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1 7 / 2 9 Α π ρ ι λ ί ο υ : Γεννιέται στην Αλεξάνδρεια ο Κωνσταντίνος Καβάφης, ένατο και
τελευταίο παιδί του Πέτρου και της Χαρίκλειας Καβάφη. Oι γονείς του κρατάνε από φαναριώτικες οικογένειες της Πόλης.
O πατέρας του, Πέτρος-Ιωάννης, γεννήθηκε το 1814 στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκονταν περαστικοί οι κωνσταντινουπολίτες γονείς του, και πέθανε το 1870. Ασχολιόταν µε το
εµπόριο (σιτάρι και µπαµπάκι), διηύθυνε τον οίκο «Καβάφης και Σία», ήταν σηµαντικό πρόσωπο της αλεξανδρινής παροικίας και είχε αποκτήσει φήµη για την τιµιότητά του. Γράφει
γι’ αυτόν ο ποιητής το 1903, στο Memorandum, ένα κείµενο γραµµένο στα αγγλικά και βραχυγραφηµένο: «Λίγα χρόνια µετά την εγκατάσταση του αδελφού του, Γεωργίου, στην Αγγλία, έφυγε από την Κωνσταντινούπολη, έπειτα από πρόσκληση του τελευταίου. Έγινε κατ’
αρχήν υπάλληλος του εµπορικού οίκου, του Ιωνίδη, εάν δεν απατώµαι, και κατόπιν έµπορος, συνεταίρος του αδελφού του. Έκαµε πολλά ταξίδια στην ηπειρωτική Ευρώπη, και έµεινε µεγάλα διαστήµατα στο Παρίσι για λόγους αναψυχής. Σε ηλικία 36 ετών ενυµφεύθη στην
Κωνσταντινούπολη την Χαρίκλεια Φωτιάδη, το 1849. Τον πρώτο χρόνο του εγγάµου βίου
του τον πέρασε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και εγεννήθη ο πρώτος του γιος, ο Γεώργιος. Επέστρεψε έπειτα για λίγους µήνες στην Αγγλία, όπου διηύθυνε την εταιρία Cavafy &
Co. στο Λίβερπουλ.
»Περίπου δύο χρόνια µετά τον γάµο του, έφερε και την σύζυγό του στην Αγγλία· έπειτα επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη για υποθέσεις, και η σύζυγός του έµεινε στο σπίτι
του αδελφού του, Γεωργίου, στο […] του Λονδίνου, όπου εγεννήθη ο δεύτερος γιος τους,
ο Πέτρος-Ιωάννης.
»Έµεινε έπειτα µε την σύζυγό του στο Λίβερπουλ, όπου εγεννήθη ο τρίτος γιος τους,
ο Αριστείδης, στην οδό Breadford. Περί το 1855 ο Πέτρος-Ιωάννης εγκαταστάθηκε µε την
οικογένειά του στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Εκεί εγεννήθηκαν τα άλλα παιδιά του,
εκτός από τον Ιωάννη-Κωνσταντίνο [τον Τζων] που εγεννήθη στην Κωνσταντινούπολη. Τα
παιδιά που γεννήθηκαν στην Αλεξάνδρεια ήσαν: η Ελένη (απέθανε σε βρεφικήν ηλικία), ο
Αλέξανδρος, ο Παύλος (απέθανε σε βρεφικήν ηλικία), ο Παύλος, και ο Κωνσταντίνος (ο
υποφαινόµενος συγγραφεύς). Η πρώτη του κατοικία στην Αλεξάνδρεια ήταν η Maison
Zizinia, επί της πλατείας Μωχάµεντ Άλη. Το 1860 µετακόµισε στην Maison Zogheb, επί της
οδού Σερίφ Πασά. Δεν άργησε να γίνει ένας εκ των επιφανών εµπόρων της Αλεξανδρείας,
αν όχι ο επιφανέστερος. Εζούσε µε µεγάλες πολυτέλειες, ξοδεύοντας κατ’ έτος ποσά που
εφαίνοντο στους άλλους µια µικρή περιουσία. O αριθµός των υπηρετών που είχε στο σπίτι
του, οι άµαξες, οι ακριβοπληρωµένοι ιδιωτικοί παιδαγωγοί των τέκνων του, τα πολυτελή
έπιπλα και οι διασκεδάσεις του, ήταν τέτοια, που ελάχιστοι µπορούσαν να τα διαθέσουν
εκείνη την εποχή όπου άρχιζε η ιστορία της σύγχρονης Αλεξανδρείας. Είχε ευρύ κύκλο
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H Xαρίκλεια Kαβάφη στα πρώτα χρόνια του γάµου της, στην Aγγλία
(Aρχείο Kαβάφη)

1863

γνωριµιών, και µε την οικονοµική του επιφάνεια και την θέση του, επέτυχε να γίνει ακουστός
σε όλες σχεδόν τις ελληνικές παροικίες της Ανατολής. Έκτοτε, εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο, έκανε ταξίδια κάθε καλοκαίρι, και τον χειµώνα πήγαινε συχνά στο Κάιρο. Ήταν φίλος
του αντιβασιλέως της Αιγύπτου, Ισµαήλ Πασά, ο οποίος του απένειµε το παράσηµο Μετζιδιέ (4ης τάξεως). Ήταν από τους ιδρυτές της ελληνικής παροικίας της Αλεξανδρείας (βλ.
Τσοκόπουλος,…). Φαίνεται πως δεν έχαιρε ποτέ πραγµατικά καλής υγείας. Απέθανε σε ηλικίαν 56 ετών, τον Αύγουστο του 1870.
»O Πέτρος-Ιωάννης απέκτησε πρώτα την ελληνικήν ιθαγένεια και έπειτα την βρετανική. Την δεύτερη ιθαγένεια την απέκτησε περί τα τέλη της δεκαετίας του ’40. O συγγραφεύς
έχει στην κατοχή του ένα διαβατήριο του Πέτρου-Ιωάννου, εκδοθέν το 1850.
»Ήταν µάλλον υψηλού αναστήµατος, µε εµφάνιση συµπαθητική και αρχοντική. O υποφαινόµενος συγγραφεύς τον ενθυµείται αµυδρώς. Έως το 1882 εσώζετο η προσωπογραφία του, µια ελαιογραφία Ιταλού ζωγράφου, αλλά κάηκε κατά την διάρκεια της εξεγέρσεως
του Άραµπι. Υπάρχουν επίσης ολίγες φωτογραφίες του Πέτρου-Ιωάννη, η µία ωραιότατα
µεγεθυµένη.
»O Πέτρος-Ιωάννης εγνώριζε καλά την αγγλική, την γαλλική, την ελληνική και την ιταλική, και οµιλούσε την τουρκική και την αραβική.» (Λεύκωµα).
Η νεότερη έρευνα εντόπισε ότι, ανάµεσα στα έτη 1827-1847, ο Πέτρος-Ιωάννης είχε
εγκατασταθεί στην Ερµούπολη της Σύρου (όπου προφανώς ο παππούς του ποιητή είχε
µεταφέρει τις εµπορικές του δραστηριότητες), από όπου και ξεκίνησε την εµπορική του
σταδιοδροµία.
Σε άλλο κείµενο για τα γενεαλογικά της οικογένειάς του γραµµένο στα 1909-1911, ο
Καβάφης συµπληρώνει: «Στην Αλεξάνδρεια η οικογένεια του Πέτρου-Ιωάννου Καβάφη (η
πατρική µου) κατοίκησεν απ’ τα 1860 ίσα µε τα 1872 σ’ ένα σπίτι µε δύο πατώµατα στην Oδό
Σερίφ (εκεί εγεννήθηκα: εκάηκε το σπίτι· στον τόπο του είναι η οικοδοµή αρ […]. Το κάθε
πάτωµα είχε έξι ή επτά κάµαρες. Εζούσεν ο Πέτρος-Ιωάννου Καβάφης (ο πατέρας µου)
µεγάλα. Το σπιτικό του είχε Γάλλο παιδαγωγό, Αγγλίδα νάρσα, υπηρέτας γραικούς ως τέσσερις πέντε, χώρια Ιταλόν αµαξά κι Αιγύπτιον σεΐση. Τα έπιπλά του, τ’ αµάξια του, τ’ ασηµικά, τα υαλικά ήσαν µε λούσο σπάνιο τότε µεταξύ των Γραικών. Η περιουσία του όµως ήταν
µικρή και ολίγα άφησεν αποθνήσκοντας. Αλλά εκέρδιζε πολλά και τα εξόδευεν αφθόνως
βαστώντας στην κοινωνία υψηλό βαθµό µεγαλεµπόρου. Εσύχναζε και στην Αντιβασιλικήν
Αυλήν του Ισµαήλ πασά.»
Η µητέρα του ποιητή περιγράφεται ως µικρόσωµη αλλά πολύ κοµψή και φιλάρεσκη.
Όταν παντρεύτηκε ήταν δεν ήταν 15 χρονών. Λέγεται ότι είχε καηµό να αποκτήσει κόρη, γι’
αυτό έκανε εννιά παιδιά – τα οκτώ τής βγήκαν αγόρια. Το µοναδικό κορίτσι που απέκτησε
πέθανε βρέφος. Όταν γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος, τον κανάκευε και τον έντυνε σαν κορίτσι.
Γράφει γι’ αυτήν ο Καβάφης στο Memorandum: «Η Χαρίκλεια εγεννήθη το 1835 στα Υψωµαθειά, στο Γενίκιοϊ» […].
»Υπανδρεύθη σε ηλικίαν 14 ετών. Τα δύο πρώτα χρόνια του εγγάµου βίου της τα επέρασε στην Κωνσταντινούπολη, στο σπίτι της πεθεράς της. Στο ίδιο σπίτι (στο Πέραν), έµενε
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1863-1874

η ανύπανδρη Ρωξάνδρα, ο Δηµήτριος µε την σύζυγό του, και ο Πέτρος που ήταν χήρος. O
Δηµήτριος καβγάδιζε διαρκώς µε τη γυναίκα του, και σε γενικές γραµµές η παραµονή της
νεαράς νύφης στο σπίτι της πεθεράς της δεν ήταν ευχάριστη. Το 1852 επήγε στην Αγγλία
µαζί µε τον σύζυγό της. Καθ’ οδόν έκαµαν µια µεγάλη στάση στο Παρίσι, το οποίον εντυπωσίασε την νέα, που έως τότε δεν είχε γνωρίσει τον κόσµο έξω από το Πέραν. Έµειναν µερικούς µήνες στο Λονδίνο, σε ενοικιαζόµενα δωµάτια, θαρρώ. Στο Λίβερπουλ έµειναν επί της
οδού Breadford. Eζούσαν ήσυχα και αποµονωµένα: ασφαλώς δεν ήταν η ιδεώδης ζωή για
µια κοπέλα 16 ετών. Η Χαρίκλεια έπιασε ολίγες γνωριµίες· εξ αυτών, έχω ακουστά προπάντων την κυρία Ιωάννου Σκυλίτση (απέθανε στην Αλεξάνδρεια το 1897) και την κυρία Κωστή
Ράλλη (η οποία ζει ακόµη στο Λίβερπουλ). O Πέτρος-Ιωάννης προσέλαβε διδασκάλους για
την γυναίκα του. Την έµαθαν αγγλικά, γαλλικά και ζωγραφική. Το 1854 ή το 1855, έφυγε µε
τον σύζυγό της και εγκαταστάθηκαν στην Αλεξάνδρεια […]
»Την εποµένη της αφίξεώς της, η Χαρίκλεια Καβάφη έκαµε την εµφάνισή της σε έναν
µεγαλοπρεπή χορό, στου κυρίου Pastrès. Η αλεξανδρινή κοινωνία δεν άργησε να αναγνω-

Aπό τα Παναιγύπτια, 1930

ρίσει την Χαρίκλεια Καβάφη ως την ωραιοτέρα γυναίκα της Αλεξανδρείας. Oρισµένες φωτογραφίες της από την εποχή εκείνη, παρά την ατελή φωτογραφική µέθοδο των δεκαετιών
’50 και ’60, δείχνουν πως υπήρξε πράγµατι ωραιοτάτη.» (Λεύκωµα).
1864

2 8 Μ α ΐ ο υ : Βαφτίζεται ο Καβάφης, µε νονά την εξαδέλφη του Αµαλία Πιταρίδου.

1870

1 0 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ : Πεθαίνει ο πατέρας του. «Η περιουσία του όµως ήταν µικρή και ολίγα
άφισεν αποθνήσκοντας. Πολλοί παρατηρούν ότι ο µικρότερος γιος έλεγε σχετικά πως ο
πατέρας του άφησε λίγα σε σύγκριση µε τις τεράστιες περιουσίες που είχαν αφήσει άλλοι
άνθρωποι της δικής του κοινωνικής τάξεως. Είναι, όµως, πολύ πιθανόν ότι αυτά που άφησε
στη χήρα του και στα παιδιά του πολύ λίγο τους επαρκούσαν. Λίγο αργότερα επρόκειτο να
τα χάσουν κι αυτά τα λίγα. O ποιητής, που ήταν µόνο εφτά χρονών το 1870, θυµόταν τον
πατέρα του “πολύ αµυδρά” και τον έχει περιγράψει σαν ένα “µάλλον υψηλό άνδρα, µε µορφή ευχάριστη που ξεχώριζε”. Αλλά ποτέ δε φαίνεται να ξέχασε ότι είχε γεννηθεί γιος ενός
πλούσιου ανθρώπου.» (Βιογραφία).

1872

Η Χαρίκλεια Καβάφη µετακινείται µε τα παιδιά της από την Αλεξάνδρεια στο Λίβερπουλ, όπου
θα παραµείνει για δύο χρόνια στο 12, Balmoral Road, Fairfield. «Το σπίτι είχε οκτώ δωµάτια
και έναν µικρό κήπο µπροστά. Ήταν µάλλον φθηνό σπίτι, το ενοίκιο δεν υπερέβαινε τις 65
λίρες τον χρόνο. Η κατάσταση της οικογένειας ήταν µάλλον δυσχερής […]» (Memorandum).

1874

Η Χαρίκλεια Καβάφη µετακινείται µε τα παιδιά της στο Λονδίνο (15, Queensborough
Terrace, Hyde Park). «Ήταν ένα σπίτι δέκα δωµατίων, µε ετήσιο ενοίκιο 220 λίρες στερλίνες
[…] Η ζωή της ήταν εκεί λίγο πιο χαρούµενη απ’ ό,τι στο Λίβερπουλ. Πήγαινε κάπου κάπου
σε θέατρα και δεξιώσεις που έδιναν οι Έλληνες µεγαλέµποροι.» (ό.π.). Το 1975, στο σπίτι
αυτό, όπου είχε µείνει ο ποιητής, εντοιχίστηκε αναµνηστική πλάκα.
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1876-1879

1876

Oικονοµικό κραχ στην Αίγυπτο. Διαλύεται ο οίκος «Καβάφης και Σία». Η οικογένεια χάνει
όλη σχεδόν την περιουσία της σε «ατυχείς επιχειρήσεις». Η Χαρίκλεια µε τα παιδιά της ξαναγυρίζουν στο Λίβερπουλ, για περίπου ένα χρόνο. Σηµειώνει ο ποιητής: «Η οικονοµική
κατάσταση της οικογένειας βελτιώθηκε κάπως το 1874 και το 1875, αλλά µια κρίση το 1876
ανάγκασε την οικογένεια να πουλήσει τα έπιπλα και ένα µέρος των σκευών, και να επιστρέψει στο Λίβερπουλ. Εδώ η Χαρίκλεια έµεινε ένα χρόνο (από τα τέλη του 1876 έως τα τέλη
του 1877) στον αριθµό 45 της οδού Huskinson, κοντά στην οδό Myrtle· στο διάστηµα αυτό,
τα λίγα που απέµειναν από την περιουσία της ίδιας και των τέκνων της (3000 λίρες) εξανεµίσθηκαν σε ατυχείς επιχειρήσεις.» (ό.π.).

1877

Στα τέλη του χρόνου επιστρέφουν στην Αλεξάνδρεια. «Έπειτα από τριήµερη παραµονή στο
Λονδίνο, στο Charing Cross Hotel, η οικογένεια επήγε στο Παρίσι (Hôtel du Louvre) όπου
έµεινε δύο ηµέρες, και έπειτα στην Μασσαλία, όπου έµεινε ένα δεκαπενθήµερο (Grand
Hôtel). Η µάλλον παρατεταµένη παραµονή τους εδώ, οφείλετο στην –µάταιη, όπως αποδείχθηκε– ελπίδα να καταφέρουν να εγκατασταθούν στην Μασσαλία. Η Χαρίκλεια Καβάφη
προσπάθησε επιµόνως να εξασφαλίσει υπόσχεση ενισχύσεως από κάποιον Έλληνα έµπορο
της Μασσαλίας, γνωστόν του Πέτρου που ήταν χρηµατιστής. Τόσον οι δικές της προσπάθειες, όσον και των παιδιών της δεν απέδωσαν τίποτα, και περί τα τέλη Σεπτεµβρίου η οικογένεια ξεκίνησε για την Αλεξάνδρεια, µε το ατµόπλοιο.» (ό.π.).

1879

Η οικογένεια εγκαθίσταται σε διαµέρισµα της λεωφόρου Ραµλίου 32 (τώρα λεωφόρος Ζαγλούλ 15).

15, Queensborough Terrace
(Σκίτσο από το περ. του Λονδίνου
The Greek Gazette)
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1881-1882

1881

Για τις σπουδές του Καβάφη δεν ξέρουµε πολλά πράγµατα. Είναι βέβαιο πως το σχολικό
έτος 1881-2 ήταν µαθητής στο «Λύκειο Ερµής», εµπορική σχολή που διηύθυνε ο Κωνσταντίνος Παπαζής. Εκεί φοιτούν και οι φίλοι του, Μικές Ράλλης (γιος του προέδρου της κοινότητας), Στέφανος Σκυλίτσης, ίσως και οι Τζων Π. Ροδοκανάκης και Κίµων Περικλής.
Την ίδια χρονιά δανείζεται βιβλία από τις βιβλιοθήκες της Αλεξάνδρειας. Αρχίζει να
συνθέτει ένα ιστορικό λεξικό, που θα σταµατήσει στη λέξη Αλέξανδρος.

1882

1 1 Ι ο υ ν ί ο υ : Εξέγερση στην Αλεξάνδρεια, που καταλήγει στον βοµβαρδισµό της πόλης
από τον βρετανικό στόλο. Η καταστροφή ολοκληρώνεται από πυρκαγιά. Η Χαρίκλεια Καβάφη µε τα παιδιά της φεύγουν για την Κωνσταντινούπολη, όπου φιλοξενούνται στο σπίτι
του πατέρα της, Γεωργάκη Φωτιάδη. Το διαµέρισµά τους στην Αλεξάνδρεια καίγεται. Για
το ταξίδι Αλεξάνδρεια-Κωνσταντινούπολη υπάρχει, ανέκδοτο µέχρι στιγµής, ηµερολόγιο
του Καβάφη, γραµµένο στα αγγλικά, που έχει τίτλο: Constantinopoliad – an epic. Το ηµερολόγιο αρχίζει την Παρασκευή, 23 Ιουνίου 1882, και τελειώνει στις 8 Ιουλίου του ίδιου
χρόνου. Επιλέγουµε χαρακτηριστικά αποσπάσµατα, µεταφρασµένα στα ελληνικά, από το
Λεύκωµα:
23 Ιουνίου: «Πριν από την αναχώρηση.
»Η ώρα 3.30 µ.µ. O Τζων και ο Πόλης λείπουν. O Αλέξανδρος κάθεται στο τραπεζάκι
µου και γράφει· ο Αριστείδης κάθεται σ’ ένα µπαούλο και διαβάζει· η µαµά είναι στο δωµάτιό της και φτιάχνει τις βαλίτσες. Φεύγουµε την Τρίτη για την Κωνσταντινούπολη, και επικρατεί γενικό χάος. Συµµαζέψαµε όσα πράγµατα δεν µας ήσαν απαραίτητα και τα βάλαµε
σε µια µεγάλη ντουλάπα στο δωµάτιο του Αλέξανδρου. O Τζώννης, ο Αλέξανδρος, ο Αριστείδης και εγώ ταχτοποιήσαµε τα πράγµατά µας ξαποστέλλοντας τα ρούχα σ’ ένα portemanteau το οποίο έχει αρχαιολογική αξία, αφού, κατά τη µαµά, συνοδεύει την οικογένεια
εδώ και 35 χρόνια, και τα ασπρόρουχα σ’ ένα τσίγκινο κιβώτιο. Έχουµε κρατήσει θέσεις στο
Αυστριακό πλοίο S/S “Castore”. Αλλά, αν και έχουµε κλείσει τις θέσεις µας κι έχουµε ετοιµάσει τα πράγµατά µας, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα φύγουµε. Πριν από µια ώρα η µαµά
και ο Αλέξανδρος αποφάσισαν, πλήρεις σοβαρότητος, να µείνουν εδώ και µόλις που µεταπείστηκαν από τις διαµαρτυρίες του Παύλου, για τον παραλογισµό της αποφάσεώς τους. O
λόγος για τον οποίο το ταξίδι αυτό δεν µας φαίνεται και τόσο ευπρόσδεκτο είναι η Αδεκαρία. Ξεκινάµε µε κάτι πάρα πάνω από £100. Γι’ αυτό κι έχουµε κατεβάσει µούτρα και αναλογιζόµαστε την Κωνσταντινούπολη σαν αυτούς που λένε:
“Αυτή η χώρα η µακρυνή που απ’ τη γη της
κανένας ταξιδιώτης δεν γυρνά” (Cowper)
23 Ιουνίου, Παρασκευή

24 Ιουνίου: »O Παύλος επήγε από τα γραφεία της Εταιρίας του Αυστριακού πλοίου
για να πάρει τα εισιτήριά µας, αλλά του είπαν να περάσει πάλι αργότερα, το απόγευµα,
καθώς υπάρχει τέτοιος συνωστισµός που είναι αµφίβολο αν θα βρεθεί θέση για εµάς. O
Παύλος γύρισε στο σπίτι έξαλλος και έψεξε τον Αλέξανδρο σκαιότατα για την έλλειψη
θέσεων στο πλοίο, την οποία αποδίδει στην κακεντρεχή επιρροή που είχε ένας κάποιος
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1882

ρευµατισµός για τον οποίο παραπονιέται τελευταία ο Αλέξανδρος. Η πλειοψηφία του Oικογενειακού Συµβουλίου υιοθέτησε αυτή τη θέση, και δεν µπορώ να πω ότι τα ισχυρά επιχειρήµατα στα οποία στηρίζεται µε αφήνουν αδιάφορο. Η “Γουρσουζιά” (αγγλιστί, ill-luck)
πάντα εθεωρείτο καθοριστικός παράγων στη µοίρα του σπιτιού µας, και κανένας βέρος
Καβάφης δεν µπορεί να την µνηµονεύσει άνευ φόβου. O Αλέξανδρος –αν και χρησιµοποιεί το επιχείρηµα αυτό εναντίον των άλλων σχεδόν καθηµερινά– φαίνεται να αντιµετωπίζει
την κατηγορία αυτή µε σθεναρότητα, αρνούµενος να παραδεχτεί ότι το πλοίο είναι γεµάτο για οποιανδήποτε άλλη αιτία εκτός από το χέρι της Μοίρας που εµποδίζει την αναχώρησή µας· αλλά µάταια – κανείς δεν τον ακούει κι η φωνή του χάνεται σαν την
“φωνή του ναυαγίου σε µια φουρτουνιασµένη θάλασσα!”
»Oι προετοιµασίες µας πάντως προχωρούν κανονικά. […] Αν και οι πολιτικές εξελίξεις έχουν κάπως ηρεµήσει τελευταία, υπάρχουν σοβαροί λόγοι ανησυχίας. O κόσµος
φεύγει κατά χιλιάδες και τα µαγαζιά κλείνουνε κατά εκατοντάδες. Στο Κάιρο δεν κυκλοφορεί κανένα όχηµα στους δρόµους. Όλες οι µεγάλες κεφαλές είναι τώρα στην Αλεξάνδρεια
– ο Ραγκέτ Πασά, ο νέος Πρωθυπουργός· ο Χεδίβης ο Ντερβίς Πασά, ο Αρµοστής του
Σουλτάνου· ο Άραµπι Πασά, Υπουργός Στρατιωτικών και ο ουσιαστικός δικτάτορας της
Αιγύπτου – αλλά η παρουσία τους δεν είναι και τόσο καθησυχαστική. O Ραγκέτ, ο Χεδίβης,
ο Ντερβίς, είναι ανδρείκελα: όλη η δύναµη είναι στα χέρια του Άραµπι. Όταν κυκλοφορεί
δηµόσια, οι Άραβες τρέχουν στο διάβα του κατά χιλιάδες για να τον δουν έστω κι από µακριά – σαν τους Ρωµαίους του Σαίξπηρ περνούν τη µέρα τους περιµένοντας
“Τον µέγα Ποµπήιο να δούνε της Ρώµης τες οδούς να διαβαίνει”.
Να ιδούµε πόσον καιρό ο “µέγας Ποµπήιος” θα χαρεί την κυριαρχία του!
25 Ιουνίου: »Παρελήφθησαν τα εισιτήρια. Την Τρίτη θα επιβαίνουµε στο “Castore” και
“Την πόλη την επτάλοφη ζητώντας
Πολεµάµε, κατακτούµε µέχρι να λευτερωθούµε”
δηλ. µέχρι να γυρίσουµε πάλι. Με την ευκαιρία, θα πρέπει ο αναγνώστης αυτών των σηµειώσεων να είναι πλήρως ικανοποιηµένος όσον αφορά στις ποιητικές αναφορές – µία ιδιότητα
στην οποία δεν µε παραβγαίνει κανείς εκτός από τον κ. Silan Wagg.
[…]
»Καθώς δεν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω, να παρουσιάσω τους κυριότερους συγγενείς µου στην Κωνσταντινούπολη.
»Γεώργιος Φωτιάδης, ο παππούς µου, 82 ετών, κτηµατίας (“µια φορά κι έναν καιρό”·
τώρα ιδιοκτήτης µόνον δύο ακινήτων)· Φώτιος Φωτιάδης, ο γιος του, µέχρι τούδε Υπο-διοικητής του Βύζα – ίσως να συνεχίζει να είναι ακόµα· Αµαλία Καλλινούς, µια αδελφή της
Μαµάς, και ο σύζυγος αυτής κ. Καλλινούς, µέλος της Βελγικής Πρεσβείας εν Κωνσταντινουπόλει· οι κ.κ. Νικόλαος και Αλέξανδρος Φωτιάδης, εξάδελφοι της µητέρας µου, έµποροι· η κ. Ε. Παπαλαµπρινούδη· η κ. Πλέσσου και οι γιοι της.
»Θα περιγράψω αυτές τις προσωπικότητες προσεχώς, δηλαδή όταν θα έχω την τιµήν
να τις γνωρίσω προσωπικά.
26 Ιουνίου: »Πρώτη Ηµέρα στο “Castore”.
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1882-1883

»Όλα έγιναν ήσυχα κι ωραία. Oι αποσκευές εστάλησαν στις 9 π.µ. εµείς επιβιβαστήκαµε στις 10:15 π.µ.
»Τώρα είναι 4 το απόγευµα. Η µαµά κάθεται σε µια πολυθρόνα στο κατάστρωµα. Εγώ
σε µιαν άλλη µπροστά της, γράφοντας τούτες τις γραµµές στο πόδι στο γόνατο. O Πέτρος
κι ο Αριστείδης µιλάνε µε τον καπετάνιο εδώ δίπλα· ο Τζων κι ο Αλέκος κοιτάνε τα αραγµένα
καράβια στο λιµάνι. O Πόλης κοιµάται στο σαλόνι.
[…]
»Oι καµπίνες µας είναι φριχτές – γεµάτες ζωύφια. Η µαµά λέει ότι δεν θα µπορέσει να
κοιµηθεί εκεί µέσα.
»Αύριο, στις 5 µ.µ. περίπου, το πλοίο θα σαλπάρει. Θα ήθελα να ξεκινήσει νωρίτερα.
Θα ήθελα να ήµασταν ήδη µακριά από την Αλεξάνδρεια:
“Η πιο µεγάλη λύπηση είναι πως δεν αφήνω
τίποτα που να αξίζει δάκρυ”.
8 Ιουλίου, Κωνσταντινούπολη: »Πέρασα τις δύο πρώτες µέρες στην καµπίνα µου
υποφέροντας από ναυτία. Το πλοίο σταµάτησε στη Λέρο, τη Χίο, τη Σµύρνη και τη Μυτιλήνη. Έφτασε τη Δευτέρα 1η Ιουλίου στην Κωνσταντινούπολη. Η Κυρία Καλλινούς, ο Φώτιος
ο αδελφός της Μαµάς και οι νεαροί Πλέσσοι ήρθαν να µας υποδεχτούν. Oι Πλέσσοι είναι
όλοι τους ωραία παλληκάρια αλλά ο πιο όµορφος από τους τρεις είναι ο Τάσος.»
1 6 Ι ο υ λ ί ο υ : Συνθέτει σε αγγλική γλώσσα το στιχούργηµα «Leaving Thera΄pia». Η
Θεραπειά ήταν ένα από τα ωραιότερα χωριά της ευρωπαϊκής όχθης του Βοσπόρου.
1883

Κατά την παραµονή του Καβάφη στην Κωνσταντινούπολη αρχίζει να εκδηλώνεται ο οµοσεξουαλισµός του, µε τον εξάδελφό του Γ. Ψύλλιαρη (µαρτυρία της Ρίκας Σεγκοπούλου). O
ποιητής είναι είκοσι χρονών· λέγεται ότι στην Κωνσταντινούπολη έµενε σε δύο διαφορετικές συγγενικές οικογένειες, ότι αυτές ζούσαν σε δυο διαφορετικές γειτονιές και δεν είχαν
καλές σχέσεις µεταξύ τους· και ότι εκµεταλλευόταν αυτή την κατάσταση, που του επέτρεπε
να περνά µια ολόκληρη νύχτα έξω, χωρίς να µπορούν να ελέγχουν τις κινήσεις του. Από
γράµµα της νονάς του, Αµαλίας Πιταρίδου-Πάππου, φαίνεται πως αυτή την εποχή ο Καβάφης είχε την επιθυµία να γίνει πολιτικός ή δηµοσιογράφος. Η νονά του, απαντώντας σε
σχετική επιστολή του που δεν σώζεται, τον συµβουλεύει: «Με λέγεις ότι ετελείωσες τας
σπουδάς σου, ακόµη δε δεν ήρχισες να εργάζεσαι, αλλ’ η επιθυµία σου είναι να εισέλθης
εις το πολιτικόν ή το δηµοσιογραφικόν στάδιον, σε λέγω λοιπόν ότι εδώ τώρα διά το πολιτικόν στάδιον απαιτείται η σπουδή των νοµικών διά να επιτύχη τις, και η απολαβή είναι πολύ
µικρά, πολλοί δε πάντοτε οι ζητούντες θέσεις, το δηµοσιογραφικόν ούτε αυτό µε φαίνεται
κατάλληλον διά σε, µε συγχωρείς αν σε δίδω την γνώµην µου χωρίς να µε την ζητήσης, αλλ’
ως µεγαλυτέρα, αφού άπαξ µε είπες την ιδέαν σου, δικαιούµαι ίσως να σε είπω τι σκέπτοµαι, κρίνουσα εξ όσων βλέπω, τώρα εδώ οι περισσότεροι νέοι προσπαθούν περισσότερον, αν είναι δυνατόν, να επιτύχουν θέσιν τινά ή εις καµµίαν τράπεζαν, ή εις Βιοµηχανικά
καταστήµατα, όπου ελπίζουν να προοδεύσουν, διά τούτο κρίνω ότι και διά σε, καλλίτερον
θα είναι να επιτύχης άλλην εργασίαν.» (Λεύκωµα).
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1883-1884

Την ίδια εποχή συναντά διάφορους συγγενείς και συγκεντρώνει αµφιµερείς πληροφορίες για το γενεαλογικό του δέντρο. Τις στέλνει στον αδελφό του Τζων, στην Αλεξάνδρεια,
που συνθέτει κι εκείνος γενεαλογικό δέντρο.
1884

Aρχίζει να γράφει ποιήµατα και πεζά. Ανάµεσά τους καταλέγονται τα ποιήµατα: «O βεϊζαδές προς την ερωµένην του», «Dünya güzeli», και, σε αγγλική γλώσσα, τα πεζά: «Masks»,
«Romaic folk-lore of enchanted animals», «Persian manners», «Misplaced tenderness». Όλα
αυτά θα παραµείνουν ανέκδοτα για πολλές δεκαετίες, εκτός από το τελευταίο, που θα
δηµοσιευτεί σε ελληνική διασκευή το 1886, υπό τον τίτλο «Oι απάνθρωποι φίλοι των ζώων».
Από τα γράµµατα που ανταλλάσσει µε τον αδελφό του, Τζων, προκύπτει πως, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στην Πόλη, είχε βαλθεί να µεταφράσει ολόκληρη την κωµωδία του
Σαίξπηρ Much ado about nothing. Oι φίλοι του, Μικές Θ. Ράλλης και Στέφανος Στ. Σκυλίτσης
(και οι δύο θα πεθάνουν νεότατοι κατά τα αµέσως επόµενα χρόνια), µε γράµµατά τους
ενηµερώνουν τακτικά τον Καβάφη για τα γεγονότα της γενέτειρας. «Ένα µεγάλο µέρος της
αλληλογραφίας αφιερώνεται στην κοινωνική κίνηση της Αλεξάνδρειας.
»Μετά τα δραµατικά συµβάντα των σφαγών, του βοµβαρδισµού, της καταλήψεως της
Αιγύπτου από τους Άγγλους, της φυγής και της επανόδου των Ευρωπαίων, οι δουλειές, το
εµπόριο ξανάρχισαν κ’ εφούντωσαν. Oι άνθρωποι που εκινδύνευσαν αισθάνθηκαν την ανάγκη των διασκεδάσεων, του γλεντιού. Η ανησυχία και ο φόβος που είχαν δοκιµάσει, η
συµπίεση των συναισθηµάτων τους, µετατρέπονταν τώρα σε άσβηστη δίψα απολαύσεων.
»Oι νεαροί αλληλογράφοι του Καβάφη έγιναν, προς χάριν του, χρονικογράφοι της
Αλεξανδρινής “κωµωδίας”. O Καβάφης περίµενε κ’ εδιάβαζε µε απληστία τα νέα που του
µετέδιδαν οι φίλοι του.
»Η περιέργειά του ήταν µεγάλη κ’ η παρακολούθηση από µακρυά επεισοδίων σχετικών µε πρόσωπα που εγνώριζε καλά ήταν γι’ αυτόν σαν τις περιπέτειες µυθιστορήµατος
που παρακολουθούσε τµηµατικά.
»Παρελαύνουν ονόµατα που τα πιο πολλά παρέµειναν, µέχρι σήµερα, στο προσκήνιο
της κοσµικής δράσεως. Συναδινοί, Μπενάκηδες, Ασλάν, Ζερβουδάκηδες, Σαλβάγοι, Ζογκέµπ – όλοι ανήκουν στην πολύ πλούσια τάξη, δηλαδή, κατά την εθιµοταξία της κοσµοπολιτικής κοινωνίας της Αιγύπτου, στην αριστοκρατία. Όλοι αµιλλώνται µεταξύ των ποιος θα
δώση τα πιο πολυτελή γεύµατα, τους κοµψότερους χορούς, τις πιο εντυπωτικές δεξιώσεις.
Στις συγκεντρώσεις αυτές προσέρχονταν Άγγλοι αξιωµατικοί του στρατού και ναυτικού,
που δεν επρόφθαιναν να δέχωνται προσκλήσεις.» (Βίος).
O άλλος φίλος, ο Τζων Ροδοκανάκης, του γράφει από το Λίβερπουλ, όπου στην αρχή
σπούδαζε και µετά εργαζόταν σε βαµβακοµεσιτικό γραφείο, και του διηγείται τις ερωτικές
του περιπέτειες. O ίδιος ο Καβάφης αποφεύγει να εκθέσει στους φίλους του τα προσωπικά
του, γεγονός για το οποίο εκείνοι διαµαρτύρονται: «Δεν µας γράφεις τίποτε για την ιδιαίτερη
ζωή σου. Πώς µπορείς να είσαι τόσο µυστικός; Δεν µας έχεις εµπιστοσύνη ή τι διάβολο; Μια
λέξη δεν µπορεί κανείς να βγάλη από σένα» του γράφει ο Σκυλίτσης (19.3.1883), µιλώντας
και εξ ονόµατος του Ράλλη.
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1885-1886

1885

Γράφει τα ποιήµατα «Όταν, φίλοι µου, αγαπούσα…» και «Το Νιχώρι». O τίτλος του δεύτερου
ποιήµατος αναφέρεται στο άλλοτε ελληνικό εξοχικό προάστιο στην ευρωπαϊκή όχθη του
Βοσπόρου, όπου ο παππούς του, Γεωργάκης Φωτιάδης, είχε έπαυλη, στην οποία ο ποιητής
διέµεινε οικογενειακώς από τις αρχές του 1883 ως τον Oκτώβριο του 1885.
Τον Oκτώβριο επιστρέφουν µε τη µητέρα του και τ’ αδέλφια του, Αλέξανδρο και Παύλο, στην Αλεξάνδρεια. Τότε ο ποιητής «εγύρισε» στην ελληνική υπηκοότητα, εγκαταλείποντας την αγγλική προστασία που είχε αποκτήσει ο πατέρας του (Σχεδίασµα). Μέχρι το 1892,
που πιάνει δουλειά στις Αρδεύσεις, οι πληροφορίες που έχουµε για τη ζωή του Καβάφη
στην Αλεξάνδρεια είναι ελλιπείς και ασαφείς. Φαίνεται να υποαπαχολείται σε διάφορες εργασίες (στην αρχή ως δηµοσιογράφος, ύστερα ως µεσίτης, κοντά στον αδελφό του, Αριστείδη, µετά στο Χρηµατιστήριο Βάµβακος και ως το 1889 ως άµισθος υπάλληλος στο Γραφείο Αρδεύσεων όπου, εν συνεχεία, µονιµοποιήθηκε).
Πιθανότατα το 1885 ή το 1886 γράφει το πεζό «Μία νυξ στο Καλιντέρι», που θα παραµείνει ανέκδοτο µέχρι το 1963.

1886

Έχει δηµοσιογραφική ταυτότητα ως απεσπασµένος στην εφ. Τηλέγραφος, και επιδίδεται
συστηµατικότερα από πριν στη συγγραφή ποιηµάτων και πεζών.
3 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ : Στην εφ. Κωνσταντινούπολις δηµοσιεύεται το πεζό «Το Κοράλλιον
υπό µυθολογικήν έποψιν». Είναι το πρώτο κείµενό του που βλέπει το φως της δηµοσιότητας. Υπογραφή: Κωνστ. Φ. Καβάφης. Τα πάσης φύσεως κείµενά του που δηµοσιεύονται
κατά την επόµενη δεκαετία υπογράφονται µε ποικίλες παραλλαγές του ονοµατεπωνύµου
του. Το αρχικό του πατρωνύµου του (Π) εµφανίζεται για πρώτη φορά το 1899 και η τελική
του υπογραφή (Κ. Π. Καβάφης) οριστικοποιείται το 1904. Το ενδιάµεσο «Φ» στις αρχικές
υπογραφές του δηλώνει, κατά την κρατούσα άποψη, το επίθετο του παππού του, Γ. Φωτιάδη. Παρ’ όλα αυτά, ο Βαγγέλης Καραγιάννης έχει υποστηρίξει ότι ο ποιητής είχε δύο µικρά
ονόµατα, Κωνσταντίνος και Φώτιος, σύµφωνα µε όσα του είχε δηλώσει η Χαρίκλεια Βαλιέρι,
ανιψιά του Καβάφη. Πάντως, το πιστοποιητικό γεννήσεως του ποιητή αναγράφει µόνο το
Κωνσταντίνος ως µικρό όνοµα. «Το γεγονός ότι το δεύτερο όνοµα δεν αναφέρεται στο βαπτιστικό του» επιµένει η Βαλιέρι «δεν σηµαίνει τίποτα. Και σε µένα, το δεύτερό µου όνοµα
Θεοδώρα, δεν αναφερόταν στο βαπτιστικό µου.»
1 2 Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ : Συνθέτει το ποίηµα «Έπος καρδίας», το οποίο φέρει ιδιόχειρη
χρονολόγηση: «Πρωΐα 12 Φεβρουαρίου 1886».
1 5 / 2 7 Μ α ρ τ ί ο υ : Στον Έσπερο της Λειψίας δηµοσιεύεται το πρώτο του ποίηµα, το
«Βακχικόν». «O τίτλος του ποιήµατος είναι πιθανότατα συνειδητή αναφορά στον φαναριώτη
ποιητή των Βακχικών Αθανάσιο Χριστόπουλο, ο οποίος ασφαλώς ενέπνευσε στον Καβάφη
ένα πεζογράφηµα µε τίτλο “Το βουνό”, καθώς και ένα ποίηµα µε τίτλο “Αθανάσιος Χριστόπουλος” – το κείµενό του δεν σώθηκε.» (Aποκηρυγµένα).
5 Α π ρ ι λ ί ο υ : Στην εφ. Κωνσταντινούπολις θα δει το φως της δηµοσιότητας το πεζό
του «Oι απάνθρωποι φίλοι των ζώων», που θα αναδηµοσιευτεί στην Oµόνοια της Αλεξάνδρειας (21 Απριλίου / 3 Μαΐου).
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1886

7 Α π ρ ι λ ί ο υ : Πεθαίνει ο φίλος του Στέφανος Στ. Σκυλίτσης σε ηλικία 19 ετών. O
Καβάφης συνθέτει ποίηµα «Τω Στεφάνω Σκυλίτση», το οποίο θα παραµείνει άγνωστο επί
έναν ακριβώς αιώνα. Μαζί µε το χειρόγραφο του ποιήµατός του, ο ποιητής κρατά και το
σχετικό δηµοσιογραφικό απόκοµµα της εφ. Ταχυδρόµος της 9ης Απριλίου, όπου περιγράφεται η κηδεία του φίλου του.
1 / 1 3 Ι ο υ ν ί ο υ : Στον Έσπερο της Λειψίας, στη στήλη αλληλογραφίας του περιοδικού, δηµοσιεύεται η πρώτη συντοµογραφηµένη δηµόσια αναφορά του ονόµατος του ποιητή: «Κ. Φ. Κ[αβάφην] Εις Αλεξάνδρειαν. Αποστέλλοµεν Υµίν ευχαρίστως, εις απάντησιν της
υµετέρας επιστολής, το παρόν του Εσπέρου τεύχος». Στο ίδιο τεύχος του περιοδικού δηµοσιεύεται το ποίηµά του «Μάταιος, µάταιος έρως».
1 5 / 2 7 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ : Στον Έσπερο της Λειψίας, το ποίηµα «O ποιητής και η µούΈσπερος Λειψίας.
Tο τεύχος όπου δηµοσιεύεται
το «Bακχικόν».

σα». «Μετά τον Αύγουστο 1886 και έως τον Σεπτέµβριο ή Oκτώβριο 1891, ο Καβάφης δεν
φαίνεται να δηµοσίεψε ούτε ένα ποίηµα. Αντίστοιχη αποχή παρατηρείται και στα πεζά του
δηµοσιεύµατα.» (Aποκηρυγµένα).
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1888-1891

1888

Από γράµµατα φίλων του, φαίνεται ότι την εποχή αυτή ο Καβάφης δεν ήταν αποκλειστικά
οµοφυλόφιλος. «Αφού µάλιστα ως αναγινώσκω, παρακολουθείς και τας µικροτέρας κινήσεις του πολυθελγήτρου φύλου και πολύ σωστά καθότι άνευ αυτών η ζωή είναι νεκρά» του
γράφει ο δόκιµος του πολεµικού ναυτικού, Σπύρος Κοντογιάννης.

1889

Πεθαίνει στην Αλεξάνδρεια ο φίλος του Μικές Ράλλης, σε ηλικία 23 ετών. Ηµερολόγιο που
κράτησε ο ποιητής (15-29 Σεπτεµβρίου), για την αρρώστια και τις τελευταίες ηµέρες του
φίλου του, πρωτοδηµοσιεύτηκε από τον Παπουτσάκη στα Πεζά. Σηµειώνει σχετικά ο Παπουτσάκης: «Μα δεν πρόκειται για καθαυτό ηµερολόγιο, αλλά µάλλον για είδος χρονικού
των δεκαπέντε ηµερών αγωνίας του ποιητή για το φίλο του, που πέθανε στο άνθος της
ηλικίας του, 23 µόλις ετών. Έχω την εντύπωση ότι οι σηµειώσεις αυτές θα γράφτηκαν όλες
µαζί, µάλλον από µνήµης, κι όχι µέρα µε την ηµέρα. Το συµπεραίνω από τη συγκινητική
φράση της αρχής: “…του αγαπητού και µόνου αληθούς φίλου µου Μικέ Ράλλη”· και από την
τελευταία φράση της Τετάρτης, 25ης Σεπτεµβρίου (δηλαδή έξι µέρες πριν πεθάνει ο Ράλλης): “Ήτο η τελευταία φορά όπου τον είδα ζωντανό”.»
1 0 Ν ο ε µ β ρ ί ο υ : Κατά το µνηµόσυνο του Μικέ Ράλλη, ο Κωνσταντίνος Παπαζής,
διευθυντής του «Λυκείου Ερµής», απαγγέλλει εκτενές, έµµετρο «Ελεγείον», που θα εκδοθεί
και αυτοτελώς την ίδια χρονιά στην Αλεξάνδρεια.

1891

1 7 Μ α ρ τ ί ο υ : Πεθαίνει ξαφνικά ο αδελφός του, Πέτρος-Ιωάννης, 40 χρονών, άγαµος. Oι
εφηµερίδες της Αλεξάνδρειας Τηλέγραφος και Egyptian Gazette περιγράφουν λεπτοµερώς
την κηδεία του. O Τσίρκας πιθανολογεί ότι η ανυπόγραφη περιγραφή του Τηλέγραφου είναι
γραµµένη από τον ίδιο τον ποιητή. Αντίθετη άποψη διατύπωσε ο Βαγγέλης Καραγιάννης.
Θάνατος στο Λονδίνο του Γεωργίου Καβάφη, θείου του ποιητή, συνεταίρου άλλοτε
του πατέρα του. «Ήταν άνθρωπος µε µεγάλη παιδεία· ήταν βέβαια ο σοφώτερος από τους
συγχρόνους του Γραικούς εµπόρους της Λόνδρας […]. Ήταν φίλος του Kαΐρη […]. Για τον
Kοραή είχε πολλήν υπόληψι» θα σηµειώσει ο ποιητής στη Γενεαλογία. Εκτενέστερη περιγραφή του επιχειρεί ο Καβάφης στο Memorandum: «O Γεώργιος εγνώριζε άψογα την γαλλική, την ιταλική, την λατινική και την αγγλική γλώσσα, τα δε νεοελληνικά του ήσαν έξοχα
[…] O συγγραφεύς [=ο ίδιος ο Καβάφης] δεν µπόρεσε να καταλάβει ποτέ γιατί ο Γεώργιος δεν έγραψε βιβλία. Απ’ ό,τι είχε ακουστά περί αυτού, δεν υστερούσε διόλου ως προς
την πνευµατική δύναµη, ήταν ευρυµαθέστατος και οπωσδήποτε χειριζόταν την ελληνικήν
µε περισσότερη κοµψότητα και σφρίγος, παρά ο Λέων Μελάς, λόγου χάριν, ο γαµβρός
του, που την εποχή εκείνη ήταν ένας από τους διαπρεπείς ανθρώπους των γραµµάτων
της νεοτέρας Ελλάδος […] Ήταν υψηλός, όχι ωραίος, αλλά µε όψη συµπαθητική και έκφραση που µαρτυρούσε σηµαντική ευφυΐα.»
10 Απριλίου: Στο αλεξανδρινό περ. Rivista Quindicinale di Scienza, Lettere e Arti,
όπου δηµοσιεύονται κείµενα σε ιταλική, αγγλική και γαλλική γλώσσα, δηµοσιεύεται το

Γεώργιος Kαβάφης, θείος του ποιητή
(Aρχείο Kαβάφη)
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καβαφικό πεζό «Give Back the Elgin Marbles», µε αφορµή τις απόψεις του Frederic
Harrison περί επιστροφής στην Ελλάδα των Ελγινείων µαρµάρων, άποψη την οποία αντέ-

1891

κρουσε ο James Knowles, εκδότης του περ. Nineteenth Century στο οποίο εµφανίστηκαν
και τα δύο πιο πάνω άρθρα. O Καβάφης ελέγχει τις απόψεις του James Knowles και µε
έντεχνο τρόπο τον ειρωνεύεται, χωρίς βέβαια να µπορεί να φανταστεί ότι το όλο θέµα της
επιστροφής των µαρµάρων επρόκειτο να έρθει και πάλι στην επικαιρότητα περίπου έναν
αιώνα αργότερα: «Εν τη εξάψει του ο κ. Νώουλς τι δεν λέγει! Εκθειάζει του Έλγιν την
αρπαγήν. Μυκτηρίζει τον Βύρωνα. Σχετίζει την ευτελή υπεξαίρεσιν των µαρµάρων, προς
τα ένδοξα τρόπαια του Νέλσωνος. Φρονεί ότι εάν επιστραφώσιν αι αρχαιότητες αύται,
πρέπει ν’ αποδοθώσιν επίσης η Γιβραλτάρη, η Μελίτη, η Κύπρος, η Ινδική – λησµονών ότι
η κατοχή των χωρών εκείνων λογίζεται αναγκαία εις το Αγγλικόν εµπόριον ως και εις την
ασφάλειαν ή ύπαρξιν του Αγγλικού κράτους, ενώ τα Ελγίνεια µάρµαρα εις ουδέν χρησιµεύουσιν άλλο ή εις τον ωραϊσµόν και πλουτισµόν τού και άνευ αυτών ωραιοτάτου και
πλουσιωτάτου Βρεττανικού Μουσείου. Ψέγει του κ. Χάρισσον την ορθοτάτην παρατήρηO καθηγητής K. A. Παπαζής
νεκρολογεί τον µαθητή του,
Mικέ Pάλλη.

σιν, ότι το κλίµα του Λονδίνου φθείρει τας γλυφάς των µαρµάρων και εκφράζει τον φόβον
µη εάν µετακοµισθώσιν εις Αθήνας καταστραφώσιν εν ενδεχοµένη αναφλέξει του Ανατολικού ζητήµατος – λησµονών ότι ο φρόνιµος άνθρωπος οφείλει να διορθώνη το ενεστός
κακόν πριν φροντίση περί του µέλλοντος». Στο ίδιο θέµα θα επανέλθει ο ποιητής µε
επόµενα δηµοσιεύµατά του.
3 0 Μ α ρ τ ί ο υ / 1 1 Α π ρ ι λ ί ο υ : Στην αθηναϊκή εφ. Η Εθνική δηµοσιεύεται το πεζό
«Τα Ελγίνεια Μάρµαρα», που αποτελεί συντοµευµένη µορφή του αρχικού αγγλικού κειµένου.
2 9 Α π ρ ι λ ί ο υ : Στην ίδια εφηµερίδα, «Νεώτερα περί των Ελγινείων Μαρµάρων»,
όπου µνηµονεύονται και σχολιάζονται τα όσα ανταπάντησε στον James Knowles o Frederic
Harrison.
Α ύ γ ο υ σ τ ο ς : Όπως πιθανολογεί ο Γ. Π. Σαββίδης, τον µήνα αυτόν ή λίγο πριν, ο
Καβάφης αρχίζει να συντάσσει ένα λεξικό, «να περιµαζέψω τες λέξεις µου, προς χρήσιν µου
και χρήσιν –αν ήθελαν– των φίλων». Η εργασία αυτή θα τον απασχολήσει για πολλά χρόνια,
ίσως µέχρι το 1917-1918, µε συνολική συναγωγή περίπου 530 ασυνήθιστων λέξεων ή νεολογισµών, που συνοδεύονται και µε παραθέµατα φράσεων στις οποίες είχε συναντήσει τις
λέξεις αυτές ή τους νεολογισµούς ο ποιητής. «Ένα προτέρηµα έχει η συλλογή µου, και
προτέρηµα πολύ µεγάλο· τες “παραθέσεις”. Λεξικό χωρίς παραθέσεις, κατ’ εµέ, δεν είναι
παρά µισό (και µήτε καν µισό) Λεξικό. Δεν αρκεί µόνον η ξηρή –και κάποτε αυθαίρετη– εξήγησις του λεξικογράφου διά µίαν λέξιν. O συγγραφεύς, ο συµβουλευόµενος λεξικά, θέλει
να δει και πώς µεταχειρίσθηκαν την λέξιν άλλοι λογοτέχναι πριν απ’ αυτόν· και ποια δύναµιν
έχει ή ποια µορφή παίρνει η λέξις µέσα στην φράσι.» (ΜΚ2).
Τον ίδιο µήνα, συνθέτει το ποίηµα «Αλληλουχία κατά τον Βωδελαίρον». «Τούτο το
ποίηµα εγκαινιάζει την πρώτην ώριµη περίοδο δηµιουργίας του Καβάφη (1891-1911). Εγκιβωτίζει σε µετάφραση (στίχοι 7-24), χωρίς να τηρεί το µετρικό σχήµα του πρωτοτύπου, το
σονέτο “Correspondances” του Baudelaire, θεµελιακό κείµενο του µυστικιστικού συµβολισµού.» (Κρυµµένα).
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Δ

έκα χρόνια μετά την πρώτη έκδοσή του και με αφορμή τη συμπλήρωση
των 150 χρόνων από τη γέννηση και των 80 από τον θάνατο του μεγάλου ποιητή κ. Π. καβάφη, το βιβλίο αναφοράς Ο βίος και το έργο του Κ.Π.
Καβάφη επανακυκλοφορεί, συμπληρωμένο με όσα νέα στοιχεία προέκυψαν
εντωμεταξύ. ςτις σελίδες του (με χρονολογική παράθεση των γεγονότων της
ζωής του αλεξανδρινού) ο αναγνώστης παρακολουθεί την αφετηρία και την
εξέλιξη της ποίησής του και βλέπει τις προσωπικές του αντιδράσεις απέναντι
στην ανθρώπινη μοίρα, απέναντι στον έρωτα και τον θάνατο. το βιβλίο στηρίζεται στην πλουσιότατη καβαφική βιβλιογραφία και αξιοποιεί όλο το υλικό
που έχει έρθει στο φως για τη ζωή και το έργο του ποιητή. καταγράφονται
πληροφορίες από το «αρχείο καβάφη» και παρατίθενται αποσπάσματα από
σπάνια περιοδικά, δυσεύρετες εφημερίδες και επιστολές. η πλούσια εικονογράφηση που συνοδεύει το κείμενο (φωτογραφίες, σκίτσα, γελοιογραφίες,
χειρόγραφα) ανασυνθέτει το κλίμα της εποχής και παρακολουθεί τη δυσκολία της ελληνικής κριτικής να προσλάβει και να αναγνωρίσει την αξία της
καινοφανούς ποίησης του καβάφη. Πλήρης εργογραφία και ενημερωμένη
μέχρι σήμερα επιλογή διεθνούς βιβλιογραφίας ολοκληρώνουν την έκδοση.
Δημήτρης Δασκαλόπουλος (Πάτρα 1939): Ποιητής και βιβλιογράφος. ςπούδασε νομικά
στην αθήνα. Έχει εκδώσει εννέα ποιητικές συλλογές και ισάριθμα βιβλία με μελετήματα για
πρόσωπα, θέματα και περιοδικά της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Έχει δημοσιεύσει βιβλιογραφίες για τους: γ. ςεφέρη, γ. κ. κατσίμπαλη, Άγγελο ςικελιανό,
ρόδη ρούφο, Οδυσσέα έλύτη, Μανόλη αναγνωστάκη, Νόρα αναγνωστάκη, αλέξανδρο
κοτζιά κ.ά. βιβλία του για τον καβάφη: Κ. Π. Καβάφης, Σχέδια στο περιθώριο (1988),
Παρωδίες καβαφικών ποιημάτων (1998), Ελληνικά καβαφογενή ποιήματα (2003),
Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (2003), Εις τα περίχωρα Αντιοχείας και Κερύνειας,
Καβάφης-Σεφέρης (2006), Κ. Π. Καβάφης, Η ποίηση και η ποιητική του (2013).

Μαρία Στασινοπούλου (καλαμάτα 1945): φιλόλογος, κριτικός λογοτεχνίας. ςπούδασε
ίστορία και αρχαιολογία στην αθήνα. έργάστηκε στη Δευτεροβάθμια έκπαίδευση.
Έχει εκδώσει: Χρονολόγιο-Εργοβιογραφία Γιώργου Σεφέρη (2000), Πίσω από τις γραμμές,
Σελίδες κριτικής (2005), Κυρία, με θυμάστε; αφηγήματα (2010), και έχει επιμεληθεί
την τρίτομη έκδοση του Κοινού Λόγου της Έλλης Παπαδημητρίου (2003) και
τον δεύτερο τόμο της Αλληλογραφίας Γιώργου και Μαρώς Σεφέρη (2005).
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