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Απαντήσεις 
Α. 

Στο ποίημα χρησιμοποιείται ο Καισαρίων ως σύμβολο. Ο Καβάφης επιλέγει ένα πρόσωπο το 

οποίο η Ιστορία αγνόησε και πλάθει τη μορφή του ποιητικά, σύμφωνα με τις αισθητικές του 

προτιμήσεις, χωρίς τις δεσμεύσεις της ιστορίας, εφόσον εκεί δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές 

για τη μορφή του. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι ο Καισαρίων συμβολίζει τα πρόσωπα εκείνα που 

η Ιστορία αγνόησε παρά την τραγική τους ιστορία. Επίσης, ο Καισαρίων συμβολίζει τους ανθρώπους 

που χωρίς προσωπική ευθύνη κατηγορήθηκαν ή θανατώθηκαν, πέφτοντας θύματα της φιλοδοξίας και 

ματαιοδοξίας των ισχυρών, αφού ο Οκταβιανός θανάτωσε το μικρό Καίσαρα για να μη διεκδικήσει 

αργότερα τα δικαιώματά του στο θρόνο («πολυκαισαρίη»). Τέλος, μπορούμε να πούμε πως πίσω από 

τη μορφή του Καισαρίωνα, που οδηγείται στο θάνατο, διακρίνονται όλα εκείνα τα πρόσωπα τα οποία 

δέχονται τη μοίρα τους παθητικά, στωικά και με αξιοπρέπεια. 

Ακόμα, στο ποίημα χρησιμοποιούνται οι «Βερενίκες» και οι «Κλεοπάτρες», οι οποίες 

αναφέρονται στον πληθυντικό με συνεκδοχή, ως διαχρονικά σύμβολα ομορφιάς, εξουσίας, δύναμης 

και ως χαρακτηριστικές μορφές της δυναστείας των Πτολεμαίων, για την οποία γίνεται λόγος στο 

ποίημα ειρωνικά για να τονιστεί η αυλοκολακεία και η παρακμή της εξουσίας. 

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της ποίησης του Καβάφη είναι ο ρεαλισμός. Ανιχνεύεται τόσο στους 

πρώτους στίχους της α΄ στροφής, όπου ο ποιητής ρητά μας αναφέρει το σκοπό της ανάγνωσής του (για 

να αποκτήσει γνώσεις ως ιστοριοδίφης και για να καλύψει εποικοδομητικά τον ελεύθερο χρόνο του 

[«ἐν μέρει γιά νά ἐξακριβώσω μιά ἐποχή… νά διαβάσω]), όσο και στη δεύτερη στροφή, όπου χωρίς 

περιττά λόγια μάς αποκαλύπτει την τεχνική της έμπνευσής του. 

Επίσης, ο ρεαλισμός διακρίνεται στην τρίτη στροφή, όπου ο ποιητής επιμένει στη λεπτομέρεια, 

στα αντικείμενα της καθημερινής ζωής («ἡ λάμπα μου», «στήν κάμαρά μου»). 

Τέλος, χαρακτηριστικό της γλώσσας του Καβάφη, το οποίο αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της 

ποίησής του, είναι η χρήση λόγιων τύπων για να γίνει εμφανής η καβαφική ειρωνεία. Παραδείγματα 

λόγιων γλωσσικών τύπων στο ποίημα είναι : «ἐν μέρει», «εἰς ὅλους», «κραταιοί», «ἀγαθοεργοί», «κάθ’ 

ἐπιχείρησίς των σοφοτάτη», «μνεία», «τοῦ βασιλέως Καισαρίωνος», «εἵλκυε», «ὡς θά ἤσουν»,  

«ἰδεώδης ἐν τῇ λύπῃ σου». 

 

Β1. 
Ο «Καισαρίων» είναι ένα ποίημα για την ποίηση, αφού μέσα απ’ αυτό ο Καβάφης μάς 

αποκαλύπτει πώς δημιουργείται ένα ποίημά του (αυτοαναφορικότητα του ποιήματος). Στον 

«Καισαρίωνα» η ποίηση επανορθώνει όσα η ιστορία δεν έκανε, αποκαθιστώντας την ιστορική αδικία 

εις βάρος του συγκεκριμένου προσώπου. 

Στο ποίημα περιγράφονται τα στάδια δημιουργίας του: α) η ανάγκη του ποιητή να αντλήσει 

ιστορικές γνώσεις και να καλύψει τον ελεύθερο χρόνο του τον οδήγησε στην ανάγνωση επιγραφών που 

σχετίζονται με τη δυναστεία των Πτολεμαίων («ἐν μέρει … νά διαβάσω»), πράγμα το οποίο αποτελεί το 

πρώτο στάδιο στη διαδικασία γένεσης του ποιήματος. Διαβάζοντας, διαπίστωσε πως οι αναφορές στα 

πρόσωπα όλων των βασιλέων της δυναστείας ήταν ιδιαίτερα κολακευτικές, ανάλογες με τη δύναμή 

τους˙ αξιοθαύμαστες, επίσης, παρουσιάζονται και οι γυναίκες τους, όπως η Βερενίκη και η Κλεοπάτρα. 



β) Στη δεύτερη στροφή παρουσιάζει ο ποιητής το ερέθισμα που τον οδήγησε στο ποίημα για 

τον Καισαρίωνα˙ ήταν η σύντομη αναφορά του κειμένου για το μικρό βασιλιά («ὅταν κατόρθωσα … 

ἀμέσως»), το οποίο συνιστά το δεύτερο στάδιο στη διαδικασία γένεσης του ποιήματος. 

γ) Στην τρίτη στροφή ο ποιητής με τη βοήθεια της ποιητικής του φαντασίας και με εφόδια τις 

ιστορικές του γνώσεις και τις προσωπικές του εμπειρίες, αναπαριστά τη μορφή του Καισαρίωνα 

ελεύθερα, δίνοντάς του χαρακτηριστικά που ο Καβάφης επιθυμούσε («Ἄ, νά, ἦρθες σύ … 

Πολυκαισαρίη»), το οποίο είναι το τρίτο στάδιο στη διαδικασία γένεσης του ποιήματος. 

 

Β.2 
Στην πρώτη στροφή έχουμε πληροφοριακό τόνο και πεζολογικό, αντικειμενικό, περιγραφικό ύφος. 

Οι χαρακτηρισμοί αυτοί προκύπτουν από: 

- την περιγραφή, 

- τη συσσώρευση των επιθέτων (στ. 6-10), 

- την περιστασιακή ομοιοκαταληξία  («λαμπροί» – «ἀγαθοεργοί», «αὐτές» – «θαυμαστές»), 

- την ακριβόλογη έκφραση με προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις, απουσία μεγαλοστομιών και 

πολλών καλλωπιστικών στοιχείων, σαφήνεια και διαύγεια ύφους και 

- το ρεαλισμό του ποιητή, που φαίνεται στη ρητή δήλωσή του στους στίχους 1-4 για το σκοπό 

της ανάγνωσης των επιγραφών. 

Σαφής στην πρώτη στροφή είναι και η ειρωνεία, η οποία εντοπίζεται: 

- στα ασύνδετα επίθετα, 

- στη λόγια γλώσσα («κραταιοί», «ἀγαθοεργοί», «ἐπιχείρησίς των σοφοτάτη»), 

- στην επανάληψη του «ὅλοι» , «ὅλες» και στο συνώνυμο «κάθε», 

- στο κλιμακωτό σχήμα (στ. 5-10), 

- στην ομοιοκαταληξία και 

- στην εναλλαγή του πομπώδους ύφους (στ. 6-8) με το πεζολογικό (στ. 9-10)    

Στην τρίτη στροφή κυριαρχεί η φαντασία του ποιητή και το προσωπικό συναίσθημα, ενώ 

παράλληλα το ύφος γίνεται προσωπικό, οικείο και λυρικό. Οι τεχνικές, οι οποίες χρησιμοποιούνται, για 

να αποδοθεί το προσωπικό και λυρικό στοιχείο, είναι: 

- η ποιητική αποστροφή σε β΄ πρόσωπο, η οποία δημιουργεί κλίμα οικείωσης (στ. 15), 

- η διαπλοκή α΄ και β΄ προσώπου, η οποία εκφράζει τη στενή σχέση του ποιητή με τον 

Καισαρίωνα (π.χ. στ. 19, 20 κ.ά.), 

- η εικόνα της σκοτεινής κάμαρας και του Καισαρίωνα, η οποία προσδίδει παραστατικότητα και 

εξασφαλίζει στην αφήγηση θεατρικότητα, 

- το μακροπερίοδο και ασύνδετο σχήμα, το οποίο εκφράζει συναισθηματική ένταση και 

συγκίνηση (στ. 26-30), 

- η παρομοίωση των στ. 26-30 («ὡς θά ἤσουν … ἰδεώδης ἐν τῇ λύπῃ σου»), με την οποία 

συνυφαίνεται το ιστορικό παρελθόν με το ποιητικό παρόν, 

- τα ρήματα σε α΄ ενικό πρόσωπο, όπως για παράδειγμα τα «ἔπλασα», «φαντάσθηκα», 

«ἐθάρρεψα», τα οποία φανερώνουν την ενεργό συμμετοχή του ποιητή στα δρώμενα. 

Η αντίθεση ανάμεσα στο ύφος της πρώτης και τρίτης στροφής υποδηλώνει και τη διαφορά 

ανάμεσα στην ιστορία και την ποίηση. 

 

Γ. 
 Στους στίχους αυτούς παρατηρούμε τον οραματισμό της μορφής του Καισαρίωνα από τον 

ποιητή. Η ποιητική αποστροφή («Ἄ, νά, ἦρθες σύ») δημιουργεί κλίμα οικείωσης και δείχνει την 

επίδραση που ασκεί στον ποιητή η «ἀόριστη γοητεία» του νέου. Ο Καισαρίων ξεφεύγει από τη λήθη 

της ιστορίας, η οποία του αφιερώνει μόνο «λίγες γραμμές», για να καταλάβει μια θέση σημαντική στη 



σκέψη του ποιητή. Η απουσία ιστορικών πληροφοριών επιτρέπει στον Καβάφη να πλάσει με τη 

φαντασία του τη μορφή του ήρωά του «ἐλεύθερα», όπως θα τον ήθελε. Πιο συγκεκριμένα, είναι ένα 

πλάσμα ονειρικό («ὀνειρώδη»), τρυφερό, ευαίσθητο και ερωτικό («αἰσθηματικό»), με ομορφιά η 

οποία εμπνέει ταυτόχρονα και διάθεση συμμετοχής στο πάθος και ερωτική έλξη («συμπαθητική 

ἐμορφιά»). 

 Με τον οραματισμό και την αισθηματικοποίηση της μορφής του Καισαρίωνα, αυτός οδηγείται 

στην αιωνιότητα, μέσω της ποίησης, καθώς το ιστορικό παρελθόν γίνεται ποιητικό παρόν με την 

ενεργοποίηση της φαντασίας του ποιητή. 

 

Δ. 
 Στο ποίημα του Άθου Δημουλά «Καβάφης» παρατηρούμε πολλές αναφορές στο ποίημα 

«Καισαρίων». Κυρίαρχο ρόλο στο ποίημα διαδραματίζει ένα από τα σημαντικότερα μέσα τα οποία 

χρησιμοποιεί ο Καβάφης στην ποιητική του σύνθεση, η φαντασία. Ο Δημουλάς υποστηρίζει ότι η 

φαντασία του ποιητή δεν πρέπει να είναι αφηρημένη και «αδέσμευτη», δηλαδή η ποιητική δημιουργία 

και έμπνευση πρέπει οπωσδήποτε να έχουν μια συγκεκριμένη αφετηρία και παράλληλα να 

προσπαθούν να ανασυστήσουν το παρελθόν, με βάση τις «μνήμες». Ο ρόλος της ποίησης, επομένως, 

συνίσταται, σύμφωνα με το Δημουλά, στην ανάπλαση του παρελθόντος και στη συμπλήρωση των 

κενών μέσω της ποιητικής φαντασίας, η οποία με αυτόν τον τρόπο αποκτά ουσία και περιεχόμενο. 

Εξάλλου, η ποιητική δημιουργία για τον Καβάφη αποτελεί «ηθελημένη αναπαράσταση σκηνών», όπως 

είναι η φαντασία «οδηγούμενη», κατά το Δημουλά. Αυτό φαίνεται στο ποίημα του Καβάφη από τη 

χρήση ρημάτων ενεργητικής φωνής και διάθεσης, τα οποία δηλώνουν τη συνειδητή στάση του ποιητή 

σε όλα τα στάδια δημιουργίας του ποιήματος. 

 Την ίδια οπτική σχετικά με το ρόλο της ποίησης παρατηρούμε και στο ποίημα «Καισαρίων» του 

Καβάφη, καθώς ο ποιητής αφορμάται από μια ασήμαντη λεπτομέρεια («μιά μνεία μικρή, / κι 

ἀσήμαντη»). Ο Καβάφης συνήθιζε να αντλεί την έμπνευσή του από την ιστορία, και συγκεκριμένα από 

αναφορές σε καταστάσεις και σε πρόσωπα τα οποία δεν αναφέρονται με λεπτομέρειες ως προς τη 

δράση, τη μορφή  και την εξέλιξή τους, ακριβώς επειδή ο ρόλος τους ήταν εκ των πραγμάτων 

περιορισμένος και ασαφής.  Έτσι, ο ποιητής βασισμένος στη Φαντασία του και χρησιμοποιώντας το 

Λόγο, δίνει στα πρόσωπα αυτά ουσία και περιεχόμενο, όχι όμως εντελώς αυθαίρετα∙ δεν αλλάζει τον 

ιστορικό τους ρόλο, αλλά τους δίνει μια διάσταση πιο ανθρώπινη, διεισδύοντας στον ψυχικό τους 

κόσμο και το χαρακτήρα τους. 

 Παρόμοια ο Δημουλάς τονίζει ότι η ανάπλαση των ιστορικών προσώπων από την τέχνη της 

ποίησης πρέπει να γίνεται «με τάξη, προσοχή και μέτρο»∙ η φαντασία του ποιητή πρέπει να είναι 

ελεγχόμενη και να αποδίδει τη νέα μορφή των ποιητικών προσώπων, σεβόμενη τις ιστορικές 

αναφορές, αποφεύγοντας το στόμφο και το ρητορισμό, όπως συμβαίνει και στα ποιήματα του Καβάφη, 

τα οποία χαρακτηρίζονται από συγκαλυμμένο λυρισμό. Πρέπει να συμπληρώνει και να ενισχύει τα 

«αβέβαια γεγονότα», αλλά προσεγγίζοντάς τα μέσα από το συναίσθημα «όλο συγκίνηση». Αντίστοιχα, 

ο Καβάφης «έπλασε» «μές στόν νοῦ του» «ἐλεύθερα», «τήν ἀόριστη γοητεία» του Καισαρίωνα, 

αποδίδοντας τόσο τα συναισθήματά του («αἰσθηματικό», «ἰδεώδης ἐν τῇ λύπῃ σου»), όσο και τη 

μορφή του («ὡραῖος», «χλωμός καί κουρασμένος»). 


