
 

ημείωμα τοῦ ἐκδότη 

Μιά καί ἡ φετεινή χρονιά, τό 2013, ὡρίσθηκε ἀπό τήν 

πολιτεία ἔτος Κ.Π. Καβάφη, μέ ἀφορμή τά 150 χρόνια 

πού πέρασαν ἀπό τή γέννησή του καί 80 ἀπό τό 

θάνατό του, ὁ συντάκτης τοῦ «Λυχναριοῦ»‖σκέφτηκε, 

μέσῳ τοῦ περιοδικοῦ, νά κάνῃ ἕνα ἀφιέρωμα στό 

μεγάλο Ἀλεξανδρινό. Ἔτσι,‖εἴτε‖προσέτρεξε‖σέ‖διάφο-

ρες‖πηγές,‖ὅπως‖τό‖περιοδικό‖«ΝΕΑ‖ΕΣΙΑ»,‖τοῦ 1963 

κ.ἄ,‖εἴτε‖ζήτησε‖ἀπό‖ὡρισμένους‖συνεργάτες‖νά‖συμ-

βάλουν‖μέ‖σχετικό‖πόνημά‖τους,‖κατάφερε‖νά‖στεγά-

σῃ στίς‖σχεδόν‖100‖σελίδες‖του‖διάφορες‖ἀπόψεις‖γιά‖

τόν‖ποιητή,‖πού‖κάθε‖μιά‖ἀγγίζει‖καί‖μιά‖πλευρά‖του.‖‖

Σό‖τεῦχος,‖καθώς‖ἐκδίδεται‖σέ‖μικρό‖μέγεθος,‖πιστεύω‖

νά‖εἶναι‖χρήσιμο‖καί‖χρηστικό,‖γιά‖ὅποιον‖ἀγαπᾶ τήν‖

ποίηση‖ τοῦ Κ.‖Π.‖Καβάφη,‖ἀλλά‖καί‖γιά‖ ἐκεῖνον πού‖

ἐπιθυμεῖ νά‖μάθῃ περισσότερα‖γι’‖αὐτόν.‖ 

Εὐχαριστῶ τούς‖συνεργάτες‖πού‖ἀνταποκρίθηκαν‖στό‖

κάλεσμά‖ μου‖ ἀφιερώνοντας‖ χρόνο‖ γιά‖ τήν‖ σύνταξη‖

τοῦ ἄρθρου‖τους. 

Μ.Π. 
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ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΚΑΒΑΥΗ 
1863: τίς‖17‖Ἀπριλίου‖μέ‖τό‖παλιό‖ἡμερολόγιο‖καί‖στίς‖29‖μέ‖τό‖

νέο,‖γεννιέται‖στήν‖Ἀλεξάνδρεια‖τῆς‖Αἰγύπτου‖ὁ Κωνσταντῖνος‖

Καβάφης,‖ ἕκτο‖ καί‖ τελευταῖο‖ παιδί‖ τοῦ Πέτρου‖ Καβάφη,‖

μεγαλεμπόρου‖βαμβακιοῦ καί‖τῆς‖Φαρίκλειας‖Υωτιάδη. 

1864: Ἕνα‖χρόνο‖μετά‖(28‖Μαΐου)‖βαφτίζεται. 

1870: Πεθαίνει‖ ὁ πατέρας‖ του‖ σέ‖ ἡλικία‖ 56‖ ἐτῶν.‖ Οἰκονομική‖

κρίση‖ καί‖ παρακμή‖ τοῦ ἐμπορικοῦ τους‖ Οἴκου,‖ τόν‖ ὁποῖο‖

ἀναλαμβάνει‖ὁ μεγαλύτερος‖ἀδελφός,‖Γεώργιος. 

1874: Ἡ οἰκογένειά‖ του,‖ ὕστερα‖ ἀπό‖ διετή‖ παραμονή‖ στό‖

Λίβερπουλ,‖ μετακομίζει‖ στό‖ Λονδίνο,‖ ὅπου‖ ὁ Κωνσταντῖνος‖

φοιτᾶ σέ‖ἀγγλικό‖σχολεῖο. 

1876: Ὁ Οἶκος‖«Καβάφης‖καί‖ΙΑ»‖διαλύεται. 

1877: Ὁ Γεώργιος‖παραμένει‖στό‖Λονδίνο,‖ ἐνῷ ἡ ὑπόλοιπη‖οἰκο-

γένεια‖ ἐπιστρέφει‖ στήν‖ Ἀλεξάνδρεια,‖ στίς‖ δανειστικές‖ βιβλι-

οθῆκες‖τῆς‖ὁποίας‖μελετᾶ ὁ Κωνσταντῖνος. 

1881: Υοιτᾶ στό‖ ἐμποροπρακτικό‖ «Λύκειο‖Ἐρμῆς»,‖ καί‖σέ‖ἡλικία‖

22 ἐτῶν,‖ συγγράφει‖ τό‖ ἱστορικό‖ λεξικό,‖ πού‖ θά‖ σταματήσῃ στή‖

λέξη‖Ἀλέξανδρος. 

1882: Ἐξαιτίας‖πολιτικῶν‖ ταραχῶν στήν‖Αἴγυπτο,‖ ἡ μητέρα‖ του‖

ἀναγκάζεται‖νά‖φύγῃ μέ‖τά‖μικρότερα‖παιδιά‖της‖καί‖νά‖ἐγκατα-

σταθῇ στό‖σπίτι‖τοῦ πατέρα‖της‖στήν‖Κωνσταντινούπολη.‖Σό‖δια-

μέρισμά‖τους‖στήν‖Ἀλεξάνδρεια‖καταστρέφεται‖ἀπό‖πυρκαγιά. 

1883: Περνοῦν‖ οἰκονομικές‖ δυσκολίες‖ στήν‖ Πόλη.‖ Ὁ Καβάφης‖

τελειώνει‖τίς‖σπουδές‖του‖καί‖ἐνδιαφέρεται‖γιά‖τήν‖πολιτική‖καί‖

τή‖δημοσιογραφία.‖‖Σήν‖ἐποχή‖αὐτή‖ἀρχίζει‖νά‖τόν‖ἀπασχολῇ γιά‖

πρώτη‖φορά‖ἡ ποίηση. 

1884: Γράφει‖διάφορα‖πεζά‖στήν‖ἀγγλική‖γλῶσσα. 

1885: Ἐπιστροφή‖ στήν‖ Ἀλεξάνδρεια‖ μέ‖ τή‖ μητέρα‖ του‖ καί‖ τά‖

ἀδέρφια‖του‖Ἀλέξανδρο‖καί‖Παῦλο.‖Ἀποβάλλει‖μέ‖δική‖του‖θέλη-

ση‖τήν‖ἀγγλική‖ὑπηκοότητα,‖τήν‖ὁποία‖ὁ πατέρας‖του‖εἶχε‖ἀπο-

κτήσει‖ τό‖ 1850.‖ Γιά‖ ἀρκετό‖ καιρό‖ ἀσχολεῖται‖ μέ‖ διάφορα‖

ἐπαγγέλματα. 

1886: Ἀποκτᾶ δημοσιογραφική‖ ταυτότητα‖ ὥς‖ ἀνταποκριτής‖ τῆς‖

ἐφημερίδας‖«Σηλέγραφος».‖ Γράφει‖ποιήματα‖καί‖πεζά,‖τά‖ὁποῖα‖
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δημοσιεύονται‖ σέ‖ ἐφημερίδες‖ καί‖ περιοδικά‖ στήν‖ Κωνστα-

ντινούπολη‖καί‖τήν‖Ἀλεξάνδρεια. 

1888: Ἐργάζεται‖ ὥς‖ μεσίτης‖ στό‖ Φρηματιστήριο‖ βάμβακος‖ τῆς‖

Ἀλεξάνδρειας. 

1889: Ἄμισθος‖ γραμματέας‖ στό‖ Γραφεῖο‖ Ἀρδεύσεων‖ τοῦ 

Ὑπουργείου‖Δημοσίων‖Ἔργων. 

1891: Ἐκδίδει‖ σέ‖ μονόφυλλο‖ τό‖ πρῶτο‖ ἀξιόλογό‖ του‖ ποίημα‖

«Κτίσται»‖καί‖μεταξύ‖ἄλλων‖τά‖πεζά:‖«Σά‖Ἐλγίνεια‖Μάρμαρα»,‖

«Νεώτερα‖περί‖τῶν‖Ἐλγινείων‖Μαρμάρων»,‖«Ὀλίγαι‖λέξεις‖περί‖

στιχουργίας». 

1892: Ἀπό‖Ἄμισθος‖Γραμματέας‖γίνεται‖Ἔκτακτος‖Γραφέας‖στήν‖

Ὑπηρεσία‖ Ἀρδεύσεων,‖ μέ‖ Ἄγγλους‖ προϊσταμένους.‖ Θά‖ παρα-

μείνῃ ἐκεῖ γιά‖περίπου‖ τριάντα‖χρόνια,‖ ἔως‖ τό‖ 1922,‖φθάνοντας‖

τό‖βαθμό‖τοῦ τμηματάρχη. 

1894: Γράφει‖ τά‖ ποιήματα‖ «Ἕνας‖ Γέρος»‖ καί‖ «Πάλι‖ στήν‖ ἴδια‖

Πόλι»‖ (πρώτη‖ γραφή‖ τοῦ ποιήματος‖ «Ἡ Πόλις»),‖ «Υωναί‖

Γλυκεῖαι»‖(τό‖ὁποῖο‖θά‖δημοσιευτῇ δέκα‖χρόνια‖ἀργότερα‖μέ‖τόν‖

τίτλο‖«Υωνές»). 

1895: Ποιήματα:‖«Σό‖πρῶτο‖σκαλί»,‖«Πολυέλαιος»,‖«Ἐνώπιον‖τοῦ 

ἀγάλματος‖τοῦ Ἐνδυμίωνος». 

1896: υνεργάζεται‖ μέ‖ τήν‖ ἐφημερίδα‖ «Ὁ Υάρος‖ τῆς‖

Ἀλεξάνδρειας».‖ ‖Ποιήματα:‖ «Σείχη»,‖ «Σά‖ ἄλογα‖ τοῦ Ἀχιλλέως»,‖

«Δέησις».‖‖Ὁ Γ.‖Σσοκόπουλος‖ἀνακαλύπτει‖τόν‖Καβάφη. 

1897: Ἐκδίδει‖ σέ‖ τετρασέλιδο‖ ἕνα‖ ἀπό‖ τά‖ πιό‖ γνωστά‖ του‖

ποιήματα‖ «Σείχη»‖ σέ‖ δίγλωσση‖ ἔκδοση,‖ μέ‖ ἀγγλική‖ μετάφραση‖

τοῦ ἀδερφοῦ του‖Σζών. 

1898: Γράφει:‖«Ἡ ψυχή‖τῶν‖Γερόντων»,‖«Περιμένοντας‖τούς‖βαρ-

βάρους»‖καί‖πρωτοδημοσιεύονται‖«Οἱ Σαραντίνοι‖διασκεδάζουν»,‖

«Ἡ κηδεία‖τοῦ αρπηδόνος»‖καί‖«Υωνή‖ἀπ’‖τήν‖θάλασσα». 

1899: Πεθαίνει‖ ἡ μητέρα‖ του‖ σέ‖ ἡλικία‖ 65‖ ἐτῶν,‖ στήν‖ ὁποία‖ ὁ 

ποιητής‖εἶχε‖ἰδιαίτερη‖ἀδυναμία.‖Γράφει‖τό‖ποίημα‖«Che fece<‖il 

gran rifiuto»,‖ ἐνῷ πρωτοδημοσιεύει‖ τά‖ «Κεριά»‖ καί‖ τό‖ «Πρῶτο‖

σκαλί». 

1900: Ὁ Δρακόπουλος‖κάνει‖εὐμενῆ σχόλια‖γιά‖τόν‖Καβάφη‖στό‖

«Αἰγυπτιακόν‖Ἡμερολόγιον». 
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1901: Σαξιδεύει‖μέ‖τόν‖ἀδερφό‖του‖Ἀλέξανδρο‖στήν‖Ἀθήνα,‖ὅπου‖

γνωρίζεται‖μέ‖τόν‖Πολέμη‖καί‖τόν‖Ξενόπουλο. 

1902: Γράφει‖ τό‖ σημαντικό‖ πεζό‖ του‖ «Ἡ συνάντησις‖ τῶν‖

φωνηέντων‖ ἔν‖ τῆ προσωδία»,‖ ἀπόδειξη‖ τῆς‖ βαθιᾶς‖ του‖ γνώσης‖

τῆς‖νεοελληνικῆς‖παράδοσης. 

1903: Δεύτερο‖ ταξίδι‖στήν‖Αθήνα.‖ ‖ Γνωρίζεται‖μέ‖ τόν‖Πορφύρα.‖‖

Δημοσιεύονται‖τά‖ποιήματα‖«Θερμοπύλες»,‖«Σά‖παράθυρα».‖ ‖Ὁ 

Ξενόπουλος‖ δημοειεύει‖ στά‖ «Παναθήναια»‖ τό‖ ἱστορικό‖ του‖

άρθρο‖γιά‖τόν‖Καβάφη. 

1904: Δημοσιεύονται‖ τά‖ ποιήματα‖ «Περιμένοντας‖ τούς‖ βαρβά-

ρους»,‖ «Επιθυμίες»‖ καί‖ «Υωνές».‖ ‖ Κυκλοφορεῖ ἡ πρώτη‖ έντυπη‖

ποιητική‖συλλογή‖του‖μέ‖14‖ποιήματα. 

1905: Γνωρίζεται‖στήν‖Ἀλεξάνδρεια‖μέ‖τόν‖Ἴωνα‖Δραγούμη‖πού‖

ὑπηρετεῖ στό‖Ἑλληνικό‖Προξενεῖο.‖‖τό‖περιοδικό‖«Παναθήναια»‖

δημοσιεύεται‖τό‖ποίημά‖του‖«Σρῶες».  

1906: Δημοσιεύεται‖τό‖ποίημα‖«Ὁ βασιλεύς‖Δημήτριος»,‖τό‖ὁποῖο‖

γράφτηκε‖πρίν‖ἀπό‖ἕξι‖χρόνια. 

1907: Ἐγκαθίσταται‖ μέ‖ τόν‖ ἀδερφό του‖ Παῦλο‖ στήν‖ ἱστορική‖

κατοικία‖του.‖‖Παρατηρεῖ:‖«Ποῦ θά‖μποροῦσα‖νά‖ζήσω‖καλύτερα;‖

Κάτω‖ ἀπό‖ μένα‖ ὁ οἶκος‖ ἀνοχῆς‖ θεραπεύει‖ τίς‖ ἀνάγκες‖ τῆς‖

σάρκας.‖ Κι‖ ἐκεῖ εἶναι‖ ἡ ἐκκλησία,‖ ὅπου‖ συγχωροῦνται‖ οἱ ἁμαρ-

τίες.‖Καί‖παρακάτω‖τό‖νοσοκομεῖο,‖ὅπου‖«πεθαίνουμε».‖‖Δημοσι-

εύεται‖τό‖ποίημα‖«Ἡ συνοδεία‖τοῦ Διονύσου». 

1908: Ὁ Παῦλος‖ φεύγει‖ καί‖ ἐγκαθίσταται‖ στή‖ Γαλλία.‖ ‖ Δημοσι-

εύεται‖ἡ «Μονοτονία». 

1909: Ἀρχίζει‖ἡ συγγραφή‖τῆς‖«Γενεαλογίας». 

1910: Συπώνει‖ τό‖ δεύτερο‖τεῦχος‖ τῶν‖ποιημάτων‖του,‖στό‖ ὁποῖο‖

περιλαμβάνονται‖ 21‖ ἔργα.‖ Δημοσιεύονται‖ «Ἡ ατραπεία»,‖ ἡ 

«Πόλις». 

1911: Δημοσιεύει‖ τήν‖ περίφημη‖ «Ἰθάκη».‖ ‖ Ἐπίσης‖ τά‖ ποιήματα:‖

«Ἀπολείπειν ὁ Θεός‖Ἀντώνιον»,‖«Ἡ δόξα‖τῶν‖Πτολεμαίων»‖κ.ἄ. 

Περνάει‖ ὁριστικά‖ στήν‖ περίοδο‖ τοῦ ποιητικοῦ ρεαλισμοῦ.  Ἀπό‖

τόν‖ ἴδιο, ἡ ποιητική‖ του‖ περιοχή χωρίζεται‖ σέ‖ τρεῖς‖ θεματικούς‖

κύκλους:‖Υιλοσοφικό,‖ἱστορικό,‖ἡδονικό. 
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1912: Ὑπογράφει‖ πενταετές‖ συμβόλαιο‖ ἐργασίας‖ μέ‖ τήν‖

Ὑπηρεσία‖ Ἀρδεύσεων.‖ Κυκλοφορεῖ τήν‖ πρώτη‖ συλλογή‖

μονοφύλλων‖του‖μέ‖ 54‖ποιήματα.‖Ἔντονες‖ ἐπικρίσεις‖ἀπό‖ τό‖Ρ.‖

Κάμπο‖καί‖ἀντεπίθεση‖καβαφιστῶν‖μέσα‖ἀπό‖περιοδικά. 

1915: Γνωριμία‖μέ‖τούς‖Σ.‖Μαλάνο‖καί‖Μ.‖Περίδη. 

1916: Γνωριμία‖μέ‖τούς‖Υίλιππο‖Δραγούμη‖καί‖Ε.‖Μ.‖Υόρτσερ. 

1919: Ὁ Ε.‖ Μ.‖ Υόρτσερ‖ μέ‖ ἄρθρο‖ του‖ στό‖ περιοδικό‖ The 

Athenaeum, κάνει‖γνωστό‖στό‖διεθνές‖κοινό‖τόν‖Καβάφη. 

1922: Παραιτεῖται‖ἀπό‖τήν‖Ὑπηρεσία‖Ἀρδεύσεων. 

1923: Γράφει‖ τή‖ διαθήκη‖ του‖ ὁρίζοντας‖ ἐκτελεστή‖ καί‖ κύριο‖

κληρονόμο‖του‖τόν‖Ἀλ.‖εγκόπουλο. 

1924: Ἀρχίζουν‖ ἄγριες‖ ἐπιθέσεις‖ ἐναντίον‖ τοῦ Καβάφη‖ (Σίμος‖

Μαλάνος,‖Σαγκόπουλος,...), ἀλλά‖καί‖ἔντονες‖θερμές‖ἐκδηλώσεις‖

ὑποστήριξής του‖ (Λαπαθιώτης,‖ Νιρβάνας,‖ Καζαντζάκης,‖

Ἄγρας,...) 

1925: Μέ‖ἄλλους‖ἀλεξανδρινούς‖λόγιους‖ὑπογράφει‖διαμαρτυρία‖

γιά‖τήν‖παύση‖τοῦ Βάρναλη‖ἀπό‖τήν‖Ἐκπαίδευση. 

1926: υνεχίζονται‖ οἱ ἐπιθέσεις‖ ἐφημερίδων‖ τῆς‖ Ἀλεξάνδρειας‖

κατά‖τοῦ ποιητῆ.  Ὁ Παλαμᾶς‖καταφέρεται‖ἐναντίον‖τοῦ ἔργου‖

του.‖ ‖Ὁ Πάγκαλος‖τοῦ ἀπονέμει‖ τό‖Παράσημο‖τοῦ Υοίνικος‖καί‖

δημιουργεῖται‖ μεγάλος‖ θόρυβος.‖ Ἐκδίδεται‖ τό‖ καλλιτεχνικό‖

περιοδικό‖ «Ἀλεξανδρινή‖ Σέχνη»,‖ πού, οὐσιαστικά, διευθύνεται‖

καί‖χρηματοδοτεῖται‖ἀπό‖τόν ποιητή.‖‖Ὁ Δημήτριος‖Μητρόπουλος‖

μελοποιεῖ 10‖ποιήματά‖του. 

1927: Γνωρίζεται‖καί‖συνδέεται‖φιλικά‖μέ‖τή‖Μαρίκα‖Κοτοπούλη,‖

καθώς‖ καί‖ μέ‖ τόν‖ Νίκο‖ Καζαντζάκη.‖ Ὁ Παλαμᾶς‖ συνεχίζει‖ νά‖    

ἐκδηλώνῃ τήν‖ἀντίθεσή‖του‖μέ‖τόν‖Καβάφη. 

1929: Σόν‖ ἐπισκέπεται‖ στήν‖ Ἀλεξάνδρεια‖ ὁ ἀρχηγός‖ τοῦ 

φουτουρτισμοῦ Μαρινέτι.‖ ‖τή‖Semaine Egyptienne δημοσιεύεται‖

μεγάλο‖ἀφιέρωμα‖γιά‖τόν‖Καβάφη. 

1932: Οἱ γιατροί‖διαγιγνώσκουν καρκίνο‖τοῦ λάρυγγα.‖‖Πείθεται‖

νά‖πάῃ στήν‖Ἀθήνα.‖ ‖Εἰσάγεται‖στό‖νοσοκομεῖο‖καί‖τοῦ γίνεται‖

τραχειοτομία.‖‖Ἐπιστρέφει‖στήν‖Ἀλεξάνδρεια.‖‖Γνωρίζεται‖μέ‖τόν‖

Ἀντρέ‖Μωρουά. 
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1933: Δουλεύει‖ τό‖ τελευταίο‖ του‖ ποίημα‖ «Εἰς‖ τά‖ περίχωρα‖ τῆς‖

Ἀντιόχειας».‖ Παθαίνει‖ συμφόρηση‖ τό‖ αββάτο‖ 29‖ Ἀπριλίου,‖

ἡμέρα‖τῶν‖γενεθλίων‖του‖καί‖πεθαίνει‖στίς 2‖τό‖πρωΐ.‖‖Κηδεύεται‖

τήν‖ ἴδια‖ μέρα‖ τό‖ ἀπόγευμα,‖ ἡ ὥρα‖ τέσσερις, στό‖ ἑλληνικό‖

νεκροταφεῖο‖τοῦ ιάμπι.‖ 

 
Πηγή:‖Γιάννη‖ουλιώτη 

Κ.Π.‖Καβάφης,‖Υερνάντο‖Πεσσόα 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ 
Καβάφης (ὁ) (ἀπό‖τό‖ἀραβ.‖Φαφάφ,‖πού‖οἱ Σοῦρκοι‖μετέτρεψαν‖

σέ‖ καβάφ)‖ =‖ Αὐτός‖ πού‖ πουλάει‖ μεταχειρισμένα‖ παπούτσια‖ ἤ 

ἕτοιμα,‖ συνήθως‖ κακῆς‖ ποιότητας·‖ Μεταφορικά‖ ἄνθρωπος‖ μή‖

τέλειος‖ στό‖ ἐπάγγελμά‖ του.‖ Ἀκόμη καί‖ ἄνθρωπος‖ κατώτερης‖

στάθμης. 
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 «Εἶμαι‖ Κωνσταντινουπολίτης‖ τήν‖ καταγωγήν,‖ ἀλλά‖

ἐγεννήθηκα‖ στήν‖ Ἀλεξάντρεια‖ – σ’‖ ἕνα‖ σπίτι‖ τῆς‖ ὁδοῦ ερίφ·‖

μικρός‖πολύ‖ ἔφυγα,‖καί‖ἀρκετό‖μέρος‖ τῆς‖παιδικῆς‖μου‖ἡλικίας 

τό‖πέρασα‖στήν‖Ἀγγλία.‖‖Κατόπιν‖ἐπεσκέφθην‖τήν‖χώραν‖αὐτήν‖

μεγάλος.‖ ‖ Διέμεινα‖καί‖ στή‖ Γαλλία.‖ ‖ τήν‖ ἐφηβική‖μου‖ ἡλικίαν‖

κατοίκησα‖ ὑπέρ‖ τά‖ δύο‖ ἔτη‖ στήν‖ Κωνσταντινούπολι.‖ ‖ τήν‖

Ἑλλάδα‖εἶναι‖πολλά‖χρόνια‖πού‖δέν‖ἐπῆγα. 

 Ἡ τελευταία‖μου‖ἐργασία‖ἦταν‖ὑπαλλήλου εἰς‖ἕνα‖κυβερνητικό‖

γραφεῖον,‖ ἐξαρτώμενον‖ ἀπό‖ τό‖ Ὑπουργεῖον‖ τῶν‖ Δημοσίων‖

Ἔργων‖ τῆς‖ Αἰγύπτου.‖ ‖ Ξέρω‖ Ἀγγλικά,‖ Γαλλικά‖ καί‖ ὁλίγα‖

Ἰταλικά» 
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ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΒΑΥΗ: 

Σά μηνύματα τοῦ ἔργου του 

 Σό‖ 2013‖ ἀνακηρύχθηκε‖ ἀπό‖ τό‖ Ὑπουργεῖο‖ Παιδείας‖ ἔτος‖

ἀφιερωμένο‖στό‖Κωνσταντῖνο‖Καβάφη,‖μέ‖ἀφορμή‖τά‖150‖χρόνια‖

ἀπό‖τή‖γέννησή‖του‖καί‖τά‖80‖χρόνια‖ἀπό‖τό‖θάνατό‖του.‖‖Μέχρι‖

στιγμῆς‖ἔχει πραγματοποιηθεῖ πλῆθος‖ἐκδηλώσεων,‖κυρίως‖στό‖

ἐξωτερικό,‖ ἀλλά‖ καί‖ στά‖ ἑλληνικά‖ πανεπιστήμια,‖ στίς‖ ὁποῖες‖

παρουσιάζεται‖ ἡ ζωή‖ καί‖ τό‖ ἔργο‖ τοῦ μεγάλου‖ Ἕλληνα‖ καί‖

συγχρόνως‖ οἰκουμενικοῦ ποιητῆ. Ἐκδηλώσεις,‖ δυστυχῶς,‖ γιά‖

λίγους.‖‖Για‖τούς‖πολλούς‖δέν‖ἔχει‖γίνει‖σχεδόν‖τίποτε.‖ 

 Σί‖ κρίμα‖ γιά‖ τά‖ Ἑλληνόπουλα‖ νά‖ μή‖ γνωρίζουν‖ οὐσιαστικά‖

αὐτή‖τή‖μεγάλη‖μορφή,‖πού‖τόσα‖ἐπίκαιρα‖ἔχει‖νά‖τούς‖πῇ μέσα 

ἀπό‖ τήν‖ ποίησή‖ του.‖ ‖ Μιά‖ ποίηση‖ κατανοητή,‖ σέ‖ γλῶσσα‖

μεγαλειώδη,‖ μέσα‖ στήν‖ ἁπλότητα‖ καί‖ τή‖ μεστότητά‖ της.‖ ‖ Γι’‖

αὐτό,‖ ἄλλωστε,‖ βασανιζόταν‖ πολύ‖ ὁ ποιητής,‖ σύμφωνα‖ μέ‖ τή‖

μαρτυρία‖ τῆς‖ ἀνεψιᾶς‖ του‖ Φαρίκλειας‖ Βαλιέρι‖ – Καβάφη.‖ ‖ «Σόν‖

παίδευαν‖πολύ‖οἱ σκέψεις‖του,‖μέχρι‖νά‖γίνουν‖ποιήματα,‖τέλεια‖

ποιήματα.‖ Γιατί,‖ ἔτσι‖ τά‖ ἤθελε‖ ὁ Κωνσταντῖνος.‖ Ἦταν‖

τελειομανής.‖ Σά‖ ἔγραφε,‖ τά‖ διώρθωνε,‖ τά‖ ξαναδιώρθωνε,‖ τά‖

ἔσβηνε,‖ τά‖ ξανάγραφε.‖ ‖ Συραννιούτανε‖ γιά‖ νά‖ τά‖ γράψῃ.‖ ‖ Δέν‖

ἦταν‖ἡ σκέψη‖πού‖τοῦ ἔλλειπε,‖ἤτανε‖πῶς‖νά‖τά‖γράψῃ τέλεια.‖‖

ἔγραφε‖καί‖ἔπειτα‖τά‖ξεσκοῦσε.‖‖Ξανάγραφε‖καί‖τό‖‘πιανε‖καί‖τό‖

‘κανε‖μιά‖μπάλα‖καί‖τό‖‘ριχνε‖μέ‖θυμό‖μές‖στό‖πανέρι».‖‖Καί‖στό‖

τέλος,‖ μετά‖ ἀπό‖ πάλη‖ μέ‖ τίς‖ λέξεις,‖ παρέδωσε‖ στήν‖

ἀνθρωπότητα‖ πληθώρα‖ ἀριστουργημάτων‖ μέ θέματα‖ πού‖

ἀγγίζουν‖τίς‖ψυχές‖ὅλων‖τῶν‖ἀνθρώπων,‖σέ‖ὅλα‖τά‖μήκη‖καί‖τά‖

πλάτη‖τῆς‖γῆς. 

 Παρά‖τήν‖ἀριστοκρατική‖καταγωγή‖του,‖τίς‖ὑψηλές‖γνωριμίες‖

του,‖τή‖γλωσσομάθειά‖του,‖ὁ Καβάφης‖ἔγραφε‖γιά‖τούς‖πολλούς.‖‖

Γιατί,‖ κι‖ αὐτός‖ ἔτσι‖ αἰσθανόταν,‖ ἕνας‖ ἀπό‖ τούς‖ πολλούς.‖ ‖ ἐξ‖

ἄλλου,‖ δέν‖ εἶναι‖ τυχαῖο,‖ πώς‖ χαρακτηρίστηκε‖ «προφητικός»,‖

καθώς‖ διέβλεπε‖ τήν‖ ἐπικείμενη‖ ἐπιμειξία‖ τῶν‖ τάξεων.‖‖

ἀσχολήθηκε‖ ἐκτενῶς‖ μέ‖ τή‖ μεγάλη‖ του‖ ἀγάπη,‖ τήν‖ ἀρχαία‖

ἑλληνική‖ καί‖ βυζανινή‖ ἱστορία‖ καί‖ μέ‖ ἕνα‖ μοναδικό‖ τρόπο‖
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κατέστησε‖ τούς‖ πολλούς‖ κοινωνούς‖ τῶν‖ λεπτομερειῶν‖ καί‖ τῶν‖

μηνυμάτων‖τῶν‖ἱστορικῶν‖γεγονότων,‖πού‖ὁ ἴδιος‖γνώριζε,‖μέσα‖

ἀπό‖τή‖συνεχή‖καί‖ἐντατική‖μελέτη.‖ ‖Σόν‖ἀπασχόλησε‖ἔντονα‖ὁ 

ἀνθρώπινος‖ψυχισμός,‖ἡ στάση‖ἀπέναντι‖στήν‖ἀποτυχία‖καί‖πῶς‖

αὐτή‖ καθορίζει‖ τήν‖ πορεία‖ τῆς‖ ζωῆς‖ μας,‖ ὁ ἔρωτας‖ καί‖ ἡ 

διατήρηση‖τῆς‖ἀνθρώπινης‖ἀξιοπρέπειας. 

 Ἑκατομμύρια‖ ἄνθρωποι‖ στό‖ πέρασμα‖ τῶν‖ χρόνων,‖ πῆραν‖

μαθήματα‖ ζωῆς‖ ἀπό‖ τήν‖ «Ἰθάκη»,‖ τό‖ «Ἀπολείπειν‖ ὁ Θεός‖

Ἀντώνιον»,‖τούς‖«Βαρβάρους»,‖τό‖«Ὅσο‖μπορεῖς»,‖τήν‖«Πόλι»,‖τά‖

«Κεριά».‖ ‖ Ἔγκριτοι‖ δημοσιογράφοι‖ μεγάλων‖ ἐντύπων,‖ ὅπως‖ οι‖

New York Times καί‖ ἡ Huffington Post,‖ περιλαμβάνουν‖ στά‖

ἄρθρα‖τους‖ἀποσπάσματα‖ἀπό‖τό‖ἔγο‖του,‖ὥς‖σημεῖο‖ἀναφορᾶς,‖

τόσο‖ γιά‖ τίς‖ σύγχρονες‖ πολιτικές‖ ἐξελίξεις,‖ ὅσο‖ καί‖ γιά‖ τόν‖

προσανατολισμό‖τῆς‖ζωῆς‖μας,‖δεῖγμα‖ὅτι‖οἱ ἴδιοι,‖καθώς‖καί‖τό‖

ἀναγνωστικό‖ τους‖ κοινό,‖ γνωρίζουν‖ καλά‖ τό‖ μεγάλο‖

Ἀλεξανδρινό.‖‖Ὁ Καβάφης‖δοξάζεται‖στό‖ἐξωτερικό‖καί‖μαζί‖του‖

καί‖ ἡ Ἑλλάδα,‖ ἡ Ἑλλάδα‖ πού‖ ὁ ἴδιος‖ λάτρεψε‖ καί‖ τίμησε‖

ἔμπρακτα,‖ ὅταν‖ ἀποποιήθηκε‖ τή‖ βρετανική‖ ὑπηκοότητα,‖ καί‖

τόσα‖θετικά‖αὐτή‖τοῦ πρόσφερε,‖γιά‖νά‖κρατήσῃ τήν‖ἑλληνική. 

 Οἱ πολλοί‖ Ἕλληνες,‖ ὡστόσο,‖ καί‖ κυρίως‖ οἱ νέοι,‖ φαίνεται‖ νά‖

μήν‖ τόν‖ γνωρίζουν.‖ Σόν‖ διδάσκονται‖ λίγο‖ στό‖ Λύκειο‖ καί‖

δυστυχῶς‖ τόν‖ ταυτίζουν‖ μέ‖ τά‖ S.O.S.‖ τῶν‖ ἐξετάσεων.‖ ‖ Σό‖

ἐκπαιδευτικό‖ μας‖ σύστημα‖ δέν‖ κατάφερε‖ νά‖ διεγείρη‖ τό‖

ἐνδιαφέρον‖ τῶν‖παιδιῶν‖ μας,‖ γιά‖ περαιτέρω‖ ἐπαφή‖μέ‖ τό‖ ἔργο‖

του‖ καί‖ τελικά,‖φαίνεται,‖ ὅτι ἐπαφίεται‖ σέ‖λίγους,‖φωτισμένους‖

ἐκπαιδευτικούς‖ ἤ στό‖ οἰκογενειακό‖ περιβάλλον‖ νά‖ κάνῃ τήν‖

ποίηση‖ τοῦ Καβάφη‖ πυξίδα‖ ζωῆς‖ γιά‖ τήν‖ νέα‖ γενιά.‖‖

Ἐγκλωβίσαμε‖ τά‖ παιδιά‖ μας‖ σέ‖ ἕνα‖ ἀτελείωτο‖ ἀγῶνα‖

κατάκτησης‖γνώσεων‖καί‖δεξιοτήτων‖γιά‖τό‖μέλλον‖τους,‖μά‖δέν‖

τούς‖δώσαμε‖οὐσιαστικά‖ἐφόδια.‖‖Μοιάζει,‖σά‖νά‖τά‖στείλαμε‖νά‖

ἀνεβοῦν‖ἕνα‖ψηλό‖καί‖κακοτράχαλο‖βουνό,‖μά‖δέν‖τούς‖δώσαμε‖

παπούτσια‖ καί‖ νερό.‖ ‖ Καρφώσαμε‖ γερά‖ στό‖ μυαλό‖ τους‖ τήν‖

Ἰθάκη‖ τῆς‖ ἐπαγγελματικής‖ ἐπιτυχίας‖ καί‖ τῆς‖ οἰκονομικῆς‖

εὐμάρειας‖ καί‖ τούς‖ κλείσαμε‖ τά‖ μάτια,‖ μήν‖ τυχόν‖ καί‖

ἀπολαύσουν‖ τό‖ ταξίδι...‖ Κάναμε‖ πρότυπα‖ αὐτούς‖ πού‖



11 
 
«ἐξευτελίζουν‖ τή‖ ζωή‖ τους,‖ παχύνοντάς την,‖ γυρίζοντας‖ συχνά‖

κι‖ ἐκθέτοντάς‖ την‖ στῶν‖ σχέσεων‖ καί‖ τῶν‖ συναστροφῶν‖ τήν‖

καθημερινή‖ ἀνοησία.»‖ καί‖ ἀποτύχαμε‖ νά‖ ἀναδείξουμε‖ ἀληθινά‖

πρότυπα‖ ἀπό‖ τήν‖ πλούσια‖ ἱστορία‖ καί‖ λογοτεχνία‖ τῆς‖ χώρας‖

μας.‖ Ἀκούγονται,‖ ὁλοένα‖ καί‖ περισσότερο,‖ φωνές,‖ δῆθεν‖

ἀνθρώπων‖ τοῦ πνεύματος,‖ πού‖ διαστρεβλώνουν‖ τήν‖ ἱστορική‖

ἀλήθεια‖ καί‖ καταδικάζουν‖ ὥς‖ παρωχημένη‖ ἀπόκτηση‖ ἐθνικῆς‖

συνείδησης,‖ἀντί‖νά‖ἀκούγωνται‖τά‖μηνύματα‖γιά‖τό‖παρόν,‖πού‖

ἔχουν‖νά‖μᾶς‖δωσουν‖τά‖ἱστορικά‖ποιήματα‖τοῦ Καβάφη. 

 Μέ ἀφορμή‖τό‖ἔτος‖Καβάφη,‖εἶναι‖καιρός,‖μέσα‖στή‖γενικώτερη‖

κατήφεια‖καί‖μιζέρια‖πού‖ἔχει‖φέρει ἡ οἰκονομική‖κρίση,‖νά‖ἀνα-

ζητήσουμε‖ τίς‖ βαθύτερες‖ αἰτίες,‖ πού‖ εἶναι‖ ἡ ἔλλειψη‖ οὐσιαστι-

κῶν‖ ἀξιῶν‖ ζωῆς‖ καί‖ πνευματικῆς‖ καλλιέργειας‖ καί‖ μέσα‖ ἀπό‖

τούς‖ θησαυρούς‖ τοῦ Καβάφη‖ νά‖ ξαναδώσουμε‖ στά‖ παιδιά‖ μας‖

φτερά‖γιά‖νά‖πετάξουν‖καί‖νά‖γεμίσουν‖τήν‖Σράπεζα‖τῆς‖ψυχῆς‖

τους‖με‖καταθέσεις,‖τίς‖ὁποῖες‖κανείς‖δέν‖μπορεῖ νά‖τίς‖ἀγγίξῃ. 

 

ΑΡΙΑΔΝΗ‖ΜΑΝΣΑ 
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Καβάφης: Ὁ ποιητής τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς 
ΚΑΙΑΡΙΩΝ 

Ἐν‖μέρει‖γιά‖νά‖ἐξακριβώσω‖μιά‖ἐποχή, 

ἐν‖μέρει‖καί‖τήν‖ὥρα‖νά‖περάσω, 

τήν‖νύχτα‖χθές‖πῆρα‖μιά‖συλλογή 

ἐπιγραφῶν‖τῶν‖Πτολεμαίων‖νά‖διαβάσω.‖ 

Οἱ ἄφθονοι‖ἔπαινοι‖κ'‖ἡ κολακεῖες 

εἰς‖ὅλους‖μοιάζουν.‖Ὅλοι‖εἶναι‖λαμπροί, 

ἔνδοξοι,‖κραταιοί,‖ἀγαθοεργοί˙ 

κάθ'‖ἐπιχείρησίς‖των‖σοφοτάτη. 

Ἄν‖πεῖς‖γιά‖τές‖γ,‖κι‖αὐτές,‖ 

ὅλες‖ἡ Βερενίκες‖κ'‖ἡ Κλεοπάτρες‖θαυμαστές. 

 

Ὅταν‖κατόρθωσα‖τήν‖ἐποχή‖νά‖ἐξακριβώσω 

θἄφινα‖τό‖βιβλίο‖ἄν‖μιά‖μνεία‖μικρή,‖ 

κι‖ἀσήμαντη,‖τοῦ βασιλέως‖Καισαρίωνος‖ 

δέν‖εἳλκυε‖τήν‖προσοχή‖μου‖ἀμέσως... 

 

Ἄ,‖νά,‖ἦρθες‖σύ‖μέ‖τήν‖ἀόριστη‖ 

γοητεία‖σου.‖τήν‖ἱστορία‖λίγες‖ 

γραμμές‖μονάχα‖βρίσκονται‖γιά‖σένα,‖ 

κ'‖ἔτσι‖πιό‖ἐλευθέρα‖σ'‖ἔπλασα‖μές‖στόν‖νοῦ μου.‖ 

'‖ἔπλασα‖ὡραῖο‖κ'‖αἰσθηματικό. 

Ἡ τέχνη‖μου‖στό‖πρόσωπό‖σου‖δίνει‖ 

μιάν‖ὀνειρώδη‖συμπαθητική‖ἐμορφιά.‖ 

Καί‖τόσο‖πλήρως‖σέ‖φαντάσθηκα,‖ 

πού‖χθές‖τήν‖νύχτα‖ἀργά,‖σάν‖ἔσβυνεν‖ 

ἡ λάμπα‖μου‖—ἄφίσα‖ἐπίτηδες‖νά‖σβύνει—  

ἐθάρεψα‖πού‖μπῆκες‖μές‖στήν‖κάμαρά‖μου, 

μέ‖φάνηκε‖πού‖ἐμπρός‖μου‖στάθηκες·‖ὡς‖θά‖ἤσουν‖ 

μές‖στήν‖κατακτημένην‖Ἀλεξάνδρεια, 

χλωμός‖καί‖κουρασμένος,‖ἰδεώδης‖ἐν‖τῇ λύπη‖σου,‖ 

ἐλπίζοντας‖ἀκόμη‖νά‖σέ‖σπλαχνισθοῦν 

οἱ φαύλοι‖—πού‖ψιθύριζαν‖τό‖«Πολυκαισαρίη». 
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Μέσα‖ στή‖ θεματολογία‖ τῆς‖ ποίησης‖ τοῦ μεγάλου‖

Ἀλεξανδρινοῦ ποιητῆ συγκαταλέγεται‖ καί‖ ὁ προβληματισμός‖

του‖ γύρω‖ ἀπό‖ τή‖ φθορά‖ καί‖ τούς‖ πιθανούς‖ τρόπους‖

ἀντιμετώπισής‖της. 

 Ἔτσι,‖ στό‖ ποίημά‖ του‖ μέ‖ τόν‖ τίτλο‖ «Καισαρίων»,‖ παρουσιάζει‖

τήν‖ποίηση‖ὡς‖ἀντίδοτο‖κατά‖τῆς‖φθορᾶς.‖‖Ἐκεῖ ἡ ποιητική‖τέχνη‖

διασώζει‖ ἀπό‖ τήν‖ ἀφάνεια‖ ἕνα‖ ἱστορικό‖ πρόσωπο,‖ τόν‖

Καισαρίωνα,‖ καί‖ τοῦ δίνει‖ μιά‖ θέση‖ στήν‖ αἰωνιότητα.‖‖

Ἀναπληρώνει‖ τά‖ κενά‖ τῆς‖ ἱστορίας,‖ ἀνασκευάζοντας‖ καί‖

συμπληρώνοντας‖τήν‖ ἱστορική‖ἐπιστήμη.‖Ἔχει‖τή‖δύναμη‖νά‖δῇ 

τήν‖ ἀληθινή‖ πλευρά‖ τῶν‖ ἀνθρώπων,‖ νά‖ ἐπικεντρώσῃ τό‖

ἐνδιαφέρον‖ της‖ στίς‖ πραγματικές‖ σημαντικές‖ στιγμές‖ τῶν‖

ἡρώων‖καί‖ὄχι‖στήν‖ἐπιφάνεια‖τῆς‖ἱστορίας. 

 Ὁ Καβάφης‖ μέ‖ τό‖ δικό‖ του‖ «Καισαρίωνα»‖ ἔρχεται‖ καί‖

ἀποκαθιστᾶ τήν‖ ἀδικία‖ πού‖ ἐπιφύλαξε‖ ἡ ἱστορία‖ στόν‖

ἀδικοχαμένο‖γιό‖τῆς‖Κλεοπάτρας. 

 Ὡστόσο,‖ πρέπει‖ νά‖ τονισθῇ ὅτι‖ ἡ ἱστορία‖ καί‖ ἡ ποίηση‖ ἔχουν‖

διαφορετικά‖ ἀντικείμενα.‖ Δικαιολογημένα‖ ἡ ἱστορία‖ δέν‖

ἐπεφύλαξε‖ τήν‖ ἀνάλογη‖ προσοχή‖ στόν‖ Καισαρίωνα,‖ ἀφοῦ δέν‖

πρόλαβε‖νά‖παίξῃ σημαντικό‖ρόλο‖στήν‖πολιτική‖ζωή‖τῆς‖Ρώμης,‖

ἐφ’‖ ὅσον‖ ὁ θάνατος‖ τόν‖ πρόλαβε‖ στά‖ 17‖ του‖ χρόνια.‖ ‖ Γιά‖ τήν‖

ποίηση,‖ ἀντίθετα,‖ πού‖ τήν‖ ἐνδιαφέρει‖ ὁ ἄνθρωπος,‖ στήν‖

καθολικότητά‖του‖ἡ μορφή‖τοῦ Καισαρίωνα,‖«ἱδεώδη‖ἔν‖τῇ λύπῃ»‖

του,‖ μπορεῖ νά‖ συγκινήσῃ,‖ νά‖γοητεύσῃ τόν‖ποιητή‖ καί‖ ἔτσι‖ νά‖

ἑστιάσῃ τό‖ἐνδιαφέρον‖του‖σ’‖αὐτήν. 

 Σό‖ποίημα‖εἶναι‖χαρακτηριστικό‖τῆς‖αὐτοαναφορικότητας‖τῶν‖

ποιημάτων‖τοῦ Καβάφη.‖‖Ἡ ὑπόθεσή‖του‖εἶναι‖ἡ παρακολούθηση‖

τῆς‖δημιουργίας‖ ἑνός‖ποιήματος‖ἀπό‖τόν‖ ἴδιο‖ τό‖δημιουργό‖ του.‖‖

Σό‖ ποίημα‖ μᾶς‖ ἐξιστορεῖ πῶς ὁ ποιητής‖ ἐμπνέεται‖ γιά‖ νά‖

δημιουργήσῃ.‖ ‖ Πρῶτον,‖ ἀναζητᾶ στήν‖ ἱστορία‖ τό‖ ὑπόβαθρο,‖ τό‖

σκηνικό.‖Χάχνει‖νά‖βρῇ ἱστορικά‖πρόσωπα,‖νά‖τά‖χρησιμοποιήσῃ 

ὥς ἥρωες‖ – προσωπεῖα,‖ τῶν‖ ἰδεῶν,‖ καταστάσεων‖ πού‖ θέλει‖ νά‖

αἰσθητοποιήσῃ.‖‖Διαλέγει‖ἀπό‖τήν‖ἱστορία‖πρόσωπα‖ἀσήμαντα‖ἤ 

φανταστικά,‖γιά‖νά‖τά‖πλάσῃ πιό‖ἐλεύθερα.‖‖Ὕστερα,‖προσπαθεῖ 

νά‖ κινητοποιήσῃ τή‖ φαντασία‖ του.‖ ‖ βήνει‖ τή‖ λάμπα‖ – τό‖
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σκοτάδι‖ βοηθᾶ νά‖ ἀπομακρυνθῇ ἀπό‖ τήν‖ πραγματικότητα‖ – 

τοποθετεῖ τό‖ νέο‖σκηνικό‖στήν‖ κάμαρά‖ του,‖ τό‖ δικό‖ του‖ κόσμο.‖‖

Υτιάχνει,‖ δηλαδή,‖ μιά‖ ὑποβλητική‖ ἀτμόσφαιρα‖ μέ‖ προσωπικά‖

στοιχεῖα‖ καί‖ ἐκεῖ τό‖ ἱστορικό‖ πρόσωπο‖ – προϊόν‖ τώρα‖ τῆς‖

φαντασίας‖ τοῦ ποιητῆ - παίρνει‖ τίς‖ διαστάσεις‖ πού‖ θέλει‖ ὁ 

δημιουργός,‖ σύμφωνα‖ μέ‖ τίς‖ μνῆμες‖ καί‖ τίς‖ ἐμπειρίες‖ του.‖‖

Σίποτα,‖λοιπόν,‖δέ‖γίνεται‖τυχαῖα‖στήν‖ποίηση‖τοῦ Καβάφη. 

 Μέσα‖ στό‖ ὑποβλητικό‖ ἡμίφως‖ ἀναδύεται‖ ἡ μορφή‖ τοῦ 

Καισαρίωνα,‖δίνοντας‖στόν‖Καβάφη‖τή‖δυνατότητα‖νά‖ἐκφράσῃ 

τήν‖ἄποψή‖ του,‖ γιά‖ τό‖μαγικό‖ τρόπο‖ τῆς‖ποίησης,‖ νά‖ διορθώσῃ 

ἀκόμη‖καί‖τίς‖ἀτέλειες‖ τῆς‖ἐπιστήμης‖καί‖νά‖καταστήσῃ αἰώνιο‖

σύμβολο‖μιά‖παραγκωνισμένη‖φιγούρα‖τοῦ παρελθόντος. 

 Ἡ ποιητική‖ μορφή‖ τοῦ Καισαρίωνα,‖ ἔτσι‖ ὅπως‖ προβάλλεται‖

μέσα‖ στό‖ ποίημα,‖ εἶναι‖ προϊόν‖ φαντασίας‖ καί‖ μάλιστα‖

συνειδητῆς.‖ ‖ Δέν‖ πρόκειται‖ γιά‖ παραίσθηση,‖ καθώς‖ ὁ ποιητής‖

γνωρίζει‖ ὅτι‖ ἔχει‖ μπροστά‖ του‖ ἕνα‖ φανταστικό‖ πρόσωπο.‖‖

Ἔχουμε‖μπροστά‖μας‖ ἕναν‖ ὁραματισμό‖ «ἔπλασα,‖φαντάσθηκα,‖

μοῦ φάνηκε»,‖πού‖ ὅμως‖ἡ ποίηση‖καταφέρνει‖ νά‖ τοῦ δώσῃ ζωή‖

«στάθηκε»,‖νά‖ἀναπαραστήσῃ τή‖στιγμή,‖τήν‖πιό‖δραματική‖τῆς‖

ζωῆς‖τοῦ Καισαρίωνα,‖λίγο‖πρίν‖τό‖θάνατό‖του. 

 

ΜΕΛΑΓΦΟΛΙΑ ΣΟΤ ΙΑΩΝΟ ΚΛΕΑΝΔΡΟΤ 

ΠΟΙΗΣΟΤ ΕΝ ΚΟΜΜΑΓΗΝΗ· 595 Μ.Φ. 

  

Σό‖γήρασμα‖τοῦ σώματος‖καί‖τῆς‖μορφῆς‖μου‖ 

εἶναι‖πληγή‖ἀπό‖φρικτό‖μαχαῖρι.‖ 

Δέν‖ἔχω‖ἐγκαρτέρησι‖καμιά.‖ 

Εἰς‖σέ‖προστρέχω‖Σέχνη‖τῆς‖Ποιήσεως,‖ 

πού‖κάπως‖ξέρεις‖ἀπό‖φάρμακα·‖ 

νάρκης‖τοῦ ἄλγους‖δοκιμές,‖ἐν‖Υαντασίᾳ και‖Λόγῳ.  

 

Εἶναι‖πληγή‖ἀπό‖φρικτό‖μαχαῖρι−‖ 

Σά‖φάρμακά‖σου‖φέρε‖Σέχνη‖τῆς‖Ποιήσεως,‖ 

πού‖κάμνουνε‖−γιά‖λίγο−‖νά‖μή‖νοιώθεται‖ἡ πληγή. 
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 Ἀπό‖ τήν‖ ἄλλη,‖ στό‖ ποίημά‖ του‖ «Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος‖

Κλεάνδρου,‖ ποιητοῦ ἐν‖ Κομμαγηνῇ·‖ 595‖ μ.Φ»‖ ἕνα‖ ποίημα‖ μέ‖

δυσανάλογα‖ μεγάλο‖ τίτλο,‖ σέ‖ σχέση‖ μέ‖ τήν‖ έκτασή‖ του,‖ ὁ 

Καβάφης‖ βλέπει‖ τήν‖ ποιητική‖ τέχνη‖ καί‖ τήν‖ πράξη‖ τῆς 

δημιουργίας‖ὡς‖μεγίστη‖απόλαυση‖κι‖ευτυχία,‖μιά‖καί‖ἁπαλύνει‖

τόν‖πόνο‖τῶν‖γηρατειῶν.‖‖Ἡ Σέχνη‖τῆς‖Ποιήσεως‖εἶναι‖πολύτιμο‖

βάλσαμο‖ πού‖ κάνει‖ «νά‖ μή‖ νιώθεται‖ ἡ πληγή».‖ Σό‖ ποίημα,‖

κάλλιστα,‖ θά‖ μποροῦσε‖ νά‖ ἐπιγράφεται:‖ «Μελαγχολία‖ τοῦ 

Κωνσταντίνου‖ Καβάφη/‖ ποιητοῦ ἐν‖ Ἀλεξανδρείᾳ – 1921‖ μ.Φ.».‖

Φρήση‖λοιπόν,‖ τοῦ ποιητικοῦ προσωπείου,‖ ταύτιση‖ τοῦ Καβάφη‖

μέ‖ τό‖ φανταστικό‖ ποιητή‖ του.‖ ‖ τόν πρῶτο‖ στίχο‖ ἔχουμε‖ τό‖

μοτίβο‖ τῶν‖ γηρατειῶν‖ πού‖ τοποθετοῦνται‖ στό‖ σῶμα‖ καί‖ στή‖

μορφή‖ τοῦ ποιητῆ.  Ἡ ὕπαρξη‖ δύο‖ λέξεων‖ ἀρκετά‖ συναφῶν‖

(σῶμα/‖ μορφή) καί‖ ἡ γνωστή‖ ἀντιπάθεια‖ τοῦ Καβάφη‖ γιά‖ τήν‖

περιττολογία,‖ μέ‖ ὁδηγεῖ στό‖ συμπέρασμα‖ πώς‖ ἡ λέξη‖ μορφή‖

εἶναι‖ πιό‖ πολυεδρική‖ ἀπ’‖ ὅσο‖ φαίνεται‖ μέ‖ τήν‖ πρώτη‖ ματιά.‖

Πιστεύω‖ πώς‖ ἀντιδιαστέλλεται‖ μέ‖ τή‖ λέξη‖ σῶμα,‖ ὑπονοῶντας‖

τήν‖ψυχική‖μορφολογία‖τοῦ ποιητῆ.‖‖τό‖δεύτερο‖στίχο‖ὑπάρχει‖ἡ 

λέξη‖ πληγή,‖ πού‖ ἐπαναλαμβάνεται‖ ἄλλες‖ δύο‖ φορές‖ σέ‖ καίρια‖

σημεῖα‖ τοῦ ποιήματος,‖ ἴσως‖ γιατί‖ εἶναι‖ ἡ χαρακτηριστικώτερη‖

μορφή‖φθορᾶς‖στό‖ἀνθρώπινο‖σῶμα.‖ ‖Σό‖φρικτό‖μαχαῖρι,‖ εἶναι,‖

βέβαια,‖ὁ χρόνος.‖ ‖Δέν‖ἔχω‖ἐγκαρτέρηση‖καμμιά.‖ ‖Ἀδυναμία‖τοῦ 

ποιητῆ νά‖ παρηγορηθῇ ἤ νά‖ ὑπομείνῃ.‖ ‖ τόν‖ ἑπόμενο‖ στίχο‖

ὑπάρχει‖ ἡ λύση:‖ Ἡ προσφυγή‖ στήν‖ Σέχνη‖ τῆς‖ Ποιήσεως,‖ πού‖

κάπως‖ ξέρει‖ ἀπό‖ φάρμακα.‖ ‖ ημειώνω‖ τή‖ λέξη‖ κάπως‖ καί‖ τό‖

ἐμφαντικό‖ – γιά‖ λίγο‖ – πού‖ βρίσκονται‖ στό‖ τελευταῖο‖ στίχο.‖‖

Αὐτόματα‖ἀναιροῦν‖τή‖λύση,‖παρουσιάζοντάς‖την‖πρόσκαιρη‖καί‖

περιστασιακή.‖‖Ἄλλωστε,‖οἱ προσδιοριστικές‖λέξεις‖φάρμακα‖καί‖

νάρκης‖ὑποβάλλουν‖ἄμεσα‖στόν‖ἀναγνώστη‖ τήν‖ ἐντύπωση‖τῆς‖

πρόσκαιρης,‖ τῆς‖ μή‖ ὁριστικῆς‖ θεραπείας.‖ ‖ Ἡ ποιητική‖ πράξη‖

λειτουργεῖ σά ναρκωτικό.‖ Ἡ διαδικασία‖ τῆς‖ φθορᾶς‖

παρουσιάζεται‖ ἀναπόφευκτη‖ καί‖ παραβάλλεται‖ μέ‖ ἀγιάτρευτη‖

ἀρρώστια‖ τῆς‖ θνητῆς‖ ἀνθρώπινης‖ φύσης.‖ ‖ Ἀπόπειρες,‖ λοιπόν,‖

νάρκωσης‖τοῦ πόνου‖μέ‖τή‖Υαντασία‖καί‖τό‖Λόγο. 
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 ίγουρα‖ ἡ Υαντασία‖ (μέ‖ κεφαλαῖο Υ)‖ δέν‖ ὑπαινίσσεται‖ πλα-

στική‖ ἤ δημιουργική‖ Υαντασία.‖ ‖ Μᾶλλον‖ πρόκειται‖ γιά‖ ἀνα-

πραστατική‖ Υαντασία,‖ μ’‖ ἄλλα‖ λόγια‖ γιά‖ ἕνα‖ εἶδος‖ παραμορ-

φωμένης‖ μνήμης.‖ Ὅλη‖ ἡ ποίηση‖ τοῦ Καβάφη‖ χαρακτηρίζεται‖

ἀπό‖ τήν‖ ἔντονη‖ τάση‖ γιά‖ ἐπιστροφή‖ στό‖ παρελθόν,‖ ἀπό‖ τήν‖

ἔντονη‖ ἀναζήτηση‖ ἤχων‖ ἀπό‖ τήν‖ πρώτη‖ ποίηση‖ τῆς ζωῆς‖ μας,‖

ἀπό‖τήν‖ἀγωνία‖νά‖βρεθῇ τό‖ἀπόσταγμα,‖τό‖καμωμένο‖κατά‖τίς‖

συνταγές‖ ἀρχαίων‖ Ἑλληνοσύρων‖ μάγων,‖ πού‖ θά‖ ἐπαναφέρῃ 

κάτι‖ἀβέβαιες‖μνῆμες,‖ἱκανές‖νά‖ναρκώσουν‖τό‖σύγχρονο‖πόνο. 

 Μέ‖ τό‖ λόγο‖ ἔχουμε‖ μιά‖ ἀναγωγή‖ του‖ προβλήματος‖ στό‖ χῶρο‖

τῆς‖ μεταφυσικῆς.‖  Ὁ Λόγος,‖ ὡς‖ γνωστικό‖ μέσο‖ τοῦ ἀπόλυτου,‖

ὑπῆρξε‖ἡ βάση‖πολλῶν‖φιλοσοφικῶν‖θεωριῶν‖καί‖μάλιστα‖τῶν‖

Ἐπικούρειων,‖ πού‖ τ’‖ ὄνομά‖ τους‖ συνδέθηκε‖ ἀρκετές‖ φορές‖ μές‖

τήν‖ Καβαφική‖ ποίηση.‖ ‖ Ἄν‖ ὁ Καβάφης‖ ἀπέδιδε‖ στόν‖ ὅρο‖ τήν‖

ἔννοια‖ τῆς‖ λογοτεχνίας,‖ δέν‖ μποροῦμε‖ νά‖ τό‖ ξέρουμε‖ μέ‖

σιγουριά.‖‖Βέβαιο‖εἶναι‖ὅτι‖μέσα‖στά‖(διόλου‖στενά)‖καλούπια‖τῆς‖

λέξης,‖μποροῦν‖νά‖χωρέσουν‖ἀρκετές‖ἑρμηνεῖες. 

 Ἄν‖χρειαστῇ νά‖ἐντάξουμε‖τό‖συγκεκριμένο‖ποίημα‖σέ‖μιά‖ἀπό‖

τίς‖ καβαφικές‖ ὁμάδες,‖ θά‖ πρέπῃ νά‖ τό‖ τοποθετήσουμε‖ στά‖

φιλοσοφικά‖ποιήματα. 

 Ὡστόσο,‖ τό‖ ποίημα‖ εἶναι‖ κάτι‖ περισσότερο‖ ἀπό‖ φιλοσοφικό,‖

εἶναι‖τραγικό.‖ ‖Κάθαρση‖ἀριστοτελική‖τοῦ ποιητῆ μέ‖τή‖βοήθεια‖

τῆς‖τέχνης‖του.‖‖Μοτίβο‖πού χρησιμοποίησε‖σέ‖μεγάλη‖κλίμακα‖ὁ 

Γκαῖτε‖ καί‖ πού‖ οἱ ρίζες‖ του‖ φθάνουν‖ ὥς‖ τόν‖ «Κύκλωπα»‖ τοῦ 

Θεοκρίτου. 

 Ἀγωνία,‖ λοιπόν,‖ γιά‖ τή‖ φθορά,‖ ὄχι‖ γιά‖ τό‖ θάνατο‖ ἤ γιά‖ τόν‖

ἔρωτα.‖ ‖«Ὁ θάνατος‖ἀντικρύζεται‖σά‖φυσικό‖φαινόμενο‖κι‖αὐτό‖

ἐξ‖ ἄλλου‖ εἶναι‖ ἕνα‖ ἀπό‖ τά‖ φωτεινά‖ σημεῖα‖ τῆς‖ καβαφικῆς‖

ποίησης».‖ ‖Ὅσον‖ἀφορᾶ τά‖«ἡδονικά»‖ἤ «αἰσθησιακά»‖ποιήματα‖

τοῦ Καβάφη,‖ἐλάχιστες‖φορές δονοῦνται‖ἀπό‖ἕνα‖τραγικό‖πάθος.‖‖

Ὁ ἐρωτισμός‖ τοῦ Καβάφη,‖ δέν‖ εἶναι‖ παρά‖ ἕνας‖ ἐρωτισμός‖

ὁραμάτων.‖‖Ἀπέναντι‖στή‖φθορά‖ὁ ποιητής‖θα‖ἀντιπαρατάξῃ τήν‖

Σέχνη‖ τῆς‖ Ποιήσεως.‖ ‖ «Ἡ ποίηση‖ εἶναι‖ γι’‖ αὐτόν‖ μιά‖ ὑψηλή‖

παρηγοριά,‖ πού‖ κατευνάζει‖ τό‖ ἄλγος‖ τῆς‖ φθορᾶς‖ μέ‖ τή‖

μνημονική‖ἀναδρομή».‖‖Καί‖ἡ φθορά‖αὐτή,‖ἄλλοτε‖ἐφαρμοσμένη‖
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στά‖ ἔμψυχα,‖ ἄλλοτε‖ στά‖ ἄψυχα‖ καί‖ ἄλλοτε‖ στά‖ ἴδια‖ τά‖

συναισθήματα,‖ στίς‖ ψυχικές‖ καταστάσεις,‖ θά‖ σημαδέψῃ βαθιά‖

τόν‖Καβάφη‖καί‖τήν‖ποίησή‖του.‖«Ὁ ἄνθρωπος‖τοῦ τόπου‖τούτου,‖

εἶναι‖ ὅλος‖ αἴσθηση‖ καί‖ μνήμη.‖Ἔντονη‖ «σωματική»‖ μνήμη‖πού‖

παρατείνει‖ τή‖ διάρκεια‖ τῶν‖ ἐντυπώσεων,‖ τίς‖ ἀνανεώνει‖ κι‖ ἔτσι‖

διασώζει‖τό‖παρελθόν,‖πού‖πάει‖νά‖σβήσῃ μέσα‖σ’‖ἕνα‖ἀφύσικα‖

ἀπεριόριστο‖παρόν». 

Παναγιώτης‖Ἀργυρόπουλος 

 

 

 

 
 

 

 

Ὁ Καβάφης‖δέν εἶναι‖σάν‖τούς‖ἄλλους,‖ἕνας‖ποιητής τῶν‖ἀγρῶν,‖

τῶν‖ ἐλαιώνων,‖ τῶν‖ συντριβανιῶν,‖ τοῦ θαλασσινοῦ οὐρανοῦ. 

Εἶναι‖ πάνω‖ ἀπ’‖ ὅλα‖ ὁ ποιητής‖ τῆς‖ πόλεως,‖ εἰδικά‖ τῆς‖

Ἀλεξάνδρειας.‖ ‖Ἡ πόλη‖αὐτή‖τόν‖διαμόρφωσε.‖ ‖Ἀγκάλιασε‖ὅλες‖

τίς‖μεταμορφώσεις‖της,‖ὅλες‖τίς‖ὄψεις‖της.‖‖Εἶναι‖ὁ σύγχρονος‖τοῦ 

Ἀλεξάνδρου, ὅπως‖ καί‖ τῶν‖ Πτολεμαίων‖ καί‖ τοῦ Καισαρίωνος.‖

Φίλιες‖ δυό‖ μεγαλειώδεις‖ καί‖ τραγικές‖ ἀπηχήσεις,‖ διασταυρώ-

νονται‖κι‖ἀντηχοῦν‖μέσα‖στήν‖τυραννισμένη‖αὐτή‖ψυχή. 

Ἐντμόντ‖Ζαλοῦ 

Γάλλος‖μυθιστοριογράφος‖καί‖κριτικός 
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ΚΑΒΑΥΗ    

Διαβάζω‖καί‖ξαναδιαβάζω τό‖«Περιμένοντας‖τούς‖βαρβάρους».‖‖

Οἱ βαθμολογήσεις‖ καί‖ οἱ ταξιθετήσεις‖ εἶναι,‖ βέβαια,‖ πάντα‖

ἐπικίνδυνες‖ἤ κι‖ἀνόητες,‖ ἐν‖ τούτοις,‖ ἐπειδή‖πολύ‖συνηθίζονται‖

οἱ ἔρευνες‖ πού‖ ἔχουν‖ σκοπό‖ νά‖ σχηματοποιήσουν‖ τίς‖ ἀξίες,‖

συχνά‖ σκέφθηκα‖ ὅτι,‖ ἄν‖ μιά‖ τέτοια‖ ἔρευνα‖ μοῦ ρωτοῦσε‖ ποιά‖

θεωρῶ τά‖ ἀρτιότερα,‖ τά‖ πιό‖ παραστατικά‖ καί‖ μαζί‖ τά‖ πιό‖

ἐπιβλητικά‖ δέκα‖ σύντομα‖ ποιήματα‖ τῆς‖ παγκόσμιας‖ ποίησης,‖

ἀσφαλῶς‖θά‖ἔλεγα‖ὅτι‖ἕν‖ἀπ΄ αὐτά‖πρέπει‖νά‖εἶναι‖τό‖«Περιμέ-

νοντας‖τούς‖Βαρβάρους».‖‖Ἡ καλλιτεχνική‖κι’‖ἀνθρώπινη‖συγκί-

νηση‖πού‖ἀναδίνεται‖ἀπ’‖αὐτό,‖ εἶναι‖διάφορη,‖ἀλλ’‖ἀνάλογη‖σέ‖

ποιό,‖σέ‖ ἔνταση‖καί‖σέ‖πληρότητα‖μέ‖τή‖συγκίνηση‖τοῦ «Μεθυ-

σμένου‖Καραβιοῦ»‖τοῦ Rimbaud καί‖τοῦ «Κορακιοῦ» τοῦ Πόε. 

Ὁ Καβάφης‖ἔχει,‖φυσικά,‖πολύ‖ἐκτιμηθεῖ καί‖θαυμασθεῖ στήν‖

Ἑλλάδα,‖ νομίζω,‖ ὅμως,‖ ὅτι‖ ἀπέχουμε‖ πολύ‖ ἀπό‖ τό‖ νά‖ ἔχουμε‖

ἀκριβῶς‖ ἀναγνωρίσει‖ τή‖ μεγάλη‖ ἀξία‖ του.‖ Πόσοι‖ ἔχουν‖

παραδεχθεῖ ὅτι‖ εἶναι‖ ὁ ΜΟΝΟ‖ μας‖ ποιητής‖ τοῦ ὁποίου‖ τό‖

σύνολο‖ τοῦ ἔργου‖ θά‖ μποροῦσε,‖ ἄν‖ ἦταν‖ δυνατό,‖ νὰ ἀποδοθῇ 

ἄρτια‖ σέ‖ ξένη‖ γλῶσσα,‖ νά‖ ἐπιβληθῇ στό‖ διεθνές‖ ἀναγνωστικό‖

κοινό‖ καί‖ νά‖ τό‖ κατακτήσῃ;‖ Κι ἄλλοι‖ ποιητές‖ μας‖ ἔγραψαν‖

ἐκλεκτά‖ ποιήματα,‖ ἀλλ’‖ αὐτά‖ εἶναι‖ καί‖ σποραδικά‖ φαινόμενα‖

μέσα‖στό‖σύνολο‖τῆς‖παραγωγῆς,‖καί‖δέν‖παρουσιάζουν‖τίποτε‖

τό‖ ἐντελῶς‖ καινούριο.‖ Ὁ Καβάφης‖ προβάλλει‖ μιά‖ ἐντελῶς‖

ξεχωριστή‖προσωπικότητα‖καί‖πρωτοτυπία. 

Ἕνα‖Ἔθνος‖μικρό‖καί‖νέο‖σάν‖τή‖Νέα‖Ἑλλάδα,‖δέν‖μπορεῖ νά‖

ἔχῃ προφθάσει νά‖ γεννήσῃ πολλές‖ μεγαλοφυΐες·‖ εἶναι‖ ἀρκετό‖

γιά‖τήν‖τιμή‖του‖ὅτι‖παρήγαγε,‖ἔστω‖καί‖μία. 

Υυσικά,‖ ἡ ἀντιηρωϊκή‖ ἀτμόσφαιρα‖ τῆς‖ ποίησης‖ τοῦ Καβάφη‖

ἀποκλείει‖ νά‖ ἐπιδιώξῃ βραβεῖα‖ Nobel κι‖ ἄλλα‖ «ἠχηρά‖

παρόμοια».‖‖Σί‖σημαίνει;‖‖‖Μερικοί‖θά‖παρατηρήσουν,‖ἐπίσης,‖ὅτι‖

ἡ μεγάλη‖ συντομία‖ τοῦ ἔργου‖ του‖ καί‖ τό‖ γεγονός‖ ὅτι ἄγγιξε‖

σχετικά‖ ἐλάχιστες‖ χορδές,‖ συγκρατοῦν‖ τόν‖ Καβάφη‖ ἀνάμεσα‖

στούς‖λογοτέχνες‖τῆς‖δεύτερης‖σειρᾶς σέ‖κάποια‖ἀπόσταση‖ἀπό‖

τούς‖ κορυφαίους‖ δημιουργούς,‖ οἱ ὁποῖοι‖ ὑπῆρξαν‖ πάντα‖

πολύπλευροι‖ καί‖ χειμαρρώδεις.‖ Ἡ παρατήρηση‖ αὐτή‖ εἶναι‖



19 
 
σωστή,‖ ἀλλ’‖ οἱ χείμαρροι‖ σέρνουν‖ κι‖ ἀπορρίματα,‖ πού‖ δέν‖ τά‖

συναντοῦμε‖ στό‖ ἀκραῖα‖ δουλεμένο‖ καί‖ σμιλεμένο‖ ἔργο‖ τοῦ 

Καβάφη·‖ πιστεύω,‖ ἄλλωστε, ὅτι‖ κι‖ ὁ Καβάφης‖ καί‖ ἡ ἑλληνική‖

ποίηση‖ μποροῦν‖ νά‖ ἱκανοποιηθοῦν‖ ἀπό‖ τήν‖ κατάκτηση‖ μιᾶς‖

θέσης‖ ἀνάμεσα‖ σέ‖ ποιητές‖ σάν‖ τό‖ Rimbaud,‖ τό‖ Mallarme τόν‖

Heine,‖ τό‖ Shelley,‖ πού‖ ἔπλασαν‖ ἕναν‖περιωρισμένο,‖ ἀλλά‖μέσα‖

στά‖ὅριά‖του‖ὁλοκληρωμένο‖καί‖κατάδικό‖τους‖κόσμο. 

Ὁ Καβάφης‖ θά‖ γίνῃ δεκτός‖ ἀπό‖ τούς‖ ἀνεξάρτητους‖

λογοτεχνικούς‖κύκλους‖σάν‖ἀποκάλυψη.‖‖Δέ‖μοιάζει‖μέ‖κανέναν,‖

δέν‖εἶναι‖δυνατό‖νά‖καθοριστῆ,‖οὔτε‖ἔμμεσα‖ποιά‖ἐπιρροή‖μπορεῖ 

νά‖ἐξασκήθηκε‖ ἐπάνω‖του.‖Παρουσιάζεται‖σά‖φαινόμενο.‖ ‖ Ἀπό‖

συνομιλίες‖πού‖εἶχα‖μαζί‖του,‖ἀποκόμισα‖τήν‖ἐντύπωση‖ὅτι‖εἶναι‖

ἕνας‖ἄνθρωπος‖πολύ‖καλλιεργημένος,‖ἀλλ’‖ὁ ὁποῖος‖μορφώθηκε,‖

προπάντων,‖μὲ κλασικούς‖συγγραφεῖς·‖ὕστερα,‖ἀνέπτυξε‖μόνος‖

του‖ τόν‖ ἑαυτό‖ του.‖ Διαισθάνθηκε‖ ἤ μᾶλλον‖ προαισθάνθηκε‖

αὐτόματα‖τίς‖μοντέρνες‖τάσεις.‖‖Σούς‖μοντέρνους‖συγγραφεῖς,‖δέ‖

νομίζω‖ νά τούς‖ παρακολουθοῦσε‖ κι οὔτε‖ σχεδόν,‖ νά‖ τούς‖

γνώριζε.‖‖Ἐκεῖνοι‖ὅμως,‖θα‖ἀναγνωρίσουν‖,‖ὅτι‖ἐκφράζοντας‖τόν‖

ἑαυτό‖του,‖ἐξέφρασε‖καί‖μιά‖ἐποχή. 

Πολύ‖ πρίν‖ ἐκδηλωθῇ ἡ ὁμαδική‖ προσπάθεια‖ τῆς‖ ἀπόδρασης‖

ἀπό‖ τήν‖παράδοση,‖ἀπό‖ τούς‖ καθιερωμένους‖ τύπους,‖ ἀπό‖ κάθε‖

καλούπι,‖ὁ Καβάφης‖μόνος,‖χωρίς‖καμμιά‖ἐκζήτηση,‖αὐθόρμητα,‖

παρακινημένος‖ μόνον‖ ἀπό‖ τήν‖ ἀξίωση‖ τῆς‖ πολύ‖ ἰσχυρῆς‖ του‖

προσωπικότητας,‖ἔπλασε‖γιά‖νά‖κλείσῃ μέσα‖της‖τήν‖ἰδιόρρυθμη‖

ψυχή‖του,‖μιά‖μορφή‖ποιήματος‖τέλεια‖ἁρμονισμένη‖μέ‖τό‖περι-

εχόμενο‖πού‖θά‖ τῆς‖ἐμφυσοῦσε,‖κι‖ ἐντελῶς‖πρωτότυπη.‖Σόλμη-

σε,‖πρίν‖ἀπό‖σαράντα‖χρόνια,‖ὅταν‖στήν‖Ἑλλάδα‖ὠργίαζε‖ἀκόμα‖

ὁ ρομαντισμός,‖ κι‖ ὁ συμβολισμός‖ κυριαρχοῦσε‖ στήν‖ ὑπόλοιπη‖

Εὐρώπη,‖ νά‖ γράψῃ ποιήματα‖ μέ‖ λυρισμό, τό‖ συγκρατημένο‖ κι‖

ἐσωτερικό,‖ὥστε‖νά‖δίνουν‖τήν‖ἐντύπωση‖στήν‖πρώτη‖ἀνάγνωση,‖

ὅτι‖ εἶναι‖συχνά‖πεζολογικά.‖Ὅποιος‖ ὅμως,‖ἀνακαλύψει‖τόν‖ ἐπί-

τηδες‖ἐξαφανισμένο‖ἀπό‖κάθε‖ἐξωτερική‖ἐπίδειξη‖βαθύτατο‖αὐ-

τό‖λυρισμό,‖θά‖μαγνητισθῇ,‖θά‖ἠλεκτρισθῇ ἀπό‖τίς‖δονήσεις‖του. 

τή‖μελέτη‖πού‖ἔγραψα‖ἄλλοτε‖γιά‖τό‖ἔργο‖του,‖εἶχα‖ἐκφράσει‖

τή‖ γνώμη,‖ ὅτι‖ ἴσως‖ πρέπῃ ν’‖ ἀναζητηθῇ ἡ πηγή‖ τοῦ ποιητικοῦ 
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του‖τρόπου‖στούς‖Ἀλεξανδρινούς‖ποιητές.‖‖Ἡ ἐξήγηση‖αὐτή‖μοῦ 

φαίνεται‖ σήμερα‖ ἐκζητημένη‖ κι‖ ἀνακριβής.‖ ‖ Δέν‖ ἀποκλείεται,‖

φυσικά,‖ ὁ Καβάφης‖ νά‖ ἄντλησε‖ μερικές‖ ὑποδείξεις‖ ἀπό‖ τούς‖

Ἀλεξανδρινούς‖ ἐπιγραμματοποιούς, ἀλλ’‖ οἱ διαφορές‖ πού‖ τόν‖

χωρίζουν‖ἀπ’‖αὐτούς‖εἶναι‖πολύ‖μεγαλύτερες‖ἀπό‖τίς‖ὁμοιότητες‖

πού‖τόν‖πλησιάζουν. 

Οἱ Ἀλεξανδρινοί‖ ἐπιγραμματοποιοί‖ δέν ἦταν‖ οὐσιαστικά,‖

τίποτε‖ περισσότερο‖ ἀπό‖ πολύ‖ ἐπιδέξιοι‖ στιχοπλόκοι.‖ ‖ Ὁ στίχος‖

ἦταν‖ γι’‖ αὐτούς‖ παιχνίδι.‖ ‖ Ὁ Καβάφης‖ εἶναι‖ και‖ δεξιοτέχνης,‖

γιατί‖ἡ ἀπογυμνωμένη‖ἀπό‖κάθε‖ἐπιφανειακό,‖ἐξωτερικό‖στόλι-

σμα‖μορφή‖τῶν‖ποιημάτων‖του, εἶναι‖καταπληκτικά‖μελετημένη,‖

δουλεμένη‖ καί‖ ζυγισμένη,‖ ἀλλ’‖ ὅ,τι‖ τόν‖ χαρακτηρίζει,‖ προπά-

ντων,‖εἶναι‖ὁ ἔντονος‖παλμός,‖ὁ πρωτότυπος‖λυρισμός,‖ἡ ποίηση‖

πού‖ ἐνστάλαξε‖ μέσα‖ στίς‖ μοναδικά‖ λιτές‖ του‖ συνθέσεις.‖ Ὁ 

Καβάφης‖εἶναι,‖μέ‖ὅλη‖τή‖σημασία‖τῆς‖λέξης,‖ἕνας‖Δημιουργός. 

Διαβάζω‖ καί‖ ξαναδιαβάζω‖ τά‖ ποιήματα‖ τοῦ Καβάφη.‖ Σά‖

ὑποβάλλω‖ διαρκῶς‖ στή‖ δοκιμασία‖ τῆς‖ ἀντοχῆς‖ καί‖ κάθε‖ φορά‖

μοῦ προσφέρουν‖νέες‖ἀπόψεις,‖νέες‖προεκτάσεις,‖νέες‖ἐκπλήξεις.‖‖

Μίλησα‖γιά‖τό‖«Περιμένοντας‖τούς‖Βαρβάρους».‖‖Ξεχώρισα‖αὐτό‖

τό‖ποίημα,‖γιατί‖νομίζω‖ὅτι‖εἶναι‖τό‖πιό‖ἀντιπροσωπευτικό‖ὅλης‖

τῆς‖οὐσίας‖καί‖τῆς‖τεχνοτροπίας‖τῆς‖ποίησης‖τοῦ Καβάφη,‖κι ὄχι‖

γιατί‖ κοντά‖ του‖ ἐπισκιάζονται‖ τά‖ἄλλα‖ποιήματα.‖ ‖Ὁ Καβάφης‖

δέν‖ εἶναι‖ ποτέ‖ ἀνώτερος‖ ἤ κατώτερος‖ τοῦ ἑαυτοῦ του·‖ εἶναι‖

πάντα‖ὁ ἑαυτός‖του. 

Προξενεῖ ἐντύπωση‖ἡ ἑνότητα‖ὅλου‖τοῦ ἔργου‖του.‖‖Ὁ Καβάφης‖

ποτέ‖δέν‖ἀπίστησε‖στόν‖ἐαυτό‖του,‖οὔτε‖στιγμή‖δέν‖ἀπομακρύν-

θηκε‖ἀπό‖τά‖προσωπικά‖του‖θέματα.‖‖Ἀπό‖τό‖πρῶτο‖του‖ποίημα‖

διαφαίνεται,‖ σά‖ νά‖ εἶχε‖ κιόλας‖ συμπληρωθεῖ μέσα‖ του,‖ ὅλος‖ ὁ 

κύκλος‖ πού‖ θά‖ διέτρεχε,‖ καί‖ τό‖ κάθε‖ ποίημα‖ εἶναι‖ ἀπαραίτητο‖

γιά‖να‖προβληθῇ οἰκοδομημένος‖ὅλος‖ὁ ἐσωτερικός‖του‖κόσμος. 

Ἡ ζωή‖ εἶναι‖ μιά‖ μεγάλη‖ ἀπάτη.‖ Ὁ ἄνθρωπος‖ μπορεῖ νά‖

αἰσθάνεται‖ τήν‖ ἐπιθυμία‖ νά‖ φύγῃ πρός‖ τίς‖ ἀπεριόριστες‖ κατα-

κτήσεις,‖μά‖χωρίς‖νά‖τό‖καταλάβῃ ἔκτισε‖αὐτός‖ὁ ἴδιος‖κι‖ἄφησε‖

ἄλλους‖ νά‖ κτίσουν‖ γύρω‖ του‖ μεγάλα‖ κί‖ αὐστηρά‖ τείχη·‖

παραμένει‖ πάντα‖ στήν‖ ἴδια‖ πόλη,‖ στήν‖ ἀτμόσφαιρα‖ πού‖ ἀνα-
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δίνεται‖ἀπό‖τόν‖ἑαυτό‖του‖καί‖πού‖σάν‖κλοιό‖τόν‖περιβάλλει.‖‖Οἱ 

μέρες‖ σβήνουν‖ σάν‖ ἄσκοπα‖ κεριά,‖ πού‖ σκόρπισαν‖ λάμψη‖

πλανερή.‖ Κι‖ αὐτός‖ ἀκόμη,‖ πού‖ εἶναι‖ σέ‖ θέση‖ νά‖ πῇ τό‖ μεγάλο‖

ναί,‖τό‖λέγει‖μόνο‖γιατί‖ἔχει‖ἔχει‖ἔμφυτη‖τή‖δύναμη‖γιά‖νά‖τό‖πῇ.  

Δέν‖ἔχει‖κι‖αὐτό‖καμμιά‖ἀξία;‖‖Ἐν‖τούτοις,‖δέν‖πρέπει‖κανένας‖νά‖

παραπονῆται.‖‖Εἶναι‖περιττό. 

Προτιμότερο‖ νά‖ βρῇ μιά‖ ἀπολύτρωση‖ στήν‖ ἀπόλαυση‖ τῆς‖

ὀμορφιᾶς,‖ τῆς‖ ἔντεχης‖ - ὄχι‖ τῆς‖ φυσικῆς ἡ φύση,‖ σάν‖ κάθε‖

στοιχεῖο‖ ἐξωτερικό‖ τοῦ ἀνθρώπου,‖ τόν‖ μειώνει‖ κι‖ ὁ ἄνθρωπος‖

πρέπει‖ νά‖ τήν βλέπῃ ὑπεροπτικά‖ – καί‖ τῆς‖ ἡδονῆς.‖ ‖Ἡ κάποια‖

χαρά‖πού‖θά‖ἀντλήσῃ ἀπό‖τίς‖δύο‖αὐτές‖ἀπολαύσεις,‖μπορεῖ νά‖

τοῦ δώσῃ γαλήνη‖καί‖ἐγκαρτερική‖ἀξιοπρέπεια.‖ ‖Θά‖ξέρῃ ὅτι‖τό‖

ταξίδι‖ δέν‖ ὁδηγεῖ πουθενά,‖ ὅτι‖ ὅλα‖ εἶναι‖ μάταια,‖ ὅτι‖ οἱ Ἰθάκες‖

δέν‖ ὑπάρχουν,‖ ἀλλά‖ στό‖ δρόμο‖ θά‖ ἔχῃ ἀπολαύσει,‖ θά‖ ἔχῃ 

πλουτίσει‖τό‖Ἐγώ‖του,‖θά‖ἔχῃ μάθει‖νά‖βλέπῃ καί‖νά‖ἐκτιμᾶ ὅλες‖

τίς‖ἀνθρώπινες‖προσπάθεις,‖κι‖ὅλες‖τίς‖ἀνθρώπινες‖γελοιότητες‖

μέ‖τό‖ἴδιο‖ἐνδιαφέρον‖καί‖μέ‖τήν‖ἴδια‖ἀπάθεια.‖‖Θά‖ἔχῃ μάθει‖νά‖

χαμογελᾷ.‖‖Σό‖χαμόγελό‖του‖θά‖εἶναι‖πολύ‖εἰρωνικό,‖ἀλλά χωρίς‖

καμμιά‖ σατιρική,‖ ἀνώφελη‖ ἀνορθωτική‖ πρόθεση,‖ θά‖ εἶναι‖

προπάντων‖ γεμᾶτο‖ οἶκτο,‖ καί‖ τόν‖ ἴδιο‖ θά‖ τόν‖ ἱκανοποιῇ.  Ὁ 

ἄνθρωπος‖θά‖ἔχῃ ἀνακαλύψει‖γοητεία‖στό‖θέαμα‖τῆς‖ζωῆς‖καί‖

χάρη‖στήν‖ ὕπαρξη.‖  Ὅταν‖ ἔρθῃ ἡ ὥρα‖νά‖ τήν‖ ἐγκαταλείψῃ,‖ νά‖

τήν‖ἐγκαταλείψῃ σάν‖τόν‖Ἀντώνιο‖τήν‖Ἀλεξάνδρεια‖πού‖γεύγει,‖

θά‖ μπορέσῃ νά‖ τήν‖ ἀφήσῃ,‖ χωρίς,‖ φυσικά,‖ καί‖ πάλι‖ ταπεινούς‖

θρήνους,‖ ἀλλά‖ καί‖ μέ‖ τήν‖ ὑπερηφάνεια‖ ὅτι‖ ὁπωσδήποτε‖ τήν‖

κατέκτησε,‖τήν‖γεύθηκε,‖συμφιλιώθηκε‖μέ αὐτήν‖καί‖τήν‖ἔντυσε‖

μέ‖ἐναρμονισμένη‖ἰδιότυπη μορφή‖καί‖μέ‖βαθύτατη‖θλίψη. 

Ἡ κοσμοθεωρία‖αὐτή‖τοῦ Καβάφη,‖ὅσο‖κι‖ἄν‖εἶναι‖προσωπική,‖

δέ‖θά‖ἀρκοῦσε,‖φυσικά,‖μόνη‖της‖νά‖τόν‖ἀναδείξῃ σά‖Δημιουργό‖

καί‖σάν‖Ποιητή,‖ἀλλά‖δόνησε‖κάθε‖της‖ἄποψη‖μέ‖συγκίνηση‖καί‖

τήν‖ πρόβαλε‖ μέσ’‖ ἀπό‖ εἰκόνες‖ ἐντελῶς‖ καινούριες,‖ παρθένες,‖

πολύ‖ ὑποβλητικές‖ καί‖ παραστατικές‖ καί‖ τοῦ ἐντυπώνονται,‖

χωρίς‖νά‖εἶναι,‖πιά,‖δυνατό‖νά‖λησμονηθοῦν.‖ ‖Σίς‖εἰκόνες‖αὐτές‖

τίς‖ἀντλεῖ ἀπό‖τή‖ζωή‖τῆς‖γύρω‖του‖πολιτείας‖ἤ ἀπό‖τήν‖ἱστορία‖
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τῆς‖ἀρχαίας‖Ἑλλάδας,‖ τῆς‖βυζαντινῆς‖ καί‖προπάντων‖τῆς‖Ἀλε-

ξανδρινής·‖σέ‖ὅλες‖ἐμφυσᾶ τή‖δική‖του‖πνοή‖καί‖τό‖δικό‖του‖τόνο. 

Ὁ Καβάφης‖ ἐξέφρασε‖ μιά‖ διάθεση‖ τῆς‖ ἐποχῆς‖ μας,‖ τήν‖

κούρασή‖ της,‖ τήν‖ ἀπαισιοδοξία‖ πού‖ τῆς‖ ἐνστάλαξαν‖ οἱ πολλές‖

γνώσεις,‖ μά‖ καί‖ τήν‖ κατάληξη‖στήν‖ ἀξιοπρέπεια‖ καί‖ σύγχρονα‖

ἀναδημιούργησε‖ καί‖ μιά‖ ἐποχή:‖ τήν‖ ἀλεξανδρινή.‖ Οἱ 

ἀλεξανδρινοί‖ τόν‖ εἵλκυσαν‖ ἰδιαίτερα,‖ γιατί‖ ἦταν‖ ἄνθρωποι‖

κλονισμένοι,‖ χωρίς‖ ἰσχυρές‖ ἠθικές‖ ἀρχές,‖ πού‖ κυνηγοῦσαν‖ στή‖

ζωή‖ τήν‖ ἀπόλαυση,‖ πού‖ εἶχαν‖ δώσει‖ στίς‖ ἀξίες‖ σχετικότητα,‖

ἀλλά‖δέν‖τόν‖ἐνέπνευσαν,‖δέ‖τοῦ ἐπιβλήθηκαν‖αὐτοί·‖‖αὐτός τούς‖

πλησίασε,‖ γιατί‖ διέκρινε‖ στό‖ χαρακτῆρα‖ τους‖ συγγένειες‖ μέ‖ τό‖

δικό‖ του,‖ γιατί‖ τοῦ ἔδιναν‖ τή‖ δυνατότητα‖ μέ‖ ἀρκετή‖

πιθανοφάνεια‖νά‖τούς‖ἐμψυχώσῃ μέ‖τή‖δική‖του‖ψυχή. 

Ὁ Καβάφης‖δέν‖ἔκανε‖ἔργο‖ψυχροῦ ἰστορικοῦ·  τά‖περισσότερα, 

δῆθεν‖ ἱστορικά‖ του‖ πρόσωπα, εἶναι‖ συνθέσεις‖ τῆς‖ φαντασίας‖

του.‖ ‖ Ὁ Καβάφης‖ εἶναι‖ Ποιητής.‖ ‖ Ζωντάνεψε‖ μιά‖ περίοδο‖ τῆς‖

ἱστορίας‖μέ‖τό‖δικό‖του‖τρόπο,‖τόσο‖ζωηρά,‖ὥστε‖ὅποιος‖διάβασε‖

τό‖ἔργο‖του‖νά‖μήν‖μπορῇ,‖πια,‖ν’‖ἀναλογισθῆ τήν‖ἀλεξανδρινή‖

ἐποχή,‖χωρίς‖νά‖τήν‖δῇ μεσ’‖ἀπό‖τό‖πρῖσμα‖τοῦ Καβάφη.‖‖ 

Διαβάζω‖ καί‖ ξαναδιαβάζω‖ τά‖ ποιήματα‖ τοῦ Καβάφη.‖ ‖ Κάθε‖

φορά‖πείθομαι‖περισσότερο,‖πώς‖ὁ Καβάφης,‖δέν‖εἶναι‖μόνον‖ἕνα‖

φαινόμενο‖ ἐξαιρετικό‖ γιά‖ τόν‖ τόπο‖ του·‖ προσθέτει‖ στήν‖

παγκόσμια‖δημιουργία‖ἕναν‖κόσμο‖πρωτόπλαστο. 

Ἄλκης‖Θρῦλος 
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Ποιητές τοῦ ἀλεξανδρινοῦ κύκλου 
Ἕλληνες‖Ποιητές 

Ἐλάχιστοι‖μᾶς‖διαβάζουν, 

ἐλάχιστοι‖ξέρουν‖τή‖γλῶσσα‖μας,‖ 

μένουμε‖ἀδικαίωτοι‖κι‖ἀχειροκρότητοι‖ 

σ’‖αὐτή τη‖μακρυνή‖γωνία,‖ 

ὅμως, ἀντισταθμίζει‖πού γράφουμε‖ἑλληνικά. 

 τήν‖ Ἀλεξάνδρεια‖ ἡ δραστηριότητα‖ καί‖ ἡ οἰκονομική‖ ἄνεση‖

τῶν‖ὁμογενῶν‖εἶχε‖ δημιουργήσει,‖ ἀπό‖ τίς‖ἀρχές‖ τοῦ 20ου‖αἰώνα,‖

μιά‖ἀξιόλογη‖πνευματική‖κίνηση.‖Ὅπως‖χαρακτηριστικά‖ἔγραφε‖

ὁ Κώστας‖Οὐράνης‖«ἀπό‖τό‖1909‖ἴσαμε‖τό‖1918‖ἡ ἕδρα‖τῶν‖ἑλλη-

νικῶν‖γραμμάτων‖εἶχε‖μετατεθεῖ ἀπό‖τάς‖Ἀθήνας‖στήν‖Ἀλεξάν-

δρεια.‖Ὁλόκληρη‖ μιά‖ πλειάδα‖ νέων‖ πολιτισμένων,‖ δονουμένων‖

ἀπό‖ ἐνθουσιασμούς,‖ ἰδανικά‖ κι‖ ἀγάπη‖ γιά‖ τήν‖ τέχνη,‖ εἶχε‖

ἀκμάσει‖στήν‖πόλη,‖ ὅπου‖ ἔλαμψε‖τόσο‖λαμπρά‖στή‖δύση‖ του‖ ὁ 

ἀρχαῖος‖ ἑλληνικός‖ πολιτισμός.‖ ‖ Καί‖ ἡ πλειάδα‖ δέν‖ ἔδινε‖ μόνο‖

ποιητές,‖ ὅπως‖ ἦταν‖ ὁ Καβάφης,‖ κριτικούς,‖ ὅπως‖ τό‖ Ζαχαριάδη,‖

κοινωνιολόγους,‖ ὅπως‖ ἕνα‖ κληρό,‖ διηγηματογράφους,‖ ὅπως‖ ὁ 

Νικολαΐδης,‖ πεζογράφους,‖ ὅπως‖ ὁ Νικολούδης,‖ ἀλλά‖ πρόσφερε‖

καί‖μιά‖ἀκόμα‖σπουδαιότατη‖ὑπηρεσία:‖ἔδωσε‖μιάν‖ἀτμόσφαιρα‖

πολιτισμοῦ στά‖ἑλληνικά‖γράμματα».‖Αὐτή‖ἡ εὐγένεια,‖ἀλλά καί‖

ἡ ἀκεραιότητα,‖τό‖ἦθος‖(ἀπό‖τά‖πιο‖ὑψηλά‖στή λογοτεχνία‖μας)‖

καί‖ ἡ ἀμερόληπτη‖ κριτική,‖ αὐτός‖ ὁ διεθνισμός‖μέ‖ τίς‖ ἑλληνικές‖

ρίζες‖ (κάτι‖ ἀνάλογο‖ πού πρίν‖ ἀρκετά‖ χρόνια‖ κόσμησε‖ τά‖

Ἑφτάνησα, δημιούργησαν‖στήν‖Ἀλεξάνδρεια‖το‖πιό‖ζωντανό‖καί‖

τό‖ πιό‖ εὐρωπαϊκό,‖ ἴσως‖ (παρά‖ τό‖ ἔντονο‖ ὕφος‖ τοῦ Νότου-

Ἀνατολῆς),‖πνευματικό‖κέντρο‖τοῦ Ἀπόδημου‖Ἑλληνισμοῦ. 

 Ἀξιόλογα‖περιοδικά‖ὑψηλῆς‖στάθμης,‖ὅπως‖ἡ «Νέα‖Ζωή»‖(1904-

1918‖ καί‖ 1922-1928),‖ τό‖ «εράπιον»‖ (1909-1910),‖ τά‖ «Γράμματα»‖

(1911-1921), ἡ «Ἀργώ»‖(1923-1927), ἡ «Ἀλεξανδρινή‖Σέχνη»‖ (1926-

1930), ἐνδιαφέρουσες‖ διαλέξεις‖ καί‖ διεισδυτικές‖ συνομιλίες,‖

πνευματικοί‖ σύλλογοι‖ καί‖ φιλολογικά‖ σαλόνια‖ (πού‖ συχνά‖

φιλοξενοῦσαν,‖ ἐκτός‖ τῶν‖ Ἀθηναίων‖ καί‖ ξένους,‖ εὐρωπαίους,‖

προπάντων‖ συγγραφεῖς)‖ στήριξαν‖ αὐτή‖ τή‖ νέα‖ «Ἀλεξανδρινή‖

ἄνθιση»,‖πού‖ἀκριβός‖της‖καρπός‖ὑπήρξε‖πάντα‖ἡ ποιότητα. 
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 Ἀλλ’‖ ἄς‖ δοῦμε,‖ τώρα,‖ περιληπτικά‖ βέβαια,‖ τούς‖ πιό‖ βασικούς‖

ποιητές‖ τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Κύκλου,‖ ἀρχίζοντας‖ ἀπό‖ τόν‖ πιό‖

παλιό,‖ τό‖ πιό‖ σημαντικό,‖ ἀλλά‖ καί‖ τόν‖ πιό‖ Ἀλεξανδρινό:‖ τόν‖

Καβάφη. 

Α)‖Ὁ Κ.‖Π.‖ Καβάφης‖ (1863 – 1933),‖ πού‖πέρασε‖ τά‖περισσότερα‖

χρόνια‖τῆς‖ζωῆς‖του‖στήν‖κοσμοπολίτικη‖Ἀλεξάνδρεια,‖μιά‖πόλη‖

πού‖ἀγάπησε‖μέ‖πάθος,‖ εἶναι‖ ἕνας‖ἀπό‖ τούς‖πρώτους‖Ἕλληνες‖

ποιητές‖πού‖ὁδήγησε‖τήν‖ποίησή‖μας‖ἀπό‖τήν‖«πεπατημένη»‖τῶν‖

παλαμικῶν‖ σχολῶν‖ σέ‖ πιό‖ ὑψηλούς‖ αἰσθητικούς‖ στόχους.‖‖

Ποιητής‖ μεγάλης‖ παιδείας,‖ ἀλλά‖ κι‖ ἐκπληκτικῆς‖ εὐαισθησίας,‖

χρησιμοποίησε‖μιά‖ἀπό‖τίς‖οὐσιαστικώτερες‖ποιητικές‖γλῶσσες,‖

δίνοντας‖βάρος‖καί‖ὑποβολή‖στίς‖λέξεις‖καί‖στίς‖ἐκφράσεις‖του.‖‖

Ξεκινῶντας,‖ σχεδόν‖ πάντα,‖ ἀπό‖ τή‖ «συγκινησιακή»‖ μνήμη 

(ἱστορικός,‖ ὅπως‖ τοῦ ἄρεσε‖ νά‖ λέῃ,‖ ποιητής)‖ καί‖ μέ‖ μιά‖ δρα-

ματική‖ἀποστασιοποίηση‖ἀπό‖τά‖συναισθήματα‖(πού‖ὑπάρχουν,‖

ὅμως,‖ πλούσια‖ κάτω‖ ἀπό‖ τά‖ πράγματα‖ καί‖ τίς‖ εἰκόνες)‖ μᾶς‖

ἐξιστορεῖ, ἄς‖ ποῦμε‖ ἁπλά,‖ κι‖ ἄς‖ ποῦμε‖ ἀμέτοχος,‖ λεπτομέρειες‖

ἱστορικῶν‖συμβάντων‖ἤ περιστατικά‖τῆς‖καθημερινῆς‖ζωῆς,‖πού‖

κάποτε‖ τόν‖ συνετάραξαν.‖ ‖ Ἐλάχιστα‖ ἐκδηλωτικός,‖ θαυμάσιος‖

συνθέτης‖ καί‖ σκηνοθέτης‖ σκιῶν,‖ ἄκρως‖ ποιητικῶν‖ τοῦ παρελ-

θόντος,‖ἐντελῶς‖πρωτότυπος‖κι‖ὅμως‖συμπορευόμενος‖μέ‖ἄλλες‖

μεγάλες‖παγκόσμιες‖ποιητικές‖μορφές,‖ ἔδωσε‖μέ‖τή‖μεγάλη‖του‖

αἰσθητική‖ προσφορά‖ ἕνα‖ ἀπό‖ τά‖ ἀλφαβητάρια‖ πού‖ θ’‖

ἀκολουθήσῃ ἀργότερα,‖ἡ ποίηση‖στήν‖Ἑλλάδα. 

Β)‖ Ἀντίθετα‖ πρός‖ τή‖ χαμηλόφωνη,‖ ἀλλά‖ ἄκρως‖ δραματική‖

ποίηση‖τοῦ Καβάφη,‖ὁ Γλαῦκος‖Ἀλιθέρσης‖(1897‖-1965),‖παρά‖τόν‖

κάποιο‖ ἐγκεφαλισμό‖ του,‖ ὑπῆρξε‖ ἕνας‖ ποιητής‖ ἐμπνοής.‖ ‖ Μέ‖

ἴνδαλμά‖ του‖ τόν πρῶτο‖ ικελιανό,‖ ἕνας‖ ἀκόμα‖ αὐτο-

θαυμαζόμενος‖ ποιητής‖ μέσα‖ στήν‖ ἑλληνική‖ φύση,‖ συνδυάζει‖

αἰσθήματα‖ καί‖ στοχασμούς,‖ προσαρμοσμένος‖ στή‖ μουσική‖

διαθεση‖ τῆς‖ στιγμῆς.‖ ‖ Σό‖ ἑλληνικό‖φῶς‖ μέ‖ παγανιστικές,‖ ἀλλά‖

καί‖μυστικές,‖κάποτε,‖ἀνταύγειες,‖εἶναι‖διάχυτο‖στή‖ποίησή‖του.‖‖

Μιά‖ποίηση‖πού,‖ἄν‖καί‖ δέ‖φθάνῃ συχνά‖ἔως‖τό‖ὁλοκληρωμένο‖

ποίημα‖(μιά‖καί‖οἱ προθέσεις‖τοῦ δημιουργοῦ της‖εἶναι,‖συνήθως,‖

ἀνώτερες‖ ἀπό‖ τό‖ ἀποτέλεσμα),‖ ἔχει‖ μέ‖ τόν‖ πλοῦτο‖ τοῦ ὑλικοῦ 
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της‖ καί‖ τήν‖ ἐναγώνιά‖ της‖ μορφική‖ ἀναζήτηση,‖ μιά‖ ἀναμ-

φισβήτητη‖γνησιότητα. 

Γ)‖Περισσότερο‖προσγειωμένος‖ἀπό‖τόν‖Ἀλιθέρση‖καί‖βαθύτερα‖

ἀλεξανδρινός‖ ὁ Πέτρος‖ Μάγνης,‖ φιλολογικό‖ ψευδώνυμο‖ τοῦ 

Κωνσταντίνου‖ Γ.‖Κωνσταντινίδη‖ (1880‖ – 1953),‖ κινεῖται,‖ κατά‖ τό‖

μεγαλύτερο‖ μέρος‖ τοῦ ἔργου‖ του,‖ στά‖ πλαίσια‖ ἑνός‖ παραδοσι-

ακοῦ λυρισμοῦ μέ‖ ρεαλιστικά‖ ἐμβόλιμα,‖ ἔστω‖κι‖ἄν‖πρόσκαιρα,‖

κάποτε,‖ τόν‖ προδίδῃ.‖ Υύση‖ διαποτισμένη‖ μέ‖ μελαγχολία‖ (ὁ 

πρῶτος‖ του‖ δάσκαλος‖ ὑπήρξε‖ ὁ Δημήτριος‖ Παπαρρηγόπουλος)‖

μετριόφρων‖ καί‖ σεμνός,‖ προσπαθεῖ,‖ μέ‖ χαμηλόφωνους‖ τόνους‖

νά ἐξομολογηθῆ τό‖προσωπικό‖ του‖ δρᾶμα‖μέ‖μιά‖ποίηση‖ἁπλή 

καί‖ εἰλικρινή‖πού,‖ἀρκετές‖φορές‖ (προπάντων‖στίς‖σάτιρές‖ του)‖

ἀγγίζει‖ τήν‖ οὐσιαστικότητα.‖ Γιατί,‖ σ’‖ αὐτές‖ τίς‖ καβαφίζουσες‖

σάτιρες‖ τῆς‖ «Ἀρχιλόχειάς»‖ του,‖ ὁ Μάγνης‖ βρῆκε‖ τό‖ πιό‖ γόνιμο‖

ἔδαφος‖γιά‖νά‖ἐκφράσῃ θετικά,‖καί‖μέ‖σύγχρονο‖τρόπο‖γραφῆς,‖

τούς‖ κοινωνικούς‖ προβληματισμούς‖ του,‖ τήν‖ ἔμφυτη‖ τάση‖ τοῦ 

διδακτισμοῦ καί,‖ προπάντων,‖ τόν‖ κλαυσίγελό‖ του‖ γιά‖ ὅσα‖

τυραννικά‖τόν‖περιώριζαν‖μιά‖ὁλόκληρη‖ζωή. 

 Μέ‖τόν‖Καβάφη‖καί‖τούς‖δύο‖ποιητές‖πού‖ἀναφέραμε‖κλείνει‖ὁ 

κύκλος‖ τῶν‖ πιό‖ ἀξιόλογων‖ ποιητῶν‖ τῆς‖ Αἰγυπτιώτικης‖ Λογο-

τεχνίας.‖Θα‖ἦτανε‖ἐν‖τούτοις‖παράλειψη,‖ἐάν‖δέν‖ἀναφέραμε‖πε-

ριληπτικά‖ἔστω,‖καί‖τούς‖ἀκόλουθους:‖τόν‖Κ.‖Ν.‖Κωνσταντινίδη,‖

ποιητή‖ ἐλάχιστα προικισμένο‖ καί,‖ σχεδόν,‖ ξεχασμένο‖ σήμερα,‖

ἀλλά‖ μέ‖ ἔντονη‖ δραστηριότητα,‖ σάν‖ ἐμψυχωτής‖ πνευματικῶν‖

ἐκδηλώσεων‖ καί‖ κύριος‖ παράγοντας‖ στήν‖ ἔκδοση‖ τῆς‖ «Νέας‖

Ζωῆς»,‖ τόν‖ ἰσχνότατο‖ αἰσθητικά‖ Γιῶργο‖ Βρισιμιτζάκη‖ πού‖

ἔγραψε,‖ὅμως‖τά πρῶτα‖ἑλληνικά‖ποιήματα‖γιά‖τούς‖φελάχους,‖

τό‖Νίκο‖αντορινιό,‖πού‖πέθανε‖φθισικός‖εἰκοσι‖ἕξι‖μόλις‖ἐτῶν,‖

μή‖μπορῶντας‖ν’‖ἀξιοποιήσῃ τήν‖ἔντονη‖εὐαισθησία‖του‖καί‖τίς‖

πλούσιες‖ἐμπειρίες‖ἑνός‖πλάνητα‖βίου,‖τόν‖ἄνισο‖Παῦλο‖Γνευτό,‖

πού‖ἄφησε‖ἀξιόλογες‖μεταφράσεις,‖τόν‖ἰδιότυπο‖Εὐστράτιο‖Νέο,‖

πού‖μερικά‖ποιήματά‖του‖σέ‖ἐλεύθερο‖στίχο‖εἶναι‖ἀξιόλογα,‖τόν‖

Σίμο‖ Μαλάνο‖ καί‖ τόν‖ τρατή‖ Σσίρκα,‖ πού‖ ἀσχολήθηκαν‖

εὐκαιριακά,‖μέ‖ἐπιτυχία‖ὅμως,‖μέ‖τήν‖ποίηση‖κ.ἄ. 

ΣΑΟ‖ΚΟΡΥΗ 
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ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΣΗ 

 Σό‖ ἔργο‖ τοῦ Καβάφη,‖ ἰδιόρρυθμο,‖ προσωπικό‖ καί‖ δίχως‖

προηγούμενον,‖ δοσμένο‖ κάπως‖ μέ‖ τό‖ σταγονόμετρο,‖ σάν‖ εἶδος‖

πεμπτουσίας‖ τῆς‖ ποιήσεως,‖ ἀνοίγει‖ τούς‖ ὁρίζοντας‖ τῆς‖

παγκοσμίου‖ Σέχνης,‖ ἀπό‖ τήν‖ ὁποίαν‖ μᾶς‖ ἐξεκλιναν,‖ καί‖ μᾶς‖

ἀπεξένωσαν‖ τελείως,‖ τά‖ νόθα‖ καί‖ ρηχά‖ κατασκευάσματα‖

πλήθους‖ ἀνθρώπων‖ ἀνειλικρινῶν,‖ μονομερῶν‖ καί‖ περιωρι-

σμένων,‖χωρίς‖καμμίαν‖ἠθικήν‖ἐκλεπτυνσιν,‖καμμίαν‖προηγμέ-

νην‖ μουσικότητα,‖ καμμίαν‖ γνῶσιν‖ τῶν‖ ποικίλων‖ ἀποχρώσεων,‖

τῶν‖ ἀπρόοπτων‖ καί‖ μοναδικῶν,‖ πού‖ διαθέτει‖ ἡ παλέττα‖ τῆς‖

ποιήσεως,‖ σοφά‖καί‖συνετά‖χειριζομένη.‖ ‖Ὁ Καβάφης‖ ἔχει‖μίαν‖

ἰδιότητα,‖πού‖ἔχουν‖μόνον‖οἱ πολύ‖μεγάλοι:‖ ὄτι,‖ ἤ τόν‖ δέχεται‖

κανένας‖ ἀπολύτως,‖ ἀδίστακτα,‖ χωρίς‖ ἐνδοιασμούς,‖ ἤ τόν‖

ἀποκρούει‖ ἐντελῶς.‖ ‖Ἀνάμεσα‖στίς‖ δύο‖αὐτές‖ἀκρότητες,‖ ἄλλος‖

μέσος‖ὅρος‖δέ‖χωρεῖ.‖‖Πῶς‖συμβαίνει‖αὐτό,‖εἶν’‖‖ἀνεξήγητο.‖‖Εἶχα‖

πεῖ καί‖ἄλλοτε,‖θαρρῶ, ὅτι‖τό‖ἔργο‖Σέχνης‖δέν‖προσφέρει,‖παρά‖

ὅ,τι‖τοῦ προσφέρει‖ὁ θεατής.‖ ‖Εἶν’‖ἕνας‖καθρέπτης‖μαγικός,‖πού‖

μᾶς‖ στέλνει‖ πίσω‖ τήν‖ ψυχή‖ μας.‖ ‖ Εἶν’‖ ἕνα‖ παράδοξον‖ δοχεῖον‖

πού,‖πράγματι,‖δέν‖περιέχει‖τίποτε,‖ἄν‖δέν‖τό‖πληρώσωμεν‖ἐμεῖς.‖‖

Ἐμεῖς,‖οἱ ἀπ’‖ἔξω,‖οἱ θεαταί,‖σ’‖αὐτό,‖τοποθετοῦμε‖τή‖συγκίνησή‖

μας.‖ ‖ Ἄν‖ δέν‖ τοῦ προσφέρωμε‖ συγκίνησιν,‖ δέ‖ θά‖ δεχθοῦμε‖ εἰς‖

ἀντάλλαγμα‖ συγκίνησιν.‖ ‖ Παίρνει‖ καθένας‖ μόνον,‖ ὅ,τι‖ δίνει.‖‖

Ὑπάρχουν‖ ἄνθρωποι‖ πού‖ δέν‖ προσφέρουν‖ τίποτε.‖ ‖ Ἄς‖ μήν‖

ἐλπίζουν‖καί‖νά‖πάρουν‖τίποτε.‖‖Ἡ ψυχρότης‖θά‖εἶναι‖ἀμοιβαία. 

 

 

 



27 
 

ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΚΑΒΑΥΗ  

ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ 

 τίς‖ δίκαιες‖ ἀπαιτήσεις‖ μας‖ καί‖ τή‖ σχεδόν‖ ὁμόφωνη‖ ἀξίωση‖

τῆς‖παγκόσμιας‖κοινῆς‖γνώμης‖γιά‖τήν‖ἐπιστροφή‖στήν‖Ἑλλάδα‖

τῶν‖ λαμπρῶν‖ γλυπτῶν‖ πού‖ ἅρπαξε‖ ὁ στυγνός‖ λόρδος‖ Θωμᾶς‖

Ἔλγιν‖ἀπό‖τήν‖Ἀκρόπολη‖καί‖ τούς‖ἄλλους‖ἀρχαιολογικούς‖μας‖

χώρους,‖ στήν‖ ἀρχή‖ τοῦ 19ου αἰώνα,‖ ἔχουν‖ γραφεῖ πολλά.‖ Μέ‖

πρῶτο‖ καί‖ σημαντικώτερο‖ τό‖ περίφημο‖ ποίημα‖ τοῦ Λόρδου‖

Βύρωνα‖ «Κατάρα‖ τῆς‖Ἀθηνᾶς»,‖ γραμμένο‖ τόν‖ ἴδιο‖ ἐκεῖνο‖ καιρό‖

τῆς‖ἁρπαγῆς‖τους‖ἀπό‖τό‖συμπατριώτη‖του‖κάπηλο. 

 τή‖ «θερμή»‖ αὐτή‖ μάχη‖ μπῆκαν‖ πολλά‖ διάσημα‖ διεθνῆ 

πνεύματα‖κατά‖καιρούς,‖ὅπως‖καί‖πολλοί‖Ἕλληνες‖πνευματικοί‖

ἄνθρωποι.‖ Ἀνάμεσά‖ τους‖ ἦταν‖ καί‖ ὁ μεγάλος‖ Ἀλεξανδρινός‖

ποιητής‖μας‖Κωνσταντῖνος‖Καβάφης,‖πού‖μέ‖κείμενά‖του‖ζήτησε‖

τήν‖ ἀπόδοση‖ τῶν‖ καλλιτεχνικῶν‖ θησαυρῶν‖ στήν‖ κοιτίδα‖ τους.‖‖

τήν‖ ἐπικαιρότητα‖ ἔρχεται‖ ἕνα‖ ἄγνωστο‖ ἄρθρο‖ του,‖ ἰδιαίτερα‖

μαχητικό,‖που‖δημοσιεύτηκε‖στ’‖ἀγγλικά,‖στίς‖25‖Μαρτίου‖1891,‖

στό‖ ἰταλικό‖ ἀρχαιολογικό‖ περιοδικό‖ τῆς‖ Ἀλεξάνδρειας‖ Rivista 

Quindicinale (25-3-1891,‖ σελ.‖ 60,‖ 61).‖ Ἀποτελεῖ ἀπάντηση‖ σέ‖

σχόλιο,‖μέ‖πολλή‖δόση‖ἐμπάθειας,‖ἀγγλικοῦ περιοδικοῦ,‖μέ‖τίτλο‖

«Ὁ ἀστεϊσμός‖ γιά‖ τά‖ ἐλγίνεια‖ μάρμαρα».‖ Ἄρθρου, πού‖ ἦταν‖

ἐπίσης,‖ἀπάντηση‖σέ‖ἄλλο‖ἄρθρο‖Ἄγγλου‖λόγιου‖μέ‖τίτλο‖«Δῶ-

στε‖πίσω‖τά‖ἐλγίνεια‖μάρμαρα».‖Νά,‖τί‖ἔγραψε‖στήν‖παρέμβασή‖

του‖ὁ μεγάλος‖Καβάφης,‖σέ‖μετάφραση‖τρατῆ Σσίρκα:‖ 

«Οἱ ἀναγνῶστες‖τῆς‖«Rivista»‖θά‖ἔχουν‖ἀναμφίβολα‖ὑπόψη‖τους‖

τήν‖ πρόσφατη‖ κίνηση‖ στήν‖ Ἀγγλία‖ γιά‖ ν’‖ ἀποδοθοῦν‖ στήν‖

Ἑλλάδα‖τά‖μάρμαρα,‖πού‖πρίν‖ἀπό‖ὀγδόντα‖χρόνια‖ἁρπάχτηκαν‖

κι ἀφαιρέθηκαν‖ἀπό‖τήν‖Ἀκρόπολη,‖ἀπό‖τό‖λόρδο‖Ἔλγιν, μέ‖τήν‖

πρόφαση‖πώς‖αὐτός‖θά τά προφύλαγε‖καλύτερα». 

 Ὁ εὐφραδής‖ καί‖ λόγιος‖ κ.‖ Υρέντερικ‖ Φάρισον‖ ὑποστήριξε‖ τήν‖

ἀπόδοσή‖ τους‖ στό‖ ἄρθρο‖ του‖ «Δώσετε‖ πίσω‖ τά‖ Ἐλγίνεια‖Μάρ-

μαρα»‖στό‖«19ο αἰώνα».‖ ‖Δέν‖θ’‖ἀσχοληθῶ μέ‖τά‖χαρίσματα‖τοῦ 

ἄρθρου‖τοῦ κ.‖Φάρισον,‖θά‖παρατηρήσω‖μόνο‖πώς‖ὅλες‖οἱ διαπι-

στώσεις‖κι‖ἡ ἐπιχειρηματολογία‖εἶναι‖καλά‖θεμελιωμένες‖ ἐκτός‖
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πού‖ εἶναι‖ γενναιόψυχες·‖ ὅμως,‖ παράξενο‖ πρᾶγμα,‖ μερικοί‖ θε-

ωροῦν‖πώς‖ἡ γενναιοψυχία‖εἶναι‖ἀσυμβίβαστη‖μέ‖τόν‖κοινό‖νοῦ. 

 Σό‖ἄρθρο‖ «Ὁ Ἀστεϊσμός‖ γιά‖ τά‖Ἐλγίνεια‖Μάρμαρα»‖γράφηκε‖

ἀπό‖ τό‖ διευθυντή‖ τοῦ «19ου αἰώνα»τόν‖ κ.‖ Σζαίημς‖ Νώουλς,‖ ὡς 

ἀπάντηση‖στόν‖κ.‖Φάρισον.‖‖Κάτά‖τόν‖κ.‖Νώουλς,‖ὁ κ.‖Φάρισον‖δέ‖

σοβαρολογεῖ.‖ ‖ Σό‖ ἄρθρο‖ του‖ εἶναι‖ μόνο‖ γιά‖ νά‖ δοκιμάσῃ πόσο‖

αἰσθάνονται‖τό‖χιοῦμορ‖οἱ συμπατριῶτες‖του,‖κι‖ἕνα‖δεῖγμα‖τῆς‖

τέχνης‖τῶν‖μοντέρνων‖δημαγωγῶν,‖πού‖βρίσκουν‖ἐπιχειρήματα‖

γιά‖νά‖ὑποστηρίξουν‖ὁποιαδήποτε‖θεωρία. 

 Αὐτή‖εἶναι‖ἡ γνώμη‖του‖κ.‖Νώουλς.‖‖Υαινεται‖νά‖εἶναι‖πέρα‖γιά‖

πέρα‖ πεπεισμένος,‖ πρᾶγμα‖ ὄχι‖ ἀσήμαντο‖ - ἀφοῦ ἔτσι‖ εἶναι‖

σίγουρο‖ πώς‖ τό‖ δόγμα‖ του‖ ἔχει‖ ἕναν‖ ὁπαδό.‖ ‖ Ὁ ἀμερόληπτος,‖

ὅμως,‖ ἀναγνώστης‖ θά‖ διαφωνήσει,‖ νομίζω,‖ μέ‖ τόν‖ κ.‖ Νώουλς,‖

παρ΄‖ὅλη‖τή‖θέρμη‖τῆς‖πίστης‖πού,‖ὅπως‖κοινῶς‖πιστεύεται,‖εἶναι‖

κολλητική.‖ ‖ Σό‖ ἄρθρο‖ του‖ εἶναι‖ πέρα‖ γιά‖ πέρα‖ κακόπιστο‖ καί‖

φτωχό‖ σέ‖ ἐπιχειρήματα.‖ ‖ Σό‖ ξερό‖ ὕφος‖ καί‖ ἡ πληθώρα‖φτηνοῦ 

πνεύματος‖καταντοῦν‖τό‖διάβασμά‖του‖ἀγγαρεία,‖ἀκόμη‖καί‖γιά‖

κείνους‖ πού‖ ἡ ἀπόδοση‖ τῶν‖ Ἐλγίνειων‖ Μαρμάρων‖ ἐνδιαφέρει‖

ἄμεσα‖ - ἐννοῶ τούς‖ ἀληθινούς‖ φίλους‖ τῆς‖ Ἑλλάδας‖ καί‖ τῆς‖

ἑνότητας‖τῆς‖Ἑλληνικῆς‖παράδοσης. 

 Κάτω‖ἀπό‖τήν‖ἐπήρεια‖τῆς‖ἔξαψής‖του‖– γιατί‖δέν‖ἀμφιβάλλω‖

πώς‖τό‖ἄρθρο‖γράφτηκε‖σέ‖στιγμή‖ἐγκεφαλικοῦ παροξυσμοῦ - ὁ 

κ.‖ Νώουλς‖ λέει‖ τά‖ θρασύτερα‖ πράγματα.‖ Ἐκθειάζει‖ τό‖

βανδαλισμό‖ τοῦ Ἔλγιν,‖ καί‖ ἡ εὐγνωμοσύνη‖ του‖ εἶναι‖ τόσο‖

μεγάλη,‖ πού‖ πρόθυμα‖ θά‖ ἔδινε‖ στόν‖Ἔλγιν‖ μιά‖ θέση‖ ἀνάμεσα‖

στούς‖εὐεργέτες‖τῆς‖ἀνθρωπότητας‖– οἷος‖ἀνήρ,‖καλός‖κἀγαθός‖

ἀνήρ.‖Μυκτηρίζει‖τό‖Βύρωνα.‖‖χετίζει‖τήν‖κλοπή‖τῶν‖μαρμάρων‖

μέ‖τά‖ἔνδοξα‖τρόπαια‖τοῦ Νέλσονα.‖Υρονεῖ πως,‖ἄν‖ἐπιστραφοῦν‖

τά‖ μάρμαρα,‖ πρέπει‖ ν’‖ ἀποδοθοῦν‖ ἐπίσης‖ τό‖ Γιβλαρτάρ,‖ ἡ 

Μάλτα,‖ἡ Κύπρος,‖ἡ Ἱνδία‖– ξεχνῶντας‖πώς,‖ἄν‖αὐτές‖οἱ κτήσεις‖

εἶναι‖ ἀναγκαῖες‖ στό‖ βρεττανικό‖ ἐμπόριο‖ καί‖ στήν‖ αἴγλη‖ καί‖

ἀσφάλεια‖ τῆς‖ Βρεττανικῆς‖ Αὐτοκρατορίας,‖ τά‖ Ἐλγίνεια‖ Μάρ-

μαρα‖ δέ‖ χρησιμεύουν‖σ’‖ ἄλλο‖ τίποτε,‖παρά‖νά‖ ὀμορφαίνουν‖ τό‖

Βρεττανικό‖ Μουσεῖο.‖ Θεωρεῖ φτηνό‖ τό‖ ἐπιχείρημα‖ τοῦ κ.‖

Φάρισον,‖πώς‖τό‖κλῖμα‖τοῦ Μπλούμσπερυ‖βλάφτει‖τά‖γλυπτά‖κι‖
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ἐκφράζει‖ τό‖ φόβο‖ πώς,‖ ἄν‖ δοθοῦν‖ στήν‖ Ἑλλάδα,‖ μπορεῖ νά‖

καταστραφοῦν‖ «ὅποια‖ μέρα‖ στήν‖ ἑπόμενη‖ ἀνάφλεξη‖ τοῦ 

Ἀνατολικοῦ ζητήματος»‖ - ξεχνῶντας‖πώς‖ ἡ φρόνηση‖ ἐπιβάλλει‖

νά‖ διορθώσῃς‖ τά‖ παρόντα‖ κακά,‖ πρίν‖ νά‖ φυλαχτῇς‖ ἀπό‖ τά‖

μελλούμενα.‖ ‖ Παρατηρεῖ πώς,‖ ἄν‖ ἀκουόταν‖ ἡ συμβουλή‖ τοῦ κ.‖

Φάρισον‖«καί‖αὐτά‖πού‖μᾶς‖ἔλαχε‖νά‖φυλάγουμε‖ἐπιστρέφονταν‖

στήν‖ Ἑλλάδα,‖ ποιός‖ ξέρει,‖ ἄν‖ κάποια‖ ἀπό‖ τίς‖ ὀλογόβιες‖

Κυβερνήσεις‖ της‖ δέ‖ θά‖ ἐνέδιδε‖ στήν‖ προσφορά‖ ἐνός‖

ἐκατομμυρίου‖ στερλινῶν‖ ἀπό‖ τό‖ Βερολίνο‖ ἥ δύο‖ ἑκατομμυρίων‖

στερλινῶν‖ ἀπό‖ τή‖ Νέα‖ Ὑόρκη‖ - ἤ δέ‖ θά‖ τά‖ μοίραζε‖ καί‖ τά‖

σκόρπιζε‖σέ‖πολλούς‖τέτοιους‖ἀγοραστές».‖‖Αὐτό‖εἶναι‖μιά‖βαριά‖

κατηγορία‖ ἐναντίον‖τοῦ ἤθους‖ τῶν‖Ἑλλήνων‖πολιτικῶν,‖πού‖δέ‖

στηρίζεται‖ πάνω‖ σέ‖ γεγονότα.‖ ‖ Ὅσο‖ μπορῶ νά‖ γνωρίζω,‖ «οἱ 

ὀλιγόβιες»‖ ἤ ἄλλες‖ Κυβερνήσεις‖ κατέβαλαν‖ τίς μεγαλύτερες‖

φροντίδες‖πού μποροῦσαν‖γιά‖τ’‖ἀρχαῖα‖μνημεῖα·‖ἔκαμαν‖νόμους‖

πού‖ ἀπαγορεύουν‖ τό‖ παράνομο‖ ἐμπόριο‖ τῶν‖ Ἑλληνικῶν‖

Ἀρχαιοτήτων·‖καί‖ἵδρυσαν‖κάμποσα‖καλά‖πλουτισμένα‖καί‖καλά‖

διευθυνόμενα‖Μουσεῖα.‖‖Υαίνεται‖ν’‖ἀμφισβητῇ τό‖δικαίωμα‖πού‖

ἔχει‖ πάνω‖ στά‖ μάρμαρα‖ «ὁ ἀναμεμιγμένος‖ μικρός‖ πληθυσμός,‖

πού‖ κατοικεῖ τώρα‖ πάνω‖ στά‖ ἐρείπια‖ τῆς‖ ἀρχαίας‖ Ἑλλάδας»‖ - 

ὅπως‖ἀποκαλῇ τό‖σύγχρονο‖Ἑλληνισμό‖– βαδίζοντας‖ἔτσι‖πάνω‖

σ’‖ ὀλισθηρό‖ ἔδαφος,‖ καθώς‖ εἶναι‖ ἀμφίβολο,‖ ἄν‖ καί‖ δέν‖ ξέρω‖

τίποτα‖ γιά‖ τίς‖ ἱκανότητες‖ τοῦ κ.‖ Νώουλς‖ στήν‖ κριτική‖ τῆς‖

ἱστορίας,‖ νά‖ μπορέσῃ ν’‖ ἀποδείξῃ τή‖ θεωρία‖ πού‖ πασχίζει‖ νά‖

στηρίξῃ, ὅταν‖ἀκόμη‖κι‖ὁ ξακουστός‖Υαλμεράγιερ‖δέν‖μπόρεσε. 

 Ὁ κ.‖Νώουλς‖ἀναφέρει‖καί‖τή‖χρηματική‖ἄποψη‖τοῦ ζητήματος.‖‖

Λέει‖ ὅτι‖ ὁ λόρδος‖Ἔλγιν‖ ξόδεψε‖ ἐν‖ ὄλῳ 74.000‖ Λ.τ.‖ καί‖ πώς‖ ἡ 

καθαρή‖ἀξία‖σέ‖μετρητά‖τῶν‖μαρμάρων‖ὑπολογίζεται‖αὐτήν‖τή‖

στιγμή‖σ’‖ἑκατομμύρια.‖‖Μιά‖πολύ‖ἀβανταδόρικη‖σπέκουλα‖– καί‖

πόσα‖ἑκατομμύρια‖χαμένα‖γιά‖τήν‖Ἑλλάδα. 

 Δέν‖θ’‖ ἀντιγράψω‖ἄλλα‖ἀπό‖ τίς‖παρατηρήσεις‖ τοῦ Διευθυντῆ 

τοῦ «19ου Αἰώνα».‖ ‖ Δέν‖ καταλαβαίνω καθαρά‖ ποιό‖ ἦταν‖ τό‖

κίνητρο‖πού‖τόν ἀνάγκασε‖νά‖γράψῃ αὐτό‖τό‖ἄρθρο·‖ἄν‖ἦταν‖ἀπό‖

ἐνδιαφέρον‖ γιά‖ τόν‖ καλλιτεχνικό‖ πλοῦτο‖ τῆς‖ πατρίδας‖ του‖ ἤ 

μόνο‖ἀπό‖φιλολογική‖κακοήθεια...‖Ἀν‖εἶναι‖τό‖πρῶτο‖,‖ἔπρεπε‖νά‖



30 
 
ἔχῃ ὑπόψη‖του‖πώς‖δέν‖εἶναι‖ἀξιοπρεπές‖γιά‖ἕνα‖μεγάλο ἔθνος‖ν’‖

ἀποκομίζῃ ὠφέλη‖μέ‖ ἀληθοφανῆ ψέματα‖καί‖μέ‖ ἀδικοδίκαια·‖ ἡ 

τιμιότητα‖ εἶναι‖ ἡ καλύτερη‖ πολιτική,‖ καί‖ τιμιότητα‖ στήν‖

περίπτωση‖τῶν‖Ἐλγινείων‖Μαρμάρων‖σημαίνει‖νά‖δοθοῦν‖πίσω.‖‖

Ἄν‖ εἶναι‖ τό‖ δεύτερο‖ κι‖ ἔγραψε‖ μόνο‖ γιά‖ νά‖ ξεπεράσῃ τό‖ εὔγ-

λωττο,‖ἔξυπνο‖καί‖λογικό‖ἄρθρο‖τοῦ κ.‖Φάρισον,‖εἶναι‖νά‖λυπᾶται‖

κανείς‖πού‖δέ‖σκέφτηκε‖τή‖σοφή‖νουθεσία‖τοῦ μεγάλου‖Γάλλου‖

συγγραφέα‖«πόσο‖εὔκολα‖διαδέχεται‖τό‖πνεῦμα‖ἡ ἀνοησία...» 

Αὐτά‖ἔγραφε‖ὁ Κώστας‖Καβάφης‖τό‖1891‖γιά‖τά‖κλεμμένα,‖ἀπό‖

τόν‖ἀνεκδιήγητο‖Ἔλγιν,‖γλυπτά‖ἑλληνικά‖ἀριστουργήματα. 

 Οἱ φίλοι‖ μας‖ Ἄγγλοι‖ ἔχουν‖ πολλές‖ φορές‖ μεταφράσει‖ τά‖

ποιήματα τοῦ Καβάφη.‖ ‖Μελέτες καί‖ βιβλία‖ κυκλοφόρησαν‖στό‖

τόπο‖τους‖ἀρκετά,‖ἄξια‖τιμῆς‖γιά‖τό‖ἔργο‖τοῦ Ἕλληνα‖ποιητῆ.  Ἄς‖

ἀκούσουν‖ τή‖ μεγάλη‖ πνευματική‖ φωνή‖ ἀπό‖ τό‖ τάφο.‖ ‖ Σά‖

μάρμαρα‖μᾶς‖ἀνήκουν‖καί‖πρέπει‖νά‖ἐπιστραφοῦν.‖‖Γνωρίζουμε‖

περισσότερο‖ ἀπό‖ κάθε‖ ἄλλον‖ νά‖ φυλᾶμε‖ τούς‖ αρχαιολογικούς‖

θησαυρούς‖μας.‖Σό‖ δείξαμε‖στήν‖ ὀλέθρια‖ναζιστική‖Κατοχή,‖μέ‖

τόν‖Ἑρμῆ,‖τοῦ Πραξιτέλους‖κι‖ὅλα‖τ’‖ἄλλα‖μας‖ἀριστουργήματα,‖

πού‖ κρύφτηκαν‖ τόσο‖ καλά, ὤστε‖ δέν‖ μπόρεσε‖ κανείς‖ νά‖ τ’‖

ἀνακαλύψῃ καί‖ἰδιαίτερα‖ὁ μανιακός‖συλλέκτης‖Γκαίριγκ. 

Μιλάει‖ἡ φωνή‖τοῦ χρόνου:‖«Δῶστε‖πίσω‖τά‖ἐλγίνεια‖μάρμαρα...» 

 
Μακεδονικό‖Ἡμερολόγιο‖1987                                                                  Ἐπιμέλεια‖Μ.Π       
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ΜΙΛΣΙΑΔΗ ΜΑΛΑΚΑΗ 

 Εἶμαι‖ εὐτυχής‖ πού‖ μοῦ δίνεται‖ ἀφορμή‖ νά‖ ξαναμιλήσω‖ γιά‖

ἕναν‖ τόσο‖ λαμπρό‖ ποιητή,‖ ὅπως‖ εἶναι‖ ὁ Καβάφης.‖ Καί‖

μολονόπου‖ ἀνάμεσα‖ σέ‖ τόσους‖ νέους‖ θαυμαστές‖ τοῦ 

διδασκάλου,‖θ’‖ἀποτελοῦσε‖ἀντινομία‖ἡ ἐμφάνισή‖μου,‖ὠστόσο,‖

κι‖αὐτό‖ἀκόμα‖τό‖παίρνω‖στό‖ἐνεργητικό‖μου...‖‖Δέν‖ἔχω‖τήν‖τιμή‖

τῆς‖ προσωπικῆς‖ του‖ γνωριμίας,‖ ξέρω‖ ὅμως,‖ πιστεύω,‖ τό‖

δημοσιευμένο‖ ἔργο‖ του‖ ὁλόκληρο.‖ Ἀπό‖ τήν‖ ἀρχή‖ πού‖

παρουσιάστηκε‖στό‖δημόσιο‖ὁ ἀρχαιοπρεπος‖αὐτός‖τεχνίτης‖τοῦ 

στίχου,‖μοῦ κίνησε‖τήν‖προσοχή‖καί‖τό‖μεγάλο‖μου‖ἐνδιαφέρον. 

 Ὁ λυρισμός‖του,‖ἡ ἐλαφρή‖του‖κάποτε‖εἰρωνεία,‖ὁ πεσιμισμός‖

του,‖ κάποια‖ νωχέλεια‖ τοῦ ρυθμοῦ,‖ πού‖ μπορεῖ νά‖ θεωρηθῇ καί‖

γιά‖ἀπορία‖ἀκόμα‖ἀπό‖κανέναν‖ἄλλον,‖ἡ γλῶσσα‖του,‖πού‖ἔχει‖

μιά‖ προσωπική‖ σφραγίδα‖ καθαρότατη,‖ ἡ ἀνώμαλη‖ ἐκείνη‖ καί 

ἀκαθόριστη‖γλῶσσα,‖ὅλα‖αὐτά‖ἀποτελοῦν‖τή‖χάρη‖τοῦ ποιητικοῦ 

του‖ ἔργου‖ – πρωτοτυποτάτου.‖ ‖ Ἀρχαῖα‖ θέματα,‖ μυθολογικά,‖

ἱστορικά,‖ νεώτερα,‖σημερινά,‖αἰώνια,‖αἰσθηματικά‖κατ’‖ εὐθεῖαν‖

ἤ μέ‖ὑποβολή,‖συμβολικά‖ἤ κατ’‖ἀλληγορίαν,‖ὅλα‖διαχειρισμένα‖

ἀπό‖ δυνατό‖ κύριο τῆς‖ δουλειᾶς‖ του.‖ ‖ Ὅπως‖ ὁ Παπαδιαμάντης,‖

καί‖ ὁ Καβάφης‖ ἔμεινε‖ ἔξω‖ ἀπό‖ τό‖ γλωσσικό‖ ζήτημα.‖ ‖ Ἡ 

ἰδιοσυστασία‖ τοῦ ἑνός‖ καί‖ τοῦ ἄλλου‖ εἶναι‖ τέτοια.‖ ‖ Πῶς‖ θά‖

κατηγορήσουμε‖ἐμεῖς‖ἀγαθοποιά‖ἔργα;‖ 
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Σό‖ μεγάλο‖ μεσογειακό‖ λιμάνι‖ ὅπου‖ ἔζησε‖ καί‖ πέθανε‖ ὁ 

Καβάφης - ὅπου‖γιά‖πολύ‖καιρό‖ἡ οἰκογένειά‖του‖ ἐξάσκησε‖τήν‖

ἐμπορική‖της‖δραστηριότητα‖– φαίνεται‖πώς‖τόν‖εἶχε‖σημαδέψει‖

μέ‖θεία‖σφραγίδα.‖ ‖Πραγματικά,‖ὁ μεγάλος‖αὐτός‖ποιητής‖εἶναι‖

Ἀλεξανδρινός,‖ τόσο‖ἀπό‖τή‖γέννησή‖του,‖ ὅσο‖καί‖ἀπό‖τήν‖ψυχή‖

του,‖ ἀπό‖ τά‖ ἀτομικά‖ του‖ γοῦστα‖ καί‖ ἀπό‖ τό‖ ἔργο‖ του.‖ ‖ Ἡ πιό‖

ζωηρή‖ του‖ εὐτυχία‖ ὑπῆρξε‖ νά‖ μελετάῃ μέ‖ ἀνήσυχο‖ ζῆλο‖ τήν‖

ἱστορία‖ τῆς‖ πόλεως‖πού‖ ὁ Ἀλέξανδρος‖ ἵδρυσε‖ κοντά‖στίς‖ ὄχθες‖

τοῦ Νείλου.‖‖Ἀγάπησε‖τή‖λαμπρή‖ζωή‖της,‖τίς‖τέχνες,‖τίς‖γιορτές,‖

τίς‖ διασκεδάσεις‖ καί‖ τά‖ γράμματα.‖ ‖ Μέ τό‖ νά‖ διαβάζῃ καί‖ νά‖

στοχάζεται‖ πάνω‖ στά‖ ἔργα‖ τῶν‖ ποιητῶν‖πού‖ κατέστησαν‖ τόσο‖

λαμπρή‖ τήν‖ αὐλή‖ τῶν‖ Πτολεμαίων,‖ ἔμαθε‖ ἀπό‖ αὐτούς‖ τή‖

συγκεκριμένη‖ἀξία‖ἑνός‖ρεαλισμοῦ, καθαρά‖ἀντικειμενικοῦ. 

Μάριο‖Μενιέ 

Υιλόλογος‖καί‖Ἑλληνιστής 
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ΠΑΤΛΟ ΝΙΡΒΑΝΑ 

 Ἡ πρώτη‖ μου‖ ἐντύπωση‖ λοιπόν,‖ γιά‖ τόν‖ Νεοαλεξαντρινό‖

ποιητή‖ στάθηκε‖ ὁ θαυμασμός.‖ ‖ Ἕνας‖ θαυμασμός‖ τοῦ ἐξωτικοῦ 

καί‖ τοῦ ἀσυνήθιστου.‖ ‖ Λίγοι‖ εἶναι‖ οἱ ποιηταί,‖ πού‖ διάβασα‖ καί‖

ξαναδιάβασα‖πολλές‖φορές‖τό‖ἴδιο‖τους‖ἔργο,‖ὅπως‖μοῦ ἔτυχε‖μέ‖

τόν‖Καβάφη.‖ ‖Καί‖ὄχι‖μονάχα‖γιά‖τό‖λόγο,‖πού‖εἶπα‖προτήτερα,‖‖

Ἀλλά‖καί‖ἀπό‖μιά‖ξεχωριστή‖ἕλξη.‖‖Καί‖πάντα‖στάθηκε‖μπροστά‖

μου‖ τό‖ ἴδιο‖ πρόβλημα:‖ ‖ Πῶς‖ ἕνας‖ ποιητής,‖ πού‖ ἀπό‖ τό‖ πρῶτο‖

ἀντίκρυσμα,‖φαίνεται‖ νά‖ κυνηγάῃ ἐπίμονα‖στο‖ ἔργο‖ του,‖ὡσάν‖

μέ‖ κάποιο‖ εἶδος‖ παράξενου‖ σαδισμοῦ, ὅλα‖ τά‖ ἀντιποιητικά‖ ‖ να‖

ποῦμε‖ ἔτσι‖ – μέσα,‖ τῆς‖ ἐκφράσεως,‖ κατορθώνει‖ νά‖ δώσῃ στόν‖

ἀναγνώστη‖του‖ἕνα‖τόσο‖δυνατό‖ποιητικό‖κλονισμό;‖‖Ἡ γλῶσσα‖

του,‖ δημοσιογραφική‖ τίς‖ περισσότερες‖ φορές,‖ ἄτσαλα‖

δημοσιογραφική‖ μάλιστα.‖ ‖ Ἡ διατύπωση‖ εἰκόνων‖ καί‖ ἐννοιῶν‖

πεζολογική.‖ ‖ Ὑπάρχουν‖ ποιήματά‖ του,‖ πού‖ μοιάζουν‖ μ’‖ ‖ ἕνα‖

ἱστορικό‖ faits – divers ἐφημερίδας,‖ γραμμένο‖ ἀπό‖ ἕνα‖συντάκτη‖

χωρίς‖ ἐξαιρετικές‖ φροντίδες‖ ὕφους.‖ ‖ Θεληματικά,‖ βέβαια,‖ ὅλα‖

αὐτά‖ καί‖ ὄχι‖ τυχαῖες‖ ἀδυναμίες.‖ ‖ Μέ‖ ποιόν, ὅμως, παράδοξο‖

ψυχοχημισμό,‖ ἀπό‖ τό‖ ἐτερόκλητο‖ αὐτό‖ ἀμάλγαμα,‖ βγαίνει‖

ποίηση,‖ ἰδέα,‖ ὕφος,‖ ὅ,τι‖ ἀκριβῶς‖ δέν‖ ὑπάρχει‖ στά‖ ἀρχικά‖

συνθετικά‖του‖μέρη;‖ ‖Αὐτό‖εἶναι‖τό‖μυστικό‖τοῦ Καβάφη.‖ ‖Αὐτό‖

εἶναι‖ τό‖ μυστικό‖ κάθε‖ τεχνίτη.‖ ‖ Ζητοῦμε‖ νά‖ τό‖ μαντέψουμε.‖‖

Μποροῦμε‖ ὅμως‖ καί‖ νά‖πετάξουμε‖ ἀποπάνω‖μας‖ κάθε‖σχετική‖

περιέργεια.‖ ‖ Ἐμεῖς‖ τόν‖ ποιητή‖ ζητοῦμε.‖ ‖ Ὅταν‖ τόν‖ βροῦμε,‖ τά‖

ἄλλα‖εἶναι‖δευτερεύουσες‖φροντίδες. 

 

 

 

 

 



34 
 

Κ.Π.Καβάφης: Ἡ δύναμη μιᾶς … σιγανῆς φωνῆς 

 

Ἡ ποίηση‖ τοῦ Κ.‖Π.‖Καβάφη‖ὑπῆρξε‖ – καί‖πάντα‖θά‖ εἶναι‖ - 

ἕνας‖ ἰδανικός‖ στόχος‖ στό‖ πεδίο‖ βολῆς‖ τῆς‖ λογοτεχνίας,‖ πού‖

λέγεται‖κριτική.‖‖Ἀμέσως‖θά‖πῶ δύο‖– τρεῖς‖αἰτίες:‖ 

 Ἄγνωστο‖ πρόσωπο‖ ὁ ἴδιος‖ ὁ Καβάφης‖ στή‖ λογοτεχνική‖

ἑλληνική‖ κοινωνία‖ τῆς‖ σύγχρονης‖ ἐποχῆς,‖ τριγύρω‖ στά‖

1900. 

 Δεύτερη,‖ἀκόμη‖σπουδαιότερη,‖ἡ ἄγνωστη,‖ἡ αἰφνιδιαστικά‖

ἄγνωστη‖γραφή‖του. 

 Ἀκόμη‖ – καί‖ κύρια‖ –, ἡ διαχρονικότητά‖ του,‖ μόνιμη, πιά, 

πηγή‖λόγου καί‖ἀντιλόγου. 

Ἀλλά‖ἄς‖βάλουμε‖σέ‖μιά‖σειρά‖τά‖πράγματα:‖ 

 Ἀπό‖ποῦ ἔρχονται‖αὐτά‖τά‖πεζοποιήματα,‖πού‖ταράζουν‖τά‖

νερά‖ τῆς‖ ἀνανεωμένης‖ παράδοσης‖ στήν‖ ἑλληνική‖

ποίηση;‖ 

 Ποιά‖βιώματα‖γεννοῦν;‖ 

 Ποιά‖κοινωνία‖τά‖ἐμπνέει;‖ 

Ὁ Γρηγόρης‖ Ξενόπουλος πού‖ τόν‖ «εἰσάγει»‖ ἐπίσημα,‖ ἄς‖

ποῦμε,‖ ἀπό‖ τό‖περιοδικό‖ «Παναθήναια»‖ τό‖ 1903,‖ μιλάει‖ γιά‖μιά‖

προσοχή,‖πού‖σταδιακά‖γίνεται‖ἐκτίμηση‖καί‖θαυμασμός.‖Καί‖ὀρ-

θά,‖ὁ μεγάλος‖συγγραφέας‖μέ‖τήν‖τόση‖ὀξυδέρκειά‖του,‖τόν‖μα-

ντεύει‖ καί‖ τόν‖ ξεχωρίζει‖ καί‖ ἄς‖ παραπονιέται‖ γιά‖ τήν‖ ὀλιγο-

γραφία‖ τοῦ νέου‖ ποιητῆ. Σήν‖ «ἰσχνότητα‖ τοῦ χαρτοφυλακίου»,‖

ὅπως‖εὔστοχα‖παρατηρῇ.  Ἀλλά‖σ’‖αὐτήν‖θά‖ἐπανέλθουμε. 

Ἀπό‖ ποῦ λοιπόν,‖ κατάγεται‖ ἡ γραφή‖ τοῦ Κωνσταντίνου‖

Καβάφη;‖‖Ποιούς‖ἐπηρεασμούς‖εἰκονίζει;‖‖ 

Ἕνας‖ ἀπό‖ τούς‖ λόγους‖ πού‖ παραξένεψε‖ καί‖ ἀποξένωσε,‖

ὅπως‖ὑπαινίχθηκα,‖ τό‖ποιητικό‖ κατεστημένο‖ τῆς‖πατρίδας‖μας,‖

τότε,‖ εἶναι‖ ὅτι‖ ὁ καβαφικός‖ τρόπος‖ δέν‖ εἶχε‖ καμμιά‖ σχέση‖ μέ‖

τίποτε‖προϋπάρχον‖ἤ συνυπάρχον‖στούς‖νεοελληνικούς‖δρόμους‖

γραφῆς.‖‖Θά‖ἐξαιρέσω,‖βέβαια‖καί‖ὄχι‖καθολικά‖– τήν‖ποίηση‖τοῦ 

Κ.‖ Καρυωτάκη‖ καί‖ τόν‖ Α.‖ Κάλβο‖ (μόνον‖ ὅμως,‖ ἐξωτερικά,‖ ὡς‖
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πρός‖ τόν‖ ἀριμάριστο‖ στίχο).‖ ‖ Σέλος,‖ τέλος,‖ στίς‖ ἐξαιρέσεις‖ νά‖

ἀναφερθοῦν‖ καί‖ κάποιες‖πρώϊμες‖ γραφές‖ τοῦ 19ου αἰῶνα‖πού‖ – 

σαφῶς‖λιγότερο‖- ἀποτελοῦν‖τήν‖πρώτη‖ὕλη του. 

Ὅμως,‖πίσω,‖στούς‖βυζαντινούς‖καί‖ ἑλληνιστικούς‖χρόνους,‖

στούς‖ συγγραφεῖς‖ ἐκείνων‖ τῶν‖ καιρῶν,‖ προπάντων‖ ἰστορικούς‖

καί‖χρονογράφους,‖ἀνιχνεύεται‖κατά‖βάσιν‖ ὁ σπόρος‖τῆς‖καβα-

φικῆς‖ γραφῆς.‖ Ἰδιαίτερα,‖ ἡ τέχνη‖ τῶν‖ Ἀλεξανδρινῶν‖ ἐπιγραμ-

ματοποιῶν‖ ἐνεργοποιεῖ τήν‖ ἔμπνευσή‖ του‖ μέ‖ τό‖ λιτό‖ καί‖ μηνυ-

ματικό‖ὕφος‖της.‖ ‖Καί‖βέβαια,‖ἡ ποίησή‖του‖«χρωστᾶ»‖στούς‖ἐκ-

κλησιαστικούς‖ὕμνους‖τή‖σεμνότητα,‖τήν‖ὑποβλητικότητά‖της. 

Ἡ ἰδιομορφία,‖τώρα,‖τοῦ γλωσσικοῦ του‖τρόπου,‖ἀκουμπᾶ σέ‖

δύο‖κυρίους‖ἄξονες: 

Ὁ ἕνας–ἤδη‖τόν‖προσδιώρισα‖ἔμμεσα–εἶναι‖ἡ λατρεία‖του‖γιά‖

τήν‖Ἱστορία‖τήν‖ἑλληνική,‖τούς‖ἑλληνιστικούς,‖πιότερο,‖καιρούς,‖

τούς‖τόσο‖ταυτισμένους‖μέ‖τήν‖Ἀλεξάνδρειά‖του‖καί‖πού‖τό‖ζω-

ντάνεμά‖τους‖στάθηκε‖φάρος‖καί‖προορισμός‖στήν‖ποίησή‖του. 

Ἀπό‖ τή‖ μιά,‖ λοιπόν,‖ ὁ ἀρχαῖος‖ κόσμος‖ – ὅπου‖ νοητικά‖

αὐτοτοποθετεῖται‖ – τόν‖ ὀδηγεῖ ἴσως‖ στή‖ χρήση‖ καθαρευουσι-

άνικων‖ τύπων‖ πού‖ τούς‖ ἀφομοιώνει‖ τό‖ σῶμα‖ μιᾶς‖ ἰδιότυπης‖

δημώδους‖γραφῆς. 

Ἡ ἐπιστροφή‖ στό‖ παρελθόν‖ εἶναι‖ μόνιμη‖ πηγή‖ ἔμπνευσης‖

γιά‖ τόν‖ Καβάφη‖ καί‖ δέν‖ εἶναι‖ καθόλου‖ μιά‖ ρομαντική‖

ἀναπόληση.‖ ‖ Εἶναι‖ ἕνας‖ καθρεφτισμός‖ στό‖ χρόνο.‖ ‖ Ὁ ἴδιος‖ τήν‖

ὀνομάζει‖ἀναδρομή.‖‖Εἶναι‖τό‖πεδίο‖τῆς‖ὑποβλητικῆς‖φυγῆς‖του.‖‖

Ἐκεῖ ὅπου‖ἀλιεύει‖ἡ τέχνη‖του‖ἀξίες‖παναθρώπινες,‖διασπῶντας‖

τή‖στενή‖ἔννοια‖λέξεων,‖φράσεων,‖γεγονότων... 

Ὁ ἄλλος‖ἄξονας‖εἶναι‖ἡ ἐρωτική‖διαστροφή‖του... 

Ἡ συναισθηματική‖ μετάπτωση‖ καί‖ κατάπτωση,‖ ὅπου‖ τόν‖

ὀδηγεῖ τό‖ ὀμοφιλοφυλικό‖ του‖ πάθος,‖ ἀκτινογραφεῖται, θαρρεῖς,‖

καί,‖ μέ‖ τή‖ διάσπαση‖ τῆς‖ γλώσσας‖ του‖ σέ‖ δημοτική‖ καί‖

καθαρεύουσα.‖ ‖ Ἀλλά,‖ γι’‖ αὐτό‖ κάτι‖ περισσότερο‖ θά‖ ποῦμε.‖ ‖Ἤ 

μᾶλλον‖ἀς‖τό‖πῇ ὁ ἴδιος‖ὁ ποιητής‖μέ‖τούς‖στίχους‖του: 

«Μέσα‖στόν‖ἔκλυτο‖τῆς‖νεότητός‖μου‖βίο 

Μορφώνονταν‖βουλές‖τῆς‖ποιήσεώς‖μου, 

σχεδιάζονταν‖τῆς‖τέχνης‖μου‖ἡ περιοχή.» 
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Κι ἄν‖ ἴσως‖ ἑρμηνεύαμε‖ τίς‖ «βουλές‖ τῆς‖ ποιήσεώς‖ του»‖ θά‖

ξεχωρίζαμε‖ τήν‖ τύψη,‖ τήν‖ἀναπόληση,‖ἀλλά‖καί τήν‖ἀπόκρυψη‖

τοῦ πάθους‖του.‖‖Παραθέτω‖ἀποσπασματικά‖ἀπό‖τόν‖ 

«Αἰμιλιανό‖Μονάη»: 

«Μέ‖λόγια,‖μέ‖φυσιογνωμία,‖καί‖μέ‖τρόπους, 

μιά‖ἐξαίρετη‖θά‖κάμω‖πανοπλία... 

...Ἀλλά‖δέν‖θά‖ξέρει 

κανείς‖ἀπ’‖ὅσους‖θά‖μέ‖πλησιάζουν 

ποῦ κεῖνται‖οἱ πληγές‖μου,‖τά‖τρωτά‖μου‖μέρη» 

Προαναφέρθηκε‖ ἤδη,‖ ἡ ὀλιγογραφία‖ του.‖ ‖ έ‖ 154‖ μόλις‖

φθάνουν‖ τά‖ ποιήματά,‖ πού‖ ὁ ἴδιος‖ «ἐπιτρέπει»‖ νά‖ ἔχουν‖ τήν‖

ὑπογραφή‖του.‖ ‖Αὐτό‖ τό‖ στοιχεῖο‖ἀπό‖ τή‖μιά,‖ σέ‖ συνδυασμό‖μέ‖

τούς‖ἄναρχους,‖ἀνομοιοκατάληκτους‖στίχους‖του,‖θά‖μποροῦσαν‖

νά‖ὁδηγήσουν‖στήν‖πλάνη,‖πώς‖ὁ Καβάφης‖ἔχει‖γιά‖πάρεργο‖τήν‖

ποίησή‖του.‖‖Μεγάλη‖πλάνη,‖πράγματι. 

Οἱ λέξεις‖τοῦ Καβάφη‖δέν‖εἶναι‖ἀφημένες.‖ ‖ Εἶναι‖ ἐπιμελῶς‖

τοποθετημένες‖μέ‖ἀγωνία‖καί‖ἰδιαίτερη‖φροντίδα.‖ ‖Σό‖αἰσθητικό‖

καί‖ νοηματικό‖ ἀποτέλεσμα‖ ἑνός‖ ἑκάστου‖ τῶν‖ στίχων,‖ εἶναι‖

προϊόν‖βασανιστικῆς‖ἐπεξεργασίας,‖ὅπως‖καί‖τά‖χειρόγραφά‖του‖

μαρτυροῦν.‖‖Γράφει‖ὁ Ξενόπουλος:‖«Ἡ γραφή‖τοῦ Καβάφη‖εἶναι‖

μιά‖διανοητική‖ἐργασία». 

Ἀλλά‖νά‖ἑστιάσουμε‖στό‖περιεχόμενό‖της: 

Ἕνας‖ κόσμος‖ πού‖ σβήνει‖ μαζί‖ μέ‖ τήν‖ ἀγαπημένη‖ του‖

Ἀλεξάνδρεια,‖ σπαράζει‖ ὑπόκωφα μέσα‖ στούς‖ καβαφικούς‖

στίχους.‖ ‖ Κάθε‖ ποίημα‖ εἶναι‖ μιά‖ ἀπελπισμένη‖ προσπάθεια‖ τοῦ 

ποιητῆ,‖μιά‖τεχνητή‖ἀναπνοή‖νά‖ἐμφυσήσῃ καί‖πάλι‖ζωή,‖σέ‖ὅ,τι‖

ἀγάπησε: 

«Θά‖ ‘θελα‖αὐτήν‖τήν‖μνήμη‖νά‖τήν‖πῶ...‖Μά‖ἔτσι‖ ἐσβύσθη‖

πιά...‖ σάν‖ ‖ τίποτε‖ δέν‖ ἀπομένει‖ – γιατί‖ μακρυά,‖ στά‖ πρῶτα‖

ἐφηβικά‖μου‖χρόνια‖κεῖται». 

Εἶναι‖ τόσο‖ ἔκδηλη‖ ἡ ἀγωνία‖ τοῦ Καβάφη,‖ νά‖ κρατήσῃ 

ὁλοζώντανες‖τίς‖«δικές»‖του‖εἰκόνες‖ἀπό‖τόν‖κόσμο‖πού‖ἀλλάζει‖

καί‖ φεύγει!‖ ‖ Εἰκόνες‖ πού‖ μέ‖ εὐλάβεια‖ ἀνασύρει‖ ἤ συνθέτει‖ στή‖

μνήμη‖του,‖καί‖τίς‖βαλσαμώνει‖μέ‖ἕνα‖διακριτικό‖αἰσθησιασμό. 

«Ἐδῶ ἄς‖σταθῶ.‖‖Κι‖ἄς‖δῶ κ’‖ἐγώ‖τήν‖φύσι‖λίγο.‖‖ 
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Θάλασσας‖τοῦ πρωϊοῦ κι‖ἀνέφελου‖οὐρανοῦ  

λαμπρά‖μαβιά,‖καί‖κίτρινη‖ὄχθη·‖ 

ὅλα‖ὡραῖα‖καί‖μεγάλα‖φωτισμένα. 

Ἐδῶ ἄς‖σταθῶ.‖‖Κι‖ἄς‖γελασθῶ πώς‖βλέπω‖αὐτά‖ 

(τά‖εἶδ’‖ἀλήθεια‖μιά‖στιγμή‖σάν‖πρωτοστάθηκα)·‖ 

κι‖ὄχι‖κ’‖ἐδῶ τές‖φαντασίες‖μου,‖ 

τές‖ἀναμνήσεις‖μου,‖τά‖ἰνδάλματα‖τῆς‖ἡδονῆς» 

Ὃμως,‖ λιτός‖ καί‖ ἀφτιασίδωτος‖ ὁ στίχος‖ του‖ τυλίγει‖ μέ‖μιά‖

σπάνια‖ἀξιοπρέπεια‖νοσταλγίες‖καί‖ἐπιθυμίες: 

«Ἰδανικές‖φωνές‖κι‖ἀγαπημένες‖ 

ἐκείνων‖πού‖πεθάναν,‖ἤ ἐκείνων‖πού‖εἶναι‖ 

γιά‖μᾶς‖χαμένοι‖σάν‖τούς‖πεθαμένους. 

Κάποτε‖μές‖στά‖ὄνειρά‖μας‖ὁμιλοῦνε· 

Κάποτε‖μές‖στήν‖σκέψι‖τές‖ἀκούει‖τό‖μυαλό. 

Καί‖μέ‖τόν‖ἦχο‖τών‖γιά‖μιά‖στιγμή‖ἐπιστρέφουν‖ 

ἦχοι‖ἀπό‖τήν‖πρώτη‖ποίησι‖τῆς‖ζωῆς‖μας‖–  

σά‖μουσική,‖τήν‖νύχτα,‖μακρυνή,‖πού‖σβύνει». 

’‖αὐτόν‖λοιπόν,‖τόν‖ἰδεατό‖προσωπικό‖ἀγῶνα‖καταφεύγει‖ὁ 

Καβάφης.‖ ‖ Καταφεύγει‖ καί...‖ φεύγει‖ συνειδητά‖ ἀπό‖ τό‖ σκηνικό‖

τῆς‖ἐποχῆς‖του,‖ὅπου‖μόνο‖κοινωνικά‖ἀδιέξοδα‖βλέπει‖γύρω‖του. 

«’‖αὐτές‖τές‖σκοτεινές‖κάμαρες,‖πού‖περνῶ  

μέρες‖βαρειές,‖ἐπάνω‖κάτω‖τριγυρνῶ  

γιά‖νά‖βρω‖τά‖παράθυρα‖- Ὅταν‖ἀνοίξει‖ 

ἕνα‖παράθυρο‖θάναι‖παρηγορία.‖–  

Μά‖τά‖παράθυρα‖῎δεν‖βρίσκονται,‖ἤ δέν‖μπορῶ  

νά‖τά‖βρω.‖‖Καί‖καλλίτερα‖ἴσως‖νά‖μήν‖τά‖βρῶ.   

Ἴσως‖τό‖φως‖θάναι‖μιά‖νέα‖τυραννία. 

Ποιός‖ξέρει‖τί‖καινούρια‖πράγματα‖θά‖δείξει» 

Κι‖ἀλλοῦ: 

«Δέν‖ἐδεσμεύτηκα.‖Σελείως‖ἀφέθηκα‖κ’‖ἐπῆα.‖‖ 

τές‖ἀπολαύσεις,‖πού‖μισό‖πραγματικές,‖ 

μισό‖γυρνάμενες‖μές‖στό‖μυαλό‖μου‖ἦσαν...» 

Σέλος,‖ αὐτοσαρκασμός‖ καί‖ εἰρωνεία‖ περισσεύουν‖ στήν‖

ποίησή‖ του.‖ Ἦχοι‖ εἰκόνων‖ πού‖ σκεπάζουν‖ τήν‖ ἀλήθεια‖ τῆς‖

σιωπῆς‖του. 
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«Ἄ δέν‖συγχίζομαι‖πού‖ἔσπασε‖μιά‖ρόδα 

 τοῦ ἁμαξιοῦ,‖καί‖πού‖ἔχασα‖μιά‖ἀστεία‖νίκη.‖‖ 

Μέ‖τά‖καλά‖κρασιά,‖καί‖μές‖στά‖ὡραῖα‖ρόδα.‖ 

Σή‖νύχτα‖θά‖περάσω.‖‖Ἡ Ἀντιόχεια‖μέ‖ἀνήκει.‖‖ 

Εἶμαι‖ὁ νέος,‖ὁ πιό‖δοξαστός.‖‖ 

Σοῦ Βαλα‖εἶμ’‖‖ἐγώ‖ἡ ἀδυναμία,‖ὁ λατρευτός.‖‖ 

Αὔριο,‖θά‖δεῖς,‖θά‖ποῦν‖πώς‖ὁ ἀγών‖δέν‖ἔγινε‖σωστός.  

(Μά‖ἄν‖ἤμουν‖ἀκαλαίσθητος,‖κι‖ἄν‖μυστικά‖τό‖εἶχα‖προστάξει‖– 

θά‖βγαζαν‖πρῶτο,‖οἱ κόλακες,‖καί‖τό‖κουτσό‖μου‖ἁμάξι). 

Ὅμως,‖γιά‖νά‖ρωτήσω,‖παραφράζοντας‖τό‖στίχο‖του: 

Σί‖«ἐκόμισε‖εἰς‖τήν‖Σέχνη»‖ὁ Ἀλεξανδρινός;‖ 

Μιά κριτική‖στάση‖ ἀπέναντι‖ στόν‖ κόσμο,‖ τότε,‖ τροφοδοτεῖ, 

ἐπίσης,‖ τήν‖ ποιητική‖ τοῦ Καβάφη.‖ ‖ Προβληματισμοί,‖ πού‖ ἐμεῖς‖

δικαιούμαστε‖νά‖τούς‖λέμε‖σύγχρονους,‖ τό‖ἄφησαν‖ ἔξω‖ἀπό‖ τό‖

ὀπτικό‖πεδίο‖τῆς‖ἐποχῆς‖του,‖κλεισμένο‖στά‖«τείχη»‖τῶν‖στίχων‖

του.‖ ‖ τίχους‖μέ‖ τούς ὁποίους‖θαρρεῖς‖πώς‖παλεύει‖ νά‖μονωθῇ 

ἀπό‖ τόν‖ περιβάλλοντα‖ κόσμο.‖ ‖Πού,‖ ὅμως,‖ κι‖ αὐτός‖ ὁ κόσμος‖ - 

ἐνίοτε‖μέσα‖ἀπό‖κριτικές‖λυσσαλέες‖- ἀρνεῖται‖νά‖τόν‖ἀποδεχτῇ. 

Ἀλλά‖γιατί;‖Ἀς‖θυμίσουμε‖πάλι‖τίς‖ἰδιορρυθμίες‖τῆς‖γραφῆς‖

του: 

- Μέ‖τή‖λιτή‖ἐπιγραμματική‖διατύπωσή‖της. 

- Μέ‖τήν‖πεζολογία‖καί‖τούς‖ἄναρχους‖στίχους. 

- Μέ‖τούς‖ψυχρούς‖τύπους‖τῆς‖καθαρεύουσας. 

Ὅλα‖αὐτά,‖σέ‖μιά‖στιγμή‖πού‖ἡ Ἑλλάδα‖τῶν‖γραμμάτων‖καί‖ὄχι‖

μόνον,‖ δονεῖται‖ ἀπό‖ τή‖ μάχη‖ γιά‖ τήν‖ ἐπικράτηση‖ τοῦ 

δημοτικισμοῦ.‖‖Μιά‖Ἑλλάδα‖πού‖θέλει‖νά‖τραγουδᾶ τά‖ποιήματά‖

της‖ κατά‖ πῶς‖ ὑποβάλλουν‖ ὅ ἄμετρος‖ λυρισμός‖ καί‖ ἡ 

παντοκρατορία‖τῆς‖ρίμας. 

 Σί‖ζητᾶ, ἀλήθεια,‖ἕνας‖νεαρός‖σκεπτικιστής,‖ἐκεῖ στίς‖ἀρχές‖τοῦ 

20ου αἰώνα,‖ ὅπου‖ τό‖ ἔθνος‖ ὁλόκληρο,‖ καί‖ ἀπό‖ τούς‖ λογοτέχνες‖

συνεπικουρούμενο,‖ ἀσφυκτιᾶ στά‖ φυσικά‖ καί‖ ψυχικά‖ του‖

σύνορα; 
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 Μιά‖ ποίηση‖ ὑποβολῆς‖ καί‖ κλειστοῦ χώρου,‖ στό‖ πνεῦμα‖ τῆς‖

παρακμῆς,‖ τῆς‖ μοναξιᾶς,‖ τῆς‖ ἀπαισιοδοξίας,‖ πῶς‖ θά‖ μποροῦσε‖

νά‖ ριζώσῃ στό‖ πνευματικό‖ περιβόλι‖ μιᾶς‖ πατρίδας,‖ ὅπου‖ ὅλα‖

φωτίζονταν‖ ἀπό‖ τή‖ διάπυρη,‖ μεγάλη,‖ ἐθνική‖ ἰδέα,‖ πού‖ σημαία‖

της‖ἔχει‖τήν παλαμική‖ποίηση‖στίς‖εὐτυχέστερες‖στιγμές‖της;‖ 

 έ‖ πεῖσμα‖ τῆς‖ κατακλυσμιαίας‖ ἡρωϊκῆς‖ ἔξαρσης‖ τοῦ 

Βενιζελισμοῦ καί‖τοῦ ἑξαδάχτυλου‖τῶν‖Κωνσταντίνων,‖τί‖κομίζει‖

ὁ εὐπατρίδης‖ ἐκεῖνος;‖ Μόνο‖ μιά‖ ἀντιηρωϊκή‖ ποίηση‖ χαμηλῶν‖

τόνων... 

 Ἔτσι,‖ ὁ Καβάφης,‖ πού‖ ἤδη‖ ἀπό τό‖ 1896‖ εἶχε‖ δώσει‖ τά‖ «τείχη»‖

του,‖εἶδε‖– λογικά‖περίπου‖– να‖ὑψώνονται‖ἐμπρός‖του‖τά‖τείχη‖

τοῦ ἑλληνικοῦ ποιητικοῦ κατεστημένου. 

 Μά‖ἄν‖ εἶναι‖ ἕνα‖ ξένο‖ σῶμα, μία‖ παρένθεση,‖ ἕνας‖ μοναχικός‖

καβαλάρης,‖ πολύ‖ ἀργότερα,‖ ὅταν‖ οἱ ἐπιταγές‖ τῆς‖ μοντέρνας‖

ποίησης‖ ἐπιβάλουν‖ τή‖ θέλησή‖ τους,‖ ἡ γραφή‖ τοῦ Καβάφη‖ θά‖

γίνῃ μιά‖ἀπό‖ τίς‖ κορφές‖ της,‖ καί‖ ὁ ἐτεροχρονισμός‖ της‖θά‖γίνῃ 

διαχρονικότητα. 

  Καί‖δέν‖εἶναι‖καθόλου‖τυχαῖο,‖ὅτι‖τά‖«τείχη,‖ὅπου‖τριγύρω‖του‖

ἔκτισαν»,‖ ραγίζουν,‖ ὅσο‖ τά‖ ἐθνικά‖ ὁράματα‖ ὑποστέλλονται‖ καί‖

διαλύονται‖μαζί‖μέ‖τό‖μικρασιατικό‖Ἐλληνισμό.‖‖Καί‖σιγά‖– σιγά‖

ἡ φυγή‖ τοῦ Καβάφη,‖ ἡ ἄρνηση‖ του,‖ γίνονται‖ καταφύγιο‖ γιά‖

περισσότερους.‖ ‖Μοιραῖα,‖ ἡ ἀποδοχή‖ τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ ποιητῆ, 

κάπου‖στά‖1930‖– χρονιά‖σταθμός,‖σημάδι,‖τῆς‖καινούριας‖ἀρχῆς‖

στά‖ἑλληνικά‖γράμματα‖- ὅλο‖καί‖δυναμώνει... 

 Ἔτσι,‖πού,‖ἄν‖θέλαμε‖σχηματικά‖ν’‖ἀποδώσουμε‖τό‖στίγμα‖τῆς‖

ποίησής‖του,‖θά‖ἦταν‖ ἰδανικότατο‖ἕνα‖τόξο,‖μέ‖τή‖μιά‖ἄκρη‖του‖

στήν‖ ἑλληνιστική‖ γραμματεία‖ καί‖ τήν‖ ἄλλη‖ στό‖ ποιητικό‖ σή-

μερα.‖Ὁ Κωνσταντῖνος‖Καβάφης,‖τήν‖ἴδια‖ὥρα‖πού‖θυμίζει‖Ἀλε-

ξανδρινό‖ἐπίγονο,‖εἶναι‖καί‖πρόδρομος‖τῆς‖μοντέρνας‖ποίησης. 

 Ἀλλά‖ ἄς‖ μοῦ ἐπιτραπῆ μιά‖ ἀναφορά,‖ ὄχι‖ στό‖ κατά‖ πόσο‖ ἕνα‖

ποιητικό‖ ἔργο‖ «πρέπει»‖νά‖συντελῇ στήν‖ἀγωνιστική‖ἄνοδο‖ τῆς‖

κοινωνίας.‖‖Γι’‖αὐτό‖περισσεύουν‖οἱ καταφατικές‖ἐτυμηγορίες. 

 Αὐτό‖ τό‖ «πρὲπει»‖ ὅμως,‖ ὁρίζει‖ ἀμφιμοσήμαντα‖ καί‖ τό‖ ἀντίσ-

τροφο; Δηλαδή‖ ἡ προσφορά‖ τῆς‖ ποίησης‖ στήν‖ περιβάλλουσα‖

ζωή,‖προσυπογράφει‖τό‖ὕψος‖τῆς‖ποιητικής‖τέχνης. 
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 Ἄν‖ λοιπόν,‖ ὁ ποιητής‖ πρέπει‖ νά‖ γίνεται‖ σκαλοπάτι‖ νά‖

ἀνεβαίνουν‖τοῦ καιροῦ του‖τά‖θελήματα,‖αὐτό‖καί‖σημαίνει‖πώς‖

τότε‖μόνο‖ εἶναι‖ποιητής;‖ ‖Κι‖ ὁ Καβάφης,‖μέ‖ τήν‖ ἐσωστρεφή‖καί‖

ἀρνητική‖γραφή‖του‖δέν‖εἶναι‖ποιητής‖μεγάλος;‖‖ 

 Θά‖ συντάξω‖ τήν‖ ταπεινή‖ μου‖ ἄποψη‖ μέ‖ ὅλων‖ ἐκείνων‖ πού‖

φρονοῦν‖ ὅτι‖ ἡ ἀξία‖ τῆς‖ ποιητικῆς‖ τέχνης‖ καθορίζεται‖μόνο‖ ἀπ’‖

τήν‖ ἐσωτερική‖ δύναμή‖ της, ἀνεξάρτητα‖ ἀπό‖ ὅ,τι‖ μπορεῖ νά‖

συναποθέτῃ στά‖ κοινωνικά‖ καί‖ ἐθνικά‖ δρώμενα,‖ ἀλλά‖ ἀνε-

ξάρτητα‖καί‖ἀπό‖ὅ,τι‖τήν‖κινεῖ καί‖τήν‖ἐμπνέει. 

 Μπορεῖ νά‖συμβῇ - καί‖συνέβη‖στό‖παρελθόν‖– τό‖ἀγωνιστικό,‖

πολιτικό,‖ κοινωνικό‖ ἔργο‖ μιᾶς‖ γραφῆς,‖ νά‖ εἶναι‖ δυσανάλογο‖

μεγαλύτερο‖ἀπό‖τήν‖ποιητική‖της‖οὐσία‖ (Ρήγας‖Υεραῖος).‖ ‖τόν‖

ἀντίποδα;‖ ὁ παρακμίας‖ Καρυωτάκης,‖ γιά‖ παράδειγμα.‖ Ἡ 

ὑπέροχη‖ποίηση‖τῆς‖ἄρνησης. 

 Καί‖ἡ ποίηση‖τοῦ Καβάφη,‖βέβαια!‖‖Σό‖ξανάπα:‖‖Ἡ ποίηση‖τῆς‖

φυγῆς,‖τῆς‖ἀπομόνωσης.‖‖Πού‖εἶναι‖ὅμως,‖ξεκάθαρα‖μιά‖ὑπέροχη 

τέχνη.‖‖ 

 Ἄς‖μήν‖ἀνησυχῆ ὁ ποιητής‖ἀπό‖τά‖λόγια‖τοῦ Εὐμένη‖του: 

«...‖ Ἀλλοίμονον,‖ εἶναι ὑψηλή‖ τό‖ βλέπω,‖ πολύ‖ ὑψηλή‖ τῆς‖

ποιήσεως‖ἡ σκάλα·‖κι‖ἀπ’‖τό‖πρῶτο‖ἐδῶ σκαλί‖πού‖εἶμαι‖ποτέ‖δέν‖

θ’‖ἀνεβῶ ὁ δυστυχισμένος...» 

 Ἴσα‖ - ἴσα,‖ἀς‖εὐτυχῆ!‖Βρίσκεται‖πολύ‖πιό‖ψηλά‖ἀπό‖ τό‖πρῶτο‖

σκαλί‖ τόσο,‖ πού‖ εἶναι‖ ὁρατός‖ ἀπό‖ τήν‖ κορυφή‖ τῆς‖ σκάλας‖ τῶν‖

ποιητῶν.‖‖Ἄξιος‖καί‖ἐπώνυμος‖πολίτης‖«στῶν‖ἰδεῶν‖τήν‖πόλη». 

 Καί‖ἀπό‖χρόνια‖πιά,‖μέ‖σημεῖο‖ἀναφορᾶς‖τό‖δικό‖μας‖παρόν,‖ὁ 

Καβάφης‖ εἶναι‖ ἕνας‖ ποιητής‖ σύγχρονος!‖ Καί‖ ἡ ποίησή‖ του‖

κοιτάζει‖ τό‖ ἑπόμενο...‖ μέλλον,‖ μέ‖ τήν‖ ἴδια‖ δύναμη.‖ ‖ Ἀποκα-

λύπτεται‖συνεχῶς,‖ ἑρμηνεύεται‖καί,‖ τό‖κυριώτερο,‖ ἐμπνέει‖ τούς‖

νέους‖καί‖νεώτερους‖στρατοκόπους‖αὐτῆς‖τῆς‖τέχνης. 

 Σῆς‖ τέχνης‖ πού‖ ἄργησε,‖ ἀλλά‖ πού‖ «ἤξερε‖ νά‖ σχηματίσῃ»‖         

τή‖ μορφή‖ τῆς‖ ποιητικῆς‖ «καλλονῆς»‖ του,‖ ἀπό‖ ὅσα‖ ὁ                

Καβάφης‖«ἐκόμισε». 
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Ἐκόμισα‖εἰς‖τήν‖Σέχνην. 

 Κάθομαι‖καί‖ρεμβάζω.‖‖Ἐπιθυμίες‖κ’‖αἰσθήσεις‖ἐκόμισα‖εἰς‖τήν‖

Σέχνην‖ – κάτι‖ μισοειδωμένα,‖ πρόσωπα‖ ἤ γραμμές·‖ ἐρώτων‖

ἀτελῶν‖ κάτι‖ ἀβέβαιες‖ μνῆμες.‖ ‖ Ἄς‖ ἀφεθῶ σ’‖ αὐτήν.‖ ‖ Ξέρει‖ νά 

σχηματίσῃ Μορφήν‖ τῆς‖ Καλλονῆς·‖ σχεδόν‖ ἀνεπαισθήτως‖ τόν‖

βίον‖συμπληροῦσα,‖συνδυάζουσα‖ ἐντυπώσεις,‖ συνδυάζουσα‖ τές‖

μέρες. 

 

Ἀδελαϊδα‖2005                                                                Μιχάλης‖Νότιας 
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ΕΝΑ ΠΟΙΗΣΗ 

 

Σό‖ ἱστορικό‖ ἄρθρο‖ τοῦ κ.‖ Γρ.‖ Ξενοπούλου,‖ τό‖ πρῶτο‖ πού‖

γράφηκε‖γιά‖τόν‖Καβάφη,‖δημοσιευμένο‖στά‖«Παναθήναια»‖τῆς‖

30ῆς‖Νοεμβρίου‖1903. 

 Εἶναι‖ πολύς‖ καιρός,‖ δέκα, ἴσως‖ καί‖ δώδεκα‖ χρόνια,‖ ἀφότου‖

ἐδιάβασα‖ εἰς‖ κάποιον‖ Ἡμερολόγιον‖ τό‖ πρῶτον‖ του‖ ποίημα.‖‖

Ἐπεγράφετο‖«Σαραντῖνοι».‖‖Μία‖σύντομος,‖ταχυτάτη‖εἰκών‖λαοῦ 

διασκεδάζοντος‖ὑπό‖τήν‖ἀπειλήν‖τῶν‖ τυράννων‖του,‖καί‖ τίποτε‖

ἄλλο.‖ Σό‖ ποίημα‖ δέν‖ ἦτο‖ βέβαια‖ ἔξοχον·‖ ἀλλά‖ πρέπει‖ νά‖ εἴχε‖

κάτι‖τό‖ξεχωριστόν‖καί‖τό‖ἀσυνείθιστον,‖διότι‖τό‖ὄνομα‖πού‖εἴδα‖

ἀπό‖κάτω,‖τό‖νέον‖καί‖ὅλως‖διόλου‖ἄγνωστον‖– Κωνσταντῖνος‖Π.‖

Καβάφης‖– μοῦ ἐκαρφώθη‖ἀπό‖τότε.‖‖Καί‖ἀπό‖τότε‖ἀγαποῦσα‖νά‖

διαβάζω‖ ὅ,τι‖ ἀπαντοῦσα‖ μέ‖ αὐτό‖ τό‖ ὄνομα,‖ ποιήματα‖ πάντοτε,‖

πολύ‖ἀραιά,‖πού‖σύντομα,‖μιά‖φορά‖τό‖χρόνο,‖ἀπό‖δέκα‖– εἴκοσι‖

στίχους,‖πότε‖εἴς‖τό‖«Ἄστυ»,‖πότε‖εἰς‖τό‖«Ἡμερολόγιον»‖κόκου,‖

πότε‖ εἰς‖ τόν‖ «Αἰγυπτιακόν‖ Λωτόν»,‖ καί‖ μίαν‖ φοράν‖ εἰς‖ τά‖

«Παναθήναια». 

 Σά‖ χρόνια‖ περνοῦσαν,‖ καί‖ καθένα‖ κάτι‖ ἐπρόσθετεν‖ εἰς‖ την‖‖

μικράν‖ αὐτήν‖ καί‖ σκόρπιαν‖ συλλογήν·‖ ἀλλά‖ συγχρόνως‖ κάτι‖

ἐπρόσθετε‖καί‖μέσα‖μου.‖‖ιγά‖– σιγά‖ἡ προσοχή‖μου‖μετεβλήθη‖

εἰς‖ἐκτίμησιν·‖κι’‖ἔξαφνα,‖μίαν‖ἡμέραν,‖παρετήρησα‖μ’‖ἔκπληξιν,‖

μέ‖ φόβον,‖ ὅτι‖ ἡ ἐκτίμησις‖ εἴχε‖ φθάσει τά‖ ἐπικίνδυνα‖ ‖ ὅρια‖ τοῦ 

θαυμασμοῦ.‖ ‖ Διότι‖ δέν‖ εἴναι‖ ὁλωσδιόλου‖ ἀκίνδυνον‖ πρᾶγμα,‖

πιστεύσατέ‖ με,‖ νά‖ θαυμάζετε‖ ἕνα‖ ποιητήν‖ πού‖ ὀνομάζεται‖

Καβάφης,‖ καί‖ εἶναι‖ Ἀλεξανδρινός,‖ καί‖ δέν‖ ἔγραψεν‖ ἕως‖ τώρα‖

παρά‖ δώδεκα,‖ τό‖ πολύ‖ δεκαπέντε‖ ποιήματα,‖ - καί‖ αὐτά‖ χωρίς‖

ποτέ‖νά‖μαζευτοῦν‖καί‖νά‖τυπωθοῦν‖σέ‖γιαπωνέζικο‖χαρτί,‖- καί‖

πού‖ ποτέ‖ δέν‖ ἐγράφη‖ ἄρθρον‖ δι’‖ αὐτόν‖ εἰς‖ ἐφημερίδα,‖ καί‖ πού‖

ποτέ‖ δέν‖ ἐφάνη‖ τ’‖ ὄνομά‖ του‖ ἀλλοῦ,‖ παρά‖ μετρημένες‖ φορές‖

κάτω‖ἀπό‖τούς‖ὀλίγους‖στίχους‖του. 

 Ὅ,τι‖μέ‖ἀνησυχεῖ προπάντων‖εἰς‖αὐτήν‖τήν‖περίστασιν,‖εἴναι‖ἡ 

ἰσχνότης‖τοῦ χαρτοφυλακίου.‖‖Ἠξεύρω‖καλά,‖ὅτι‖οἱ περισσότεροι‖

ἄνθρωποι‖θαμβώνονται‖ἀπό‖τό‖ποσόν,‖καί‖πολύ‖δυσκολεύονται‖

νά‖παραδεχθοῦν‖ὅτι‖μέσα‖σ’‖ἕνα‖γυάλινο‖μπουκαλάκι‖ἐγκλείεται‖
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κάποτε‖ὁλόκληρος‖ροδόκηπος.‖‖ἀλλά‖τό‖αἴσθημα‖δέν‖τούς‖ἐρωτᾶ 

αὐτούς.‖ ‖ Καί‖ σᾶς‖ εἶπα‖ εἰς‖ ποῖον‖ σημεῖον‖ εὑρίσκετο‖ τό ἰδανικόν‖

μου‖ αἴσθημα,‖ τό μυστικόν,‖ ὅταν‖ ἐλαβα‖ τήν‖ ἐξαφνικήν‖

εὐχαρίστησιν‖ νά‖ γνωρίσω‖ καί‖ προσωπικῶς‖ τόν‖ κ.‖ Κωνστ.‖ Π.‖

Καβάφην,‖ ἐπισκεπτόμενον‖ τάς‖Ἀθήνας‖μας,‖ διά‖πρώτην‖φοράν‖

νομίζω,‖πρό‖δύο‖ἐτῶν. 

 Εἶναι‖ νέος,‖ ἀλλ’‖ ὄχι‖ εἰς‖ την‖ πρώτην‖ νεότητα.‖ Βαθειά‖

μελαχροινός‖ὠς‖γηγενής‖ τῆς‖Αἰγύπτου,‖μέ‖μαῦρον‖μουστακάκι,‖

μέ‖ γυαλιά‖ μύωπος,‖ μέ‖ περιβολήν‖ ἀλεξανδρινοῦ κομψευομένου,‖

ἀγγλίζουσαν‖ ἐλαφρότατα,‖ καί‖ μέ‖ φυσιογνωμίαν‖ συμπαθῆ, ἡ 

ὁποία‖ὅμως‖ἐκ‖πρώτης‖ὄψεως‖δέν‖λέγει‖πολλά‖πράγματα.‖ ‖Ὑπό‖

τό‖ ἐξωτερικόν‖ ἐμπόρου,‖ γλωσσομαθοῦς‖ κ’‖ εὐγενεστάτου‖ καί‖

κοσμικοῦ,‖ κρύπτεται‖ ἐπιμελῶς‖ ὁ φιλόσοφος‖ καί‖ ποιητής.‖ ‖ Ἡ 

ὁμιλία‖του‖ἡ ζωηρά,‖ἡ σχεδόν‖στομφώδης‖καί‖ὑπερβολική,‖καί‖οἱ 

τρόποι‖του‖οἱ πάρα‖πολύ‖ἁβροί,‖καί‖ὅλες‖ἐκεῖνες‖οἱ εὐγένειές‖του‖

καί‖ οἵ τσιριμόνιες,‖ ἐκπλήττουν‖ κάπως‖ ἕνα‖ Ἀθηναῖον,‖

συνειθισμένον‖μέ‖τήν‖σεμνήν‖ἁπλότητα‖καί‖τήν‖δειλήν‖ἀφέλειαν‖

καί‖τήν‖ἀγαθήν‖ἀδεξιότητα‖τῶν‖λογίων‖μας.‖‖Ὁ κ.‖Καβάφης,‖ὑπό‖

τήν‖ἔποψιν‖αὐτήν,‖εἶναι‖ὁ ἀντίπους‖τοῦ κ.‖Πορφύρα.‖ ‖Πρέπει‖νά‖

τόν‖ γνωρίσῃ κανείς‖ ἀρκετά,‖ διά‖ νά‖ πεισθῇ ὅτι‖ εἶναι‖ ὁ ἴδιος‖

ἄνθρωπος‖πού‖ἔγραψε‖τά‖ὡραῖα‖ἐκεῖνα‖ποιήματα.‖ ‖Διότι‖σιγά‖– 

σιγά‖θ’‖ἀναγνωρίσῃ, ὄτι‖αὐτά‖πού‖λέγει‖ὁ ἀλεξανδρινός‖ἔμπορος‖

μέ‖τόσο‖παράξενον‖τρόπο‖εἶναι‖γεμᾶτα‖γνῶσιν‖καί‖παρατήρησιν,‖

καί‖ κάπου‖ – κάπου‖ θά‖ συλάβῃ καί‖ μερικάς‖ ἀστραπάς‖ τῶν‖

μαύρων‖ ματιῶν,‖ ἀπό‖ τά‖ γυαλιά,‖ πού‖ διανοίγουν‖ ὁλόκληρον‖

κόσμον,‖ καί‖προδίδουν‖ – δόξα‖σοι,‖ ὁ Θεός!‖ – τόν‖ἄνθρωπον‖ τῆς‖

εὐρείας‖σκέψεως‖καί‖τῆς‖καλλιτεχνικῆς‖ἰδιοφυΐας. 

 Ὁμολογώ‖ ὅτι‖ δέν‖ ἐπερίμενα‖ τήν‖ ἀποκάλυψιν‖ αὐτήν,‖ διά‖ νά‖

ἐκφράσω‖ τό‖ αἴσθημά‖ μου‖ εἰς‖ τόν‖ κ.‖ Καβάφην.‖ ‖ Ἔκαμα‖ τήν‖

ἐρωτικήν‖ μου‖ ἐξομολόγησιν‖ πρός‖ τόν‖ ποιητήν‖ μου‖ ἀμέσως,‖ μέ‖

τήν‖πρώτην‖ γνωριμίαν.‖ ‖ Δύο‖ πράγματα‖ ἀπαιτοῦνται‖ διά‖ νά‖μή‖

πάῃ χαμένον‖ ἕνα‖ τέτοιο‖ διάβημα:‖ νά‖ πιστεύσουν‖ τήν‖

εἰλικρίνειαν‖σας‖καί‖νά‖ἀνταποκριθοῦν.‖‖Υαίνεται‖ὅτι‖οἱ ποιηταί‖

εἶναι‖ πλέον‖ φιλάρεσκοι‖ καί‖ πλέον‖ εὔπιστοι‖ ἀπό‖ τάς‖ γυναῖκας.‖‖

Ἴσως‖ὑπάρχουν‖γυναῖκες‖πού‖ὑποπτεύονται‖ὅτι‖δέν‖εἴναι‖ὡραῖαι,‖
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ἀλλά‖ δέν‖ ὑπάρχει‖ποιητής,‖ πού‖ νά‖μήν‖ ἔχῃ τήν‖βεβαιότητα‖ ὅτι‖

εἶναι‖μεγάλος.‖Ὁ κ.‖Καβάφης, λοιπόν, δέν‖ἐδυσκολεύθη‖καθόλου‖

νά‖ πιστεύσῃ τήν‖ εἰλικρίνειαν‖ τοῦ αἰσθήματός‖ μου,‖ κ’‖ ἐπειδή‖

ἔτυχε‖– τί‖καλή‖σύμπτωσις‖ !‖– νά‖μ’‖ἐκτιμᾷ ὀλίγον‖καί‖αὐτός‖ὠς‖

πεζογράφον,‖ ἐκολακεύθη καί‖ ἀνταπεκρίθη.‖ ‖ Μοῦ ἐπέτρεψε‖

δηλαδή‖καί‖μ’‖ ἐβοήθησε‖μάλιστα‖νά‖ ...‖ τόν‖θαυμάζω.‖ ‖Καί‖ ὅταν‖

ἐπανῆλθεν‖ εἰς‖ τήν‖ καλήν‖ του‖ πόλιν‖ τῆς‖ Ἀλεξανδρείας,‖ μοῦ 

ἔστειλεν‖ ἀπό‖ ἐκεῖ, ἀντιγραμμένα‖ ἐπιμελέστατα,‖ με‖ τό‖

καλλιτεχνικόν‖ κί‖ ἰδιόρρυθμον‖ γράψιμόν‖ του,‖ μέ‖ κόκκινο‖ καί‖

μαῦρο‖μελάνι,‖ εἰς‖ θαυμάσιον‖ χαρτί,‖ ὅλα‖ του‖ τά‖ποιήματα.‖ ‖Καί‖

ὄχι‖ μόνον‖αὐτά,‖ τά‖παλαιά‖ καί‖ γνωστά‖ του,‖ ἀλλ’‖ ἐφρόντισε‖ νά‖

μοῦ στείλῃ καί‖ ἄλλα‖ δύο,‖ τά‖ ὁποῖα‖ ἔγραψεν‖ ἐν‖ τῷ μεταξύ,‖ - 

φυσικά‖ ἀφοῦ ἐπέρασαν‖ δύο‖ χρόνια,‖ - καί‖ νά‖ μοῦ πάρῃ ἕνα‖

παλαιόν,‖ τό‖ ὁποῖον‖ ἐνόμιζεν‖ ὅτι‖ δέν‖ ἤτο‖ «ἄξιον‖ τῆς‖ τιμῆς»‖ νά‖

εὑρίσκεται‖ στά‖ χέρια‖ μου.‖ ‖ Σό‖ ἐλυπήθηκα‖ πολύ,‖ ἀλλ’‖ ἐπειδή‖

σέβομαι‖τάς‖ἰδιοτροπίας‖τῶν‖ποιητῶν,‖τοῦ τό‖ἐπέστρεψα.‖‖Ἦτο‖οἱ 

πρωτόφαντοι‖ἐκεῖνοι‖«Σαραντῖνοι». 

 

 

 Σώρα‖ μοῦ μένουν‖ ἕνα,‖ δύο,‖ τρία‖ ...‖ δώδεκα‖ ποιήματα.‖  Καί‖ οἱ 

«Σαραντῖνοι»‖ δεκατρία.‖ ‖ Αὐτό‖ εἶναι‖ ὅλον‖ τό‖ ἔργο‖ τοῦ Καβάφη.‖

Ἔγραψε‖ καί‖ μερικά‖ ἄλλα, ἀλλ’‖ ἤ τά‖ παρέδωσεν‖ εἰς‖ τόν‖

Ἥφαιστον‖ ἤ τά‖ θεωρεῖ «ἀνάξια‖ τῆς‖ τιμῆς».‖Ὁπωσδήποτε,‖ κατά‖

μέσον‖ ὄρον,‖ κάθε‖ ποίημα‖ τοῦ Καβάφη‖ κυοφορεῖται‖ ὅσον‖ καί‖ ὁ 

ἄνθρωπος:‖ἐννέα‖μῆνας.‖‖Ἡ ἔμπνευσις,‖ἡ σύλληψις,‖δέν‖εἰμπορεῖ 

παρά‖ νά‖ εἶναι‖ στιγμιαία·‖ ἀλλ’‖ εἰς‖ τόν‖ Καβάφην‖ ἔρχεται‖ ὠς‖

ἀποτέλεσμα‖ καί‖ οὔτως‖ εἰπεῖν‖ ὥς ἀμοιβή‖ τῆς‖ μακρᾶς‖ καί‖

ἐπιμόνου‖ προσηλώσεώς‖ του‖ εἰς‖ ὡρισμένον‖ ἀντικείμενον,‖ εἰς‖

ὡρισμένον‖ κύκλον‖ ἰδεῶν.‖ ‖ Σώρα‖ ἐσχημάτισε‖ τόν‖ πυρῆνα‖ του,‖

κατέχει‖τήν‖ἰδέαν‖του,‖ἠξεύρει‖καλά‖τί‖θά‖εἰπῇ.  Ἀλλά‖πῶς‖θά‖τό‖

εἰπῇ:‖ ‖πῶς‖θά‖τό‖αἰσθηματοποιήσῃ;‖ ‖Μέ‖τί‖ὑλικόν‖θ’‖ἀποτελέσῃ 

τήν‖ βαθυτέραν‖ ἐκείνην‖ μορφήν,‖ τήν‖ οὐσιαστικωτέραν,‖ ἡ ὁποία‖

δέν‖ἔχει‖σχέσιν‖οὔτε‖μέ‖ἤν‖λέξιν,‖οὔτε‖μέ‖τόν‖ρυθμόν,‖οὔτε‖μέ‖τήν‖

ρίμαν;‖ ‖Σην‖καθαυτόν‖καλλιτεχνικήν‖μορφήν,‖ἡ ὁποία‖μένει‖καί‖

ἀφοῦ τυχόν‖ ἀλλαχθοῦν‖ ὁλ’‖ αὐτά;‖ ‖ Ὑποθέτω,‖ ὅτι‖ διά‖ τόν‖
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Καβάφην‖καί‖ἡ ἐργασία‖αὐτή,‖ἡ ὁλωσδιόλου‖διανοητική,‖ἀπαιτεῖ 

πολύν‖χρόνον.‖‖Ἀλλ’‖ἀφοῦ τελειώσῃ, ὄ ποίημα‖κατ’‖οὐσίαν,‖εἶναι‖

ἕτοιμον.‖‖Δέν‖μένει‖παρά‖νά‖ἐκφρασθῇ.‖‖Νά‖ἐκλεχθοῦν, δηλαδή, 

αἱ ἀπολύτως‖ ἀναγκαῖαι‖ λέξεις,‖ ὥστε‖ νά‖ μή‖ περισσεύῃ,‖ νά‖ μή‖

λείπῃ καμμία,‖ καί‖ νά‖ παραταχθοῦν‖ κατά‖ τρόπον‖ ὥστε‖ ν’‖

ἀποτελέσουν‖ μία‖ ἐξωτάτην‖ μορφήν,‖ τελείως‖ ἁρμόζουσαν,‖

τελείως‖ἀνταποκρινομένην‖πρός‖τήν‖ ἰδέαν.‖‖Καί ἡ ἐργασία‖αὐτή‖

ἀπαιτεῖ τόν‖ περισσότερον‖ χρόνον.‖ ‖ Σώρα‖ ὁ ποιητής‖ θα‖

λεπτολογήσῃ - μέ‖ὅλον‖του‖τό‖δικαίωμα‖πλέον‖ – καί‖θά‖ ἔχῃ νά‖

κάμῃ μέ‖ὅλα‖ἐκεῖνα‖τά‖«μικρά‖πράγματα»‖τοῦ Μιχαήλ‖Ἀγγέλου,‖

τά‖ βασανιστικά,‖ πού‖ ἀποτελοῦν‖ τήν‖ τελειότητα,‖ ἡ ὁποία‖ ὅμως‖

δέν‖ εἶναι‖ «μικρόν‖ πρᾶγμα»‖ ...‖ Καί‖ ἀπό‖ τό‖ ἀπελπιστικόν‖ ἐκεῖνο‖

χάος‖ τῶν‖σβυσιμάτων,‖ τῶν‖προσθηκῶν,‖ τῶν‖παραπομπῶν,‖ τῶν‖

ἀλλεπαλλλήλων‖ διορθώσεων, ἀπό‖ τόν‖ λαβύρινθον‖ του‖

χειρογράφου,‖πού‖μαρτυρεῖ τόσους‖ἀγῶνας,‖τόσην‖μακροχρόνιον‖

προσπάθειαν,‖ τόσον‖ δισταγμόν,‖ ὁ ποιητής, διστάζων‖ἀκόμη,‖θά‖

ξεχωρίσῃ τούς‖ ὀλίγους‖ του‖ τελευταίους‖ στίχους,‖ θά‖ τούς‖

καθαρογράψῃ,‖ καί‖ μέ‖ τήν‖ γενναιοτέραν‖ προσπάθειαν,‖

καταπνίγων‖τόν‖τελευταῖον,‖τόν‖ἐπιμονώτερον‖δισταγμόν‖- ἄν‖τό‖

κατορθώσῃ - θά‖τούς‖ὑπογράψῃ. 

 Ἔτσι‖ γίνεται‖ ἕνα‖ ποίημα‖ τόν‖ χρόνον‖ ... ἀλλά‖ τό‖ ποίημα‖αὐτό‖

εἶναι‖πολλάκις θαυμασία‖μικρογραφία.‖‖Κλείει‖μέσα‖του‖κόσμον‖

ὁλόκληρον.‖‖Καί‖ἐνῷ τό‖βλέπεις‖καί‖λέγεις‖ὅτι‖αὐτό‖εἶναι‖ὅλον,‖τό‖

ξαναβλέπεις‖καί‖κάτι‖ὑποπτεύεσαι‖ ...‖καί‖ ἔξαφνα‖ἀνακαλύπτεις‖

– θαῦμα! ὅτι‖μέ‖τό‖μικροσκόπιον‖σοῦ παρουσιάζει πράγματα‖πού‖

δέν‖ἐφαντάζεσο,‖καί‖μετά‖τήν‖ὑποψίαν‖σου‖ἀκόμη,‖ὄτι‖θά‖τά‖ἔχῃ.  

Kάτι‖ τό‖ ἀπείρως‖συγκεντρωμένον‖ καί‖ ἀπείρως‖μεστόν.‖Ὅλα‖ τά‖

ποιήματα‖ ὅσα‖ θὰ ἔγραφεν‖ εἰς‖ τόν‖ ἴδιον‖ καιρόν,‖ σφικτοδεμένα,‖

συμπιεσμένα,‖ εἰς‖ τούς‖ πέντε‖ - δέκα‖ αὐτούς‖ στίχους.‖ Καί‖ τό‖

ποιηματάκι,‖ τό‖ μικροσκοπικόν,‖ ἁπλώνει,‖ ξετυλίγεται,‖ ξεχειλίζει‖

καί‖σοῦ γεμίζει‖τήν‖ψυχήν.  

Ὅλα‖ τά‖ ποιήματα‖ τοῦ Kαβάφη‖ δέν‖ εἶναι‖ βέβαια‖ ἐπίσης‖

περιεκτικά‖ κ’‖ ἐπίσης‖ θαυμάσια.‖ Διά‖ τά‖ πρῶτα‖ του‖ μάλιστα,‖ τά‖

νεανικώτερα,‖ εἰμπορεῖ καί‖ νά‖ μή‖ χρειάζεται‖ μικροσκόπιον. Σά‖

ἄλλα‖ ὅμως,‖ ―‖ πέντε‖ ἤ ἔξ‖ ἀπό‖ τά‖ τελευταῖα,‖ ―‖ εἶναι‖ ἀκριβώς‖
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ὅπως‖ ἐζήτησα‖ νά‖ σάς‖ παραστήσω,‖ καί‖ αὐτά‖ κυρίως‖ τόν‖

χαρακτηρίζουν.‖Ἀλλ’‖ἄς‖ὁμιλήσωμεν‖καλλίτερα‖μέ‖τά‖πράγματα.‖

Kάμετέ‖μου‖πρῶτα‖τήν‖χάριν‖νά‖διαβάσετε‖αὐτό: 

  

ΔΕΗΙ 

Ἡ θάλασσα‖στά‖βάθη‖της‖πῆρ’‖ἕνα‖ναύτη. 

Ἡ μάνα‖του,‖ἀνήξερη,‖πιαίνει καί‖ἀνάφτει 

 

στήν‖Παναγία‖μπροστά‖ἕνα‖ὑψηλό‖κερί 

γιά‖νά‖ἐπιστρέψῃ γρήγορα‖καί‖νἆν‖καλοί‖καιροί 

 

καί‖ὅλο‖πρός‖τόν‖ἄνεμο‖στήνει‖τ’‖αὐτί. 

Ἀλλά,‖ἐνῷ προσεύχεται‖καί‖δέεται‖αὐτή, 

 

ἡ εἰκών‖ἀκούει, σοβαρή‖καί‖λυπημένη, 

ξεύροντας‖πώς δέν‖θἄλθει‖πιά‖ὁ υἱός‖πού‖περιμένει. 

 

Ἔχει,‖ βλέπετε,‖ τήν‖ σφραγίδα‖ του‖ καί‖ αὐτό‖ τό‖ ποιηματάκι.‖ Ὁ 

ρυθμός‖του‖δέν‖εἶναι‖ἡ συνειθισμένη‖τυμπανοκρουσία,‖ἡ γλῶσσα‖

του‖ ἔχει‖ πολύ‖ τόν‖ ἀτομικόν‖ χαρακτῆρα,‖ καί‖ ἡ πλουσιωτάτη‖

ὁμοιοκαταληξία‖ ―‖ ὁμοιολεξία·‖ μᾶλλον, κερί-καιροί, αὐτί-αὐτή, 

ὅπως‖ θά‖ τὴν‖ ἀπαντήσωμεν‖ καί‖ εἰς‖ ἄλλα‖ ποιήματα‖ τοῦ 

Kαβάφη,―‖ ἔχει‖ τι τό‖ σεμνόν‖ καί‖ μαλακόν,‖ τό‖ σχεδόν‖ κρύφιον,‖

πού‖ δέν‖ καταστρέφει,‖ ὥς ἀπότομος‖ ἔκρηξις‖ ρουκέτας,‖ τόν‖

θρηνώδη‖λυρισμόν,‖τήν‖ἤρεμον‖μελαγχολίαν‖τῆς‖φράσεως.‖Εἶναι‖

μία φόρμα τελείως‖ἁρμόζουσα‖εἰς‖τήν‖ἰδέαν. Ἄν‖δέ‖προσέξετε‖καί‖

εἰς‖ τήν‖ ἰδέαν‖αὐτήν,‖ θ’‖ ἀνακαλύψετε‖ κάποιαν‖ σύνθεσιν‖ εἰς‖ τήν‖

ἁπλότητά‖της,‖φιλοσοφικόν‖βάθος,‖συμβολισμόν, ἄν‖θέλετε,‖καί‖

ἴσως‖‖τό‖εἰκόνισμα,‖τό‖κερί,‖ἡ μάνα,‖ἡ θάλασσα,‖ὁ ναύτης,‖νά‖σᾶς‖

φανοῦν‖ διαφορετικά‖ ἀπό‖ ὅ,τι‖ τά‖ ξεύρετε,‖ γενικώτερα‖ καί‖

διαρκέστερα.‖Λέγω‖«ἴσως»,‖διότι‖αὐτό‖τό‖πρᾶγμα‖δέν‖ἐκφράζεται‖

ἐδῶ κατά‖τρόπον,‖ὁ ὁποίος‖θά‖μᾶς‖ἐπέβαλλε‖τό‖«βεβαίως».‖Ἀλλά‖

καί‖ ἡ ἐξωτάτη‖ μορφή‖ ἔχει‖ μερικάς‖ ἐλλείψεις,‖ πού‖ ὁ ἴδιος‖ ὁ κ.‖

Kαβάφης,‖μέ‖ τήν‖λεπτολόγον‖ἀκρίβειαν‖ἄλλων‖του‖ποιημάτων,‖

μᾶς‖ ἔκαμε‖ νά‖ τάς‖ προσέξωμεν.‖ «Προσεύχεται‖ καί‖ δέεται»‖ δι’‖
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αὐτόν‖εἶναι‖πλεονασμός,‖μοῦ φαίνεται‖δέ‖ὅτι‖τό‖«νἆν’‖καλοί‖και-

ροί»‖ἔπρεπε‖νά‖λεχθῇ πρίν‖ἀπό‖τό‖«γιά‖νά‖ἐπιστρέψῃ γρήγορα». 

Ἀλλά‖ἡ «Δέησις»‖εἶναι‖ἀπό‖τά‖πρῶτα.‖Αὐτό‖πού‖θά‖διαβάσετε‖

τώρα‖εἶναι‖ἀπό‖τά‖τελευταῖα:  

 

ΘEPMOΠYΛAI 

Tιμή‖σ’‖ἐκείνους‖ὅπου‖στήν‖ζωήν‖των 

ὥρισαν‖καί‖φυλάγουν‖Θερμοπύλες. 

Ποτέ‖ἀπό‖τό‖χρέος‖μή‖κινοῦντες· 

δίκαιοι‖κ’‖ἴσιοι‖σ’‖ὅλες‖των‖τές πράξεις, 

ἀλλά‖μέ‖λύπη‖κιόλας‖κ’‖εὐσπλαχνία· 

γενναῖοι‖ὁσάκις‖εἶναι‖πλούσιοι,‖κι’‖ὅταν 

εἶναι‖πτωχοί,‖πάλ’‖εἰς‖μικρόν‖γενναῖοι, 

πάλι‖συντρέχοντες‖ὅσο‖μποροῦνε· 

πάντοτε‖τήν‖ἀλήθεια‖ὁμιλοῦντες, 

πλήν‖χωρίς‖μῖσος‖γιά‖τούς‖ψευδομένους. 

 

Καί‖περισσότερη‖τιμή‖τούς‖πρέπει 

ὅταν‖προβλέπουν‖(καί‖πολλοί‖προβλέπουν) 

πώς ὁ Ἐφιάλτης‖θά‖φανεῖ στό‖τέλος, 

κ’‖οἱ Μῆδοι‖ἐπί‖τέλους‖θά‖διαβοῦνε. 

 

Mά‖ τήν‖ ἀλήθειαν,‖ τέτοιον‖ ποίημα‖ δέν‖ γίνεται‖ εἰς‖ μίαν‖ ὥραν!‖

Αὐτός‖ ὁ ὁρισμός‖ τοῦ ἀνωτέρου‖ ἀνθρώπου,‖ τοῦ εὐσταθοῦς‖ μετά‖

συγκαταβάσεως‖ καί‖ τοῦ δικαίου‖ μετ’‖ ἐπιεικείας,‖ ὁ ὁποῖος‖

γνωρίζει‖ὅτι‖θά‖νικηθῇ εἰς‖τόν‖ἀγῶνα‖τῆς‖ζωῆς,‖καί‖μολοντοῦτο‖

ἐπιμένει‖ εἰς‖ τό‖ καθήκον,‖ καί‖ αὐτό‖ θυσιάζει‖ ἄκαμπτος‖ κάθε‖

συμφέρον,‖ καί‖ δέν‖ εὑρίσκει‖ τήν‖ δικαίωσιν,‖ τήν‖ δόξαν‖ καί‖ τήν‖

νίκην‖παρά‖μόνον‖μετά‖ θάνατον,‖ εἶναι‖ προϊόν‖μελέτης‖μακρᾶς‖

καί‖ γνώσεως‖ τελείας.‖ Προδίδει‖ ὀλόκληρον‖ σύστημα‖ κοινωνικῆς‖

φιλοσοφίας,‖ καταστρωθέν‖ ὀλίγον‖ κατ’‖ ὀλίγον.‖ Πόσας‖

παρατηρήσεις‖ θά‖ ἔκαμε,‖ καί‖ πόσας‖ γνώμας‖ θά‖ ἐκοσκίνισε,‖ καί‖

πόσας‖ εἰκόνας‖ θά‖ συνεδύασεν‖ ὁ ποιητής,‖ ὅταν‖ εὑρίσκετο‖ εἰς‖

αὐτόν‖ τόν‖ κύκλον‖ τῶν‖ ἰδεών,‖ διά‖ νά‖ φθάσῃ εἰς‖ τό‖ ὀριστικόν‖

συμπέρασμα,‖διά‖νά‖ξεχωρίσῃ τήν‖ἰδέαν‖καθαράν,‖ὥριμην‖πλέον‖ 
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δι’‖αἰσθητοποίησιν.‖Καί‖ ἰδού,‖ εἰς‖ στιγμήν‖ὡραίας‖ ἐμπνεύσεως,‖

τοῦ παρουσιάζονται‖ αἱ Θερμοπύλαι,‖ αἱ ἀθάνατοι‖ Θερμοπύλαι,‖

ὠς‖ ἡ ζωηροτέρα‖ εἰκών,‖ ὠς‖ τό‖ τελειότερον‖ σύμβολον.‖ Ἡ 

φιλοσοφία‖ἔγινε‖πλέον‖ποίησις,‖ἡ ἰδέα‖ἐπλάσθη.‖Tώρα‖πρέπει‖ν’‖

ἀποδοθῇ μέ‖λέξεις.‖Ἡ μεγάλη‖φυσικότης‖ἐπιτυγχάνεται‖ἐδῶ διά‖

τῆς‖μεγάλης‖ἐπιτηδεύσεως,‖καί‖ὅλη‖αὐτή‖ἡ ἐλευθερία,‖ἡ λιτότης,‖

ἡ εὐκολία‖τῶν‖στίχων,‖πού‖νομίζει‖κανείς‖ ὅτι‖εἶναι‖αὐτοσχέδιοι,‖

δέν‖ἀποκρύπτει‖ἀπό‖τόν‖γνώστην‖τόν‖μακρόν‖καί‖σοφόν‖ἀγῶνα,‖

ὁ ὁποῖος‖ὑπέταξε‖τήν‖ἰδέαν‖εἰς‖τήν‖ἔκφρασιν. 

Ἡ ἱστορία‖ καί‖ ἡ μυθολογία‖ παρέχουν‖ συχνά‖ εἰς‖ τόν‖ κ.‖

Kαβάφην‖ τό‖ θεμέλιον‖ τῶν‖ ποιημάτων‖ του.‖ Ἀλλά‖ περιορίζεται‖

πάντοτε‖εἰς‖ ἕν‖γεγονός,‖ εἰς‖μίαν εἰκόνα,‖ ἐγκλείουσαν‖αὐστηρῶς‖

τήν‖ ἰδέαν,‖ πού‖ θέλει‖ νὰ παρουσιάσῃ οὕτω‖ στηριγμένην‖ ἐπί‖

βάσεως‖ἀσφαλοῦς‖κ’‖αἰωνίας.‖Διά‖τοῦτο‖εἰς‖τά‖ποιήματά‖του‖δέν‖

θ’‖ ἀπαντήσετε‖ σύμβολα‖ διασταυρούμενα‖ πυκνῶς,‖ δέν‖ θά‖ ἰδῆτε‖

τόν‖φόρτον‖ ἐκεῖνον‖ τῶν‖ ἱστορικών‖καί‖μυθολογικών‖ ὀνομάτων,‖

πού‖ βαρύνει‖ τά‖ ποιήματα‖ ἄλλων‖ συγχρόνων‖ ποιητῶν,‖ καί‖ πού‖

προδίδει‖ κάποτε‖ ἐπίδειξιν‖ κ’‖ ἐπιπολαιότητα,‖ καί‖ πού‖ προξενεῖ 

ζάλην‖ κ’‖ ἐκμηδένισιν.‖ Καί‖ διά‖ νά‖ ἐκτιμήσετε‖ αὐτήν‖ τήν‖

ὀλιγάρκειαν‖καί‖τήν‖συμμετρίαν,‖ἰδού‖ἡ ὡραία‖αὐτή. 

 

ΔIAKOΠH 

Σό‖ἔργον‖τῶν‖θεῶν‖διακόπτομεν ἐμεῖς, 

Σά‖βιαστικά‖κι ἄπειρα‖ὄντα‖τῆς‖στιγμής. 

τῆς‖Ἐλευσῖνος‖καί‖στῆς‖Υθίας‖τά‖παλάτια 

ἡ Δήμητρα‖κ’‖ἡ Θέτις‖ἀρχινοῦν‖ἔργα‖καλά 

μές‖σέ‖μεγάλες‖φλόγες‖καί‖βαθύν‖καπνόν.‖Ἀλλά 

πάντοτε‖ὁρμᾶ ἡ Mετάνειρα‖ἀπό‖τά‖δωμάτια 

τοῦ βασιλέως, ξέπλεγη‖καί‖τρομαγμένη, 

καί‖πάντοτε‖ὁ Πηλεύς‖φοβᾶται‖κ’‖ἐπεμβαίνει. 

 

 

Ἀλλά‖καί‖ὅταν‖ἡ εἰκών‖δέν‖εἶναι‖παρμένη‖σοφώτατα‖ἀπό‖τήν‖

ἱστορίαν‖ καί‖ τήν‖ μυθολογίαν,‖ ἀλλ’‖ ἁπλούστατα‖ καί‖ ἀνθρωπι-

νώτατα‖ἀπό‖τήν‖φύσιν,‖ἀπό‖τήν‖ζωήν,‖ἡ ἰδία‖ἐγκράτεια‖καί‖ἡ ἰδία‖
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αὐστηρότης‖ βασιλεύει.‖ Mία‖ εἰκών,‖ ἀναπτυσσομένη‖ κ’‖ ἐξελισ-

σομένη‖φυσικῶς,‖εἶναι‖τό‖‖ποίημα‖ὅλον‖ἀπ’‖ἀρχής‖μέχρι‖τέλους: 

 

KEPIA 

Σοῦ μέλλοντος‖ἡ μέρες‖στέκοντ’‖εμπροστά‖μας‖ 

σά μιά‖σειρά‖κεράκια‖ἀναμένα –    

χρυσά,‖ζεστά, καί‖ζωηρά‖κεράκια. 

 

Ἡ περασμένες‖μέρες‖πίσω‖μένουν· 

μια‖θλιβερή‖γραμμή‖κεριῶν‖σβυσμένων· 

τά‖πιό‖κοντά‖βγάζουν‖καπνόν‖ακόμη, 

κρύα‖κεριά,‖λυωμένα,‖καί‖κυρτά. 

 

Δέν‖θέλω‖νά‖τά‖βλέπω· μέ‖λυπεῖ ἡ μορφή‖των, 

καί‖μέ‖λυπεῖ τό‖πρῶτο‖φῶς‖των‖νά‖θυμοῦμαι. 

Ἐμπρός‖κυττάζω‖τ’‖ἀναμένα‖μου‖κεριά. 

 

Δέν‖θέλω‖νά‖γυρίσω‖νά‖μή‖διῶ καί‖φρίξω 

τί‖γρήγορα‖πού‖ἡ σκοτεινή‖γραμμή‖μακραίνει, 

τί‖γρήγορα‖πού‖τά‖σβυστά‖κεριά‖πληθαίνουν. 

 

Ὁμολογώ,‖ ὅτι‖ τό‖ ποίημα‖ αὐτό‖ ἐξήσκησεν‖ ἐπ’‖ ἐμοῦ ἕν‖ εἴδος‖

παραδόξου‖ὑποβολής.‖Mολονότι‖εἰς‖τήν‖ἀρχήν‖―‖καί‖εἰς‖τό‖τέλος‖

ἀκόμη‖―‖ ἡ εἰκών‖ δέν‖ μοῦ ἐφάνη‖ τελείως‖ εὐτυχής,‖ δέν‖ ἠξεύρω‖

πῶς‖ τά‖ κεριά‖ αὐτά‖ κατώρθωσαν‖ νά‖ ζωντανέψουν‖ εἰς‖ τήν‖

φαντασίαν‖ μου,‖ καί‖ τώρα,‖ ὅσες‖ φορές‖ κυττάξω‖ ἐμπρός‖ μου,‖ ἤ 

γυρίσω‖ ὀπίσω‖μου,‖ εἶναι‖ ἀδύνατον‖ νά‖μήν‖ ἰδῶ μέ‖ τά‖μάτια‖ τῆς‖

ψυχῆς‖τήν‖φωτεινήν‖αὐτήν‖γραμμήν‖τῶν‖ἀναμμένων‖κεριών‖καί‖

τήν‖ θλιβεράν,‖ ―‖ πόσον‖ θλιβεράν,‖ ἀλλοίμονον!‖ ―‖ τῶν‖

σβυσμένων‖...‖Ἴσως‖ἡ  μαγγανεία‖αὐτή‖ὀφείλεται‖εἰς‖τόν‖θρῆνον‖

τῶν‖ τριῶν‖ τελευταίων‖ στίχων,‖ εἰς‖ τήν‖ ὀδυνηράν‖ ἀπήχησιν‖ τῶν‖

λέξεων,‖ αἱ ὁποῖαι‖ ἐξέρχονται,‖ νομίζεις,‖ βιαστικαί,‖ διά‖ νά‖

προφθάσουν,‖νά‖μήν‖διακοποῦν‖ἀπό‖λυγμούς‖...  

Ἀλλ’‖ἐκεῖνο‖πού‖μέ‖συνεκλόνισε‖περισσότερον‖ἀπό‖κάθε‖ ἄλλο,‖

καί‖μοῦ ἔκαμεν‖ἐντύπωσιν‖καταπληκτικήν,‖καί‖τό‖ ἀπεστήθισα‖ 
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ΦΟΡΗΓΟΙ 

 

Ἀλμαλιώτης Δημήτριος, «τεγνοκαθαριστήριο» 

«Ἀνθός», Ἀνθοπωλεῖο 

Ἀρβανιτάκη Μαρία, καφέδες‖– στραγαλοποιεῖο 

Βαδάς Νικόλαος, Υροντιστήριο‖Μ.‖Ἐκπαίδευσης 

Βαϊβακανίδης Δημήτριος, Γεωπονικός ταθμός‖Ἀριδαίας 

«Βάκκος», Ὅμιλος‖Ἐπιχειρήσεων‖ 

«ΒΙΒΛΙΟΦΩΡΑ»,‖Βιβλιοπωλεῖο 

«Ἀφοί Γαβρᾶ», Ρολόγια,‖κλειδιά,‖ραπτομηχανές  

«ΓΤΡΟ – ΓΤΡΟ ΟΛΟΙ»,‖Fast Food 

«Ἕνωση Ποτοποιῶν Ἀριδαίας» 

Ἰωαννίδης Γ. Θεοδόσης, Μηχανολόγος 

Κεχαγιᾶς Δημήτρης, Ἀσφαλιστικός‖ύμβουλος 

Κιουλπεγιάζης Ἀγάπιος, Ἕτοιμα‖ἐνδύματα 

«Quality»,‖Κεντρική‖Πλατεῖα‖Ἀριδαίας 

Ἔπιπλο Κουρουκαφόπουλος 

Κ. Κουτσουρᾶς – Π. Φ’ ‘ Παντελιάδης,                                

Ἠλεκτρολογικό‖ὑλικό 
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Κούτσουλα Ἀφοί, Ἠλεκτρικές‖υσκευές,‖- Κεραίες 

«Μανδαλιανός», Κοτόπουλα 

Μαχαιρίδης Νικόλαος, Υροντιστήριο‖Μ.‖Ἐκπαίδευσης 

«Multimedia», ἐμπορία και service Ἠ/Ὑ 

«Νίτσης Βασ.»,‖Ἀνδρικά‖ἐνδύματα 

Πακαλίδης Λάζαρος – Μποτσφάρης Νάσος,                        

Η/Ὑ - Υωτοτυπικά 

Παντής Ἐλευθέριος, Βιοτ.‖Ἐσωρούχων 

«Περίγραμμα»,‖Βιβλιοπωλεῖο‖- Ἐφημερίδες 

Πολυξενίδης,‖χαρτικά 

ηφάκης Ἰωάννης 

Παραδοσιακό‖καφενεῖο‖«Ὁ τράτος» 

«υμβολή»,‖Βιβλιοπωλεῖο‖- Ἐφημερίδες 

Σόμας Εὐάγγελος, Ὑποδήματα 

Φαλᾶς Ἰωάννης, Ὀπτικά 

«Φριστάκης»,‖Καφεκοπτεῖο 

Φρυσίδης Εὐστάθιος, Ἀσφαλιστικό‖Γραφείο 
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χωρίς‖ νά‖ τό θέλω,‖ καί‖ τό‖ ψιθυρίζω‖ ὡς‖ βαυκάλημα‖ εἰς‖ τάς‖

ἀγρυπνίας‖ τοῦ πόνου‖ μου,‖ κ’‖ εὑρίσκω‖ μέσα‖ εἰς‖ αὐτό‖ τήν‖

θλιμμένην‖ ψυχήν‖ μου,‖ τήν‖ σπαραγμένην‖ ζωήν‖ μου,‖ εἶναι‖ τό‖

ἀπελπιστικόν,‖τό‖μοιραῖον‖αὐτό‖ποίημα,‖πού‖ἐπιγράφεται: 

 

TEIXH 

Xωρίς‖περίσκεψιν,‖χωρίς‖λύπην,‖χωρίς‖αἰδώ 

μεγάλα‖κ’‖ὑψηλά‖τριγύρω‖μου‖ἔκτισαν‖τείχη. 

 

Καί‖κάθομαι‖καί‖ἀπελπίζομαι‖τώρα‖ἐδῶ. 

Άλλό‖δέν‖σκέπτομαι:‖τόν‖νοῦν‖μου‖τρώγει‖αὐτή‖ἡ τύχη· 

 

διότι‖πράγματα‖πολλά‖ἔξω‖νά‖κάμω‖εἶχον. 

Ἄ, ὅταν‖ἔκτιζαν‖τά‖τείχη‖πῶς‖νά‖μή‖προσέξω. 

  

Ἀλλά‖δέν‖ἄκουσα‖ποτέ‖κρότον‖κτιστῶν‖ἤ ἤχον. 

Ἀνεπαισθήτως‖μ’‖ἔκλεισαν‖ἀπό‖τόν‖κόσμον‖ἔξω. 

 

     Ἀρκετά‖ποιήματα‖συγχρόνων‖ποιητῶν‖μας,‖ἀπό‖ἐκεῖνα‖πού‖ὁ 

πολύς‖ κόσμος‖ τ’‖ ἀντιπαρέρχεται‖ ὥς ἀκατανόητα,‖ μ’‖ ἔκαμαν‖

ἐπίσης‖ νά‖ μείνω‖ μέ‖ ἀνοικτόν‖ στόμα.‖ Καί‖ πολλά‖ ἐπίσης‖ τ’‖

ἀπεστήθισα,‖ καί‖ εἰς‖στιγμάς‖ρέμβης‖ τά‖ ἐπανελάμβανα‖ὡς‖μίαν‖

ἠχώ‖τῆς‖ἰδίας‖μου‖ψυχῆς.‖Ἀλλ’‖ὀλίγα,‖πολύ‖ὀλίγα‖διετήρησαν‖τό‖

κράτος‖ αὐτό‖ μέχρι‖ τέλους.‖ ιγά-σιγά‖ μοῦ ἐφαίνοντο‖

ἐπιτηδευμένα,‖ ἀνειλικρινῆ, ἀπατηλά,‖ κενά,‖ καί‖ σιγά-σιγά‖

έπαυσα‖ νά‖ τά‖ πιστεύω.‖ Σά‖ «Tείχη»‖ ὅμως‖ τοῦ Kαβάφη‖

ἀντέστησαν‖ εἰς‖ κάθε‖ μου‖ ἀνάλυσιν.‖ K’‖ εξακολουθοῦν‖ νά‖ μέ‖

κατέχουν,‖ νά‖μέ‖περιζώνουν‖ ὄρθια,‖ἀμείλικτα‖καί‖θαυμάσια.‖Ὁ 

ποιητής‖μ’‖ἐφυλάκισε,‖μ’‖αἰχμαλώτισε.‖Καί‖ἀπό‖τήν‖αἰχμαλωσίαν‖

αὐτήν‖ χρονολογεῖται‖ ὁ θαυμασμός‖ μου.‖ Bεβαίως‖ δέν‖ θά‖ τόν‖

συμμερισθοῦν‖ ὁλόκληρον,‖―‖ οὔτε‖ τό‖ ἀπαιτῶ,‖―‖ ὅσοι‖ ἤκουσαν‖

κάποτε‖ κρότον‖ κτιστῶν‖ ἤ ἦχον,‖ κ’‖ ἐπρόσεξαν‖ ὅταν‖ ἐκτίζοντο‖

τριγύρω‖των‖ὕπουλα‖τείχη,‖καί‖δέν‖ἀφῆκαν,‖οἱ συνετοί,‖νά‖τούς 

κλείσουν‖ ἔξω‖ ἀπό‖ τόν‖ κόσμον‖ ἀνεπαισθήτως‖ ...‖ Ἀλλ’‖ ἐγώ‖ δέν‖

ἐπρόσεξα,‖τό‖ἐξομολογοῦμαι.‖Ἄφισα‖νά‖πυργωθῇ τριγύρω  μου‖ὁ  
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φοβερός‖ φραγμός,‖ καί‖ τώρα‖ εἶμαι‖ ἐντελῶς‖ ἀνίσχυρος‖ ἐναντίον‖

του!‖Καί‖ὅλον‖αὐτό‖τό‖κακόν‖ἔγινε‖τόσον ἀνεπαισθήτως, ὥστε‖θά‖

τό‖ ἀγνοοῦσα‖ ἀκόμη,‖ δέν‖ θά‖ εἶχα‖ παρά‖ μίαν‖ ἀόριστον‖ ὑποψίαν‖

τῆς‖ οἰκτρᾶς‖ μου‖ τύχης,‖ ἄν‖ δέν‖ μοῦ τό‖ ἐφανέρωνεν‖ ἔξαφνα‖ ὁ 

ποιητής,‖εἰς‖ὅλην‖του‖τήν‖ἔκτασιν,‖εἰς‖ὅλην‖του‖τήν‖φρίκην‖...‖Καί‖

τώρα‖ κάθημαι‖ καί‖ ἀπελπίζομαι‖ ἐδῶ ... Ἔ,‖ αὐτός‖ ὁ ποιητής‖

εἰμπορεῖ νά‖μήν‖εἶναι‖δι’‖ἐμέ‖κάτι‖τι; 

Ἕνα ἄλλο‖ ποίημα‖ ὅμως,‖ πού‖ ἐπιγράφεται‖ «Σά‖ παράθυρα»,‖

εἶναι‖ ἴσως‖ καθολικώτερον.‖ Δέν‖ εἰκονίζει‖ τήν‖ τύχην‖ μερικῶν‖

ἀνθρώπων,‖καί‖τήν‖ἰδικήν‖μου,‖ἀλλά‖τήν‖τύχην‖τοῦ ἀνθρώπου‖ἕν‖

γένει.‖ Εἰς‖ τό‖ σκότος‖ αὐτό,‖ εἰς‖ τό‖ ὁποῖον‖ μᾶς κατεδίκασε‖ τό‖

Ἄγνωστον,‖ὁ πόθος‖τοῦ φωτός‖εἶναι‖ἐπίσης‖ἀγωνιώδης‖δι’‖ὅλους‖

ὅσοι‖ τό‖ ἀντιλαμβάνονται‖ καί‖ ὑποφέρουν,‖ καί‖ μεταξύ‖ αὐτῶν‖ ἡ 

σκέψις‖τοῦ ποιητοῦ, ἡ ἀπαισιόδοξος,‖θά‖εὔρῃ πάντοτε‖ἠχώ,‖ἤ θά‖

γεννήσῃ μίαν‖ἄλλην‖ἀντίθετον: 

 

ΣΑ‖ΠΑΡΑΘΤΡΑ 

’‖αὐτές‖τές‖σκοτεινές‖κάμαρες, ποῦ περνῶ 

μέρες‖βαρυές,‖ἐπάνω‖κάτω‖τριγυρνώ 

γιά‖νἄβρω‖τά‖παράθυρα.‖– Ὅταν‖ἀνοίξει 

ἕνα‖παράθυρο‖θἆναι‖παρηγορία. –  

Μά τά‖παράθυρα‖δέν‖βρίσκονται,‖ἤ δέν‖μπορῶ 

νά‖τἄβρω.‖Καί‖καλλίτερα‖ἴσως‖νά‖μήν‖τά‖βρῶ. 

Ἴσως‖τό‖φῶς θἆναι‖μιά‖νέα‖τυραννία. 

Ποιός‖ξέρει‖τί‖καινούρια‖πράγματα‖θά‖δείξει. 

 

   υμμερίζομαι‖ τόν‖ φόβον‖ τοῦ ποιητοῦ κ’‖ ἐγκαρτερῶ μέ‖ τήν‖

ἰδέαν‖ὅτι‖τό‖φῶς‖θά‖εἶναι‖τυραννία.‖Ὄχι‖θά‖ἔλεγα,‖ἀν‖εὑρίσκετο‖

κανείς‖ νά μοῦ ἀνοίξῃ τό‖ παράθυρον,‖ καί‖ ἀς‖ ἤξευρα‖ ὅτι‖ τό‖ ὄχι‖

αὐτό,‖τό‖ὀρθόν,‖θά‖μέ‖κατέβαλλεν‖εἰς‖ὅλην‖τήν‖ζωήν‖μου‖...‖Καί‖

ἄν‖μέ‖ ξαναρωτοῦσαν,‖ ὄχι‖ θά‖ ἐφώναζα.‖Καί‖αὐτό‖ ἀκόμη‖μοῦ τό‖

ἐμαθεν‖ ὁ ποιητής,‖ ἤ μᾶλλον‖ μ’‖ ἐστερέωσε‖ καί‖ πάλιν‖ εἰς‖ τήν‖

ἀμυδράν‖ ὑποψίαν‖ μου,‖ μ’‖ ἕνα‖ ποίημα‖ τό‖ ὀποῖον‖ ἀφορᾶ εἰς‖

προσκαιρότερα‖ κ’‖ ἔχει‖ σχέσιν‖ μᾶλλον‖ μέ‖ τήν‖ κοινωνικήν‖ παρά‖
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μέ‖ τήν‖ ἀτομικήν‖ ζωήν,‖ ἀλλά‖ δέν‖ εἶναι‖ διά‖ τοῦτο‖ ὀλιγώτερον‖

βαθύ‖καί‖ὀλιγώτερον‖ἀληθινόν: 

 

«CHE‖FECE....‖IL‖GRAN‖RIFIUTO» 

έ‖μερικούς‖ἀνθρώπους‖ἔρχεται‖μιά‖μέρα 

πού‖πρέπει‖τό‖μεγάλο‖Ναί‖ἤ τό‖μεγάλο‖τό‖Ὄχι 

νά‖ποῦνε.‖Υανερώνεται‖ἀμέσως‖ὅποιος‖τὄχει 

ἔτοιμο‖μέσα‖του‖τό‖Ναί,‖καί‖λέγωντάς‖το‖πέρα 

 

πηγαίνει‖στήν‖τιμή‖καί‖στήν‖πεποίθησί‖του. 

Ὁ ἀρνηθείς‖δέν‖μετανοιώνει.‖Ἄν‖ρωτιοῦνταν‖πάλι, 

ὄχι‖θὰ ξαναέλεγε.‖Kι ὅμως‖τόν‖καταβάλλει 

ἐκείνο τ’‖ὄχι – τό‖σωστό‖– εἴς‖ὅλην‖τήν‖ζωή‖του. 

 

Ἤθελα‖ἀκόμη‖νά‖σᾶς‖παρουσιάσω‖ἀπό‖τό‖ἔργον‖τοῦ κ.‖Kαβά-

φη‖ τίς‖ «Χυχαίς‖ τῶν‖ Γερόντων»,‖ τά‖ «Ἄλογα‖ τοῦ Ἀχιλλέως»,‖ καί‖

τόν‖«Θάνατον‖τοῦ Αὐτοκράτορος‖Tακίτου»,‖διότι‖καθέν‖ἀπό‖αὐτά‖

ἔχει‖ἰδιαίτερον‖χαρακτῆρα.‖Ἀλλά‖νομίζω,‖ὅτι‖ὅσα‖παρέθεσα‖εἶναι‖

ἀρκετά‖ νά‖ σᾶς‖ δώσουν‖ κάποιαν‖ ἰδέαν‖ τῆς‖ πρωτοτύπου‖ αὐτής‖

φιλοσοφικής‖ποιήσεως,‖τῆς‖τόσον‖νηφαλίου,‖μέ‖τό‖αὐστηρόν‖καί‖

ἰδιόρρυθμον‖ ἔνδυμα,‖ μέ‖ τήν‖ ἀριστοκρατικήν‖ τεχνοτροπίαν,‖ μέ‖

τήν‖ ὅλως‖ προσωπικήν‖ ὑφήν,‖ μέ‖ τήν‖ γλῶσσαν‖ τήν‖ ὑπενθυμί-

ζουσαν‖μακρόθεν‖ τόν‖Kάλβον,‖ καί‖ προπάντων‖μέ‖ τήν‖ ἔλλειψιν‖

κάθε‖ἀναρμόστου‖ἐλαφρότητος,‖κάθε‖ἀνοήτου‖ἠχο-λαλιᾶς,‖κάθε‖

ἀπατηλοῦ στολίσματος.‖Tίποτε‖ἐξ‖ἐκείνων,‖τά‖ὁποῖα‖φορτώνουν‖

ἄλλα‖ ποιήματα‖ ἀερολόγων,‖ ἐκφυλισμένων‖ καί‖ ὑπνοβατῶν,‖ διά‖

νά‖κρύπτουν‖μόνον‖τήν‖γυμνότητά‖των.‖Ἄν‖ἐκ‖πρώτης‖ὄψεως‖τά‖

ποιήματα‖τοῦ κ.‖Kαβάφη‖φαίνωνται‖παράξενα‖καί‖πιθανῶς‖δέν‖

ἀρέσουν,‖εἶναι‖διότι‖εἶμεθα‖κακοσυνειθισμένοι‖μέ‖τά‖ἄλλα.‖Ἄλλ’‖

ὁ κ.‖Kαβάφης‖ὁμοιάζει‖―‖ἄν‖ὁμοιάζει‖μέ‖κανένα, μᾶλλον, πρός‖

τούς‖κλασικούς,‖παρά‖πρός‖οἱονδήποτε‖ἐκ‖τῶν‖συγχρόνων.‖ 

Nομίζω‖ ἀκόμη,‖ ὅτι‖ ὅσα‖ παρέθεσα‖ εἶναι‖ ἀρκετά‖ διά‖ νά‖

προκαλέσουν‖ τήν‖ ὀφειλομένην‖ ἐκτίμησιν,‖ ἄν‖ ὄχι‖ καί‖ νά‖

δικαιολογήσουν‖τόν‖θαυμασμόν‖μου,‖πρός‖ποιητήν,‖ τόν‖ ὁποῖον,‖

μέ‖ὅλον‖τό‖ὀλιγόστιχόν‖του,‖θεωρῶ ἄξιον‖μεγαλυτέρας‖προσοχῆς‖
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ἀπό‖ πολλούς‖ ἄλλους,‖ πού‖ έχουν‖ γράψει ἑκατονταπλάσια.‖ Καί‖

ὄχι‖ τόσον‖ διά‖ νά‖ τόν‖ χαρακτηρίσω‖ ἀκόμη,‖ ἀλλά‖ διά‖ νά‖ τόν‖

ἐπαινέσω‖ μέ‖ δικά‖ του‖ λόγια,‖ θά‖ παραθέσω‖ ἐδῶ καί‖ αὐτό‖ τό‖

ἔξοχον‖ποίημα: 

 

ΣΟ‖ΠΡΨΣΟ‖ΚΑΛΙ 

Εἰς‖τόν‖Θεόκριτο‖παραπονιοῦνταν 

μιά‖μέρα‖ὁ νέος‖ποιητής‖Eυμένης· 

«Tώρα‖δυό‖χρόνια‖πέρασαν‖πού γράφω, 

κ’‖ἕνα‖εἰδύλλιο‖ἔκαμα‖μονάχα. 

τό‖μόνον‖ἄρτιόν‖μου‖ἔργον‖εἶναι. 

Ἀλλοίμονον,‖εἶν’‖ὑψηλή‖τό‖βλέπω, 

πολύ‖ὑψηλή‖τῆς‖Ποιήσεως ἡ σκάλα· 

κι‖ἀπ’‖τό‖σκαλί‖τό‖πρῶτο‖ἐδῶ ποῦ εἶμαι 

ποτέ‖δέν‖θ’‖ἀναιβῶ ὁ δυστυχισμένος». 

Εἴπ’‖ὁ Θεόκριτος· «Αὐτά‖τά‖λόγια 

ἀνάρμοστα‖καί‖βλασφημίες εἶναι. 

Κι ἄν‖εἶσαι‖στό‖σκαλί‖τό‖πρῶτο,‖πρέπει 

νἆσαι‖ὑπερήφανος‖κ’‖εὐτυχισμένος. 

Ἐδῶ ποῦ ἔφθασες,‖λίγο‖δέν‖εἶναι· 

τόσο‖πού ἔκαμες‖μεγάλη‖δόξα. 

Kι‖αὐτό‖ἀκόμη‖τό‖σκαλί‖τό‖πρῶτο 

πολύ‖ἀπ’‖τόν‖κοινό‖τόν‖κόσμο‖ἀπέχει. 

Εἰς‖τό‖σκαλί‖γιά‖νά‖πατήσεις‖τοῦτο 

πρέπει‖μέ‖τό‖δικαίωμά‖σου‖νἆσαι 

πολίτης‖εἰς‖τῶν‖Ἰδεῶν‖τήν‖πόλι. 

Καί‖δύσκολο‖στήν‖πόλι‖ἐκείνην‖εἶναι 

καί‖σπάνιο‖νά‖σέ‖πολιτογραφήσουν.  

τήν‖ἀγορά‖της‖βρίσκεις‖Νομοθέτας 

πού δέν‖γελᾶ κανένας‖τυχοδιώκτης. 

Ἐδῶ ποῦ ἔφθασες,‖λίγο‖δέν‖εῖναι· 

τόσο‖πού‖ἔκαμες,‖μεγάλη‖δόξα». 

 

Ὁ κ.‖Kαβάφης‖ ἔκαμεν, ἴσως, κάτι‖περισσότερον‖ ἀπό‖ τόν‖ νέον‖

ποιητήν‖ Εὐμένην,‖ πού‖ ἔγραφεν‖ ἐπί δύο‖ χρόνια‖ καί‖ δέν‖ εἴχε‖ νά‖
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δείξῃ παρά‖ἕνα‖μόνον‖τέλειον‖ποίημα...‖Ἀλλ’‖ὁ κ.‖Kαβάφης‖γρά-

φει‖ἀπό‖δέκα–δώδεκα.‖Θά‖ἦτο‖δικαιωματικώτερα‖πολίτης‖εἰς‖τῶν‖

Ἰδεῶν‖τήν‖Πόλιν,‖ καί‖ τίποτε‖ κακόν‖ δέν‖θά‖ εἶχε‖νά‖φοβηθῇ ἀπό‖

τούς‖ Nομοθέτας,‖ πού‖ εὑρίσκονται‖ εἰς‖ τήν‖ Ἀγοράν‖ της.‖ Σό‖

ὑποθέτω‖τουλάχιστον‖καί‖τό‖ἐλπίζω.‖Καί‖τήν‖ἰδέαν‖μου,‖ἡ ὁποία‖

βλέπετε‖ πόσον‖ εἶναι‖ ἀτομική,‖ τήν‖ ὑποβάλλω, ἁπλῶς, εἰς‖ τούς‖

Nομοθέτας. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟ‖ΞΕΝΟΠΟΤΛΟ 

 

 

 
 

Κ.Π. ΚΑΒΑΥΗ 
 τήν‖ μεγάλη‖ ἐμπορική‖ καί‖ μοντέρνα‖ Ἀλεξάνδρεια,‖ πού‖ ἔχει‖

γιά‖ καρδιά‖ της‖ τό‖ Φρηματιστήριο‖ τοῦ μπαμπακιοῦ, ἄναβε‖ κάθε‖

βράδυ,‖ὥς πρίν‖λίγο‖καιρό,‖ἕνα‖φῶς‖πού‖δέν‖ἦταν ἠλεκτρικό‖καί‖

ἔντονο,‖ ἀλλά‖ χαμηλό,‖ συμπαθητικό‖ καί‖ ἐξώκοσμο‖ – σάν‖

καντηλιοῦ ἑνός‖ἐξωκλησιοῦ.  Ἦταν‖σέ‖ἕνα‖παλιό‖σπίτι‖καί‖σέ‖μιά‖

παλιά‖συνοικία.‖‖Παλιά‖καί‖κάπως‖ὑπόπτων‖ἠθῶν.‖‖Σό‖φῶς‖αὐτό‖

ἦταν‖ τό‖ φῶς‖ τῆς‖ λάμπας‖ τοῦ ποιητῆ Καβάφη.‖ ‖ Πολλοί‖ κατά‖

καιρούς‖ μίλησαν‖ γιά‖ τή‖ λάμπα‖ αὐτή.‖ ‖ ’‖ ὅλους‖ εἶχε‖ κάνει‖

ἐντύπωση‖ὁ μεγάλος‖σκοταδερός‖κύκλος‖πού‖ἀνοιγόταν‖ἀπό‖τό‖

στενό‖ κύκλο‖ τοῦ φωτός‖ της.‖ ‖ Ἐξηγοῦσαν‖ ὅτι‖ ἡ ὕπαρξή‖ της‖

ὀφειλόταν‖ στή‖ φιλαρέσκεια‖ τοῦ ποιητῆ.‖ ‖ Σόν‖ παρίσταναν‖ σάν‖

ἕναν‖ἄνθρωπο‖πού‖εἶχε‖τή‖– γυναικεία‖σχεδόν‖– μανία‖νά‖κρύβῃ 

τήν‖ἡλικία‖του‖καί‖τίς‖ρυτίδες‖του.‖‖Ἔβγαινε‖πάντα‖πρός‖τό‖βράδυ‖

ἀπό‖ τό‖ σπίτι‖ του,‖ κι‖ ὅταν‖ δεχόταν‖ ἕναν‖ ἐπισκέπτη‖ τόν‖

τοποθετοῦσε‖ κοντά‖ στή‖ λάμπα,‖ ἐνῶ αὐτός‖ καθόταν‖ σέ‖ μιά‖

πολυθρόνα‖βυθισμένη‖στό‖σκοτάδι. 

Κώστας‖Οὐράνης 



57 
 

Η ἐπίδραση τοῦ Νίτσε στήν ποίηση  

τοῦ Κ. Π. Καβάφη. 

 «Ἀλλά‖ μιά‖ τέτοια‖ πίστη‖ εἶναι‖ ἡ πιό‖ ὑψηλή‖ ἀπ’‖ ὅλες, τήν‖

βάπτισα‖μέ‖τό‖ὄνομα‖τοῦ Διονύσου».‖‖ 

 «Ὑπέρτατο‖ στάδιο‖ πού‖ μπορεῖ νά‖ φτάσῃ ἕνας‖ φιλόσοφος:‖ νά‖

σταθῇ ἀντίκρυ‖ στόν‖ κόσμο‖ μέ‖ διονυσιακό‖ τρόπο:‖ αὐτό‖ τό‖

ὀνομάζω‖amor fati» 

 «Ὁ κρίκος‖ πού‖ εἶσαι,‖ ἕνα‖ ἐλάχιστο‖ κομμάτι‖ του, λάμπει‖

ἀδιάκοπα‖ ξανά.‖ ‖ ’‖ αὐτόν‖ τόν‖ κρίκο‖ τῆς‖ ἀνθρώπινης‖ ὕπαρξης,‖

ὑπάρχει‖πάντα‖μιά‖ὥρα‖πού‖σέ‖ἕναν,‖ἔπειτα‖σέ‖ἄλλους,‖ἔπειτα‖σέ‖

ὅλους‖ ἐμφανίζεται‖ ἡ πιό‖ δυνατή‖ ἀπό‖ τίς‖ σκέψεις,‖ αὐτή‖ τῆς‖

αἰώνιας‖ ἐπιστροφῆς τῶν‖ πραγμάτων:‖ εἶναι‖ κάθε‖ φορά,‖ γιά‖ τήν‖

ἀνθρωπότητα‖ἡ ὥρα‖τοῦ μεσημεριοῦ» 

ΝΙΣΕ 

 Ὁ πρῶτος,‖ ἀπό‖ χρονολογική‖ ἄποψη,‖ Ἕλληνας‖ ποιητής,‖ πού‖

ἐπηρεάστηκε‖ ἀπό‖ τη‖φιλοσοφία‖ τοῦ Νίτσε,‖ φαίνεται‖ ὅτι‖ ἦταν‖ ὁ 

Κωνσταντῖνος‖ Καβάφης,‖ πού‖ στά‖ γραπτά‖ του,‖ μέ‖ πολύ‖

χαρακτηριστικό‖ τρόπο,‖ ἀναφέρεται‖ ἄμεσα‖ σ’‖ αὐτόν‖ καί‖ πού‖

ἀνάμεσα‖στά‖βιβλία‖του‖βρέθηκε‖καί‖μιά‖συλλογή‖κειμένων‖τοῦ 

Γερμανοῦ φιλόσοφου‖σέ‖γαλλική‖μετάφραση.‖‖Πράγματι,‖πολλά‖

ἀπό‖ τά‖ποιήματα,‖ ἰδίως‖ τῆς‖ πρώτης‖ δημιουργικῆς‖ περιόδου‖ τοῦ 

μεγάλου‖αὐτοῦ ποιητῆ, ἀπ’‖τήν‖ἀρχή,‖ἤδη,‖τῆς‖δεκαετίας‖τοῦ 1890 

καί‖μετά,‖σημαδεύτηκαν‖βαθιά‖ἀπό‖ὅρους‖καί‖ἔννοιες‖ξεκάθαρα‖

καί‖ φανερά‖ νιτσεϊκούς,‖ ὅπως‖ γιά‖ παράδειγμα,‖ ἡ θέληση‖ γιά‖

δύναμη,‖ ἡ αἰώνια‖ ἐπιστροφή‖ τοῦ ἴδιου,‖ ἀπό‖ τό‖ σημαῖνον‖ δίχτυο‖

ἐννοιῶν‖ πού‖ ἀναφέρονται‖ στόν‖ ὑπεράνθρωπο‖ ἤ, ἀκόμη,‖ οἱ 

φιλοδοξίες‖καί‖οἱ ἀγῶνες‖του‖γιά‖τήν‖ἠθική‖του‖ἀπελευθέρωση.‖‖

τό‖ποίημα‖μέ‖τόν‖τίτλο‖«Δυνάμωσις»,‖πού‖πιθανόν‖γράφτηκε‖τό‖

1903,‖ κυριαρχοῦν‖ οἱ ἔννοιες‖ – κλειδιά‖ τῆς‖ θέλησης‖ γιά‖ δύναμη,‖

τοῦ ὑπερανθρώπου‖ καί‖ τοῦ ξεπεράσματος‖ – τῆς‖ ὑπέρβασης‖ - 

ὡρισμένων‖ συμβατικῶν‖ ἠθικῶν‖ νόμων‖ καί‖ κανόνων‖ πού‖

«καθηλώνουν»‖ καί‖ ὑποτάσσουν‖ τόν‖ ἄνθρωπο,‖ μέσα‖ στίς‖

ὑπάρχουσες,‖συμβατικά‖καί‖στατικά,‖θεσμοποιημένες‖κοινωνίες: 
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Ὅποιος‖τό‖πνεῦμα‖του‖ποθεῖ νά‖δυναμώσῃ,  

νά βγῇ ἀπ’‖τό‖σέβας‖καί‖τήν‖ὑποταγή. 

Ἀπό‖νόμους‖μερικούς‖θά τούς‖φυλάξῃ,  

ἀλλά‖τό‖περισσότερο‖νά‖παραβαίνῃ  

καί‖νόμους‖κι‖ἔθιμα‖κι‖ἀπ’‖τήν‖παραδεγμένη‖ 

καί‖τήν‖ἀνεπαρκοῦσα‖εὐθύτητα‖θά‖βγῇ. 

Ἀπό‖τές‖ἡδονές‖πολλά‖θά‖διδαχθῇ. 

Σήν‖καταστρεπτική‖δέν‖θά‖φοβᾶται‖πράξι·‖ 

τό‖σπίτι,‖τό‖μισό‖πρέπει‖νά‖γκρεμισθῇ. 

Ἔτσι‖θ’‖ἀναπτυχθῇ ἐνάρετα‖στήν‖γνῶσι. 

 

 Ὀφείλουμε‖ νά‖προσθέσουμε,‖ ἀκόμη,‖ ἐδῶ, ὅτι‖μέσα‖σ’‖αὐτό‖ τό‖

ἔντονα‖καί‖βαθιά‖νιτσεϊκό‖ποίημα,‖παρουσιάζονται‖μέ‖ποιητικά,‖

βέβαια,‖μέσα,‖ὅλα‖τά‖στάδια,‖τ’‖ἀπαραίτητα‖γιά‖τό‖πέρασμα‖ἀπό‖

τό‖«ὀφείλω»‖στό‖«θέλω»‖καί‖ἀπό‖τό‖«θέλω»‖στό‖«εἶμαι».‖‖Ὁ ἴδιος‖ὁ 

Νίτσε‖ γράφει‖ σχετικά‖ μ’‖ αὐτό‖ τό‖ θέμα:‖ «Ν’‖ ἀπελευθερώνῃς‖ τό‖

παρελθόν‖ καί‖ νά‖ μεταμορφώνῃς‖ κάθε‖ «ἔτσι‖ ἦταν»‖ σέ‖ «ἔτσι‖ τό‖

θέλησα»,‖ νά‖ τί‖ ὀνομάζω‖ λύτρωση»,‖ ἤ ἀκόμη:‖ «Σό‖ νά‖ θέλῃς,‖

ἐλευθερώνει».  

 ’‖ἕνα‖ἄλλο‖ἀνέκδοτο‖ποίημα‖τοῦ 1895,‖μέ‖τόν‖ἐνδεικτικό‖τίτλο‖

«Αἰωνιότης»,‖ὁ Καβάφης‖ἐγγράφει‖μέ‖σπάνια‖ποιητική,‖ἀλλά‖καί‖

φιλοσοφική‖ διαύγεια‖ καί‖ ἐπινοητικότητα‖ μιά‖ οὐσιώδη‖ ἠθικοῦ 

χαρακτῆρα‖ἀντιπαράθεση‖καί‖σύγκρουση,‖ἀνάμεσα‖στό‖«φιλάν-

θρωπο‖καί‖πρᾶο»‖Ἰνδό‖βασιλιᾶ Ἀρσούνα‖ - ἐχθρό‖τοῦ πολέμου‖– 

καί‖ τόν‖ ἴδιο‖ τό‖ φοβερό‖ καί‖ ἰσχυρό‖ θεό‖ τοῦ πολέμου,‖ πού‖ ὁλο-

κληρώνεται‖ μέ‖ τά‖ λόγια‖ αὐτοῦ τοῦ τελευταίου,‖ πού‖ ὑπογραμ-

μίζουν‖τό‖αἰώνιο,‖ἀμετάβλητο‖τῶν‖ὄντων‖καί‖τῶν‖πραγμάτων: 

 Ὁ Ἰνδός‖Ἀρσούνας,‖βασιλεύς,‖φιλάνθρωπος‖καί‖πρᾶος,‖μισοῦσε‖

τές‖σφαγές.‖ ‖Ποτέ‖δέν‖ ἔκαμνε‖πολέμους.‖ ‖Πλήν,‖ τοῦ πολέμου‖ὁ 

θεός‖ δυσηρεστήθη‖ – (λιγόστεψεν‖ ἡ δόξα‖ του,‖ ἄδειασαν‖ οἱ ναοί‖

του)‖ – καί‖ μπῆκε‖ μέ‖ θυμό‖ πολύ‖ στοῦ Ἀρσούνα‖ τό‖ παλάτι.‖ ‖ Ὁ 

βασιλεύς‖φοβήθηκε‖καί‖λέει:‖«Θεέ‖μεγάλε,‖συγχώρεσέ‖με,‖ἄν‖δέν‖

μπορῶ ζωή‖ νά‖ πάρω‖ ἀνθρώπου».‖ ‖ Μέ‖ περιφρόνηση‖ ὁ Θεός‖

ἀπάντησε:‖ «Ἀπό‖ μένα‖ νομίζεσαι‖ πιό‖ δίκαιος;‖ ‖ Μέ‖ λέξεις‖ μή‖
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γελιέσαι.‖ ‖ Καμμιά‖ ζωή‖ δέν‖ παίρνεται.‖ ‖ Γνώριζε‖ πώς‖ ποτέ‖ του,‖

μήτε‖γεννήθηκε‖κανείς,‖μήτε‖κανείς‖παθαίνει». 

 Νά‖ θυμίσουμε,‖ σ’‖ αὐτό‖ τό‖ σημεῖο,‖ τά‖ λόγια‖ τῶν‖ ζώων‖ πού‖

ἀναγγέλλουν‖ στό‖ Ζαρατούστρα‖ Διόνυσο‖ τήν‖ αἰώνια‖ ἐπιστροφή‖

τοῦ ἴδιου‖ γιά‖ νά‖φανῇ πιό‖ ξεκάθαρα‖ ἡ ἐπίδραση‖ πού‖ ἄσκησε‖ ὁ 

Γερμανός‖στήν‖πρώϊμη,‖ἰδίως,‖ποίηση‖τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ: 

 «Ὅλα‖περνοῦν‖κι‖ὅλα‖ξαναγυρίζουν,‖ὁ τροχός‖τῆς‖ὕπαρξης‖δέ‖

σταματᾶ ποτέ.‖ ‖Ὅλα‖πεθαίνουν,‖ὅλα‖ξανανθίζουν·‖ἡ χρονιά‖τῆς 

ὕπαρξης‖εἶναι‖αἰώνια.‖ ‖Ὅλα‖συντρίβονται,‖ὅλα‖διορθώνονται,‖τό‖

σπίτι‖τῆς‖ὕπαρξης‖ἀνοικοδομεῖται‖αἰώνια.‖‖Ὅλα‖χωρίζονται,‖ὅλα‖

ξανασμίγουν.‖‖Ὁ κρίκος‖τῆς‖ὕπαρξης‖παραμένει‖πιστός.‖‖Σό‖εἶναι‖

ἀρχίζει‖κάθε‖στιγμή·‖γιά‖κάθε‖ἐδῶ, ἡ μπάλα‖κυλᾶ πρός‖τά‖ἐκεῖ.  

Σό‖μέσον‖εἶναι‖παντοῦ.  Ἡ ὁδός‖τῆς‖αἰωνιότητας‖εἶναι‖καμπύλη». 

 Εἶναι‖ ἀκριβῶς‖ αὐτή‖ ἡ περίφημη‖ θεωρία‖ τῆς‖ αἰώνιας‖

ἐπιστροφής‖ τοῦ ἴδιου,‖ συνεκτικό‖ σύνολο‖ καί‖ «δικτυακός‖ τόπος»‖

ἀπό‖ κατ’‖ ἐξοχήν‖ νιτσεϊκές‖ ἔννοιες,‖ πού‖ ἐπηρεάζει‖ σταθερά‖ καί‖

«σέ‖ βάθος»‖ τή‖ γραφή‖ καί‖ τή γενικώτερη‖ποιητική‖ τοῦ Καβάφη,‖

ὅπως‖ μποροῦμε‖ νά‖ τό‖ ἀντιληφθοῦμε‖ σέ‖ μιά‖ προσεκτική‖

ἀνάγνωση‖ πολλῶν‖ ποιημάτων‖ τῆς‖ πρὼτης‖ του,‖ ὅπως‖

προαναφέραμε‖ δημιουργικῆς‖ περιόδου:‖ γιά‖ παράδειγμα, τό‖

ποίημα‖ «Κτίσται»,‖ δημοσιευμένο‖ τό‖ 1891‖ κι‖ ὕστερα‖

ἀποκηρυγμένο‖ἀπό‖τόν‖ποιητή:‖ 

 

Ἡ Πρόοδος‖οἰκοδομή‖εἶναι‖μεγάλη‖– φέρει‖καθείς‖τόν‖λίθον‖του·‖

ὁ εἷς‖ λόγους,‖ βουλάς,‖ ὁ ἄλλος‖ πράξεις‖ – καί‖ καθημερινῶς‖ τήν‖

κεφαλήν‖της‖αἵρει‖ὑψηλοτέραν.‖‖Θύελλα‖αἰφνίδιός‖τις‖σάλος‖ἐάν‖

ἀπέλθῃ,‖σωρηδόν‖οἱ ἀγαθοί‖ἐργάται‖ὁρμῶσι‖καί‖τό‖φροῦδον‖τῶν‖

ὑπερασπίζοντ’‖ ἔργον.‖ ‖ Υροῦδο,‖ διότι‖ καθενός‖ ὁ βίος‖ δαπανᾶται‖

ὑπέρ‖μελλούσης‖γενεᾶς,‖κακώσεις,‖πόνους‖στέργων,‖ἵνα‖ἤ γενεά‖

αὐτή‖γνωρίσῃ εὐτυχίαν‖ἄδολον,‖ καί‖μακράν‖ζωήν,‖καί‖πλοῦτος,‖

καί‖σοφίαν‖χωρίς‖ἱδρῶτα‖ποταπόν,‖ἤ δούλην‖ἐργασίαν. 

Ἀλλ’‖ἡ μυθώδης‖γενεά‖οὐδέποτε‖θά‖ζήσῃ· ἡ τελειότης‖ του‖αὐτή‖

τό‖ἔργον‖θά‖κρημνίσῃ κι‖ἔκ‖νέου‖πᾶς‖ὁ μάταιος‖κόπος‖αὐτῶν‖θ’‖

ἀρχίσῃ. 
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 Να‖ἀναφέρουμε,‖ ἐπίσης,‖ τό‖ γνωστό‖ του‖ποίημα‖ «Μονοτονία»,‖

τοῦ 1908,‖ πολύ‖ ἐπηρεασμένο‖ ἀπό‖ τό‖ ἴδιο‖ δίκτυο‖ ἐννοιῶν,‖ πού‖

σχετίζονται‖ μέ‖ τήν‖ αἰώνια‖ ἐπιστροφή‖ τοῦ ἴδιου‖ καί‖ συγχρόνως,‖

πρέπει‖νά‖ὑπογραμμίσουμε,‖πολύ‖προσωπικό: 

 

Σήν‖μιάν‖μονότονη‖ἡμέρα‖ἄλλη‖ 

μονότονη,‖ἀπαράλλακτη‖ἀκολουθεῖ.‖‖Θά‖γίνουν‖ 

τά‖ἴδια‖πράγματα,‖θά‖ξαναγίνουν‖πάλι‖–  

ἡ ὅμοιες‖στιγμές‖μᾶς‖βρίσκουνε‖καί‖μᾶς‖ἀφίνουν. 

Μῆνας‖περνᾶ καί‖φέρνει ἄλλον‖μῆνα. 

Αὐτά‖πού‖ἔρχονται‖κανείς‖εὔκολα‖τά‖εἰκάζει·‖ 

εἶναι‖τά‖χθεσινά,‖τά‖βαρετά‖ἐκεῖνα.‖‖ 

Καί‖καταντᾶ τό‖αὔριο‖πά,‖σάν‖αὔριο‖νά‖μή‖μοιάζῃ. 

  

Σό‖ποίημα‖αὐτό‖εἶναι,‖πάντως,‖ἕνα‖ἀπό‖τά‖λίγα,‖τόσο‖πολύ‖καί‖

βαθιά‖ἐπηρεασμένο‖ἀπ’‖τή‖φιλοσοφία‖τοῦ Νίτσε,‖πού‖ὁ καβάφης‖

δέν‖ἀποκήρυξε‖ἤ δέν‖τό‖ἄφησε‖ἀνέκδοτο‖στά‖ὑπόλοιπά‖του,‖ὅπως‖

ἔκανε‖ μέ‖ τά‖ περισσότερα‖ ἀπό‖ τά‖ ποιήματά‖ του,‖ πού‖

σημαδεύτηκαν‖ἀπό‖τήν‖ἐνεργό‖ἀφομοίωσή‖του‖καί‖τή‖γνώση‖τῆς‖

καινοτόμας‖καί‖ριζοσπαστικῆς‖σκέψης‖τοῦ Γερμανοῦ φιλόσοφου.‖‖

Γιατί,‖ πρέπει‖ νά‖ τό‖ τονίσουμε‖ ἐδῶ,‖ γύρω‖ στό‖ 1910,‖ ὁ ποιητής‖

φαίνεται‖νά‖ ἐκδηλώνῃ,‖μ’‖ ἕνα‖ρητό‖καί‖ἀπερίφραστο‖τρόπο‖τήν‖

ἀντίθεσή‖ του‖ σέ‖ ὡρισμένες,‖ τουλάχιστον,‖ κατευθυντήριες‖

«γραμμές»‖ τῆς‖ νιτσεϊκῆς‖ φιλοσοφίας,‖ ἰδίως‖ στή‖ ριζικά‖

«ἀντιχριστιανική»‖ τάση‖ του,‖ ὅπως‖ γίνεται‖ φανερό‖ σ’‖ ἕνα‖

σημείωμά‖του‖(10‖επτεμβρίου‖1910),‖ὅπου‖γράφει:‖ 

 «Σί‖ ἀπαίσιο‖ πρᾶγμα‖ αὐτές‖ ἡ νέες‖ φιλοσοφικές‖ ἰδέες‖ τῆς‖

σκληρότητος,‖ τοῦ σωστοῦ τῆς‖ ὑπερισχύσεως‖ τοῦ δυνατοῦ,‖ τοῦ 

τάχα‖ ἐξυγιαντικοῦ ἔργου‖ τῆς‖ πάλης,‖ τῆς‖ ἐξαλείφουσας‖ τούς‖

μικρούς‖ καί‖ ἀσθενικούς, κ.τ.λ..‖ ‖ Ἀφοῦ πρέπει‖ νά‖ ζήσουμε‖ ἐν‖

κοινωνίᾳ, ἀφοῦ ὁ πολιτισμός ἀπορρέει‖ἀπό‖αὐτό,‖ἀφοῦ δι’‖αὐτοῦ 

τοῦ μέσου‖κατωρθώσαμε‖καί‖ἀντισταθήκαμε‖στές‖δυσχερέστατες‖

βιωτικές‖ περιστάσεις‖ πού‖ περιστοίχισαν‖ τά‖ πρῶτα‖ τήν‖

ἀνθρωπότητα‖– τί‖θά‖ποῦν‖αὐτά‖τά‖τρελλά‖τῆς‖σκληρότητος,‖τῆς‖

ὑπερισχύσεως‖κ.τ.λ..‖‖Ἀν‖στ’‖ἀλήθεια‖τά‖πραγματοποιούσαμε,‖θά‖
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βλέπαμε‖ ὅτι‖ μᾶς‖ φέρουν‖ (ὁλοταχῶς)‖ στήν‖ ἐκμηδένισι‖ ...‖ Ὄχι‖ ἡ 

σκληρότης·‖ ἀλλά‖ ἡ Ἐπιείκεια,‖ ἡ Λύπη,‖ ἡ Παραχώρησις,‖ ἡ 

Καλοσύνη‖(αὐτά,‖βέβαια,‖συνετῶς,‖χωρίς‖ὑπερβολές)‖εἶναι‖καί‖ἡ 

Δύναμις‖καί‖ἡ οφία». 

 Ἴσως‖ στίς‖ θέσεις‖ αὐτές‖ καί‖ στό‖ γενικώτερο‖ ἠθικό,‖ ἀλλά‖ καί‖

αἰσθητικό‖ ἐπαναπροσανατολισμό‖ του,‖ πού‖ φαίνεται‖ ὅτι‖

ἀποσαφηνίστηκε‖ πλήρως‖ στή‖ συνείδηση‖ τοῦ Καβάφη,‖ ἐκείνη,‖

ἀκριβῶς,‖τήν‖ἐποχή,‖νά‖ὀφείλεται‖ἡ ἀποκήρυξη‖ἀπό‖τόν‖ἴδιο‖τόν‖

ποιητή‖ ὡρισμένων‖ του‖ ποιημάτων‖ - ὅπως‖ αὐτά‖ πού‖

παρουσιάσαμε‖ - ἔντονα‖ ἐπηρεασμένων‖ ἀπό‖ σημαίνουσες‖

νιτσεϊκές‖ ἰδέες,‖ πού‖ εἶχε‖ ἤδη‖ δημοσιεύσει,‖ ἤ τό‖ γεγονός‖ ὅτι‖ θά‖

ὁδηγηθῇ στήν‖ἀπόφαση‖νά‖μή‖δημοσιεύῃ ἀρκετά‖ἄλλα. 

 Ὁ Κωνσταντῖνος‖ Καβάφης,‖ πάντως,‖ μόνιμος‖ κάτοικος‖ τῆς‖

Ἀλεξάνδρειας,‖ μέ‖ τίς‖ δημιουργικές‖ του‖ ἀντιφάσεις‖ καί‖ τό‖

συνολικό‖ του‖ ἔργο,‖ ἀποτελεῖ μιά‖ μοναδική,‖ γιά‖ ὅλη‖ αὐτή‖ τή‖

δύσκολη‖ καί‖ κρίσιμη‖ περίοδο,‖ περίπτωση‖ μεγάλου‖ Ἕλληνα‖

ποιητῆ τῆς‖ διασπορᾶς‖ καί‖ συγχρόνως‖ προδρόμου‖ - ἀπό‖

ὡρισμένες‖ ὄψεις‖ τοῦ ἔργου‖ του‖ – τῆς‖ βαθειᾶς‖ θεματικῆς‖ καί‖

μορφικῆς‖ἀλλαγῆς‖τῆς‖νεοελληνικῆς‖ποίησης,‖πού‖θά‖ἐπιτελεστῇ 

ἀπό‖ τούς‖ μοντερνιστές,‖ ὑπερρεαλιστές‖ και‖ πρωτοποριακούς‖

ποιητές‖καί‖συγγραφεῖς,‖στά‖χρόνια‖τοῦ 1930.‖‖Βὲβαια,‖δέν‖ἦταν‖ὁ  

μόνος,‖ ἐκείνη‖ τήν‖ περίοδο‖ (δεκαετία‖ τοῦ 1890),‖ πού‖ διέθετε‖ τίς‖

ἀπαραίτητες‖ ἀντένες‖ καί‖ τό‖ ἄνοιγμα‖ τοῦ πνεύματος,‖ γιά‖ νά‖

προσλάβῃ καί‖ νά‖ ἀποκρυπτογραφήσῃ τά‖ σήματα‖ καί‖ τά‖

μηνύματα‖τῆς‖ἀνανέωσης‖πού‖ἐπιτελέστηκε,‖σέ‖διάφορες‖χῶρες‖

τῆς‖ Εὐρώπης,‖ στούς‖ χώρους‖ τῆς‖ λογοτεχνίας,‖ τῶν‖ εἰκαστικῶν‖

τεχνῶν,‖τῆς‖μουσικῆς‖καί‖τῆς‖σκέψης. 

 Πρέπει,‖ ἐπίσης,‖ νά‖ ὑπογραμμίσουμε,‖ ἐδῶ,‖ τό‖ γεγονός‖ ὅτι‖ ἡ 

Ἑλλάδα,‖ ὅπου‖ ἐπικρατοῦσε‖ μιά‖ πολύ‖ ἄσχημη‖ καί‖ ἀρνητική‖

κοινωνική‖ καί‖ οἰκονομική‖ κατάσταση,‖ μετά‖ ἀπό‖ τήν‖ ἦττα,‖ τό‖

1897,‖τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ (ἐντελῶς‖ἀνοργάνωτου‖καί‖γι’‖αὐτό‖

τό‖λόγο‖νικημένου‖ἀπό‖τούς‖Σούρκους)‖στή‖Θεσσαλία,‖ὡρισμένοι‖

διανοούμενοι,‖ποιητές,‖συγγραφεῖς‖καί‖καλλιτέχνες‖‖ἔνιωθαν‖πιό‖

ἔντονα‖ ἀπό‖ τούς‖ ἄλλους‖ πολίτες,‖ τήν‖ ἀνάγκη‖ νά‖ ξεπεραστῇ 

πραγματικά‖ αὐτή‖ ἡ φοβερή‖ κρίση‖ καί‖ γι’‖ αὐτό‖ τό‖ λόγο,‖
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θεωροῦσαν‖ἀναγκαῖο‖ν‖ἀναλυθῇ,‖μέ‖τή‖βοήθεια‖νέων‖ ἰδεῶν‖καί‖

ἐννοιῶν,‖ γιά‖ νά‖ κατανοηθοῦν‖ τά‖ βαθύτερα‖ αἴτιά‖ της.‖‖

Παράλληλα,‖αἰσθάνονταν‖βαθειά‖κι‖ἐπιτακτική‖τήν‖ἀνάγκη‖γιά‖

δημιουργία‖καινούργιων,‖πρωτότυπων‖καί‖δυνατῶν‖ἔργων1. 
ΗΜΕΙΨΗ: 

1. Ἰδρύθηκαν,‖ μ’‖ αὐτή‖ τήν‖ προβληματική‖ καί‖ μ’‖ αὐτό‖ τό‖ στόχο,‖ τό‖ ἕνα‖ μετά‖ τό‖

ἄλλο,‖ δύο‖ «πρωτοπόρα»,‖ γιά‖ τήν‖ ἐποχή,‖ περιοδικά,‖ ἀπό‖ ἴδια‖ περίπου‖ ὁμάδα‖

ποιητῶν‖ καί‖ συγγραφέων.‖ ‖ Πρόκειται‖ γιά‖ τά‖ λογοτεχνικά‖ καί‖ φιλολογικά,‖

κυρίως,‖ περιοδικά‖ «Σέχνη»‖ (1898‖ – 1899),‖ μέ‖ διευθυντή‖ τόν‖ποιητή‖πεζογράφο‖

καί‖λογοτεχνικό‖κριτικό‖Κώστα‖Φατζόπουλο‖καί‖«Διόνυσος»‖(1901‖– 1902),‖πού‖

διευθύνονταν‖ἀπό‖τόν‖ἀδελφό‖του,‖τό‖δημοσιογράφο‖Δημήτρη‖Φατζόπουλο‖καί‖

τό‖θεατρικό,‖κυρίως,‖συγγραφέα‖Γιάννη‖Καμβύση. 

Σά‖ δύο‖ αὐτά‖ περιοδικά‖ θά‖ παίξουν‖ τόν‖ κύριο‖ καί‖ θεμελιώδη‖ ρόλο‖ στήν‖

εἰσαγωγή,‖ τή‖ διάδοση‖ καί‖ τή‖ βαθμιαία‖ γνώση,‖ τουλάχιστον,‖ ἀπό‖ ἕνα‖ κάπως‖

περιωρισμένο,‖στήν‖ἀρχή,‖κύκλο‖διανοουμένων,‖ποιητῶν‖καί‖συγγραφέων,‖τῶν‖

ριζικά‖καινούργιων‖φιλοσοφικῶν‖ἐννοιῶν‖καί‖ἰδεῶν‖τοῦ Νίτσε,‖πού‖ἐξαιτίας‖τῆς‖

συνθετότητας‖ καί‖ μερικές‖ φορές‖ τῆς‖ ἐλεύθερης‖ ποιητικῆς‖ ἄρθρωσής‖ τους,‖

κινδύνευαν‖ νά‖ μήν‖ κατανοηθοῦν‖ πραγματικά,‖ νά‖ παρεξηγηθοῦν‖ ἤ καί‖ νά‖

παρερμηνευθοῦν. 

ΑΝΣΡΕΑ‖ΠΑΓΟΤΛΑΣΟ 

Πηγή‖περιοδ.‖«Ὁδός‖Πανός»‖Ιανουάριος‖– Μάρτιος‖2010‖‖ 
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ΤΣΕΡΟΓΡΑΥΟ ΣΟ ΘΕΜΑ: «Κ.Π. ΚΑΒΑΥΗ» 

 Εἶναι‖ἀπό‖τό‖1922,‖πού‖συλλογίζομαι‖συχνά‖τόν‖Καβάφη.‖‖Ἀπό‖

τό‖ πρῶτο‖ ἐκεῖνο‖ ποίημά‖ του,‖ πού‖ διάβασα,‖ τήν‖ «Μελαγχολίαν‖

Ἰάσωνος‖ἐν‖Κομμαγηνῇ»‖κ.τ.λ.‖αράντα‖χρόνια‖καί‖περισσότερα,‖

ἀσταμάτητης‖ ἀγρύπνιας,‖ μέ‖ πρόσωπα‖ καί‖ εἴδωλα· καί‖ ὁ 

Καβάφης,‖ εἴτε‖ καταμεσίς,‖ εἴτε‖ στό‖ περιθώριο,‖ ἄλλοτε‖

αἰνιγματικός‖καί‖ ἐφιαλτικός‖ἄλλοτε‖σαφής,‖συμπαγής,‖ ἀκέριος,‖

ἀναμφισβήτητος‖– μέ‖ἀέναη‖παρουσία. 

 Ἔγραψα‖ κ’‖ ἕνα‖ βιβλίο,‖ στά‖ 1946,‖ διακόσιες‖ ψιλοτυπωμένες‖

σελίδες,‖ἡ ζωή‖καί‖τό‖ἔργο,‖τό‖τέταρτο‖τῆς‖σειρᾶς‖«Σά‖πρόσωπα‖

καί‖τά‖κείμενα».‖ ‖Ξανακοιτάζω‖τώρα‖τό‖βιβλίο,‖ τά‖ὅσα‖εἶπα,‖μή‖

λάχη‖κ’‖ἔχω‖νά‖πρσθέσω‖τίποτε.‖‖τό‖ἀναμεταξύ‖ἦρθαν‖κι‖ἄλλα‖

βιβλία,‖ πολλά‖ βιβλία,‖ καί‖ μελετήματα‖ καί‖ σύντομα‖ ἄρθρα‖

ἀναρίθμητα,‖ μιά‖ βιβλιοθήκη,‖ ὅπου‖ ὁ Καβάφης‖ βιογραφεῖται,‖

σχολιάζεται,‖ ἀναπαριστάνεται,‖ στηλιτεύεται,‖ ἐγκωμιάζεται,‖

σκυλεύεται,‖ λεηλατεῖται,‖ σκοτώνεται‖ κι‖ ἀνασταίνεται,‖ ἐδῶ ἕνα‖

πτῶμα‖ καί‖ μάλιστα‖ «ὀδωδός»,‖ ἐκεῖ ἕνας‖ ἄνθρωπος‖ ζωντανός‖ – 

καί‖ πολύ‖ ἀνθρώπινος.‖ τό‖ ἀναμεταξύ‖ ἦρθαν‖ καί‖ τά‖

μεταφράσματα,‖ἡ περιδιάβαση‖στόν‖ξένο‖κόσμο,‖ἡ οἰκουμενική,‖

θά‖ τολμοῦσε‖ νά‖ ὑποστηρίξῃ κανείς‖ συγκατάθεση.‖ ‖ Ἔπειτ’‖ ἀπό‖

τήν‖ ἀφάνεια,‖ τήν‖ πεισματική‖ καρτερία,‖ τήν‖ ἀντοχή‖ τῆς‖

αὐτοπεποίθησης,‖ ἡ καθιέρωση.‖ ‖ Περισσότερο‖ ἀπό‖ κάθε‖ ἄλλον‖

Νεοέλληνα‖ ποιητή‖ ὁ Καβάφης‖ ἔγινε‖ ὁ ποιητής‖ τοῦ εἰκοστοῦ 

αἰώνα.‖ ‖Αὐτή‖ τή‖φράση‖ ἔχω‖ νά‖ προσθέσω‖ στό‖ βιβλίο‖ τοῦ 1946.  

Ἐκεῖ,‖στό‖ τέλος,‖ εἶχα‖διατυπώσει‖καί‖κάποιαν‖ἀμφιβολία‖γιά‖ τό‖

πραγματικό‖ του‖ μέγεθος.‖ ‖ Σώρα‖ δέν‖ ἔχω‖ πιά‖ ἀμφιβολία.‖ ‖ Ὁ 

Καβάφης‖πέρασε‖μέσα‖στή‖μορφοπλαστική‖μας‖συνείδηση,‖μέσα‖

στή‖σκέψη‖μας‖καί‖στή‖ζωή‖μας.‖‖Ἐκεῖνο,‖πού‖τότε‖μᾶς‖ἐφαινόταν‖

ἀλλόκοτο,‖ ἕνα‖ τοπίο‖περίπου‖φανταστικό,‖ ἔχει‖ τώρα‖ἀποκτήσει‖

τήν‖ εὐγλωττία‖ τοῦ φυσικοῦ φαινομένου.‖ ‖Ἀν‖ἡ νεώτερη‖ποίησή‖

μας,‖ σέ‖ πολλά‖ ἀπό‖ τά‖ φανερώματά‖ της,‖ καί‖ μάλιστα‖ τά‖

σημαντικώτερα,‖ θελήσῃ ν’‖ ἀναγνωρίσῃ τόν‖ εὐατό‖ της,‖ θ’‖

ἀναγνωρίσῃ ἐπίσης‖καί‖τήν‖καβαφική‖ἐπίδραση.‖‖Ἀπό‖τή‖μίμηση‖

στή‖ μετουσίωση‖ καί‖ στήν‖ ἀναμόρφωση.‖ Σόσο‖ μπόρεσε‖ νά‖
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περάσῃ ὁ Καβάφης‖ μέσα‖ στίς‖ φλέβες‖ τοῦ νεώτερου‖ λόγου,‖ νά‖

γίνῃ μιά‖φωνή‖ἐξουσίας,‖δηλαδή‖γνήσια‖καί‖αὐθεντική. 

 Ἔτσι,‖μερικά‖πράγματα‖βρίσκουν‖ τή‖σωστή‖ τους‖ ἐξήγηση.‖ ‖Ἡ 

ταλαιπωρία‖του‖μέσα‖σέ‖τριάντα‖χρόνια‖ἀκάματης‖δημιουργικῆς‖

προσπάθειας,‖ μᾶς‖ φαίνεται‖ τώρα‖ αὐστηρά‖ αἰτιολογημένη.‖ ‖ Ὁ 

Καβάφης‖ εἶχε‖ προηγηθεῖ. Ἐνῷ ἐρχόταν‖ ἀπό‖ τούς‖ προγενέ-

στερους,‖καί‖συγκεκριμένα‖ἀπό‖τόν‖καθαρολόγο‖ρομαντισμό‖τῆς‖

παλιᾶς‖σχολῆς‖τῆς‖Ἀθήνας,‖ἀπό‖τό‖Ραγκαβή‖– μορφή‖διέπουσα‖

τοῦ δεκάτου‖ἕνατου‖αἰώνα‖- ἤ ἀπό‖τόν‖Παπαρρηγόπουλο,‖θά‖ἔλε-

γα‖ἀκόμη‖καί‖τόν‖Καρασούτσα,‖κατώρθωσε‖νά‖προσπεράσῃ καί‖

τούς‖ἀπόγονους‖καί‖τούς‖επίγονους‖καί‖νά‖φτάσῃ σ’‖ ἕνα‖τέρμα‖

πορείας,‖πού‖ἦταν,‖φυσικά,‖δυσδιάκριτο‖ἐδῶ καί‖σαράντα‖ἤ πενή-

ντα‖ χρόνια.‖ ‖Ἕνας ἄλλος‖ θά‖ μποροῦσε‖ νά‖ εἶχε‖ σταματήσει‖ κά-

που.‖Ἐκεῖ, ἀνάμεσα‖στούς‖ρομαντικούς‖καί‖τόν‖Παλαμά.‖‖Ὁ Πα-

λαμᾶς‖ἦταν‖τό‖τεῖχος‖ἀπό‖τή‖μιά‖πλευρά‖τοῦ δρόμου,‖τό‖πρόσω‖

τεῖχος.‖‖Ἕνας‖ὀγκόλιθος.‖ ‖Ὁ Καβάφης‖ἔρριχνε‖τή‖ματιά‖του‖πέρ΄‖

ἀπό‖τόν‖Παλαμά.‖Ὅταν‖θά‖ἔσβηνε‖ἡ κραυγή.‖‖Ἦταν‖ἕνας‖θεμα-

τοφύλακας‖ τῆς‖ σιωπῆς.‖ ‖Καί‖ καρτεροῦσε‖ τήν‖ὥρα‖ του.‖ Σώρα‖ τό‖

μέγα‖ἅλμα‖ἔχει‖συντελεσθεῖ. Ὁ Καβάφης‖βρίσκεται‖ἐπέκεινα‖τοῦ 

Παλαμᾶ.‖‖υνεχίζει‖τήν‖πορεία‖του‖πέρ’‖ἀπό‖τόν‖ὀγκόλιθο,‖πέρ’‖

ἀπό‖ τό‖ τεῖχος.‖Ὁ βηματισμός‖ του‖ ἔχει‖ ἐλεθερωθεῖ.‖ ‖Κυκλοφορεῖ 

ἀνάμεσα‖ στούς‖ σύγχρονους‖ καιρούς‖ καί‖ στούς‖ σύγχρονους‖ ἀν-

θρώπους‖μέ‖τήν‖ἄνεση‖τοῦ οἰκοδεσπότη.‖Αὐτός‖ὁ χῶρος‖πού‖ὀνο-

μάζεται‖ «νεώτερη‖ ποίηση»‖ δέν‖ εἶναι‖ ξένος‖ πρός‖ τήν‖ ἰδιοσυγ-

κρασία‖του.‖Δέ‖χρειάζεται‖λοιπόν,‖καμμιά‖ἀναδρομή,‖γιά‖νά‖μπο-

ρέσῃς‖νά‖τόν‖ἐκτιμήσῃς.‖‖Μπορεῖς‖νά‖μείνῃς‖σιμά‖του,‖ὅποιος‖εἶ-

σαι,‖μέσα‖στόν‖καιρό‖σου,‖μέσα‖στή‖μοῖρα‖σου,‖χωρίς‖νά‖αἰσθαν-

θῇς‖ἐνόχληση‖ἤ δυσφορία.‖Μερικές‖ἐκφράσεις‖του‖εἶχαν‖ἤδη,‖ἀπό‖

πολλά‖ χρόνια,‖ καταντήσει‖ παροιμιώδεις.‖ Ἀλλά‖ μέ‖ κάποια‖ ἀπό-

χρωση‖σκώμματος.‖ ‖Σώρα‖δέν‖ὑπάρχει‖τό‖σκῶμμα.‖ ‖Ὁ Καβάφης‖

ἔχει‖κερδίσει‖τό‖ἀτομικό‖του‖βάρος.‖‖Εἶναι‖ἕνα‖πυρηνικό‖στοιχεῖο‖

τοῦ σύγχρονου‖λόγου.‖‖Ἡ ἐποχή‖τοῦ Ἔλιοτ‖εἶναι‖καί‖ἡ ἐποχή‖τοῦ 

Καβάφη.‖‖Αὐτό‖δέν‖ἔχει‖συμβεῖ σέ‖ἄλλον‖Νεοέλληνα‖ποιητή. 

 Αὐτός‖ ὁ ἄνθρωπος,‖ ὁ ὅλος‖ φθορά‖ κάτεχε‖ τόσο‖ τρομερή‖

συνείδηση‖ τῆς‖ φθορᾶς,‖ ὥστε‖ προχωροῦσε‖ γυμνώνοντας‖ τήν‖
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ποίησή‖ του‖ ἀπό‖ κάθε‖ φθαρτή‖ παρουσία.‖ ‖ Ὑπάρχουν‖ τά‖ πρῶτα‖

ποιήματα,‖ ὄχι‖ τά‖πολύ‖ νεανικά,‖ τά‖ποιήματα‖ τοῦ προθαλάμου,‖

ὑπάρχουν‖ στά‖ πρῶτα‖ ποιήματα‖ τῆς‖ καλῆς‖ ἐποχῆς‖ λέξεις,‖ πού‖

μοιάζουν‖ μέ‖ λύσεις‖ ἀδιεξόδου,‖ καθώς‖ ἐκεῖνο‖ τό‖ τελικό‖ ἐπίθετο‖

«φεγγερό»‖ στίς‖ «Ἐπιθυμίες»·‖ οἱ λύσεις‖ ἀδιεξόδου‖ σιγά‖ – σιγά‖

ἐξαφανίζονται·‖ κι‖ ἀπομένει‖ γυμνός‖ ὁ λόγος‖ κι‖ αὐτάγγελτος.‖‖

Ἀκόμη‖ καί‖ ὅπου‖ πρόκειται‖ γιά‖ διακόσμηση,‖ ἡ φράση‖ δέν‖ ἔχει‖

κοσμητικό‖ χαρακτῆρα.‖ Ἡ «ἀλαβάστρινη»‖ αἴθουσα‖ τῶν‖

Ἀηνοβάρβων,‖ ἄς‖ σταθοῦμε‖ σ’‖ ἕνα‖παράδειγμα,‖ ἀνταποκρίνεται‖

σέ‖ μιά‖ πραγματικότητα,‖ εἶναι‖ ἕνας‖ προσδιορισμός‖ σαφής‖ καί‖

ἀναμφισβήτητος.‖‖Αὐτό‖δείχνεται‖ἡρωϊκώτερο,‖ἄν‖συλλογιστοῦμε‖

πώς‖ ὁ Καβάφης‖ ἔζησε‖ σέ‖ μιά‖ περίοδο‖ λεκτικῆς‖ καί‖ φραστικῆς‖

ἀκολασίας‖ καί‖ ἀσυδοσίας,‖ μέσα‖ στόν‖ τρομερό‖ πάταγο‖ τῆς‖

μεγαλοπρέπειας,‖τοῦ στόμφου,‖τῆς‖πολυρρημοσύνης.‖‖Πολλά,‖ἄν‖

ἦταν‖ λιγότερο‖ ἀνθεκτικά,‖ θα‖ μπροῦσαν‖ νά‖ τόν‖ παρασύρουν.‖‖

Αὐτός‖ ἀκολουθοῦσε‖ πορεία‖ ἀντίστροφη.‖ Ὅδευε‖ πρός‖ τήν‖

ἀπογύμνωση.‖ Πρός‖ τήν‖ ξηρότητα.‖ Ἔφτασε‖ νά‖ γίνῃ αὐστηρός‖

κατά‖τό‖ποιητικό‖εἶδος‖χρονικογράφος,‖ ἐχθρός‖τοῦ περιττοῦ.‖ ‖Σί‖

ἐνδιαφέρει‖κατά‖πρῶτο‖καί‖κύριο‖λόγο‖τήν‖ποίηση‖τοῦ Καβάφη;‖‖

Σό‖ πρᾶγμα.‖ Σό‖ πρᾶγμα‖ μπορεῖ νά‖ εἶναι‖ ἕνα‖ ἀντικείμενο,‖ ἕνα‖

περιστατικό,‖ μιά‖ σαφής‖ διάθεση,‖ μιά‖ στάση,‖ μιά‖ κίνηση.‖ 

Πρόκειται,‖ χωρίς‖ ἀμφιβολία,‖ γιά‖ ἕνα‖ στερεομετρικό‖ λόγο,‖ ὅπου‖

τό‖ γεωμετρικό‖ σῶμα‖ διατηρεῖ τήν‖ ἐπάρκειά‖ του‖ καί‖ τήν‖

αὐτοτέλειά‖ του. Καί‖ τό‖ μεγάλο‖ του‖ κατόρθωμα‖ εἶναι,‖ πού‖

μεταμορφώνει‖ τή‖ στερεομετρία‖ σέ‖ δύναμη‖ ὑποβολῆς‖ καί‖ σέ‖

δημιουργό‖ἀτμόσφαιρας.‖Ἐνῷ συχνά‖χρησιμοποιεῖ τό‖προσωπεῖο,‖

γιά‖ νά‖ μπορέσῃ ἀνετώτερα‖ νά‖ ὑπάρξῃ, ἡ διατύπωση‖ διατηρεῖ 

ὁλόκληρη‖τήν‖ἀμεσότητά‖της: 

«Δέν‖ἐδεσμεύτηκα.‖‖Σελείως‖ἀφέθηκα‖κ’‖‖ἐπήγα.» 

Ἕνας‖ἄλλος,‖ ἐδῶ καί‖ κάμποσα‖χρόνια,‖ θά‖ τήν‖ὠνόμαζε‖ κατά‖

μέρος,‖ αὐτή‖ τήν‖ ἀμεσότητα‖ καί‖ πεζολογία.  Ἀλλ’‖ ἡ νεώτερη‖

ποίησή‖ μᾶς‖ ἔχει‖ ἤδη‖ διδάξει,‖ ὅτι‖ μποροῦμε‖ μέ‖ τόν‖ κατάλληλο‖

τρόπο‖καί‖τό‖πεζό‖στοιχεῖο,‖νά‖φυτέψουμε‖στή‖λυρική‖ἔκφραση.‖‖

έ‖μιά‖ἐποχή‖ὡραιολογίας,‖ἕνας‖ἀπό‖ἴδιοσυγκρασία‖συναθλητής‖

τοῦ αἰσθησιασμοῦ, τοῦ δεκάτου‖ ἕνατου‖ αἰώνα,‖ ὁ Καβάφης‖
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κατώρθωσε‖νά‖ξεπεράσῃ τό‖φράγμα‖τοῦ «βερμπαλισμοῦ»‖καί‖νά‖

γίνῃ ὁ «ἀντιβερμπαλιστικότερος»‖ ἀπό‖ τούς‖ ποιητές‖ μας.‖ ‖ Θά‖

μποροῦσε‖ νά‖ τόν‖ εἶχε‖ παρασύρει σέ‖ ἀταίριαστες‖ διαχύσεις‖ ἡ 

μέθη‖ ἀπό‖ τό‖ ὅραμα‖ ἤ τήν‖πραγμάτωσή‖ του,‖ πού‖ καθωδηγοῦσε‖

μόνιμα‖τή‖μορφοπλαστική‖του‖δραστηριότητα.‖‖Ἀλλά‖μονάχα‖σέ‖

μερικά‖ σημεῖα,‖ καί‖ ὄχι‖ τά‖ δοκιμότερα‖ συχνά,‖ τοῦ ἔργου‖ πού‖

ἄφησε‖ τό‖ διονυσιασμό‖ του‖ νά‖ τόν‖ ἐξουσιάσῃ. Ἔτσι, ὁ 

διονυσιασμός‖ του‖ ἀπέμεινε‖ μιά‖ πρώτη‖ καταβολή,‖ ἕνα‖ ἰσχυρό‖

ὑπόγειο‖ρεῦμα‖πού‖κινεῖ τό‖λόγο,‖ἀλλά‖δέν‖τόν‖καλύπτει.‖‖Αἰτία‖ἡ 

συνείδηση‖τῆς‖εὐθύνης,‖ἡ καλλιτεχνική‖σύνεση.‖‖τά‖χείλη‖του‖ἡ 

λέξη‖ ὑπήρξε‖ ἀκριβός‖ θησαυρός.‖ Σήν‖ ἔπαιρνε‖ τριμμένη,‖

ταλαιπωρημένη‖ἀπό‖τό‖θόρυβο‖τῆς‖ἀγορᾶς‖καί‖μᾶς‖τήν‖ξανάδινε‖

αὐτάγγελτη,‖ αὐτοδύναμη,‖ συμπαγῆ,‖μέ‖μιά‖ καινούρια‖ οὐσία,‖ μ’‖

ἕνα‖καινούριο‖νόημα,‖μ’‖ἕνα‖πρωτάκουστο‖ἦχο,‖βαρειά,‖ἀμετακί-

νητη,‖ἀναντικατάστατη.‖Σό‖καλλιτεχνικό‖παιχνίδι‖ἔπαιρνε‖τέτοια‖

ὑπόσταση‖στό‖ποίημα‖τοῦ Καβάφη,‖ὥστε‖κάθε‖λογῆς‖δεξιοτεχνία‖

ἦταν‖ἀπό‖μιᾶς‖ἀρχῆς‖καί‖ὁλοκληρωτικά‖ἀποκλεισμένης. 

Ἡ δεξιοτεχνία,‖ ναί.‖ ‖ Ἀλλ’‖ ὄχι‖ ἡ καλλιτεχνική‖ σοφία,‖ αὐτή‖ ἡ 

διακριτική‖ἐξουσία‖πού‖ἐπιβάλλει‖στό‖ἀπό‖μέσα‖ἀνάβρυσμα‖τήν‖

ὑποταγή‖ στό‖ νόμο‖ τῆς‖ μορφῆς.‖ ‖ Οἱ νεώτεροι‖ ἔχουν‖ πολλά‖ νά‖

μάθουν‖ἀπό‖τόν‖Καβάφη,‖περίπου‖ὅσα‖καί‖ἀπό‖τό‖ολωμό‖– μέ‖

τήν‖ προϋπόθεση,‖ φυσικά,‖ πώς‖ δέ‖ θά‖ ἐπιχειρήσουν‖ καμμιά‖

μίμηση.‖ ‖ Θά‖ μάθουν‖ νά‖ παρακολουθοῦν‖ τόν‖ ἐσωτερικό‖ ρυθμό‖

τοῦ λόγου‖ καί‖ νά‖ μεταχειρίζωνται‖ τή‖ λέξη‖ μέ‖ σεβασμό.‖ ‖ «Σήν‖

ἐργασία‖ μου‖ τήν‖ προσέχω‖ καί‖ τήν‖ ἀγαπῶ».‖ ‖ Δύσκολο‖ νά‖ βρῇς‖

ἀλλοῦ αὐτά‖τά‖δύο‖κοινόχρηστα‖ρήματα‖μέ‖τόσο‖βάρος‖δοσμένα.‖‖

έ‖ ἄλλο‖ ποίημα,‖ ἄλλου‖ ἐννοῶ,‖ θά‖ μποροῦσαν‖ νά‖ εἶναι‖ κούφια‖

λόγια,‖ σχήματα‖ ἀδειασμένα‖ ἀπό‖ τήν‖ πολλή‖ χρήση‖ – καί‖ στήν‖

καθημερινή‖ὁμιλία‖καί‖στό‖γραπτό‖λόγο.‖‖Ἐδῶ ἀντιπροσωπεύουν‖

ἀμετακίνητες‖πραγματικότητες.‖‖Ὁ Καβάφης‖δόθηκε‖ὁλόκληρος,‖

θά‖τολμοῦσε‖νά‖πῇ κανείς,‖στό‖ἔργο‖πού‖ὑπῆρξε‖τό‖πεπρωμένο‖

του.‖ ‖ Σά‖χειρόγραφά‖του‖ καί‖ οἱ ἐπανειλημμένες‖ ἀνασκευές‖στά‖

τυπωμένα‖ φύλλα‖ τῶν‖ ποιημάτων‖ του,‖ μαρτυροῦν‖ τήν‖ ἐπίμονη‖

ἄσκηση,‖τό‖πεῖσμα,‖τήν‖προσοχή‖καί‖τήν‖ἀγάπη.‖‖Γιά‖τοῦτο‖καί‖ὁ 

λόγος‖του‖δέν‖εἶναι‖ποτέ‖εὔκαιρος,‖παιχνίδι‖ τῆς‖στιγμῆς,‖ἀκόμη‖
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καί‖τῆς‖εὐτυχισμένης‖στιγμῆς,‖παιχνίδι‖τῆς‖τύχης,‖ἀκόμη‖καί‖τῆς‖

αἴσιας‖ τύχης,‖ ἀλλά‖ περιστατικό‖ βαρυσήμαντο,‖ ἕνα‖ ἱστορικό‖

γεγονός,‖μιά‖ἐποχή,‖πάντα‖μιά‖ ἐποχή‖καί‖στή‖δική‖του‖ζωή‖καί‖

στή‖ ζωή‖ τῶν‖ γραμμάτων.‖ Ὁ Καβάφης‖ δέν‖ ἀγαποῦσε‖ την‖

ἀνάλυση.‖Ἡ σταθερή‖του‖κλίση ἦταν‖πρός‖τή‖σύμπτυξη,‖πρός‖τή‖

συμπύκνωση,‖ πρός‖ τήν‖ ἀποβολή‖ τοῦ περιττοῦ.  Ἡ σαφήνεια,‖

ὡστόσο,‖καί‖ἡ ἐνάργεια‖πουθενά‖δέν‖ἐλαττώνεται. 

Εἶπα‖γιά‖ τά‖σαράντα‖χρόνια.‖ ‖Αὐτό‖πού‖συνέβη‖ σέ‖μένα‖ ἔχει‖

καί‖ σέ‖ πολλούς‖ ἄλλους,‖ σέ‖ χιλιάδες‖ ἄλλους‖ συμβεῖ.‖ ‖ «Ἐκ‖

νεότητός‖ μου»‖ ὁ Καβάφης‖ μέ‖ παρακολουθεῖ.‖ ‖ τό‖ ἀναμεταξύ,‖

ἔπεσαν‖πολλές‖ἀγάπες‖στό‖δρόμο‖μου.‖ ‖Θ’‖ἀναφέρω‖τή‖γοητεία‖

τοῦ Ρίλκε.‖‖Σήν‖αἰχμαλωσία‖μου‖ἀπό‖τόν‖Ἔλιοτ.‖‖Σή‖γνωριμία‖μου‖

μέ‖ τόν‖Ἔσδρα‖Πάουντ.‖ ‖ Σήν‖ ἐμπαθή‖ἀναζήτηση‖ τῆς‖οὐσίας‖ τοῦ 

Κάφκα.‖ ‖ Ναί,‖ ἀλλά‖ δέν‖ κατώρθωσα‖ ποτέ‖ νά‖ περάσω‖ τό‖ Ἰόνιο,‖

χωρίς‖ νά‖σκεφθῶ:‖ «Σό‖ Ἰόνιο‖πέλαγος‖ ὁλόγυρά‖μας»,‖ αὐτήν‖ τήν‖

κοινότατη,‖τήν‖πολύ‖καθημερινή‖φράση. 

Δέν‖ κατώρθωσα‖ ποτέ,‖ ὥρα‖ τῆς‖ νύχτας‖ προχωρημένη,‖ ἀκόμη‖

καί‖ σέ‖ ὅμιλο‖ συμποσιαστῶν‖ συμποσιαστής,‖ νά‖ μή‖ θρηνήσω‖ τή‖

δολοφονική‖ ἀπόδραση‖ τοῦ καιροῦ:‖ «Δώδεκα‖ καί‖ μισή.‖ ‖ Πῶς‖

πέρασεν‖ ἡ ὥρα‖ – Δώδεκα‖ καί‖ μισή.‖ ‖ Πῶς‖ πέρασαν‖ τά‖ χρόνια»‖‖

Δέν‖κατώρθωσα‖ποτέ,‖μπροστά‖στίς‖ἄπειρες‖μορφές‖τοῦ ὑλικοῦ 

κάλλους,‖νά‖μήν‖ξαναπῶ:‖«Σήν‖ὀμορφιά‖ἔτσι‖πολύ‖ἀτένισα‖– πού‖

πλήρης‖εἶναι‖αὐτῆς‖ἡ ὅρασίς‖μου».‖‖Ἤ σέ‖ὥρα‖θλιβερή‖ἐκεῖνο‖τό‖

ἀπλό‖καί‖τό‖τεράστιο‖συνάμα:‖«Κι’‖ἀποχαιρέτα‖τήν‖Ἀλεξάνδρεια‖

πού‖χάνεις».‖ ‖Και‖πολλά‖ἄλλα‖ἀκόμη.‖ ‖Δηλαδή:‖ὁ Καβάφης‖μᾶς‖

ἔχει‖προσφέρει‖μιά‖δυνατότητα‖αὐτογνωσίας.‖‖Μέ‖τή‖βοήθειά‖του‖

μπορέσαμε‖ νά‖ διατυπώσουμε‖ μ’‖ ἐπιγραμματική‖ λιτότητα‖ καί‖

ἀκρίβεια,‖ καταστάσεις‖ λανθάνουσες μέσα‖ μας,‖ ἕνα‖ πλῆθος‖

πράγματα‖ πού‖ τά‖ νιώθαμε,‖ ἀλλά‖ δέν‖ μπορούσαμε,‖ οἱ περισ-

σότεροι‖ τουλάχιστο,‖ νά‖ τά‖ ποῦμε.‖ Αὐτός,‖ λοιπόν,‖ ὁ λακωνικός,‖

μᾶς‖ ἔδωσε‖ μιά‖ φωνή,‖ τή‖ φωνή‖ μας.‖ ‖ Μᾶς‖ ἀποκάλυψε‖ ἕνα‖

ἄγνωστο,‖ πού‖ μᾶς‖ ἦταν‖ πολύ‖ οἰκεῖο,‖ κι‖ ὡστοσο‖ δέν‖ τό‖ εἴχαμε‖

ἴσως‖ὑποπτεύσει.‖ 

Ἡ ποίηση‖πηγάζει,‖βέβαια,‖ἀπό‖τό‖ὑπέδαφος.‖ ‖Ἐδῶ πρέπει‖νά‖

ποῦμε,‖πώς‖τό‖ὑπέδαφος‖ἀποτελεῖται‖ἀπό‖ἐπάλληλα‖γεωλογικά‖
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στρώματα,‖ἀπό‖μιά‖ὀδυνηρή‖προϊστορία,‖πού‖δέν‖ἔχει‖παύσει‖νά‖

εἶναι‖παροῦσα.‖‖Ὁ Καβάφης‖ἔρχεται‖ἀπό‖πολύ‖βαθειά.‖‖Ἀπό‖τήν‖

ἐνοχή‖ τοῦ ἀνθρώπου‖ ἀνάμεσα‖ στούς‖ ἄλλους‖ ἀνθρώπους.‖ ‖ Κι‖

ἐπειδή‖ οἱ συγκρίσεις‖ εὐκολύνουν‖ συχνά‖ τίς‖ ἀναγνωρίσεις,‖ δέν‖

πρέπει‖νά‖παροραθῇ τό‖γεγονός,‖πώς‖στά‖χρόνια‖μας‖μονάχα‖ὁ 

Κάφκα‖ ἔρχεται‖ ἀπό‖ βαθύτερα:‖ ἀπό‖ τή‖ μεταφυσική‖ ἐνοχή‖ τοῦ 

ἀνθρώπου,‖ ἀπό‖ τήν‖ ἐνοχῆ τοῦ πλάσματος.‖ ‖ Μονάχα‖ ὁ Κάφκα‖

εἶναι‖ἡ ἀπόλυτη‖μοναξιά.‖ ‖Ἀλλ’‖ ὁ Κάφκα‖εἶναι‖μιά‖διαφορετική‖

περίπτωση.‖ ‖Ὡστόσο,‖κι‖ὁ ἕνας,‖κι‖ὁ ἄλλος‖κατέχουν‖σέ‖τρομερό‖

βαθμό‖τήν‖ ἰκανότητα‖ τῆς‖ εἰλικρίνειας.‖ ‖Δέν‖φοβοῦνται‖νά‖ εἶναι‖

γνήσιοι. 

Πιστεύουμε‖πολύ‖συχνά,‖ πώς‖ ἡ τέχνη‖ δέν‖μπορεῖ νά‖ ὑπάρξῃ, 

ἀν‖ δέν‖ ἐκφράζῃ τόν‖ ἄνθρωπο‖ στήν‖ ἐσωτερική‖ του‖ πραγματι-

κότητα.‖ Εἴμαστε‖ σύμφωνοι.‖ Ὑπάρχουν,‖ ὡστόσο,‖ πραγματι-

κότητες‖ καί‖ πραγματικότητες.‖ ‖ Μονάχα‖ οἱ ἡρωϊκοί‖ τύποι‖ μπο-

ροῦν‖νά‖φθάσουν‖στ’‖ἀπώτατα‖βάθη‖καί‖ν’‖ἀνασύρουν‖κατασπι-

λωμένο‖καί‖μουδιασμένο‖ἀπό‖κεῖ τόν‖ἐαυτό‖τους‖τῆς‖ρίζας‖καί‖νά‖

τόν‖στήσουν‖μέ‖περισσότερη‖ἤ λιγότερη‖τόλμη‖ἀντίκρυ‖μας,‖γιά‖

νά‖ τόν‖ ἀγαπήσουμε‖ ἤ γιά‖ νά‖ τόν‖ ἀποστραφοῦμε,‖ σάν‖ ἕνα‖

σιχαμερό‖ἑρπετό. 

Ἡ συνηθισμένη‖ περίπτωση‖ εἶναι‖ νά‖ περνοῦμε ἀπό‖ τούτη‖ τή‖

ζωή,‖ χωρίς‖ νά‖ θελήσουμε‖ ἤ νά‖μπορέσουμε‖ ἤ νά‖προφτάσουμε‖

νά‖τόν‖δοῦμε‖τόν‖ ἐαυτό‖μας‖ὁλόκληρο,‖ἀκόμη‖καί‖γιατί‖δέν‖τόν‖

προσπελάσαμε‖ ὁλόκληρο.‖ Ὁ Καβάφης‖ δέν‖ μᾶς‖ τόν‖ ἔχει‖

ἀποκαλύψει.‖ ‖Ὁ Κάφκα‖ ἐπίσης.‖ ‖Αὐτή‖ἡ τόλμη‖ εἶναι‖ θανάσιμη.‖‖

Ἀλλ’‖ἄν‖πετύχῃ,‖τά‖πάντα‖ἔχουν‖κερδηθεῖ. 

 

Ι.Μ.‖Παναγιωτόπουλος. 
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ΚΑΒΑΥΗ 

Μ΄‖ ὅλα‖ τους‖ τά‖ ψεγάδια‖ τά‖ ἔργα‖ τοῦ Καβάφη‖ εἶναι‖ ἀπό‖ τά‖

ἐκφραστικώτερα‖ καί‖ τά‖ πλέον‖ σημαντικά‖ τῆς‖ νεοελληνικῆς‖

φιλολογίας.‖ ‖Ἔχουν‖τό‖θέλγητρο‖γραφικῶν‖παραστάσεων‖πάνω‖

σέ‖ ἀρχαίους‖ ἀμφορεῖς,‖ πού μᾶς‖ κάνουν‖ νά‖ ὀνειρευώμαστε‖ στό‖

ἀντίκρυσμά‖ τους‖ τό‖ γυρισμό‖ σέ‖ μιά‖ ζωή‖ γεμάτη‖ ἁρμονία‖ καί‖

κάλλος,‖γεμάτη‖σοφία‖καί‖ἡδονισμό,‖ὅπου‖τό‖πᾶν‖εἶναι‖χαρά,‖ὥς 

καί‖τό‖σκῶμμα‖ἀκόμα. 

π.‖Παναγιωτόπουλος 
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Σό ἐνδυματολογικό θέμα στόν Καβάφη 
 Ἕνα‖ θέμα‖ ἐπίμονο‖ πού‖ ἀπασχολεῖ τόν‖ Καβάφη,‖ σχεδόν‖

πενήντα‖χρόνια,‖καί‖τέμνεται‖μέ‖ἄλλα‖ἐμφανέστερα‖θέματα‖τῆς‖

ποίησής‖του,‖ὅπως:‖Υὺση,‖Ἔρως‖καί‖Θάνατος,‖Πλοῦτος‖καί‖Πενία,‖

Υῶς‖ καί‖ κοτάδι,‖ κ.ο.κ.,‖ θά‖ μποροῦσε‖ συντομογραφικά‖ νά‖

ὀνομασθῇ «Σό‖ἐνδυματολογικό‖θέμα‖στόν‖Καβάφη». 

 Σό‖θέμα‖αὐτό‖– εἴτε‖ὥς κεντρικός‖πυρῆνας,‖εἶτε‖ὥς ἐπί‖μέρους‖

μοτίβο,‖ εἴτε ὥς ἁπλῆ λεκτική‖ νύξη‖ – διατρέχει‖ τήν‖ καβαφική‖

ποίηση‖ἀπό‖τό‖1885‖ὡς‖τό‖1932.‖υγκεκριμένα,‖τό‖βρίσκουμε‖σέ‖9‖

ἀπό‖τά‖154‖ποιήματα,‖πού‖ἀποτελοῦν‖τό‖κύριο‖ἔργο‖τοῦ ποιητῆ. 

 έ‖ δύο‖ ἀπό‖ τά‖ ὥριμα‖ ποιήματα‖ τοῦ Καβάφη‖ παρατηρεῖται‖

συμβολική‖ χρήση‖ τοῦ ἐνδυματολογικοῦ θέματος.‖ ‖ Πρῶτα‖ ὥς‖

μεταφορά‖στό‖«Αἰμιλιανός‖Μονάη»,‖πού‖πρωτοδημοσιεύτηκε‖τό‖

1918, ὅπου‖ ἡ συμβολική‖ ἐνδυμασία‖ ἔχει‖ μετατραπεῖ σέ‖

μεταφορική‖ πανοπλία‖ καί‖ ὁ δημιουργός, ὄχι‖ μόνο‖ ἀποδίδει‖ τήν‖

πρόθεση‖κατασκευῆς‖τῆς‖πανοπλίας‖σέ‖ἕνα‖φανταστικό‖ἱστορικό‖

πρόσωπο,‖ἀλλά‖καί‖ὑπονομεύει‖εἰρωνικά‖τό‖λεκτικό‖του‖σχῆμα. 

 

ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ‖ΜΟΝΑΗ,‖ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΤ 

628 – 655‖Μ.Φ. 

Μὲ λόγια,‖μὲ φυσιογνωμία,‖καὶ μὲ τρόπους 

μιὰ ἐξαίρετη‖θὰ κάμω‖πανοπλία· 

καὶ θ᾿ ἀντικρύζω‖ἔτσι‖τοὺς‖κακοὺς‖ἀνθρώπους 

χωρὶς‖νὰ ἔχω‖φόβον‖ἢ ἀδυναμία. 

 

Θὰ θέλουν‖νὰ μὲ βλάψουν.‖Ἀλλὰ δὲν‖θὰ ξέρει 

κανεὶς‖ἀπ᾿ ὅσους‖θὰ μὲ πλησιάζουν 

ποῦ κεῖνται‖ἡ πληγές‖μου,‖τὰ τρωτά‖μου‖μέρη, 

κάτω‖ἀπὸ τὰ ψεύδη‖ποὺ θὰ μὲ σκεπάζουν.‖– 

 

Ρήματα‖τῆς‖καυχήσεως‖τοῦ Αἰμιλιανοῦ Μονάη. 

Ἄραγε‖νἄκαμε‖ποτὲ τὴν‖πανοπλία‖αὐτή; 

Ἐν‖πάσῃ περιπτώσει,‖δὲν‖τὴν‖φόρεσε‖πολύ. 

Εἴκοσι‖ἑπτὰ χρονῶ,‖στὴν‖ικελία‖πέθανε 
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Ἀντίθετα,‖ στό‖ δεύτερο‖ ποίημα,‖ δημοσιευμένο‖ τό‖ 1925,‖ ὁ 

Καβάφης‖ θά‖ ξεκινήσῃ ἀπό‖ ἕνα‖ πραγματικό‖ ἱστορικό‖ γεγονός,‖

γιά‖νά‖ὑπογραμμίσῃ ρητά‖τόν‖ἡθικό‖συμβολισμό‖του. 

 

ΑΠΟ‖ΤΑΛΙ‖ΦΡΨΜΑΣΙΣΟ 

Πολὺ μὲ συγκινεῖ μιὰ λεπτομέρεια 

στὴν‖στέψιν,‖ἐν‖Βλαχέρναις,‖τοῦ Ἰωάννη‖Καντακουζηνοῦ 

καὶ τῆς‖Εἰρήνης‖Ἀνδρονίκου‖Ἀσάν. 

Ὅπως‖δὲν‖εἶχαν‖παρὰ λίγους‖πολυτίμους‖λίθους 

(τοῦ ταλαιπώρου‖κράτους‖μας‖ἦταν‖μεγάλη‖ἡ πτώχεια) 

φόρεσαν‖τεχνητούς.‖Ἕνα‖σωρό κομάτια‖ἀπὸ ὑαλί, 

κόκκινα,‖πράσινα‖ἤ γαλάζια.‖Σίποτε 

τὸ ταπεινὸν‖ἤ τὸ ἀναξιοπρεπὲς 

δὲν‖ἔχουν‖κατ᾿ ἐμὲ τὰ κοματάκια‖αὐτὰ 

ἀπὸ ὐαλὶ χρωματιστό.‖Μοιάζουνε‖τουναντίον 

σὰν‖μιὰ διαμαρτυρία‖θλιβερὴ 

κατὰ τῆς ἄδικης‖κακομοιριᾶς‖τῶν‖στεφομένων. 

Εἶναι‖τὰ σύμβολα‖τοῦ τί ἥρμοζε‖νὰ ἔχουν, 

τοῦ τί ἐξ‖ἅπαντος‖ἦταν‖ὀρθὸν‖νὰ ἔχουν 

στὴν‖στέψι‖των‖ἕνας‖Κὺρ‖Ἰωάννης‖Καντακουζηνός, 

μιὰ Κυρία‖Εἰρήνη‖Ἀνδρονίκου‖Ἀσάν. 

 

 ῞Ψς‖τό‖1925,‖τρία‖ἀπό‖16‖ποιήματα‖τῆς‖καβαφικῆς‖ποίησης,‖«Ἡ 

Κηδεία‖ τοῦ αρπηδόνος»,‖ «Ἀπιστία»,‖ «Περιμένοντας‖ τοὺς‖

Βαρβάρους»,‖ ἀφοροῦν‖ τό‖ συγκεκριμένο‖ θέμα.‖ ‖ Ἄν‖ καί‖ κανένα‖

ἀπό‖ τά‖ τρία‖ δέν‖ ἔχῃ ὥς‖ πρωτεῦον‖ θέμα‖ τό‖ ἐνδυματολογικό,‖

ὡστόσο,‖τό‖χρησιμοποιοῦν‖γιά‖νά‖δείξουν‖τή‖συμπεριφορά‖θεῶν,‖

ἡμιθέων‖ἤ περίβλεπτων‖ἀνθρώπων‖σέ‖ὥρα‖ἔσχατης‖κρίσης. 

 τήν‖ «Κηδεία‖ τοῦ αρπηδόνος»‖ - ὁ πρῶτος‖ ἐπιτάφιος‖ πού‖

συναντᾶται‖ στό‖ κυρίως‖ ἔργο‖ τοῦ Καβάφη‖ -, ὁ Ζεῦς‖ καί‖ ὁ 

Ἀπόλλων‖φροντίζουν‖νά‖ἀποκατασταθῇ ταιριαστά‖τό‖πτῶμα‖τοῦ 

πολεμιστῆ μέ‖τό‖ἡδονικό‖ὄνομα. 
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Η‖ΚΗΔΕΙΑ‖ΣΟΤ‖ΑΡΠΗΔΟΝΟ 

Tοῦ ἥρωος‖τὸν‖νεκρὸ μ᾿ εὐλάβεια‖καὶ μὲ λύπη 

σηκώνει‖ὁ Υοῖβος‖καὶ τὸν‖πάει‖στὸν‖ποταμό. 

Tὸν‖πλένει‖ἀπὸ τὲς‖σκόνες‖κι‖ἀπ᾿ τὰ αἵματα· 

κλείει‖τές‖φοβερές‖πληγές,‖μὴ ἀφίνοντας 

κανένα‖ἴχνος‖νὰ φανεῖ· τῆς‖ἀμβροσίας 

τ᾿ ἀρώματα‖χύνει‖ἐπάνω‖του·‖καὶ μὲ λαμπρὰ 

Ὀλύμπια‖φορέματα‖τὸν‖ντύνει. 

Tὸ δέρμα‖του‖ἀσπρίζει·‖καὶ μὲ μαργαριταρένιο 

χτένι‖κτενίζει‖τὰ κατάμαυρα‖μαλλιά. 

Tὰ ὡραῖα‖μέλη‖σχηματίζει‖καὶ πλαγιάζει. 

 

 τό‖ «Ἀπιστία»,‖ τό‖ θέμα‖ τοῦ ἐπιταφίου‖ ὑποχωρεῖ μπροστά‖ σ’‖

ἐκεῖνο‖ τοῦ δόλου‖ τῶν‖ θεῶν.‖ ‖ Ἀλλά‖ ἡ Θέτις,‖ ὅταν‖ μαθαίνῃ «τό‖

σκοτωμό‖ τοῦ Ἀχιλλέα‖ στήν‖ Σροία»,‖ ἀντιδρᾶ σάν‖ ὁποιαδήποτε‖

θνητή‖μητέρα,‖ἀρχίζοντας‖ἀπό‖τόν‖ἐξευτελισμό‖τῆς‖μάταιης‖καί‖

ἀταίριαστης‖πολυτελοῦς‖περιβολῆς‖της. 

 

Κ’‖ἡ Θέτις‖ξέσχιζε‖τά‖πορφυρά‖της‖ροῦχα,‖ 

Κ’‖ἔβγαζεν‖ἀπό‖πάνω‖της‖καί‖ξεπετοῦσε 

τό‖χῶμα‖τά‖βραχιόλια‖καί‖τά‖δαχτυλίδια. 

 

 Σέλος‖ στό‖ «Περιμένοντας‖ τούς‖ Βαρβάρους»,‖ ὁ αὐτοκράτωρ,‖ οἱ 

ὕπατοι‖καί‖οἱ πραίτορες‖στολίζονται,‖γιά‖νά‖ἐντυπωσιάσουν‖τούς‖

σχεδόν‖ παράκλητους‖ κατακτητές‖ τους‖ – πρώτη‖ ἐμφάνιση‖ τῆς‖

πολιτικῆς‖ὄψης‖τοῦ ἐνδυματολογικοῦ θέματος. 

 

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΣΑ‖ΣΟΤ‖ΒΑΡΒΑΡΟΤ 

— Γιατί‖ὁ αὐτοκράτωρ‖μας‖τόσο‖πρωῒ σηκώθη, 

καὶ κάθεται‖στῆς‖πόλεως‖τὴν‖πιὸ μεγάλη‖πύλη 

στὸν‖θρόνο‖ἐπάνω,‖ἐπίσημος,‖φορῶντας‖τὴν‖κορῶνα; 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 

— Γιατί‖οἱ δυό‖μας‖ὕπατοι‖κ᾿ οἱ πραίτορες‖ἐβγῆκαν 

σήμερα‖μὲ τὲς‖κόκκινες,‖τὲς‖κεντημένες‖τόγες· 

γιατί‖βραχιόλια‖φόρεσαν‖μὲ τόσους‖ἀμεθύστους, 
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καὶ δαχτυλίδια‖μὲ λαμπρὰ γυαλιστερὰ σμαράγδια· 

γιατί‖νὰ πιάσουν‖σήμερα‖πολύτιμα‖μπαστούνια 

μ᾿ ἀσήμια‖καὶ μαλάματα‖ἔκτακτα‖σκαλισμένα; 

 

 Σό‖ποίημα‖«Ὁ Βασιλεύς‖Δημήτριος»,‖πού‖γράφτηκε‖τό‖1900‖καί‖

δημοσιεύτηκε‖ τό‖ 1906‖ – τό‖πρῶτο‖ καθαυτό‖ ἱστορικό‖ποίημα‖ τοῦ 

Καβάφη‖ – εἶναι‖ τό‖ πρῶτο‖ ποίημα,‖ ὅπου‖ δεσπόζει‖ τό‖

ἐνδυματολογικό‖ θέμα.‖ Ἀνήκει‖ στήν‖ ὁμάδα‖ τῶν‖ ποιημάτων‖ πού‖

ἔχουν‖ κοινό‖θέμα‖ τήν‖ ἱστορική‖συνείδηση‖ τῆς‖ματαιότητας‖ τῶν‖

κοσμικῶν‖μεγαλείων‖καί‖εἰκονογραφεῖ γιά‖πρώτη‖φορά‖τήν‖τάση‖

τοῦ ποιητῆ πρός‖μιάν‖ἀπελευθερωτική‖γύμνωση. 

 

Ο‖ΒΑΙΛΕΤ‖ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

῞Ωσπερ οὐ βασιλεύς, ἀλλ' ὑποκριτής, 

μεταμφιέννυται χλαμύδα φαιὰν ἀντὶ 

τῆς τραγικῆς ἐκείνης, καὶ διαλαθὼν 

ὑπεχώρησεν. 
ΠΛΟΤΣΑΡΦΟ,‖ΒΙΟ‖ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 

 

ὰν‖τὸν‖παραίτησαν‖οἱ Μακεδόνες 

κι‖ἀπέδειξαν‖πὼς‖προτιμοῦν‖τὸν‖Πύρρο 

ὁ βασιλεὺς‖Δημήτριος‖(μεγάλην 

εἶχε‖ψυχή)‖καθόλου‖- ἔτσι‖εἶπαν‖- 

δὲν‖φέρθηκε‖σὰν‖βασιλεύς.‖Ἐπῆγε 

κ'‖ἔβγαλε‖τὰ χρυσὰ φορέματά‖του, 

καὶ τὰ ποδήματά‖του‖πέταξε 

τὰ ὁλοπόρφυρα.‖Μὲ ρούχ'‖ἁπλὰ 

ντύθηκε γρήγορα‖καὶ ξέφυγε. 

Κάμνοντας‖ὅμοια‖σὰν‖ἠθοποιὸς 

ποῦ ὅταν‖ἡ παράστασις‖τελειώσει, 

ἀλλάζει‖φορεσιὰ κι‖ἀπέρχεται. 

 

 Ποίημα‖ ἱστορικό,‖ πολιτικό,‖ εἰρωνικό,‖ θεατρικό‖ καί‖

ὑπολανθανόντως‖ ἐρωτικό‖ τό‖ «Ἀλεξανδρινοί‖ Βασιλεῖς»,‖ πού‖

γράφτηκε‖ καί‖ δημοσιεύτηκε‖ μέσα‖ σέ‖ τρεῖς‖ μήνες‖ τοῦ 1912‖ καί‖
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ἀπέχει‖ἕξι‖χρόνια‖ἀπό‖τό‖«Βασιλεύς‖Δημήτριος»,‖μᾶς‖ἐνδιαφέρει‖

μονάχα‖ γιά‖ τή‖ θεματικά‖ δευτερεύουσα‖ ἔμφαση‖ στίς‖

λεπτομέρειες‖ τοῦ κοστουμιοῦ τοῦ Καισαρίωνος,‖ τό‖ ὀποῖο‖

κοντεύει‖νά‖γίνῃ ὁ πρωταγωνιστής‖τοῦ ποιήματος.‖‖(Μόνο‖πού‖δέ‖

φωνάζει ὁ Καβάφης‖«Ὁ Βασιλέας‖τῶν‖Βασιλέων‖εἶναι‖γυμνός!‖ - 

ὅπως‖ἡ καινούργια‖φορεσιά‖τοῦ Αὐτοκράτορα‖στό‖παραμῦθι‖τοῦ 

Ἄντερσεν). 

 

Ἀλεξανδρινοί‖Βασιλεῖς 

Ὁ Καισαρίων‖στέκονταν‖πιό‖ἐμπροστά, 

ντυμένος‖σέ‖μετάξι‖τριανταφυλλί, 

στό‖στῆθος‖του‖ἀνθοδέσμη‖ἀπό‖ὑακίνθους, 

ἡ ζώνη‖του‖διπλή‖σειρά‖σαπφείρων‖κι‖ἀμεθύστων, 

δεμένα‖τά‖ποδήματά‖του‖μ’‖ἄσπρες 

κορδέλλες‖κεντημένες‖μέ‖ροδόχροα‖μαργαριτάρια. 

Αὐτόν‖τόν‖εἶπαν‖πιότερο‖ἀπό‖τούς‖μικρούς, 

αὐτόν‖τόν‖εἶπαν‖Βασιλέα‖των‖Βασιλέων. 

 

 Σό‖ ἀμεσότερα‖ σχετικό‖ ποίημα‖ πρός‖ τό‖ «Βασιλεύς‖ Δημήτριος»‖

εἶναι‖ τό‖ ἐπίσης‖ ἰστορικό‖ «Μανουήλ‖ ὁ Κομνηνός»‖ - 

παραπληρωματικά‖ ποιήματα,‖ θά‖ μποροῦσε‖ κανείς‖ νά‖ τά‖

χαρακτηρίσῃ,‖μέ‖ τήν‖ ἔννοια‖πώς‖ εἰκονίζουν‖ δύο‖ ὄψεις‖ τοῦ ἴδιου‖

θέματος.‖ ‖ Βέβαια,‖ ἐδῶ,‖ τό‖θέμα‖ἀνανεώνεται‖ καί‖ μέ‖ τή‖ λεκτική‖

οἰκονομία‖καί‖μέ‖τή‖χριστιανική‖διάσταση‖καί‖μέ‖τή‖μεταφορική‖

κατάληξη‖τῆς‖πίστης‖ὥς‖ἐνδύματος. 

 

ΜΑΝΟΤΗΛ‖ΚΟΜΝΗΝΟ 

Ὁ βασιλεὺς‖κὺρ‖Μανουὴλ‖ὁ Κομνηνὸς 

μία‖μέρα‖μελαγχολική‖του‖επτεμβρίου 

αἰσθάνθηκε‖τὸν‖θάνατο‖κοντά.‖Οἱ ἀστρολόγοι‖ 

(οἱ πληρωμένοι)‖τῆς‖αὐλῆς‖ἐφλυαροῦσαν 

ποὺ ἄλλα‖πολλὰ χρόνια‖θὰ ζήσει‖ἀκόμη. 

Ἐνῷ ὅμως‖ἔλεγαν‖αὐτοί,‖ἐκεῖνος 

παλιὲς‖συνήθειες‖εὐλαβεῖς‖θυμᾶται, 

κι‖ἀπ᾿ τὰ κελλιὰ τῶν‖μοναχῶν‖προστάζει 
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ἐνδύματα‖ἐκκλησιαστικὰ νὰ φέρουν, 

καὶ τὰ φορεῖ,‖κι‖εὐφραίνεται‖ποὺ δείχνει 

ὄψι‖σεμνὴν‖ἱερέως‖ἢ καλογήρου. 

 

Εὐτυχισμένοι‖ὅλοι‖ποὺ πιστεύουν, 

καὶ σὰν‖τὸν‖βασιλέα‖κὺρ‖Μανουὴλ‖τελειώνουν 

ντυμένοι‖μὲς‖στὴν‖πίστι‖των‖σεμνότατα. 

 

 Σό‖ ἐνδυματολογικό‖ θέμα‖ εἶναι‖ κεντρικό‖ στό‖ ποίημα‖

«Δυσαρέσκεια‖ τοῦ ελευκίδου»‖ καί‖ ἀναπτύσσεται‖ στό‖ ἐπίπεδο‖

τῆς‖ πολιτικῆς‖ τακτικῆς.‖ ‖ Ὁ διάλογος‖ εἶναι‖ ἀνάμεσα‖ στήν‖

ἀνεδαφική‖ ἀξιοπρέπεια‖ τοῦ ελευκίδη‖ καί‖ ρεαλιστική‖ πονηριά‖

τοῦ Λαγίδη.‖‖Υαινομενικά,‖ἀμφότεροι‖ἔχουν‖δίκιο‖(ἄρα‖καί‖ἄδικο),‖

γιατί‖οἱ ἠθικές‖καί‖πολιτικές‖τους‖ἀξίες‖εἶναι‖διαφορετικές,‖ἐνῷ ὁ 

ποιητής‖ τυπικά‖ ἀρνεῖται‖ νά‖ πάρῃ θέση,‖ ἄν‖ καί‖ στό‖ πρακτικό‖

ἐπίπεδο,‖ μᾶλλον‖ ἐπιδοκιμάζει‖ τήν‖ ὑποκριτική‖ ταπεινοφροσύνη‖

τοῦ Λαγίδη. 

 

Η‖ΔΤΑΡΕΚΕΙΑ‖ΣΟΤ‖ΕΛΕΤΚΙΔΗ 

Δυσαρεστήθηκεν‖ὁ ελευκίδης 

Δημήτριος‖νά‖μάθει‖πού‖στήν‖Ἰταλία 

ἔφθασεν‖ἕνας‖Πτολεμαῖος‖σέ‖τέτοιο‖χάλι. 

Μέ‖τρεῖς‖ἤ τέσσαρες‖δούλους‖μονάχα· 

πτωχοντυμένος‖καί‖πεζός.‖Ἔτσι‖μιά‖εἰρωνία 

θά‖καταντήσουν‖πιά,‖καί‖παίγνιο‖μές‖στήν‖Pώμη 

τά‖γένη‖των.‖Πού‖κατά‖βάθος‖ἔγιναν 

σάν‖ἕνα‖εἴδος‖ὑπηρέται‖τῶν‖Pωμαίων 

τό‖ξέρει‖ὁ ελευκίδης,‖πού‖αὐτοί‖τούς‖δίδουν 

κι‖αὐτοί‖τούς‖παίρνουνε‖τούς‖θρόνους‖των 

αὐθαίρετα,‖ὡς‖ἐπιθυμοῦν,‖τό‖ξέρει. 

Ἀλλά‖τουλάχιστον‖στό‖παρουσιαστικό‖των 

ἄς‖διατηροῦν‖κάποια‖μεγαλοπρέπεια· 

νά‖μή‖ξεχνοῦν‖πού‖εἶναι‖βασιλεῖς‖ἀκόμη, 

πού‖λέγονται‖(ἀλοίμονον!)‖ἀκόμη‖βασιλεῖς. 
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Γι’‖αὐτό‖συγχίσθηκεν‖ὁ ελευκίδης 

Δημήτριος·‖κι‖ἀμέσως‖πρόσφερε‖στόν‖Πτολεμαῖο 

ἐνδύματα‖ὁλοπόρφυρα,‖διάδημα‖λαμπρό, 

βαρύτιμα‖διαμαντικά,‖πολλούς 

θεράποντας‖καί‖συνοδούς,‖τά‖πιό‖ἀκριβά‖του‖ἄλογα, 

γιά‖νά‖παρουσιασθεῖ στήν‖Pώμη‖καθώς‖πρέπει, 

σάν‖Ἀλεξανδρινός‖Γραικός‖μονάρχης. 

  

Ἀλλ’‖ὁ Λαγίδης,‖πού‖ἤλθε‖γιά‖τήν‖ἐπαιτεία, 

ἤξερε‖τήν‖δουλειά‖του‖καί‖τ’‖ἀρνήθηκε‖ὄλα· 

διόλου‖δέν‖τοῦ χρειάζονταν‖αὐτές‖ἡ πολυτέλειες. 

Παληοντυμένος,‖ταπεινός‖μπῆκε‖στήν‖Pώμη, 

Καί‖κόνεψε‖σ’‖ἑνός‖μικρού‖τεχνίτου‖σπίτι. 

Κ’‖ἔπειτα‖παρουσιάσθηκε‖σάν‖κακομοίρης 

Καί‖σάν‖πτωχάνθρωπος‖στήν‖ύγκλητο, 

ἔτσι‖μέ‖πιό‖ἀποτέλεσμα‖νά‖ζητιανέψει. 

 

 Ὅλα‖αὐτά‖τά‖ποιήματα:‖ 

Α)‖Ἔχουν‖μυθολογικό,‖εἴτε‖ἱστορικό‖πλαίσιο‖καί‖πρωταγωνιστές‖

οὐράνιους,‖εἴτε‖ἐπίγειους‖ἄρχοντες.‖‖Κανένα‖δέν‖ἀφορᾶ κάποιον‖

κοινό‖θνητό. 

Β)‖ Ὑπάρχει‖ μά‖ τάση‖ ἀποβολῆς‖ τῶν‖ ἐπισήμων‖ ἐνδυμάτων‖ καί‖

ἀντικατάστασής‖ τους‖ μέ‖ ἀπλᾶ,‖ ταπεινά‖ ροῦχα, γιά‖ λόγους‖

ψυχικούς,‖εἴτε‖πρακτικούς. 

Γ)‖ Ἐνῷ ἡ ἐρωτική‖ διάθεση‖ ὑποφώσκει‖ («Ἡ Κηδεία‖ τοῦ 

αρπηδόνος»,‖ «Ἀλεξανδρινοί‖ Βασιλεῖς»),‖ πουθενά‖ δέν‖

ἐμφανίζεται‖ρητά‖ζωντανό‖γυμνό‖σῶμα. 
Βιβλιογραφία: 

1) Βιβλιογραφία‖ Γενικῆς‖ Παιδείας,‖ Κύκλος‖ Καβάφη,‖ Ἐταιρεία‖ πουδῶν‖

Νεοελληνικοῦ Πολιτισμοῦ καί‖Γενικῆς‖Παιδείας,‖Ἀθήνα‖1983 

2) Πρακτικά‖ τρίτου‖ συμποσίου‖ ποίησης,‖ ἀφιέρωμα‖ στόν‖ Κ.Π.‖ Καβάφη‖

Ἐκδόσεις‖«ΓΝΨΗ»‖Ἰούλιος‖1983 

3) Ε.Π.‖ Παπανούτσου:‖ «Παλαμᾶς,‖ Καβάφης,‖ ικελιανός,‖ Ἴκαρος‖ 1985‖

(Πέμπτη‖ἔκδοση) 

4) Robbert Liddell,‖ «Καβάφης»,‖ Ἴκαρος‖ 1980,‖ μετάφραση‖ Καίτη‖ Λογοθέτη‖ - 

Ἄντερσον. 

Ντίνα‖Παπανικολάου 
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Ο ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΚΑΒΑΥΗ 
 Γιά‖τόν‖αἰσθητικό,‖τό‖πρόβλημα‖πού‖θέτει‖ἡ καβαφική‖ποίηση‖

μέ‖ τό‖ ἔντονο‖ διδακτικό‖ ὕφος‖ της‖ εἶναι‖ τό‖ ἑξῆς:‖ Μά‖ εἶναι‖ ἐπί‖

τέλους,‖τουλάχιστο‖γιά‖τό‖σημερινό,‖τό‖καλλιεργημένο‖αἴσθημά‖

μας,‖ «ποίηση»‖ ἡ διδακτική‖ ποίηση;‖ ‖ Μποροῦμε‖ ν’‖ ἀνεχθοῦμε‖

σήμερα‖τό‖κατά‖κύριο‖λόγο‖γνωμικό‖ποίημα;‖ ‖Εἶναι‖δυνατόν‖νά‖

μᾶς‖ δώσῃ ὁ διδακτικός‖ ποιητής‖ γνήσιες,‖ αὐθεντικές‖ ποιητικές‖

συγκινήσεις;‖... Υυσικά‖δέν‖εἶναι‖ὅλα‖τά‖διδακτικά‖ποιήματα‖τοῦ 

Καβάφη‖ ἐξαίρετα.‖ ‖ Ἀνάμεσά‖ τους‖ ὑπάρχουν‖ καί‖ μέτρια,‖ ἀκόμη‖

καί‖ κακά.‖ ‖Πολύ‖μέτριο‖ π.χ.‖ εἶναι‖ τό‖ ποίημα‖ «Σελειωμένα»,‖ καί‖

κακό,‖ἄν‖θέλετε,‖τό‖«Ὅσο‖μπορεῖς».‖ ‖Σά‖περισσότερα‖ὅμως‖εἶναι‖

ἔξοχα,‖ ὄχι‖ γιά‖ τή‖ σοφή‖ σκέψη‖ πού‖ κλείνουν,‖ ἀλλά‖ γιά‖ τή‖

συγκίνηση‖ πού‖ δίνουν,‖ γιά‖ τό‖ καθ’‖ αὐτό‖ ποιητικό‖ τους‖

ἀποτέλεσμα.‖ ‖ Σά‖ «Σείχη»,‖ «Ἡ πόλις»,‖ τό‖ «Περιμένοντας‖ τούς‖

Βαρβάρους»,‖ ἡ «Ἰθάκη»,‖ οἱ «Θερμοπύλες»,‖ τό‖ «Ἀπολείπειν‖Θεός‖

Ἀντώνιον»,‖ἡ «Νόησις»,‖τό‖«Ὅταν‖διεγείρονται»,‖τό‖«Ἐν‖πάρτη»‖

- γιά‖ ν’‖ ἀναφέρουμε‖ τά‖ πιό‖ χαρακτηριστικά‖ – μ’‖ ὅλο‖ πού‖ εἶναι‖

ἐντελῶς‖ καί‖ κατά‖ κύριο‖ λόγο‖ διδακτικά,‖ ἔχουν‖ ὑψηλό‖ ποιητικό‖

τόνο,‖ εἶναι‖ αὐθεντικά‖ποιήματα,‖ καί‖ ποιήματα‖ ἀπό‖ τά‖ λίγα,‖ τά‖

ἐλάχιστα‖ πού‖ ἔχει‖ σ’‖ αὐτή‖ τήν‖ ποιότητα‖ νά‖ παρουσιάσῃ ἡ 

νεελληνική‖λογοτεχνία‖(καί‖ἴσως,‖ὄχι‖μόνο‖ἡ νεοελληνική).‖‖Ποῦ 

νά‖ὀφείλεται, ἄραγε, αὐτό‖τό‖κατόρθωμα;‖ 

Κατά‖τή‖γνώμη‖μου‖σέ‖τρεῖς‖λόγους: 

1ος. τό ὅτι ἡ καβαφική διδαχή ἀπορρέει ὁλόϊσια, αὐτούσια ἀπό 

τήν καίρια σύλληψη τῆς δραματικῆς οὐσίας τῆς ζωῆς.  Κάθε‖

ποίημα‖ γνωμικό‖ τοῦ Καβάφη‖ μοιάζει‖ μέ‖ τόν‖ ἐπίλογο‖ ἑνός‖

δράματος‖ (τραγωδίας‖ ή‖ κωμωδίας)‖ πού‖ ἤ ἐξυποεῖται,‖ γιατί‖ μᾶς‖

εἶναι‖πάρα‖πολύ‖οἰκεῖο‖καί‖φτάνει‖ἕνας‖ἁπλός‖ὑπαινιγμός‖γιά‖νά‖

εἰσβάλῃ τό‖ρίγος‖μέσα‖στή‖συνείδησή‖μας,‖ἤ συνοψίζεται‖μέσα‖σ’‖

ἕνα- δυό‖στίχους,‖κάποτε‖καί‖σέ‖λίγες‖λέξεις‖ἤ καί‖σέ‖μιά‖μόνη,‖

κατά‖ ἕνα‖ τρόπο‖ πού‖ τόν‖ κάνει‖ φρικιαστικό‖ (ἤ πικρότατα‖

σαρκαστικό)‖ὁ ὠμός‖ρεαλισμός‖καί‖ἡ ἐκφραστική‖πυκνότητά‖του.‖‖

Κανείς‖ποιητής‖ ἀπό‖ τούς‖συγχρόνους‖μας‖δέν‖ ἄδραξε‖μέ‖ τόσην‖

ἀμεσότητα‖καί‖μέ‖τέτοια‖ἀφοβιά‖τή‖δραματικήν‖οὐσία‖τῆς‖ζωῆς,‖

τήν‖τραγική‖καί‖τήν‖κωμική‖της‖ποιότητα,‖ὅπως‖ὁ Καβάφης.‖‖Καί‖
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κανείς‖δέν‖μᾶς‖τήν‖ξεσκεπάζει‖μέ‖τόσην‖ὀξύτητα,‖τόσον‖ὠμά‖καί‖

ἑπομένως‖τόσο‖συγκλονιστικά, ὅσον‖ἐκεῖνος.‖ ‖τό‖σημεῖο‖τοῦτο‖

εἶν’‖ ἐντελῶς‖ ὀρθή‖ ἡ γνώμη‖ τῶν‖ κριτικῶν‖ πού‖ ἐξαίρουν‖ τό‖

δραματικό‖Καβάφη.‖‖Αὐτή‖ἡ τραγική‖οὐσία‖τῆς‖ζωῆς,‖ἐρωτᾶ ὁ Κλ.‖

Παράσχος,‖ «ἀδυσώπητη,‖ ἐφιαλτική,‖ δέν‖ εἶναι‖ σχεδόν‖πανταχοῦ 

παροῦσα‖ στήν‖ ποίηση‖ τοῦ Καβάφη,‖ μεταμορφωμένη‖ μονάχα,‖

ἀπό‖ τήν‖ τέχνη‖ του,‖ ἐξωραϊσμένη‖ καί‖ ἐξαϋλωμένη;».‖ «Ὁ Καβά-

φης»,‖συνεχίζει‖ὅ ἴδιος,‖«κινεῖ ὁλόκληρο‖τό‖πρόβλημα‖τοῦ ἀνθρώ-

που,‖ὄχι‖βέβαια‖στίς‖διαστάσεις‖καί‖τόν‖ἀψηλό‖χῶρο,‖ὅπου‖τό‖κι-

νοῦν‖οἱ μεγάλοι‖ποιητές...‖ἀσφαλῶς‖ὅμως‖μέ‖ὅση‖πληρότητα‖καί‖

ὀξύτητα‖δέν‖τό‖κίνησε‖κανένας νεοέλληνας,‖οὐδ’‖αὐτός‖ἀκόμα‖ὁ 

ολωμός».‖Ὅταν‖ἡ διδαχή‖ἀναβλύζῃ ἀπό‖ τόσο‖βαθειές‖ψυχικές‖

φλέβες,‖καί‖αἰσθάνεσαι‖ὅτι ἐπίτηδες‖διάλεξε‖αὐτό‖τό‖ἄμουσο‖καί‖

πεζοφανές‖ ὕφος,‖ γιατί‖ κάθε‖ τραγούδισμα,‖ εὐγλωττία‖ ἤ διακόσ-

μηση‖ θ’‖ ἀφαιροῦσε‖ ἀπό‖ τή‖ σοβαρότητά‖ της‖ καί‖ δέ‖ θά‖ συμβι-

βαζότανε‖πρός‖τό‖ἦθος‖της‖– εὔκολα‖ἐξηγεῖται‖γιατί‖παραμένει‖

αὐθεντικά‖ποιητική‖στήν‖οὐσία‖της‖καί‖δέν‖ξεφτίζει‖στήν‖πρόζα. 

Ὁ 2ος λόγος‖ εἶναι‖ ἡ μοναδική,‖ ἡ ἐκπληκτική‖ ἐπιτυχία‖ τοῦ 

Καβάφη‖ στήν‖ εὕρεση‖ καί‖ στό‖ δούλεμα‖ (βάθεμα‖ καί‖ ἄπλωμα‖

μαζί)‖τοῦ συμβόλου‖πού‖συμπυκνώνει‖σάν‖ἀπόσταγμα‖τή‖διδαχή‖

καί‖ παραστατικά,‖ ὑποβλητικά‖ τήν‖ διατυπώνει.‖ ‖ Ἡ Ἰθάκη,‖ οἱ 

Βάρβαροι,‖ οἱ Σρῶες,‖ ὁ Ἀντώνιος‖ καί‖ ἡ Ἀλεξάνδρεια,‖ οἱ Θερμο-

πύλες,‖τά‖Σείχη,‖ἡ Πόλις‖εἶναι‖ἀπό‖τά‖πολύ‖σπάνια,‖ἀπό‖τά‖ἐκλε-

κτότερα‖ καί‖ ποιητικότερα‖ εὑρήματα‖ πού‖ ἐκόμισε‖ στήν‖ Σέχνη‖ ἡ 

εὐαισθησία‖καί‖ἡ ὀξυδέρκεια,‖ἡ φαντασία‖τοῦ Καβάφη.‖Ὅλα‖εἶ-

ναι‖παρμένα‖ἀπό‖τόν‖ἄνθρωπο‖καί‖τή‖ζωή‖του.‖‖Ἀπό‖τήν‖ἱστορία‖

καί‖τή‖μυθολογία‖τοῦ ἀνθρώπου,‖καί‖μάλιστα‖τήν‖ἑλληνική,‖πού‖

ὁ Καβάφης‖τήν‖αἰσθάνεται‖σάν‖κατ’‖ ἐξοχήν‖ἀντιπροσωπευτική, 

βαθύτατα‖ἀνθρώπινη.‖‖Εἰκόνες‖ἀπό‖τή‖Υύση‖δέν‖καταδέχεται‖νά‖

δανειστῇ,‖γιά‖νά‖θεμελιώσῃ σ’‖αὐτές‖τή‖διδαχή‖του.‖ 

Ἀπό‖τά‖ζωντανά‖καί‖τ’‖ἄψυχα‖δέν‖παραδειγματίζεται.‖ ‖κύβει‖

σέ‖ παλιά‖ σκονισμένα‖ βιβλία,‖ βυθίζεται‖ στή‖ μελέτη‖ τῆς‖

ἀνθρώπινης‖ ἱστορίας,‖ τῆς‖ ἀνθρώπινης‖ μοίρας,‖ καί‖ μέσα‖ στή‖

φαντασία‖ του‖ ἀνασταίνει‖ μικρούς‖ καί‖ μεγάλους‖ ἰδίως‖ τούς‖

μικρούς‖ καί‖ τούς‖ ἀνώνυμους).‖ ‖ Διαβάζει‖ τό‖ δρᾶμα‖ τους,‖ ἀκούει‖
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τούς‖καημούς‖τους,‖καί‖ἀνακαλύπτει‖ὅτι‖μέσα‖στό‖μωσαϊκό‖τῶν‖

τόπων‖ καί‖ στό‖ κύλημα‖ τῶν‖ χρόνων,‖ ἕνας‖ καί‖ μόνο‖ ἕνας‖ εἶναι‖

κατά‖ βάθος‖ ὁ μύθος‖ πού‖ ξετυλίγεται,‖ ἔρχεται‖ καί‖ ξανάρχεται‖

ἴδιος‖καί‖ἀπαράλλαχτος‖ - ὁ δραματικός‖μύθος‖τοῦ ἀνθρώπου,‖ἡ 

τραγωγία‖καί‖ἡ κωμωδία‖ἡ ἀνθρώπινη.‖‖Ἀπ’‖αὐτήν‖θά‖πάρῃ τούς‖

τύπους‖του,‖καί‖θά‖τούς‖κάμῃ σύμβολα.‖‖τά‖σύμβολα‖αὐτά‖καί‖

ὄχι‖σέ‖κενά‖παραινετικά‖λόγια,‖θά‖σαρκώσῃ τή‖διδαχή του.‖ ‖Καί‖

ἄλλοτε‖ θά‖ τά‖ ἐκθέσῃ πλαστικά,‖ μέ‖ πολλή‖ γραφικότητα‖ (π.χ.‖

στούς‖ «Ἀλεξανδρινούς‖ βασιλεῖς»‖ ἤ στούς‖ «Νέους‖ τῆς‖ ιδῶνος»‖

κ.λ.π.),‖ ἄλλοτε‖ μέ‖ δραματικήν‖ ἔνταση‖ (τά‖ «Βήματα»‖ κ.λ.π.),‖

ἄλλοτε‖ ἁπλά‖ καί‖ ἀφηγηματικά,‖ μέ‖ τήν‖ οὐδετερότητα‖ τοῦ 

χρονικογράφου‖(«Ὁ Βασιλεύς‖Δημήτριος»,‖«Μανουήλ‖Κομνηνός»‖

κ.λ.π.).‖‖Πάντα‖ὅμως‖ὑποβλητικά,‖μέ‖τρόπο‖πού‖θά‖τά‖ἐγχαράξῃ 

βαθιά‖στό‖αἴσθημα‖καί‖στή‖μνήμη‖μας.‖‖Καί‖δένονται‖τόσο‖στενά‖

μέ‖τή‖συγκίνησή‖μας‖τά‖σύμβολα‖αὐτά,‖ὥστε‖πολιτογραφοῦνται‖

μέσα‖ στήν‖ ἐμπειρία‖ μας,‖ γίνονται‖ οἱ τυπικές‖ μορφές‖ πού‖

παίρνουν‖ καί‖ διατηροῦν‖ γιά‖ πάντα‖ οἱ διαθέσεις‖ μας.‖ ‖ Δέν‖

μποροῦμε‖πιά‖ν’‖ἀπαλλαγοῦμε‖ἀπ’‖αὐτά‖– μᾶς‖παρακολουθοῦν‖

σάν‖ἐφιάλτες. 

Καί‖τρίτος,‖τέλος,‖λόγος‖εἶναι‖ὅτι‖στά‖διδακτικά‖ποιήματα‖τοῦ 

Καβάφη‖ ἡ μορφή‖ δέν‖ εἶναι‖ «συμβεβηκός»‖ ὡς πρός‖ τό‖

περιεχόμενο,‖ ἀλλά‖ ἔχει‖ ὀργανικά‖ βλαστήσει‖ ἀπό‖ μέσα‖ του,‖

ἀποτελεῖ μέρος‖συστατικό‖καί‖πρῶτο‖τῆς‖οὐσίας‖του.‖‖Ἐκεῖνο‖δηλ.‖‖

πού‖ συμβαίνει‖ στούς‖ αἰσθητικά‖ νόθους‖ γνωμικούς‖ στίχους‖ - ἡ 

ἔκφραση‖νά‖εἶναι‖ἀπέναντι‖στό‖νόημα‖τυχαία,‖τό‖περιεχόμενο‖νά‖

μπορῇ καί‖ μέσα‖ σέ‖ ἄλλη‖ διατύπωση‖ νά‖ χωρέσῃ ἀζήμια‖ – στά‖

καλά‖διδακτικά‖ποιήματα‖τοῦ Καβάφη‖δέν‖γίνεται‖ποτέ.‖ ‖Ἐδῶ ἡ 

«φόρμα»‖ (εἰκόνα,‖ λεκτικό,‖ φωνηεντισμός,‖ μέτρο)‖ μέ‖ τήν‖

ἰδιορρυθμία‖ της,‖ τήν‖ παραστατική,‖ φραστική‖ καί‖ μετρική,‖ εἶναι‖

ἀδύνατο‖ ν’‖ ἀποχωριστῇ ἀπό‖ τό‖ «περεχόμενο»,‖ γιατί‖ αὐτό‖

ἀκριβῶς‖τό‖περιεχόμενο,‖ὁ στοχασμός‖ἤ τό‖αἴσθημα,‖τήν γέννησε‖

- ἤ καλύτερα‖ μαζί‖ καί‖ τά‖ δύο‖ γεννήθηκαν‖ ἀπό‖ τόν‖ ἴδιο‖

δημιουργικό‖ παλμό‖ τοῦ συγκινημένου‖ πνεύματος.‖ Καί‖

συνανήκουν‖στήν‖ ἴδια‖ ὀργανική‖ ἑνότητα‖σέ‖ τέτοιο‖βαθμό,‖ὥστε‖

δέν‖ μπορεῖ κανείς‖ νά‖ προσδιορίσῃ, ἄν‖ ἡ γοητεία‖ πού‖ ἀσκῇ τό‖
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καβαφικό‖ ποίημα ὄφείλεται‖ στήν‖ ἔνταση‖ τοῦ νοήματος‖ ἤ στήν‖

ὑποβλητική‖ δύναμη‖ τῆς‖ ἔκφρασής‖ του.‖ ‖Πραγματικά,‖ ὀφείλεται‖

καί‖στά‖δύο·‖λίγο‖νά‖ἔπεφτε‖τό‖ἕνα‖χαμηλότερο‖ἀπό‖τ’‖ἄλλο‖στόν‖

τόνο,‖ἡ γοητεία‖θά‖μποροῦσε‖νά‖διαλυθῇ ἀνεπανόρθωτα.‖ ‖Εἶναι‖

καί‖ τοῦτο‖ μιά‖ ἀπόδειξη‖ γιά‖ τήν‖ ποιητική‖ γνησιότητα‖ τῆς‖

καβαφικῆς‖διδαχῆς. 

Σό‖ συμπέρασμά‖ μας‖ εἶναι‖ ὅτι‖ ὁ Καβάφης‖ μέ‖ τήν‖ εὐαισθησία‖

καί‖ τή‖ μαστοριά‖ του,‖ καθώς‖ καί‖ μέ‖ τήν‖ ἐμβρίθεια,‖ μέ‖ τήν‖

φιλοσοφημένη‖ ἱστορική‖ του‖ διάθεση,‖ ἀνανέωσε‖ καί‖ καταξίωσε‖

στούς‖ χρόνους‖ μας‖ ἕνα‖ πανάρχαιο, ἀλλά‖ παραμερισμένο‖ καί‖

ἀμφισβητούμενο εἶδος‖ τῆς‖ ποίησης,‖ τή‖ διδακτική‖ ποίηση.‖ ‖ Μᾶς‖

ἔδειξε‖καί‖μᾶς‖ἔπεισε‖ ὅτι‖ὁ ποιητής,‖ ὁ ἀληθινός‖ποιητής,‖ἀκόμα‖

καί‖μέ‖τήν‖διδαχή‖(ὅπου‖κατασταλάζει‖ἡ βιοτική‖καί‖ἰστορική‖τοῦ 

στοχαστικοῦ καί‖εὐαίσθητου‖ἀνθρώπου‖ἐμπειρία)‖μπορεῖ νά‖μᾶς‖

δώσῃ συγκινήσεις‖ μιᾶς‖ ποιότητας, χωρίς‖ ἀμφιβολία‖

καλλιτεχνικῆς.‖‖Ἀπό‖τήν‖ἄποψη‖αὐτή‖ἡ καβαφική‖ποίηση‖ἔχει‖μιά‖

μοναδικότητα‖ πού‖ δέν‖ ἐπιδέχεται‖ εὔκολα‖ τήν‖ ἀμφισβήτηση.‖‖

Σολμῶ μάλιστα‖νά‖προβάλω‖τήν‖ὑπόθεση‖ὅτι‖ὁ διδακτισμός‖εἶν’‖

ἐκεῖνος‖πού‖ ἐπηρέασε‖ἀποφασιστικά‖ τή‖μορφή‖καί‖ τό‖ ὕφος‖ τῆς‖

καβαφικῆς‖ ποίησης,‖ σέ‖ ὅ,τι‖ αὐτή‖ ἡ ποίηση‖ ἔχει‖ πιό‖

χαρακτηριστικό,‖ πιό‖ ἰδιότυπο.‖ ‖ Ἡ λιτότητα‖ καί‖ πυκνότητα,‖ ἡ 

ἀκρίβεια‖ καί‖ ἡ ἐγκράτεια‖ τῆς‖ γλῶσσας‖ του,‖ αὐτό‖ τό‖πεζοφανές‖

καί‖τό‖ἐπιγραμματικό‖πού‖ἔχει‖ὁ στίχος‖του,‖τό‖ἐπίμονο‖δούλεμά‖

του‖ γιά‖ ν’‖ ἀπαλειφθῇ κάθε τι κουδουνιστό,‖ διακοσμητικό‖ ἤ 

ρητορικό‖σάν‖ἐντελῶς‖περιττό‖καί‖ἀσυμβίβαστο‖μέ‖τήν‖ποιητική‖

πρόθεση,‖ εἶναι‖ τοῦ διδακτικοῦ ἤθους‖ καί‖ ὕφους‖ γνωρίσματα‖

τυπικά.‖ ‖Σή‖στροφή‖ἀπό‖ τόν‖ψευδορομαντισμό‖πρός‖ τήν‖κυρίως‖

ποίηση,‖ αὐτή‖ἡ στροφή‖πού‖σημειώνεται‖ ἐντελῶς‖ἀπροσδόκητα‖

γύρω‖ στά‖ 1900,‖ στήν‖ περίοδο‖ δηλ.‖ τῆς‖ ὡριμότητάς‖ του,‖ ὁ 

Καβάφης‖ τήν‖ ἔκανε‖ ἀπό‖ τή‖ στιγμή‖ πού‖ συνειδητά‖ ἤ ἀσύνειδα,‖

ἐμπρόθετα‖ ἤ χωρίς‖ πρόθεση‖ (αὐτό‖ δέν‖ ἔχει‖ σημασία‖ για‖ τόν‖

γνήσιο‖ τεχνίτη)‖ ἀνακάλυψε‖ τόν‖ τύπο‖ τοῦ ποιήματος‖ πού‖ ἦταν‖

προωρισμένος‖νά‖συνθέσῃ καί‖πού‖ τόν‖ ἐδόξασε‖ – τό‖ποίημα‖μέ‖

τήν‖πανάρχαια‖εὐγένεια,‖τό‖διδακτικό.‖‖ 

Ε.Π.‖Παπανοῦτσος 
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ΣΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ 

 Ἐκεῖνο‖ πού‖ κάνει‖ ἐντύπωση,‖ ὅταν‖ ἀντικρύζουμε‖ τήν‖

προσωπικότητά‖του,‖στό‖σύνολό‖της‖καί‖σέ‖ ὅλη‖τή‖διάρκεια‖τῆς‖

διαμόρφωσής‖της,‖εἶναι‖ ‖ἡ ἑνότητα‖καί‖ἡ συνέπειά‖της.‖ ‖Ἀπό‖τά‖

πρῶτα‖ χρόνια‖ του‖ πού‖ μᾶς‖ εἶναι‖ γνωστά,‖ τόν‖ βλέπουμε‖

σκυμμένο‖ στούς‖ στίχους‖ του‖ καί‖ στή‖ μελέτη‖ του,‖ καί‖ μερικές‖

ἑβδομάδες‖ ἀκόμα,‖ πρίν‖ πεθάνῃ, ἐπεξεργαζόταν‖ τό‖ τελευταῖο‖

ποίημα‖ του.‖ ‖ Σίποτε‖ δέν‖ τόν‖ τράβηξε‖ οὐσιαστικά‖ στή‖ ζωή,‖ ἔξω‖

ἀπό‖τήν‖ποίηση.‖‖Κι‖αὐτή‖ἡ ἡδονη‖πού‖γεμίζει‖ἕνα‖μεγάλο‖μέρος‖

τοῦ βίου‖του,‖ἔγινε‖ἄμεση‖πηγή‖τῆς‖ποιήσεώς‖του. 

 Ἄν‖ σκεφθῇ κανείς‖ τόν‖ τόπο‖ καί‖ τόν‖ περίγυρο,‖ στούς‖ ὁποίους‖

ἔζησε,‖ἡ προσήλωσή‖του‖φαντάζει‖ ἡρωϊκή‖ ‖στήν‖περίπτωσή‖του‖

οἱ θεωρίες‖ περί‖ κατ’‖ ευθεῖαν‖ ἐπιρροῆς‖ τοῦ περιβάλλοντος,‖

ἀχρηστεύονται.‖ ‖ Βαστοῦσε‖ ἀπό‖ γενιά‖ ἐμπόρων‖ καί‖ ἔζησε‖

ἀνάμεσα‖ σέ‖ ἐμπόρους,‖ ὅπου‖ ἡ ἐρασιτεχνική‖ ἀσχολία‖ μέ‖ τά‖

γράμματα‖ ἦταν‖ εὐπρόσδεκτη,‖ ἀλλά‖ ἡ ἀποκλειστική‖ ἀφιέρωση‖

στήν‖ποίηση‖ἤ σέ‖ἄλλη‖τέχνη,‖ἀποτελοῦσε‖σχέδιο‖ἀσύλληπτο. 

 Πολλοί‖ ποιητές‖ καί‖ ἀπό‖ τούς‖ πιό‖ μεγάλους‖ ἔκαναν‖ καί‖ κάτι‖

ἄλλο,‖ που‖ ἦταν‖ γι’‖ αὐτούς‖ σημαντικό.‖ Ὑπῆρξαν,‖ ἐπίσης,‖

δημοσιογράφοι,‖ πολιτικοί,‖ καθηγητές‖ ἤ εἶχαν‖ μιάν‖ ἀπορ-

ροφητική‖ ἐπαγγελματική‖ σταδιοδρομία‖ ἤ μιάν‖ ἀξιόλογη‖

συγγραφική‖ δράση,‖ ἐκτός‖ ἀπό‖ τήν‖ ποίησή‖ τους.‖ ‖ Ὁ Καβάφης‖

ἦταν‖ μόνο‖ καί‖ ἀποκλειστικά‖ ποιητής.‖ ‖ Ἡ ὑπαλληλική‖ ἰδιότητά‖

του‖εἶχε‖ἕνα‖χαρακτῆρα,‖ἀπλώς,‖βιοποριστικό.‖ ‖Ἡ φροντίδα‖του‖

γιά‖ τή‖ διαχείρηση‖ τοῦ χρήματος‖ τοῦ ἦταν‖μιά‖ἀνάγκη,‖πού‖ δέν‖

ἀπασχολοῦσε,‖παρά‖μιά‖μικρή‖καί‖κατώτερη‖περιοχή‖τοῦ μυαλοῦ 

του.‖ ‖ Σά‖ τακτοποιοῦσε,‖ τά‖ τέτοια‖ γρήγορα,‖ μέ‖ ἐπιδεξιότητα,‖ μέ‖

σύνεση‖ καί‖ μέ‖ ἐμπειρία,‖ ἄν‖ μπορῶ νά‖ πῷ, ἀταβιστική‖ καί‖

συνέχιζε‖ τό‖ ἐν‖ ἐγρηγόρσει‖ ὄνειρό‖ του,‖πού‖δέν‖ τόν‖ ἐγκατέλειπε‖

ποτέ. 

 Ἡ ἑνότητα‖ὑφίσταται,‖ἐπίσης,‖καί‖μέ‖τό‖ἔργο‖του.‖‖Ὁ ἄνθρωπος,‖

ὁ χαρακτῆρας‖του,‖οἱ ἰδιότητές‖του,‖τό‖πνεῦμα‖του,‖οἱ ἰδιοτυπίες‖

του‖ ξαναβρίσκονται‖ μέσα‖ στά‖ ποιήματά‖ του,‖ σ’‖ ἕνα‖ βαθμό,‖

βέβαια,‖ἔξαρσης,‖πού‖εἶναι‖σημάδι‖γνήσιας‖καλλιτεχνίας. 
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 Ὅποιος‖τόν‖γνώρισε‖ἤ ὅποιος‖τόν‖μελετήσει‖ὅπως‖ἦταν, ἀπό‖τίς‖

ἐξακριβωμένες‖ἐκδηλώσεις‖καί‖ὄχι‖ἀπό‖τίς‖γελοιογραφίες‖του,‖θά‖

διαπιστώσῃ τήν‖ ταυτότητά‖ του‖ μέ‖ τό‖ ἔργο‖ του.‖ Καί‖ τοῦτο‖ εἶναι‖

ἀπό‖ τά‖ θετικώτερα‖ τεκμήρια‖ τῆς‖ οὐσιαστικῆς‖ εἰλικρίνειάς‖ του.‖‖

Εὐαίσθητος,‖λεπτός,‖ ἐπιφυλακτικός,‖γεμᾶτος‖παίδευση‖καί‖ἀπο-

χρώσεις,‖ θυμοσοφικός,‖ φιλήδονος,‖ αἰνιγματικός‖ πρωτότυπος,‖

ὄλα‖αὐτά‖τά‖γνωρίσματα‖εἶναι‖τοῦ ἀνθρώπου‖καί‖τοῦ ἔργου‖του‖

μαζί. 

 Μιάν‖ἡμέρα‖εἶπε‖σ’‖ ἕνα‖φίλο‖του‖μέ‖ἁπλότητα:‖«Σά‖ποιήματά‖

μου‖εἶναι‖‖περίεργα,‖ὅπως‖περίεργος‖εἶμαι‖κι‖ἐγώ». 

 Ὥς‖τά‖σαράντά‖του‖δέν‖εἶχε‖πραγματοποιήσει‖ἀξιόλογο‖ἔργο.‖‖

Δέν‖ ἀπελπίστηκε‖ ὅμως,‖ καί‖ σέ‖ ἠλικία‖ πού‖ οἱ προικισμένοι‖ ἀπό‖

τήν‖φύση‖ποιητές‖ εἶναι‖ κιόλας,‖ ἔνδοξοι,‖ ἐκεῖνος‖ἄρχισε‖μιά‖ νέα‖

δημιουργία,‖ ἔχοντας‖ πεποίθηση‖ στήν‖ ἐξαιρετική‖ ἀξία‖ του.‖‖

Πράγματι,‖ τά‖θέματά‖ του‖ ἦταν‖ ἀπό‖ τούς‖ ὑψηλότερους‖στόχους‖

τῆς‖ποίησης,‖ τά‖σχόλιά‖του‖καί‖τά‖ ἄρθρα‖του‖δείχνουν‖πνεῦμα,‖

πού‖ καταπιανόταν‖ μέ‖ μεγάλα‖ ζητήματα‖ καί‖ οἱ Γενεαλογικές‖

ημειώσεις‖ του‖ πού‖ ἐσύνταξε‖ τελειωτικά‖ στά‖ 1909,‖ ἀλλά‖

ἑτοίμαζε‖ πολύ‖ νωρίτερα,‖ φανερώνουν‖ ἄτομο‖ πού‖ δέν‖

ἀμφέβαλλε,‖ ὅτι‖ μιάν‖ ἡμέρα‖ ὁ κόσμος‖ θά‖ ἤθελε‖ νά‖ μάθῃ ποιά‖

ἦταν‖ἡ γενιά‖του. 

 Ἕνας‖ ποιητής‖ ἤ καλλιτέχνης‖ μέ‖ φύση,‖ νοοτροπία‖ καί‖

διαπαιδαγώγηση‖ διαφορετικές,‖ θά‖ δραπέτευε‖ ἀπό‖ τή‖ φυλακή,‖

πού‖ ἦταν‖ τό‖ περιβάλλον‖ του.‖ ‖ Ἀλλά‖ ἡ φυγή‖ δέν‖ εἶναι‖ πάντα‖

δύναμη. 

 Μπορεῖ κανείς‖νά‖φαντασθῇ τόν‖Καβάφη‖περιπλανώμενο‖καί‖

βοημό;‖ ‖Ἡ δύναμή‖του‖ἦταν‖νά‖μείνῃ μέσα‖στό‖περιβάλλον‖του,‖

νά‖μήν‖παραιτηθῇ ἀπό‖τήν‖ἀποστολή‖του‖καί‖νά‖δημιουργήσῃ τίς‖

ἐξωτερικές‖συνθῆκες,‖πού‖θά‖τοῦ ἐπέτρεπαν‖νά‖τελέσῃ τό‖ἔργο‖

του.‖ Σό‖ ἔκαμε‖ μέ‖ βιολογική‖ δεξιοτεχνία,‖ σάν‖ τίς‖ ζωϊκές‖

λειτουργίες‖πού διαμορφώνονται‖καί‖προσαρμόζονται‖στό‖σκοπό‖

πού‖τούς‖ἔταξε‖ἡ ὕπαρξη. 

Μιχάλης‖Περίδης. 
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ΓΙΑΝΝΗ ΟΤΛΙΩΣΗ 

 Ὁ Καβάφης,‖ἀπό‖τά‖ἑννιά‖ἔως‖τά‖δεκατέσσερά‖του‖φοίτησε‖σέ‖

ἀγγλικά‖σχολεῖα.‖Ἔγραψε‖τά‖πρῶτα‖του‖ποιήματα‖στήν‖ἀγγλική‖

γλῶσσα.‖‖Δέν‖πῆρε‖πανεπιστημιακό‖πτυχίο,‖δέν‖πῆγε‖στρατιώτης‖

καί‖ δέν‖ ἀγαποῦσε‖ τόν‖ πόλεμο.‖ ‖ Πέρασε‖ μιά‖ στεγνή,‖ ξερή‖ ζωή,‖

ἀσχολούμενος‖ὥς‖ὑπάλληλος‖μέ‖ἐμπορική‖ἀλληλογραφία.‖ ‖Εἶχε‖

ἀδυναμία‖ στό‖ αίξπηρ‖ καί‖ τό‖ Μίλτον,‖ καθώς‖ καί‖ σέ‖ πολλούς‖

Ἄγγλους‖ ποιητές‖ τοῦ 18ου καί‖ 19ου αἰώνα,‖ ἀλλά‖ καί‖ στά‖

ἀστυνομικά‖μυθιστορήματα.‖‖Μιλοῦσε‖καί‖ἔγραφε‖στήν‖ἀγγλική‖

καί‖τή‖γαλλική,‖ἀλλά‖εἶχε‖ἀδυναμία‖στή‖μητρική‖του‖γλῶσσα.‖‖ 

 Μετρίου‖ἀναστήματος,‖ὁ Καβάφης‖ἦταν‖πάντα‖προσεκτικά‖καί‖

αὐστηρά‖ντυμένος‖μέ‖κουστούμι‖καί‖ γραβάτα.‖Υοροῦσε καπέλο‖

καί‖ γυαλιά‖ μυωπίας.‖ Ἔδινε‖ περισσότερο‖ τήν‖ ἐντύπωση‖ καθη-

γητῆ,‖παρά‖καλλιτέχνη.‖Σόν‖διέκρινε‖μιά‖«ἀφ’‖ὑψηλοῦ εἰρωνεία»,‖

ἀλλά‖ἀκόμα‖καί‖ἕνας‖κάποιος‖δανδισμός,‖χαρακτηριστικά‖γνωρί-

σματα‖ τοῦ τζέντλεμαν,‖ κατάλοιπα, ἴσως,‖ τῆς‖ βρετανικῆς‖ του‖

ἐμπειρίας. 

 Κάπνιζε‖κι‖ἔπινε‖πολύ.‖‖Εἶναι‖γνωστή‖ἡ ἀδυναμία‖του‖στό‖ρακί.‖‖

Ὅσον‖ἀφορᾶ τή‖σεξουαλική‖του‖ζωή,‖τό‖γυναικεῖο‖στοιχεῖο‖ἦταν‖

ἀνύπαρκτο. 

 Ἦταν‖ἄνθρωπος‖τοῦ πλήθους.‖Ἀναζητοῦσε‖τά‖πολυσύχναστα‖

σημεῖα‖τῆς‖πόλης‖γιά‖τούς‖περιπάτους‖του.‖Εἶχε‖ἀνάγκη‖ἀπό‖τό‖

πλῆθος. 

 Ἀντίθετα,‖ τά‖ ποιήματά‖ του‖ εἶναι‖ ἐσωτερικοί‖ χῶροι,‖ μικρά‖

δωμάτια‖μέ‖ἀκινησία‖ἤ κίνηση‖λόγων,‖σκέψεων‖καί‖χειρονομιῶν.‖‖

Δέν‖εἶναι‖ποιητής‖τῆς‖φύσης.‖ ‖Ἁπλῶς‖ἀναφέρει‖τή‖θάλασσα‖καί‖

τά‖ γιασεμιά,‖ χωρίς‖ νά‖ δώσῃ ποτέ‖ μιά‖ πλήρη‖ περιγραφή‖ ἑνός‖

δέντρου,‖ζώου‖ἤ τοπίου. 

 Δέν‖ ὑπήρξε‖ ὑπέρμαχος‖ τῆς‖ θρησκείας.‖ ‖ Οἱ ἀναφορές‖ του‖ σέ‖

θεϊκά‖ σύμβολά‖ ἦταν‖ ἐλάχιστες.‖ ‖ Ἡ ἀλήθεια‖ ἦταν‖ προσφιλής‖

στόν‖ Καβάφη‖ καί‖ τήν‖ παρουσίαζε‖ κατά‖ τόν‖ ἴδιο‖ τρόπο, εἴτε‖

ἀπευθείας,‖εἴτε‖κάτω‖ἀπό‖μάσκα. 

 Δέν‖γέλαγε‖σχεδόν‖ποτέ‖καί‖ἦταν‖πεσιμιστής.‖‖Ἐπίσης‖νοσηρά‖

ἔγκλειστος‖ἀλλά‖κοινωνικά‖ἐνεργός.‖‖Σίποτα‖μελοδραματικό‖δέν‖
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ἀπαντᾶται‖στό‖ἔργο‖του,‖τοῦ ὁποίου‖ἐλάχιστο‖μέρος‖εἶδε‖τό‖φῶς‖

τῆς‖δημοσιότητας,‖ὄσο‖ἦταν‖ἐν‖ζωῇ. 

 Σό‖ πεπρωμένο‖ ἦταν‖ κάτι‖ πού‖ τόν‖ βασάνιζε‖ ἀπό‖ νωρίς.‖‖

Γνωρίστηκε‖μέ‖τόν‖Μαρινέτι,‖ ἱδρυτή‖τοῦ φουτουρισμοῦ, ὁ ὀποῖος‖

τόν‖ ἐπισκέφτηκε‖ στήν‖ Ἀλεξάνδρεια.‖ ‖ Εἶχε‖ συναίσθηση‖ τῆς‖

μεγαλοφυΐας‖ του,‖ γι’‖ αὐτό‖ καί‖ συνήθιζε‖ νά‖ λέῃ:‖ «Σί‖ ἄδικο‖ νά‖

εἶμαι‖ ἐγώ‖ μιά‖ μεγαλοφυΐα‖ καί‖ μήτε‖ νά‖ ἀκούωμαι,‖ μήτε‖ νά‖

ἀνταμείβωμαι». 

 τίς‖ 29‖ Ἀπριλίου‖ τοῦ 1833, ἡμέρα‖ τῶν‖ γενεθλίων‖ του,‖

μεταφέρεται‖ στό‖ ἑλληνικό‖ νοσοκομεῖο‖ τῆς‖Ἀλεξάνδρειας.‖ ‖Λίγο‖

πρίν‖ἀναχωρήσουν‖ἀπό‖τό‖σπίτι,‖στή‖θέα‖τῆς‖βαλίτσας‖πού‖τοῦ 

εἶχαν‖ ἐτοιμάσει‖ μέ‖ τά‖ προσωπικά‖ του‖ εἴδη,‖ ἀρχίζει‖ νά‖ κλαίῃ.  

Παίρνει‖ ἕνα‖μπλόκ‖καί‖γράφει:‖ «Αὐτή‖ τή‖βαλίτσα‖ τήν‖ἀγόρασα‖

πρίν‖τριάντα‖χρόνια,‖ἕνα‖βράδυ‖βιαστικά‖γιά‖νά‖πάω‖στό‖Κάϊρο,‖

γιά‖διασκέδαση.‖‖Σότες‖ἤμουν‖ὑγιής,‖νέος‖καί‖ὄχι‖ἄσχημος». 

 Πέθανε‖ περιτριγυρισμένος‖ ἀπό‖ λίγους‖ φίλους‖ του,‖ στίς‖ 2‖ τό‖

πρωΐ.‖ Λέγεται‖ ὅτι‖ τή‖ στιγμή‖ πού‖ ξεψυχοῦσε,‖ ἀκούστηκε‖ μιά‖

δυνατή‖βροντή‖καί‖ἀλλεπάλληλες‖ἀστραπές‖ἔσκισαν‖τόν‖οὐρανό‖

τῆς‖Ἀλεξάνδρειας,‖κάνοντας‖τή‖νύχτα‖μέρα.‖‖Ἦταν‖70‖ἐτῶν. 
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Ἀξιότιμε‖Κ.Π.‖Καβάφη,‖ 

ἔρχομαι‖μέ‖τήν‖παροῦσα‖ἐπιστολήν,‖νά‖ἀνταμώσουμε‖τό‖ποίημά‖

σας‖ «ΠΑΡΘΕΝ»...‖ Ἐνθυμεῖσθε;‖ ‖ Ἐγράφη‖ Μάρτιον‖ 1921,‖ ἕν‖ ἔτος‖

πρό‖ τῆς‖ καταστροφῆς‖ τῆς‖ μύρνης‖ καί‖ τοῦ Ἑλληνισμοῦ τοῦ 

Πόντου.‖ ‖ Νά‖ σᾶς‖ ἐνημερώσω‖ πώς‖ τό‖ ἀνέγνωσα‖ εἰς‖ κόσμον‖

πολύν,‖ φορωμένον‖ ὀπώρας,‖ εἰς‖ ἑορτήν‖ Πολιτιστικοῦ υλλόγου‖

Ροδοχωρίου‖«ΟΙ‖ΚΟΜΝΗΝΟΙ»‖- «Γιορτή‖Κερασιοῦ 5‖καί‖6‖Ἰουλίου‖

2013 – μέ‖ ἀπόλυτον ἐπιτυχίαν,‖ άββατον‖ καί‖ ὥραν βραδυνήν,‖

δροσεράν,‖ἀκμαία‖χορῶν.‖ ‖Οἱ ἐν‖ζωῇ, ἡμεῖς,‖εἴμεθα‖εὐτυχεῖς‖τοῦ 

βλέμματος‖σας‖εἰς‖τά‖δημοτικά‖τραγούδια,‖ἰδιαιτέρως‖δέ‖διά‖τήν‖

στάθμευσή‖σας‖εἰς‖τό‖ποντιακόν‖ἄσμα. 

 

Η‖ΡΨΜΑΝΙΑ‖ΠΑΡΘΕΝ 

Ἕναν‖πουλίν,‖καλόν‖πουλίν,‖ἐβγαίν’‖ἀπό‖τήν‖Πόλην,‖ 

οὐδέ‖σ’‖ἀμπέλα‖κόνεψεν,‖οὐδέ‖‘ς‖σά‖περιβόλα,‖ 

ἐπῆγεν‖καί‖ν’‖ἐκόνεψεν‖‘ς‖σ’‖Ἀγιά-οφιᾶς‖τήν‖πόρταν. 

Ἔδειξεν‖τ’‖ἕναν‖τό‖φτερόν‖‘ς‖σό‖αἶμα‖βουτεμένον.‖‖ 

Καί‖‘ς‖σ’‖ἄλλο‖τό‖φτερόν‖ἄθε,‖χαρτίν,‖βαστᾶ γραμμένο.‖‖ 

Ἀτό‖κανείς‖‘κι ἀναγνώθ’,‖κανείς‖‖‘κι‖ ξέρ’‖ντό‖λέγει,‖ 

μηδέ‖κι‖ὁ Πατριάρχης‖μου‖με‖ὅλους‖τούς‖παπάδες.‖‖ 

Κι‖ἕναν‖παιδίν,‖καλόν‖παιδίν,‖πάει‖καί‖ἀναγνώθει.‖‖ 

ίτ’‖ἀναγνώθει,‖σίτα‖κλαίει,‖σίτα‖κρούει‖τήν‖καρδίαν: 

Ναϊλλοί‖ἐμᾶς‖καί‖βάϊ‖ἐμᾶς,‖‘πάρθεν‖ἡ Ρωμανία‖ 

- Ναϊλλοί‖ἐμᾶς‖καί‖βάϊ‖ἐμᾶς‖οἱ Σοῦρκ’‖τήν‖Πόλ’‖ἐπῆραν,‖ 

ἐπῆραν τό‖βασιλοσκάμ’‖κι‖ἐλλάεν‖Ἀφεντία.‖ 

Μοιρολογοῦν‖τά‖ἐκκλησιάς,‖κλαῖγ’‖νε‖τά‖μοναστήρια‖ 

κι‖ὁ Ἁϊ‖– Γιάννες‖ὁ Φρυσόστομον,‖κλαίει‖καί‖δερνοκοπᾶται.‖‖ 

Μή‖κλαῖς,‖μή‖κλαῖς,‖Ἁγιάννε‖μου,‖καί‖μή‖δερνοκοπᾶσαι,  

ἡ Ρωμανία‖‘πέρασεν,‖ἡ Ρωμανία‖‘πάρθεν.‖ 

Ἡ Ρωμανία‖ἄν‖πέρασεν,‖ἀνθεῖ καί‖φέρει‖κι‖ἄλλο. 

 

 Μή‖λησμονήσω‖τάς‖σκέψεις‖μου,‖δώσετε‖πολλούς‖χαιρετισμούς‖

εἰς‖ τήν‖ μητέρα‖ σας‖ Φαρίκλεια‖ Γεωργάκη‖ Υωτιάδη,‖ ἀπό‖ τάς‖ ἐ-

ρεύνας‖μου‖γένος‖Ποντίων‖καί‖ἀναρωτῶμαι‖γιατί‖ ἐγώ‖χρησιμο-
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ποιῶ μιά‖μεσοκαθαρεύουσαν‖ὁδόν‖γλώσσης‖εἰς‖ταύτην‖τήν‖ἐπι-

στολήν.‖‖Μᾶλλον‖ἐσεῖς‖μέ‖ὁδηγεῖται‖καί‖τό‖ὁμολογῶ,‖μέ‖γοητεύει.‖ 

Σό‖ποίημά‖σας‖Πάρθεν 

«Αὐτὲς‖τὶς‖μέρες‖διάβαζα‖δημοτικὰ τραγούδια,‖γιὰ τά‖ἄθλα‖τῶν‖

κλεφτῶν‖καὶ τοὺς‖πολέμους,‖πράγματα‖συμπαθητικά,‖δικά‖μας,‖

Γραικικά.‖ ‖ Διάβαζα‖ καὶ τὰ πένθιμα,‖ γιὰ τὸν‖ χαμὸ τῆς‖ Πόλης‖

«Πῆραν‖τὴν‖Πόλη‖πῆραν‖την·‖πῆραν‖τὴ αλονίκη».‖Καὶ τὴν‖Υωνὴ 

ποὺ ἐκεῖ ποὺ οἱ δυὸ ἐψέλναν‖ «ζερβὰ ὁ βασιλιᾶς,‖ δεξιὰ ὁ 

πατριάρχης»,‖ἀκούσθηκε‖κ'‖εἶπε‖νὰ πάψουν‖πιὰ «πᾶψτε‖παπάδες‖

τὰ χαρτιὰ καὶ κλεῖστε‖τὰ βαγγέλια»‖πῆραν‖τὴν‖Πόλη,‖πῆραν‖την·‖

πῆραν‖ τὴ αλονίκη.‖Ὅμως,‖ ἀπ'‖ τ'‖ ἄλλα‖ πιὸ πολὺ μὲ ἄγγιξε‖ τὸ 

ἆσμα‖τὸ Σραπεζούντιον‖μὲ τὴν‖παράξενή‖του‖γλῶσσα‖καὶ μὲ τὴν‖

λύπην‖ τῶν‖ Γραικῶν‖ τῶν‖ μακρυνῶν‖ ἐκείνων,‖ ποὺ ἴσως‖ ὅλο‖

πίστευαν‖ ποὺ θὰ σωθοῦμε‖ ἀκόμη.‖ ‖ Μὰ, ἀλοίμονον,‖ μοιραῖον‖

πουλὶ «ἀπαί‖ τὴν‖ Πόλην‖ ἔρται»‖ μὲ τὸ «φτερούλιν‖ ‘ἀθε‖ χαρτὶν‖

περιγραμμένον‖κι‖οὐδὲ στὴν‖ἄμπελον‖κονεύ'‖μηδὲ στὸ περιβόλι,‖

ἐπῆγε‖καὶ ἐκόνεψεν‖στοῦ κυπαρίσ'‖ τὴν‖ ρίζαν».‖Οἱ ἀρχιερεῖς‖ δὲν‖

δύνανται‖(ἢ δὲν‖θέλουν)‖νὰ διαβάσουν.‖«Φέρας‖υἱός,‖Γιανίκας‖ἔν»‖

αὐτὸς‖ τὸ παίρνει‖ τὸ χαρτί‖ καὶ τὸ διαβάζει‖ κι‖ ὀλοφύρεται.‖ «ίτ'‖

ἀναγνώθ'‖σίτ'‖ἀνακλαίγ'‖σίτ'‖ἀνακρούγ'‖τὴν‖καρδίαν.‖Νὰ ἀοιλλῆ 

ἐμᾶς,‖νὰ βάϊ‖ἐμᾶς‖ἡ Ρωμανία‖πάρθεν». 

 Μετά‖χαρᾶς‖σᾶς‖γνωρίζω‖πώς‖πλήν‖ἐμοῦ,‖τό‖ποίημά‖σας‖ἔχει‖

ἀναγνωσθεῖ κατά‖καιροὺς‖ἀπό‖τούς:‖Νίκο‖Γρηγοριάδη,‖ποιητή,‖Γ’‖‖

ΤΜΠΟΙΟ‖ ΠΟΙΗΗ‖ – ΠΑΣΡΑ‖ 1983,‖ Γ.Π.‖ αββίδη,‖ Βικελαία‖

Δημοτική‖ Βιβλιοθήκη‖ Ἡρακλείου‖ 1990,‖ Ἱεροκλή‖ Μιχαηλίδη,‖ 8η 

υνάντηση‖ Ποντιακῶν‖ Φορῶν‖ 2012,‖ Μιχάλη‖ Πιερῆ,‖ Ζωγράφειο‖

Λύκειο,‖Κωνσταντινούπολης‖2013,‖ἐνῶ ἄλλα‖ποιήματά‖σας‖ἔχουν‖

ἀναγνώσει‖ καί‖ καταγραφεῖ εἰς‖ βινύλιον‖ καί cd οἱ Γιάννης‖

Σσαρούχης,‖ Ἔλλη‖ Λαμπέτη,‖ Κυριάκος‖ Εὐθυμίου,‖ Δημήτρης‖

Μαλαβέτας‖ καί‖ ἀδυνατῶ ταύτην‖ τήν‖ στιγμήν‖ νά‖ ἀναφέρω‖ καί‖

ἄλλους,‖πλεῖστοι‖ δέ‖ εἶναι‖ οἱ συνθέται‖ οἱ ὁποῖοι‖ ἐπεχείρησαν‖νά‖

σᾶς‖ μελοποιήσουν.‖ ‖ Θέλω‖ νά‖ σᾶς‖ ἐκφράσω‖ τήν‖ ἀνεκτίμητον‖

ἀγάπην‖ τήν‖ ὁποίαν‖ τρέφω‖ διά‖ τό‖ ἄτομόν‖ σας‖ καί‖ τό‖ ἔργο‖ σας,‖

πώς‖ ὅλο‖ καί‖ περισσότεροι‖ σᾶς‖ ἀναγιγνώσκουν,‖ σᾶς‖ μελετοῦν,‖

σᾶς‖δικαιώνουν,‖σᾶς‖ἀδικοῦν.‖‖Ἐγώ,‖θεωρώ‖ὅτι‖σήμερον‖κρατεῖτε‖
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τήν‖ ἀνάγνωσιν‖ τῆς‖ ποιήσεως‖ εἰς‖ ὑπερθετικόν‖ βαθμόν,‖ καθώς‖

ἐπίσης‖ εἶσθε‖ τό‖ ἀτράνταχτον‖ ἄλλοθι τῶν‖ μή‖ ποιητῶν,‖ κακῶν‖

ἀναγνωστῶν,‖ μή‖ κριτικῶν,‖ αἰωνίων‖φοιτητῶν‖ καί‖ ἀμελῶν‖ἀπο-

φοίτων,‖ ἀτόλμων‖πανεπιστημιακῶν,‖ περί‖ πολλῶν‖ τυρβαζόντων‖

φιλολόγων,‖ Ἀμερικανῶν,‖ Ἀσιατῶν,‖ Εὐρωπαίων... ἄς‖ τούς‖

συγχωρήσωμεν‖ καί‖ ἀλοίμονον‖ κατελήξατε‖ πρωϊνόν,‖ μεσημ-

βρινόν‖καί‖βραδυνόν,‖μετ’‖οἴνου‖καί‖γλυκῶν‖κουταλιοῦ. 

 Ἄν‖ ἤσασταν‖ ἐδῶ μαζί‖ μας,‖ θά‖ καθυβρίζατε‖ τούς‖ πάντας‖ διά‖

πᾶσαν‖ νόσον‖ καί‖ πᾶσαν‖ μαλακίαν,‖ θά‖ ἐβάζατε‖ στόχον‖ νά‖

σοκάρετε‖ καί‖ νά‖ ἀνατρέψετε‖ τάς‖ κοινωνικάς‖ τάξεις,‖ βαδίζων‖

ὁλόγυμνος‖ εἰς‖ τήν‖παιδείαν‖ ὁδόν,‖ ἐνῷ οἱ ἐκτελεσταί‖ σας‖ καί‖ οἱ 

δοῦλοι‖ σας‖ θά‖ ἀπαγχόνιζον‖ ἕκαστον,‖ ὁ ὁποῖος‖ θά‖ ἐτόλμα‖ νά‖

ἀντισταθῇ τῶν‖ ἡρωϊκῶν‖ ποιήσεών‖ σας‖ καί‖ δή‖ τῶν‖ ἐπιθυμιῶν‖

σας,‖ἀλλά‖καί‖πάλι‖τούτοις‖θά‖ἀποφεύγατε,‖εἶναι‖βέβαιον,‖μοῦ τό‖

ἐψιθυρίσατε‖εἰς‖τάς‖ποιητικάς‖περιηγήσεις... 

 Ἀγαπητέ‖φίλε‖Κ.Π.Καβάφη,‖ 

Λαμβάνει‖ μακράν‖ ὁδοιπορίαν‖ ἡ ἐπιστολή‖ μου.‖ ‖ Σροχοπεδῶ, 

σχολιάζω‖ὁμοῦ τάς‖παρατηρήσεις‖μου‖ἐπί‖τῶν‖στίχων‖σας‖εἰς‖τό‖

ποίημα‖«ΠΑΡΘΕΝ»,‖καθώς‖ὁ τρατῆς‖Σσίρκας,‖ὁ Γιάννης‖Ρίτσος,‖

ὁ Μιχάλης‖Μερακλῆς,‖ἡ όνια‖Ἰλινσκαγια‖καί‖δεκάδες‖ἐρευνηταί‖

καί‖μελετηταί‖σας,‖δεόντως‖σᾶς‖χαμογελοῦν. 

 

χόλια: 1. Ἐπαναλαμβάνετε‖ εἰς‖ τό‖ ποίημα‖ δίς‖ «Πῆραν‖ τήν‖ Πόλην‖

πῆραν‖ την,‖ πῆραν‖ τήν‖ αλονίκη».‖ 2.‖ Μέ‖ στό‖ «φτερούλιν‖ ἄθε‖ χαρτίν‖

περιγραμμένον».‖ Ἐρωτῶν‖ πάρα‖ πολλούς,‖ διαβάζων‖ πολλάκις‖

ἀνθολογίας‖ δημοτικῶν‖ τραγουδιῶν‖ ἡ λέξεις‖ «ἀθε»‖ εἶναι‖ ἄτονη,‖ ὅπως‖

γνωρίζετε‖ καλῶς‖ ὅτι‖ «ρωτῶντας‖ καί‖ εἰς‖ τήν‖Πόλη‖πᾶμε»,‖ μετά‖ κόπων‖

καί‖βασάνων‖κατελήξαμεν‖πώς‖τό‖«ἀ»‖κερδίζει‖τόν‖τόνο,‖δηλαδή‖«ἄθε».‖

3.‖ «κι‖ οὐδέ‖ στήν‖ἄμπελον‖ κονεύ, μηδέ‖ στό‖περιβόλι».‖ ‖ Ἐμεῖς‖ ὁσήμερον‖

λέμε:‖ «κι‖οὐδέ‖σήν‖ἄμπελον‖κονεύ, μηδέ‖σό‖περιβόλιν».‖4.‖ «ἐπῆγεν‖καί‖

ἐκόνεψεν‖ στοῦ κυπαρίσ’‖ τήν‖ ρίζαν».‖ Ἐμεῖς‖ ὁσήμερον‖ λέμε:‖ «ἐπῆεν‖ καί‖

ἐκόνεψεν‖σοῦ κυπαρίσ`‖ τήν‖ρίζαν».‖ 5.‖ «Φέρας‖υἱός‖Γιαννίκας‖ ἔν»,‖ ἐμεῖς‖

ὁσήμερον‖λέμε‖«έρας‖υἱός‖Γιαννίκας‖ἔν».‖6»‖ἡ Ρωμανία‖πάρθεν».‖‖Ἐμεῖς‖

ὁσήμερον‖λέμε «ἡ Ρωμανία‖ἐπάρθεν». 

 Ἀναμένω‖διά‖τῆς‖ἀπαντήσεώς‖σας‖τυχόν‖παρατηρήσεις‖εἰς‖τόν‖

ταπεινόν‖καί‖«ἀπείθαρχον»‖σχολιασμόν‖μου,‖διατελῶν‖ὑμέτερος.‖‖
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Αἰτίαι‖ καί‖ ἀφορμαί‖ διά‖ τήν‖ ἐπιστολήν‖ ταύτην,‖ θέλω‖ νά‖ τό‖

γνωρίζετε,‖ εῖναι‖ τό‖ περιοδικό‖ «ΛΤΦΝΑΡΙ»‖ καί‖ ὁ Μπάμπης‖

Παρασίδης‖ἀπό‖Ἀριδαία,‖ὁ ὁποῖος‖μοῦ ἔβγαλε‖τό‖ζουμίον‖νά‖πῷ 

«ναί»‖εἰς‖τάς‖«ἐπιθέσεις»‖του,‖διά‖νά‖καθήσω‖νά‖σᾶς‖γράψω.‖‖Θά‖

μᾶς‖λάβετε‖μέ‖τό‖«ΛΤΦΝΑΡΙ»,‖τεύχος‖4ο, ἀφιέρωμα‖εἰς‖τόν‖Κ.Π.‖

Καβάφην.‖ ‖Μή‖λησμονήσετε‖νά‖μοῦ ἀπαντήσετε,‖ ἐσωκλείων‖τά‖

νέα‖σας‖ποιήματα,‖γιά‖νά‖μᾶς‖φθονήσουν‖καί‖πάλι... 

Ἠλίας‖Σσέχος 
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Η ΕΤΘΤΝΗ ΜΙΑ ΓΕΝΙΑ 
Οἱ μισοί,‖ τουλάχιστον, ἀπό‖ τούς‖ λογοτέχνες,‖ προσπαθοῦν‖ νά‖

ἐξηγήσουν‖ τό‖ ἔργο‖ τοῦ Καβάφη.‖ ‖Ἐγώ‖θά‖κάμω‖κάτι‖ ἄλλο:‖ ‖ θά‖

προσπαθήσω‖ νά‖ δικαιολογήσω‖ τή‖ γενιά‖πού‖ δέν‖ τόν‖ κατάλαβε‖

καί‖ ἱκανοποίησε‖ τίς‖ πνευματικές‖ της‖ ἀνάγκες‖ μέ‖ τήν‖ ἐργασία‖

ποιητῶν‖ πού‖ ξεχάστηκαν,‖ προτοῦ πεθάνουν‖ κι‖ ἔπαψαν‖ νά‖

συγκινοῦν‖κι‖ὅσους‖ἀκόμα‖δέ‖ζητοῦν‖τίποτα‖περισσότερο‖ἀπό‖τίς‖

κουδουνιστές‖ ρίμες, ἀπό‖ τήν‖ ρηχή‖ αἰσθηματικότητα‖ ἤ ἀπό‖ τό‖

πελάγωμα‖ σέ‖ σκέψεις‖ καί‖ ἀνησυχίες‖ ἀκατανόητες‖ καί‖

ἀνειλικρινεῖς. 

 Δέν‖πρόκειται‖νά‖κάμω‖τόν‖ἀπολογητή‖τῆς‖γενιᾶς‖μου.‖‖Οἱ νέοι‖

τῆς‖ τελευταίας‖ δεκαπενταετίας‖ – οἱ περισσότεροι‖ κι‖ οἱ πιό‖

προωδευμένοι‖ – κι‖ ἀρκετοί‖ ἀπό‖ τούς‖ λογοτέχνες‖ πού‖ βρέθηκαν‖

ὥριμοι‖μέσα‖στήν‖ἰδεολογική‖ἀναρχία‖πού‖προκάλεσε‖ὁ μεγάλος‖

πόλεμος‖(ἐνν.‖τό‖Α’‖‖Παγκόσμιο),‖ὄχι‖μόνο‖δέ‖δυσκολεύτηκαν‖νά‖

αἰσθανθοῦν‖ καί‖ νά‖ ἐκτιμήσουν‖ τήν‖ ποίηση‖ τοῦ «Ἀπολείπειν‖ ὁ 

Θεός‖ Ἀντώνιον»,‖ που‖ εἶναι‖ ἕνας‖ ἀπό‖ τούς‖ τραγικώτερους‖

ἀποχαιρετισμούς‖ μέσα‖ στίς‖ λογοτεχνίες‖ ὅλων‖ τῶν‖ λαῶν‖ καί‖

ὅλων‖ τῶν‖ ἐποχῶν,‖ τοῦ «Περιμένοντας‖ τούς‖ Βαρβάρους»,‖ ἤ τῆς‖

«Πόλεως»,‖ πού‖ κλείνουν‖ στούς‖ λίγους‖ στίχους‖ των‖ τά‖ συμπε-

ράσματα,‖τούς‖πόθους‖καί‖τίς‖συγκινήσεις‖μιᾶς‖ὁλόκληρης‖ζωῆς,‖

ἀλλά‖ δε‖ δίστασαν‖ ν’‖ ἀρχίσουν‖ μιά‖ δύσκολη‖ μάχη,‖ γιά‖ νά‖

διαλύσουν‖ τή‖ μεγαλύτερη,‖ ἴσως,‖ πλάνη‖ τοῦ πνευματικοῦ μας‖

κόσμου,‖ πού‖ θέλει‖ νά‖ εἶναι‖ ὁδηγητής‖ καί‖ ρυθμιστής‖ σέ‖ κάθε‖

κίνηση‖ἰδεῶν. 

 Οἱ νέοι,‖ λοιπόν,‖ μποροῦν‖ νά‖ καυχηθοῦν‖ ὅτι‖ πέρασαν‖ μέ‖ τόν‖

ἱκανοποιητικώτερο‖ τρόπο‖ ἀπό‖ τή‖ δοκιμασία.‖ Ἀλλά‖ ὁ 

Ἀλεξανδρινός‖ποιητής‖ἔζησε‖τά‖καλύτερα‖χρόνια‖του,‖τά‖χρόνια‖

τῆς‖δημιουργίας‖καί‖τῶν‖ἀναζητήσεων,‖δηλαδή‖τήν‖ἐποχή‖πού‖ὁ 

σκεπτόμενος‖ ἄνθρωπος‖ ζητάει‖ στηρίγματα‖ καί‖ δέχεται‖

περισσότερο‖ τήν‖ ἐπίδραση‖ του‖ περιβάλλοντος,‖ ὅλ’‖ αὐτά‖ τά‖

χρόνια‖τά‖‘ζησε‖μέ‖μιά‖γενιά,‖πού‖δέν‖τόν‖κατάλαβε,‖πού‖ἔμεινε‖

ἀδιάφορη‖μπρός‖στίς‖προσπάθειές‖του‖καί‖δέν‖ὑποπεύθηκε‖κἄν‖

τίς‖ἀγωνίες‖του.‖‖Ἔζησε‖μόνος.‖‖Καί‖ἡ ἀδιαφορία‖τῆς‖γενιᾶς‖του,‖

εἶναι‖ἡ ἀδιαφορία‖μιᾶς‖γενιᾶς‖λυρικῶν. 
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 Ὅταν‖ὁ κ.‖Ξενόπουλος‖παρουσίαζε‖τόν‖Καβάφη,‖ὁ πεζός‖λόγος‖

δέν‖ εἶχε‖ νά‖ ἐπιδείξῃ πολλά‖ πράγματα.‖ ‖Ἦταν‖ πνιγμένος‖ στήν‖

ἠθογραφία,‖ ἀνέπνεε‖ σ’‖ ἕνα‖ στενόν‖ ὁρίζοντα‖ καί‖ πολύ‖ λίγες‖

φορές‖τολμοῦσε‖νά‖πλησιάσῃ στίς‖πόλεις‖καί‖νά‖περάσῃ ἀπό‖τ’‖

ἁπλά‖ κι‖ ἀσήμαντα‖ γεγονότα‖ στόν‖ ἐσωτερικό‖ κόσμο‖ τοῦ 

ἀνθρώπου.‖ ‖ ἀκόμα‖ λιγότερα‖ πράγματα‖ εἶχε‖ νά‖ παρουσιάσῃ τό‖

θέατρο.‖ ‖ Καί‖ κανείς‖ δέν‖ εἶχε‖ ἀντίρρηση‖ ὅτι,‖ μαζί‖ μέ‖ τόν‖ πεζό‖

λόγο,‖ὑστεροῦσε‖πολύ‖ἀπό‖τή‖λυρική‖ποίηση. 

 Μερικοί‖ μόνο‖ προσπαθοῦσαν‖ νά‖ ἐξηγήσουν‖ σέ‖ ὅσους‖

ἀποροῦσαν, ὅτι‖ πάντα‖ ἡ λυρική‖ ποίηση‖ προηγεῖται‖ καί‖ ὅτι‖ ἡ 

ἄνθηση‖τοῦ πεζοῦ λόγου,‖τοῦ θεάτρου‖καί‖τῆς‖κριτικῆς‖γίνεται‖σέ‖

κοινωνίες‖ὥριμες‖καί‖συγκροτημένες.‖‖Καί‖ὅλοι‖συμφωνοῦσαν‖ὅτι‖

ἡ ποίηση‖κί‖ εἰδικωτερα‖ ἡ λυρική,‖ ἦταν‖ ἡ πνευματική‖ ἐκδήλωση‖

πού‖ ἐπικρατοῦσε,‖ ὅταν‖ ὁ Καβάφης‖ ἄρχισε‖ νά‖ παρουσιάζῃ τήν‖

ἐργασία‖του,‖δηλαδή‖λίγο‖πρίν‖καί‖λίγο‖ἔπειτ’‖ἀπό‖τό‖1900. 

 Αὐτός,‖ὅμως,‖εἶναι‖κι‖ὁ λόγος‖πού‖ἡ ποίηση‖τοῦ Καβάφη‖ἄφησε‖

ἀδιάφορους‖ τούς‖ μορφωμένους‖ τῆς‖ ἐποχῆς‖ ἤ προκάλεσε‖ τήν‖

ἀντίδρασή‖ τους.‖ ‖ Ὁ Καβάφης‖ ἔμεινε‖ παρεξηγημένος,‖ ἄν‖ ὄχι‖

ἀγνοημένος,‖περισσότερο‖ἀπό‖δεκαπέντε‖χρόνια,‖ἀκριβῶς‖ἐπειδή‖

ἔτυχε‖ἡ γενιά‖του‖νά‖εἶναι‖γενιά‖λυρικῶν.‖‖ 

 Σό‖ ἔγραψα‖ λίγες‖ μέρες‖ ἔπειτ’‖ ἀπό‖ τό‖ θάνατό‖ του.‖ ‖ Καί‖ τό‖

ξαναγράφω‖μέ‖τήν‖πεποίθηση‖πού‖δίνει‖τό‖ξαναδιάβασμα‖καί‖τό‖

πέρασμα‖τοῦ χρόνου:‖τό‖ἔργο‖τοῦ Καβάφη‖εἶναι‖μιά‖ἄρνηση.‖‖Ἡ 

ἄρνηση,‖ὅμως,‖αὐτή‖δέν‖ἔχει‖σχέση‖μέ‖τή‖ζωή,‖μέ‖τόν‖ἄνθρωπο,‖

μέ‖τόν‖κόσμο,‖ἀλλά‖μέ‖τήν‖ἐργασία‖τῶν‖περισσοτέρων‖λυρικῶν‖

μας.‖ ‖Ὁ Καβάφης‖μποροῦσε‖νά‖χρησιμοποιήσῃ καί‖ τρόπους‖καί‖

σκέψεις‖καί‖ὅ,τι‖ἄλλο‖τοῦ προσέφερε‖ἡ ποιητική‖μας‖παραδοση.‖‖

Ἀλλὰ δὲν‖ ἦταν‖ ἀπό‖ τούς‖ πνευματικούς‖ ἀνθρώπους‖ πού‖

ἱκανοποιοῦνται‖ μέ‖ ὅ,τι‖ ὑπάρχει.‖ ‖ Ἡ ρητορεία‖ πού‖ κυριαρχοῦσε‖

στήν‖ ἐργασία‖ τῶν‖ ποιητῶν‖ πού‖ ἔκαναν‖ τότε‖ τίς‖ μεγαλύτερές‖

τους‖προσπάθειες‖ κι‖ ἐξακολουθοῦν‖νά ἔχουν‖ τήν‖ ἐκτίμηση‖τῶν‖

πολλῶν,‖τόν‖βύθιζε‖σέ‖ἀπόγνωση‖τό‖ἐπιπόλαιο‖ἀντίκρυσμα‖τῆς‖

μοίρας‖ τοῦ ἀνθρώπου,‖ πού‖ ἀποτελοῦσε‖ τό‖ περιεχόμενο,‖ ὅλου‖

σχεδόν,‖ τοῦ ποιητικοῦ μας‖ λόγου,‖ δέν‖ τοῦ ἔλεγε‖ τίποτα,‖ καί‖ οἱ 

ὁμοιοκαταληξίες,‖ πού‖ δέν‖ ἦταν‖ παρά‖ ἦχοι,‖ τίς‖ περισσότερες‖
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φορές‖ δυσάρεστοι,‖ προκαλοῦσαν‖ τήν‖ περιφρόνησή‖ του.‖ ‖ Ὁ 

Καβάφης‖εἶχε‖τόν‖κόσμο‖του.‖‖Καί‖τόν‖ἔδωσε,‖ἀφοῦ ἀρνήθηκε‖ὅ,τι‖

ἐνθουσίαζε‖ γύρω‖ του.‖ Φωρίς‖ νά‖ κραυγάσῃ,‖ χωρίς‖ να‖ χρησι-

μοποιήσῃ ἀντιποιητικά‖στοιχεῖα,‖χωρίς‖νά‖καταφύγῃ στά‖εὔκολα‖

κι‖ἐντυπωσιακά‖μέσα,‖χωρίς‖νά‖βγῇ σ’‖ἐξῶστες‖καί‖νά‖ἐκφωνήσῃ 

λόγους‖στά‖πλήθη. 

 Ὁ Καβάφης, δέν‖ ὑπάρχει‖ ἀμφιβολία, ὅτι‖ εἶναι‖ ἕνας‖ παρεξη-

γημένος.‖ Ἀλλά,‖ προπάντων,‖ ἕνας‖ τραγικός‖ ἄνθρωπος,‖ πού‖

αἰσθάνθηκε‖ πολύ‖ καί‖ ὑπέφερε‖ περισσότερο,‖ πού‖ ἔρριξε‖ πολύ‖

βαθειά‖ τή‖ ματιά‖ του‖ στόν‖ ψυχικό‖ μας‖ κόσμο‖ καί‖ κατάφερε‖ νά‖

ξεχωρίσῃ μεγάλες‖κι‖αἰώνιες‖ἀρχές.‖‖Ἔμεινε‖πάνω‖ἀπ’‖ὅλα,‖ἀφοῦ 

τά‖ γνώρισε,‖ τά‖ ἐκτίμησε‖ καί‖ τά‖ ἔζησε‖ ὅλα.‖ ‖ Καί‖ εἶπε‖ πολύ 

λιγώτερα‖ ἀπ’‖ ὅσα‖ μποροῦσε‖ νά‖ πῇ ἕνας‖ ἄνθρωπος‖ μέ‖ τή‖

φιλοσοφική‖ του‖ διάθεση.‖ ‖ Βέβαια,‖ τό‖ ἔργο‖ του‖ δέν‖ ἐνθουσιάζει.‖‖

Ἀλλά‖ κάνει‖ κάτι‖ καλύτερο,‖ προπάντων,‖ σ’‖ ἕνα‖ τόπο‖ πού‖ τόν‖

κατάστρεψαν‖ οἱ ἐνθουσιασμοί,‖ τά‖μεγάλα‖λόγια‖ καί‖ οἱ εὔκολες‖

ἀποφάσεις:‖ προετοιμάζει τόν‖ ἄνθρωπο‖ γιά‖ τίς‖ μεγάλες‖

περιπέτειες,‖ γιά‖ τά‖φοβερά‖διλήμματα,‖γιά‖ τίς‖κρίσιμες‖στιγμές‖

καί‖τόν‖ὁπλίζει‖μέ‖τήν‖καρτερία‖καί‖τήν‖ἀξιοπρέπεια‖πού‖πρέπει‖

νά‖ἔχῃ, ὅποιος‖δέν‖θέλει‖να‖ποδοπατηθῇ ἀπό‖τή‖ζωή. 

 Ἡ ἐμφάνιση‖ἑνός‖ποιητῆ μέ‖διάθεση,‖μ’‖ἐκφραστικούς‖τρόπους‖

καί‖ μέ‖ πιθανή‖ ἐπίδραση,‖ τόσο‖ διαφορετική‖ ἀπό‖ ἐκείνη‖ πού‖

ἱκανοποιοῦσε‖ ἐδῶ καί‖ τριάντα‖ χρόνια‖ τούς‖ μορφωμένους‖ μας,‖

δέν‖ μποροῦσε‖ παρά‖ νά‖ εἶναι‖ ἕνας‖ αἰφνιδιασμός.‖ ‖ Κι‖ ἀπό‖ τόν‖

αἰφνιδιασμό‖αὐτόν‖οἱ μορφωμένοι‖τῆς‖ἐποχῆς,‖ἀλλά‖καί‖μερικοί‖

ἀπό‖τούς‖σημερινούς‖βγῆκαν‖κάτι‖περισσότερο‖ἀπό‖ζημιωμένοι:‖

οὔτε‖ λίγο,‖ οὔτε‖πολύ,‖ ἔδειξαν‖ὅτι‖ δέν‖ἦταν‖σέ‖θέση‖νά‖νιώσουν‖

ἕναν‖ἀληθινό‖ποιητή.‖‖Ἡ περίπτωση‖δε‖σηκώνει‖δικαιολογίες.‖‖Ὁ 

Καβάφης‖εἶναι‖ὁ προσωπικώτερος‖μεταπολεμικός‖ποιητής.‖ ‖Κι‖ὁ 

μόνος‖ πού‖ μπορεῖ νά‖ κριθῇ,‖ χωρίς‖ συγκατάβαση,‖ ἔξω‖ ἀπό‖ τήν‖

Ἑλλάδα,‖ἄν,‖φυσικά,‖τόν‖μεταφράσῃ μέ ἀγάπη‖καί‖μέ‖κέφι‖ἕνας‖

καλός‖ξένος‖λογοτέχνης. 

 Ἀλλ’‖ ἄν‖ οἱ μορφωμένοι‖ μας‖ ἔπαθαν‖ ἕναν‖ αἰφνιδιασμό,‖ οἱ 

ποιητές‖ μας‖ βρέθηκαν‖ μπρός‖ σε‖ μιά‖ σκληρή‖ ἄρνηση,‖ πού‖ δέν‖

εἶχαν‖τή‖δύναμη‖νά‖τήν‖δεχτοῦν.‖‖Σό‖ἔργο‖τοῦ Καβάφη‖δέν‖ἦταν‖ἡ 
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συνέχεια‖ἄλλης‖ἐργασίας,‖δέν‖παρουσίαζε‖τίποτε‖τό‖κοινό‖μέ‖τά‖

τραγούδια‖ πού‖ προκαλοῦσε‖ τότε‖ ἀπεριόριστο‖ θαυμασμό,‖ δέν‖

ἔβγαινε‖ἀπό‖τήν‖παράδοση.‖‖Ἐρχόταν‖– χωρίς‖νά‖ὑπάρχῃ καμμιά‖

προειδοποίηση‖– γιά‖νά‖δώσῃ ἀφορμή‖σέ‖συζητήσεις‖ἐπικίνδυνες‖

σέ‖ ἀμφιβολίες‖ καί‖ σέ‖ ἀναθεωρήσεις‖ ἀξιῶν.‖ Ἄν‖ παρουσιαζόταν‖

τώρα‖ ὁ Καβάφης‖ εἶμαι‖ βέβαιος‖ ὅτι‖ δέ‖ θά‖ εὕρισκε‖ ἀντίδραση.‖‖

Ὅλοι‖ζητοῦν‖εὐθῦνες,‖ὅλοι‖αἰσθάνονται‖τήν‖ἀνάγκη‖νά‖κάνουν‖

τόν‖ πνευματικό‖ ἀπολογισμό‖ τῆς‖ ἑκατονταετίας,‖ ὅλοι‖ καταλα-

βαίνουν‖ὅτι‖ἀρκετοί‖λογοτέχνες‖μας,‖ἀπό‖τούς‖πιό‖γνωστούς‖και‖

τούς‖πιό‖ἔνδοξους,‖ἔπρεπε‖νά‖εἶχαν‖πάψει‖ἀπό‖καιρό‖νά‖γράφουν‖

καί‖νά‖μή‖στέκωνται‖ἐμπόδια‖μέ‖τήν‖ἐπίδρασή‖τους.‖ ‖Καί‖κανείς‖

δέ‖ δέχεται‖ ἀνεξέλεγκτα‖ αὐτό‖ πού‖ ὑπάρχει‖ κι‖ αὐτό‖ πού‖ γίνεται‖

ὁλοένα.‖ ε‖ μιά γενιά‖ μέ‖ ἀξιώσεις‖ καί‖ πνευματικές‖ ἀνάγκες‖

αὐτοῦ τοῦ εἴδους,‖ σέ‖ μιά‖ γενιά‖ πού‖ σκέπτεται‖ πολύ‖ καί‖

τραγουδάει‖λίγο,‖θά‖εὕρισκε‖ὁ Καβάφης‖φίλους‖καί‖θαυμαστές.‖‖

Ἐργάστηκε‖ὅμως,‖μαζί‖μέ‖μιά‖γενιά‖ποιητῶν,‖μέ‖τούς‖λυρικούς,‖

πού‖ἦταν‖ὥριμοι‖ τό‖1900‖κι‖ ἔπαιζαν‖ρόλο‖πνευματικῶν‖ὁδηγῶν.‖‖

Καί,‖ φυσικά,‖ δέν‖ μποροῦσε,‖ παρά‖ νά‖ περάσῃ τά‖ πιό‖ καλά‖ καί‖

γόνιμα‖ χρόνια‖ του,‖ ἀνάμεσα‖ σέ‖ δισταγμούς‖ καί‖ σέ‖ ἀντίδραση.  

Ἀλλά‖στήν‖ἀντίδραση‖αὐτή‖βλέπω‖τό‖μόνο‖δικαιολογητικό‖γιά‖τή‖

γενιά‖ τῶν‖ λυρικῶν‖ πού‖ δέν‖ τόν‖ κατάλαβαν.‖ ‖Ἦταν‖ ἀντίδραση‖

πού‖πήγαμε‖ἀπό‖ τό‖θυμό‖πού‖προκαλεῖ ἡ ἄρνηση‖ – καί‖ εἴπαμε‖

ὅτι‖ὁλόκληρο‖τό‖ἔργο‖τοῦ Καβάφη‖εἶναι‖μιά‖ἄρνηση‖– καί‖ἀπό‖τήν‖

κωμική‖καί‖ἀδικαιολόγητη,‖ἀλλά‖καί‖ἀκλόνητη‖πεποίθηση,‖ὅτι‖ὁ 

νεοελληνικός‖λυρισμός‖εἶχε‖ἀκολουθήσει‖τόν‖καλύτερο‖δρόμο. 

ΠΕΣΡΟ‖ΦΑΡΗ 
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τούς‖ ἀλεξανδρινούς‖ μελετητές‖ καί‖ σχολιαστές‖ τοῦ Καβάφη,‖

πρέπει‖νά‖ἐπιρρίψουμε‖τή‖βαριά‖εὐθύνη,‖γιά‖ὅ,τι‖ὀνομάζουμε,‖ὄχι‖

ἁπλῶς‖παραστράτημα,‖ἀλλά‖καθαρή‖προδοσία.‖‖Ἔψαξαν‖μέ‖μιά‖

σαδιστική‖ περιέργεια‖ μέσα‖ στή‖ ζωή‖ τῶν‖ ἐνστίκτων‖ του,‖ γιά‖ νά‖

καραδοκήσουν‖ τίς‖ πιό‖ χαμηλές‖στιγμές‖ του‖ καί‖ νά‖κατεβάσουν‖

τόν‖ ἄνθρωπο‖ στό‖ ἐπίπεδο αυτῶν‖ τῶν‖ στιγμῶν.‖ έ‖ κανέναν‖

άλλον‖ ἀπό‖ τούς‖ ποιητές‖ μας‖ δέν‖ ἐπιζητήθηκε‖ μέ‖ τόση‖

δεξιοτεχνία‖ ἡ ἀντικατάσταση‖ τοῦ ὑψηλοῦ ἀπό‖ τό‖ χυδαῖο,‖ τοῦ 

γνήσιου‖ἀπό‖τό‖πλαστό. 

Γιάννης‖Φατζίνης 

Κριτικός‖λογοτεχνίας 
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ΠΙΣΙ ΚΑΙ ΣΑΥΟ ΣΟΤ ΠΟΙΗΣΗ Κ. Π. ΚΑΒΑΥΗ 

ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 

  

 ’‖ἕνα‖στενό‖δρόμο,‖ἕνα‖σοκάκι‖ἀπό ἐκεῖνα‖πού‖συνθέτουνε‖τή‖

γοητεία‖ τῆς‖λαϊκῆς‖γειτονιᾶς,‖ εἶναι‖ τό‖σπίτι.‖ ‖Ὁδός‖Λέψιους.‖ ‖Ὁ 

Λέψιους‖ ἦταν‖ Γερμανός‖ πού‖ τύπωσε‖ ἕνα‖ ταξιδιωτικό‖ καί‖

ἀρχαιολογικό‖κείμενο‖γιά‖τήν‖Αἴγυπτο,‖τήν‖Αἰθιοπία‖καί‖τό‖ινά.‖‖

Εἶναι‖μιά‖τριώροφη‖πολυκατοικία,‖μέ‖ψηλά‖παράθυρα,‖ ἕνα‖ἀπό‖

τά‖ παλιά‖ ἐκεῖνα‖ κτίρια‖ πού‖ δίνουν‖ στό‖ φῶς‖ τή‖ δυνατότητα‖ νά‖

λούσῃ πληθωρικά‖ τά‖ μεγάλα‖ δωμάτια,‖ καθώς‖ χύνεται‖ ἄπλετο 

ἀπό‖παντοῦ. Ἡ γειτονιά‖ αὐτή‖ τῆς‖Ἀλεξάνδρειας,‖ ἤτανε‖ κάποτε‖

γειτονιά‖ τοῦ ἔρωτα,‖ στή‖ διπλανή‖ ὁδό‖ Μασσαλίας,‖ ὡς‖ τόν‖

τελευταῖο‖ πόλεμο ὑπήρχανε‖ «σπίτια».‖ Ἔπειτα,‖ ἀνοίξανε‖

μικρομάγαζα‖ πού‖ κλείνουν νωρίς‖ καί‖ τό‖ λιγοστό‖ φῶς‖ τῶν‖

φαναριῶν‖ τοῦ δρόμου‖ προσδίδει‖ στό‖ περιβάλλον‖ μελαγχολική‖

ὄψη.‖ Ἀπό τά‖ παράθυρα‖ τοῦ σπιτιοῦ,‖ βλέπεις‖ τήν‖ αὐλη‖ τοῦ 

Ἑλληνικοῦ Νοσοκομείου, ἕνα‖κτίριο‖ἀκαλαίσθητο.‖‖ήμερα‖αὐλή‖

δέν‖ ὑπάρχει,‖ κτίσανε‖ μαγαζιά‖ γιά‖ νά‖ συντηρήσουνε‖ τήν‖

Ἑλληνική‖Κοινότητα‖πού‖φθίνει,‖τό‖Νοσοκομεῖο‖μεταφέρθηκε‖σέ 

ἄλλο‖συγχρονισμένο‖κτίριο. 

 Ἔβγαινε‖ὁ ποιητής‖στό‖παράθυρο‖καί‖κοίταζε‖«τήν‖κίνηση‖τοῦ 

δρόμου‖καί‖τῶν‖μαγαζιῶν».‖‖Ἀπό‖τήν‖ἄκρη‖τοῦ δρόμου‖φαινότανε‖

ἡ κίνηση‖ τοῦ ἄλλου,‖ τοῦ μεγάλου‖ δρόμου,‖ στά‖ χρόνια‖πού‖ εἶχε‖

τράμ,‖πού‖ὁ θόρυβός‖τους‖ ἔφτανε‖ὥς‖ἐδῶ.‖ ‖Σό‖σπίτι,‖ἄν‖καί‖στό‖

κέντρο‖ τῆς‖ πόλης,‖ ζοῦσε‖ ξεμοναχιασμένη‖ ζωή,‖ ὁ παλμός‖ τῆς‖

πολιτείας‖δέν‖ἔφτανε‖ὥς‖ἐκεῖ.  Ὅσο‖ζοῦσε‖ὁ ποιητής,‖νά‖μπῇς‖στό‖

σπίτι‖δέν‖ἦταν‖εὔκολη‖ὑπόθεση.‖Ἔπρεπε‖νά‖σέ‖εἰσαγάγῃ κάποιος‖

φίλος‖ κοινός.‖ ‖ υνήθως,‖ τόν‖ ἔβλεπες‖ τό‖ βράδυ,‖ στή‖ μεγάλη‖

κάμαρα‖ πού‖ ὁ ἠλεκτρισμός‖ ἦταν‖ ἄγνωστος,‖ νά‖ κάθεται‖ στό‖

μισόφωτο‖ καί‖ συζητάῃ μέ‖ ὕφος,‖ τάχατες,‖ βαρυεστημένο.‖ ‖ τό‖

σπίτι‖ ἐκεῖνο‖ τόν‖ πρωτοαντίκρυσε‖ ὁ Ν.‖ Καζαντζάκης,‖ γιά‖ νά‖

γράψῃ στόν‖πρῶτο‖τόμο‖τοῦ «Σαξιδεύοντας»‖μερικές‖ἀπ’‖τίς‖πιό‖

χαρακτηριστικές‖ του‖ σελίδες,‖ ἐκεῖ τόν‖ εἶδε‖ κι‖ ἡ Μυρτιώτισσα,‖

μόνες‖ γυναῖκες‖ μαζί‖ μέ‖ τήν‖ Εὐτυχία‖ Ζελίτα‖ καί‖ τή‖ Ρίκα‖
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Καραγιάννη‖– εγκοπούλου,‖πού‖σά‖νά‖τίς‖πρόσεξε‖περισσότερο,‖

ἴσως‖ καί‖ ἡ Μαρίκα‖ Κοτοπούλη.‖ ‖ Μέ‖ τό‖ θάνατό‖ του,‖ τό‖

«νοικοκυριό»‖ του‖ διαλύθηκε.‖ ‖ Σά‖ ἔπιπλά‖ του,‖ τά‖ χαρτιά‖ του‖

περάσανε‖ στήν‖ κυριαρχία‖ τοῦ γενικοῦ του‖ κληρονόμου‖Ἀλέκου‖

εγκόπουλου,‖ ἀπό‖ κεῖνον‖ τά‖ πῆρε‖ ὁ Γ.‖ Παπουτσάκης.‖ ‖ Μιά‖

πλάκα‖στήν‖εἴσοδο,‖θυμίζει‖τό‖πέρασμα,‖ἔργο‖τοῦ Ἀν.‖‖Λαζαρίδη.‖‖

Διαβάζουμε: 

’‖ΑΤΣΟ‖ΕΔΨ‖ΣΟ‖ΠΙΣΙ 

ΕΖΗΕ‖ΣΑ‖ΕΙΚΟΙΠΕΝΣΕ 

ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ‖ΣΟΤ‖ΦΡΟΝΙΑ‖ 

Ο‖ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟ‖ΠΟΙΗΣΗ 

Κ.‖Π.‖ΚΑΒΑΥΗ 

(1863 – 1933) 

 

 Ὁ «Σαχυδρόμος»‖ ἀναγγέλλοντας‖ τό‖ θάνατο‖ τοῦ Καβάφη,‖

«ὅστις‖ ἀπετέλει‖ δι’‖ αὐτήν‖ (τήν‖ Ἀλεξάνδρεια),‖ τήν‖ μεγαλυτέραν‖

της‖ φιλολογικήν‖ δόξαν»,‖ δημοσιεύει‖ κι‖ ἕνα‖ σκίτσο‖ τοῦ ποιητῆ, 

φιλοτεχνημένο‖ ἀπ’‖ τόν‖ Κ.‖ Μαλέα.‖ «Προσβληθείς»,‖ συνεχίζει,‖

«ἀπό‖ τινών‖μηνῶν‖ὑπό‖ἀθεραπεύτου‖ νοσήματος‖ τοῦ λάρυγγος,‖

μετέβη,‖τό‖πρῶτον‖ἐπί‖τῆς‖ζωῆς‖του,‖πρός‖θεραπείαν‖εἰς‖Ἀθήνας,‖

καίτοι‖ δέ‖ εὑρισκόμενος‖ ἐγγύς‖ πρός‖ τό‖ τέλος‖ τῆς‖ ζωῆς‖ του,‖

ηὐτήχησε‖νά‖εἰσπνεύσῃ τό‖ἄρωμα‖τοῦ θαυμασμοῦ τῶν‖Ἀθηναίων‖

διανοουμένων‖πρός‖τό‖ποιητικόν‖του‖ ἔργον,‖τό‖ὁποῖον‖διακρίνει‖

ἰσχυρῶς‖προσωπική‖ἰδιορρυθμία».‖Φαρακτηριστικό‖εἶναι‖τό‖τέλος‖

τῆς‖νεκρολογίας:‖«Ὁ Κωνσταντῖνος‖Καβάφης‖ἐπέζησε‖τῶν‖ἀδελ-

φῶν‖ αὐτοῦ,‖ οἵτινες‖ διετέλεσαν ἐπίσης‖ δημόσιοι‖ ὑπάλληλοι‖ ἤ 

εἰργάσθησαν‖ εἰς‖ τήν‖ Δημαρχίαν‖ Ἀλεξάνδρειας.‖ Ἔμεινεν‖ ὁ 

τελευταῖος‖ τῆς‖ οἰκογενείας‖ του,‖ καί‖ ἀφοῦ ἀποθνήσκει‖ ἄπαις,‖

συνεκλίπει‖μετ’‖αὐτοῦ καί‖τό‖οἰκογενειακόν‖του‖ὄνομα,‖τό‖ὁποῖον‖

θά‖διαιωνισθῇ διά‖τῶν‖πνευματικῶν‖του‖τέκνων,‖τῶν ποιημάτων‖

του». 

 Ἡ κηδεία‖ του‖ ἤταν‖ ἀντάξια‖ τοῦ ποιητῆ.  Ὁ νεκρός‖ ἀπό‖ τό‖

ἑλληνικό‖ Νοσοκομεῖο‖ μεταφέρεται‖ στό‖ ναό‖ τοῦ Ἁγίου‖ άββα,‖

ὅπου‖ὁ Μητροπολίτης‖Σριπόλεως‖Θεοφάνης‖καί‖πολλοί‖κληρικοί‖

ψάλανε‖ τήν‖ ἀκολουθία.‖ Ἕνας‖ στέφανος‖ δάφνης‖ σκέπαζε‖ τό‖
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φέρετρο,‖ ὕστατη‖ τιμή‖ ἀπό‖ μέρους‖ τῶν‖ ἀλεξανδρινῶν‖

διανοουμένων.‖‖Σό‖νεκρό‖ἀποχαιρέτισε‖ὁ Πρόξενος‖κέφερης‖μέ‖

τοῦτα‖τά‖λόγια: 

 «Δέν‖τολμῶ νά‖ ‘χω‖σκοπό‖να‖ἐξυμνήσω‖ἐγώ,‖τή‖θλιβερή‖αὐτή‖

στιγμή,‖τόν‖ὑπέροχο‖ποιητή‖καί‖τό‖σπάνιο‖τεχνίτη.‖‖Ἐκπρόσωπος,‖

ὅμως,‖ἐδῶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ,‖πῶς‖νά‖μήν‖τόν‖ἀναλογιστῶ αὐτή‖τή‖

στιγμή‖ τόν ἀντάξιο‖ ὑμνητή‖ μιᾶς‖ ἀπό‖ τίς‖ ἔνδοξες‖ σελίδες‖ τοῦ 

πολιτισμοῦ μας!‖ ‖Ἀλεξανδρινός,‖ πνεῦμα‖καί‖ψυχή‖ – περήφανος‖

πού‖ἀξιώθηκε‖μιά‖τέτοια‖πόλι‖– θά‖μένῃ γιά‖ὅλους‖ὁ Καβάφης,‖ὁ 

ὑπέρτατος‖ὑμνητής‖τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος.‖‖Κι‖

ὅπως‖ἐκεῖνο‖χάραξε‖μιά‖ ὁλόκληρη‖περίοδο‖ τοῦ πολιτισμοῦ μας,‖

ἔτσι‖ καί‖ ὁ Καβάφης,‖ κατορθώνοντας‖ μέ‖ τήν‖ τέχνη‖ του‖ νά‖ τό‖

ξαναζήσῃ,‖δημιούργησε‖ποίηση‖καί‖σχολή‖δική‖του‖– καινούργια‖

ἄνθηση‖ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ στήν‖ Ἀλεξάνδρεια.‖ οφός,‖ μέ‖

πνεῦμα‖ λεπτό,‖ χαρακτῆρα,‖ ἀριστοκράτης,‖ καλλιτέχνης,‖ ἐκτι-

μητής‖τοῦ ὡραίου,‖ὅλα‖τόν‖ἔκαμναν‖ἄξιο‖νά‖εἶναι‖στόν‖ὑψηλό‖τῆς‖

ποιήσεως‖κόσμο,‖ἐκεῖ πού‖πέρασε‖καί‖πού‖θά‖μείνῃ. 

 Ποιητή,‖μέ‖λύπη‖σ’‖ἀποχαιρετᾶ ἡ Ἀλεξάνδρεια‖πού‖σέ‖χάνει» 

 τό‖ νεκροταφεῖο‖ τόν‖ ἀποχαιρέτισε‖ ὁ Ἀπόστολος‖ Λεοντής,‖ μ’‖

ἕνα‖ λόγο‖ πού‖ ἔχει ἔκδηλα‖ τά‖ χαρακτηριστικά‖ μιᾶς κάποιας‖

δημοσιογραφικῆς ὑπερβολῆς,‖ στή‖ χρήση‖ καθαρολόγων‖

ἐπιθέτων. 

 Ὁ Καβάφης‖ θάφτηκε‖ στό‖ 1ο Νεκροταφεῖο‖ τῆς‖ Ἑλληνικῆς‖

Κοινότητας‖ Ἀλεξάνδρειας,‖ σέ‖ οἰκογενειακό‖ τάφο.‖ ‖ Εἶναι‖ ἕνας‖

τάφος‖σεμνός‖πάνω‖στήν‖πέτρα‖τοῦ ὁποίου εἶναι‖χαραγμένα: 

 

ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ‖Π.‖ΚΑΒΑΥΗ 

ΠΟΙΗΣΗ 

ΘΑΝΨΝ‖ΕΝ‖ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ‖ΣΗΝ‖29ΗΝ 

ΑΠΡΙΛΙΟΤ‖1933 

  

 Ὁ τάφος‖τοῦ Καβάφη‖στήν‖Ἀλεξάνδρεια,‖εἶναι‖μιά‖περγαμηνή‖

τιμῆς‖ γιά‖ τ΄‖ Αἰγυπτιώτικα‖ Γράμματα,‖ ὁ τάφος‖ ἑνός‖ κορυφαίου.‖‖

Ὅμως‖ ἡ ὥρα‖ ἦρθε‖ νά‖ εἰπωθῇ καί‖ τοῦτο‖ τό‖ σοβαρό‖ καί‖ τό‖

ὑπεύθυνο:‖Ὁ τάφος‖ τοῦ Καβάφη,‖ ὅ,τι‖ ἀπόμεινε‖ ἀπ’‖ τόν‖ποιητή,‖
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πρέπει‖νά‖μεταφερθῇ στήν‖Ἀθήνα.‖‖Σό‖ἑλληνικό‖νεκροταφεῖο‖τῆς‖

Ἀλεξάνδρειας‖εἶναι,‖ἀσφαλῶς,‖ἡ ἰδεωδέστερη‖τελευταία‖κατοικία‖

τοῦ ποιητῆ πού‖ἀγάπησε,‖ ὅσο‖λίγοι‖ τήν‖πόλη‖ τῶν‖Πτολεμαίων.‖‖

Ὅμως,‖ καιροί‖ ἄλλοι‖ ὑπαγορεύουνε‖ μέτρα‖ ἄλλα.‖ Κι‖ ὅσο‖ θά‖

ἀραιώνῃ ὁ Ἑλληνισμός‖στήν‖πόλη‖πού‖τόν‖ἐνέπνευσε,‖τόσο‖ἐπι-

τακτικώτερο‖θά‖‘ναι‖τό‖καθῆκον‖τῆς‖μεταφορᾶς.‖‖Κι‖ὄχι‖μέ‖πρω-

τοβουλία‖ ἰδιωτῶν.‖Ἀπό‖ τό‖ ἴδιο‖ τό‖Κράτος‖ πού‖πρέπει‖ καί‖ νά‖ τό‖

λογαριάσῃ σά‖χρέος‖του.‖‖Φρέος‖πρός‖τό‖μεγαλύτερο‖ποιητή‖τῶν‖

τελευταίων‖χρόνων.‖Καί‖τόν‖μόνο,‖ ἴσως,‖σέ‖παγκοσμιότητα‖ἐπο-

πτείας.‖ Σά‖ «ἐξαίσια‖ ὄργανα‖ τοῦ μυστικοῦ θιάσου»‖ ἀκούγονται‖

κιόλας.‖«Κι‖ἀποχαιρέτα‖τήν,‖τήν‖Ἀλεξάνδρεια‖πού‖χάνεις». 

 

ΜΑΝΨΛΗ‖ΓΙΑΛΟΤΡΑΚΗ 

 

 

 

 
 

 



98 
 

 

 

«Ἰωνικόν»,‖χειρόγραφο‖ποίημα‖τοῦ Κ.Π.‖Καβάφη 
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Σό διαβατήριο τοῦ Κ. Π. Καβάφη («Ἐπάγγελμα: 

Ποιητής»), μέ διπλή χρονολογία γέννησης (καί οἱ δύο 

λανθασμένες!). 
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ΕΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΙΚΙΑ, 200 Π.Φ. 
Ὅτι‖τά‖πράγματα‖δέν‖βαίνουν‖κατ’‖εὐχήν‖στήν‖Ἀποικία 

δέν‖μέν’‖ἡ ἐλάχιστη‖ἀμφιβολία,‖ 

και‖μ’‖ὅλο‖πού‖ὁπωσοῦν‖τραβοῦμ’‖ἐμπρός, 

ἴσως,‖καθώς‖νομίζουν‖οὐκ‖ὀλίγοι,‖νά ἔφθασε‖ὁ καιρός 

νά φέρουμε‖Πολιτικό‖Ἀναμορφωτή. 

 

Ὅμως‖τό‖πρόσκομμα‖κ’‖ἡ δυσκολία 

εἶναι‖πού‖κάμνουνε‖μιά ἱστορία 

μεγάλη‖κάθε‖πρᾶγμα‖οἱ Ἀναμορφωταί 

αὐτοί.‖(Εὐτύχημα‖θα‖ἦταν‖ἄν‖ποτέ 

δέν‖τούς‖χρειάζονταν‖κανείς).‖‖Γιά‖κάθε‖τί, 

γιά τό‖παραμικρό‖ρωτοῦνε‖κ’‖ἐξετάζουν, 

κ’‖εὐθύς‖στόν‖νοῦ τους‖ριζικές‖μεταρρυθμίσεις‖βάζουν, 

μέ τήν‖ἀπαίτησι‖νά ἐκτελεσθοῦν‖ἄνευ‖ἀναβολῆς. 

 

Ἔχουνε‖καί μιά κλίσι‖στές‖θυσίες. 

παραιτηθεῖτε‖ἀπό‖τήν‖κτῆσιν‖σας‖ἐκείνη· 

ἡ κατοχή‖σας‖εἶν’‖ἐπισφαλής: 

ἡ τέτοιες‖κτήσεις‖ἀκριβῶς‖βλάπτουν‖τές‖Ἀποικίες. 

Παραιτηθεῖτε‖ἀπό‖τήν‖πρόσοδον‖αὐτή 

κι‖ἀπό‖τήν‖ἄλληνα‖τήν‖συναφῆ, 

κι‖ἀπό‖τήν‖τρίτη‖τούτην:‖‖ὡς‖συνέπεια‖φυσική· 

εἶναι‖μέν‖οὐσιώδεις,‖ἀλλά‖τί‖νά γίνει;‖ 

σᾶς‖δημιουργοῦν‖μιά ἐπιβλαβῆ εὐθύνη. 

 

Κι‖ὅσο‖στόν‖ἔλεγχό‖τους προχωροῦνε, 

βρίσκουν‖καί‖βρίσκουν‖περιττά,‖καί‖νά‖παυθοῦν‖ζητοῦνε· 

πράγματα‖πού‖ὅμως‖δύσκολα‖τά‖καταργεῖ κανείς. 

 

Κι‖ὅταν,‖μέ‖τό‖καλό,‖τελειώσουνε‖τήν‖ἐργασία, 

κι‖ὀρίσαντες‖καί‖περικόψαντες‖τό‖πᾶν‖λεπτομερῶς 

ἀπέλθουν,‖παίρνοντας‖καί‖τήν‖δίκαια‖μισθοδοσία, 

τόση‖δεινότητα‖χειρουργική- 

 

Ἱσως‖δέν‖ἔφθασεν‖ἀκόμη‖ὁ καιρός. 

Νά‖μή‖βιαζόμεθα·‖εἶν’‖ἐπικίνδυνο‖πρᾶγμα‖ἡ βία. 

Σά‖πρόωρα‖μέτρα‖φέρνουν‖μεταμέλεια. 

Ἔχει‖ἄτοπα‖πολλά,‖βεβαίως‖καί‖δυστυχῶς,‖ἡ Ἀποικία. 

Ὅμως‖ὑπάρχει‖τί‖τό‖ἀνθρώπινον‖χωρίς‖ἀτέλεια;‖ 

Καί‖τέλος‖πάντων,‖νά,‖τραβοῦμ’‖ἐμπρός. 


