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Αλεξανδρινοί βασιλείς 

Μαζεύθηκαν οι Αλεξανδρινοί 
να δουν της Κλεοπάτρας τα παιδιά, 

τονΚαισαρίωνα, και τα µικρά του αδέρφια, 

Αλέξανδρο και Πτολεµαίο, που πρώτη 

φορά τα βγάζαν έξω στο Γυµνάσιο, 

εκεί να τα κηρύξουν βασιλείς, 
µες στη λαµπρή παράταξη των στρατιωτών. 

 

Ο Αλέξανδρος -- τον είπαν βασιλέα 

της Αρµενίας, της Μηδίας, και των Πάρθων. 

Ο Πτολεµαίος -- τον είπαν βασιλέα 

της Κιλικίας, της Συρίας, και της Φοινίκης. 
Ο Καισαρίων στέκονταν πιο εµπροστά, 

ντυµένος σε µετάξι τριανταφυλλί, 
στο στήθος του ανθοδέσµη από υακίνθους, 
η ζώνη του διπλή σειρά σαπφείρων κι 
αµεθύστων, 

δεµένα τα ποδήµατά του µ' άσπρες 
κορδέλλες κεντηµένες µε ροδόχροα 

µαργαριτάρια. 

Αυτόν τον είπαν πιότερο από τους µικρούς, 
αυτόν τον είπαν Βασιλέα των Βασιλέων. 

 

Οι Αλεξανδρινοί έννοιωθαν βέβαια 

που ήσαν λόγια αυτά και θεατρικά. 

 

Αλλά η µέρα ήταν ζεστή και ποιητική, 

ο ουρανός ένα γαλάζιο ανοιχτό, 

το Αλεξανδρινό Γυµνάσιον ένα 

θριαµβικό κατόρθωµα της τέχνης, 
των αυλικών η πολυτέλεια έκτακτη, 

ο Καισαρίων όλο χάρις κ' εµορφιά 

(της Κλεοπάτρας υιός, αίµα των Λαγιδών)·  

κ' οι Αλεξανδρινοί έτρεχαν πια στην εορτή, 

κ' ενθουσιάζονταν, κ' επευφηµούσαν 

ελληνικά, κ' αιγυπτιακά, και ποιοί εβραίικα, 

γοητευµένοι µε τ' ωραίο θέαµα -- 

µ' όλο που βέβαια ήξευραν τι άξιζαν αυτά, 

τι κούφια λόγια ήσανε αυτές οι βασιλείες. 
 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1912) 

 

 

 

 

 

 

 
Καισαρίων 

Ἐν µέρει γιὰ νὰ ἐξακριβώσω µία ἐποχή, 

ἐν µέρει καὶ τὴν ὥρα νὰ περάσω, 

τὴν νύχτα χθὲς πῆρα µία συλλογὴ 

ἐπιγραφῶν τῶν Πτολεµαίων νὰ διαβάσω. 

Οἱ ἄφθονοι ἔπαινοι κ’ ἡ κολακεῖες 

εἰς ὅλους µοιάζουν. Ὅλοι εἶναι λαµπροί, 

ἔνδοξοι, κραταιοί, ἀγαθοεργοί·  

κάθ’ ἐπιχείρησις τῶν σοφοτάτη. 

Ἂν πεῖς γιὰ τὲς γυναῖκες τῆς γενιᾶς, κι αὐτές, 

ὅλες ἡ Βερενίκες κ’ ἡ Κλεοπάτρες θαυµαστές. 

Ὅταν κατόρθωσα τὴν ἐποχὴ νὰ ἐξακριβώσω 

θάφινα τὸ βιβλίο ἂν µία µνεία µικρή, 

κι ἀσήµαντη, τοῦ βασιλέως Καισαρίωνος 

δὲν εἵλκυε τὴν προσοχή µου ἀµέσως..... 

A, νά, ἦρθες σὺ µὲ τὴν ἀόριστη 

γοητεία σου. Στὴν ἱστορία λίγες 

γραµµὲς µονάχα βρίσκονται γιὰ σένα, 

κ’ ἔτσι πιὸ ἐλεύθερα σ’ ἔπλασα µὲς στὸν νοῦ µου. 

Σ’ ἔπλασα ὡραῖο κ’ αἰσθηµατικό. 

Ἡ τέχνη µου στὸ πρόσωπό σου δίνει 

µίαν ὀνειρώδη συµπαθητικὴ ἐµορφιά. 

Καὶ τόσο πλήρως σὲ φαντάσθηκα, 

ποῦ χθὲς τὴν νύχτα ἀργά, σὰν ἔσβυνεν 

ἡ λάµπα µου —ἄφισα ἐπίτηδες νὰ σβύνει— 

ἐθάρρεψα ποὺ µπῆκες µὲς στὴν κάµαρά µου, 

µὲ φάνηκε ποὺ ἐµπρός µου στάθηκες·  ὡς θὰ ἤσουν 

µὲς στὴν κατακτηµένην Ἀλεξάνδρεια, 

χλωµὸς καὶ κουρασµένος, ἰδεώδης ἐν τῇ λύπῃ σου, 

ἐλπίζοντας ἀκόµη νὰ σὲ σπλαχνισθοῦν 

οἱ φαῦλοι —ποὺ ψιθύριζαν τὸ «Πολυκαισαρίη». 

 



 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1 α) Σε ποιες κατηγορίες χώριζε τα ποιήµατά του ο Καβάφης και σε 
ποια εκ πρώτης όψεως ανήκουν αυτά τα δύο ποιήµατα; (η  απάντηση να τεκµηριωθεί 
µε αντίστοιχα χωρία)  

β) Πέρα από την εµφανή κατάταξή τους, µπορείτε να εντοπίσετε στοιχεία που να τα 

συνδέουν και µε κάποια άλλη κατηγορία/ες; 
2. Από άποψη περιεχοµένου ποιος είναι ο κοινός παρονοµαστής τους και γιατί 
θεωρείτε ότι επιλέχθηκε από τον ποιητή; 

 

ΜΕΛΗ ΟΜΑ∆ΑΣ : 1. ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ ΝΙΚΗ 

                                   2. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΦΩΤΗΣ 

                                   3. ΖΥΓΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

                                   4. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ: Θα ήταν καλό να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία: 

1.Να επιλέξετε εκ των προτέρων  

α) το συντονιστή της οµάδας σας (δίνει οδηγίες, κατευθύνσεις, συντονίζει την 

εργασία 

β) το διαµεσολαβητή (συγκεντρώνει πιθανές απορίες και τις µεταφέρει στον 

εκπαιδευτικό για παροχή διευκρινήσεων , βοήθειας) 
γ) το γραµµατέα (έχει την ευθύνη να καταγράψει την απάντηση αφού ακούσει τις 
γνώµες όλων των µελών της οµάδας και προσέχοντας να αποτυπώσει όλες τις 
απόψεις) 
δ) τον εκπρόσωπο της οµάδας ( παρουσιάζει στην τάξη την καταγραµµένη 

απάντηση) 

2. Αφού εντοπίσετε τα σηµεία εκείνα που κατά τη γνώµη σας αντιστοιχούν στην 

ερώτηση, να δώσετε τη δική σας απάντηση βασισµένοι στις παρεχόµενες 
πληροφορίες 
3. Να µοιραστείτε µε τους άλλους της οµάδας σας τα δεδοµένα στα οποία έχετε 
καταλήξει ανταλλάσοντας απόψεις και επιχειρήµατα. 

4. Ο γραµµατέας της οµάδας να καταγράψει τα συµπεράσµατα όλων σας συνθέτοντας 
µια σύντοµη απάντηση στο φύλλο εργασίας. 
5. Ο εκπρόσωπός σας να ανακοινώσει την απάντηση στην τάξη και να παραδώσει το 

φύλλο εργασίας, αφού ολοκληρωθεί η παρουσίαση και των υπόλοιπων οµάδων. 

6. Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των άλλων απαντήσεων, τα µέλη της οµάδας 
να ακούνε προσεκτικά και να συµµετέχουν συµπληρώνοντας ό,τι θεωρούν «χρήσιµο» 

εκφράζοντας τις απορίες ή ενστάσεις τους, διορθώνοντας ή επιβραβεύοντας. 
 

 

 



AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ :  

Απάντηση 1
η
 : 

Οι κατηγορίες στις οποίες ο Καβάφης χώριζε τα ποιήµατα του είναι οι 

παρακάτω: φιλοσοφικά που κυρίως αφορούν τους φιλοσοφικούς προβληµατισµούς του 

ποιητή και τις ανησυχίες του. Μια άλλη κατηγορία του είναι τα ιστορικά τα οποία 

χρησιµοποιούν ως αφορµή έναρξης ένα  ιστορικό γεγονός ή γενικά ένα γεγονός 

παρελθόντος και η τελευταία κατηγορία είναι τα ηδονικά-αισθησιακά, που 

αναφέρονται στα αισθήµατα ενός ανθρώπου, όχι όµως  χυδαία ,αλλά αξιοπρεπή. 

Το  πρώτο  ποίηµα µας εκ πρώτης όψεως ανήκει στην ιστορική κατηγορία 

ποιηµάτων όπως φαίνεται από την περιγραφή της τελετής κατά την οποία τα παιδιά της 

Κλεοπάτρας µοιράζονται τους τίτλους του βασιλείου. Μπορούµε όµως κάλλιστα να το 

κατατάξουµε και στην κατηγορία µε τα φιλοσοφικά-διδακτικά, γιατί ο Καβάφης 

εκφράζει τους προβληµατισµούς που έχει για το γεγονός, ότι οι βασιλείς κάνουν τις 

τελετές για το ¨θεαθήναι¨ παρόλο που γνωρίζουν ότι το κράτος βρίσκεται σε παρακµή 

και αργά ή γρήγορα θα κατακτηθεί. Το δεύτερο ποίηµα είναι ιστορικό και αυτό καθώς   

ο ποιητής περιγράφει την οικογένεια των Πτολεµαίων κάνοντας αναφορά στις γυναίκες 

και επιµένει ιδιαίτερα στον Καισαρώνα.Με µια δεύτερη ανάγνωση  το ποίηµα 

χαρακτηρίζεται ηδονικό- αισθησιακό  γιατί µιλάει για τις σκέψεις που κάνει για τον 

Καισαρίωνα οι οποίες είναι έντονες και προκλητικές ( όχι όµως χυδαίες ) εφόσον 

γνωρίζουµε ότι ο Καβάφης ήταν οµοφυλόφιλος. 

Απάντηση 2
η
: 

Από άποψη περιεχοµένου ο κοινός παρανοµαστής των δυο ποιηµάτων είναι ο 

Καισαρίωνας και έχει επιλεχθεί από τον Καβάφη για τον λόγο ότι του ασκεί κάποια 

έλξη και αυτό γιατί αποτελεί τραγικό πρόσωπο, αφού δολοφονήθηκε στην ηλικία των 

17 ετών λόγω ανταγωνισµού για τον ρωµαϊκό θρόνο αλλά και για το γεγονός ότι η 

ιστορία έχει ασχοληθεί ελάχιστα µε το πρόσωπο του και έτσι  του έχει αδυναµία και 

αποφασίζει ο ίδιος να τον αναδείξει µέσα από τα ποιήµατα του. Μια δεύτερη εκδοχή 

είναι ότι ο Καβάφης όντας οµοφυλόφιλος, ίσως να µην περιέγραφε τον Καισαρίωνα 

µόνο επειδή πίστευε ότι η ιστορία δεν τον αναφέρει αρκετά, αλλά από ό,τι φαίνεται του 

είχε µια ιδιαίτερη συµπάθεια και τα αισθήµατα του εκτός από έντονα ήταν και ερωτικά. 

 

 

ΠΗΓΕΣ : 

     1.www.users.sch.gr 

 

2. www.kavafis.gr 
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Περιµένοντας τους Βαρβάρους  

-Τι περιµένουµε στην αγορά συναθροισµένοι; 
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήµερα. 

-Γιατί µέσα στην Σύγκλητο µιά τέτοια απραξία; 

Τι κάθοντ' οι Συγκλητικοί και δεν νοµοθετούνε; 

-Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήµερα. 

Τι νόµους πια θα κάµουν οι Συγκλητικοί; 
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νοµοθετήσουν. 

-Γιατί ο αυτοκράτωρ µας τόσο πρωί σηκώθη, 

και κάθεται στης πόλεως την πιο µεγάλη πύλη 

στον θρόνο επάνω, επίσηµος, φορώντας την 

κορώνα; 

-Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήµερα. 

Κι ο αυτοκράτωρ περιµένει να δεχθεί 
τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίµασε 

για να τον δώσει µια περγαµηνή. Εκεί 
τον έγραψε τίτλους πολλούς κι ονόµατα. 

-Γιατί οι δυό µας ύπατοι κ' οι πραίτορες εβγήκαν 

σήµερα µε τες κόκκινες, τες κεντηµένες τόγες·  
γιατί βραχιόλια φόρεσαν µε τόσους αµεθύστους, 
και δαχτυλίδια µε λαµπρά γυαλιστερά σµαράγδια·  

γιατί να πιάσουν σήµερα πολύτιµα µπαστούνια 

µ' ασήµια και µαλάµατα έκτακτα σκαλισµένα; 

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήµερα·  

και τέτοια πράγµατα θαµπόνουν τους βαρβάρους. 

-Γιατί κ' οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα 

να βγάλουνε τους λόγους τους, να πούνε τα δικά 

τους; 

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήµερα·  

κι αυτοί βαριούντ' ευφράδειες και δηµηγορίες. 

-Γιατί ν' αρχίσει µονοµιάς αυτή η ανησυχία 

κ' η σύγχυσις. (Τα πρόσωπα τι σοβαρά που έγιναν). 

Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόµοι κ' οι πλατέες, 
κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ 

συλλογισµένοι; 

Γιατί ενύχτωσε κ' οι βάρβαροι δεν ήλθαν. 

Και µερικοί έφθασαν απ' τα σύνορα, 

και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν. 

Και τώρα τι θα γένουµε χωρίς βαρβάρους. 
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν µιά κάποια λύσις. 
 

Ιθάκη 

Σα βγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη, 

να εύχεσαι να είναι µακρύς ο δρόµος, 

γεµάτος περιπέτειες, γεµάτος γνώσεις. 

Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 

τον θυµωµένο Ποσειδώνα µη φοβάσαι, 

τέτοια στο δρόµο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, 

αν µεν' η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή 

συγκίνησις το πνεύµα και το σώµα σου αγγίζει. 

Τους Λαιστρυγόνας και τους κύκλωπας, 

τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, 

αν δεν τους κουβανείς µες στην ψυχή σου, 

αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εµπρός σου. 

Να εύχεσαι να 'ναι µακρύς ο δρόµος. 

Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι 

που µε τί ευχαρίστηση, µε τι χαρά 

θα µπαίνεις σε λιµένας πρωτοϊδωµένου. 

Να σταµατήσεις σ' εµπορεία Φοινικικά, 

και τες καλές πραµάτειες ν' αποκτήσεις, 

σεντέφια και κοράλλια, κεχριµπάρια κι εβένους, 

και ηδονικά µυρωδικά κάθε λογής, 

όσο µπορείς πιο άφθονα ηδονικά µυρωδικά. 

Σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας, 

να µάθεις και να µάθεις απ' τους σπουδασµένους. 

Πάντα στο νου σου να 'χεις την Ιθάκη. 

Το φθάσιµον εκεί ειν' ο προορισµός σου. 

Αλλά µη βιάζεις το ταξίδι διόλο. 

Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει 

και γέρος πια ν' αράξεις στο νησί, 

πλούσιος µε όσα κέρδισες στο δρόµο, 

µη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. 

Η Ιθάκη σ' έδωσε το ωραίο ταξίδι. 

Χωρίς αυτήν δεν θα 'βγαινες στον δρόµο. 

Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια. 

Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. 

Έτσι σοφός που έγινες, µε τόση πείρα, 

ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σηµαίνουν. 

 

 

 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : 1 α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του συµβολισµού και ποια από 

αυτά εµφανίζονται στα ποιήµατα; 

β) Τι πιστεύετε ότι συµβολίζει η «Ιθάκη» ; 

 

 

ΜΕΛΗ ΟΜΑ∆ΑΣ : 1. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

                                   2. ∆ΟΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

                                   3. ΚΑΠΑΡΜΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                   4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

                                   5. ΜΑΜΑΓΚΕΝΙ∆ΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 

 

[1,α]Τα χαρακτηριστικά της συµβολιστικής ποίησης είναι τα εξής : 
Α) Η προσπάθεια του ποιητή  να προβάλει  ψυχικές καταστάσεις µε έµµεσο και 
συµβολικό τρόπο δηλαδή µε σύµβολα. Έτσι, το ποίηµα γίνεται πιο δύσκολο στην 

κατανόηση. Για παράδειγµα στο ποίηµα <<Περιµένοντας τους βαρβάρους>> ο 

τελευταίος στίχος << και τώρα τί θα γένουµε χωρίς βαρβάρους. Οι άνθρωποι αυτοί 
ήσαν µια κάποια λύσις>> και στο <<Ιθάκη>> οι στίχοι < το φθάσιµον εκεί είναι ο 

προορισµός σου. Αλλά µη βιάζεις το ταξίδι διόλου.>> 

Β) Η ταύτιση της ποίησης µε τη µουσική, δηλαδή η έντονη µουσικότητα και ο 

υποβλητικός στίχος. Συγκεκριµένα υποβλητικότητα εννοούµε τις ακαθόριστες 
ασαφείς και θολές εικόνες µαζί µε την µελαγχολία και τη ρέµβη που εκφράζει ο 

στίχος. Ενώ στη µουσικότητα υπάρχει µουσικός αριθµός, πολλές επαναλήψεις και 
χρήση του µέτρου. Για παράδειγµα στο ποίηµα <<Ιθάκη>> (Σα βγείς στον πηγεµό για 

την Ιθάκη να εύχεσαι να είναι µακρύς ο δρόµος γεµάτος περιπέτειες, γεµάτος 
γνώσεις) και στο ποίηµα <<Περιµένοντας τους βαρβάρους>>(Γιατί οι βάρβαροι θα 

φθάσουν σήµερα και τέτοια πράγµατα θαµπώνουν τους βαρβάρους). 
[1,β] 

Η Ιθάκη κατά την άποψη µας αποτελεί ένα σύµβολο που αντιπροσωπεύει την αρχή 

ενός ταξιδιού ,µε σκοπό να αποκτήσει ο ταξιδιώτης πλούτη και γνώσεις αλλά και 
εντυπώσεις από τα µέρη που θα περάσει, όπως το ταξίδι του Οδυσσέα. Έτσι ο 

προορισµός είναι η πατρίδα του, δηλαδή το µέρος που θέλει να φτάσει. Αυτό όµως 
που είναι πιο σηµαντικό είναι το ίδιο το ταξίδι αφού αποτελεί έναυσµα για την αρχή 

του ταξιδιού αλλά και  πάροχος των πρώτων εφοδίων. Συµπεραίνοντας, σηµασία δεν 

έχει ο υλικός πλούτος αλλά ο πνευµατικός. 
ΠΗΓΕΣ: 

Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, Ο.Ε.∆.Β,  σελ.  175-179 
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Απολείπειν ο θεός Αντώνιον 

 

 

Σαν έξαφνα, ώρα µεσάνυχτ', ακουσθεί 
αόρατος θίασος να περνά 

µε µουσικές εξαίσιες, µε φωνές -- 
την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου 

που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου 

που βγήκαν όλα πλάνες, µη ανοφέλετα θρηνήσεις. 
Σαν έτοιµος από καιρό, σα θαρραλέος, 
αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που φεύγει. 
Προ πάντων να µη γελασθείς, µην πείς πως ήταν 

ένα όνειρο, πως απατήθηκεν η ακοή σου·  

µάταιες ελπίδες τέτοιες µην καταδεχθείς. 
Σαν έτοιµος από καιρό, σα θαρραλέος, 
σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες µια τέτοια πόλι, 
πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο, 

κι άκουσε µε συγκίνησιν, αλλ' όχι 
µε των δειλών τα παρακάλια και παράπονα, 

ως τελευταία απόλαυσι τους ήχους, 
τα εξαίσια όργανα του µυστικού θιάσου, 

κι αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που χάνεις. 
 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1911) 

 

 

Πλουτάρχου, Βίοι Παράλληλοι,Αντώνιος,75 

 

Εν ταύτη τη νυκτί, λέγεται, µεσούση σχεδόν, εν ησυχία και κατηφεία της πόλεως διά 

φόβον και προσδοκίαν του µέλλοντος ούσης, αιφνίδιον οργάνων τε παντοδαπών 

εµµελείς τινας φωνάς ακουσθήναι και βοήν όχλου µετά ευασµών και πηδήσεων 

σατυρικών, ώσπερ θιάσου τινός ουκ αθορύβως εξελαύνοντος· είναι δε την ορµήν οµού 

τι διά της πόλεως µέσης επί την πύλην έξω την τετραµµένην προς τους πολεµίους, και 

ταύτη τον θόρυβον εκπεσείν πλείστον γενόµενον. Εδόκει δε τοις αναλογιζοµένοις το 

σηµείον, απολείπειν ο θεός Αντώνιον, ω µάλιστα συνεξοµοιών και συνοικειών εαυτόν 

διετέλεσεν. 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1 α) Ποιες φράσεις του Πλουτάρχου αξιοποιεί ο ποιητής και ποια 

στοιχεία επιλέγει; 
β) Ποιες προεκτάσεις κάνει ο Καβάφης σε σχέση µε την πηγή του; 

 

ΜΕΛΗ ΟΜΑ∆ΑΣ : 1. ΓΟΥΛΑΣΗ ΑΝΝΑ 

                                   2. ΣΙΟΥΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

                                   3. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ 

                                   4. ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

 

 



 

                       ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 

 

α) Ο Κωνσταντίνος Καβάφης χρησιµοποιεί διάφορες φράσεις απο το έργο τού 

Πλούταρχου, εκµεταλλευόµενος αυτήν ως πηγή, για να εµπλουτίσει µε το ίδιο νόηµα 

και ένταση το ποίηµά του και να το ολοκληρώσει κατάλληλα. Στο έργο του, ο 

Πλούταρχος χρησιµοποιεί την φράση ‘’Εν ταύτη τη νυκτί, λέγεται, µεσούση 

σχεδόν’’, την οποία ο Καβάφης την χρησιµοποιεί µεταποιώντας την, όσον αναφορά 

την γλώσσα της γράφοντας ‘’Σαν έξαφνα, ώρα µεσάνυχτα’’, αναφερόµενος στην ίδια 

χρονική στιγµή, τα µεσάνυχτα. Επίσης, αναφέρεται η λέξη ‘’θίασος’’ και στα δύο 

έργα, έτσι ώστε να προσδιοριστεί ο θίασος του θεού ∆ιόνυσου, ο οποίος εγκαταλείπει 
τον Αντώνιο και την πόλη. Πάνω σε αυτό, ο Καβάφης δανείζεται και τη φράση 

‘’απολείπειν ο θεός Αντώνιον’’ από τον Πλούταρχο, βάζοντάς την ως τίτλο στο 

ποίηµά του. 

 

β)Παίρνοντας φράσεις από το ένα έργο και βάζοντάς τες στο άλλο, ο Καβάφης κάνει 
και κάποιες προεκτάσεις ή µικρές µετατροπές για οµοιόµορφη αισθητική παρουσία, 

όπως για παράδειγµα, παίρνει την φράση ‘’θιάσου τινός ουκ αθορύβως 
εξελαύνοντος’’ στην οποία αλλάζει την δοµή της και την κατάσταση γράφοντας 
‘’αόρατος θίασος να περνά’’ κάνοντάς την πέρα από θορυβώδη και αόρατη. Ωστόσο, 

χρησιµοποιεί και την λέξη ‘’πόλεων’’, µόνο που τώρα διευκρινίζει την θέση και το 

όνοµά της, γράφοντας ‘’Αλεξάνδρεια’’. Επιπλέον, στηριζόµενος και στη λέξη 

‘’φόβον’’, ο ποιητής αναφέρει τον φόβο του Αντώνιου, ξεδιπλώνοντας τα 

συναισθήµατά του και προτρέποντάς τον να δείξει θάρρος και γενναιότητα, χωρίς να 

χάσει την ψυχραιµία του και να βγει από αυτή την άσχηµη κατάσταση έχοντας ακόµα 

την αξιοπρέπειά του ως κυβερνήτης της Αιγύπτου. 
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Θερµοπύλες 

  
Τιµή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των 
ώρισαν και φυλάγουν Θερµοπύλες. 
Ποτέ από το χρέος µη κινούντες· 

δίκαιοι κ’ ίσιοι σ’ όλες των τες πράξεις, 
αλλά µε λύπη κιόλας κ’ ευσπλαχνία·                                   5 

γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν 
είναι πτωχοί, πάλ’ εις µικρόν γενναίοι, 
πάλι συντρέχοντες όσο µπορούνε· 
πάντοτε την αλήθεια οµιλούντες, 

πλην χωρίς µίσος για τους ψευδοµένους.                            10 
 

Και περισσότερη τιµή τους πρέπει 
όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν) 

πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος, 
κ’ οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε. 

 

 

Υπέρ της Αχαϊκής Συµπολιτείας πολεµήσαντες 

Ανδρείοι σεις που πολεµήσατε και πέσατ' ευκλεώς·  
τους πανταχού νικήσαντας µη φοβηθέντες. 

Άµωµοι σεις, αν έπταισαν ο ∆ίαιος και ο Κριτόλαος. 
Όταν θέλουν οι Έλληνες να καυχηθούν, 

«Τέτοιους βγάζει το έθνος µας» θα λένε 
για σας. Έτσι θαυµάσιος θάναι ο έπαινός σας. -- 

 

Εγράφη εν Αλεξανδρεία υπό Αχαιού·  

έβδοµον έτος Πτολεµαίου, Λαθύρου. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1 α) Συγκρίνετε τα δύο ποιήµατα και βρείτε τις οµοιότητές τους 
β) Σε ποιους αναφέρεται το καθένα και ποια είναι η στάση του ποιητή απέναντί τους; 
 

ΜΕΛΗ ΟΜΑ∆ΑΣ : 1.ΛΥΣΣΑΒΟΥ∆Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

                                   2. ∆ΙΟ∆Η ΜΑΡΙΕΦΗ 

                                   3. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

                                   4. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

                                   5. ΡΕΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 

 

α)Μεταξύ των δύο ποιηµάτων υπάρχουν αρκετές οµοιότητες. Αρχικά οµοιότητα 

είναι ο ελεύθερος ιαµβικός ανοµοιοκατάληκτος όπως στα σηµεία :                    

 « Τι-µή-σ’ ε-κεί-νους-ό-που-στήν-ζω-ή-των» και « Αν-δρεί-οι-σείς-που-πό-λε-
µή-σα-τέ-και-πέ-σα-τ’ εύ-κλε-ώς». Επίσης ως κοινό στοιχείο έχουν τη γλώσσα η 

οποία είναι δηµοτική µε αποκλίσεις στην καθαρεύουσα. Ως παράδειγµα µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί η λέξη «οσάκις», η λέξη «νικήσαντας» ακόµη και το 

«φοβηθέντες». Εκτός αυτών ο ποιητής δίνει  και στα δύο προσοχή στις παύσεις 
και στη στίξη χρησιµοποιώντας κόµµατα, τελείες, άνω τελείες («ποτέ από το 

χρέος µη κινούντες» –«τους πανταχού νικήσαντες µη φοβηθέντες»). Άλλη µία 

οµοιότητα είναι το ότι δεν χρησιµοποιεί πολλά επίθετα. Τέλος και τα δύο 

ποιήµατα ανήκουν στη κατηγορία των ιστορικών αφού µιλάνε και τα δύο για 

µάχες και για την ανδρεία αυτών που πολέµησαν εκεί. 
β)Στο πρώτο ποίηµα εξυµνεί και αποδίδει τιµές  στους Σπαρτιάτες και τον 

Λεωνίδα καθώς λέει πως ήταν άξιοι που εκπροσώπησαν τους Έλληνες και 
πολέµησαν στη µάχη των Θερµοπυλών χωρίς να υποχωρήσουν, αν και γνώριζαν 

το τέλος τους . Στο δεύτερο αναφέρει πως ο ∆ίαιος και ο Κριτόλαος δεν ήταν 

άξιοι να ηγούνται του ελληνικού στρατού, καθώς ο ∆ίαιος εγκατέλειψε τη µάχη 

και αυτοκτόνησε ,αλλά και πως ο Κριτόλαος ήταν ανάξιος  απέναντι στο στρατό 

του, κατανοούµε τη στάση του ποιητή. Ο Καβάφης όµως αναφέρεται στους 
υπόλοιπους στρατιώτες εκφράζοντάς τους το θαυµασµό του και αποδίδοντάς τους 
τιµή. Γι’ αυτό και στη µία περίπτωση και στην άλλη οι καταστάσεις ανέδειξαν 

ανθρώπους που υπερασπίστηκαν µέχρι τέλους τις αρχές και τις αξίες τους. 
 

ΠΗΓΕΣ: 

 

www.el.wikipedia.org 
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Ιθάκη 

Σα βγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη, 

να εύχεσαι να είναι µακρύς ο δρόµος, 

γεµάτος περιπέτειες, γεµάτος γνώσεις. 

Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 

τον θυµωµένο Ποσειδώνα µη φοβάσαι, 

τέτοια στο δρόµο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, 

αν µεν' η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή 

συγκίνησις το πνεύµα και το σώµα σου αγγίζει. 

Τους Λαιστρυγόνας και τους κύκλωπας, 

τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, 

αν δεν τους κουβανείς µες στην ψυχή σου, 

αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εµπρός σου. 

Να εύχεσαι να 'ναι µακρύς ο δρόµος. 

Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι 

που µε τί ευχαρίστηση, µε τι χαρά 

θα µπαίνεις σε λιµένας πρωτοϊδωµένους. 

Να σταµατήσεις σ' εµπορεία Φοινικικά, 

και τες καλές πραµάτειες ν' αποκτήσεις, 

σεντέφια και κοράλλια, κεχριµπάρια κι εβένους, 

και ηδονικά µυρωδικά κάθε λογής, 

όσο µπορείς πιο άφθονα ηδονικά µυρωδικά. 

Σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας, 

να µάθεις και να µάθεις απ' τους σπουδασµένους. 

Πάντα στο νου σου να 'χεις την Ιθάκη. 

Το φθάσιµον εκεί ειν' ο προορισµός σου. 

Αλλά µη βιάζεις το ταξίδι διόλο. 

Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει 

και γέρος πια ν' αράξεις στο νησί, 

πλούσιος µε όσα κέρδισες στο δρόµο, 

µη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. 

Η Ιθάκη σ' έδωσε το ωραίο ταξίδι. 

Χωρίς αυτήν δεν θα 'βγαινες στον δρόµο. 

Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια. 

Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. 

Έτσι σοφός που έγινες, µε τόση πείρα, 

ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σηµαίνουν. 

 

                Όσο µπορείς 

 

Κι αν δεν µπορείς να κάµεις την ζωή σου 

όπως την θέλεις, 

τούτο προσπάθησε τουλάχιστον 

όσο µπορείς: µην την εξευτελίζεις 

µες στην πολλή συνάφεια του κόσµου, 

µες στες πολλές κινήσεις κι οµιλίες. 

Μην την εξευτελίζεις πηαίνοντάς την, 

γυρίζοντας συχνά κι εκθέτοντάς την 

στων σχέσεων και των συναναστροφών 

την καθηµερινήν ανοησία, 

ως που να γίνει σα µια ξένη φορτική. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : 1 α) Ποιος είναι ο τρόπος ζωής που προβάλλεται στο Όσο µπορείς; 

β) Μπορεί αυτός να συσχετιστεί µε τον τρόπο ζωής στην Ιθάκη και πώς; 
 

ΜΕΛΗ ΟΜΑ∆ΑΣ : 1.ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

                                   2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΑΣΩΝ 

                                   3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΚΕΛΑ 

                                   4. ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 

 

1.Στο ποίηµα ¨ Όσο µπορείς¨ ο Καβάφης προβάλλει έναν τρόπο ζωής και  από τον 

πρώτο κιόλας στίχο του ποιήµατος αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι πολλές φορές δεν 

καταφέρνουν να κάνουν τη ζωή τους έτσι ακριβώς, όπως θα ήθελαν ,είτε γιατί δεν 

πετυχαίνουν τους στόχους που βάζουν και συναντούν πολλά εµπόδια, είτε γιατί οι 
περιστάσεις είναι τις περισσότερες φορές δύσκολες. Στη συνέχεια του ποιήµατος ο 

ποιητής αντιλαµβάνεται ότι οι άνθρωποι δεν µπορούν να ελέγξουν την πορεία της 
ζωής που θα ακολουθήσουν καθώς πολύ συχνά  τα πράγµατα δεν πηγαίνουν όπως θα 

ήθελαν και ξεφεύγουν από τους στόχους που είχαν θέση εξ’ αρχής. Το µόνο που 

µπορούν να ελέγξουν είναι ο τρόπος µε τον οποίο  θα διαχειριστούν την προσωπική 

τους ζωή. Όπως εξάλλου τονίζει και ο ίδιος στην αρχή ότι αν δε µπορείς να κάνεις τη 

ζωή σου όπως την θέλεις προσπάθησε τουλάχιστον να ¨µην την εξευτελίζεις µες στην 

συνάφεια του κόσµου.¨   

                                                                                                                                                        

2.Ο Καβάφης στο ποίηµα ¨Ιθάκη¨ προτρέπει τον αναγνώστη να εύχεται να’ ναι 
µακρύς ο δρόµος ,γεµάτος περιπέτειες, γεµάτος γνώσεις, χαρές και πλούτη. Αν και το 

ποίηµα αναφέρεται στην Ιθάκη ,δεν είναι ένα ποίηµα επιστροφής, ένα ποίηµα νόστου, 

όπως ήταν του Οδυσσέα ,αλλά ένα ποίηµα που λειτουργεί σαν συµβουλή. Η γνώση 

για τον ποιητή είναι το σηµαντικότερο απόκτηµα της ζωής του ανθρώπου και γι’ αυτό 

συχνά µέσα σε αυτό το ποίηµα µας προτρέπει να αποκτήσουµε όσο δυνατόν 

περισσότερες γνώσεις. 
Στο ποίηµα ¨ Όσο µπορείς ¨ ο Καβάφης συµβουλεύει τον αναγνώστη να µην ξεφεύγει 
από το στόχο του και αν δε µπορεί να κάνει τη ζωή του, όπως  θέλει, να προσπαθήσει 
τουλάχιστον να µην την εξευτελίζει. Σε αντίθεση µε το ¨ Όσο µπορείς¨ στην ¨Ιθάκη¨ 

προτρέπει τον αναγνώστη να µην βιάζεται να φτάσει στον προορισµό του αλλά να 

µπορέσει να έχει όση µεγαλύτερη διάρκεια µπορεί το ταξίδι και γεµάτος γνώσεις και 
περιπέτειες να φτάσει στον στόχο του. 

                                                                                                    

ΠΗΓΕΣ: 

    1. www.latistor.blogspot.com. 

    2. www.blogs.sch.gr 
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Ο ∆αρείος 

 

Ο ποιητής Φερνάζης το σπουδαίον µέρος 
του επικού ποιήµατός του κάµνει. 
Το πώς την βασιλεία των Περσών 

παρέλαβε ο ∆αρείος Υστάσπου. (Aπό αυτόν 

κατάγεται ο ένδοξός µας βασιλεύς, 
ο Μιθριδάτης, ∆ιόνυσος κ’ Ευπάτωρ). Aλλ’ εδώ 

χρειάζεται φιλοσοφία·  πρέπει ν’ αναλύσει 
τα αισθήµατα που θα είχεν ο ∆αρείος: 
ίσως υπεροψίαν και µέθην·  όχι όµως — µάλλον 

σαν κατανόησι της µαταιότητος των µεγαλείων. 

Βαθέως σκέπτεται το πράγµα ο ποιητής. 
 

Aλλά τον διακόπτει ο υπηρέτης του που µπαίνει 
τρέχοντας, και την βαρυσήµαντην είδησι αγγέλλει. 
Άρχισε ο πόλεµος µε τους Pωµαίους. 
Το πλείστον του στρατού µας πέρασε τα σύνορα. 

 

Ο ποιητής µένει ενεός. Τι συµφορά! 

Πού τώρα ο ένδοξός µας βασιλεύς, 
ο Μιθριδάτης, ∆ιόνυσος κ’ Ευπάτωρ, 

µ’ ελληνικά ποιήµατα ν’ ασχοληθεί. 
Μέσα σε πόλεµο — φαντάσου, ελληνικά ποιήµατα. 

 

Aδηµονεί ο Φερνάζης. Aτυχία! 

Εκεί που το είχε θετικό µε τον «∆αρείο» 

ν’ αναδειχθεί, και τους επικριτάς του, 

τους φθονερούς, τελειωτικά ν’ αποστοµώσει. 
Τι αναβολή, τι αναβολή στα σχέδιά του. 

 

Και νάταν µόνο αναβολή, πάλι καλά. 

Aλλά να δούµε αν έχουµε κι ασφάλεια 

στην Aµισό. ∆εν είναι πολιτεία εκτάκτως οχυρή. 

Είναι φρικτότατοι εχθροί οι Pωµαίοι. 
Μπορούµε να τα βγάλουµε µ’ αυτούς, 
οι Καππαδόκες; Γένεται ποτέ; 
Είναι να µετρηθούµε τώρα µε τες λεγεώνες; 
Θεοί µεγάλοι, της Aσίας προστάται, βοηθήστε µας.— 

 

Όµως µες σ’ όλη του την ταραχή και το κακό, 

επίµονα κ’ η ποιητική ιδέα πάει κι έρχεται — 

το πιθανότερο είναι, βέβαια, υπεροψίαν και µέθην·  

υπεροψίαν και µέθην θα είχεν ο ∆αρείος.  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1 α) Ποια χαρακτηριστικά έχει η γλώσσα του Καβάφη; Να βρείτε 
παραδείγµατα που να τεκµηριώνουν την απάντησή σας. 
β) Να σχολιάσετε το στίχο και  το µέτρο του ποιήµατος. 

ΜΕΛΗ ΟΜΑ∆ΑΣ : 1. ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

                                   2. ΓΙΑΓΜΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ 

                                   3. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

                                   4. ΤΕΡΟΛΙ ΕΛΙΒΡΙΟΝ 

                                   5. ΠΑΓΙΟ ΗΛΙΑ 



 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 

 

1
α
)Ποια χαρακτηριστικά έχει η γλώσσα του Καβάφη? Να βρείτε παραδείγµατα που 

τεκµηριώνουν την απάντηση σας.   
 

Το ποίηµα ανήκει στην κατηγόρια των ιστορικών έργων του ποιητή . Αυτό, φαίνεται 
από τον τίτλο που έχει δώσει ο Καβάφης στο ποίηµα του και γενικότερα στην 

αναφορά του σε ιστορικά στοιχεία. Το κείµενο του Καβάφη πλησιάζει τον πεζό λόγο, 

ενώ η γλώσσα  είναι ιδιότυπη και περιέχει πολλά στοιχεία από την  καθαρεύουσα 

αλλά είναι κατά βάση δηµοτική, ενώ είναι διανθισµένη µε πολλούς ιδιωµατισµούς 
από την Αλεξάνδρεια και την Κωνσταντινούπολη. Το ύφος είναι απλό, πεζολογίες., 
µε ελάχιστα επίθετα και ελαφρά ειρωνεία. Η ονοµατική και η τραγική ειρωνεία του 

διαµορφώνει και η λεκτική του ειρωνεία και αποτελεί το στοιχείο που προκαλεί 
ακριβώς την ¨ποιητική συγκίνηση¨                                                                                                                  

Ιδιωµατισµούς διακρίνουµε στους στίχους 2 : «κάµνει»  και 31 «γένεται». Η 

δηµοτική ,ωστόσο ,είναι ο βασικός άξονας που κινείται , όπως στους στίχους: 3 « την 

βασιλεία»,  14 « άρχισε ο πόλεµος µε τους Ρωµαίους», 27 « αλλά να δούµε αν έχουµε  
κι ασφάλεια». Τέλος οι αποκλίσεις προς την καθαρεύουσα είναι αρκετές, όπως στους 
στίχους : 5 «βασιλεύς», 9 « µέθην», 23 «τους επικριτάς του».Υπάρχουν και αρκετές 
επαναλήψεις στους στίχους  6-18 (ο Μιθριδάτης ,∆ιόνυσος κα Ευπατωρ ), 19-20 

(ελληνικά ποιήµατα),25(τι αναβολή),9,36-37( υπεροψία και µέθη ).Όπως αναφέραµε  
παραπάνω, στο ποίηµα διακρίνουµε και λιγοστά επίθετα, όπως για παράδειγµα, στην 

πρώτη στροφή οι λέξεις ¨σπουδαίων¨ µέρος και ¨ένδοξος¨ βασιλεύς .Ειρωνεία 

εντοπίζουµε στους στίχους 16 (Τι σύµφορα!) 21 (ατυχία), 26 (και να ‘ταν µόνο 

αναβολή, πάλι καλά) κλπ. 

 

1β) Να σχολιάσετε το στίχο και το µέτρο του ποιήµατος. 
Ο στίχος είναι ελεύθερος ιαµβικός µε άνισο αριθµό συλλαβών .∆εν διακρίνουµε 
οµοιοκαταληξία. Για παράδειγµα στον πρώτο στίχο υπάρχουν δεκατρείς συλλαβές 
ενώ στον δεύτερο έντεκα .Και στον τρίτο στίχο διακρίνουµε ιαµβικό οκτασύλλαβο. 

Στ. 1.«ο- ποί-η-τής -Φε-ρνά-ζης τό –σπου-δαί-ον-µέ-ρος» 

Στ. 2. «του-έ-πι-κού-ποι-ή-µα-τός-του-κά-µνει» 

Στ.3. «το-πώς-την-βά-σι-λεί-α-τών-Πε-ρσών» 

 

ΠΗΓΕΣ: 

Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ΟΕ∆Β, σελ.105-106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


