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Α1. Βαςικά γνωρίςματα τθσ γραφισ του Καβάφθ είναι θ πεηολογία, θ ιδιότυπθ γλϊςςα και θ
χριςθ ςυμβόλων. Πιο ςυγκεκριμζνα το φφοσ του Καβάφθ είναι πεηολογικό ιδιαίτερα ςτουσ
τρεισ πρϊτουσ ςτίχουσ του ποιιματοσ «Σο γιραςμα......εγκαρτζρθςι καμιά»(ςτιχ 1-3). Ο
Καβάφθσ ωσ γνωςτόν αποφεφγει οποιαδιποτε επαφι με το παραδοςιακό τρόπο γραφισ
ποιιματοσ και οριςμζνεσ φορζσ ειρωνεφεται τθν οποιαδιποτε προςπάκεια ποιθτϊν να
γράψουν ποιιματα με τθ χριςθ ομοιοκαταλθξίασ ι μζτρου. τθ ςυνζχεια παρατθρείται μια
ιδιότυπθ γλϊςςα, ζνα κράμα δθμοτικισ και αρχαίηουςασ όπωσ είναι οι λζξεισ «εγκαρτζρθςι»,
«κάμνουνε», «ξζρεισ», «φζρε» και θ φράςθ «εισ ςε προςτρζχω». Σζλοσ παρατθρείται και θ
χριςθ των ςυμβόλων κάτι που μζςα ςτο ποιιμα μασ φαίνεται από τα «φάρμακα». Σα φάρμακα
ςυμβολίηουν τθ δυνατότθτα που του δίνουν τα ποιιματα μζςω τθσ φανταςίασ και του λόγου
ςτον ποιθτι να ξεπεράςει τα προβλιματά του.
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Β.1. Πρόκειται για ζναν από τουσ εκτενζςτερουσ τίτλουσ ποιθμάτων που ζχει γράψει ο
Καβάφθσ. Σο ποίθμα προζρχεται από τθν ϊριμθ περιόδό του και παρουςιάηεται ωσ διάλογοσ
ενόσ φανταςτικοφ ποιθτι με τθν Ποίθςθ τθν οποία και ικετεφει να κεραπεφςει τα ςθμάδια του
χρόνου. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςε πρϊτθ γραφι το ποίθμα είχε τον τίτλο «Μαχαίρι». Ο
εκτενισ, λοιπόν, τίτλοσ μπαίνει για να ξεκακαρίςει κάποια κζματα. Δεν είναι τυχαία άλλωςτε θ
ςειρά με τθν οποία δίνονται οι πλθροφορίεσ του τίτλου κακϊσ τονίηεται αρχικά θ
ςυναιςκθματικι κατάςταςθ του ιρωα. Παράλλθλα αξίηει να ςθμειωκεί θ χριςθ τθσ ιδιότυπθσ
ςτίξθσ κακϊσ με τθν άνω τελεία κζλει να δϊςει ζμφαςθ ςτο χρόνο και να διαςφαλίςει ζτςι για
το ποίθμά του μια διαχρονικότθτα. Γενικότερα λοιπόν με τον εκτενι αυτόν τίτλο ο Καβάφθσ
καταφζρνει να αποςταςιοποιθκεί από τον ιρωά του. Οι πλθροφορίεσ λοιπόν που αντλοφμε
από το ποίθμα είναι για τθ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ του ιρωα τθ μελαγχολία, για το
πρόςωπο που μιλάει τον «Ιάςωνα Κλεάνδρου» που είναι ζνα φανταςτικό δθμιοφργθμα πίςω
από το οποίο κρφβεται ο Καβάφθσ και ταυτίηεται με αυτόν. τθ ςυνζχεια ςτο δεφτερο ςτίχο του
τίτλου προτάςςεται θ ιδιότθτα του Ιάςωνα Κλεάνδρου «ποιθτισ» γεγονόσ το οποίο δεν αφινει
περικϊρια να μθν ταυτιςτεί ο ιρωασ με τον ποιθτι και να μθν κεωρθκεί το ποίθμα
αυτοαναφορικό. Ακόμθ δίνεται ωσ πλθροφορία ο τόποσ «εν Κομμαγθνι». Πρόκειται για
κρατίδιο ςτα Β.Α. τθσ υρίασ που υποδουλϊκθκε από τουσ Ρωμαίουσ το 72 μ.Χ. και διαλφκθκε.
Ο φανταςτικόσ ποιθτισ τοποκετείται ς’ αυτό το ανφπαρκτο πια κρατίδιο, το οποίο λειτουργεί
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ωσ ςφμβολο τθσ φκοράσ που επζρχεται με το χρόνο. Σζλοσ δίνεται ο χρόνοσ το « 595π.Χ». Η
επιλογι αυτι είναι εντελϊσ τυχαία. Θζλει να δείξει ότι θ κλίψθ που προκαλοφν τα γθρατειά
είναι ςτοιχείο διαχρονικό. τόχοσ λοιπόν αυτοφ του τίτλου είναι α) ο Καβάφθσ να
αποςταςιοποιθκεί από το πρόβλθμα που του δθμιουργοφν τα γθρατειά, Β) κζλει το
ςυγκεκριμζνο κζμα του ποιιματοσ να το παρουςιάςει αλθκινό, ϊςτε να είναι πειςτικό, γ) με
τθν ζκταςι του ο τίτλοσ δίνει διαχρονικότθτα ςτο ποίθμα.
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Β.2.το ποίθμα αυτι ζντονθ είναι θ παρουςία εκφραςτικϊν μζςων. Πιο ςυγκεκριμζνα
επιςθμαίνεται θ προςωποποίθςθ τθσ ποιιςεωσ και των φαρμάκων τθσ. Με το ςχιμα αυτό θ
ποίθςθ αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία και δυναμικι. Παράλλθλα χρθςιμοποιείται το βϋ ενικό
πρόςωπο «εισ ςε προςτρζχω», « που κάπωσ ξζρεισ» το οποίο δίνει τθ μορφι διαλόγου μζςα
ςτο ποίθμα και του προςδίδει ηωντάνια και αμεςότθτα. Επίςθσ επιςθμαίνεται και θ χριςθ του
υπερβατοφ ςχιματοσ κακϊσ ζχει αναςτραφεί θ ςειρά των λζξεων. το ποίθμα παρουςιάηεται ο
ςτίχοσ «νάρκθσ του άλγουσ δοκιμζσ», ενϊ θ ςωςτι ςειρά είναι «δοκιμζσ νάρκθσ του άλγουσ».
Με το ςχιμα αυτό δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ προςωρινι αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ
των γθρατειϊν. Η ποίθςθ βοθκά τον ιρωα να αντιμετωπίςει τον πόνο που του προκαλοφν τα
γθρατειά, αλλά πρόκειται για μια παροδικι αντιμετϊπιςθ, για μια νάρκωςθ. Σζλοσ
χρθςιμοποιείται το ςχιμα τθσ υπαλλαγισ ςτο «είναι πλθγι από φρικτό μαχαίρι», ςτίχοσ ο
οποίοσ επαναλαμβάνεται, κακϊσ ο ποιθτισ δίνει ζμφαςθ ςτθν ωδφνθ που προκαλοφν τα
γθρατειά, τα οποία και αποδίδονται με τον όρο μαχαίρι.
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Γ.1.Σα γθρατειά ζχουν φζρει ςε αδιζξοδο τον ποιθτι. Μοναδικι λφςθ για αυτόν είναι θ ποίθςθ.
Με μια κίνθςθ ιεροτελεςτίασ ςτρζφεται προσ αυτιν, τθν προςωποποιεί για να δείξει πόςο
ςθμαντικι είναι γι’ αυτόν και προςτρζχει ςε αυτιν επικυμϊντασ να βρει λφςθ. Γνωρίηει, όμωσ,
ότι θ ποίθςθ δεν είναι «νεράιδα» που αμζςωσ μεταμορφϊνει, οφτε πανάκεια λφςθ. Γι’ αυτό το
λόγο χρθςιμοποιεί το «κάπωσ» του ςτίχου 5 για να μετριάςει τισ δυνατότθτεσ που μπορεί να
του προςφζρει θ ποίθςθ. Είναι αυτι που γνωρίηει από φάρμακα για να επουλϊςει τισ πλθγζσ
που ζχουν προκαλζςει τα γθρατειά. τον 6ο ςτίχο ο ποιθτισ δεν αρκείται να αλλάξει για λίγο
του ρυκμό, αλλά παρακλίνει από τθν τυπικι εκφορά του λόγου. Μπορεί να ναρκϊςει τον πόνο
με τα φάρμακά τθσ που δεν είναι άλλα από τθ Φανταςία και το Λόγο. Με τθ φανταςία
ςυλλαμβάνει το κζμα και με το λόγο το εκφράηει. Η νάρκωςθ του πόνου δεν είναι άλλθ από τθ
διαδικαςία γραφισ. ε κάκε περίπτωςθ πάντωσ θ ποίθςθ δεν γιατρεφει, μόνο ναρκϊνει.
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Δ.1. Σο ποίθμα του Σ.Λειβαδίτθ «Αυτοβιογραφία», όπωσ και το ποίθμα του Κ.Καβάφθ
«Μελαγχολία του Ιάςωνοσ Κλεάνδρου ποιθτοφ ζν Κομμαγθνι’ 595π.Χ.» αποτελοφν
λογοτεχνικά δθμιουργιματα που αναφζρονται ςτθν τζχνθ τθσ ποίθςθσ. Και ςτα δφο το ποιθτικό
υποκείμενο βρίςκεται ςε μια προχωρθμζνθ θλικία και βιϊνει ζντονο πόνο. υγκεκριμζνα, ςτο
πρϊτο ποίθμα θ θλικία εντοπίηεται ςτο ςτίχο «ςτθν θλικία μου χιονίηει, χιονίηει αδιάκοπα»,
ενϊ ςτο ποίθμα του Καβάφθ ςτο πρϊτο κιόλασ ςτίχο «το γιραςμα του ςϊματοσ και τθσ
μορφισ μου». Ο πόνοσ εξάλλου αναφζρεται ςτο ςτίχο «κανείσ.....πόνο μου» ςτο πρϊτο ποίθμα,
ενϊ ςτο δεφτερο είναι διάχυτθ θ αίςκθςθ του πόνο και γίνεται πιο ςαφισ ςτα εξισ ςθμεία:
«πλθγι από φρικτό μαχαίρι, νάρκθσ του άλγουσ δοκιμζσ, να μθ νοιϊκεται θ πλθγι». Βζβαια το
κάκε ποιθτικό υποκείμενο αντιμετωπίηει διαφορετικά τον πόνο του. το ποίθμα του Καβάφθ, θ
ποίθςθ με τθν Φανταςία και το Λόγο, ζρχεται να ςυνδράμει το ποιθτικό υποκείμενο και να του
απαλφνει τθν ωδφθ από τθ φκορά του χρόνου. Αντίκετα, ςτο ποίθμα «Αυτιβιογραφία» θ
απαγόρευςθ για τθν μείωςθ του πόνου είναι ξεκάκαρθ ςτθν ζκφραςθ «κανείσ δεν μπορεί να με
βοθκιςει ςτον πόνο μου». Επίςθσ ςτα δφο ποιιματα είναι ζντονθ θ διαφοροποίθςθ των
ποιθτϊν ωσ προσ τθν λειτουργικότθτα τθσ τζχνθσ. Ο Σ. Λειβαδίτθσ κεωρεί ότι θ ποίθςθ είναι
«ςα μια μεγάλθ αλικεια, που τθν ανακαλφπτεισ φςτερ’ από χρόνια όταν δεν μπορεί να ςου
χρθςιμζψει πια ςε τίποτα», ενϊ ο Καβάφθσ τθσ αποδίδει ιαματικζσ ιδιότθτεσ. Σζλοσ είναι
ξεκάκαρθ θ πρόκεςθ του ποιθτι Λειβαδίτθ να προςδϊςει αυτοβιογραφικό τόνο ςτο ποίθμα
του, ςε αντίκεςθ με το Καβάφθ που κρφβει πίςω από το προςωπείο του Κλεάνδρου.
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