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Γ ‘Γυμνασίου Βλαχιώτη 

Σοφία Κοβάτσι - Δανάη Σταματάκου 

 

 

Συνέντευξη με έναν ποιητή: Κ .Π. Καβάφης (1863-1933) 

 

 

   Εισαγωγικό σημείωμα:   Το 2013 είναι 

αφιερωμένο  σε μια από τις 

σημαντικότερες μορφές της 

νεοελληνικής ποίησης και σε έναν 

ποιητή με παγκόσμια ακτινοβολία με 

αφορμή τη συμπλήρωση των  150 

χρόνων από την γέννηση του . Ο ποιητής 

δεν είναι άλλος από τον Αλεξανδρινό  Κ. 

Π. Καβάφη, του οποίου τα ποιήματα  

μεταφράζονται, διδάσκονται, 

επηρεάζουν και εμπνέουν σε διεθνές 

επίπεδο.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα, 

ένα από τα πολλά, υπήρξε πρόσφατα ο 

διάσημος συγγραφέας Paulo Coelho, όπου κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στην 

Αθήνα του νέου του βιβλίου με τίτλο «Το χειρόγραφο της Άκρα», το οποίο έχει 

κεντρικό του ήρωα έναν Έλληνα, αναφέρθηκε στον Καβάφη και ίσως στο πιο γνωστό 

του ποίημα Ιθάκη λέγοντας : ««Ο Καβάφης είχε τόσο έμπνευση όταν έγραψε αυτό το 

ποίημα που θα έλεγα πως ναι, όπως και στην Οδύσσεια αναφερόμενοι στην Ιθάκη ας 

ευχηθούμε ότι ο σκοπός δεν είναι μόνο η επιστροφή αλλά και να απολαύσουμε το 

ταξίδι». 

    Το ερώτημα είναι όμως τι θα έλεγε ο ίδιος ο ποιητής για τη ζωή του, το έργο του 

και τις ιδέες, την εποχή του, αλλά και για την τωρινή εποχή, αν υπήρχε τέτοια 

δυνατότητα. Στο συγκεκριμένο ερώτημα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε 

υποβάλλοντας στον Αλεξανδρινό 10 ερωτήσεις, θεωρώντας πως μας απαντά στο 

τώρα και στη γλώσσα βέβαια της δικής μας εποχής. Πριν ξεκινήσουμε  ωστόσο θα 

θέλαμε να  περιγράψουμε εμφανισιακά τον ποιητή, όπως τον φανταζόμαστε στη δύση 

της ζωής του. 

    Ο ποιητής μας παρουσιάστηκε κουρασμένος κάπως από τα γηρατειά και την 

αρρώστια. Τα μαλλιά του ήταν πια ψαρά και το πρόσωπο του στολιζόταν από τις 

ρυτίδες της ηλικίας. Είχε εγκαταλείψει δε τη συνήθεια να φέρει μουστάκι, αλλά 

φορούσε πάντα τα χαρακτηριστικά μικρά στρογγυλά γυαλιά της μυωπίας, ενώ στο 

δεξί του χέρι  κρατούσε ένα χαριτωμένο κομπολόι. Παρά την κόπωση, μας 

εντυπωσίασε με  την κομψότητα της ενδυμασίας,  περιβολή αλεξανδρινού λόγιου με 

κάποια αγγλοπρέπεια, αλλά κυρίως με την αβρότητα των τρόπων του. Απέναντί μας 

υπήρξε ιδιαίτερα ευγενής και συμπαθής, διατηρώντας πάντα μια απόσταση.  Μπορεί 

επίσης κάποιος βλέποντας τον να αναρωτιόταν πως αυτός ο γλυκός γέρος 

αριστοκράτης μπόρεσε να γράψει τέτοια ποίηση. Τα μαύρα μάτια όμως του ποιητή, 

τα οποία άστραπταν από γνώση και παρατήρηση, πρόδιδαν ένα βαθιά φιλοσοφημένο 

άνθρωπο. Ας περάσουμε επομένως στην συνέντευξη. 
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Δημοσιογραφική ομάδα:-  Αγαπητέ ποιητή, αν σας ζητούσε κάποιος με λίγα λόγια να 

αφηγηθείτε τη ζωή σας, τι θα του απαντούσατε; 

 

Ποιητής: -Είμαι Κωνσταντινουπολίτης στην καταγωγή, αλλά γεννήθηκα στην 

Αλεξάνδρεια- σ' ένα σπίτι της οδού Σερίφ· μικρός πολύ έφυγα, και αρκετό μέρος της 

παιδικής μου ηλικίας το πέρασα στην Αγγλία. Κατόπιν επισκέφτηκα την χώρα αυτήν 

μεγάλος, αλλά για μικρόν χρονικό διάστημα. Διέμεινα και στη Γαλλία. Στην εφηβική 

μου ηλικία κατοίκησα υπέρ τα δύο έτη στην Κωνσταντινούπολη. Στην Ελλάδα είναι 

πολλά χρόνια που δεν επήγα. Η τελευταία μου εργασία ήταν υπαλλήλου εις ένα 

κυβερνητικό γραφείο εξαρτώμενο από το υπουργείο των Δημοσίων Έργων της 

Αιγύπτου. Ξέρω Αγγλικά, Γαλλικά και ολίγα Ιταλικά». 

 

Δημοσιογραφική ομάδα:- Παρατηρούμε πως  στο σύντομο αυτοβιογραφικό σας 

σημείωμα δεν αναφέρεστε καθόλου στο ποιητικό σας έργο και το γεγονός αυτό σε 

συνδυασμό με τον ιδιόρρυθμο τρόπο έκδοσης των ποιημάτων σας μας κάνει να 

αναρωτιόμαστε. Γιατί επιλέξατε αυτόν τον τρόπο να έρθετε σε επαφή με το 

αναγνωστικό κοινό; Δεν επιθυμούσατε την αναγνώριση ή θεωρούσατε την ποίηση 

ευχάριστο πάρεργο; 

 

Ποιητής: Φυσικά και με ενδιέφερε η αναγνώριση. Η ποιητική ιδιότητα κρύβει πάντα 

μια μορφή ματαιοδοξίας επιζητώντας τον έπαινο. Από την άλλη δεν θα μπορούσα να 

θεωρήσω πάρεργο μια ασχολία στην οποία αφιέρωσα όλο μου τον βίο. Ωστόσο, ίσως 

ο πιο δύσκολος και απαιτητικός αναγνώστης του έργου μου να ήμουν εγώ ο ίδιος. 

Δεν ήθελα ποτέ ένα ποίημα, το οποίο φέρει την υπογραφή μου να μην μπορεί να 

αντέξει σε μια δεύτερη ανάγνωση. Επιθυμούσα τα ποιήματα μου να έχουν κάτι να 

πουν στον αναγνώστη, ώστε να μη θεωρείται η ανάγνωση τους απώλεια χρόνου. Από 

την άλλη, δεν ήθελα η ποίηση μου να μην είναι αντάξια του ονόματος της 

οικογένειάς μου. Μη ξεχνάτε πως η καταγωγή μου είναι αριστοκρατική, η οικογένεια 

μου αρχοντική και γνωστή στους κύκλους της Αλεξάνδρειας και μια τέτοια 

οικογένεια δεν αρμόζει κανείς να την ντροπιάζει με έργα ευτελή. 

 

Δημοσιογραφική ομάδα: Παρατηρεί κανείς διαβάζοντας αρκετά από τα ποιήματά σας 

πως σας εμπνέει γενικότερα το ιστορικό παρελθόν της Ελλάδας και όχι τόσο το αρχαίο 

κάλλος, ούτε το βυζάντιο, αλλά η ελληνιστική εποχή, μια εποχή παρακμής για πολλούς. 

Γιατί σας ελκύει τόσο πολύ η ιστορία και συμφωνείτε με το πιο πάνω χαρακτηρισμό για 

τα ελληνιστικά χρόνια;  

 

Ποιητής: - Πάντα με ενδιέφερε η ιστορία, το παρελθόν των ανθρώπων και των 

πραγμάτων, η συνέχεια. Βαθιά μέσα μου ένιωθα  125 φωνές να μου λένε πως θα 

μπορούσα να γράψω ιστορία. Εξάλλου μέσα από το παρελθόν ψάχνουμε συχνά τις 

απαντήσεις για το παρόν και το μέλλον, αλλά και τις απαντήσεις για τον ίδιο μας τον 

εαυτό. Κάποτε μάλιστα αποπειράθηκα να συγγράψω ένα ιστορικό λεξικό, αλλά δεν 

το ολοκλήρωσα. Ίσως αντί για ποιητής να γινόμουν ιστορικός, αλλά τελικά 

προτίμησα να συνδυάσω τις δύο μεγάλες μου αγάπες. Όσο για το δεύτερο σκέλος της 

ερώτησής σας, το ένδοξο ελληνικό παρελθόν έχει υμνηθεί και έχει εμπνεύσει, οπότε 

δεν χρειαζόταν η δική μου συμβολή. Εμένα με ενδιέφερε κυρίως η ελληνιστική 

εποχή, γιατί μοιάζει με τη δική μου. Η ιδιαίτερη μου πατρίδα είναι η πολυπολιτισμική 

Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου δίπλα στους ιθαγενείς υπάρχουν και ξένοι, πολλοί 

από τους οποίους αν και δεν είναι Έλληνες μιλούν την ελληνική. Στην ελληνιστική 

εποχή λοιπόν υπάρχει ο ίδιος συγκερασμός λαών και πολιτισμών κάτω από τη σκέπη 
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της ελληνικής γλώσσας και παράδοσης. Εξάλλου, τα παραπάνω δεν τα θεωρώ μικρό 

κατόρθωμα. Επιπλέον, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εποχή 

παρακμής ή εποχή μεγάλων αλλαγών. Αυτή η αλλαγή είναι που μου κεντρίζει το 

ενδιαφέρον,  καθώς και το  ποια πρέπει να είναι η στάση του ατόμου μπροστά στην 

επικείμενη αποτυχία. Η αίσθηση της αξιοπρέπειας, του χρέους, το δίλημμα της 

επιλογής, η κενότητα, η ματαιοδοξία  τελικά δεν αφορούν ίσως μόνο τα ελληνιστικά 

χρόνια. 

 

Δημοσιογραφική ομάδα:-  Έχετε επιλέξει την μεικτή γλώσσα για να εκφραστείτε 

ποιητικά, ένα κράμα δημοτικής και καθαρεύουσας, χωρίς να ακολουθείτε ούτε την 

παράδοση των δημοτικών τραγουδιών και του Σολωμού, αλλά ούτε και τους Αθηναίους 

ρομαντικούς ποιητές. Πού οφείλεται η συγκεκριμένη επιλογή  και μήπως σας έχει 

επηρεάσει το γεγονός πως λόγω των συχνών μετακινήσεων σας στην νεαρή σας ηλικία 

δεν είχατε συστηματικά διδαχθεί την ελληνική γλώσσα;  

 

Ποιητής : - Η αλήθεια είναι πως είχα αρκετές μετακινήσεις στη νεαρή μου ηλικία, 

όμως η εκπαίδευση μου ποτέ δεν παραμελήθηκε. Ξεχνάτε πως στην εποχή μου 

υπήρχε και η δημοτική και η καθαρεύουσα, αλλά και πως στο έργο μου καθρεπτίζεται 

και η αλεξανδρινή ιδιωματική γλώσσα. Αυτή ήταν η γλώσσα της εποχής μου, μια 

γλώσσα μεικτή με αποτέλεσμα να μη νιώθω την ανάγκη να απορρίψω κανέναν 

γλωσσικό τύπο, εφόσον ανήκει στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μου.  

Επιπλέον, οι μεταβατικές εποχές είναι αυτές οι οποίες με ελκύουν περισσότερο 

ποιητικά, πράγμα το οποίο καταδεικνύεται μέσα από τη χρήση της μεικτής γλώσσας. 

Ας μη ξεχνάτε, από την άλλη, ότι βασικό μέσο της ποιητικής έκφρασής μου είναι η  

ειρωνεία και η καθαρεύουσα είναι η πιο κατάλληλη γι’ αυτήν. 

   

Δημοσιογραφική ομάδα: - Ζήσατε σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, όπως και ο 

ίδιος χαρακτηρίσατε προηγουμένως, και στο οποίο βιώσατε αρκετές φορές ένα κλίμα 

πολιτικών ταραχών. Πόσο θεωρείτε ότι έχετε επηρεαστεί από αυτά τα γεγονότα;  

 

Ποιητής :- Ένας άνθρωπος και ειδικότερα ένας ποιητής δε ζει σε κενό, αλλά είναι 

γέννημα του περιβάλλοντός του. Βίωσα πράγματι μεγάλες πολιτικές ταραχές, 

εγκατέλειψα κάποτε την Αλεξάνδρεια εξαιτίας ταραχών. Μπορεί να μην αναφέρθηκα 

άμεσα στα πολιτικά γεγονότα, γιατί αναζητούσα το καθολικό και διαχρονικό. 

Θεωρούσα ακόμη ότι αν αφαιρέσουμε το συγκεκριμένο πολιτικό γεγονός, στο τέλος 

αυτό που μένει είναι ποια στάση θα πρέπει να τηρήσει κανείς. Ποιο είναι το χρέος του 

ατόμου, πότε πρέπει να πει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι; Ποιες είναι οι συνέπειες 

μια επιλογής; Πίστευα πως έρχεται κάποια στιγμή που το άτομο έρχεται αντιμέτωπο 

με τα παραπάνω ερωτήματα και αυτά με ενδιέφεραν να καταδείξω. Παρόλα αυτά 

πρέσβευα πάντοτε πως μόνο κατανόηση αρμόζει στους ανθρώπους, ακόμα και όταν 

αυτοί συμβιβάζονται. 

 

Δημοσιογραφική ομάδα: - Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε γιατί 

δεχτήκατε το παράσημο του Φοίνικα, το οποίο σας το απένειμε το 1926, ο δικτάτορα 

Πάγκαλος και μάλιστα ένας δικτάτορας, ο οποίος είχε επαναφέρει την θανατική ποινή, 

όταν εσείς ο ίδιος ήσασταν αντίθετος, γεγονός που διαφαίνεται ίσως μέσα και από 

ανέκδοτο ποίημά σας ( 27 Ιουνίου 1906, 2 μ. μ.); 

 

Ποιητής : -Το παράσημο μου το απένειμε η Ελληνική Πολιτεία, την οποία σέβομαι 

και αγαπώ. Η επιστροφή του παράσημου θα ήταν προσβολή εκ μέρους μου προς την 
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Ελληνική Πολιτεία, γι’ αυτό και το κράτησα. Το γεγονός αυτό δεν κρύβει ούτε 

συμπάθεια προς τον δικτάτορα, ούτε μεταστροφή της θέσης μου σχετικά με την 

θανατική ποινή. Σχετικά με το ποίημα που αναφέρατε, πράγματι με είχε συγκλονίσει 

η άδικη εκτέλεση του νεαρού Αιγυπτίου από τους Άγγλους, οι οποίοι 

συμπεριφέρθηκαν ως γνήσιοι αλαζόνες αποικιοκράτες. Το συγκεκριμένο ποίημα 

ακριβώς εκφράζει την οργή και την αγανάκτηση του ανίσχυρου μπροστά στο άδικο, 

στην υπεροψία του ισχυρού, ο οποίος στερείται από συναισθήματα ανθρωπιάς. 

 

Δημοσιογραφική ομάδα:  Πόσο σας απασχόλησε το θέμα των γηρατειών και τελικά η 

ποίηση απαλύνει τις πληγές του χρόνου;  

 

Ποιητής : -  Για μένα ο χρόνος που περνούσε φάνταζε σαν μια πληγή από φριχτό 

μαχαίρι, γιατί αγαπούσα πραγματικά τη ζωή. Αυτό που με τρόμαζε δεν ήταν το 

φυσικό τέλος, αλλά η φθορά του σώματος και της ψυχής, η παρακμή του σώματος 

και του πνεύματος. Τα γηρατειά συνοδεύονται από αδυναμία και κατάπτωση, αλλά 

και από την αίσθηση ότι ο χρόνος της δημιουργίας ολοκληρώνεται. Τι συμβαίνει 

λοιπόν όταν κάποιος αντιλαμβάνεται πως σπατάλησε το χρόνο που του δόθηκε ή ότι 

δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει ό, τι άρχισε; Πριν πεθάνω ένιωθα πως είχα ακόμη 

αρκετά ποιήματα να δημιουργήσω, τουλάχιστον 25, 26. Νομίζω πώς αυτό φάνηκε 

όταν βρέθηκαν ανέκδοτα ποιήματα στα χειρόγραφά μου. Δυστυχώς, δεν πρόλαβα. 

Από την άλλη η ποιητική συγγραφή λειτούργησε για μένα ως ένα προσωρινό 

καταφύγιο,  ένα φάρμακο καταπραϋντικό του πόνου. Το θάνατο ωστόσο κανείς δεν 

τον νικάει. 

 

Δημοσιογραφική ομάδα:  - Επιτρέψτε μου μια προσωπική ερώτηση: Τι σήμαινε για σας 

ο θάνατος της μητέρας σας, μια και τον πατέρα σας τον είχατε ήδη χάσει νωρίς ; 

 

Ποιητής : - Με την μητέρα μου είχα αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις. Την αγαπούσα 

πολύ, όλα τα αδέρφια την αγαπούσαμε. Ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος,  ονομαστή 

για την ομορφιά της στα νιάτα της,  αριστοκράτισσα, στοργική μητέρα, δραστήρια 

και αγαπητή σε όλη την ελληνική παροικία της  Αλεξάνδρειας. Θυμάμαι στο θάνατό 

της, όπου ήμασταν και οι 7 γιοί της και τη συνοδέψαμε ως το νεκροταφείο.  Το 

φέρετρό της το συνόδεψαν  8 άλογα με άσπρα φτερά και εμείς χωρίς καπέλο, καθώς 

και ο Κυβερνήτης της πόλης. Στο θάνατο της μητέρας μου κλαίγαμε ασταμάτητα, 

γιατί κρυβόταν μέσα μας αμέτρητη αγάπη γι’ αυτήν. Ήταν ο τελευταίος συγγενής 

μου, καθώς ο πατέρας μου είχε φύγει νωρίς. Την αγαπούσα πολύ!  

 

Δημοσιογραφική ομάδα: - Για να απαλύνουμε λίγο τη συγκίνηση που δικαιολογημένα 

δημιουργήθηκε, ας επιστρέψουμε στο ποιητικό σας έργο. Θεωρείτε πως αυτό έχει θέση 

στη σύγχρονη εποχή;  

 

Ποιητής: - Θα μπορούσα να σας απαντήσω πονηρά, ότι για να είμαστε εδώ σε  αυτή 

την συνέντευξη σημαίνει πως η ποιητική μου φωνή δεν έχει ξεχαστεί, αλλά αντίθετα 

συνομιλεί με τον αναγνώστη αυτού του αιώνα. Θα έλεγα όμως πως,  απαντώντας 

χωρίς μετριοφροσύνη, το έργο μου συνομιλεί με το σήμερα εξαιτίας του 

περιεχόμενού του και του τρόπου γραφής. Η ποίηση μου είναι περισσότερο 

εγκεφαλική και όχι τόσο συναισθηματική, λείπουν τα περίτεχνα ποιητικά στολίδια, ο 

στόμφος και η έξαρση. Σύντομα ποιήματα, γραμμένα σαν σε πεζά με έντονο το 

στοιχείο της θεατρικότητας, της ειρωνείας, της υποβολής και του συμβολισμού 

αποδεικνύονται προσιτά στον σημερινό αναγνώστη. Το κυριότερο νομίζω πως είναι 
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το ίδιο το περιεχόμενο της ποίησης:  η στάση του ανθρώπου απέναντι στα πράγματα 

και ιδιαίτερα όταν αυτά τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, ο έρωτας ανάμεσα στους 

ανθρώπους, ιδιαίτερα αν αυτός ανήκει στο παρελθόν, οι πληγές των γηρατειών, οι 

σειρήνες του κέρδους, της εφήμερης δόξας που ξεστρατίζουν τον άνθρωπο, αλλά και 

οι προσωπικοί δαίμονες που ταλανίζουν τον καθένα εντοπίζονται και  στο σύγχρονο 

κόσμο.  

 

Δημοσιογραφική ομάδα: -Αν ζούσατε στη σημερινή εποχή τι θα λέγατε στους πολίτες 

και στους πολιτικούς αυτής της χώρας;  

 

Ποιητής: - Αναφέρεστε υποθέτω στον ελλαδικό χώρο, όμως εγώ υπήρξα παιδί της 

ελληνικής διασποράς, ποιητής του ελληνισμού και όχι της Ελλάδας και ως έτσι θα 

απαντήσω. Θα τους θύμιζα επομένως πως είναι κληρονόμοι ενός σπουδαίου 

πολιτισμού - όχι μόνο ένδοξων μαχών και φιλοσοφικών συγγραμμάτων- , αλλά ενός 

πολιτισμού που επιβίωσε χάρη και στην τεράστια αφομοιωτική του δύναμη. Ο 

ελληνικός πολιτισμός ενώνει,  δε διαιρεί. Θα τους θύμιζα επίσης πως και στο 

παρελθόν έχουν υπάρξει δύσκολες στιγμές και πως οι επιλογές έχουν πάντα ένα 

αντίστοιχο κόστος. Θα τους καλούσα λοιπόν να αναλάβουν αυτό το κόστος οι ίδιοι 

και να μην αναζητήσουν τους βαρβάρους, γιατί οι λύσεις κερδίζονται. Πάνω από όλα 

όμως θα μιλούσα με κατανόηση, γιατί είναι εύκολο να φυλακιστεί κανείς στα θέλω 

και πρέπει των άλλων. 

 

Υ. Γ : Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος της η συνέντευξη μας με τον Αλεξανδρινό. 

Υπάρχει ένα θέμα το οποίο αποφύγαμε να θίξουμε και δεν είναι άλλο από την 

ομοφυλοφιλία του ποιητή.  Δεν τέθηκε μια τέτοια ερώτηση, παρόλο που η στάση του, 

να μην κρύψει αλλά ούτε και να διαλαλήσει την προσωπική του ζωή την εποχή 

εκείνη, δεν μπορεί παρά να μας κεντρίζει το ενδιαφέρον και ίσως και το θαυμασμό. 

Γνωρίζουμε όμως πως ο Καβάφης ήταν αξιοπρεπής και ιδιαίτερα κλειστός. Κατά την 

ανιψιά του Χαρίκλεια Καβάφη, - στην συνέντευξη της  οποίας στηριχτήκαμε σε 

ορισμένες απαντήσεις, όπως αυτή σχετικά με το θάνατο της μητέρας του -, ο 

Καβάφης ήταν ένας κύριος που κρατούσε το κομμάτι της προσωπικής του ζωής, 

ακριβώς προσωπικής. Εικάζουμε λοιπόν πως δεν θα μας απαντούσε σε μια τέτοια 

ερώτηση, αλλά δε θα θέλαμε να τον προσβάλλουμε ή να τον πικράνουμε. Το 

κυριότερο για μας είναι πως η προσωπική ζωή του ποιητή δεν μειώνει στο ελάχιστο 

ούτε την αξία του έργου του ούτε την εκτίμηση μας προς το πρόσωπό του. Με λίγα 

λόγια, απλώς δεν έχει σημασία. Κλείνοντας θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τη 

βιβλιογραφία στην οποία στηριχτήκαμε. 

                                            

 

Βιβλιογραφία:  

 Κ. Π. Καβάφη, Τα ποιήματα, τόμος α & β, (Γ. Π.Σαββίδης), εκδόσεις Ίκαρος, 

Αθήνα 2000. 

 Κ.Π. Καβάφη, Ανέκδοτα ποιήματα, εκδόσεις Δαμιανός, Αθήνα 2001. 

 Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη, επιλογή κριτικών κειμένων, επιμέλεια 

Μιχάλης Πιερής, πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτη, Ηράκλειο 1997. 

 Στρατής Τσίρκας, Ο Καβάφης και η εποχή του, εκδόσεις κέρδος, Αθήνα 1995. 
 www.kavafis.gr 
 (εποχές που αγάπησα: η συνέντευξη της τελευταίας ανιψιάς του ποιητή  

Χαρίκλεια Καβάφη στο Φρέντυ Γερμανό λίγες μέρες πριν πεθάνει) 

http://www.kavafis.gr/
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000072872&tsz=0&autostart=0/


 6 

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-

assetview.aspx?tid=0000072872&tsz=0&autostart=0/  

 (η παγκοσμιότητα του Κωνσταντίνου Καβάφη) http://www.ert-

archives.gr/V3/public/main/page-

assetview.aspx?tid=0000008491&tsz=0&autostart=0: 

 http://cavafis.compupress.gr/ 

 http://el.wikipedia.org/wiki/ 

 http://users.hol.gr/~barbanis/cavafy 

 http://www.doctv.gr/page.aspx?itemID=SPG3477 

 http://www.snhell.gr/ 

 

 

 

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000008491&tsz=0&autostart=0
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000008491&tsz=0&autostart=0
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000008491&tsz=0&autostart=0
http://cavafis.compupress.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/
http://users.hol.gr/~barbanis/cavafy
http://users.hol.gr/~barbanis/cavafy
http://www.doctv.gr/page.aspx?itemID=SPG3477
http://www.snhell.gr/

