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Καισαρίων 
 

Ἐν µέρει γιά νά ἐξακριβώσω µιά ἐποχή,  
ἐν µέρει καί τήν ὥρα νά περάσω,  
τήν νύχτα χθές πῆρα µιά συλλογή  
ἐπιγραφῶν τῶν Πτολεµαίων νά διαβάσω.  

5  Οἱ ἄφθονοι ἔπαινοι κ’ ἡ κολακεῖες  
εἰς ὅλους µοιάζουν. Ὅλοι εἶναι λαµπροί,  
ἔνδοξοι, κραταιοί, ἀγαθοεργοί·  
κάθ’ ἐπιχείρησίς των σοφοτάτη.  
Ἄν πεῖς γιά τές γυναῖκες τῆς γενιᾶς, κι αὐτές,  

10 ὅλες ἡ Βερενίκες κ’ ἡ Κλεοπάτρες θαυµαστές.  
 
Ὅταν κατόρθωσα τήν ἐποχή νά ἐξακριβώσω  
θ’ ἄφινα το βιβλίο ἄν µιά µνεία µικρή,  
κι ἀσήµαντη, τοῦ βασιλέως Καισαρίωνος  
δέν εἵλκυε τήν προσοχή µου ἀµέσως...  
 

15  Ἄ, νά, ἦρθες σύ µέ τήν ἀόριστη  
γοητεία σου. Στήν ἱστορία λίγες  
γραµµές µονάχα βρίσκονται γιά σένα,  
κ’ ἔτσι πιό ἐλεύθερα σ’ ἔπλασα µές στόν νοῦ µου.  
Σ’ ἔπλασα ὡραῖο κ’ αἰσθηµατικό.  

20  Ἡ τέχνη µου στό πρόσωπό σου δίνει  
µιάν ὀνειρώδη συµπαθητική ἐµορφιά.  
Καί τόσο πλήρως σέ φαντάσθηκα,  
πού χθές τήν νύχτα ἀργά, σάν ἔσβυνεν  
ἡ λάµπα µου - ἄφισα ἐπίτηδες νά σβύνει-  

25 ἐθάρεψα πού µπῆκες µές στήν κάµαρά µου,  
µέ φάνηκε πού ἐµπρός µου στάθηκες· ὡς θά ἤσουν  
µές στήν κατακτηµένην Ἀλεξάνδρεια,  
χλωµός καί κουρασµένος, ἰδεώδης ἐν τῇ λύπῃ σου,  
ἐλπίζοντας ἀκόµη νά σέ σπλαχνισθοῦν  
 

30 οἱ φαῦλοι - πού ψιθύριζαν τό «Πολυκαισαρίη*».  
(1918)  

-------------  
*Πολυκαισαρίη· η ύπαρξη περισσοτέρων του ενός ηγεµόνων (Καισάρων).  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
Α. Ορισµένα γνωρίσµατα της ποίησης του Καβάφη είναι: η χρήση ιστορικών προσώπων 
ως συµβόλων, ο ρεαλισµός και οι λόγιοι γλωσσικοί τύποι. Να επισηµάνετε τα 
γνωρίσµατα αυτά στο συγκεκριµένο ποίηµα (δύο παραδείγµατα κατά περίπτωση).  



Μονάδες 15 
Β1. Ο Κ. Θ. ∆ηµαράς έχει παρατηρήσει ότι στο ποίηµα αυτό ο Καβάφης «µας δίνει 
αναλυτικά την τεχνική της έµπνευσής του». Προσδιορίστε µε αναφορές στο κείµενο πώς 
επαληθεύεται στον «Καισαρίωνα» η άποψη ότι ο Καβάφης αποκαλύπτει στον 
αναγνώστη του τη διαδικασία δηµιουργίας ενός ποιήµατος.  

Μονάδες 20  
Β2. Να διακρίνετε τα δύο διαφορετικά υφολογικά επίπεδα του ποιήµατος και να τα 
χαρακτηρίσετε τεκµηριώνοντας την απάντησή σας µε αναφορές στο ποίηµα.  

Μονάδες 20  
Γ. 15 «Ἄ, νά, ἦρθες σύ µέ τήν ἀόριστη  

γοητεία σου. Στήν ἱστορία λίγες  
γραµµές µονάχα βρίσκονται γιά σένα,  
κ’ ἔτσι πιό ἐλεύθερα σ’ ἔπλασα µές στόν νοῦ µου.  
Σ’ ἔπλασα ὡραῖο κ’ αἰσθηµατικό.  

   20  Ἡ τέχνη µου στό πρόσωπό σου δίνει  
µιάν ὀνειρώδη συµπαθητική ἐµορφιά.  

 
Να σχολιάσετε το περιεχόµενο των παραπάνω στίχων µε 120-140 λέξεις.  

Μονάδες 25  
∆. Το ακόλουθο ποίηµα του Άθου ∆ηµουλά µε τίτλο «Καβάφης» είναι ένα ποίηµα για την 
ποίηση. Ποιες οι αναφορές του στον καβαφικό «Καισαρίωνα»;  

Μονάδες 20  
Καβάφης 

Τη φαντασία την εντελώς αδέσµευτη 
δε συµπαθώ. ∆εν έχει χάρες. Και είναι 
χρήσιµη για τα όνειρα µόνο. 

Εγώ 
την άλλη φαντασία αγαπώ, αυτή 
που προσπαθεί ένα παρελθόν να ζωντανέψει 
και που στηρίζεται σε µνήµες του, 
σποραδικές και ασύνδετες, ζητώντας 
γύρω τους άρτιο ένα σύνολο να πλάσει 
µε τάξη, προσοχή και µέτρο. 
Κι έτσι, προπάντων, που το χρώµα τους, 
το χρώµα αυτών των ερειπίων, 
των αβεβαίων γεγονότων το αίσθηµα, 
µέσα στο έργο της ενισχυµένο 
να περάσει. 

Αυτό το δύσκολο είναι 
που εκτιµώ. Αυτήν εγώ αγαπώ 
τη φαντασία, τη δεσµευόµενη, 
την οδηγουµένη φαντασία που, 
όλο συγκίνηση, πάντοτε γύρω 
από πολύτιµα εµπόδια έρπει. 

Και 
χρήσιµη είναι –τόσο-για την τέχνη µου. 

 
Ελληνικά καβαφογενή ποιήµατα, Επιλογή: ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, Εκδόσεις 
Πανεπιστηµίου Πατρών, Πάτρα 2003, σελ. 80-81  
 


