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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2012 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
Α.1 Η πεζολογία: - λόγος λιτός σαν πεζογραφικός 
    - περιορισμένα σχήματα λόγου 
    - ελεύθεροι στίχοι, χωρίς ομοιοκαταληξία 
 
 Παράδειγμα: στίχοι 1-2 («Το γήρασμα του σώματος… από φρικτό 

μαχαίρι») 
 
 Η ιδιότυπη γλώσσα: - μεικτή, με στοιχεία δημοτικής και λόγιες εκφράσεις 
  

Παράδειγμα:  - δημοτική (στ. 2) 
- λόγια (στ. 4,6) 
 

Η χρήση συμβόλων: - Η Κομμαγηνή ως σύμβολο της φθοράς και της 
παρακμής 

 

Β.1 Ο τίτλος του ποιήματος είναι από τους μακροσκελέστερους που έχει δώσει ποτέ 
του ο Καβάφης και αποτελεί αναμφίβολα οργανικό κομμάτι του ποιήματος. Ο 
πρώτος τίτλος «Μαχαίρι» αντικαθίσταται από έναν αναλυτικότερο που δίνει το 
κλίμα (Μελαγχολία), του πρωταγωνιστή (Ιασ. Κλεάνδρου), την ιδιότητα του 
(ποιητού), τον τόπο δράσης (Κομμαγηνή) και τον χρόνο (595 μ.Χ). 

Συγκεκριμένα, η πρώτη κιόλας λέξη (Μελαγχολία) τονίζει το ψυχολογικό κλίμα 
που επικρατεί στο ποίημα. Ο ποιητής μελαγχολεί λόγω του γήρατος που 
επιφέρει ο χρόνος, όπως θα φανεί στον πρώτο στίχο του ποιήματος. Να 
σημειωθεί πως αυτή η λέξη αποτελεί το μόνο πραγματικό στοιχείο του τίτλου. 

Επειδή όμως αυτή η λέξη ηχεί βαριά και δε θέλει ο Καβάφης να ταυτιστεί με τον 
ποιητή που μελαγχολεί, σπεύδει ν’ αποδώσει τα συναισθήματα αυτά σ’ έναν 
φανταστικό ποιητή, τον Ιάσωνα Κλεάνδρου (τεχνική της πλαστοπροσωπίας). 
Αξίζει να σημειωθεί η σύνδεση του ονόματος, του φανταστικού ποιητή (Ιάσωνος) 
με την λέξη ίαση που είναι και το ζητούμενο του.  

Η τρίτη λέξη του τίτλου (ποιητού) τονίζει την ιδιότητα του Ιάσωνα και καθιστά τη 
σύνδεση των δύο προσώπων αναπόφευκτη. 

Η Κομμαγηνή, στα ΒΑ της Συρίας, ένα άλλοτε ακμαίο κρατίδιο βρίσκεται σε 
παρακμή την εποχή που ο ποιητής επιλέγει. Χρησιμοποιείται ως σύμβολο της 
φθοράς που φέρνει ο χρόνος. 

Η άνω τελεία διαχωρίζει την ημερομηνία από τα προηγούμενα τέσσερα στοιχεία 
του τίτλου. 
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Αισθητοποιεί τη φθορά (χρόνος «γηραιός» - όπως και ο ποιητής - , λίγο πριν το 
τέλος του αιώνα) και ορίζει το ψευδοϊστορικό πλαίσιο του ποιήματος, όταν η 
Κομμαγηνή βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Μία τέτοια φάση βιώνει κι ο 
Καβάφης (γράφει το ποίημα στα 55 του, το δημοσιεύει στα 58 του χρόνια) που 
έχει οριστικά εγκαταλείψει τη νεότητα – ίσως και την ωριμότητα – και οδεύει 
οριστικά κι αμετάκλητα προς τα γηρατειά. 

Ο τίτλος αυτός αποσκοπεί 

1. στην αποστασιοποίηση του Καβάφη απ’ το πρόβλημά του (βλ. χρήση 
προσωπείου) εξασφαλίζοντας στο ποίημα αντικειμενικότητα. 

2. Με τον μακροσκελή τίτλο και το ψευδοϊστορικό πλαίσιο το ποίημα κερδίζει 
σε καθολικότητα και διαχρονικότητα. 

3. Με την αναφορά του σ’ ένα επώνυμο πρόσωπο (έστω κι ανύπαρκτο 
ιστορικά) κάνει πιο πειστική τη θέση του. 

 

Β.2 •  προσωποποίηση: στίχος 4 (Τέχνη της Ποιήσεως) 

Ο ποιητής καταφεύγει στην προσωποποιημένη Ποίηση με την οποία ανοίγει 
διάλογο και την οποία επικαλείται για να τον βοηθήσει (να ανακουφίσει τον 
ψυχικό πόνο του απ’ τα γηρατειά). Σε συνδυασμό με το «Εις σε» και το α’ 
ρηματικό πρόσωπο τονίζεται η έντονη ανάγκη του για επικοινωνία μαζί της. 

•  υπαλλαγή: στίχος 2 (είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι) 

Η κανονική σειρά των λέξεων είναι η εξής: « είναι φρικτή πληγή από μαχαίρι». 
Η υπαλλαγή χρησιμοποιείται για να καταδειχθεί η απέχθεια του ποιητή προς 
τον χρόνο (μαχαίρι, σύμβολο του χρόνου) και την φθοροποιό του δύναμη. 

•   επανάληψη: στίχοι 2,7 και 9 («πληγή») 

Η λέξη πληγή επαναλαμβάνεται τρεις φορές μέσα στο ποίημα για να τονιστεί η 
οδυνηρή επίδραση των γηρατειών στην μορφή και στην ψυχολογία του ήρωα. 
(βλ. και σχήμα κύκλου στην δεύτερη στροφή  ψυχικός εγκλωβισμός ποιητή, 
αδιέξοδο) 

•   μεταφορά: στίχοι 1-2 («Το γήρασμα … είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι») 

Με τη παραπάνω μεταφορά δίνεται έμφαση στον πόνο που νιώθει ο ποιητής 
και στην μελαγχολική του  διάθεση  εξαιτίας του γήρατος που επιφέρει ο 
χρόνος. 

 
Γ.1 - Ο ποιητής καταφεύγει στην προσωποποιημένη Τέχνη της Ποιήσεως, την οποία 

κι επικαλείται, επιζητώντας την βοήθειά της. 
 - «κάπως, δοκιμές νάρκης…»: η λύτρωση θα είναι προσωρινή κι όχι μόνιμη. Ο 

ποιητής δεν έχει την ψευδαίσθηση πως η Ποίηση θα του προσφέρει μία λύση 
διαρκείας. Η ανακούφιση θα διαρκέσει όσο διαρκεί η δημιουργία του 
ποιήματος. 

-  Σε αυτόν τον κατευνασμό του ψυχικού πόνου καταλυτικό ρόλο θα παίζουν και 
τα φάρμακα της Ποίησης, που αναφέρονται παρακάτω, η Φαντασία κι ο 
Λόγος. Η «Φαντασία» στον Καβάφη λειτουργεί αναπλαστικά (μέσω της 
μνήμης) και ο «Λόγος» είναι η γλώσσα. Έτσι, οι σκέψεις και οι ιδέες που 
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συλλαμβάνει ο ποιητής μετουσιώνονται σε ποίημα κυρίως μέσω του γραπτού 
λόγου. 

- «Εις σε», α’ ρηματικό πρόσωπο: καθιστούν έντονο το στοιχείο της 
επικοινωνίας ποιητή και ποίησης. Η αφήγηση αποκτά παραστατικότητα και 
θεατρικότητα. 

-  Οι στίχοι αυτοί αποδεικνύουν πώς το συγκεκριμένο ποίημα είναι ποίημα για 
την Ποίηση. 

 
∆.1 ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ: 
  

1. Και οι δύο ποιητές βρίσκονται σε προχωρημένη ηλικία Καβάφης  στίχος 1 
(«Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου) 

Λειβαδίτης  «στην ηλικία μου χιονίζει» 

2. Και τα δύο είναι ποιήματα για την Ποίηση, αφού αναφέρονται στον ρόλο της. 
Ο Καβάφης ανοίγει διάλογο μαζί της προσωποποιώντας την και 
επιθυμώντας τη συνδρομή της στην ανακούφιση του ψυχικού πόνου που 
βιώνει εξαιτίας των γηρατειών. 
Ο Λειβαδίτης την παρομοιάζει με «μεγάλη αλήθεια» που την προσεγγίζει 
κανείς με το πέρασμα του χρόνου. 

3. Και στα δύο ποιήματα επικρατούν η θλίψη, η μελαγχολία, μια «βαριά» 
συναισθηματική ατμόσφαιρα. Ο Καβάφης μέσω του προσωπείου του 
Ιάσωνος Κλεάνδρου νιώθει ψυχικά εγκλωβισμένος (στίχοι 1-3), χωρίς 
διάθεση να συμβιβαστεί με τη φθορά που το γήρας επιφέρει. Ήδη από τον 
τίτλο αισθητοποιείται το ψυχολογικό κλίμα του ποιήματος.  
Και στο ποίημα του Λειβαδίτη στίχοι όπως «η σάρκα μου ένας επίδεσμος 
γύρω απ’ το αυριανό μου τίποτα» και «κανείς δεν μπορεί … στον πόνο 
μου», «ολομόναχος» μαρτυρούν την απαισιοδοξία, τη μοναξιά και τη θλίψη 
που κατακλύζουν την ψυχή του. 

 
 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
 

1. ∆ιαφορετικά προσεγγίζεται η Ποίηση στα δύο ποιήματα. Ο Καβάφης 
καταφεύγει στην Τέχνη της Ποιήσεως, η οποία θα του απαλύνει προσωρινά 
τον ψυχικό του πόνο. Ο Λειβαδίτης απ’ την άλλη θεωρεί πως δεν μπορεί 
κανείς να τον βοηθήσει παρά μόνο ο ίδιος ο πόνος του.  
Στην ποίηση δεν καταφεύγει, αφού θεωρεί πως αυτή είναι μια αλήθεια που 
αποκαλύπτεται μετά από χρόνια. («κανείς δεν μπορεί να με βοηθήσει … να 
σου χρησιμέψει πια σε τίποτα»), τότε που δεν του χρησιμεύει πια σε κάτι. 

2. ∆ιαφορετική είναι κι η αιτία της θλίψης των δύο ποιητών. Ο Καβάφης 
παρουσιάζει τον φανταστικό ποιητή Ιάσωνα Κλεάνδρου να μελαγχολεί 
εξαιτίας των γηρατειών που ακολουθούν το πέρασμα του χρόνο. Ο 
Λειβαδίτης φαίνεται να άφησε τη ζωή του και να μην την χάρηκε (αν και 
διψούσε γι’ αυτήν) στην προσπάθειά του να κερδίσει την ποθητή θέση στην 
αιωνιότητα και την υστεροφημία. («δίψασα για όλη την ζωή … αιωνιότητα»). 
Η αλήθεια όμως της Ποίησης κατακτάται μετά από πολλά χρόνια, όταν πια 
«δε μπορεί να σου χρησιμέψει σε τίποτα»…  


