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«ΟΟ ΜΠΟΡΕΙ» , Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ
ΦΤΛΛΑ ΕΡΓΑΙΑ

«ΟΟ ΜΠΟΡΔΗ», Κ. Π. Καβάθεο
ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ
1ν θύιιν εξγαζίαο

ΕΡΩΣΗΕΙ
1. http://www.kavafis.gr/kavafology/bio.asp
θαηαγξάςηε ζε έλα θείκελν ηηο πην ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα
ηε δσή ηνπ Καβάθε, πξνζζέηνληαο θαη εηθόλεο πνπ ζα βξείηε ζηε
δηεύζπλζε http://www.kavafis.gr/archive/pictures/list.asp

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΑΒΑΦΖ
Kσζηήο Πέηξνπ Φσηηάδεο Kαβάθεο, γηνο ηνπ Πέηξνπ-Iσάλλε Iσάλλνπ
Kαβάθε θαη ηεο Xαξίθιεηαο Γεσξγάθε Φσηηάδε, γελλήζεθε ζηελ Aιεμάλδξεηα ηεο
Aηγύπηνπ ζηηο 29 Aπξηιίνπ 1863. ν Kαβάθεο ήηαλ ν βεληακίλ κηαο πνιπκεινύο
νηθνγέλεηαο: είρε έμη κεγαιύηεξνπο αδειθνύο.
Ο παηέξαο ηνπ πνπ είρε απνθηήζεη δηπιή ππεθνόηεηα, Eιιεληθή θαη
Bξεηαληθή. επέιεμε λα εγθαηαζηαζεί ζηελ Aιεμάλδξεηα, όπνπ θαη ππήξμε από ηνπο
ηδξπηέο ηεο Eιιεληθήο Kνηλόηεηαο. H νηθνγέλεηα Kαβάθε απέθηεζε εθεί ηδηαίηεξε
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή άλεζε, αιιά ν ζάλαηνο ηνπ Πέηξνπ-Iσάλλε ην 1870, ζε
ζπλδπαζκό κε δπζρεξείο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, αλάγθαζε ηελ Xαξίθιεηα λα αιιάμεη
ζπρλά καδί κε ηα παηδηά ηεο ηόπν δηακνλήο, Από ηελ Aιεμάλδξεηα, ζηε Bξεηαλία θη
από θεη πάιη ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη κεηά ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε.
ζν θαη αλ ηνπ άξεζε ε δσή ζηελ Kσλζηαληηλνύπνιε, ν Kσλζηαληίλνο
αδεκνλνύζε λα γπξίζεη ζηελ Αιεμάλδξεηα. Τν 1892 θαηόξζσζε λα πξνζιεθζεί ζηνλ
Tξίην Kύθιν Aξδεύζεσλ ηνπ Yπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Aηγύπηνπ, ζέζε ηελ
νπνία δηαηήξεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή αζθάιεηα πνπ ηνπ παξείρε, γηα ηξηάληα ρξόληα..
Ο Kσλζηαληίλνο έκεηλε κόλνο γηα πξώηε θνξά ην 1908, ζε ειηθία 45 εηώλ. H
δσή ηνπ άιιαμε έθηνηε ξηδηθά: ειάηησζε ζηαδηαθά ηηο θνζκηθέο ηνπ εκθαλίζεηο, θαη
αθνζηώζεθε ζηελ πνίεζε. Eίρε βξεη πηα ηελ δηθή ηνπ πνηεηηθή θσλή, θαη ήηαλ
βέβαηνο γηα ηελ αμία ηεο. Ήηαλ όκσο πάλσ απ’ όια πνηεηήο (ζην ηειεπηαίν ηνπ
δηαβαηήξην, ην 1932, ζεκείσζε σο “Eπάγγεικα” ηε ιέμε “Πνηεηήο).
Τν αζελατθό θαηεζηεκέλν, αληηκεηώπηζε κε θαρππνςία ηνλ Καβάθε θαη ήδε
από ην 1903 είρε δηαβιέςεη ηελ απεηιή πνπ απνηεινύζε απηόο ν ηδηόξξπζκνο
νκνγελήο γηα ηελ πνηεηηθή ηάμε πξαγκάησλ ζηε Eιιάδα.
Η αληηκεηώπηζε απηή ζηακάηεζε, όηαλ ν Παιακάο έθαλε κηα ζύληνκε αιιά
λεθάιηα εθηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Kαβάθε. Tν 1926, επί δηθηαηνξίαο Παγθάινπ, ε
Eιιεληθή Πνιηηεία αλεγλώξηζε ηελ πξνζθνξά ηνπ Kαβάθε ζηα Eιιεληθά γξάκκαηα,
ηηκώληαο ηνλ κε ην Aξγπξό Σηαπξό.
To 1932 όκσο άξρηζε λα αηζζάλεηαη ελνριήζεηο ζην ιάξπγγα, θαη ηνλ Iνύλην νη
γηαηξνί ζηελ Aιεμάλδξεηα δηέγλσζαλ θαξθίλν. Μεηά από κηα ζεξαπεία ζηελ Αζήλα, ε
νπνία δελ απέδσζε, ππεβιήζε ζε ηξαρεηνηνκία πνπ ηνπ ζηέξεζε ηελ νκηιία.

Eπέζηξεςε ζηελ Aιεμάλδξεηα γηα λα πεζάλεη ιίγνπο κήλεο αξγόηεξα ζην ειιεληθό
λνζνθνκείν πνπ βξηζθόηαλ θνληά ζην ζπίηη ηνπ
H εθδνηηθή πξαθηηθή πνπ αθνινύζεζε ν Kαβάθεο ήηαλ πξσηνθαλήο. Γελ
ηύπσζε πνηέ ηα πνηήκαηά ηνπ ζε βηβιίν, θαη κάιηζηα αξλήζεθε δύν ζρεηηθέο
πξνηάζεηο πνπ ηνπ έγηλαλ, κία γηα ειιεληθή έθδνζε θαη κία γηα αγγιηθή κεηάθξαζε
ησλ πνηεκάησλ ηνπ. Πξνηηκνύζε λα δεκνζηεύεη ηα πνηήκαηά ηνπ ζε εθεκεξίδεο,
πεξηνδηθά θαη εκεξνιόγηα, θαη λα ηα ηππώλεη ηδησηηθά ζε κνλόθπιια. Έηζη ε πξώηε
ζπιινγή κε ηα 154 πνηήκαηα ηνπ θαβαθηθνύ “Kαλόλα” θπθινθόξεζε ζε βηβιίν κεηά
ζάλαηνλ ζηελ Aιεμάλδξεηα, κε επηκέιεηα Pίθαο Σεγθνπνύινπ. Σηελ Eιιάδα ε
ζπιινγή απηή θπθινθόξεζε γηα πξώηε θνξά ην 1948, από ηηο εθδόζεηο «Ίθαξνο»
ησλ Nίθνπ Kαξύδε, Aιέθνπ Παηζηθά θαη Mάξηνπ Πισξίηε. Aπό ηνλ ίδην εθδνηηθό νίθν
θπθινθόξεζε γηα πξώηε θνξά ην 1963 ε πξνζηηή δίηνκε “ιατθή” έθδνζε ησλ
πνηεκάησλ, κε επηκέιεηα θαη ζρνιηαζκό Γ.Π. Σαββίδε, κε ηελ νπνία ν Kαβάθεο
απνθαηαζηάζεθε νξηζηηθά ζηε ζπλείδεζε ηνπ ειιαδηθνύ θνηλνύ.

Κάποια από τα ποιήματα του Καβάφη:
Τείρε, Τα άινγα ηνπ Αρηιιέσο, Γέεζηο, Η θεδεία ηνπ Σαξπεδόλνο, Τν
πξώην ζθαιί, Θεξκνπύιεο, Πεξηκέλνληαο ηνπο Βαξβάξνπο, Φσλέο, Τξώεο, Η
Πόιηο, Η Σαηξαπεία, Απνιείπεηλ ν Θεόο Αληώληνλ, Ιζάθε, Οζν κπνξείο,
Μαλνπήι Κνκλελόο, Έλαο Θεόο ησλ, Νόεζηο, Νένη ηεο Σηδώλνο (400 κ.Χ.),
Αλλα Κνκλελή, Μειαγρνιία ηνπ Ιάζνλνο Κιεάλδξνπ· πνηεηνύ ελ Κνκκαγελή·
595 κ.Χ., Τν 31 π.Χ. ζηελ Αιεμάλδξεηα , Ο Ισάλλεο Καληαθνπδελόο
ππεξηζρύεη, Τέκεζνο, Αληηνρεύο· 400 κ.Χ. , Από παιί ρξσκαηηζηό , Τν 25νλ
έηνο ηνπ βίνπ ηνπ, Δηο Ιηαιηθήλ παξαιίαλ, Σην πιεθηηθό ρσξηό, Παιαηόζελ
Διιελίο , Μέξεο ηνπ 1901, Σηα 200 π.Χ., Σύγρπζηο, Λήζε, Σαιώκε,
Πνζεηδσληάηαη, Διεγεία ησλ Λνπινπδηώλ, Οη Ταξαληίλνη Γηαζθεδάδνπλ, Η
Κεδεία ηνπ Σαξπεδόλνο

ΥΔΣΗΚΔ ΔΗΚΟΝΔ
1.

H Xαξίθιεηα Kαβάθε, κεηέξα ηνπ πνηεηή. Ζ θσηνγξαθία απηή βξηζθόηαλ
θνξληδαξηζκέλε ζην ζαιόλη ηνπ Kαβάθε.

2.

O κηθξόο Kσλζηαληίλνο Kαβάθεο, ζε ειηθία 2 εηώλ, αλάκεζα ζηνπο
αδειθνύο ηνπ Tδσλ (αξηζηεξά) θαη Παύιν (δεμηά).

3.

O Kσλζηαληίλνο Kαβάθεο, ζε θσηνγξαθία βγαικέλε ζηελ Aιεμάλδξεηα,
ρξνλνινγεκέλε δηζηαθηηθά από ηνλ ίδην "1901 ή 1903".

4.

O Kσλζηαληίλνο Kαβάθεο, ζε αρξνλνιόγεην ζρέδην από ηνλ Γηάλλε
Kεθαιιελό.

5.

Σν δηαβαηήξην ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καβάθε («Δπάγγεικα: Πνηεηήο»), κε δηπιή
ρξνλνινγία γέλλεζεο (θαη νη δύν ιαλζαζκέλεο!).

2ε εξώηεζε:
α) ε πνηεο θαηεγνξίεο θαηέηαμε ν ίδηνο, όπσο ιέγεηαη, ηα πνηήκαηά
ηνπ; Αλαδεηήζηε πιεξνθνξίεο ζηε δηεύζπλζε
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84
%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE
%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%82.
β)ε πνηα θαηεγνξία λνκίδεηε όηη αλήθεη ην πνίεκα καο «όζν
κπνξείο» θαη γηαηί;
ΑΠΑΝΣΖΖ
α) Ο Καβάθεο θαηέηαμε ηα πνηήκαηά ηνπ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηα ηζηνξηθά,
ηα αηζζεζηαθά θαη θηινζνθηθά ή δηδαθηηθά,


Τα ηζηνξηθά πνηήκαηα εκπλένληαη θπξίσο από ηελ ειιεληζηηθή
πεξίνδν, θαη ζηα πεξηζζόηεξα έρεη εμέρνπζα ζέζε ε Αιεμάλδξεηα.
Αξθεηά άιια πξνέξρνληαη από ηελ ειιελνξσκατθή αξραηόηεηα θαη ην
Βπδάληην, ρσξίο λα ιείπνπλ θαη πνηήκαηα κε κπζνινγηθέο αλαθνξέο
(πρ Τρώες). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό ην γεγνλόο όηη ν Καβάθεο δελ

εκπλέεηαη θαζόινπ από ην πξόζθαην ηζηνξηθό παξειζόλ, δειαδή ηελ
επαλάζηαζε ηνπ ΄21, αιιά νύηε θαη από ηελ θιαζηθή αξραηόηεηα


Τα αηζζεζηαθά ή εδνληθά πνηήκαηα, πνπ είλαη θαη ηα πην ιπξηθά,
θπξηαξρεί ε αλάκλεζε θαη ε αλαπόιεζε. Απηό πνπ πξνθαιεί ηα
ζπλαηζζήκαηα δελ είλαη ην παξόλ, αιιά ην παξειζόλ, θαη πνιύ ζπρλά
ν νξακαηηζκόο



Τα θηινζνθηθά πνηήκαηα νλνκάδνληαη από άιινπο "δηδαθηηθά".
Ο Δ.Π.Παπαλνύηζνο ηα δηαίξεζε ζηηο εμήο νκάδεο: πνηήκαηα κε
"ζπκβνπιέο πξνο νκνηέρλνπο", δειαδή πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε, θαη
πνηήκαηα πνπ πξαγκαηεύνληαη άιια ζέκαηα, όπσο ην ζέκα
ησλ Τειχών, ηελ έλλνηα ηνπ ρξένπο (Θερμοπύλες), ηεο αλζξώπηλεο
αμηνπξέπεηαο (Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον), ηεο κνίξαο(Καηζαξίσλ)
θ.α.

β) Σν πνίεκα ηνπ Καβάθε ‘όζν κπνξείο’ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ
δηδαθηηθώλ πνηεκάησλ ηνπ. Παξαζέηεη ζε απηό ζπκβνπιέο θαη παξαηλέζεηο
πξνο ην λέν θπξίσο ηεο επνρήο ηνπ –θη όρη κόλν- θαη ππνδεηθλύεη κηα ζηάζε
δσήο πνπ νθείιεη λα έρεη όπνηνο ζέιεη λα δηαηεξήζεη ζε όιε ηε δσή ηνπ ηελ
αμηνπξέπεηα θαη ηνλ απηνζεβαζκό ηνπ.

ΜΟΥΟ ΒΑΗΛΖ
ΞΤΛΑΓΚΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ
ΑΪΑΚΟΤ ΣΕΔΗ
ΣΑΡΟΤΥΑ ΓΗΑΝΝΖ

2ο φφλλο εργαςίασ
ΕΡΩΣΗΕΙ
1. Aθνύ δηαβάζηε ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνίεζεο ηνπ Καβάθε
(κνξθή) ζηελ δηεύζπλζε
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%
CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%
CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%86%CE%B7%
CF%82 εληνπίζηε όζα κπνξείηε ζην πνίεκά καο.
Απάληεζε
Σην πνίεκα «όζν κπνξείο» ζπλαληάκε θάπνηα από ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαβαθηθήο πνίεζεο, Καηαξρήλ ε γιώζζα είλαη
ηδηόηππε. Απνηειεί έλα θξάκα ιόγηαο (πνιιήλ, θαζεκεξηλήλ) θαη
δεκνηηθήο γιώζζαο (πνιιέο θηλήζεηο θαη νκηιίεο) κε θάπνηνπο
ηδησκαηηζκνύο (ζηεο). Έπεηηα ηα ειάρηζηα επίζεηα (πνιιήλ, πνιιέο,
θαζεκεξηλήλ, μέλε, θνξηηθή) πνπ ππάξρνπλ, θαη πνπ είλαη όρη
θνζκεηηθά αιιά ηδηαίηεξα ζεκαληηθά, ηνλίδνπλ ηε ιηηόηεηα ηνπ ιόγνπ
ηνπ. Ο ειεύζεξνο ζηίρνο (απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο) αιιά θαη ην
ύθνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζπκίδεη πεξηζζόηεξν πεδό παξά πνηεηηθό
θείκελν απαληώληαη θαη ζην πνίεκά καο. Τέινο πξόθεηηαη γηα έλα
εμαηξεηηθά ζύληνκν πνίεκα.
2. Αθνύζηε ζηε δηεύζπλζε
https://www.youtube.com/watch?v=up19QwLecR0 κηα απαγγειία
ηνπ πνηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα δηαβάζηε θη εζείο ην πνίεκα
ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα θάπνηεο ζεκαληηθέο ιέμεηο ή θξάζεηο.

ΜΠΟΤΖΟΤΚΑ ΚΡΤΣΑΛΛΗ
ΠΑΕΓΚΟ ΣΕΡΓΙΟ

3ο φφλλο εργαςίασ
ΕΡΩΣΗΕΙ
1. Ση ζεκαίλνπλ νη ζηίρνη ηνπ πνηήκαηνο: «ηνύην πξνζπάζεζε
ηνπιάρηζηνλ όζν κπνξείο: κελ ηελ εμεπηειίδεηο (ηε δσή) κεο ηελ
πνιιή ζπλάθεηα ηνπ θόζκνπ»;

ΑΠΑΝΣΗΗ
Ο πνηεηήο απεπζύλεηαη κε παξαηλεηηθό ηόλν ζηνλ εαπηό ηνπ θαη ζε θάζε
απνδέθηε ηνπ πνηήκαηνο θαη ηνλ πξνηξέπεη λα πξνζηαηεύζεη , όζν κπνξεί , ηε
δσή ηνπ δηαθπιάζζνληαο ηελ μερσξηζηή αηνκηθή ηνπ θπζηνγλσκία. Πξόθεηηαη
γηα κία κεγάιε πξνζπάζεηα, έλα δύζθνιν αγώλα , πνπ ν άλζξσπνο νθείιεη
αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο θαη ηα εθόδηα ηνπ λα πξαγκαηώζεη. Ο πνηεηήο ζεσξεί
όηη νη ζπλερείο θαη επηθαλεηαθέο επαθέο κε αλζξώπνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ
πάληνηε ην ραξαθηήξα θαη ην ήζνο πνπ ζα έπξεπε, ιεηηνπξγεί αξλεηηθά θαη γηα
εκάο ηνπο ίδηνπο.Η δηαξθήο ζπλαλαζηξνθή κε αλζξώπνπο ησλ νπνίσλ ε
επηινγή δελ έρεη γίλεη κε πξνζνρή, νδεγεί ηνλ άλζξσπν ζηελ απώιεηα ηεο
πξνζσπηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο, όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε
κνλαδηθόηεηά ηνπ θαη ελ ηέιεη ζηελ απώιεηα ηεο αμηνπξέπεηάο θαη ηνπ
απηνζεβαζκνύ ηνπ. Ο άλζξσπνο πνπ εληειώο άθξηηα ζπλαλαζηξέθεηαη
δηαξθώο κε πνιινύο αλζξώπνπο, ζηελ πνξεία ράλεη ηελ επαθή κε ηνλ ίδην
ηνπ ηνλ εαπηό θαη παξακειεί ηνλ αγώλα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ρηίζεη ηελ
ηδηαίηεξε πξνζσπηθόηεηά ηνπ. Έηζη εμεπηειίδεη νπζηαζηηθά ηε δσή ηνπ, θαζώο
ράλεη απηό πνπ ηνλ θάλεη μερσξηζηό θαη ηδηαίηεξν, ράλεη ηελ αηνκηθόηεηά ηνπ.

2. Ση ελλνεί ν Καβάθεο ζηνλ ηειεπηαίν ζηίρν; Πώο κπνξεί ε δσή καο
«λα γίλεη ζα κηα μέλε θνξηηθή»;
ΑΠΑΝΣΖΖ
Σηνλ ηειεπηαίν ζηίρν ηνπ πνηήκαηνο ν Καβάθεο αλαθέξεηαη ζην
απνηέιεζκα απηώλ ησλ αλνύζησλ θαη επηθαλεηαθώλ ζπλαλαζηξνθώλ θαη
ζηνπο θηλδύλνπο πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη.
Αλ θάπνηνο βξίζθεηαη ζε δηαξθή θίλεζε από ηε κία παξέα ζηελ άιιε θη
από ηε κία θνηλσληθή εθδήισζή ζηελ άιιε, θαη εθζέηεη ηνλ εαπηό ηνπ ζηηο
αλνεζίεο θαη ηηο αλνύζηεο θνπβέληεο θάζε αλζξώπνπ, ηειηθά θηλδπλεύεη λα
αιινηξησζεί. Κηλδπλεύεη λα ράζεη βαζηθά ζηνηρεία ηεο αηνκηθόηεηάο ηνπ, ζε
ζεκείν πνπ λα αηζζάλεηαη πιένλ όηη έρεη απνμελσζεί από ηνλ ίδην ηνπ ηνλ
εαπηό θαη πσο ηειηθά έρεη μεπέζεη ζε ζρέζε κε ην πώο ήηαλ παιηόηεξα ή κε ην
πώο ζα ήζειε λα είλαη. Ο άλζξσπνο, δειαδή, πνπ δελ αθηεξώλεη ρξόλν ζηνλ
εαπηό ηνπ θαη ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπ, θαηαιήγεη λα εμαξηάηαη από ηε γλώκε ησλ

άιισλ θαη αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη πώο ε ηδηαίηεξε αμία ηνπ εληνπίδεηαη ελ
ηέιεη ζηε κνλαδηθόηεηά ηνπ. Έλαο άλζξσπνο πνπ επηρεηξεί λα ηαηξηάμεη κε
άιινπο θαη λα εληαρζεί ζηηο παξέεο ηνπο κε ην λα γίλεη ίδηνο κ’ απηνύο,
θαηαιήγεη λα γίλεηαη έλα κε ηε κάδα, λα ράλεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηειηθά
λα δεη ηε δσή ησλ άιισλ (μέλε) θη όρη απηή πνπ νλεηξεύηεθε. Μηα ηέηνηα
δσή πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζην ραξαθηήξα καο ζηηο πξαγκαηηθέο καο
αλάγθεο θαη επηζπκίεο δελ ηε βηώλνπκε σο ζαύκα θαη δώξν αιιά σο
βάξνο πνπ πξέπεη λα ην ζεθώλνπκε θαη λα ην ππνκέλνπκε θαζεκεξηλά.
Ο θαζέλαο από εκάο ινηπόλ νθείιεη λα πξνθπιαρζεί από ην πιήζνο ησλ
εμσηεξηθώλ εξεζηζκάησλ πνπ ηνλ θαηαθιύδεη, λα ζέζεη ζηόρνπο θαη
πξνηεξαηόηεηεο ζηε δσή ηνπ, λα αληηδξάζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο κάδαο., ηνπ
ζπξκνύ, ηεο κόδαο πνπ καο αιινηξηώλνπλ θαη καο απνκαθξύλνπλ από ηνλ
εαπηό καο θαη από ηε δσή πνπ καο ηαηξηάδεη .

Κίηζηνπ Σάληα
ατάθνπ Σδέζη
Σδήξνπ Καηεξίλα

4ν θύιιν εξγαζίαο
ΔΡΩΣΖΔΗ
1. Αθνύ δηαβάζεηε ην άξζξν ηνπ Ν. Βαγελά γηα ηελ παγθνζκηόηεηα ηεο
πνίεζεο
ην
Καβάθε
ζηε
δηεύζπλζε
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=112608 θαη ην άξζξν ηνπ
Κ. Ακαλαηίδε ζηελ http://neoskosmos.com/news/el/node/28725 λα
γξάςεηε αλ ζπκθσλείηε όηη ν Καβάθεο, αλ θαη παιηόο πνηεηήο,
δηαβάδεηαη σο ζύγρξνλνο; Γηθαηνινγείζηε ηελ απάληεζή ζαο κε
ζηνηρεία ηνπ πνηήκαηόο καο.

Απάντθςθ
Ο Καβάθεο αλ θαη ρξνλνινγηθά αλήθεη ζηε γεληά ησλ πνηεηώλ ηεο Νέαο
Αζελαηθήο Σρνιήο, πνηέ δελ ηαπηίζηεθε πνηεηηθά κε απηή. Τν πξνζσπηθό ηνπ
ύθνο, ε πξσηόηππε γηα ηε επνρή ζεκαηνινγία ηνπ, ε γιώζζα θαη γεληθά ε
κνξθή ησλ πνηεκάησλ ηνπ ηνλ αλέδεημαλ ζε έλαλ πξσηνπόξν ηεο ζύγρξνλεο
πνίεζεο. Έηζη, αλ θαη παιηόο πνηεηήο, ν Καβάθεο δηαβάδεηαη θαη σο
ζύγρξνλνο, γηαηί αλεμάξηεηα από ξεύκαηα θαη ηάζεηο ν πνηεηηθόο ηνπ ιόγνο
είλαη εθ γελεηήο κνληέξλνο, αθνύ νη πξνβιεκαηηζκνί ηνπ απαζρνινύλ θαη ην
ζεκεξηλό άλζξσπν. Έηζη θαη ζε απηό ην ζύληνκν πνίεκά ηνπ ν Καβάθεο κε
ηελ ηδηόηππε γιώζζα ηνπ, ην πεδνινγηθό ηνπ ύθνο θαη ηα ιηηά εθθξαζηηθά ηνπ
θαηαθέξλεη λα αγγίμεη θαη ην ζύγρξνλν αλαγλώζηε θαη θπξίσο ην λέν πνπ
πξνζπαζεί λα δηαθπιάμεη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ, λα πξνθπιαρζεί «από ηελ
πνιιή ζπλάθεηα ηνπ θόζκνπ» θαη ηελ ηάζε ηνπ λα αξέζεη θαη λα ηαπηίδεηαη κε
ηνπο άιινπο.

2. α) Ποιεσ ςυναναςτροφζσ κεωρείτε ότι μποροφν ςιμερα να
ευτελίςουν τθ ηωι ενόσ νζου;
Aπαντιςθ

α) Σπλαλαζηξνθέο νη νπνίεο θαη ζήκεξα επηειίδνπλ ηε δσή ελόο λένπ
ζρεηίδνληαη πξώηα πξώηα κε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ θνηλσληθή νκάδα ηεο
παξέαο ησλ ζπλνκειίθσλ, δηόηη έρνπλ κεγάιε επηξξνή ζην λέν, θαζώο
κνηξάδνληαη ζθέςεηο θαη ηδέεο. ηαλ ν λένο ζπζηάδεη ηα δηθά ηνπ ζέισ, ηηο
αξρέο θαη ηηο αμίεο ηνπ γηα λα γίλεη απνδεθηόο, αξεζηόο ή δεκνθηιήο ζηνπο
άιινπο, ηόηε ζίγνπξα «ζπζηάδεη» ηαπηόρξνλα ηε κνλαδηθόηεηα ηνπ. Δπίζεο,
ζήκεξα ε επηξξνή ησλ ΜΜΔ κέζσ ησλ πξόηππσλ πνπ πξνβάιινπλ κπνξεί
λα αιινηξηώζνπλ ην ραξαθηήξα ελόο λένπ, θαζώο ληώζεη ηελ αλάγθε γηα
ηαύηηζε-κίκεζε. Τέινο νη άζθνπεο εθδειώζεηο, ε άζθνπε δηαζθέδαζε όπνπ ν
λένο θάλεη αζήκαληεο, αλνύζηεο ή θαη επηθίλδπλεο γλσξηκίεο, ζέηνπλ ζε
θίλδπλν ηελ εζηθή ηνπ ππόζηαζε, ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ θαη θακηά θνξά θαη ηελ
δσή ηνπ.

β) Ποια μζςα πρζπει να διακζτει ο ςφγχρονοσ νζοσ προκειμζνου
να αντιμετωπίςει αποτελεςματικά τον κίνδυνο αυτό;
β) Τα κέζα ηα νπνία πξέπεη λα δηαζέηεη ν ζύγρξνλνο λένο πξνθεηκέλνπ λα
δηαηεξήζεη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ είλαη αξρηθά ε πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα, ώζηε
λα δηακνξθώζεη κηα απηόλνκε θαη ηζρπξή πξνζσπηθόηεηά ηνπ, ηθαλή λα
θξίλεη θαη λα επηιέμεη ην ζσζηό λα πεη όρη ζε όπνηνλ θαη ό,ηη ηελ απεηιεί.
Σεκαληηθή είλαη επίζεο ε απηνγλσζία, κέζσ ηεο νπνίαο ζα θαζνξίζεη ηηο
πξνηεξαηόηεηέο ηνπ θαη ζα θηάζεη θαη ζηελ απηνεθηίκεζή ηνπ.

ΥΡΖΣΟ ΜΠΟΜΠΟΣΑ Γ.
ΦΩΣΖ ΣΑΡΑΡΑ
ΑΓΓΔΛΟ ΜΑΣΗΟ
ΜΑΛΑΜΑ ΜΠΗΜΠΑΛΑ
ΣΔΛΛΑ ΠΑΛΑΕΖ
ΥΡΖΣΟ ΜΠΟΜΠΟΣΑ Φ.

5ε ΟΜΑΓΑ
Γξάςηε έλα δηθό ζαο πνηεηηθό θείκελν κε ηνλ ίδην ηίηιν «όζν κπνξείο»
απνηππώλνληαο ζ΄ απηό δηθά ζαο βηώκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνύο.

Όζν κπνξείο

Από κηθξόο νλεηξεπόζνπλ λα
πξαγκαηνπνηήζεηο ην όλεηξό ζνπ.
Τν όλεηξό ζνπ,
ε Χαξά ηεο δσήο ζνπ.
Η ζθέςε ηνπ νλείξνπ ζνπ
ζνπ δίλεη ηελ κεγαιύηεξε ραξά,
αιιά γηα λα ηα θαηαθέξεηο ηνπιάρηζηνλ
πξνζπάζεζε όζν κπνξείο

Θα ππάξμνπλ όκσο εκπόδηα
γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ
νλείξνπ ζνπ.
Κάπνηνη ζα ζε δειέςνπλ.
Αξθεηέο νη δπζθνιίεο πνπ ζα ζπλαληήζεηο.
κσο γηα ην όλεηξό ζνπ
Πξνζπάζεζε όζν κπνξείο

Παξά ηα εκπόδηα, παξά ηηο δπζθνιίεο,

πξνζπάζεζε όζν κπνξείο.
Με πείζκα θαη ζάξξνο
ζπλέρηζε λα παιεύεηο.
Γηα ην όλεηξό ζνπ.
Καη θάπνηα ζηηγκή ζα
Καηαθέξεηο λα πεηύρεηο
ην όλεηξό ζνπ.
Μπνξείο!

Κεθαιάο Αιέμαλδξνο
Σζάηζνο Παύινο,

