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ΘΕΜΑ Α1
Τρία από τα βασικά γνωρίσµατα της ποίησης του Καβάφη είναι η πεζολογία, η ιδιότυπη
γλώσσα και η χρήση συµβόλων.
Το ύφος του ποιήµατος είναι πεζολογικό, οικείο και ο τόνος του χαµηλόφωνος,
εξοµολογητικός, µελαγχολικός. Τα σχήµατα λόγου είναι περιορισµένα και ο λόγος λιτός σαν
πεζογραφικός. Παραδείγµατα πεζολογικής χρήσης του λόγου αποτελούν οι λέξεις «φάρµακα» και
«φρικτό µαχαίρι».
Η γλώσσα του ποιήµατος είναι µεικτή, καθαρεύουσα και δηµοτική, µε κύριο στοιχείο της τη
δηµοτική. Πρόκειται για γλώσσα περιεκτική σε νοήµατα δίχως περιττολογίες. Τα εκφραστικά µέσα
είναι λιτά, εκτός από τις µεταφορές. Το βάρος του λόγου πέφτει στα ρήµατα και στα ουσιαστικά
και ο στίχος είναι ιαµβικός, ελεύθερος, ανισοσύλλαβος και ανοµοιοκατάληκτος. Στο κείµενο
παρατηρούνται και πολλές λόγιες εκφράσεις, που δείχνουν την ιδιοτυπία του λόγου του
(εγκαρτέρησι, Εις σε προστρέχω, νάρκης του άλγους δοκιµές, εν φαντασία και Λόγω).
Το εξοµολογητικό ύφος και ο εσωτερικός µονόλογος προσδίδουν στην επικοινωνία του
ποιητή µε την Τέχνη ένα κλίµα οικείο, τρυφερό, που εκφράζει την πίκρα του ποιητή και τους
φόβους που φουντώνουν στην ψυχή του. Ο στίχος πάλλεται και ο ρυθµός παρασύρει τον
αναγνώστη στα µύχια της ψυχής του ποιητή απ’ όπου αναδύεται ο ανθρώπινος πόνος και η ανάγκη
επικοινωνίας.
Ο Ιάσων Κλεάνδρου γίνεται το σύµβολο της φθοράς που υφίσταται ο άνθρωπος από τα
γηρατειά. Ο Καβάφης χρησιµοποιεί το ψευδοϊστορικό πρόσωπο του Ιάσωνα Κλεάνδρου και όχι το
δικό του πρόσωπο, γιατί δε θέλει να αντιµετωπίσει ο αναγνώστης το ποίηµα σαν προσωπικό δράµα
του Καβάφη, µια εξοµολόγηση για όλα όσα αισθάνεται και όλα όσα τον στεναχωρούν. Έτσι, ο ίδιος
καταφέρνει ν’ αποστασιοποιηθεί από το πρόβληµα που θέτει στο ποίηµα, δίνοντας στο κείµενο του
διαχρονική ισχύ. Στόχος του ποιητή είναι να προβληµατίσει για το θέµα των γηρατειών, να
ευαισθητοποιήσει για τη µοναξιά και τις καταλυτικές αλλαγές που συντελούνται στον άνθρωπο,
όταν ο χρόνος περνά, δίχως να φανερώσει ότι όλα αυτά είναι προσωπικοί του προβληµατισµοί και
τα γηρατειά δικός του τρόµος.
Από την άλλη, δεν ήθελε να χρησιµοποιήσει το όνοµα ενός άλλου γνωστού ποιητή που κι
αυτός βρίσκεται σε προχωρηµένη ηλικία, ακριβώς επειδή πέραν της προσωπικής ανάγκης για
έκφραση, ο Καβάφης θέλησε να δώσει µε το ποίηµά του το δράµα όλων των ανθρώπων που
βλέπουν το σώµα και, ίσως, την ψυχή τους να γερνάει. Έτσι, µιλά µε πικρία µε το στόµα του
Ιάσωνα για το γήρας και το ρόλο της ποίησης ως παροδικής ανακούφισης από τον πόνο που τα
γηρατειά επιφέρουν.
ΘΕΜΑ Β1
Το ποίηµα δηµοσιεύτηκε µε τον τίτλο «Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν
Κοµµαγήνη 595 µ.χ.» το 1921, αλλά γράφτηκε το 1918 µε αρχικό τίτλο «Μαχαίρι». Ο αρχικός
αυτός τίτλος, όµως, δεν ικανοποιούσε τον ποιητή γιατί δεν εξυπηρετούσε το στόχο του, δηλαδή την
αποκάλυψη του δικού του φόβου για τα γηρατειά. Ο τελικός τίτλος του ποιήµατος είναι από τους

µακροσκελέστερους που έχει δώσει ποτέ του ο Καβάφης. Αποτελεί, λοιπόν, οργανικό κοµµάτι του
ποιήµατος. ∆ίνει το κλίµα (Μελαγχολία), τον πρωταγωνιστή (Ιάσωνος Κλεάνδρου), την ιδιότητα του
(ποιητού), τον τόπο στον οποίο διαδραµατίζεται η δράση (εν Κοµµαγηνή) και το χρόνο, το
ψευδοϊστορικό πλαίσιο του ποιήµατος (595 µ.χ.)
Πιο συγκεκριµένα ο εκτενής τίτλος του ποιήµατος προϊδεάζει σχετικά µε το περιεχόµενο του
και τοποθετεί το ποιητικό πρόσωπο στο πλαίσιο του χώρου και του χρόνου. Ο Καβάφης επιλέγει να
εκφραστεί ως Ιάσωνας Κλεάνδρου, για να έχει ο λόγος του βαρύτητα ως επώνυµου, έστω και
ανύπαρκτου ιστορικά, προσώπου. Η «µελαγχολία» είναι µία συναισθηµατική κατάσταση που
ανταποκρίνεται σε όλο το περιεχόµενο του ποιήµατος, αλλά και στην ψυχική κατάσταση του
ποιητή. Ο Ιάσων Κλεάνδρου είναι πρόσωπο υποθετικό. Αποµένει, λοιπόν, «η µελαγχολία του
ποιητού», που αποτελεί τη µόνη πραγµατικότητα του τίτλου και ανταποκρίνεται στον Καβάφη.
Ο Καβάφης µέσα από το υποθετικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί θέλει να εξοµολογηθεί τον
πόνο που νοιώθει για τη φθορά του χρόνου. Η ποιητική αυτή επιλογή οφείλεται κυρίως στο γεγονός
ότι θέλει να αποστασιοποιηθεί απ’ το δικό του πρόβληµα, να το αντιµετωπίσει σαν ξένο και να
φανεί έτσι πιο αντικειµενικό. Θέλει να γίνει πιο πειστικός, γι’ αυτό αναφέρεται σ’ ένα επώνυµο
πρόσωπο. Επιπλέον µε την αναφορά στην τοποθεσία «Κοµµαγηνή» προσδίδει οικουµενικότητα στο
πρόβληµά του. Τέλος, τονίζει τη χρονολογία 595 µ.χ. τοποθετώντας τη µετά από άνω τελεία. Μέσα
από την ηµεροµηνία αυτή λίγα χρόνια πριν από το τέλος του αιώνα, χρόνος εκ των πραγµάτων
γηραιός και κουρασµένος, διαφαίνεται η διαχρονικότητα και καθολικότητα σε θέµατα όπως η
γήρανση του σώµατος και της µορφής.
Συµπερασµατικά, µε αυτόν τον µακροσκελή τίτλο ορίζεται το ψευδοϊστορικό πλαίσιο και ο
αφηγητής είναι αυτός που προσδίδει διαχρονική ισχύ στο περιεχόµενο, ενώ ο Καβάφης
αποστασιοποιείται από το πρόβληµα.
ΘΕΜΑ Β2
Ο ποιητής µετέρχεται πλήθος εκφραστικών µέσων µε στόχο την επικοινωνία µε την Τέχνη
της Ποιήσεως. Ειδικότερα, προσωποποιείται η Τέχνη της Ποιήσεως («Εις σε προστρέχω Τέχνη της
Ποιήσεως, Τα φάρµακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως») και µετουσιώνεται σε θεραπευτή των
πληγών που αφήνει ο χρόνος στον ποιητή. Τα «φάρµακα» της, που επίσης προσωποποιούνται, ο
Λόγος και η φαντασία, αποτελούν δύο δυνάµεις που ανακουφίζουν πρόσκαιρα τον ποιητή.
Παράλληλα, προκειµένου να αισθητοποιηθεί ο πόνος που φέρνει το γήρας στον εσωτερικό
µονόλογο του Κλεάνδρου χρησιµοποιεί µεταφορές («Το γήρασµα του σώµατος και της µορφής µου
είναι πληγή από φρικτό µαχαίρι, Τα φάρµακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως»), και επαναλήψεις
(«είναι πληγή από φρικτό µαχαίρι», «φάρµακα», «Τέχνη της Ποιήσεως», «Πληγή») για να τονίσει
την πληγή των γηρατειών και την καταπραϋντική δύναµη της Ποίησης. Καταληκτικά, µε τη χρήση
του υπερβατού σχήµατος («νάρκης του άλγους δοκιµές») επισηµαίνει πως η Ποίηση προσφέρει
κάποια ανακούφιση στο άλγος, δεν θεωρείται, ωστόσο ότι συµβάλλει στη θεραπεία του γήρατος.
Τονίζει, συνεπώς, τον καταπραϋντικό και όχι θεραπευτικό ρόλο της τέχνης.
Σηµείωση: εναλλακτικά οι µαθητές µπορούν να παραθέσουν τα εκφραστικά µέσα:
-υπαλλαγή(«είναι πληγή από φρικτό µαχαίρι»),
-αναστροφή(«νάρκης του άλγους δοκιµές»),
-προσφώνηση («Εις σε προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως»,
«Τα φάρµακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως»),
-εικόνα (« Το γήρασµα του σώµατος και της µορφής µου»,
«να µη νοιώθεται η πληγή»).

ΘΕΜΑ Γ1
Ο Καβάφης αδυνατώντας να βρει διέξοδο, απευθύνεται στην Τέχνη της Ποίησης, την οποία
προσωποποιεί. Για τον Καβάφη η ποίηση είναι σανίδα σωτηρίας που του δίνει δύναµη να βρει
λύση στα αδιέξοδα του, καθώς αυτή µόνο ξέρει κάπως από φάρµακα, και της ζητά να γιατρέψει τη
φθορά του χρόνου. Ο ποιητής έχει επίγνωση ότι τα φάρµακα της δεν προσφέρουν ριζική θεραπεία,
αλλά δίνουν µια πρόσκαιρη ανακούφιση · είναι απόπειρες κατευνασµού του πόνου του. Οι
απόπειρες να µειωθεί κάπως ο πόνος γίνονται µε τη φαντασία. O ποιητής συλλαµβάνει σκέψεις και
ιδέες, τις οποίες µετουσιώνει σε ποίηµα, µέσω της βοήθειας του Λόγου, που δίνει υπόσταση λέξεων
στις σκέψεις του.
ΘΕΜΑ ∆1
Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στο ποίηµα του «Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν
Κοµµαγηνή· 595 µ.Χ.» αναφέρεται στο επερχόµενο γήρας και τις αλλαγές στο σώµα και την ψυχή.
Ο Λειβαδίτης στο ποίηµα του «Αυτοβιογραφία» επισηµαίνει το θέµα της σχέσης χρόνου-ποίησης.
Και οι δύο ποιητές βρίσκονται σε προχωρηµένη ηλικία. Ο Καβάφης τονίζει τις αλλαγές που
επιφέρουν τα γηρατειά στην ψυχή και το σώµα (το γήρασµα του σώµατος και της µορφής µου),
σηµείο στο οποίο συγκλίνει και ο Λειβαδίτης (στην ηλικία µου χιονίζει, χιονίζει αδιάκοπα). Κοινός
είναι και ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τα γηρατειά, καθώς ο Καβάφης παρατηρεί την
αλλαγή του ανθρώπου στο πέρασµα του χρόνου, χαρακτηρίζοντάς την «πληγή από φρικτό
µαχαίρι». Το ίδιο αίσθηµα οδύνης και αβάστακτου πόνου βιώνει ο Λειβαδίτης για τα παρεπόµενα
του χρόνου στον άνθρωπο(«η σάρκα µου ένας επίδεσµος»). Και οι δύο ποιητές εστιάζουν στη
φθορά του χρόνου και την απραξία (Λειβαδίτης: «το αυριανό µου τίποτα»). Ακόµη, και οι δύο
προστρέχουν στη δύναµη της ποίησης ως µέσο παρηγοριάς και ανακούφισης από τον πόνο
(Καβάφης: «εις σε προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως», Λειβαδίτης: «η ποίηση σαν µια µεγάλη
αλήθεια»).
Παράλληλα, όµως, επισηµαίνονται και διαφορές ως προς το περιεχόµενο των δύο ποιηµάτων.
Ο Καβάφης επικαλείται την Τέχνη της Ποιήσεως για την ανακούφιση από το άλγος λόγω του
γήρατος βρίσκοντας διέξοδο σε αυτήν, έστω και πρόσκαιρα, δίνοντας έµφαση στον καταπραϋντικό
της ρόλο (που ξέρεις κάπως από φάρµακα, νάρκης του άλγους δοκιµές), ενώ ο αρνητισµός του
Λειβαδίτη είναι εµφανής απέναντι στη θεραπευτική ιδιότητά της (δεν µπορεί να σου χρησιµέψει πια
σε τίποτα). Επιπρόσθετα, ο Καβάφης αντιµετωπίζει το θέµα των γηρατειών από την πλευρά της
αλλοίωσης του σώµατος και της ψυχής, ενώ ο Λειβαδίτης από την πλευρά της εξάντλησης των
δυνάµεων, καθώς νιώθει απογοητευµένος για όσα δεν έκανε (δίψασα για όλη τη ζωή, κι όµως την
άφησα).
Συµπερασµατικά, και τους δύο ποιητές απασχολεί το πέρασµα του χρόνου και η φθορά. Τα
ποιήµατα µολονότι συγκλίνουν, ωστόσο παρατηρούνται και ορισµένα σηµεία απόκλισής τους
αναφορικά µε τον τρόπο που οι δύο ποιητές αντιµετωπίζουν τα αποτελέσµατα της φθοράς.
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