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Α΄.  ΚΕΙΜΕΝΟ 
  
Κωνσταντίνος Καβάφης (1863 - 1933) 
 

Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου 
ποιητού εν Κοµµαγηνή ˙ 595 µ.Χ. 

 
 Το γήρασµα του σώµατος και της µορφής µου 

 είναι πληγή από φρικτό µαχαίρι . 

 ∆εν έχω εγκαρτέρησι καµιά . 

 Εις σε προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως, 

 που κάπως ξέρεις από φάρµακα ˙ 

 νάρκης του άλγους δοκιµές1, εν Φαντασία και Λόγω2. 
 

 Είναι πληγή από φρικτό µαχαίρι . — 

 Τα φάρµακά σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,  

 που κάµνουνε—για λίγο—να µη νοιώθεται η πληγή . 

 (1921) 
 

1. νάρκης του άλγους δοκιµές ˙ δοκιµές νάρκης του άλγους ˙ 
απόπειρες να κατευνασθεί ο πόνος . 
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2. εν Φαντασία και Λόγω ˙ µε τη δύναµη της φαντασίας που 
συλλαµβάνει και µε τη µαγική λειτουργία του λόγου, δηλ . της 
γλώσσας, που πραγµατοποιεί τη σύλληψη. 

 
Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Σε ποια κατηγορία ποιηµάτων του Κ. Καβάφη εντάσσεται το 
ποίηµα : «Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν 
Κοµµαγηνή˙ 595 µ.Χ.»  (Μονάδες 5) 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας χρησιµοποιώντας 
συγκεκριµένα στοιχεία του ποιήµατος. (Μονάδες 10) 

Μονάδες 15 
 

2. «Είναι ένας από τους εκτενέστερους τίτλους ποιηµάτων που 
έγραψε ποτέ ο Καβάφης. Όχι χωρίς λόγο γιατί το ιστορικό 
άλλοθι αυτού του εσωτερικού µονολόγου περιορίζεται στον 
τίτλο, και έτσι η ταύτιση των δύο ποιητών γίνεται σχεδόν 
αναπόφευκτη» (Γ .Π. Σαββίδης, Μικρά καβαφικά, Α΄, Ερµής 1996, 
σ . 294). 
Να επαληθεύσετε την άποψη αυτή µε συγκεκριµένες αναφορές 
στο ποίηµα . 

Μονάδες 20 
 

3. Με ποια εκφραστικά µέσα ο ποιητής : 
α) εκφράζει την αγωνία του για τη φθορά που συµπορεύεται µε 

τα γηρατειά; 
β) επιτυγχάνει την επικοινωνία του µε την “Τέχνη της Ποιήσεως”; 

Μονάδες 20 
 

4. Να σχολιάσετε σε µία παράγραφο τους παρακάτω στίχους του 
ποιήµατος : 
Είναι πληγή από φρικτό µαχαίρι — 

Τα φάρµακά σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,  

που κάµνουνε—για λίγο—να µη νοιώθεται η πληγή. 

Μονάδες 25 
 

5. Να συγκρίνετε τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζεται το θέµα 
της σχέσης που έχει η Ποίηση µε το Χρόνο που περνά στο ποίηµα 
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του Κ . Καβάφη : «Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού 
εν Κοµµαγηνή ˙ 595 µ.Χ.» και στο απόσπασµα από το ποίηµα του 
Τ . Λειβαδίτη «Φύλλα Ηµερολογίου» που ακολουθεί : 

 

Τάσος Λειβαδίτης, «Φύλλα ηµερολογίου» (απόσπασµα) 
 

Ποιος ξέρει τι θα συµβεί αύριο, ή ποιος έµαθε ποτέ τι συνέβη 
χτες, 

τα χρόνια µου χάθηκαν εδώ κι εκεί, σε δωµάτια, σε τραίνα, σε 
όνειρα (. . .) 

Κύριε1, αδίκησες τους ποιητές δίνοντάς τους µόνο έναν κόσµο, 
κι όταν πεθάνω θα ’θελα να µε θάψουν σ ’ ένα σωρό από φύλλα 

ηµερολογίου 
για να πάρω και το χρόνο µαζί µου. 
Κι ίσως ό,τι µένει από µας2 να ’ναι στην άκρη του δρόµου µας 
ένα µικρό µη µε λησµόνει3. 
 

(Τάσος Λειβαδίτης, «Τα χειρόγραφα του Φθινοπώρου», Κέδρος, 
Αθήνα 1990, σ.13). 
 

1. Κύριε ˙  επίκληση στο Θεό . 
2. Κι ίσως ό,τι µένει από µας ˙ από µας τους ποιητές . 
3. ένα µικρό µη µε λησµόνει ˙ αγριολούλουδο . Εδώ χρησιµοποιείται 

µεταφορικά και σηµαίνει µη µε ξεχνάς . 
 Μονάδες 20 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για τους εξεταζοµένους) 
1.  Στο  τετράδιο  να  γράψετε  µόνο  τα  προκαταρκτικά  (ηµεροµηνία ,  

κατεύθυνση ,  εξεταζόµενο  µάθηµα) .  Τα  θέµατα  δεν  θα  τα  
αντιγράψετε  στο  τετράδιο .  

2.  Να  γράψετε  το  ονοµατεπώνυµό  σας  στο  πάνω  µέρος  των  φωτοτυπιών  
αµέσως  µόλις  σας  παραδοθούν .    

 ∆εν  επιτρέπεται  να  γράψετε  καµιά  άλλη  σηµείωση .
 Κατά  την  αποχώρησή  σας  να  παραδώσετε  µαζί  µε  το  τετράδιο  και  τις  

φωτοτυπίες .  
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις .  
4.  Κάθε  απάντηση  σωστά  τεκµηριωµένη  είναι  αποδεκτή .  
5.  ∆ιάρκεια  εξέτασης :  Τρεις  (3) ώρες  µετά  τη  διανοµή  των  φωτοτυπιών .  
6.  Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  Μία  (1) ώρα  µετά  τη  διανοµή  των  

φωτοτυπιών .  
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ     
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