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Απαντήσεις 

 
Α. 
 Ο Καβάφης λίγα χρόνια πριν το θάνατό του είχε πει: “Εγώ είχα δύο ιδιότητες. Να 
κάνω ποιήµατα και να γράψω Ιστορία. Ιστορία δεν έγραψα και είναι πλέον αργά”. Το πάθος του, 
όµως, για την ιστορία βρήκε έκφραση µέσα στα ιστορικά του ποιήµατα, σε αυτά που έχουν ως 
πηγή έµπνευσής του την ιστορική ανάγνωση. Το Ποίηµα “Ο ∆αρείος” µάς µεταφέρει σε µια 
ελληνική πόλη, την Αµισό, γύρω στο 74 π.Χ., όταν άρχισε ο Γ΄ Μιθριδατικός πόλεµος µε τους 
Ρωµαίους, λίγο πριν την καταστροφή της πόλης (71 π.Χ.). Θεωρείται ιστορικό, γιατί: 
α) έχει ιστορικό πυρήνα (παρουσιάζει την αντιπαλότητα του Μιθριδάτη µε τους Ρωµαίους)· 
β) τα ονόµατα* (πλην του Φερνάζη) είναι όλα ιστορικά: ο ∆αρείος, ο Μιθριδάτης, οι Ρωµαίοι, οι 
Καππαδόκες, η Αµισός· 
γ) γίνεται έµµεση αναφορά στον τρόπο µε τον οποίο ο ∆αρείος κατέλαβε την εξουσία (“από 
υπεροψίαν και µέθην”)· γνωρίζουµε ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες ανέβηκε στο θρόνο είναι 
σκοτεινές και ύποπτες· 
δ) γίνεται, επίσης, έµµεση αναφορά στην κατάληψη της Αµισού από τους Ρωµαίους. 
 Εποµένως, βλέπουµε πως στην ποίηση του Καβάφη το παρελθόν και η Ιστορία 
γίνονται συχνά µέσο υποβολής των προσωπικών του βιωµάτων ή χρησιµοποιούνται ως “έτοιµη 
ποιητική ύλη” για να ανιχνευθούν τα συναισθήµατα του παρόντος. Ο Καβάφης µε το ποίηµα “Ο 
∆αρείος” και µέσω του πλασµατικού ποιητή Φερνάζη αναφέρεται στην κυοφορία και την τελική 
επεξεργασία της ποιητικής ιδέας, η οποία προσαρµόζεται στις εκάστοτε ιστορικές συνθήκες. Έτσι, 
ενώ αρχικά ο Φερνάζης σκέπτεται να γράψει ένα επικό ποίηµα για το ∆αρείο για να ευχαριστήσει 
τον απόγονο του Μιθριδάτη, τελικά αποφασίζει να γράψει την ιστορική αλήθεια για τις ύποπτες 
συνθήκες ανόδου στο θρόνο του ∆αρείου· αυτό, όµως, γίνεται, γιατί έχουν επικρατήσει στην Αµισό 
οι ρωµαϊκές λεγεώνες και ο Φερνάζης ενδιαφέρεται για την απόκτηση εύνοιας από τους Ρωµαίους. 
 
* Σηµειώνεται ότι καθένα από τα ονόµατα µπορεί να θεωρηθεί ως ξεχωριστό παράδειγµα. 
 
Β1. 
 Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιητικής γραφής του Καβάφη είναι η 
“καβαφική ειρωνεία”. Στο συγκεκριµένο ποίηµα ο ποιητής µέσω αυτής “απογυµνώνει” το ∆αρείο, 
το Μιθριδάτη και το Φερνάζη. Τέσσερα χαρακτηριστικά στοιχεία “καβαφικής ειρωνείας” που 
µπορούµε να εντοπίσουµε είναι τα εξής: 
α) στίχοι 1, 4: “σπουδαίον µέρος”, “παρέλαβε”: η ειρωνεία έγκειται στην υπερβολική σηµασία που 
αποδίδεται στον τρόπο µε τον οποίο κατέλαβε την εξουσία, καθώς και στη χρήση  του ρήµατος “ 
παρέλαβε”, που δεν αρµόζει στο ∆αρείο, αφού, όπως ξέρουµε από την Ιστορία, σφετερίστηκε µε 
αιµατηρό τρόπο την εξουσία. 
β) στίχος 5: “ο ένδοξός µας βασιλεύς”: το επίθετο τονίζει την προσπάθεια κολακείας του 
Μιθριδάτη από το Φερνάζη. 
γ) στίχος 11: “βαθέως σκέπτεται ...”: εµπεριέχεται εδώ ειρωνεία για τη σοβαρότητα µε την οποία ο 
ποιητής “φιλοσοφεί” ένα ασήµαντο θέµα. 
δ) στίχος 25: “Τι αναβολή, τι αναβολή στα σχέδιά του”: ο Φερνάζης φαίνεται να ενδιαφέρεται εδώ 
περισσότερο για την αναβολή των σχεδίων του, παρά για τον πόλεµο και τις συνέπειές του ή για το 
περιεχόµενο της ποίησής του. 
 
Β2. 
 Βασικά χαρακτηριστικά του Καβάφη είναι η επιµεληµένη στίξη και η λιτή φράση. Ο 
πλούτος σηµείων στίξης (τα θαυµαστικά – στίχος 21, τα εισαγωγικά – στίχος 22, το κόµµα – στίχος 
23, 24 κ.τ.λ., η παύλα – στίχος 33) προσδίδουν στο κείµενο θεατρικό χαρακτήρα και προβάλλουν 



µε ζωντάνια και παραστατικότητα την προσωπικότητα του Φερνάζη. 
 Το θαυµαστικό (στίχος 21) εµπεριέχει ειρωνεία για τον τρόπο µε τον οποίο ο 
Φερνάζης αντιµετωπίζει το ενδεχόµενο του πολέµου, τα εισαγωγικά (στίχος 22: “∆αρείος”) κάνουν 
σαφές ότι πρόκειται για το ποίηµα του Φερνάζη, οι αλλεπάλληλες ερωτήσεις των στίχων 30-32 
εκφράζουν την αγωνία και την απόγνωσή του για την τύχη τους. Οι παύσεις από το στίχο 24 στο 
στίχο 25 και από το στίχο 32 στο στίχο 33 επιτείνουν αφενός την αγωνία του Φερνάζη για την 
αναβολή των σχεδίων του και τον καιροσκοπισµό του και αφετέρου την απελπισία του για τις 
δυσοίωνες εξελίξεις που τον οδηγούν στη δραµατική επίκληση στους θεούς. Επίσης, η παύλα στο 
τέλος του στίχου 33 αποτελεί παύση και σηµατοδοτεί τη µετάβαση από το κλίµα αγωνίας στο 
κλίµα στοχασµού της τελευταίας στροφής, που σχετίζεται µε την ποιητική ιδέα. 
 Τέλος, οι σύντοµες περίοδοι, η λιτή φράση (στίχοι 21, 25, 26, 29, 31 κ.τ.λ.) 
καταγράφουν παραστατικά και το χαρακτήρα του Φερνάζη και τους εσωτερικούς του 
προβληµατισµούς. 
 
Γ. 
 Οι στίχοι 34 – 37 περιέχουν τον τελικό προβληµατσιµό του Φερνάζη, ο οποίος 
ανεξάρτητα από την ταραχή του επεξεργάζεται την ποιητική ιδέα. Ο αφηγητής µάς εκθέτει πώς η 
ιστορική πραγµατικότητα αίρει το αρχικό δίληµµα του Φερνάζη: το πιο πιθανό είναι ο ∆αρείος, 
στην προσπάθεια ανόδου στην εξουσία, να είχε “υπεροψίαν και µέθην”. Μέσα σ' αυτήν “την 
ταραχή και το κακό” η ποιητική έµπνευση προσαρµόζεται στις νέες συνθήκες, της επικράτησης, 
δηλαδή, των ρωµαϊκών λεγεώνων. 
 Ο Φερνάζης µοιάζει εδώ να επανεκτιµά το ρόλο του ως ποιητή και το σκοπό της 
ποίησης: η ποίηση δεν είναι πια µέσο κολακείας της εξουσίας για την απόκτηση εύννοιας, αλλά 
λειτουργεί πλέον ως πραγµατική Τέχνη, ανεξάρτητη από ιδιοτελείς σκοπούς· ο Φερνάζης, έτσι, 
φαίνεται γνήσιος λειτουργός της. Το καταστάλαγµα, όµως, της ποιητικής του ιδέας, εξακολουθεί να 
περιέχει ένα είδος καιροσκοπισµού, αφού η µοίρα του ως ποιητή δεν εξαρτάται στο άµεσο µέλλον 
από το Μιθριδάτη, αλλά από τη νέα ιστορική πραγµατικότητα. 
 
∆. 
 Το ποίηµα αποτελεί ένα µονόλογο του ποιητή µε την Τέχνη του. Είναι ένα ποίηµα για 
την Ποίηση, καθώς για τον ποιητή η πράξη της ποιητικής δηµιουργίας αποτελεί µέγιστη ευτυχία 
και πολύτιµο βάλσαµο. Για τον Άρη ∆ικταίο, η ποίηση είναι αυτή που οµορφαίνει τη ζωή, της δίνει 
νόηµα, την οδηγεί στην αθανασία. Με αυτήν η καθηµερινότητα αποκτά χρώµα, ποκιλία και 
συναίσθηµα και ο άνθρωπος ονειρεύεται και ταξιδεύει εκεί που διαφορετικά δε θα µπορούσε να 
φτάσει. Μέσα από την ποίηση εκδηλώνουµε τα βαθιά µας συναισθήµατα, παίρνουµε και δίνουµε 
αγάπη. Η ποίηση δεν έχει σχήµατα, δεν οριοθετείται ούτε καθορίζεται από κανόνες, καθώς 
αποτελεί έκφραση των σκέψεων, των προβληµατισµών µας, των πιο µύχιων συναισθηµάτων µας. 
Σε αυτήν καταφεύγουµε, ζητώντας στήριξη και παρηγοριά, όταν οι καταστάσεις γύρω µας 
δυσκολεύουν. (Άλλωστε και ο Καβάφης την ευεργετική επίδραση της ποίησης ζητούσε στα 
προβλήµατα, στις ανασφάλειες, στα αδιέξοδά του, στον πόνο για τη φθορά του χρόνου 
(Μελαγχολία Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κοµµαγηνη 595 µ.Χ.). Ακόµα και στη χειρότερη, την 
πιο δύσκολη για µας στιγµή, “την πιο στυνγή και την πιο απεγνωσµένη”, την ώρα του θανάτου, ο 
άνθρωπος στην ποίηση µπορεί να καταφύγει για να νιώσει πως θα συνεχίσει να υπάρχει, ακόµα κι 
όταν η φυσική του υπόσταση χαθεί. Η άποψη πως η ποίηση µπορεί να οδηγήσει το δηµιουργό στην 
αθανασία είναι άποψη και άλλων ποιητών, όπως του Ρίτσου (Σονάτα του Σεληνόφωτος: “µιαν 
επαλήθευση σχεδόν αιωνιότητιος, κάποιο ξανάσασµα, κάποιο χαµόγελο αθανασίας...”). Τέλος, η 
ποίηση, για τον Άρη ∆ικταίο, µπορεί να µας φέρει σε επικοινωνία µε το Θεό (έτσι και στο Ρίτσο, 
Σονάτα του Σεληνόφωτος: “πολλές ανοιξιάτικες νύχτες συνοµίλησα άλλοτε µε το Θεό που µου 
εµφανίστηκε...”). 
 
 
 


