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Κωνσταντίνος Καβάφης «Τείχη» 

 

Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ 

μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη. 

 

Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ. 

Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη· 

 

διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον. 

A όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω. 

 

Aλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον. 

Aνεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω. 

(1897) 

 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (δεν είναι απαραίτητο για την απάντηση στις δραστηριότητες) 

Οι παρακάτω  σύνδεσμοι μας προσφέρουν πληροφορίες για τον ποιητή  Κ.Π.Καβάφη και για τα 

χαρακτηριστικά της ποίησής του. Επίσης, μας δίνουν τη δυνατότητα να διαβάσουμε και άλλα 

ποιήματά του. 

 http://cavafis.compupress.gr/index.htm 

http://www.greek-

language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html?details=118 

 

 

http://cavafis.compupress.gr/index.htm
http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html?details=118
http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html?details=118


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Α) Η γλώσσα του Καβάφη είναι ιδιαίτερη και αποτελεί πρόσμιξη δημοτικής και καθαρεύουσας. 

Να αντιγράψετε  τρεις λέξεις της καθαρεύουσας και τρεις της δημοτικής από το ποίημα.  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Β)Στο ποίημα χρησιμοποιείται πρώτο ενικό πρόσωπο. Με τη  χρήση του πρώτου προσώπου ο 

ποιητής μπορεί να επιτύχει:   

 απόδοση εσωτερικού μονολόγου 

 εξομολογητικό ή και απολογητικό χαρακτήρα 

 αμεσότητα 

 πειστικότητα  

Τι πιστεύετε ότι επιτυγχάνεται στο συγκεκριμένο ποίημα από τα παραπάνω; (μπορείτε να 

επιλέξετε όσα νομίζετε ότι ισχύουν  -ή και όλα- και να αιτιολογήσετε σύντομα την απάντησή σας. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Γ)  Παρακάτω θα επιχειρήσουμε έναν ερμηνευτικό σχολιασμό του ποιήματος.  

Πρώτα, κρατήστε σύντομες σημειώσεις  με λέξεις κλειδιά για τα παρακάτω υποερωτήματα  (α- ε). 

Θα λειτουργήσουν βοηθητικά για την τελική ανάπτυξη της απάντησής μας. 

α) Ποια συναισθήματα εκφράζει το ποιητικό υποκείμενο; ………………………………....... 

β) Ποιες λέξεις δείχνουν τη δυσαρέσκειά του; ......................................................................... 

γ)Ποιες λέξεις δείχνουν την άγνοιά  του; …………………………………………………… 

δ) Ποιες λέξεις δείχνουν την αδυναμία του; …………………………………………………. 

ε)Τι μπορεί να συμβολίζουν τα τείχη; ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



Τώρα μπορούμε να συγκεντρώσουμε τις σημειώσεις μας και να συνθέσουμε τα στοιχεία αυτά σε 

μία παράγραφο (περίπου 80 λέξεις). Τεκμηριώνουμε όσα γράφουμε με παραπομπές, λέξεις και 

φράσεις από το ποίημα (σε εισαγωγικά).  Η ερώτηση είναι: 

*Ποιο πρόβλημα πιστεύετε ότι εκφράζεται στο ποίημα;  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Αφού γράψαμε όσα καταλαβαίνουμε ότι εκφράζει ο ποιητής, τώρα θα εκφράσουμε τη δική μας 

άποψη. Σε μια χωριστή παράγραφο, ίδιας έκτασης περίπου με την προηγούμενη, αναπτύσσουμε 

τη δική μας θέση. («Συμφωνώ με τον ποιητή; Νιώθουμε συχνά τείχη να υψώνονται γύρω μας; 

Ποιος είναι υπεύθυνος γι’ αυτό;  Μπορούμε να το αλλάξουμε;» Αυτά είναι ενδεικτικά ερωτήματα 

για να οργανώσετε τη σκέψη σας ). Η ερώτηση είναι: 

*Ποια είναι η δική σας θέση για το πρόβλημα αυτό; 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Μπορείτε να στείλετε απαντήσεις και απορίες στο emai ή στη θυρίδα του μαθήματός μας 

στο eclass.  


