	
  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (25/05/2012)

Α1. Το πρώώτο απόό τα βασικάά γνωρίίσµατα της καβαφικήής ποίίησης, η πεζολογικήή έέκφραση και
ο κουβεντιαστόός τόόνος, η απλήή, ανεπιτήήδευτη έέκφραση, στοιχείίο που στάάθηκε αφορµήή για να
κατηγορηθείί ο Καβάάφης απόό τους ποιητικούύς κύύκλους της Αθήήνας για έέλλειψη
ποιητικόότητας, κυριαρχείί και σε αυτόό το ποίίηµα. Δεν ακολουθούύνται οι συνηθισµέένοι
ποιητικοίί κανόόνες του µέέτρου και της οµοιοκαταληξίίας. Ειδικάά η τελευταίία απουσιάάζει
παντελώώς. Οι στίίχοι: «Εις σε προστρέέχω Τέέχνη της Ποιήήσεως, που κάάπως ξέέρεις απόό
φάάρµακα» αποτελούύν απόόδειξη των παραπάάνω και φανερώώνουν τη διάάθεση του ποιητήή να
εγκαταλείίψει τις συνηθισµέένες ποιητικέές φόόρµες και να νεοτερίίσει δίίνοντας τον ποιητικόό
λόόγο έέναν απέέραντο ρεαλισµόό που αγγίίζει τον αναγνώώστη.
ΈΈνα δεύύτερο καφαβικόό χαρακτηριστικόό είίναι η ιδιόότυπη γλώώσσα που αποτελείί µείίγµα µιας
ζωντανήής καθαρεύύουσας µε το αλεξανδρινόό γλωσσικόό ιδίίωµα των Ελλήήνων της εποχήής.
Λέέξεις της αρχαϊζουσας
όόπως «του σώώµατος» αναµειγνύύονται µε δηµοτικέές όόπως
«εγκαρτέέρησι» και ιδιωµατικέές όόπως το «κάάµνουνε «και το «νοιώώθετε».
Η χρήήση συµβόόλων είίναι άάλλη µια καβαφικήή ιδιοτυπίία καθώώς ήήδη ο τίίτλος περιέέχει έένα πολύύ
ισχυρόό σύύµβολο, το φανταστικόό πρόόσωπο Ιάάσωνα Κλέέανδρο ποιητήή απόό τη Κοµµαγηνη, που
ουσιαστικάά συµβολίίζει τον ποιητήή Καβάάφη αλλάά και κάάθε ποιητήή που βρίίσκεται σε παρόόµοια
µε αυτούύς θέέση απόό άάποψη ηλικίίας, τόόπου, χρόόνου και κατάάστασης. ΈΈτσι, προσδίίδονται στα
νοήήµατα του ποιήήµατος διαχρονικόότητα, πειστικόότητα και αντικειµενικόότητα.
Β1. Σύύµφωνα µε τον Στέέφανο Διαλησµάά: «ΈΈχουµε έένα δυσανάάλογα µεγάάλο τίίτλο, µε
προσεκτικάά τοποθετηµέένη στίίξη, ώώστε να προβάάλλει τα µέέρη απόό τα οποίία απαρτίίζεται, που
υποστηρίίζει και συµπληρώώνει ποικιλοτρόόπως το ποίίηµα, ορίίζει το (ψευδο)ιστορικόό πλαίίσιο
και τον αφηγητήή και δίίνει έέτσι διαχρονικήή ισχύύ στα λεγόόµενα του, αποστασιοποιείί τους υπόόγειους διδακτικούύς απόόηχους και επιπλέέον τονίίζει (µε τη µουσικήή σηµασίία) πρωτόότυπα την
ανάάγνωση του. Ο εκτενήής (και δυσανάάλογος µε το ποίίηµα ως προς την έέκταση) τίίτλος του
σύύντοµου ποιήήµατος µας προϊδεάάζει σχετικάά µε το περιεχόόµενο του, παρουσιάάζοντας το ποιητικόό πρόόσωπο και την ψυχικήή του κατάάσταση στο πλαίίσιο του χρόόνου και του χώώρου: α.  
µμελαγχολίία·∙   η λέέξη αυτήή του τίίτλου ανταποκρίίνεται στο όόλο περιεχόόµενο - στην ψυχικήή
κατάάσταση του ποιητήή, β. του   Ιάάσονος   Κλεάάνδρου   -‐‑   ποιητούύ·∙   το πρόόσωπο αυτόό είίναι
φανταστικόό, όόµως πίίσω απόό τον Ιάάσονα Κλεάάνδρου κρύύβεται ο ποιητήής Καβάάφης, ο οποίίος
ταυτίίζεται µε αυτόόν γ. εν  Κοµμµμαγηνήή·∙  η Κοµµαγηνήή, µε πρωτεύύουσα τα Σαµόόσατα, ήήταν έένα
κρατίίδιο στα ΒΑ της Συρίίας, το οποίίο διαλύύθηκε, όόταν υποδουλώώθηκε στους Ρωµαίίους το 72
µ.Χ. Αργόότερα περιήήλθε στην εξουσίία των Αράάβων και ύύστερα των Βυζαντινώών. Αναφοράά του
κρατιδίίου υπάάρχει και στο ποίίηµα του Σεφέέρη Τελευταίίος   σταθµμόός   (...το   κρατίίδιο   της  
Κοµμµμαγηνήής:   ο Σεφέέρης αναφέέρεται στην Κοµµαγηνήή ως παράάδειγµα κρατιδίίου που
εξαφανίίστηκε απόό το προσκήήνιο της ιστορίίας, εκφράάζοντας την ανησυχίία του για το
µεταπολεµικόό µέέλλον της επίίσης µικρήής Ελλάάδας). Ο φανταστικόός ποιητήής τοποθετείίται σ'
αυτόό το ανύύπαρκτο πια κρατίίδιο, το οποίίο λειτουργείί ως σύύµβολο της φθοράάς που επέέρχεται
µε το χρόόνο, δ. 595   µμ.Χ.·∙   το έέτος είίναι τυχαίίο (το πλαίίσιο του χρόόνου είίναι «ψευδοϊστορικόό»)
και υποδηλώώνει όότι η θλίίψη για τη γήήρανση του σώώµατος και της µορφήής -όόπως και η
θεραπευτικήή ιδιόότητα της ποίίησης- είίναι διαχρονικήή.

Β2. Εκφραστικάά µέέσα που χρησιµοποιείί ο ποιητήής είίναι:
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Το  σχήήµμα  υπαλλαγήής: «Είίναι πληγήή απόό φρικτόό µαχαίίρι» αντίί για φριχτήή πληγήή απόό µαχαίίρι
πράάγµα το οποίίο επισηµαίίνει τη φρίίκη των γηρατειώών.
Το   σχήήµμα   της   προσωποποίίησης και της χρήήσης του β΄ ενικούύ προσώώπου: «Εις σε προστρέέχω
Τέέχνη της ποιήήσεως» µε την αποστροφήή στην ποίίηση αυτήή προσωποποιείίται και έέτσι
αρθρώώνεται έένας διάάλογος µε την τέέχνη που αναδεικνύύει το θεραπευτικόό και αναλγητικόό της
ρόόλο.
Επανάάληψη: «Είίναι πληγήή απόό φρικτόό µαχαίίρι» η επανάάληψη της φράάσης που περικλείίει την
απόόγνωση του ποιητήή για τις επιπτώώσεις των ανεπιθύύµητων γηρατειώών στο σώώµα του
αναδεικνύύει την ψυχικήή του κατάάσταση της απελπισίίας και της απεγνωσµέένης προσπάάθειας
για εύύρεση θεραπείίας έέστω και προσωρινήής.
Μεταφοράά: «Νάάρκες του άάλγους δοκιµέές» µε τη χρήήση της µεταφοράάς αυτήής παρουσιάάζεται η
προσωρινόότητα της ανακούύφισης που παρέέχει η τέέχνη της ποίίησης.      
  
Γ1. Ο ποιητήής σε β΄ πρόόσωπο που δηλώώνει διάάθεση επικοινωνίίας και γνήήσιας επαφήής
,απευθύύνεται στην ποιητικήή τέέχνη. Με τη χρήήση του ρήήµατος προστρέέχω δηλώώνει την
επιτακτικήή ανάάγκη και την ορµητικήή προσπάάθεια για την εύύρεση καταφυγίίου απόό τις
δυσάάρεστες επιπτώώσεις των γηρατειώών στο σώώµα του και στη µορφήή. Η χρήήση κεφαλαίίου
γράάµµατος στις λέέξεις Τέέχνη και Ποιήήσεως φανερώώνει τον άάπειρο σεβασµόό και εκτίίµηση αλλάά
και ελπίίδα που έέχει εναποθέέσει στην υπέέρτατη γι’ αυτόόν τέέχνη. Με τη λέέξη κάάπως
φανερώώνεται µια αµφιβολίία και επιφύύλαξη απέέναντι στην αποτελεσµατικόότητα των
φαρµάάκων της ποίίησης. Η ποίίηση παρέέχει φάάρµακα, άάρα έέρχεται να διορθώώσει µια κακώώς
κείίµενη κατάάσταση και όόχι να τη προλάάβει. Ο ρόόλος της είίναι αναλγητικόός και ίίσως
θεραπευτικόός, αλλάά όόχι προληπτικόός. Οι δοκιµέές της νάάρκης του άάλγους δείίχνουν όότι απόό την
πλευράά της ποίίησης θα παρασχεθείί µια απόόπειρα απάάλυνσης του άάλγους των γηρατειώών της
οποίίας τα αποτελέέσµατα δεν είίναι καθόόλου βέέβαια, ούύτε και µόόνιµα. Ο ποιητήής δεν τρέέφει
αυταπάάτες σχετικάά µε την επενέέργεια της ποιητικήής. ΌΌσο και αν τη σέέβεται και την εκτιµάά,
υιοθετείί απέέναντίί της µια ρεαλιστικήή στάάση. Η αναλγητικήή επίίδραση της ποίίησης θα λάάβει
χώώρα στο πλαίίσιο της φαντασίίας και του λόόγου. Πρόόκειται για µια φαντασίία που αναπαριστάά
παλαιόότερες στιγµέές και µορφέές νιόότης, ενώώ ο λόόγος στο πλαίίσιο τόόσο του φυσικούύ όόσο και
του µεταφυσικούύ αποσκοπείί στην αναπλήήρωση της φθοράάς που υφίίσταται η ύύλη.
Δ1. Τα δυο ποιήήµατα παρουσιάάζουν τις εξήής οµοιόότητες: Ανήήκουν και τα δυο απόό άάποψη
µορφήής στο κίίνηµα του µοντερνισµούύ παρόότι ο χρόόνος σύύνθεσήής τους είίναι διαφορετικόός. Και
στα δυο διαπιστώώνει κανείίς την έέλλειψη ιδιαίίτερης µορφικήής επιµέέλειας καθώώς απουσιάάζει
ιδιαίίτερη φροντίίδα για την οµοιοκαταληξίία και το µέέτρο. Το ύύφος τους είίναι απλόό, λιτόό, χωρίίς
στόόµφο και ποµπώώδικη διάάθεση.
Και τα δύύο ποιήήµατα αναφέέρονται στις επιπτώώσεις των γηρατειώών και τον πόόνο που αυτάά
συνεπάάγονται: «Στην ηλικίία µου χιονίίζει αδιάάκοπα».
Και τα δυο ποιήήµατα είίναι αυτοαναφορικάά µια και αναφέέρονται στην ίίδια τους την τέέχνη ως
στόόχο ζωήής του ποιητήή.
ΌΌµως ο Καβάάφης προσβλέέπει στην ποίίηση ως έένα µέέσο αναλγητικόό απέέναντι στις επιπτώώσεις
των γηρατειώών. Αντίίθετα ο Λειβαδίίτης δεν αποδίίδει αναλγητικέές ιδιόότητες στην ποίίηση, αλλάά
τη παρουσιάάζει σαν έένα στόόχο ζωήής που δεν ολοκληρώώνεται παράά στο τέέλος της: «κ’ η ποίίηση
σάά µια µεγάάλη αλήήθεια, πούύ την ανακαλύύπτεις υστερ΄απόό χρόόνια» .
Μια άάλλη σηµαντικήή διαφοράά είίναι όότι ο Λειβαδίίτης δεν υποκρίίπτεται πίίσω απόό µια ποιητικήή
περσόόνα, αλλάά ήήδη απόό τον τίίτλο του ποιήήµατος δηλώώνει την αυτοβιογραφικήή του διάάθεση.
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