
 

Κ. Καβάφης  
Λογοτεχνία- δίκτυα κειμένων1  

Παρουσίαση: Μπιλανάκη Ελευθερία 

Αλεξάνδρεια 

Η Αλεξάνδρεια (αλ-Ισκεντερίγια, αραβικά), χτισμένη απέναντι από το  μακρόστενο νησί Φάρος, στη 

μεσογειακή παραλία της Αιγύπτου, κοντά στις  εκβολές του ποταμού Νείλου, ιδρύθηκε από τον Μέγα 

Αλέξανδρο (331 π. Χ.)  και ήταν πρωτεύουσα της Αιγύπτου για 1000 περίπου χρόνια. Στη διάρκεια  της 

ιστορικής της διαδρομής από την πτολεμαϊκή (ως το 31 π. Χ.), τη  ρωμαϊκή (ως το 325 μ.Χ.), τη 

βυζαντινή περίοδο (ως το 641 μ. Χ.) ως την  αραβική της κατάκτηση, η πόλη αποτέλεσε σημαντικό 

γεωπολιτικό και  πολιτισμικό πόλο έλξης στην περιοχή, όπως έδειχνε και η φημισμένη  Βιβλιοθήκη της. 

Στην Αλεξάνδρεια κυριαρχεί το υγρό στοιχείο από την  εκτεταμένη παραλιακή ζώνη (Κορνίς), το δυτικό  

και το μεγάλο ανατολικό  λιμάνι ως τη λίμνη Μαρεώτιδα, στα νότια της πόλης.   

 

https://youtu.be/PON1OkX4vVY 

1 - Η μεσογειακή  ατμόσφαιρα και οι ποικίλες επιδράσεις όσων πέρασαν και  άφησαν τη  σφραγίδα τους στην περιοχή 
συνθέτουν την ιδιότυπη ιστορική  και  πολυπολιτισμική γοητεία της πόλης, η καρδιά της οποίας κτυπά όχι  μόνο  στους 

πραγματικούς τόπους από την πολυσύχναστη Κορνίς ως τις  πλατείες  και τις λεωφόρους που οδηγούν στα προάστια και τις 

λαϊκές  συνοικίες της   

                                                                 
1http://www.iep.edu.gr/images/IEP/Modules/Sj_K2_Extra_Slider/Fakeloi_Ylikou/Logotechnia_G-Lykeiou_Fakelos-

Ylikou_Diktya-Keimenon.pdf 

https://youtu.be/PON1OkX4vVY
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/Modules/Sj_K2_Extra_Slider/Fakeloi_Ylikou/Logotechnia_G-Lykeiou_Fakelos-Ylikou_Diktya-Keimenon.pdf
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/Modules/Sj_K2_Extra_Slider/Fakeloi_Ylikou/Logotechnia_G-Lykeiou_Fakelos-Ylikou_Diktya-Keimenon.pdf
https://youtu.be/PON1OkX4vVY


 

https://youtu.be/PO_APSqqezA 

2 -  αλλά και στο συμβολικό χώρο που δημιούργησε γι’ αυτήν η  ποίηση του  Κ.Π.  Καβάφη και άλλα έργα αναφοράς, όπως το 
«Αλεξανδρινό  κουαρτέτο»  2του  Λώρενς Ντάρελ. 

ΚΑΒΑΦΗΣ-ΠΑΛΑΜΑΣ 

Γύρω στο 1900 οι δύο ποιητές έχουν τακτοποιήσει τους λογαριασμούς με τη γενιά τους3. Ο Παλαμάς4  

έχει αναδειχτεί σε ηγέτη της, ενώ ο Καβάφης θέτει εαυτόν εκτός γενεάς·  αποσχίζεται από τις κοινές 

τάσεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού  ρεύματος για να χαράξει έναν δικό του, μοναχικό δρόμο, 

που θα αποδειχτεί  παράλληλος —αν και διαφορετικής κατασκευής— με εκείνον που θα ανοίξουν  σε 
λίγο οι ποιητές του δυτικού μοντερνισμού5. 

Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

 

.Αλλά για να συμπληρωθεί χαρακτηριστικότερα η  εικόνα του, θα πρέπει οπωσδήποτε ο αναγνώστης να 

έχει υπόψη του, ότι  τόσο τα σύγχρονα όσο και τα ιστορικά ή ιστορικοφανταστικά πρόσωπα, που  

κινούνται στην αληθινά παράξενη πολιτεία του καβαφικού έργου, δεν είναι  παρά οι ηθοποιοί που 

επινόησε ή και απλώς διάλεξε ο Καβάφης, οι ηθοποιοί  που επαναλαμβάνουν τα δικά του τα λόγια, τις 

δικές του τις σκέψεις,  τούς δικούς του καημούς και φόβους, το δικό του το δράμα.Mαλάνος Τίμος, Ο 

Kαβάφης απαραμόρφωτος,Αθήνα 1981, Πρόσπερος. Σσ. 7-20 6 

                                                                 
2http://filoithslogotexnias.blogspot.com/2015/10/blog-post_20.html 
3https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html?details=26 
4https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html?details=65 
5https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/searc h.html?details=16 
6http://www.potheg.gr/ProjectDetails.aspx?Id=820&lan=1 

https://youtu.be/PO_APSqqezA
http://filoithslogotexnias.blogspot.com/2015/10/blog-post_20.html
https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html?details=26
https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html?details=65
https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html?details=16
http://www.potheg.gr/ProjectDetails.aspx?Id=820&lan=1
https://youtu.be/PO_APSqqezA


 

3 - Η Καβαφική Ειρωνεία: 

§  Τραγική (ο ήρωας δεν γνωρίζει ότι είναι θύμα μιας κατάστασης). 

§  Δραματική (ο θεατής έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασης) 

Ο Βαγενάς κωδικοποιεί την ειρωνεία ως: 

§  Λεκτική (δηλώνει έννοιες και αισθήματα που δεν υπάρχουν σε λέξεις που χρησιμοποιεί ή είναι αντίθετα με αυτές). 

§  Καταστάσεων (αντιφατικές καταστάσεις μέσα από τις οποίες αποκαλύπτεται η πραγματική φύση των πραγμάτων. Η 
πραγματικότητα είναι μια τραγική αυταπάτη). 

Παρακολούθησε εδώ το video7 

 

4 - Η σύγκρουση του τραγικού με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 8 

                                                                 
7https://youtu.be/I12YBdHkdn4 
8http://archeia.moec.gov.cy/sm/301/kapsomenos_antil ipsi_tragikou_kavafis.pdf 

https://youtu.be/I12YBdHkdn4
http://archeia.moec.gov.cy/sm/301/kapsomenos_antilipsi_tragikou_kavafis.pdf


 

https://youtu.be/ENi9Crx7UYE 

5 - Η πόλις 

Κ. Καβάφης 

-Κ. Π. Καβάφης, «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. 

 Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.» 

Ερμηνευτικός διάλογος 

Ποιο είναι το κύριο θέμα 9στο ποίημα αυτό κατά τη γνώμη σας 

                                                                 
9https://answergarden.ch/1612913 

https://youtu.be/ENi9Crx7UYE
https://answergarden.ch/1612913
https://youtu.be/ENi9Crx7UYE


Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητέ10ς 

 

6 - Αναζητήστε τη λέξη ημέρα στην ποίηση του Καβάφη στους Συμφραστικούς πίνακες λέξεω 

 

7 - Αναζητήστε την ίδια λέξη ημέρα στο έργο του Μ. Αναγνωστάκη. Τί παρατηρείτε; 

 

                                                                 
10https://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/index.html?cnd_id=9  

https://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/index.html?cnd_id=9


 

8 - Να παρουσιάσεις τη συναισθηματική κατάσταση του  ήρωα , όπως αυτή  εμφανίζεται στο απόσπασμα.  

 

https://youtu.be/IqNhtgUa7yY 

 

9 - Εσωτερικό 11 (Μ. Παπανικολάου) 

                                                                 
11http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2702/Keimena -Neoellinikis-Logotechnias_B-Lykeiou_html-

empl/index_b_06_01.html  

https://youtu.be/IqNhtgUa7yY
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2702/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_B-Lykeiou_html-empl/index_b_06_01.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2702/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_B-Lykeiou_html-empl/index_b_06_01.html
https://youtu.be/IqNhtgUa7yY


  

Είναι όλα πάλι γνώριμα μες στο σπιτίσιο βράδυ:  

Η κάμαρη, τα πράματα, το φως και το σκοτάδι. 

Φωνάζει απ' έξω ο άνεμος με τα χίλια του στόματα  

ονόματα κι ονόματα... 

  

Μα κι η βροχή μού φαίνεται σα ν' απαγγέλλει στίχους,  

παράλληλη και ρυθμική καθώς πέφτει στη γης. 

Είμαι καλά στους τέσσερις της κάμαρής μου τοίχους:  

Έφτασα στο λιμάνι της στοργής. 

Πώς αποδίδει αυτός ο ποιητής το εσωτερικό του σπιτιού του; 

 

10 - Αυτό το θέμα τί σημαίνει για εσάς 

Αξιοποιείστε την εικόνα και αποτυπώστε με το λόγο ό,τι βλέπετε εσείς από το δικό σας παράθυρο 

Μπορείτε εδώ12 να δείτε πώς έχουν αποτυπώσει μεγάλοι ζωγράφοι τη " Θέα από το παράθυρο" 

                                                                 
12http://dim-ag-omologites-ka-lef.schools.ac.cy/data/uploads/iliko/4/texni.thea.apo.to.parathiro.pdf 

http://dim-ag-omologites-ka-lef.schools.ac.cy/data/uploads/iliko/4/texni.thea.apo.to.parathiro.pdf


 

https://youtu.be/1s1Z8i-e4hs 

11 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 

 Ελύτης: [Δεν αντέχω τα παράθυρα χωρίς θέα] 

«Είμαι ένας απλός, καθημερινός, αισιόδοξος άνθρωπος. 

 Αλλά, δεν αντέχω τα παράθυρα χωρίς θέα. 

 Τα παράθυρα βρίσκονται εκεί για να ταξιδεύουν τη ματιά. 

 Για ν’ αποκαλύπτουν ορίζοντες. 

 Για να υπόσχονται το «παραπέρα».  

 Για να λούζουν στο αληθινό φώς τ’ άδεια δωμάτια.  

 Για να φτιάχνουν σκιές με χρώμα πάνω στους λευκούς τοίχους…» 

 

https://youtu.be/dP-dVA1B3V4 

12 - Γιάννης Ρίτσος, «Το παράθυρο» (τρία αποσπάσματα): 

«Κάθομαι εδώ στο παράθυρο, κοιτάω τους διαβάτες 

 και κοιτάζομαι μές στα μάτια τους. Θαρρώ πως είμαι 

 μια σιωπηλή φωτογραφία, μες στην παλαιά κορνίζα της, 

https://youtu.be/1s1Z8i-e4hs
https://youtu.be/dP-dVA1B3V4
https://youtu.be/1s1Z8i-e4hs
https://youtu.be/dP-dVA1B3V4


 κρεμασμέμη έξω απ’ το το σπίτι, στο δυτικό τοίχο, 

 εγώ και το παράθυρό μου. 

 Κοιτάζω κάποτε ο ίδιος 

 ετούτη τη φωτογραφία με τα ερωτικά, κουρασμένα της μάτια – 

 ένας ίσκιος αποκρύβει το στόμα, η επίπεδη λάμψη απ’ το τζάμι της κορνίζας, 

 στιγμές – στιγμές, αντίκρυ στο λιόγερμα ή στο φεγγαρόφωτο, 

 σκεπάζει ολόκληρο το πρόσωπο, κ’ είμαι κρυμμένος 

 πίσω απόνα τετράγωνο φως, χλωμό ή ασημένιο ή ρόδινο, 

 και μπορώ ελεύθερα να κοιτάζω τον κόσμο 

 χωρίς να με βλέπει. Ελεύθερα, – τι να πούμε;  

 

https://youtu.be/T-L5-26tv1E 

13 - ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 

ΜΠΩΝΤΛΕΡ13 

 

Αυτός που απ’ έξω κοιτάζει μέσα σε ένα ανοιχτό παράθυρο δεν βλέπει ποτέ τόσα πράγματα όσα εκείνος που κοιτάζει ένα 

παράθυρο κλειστό. 

Δεν υπάρχει αντικείμενο πιο βαθύ, πιο μυστηριώδες, πιο γόνιμο, πιο σκοτεινό, πιο εκθαμβωτικό από ένα παράθυρο που το 
φωτίζει ένα κερί. 

Αυτό που μπορούμε να δούμε στο φως του ήλιου είναι πάντα λιγότερο ενδιαφέρον από αυτό που συμβαίνει 

 πίσω από ένα τζάμι. 

Μέσα σε αυτή τη μαύρη ή φωτεινή τρύπα ζει η ζωή, ονειρεύεται η ζωή, υποφέρει η ζωή. 

Πέρα από τις κυματιστές στέγες, διακρίνω μια γυναίκα ώριμη, ήδη ρυτιδωμένη, φτωχή, πάντα σκυμμένη σε κάτι, και η οποία 
δεν βγαίνει ποτέ. 

                                                                 
13https://www.all4fun.gr/portal/to-poiima-tis-evdomadas-2/23651-to-poiima-tis-evdomadas-ta-parathyra-tou-

sarl-bontlair-charles-baudelaire.html 

https://youtu.be/T-L5-26tv1E
https://www.all4fun.gr/portal/to-poiima-tis-evdomadas-2/23651-to-poiima-tis-evdomadas-ta-parathyra-tou-sarl-bontlair-charles-baudelaire.html
https://www.all4fun.gr/portal/to-poiima-tis-evdomadas-2/23651-to-poiima-tis-evdomadas-ta-parathyra-tou-sarl-bontlair-charles-baudelaire.html
https://youtu.be/T-L5-26tv1E


Ο Σαρλ Πιερ Μπωντλαίρ (9 Απριλίου 1821 – 31 Αυγούστου 1867) ήταν Γάλλος ποιητής, ένας από τους σημαντικότερους της 
γαλλικής λογοτεχνίας. Ο Μπωντλαίρ σήμερα αναγνωρίζεται ως σημαντικός ποιητής της γαλλικής και της παγκόσμιας 

λογοτεχνίας, και συγκαταλέγεται μεταξύ των κλασικών.Ακούμε εδώ14 

 

https://youtu.be/o4326RVQSQ8 

14 - Τα παραθυρα στη Μουσική 

 

15 - Kαβάφης, παγκόσμιος ποιητής 15Επιλέξτε ένα έργο εμπνευσμένο από την ποίηση του Καβάφη. μήπως θέλετε να φτίάξετε 

ένα κι εσείς; 

                                                                 
14https://www.youtube.com/watch?v=6UdGsFX7LK0 
15http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4412?locale=el  

https://youtu.be/o4326RVQSQ8
https://www.youtube.com/watch?v=6UdGsFX7LK0
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4412?locale=el
https://youtu.be/o4326RVQSQ8

