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Κ.Π.Καβάφης: ο ποιητής, η 

ποίηση και η ποιητική του 



 1. Εργοβιογραφικά του Κ. Π. Καβάφη και το κλίμα της 
εποχής του 

• Ο Καβάφης γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια 29 Απριλίου 
1863 και πέθανε την ημέρα των γενεθλίων του 29-4-
1933 από καρκίνο του λάρυγγα, στην Αλεξάνδρεια, 
στο σπίτι της οδού Λέψιους.  

• Ο ποιητής στην Κωνσταντινούπολη, όπου έχει 
καταφύγει η οικογένειά του λόγω ταραχών στην 
Αλεξάνδρεια, γράφει τα πρώτα του ποιήματα στην 
καθαρεύουσα υπό την επίδραση του αθηναϊκού 
ρομαντισμού.  

• Το 1885 επιστρέφουν στην Αλεξάνδρεια, ο Καβάφης 
αρνείται την αγγλική υπηκοότητα και παίρνει την 
ελληνική (είναι 17 ετών).  

• Το 1891 εκδίδει σε μονόφυλλο το ποίημα «Κτίσται». 
Το 1894 πεθαίνει  ο αγαπημένος του παιδικός φίλος 
Μικές Ράλλης (23 ετών) και γράφει στη μνήμη του το 
«Φωναί γλυκείαι», που έγιναν σε δεύτερη γραφή, το 
1904, «Φωνές». Ο τίτλος θυμίζει τον Πωλ Βαλερύ, που 
λέει ότι η ποίηση είναι ανάπτυξη ενός επιφωνήματος. 
Παρατίθενται και τα δύο ποιήματα απ΄ όπου φαίνεται 
η πρόοδος του ποιητή στη γραφή,  π.χ. 
 
 



ΦΩΝΑΙ ΓΛΥΚΕΙΑΙ 
«Είναι αι γλυκύτεραι φωναί όσαι διά παντός 
        εσίγησαν, όσαι εντός 
καρδίας μόνον λυπηράς πενθίμως αντηχούσιν.»                            
                                                          (α΄στροφή) 
«Στενάζουν αι μελωδικαί φωναί· κ’ εν τη ψυχή 
          η πρώτη ποίησις ηχεί 
του βίου μας ― ως μουσική, τη νύκτα, μακρυνή» 

(δ΄στροφή) (Αποκηρυγμένα, σ.76) 
 

ΦΩΝΕΣ 
Ιδανικές φωνές κι αγαπημένες (επιφωνημ. λόγος) 

εκείνων που πεθάναν, ή εκείνων που είναι 
για μας χαμένοι σαν τους πεθαμένους. (βίωμα) 
 
Κάποτε μες στα όνειρά μας ομιλούνε· (μνήμη) 
κάποτε μες στη σκέψι τες ακούει το μυαλό. 
 
Και με τον ήχο των για μια στιγμή επιστρέφουν 
ήχοι από την πρώτη ποίησι της ζωής μας― 
σα μουσική, την νύχτα, μακρυνή, που σβύνει.  
 (κλιμάκωση, συμβολικό και διδακτικό) 



 

• Από το 1896  έως και το 1921 εργάζεται και 
παράλληλα γράφει ποίηση. Το 1922 
παραιτείται από την εργασία του και 
αφοσιώνεται έως τον θάνατό του 1933 στην 
ποίηση. Είναι μια πολύ γόνιμη περίοδος. 

 

 

• Είναι γνωστό ότι η αντοχή της ποίησης στον 
χρόνο αναδεικνύει πόσο μεγάλη είναι και 
θεωρώ ότι η ποίηση του Σολωμού και του 
Καβάφη, που πάλεψαν με την ελληνική 
γλώσσα, που αφοσιώθηκαν στην Τέχνη τους, 
που έδωσαν μικρό σε ποσότητα έργο, αλλά 
σημαντικό, έγραψαν μεγάλη ποίηση και θα 
έχουν αναγνώστες για πολλούς αιώνες.  
 



 

 

• Σε μια υποθετική ερώτηση γιατί διδάσκεται ο 
Καβάφης σε όλο το εύρος της εκπαίδευσης, 
πρώτον διότι είναι ένας μεγάλος ποιητής, 
αναγνωρισμένος από τις Ιστορίες της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και όχι μόνον, 
δεύτερον διότι η ποίησή του αποτελεί τομή 
στα νεοελληνικά γράμματα και μας εισάγει στη 
μοντέρνα ποίηση και τρίτον διότι προσφέρεται 
για μελέτη από τους μαθητές, όπως θα φανεί 
και από τους  άξονες της ποιητικής του.  

 

• Επίσης, πέρα από τον στοχασμό και το 
ιστορικό στοιχείο, η ποίησή του αναδεικνύει 
χαρακτήρες ανθρώπινους με τα καλά και τις 
αδυναμίες τους, ως ήρωες και αντιήρωες, που 
δρουν ως ηθοποιοί και προσφέρονται για τη 
διεύρυνση της εμπειρίας των μαθητών ως 
διαχρονικές ανθρώπινες μορφές.  
 



 

 

• Ακόμα, η καβαφική ποίηση- πέρα από 
αισθητικό φαινόμενο, που καλλιεργεί την 
ευαισθησία των μαθητών- είναι και 
κοινωνικό, που  έμμεσα διδάσκει τον νέο 
άνθρωπο. Ιδιαίτερα, αυτή η ποίηση ως  
χαμηλόφωνη και συχνά αποφθεγματική  
μπορεί βοηθήσει τον νέο αναγνώστη να 
γίνει ευαίσθητος στα ανθρώπινα, 
υπεύθυνος και κυρίως να συνομιλήσει 
καλύτερα με τον εαυτό του (αυτοκριτική).  

 

• Ο Καβάφης λειτουργούσε υπεύθυνα ως 
πολιτικό όν, όπως φαίνεται και από τη 
στάση του στις ταραχές σε βάρος των 
φελλάχων, που αποτυπώνεται στο ποίημα 
«27 Ιουνίου 1906, 2 μ.μ.», στο οποίο 
καταδικάζει τον πρόωρο θάνατο διά 
απαγχονισμού ενός 17χρονου φελλάχου 
από τους Άγγλους κατακτητές της Αιγύπτου.  

 

 



 

 

• Η ποίηση του Κ.Π.Καβάφη είναι ένα 
παλίμψηστο ορυχείο, όσο τη μελετάς τόσο 
και ανακαλύπτεις πράγματα. Είναι μια 
ποίηση πολλών ζωών, ιστορικών 
προσώπων και προσωπείων. Η ιστορία 
εποχών παρακμής έλκει ιδιαίτερα τον 
Καβάφη, καθώς βρίσκει αναλογίες με τη 
δική του εποχή.  

 

 

• Δεν είναι τυχαία αυτά που είπε στον 
Λεχωνίτη «Εγώ είμαι ποιητής ιστορικός. 
Ποτέ μου δεν θα μπορούσα να γράψω 
μυθιστόρημα ή θέατρον· αλλ’ αισθάνομαι 
μέσα μου 125 φωνές να με λέγουν ότι θα 
μπορούσα να γράψω ιστορίαν».  

 

 



 

 

 

• Ο Καβάφης ζει σε μια πολυπολιτισμική 
κοινωνία, όπου συναντιούνται γλώσσες, 
λαοί και πολιτισμοί, που είναι εμφανή 
στην ποίησή του. Οι πηγές του 
(αλεξανδρινοί, ελληνιστικοί και ρωμαϊκοί 
χρόνοι, Όμηρος κ.ά.) δεν μπορούν να 
αγνοηθούν κατά τη μελέτη του έργου του. 

 

 

• Κύρια γνωρίσματα της ποίησης του 
Καβάφη είναι η ειρωνεία, ο διδακτισμός, 
ο στοχασμός, η ιστορία, η θεατρικότητα, 
η μνήμη και η φαντασία. 
 

 



 

• Ανακαλεί στη μνήμη καθημερινές 
προσωπικές εμπειρίες ή ιστορικά γεγονότα, 
που τα μεταπλάθει σε ποίηση, η οποία 
γνωρίζει πώς να συμπληρώνει τη ζωή, 
όπως λέει ο ποιητής, π.χ. 

               

 

ΕΚΟΜΙΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 
  

Κάθομαι και ρεμβάζω.    Επιθυμίες κ’ αισθήσεις 

εκόμισα εις την Τέχνην ― κάτι μισοειδωμένα, 

πρόσωπα ή γραμμές·       ερώτων ατελών 

κάτι αβέβαιες μνήμες.       Ας αφεθώ σ’ αυτήν. 

Ξέρει να σχηματίσει          Μορφήν της Καλλονής· 

σχεδόν ανεπαισθήτως      τον βίον συμπληρούσα, 

συνδυάζουσα εντυπώσεις,  συνδυάζουσα τες μέρες.  

                                 

 (Ποιήματα, τμ. Β΄ Ίκαρος, σελ. 27). 

 

 

 



 

• Το γλωσσικό σύμπαν της καβαφικής ποίησης με τη μεικτή 
γλώσσα, π.χ. «τα ποδήματά του πέταξε», «με δίνει την ευχή 
του, πολλά καλά, διέτε», ο πεζολογικός στίχος, τα διακείμενα- 
στίχοι άλλων δημιουργών (Πάρθεν)-, η θεατρικότητα, το ύφος 
εξομολόγησης  κ.ά. εντάσσουν τον  ποιητή στην πρωτοπορία 
και στη μοντέρνα ποίηση, πολύ πριν από τη γενιά το 1930. 

• Πολλοί μεταγενέστεροι ποιητές παρέλαβαν από τον Καβάφη το 
γλωσσικό ανακάτωμα και άλλοι την πεζολογία, π.χ. 
Παπατσώνης, Εμπειρίκος, Ζωή Καρέλλη, Εγγονόπουλος, 
Παπαδίτσας, Κακναβάτος, Καρυωτάκης κ.ά.  

• Η καβαφική ποίηση έχει μια ελκυστική ιδιορρυθμία, καθώς 
διαπλέκει: λιτότητα, ερωτισμό, ηδονή, ειρωνεία, διδακτισμό, 
προτροπή, ροπή στο απόκρυφο, διακειμενικότητα, ιστορικά 
πρόσωπα και γεγονότα, που τα κάνει διαχρονικά σύμβολα 
(Δαρείος, Καισαρίων, Ξέρξης, Πτολεμαίοι, Φίλιππος Β΄ και Ε΄, 
Άννα Κομνηνή κ.ά.), και αισθητισμό με τα χλωμά πρόσωπα, τα 
αρώματα, τους πολύτιμους λίθους και τα πολύχρωμα μεταξωτά 
υφάσματα.  

 
 

 
 



 

 

 

 

• Το καβαφικό έργο είναι πολυεπίπεδο και μπορεί να μελετηθεί 
σε πολλούς άξονες, όπως θα φανεί στη συνέχεια. 

 

• Κατά τη διδασκαλία αναδεικνύονται κειμενικά αυτά τα 
χαρακτηριστικά στοιχεία της καβαφικής ποίησης, ώστε οι 
μαθητές να επιχειρήσουν και τη δική τους διερευνητική 
ανάγνωση.  

 

• Άλλωστε ο Καβάφης και το ύφος της γραφής του τον κάνουν να 
είναι ένας πολύ σύγχρονός μας ποιητής, είναι Έλληνας και 
Ευρωπαίος μαζί. 

 
 

 
 



 
2. Στοιχεία ποιητικής. Τα κυριότερα στοιχεία της ποιητικής 

του Καβάφη είναι τα ακόλουθα: 

 
2.1. Η ειρωνεία.  

Την ειρωνεία μπορούμε να την δούμε από πολλές οπτικές, καθώς 
έχει μελετηθεί στο πλαίσιο του γερμανικού ρομαντισμού 
(Βελουδής), σε σχέση με τον Σωκράτη και τον Μπρεχτ (Δάλλας, 
Μ.Βίττι, Σεφέρης κ.ά.) και σε σχέση με την ποιητική του Καβάφη 
ως δομικό στοιχείο της ποίησής του και ως βασική πηγή 
συγκίνησης (Ν. Βαγενάς). 

Ο R. Beaton επισημαίνει ότι με την ειρωνεία ο Καβάφης 
δημιουργεί  σχετικότητες ανάμεσα στην πραγματικότητα και την 
αλήθεια. Η ειρωνεία του είναι μια από τις γοητείες της γραφής 
του, με τους υπαινιγμούς της, που, τον φέρνει κοντά στον 
Ανατόλ Φρανς, όπως επισημαίνει ο ποιητής Κλέων Παράσχος, 
τονίζοντας ότι  «χωρίς την ειρωνεία και τον οίκτο, ο κόσμος θα 
ήταν σαν ένα δάσος δίχως πουλιά».  

 
 
 



 

 

• Φιλλέλην», «Αλεξανδρινοί Βασιλείς», «Δαρείος», «To 31 π.Χ. 
στην Αλεξάνδρεια», «Περιμένοντας τους Βαρβάρους» κ.ά., π.χ. 
«Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους./ Οι άνθρωποι αυτοί 
ήσαν μια κάποια λύσις». Στο ποίημα «Δέησις» έχουμε τραγική 
ειρωνεία, αφού η Παναγία γνωρίζει, αλλά δεν μπορεί να 
βοηθήσει την χαροκαμένη μάνα (ανθολογημένο σε δημοτικό και 
γυμνάσιο). 

 

• Στο «Δαρείο» η ειρωνεία, η θεατρικότητα, το ιστορικό στοιχείο, 
η διαπλοκή ιστορικών και ψυχικών καταστάσεων, ο γρήγορος 
ρυθμός, η διαπλοκή προσώπων, ο ποιητής Φερνάζης ως 
προσωπείο του Καβάφη, ο ελληνίζων Μιθριδάτης, η γλώσσα, η 
επανάληψη, το συμπυκνωμένο νόημα στους δυο τελευταίους 
στίχους, που λειτουργούν ως γνωμικό, το ύφος του Καβάφη, 
όλα είναι στοιχεία που εντοπίζονται στο ποίημα και 
σχολιάζονται.  
 
 
 



                            

Δαρείος          (διαβάζει ο ηθοποιός) 

 

Ο ποιητής Φερνάζης το σπουδαίον μέρος 

του επικού ποιήματός του κάμνει. 

Το πώς την βασιλεία των Περσών 

παρέλαβε ο Δαρείος Υστάσπου. (Από αυτόν 

κατάγεται ο ένδοξός μας βασιλεύς, 

ο Μιθριδάτης, Διόνυσος κ’ Ευπάτωρ). Αλλ’ εδώ 

χρειάζεται φιλοσοφία· πρέπει ν’ αναλύσει 

τα αισθήματα που θα είχεν ο Δαρείος: 

ίσως υπεροψίαν και μέθην· όχι όμως― μάλλον (ειρωνεία) 

σαν κατανόησι της ματαιότητος των μεγαλείων. 

Βαθέως σκέπτεται το πράγμα ο ποιητής. 

Αλλά τον διακόπτει ο υπηρέτης του που μπαίνει (θεατρικότητα, γρήγορος ρυθμός) 

τρέχοντας, και την βαρυσήμαντην είδησι αγγέλλει. 

Άρχισε ο πόλεμος με τους Ρωμαίους.                    (η είδηση, ευθύς λόγος) 

Το πλείστον του στρατού μας πέρασε τα σύνορα. 

Ο ποιητής μένει ενεός. Τι συμφορά! (γνωμικός λόγος, πρόβλημα για τον ποιητή) 

Πού τώρα ο ένδοξός μας βασιλεύς, 

ο Μιθριδάτης, Διόνυσος κ’ Ευπάτωρ, (ειρωνεία, ψυχική κατάσταση ποιητή) 

μ’ ελληνικά ποιήματα ν’ ασχοληθεί. 

 

 

 
 



 

Μέσα σε πόλεμο - φαντάσου ελληνικά ποιήματα. (εξωτερικές και ψυχ. 
καταστάσεις) 

Αδημονεί ο Φερνάζης, Ατυχία!      (διαπλοκή προσώπων, σκηνοθεσία) 

Εκεί που το είχε θετικό με τον «Δαρείο»   (το ποίημα) 

ν’ αναδειχθεί, και τους επικριτάς του,            (ηθικό κέρδος) 

τους φθονερούς, τελειωτικά ν’ αποστομώσει. 

Τι αναβολή, τι αναβολή στα σχέδιά του. 

 [….] 

Είναι φρικτότατοι εχθροί οι Ρωμαίοι.  (ταραχή και κλιμάκωση εκφραστικών  
τρόπων) 

Μπορούμε να τα βγάλουμε μ’ αυτούς, 

Οι Καππαδόκες; Γένεται ποτέ;                              (ρητ. ερωτήσεις) 

Είναι να μετρηθούμε τώρα με τες λεγεώνες; 

Θεοί μεγάλοι, της Ασίας προστάται, βοηθήστε μας. ― (θυμίζει Ιλιάδα και αττική 
τραγωδία) 

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

Επίμονα κ’ η ποιητική ιδέα πάει κ’ έρχεται ― 

το πιθανότερο είναι, βέβαια, υπεροψίαν και μέθην· 

υπεροψίαν και μέθην θα είχεν ο Δαρείος. (σύνδεση με ιστορική δράση, 
ειρωνεία) 

 

  



 
2.2. Η πολιτική σκέψη, η ιστορία και το ύφος γνωμικού.  

 

Στην καβαφική ποίηση η ιστορία είναι πανταχού παρούσα  ως 
πηγή έμπνευσης, ως πρόσωπα σύμβολα και ως πολιτική σκέψη 
του υπεύθυνου πολίτη, όπως στο ποίημα με τίτλο «27 Ιουνίου 
1906, 2.00 μμ.» (γράφτηκε το 1908), με το οποίο καταγγέλλει 
τους εκτελεστές του νεαρού φελλάχου από τους άλλους 
αξιωματικούς, που παραβίασαν την ιδιοκτησία τους, 
ξεσηκώθηκαν οι φελλάχοι αντιδρώντας, αλλά και τιμωρήθηκαν 
χωρίς να φταίνε. Το ποίημα εστιάζει στο ιστορικό γεγονός, στον 
πόνο της μάνας, που συμπυκνώνει τα 17 χρόνια του παιδιού της 
σε 17 ημέρες, και στην ομορφιά του αθώου αγοριού 
(αισθητισμός του Καβάφη) 

 



 

 

27 Ιουνίου 1906, 2 μ.μ. (διαβάζει ηθοποιός) 

     

Σαν τόφεραν οι Χριστιανοί να το κρεμάσουν 

    το δεκαεφτά χρονώ αθώο παιδί, 

    η μάνα του που στην κρεμάλα εκεί κοντά 

    σέρνονταν και χτυπιούνταν μες στα χώματα  

    κάτω από τον μεσημεριανό, τον άγριον ήλιο 

    πότε ούρλιαζε, και κραύγαζε σα λύκος, σα θηρίο 

    και πότε εξαντλημένη η μάρτυσσα μοιρολογούσε 

    "Δεκαεφτά χρόνια μοναχά με τάζησες παιδί μου« 

     Κι όταν το ανέβασαν την σκάλα της κρεμάλας […] 

      το εφηβικόν ωραία καμωμένο σώμα, 

      η μάνα η μάρτυσσα κυλιούντανε στα χώματα 

      και δεν μοιρολογούσε πια για χρόνια τώρα· 

     "Δεκαεφτά μέρες μοναχά», μοιρολογούσε, 

     "Δεκαεφτά μέρες μοναχά σε χάρηκα παιδί μου". 



 

• Πολιτική σκέψη ενυπάρχει και στο ποίημα «Δημητρίου Σωτήρος», πρόκειται 
για τον Πολιορκητή (161-150 π.Χ.). Γράφτηκε το 1919, όπου ο ποιητής 
προβλέπει τα σύγχρονα γεγονότα και  επισημαίνει ότι «Δεν είναι δυνατόν να 
βασταχθούν η δυναστείες/ που έβγαλε η Κατάκτησις των Μακεδόνων».  

• Ο Δημήτριος αποτελεί προσωπείο του ποιητή, που βιώνει τα τότε επώδυνα 
ιστορικά γεγονότα και υποφέρει για την ταπείνωση της Ελλάδας, καθώς 
προβλέπει ότι οι από Ομήρου ελληνικές πατρίδες και οι κατακτήσεις του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου θα χαθούν, πράγμα που έγινε το 1922.  

• Αναλογίες με το 1922  διερευνώνται στο ποίημα, Η μάχη της Μαγνησίας, 
που έγινε το 190 π.Χ., όπου οι Ρωμαίοι υπερίσχυσαν και οι επίγονοι του Μ. 
Αλεξάνδρου ο ένας μετά τον άλλον ηττήθηκαν και ταπεινώθηκε η 
Μακεδονία, επί Φιλίππου Ε, όπως: «Θυμάται πόσο στην Συρία θρήνησαν, τι 
είδος λύπη/ είχαν, σαν έγινε σκουπίδι η μάνα των Μακεδονία―/ ».  

• Έντονη πολιτική σκέψη έχουν και τα ποιήματα Στα 200 π.Χ., (1916,1931) και 
Περιμένοντας τους Βαρβάρους, όπου ο ερχομός των βαρβάρων είναι μια 
κάποια λύση, καθώς υπάρχει μαρασμός στην Αλεξάνδρεια και στον 
ελληνισμό, ενώ ο ρωμαϊκός κόσμος εδραιώνεται ως Pax Romana, που στην 
εποχή του ποιητή, το 1922, λέγεται Pax Britannica (αναλογίες ιστορικών 
εποχών). 

•  Μάλιστα, στο τελευταίο ποίημα της ζωής του (1933), με τίτλο, Εις τα 
περίχωρα της Αντιοχείας, επιβεβαιώνεται πόσο ελληνικός και χριστιανός με 
τη δική του έννοια ήταν ο ποιητής, καθώς πολιτική σκέψη και ειρωνεία για 
την ύβρη των ειδωλολατρών διαπλέκονται.   



• Σύμφωνα με την πηγή έμπνευσης ο Απόλλωνας ζητά να 
πάρουν από τον χώρο του τον νεκρό χριστιανό μάρτυρα 
Βαβύλα και να τον θάψουν αλλού. Οι χριστιανοί φοβισμένοι τον 
έθαψαν αλλού με δόξα και τιμή. Οι άνθρωποι του Απόλλωνα 
στη συνέχεια καθάρισαν το τέμενος για να προκόψει, αλλά ο 
ποιητής ειρωνικά  μας δίνει την ατυχή κατάληξη του τεμένους, 
που κάηκε από μεγάλη φωτιά (πάλη δύο θρησκειών), π.χ.  

«Κι ωραία τωόντι πρόκοψε το τέμενος.     (ειρωνεία) 

δεν άργησε καθόλου, και φωτιά 

μεγάλη κόρωσε: μια φοβερή φωτιά: 

και κάηκε και το τέμενος κι ο Απόλλων. 

 

Στάχτη το είδωλο· για σάρωμα, με τα σκουπίδια. 

 

Έσκασε ο Ιουλιανός και διέδοσε ― 

τι άλλο θα έκαμνε ― πως η φωτιά ήταν βαλτή 

από τους χριστιανούς εμάς. Ας πάει να λέει. 

Δεν αποδείχθηκε· ας πάει να λέει.              (ειρωνεία) 

Το ουσιώδες είναι που έσκασε.  



•  Το ποίημα με τίτλο, Στα 200 π.Χ., γράφτηκε το 1931, έχει προμετωπίδα την 
επιγραφή του Μεγάλου Αλέξανδρου, που την έγραψε στα λάφυρα, προσφορά στον 
Παρθενώνα, μετά τη νίκη του στον Γρανικό και έχει πολιτική σκέψη και ειρωνεία.  

Η επιγραφή έλεγε: «Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων―».  

• Η ειρωνεία είναι εμφανής, διότι και χωρίς τους Λακεδαιμονίους οι Πανέλληνες 
νίκησαν, ενώ οι Λακεδαιμόνιοι απουσίασαν από τη διάδοση του ελληνικού 
πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στα πέρατα του κόσμου, π.χ. «Και την Κοινήν 
Ελληνική Λαλιά στα πέρατα του κόσμου» διέδωσε ο Μ. Αλέξανδρος.  

 

                           ΣΤΑ 200 π.Χ. (διαβάζει ηθοποιός) 

«Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων―» 

  

Μπορούμε κάλλιστα να φαντασθούμε 

πως θ΄ αδιαφόρησαν παντάπασι στην Σπάρτη   (ειρωνεία) 

για την επιγραφήν αυτή. «Πλην Λακεδαιμονίων», 

μα φυσικά. Δεν ήσαν οι Σπαρτιάται 

για να τους οδηγούν και για να τους προστάζουν (ειρωνεία) 

σαν πολυτίμους υπηρέτας. Άλλωστε 

μια πανελλήνια εκστρατεία χωρίς 

Σπαρτιάτη βασιλέα γι’ αρχηγό 

δεν θα τους φαίνονταν πολλής περιωπής. 

Α βεβαιότατα «πλην Λακεδαιμονίων». 

Είναι κι αυτή μια στάσις. Νοιώθεται.           (γνωμικός λόγος) 

 
 



Έτσι πλην Λακεδαιμονίων στον Γρανικό· (334 π.Χ.) 

και την Ισσό μετά· και στην τελειωτική      (333 π.Χ.) 

την μάχη, όπου εσαρώθη ο φοβερός στρατός 

που στ’ Άρβηλα συγκέντρωσαν οι Πέρσαι: 

που απ΄ τ’ Άρβηλα ξεκίνησαν για νίκην, κ’ εσαρώθη. 

 

Κι απ’ την θαυμάσια πανελλήνια εκστρατεία, 

την νικηφόρα, την περίλαμπρη, 

την περιλάλητη, την δοξασμένη 

ως άλλη δεν δοξάσθηκε καμιά, 

την απαράμιλλη: βγήκαμ’ εμείς· 

ελληνικός καινούριος κόσμος, μέγας. 

 

Εμείς· οι Αλεξανδρείς, οι Αντιοχείς, 

οι Σελευκείς, κ’ οι πολυάριθμοι 

επίλοιποι Έλληνες Αιγύπτου και Συρίας, 

[…………………………………….] 

Και την Κοινήν Ελληνική Λαλιά 

ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμεν, ως τους Ινδούς. 

 

Για Λακεδαιμονίους να μιλούμε τώρα! ( γνωμικό, ειρωνεία, κοσμοπολιτισμός) 



• Τόσο αυτό το ποίημα όσο και πολλά άλλα στην 
κορύφωσή τους αποκτούν καθολικότητα και επιβιώνουν 
στα χείλη πολλών απλών ανθρώπων ως σήμερα ως 
αποφθεγματικός λόγος με τη σοφία του.  

• Αυτό είναι το μεγαλείο της καβαφικής γραφής, σε πολλά 
ποιήματα, π.χ. « "Τέτοιους βγάζει το έθνος μας" θα 
λένε», «Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους./ Οι 
άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις», «κι 
αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που χάνεις», «Ήδη 
θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν».  

• Στο ποίημα Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας 
Πολεμήσαντες, γραμμένο το 1922, ο ποιητής νιώθει την 
ανάγκη να υμνήσει την Ελλάδα και τους αφανείς ήρωες, 
που έπεσαν υπέρ πατρίδος, εμπνεόμενος από την ήττα 
στη Σκάρφεια της Λοκρίδας (110 π.Χ.) επί Πτολεμαίου 
Λαθύρου, που περιπαιχτικά τον έλεγαν  Ρεβύθη. 

• Τότε ο Ρωμαίος Λεύκιος Μόμμιος νίκησε τους Δίαιο και 
Κριτόλαο της Αχαϊκής Συμπολιτείας, που δεν ενώθηκαν 
με όλους τους Έλληνες κατά των εχθρών. Έτσι 
ισοπεδώθηκε η Κόρινθος και κατακτήθηκε η Πάτρα.  

• Πίσω από το φανταστικό όνομα του Αχαιού, που 
καταγράφει το γεγονός, κρύβεται, βέβαια, ο Καβάφης, 
που συνδέει το 110 π.Χ. με το 1922, π.χ.  



 

 

Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας Πολεμήσαντες 

  

Ανδρείοι σεις που πολεμήσατε και πέσατ’ ευκλεώς· 

 τους πανταχού νικήσαντας μη φοβηθέντες. 

Άμωμοι σεις, αν έπταισαν ο Δίαιος κι ο Κριτόλαος. 

Όταν θα 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.  
 



 

 

2.3. Ο κλειστός χώρος, το αδιέξοδο, η αντίθεση: ανοιχτός # 
κλειστός, φως # σκοτάδι κ.ά. είναι, επίσης, στοιχεία 
ποιητικής.  

 
• Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο της καβαφικής ποίησης είναι η έννοια του 

αδιέξοδου και του κλειστού χώρου, η απομόνωση και η αντίστιξη σε φως # 
σκοτάδι, με επιλογή του αμυδρού φωτός από κερί ή λάμπα, π.χ. «ένα κερί 
αρκεί. Το φως του το αμυδρό/ αρμόζει πιο καλά, θα’ ναι πιο συμπαθές/ 
σαν έρθουν της Αγάπης, σαν έρθουν η Σκιές» (Για νάρθουν). 

 

• Η ανασφάλεια και το αδιέξοδο αποτυπώνονται και τα ποιήματα: Η Πόλις,  
Τείχη, Τα παράθυρα, Μονοτονία, Τρώες κ.ά. Έτσι, η πόλη με όσα 
συνεπάγεται θα ακολουθεί εκείνον που αλλάζει πόλη, αλλά όχι τρόπο 
σκέψης, οπότε τον ακολουθούν τα ίδια προβλήματα, π.χ. 

«Η πόλις θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς/ 

τους ίδιους. Και στες γειτονιές τες ίδιες θα γερνάς·/ 

και μες στα ίδια σπίτια αυτά θ’ ασπρίζεις./ 

Πάντα στην πόλι αυτή θα φθάνεις. Για τα αλλού ― μη ελπίζεις―/ 

δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό./». 

 



 

 

                        

• Εγκλεισμό και αδιέξοδο καταδεικνύει και το ποίημα Τείχη 

                         

Τείχη 

Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ 

μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη. (οι άλλοι;) 

 

Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ.      (έγώ, α΄ πρόσωπο) 

Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νου μου τρώγει αυτή η τύχη· 

  

Διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον. (κοιν και ψυχολ. εγκλεισμός) 

Α όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω. 

 

Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον. 

Ανεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον  έξω.  

 

(χωρίς τη θέλησή του, αυτό δείχνει το ρήμα μ΄ έκλεισαν, όχι κλείστηκα μόνος μου, 
πολλαπλά αδιέξοδα). 



• Στο ποίημα Τρώες ανάμεσα στα άλλα 
λέει: «Είν’ η προσπάθειές μας, των 
συφοριασμένων·/ είν’ η προσπάθειές 
μας σαν των Τρώων.» ( δηλαδή κάθε 
προσπάθεια αποτυγχάνει).  

• Το άνοιγμα- ο ανοιχτός χώρος- έρχεται 
με την Ιθάκη, όπου οι σκοτεινές 
κάμαρες, τα τείχη και οι τοίχοι τώρα 
πέφτουν, γιατί αναζητάει πλέον το 
ταξίδι, τον πηγαιμό, οπότε το ποίημα 
είναι φυγόκεντρο.  

• Γενικά, η κάμαρη, ο κλειστός χώρος και 
ο πολυέλαιος είναι συχνά θέματα στον 
Καβάφη και στην ευρωπαϊκή αισθητική 
σκέψη του 19ου αιώνα (Μπωντλέρ, 
Βιρτζίνια Γουλφ κ.ά.), π.χ.  

  «Σε κάμαρη άδεια και μικρή, τέσσερες 
τοίχοι μόνοι,/ και σκεπασμένοι με 
ολοπράσινα πανιά,/ καίει ένας 
πολυέλαιος ωραίος και κορόνει»                    

                          (Πολυέλαιος, σελ. 60).  



• Στο ποίημα, Τα Παράθυρα, κυριαρχεί ο φόβος, 
γι’ αυτό ακόμα και το φως γίνεται τυραννία. 
Επίδραση από τον γαλλικό συμβολισμό και τους 
Malarme και Gide, π.χ.  

Τα Παράθυρα 

 Σ΄ αυτές τες σκοτεινές κάμαρες, που περνώ 

 μέρες βαρυές, επάνω κάτω τριγυρνώ  

 για νάβρω τα παράθυρα ― Όταν ανοίξει 

 ένα παράθυρο θάναι παρηγορία. ―  

 Μα τα παράθυρα δεν βρίσκονται, ή δεν μπορώ 

 να τάβρω. Και καλλίτερα ίσως να μην τα βρω. 

 Ίσως το φως θάναι μια νέα τυραννία. (φόβος) 

 Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει. 

 

Αδιέξοδο διαπερνά και το ποίημα, Περιμένοντας 
τους Βαρβάρους, που οι βάρβαροι αποτελούν 
μια κάποια λύση για άρχοντες και λαό, στοιχείο 
που φανερώνει ότι η παρακμή δεν είναι μόνον 
ρωμαϊκή, αλλά παραπέμπει, με την πολύσημη 
γλώσσα της ποίησης, σε κάθε ανάλογη εποχή.  

Το ποίημα είναι επίκαιρο, ιστορικό και συμβολικό, 
όπου ο  «κλασικός» Καβάφης, ο ποιητής της 
υψηλής τέχνης, μιλάει για παλιά και σύγχρονα 
κακά.  



2.4. Ο διδακτικός ή παραινετικός Καβάφης, το χρέος, η 
ύβρις και η αξιοπρέπεια του ΝΑΙ και του ΟΧΙ.  

Ο Καβάφης θεωρούσε σημαντικό στοιχείο την αξιοπρέπεια, 
ο ίδιος ήταν πολύ αξιοπρεπής στη ζωή του και αυτό το 
στοιχείο διαπερνά πολλά ποιήματά του, όπως: Τρώες, 
Πόλις, Απολείπειν ο Θεός Αντώνιο, Όσο Μπορείς κ.ά., π.χ. 

     «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.» (Όσο Μπορείς) 

• Ο ποιητής συχνά επαινεί όσους έκαμαν το χρέος τους, αν και 
ήξεραν ότι οι Μήδοι θα διαβούνε, όπως λέει στο ποίημα, 

Θερμοπύλες. Το ποίημα στήνεται θεατρικά, ο τίτλος δίνει 
τον χώρο και πολλοί στίχοι έχουν καθολικότητα και 
λειτουργούν αποφθεγματικά. Προέχει το χρέος ως αρετή 
και αξιοπρέπεια. 

Στο ποίημα, που υμνούνται οι ανώνυμοι ήρωες, ο ποιητής 
προειδοποιεί ότι σε εποχές κρίσης διακυβεύονται πολλά και 
πάντα βρίσκεται ένας Εφιάλτης, που  ανοίγει την 
κερκόπορτα στον εχθρό. Ας ακούσουμε το ποίημα. 

               



               Θερμοπύλες (διαβάζει ηθοποιός) 

«Τιμή σ΄εκείνους όπου στην ζωή των 

ώρισαν να φυλάγουν Θερμοπύλες. 

Ποτέ από το χρέος μη κινούντες· (ελεύθερη βούληση) 

δίκαιοι κ’ ίσοι σ’ όλες των τες πράξεις, 

αλλά με λύπη κιόλας κ’ ευσπλαχνία· (για όσους δεν μπορούν) 

γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν 

είναι πτωχοί, πάλ’ εις μικρόν γενναίοι, (γενναιόδωροι) 

πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε· 

πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες, (αρετή) 

πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους. (μεσότητα) 

 

Και περισσότερη τιμή τους πρέπει 

όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν) 

πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος, (εξωτερικά ή εσωτερικά εμπόδια) 

κ’ οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε.» (οι ήρωες δεν είναι εκδικητικοί) 

 



 

• Σε ένα άλλο ποίημα αναδεικνύει την αξιοπρέπεια ανάμεσα στην απόφαση 
για το Ναι και το Όχι ως στάση ζωής, που έχει ως τίτλο στίχο από την 
Κόλαση του Δάντη, Che fece…Il Gran Rifuto.  

• Ο Δάντης κατακρίνει τον Πάπα Σελεστίνο τον 5ο, που παραιτήθηκε από 
πάπας και έγινε μοναχός (1294, 13ος αι.), διότι θεωρούσε τον εαυτό του 
ακατάλληλο, καθώς δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τις μηχανορραφίες 
του Βατικανού, ενώ ο Καβάφης τον επαινεί για την αξιοπρέπειά του, π.χ. 

«Ο αρνηθείς δεν μετανοιώνει. Αν ρωτιούνταν πάλι, 

όχι θα ξανάλεγε. Κι όμως τον καταβάλλει 

εκείνο τ’ όχι ― το σωστό ―εις όλην την ζωήν του».  

 

• Στον ίδιο άξονα κινούνται και τα ποιήματα: Υπέρ Αχαϊκής Συμπολιτείας 
Πολεμήσαντες, Σατραπεία κ.ά.  

• Στη Σατραπεία, αναδεικνύεται ο πειρασμός του ΝΑΙ, όπου ο Θεμιστοκλής ή ο 
Δημάρατος ή ο Αλκιβιάδης ή κάθε άνθρωπος, που επιλέγει την ευκολία του 
ΝΑΙ, που αφήνεται και ενδίδει σε μια δοτή ευτυχία είτε είναι τα Σούσα είτε 
κάθε χώρος χλιδής, χάνει άλλα σημαντικά πράγματα, όπως είναι ο ειλικρινής 
έπαινος του  Δήμου και της Δημοκρατίας (αλήθεια # ψέμα, δημοκρατία # 
μοναρχία, σατραπεία).  

• Το ποίημα συνδηλώνει πολιτική και ηθική κρίση. Εμπεριέχει παραίνεση, 
ειρωνεία, γνωμικό λόγο και στοχασμό. Γράφτηκε μεταξύ 1905-1915. 

 
 

 



   Η  Σατραπεία (διαβάζεται από ηθοποιό) 

Τι συμφορά, ενώ είσαι καμωμένος             (συμβουλή, παραίνεση) 

για τα ωραία και μεγάλα έργα 

η άδικη αυτή σου η τύχη πάντα 

ενθάρρυνσι κ’επιτυχία να σε αρνείται 

να σ’ εμποδίζουν ευτελείς συνήθειες, 

και μικροπρέπειες, κι αδιαφορίες. 

Και τι φρικτή η μέρα που ενδίδεις 

(η μέρα που αφέθηκες κ’ενδίδεις), (δίλημμα) 

και φεύγεις οδοιπόρος για τα Σούσα, (ιστορική υποστήριξη) 

και πιαίνεις στον μονάρχην Αρταξέρξη 

που ευνοϊκά σε βάζει στην αυλή του, 

και σε προσφέρει σατραπείες και τέτοια. 

Και συ τα δέχεσαι με απελπισία  

Αυτά τα πράγματα που δεν τα θέλεις. 

Άλλα ζητεί η ψυχή σου, γι’ άλλα κλαίει· 

τον έπαινο του Δήμου και των Σοφιστών, 

τα δύσκολα και τα’ ανεκτίμητα Εύγε· 

την Αγορά, το Θέατρο, και τους Στεφάνους.  

Αυτά πού θα στα δώσει ο Αρταξέρξης, (σύγκριση) 

αυτά πού θα τα βρεις στη σατραπεία· 

και τι ζωή χωρίς αυτά θα κάμεις. (ξεσηκωμός της συνείδησης) 



•  Είναι φανερό ότι ο Καβάφης μιλάει ποιητικά για αξιοπρέπεια, 
όπως και στο ποίημα «Όσο μπορείς» (β΄ πρόσωπο), άρα 
παραινετικό, που απευθύνεται στον καθένα μας, π.χ.  

« 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». 

• Αξιοπρέπεια συνιστά και στον Αντώνιο που νικήθηκε στο Άκτιο 
το 31 π.Χ., στο φιλοσοφικό και παραινετικό του ποίημα 
Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον και μάλιστα τον συμβουλεύει να 
βγει στο παράθυρο (θεατρικότητα), να ακούσει τα παρακάλια και 
τα παράπονα του λαού και να φύγει με αξιοπρέπεια, π.χ.  

«Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος/ αποχαιρέτα την, την 
Αλεξάνδρεια που φεύγει». 

Το ποίημα ολοκληρώνεται με επανάληψη και με  αλλαγή του 
ρήματος «φεύγει» σε «χάνεις», «κι αποχαιρέτα την, την 

Αλεξάνδρεια που χάνεις».  

• Αξιοπρέπεια και χρέος διδάσκει ο ποιητής και στο ποίημα, Εν 
Σπάρτη, όπου, όταν ο Πτολεμαίος ζητά ως ενέχυρο για τη 
συμφωνία του με τον Κλεομένη τη μάνα του Κρατησίκλεια, εκείνη 
όχι μόνον αποδέχεται, αλλά τονίζει στον γιο της ότι δεν πρέπει 
να κλάψουν για να μην ταπεινώσουν τη Σπάρτη.  

• Από την πλευρά του ο Πτολεμαίος διαπράττει ύβρη και δεν θα 
αργήσει να τιμωρεί (πηγή ο Πλούταρχος), π.χ. «Το φρόνιμα της 
Σπάρτης ασφαλώς δεν ήταν ικανός/  να νοιώσει ένας Λαγίδης 
χθεσινός·» (ειρωνεία). 

 



• Στο ποίημα Ιθάκη ο ποιητής, πέρα από το ταξίδι, μιλάει για τα άφθονα υλικά και 
πνευματικά αγαθά, που μπορεί να δώσει ένα ταξίδι, γιατί ταξίδι σημαίνει εμπειρία, 
δράση, αξιοπρεπή στάση στη ζωή. Επισημαίνεται ότι το ομηρικό σύμβολο 
αντιστρέφεται, δηλαδή η πορεία από κεντρομόλα (Ιθάκη) γίνεται φυγόκεντρη, πορεία 
προς τα έξω. Στο ποίημα έντονος είναι και ο αισθητισμός (αρώματα, κοράλλια), αλλά 
και ο στοχασμός (πνευματικές απολαύσεις), π.χ. 

                      Ιθάκη  (διαβάζει ηθοποιός) 

Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,  

να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,  

γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. (νέες εμπειρίες) 

Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 

τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι, 

τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, 

αν μέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή 

συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει.[…] (απαλλαγή από φοβίες) 

Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος.[…]                 (επανάληψη, έμφαση) 

Θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους· 

να σταματήσεις σ’ εμπορεία Φοινικικά, 

και τες καλές πραμάτειες ν’ αποκτήσεις, 

σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ’ έβενους, (αισθητισμός) 

και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής, 

όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά·[…] 
Η Ιθάκη σ’ έδωσε το ωραίο ταξείδι. 

Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες 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 η Ιθάκες τι σημαίνουν. (αποκάλυψη συμβόλου) 



 

 

• Ο ποιητής στο τέλος του ποιήματος 
αποκαλύπτει τη γύμνια του συμβόλου, 
αφού η Ιθάκη είναι φτωχική (ποιητική 
πανουργία, ποίημα του ανοιχτού χώρου, 
ίσως αλλαγή στάσης του ποιητή στη ζωή 
του, ερωτική ιδιαιτερότητα και 
εσωστρέφεια).  

 

 

• Το ποίημα έχει αισιοδοξία και προτείνει 
έναν τρόπο ζωής αξιοπρεπή και 
δραστήριο, οπότε επικοινωνεί με τον 
Οδυσσέα ενός άλλου μεγάλου ποιητή του 
James Joyce. 
 

 

 

 



 

2.5. Η θεατρικότητα.  

• Η θεατρικότητα, δηλαδή η ποιητική 
σκηνοθεσία, που έχει σχέση με τον χώρο, 
είναι ένα άλλο στοιχείο ποιητικής. Ο ποιητής 
δίνει τον ευρύτερο ή στενό τόπο όπου 
κινούνται τα ποιητικά του πρόσωπα ως 
δρώντες ηθοποιοί.  

• Επίσης, σε όλα σχεδόν τα ποιήματά του, τα 
πρόσωπα γίνονται σύμβολα, θετικά ή 
αρνητικά, αναδεικνύοντας τη δραματική 
ουσία της ζωής. 

• Θεατρικά στήνονται πολλά ποιήματά του, 
όπως: 

 Περιμένοντας τους Βαρβάρους, με την αγορά 
και τους Αλεξανδρινούς, με την κίνηση προς 
την αγορά και την ανήσυχη αντικίνηση προς 
τα μέσα, όταν οι βάρβαροι δεν έρχονται, 
διότι το αδιέξοδο παραμένει, οι βάρβαροι 
αποτελούσαν μια κάποια λύση.  
 

 

 



• Στο ποίημα Η Πόλις, η πόλη ακολουθεί τον 
ήρωά της ως ψυχικός τόπος όπου και αν 
πάει. Στη Σατραπεία, ο τόπος είναι τα 
Σούσα, αλλά ο ψυχικός τόπος είναι ο 
Δήμος των Αθηνών με την Αγορά, με το 
Θέατρο και με τους Σοφιστές.  

• Τρώες, όπου υποβάλλεται η σκηνή με τον 
Αχιλλέα να βγαίνει στην τάφρο, να 
φωνάζει και να υποχωρούν φοβισμένοι οι 
Τρώες, μόνο που τώρα δεν τρέχουν οι 
Έκτορας και Αχιλλέας γύρω από τα τείχη 
της Τροίας αλλά εμείς, όλοι όσοι 
προσπαθούμε να βρούμε λύση στα 
αδιέξοδά μας, κάνοντας σαν τους Τρώες 
δύο βήματα μπροστά και πάλι πίσω. 

• Εξαίρετη θεατρικότητα έχει και το ποίημα, 
Αλεξανδρινοί Βασιλείς που θα 
παρουσιάσει η κ. Δανιήλ. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Castro_Battle_of_Actium.jpg


 

 

2.6. Αισθητισμός, εκλεκτισμός, η τελειότητα της τέχνης και τα ενδύματα.  

• Ο αισθητισμός του Καβάφη συνδέεται με το ανάλογο ρεύμα στην Ευρώπη 
και την Ελλάδα (Ροδοκανάκης, Χρηστομάνος κ.ά.) και έχει σχέση με την 
τελειότητα της γραφής, με τη χλιδή, με τη φθορά, με την όσφρηση και τη 
γεύση, με τα αρώματα και την ομορφιά, με τα υφάσματα και τον ρουχισμό, 
που αναδεικνύονται κατά τη διδασκαλία τόσο στο Αλεξανδρινοί Βασιλείς, 
όπου παρουσιάζεται ο Καισαρίων και στο ποίημα Καισαρίων, όσο και στους 
νέους της Σιδώνας και στο Περιμένοντας τους Βαρβάρους κ.ά. 

Καισαρίων 

«Α, να, ήρθες συ με την αόριστη 

γοητεία σου. […] 

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 έσβυσες 

Η λάμπα μου― άφησα επίτηδες να σβύσει ― (ορθογραφία του ποιητή) 

με φάνηκε που εμπρός μου στάθηκες· ως θα ήσουν 

 μες στην κατακτημένην  Αλεξάνδρεια, 

 χλωμός και κουρασμένος, ιδεώδης εν τη λύπη σου,[…]». 

 



 

 

• Σε πολλά ποιήματα (Απιστία, Νέοι της Σιδώνος, Επήγα, Το Πρώτο σκαλί 
«Αλλοίμονο, είν’ υψηλή το βλέπω,/  πολύ υψηλή της Ποιήσεως η σκάλα») 
καταδεικνύεται η ευαισθησία του ποιητή στην ομορφιά, στην τέχνη, στη 
χλωμάδα, στα κοσμήματα, στους πολύτιμους λίθους, στο λιγοστό φως του 
κεριού ή της λάμπας ή του πολυελαίου, που είναι στοιχεία του αισθητισμού 
και της καλαισθησίας του.  

 

 

• Έτσι, στο ποίημα Περιμένοντας τους βαρβάρους δίνεται έμφαση στην 
αμφίεση, διότι έτσι θεώρησαν οι ύπατοι ότι θα θαμπώσουν τους βαρβάρους, 
π.χ. «Γιατί οι δυο 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». 

 



 

2.7. Πηγές και διακειμενικότητα.  
 

Όλα τα στοιχεία που προηγούνται της γραφής και εκείνα που 
υπάρχουν κατά και μετά τη γραφή (διακειμενικά, παρακειμενικά, 
υπερκειμενικά) μπορούμε να τα θεωρήσουμε υλικό προς 
διερεύνηση σε μια πλατιά διακειμενική και διαλογική ανάγνωση 
του έργου του Καβάφη, π.χ. βιογραφικά του ποιητή, στίχοι άλλων 
δημιουργών μέσα στο κείμενο (Πάρθεν), προμετωπίδες, 
χρονολογίες, σημειώσεις, τίτλοι, επιγραφές (Απιστία, Τρώες, 
Αντώνιος, Κλεοπάτρα) ή πηγές (Πλούταρχος, Σουητώνιος, 
Φιλόστρατος, Λουκιανός, Πολύβιος, Πετρώνιος, Όμηρος κ.ά.), 
καθώς όλα συμβάλλουν στην κατανόηση των ποιημάτων, π.χ. 
Καισαρίων «Εν μέρει για να εξακριβώσω μια εποχή,/ εν μέρει και 
την ώρα να περάσω,/ τη νύχτα χθες πήρα μια συλλογή/ 
επιγραφών των Πτολεμαίων να διαβάσω». 

 

• Τέλος αξίζει να προστεθεί ότι κάθε μορφή διακειμενικότητας δεν 
αναιρεί το κείμενο, αλλά το προεκτείνει ως δημιουργική σχέση του 
ποιητή με τα άλλα κείμενα και με άλλους δημιουργούς.  

 

 
  



 

 Επίλογος 

 

• Η ποίηση του Καβάφη θα πρέπει να μελετάται 
και συνολικά, όχι χωριστά κατά ποιήματα, αλλά 
σαν ένα ποίημα ἐν προόδῳ, κατά τον Σεφέρη, 
«work in progress», όπως θα έλεγε και ο 
James Joyce, διότι ο Καβάφης βελτιώνει 
συνεχώς τα ποιήματά του, το έργο του 
ολοκληρώνεται με τον θάνατό του.  

• Οι άξονες ποιητικής είναι οδοδείκτες για τον 
εκπαιδευτικό και κάθε αναγνώστη της 
καβαφικής ποίησης, για να καθοδηγήσει 
κειμενικά και ουσιαστικά την ανάγνωσή του, για 
να βρει τα κλειδιά που ξεκλειδώσουν αυτή την 
ιδιαίτερη και ελκυστική ποίηση.  

• Η ποίηση κρύβει όλη την ομορφιά της ψυχής 
και της σκέψης του δημιουργού και συνοδεύει 
τον αναγνώστη διά βίου ως τίτλος, ως στίχοι, 
ως νοήματα και μπορεί να του 
συμπαραστέκεται σε κάθε του φάση και κυρίως 
μπορεί να στεγάσει την ατομικότητά του ή και 
τη μοναξιά του, σε μια άλλης ποιότητας 
εσωτερική συνομιλία με τον εαυτό του και με 
τον κόσμο. 

 
 

΄Αγιος Νικόλας, 
Γεωργιούπολη, Κρήτη 
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