Απανηήζεις ζηα θέμαηα ηης Λογοηετνίας
Α1. Πεδνινγία :
 «Γελ έρσ εγθαξηέξεζη θακηά», (ζηίρνο απηνηειήο κε θαλνληθή
ζεηξά ησλ ιεθηηθώλ ζπλόισλ, ρσξίο επηηήδεπζε)
 «Πνπ θάπσο μέξεηο από θάξκαθα», (ην «θάπσο» κεηώλεη ην
ζαπκαηνπξγό ξόιν ηεο πνίεζεο θαη απνθαιύπηεη ηηο αδπλακίεο
ηεο)
 «Πνπ θάκλνπλε γηα ιίγν λα κε ληώζεηαη ε πιεγή», ( έθθξαζε
ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ ην «ληώζεηαη»)
 εθθξάδεηαη από ηνπο αληζνζύιιαβνπο, αλνκνηνθαηάιεθηνπο
ζηίρνπο, ην ιηηό ιόγν, ηελ θαζεκεξηλή γιώζζα, κεξηθέο θνξέο
αθόκε θαη κε αληηπνηεηηθέο εθθξάζεηο.
Ηδηόηππε γιώζζα :
 ν πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί αξρατζκνύο, όπσο : ελ Κνκκαγελή,
εγθαξηέξεζη , εηο ζε, ελ θαηαζία θαη ιόγσ.
 θαηαιήμεηο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ θαζαξεύνπζα θαη ζηελ αξραία
γιώζζα: Ηάζσλνο, πνηεηνύ, πνηήζεσο, παξά ηε γεληθόηεξε
ρξήζε ηεο δεκνηηθήο
 ιέμεηο ηδησκαηηθέο ηεο θσλζηαληηλνππνιίηηθεο δηαιέθηνπ:
«θάκλνπλε».
Φξήζε ζπκβόισλ :
 καραίξη – ζύκβνιν ηνπ ρξόλνπ,
 Κνκκαγελή – ζύκβνιν ηεο θζνξάο ιίγν πξηλ ηελ θαηάξξεπζε,
Β1. Γπζαλάινγα κεγάινο ηίηινο: είλαη γλσζηό όηη ν αξρηθόο ηίηινο ζην
πνίεκα, ζηελ πξώηε ηνπ γξαθή ην 1918, ήηαλ κνλνιεθηηθόο «ην καραίξη»
- ζύκβνιν ηνπ ρξόλνπ, (ζρεηηθό κάιηζηα κε ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο
γξαθήο ηνπ πνηήκαηνο). Όκσο ν Καβάθεο «πνηεηήο ηζηνξηθόο» , όπσο
δήισλε ν ίδηνο κε ηελ αλαιπηηθή επηινγή, ηίηινο από ηνπο εθηελέζηεξνπο
ησλ πνηεκάησλ ηνπ, επηιέγεη λα δώζεη ηζηνξηθόηεηα θαη ςεπδντζηνξηθό
πιαίζην ζε έλα πνίεκα θπξίσο θηινζνθηθό κε πιηθό βησκαηηθό. Έηζη
δίλεη δηαρξνληθή ηζρύ ζηα ιεγόκελά ηνπ.
Το όνομα ζηον ηίηλο επηιέγεηαη, γηα λα απνζηαζηνπνηεζεί ν
πνηεηήο από ηνλ ήξσα ηνπ, ηνλ Ιάζφνα Κλεάνδροσ, πνηεηηθό πξνζσπείν
ηνπ Καβάθε. Ζ ρξνλνινγία θαη ην ηνπσλύκην, πξνζδηνξίδνληαο ηνλ
ηζηνξηθό ρσξνρξόλν εμαζθαιίδνπλ θαη ην «άιινζη» ηνπ πνηεηηθνύ
ππνθεηκέλνπ. Ζ πξνθαλήο ζύκπησζε ησλ δύν δεκηνπξγώλ ππνιαλζάλεη
ζηελ ηδηόηεηα ηνπ πνηεηή, ζηελ ειηθηαθή πεξίνδν, ζηε κειαγρνιία θαη
ζηελ πεξηνρή δξάζεο – καθξηά από ηνλ ειιαδηθό ρώξν.
Έηζη ε «μελαγτολία» από πξνζσπηθό βίσκα παξνπζηάδεηαη ζαλ
αληηθεηκεληθό πξόβιεκα, απαξρή πάλησο ηεο έκπλεπζεο ηεο πνηεηηθήο
δεκηνπξγίαο.

Ο όξνο «ποιηηής» ηνλίδεη ηελ ηαπηόηεηα ηεο ηδηόηεηαο, πνπ
πξναλαθέξζεθε θαη πξνζεκαίλεη ηελ πξνζθπγή ζηελ ηέρλε πνπ ππεξεηεί
ν αθεγεηήο ηνπ πνηήκαηνο.
Ζ Κομμαγηνή πξνζδηνξίδεηαη γεσγξαθηθά ζηα βνξεηναλαηνιηθά
ηεο Σπξίαο, άιινηε αλεμάξηεην θξαηίδην, θαηά ηελ επνρή πνπ επηιέγεηαη
επαξρία ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο. Ζ Κνκκαγελή ιίγν αξγόηεξα ζα
θαηαιεθζεί από ηνπο Άξαβεο, άξα βξίζθεηαη θαηά ηελ πεξίνδν πνπ
επηθαιείηαη ν πνηεηήο ζε επνρή απεηιήο θαη απόζρηζεο από ηνλ
ειιελόθσλν θόζκν. (Δπθαηξηαθά αλαθέξνπκε όηη ηελ Κνκκαγελή
επηθαιέζηεθε θαη ν Γηώξγνο Σεθέξεο ζηνλ «Τειεπηαίν Σηαζκό»).
Ζ ρξνλνινγία ζηνλ ηίηιν «595 μ.Χ.» ηνλίδεη ηελ επνρή ιίγν πξηλ
ηελ αξαβηθή επέιαζε. Γηακνξθώλεηαη αίζζεκα αλαζθάιεηαο ζηνλ
αλαγλώζηε ιόγσ ηεο επνρήο ηεο θζνξάο θαη ηεο κεηάβαζεο.
Πηζαλνινγείηαη επίζεο από ηνπο θηινιόγνπο ε αληηζηνηρία
ρξνλνινγίαο(5ε εθαηνληαεηία, πξνο ην ηέινο ηεο) θαη ειηθίαο ηνπ πνηεηή
(5ε δεθαεηία , πεξίπνπ 58 εηώλ).
Ζ ζηίμε ζηνλ ηίηιν : ε άλσ ηειεία δηαθνξνπνηεί ηε ρξνλνινγία από όιν
ην πξνεγνύκελν. Μελ μερλάκε όηη «Σηελ πνηεηηθή ηνπ Καβάθε ηίπνηα
δελ είλαη ηπραίν ηα πνηήκαηά ηνπ ηα πξνζέρεη θαη ηα ιεηηνπξγεί σο ηελ
ηειεπηαία ιεπηνκέξεηα, ε ζηίμε, νη πεξίνδνη, νη παύζεηο όια είλαη
ππνινγηζκέλα, όια ππεξεηνύλ ηελ ηέρλε ηεο πνηήζεσο» , θαηά ην Λίλν
Πνιίηε.
Ζ άλσ ηειεία ηνλίδεη ηελ απηνηέιεηα ησλ δύν κεξώλ πνπ
δηαρσξίδνληαη. Έηζη ηνλίδεηαη ζην πξώην κέξνο ε κειαγρνιία ηνπ πνηεηή
ζην θαηώθιη ησλ γεξαηεηώλ, ζέκα δηαρξνληθό θαη αηώλην, ζην δεύηεξν
κέξνο δίλεηαη ε ηζηνξηθή αλαθνξά, κε κηα ρξνλνινγία, ελδεηθηηθή ηεο
απεηιήο θαη ηεο θζνξάο, ζπλαθνύο πηζαλόλ θαη κε ηελ ειηθία ηνπ
δεκηνπξγνύ.
Β2. Δθθξαζηηθά κέζα – Λεηηνπξγία (νη καζεηέο όθεηιαλ λα γξάςνπλ 4
κόλν κέζα) :
 Τν γήξαζκα είλαη πιεγή – κεηαθνξά
 Τέρλε, Πνίεζηο, Φαληαζία, Λόγνο – πξνζσπνπνηήζεηο, θαζώο
γξάθνληαη νη ιέμεηο κε θεθαιαίν.
 Πιεγή από θξηρηό καραίξη – ππαιιαγή, («είλαη θξηρηή πιεγή από
καραίξη»).
 Νάξθεο ηνπ άιγνπο δνθηκέο – ππεξβαηό , («δνθηκέο λάξθεο ηνπ
άιγνπο»).
 «εηο ζε πξνζηξέρσ Τέρλε ηεο Πνηήζεσο ... , μέξεηο..., θέξε...» Δπίθιεζε, πξνζθώλεζε, απνζηξνθή, ρξήζε β΄πξνζώπνπ.
 «θάξκαθα» , ζηίρνη 5 θαη 8 , «είλαη πιεγή από θξηρηό καραίξη»
ζηίρνη 2 θαη 7 - επαλάιεςε

Ζ ιεηηνπξγία ηνπο πξέπεη λα αλαιπζεί ζε ζπζρεηηζκό κε ηελ θάζε
πεξίπησζε πνπ ζα επηιεγεί. Σπγθεθξηκέλα θαη ελδεηθηηθά : Οη
μεηαθορές αηζζεηνπνηνύλ κε ηξόπν ππνβιεηηθό θαη άκεζν ην βάζνο ηνπ
πξνβιήκαηνο θαη ηε ζνβαξόηεηά ηνπ. Οη προζφποποιήζεις ηνλίδνπλ ηε
ζπνπδαηόηεηα πνπ απνδίδεη ν πνηεηήο ζηηο έλλνηεο πνπ πξνζσπνπνηεί,
ηελ εθηίκεζή ηνπ, αθόκε θαη ηελ εμηδαλίθεπζή ηνπο. Εσληαλεύνπλ νη
αθεξεκέλεο έλλνηεο θαη γίλεηαη αηζζεηή ε παξνπζία ηνπο ζηνλ
αλαγλώζηε. Ζ σπαλλαγή και ηο σπερβαηό δίλνπλ έκθαζε ζηηο ιέμεηο
πνπ πξνηάζζνπλ, ελώ αληίζηνηρα εκθαληηθόο είλαη θαη ν ξόινο ηεο
επαλάιεςεο ζε θάζε πεξίπησζε. Δπηζεκαίλεηαη πάλησο όηη αλ ν καζεηήο
θάλεη ιόγν γηα ηελ επανάληυη ηνπ ζηίρνπ 2 / 7, ηόηε κπνξεί λα
αλαθεξζεί θαη ζηε ζεκαζία ηεο γηα ηε ζπλεθηηθόηεηα ησλ δύν ζηξνθώλ ελνηήησλ ηνπ πνηήκαηνο. Η αναθορά ζηο β’ πρόζφπο, κε όπνην ηξόπν
θαη αλ γίλεη, ηνλίδεη ηελ νηθεηόηεηα ηνπ πνηεηή κε ηελ Πνίεζε, ηελ πίζηε
ηνπ ζε απηήλ, αιιά θαη κεηαηξέπεη λνεξά ηνλ εζσηεξηθό κνλόινγν ζε
ηδηόηππν λνεηό δηάινγν. Έηζη απνδίδεηαη δξακαηηθόηεηα, ζεαηξηθόηεηα
θαη δσληάληα.
Γ1. Τν πνίεκα αλ θαη μεθίλεζε κε εζσηεξηθό κνλόινγν, εδώ παίξλεη
δηαθνξεηηθό ραξαθηήξα, θαζώο ε επίθιεζε ηεο πξνζσπνπνηεκέλεο
Τέρλεο ηεο Πνηήζεσο ζπκίδεη ηελ επίθιεζε ησλ αξραίσλ πνηεηώλ πξνο
ηε Μνύζα ηνπο, δίλεη ραξαθηήξα δηαιόγνπ θαληαζηηθνύ απνδίδνληαο
ζεαηξηθόηεηα θαη παξαζηαηηθόηεηα ζηελ αθήγεζε θαη ηνλίδεη ηελ
νηθεηόηεηα ηνπ πνηεηή κε ηελ Πνίεζε. Πξνο απηήλ κε αλππνκνλεζία
«πξνζηξέρεη», αλαγλσξίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ αληηθεηκεληθή
αδπλακία ηεο λα ηνπ εμαζθαιίζεη ζεξαπεία. Τν «θάπσο» θαη ην
νπζηαζηηθό «λάξθε» ηνλίδνπλ ην αηειέζθνξν ηεο ζεξαπείαο, ελώ ηα
«θάξκαθα» ππελζπκίδνπλ ηνλ ηακαηηθό ξόιν ηεο Τέρλεο γηα όζνπο ηε
δηαθνλνύλ. Γξήγνξα πάλησο πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «λάξθεο» θαη
«δνθηκέο» πνπ απνδίδνπλ ην εθήκεξν αλαθνύθηζε, θαζώο ηα ζρεηηθά
αλαιγεηηθά θάξκαθα.
Οη ιέμεηο «θαληαζία» θαη «ιόγνο» σο κέζα ηεο πνηεηηθήο
δεκηνπξγίαο απνθαιύπηνπλ ηε «ζπληαγή», ζηελ νπνία πξνζβιέπεη ν
πνηεηήο. Ζ θαληαζία βνεζά ηνλ άλζξσπν θαη πξν παληόο ηνλ πνηεηή λα
ππεξβεί ηελ πξαγκαηηθόηεηα, λα μεθύγεη από απηήλ, λα αλαβηώζεη
αλακλήζεηο θαη εκπεηξίεο, λα νλεηξεπηεί θαη λα ιπηξσζεί έζησ
πξνζσξηλά. Ο ιόγνο κε ηε καγηθή δύλακε ηεο γιώζζαο αηζζεηνπνηεί θαη
απνηππώλεη ό, ηη ε θαληαζία ζπιιακβάλεη. Άιινηε σο νκηιία άιινηε σο
έιινγε παξέκβαζε ηεο λόεζεο απνηππώλεη ηελ έκπλεπζε, ζπκπιεξώλεη
ηε θαληαζία , γηα λα νδεγήζεη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή απνθόξηηζε θαη ηελ
ςπρηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ δεκηνπξγνύ.

Γ1. Τα δύν πνηήκαηα έρνπλ πξνθαλώο θνηλά ζεκεία θαη δηαθνξέο πνιιέο
πνπ κπνξνύλ λα επηζεκάλνπλ νη καζεηέο . Δλδεηθηηθά θαηαγξάθνληαη
εδώ θάπνηεο :
I. Τν πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, ηα γεξαηεηά είλαη ε αθεηεξία ηνπ
πξνβιεκαηηζκνύ θαη ηεο έκπλεπζεο ησλ πνηεηώλ : ζην πξώην
πνίεκα ηνπ Καβάθε εθθξάδνληαη ήδε κε ηελ πξώηε ιέμε θαη ηνλ
πξώην ζηίρν «ην γήξαζκα ηνπ ζώκαηνο θαη ηεο κνξθήο κνπ» ,
ελώ ζην πνίεκα ηνπ Λεηβαδίηε κε ην δεύηεξν ζηίρν «ζηελ ειηθία
κνπ ρηνλίδεη, ρηνλίδεη αδηάθνπα».
II. Ζ νκνινγία ηεο πνηεηηθήο ηδηόηεηαο ηνπ αθεγεηή – πνηεηή : ζην
πνίεκα ηνπ Καβάθε ηνλίδεηαη κε ηνλ ηίηιν, κε ηελ επίθιεζε ηεο
Πνίεζεο θαη κε ηελ αλαιπηηθόηεξε αλαθνξά ζηα κέζα ηεο
πνηεηηθήο ζεξαπεπηηθήο «Φαληαζία θαη Λόγν». Σην δεύηεξν
πνίεκα ε ηδηόηεηα απηή απνθαιύπηεηαη ζηνπο ηειεπηαίνπο ζηίρνπο
ηνπ πνηήκαηνο, «ε πνίεζε» , «επάγγεικα».
III. Ζ θαηαπόλεζε ηνπ πνηεηή θαη ην αίζζεκα ηεο θζνξάο από ην
πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, πιεγή γηα ηνλ Καβάθε θαη βίσκα αλίαην,
αηηία ηεο κειαγρνιίαο ηνπ θαη αθεηεξία ηεο πνηεηηθήο ηνπ
έκπλεπζεο ζηελ πεξίπησζε. Με έληνλα ηα αηζζήκαηα ηνπ πόλνπ,
ιέμεο πνπ επαλαιακβάλεηαη ζην Λεηβαδίηε, ηα γεξαηεηά
απνδπλακώλνπλ ςπρηθά ηνλ πνηεηή, ηνλ θάλνπλ λα αηζζάλεηαη
κόλνο θαη αβνήζεηνο, ηξνκαγκέλνο κπξνζηά ζηε κνλαμηά θαη ζην
«ηίπνηα» ηνπ αύξην.
IV. Ζ θαξκαθεπηηθή νξνινγία : ζην πνίεκα ηνπ Καβάθε γίλεηαη
ιόγνο γηα ηα «θάξκαθα, λάξθεο ηνπ άιγνπο δνθηκέο» , ζην πνίεκα
ηνπ Λεηβαδίηε γίλεηαη ιόγνο γηα ηνλ «πόλν» θαη γηα ηνλ
«επίδεζκν», κε ηνλ νπνίν παξνκνηάδεηαη ε ζάξθα. Ζ νξνινγία
ζπλεηξκηθά παξαπέκπεη ζην άιγνο ησλ γεξαηεηώλ θαη ζηα ζπλαθή
βηώκαηα πνπ ηα ζπλνδεύνπλ.
V. Τα δύν πνηήκαηα απνηππώλνπλ έλαλ εζσηεξηθό κνλόινγν ηνπ
αθεγεηή ηνπο ζε θάζε πεξίπησζε.
Γηαθνξέο :
I. Πώο βιέπνπλ ην ξόιν ηεο πνίεζεο : ζην πνίεκα ηνπ Καβάθε ν
πνηεηήο απνδίδεη παξεγνξεηηθό ξόιν ζηελ πνίεζε, αλαδεηά ηα
αλαιγεηηθά ηεο κέζα θαη ηελ πιάλε ηεο εθήκεξεο λάξθεο ηνπ
πόλνπ ηνπ. Σην πνίεκα ηνπ Λεηβαδίηε ε αιήζεηα ηεο πνίεζεο
αθόκε θαη όηαλ ηελ αλαθαιύπηεη ν πνηεηήο «δελ κπνξεί πηα λα
ρξεζηκεύζεη ζε ηίπνηα».
II. Τα ρξνληθά επίπεδα ηνπ πνηήκαηνο : ην πνίεκα ηνπ Καβάθε
αλαθέξεηαη ζην παξόλ , εζηηάδεη ζην παξνληηθό βίσκα θαη δελ
θάλεη θαζόινπ ιόγν γηα ην παξειζόλ. Αληηζέησο ην πνίεκα ηνπ
Λεηβαδίηε δίλεη αθνξκή γηα έλα απνινγηζκό όιεο ηεο δσήο ηνπ

πνηεηηθνύ ππνθεηκέλνπ («δίςαζα γηα όιε ηε δσή θη’ όκσο ηελ
άθεζα....») , αλαθέξεηαη ζην πξνζσπηθό ηνπ παξειζόλ θαη ζηηο
ξίδεο ηνπ πνηεηή («άλζξσπνη πνπ δελ γλώξηζα πνηέ...»), ελώ ζηε
ζπλέρεηα πεξηγξάθεη ην αδηέμνδν πνπ βηώλεη «νινκόλαρνο» ζην
παξόλ. Υπαηληθηηθή αλαθνξά ζηελ ππαξμηαθή αγσλία θαη ζην
κέιινλ γίλεηαη κε ηε θξάζε «ην απξηαλό ηίπνηα».
III. Ζ ζρέζε ηνπ πνηεηή κε ηνλ αθεγεηή : ζην πνίεκα ηνπ Λεηβαδίηε ν
αθεγεηήο είλαη ν πνηεηήο θαη απνθαιύπηεη ηα αηζζήκαηα θαη ηηο
αγσλίεο ηνπ. Σηνλ Καβάθε ν ηίηινο αλαηξεί απηή ηελ ηαύηηζε
απνδίδνληαο ςεπδντζηνξηθό πεξίβιεκα ζην πνίεκα θαη
ςεπδεπίγξαθε απνζηαζηνπνίεζε ηνπ πνηεηηθνύ δεκηνπξγνύ, όπσο
θαηαγξάθεθε ζηελ αλάιπζε ηνπ ηίηινπ.
IV. Ο ηνληζκόο ηνπ αηζζήκαηνο ηε κνλαμηάο ηνπ πνηεηή ζην δεύηεξν
πνίεκα γίλεηαη κε ηε ιέμε «νινκόλαρνο», ζε αληίζεζε κε ην
πνίεκα ηνπ Καβάθε, όπνπ δελ θαηαγξάθεηαη.
V. Ο ιόγνο ηεο απνγνήηεπζεο θαη ηεο πηζαλήο κειαγρνιίαο ζηελ
πξώηε πεξίπησζε εζηηάδεηαη ζηα γεξαηεηά θαη ζηελ αιινίσζε ησλ
ζσκαηηθώλ γλσξηζκάησλ ηνπ πνηεηή, ελώ ζην πνίεκα ηνπ
Λεηβαδίηε αηηηνινγείηαη από ηε καηαίσζε ηνπ νλείξνπ ηνπ λα
πξνζεγγίζεη ηελ αησληόηεηα, παξά ηηο ζπζίεο κηαο νιόθιεξεο δσήο.
Τν αίζζεκα απηήο ηεο καηαίσζεο επηζθξαγίδεηαη από ην
«αθαηόξζσην».
(Οη καζεηέο όθεηιαλ λα αλαθέξνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ 3 νκνηόηεηεο θαη
2 δηαθνξέο.)

