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� Πεζολογία: Λιτός λόγος, ανισοσυλλαβία και έλλειψη οµοιοκαταληξίας 

(ελεύθερη στιχουργία). 

� Ιδιότυπη Γλώσσα: Κράµα δηµοτικής (κάµνουνε) και καθαρεύουσας 

(εγκαρτέρησι). 

� Χρήση συµβόλων: Τα φάρµακα που συµβολίζουν τη φαντασία και το 

λόγο που δίνουν τη δυνατότητα στον ποιητή να ξεπεράσει τη 

µελαγχολία του. 
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Σχολιασµός του τίτλου: 

� Μελαγχολία: το κυρίαρχο συναίσθηµα του ποιήµατος, πρώτη λέξη του 

τίτλου για λόγους έµφασης. 

� Ιάσων Κλεάνδρου: πρόσωπο φανταστικό που λόγω της ιδιότητάς του 

(ποιητής) µας επιτρέπει να τον ταυτίσουµε µε τον Καβάφη. 

� Κοµµαγηνή: κρατίδιο στα βορειοανατολικά της Συρίας, το οποίο µέχρι 

το 638 µ.Χ. παρέµενε ανεξάρτητο. Τότε καταλήφθηκε από τους Άραβες. 

� 595 µ.Χ.: τυχαίο έτος. Λίγο πριν την πτώση της Κοµµαγηνής. Ο 

συνδυασµός τόπου και χρόνου µας οδηγούν στην έννοια της 

παρακµής. 

 

Ο ποιητής θα µπορούσε να παραλείψει την αναφορά του ανύπαρκτου 

προσώπου και να µιλήσει απευθείας για τον εαυτό του. Ωστόσο, επιλέγει 

αυτόν τον τίτλο γιατί: 

� Αποστασιοποιείται από το προσωπικό του πρόβληµα και έτσι αυτό 

προβάλλεται όχι ως µια υποκειµενική κατάσταση αλλά ως µια 

«αντικειµενική» πραγµατικότητα, 

� Προσπαθεί να το εντάξει ιστορικά στον τόπο και το χρόνο, 

προσδίδοντας διαχρονικότητα στο πρόβληµα, 

� Η γήρανση του σώµατος είναι ένα σύνηθες πρόβληµα που 

αντιµετωπίζεται από τους πάντες. ∆εν έχει λοιπόν καµιά σηµασία αν το 

πρόσωπο που αναφέρεται είναι υπαρκτό ή όχι. Αφορά όλους (τους 

ποιητές και µη). 
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Εκφραστικά Μέσα Λειτουργία τους 

 

 

Προσωποποίηση (της Ποίησης) 

Εξυπηρετείται η ανάγκη του ποιητή να 

επικοινωνήσει µε την Ποίηση. Την 

προσωποποιεί λοιπόν προκειµένου να 

συνδιαλλαγεί µαζί της. Επίσης, 

εξιδανικεύεται η ποίηση. 

 

Επανάληψη (της λέξης πληγή) 

Προκαλείται εντονότατη έµφαση. Έτσι η 

επίδραση των γηρατειών στην ψυχολογία 

του ήρωα τονίζεται ιδιαίτερα. 

Υπαλλαγή («πληγή από φρικτό 

µαχαίρι, αντί: φρικτή πληγή από 

µαχαίρι») 

Τονίζεται η φρίκη των γηρατειών 

(µαχαίρι), δηλαδή του «δράστη» και όχι η 

φρίκη του αποτελέσµατος (πληγή). 

 

∆ιάλογος (µε την ποίηση) 

Εκφράζεται οικειότητα του ποιητή προς 

την Ποίηση και παράλληλα η 

εµπιστοσύνη του στη θεραπευτική της 

δύναµη. 
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Αναφορά θα πρέπει να γίνει στα ακόλουθα: 

� Στην αποστροφή του ποιητή προς την Ποίηση, την προσωποποίησή 

της και εξιδανίκευσή της. 

� Στη θεραπευτική της δύναµη να ξεπεραστεί ο πόνος των γηρατειών. 

� Στην προσωρινότητα της «θεραπευτικής» της δύναµης (κάπως, 

δοκιµές). 

� Στα όπλα της Ποίησης που είναι η Φαντασία και ο Λόγος. 
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Οµοιότητες: 

� Τα γηρατειά και των δύο ποιητών αναφέρονται στο ποίηµα (Καβάφης: 

«Το γήρασµα…», Λειβαδίτης: «στην ηλικία µου χιονίζει, χιονίζει 

αδιάκοπα»). 

� Και τα δύο ποιήµατα εξιδανικεύουν την Ποίηση, ως µέσο θεραπείας ή 

ως µεγάλη αλήθεια. 

� Και στα δύο ποιήµατα κυριαρχούν παρόµοια συναισθήµατα, τα οποία 

και αναφέρονται (µελαγχολία – πόνος) 

∆ιαφορές 

� Ο τρόπος προσέγγισης της ποίησης. Για τον Καβάφη η ποίηση θα του 

απαλύνει τον πόνο προσωρινά. Για τον Λειβαδίτη η ποίηση είναι µια 

µεγάλη αλήθεια που έχει καταστεί ανίκανη να του χρησιµεύσει στον 

πόνο του. Πρέπει να στηριχθεί µόνο στον εαυτό του. 

� Η αιτία της θλίψης των ποιητών. Ο Καβάφης (Ιάσων Κλεάνδρου) 

µελαγχολεί για τα γηρατειά του. Ο Λειβαδίτης πέρασε τη ζωή του 

προσπαθώντας να κατακτήσει την αιωνιότητα και την υστεροφηµία 

µέσω της ποίησης και έτσι δεν χάρηκε τη ζωή του. Όταν «κατέκτησε» 

την τέχνη της ποίησης του φανερώθηκε ως «άχρηστη» πια να τον 

βοηθήσει στη ζωή του. 


