
Διδασκαλία του έργου του Κ. Καβάφη  
στους υποψηφίους  
A level Modern Greek 

Αικατερίνη Δανιήλ, Δρ Φιλολογίας, Ελληνικό 
Γυμνάσιο‐Λύκειο Λονδίνου  



 Αποτελεί σαφή ένδειξη για την ευρεία αναγνώριση της 
«παιδευτικής» αξίας της καβαφικής ποίησης  

          Επιπλέον 

  Η καβαφική ποίηση «δίνει» μαθήματα ιστορίας 

 Η καβαφική ποίηση αποτελεί λαμπρό τεκμήριο της εξέλιξης και      
     διαχρονικότητας της ελληνικής γλώσσας 

Η διδασκαλία του Καβαφικού έργου στο Α Level Modern Greek 



  Η βιογραφία του ποιητή (πολυμεσικό υλικό+φύλλα εργασίας) 
hXp://www.kavafis.gr/kavafology/bio.asp 

   Αναλυτικό πρόγραμμα  
      (τα ποιήματα – τύπος  εξετ. θεματων) 

 Θεματικοί κύκλοι καβαφικής ποίησης (σχηματική διάκριση) : 
    φιλοσοφικός,  ιστορικός και ηδονικός (ή αισθησιακός)  

 Περιοδοποίση του έργου (πρώιμη‐ώριμη φάση) 

  Επισημάνσεις σε  θέματα  «καλής πρακτικής» 
      (π.χ. οργάνωση μελέτης, εκπόνηση εργασιών) 

Ενδεικτικά βήματα για την προσέγγιση του καβαφικού έργου  
στο πλαίσιο του 

Α Level Modern Greek  



         Τα ποιήματα 

1.  Το πρώτο σκαλί   (1899)★   

2.  Ένας γέρος (1897) 

3.  Ο Βασιλεύς Δημήτριος (1906) 

4.  Περιμένοντας τους Βαρβάρους (1904)   

5.  Η Πόλις (1910)   

6.  Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον  (1911) 
7.  Ιθάκη (1911) 

8.  Αλεξανδρινοί Βασιλείς (1912) 

9.  Όσο μπορείς  (1913) 

10. Η Μάχη της Μαγνησίας (1915)  

11. Ιγνάτιου Τάφος  (1917)    

12. Η διορία του Νέρωνος (1918) 

13. Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς,628‐655 μ.Χ             
(1918)    

14. Μέρες του 1903       (1917) 

15. Καισαρίων       (1918) 

16. Θυμήσου σώμα…. (1918) 

17. Απ΄τις εννιά     (1918) 

18.    Ο ήλιος του Απογεύματος   (1919) 

19.    Νέοι της Σιδώνος (400 μ.Χ.)    (1920) 

20.    Δαρείος (1920) 

21.    Η αρχή των  (1921) 

22.   Mελαγχολία του Iάσονος                   
Kλεάνδρου∙ποιητού εν Kομμαγηνή∙ 595 μ.X. (1921) 

23.     Ιουλιανός εν Νικομηδεία    (1924) 

24.      Εις Ιταλικήν Παραλίαν   (1925) 

25.      Η αρρώστεια του Κλείτου  (1926) 

26.       Άννα Δαλασσηνή    (1927) 

27.        Μέρες του 1896     (1927) 

28.        Εν Σπάρτη     (1928) 

29.        Μύρης Αλεξάνδρεια, 340 μ.Χ.   (1929) 

30.       Ας φρόντιζαν       (1930) 

★ Οι παρενθέσεις αφορούν 
το έτος δημοσίευσης 





Tην συνείθισα πια την Aλεξάνδρεια, 
και πιθανότατα και πλούσιος αν ήμουν εδώ να έμνησκα. 
Aλλά με όλον τούτο, πώς με στενοχωρεί. 
Tι δυσκολία, τι βάρος που είναι η μικρή πόλις ― τι έλλειψις ελευθερίας. 
Θα έμνησκα εδώ (δεν είμαι πάλι βέβαιος όλως διόλου αν θα έμνησκα) 
γιατί είναι σαν πατρίς, γιατί σχετίζεται με τες αναμνήσεις της ζωής μου.  
Aλλά πώς εχρειάζονταν σ’ έναν άνθρωπο σαν κ’ εμένα ―τόσο διαφορετικό― η μεγάλη πόλις. 
H Λόνδρα, να πούμε. Aφ’ ότου έφυγεν …., πώς την βάζω στον νου μου. 
28.4.’07 
(Γ.Π. Σαββίδης, «Ανέκδοτα σημειώματα ποιητικής και ηθικής»,  
Μικρά Καβαφικά, Β´, Ερμής, 1987) 



 Το ποιητικό αποτύπωμα της Αλεξάνδρειας 
σε τρια ποιήματα του αναλυτικού προγράμματος 

«Απολείπειν ο θεός Αντώνιον» (1911) 

«Αλεξανδρινοί βασιλείς» (1912)  

«Μύρης⋅ Αλεξάνδρεια του 340 μ. Χ.» (1929) 



          “Απολείπειν ο θεός Αντώνιον “ (1911)      

Ο Kαβάφης αντλεί από τις ιστορικές πηγές (Βίος 
Αντωνίου, Πλούταρχος)  και τις μεταπλάθει σε 
ποίηση 

[....] αποχαιρέτα την, τήν Αλεξάνδρεια που φεύγει… 

[....] σαν που ταιριαζει σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη 

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, τήν Αλεξάνδρεια που χάνεις 

   Η Αλεξάνδρεια  
   Προσωποποιείται‐ανάγεται σε σύμβολο: 
    δύναμη, επιτυχία , ηδονή‐ υλικές απολαύσεις 
    (Αντώνιος) 

   Αντιπροσωπεύει το όνειρο καθε ανθρώπου 

    Προτείνεται ως στάση ζωής απέναντι  
      στην ήττα‐ την απώλεια‐την ματαίωση  

    Θεοποιείται (βλ. Εντμουντ Κήλυ) 
Ας το ακούσουμε 

hMp:/www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=78&cat=1 



    “Μύρης⋅ Αλεξάνδρεια του 340 μ. Χ.” (1929) 

Ο τόπος και ο χρόνος που εμφανίζονται στον τίτλο, μας μεταφέρουν  
στην Αλεξάνδρεια το 340 μ. Χ, σε μια εποχή  
που οι γιοί και διάδοχοι του Μ. Κωνσταντίνου βρίσκονται σε σύγκρουση.  

Αν και ο χριστιανισμός έχει ήδη γίνει η επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας, 
δεν έχει επιβληθεί ακόμα, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν οι δογματικές διαφορές  
της νέας θρησκείας (Αρειανισμός). 

Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια περίοδο σύγκρουσης ανταγωνιστικών θρησκειών,  
σε μια μεταβατική περίοδο (από αυτές που λάτρευε ο Καβάφης). 

΄Ενας νεαρός ειδωλολάτρης πενθεί για το θάνατο του αγαπημένου του Μύρη,  
ενός νεαρού Χριστιανού.  



Γνωρίζαμε, βεβαίως, που ο Μύρης ήταν Χριστιανός. 
 Από την πρώτην ώρα το γνωρίζαμε, όταν  
πρόπερσι στην παρέα μας είχε μπει. Μα ζούσεν απολύτως σαν κ” εμάς 
          …… 
Ποτέ για την θρησκεία του δεν μιλούσε”...... 
Μάλιστα μια φορά τον είπαμε 
πως θα τον πάρουμε μαζύ μας στο Σεράπιον. 
Όμως σαν να δυσαρεστήθηκε 
μ’ αυτόν μας τον αστεϊσμό: θυμούμαι τώρα. 
A κι άλλες δυο φορές τώρα στον νου μου έρχονται. 
Όταν στον Ποσειδώνα κάμναμε σπονδές, 
τραβήχθηκε απ’ τον κύκλο μας, κ’ έστρεψε αλλού το βλέμμα  
[....] 

Απ” όλους μας πιο έκδοτος στες ηδονές∙ 
σκορπώντας αφειδώς το χρήμα του στες διασκεδάσεις.  
Για την υπόληψι του κόσμου ξένοιαστος,   
ρίχνονταν πρόθυμα σε νύχτιες ρήξεις στες οδούς 
 όταν ετύχαινε η παρέα μας 
 να συναντήσει αντίθετη παρέα  
[....] 
Και σκέπτομουν που η συγκεντρώσεις μας κ” η εκδρομές  
χωρίς τον Μύρη δεν θ” αξίζουν πια∙ 
και σκέπτομουν που πια δεν θα τον δω 
 στα ωραία κι άσεμνα ξενύχτια μας  
να χαίρεται, και να γελά, και ν” απαγγέλλει στίχους 
με την τελεία του αίσθησι του ελληνικού ρυθμού……  

«Μύρης⋅ Αλεξάνδρεια του 340 μ. Χ.» (1929) 

 Οι νέοι του ποιήματος «μυημένοι» στον       
 Αλεξανδρινό τρόπο ζωής 

Αλεξάνδρεια: τόπος συνύπαρξης‐σύγκρουσης  
ανταγωνιστικών  θρησκειών 

Αλεξάνδρεια: Αισθησιακή πόλη 



 Το δράμα  – Η κορύφωση (τελευταία στροφή) 

Κ’ ἐξαίφνης μέ κυρίευσε μιά ἀλλόκοτη 

ἐντύπωσις. Ἀόριστα, αἰσθάνομουν 

σάν νά ‘φευγεν ἀπό κοντά μου ὁ Μύρης∙ 

αἰσθάνόμουν πού ἑνώθη, Χριστιανός, 

μέ τους δικούς του, καί πού γένομουν 

ξ έ ν ο ς ἐγώ, ξ έ ν ο ς π ο λ ύ∙ ἔνοιωθα κιόλα 

μιά ἀμφιβολία νά μέ σιμώνει: μήπως κ’ εἶχα γελασθεῖ 

ἀπό τό πάθος μου, καί π ά ν τ α τοῦ ἤμουν ξένος. – 

Πετάχτηκα ἔξω απ’ τό φρικτό τους σπίτι, 

[.....]  

Αλεξάνδρεια: τόπος‐ σύμβολο αποξένωσης 

Ακούμε: hMp://www.snhell.gr 
(Βιβλιοθήκη/Ανθολόγιο Αναγνώσεων) 

«Μύρης⋅ Αλεξάνδρεια του 340 μ. Χ.» (1929) 



                «Αλεξανδρινοί βασιλείς» (1912)  
                    [το «φαίνεσθαι»]  

      Το ιστορικό διακείμενο: Η τελετή των δώρων 
      (η «σκηνοθεσία» Αντώνιου και Κλεοπάτρας) 

Η Αλεξάνδρεια: «όμορφη πολιτεία»  
      Ατμόσφαιρα γιορταστικής μέθης  
Ἀλλά ἡ μέρα ἤτανε ζεστή καί ποιητική, 
ὁ οὐρανός ἕνα γαλάζιο ἀνοιχτό, 
τό Ἀλεξανδρινό Γυμνάσιο ἕνα 

θριαμβικό κατόρθωμα τῆς τέχνης, 
τῶν αὐλικῶν ἡ πολυτέλεια ἔκτακτη, 
ὁ Καισαρίων ὅλο χάρις κ’ ἐμορφιά 

Οι Αλεξανδρινοί: αισθητισμός ‐ αισθησιασμός 
κ’ οἱ Ἀλεξανδρινοί ἔτρεχαν πιά στήν ἑορτή, 

κ’ ἐνθουσιάζονταν, κ’ ἐπευφημοῦσαν 
[....] 

γοητευμένοι μέ τ’ ὡραῖο θέαμα – 

Η Αλεξάνδρεια: πολυπολιτισμική πολιτεία 
κ’ ἐνθουσιάζονταν, κ’ ἐπευφημοῦσαν 

ἑλληνικά, κ’ αἰγυπτιακά, καί ποιοί ἑβραίικα, 

       Ακούμε: hXp://www.snhell.gr 

       (Βιβλιοθήκη Ανθολόγιο Αναγνώσεων) 



«Αλεξανδρινοί βασιλείς» (1912)  
               [το «είναι»] 

Κλεοπάτρα: 
Αντι‐παράδειγμα πολιτικού ηγέτη 
Παράδειγμα πολιτικού αμοραλισμού  
(ικανοποιεί προσωπικές φιλοδοξιες) 

Αλεξανδρινοί:  
«Φιλοθεάμον κοινό» 
κ’ οἱ Ἀλεξανδρινοί ἔτρεχαν πιά στήν ἑορτή, 
κ’ ἐνθουσιάζονταν, κ’ ἐπευφημοῦσαν ..... 
γοητευμένοι μέ τ’ ὡραῖο θέαμα – 

 Έλλειψη πολιτικής εθύνης 
Οἱ Ἀλεξανδρινοί ἔνοιωθαν βέβαια 
πού ἦσαν λόγια αὐτά καί θεατρικά ... 
Αλλά..... 
 Αδιαφορία –Καιροσκοπισμός 
μ’ ὅλο πού βέβαια ἤξευραν τί ἄξιζαν αὐτά, 
τί κούφια λόγια ἤσανε αὐτές ἡ βασιλεῖες. 

  Πολιτική αλλοτρίωση 

Σχέση πολιτών ‐ πολιτείας 



«Αλεξανδρινοί βασιλείς» (1912) 
       Θεατρικότητα  



                       «Αλεξανδρινοί βασιλείς» (1912) 

                 



    Οι  πολιτικοί και η πολιτική  
  σε   ποιήματα του αναλυτικού προγράμματος 

«Αλεξανδρινοί βασιλείς» (1912)  

Περιμένοντας τους βαρβάρους» (1904) 

«‘Εν Σπάρτη» (1928) 

«Ας φρόντιζαν» (1930) 



Στο ποίημα   ένας νεαρός από την Αντιόχεια ζώντας τις απολαύσεις που 
προσφέρει  η  πόλη  «ἡ  μοιραία  μέ  τόν  δαπανηρό  της  βίο»  κατήντησε 
«σχεδόν ἀνέστιος καί πένης».  

Αποφασίζει να υπηρετήσει την προσφιλή πατρίδα του Συρία και όπως 
διατείνεται  διαθέτει  όλα  τα  απαραίτητα  προσόντα:  άριστη  υγεία  και 
πλούσιο «βιογραφικό»: 
Είναι  «Κάτοχος  τῆς  ἑλληνικής  θαυμάσιος»  και  όπως  λέει  (ξέρω  και 
παραξέρω Ἀριστοτέλη,  Πλάτωνα∙/τί  ρήτορας,  τί  ποιητάς,  τί ὅ,τι  κι ἄν 
πεῖς). 

Επιπλέον, έχει διασυνδέσεις  
«Ἀπό  στρατιωτικά  ἔχω  μιάν  ἰδέα,/κ’  ἔχω  φιλίες  μέ  ἀρχηγούς  τῶν 
μισθοφόρων./Εἶμαι μπασμένος καμπόσο καί στά διοικητικά. 

Ξέρει και από διαφθορά  
Στην  Ἀλεξάνδρεια  ἔμεινα  ἕξι  μήνες,  πέρσι∙/κάπως  γνωρίζω  (κ’  εἶναι 
τοῦτο  χρήσιμον)  τά ἐκεῖ:/τοῦ  Κακεργέτη βλέψεις  καί παληανθρωπιές, 
καί τά λοιπά. 

Μ’ όλα αυτά τα προσόντα, ο νεαρός καταλήγει  
Ὅθεν φρονῶ πώς εἶμαι στά γεμάτα /ἐνδεδειγμένος γιά νά ὑπηρετήσω 
αὐτήν τήν χώρα,/τήν προσφιλῆ πατρίδα μου Συρία. 

     «Ας φρόντιζαν» (1930) 

Ιστορικό πλαίσιο: Ελληνιστική εποχή, αυτοκρατορία Σελευκιδών 

    Πολιτική παρακμή και    
 εκφυλισμός  

πολιτικής συνείδησης 



  Επίπεδο πολιτικών/πολιτική 

         «Ας Φρόντιζαν»  
          Πολιτική παρακμή και εκφυλισμός πολιτικής συνείδησης 

Επίπεδο πολιτών/τύπος πολίτη σε περιόδους παρακμής 

Ακούμε: hMp://www.youtube.com/watch?v=RB1lKopwGQU 



«‘Εν Σπάρτη» (1928) 

  Κρατησίκλεια: «σαν έτοιμη από καιρό» αποχαιρετά την Σπάρτη  

  Η απόφασή της αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή και παραπέμπει σ’ ένα σύστημα αξιών 
 διαφορετικό από εκείνο της Κλεοπάτρας στους «Αλεξανδρινούς βασιλείς» 

  Παράδειγμα πολιτικού ήθους και πρότυπο υπεύθυνου πολιτικού ηγέτη:  
       Αδιαφορεί για την ομηρία, την ταπείνωση ή την ταλαιπωρία.  
        Αξιολογεί την σωτηρία της Σπάρτης ως σημαντικότερη από την ασφάλειά της. 

 Και γέλασε, κ' είπε βεβαίως πιαίνει.     
 Και μάλιστα χαίρονταν που μπορούσε νάναι     

 στο γήρας της οφέλιμη στην Σπάρτη ακόμη   

  Η εμφατική παρουσίαση της διστακτικότητας του Κλεομένη  
 στο πρώτο μέρος του ποιήματος 

          Κι όλο ήρχονταν για να μιλήσει∙ κι όλο δίσταζε. 
Κι όλο άρχιζε να λέγει∙ κι όλο σταματούσε 

 αναδεικνύει τη στάση της «υπέροχης γυναίκας» 

  Ο Πτολεμαίος, ένας χθεσινός Λαγίδης, πολυ πιθανόν 
         αγνοεί αυτό που η Σπαρτιάτισσα γνωρίζει: 

 όθεν κ' η απαίτησίς του δεν μπορούσε     
 πραγματικώς να ταπεινώσει Δέσποιναν     
 Επιφανή ως αυτήν, Σπαρτιάτου βασιλέως μητέρα. 

Ακούμε:hMp://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=140&cat=1 



      
     «Περιμένοντας τους βαρβάρους» (1904) 

  Σκηνοθετημένο ιστορικό  πλαίσιο  
         (εποχή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας)  

  «Σύγκλητος», «αυτοκράτωρ», «πραίτορες», «ύπατοι» 

  Στηλιτεύεται η ματαιότητα και ο εκφυλισμός  
 μιας πολιτισμένης κοινωνίας 

  Οι πολίτες έχουν αποξενωθεί από την πολιτεία  

  Απουσία  πολιτικής ευθύνης 

   Περίοδος παρακμής – Απραξία  
         (αναδεικνύεται με το θεατρικό διάλογο) 

  Πεμπτουσία της έσχατης παρακμής το στοιχείο της   π λ ή ξ η ς  

  Αποκορύφωμα θεατρικότητας  
         (έξι αλλεπάλληλες ερωταποκρίσεις  με επαναλαμβανόμενο γιατι ) 

                                          Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους. 
                                                    Οι νθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις   

Ακούμε: hXp://www.youtube.com/watch?v=tR1gzZml4ow 



Αντί επιλόγου 

•  Η φωνή του Καβάφη δε στάθηκε παράχορδη μέσα στην κίνηση 

 του καιρού, αντίθετα, κρυστάλλωσε στο χώρο της ποίησης, 
φαινόμενα του καιρού του από τα πιο χαρακτηριστικά 
                   (Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος)  



Διδασκαλία του έργου του Κ. Καβάφη  
στους υποψηφίους  
A level Modern Greek 

Αικατερίνη Δανιήλ, Δρ Φιλολογίας, Ελληνικό 
Γυμνάσιο‐Λύκειο Λονδίνου  

       Thank you 

   Σας ευχαριστώ     


