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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ& ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25 / 05 / 2012

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Α.1. α. Πεζολογία:

- λιτότητα έκφρασης, τα λογοτεχνικά στοιχεία περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία
για την επίτευξη του ποιητικού στόχου, καθημερινό λεξιλόγιο (π.χ. «πού κάπως ξέρεις
από φάρμακα»).

- στίχος ελεύθερος, ανισοσύλλαβος, άμετρος,
ανομοιοκατάληκτος, άνισα στροφικά σύνολα, απουσία μουσικότητας.

β. Ιδιότυπη γλώσσα: η ποιητική γλώσσα του Καβάφη διαφοροποιείται σε
σύγκριση με ό,τι ήταν γλωσσικά παραδεδομένο.

- βάση της είναι η δημοτική: η χρήση λέξεων και εκφράσεων της δημοτικής δίνει
θερμότητα, αμεσότητα και γνησιότητα στον λόγο («τα φάρμακά σου φέρε», στιχ. 8) /
συχνή χρήση τύπων της καθαρεύουσας - αρχαϊσμών που υπηρετούν την πρόθεση του
ποιητή να προσδώσει μεγαλοπρέπεια στον λόγο («ἐν Φαντασίᾳ καί Λόγῳ», στιχ. 6) /
πολίτικοι ιδιωματισμοί, ιδιωματισμοί από το αλεξανδρινό ιδίωμα της εποχής του.  Η
παρουσία τέτοιων τύπων υποδηλώνει την υπερηφάνεια του ποιητή για την καταγωγή
του και τις γλωσσικές καταβολές του («κάμνουνε» στιχ. 9) / χρήση γραμματικών
τύπων δικής του επινόησης: «ἐγκαρτέρησι» στιχ. 3,

γ. Χρήση συμβόλων: εκφράζουν ψυχικές καταστάσεις του ποιητή με υπαινικτικό
τρόπο, κατά τα καβαφικά πρότυπα. Ενδεικτικά:
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- «μαχαίρι» (στιχ. 2): σύμβολο φθοράς του χρόνου που αφήνει τα σημάδια του στον
ποιητή.

- «φάρμακα» (στιχ. 5): η φαντασία και ο λόγος είναι τα φάρμακα,   τα μέσα  με τα
οποία παράγεται η ποιητική τέχνη αποτελώντας το αντίδοτο στη φθορά.

Β.1. Μακροσκελής τίτλος: δίνει πληροφοριακό υλικό για το περιεχόμενο και το
θεματικό άξονα του κειμένου.

Συγκεκριμένα:

- Μελαγχολία: χαρακτηρίζει ολόκληρο το ποίημα και ανταποκρίνεται στην ψυχική
κατάσταση του ποιητή.

- Ιάσωνος Κλεάνδρου: πρόσωπο φανταστικό, ποιητικό προσωπείο (το όνομα πιθανόν
ερμηνεύεται και ετυμολογικά: Ιάσ-η=θεραπεία, Κλέα-ανδρός=γόνος ένδοξου ανδρός).

- Ποιητού: κοινή ιδιότητα του ποιητή Καβάφη και του φανταστικού  ομότεχνού του,
του Ιάσωνος Κλεάνδρου .

- Εν Κομμαγηνή: Κρατίδιο στα Β.Α της Συρίας, τμήμα Βυζαντινής αυτοκρατορίας που
καταλήφθηκε από τους Άραβες το 638 μ.Χ. Στο κρατίδιο της Κομμαγηνής γίνεται
αναφορά και στον Τελευταίο Σταθμό του Σεφέρη.

- 595 μ.Χ: χρονική ένδειξη που καταδεικνύει ατμόσφαιρα παρακμής, λίγο  πριν από
την οριστική κατάληψη της Κομμαγηνής από τους Άραβες.

- Σημείο στίξης: Η άνω τελεία απομονώνει τον συγκεκριμένο χρονικό προσδιορισμό
από τον υπόλοιπο τίτλο (595 μ.Χ), καθώς τον ποιητή ενδιαφέρει η διαχρονικότητα και
η καθολικότητα του θέματος.

 Ο συγκεκριμένος τίτλος επιδιώκει την «πρόσεξιν» και κεντρίζει το ενδιαφέρον
του αναγνώστη, προτάσσοντας τον όρο «Μελαγχολία», που προκαλεί εύλογες
απορίες για την αιτία της.

 Επίσης, στον συγκεκριμένο τίτλο παρουσιάζεται ο Ιάσωνας Κλέανδρος ως
προσωπείο του ποιητή.

 Γενικότερα, ο τίτλος μας προϊδεάζει για το περιεχόμενο του ποιήματος.
 Παράλληλα, συμβάλλει στην ενδυνάμωση του ποιητικού κειμένου.
Γενικό σχόλιο: Ο ποιητής δεν επιλέγει άμεσα να εξομολογηθεί. Διασφαλίζει
άλλοθι με το οποίο αποστασιοποιείται, γράφει αντικειμενικά, πειστικά για το
σημαντικότατο διαχρονικό θέμα της φθοράς του χρόνου.
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Β.2. Εκφραστικά μέσα

1. φρικτό μαχαίρι (στ. 2): μεταφορά, με την οποία αποδίδεται παραστατικά το αίσθημα
της φρίκης που προκαλούν τα σημάδια του χρόνου στο σώμα του ποιητή.

2. πληγή από φρικτό μαχαίρι : σχήμα υπαλλαγής, με την οποία αποδίδεται εμφατικά
η φθοροποιός δύναμη του χρόνου και η ταραχή που αυτή του προκαλεί.

3.  Τέχνη της Ποιήσεως (στ. 4): προσωποποίηση της ποιητικής τέχνης, η οποία
προβάλλεται ως ανώτερη δύναμη. Ενισχύεται έτσι  η μεγαλοπρέπεια του λόγου και
καθίσταται το ύφος υψηλό, όπως αρμόζει σε μια επίκληση που ενέχει το αίσθημα της
θρησκευτικότητας.

4. νάρκης του άλγους δοκιμές (στιχ.6): υπερβατό και σχήμα αναστροφής, αποδίδουν
αφενός τη σύγχυση του ποιητή που επιχειρεί να αντιμετωπίσει το γήρας, αφετέρου
απομονώνουν τους όρους «νάρκης» και «δοκιμές» τονίζοντας την παροδικότητα της
παραμυθίας.

Γ1. Ο ποιητής, για να απαλύνει τον πόνο των γηρατειών, καταφεύγει στην ποίηση,
απευθυνόμενος σε αυτή σαν να πρόκειται για μια ανώτερη προσωποποιημένη
δύναμη (στιχ. 4) που θα κομίσει τα θεραπευτικά της μέσα, τα «φάρμακά» της (στιχ. 5).
Η ποίηση ως δημιουργική διαδικασία προσφέρει στον ποιητή τη δυνατότητα να
ξεφύγει από την καταθλιπτική πραγματικότητα και να καταφύγει στον κόσμο της
τέχνης, «στων ιδεών την πόλη». Επίσης, το προϊόν της ποιητικής δημιουργίας, το
ποίημα, ενισχύει την αυτοπεποίθηση του ποιητή που διατηρεί την πνευματική του
νιότη, ενώ παράλληλα η Τέχνη, απαθανατίζοντας τις σκέψεις του ποιητή και το
πνεύμα του, προσφέρει ένα είδος αιωνιότητας. Τέλος, η επικοινωνία με το κοινό, μέσω
της τέχνης, συνιστά το αντίβαρο στην μοναξιά των γηρατειών. Στο στίχο 6  οι λέξεις
«δοκιμές», «νάρκης» (= νάρκωσης), αλλά και το επίρρημα «κάπως» (στιχ. 5)  που
προτάσσεται στην αναφορική πρόταση που προηγήθηκε και η οποία καλύπτει το β΄
ημιστίχιο δηλώνουν με σαφήνεια ότι ο ίδιος ο ποιητής δεν έχει καμία απολύτως
ψευδαίσθηση για την αποτελεσματικότητα της ποίησης. Μόνο για λίγο και μόνο σε
κάποιο βαθμό μπορεί η Τέχνη να σώσει τον θιασώτη της. Τέλος, στο δεύτερο ημιστίχιο
του 6ου στίχου αποδίδεται ο καβαφικός ορισμός της ποίησης, σύμφωνα με τον οποίο
συστατικά της υλικά αποτελούν η Φαντασία και ο Λόγος.

- Φαντασία: πρόκειται για την αναπαραστατική - δημιουργική μορφή του πνεύματος,
η οποία άλλωστε αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία της καβαφικής
τέχνης. Εξάλλου, ο ίδιος ο Καβάφης γράφει: «Με τη φαντασία (και με τη βοήθεια
προσωπικώς δοκιμασμένων περιστατικών και συνδεδεμένων μεταξύ των μακρόθεν ή
εγγύθεν) ο ποιητής μπορεί να μεταφέρει τον εαυτό του εν τω μέσω των πραγμάτων



Σελίδα 4 από 4

και να δημιουργήσει έτσι μιαν εμπειρίαν. Η ίδια παρατήρησις ισχύει – αν και
παρουσιάζεται μεγαλύτερη δυσκολία – στην περιοχή του συναισθήματος».

Λόγος:  Η πιο πιθανή σημασία του είναι αυτή του Ποιητικού Λόγου: «εκφράζει ό,τι η
Φαντασία συλλαμβάνει, και δίνει στα οράματα μορφή, τα κατανοεί και τα ερμηνεύει.
Ο Ποιητικός Λόγος αποδίδει με λέξεις, εικόνες και σύμβολα τη σύλληψη της
Φαντασίας». (Βαγγέλης Αθανασόπουλος) .

Δ.1. Ομοιότητες: 1) Τόσο το ποίημα του Κ.Π. Καβάφη με τίτλο «Μελαγχολία…», όσο
και αυτό του Τάσου Λειβαδίτη με τίτλο «Αυτοβιογραφία» ανήκουν στα ποιήματα Περί
Ποιητικής, αφού σ’ αυτά θεματοποιείται άμεσα ή έμμεσα η ποίηση. Ειδικότερα, οι δύο
ποιητές εκφράζουν προβληματισμούς σχετικά με τη λειτουργία της ποίησης σε
υπαρξιακό και φιλοσοφικό επίπεδο. Έτσι, τα δύο ποιήματα συνιστούν τεκμήρια της
ποιητικής του κάθε ποιητή, αποκαλύπτοντας τις προθέσεις και τις αξιώσεις τους
σχετικά με την προοπτική της ποίησης καθώς και τον σκεπτικισμό τους, το
σκεπτικισμό τους ως προς την προσφορά της στον ίδιο τον δημιουργό. Γενικότερα, τα
ποιήματα που αναφέρονται στην ποίηση είναι σημαντικά για την εξακρίβωση της
ποιητικής ενός ποιητή, όχι τόσο επειδή σε αυτά εντοπίζονται τα υπαρκτά στοιχεία
της, αλλά επειδή εκεί συνήθως βρίσκουμε τις προθέσεις και τα αιτήματα του ποιητή
από τον εαυτό του και από την τέχνη του […].

2) Κοινό θέμα: το γήρας και η φθορά που αυτό προκαλεί στον άνθρωπο (Κ.Π.
Καβάφης: Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου … Είναι πληγή από φρικτό
μαχαίρι… Τ. Λειβαδίτης: στην ηλικία μου χιονίζει , χιονίζει αδιάκοπα…).

3) Κοινό συναισθηματικό κλίμα – χρήση α’ προσώπου . Έκδηλη είναι και στα δύο
ποιήματα η προσωπική θλίψη, η απογοήτευση και το αίσθημα του αδιεξόδου.

Διαφορές: 1) Στο ποίημα του Καβάφη η ποιητική τέχνη θα μπορούσε να λειτουργήσει
παρηγορητικά για τον ποιητή, ανακουφίζοντας τον έστω και προσωρινά από τον
πόνο και την οδύνη (στίχοι 4-9). Στο ποίημα του Τ. Λειβαδίτη δεν αναγνωρίζεται η ίδια
αποτελεσματικότητα: η ποίηση αδυνατεί, τελικά, να λειτουργήσει ως αντίδοτο στην
φθορά των γηρατειών  (κανείς δεν μπορεί να με βοηθήσει στον πόνο μου εκτός απ’ τον
ίδιο μου τον πόνο…).

2) Ο Κ. Π . Καβάφης (στ. 1-2, 7) επικεντρώνεται σε μία μόνο περίοδο, της ζωής του,
αυτήν του γήρατος, την  οποία αντιμετωπίζει με βαρυθυμία και αίσθημα αδιεξόδου
(στ.3), ενώ ο Τάσος Λειβαδίτης αυτοβιογραφούμενος λειτουργεί απολογιστικά
αναφερόμενος σε ολόκληρη τη ζωή του και σε διάφορες περιόδους αυτής (στ. 2, 4, 9),
καταλήγοντας σε ένα αίσθημα ματαιότητας. Να προσθέσουμε ότι στο ποίημα του
Καβάφη επιστρατεύεται ως προσωπείο ο Ιάσωνας Κλέανδρος, ενώ στο ποίημα του
Λιβαδίτη αναφέρεται με πρώτο ενικό πρόσωπο στον εαυτό του .


