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Α π ά ν τ η σ η  

Α1. Σρία από τα βασικά χαρακτηριστικά της ποίησης του Καβάφη είναι η πεζολογία, η ιδιότυπη 

γλώσσα και η χρήση συμβόλων. Πιο συγκεκριμένα για την πεζολογία χαρακτηριστικό 

παράδειγμα μπορεί να αποτελέσουν οι στίχοι 4 -6 «ΕΙς σέ προστρέχω . ..  έν Υαντασία καί Λόγω» 

ή οι στίχοι 8 -9 «Σά φάρμακά σου . . .  νά μή νοιώθεται ή πληγή», όπου το ύφος γίνεται απλό, 

χαμηλόφωνο, εξομολογητικό χωρίς ποιητικά στοιχεία. Η γλώσσα του Καβάφη χαρακτηρίζεται 

ιδιότυπη, καθώς είναι δημοτική διανθισμένη με στοιχεία καθαρεύουσας όπως οι λέξεις / φράσεις 

«ΕΙς σέ, νάρκης τοϋ άλγους, έν Υαντασία καί Λόγω». Σέλος, χρήση συμβόλων διακρίνουμε στο 

στίχο «Είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι», όπου το μαχαίρι γίνεται σύμβολο της βιαιότητας με την 

οποία επέρχονται τα γηρατειά. 

Β1. Σο ποίημα αρχικά γράφτηκε το 1918 με τον τίτλο «Μαχαίρι» ενώ το 1921 δημοσιεύτηκε με το 

νέο τίτλο «Μελαγχολία τοϋ Ίάσωνος Κλεάνδρου ποιητοϋ εν Κομμαγηνη- 595 μ.Φ», που είναι 

ένας από τους εκτενέστερους του Καβάφη. Όχι χωρίς λόγο γιατί το ιστορικό άλλοθι αυτού του 

εσωτερικού μονολόγου περιορίζεται στον τίτλο και έτσι η ταύτιση των δύο ποιητών γίνεται 

σχεδόν αναπόφευκτη. Η λέξη «μελαγχολία» εναρμονίζεται με το περιεχόμενο και αντανακλά τη 

συναισθηματική κατάσταση του ποιητικού υποκειμένου. Ο ποιητής Ιάσων Κλέανδρος είναι ένα 

πρόσωπο φανταστικό, το οποίο χρεώνεται τη μελαγχολία, είναι μια επινόηση του Καβάφη και 

χρησιμοποιείται για να ενταχθεί η υποκειμενική εξομολόγηση, χωρίς να χάσει τη γνησιότητά 

της, σε αντικειμενικό ιστορικό πλαίσιο. Η Η Κομμαγη-νή ήταν ένα ανεξάρτητο κρατίδιο 

βορειοανατολικά της υρίας και ως το 638 μ.Φ. οπότε καταλήφθηκε από τους Αραβες, τμήμα της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σο 595 μ.Φ. είναι βέβαια ανύπαρκτη και μόνο ως συμβολοποίηση των 

αποτελεσμάτων της φθοράς (γηρατειά / χρόνος) θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. ε κατακλείδα 

ο τίτλος ορίζει το ψευδοϊστορικό πλαίσιο της αφήγησης, ενώ δίνει διαχρονικό χαρακτήρα στις 

σκέψεις του και, χάρη στην αποστασιοποίηση από το προσωπικό «πάθος», αντικειμενικότητα. 

Β2.   Να επισημάνετε στο ποίημα τέσσερα διαφορετικά εκφραστικά μέσα (μονάδες 8) και να 

ερμηνεύσετε τη λειτουργία τους (μονάδες 12). 

Μονάδες 20 

Α π ά ν τ η σ η  

Β2. · Ο Κύριος εκφραστικός τρόπος που χρησιμοποιεί ο Καβάφης και με τον οποίο επιτυγχάνεται 

η επικοινωνία του ποιητή με την τέχνη της Ποίησης είναι η προσωποποίηση. Η τέχνη της 

Ποίησης γίνεται ο θεραπευτής των πληγών που προκαλεί στον ποιητή ο χρόνος. Προσωποποίηση 

υπάρχει επίσης και στα φάρμακά της Ποίησης, καθώς η Υαντασία και ο Λόγος αποτελούν δύο 

δυνάμεις που ανακουφίζουν τον ποιητή από τη σκληρότητα της πραγματικότητας. • Ένα 

χαρακτηριστικό εκφραστικό μέσο του ποιήματος είναι το σχήμα υ-πέρβατο: στίχος 6: «νάρκης τοϋ 

άλγους δοκιμές / αντί: δοκιμές νάρκης τοϋ άλγους. Με τη χρήση αυτού του σχήματος λόγου ο 

ποιητής τονίζει ότι βασική επιδίωξη και επιθυμία του αποτελεί η νάρκωση και ο κατευνασμός 

του πόνου, γι αυτό εξάλλου χρησιμοποιεί πρώτα τη λέξη «νάρκης». 

• Η επανάληψη είναι ένα ακόμα εκφραστικό μέσο του ποιήματος, το οποίο μάλιστα 

παρατηρείται σε δύο σημεία. Αρχικά επαναλαμβάνεται ο στίχος 2 και στον στίχο 7 που αποτελεί 

την έναρξη της δεύτερης ενότητας. Η επανάληψη λοιπόν αυτή λειτουργεί αφενός ως ένωση των 

δύο ενοτήτων κάνοντας κάνοντας τη μετάβαση περισσότερο ομαλή και αφετέρου ως ε-

πιτονισμός του φρικτού πόνου που βιώνει ο ποιητής από το μαχαίρι των γηρατειών. Επανάληψη 

υπάρχει και στη φράση «Σέχνη τής Ποιήσεως» την οποία συναντούμε στους στίχους 4 και 8 και η 
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οποία φανερώνει την αξία που προσδίδει ο ποιητής στην Σέχνη αυτή, γράφοντας την μάλιστα και 

με κεφαλαίο γράμμα. 

• το ποίημα συναντούμε και μεταφορά στο στίχο 2: φρικτό μαχαίρι. Με από το εκφραστικό μέσο 

επισημαίνεται η μελαγχολία του ποιητή, η οποία πηγάζει κυρίως από τα γηρατειά για τον 

χαρακτηρισμό των οποίων χρησιμοποιεί ένα ιδιαίτερο σκληρό επίθετο, το φρικτό. 

• τον ίδιο στίχο συναντάμε και το σχήμα της υπαλλαγής «είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι» 

αντί «είναι φρικτή πληγή από μαχαίρι». Και σε αυτό το σημείο δίνεται έμφαση στο πόσο φρικτά 

είναι τα γηρατειά (μαχαίρι) που αποτελούν το όργανο και όχι τόσο το αποτέλεσμά τους (πληγή). 

Γ1. Να σχολιάσετε τους παρακάτω στίχους σε ένα κείμενο 100-120 λέξεων: Εις σέ προστρέχω 

Σέχνη της Ποιησεως, πού κάπως ξέρεις από φάρμακα-νάρκης τοϋ άλγους δοκιμές, έν 

Υαντασία καί Λόγω. 

Μονάδες 25 

Α π ά ν τ η σ η  

Γ1. το συγκεκριμένο απόσπασμα η Σέχνη της ποίησης προσωποποιείται και γίνεται ο 

θεραπευτής του πόνου του ποιητικού υποκειμένου με φάρμακα τη φαντασία και το λόγο. Ο 

Ιάσων προστρέχει στην ποίηση για να βρει καταφύγιο, να καταπραύνει τον πόνο του, καθώς η 

τέχνη αποτελεί το βάλσαμο που θα μπορέσει έστω και παροδικά «κάπως» να τον λυτρώσει. 

Μάλιστα η ποίηση κατορθώνει να τον ταξιδέψει στο μαγικό της κόσμο όπου τα προσωπικά 

προβλήματα περνούν σε δεύτερη μοίρα. Με τη δύναμη της φαντασίας που συλλαμβάνει και με 

τη μαγική δύναμη του λόγου, της γλώσσας που πραγματοποιεί τη σύλληψη, ξεπερνά για λίγο τις 

άσχημες, αρνητικές σκέψεις, τους φόβους και απαλύνεται ο πόνος. Βέβαια ο Καβάφης χαρα-

κτηρίζει «δοκιμές» τα φάρμακα της ποίησης, δηλαδή απόπειρες, προσπάθειες, επισημαίνοντας το 

σχετικό αυτής της βοήθειας και όχι την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι με τη χρήση του σχήματος υπερβατό «νάρκης τοϋ άλγους δοκιμές» τονίζεται η 

ανάγκη του ποιητή για νάρκωση του πόνου έστω και παροδική. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι 

στους συγκεκριμένους στίχους δικαιολογείται και η ένταξη του ποιήματος στη συλλογή 

«Ποιήματα για την ποίηση», αφού η ποίηση παρουσιάζεται ως μέγιστη ευτυχία και βάλσαμο με 

λυτρωτική δύναμη. 

Δ1. Να συγκρίνετε ως προς το περιεχόμενο το ποίημα του Κ. Καβάφη Μελαγχολία τού Ίάσωνος 

Κλεάνδρου ποιητού έν Κομμαγηνή· 595 μ.Χ. με το παρακάτω ποίημα του Σ. Λειβαδίτη 

Αυτοβιογραφία, εντοπίζοντας (μονάδες 5) και σχολιάζοντας (μονάδες 15) τρεις ομοιότητες και 

δύο διαφορές μεταξύ των δύο ποιημάτων. 

Μονάδες 20 

Σάσος Λειβαδίτης Αυτοβιογραφία 

Άνθρωποι πού δέ γνώρισα ποτέ μοϋ δώσαν τό αίμα μου καί τ' όνομά μου, 

στην ήλικία μου χιονίζει, χιονίζει αδιάκοπα 

μια κίνηση πάντα σα νάθελα να προφυλαχτώ απόνα 

χτύπημα 

δίψασα για όλη τη ζωή, κι όμως την άφησα 

για ν' αρπαχτώ απ' τα πελώρια αγκάθια τής αιωνότητας, 

ή σάρκα μου ένας επίδεσμος γύρω απ' τό αυριανό μου 

τίποτα 

κανείς δέν μπορεί να μέ βοηθήσει στόν πόνο μου 

έκτός απ' τόν ίδιο μου τόν πόνο - είμαι έδώ, ανάμεσά σας, 

κι ολομόναχος, 

κ' ή ποίηση σα μια μεγάλη αλήθεια, πού την ανακαλύπτεις ύστερ' από χρόνια, 

όταν δέν μπορεί να σοϋ χρησιμέψει πια σέ τίποτα. Έπάγγελμά μου: τό 

ακατόρθωτο. 
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Σάσος Λειβαδίτης, Ποίηση, τ. 1, Αθήνα, Εκδόσεις Κέδρος, 

2003, σ. 429. 

Α π ά ν τ η σ η  

Δ1. Ο Κ. Καβάφης και Σ. Λειβαδίτης στα ποιήματα τους «Μελαγχολία τοϋ Ίάσωνος Κλεάνδρου 

ποιητοϋ έν Κομμαγηνή· 595 μ.Φ» και «Αυτοβιογραφία» είτε έμμεσα με τη χρήση ενός 

φανταστικού προσώπου για την εξασφάλιση ιστορικού άλλοθι, είτε άμεσα με έναν τίτλο που 

αποκαλύπτει τα προσωπικά συναισθήματα του ποιητή, «αυτοβιογραφούνται» εκφράζοντας τις 

απόψεις τους για το χρόνο, τον πόνο, την ποίηση, τη ζωή και τη μοίρα του ανθρώπου. 

υγκεκριμένα μια από τις βασικότερες ομοιότητες των δύο ποιημάτων είναι η μελαγχολία, η 

απογοήτευση, η απελπισία, ο πόνος που επιφέρουν τα γηρατειά. Ο Καβάφης μάλιστα 

χαρακτηρίζει «Σό γήρασμα τοϋ σώματος καί τής μορφής μου είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι» 

θέλοντας να δείξει τη βιαιότητα της επέλασης των γηρατειών, μπροστά στα οποία μάλιστα νιώ-

θει άοπλος χωρίς καρτερική υπομονή «δέν έχω έγκαρτέρησι καμιά». Ο Λειβαδίτης από την 

πλευρά του συνειδητοποιεί ότι γερνά και ασυναίσθητα επιχειρεί να προφυλαχτεί από μια 

κατάσταση που τον πονά «στην ήλικία μου χιονίζει . . .  απόνα χτύπημα». Παράλληλα και οι δύο 

αντικρύζουν τα γηρατειά στην εξωτερική τους εμφάνιση σε μια πρώτη αντίληψη, συνειδη-

τοποιούν όμως και τον ψυχικό μαρασμό καθώς «τό γήρασμα τοϋ σώματος καί τής μορφής» με τη 

χρήση δύο συνώνυμων λέξεων αναφέρεται στον εξωτερικό και εσωτερικό κόσμο και «ή σάρκα 

μου ένας έπίδεσμος γύρω απ' τό αυριανό μου τίποτα». μαρτυρεί τον εντοπισμό των γηρατειών 

στο σώμα που θα τυλίγει ένα κενό ψυχής. Σέλος και τα δύο πρόσωπα αναφέρονται στην 

ενασχόληση τους με την ποίηση που αποτελεί το λειτούργημα μέσα από το οποίο μπορούν να 

ξαναζούν τη νιότη τους ή να συνδεθούν με την αιωνιότητα («έν Υαντασία καί Λόγω» / «για ν' 

αρπαχτώ απ' τα πελώρια αγκάθια τής αιωνότητας»). 

Σην ίδια στιγμή όμως, στα δύο ποιήματα εντοπίζονται και εξαιρετικά σημαντικές διαφορές. 

Αρχικά η ίδια η τέχνη της ποίησης παρουσιάζεται με έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. τον 

Καβάφη η ποίηση λειτουργεί λυτρωτικά ως βάλσαμο της ψυχής, ως πρόσκαιρη θεραπεία της 

μελαγχολία για το πέρασμα του χρόνου (Εις σέ προστρέχω . έν Υαντασία καί Λόγω). Αντίθετα 

στο Λειβαδίτη η ποίηση παρουσιάζεται αδύναμη να προσφέρει βοήθεια (και ή ποίηση σα μια 

μεγάλη αλήθεια . πια σέ τίποτα) και μάλιστα κατηγορείται ως η αιτία που άσκοπα χάθηκε η ζωή 

του (δίψασα για όλη τη ζωή . αγκάθια τής αιωνότητας). Έντονη είναι η διαφορά και στον τρόπο 

διαχείρισης του πόνου καθώς ο Καβάφης βρίσκει προσωρινή θεραπεία στην ποίηση, έχει ως 

σύμμαχό του την τέχνη του που τον βοηθά για λίγο να τοποθετήσει σε δεύτερη μοίρα τα 

προβλήματά του (Εις σέ προστρέχω . έν Υαντασία καί Λόγω / Σά φάρμακά σου φέρε . νά μή 

νοιώθεται ή πληγή) ενώ αντίθετα ο Λειβαδίτης εμφανίζεται ολομόναχος, απροστάτευτος χωρίς 

κανέναν να μπορεί να τον βοηθεί, εγκλωβισμένος στον πόνο του (κανείς δέν μπορεί να μέ 

βοηθήσει . . .  κι ολομόναχος). 

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι δύο αξιόλογοι ποιητές αν και τολμούν να εξομολογηθούν τον πόνο 

του χρόνου που παρέρχεται αφήνοντας τα σημάδια του, αντιδρούν διαφορετικά απέναντι στην 

ποίηση, στην οποία αφιέρωσαν τη ζωή τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




