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27 Ιουνίου 1906, 2μ.μ. 

Σαν το ’φεραν οι Xριστιανοί να το κρεμάσουν 

το δεκαεφτά χρονώ αθώο παιδί, 

η μάνα του που στην κρεμάλα εκεί κοντά 

σέρνονταν και χτυπιούνταν μες στα χώματα 

κάτω απ’ τον μεσημεριανό, τον άγριον ήλιο, 

πότε ούρλιαζε, και κραύγαζε σα λύκος, σα θηρίο 

και πότε εξαντλημένη η μάρτυσσα μοιρολογούσε 

«Δεκαφτά χρόνια μοναχά με τα ’ζησες, παιδί μου». 

Κι όταν το ανέβασαν την σκάλα της κρεμάλας 

κι επέρασάν το το σκοινί και το ’πνιξαν 

το δεκαεφτά χρονώ αθώο παιδί, 

κ’ ελεεινά κρεμνιούνταν στο κενόν 

με τους σπασμούς της μαύρης του αγωνίας 

το εφηβικόν ωραία καμωμένο σώμα, 

η μάνα η μάρτυσσα κυλιούντανε στα χώματα 

και δεν μοιρολογούσε πια για χρόνια τώρα· 

«Δεκαφτά μέρες μοναχά», μοιρολογούσε, 

«δεκαφτά μέρες μοναχά σε χάρηκα, παιδί μου». 

Καλησπέρα σας 

Το ποίημα που μόλις ακούσατε ανήκει στα ανέκδοτα ποιήματα του Καβάφη. 

Πρωτοδημοσιεύτηκε το 1963 στο αφιέρωμα του περιοδικού "Επιθεώρηση Τέχνης", 

για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Καβάφη, σχολιασμένο από το Στρατή Τσίρκα, 

ο οποίος ολοκλήρωνε κατά κάποιο τρόπο την υπεράσπιση ενός "άλλου" Καβάφη, 

διαφορετικού από την υπεραπλουστευτική εικόνα ενός μοναχικού, ιδιόρρυθμου 

ποιητή, αδιάφορου για τα πολιτικά πράγματα, που τον απασχολούσαν μόνο η 

προσωπική του ζωή και οι απολαύσεις του. 

27 Ιουνίου 1906, 2μ.μ., ο τίτλος του ποιήματος. Από τις σημειώσεις του ποιητή και 

τη χρονολόγησή τους, γνωρίζουμε ότι το ποίημα γράφτηκε τον Ιανουάριο του 1908 

αλλά  δημοσιεύτηκε μόνο μετά το θάνατο του ποιητή.  

Ο Τσίρκας, άριστος γνώστης της αιγυπτιακής ιστορίας, μας ενημερώνει από την 

αρχή ότι η 27 Ιουνίου 1906, είναι για τους Αιγύπτιους, ότι είναι για τους Ισπανούς   

η 3 Μαϊου 1808 και ότι είναι για τους Έλληνες η 1 Μαϊου 1944.  

Ας δούμε σε ποιά γεγονότα αναφέρεται το ποίημα(1). 

Αρχές Ιουνίου 1906, πέντε Άγγλοι αξιωματικοί πηγαίνουν στο μικρό χωριό 

Ντενσουάι  να κυνηγήσουν περιστέρια που εκτρέφαν οι φελλάχοι. Οι Άγγλοι όχι 

μόνο δεν έδωσαν καμία σημασία στις διαμαρτυρίες του προεστού του χωριού για 
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την ενόχληση των φελλάχων  από προηγούμενη παρόμοια ενέργεια αλλά έκαψαν 

ένα σπίτι με το αλώνι του, χρησιμοποίησαν τα όπλα τους και τραυμάτισαν μια 

νεαρή φελλάχα, την Ομ Μοχάμετ, 26 χρονών, με το παιδί της. Οι φελλάχοι τότε τους 

επιτέθηκαν με ρόπαλα και τους ξυλοκόπησαν. Οι Άγγλοι πυροβολώντας,  και αφού 

τραυμάτισαν άλλους τέσσερις, κατάφεραν να ξεφύγουν. Ένας απ αυτούς όμως 

πέθανε στην επιστροφή από ηλίαση. (οι πληροφορίες από εφημερίδες της εποχής) 

ΟΙ Άγγλοι προχώρησαν σε αντίποινα. Συνέλαβαν 52 φελλάχους, ως συμμετέχοντες 

στα επεισόδια, και με έκτακτο δικαστήριο στις 24 Ιουνίου τους περνούν από μια 

δίκη παρωδία, η οποία κράτησε μόνο τρεις ημέρες. Η απόφαση δεν προέβλεπε 

έφεση ή χάρη. Το δικαστήριο παραχώρησε μόνο 30 λεπτά για να απολογηθούν οι 

πάνω από 50 κατηγορούμενοι και αρνήθηκαν να δεχτούν τις μαρτυρίες, όσων 

έλεγαν ότι οι άγγλοι προκάλεσαν πρώτοι και χρησιμοποίησαν όπλα.(οι πληροφορίες 

και πάλι από τις εφημερίδες της εποχής). 

Στις 27 Ιουνίου του 1906, το δικαστήριο, στο οποίο την πλειοψηφία είχαν οι άγγλοι 

επέβαλε πολύ αυστηρές ποινές: τέσσερις καταδικάστηκαν σε θάνατο  με 

απαγχονισμό, αρκετοί σε καταναγκαστικά έργα και άλλοι σε δημόσια μαστίγωση με 

το κουρμπάτσι ( μαστίγιο με πέντε λουριά). 

Η απόφαση για τους απαγχονισμούς και τις μαστιγώσεις εκτελέστηκαν την επόμενη 

ημέρα 28 Ιουνίου, στο χωριό Ντενσουάι, το χώρο των επεισοδίων για 

παραδειγματισμό. Ο Καβάφης επέλεξε προφανώς ως τίτλο του ποιήματος την 

ημερομηνία της 26ης Ιουνίου, γιατί ήθελε να καταγγείλει την απάνθρωπη απόφαση 

του δικαστηρίου. 

Ο ποιητής είχε συγκινηθεί ιδιαίτερα από τον απαγχονισμό δύο πολύ νεαρών 

ατόμων, το όνομα του ενός, το σημειώνει με μολύβι στο τέλος του ποιήματος, 

Ιούσεφ Χουσέιν Σελίμ. Ήταν 25 χρονών. Ο ποιητής επιλέγει την ηλικία των 17 

χρόνων, για να συγκινήσει ίσως περισσότερο. 

Την αισθητική τελειότητα του ποιήματος δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε. 

Θα επισημάνουμε όμως την εικόνα της ¨μάρτυσσας μάνας", επιρροή από την 

ελληνική δημοτική ποίηση και μάλιστα από τα μοιρολόγια καθώς και τη συστολή 

του υποκειμενικού χρόνου  από 17 χρόνια σε 17 ημέρες, επίδραση από τα λαϊκά 

μαουάλ της Αιγύπτου. 

Και μόνο αυτό το ποίημα θα ήταν αρκετό για να μας πείσει ότι ο Καβάφης δεν ήταν 

ο ποιητής, που σε αποστειρωμένο χώρο, κατασκευάζει ποιητικά κομψοτεχνήματα. 

Ο Καβάφης παρακολουθεί τα γεγονότα, έχει άποψη, κινείται στον παλμό του απλού 

λαού,  καταγγέλλει τις θηριωδίες και εκφράζει το λαϊκό αίσθημα.  

Ο ποιητής μισούσε τους Άγγλους και αποστρεφόταν την ιμπεριαλιστική πολιτική 

τους στην Αίγυπτο, μιλούσε για PAX BRITANICA(2) κατ αναλογία με το PAX 
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ROMANA. Γι αυτό η πρώτη υπεύθυνη πολιτική του πράξη, όταν επέστρεψε για 

μόνιμη εγκατάσταση στην Αλεξάνδρεια, ήταν να αποποιηθεί την αγγλική 

υπηκοότητα και να κρατήσει μόνο την ελληνική. Βεβαίως την επιλογή αυτή την 

πλήρωσε ακριβά σε όλη του τη ζωή. Όταν αναγκάστηκε για λόγους οικονομικούς να 

δουλέψει στην Εταιρεία Αρδεύσεων, που ήταν υπό αγγλική διοίκηση δεν είχε τη 

δυνατότητα μονιμοποίησης και αντιμετώπιζε πάντα την πιθανότητα απόλυσης. Έτσι 

ενώστην πρώτη του μορφή το ποίημα άρχιζε με το στίχο "Όταν οι Εγγλέζοι έφεραν 

για να κρεμάσουν..", στην τελική του μορφή ο ποιητής  επέλεξε το στίχο "Σαν 

τόφεραν οι Χριστιανοί να το κρεμάσουν..", εννοώντας με το ¨Χριστιανοί", όλους 

τους Ευρωπαίους αποικιοκράτες .Και δεν το δημοσίευσε ποτέ.  

Τίθεται το ερώτημα: Είναι αυτή μια πολιτική στάση; 

Πρώτος για την πολιτική στάση του Καβάφη, όσο ζούσε ακόμη ο ποιητής, 

τοποθετήθηκε το 1926, ο Γιώργος Βρισιμιτζάκης, ένας από τον κύκλο των 

Καβαφιστών. Προφανώς με τη συγκατάθεση και την έγκριση του ποιητή για τα 

γραφόμενά του, εξέδωσε μια μικρή μελέτη με τίτλο "Η πολιτική του Καβάφη". Εκεί 

αναλύεται η πολιτική στάση του Καβάφη, ως "μια πολιτική διαγωγή 

προσαρμογής"(3), μια πολιτική όχι μάχιμη και επαναστατική αλλά αμυντική, η 

οποία  στοχεύει καταρχήν στην επιβίωση και στη συνέχεια, στη διαφύλαξη της 

ταυτότητας και της ακεραιότητας του καταπιεζόμενου.  

 

Την ίδια περίοδο στην Ελλάδα ο Καβάφης δέχεται μια ανηλεή κριτική.  Όχι μόνο  οι 

συντηρητικοί και μεγαλοϊδεάτες κριτικοί και λογοτέχνες τον απέρριπταν ως ποιητή 

και τον θεωρούσαν επικίνδυνο ως άνθρωπο (όπως ο Φώτος Πολίτης, ο Γιώργος 

Θεοτοκάς, ο Βουτιερίδης ακόμα και ο Παλαμάς) αλλά και μαχητές της αριστεράς 

τον πολέμησαν λυσσαλέα, είτε αυτός ήταν ο Βάρναλης που με κομψό τρόπο έβλεπε 

μόνο αρνητικά στην τεχνική του Καβάφη (ελαττωματική τεχνική, ψεύτικη γλώσσα, 

φτωχό λεξιλόγιο, έλλειψη μουσικότητας) είτε ήταν ο Μάρκος Αυγέρης που πολύ 

υποτιμητικά παρομοίαζε τον Καβάφη με σκίουρο στο κλουβί του, ηθικά 

απομονωμένο, και μακριά από τις περιπέτειες του συνόλου είτε ήταν ο Ψυχάρης, 

που τον χαρακτήριζε ως τον καραγκιόζη της δημοτικής(4). 

Ευτυχώς 20 χρόνια ακριβώς, μετά τη μελέτη του Βρισιμιτζάκη  ήλθε να προστεθεί 

στους υπερασπιστές του Καβάφη  (όπως ο Ξενόπουλος, Άλκης Θρύλος, Γαλάτεια 

Καζαντζάκη, Άγγελος Σικελιάνος, Τέλλος Άγρας) η φωνή του Γιώργου Σεφέρη(5). 

Στις 11 Δεκεμβρίου 1946, σε μια διάλεξη στην αίθουσα του Βρεττανικού 

Συμβουλίου, με θέμα ¨Κ.Π.Καβάφης, Θ.Σ.Έλιοτ: παράλληλοι", ο Σεφέρης, με μια 

διορατικότητα που έκτοτε συνεχώς επαληθεύεται από την έρευνα, παρουσίαζε τον 

άλλο Καβάφη και τολμούσε να συσχετίσει το επίγραμμα "Υπέρ της Αχαϊκής 
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Συμπολιτείας πολεμήσαντες"  με τη Μικρασιατική καταστροφή. Ο δρόμος είχε 

ανοίξει. 

Το 1958 ο Σ. Τσίρκας με το πολύ σημαντικό βιβλίο του "Ο Καβάφης και η εποχή 

του" μας δείχνει με αδιάσειστα τεκμήρια πόσο λίγο εγωκεντρική είναι η ποίηση του 

Καβάφη, πόσο δένεται με συγκεκριμένα περιστατικά της εποχής και της  πόλης του.  

Ο Τσίρκας μεθοδολογικά προτείνει τρία κλειδιά(6) για να προσεγγίσουμε και να 

κατανοήσουμε την ποίηση του Καβάφη στις πραγματικές της διαστάσεις. Το πρώτο 

κλειδί είναι η λόγια πηγή, το ιστορικό γεγονός, το προσωπείο, πίσω από το οποίο 

σχολιάζει τα γεγονότα του δεύτερου κλειδιού. Το δεύτερο κλειδί είναι οι 

περιστάσεις, τα σύγχρονα πραγματικά γεγονότα της Αλεξάνδρειας, τα οποία για 

λόγους σκοπιμότητας μένουν πάντα κρυμμένα. Το τρίτο κλειδί είναι το αισθητικό 

αποτέλεσμα, που πηγή του είναι τα βιώματα του ποιητή, το ψυχικό γεγονός.  

Ας προσπαθήσουμε τώρα χρησιμοποιώντας αυτά τα τρία κλειδιά, να φωτίσουμε το 

ποίημα "Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες", το οποίο όπως ήδη έχει 

αναφερθεί, είχε συνδέσει η οξυδέρκεια του Γ. Σεφέρη από το 1946 με τη 

Μιρασιατική καταστροφή. 

Ο ίδιος ο ποιητής ,στους δύο τελευταίους στίχους, μας πληροφορεί, ψευδώς 

βεβαίως και χρησιμοποιώντας ιστορικό προσωπείο , ότι το σπαρακτικό αυτό 

επίγραμμα ¨Εγράφη εν Αλεξανδρεία υπό Αχαιού/έβδομον έτος, Πτολεμαίου 

Λαθύρου", δηλαδή το  110 π.χ., 36 χρόνια μετά τη μάχη της Κορίνθου και την 

τελειωτική καταστροφή της Αχαϊκής Συμπολιτείας. 

Ανδρείοι σεις που πολεμήσατε και πέσατε ευκλεώς/τους πανταχού νικήσαντας μη 

φοβηθέντες./Άμωμοι σεις, αν έπταισαν ο Δίαιος και ο Κριτόλαος./Όταν θα θέλουν οι 

¨ελληνες να καυχηθουν,/"Τέτοιους βγάζει το έθνος μας" θα λένε/για σας. Έτσι 

θαυμάσιος θάναι ο έπαινός σας.- 

Πρώτο κλειδί(7), η λόγια πηγή, ο ιστορικός Πολύβιος (125 π.χ.), ο οποίος 

καταδικάζει την Αχαϊκή Συμπολιτεία, καταγγέλλει ως κακούργους τον Δίαιο και τον 

Κριτόλαο (αρχηγούς της Συμπολιτείας), και ονομάζει τρελούς τους Έλληνες που 

συμμετείχαν. Την άποψή του αυτή κατόρθωσε να επιβάλλει στους σύγχρονούς του 

ιστορικούς αλλά και σε πολλούς σημερινούς.  

Δεύτερο κλειδί, η περίσταση, το πραγματικό γεγονός. Το ποίημα γράφτηκε το 1922 

και  συμπίπτει με την τραγική έκβαση της Μικρασιατικής εκστρατείας και της 

Μεγάλης Ιδέας, με πολλές ομοιότητες με την τύχη της Αχαϊκής Συμπολιτείας. 

Τρίτο κλειδί(8), η προσωπική στάση του ποιητή απέναντι στα δύο ιστορικά 

γεγονότα. Καταδικάζει μεν την Αχαϊκή Συμπολιτεία, κρίνει αδικαιολόγητο τον 

πόλεμο, όμως την πραγματική αφορμή την δίνει ο τρίτος στίχος: Άμωμοι σεις, αν 
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έπταισαν ο Δίαιος και ο Κριτόλαος. Ο ποιητής διακρίνει με συγκίνηση γύρω από 

τους υπεύθυνους, "'άμωμους ανθρώπους", με πίστη στο όραμα και στα ιδανικά, 

τους οποίους θέλει να σώσει από την αποδοκιμασία και τη λήθη της ιστορίας. 

Τα συμπεράσματα τώρα δικά σας, για το τι συμβολίζουν τα προσωπεία του Δίαιου 

και του Κριτόλαου, ποια ήταν η ευθύνη του απλού λαού, που πολέμησε γενναία 

αλλά  πλήρωσε ακριβά τις επιλογές  άλλων . 

Το 1967, ο Γ .Π .Σαββίδης, κάτοχος του αρχείου Καβάφη, με μια ομιλία για την 

"πολιτική αίσθηση"(9) του ποιητή,  επισημαίνει ότι από τα 69 ποιήματα που 

δημοσιεύθηκαν στο διάστημα από το 1919 ως το 1933, τουλάχιστον τα μισά 

μεταδίδουν την πολιτική αίσθηση του ποιητή. Για να υποστηρίξει την άποψή του 

αναλύει τρία ποιήματα, τα: "Δημητρίου Σωτήρος" (162-1150 π.χ.), "Στα 200π.χ". και 

"Εις τα  περίχωρα της Αντιοχείας." 

Το 1971 , ο Στρατής Τσίρκας, με το βιβλίο του " Ο πολιτικός Καβάφης", επιχειρεί να 

απαντήσει σε όσους διατύπωσαν αντιρρήσεις και ενστάσεις για το βιβλίο του ¨Ο 

Καβάφης και η εποχή του".  Στο νέο αυτό βιβλίο διαβάζουμε μια συγκινητική και 

αποκαλυπτική αφιέρωση: "Στη μνήμη του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ, που μαζί με πολλά άλλα 

με έμαθε να διαβάζω σωστά τον Καβάφη". Είναι μια έμμεση απολογία του Τσίρκα 

για το γεγονός, ότι παρόλο που είχε γνωρίσει ως νέος τον Καβάφη, απέφευγε να 

επιζητεί να τον συναντήσει στην Αλεξάνδρεια(10), παρασυρμένος από άλλα 

ενδιαφέροντα(αριστερή ιδεολογία) και επηρεασμένος ίσως από την αρνητική στάση 

της αριστερής διανόησης. Τον ¨άλλο" Καβάφη, τον πολιτικό, του τον υπέδειξε, 

λοιπόν, ο Γιώργος Σεφέρης. Ο Τσίρκας, ως Έλλην Αιγυπτιώτης και ο ίδιος, που 

γνώριζε καλά την Αιγυπτιακή ιστορία, είχε βιώσει την Αγγλική παρουσία και 

υπεραγαπούσε τον απλό αιγυπτιακό λαό, αποδείχτηκε ο καταλληλότερος για να 

φωτίσει ολόπλευρα την ποίηση του Καβάφη, και  κυρίως τον πολιτικό της 

χαρακτήρα. 

Το 1983, ο Γ. Π. Σαββίδης, επιβεβαιώνει τελεσίδικα  τον πολιτικό χαρακτήρα της 

ποίησης του Καβάφη, με μια ομιλία με θέμα: "Μια πολιτική χαρτογράφηση της 

ποίησης του Καβάφη καμωμένη από φίλον του, ερασιτέχνην"(11). Θα αναλύσει 15 

ποιήματα με πολιτικό περιεχόμενο, μεταξύ των οποίων και κάποια, που στην πρώτη 

ματιά δεν φαίνονται καθόλου πολιτικά, όπως" Η πόλις". Στον κατάλογο ποιημάτων  

που παραθέτει, τα οποία μπορούν να καταγραφούν ως πολιτικά, αριθμεί 80 τίτλους 

ποιημάτων από τα 154 που αποτελούν τον Καβαφικό κανόνα, μεταξύ των οποίων 

"Τα τείχη", "Το πρώτο σκαλί", "Τα επικίνδυνα". 

Δίπλα, λοιπόν, στον ηδονικό, τον ιστορικό και τον φιλοσοφικό Καβάφη, υπάρχει και 

ο  πολιτικός. Ο ποιητής είχε δηλώσει: Είμαι κι εγώ  ελληνικός (12) και γι αυτό εκτός 

από την αποποίηση της αγγλικής υπηκοότητας, αρθρογραφεί το 1891 για να 

γυρίσουν τα Ελγίνεια μάρμαρα στην Ελλάδα και το 1893 για να ενωθεί η Κύπρος με 
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την Ελλάδα. Στο ποίημα ¨Επιτύμβιον Αντιόχου ,βασιλέως Κομμαγηνής", αφού 

επαινέσει για πολλά τον αποθανόντα θα καταλήξει: "Υπήρξε δίκαιος, 

σοφός,γενναίος./Υπήρξεν έτι το άριστον εκείνο, Ελληνικός-/ιδιότητα δεν έχ η 

ανθρωπότητα τιμιοτέραν". Επίσης στο ποίημα  "Παλαιόθεν ελληνίς" η πόλη της 

Αντιόχειας καυχιέται για τα λαμπρά της κτήρια και άλλα πολλά, για να καταλήξει:  

"Μα πιο πολύ ασυγκρίτως/ απ όλα, η Αντιόχεια καυχιέται που είναι πόλις/ 

παλαιόθεν ελληνίς".  

Σ αυτόν τον ελληνικό κόσμο, τον κατακτημένο από τους Ρωμαίους, ένα πράγμα δεν 

τους στέρησε η ήττα: την ελληνική γλώσσα. Πολλοί λαοί την υιοθέτησαν και η 

γλώσσα έγινε πλουσιότερη με την προσαρμογή της σε διαφορετικές ανάγκες και 

ευαισθησίες. Σε πολλά ποιήματα βρίσκουμε σχετικές αναφορές. Στο ποίημα "Εν 

δήμω της Μικράς Ασίας" , ο έπαινος για τον νικητή στη ναυμαχία  στο Άκτιο θα 

παραμείνει ακριβώς ο ίδιος, με μόνη την  αλλαγή των ονομάτων. Καίσαρ αντί 

Αντώνιος.Μοναδική προϋπόθεση η ελληνική γλώσσα: "και για εξιστόρηση των 

πράξεων του εκτενή/εν λόγω ελληνικώ κ εμμέτρω και πεζώ/ εν λόγω ελληνικώ που 

είναι ο φορεύς της φήμης". Το ίδιο και στο ποίημα  "Φιλέλλην", το οποίο 

αναφέρεται  σε μια επιγραφή.  Την χάραξη φρόντισε τεχνικά να γίνει/...../Η 

επιγραφή ως σύνηθες , ελληνικά/.../Τόσοι και τόσοι βαρβαρότεροί μας άλλοι/ αφού 

το γράφουν, θα το γράψουμε κ εμείς/.../Ωστε ανελλήνιστοι δεν είμεθα θαρρώ". 

Την επικράτηση της ελληνικής γλώσσας την εξηγεί στο ποίημα του "Στα 200 π.Χ." 

Αναφέρεται στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και σχολιάζει με τη γνωστή 

του καβαφική ειρωνεία τη φράση "Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην 

Λακεδαιμονίων-". Αυτή η κατανοητή πιθανόν στάση  των Λακεδαιμονίων, μοιάζει 

ήσσονος σημασίας, μπροστά στα λαμπρά αποτελέσματα  της θαυμάσιας 

πανελλήνιας εκστρατείας, δηλαδή την εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας και του 

ελληνικού πολιτισμού. Σημασία έχει η μέθοδος. Όχι η βίαιη επιβολή αλλά η ποικίλη 

δράση και οι στοχαστικές προσαρμογές. Διαβάζω: ......βγήκαμ εμείς/ελληνικός 

καινούργιος κόσμος, μέγας/...../με την ποικίλη δράσι των στοχαστικών 

προσαρμογών./Και την Κοινήν Ελληνική λαλιά/ως μέσα στην Βακτριανή την 

πήγαμεν, ως τους Ινδούς. 

Σ αυτή τη στάση συνοψίζεται η πολιτική αντίληψη και θεωρία του Καβάφη. Στην 

τακτική της προσαρμογής. Ο Καβάφης δεν είναι ένας μαχητής επαναστάτης, δε 

βγαίνει με λάβαρα στο δρόμο. Ξέρει όμως να επιβιώνει ,να αντιστέκεται στον 

εισβολέα και να μη χάνει την ταυτότητά του. Ο Γ. Π. Σαββίδης τολμάει το 1983 να 

παραλληλίσει αυτή την επιλογή, με την πολιτική θεωρία του ιστορικού 

συμβιβασμού. 

Δεν είναι επομένως τυχαίο ότι ο ποιητής διαλέγει ιστορικά σύμβολα για να  

διατυπώσει τη φιλοσοφία του, να περιγράψει τις προσωπικές του εμπειρίες, να 

σχολιάσει τα σύγχρονά του  γεγονότα, να απαντήσει στους επικριτές του. Ο Σεφέρης 
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πρώτος, στη γνωστή διάλεξη του, παρομοίασε τον Καβάφη με τον ομηρικό δαίμονα 

της θάλασσας, τον Πρωτέα, που άλλαζε συνεχώς μορφές για να μην προδώσει τα 

μυστικά του και την ταυτότητά του. Πράγματι, ο Καβάφης δεν προσφέρεται εύκολα.  

Ο Δ. Ν. Μαρωνίτης  στο άρθρο του, "Υπεροψία και Μέθη", δημοσιευμένο το 1970 

στα  "Δεκαοχτώ Κείμενα", προτείνει δύο τρόπους προσέγγισης κάθε ποιητικού 

έργου: είτε ολότελα αποκομμένο από τον ομφάλιο λώρο που τον συνδέει με τον 

ποιητή είτε σε άμεση σχέση με το δημιουργό του. Ο πρώτος μοιάζει απλός με τον 

κίνδυνο της παρανόησης- ο δεύτερος μοιάζει ασφαλέστερος και επιστημονικός 

αλλά ενέχει τον κίνδυνο της απαραίτητης διαμεσολάβησης των ειδικών, και 

επομένως  η ποίηση θα είναι για λίγους, για τους εκλεκτούς. 

Για τον Καβάφη δεν έχουμε τέτοια διλήμματα. Τα ποιήματά του ακόμη κι αν 

γράφτηκαν για πολύ συγκεκριμένες αιτίες, πολύ γρήγορα αυτονομήθηκαν, 

ταξίδεψαν στο χρόνο, επιδέχονται πολλαπλές οπτικές γωνίες ερμηνείας και είναι 

πάντα επίκαιρα. 

 Το  ποίημα που θα ακούσετε αμέσως τώρα, ¨Εν μεγάλη ελληνική αποικία, 200 

π.Χ." το οποίο γράφτηκε το 1928, λίγο πριν την παγκόσμια οικονομική κρίση, 

αναφέρεται σε μια αποικία-χώρα, η οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες αν και τα 

μισοκαταφέρνει. Αρκετοί ( ουκ ολίγοι -ειρωνεύεται ο Καβάφης) προτείνουν να 

προσκληθούν οι Πολιτικοί Αναμορφωτές για να σώσουν τη χώρα και τους πολίτες.. 

Ο ποιητής περιγράφει στη συνέχεια την αναλγησία και τον τρόπο που λειτουργούν 

αυτοί οι Πολιτικοί Αναμορφωτές. Εξετάζουν, ελέγχουν, προτείνουν σκληρά μέτρα, 

απαιτούν θυσίες, χωρίς να ενδιαφέρονται για τις συνέπειες. Αυτοί είναι περαστικοί 

και θα φύγουν αφού πληρωθούν τη ¨δικαία μισθοδοσία" για τις υπηρεσίες τους. 

Και καταλήγει ο ποιητής μας με την εξής συμβουλή. Να μη βιαστούν να τους 

φωνάξουν γιατί η βιασύνη είναι επικίνδυνη. Μπορεί να έχει δυσκολίες και 

προβλήματα η αποικία, η χώρα δηλαδή, αλλά και τι είναι τέλειο στα ανθρώπινα; 

Εν μεγάλη ελληνική αποικία, 200 π.Χ. 

Ότι τα πράγματα δεν βαίνουν κατ' ευχήν στην Αποικία 

δεν μέν' η ελαχίστη αμφιβολία, 

και μ' όλο που οπωσούν τραβούμ' εμπρός, 

ίσως, καθώς νομίζουν ουκ ολίγοι, να έφθασε ο καιρός 

να φέρουμε Πολιτικό Αναμορφωτή. 

 

Όμως το πρόσκομμα κ' η δυσκολία 

είναι που κάμνουνε μια ιστορία 

μεγάλη κάθε πράγμα οι Αναμορφωταί 

αυτοί. (Ευτύχημα θα ήταν αν ποτέ 

δεν τους χρειάζονταν κανείς). Για κάθε τι, 
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για το παραμικρό ρωτούνε κ' εξετάζουν, 

κ' ευθύς στον νου τους ριζικές μεταρρυθμίσεις βάζουν, 

με την απαίτησι να εκτελεσθούν άνευ αναβολής. 

 

Έχουνε και μια κλίσι στες θυσίες. 

Παραιτηθείτε από την κτήσιν σας εκείνη· 

η κατοχή σας είν' επισφαλής: 

η τέτοιες κτήσεις ακριβώς βλάπτουν τες Αποικίες. 

Παραιτηθείτε από την πρόσοδον αυτή, 

κι από την άλληνα την συναφή, 

κι από την τρίτη τούτην: ως συνέπεια φυσική· 

είναι μεν ουσιώδεις, αλλά τι να γίνει; 

σας δημιουργούν μια επιβλαβή ευθύνη. 

 

Κι όσο στον έλεγχό τους προχωρούνε, 

βρίσκουν και βρίσκουν περιττά, και να παυθούν ζητούνε· 

πράγματα που όμως δύσκολα τα καταργεί κανείς. 

 

Κι όταν, με το καλό, τελειώσουνε την εργασία, 

κι ορίσαντες και περικόψαντες το παν λεπτομερώς, 

απέλθουν, παίρνοντας και την δικαία μισθοδοσία, 

να δούμε τι απομένει πια, μετά 

τόση δεινότητα χειρουργική.- 

 

Ίσως δεν έφθασεν ακόμη ο καιρός. 

Να μη βιαζόμεθα· είν' επικίνδυνον πράγμα η βία. 

Τα πρόωρα μέτρα φέρνουν μεταμέλεια. 

Έχει άτοπα πολλά, βεβαίως και δυστυχώς, η Αποικία. 

Όμως υπάρχει τι το ανθρώπινον χωρίς ατέλεια; 

Και τέλος πάντων, να, τραβούμ' εμπρός. 

 

Πόσο προφητικά και επίκαιρα  ηχούν τα λόγια του ποιητή σήμερα και 

επιβεβαιώνουν το πολιτικό ένστικτο του Καβάφη. Το ποίημα έχει αισιόδοξο τέλος. 

Ας ευχηθούμε να επιβεβαιωθεί  μελλοντικά αυτή η αισιοδοξία. 
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