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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΛ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ  

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ 

 ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η γλωσσική πολυτυπία και η έννοια της 

καλβικής αρετής 

Αγγέλα Γιώτη 

 

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΒΙΚΗΣ 

ΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Η περίπτωση του ποιητή Κάλβου είναι από τις πλέον ενδιαφέρουσες ως προς τη 

«σταδιοδρομία» του στις σχολικές αίθουσες. Η ποίησή του, ιδρυτική στιγμή του 

πολιτικού λυρισμού στα νεοελληνικά δεδομένα, φορέας της πραγματοποιημένης 

επανάστασης -που πολιτογραφήθηκε ως πρόοδος εξαιτίας του θετικού της 

αποτελέσματος, της ίδρυσης του ελληνικού κράτους- κρίθηκε κατάλληλη για σχολική 

διδασκαλία με αποτέλεσμα η προσφορά της στους νεαρούς αναγνώστες να έχει για 

χρόνια περιοριστεί στην κατανόηση ότι το φαινόμενο της επανάστασης 

τροφοδοτείται από τα πάγια χαρακτηριστικά της γενναίας ελληνικής ψυχής. Χάρη 

μάλιστα αυτής της πεποίθησης ο ποιητής Κάλβος, που ξεκινά τη σταδιοδρομία του με 

σκοπό να γίνει Ιταλός ποιητής, όπως ο Foscolo, απομακρύνεται από τα στοιχεία που 

θα μπορούσαν να θεωρηθούν ξένα προς την ελληνική ιδιοσυγκρασία. Θα ήταν 

φυσικά υπερβολή να υποστηρίξει κανείς ότι αυτή η «παραμόρφωση» είναι έργο ενός 

μόνο ανθρώπου, αν ακολουθήσουμε πάντως τη σχετική μελέτη του Ν. Βαγενά, 

παρόμοιες σχολικές αντιλήψεις για τον Κάλβο διαμορφώνονται παράλληλα με την 

πρόσληψη του δοκιμίου του Κ. Τσάτσου «Κάλβος, ποιητής της ιδέας». Ο Βαγενάς δε 

μιλά χωρίς πειστικά στοιχεία. Η μελέτη παρουσιάζεται για πρώτη φορά στις αρχές 

του 1942.  

 

Ο μεγάλος όμως σταθμός στην πορεία της πρόσληψης των ιδεών αυτής της 

μελέτης είναι η χρησιμοποίηση της ως εισαγωγή στο τομίδιο το επιγραφόμενο 

Ανδρέου Κάλβου Άπαντα του Οργανισμού εκδόσεως διδακτικών Βιβλίων 

(1979), το οποίο με τη σειρά του αποτελεί σημαντικό σταθμό στην ανάγνωση 

της καλβικής ποίησης. Και τούτο γιατί το τομίδιο αυτό λειτουργεί σήμερα 

[1992] ως ο κύριος αγωγός για τη διοχέτευση της κρατικής αντίληψης για τον 
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Κάλβο στη μέση εκπαίδευση. Το 1979 ο Τσάτσος ήταν πρόεδρος της 

Δημοκρατίας, και η πρόταξη της μελέτης του σ’ αυτό το βιβλίο ενίσχυε τη 

σημασία της έκδοσής του, την οποία δηλώνουν ο αριθμός των αντιτύπων της 

και ο τρόπος μεταβίβασής τους στον αναγνώστη. Το βιβλίο (όπως και όλα τα 

βιβλία της σειράς στην οποία ανήκει) τυπώθηκε σε 100.000 αντίτυπα, τα 

οποία διανεμήθηκαν δωρεάν στις σχολικές βιβλιοθήκες και στους καθηγητές 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ένας αριθμός αντιτύπων διατέθηκε στο 

εμπόριο σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή). Και επανεκδόθηκε πανομοιότυπο (με 

μόνη διαφορά το όνομα του εκδότη) από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (!) το 1992 

για το Έτος Κάλβου. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι η νεότερη γενεά 

των αναγνωστών του Κάλβου -και πιθανότατα όχι μόνο αυτή- γνωρίζει τον 

ποιητή κυρίως μέσα από αυτή την έκδοση.
1
  

 

Έχουν περάσει περισσότερα από είκοσι χρόνια από την παραπάνω τοποθέτηση του 

Βαγενά. Ο προβληματισμός του ακόμα κι αν μοιάζει σήμερα αυτονόητος και ίσως 

ξεπερασμένος απ’ τον εκσυγχρονισμό της σχολικής πρακτικής θα μπορούσε να 

μεταφερθεί στο παρόν: Ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνει η νεότερη γενιά 

αναγνωστών της ποίησης για τον σημαντικό αυτό ποιητή του 19
ου

 αι., και πως 

συμβάλλει η σχολική εμπειρία σ’ αυτό; 

Τα παλιά προβλήματα και η προφανής αμηχανία για μια νέα αντιμετώπιση 

ενός «εθνικού ποιητή» οδηγούν σε μια μάλλον πλημμελή παρουσία του Κάλβου στα 

σημερινά διδακτικά εγχειρίδια. Πιο συγκεκριμένα, τα καλβικά ποιήματα που 

ανθολογούνται στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας γυμνασίου και λυκείου είναι 

τα έξης:   

ΚΝΛ, Β΄ Γυμνασίου: 

- «Εις Σάμον» [στροφές α-΄γ] 

ΚΝΛ, Γ΄ Γυμνασίου: 

- «Εις Πάργαν» [στροφές α΄-ς΄]  

ΚΝΛ, Α΄ Λυκείου: 

- «Ο Φιλόπατρις» 

                                                        
1
 Ν. Βαγενάς, «Η παραμόρφωση του Κάλβου» [1992], Εισαγωγή στην ποίηση του Κάλβου, επιμ. Ν. 

Βαγενάς, Ηράκλειο, ΠΕΚ, 1999, 295.   

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1687,5389/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/352/2376,9067/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1916,6360/
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- «Εις Αγαρηνούς» 

- «Τα ηφαίστεια» 

 

Στα αντίστοιχα βιβλία εκπαιδευτικού προτείνονται επιπλέον, ως παράλληλα κείμενα, 

και τα έξης ποιήματα: 

ΚΝΛ, Β΄ Γυμνασίου:  

- «Εις τον ιερόν λόχον» [στροφές α΄-ε΄] 

ΚΝΛ, Γ΄ Γυμνασίου: 

- «Εις Πάργαν» [στροφές ιε΄-ιζ΄] 

 

Υπό αυτές τις συνθήκες ο ΣΠΛ, ως ένα απολύτως σύγχρονο και νέο στην υπηρεσία 

της διδακτικής πράξης εργαλείο, καλείται να υπηρετήσει την ανάγκη κατανόησης της 

καλβικής ποίησης από τους μαθητές και τις μαθήτριες της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμεύσει στη διαμόρφωση μιας εικόνας για τον 

ποιητή αξιοποιώντας κατά το δυνατόν την ισχνή παρουσία του Κάλβου στα διδακτικά 

εγχειρίδια αλλά και συμβάλλοντας στο ξεπέρασμα της αμηχανίας που δημιουργεί η 

παραδοσιακότερη αντιμετώπιση του Κάλβου υπό το ιδιαίτερο πρίσμα της 

ελληνοπρεπέστερης ιδιοσυγκρασίας του. 

Επιπλέον σοβαρό πρόσκομμα για τους μαθητές και τις μαθήτριες -και 

μάλιστα στις μικρότερες τάξεις, του γυμνασίου- φαίνεται να δημιουργεί η γλωσσική 

ιδιοτυπία του Κάλβου, καθώς είναι γνωστό ότι οι Ωδές είναι γραμμένες σε μια 

απολύτως ιδιόρρυθμη ποιητική γλώσσα, μια γλώσσα ανάμικτη, από αρχαιοπρεπή 

λόγια και ζωντανά, λαϊκά στοιχεία. 

 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Β1. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΥΠΙΑΣ  

Ξεκινώντας λοιπόν από το τελευταίο ζητούμενο, την εξοικείωση του μαθητή και της 

μαθήτριας με τη γλώσσα της καλβικής ποίησης, προτείνουμε πρώτα την παρακάτω 

δραστηριότητα. 

 

Κείμενο αναφοράς: «Ο φιλόπατρις» 

Παραδείγματα όρων αναζήτησης: «νήσος», «οφθαλμ*», «ήκουον» 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1916,6361/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1916,6362/
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Ο ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΣ 

 α΄ 

Ω φιλτάτη πατρίς, 

ω θαυμασία νήσος, 

Ζάκυνθε· συ μου έδωκας 

την πνοήν, και του Απόλλωνος  

 τα χρυσά δώρα!  

 

 β΄ 

Και συ τον ύμνον δέξου· 

εχθαίρουσιν οι Αθάνατοι 

την ψυχήν, και βροντάουσιν 

επί τας κεφαλάς 

 των αχαρίστων. 

 

 γ΄ 

Ποτέ δεν σε ελησμόνησα, 

ποτέ· –Και η τύχη μ᾿ έρριψε 

μακρά από σε· με είδε 

το πέμπτον του αιώνος 

 εις ξένα έθνη. 

 

  δ΄ 

Αλλά ευτυχής, ή δύστηνος, 

όταν το φως επλούτει 

τα βουνά, και τα κύματα, 

σε εμπρός των οφθαλμών μου 

 πάντοτες είχον.  

 

 ε΄ 

Συ, όταν τα ουράνια 

ρόδα με το αμαυρότατον 

πέπλον σκεπάζει η νύκτα, 

συ είσαι των ονείρων μου 

 η χαρά μόνη.  

 

 ς΄ 

Τα βήματά μου εφώτισε 

ποτέ εις την Αυσονίαν, 

γη μακαρία, ο ήλιος· 

᾿κει καθαρός ο αέρας 

 πάντα γελάει. 

 

 ζ΄ 

Εκεί ο λαός ηυτύχησεν· 

εκεί ῃ Παρνάσιαι κόραι 

χορεύουν, και το λύσιον 

φύλλον αυτών την λύραν 

 ᾿κει στεφανώνει.  

 

 η΄ 

Άγρια, μεγάλα τρέχουσι 

τα νερά της θαλάσσης, 
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και ρίπτονται, και σχίζονται 

βίαια επί τους βράχους 

 αλβιονείους.  

 

 θ΄ 

Αδειάζει επί τας όχθας 

του κλεινού Ταμησσού, 

και δύναμιν, και δόξαν, 

και πλούτον αναρίθμητον 

 το αμαλθείον.  

 

 ι΄ 

Εκεί το αιόλιον φύσημα 

μ᾿ έφερεν· ῃ ακτίνες 

μ᾿ έθρεψαν, μ᾿ εθεράπευσαν 

της υπεργλυκυτάτης 

 ελευθερίας.  

 

 ια΄ 

Και τους ναούς σου εθαύμασα 

των Κελτών ιερά 

πόλις· του λόγου ποία, 

ποία εις εσέ του πνεύματος 

 λείπει αφροδίτη;  

 

 ιβ΄ 

Χαίρε Αυσονία, χαίρε 

και συ Αλβιών, χαιρέτωσαν 

τα ένδοξα Παρίσια· 

ωραία και μόνη η Ζάκυνθος 

 με κυριεύει.  

 

 ιγ΄ 

Της Ζακύνθου τα δάση, 

και τα βουνά σκιώδη, 

ήκουον ποτέ σημαίνοντα 

τα θεία της Αρτέμιδος 

 αργυρά τόξα. 

[...] 

 

Ήδη από τους πρώτους στίχους της πρώτης ωδής της Λύρας το λεκτικό του Κάλβου 

δείχνει ότι δεν πρόκειται για μια τυπικά δημοτική γλώσσα. Ακόμα και στην 

«προσφώνηση» της προσφιλούς του Ζακύνθου ο ποιητής δε χρησιμοποιεί τη λέξη 

νησί, αλλά τον αρχαίο τύπο «νῆσος». Αναζητώντας τον τύπο στον ΣΠΛ 

διαπιστώνουμε τη συχνή επανεμφάνισή του. 
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Η αναζήτηση της λέξης στον τύπο της δημοτικής, «νησί», δείχνει ότι ο 

συγκεκριμένος τύπος δεν είναι καθόλου μέσα στις επιλογές του Κάλβου.   

Μια επανάληψη της αναζήτησης για τον τύπο «νήσος» σε όλους τους ποιητές 

πιστοποιεί τη σπανιότητα χρήσης του από άλλους ποιητές. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

ο τύπος εντοπίζεται στον poeta doctus Σεφέρη, στα ποιητικά «παραθέματα» άλλων 

κειμένων που εγκιβωτίζει στους στίχους του, όσο και στον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη 

[για παράδειγμα, στον Αστραπόγιαννο: «Η ευχή αύτη ην εγώ απευθύνω προς τον 

παντοδύναμον, εμπνεόμενος υπό της ζωηροτέρας αγάπης προς τον λαόν της Λευκάδος 

και γνωρίζων, κακή τύχη, την οικτράν κατάστασιν εις ην περιήλθεν η Νήσος, εξέρχεται 

εκ των μυχών της καρδίας μου.»]. Σε επέκταση αυτής της δραστηριόττηας, μπορεί 

εδώ να σχολιαστεί η παράλληλη επιλογή των δύο ποιητών σε ιδεολογικό επίπεδο.  
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Η αναζήτηση με το επίθεμα «νησ-» μας δίνει όλους τους τύπους της λέξης που 

χρησιμοποιούνται ποιητικά από τον Κάλβο. Έχουμε έτσι την ευκαιρία να 

σχολιάσουμε τις διτυπίες ουσιαστικών της καλβικής ποίησης: ο τύπος «νήσος» 

εμφανίζεται σε συνδυασμό με τον τύπο «νησίον». Ο δεύτερος είναι φανερό ότι 

προτιμάται από τον Κάλβο αποκλειστικά σε περιπτώσεις χρήσης της λέξης σε 

πληθυντικό αριθμό. Φυσικά δεν υπάρχει τρόπος αιτιολόγησης του φαινομένου, είναι 

όμως ευκαιρία να διαπιστώσει κανείς τη γλωσσική ποικιλία της καλβικής γλώσσας, 

ενώ μπορούσε να υποθέσουμε ότι ανάλογοι παράλληλοι τύποι εξυπηρετούν 

πιθανότατα μετρικές σκοπιμότητες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια έχει 

σημασία να διευκρινιστεί ότι ο τύπος «νησίον» είναι τύπος ασυνίζητος, σύμφωνος με 

το ζακυνθινό ιδίωμα.  

 Ως δεύτερο παράδειγμα γλωσσικής αναζήτησης ο τύπος «οφθαλμών», μέσω 

του επιθέματος «οφθαλμ*», συγκριτικά με το τύπο της δημοτικής «μάτι», 

αποδεικνύει και πάλι την προτίμηση του Κάλβου για τον προγενέστερο τύπο, αλλά 

και την τάση του προς τη διτυπία των ουσιαστικών. 
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Τέλος, για να δούμε και το παράδειγμα ενός ρήματος πριν κλείσουμε τη 

δραστηριότητα τη σχετική με τη γλωσσική ιδιοτυπία του Κάλβου, μια αναζήτηση με 

το ρήμα «ήκουον» φανερώνει την τάση του Κάλβου προς τη χρονική αύξηση στους 

ιστορικούς χρόνους των ρηματικών τύπων.  

Συμπερασματικά «θα μπορούσε κάνεις να παρατηρήσει ότι ο Κάλβος 

χρησιμοποιεί κυρίως λόγιο υλικό, εμπλουτίζοντάς το όμως με στοιχεία της λαϊκής και 

της δημοτικής γλώσσας αλλά και τύπους αρχαιότερους, που προδίδουν τη βαθιά 

ελληνομάθειά του. [...] Η παρουσία του εμπλουτισμένου αυτού γλωσσικού υλικού 

είναι αποτέλεσμα της συνειδητής προσπάθειας του Κάλβου να προβάλει την ιδέα της 

συνέχειας της ελληνικής γλώσσας και να παράδοσης, θέση την οποία υποστήριζε 

συστηματικά από το 1818. Η ποικιλία και πολυμορφία της ελληνικής είναι προϊόν της 

μακραίωνης ιστορίας της. Είναι ο διαχρονικός πλούτος που εξασφαλίστηκε διαμέσου 
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των αιώνων, που του παρέχει σε συγχρονικό επίπεδο, πολλές εναλλακτικές 

δυνατότητες έκφρασης, ανάλογα με τον λογοτεχνικό στόχο που κάθε φορά θέτει».
2
 

 

Β2. Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ «ΑΡΕΤΗΣ» 

 

Κείμενο αναζήτησης: «Εις Αγαρηνούς» 

Όροι αναζήτησης: «αρετή» 

   
EIΣ ΑΓΑΡΗΝΟΥΣ 

 

 α΄ 

Ένας Θεός και μόνος 

αστράπτει από τον ύψιστον 

θρόνον· και των χειρών του 

επισκοπεί τα αιώνια 

 άπειρα έργα.  

 

 β΄ 

Kρέμονται υπό τους πόδας του 

πάντα τα έθνη, ως κρέμεται 

βροχή έτι εναέριος 

ενώ κοιμώνται οι άνεμοι 

 της οικουμένης.  

 

 γ΄ 

Αλλ᾿ η φωνή του ακούεται, 

φωνή δικαιοσύνης, 

και ῃ ψυχαί των ανόμων 

ως αίματος σταγόνες 

 πέφτουν στον άδην.  

 

 δ΄ 

Tων οσίων τα πνεύματα 

ως αργυρέα ομίχλη 

τα υψηλά αναβαίνει, 

και εις ποταμούς διαλύεται 

 φωτός και δόξης.  

 

 ε΄ 

Mόνον βλέπω τον Ήλιον 

μένοντα εις τον αέρα· 

τους τριγύρω χορεύοντας 

ουρανούς κυβερνάει 

 με δίκαιον νόμον.  

 

 ς΄ 

Φαίνεται εις τον ορίζοντα 

ωσάν χαράς ιδέα, 

και φωτίζει την γην 

και των θνητών τα έργα 

 των πολυπόνων.  

 

                                                        
2
 Χρυσούλα Καραντζή, Η αξιοποίηση της γλωσσικής πολυτυπίας στη δημιουργία του ύφους. Το 

παράδειγμα του Ανδρέα Κάλβου, Αθήνα, Ίδρυμα Κώστας και Ελένης Ουράνη, 2000,  206-207. 
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 ζ΄ 

Όμως ιδού τα σκήπτρα 

άφησεν, εβασίλευσεν· 

ότι ανάγκην το ανθρώπινον 

στήθος έχει αναπαύσεως 

 ανάγκην ύπνου.  

 

 η΄ 

Ποίος ποτέ του Θεού, 

ποίος του Hλίου ωμοίασεν; 

διατί βωμούς, θυμίαμα 

διατί ζητούν οι μύριοι 

 τύραννοι, κι ύμνους;  

 

 θ΄ 

Ύψιστοι αυτοί! –λαμπρότεροι 

αυτοί των άλλων! –μόνοι!– 

Λαμπροί, κι ύψιστοι οι δίκαιοι, 

και μόνοι των ανθρώπων 

 οι ευεργέται.  

 

 ι΄ 

Kριταί ως θεοί! και πότε 

την αρετήν αθλίως, 

πότε δεν εκατάτρεξαν; 

πότε ευσπλαγχνίαν εγνώρισαν 

 δικαιοσύνην;  

 

 ια΄ 

Mε υπερηφάνους πόδας 

καταφρονητικούς, 

δεν πατούν το χρυσούν 

συντριφθέν τώρα ζύγωθρον 

 του ορθού νόμου;  

 ιβ΄ 

Tο αχόρταστον δρέπανον 

αυτοί βαστούν· θερίζουν 

πάντ᾿ όσα ο ίδρωτάς μας 

ωρίμασεν αστάχυα 

 διά τους υιούς μας.  

 

 ιγ΄ 

Tρέξε επάνω εις τα κύματα 

της φοβεράς θαλάσσης, 

κινδύνευσε, αναστέναξε, 

πίε το πικρόν ποτήριον 

 της ξενιτείας·  

 

 ιδ΄ 

Διά την τροφήν που εσύναξας 

με κόπους ανεκφράστους, 

εις τα παραθαλάσσια 

ιδού χάσκει το λαίμαργον 

 στόμα τυράννων.  

 

 ιε΄ 

Tί τα ευωδή αγκαλιάζετε 

προσκέφαλα του γάμου; 
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τί φιλείτε το μέτωπον 

ιερόν των γονέων σας 

 με τόσον πόθον;  

 

 ις΄ 

H σάλπιγγα, τα τύμπανα 

σας προσκαλούν· αδίκους 

ασυνέτους πολέμους 

φέρετε, κατασφάξατε 

 τα έθνη αθώα.  

 

 ιζ΄ 

Όχι μόνον τον ίδρωτα, 

αλλά και τ᾿ αίμα οι τύραννοι 

ζητούσιν από σας, 

κι αφού ποτάμια εχύσατε 

 μήπως τους φθάνει.  

 

 ιη΄ 

Tην πνοήν σας αχόρταστοι 

επιθυμούν· αλλοίμονον 

αν ποτέ επί τα σφάγια 

των τυράννων αναστε- 

 -νάξει η ψυχή σας.  

 

 ιθ΄ 

Αλλοίμονον, αλλοίμονον, 

όταν ο θεός πέμψει 

ακτίναν αληθείας 

και με αυτήν το στήθος σας 

 ζωοποιήσει.  

 

 κ΄ 

Eάν τις το νουθέτημα 

θείον ακολουθήσει, 

στόμα μαχαίρας, βάσανα, 

κλαύματα φυλακής 

 τότε ας προσμένει.  

 

 κα΄ 

Kαι τοιούτοι, εμπρός σας 

εγώ να γονατίσω!– 

η γη ας σχισθεί, εις το βάραθρον 

η βροντή τ᾿ ουρανού 

 ας με τινάξει·  

 

 κβ΄ 

Πρωτού σας ατιμήσω 

ω γόνατά μου. –Ατάρακτον 

έχω το βλέμμα οπόταν 

το καταβάσω εις πρόσωπον 

 ενός τυράννου.  

 

 κγ΄ 

Eσείς ωσάν ο Ήλιος 

λαμπροί! –ναι φλόγας βέβαια 

βλέπω διαδημάτων, 

αλλά τας δυστυχίας μας 
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 μόνον φωτίζουν. 

 

Ήδη στη μικρή εισαγωγική παρουσίαση του ποιήματος, στο σχολικό βιβλίο της Α΄ 

Λυκείου, είναι φανερή η έμφαση στην εκ μέρους του ποιητή υπεράσπιση της αρετής. 

Μιας αρετής που όπως, επίσης διευκρινιστικά και εισαγωγικά αναφέρεται, ταυτίζεται 

με τη δικαιοσύνη και εναντιώνεται στην αδικία και την τυραννία. Ζητώντας από τους 

μαθητές να διερευνήσουν, μέσω του ΣΠΛ, την πυκνότητα με την οποία 

παρουσιάζεται ο όρος «αρετή» στην καλβική ποίηση, διαπιστώνουμε τη συχνή της 

παρουσία: 13 φορές.  

 
 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είμαστε οι πρώτοι που εργαζόμαστε κατ’ αυτόν τον 

τρόπο: ο συμφραστικός πίνακας υπό αυτή την έννοια μας βοηθά να βελτιώσουμε το 

αντίστοιχο αποτέλεσμα της καταμέτρησης του Κ. Θ. Δημαρά το 1942, που ήταν 12 

φορές.  

 Παρατηρώντας τη θέση της αρετής στο ποίημα διαπιστώνουμε και σε επίπεδο 

δομής του ποιήματος τη σημασία της: χωρίζει σχεδόν το ποίημα σε δύο μέρη, από τα 

οποία το πρώτο περιγράφει την ενάρετη, δηλαδή τη δίκαιη συμπεριφορά των θεών 

προς τους ανθρώπους, και στο δεύτερο την άδικη συμπεριφορά των επίγειων 

αρχόντων, των τυράννων. Ενισχύεται έτσι η πολιτική διάσταση της έννοιας της 

αρετής στην ποίηση του Κάλβου: «Η Αρετή ένα από τα κύρια μοτίβα του έργου του 

Κάλβου, δεν είναι η χριστιανική αρετή της ταπεινοφροσύνης, της εγκαρτέρησης και 

της συγγνώμης, αλλά και η ακεραιότητα του χαρακτήρα των πολιτών, που εγγυάται 
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την ευημερία αλλά και την πρόοδο των λαών και των κρατών˙ είναι έννοια πολιτική 

και όχι έννοια ατομική».
3
 Η συγκεκριμένη τοποθέτηση του Δ. Μορτόγια 

επιβεβαιώνεται και από την παρουσία της καλβικής αρετής στο όγδοο παράδειγμα 

του πίνακα, το στίχο από την ωδή «Αι Ευχαί»: 

 
Τα ξίφη οπού φυλάγουσι  

τα τρέμοντα βασίλεια σας,  

τα ξίφη οπού τρομάζουσι  

την αρετήν, και σφάζουσι  

τους λειτουργούς της.  
 

Στη συχνή εμφάνιση της αρετής στην καλβική ποίηση επανέρχεται και ο 

Βαγενάς για να διαπιστώσει ότι «η αρετή του Κάλβου είναι η αρετή της φυσικής 

φιλοσοφίας. Είναι η δύναμη εκείνη που κάνει τον άνθρωπο να είναι ελεύθερος και να 

ζει σύμφωνα με τις διαθέσεις του και ως φυσικού όντος [...] δεν αποκλείει την 

αισθησιακή πλευρά της ζωής, την οποία ο Κάλβος θεωρεί αναπόσπαστο στοιχείο της 

ανθρώπινης υπόστασης».
4
 Μια τέτοιου τύπου διευκρίνιση ενισχύει και 

συγκεκριμενοποιεί περισσότερο την σύντομη περιγραφή της καλβικής αρετής στη 

σχολική εισαγωγή. Οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν 

πρακτικά την τοποθέτηση του Βαγενά μελετώντας το τρίτο παράδειγμα του πίνακα  

από την ωδή «Εις Ψαρά»:  

 
Αν η αρετή, κι ο ελεύθερος  

νόμος ως άγια χρήματα  

ειλικρινώς λατρεύονται,  

τότε καθό ο παράδεισος  

     δίδει η γη ρόδα. 
 

 Παρατηρούμε επίσης στα αποτελέσματα της παραπάνω καταμέτρησης ότι 

στις 4 από τις 13 εμφανίσεις της λέξης η αρετή εμφανίζεται με κεφαλαίο Α, 

προσωποποιημένη.  

 
Ω Αρετή! πολύτιμος  

θεά, συ ηγάπας πάλαι  

τον Κιθαιρώνα, σήμερον  

την γην μη παραιτήσεις,  

την πατρικήν μου. 

[«Εις Ελευθερίαν»] 

                                                        
3
 Δ. Μορτόγιας, «Κάλβος» [1977], Εισαγωγή στην ποίηση του Κάλβου, ό.π., 215. 

4
 Ν. Βαγενάς, ό.π., 305. 
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Μας δίνεται έτσι η αφορμή να σχολιάσουμε αυτή την προσφιλή τεχνική του 

ρομαντισμού, που προσεταιρίζεται κάποτε ο Κάλβος (ακόμα και χωρίς το δηλωτικό 

κεφαλαίο αρχικό γράμμα).  

 Η θεμελίωση λοιπόν του νέου ελληνικού ποιητικού λόγου πάνω στην οποία 

«εργάζεται» ποιητικά ο Κάλβος προβάλλει μια αρετή η οποία κάθε άλλο παρά ως 

«εθνικό» χαρακτηριστικό των Ελλήνων παρουσιάζεται. Είναι μια έννοια που 

επιχειρεί μια σύνδεση με το ιδανικό της πολιτικής ελευθερίας, μετασχηματίζει και 

εμπλουτίζει τα όρια της θρησκευτικής αρετής, τοποθετεί τον Κάλβο στο κέντρο της 

ποιητικής του ρομαντισμού, και λειτουργεί ως δίαυλος σε σχέση με μια αρετή 

φιλοσοφική, απόκτημα πολιτισμικό ενός πολιτισμού τόσο ελληνικού όσο και 

ευρωπαϊκού.   
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