
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

 
Κάποτε μου έδειξε ο γλύπτης Τόμπρος μια φωτογραφία που είχε 
πάρει στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού μετά την εγχείρηση. 
Ήταν πολύ καταπονημένος αλλά είχε μια φλόγα μέσα του, αυτή 
τη θεϊκή φλόγα. Και αυτή τη φωτογραφία δεν ήθελα να την 
αφήσω έτσι και με τον πίνακα μου την καθάρισα. Ο Καβάφης 
ακόμη και στα γηρατειά του ήταν έφηβος, ωραίος, δε μπορούσε 
ποτέ να ήταν κουρασμένος. 

Νίκος Εγγονόπουλος, Καβάφης, ο Τέλειος 
 
Ο ποιητής παριστάνεται κατ` ενώπιον, μέχρι τη μέση, με 
πλούσια μαλλιά και χαρακτηριστική χειρονομία με το αριστερό 
χέρι. Φοράει μεγάλο πράσινο μαντίλι στο λαιμό και καρό κόκκινο 
σακάκι. Το πρόσωπο του πλάθεται με τη βυζαντινοπρεπή 
τεχνική των λευκών γραμμών που χαρακτηρίζει τα 
φυσιογνωμικά του γνωρίσματα. Πίσω υπάρχει τμήμα 
τοιχογραφίας με άνδρα πού κρατάει ειλητό, με το κείμενο: 
«Δόκιμε Σοφιστή που απέρχεσαι εκ Συρίας και περί Αντιοχείας 
σκοπεύεις να συγγράψεις». Η επιγραφή ΚΩΝΣΤ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ 
γράφεται με κλασικά στοιχεία. 
 

ΝΙΚΟΣ ΖΙΑΣ, Νίκος Εγγονόπουλος, ο Βυζαντινός (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΝ) 
 

 

Ν. Εγγονόπουλου 
Ο Καβάφης   

1948 
 

αυγοτέμπερα σε 
ξύλο 

30x40 εκ. 

Ομιλία από τον
κ . Ράιο Δημήτριο  
 
Καθηγητή Κλασικής 
Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων 
 
Τρίτη, 21/12/2010 
ΓΕΛ ΠΕΔΙΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
 
Ο κ.  Δ.  Ράιος 
παραβρέθηκε στο 
σχολείο μας μετά από 
πρόσκληση και μίλησε   
στους μαθητές της Β΄  
και  Γ΄  Λυκείου,  στα 
πλαίσια του μαθήματος 
της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας   Γ΄  
Λυκείου θεωρητικής 
κατεύθυνσης.  
 
To   ενημερωτικό δελτίο 
περιλαμβάνει τα 
κυριότερα σημεία της 
ομιλίας του,  την οποία 
μαγνητοφώνησε ο 
μαθητής της Γ΄  Λυκείου 
Γεώργιος Θωμά .  
 
Διοργάνωση :    
Στάμου Ευαγγελία,  
Διαμαντοπούλου 
Χρυσούλα,  φιλόλογοι 

Στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Ράιος μας ευχαρίστησε για 
την πρόσκληση και μας επισήμανε  ότι μέσα από τη 
συνάντησή μας θα είχαμε τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε 
το βάθος που κρύβουν τα μικρά ποιήματα του Καβάφη.  
«Για τον Καβάφη», είπε, «έχουν γραφεί πάρα πολλά. Τον 
είπαν αρνητή, ένοχο, αμαρτωλό, ηδονιστή, στωικό, 
ηττοπαθή, παρακμιακό, δραματικό, τραγικό, νοσηρό, 
πρωτότυπο, ιδιόρρυθμο, ποιητή του εαυτού του, 
σαρκαστικό, ποιητή του άστεως, λακωνικό, οδυνηρό 
ποιητή, κλειστό, στοχαστικό, πεσιμιστή,  είρωνα, ποιητή 
του υπονοούμενου και του αποσπασματικού, ποιητή 
ρεπόρτερ της ιστορίας, υπαρξιακό, Αλεξανδρινό, 
αισθησιακό, αλλά και εθνικό ποιητή. Πολύ μακρινό και 
άπειρα κοντινό και προπάντων επίκαιρο. 
Δεν πρόκειται παρά για μερικές μόνο από τις άπειρες 
πλευρές ενός ποιητή, που χαρακτηρίστηκε από τον Σεφέρη 
ως Πρωτέας, που πάντα θα μας εκπλήσσει με την 
πανουργία του -τη δολίη τέχνη του-, την αστείρευτη 
εφευρετικότητά του, τη συγκινητική ευαισθησία και τη 
γοητευτική αλχημεία των στίχων του, τη μοναδική 
μαγγανεία της απέριττης και λιτής γλώσσας του και πάνω 
απ` όλα με τη μεγάλη Τέχνη του να μεταγγίζει 
σταλαματιά-σταλαματιά στα κείμενά του το μύρο και τον 
πόνο της ψυχής του». 
Στη συνέχεια της ομιλίας του μας παρουσίασε  κάποιες 
 

«οδηγίες», χρήσιμες για την κατανόηση πολλών 
ποιημάτων του Καβάφη, αλλά και για την 
ερμηνευτική ανάλυση του ποιήματος «Μελαγχολία 
του Ιάσωνος Κλεάνδρου• ποιητού εν Κομμαγηνή• 
595 μ.Χ, καθώς αυτές οι οδηγίες περιγράφουν  ένα 
μέρος από τις τεχνικές σύνθεσης του μεγάλου 
Αλεξανδρινού. 
Ξεκίνησε με την υπογράμμιση της λακωνικότητας 
και τη σημασία της λεπτομέρειας στην ποίηση του 
Καβάφη. Όπως είπε, «είναι γνωστό ότι αυτό που 
διαφοροποιεί συχνά έναν μεγάλο καλλιτέχνη, εν 
προκειμένω έναν μεγάλο ποιητή από έναν κοινό 
στιχοπλόκο ή τραγουδοποιό, εντοπίζεται στην 
ακρίβεια και λιτότητα της διατύπωσης, όπου τίποτε 
δεν είναι περιττό, στην εύστοχη επιλογή και 
αξιοποίηση της λεπτομέρειας. Ο Καβάφης ανήκει 
φυσικά στους μεγάλους ποιητές και όπως είχε 
παρατηρήσει παλιά ο Γρηγόριος Ξενόπουλος για το 
θαύμα που κρύβουν μέσα τους τα μικρά ποιήματα 
του Καβάφη, ενώ  βλέπεις το ποιηματάκι και λες ότι 
αυτό είναι όλο, το ξαναβλέπεις και κάτι 
υποπτεύεσαι… και έξαφνα ανακαλύπτεις  ότι  το 
ποιηματάκι το μικροσκοπικό απλώνει, απλώνει, 
ξετυλίγεται και σου γεμίζει την ψυχή σου». 

 

Tech Νέα   Τεύχος 00   Μήνας Έτος 

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης και το ποίημα
«Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου• ποιητού εν Κομμαγηνή• 595 μ.Χ

Ν. Εγγονόπουλου           
Η θυσία του ποιητή 
Ιάσωνος Κλεάνδρου εν 
Κομμαγηνή, 1935 

 
αυγοτέμπερα σε 

χαρτόνι 
25x25 εκ. 

 

Ν. Εγγονόπουλου Ο 
Καβάφης 

1948 
 

αυγοτέμπερα σε ξύλο 
30x40 εκ. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            

«Το πρώτο λοιπόν στοιχείο 
που πρέπει κανείς να 
προσέξει στην ποίηση του 
Καβάφη είναι η λακωνικό-
τητα και η σημασία της 
λεπτομέρειας.  
 
Ένα δεύτερο στοιχείο που 
επίσης είναι πολύ σημαντι-
κό για να κατανοήσει 
κανείς πως έγραφε ο 
Καβάφης και συνεπώς να 
τον ερμηνεύσει καλύτερα,  
είναι η σύλληψη και η 
μορφή του τίτλου. Είναι 
γνωστό ότι ο τίτλος, οι 
υπότιτλοι και οι τίτλοι 
κεφαλαίων ενός έργου, 
συγκροτούν υποχρεωτικές 
αφετηρίες ανάγνωσης. 
Αυτό είναι μια γενική 
αλήθεια. Για τον Καβάφη, 
η προγενέστερη έρευνα  
έχει επισημάνει ότι ο 
τίτλος, αποτελεί ενίοτε ένα 
σχόλιο στο ποίημα. 
Άλλοτε, δίνει και του 
νοήματος το κλειδί ή 
καταντάει να είναι περίπου 
η μισή έννοια του 
ποιήματος  ιδιαίτερα, όταν  

 
 

Ο Λίνος Πολίτης  
θα τονίσει  ότι 

στην ποιητική του 
Καβάφη τίποτε 
δεν είναι τυχαίο. 
Τα ποιήματά του 
τα προσέχει και τα 
λεπτουργεί ως την 

τελευταία 
λεπτομέρεια. Η 

στίξη, οι περίοδοι, 
οι παύσεις, όλα 

είναι 
υπολογισμένα, όλα 
υπηρετούν την 
τέχνη της 
ποιήσεως.  

 
 
 

Για την 
ακριβολογία του 

Καβάφη ο 
Γιώργος 

Σαββίδης θα 
υπογραμμίσει πως 
ο ποιητής της 
Ιθάκης δεν 

ακριβολογούσε 
μόνο στα 

ποιήματά του 
αλλά και στο πιο 

ασήμαντο 
σημείωμά του, 
ακόμη και στην 
καθημερινή του 

κουβέντα. 

● ● ● 
 
Ακόμα και η παρου-
σία φανταστικών 
προσώπων και ιστο-
ρικών χαρακτήρων 
στα ποιήματά του
Καβάφη, που χρησι-
μεύουν για να αναπα-
ραστήσουν σύγχρονα 
συναισθήματα, είναι 
μια μορφή ειρωνείας, 
λεκτικής και ταυτό-
χρονα δραματικής. 

Νάσος Βαγενάς
 

● ● ● 
 

ΕΠΟΜΕΝΩΣ 
 λακωνικότητα
 σημασία της 
λεπτομέρειας

 σύλληψη και 
μορφή του 
τίτλου 

 επινόηση και 
χρήση των 
ονομάτων 

 βασικά 
κλειδιά της 
ποίησης του 
Καβάφη 

 επιστροφή 
του ποιητή σε 
παλιότερα 
θέματα 

 αρχαιομάθεια
 ειρωνεία 

αποτελούν τους δείκ-
τες για την ερμηνευ-
τική προσέγγιση του 
ποιήματος 

● ● ● 

αυτός ο τίτλος σε πείσμα 
της Καβαφικής εκφραστι-
κής λιτότητας είναι απρό-
σμενα εκτενής, όπως συμ-
βαίνει με τη «Μελαγχολία 
του Ιάσωνος Κλεάνδρου.  
ποιητού εν Κομμαγηνή.  
595 μ.Χ.»,   ένας τίτλος που 
αντικατέστησε τον αρχικό, 
μονοσύλλαβο τίτλο «Μα-
χαίρι». 

ταξινομεί και να σημαίνει, 
η κατεξοχήν λογοτεχνική 
λειτουργία είναι η 
τελευταία, που ανάγει το 
nomen (όνομα) σε omen 
(οιωνό).  
 
Ο Στρατής Τσίρκας, ένας 
γνωστός καβαφολόγος, 
παρατήρησε   εύστοχα  ότι  

Η επινόηση και η 
επιλογή των ονομά-
των είναι πολύ  ση-
μαντικά. Στη γλώσ-
σα της φιλολογίας, 
η  χρήση των κυρί-
ων ονομάτων, όταν 
αυτά μπορούν να  
επινοηθούν εξαρχής 
-όπως συμβαίνει στην 
ποίηση και στο μυθιστό-
ρημα,  και εν προκειμένω 
στα ποιήματα του Καβάφη- 
είναι πάντα πράξη 
ποιητικής  δημιουργίας, 
διότι από τις τρεις γνωστές 
επικοινωνιακές λειτουργίες 
του ονόματος που είναι να 
ταυτίζει, να κατατάσσει - 

μια καλή μέθοδος για τη 
σωστή ανάγνωση και την 
ερμηνεία των Καβαφικών 
ποιημάτων είναι η αναζήτη-
ση των τριών κλειδιών της 
σύνθεσής τους με πρώτο 
κλειδί τη λόγια πηγή (το 
ιστορικό ή ψευδοϊστορικό 
γεγονός), δεύτερο το 
σύγχρονο   πραγματικό  γε- 

 

γονός και τρίτο τα βιώματα 
του ποιητή (το ψυχικό 
γεγονός). 
 
Ένα άλλο θέμα που αφορά 
την τεχνική σύνθεσης του 
Καβάφη είναι η συχνή 
επιστροφή του ποιητή σε 
παλαιότερα θέματα, για να 
τα φωτίσει καλύτερα. 
Σύμφωνα με ένα παλιό, 
ανώνυμο σημείωμα που 
συντάχθηκε ή εγκρίθηκε 
μάλλον από τον ίδιο τον 
Καβάφη, «Ο Καβάφης δεν 
επαναλαμβάνεται ποτέ (…)  
Κάποτε το φως ενός  και-
νούριου ποιήματος ελαφρά 
διαπερνά το ημίφως ενός 
παλαιότερου (…)   Επανά-
ληψη στον Καβάφη δεν 
υπάρχει. επιστροφή όμως 
υπάρχει».  
Έξοχη  επαλήθευση των 
παραπάνω προσφέρει η 
συνεξέταση των ποιημάτων 
Μελαγχολία του Ιάσωνος 
Κλεάνδρου   και    Κατά  τες 

συνταγές αρχαίων Ελληνο-
σύρων μάγων,  όπου το 
μεταγενέστερο κείμενο ει-
σέρχεται στην περιοχή της 
Μελαγχολίας ως συμπλή-
ρωση και το φως του 
διαπερνά το ημίφως της. 
Και αντίστροφα οι σκιερές 
ζώνες του δεύτερου 
ποιήματος διαλύονται από 
τις φωτεινές ακτίνες του 
πρώτου. 
 

Ένα άλλο στοιχείο είναι 
η μεγάλη αρχαιομάθεια 
του Καβάφη. Ο Καβάφης 
δεν διάβαζε απλά τους 
αρχαίους, αλλά σε πολλά 
θέματα ταυτιζόταν απόλυτα 
μαζί τους, όπως ομολογεί ο 
ίδιος σε ένα αυτόγραφο 
σημείωμά του.  «Εργάζομαι 
σαν τους αρχαίους. Έγρα-
φαν ιστορία, έκαμναν φιλο-
σοφία, δράματα μυθολογι-
κής τραγικότητος – ερωτο-
παθείς – τόσοι τους – όμοια 
σαν εμένα». 

Τέλος, ένα άλλο χαρακτηρι-
στικό της ποίησης του 
Καβάφη είναι η ειρωνεία 
του. Ο Νάσος Βαγενάς 
υπογράμμισε εύστοχα σε 
μια πολύ γνωστή κριτική 
μελέτη του ότι ο Καβάφης 
δεν είναι «ούτε λυρικός ούτε 
δραματικός. Είναι ειρωνι-
κός ποιητής». 
Η δραματική ειρωνεία ή 
ειρωνεία της μοίρας 
οικοδομείται πάνω σε μία 
αντίθεση: από τη μια 
ορθώνεται η άγνοια του 
ήρωα ή του αναγνώστη κι 
από την άλλη η γνώση 
κάποιου άλλου: του Θεού, 
του ποιητή, του παρατηρη-
τη. Η λεκτική ειρωνεία 
παίρνει  στον Καβάφη 
διάφορες όψεις και 
κρύβεται στα προσωπεία, 
στις παύλες και τα σχόλια, 
στη στίξη, στο συγκερασμό 
διαφορετικών γλωσσικών 
επιπέδων, στην επανάλη-
ψη». 

Στρατή Τσίρκα,  « Ο Καβάφης και η εποχή του» 

«Καβαφικό ποίημα ενός μονάχα κλειδιού δεν υπάρχει. Ακόμη και 
τα πιο προσωπικά  (…)  είναι  συνδυασμοί ψυχικών  γεγονότων κι 
ερεθισμών  από  λόγιες  πηγές  (…)  Η  αρμονική  αντιστοιχία  των 
τριών κλειδιών δίνει στο Καβαφικό ποίημα βάθος. Βάθος χρόνου, 
βάθος οράματος, βάθος σκέψης, βάθος συγκίνησης. Τα δύο πρώτα 
κλειδιά  λειτουργούν  σα  δυο  καθρέφτες  στημένοι  αντικρυστά.
γεννούν την αίσθηση μιας απύθμενης προοπτικής. Ανάμεσα στους 
δύο  καθρέφτες  ο ποιητής  υψώνει  τη  λάμπα  του,  το ψυχικό  εγώ 
του.  Η  παραμικρή  κίνησή  της  φανερώνει  νέους  κόσμους,  ακόμη 
πιο βαθειούς, ακόμη πιο μακρινούς…» 

σελίδα 2 

● ● ● 
Η κατεξοχήν λογοτεχνική 
λειτουργία  του  ονόματος 
είναι  αυτή  που  ανάγει  το 
nomen  (όνομα)  σε  omen 
(οιωνό). 

● ● ● 
 

● ● ● 
Ο Καβάφης,  σε  ένα  αυτεγκώμιο,  ένα  εγκώμιο  που  θέλησε 
να κάνει  ο  ίδιος  για  το ποιητικό  του  έργο,  γραμμένο    στα 
γαλλικά,  σημειώνει.  «Η  λιτότης  του  ύφους,  που  εγγίζει 
ενίοτε τον λακωνισμό, (…) αντιπροσωπεύουν στοιχεία  που 
θα εκτιμήσουν ακόμη περισσότερο οι γενεές του μέλλοντος, 
παρακινημένες από  την πρόοδο  των ανακαλύψεων και  τη   
λεπτότητα του νοητικού μηχανισμού των».  

● ● ● 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

σελίδα 3 

Το βιβλίο 
που έχει 

εκδώσει ο κ. 
Δ. Ράιος είναι 
αφιερωμένο 

στην 
ανάλυση του 
ποιήματος 

 

Η Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου διαποτίζεται 
ολόκληρη από ειρωνία. Ο φανταστικός ποιητής 
Ιάσων Κλεάνδρου σκέπτεται σαν τον ομώνυμο 
μυθικό αρχηγό της Αργοναυτικής εκστρατείας  και 
καταφεύγει στη δική του Μήδεια, την Ποίηση, 
αναζητώντας τα νηπενθή φάρμακα που θα γλυκάνουν, 
έστω για λίγο, τον αβάσταχτο πόνο από το φριχτό 
μαχαίρι της φθοράς του χρόνου. Ουσιαστικά έχουμε 
ένα διπλό «ειρωνικό» προσωπείο, καθώς ο Καβάφης 
κρύβεται πίσω από τον Ιάσωνα Κλεάνδρου, που με τη 
σειρά του λειτουργεί ως μάσκα του μυθικού Ιάσονα. 
Παράλληλα η τεχνική του διπλού προσωπείου μας 
οδηγεί σε ένα άλλο στοιχείο της καβαφικής ειρωνείας, 
που είναι η αμφισημία-διπροσωπία των «ηρώων». Μια 
αμφισημία που εκτείνεται σε ολόκληρο το ποίημα και 
καθιστά εφικτή την πολυεπίπεδη ανάγνωσή του. 
Ακόμη και η επιλογή και η λειτουργία του χώρου και 
του χρόνου, που τόσο προβλημάτισαν την 
προηγούμενη έρευνα, παίζουν το ρόλο τους στο ίδιο 
παιχνίδι. Πέραν αυτών ο Καβάφης καταφεύγει και σε 
άλλες τεχνικές της ειρωνείας: τη στίξη, το 
συγκερασμό διαφορετικών γλωσσικών επιπέδων, 
την επανάληψη… Κι όλα αυτά τα στοιχεία της 
λεκτικής ειρωνείας συμπλέκονται επιδέξια με τη 
δραματική ειρωνεία ή ειρωνεία της μοίρας, που 
οικοδομείται, ως γνωστόν, πάνω σε μια αντίθεση: από 
τη μια ορθώνεται η άγνοια του ήρωα (ή του 
αναγνώστη) και από την άλλη η γνώση κάποιου 
άλλου… 

(το κείμενο από το οπισθόφυλλο του βιβλίου) 

Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου· ποιητού εν 
Kομμαγηνή· 595 μ.X. 

 
Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου 
είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι. 
Δεν έχω εγκαρτέρησι καμιά. 
Εις σε προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως, 
που κάπως ξέρεις από φάρμακα· 
νάρκης του άλγους δοκιμές, εν Φαντασία και Λόγω.
 
Είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι.— 
Τα φάρμακά σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως, 
που κάμνουνε —για λίγο— να μη νοιώθεται η πληγή. 
 
«Στην έκδοση του Σαββίδη η γενική του ονόματος είναι 
γραμμένη με όμικρον ενώ ο Καβάφης έγραψε το όνομα με 
ωμέγα (Ιάσωνος). Ο Καβάφης ήξερε πολύ περισσότερα 
γράμματα από πολλούς από εμάς. Γιατί λοιπόν άφησε το –σω 
με ωμέγα; Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας 
προβληματίσει. 
Οι συντάκτες του σχολικού εγχειριδίου επισημαίνουν ότι ο 
τίτλος του ποιήματος είναι από τους εκτενέστερους που 
επέγραψε ο Καβάφης στα κείμενά του (…) Όσο για τον 
Ιάσωνα Κλεάνδρου, τόσο οι επιμελητές του σχολικού βιβλίου, 
όσο και ο τελευταίος εκδότης του Καβάφη Γ.Π.Σαββίδης, 
αλλά και άλλοι μελετητές του αλεξανδρινού ποιητή αρκούνται 
στην παρατήρηση ότι πρόκειται για «φανταστικό πρόσωπο». 
Φυσικά δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Μόνο που μπορεί να 
προχωρήσει στην ανάλυσή του και να αναζητήσει τους λόγους 
που ώθησαν τον Καβάφη να θέσει στον τίτλο του ποιήματος 
αυτό το όνομα του Ιάσωνος Κλεάνδρου και όχι κάποιο άλλο. 
Γιατί μπορεί το όνομα αυτό να είναι φανταστικό, όχι όμως 
τυχαίο. 
Το κυριώνυμο Ιάσων παραπέμπει συνειρμικά στον ομώνυμο 
μυθικό ήρωα από την Ιωλκό, τον αρχηγό της Αργοναυτικής 
εκστρατείας, τα κατορθώματα του οποίου υμνήθηκαν συχνά 
από την αρχαία λογοτεχνία (εξ ου προφανώς και η 
πατρωνυμική γενική Κλεάνδρου [<κλέα – ανδρός] που κάνει 
τον Ιάσωνα «γιο της ανδρικής δόξας», «ένδοξο». Από την 
άλλη πλευρά ο Ιάσων παραπέμπει στο ρήμα ἰάομαι, ἰῶμαι. 
(θεραπεύω). Πρόκειται για ένα ρήμα που μοιάζει να συνοδεύει 
σαν μουσική υπόκρουση όλο το ποίημα, το οποίο είναι γεμάτο 
με ιατρικούς φαρμακευτικούς όρους που είτε δεν απαντούν 
καθόλου στα άλλα ποιήματα του Καβάφη είτε είναι πολύ 
σπάνια. Ο  μυθικός Ιάσων ξέρουμε  ότι  είχε διδαχθεί ιατρική  

● ● ● 
Όπως  είναι   γνωστό,   ο  Ιάσωνας 
κατά  τη  διάρκεια  της Αργοναυτι‐
κής  εκστρατείας  συνδέθηκε  ερω‐
τικά  με  τη Μήδεια ,   μιαν  από  τις  
μεγαλύτερες,   αν  όχι   τη  μεγαλύ‐
τερη  φαρμακεύτρια  της  αρχαίας 
μυθολογίας  και   ανεψιά  της 
Κίρκης,   άλλης  μεγάλης  φαρμα‐
κεύτριας  της  αρχαίας  παράδο‐
σης.   Η  Μήδεια  ερωτεύτηκε  τον 
Ιάσονα  και   προσφέρθηκε  να  τον 
βοηθήσει   στην  επικίνδυνη  από‐
στολή  του  δίνοντάς  του  αρχικά 
μιαν  αλοιφή,   που  οι   αρχαίες 
ελληνικές  πηγές  την  αποκαλούν 
φάρμακον.  
 
Η  Μήδεια  κατείχε  την  τέχνη  της 
αναστροφής του γήρατος και   της 
απόδοσης της χαμένης νεότητας.    
Σύμφωνα  με  έναν  όχι   και  τόσο 
γνωστό  μύθο,   η Μήδεια  τεμάχισε 
και   έβρασε  το  σώμα  του  Ιάσονα 
και   του  ξανάδωσε  τη  χαμένη 
νεότητα.  

Η Μήδεια για 
κεφάλι της έχει ένα 

γλόμπο ενώ ο 
Ιάσονας φαίνεται 
να παίζει ανέμελος 
κάποιο παιχνίδι. 

 
Ο γλόμπος  στην 
αρχαία παράδοση 
και στη λογοτεχνία 
είναι το φως, είναι  
η σοφία, είναι η 
γνώση, κάποτε 

είναι η ίδια η ζωή 

 

από τον Κένταυρο Χείρωνα, όπως είχε κάνει παλιά ο Ασκληπιός, γεγονός που 
υποδηλώνει μια παλιά λατρεία του ήρωα ως θεού της Ιατρικής. Αλλά και η 
συνέχεια του ποιήματος με την αποστροφή του Ιάσωνα προς την Τέχνη της 
Ποιήσεως, με την επανάληψη του προσηγορικού φάρμακα και με τον ορισμό 
των τελευταίων ως νάρκης του άλγους δοκιμές, γίνεται περισσότερο κατανοητή 
αν συνδεθεί με τον ίδιο μύθο. 
Είναι φανερό ότι ο Ιάσων Κλεάνδρου, δηλ. ο Καβάφης, σαν τον ομώνυμο 
μυθικό ήρωα, απευθύνεται εδώ στην Τέχνη της Ποιήσεως, που τη φαντάζεται ως 
άλλη Μήδεια, όχι βέβαια ως εκδικητική μάγισσα και παιδοκτόνο αλλά ως 
σύντροφο, πολύτιμη βοηθό και θεραπεύτρια, τη μόνη που –αν δεν μπορεί να 
του ξαναδώσει πίσω τα νιάτα του- διαθέτει σίγουρα τα αναλγητικά ναρκωτικά 
φάρμακα που μπορούν να γλυκάνουν, προσωρινά έστω,  το άλγος που του 
προξενεί η φθορά του σώματος και της μορφής του. Με την κατάληξη του έκτου 
στίχου,  εν Φαντασία και Λόγω, δεν θα ήταν άστοχο να εξισώσουμε τη 
Φαντασία και το Λόγο με τους καρπούς του αρχαίου ελληνικού ρήματος 
μήδομαι (σκέπτομαι, σχεδιάζω, επινοώ, μηχανεύομαι), με το οποίο συνδέεται 
ετυμολογικά το όνομα της Μήδειας. 
Στη συνέχεια της ομιλίας του ο κ. Ράιος διατύπωσε ορισμένες σκέψεις για τον 
βυζαντινής τεχνοτροπίας πίνακα του Ν. Εγγονόπουλου, που τον εμπνεύστηκε 
από το ποίημα του Καβάφη και τον επέγραψε «Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ 
ΙΑΣΩΝΟΣ ΚΛΕΑΝΔΡΟΥ ΕΝ ΚΟΜΜΑΓΗΝΗ». Στον πίνακα αυτό του 
Εγγονόπουλου βλέπουμε να συγκεράζονται στοιχεία από τρεις διαφορετικούς 
κόσμους. Από τον μύθο της Μήδειας και του Ιάσονα, από τη Θυσία του Αβραάμ 
αλλά και από την πραγματικότητα της εποχής του ποιητή που δημιουργεί το 
ψυχικό γεγονός». 
 



 
σελίδα 4 

Ο δραματικός χρόνος 595 μ.Χ.

«Είναι πολύ πιθανόν με το «595 μ.Χ.»,  ο Καβάφης να ήθελε να 
δείξει ότι απέχει 5 έτη από το τέλος της έκτης δεκαετίας της ζωής 
του. Σύμφωνα με τα όσα σημειώνει στην έκδοσή του ο Γ.Π. 
Σαββίδης, το ποίημα γράφτηκε μάλλον τον Αύγουστο του 1918, 
όταν ο Καβάφης ήταν 55 ετών, κάτι που ίσως δεν είναι απλή 
σύμπτωση. Με άλλα λόγια το έτος 595 μ.Χ. δεν συμβολίζει ίσως 
μόνον την εποχή της παρακμής των ελληνικών κοινοτήτων της 
Μέσης Ανατολής, που βάδιζαν σε ένα δρόμο χρεωκοπίας και 
διάλυσης, αλλά και το τέλος του «ηδονικού βίου» του ποιητή». 
 
Και ο  κος Ράιος τελείωσε την ομιλία του επισημαίνοντας τα 
εξής: 
«Τα τρία κλειδιά της σύνθεσης (τα οποία προανέφερα), είναι 
ευδιάκριτα.  

 Το πρώτο, το ψευδοϊστορικό γεγονός, έχει δύο όψεις. 
Μια ιστορικοφανή (είναι ο Ιάσων Κλεάνδρου το 595 
μ.Χ.) και μια μυθολογική (ο μυθικός Ιάσονας), αφού ο 
πρώτος λειτουργεί ως προσωπείου του δεύτερου. 

 Το δεύτερο είναι το γήρασμα του σώματος και της μορφής 
του ποιητή, που είναι το σύγχρονο πραγματικό γεγονός. 

 Το τρίτο είναι η αβάσταχτη οδύνη του ποιητή, πληγή από 
φριχτό μαχαίρι, για την ανεπανόρθωτη φθορά του 
σωματικού κάλλους, που είναι το ψυχικό γεγονός. 

 
Όσον αφορά την ειρωνεία, δε χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια 
για να πεισθεί κανείς ότι η Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου 
διαποτίζεται ολόκληρη από ειρωνεία. Ο φανταστικός ποιητής 
Ιάσων Κλεάνδρου σκέπτεται σαν τον ομώνυμο  μυθικό αρχηγό 
της Αργοναυτικής εκστρατείας και καταφεύγει στη δική του 
Μήδεια, την Ποίηση, αναζητώντας τα νηπενθή φάρμακα που θα 
γλυκάνουν, θα πραΰνουν για λίγο -έστω για λίγο- τον αβάσταχτο 
πόνο απ` το φριχτό μαχαίρι της φθοράς του χρόνου. Ουσιαστικά 
όμως, είναι ο ίδιος ο Καβάφης, που, κρυμμένος πίσω από το 
προσωπείο του Ιάσωνος Κλεάνδρου και εκφράζοντας δικά του 
σύγχρονα  συναισθήματα, αναζητεί την αρωγή της μεγάλης 
«Κεράς» του, της Ποίησης, όπως πολλές φορές την έχει 
αποκαλέσει. Όπως η κυρά του Ιάσονα ήταν η Μήδεια, για τον 
Καβάφη είναι η Ποίηση.  
 
 

Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά στα τρία επίπεδα του «μύθου» 
που εμπνέουν τον ποιητή μας. Το καθαρά μυθικό, το 
ψευδοϊστορικό και της καθημερινής ζωής. 
 
Παράλληλα, αυτή η τεχνική του διπλού προσωπείου μας 
οδηγεί σε ένα άλλο στοιχείο της Καβαφικής ειρωνείας, που 
είναι η αμφισημία-διπροσωπία των «ηρώων». Μια αμφισημία 
που εκτείνεται σε ολόκληρο το ποίημα και καθιστά εφικτή την 
πολυεπίπεδη ανάγνωσή του. Ακόμη και η επιλογή  και 
λειτουργία του χώρου και του χρόνου, που τόσο 
προβλημάτισαν την προηγούμενη έρευνα, παίζουν το ρόλο 
τους σε αυτό το παιχνίδι. 
 
Η Κομμαγηνή, που μοιάζει άχρωμη ως πατρίδα του 
φανταστικού ποιητή Ιάσωνος Κλεάνδρου, αποκτά άλλο χρώμα 
κι ενδιαφέρον, όταν συσχετισθεί με το μαγικοφαρμακευτικό 
παρελθόν της. Το ίδιο και η «περίεργη» και «ανεξήγητη» 
χρονολογία («595 μ.Χ.»), βρίσκει εξήγηση αν ταυτισθεί με την 
πραγματική ηλικία και τα γηρατειά του ίδιου του ποιητή, που 
είναι η βασική αιτία της μελαγχολίας του Ιάσωνα. 
 
Πέραν αυτών, ο Καβάφης καταφεύγει εδώ και σε άλλες 
τεχνικές της ειρωνείας: τη στίξη, το συγκερασμό διαφορετικών 
γλωσσικών επιπέδων (με πιο αισθητό παράδειγμα την αντίθεση 
ανάμεσα στη λόγια διατύπωση του τίτλου και το «λαϊκότερο» 
ύφος του κυρίου σώματος), την επανάληψη (στ. 2 και 7: είναι 
πληγή από φρικτό μαχαίρι, 4 και 8: Τέχνη της Ποιήσεως, 5 και 
9: φάρμακα).  
 
Ο ποιητής, όπως κάθε θνητός, βρίσκεται «αντιμέτωπος με την 
αδυσώπητη μοίρα του, (…) με τη νομοτελειακά 
προαποφασισμένη πορεία προς το τέλος». Ως Ιάσων 
Κλεάνδρου, που ζει σε ένα μακρινό παρελθόν και στον μαγικο-
φαρμακευτικό χώρο της Κομμαγηνής, πιστεύει στην 
αποτελεσματικότητα των ναρκωτικών φαρμάκων της Ποίησης, 
όσο και ο ομώνυμος μυθικός ήρωας στα φάρμακα της Μήδειας. 
Ως σύγχρονος όμως σκεπτικιστής ποιητής γνωρίζει καλά (όπως 
γνωρίζει κι ο αναγνώστης του ποιήματος) αυτό που δεν θέλει ή 
δεν μπορεί να «δει» ο Ιάσων Κλεάνδρου: ότι δεν πρόκειται 
για οριστική θεραπεία, αλλά για προσωρινή μόνο (στ. 
9: για λίγο) επενέργεια των αναλγητικών φαρμάκων». 
 

Θερμές ευχαριστίες 
 

οφείλουμε στον Καθηγητή 
Κλασικής Φιλολογίας του 
Τμήματος Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  
 

κ. Ράιο Δημήτριο 
 
για την προθυμία με την οποία 
ανταποκρίθηκε άμεσα στην 
πρόσκλησή μας και μέσα στα 
περιορισμένα χρονικά περιθώρια 
δύο περίπου διδακτικών ωρών 
μας αποκάλυψε την «αινιγματική 
γοητεία της ποίησης του 
Καβάφη», όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει στον πρόλογο του 
βιβλίου του. 
 
 Τον ευχαριστούμε επίσης για την 
ευγενή καλοσύνη του να μας 
δωρίσει ορισμένα αντίτυπα του 
βιβλίου του και να μοιράσει 
εικόνες σε όλους τους μαθητές.  
 
Δώσαμε αμοιβαία υπόσχεση ότι η 
συνεργασία μας θα συνεχισθεί 
και στο μέλλον. 
 

 
Ν.  Εγγονόπουλου «Αργώ»  

(1950 λάδι  σε  μουσαμά,  92 Χ  73 εκ .)  
 
Από  τον  κατάλογο  της  έκθεσης  Ν.  
Εγγονόπουλος,   Μυθολογία,   Βυζάντιο,  
Επανάσταση,   που  έγινε  στην  αίθουσα 
Τέχνης  «Αστρολάβος  –  Δεξαμενή»  από 
16  Μαρτίου  ως  3  Απριλίου  1999,  
Αθήνα,  αριθμ.  6 .  
 
(Η  εικόνα  εμπεριέχεται   στο  βιβλίο  του 
κ.   Ράιου  και   δόθηκε  από  τον  ίδιο  σε 
όλους τους μαθητές του σχολείου).  

Σχεδιασμός δελτίου, απομαγνητοφώνηση 
και  επιμέλεια κειμένων:  
Στάμου Ευαγγελία, φιλόλογος 
 
 


