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ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: 
 
 
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ   Κωνςταντύνοσ Καβϊφησ, Ο Δαρεύοσ 
 

Ο ποιητόσ Φερνϊζησ το ςπουδαύον μϋροσ 
του επικού ποιόματόσ του κϊμνει. 
Το πώσ την βαςιλεύα των Περςών 
παρϋλαβε ο Δαρεύοσ Υςτϊςπου. (Aπό αυτόν 

                       5  κατϊγεται ο ϋνδοξόσ μασ βαςιλεύσ, 
ο Μιθριδϊτησ, Διόνυςοσ κ’ Ευπϊτωρ). Aλλ’ εδώ 
χρειϊζεται φιλοςοφύα· πρϋπει ν’ αναλύςει 
τα αιςθόματα που θα εύχεν ο Δαρεύοσ: 
ύςωσ υπεροψύαν και μϋθην· όχι όμωσ — μϊλλον 

                     10  ςαν κατανόηςι τησ ματαιότητοσ των μεγαλεύων. 
 Βαθϋωσ ςκϋπτεται το πρϊγμα ο ποιητόσ. 
 
 Aλλϊ τον διακόπτει ο υπηρϋτησ του που μπαύνει 
 τρϋχοντασ, και την βαρυςόμαντην εύδηςι αγγϋλλει. 
 Άρχιςε ο πόλεμοσ με τουσ Pωμαύουσ. 

                     15  Το πλεύςτον του ςτρατού μασ πϋραςε τα ςύνορα. 
 
Ο ποιητόσ μϋνει ενεόσ. Τι ςυμφορϊ! 
Πού τώρα ο ϋνδοξόσ μασ βαςιλεύσ, 
ο Μιθριδϊτησ, Διόνυςοσ κ’ Ευπϊτωρ, 
μ’ ελληνικϊ ποιόματα ν’ αςχοληθεύ. 

                     20  Μϋςα ςε πόλεμο — φαντϊςου, ελληνικϊ ποιόματα. 
 
Aδημονεύ ο Φερνϊζησ. Aτυχύα! 
Εκεύ που το εύχε θετικό με τον «Δαρεύο» 
ν’ αναδειχθεύ, και τουσ επικριτϊσ του, 
τουσ φθονερούσ, τελειωτικϊ ν’ αποςτομώςει. 

1ος   ΚΥΚΛΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 

      Υϊςμα  
προπαρασκευή για  

Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. 
 

 

   σύγχρονο 

25ησ Μαρτύου 111– ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΗ      210 50 20 990 – 210 50 27 990 
25ησ Μαρτύου 74  – ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΗ      210 50 50 658 – 210 50 60 845 
Γραβιϊσ 85             - ΚΗΠΟΤΠΟΛΗ   210 50 51 557 – 210 50 56 296 
Πρωτεςιλϊου 63 – ΙΛΙΟΝ  -  210 26 32 505 - 210 26 32 507 

 
 
   
 
 

 

 

μαθητικό υροντιστήριο 



 

 

                    25   Τι αναβολό, τι αναβολό ςτα ςχϋδιϊ του. 
 
 Και νϊταν μόνο αναβολό, πϊλι καλϊ. 
 Aλλϊ να δούμε αν ϋχουμε κι αςφϊλεια 
 ςτην Aμιςό. Δεν εύναι πολιτεύα εκτϊκτωσ οχυρό. 
 Εύναι φρικτότατοι εχθρού οι Pωμαύοι. 

                     30  Μπορούμε να τα βγϊλουμε μ’ αυτούσ, 
 οι Καππαδόκεσ; Γϋνεται ποτϋ; 
 Εύναι να μετρηθούμε τώρα με τεσ λεγεώνεσ; 
 Θεού μεγϊλοι, τησ Aςύασ προςτϊται, βοηθόςτε μασ.— 
 
 Όμωσ μεσ ς’ όλη του την ταραχό και το κακό, 

                      35  επύμονα κ’ η ποιητικό ιδϋα πϊει κι ϋρχεται — 
 το πιθανότερο εύναι, βϋβαια, υπεροψύαν και μϋθην· 
 υπεροψύαν και μϋθην θα εύχεν ο Δαρεύοσ. 
 
 

ΘΕΜΑΣΑ 

1. Βαςικϊ γνωρύςματα τησ καβαφικόσ πούηςησ εύναι η χρόςη ςυμβόλων, η 
θεατρικότητα, η προςεγμϋνη ςτύξη. Να επαληθεύςετε τα παραπϊνω ςτοιχεύα 
με ϋνα αντύςτοιχο παρϊδειγμα από το δοθϋν πούημα.                                    
                                                                                                                                              (Μονϊδεσ 15) 

 

 
2. α. Στο πούημα «Ο Δαρεύοσ» κυριαρχεύ η αφόγηςη η οπούα εναλλϊςςεται με 

ελεύθερο πλϊγιο λόγο και εςωτερικό μονόλογο. Να εντοπύςετε ϋνα 
παρϊδειγμα για κϊθε περύπτωςη ςτο πούημα ( 6 μονϊδεσ) και να ςχολιϊςετε 
τον ρόλο τησ εναλλαγόσ των αφηγηματικών φωνών ( 6 μονϊδεσ). 

 
(Μονϊδεσ 12) 

 
β. Να ςχολιϊςετε τη λειτουργύα τησ επανϊληψησ ςτουσ ςτύχουσ  19-20 και 
     36-37 του ποιόματοσ «Ο Δαρεύοσ».  

(Μονϊδεσ 8) 
 

 
3. Πώσ κλιμακώνονται τα ςυναιςθόματα του Φερνϊζη ςτουσ ςτύχουσ 26-33 και με 

ποια μϋςα επιτυγχϊνεται αυτό η κλιμϊκωςη; 
                                                                                                                                                      (Μονϊδεσ 20) 
 

4. Να ςχολιϊςετε τουσ ςτύχουσ 21-25 ςε μια παρϊγραφο 100 λϋξεων  
 

(Μονϊδεσ 25) 
 

5. Να ςυγκρύνετε τα δύο καβαφικϊ ποιόματα και να εντοπύςετε τρεισ ομοιότητεσ ωσ 
προσ το περιεχόμενο και δύο ομοιότητεσ ωσ προσ την τεχνικό τουσ (μορφό) .  
 

(Μονϊδεσ 20) 
 
 



 

 

«Εν πορεύα προσ την ινώπην». 
 
Ο Μιθριδϊτησ, ϋνδοξοσ και κραταιόσ, 
μεγϊλων πόλεων ο κύριοσ 
κϊτοχοσ ιςχυρών ςτρατών και ςτόλων, 
πηγαύνοντασ προσ την Σινώπην πϋραςε από δρόμον 
εξοχικόν, πολύ απόκεντρον 
όπου ϋνασ μϊντισ εύχε κατοικύαν. 
Έςτειλεν αξιωματικό του ο Μιθριδϊτησ 
τον μϊντι να ρωτόςει πόςα θ’ αποκτόςει ακόμη 
ςτο μϋλλον αγαθϊ, πόςεσ δυνϊμεισ ϊλλεσ. 
Έςτειλεν αξιωματικό του, και μετϊ 
προσ την Σινώπην την πορεύα του ξακολούθηςε. 
Ο μϊντισ αποςύρθηκε ς’ ϋνα δωμϊτιο μυςτικό. 
Μετϊ περύπου μιςόν ώρα βγόκε 
περύφροντισ, κ’ εύπε ςτον αξιωματικό, 
«Ικανοποιητικώσ δεν μπόρεςα να διευκρινύςω. 
Κατϊλληλη δεν εύν’ η μϋρα ςόμερα. 
Κϊτι ςκιώδη πρϊγματα εύδα. Δεν κατϊλαβα καλϊ. — 
Μα ν’ αρκεςθεύ, φρονώ, με τόςα που ϋχει ο βαςιλεύσ. 
Τα περιςςότερα εισ κινδύνουσ θα τον φϋρουν. 
Θυμόςου να τον πεισ αυτό, αξιωματικϋ: 
με τόςα που ϋχει, προσ θεού, ν’ αρκεύται! 
Η τύχη ξαφνικϋσ ϋχει μεταβολϋσ. 
Να πεισ ςτον βαςιλϋα Μιθριδϊτη: 
λύαν ςπανύωσ βρύςκεται ο εταύροσ του προγόνου του 
ο ευγενόσ, που εγκαύρωσ με την λόγχην γρϊφει 
ςτο χώμα επϊνω το ςωτόριον Φεύγε Μιθριδϊτα.» 
 
 
(Ο Μιθριδάτησ Ε' Ευεργέτησ γεννήθηκε ςτην Αμάςεια ή τη ινώπη. Ήταν ο πατέρασ 
του Μιθριδάτη Σ' Ευπάτορα. Κατά τη βαςιλεία του Μιθριδάτη Ε' Ευεργέτη εμφανίςτηκαν 
χαρακτηριςτικά, τα οποία άνθιςαν κατά τη βαςιλεία του Ευπάτορα. Οι καλέσ ςχέςεισ με 
τον ελληνικό κόςμο και τη Ρώμη, καθώσ και η αύξηςη των εδαφών τησ επικράτειασ, 
αποδεικνύουν ότι το βαςίλειο του Πόντου ςυνιςτούςε μια ςταθερή και ιςχυρή δύναμη 
ςτην Ανατολία και τον Εύξεινο Πόντο) 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΣΤΦΗ!!! 
 


