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Επαναληπτικές Ασκήσεις Χριστουγέννων 

A. Να συγκρίνετε ως προς περιεχόµενο το ποίηµα  «Ο ∆εκέµβρης του 1903» του 
Κ.Π.Καβάφη µε το «Μόνο γιατί µ’ αγάπησες». 

Ο ∆εκέµβρης του 1903 
 
Κι' αν για τον έρωτά µου δεν µπορώ να πω - 
αν δεν µιλώ για τα µαλλιά σου, για τα χείλη, για τα µάτια• 
όµως το πρόσωπό σου που κρατώ µες στην ψυχή µου, 
ο ήχος της φωνής σου που κρατώ µες στο µυαλό µου, 
η µέραις του Σεπτέµβρη που ανατέλλουν στα όνειρά µου, 
ταις λέξεις και ταις φράσεις µου πλάττουν και χρωµατίζουν 
εις όποιο θέµα κι' αν περνώ, όποιαν ιδέα κι' αν λέγω. 
 

B. Να συγκρίνετε ως προς περιεχόµενο το ποίηµα  ««««Κατά τές συνταγές Κατά τές συνταγές Κατά τές συνταγές Κατά τές συνταγές ἀἀἀἀρχαίων ρχαίων ρχαίων ρχαίων 
ἙἙἙἙλληνοσύρων μάγωνλληνοσύρων μάγωνλληνοσύρων μάγωνλληνοσύρων μάγων»»»»    του Κ. Π. Καβάφη μετου Κ. Π. Καβάφη μετου Κ. Π. Καβάφη μετου Κ. Π. Καβάφη με    τη «Μελαγχολία Ιάσωνος τη «Μελαγχολία Ιάσωνος τη «Μελαγχολία Ιάσωνος τη «Μελαγχολία Ιάσωνος 
Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνή»Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνή»Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνή»Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνή».... 

«Ποιο απόσταγµα να βρίσκεται από βότανα 
γητεύµατος» είπ’ ένας αισθητής, 
«ποιο απόσταγµα κατά τες συνταγές 
αρχαίων Ελληνοσύρων µάγων καµωµένο 
που για µια µέρα (αν περισσότερο 
δεν φθάν’ η δύναµίς του), ή και για λίγην ώρα 
τα είκοσι τρία µου χρόνια να µε φέρει 
ξανά· τον φίλον µου στα είκοσι δύο του χρόνια 
να µε φέρει ξανά – την εµορφιά του, την αγάπη του. 
 
«Ποιο απόσταγµα να βρίσκεται κατά τες συνταγές 
αρχαίων Ελληνοσύρων µάγων καµωµένο 
που, σύµφωνα µε την αναδροµήν, 
και την µικρή µας κάµαρη να επαναφέρει.» 
 
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης 1931 
 

Γ. Να συγκρίνετε ως προς περιεχόµενο το απόσπασµα από τη Μήδεια
1
µε το 

«Αµάρτηµα της µητρός µου». 

                                                           
1
 Η Μήδεια έχοντας βοηθήσει µε κάθε τρόπο τον Ιάσονα να αποκτήσει το Χρυσόµαλλο δέρας, 

βρίσκεται αντιµέτωπη µε την προδοσία και την εγκατάλειψη, όταν ο άντρας που αγαπά αποφασίζει να 
παντρευτεί την κόρη του βασιλιά της Κορίνθου.Η Μήδεια αποφασίζει να εκδικηθεί τον Ιάσονα και 
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Καλές µου, αποφασίστηκε: πρέπει το γρηγορότερο να τα σκοτώσω τα παιδιά κι από 
τη χώρα αυτή να φύγω· δεν πρέπει να καθυστερώ, δεν πρέπει να τ’ αφήσω σε ξένο 
χέρι εχθρικό, αυτό να τα φονεύσει. Πρέπει οπωσδήποτε να σκοτωθούν· κι αφού έτσι 
πρέπει, θα τα σκοτώσω εγώ, εγώ που τα ‘κανα. Εµπρός καρδιά µου, λάβε θάρρος· το 
κακό που ‘ναι φρικτό µα αφεύγατο γιατί να αργοπορούµε; Εµπρός δόλιο µου χέρι, 
πάρε το σπαθί, πάρ’ το και σύρσου στης ζωής το θλιβερό ξεκίνηµα· και µη δειλιάσεις, 
στο νου µη βάλεις τα παιδιά, καθόλου µη σκεφτείς το πόσο τα λατρεύεις, το πώς τα 
γέννησες, µα ξέχνα τα παιδιά σου σήµερα, µονάχα σήµερα, κι ύστερα αρχίνισε το 
θρήνο· µπορεί να τα σκοτώνεις, όµως τ’ αγάπησες. Αχ πόσο είµαι δυστυχής! 
 

∆. Να συγκρίνετε ως προς περιεχόµενο το απόσπασµα από το «Όνειρο στο κύµα» του 
Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη µε τον «Κρητικό». 
πλέουσα Ἦτον ἀπόλαυσις, ὄνειρον, θαῦμα. Εἶχεν ἀπομακρυνθῆ ὡς πέντε ὀργυιᾶς 
ἀπὸ τὸ ἄντρον, καὶ ἔπλεε, κ᾿ ἔβλεπε τώρα πρὸς ἀνατολᾶς, στρέφουσα τὰ νῶτα 
πρὸς τὸ μέρος μου. Ἔβλεπα τὴν ἀμαυρὰν καὶ ὅμως χρυσίζουσαν ἀμυδρῶς κόμην 
της, τὸν τράχηλόν της τὸν εὔγραμμον, τὰς λευκὰς ὡς γάλα ὠμοπλάτας, τοὺς 
βραχίονας τοὺς τορνευτούς, ὅλα συγχεόμενα, μελιχρὰ καὶ ὀνειρώδη εἰς τὸ φέγγος 
τῆς σελήνης. Διέβλεπα τὴν ὀσφύν της τὴν εὐλύγιστον, τὰ ἰσχία της, τὰς κνήμας, 
τοὺς πόδας της, μεταξὺ σκιᾶς καὶ φωτός, βαπτιζόμενα εἰς τὸ κῦμα. Ἐμάντευα τὸ 
στέρνον της, τοὺς κόλπους της, γλαφυρούς, προέχοντας, δεχομένους ὅλας τῆς 
αὔρας τὰς ριπᾶς καὶ τῆς θαλάσσης τὸ θεῖον ἄρωμα. Ἦτο πνοή, ἴνδαλμα 
ἀφάνταστον, ὄνειρον ἐπιπλέον εἰς τὸ κῦμα· ἦτον νηρηίς, σειρήν,, ὡς πλέει ναῦς 
μαγική, ἡ ναῦς τῶν ὀνείρων.. 

 

                                                                                                                                                                      

λαµβάνοντας από το βασιλιά της Κορίνθου, Κρέοντα, αναβολή µιας ηµέρας προτού η εξορία της τεθεί 
σε ισχύ, βάζει σε εφαρµογή το σχέδιό της. Στέλνει τα παιδιά της µε πλούσια δώρα στην κόρη του 
βασιλιά, την Κρέουσα, δώρα ποτισµένα µε δηλητήριο, που είναι προορισµένα να επιφέρουν φρικτό 
θάνατο στην αντίζηλό της. Το σχέδιο της Μήδειας έχει διπλή επιτυχία, καθώς δεν πεθαίνει µόνο η 
Κρέουσα, αλλά παίρνει στο θάνατο µαζί της και τον πατέρα της Κρέοντα. Τώρα πια η Μήδεια 
γνωρίζει πως τα παιδιά της, που µετέφεραν τα φονικά δώρα, πρέπει να πεθάνουν προτού πέσουν στα 
χέρια των εχθρών της. Την εκδίκηση που ίσως θελήσουν να πάρουν εις βάρος της οι εχθροί της, θα 
τους τη στερήσει η Μήδεια, σκοτώνοντας η ίδια τα παιδιά της. Η σφαγή των παιδιών της είναι, βέβαια, 
ήδη αποφασισµένη από την ηρωίδα, καθώς θέλει να εκδικηθεί µε το σκληρότερο τρόπο τον άντρα που 
την πήρε µακριά από τη χώρα της, µόνο και µόνο για να την εγκαταλείψει για µια άλλη γυναίκα. Ο 
Ιάσονας που δε δίστασε να την εκµεταλλευτεί για να αποκτήσει ό,τι ήθελε, πρέπει να πληρώσει. Η 
Μήδεια θα σκοτώσει τη µέλλουσα γυναίκα του και θα σφάξει και τα παιδιά του, ώστε να µην του 
αφήσει καµία παρηγοριά. 
 

 

 


