
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Α1.
Βασικό γνώρισμα της ποίησης του Καβάφη είναι η πεζολογία και ο 

συγκρατημένος λυρισμός. Παρ’ όλο που το ποίημα είναι γραμμένο σε α΄ 
πρόσωπο  και  εκφράζει  συναισθήματα,  εντούτοις  ο  λυρισμός  είναι 
ελεγχόμενος.  Η  συγκίνηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  ενός 
αντικειμενικού και καθολικού ανθρώπινου προβλήματος. Ο πεζολογικός 
χαρακτήρας ενισχύεται από την έλλειψη ομοιοκαταληξίας,  τη λιτότητα 
και το ρεαλισμό του ύφους. Παράδειγμα που επιβεβαιώνει τα παραπάνω 
είναι: «εἶναι πληγή ἀπό φρικτό μαχαῖρι».

Κυριαρχεί  η  δημοτική  γλώσσα,  ως  η  καταλληλότερη  για  να 
εκφραστεί  ο  καημός  («γήρασμα»).  Υπάρχουν  ιδιωματισμοί  από  τη 
διάλεκτο  της  Κωνσταντινούπολης  και  της  Αλεξάνδρειας  («πού 
κάμνουνε»).  Επίσης,  υπάρχουν  στοιχεία  της  καθαρεύουσας 
(«ἐγκαρτέρησι») για να δοθεί υψηλός τόνος στα λεγόμενα.

Ο  συμβολισμός  χρησιμοποιείται  για  να  υποδηλωθούν 
συναισθηματικές καταστάσεις του ποιητικού υποκειμένου («φάρμακα»).

Β1.
Ο εκτενής τίτλος του σύντομου ποιήματος μάς προϊδεάζει σχετικά με το 

περιεχόμενό του και μας παρουσιάζει το ποιητικό πρόσωπο στο πλαίσιο του 
χρόνου και του χώρου:
α. Μελαγχολία· η λέξη αυτή του τίτλου ανταποκρίνεται στο όλο περιεχόμενο – 
στην ψυχική κατάσταση του ποιητή.
β.  τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ·  το πρόσωπο αυτό είναι φανταστικό, 
όμως πίσω από αυτόν τον ποιητή κρύβεται ο Καβάφης (τεχνική της χρήσης 
διαμέσων), ο οποίος ταυτίζεται με αυτόν: προβάλλει σ’ αυτόν τα δικά του 
συναισθήματα, τις διαθέσεις του, τους προβληματισμούς του. Το γεγονός 
ότι ο Καβάφης, ποιητής ο ίδιος, υποδύεται έναν ποιητή, είναι δηλωτικό της 
απόλυτης ταύτισης μαζί του: πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Η βεβαιότητα γι’ 
αυτήν την ταύτιση ενισχύεται από το γεγονός ότι ο Καβάφης, όταν έγραψε το 
ποίημα (σε πρώτη γραφή, το 1918) ήταν 55 ετών, ακριβώς στην ηλικία κατά 
την οποία αρχίζει ραγδαία η γήρανση του αντρικού σώματος. Έτσι, μέσα από 
ένα ιστορικά ανύπαρκτο πρόσωπο («προσωπείο») επικοινωνεί ο ίδιος με  την 
ποίηση, κάνοντας έναν εσωτερικό μονόλογο. 
γ.  ἐν Κομμαγηνῇ·  η Κομμαγηνή με πρωτεύουσα τα Σαμόσατα ήταν ένα 
κρατίδιο στα ΒΑ της Συρίας, το οποίο διαλύθηκε, όταν υποδουλώθηκε στους 
Ρωμαίους το 72 μ.Χ. Αργότερα περιήλθε στην εξουσία των Αράβων και ύστερα 
των Βυζαντινών. Αναφορά του κρατιδίου υπάρχει και στο ποίημα του Σεφέρη 
Τελευταίος σταθμός (...το κρατίδιο της Κομμαγηνής:  ο Σεφέρης αναφέρεται 
στην  Κομμαγηνή  εκφράζοντας  την  ανησυχία  του  για  το  μεταπολεμικό 
μέλλον της μικρής Ελλάδας). Ο φανταστικός ποιητής τοποθετείται σ’ αυτό το 
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ανύπαρκτο πια κρατίδιο, το οποίο λειτουργεί ως σύμβολο της φθοράς που 
επέρχεται με το χρόνο.
δ. Το χωροχρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται ποιητικά ο Ιάσων 
συμπληρώνεται από το χρονικό προσδιορισμό 595 μ.Χ., που τονίζεται από τη 
χρήση της άνω τελείας. Το έτος είναι τυχαίο και υποδηλώνει ότι η θλίψη για 
τη γήρανση του σώματος και της μορφής –αλλά και η θεραπευτική ιδιότητα 
της  ποίησης-είναι  διαχρονική.  Πιθανώς  το  «595»  επιλέγεται,  επειδή  είναι 
χρονιά κρίσιμη για την Κομμαγηνή, η οποία τότε βρισκόταν στα τελευταία 
στάδια  της  ζωής  της,  όπως  και  ο  Καβάφης. Άλλωστε,  ο  χρονικός  αυτός 
προσδιορισμός τονίζεται εμφατικά με τη χρήση της άνω τελείας. 

Ο  Ἰάσων  Κλέανδρος  είναι  υποθετικό  πρόσωπο·  η  Κομμαγηνή 
ανύπαρκτο  κράτος  και  το  595  τυχαίο  έτος·  απομένει  η  «μελαγχολία  του 
ποιητού»,  που  αποτελεί  τη  μόνη  πραγματικότητα  του  τίτλου  και 
ανταποκρίνεται  στον  Καβάφη.  Ο  ποιητής  βέβαια  θα  μπορούσε  να 
εξομολογηθεί άμεσα τον καημό του, αφαιρώντας το ιστορικό άλλοθι χώρου 
και χρόνου που ορίζεται με τον τίτλο, καθώς και το φανταστικό πρόσωπο που 
πλάθει ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό, και κρατώντας για τίτλο απλώς αυτό το 
Μελαγχολία ποιητού.

Όμως υπάρχουν κάποιοι λόγοι, για τους οποίους ακολουθείται αυτή η 
ποιητική επιλογή: ο ποιητής
α. θέλει να αποστασιοποιηθεί από το δικό του πρόβλημα, να το αντιμετωπίσει 
σαν ξένο και έτσι να φανεί ότι το περιγράφει πιο αντικειμενικά·
β. επίσης, θέλει να το παρουσιάσει πιο συγκεκριμένο και αληθινό, επομένως 
να κάνει πιο πειστική τη θέση του, αναφέροντας επώνυμο πρόσωπο, έστω και 
ανύπαρκτο ιστορικά· και
γ. με αυτά τα στοιχεία του μακροσκελούς τίτλου και μέσα σ’ αυτό το ιστορικό 
περίβλημα, αποκτούν διαχρονικότητα και καθολικότητα και η γήρανση του 
σώματος και της μορφής και η αντίστοιχη θλίψη και η θεραπευτική ιδιότητα 
της ποίησης.

Β2.
Εκφραστικά  μέσα  που   μπορούμε  να  επισημάνουμε  στο  ποίημα 

είναι:
Επανάληψη: η λέξη «φάρμακα» χρησιμοποιείται στους στίχους 5 και 8. 
Άλλες επαναλήψεις είναι: εἶναι  πληγή ἀπό φρικτό μαχαῖρι  –  Τέχνη της 
ποιήσεως.  Η  φράση  εἶναι  πληγή  ἀπό  φρικτό  μαχαῖρι από  πλευράς 
περιεχομένου  δίνει  έμφαση  στην  καταστροφική  επενέργεια  των 
γηρατειών στο ανθρώπινο σώμα και από πλευράς δομής συνδέει τις δύο 
στροφές του ποιήματος.
Μεταφορά, Προστακτική (δηλώνει ικεσία):  Τα φάρμακά σου φέρε Τέχνη  
της Ποιήσεως (στ. 8).
Β΄ ενικό πρόσωπο – διάλογος (εσωτερικός μονόλογος): - η χρήση του β’ 
προσώπου  και  ο  παράλληλος  (λανθάνων)  διάλογος  [π.χ.  Εἰς  σέ  
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προστρέχω Τέχνη τῆς Ποιήσεως (στ. 4) – Ξέρεις… (στ. 5) – Τά φάρμακά σου  
φέρε … (στ.  8)]  με  την Ποίηση (=  εσωτερικός  μονόλογος).  Ειδικά το β’ 
πρόσωπο και η ικεσία εκφράζουν κλίμα οικειότητας του ποιητή προς την 
Ποίηση, ενώ η πεποίθησή του για τη δύναμή της δείχνει την εμπιστοσύνη 
που έχει ο ποιητής απέναντί της.
Αναστροφή και υπερβατό: νάρκης τοῦ ἄλγους δοκιμές (στ. 6), αντί: δοκιμές 
νάρκης και τους άλγους. Τονίζεται το νάρκης, ότι δηλαδή η επίδραση της 
ποίησης  δεν  είναι  θεραπευτική  ούτε  μόνιμη,  αλλά  απλή  και  παροδική 
καταπράϋνση.
Υπαλλαγή, που εμπεριέχει και δύο μεταφορές: πληγή από φρικτό μαχαίρι  
(υπαλλαγή: αντί φρικτή πληγή από μαχαίρι – μεταφορές: πληγή, μαχαίρι). 
Δίνεται  έμφαση  στην  παραμορφωτική  λειτουργία  του  χρόνου  στο 
ανθρώπινο σώμα.
Προσωποποίηση: προσωποποιούνται η Ποίηση, η Φαντασία, ο Λόγος.
Αποστροφή και  προσφώνηση:  εἰς  σέ  προστρέχω  Τέχνη  της  ποιήσεως. 
Εκφράζεται η οικειότητα, η αμεσότητα και η ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει 
ανάμεσα στον ποιητή και την τέχνη του.
Εικόνες  :  οι εικόνες του σώματος που γηράσκει και της φρικτής πληγής 
(στ. 1  τό γήρασμα τοῦ σώματος …  φρικτό μαχαῖρι). Με αυτόν τον τρόπο 
αισθητοποιείται ο πόνος.

Σημ.: Επισημαίνεται ότι η ερώτηση ζητά τέσσερα εκφραστικά μέσα

Γ1.
Εἰς σέ προστρέχω Τέχνη τῆς Ποιήσεως: στη φράση συμπυκνώνεται το 

νόημα του ποιήματος: η Τέχνη της Ποίησης είναι το καταφύγιο του ποιητή, 
όπου ελπίζει ότι θα βρει παρηγοριά. Είναι πιθανό να έχει νιώσει και άλλοτε ο 
ποιητής την ευεργετική επίδραση της ποίησης στις πληγές της ψυχής και 
τώρα  ζητάει  τη  βοήθειά  της,  καθώς  τον  έχει  καταλάβει  ο  πανικός  των 
επερχόμενων  γηρατειών,  της  επερχόμενης  ασχήμιας  του  σώματος.  Τα 
«φάρμακα»  της  ποίησης  είναι  οι δοκιμές  νάρκης  τοῦ  ἄλγους  (απόπειρες 
κατευνασμού του πόνου), δηλαδή η δύναμη της φαντασίας, που οδηγεί το 
νου του  ποιητή εκεί  όπου ο  νους των κοινών ανθρώπων δεν μπορεί  να 
φτάσει·  είναι η μαγική λειτουργία του λόγου,  δηλαδή της γλώσσας,  που 
μέσω  των λέξεων αισθητοποιεί τις ποιητικές συλλήψεις. Με το «Λόγο» δεν 
εννοεί μόνο τη γλώσσα αλλά και τη λογική ικανότητα που οργανώνει το υλικό 
που συλλαμβάνεται.  Επίσης,  η «Τέχνη  τῆς  Ποίησεως»  προσωποποιείται  ή 
ακόμα και θεοποιείται (επίκληση).

Δ1.
Συγκρίνοντας  τα  δύο  έργα  ως  προς  το  περιεχόμενό  τους, 

εντοπίζουμε τις εξής α) ομοιότητες:
ii) η μεγάλη ηλικία στην οποία βρίσκεται το ποιητικό υποκείμενο και 

στα δύο ποιήματα και ο πόνος εξαιτίας των γηρατειών,
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ii)  ο  προβληματισμός  που  διατυπώνεται  σχετικά  με  τη  λειτουργία  της 
ποίησης,  καθώς  και  τα  δύο  ποιήματα  χαρακτηρίζονται  από 
αυτοαναφορικότητα,
iii) η μεγάλη σημασία που αποδίδεται στην ποίηση.
β) διαφορές:
i) η θέση τους σχετικά με τη λειτουργία και την προσφορά της ποίησης,
ii) ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η φυσική μορφή, το σώμα.

Όσον  αφορά  τις  ομοιότητες  παρατηρούμε  ότι  και  στις  δύο 
περιπτώσεις  το  ποιητικό  υποκείμενο  είναι  σε  μεγάλη  ηλικία  («Τό 
γήρασμα τοῦ σώματος καί τῆς μορφῆς μου» - «στὴν ἡλικία μου χιονίζει, 
χιονίζει  ἀδιάκοπα»).  Γι’  αυτό  εκφράζεται  πόνος  για  τη  φθορά  και  την 
παρακμή του σώματος.  Επίσης,  και  στα δύο ποιήματα το θέμα είναι η 
λειτουργία  της  ποίησης,  αν  και  πώς  μπορεί  να  βοηθήσει  αυτή  τον 
άνθρωπο, και μάλιστα το λειτουργό της, τον ποιητή («Εἰς σέ προστρέχω 
Τέχνη τῆς Ποιήσεως» -  «γιὰ  ν’  ἁρπαχτῶ ἀπ’  τὰ  πελώρια ἀγκάθια τῆς 
αἰωνιότητας»).  Τέλος,  και  οι  δύο  ποιητές  δηλώνουν  ότι  η  ποίηση  έχει 
εξαιρετικά  μεγάλη  και  καταλυτική  δύναμη  και  αξία  («Τέχνη  τῆς 
Ποιήσεως»: η ποίηση θεοποιείται – «κ’ ἡ ποίηση σὰ μιὰ μεγάλη ἀλήθεια».

Σχετικά  με  τις  διαφορές  διαπιστώνουμε  ότι  οι  δύο  ποιητές 
αντιλαμβάνονται  με διαφορετικό τρόπο την ικανότητα της ποίησης να 
λειτουργεί  λυτρωτικά  ως  μέσο  αντιμετώπισης  του  πόνου.  Ο  Καβάφης 
αφενός πιστεύει ότι η Ποίηση μπορεί να προσφέρει προσωρινό καταφύγιο 
στον  ποιητή  από  την  «ασθένεια»  του  γήρατος  («νάρκης  τοῦ  ἄλγους 
δοκιμές»).  Αντίθετα,  ο  Λειβαδίτης,  υιοθετώντας  μια  πιο  απαισιόδοξη 
στάση,  θεωρεί  ότι  η  ποίηση  «δὲν  μπορεῖ  να  σοῦ  χρησιμέψει  πιὰ  σὲ 
τίποτα».  Τέλος,  ο  Καβάφης,  όπως  φαίνεται  από  τους  στ.  1-3  αποδίδει 
μεγάλη σημασία στο σώμα και τις μεταβολές που υφίσταται λόγω του 
γήρατος,  κυρίως  επειδή  προμηνύουν  τον  εκφυλισμό  της  πνευματικής 
διαύγειας που είναι απαραίτητη για έναν ποιητή. Ο Λειβαδίτης, όμως, δεν 
αποδίδει  τόσο  μεγάλη  σημασία  στο  σώμα,  τονίζοντας  το  εφήμερο  της 
ύλης, και κατ’ επέκταση της νιότης και της ομορφιάς («ἡ σάρκα μου ἕνας 
ἐπίδεσμος γύρω ἀπ’ τὸ αὐριανό μου τίποτα».

Επιμέλεια:
Ζωή Γεώργα

Ρένος Καινουργιάκης
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