
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α1.  
 Πεζολογία: Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου είναι πληγή από φριχτό 

μαχαίρι. 
Το ύφος του Καβάφη χαρακτηρίζεται πεζολογικό και κοντά στην καθημερινή ομιλία. Ο 
ιδιότυπος πεζολογικός τόνος του καβαφικού ύφος δε συνίσταται στην απουσία 
επιμελημένης στιχουργίας και ομοιοκαταληξίας, όσο στη χρήση λέξεων – φράσεων του 
καθημερινού προφορικού λόγου. Η έλλειψη ρητορισμού και στόμφου, η λιτότητα των 
«περίτεχνων διακοσμητικών στοιχείων», η απουσία λυρικών εξάρσεων δηλώνουν ότι το 
ύφος του έχει χαρακτήρα πεζολογικό, κουβεντιαστό και εξομολογητικό. 
 Ιδιότυπη γλώσσα: εγκαρτέρησι, εις σε, εν Φαντασία, και Λόγω. 

Η γλώσσα του Καβάφη είναι ένα αδιάλυτο κράμα δημοτικής και καθαρεύουσας. Οι 
γλωσσικές επιλογές του, τονίζουν πως δεν ενδιαφερόταν για τη διάκριση δημοτικής – 
καθαρεύουσας, αλλά αντίθετα κάθε φορά χρησιμοποιούσε τη λέξη που εξυπηρετούσε 
καλύτερα τον ποιητικό του σκοπό. Έτσι, ακόμη και οι αρχαϊσμοί και οι τύποι της 
καθαρεύουσας  που εντοπίζονται θεωρούνται απαραίτητοι (ειδικά στα ιστορικά – 
ψευδοϊστορικά του ποιήματα) γιατί προσδίδουν χρώμα και αυθεντικότητα στην εποχή που 
αναφέρονται.   
  Χρήση συμβόλων: Ιάσων Κλέναδρος ποιητής 

Κομμαγηνή 595 μΧ 
Ο ποιητής συχνά χρησιμοποιεί σύμβολα για να αποπροσωποποιήσει τα μηνύματα που 
περιγράφει και να κρύψει το «εγώ» του, αλλά και να προσδώσει διαχρονική αξία στο λόγο 
του. Έτσι, με τον τίτλο του ποιήματος, ο Καβάφης αποστασιοποιείται από το προσωπικό 
του βίωμα από τον Ιάσωνα. Για τον αναγνώστη, η χρήση του ονόματος, το καθιστά ξένο, 
πιο αντικειμενικό, πιο αληθινό μιας και το συνδέει μ’ ένα συγκεκριμένο και επώνυμο 
πρόσωπο που το εντάσσει σε μια ιδιαίτερη εποχή και περιοχή και αποκτά χαρακτηριστικά 
συμβόλου: η τεχνική που χρησιμοποιεί ο ποιητής (=η ποίηση) είναι μέσο καταπράϋνσης 
του γήρατος και της ασχήμιας με διαχρονική ισχύ.  
 
Β1. Ο εκτενής και δυσανάλογος ως προς την έκταση του ποιήματος τίτλος, μας προϊδεάζει 
σχετικά με το περιεχόμενό του εκφράζοντας το ποιητικό πρόσωπο και την ψυχική 
κατάσταση στο πλαίσιο του χώρου και του χρόνου:  
 Μελαγχολία: Εκφράζει το περιεχόμενο του ποιήματος και την ψυχική κατάσταση 

του ποιητή.  
 Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού: Πρόκειται για ιστορικά ανύπαρκτο πρόσωπο, 

φανταστικό, που ο ποιητής χρησιμοποιεί ως πλαστοπροσωπία για να κρύψει τη δική 
του ταυτότητα. Αυτό άλλωστε εκφράζει και η κοινή καλλιτεχνική ιδιότητα 
(=ποιητής). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή του ονόματος Ιάσων 
που ετυμολογικά προέρχεται από το ουσιαστικό ίασις = θεραπεία, γιατρειά και του 
επιθέτου Κλέανδρος, που προέρχεται από το «κλέη ανδρών», δηλαδή φήμη, 
υστεροφημία του άνδρα.  

 Κομμαγηνή: Πρόκειται για χώρα στα ΒΑ της Συρίας, που υποδουλώθηκε αρχικά σε 
Ρωμαίους και στη συνέχεια σε Άραβες και Βυζαντινούς. Το κρατίδιο αυτό 
εξαφανίστηκε από το ιστορικό προσκήνιο και ο Καβάφης το χρησιμοποιεί για να 
εκφράσει το νόημα πως τίποτα δεν αντιστέκεται στη δύναμη του πανδαμάτορα 
χρόνου, άρα η Κομμαγηνή λειτουργεί ως σύμβολο φθοράς που επέρχεται από το 
χρόνο. 

 595 μΧ: Το έτος είναι τυχαίο – το πλαίσιο του ποιήματος είναι «ψευδοϊστορικό» και 
εκφράζει τη θλίψη του ποιητή για τη γήρανση του σώματος και της μορφής, αλλά 
και τη θεραπευτική ιδιότητα της ποίησης που είναι διαχρονική.  



Άρα, ο τίτλος ορίζει το ψευδοϊστορικό πλαίσιο και τον αφηγητή και δίνει διαχρονική ισχύ 
στα λεγόμενά του. Αποστασιοποιεί τους υπόγειους διδακτικούς στόχους και επιπλέον 
τονίζει πρωτότυπα την ανάγνωσή του. Με αυτόν τον τίτλο ο Καβάφης πετυχαίνει πέρα από 
τα τοπικά και εφήμερα μιας κατάστασης (Κομμαγηνή 595 μΧ) να συλλάβει τον αιώνιο 
χαρακτήρα της ποίησης. Έτσι, γι’ αυτόν η φθορά του σώματος και η αναπόληση σε 
προχωρημένη ηλικία εκφράζουν τη σχέση του με την Ποίηση. Ο Καβάφης άλλωστε, με τη 
χρήση του φανταστικού ποιητή Ιάσονα Κλεάνδρου επιθυμεί να μην προσλάβει ο 
αναγνώστης ως προσωπικό του δράμα και διάθεση εξομολόγησης αλλά να συλλάβει τον 
αιώνιο και διαχρονικό χαρακτήρα του ποιήματος, δηλαδή ο αναγνώστης να 
ευαισθητοποιηθεί – προβληματισθεί σχετικά με τη γήρανση, φθορά, μοναξιά, απογοήτευση 
της ώριμης ηλικίας.    
 
Β2. α) Εις σε προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως: προσωποίηση  
Ο ποιητής ανυπόμονος, αδημονώντας, προσπέφτει και προστρέχει στην τέχνη για 
παρηγοριά και ίαση από τα ανυπόφορα γηρατειά. Άλλωστε, το ρήμα προστρέχω (=τρέχω 
προς το μέρος κάποιου) δικαιολογεί το «δεν έχω εγκαρτέρησι» και εκφράζει την 
ανυπομονησία του. Ακόμη, η χρήση κεφαλαίου γράμματος για την Τέχνη και την Ποίηση 
δηλώνει ότι ο ποιητής όχι μόνο προσωποποιεί την έννοια αλλά και τη θεοποιεί μια και δεν 
τη θεωρεί μια διανοητική επινόηση αλλά μοιάζει να ταυτίζεται με τους αρχαίους ποιητές 
που επικαλούνταν τη Μούσα. Η χρήση του β’ προσώπου (=σε) διαπλέκεται με το α’ 
πρόσωπο προστρέχω και φορτίζει την επικοινωνία του Καβάφη με την Τέχνη του μέσα από 
έναν φανταστικό διάλογο, που ουσιαστικά είναι εσωτερικός μονόλογος, προσδίδοντας 
θεατρικότητα και ζωντάνια στο ποίημα και εκφράζεται η ύπαρξη δύο ηρώων.  
 
β) Είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι: εικόνα, μεταφορά και υπαλλαγή (αντί φρικτή πληγή 
από μαχαίρι).  
Η πληγή είναι φρικτή γιατί είναι εξωτερική, δηλαδή δηλώνει τις σωματικές αλλαγές που 
επέρχονται με τα χρόνια (πχ ρυτίδες) αλλά και εσωτερική μια και ο Καβάφης δίνει έμφαση 
στις ψυχολογικές διεργασίες που φέρνουν οι σωματικές αλλαγές, δηλαδή το αίσθημα 
αγωνίας, ανασφάλειας και μελαγχολίας. Με την εικόνα αυτή ο ποιητής εκφράζει πως η 
φθορά αποτελεί μια φυσική εξέλιξη μέσα στην πορεία της ζωής που συντελείται 
υπακούοντας σε φυσικούς νόμους που είναι απαράβατοι. Γι’ αυτό, ο άνθρωπος – Καβάφης, 
θλίβεται με το πέρασμα του χρόνου και την ταυτόχρονη φθορά του σώματος και ψάχνει 
καταφύγιο για ν’ ανακουφιστεί. Το καταφύγιο γι’ αυτόν είναι η ενασχόληση με την ποίηση 
που τον κάνει ν’ απορροφάται και ν’ αποξεχνιέται.  
   
γ) Νάρκης του άλγους δοκιμές: αναστροφή και υπερβατό σχήμα, αντί δοκιμές νάρκης του 
άλγους.  
Ο Καβάφης αναφέρεται στην θεραπευτική αξία της Τέχνης. Ο ποιητής δηλαδή αποζητά την 
τέχνη τη λύτρωση από τον πόνο που εκφράζει η συνειδητοποίηση ότι όλα αλλοιώνονται 
και καταστρέφονται από τον πόνο. Ψάχνει τη λύτρωση μέσα στη φαντασία, αυταπάτη, 
ψευδαίσθηση. Στην περίπτωση αυτή η τέχνη, του προσφέρει ανακούφιση και κάθαρση μια 
και μετουσιώνει τη «φρίκη της ζωής» σε αισθητικό καλλιτέχνημα. Άλλωστε, για τον 
Καβάφη αποτελεί μια δοκιμή = απόπειρα κατευνασμού και καταπράυνσης του πόνου μια 
και δε χάνει καθόλου την αυτογνωσία του για την πρόσκαιρη ωφέλεια που προσφέρει και 
τη προσωρινότητα της λύτρωσής της.  
 
δ) Είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι: Επανάληψη του στίχου    
Δεν πρόκειται όμως για μια απλή επανάληψη που επιβεβαιώνει ένα νόημα. Πρέπει να  
δώσουμε έμφαση και στα σημεία στίξης τελεία και παύλα. Στόχος του Καβάφη στο σημείο 
αυτό είναι να οριστικοποιήσει τη σκέψη του που πια μετατρέπεται σε συμπέρασμα. Αυτό 



το πετυχαίνει σπάζοντας το στίχο και παρεμβάλλοντας στιγμές σιωπής στο ρυθμό του. Με 
αυτό τον τρόπο ο ποιητής καταφέρνει να εκφράσει την απόγνωσή του μια και ο στίχος 
αποκτά δραματικό τόνο, αλλά και να ωθήσει τον αναγνώστη σε προβληματισμό.  
  
Γ1. Στη φράση αυτή συμπυκνώνεται το νόημα του ποιήματος: η ποίηση είναι το 
καταφύγιο που ελπίζει να βρει παρηγοριά ο ποιητής. Ο ποιητής έχει νιώσει την ευεργητική 
επίδρασή της ως απαντοχή στις πίκρες της ζωής, ως σανίδα σωτηρίας στα αδιέξοδα και τις 
ανασφάλειες. Γι’ αυτό και τώρα ζητά τη βοήθειά της, καθώς τον καταλαμβάνει ο πανικός 
των επερχόμενων γηρατειών και της ασχήμιας που συνεπάγονται. Αφού λοιπόν και στο 
παρελθόν έχει γιατρέψει τις πληγές της ψυχής του, μπορεί και τώρα να ζητήσει τη 
συνδρομή της για να σβήσει τα σημάδια του χρόνου.  
Με ποιον τρόπο όμως κατευνάζει τον ανθρώπινο πόνο; Οι απόπειρες κατευνασμού 
γίνονται:  
 με τη δύναμη της φαντασίας που οδηγεί το νου του ποιητή εκεί που ο νους των 

ανθρώπων δε συνηθίζει να φτάνει και  
 με τη μαγική λειτουργία του λόγου, της γλώσσας που αισθητοποιεί τις ποιητικές 

συλλήψεις.  
* Οι έννοιες Τέχνη, Ποίηση, Φαντασία, Λόγος γράφονται με κεφαλαίο γιατί στο ποίημα 
προσωποποιούνται  
 
Δ1. Χαρακτηριστικά και στα δύο έργα εντοπίζουμε όμοια νοηματικά κέντρα. Και οι δύο 
ποιητές είναι σε ώριμη ηλικία όταν γράφουν τα παρόντα ποιήματα, γεγονός που 
διακρίνεται από τον στίχο «στην ηλικία μου χιονίζει» του Τ. Λειβαδίτη που παραπέμπει στα 
λευκά μαλλιά και από τον στίχο «Το γήρασμα του σώματος και της μορφής» του  Καβάφη 
που γράφεται σε ώριμη ηλικία (σχεδόν 60 χρονών). Φαίνεται σα να θέλουν και οι δύο να 
κάνουν μια γρήγορη ανασκόπηση στα πεπραγμένα τους και να επανιεραρχήσουν τη θέση 
τους στη ζωή. Μια δεύτερη ομοιότητα εντοπίζεται στους στίχους «είναι πληγή από φρικτό 
μαχαίρι» και «η σάρκα μου ένας επίδεσμος γύρω απ’ το αυριανό μου τίποτα» όπου και οι 
δύο ποιητές τονίζουν ότι τίποτα δεν μπορεί να αντισταθεί στη φθορά και αλλοίωση που 
επιφέρει ο πανδαμάτωρ χρόνος. Η τρίτη και τελευταία ομοιότητα εκφράζει τον τρόπο που 
και οι δύο ποιητές βιώνουν τα συναισθήματα που γεννιώνται από τα γηρατειά. Και οι δυο 
νιώθουν ανήμποροι να τα αντιμετωπίσουν, αλλά και αδύναμοι να βρουν μια διέξοδο, όπως 
φαίνεται από τους στίχους «κανείς δεν μπορεί να με βοηθήσει στον πόνο μου» αλλά και 
«δεν έχω εγκαρτέρησι καμιά» από τον Καβάφη.  

Όσον αφορά στις διαφορές μεταξύ των 2 ποιημάτων, αυτές εντοπίζονται στον τρόπο 
που ο κάθε ποιητής προσεγγίζει την τέχνη του. Δηλαδή, για τον Καβάφη η ποίηση αποτελεί 
το καταφύγιο από τον πόνο που του προσφέρει η ζωή του, μια και αδυνατεί ν’ 
αντιμετωπίζει με καρτερία τα γηρατειά «εις σε Προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως που κάπως 
ξέρεις από φάρμακα». Αντίθετα για τον Λειβαδίτη η Τέχνη του εκφράζει την αιτία που 
επιβεβαιώνει  την ύπαρξή του, όπως εκφράζει ο στίχος «δίψασα για όλη τη ζωή, κι όμως 
την άφησα για ν’ αρπαχτώ απ’ το πελώριο αγκάθια της αιωνιότητας». Η δεύτερη διαφορά 
που εντοπίζεται μεταξύ των δύο ποιητών έγκειται στην διαφορετική ουσία που προσδίδει ο 
καθένας στην Ποίηση. Για τον Λειβαδίτη η Ποίηση εκφράζει την καθολική αλήθεια και το 
νόημα της ζωής όπως δηλώνει ο στίχος «και η ποίηση σα μια μεγάλη αλήθεια, που την 
αποκαλύπτεις ύστερ’ από χρόνια» ενώ για τον αλεξανδρινό ποιητή η τέχνη του αποτελεί το 
μέσο που μπορεί για λίγο να τον ανακουφίσει από τη μελαγχολία και τη θλίψη, που του 
προξενούν τα γηρατειά, όπως δηλώνει ο στίχος «που κάμνουνε – για λίγο – να μη 
νοιώθεται η πληγή».   
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