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Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του τρόπου αξιοποίησης της γλωσσικής 

ποικιλίας στο έργο του Καβάφη. Αναλυτικότερα, έπειτα από μια αναφορά στη ζωή, το έργο, τα 

χαρακτηριστικά της ποίησης και κυρίως της γλώσσας του Καβάφη, αλλά και του αντίκτυπου 

που αυτή είχε στους διανοούμενους της εποχής του, μελετώνται γλωσσικά είκοσι δύο ποιήματά 

του. Η μελέτη βασίζεται αφενός στην καταγραφή των ιδιαίτερων τύπων της καβαφικής 

γλώσσας, μιας γλώσσας δηλαδή στην οποία συναντώνται η δημοτική με την καθαρεύουσα και 

τους πολίτικους ιδιωματισμούς, και αφετέρου στην αναζήτηση των προθέσεων του ποιητή πίσω 

από κάθε μη πρότυπο γλωσσικό τύπο. Σημειωτέον, αξιοποιούνται ποιήματα -είκοσι ένα από τα 

αναγνωρισμένα και ένα από τα ανέκδοτα- διαφορετικής θεματολογίας και από τις τρεις 

κατηγορίες (ιστορικά, φιλοσοφικά, ηδονικά) των ποιημάτων του Καβάφη. Τέλος, 

παρουσιάζονται τα συμπεράσματα, τα οποία συνάγονται από τη μελέτη των είκοσι δύο 

ποιημάτων. Πιο συγκεκριμένα, καταδεικνύεται η αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλίας από τον 

Καβάφη, μέσω της σύνδεσης των γλωσσικών του επιλογών με τις προθέσεις του, καθώς και η 

συμβολή της καβαφικής γλώσσας στην αναγνώριση της ποιητικής του αξίας από τις μελλοντικές 

γενιές και όχι από τους σύγχρονούς του.  

Λέξεις-κλειδιά: Καβάφης, δημοτική, καθαρεύουσα, πολίτικοι ιδιωματισμοί 
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Abstract 

The purpose of this paper is to study the way in which linguistic diversity is utilized in Cavafy's 

work. In particular, following an overview of his life, work, the characteristics of his poetry and 

especially Cavafy’s language, and the influence that had on his contemporary intellectuals, 

twenty-two poems are linguistically analysed. The study is based, on one hand, on an 

enumeration of the particular types of the “Cavafy language”, a language in which the demotic-

the vernacular-as well as the “katharevousa”- the conservative form of Modern Greek- and the 

Constantinople idiomatic language meet, and on the other hand the appraisal of the poet's 

intentions behind every non-standard, idiomatic linguistic type. It is worth to mention that  

twenty-two poems (twenty-one so-called “published” and one unpublished) of different themes 

from the three distinct categories (historical, philosophical, hedonistic) of Cavafy's poems are 

examined. The conclusions drawn from the present study of the aforementioned twenty-two 

poems are presented as a final note. As a specific example, Cavafy’s employment of linguistic 

variety is demonstrated through the association of his choices in his language with his intentions 

and the contribution of the Cavafy language to the acknowledgement of his poetic value by 

future generations but not by his contemporaries. 

Keywords: Cavafy, demotic, katharevousa, Contantinople idioms 
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Εισαγωγή 

Ξεκίνησα αυτήν την εργασία με τη βεβαιότητα -για να μην πω αλαζονεία- ότι θα ήταν εύκολο να 

μελετήσω τη γλωσσική ποικιλία στο έργο του Καβάφη και να αναζητήσω τις προθέσεις του 

ποιητή πίσω από τις γλωσσικές του επιλογές. Προχωρώντας στη μελέτη μου, άρχισα να 

τρομάζω… Πόσο εύκολο θα ήταν το εγχείρημά μου, από τη στιγμή που ο ίδιος ο ποιητής 

«βασάνιζε» τόσο πολύ κάθε ποίημα του, όχι μόνο προκειμένου να του δώσει την οριστική του 

μορφή, αλλά ακόμη και σαν αποφάσιζε να στείλει μια συλλογή του σε κάποιον φίλο του; 

Και εκεί, λίγο πριν τον πανικό, η απάντηση ήρθε από τον ίδιο τον ποιητή… Στο βιβλίο του Ι.Μ. 

Παναγιωτόπουλου «Τα πρόσωπα και τα κείμενα», ο συγγραφέας στη σελίδα 79 παραθέτει ένα 

περιστατικό μεταξύ Κατσίμπαλη και Καβάφη, όπως αυτό περιγράφηκε από τον Κατσίμπαλη στη 

«Βιβλιογραφία Κ.Π. Καβάφη». Συγκεκριμένα, ο Κατσίμπαλης είπε πως, όταν ο Καβάφης 

πληροφορήθηκε την πρόθεση του περιοδικού («Κύκλος») «και ειδικώτερα της ιδικής μου 

συνεργασίας στο ετοιμαζόμενο τεύχος, στην πρώτη μας συνάντηση, […] μου λέει σε τόνο 

εμπιστευτικό: “Πρόσεξε, Κατσίμπαλη, να της βάλεις ένα τίτλο που να λέει πως υπάρχουν πολλά, 

πολλά ακόμη περί Καβάφη, και πως η βιβλιογραφία σου δεν τα εξαντλεί όλα… Να, κάτι σαν ‘Από 

τη βιβλιογραφία του Καβάφη’, ή ‘Εκλογή από τη βιβλιογραφία του Καβάφη’ να βάλεις, ή κάτι 

τέτοιο. Προς Θεού! όμως μη γράψεις πως είναι ολόκληρη η Καβαφική βιβλιογραφία γιατί υπάρχει  

φόβος να εκτεθείς και να κατηγορηθείς πως αγνοείς όλα τα άλλα που γράφηκαν για τον Καβάφη. 

Κ’ είναι πολλά, πολλά ακόμη, Κατσίμπαλη…”». 

Και αυτή η φωνή του ποιητή ήρθε στα αυτιά μου και με άγγιξε… Παραφράζοντας τα λόγια του 

Καβάφη, είπα στον εαυτό μου: «Τι νομίζεις ότι κάνεις; Μπορείς μόνο να υποθέσεις τι είχε στον 

νου του ο ποιητής και με σεβασμό να παρουσιάσεις τις προτάσεις σου… Και με ποιον τρόπο θα 

εργαστείς;» Και πάλι ο ποιητής μού έδειξε τον δρόμο: «Εκλογή από τα ποιήματα του Καβάφη 

και υπόθεση» σκέφτηκα κατ’ αντιστοιχία και παράφραση του τίτλου «Εκλογή από τη 

βιβλιογραφία του Καβάφη», που πρότεινε ο ίδιος ο ποιητής, μια και «είναι πολλά, πολλά 

ακόμη…» 

Ως εκ τούτου, με πολλή προσοχή και με μεγάλο σεβασμό πλησίασα την καβαφική γλώσσα, μέσα 

από φιλοσοφικά, ηδονικά και ιστορικά ποιήματα του ποιητή, προκειμένου να κατανοήσω και να 

καταδείξω πώς ο Καβάφης αξιοποίησε τη γλωσσική ποικιλία στο έργο του. 
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1. Η ζωή, το έργο, τα χαρακτηριστικά και η γλώσσα του Καβάφη 

1.1 Η ζωή του Καβάφη 

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης (Πολίτης 2004) γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1863, 

τελευταίος από εννέα παιδιά. Ο πατέρας του, ο Πέτρος- Ιωάννης Καβάφης, ήταν πλούσιος 

έμπορος και η μητέρα του, η Χαρίκλεια Φωτιάδη, καταγόταν από καλή οικογένεια της 

Κωνσταντινούπολης. Μετά τον πρόωρο θάνατο του πατέρα του, η οικογένεια του Καβάφη 

έφυγε για την Αγγλία, όπου έμεινε από το 1872 ως το 1878. Εκεί, ο ποιητής έμαθε τόσο καλά 

την αγγλική γλώσσα, που τη χρησιμοποιούσε στις ατομικές του σημειώσεις. Σαν επέστρεψε 

στην Αλεξάνδρεια, συνέχισε τις σπουδές του σε ένα ελληνικό λύκειο.  

Η οικογένειά του (Πολίτης 2004), όμως, αναγκάστηκε για μία ακόμη φορά να εγκαταλείψει την 

πατρική πόλη, το 1882, και η αιτία ήταν οι πολιτικές αναταραχές, που οδήγησαν και στην 

αγγλική κατοχή της Αιγύπτου. Τότε, λοιπόν, πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου ζούσε ο 

πατέρας της μητέρας του, και έμειναν ως το 1885.  

Από την επιστροφή του και ύστερα (Πολίτης 2004), ο Καβάφης δεν εγκατέλειψε ξανά την 

Αλεξάνδρεια παρά μόνο για μερικά σύντομα ταξίδια στο Παρίσι, στο Λονδίνο και στην Αθήνα. 

Είχε μια μόνιμη θέση σε δημόσια υπηρεσία, έμενε αρχικά με έναν αδερφό του, έπειτα μόνος και 

τα τελευταία χρόνια ήταν τριγυρισμένος από τους αλεξανδρινούς φίλους του. Πέθανε το 1933, 

την ημέρα των γενεθλίων του, από καρκίνο του λάρυγγα. 

1.2 Το έργο του Καβάφη 

Οι πρώτες του δημοσιεύσεις (Πολίτης 2004) άρχισαν το 1886 και τα ποιήματα αυτά, γραμμένα 

σε καθαρεύουσα, δε φαίνονται καθόλου επηρεασμένα από την αλλαγή του 1880. Το 1891 ο 

Καβάφης εξέδωσε σε αυτοτελές φυλλάδιο ένα ποίημα («Κτίσται»), που προοιώνιζε την ποιητική 

του εξέλιξη, και το 1896 έγραψε τα «Τείχη», ένα ποίημα απόλυτα καβαφικό.  

Αξιοσημείωτο είναι πως το πρώτο ποίημα που δημοσίευσε (Παναγιωτόπουλος 1989) ήταν το 

«Βακχικόν», το οποίο υπέγραψε ως Κωνσταντίνος Φ. Καβάφης. Τι τον ώθησε να βάλει το Φ., 

που είναι το αρχικό γράμμα του οικογενειακού επωνύμου της μητέρας του και όχι του κύριου 

ονόματος του πατέρα του, αναρωτιέται ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος (1989, σσ. 41-42) και, αφού 

υποθέτει: «Μήπως η ανάγκη να κρυφτεί από τους δικούς του, από το συνάφι των εμπόρων που τον 



[13] 
 

περιστοίχιζε και που δε θάβλεπε με καλό μάτι τις ερωτοτροπίες του με την ποίηση;», συμπεραίνει 

ότι «δε μένει άλλη εξήγηση από το καίριο κείνο ψυχόρμητο, που τον εξουσίασε σ’ ολάκερη τη ζωή 

του, το ψυχόρμητό του να κ ρ ύ β ε τ α ι, να υπολογίζει και να κρύβεται, ν’ αμύνεται και να δίνει 

από τον εαυτό του μονάχα όσα ο ίδιος κάτεχε τον πόθο να δώσει». 

Με τον ίδιο τρόπο υπέγραφε τα ποιήματά του μέχρι το ποίημα (Παναγιωτόπουλος 1989) με τον 

τίτλο «Μνήμη» (1896), που για πρώτη φορά υπέγραψε ως Κωνστ. Καβάφης και το ίδιο έκανε 

και με τα άλλα του ποιήματα ως το 1901. Από εκεί και έπειτα καθιέρωσε την υπογραφή που τον 

δόξασε: «Κ.Π. Καβάφης». 

 Ο Καβάφης, λοιπόν, (Πολίτης 2004) σχεδόν όλα τα έργα αυτής της δεκαετίας τα αποκήρυξε και 

δεν τα ενσωμάτωσε στην έκδοση των έργων του. Τέτοιες «εκκαθαρίσεις» έκανε πολλές, ακόμη 

και στην ώριμη περίοδό του. Ως εκ τούτου, το corpus των «αναγνωρισμένων» ποιημάτων του 

είναι 154 με πρώτο τα «Τείχη» (1896) και τελευταίο το «Εις τα περίχωρα της Αντιοχείας» (1933). 

Όλα είναι σύντομα -μιας σελίδας- σπάνια εκτείνονται ως τη δεύτερη και μόνο ένα φτάνει ως την 

τρίτη.  

Ιδιότυπος είναι και ο τρόπος που ο Καβάφης κυκλοφορούσε τα ποιήματά του. Συγκεκριμένα 

(Παναγιωτόπουλος 1989), το 1904 σε ένα μικρό τεύχος με τον τίτλο «Ποιήματα» τύπωσε 

δεκατέσσερα ποιήματα και το 1910, με τον ίδιο τίτλο, τα εξέδωσε εκ νέου, σε δεύτερο τεύχος, 

προσθέτοντας άλλα επτά· τα τεύχη (Πολίτης 2004) αυτά, τυπωμένα σε 100 έως 200 αντίτυπα 

κυκλοφορούσαν ιδιωτικά. Από το 1912 τύπωνε μεμονωμένα φύλλα, που συναπάρτιζε μόνος του 

με έναν μετάλλινο συνδετήρα. Πολλές φορές, μάλιστα, διόρθωνε με το χέρι κάποιον στίχο ή 

ξανατύπωνε διορθωμένο το ποίημα και αντικαθιστούσε το παλαιότερο. 

1.3 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποίησής του και κυρίως της γλώσσας 

του 

Τα κρίσιμα χρόνια της ποιητικής διαμόρφωσης του Καβάφη (Πολίτης 2004) είναι τα γύρω από 

το 1900, ανάμεσα δηλαδή στο 1896, χρονολογία των «Τειχών», και γύρω στο 1904, τότε που 

εξέδωσε το πρώτο τεύχος με τα δεκατέσσερα συγκεντρωμένα ποιήματά του. Στο τέλος αυτών 

των κρίσιμων χρόνων -είναι πλέον ο Καβάφης σαράντα ετών- έχει διαμορφώσει τη δική του 

ιδιότυπη και ανεπανάληπτη έκφραση. Για τα επόμενα χρόνια, μέχρι δηλαδή τον θάνατό του, θα 
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πλουτίζει τη γνώριμη ποιητική του φυσιογνωμία προσθέτοντας με φειδώ καινούρια ποιήματα 

του ίδιου τύπου, με μεγάλο όμως θεματικό πλούτο. Έτσι, λοιπόν, έχουμε λίγα ποιήματα ως το 

1910, περισσότερα μετά το 1911 -ιδίως μεταξύ 1917 και 1918- και σαφώς λιγότερα τα τελευταία 

χρόνια. Μάλιστα (Σαββίδης 1996), ο ίδιος ο Καβάφης θεωρούσε ότι το έτος 1911 οροθετούσε 

την ώριμη ποιητική του παραγωγή. 

Τα ποιήματά του (Πολίτης 2004) ανήκουν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, όπως τις διέκρινε ο 

ίδιος: στα φιλοσοφικά, τα ιστορικά και τα ηδονικά ή αισθησιακά. Η διαίρεση αυτή αναφέρεται 

στην ποιητική έκφραση και όχι στο σημασιολογικό περιεχόμενο, γιατί ο καβαφικός κόσμος είναι 

ενιαίος και ένα ποίημά του μπορεί, για παράδειγμα, να είναι φιλοσοφικό, τη στιγμή που στην 

εξωτερική του μορφή είναι ιστορικό. 

Αναφορικά με την ερμηνεία (Πολίτης 2004) της ποίησης του Καβάφη, η κριτική έφτασε ως την 

υπερβολή, καθώς ερμήνευσε όλα τα ποιήματα με βάση την ερωτική ανορθοδοξία του ποιητή. Η 

νεότερη κριτική, όμως, χωρίς να αρνείται τον ιδιότυπο ερωτισμό ως ένα βασικό συστατικό της 

ποίησής του, επισήμανε και άλλα στοιχεία, όπως τη δραματικότητα, τον διδακτισμό, τη σχέση 

των ποιημάτων με τα ιστορικά περιστατικά της Αιγύπτου και της εκεί ελληνικής παροικίας. Ο 

κόσμος του Καβάφη είναι πολυμερής και οποιαδήποτε προσπάθεια να ερμηνευτεί μονοδιάστατα 

είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. 

Βέβαια (Μπουκόρου & Τσέλιου 2006), η τεχνοτροπία του, η ιδιόμορφη γλώσσα και οι 

οξυδερκείς συλλήψεις του βρήκαν απροετοίμαστους τους λόγιους της εποχής του, καθώς πολλοί 

ήταν εκείνοι που τον ειρωνεύτηκαν, τον χλεύασαν και τον κατηγόρησαν. Ο Γλαύκος Αλιθέρσης, 

μάλιστα, είπε για τον Καβάφη (Παναγιωτόπουλος 1989, σ. 70) ότι «“Ήταν ο σταματημένος 

διανοούμενος μιας μακρυνής εποχής, ο καθυστερημένος, που μόλις γινόταν ανεχτή μια συνομιλία 

μαζί του μισής ώρας, και τούτο μόνο και μόνο για τους παράξενους ακκισμούς της φωνής του, για 

τις πόζες που του άρεσε να παίρνη και για το σπουδαιόφανο ύφος του […]”» και πως 

(Παναγιωτόπουλος 1989, σ. 77) «“[…] ήξαιρε μόνο το άτομό του και μόνο το έργο του. Μα ποια 

εντύπωση έκανε στον άγνωστο κι ανεπηρέαστο θεατή ο άγνωστος Καβάφης; Ας το πούμε κι αυτό. 

Αποκρουστική. Χειρονομίες επιδειχτικές, προφορά ξενική σαν επίτηδες, φωνή με θηλυκή 

απόχρωση, στάση αντιπαθητική”».  
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Στην εποχή του (Μπουκόρου & Τσέλιου 2006), λοιπόν, ενώ οι ποιητές αναζητούσαν τη σπάνια 

λέξη, για να εκφράσουν αυτό που ήθελαν, ο δικός του λόγος δεν είχε στολίδια και στοιχεία 

πολυλογίας, αλλά ήταν λιτός και ακριβής. Η πεζολογία, η εκμετάλλευση της ιστορίας, η 

ειρωνεία, η απουσία του λυρισμού, η υπαινικτικότητα, η υποβολή της ονειροπόλησης και του 

συναισθηματισμού απαρτίζουν την τεχνική του ποιητή. 

Μια τέτοια ποίηση (Πολίτης 2004), λοιπόν, τόσο διαφορετική από ό,τι ήταν τότε γνωστό και 

καθιερωμένο, ήταν επόμενο να χρησιμοποιήσει και διαφορετικούς εκφραστικούς τρόπους. Ως εκ 

τούτου, η γλώσσα του είναι τελείως ιδιότυπη: ζωντανή δημοτική, καθαρεύουσα και πολίτικοι 

ιδιωματισμοί. Βέβαια, η δημοτική του δεν έχει καμιά σχέση με την αθηναϊκή καθιερωμένη 

ποιητική δημοτική (π.χ. του Παλαμά), αλλά και η καθαρεύουσά του βρίσκεται μακριά από την 

τυπική καθαρεύουσα. Ως εκ τούτου, τόσο οι δημοτικιστές όσο και οι καθαρευουσιάνοι δεν του 

συγχώρεσαν τη μη προσαρμογή του. 

Έτσι, σε άλλα ποιήματά του ο Καβάφης καλλιεργεί τη δημοτική, σε άλλα τη μεικτή μορφή της 

γλώσσας και σε άλλα την καθαρεύουσα. Ωστόσο (Παναγιωτόπουλος 1989), ούτε η πρώτη ούτε 

και η τρίτη από τις μορφές της γλώσσας δεν είναι η τυπική του Καβάφη, καθώς ο ποιητής 

καλλιεργεί περισσότερο τη μεικτή, μια και χαρακτηριστικό γνώρισμά του (Παναγιωτόπουλος 

1989, σ. 168) «μένει το ανακάτεμα· κι όχι να πεις σε διαφορετικά ποιήματα- στο ίδιο ποίημα».  

Για να γίνει κατανοητό το θέμα της μεικτής μορφής, θεωρείται απαραίτητη η εξέταση των 

παρακάτω ποιημάτων του Καβάφη (Παναγιωτόπουλος 1989, σσ. 166-167): Κεριά, Ούτος 

Εκείνος, Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος.  

 

Η πρώτη μορφή (δημοτική) 

 

Κεριά  (χρονολογία  σύνθεσης: 1893) 

 

Του μέλλοντος η μέρες στέκοντ’ εμπροστά μας 

σα μια σειρά κεράκια αναμένα — 

χρυσά, ζεστά, και ζωηρά κεράκια. 

 

Η περασμένες μέρες πίσω μένουν, 

μια θλιβερή γραμμή κεριών σβυσμένων· 

τα πιο κοντά βγάζουν καπνόν ακόμη, 

κρύα κεριά, λυωμένα, και κυρτά. 

 

 

Η δεύτερη μορφή (μεικτή) 

 

Ούτος Εκείνος (χρονολογία σύνθεσης: 1898) 

 

Άγνωστος — ξένος μες στην Aντιόχεια — Εδεσσηνός 

γράφει πολλά. Και τέλος πάντων, να, ο λίνος 

ο τελευταίος έγινε. Με αυτόν ογδόντα τρία 

 

ποιήματα εν όλω. Πλην τον ποιητή 

κούρασε τόσο γράψιμο, τόση στιχοποιία, 

και τόση έντασις σ’ ελληνική φρασιολογία, 

και τώρα τον βαραίνει πια το κάθε τι — 
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Δεν θέλω να τα βλέπω· με λυπεί η μορφή των, 

και με λυπεί το πρώτο φως των να θυμούμαι. 

Εμπρός κυττάζω τ’ αναμένα μου κεριά. 

 

Δεν θέλω να γυρίσω να μη διω και φρίξω 

τι γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει, 

τι γρήγορα που τα σβυστά κεριά πληθαίνουν.  

(Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

Μια σκέψις όμως παρευθύς από την αθυμία 

τον βγάζει — το εξαίσιον Ούτος Εκείνος, 

που άλλοτε στον ύπνο του άκουσε ο Λουκιανός.  

 

 

 

 

 

(Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

 
 

Η τρίτη μορφή (καθαρεύουσα) 

 

Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος  

(χρονολογία δημοσίευσης: 1916) 

 

Επί άρματος λευκού που τέσσαρες ημίονοι 

πάλλευκοι σύρουν, με κοσμήματ’ αργυρά, 

φθάνω εκ Μιλήτου εις τον Λάτμον. Ιερά 

τελών — θυσίας και σπονδάς — τω Ενδυμίωνι, 

από την Aλεξάνδρειαν έπλευσα εν τριήρει πορφυρά.— 

Ιδού το άγαλμα. Εν εκστάσει βλέπω νυν 

του Ενδυμίωνος την φημισμένην καλλονήν. 

Ιάσμων κάνιστρα κενούν οι δούλοι μου· κ’ ευοίωνοι 

επευφημίαι εξύπνησαν αρχαίων χρόνων ηδονήν.  

 

(Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

 

Με την ανάγνωση των παραπάνω ποιημάτων (Παναγιωτόπουλος 1989) γίνεται αντιληπτό πως 

ακόμη και σε ένα ποίημα το οποίο είναι γραμμένο στη δημοτική, όπως τα «Κεριά», δε λείπουν οι 

πολίτικοι ιδιωματισμοί, π.χ. το «διω» στον στίχο «Δεν θέλω να γυρίσω να μη διω και φρίξω». 

Επιπλέον, παρατηρείται πως μπορεί να συναντούμε τύπους και ορθογραφία της δημοτικής, 

όμως, ακόμη και αυτοί, όπως «η μέρες» και «Η περασμένες μέρες», (Παναγιωτόπουλος 1989, σ. 

168) «αναδίνουν ανυπόφερτο συντηρητισμό (άρθρο του θηλυκού στον πληθυντικό η αντί “οι”, που 

και στην παλιοσύνη του λαθεμένο είναι, γιατί η με υπογραμένη έπρεπε να γράφεται)». Ομοίως, το 

ίδιο ισχύει και για τους τύπους: «σβυσμένων» αντί «σβησμένων», «κυττάζω» αντί «κοιτάζω», 

«σβυστά» αντί «σβηστά».  

Κατά τον ίδιο τρόπο (Παναγιωτόπουλος 1989), σε ένα ποίημα της καθαρεύουσας υπάρχουν 

τύποι της δημοτικής, όπως στο ποίημα «Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος», όπου στον 

πρώτο του στίχο υπάρχει η δημοτική λέξη «που». Από όλα τα παραπάνω, λοιπόν, γίνεται φανερό 
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πως η τυπική μορφή της γλώσσας του Καβάφη δεν είναι ούτε η δημοτική ούτε η καθαρεύουσα 

αλλά η μεικτή, η οποία είναι ξεκάθαρη στο ποίημα «Ούτος Εκείνος», καθώς εκεί συναντούμε 

και το «τέλος πάντων» αλλά και το «εν όλω», και τον τύπο «γράψιμο» αλλά και τον τύπο 

«έντασις» κ.ά.  

Ως εκ τούτου, από τη συγκριτική μελέτη των τριών ποιημάτων φαίνεται, σύμφωνα με τον Ι.Μ. 

Παναγιωτόπουλο (1989, σσ. 164-165), πως «η πολυτυπία είναι το σταθερότερο γνώρισμά του 

[…]. Ό,τι τον ενδιαφέρει είναι η έκφραση, η συντέλεση του προσωπικού του ύφους, η παροχέτευση 

του εσωτερικού του αποταμιεύματος στη μορφή που νομίζει, πως στερεότερα και πληρέστερα το 

εκφράζει». Εξάλλου, πρόκειται για (1989, σ. 167) «[…] μια μιχτή με ολότελα προσωπικό 

χαραχτήρα, σα να θέλει και με τούτο ακόμα να δηλώσει το αδιάκοπο και φοβερό του ταλάντεμα 

ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, ανάμεσα στην ιστορία και την πραγματικότητα». 

Σε αυτό, λοιπόν, το κράμα δημοτικής, καθαρεύουσας και πολίτικων ιδιωματισμών η δημοτική 

(Stratilio 2010) υπήρξε η βασική επιλογή του ποιητή, μια και, παρόλη την αγάπη του για τον 

αρχαιοελληνικό πολιτισμό, δεν παρασύρθηκε σε άγονες προσπάθειες αναβίωσης της αρχαίας 

ελληνικής, και η καθαρεύουσα (Kalliopi 2012) χρησιμοποιήθηκε στον βαθμό που εξυπηρετούσε 

την ακρίβεια της διατύπωσης και τη συντήρηση της πεζολογικής αίσθησης. Επιπλέον, έχει 

ειπωθεί (Παπαδοπούλου 2015, σ. 82) πως «η χρήση τύπων της καθαρεύουσας φαίνεται να είναι 

ένα σκόπιμο τέχνασμα του Καβάφη, για να δώσει ένα ιδιαίτερο εκφραστικό τόνο σε κάποιους 

στίχους του και να ενισχύσει το εννοιολογικό τους ξάφνιασμα». Τέλος, αναφέρεται πως οι 

πολίτικοι ιδιωματισμοί (Stratilio 2010) αποτέλεσαν ένα είδος προσωπικής σφραγίδας, καθώς η 

πολίτικη καταγωγή ήταν ένα ιδιαίτερο στοιχείο της προσωπικότητάς του. 

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται πως ο Καβάφης (Παπαδοπούλου 2015) χρησιμοποιούσε στην 

ποίησή του τον ανάμεικτο γλωσσικό χαρακτήρα, προκειμένου να τονίσει με αυτήν του την 

επιλογή την πεποίθησή του ότι η γλώσσα είναι ενιαία από την εποχή του Ομήρου έως και την 

ομιλούμενη κατά τη δική του εποχή στην Αλεξάνδρεια. Έτσι, θεωρούσε ότι η γλώσσα δεν 

πρέπει να τεμαχίζεται σε χρονικές περιόδους και γι’ αυτό έγραφε ποιήματα αναμειγνύοντας 

τύπους της δημοτικής με τύπους της καθαρεύουσας και με ιδιωματικούς. Μάλιστα, ο καθηγητής 

Πήτερ Μπήαν αναφέρει ότι (Λιγνός & Μαρκαντωνάτος 2006, σ. 117) «έβλεπε την ελληνική 
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γλώσσα, από την αρχαία ως τη σύγχρονη εποχή, ως πολύμορφη, αλλά ενιαία οντότητα, γεμάτη 

πλούτη για τον ποιητή». 

 

Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, σε αυτό το σημείο να κατανοήσουμε τις προθέσεις του Καβάφη 

πίσω από τις γλωσσικές επιλογές του με τη βοήθεια του Λίνου Πολίτη και του Ι.Μ 

Παναγιωτόπουλου. Έτσι, σύμφωνα με τον Λίνο Πολίτη (2004, σ. 234), η γλώσσα του ποιητή 

στη βάση της είναι η ζωντανή «δημοτική», δηλαδή η ομιλούμενη της ελληνικής παροικίας της 

Αλεξάνδρειας -εκεί γεννήθηκε και έζησε-, που δίνει θερμότητα και γνησιότητα στον λόγο. Από 

την άλλη, οι πολίτικοι ιδιωματισμοί -οι γονείς του κατάγονταν από την Κωνσταντινούπολη και ο 

ίδιος έζησε στην Πόλη περίπου 3 χρόνια- δηλώνουν την ακριβή παρουσία του ανθρώπου. Τέλος, 

η καθαρεύουσα είναι ίσως ένα ηθελημένο πεζολογικό και ρεαλιστικό στοιχείο.  

 

Αναφορικά με την καθαρεύουσα, όπως λέει ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος (1989, σ. 164), ίσως η 

χρήση της από τον Καβάφη να οφείλεται σε τρεις λόγους: α) ο Καβάφης ασχολήθηκε με την 

ποίηση τον καιρό που η καθαρεύουσα, παρά την αναταραχή του «Ταξιδιού» του Ψυχάρη, έμεινε 

«ορθή στα ταμπούρια της», ιδίως στην Πόλη και στις παροικίες του Ελληνισμού, β) ο ποιητής 

ανήκε σε γενιά εμπόρων, δηλαδή ανθρώπων συντηρητικών, και γ) ο Καβάφης «δεν είχε μαχητική 

γλωσσική συνείδηση. Το γλωσσικό ζήτημα περιστατικά και επιπόλαια μονάχα τον άγγιζε […].» 

Επ’ αυτού, μάλιστα, ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, σε άλλο σημείο (1989, σ. 61), αναφέρει ότι: «Ο 

Καβάφης, απομονωμένος στον κόσμο του, αποξενώθηκε γρήγορα από την ουσία της εθνικής 

αναταραχής που τρικύμισε τα στερνά χρόνια του δέκατου ένατου αιώνα και τα πρώτα του 

εικοστού». 

 

Πάντως, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως κατά την εξέταση των τριών ενδεικτικών 

ποιημάτων της γλωσσικής ιδιομορφίας του ποιητή, ο Καβάφης (Παναγιωτόπουλος 1989, σσ. 60-

61) «πορεύτηκε το δρόμο του με την ακοίμητη έγνια να εκφράσει κείνο που ένιωθε ο ίδιος άξιο της 

έκφρασης και με τον τρόπο που έβρισκε, πως του ταίριαζε καλύτερα». 

 

 

 



[19] 
 

1.4  Ο αντίκτυπος της γλώσσας του Καβάφη στους διανοούμενους της εποχής 

του 

Ο Ναπολέων Λαπαθιώτης, σε μία δημοσίευσή του στην εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα» τον Μάιο 

του 1924 (Καράογλου 1985), σημειώνει ότι ο Καβάφης έχει το εξής ιδιάζον χαρακτηριστικό: ή 

τον δέχεται κάποιος απολύτως ή τον απορρίπτει ολοκληρωτικά. Πράγματι, αυτό ακριβώς συνέβη 

με την ποίηση του Καβάφη και, ως εκ τούτου, υπήρξαν πολλοί αρνητές του ποιητή (π.χ. ο 

Ψυχάρης, ο Ταγκόπουλος κ.ά.) αλλά και πολλοί που διατύπωσαν θετική κρίση (π.χ. ο Νιρβάνας, 

ο Λαπαθιώτης κ.ά.). Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τη γλώσσα του Καβάφη, κάποιες από τις 

απόψεις που διατυπώθηκαν ήταν: 

 «Η γλώσσα του ψεύτικη (κακή καθαρεύουσα ή κακή δημοτική)» έγραψε ο Βάρναλης 

(Πικρός χ.χ., σ. 12),  

  «καραγκιόζη της δημοτικής» τον αποκάλεσε ο Ψυχάρης (Πικρός χ.χ., σ. 122)· 

σημειωτέον, τον χαρακτηρισμό αυτόν ο Ν. Λαπαθιώτης (Καράογλου 1985) επέστρεψε 

στον Ψυχάρη, αλλά το περιοδικό «Κριτική και Τέχνη» δε δημοσίευσε το γράμμα του 

ποιητή, 

 «της αντιποιητικής αυτής αποστασίας η παράλυτη φτώχια φανερώνεται (πόσο προδοτικά!) 

στο λεχτικό και στη γλώσσα» και «…Αν αυτά είναι ποίηση, είμαι και γω χαλβατζής. Από 

ποια επαρχιώτικη παλιοφυλλάδα να τα ξεσήκωσε τέτοια μαργαριτάρια;» έγραψε ο Πέτρος 

Βλαστός (Παναγιωτόπουλος 1989, σ. 25),  

 «γλώσσα δημοσιογραφική» τη χαρακτήρισε ο Γλαύκος Αλιθέρσης, ο οποίος ανήκε στη 

γενιά εκείνων που γνώρισαν τον Καβάφη από κοντά και που όχι μόνο τον αντιπάθησαν, 

αλλά και «τον σιχάθηκαν»: «αντιποιητικά εκφραστικά μέσα, γλώσσα δημοσιογραφική, 

διατύπωση πεζογραφική, παράξενα ιστορικά θέματα, ρίμα κατάλληλη για παρωδίες» 

(Παναγιωτόπουλος 1989, σ. 27), 

 «[…] η ποίηση του Κυρίου Καβάφη δε με συγκινεί πουθενά […]. Η γλώσσα του στρυφνή, 

χωρίς καμιά της καμιάς φιλολογική αξία, […], δε θα μπορέσω να παραδεχτώ για ποιήματα 

τους άξεστους στίχους του Κυρίου Καβάφη» έγραφε ο Ροβέρτος Κάμπος (Πικρός χ.χ., σσ. 

182-183). Αξίζει να επισημανθεί ότι ο ποιητής Πέτρος Μάγνης, δηλαδή ο Κ.Γ. 

Κωνσταντινίδης, είναι εκείνος που κρυβόταν πίσω από το ψευδώνυμο «Ροβέρτος 

Κάμπος», όπως γράφει ο Στρατής Τσίρκας (Πικρός χ.χ., σ. 181), ο οποίος, συν τοις 
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άλλοις, σημειώνει ότι ο Μάγνης με αυτόν του τον «λίβελλο», του οποίου «δεν 

παραδέχτηκε δημόσια την πατρότητα», «έθρεψε τον αρνητικό οίστρο πολλών»,  

 «θεληματικά αλλοπρόσαλλη» χαρακτήρισε τη γλώσσα του Καβάφη ο Καζαντζάκης 

(Πικρός χ.χ., σ. 28), 

 ο Νιρβάνας θεώρησε (Καράογλου 1985, σ. 84) «“θεληματικά [ ] και όχι τυχαίες 

αδυναμίες” τη “δημοσιογραφική γλώσσα” του Καβάφη και “την πεζολογική διατύπωση 

των εικόνων και των εννοιών”»,  

 ο Κλέων Παράσχος χαρακτήρισε πολύ σωστό το ερώτημα του Άλκη Θρύλου: «Αφού, 

λέγει, ένας ποιητής, αδιάφορο αν είναι ένας και μόνος, μπόρεσε να μεταδώσει εντατική μια 

συγκίνηση με τη μιχτή, είναι δυνατό να θεωρηθεί η γλώσσα αυτή εντελώς νεκρή;» (Πικρός 

χ.χ., σ. 120), 

 «Η γλώσσα του Καβάφη είναι η πιο ταιριαχτή στο είδος της ποίησής του. Αυτό δεν το 

διακηρύσσει μόνον ο Άλκης Θρύλος και όλοι εμείς που θαυμάζουμε (γράφει ο Κλέων 

Παράσχος) τον Καβάφη· τ’ ομολογεί και ο κ. Μαλάνος. Που θα πει ότι ο 

καθαρευουσιανισμός του Καβάφη δεν είναι μειονέκτημα, αλλά […] δημιούργησε κιόλα μια 

γλωσσική- όπως λεπτότατα τη χαραχτήρισε ο κ. Άγρας- “νοοτροπία”» (Πικρός χ.χ., σ. 

120). 

Από τις παραπάνω απόψεις -που ενδεικτικά αναφέρονται- των διανοούμενων της εποχής του 

Καβάφη γίνεται ολοφάνερο πως το σχόλιο του Ναπαλέοντα Λαπαθιώτη για την εξολοκλήρου 

αποδοχή ή απόρριψη της καβαφικής ποίησης ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε 

αντίθεση, λοιπόν, με εκείνους που εκτίμησαν την καβαφική γλώσσα, οι επικριτές της δεν 

μπόρεσαν να κρίνουν ορθά τις γλωσσικές πεποιθήσεις του ποιητή, παρόλο που ο ίδιος του σε 

σχόλια (Δημηρούλης 2013) που έκανε και δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα «Τηλέγραφος» της 

Αλεξάνδρειας -από το 1891 ως το 1893- ήταν σαφής και ιδιαίτερα κατατοπιστικός ως προς τις 

επιλογές του.  

Όπως φαίνεται, λοιπόν, από τα σχόλιά του, ο Καβάφης πίστευε ότι: α) η ελληνική γλώσσα είναι 

ένας ζωντανός οργανισμός με μακραίωνη και αδιάσπαστη παράδοση, β) η γλώσσα της ποίησης 

είναι η γλώσσα του λαού και γ) η δημοτική και η καθαρεύουσα μπορούν να συνυπάρχουν με 

τρόπο συμβιβαστικό. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό πως αυτές οι απόψεις του αιτιολογούν και τις 

γλωσσικές του επιλογές, το λεγόμενο δηλαδή «καβαφικό ιδίωμα», το οποίο, όπως λέει ο 
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Δημηρούλης (2013, σ. 141), «δεν είναι τίποτε άλλο από την “κατασκευή” καινούριου ποιητικού 

λόγου, που προϋποθέτει τη συνάντηση της λογιοσύνης με την εμπειρία της καθομιλουμένης». 

Δυστυχώς, όμως, πολλοί ήταν εκείνοι που δεν αντιλήφθηκαν τη μοναδικότητα της γλώσσας του 

Καβάφη αλλά και γενικότερα της ποίησής του. Ας μην ξεχνάμε, για παράδειγμα, τον Δ.Π. 

Ταγκόπουλο (Καράογλου 1985, σ. 115), ο οποίος χαρακτήρισε τον Καβάφη «αντιποιητικό 

φαινόμενο». 

2. Τα ποιήματα 

2.1  Αναμέτρηση του κόσμου των θεών και των ανθρώπων      

     Δέησις (χρονολογία σύνθεσης: 1896) 

 

   Η θάλασσα στα βάθη της πήρ’ έναν ναύτη.— 

   H μάνα του, ανήξερη, πηαίνει κι ανάφτει 

 

στην Παναγία μπροστά ένα υψηλό κερί 

για να επιστρέψει γρήγορα και να ’ν’ καλοί καιροί— 

 

και όλο προς τον άνεμο στήνει τ’ αυτί. 

Aλλά ενώ προσεύχεται και δέεται αυτή, 

 

η εικών ακούει, σοβαρή και λυπημένη, 

ξεύροντας πως δεν θάλθει πια ο υιός που περιμένει. 

 

(Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

 

Ο ποιητής, εκτός από τη 

δημοτική, χρησιμοποιεί: 

 τύπους της καθαρεύουσας: 

δέησις, υψηλό, δέεται, 

εικών, υιός, θάλθει,  

 πολίτικους ιδιωματισμούς: 

πηαίνει, ανάφτει, να ‘ν’ 

καλοί καιροί, ξεύροντας. 

 

Είναι προφανές ότι στο εν λόγω ποίημα η γλώσσα είναι η δημοτική διανθισμένη με λέξεις της 

καθαρεύουσας και με πολίτικους ιδιωματισμούς. Και βέβαια, όπως και στα υπόλοιπα ποιήματα, 

έτσι και σε αυτό, δεν πρόκειται για ένα τυχαίο γεγονός, καθώς ο ποιητής πρόσεχε πάντοτε κάθε 

λεπτομέρεια. Συνεπώς, τι εξυπηρετούν οι τύποι της καθαρεύουσας και οι πολίτικοι 

ιδιωματισμοί; Τι κρύβεται πίσω από τις γλωσσικές επιλογές του ποιητή;  
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Αρχικά, εξετάζοντας τους τύπους της καθαρεύουσας, συνειδητοποιούμε ότι όλοι δίνουν έναν 

υψηλό τόνο, καθώς συνδέονται με την ιερότητα του σκοπού της μάνας. Η μάνα δηλαδή 

παρακαλά την Παναγία να προφυλάξει το παιδί της από τους κινδύνους της ναυτικής ζωής και 

να το βοηθήσει, ώστε να επιστρέψει γρήγορα κοντά της. Συγχρόνως, συμβάλλουν στην 

πυκνότητα των νοημάτων -από την αναμέτρηση θεών και ανθρώπων αναδεικνύεται η ανθρώπινη 

άγνοια και η τραγικότητα- και στο πεζολογικό ύφος του ποιήματος, καθώς ο ποιητής αφηγείται 

την ιστορία μιας μητέρας ενός ναυτικού, η οποία αγωνιά για την τύχη του γιου της και γι’ αυτό 

προσεύχεται στην Παναγία αγνοώντας, όμως, πως εκείνος είναι ήδη νεκρός.  

Βέβαια, αν σκεφτεί κανείς ότι η «δέησις» ήταν αδύνατον να εισακουστεί, καθώς ο γιος ήταν ήδη 

νεκρός, γίνεται ορατή όχι μόνο η τραγική αλλά και η ειρωνική απόχρωση του τίτλου «δέησις» 

για τη ματαιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Εξάλλου, η ειρωνεία του Καβάφη -ένα από τα 

γνωρίσματα της ποίησής του- «είναι το είδος της έκφρασης που δημιουργεί το χώνεμα της 

λεκτικής ειρωνείας του Καβάφη με τη δραματική του ειρωνεία» (Μπουκόρου & Τσέλιου 2006, σ. 

250). Μάταιες, λοιπόν, οι ελπίδες των ανθρώπων να αλλάξουν τη μοίρα τους με ευχές... 

Από την άλλη, οι πολίτικοι ιδιωματισμοί, που δηλώνουν την ακριβή παρουσία του ανθρώπου και 

αποτελούν την προσωπική σφραγίδα του ποιητή, αποσκοπούν (Μπουκόρου & Τσέλιου 2006) 

στην ιδιαιτερότητα της ανθρώπινης έκφρασης. Πράγματι, ο Καβάφης επιλέγει να «μιλήσει» για 

την τραγική άγνοια, ένα θέμα που τον απασχολεί και είναι από τα κεντρικά γνωρίσματα της 

ποίησής του, με λέξεις της γενέτειράς του. Η μάνα δηλαδή «πηαίνει και ανάφτει» επιδιώκοντας 

«να ‘ν’ καλοί καιροί», ώστε  να αποτραπεί το κακό, αγνοώντας ότι αυτό έχει ήδη γίνει, κάτι που 

η Παναγία «ξεύροντας». Ο άνθρωπος, λοιπόν, δεν ξέρει, οι θεοί γνωρίζουν, αλλά η μοίρα δεν 

αλλάζει… Πόσο εύστοχα, πράγματι, αυτή η ιδιόμορφη καβαφική γλώσσα παρουσιάζει ένα θέμα 

που συναντά κανείς σε όλη την ποίησή του, τον εμπαιγμό δηλαδή θεών και ανθρώπων. 

2.2  Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια    

     Che fece .... il gran rifiuto  

     (χρονολογία σύνθεσης: 1899) 

 

Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα 

 

Ο ποιητής, εκτός από τη δημοτική, 

χρησιμοποιεί: 
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που πρέπει το μεγάλο Ναι ή το μεγάλο το Όχι 

να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος τόχει 

έτοιμο μέσα του το Ναι, και λέγοντάς το πέρα 

 

πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησί του. 

Ο αρνηθείς δεν μετανοιώνει. Aν ρωτιούνταν πάλι, 

όχι θα ξαναέλεγε. Κι όμως τον καταβάλλει 

εκείνο τ’ όχι — το σωστό —  εις όλην την ζωή του. 

 

 (Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

 τύπους της καθαρεύουσας: 

πεποίθησί του, αρνηθείς, εις 

όλην. 

 

 

Οι Ρένος, Ήρκος και Στάντος Αποστολίδης (2012, σ. 31) αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα 

ποίημα «έμβλημα πνευματικής ανεξαρτησίας και ασυμβίβαστης προσωπικής στάσης έναντι όποιας 

κοινωνίας, πολιτικής, κοινής ιδεολογίας κατεστημένου, και μαζοποίησης εν γένει, ασύγκριτο μ’ 

ό,τι άλλο συγγενές του, άλλων δημιουργών». Εν αντιθέσει με αυτούς, ο Σεφέρης (Σαββίδης 1985, 

σ. 158) έγραφε πως το «Che fece .... il gran rifiuto» είναι από τα ποιήματα του Καβάφη «“που μ’ 

ενοχλούν πραγματικά· πρώτα, γιατί δε μου μεταδίνει κανένα αίσθημα· […]”» και την άποψή του 

αυτή συμμεριζόταν και ο Σαββίδης. 

 

Μάλιστα, ο Σαββίδης (1985, σ. 159) υποστήριζε πως υπάρχουν δύο τεκμήρια της στάσης του 

ίδιου του Καβάφη προς το ποίημά του. Το πρώτο, λοιπόν, τεκμήριο ήταν πως ο Καβάφης το 

«Che fece .... il gran rifiuto», μαζί με άλλα 15, μετά το 1910 και ως το θάνατό του, ναι μεν δεν 

το αποκήρυξε, αλλά δεν το ενέταξε στις συλλογές που εξέδιδε ως το τέλος της ζωής του. Το 

δεύτερο τεκμήριο ήταν πως στο αρχείο Καβάφη σώζονταν δύο αυτόγραφα σχόλια του ποιητή, τα 

οποία φανέρωναν πως από την αρχή ο Καβάφης αισθανόταν ότι αυτό το ποίημα χρειαζόταν 

διευκρινίσεις.  

 

Συγκεκριμένα, το ένα σχόλιο αφορούσε τις πρώτες λέξεις του ποιήματος («Σε μερικούς 

ανθρώπους»), για τις οποίες ο ίδιος ο ποιητής (Σαββίδης 1985, σ. 159) έλεγε: «Εφιστώ την 

προσοχή εις την λέξιν μερικούς. Σε μερικούς ανθρώπους, όχι σε όλους». Το ποίημα δηλαδή ισχύει 

μόνο για λίγους ανθρώπους και για εκείνη τη μέρα που θα κρίνει την υπόλοιπη ζωή τους. Εν 
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συνεχεία, το δεύτερο σχόλιο (Σαββίδης 1985) του ποιητή αναφερόταν στον ήρωα ή στον αντι-

ήρωά του, ο οποίος δεν είναι εκείνος που είπε «το μεγάλο Ναι», αλλά «το μεγάλο το Όχι», μια και 

ο «αρνηθείς», ενώ ξέρει ότι το όχι του ήταν σωστό, παρόλα αυτά τον βαραίνει λόγω των 

επιτιμήσεων και των παρανοήσεων των άλλων. 

 

Πράγματι, όπως σημειώνει ο Σαββίδης (1985, σ. 161), χρειάζεται περισσότερο θάρρος να πεις το 

«Όχι» παρά το «Ναι», που είναι αρεστό, και καταλήγει στο συμπέρασμα πως, αν το ποίημα αυτό 

ανήκει σε εκείνα που, σύμφωνα με τον Κ.Θ. Δημαρά, εκφράζουν το καβαφικό πλέγμα της 

αποτυχίας (από τα Τείχη ως το Εις τα περίχωρα της Αντιοχείας), ταυτόχρονα ανήκει και στον 

καβαφικό κύκλο της συνειδητής ανδρείας (από τις Θερμοπύλες ως το Στα 200 π.Χ.). 

 

Σε ένα τέτοιο ποίημα, λοιπόν, προσωπικής στάσης, ποια μορφή της γλώσσας θα μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει ο ποιητής πέρα της δημοτικής; Ως εκ τούτου, οι τύποι της καθαρεύουσας είναι 

ελάχιστοι και εκείνοι δοσμένοι με το χαρακτηριστικό «ανακάτεμα», καθώς, όπως έχει αναφερθεί 

(Παναγιωτόπουλος 1989, σ. 167), «ο ποιητής καλλιεργεί περισσότερο τη μιχτή […], μια μιχτή με 

ολότελα προσωπικό χαραχτήρα, σα να θέλει και με τούτο ακόμα να δηλώσει το αδιάκοπο και 

φοβερό του ταλάντεμα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, ανάμεσα στην ιστορία και την 

πραγματικότητα». 

 

Συγκεκριμένα, αυτό το «ανακάτεμα» γίνεται ορατό στα δύο επόμενα παραδείγματα: α) η ίδια 

πρόθεση (σε, εις) χρησιμοποιείται αφενός στη δημοτική της μορφή «σε μερικούς ανθρώπους», 

«στην τιμή και στην πεποίθησί του» και αφετέρου στη λόγια «εις όλην την ζωή του» και β) ο 

Καβάφης αναφερόμενος σε εκείνον που έχει μέσα του έτοιμο το μεγάλο Ναι λέει: «πηγαίνει στην 

τιμή και στην πεποίθησί του» και, ως εκ τούτου, εκεί που ακούμε τύπους της δημοτικής, 

ακούγεται και ένας τύπος που (Παναγιωτόπουλος 1989, σ. 168) αναδίδει «συντηρητισμό», μια 

και η αιτιατική του πρωτόκλιτου πλέον ουσιαστικού «πεποίθηση» δίνεται με τη μορφή του 

άλλοτε τριτόκλιτου «πεποίθησι». 

 

Επιπλέον, οι τύποι της καθαρεύουσας χρησιμοποιούνται από τον ποιητή, όταν θέλει 

(Παπαδοπούλου 2015, σ. 82) «να δώσει ένα ιδιαίτερο εκφραστικό τόνο σε κάποιους στίχους του 

και να ενισχύσει το εννοιολογικό  τους ξάφνιασμα». Και ποιο είναι το «ξάφνιασμα» σε αυτήν την 



[25] 
 

περίπτωση; Αφενός το γεγονός ότι ο ήρωας ή ο αντι-ήρωας, όπως προειπώθηκε, είναι ο 

«αρνηθείς», αυτός δηλαδή που τολμάει να πει το Όχι, παρόλο που ξέρει ότι θα τον βαραίνει «εις 

όλην την ζωή του», και αφετέρου ότι, ακόμη και για τον άνθρωπο του Ναι, (Αποστολίδης, 

Αποστολίδης & Αποστολίδης 2012) υπάρχει ο τιμητικός στίχος «πηγαίνει στην τιμή και στην 

πεποίθησί του», μια και εδώ, όπως και στις «Θερμοπύλες», ο Καβάφης δείχνει ανεκτικότητα και 

έλλειψη μισαλλοδοξίας σε αυτούς που δεν τολμούν… 

 

Τέλος, την ιδιαιτερότητα της καβαφικής γλώσσας έρχεται να συμπληρώσει και ο τίτλος του 

ποιήματος, ο οποίος προέρχεται (Αποστολίδης, Αποστολίδης & Αποστολίδης 2012) από έναν 

στίχο της Κόλασης του Δάντη: «colui che fece per viltà il gran rifiuto» (: εκείνος που είπε από 

δειλία το μεγάλο όχι). Αξιοπρόσεκτο, όμως, είναι ότι ο Καβάφης σκόπιμα περιέκοψε τον στίχο 

«che fece … il gran rifiuto» και παρέλειψε την εξήγηση του Δάντη, τον λόγο δηλαδή που 

οδήγησε στην άρνηση, καθώς η δαντική αφορμή είναι κατώτερη του ποιήματος του Καβάφη και 

αντίθετη με την ουσία του. 

 

2.3  Ηδονικά ποιήματα 

 2.3.1 Επέστρεφε ( χρονολογία σύνθεσης: 1909) 

 

Επέστρεφε συχνά και παίρνε με, 

αγαπημένη αίσθησις επέστρεφε και παίρνε με— 

όταν ξυπνά του σώματος η μνήμη, 

κ’ επιθυμία παληά ξαναπερνά στο αίμα· 

όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται, 

κ’ αισθάνονται τα χέρια σαν ν’ αγγίζουν πάλι. 

 

Επέστρεφε συχνά και παίρνε με την νύχτα, 

όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται...  

 

 (Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

 

 Ο ποιητής, εκτός από τη δημοτική,  

χρησιμοποιεί τύπους της 

καθαρεύουσας: αίσθησις, παληά, 

ενθυμούνται. 

 Ιδιαιτερότητα αποτελεί η χρήση 

του τύπου επέστρεφε, καθώς 

πρόκειται για τύπο προστακτικής 

με αύξηση! 
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«Και δε διστάζει ν’ ανακατεύει στο στίχο του τη λόγια λέξη με την αγοραία, την κανονική με την 

ιδιωματική κι όχι πάντα σε ποιήματα διαφορετικά, μα συχνά και στο ίδιο ποίημα» γράφει ο Ι.Μ. 

Παναγιωτόπουλος (1989, σ. 165) για τον Καβάφη. Πράγματι, στο «Επέστρεφε» δεσπόζουν οι 

τύποι της δημοτικής, αλλά διακόπτονται και από τύπους της καθαρεύουσας. Επιπλέον, 

ανακατεύεται η λόγια λέξη με την αγοραία. 

 

Συγκεκριμένα, πλάι πλάι «πηγαίνουν» λέξεις της δημοτικής με λέξεις της καθαρεύουσας, καθώς 

«παληά» «επιθυμία ξαναπερνά στο αίμα» και λίγο παρακάτω «τα χείλη και το δέρμα» 

«ενθυμούνται». Και κοντά σε αυτούς τους τύπους, δίπλα σε μια λόγια λέξη («αίσθησις») και μια 

αγοραία («παίρνε με»). Και το πιο εντυπωσιακό, ο τύπος  «επέστρεφε», η προστακτική με την 

αύξηση, που αποτελεί τον τίτλο του ποιήματος, αλλά και επαναλαμβάνεται τρεις φορές μέσα 

στο ποίημα. Τι συμβαίνει, λοιπόν, με τη γλώσσα του ποιήματος; 

 

Το «Επέστρεφε» είναι ένα ποίημα ηδονικό και ένα από τα ωραιότερα του Καβάφη. Κυρίαρχο 

ρόλο σε αυτό έχει η δημοτική, καθώς (Παναγιωτόπουλος 1989, σ. 165) «[…] τα 

συναισθηματικότερα ποιήματά του είναι στερεότερα αρμονισμένα προς το λεξιλόγιο και το νόημα 

της δημοτικής». Για ένα ποίημα, επομένως, τόσο ξεκάθαρα ηδονιστικό είναι λογικό να προτιμά ο 

δημιουργός την καθαρότητα και τη θερμότητα της δημοτικής. Συγκεκριμένα, τη στιγμή που η 

μνήμη (Αποστολίδης, Αποστολίδης & Αποστολίδης 2012) κάποιας περίπτυξης σπινθηρίζει, ο 

ποιητής καλεί την αίσθηση να έρθει και να τον πάρει, να τον κυριεύσει. Και αυτή η αίσθηση δεν 

είναι κάτι αφηρημένο, αλλά το σύνολο των γνωρισμάτων ενός αξέχαστου έρωτα, που ο ποιητής 

τον θέλει να επιστρέψει και να τον παρασύρει στη δίνη του. Και εκεί που όλα τα παραπάνω 

δίνονται με τη βοήθεια της δημοτικής, παρεμβάλλονται τύποι της καθαρεύουσας. Σε τυχαία 

θέση; Όχι, βέβαια!  

 

Ας μη ξεχνάμε ότι η καθαρεύουσα λειτουργεί στον Καβάφη ως (Πολίτης 2004, σ. 234) «ένα 

θελημένο ρεαλιστικό στοιχείο» και, ως εκ τούτου, γίνεται κατανοητή η επιλογή τους για τη λεπτή 

και απόλυτα ρεαλιστική καταγραφή του εμπειρικού δεδομένου (Αποστολίδης, Αποστολίδης & 

Αποστολίδης 2012, σσ. 310-311): το δέρμα «διατηρεί την αίσθηση έντονων ερεθισμάτων ακόμα 

και μετά την παρέλευση των συγκεκριμένων αιτίων που τα προκάλεσαν».  
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Και στην περίπτωση του Καβάφη ποια είναι αυτή η αίσθηση που τον οδήγησε σε ένα 

γραμματικό λάθος, (Παναγιωτόπουλος 1989, σ. 166) «[…] που στάθηκε αληθινό αίνιγμα για τους 

ερμηνευτές κι αφορμή εύκολης ευφυολογίας για τους κατηγόρους του»; Γιατί, βέβαια, μια 

προστακτική με αύξηση τοποθέτησε τον Καβάφη απέναντι τόσο στους δημοτικιστές όσο και 

στους καθαρευουσιάνους. Και το περίεργο είναι ότι το «λάθος» αυτό έγινε από έναν άνθρωπο 

(Αποστολίδης, Αποστολίδης & Αποστολίδης 2012) που σε όλη του τη ζωή υπήρξε κυνηγός 

λαθών, γραμματικών, συντακτικών, ορθογραφικών, αλλά και τυπογραφικών. Οπότε, τι συνέβη; 

 

Η απάντηση ήρθε από τον Δημαρά (Παναγιωτόπουλος 1989), ο οποίος υποστήριξε πως η 

ολόκληρη φράση «Επέστρεφε συχνά και παίρνε με» είναι πιθανόν να ειπώθηκε ακριβώς έτσι 

στον ποιητή από κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο, έπειτα από ώρες που πέρασαν μαζί, και ο 

ποιητής να επέλεξε να την επαναλάβει αυτούσια, ώστε να μην αλλοιώσει τίποτα από το βίωμα 

που τον ενέπνευσε, για να γράψει το συγκεκριμένο ποίημα. 

 

Βέβαια, υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία (Αποστολίδης, Αποστολίδης & Αποστολίδης 2012) για 

την επιλογή του τύπου «επέστρεφε»: ο ποιητής αισθανόταν τον σωστό τύπο «επίστρεφε» ως 

στιγμιαίο και, καθώς ήθελε να παρατείνει τη διάρκεια του γεγονότος, προτίμησε τη δημιουργία 

μιας ανορθόδοξης «προστακτικής παρατατικού», η οποία, όμως, με την αύξηση τού έδινε τη 

δυνατότητα για επανειλημμένες και μακροχρόνιες επιστροφές της αγαπημένης αίσθησης. 

 

Και στο σημείο αυτό, μια και γίνεται λόγος για αγαπημένη αίσθηση, καλό είναι να διευκρινιστεί 

ότι η φράση «παίρνε με», ενώ τύποις (Αποστολίδης, Αποστολίδης & Αποστολίδης 2012) 

απευθύνεται στην  αίσθηση, όπως ειπώθηκε παραπάνω,  με την έννοια ότι ο ποιητής καλεί την 

αίσθηση να έρθει και να τον πάρει, θα μπορούσε να εκληφθεί και με την ερωτική έννοια της 

συνεύρεσης. Έτσι, στην περίπτωση αυτή πρόκειται για την αγοραία φράση «παίρνε με» που 

απευθύνεται στον ερωτικό σύντροφο και προτρέπει σε ερωτική επαφή. Και αυτή η αμφισημία 

και η αινιγματικότητα είναι, βέβαια, χαρακτηριστικό γνώρισμα του Καβάφη.  
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2.3.2 «Ομνύει» - 2.3.3 «Ηδονή» 

Η σεξουαλική ιδιαιτερότητα του Καβάφη κινείται «άλλοτε κάτω από την επήρεια της 

ναρκισσιστικής καθήλωσης και άλλοτε κάτω από την ομοφυλοφιλική ανατροπή της» γράφει ο 

Νίκος Αναστασόπουλος (2015, σ. 64) για τον Καβάφη και εντάσσει το ποίημα «Ομνύει» στην 

πρώτη περίπτωση (2015, σσ. 64-65), ενώ το ποίημα «Ηδονή» στη δεύτερη (2015, σ. 66). Ως εκ 

τούτου, τα δύο ποιήματα εξετάζονται από κοινού. 

 

2.3.2  Ομνύει (χρονολογία δημοσίευσης: 1915) 

 

Ομνύει κάθε τόσο       ν’ αρχίσει πιο καλή ζωή. 

Aλλ’ όταν έλθ’ η νύχτα            με τες δικές της συμβουλές, 

με τους συμβιβασμούς της,      και με τες υποσχέσεις της· 

αλλ’ όταν έλθ’ η νύχτα              με την δική της δύναμι 

του σώματος που θέλει και ζητεί, στην ίδια 

μοιραία χαρά, χαμένος, ξαναπηαίνει.  

 

 

 

(Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

 

Ο ποιητής, εκτός από τη 

δημοτική, χρησιμοποιεί: 

 τύπους της 

καθαρεύουσας: Ομνύει,  

έλθ’, τες (δικές της 

συμβουλές), τες 

(υποσχέσεις), δύναμι, 

 τον πολίτικο 

ιδιωματισμό: 

ξαναπηαίνει. 

 

2.3.3 Ηδονή (χρονολογία σύνθεσης: 1913 ) 

 

Χαρά και μύρο της ζωής μου η μνήμη των ωρών 

που ηύρα και που κράτηξα την ηδονή ως την ήθελα. 

Χαρά και μύρο της ζωής μου εμένα, που αποστράφηκα 

την κάθε απόλαυσιν ερώτων της ρουτίνας.  

 

 

(Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

 

Ο ποιητής, εκτός από τη δημοτική, 

χρησιμοποιεί:  

 τύπους της καθαρεύουσας: 

ηύρα, ως ήθελα απόλαυσιν, 

 τον πολίτικο ιδιωματισμό: 

κράτηξα. 

 



[29] 
 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ερμηνεία του Αναστασόπουλου (2015, σσ. 64, 66), ο Καβάφης στο 

ποίημα «Ομνύει», υπό την επήρεια της ναρκισσιστικής καθήλωσης, προβάλλει τη σεξουαλική 

του ιδιαιτερότητα ως διαστροφή και την αποδοκιμάζει, ενώ στο ποίημα «Ηδονή» ο 

ομοφυλόφιλος έρωτας επαινείται και ο φυσιολογικός έρωτας περιφρονείται.  

 

Αναλυτικότερα, το «Ομνύει» είναι ένα ερωτικό ποίημα, στο οποίο ο ποιητής εξομολογείται ότι 

αγωνίζεται, ότι παλεύει σκληρά να τιθασεύσει τις ορμές του, αλλά δεν τα καταφέρνει. Σε ένα 

τόσο εξομολογητικό ποίημα, επομένως, είναι φυσικό τον κύριο ρόλο να έχει η δημοτική, καθώς 

με τη ζεστασιά και την καθαρότητά της αποτυπώνει τον αγώνα του ποιητή απέναντι στις 

αναστολές του, απέναντι στις ενοχές του, που είναι τόσο έντονες, ώστε φτάνει στο σημείο να 

αποδοκιμάζει τις ερωτικές του επιλογές και να τις αντιμετωπίζει ως ασθένεια.  

 

Η πάλη, όμως, αυτή με την ερωτική επιθυμία είναι τόσο άνιση, καθώς τελικά δεν μπορεί να 

νικήσει τον πειρασμό και στο σημείο αυτό, με τη βοήθεια της καθαρεύουσας, δίνει με ρεαλισμό 

αυτό που του συμβαίνει. Έτσι, ενώ «ομνύει» πως θα αλλάξει και θα ακολουθήσει τον δρόμο τον 

«έντιμο», ο πειρασμός, καθώς έχει σύμμαχο τη νύχτα που, σαν «έλθ’... με τες δικές της 

συμβουλές… τες υποσχέσεις… με τη δύναμι», εκμηδενίζει και νικά τις αντιστάσεις του. 

Νικημένος, πλέον, δεν κατορθώνει «ν’ αρχίσει μια πιο καλή ζωή» αλλά «στην ίδια μοιραία», τη 

γεμάτη ενοχές «χαρά», «ξαναπηαίνει». Και γιατί «ξαναπηαίνει» και δεν «ξαναπηγαίνει»; Μα θα 

μπορούσε να λείπει το προσωπικό στοιχείο, η σφραγίδα του ποιητή, από ένα τόσο 

εξομολογητικό ποίημα; Όχι, βέβαια! 

 

Ομοίως, όπως στο «Ομνύει», έτσι και στην «Ηδονή», η δημοτική αποτελεί τη βάση του 

ποιήματος, καθώς με την αμεσότητά της ο ποιητής αποδίδει την αναπόληση των ερωτικών του 

στιγμών. Και ενώ ο ποιητής αναπολεί, δύο λέξεις της καθαρεύουσας προσφέρουν ένα 

εννοιολογικό ξάφνιασμα, καθώς στο εν λόγω ποίημα ο Καβάφης δε νιώθει τύψεις για τον 

ανορθόδοξο ερωτισμό του, όπως αισθανόταν προηγουμένως στο «Ομνύει», και, ως εκ τούτου, 

αποκαλύπτει πως «ηύρα» τον έρωτα και γι’ αυτό αποστράφηκε την «απόλαυσιν» των 

«φυσιολογικών» ερώτων. Τέλος, και σε αυτό το ποίημα, δε θα ήταν δυνατό να λείπει ο πολίτικος 

ιδιωματισμός, που δηλώνει την ακριβή παρουσία του ανθρώπου, μια και ο Καβάφης ομολογεί 
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και με ειλικρίνεια παραδέχεται πως αυτόν τον ερωτισμό, την απαγορευμένη δηλαδή ηδονή από 

την ηθική της κοινωνίας της εποχής του «την κράτηξα». 

 

2.4  Η φύση στον Καβάφη 

      Θάλασσα του πρωιού 

(χρονολογία δημοσίευσης: 1916) 

 

Εδώ ας σταθώ. Κι ας δω κ’ εγώ την φύσι λίγο. 

Θάλασσας του πρωιού κι ανέφελου ουρανού 

λαμπρά μαβιά, και κίτρινη όχθη· όλα 

ωραία και μεγάλα φωτισμένα. 

 

Εδώ ας σταθώ. Κι ας γελασθώ πως βλέπω αυτά 

(τα είδ’ αλήθεια μια στιγμή σαν πρωτοστάθηκα)· 

κι όχι κ’ εδώ τες φαντασίες μου, 

τες αναμνήσεις μου, τα ινδάλματα της ηδονής.  

 

 

 

 

 

 

 

(Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

 

 Ο ποιητής, εκτός από τη 

δημοτική, χρησιμοποιεί 

τύπους της καθαρεύουσας: 

φύσι, τες (φαντασίες), τες 

(αναμνήσεις). 

 Ιδιαιτερότητα αποτελεί η 

χρήση του ουσιαστικού 

«πρωί», καθώς ο ποιητής 

κλίνει το ουσιαστικό  ως 

εξής: το πρωί, του πρωιού, 

ενώ η νεοελληνική γλώσσα 

αποφεύγοντας τη χασμωδία 

των τριών φωνηέντων, 

αναπληρώνει τη γενική 

ενικού με τη γενική του 

ουσιαστικού «πρωινό» 

(Αποστολίδης, Αποστολίδης 

& Αποστολίδης 2012). 

 

Ο Καβάφης είναι ένας ποιητής του κλειστού χώρου και, ως εκ τούτου, η φύση απουσιάζει 

γενικώς από την ποίησή του. Εξάλλου, εκείνο που κυρίως τον ενδιέφερε (Παναγιωτόπουλος 

1989) ήταν ο άνθρωπος και η μοίρα του. Τη φύση, λοιπόν, τη συναντάμε σε ορισμένα 

αποκηρυγμένα ποιήματά του («Σαμ-ελ-Νεσίμ», «Καλός και κακός καιρός», «Φωνή απ’ τη 

θάλασσα», «Η ελεγεία των λουλουδιών») και σε κάποιους στίχους (Αποστολίδης, Αποστολίδης & 
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Αποστολίδης 2012) διδακτικών ή ιστορικών ποιημάτων του («Δημητρίου Σωτήρος», «Ιθάκη», 

«Αλεξανδρινοί βασιλείς», «Ιωάννης Καντακουζηνός»). 

 

Ποιητής, λοιπόν, του κλειστού χώρου κινείται συνεχώς (Αποστολίδης, Αποστολίδης & 

Αποστολίδης 2012) στο γνώριμό του σκηνικό της πόλης, δίχως να έχει μάτια για ήλιο, για αέρα 

και για στεριανά ή θαλασσινά τοπία… Και εκεί στα 1915 ένα ποίημα για τη φύση. Και ενώ 

διαβάζει ο αναγνώστης τους τέσσερις πρώτους στίχους και αντικρίζει για πρώτη φορά έναν 

Καβάφη ως ιμπρεσιονιστή ζωγράφο, που στέκεται μπροστά στη φύση και βλέπει «θάλασσας του 

πρωιού κι ανέφελου ουρανού λαμπρά μαβιά, και κίτρινη όχθη· όλα ωραία και μεγάλα φωτισμένα», 

ξαφνικά γυρίζει πάλι στον «κλειστό χώρο». Τι γίνεται; Για να απαντηθεί το ερώτημα, ας δούμε 

το ποίημα από την αρχή. 

 

Αρχικά, ο Καβάφης, με τη θέρμη της δημοτικής, μας δίνει την εικόνα της φύσης, εικόνα που θα 

ζήλευε ένας ζωγράφος και εντυπωσιάζει τον κάθε αναγνώστη του ποιήματος. Όμως, αμέσως 

μετά την πρώτη στροφή, ο ποιητής εξομολογείται -και γι’ αυτό επιλέγει και πάλι τη δημοτική- 

πως «τα είδ’ αλήθεια μια στιγμή σαν πρωτοστάθηκα». Πράγματι, σε ολόκληρη τη ζωή του έτσι 

είδε τη φύση. Πώς; Για μια στιγμή. Γιατί; Ποια είναι η εξήγηση; 

 

Η εξήγηση ακολουθεί στη δεύτερη στροφή, όμως το αξιοπερίεργο είναι ότι τώρα, προκειμένου 

να μας αποκαλύψει ο ποιητής τη στάση του απέναντι στη φύση, χρησιμοποιεί τύπους της 

καθαρεύουσας. Και πότε επιλέγει ο Καβάφης την καθαρεύουσα; Όταν θέλει «να δώσει έναν 

ιδιαίτερο εκφραστικό τόνο σε κάποιους στίχους του και να ενισχύσει το εννοιολογικό τους 

ξάφνιασμα» (Παπαδοπούλου 2015, σ. 82). Μήπως και εδώ συμβαίνει κάτι τέτοιο; Ποιο είναι το 

«ξάφνιασμα» που κάνει τον ποιητή, προκειμένου να το ενισχύσει, να αφήσει τη δημοτική και να 

περάσει στους τύπους της καθαρεύουσας; 

 

Η απάντηση έρχεται, βεβαίως, στη δεύτερη στροφή, όπως ειπώθηκε προηγουμένως. Έτσι, ενώ ο 

ποιητής έστησε (Αποστολίδης, Αποστολίδης & Αποστολίδης 2012) ένα είδωλο της φύσης στην 

πρώτη στροφή, ξαφνικά ήρθε τώρα στη δεύτερη να το γκρεμίσει. Με απελπισία δηλαδή 

ομολόγησε πως, κι αν στάθηκε -και μάλιστα δύο φορές- κι αν ήθελε να δει τη φύση -φτάνοντας 

ακόμη και στην ενσυνείδητη αυταπάτη του «ας γελασθώ»- κι αν νόμισε πως την απόλαυσε, όλα 
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ήταν μάταια, μια και πάλι «μέσα» του γύρισε. Μα γιατί; Και να η αποκάλυψη: διότι ήξερε πως 

και να κοιτούσε τις φυσικές ομορφιές και πάλι δε θα μπορούσαν να μπουν στην ψυχή του, 

καθώς αυτή ήταν στοιχειωμένη με τις εγκεφαλικές «τες φαντασίες» του, «τες αναμνήσεις» του, 

«τα ινδάλματα της ηδονής».  

Και τι είναι αυτό που στοιχειώνει την ψυχή του; Ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος (1989, σ. 93) 

σημειώνει: «Σκλάβος του ψυχόρμητού του ο ποιητής δεν κατορθώνει μηδέ την ώρα που 

αποφασίζει να σταθεί μπροστά στο θέαμα της λαμπρά φωτισμένης θάλασσας και του ανέφελου 

ουρανού ν’ απαλλαγεί από το δαίμονα και να ξανασάνει σαν ένας αμέριμνος περιδιαβαστής» και  

«Το κυρίαρχο πάθος του δεν του επιτρέπει καμιάν ανταπόκριση με την απλοχωριά και την 

πολυμορφία του φυσικού κόσμου. Κλεισμένος στην Αλεξάνδρεια, […], ονειρεύεται τη φύση, την 

ομορφιά, μονάχα σ’ ένα κορμί, ένα κορμί που ανθίζει […].» 

2.5  Καβάφης και Χριστιανισμός 

     Στην εκκλησία (χρονολογία σύνθεσης: 1906) 

 

Την εκκλησίαν αγαπώ — τα εξαπτέρυγά της, 

τ’ ασήμια των σκευών, τα κηροπήγιά της, 

τα φώτα, τες εικόνες της, τον άμβωνά της. 

 

Εκεί σαν μπω, μες σ’ εκκλησία των Γραικών· 

με των θυμιαμάτων της τες ευωδίες, 

μες τες λειτουργικές φωνές και συμφωνίες, 

τες μεγαλοπρεπείς των ιερέων παρουσίες 

και κάθε των κινήσεως τον σοβαρό ρυθμό — 

λαμπρότατοι μες στων αμφίων τον στολισμό — 

ο νους μου πηαίνει σε τιμές μεγάλες της φυλής μας, 

στον ένδοξό μας Βυζαντινισμό.  

 

 

(Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

 

Ο ποιητής χρησιμοποιεί 

 την ομιλούμενη δημοτική 

από την ελληνική παροικία 

της Αλεξάνδρειας, 

 τύπους της καθαρεύουσας: το 

άρθρο τες αντί «τις» (εικόνες, 

ευωδίες, λειτουργικές φωνές 

και συμφωνίες, 

μεγαλοπρεπείς …παρουσίες), 

κάθε των κινήσεως. 

Σημειωτέον, (Εμμανουηλίδης 

& Πετρίδου-Εμμανουηλίδου, 

2006) το -ν- στη λέξη 

εκκλησίαν είναι «ευφωνικό», 

 τον πολίτικο ιδιωματισμό: 

πηαίνει. 
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Στο εν λόγω ποίημα ο Καβάφης εκδηλώνει (Ρώμας 2006) την αγάπη του για την «εκκλησία των 

Γραικών», δηλαδή την Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, προβάλλοντας έτσι τη χριστιανική του 

πίστη. Συγκεκριμένα, εκφράζει στην α’ στροφική ενότητα (Εμμανουηλίδης & Πετρίδου-

Εμμανουηλίδου 2006) την αγάπη του για το εσωτερικό περιβάλλον του ελληνορθόδοξου ναού, 

χρησιμοποιώντας την ομιλούμενη δημοτική από την ελληνική παροικία της Αλεξάνδρειας. Με 

τη θέρμη δηλαδή της δημοτικής δηλώνει την αγάπη του για την εκκλησία και τον εντυπωσιασμό 

του από τα ιερά αντικείμενα. 

 

 Λίγο, όμως, πριν ολοκληρωθεί η α’ στροφική ενότητα, «ξεπηδά», κατά το πρότυπο της 

καθαρεύουσας, η αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού άρθρου «τες» αντί του αναμενόμενου 

«τις». Η ίδια τακτική συνεχίζεται και στη β’ στροφική ενότητα, όταν ο ποιητής δηλώνει τον 

εντυπωσιασμό του, ο οποίος προέρχεται από τις τελετουργικές πράξεις. Άραγε, γιατί να 

συμβαίνει αυτή η αλλαγή; Γιατί ανάμεσα στους τύπους της δημοτικής να εμφανίζονται τύποι της 

καθαρεύουσας; Μα το ίδιο το θέμα του ποιήματος αιτιολογεί και τις επιλογές του ποιητή. Η 

γλώσσα του δηλαδή συμβαδίζει με την εκκλησιαστική γλώσσα και τα εκκλησιαστικά κείμενα. 

Απεναντίας, αν η μόνη του επιλογή ήταν η δημοτική, θα φάνταζε ξένη προς την «εκκλησία των 

Γραικών», που ακόμη και σήμερα, πιστή στην παράδοση, χρησιμοποιεί τη λόγια μορφή της 

ελληνικής γλώσσας και δεν έχει γίνει μεταγραφή της στη δημοτική. 

 

Επιπλέον, στη β’ στροφική ενότητα, προκειμένου να αναφερθεί ο ποιητής (Εμμανουηλίδης & 

Πετρίδου-Εμμανουηλίδου 2006) στις λατρευτικές πράξεις και στη μεγαλοπρέπεια της 

Ορθοδοξίας, οι οποίες τον μεταφέρουν συνειρμικά «σε τιμές μεγάλες της φυλής μας, στον ένδοξό 

μας Βυζαντινισμό», επιλέγει να χρησιμοποιήσει, εκτός από τη δημοτική και την καθαρεύουσα, 

και έναν πολίτικο ιδιωματισμό. Για να υπογραμμίσει δηλαδή τον στενό δεσμό (Γαραντούδης, 

Χατζηδημητρίου & Μέντη 2007) του χριστιανισμού, τόσο ως θρησκευτικής πίστης όσο και ως 

πολιτιστικού θεσμού, με τον ελληνισμό -είναι ιστορικό δεδομένο ότι στο Βυζάντιο οι έννοιες 

του κράτους και της Εκκλησίας ήταν αλληλένδετες- και να τονίσει τη σύνδεση της 

ελληνορθόδοξης παράδοσης με την ιστορική συνέχεια, επιλέγει τη λέξη «πηαίνει». Πώς 

δικαιολογείται τώρα αυτή η επιλογή; Ο Καβάφης μπορεί να είναι ένα λόγιο πρόσωπο, η παιδεία 

του οποίου βασίστηκε στη μακραίωνη ελληνική παράδοση, αλλά, για να εκφράσει τη 
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θρησκευτική του συνείδηση, προτιμά να δώσει την προσωπική του σφραγίδα. Και τι πιο λογικό 

από το να θέλει να εκδηλώσει το θρησκευτικό του αίσθημα με λέξεις της γενέτειράς του;  

 

Στο σημείο αυτό, θα ήταν χρήσιμο να σχολιαστεί και η επιλογή της λέξεως «Γραικών» αντί 

«Ελλήνων». Σύμφωνα με το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύματος Μανόλη 

Τριανταφυλλίδη (2007, σ. 322), η λέξη «Γραικός» είναι μία «παλαιότερη ονομασία των 

Ελλήνων, που είχε επικρατήσει κυρίως στα χρόνια της Τουρκοκρατίας». Επιπλέον, στο 

ηλεκτρονικό λεξικό του Μπαμπινιώτη (2002, σ. 436) αναφέρεται ότι « […] μετά τους πρώτους 

χριστιανικούς αιώνες, οπότε το όνομα Έλληνες θεωρήθηκε από τους χριστιανούς ως 

χαρακτηριστικό των εθνικών ειδωλολατρών, η ονομασία “Γραικοί” χρησιμοποιήθηκε παράλληλα 

µε τα ον. “Ρωμαίοι” (> Ρωμιοί) και “Ελλαδικοί” (οι χριστιανοί της Ελλάδος) ως την ίδρυση του 

ελληνικού κράτους». Με βάση, λοιπόν, αυτές τις ερμηνείες, μπορεί να υποθέσει κανείς πως ο 

Καβάφης, παρόλο που το όνομα «Γραικός» είναι παλαιότερη ονομασία του ονόματος 

«Έλληνας», δεδομένου ότι με αυτό το ποίημα αναφέρεται στην αγάπη του για την Ορθόδοξη 

Ανατολική Εκκλησία, είναι λογικό να την αποκαλεί «εκκλησία των Γραικών» και όχι «εκκλησία 

των Ελλήνων», αφού το όνομα «Έλληνες» δεν ήταν αποδεκτό από τους Χριστιανούς λόγω της 

σύνδεσής του με τους ειδωλολάτρες. Για μία ακόμη φορά, λοιπόν, τίποτε δεν είναι τυχαίο! 

 

2.6  Ματαιότητα των ανθρώπινων μεγαλείων και στωική συμπεριφορά 

μπροστά στο αναπόφευκτο τέλος 

 

     Απολείπειν ο θεός Αντώνιον  

     (χρονολογία σύνθεσης: 1910) 

 

Σαν έξαφνα, ώρα μεσάνυχτ’, ακουσθεί 

αόρατος θίασος να περνά 

με μουσικές εξαίσιες, με φωνές— 

την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου 

που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου 

που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανωφέλετα θρηνήσεις. 

 

Ο ποιητής χρησιμοποιεί 

 την ομιλούμενη δημοτική 

από την ελληνική παροικία 

της Αλεξάνδρειας, 

 τύπους της καθαρεύουσας: 

ακουσθεί, ενδίδει, πόλι, 

συγκίνησιν, απόλαυσι,  

 τύπους της μεσαιωνικής 
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Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος, 

αποχαιρέτα την, την Aλεξάνδρεια που φεύγει. 

Προ πάντων να μη γελασθείς, μην πεις πως ήταν 

ένα όνειρο, πως απατήθηκεν η ακοή σου· 

μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς. 

Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος, 

σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλι, 

πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο, 

κι άκουσε με συγκίνησιν, αλλ’ όχι 

με των δειλών τα παρακάλια και παράπονα, 

ως τελευταία απόλαυσι τους ήχους, 

τα εξαίσια όργανα του μυστικού θιάσου, 

κι αποχαιρέτα την, την Aλεξάνδρεια που χάνεις.  

 

(Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

ελληνικής: έξαφνα, 

ανωφέλετα, 

 μια φράση από τον «Βίο του 

Αντωνίου, 75,6» του 

Πλουτάρχου: απολείπειν ο 

θεὸς Αντώνιον, που αποτελεί 

και τον τίτλο του ποιήματος. 

 

 

Παρά τον ιστορικό πυρήνα του ποιήματος, το ποίημα κατατάσσεται στα φιλοσοφικά, καθώς ο 

ποιητής, ενώ έχει για αφετηρία του (Παπαδόπουλος & Καρακώνης 2008) συγκεκριμένα 

ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα, τα προσπερνά και διδάσκει μια ορισμένη στάση ζωής. 

Εξάλλου, πολλά από τα φιλοσοφικά ποιήματα (Πολίτης 2004) του Καβάφη είναι στη μορφή 

τους ιστορικά.  

 

Αναλυτικότερα, ο τίτλος είναι παράθεμα από ένα χωρίο από τον «Βίο του Αντωνίου, 75,6» του 

Πλουτάρχου (Στεφανόπουλος κ.ά. 2012) («ἐδόκει δὲ τοῖς ἀναλογιζομένοις τὸ σημεῖον 

ἀπολείπειν ὁ θεὸς Ἀντώνιον, ᾧ μάλιστα συνεξομοιῶν καὶ συνοικειῶν ἑαυτὸν διετέλεσεν: εκείνοι 

που προσπάθησαν να εξηγήσουν το σημάδι έκριναν ότι τον Αντώνιο τον εγκατέλειπε ο θεός με 

τον οποίο πρωτίστως ήθελε πάντα να μοιάζει και να ταυτίζεται»), όπου ο ιστορικός διηγείται 

(Γρηγοριάδης κ.ά. 2017) ότι το τελευταίο βράδυ πριν από την είσοδο του Οκτάβιου στην 

Αλεξάνδρεια, τον Αύγουστο του 30 π.Χ., κάτω από το παράθυρο του Αντωνίου ακούστηκε ο 

θόρυβος ενός «αόρατου θιάσου». Δόθηκε, μάλιστα, η ερμηνεία πως ήταν ο θεός Διόνυσος, ο 

προστάτης του Αντωνίου, που τον εγκατέλειπε. Και ενώ η αποχώρηση του θεού ερμηνεύεται ως 
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σημείο καταστροφής για τον Αντώνιο, ωστόσο αυτό που τονίζεται (Ιλίνσκαγια 1983) στο εν 

λόγω ποίημα είναι η στωική συμπεριφορά που οφείλει να δείχνει ο άνθρωπος μπροστά στο 

αναπόφευκτο τέλος.  

  

Έτσι, ενώ ο Καβάφης εμπνέεται από το συγκεκριμένο περιστατικό και απευθύνει τα λόγια του 

στον Αντώνιο, που είναι πια ηττημένος (Φιλίνη 2014), και του θυμίζει ότι έχει ζήσει, μαζί με τον 

μεγάλο του έρωτα, έναν βίο πλήρη και ότι αξιώθηκε να ζήσει στην Αλεξάνδρεια, σε αυτήν την 

πόλη που λάτρεψε, και, ως εκ τούτου, τον προτρέπει να αντιμετωπίσει θαρραλέα το τέλος και 

δίχως παράπονα, το ποίημα κατατάσσεται, σύμφωνα με τον Σαββίδη (1996, σ. 193), στα 

«διδακτικά ποιήματα του Καβάφη-ακριβέστερα: στα παραινετικά “εις εαυτόν” ή μάλλον “εις 

πάντα αρμόδιον”». Το γεγονός, μάλιστα, ότι το όνομα του Αντωνίου (Δρακόπουλος κ.ά. 2001) 

αναφέρεται μόνο στον τίτλο του ποιήματος και απουσιάζει από το υπόλοιπο σώμα του, 

αποδεσμεύει την προτροπή από το συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο.  

 

Επιπλέον, προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και ο παραινετικός χαρακτήρας του ποιήματος, ο 

οποίος (Φιλίνη 2014) γίνεται αισθητός τόσο από το β’ ενικό πρόσωπο όσο και από τις 

αποτρεπτικές υποτακτικές και τις προστακτικές ρημάτων της δημοτικής, που δίνουν μια αίσθηση 

αμεσότητας. Έτσι, ο ποιητής με την επιλογή του επιδιώκει να αναδείξει το βαθύτερο νόημα της 

ψύχραιμης αποδοχής των γεγονότων. Τόσο, λοιπόν, η Αλεξάνδρεια όσο και ο Αντώνιος 

λειτουργούν ως σύμβολα και (Ρώμας 2006, σ. 69) «εκφράζουν αντίστοιχα: τα υψηλά ιδανικά και 

την ευτυχία (Αλεξάνδρεια)- τον εξαίρετο άνθρωπο, ο οποίος δέχεται με απόλυτη αξιοπρέπεια την 

ήττα του (Αντώνιος)».  

 

Σε αυτά τα στοιχεία της δημοτικής, όμως, ο ποιητής συνενώνει και στοιχεία της καθαρεύουσας -

και δύο μεσαιωνικούς τύπους-, που δικαιολογούνται, αρχικά, από την ιστορική μορφή του 

ποιήματος, μια και στα ιστορικά (Παπαδοπούλου 2015) η χρήση της καθαρεύουσας διατηρεί μια 

επίφαση λεκτικής προσέγγισης του γλωσσικού μας παρελθόντος, και, ως εκ τούτου, 

μεταφερόμαστε νοερώς στο 30 π.Χ. Επιπλέον, οι τύποι της καθαρεύουσας, μοιρασμένοι στα δύο 

μέρη του ποιήματος -το πρώτο εισάγει (Ιλίνσκαγια 1983) το θέμα της ήττας και του μοιραίου 

τέλους και το δεύτερο αναφέρεται στη στωική αντιμετώπιση του τέλους-, συμβάλλουν ως 

(Πολίτης 2004, σ. 234) «ένα θελημένο πεζολογικό, ρεαλιστικό στοιχείο» στην απόδοση της 
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πρόθεσης του ποιητή να τονίσει την αρετή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας προτρέποντας: «άκουσε 

με συγκίνησιν […] ως τελευταία απόλαυσι τους ήχους». Αξιοσημείωτο, στο σημείο αυτό, είναι να 

αναφερθεί ότι, (Ιλίνσκαγια 1983) αν διαβάσει κανείς τα ποιήματα «Ιθάκη» και «Απολείπειν ο 

θεός Αντώνιον» μαζί, βλέπει το δεύτερο σαν ένα φινάλε του πρώτου, σαν δηλαδή μία τελευταία 

σκηνή στο μακροχρόνιο ταξίδι της ζωής. 

 

2.7 Ο κύκλος της «πολιορκίας»-το αίσθημα της μόνωσης 

2.7.1 Τείχη 

2.7.2 Τα παράθυρα 

2.7.3 Η πόλις 

2.7.4  Πρόσθεσις 

2.7.5 Τρώες 

Τα πέντε αυτά ποιήματα συνεξετάζονται, καθώς 

(Αποστολίδης, Αποστολίδης & Αποστολίδης 2012, 

σ. 14) «άμεση συνέχεια των “Τειχών” είναι τα 

“Παράθυρα” –στην ουσία ένα ποίημα σε δύο 

φάσεις-, ενώ η “Πόλις” συνιστά την τραγική 

κατακλείδα, με τη διαπίστωση του ίδιου πιεστικού 

συναισθήματος σε πλατύτερο χώρο. Στον αυτό 

κύκλο ανήκει κ’ η “Πρόσθεσις”, με την έξω από τα 

δόντια ομολογία της βασανιστικής χαράς του 

αυτοεξαιρούμενου-αυτοαποκλειόμενου, καθώς κ’ οι 

κλεισμένοι στα δικά τους τείχη, και 

προκαταδικασμένοι να μη βρουν “παράθυρο” ποτέ, 

γενναίοι εκείνοι “Τρώες”!» 

 

 

2.7.1 Τείχη (χρονολογία σύνθεσης: 1896) 

 

Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ 

μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη. 

 

Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ. 

Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη· 

 

 

Ο ποιητής, εκτός από τη δημοτική, 

χρησιμοποιεί: 

 τύπους της καθαρεύουσας: 

περίσκεψιν, λύπην, αιδώ, 

υψηλά, έκτισαν, σκέπτομαι, 

νουν, είχον, έκτιζαν, κρότον, 
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διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον. 

A όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω. 

 

Aλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον. 

Aνεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω. 

 

(Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

κτιστών,  ήχον, 

ανεπαισθήτως, κόσμον, 

 πολίτικους ιδιωματισμούς: 

τρώγει, να κάμω.  

 

 

 2.7.2 Τα παράθυρα (χρονολογία σύνθεσης: 1897) 

 

Σ’ αυτές τες σκοτεινές κάμαρες, που περνώ 

μέρες βαρυές, επάνω κάτω τριγυρνώ 

για  νάβρω τα παράθυρα.— Όταν ανοίξει 

ένα παράθυρο θάναι παρηγορία.— 

Μα τα παράθυρα δεν βρίσκονται, ή δεν μπορώ 

να τάβρω. Και καλλίτερα ίσως να μην τα βρω. 

Ίσως το φως θάναι μια νέα τυραννία. 

Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.  

 

(Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

 

 

Ο ποιητής, εκτός από τη δημοτική, 

χρησιμοποιεί: 

 τύπους της καθαρεύουσας: τες 

(σκοτεινές), βαρυές, παρηγορία. 

 

 

2.7.3 Η πόλις (χρονολογία δημοσίευσης: 1910) 

 

Είπες· «Θα πάγω σ’ άλλη γη, θα πάγω σ’ άλλη θάλασσα. 

Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλλίτερη από αυτή. 

Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη είναι γραφτή· 

κ’ είν’ η καρδιά μου — σαν νεκρός — θαμένη. 

Ο νους μου ως πότε μες στον μαρασμόν αυτόν θα μένει. 

Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω 

ερείπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ, 

 

Ο ποιητής, εκτός από τη 

δημοτική, χρησιμοποιεί: 

 τύπους της 

καθαρεύουσας: 

πόλις, Η πόλις, 

στες (γειτονιές) 

τες (ίδιες), πόλι,  
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που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα.» 

 

Καινούριους τόπους δεν θα βρεις, δεν θάβρεις άλλες θάλασσες. 

Η πόλις θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς 

τους ίδιους. Και στες γειτονιές τες ίδιες θα γερνάς· 

και μες στα ίδια σπίτια αυτά θ’ ασπρίζεις. 

Πάντα στην πόλι αυτή θα φθάνεις. Για τα αλλού — μη ελπίζεις— 

δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. 

Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ 

στην κώχη τούτη την μικρή, σ’ όλην την γη την χάλασες. 

  

(Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

όλην, 

 πολίτικους 

ιδιωματισμούς: κ’ 

είν’, θα πάγω. 

 

 

2.7.4 Πρόσθεσις (δεν ανήκει στα αναγνωρισμένα, αλλά 

στα κρυμμένα· χρονολογία σύνθεσης: 1897) 

 

Aν ευτυχής ή δυστυχής είμαι δεν εξετάζω. 

Πλην ένα πράγμα με χαράν στον νου μου πάντα βάζω — 

που στην μεγάλη πρόσθεσι (την πρόσθεσί των που μισώ) 

που έχει τόσους αριθμούς, δεν είμ’ εγώ εκεί 

απ’ τες πολλές μονάδες μια. Μες στ’ ολικό ποσό 

δεν αριθμήθηκα. Κι αυτή η χαρά μ’ αρκεί.  

 

(Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

 

Ο ποιητής, εκτός από τη 

δημοτική, χρησιμοποιεί: 

 τύπους της 

καθαρεύουσας: 

πρόσθεσις, χαράν, 

πρόσθεσι, την πρόσθεσί 

των, τες (πολλές), ολικό, 

 τον πολίτικο 

ιδιωματισμό: μ’ αρκεί. 

 

2.7.5 Τρώες (χρονολογία σύνθεσης: 1900) 

 

Είν’ η προσπάθειές μας, των συφοριασμένων· 

είν’ η προσπάθειές μας σαν των Τρώων. 

 

Ο ποιητής, εκτός από τη δημοτική, 

χρησιμοποιεί: 
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Κομμάτι κατορθώνουμε· κομμάτι 

παίρνουμ’ επάνω μας· κι αρχίζουμε 

νάχουμε θάρρος και καλές ελπίδες. 

 

Μα πάντα κάτι βγαίνει και μας σταματά. 

Ο Aχιλλεύς στην τάφρον εμπροστά μας 

βγαίνει και με φωνές μεγάλες μάς τρομάζει.— 

 

 

Είν’ η προσπάθειές μας σαν των Τρώων. 

Θαρρούμε πως με απόφασι και τόλμη 

θ’ αλλάξουμε της τύχης την καταφορά, 

κ’ έξω στεκόμεθα ν’ αγωνισθούμε. 

 

Aλλ’ όταν η μεγάλη κρίσις έλθει, 

η τόλμη κι η απόφασίς μας χάνονται· 

ταράττεται η ψυχή μας, παραλύει· 

κι ολόγυρα απ’ τα τείχη τρέχουμε 

ζητώντας να γλυτώσουμε με την φυγή. 

 

Όμως η πτώσις μας είναι βεβαία. Επάνω, 

στα τείχη, άρχισεν ήδη ο θρήνος. 

Των ημερών μας αναμνήσεις κλαιν κ’ αισθήματα. 

Πικρά για μας ο Πρίαμος κ’ η Εκάβη κλαίνε. 

 

(Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

 τύπους της καθαρεύουσας: η 

προσπάθειές μας (3 φορές), 

Αχιλλεύς, απόφασι, στεκόμεθα, 

κρίσις, έλθει, απόφασίς μας, 

ταράττεται, πτώσις, βεβαία,  

 πολίτικους ιδιωματισμούς: 

κομμάτι (αντί: λίγο), εμπροστά.  

 

Στα «Τείχη», όπου δεσπόζει (Πολίτης 2004) η έννοια του αναπότρεπτου και του αμετάκλητου, η 

αγωνία διεξόδου (Ρώμας 2006) είναι προφανής, ενώ υποβάλλεται ταυτόχρονα και η αγανάκτηση 

του ποιητή, δοσμένη με τύπους της καθαρεύουσας, για όσους «χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, 

χωρίς αιδώ μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω» του «έκτισαν τείχη». Και εδώ, βέβαια, η χρήση της 
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καθαρεύουσας είναι ένα ηθελημένο πεζολογικό ρεαλιστικό στοιχείο, καθώς ο ποιητής εκφράζει 

το παράπονό του για όλους εκείνους που (Αποστολίδης, Αποστολίδης & Αποστολίδης 2012, σσ. 

14-15) ύψωσαν «τα τείχη μιας συνομωσίας της σιωπής για την αξία του και μιας απομόνωσής του 

ως  απόβλητου παρία, από μια κοινωνία […] υποκριτική […].» 

 

Αφού, όμως, διατυπώσει το παράπονό του και εκφράσει, έστω και με σεμνότητα, μια 

επιθετικότητα, περνά στην εξομολόγηση της απομόνωσης και της αυτοαπομόνωσής του. Και γι’ 

αυτήν την εξομολόγηση επιλέγει τη θερμότητα και τη γνησιότητα της δημοτικής. Πώς αλλιώς, 

άλλωστε, θα έκλαιγε τη μοναξιά και την αδικία που αισθάνεται; Μάλιστα, πλάι στους τύπους 

της δημοτικής ξεπροβάλλουν και ιδιωματικοί τύποι, οι οποίοι φανερώνουν την πολίτικη 

καταγωγή του. Και γιατί αυτή η επιλογή; Όπως σημειώνει και ο Λίνος Πολίτης (2004, σ. 234) 

«οι πολίτικοι ιδιωματισμοί (επίμονα, και θα έλεγα, αυτάρεσκα κρατημένοι) δηλώνουν την ακριβή 

παρουσία του ανθρώπου». 

 

Αξιοσημείωτη, τέλος, είναι η επισήμανση της λέξης «ανεπαισθήτως» που, ενώ συναρτάται 

συντακτικά με το υποκείμενο του ρήματος «έκλεισαν» (οι άλλοι, χωρίς να το καταλάβουν τον 

έκλεισαν), ο ποιητής το συνδέει με το αντικείμενο (χωρίς εγώ να το καταλάβω με έκλεισαν). 

Πρόκειται σαφώς για (Αποστολίδης, Αποστολίδης & Αποστολίδης 2012) ηθελημένη 

αντιγραμματική χρήση που, εκτός της αμφισημίας -η αινιγματικότητα είναι στοιχείο της ποίησης 

του Καβάφη-, συνιστά ένα από τα βασικά στοιχεία της καβαφικής ιδιολέκτου και της ομορφιάς 

της.   

 

Κατά τον ίδιο τρόπο στα «Παράθυρα», η χάρη της καβαφικής γλώσσας μαγεύει. Έτσι, καθώς τα 

«Παράθυρα» αποτελούν συνέχεια των «Τειχών», ο ποιητής περνά (Αποστολίδης, Αποστολίδης 

& Αποστολίδης 2012) σε μεγαλύτερο προσωπικό βάθος απ’ ό,τι στα «Τείχη», μια και εκεί άλλοι 

τον είχαν κλείσει αναίτια  έξω από τον κόσμο, αλλά τώρα στα «Παράθυρα», ενώ αρχικά έμοιαζε 

να προσπαθεί να βγει από τον εγκλεισμό του, τελικά αποδέχτηκε την πικρή αλήθεια, ότι δηλαδή 

ο εαυτός του τον έκλεισε και δε θέλει καμιά διέξοδο. Και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να 

εκφράσει αυτό το βάθος ο Καβάφης; Φυσικά, ο ποιητής επέλεξε τη δημοτική, αφού η αμεσότητα 

και η ζεστασιά της εκφράζουν με τον κατάλληλο τρόπο τον εγκλεισμό, το αδιέξοδο, την 

αμηχανία και τη μοναξιά, που είναι και τα σημαινόμενα (Ρώμας 2006) του ποιήματος. Εξάλλου 
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(Παπαδοπούλου 2015, σ. 80), «[…] στα ποιήματα που αναφέρονται στο παρόν του ποιητή, η 

γλώσσα γίνεται πλέον μια καθαρότερη δημοτική».   

 

Στο επόμενο ποίημα αυτής της συνεξέτασης, στην Πόλη, που, όπως ειπώθηκε παραπάνω, 

συνιστά την τραγική κατακλείδα του ίδιου συναισθήματος σε ευρύτερο χώρο, παρατηρείται πως 

η επιλογή της δημοτικής είναι σχεδόν αποκλειστική. Άλλωστε, πώς θα ήταν δυνατόν να μην 

είναι, όταν με την Πόλη του ο ποιητής δίνει τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα: γνωρίζει, έχει 

επίγνωση του αδιεξόδου και του αναπότρεπτου διαφυγής. Μάλιστα, ο ποιητής, προκειμένου να 

δείξει ότι έχει απόλυτη επίγνωση του αδιεξόδου, δεν περιορίζεται στη δημοτική, αλλά 

χρησιμοποιεί και λέξεις από τον απλό καθημερινό λόγο τόσο στα λόγια του υποθετικού 

συνομιλητή («ρήμαξα και χάλασα») όσο και στην απάντηση που δίνει ο ίδιος ο ποιητής 

(«ρήμαξες, χάλασες»). Επιπλέον, δίπλα στη δημοτική ακούγεται και η φωνή της γενέτειράς του. 

Εξάλλου, πώς θα μπορούσε να λείψει; Πώς αλλιώς να εκφράσει ο εσωστρεφής Καβάφης την 

απόγνωσή του; Και, τέλος, οι τύποι της καθαρεύουσας. Αν και περιορισμένοι, συμβάλλουν, ως 

στοιχείο ρεαλισμού, να τονιστεί η αίσθηση της αδυναμίας διαφυγής και της καθήλωσης στην 

«πόλι». 

 

Επίσης, στον κύκλο της «πολιορκίας» εντάσσεται και η «Πρόσθεσις», ένα ποίημα που, αν και 

ανήκει στα ανέκδοτα του Καβάφη -ο ποιητής δεν το θεώρησε άξιο, ώστε να το δημοσιεύσει-, 

ξεκαθαρίζει (Αποστολίδης, Αποστολίδης & Αποστολίδης 2012) μια γενναία στάση στον κόσμο. 

Μάλιστα, είναι τόσο ξεκάθαρη αυτή η στάση και τόσο καθαρός ο προσωπικός τόνος, ώστε η 

επιλογή της δημοτικής, αν και διανθισμένης με τύπους της καθαρεύουσας και της 

Κωνσταντινούπολης, φαντάζει μονόδρομος. Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι πως σε αυτό το ποίημα 

(Αποστολίδης, Αποστολίδης & Αποστολίδης 2012) παρατηρείται για πρώτη φορά -δεν 

παρατηρείται σε κανένα από τα 154 αναγνωρισμένα ποιήματα, εκτός σε μια πρώτη μορφή της 

Πόλης, που τελικά ο Καβάφης άλλαξε- έκφραση τόσο επιθετική συναισθηματικά, όπως το ρήμα  

«μισώ». 

 

Τέλος, στους «Τρώες» ο ποιητής χρησιμοποιεί ως σύμβολο τον ομηρικό μύθο, για να 

παρουσιάσει (Ρώμας 2006) το θέμα του εγκλεισμού, της προσπάθειας εξόδου από τα αδιέξοδα 

και μιας ανομολόγητης φοβίας από αδιόρατους κινδύνους. Αυτή η σύνδεση, λοιπόν, με τους 
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Τρώες και την Ιλιάδα, όπως είναι φυσικό, κάνει τον ποιητή να επιλέγει τύπους της 

καθαρεύουσας, ώστε να συνδέεται το ποίημά του ηχητικά με την εποχή από την οποία 

εμπνέεται. Το γεγονός, όμως, ότι ο Καβάφης χρησιμοποιεί τους Τρώες, όπως προειπώθηκε, ως 

σύμβολο, προκειμένου να εκφράσει τις σκέψεις του για το τραγικό αδιέξοδο και την αδυναμία 

διαφυγής, τον οδηγεί σε ένα ποίημα εξομολογητικό και, ως εκ τούτου, πέρα από τους τύπους της 

καθαρεύουσας, χρησιμοποιεί πολίτικους τύπους και την ομιλούμενη, και μάλιστα, κατά τους 

Ρένο, Ήρκο και Στάντη Αποστολίδη (2012, σ. 46), την «αγοραία (κομμάτι\κομμάτι, παίρνουμε 

επάνω μας)», καθώς ο ποιητής, με τους συφοριασμένους Τρώες, κλαίει (2012, σ. 47) «για την 

ατολμία του, την αδυναμία του προς γενναία και τολμηρή ζωή και πράξη». 

 

2.8 Ο «σχολικός» Καβάφης 

2.8.1 Φωνές: ένα ποίημα λυρικό  

           (χρονολογία σύνθεσης: 1903) 

 

Ιδανικές φωνές κι αγαπημένες 

εκείνων που πεθάναν, ή εκείνων που είναι 

για μας χαμένοι σαν τους πεθαμένους. 

Κάποτε μες στα όνειρά μας ομιλούνε· 

κάποτε μες στην σκέψι τες ακούει το μυαλό. 

Και με τον ήχο των για μια στιγμή επιστρέφουν 

ήχοι από την πρώτη ποίησι της ζωής μας – 

σα μουσική, την νύχτα, μακρυνή, που σβύνει. 

 

(Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

 

Ο ποιητής χρησιμοποιεί 

 την ομιλούμενη δημοτική από 

την ελληνική παροικία της 

Αλεξάνδρειας, 

 τύπους της καθαρεύουσας: 

ομιλούνε, σκέψι, τες (ακούει), 

τον ήχο των, 

ποίησι, μακρυνή, σβύνει.  

 

Σε αυτό το ποίημα ο Καβάφης χρησιμοποιεί κυρίως την ομιλούμενη δημοτική της ελληνικής 

παροικίας της Αλεξάνδρειας, καθώς η επιλογή του αυτή δίνει θερμότητα και γνησιότητα στον 

λόγο, δεδομένου ότι η ζωντανή γλώσσα της Αλεξάνδρειας, της πόλης δηλαδή όπου γεννήθηκε, 

έζησε και αγάπησε, είναι η καταλληλότερη για ένα ποίημα νοσταλγικό και στοχαστικό, όπως οι 

«Φωνές». 
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Πράγματι, διαβάζοντας κανείς τους τρεις πρώτους στίχους, όπου ο ποιητής ανακαλεί τις φωνές 

εκείνων που έχουν πεθάνει ή εκείνων που έχουν οριστικά χαθεί, παρατηρεί την αποκλειστική 

χρήση της ομιλούμενης δημοτικής, μια και η θερμότητα της δημοτικής αποδίδει την έντονη 

νοσταλγία που νιώθει ο ποιητής για αυτές τις φωνές. Άραγε είναι μόνο νοσταλγία ή και καημός; 

Ο Σαββίδης θεωρεί (1996, σ. 183) ότι «το ποίημα αυτό ξεκινάει από το κέντρισμα ενός καημού 

που τον νιώσαμε κάποτε όλοι -όπως υποδηλώνει η διάχυτη χρήση του πρώτου πληθυντικού-, και 

αναπτύσσεται προσδιορίζοντας τις εξωπραγματικές αυτές φωνές και την λειτουργία τους, σύμφωνα 

με την προσωπική εμπειρία του ποιητή-νεκρομάντη (καθώς αποκάλεσε τον Καβάφη ο Γρυπάρης)».  

 

Και ποιες είναι αυτές οι φωνές για τις οποίες «μίλησε» με τη βοήθεια της δημοτικής; Είναι οι 

φωνές που κλείνουν (Αποστολίδης, Αποστολίδης & Αποστολίδης 2012) αγαπημένες μνήμες 

ανθρώπων που έχασε σε νεαρή ηλικία, καθώς πέθαναν («εκείνων που πεθάναν»), και εκείνες που 

είναι αντηχήσεις παροδικών ερώτων που έσβησαν («εκείνων που για μας χαμένοι σαν τους 

πεθαμένους»). 

 

Αφού, όμως, προσδιόρισε τις φωνές με τη θέρμη της δημοτικής, πέρασε στον προσδιορισμό της 

λειτουργίας τους παρεμβάλλοντας και τύπους της καθαρεύουσας («ομιλούνε, σκέψι, τες ακούει, 

ποίησι, μακρυνή, σβύνει, τον ήχο των»). Για ποιον λόγο άραγε; Μήπως η επιλογή αυτή συνδέεται 

με τη δυνατότητα που προσφέρει η καθαρεύουσα για νοηματική πυκνότητα; Πράγματι, 

ακολουθούν στίχοι που χαρακτηρίζονται από πυκνότητα και λιτότητα, καθώς σε αυτούς 

προσδιορίζεται (Σαββίδης 1996) η λειτουργία των φωνών: ποια είναι η ενέργειά τους (στ. 4-5) 

και ποια η συνέπεια αυτής της ενέργειας (στ. 6-8). 

Αναλυτικότερα, στους στίχους 4-5 ο ποιητής αναφέρεται στις ασύνειδες λειτουργίες των 

«Φωνών», αυτές δηλαδή που κάποτε μες στα όνειρά μας μιλούνε, αλλά και σε εκείνες που είναι 

συνειδητές και κάποτε μες στη σκέψη τις ακούει το μυαλό. Και εδώ, βέβαια, δεν μπορούμε να 

παραβλέψουμε το τυπικό (Αποστολίδης, Αποστολίδης & Αποστολίδης 2012) καβάφειο σχήμα, 

αυτό δηλαδή της διάχυσης λειτουργιών νοητικού οργάνου και αισθητηρίων (εδώ το μυαλό 

ακούει και αλλού το σώμα θυμάται).  

Εν συνεχεία, στους στίχους 6-8 (Ρώμας 2006, σ. 17) «τονίζεται πόσο η ανάμνηση του ήχου των 

φωνών μάς ανανεώνει, με την αναβίωση της πρώτης ποίησης της ζωής μας». Και ποια είναι αυτή 
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η πρώτη ποίηση; (Αποστολίδης, Αποστολίδης & Αποστολίδης 2012, σ. 7) «Η παιδική, η 

νεανική; Αυτήν άλλωστε δεν κυνηγάει (ο ποιητής) διαρκώς ν’ ανασυστήση με τις μνήμες, τις 

αναπολήσεις, με την αισθαντική του ποίηση όλη, μετά;» Ως εκ τούτου, ο ποιητής (Εμμανουηλίδης 

2008) ολοκληρώνει το ποίημά του συνδέοντας συνειρμικά τους ήχους (τις φωνές) των 

αγαπημένων με ήχους από ευχάριστες στιγμές της παιδικής και νεανικής ηλικίας. Οι αναμνήσεις, 

λοιπόν, προσώπων και εμπειριών παρομοιάζονται με μουσική και προσφέρουν ευφορία 

ανάμεικτη με μελαγχολία, όπως άλλωστε κάνει και η μουσική που ακούγεται μέσα στη νύχτα 

και σιγά σιγά σβήνει. 

Στο σημείο αυτό, προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητή η δυναμική της καβαφικής 

γλώσσας, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να σταθούμε αφενός στο σχόλιο που έκανε ο Σαββίδης 

συγκρίνοντας τις «Φωνές» με την παλαιότερη μορφή τους, που ήταν αποκλειστικά 

καθαρευουσιάνικη και είχε τον τίτλο «Φωναί γλυκείαι» (παράρτημα), και αφετέρου στο σχόλιο 

των Ρένου, Ήρκου και Στάντη Αποστολίδη. Έτσι, ο Σαββίδης έγραψε (1996, σ. 185): «Είναι 

εύκολο να γελάσουμε με την σκουριά αυτής της όψιμης καθαρεύουσας και να αποδώσουμε, σε 

αυτήν και μόνη, την καθυστερημένη ωρίμανση του Καβάφη» και οι άλλοι τρεις (2012, σσ. 5-6): 

«Το ποίημα πρωτογράφτηκε τον Ιούλιο του 1894, με τίτλο: “Φωναί γλυκείαι”, σε ξύλινη 

Kαθαρεύουσα, με προσεγμένες ομοιοκαταληξίες, αλλά τόσο άψυχο στο σύνολό του, ώστε διόλου 

δεν προοιωνίζονταν τέτοια λαμπρή αρτίωση της ίδιας αρχικής ιδέας, στις “Φωνές”, όπως 

ξαναδουλεύτηκαν στα τέλη του 1903, απαλλαγμένες απ’ όλο τον ακαδημαϊσμό και την αγκύλωση 

της πρώτης μορφής». 

 

Πράγματι, λοιπόν, καθώς διαβάζουμε τις δύο μορφές του ποιήματος, παρατηρούμε πως, ενώ η 

καθαρευουσιάνικη μορφή δεν αναδεικνύει τη γοητεία του ποιήματος, η καβαφική γλώσσα, αυτή 

η μεικτή γλώσσα που αναδίδει, με τη βοήθεια της δημοτικής, θερμότητα, αλλά και με τη 

συνδρομή των λόγιων τύπων, λιτότητα και πυκνότητα, το κατορθώνει. Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε 

πως αυτή η μεικτή, εκτός των άλλων, φανερώνει (Παναγιωτόπουλος 1989, σ. 167) το «[…] 

ταλάντεμα (του ποιητή) ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, […].» Και, στ’ αλήθεια, τι άλλο 

είναι οι «Φωνές» εκτός από ένα «ταλάντεμα» στο παρελθόν και το παρόν; 
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2.8.2 Όσο μπορείς: ένα ποίημα διδακτικό  

(χρονολογία δημοσίευσης: 1913) 

 

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, 

τούτο προσπάθησε τουλάχιστον 

όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις 

μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου, 

μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες. 

Μην την εξευτελίζεις πηαίνοντάς την, 

γυρίζοντας συχνά κ’ εκθέτοντάς την 

στων σχέσεων και των συναναστροφών 

την καθημερινήν ανοησία, 

ώς που να γίνει σα μια ξένη φορτική. 

(Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

 

 

Ο ποιητής χρησιμοποιεί 

 την ομιλούμενη 

δημοτική από την 

ελληνική παροικία της 

Αλεξάνδρειας, 

 την έναρθρη αιτιατική 

πληθυντικού του 

θηλυκού άρθρου «στες» 

αντί του αναμενόμενου 

«στις»: ο τύπος τες  κατά 

το πρότυπο της 

καθαρεύουσας, 

 πολίτικους 

ιδιωματισμούς: να 

κάμεις, πηαίνοντάς την. 

 

Πρόκειται για ένα ποίημα (Πιερής 1992, σ. 81) που «έχει ως θέμα του την απάρνηση των 

άχρηστων συμβατικών κοινωνικών σχέσεων και συναναστροφών». Μάλιστα, ο Καβάφης επιλέγει 

το β’ ρηματικό πρόσωπο, προκειμένου να απευθυνθεί όχι μόνο στον εαυτό του αλλά και σε κάθε 

αποδέκτη του ποιήματος. Έτσι, στην πρώτη στροφή διατυπώνει την άποψη ότι, ακόμη κι αν ο 

άνθρωπος (Παπαδόπουλος & Καρακώνης 2008) δεν μπορεί να κάνει τη ζωή του, λόγω 

δυσχερειών, όπως επιθυμεί, θα πρέπει τουλάχιστον να προσπαθήσει να τη διαφυλάξει από τον 

ευτελισμό. Αυτή η μετριοπαθής προτροπή του ποιητή («προσπάθησε»), διατυπωμένη στη 

δημοτική, είναι ένας κώδικας οδηγιών, βαθύτατα ανθρώπινος και διαλλακτικός (Πιερής 1992).  

 

Και με ποιους τρόπους δηλαδή επέρχεται ο ευτελισμός της ζωής; Πριν ολοκληρωθεί η πρώτη 

στροφή του ποιήματος, ο Καβάφης αισθητοποιεί αυτούς τους τρόπους (Παπαδόπουλος & 

Καρακώνης 2008, σ. 83): η «πολλή συνάφεια του κόσμου» και οι «πολλές κινήσεις κι ομιλίες» δεν 

αφήνουν στον άνθρωπο περιθώρια να μείνει μόνος του και να στοχαστεί. Μάλιστα, ο ποιητής 
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επιλέγει τη δημοτική για τη «συνάφεια», που είναι ένα ουσιαστικό γενικής σημασίας, ενώ για τις 

ειδικότερες «κινήσεις και ομιλίες» προτιμά τον «συντηρητικό» τύπο «στες» αντί του τύπου 

«στις» (πολλές), τονίζοντας έτσι με ρεαλισμό έναν συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο εξευτελίζει 

ο άνθρωπος τη ζωή του, αυτόν δηλαδή της ανάλωσης σε ανούσιες συναθροίσεις και 

συναναστροφές με ρηχούς και κενούς ανθρώπους («κινήσεις και ομιλίες»). 

 

Εν συνεχεία, άλλοι τρόποι, με τους οποίους διαπομπεύεται η ζωή των ανθρώπων σε μια ανούσια 

καθημερινότητα, αναφέρονται στη δεύτερη στροφή, η οποία συνδέεται με την πρώτη στροφή με 

την επανάληψη της φράσης «Μην την εξευτελίζεις». Το αξιοσημείωτο είναι πως ο ποιητής, 

προκειμένου να επεξηγήσει και να συμπληρώσει τους τρόπους -αναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη στροφή-, με τους οποίους ο άνθρωπος θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρέπειά του, 

χρησιμοποιεί τρεις μετοχές με αντικείμενο και των τριών τη λέξη «ζωή». Έτσι, «πηαίνοντάς» σε 

κάθε κοινωνική εκδήλωση, «γυρίζοντας» και «εκθέτοντάς» τον εαυτό του σε συνύπαρξη με 

κενούς ανθρώπους, ο άνθρωπος εξευτελίζει τη ζωή του. Αξιοσημείωτο είναι πως και οι τρεις 

μετοχές (Παπαδοπούλου 2015, σ. 74) τίθενται σε ενεργητική φωνή, για να υποδηλώσουν την 

προσωπική ευθύνη του καθενός στον πιθανό εξευτελισμό. Επιπλέον, για την πρώτη μετοχή 

χρησιμοποιείται ο κωνσταντινουπολίτικος τύπος «πηαίνοντάς» (δίνοντας έτσι έμφαση στην 

απόσπαση της ζωής από τον άνθρωπο), ενώ για τις άλλες δύο χρησιμοποιούνται οι τύποι της 

δημοτικής «γυρίζοντας» και «εκθέτοντάς» (δίνοντας έμφαση στις μηχανιστικά 

επαναλαμβανόμενες κινήσεις με την πρώτη και στη ματαιοδοξία και στην επιδειξιομανία ενός 

ρηχού ανθρώπου με τη δεύτερη). 

 

2.8.3 Στα 200 π.Χ. : ένα ποίημα ιστορικό-ειρωνικό 

(χρονολογία δημοσίευσης: 1931) 

«Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων-» 

Μπορούμε κάλλιστα να φαντασθούμε 

πως θ' αδιαφόρησαν παντάπασι στην Σπάρτη 

για την επιγραφήν αυτή. «Πλην Λακεδαιμονίων», 

μα φυσικά. Δεν ήσαν οι Σπαρτιάται 

 

Ο ποιητής χρησιμοποιεί: 

 την ομιλούμενη 

δημοτική από την 

ελληνική παροικία 

της Αλεξάνδρειας, 

 τύπους της 

καθαρεύουσας: πλην 

Λακεδαιμονίων, 
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για να τους οδηγούν και για να τους προστάζουν 

σαν πολυτίμους υπηρέτας. Άλλωστε 

μια πανελλήνια εκστρατεία χωρίς 

Σπαρτιάτη βασιλέα γι' αρχηγό 

δεν θα τους φαίνονταν πολλής περιωπής. 

Α βεβαιότατα «πλην Λακεδαιμονίων». 

Είναι κι αυτή μιά στάσις. Νοιώθεται. 

Έτσι, πλην Λακεδαιμονίων στον Γρανικό· 

και στην Ισσό μετά· και στην τελειωτική 

την μάχη, όπου εσαρώθη ο φοβερός στρατός 

που στ' Άρβηλα συγκέντρωσαν οι Πέρσαι: 

που απ' τ' Άρβηλα ξεκίνησε για νίκην, κ' εσαρώθη. 

Κι απ' την θαυμάσια πανελλήνιαν εκστρατεία, 

την νικηφόρα, την περίλαμπρη, 

την περιλάλητη, την δοξασμένη 

ως άλλη δεν δοξάσθηκε καμιά, 

την απαράμιλλη: βγήκαμ' εμείς· 

ελληνικός καινούριος κόσμος, μέγας. 

Εμείς· οι Αλεξανδρείς, οι Αντιοχείς, 

οι Σελευκείς, κ' οι πολυάριθμοι 

επίλοιποι Έλληνες Αιγύπτου και Συρίας, 

κ' οι εν Μηδία, κ' οι εν Περσίδι, κι όσοι άλλοι. 

Με τες εκτεταμένες επικράτειες, 

με την ποικίλη δράσι των στοχαστικών προσαρμογών. 

Και την Κοινήν Ελληνική Λαλιά 

ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμεν, ως τους Ινδούς. 

Για Λακεδαιμονίους να μιλούμε τώρα! 

κάλλιστα, παντάπασι, 

ήσαν, οι Σπαρτιάται, 

πολυτίμους 

υπηρέτας, βασιλέα, 

περιωπής, στάσις, 

εσαρώθη, οι Πέρσαι, 

νίκην, απαράμιλλη, 

ως άλλη, μέγας, 

Αλεξανδρείς, 

Αντιοχείς, Σελευκείς, 

επίλοιποι, οι εν 

Μηδία, οι εν 

Περσίδι, τες 

(εκτεταμένες 

επικράτειες), δράσι, 

πήγαμεν. 
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(Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

 

Το ποίημα αυτό (Ιλίνσκαγια 1983), υπόδειγμα της διαλεκτικής σκέψης του Καβάφη, είναι 

γραμμένο σε α’ ενικό πρόσωπο. Μιλά ένας Έλληνας της ελληνιστικής εποχής (200 π.Χ.), 

δηλαδή ένας Έλληνας που έζησε στον «ελληνικό καινούριο κόσμο, τον μεγάλο», που 

δημιούργησε ο Μ. Αλέξανδρος. Για τον αφηγητή του 200 π.Χ. τα γεγονότα του 334 π.Χ. (η μάχη 

στον Γρανικό) είναι πολύ παλιά και τα αξιολογεί με βάση την πείρα της εποχής του. 

 

Αφόρμηση για τις σκέψεις του αποτελεί (Εμμανουηλίδης 2008) μία φράση της επιγραφής που 

έστειλε ο Μ. Αλέξανδρος στην Αθήνα μαζί με 300 περσικές ασπίδες, λάφυρα από τη νικηφόρα 

μάχη του Γρανικού, για να τοποθετηθούν στον Παρθενώνα ως αφιέρωμα στην Αθηνά. Όπως 

τότε, λοιπόν, που με την επισήμανση «πλην Λακεδαιμονίων», ο Αλέξανδρος στηλίτευε τη στάση 

των Σπαρτιατών, οι οποίοι αρνήθηκαν να τον ακολουθήσουν στις εκστρατείες του, ομοίως και 

στα 200 π.Χ., στην εποχή της ακμής των ελληνιστικών χρόνων, ο αφηγητής στηλιτεύει τη στάση 

των Λακεδαιμονίων, που παρέμειναν στο περιθώριο της πολιτισμικής έκρηξης των ελληνιστικών 

χρόνων, δηλαδή αυτής της εποχής που ο ποιητής θαύμαζε και αισθανόταν υπερήφανος τόσο 

λόγω της λάμψης του ελληνικού πολιτισμού όσο και της ακτινοβολίας της ελληνιστικής Κοινής.  

 

Ο Καβάφης αγαπούσε τη γλώσσα μας «με πάθος και μανία» γράφει ο Ι. Σαρεγιάννης (Ιλίνσκαγια 

1983, σ. 229). Επιπλέον, θεωρούσε (Παπαδοπούλου 2015) ότι η γλώσσα δεν πρέπει να 

τεμαχίζεται σε χρονικές περιόδους, αλλά πως είναι ενιαία από την εποχή του Ομήρου έως και 

την ομιλούμενη κατά τη δική του εποχή στην Αλεξάνδρεια. Ως εκ τούτου, σε αυτό το ποίημα 

χρησιμοποιεί τη γνώριμή μας μεικτή γλώσσα. Έτσι, πλάι στη δημοτική χρησιμοποιεί και τύπους 

της καθαρεύουσας, προκειμένου να καταδείξει αφενός τον ιστορικό χαρακτήρα του ποιήματος 

και αφετέρου την ειρωνική του διάθεση.  

Συγκεκριμένα, αναφορικά με τον ιστορικό χαρακτήρα του ποιήματος, η χρήση προγενέστερης 

μορφής της γλώσσας φαντάζει λογική, μια και τον εξυπηρετεί, καθώς συμβάλλει, ώστε να 

συνδεθεί το ποίημα με τις εποχές (334 π.Χ. και 200 π.Χ.) στις οποίες αναφέρεται. Αναφορικά, 

τώρα, με την ειρωνική διάθεση, που εξυπηρετούν οι τύποι της καθαρεύουσας, χρειάζεται να 

επισημανθεί ότι ο ήρωας του ποιήματος στηλιτεύει (Ρώμας 2006) τη στάση των Λακεδαιμονίων, 
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οι οποίοι δεν είχαν αντιληφθεί ότι την εποχή εκείνη όχι μόνο δεν πρωταγωνιστούσαν, αλλά ήταν 

και μια αμελητέα δύναμη.  

Αρχικά, βέβαια, ο Έλληνας του ελληνιστικού κόσμου (Ρώμας 2006) «δικαιολογεί» τη στάση 

των Λακεδαιμονίων, καθώς προσποιείται ότι την κατανοεί («Μπορούμε κάλλιστα να 

φαντασθούμε», «δεν θα τους φαίνονταν πολλής περιωπής», «Είναι κι αυτή μια στάσις» κ.ά.) 

αποδίδοντας την άρνησή τους στους νόμους, τη νοοτροπία και το ήθος τους. Έπειτα, όμως, 

κρίνει με λεπτή ειρωνεία, η οποία μετατρέπεται σταδιακά σε σαρκασμό και περιφρόνηση, την 

αλαζονεία τους και την εμμονή τους σε παρωχημένες καταστάσεις.  

Αξίζει, τέλος, να επισημανθεί ότι μία λέξη χρησιμοποιείται δύο φορές (Παπαδοπούλου 2015), 

μία στη δημοτική και μία στην καθαρεύουσα. Συγκεκριμένα, η λέξη της δημοτικής «σαρώθηκε» 

μετατρέπεται στην καθαρεύουσα και γίνεται «σαρώθη». Μάλιστα, ο Καβάφης, για να δώσει 

περισσότερη έμφαση και να υπογραμμίσει το νόημα και την ιδιομορφία της λέξης «εσαρώθη», 

τη χρησιμοποιεί δύο φορές, μία πριν από τα γεγονότα που αναφέρονται και μία μετά «την μάχη,  

όπου εσαρώθη ο φοβερός στρατός που στ' Άρβηλα συγκέντρωσαν οι Πέρσαι: 

που απ' τ' Άρβηλα ξεκίνησε για νίκην, κ' εσαρώθη». Με τον τρόπο αυτό η αναφορά του ποιητή 

στο συγκεκριμένο γεγονός αποκτά τον χαρακτήρα θριαμβικής ιαχής. 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να επισημανθεί ότι (Ιλίνσκαγια 1983, σ. 229) «η αγάπη του Καβάφη για 

την ελληνική γλώσσα περιείχε και την εκτίμηση του ρόλου της ως φορέα, προπαγανδιστή και 

φύλακα των εθνικών παραδόσεων». Ως εκ τούτου, η διάδοση της γλώσσας μας στον αρχαίο 

κόσμο γέμιζε με περηφάνια τον ποιητή. Τα κεφαλαία γράμματα (Ιλίνσκαγια 1983), εξάλλου, στη 

φράση «Κοινήν Ελληνική Λαλιά» επισημαίνουν τον ρόλο που διαδραμάτισε η ελληνική γλώσσα 

στη δημιουργία αυτού του κόσμου, του «ελληνικού καινούριου κόσμου, του μεγάλου». Πώς 

είναι, λοιπόν, δυνατόν «να τεμαχιστεί» αυτή η γλώσσα; 

 

2.9 Ποιήματα για την ποίηση 

2.9.1 Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου· ποιητού εν 

Κομμαγηνή· 595 μ.Χ. (χρονολογία δημοσίευσης: 1921) 

 

Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου 

 

Ο ποιητής, εκτός από τη 
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είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι. 

Δεν έχω εγκαρτέρησι καμιά. 

Εις σε προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως, 

που κάπως ξέρεις από φάρμακα· 

νάρκης του άλγους δοκιμές, εν Φαντασία και Λόγω. 

 

Είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι.— 

Τα φάρμακά σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως, 

που κάμνουνε —για λίγο— να μη νοιώθεται η πληγή.  

 

(Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

δημοτική, χρησιμοποιεί: 

 τύπους της 

καθαρεύουσας:  

Ιάσονος, ποιητού εν 

Κομμαγηνή, 

εγκαρτέρησι, εις σε 

προστρέχω, Ποιήσεως, 

άλγους, εν Φαντασία 

και Λόγω, 

 τον πολίτικο 

ιδιωματισμό: κάμνουνε. 

Τα φιλοσοφικά ποιήματα του Καβάφη άλλοι (Πολίτης 2004) τα χαρακτήρισαν «διδακτικά». 

Μάλιστα, ο Ε.Π. Παπανούτσος ανάμεσα στα «διδακτικά» είδε διάφορες ομάδες γύρω από 

ορισμένα θέματα. Έτσι, διέκρινε μια κατηγορία (Πολίτης 2004, σ. 233) «με “παραινέσεις προς 

τους ομότεχνους” (για την ποίηση και την αισθητική γενικά, για το πώς αντικρίζει και το πώς 

δένεται ο ποιητής με το έργο του)». 

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει και το εν λόγω ποίημα (Σαββίδης 1996). Βέβαια, το ποίημα είναι 

και ψευδοϊστορικό, καθώς ο ποιητής, κατά την προσφιλή του συνήθεια, δίνει στο ποίημά του μια 

«ιστορική» μορφή, για να επιτύχει τον σκοπό του. Συγκεκριμένα, (Γεωργιάδου & Δεληγιάννη-

Κώτση 2002) ο Καβάφης χρησιμοποιεί ένα φανταστικό πρόσωπο, τον ποιητή Ιάσονα 

Κλεάνδρου, και ένα ψευδοϊστορικό πλαίσιο, το 595 μ.Χ. στην Κομμαγηνή, προκειμένου να 

αποκρύψει τα συναισθήματα και τα αδιέξοδά του και να τους δώσει τη διάσταση του καθολικού 

βιώματος. Έτσι, προκειμένου να κατευνάσει το άλγος της φθοράς, καλεί την Τέχνη να τον 

βοηθήσει, χρησιμοποιώντας ως άλλοθι τον Ιάσονα Κλεάνδρου. 

Και τι πιο λογικό, αφού ο Ιάσονας Κλεάνδρου ζει το 595 μ.Χ., για να είναι πειστικό το ιστορικό 

άλλοθι, να χρησιμοποιούνται πλάι στους τύπους της ομιλούμενης και τύποι που θυμίζουν μια 

προγενέστερη μορφή της ελληνικής γλώσσας, όπως δηλαδή οι τύποι της καθαρεύουσας. Ως εκ 

τούτου, το ποίημα αναφέρεται στη Μελαγχολία του «Ιάσονος», του «ποιητού εν Κομμαγηνή», 
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που νιώθει μελαγχολία λόγω της γήρανσης του σώματος και αδυναμία απέναντι στη φθορά και 

γι’ αυτό δεν έχει «εγκαρτέρησι». Το μόνο του καταφύγιο είναι η Τέχνη της «Ποιήσεως» και έτσι 

ζητάει τη βοήθειά της («εις σε προστρέχω»), για να καταπραΰνει του «άλγους» τη φθορά με τη 

δύναμη «εν Φαντασία και Λόγω» της Τέχνης. 

Παρά την προσπάθεια, όμως, του Καβάφη για ιστορικό άλλοθι, τελικά η ταύτισή του 

(Γεωργιάδου & Δεληγιάννη-Κώτση 2002) με τον φανταστικό ποιητή είναι αναπόφευκτη, καθώς 

υπάρχουν αρκετά σημεία ταύτισής του με τον Ιάσονα Κλεάνδρου, όπως η ποιητική ιδιότητα και 

των δύο, η ηλικία -είναι ήδη ο Καβάφης 58 ετών-, η αποστροφή προς τα γηρατειά, καθώς και οι 

αντιλήψεις για τις δυνατότητες της ποιητικής τέχνης. 

Όλο το ποίημα, λοιπόν, είναι ένας εσωτερικός μονόλογος που αποκαλύπτει κάποια από τα 

βασικά μοτίβα της καβαφικής ποίησης, όπως τη φθορά του σώματος και τη δύναμη της ποίησης. 

Και για αυτόν τον λόγο, ενώ ο Καβάφης χρησιμοποιεί, όπως προειπώθηκε, τύπους της 

καθαρεύουσας, ώστε να ισχυροποιεί το ιστορικό του άλλοθι, τελικά αποκαλύπτεται και 

γλωσσικά, καθώς αφήνει τη γλώσσα του «ποιητού Ιάσονος εν Κομμαγηνή» και με τη ζεστασιά 

της γλώσσας της εποχής του φωνάζει για τη φθορά «του σώματος και της μορφής του», που 

μοιάζει με «πληγή από φρικτό μαχαίρι», και ζητά τη βοήθεια της Τέχνης, παρόλο που ξέρει ότι η 

συνεισφορά της είναι προσωρινή («κάπως ξέρεις από φάρμακα»). Άλλωστε, για ένα θέμα που 

αφορά όλους τους ανθρώπους είναι φυσικό να επιλέγεται ως κύρια βάση του ποιήματος η 

γλώσσα της εποχής, ώστε να ανταποκρίνεται στο κοινό γλωσσικό αίσθημα. 

Η μαγεία, όμως, της καβαφικής γλώσσας δε σταματά εδώ, καθώς για ένα τέτοιο θέμα που 

σχετίζεται με την πληγή της ψυχής από τη φθορά του αδυσώπητου χρόνου και βασανίζει τόσο 

τον ποιητή, δε θα μπορούσε να λείψει πλάι στη ζεστασιά της δημοτικής και εκείνη της πολίτικης 

καταγωγής του: «που κάμνουνε –για λίγο- να μη νοιώθεται η πληγή». Έτσι, «κλείνει» το ποίημα 

βάζοντας και την προσωπική του σφραγίδα. 

2.9.2 Ιθάκη (χρονολογία σύνθεσης: 1910) 

 

Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, 

να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος, 

 

 

 ο ποιητής χρησιμοποιεί 

 την ομιλούμενη 
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γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. 

Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 

τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι, 

τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, 

αν μέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή 

συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. 

Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 

τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, 

αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, 

αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου. 

 

Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος. 

Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι 

που με τι ευχαρίστησι, με τι χαρά 

θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους· 

να σταματήσεις σ’ εμπορεία Φοινικικά, 

και τες καλές πραγμάτειες ν’ αποκτήσεις, 

σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ’ έβενους, 

και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής, 

όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά· 

σε πόλεις Aιγυπτιακές πολλές να πας, 

να μάθεις και να μάθεις απ’ τους σπουδασμένους. 

 

Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη. 

Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου. 

Aλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου. 

Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει· 

και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί, 

πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο, 

μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. 

 

δημοτική από την 

ελληνική παροικία της 

Αλεξάνδρειας, 

 τύπους της 

καθαρεύουσας: Τους 

Λαιστρυγόνας, τους 

Κύκλωπας, η σκέψις, 

υψηλή, συγκίνησις, 

ευχαρίστησι, λιμένας, 

εμπορεία, τες (καλές 

πραγμάτειες), πτωχική, 

η Ιθάκες, 

 πολίτικους 

ιδιωματισμούς: 

κουβανείς, να σε δώσει 

η Ιθάκη, Η Ιθάκη σ’ 

έδωσε… αλλά δεν έχει 

να σε δώσει πια, 

 λέξεις ανατολικής 

προέλευσης: σεντέφια, 

κεχριμπάρια. 

 Ιδιαιτερότητα αποτελεί 

η χρήση του 

ουσιαστικού «πρωί», 

καθώς ο ποιητής κλίνει 

το ουσιαστικό  ως εξής: 

το πρωί, του πρωιού, 

[…],  τα πρωιά,  ενώ η 

νεοελληνική γλώσσα 

(Αποστολίδης, 

Αποστολίδης & 
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Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι. 

Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο. 

Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια. 

 

Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. 

Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα, 

ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν.  

 

 

 

 

(Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 
 

Αποστολίδης 2012)  

αποφεύγοντας τη 

χασμωδία των τριών 

φωνηέντων, 

αναπληρώνει  τη γενική 

ενικού, την 

ονομαστική, αιτιατική 

και κλητική 

πληθυντικού με τις 

αντίστοιχες πτώσεις 

του ουσιαστικού 

«πρωινό».  

 

Η περιπλάνηση (Δρακόπουλος κ.ά 2001) και η καθυστερημένη επάνοδος του Οδυσσέα στην 

Ιθάκη αποτελούν μόνο την αφετηρία της έμπνευσης του ποιητή, καθώς, αντίθετα με το ομηρικό 

πρότυπο, ο Καβάφης τονίζει πως αυτό που αξίζει είναι ο δρόμος της επιστροφής και όχι το 

τέρμα της αναζήτησης. Και, βέβαια, στην περίπτωση αυτή «δρόμος» δε σημαίνει πραγματικός 

δρόμος, αλλά, κατά τον Πιερή (1992, σ. 208), σημαίνει «το δια βίου ταξίδι της δημιουργικής 

ζωής». Ως εκ τούτου, η καβαφική Ιθάκη δεν αναφέρεται σε έναν γεωγραφικό χώρο, αλλά έχει 

συμβολικό χαρακτήρα και εκφράζει κάθε μεγάλο και υψηλό σκοπό. Μάλιστα, (Δρακόπουλος 

κ.ά 2001, σ. 270) «ο ίδιος ο Καβάφης ερμηνεύοντας την “Ιθάκη” στον φίλο του Γ. Λεχωνίτη 

έδωσε τον κεντρικό πυρήνα του ποιήματος: “Το νόημα του ποιήματος τούτου είναι απλούν και 

σαφές: ο άνθρωπος εις την ζωήν του επιδιώκων ένα σκοπόν  (την Ιθάκην) αποκτά πείραν, γνώσεις 

και ενίοτε αγαθά ανώτερα του σκοπού αυτού καθ’ εαυτού. Κάποτε δε την Ιθάκην, όταν φθάνει εις 

το τέρμα  των προσπαθειών του, την ευρίσκει πτωχικήν, κατωτέραν των προσδοκιών του· εν 

τούτοις η Ιθάκη δεν τον γέλασε…”». 

 

Με την «Ιθάκη», λοιπόν, ο ποιητής απευθύνεται με προτρεπτικό τόνο σε αυτούς που έχουν βάλει 

στη ζωή τους έναν σκοπό. Μάλιστα, η χρήση του β’ ενικού προσώπου (Παπαδόπουλος & 

Καρακώνης 2008) δίνει στο ποίημα, εκτός από τον χαρακτήρα του δραματικού μονόλογου και 

της διδαχής, έναν τόνο οικειότητας. Και αυτόν τον τόνο οικειότητας, τον τόνο της φιλικής 
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συζήτησης, έρχεται να ενισχύσει η δημοτική με την ικανότητά της να προσδίδει θερμότητα και 

αμεσότητα στον λόγο. Μάλιστα, λέγεται (Παπαδόπουλος & Καρακώνης 2008, σ. 71) πως αυτή η 

δημοτική, «μαζί με τον τόνο φιλικής κουβέντας και επικοινωνιακής αμεσότητας που δονεί το 

ποίημα», θυμίζει μια παρατήρηση του Σεφέρη για τον Καβάφη: «[…] συμπεριφέρεται προς τη 

γλώσσα σαν δημοτικιστής
· 
όχι βέβαια από την άποψη της ορθοδοξίας, αλλά από την άποψη της 

ψυχολογικής διάθεσης του ανθρώπου που θέλει να μιλήσει μια παρούσα λαλιά […].» Η δημοτική, 

όμως, για μία ακόμη φορά διανθίζεται με λόγιους τύπους, λέξεις πολίτικης, αλλά επιπλέον και 

λέξεις ανατολικής προέλευσης. Σε τι αποσκοπεί αυτή η μεικτή γλώσσα; Πότε κάνει ο ποιητής 

αυτές τις επιλογές; 

 

Μετά τους τρεις πρώτους στίχους, στους οποίους δίνεται με την αμεσότητα της δημοτικής -

εμπλουτισμένης μάλιστα και με τη λαϊκή λέξη «πηγαιμό»- ο θεματικός πυρήνας του ποιήματος, 

ακολουθούν στίχοι -μέχρι το τέλος της πρώτης στροφής-, στους οποίους ο ποιητής «ανακατεύει» 

τη δημοτική με την καθαρεύουσα, καθώς η δεύτερη, ως (Πολίτης 2004, σ. 234) «θελημένο 

πεζολογικό, ρεαλιστικό στοιχείο», συμβάλλει, ώστε ο ποιητής να στηρίξει την προτροπή των 

πρώτων στίχων με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία. Έτσι, ο ποιητής αναπτύσσει τον 

συλλογισμό του: οι κίνδυνοι της επιστροφής («Τους Λαιστρυγόνας, τους Κύκλωπας, τον 

θυμωμένο Ποσειδώνα») μπορούν να αντιμετωπιστούν, αν υπάρχει «σκέψις υψηλή» και «εκλεκτή 

συγκίνησις». Άλλωστε, οι Λαιστρυγόνες, οι Κύκλωπες και ο Ποσειδώνας (Παπαδόπουλος & 

Καρακώνης 2008, σσ. 71-72) «δεν είναι αντικειμενικά υπαρκτές δυνάμεις, αλλά εσωτερικοί 

δισταγμοί και φόβοι, εμπόδια που απορρέουν από τον ενδότερο ψυχισμό του ανθρώπου». Και στο 

σημείο αυτό ακριβώς, στο οποίο γίνεται αναφορά στην ψυχή, στο σημείο αυτό που ο 

ανθρώπινος ψυχισμός κάνει τόσο αισθητή την παρουσία του, τι θα ήταν πιο όμορφο και πιο 

ταιριαστό από εκείνο το πολίτικο «κουβανείς»;  

 

Εν συνεχεία, στη δεύτερη στροφή, έπειτα από μια επανάληψη του θεματικού πυρήνα, ο ποιητής 

συμπληρώνει την επιχειρηματολογία του -χρησιμοποιώντας λόγιους τύπους, όπως και 

παραπάνω- με την παράθεση όλων των πνευματικών και ηδονικών απολαύσεων που θα 

αποκομίσει ο ταξιδιώτης από το ταξίδι του. Και εδώ στο «ανακάτεμα» της γλώσσας έρχονται να 

προστεθούν και λέξεις ανατολικής προέλευσης. Αλήθεια, πόσο εύστοχη είναι η χρήση αυτών 
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των λέξεων, αφού τόσο οι ηδονικές  όσο και πνευματικές απολαύσεις συνδέονται με τον χώρο 

της Ανατολής!  

 

Και το «ανακάτεμα» συνεχίζεται, καθώς η τρίτη στροφή τελειώνει αλλά και η επόμενη αρχίζει 

και ολοκληρώνεται με πολίτικους ιδιωματισμούς: σύνταξη της αιτιατικής στη θέση της γενικής 

(«να σε δώσει η Ιθάκη», «Η Ιθάκη σ’ έδωσε», «Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια»), μια και η 

ανθρώπινη παρουσία γίνεται και πάλι έντονη. Η «Ιθάκη» δηλαδή από μόνη της δεν έχει να δώσει 

στον άνθρωπο -στον κάθε άνθρωπο- πλούτη, γιατί αυτή ήταν απλώς το κίνητρο για το ταξίδι, 

από το οποίο αποκόμισε τα καλύτερα οφέλη, την ηδονή και τη γνώση. 

 

Και καθώς το ποίημα ολοκληρώνεται, ο ποιητής μάς ξαφνιάζει. Η Ιθάκη, με το ταξίδι που 

προσέφερε, έκανε τον άνθρωπο πιο σοφό και πιο έμπειρο και έτσι αυτός μπόρεσε να καταλάβει 

«η Ιθάκες» τι σημαίνουν. Γιατί άραγε χρησιμοποιείται πληθυντικός αριθμός; Αφού έως τώρα 

γινόταν λόγος για τη μία Ιθάκη… Και γιατί «η Ιθάκες» και όχι «οι Ιθάκες»; Σύμφωνα με τον 

Παπανούτσο (Παπαδόπουλος & Καρακώνης 2008), η Ιθάκη δεν είναι μία αλλά πολλές, ακόμη 

και στον ίδιο τον άνθρωπο, κάθε φορά που θέτει σκοπούς στη ζωή του. Αυτές, λοιπόν, 

λειτουργούν ως σημείο αναφοράς, ώστε να μη χάνει κανείς τον δρόμο του. Για αυτόν, λοιπόν, 

τον λόγο επέλεξε ο Καβάφης τον πληθυντικό αριθμό. Γιατί, όμως, προτίμησε έναν τύπο που 

αναδίδει (Παναγιωτόπουλος 1989, σ. 168) «ανυπόφερτο συντηρητισμό (άρθρο του θηλυκού στον 

πληθυντικό η αντί “οι”, που και στην παλιοσύνη του λαθεμένο είναι, γιατί η με υπογραμένη έπρεπε 

να γράφεται)»; Ο ποιητής προτιμά πολλές φορές την καθαρεύουσα σκόπιμα (Παπαδοπούλου 

2015, σ. 82) «για να δώσει ένα ιδιαίτερο εκφραστικό τόνο σε κάποιους στίχους του και να 

ενισχύσει το εννοιολογικό τους ξάφνιασμα». Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση, για να ενισχύσει 

το εννοιολογικό ξάφνιασμα του περάσματος από την Ιθάκη στις Ιθάκες, χρησιμοποίησε τον τύπο 

«η» αντί του αναμενόμενου «οι».  

 

Τέλος, θα ήταν απαραίτητο να επισημανθεί ότι αυτή η μεικτή γλώσσα του ποιητή με τον 

προσωπικό χαρακτήρα βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με αυτό το ποίημα, που είναι το 

(Αποστολίδης, Αποστολίδης & Αποστολίδης 2012, σ. 51) «ταυτοτικώτερο και δημοφιλέστερο του 

Καβάφη». 
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2.10 Πολιτικά ποιήματα 

2.10.1 Θερμοπύλες  

(χρονολογία δημοσίευσης: 1903) 

 

Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των 

ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες. 

Ποτέ από το χρέος μη κινούντες• 

δίκαιοι κ’ ίσιοι σ’ όλες των τες πράξεις, 

αλλά με λύπη κιόλας κ’ ευσπλαχνία• 

γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν 

είναι πτωχοί, πάλ’ εις μικρόν γενναίοι, 

πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε• 

πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες, 

πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους. 

 

Και περισσότερη τιμή τούς πρέπει 

όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν) 

πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος, 

κ’ οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε 

 

(Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

 

             Ο ποιητής χρησιμοποιεί: 

 την ομιλούμενη δημοτική από την 

ελληνική παροικία της 

Αλεξάνδρειας, 

 τύπους της καθαρεύουσας: όπου 

στη ζωή των ώρισαν, μη κινούντες, 

σ’ όλες των τες (πράξεις), οσάκις, 

πτωχοί, εις μικρόν, συντρέχοντες, 

ομιλούντες, ψευδομένους, επί 

τέλους,  

 τον πολίτικο ιδιωματισμό: 

φυλάγουν. 

 

 

Σε αυτό το ποίημα, που έχει (Παπαδόπουλος & Καρακώνης 2008) επιγραμματική μορφή και 

ύφος λιτό και συμβολικό, η έννοια του χρέους (Πολίτης 2004) ενώνεται με την αρετή της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ο Καβάφης δηλαδή (Παπαδόπουλος & Καρακώνης 2008) αναπλάθει 

το επεισόδιο των Θερμοπυλών, αλλά δεν αντιμετωπίζει το ιστορικό υλικό ως «ποιητής 

ιστορικός», αλλά με πρόθεση διδακτική/φιλοσοφική. Ως εκ τούτου, η αναφορά στο ιστορικό 

γεγονός γίνεται σύμβολο για όλους τους ανθρώπους που επιμένουν να αγωνίζονται και, παρά τις 

δυσκολίες, μένουν πιστοί στις αξίες και στα ιδανικά τους. Τον Καβάφη, εξάλλου, το μοτίβο 

(Ιλίνσκαγια 1983) της στωικής πίστης στο χρέος τον συγκινεί πολύ. Έτσι, ο ποιητής παίρνει ένα 

σύμβολο πολεμικής ανδρείας, τις Θερμοπύλες, το μεταφέρει στην καθημερινή ζωή και 



[58] 
 

απευθύνεται σε όλους -ανεξαιρέτως- τους ανθρώπους που θέλουν να διαφυλάξουν τα ηθικά 

ιδεώδη. 

 

Σε αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, ο ποιητής (Εμμανουηλίδης & Πετρίδου-Εμμανουηλίδου 

2006), με ένα ποίημα με επιγραμματική μορφή, αποδίδει τιμή, όπως απέδωσε τιμή στους 

Σπαρτιάτες και ο Σιμωνίδης με το δικό του επίγραμμα. Ένας από τους λόγους, μάλιστα, που θα 

μπορούσε να δικαιολογήσει τη χρήση λόγιων τύπων είναι και η μορφή του ποιήματος. Αφού, 

λοιπόν, ο Καβάφης δίνει στο ποίημά του επιγραμματική μορφή, χρησιμοποιεί και τύπους που 

παραπέμπουν στην αρχαία εποχή, κατά την οποία αναπτύχθηκε το συγκεκριμένο ποιητικό είδος. 

Εξάλλου, αυτή η υπόθεση δεν είναι αβάσιμη, αν σκεφτεί κανείς την περίπτωση των 

λογοτεχνικών διαλέκτων. Έτσι, για παράδειγμα, ο Πίνδαρος, αν και Βοιωτός, χρησιμοποίησε τη 

δωρική διάλεκτο, καθώς ασχολήθηκε με τη χορική λυρική ποίηση.  

 

Επιπλέον, ένας ακόμη λόγος που δικαιολογεί την ύπαρξη λόγιων τύπων είναι και το γεγονός ότι 

αυτοί οι τύποι δίνουν στο ποίημα μια μεγαλοπρέπεια ανάλογη των υψηλών ηθικών αξιών που 

εκφράζουν όλοι όσοι φυλάνε Θερμοπύλες. Εξάλλου, αυτή η μεγαλοπρέπεια εντείνει και το 

διδακτικό ύφος του ποιητή. Ως εκ τούτου, ο ποιητής τιμά εκείνους τους ανθρώπους που «από το 

χρέος μη κινούντες», «εις μικρόν… συντρέχοντες», «την αλήθεια ομιλούντες… τους ψευδομένους» 

και, τέλος, χωρίς ιδιοτέλεια κάνουν το καθήκον τους, ακόμα και όταν οι Μήδοι «επί τέλους» θα 

διαβούνε. 

 

Και αυτή ακριβώς η λόγια έκφραση «επί τέλους», αν μελετηθεί μαζί με τη δημοτική έκφραση 

«στο τέλος» του προηγούμενου στίχου («πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος // κ’ οι Μήδοι επί 

τέλους θα διαβούνε»), αποκαλύπτει τη μαγεία και τη μοναδικότητα της καβαφικής γλώσσας. 

Συγκεκριμένα, η έκφραση «επί τέλους» κάποτε (Ιλίνσκαγια 1983) ερμηνεύτηκε ως 

«υπονομευτική» του συμβόλου, καθώς το «στο τέλος» προσδιορίζει τον χρόνο, ενώ το «επί 

τέλους» αναφέρεται στον τερματισμό μιας δύσκολης και πολύχρονης διαδικασίας και, ως εκ 

τούτου, δηλώνει μια ανακούφιση. Όμως, στο σημείο αυτό ο Καβάφης και πάλι μας εκπλήσσει, 

μια και το «επί τέλους» δεν αναφέρεται στη δική του ανακούφιση αλλά στων Μήδων, που 

ταλαιπωρήθηκαν από την προσπάθεια να «διαβούνε» και «επί τέλους» διάβηκαν. Έτσι, δεν 

υπονομεύεται το σύμβολο και δεν υπάρχει καμιά ηττοπαθής στάση από τον ποιητή.  
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Και εδώ ταιριάζει το σχόλιο του Λίνου Πολίτη για την ποίηση του Καβάφη (2004, σ. 234): «Από 

την ηδονική, την ιστορική ή τη φιλοσοφική άποψη, αδιάφορο, το καίριο είναι η συνειδητοποίηση 

της δραματικής ουσίας της ζωής, η αίσθηση της παρακμής και της ματαιότητας. Η τραγική όμως 

αυτή συναίσθηση δεν οδηγεί στη διάλυση και στην απιστία· το αίσθημα της αξιοπρέπειας και της 

υπερηφάνειας, η βαθύτερη συνείδηση του ανθρώπου, αποτελούν το αντίρροπο και θεμελιώνουν την 

πίστη και τη σωτηρία. Αν η γενιά των décadents του 1920 έστρεψε το ενδιαφέρον της στον 

Καβάφη, είδε στην ποίησή του μόνο την αρνητική της πλευρά». 

 

Από ένα τέτοιο, όμως, ποίημα, που τονίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δε θα μπορούσε να 

λείπει αφενός η θερμότητα και η αμεσότητα, που εκφράζει η δημοτική, και αφετέρου η 

παρουσία του ποιητή, που γίνεται αισθητή με τον πολίτικο τύπο, δηλαδή τον τύπο της γενέτειράς 

του: «φυλάγουν». Πώς θα μπορούσε, άλλωστε, να λείπει η προσωπική σφραγίδα του ποιητή; Για 

τον Καβάφη μιλούμε… 

 

2.10.2 Νέοι της Σιδώνος (400 μ.Χ.)  

           (χρονολογία σύνθεσης: 1920) 

 

Ο ηθοποιός που έφεραν για να τους διασκεδάσει 

απήγγειλε και μερικά επιγράμματα εκλεκτά. 

 

Η αίθουσα άνοιγε στον κήπο επάνω· 

κ’ είχε μιαν ελαφρά ευωδία ανθέων 

που ενώνονταν με τα μυρωδικά 

των πέντε αρωματισμένων Σιδωνίων νέων. 

 

Διαβάσθηκαν Μελέαγρος, και Κριναγόρας, και Pιανός. 

Μα σαν απήγγειλεν ο ηθοποιός, 

«Aισχύλον Ευφορίωνος Aθηναίον τόδε κεύθει -» 

(τονίζοντας ίσως υπέρ το δέον 

το «αλκήν δ’ ευδόκιμον», το «Μαραθώνιον άλσος»), 

πετάχθηκεν ευθύς ένα παιδί ζωηρό, 

 

Ο ποιητής, εκτός από τη 

δημοτική, χρησιμοποιεί: 

 τύπους της 

καθαρεύουσας: 

ευωδία ανθέων, 

Σιδωνίων νέων, 

διαβάσθηκαν, 

υπέρ το δέον, 

πετάχθηκεν ευθύς, 

τοιούτου, έργον, 

όλην την δύναμί 

σου, δοκιμασίαν, 

Ορέστου, τες 

(τάξεις), τον Δάτι, 
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φανατικό για γράμματα, και φώναξε
·
 

 

«A δεν μ’ αρέσει το τετράστιχον αυτό. 

Εκφράσεις τοιούτου είδους μοιάζουν κάπως σαν λιποψυχίες. 

Δώσε — κηρύττω — στο έργον σου όλην την δύναμί σου, 

όλην την μέριμνα, και πάλι το έργον σου θυμήσου 

μες στην δοκιμασίαν, ή όταν η ώρα σου πια γέρνει. 

Έτσι από σένα περιμένω κι απαιτώ. 

Κι όχι απ’ τον νου σου ολότελα να βγάλεις 

της Τραγωδίας τον Λόγο τον λαμπρό — 

τι Aγαμέμνονα, τι Προμηθέα θαυμαστό, 

τι Ορέστου, τι Κασσάνδρας παρουσίες, 

τι Επτά επί Θήβας— και για μνήμη σου να βάλεις 

μ ό ν ο  που μες στων στρατιωτών τες τάξεις, τον σωρό 

πολέμησες και συ τον Δάτι και τον Aρταφέρνη.» 

 

(Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

 τον πρώτο στίχο 

και σύντομες 

φράσεις από το 

επίγραμμα του 

Αισχύλου, καθώς 

και τον τίτλο μιας 

τραγωδίας του: 

Αισχύλον 

Ευφορίωνος 

Αθηναίον τόδε 

κεύθει, αλκήν δ’ 

ευδόκιμον, 

Μαραθώνιον 

άλσος, Επτά επί 

Θήβας. 

 

Πέντε Σιδώνιοι νέοι διασκεδάζουν ακούγοντας έναν ηθοποιό να απαγγέλλει επιγράμματα. Μα, 

σαν ο ηθοποιός απαγγέλλει το επίγραμμα που έγραψε ο Αισχύλος, προκειμένου να χαραχτεί 

στον τάφο του, ένας νέος εξεγείρεται, γιατί στο εν λόγω επίγραμμα γίνεται αναφορά μόνο στη 

γενναιότητα που επέδειξε ο ποιητής στον Μαραθώνα, όταν πολεμούσε τους Πέρσες, και δε 

γίνεται καμία μνεία στο ποιητικό του έργο.  

Πρόκειται για το πιο ισόρροπο ποίημα του Καβάφη (Αποστολίδης, Αποστολίδης & 

Αποστολίδης, 2012), καθώς, όσες φορές κι αν το διαβάσει κανείς, δε θα μπορέσει να καταλήξει 

σε ένα ασφαλές συμπέρασμα, αναφορικά με την άποψη του Καβάφη, αν δηλαδή επικροτεί τη 

θέση του Σιδώνιου νέου ή όχι. Γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο; Διότι (Αποστολίδης, Αποστολίδης & 

Αποστολίδης 2012, σσ. 252-253) «Είν’ έτσι σχεδιασμένο! Ο Καβάφης στήνει απλώς το ικρίωμα 

της κρίσης. Γι’ αυτό και δεν ενδιαφέρει καν τι βαραίνει εντέλει περισσότερο, παρά το υπέροχο 

στάθμισμα καθαυτό, που πέτυχε με ακρίβεια χρυσοχόου. Δυο στάσεις εκ διαμέτρου αντίθετες, δυο 
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κόσμοι σχεδόν ακατανόητοι ο ένας απ’ το πρίσμα του άλλου, ισοσθενώς αντιπαρατίθενται… Και 

σε τούτο συνίσταται κιόλας η μοναδική ποιότητα του ποιήματος!» 

Πώς, λοιπόν, κατορθώνει ο ποιητής να ισορροπήσει στο ποίημα του «δυο στάσεις εκ διαμέτρου 

αντίθετες»; Το πετυχαίνει, βέβαια, βάζοντας απόψεις λογικές στο στόμα ενός αλαζόνα νέου. Πιο 

συγκεκριμένα, ενώ δηλαδή η αντίρρηση του νεαρού φαίνεται λογική και οι απόψεις του ορθές -

οπότε θα μπορούσε η ζυγαριά να κλίνει προς το μέρος του-, ωστόσο το γεγονός ότι 

διατυπώνονται από έναν νεαρό που λέει στον Αισχύλο «από εσένα περιμένω και απαιτώ», από 

έναν νεαρό που χρησιμοποιεί τη λέξη «αρέσει» και αποκαλύπτει έτσι το ήθος του, από έναν νέο 

που ζει σε μια αντι-ηρωική εποχή, κατά την οποία οι νέοι είναι ωραιοπαθείς και θηλυπρεπείς 

(«αρωματισμένοι») (Ρώμας 2006) και ζουν σε ένα περιβάλλον τρυφηλό και πολυτελές, οδηγεί το 

ποίημα σε μια ισορροπία, που δυσκόλεψε πολύ εκείνους που θέλησαν να το αναλύσουν. 

Χαρακτηριστικές, μάλιστα, είναι οι περιπτώσεις (Αποστολίδης, Αποστολίδης & Αποστολίδης 

2012) του Ξενόπουλου και του Σεφέρη που θεώρησαν ότι ο Καβάφης επικρότησε το αισχυλικό 

επίγραμμα, εν αντιθέσει με τον Μαλάνο, τον Σαρεγιάννη και τον Ι.Μ. Παναγιωτόπουλο οι 

οποίοι πίσω από τα λόγια του Σιδώνιου νέου «άκουσαν» τον Καβάφη, καθώς ο ποιητής έδινε 

προτεραιότητα στην ποίησή του και όχι σε «πράξεις». 

Και εδώ γεννάται ένα ερώτημα: Άραγε και η καβαφική γλώσσα υπηρετεί την ισορροπία του 

ποιήματος; Η απάντηση είναι προφανής, μια και τίποτε δεν είναι τυχαίο στην ποίηση του 

Καβάφη. Αινιγματικό μπορεί να είναι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι τυχαίο.  

Ο ποιητής, λοιπόν, χρησιμοποιεί τη δημοτική εμπλουτίζοντάς την, όμως, με τύπους της 

καθαρεύουσας, καθώς μεταθέτει χρονικά το ποίημα στο παρελθόν (400 μ.Χ.) και, ως εκ τούτου, 

οι τύποι αυτοί παραπέμπουν ηχητικά σε προγενέστερη μορφή της γλώσσας συμβάλλοντας έτσι, 

ώστε να συνδεθεί το ποίημα με το σκηνικό που «στήνει» ο ποιητής. Μάλιστα, το γεγονός ότι 

παρεμβάλλονται και αυτούσιες αρχαιοελληνικές φράσεις, ενισχύει στους αναγνώστες του 

ποιήματος την αίσθηση ότι βρίσκονται ανάμεσα στους Σιδώνιους νέους και ακούν και εκείνοι 

την απαγγελία του κλασικού επιγράμματος από τον ηθοποιό.  

Αναλυτικότερα, ο Καβάφης σκηνοθετεί έναν φιλολογικό διάλογο που συνέβη στη Σιδώνα το 

400 μ.Χ. Έτσι, μια και ο αναγνώστης μεταφέρεται σε παλαιότερη εποχή, «ακούει» και μια 
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προγενέστερη μορφή της γλώσσας. Οι νέοι δηλαδή βρίσκονται σε μια αίθουσα με «μιαν ευωδία 

ανθέων», στην οποία «διαβάσθηκαν» πρώτα ποιητές του 1
ου

 και 3
ου

 αιώνα π.Χ. και έπειτα ο 

ηθοποιός, που κλήθηκε για να διασκεδάσει τους νέους, «απήγγειλεν» το επίγραμμα του 

Αισχύλου, αλλά «τονίζοντας υπέρ το δέον» την «αλκήν δ’ ευδόκιμον» και το «Μαραθώνιον 

άλσος» προκάλεσε τη διαμαρτυρία ενός παιδιού, που «πετάχθηκεν» και άρχισε να νουθετεί τον 

ίδιο τον Αισχύλο!  

Εκεί, όμως, που το παιδί επιπλήττει τον ποιητή με λέξεις της καθαρεύουσας, ώστε να δίνεται η 

εντύπωση της λεκτικής προσέγγισης του 400 μ.Χ., εμφανίζεται ο Καβάφης, ο οποίος, 

προσθέτοντας και φράσεις της δημοτικής («παιδί φανατικό ζωηρό για γράμματα, μ’ αρέσει, 

θυμήσου, περιμένω και απαιτώ»), ξεγυμνώνει το παιδί και αποκαλύπτει την αμετροέπειά του και 

το νεανικό του θράσος, καθώς, εκτός των άλλων, το βάζει να απευθύνεται στον ίδιο τον Αισχύλο 

σαν να ήταν ο ποιητής παρών! 

Όπως, λοιπόν, γίνεται φανερό από τα παραπάνω, ο ποιητής χρησιμοποιεί τις δύο διαφορετικές 

μορφές της γλώσσας, όχι μόνο γιατί κρίνει ότι η καθαρεύουσα είναι απαραίτητη, ώστε να 

υπάρξει γλωσσική προσέγγιση του 400 μ.Χ., αλλά και για να δώσει τις δυο αντίθετες στάσεις, 

που εκφράζονται στο ποίημα, και, ως εκ τούτου, δε θα μπορούσαν να δοθούν με την ίδια 

γλωσσική μορφή. Και πώς το κατορθώνει; Με το γνωστό του, βέβαια, (Παναγιωτόπουλος 1989, 

σ. 168) «ανακάτεμα», που υπηρετεί την ισορροπία του ποιήματος, καθώς καμία από τις δυο 

μορφές δεν υποσκελίζει την άλλη.  

Και στο σημείο αυτό θα δανειστώ τη φράση: «Δυο στάσεις… αντιπαρατίθενται…» των Ρένου, 

Ήρκου και Στάντη Αποστολίδη (2012, σσ. 252-253) παραφράζοντάς την, καθώς αυτή 

αναφέρεται στην ισορροπία του ποιήματος, αλλά εγώ θα τη χρησιμοποιήσω, εν είδει σχολίου, 

για να παρατηρήσω πως ο ποιητής σε αυτό το ποίημα -όπως και στα άλλα του- ισορροπεί τη 

δημοτική και την καθαρεύουσα, παρόλο που και οι δυο είναι «δυο κόσμοι σχεδόν ακατανόητοι ο 

ένας απ’ το πρίσμα του άλλου, (που) ισοσθενώς αντιπαρατίθενται…» 
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2.11 Το θέμα της ύβρης         

     Η διορία του Νέρωνος  

     (χρονολογία δημοσίευσης: 1918) 

Δεν ανησύχησεν ο Νέρων όταν άκουσε 

του Δελφικού Μαντείου τον χρησμό. 

«Τα εβδομήντα τρία χρόνια να φοβάται.» 

Είχε καιρόν ακόμη να χαρεί. 

Τριάντα χρονώ είναι. Πολύ αρκετή 

είν’ η διορία που ο θεός τον δίδει 

για να φροντίσει για τους μέλλοντας κινδύνους. 

 

Τώρα στην Pώμη θα επιστρέψει κουρασμένος λίγο, 

αλλά εξαίσια κουρασμένος από το ταξείδι αυτό, 

που ήταν όλο μέρες απολαύσεως — 

στα θέατρα, στους κήπους, στα γυμνάσια ... 

Των πόλεων της Aχαΐας εσπέρες ... 

A των γυμνών σωμάτων η ηδονή προ πάντων ... 

 

 

Aυτά ο Νέρων. Και στην Ισπανία ο Γάλβας 

κρυφά το στράτευμά του συναθροίζει και το ασκεί, 

ο γέροντας ο εβδομήντα τριώ χρονώ. 

(Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

  

Ο ποιητής, εκτός από τη δημοτική, 

χρησιμοποιεί: 

 τύπους της καθαρεύουσας: του 

Νέρωνος, ο Νέρων, δίδει, τους 

μέλλοντας, απολαύσεως, 

εσπέρες, προ πάντων, 

συναθροίζει, 

 πολίτικους ιδιωματισμούς: 

χρονώ, (εβδομήντα) τριώ 

χρονώ, (ο θεός) τον (δίδει). 

Το ποίημα αυτό πραγματεύεται το θέμα (Αποστολίδης, Αποστολίδης & Αποστολίδης 2012) της 

ύβρης ενός φρενοβλαβούς τυράννου και αφήνει στον αναγνώστη ένα ειρωνικό χαμόγελο, την 

ώρα που συνειδητοποιεί το εφήμερο της εξουσίας. Ο Νέρωνας δηλαδή, όταν (Φιλίνη 2014) 

ακούει από το μαντείο ότι «τα εβδομήντα τρία χρόνια να φοβάται», είναι τόσο σίγουρος για την 

εξουσία του, λόγω του νεαρού της ηλικίας του αλλά και του ξεκαθαρίσματος του πολιτικού 
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τοπίου χάρη στις δολοφονίες των κοντινών συγγενικών του προσώπων, ώστε θεωρεί ότι ο 

δελφικός χρησμός αναφέρεται στη δική του ηλικία και γι’ αυτό δεν ανησυχεί. Έτσι, δεν περνά 

από το μυαλό του ότι μπορεί να χάσει την εξουσία για κάποιον άλλο λόγο, όπως ότι η εξουσία 

του κινδυνεύει από κάποιον γέροντα. 

Η ειρωνική στάση του ποιητή απέναντι στη σιγουριά του Νέρωνα, που πιστεύει ότι η εξουσία 

του είναι ακατάλυτη, είναι ολοφάνερη. Μάλιστα, τον ειρωνικό τόνο του ποιήματος υπηρετεί και 

η γλώσσα του ποιητή. Έτσι, η χρήση της καθαρεύουσας, πέρα από το γεγονός ότι εξυπηρετεί την 

ακρίβεια της διατύπωσης, το πεζολογικό ύφος του ποιήματος και τον ιστορικό του χαρακτήρα, 

καθώς τα γεγονότα στα οποία αναφέρεται χρονολογούνται το 66/67 μ.Χ., τότε δηλαδή που ο 

Νέρωνας ήταν 30 χρονών, και, ως εκ τούτου, η χρήση μιας προγενέστερης μορφής της γλώσσας 

μάς μεταφέρει νοερώς στο παρελθόν, εξυπηρετεί και την καβαφική ειρωνεία. Έτσι, «δεν 

ανησύχησεν ο Νέρων», αφού «ο θεός δίδει διορία για τους μέλλοντας κινδύνους», και σκόπευε να 

επιστρέψει στη Ρώμη, έπειτα από ένα ταξίδι «που ήταν όλο μέρες απολαύσεως» και τελικά θα 

ήταν το πρώτο και το τελευταίο του ταξίδι εκτός Ιταλίας, καθώς ένα μόλις χρόνο αργότερα ο 

Νέρωνας θα έχανε τον θρόνο από τον Ρωμαίο στρατηγό Γάλβα.  

Ο ποιητής, λοιπόν, ακόμη και με τη βοήθεια της ιδιόμορφης γλώσσας του χαμογελά ειρωνικά -

και το ίδιο χαμόγελο έχουν και οι αναγνώστες του- απέναντι στην ύβρη ενός άρρωστου 

ψυχοσωματικά, που δε συνειδητοποίησε, ούτε και την τελευταία στιγμή, την επερχόμενη 

αποτυχία και (Ρώμας 2006, σ. 181) «η αποτυχία ή η πτώση αποτελεί για τον ποιητή φυσική 

νομοτέλεια». Σε αυτό το ποίημα δηλαδή ο Καβάφης (Ιλίνσκαγια 1983) αφενός συγκινείται από 

το μοτίβο της αναπόφευκτης τιμωρίας -στα ιστορικά του ποιήματα εξάλλου καταδικάζει την 

πολιτική βία- και αφετέρου προβάλλει το θέμα της λανθασμένης ερμηνείας, που δίνουν οι 

άνθρωποι στην προειδοποίηση της μοίρας. 

Πέρα, όμως, από τους τύπους της καθαρεύουσας, ο ποιητής χρησιμοποιεί και ιδιωματικούς 

τύπους. Αν σκεφτεί κανείς πως οι λέξεις της γενέτειράς του λειτουργούν ως προσωπική 

σφραγίδα, γίνεται απολύτως κατανοητή η χρήση τους, καθώς ο ποιητής τις επιλέγει, 

προκειμένου να θίξει ένα θέμα που τον απασχολεί ιδιαίτερα, το θέμα δηλαδή της ύβρης, της 

τιμωρίας, καθώς και της ανθρώπινης πλάνης παρά την προειδοποίηση της μοίρας.   
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2.12  Φαίνεσθαι και είναι 

     Ηγεμών εκ δυτικής Λιβύης  

    (χρονολογία δημοσίευσης: 1928) 

Άρεσε γενικώς στην Aλεξάνδρεια, 

τες δέκα μέρες που διέμεινεν αυτού, 

ο ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης 

Aριστομένης, υιός του Μενελάου. 

Ως τ’ όνομά του, κ’ η περιβολή, κοσμίως, ελληνική. 

Δέχονταν ευχαρίστως τες τιμές, αλλά 

δεν τες επιζητούσεν· ήταν μετριόφρων. 

Aγόραζε βιβλία ελληνικά, 

ιδίως ιστορικά και φιλοσοφικά. 

Προ πάντων δε άνθρωπος λιγομίλητος. 

Θάταν βαθύς στες σκέψεις, διεδίδετο, 

κ’ οι τέτοιοι τόχουν φυσικό να μη μιλούν πολλά. 

 

Μήτε βαθύς στες σκέψεις ήταν, μήτε τίποτε. 

Ένας τυχαίος, αστείος άνθρωπος. 

Πήρε όνομα ελληνικό, ντύθηκε σαν τους Έλληνας, 

έμαθ’ επάνω, κάτω σαν τους Έλληνας να φέρεται· 

κ’ έτρεμεν η ψυχή του μη τυχόν 

χαλάσει την καλούτσικην εντύπωσι 

μιλώντας με βαρβαρισμούς δεινούς τα ελληνικά, 

κ’ οι Aλεξανδρινοί τον πάρουν στο ψιλό, 

ως είναι το συνήθειο τους, οι απαίσιοι. 

 

Γι’ αυτό και περιορίζονταν σε λίγες λέξεις, 

προσέχοντας με δέος τες κλίσεις και την προφορά· 

κ’ έπληττεν ουκ ολίγον έχοντας 

 

Ο ποιητής, εκτός από τη 

δημοτική, χρησιμοποιεί: 

 τύπους της 

καθαρεύουσας: ηγεμών 

εκ (δυτικής Λιβύης), τες 

(δέκα μέρες), διέμεινεν, 

υιός, Μενελάου (ο 

τόνος κατεβαίνει στην 

παραλήγουσα), 

περιβολή, κοσμίως, 

ευχαρίστως, τες (τιμές), 

τες επιζητούσεν, ιδίως, 

προ πάντων δε, στες 

(σκέψεις), διεδίδετο, 

μήτε… μήτε, τους 

Έλληνας, εντύπωσι, 

δεινούς, τες (κλίσεις), 

ουκ ολίγον,  

 έκφραση της 

προφορικής 

καθημερινής 

συνομιλίας: τον πάρουν 

στο ψιλό. 
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κουβέντες στοιβαγμένες μέσα του.  

(Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

 

Πρόκειται για ένα ποίημα σαρκαστικό, όπου ο ποιητής σατιρίζει τη μόδα του ελληνίζειν, 

στήνοντας ένα θεατρικό σκηνικό (Αποστολίδης, Αποστολίδης & Αποστολίδης 2012). Ήρωάς 

του ένας εξελληνισμένος ηγεμόνας από τη δυτική Λιβύη, που επισκέπτεται την ελληνιστική 

Αλεξάνδρεια, ένας ηγεμόνας που αλλιώς «φαίνεται» και αλλιώς «είναι». Πιο συγκεκριμένα, στο 

ποίημα απαντά (Πιερής 1992) το καβαφικό διμερές σύστημα ποιητικής διαλεκτικής. Έτσι, στο 

πρώτο μέρος συστήνεται ο ήρωας Αριστομένης, ο οποίος περιγράφεται με θετικό τρόπο, ενώ 

στο δεύτερο μέρος ακολουθεί μια βίαιη αναίρεση της προηγούμενης εικόνας. Μάλιστα, στην 

τελευταία στροφή του δεύτερου μέρους δίνεται το αποτέλεσμα της σύγκρουσης (Παπαδόπουλος 

& Καρακώνης 2008) ανάμεσα στο φαίνεσθαι (πώς ήθελε ο ηγεμόνας να φαίνεται) και το είναι 

(πώς ήταν ο ηγεμόνας πραγματικά).  

 

Η σύγκρουση αυτή (Παπαδόπουλος & Καρακώνης 2008, σ. 115) αισθητοποιείται στη θεατρική 

συμπεριφορά του ηγεμόνα: ένα πρόσωπο που συνειδητά μεταμφιέζεται, υιοθετεί έναν ρόλο που 

του επιβάλλει το πολιτισμικό μοντέλο της Αλεξάνδρειας, με θεατές και κριτές τους 

Αλεξανδρινούς. Η αλήθεια, όμως, αποκαλύπτεται και εκθέτει ειρωνικά τον ηγεμόνα και τους 

Αλεξανδρινούς θεατές, που ασκούν ένα είδος πολιτισμικής τρομοκρατίας. 

 

Και εδώ γεννάται το ερώτημα: Με ποιον τρόπο η γλώσσα του Καβάφη υπηρετεί αυτήν την 

αντίθεση ανάμεσα στο φαίνεσθαι και το είναι; Ήδη από τον τίτλο του ποιήματος, με τη λόγια 

μορφή του, εκφράζεται η καβαφική ειρωνεία. Ο «ηγεμών» από πού προέρχεται; «Εκ δυτικής 

Λιβύης». Ούτε καν (Αποστολίδης, Αποστολίδης & Αποστολίδης 2012) από την ανατολική 

δηλαδή Λιβύη, που συνόρευε με την Κυρηναϊκή, το προπύργιο του Ελληνισμού, αλλά «εκ 

δυτικής», από τις άγνωστες δηλαδή ακτές της σημερινής Τυνησίας; 

 

Επιπλέον, ακόμη και στην πρώτη στροφή του ποιήματος, όπου δίνεται το πορτρέτο του ηγεμόνα, 

οι λόγιοι τύποι εξυπηρετούν τον ειρωνικό του τόνο. Αρχικά, ας αναρωτηθούμε: Ποιος ήταν 

αυτός ο «ηγεμών»; Ο «Αριστομένης, ο υιός Μενελάου». Και πού βρίσκεται η ειρωνεία; Μα το 
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ομηρικό πατρώνυμο (Αποστολίδης, Αποστολίδης & Αποστολίδης 2012) υπογραμμίζει την τάχα 

γνήσια ελληνική καταγωγή όχι μόνο του γιου αλλά και του πατέρα! Επιπλέον, το επίρρημα 

(Παπαδόπουλος & Καρακώνης 2008) «γενικώς», με την επιφύλαξη που εκφράζει -ο ηγεμόνας 

δεν άρεσε ανεπιφύλακτα στους Αλεξανδρινούς, αλλά «άρεσε γενικώς»- προετοιμάζει με τον 

λεπτό ειρωνικό του τόνο την αντίθεση ανάμεσα στο φαινομενικό και το πραγματικό. Ομοίως, τα 

επιρρήματα «κοσμίως», «ευχαρίστως» και «ιδίως» (Παπαδόπουλος & Καρακώνης 2008, σ. 117) 

«με τη λόγια κατάληξή τους, μιμούνται την εικόνα και τις κινήσεις του ψευτοφιλέλληνα μονάρχη. 

Το επίρρημα “ιδίως” […], ακυρώνει την καθημερινή κίνηση μιας συνηθισμένης αγοράς και τη 

μετατρέπει -αν όχι σε επίδειξη- πάντως σε μιαν ιδιαίτερα λεπτή και προσεγμένη κίνηση του 

ηγεμόνα».  

 

Και εκεί, λίγο πριν το τέλος της στροφής, η λεπτή ειρωνεία κορυφώνεται (Παπαδόπουλος & 

Καρακώνης 2008) στον στίχο 10, ο οποίος ξεκινά με το λόγιο «Προ πάντων δε». Τι συμβαίνει 

δηλαδή εδώ; Ο Αριστομένης παρουσιάζεται «προ πάντων» λιγομίλητος και αυτό «φαίνεται» πως 

είναι ένα ακόμη θετικό στοιχείο της προσωπικότητάς του, το γεγονός δηλαδή ότι (Πιερής 1992, 

σ. 324) «αυτοπεριορίζει τον λόγο του». Είναι, όμως, έτσι; Αυτό φανερώνει η σιωπή;  

 

Η βίαιη αναίρεση της εικόνας του ηγεμόνα ακολουθεί στο δεύτερο μέρος του ποιήματος, όπου 

όλα ανατρέπονται, και τώρα τύποι της δημοτικής δίνουν την πραγματική εικόνα, 

αποκαλύπτοντας πως το προηγούμενο πορτρέτο ήταν μόνο ένα προσωπείο. Ποιος ήταν 

επομένως ο ηγεμόνας; «Ένας τυχαίος, αστείος άνθρωπος» που «έμαθ’ επάνω, κάτω» να 

συμπεριφέρεται σαν τους Έλληνες. Αξιοπρόσεκτη, βέβαια, η δημοτική μορφή (Παπαδόπουλος 

& Καρακώνης 2008) των επιρρημάτων «επάνω, κάτω», που βρίσκονται σε αντίθεση με τη λόγια 

μορφή των επιρρημάτων «κοσμίως», «ευχαρίστως» και «ιδίως» της πρώτης στροφής, μια και 

τώρα, με τη δημοτική μορφή, φανερώνεται η πραγματική όψη του ηγεμόνα, που «έμαθ’ επάνω 

κάτω να φέρεται», ενώ προηγουμένως, όταν «έχτιζε» την εικόνα του, η λόγια μορφή των 

επιρρημάτων προσδιόριζε τις προσεκτικές κινήσεις του. 

 

Ποιος ήταν, τελικά, ο λόγος, της σιωπής; Ο Καβάφης αποδίδει την επιλογή της σιωπής σε 

αμάθεια (Πιερής 1992, σ. 321) «(επιλογή η οποία τώρα οφείλεται σε μια συγκεκριμένη αιτία, τη 

μη ικανοποιητική γνώση της ελληνικής γλώσσας)». Έτσι, «Γι’ αυτό (ο ηγεμόνας) και 
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περιορίζονταν σε λίγες λέξεις […] έχοντας κουβέντες στοιβαγμένες μέσα του». Η σιωπή, λοιπόν, 

(Πιερής 1992) συνδέεται με την εικόνα του «έξω», ενώ στο «μέσα» τα συναισθήματα είναι 

πολλά. Και γιατί τα έκανε όλα αυτά ο ηγεμόνας; Φοβόταν, έτρεμε η ψυχή του μήπως τον 

καταλάβουν και καταστρέψει την καλή εικόνα που είχε κατορθώσει να φτιάξει. Και μια και 

γίνεται λόγος για την εικόνα και το «φαίνεσθαι», να πάλι ένας τύπος με λόγια κατάληξη: 

«εντύπωσι»! Βέβαια, αυτό που φοβόταν περισσότερο ο ηγεμόνας ήταν η αντίδραση των 

Αλεξανδρινών, καθώς έτρεμε μήπως τον χλευάσουν, κάτι που συνήθιζαν να κάνουν. 

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να προσεχθεί η αφηγηματική φωνή του ποιήματος. Ενώ δηλαδή μέχρι 

τώρα ακουγόταν (Ιλίνσκαγια 1983) ο λόγος του συγγραφέα, στον οποίο, στην πρώτη στροφή, 

εισχώρησε και ο λόγος των Αλεξανδρινών, τώρα, στη δεύτερη στροφή, εισχωρεί και ο λόγος του 

ίδιου του ηγεμόνα, που έχει στοιχεία της ομιλούμενης και μάλιστα του προφορικού λόγου («κ’ 

οι Αλεξανδρινοί τον πάρουν στο ψιλό, // ως είναι το συνήθειό τους, οι απαίσιοι»). Η Σόνια 

Ιλίνσκαγια (1983, σ. 228) γράφει επ’ αυτού: «Οι επεμβάσεις αυτές ξεχωρίζουν με τον τόνο της 

καθημερινής κουβέντας, με την ιδιαίτερη απόχρωση των φράσεων που σαν να επιβεβαιώνουν με 

τα γνήσια στοιχεία ενός ντοκουμέντου τη διάγνωση που κάνει ο ποιητής και υπογραμμίζουν τη 

διάσταση ανάμεσα στην επιφάνεια και στο πραγματικό που υπάρχει στη βάση του ποιήματος». 

 

Με την ολοκλήρωση του ποιήματος χρειάζεται να επισημανθεί πως, αν και ο Καβάφης αγαπά 

την ελληνική γλώσσα -μιλούσε με βαρβαρισμούς δεινούς τα ελληνικά, λέει για τον ηγεμόνα-, 

καταδικάζει (Ιλίνσκαγια 1983) και σαρκάζει τη μηχανική αποδοχή της υπό την πίεση του 

συρμού, που συνοδεύεται από την εγκατάλειψη της εθνικής ταυτότητας. 

 

3. Συμπεράσματα 

Ο Καβάφης νοιαζόταν για την ελληνική γλώσσα, όχι μόνο γιατί ως τεχνίτης του λόγου είχε την 

ανάγκη να διαμορφώσει το ποιητικό του μέσο, ώστε να πετύχει την ξεχωριστή προσωπική 

έκφραση, αλλά και γιατί ενδιαφερόταν γενικότερα για τη γλώσσα μας. Υποστήριζε ότι είναι 

ενιαία από την αρχαιότητα ως τη νεότερη εποχή και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να 

χωρίζεται η νέα ελληνική από την αρχαία ελληνική (Δημηρούλης 2013). Η γλώσσας μας, 

λοιπόν, έχει μια μακρά παράδοση και ως ζωντανός, και όχι νεκρός οργανισμός, είναι επόμενο να 
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εξελίσσεται. Αυτή η αγάπη του και οι απόψεις του για τη γλώσσα ήταν φυσικό επακόλουθο να 

καθρεφτιστούν και στο έργο του. 

Έτσι, δημιούργησε μια γλώσσα μεικτή, την καβαφική, έχοντας ως υπέδαφος τη δημοτική με 

αποκλίσεις λόγιες και ιδιωματικές. Επρόκειτο δηλαδή για έναν λόγιο ποιητή, ο οποίος στη 

γλώσσα της ποίησής του ένωσε τη λογιοσύνη με την εμπειρία της καθομιλουμένης (Δημηρούλης 

2013). Και οι ιδιωματικοί τύποι; Μα ένας άνθρωπος που δέχεται την ενότητα της γλώσσας, θα 

ήταν δυνατόν να μη σέβεται τους ιδιωματικούς τύπους; Θα ήταν λογικό να αποκλείσει τύπους 

της γενέτειράς του; Όχι, βέβαια! Και, τελικά, τι κατόρθωσε να κάνει; Κατάφερε η ιδιόμορφη 

γλώσσα του να υπηρετήσει επάξια τον θεματικό πλούτο των ποιημάτων του. 

Έτσι, ποιήματα που εμπνεύστηκε ο Καβάφης από τον χώρο της μυθολογίας, την ελληνιστική 

εποχή, τα ρωμαϊκά και βυζαντινά χρόνια μάς μετέφεραν νοερά σε άλλες εποχές, ακόμη και με τη 

γλώσσα τους, καθώς σαν να ήμασταν παρόντες στο θεατρικό σκηνικό, που κάθε φορά έστηνε ο 

Καβάφης, όχι μόνο «βλέπαμε» τους ήρωες, αλλά και τους «ακούγαμε» να μιλούν μια 

προγενέστερη μορφή της μίας ελληνικής γλώσσας. Σταθήκαμε, λοιπόν, δίπλα στον Αντώνιο, την 

ώρα που τον εγκατέλειπε ο θεός, πλάι στους Σιδώνιους νέους, τη στιγμή της απαγγελίας του 

νεαρού ηθοποιού, νιώσαμε τη μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου, «ακούσαμε» τον ποιητή 

αφενός να στηλιτεύει τη στάση των Λακεδαιμονίων στο ποίημα «Στα 200 π.Χ.» και αφετέρου να 

τιμά με το επίγραμμά του, σαν άλλος Σιμωνίδης, εκείνους που μένουν πιστοί στο χρέος τους στις 

«Θερμοπύλες». 

Η χρήση, όμως, αυτής της προγενέστερης μορφής της ελληνικής γλώσσας δεν έγινε μόνο για τη 

γλωσσική προσέγγιση περασμένων εποχών, αλλά οι λόγιοι τύποι επιλέχθηκαν, καθώς 

προσδίδουν και μια μεγαλοπρέπεια και έναν υψηλό τόνο, όπως στην περίπτωση της μάνας που η 

ιερότητα του σκοπού της την κάνει να προσεύχεται στην Παναγία και να «δέεται». Και μια και 

αναφερόμαστε στον χώρο της θρησκείας, ας δούμε πόσο εύστοχη είναι, πράγματι, η χρήση 

λόγιων τύπων στο ποίημα «Στην εκκλησία», καθώς, αν η μόνη επιλογή του ποιητή ήταν η 

δημοτική, θα φάνταζε παράταιρη, μια και η εκκλησία εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να 

χρησιμοποιεί τη λόγια μορφή της ελληνικής γλώσσας στη γλώσσα και στα κείμενά της. 

 

Τι άλλο ακόμη προσέφεραν οι λόγιοι τύποι στα ποιήματα του Καβάφη; Αφενός ένα 

εννοιολογικό ξάφνιασμα, όπως συνέβη στη «Θάλασσα του πρωιού», τότε που παρασυρθήκαμε 
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θαυμάζοντας τον Καβάφη, καθώς αυτός ο ποιητής του «κλειστού χώρου» μάς εντυπωσίασε 

δείχνοντάς μας τη φύση, αλλά γρήγορα, με τη βοήθεια της γλώσσας, γκρέμισε το είδωλο, που 

για λίγο δημιούργησε, και ξαναγύρισε στο γνώριμο «μέσα» του, και αφετέρου μια ειρωνική 

απόχρωση, όπως τότε που «ο Νέρων δεν ανησύχησεν», αφού πίστεψε πως «ο θεός δίδει διορία 

για τους μέλλοντας κινδύνους», αλλά και όταν ο «ηγεμών», ο «Αριστομένης, ο υιός Μενελάου», 

αποκαλύφθηκε. 

Επιπλέον, η λόγια μορφή συνετέλεσε στη συντήρηση της πεζολογικής αίσθησης των ποιημάτων, 

στην ακρίβεια της διατύπωσης και στη ρεαλιστική απόδοση, όπως συνέβη, για παράδειγμα, στην 

«Ιθάκη», όπου ο ποιητής ανέπτυξε την επιχειρηματολογία του, προκειμένου να προτρέψει όλους 

εκείνους που θέτουν έναν στόχο στη ζωή τους να εύχονται να είναι μακρύς ο «δρόμος» της 

επιστροφής τους, αλλά και στο ποίημα «Όσο μπορείς», όταν ο Καβάφης έδινε έναν από τους 

τρόπους εξευτελισμού της ανθρώπινης ζωής, αυτόν της ανούσιας συναναστροφής με κενούς 

ανθρώπους.  

Και η μοναδικότητα της καβαφικής γλώσσας συνέχισε να εντυπωσιάζει και να συγκινεί, όταν ο 

ποιητής, προκειμένου να εκφράσει τα συναισθήματά του και τον εσωτερικό του κόσμο, επέλεξε 

να χρησιμοποιήσει τη δημοτική, καθώς με τη θερμότητα, την καθαρότητα και τη γνησιότητά της 

ήταν η καταλληλότερη να εκφράσει τη μοναξιά και την αδικία που αισθανόταν στα ποιήματα 

της «πολιορκίας» («Τείχη», «Τα παράθυρα», «Η Πόλις», «Πρόσθεσις», «Τρώες»), να φανερώσει 

την προσωπική του στάση στο «Che fece .... il gran rifiuto» απέναντι «όποιας κοινωνίας, 

πολιτικής, κοινής ιδεολογίας κατεστημένου, και μαζοποίησης εν γένει», όπως αναφέρουν οι Ρένος, 

Ήρκος και Στάντος Αποστολίδης (2012, σ. 31), να εξομολογηθεί την αναπόληση των ερωτικών 

του στιγμών αλλά και των έντονων ενοχών του σε ποιήματα ερωτικά, όπως το «Ομνύει» και η 

«Ηδονή», να αποδώσει τη νοσταλγία που ένιωθε για τις «Φωνές» εκείνων που έχουν πεθάνει και 

εκείνων που έχουν οριστικά χαθεί από τη ζωή του.  

 

Μάλιστα, εξ αφορμής του ποιήματος «Φωνές», το οποίο δίνεται και στις δύο του μορφές, όπως 

δηλαδή γράφηκε για πρώτη φορά το 1894 σε καθαρευουσιάνικη μορφή και όπως ξαναγράφηκε 

το 1903, αφότου δηλαδή διαμορφώθηκε η ποιητική ταυτότητα του Καβάφη και το «ιδίωμά» του, 

γίνεται ορατό ότι η κυριαρχία της καθαρεύουσας εγκλώβιζε τον ποιητή, εν αντιθέσει με τις 

δυνατότητες έκφρασης που του προσέφερε το «καβαφικό ιδίωμα». 
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Σημειωτέον, η περίπτωση του Καβάφη μάς φέρνει στον νου τα λόγια του Μανόλη 

Τριανταφυλλίδη για τη γλώσσα (Τσολάκης κ.ά. 2017, σ. 14): «Γλώσσα δεν είναι, καθώς 

φαντάζονται κάποιοι, αράδιασμα από λέξεις, τύπους και κανόνες, όπως αναγράφονται σε λεξικά 

και γραμματικές… παρά η έκφραση του εσωτερικού μας κόσμου, κύμα ζωής, άνοιγμα και επαφή 

ψυχών, ανταλλαγή αισθημάτων […]», καθώς ο Καβάφης, με το ποίημά του «Επέστρεφε», 

φανερώνει πως ακριβώς έτσι αισθανόταν κι αυτός για τη γλώσσα. Ο ποιητής δηλαδή, που με 

πάθος αγαπούσε την ελληνική γλώσσα και δεν ανεχόταν βαρβαρισμούς και σολοικισμούς, δεν 

έκανε εδώ ένα γραμματικό λάθος, αλλά με τη λέξη αυτή κράτησε ζωντανή μια εικόνα, εξέφρασε 

τον εσωτερικό του κόσμο και άνοιξε την ψυχή του. Μοναδικό, πράγματι, αυτό που κατάφερε ο 

Καβάφης, δηλαδή να αναδείξει την πολυμορφία και την παντοδυναμία της γλώσσας. Ας μην 

ξεχνάμε, εξάλλου, πως η γλώσσα δεν μπορεί να είναι νεκρή, ενώ χρησιμοποιείται από 

ζωντανούς ανθρώπους! 

 

Ομοίως, στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η αγάπη του για τις ιδιωματικές λέξεις. Γιατί πώς μπορεί, 

άλλωστε, να είναι ολοκληρωμένος ένας άνθρωπος που αρνείται την καταγωγή του ή που 

αισθάνεται μειωτικά για τα ιδιώματα; Ως εκ τούτου, κάθε φορά που θέλει να κάνει αισθητή την 

ανθρώπινη παρουσία, κάθε φορά που θέλει να βάλει την προσωπική του σφραγίδα, χρησιμοποιεί 

λέξεις της γενέτειράς του. Έτσι, αυτό κάνει, όταν «μιλά» για ένα θέμα που τον απασχολεί τόσο 

πολύ όσο η τραγική άγνοια των ανθρώπων ή όταν εξομολογείται κάτι τόσο προσωπικό όσο την 

απαγορευμένη, από την ηθική της εποχής του, ηδονή που νιώθει ή όταν θέλει να δείξει πόσο 

πολύ τον πληγώνει και τον βασανίζει η φθορά που προκαλεί ο χρόνος που περνά.  

 

Σήμερα, λοιπόν, καθώς είναι γενικά αποδεκτή η άποψη πως η ετερογένεια της γλώσσας δε 

διασπά την ενότητά της, αλλά πως την εμπλουτίζει και την ενισχύει, είναι περισσότερο εφικτό 

να γίνει αντιληπτή η αξία της καβαφικής γλώσσας. Ενδεχομένως, και εδώ να βρίσκεται και ένας 

από τους λόγους που εξηγεί γιατί οι άνθρωποι της εποχής του Καβάφη αδυνατούσαν να 

κατανοήσουν τη γλώσσα του. Ίσως δηλαδή η αδυναμία τους αυτή να οφείλεται και στο 

Γλωσσικό Ζήτημα, που προκάλεσε γλωσσικό διχασμό και έλαβε διαστάσεις «εμφυλίου» 

ανάμεσα στους υποστηρικτές της καθαρεύουσας και σε εκείνους της δημοτικής, με πολλές 

ακρότητες και φανατισμούς. Αρκεί να θυμηθούμε (Λούβη & Ξιφαράς 2010, σ. 77) τα αιματηρά 

επεισόδια το 1901, «λόγω της μετάφρασης του Ευαγγελίου στη δημοτική (Ευαγγελικά)», και τις 
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βίαιες αντιδράσεις των υπερσυντηρητικών, το 1903, «για τη μετάφραση της Ορέστειας του 

Αισχύλου σε απλή καθαρεύουσα (Ορεστειακά)».  

 

Ως εκ τούτου, γίνεται φανερό πως, πέρα από τα άλλα χαρακτηριστικά της ποίησής του, η «ορθή 

φράσις του» συνέβαλε κι εκείνη, ώστε ο Καβάφης να «είναι ποιητής υπερμοντέρνος, ποιητής των 

μελλουσών γενεών», όπως ο ίδιος, εξάλλου, προέβλεψε με διορατικότητα σε ένα γαλλόφωνο 

«αυτοεγκώμιο», που πιθανολογείται πως υπαγορεύθηκε από τον ίδιο τον ποιητή, γύρω στα 1930, 

σε ανταποκριτή γαλλόφωνου περιοδικού (Ανεμόσκαλα 2012). Και το σημαντικό είναι πως η 

πρόβλεψή του επαληθεύτηκε, μια και (Αθανασόπουλος, Κοκκινάκη & Μπίστα 2006, σ. 104) «η 

απήχηση της ποίησής του έγινε αισθητή από τη δεκαετία του ’60 και μετά […]. Η έρευνα έδειξε ότι 

ο Καβάφης έχει αποκτήσει το κύρος και την αίγλη ενός παγκόσμιου ποιητή». Μάλιστα, την ίδια 

πρόβλεψη είχε ξανακάνει πολλά χρόνια πριν το «αυτοεγκώμιο», το 1908, και μέσα από το έργο 

του. Προς επίρρωσιν των παραπάνω, αρκεί να διαβάσει κανείς από τα «κρυμμένα» του ποιήματα 

τα «Κρυμμένα»:  

 

Aπ’ όσα έκαμα κι απ’ όσα είπα 

να μη ζητήσουνε να βρουν ποιος ήμουν. 

Εμπόδιο στέκονταν και μεταμόρφωνε 

τες πράξεις και τον τρόπο της ζωής μου. 

Εμπόδιο στέκονταν και σταματούσε με 

πολλές φορές που πήγαινα να  πω. 

Οι πιο απαρατήρητές μου πράξεις 

και τα γραψίματά μου τα πιο σκεπασμένα — 

από εκεί μονάχα θα με νιώσουν. 

Aλλά ίσως δεν αξίζει να καταβληθεί 

τόση φροντίς και τόσος κόπος να με μάθουν. 

Κατόπι — στην τελειοτέρα κοινωνία — 

κανένας άλλος καμωμένος σαν εμένα 

βέβαια θα φανεί κ’ ελεύθερα θα κάμει. 

 

(Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 
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                                                       Παράρτημα 

«Φωναί Γλυκείαι»: η παλαιότερη, καθαρευουσιάνικη μορφή του ποιήματος «Φωνές», όπως 

δίνεται στα Μικρά καβαφικά Α’ του Σαββίδη (1996, σ.185). 

 

ΦΩΝΑΙ ΓΛΥΚΕΙΑΙ 

Εἶν’ αἱ γλυκύτεραι φωναί ὅσαι διά παντός 

ἐσίγησαν, ὅσαι ἐντός 

καρδίας μόνον λυπηρᾶς πενθίμως ἀντηχοῦσιν. 

 

Ἐν τοῖς ὀνείροις ἔρχονται δειλαί καί ταπειναί 

αἱ μελαγχολικαί  φωναί, 

καί φέρουν εἰς τήν μνήμην μας τήν τόσον ἀσθενῆ 

 

ἀποθανόντας ἀκριβούς, οὓς κρύα κρύα γῆ 

καλύπτει, καί δι’ οὓς αὐγή 

ποτέ δέν λάμπει γελαστή, ἀνοίξεις δέν ἀνθοῦσιν. 

 

Στενάζουν αἱ μελωδικαί φωναί· κ’  ἐν τῇ ψυχῇ 

ἡ πρώτη ποίησις ἠχεῖ 

τοῦ - βίου μας  ὡς μουσική, τήν νύκτα, μακρυνή. 
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