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ΤΑΞΗ: Α  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Κ. Π. Καβάφης (1863 – 1933)

Εν Σπάρτη

ΕΠΙΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

(Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις που προτείνονται για τα θέματα είναι ενδεικτικές. Κάθε άλλη

απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, είναι αποδεκτή)

ΘΕΜΑ 2ο

2β. 

Ενδεικτικό περίγραμμα απάντησης:

Αναμένουμε  από  τους  μαθητές  να  εντοπίσουν  τα  βασικότερα  σχήματα  επανάληψης  που

υπάρχουν στο κείμενο: “Δεν ήξερε” - αρνήσεις (στ. 1 - 3), “Κι όλο” (στ. 8-9), χρήση του “και”

(στ. 13-14) και να τονίσουν το ρόλο τους στην κατανόηση του τρόπου σκέψης των δύο κύριων

προσώπων.

Ενδεικτική απάντηση σε συνεχή λόγο:

Το κείμενο χαρακτηρίζεται από τη διαρκή χρήση σχημάτων επανάληψης, τα οποία προσδίδουν

έμφαση στα διλήμματα και στις αποφάσεις των προσώπων. Πιο συγκεκριμένα, η επανάληψη

των αρνήσεων στους στίχους 1-3, δηλώνει τη δυσκολία του Κλεομένη να μιλήσει στη μητέρα

του για το αίτημα του Πτολεμαίου, και την εσωτερική του πάλη προκειμένου να αποφασίσει

πώς θα ενεργήσει. Το ίδιο και η επανάληψη του “κι όλο” στους στ. 8-9, η οποία τονιζει την

αμφιθυμία του μπροστά στην ανάγκη να μιλήσει στη μητέρα του. Επανάληψη, επίσης, έχουμε

και  στους  στ.  13-14  με  την  εμφατική  χρήση  του  “και”,  το  οποίο  αναδεικνύει  την

αποφασιστικότητα της μητέρας του Κλεομένη να επιτελέσει πλήρως το καθήκον της απέναντι

στην πόλη της, χωρίς δισταγμό ή αμφιβολία. 
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ΘΕΜΑ 3ο

Ενδεικτικό περόγραμμα απάντησης:

Αναιμένουμε από τους μαθητές να υιοθετήσουν την οπτική των δύο προσώπων, βάσει των

στοιχείων που αποτυπώνονται στο κείμενο. Βασικά στοιχεία της απάντησης πρέπει να είναι,

εκτός από τη φυσικότητα του διαλόγου και τη χρήση των κατάλληλων εκφραστικών μέσων, η

έμφαση στο δισταγμό του Κλεομένη και η συγκινητική αποφασιστικότητα της  μητέρας του, η

οποία δεν διαστάζει ούτε στιγμή να προσφερθεί για το καλό της πατρίδας της.

Ενδεικτική απάντηση σε συνεχή λόγο:

Κλεομένης: Μητέρα, πρέπει να σου μιλήσω.

Μητέρα: Τι συμβαίνει παιδί μου, φαίνεσαι ανήσυχος.  Διάφορες διαδόσεις με έχουν γεμίσει

ανησυχία – τι συμβαίνει;

Κ. Πώς να σου το πω...  τα νέα από τις διαπραγματεύσεις μας με τους Αιγυπτίους δεν είναι

καλά...

Μ. Αρνείται ο Πτολεμαίος να συμφωνήσει;

Κ. Δεν είναι αυτό... αντίθετα, δέχεται και θα μας στηρίξει.

Μ. Αυτό είναι σπουδαίο! Η Σπάρτη θα έχει έναν πανίσχυρο σύμμαχο! Τι σε προβληματίζει τότε;

Κ. Να, μητέρα, ζητά εγγυήσεις... Κι εγώ δεν μπορώ να του δωσω την εγγύηση που θέλει...

Μ. Γιατι; Τι ζητά; Αν είναι για το καλό της πατρίδας μας, να του τη δώσεις βέβαια! 

Κ. Δεν είναι απλό... Ζητά εσένα ως εγγύηση! Να σε κρατήσει όμηρο την Αίγυπτο, για να είναι

σίγουρος ότι θα τηρήσουμε την συμφωνία! Δεν μπορώ να δεχτώ κάτι τόσο ταπεινωτικό...

Μ. Αυτό σε προβληματίζει γιε μου; Ξέχασες ποιοι είμαστε; Ξέχασες ποια είναι η γενιά μας και

ποια είναι η πόλη μας;

Κ. Καταλαβαίνω... δεν μπορείς βέβαια να πας...

Μ. Το αντίθετο βέβαια! Νομίζει  αυτός  ο χτεσινός βασιλιάς πως μπορεί  να καταλάβει  τους

αιώνες της ιστορίας της πόλης μας; Δεν μπορεί να καταλάβει – δεν ξέρει το μεγαλείο μας! Κι αν
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αυτό το μεγαλείο καλούμαι εγώ να του το δείξω με την προσφορά μου, ευχαρίστως να πάω και

να φυλακιστώ και να θυσιαστώ αν πρέπει! Φυσικά και δεν είναι ταπείνωση να προσφέρεις

στην πατρίδα σου! Αντίθετα, πόσο μεγάλη είναι η τιμή για μένα, που σε αυτή την ηλικία θα

φανώ χρήσιμη στη Σπάρτη μας! Είμαι μητέρα βασιλιά – και καθήκον μου είναι να κάνω ό,τι

χρειαστεί για να τον υποστηρίξω, ό,τι περνά από το χέρι μου για την πολή μας. Δέξου λοιπόν,

και μη διστάσεις! Είμαι έτοιμη!
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