη γλώσσα του ποιήµατος Καισαρίων του Κ. 
Καβάφη; 

Μονάδες 20 
4. «Οι άφθονοι έπαινοι κ ' η κολακείες 

 εις όλους µοιάζουν». 
Να σχολιαστεί η φράση σε µία παράγραφο . 

 Μονάδες 25 
 

5. Πώς η ποίηση συµπληρώνει τα κενά της ιστορίας 
στο ποίηµα Καισαρίων του Κ. Καβάφη και πώς 
στο ποίηµα Τα περασµένα του Μ . ∆ηµάκη που 
ακολουθεί ; 

 
 

Μηνά ∆ηµάκη "ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ" 
 

Ιδού ο τάφος του Ετρούσκου πρίγκιπα 
Που βρέθηκε 
Χρόνια αµέτρητα καταχωνιασµένος στη γη 
Ιδού το άρµα µε το τιµόνι και τους τροχούς 
Και λείψανα -κόκαλα από άλογα που το οδηγούσαν 
Στην επίσηµη εκφορά 
Να τον ενταφιάσουν  µε τις πρέπουσες τιµές 
Οι γυναίκες τον πλύναν µε αρώµατα 
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Του φόρεσαν την ωραιότερη πανοπλία του 
Την περικεφαλαία µε το λοφίο στ ' όµορφο  κεφάλι 
Ορειχάλκινη πλάκα στο στήθος 
Ασηµοστολισµένη µε κρίνα και γιασεµιά 
Κι ολόκληρη την αρµατωσιά του στο πλευρό του αποθέτουν  
Λες θα µετέχει στους νεκρικούς  αγώνες 
Που για χάρη του δίνονται . . .  
 

Ύστερα έρχεται η ποίηση 
Ανασκάβοντας  κι αυτή νεκροπόλεις  
Συµπληρώνοντας τα κενά 
Ετρούσκος ή Κνώσιος ή Αιγύπτιος 
 

Οι αιώνες κυλούν 
Περισώζοντας  µνήµες 
Ίχνη από  τα περασµένα . . .  

Μονάδες 20 


