
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
 
 
Α.  Ο Καβάφης ακολουθούσε ένα εντελώς ιδιότυπο ύφος στην ποίηση, αν και τυπικά 

ανήκει στην Νέα Αθηναϊκή Σχολή. Όντας μάλιστα ιστοριοδίφης ο ίδιος και με 

ευαρέσκεια στην ελληνιστική περίοδο, χρησιμοποιούσε τα ιστορικά πρόσωπα ως 

σύμβολα. Έτσι, στο συγκεκριμένο ποίημα παρουσιάζει τη μορφή και την 

προσωπικότητα του βασιλέως Καισαρίωνος. Είναι ένας νέος μόλις 17 ετών που 

έχει να αντιμετωπίσει την ρωμαϊκή απειλή. Ο Καίσαρ Οκτάβιος θα τον θανατώσει, 

ώστε να μην υπάρχουν πολλοί Καίσαρες – ακολουθώντας σε αυτό τη συμβουλή 

των αυλικών του. Και ο Καισαρίωνας αναμένει με αξιοπρέπεια το τέλος του, 

διδάσκοντας ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. 

Σύμβολο όμως είναι και « η Βερενίκες» και « η Κλεοπάτρες», καθώς όλοι αυτοί οι 

βασιλείς παρουσιάζονται συχνά στις ιστορικές πηγές ως -δήθεν- επιτυχημένοι 

ηγεμόνες, χωρίς όμως να αξιολογείται η πραγματική τους στάση κ’ πολιτική 

δράση, φαινόμενο ανάλογο κ’ για την εποχή του Καβάφη αλλά κ’ τη σύγχρονη 

εποχή. 

Κύριο χαρακτηριστικό του Καβάφη πάντως είναι ο ρεαλισμός. Μάλιστα, ήδη 

από την αρχή του ποιήματος τονίζει ποια είναι τα κίνητρα της ενασχόλησής του με 

την ιστορία με έναν αντικειμενικό και περιγραφικό τρόπο (στ. 1-4). Επίσης, με 

εμφανή ρεαλισμό τονίζει ότι θα άφηνε το βιβλίο του -αφού είχε ικανοποιήσει τους 

στόχους του- αν δεν τού προκαλούσε το ενδιαφέρουν μια ασήμαντη αναφορά 

στον Καισαρίωνα (στ. 11-13). 

Τέλος, ως προς τη γλώσσα του, συνήθης είναι η χρήση λόγιων τύπων, όπως 

επιχείρησις, βασιλέως (Καισαρίωνος) κλπ. 

 
Β.1 Στον «Καισαρίωνα» ο Καβάφης μάς μεταφέρει στο ποιητικό του εργαστήρι και 

μάς παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργεί ποίηση 

(αυτοαναφορικότητα), γεγονός που κατατάσσει το συγκεκριμένο ποίημα στην 

κατηγορία «ποίημα για την ποίηση». 

Ήδη από την αρχή του ποιήματος μάς τονίζει ότι ασχολείται με τις ιστορικές 

πηγές («συλλογή επιγραφών») και μάλιστα της ελληνιστικής περιόδου («των 

Πτολεμαίων») από όπου αντλεί το θέμα του, την αφορμή του για τη συγγραφή 

του ποιήματος. Εκείνο που τον προκαλεί όμως πρώτιστα το ενδιαφέρον είναι τα 

ασήμαντα, δευτερεύοντα ιστορικά πρόσωπα («αν μια μνεία μικρή και ασήμαντη 
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… την προσοχή μου αμέσως»), καθώς θεωρεί πως η τέχνη του μπορεί να 

δράσει επανορθωτικά, αποκαθιστώντας την αδικία της ιστορίας εις βάρος του 

μικρού Καισαρίωνα. Εξάλλου το γεγονός ότι «στην ιστορία λίγες γραμμές μονάχα 

βρίσκονται» για τα ιστορικά πρόσωπα τα οποία πραγματεύεται, τού δίνει τη 

δυνατότητα να λειτουργήσει ελεύθερα και να τα πλάσει όπως ο ίδιος επιθυμεί 

(«πιο ελεύθερα σ’ έπλασα μες στον νου μου», «Η τέχνη μου… δίνει… 

εμορφιά»). Έτσι λοιπόν η ποίηση γίνεται το αντίδοτο κατά της φθοράς, καθώς ο 

Καβάφης δίνει ποιητική υπόσταση και υστεροφημία στον Καισαρίωνα τον οποίο 

φαντάσθηκε «πλήρως». 

Επίσης, ο Καβάφης παρεμβαίνει ενεργητικά στη δημιουργία της ποιητικής 

ατμόσφαιρας, καθώς αφήνει επίτηδες τη λάμπα του να λύσει για να διευκολύνει 

την εμφάνιση της οπτασίας του Καισαρίωνα. 

 
Β.2. Το ποίημα «Καισαρίων» αποτελείται από τρεις ενότητες με διαφορετικά 

υφολογικά χαρακτηριστικά. Οι δύο πρώτες –που ταυτίζονται με τις δύο πρώτες 

στροφές- έχουν ύφος πεζό και αφηγηματικό, καθώς ο ποιητής παρουσιάζει τα 

κίνητρα της δράσης του και του αντικειμενικού χαρακτήρα ενασχόλησής του με 

την ιστορία. Μάλιστα, στην α’ στροφή η πεζότητα του ύφους περιορίζεται κάπως 

με τη χρήση της ομοιοκαταληξίας αλλά παραμένει αφηγηματικό, καθώς έχουμε 

αφήγηση. Από έναν ομοδιηγητικό αφηγητή σε α’ πρόσωπο. Έντονη επίσης είναι 

και η ειρωνεία, με την ομοιοκαταληξία (π.χ. «εποχή-συλλογή») 

Η β’ στροφή αυτονομείται ποιητικά, καθώς αποτελεί τη μετάβαση στη γ’ 

στροφή, όπου το ύφος γίνεται πιο λυρικό, ιδίως με την περιγραφή του βασιλέα 

Καισαρίωνα (Σ’ έπλασα ωραίο και αισθηματικό … εμορφιά»). Επίσης η ποιητική 

αποστροφή στο νεαρό βασιλιά –«Α, να, ήρθες συ» - δίνει οικειότητα και 

αμεσότητα στο λόγο, σαν να γίνεται διάλογος με τον Καισαρίωνα. Τέλος, η 

εναλλαγή α’ και β’ προσώπου («συ» , «Η τέχνη μου») δίνει ζωντάνια, 

παραστατικότητα και θεατρικότητα στο λόγο. 

 
Γ.  Στην τρίτη και τελευταία στροφή του ποιήματος ο Καβάφης μάς αποκαλύπτει την 

ποιητική του έκσταση. Ήδη με την αποστροφή του πρώτου στίχου («Α, να ήρθες 

συ») απευθύνεται στο πρόσωπο του νεαρού βασιλιά που ζωντανεύει ξαφνικά 

μπροστά του κ’ αναπλάθεται ποιητικά. Το γεγονός ότι λίγες γραμμές» υπάρχουν 

στις ιστορικές πηγές τού δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί όπως θέλει την 
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ποιητική του μορφή, πιο ελεύθερα («αόριστη γοητεία» «πιο ελεύθερα σ’ 

έπλασα») Η τέχνη του παρεμβαίνει και αποκαθιστά την αδικία της ιστορίας, 

δίνοντας υπόσταση στη μορφή του Καισαρίωνα. Έτσι, ο Καβάφης τού έδωσε 

εξωτερική ομορφιά («ωραίο») αλλά και ευαισθησία («αισθηματικό»). Τον 

παρουσιάζει ως ένα νέο ελκυστικό και γλυκύτατο («ονειρώδη συμπαθητική 

εμορφιά»), γεγονός που δίνει έναν έντονο ερωτισμό κ’ αισθησιασμό στο ποίημα. 

Με τον τρόπο αυτό ο νεαρός βασιλιάς γίνεται αισθητή πραγματικότητα και 

αποκαλύπτεται ολοζώντανος μπροστά μας. 

 

Δ.  Οι ποιητές συχνά κάνουν ένα διάλογο με την ποίηση που μας επιτρέπει να 

εισέλθουμε στο εργαστήρι τους και να αφουγκραστούμε τον τρόπο με τον οποίο 

δημιουργούν ποίηση («ποίημα για την ποίηση»). 

Ο Άθως Δημουλάς στο ποίημά του «Καβάφης» παρουσιάζει τον τρόπο με τον 

οποίο ο ποιητής δημιουργεί. Μας αποκαλύπτει τον Καβάφη να μην επιθυμεί την 

«εντελώς αδέσμευτη» φαντασία, αλλά εκείνη που «προσπαθεί ένα παρελθόν να 

ζωντανέψει», δηλαδή που ανιχνεύει το θέμα της στις ιστορικές μνήμες και από 

εκεί αντλεί τα στοιχεία για να το αναπλάσει ποιητικά. Μάλιστα, προτιμά από τα 

γεγονότα του παρελθόντος «των αβέβαιων… το αίσθημα» δηλαδή εκείνα για τα 

οποία δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες, γιατί έτσι έχει την ελευθερία να τα 

εκθέσει, όπως ο ίδιος επιθυμεί. Επίσης, η φαντασία του είναι «δεσμευόμενη» 

καθοδηγείται δηλαδή από τον ίδιο και με ιδιαίτερη «συγκίνηση» αποδίδει τα 

θέματά του. 

Όλες αυτές τις πληροφορίες για την καβαφική τέχνη αντλούμε από τον 

«Καισαρίωνα», καθώς συνειδητοποιούμε τον τρόπο δημιουργίας ποίησης από 

τον Καβάφη. Αντλεί το θέμα του από τις ιστορικές πηγές («συλλογή επιγραφών 

των Πτολεμαίων»), τον ενδιαφέρουν τα δευτερεύοντα ιστορικά πρόσωπα («μνεία 

μικρή και ασήμαντη») και χρησιμοποιεί τη φαντασία του για να τα πλάσει («πιο 

ελεύθερα»). Μάλιστα, παρεμβαίνει ενεργητικά για να διαμορφώσει κατάλληλη 

υποβλητική ατμόσφαιρα («άφισα επίτηδες να σβύνει») που τον βοήθησε να 

ανασυνθέσει τη μορφή και την ψυχική κατάσταση του Καισαρίωνα, τον οποίο 

αποδίδει με έντονη ευαισθησία. 
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