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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ : « Το πρώτο σκαλί » Κ.Π. Καβάφη
Εις τον Θεόκριτο παραπονιούνταν
μια μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης΄
«Τώρα δυο χρόνια πέρασαν που γράφω
κι ένα ειδύλλιο έκαμα μονάχα.
Το μόνο άρτιόν μου έργον είναι.
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Αλίμονον, είν’ υψηλή, το βλέπω,
πολύ υψηλή της Ποιήσεως η σκάλα ΄
κι απ’ το σκαλί το πρώτο εδώ που είμαι
ποτέ δεν θ’ ανεβώ ο δυστυχισμένος».
Είπ’ ο Θεόκριτος ΄ «Αυτά τα λόγια
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ανάρμοστα και βλασφημίες είναι.
Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει
να’ σαι υπερήφανος κι ευτυχισμένος.
Εδώ που έφτασες λίγο δεν είναι ΄
τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα.
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Κι αυτό ακόμη το σκαλί το πρώτο

πολύ από τον κοινό τον κόσμο απέχει.
Εις το σκαλί για να πατήσεις τούτο
πρέπει με το δικαίωμά σου να’ σαι
πολίτης εις των ιδεών την πόλι.
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Και δύσκολο στην πόλι εκείνην είναι
και σπάνιο να σε πολιτογραφήσουν.
Στην αγορά της βρίσκεις Νομοθέτας
που δεν γελά κανένας τυχοδιώκτης.
Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι΄
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τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα».

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Ποια πρόσωπα παρουσιάζονται στο ποίημα και ποιες σκέψεις διατυπώνει το
καθένα ;
( Μονάδες 5 )
2. Να χωρίσετε το ποίημα σε δύο θεματικές ενότητες, να εντοπίσετε τις
υποενότητες της δεύτερης ενότητας και να γράψετε τους αντίστοιχους
πλαγιότιτλους για καθεμία.
( Μονάδες 5 )
3. α) Σε τι γλώσσα είναι γραμμένο το ποίημα ; Να δώσετε συγκεκριμένα
παραδείγματα για να στηρίξετε την άποψή σας.
β) Οι φράσεις « πρώτο σκαλί», «πόλι των Ιδεών» χρησιμοποιούνται
συμβολικά. Τι συμβολίζει η καθεμία ;
( Μονάδες 5 )
4. α) Ποια είναι τα γνωρίσματα της Πόλης των Ιδεών ;
β) Ποιος είναι ο χαρακτήρας του λόγου του Θεόκριτου κι από πού το
συμπεραίνετε ;
( Μονάδες 5 )

