
29 Απξηιίνπ, επέηεηνο Κ.Π.  Καβάθε 

29 Απξηιίνπ ήηαλ ε κέξα πνπ γελλήζεθε ν Κσλζηαληίλνο Καβάθεο ην 1863  αιιά θαη ε 
κέξα πνπ πέζαλε εβδνκήληα ρξόληα αξγόηεξα ην 1933.  Σε κηα πξώηε πξνζέγγηζε ηνπ 
αιεμαλδξηλνύ  πνηεηή ην παξαθάησ άξζξν ζπλνςίδεη δηδάγκαηα πνπ αληινύληαη από ηα 
πνηήκαηά ηνπ θαζώο θαη επηζεκάλζεηο πνπ θσηίδνπλ ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ. Αθνινπζνύλ 
3 πνηήκαηα γηα πξνβιεκαηηζκό θαη αληαιιαγή απόςεσλ. 

 

7 πξάγκαηα πνπ κνπ έκαζε ν Καβάθεο γηα ηε δσή 

Από ηε Λνπθία Μεηζάθνπ 
 

 

 
 
1.Τνλ θόβν ζνπ κόλν εζύ κπνξείο λα ηνλ ζξέςεηο θαη κόλν εζύ κπνξείο λα ηνλ 
θαηαζηξέςεηο. Τα ηέξαηα δνπλ κέζα ζνπ θαη ζην ρέξη ζνπ είλαη κόλν αλ ζα ηα αθήζεηο λα 
κεγαιώζνπλ ή όρη. Ή, όπσο ιέεη θαη ν Καβάθεο, «Τοσς Λαιζηρσγόνας και ηοσς Κύκλφπας, 
ηον άγριο Ποζειδώνα δεν θα ζσνανηήζεις, αν δεν ηοσς κοσβανείς μες ζηην υστή ζοσ,αν η 
υστή ζοσ δεν ηοσς ζηήνει εμπρός ζοσ». 
2. Οη άλζξσπνη πνπ έρεηο δίπια ζνπ λα είλαη ιίγνη θαη θαινί. Μελ αλαιώλεζαη κε 
αλζξώπνπο πνπ ζε θάλνπλ λα ληώζεηο άζρεκα, πνπ ζε κεηώλνπλ, πνπ δελ ζέινπλ ην θαιό 
ζνπ, πνπ δελ μέξνπλ λα δίλνπλ. Μελ εμαληιείζαη «μέζα ζηην πολλή ζσνάθεια ηοσ 
κόζμοσ». 
3. Απηά πνπ δελ ιεο, απηά πνπ δελ δεηο, απηά πνπ δελ ζεο λα παξαδερζείο νύηε ζηνλ 
εαπηό ζνπ, ηα απσζεκέλα θαη ηα θαηαπηεζκέλα ζνπ έλζηηθηα είλαη απηά πνπ ζα έξζνπλ κηα 
κέξα θαη ζα ζε εθδηθεζνύλ, ζα ζε πλίμνπλ. Μελ θαηαπηέδεηο ηνλ εαπηό ζνπ, κελ 
δεκηνπξγείο αδηέμνδα εθεί πνπ δελ ππάξρνπλ. Ζήζε. 
4. Πόζνο. Έξσηαο. Σεμ. Αγάπε. Οη κεγαιύηεξεο θηλεηήξηεο δπλάκεηο. Απόιαπζέ ηεο. 
5. Δελ έρνπλ ζεκαζία κόλν απηά πνπ δήζακε. Ίζσο κεγαιύηεξε ζεκαζία έρνπλ απηά 
πνπ δελ δήζακε. Οη έξσηεο νη αλεθπιήξσηνη, όια ηα «ζ αγαπώ» πνπ ηζηγθνπλεπηήθακε, 
όια ηα ζώκαηα πνπ αγγίμακε κόλν λνεηά, όια ηα ρείιε πνπ νλεηξεπηήθακε αιιά 
θνβεζήθακε λα θηιήζνπκε. Ίζσο ηα «όρη» καο καο έθαλαλ απηό πνπ είκαζηε, όρη ηα «λαη» 
καο. Ίζσο. 
6. Ό,ηη αξρίδεη, ζα ηειεηώζεη. ,ηη δελ αξρίζεη δελ ζα ηειεηώζεη θαη πνηέ. Έξσηαο δελ είλαη 
κόλν ό,ηη εθπιεξώζεθε- είλαη θαη ό,ηη πόζεζεο. Ίζσο γη’ απηό καο ηξώλε γηα πάληα νη 
αλεθπιήξσηνη έξσηεο. Δελ πεζαίλνπλ γηαηί δελ θαηάθεξαλ λα γελλεζνύλ. 
7. Τν λα παξαδερζνύκε όηη θάηη πέζαλε, όηη έθαλε ηνλ θύθιν ηνπ, όηη δελ είλαη πηα ό,ηη 
ήηαλ, όηη ην ράζακε γηα πάληα, δελ είλαη εύθνιε ππόζεζε. Η κόλε ιύζε είλαη, όκσο, λα 
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απνραηξεηήζεηο απηό πνπ θεύγεη «ζαν έηοιμος από καιρό, ζα θαρραλέος». Τνπιάρηζηνλ 
«ζαλ». Μέρξη λα γίλεηο ζαξξαιένο. 
 
 

 
 

 
Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καβάθε ζε 16 γεγνλόηα 
 
1. O Κσλζηαληίλνο Πέηξνπ Καβάθεο γελλήζεθε ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγύπηνπ ζηηο 
29/4/1863 θαη πέζαλε ζηα γελέζιηά ηνπ, ζηηο 29/4/1933, ζε ειηθία 70 εηώλ ζηελ γελέηεηξά 
ηνπ, αθνύ είρε λνζήζεη από θαξθίλν ηνπ ιάξπγγα. 
2. Δνύιεςε σο δεκόζηνο ππάιιεινο, σο Γξαθέαο ζηελ αγγιηθή ππεξεζία Αξδεύζεσλ 
ηνπ Υπνπξγείνπ Δεκνζίσλ Έξγσλ θαη παξέκεηλε 33 ρξόληα ζην ίδην γξαθείν. 
3. Ήηαλ αζπκβίβαζηνο ζηελ πνίεζή ηνπ, ζηα όλεηξά ηνπ, ζηα ηδαληθά ηνπ αιιά ζηελ 
πξνζσπηθή ηνπ δσή ν ίδηνο δήισλε «δεηιόο» θαη πάληα έβιεπε εκπόδηα ζε ό,ηη ήζειε λα 
θάλεη. 
4. Ήηαλ ηειεηνκαλήο όζνλ αθνξά ζηελ πνίεζή ηνπ θαη δηαθαηερόηαλ από έλα γόληκν 
πείζκα. Επεμεξγαδόηαλ ηνλ θάζε ζηίρν κε ζεβαζκό θαη πνιιή πξνζνρή θαη, ζε 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο, γηα νιόθιεξα ρξόληα πξνηνύ ηα δεκνζηεύζεη. 
5. Ο ίδηνο ζεσξνύζε πσο ε γιώζζα είλαη κία θαη εληαία θαη δελ δηάιεμε ζηξαηόπεδν ζηε 
κάρε θαζαξεύνπζαο- δεκνηηθήο. 
6. Οη ζεκαηηθνί θύθινη ηεο θαβαθηθήο πνίεζεο. Ο ίδηνο ν Καβάθεο είρε θαηαηάμεη ηα 
πνηήκαηά ηνπ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηα ηζηνξηθά, ηα θηινζνθηθά θαη ηα εδνληθά ή αηζζεζηαθά. 
7. Η κνξθή ησλ πνηεκάησλ ηνπ: ηδηόηππε γιώζζα (κείγκα θαζαξεύνπζαο θαη δεκνηηθήο, 
κε ηδησκαηηθά ζηνηρεία ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο), ιηηόο ιόγνο (ζπάληα ρξήζε επηζέησλ, ηα 
νπνία, όηαλ ππάξρνπλ, έρνπλ ιόγν λα ππάξρνπλ θαη δελ είλαη θνζκεηηθά), ζρεδόλ 
νινθιεξσηηθή απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο, ηδηαίηεξνο ηξόπνο ρξήζεο ησλ ζεκείσλ ζηίμεο 
(γηα λα εθθξάζνπλ π.ρ. εηξσλεία). 
8. Φύιαμε κπζηηθή ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή θαη ηηο ζεμνπαιηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο θαη 
δνύζε κηα δηπιή δσή. Σπρλά ζηα εξσηηθά ηνπ πνηήκαηα δελ πξνζδηνξίδεηαη ην θύιν ησλ 
πξνζώπσλ ελώ ζε άιια βιέπνπκε κηα απνζηαζηνπνηεκέλε αθήγεζε ζε ηξίην πξόζσπν. 
ζν πεξλνύλ ηα ρξόληα, όκσο, ε νκνθπινθηιία γίλεηαη εκθαλήο ζηελ δηήγεζή ηνπ θαη 
ρσξίο πηα ελνρέο. 
9. Τα πνηήκαηά ηνπ ραξαθηεξίδνληαη από έλαλ δηάρπην εξσηηζκό. Η Marguerite 
Yourcenar είρε ζρνιηάζεη πσο «ηα εξσηηθά πνηήκαηα ηνπ Καβάθε είλαη πεξηζζόηεξν 
πνηήκαηα πεξί έξσηνο παξά πξνο ην εξσηηθό αληηθείκελν». 
10. Ο ίδηνο πξνηηκνύζε λα δεκνζηεύεη ηα πνηήκαηά ηνπ ζε πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο. Η 
πξώηε ζπιινγή κε 154 πνηήκαηά ηνπ εθδόζεθε κεηά ην ζάλαηό ηνπ. 
11. Σην ηειεπηαίν ηνπ δηαβαηήξην ζεκείσζε σο επάγγεικα ηε ιέμε «πνηεηήο». 
 



 
12. Πξηλ πεζάλεη είρε ππνβιεζεί ζε εγρείξεζε ζηελ Αζήλα, ζηελ νπνία έραζε ηε θσλή 
ηνπ θαη αλαγθαδόηαλ λα επηθνηλσλεί κε ζεκεηώκαηα. 
13. Η θαβαθηθή πνίεζε ζήκεξα έρεη κεηαθξαζηεί ζε πάξα πνιιέο γιώζζεο θαη εθηηκάηαη 
παγθνζκίσο. 
14. Τν ζπίηη όπνπ έδεζε ηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο δσήο ηνπ ζηελ Αιεμάλδξεηα έγηλε 
κνπζείν ην 1992 θαη βξίζθεηαη ζηνλ αξηζκό 4 ηεο νδνύ Κ. Καβάθε, όπσο κεηνλνκάζηεθε 
πξνο ηηκήλ ηνπ πνηεηή. 
15. Τε κέξα πνπ πέζαλε, αδπλαηώληαο λα κηιήζεη, δσγξάθηζε κηα ηειεία θαη έλαλ θύθιν 
γύξσ από απηήλ.  
16. Δελ πήξε πνηέ Νόκπει Λνγνηερλίαο. Τειηθά, όκσο, απηό δελ έπαημε ξόιν ζηελ 
παγθόζκηα αλαγλώξηζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 
 
 
Απηνβηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ Κ. Π. Καβάθε 
Είκαη Κσλζηαληηλνππνιίηεο ηελ θαηαγσγήλ, αιιά εγελλήζεθα ζηελ Αιεμάλδξεηα - ζ' έλα 
ζπίηη ηεο νδνύ Σεξίθ• κηθξόο πνιύ έθπγα, θαη αξθεηό κέξνο ηεο παηδηθήο κνπ ειηθίαο ην 
πέξαζα ζηελ Αγγιία. Καηόπηλ επηζθέθζελ ηελ ρώξαλ απηήλ κεγάινο, αιιά γηα κηθξόλ 
ρξνληθόλ δηάζηεκα. Δηέκεηλα θαη ζηε Γαιιία. Σηελ εθεβηθήλ κνπ ειηθίαλ θαηνίθεζα ππέξ ηα 
δύν έηε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Σηελ Ειιάδα είλαη πνιιά ρξόληα πνπ δελ επήγα. Η 
ηειεπηαία κνπ εξγαζία ήηαλ ππαιιήινπ εηο έλα θπβεξλεηηθόλ γξαθείνλ εμαξηώκελνλ από 
ην ππνπξγείνλ ησλ Δεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Αηγύπηνπ. Ξέξσ Αγγιηθά, Γαιιηθά θαη νιίγα 
Θηαιηθά. 
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Σύκθσλα κε ην παξαπάλσ άξζξν: 

-Σε πνηεο πόιεηο ηαμίδεςε ν Καβάθεο θαη ζε πνηα έδεζε; 

-Σε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη ηα πνηήκαηά ηνπ αλάινγα κε ην πεξηερόκελό ηνπο; 

-Πνηα ε ηδηαηηεξόηεηα ηεο πνηεηηθήο ηνπ γιώζζαο; 

-Πώο επεμεξγαδόηαλ ηνλ ζηίρν ησλ πνηεκάησλ ηνπ;  

 

 

Έλα έμνρν βίληεν γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Κ. Π. Καβάθε κε αθεγεηή ηνλ Δεκήηξε 

Ληγλάδε ζην https://www.youtube.com/watch?v=gJCKVS3VYRw 

Επίζεκε ηζηνζειίδα γηα ηνλ Καβάθε  https://www.onassis.org/el/initiatives/cavafy-archive 
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Eπιθυμίες 

 

Σαλ ζώκαηα σξαία λεθξώλ πνπ δελ εγέξαζαλ 

θαη ηάθιεηζαλ, κε δάθξπα, ζε καπζσιείν ιακπξό, 

κε ξόδα ζην θεθάιη θαη ζηα πόδηα γηαζεκηά — 

έηζ’ ε επηζπκίεο κνηάδνπλ πνπ επέξαζαλ 

ρσξίο λα εθπιεξσζνύλ· ρσξίο λ’ αμησζεί θακηά 

ηεο εδνλήο κηα λύρηα, ή έλα πξσί ηεο θεγγεξό. 

 

Η πόλις 

Είπεο· «Θα πάγσ ζ’ άιιε γε, ζα πάγσ ζ’ άιιε ζάιαζζα. 

Μηα πόιηο άιιε ζα βξεζεί θαιιίηεξε από απηή. 

Κάζε πξνζπάζεηα κνπ κηα θαηαδίθε είλαη γξαθηή· 

θ’ είλ’ ε θαξδηά κνπ — ζαλ λεθξόο — ζακέλε. 

Ο λνπο κνπ σο πόηε κεο ζηνλ καξαζκόλ απηόλ ζα κέλεη. 

Όπνπ ην κάηη κνπ γπξίζσ, όπνπ θη αλ δσ 

εξείπηα καύξα ηεο δσήο κνπ βιέπσ εδώ, 

πνπ ηόζα ρξόληα πέξαζα θαη ξήκαμα θαη ράιαζα.» 

Καηλνύξηνπο ηόπνπο δελ ζα βξεηο, δελ ζάβξεηο άιιεο ζάιαζζεο. 

Η πόιηο ζα ζε αθνινπζεί. Σηνπο δξόκνπο ζα γπξλάο 

ηνπο ίδηνπο. Καη ζηεο γεηηνληέο ηεο ίδηεο ζα γεξλάο· 

θαη κεο ζηα ίδηα ζπίηηα απηά ζ’ αζπξίδεηο. 

Πάληα ζηελ πόιη απηή ζα θζάλεηο. Γηα ηα αιινύ — κε ειπίδεηο— 

δελ έρεη πινίν γηα ζε, δελ έρεη νδό. 

Έηζη πνπ ηε δσή ζνπ ξήκαμεο εδώ 

ζηελ θώρε ηνύηε ηελ κηθξή, ζ’ όιελ ηελ γε ηελ ράιαζεο. 

 

Τείχη 
 

Χσξίο πεξίζθεςηλ, ρσξίο ιύπελ, ρσξίο αηδώ 

κεγάια θ’ πςειά ηξηγύξσ κνπ έθηηζαλ ηείρε. 

Καη θάζνκαη θαη απειπίδνκαη ηώξα εδώ. 

Άιιν δελ ζθέπηνκαη: ηνλ λνπλ κνπ ηξώγεη απηή ε ηύρε· 

δηόηη πξάγκαηα πνιιά έμσ λα θάκσ είρνλ. 

A όηαλ έθηηδαλ ηα ηείρε πώο λα κελ πξνζέμσ. 

Aιιά δελ άθνπζα πνηέ θξόηνλ θηηζηώλ ή ήρνλ. 

Aλεπαηζζήησο κ’ έθιεηζαλ από ηνλ θόζκνλ έμσ. 

 

Επηκέιεηα Γ. Π. Σαββίδε. Τα Πνηήκαηα, Τ. Α’ 1897 - 1918, Ίθαξνο 1963 

 

-Σε πνηα θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα παξαπάλσ πνηήκαηα; Τη ζπλαηζζήκαηα πξνθαινύλ; 
-Σην πνίεκα Τείτη ππνγξακκίζηε ηηο ιέμεηο ηεο θαζαξεύνπζαο θαη αληηθαηαζηείηε ηηο κε 
ηνπο αληίζηνηρνπο ηύπνπο ηεο δεκνηηθήο. Πνηνο ζηίρνο είλαη ζε πεδό (θαζεκεξηλό) ιόγν; 
-Ωο πξνο ηε κνξθή ηα πνηήκαηα ραξαθηεξίδνληαη από  (ππνγξακκίζηε ην ζσζηό):  
ιηηή/πινύζηα έθθξαζε, νκνηνθαηαιεμία/έιιεηςε νκνηνθαηαιεμίαο, ρξήζε 
επηζέησλ/απνπζία επηζέησλ.  
 

Σκαξάγδε Γαιεκηηάθε, εθπαηδεύηξηα γισζζηθνύ γξακκαηηζκνύ 


