
Περιλήψεις εισηγήσεων της ημερίδας για τον Καβάφη (5-3-2018) 

1) Περίληψη εισήγησης Αναστασίας Βακαλούδη με θέμα: «Η Ιστορία μέσα από 

τη Λογοτεχνία: Αρχαιότητα και Βυζάντιο στο έργο του Κωνσταντίνου Π. 

Καβάφη». Μέσα στην ποιητική παραγωγή του Καβάφη η πολυπληθέστερη αλλά και 

σημαντικότερη κατηγορία είναι τα ιστορικά του ποιήματα. Αυτά περισσότερο από 

κάθε άλλη κατηγορία αντιπροσωπεύουν τη μεγάλη συμβολή του Καβάφη στην 

ανανέωση της νεοελληνικής ποίησης. Ο ποιητής κάνει μια επιλογή στρατηγικής 

σημασίας. Αντλεί, κατά προτεραιότητα, τα θέματα των ιστορικών του ποιημάτων, 

χρονικά από την περίοδο της ύστερης αρχαιότητας, την ελληνιστική και ρωμαϊκή 

εποχή· γεωγραφικά, από την ευρύτερη περιοχή όπου εκτείνονται τα ελληνιστικά κράτη 

των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου. Αυτός ο καινούριος κόσμος, με την πανσπερμία 

των λαών που τον απαρτίζουν, αντιπροσωπεύει μια κορυφαία στιγμή του ελληνικού 

πολιτισμού ως παράγοντα που διαμορφώνει την ιστορία. Ο Aλεξανδρινός Καβάφης 

αισθάνεται κληρονόμος αυτού του κόσμου κι επιχειρεί να τον ερμηνεύσει με ποιητικά 

μέσα. 

2) Περίληψη εισήγησης Νικολάου Πέτσα με θέμα: «Κ. Π. Καβάφης, Δέησις. Μια 

πρώτη προσέγγιση της ποίησης και της ποιητικής του Αλεξανδρινού ποιητή». 

Αντικείμενο του διδακτικού σεναρίου αποτελεί το καβαφικό ποίημα Δέησις, το οποίο 

ανήκει στην πρώιμη περίοδο της συγγραφικής δημιουργίας του ποιητή (γράφτηκε το 

1896 και δημοσιεύτηκε το 1898). Οι μαθητές καλούνται να προσεγγίσουν το ποίημα 

μέσα από διαφορετικές παραμέτρους, όπως είναι η στιχουργική του Καβάφη, η 

γλωσσική ιδιοτυπία της καβαφική ποίησης, η τραγική ειρωνεία, το αναπόφευκτο του 

πεπρωμένου και η θρησκευτική πίστη. Παράλληλα, ενθαρρύνονται να συνεργαστούν 

μεταξύ τους και να δημιουργήσουν μονοτροπικά και πολυτροπικά κείμενα 

(παρουσιάσεις, κείμενα με εικόνες). Η συγκρότηση ομάδων από τους μαθητές, η 

ανάθεση συγκεκριμένων μικροεργασιών, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και η 

συζήτησή τους στην τάξη και η αξιοποίηση των ΤΠΕ συντελούν στην ουσιαστική 

προσέγγιση του θέματος. 

3) Περίληψη εισήγησης Αναστασίας Τσώνη με θέμα: «Θύραθεν πηγές της 

καβαφικής Σατραπείας». Η εισήγηση επιδιώκει να τονίσει την τάση που δημιούργησε 

η καβαφική  Σατραπεία σε πολιτικούς και δημοσιογράφους να χρησιμοποιήσουν 

στίχους της. Πολλοί αναζήτησαν την ταυτότητα του προσώπου του Οδοιπόρου για τα 

Σούσα. Λόγιες πηγές αποτελούν «Η επιστολή Μενάνδρου προς Γλυκέρα», το 

περιεχόμενο της οποίας επαληθεύεται κι από την ανακάλυψη του «Κώδικα του 

Μενάνδρου», καθώς και οι «Μιμίαμβοι του Ηρώδα». Τελικά ο Μένανδρος θα 

παραμείνει στην Αθήνα συνειδητά αρνούμενος την πρόσκληση του Πτολεμαίου για 

χλιδή και δόξα αναδεικνύοντας τον Καβάφη άριστο ψυχολόγο, που ξέρει να αποτιμά 

τον εσωτερικό διάλογο του ατόμου ανάμεσα στην ανάγκη και το δέον. 

4) Περίληψη εισήγησης Νικολίνας Κουντουρά με θέμα: «Ο σχολικός Καβάφης: Η 

πρόσληψη και η αναπλαισίωσή του από το 1930 έως σήμερα». Η εισήγηση 

επιδιώκει να περιγράψει και να ερμηνεύσει τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνεται 

και αναπλαισιώνεται η ποίηση του Καβάφη στα Νεοελληνικά Αναγνώσματα και τα 



Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, από την πρώτη παρουσία του ποιητή στο σχολικό 

λογοτεχνικό κανόνα έως σήμερα. Για το σκοπό αυτό εξετάζονται όλες οι σειρές 

Νεοελληνικών Αναγνωσμάτων που κυκλοφόρησαν (για όλους τους τύπους σχολείων 

που αντιστοιχούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) από το 1930 έως το 2006. Η 

διαχρονική θεώρηση του θέματος οδηγεί στη διαπίστωση πως η πρόσληψη και 

αναπλαισίωση (και) του Καβάφη στο σχολικό λογοτεχνικό κανόνα ερμηνεύεται όχι 

μόνο μέσα από τις επιλογές του λογοτεχνικού θεσμού αλλά -κυρίως- μέσα από τις 

επιλογές του σχολικού θεσμού. Συνεπώς, η εξέταση του θέματος απαιτεί τόσο την 

παρακολούθηση σταθμών της λογοτεχνικής κριτικής όσο και καθοριστικών σημείων 

της ιστορίας της εκπαίδευσης. 

5) Περίληψη εισήγησης Βασίλη Βασιλειάδη με θέμα: «Ο σχολικός Καβάφης και 

το ψηφιακό του αποτύπωμα στις ιστοσελίδες του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας». 

Το καβαφικό έργο και η παρουσία του στο μάθημα νεοελληνικής λογοτεχνίας της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αξιοποιούνται ως παράδειγμα, για να αναδειχθούν οι 

τρόποι που ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενσωματώσει στη διδασκαλία του κείμενα, 

δεδομένα, πολυμεσικό υλικό που διατίθεται στις σελίδες του ΚΕΓ στην προοπτική 

εμπλουτισμού του έργου του κατά την προετοιμασία του αλλά και εντός της διδακτικής 

αίθουσας. 

6) Περίληψη εισήγησης Μαρίας Αλεξίου με θέμα: «"Ενίοτε συνθέτω εν γλώσση 

ελληνική": Σχεδιάζοντας ένα μάθημα για τη γλώσσα του Καβάφη». Ιδέες για την 

οργάνωση ενός σεναρίου με θέμα τη μελέτη της γλώσσας του Καβάφη στο σχολικό 

πλαίσιο και με χρήση εργαλείων ΤΠΕ από τη συλλογή περιβαλλόντων του Κέντρου 

Ελληνικής Γλώσσας. 


