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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:  
 Κ. Π. Καβάφης 

Νέοι της Σιδώνος 400 μ.Χ. 
 

 Ο ηθοποιός που έφεραν για να τους διασκεδάσει 
 απήγγειλε και μερικά επιγράμματα εκλεκτά. 
 
 Η αίθουσα άνοιγε στον κήπο επάνω·  
 κι είχε μιαν ελαφρά ευωδία ανθέων 
5 που ενώνονταν με τα μυρωδικά 
 των πέντε αρωματισμένων Σιδωνίων νέων. 
  
 Διαβάσθηκαν Μελέαγρος,*και Κριναγόρας,*και Ριανός.* 
 Μα σαν απήγγειλεν ο ηθοποιός, 
 «Αἰσχύλον Εὐφορίωνος 'Αθηναῖον τόδε κεύθει» 
10  (τονίζοντας ίσως υπέρ το δέον * 
 το «ἀλκήν δ' εὐδόκιμον», το «Μαραθώνιον ἄλσος»), 
 πετάχθηκεν ευθύς ένα παιδί ζωηρό, 
 φανατικό για γράμματα, και φώναξε·  
 
 «Α δεν μ'αρέσει το τετράστιχον αυτό. 
15 Εκφράσεις τοιούτου είδους μοιάζουν κάπως σαν λιποψυχίες 
 Δώσε - κηρύττω - στο έργον σου όλην την δύναμή σου 
 όλην την μέριμνα, και πάλι το έργον σου  θυμήσου  
 μες στην δοκιμασίαν, ή όταν η ώρα σου πια γέρνει. 
 Έτσι από σένα περιμένω κι απαιτώ. 
20  Κι όχι απ' τον νου σου ολότελα να βγάλεις της 
   Τραγωδίας τον Λόγο τον λαμπρό- 
  τι Αγαμέμνονα, * τι Προμηθέα θαυμαστό, 
  τι Ορέστου, τι Κασσάνδρας παρουσίες, 
 τι Επτά επί Θήβας - και για μνήμη* σου να βάλεις 
25   μ ό ν ο* που μες στων στρατιωτών τες τάξεις, τον σωρό 
 πολέμησες και συ τον Δάτι και τον Αρταφέρνη.»* 



 

  
 Μελέαγρος, Κριναγόρας, Ριανός ·  ελάσσονες ποιητές των 
ελληνιστικών χρόνων που καλλιέργησαν το επίγραμμα και έγραψαν 
κυρίως ερωτικά ποιήματα. 
 υπέρ το δέον ·  περισσότερο από το κανονικό· με μεγαλύτερη 
έμφαση. 
 Αγαμέμνονα κτλ .  εδώ γίνεται αναφορά σε ορισμένα από τα 
περίφημα έργα του Αισχύλου. 
 μνήμη ·  ενθύμημα. 
 μόνο ·  στο κείμενο είναι αραιά γραμμένο για να τονιστεί 
ιδιαίτερα στην ανάγνωση. 
 Δάτις  και Αρταφέρνης ·  οι ηγέτες των Περσών στη μάχη του 
Μαραθώνα (490 π.Χ.).  Όπως είναι γνωστό, στο Μαραθώνα ο Αισχύλος 
πολέμησε ηρωικά, τραυματίστηκε βαριά, και κινδύνεψε να πεθάνει. Ο 
Αισχύλος πέθανε το 456 στην πόλη Γέλα της Σικελίας. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Ο λιτός στίχος καθώς και ο διδακτικός τόνος 

είναι δυο από τα κύρια γνωρίσματα της 
ποίησης του Καβάφη. Να δικαιολογήσετε αυτή 
την άποψη ανατρέχοντας στο ποίημα. 

Μονάδες 15 
 

2. Σε ποια μέρη χωρίζεται το ποίημα και ποιο το 
περιεχόμενο του κάθε μέρους; 

 Μονάδες 20 
 

3. Στο ποίημα υπάρχουν θεατρικά στοιχεία. Να 
τα εντοπίσετε και να δικαιολογήσετε την 
παρουσία τους. 

Μονάδες 20 
 

4. Με βάση το πιο κάτω επίγραμμα που, κατά την 
παράδοση, έγραψε ο Αισχύλος για να χαραχτεί 
στον τάφο του και τα λόγια του Σιδώνιου νέου 
στους στίχους 14-26 του ποιήματος ("Α δε μ' 
αρέσει ... τον Αρταφέρνη.") να σχολιάσετε και 
να δικαιολογήσετε τη στάση ζωής που εκφράζει 
ο καθένας. 



 

 
«Αἰσχύλον Εὐφορίωνος 'Αθηναῖον τόδε κεύθει 
μνῆμα καταφθίμενον πυροφόροιο Γέλα· 
ἀλκήν δ'ευδόκιμον Μαραθώνιον ἄλσος ἄν εἴποι 
και βαθυχαιτήεις Μῆδος ἐπιστάμενος.» που σημαίνει: 
 
«Αυτό το μνήμα σκεπάζει τον Αισχύλο, το γιο του 
Ευφορίωνα, Αθηναίο που πέθανε στη σιτοφόρα Γέλα· 
για την ευδόκιμη ανδρεία του μπορεί να μιλήσει το 
άλσος του Μαραθώνα και ο Πέρσης με την πυκνή 
χαίτη, που τη γνώρισε καλά». 

     Μονάδες 25 
 
5. Ποιες απόψεις εκφράζει, με το στόμα των 

ηρώων του, στο παρακάτω απόσπασμα ο Γ. 
Θεοτοκάς;  

 
«− Ζωή είναι αυτή που ζούμε; ρώτησε ο Λίνος. 
Ο Αλέξης γέλασε. 
 − Και τι ήθελες να κάνεις στην ηλικίας σου; ρώτησε. 
Πηγαίνεις σχολείο και διαβάζεις τους αρχαίους. Δε σου 
φτάνει; 
 − Όχι, δε μου φτάνει.  
Όταν πάψεις να είσαι μαθητής, θα σκεφτούμε να 
κάνεις άλλα πράματα πιο συναρπαστικά. 
 − Ω, σας βλέπω και σας που δεν είστε μαθητές, τι 
ωραία που ζείτε! είπε ο Λίνος με θυμό. Καμώνεστε 
τάχατες πως δε βλέπετε τον κόσμο σαν τον πατέρα, μα 
κατά βάθος είστε ίδιοι και απαράλλαχτοι, Νοταράδες, 
ως το κόκαλο, καλαμαράδες, γραφιάδες, 
βιβλιοφύλακες. Δεν μπορείτε να απομακρυνθείτε ούτε 
μια μέρα από τα βιβλία και τα γραψίματα. 
Γεννηθήκατε μουντζουρωμένοι μελάνι. Ο μόνος σκοπός 
του Νίκη είναι να γράφει βιβλία. Κι εσύ εκεί πας, σε 
βλέπω καλά. Να τυπωθεί το όνομά σας και να κάνετε 
τους σπουδαίους, αυτό είναι το μεγάλο όνειρο της ζωής 
σας, να εκθέσουν τις φωτογραφίες σας στις προθήκες 



 

των βιβλιοπωλείων, να σταματά ο κόσμος και να σας 
θαυμάζει τάχατες. ′Ολο βιβλία, βιβλία, βιβλία ! Δεν 
αναπνέω καλά μες σ' αυτό το περιβάλλον. Με πνίγει η 
σκόνη. [.. .] 
 −Δεν μπορώ πια να βλέπω βιβλία, να ακούω βιβλία, 
εξακολούθησε ο Λίνος. Θα με σκάσετε με τα 
παλιοκιτάπια σας. 
 − Τις μόνες στιγμές ευτυχίας που γνώρισα τις χρωστώ 
στα βιβλία, μουρμούρισε αργά ο Αλέξης. 
 Ο Λίνος ξέσπασε. 
− Όχι, Όχι ! φώναξε. Χίλιες φορές όχι! Παρεξηγήσατε 
τη ζωή όλοι σας. ′Η μάλλον την καταργήσατε. Ο 
πατέρας δεν υποπτεύτηκε ποτέ τι είναι η ζωή. Εσείς οι 
δυο παρηγοριέστε διαβάζοντας τη ζωή που δε ζείτε ή 
γράφοντάς την. Μα ο μόνος σκοπός της ζωής είναι να 
τη ζει κανείς όσο μπορεί, όσο βαστά πιο δυνατά και 
πιο πλούσια. 
 Μιλούσε με θέρμη, με αγανάκτηση. Ο Αλέξης κοίταζε 
τον όμορφο επαναστατημένο έφηβο με τρυφερότητα 
και με κάποιο κρυφό καμάρι. Τον αγαπούσε πολύ κι 
ίσως να τον θαύμαζε, σε ορισμένες στιγμές, για την 
απειθάρχητη ορμή του, για το ξεχείλισμα της νεανικής 
του ζωντάνιας. 
− Πες, Λίνο, τι θες να κάνεις με τη ζωή σου, με τη νιότη 
σου; 
− Θέλω ηρωισμό! αποκρίθηκε ο έφηβος αδίσταχτα, με 
παθιασμένη φωνή. 
 Σωπάσανε.» 
       (Απόσπασμα από το μυθιστόρημα Αργώ του Γ. Θεοτοκά.) 

Μονάδες 20 
 
 


