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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α.1.
Πεζολογία : 1.Η αφθονία σηµείων στίξης (χρήση παύλας, τελείας, άνω τελείας, κόµµατος)
2. Η απουσία οµοιοκαταληξίας
3.Κυριαρχία ουσιαστικών – ρηµάτων (χρήση ενός µόνο επιθέτου
επαναλαµβάνεται, «φρικτό»).

που

Ιδιότυπη γλώσσα : Η γλώσσα του Κ. Καβάφη είναι ένα αδιάλυτο κράµα δηµοτικής και
καθαρεύουσας. Γράφει µια δηµοτική του εαυτού του, ιδιαίτερα ακατάστατη... φτιαγµένη από τα
στοιχεία που µπόρεσε να κρατήσει από την κληρονοµιά του και το παροικιακό περιβάλλον.
Ενδεικτικά παραδείγµατα εντοπίζονται στις παρακάτω λέξεις-φράσεις «ποιητοῦ, ἐν Κοµµαγηνῇ,
Εἰς σε, κάµνουµε …»
Χρήση συµβόλων : µαχαίρι, φάρµακα, Κοµµαγηνή, 595 µ.Χ., Ιάσων Κλεάνδρου…
Β.1.
Το ποίηµα (1918) είχε αρχικά τον τίτλο «Μαχαίρι». Αυτός δεν ικανοποιούσε, όµως, τον
ποιητή, που στόχευε στην αποκάλυψη του δικού του φόβου για τα γηρατειά. Ο νέος τίτλος (1921)
αποτελεί έναν από τους εκτενέστερους τίτλους ποιηµάτων που έχει γράψει ποτέ ο Καβάφης. Με
τον τρόπο αυτόν δίνονται πολλά στοιχεία για την κατανόηση του ποιήµατος. Συγκεκριµένα
αναφέρονται: το πρόσωπο που µιλάει, η ιδιότητά του (ποιητής), η ψυχολογική του κατάσταση, ο
τόπος κι ο χρόνος. Ο Καβάφης µοιάζει να ψάχνει ένα άλλοθι προκειµένου να αποστασιοποιηθεί
από τον ήρωα. Ο τίτλος λοιπόν µπαίνει για να ξεκαθαρίσει τα πράγµατα. Ο Καβάφης «χρεώνει» τη
µελαγχολία του στον Ιάσωνα, για να µην αποκαλύψει την προσωπική του πληγή (α’ ενικό).
Παράλληλα, µ’ αυτόν τον τρόπο το ποίηµα αποκτά και διαχρονική ισχύ, καθώς ο Ιάσωνας είναι
φανταστικό πρόσωπο και εκφράζει την µελαγχολία του για τη φθορά και την ψυχική καταπράυνση
της Ποίησης έναντι του γήρατος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη χρήση άνω τελείας, την
οποία σκόπιµα τοποθετεί ο Καβάφης, για να προσδώσει έµφαση στο ψευδο-ιστορικό πλαίσιο και
διαχρονικότητα στο µήνυµά του.
[Ενδεικτική παρουσίαση των όρων του τίτλου :
α) Ο όρος «µελαγχολία» προσδιορίζει τη συναισθηµατική κατάσταση του ποιητή.
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β) ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο «ίασ-η» = θεραπεία, γιατρειά, καθώς και στο «Κλεάνδρου»
(<κλέος = δόξα + ανήρ / ανδρός)
γ) Κοµµαγηνή: η επιλογή του τόπου δεν είναι τυχαία. Το κρατίδιο της Κοµµαγηνής βρίσκεται σε
παρακµή. Έτσι, η φθορά του ποιητή συµπίπτει µε τη φθορά του άλλοτε ακµαίου κρατιδίου.
δ) «595 µ.Χ.»: ο αφηγητής – ποιητής δεν µιλά τώρα αλλά τότε, το 595 µ.Χ., στον καιρό που
διαδραµατίζεται το ποιητικό γεγονός. Έτσι, η φωνή του φθάνει σ’ εµάς από τα βάθη του χρόνου,
στοιχείο που συµβάλλει ακόµη περισσότερο στη συναισθηµατική φόρτιση του ποιητικού
κλίµατος.]
Β.2.
Το ποίηµα περιέχει εκφραστικά µέσα, µε τα οποία ο ποιητής εκφράζει αφενός τον αναλγητικό ρόλο
της τέχνης του και αφετέρου τον τρόπο επικοινωνίας του µε την ποίηση. Έτσι, εντοπίζονται :
Α) Η χρήση του β’ προσώπου – αποστροφή και ο παράλληλος διάλογος µε την ποίηση
(εσωτερικός µονόλογος).
Β) Τρεις µεταφορές: «Το γήρασµα του σώµατος…πληγή», «φάρµακα ποιήσεως», «νάρκης του
άλγους δοκιµές».
Γ) Μια υπαλλαγή: «πληγή από φρικτό µαχαίρι», αντί: «φρικτή πληγή από µαχαίρι», που
εµπεριέχει και δύο µεταφορές: πληγή, µαχαίρι.
∆) Προσωποποιήσεις: της Ποίησης, της Φαντασίας, του Λόγου.
Ε) Η αναστροφή και παράλληλα το υπερβατό: «νάρκης του άλγους δοκιµές», αντί «δοκιµές
νάρκης του άλγους».
ΣΤ) Η επανάληψη: «είναι πληγή από φρικτό µαχαίρι – Τέχνη της ποιήσεως, λέξη «φάρµακα».
Ενδεικτικά επιλέγονται και αναλύονται µόνο τέσσερα :
1.Η προσωποποίηση της Φαντασίας και του Λόγου λειτουργεί: α) σε ένα πρώτο επίπεδο,
συµπληρωµατικά (φαντασία = σύλληψη / λόγος – γλώσσα = έκφραση της σύλληψης), β) σε ένα
δεύτερο επίπεδο, αντιθετικά (φαντασία = ψευδαίσθηση / λόγος – λογική = διάλυση της
ψευδαίσθησης, επαναφορά στην πραγµατικότητα).
2.Η επανάληψη «είναι πληγή από φρικτό µαχαίρι» τονίζει την οδύνη που βιώνει ο ποιητής
απέναντι στη φθορά του χρόνου και συνδέει τις δύο στροφές.
3. Η χρήση β’ προσώπου – αποστροφή «εις σε προστρέχω» δηλώνει ότι ο Καβάφης απευθύνεται
στην προσωποποιηµένη έννοια της Ποίησης µε οικειότητα, γι’ αυτό και α) τρέχει προς το µέρος
της (δικαιολογεί το «∆εν έχω εγκαρτέρησι» και εκφράζει την ανυποµονησία του), β) σπεύδει να
ζητήσει βοήθεια, γ) ανατρέχει (είναι εκπληκτικό ότι µε το ίδιο ρήµα ο Καβάφης υπονοεί και τους
µηχανισµούς ανάκλησης του ποιητή).
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4. Η µεταφορά «φάρµακα της Ποιήσεως» υποδηλώνει την παροδικότητα του ρόλου της Ποίησης,
δηλαδή την αναλγητική και όχι θεραπευτική δράση της για τον πόνο που προκαλεί η φθορά του
χρόνου.
Γ.1
Ο Καβάφης επικαλείται την Τέχνη της Ποίησης, η οποία ως καταφύγιο κάθε αληθινού
δηµιουργού αποτελεί αντίδοτο κατά της φθοράς. Σαν τους αρχαίους ποιητές την θεοποιεί
(προσωποποιεί) και «προστρέχει» σ’ αυτήν, σπεύδει δηλαδή να ζητήσει βοήθεια. Ο ποιητής
συντετριµµένος από τη γήρανση του σώµατος καταφεύγει για παρηγοριά στις αναµνήσεις του
παρελθόντος, που αποτελούν και τη δεξαµενή της ποίησής του. Όµως, η ίδια η Τέχνη του έχει
αναλγητική ικανότητα, αφού µόνο απόπειρες µπορούν να γίνουν για τον κατευνασµό του πόνου.
Tα φάρµακα που χρησιµοποιεί, για να κατευνάσει τον πόνο είναι η δηµιουργική δύναµη της
φαντασίας, που µεταπλάθει ακόµη και την ασχήµια σε πρόξενο αισθητικής συγκίνησης και ο
λόγος που αποτελεί το µέσο εξωτερίκευσης – πραγµάτωσης των προϊόντων της φαντασίας.
∆.1.
ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ
1.Κοινό βίωµα και των δύο ποιητών είναι η συναίσθηση της φθοράς από το πέρασµα του
χρόνου, µε αποτέλεσµα να µελαγχολούν και να εξωτερικεύουν αυτό το πικρό συναίσθηµα µέσα
από την ποίησή τους. «Λειβαδίτης : δίψασα …τήν ἄφησα. – Καβάφης : Μελαγχολία…»
2. Ο Λειβαδίτης οµολογεί µε απόγνωση ότι πουθενά δεν µπορεί να βρει λύτρωση για τον πόνο
που βιώνει µπροστά στην αµετάκλητη φθορά που επιφέρει ο χρόνος «κανείς δεν µπορεῖ …
ὁλοµόναχος» και, παράλληλα, ο Καβάφης το δηλώνει απερίφραστα µε το στίχο «∆έν ἔχω
ἐγκαρτέρησι καµιά» σε µια φάση αποκορύφωσης του πόνου του.
3.Οι ποιητές βρίσκονται σε ανάλογη ηλικία. Βιώνουν µια ηλικιακή φάση φθοράς. Ο
Λειβαδίτης αναφέρει «στήν ἡλικία µου χιονίζει, χιονίζει ἀδιάκοπα» και ο Καβάφης από τον
πρώτο στίχο του ποιήµατός του διαπιστώνει «Τό γήρασµα τοῦ σώµατος … φρικτό µαχαῖρι»,
καθώς γράφει το ποίηµα σε ηλικία που εµφανίζονται τα πρώτα σηµάδια της φθοράς του
χρόνου.
∆ΙΑΦΟΡΕΣ
1.Ο Λειβαδίτης δεν αναγνωρίζει στην ποίηση αναλγητικό ρόλο «κ’ ἡ ποίηση σά µιά … πιά σέ
τίποτα», ενώ ο Καβάφης προστρέχει σ’ αυτήν επιζητώντας καταφύγιο στην απόγνωσή του,
παρ’ όλο που τονίζει, βέβαια, πως δεν τρέφει ψευδαισθήσεις για την οριστική θεραπεία του
ψυχικού πόνου του «Εἰς σέ προστρέχω…, κάπως, για λίγο…»
2. Ο Λειβαδίτης οµολογεί ότι νιώθει απόγνωση για την αµετάκλητη φθορά που επιφέρει ο
χρόνος και την επέλαση του επικείµενου θανάτου «στήν ἡλικία µου χιονίζει, χιονίζει
ἀδιάκοπα» χωρίς καµία προσπάθεια συγκάλυψης των συναισθηµάτων του, στοιχείο που
επιβεβαιώνεται και από τον τίτλο του ποιήµατος «Αυτοβιογραφία» αλλά και από τη χρήση του
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α’ ενικού προσώπου, που κυριαρχεί σε όλο το ποίηµα «δίψασα, γνώρισα…». Ο Καβάφης,
αντίθετα, χρησιµοποιεί ένα ποιητικό άλλοθι (προσωπείο Ιάσωνα Κλεάνδρου), για να
παρουσιάσει το θέµα που τον απασχολεί µε µια αποστασιοποίηση προσδίδοντας ταυτόχρονα
καθολικό και διαχρονικό χαρακτήρα.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ
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