
Το σπίτι του ποιητή Καβάφη





Ο συγγραφέας περιγράφει το σπίτι που κατοικούσε ο ποιητής Κ.Π. Καβάφης.

● Το σπίτι του Καβάφη βρίσκεται στην οδό Λέψιους, έναν δρόμο στην καρδιά της Αλεξάνδρειας.
● Ο ποιητής κατοικούσε στο δεύτερο όροφο ενός μεγάρου, που απ' έξω ήταν βαμμένο πορτοκαλί.

Στην είσοδο υπάρχει η βιβλιοθήκη που σκεπάζει όλο τον τοίχο. Στο σαλόνι, ένας καναπές τούρκικος, 
αρκετές πολυθρόνες και καρέκλες, μερικά τραπεζάκια και πάνω τους ένα κηροπήγιο ή μια λάμπα 
πετρελαίου. Πολλά χαλιά, μερικές χαλκογραφίες στους τοίχους, μια κορνίζα, ένα ανάγλυφο γύψινο 
με την αυτοκράτειρα Θεοδώρα, και μια μεγάλη φωτογραφία που παριστάνει τη μητέρα του ποιητή.
Χτυπητή αντίθεση με τούτη την επίπλωση αποτελεί το δωμάτιό του. 'Eνα στενό κι απλό κρεβάτι, ένα 
τραπεζάκι από ακατέργαστο ξύλο, μια καρέκλα ψάθινη κι ένα σιδερένιο τρίποδο σκουριασμένο που 
είχε πάνω του μια λεκάνη με μια κανάτα σμαλτωμένη. 



Ο Καβάφης ήταν, χωρίς αμφιβολία, μανιώδης με την πρωτοτυπία. Η ζωή του ήταν λιτή και 
απέριττη. Δεν τον ενδιάφερε η τεχνολογία και η βιομηχανική εξέλιξη. Αντιθέτως ήταν κοινωνικός και 
έντονα δημιουργικός.
Τα στοιχεία που φανερώνουν πως ήταν η ζωή του και πως ζούσε είναι: 
● Από το διαμέρισμά του είχε βγάλει όχι μονάχα το τηλέφωνο και το ραδιόφωνο αλλά και το 
ηλεκτρικό και στη θέση του είχε βάλει κεριά και λάμπες πετρελαίου.
● Η μακριά και ψηλή βιβλιοθήκη σαν ερμάρι, σκέπαζε όλο τον τοίχο.
● Το σαλόνι, εκεί όπου ο ποιητής συνήθιζε να δέχεται τους φίλους είχε πλούσια διακόσμηση, 
● Χτυπητή αντίθεση με τούτη την επίπλωση αποτελεί το απέριττο δωμάτιό του.
● Στο δωμάτιό του τις ζεστές νύχτες προτιμούσε, για να μη διακόπτει την δουλειά του, να βουτάει 
μια πετσέτα στο νερό της λεκάνης για να δροσίζει το πρόσωπό του. Συχνά έμενε εκεί ως αργά.

● Ο Καβάφης ήταν, χωρίς αμφιβολία, μανιώδης με την πρωτοτυπία.
● Το διαμέρισμα, όπως και η πρόσοψη του μεγάρου, δεν έχει τίποτα το ξεχωριστό, που να 
εντυπωσιάζει τον επισκέπτη, τίποτα το μοντέρνο. 
● 'Eνα έπιπλο(Η βιβλιοθήκη) επιβλητικό που και μόνο του χαρακτηρίζει τον ένοικο.
● Μερικές φτηνές χαλκογραφίες στους τοίχους.
● Σ' αυτό το γυμνό δωμάτιο, … τα ποιήματά του, που, ακατανόητα … , θα προκαλέσουν αργότερα το 
θαυμασμό ακόμα και στις πιο μακρινές χώρες. 



Ο συγγραφέας προτιμάει  παροντικό χρόνο, τον ενεστώτα,  στην περιγραφή του για να την κάνει πιο ζωντανή, πιο 
ενδιαφέρουσα και παραστατική, ενώ, όταν αφηγείται στιγμές από τη ζωή του ποιητή, χρησιμοποιεί παρελθοντικούς 
χρόνους, μια και αναφέρεται σε πρόσωπο που δε βρίσκεται πια στη ζωή και το οποίο δε γνώριζε και προσωπικά.

Επίθετα που περιγράφουν
μικρά χαμηλά(σπιτάκια), επιπλωμένο (διαμέρισμα)*, 
πλατιά ορθογώνια (είσοδος), μακριά και ψηλή (βιβλιοθήκη), 
τζαμένια (φύλλα), μικρά και μεγάλα, δεμένα (βιβλία)*,
τούρκικος (καναπές), παλιά χρυσοΰφαντα (υφάσματα), 
σκαλιστό (ξύλο), ατόφιο (ασήμι),
θαμπό (γυαλί), ανάγλυφο (γύψινο), 
μεγάλη (φωτογραφία), στενό κι απλό (κρεβάτι),
ακατέργαστο (ξύλο), ψάθινη (καρέκλα)
σιδερένιο (τρίποδο), ζεστές (νύχτες),  μακρινές (χώρες).

Επίθετα που σχολιάζουν
μανιώδης (ποιητής),
επιβλητικό (έπιπλο),
φτηνές (χαλκογραφίες), 
ερασιτεχνική (δουλειά),
χτυπητή (αντίθεση), 
κουραστική (δουλειά), 
χοντροφτιαγμένο (τραπεζάκι),
γυμνό (δωμάτιο), 
κρυφό (σπουδαστήριο).



● τούρκικος (καναπές) : καναπές που έχει κατασκευαστεί στην Τουρκία - καναπές από την Τουρκία
● σκαλιστό (ξύλο) : ξύλο που έχει σκαλιστεί
● ζεστές (νύχτες) : νύχτες που είχε ζέστη - νύχτες με ζέστη
● κουραστική δουλειά : δουλειά που κουράζει

Για πολλά χρόνια το σπίτι εκείνο, το σπίτι-φάντασμα των παιδικών μου χρόνων, ήταν ακατοίκητο. Δεν έχανα όμως 
ευκαιρία να το επισκέπτομαι, με κάποιο φόβο κάθε φορά, ανεξήγητο. Το σπίτι ήταν διώροφο και είχε μια παλιά 
πλακόστρωτη αυλή. Οι τοίχοι ήταν παχιοί και ψηλοί. Ήταν πέτρινοι. Τα παράθυρά του ήταν καγκελόφραχτα και τα 
παντζούρια ήταν σχεδόν σάπια. Σπρώχνοντας τη βαριά ξύλινη πόρτα του, αντίκριζα μια εικόνα γοητευτική : Οι τοίχοι 
ήταν γεμάτοι με διακοσμήσεις, το ταβάνι ολοστόλιστο και, το πιο εντυπωσιακό , τα τζάμια στα παράθυρα ήταν 
πολύχρωμα .



● στην οδό Λέψιους
● στην καρδιά της Αλεξάνδρειας
● στο δεύτερο όροφο 
● από εκεί
● απέναντι 
● ανάμεσα σε μικρά χαμηλά σπιτάκια 
● από το διαμέρισμά του 
● στη θέση του 
● στην πλατιά ορθογώνια είσοδο
● από το κατώφλι ακόμα 
● στα ράφια 

● εκεί όπου ο ποιητής 
● πάνω τους
● στους τοίχους
● πάνω του μια λεκάνη 
● στο λουτρό 
● στο νερό 
● εκεί 
● πάνω στο χοντροφτιαγμένο τραπεζάκι 
● σε αυτό το γυμνό δωμάτιο 
● στις πιο μακρινές χώρες 
● στο εξωτερικό





Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου είναι από τα πιο μεγάλα και αξιόλογα μουσεία. Τα 
εκθέματά του περιλαμβάνουν αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλες τις περιόδους της 
κρητικής προϊστορίας και ιστορίας. Είχα την ευτυχία να το δω, να ξεναγηθώ και να το 
απολαύσω κατά την περσινή μας εκπαιδευτική επίσκεψη.

Το κτήριο  βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και είναι κόσμημα για τη πόλη. 
Κατασκευάσθηκε μεταξύ των ετών 1937 και 1940, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Πάτροκλου 
Καραντινού. Το μουσείο αποτελεί σημαντικό δείγμα του μοντέρνου αρχιτεκτονικού κινήματος 
στην Ελλάδα, βραβευμένο με έπαινο Bauhaus στο Μεσοπόλεμο. Οι χρωματισμοί και τα υλικά 
κατασκευής, όπως και τα πολύχρωμα φλεβωτά μάρμαρα, παραπέμπουν στις τοιχογραφικές 
μιμήσεις ορθομαρμαρώσεων των μινωικών κτηρίων. Το κτήριο είναι διώροφο και διαθέτει 
εκτεταμένους εκθεσιακούς χώρους, αίθουσα οπτικοακουστικών μέσων και εργαστήρια. 

Κατά την διάρκεια της περσινή μας ξενάγησης ήμουν ενθουσιασμένη και 
εντυπωσιασμένη Αισθάνθηκα την ανάγκη να γνωρίσω πιο πολύ το παρελθόν μας κα να 
διαφυλάξω  και εγώ όσο μπορώ την εθνική ας κληρονομιά.

Θα ήθελα να μου ξαναδοθεί η ευκαιρία να επισκεφτώ το εξαίσιο αυτό Μουσείο.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου



Όπως καταλαβαίνουμε παρατηρώντας προσεκτικά τις δύο φωτογραφίες η Θεσσαλονίκη και ειδικά η 
οδός Μητροπόλεως ήταν γεμάτη με σπίτια  με κάποιο αρχιτεκτονικό ρυθμό. Τα σπίτια ήταν χαμηλά, είχαν 
μπαλκόνια και αρκετές αψίδες και καμάρες. Η οδός Μητροπόλεως προπολεμικά δεν είχε ιδιαίτερη 
κυκλοφοριακή  κίνηση.

Σήμερα στο όνομα της εξέλιξης και της προόδου έχει αλλάξει ριζικά. Τα όμορφα  σπίτια έχουν 
αντικατασταθεί από άχαρες πολυκατοικίες με μικρά μπαλκόνια χωρίς αρχιτεκτονικό σχέδιο. Η οδός 
Μητροπόλεως σήμερα παρουσιάζει τρομερή κυκλοφοριακή κίνηση. Το μόνο που έχει μείνει αναλλοίωτο 
στην πάροδο του χρόνου είναι ο μητροπολιτικός ναός.




