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Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ 
 
 

 

 Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1792. 

 Μητέρα - αρχοντοπούλα / πατέρας - τυχοδιωκτικός τύπος (από το 1802 είναι εγκατε-

στημένος στην Ιταλία μαζί με τα παιδιά του, τον Αν-δρέα και τον μικρό του αδελφό, αλ-

λά χωρίς τη γυναίκα του). 

 Στην Ιταλία ζει στην πλούσια ελληνική παροικία του Λιβόρνο. 

 Την οριστική στροφή στη λογοτεχνική σταδιοδρομία του, τη δίνει η γνωριμία του με 

τον Ούγκο Φώσκολο, που τον συμβουλεύει να διαβάζει ακαταπαύστα κλασικούς. 

Ο Κάλβος αρχικά γράφει ωδές, τραγωδίες, δοκίμια στα ιταλικά. 

 Ως Γραμματικός του Φώσκολου ταξιδεύει στην Έλβετία και στην Αγγλία. 

 Συστηματικές σπουδές δεν έχει κάνει (αυτοδίδακτος). 

 Αφού διέκοψε τις σχέσεις του με το Φώσκολο ζει από μεταφράσεις και από παρα-

δόσεις μαθημάτων. 

Παντρεύεται στην Αγγλία, αλλά σε λίγα χρόνια χάνει και τη γυναίκα του και το παιδί 

του. 

 1820 μυείται στον καρμποναρισμό, στην Ιταλία. 

1824 τυπώνει την πρώτη ποιητική συλλογή του στην Ελβετία, με τίτλο “Λύρα” (10 

ωδές).  

1826  δημοσιεύονται στο Παρίσι άλλες 10 ωδές με τίτλο “Λυρικά”. Από τότε ως 

τον θάνατό του (1869) δεν ξαναγράφει ποίηση, αλλά ούτε και τίποτε στα ελληνικά, λόγω 

ψυχολογικών λόγων. Ζώντας από παιδί δέκα ετών σε διάφορες χώρες της δυτικής Ευρώ-

πης, δεν είχε ουσιαστικά γνωρίσει τους ΄Ελληνες και το χαρακτήρα τους. Όταν ξεσπά η  

επανάσταση του 1821, ο θαυμασμός για τους συμπατριώτες του και η νοσταλγία για την 

πατρίδα του τον ωθούν στην εξιδανίκευσή τους. Όταν όμως το 1826 έρχεται στην Ελλά-

δα απογοητεύεται από τις φιλονικίες, το κλίμα μικροπολιτικής, της εμφύλιας διαμάχης 

λόγω προσωπικών φιλοδοξιών. Έτσι, αποτραβιέται στην Κέρκυρα και μετά στην Αγγλία, 

χωρίς ποιητική δράση.   

Στην Κέρκυρα μένει έως το 1852. Δουλεύει ως ιδιωτικός δάσκαλος, καθηγητής σε 

ανώτερες σχολές, ως και στην Ιόνιο Ακαδημία.  

Δεν είχε κανένα σημείο άμεσης επαφής με το Σολωμό, αν και για 25 χρόνια έζησαν 

στην ίδια πόλη. 

 Το 1852 φεύγει για την Αγγλία, όπου έζησε ως το θάνατό του (1869). 

 Ως χαρακτήρας ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητος, αλλά και ευέξαπτος, υπεροπτικός, στυ-

γνός, σοβαρός, μοναχικός, μελαγχολικός, ερωτικός, χωρίς σταθερότητα. Ντυνόταν πάντα 

στα μαύρα και έβαφε μαύρα τα έπιπλά του. 

 Όλες οι ωδές του είναι εμπνευσμένες από τον αγώνα με βασικά χαρακτηριστικά τον 

αρχαϊσμό, το θαυμασμό στους προγόνους, την αρετή, το ρομαντισμό.   
 Πίστευε πως η τέχνη πρέπει να είναι μεγαλόπρεπη, εμπνευσμένη από τα αρχαία πρό-

τυπα και με θέματα σημαντικά. Η ποίησή του είναι λόγια. Κάθε λέξη ξεχωρίζει και επι-

βάλλεται στη συνείδηση μας δυνατή και αυτόνομη. Η γλώσσα της τέχνης του αίρεται πά-

νω από την κοινή γλώσσα, εμπλουτισμένη με λέξεις αρχαιότατες. Ο αρχαϊσμός βέβαια 
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στην ποίηση του Κάλβου είναι επιδερμικός ασυναίρετα, περιφράσεις, άναρθρα επίθετα 

μετά τα ουσιαστικά (επίταξη του επιθέτου). Το επίθετο όπου υπάρχει, συμπληρώνει το 

ουσιαστικό και δημιουργεί μια νέα ακέραιη ενότητα . Τα ετερόκλητα στοιχεία (δημοτική, 

καθαρεύουσα) κρατούν  την αυτοτέλειά τους, με αποτέλεσμα μια γοητευτική γλώσσα. 

Θεω-ρήθηκε αντιποιητική γλώσσα, πλαστή, κατασκευασμένη.  

Απεχθάνεται την ομοιοκαταληξία. 

 Όλο του το έργο έχει δραματικό τόνο και είναι ένα συνεχές παιγνίδι αντιθέσεων, δια-

δοχής εικόνων και παρομοιώσεων. 
Τεχνική ωδών : - Γενική γνώμη, υψηλή    

          - Ειδική εφαρμογή της γενικής γνώμης, γεμάτη πάθος 

- Συμπέρασμα γενναίο. 

Ποικίλουν οι περιγραφές, οι εξάρσεις, οι ευχές και όλα τα λυρικά στοιχεία. Συνδυάζεται 

ο κλασικιστικός στοχασμός και η ρομαντική διάθεση. Μεγαλοπρεπείς εικόνες που εναλ-

λάσσονται συχνά κρατώντας αδιάκοπη την ένταση. Οι κάποιες “πτώσεις” οφείλονται στα 

πεζολογικά στοιχεία του στίχου (επακόλουθο του κλασικισμού). Ευρεία χρήση μυθολο-

γικών στοιχείων και περιφράσεων (κλασικισμός). Κυριαρχεί ο λυρισμός. 

Ιδέες εθνική υπερηφάνεια  

 φιλελευθερισμός, νεωτερισμός 

  αρετή 

Μετρικά χαρακτηριστικά της καλβικής ποίησης : 

   -πεντάστιχες στροφές, 

   - απουσία ομοιοκαταληξίας, 

   - ίαμβος,  

   - 4 πρώτοι στίχοι   τόνος στην 6 η  συλλαβή      

       εξασύλλαβοι-οξύτονοι 

       επτασύλλαβοι-παροξύτονοι 

       οκτασύλλαβοι- προπαροξύτονοι. 

 - 5ος
 στίχος =αδώνειος πεντασύλλαβος με τόνο στην παραλήγουσα (αν οι συλλαβές 

είναι περισσότερες από 5, υπάρχει το φαινόμενο της συνίζησης).   

Ο Παλαμάς τον καταξίωσε στην κοινή εκτίμηση των λογίων, στα 1888.  
 
 

ΕΙΣ ΑΓΑΡΗΝΟΥΣ 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ  
 

Α. Ο τίτλος :  

- Αρχικός τίτλος “Εις τυράννους”. Τύραννοι την εποχή εκείνη δεν ήταν μόνο οι 

Τούρκοι, αλλά και άλλοι ηγέτες της Ευρώπης (π.χ.Μέτερνιχ). 

- Το “Εις” το βρίσκουμε και σε πολλές άλλες ωδές με υμνητικό περιεχόμενο (π.χ. “Εις 

Πάργαν”, “Εις Ελευθερίαν” κ.α). Όταν όμως στη συνέχεια της ωδής οι Αγαρηνοί συσχε-

τίζονται με τους τυράννους, αντιλαμβανόμαστε πως ο τίτλος έχει αντίθετο νόημα (Κατά 

Αγαρηνών). 

- Αγαρηνοί = Άραβες, απόγονοι του Ισμαήλ, γιού του Αβραάμ και της Άγαρ (δούλα της 

Σάρρας). Εδώ λειτουργεί ως συνεκδοχή αντί για τους Τούρκους, λόγω της κοινής θρη-

σκείας με τους Άραβες (μουσουλμανισμός). 
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- Πουθενά αλλού στην ωδή δεν αναφέρεται αυτός ο όρος για λόγους προφύλαξης. 

 

B. Αρχιτεκτονική δομή :                                                                            
     α) Πρόλογος  στρ.α΄-ζ΄. Δημιουργεί το  κατάλληλο πλαίσιο για τη συνέχεια του 

ποιήματος. Προβάλλεται η έννοια της δικαιοσύνης. Εδώ, με λυρισμό δίνεται η μεγαλο-

πρεπής εικόνα του Θεού και τις Δευτέρας Παρουσίας, όπως παρουσιάζεται στα ιερά κεί-

μενα, και τις αγιογραφίες: 

 -Θεός ένας και μοναδικός (στ.1), 

 -φοβερός, παντοδύναμος (στ.2 & 11-12), 

 -υψηλή θέση, θρόνος (στ. 1-2), 

 -δημιουργός ατελείωτου και αιώνιου σύμπαντος (στ.3-5), 

 - εποπτεύει και κυβερνάει το σύμπαν, δεν  εγκαταλείπει τον κόσμο που έπλασε, αλλά 

δείχνει αδιάπτωτο ενδιαφέρον γι’ αυτόν, θεία πρόνοια (στ. 3 κ.εξ.), 

- δίκαιος κριτής, εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας (στ.11-20), 

-μιλάει, όπως σε πολλά πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης (στ. 11-12), 

Επίσης, δίνεται η εικόνα του Ήλιου, του δίκαιου κυβερνήτη των ουράνιων σωμάτων.  

Ο Κάλβος ήταν γνώστης θρησκευτικών κειμένων, αφού έκανε μεταφράσεις για βιοπο-

ριστικούς λόγους. Αποδέχεται τις δογματικές θέσεις του χριστιανισμού.  

β) Ανάπτυξη του κυρίως θέματος  στρ. η΄- κβ΄. Αναπτύσσεται, αντιθετικά με τον πρό-

λογο, η έννοια της αδικίας. Απεικονίζονται οι συμπεριφορές των τυράννων.  

Επιμέρους ενότητες :  

                                  η΄-ια΄εικόνα που έχουν οι τύραννοι για τον εαυτό τους, η αλα-

ζονεία, η αδικία τους και η απληστία τους. 

                                  ιβ΄- κ΄ τα δεινά του λαού λόγω της τυραννίας επιχειρηματολο-

γία για τους χαρακτηρισμούς που απέδωσε στους τυράννους στην προγούμενη υποενότη-

τα στηλιτεύονται οι ενέργειές τους εις βάρος του λαού και προβάλλεται η αντίδρασή 

τους σ’ όσους τολμήσουν ν’ αντιδράσουν. 

                                  κα΄- κβ΄ η προσωπική στάση του ποιητή απέναντι στους τυράν-

νους. 

γ) Καταληκτική στροφή  στρ. κγ΄. Επίλογος. 

 

 

Επιμέρους παρατηρήσεις 

 
Πρόλογος : -Η συνολική εικόνα είναι από τα πάνω προς τα κάτω (από το ύψος του 

ουρανού προς τη γη). 

- Θεός – Ήλιος  θεματικά κέντρα. Ο συσχετισμός Θεού – Ήλιου βρίσκεται σε εκ-

κλησιαστικούς ύμνους (Θεός = Ήλιος της Δικαιοσύνης  απολυτίκιο των Χριστουγέν-

νων). Και οι δύο επισκοπούν ως παντεπόπτες τα όσα συμβαίνουν στη γη : ο Θεός από 

τον ύψιστο θρόνο του επισκοπεί τα δικά του έργα και ο Ήλιος απ’ την ύψιστη θέση του 

ουρανού επισκοπεί τα έργα των ανθρώπων.  

-Μεγαλοπρεπής η εικόνα του ενός  Θεού που δίνεται με περιγραφική αυτοτέλεια.                                  

                 
 αστράπτει          επισκοπεί 

                                         (έκφραση θεϊκής ακτινο-       (θεϊκη μέριμνα για τα    

                                                                   βολίας)          δημιουργήματά του).   
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-στρ. α΄, στ.3-5  υπερβατό 

-στρ. γ΄: φωνή (στ.11& 12)  αναδίπλωση 

-στρ. γ΄- δ΄: Θεός = δίκαιος κριτής. Αντιθετική σχέση ανάμεσα στις δύο στροφές   

“αι ψυχαί των ανόμων” # “των οσίων τα πνεύματα” 

“ως αίματος σταγόνες” # “ως αργυρέα ομίχλη” 

“ πέφτουν στον άδην” # “τα υψηλά αναβαίνει” 

-στρ. δ΄: “τα πνεύματα ... αναβαίνει” ανακόλουθο 

-στρ. ε΄- ζ΄ : Πολυσήμαντη και αλληγορική περιγραφή του Ήλιου (φυσική, μυθολογική, 

θρησκευτική). Αποδίδονται θεϊκες ιδιότητες στον  Ήλιο που είναι ο αδιαμφισβήτητος κυ-

ρίαρχος του ουρανού.Θυμίζει τη θεοποίησή του από τους αρχαίους. Αυτή η αναφορά 

στον Ήλιο φανερώνει τη χαρακτηρι-στική σε όλη την Επτανησιακή σχολή φυσιολατρεία. 

- Κοινά στοιχεία   Ήλιου                 -                        Θεού 

                             -μόνος                                        μόνος, 

                             -φωτίζει τη γη                            επισκοπεί τον κόσμο, 

                             -κυβερνάει με δίκαιο νόμο        φωνή δικαιοσύνης, 

                             -κυβερνάει τους ουρανούς και   κυβερνάει τον κόσμο  

                             κρατάει σκήπτρα βασιλείας          απ’ τον ύψιστο θρόνο,                       

                             -λατρεύονται και οι δύο με θυσίες (στρ. η΄), θυμιάματα κι                   

                              ύμνους.                        κυβερνάει 

- Τρεις διαδοχικές πράξεις του Ήλιου :  

                                                               φωτίζει                                                    

                                                                εβασίλευσεν 

-στρ. ε΄: κοσμική συμπαντική αρμονία.                                                                   

- στρ.στ΄: Ήλιος = ζωοδότρα δύναμη. 

-“των θνητών... πολυπόνων” (στ. 29-30) υπερβατό & επίταξη του επιθέτου. 

-στρ.ζ΄ : Παραπέμπει σε λαϊκές δοξασίες που υπάρχουν σε λαϊκά τραγούδια (ο Ήλιος 

κουρασμένος πηγαίνει σπίτι του και αφού φάει το δείπνο που του ετοί-μασε η μάνα του, 

κοιμάται). 

-στ.33-35:  “ανάγκη το ανθρώπινον... αναπαύσεως”  υπερβατό & συνεκδοχή. 

-“Επιγραμματική μεγαλοπρέπεια, υψηλή εποπτεία του σύμπαντος. Ο κόσμος, η φύση, η 

ιστορία γίνονται ένα ενιαίο, πανίσχυρο όραμα που από την έσχατη κορυφή του το επο-

πτεύει και το ορίζει ο Θεός με δίκαιο νόμο. Συμπυκνώνει όλη του την πίστη στην ηθική 

ιδέα που ταυτίζεται με τον ίδιο το Θεό και την προβάλλει αιώνια, αμετακίνητη” (Κ. Τσά-

τσος). 

 

Κυρίως Θέμα : η΄-κβ΄ 

 η΄- ια΄ Τα πολλά σχήματα λόγου που δίνουν υψηλό λυρικό τόνο στον πρόλογο, εδώ 

περιορίζονται και ο τόνος αυτός “πέφτει”. Ο Κάλβος προσπαθεί να διατηρήσει την ποιη-

τική ατμόσφαιρα με ρητορικές ερωτήσεις (στρ. η΄, ι΄, ια΄, ιε΄, ιζ΄,), επαναλήψεις λέξεων 

(ποιός, διατί, ποτέ...), ειρωνεία (στρ.θ΄), ασύνδετα σχήματα (στρ. ιγ΄, κ΄), υπερβατά 

(στρ.ια΄). Χαμηλότερου επιπέδου εδώ η εικονοπλασία. 

 η΄  Μεταβατική στροφή που διευκολύνει τη μετάβαση από τον πρόλογο στο κυρίως 

θέμα, με τα στοιχεία της ομοιότητας και την τεχνική της αναλογίας. Οι τύραννοι, δια-

πράττοντας ύβρη επιζητούν όμοια κι  ανάλογα με το Θεό και τον Ήλιο (βωμούς, θυμία-

μα, ύμνους).  
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 Ρητορικές ερωτήσεις/ “διατί βωμούς...και ύμνους” (στ.38-40)  υπερβατό & 

συνεκδοχή (=λατρεία)/ “μύριοι τύραννοι” (στ. 39-40) υπερβολή. 

 Από ΄δω και κάτω περιγράφεται ο κόσμος της αδικίας (που εκπροσωπούν οι τύραν-

νοι) που αντιτίθεται στον κόσμο του δικαίου που περιγράφεται στον πρόλογο. 

 θ΄Αρχίζει η σκιαγράφηση των τυράννων . 

      “ύψιστοι” (όπως ο Θεός) 

          “λαμπεροί” (όπως ο Ήλιος) 

          “δίκαιοι” (όπως και ο Θεός και ο Ήλιος) 

Έτσι αυτοαποκαλούνται οι τύραννοι .  

 ύψιστοι- λαμπρότεροι 

                                         χιαστό / !  ειρωνεία 

λαμπροί- ύψιστοι  

 ι΄-ια΄Αναιρείται η ιδέα που έχουν οι τύραννοι για τον εαυτό τους. 

 ι΄ Είναι διώκτες των ενάρετων ανθρώπων (“την αρετήν εκατάτρεξαν”= τους 

ενάρετους  μετωνυμία), άσπλαχνοι, άδικοι, ασεβείς απέναντι στους νόμους.  

 ια΄“χρυσούν ζύγωθρον του ορθού νόμου” = Δικαιοσύνη υπερβατό. Παράσταση 

Δικαιοσύνης που με κλειστά μάτια, για να είναι ανεπηρέα-στη, κρατάει μια ζυγαριά, για 

να κρίνει σε ποια πλευρά βρίσκεται το δίκιο.  

 ιβ΄- κ΄Εκμεταλλεύονται με απληστία τους καρπούς του μόχθου των πολιτών, προ-

καλούν πολέμους κι απαιτούν θυσίες αίματος, διώκουν όσους αντιδρούν επιβάλλοντας 

σκληρές και άδικες ποινές. 

 Στηλιτεύει με έμφαση τη απληστία τους, χρησιμοποιώντας τη μεταφορά “αχόρταστον 

δρέπανον” (στ.56) και την παραστατική εικόνα των στ.69-70. Στο στ. 86 επαναλαμβάνει 

το επίθετο του στ. 56 (“αχόρταστοι”). 

     ιβ΄Αναφέρεται προφανώς στο βαρύ κεφαλικό φόρο και γενικά στις λεηλασίες των 

κατακτητών την εποχή της τουρκοκρατίας. 

 Έντονος κοινωνικός προβληματισμός που δίνει την πραγματική σχέση τυράννου - 

λαού.  

 ιγ΄ κ.εξ. Έμμεση σκιαγράφηση του φυλετικού δράματος στην περίοδο της τουρ-

κοκρατίας. 

 “πίε το πικρόν ποτήριον της ξενιτείας” (στ.64-65) = ξενιτέψου  περίφραση & με-

ταφορά. 

 ιε΄Τίθενται δύο ερωτήματα (υποτίθεται τα θέτουν οι τύραννοι  ρητορεία), η απά-

ντηση των οποίων δίνεται στην επόμενη στροφή. Προβάλλει την τρυφερή αγάπη των αν-

δρών για τις συζύγους τους και το σεβασμό προς τους γονείς τους. Εξαιτίας των πολέμων 

οι οικογένειες ξεκληρίζο-νται, και ο άμαχος πληθυσμός μένει απροστάτευτος. 

 ιζ΄ ιδρώτα    –     αίμα  απαιτούν οι τύραννοι   
               τα αποτελέ-            τη ζωή  

               σματα του κό-        τους 

               που τους     

 “ποτάμια εχύσατε” (εννοείται : αίμα)  υπερβολή  

 ιθ΄-κ΄  Αν ο Θεός φωτίσει και αφυπνίσει κάποιους ανθρώπους κάνοντάς τους ν’ α-

ντιληφθούν την αλήθεια (ότι οι τύραννοι ήταν άδικοι και άπληστοι) και προβάλλουν α-

ντίσταση, τότε οι τύραννοι τους θανατώ-νουν, τους βασανίζουν, τους φυλακίζουν. Ο Θε-

ός εμψυχώνει τους λαούς για απαλλαγή απ’ την τυραννία, αλλά ο μόνος τρόπος είναι η 

επανάσταση ενάντια στην τυραννία. 
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 κ΄  στ. 98-99 ασύνδετο 

 κα΄-κβ΄  Προσωπικός τόνος (α΄ενικό ρημάτων). Ο Κάλβος έχει προσωπική πείρα 

από τους τυράννους ως φιλελεύθερος που φυλακίστηκε και διώχθηκε στην Ευρώπη. 

 Στάση περηφάνειας, αξιοπρέπειας, θάρρους. 

 Το ήθος του είναι φιλελεύθερο και δημοκρατικό. 

 Απεχθάνεται και περιφρονεί τους τυράννους. 

 κγ΄  Με παραστατικότητα δηλώνεται η αντιθετική σχέση δίκαιου – αδίκου (“φλόγες 

διαδημάτων – φωτίζουν τας δυστυχίας μας”). Τόνος ειρωνείας. 

 

 

 
 

 Ωδή = Επικολυρικό ποίημα με μεγαλόπρεπο τόνο, επιβλητικό ύφος, φιλοσοφικό 

στοχασμό, σοβαρό θέμα, έντονα εκφραστικά μέσα, μεγάλη έκταση, χωρίς στιχουργική 

δέσμευση. 

Επιρροές από τον κλασικισμό ύφος (επιγραμματικό, μεγαλόπνοες ιδέες, σοβαρό)/ 

αναφορές στη μυθολογία/ μέτρο (θυμίζει αλκαϊκή και σαπφική στροφή)/ κατάργηση 

ομοιοκαταληξίας/ γλώσσα (κράμα δημοτικής- αρχαΐζουσας). Τα κλασικιστικά στοιχεία 

υποτάσσονται σ’ ένα κλίμα θρησκευτικής  χριστιανικής πνοής (π.χ. Ήλιος). 

Στην περιγραφή του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς των τυράννων χρησιμοποιεί : 

- ρητορικές ερωτήσεις, 

- χλευασμό, 

- μεταφορές, 

- επαναλήψεις. 

Γλώσσικές παρατηρήσεις : 

 -Ιδιότυπη τεχνητή γλώσσα, 

 -Συχνά ακολουθεί τις αρχές του Κοραή (λέξεις της δημοτικής με καταλήξεις της αρ-

χαίας) ή τροποποιεί νεοελληνικές λέξεις κατά το τυπικό της αρχαίας (π.χ. άδην, καταβά-

σω, εκατάτρεξαν), 

 - αρχαΐζουσες λέξεις (π.χ. πολυπόνων, ωμοίασεν, ζύγωθρον, πίε, ζητούσιν κ.α.) και α-

συναίρετοι τύποι (π.χ. κυβερνάει, αργυρέα), 

 - τύποι δημοτικής (π.χ. πέφτουν, τριγύρω, βαστούν, χάσκει, βάσανα). 

 -“κατασκευασμένοι τύποι” (π.χ. ευωδή), 

Ύφος :-Επίσημο, σοβαρό, μεγαλόπρεπο (λόγω των υψηλών εννοιών, των εικόνων 

και της αρχαιοπρεπούς γλωσσικής έκφρασης). 

- Έκδηλος λυρισμός (ιδιαίτερα στον πρόλογο). 

- Η διάθεσή του είναι διδακτική και προτρεπτική (έμμεσα υποδεικνύει στους λαούς ν’ 

αποτινάξουν την τυραννία) και σε κάποια σημεία σαρκαστική (θαυμαστικό + ρητορικές 

ερωτήσεις). 

 Στοιχεία “τραγικότητας” - Ύβρις  συμπεριφορά τυράννων ξεπερνούν τ’ ανθρώ-

πινα μέτρα (στ. 35 κ.εξ.). Είναι ασεβείς, αλαζόνες κα άδικοι. 

                                           - Νέμεση  οργή του θείου που τιμωρεί την ύβρη 

                                           - Τίση  στρ. γ΄: ο Θεός θα τους στείλει στον τόπο της αιώ-

νιας τιμωρίας, στην κόλαση, αποκαθιστώντας τη δικαιοσύνη. 

                                         - Κάθαρση  αποκατάσταση ηθικής τάξης που γαληνεύει την 

ψυχή του αναγνώστη μετά τα “πάθη” που περιγράφηκαν πριν.   
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Βασική αντίθεση ωδής : δικαιοσύνη                #         αδικία  
                                           στρ.ζ΄(εικόνες Θεού-Ήλιου)          κόσμος τυράννων 

   Αντιπαρατίθενται ο Θεός και ο Ήλιος με τους τυράννους για να προβληθεί   πιο έντο-

να η αδικία των δεύτερων. Στον επίλογο (στρ.κγ΄) ανακεφαλαιώνεται η αντίθεση με τον 

σύνδεσμο “αλλά” που ενισχύεται από την ειρωνεία του θαυμαστικού. 

Τα πρόσωπα της αφήγησης : - α΄πληθυντικό (ιβ΄)  εντάσσει και τον εαυτό του στο 

σύνολο εκείνων που υφίστανται τα δεινά των τυράννων, ταυτίζεται μ’ αυτούς. 

                                                   - β΄ενικό (ιγ΄-ιδ΄)  απευθύνεται στα θύματα της τυ-

ραννικής απληστίας σαν να κάνει ρητορική αποστροφή. 

                                                  - β΄πληθυντικό (ιε΄-κ)  αναφέρεται στους πολίτες που 

πληρώνουν φόρο αίματος στους τυράννους. Στην κ΄το γ΄ πρόσωπο είναι φαινομενικό 

(λανθάνει β΄πληθυντικό  εαν τις από εσάς) 

-α΄ενικό (κα΄- κβ΄)  προβάλλει την προσωπική του στάση. 

- Στην κγ΄ υπάρχουν β΄πληθυντικό (απευθύ-νεται στους τυράννους), α΄ενικό, α΄ πλη-

θυντικό, γ΄πληθυντικό. Με την εναλλαγή των προσώπων αποφεύγεται η μονοτονία. Το 

β΄πρόσωπο δίνει επικοινωνιακή αμεσότητα ανάμεσα στον ποιητή και σ’ αυτούς που α-

πευθύνεται. Το α΄ενικό δίνει προσωπικό, ζωντανό τόνο. 

 Θρησκευτικότητα Κάλβου  Στις πρώτες στρ. είναι εμφανής, με τη μεγαλοπρεπή 

εικόνα του Θεού. Υπάρχει επίσης στην η΄ (ο Θεός είναι πάνω απ’ όλους και κανείς δεν 

μπορεί να του μοιάσει).Στη ιθ΄ και κ΄ αναφέρει πως ο Θεός φωτίζει τις καρδίες των αν-

θρώπων και τους εμψυχώνει στον αγώνα κατά της τυραννίας. 

Η θρησκευτικότητα του Κάλβου είναι μια βαθιά πίστη σε μια αόρατη και ανώτερη δύ-

ναμη, στην οποία ο ποιητής υποτάσσεται με σεβασμό. Ο Θεός επεμβαίνει και ρυθμίζει 

την αποκατάσταση της ηθικής τάξης και της δικαιοσύνης όταν παραβιάζονται. 

 Λυρική τόλμη  Όρος που απέδωσε ο Ελύτης στην καλβική ποίηση, αναφερόμενος 

στις πρώιμα τολμηρές για την εποχή του συνδέσεις πραγμάτων, με αποτέλεσμα μια πρω-

τότυπη εικονοποιία. “Δυνατές” παρομοιώσεις, περιφράσεις, αντιθέσεις, ποικίλα σχήματα 

λόγου, ιδιότυπη χρήση του επιθέτου, μεγά-λη ποικιλία εικόνων με σύνθεση συχνά ανό-

μοιων και άσχετων φαινομενικά στοιχείων. 

Π.χ : - στ. 7-10  “τολμηρή” μεταφορά, 

 - στ.14  “τολμηρή” παρομοίωση  

 - στ. 17       »                    » 

 -στ.23-24  “τολμηρή” μεταφορά. 

Γενικά στον πρόλογο η πρωτοτυπία, η μεγαλοπρέπεια και η παραστατική δύναμη των 

ποιητικών εικόνων είναι τέτοιες που πραγματικά ζωντανεύει μπροστά μας μια συνολική 

αίσθηση – εντύπωση του κόσμου.   

Αρετή  Σύνθετη και υψηλή ιδιότητα, που η κατάκτησή της απαιτεί αγώνα                                                         

                                                                           
 αρχαία ελληνική σημασία    χριστιανική αντίληψη       βασική προϋπόθεση         πρόταξη του συλ- 

                     (=ανδρεία)         (=δικαιοσύνη,                   για τη κατάκτηση της       λογικού συμφε- 

                                               ηθική ανωτερότητα)          ελευθερίας                        ροντος. 

 

Επιρροές  κηρύγματα του Διαφωτισμού, πνέυμα φιλελευθερισμού, διακηρύξεις 

γαλλικής επανάστασης. 

 Μέσω μιας έκθεσης γεγονότων καταδικάζει τις ενέργειες των τυράννων. Δε γίνεται 

λόγος για την αξία της ελευθερίας παρά μόνο μέσω της αποσιώπησης του θέματος 

(μιλώντας για τα δεινά που απορρέουν από την τυραννία, εξυπακούεται σιωπηρά η αξία 

της ελευθερίας).   
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Σύνδεση με ελληνική επανάσταση  με τον τίτλο υποδηλώνονται οι Τούρκοι. 

Στρατευμένη ποιήση την απελευθέρωση των Ελλήνων. 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΩΣΤΟ  ΛΑΘΟΣ 

Α.Το κυριότερο ελάττωμα των τυράννων είναι η απλη-       

στία.                                                                                                        

Β. Όσοι προβάλλουν αντίσταση κατά της τυραννίας  

τιμωρούνται σκληρά.                                                                              

Γ.Οι τύραννοι σε στιγμές αυτοκριτικής βλέπουν τον  

αληθινό εαυτό τους.                                                                                

Δ. Υπάρχουν κάποιοι τύραννοι που έχουν και αρετές.                           

Ε. Ο Θεός θα τιμωρήσει τους τυράννους για τις αδι- 

κίες τους.                                                                                                  

ΣΤ. Σε κανένα σημείο της ωδής ο ποιητικός λόγος δεν 

προσλαμβάνει έναν καθαρά προσωπικό χαρακτήρα, 

με τον ποιητή να αναφέρεται αποκλειστικά στον εαυτό του.                  

Ζ. Στην ωδή , άξονας του ποιήματος είναι η αντίθεση  

δικαιοσύνης- αδικίας.                                                                               

Η. Η ωδή αναφέρεται στους Άραβες, που ήταν μουσουλ- 

μάνοι και ενίσχυαν στρατιωτικά τους Τούρκους.                                    

Θ. Ο Κάλβος μπορεί να δείξει στάση συμβιβαστική με την 

 τυραννία, φτάνει όμως να τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις.              

Ι. Οι τύραννοι καλούν στα όπλα τους πολίτες, για να υπερα- 

σπισθούν την πατρίδα.                                                                              
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