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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
  Ο Κωνσταντίνος Καβάφης γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1863 και πέθανε 
τον ίδιο μήνα του 1933. Γεννήθηκε και έζησε στην Αλεξάνδρεια της 
Αιγύπτου για αυτό και αναφέρεται συχνά ως <<Ο Αλεξανδρινός>>.

  Σήμερα η ποίησή του όχι μόνο έχει επικρατήσει στην Ελλάδα, αλλά 
και κατέλαβε μία εξέχουσα θέση στην όλη ευρωπαϊκή ποίηση. 

→ Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, 
ιταλικά, ισπανικά, ολλανδέζικα, αραβικά, γιαπωνέζικα, αρμένικα, 
ινδικά, σλαβικές γλώσσες και σε πάρα πολλές άλλες γλώσσες.



Το Έργο του!
Το σώμα των καβαφικών ποιημάτων περιλαμβάνει: 

Τα 154 ποιήματα που αναγνώρισε ο ίδιος→  Αναγνωρισμένα 

Τα 37  νεανικά, σε ρομαντική καθαρεύουσα, τα οποία αποκήρυξε→  Αποκηρυγμένα

Τα 75 ποιήματα που βρέθηκαν τελειωμένα στα χαρτιά του→ Κρυμμένα

Καθώς και τα 30 που βρέθηκαν στα χαρτιά του χωρίς να έχουν πάρει την οριστική τους μορφή→ Ατελή

Τύπωσε, το 1904, μια συλλογή με τον τίτλο Ποιήματα, στην οποία περιέλαβε τα ποιήματα: Φωνές, 
Επιθυμίες, Κεριά, Ένας γέρος, Δέησις, Οι ψυχές των γερόντων, Το πρώτο σκαλί, Διακοπή, 
Θερμοπύλες, Τα παράθυρα, Περιμένοντας τους βαρβάρους, Απιστία και Τα άλογα του Αχιλλέως. Η 
συλλογή κυκλοφόρησε ιδιωτικά.

Το 1935 κυκλοφόρησε στην Αθήνα, η 
πρώτη πλήρης έκδοση των 
Ποιημάτων του, που εξαντλήθηκε 
αμέσως. Δύο ακόμη ανατυπώσεις 
έγιναν μετά το 1948.



ΚΑΒΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ δείχνουν… 
●   Σύμφωνα με τη διδακτορική διατριβή του Γ.Π. Σαββίδη, υπήρξαν 

τρία διαφορετικά στάδια εκδοτικής τακτικής: σε «μονόφυλλα», 
«τεύχη» και «συλλογές», τα οποία αντιπροσωπεύουν τρεις 
διαφορετικές φάσεις στην ιστορία της καβαφικής ποίησης. Η 
μέθοδος των «μονόφυλλων» χρησιμοποιείται από το 1891 ως και 
το 1904, οπότε ο ποιητής τυπώνει το πρώτο «τεύχος» με 21 
ποιήματα.

●   Σύμφωνα με διευκρινίσεις και υποδείξεις του ποιητή, τα 
ποιήματά του κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: τα ιστορικά, 
τα φιλοσοφικά και τα ηδονικά ή αισθησιακά.
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<<Η Τράπεζα του Μέλλοντος>>
Την δύσκολη ζωή μου ασφαλή να κάνω
εγώ στην Τράπεζα του Μέλλοντος επάνω
πολύ ολίγα συναλλάγματα θα βγάλω.

        Κεφάλαια μεγάλ’ αν έχει αμφιβάλλω.
Κι άρχισα να φοβούμαι μη στην πρώτη κρίσι
εξαφνικά τας πληρωμάς της σταματήσει.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 Στο σύντομο αυτό αλληγορικό ποίημα αποδίδονται οι ανησυχίες του ποιητή σχετικά με την 
τάση των ανθρώπων να έχουν ελπίδες για ένα πολύ καλύτερο μέλλον απ’ ότι το παρόν, 
φτάνοντας τελικά στο σημείο να προσδοκούν πολύ περισσότερα απ’ όσα έχει στην 
πραγματικότητα το μέλλον να τους προσφέρει.

 Ο ποιητής αμφιβάλλει για το κατά πόσο η <<Τράπεζα του Μέλλοντος>> είναι ικανή να 
καλύψει τις επενδύσεις των ανθρώπων άρα στέκει με απαισιοδοξία απέναντι στο ενδεχόμενο 
να είναι το μέλλον καλύτερο από το παρόν. 

<<Η Τράπεζα του Μέλλοντος>> είναι από τα κρυμμένα ποιήματα του Κ. Καβάφη

(1887-1933, Ίκαρος)



                     ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ
                 α’ πρόσωπο→ ο ποιητής δηλώνει πως σκοπεύει να βγάλει ελάχιστες 
συναλλαγματικές στην Τράπεζα του Μέλλοντος, προκειμένου να καταστήσει έτσι 
ασφαλέστερη την ήδη δύσκολη ζωή του. Δεν έχει, δηλαδή, την πρόθεση να επενδύσει 
πολλές ελπίδες σε όσα έχει να του φέρει το μέλλον. 

Οι επενδύσεις στην Τράπεζα του 
Μέλλοντος είναι αφενός επισφαλείς 
κι αφετέρου τείνουν να υπονομεύουν 
το πείσμα και την αποφασιστικότητα 
των ανθρώπων απέναντι στα τωρινά 
τους προβλήματα, αφού δημιουργούν 
την πλασματική αίσθηση πως ό,τι 
έρχεται θα είναι καλύτερο απ’ ό,τι 
βρίσκεται ήδη εδώ

Η επιλογή του ποιητή να αξιοποιήσει στο πλαίσιο 
της αλληγορίας του το τραπεζικό σύστημα και την 
«εμπιστοσύνη» που δείχνουν οι άνθρωποι στις 
τράπεζες σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις και τις 
επενδύσεις τους εν γένει, επιτρέπει κάποτε και 
την κυριολεκτική ανάγνωση του ποιήματος, μιας 
και κάπως παράδοξα μοιάζει να αποτυπώνεται σε 
αυτό η πραγματικότητα της τρέχουσας 
οικονομικής κρίσης



Συμπέρασμα
  Ο ποιητής θεωρεί ανεπανάληπτη την κάθε μέρα που περνάει, ζώντας κι 
εκτιμώντας το ‘’σήμερα’’με τις εκπλήξεις που κρύβει χωρίς να περιμένει το 
αύριο για μια καλύτερη ζωή. Ο Καβάφης προτιμά να 

αναμένει λίγα από το 
μέλλον και να επενδύει 
ακόμη λιγότερα σε αυτό, 
φοβούμενος ακριβώς το 
ενδεχόμενο ενός 
οποιουδήποτε 
απρόβλεπτου κινδύνου ή 
μιας μη αναμενόμενης 
ανατροπής, που μπορεί 
εύκολα να καταστήσει τις 
μέρες του μέλλοντος 
ακόμη δυσχερέστερες από 
αυτές του παρόντος.



Η τράπεζα του μέλλοντος - “The bank of futureness”....μελωδικά!

https://www.youtube.com/watch?v=4OXumSe_JFQ 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D4OXumSe_JFQ&sa=D&source=editors&ust=1644678140173328&usg=AOvVaw30um08TqlJPYxnrMHXNrXP
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3D4OXumSe_JFQ&sa=D&source=editors&ust=1644678140231514&usg=AOvVaw1WaJX7FzEZDazCvCXx-tBn


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
https://latistor.blogspot.com/2016/08/blog-post_67.html

https://www.youtube.com/watch?v=4OXumSe_JFQ

https://www.sarantakos.com/kibwtos/kabafhs_poihmata.html

https://cavafy.onassis.org/el/object/u-81/

http://andreaskandreou.blogspot.com/2013/04/blog-post_4571.html

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE
%AC%CF%86%CE%B7%CF%82 

https://e-didaskalia.blogspot.com/2019/12/kafavis.html 

http://andreaskandreou.blogspot.com/2013/04/blog-post_4571.html 

https://www.google.com/url?q=https://latistor.blogspot.com/2016/08/blog-post_67.html&sa=D&source=editors&ust=1644678140706723&usg=AOvVaw1d0-iZPZwZSq6LVira_nbs
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D4OXumSe_JFQ&sa=D&source=editors&ust=1644678140706956&usg=AOvVaw053JEnG0SU-ITu_HszS5Pn
https://www.google.com/url?q=https://www.sarantakos.com/kibwtos/kabafhs_poihmata.html&sa=D&source=editors&ust=1644678140707132&usg=AOvVaw24Th8pF-Z4Den8DhWue7IH
https://www.google.com/url?q=https://cavafy.onassis.org/el/object/u-81/&sa=D&source=editors&ust=1644678140707298&usg=AOvVaw26rDewrqcspRBXwZ8hKfNy
https://www.google.com/url?q=http://andreaskandreou.blogspot.com/2013/04/blog-post_4571.html&sa=D&source=editors&ust=1644678140707467&usg=AOvVaw3jpo3Jh3ELr50HkRWSxtWi
https://www.google.com/url?q=https://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%259A%25CF%2589%25CE%25BD%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25AF%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2582_%25CE%259A%25CE%25B1%25CE%25B2%25CE%25AC%25CF%2586%25CE%25B7%25CF%2582&sa=D&source=editors&ust=1644678140707649&usg=AOvVaw2nfSCjRHZOYyOMl_h_Erxo
https://www.google.com/url?q=https://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%259A%25CF%2589%25CE%25BD%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25AF%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2582_%25CE%259A%25CE%25B1%25CE%25B2%25CE%25AC%25CF%2586%25CE%25B7%25CF%2582&sa=D&source=editors&ust=1644678140707753&usg=AOvVaw1W3HzXOrfjBPnWupsDiRL7
https://www.google.com/url?q=https://e-didaskalia.blogspot.com/2019/12/kafavis.html&sa=D&source=editors&ust=1644678140707926&usg=AOvVaw0LyldRGf4WhTHkZt2J9B1U
https://www.google.com/url?q=http://andreaskandreou.blogspot.com/2013/04/blog-post_4571.html&sa=D&source=editors&ust=1644678140708097&usg=AOvVaw1kizuyKVdClOmhKMhP530v

