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  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΑΒΑΦΗΣ 
    

 ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΑΣΩΝΟΣ ΚΛΕΑΝΔΡΟΥ 

       ΠΟΙΗΤΟΥ  ΕΝ  ΚΟΜΜΑΓΗΝΗ 
.
 595 μ.Χ 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  ΣΧΟΛΙΑ 
 

- Δημοσιεύτηκε το 1921. 

- Στην πρώτη του γραφή είχε τον τίτλο «Μαχαίρι» (1918). 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

 

 Χαρακτηριστικό της ποιητικής ιδιομορφίας του Καβάφη 

είναι ο χειρισμός των ιστορικών γεγονότων με τη 

συμπλήρωσή τους με ψευδοϊστορικά (ανύπαρκτα) 

πρόσωπα, επινόηση του ίδιου του ποιητή. 

 Οι τίτλοι στα ποιήματα του Καβάφη είναι λόγιοι: 

- επιγραφικοί 

- προσθέτουν κάτι στο νόημα 

- γίνονται τμήμα του ποιήματος 

 Γενικά, για τον τίτλο έχουν ειπωθεί πολλές παρόμοιες 

μεταξύ τους απόψεις. Σύμφωνα με αυτές, ο Καβάφης 

χρησιμοποιεί το παρελθόν ως μια πηγή παραδειγμάτων για 

το παρόν. Κάνοντάς το αυτό είδε ότι το παρόν και το 

παρελθόν έχουν τα ίδια πάντα γνωρίσματα και η 

ανθρώπινη φύση παρουσιάζει τα ίδια προβλήματα και τις 

ίδιες αντιθέσεις σε όλες τις εποχές. Πέρα από τα τοπικά 

και τα εφήμερα (π.χ. Κομμαγηνή, 595 μ.Χ.) πλαίσια μιας 

κατάστασης, έβλεπε τον αιώνιο χαρακτήρα της, και το 

έργο του δεν αποτελεί μια καταγραφή ιστορικών (ή 

ψευδοϊστορικών) γεγονότων, αλλά μια ποιητική κριτική 

της ζωής. Για παράδειγμα τα αιώνια και διαχρονικά 

προβλήματα του ποιήματος είναι: η φθορά του σώματος, η 

αναπόληση στην προχωρημένη ηλικία, η σχέση του 

καλλιτέχνη με την τέχνη του. 
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Από την άλλη μεριά υπάρχει και η άποψη του 

Κ.Θ.Δημαρά, ο οποίος επισημαίνει ότι τα ψευδοϊστορικά 

ποιήματα του Καβάφη είναι το ιστορικό του άλλοθι για να 

μας διαβεβαιώσει ότι δεν είναι ο ίδιος που μιλά σε α΄ 

ενικό πρόσωπο, αλλά κάποιος άλλος
.
 μια χρονολογία (π.χ. 

595 μ.Χ.), μια οποιαδήποτε ένδειξη αρκεί για να 

εξασφαλιστεί το άλλοθι ακόμη μια φορά. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις το ποίημα φαίνεται σαν ένας μίμος
.
 σαν 

κάποιος να παίζει ένα ρόλο. Συνήθως ο ιστορικός 

χαρακτήρας εξάγεται από τον τίτλο
.
 άλλοτε εκφράζεται με 

λίγους στίχους, που αν λείψουν αφήνουν το κύριο σώμα 

καθαρά αισθησιακό ή φιλοσοφικό. 

 

Ο Καβάφης μέσα από το ψευδοϊστορικό πρόσωπο του 

Ιάσωνα Κλεάνδρου πετυχαίνει τα εξής: 

1. Ο αναγνώστης να μην προσλάβει το ποίημα ως το 

ατομικό δράμα, την ανθρώπινη αδυναμία, την 

οδυνηρή εξομολόγηση του ίδιου του Καβάφη. 

2. Να αποστασιοποιηθεί ο αναγνώστης από μια 

ατομική κατάσταση και να συλλάβει το αιώνιο, 

διαχρονικό χαρακτήρα του ποιήματος. 

3. Να προβληματιστεί και να ευαισθητοποιηθεί ο 

αναγνώστης, αφού η γήρανση, η φθορά, η μοναξιά, 

η απογοήτευση της κρίσιμης ηλικίας αφορά τον 

ίδιο. 

4. Να μη λειτουργήσει το ποίημα ως μια ακόμη 

εκκεντρικότητα στη βιογραφία του ποιητή. Ο 

κίνδυνος ήταν υπαρκτός, αν κρίνουμε από τις 

ιστορίες που διέδιδαν οι φίλοι του. Συγκεκριμένα 

αναφέρεται ότι ο Καβάφης καθόταν πάντα μόνος 

του μέσα στο δωμάτιο με το χαμηλό φως. 

Νοιαζόταν και προβληματιζόταν για το πέρασμα 

του χρόνου και τη φθορά που αυτός άφηνε πάνω 

του. Ο Καβάφης δεν ήθελε αυτοί που τον 

επισκέπτονταν να βλέπουν πάνω του τα σημάδια 

των γηρατειών και να υποψιαστούν ότι αυτός δεν 

είναι πια νέος και ωραίος. Δεν μπορούσε να μένει 
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αδιάφορος και να μην επηρεάζεται από τα 

γηρατειά. 

 

Ο ποιητής καταφέρνει να παρουσιάσει τον Ιάσωνα ως 

ιστορικό πρόσωπο με την παράθεση λεπτομερειών γεμάτων 

πειστικότητα: 

 

 Όνομα: Ιάσων Κλεάνδρου (ΙάσωνΊασ-η = θεραπεία, 

γιατρειά) 

 Τόπος: Κομμαγηνή (βλ. σχόλια σχολ. βιβλίου, σελ. 66) 

 Χρόνος: 595 μ.Χ. 

     Αρχικά φαίνεται ότι η χρονολογία επιλέχθηκε 

τυχαία, αφού το ποίημα δεν είναι ιστορικό. Όμως 

έχει κάτι κοινό με το θέμα του ποιήματος: Όπως ο 

ποιητής βρίσκεται σε μια μεταβατική εποχή, 

ανασφάλειας, στο μεταίχμιο της ζωής του (58 ετών), 

έτσι και το 595 μ.Χ. για το κρατίδιο αυτό ήταν μια 

αντίστοιχη εποχή: απολαμβάνει μια εύθραυστη 

ειρήνη με τους Πέρσες το 591 μ.Χ. (επί Μαυρικίου) 

και βρίσκεται ακριβώς στο μεταίχμιο της 

ανεπίστρεπτης καταστροφής (πρώτα από τους 

Πέρσες και οριστικά από τους Άραβες). 

 Ιδιότητα του προσώπου: ποιητής 

Η ταύτιση του Καβάφη με τον Ιάσωνα είναι 

αναπόφευκτη. 

 Συναισθηματική κατάσταση: Μελαγχολίαη ίδια 

ακριβώς ψυχολογία με του Καβάφη. 

Άρα, η ταύτιση των δύο ποιητών έρχεται σε πρώτο 

επίπεδο με τις λέξεις ποιητής και μελαγχολία και σε 

δεύτερο επίπεδο με τις όχι και τόσο τυχαίες επιλογές του 

ονόματος Ιάσ-ων και της χρονολογίας 595 μ.Χ. για το 

κρατίδιο της Κομμαγηνής. 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 

 1η ΕΝΟΤΗΤΑ (στ. 1-6): Ο ποιητής μπροστά στη φθορά 

του σώματος προστρέχει για θεραπεία στην Τέχνη του. 
 
 

 2η ΕΝΟΤΗΤΑ (στ. 7-9): Ο ποιητής ικετεύει την Τέχνη 

του να επουλώσει-για λίγο- την πληγή των γηρατειών. 
 

           

           

           

           

           

           

    1
η
 ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

- στ. 1 : «Το γήρασμα του σώματος και της μορφής 

μου» : 

Ο ποιητής δεν μπορεί να αποδεχθεί τα γηρατειά με 

απάθεια. Ανησυχεί και προβληματίζεται για τη 

φθορά του χρόνου και εκφράζει την υπαρξιακή του 

αγωνία. 

Φανερά τα σημάδια: 

i. στο σώμα του: Ο Καβάφης ως ηδονιστής και 

λάτρης του ωραίου πληγώνεται βλέποντας τα 

σημάδια του γήρατος πάβω στο σώμα του, που έχει 

χάσει πια το νεανικό σφρίγος και κάλλος. Ρυτίδες, 

μείωση της κινητικής δραστηριότητας και κάμψη 

της ερωτικής επιθυμίας. 

ii. στη μορφή του: Λέγοντας μορφή ο καβάφης 

εννοεί το πρόσωπο. Τοποθετείται τελευταίο για 

έμφαση. Πληγώνεται να βλέπει τις ρυτίδες. 

Φοβάται το άσπρισμα των μαλλιών, την 

εξασθένηση της όρασης (το κύριο ποιητικό του 

εργαλείο) κ.α.. 
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- Το α΄ ενικό πρόσωπο («μου» και παρακάτω «δεν 

έχω» κ.α.) φορτίζει το ποίημα σε δραματικότητα και 

αισθητική συγκίνηση. Αφήγηση εκ των έσω και 

εστιάζεται στο προσωπικό δράμα. Δεν κρατά καμιά 

αισθητική απόσταση και αντικειμενικότητα, 

οδηγώντας στο συναισθηματισμό και στην 

προσωπική, οδυνηρή εξομολόγηση μιας ατομικής 

δραματικής κρίσης. Η επώδυνη ειλικρίνεια των 

αισθημάτων όμως ελέγχεται από τον ποιητή, ώστε να 

αποφύγει τη «φτηνή αισθηματολογία». Το α΄ 

πρόσωπο θυμίζει το δόγμα «η ποίησή μου είμαι 

εγώ). 

 

- στ. 2: «είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι»: 
Η πληγή είναι φρικτή, γιατί είναι: 

 εξωτερική (αναφορά στις σωματικές 

αλλαγές, π.χ. ρυτίδες) 

 εσωτερική (οι ψυχολογικές 

διεργασίες που φέρνουν οι 

σωματικές αλλαγές: αγωνία, 

ανασφάλεια, μελαγχολία). 

 

- στ. 3: «Δεν έχω εγκαρτέρησι καμιά»: 
Η ψυχική κατάσταση του ηλικιωμένου. 

Ο Καβάφης γνωρίζει πολύ καλά την ανθρώπινη 

ψυχολογία. Η κατάθλιψη, η μελαγχολία, η έλλειψη 

υπομονής και καρτερίας χαρακτηρίζουν τον ήρωα. 

Για τον Καβάφη στους ηλικιωμένους ψυχή και σώμα 

είναι το ίδιο φθαρμένα. 

 

- στ. 4: «Εις σε προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως»: 
Ο ποιητής ανυπόμονος, αδημονώντας προσπέφτει 

και προστρέχει στην Τέχνη για παρηγοριά και ίαση 

από τα ανυπόφορα γηρατειά. 

 προστρέχω:  Τρέχω προς το μέρος 

κάποιου (δικαιολογεί το «δεν έχω 
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εγκαρτέρησι» και εκφράζει την 

ανυπομονησία του. 

 Σπεύδω να ζητήσω βοήθεια. 

 Ανατρέχω (εκπληκτικό ότι με το 

ίδιο ρήμα ο Καβάφης υπονοεί και 

τους μηχανισμούς ανάκλησης του 

ποιητή) 

 Τέχνη: Ο Καβάφης χρησιμοποιεί κεφαλαίο 

«Τ» για τη λέξη «Τέχνη» και εννοεί πάντα 

την ερωτική τέχνη, τα ποιήματα με θέμα τον 

έρωτα. Η καταφυγή του Καβάφη στην Τέχνη 

σχετίζεται με την ερωτική μνήμη 

(προστρέχω=ανατρέχω). Δηλαδή ο ποιητής 

συντριμμένος  από τη γήρανση του σώματος 

και την αναστολή των ερωτικών επιθυμιών 

καταφεύγει για παρηγοριά στις ερωτικές 

αναμνήσεις του παρελθόντος, που αποτελούν 

και τη δεξαμενή της ποίησής του (ερωτικά 

ποιήματα). 

 Ποιήσεως: Ο Καβάφης κάθε φορά που 

χρησιμοποιεί τη λέξη «Ποίηση» τη γράφει με 

κεφαλαίο το πρώτο γράμμα. Αυτό γίνεται 

γιατί θεωρούσε την Ποίηση ως την ανώτατη 

και τελειότατη μορφή και έκφραση της 

τέχνης. 

 Τέχνη και Ποίηση: προσωποποίηση των δύο 

εννοιών. Ο Καβάφης δεν τις θεωρεί 

διανοητικές επινοήσεις, απόμακρες, χωρίς 

πραγματική υπόσταση. Αντίθετα, τις θεοποιεί, 

απευθύνεται μέσα από το σχήμα της 

αποστροφής προς την Τέχνη. Μας θυμίζει 

τους αρχαίους ποιητές και την επίκληση στη 

Μούσα τους π.χ. Όμηρος. 

 «σε» (στ.4) - «ξέρεις» (στ.5): β΄ πρόσωπο 

διαπλέκεται με α΄ πρόσωπο «προστρέχω». 

Αυτό γίνεται:  
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i. Για να φορτιστεί η επικοινωνία του ποιητή με 

την Τέχνη του μέσα από ένα φανταστικό διάλογο, 

που στην ουσία είναι εσωτερικός μονόλογος. 

ii. Για να προσδώσει στην επικοινωνία αυτή 

θεατρικότητα. Η ποίηση του Καβάφη γίνεται 

«προσωποποιητική», δηλαδή οι έννοιες αφορούν 

προσωπεία, γίνονται ήρωες του δράματος. Το 

ποίημα κερδίζει σε ζωντάνια, αμεσότητα και 

δραματικότητα. 

iii. Το β΄ πρόσωπο (εις σε τέχνη της Ποιήσεως) 

δημιουργείται για να φτάσει ο ποιητής στην 

ιδιότυπη υποβολή του. 

iv. Η σύζευξη α΄ και β΄ προσώπου δημιουργεί μια 

ισορροπία μεταξύ της διανοητικότητας και του 

αυτάρεσκου λυρισμού (α΄ πρόσωπο) και της 

τρυφερότητας, συγκίνησης (β΄ πρόσωπο). Έτσι, το 

ποίημα αποφεύγει την παγίδα του ρηχού 

συναισθηματισμού και της φθηνής 

αισθηματολογίας ( τα κυριότερα ολισθήματα των 

ποιημάτων σε α΄ πρόσωπο). Ο Καβάφης 

προβληματιζόταν πάνω σ’ αυτό το θέμα και 

πρόσεχε «να μην υπερβάλει την εντύπωση και 

βιάσει το αίσθημα». 

 

 

- στ. 5: «που κάπως ξέρεις από φάρμακα
.
 

- στ. 6 νάρκης του άλγους δοκιμές, εν Φαντασία και 

Λόγω: 

Ο Καβάφης αναφέρεται στη θεραπευτική αξία της Τέχνης. 

Ασφαλώς εδώ ο Καβάφης αισθητοποιεί τις παρακάτω 

θεωρίες: 

i. Θεωρία «Τέχνη για την Τέχνη» ο καλλιτέχνης 

σκέφτεται μόνο το έργο του (γι’ αυτό και ο ποιητής 

την προσωποποιεί, την θεοποιεί) και αναγκαστικά 

τίποτε άλλο πέρα απ’ αυτό. Θεωρεί την Τέχνη του 

ως ύψιστη υποχρέωσή του και εξαντλεί όλες τις 

δημιουργικές δυνάμεις του σ’ αυτήν.  
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Εδώ ο Καβάφης ζητά από την τέχνη τη λύτρωση 

από τον πόνο της «φρικτής πληγής» μέσα από τη 

φαντασία, την αυταπάτη, την ψευδαίσθηση. 

(ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ) 

ii. Ο Καβάφης ωστόσο βλέπει και την τέχνη ως 

ανακούφιση και κάθαρση σύμφωνα με την 

αριστοτελική θεωρία. Η τέχνη μετουσιώνει την 

αποστροφή και τη φρίκη της ζωής μας (π.χ. αυτό το 

ποίημα για τα γηρατειά) σε αισθητικό 

καλλιτέχνημα, προκαλώντας στον ποιητή την 

κάθαρση απέναντι στο ενοχλητικό του συναίσθημα. 

iii. Ο Καβάφης όμως βρίσκεται πιο κοντά στη 

θεωρία της πρόσκαιρης διαφυγής μας μέσω της 

τέχνης από τη δυστυχία, που αποτελεί την 

αναπόφευκτη προοπτική της ζωής μας. Η τέχνη μας 

προσφέρει την πρόσκαιρη λύτρωση, απόσπαση, 

γιατρειά από την τρέχουσα σκληρή 

πραγματικότητα. Κοντά βρίσκονται και οι ιδέες του 

Νίτσε ότι η ουσία της τέχνης βρίσκεται στο ψεύδος, 

που καθιστά τη ζωή ανεκτή. Πίστευε ότι έχουμε την 

τέχνη και τις ψευδαισθήσεις της για να μην 

πεθάνουμε από την αλήθεια. 

iv. Η τέχνη του Καβάφη είναι «δοκιμή νάρκης του 

άλγους», δηλ. απόπειρα κατευνασμού, 

καταπράυνσης του πόνου. Ωστόσο, δεν χάνει 

καθόλου την αυτογνωσία του για την πρόσκαιρη 

ωφέλειά της. Η πίστη του για την προσωρινότητας 

της λύτρωσης φαίνεται με τη λέξη «κάπως» 

(«κάπως ξέρεις από φάρμακα»). 

v. Σύμφωνα με μια επιστολή του Καβάφη, η οποία 

μιλά για την αξία της τέχνης στο «κατώφλι του 

γήρατος», ο τεχνίτης, κι όταν ακόμα γεράσει μπορεί 

να βρίσκει ενδιαφέρον και θέρμη στη ζωή, χάρη 

στο ίδιο του το έργο. Μ’ αυτό θα παρηγορηθεί για 

την ασχήμια του γήρατος. Ο τεχνίτης έχει το έργο 

του, που συγκινεί, συζητείται, αρέσει. 
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- στ. 6: «Φαντασία και Λόγω»: Άλλες δύο έννοιες 

που προσωποποιεί και θεοποιεί ο ποιητή. 

 ΦΑΝΤΑΣΙΑ: α) Δημιουργική : παράγει εσωτερικές 

εικόνες και τις μεταπλάθει. Κυριαρχεί σ’ αυτή το 

ελεύθερο δημιουργικό στοιχείο της ψυχής. Αποτελεί 

τη βασική προϋπόθεση της ωριμότητας στην 

καλλιτεχνική δημιουργεί. 

   Β) Μνημονική: οι εικόνες είναι πιστές 

αναπαραστάσεις των αντικειμένων. Ως 

φιλοσοφικό όρο την χρησιμοποίησε 

πρώτος ο Πλάτωνας, ο οποίος πίστευε 

πως στην ψυχή του ανθρώπου υπάρχει 

ένας ζωγράφος που κατασκευάζει 

«ζωγραφικά απεικάσματα» του 

εξωτερικού κόσμου. Ο Καβάφης, όπως 

προαναφέρθηκε, αναφέρεται στην 

ερωτική ποίηση. Άρα, η μνημονική 

φαντασία στην εποχή του γήρατος και της 

φθοράς λειτουργεί ως αναπόληση των 

παλαιών ερωτικών στιγμών και ως η 

προσφιλέστερη «Μούσα της ποίησής 

του». 

 ΛΟΓΟΣ : α) Γλώσσα: η διανοητική ικανότητα του 

ανθρώπου να σχηματίζει και να εκφράζει τα 

διανοήματά του με τη γλώσσα. Ο λόγος είναι ο 

καθρέφτης της ψυχής και του πνεύματος, γιατί μ’ 

αυτόν εξωτερικεύει ο άνθρωπος τον εσωτερικό του 

κόσμο. Είναι η πραγματοποίηση της πνευματικής 

δημιουργίας. Όσον αφορά το λόγο ο Καβάφης 

φαίνεται ότι ακολουθεί τον Σαίξπηρ «οι άνθρωποι που 

έχουν να πουν πολλά μεταχειρίζονται λίγες λέξεις». 

    β) Λογική: η νοητική λειτουργία που έχει ως  

     σκοπό την αναζήτηση της γνώσης και της αλήθειας. 

 Άρα, οι δύο έννοιες λειτουργούν: 

 Σ’ ένα πρώτο επίπεδο συμπληρωματικά 

Φαντασία = σύλληψη   Λόγος (=Γλώσσα) =  
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έκφραση της 

σύλληψης 

 Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο αντιθετικά 

Φαντασία = ψευδαίσθηση  Λόγος (=Λογική) =  

διάλυση της ψευδαίσθησης, 

επαναφορά στην πραγματικότητα  

 

 ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ 
 

o Προσωποποιήσεις: Τέχνη της Ποιήσεως, Φαντασία, Λόγος 

 

o Μεταφορές: φρικτό μαχαίρι, νάρκης του άλγους 

 

o Υπερβατό:  νάρκης του άλγους δοκιμές 

 

o Σχήμα υπαλλαγής : είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι  

αντί  είναι φρικτή πληγή από μαχαίρι 
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2
η
  ΕΝΟΤΗΤΑ 

 
- στ. 7: «Είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι-»: 

Επανάληψη του δεύτερου στίχου με μια όμως 

διαφορά: την παύλα (-). Ο Σεφέρης πρόσεξε πρώτος 

τη «σπασμένη στιχουργική του Καβάφη, με τους 

στίχους του γεμάτους από συγκοπές ή εγκοπές που 

παρεμβάλλουν μια στιγμή σιωπής στο ρυθμό του». 

Η σιωπή του Καβάφη αποτελεί: 
 έκφραση της απόγνωσής του (δραματικός τόνος) 

 αφορμή για στοχασμό και προβληματισμό του 

αναγνώστη 

 

- στ. 8: «Τα φάρμακά σου φέρε Τέχνη της 

Ποιήσεως» :  Η προστακτική δηλώνει έντονη 

επιθυμία, παράκληση. Πάλι υπάρχει η σύζευξη του 

α΄ με το β΄ πρόσωπο. Δημιουργείται ένας 

φανταστικός διάλογος με μια προσωποποιημένη 

έννοια, ενώ στην ουσία είναι ένας δραματικός 

μονόλογος. 

- στ. 9: « που κάμνουνε –για λίγο – να μη νιώθεται 

η πληγή» : το τελικό συμπέρασμα του ποιητή: αν 

και η στάση του είναι καταφατική κατά βάση είναι 

τραγική. Έχει πνεύμα αυστηρά «απαισιόδοξο». 

Ψάχνει απεγνωσμένα για τη λύτρωση και την 

ανακούφιση, αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει με 

οδυνηρή αυτογνωσία και με μια μικρή δόση 

ειρωνείας να παραδεχτεί ότι τελικά αυτή είναι «για 

λίγο», πρόσκαιρη, απατηλή. 

Ο Καβάφης οίκτιρε πολύ συχνά τον εαυτό του, 

επειδή δεν κατάφερε να αποδεχτεί τον χριστιανισμό 

και δεν μπορούσε να πιστέψει στη μετά θάνατο ζωή 

… Ανίκανος να κοιτάξει ψηλά στον ουρανό για να 

βρει τη λύτρωση, κοιτάζει πίσω – στην ιστορία (π.χ. 

Κομμαγηνή 595 μ. Χ.) – και μέσα – στην ψυχή του 

(π.χ. Τέχνη της Ποιήσεως). Γρήγορα έφθασε σε μια 

μόνο παρηγοριά: «στην αριστοκρατική αντίληψη 
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της τέχνης, σαν ένα λειτούργημα που εξευγενίζει τη 

ζωή, αντίδοτο στην κατάπτωση και στη φθορά. Αν 

προσθέσουμε και τη φιλοδοξία του θα είχαμε ένα 

πλήρες πορτρέτο ενός παραδοσιακού ώριμου 

πνευματικά και σωματικά ποιητή». 

Όμως τα πράγματα με τον Καβάφη διαφοροποιούνται: 

Η ειρωνεία του (που καταντά βέβαια αυτοσαρκασμός, αφού 

ταυτίζεται με τον ψευδοϊστορικό ποιητή του) έρχεται, και αν 

δεν αναποδογυρίζει πλήρως το νόημα του ποιήματος, μετριάζει 

αρκετά την επιθυμητή λύτρωση. Οι λέξεις «κάπως», «δοκιμές», 

«-για λίγο-» και η διπλή σημασία της λέξης «Λόγος» οδηγούν 

αργά, αλλά βασανιστικά το ποίημα στη σφαίρα της 

απαισιοδοξίας. Επίσης, δημιουργείται έντεχνα και ένα κλίμα 

ασφυξίας και αδιεξόδου: 

α) αφού το ποίημα αρχίζει με τη λέξη «το γήρασμα» και κλείνει 

με τη λέξη «η πληγή» 

β) στη β΄ ενότητα αρχίζει με τη λέξη «είναι πληγή» και κλείνει 

με τη λέξη «η πληγή». 

 

- Η ιδιότυπη ειρωνεία του Καβάφη που λειτουργεί ως 

«αποστρακισμός της αισθηματολογίας», ο 

απαισιόδοξος τόνος του, η υπαρξιακή αγωνία του 

και η απλαισίωτη συγκίνησή του (δηλ. γυμνή, λιτή, 

χωρίς λυγμούς, κλάμα ή σπαραξικάρδιες κραυγές) 

είναι τα χαρακτηριστικά που τον κατατάσσουν στη 

νεότερη ποίηση. 

   

                                    

     


