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Β.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Ν Θαβάθεο απνηειεί ηδηαίηεξε πεξίπησζε ζηελ ειιεληθή ινγνηερλία θαη ε
πνίεζή ηνπ είλαη έληνλα πξνζσπηθή, έρνληαο ηα δηθά ηεο απνθιεηζηηθά 
γλσξίζκαηα. Πην πνίεκα Θαηζαξίσλ κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε κεξηθά από 
απηά, όπσο είλαη ν πεδνινγηθόο ηόλνο, ε παξαζηαηηθόηεηα θαη ε ιεπηή 
εηξσλεία. 
    Αξρηθά, Ν γλσζηόο ηδηόηππνο πεδνινγηθόο ηόλνο ηνπ θαβαθηθνύ ύθνπο  

ζπλίζηαηαη ηόζν ζηελ απνπζία επηκειεκέλεο ζηηρνπξγίαο θαη νκνηνθαηαιεμίαο 
όζν ζηε ρξήζε ιέμεσλ θαη θξάζεσλ ηνπ θαζεκεξηλνύ πξνθνξηθνύ ιόγνπ (ελ 
κέξεη, αλ πεηο γηα ηεο γπλαίθεο, Α, λα, ήξζεο ζπ... θ.α.) θαη γεληθά ζην όιν 
ύθνο ηνπ θεηκέλνπ (ν πεδνινγηθόο ηόλνο είλαη πην έθδεινο ζηελ πξώηε 
ελόηεηα). Ρν ύθνο ην ραξαθηεξίδεη ε ιηηόηεηα ησλ εθθξαζηηθώλ κέζσλ 
(απνπζία ζρεκάησλ ιόγνπ θαη άιισλ πεξίηερλσλ «δηαθνζκεηηθώλ» 
ζηνηρείσλ), ε έιιεηςε ξεηνξηζκνύ θαη ζηόκθνπ, ελώ απνπζηάδνπλ από ην 
ιόγν νη πνκπώδεηο θαη ιπξηθέο εμάξζεηο, νη κεγαινζηνκίεο, νη σξαηνινγίεο θαη 
ηα «θνζκεηηθά επίζεηα»: ηα επίζεηα ρξεζηκνπνηνύληαη όρη γηα εθθξαζηηθό 
εληππσζηαζκό αιιά κόλνλ όπνπ είλαη απαξαίηεην λα ππνγξακκηζηνύλ θάπνηα 
γλσξίζκαηα ή ηδηόηεηεο.    
     Όζνλ αθνξά ηελ παξαζηαηηθόηεηα ηνπ πνηήκαηνο, εληζρύεηαη από ην 
γεγνλόο πσο  ζην «ζθεληθό» ππάξρνπλ δύν πξόζσπα, έζησ θαη αλ ην έλα 
είλαη δεκηνύξγεκα ηεο θαληαζίαο ηνπ άιινπ θαη βνπβό: ην έλα πξόζσπν, ν 
πνηεηήο-αθεγεηήο, απεπζύλεηαη ζε β' πξόζσπν ζην άιιν. Έηζη πιάζεη ηνλ 
ήξσα ηνπ, ηνλ δσληαλεύεη θαη δηαιέγεηαη καδί ηνπ (A, λα, ήξζεο ζπ/ θ’ έηζη πην 
ειεύζεξα ζ’ έπιαζα κεο ζηνλ λνπ κνπ/ Π’ έπιαζα σξαίν θ’ αηζζεκαηηθό). 
     Ρέινο, ζηνπο ζη. 1-10 είλαη εκθαλέο έλα αθόκα γλώξηζκα ηεο πνίεζεο ηνπ 
Θαβάθε, ε εηξσλεία: ν πνηεηήο εηξσλεύεηαη εθείλνπο πνπ θνιάθεπαλ ηνπο 
αιεμαλδξηλνύο βαζηιηάδεο, αθόκα θαη ηηο γπλαίθεο ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο 
(γηα ηελ εηξσλεία γίλεηαη δηεμνδηθόηεξνο ιόγνο ζε άιιν ζεκείν απηήο ηεο 
πξνζέγγηζεο). Απηή ε εηξσλεία εθθξάδεηαη κε ηε ζπζζώξεπζε ζηεξεόηππσλ 
επηζέησλ πνπ δειώλνπλ ζπνπδαίεο ηδηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο (ιακπξνί, 
έλδνμνη, θξαηαηνί, αγαζνεξγνί, ζνθόηαηε, ζαπκαζηέο),κε ην αζύλδεην ζρήκα 
(ιακπξνί, έλδνμνη, θξαηαηνί, αγαζνεξγνί) θαζώο θαη κε ηελ αλαθνξά ησλ 
γπλαηθείσλ νλνκάησλ ζηνλ πιεζπληηθό (Βεξελίθεο, Θιενπάηξεο).  



2. Ρν πνίεκα απνηειείηαη από ηξία κέξε:1) νη πξώηνη δέθα ζηίρνη, 2)νη
επόκελνη ηέζζεξηο θαη 3)νη ηειεπηαίνη δεθαέμη. Πην πξώην καο αλαθνηλώλεη ν 
πνηεηήο όηη από πεξηέξγεηα ηζηνξηθνύ θαη από δηάζεζε λα πεξάζεη ηελ ώξα ηνπ 
πήξε «ρζεο ηε λύρηα» κηα ζπιινγή από επηγξαθέο ησλ Ξηνιεκαίσλ λα 
δηαβάζεη. Νη εληππώζεηο ηνπ είλαη όηη νη «άθζνλνη έπαηλνη θαη θνιαθείεο εηο 
όινπο κνηάδνπλ»,είλαη δειαδή ηππηθέο θαη ζηεξεόηππεο θαη ίζνπ ππεξβνιηθνύ 
ηόλνπ γηα όινπο, ρσξίο δηάθξηζε, όινη θνζκνύληαη κε ηα ίδηα πκλεηηθά 
επίζεηα, άληξεο θαη γπλαίθεο πνπ είλαη θη απηέο όιεο ζ’ έλα ύςνο: 
«ζαπκαζηέο». Έρεη έλαλ άθξσο πεδνινγηθό ηόλν, όπνπ ν πνηεηήο κέζα από 
ηελ δηθηά ηνπ ηζηνξηθή πεξηέξγεηα θαη αξγνζρνιία, καο δίλεη κε ζύληνκνπο 
ραξαθηεξηζκνύο ηελ θπξίαξρε αηκόζθαηξα ηεο επνρήο. Ξίζσ από ηα 
νκνηόκνξθα , ππεξβνιηθά θαη ζηεξεόηππα επίζεηα πνπ απνδίδνληαη ζηνπο 
Ξηνιεκαίνπο, ππνβάιιεηαη ην λόεκα κηαο παξαθκήο όπνπ θπξηαξρεί ε ςπρξή 
εζηκνηππηθή απινθνιαθεία πνπ είλαη αθεηδήο θαη δελ θάλεη δηαθξίζεηο. Ρν 
κέξνο ινηπόλ απηό είλαη ην άλνηγκα ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρξόλνπ σο 
αηκόζθαηξα εζηθή θαη πλεπκαηηθή  πνπ ρξσκαηίδεη ηελ επνρή γηα λα’ ξζεη ην 
δεύηεξν κέξνο κε κηα έμνρε αληίζεζε.  
     Πην δεύηεξν κέξνο  ιέεη όηη ζ’ άθελε πηα ην βηβιίν, αιιά κία ιεπηνκέξεηα 

αζήκαληε, «κηα κλεία κηθξή θη αζήκαληε» γηα ην βαζηιέα Θαηζαξίσλα, ηνπ 
ηξάβεμε ηελ πξνζνρή. Ξαξά ιίγν λα δηαθύγεη ηελ πξνζνρή ηνπ, ηόζν 
«αζήκαληε», ηόζν αλύπαξθηε ήηαλ απηή ε «κλεία»  πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ 
Θαηζαξίσλα. Δπνκέλσο, ην δεύηεξν κέξνο καο δίλεη ηελ αλππαξμία ηνπ 
πξνζώπνπ από άπνςε αμίαο ηζηνξηθήο, γηα λα αθνινπζήζεη ην ηξίην κέξνο κε 
κηα λέα αληίζεζε. 
     Πην ηξίην κέξνο αιιάδεη μαθληθά ν ηόλνο, εμαηξεί απηό ην «αζήκαλην» 

θαη απνηπρεκέλν πξόζσπν θαη ην πςώλεη ζε πνζεηό θαη ζαπκαζηό όξακα. Ν 
πνηεηήο κηιάεη κε ζπγθίλεζε, νξακαηίδεηαη ηνλ Θαηζαξίσλα, απηόλ πνπ ηόζν 
«ιίγεο γξακκέο» ηνπ έρεη αθηεξώζεη ε ηζηνξία. Ζ θαληαζία ηνπ, ε λνζηαιγηθή 
ηνπ δηάζεζε, ηνλ  «πιάζεη ειεύζεξα», ηνλ βιέπεη «σξαίν θη αηζζεκαηηθό, κε 
κηα νλεηξώδε ζπκπαζεηηθή νκνξθηά». Ρν όξακα είλαη ηόζν «πιήξεο»,ηόζν 
δσληαλό, πνπ θζάλεη ζε αιεζηλή ςεπδαηζζεζία:  ζβήλεη επίηεδεο ηε ιάκπα 
θαη ζαξξεί πσο ν Θαηζαξίσλ κπαίλεη κέζα ζηελ θάκαξα, ζηέθεηαη εκπξόο ηνπ, 
όπσο ζα ήηαλ ηόηε κέζα «ζηελ θαηαθηεκέλε Αιεμάλδξεηα, ρισκόο θαη 
θνπξαζκέλνο, ηδεώδεο ελ ηε ιύπε ηνπ», έρνληαο ηελ ειπίδα πσο ζα ηνλ 
ιππεζνύλ νη θαύινη απινθόιαθεο θαη ζα πάςνπλ λα ςηζπξίδνπλ ην νκεξηθό: 
«νπθ αγαζόλ πνιπθαηζαξίε» (αληί «πνιπθνηξαλίε).  Απηή ε αληίζεζε 
ζεκεηώλεηαη κε ηελ μαθληθή αιιαγή ηνπ ηόλνπ: από ην άθξσο πεδνινγηθό 
ύθνο πέθηνπκε ζ’ έλα ζεξκό ιπξηζκό γεκάην αγάπε θη ελδόκπρε ζπκπάζεηα. 
Ν ζρεδόλ αλώλπκνο θαη αλύπαξθηνο ζηελ ηζηνξία Θαηζαξίσλ πξνβάιιεη ζηα 
κάηηα ηνπ πνηεηή σξαίνο θαη ιππεκέλνο, «ηδεώδεο ελ ηε ιύπε» ηνπ, ρισκόο 
θαη θνπξαζκέλνο από ηε κνίξα ηνπ θη από ηελ αζπιαρλία ησλ θαύισλ γύξσ 
ηνπ, πνπ πξνζπαζνύλ λα ηνπ εκβάιινπλ θηινδνμία, θαη λα ηνλ θηλήζνπλ ζε 
κάηαηε δξάζε.  

3. Ν Θαβάθεο απνηειεί ηδηαίηεξε πεξίπησζε ζηελ ειιεληθή ινγνηερλία θαη ε
πνίεζε ηνπ είλαη έληνλα πξνζσπηθή, έρνληαο ηα δηθά ηεο απνθιεηζηηθά 
γλσξίζκαηα. Κειεηώληαο ηνπο ζηίρνπο, παξαηεξείηαη πσο είλαη ειεύζεξνη, 



ζρεδόλ πάληα ηακβηθνί, θαηά θαλόλα αληζνζύιιαβνη θαη ρσξίο νκνηνθαηαιεμία 
). πάξρνπλ πάξα πνιιέο ζπληδήζεηο θαη κία ραζκσδία (ζη. 24: άθηζα 
επίηεδεο). Αμηνπξόζερηε είλαη ε πξνζζήθε ηειηθνύ -λ- γηα ηελ απνθπγή ηεο 
ραζκσδίαο: κηαλ νλεηξώδε, θαηαθηεκέλελ Αιεμάλδξεηα θαζώο θαη νη 
δηαζθειηζκνί (ζη. 3-4,15-16,16-17,23-24).Ωζηόζν είλαη πνιύ κειεηεκέλνη ζηε 
ζηίμε, ζηηο πεξηόδνπο, ζηηο παύζεηο θ.α. 
     Όζνλ αθνξά ηε γιώζζα ησλ πνηεκάησλ ηνπ Θαβάθε κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί ηδηόηππε, δηόηη είλαη ε νκηινύκελε από ηελ ειιεληθή παξνηθία 
ηεο Αιεμάλδξεηαο (δεκνηηθή κε ιόγηνπο ηύπνπο θαη πνιηηηθνύο ηδησκαηηζκνύο), 
ελώ πνιιέο από ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη «αληηπνηεηηθέο», ηεο 
θαζεκεξηλήο ρξήζεο. Ρν πνίεκα γεληθά θηλείηαη ζην γλσζηό αλάκεηθην 
ιεμηιόγην ηνπ Θαβάθε. 

4. «Οι άφθονοι έπαινοι κ’ η κολακείες εις όλους μοιάζουν».
    Κε ηνπο παξαπάλσ ζηίρνπο ζην πνίεκα ηνπ ν Θαβάθεο  αλαθέξεηαη ζηηο 

επηγξαθέο όπνπ αθζνλνύλ νη έπαηλνη, ελώ νη θνιαθείεο (= ππεξβνιηθνί έπαηλνη 
γηα αλύπαξθηα πξνηεξήκαηα, πξνζόληα, ηθαλόηεηεο) είλαη πάλσ θάησ ίδηεο γηα 
όινπο. Ξην ζπγθεθξηκέλα,  όινη νη Ξηνιεκαίνη εκθαλίδνληαη ιακπξνί, έλδνμνη, 
θξαηαηνί θαη αγαζνεξγνί (κε πξνζσπηθή αίγιε θαη θήκε, κε δύλακε θαη 
δξαζηεξηόηεηα). Δπηπιένλ, θάζε έξγν ηνπο ην κειεηνύλ θαη ην εθηεινύλ κε 
γλώζε θαη ζύλεζε - είλαη κε άιια ιόγηα επηηπρεκέλνη εγεκόλεο, κε ζεκαληηθή 
ηζηνξηθή παξνπζία θαη πξνζθνξά (θάζ' επηρείξεζίο ησλ ζνθόηαηε• ε 
αλησλπκία θάζε θαη ν ππεξζεηηθόο ζνθόηαηε δείρλνπλ όηη δελ ππήξρε θαλέλα 
ςεγάδη ζηα έξγα ηνπο). Νη έπαηλνη θαη νη θνιαθείεο απεπζύλνληαη θαη ζηηο 
γπλαίθεο ηεο γεληάο, ζηηο γπλαίθεο ηεο δπλαζηείαο ησλ Ξηνιεκαίσλ, πνπ ήηαλ 
όιεο αμηνζαύκαζηεο (ηα δύν νλόκαηα, Βεξελίθεο θαη Θιενπάηξεο, ηηο 
πεξηθιείνπλ όιεο). 

5. Νη δεκηνπξγνί θαη ησλ δύν πνηεκάησλ ιακβάλνπλ έλα εξέζηζκα από ηελ
ηζηνξηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη ην ρξεζηκνπνηνύλ, κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ν 
θαζέλαο, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πνίεζε. Ππγθεθξηκέλα, ν έλαο γηα λα παξάγεη 
θαη λα αλαδείμεη απηό πνπ ε ηζηνξία, σο απιή θαηαγξαθή ησλ γεγνλόησλ, δελ 
κπνξεί, ελώ ν άιινο γηα λα αλαδείμεη θάηη από απηήλ. 

Ν Θαβάθεο, νξκώκελνο από ηελ αδηθία ηεο κνίξαο γηα ηνλ Θαηζαξίσλα, αθνύ 
ηνλ ζθνηώζαλε ζε πνιύ κηθξή ειηθία κε απνηέιεζκα λα κείλεη κόλν κηα κλεία 
ζηα θαηάζηηρα ηεο ηζηνξίαο, ρξεζηκνπνηεί ηελ πνίεζε γηα λα νδεγήζεη ζηελ 
αησληόηεηα ηνλ αγλνεκέλν Θαίζαξα, σο πξόζσπν όρη πιένλ ηζηνξηθό αιιά 
πνηεηηθό. Αθήλεη ηε θαληαζία ηνπ ειεύζεξε λα πιάζεη κηα πνηεηηθή κνξθή 
ζύκθσλα κε ηηο αηζζεηηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο θαη ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο 
ηζηνξίαο θαη ηεο πξαγκαηηθόηεηαο - ζε ζπλδπαζκό βέβαηα κε ηα ειάρηζηα 
ηζηνξηθά δεδνκέλα. Γίλεη ζην ηζηνξηθό πξόζσπν έλαλ ιεπηνκεξή εζσηεξηθό 
θόζκν, κέζσ ηεο ςπρνγξαθηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ πνηεηή, πνπ μεδηπιώλεηαη κε 
ηνλ πνηεηηθό ιόγν. Ξξνζπαζεί, ινηπόλ, λα θξαηήζεη ζηελ ελεξγό κλήκε ηε 
κλεία ηεο ηζηνξίαο ηνπ κηθξνύ θαη αδηθνζθνησκέλνπ βαζηιηά ηεο Αιεμάλδξεηαο, 
γηαηί ε πνίεζε γηα ηνλ Θαβάθε είλαη «ην αληίδνην θαηά ηεο θζνξάο», αθνύ 
απηή «δηέζσζε» από ηελ αθάλεηα έλα ηζηνξηθό πξόζσπν θαη ην πξόβαιε 
νινθιεξσκέλα ζηελ πνηεηηθή αησληόηεηα. Θαη κπνξνύκε επνκέλσο λα 



ηζρπξηζηνύκε όηη ε κνξθή ηνπ Θαηζαξίσλα θαηαμηώζεθε θαη θέξδηζε ηελ 
αησληόηεηα όρη επεηδή απηόο αλαγνξεύηεθε Θαίζαξαο νύηε επεηδή ηνλ 
ζαλάησζαλ νη ερζξνί, αιιά ράξε ζηνλ πνηεηηθό ιόγν ηνπ Θαβάθε. Αιιηώο ζα 
παξέκελε μεραζκέλνο ζε κηα ζειίδα ηνπ Ξινύηαξρνπ. 

Από ηελ άιιε ν πνηεηήο Γεκάθεο ρξεζηκνπνηεί ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα κε 
κηα δηαθνξεηηθή πξννπηηθή. Πηόρνο ηεο πνίεζήο ηνπ δελ είλαη λα πξνβάιεη ηελ 
ςπρνζύλζεζή ηνπ, όπσο θάλεη ν Θαβάθεο αλαδεκηνπξγώληαο κηα ηδεαηή 
κνξθή ηνπ Θαηζαξίσλα, αιιά λα αλαδείμεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εθείλε ηνπ 
πξνζθέξεη. Γελ δηαηίζεηαη λα δσληαλέςεη θάηη πνπ δελ έγηλε ή πνπ δελ ζα 
κπνξνύζε λα γλσξίδεη, αιιά δηαλζίδεη ηε γλώζε ηνπ κε ηελ πνηεηηθή γιώζζα. 
Ξξνηεξαηόηεηα ηεο πνίεζήο ηνπ είλαη ε αληηθεηκεληθή δηάζσζε ηεο ηζηνξίαο 
κέζσ ηεο αλακόριεπζεο ηνπ παξειζόληνο, ησλ ηξαλώλ θαη αμηνκλεκόλεπησλ 
γεγνλόησλ ηνπ, θαη ε δηαηήξεζή ηνπο ζηε κλήκε, θαιύπηνληαο ηα θελά πνπ 
παξαδίδνπλ ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα. Σξεζηκνπνηεί ηα ζεκαληηθά εθείλα 
ζηνηρεία πνπ παξέρεη ε ηζηνξία θαη πξνζπαζεί θαη απηόο κε ηελ δηθή ηνπ 
ηδηόηεηα, απηή ηνπ πνηεηή, λα ηα παξνπζηάζεη.  


