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Νεμειιεκηθή Λμγμηεπκία 

Γκόηεηα 2: Κ.Π.Καβάθεξ 
 

Δεμήηνεξ Πμιίηεξ 
πμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Κμηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ 

Σ.Γ.Γ.Α.Π.Η. 
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θμπμί  εκόηεηαξ 
• Απμηίμεζε ηεξ ηδηαίηενεξ ζέζεξ ημο 
Κ.Π.Καβάθε ζημ πμηεηηθό ημπίμ ημο 19μο-20μύ 
αηώκα θαη ηεξ ζομβμιήξ ημο ζηεκ ελέιηλε ηεξ 
Νεμειιεκηθήξ Πμίεζεξ.  

• Πιεζηέζηενε επαθή με ημ πμηεηηθό ημο ένγμ 
θαη μειέηε επημένμοξ πμηεμάηςκ ημο (θαηά 
ζεμαηηθέξ εκόηεηεξ, ζύμθςκα με πνμκμιμγηθέξ 
δηαηνέζεηξ ή εηδμιμγηθέξ θαηαηάλεηξ).  

• Γμβάζοκζε ζηε γναθή ημο Κ.Π.Καβάθε θαη 
θαηακόεζε ηεξ λεπςνηζηήξ πμηεηηθήξ ημο. 
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Πενηεπόμεκα εκόηεηαξ 
• Ακαιοηηθή ενγμβημγναθηθή ακαθμνά ζημκ 

Κ.Π.Καβάθε   

• Ιδηαίηενε ακαθμνά ζηεκ επμπή ημο, αηζζεηηθέξ 
επηννμέξ ηεξ πμίεζήξ ημο 

• Ιδημηοπίεξ, εηδμιμγηθή θαηάηαλε θαη πνμκμιμγηθή 
δηαίνεζε ηςκ πμηεμάηςκ ημο ηεξ 

• Ακαιοηηθή (πνμκμιμγηθή θαη αηζζεηηθή) ελέηαζε  ηεξ 
πμίεζήξ ημο (ζύμθςκα με ηηξ ηδημηοπίεξ θαη ηα 
ηδηαίηενα πνμζδημνηζηηθά ηεξ).  



4 4 

Η.Π.ΗΑΒΑΦΕ (1863-1933) 
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http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000008491&tsz=0&autostart=0
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Σμ ένγμ ημο Κ.Π.Καβάθε 
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Σμ ζώμα ηςκ Καβαθηθώκ πμηεμάηςκ πενηιαμβάκεη: 

  

• 154 πμηήμαηα πμο ακαγκώνηζε μ ίδημξ 

(«Ακαγκςνηζμέκα»),  

• 37 πμηήμαηα πμο απμθήνολε («Απμθενογμέκα»),  

• 75 πμηήμαηα πμο βνέζεθακ ηειεηςμέκα ζηα 

πανηηά ημο («Ακέθδμηα»), θαη  

• 30 πμηήμαηα πμο βνέζεθακ ζηα πανηηά ημο πςνίξ 

κα έπμοκ πάνεη ηεκ ηειηθή ημοξ μμνθή («Αηειή»).  
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• Σμ 1904 θοθιμθόνεζε μ ίδημξ μηα μηθνή ζοιιμγή με ημκ 

ηίηιμ Πμηήμαηα, όπμο πενηιαμβάκμκηακ ηα πμηήμαηα: 

Φςκέξ, Γπηζομίεξ, Κενηά, Έκαξ γένμξ, Δέεζηξ, Οη ροπέξ 

ηςκ γενόκηςκ, Σμ πνώημ ζθαιί, Δηαθμπή, Θενμμπύιεξ, 

Σα πανάζονα, Πενημέκμκηαξ ημοξ βανβάνμοξ, Απηζηία 

θαη Σα άιμγα ημο Απηιιέςξ.  

• Σμ 1910 ακαηύπςζε ηδςηηθά ηε ζοιιμγή ημο, 

πνμζζέημκηαξ αιιά επηά πμηήμαηα: Σνώεξ, Μμκμημκία, 

Η θεδεία ημο ανπεδόκμξ, Η ζοκμδεία ημο Δημκύζμο, Ο 

Βαζηιεύξ Δεμήηνημξ, Σα βήμαηα θαη Ούημξ εθείκμξ.  

• Σμ 1935 θοθιμθόνεζε ζηεκ Αζήκα ε πνώηε πιήνεξ 

έθδμζε ηςκ (154) πμηεμάηςκ ημο (επημ. Ρίθα 

εγθμπμύιμο), εκώ ημ 1948 έγηκακ δύμ αθόμε 

ακαηοπώζεηξ.  
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Χνμκμιμγηθή δηαίνεζε ημο θαβαθηθμύ ένγμο 

• Ποώιμη πεοίξδξπ (1886-1896), ε μπμία 
πενηιαμβάκεη ηα πενηζζόηενα από ηα 
«Απμθενογμέκα» πμηήμαηα ημο Καβάθε. 

 

• Ώοιμη πεοίξδξπ (1896-1933), ε μπμία 
πενηιαμβάκεη ηα πενηζζόηενα από ηα ″γκςζηά″ 
ημο πμηήμαηα. 

* 
Γηα ημκ ίδημ ημκ Καβάθε ηξμή ζηεκ πμηεηηθή ημο πμνεία 

απμηειεί ημ έημξ 1911 (πμηήμαηα «πνμ ημο 1911»-
πμηήμαηα μεηαγεκέζηενα). 
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Καηεγμνίεξ  
θαβαθηθώκ πμηεμάηςκ 

 
«ηζημνηθά»,   

«θηιμζμθηθά» θαη  
«εδμκηθά» ή «αηζζεζηαθά» 
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«Iζημνηθά» 

Σα «ιζηξοικά» πμηήμαηα (πμιιά από ηα μπμία 

ζεςνμύκηαη «ρεοδμσζημνηθά», αθμύ ημ ηζημνηθό 

γεγμκόξ/πνόζςπμ αλημπμηείηαη ςξ πνόθαζε) 

εμπκέμκηαη θονίςξ από πενηόδμοξ παναθμήξ 

(ειιεκηζηηθή πενίμδμξ), από ηεκ Αιελάκδνεηα, από 

ηεκ ειιεκμνςμασθή ανπαηόηεηα θαη ημ Βοδάκηημ.  
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«Φηιμζμθηθά» 

Σα «θιλξζξθικά» (ή «διδακηικά») πμηήμαηα 

πναγμαηεύμκηαη θονίςξ θηιμζμθηθά ζέμαηα/ 

θηιμζμθηθέξ ηδέεξ, ακζνώπηκεξ/εζηθέξ αλίεξ. 

Πμιιά από αοηά παναθηενίδμκηαη «πμηήμαηα 

πμηεηηθήξ», δειαδή πμηήμαηα γηα ηεκ πμίεζε, με 

ζομβμοιέξ πνμξ μμμηέπκμοξ ημο, θ.ά.  
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«Αηζζεζηαθά» ή «Ηδμκηθά» 

Σα «αιζθηζιακά» ή «ηδξμικά» (ή «εοωηικά») 

πμηήμαηα είκαη εμθακώξ ιονηθά. ε αοηά θονηανπεί  

ε ακάμκεζε, ε ακαπόιεζε θαη μ μναμαηηζμόξ. 
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Αηζζεηηθέξ επηννμέξ 

• Ρξμαμηιζμόπ (θονηανπία θακηαζίαξ, ημο 
ζοκαηζζήμαημξ, ημο οπμθεημεκηζμμύ, ηεξ 
απαηζηόδμλεξ θηιμζμθίαξ αιιά θαη ημο 
επηθμονηζμμύ). 

• Παομαζζιζμόπ (ιαηνεία πμηεηηθήξ μμνθήξ θαη 
ηεξ αθνηβόιμγεξ έθθναζεξ, πενηγναθηθή ηάζε, 
ακηηθεημεκηθή δηάζεζε, αλημπμίεζε ηεξ 
Ιζημνίαξ). 

• ρμβξλιζμόπ (θιίμα οπμβμιήξ, νέμβε, αμνηζηία, 
θονηανπία ημο εκζηίθημο θαη ημο μκείνμο). 
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Ιδημηοπίεξ ηεξ θαβαθηθήξ πμίεζεξ 

• Η γιώζζα θαη ε ζηηπμονγηθή μμνθή ηςκ 
πμηεμάηςκ ημο, 

• Πμηεηηθή έμπκεοζε-ηεπκηθή ημο μναμαηηζμμύ, 

• Αηζζεζηαθό ζημηπείμ-Γνςηηζμόξ, 

• Φηιμζμθηθή («δηδαθηηθή») δηάζεζε, 

• Η ηδέα ημο Γιιεκηζμμύ (Αιελάκδνεηα), 

• Δναμαηηθόηεηα-Δηαιεθηηθή ημο μέζα θαη ημο 
έλς πώνμο, 

• Ο νόιμξ ηεξ Ιζημνίαξ. 
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Γπηιμγή από ημ ένγμ ημο 
Κ.Π.Καβάθε 
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Ο πξιηηήπ και η Μξύζα (1886) 

Ηηίζηαι (1891) 

Ηαλόπ και Ηακόπ Ηαιοόπ (1893) 

Φωμή απ’ ηημ θάλαζζα (1893/1898) 

Γλεγεία ηωμ λξρλξρδιώμ [1895-(ηνίηε γναθή)] 

 

 

 

(Απμθενογμέκα, Ίθανμξ 1983) 
 

http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=157&cat=2
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=156&cat=2
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=157&cat=2
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=162&cat=2
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=181&cat=2
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=181&cat=2
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=167&cat=2
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=167&cat=2
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Μέοεπ ηξρ 1896 (1927) 

Μέοεπ ηξρ 1903 (1917) 

Ηαιζαοίωμ (1914/1918) 

Εδξμή (1913/1917) 

Γπέζηοεθε (1912) 

ηα 200 π.Χ. (1931) 

ηημ εκκληζία (1912) 

Ε αηοαπεία (1905/1910) 

Ε πόλιπ (1894/1910) 

Απξλείπειμ ξ Θεόπ Αμηώμιξμ (1910/1911) 

Ε Δόνα ηωμ Πηξλεμαίωμ  (1896/1911) 

Σα επικίμδρμα (1911) 

Αλεναμδοιμξί βαζιλείπ (1912) 

Θάλαζζα ηξρ ποωϊξύ  (1915) 

Ο Θεόδξηξπ (1915) 

Γμ εζπέοα  (1917) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πμηήμαηα 1897-1933, Ίθανμξ 1984)  
 
 

http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=139&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=119&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=119&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=20&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=112&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=17&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=71&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=71&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=71&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=93&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=74&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=74&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=6&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=78&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=78&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=78&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=84&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=91&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=11&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=14&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=14&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=79&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=25&cat=1
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Ζαζή Σάθξπ (1917) 

Σωμ Γβοαίωμ (50 μ.Χ.)  (1919) 

Μέοεπ ηξρ 1909, '10, και '11 (1928) 

ηξμ ίδιξ ςώοξ  (1929) 

Ηεοιά (1893/1899) 

Όζξ μπξοείπ (1905/1913) 

Πεοιμέμξμηαπ ηξρπ Βαοβάοξρπ (1904) 

Θεομξπύλεπ (1903) 

Ζθάκη (1911)         Η Ιζάθε ζε θόμηθξ 

ξθξί δε ποξζιόμηωμ  (1896/1914) 

Σείςη  (1896/1897) 

Σα παοάθροα  (1897/1903) 

Γιπ ηα πεοίςωοα ηηπ Αμηιξςείαπ (1933) 

Διακξπή (1900/1901) 

Σξ ποώηξ ζκαλί (1895/1899) 

Δωγοαθιζμέμα (1914/1915) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Πμηήμαηα 1897-1933, Ίθανμξ 1984) [ζοκ.] 

 

http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=108&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=108&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=108&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=121&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=121&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=121&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=62&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=66&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=144&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=82&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=153&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=150&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=81&cat=1
http://antikleidi.com/2014/02/06/ithaka-comic/
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=75&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=75&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=75&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=3&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=152&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=73&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=149&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=148&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=96&cat=1
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Σξ  ύμηαγμα ηηπ Εδξμήπ 

Ηορμμέμα (1908) 

Έμπξοξπ Αλεναμδοεύπ (1893) 

ηξ πίηι ηηπ Ψρςήπ (1894) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kρυμμένα Ποιήματα 1877; - 1923, Ίκαροσ 1993)  
 

http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=298&cat=5
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=256&cat=4
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=216&cat=4
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=216&cat=4
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=226&cat=4
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=226&cat=4
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=226&cat=4
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=226&cat=4
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=226&cat=4
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=226&cat=4
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=226&cat=4
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=226&cat=4
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Γκδεηθηηθή Βηβιημγναθία 
 

Ψεθηαθέξ πεγέξ  
 
 
Γζκηθό Κέκηνμ Βηβιίμο-Ανπείμ Γιιήκςκ ογγναθέςκ: Κ.Π.Καβάθεξ 
 
Ανπείμ Καβάθε: Γεκηθή Βηβιημγναθία 
 
Ανπείμ Καβάθε: Βηβιημγναθία ακά έημξ (2001-ζήμενα) 
 
Ανπείμ Καβάθε: Άνζνα 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=193
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=193
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=193
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=193
http://www.kavafis.gr/kavafology/bibliography/select.asp
http://www.kavafis.gr/kavafology/bibliography/select.asp
http://www.kavafis.gr/kavafology/bibliography/analytical.asp?years=201
http://www.kavafis.gr/kavafology/bibliography/analytical.asp?years=201
http://www.kavafis.gr/kavafology/bibliography/analytical.asp?years=201
http://www.kavafis.gr/kavafology/bibliography/analytical.asp?years=201
http://www.kavafis.gr/kavafology/articles/list.asp
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Σέιμξ Γκόηεηαξ 
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Χρθματοδότθςθ 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτo πλαίςιo του 

εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ διδάςκουςασ. 

• Το ζργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο Πανεπιςτήμιο Πατρών» 
ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθν αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ.  

• Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εκνικοφσ 
πόρουσ. 
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Σθμειώματα 
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Σθμείωμα Αναφοράσ 

Copyright Πανεπιςτιμιο Πατρών, Δθμιτρθσ Πολίτθσ 2015.                
«Νεοελλθνικι Λογοτεχνία. Κ.Π.Καβάφθσ». Ζκδοςθ: 1.0. Πάτρα 2015.   
Διακζςιμο από τθ δικτυακι διεφκυνςθ: 
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1518  

 

 

https://eclass.upatras.gr/courses/PN1518
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1518


26 26 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 
Το παρόν υλικό διατίκεται με τουσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ Creative Commons 
Αναφορά, Μθ Εμπορικι Χριςθ, Όχι παράγωγα ζργα, Διανομι 4.0 *1+ ι 
μεταγενζςτερθ, Διεκνισ Ζκδοςθ.   Εξαιροφνται τα αυτοτελι ζργα τρίτων π.χ. 
φωτογραφίεσ, διαγράμματα κ.λπ.,  τα οποία εμπεριζχονται ςε αυτό και τα οποία 
αναφζρονται μαηί με τουσ όρουσ χριςθσ τουσ ςτο «Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων 
Τρίτων».                      

 
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/  
 
Ωσ Μη Εμπορική ορίηεται θ χριςθ: 
• που δεν περιλαμβάνει άμεςο ι ζμμεςο οικονομικό όφελοσ από τθν χριςθ του ζργου, για 

το διανομζα του ζργου και αδειοδόχο 
• που δεν περιλαμβάνει οικονομικι ςυναλλαγι ωσ προχπόκεςθ για τθ χριςθ ι πρόςβαςθ 

ςτο ζργο 
• που δεν προςπορίηει ςτο διανομζα του ζργου και αδειοδόχο ζμμεςο οικονομικό όφελοσ 

(π.χ. διαφθμίςεισ) από τθν προβολι του ζργου ςε διαδικτυακό τόπο 
 

Ο δικαιοφχοσ μπορεί να παρζχει ςτον αδειοδόχο ξεχωριςτι άδεια να χρθςιμοποιεί το ζργο για 
εμπορικι χριςθ, εφόςον αυτό του ηθτθκεί. 
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Διατιρθςθ Σθμειωμάτων 

Οποιαδιποτε αναπαραγωγι ι διαςκευι του υλικοφ κα πρζπει 
να ςυμπεριλαμβάνει: 

 το Σθμείωμα Αναφοράσ 

 το Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 

 τθ διλωςθ Διατιρθςθσ Σθμειωμάτων 

 το Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων Τρίτων (εφόςον υπάρχει) 

μαηί με τουσ ςυνοδευόμενουσ υπερςυνδζςμουσ. 

 


