
 

Καβάφης 
1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου, Β1,Β2,Β3 

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης ήταν Έλληνας ποιητής ο οποίος θεωρείται ως ένας από τους 

σημαντικότερους ποιητές της σύγχρονης εποχής.    

 

1 - Διαχρονικός ποιητής 

     Ο Κωνσταντίνος Καβάφης γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1863 στην  Αλεξάνδρεια, αλλά η καταγωγή 

του δεν ήταν από εκεί καθώς οι γονείς του είχαν καταφύγει  στην Αλεξάνδρεια λόγω των διωγμών 

στην Κωνσταντινούπολη. Ο πατέρας του ήταν μεγαλέμπορος βαμβακιού, και η μητέρα του ανήκε σε 

παλιά φαναριώτικη οικογένεια μεγαλεμπόρων και κοινοτικών επιτρόπων της Κωνσταντινούπολης. 

Και τα δυο αυτά στοιχεία, η εμπορική ιδιότητα του πατέρα και η αρχοντιά της μητέρας συντέλεσαν 

σημαντικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του ποιητή. Ήταν το ένατο παιδί της οικογένειας και 

λόγο της μεγάλης οικονομικής ευχέρειας που είχαν οι γονείς η μόρφωση του ήταν πολύ καλή. 

Έφυγε από τη ζωή στις 29 Απριλίου 1933 από καρκίνο. 



 

2 - Καβάφης 

Παιδικά χρόνια και μετακομίσεις  

    Τα πρώτα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στην Αλεξάνδρεια μέσα σ’ ένα πλούσιο περιβάλλον με 

Γάλλο παιδαγωγό και Αγγλίδα τροφό. Στην Αλεξάνδρεια ο Kαβάφης διδάχτηκε Αγγλικά, Γαλλικά και 

Ελληνικά με οικοδιδάσκαλο και συμπλήρωσε τη μόρφωσή του για ένα-δύο χρόνια στο Ελληνικό 

Εκπαιδευτήριο της Αλεξάνδρειας. Με τον θάνατο του πατέρα του το 1870 αρχίζει η παρακμή της 

οικογένειάς του. Δύο χρόνια αργότερα, η μητέρα του υποχρεώνεται να φύγει από την Αλεξάνδρεια 

και να μετακομίσει με τα παιδιά της, πρώτα στο Λονδίνο και μετά στο Λίβερπουλ. Τον Δεκέμβριο 

του 1907 εγκαθίσταται στο σπίτι της οδού Λέψιους 10 στην Αθήνα, όπου και θα περάσει το 
υπόλοιπο της ζωής του, δημιουργώντας το σημαντικότερο τμήμα του έργου του.  

 

3 - Εικόνα Καβάφη 

Τα επαγγέλματά του  

   Ο Καβάφης αρχίζει να εργάζεται αλλάζοντας πολλά επαγγέλματα, όπως του δημοσιογράφου στην 

εφημερίδα «Τηλέγραφος» (1886), του μεσίτη στο Χρηματιστήριο Βάμβακος (1888) και του άμισθου 

γραμματέα στο Γραφείο Αρδεύσεων (1889-1892) όπου και θα προσληφθεί ως έμμισθος υπάλληλος 
το 1892 και θα εργαστεί μόνιμα εκεί επί τριάντα χρόνια. 



 

4 - Ποιητής 

Έκδοση του πρώτου ποιήματος  

   Το 1891 θεωρείται σημαντική χρονιά για τον Καβάφη. Εκδίδει το πρώτο ποίημά του (Κτίσται) και 

δημοσιεύει μερικά από τα σπουδαιότερα πεζά κείμενά του. Από το 1893 έως το τέλος του αιώνα 

γράφει μερικά από τα σημαντικότερα ποιήματά του, όπως τα: Κεριά, Τείχη, Περιμένοντας τους 

Βαρβάρου. 

 

5 - Το σπίτι του Καβάφη 

https://youtu.be/NLx4DwCB3Oc


 

6 - Ποίημα -Θερμοπύλες 

 

Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες. Ποτέ από το χρέος μη 

κινούντες δίκαιοι κι ίσιοι σ’ όλες των τες πράξεις, αλλά με λύπη κιόλας κι 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 ψευδόμενους. 

Και περισσότερη τιμή τούς πρέπει όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν) πως ο Εφιάλτης θα 
φανεί στο τέλος, κι οι Μήδοι επιτέλους θα διαβούνε. 

 



Το ποίημα (Θερμοπύλες) γράφτηκε από τον Αλεξανδρινό ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη το 1903. Το 

ποίημα αυτό αναφέρεται σε πολλά ιστορικά στοιχεία με κυριότερο το ιστορικό γεγονός της αρχαίας 

ελληνικής ιστορίας, την Μάχη των Θερμοπυλών. Η Μάχη των Θερμοπυλών πραγματοποιήθηκε το 

480 π.χ. μεταξύ των Περσών και των αρχαίων Ελλήνων, ήταν ένα γεγονός που έδειξε το από τι είναι 

φτιαγμένοι οι Έλληνες, με γενναιότητα , ανδρεία και τόλμη. Ωστόσο παρά την γενναιότητά τους 

προδόθηκαν από συμπατριώτη τους τον Εφιάλτη ο οποίος ήταν και ο παράγοντας  που έχασαν οι 

Έλληνες. Η λέξη Θερμοπύλες επίσης σημαίνει ότι κάποιος θέτει υψηλούς στόχους,  μετά την 

προδοσία του Εφιάλτη άρχισαν να νικάνε οι Πέρσες έτσι ο αρχηγός των Ελλήνων Λεωνίδας έμεινε 

με 300 Σπαρτιάτες και 700 Θεσπιείς που είχαν βάλει έναν υψηλό στόχο να υπερασπιστούν την 
πατρίδα τους και η θυσία τους δεν πήγε χαμένη. 

 

7 - Βίντεο 

 

8 - Θερμοπύλες 

 

https://youtu.be/9hqY7-i7Tqo


9 - Γραμματόσημο 

 

10 - Τείχη- Καβάφη 

 

11 - Ελλη Λαμπέτη διαβάζει Καβάφη 

 

12 - Ποιήματα του Καβάφη 

Καθηγήτρια  

κ. Δογάνη 

https://youtu.be/PuAtf-xoDMU
https://youtu.be/E23cNY_muyM
https://youtu.be/Jbd9tivy_Jk

