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Β 1.Το ποίημα του Καβάφη είναι αυτοαναφορικό, δηλαδή μας δίνει τον τρόπο 
δημιουργίας του. Ένα, λοιπόν, από τα στάδια της δημιουργίας είναι το 
ερέθισμα που λαμβάνει ο ποιητής και το οποίο αποτελεί το κίνητρο της 
δράσης του.  

Ήδη από την αρχή του ποιήματος δίνεται το πλαίσιο στο οποίο 
εντάσσεται η έμπνευση του Καβάφη. Ο ποιητής αναφέρεται στην ανάγνωση 
ενός ιστορικού βιβλίου, που σκοπό είχε από τη μια να καλύψει την ανάγκη του 
να μάθει περισσότερα για μια εποχή και από την άλλη για να αξιοποιήσει τον 
ελεύθερο χρόνο του, καθώς ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του ποιητή ιστορικό.   

Η πηγή της έμπνευσής του, λοιπόν, είναι η ανάγνωση στις επιγραφές 
για τους Πτολεμαίους, μιας ασήμαντης αναφοράς, όπως αναφέρει στο στίχο 
11 («μνεία μικρή»), του ονόματος του Καισαρίωνα, του μεγαλύτερου γιου της 
Κλεοπάτρας, που θανατώθηκε σε ηλικία 17 ετών. Η ιστορική αυτή «αδικία», 
που είναι δικαιολογημένη επειδή ο Καισαρίων δεν έζησε αρκετά ώστε να 
μπορέσει να γραφτεί γι’ αυτόν κάτι περισσότερο και γιατί η άδικη θανάτωσή 
του δεν θα μπορούσε να αναλυθεί σε μεγαλύτερο βάθος στο πλαίσιο της 
επιστήμης, ωθεί τον Καβάφη στο να την αποκαταστήσει. Ο ποιητής 
αισθάνεται την ανάγκη να χαρίσει στον άτυχο νέο την αιωνιότητα, μέσα από 
τη δική του ενασχόληση μαζί του, που του «στέρησε» η ιστορία (στιχ. 16-17, 
«Στην ιστορία λίγες γραμμές μονάχα»).  

Β2. Στο ποίημα «Καισαρίων» γίνονται φανερές δύο βασικές αντιθέσεις. Η μία 
αφορά το ύφος του κειμένου και η άλλη σχετίζεται με το περιεχόμενό του.  

Στην πρώτη στροφή (στ. 1 - 10), το ύφος του ποιήματος είναι 
πεζολογικό και αφηγηματικό. Οι ομοιοκαταληξίες που χρησιμοποιούνται δεν 
είναι εύηχες, αλλά ούτε και έντεχνες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν. 
Αντιθέτως, στην τρίτη στροφή (στ. 15 - 30) αλλάζει εντελώς η μορφή του 
κειμένου. Το ύφος γίνεται πιο προσωπικό, παραστατικό και ζωντανό. 
Επιπλέον, κυριαρχεί το θεατρικό στοιχείο (σαν έσβηνε η λάμπα μου). Με την 
αντίθεση αυτή ο ποιητής διακρίνει την ιστορία από την ποίηση. Από τη μια 
αναδεικνύει την ψυχρή αλήθεια που συμβολίζει η ιστορία και από την άλλη 
την αισθαντικότητα και το εμπνευσμένο περιεχόμενο της ποίησης. 

Η δεύτερη αντίθεση φανερώνεται στο πρόσωπο για το οποίο γράφτηκε 
το ποίημα, στον Καισαρίωνα. Ο ποιητής ξεκινά με την αναφορά στους 
λαμπρούς Πτολεμαίους. Η περιγραφή τους όμως στην ιστορία δεν μπορεί να 
αναδείξει συναισθηματισμούς και ιδιαιτερότητες, αλλά κάποια κοινά και ίσως 
όχι πάντοτε ανταποκρινόμενα στην πραγματικότητα στοιχεία («Οι άφθονοι … 
όλους μοιάζουν»). Αντιθέτως, ο Καισαρίων δίνει τη δυνατότητα στον ποιητή 
να ανακαλύψει – δημιουργήσει όλα αυτά τα στοιχεία που θα τον αναδείξουν 
ως πρόσωπο. Και όλα αυτά επειδή το πρόσωπό του καλύπτεται από το 
ασήμαντο της αναφοράς του στην επιγραφή που διάβασε ο Καβάφης. 



Επομένως, αυτό που τον διακρίνει είναι η μικρή «μνεία» που του γίνεται και 
που τον χαρακτηρίζει. Ο ποιητής στοχεύει στο να αναδείξει το βάθος αυτού 
του «ασήμαντου» προσώπου, όπως η ιστορία αναδεικνύει τη λαμπρότητα των 
Πτολεμαίων, από τους οποίους ο Καισαρίων είναι ο αφανής συγγενής.    

Β 3. Το ποίημα «Καισαρίων» μπορεί να χωριστεί σε δύο ενότητες. Η κάθε μία 
έχει διαφορετικό ύφος, που αναδεικνύει τη διάκριση της ιστορίας από την 
ποίηση. 

  Η πρώτη ενότητα (στ. 1-14) χαρακτηρίζεται από το πεζολογικό και 
αφηγηματικό της ύφος, όπου γίνεται φανερή η ψυχρή αλήθεια, που η ιστορία 
έχει ρόλο να αφηγηθεί. Η τεχνική που ο ποιητής χρησιμοποιεί δεν έχει κάτι το 
ιδιαίτερο – διάσπαρτες ομοιοκαταληξίες, μη εύηχες-- κάτι το υψηλά ποιητικό, 
αλλά μάλλον κάτι το άτεχνο.  

Στη δεύτερη όμως ενότητα (στ. 15 - 30) το κλίμα αντιστρέφεται. Το 
ύφος ζωντανεύει, η παραστατικότητα/θεατρικότητα και η λυρικότητα 
κυριαρχούν. Ο Καβάφης χρησιμοποιεί εκφραστικά μέσα που αναδεικνύουν τον 
σκοπό της ποίησής του, να αναπλάσει τον Καισαρίωνα. Αρχικά, εκφράζεται με 
το β’ γραμματικό πρόσωπο, που κάνει το λόγο του οικείο και άμεσο. Έπειτα, 
διανθίζει την τρίτη στροφή με εικόνες (το φως που τρεμοσβήνει, η μορφή του 
Καισαρίωνα) και με την ποιητική αποστροφή του στ. 15 («Α, να, ήρθες συ») 
«ζωντανεύει» το ιστορικό πρόσωπο. Τέλος, η ενότητα αυτή χαρακτηρίζεται 
από την έντονη θεατρικότητα, όπου στο «σκηνικό» τα πρόσωπα είναι δύο, 
παρόλο που το ένα αποτελεί δημιούργημα του άλλου, ενώ ο διάλογος 
παραπέμπει σε μια σχέση του ποιητή με τον ήρωα.  

Β 4. α. Η ικανότητα του Καβάφη να μπορεί να συγκεράσει την ιστορία με την 
ποίηση είναι ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Στο συγκεκριμένο 
ποίημα, ο ποιητής ασχολείται με τους Αλεξανδρινούς βασιλείς.  

Ο ποιητής διαβάζει μια «συλλογή επιγραφών», για να γνωρίσει 
καλύτερα την εποχή τους («να εξακριβώσω μια εποχή») και μέσα από την 
ανάγνωσή του επέλεξε κάποια στοιχεία, που είτε του έκαναν εντύπωση είτε 
αποτελούν τις σημειώσεις του, κυρίως για τα ήθη της εποχής. Απ’ ότι φαίνεται, 
λοιπόν, στη δυναστεία των Πτολεμαίων κυριαρχεί η λαμπρότητα, που οφείλει 
να διακατέχει μια βασιλική οικογένεια, αλλά πίσω απ’ αυτήν κρύβεται μια άλλη 
αλήθεια. Γίνεται φανερό ότι όλη αυτή η ένδοξη αναφορά κρύβει την πολιτική 
διαφθορά της εποχής. Κάθε γενναιόδωρος χαρακτηρισμός δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα, αλλά υπάρχουν και «κολακείες», η επευφημία δηλαδή 
προσόντων που δεν ισχύουν. Ωστόσο, οι Πτολεμαίοι, άνδρες και γυναίκες, 
παρουσιάζονται ως «επιτυχημένοι ηγεμόνες», όπου κάθε τους έργο 
χαρακτηρίζεται από σοφία («καθ’ επιχείρησίς των σοφοτάτη»), μια εμφανώς 
ειρωνική αναφορά του ποιητή. 

Β 4. β. Ο ρόλος του ποιητή στην τέχνη του φαίνεται να είναι διττός. Από τη 
μία πλευρά αποτελεί τον δημιουργό. Κυριαρχεί στην τέχνη του, όντας το 
υποκείμενο που φαντάζεται και πλάθει τους χαρακτήρες του («σ’ έπλασα»). 
Είναι εκείνος που δίνει μορφή στον Καισαρίωνα. Από την άλλη η στάση του 
γίνεται παθητική, όταν η τέχνη του δεν χαλιναγωγείται πλέον από τον ίδιο, 
αλλά τον συμπαρασύρει στη δική της πραγματικότητα («και τόσο πλήρως σε 



φαντάστηκα ... εμπρός μου στάθηκε»). Ο ποιητής γίνεται ένα με τη 
φαντασίωσή του και παίρνει μέρος σε αυτήν. Επηρεάζεται τόσο ώστε να 
αισθάνεται ότι βιώνει μια αληθοφανή εμπειρία. 

Η τάση του αυτή, να ζει με τη φαντασίωσή του, δίνει και ένα στίγμα 
του τρόπου με τον οποίο η τέχνη του επηρεάζει τη ζωή του. Φαίνεται πως 
μέσα από την τέχνη του κερδίζει μια μεταφυσική εμπειρία (η εμφάνιση του 
Καισαρίωνα), ενώ ταυτόχρονα μπορεί να εκδηλώσει το κυρίαρχο συναίσθημα 
που τον κατακλύζει, τη μελαγχολία («ελπίζοντας ακόμη να σε 
σπλαχνιστούν»). Επομένως, τη στιγμή της δημιουργίας, η ζωή του γίνεται η 
τέχνη του και αντιστρόφως, η τέχνη του αντικατοπτρίζει τη ζωή του.   

Β 5. Ο Καβάφης συνηθίζει να χρησιμοποιεί και να αναπλάθει στα ποιήματά 
του πρόσωπα που έχουν «αδικηθεί» από την ιστορία. Κύριος στόχος του είναι, 
μέσα από την ποίησή του, να τα αναδείξει και να τα ανασύρει από τη λήθη, 
στην οποία τους οδήγησε η  κακή τους μοίρα.  

Στο συγκεκριμένο ποίημα, ο Οροφέρνης, του οποίου η θέση ήταν 
κάποτε σημαντική στην Καππαδοκία — ζούσε στο παλάτι «απ’ το μεγάλο 
πατρικό παλάτι» και το πρόσωπό του εικονιζόταν σε νόμισμα της εποχής του 
(«εις το τετράδαχμον επάνω») —, στερείται τη θέση του και διώχνεται από τη 
χώρα του («τον έδιωξαν από την Καππαδοκία»). Η απότομη στέρηση που 
βιώνει ο Οροφέρνης ίσως ξυπνά στον ποιητή μνήμες από τη δική του ζωή, 
όταν σε ηλικία 19 ετών αναγκάστηκε και ο ίδιος να αφήσει την πατρίδα του, 
την Αλεξάνδρεια, λόγω πολιτικών αναταραχών και να καταφύγει στην 
Κωνσταντινούπολη. Η αδικία, λοιπόν, είναι ένας από τους κύριους λόγους που 
επιλέγεται ως πρόσωπο για το ποίημα αυτό. Ο Καβάφης ταυτίζεται με τον 
ήρωά του.  

Ένας δεύτερος λόγος, είναι η ομορφιά του. Το κάλλος του, που κυρίως 
μνημονεύει ο ποιητής («ποιητική εμορφιά του»), πρέπει να γίνει γνωστό και 
να μείνει στην ιστορία. Η βίαιη αλλαγή της μοίρας του, δεν πρέπει να 
αποτελέσει τον λόγο που μια τόσο αισθαντική παρουσία λησμονήθηκε. Ο 
ποιητής βάζει στόχο της ποίησής του την ανάδειξη του ωραίου νέου και την 
αιώνια μνήμη της ύπαρξής του.  


