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Κελαγσολία ηοῦ Ἰάζωνορ Θλεάνδπος 
ποιηηοῦ ἐν Θομμαγηνῇ· 595 μ.Σ. 

 
Τό γήξαζκα ηνῦ ζώκαηνο θαί ηῆο κνξθῆο κνπ 
εἶλαη πιεγή ἀπό θξηθηό καραῖξη. 
Δέλ ἔρσ ἐγθαξηέξεζη θακηά. 
Εἰο ζέ πξνζηξέρσ Τέρλε ηῆο Πνηήζεσο, 
πνύ θάπσο μέξεηο ἀπό θάξκαθα· 
λάξθεο ηνῦ ἄιγνπο δνθηκέο, ἐλ Φαληαζίᾳ θαί Λόγῳ. 

Εἶλαη πιεγή ἀπό θξηθηό καραῖξη. ⎯ 
Τά θάξκαθά ζνπ θέξε Τέρλε ηῆο Πνηήζεσο, 

πνύ θάκλνπλε ⎯ γηα ιίγν ⎯ λά κή λνηώζεηαη ἡ πιεγή. 
(1921) 

 
ΔΟΩΡΖΠΔΗΠ 
 
Α1. Τξία από ηα βαζηθά γλσξίζκαηα ηεο πνίεζεο ηνπ Κ. Καβάθε είλαη ε 
πεδνινγία, ε ηδηόηππε γιώζζα θαη ε ρξήζε ζπκβόισλ. Γηα ην θάζε έλα από ηα 
παξαπάλσ γλσξίζκαηα λα γξάςεηε έλα αληίζηνηρν παξάδεηγκα από ην πνίεκα 
πνπ ζαο δόζεθε. 

Κονάδερ 15 
 
Β1. Σην πνίεκα, ζύκθσλα κε ηνλ Σηέθαλν Δηαιεζκά, «έρνπκε έλα 
δπζαλάινγα κεγάιν ηίηιν (κε πξνζεθηηθά ηνπνζεηεκέλε ζηίμε, ώζηε λα 
πξνβάιιεη ηα κέξε από ηα νπνία απαξηίδεηαη) πνπ ππνζηεξίδεη θαη 
ζπκπιεξώλεη πνηθηινηξόπσο ην πνίεκα». 
Να ηεθκεξηώζεηε ηελ παξαπάλσ άπνςε αηηηνινγώληαο ηε ζπγθεθξηκέλε 
επηινγή ηνπ ηίηινπ από ηνλ πνηεηή. 

Κονάδερ 20 
 
Β2. Να επηζεκάλεηε ζην πνίεκα ηέζζεξα δηαθνξεηηθά εθθξαζηηθά κέζα 
(κνλάδεο 8) θαη λα εξκελεύζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπο (κνλάδεο 12). 

Κονάδερ 20 
 
 
 
 



Γ1. Να ζρνιηάζεηε ηνπο παξαθάησ ζηίρνπο ζε έλα θείκελν 100-120 ιέμεσλ: 
Δἰρ ζέ πποζηπέσω Ρέσνη ηῆρ Ξοιήζεωρ, 
πού κάπωρ ξέπειρ ἀπό θάπμακα· 
νάπκηρ ηοῦ ἄλγοςρ δοκιμέρ, ἐν Φανηαζίᾳ καί Ιόγῳ. 

Κονάδερ 25 
 
Γ1. Να ζπγθξίλεηε σο πξνο ην πεξηερόκελν ην πνίεκα ηνπ Κ. Καβάθε 
Κελαγσολία ηοῦ Ἰάζωνορ Θλεάνδπος ποιηηοῦ ἐν Θομμαγηνῇ· 595 
μ.Σ. κε ην παξαθάησ πνίεκα ηνπ Τ. Λεηβαδίηε Αςηοβιογπαθία, εληνπίδνληαο 
(κνλάδεο 5) θαη ζρνιηάδνληαο (κνλάδεο 15) ηξεηο νκνηόηεηεο θαη δύν δηαθνξέο 
κεηαμύ ησλ δύν πνηεκάησλ. 

Κονάδερ 20 
Ράζορ Ιειβαδίηηρ 
Αςηοβιογπαθία 

Ἄλζξσπνη πνὺ δὲ γλώξηζα πνηὲ κνῦ δώζαλ ηὸ αἷκα κνπ θαὶ 
η’ ὄλνκά κνπ, 
ζηὴλ ἡιηθία κνπ ρηνλίδεη, ρηνλίδεη ἀδηάθνπα 
κηὰ θίλεζε πάληα ζὰ λἄζεια λὰ πξνθπιαρηῶ ἀπὄλα 
ρηύπεκα 
δίςαζα γηὰ ὅιε ηὴ δσή, θη ὅκσο ηὴλ ἄθεζα 
γηὰ λ’ ἁξπαρηῶ ἀπ’ ηὰ πειώξηα ἀγθάζηα ηῆο αἰσλόηεηαο, 
ἡ ζάξθα κνπ ἕλαο ἐπίδεζκνο γύξσ ἀπ’ ηὸ αὐξηαλό κνπ 
ηίπνηα 
θαλεὶο δὲλ κπνξεῖ λὰ κὲ βνεζήζεη ζηὸλ πόλν κνπ 

ἐθηὸο ἀπ’ ηὸλ ἴδην κνπ ηὸλ πόλν ⎯ εἶκαη ἐδῶ, ἀλάκεζά ζαο, 
θη ὁινκόλαρνο, 
θ’ ἡ πνίεζε ζὰ κηὰ κεγάιε ἀιήζεηα, πνὺ ηὴλ ἀλαθαιύπηεηο 
ὕζηεξ’ ἀπὸ ρξόληα, 
ὅηαλ δὲλ κπνξεῖ λα ζνῦ ρξεζηκέςεη πηὰ ζὲ ηίπνηα. 
 
πάγγεικά κνπ: ηὸ ἀθαηόξζσην. 
 
Τάζνο Λεηβαδίηεο, Πνίεζε, η. 1, Αζήλα, Εθδόζεηο Κέδξνο, 
2003, ζ. 429. 



ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

Α1. Ο Καβάφθσ ζδραςε ςτα χρόνια τθσ Νζασ Ακθναϊκισ χολισ (1880 – 1930). Ωςτόςο 

τον Καβάφθ τον ςυναντάμε ςτον αντίποδα τθσ ελλθνικισ ποίθςθσ αυτισ τθσ περιόδου, 

κακϊσ απορρίπτει τα κακιερωμζνα ςχιματα ςτθν επιλογι κεμάτων και ςτα εκφραςτικά 

μζςα. Ο Καβάφθσ αποτελεί ιδιαίτερθ περίπτωςθ ςτθν ελλθνικι λογοτεχνία και θ ποίθςθ 

του είναι ζντονα προςωπικι, ζχοντασ τα δικά τθσ αποκλειςτικά γνωρίςματα. Σρία από αυτά 

τα βαςικά γνωρίςματα είναι θ πεηολογία, θ ιδιότυπθ γλϊςςα και θ χριςθ ςυμβόλων. 

Ο πεηολογικόσ τόνοσ είναι εμφανισ ςχεδόν ςε όλο το ποίθμα. Οι ςτίχοι είναι ελεφκεροι 

ανιςοςφλλαβοι, χωρίσ ομοιοκαταλθξία και χωρίσ επιμζλεια ςτισ χαςμωδίεσ. Σο φφοσ το 

χαρακτθρίηει θ διαφγεια τθσ ςκζψθσ, θ ςαφινεια και θ ακριβολογία τθσ διατφπωςθσ, ενϊ θ 

λιτότθτα των εκφραςτικϊν μζςων (ζλλειψθ ςχθμάτων λόγου και άλλων περίτεχνων 

«διακοςμθτικϊν» ςτοιχείων), θ λεπτι ειρωνεία, ο ρεαλιςμόσ και θ ζλλειψθ ρθτοριςμοφ και 

ςτόμφου δεν αφινουν περικϊρια για λυρικζσ και πομπϊδεισ εξάρςεισ. Χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα αποτελοφν οι τρεισ πρϊτοι ςτίχοι του ποιιματοσ « το γιραςμα του 

ςϊματοσ….εγκαρτζρθςι καμιά». 

    Η ιδιότυπθ γλϊςςα των ποιθμάτων του Καβάφθ είναι μικτι, δθμοτικι με «λόγιουσ» 

τφπουσ και πολίτικουσ και αλεξανδρινοφσ  ιδιωματιςμοφσ, ενϊ πολλζσ από τισ λζξεισ που 

χρθςιμοποιοφνται είναι «αντιποιθτικζσ», τθσ κακθμερινισ χριςθσ. το ςυγκεκριμζνο 

ποίθμα εντοπίηονται πολλζσ λόγιεσ εκφράςεισ («εγκαρτζρθςι», «Εισ ςε προςτρζχω», 

«νάρκθσ του άλγουσ δοκιμζσ», «εν Φανταςία και λόγω…») , λζξεισ δθμοτικισ ( «πλθγι», 

«φρικτό μαχαίρι», «που κάπωσ ξζρεισ», « Φάρμακα» ) και πολίτικοι ιδιωματιςμοί (« που 

κάμνουνε»). 

Σζλοσ, ο Καβάφθσ επθρεαςμζνοσ από τθν τεχνοτροπία του ςυμβολιςμοφ, δανείηεται τθν 

χριςθ ςυμβόλων και ςτο ςυγκεκριμζνο ποίθμα. Ζτςι, το «φρικτό μαχαίρι» είναι ο χρόνοσ, 

που δθμιουργεί τθν «πλιγθ», δθλαδι τθν φκορά, το αίςκθμα αβάςταχτου πόνου και 

οδφνθσ, κακϊσ και τα παρεπόμενα τουσ  ςτθν ψυχι του ποιθτι. Επιπλζον, τα μζςα τθσ 

ποίθςθσ Φανταςία και Λόγοσ, χαρακτθρίηονται ωσ «φάρμακα» για να μειωκεί κάπωσ ο 

πόνοσ του ποιθτι. 

B1. Σο ποίθμα αυτό του Καβάφθ ςε πρϊτθ γραφι (1918) είχε τον τίτλο «Μαχαίρι». Η 

αλλαγι του τίτλου από τον ίδιο τον ποιθτι το 1921 ςίγουρα είναι ςκόπιμθ. Όπωσ 

επιςθμαίνει και ο τζφανοσ Διαλθςμάσ, πρόκειται για δυςανάλογο μεγάλο τίτλο, από τουσ 

πιο εκτενείσ που ζχει δϊςει ο Καβάφθσ ςτα ποιιματα του, που μασ προϊδεάηει ςχετικά με 

το περιεχόμενο του, παρουςιάηοντασ το ποιθτικό πρόςωπο και τθν ψυχικι του κατάςταςθ 

ςτο πλαίςιο του χρόνου και του χϊρου. 

υγκεκριμζνα, ο Καβάφθσ με αυτό τον τίτλο κζλει να δθμιουργιςει ζνα ιςτορικό άλλοκι 

που κα τον βοθκιςει να αποςταςιοποιθκεί από το δικό του πρόβλθμα, να το αντιμετωπίςει 

ςαν ξζνο και ζτςι να φανεί ότι το περιγράφει πιο αντικειμενικά. Ζτςι, γίνεται και πιο 

πειςτικι θ κζςθ του αναφζροντασ ζνα πρόςωπο με όνομα, ζςτω και ανφπαρκτο ιςτορικά, 

προςδίδοντασ αλθκοφάνεια ςε όςα καταγράφει. Σαυτόχρονα, θ μελαγχολία ωσ αίςκθμα 

που πθγάηει από τα γθρατειά αποκτά  διαχρονικότθτα και κακολικότθτα.  



Ο τίτλοσ αρχίηει με τθν λζξθ «μελαγχολία», που ανταποκρίνεται ςτο όλο περιεχόμενο, 

δθλαδι ςτθν ψυχικι κατάςταςθ του ποιθτι, και αποτελεί τθ μόνθ πραγματικότθτα του 

τίτλου. τθν ςυνζχεια παρουςιάηεται το πρόςωπο που βιϊνει αυτι τθν ψυχικι κατάςταςθ, 

δθλαδι ο Ιάςων Κλζανδροσ, ζνα πρόςωπο φανταςτικό, που λειτουργεί ωσ προςωπείο του 

Καβάφθ. Η επιλογι, βζβαια, του ονόματοσ Ιάςων δεν είναι τυχαία κακϊσ ςυνδζεται 

ετυμολογικά με τθν λζξθ ίαςθ. Σο πρόςωπο αυτό τοποκετείται ςτθν Κομμαγθνι, ζνα 

κρατίδιο ςτα ΒΑ τθσ υρίασ, το οποίο διαλφκθκε, όταν υποδουλϊκθκε ςτουσ Ρωμαίουσ το 

72 μ.Χ. και αργότερα περιιλκε ςτθν εξουςία των Βυηαντινϊν και φςτερα των Αράβων. Σο 

ανφπαρκτο αυτό πια κρατίδιο λειτουργεί ωσ ςφμβολο τθσ φκοράσ και παρακμισ που 

επζρχεται με το χρόνο. το ςθμείο αυτό ο ποιθτισ κζτει μια άνω τελεία προκειμζνου να 

τονίςει το χρονικό πλαίςιο που ακολουκεί και το οποίο είναι το 595 μ.Χ. Σο ζτοσ αυτό είναι 

τυχαίο. Σο πλαίςιο του χρόνου είναι «ψευδοϊςτορικό» και υποδθλϊνει ότι θ κλίψθ για τθ 

γιρανςθ του ςϊματοσ και τθσ μορφισ -όπωσ και θ κεραπευτικι ιδιότθτα τθσ ποίθςθσ- είναι 

διαχρονικι. Θα μποροφςαμε, μάλιςτα, να ποφμε ότι θ θμερομθνία αυτι αιςκθτοποιεί τθ 

φκορά. Πρόκειται για λίγα χρόνια πριν το τζλοσ του αιϊνα, χρόνοσ εκ των πραγμάτων 

γθραιόσ και κουραςμζνοσ. Παρότι το πλαίςιο δεν είναι ιςτορικό, κα μποροφςαμε να ποφμε 

επιπλζον ότι ο χρόνοσ που δίνεται είναι μια φάςθ μεταβατικι για το κρατίδιο τθσ 

Κομμαγθνισ, λίγο πριν τθν οριςτικι του καταςτροφι από τουσ Πζρςεσ πρϊτα και τουσ 

Άραβεσ μετά. Με τον ίδιο τρόπο κι ο Καβάφθσ βρίςκεται ςε μια φάςθ μεταβατικι, κατά τθν 

οποία νιϊκει ότι ζχει πλζον οριςτικά εγκαταλείψει τθ νεότθτα- ίςωσ και τθν ωριμότθτα- και 

κατευκφνεται ολοταχϊσ ςτθν οριςτικι και αμετάκλθτθ κατάςταςθ των γθρατειϊν.  

Σζλοσ, κα πρζπει να τονίςουμε ότι το ιςτορικό άλλοκι αυτοφ του εςωτερικοφ μονολόγου 

περιορίηεται ςτον τίτλο και ζτςι θ ταφτιςθ των δφο ποιθτϊν γίνεται ςχεδόν αναπόφευκτθ 

(Γ.Π. αββίδθσ). 

Β2. Μζςα ςτο ποίθμα ςυναντάμε μια πλθκϊρα εκφραςτικϊν μζςων που ςτόχο ζχουν να 

αποτυπϊςουν τα ςυναιςκιματα και τουσ προβλθματιςμοφσ του ποιθτι. Πιο ςυγκεκριμζνα 

εντοπίηονται:  

 θ υπαλλαγή, που εμπεριζχει και δφο μεταφορζσ: πλθγι από φρικτό μαχαίρι 
(υπαλλαγι: αντί φρικτι πλθγι από μαχαίρι - μεταφορζσ: πλθγι, μαχαίρι). Με αυτόν τον 
τρόπο ο ποιθτισ εκφράηει τθ κλίψθ και τον αποτροπιαςμό του για τα γθρατειά. 
 θ προςωποποίηςη: προςωποποιοφνται θ ποίθςθ, θ φανταςία, ο λόγοσ. Για τον 

ποιθτι ςχεδόν κεοποιοφνται αυτζσ οι ζννοιεσ: θ Ποίθςθ γιατί είναι θ μόνθ διζξοδοσ γι’ 
αυτόν και θ Φανταςία και ο Λόγοσ κακϊσ είναι τα «φάρμακα» με τα οποία θ Ποίθςθ 
κατευνάηει τον ανκρϊπινο πόνο. 
 θ αναςτροφή και παράλλθλα το υπερβατό: νάρκθσ του άλγουσ δοκιμζσ αντί 

δοκιμζσ νάρκθσ του άλγουσ. Με το ςχιμα αυτό καταδεικνφεται ο απϊτεροσ ςτόχοσ, που 
είναι θ νάρκθ, θ ανακοφφιςθ του πόνου. 
 θ επανάληψη: είναι πλθγι από φρικτό μαχαίρι - Σζχνθ τθσ ποιιςεωσ· Σονίηεται θ 

κλίψθ των γθρατειϊν αλλά και θ διζξοδοσ του ποιθτι. Επίςθσ, αυτζσ οι επαναλιψεισ 
βοθκοφν ςτθν ςυνοχι του ποιιματοσ κακϊσ ςυνδζουν τθν πρϊτθ ενότθτα του ποιιματοσ 
με τθν δεφτερθ. 
 θ αποςτροφή και θ προςφϊνηςη:... Σζχνθ τθσ ποιιςεωσ. Ο ποιθτισ βρίςκεται ςε 

επαφι με τθν ποίθςθ, ςυνομιλεί μαηί τθσ γι’ αυτό και τθν προςφωνεί. 
 θ χρήςη του β' προςϊπου και ο παράλλθλοσ διάλογοσ με τθν ποίθςθ (= εςωτερικόσ 

μονόλογοσ). Ειδικά το β' πρόςωπο και θ ικεςία εκφράηουν κλίμα οικειότθτασ του ποιθτι 



προσ τθν ποίθςθ, ενϊ θ πεποίκθςθ του για τθ δφναμθ τθσ δείχνει τθν εμπιςτοςφνθ που ζχει 
ο ποιθτισ απζναντι τθσ. 
(Οι μακθτζσ καλοφνται να αναφερκοφν ςε τζςςερα εκφραςτικά μζςα.) 

Γ1. τθ φράςθ Εισ ςε προςτρέχω Τέχνη τησ Ποιήςεωσ ςυμπυκνϊνεται το νόθμα του 

ποιιματοσ, κακϊσ θ τζχνθ τθσ ποίθςθσ είναι το καταφφγιο του ποιθτι, όπου ελπίηει ότι κα 

βρει παρθγοριά. Είναι πικανό να ζχει νιϊςει ο ποιθτισ και ςτο παρελκόν τθν ευεργετικι 

επίδραςθ τθσ ποίθςθσ ςτισ πλθγζσ τθσ ψυχισ και τϊρα ηθτάει τθ βοικεια τθσ, κακϊσ τον 

ζχει καταλάβει ο πανικόσ των επερχόμενων γθρατειϊν. Σα «φάρμακα» με τα οποία θ 

ποίθςθ κατευνάηει τον ανκρϊπινο πόνο είναι θ δφναμθ τθσ φανταςίασ, που οδθγεί το νου 

του ποιθτι εκεί που ο νουσ των κοινϊν ανκρϊπων δεν μπορεί να φτάςει, και θ μαγικι 

λειτουργία του λόγου, δθλαδι τθσ γλϊςςασ, που μζςω των λζξεων αιςκθτοποιεί τισ 

ποιθτικζσ ςυλλιψεισ. Όμωσ τα «φάρμακα» τθσ ποίθςθσ δεν προςφζρουν ριηικι κεραπεία, 

δεν απομακρφνουν το πρόβλθμα, αλλά δίνουν μια πρόςκαιρθ ανακοφφιςθ (κάμνουνε -για 

λίγο-να μθ νοιϊκεται θ πλθγι), αφοφ το κακό τθσ φφςθσ είναι αναπότρεπτο και 

ακεράπευτο. Όμωσ και αυτι θ ςυνδρομι τθσ ποίθςθσ είναι ςθμαντικι: θ ποίθςθ ςε κάνει 

να ξεχάςεισ, ζςτω για λίγο, τον πόνο τθσ πλθγισ, τθ κλίψθ για τθν αςχιμια των γερατειϊν, 

χρθςιμοποιϊντασ τθν ομορφιά τθσ. 

 

Δ1. Σα δυο αυτά ποιιματα κάνουν λόγο τόςο για τα ςυναιςκιματα που γεννά θ φκορά 

του χρόνου όςο και για το ρόλο τθσ ποίθςθσ, χωρίσ όμωσ να τθροφν κοινι ςτάςθ απζναντι 

ςε αυτιν. Αρχικά και οι δφο ποιθτζσ φαίνεται ότι βρίςκονται ςτθν ϊριμθ φάςθ τθσ θλικίασ 

τουσ, εφόςον ο Λειβαδίτθσ μιλάει για το γεγονόσ ότι «χιονίηει αδιάκοπα ςτθν θλικία του» 

και ο Καβάφθσ για «το γιραςμα του ςϊματοσ και τθσ μορφισ του». Επίςθσ κοινι είναι θ 

αναφορά ςτον πόνο που προκαλεί θ ζλευςθ των γθρατειϊν και θ αίςκθςθ τθσ φκοράσ και 

παρακμισ. Ο Καβάφθσ τθ χαρακτθρίηει ωσ «πλθγι από φρικτό μαχαίρι» και ο Λειβαδίτθσ 

τονίηει τον πόνο που νιϊκει κακϊσ βλζπει το ςϊμα του να φκείρεται. Σζλοσ, θ αξία τθσ 

ποίθςθσ ωσ τζχνθ επιςθμαίνεται και από τουσ δυο ποιθτζσ (« τα φάρμακα ςου φζρε Σζχνθ 

τθσ Ποιιςεωσ», «θ ποίθςθ ςα μια μεγάλθ αλικεια, που τθν ανακαλφπτεισ φςτερ’ από 

χρόνια»). 

Ευδιάκριτεσ είναι ωςτόςο οι διαφορζσ, κυρίωσ ωσ προσ τθ ςτάςθ που κρατάνε οι δυο 

ποιθτζσ. υγκεκριμζνα, ο Λειβαδίτθσ τθρεί μια πακθτικι ςτάςθ απζναντι ςτθν κατάςταςθ 

που βιϊνει κεωρϊντασ ότι μόνο ο πόνοσ μπορεί να τον βοθκιςει να τθν αντιμετωπίςει, ενϊ 

ο Καβάφθσ προςπακεί να βρει λφτρωςθ ακόμα κι αν αυτι είναι περιςταςιακι, κακϊσ δεν 

ζχει «εγκαρτζρθςθ καμιά». Σζλοσ ο Καβάφθσ κεωρεί τθν ποίθςθ ωσ ζνα μζςο απαντοχισ 

των χτυπθμάτων από το χρόνο, ενϊ ο Λειβαδίτθσ πιςτεφει πωσ δε μπορεί να λειτουργιςει θ 

ποίθςθ ωσ καταφφγιο προκειμζνου να αντιμετωπίςει τον πόνο τθσ φκοράσ.  

 

 


