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1. «Το Τέλος του Αντωνίου» 

Αλλά σαν άκουσε που εκλαίγαν οι γυναίκες 

και για το χάλι του που τον θρηνούσαν, 

με ανατολίτικες χειρονομίες η κερά, 

κ’ οι δούλες με τα ελληνικά τα βαρβαρίζοντα, 

η υπερηφάνεια μες στην ψυχή του 

σηκώθηκεν, αηδίασε το ιταλικό του αίμα, 

και τον εφάνηκαν ξένα κι αδιάφορα 

αυτά που ώς τότε λάτρευε τυφλά — 

όλ’ η παράφορη Αλεξανδρινή ζωή του — 

κ’ είπε «Να μην τον κλαίνε. Δεν ταιριάζουν τέτοια. 

Μα να τον εξυμνούνε πρέπει μάλλον, 

που εστάθηκε μεγάλος εξουσιαστής, 

κι απέκτησε τόσ’ αγαθά και τόσα. 

Και τώρα αν έπεσε, δεν πέφτει ταπεινά, 

αλλά Ρωμαίος από Ρωμαίο νικημένος». 

 
Τον Αύγουστο του 30 π.Χ. ο Μάρκος Αντώνιος ηττάται για μια ακόμη φορά από τις δυνάμεις του 
Οκταβιανού, που είχαν πλέον αρχίσει να εισδύουν στην Αίγυπτο, φέρνοντας τον κάποτε πανίσχυρο 
στρατηγό αντιμέτωπο με την πραγματικότητα ενός πλήρους αδιεξόδου. Ο Κωνσταντίνος Καβάφης 
μας μεταφέρει νοητά στις τελευταίες στιγμές της ζωής του Αντώνιου και δημιουργεί τη δική του 
εκδοχή για τις ύστατες σκέψεις του Ρωμαίου στρατηγού. Ο ποιητής χρησιμοποιεί, βέβαια, ως πηγή 
την τραγωδία του William Shakespeare «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», αλλά προχωρά σε ορισμένες 
διαφοροποιήσεις, ώστε το τελικό αποτέλεσμα της παρουσίασης του Αντωνίου να υπηρετεί 
πληρέστερα την εικόνα ενός ανθρώπου, ο οποίος, έστω και την τελευταία στιγμή, ανακτά την 
αξιοπρέπειά του και αποτινάσσει τη συναισθηματική εκείνη εξάρτηση που επίσπευσε το τέλος 
του.   
Η Αίγυπτος, η ίδια η Κλεοπάτρα κι όλη αυτή η παράφορη ζωή στην Αλεξάνδρεια, που 
κάποτε τα λάτρευε με πάθος κι ήταν έτοιμος να θυσιάσει τα πάντα γι’ αυτά, τώρα πια δεν 
του προκαλούσαν καμία συγκίνηση. 
Ο Αντώνιος που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν πλήρως δοσμένος στον έρωτά του για την Κλεοπάτρα, 
συνειδητοποιεί πως παρασύρθηκε σ’ έναν τρόπο ζωής που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική 
του ταυτότητα. Το πάθος του για εκείνη τον απομάκρυνε από την επιδίωξη των στόχων του και τον 
έκανε να παραμελήσει τη διαφύλαξη των κεκτημένων του, με αποτέλεσμα να τα χάνει τώρα όλα. 
Μια επώδυνη συνειδητοποίηση που του επιτρέπει -έστω και την τελευταία στιγμή- να ανακτήσει 
ό,τι απέμεινε από την αξιοπρέπειά του και να αντιδράσει σ’ αυτή την ελεεινολογία και σ’ αυτόν τον 
θρήνο που καθόλου δεν ταιριάζουν σ’ έναν ικανότατο και ένδοξο στρατηγό, όπως ήταν εκείνος. 
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2. «Το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια» 

 

Aπ’ την μικρή του, στα περίχωρα πλησίον, κώμη, 

και σκονισμένος από το ταξείδι ακόμη 

 

έφθασεν ο πραγματευτής. Και «Λίβανον!» και «Κόμμι!» 

«Άριστον Έλαιον!» «Άρωμα για την κόμη!» 

 

στους δρόμους διαλαλεί. Aλλ’ η μεγάλη οχλοβοή, 

κ’ η μουσικές, κ’ η παρελάσεις πού αφίνουν ν’ ακουσθεί. 

 

Το πλήθος τον σκουντά, τον σέρνει, τον βροντά. 

Κι όταν πια τέλεια σαστισμένος, «Τι είναι η τρέλλα αυτή;» ρωτά, 

 

ένας του ρίχνει κι αυτουνού την γιγαντιαία ψευτιά 

του παλατιού — που στην Ελλάδα ο Aντώνιος νικά.  
 
Ο Καβάφης μας δίνει εδώ ένα ακόμη καίριο ποίημα πολιτικής, στο οποίο καυτηριάζει 
την αδυναμία των πολιτικών ηγετών να αναλάβουν τις ευθύνες των πράξεών τους, 
καταφεύγοντας σε πρακτικές εξαπάτησης των πολιτών. Όπως η Κλεοπάτρα λέει ψέματα 
στους πολίτες της, πως τάχα ο στόλος της κέρδισε τη ναυμαχία, έτσι και οι περισσότεροι 
ηγέτες προτιμούν το ψέμα και την υπεκφυγή από το να απολογηθούν και να τιμωρηθούν 
για τα -μοιραία κάποτε- λάθη τους. 
 
Αναλυτικότερα: 
Το 31 π.Χ. ο στόλος του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας θα συντριβεί από τις δυνάμεις του 
Οκταβιανού στο Άκτιο, κοντά στην Πρέβεζα. Η ναυμαχία αυτή θα σημάνει την επικράτηση του 
Οκταβιανού στην εμφύλια διαμάχη με τον Μάρκο Αντώνιο για τη διεκδίκηση της εξουσίας του 
ρωμαϊκού κράτους. 
Ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα παρά τις τεράστιες απώλειες θα κατορθώσουν να διαφύγουν από το 
πεδίο της ήττας τους και η Κλεοπάτρα επιστρέφοντας στην Αλεξάνδρεια θα διαδώσει ότι η έκβαση 
της ναυμαχίας υπήρξε νικηφόρα για τον αιγυπτιακό στόλο, προκαλώντας ενθουσιασμό στους 
πολίτες της. 
Η Κλεοπάτρα αδυνατεί να αναλάβει τις ευθύνες των πράξεών της και προτιμά να 
εξαπατήσει το λαό της, παρά να παραδεχτεί την αποτυχία της. Η στάση αυτή της 
Κλεοπάτρας αποτελεί και το κεντρικό μήνυμα του ποιήματος, καθώς ο Καβάφης 
επιχειρεί να αναδείξει τη μικρότητα και τη λιποψυχία των πολιτικών ηγετών, οι οποίοι 
όταν έρχονται αντιμέτωποι με την πραγματικότητα της πλήρους αποτυχίας τους, 
επιλέγουν το ψεύδος και την παραπλάνηση, προκειμένου να αποφύγουν την πικρή 
λογοδοσία στους πολίτες τους. 
Η Κλεοπάτρα προτιμά να καταφύγει στην ψευδαίσθηση της νίκης, ώστε να απολαύσει 
για λίγο καιρό ακόμη τα οφέλη της εξουσίας της, παρά να ενημερώσει τους πολίτες της 
για την καταστροφή που τους περιμένει. Η επιλογή αυτή της Κλεοπάτρας δεν προκαλεί 
έκπληξη, καθώς διαχρονικά οι πολιτικοί ηγέτες είναι άριστοι στο να γεύονται τα καλά 
της εξουσίας, αδυνατούν όμως να δεχτούν τις ευθύνες που τους αναλογούν για τις 
αποτυχίες τους. 
Η Κλεοπάτρα, βέβαια, αποτελεί απλώς μια ενδεικτική περίπτωση ανεύθυνου πολιτικού ηγέτη, γι’ 
αυτό άλλωστε δεν κατονομάζεται στο ποίημα και η «γιγαντιαία ψευτιά» αποδίδεται γενικά στο 
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παλάτι. Ο Καβάφης δεν επιθυμεί να ταυτίσει τη λιποψυχία των πολιτικών με την Κλεοπάτρα, μιας 
και γνωρίζει πως οι περισσότεροι τηρούν ανάλογη στάση κι αυτό θέλει να αναδείξει με τους στίχους 
του. 
Η τραγική ειρωνεία που προκύπτει από τη χαρά του πλήθους που αγνοεί την αλήθεια για την 
ήττα του Αντώνιου, αποκαλύπτει τη δυσμενή θέση στην οποία βρίσκεται ο λαός, ο οποίος μη 
γνωρίζοντας τα πραγματικά γεγονότα και μη έχοντας ενημέρωση για όσα τον αφορούν άμεσα, 
χειραγωγείται και εξαπατάται εύκολα από την Κλεοπάτρα. Οι πολίτες της Αλεξάνδρειας, άλλωστε, 
αποτελούν ανάλογο για τους πολίτες κάθε χώρας και κάθε εποχής, καθώς όλοι κινούνται στο ίδιο 
επίπεδο άγνοιας και χειραγωγούνται εξίσου εύκολα από τους ηγέτες τους. Οι πολίτες παρά το 
γεγονός ότι βιώνουν στο μεγαλύτερο βαθμό τις συνέπειες των σφαλμάτων που διαπράττουν οι 
ηγέτες τους, δεν μαθαίνουν την αλήθεια παρά μόνο όταν είναι πολύ αργά για οποιαδήποτε 
ουσιαστική αντίδραση. 
Η «γιγαντιαία ψευτιά» για τη νίκη του Αντώνιου, που αποκαλύπτεται στο τελευταίο δίστιχο ως η 
αιτία όλων των πανηγυρισμών, τονίζει την τραγικότητα του πλήθους και αναδεικνύει το βαθμό της 
εξαπάτησης που βιώνουν οι πολίτες. 
Η διάθεση του ποιητή απέναντι στους πανηγυρισμούς των πολιτών και στον εορταστικό τους 
παροξυσμό, γίνεται έμμεσα αντιληπτή κι από τη χρήση της ομοιοκαταληξίας, την οποία ο 
Καβάφης χρησιμοποιεί σπάνια και κυρίως ως μέσο ειρωνείας. Ενώ για τους περισσότερους ποιητές 
η ομοιοκαταληξία χρησιμοποιείται για να ενισχύσει το λυρισμό του ποιητικού λόγου, για τον 
Καβάφη αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για να εκφράσει την ειρωνική και κάποτε 
περιπαιχτική διάθεσή του σε σχέση με τα γεγονότα που καταγράφει.Εδώ, η ομοιοκαταληξία μας 
προϊδεάζει για την ύπαρξη μιας διαφορετικής αλήθειας από αυτή που αντιλαμβάνεται και μαθαίνει 
ο πραγματευτής, όταν αντικρίζει το ενθουσιώδες πλήθος της Αλεξάνδρειας. 

 

3.Καισαρίων 

Εν μέρει για να εξακριβώσω μια εποχή, 

εν μέρει και την ώρα να περάσω, 

την νύχτα χθες πήρα μια συλλογή 

επιγραφών των Πτολεμαίων να διαβάσω. 

Οι άφθονοι έπαινοι κ’ η κολακείες 

εις όλους μοιάζουν. Όλοι είναι λαμπροί, 

ένδοξοι, κραταιοί, αγαθοεργοί· 

κάθ’ επιχείρησίς των σοφοτάτη. 

Aν πεις για τες γυναίκες της γενιάς, κι αυτές, 

όλες η Βερενίκες κ’ η Κλεοπάτρες θαυμαστές. 

 

Όταν κατόρθωσα την εποχή να εξακριβώσω 

θάφινα το βιβλίο αν μια μνεία μικρή, 

κι ασήμαντη, του βασιλέως Καισαρίωνος 

δεν είλκυε την προσοχή μου αμέσως..... 

 

 

A, να, ήρθες συ με την αόριστη  

γοητεία σου. Στην ιστορία λίγες 

γραμμές μονάχα βρίσκονται για σένα, 

κ’ έτσι πιο ελεύθερα σ’ έπλασα μες στον νου μου. 
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Σ’ έπλασα ωραίο κ’ αισθηματικό. 

Η τέχνη μου στο πρόσωπό σου δίνει  

μιαν ονειρώδη συμπαθητική εμορφιά. 

Και τόσο πλήρως σε φαντάσθηκα, 

που χθες την νύχτα αργά, σαν έσβυνεν 

η λάμπα μου —άφισα επίτηδες να σβύνει— 

εθάρρεψα που μπήκες μες στην κάμαρά μου, 

με φάνηκε που εμπρός μου στάθηκες· ως θα ήσουν 

μες στην κατακτημένην Aλεξάνδρεια, 

χλωμός και κουρασμένος, ιδεώδης εν τη λύπη σου, 

ελπίζοντας ακόμη να σε σπλαχνισθούν 

οι φαύλοι —που ψιθύριζαν το «Πολυκαισαρίη».  

 

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)  

 

4.Κωνσταντίνος Καβάφης «Εν δήμω της Μικράς Ασίας» 

 

Η ειδήσεις για την έκβασι της ναυμαχίας, στο Άκτιον, 

ήσαν βεβαίως απροσδόκητες. 

Αλλά δεν είναι ανάγκη να συντάξουμε νέον έγγραφον. 

Τ’ όνομα μόνον ν’ αλλαχθεί. Αντίς, εκεί 

στες τελευταίες γραμμές, «Λυτρώσας τους Ρωμαίους 

απ’ τον ολέθριον Οκτάβιον, 

τον δίκην παρωδίας Καίσαρα,» 

τώρα θα βάλουμε «Λυτρώσας τους Ρωμαίους 

απ’ τον ολέθριον Αντώνιον». 

Όλο το κείμενον ταιριάζει ωραία. 

«Στον νικητήν, τον ενδοξότατον, 

τον εν παντί πολεμικώ έργω ανυπέρβλητον, 

τον θαυμαστόν επί μεγαλουργία πολιτική, 

υπέρ του οποίου ενθέρμως εύχονταν ο δήμος· 

την επικράτησι του Αντωνίου» 

εδώ, όπως είπαμεν, η αλλαγή: «του Καίσαρος 

ως δώρον του Διός κάλλιστον θεωρών - 

στον κραταιό προστάτη των Ελλήνων, 

τον έθη ελληνικά ευμενώς γεραίροντα, 

τον προσφιλή εν πάση χώρα ελληνική, 

τον λίαν ενδεδειγμένον για έπαινο περιφανή, 

και για εξιστόρησι των πράξεών του εκτενή 

εν λόγω ελληνικώ κ’ εμμέτρω και πεζώ· 

εν  λ ό γ ω ε λ λ η ν ι κ ώ που είν’ ο φορεύς της φήμης,» 

και τα λοιπά, και τα λοιπά. Λαμπρά ταιριάζουν όλα. 
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Στο ποίημά του ο Καβάφης παρουσιάζει το έγγραφο που έχει συνταχθεί σε μια πόλη της Μικράς 
Ασίας για να τιμηθεί ο νικητής της ναυμαχίας. Οι εκεί κάτοικοι θεωρούσαν πως ο Αντώνιος 
θα υπερίσχυε σ’ αυτή την αναμέτρηση γι’ αυτό και είχαν προετοιμάσει τιμητικό 
ψήφισμα που αναφερόταν σ’ αυτόν∙ ωστόσο, αν κι η αρχική τους εκτίμηση ήταν 
λανθασμένη, δεν το εκλαμβάνουν αυτό ως σπουδαία ανατροπή. Το μόνο που χρειάζεται 
να κάνουν είναι να αντικαταστήσουν το όνομα του Αντώνιου με αυτό του Οκταβιανού 
και το επαινετικό κείμενο που είχαν ετοιμάσει θα είναι απόλυτα ταιριαστό για ν’ 
αποδοθεί στον τελικό νικητή, Οκταβιανό. Εκείνο, άλλωστε, που ενδιαφέρει την πόλη της 
Μικράς Ασίας -η οποία δεν προσδιορίζεται μιας και δεν έχει σημασία ως προς το νόημα του 
ποιήματός- είναι να συγχαρεί το Ρωμαίο που θα υπερισχύσει στη ναυμαχία και θα έχει επομένως 
τις περισσότερες πιθανότητες να γίνει ο νέος ελεγκτής των ρωμαϊκών πραγμάτων, ώστε να 
διατηρήσει μαζί του καλές διπλωματικές σχέσεις. 
Η ευκολία με την οποία γίνεται η αντικατάσταση του ονόματος στο τιμητικό έγγραφο, 
υποδηλώνει την αντίστοιχη ευκολία με την οποία οι πολιτικά εξαρτώμενοι λαοί αλλάζουν 
τις αφοσιώσεις τους περνώντας κάθε φορά στην πλευρά του νικητή. Ο πολιτικός αυτός 
καιροσκοπισμός, που δεν είναι άγνωστος και στη συμπεριφορά μεμονωμένων ατόμων, 
φανερώνει τη σαθρότητα των πολιτικών, μα και των διαπροσωπικών σχέσεων, 
γνώμονας των οποίων είναι τις περισσότερες φορές το προσωπικό όφελος. 

 

6. 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 ανωφέλετα θρηνήσεις. 

Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος, 

αποχαιρέτα την, την Aλεξάνδρεια που φεύγει. 

Προ πάντων να μη γελασθείς, μην πεις 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 Aλεξάνδρεια που χάνεις.  

 

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984) 

 

 


