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Η ζωή του : 
 

 1863  Γεννιέται στην Αλεξάνδρεια, ένατο και τελευταίο παιδί του Πέτρου Ι. Καβά-

φη (πλούσιος έμπορος) και της Χαρίκλειας Φωτιάδη (από την Κωνσταντινούπολη). 

 1870  Πεθαίνει ο πατέρας. 

 1872  Η οικογένεια πηγαίνει στο Λίβερπουλ της Αγγλίας όπου ο Κωνσταντίνος 

σπουδάζει σ’ αγγλικό σχολείο (αργότερα μετακομίζουν στο Λονδίνο). 

 1877  Επιστροφή στην Αίγυπτο. 

 Ο Κωνσταντίνος φοιτά στο Εμποροπρακτικό Λυκείο “Ερμής”. 

 Λόγω πολιτικών ταραχών το 1822 η οικογένειά του πηγαίνει στην Κωνσταντινούπο-

λη (στο πατρικό της μητέρας). Το διαμέρισμά τους στην Αλεξάνδρεια καίγεται. 

 Μετά από 3 χρόνια επιστρέφουν στην Αλεξάνδρεια. Ο Κ.Π. Καβάφης κάνει διάφορα 

επαγγέλματα (δημοσιογράφος, μεσίτης στο Χρηματιστήριο, γραμματέας στο Γραφείο 

Αρδεύσεων). 

 Ανήκε στους κοσμικούς κύκλους, αλλά κατάφερε ν’ απαλλαγεί απ’ τη ματαιοδοξία 

της τάξης του. 

 Κλονισμένη η υγεία του. Το 1932 οι γιατροί διαγνώνουν καρκίνο του λάρυγγα. Πη-

γαίνει στην Αθήνα όπου του γίνεται τραχειοτομή. Επιστρέφει στην Αλεξάνδρεια. 

 1933  Την ημέρα των γενεθλίων του πεθαίνει από συμφόρηση. 

 

Το έργο του : 

 Τα ποιήματά του τα τύπωνε σε μονόφυλλα ή συνέρραπτε μερικά μονόφυλλα, αφού 

τα διάλεγε προσεκτικά.  

 Έγραψε μακριά απ’ την επίδραση της Αθηναϊκής Σχολής του 1880, το δημοτικισμό 

και κυρίως μακριά απ’ την επιρροή του Παλαμά. 

 

Οι φάσεις του έργου του : 

 Α΄ (1881- 1884) : Ποιήματα επηρεασμένα απ’ το ρομαντισμό. 

 Β΄ (1891- 1899) : Ποιήματα επηρεασμένα απ’ το συμβολισμό (“Τειχη”, “Περιμένο-

τας τους Βαρβάρους”). 

 Γ΄ (1900 –1899) : Περίοδος ωριμότητας κατά την οποία διαμορφώνει την δική του, 

εντελώς ιδιότυπη και ανεπανάληπτη ποιητική έκφραση (“Η Πόλις”, “Ιθάκη”, “Απολεί-

πειν ο Θεός Αντώνιον” κ.α.) 

 

Τα ποιήματα της Α΄φάσης τα “αποκήρυξε” ο ίδιος μη συμπεριλαμβάνοντάς τα στα 

φυλλάδια που μοίραζε στους φίλους του ή στις συλλογές που εξέδωσε ο ίδιος. 

 

 Κύρια γνωρίσματα της ποίησής του :  

α) χρήση προσώπων ως συμβόλων 

β) ηθελημένη πεζολογία 

γ) ρεαλισμός 

δ) υπαινικτικότητα 

ε) ειρωνεία 
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Γράφτηκε το 1920. Aνήκει στην τρίτη ποητική περίοδο του Καβάφη (ρεαλισμός). 
 

 

 ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ :  

Τόπος  Σιδώνα (πλούσια εξελληνισμένη πόλη στα παράλια της Φοινίκης, που έχει γί-

νει πια ρωμαϊκή επαρχία). 

Χρόνος  400 μ.Χ. (Τέλος ενός πολιτισμού και αρχή ενός νέου. Χρυσός αιώνας εκ-

κλησίας, διάταγμα ανεξιθρησκείας, κατάλυση δυτικού – ρωμαϊκού κράτους, εμφάνιση 

των βαρβάρων –Γότθων, Βησιγότθων κ.τ.λ.) χρονολογία μεταίχμιο. 

Ψευδοϊστορικός χαρακτήρας ( γι’ αυτό και όλα τα πρόσωπα του ποιήματος είναι ανώ-

νυμα). 

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Πέντε εύποροι νέοι σ’ ένα σπίτι, με ευωδία ανθέων έχουν μαζί τους και 

έναν ηθοποιό που τους απαγγέλλει ανάμεσα σ’ άλλα και το επίγραμμα του Αισχύλου. 

Ένας απ’ τους νέους αντιτίθεται στις ιδέες που διατυπώνει ο Αισχύλος και με πάθος υ-

περασπίζεται ότι μεγαλύτερη σημασία έχει να μνημονευτεί ο Αισχύλος για τα σπουδαία 

έργα του παρά για το ότι ήταν ένας από τους πολλούς που πολέμησαν τους Πέρσες. Δε 

γίνεται καμία άμεση και ρητή αναφορά στα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης εποχής. 

Εντελώς φανταστική ποιητική σκηνοθεσία που έχει “ιστορικό” χρώμα. Η ιστορία εδώ 

χρησιμοποιείται ως απλό πρόσχημα. Προβάλλονται πρόσωπα ανενεργά· μόνο ένα ενερ-

γοποιείται με την εκφώνηση ενός “οργισμένου” μονολόγου. Προσδιορίζονται όμως ως 

χαρακτήρες  ως προς το μορφωτικό επίπεδο και τον τρόπο ζωής.  

 

 

 

ANAΛΥΣΗ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

α) στ. 1-13  ποιητική αφήγηση που προσφέρει τα στοιχεία στα οποία θα στηριχθεί το 

μη αφηγηματικό μέρος του ποιήματος. 

β) στ. 14-26  μη αφηγηματικό μέρος, σε ευθύ λόγο. 

Ποσοτική ισορροπία ανάμεσα στο αφηγηματικό και το μη αφηγηματικό μέρος (13 στί-

χοι το καθένα). 

 

Α΄ΜΕΡΟΣ 
Στ. 1-2 : Ιδιωτική παράσταση, μια πολυτέλεια της εποχής. 

                  Εμφάνιση ηθοποιού. 

                  Ο τρόπος διασκέδασης που επέλεξαν αυτοί οι νέοι τους καθορίζει ως χα-

ρακτήρες :- φιλότεχνοι, 

              - αρέσκονται στα πνευματικά συμπόσια (διασκεδάζουν σύμφωνα με τους αρ-

χαίους ελληνικούς τρόπους). 

              - άνετοι (λόγω οικονομικής ευχέρειας), 

- επιλέγουν ελευθεριάζοντα τρόπο ζωής.  



 3 

   “για να τους διασκεδάσει” : η ποίηση όχι ως γνήσιο βίωμα, αλλά κάτι που φαιδρύ-

νει την ατμόσφαιρα, διασκέδαση κι όχι ψυχαγωγία. 

  “και” (στ.2) : ο ηθοποιός διασκέδαζε τους νέους με μύθους ή ρόλους  στους οποίους 

είχε ειδικευτεί και συμπληρωματικά απάγγειλε επιγράμματα. Το “και” σε συνδυασμό με 

το “εκλεκτά” είναι ειρωνικό, γιατί στη συνέχεια ακούνε ελάσσονες ποιητές. 

Στ.3-6 :  Περιγραφή σκηνικού. 

                  Σαφής υπόμνηση του τύπου των ιδιωτικών κατοίκων εκείνων των χρόνων 

(εσωτερική αυλή ή το λεγόμενο αίθριο) 

                 Περιγραφικού χαρακτήρα στίχοι που καθορίζουν το σκηνικό μέσα στο 

οποίο συντελείται η ιδιωτική θεατρική παράσταση. 

                Η ζωή των νέων είναι πολυτελής, άνετη, χωρίς προβλήματα, με απολαύ-

σεις, σε μια εποχή έντονων αναταραχών. 

               Κοινά χαρακτηριστικά  νέων : -ηλικία (νέοι), 

                                                                    -καταγωγή (Σιδώνα), 

                                                                    -αγάπη για την Τέχνη της ποίησης, 

                                                                    -“αρωματισμένοι” (ζουν βίο αμέριμνο, πο-

λυτελή, τρυφηλό). 

Τα 4 όμως απ’ αυτά τα παιδιά θα μείνουν ανενεργά. Λειτουργούν μόνο ως παθητικοί 

αποδέκτες και ακροατές των απαγγελιών και των όσων είπε το “ζωηρό”παιδί.       

Στους στίχους 1-7 κυριαρχεί ατμόσφαιρα γαλήνης και χλιδής. Το ήθος της εποχής 

χαρακτηρίζεται από τον εκλεπτυσμένο βίο, τον αισθητισμό και κάποια θηλυπρέπεια. 

Στ. 7-11 Η συγκεκριμένη δράση του ηθοποιού. 

                  Μελέαγρος, Κριναγόρας, Ριανός : ποιητές ελληνιστικών χρόνων , “ελάσ-

σονες”. Φαιδρότητα κρύβει αυτή η αναφορά, εφόσον ακολουθεί ο “oγκόλιθος”  Αισχύ-

λος. 

                   “διαβάστηκαν” : επάνοδος στην αφήγηση (αντιστοιχεί στο 2
ο
 στίχο). 

                  Στ.8-11: άχρωμη, αδιάφορη αφήγηση, ουδέτερη και μάλλον αργή. 

                  Η απαγγελία του αισχυλικού επιγράμματος λειτουργεί ως στοιχείο πλο-

κής, ποιητικό εύρημα, που προωθεί την ποιητική γραφή από το πρώτο μέρος (στ. 1-13) 

στο δεύτερο (στ.14-26) από την άχρωμη, αφηγηματική στη μη αφηγηματική ενότητα, 

στο “θυμωμένο” μονόλογο του νέου. 

 Στ.12-13 : “ζωηρό” = από θαρραλέο ως θρασύ 

                      Η αφήγηση από ΄δω και εξής ζωηρεύει, γίνεται γοργή [“πετάχθηκεν / 

ευθύς / ζωηρό (βιολογικά) / φανατικό (ως προς την ψυχοσύνθεσή του) / φώναξε”]. Την 

αλλαγή στην ατμόσφαιρα προκαλεί η απαγγελία του αισχυλικού επιγράμματος     

               

Β΄ ΜΕΡΟΣ 

Στ. 14-26 : Η πρωτοβουλία περνάει στο παιδί, ενώ ο ηθοποιός περιέρχεται σε κα-

τάσταση αδράνειας. Ακούγεται μόνο ο μονόλογος του Σιδώνιου νέου. Μια δεύτερη “πα-

ράσταση”, στην οποία πρωταγωνιστεί πλέον ο νεαρός, αρχίζει (σκηνικός μονόλογος). 

Στ.14-15  Αντιστοιχία με στίχους 1-2. 

                    Εμφάνιση και προβολή “ζωηρού παιδιού” 

                   “Α δε μ’ αρέσει....” : φαινομενική αιτία του ποιήματος. Αγοραίος δικανι-

κός λόγος. Αυστηρότητα νέου . Τ’ άλλα επιγράμματα του άρεσαν; Τ’ άλλα τα περίμενε, 

ενώ το επίγραμμα του Αισχύλου τον ξάφνιασε. 
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                    Στο στ. 15 αιτιολογεί την απόρριψη. Η βαρύνουσα κατηγορία δηλώνεται 

με την έκφραση “σαν λιποψυχίες”  λιποστρατία (λέξη στρατιωτική). 

 Στ.16-19  Αντιστοιχία με στ. 3-6. 

                    Ιδεολογική προτροπή. 

                                      Στοιχείο νεανικής θρασύτητας. Σφοδρό “κατηγορώ” που το διατυπώνει 

με άπρεπο ήθος κατά του Αισχύλου. 

                    Αδικαιολόγητη για την ηλικία του νέου έπαρση (πρωτοπρόσωπα ρήματα 

 “κηρύττω (στρατιωτικό παράγγελμα, παρόμοια λειτουργία με το “κελεύω”/ περιμένω / 

απαιτώ”). Προστακτικές που δίνουν την αίσθηση ότι κάποιος ανώτερος απευθύνεται σε 

κάποιον κατώτερο.                

                   β΄ ενικό : υποτίθεται ότι απευθύνεται στο μακρυνό ακροατή του (Αισχύ-

λος). Απευθύνεται στον Αισχύλο τον οποίο έχει ως ιδανικό, όμως έχει την αυθάδεια να 

τον προστάζει. Ουσιαστικά πρόκειται για παραίνεση με αποδέκτες όλους τους πνευματι-

κούς δημιουργούς. Ηθικό και αισθητικό “πιστεύω” του ίδιου του Καβάφη. Παραινέσεις 

προς τον ίδιο του τον εαυτό και κατ’ επέκταση σε κάθε άλλον ομότεχνό του. Συγκρίνο-

ντας τη δράση, τη συμμετοχή στα δρώμενα της ζωής με την αξία της Τέχνης, δίνει τα 

πρωτεία στην Τέχνη. Πίστη στην ανωτερότητα της αισθητικής δράσης απέναντι στην 

κοινή δράση ακόμη και την πιο πολυσήμαντη ιστορική. 

                 “ή όταν η ώρα σου πια γέρνει” : γήρας. Αν είχε πεθάνει νέος δεν θα είχε 

γράψει για τον Μαραθώνα. Το γήρας είναι αδύναμο, με αποτέλεσμα ο γέρος άνθρωπος 

να ωραιοποιεί τα νιάτα του. 

                 Αισθάνεται κανείς όλη τη ζωή του Καβάφη  να βαραίνει σ’ αυτούς τους 

στίχους. Προσωπικό κήρυγμα που το βάζει όμως στο στόμα αυτού του Σιδώνιου νέου ο 

οποίος γυρεύει ν’ αναμετρηθεί με μια δύναμη που τον γελειοποιεί· ενός νέου που φλυα-

ρεί και που δεν φαίνεται ιδιαίτερα σχετικός με την τέχνη, όταν τον κρίνει κανείς από τις 

κοινοτοπίες που αραδιάζει στους στίχους 21-24. 

Στ.20-26  Αντιστοιχία με στ.7-13. 

                   Συγκεκριμένη αντίδραση νέου, που δίνει δράση και παραστατικότητα. 

Πηγαία η αντίδρασή του. 

Στ.21  Κεφαλαία γράμματα που επιτείνουν τη μεγαλορρημοσύνη που υπάρχει εδώ. 

Στ.22-24  Δεν κάνει καμία αναφορά στους “Πέρσες” του Αισχύλου. 

Στ.25  “μόνο”  αντίθεση με το “ολότελα βγάλεις” (στ. 20). 

               Ο Σιδώνιος νέος δεν κατηγορεί τη δράση, του Αισχύλου, τον ψέγει απλώς 

για τη μονομερή αναφορά. Aν ο Αισχύλος ανέφερε και τα δύο (και την πολεμική αρετή 

και το ποιητικό έργο του), ο νέος θα ήταν ικανοποιημένος εν μέρει. 

               Η θέση του νέου είναι : όχι μόνο η δράση, αλλά και η Τέχνη. Και τα δύο 

συνιστούν ισοδύναμες αξίες που αλληλοσυμπληρώνονται. Στη ζωή συλλειτουργούν και 

είναι αναγκαίες. Δεν υποστηρίζει το δόγμα “η Τέχνη για την Τέχνη”, αλλά την οργανική 

αναγκαιότητά της, τα λειτουργικά της δικαιώματα. Είναι κι αυτή προσφορά ζωής και δεν 

επιτρέπεται να την αποσιωπήσουμε για χάρη μιας άλλης, κοινής, δηλαδή ανειδίκευτης 

προσφοράς. Ο Μαραθώνας πρέπει να λογαριαστεί, παράλληλα όμως με το λόγο της τρα-

γωδίας. Για τον Καβάφη ο καλλιτέχνης είναι ήρωας. Μέρα και νύχτα δίνει μάχες με τον  

εαυτό του, με τους  άλλους, με την Φύση και την ύλη της Τέχνης του. Αν δεν υπήρχαν 

“Αισχύλοι” και ήταν μόνο ο Μαραθώνας , οι Έλληνες  σήμερα αλλά και όλος ο κόσμος  

δεν θα είχαν διατηρήσει τόσο έντονα  τη συνείδηση του “Ελληνικού”. 
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“σωρό” : σχετλιαστική αναφορά του όχλου. «Εσύ, ένας Αισχύλος το μόνο που θυμή-

θηκες ήταν πως ήσουν ένας από το σωρό;» Αριστοκρατική αντίληψη. Το παιδί δε δέχεται 

την εξομοίωση του Αισχύλου με το πλήθος. Πιστεύει πως έτσι δε λειτουργεί πλέον ως 

φωνή, αλλά έχει μαζική συνείδηση και λειτουργεί ως αγέλη. 

“μόνο – σωρός”  δηλωτικά της στάσης του Καβάφη.  

Στ.26  “Δάτις” και “Αρταφέρνης”  ηγέτες των Περσών στη μάχη του Μαραθώνα 

(490 π.Χ.), στη οποία πολέμησε ηρωικά ο Αισχύλος, αλλά  τραυματίστηκε βαριά και κιν-

δύνεψε να πεθάνει. 

 

               

  

 

 

 

  Αντιπαράθεση Αισχύλου, που έγραψε σκόπιμα και συνειδητά το επίγραμμά 

του και του Σιδώνιου νέου που θεωρεί ότι ο ποιητής δοξάζεται από το ποιητικό του έργο 

και γι’ αυτό κατηγορεί τον Αισχύλο που κάνει μια διαφορετική επιλογή. Αισθητική αντι-

δικία. 

 :  

α) “Αρωματισμένοι, ζωηροί, φανατικοί για γράμματα νέοι” (χαρακτηρισμοί επιτιμητι-

κοί εκ μέρους του Καβάφη προς τους νέους), που δεν έχουν καμία σχέση με την παληκα-

ριά, με τον αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία, κατηγορούν τον Αισχύλο. Τα στοιχεία 

αυτά οδήγησαν κάποιους κριτικούς του έργου του Καβάφη στην θέση ότι ο ποιητής 

ασπάζεται και υποστηρίζει τη θέση του Αισχύλου.  

β) Άλλοι υποστηρίζουν ότι η άποψη του Καβάφη βρίσκεται στα λόγια του Σιδωνίου νέ-

ου που εκφράζει τη στάση του ίδιου του ποιητή. Αν δεχθούμε αυτή την άποψη τότε ο νέ-

ος εμφανίζεται όλο σφρίγος, παιδεία, κρίνει με περιέργεια και δίχως να δεσμεύεται από 

την παράδοση. Δραματοποιείται, λοιπόν, η άποψη του Καβάφη μέσω του μονολόγου του 

νέου. Ο Λεχωνίτης στα “Καβαφικά αυτοσχόλια” μαρτυρεί ότι ο ίδιος ο Καβάφης συμμε-

ριζόταν την άποψη αυτή. Στους Καβαφικούς κύκλους είναι γνωστή η υπέρμετρη, η σχε-

δόν παθολογική αδυναμία του Καβάφη για το έργο του. Του προκαλούσε έντονη ανησυ-

χία, αλλά και καταφύγιο λησμοσύνης.  

Ακόμη, όμως, κι αν ταυτίζεται ο ποιητής με τον ομιλητή του στο ζήτημα της ποιητικής 

προσήλωσης, η σκηνή της αμφισβήτησής του Αισχύλου παραμένει θεατρική, μια επίδει-

ξη προσποίησης και αμφιβόλου γούστου, που αντανακλά το “διαζύγιο” ανάμεσα στη λο-

γοτεχνική κοινωνία και την ιστορική πραγματικότητα, χαρακτηριστικά ενός πολιτισμού 

στην τελευταία φάση της παρακμής του, όπως τον βλέπει ο Καβάφης και όπως σημαίνε-

ται από την χρονολογία του τίτλου. Αν η επιδεικτική ρητορική του νέου, λοιπόν, απηχεί 

τις θέσεις του Καβάφη, τότε όλο το ποίημα αποκτά μια έντονη ειρωνική απόχρωση. Ο 

σαρκασμός αυτός δείχνει ότι παράλληλα με την Τέχνη και η δράση έχει τη δική της αυ-

τόνομη αξία. 

Ουσιαστικά, πρόκειται για την αντιπαράθεση της ατομιστικής αντίληψης της ζωής (που 

υπερισχύει γύρω στο 400μ.Χ. όταν ο ειδωλολατρισμός ξεψυχά) και της αντίληψης του 

Αθηναίου πολίτη του 5
ου

  π.Χ. αιώνα. Ο δεύτερος βάζει τη σωτηρία της πόλης του πάνω 

απ’ την ατομική ζωή. Ο Σιδώνιος νέος, γέννημα της εποχής του, όταν η έννοια της πατρί-
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δας είχε ατονίσει από την ανάμειξη διαφόρων φυλών και εθνοτήτων, όταν έχει δημιουρ-

γηθεί ένα είδος διεθνισμού, τοποθετεί το πνευματικό έργο πάνω απ’ την προσφορά του 

Αισχύλου στον αγώνα για την σωτηρία της πατρίδος. Ο νέος είναι προϊόν μιας παρηκμα-

σμένης εποχής. Ο πατριωτισμός δεν υφίσταται, κυριαρχεί η αργία και η χλιδή. Στη διάλυ-

ση της “κοινότητας” το προσωπικό έργο μένει η μόνη δικαίωση της ατομικής ζωής. 

Συνεπώς, ο νέος δεν είναι ο ανευλαβής τιμητής, αλλά η εποχή του που εκ των πραγμάτων  

είναι αντίδικη αυτής του Αισχύλου. Το 400μ.Χ. είναι ο αντίποδας του 480 π.Χ.  

 «ο ηθοποιός που έφεραν για να τους  

διασκεδάσει», 

                                                                            «διαβάσθηκαν Μελέαγρος...» 

                                                                          «πετάχθηκεν ευθύς ένα παιδί   

ζωηρό..» 

  : Αισχύλος = νεκρός / Νέος = “ζωηρός” 

                                                        βαρύ, μεστό επίγραμμα Αισχύλου / επιφανειακός 

ο νέος.    

   Περιγραφή εποχής, ονόματα ποιητών, ποιήματα των οποί-

ων απαγγέλλει ο ηθοποιός. 

  Μικρό κήρυγμα ο λόγος του παιδιού («κηρύττω») με παρρησία και 

στόμφο. 

   Με χαλαρό ιαμβικό ρυθμό και κάποιες ομοιοκαταληξίες. 
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