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Τίτλος εισήγησης: 

 ∆ιδασκαλία ποιήµατος  

Όνοµα Εκπαιδευτικού: 

 ΕΛΕΝΗ Π. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 

Αντικείµενο: 

 Επεξεργασία ποιήµατος 

Σκοπός: 

 Γενικός: γλώσσα και ειδικός: ποίηση 

∆ιδασκαλία: 

«Τα Ηφαίστεια»  
 Ωδή του Ανδρέα Κάλβου.   

Περίληψη: Ενδεικτική διδακτική προσέγγιση και δραστηριότητες, που προτείνονται µετά την κλασσική 
επεξεργασία του ποιήµατος. Μια από τις είκοσι ωδές του επτανήσιου Ανδρέα Κάλβου είναι «Τα 
ηφαίστεια». Μνηµονεύονται οι ηρωϊσµοί των Ηφαιστειόνων και ιδιαίτερα ο άνισος αγώνας του Κ. 
Κανάρη. Με θάρρος και πίστη ελευθερώνονται ακολουθώντας το παράδειγµα των προγόνων τους. 
Ποτίζοντας µε το αίµα τους τα ιερά χώµατα, συµµετέχοντας έτσι ακόµα και η άλογη φύση στη ζωή του  
Έλληνα. Με την ιδιοµορφία της γλώσσας, µε τις εντυπωσιακές εικόνες, µε το διάχυτο ροµαντισµό, την 
επαναστατική διάθεση χαράσσονται οι ανεπανάληπτες ιστορικές στιγµές. Στη χαρούµενη και ευτυχισµένη 
Χίο, αιφνίδια ερηµιά και φρίκη απλώνεται. Την ηρεµία και την υπερηφάνεια που νιώθει ο ποιητής, 
διαδέχεται η απορία, η αγανάκτηση, η λύπη και η απογοήτευση. Ο στόλος των εχθρών της πατρίδας του 
ποιητή προσπαθεί να καταστρέψει µε κάθε τρόπο το όµορφο νησί. Απλώς τους περιφρονεί και ντρέπεται 
για τις σκέψεις τους και αναρωτιέται, αν πραγµατικά είναι σκέψεις ανθρώπων. Πριν προλάβει να 
στενοχωρεθεί, αναθαρρύνει και παρασύρει και τους οµοεθνείς του για να ανταπεξέλθουν εναντίον των 
δυνάµεων του εχθρού. Τους προτρέπει να επιτεθούν, έστω κι αν οι δυνάµεις τους είναι ελάχιστες. Τα µικρά 
πυρπολικά διασκορπίζουν τον εχθρικό στόλο. Χωρίς άστοχους επαίνους για τον ελληνικό θρίαµβο και µε 
συγκρατηµένο ενθουσιασµό φωνάζει «ζήτω» του Κανάρη. 
            

            Λέξεις-κλειδιά: Παιχνίδι, µάθηση, εµπέδωση, εξάσκηση, φνει    

∆όµηση εισήγησης 

1) Ενδεικτική διδακτική προσέγγιση (3 σελ.) 

2) Κλασική επεξεργασία ποιήµατος (15 σελ.) 

3) ∆ραστηριότητες: 

            Ελληνικών (1 σελ.), Μαθηµατικών (1 σελ.), Φυσικής και Χηµείας (2 σελ.),         

 Γεωγραφία (2 σελ.), Ιστορία (1 σελ.), Καλλιτεχνικά 

Αναλυτικά: 

1) Ενδεικτική πορεία διδασκαλίας στο µάθηµα της γλώσσας.  

 Το παρακάτω διάγραµµα είναι πολύ γενικό και είναι δυνατόν να εφαρµοστεί σε 

περισσότερες από µια διδακτικές ώρες.  

Η µητρική γλώσσα κατακτάται µε τον προφορικό λόγο. Όταν όµως, οι µικροί µαθητές 

βρίσκονται στο σχολείο, είναι απαραίτητο η διδασκαλία, η γλωσσική, να συµπληρώνεται και 

οπτικά. Ας ληφθούν υπ΄ όψη  τα λόγια του Πλάτωνα, σύµφωνα µε τον οποίο, κέντρο της γλωσσικής 
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διδασκαλίας είναι ο προφορικός λόγος και όχι ο γραπτός, γιατί ο προφορικός λόγος είναι ζωντανός 

και ανήσυχος, ο γραπτός λόγος είναι το είδωλο του προφορικού λόγου.  

Ο γραπτός λόγος δεσµεύεται από στερεότυπες και καθιερωµένες διατυπώσεις. Ο παιδικός 

όµως λόγος έχει έντονη κινητικότητα και δραµατοποίηση. Η πιο συνηθισµένη µορφή του είναι ο 

διάλογος. Μέσω του διαλόγου οι µικροί µαθητές  γνωρίζουν καταρχάς µια συγκεκριµένη 

πραγµατικότητα και στη συνέχεια τα σύµβολα τα οποία αναπαριστούν αυτήν την πραγµατικότητα. 

Επιτυγχάνεται µε το µάθηµα των λεκτικών ασκήσεων. Οι διδακτικοί στόχοι, για µια πετυχηµένη 

διδασκαλία, µε την κλασσική έννοια του όρου, είναι γενικοί και ειδικοί. 

Οι γενικοί στόχοι είναι οι εξής:  

Θετική και ευνοϊκή στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στους µαθητές, η προσεγµένη 

εµφάνιση του δασκάλου προδιαθέτει ανάλογα και τους µαθητές του. 

Η τυπικότητα, δηλαδή η συγκέντρωση του απαραίτητου υλικού, ο έλεγχος της προσοχής των 

µαθητών, η λήψη απουσιών, η χρήση εποπτικών µέσων και κάθε αντικείµενο που µπορεί να 

βοηθήσει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η πειθαρχία που επιτυγχάνεται µε την ακριβή έναρξη και 

λήξη των µαθηµάτων, τη διαρκή παρακολούθηση των µαθητών, τη συνεχή απασχόλησή τους, τον 

επιδέξιο χειρισµό των βιβλίων, την άριστη γνώση της διδακτέας ύλης, το συγκρατηµένο έπαινο 

προς τους µαθητές και γενικά το αίσθηµα δικαίου απέναντί τους. Ο σχεδιασµός της εργασίας, 

δηλαδή, ο σωστός καταµερισµός του χρόνου κάθε εργασίας σύµφωνα µε τον οποίο θα µπορεί να 

αυτοελέγχει τις επιθυµίες του, µεταδίδοντας µε το παράδειγµα του ανάλογες ικανότητες και στους 

µαθητές του. Ο αυτοµατισµός, δηλαδή να δίνει σαφείς και συνεπείς οδηγίες τους µαθητές, να 

χρησιµοποιεί ανάλογο τόνο στη φωνή του, να χρωµατίζει τη φωνή του, να δηµιουργεί εκπλήξεις στη 

σχολική αίθουσα και γενικά να µεταδίδει το αίσθηµα αποδοχής προς τους µαθητές. 

Οι ειδικοί στόχοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι αυτοί οι οποίοι θα βοηθήσουν σε µια 

επιτυχηµένη διδασκαλία. Βαθιά γνώση του θέµατος. Ο εκπαιδευτικός «γνωρίζει τα δέκα για να 

διδάξει το ένα». Ο λόγος του να είναι σαφής και ο τόνος της φωνής του κατανοητός, µιλώντας 

δυνατά, αργά και καθαρά. Να χρησιµοποιεί σωστές εκφράσεις, να χρωµατίζει τη φωνή του όπου 

είναι απαραίτητο. Να ξεχνά κάθε τι προσωπικό, όταν περνά το κατώφλι του σχολείου. Να σχεδιάζει 

τη διδασκαλία του για να αντιµετωπίσει ευκολότερα κάθε δυνατή απορία των µαθητών. Τα µέσα 

εµπέδωσης της διδασκαλίας δηλαδή οι συζητήσεις, οι γραπτές ή προφορικές ανακοινώσεις, οι 

ασκήσεις, η βιβλιογραφία, τα διαγράµµατα, οι χάρτες, τα σχέδια, οι διδακτικές επισκέψεις, οι 

συνεντεύξεις, οι ταινίες προβολής, µαγνητοφωνηµένο υλικό, οι οµαδικές εργασίες, διάφορα 

ερωτηµατολόγια.  

Επίσης, ο εκπαιδευτικός καλό είναι να έχει υπ’ όψη του  παράγοντες της σχολικής ζωής. 

Η εξωπραγµατική ζωή του σχολείου, δηλαδή η συµπεριφορά των µαθητών στους 
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διαδρόµους, στην αυλή, η ατοµική και προσωπική καθοδήγηση των µαθητών, η οργάνωση 

προγράµµατος µαθητικών συγκεντρώσεων, οµιλιών, εκδροµών και επισκέψεων, εκλογών και 

αυτοκυβερνήσεως, αγώνων και παιχνιδιών, δηµοσιεύσεων, συνεδριάσεις γονέων και διδασκάλων, 

στις οποίες αναλύεται η πρόοδος των µαθητών και διάφορα µέτρα βελτίωσης αυτής της προόδου, η 

συµµετοχή σε διάφορες άλλες σχολικές δραστηριότητες. 

Για κάθε διδακτική ενότητα θα πρέπει να έχουν υπ΄όψη  τέσσερις παράγοντες:  

Σκοπό και µορφωτική αξία, εκλογή και διάταξη της ύλης, µέθοδο διδασκαλίας και πορεία 

διδασκαλίας.  

Για την πορεία διδασκαλίας ειδικότερα θα πρέπει να έχει υπόψη τέσσερις διαφορετικές 

φάσεις:  

Την προβληµατοποίηση, την αφόρµηση. 

Τη φάση πρόσκτησης των γνώσεων δηλαδή τη στίξη, το χρωµατισµό της φωνής του το 

σωστό τονισµό των λέξεων, την κατάκτηση των γραµµατικών φαινοµένων, τη σωστή παρουσίαση 

κάθε γραπτής έκφρασης, την εποικοδοµητική διόρθωση γραµµατικών, εκφραστικών ή συντακτικών 

παραβλέψεων.  

Τη φάση της επεξεργασίας.  

Τη φάση της εκφράσεως.  

Ειδικότερα: 

Ενδεικτική πορεία διδασκαλίας του ποιήµατος του Κάλβου Ανδρέα «Τα Ηφαίστεια». 

Σηµειώνονται το ονοµατεπώνυµο του διδάσκοντα, ο βαθµός, το µάθηµα, η ηµεροµηνία, οι 

διδακτικές ώρες, η αίθουσα διδασκαλίας, π.χ. «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ», ο αριθµός των µαθητών, 

πόσα τα αγόρια, πόσα τα κορίτσια κ.ο.κ.  

Πηγές διδακτικές: Κάθε δυνατή βιβλιογραφία ελληνική ή ξένη. 

Γενικός σκοπός: Η ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας. 

Ειδικός σκοπός: Η εµβάθυνση του ποιήµατος νοηµατικά, οπτικά, ακουστικά, κινητικά. 

∆ιδακτικές προϋποθέσεις: Γνώση των ποιηµάτων, πεζών κειµένων του συγκεκριµένου ποιητή, 

σχολικές εµπειρίες, παρατηρήσεις, ανακοινώσεις, συζητήσεις, κατασκευές. 

 Ψυχολογικές ανάγκες του παιδιού για αντιληπτικότητα, για παρατηρητικότητα, για προσοχή, 

για φαντασία, για διανοητικότητα, για συναίσθηµα, για βούληση.   

 Οι βιολογικές ανάγκες του παιδιού για κίνηση και για απασχόληση.  

Οι ψυχοπνευµατικές ανάγκες για γνώση, για ασφάλεια, για κοινωνία, για αποδοχή, για 

επιτυχία, για επιβολή, για επιδοκιµασία, για αναγνώριση, για µίµηση, για συµµόρφωση, για άσκηση, 

για άµιλλα.  

Οι κοινωνικές ανάγκες του παιδιού για αναγνωστικά ενδιαφέροντα,  εµπειρίες,  λεξιλόγιο 
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βασικών εννοιών.  

Εποπτικά µέσα: Εικονική πραγµατικότητα, παρουσιάσεις, αντίγραφα, φωτογραφίες... 

Μορφές διδασκαλίας: ∆ιάλογος για την ανάλυση του ποιήµατος. Ανάγνωση και περιγραφή των 

εικόνων. 

Είδος σχολικής εργασίας: Τάξεως, εξατοµικευµένη, οµαδοποιηµένη, αντανακλαστική και 

µηχανοποιηµένη. 

Πορεία: Τριµερής και φυσική δηλαδή παρατήρηση, επεξεργασία, εµπέδωση και στη συνέχεια 

πολυµερής ανάλογα µε την εφευρετικότητα του εκπαιδευτικού και το έµψυχο υλικό. 

Ερεθίσµατα: Εικόνες και αντικείµενα.  

Ανακάλυψη και πρόσκτηση: Με ερωτήσεις αφόρµησης που και καλό είναι να µην υπερβαίνουν τα 

πέντε ή έξι λεπτά της ώρας . 

Στο τέλος, κάθε οµάδα λύνει τις δικές της ασκήσεις, επισηµαίνονται οι δυσκολίες και οι 

αδυναµίες των µαθητών. Αν είναι αναγκαίο, γίνεται διορθωτική διδασκαλία µεταφέροντας τις 

σοβαρότερες παρεκκλίσεις και επισηµάνσεις στον πίνακα, ιδιαίτερα οι διαδραστικές 

δραστηριότητες κ.ο.κ.  

Ο δάσκαλος έχει υπόψη του ότι οι µαθητές οφείλουν να ακούσουν σωστά το ποίηµα και να 

το πουν επίσης, µε σωστή άρθρωση. Η ορθή οπτική, γραφική, ακουστική και αρθρωτική εντύπωση 

του ποιήµατος είναι πρωταρχικός στόχος κάθε δασκάλου, καθώς και η ευανάγνωστη αντιγραφή, 

επειδή συγκαταλέγεται (η αντιγραφή) µεταξύ των κοινωνικών θεσµών . 

 Σε ένα δεύτερο στάδιο, (είκοσι λεπτά), ο δάσκαλος διαβάζει αργά, δυνατά και καθαρά 

χρωµατίζοντας ανάλογα τη φωνή του, χωρίς στόµφο και χωρίς υπερβολές. Τα παιδιά εκφράζονται 

ελεύθερα και αναπτύσσουν το νόηµα, την περίληψη και την κεντρική ιδέα του µαθήµατος. 

Ακολουθεί επαναληπτική οµαδική ανάγνωση δασκάλου και µαθητών και στη συνέχεια καλείται ένα 

ένα παιδί να διαβάσει απόσπασµα του ποιήµατος. Υπογραµµίζονται οι δυσνόητες λέξεις και 

εκφράσεις οι οποίες αναλύονται και επεξηγούνται µε παραδείγµατα, σχηµατίζοντας νέες εκφράσεις 

και προτάσεις µε τις συγκεκριµένες λέξεις. Συνεχίζουν µε τη λύση ενδεικτικών ασκήσεων. 

Σε ένα πιο προχωρηµένο στάδιο, αν είναι εφικτό,  γίνεται θεατρική µεταφορά του 

ποιήµατος, από τους ίδιους τους µαθητές.(απόσπασµα - δέκα λεπτά) 

 Η διδασκαλία ολοκληρώνεται στην αίθουσα των πολλαπλών χρήσεων µε ολιγόλεπτη 

παρακολούθηση σχετικής ταινίας.  

 Στο συγκεκριµένο µάθηµα ο εκπαιδευτικός, στις µικρότερες τάξεις, µπορεί να κάνει νύξη 

της έννοιας γραµµατικών φαινοµένων, χωρίς να αναφερθεί σε γραµµατικούς κανόνες που δεν 

ενδείκνυται οι µαθητές να αποστηθίσουν. Λαµβάνεται υπόψη ότι τα τρία τέταρτα της ανθρωπότητας 

µιλούν χωρίς γραµµατικές γνώσεις. Επίσης, η γνώση της γραµµατικής είναι απαραίτητη για την 
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εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας και όχι για την µητρική του γλώσσα. Οι σοφιστές, ο Πρωταγόρας, ο 

Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, οι Στωϊκοί και µετέπειτα σπουδαίοι φιλόσοφοι διαίρεσαν, κατά την 

κρίση τους, τα µέρη του λόγου. 

Η διδακτική προσέγγιση επιτυγχάνεται µε την αρχή της εποπτείας και ενδείκνυται να 

εφαρµόζεται η αρχή της αυτενέργειας. 

  Επίσης, στο στάδιο της εµπέδωσης, θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη φροντίδα στην 

επιλογή των κατάλληλων ασκήσεων, οι οποίες δεν πρέπει να είναι ούτε τυπικές, ούτε µηχανικές, 

ούτε ανιαρές και κυρίως δεν πρέπει να είναι ξένες προς την καθηµερινότητα. Να λαµβάνεται πάντα 

υπόψη ότι η γλώσσα είναι ένα ζωντανό κύτταρο, το οποίο διαρκώς ανανεώνεται και εξελίσσεται. 

2)  Η επεξεργασία του ποιήµατος (12+3 σελ.) 
 
Η επεξεργασία τόσο της µορφής όσο και του περιεχοµένου έχει την εξής σύνθεση: 

Σύνθεση

1. Εισαγωγικά  

2. Νόηµα  

3. ∆ιάφορες απορίες  

4. Κεντρική και δευτερεύουσες ιδέες  

5. Συναισθήµατα  

6. ∆οµή και κριτική της  

7. Γλώσσα και ύφος  

8. Στίχος, µέτρο και άλλα στοιχεία  

9. Λυρικό, επικό και αφηγηµατικό στοιχείο 

10. Γενικές κρίσεις

    Κάλβος! Ένα φαινόµενο στα ελληνικά γράµµατα και σε κάθε λογοτεχνία του κόσµου. Μια 

περιπέτεια ζωής µυθιστορηµατικής. Ένα ζακυνθινόπουλο, γιος ενός εµποράκου που πάει στην 

Ιταλία στο Λιβόρνο, µε τον πατέρα του και τον αδερφό του για εµπόρια. Εκεί καταφέρνει να γίνει 

ποιητής και να τυπώσει έξω από την Ελλάδα ωδές που υµνούσαν τον µεγάλο αγώνα, για την 

ελευθερία του έθνους. Όµως δεν συγκινούν κανένα και η πατρίδα τον αγνόησε. Να γράψει 

τραγωδίες, που δεν τις γνώρισε ποτέ, µε κανένα τρόπο, το κοινό. Να διδάξει µετά φιλοσοφία σαν 

καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Να παραιτηθεί, γιατί χειροκρότησαν οι σπουδαστές έναν άλλο, 

που αυτός δεν εκτιµούσε. Να εµβαθύνει στα θεολογικά ζητήµατα, να γίνει δηµόσιος υπερασπιστής 

της ορθοδοξίας εναντίον του Πάππα και να πεθάνει στη Λόντρα µεταφράζοντας βιβλία και 

φυλλάδια της αγγλικανικής εκκλησίας. Και αυτά όλα δεν είναι, παρά σχεδιάγραµµα σε γενικότερες 

γραµµές. Γιατί δεν αναφέρουµε τη σχέση του µε το Φώσκολο. Και την ιστορία του συνέχισαν οι 

στίχοι του. Οι ωδές θάφτηκαν, καταχωνιάστηκαν, χάθηκαν. Κανένας δεν είχε διακόψει τη σιωπή 

του θανάτου, που τις είχε τυλίξει, όταν ο Παλαµάς τη διέκοψε µε µία διάλεξη του στον Παρνασσό, 

για να υψώσει, µπροστά στους σαστισµένους ακροατές του, ένα θερµό δοξαστικό στον άγνωστο 

ποιητή και την ποίησή του. Έτσι από την ηµέρα που ο αρχηγός των δηµοτικιστών έσερνε από το 

σκοτάδι στο φως τον άγνωστο καθαρευουσιάνο ποιητή, για να διακηρύξει πως τον θαυµάζει, 

µπορούµε να πούµε ότι αρχίζει πραγµατικά η πνευµατική σταδιοδροµία του Κάλβου. Η φήµη του 
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εδραιώνεται ολάκερο αιώνα µετά το θάνατό του. Τότε µελετιέται αναλύεται, θαυµάζεται, υµνείται ή 

καταβαραθρώνεται. Γιατί αν τώρα υπάρχουν πολλοί που τον ξέρουν και τον υµνούν, δε λείπουν και 

αυτοί που τον αρνούνται και θέλουν να τον αγνοούν. Σε αρπάζει αµέσως το θέµα του το αιώνιο 

θέµα, η Πατρίδα. Η φωνή της τον έχει κράξει να κατεβεί κι αυτός να πολεµήσει. Ο Κάλβος είναι 

αδυσώπητος εναντίον κάθε δυνάστη, οποιασδήποτε µορφής. Στην έννοια της πατρίδας, της 

λευτεριάς, της αρετής, της οµοούσιας τριάδας, που λατρεύει µε δογµατικό φανατισµό, µπαίνει 

ζωηρός ο αντίλαλος του πνεύµατος των «διαφωτιστών» της γαλλικής επανάστασης. Στο όνοµα της 

πατρίδας αφιέρωσε όλο του το έργο. Από τις είκοσι ωδές του οι δεκαεννέα είναι αφιερωµένες στον 

αγώνα της πατρίδας, σε πράξεις ηρωϊκές, που έγιναν για να εδραιωθεί η δικαιοσύνη και η ελευθερία 

µέσα σε ένα χώρο ζωής που ακριβώς ήταν από αιώνες ο τιµηµένος φορέας, ο δουλευτής και ο 

ενσαρκωτής όλων των ιδεών.                                                                                                      

Στον αγώνα, λοιπόν της πατρίδας είναι αφιερωµένη και η ωδή του, «Τα Ηφαίστεια». Στο πρώτο 

άκουσµα του τίτλου της ωδής βλέπουµε µια µεταφορά πολύ τολµηρή. Αυτή η τόλµη δεν ανήκει 

στον ποιητή αλλά στους λόγιους της εποχής του, που ονόµαζαν ηφαίστεια πλοία τα πυρπολικά και 

Ηφαίστους ή Ηφαιστείονες τους πυρπολιτές. Εποµένως, ο Κάλβος χρησιµοποίησε τη συνηθισµένη 

τότε λέξη, µε την οποία οι λόγιοι εξελλήνισαν τα µπουρλότα του λαού.                                                  

 Η ωδή αναφέρεται στην εκδίκηση του Κανάρη. Βρισκόµαστε µπροστά στην τελική 

καταστροφή της Χίου. Ακολούθησε µετά η παρασπονδία, η απάτη, η σφαγή και η αιχµαλωσία 

τόσων χιλιάδων κατοίκων του νησιού. Και ξαφνικά ήρθε τροµερή, απροσδόκητη σχεδόν απίστευτη 

τιµωρία. Ένας ∆αυίδ εναντίον Γολιάθ. Ένας απλός κυβερνήτης ενός µικρού πλοίου, τόλµησε να 

διεισδύσει µέσα στα πλοία των εχθρών και να τα ανατινάξει. Να σκορπίσει τέλος τον πανικό και να 

φέρει την καταστροφή τους. Ο  Κάλβος όλη αυτή τη δραµατική ιστορία την πήρε για να υµνήσει 

τον ήρωά της.                                                                                                                                                               

 Ο ποιητής αρχίζει την ωδή του µέσα στη γλυκιά και ειδηλιακή ατµόσφαιρα των νησιών, που 

δεν τα έχει αγγίξει ακόµα ο σεισµός της επανάστασης. Εκεί όπου έχει θέση µόνο η χαρά και η 

ειρήνη. Μα αµέσως µετά από την ερήµωσή τους από τους Τούρκους, αναρωτιέται, µε λαµπρές 

εικόνες, τι έγινε όλη αυτή η ποιητική ατµόσφαιρα, πού φυγαδεύτηκε. (Ζ΄– Η΄). Στην (Η΄) στροφή 

θα αναζητήσει θλιµµένος τα σώµατα που επιπλέουν και διερωτάται ποιων «είναι τα σώµατα», 

«ποιων τα κεφάλια». Στη (Θ΄) θα ρωτήσει τον ήλιο, γιατί βοήθησε να φωτίσει τα έργα τέτοιων 

ληστών, υποδηλώνοντας ότι τέτοια ανοσιουργήµατα έπρεπε να µην τα δει ο ήλιος, αλλά σκοτάδι 

αιώνιο να τα σκεπάζει. Στις επόµενες στροφές (Ι΄- ΙΒ΄) στο ερώτηµα, αν ο Θεός θέλει την 

καταστροφή της Ελλάδας φαίνεται µια ταπείνωση και µια δύσκολα σκεπασµένη διαµαρτυρία του, 

έως ότου ο ποιητής βεβαιωθεί, πως ο Θεός δεν µπορούσε να συνεχίσει µε όµοιο τρόπο το έργο του. 

Σ ' αυτό το σηµείο παρουσιάζονται και τα πλοία των βαρβάρων στον ορίζοντα.                                                                                                                              
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 Από εκεί βγαίνουν τραγούδια ευτυχίας και αµέτρητοι κρότοι οργάνων µετά από την 

καταστροφή των νησιών. (ΙΓ΄- ΙΕ΄). Τα µαχαίρια τους στάζουν από το ακάθαρτο αίµα των 

γκιαούρηδων, των χριστιανών, των απίστων. Προτρέπουν ο ένας τον άλλο να ξαναπάνε και να 

ξαναζεστάνουν τα σπλάχνα όλων εκείνων, που πρόσφεραν θυσίες στο σταυρό των Χριστιανών έτσι 

που, αν κουρασθούν σφάζοντας το γέρας τους θάναι να ξαπλωθούν πάνω στους σωρούς των 

σφαγµένων, για να αναπαυθούν (ΙΗ΄). Και ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα, τα ρόδα της, δηλαδή ο 

ανθός των σφαγµένων παιδιών και γυναικών, ο αφανισµός και οι σκλάβοι θάναι το ωραιότερο 

δώρο, που θάχουν να προσφέρουν στις γυναίκες τους (ΙΘ΄). Μα η σκηνή ύστερα αλλάζει. Αρχίζει 

να τους ειρωνεύεται. «Ναι!» λέει, είναι έργο ηρώων να σφάζουν τα µικρά παιδιά, τις γυναίκες, 

γέροντες ανυπεράσπιστους, και ότι µπορούν να αφανίσουν παραθαλάσσιες πόλεις ή όπως γράφει 

µιµούµενος τον Όµηρο έθνη, δηλαδή πλήθη, οµάδες ανθρώπων, που ζουν µαζί.                                                 

  Και όλα αυτά γιατί δεν τους φθάνουν οι σφαγές της Χίου, της Κύπρου, των Κυδωνιών, της 

Κάσου, της Κρήτης, κι όλα αν µπορούν τα νησιά του Αιγαίου (Κ΄-Κ∆΄), χρησιµοποιώντας το 

οξύµωρο σχήµα µε τη σαρκαστική έκφραση «κοπάδια». Όµως δεν το µπορούν! ∆ε θα το 

µπορέσουν! Γιατί να, που δυο και µόνο πυρπολικά διασκορπίζουν όλο αυτό το στόλο των ηρώων, 

που εξαφανίζεται τροµοκρατούµενος (Κ∆΄-ΛΗ΄). Και τελειώνει µε την τελευταία (ΛΘ΄) στροφή του 

µε µια αποθέωση του Κανάρη.                                                       

    «Κανάρη και τα σπήλαια                                                                   

     της γης εβόουν: Κανάρη!                                     

    Και των αιώνων τα όργανα                                                

               ίσως θέλει αντηχήσουν                                       

      πάντα Κανάρη!»                                                          

 Όπως βλέπουµε από την υπόθεση του έργου ο ποιητής, παρουσιάζει τα πράγµατα µε πολλά 

ιστορικά σφάλµατα, τα οποία απασχόλησαν τους µελετητές του Κάλβου. Η ιστορία διηγείται τα 

πράγµατα ως εξής: ότι ο µεν Κανάρης προσκόλλησε το πυρπολικό του στη ναυαρχίδα και έβαλαν 

φωτιά σ' αυτά και οι ναύτες µε τους αρχηγούς µπήκαν στις µικρές βάρκες και µ' αυτές βγήκαν από 

τον πορθµό του νότιου στοµίου. Από εκεί τους παρέλαβαν τα δυο ελληνικά πλοία που περίµεναν 

και επέστρεψαν στα Ψαρά. Αλλά, λέει ο σχολιαστής, ο ποιητής δεν εκθέτει τα πράγµατα έτσι στην 

τριακοστή έβδοµη στροφή.                                                                           

    «...ιδού πάλιν εκβαίνουν                                          

    σωσµέναι οι δυο κατάµαυροι                                     

    θαυµάσιοι πρώραι.»                                                              

  (άξιες θαυµασµού τώρα µετά το µεγάλο έργο)                  

 Οι πλώρες αυτές είναι «αι τροµεραί πρώραι» της τριακοστής στροφής, άρα τα ίδια τα 
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πυρπολικά που έκαµαν το κατόρθωµά τους και σωσµένες τώρα φεύγουν. Πώς γίνεται αυτό; Τον 

ποιητή σ' αυτό το σηµείο παρέσυρε πιθανότατα ο πόθος να τελειώσει το ποίηµα µε µια ζωηρή 

εικόνα. Αυτή η επιθυµία του τον έκαµε να παραβεί άφοβα τη λογική και τη θεωρία. Και πραγµατικά 

η τελική εικόνα της ωδής είναι µεγαλοπρεπέστατη. Τα δυο ηφαίστεια πλοία αποµακρύνονται έπειτα 

από το ανδραγάθηµά τους. Όχι απλά αποµακρύνονται αλλά «πετάουν», γιατί µεγάλος είναι ο πόθος 

τους να φθάσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα στα Ψαρά, να αναγγείλουν τη χαρµόσυνη είδηση στους 

οµοεθνείς τους. Το πλήρωµα του πρώτου είναι στο κατάστρωµα και συγχαίρει, θαυµάζει, 

αγκαλιάζει τον τόσο γενναίο και επιτήδειο αρχηγό τους. Οι ναύτες του Πιπίνου στο άλλο πυρπολικό 

χωρίς κανένα σηµείο πίκρας ή φθόνου για την επιτυχία των συναδέλφων τους, από απόσταση, µέσα 

στην ησυχία του πελάγους διακρίνουν το νικητή και φωνάζουν µε χαρά και ενθουσιασµό.  

«Γεια σου Κα-νά-ρη!...Ζήτω του Κα-νά-ρη!...Πάντα νικητής Κα-νά-ρη!». Ο ποιητής παραλείπει 

πολύ σωστά τα πεζά αυτά συµληρώµατα και κρατά µόνο το όνοµα του ήρωα. Στην έκρηξη αυτής 

της έξαλλης παραφοράς των ναυτών του Πιπίνου ανταποκρίνονται τα άλλα ζήτω υπέρ του αρχηγού 

τους οι ναύτες του πλοίου του Κανάρη. Ο άψυχος κόσµος τριγύρο, τα βουνά, η θάλασσα 

παρουσιάζονται από τον ποιητή σα να παίρνουν ζωή µπροστά στη θριαµβευτική αυτή διάβαση του 

νικητή και στήνουν αυτί για να ακούσουν και να τυπώσουν το όνοµά του. «Και τα άψυχα σπήλαια 

της γης » ακούνε και αυτά, καταλαβαίνουν ενθουσιάζονται και γεµάτα από χαρά επαναλαµβάνουν 

το γλυκό όνοµα. Ο ποιητής προσθέτει ότι τα µουσικά όργανα, οι σάλπιγγες όλων των εθνών και 

όλων των χρόνων θα σαλπίσουν στους αιώνες το όνοµα του θριαµβευτού. Θέλοντας όλη αυτή τη 

µεγαλοπρεπή εικόνα να παρουσιάσει ο ποιητής µας έδωσε αυτό το ιστορικό σφάλµα.                                                                        

       Άλλο ερώτηµα που µας γεννιέται, καθώς διαβάζουµε το ποίηµα είναι, πώς είναι δυνατόν, 

να τρέχουν ελεύθερα αχαλίνωτα µέσα στ' αµπέλια τ' άλογα. Ο ποιητής θέλει µ' αυτήν την εικόνα, να 

δηλώσει ότι τα άλογα  βρίσκονται τώρα χωρίς κυρίους, χωρίς οδηγούς πια και ελεύθερα 

εξαγριωµένα καθώς είναι, γιατί και αυτά αισθανθήκανε εκείνες τις φοβερές µέρες, τρέχουν 

ακράτητα, ορµητικά όπου βρουν και κάθε τόσο µε τον παραµικρό θόρυβο αλαφιάζονται και 

αρχίζουν το ιλλιγιώδες τροµαγµένο τρέξιµό τους µέσα στα αµπέλια υπερπηδώντας τα.                                  

 Πιο κάτω πάλι, στην έβδοµη στροφή, µας δηµιουργείται άλλο ερωτηµατικό µε τη λέξη 

«ζώντων». Η λέξη, βέβαια, σηµαίνει ότι µέσα στη νέκρα που βασιλεύει τριγύρω τα ίχνη αυτά 

προδίδουν ζωή. Είναι ίχνη ανθρώπων που τρέχουν και κινούνται γοργά, γιαυτό και είναι βαθιά 

χαραγµένα. Έπαιζαν λοιπόν κοντά στο κύµα; Ή µήπως ο φόβος, ο πανικός τους έκαµε να τρέχουν 

έτσι βιαστικά; Και η απορία µας λύνεται παρακάτω, όταν ο ποιητής στρέφει το βλέµµα γύρω 

ζητώντας την απάντηση και ξαφνικά βλέπει «φρικτόν, θλιβερόν θέαµα ».                                     

 Το ποίηµα µπορούµε να το χωρίσουµε σε έξι ενότητες, τις εξής: Η πρώτη ενότητα, από την 1- 

9 στροφή, στην οποία παρουσιάζει την άλλοτε χαρούµενη και ευτυχισµένη Χίο σήµερα να 
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βασιλεύεται από ερηµιά και φρίκη. Οι Τούρκοι κατάσφαξαν τον πληθυσµό... Στη δεύτερη ενότητα, 

από την 10 - 19 στροφή, ο ποιητής ζητά το έλεος του Θεού για τη συµφορά του νησιού. Στην τρίτη 

ενότητα, από την 20 - 30 στροφή, ο ποιητής βυθίζεται σε απελπισία, αλλά στο τέλος συνέρχεται και 

προσπαθεί να ενθαρρύνει τους οµοεθνείς του, για να αντεπεξέλθουν εναντίον των δυνάµεων του 

εχθρού. «Μα δεν υπάρχει κανένας µε καρδιά;» θα ρωτήσει στην επόµενη ενότητα, από την 30 - 36 

στροφή. Και να! Εµφανίζονται αµέσως δυο κατάµαυρα πλοία. Οι Τούρκοι τροµαγµένοι ζητούν να 

φύγουν. Οι Έλληνες πυρπολούν τη ναυαρχίδα. Όλος ο τουρκικός στόλος διασκορπίζεται. Τέλος, 

στην έκτη ενότητα, από την 37 - 39 στροφή, τα δυο ελληνικά πλοία αποµακρίνονται ενώ τα 

πληρώµατα ζητωκραυγάζουν «αυτός είναι ο Κανάρης! »                                                                

 Η ωδή αποτελεί λυρικό µε ενότητα σύνθεµα και έχει αρχή και τέλος και στρέφεται αρµονικά 

γύρω από την κεντρική ιδέα. Σ' αυτήν οι εικόνες της ελληνικής φύσης, οι θρίαµβοι των πολεµιστών, 

Ελλήνων και Τούρκων, µεγάλες σκηνές συµπλέκονται µε καινοφανή λαµπρότητα η µια µετά την 

άλλη. Αποτελούν πίνακες που περιβάλλονται από χρυσά πλαίσια. Και πάντοτε στο άκρο κάθε 

πίνακα, όπως έγραφε κάποτε ο Φειδίας την εικόνα του πάνω στην ασπίδα της Αθηνάς, φαίνεται η 

µορφή του ποιητή. Σ' αυτή την ωδή ο ποιητής σκέφτηκε να συνδέσει τοπικά και χρονικά γεγονότα 

που απέχουν. Εµφανίζει τον εαυτό του σα ρυθµιστή αυτών από την αρχή µέχρι το τέλος του 

ποιήµατος. Σε όλη, λοιπόν, τη διάρκεια της ωδής βλέπουµε ότι ο ποιητής είναι παρών. Αυτός 

βλέπει, αυτός ακούει, αυτός ικετεύει, αυτός προτρέπει, αυτός κεντρίζει, αυτός προκαλεί την 

εκδίκηση, αυτός πάντα διηγείται. Αυτό δίνει ενότητα στην ωδή και συντίνει στην επιτυχία της. Η 

αρχιτεκτονική της ωδής υπακούει συχνά στο νόµο της αντίθεσης καθώς και - πολύ περισσότερο - η 

διαδοχή των εικόνων.                                                                 

 Η διάρθρωση  της ωδής είναι απλή, ορθολογιστική, σταθερά εξαρτηµένη από ένα συλλογισµό: 

µια γενική γνώµη, µια ειδική εφαρµογή της, το συµπέρασµα. Το σώµα αυτό το ποικίλουν οι 

περιγραφές, οι εξάρσεις, οι ευχές και όλα τα λυρικά στοιχεία. Έτσι σµίγουν σε ένα πρώτο επίπεδο ο 

κλασσικιστικός στοχασµός µε τη ροµαντική διάθεση. Και πιο πέρα ακόµα, η γενική ιδέα είναι 

υψηλή, η εφαρµογή γεµάτη πάθος, το συµπέρασµα γενναίο. Η εναλλαγή των εικόνων που έχουν 

πάντα µεγαλοπρέπεια, όποια κι αν είναι η προέλευσή τους, και των συναισθηµάτων, που έχουν 

πάντα δύναµη, κρατεί χωρίς οχληρές µεταπτώσεις, σε µια αδιάκοπη «ένταση». Κι αν υπάρχουν 

στροφές που πηδούν από τη µια κορφή στην άλλη δε  φαίνονται χωρίς δεσµό, γιατί  εµπνέει πάντα η 

ίδια µεγαλόψυχη ορµή. Η µεγαλόψυχη ορµή, που πηγάζει από τον πόθο να υπηρετήσει την Πατρίδα 

και την ελευθερία της. Παντού υπάρχει κίνηση. Ο ποιητής, όπως σε κάθε του ωδή έτσι κι εδώ, κάνει 

µεγάλη εισαγωγή µέχρι να µπει στην κύρια υπόθεση του έργου. Εδώ κάνει µια θαλασσινή 

εισαγωγή. Αναφέρεται πρώτα στα νησιά του Αιγαίου.                                                                                       

 Με µια προσωποποίηση, «χαρά και ειρήνη πάντα εκατοίκουν», µας λέγει την µορφή των 
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νησιών πριν τη συµφορά. Χρησιµοποιεί µια χτυπητή αντίθεση µε το ρήµα «εκατοίκουν» και το 

επίρρηµα «πάντα». Ένα ρήµα που δείχνει ότι ο χρόνος έχει σταµατήσει. Και µέσα σ' αυτό το 

πλαίσιο το χλωρό και µοσχοβολισµένο νησί, κινιότανε ευτυχισµένα τα θαυµάσια κοράσια. 

Πραγµατικά, ήταν φηµισµένα για την οµορφιά τους κι έδιναν ζωή στο ωραίο περιβάλλον και 

προξενούσαν µεγάλη εντύπωση στους επισκέπτες του νησιού. Ο ποιητής µας στρέφεται αισθησιακά 

προς την κόρη. Είναι µια από τις λίγες φορές που µιλά για τη γυναίκα. Ένας ποιητής, που γερνά σε 

οικοτροφείο θηλέων. Τι γίνονται οι αισθήσεις της νιότης του εκεί µέσα; Πώς πεθαίνουν; Φαίνεται 

καθαρά µε τους στίχους:                                             

    «Τι τα θαυµάσια εγίνηκαν                          

      κοράσια σας, όπ' είχαν                                

    ψυχήν σα φλόγα, χείλη                                                 

     σα δροσισµένα ρόδα,                                                                       

     λαιµόν σα γάλα;»                                                     

 Αλλά, πού είναι τώρα, ρωτά. Αντίθετα βλέπει απότιστα το βασιλικό και τον κρίνο. ∆εν είναι 

τυχαία φυτά. Ο βασιλικός, που προσφέρει πλούσια την ευωδία στις εκκλησίες και ο κρίνος ο 

λευκός, που µας θυµίζει αγνότητα. Παρουσιάζει έτσι την πρώτη οµορφιά που είχε το νησί. Βλέπει 

αδέσποτους σκύλους να βαυίζουν. Χρησιµοποιεί το αρχαίο αυτό ρήµα, που ακούγεται πιο ωραία, 

ώστε να έλθει σταδιακά η αντίθεση µε την προηγούµενη ωραία εικόνα του κυνηγιού. Χρησιµοποιεί 

µια αλλά χαρακτηριστική από τις τόσες λεπτοµέρειες του κυνηγιού. Πιο κάτω η εικόνα που τα 

άλογα τρέχουν αχαλίνωτα, όχι οπουδήποτε, αλλά στα αµπέλια. Και στην παραλία µόνο γλάροι και 

γεράκια πετούν. Με τα τελευταία ο νους µας πηγαίνει στο θάνατο. Μπροστά του φαίνεται µόνο ο 

ουρανός και η θάλασσα. Ίσως να µας τα παρουσιάζει έτσι, γιατί µας θέτει ερωτήµατα, που µόνο ο 

ουρανός και η θάλασσα θα µπορούσε να ξεδιαλύνει. Ίσως, γιατί εκφράζει, όχι σπάνια, ένα αίσθηµα 

του άδειου και του κενού...Μέχρις εδώ ο ποιητής µε τη διαδοχική εµφάνιση της ερήµωσης σε 

τέσσερις στροφές, που η κάθε µια µας δίνει διαφορετική εικόνα της συµφοράς σε αντίθεση µε τη 

µέχρι χθες, σφίζουσα από ζωή Χίο, µας προδιαθέτει για όσα θα ακούσουµε σε λίγο.                    

 Στην έβδοµη και όγδοη στροφή θα παρουσιάσει πιο έντονα τις φρικτές εικόνες µε τα σχήµατα 

της επαναφοράς. «Πού είναι οι άνθρωποι; Πού τα παιδία; Ποίων είναι τα σώµατα; Ποίων τα 

κεφάλια;» Βρίσκει αφορµή και ρωτά «γιατί». Και µαζί και όλοι οι Έλληνες γονατίζουν µε ευλάβεια, 

µπροστά στο Θεό για να ικετεύσουν να φανεί σπλαχνικός προς αυτούς. Ο ποιητής, για τη σωτηρία 

της Πατρίδας, σκύβει το κεφάλι του, που ποτέ δεν έσκυψε µπροστά στους βασιλείς. Πραγµατικά, ο 

ποιητής, ήταν και πολιτικός επαναστάτης στην εποχή του. Έτσι εξηγείται και σε αυτό το σηµείο το 

δηµοκρατικό, αντιτυραννικό και αντιβασιλικό πνεύµα του. Βλέπει να έρχεται µε γρηγοράδα ο 

στόλος των εχθρών, πετώµενος. Στη δεκάτη τετάρτη στροφή, ζωγραφίζει µε υπερηφάνεια το 
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καµάρι, τον κοµπασµό µε τον οποίο καταφθάνουν οι εχθροί, οι νικηφόροι σφαγιαστές των αµάχων 

γερόντων και γυναικοπαίδων. Με το «τρέµον» δηλώνει βέβαια την αστάθεια του νερού, αλλά 

παράλληλα ίσως δίνει και ένα τόνο συναισθηµατικής συµµετοχής στο πέλαγος, που είναι σα να 

νιώθει έντροµο το βάρος των «άγριων βαρβάρων», που το διασχίζουν µε το στόλο τους. Με το 

«αστράπτει» δηλώνει ότι τα σπαθιά γίνονται λαµπάδες, φλόγες, δαυλοί. Είναι ένα ακόµα δείγµα της 

αγάπης του Κάλβου στο φως. Τις πιο κάτω στροφές (15 – 19) επεξεργάσθηκε µε ιδιαίτερη προσοχή, 

ώστε να εµπνέουν αληθινή φρίκη µε την ωµότητα των φράσεών των. Ο Κάλβος συνηθίζει να 

πλαισιώνει την παρουσία των βαρβάρων µε δαιµονικούς κρότους κυµβάλων ή τυµπάνων. Το 

άσχηµο και αποτρόπαιο έργο των εχθρών το υπογραµµίζει η κακόηχη και άσχηµη λέξη 

«ζεστάσωµεν». Ο ποιητής αρπάχνεται από την τελευταία φράση των θριαµβευτών, «έργον ηρώων», 

και πάνω σ' αυτή οικοδοµεί τις φράσεις του. Την επαναλαµβάνει τρεις φορές ή µάλλον τέσσερις, 

γιατί στην εικοστή τρίτη στροφή ονοµάζει «ηρώων κοπάδια» τους εχθρούς. Η επανάληψη αυτή 

δίνει πολλή ζωή στο λόγο. Πιο κάτω (στροφές 25 - 30) οι συχνές επαναφορές 

«Πώς...πώς...πώς...όποιος...όποιος...» κ.τ.λ. και ερωτήσεις δίνουν εδώ µεγάλη δύναµη στις 

παρορµήσεις του ποιητή. Εντυπωσιακά τελειώνει το τµήµα αυτό µε δυο µικρές λέξεις της αρχής της 

τριακοστής στροφής «ας έκβει αυτός.»                                                                                              

 Σ' αυτό το τµήµα θα χρησιµοποιήσει το «πασχίζετε», λέξη της δηµοτικής, ίσως για να 

ξαναθυµίσει ότι απευθύνεται σε όλους του Έλληνες. Με το «σκορπίσει» υποδηλώνεται το 

κατόρθωµα του Κανάρη, που θα επακολουθήσει. Στο επόµενο µέρος (από 31- 34 στροφή) µε την 

επαναφορά της λέξης «µόνον» µας παρουσιάζει και αυτήν τη φύση, τον άνεµο, απειλητικό. Στην 

τριακοστή πρώτη στροφή µε το «κατάµαυροι» ασκεί ποιητική υποβολή. Και το «τροµεραί» που 

ακολουθεί, φανερώνει, πως η λέξη έχει µεταφορική σηµασία. Σηµαίνει περίπου θανάσιµες. Στον 

Όµηρο µάλιστα, ο θάνατος είναι «µέλας». ∆εν αποκλείεται ακόµα, το επίθετο να έχει σχέση µε την 

αρχαιογνωσία του Κάλβου. Πιθανώς θυµήθηκε «τας µελαίνας ναυς» των οµηρικών επών. Στην 

έκθεση των γεγονότων γίνεται κάποια παραποίηση της πραγµατικότητας, µια χρονική σύντµηση 

στην ακολουθία των σφαγών της Χίου και της ανατίναξης της ναυαρχίδας από τον Κανάρη. Είναι 

σα να έγιναν το ένα αµέσως µετά το άλλο, ενώ µεσολάβησαν µήνες. Φυσικά η ποίηση έχει το δικό 

της χρόνο, που πολλές φορές δεν είναι ίδιος µε το χρόνο της ιστορίας.                                          

 Στην τριακοστή τετάρτη στροφή και τριακοστή πέµπτη στροφή η επαναφορά του, «να», η 

αναδίπλωση της λέξης «στενόν», σχήµα οξύµωρο που το δηµιούργησε ο φόβος των Τούρκων, οι 

µικρές προτάσεις, το ασύνδετο, όλα µαζί, µας δίνουν ισχυρή την εντύπωση του πανικού, που µε τον 

ιστορικό ενεστώτα παρουσιάζει κατά τρόπο αληθινά αρχιτεκτονικό µπροστά στα µάτια µας και στα 

αυτιά µας. Το αποτέλεσµα στην τριακοστή έκτη στροφή µε µια ωραία φράση   

  «...πλέον δεν ξανοίγω τώρα                                           
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  παρά καπνούς και φλόγας                                    

      ουρανοµήκεις. »                                                           

 Στην τριακοστή έβδοµη στροφή η λέξη «νικητήριαι» είναι βέβαια συνηθισµένη. Αλλά πόση 

ζωή έχει εδώ! Αυτή φέρει τον κύριο τόνο της όλης στροφής. Η επανάληψη «κατάµαυροι» τονίζει 

εδώ τη συµβολική σηµασία του. Τελειώνει µε την τριακοστή ένατη στροφή επαναλαµβάνοντας το 

όνοµα του θριαµβευτή Κανάρη. Είναι από τις λίγες φορές που ο Κάλβος αναφέρει ένα όνοµα. Με το 

«των αιώνων τα όργανα» εννοεί τους φορείς της Ιστορίας, µνηµεία, έργα τέχνης, που διαιωνίζουν 

την Ιστορία εξ' ίσου µε τους τότε φορείς, γνωστοποίησης των γεγονότων.                                         

 Απ' τα παραπάνω, είναι κατανοητό  ότι η σύνθεση δεν είναι φτιαχτή. Έχει ψυχολογική 

αναγκαιότητα. Έχει αισθητική αλήθεια. ∆εν είναι πάντα ανάγκη να βιωθούν εσωτερικά τέτοια 

γεγονότα για να δηµιουργηθεί ποιητικά η αλήθεια τους. Μπορεί και µόνο εσωτερικά να βιωθούν, 

βοηθηµένοι από την ασφάλεια και την ακρίβεια της φαντασίας. Έτσι και στον Κάλβο είναι 

ολοκληρωµένη στη φαντασία του η εικόνα της µάχης. Ο Κάλβος αφιέρωσε, όπως σηµειώθηκε και 

πιο πάνω, το έργο του στην Πατρίδα. Γιαυτήν πολέµησε στο χαρτί µε τη σύνθεση των ωδών του. 

Και σ' αυτή την ωδή θα  µιλήσει για την ανδρεία και τη γενναιότητα του Έλληνα, που πηγάζει από 

την αγάπη του για την ελευθερία και την πίστη του στο Θεό. Είναι αυτή που τον ωθεί για 

αλησµόνητα κατορθώµατα. Κι αν τη ζωή του τη γεµίζει ο πόνος και το κακό, υπάρχει πάντα ένα 

πέρασµα. Το τέρµα είναι µε ασφάλεια δοσµένο· η νίκη της ιδέας. Η ανδρεία και η γενναιότητα που 

δείχνει άλλη µια φορά παίρνοντας εκδίκηση για την ύπουλη σφαγή των οµοεθνών του. Το κακό και 

ο πόνος γέµισε πάλι τη ζωή του. Μα πώς µπορεί να ζήσει τώρα χωρίς να πάρει εκδίκηση για τα 

ανόσια έργα του βάρβαρου εχθρού; ∆εν µπορεί η ελεύθερη φύση του να δέχεται συνέχεια τόσα 

δεινά.                                                                                                       

 Είναι Έλληνας! Ζει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα γιαυτόν είναι η ελευθερία. Κάθε τόπος της το 

µαρτυρεί. Και µπροστά στην τόση απελπισία του θα γονατίσει στο Θεό. Κι εκείνος δεν τον ξέχασε. 

Θα βοηθήσει και πάλι, για να πάρει εκδίκηση για τις ψυχές των αδικοσκοτωµένων. Στ' όνοµα του 

Θεού και της λευτεριάς της Πατρίδας άλλη µια φορά θα γυρίσει τις σελίδες της Ιστορίας του µε 

κατορθώµατα άξια µε εκείνα των προγόνων του. Για να στείλει και αυτός µήνυµα σε µας τους 

νεότερους, όπως και εκείνοι, ότι ο αγώνας για την πατρίδα είναι ιερός.                                       

 Άλλες ιδέες  είναι:                                  

1. Η συµµετοχή της άλογης φύσης στη ζωή του ανθρώπου. Φαίνεται από την εικόνα της 

ερήµωσης. Ακόµα φαίνεται από τον στίχο «...και τα σπήλαια της γης εβόουν Κανάρη! » 

2. Η πίστη του Έλληνα. Φαίνεται τη στιγµή που  οι Έλληνες παρακαλούν γονατισµένοι το Θεό 

για τη σωτηρία τους.                  
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3. Τα ολέθρια αποτελέσµατα του πολέµου. ∆ίνει την ιδέα αυτή παρουσιάζοντας τα αποτρόπαια 

έργα του κατακτητή. 

4. Τέλος, το θάρρος του Έλληνα. Φαίνεται από την απόφασή τους να τινάξουν το ζυγό, αν και 

ήταν υλικά κατώτεροι από τον εχθρό.        

 Από τους πρώτους κιόλα στίχους, διακρίνονται πολύ έντονα συναισθήµατα. Χαρά και 

υπερηφάνεια και µια ηρεµία νιώθει ο ποιητής µπροστά στην ανάµνηση του ελληνικού τοπίου της 

Χίου. Απορία και µετά απογοήτευση, λύπη, αγανάκτηση, όταν βλέπει «τα ανόσια έργα των 

βαρβάρων». Απελπισία, όταν ακόµα και ο Θεός δε βοηθά την πατρίδα. Μια περιφρόνηση µπροστά 

στις σκέψεις των βαρβάρων την ώρα που γλεντοκοπούν και ντροπή για τις σκέψεις τους, γιατί 

τέτοιες σκέψεις είναι σκέψεις ανθρώπων. Μα αυτά τα συναισθήµατα δε θα κρατήσουν για πολύ. 

Γιατί συνέρχεται και γεµάτος ελπίδα προτρέπει τους Έλληνες για εκδίκηση. Και όταν βλέπει τα δυο 

πυρπολικά να νικούν το στόλο των βαρβάρων, υπερηφάνεια και ενθουσιασµός και µια ηθική 

ικανοποίηση διαδέχονται τα προηγούµενα συναισθήµατα. Έτσι ο ενθουσιασµός του τον ωθεί να 

φωνάζει «ζήτω» του Κανάρη. 

 Ο Κάλβος είναι µέσα στην επτανησιακή σχολή µόνος και απλησίαστος. Αυτό ωφείλεται στην 

ιδιοτυπία της γλώσσας του. Είχε µπροστά του το ακατέργαστο, αλλά ζωντανό και αδρότατο όργανο 

του λαού, τη δηµοτική µας γλώσσα. Αλλά τις γύρισε τις πλάτες, ίσως γιατί τον καλούσε σε αγώνα, 

ίσως και γιατί δεν του άρεσε κανένα φυσικό δηµιούργηµα. Ούτε όµως και στο τεχνητό πλάσµα της 

καθαρεύουσας θέλησε να σταθεί. Η  γλώσσα του - το πρώτο που χτυπάει στ' αυτί του κοινού 

ανθρώπου και τον διώχνει - δεν είναι ούτε δηµοτική, ούτε σωστή καθαρεύουσα. Γιαυτό και οι 

καθαρευουσιάνοι δεν τον σήκωσαν ποτέ για σύµβολο. Είναι παράξενο, αυθαίρετο και αποκλειστικά 

δικό του παρουσίασµα. Το ιδανικό των ποιητών είναι να εκφρασθούν σε µια γλώσσα παρθενική, 

δική τους. Το πετυχαίνουν βαφτίζοντας τις κοινές λέξεις στη βράση της ψυχής τους, που τις κάνει να 

φαντάζουν ολοκαίνουριες. ∆εν είναι αυτός ο τρόπος του Κάλβου. Οι λέξεις δε βαφτίζονται πουθενά 

παρά διαλέγονται όσες κτυπούν πιο δυνατά ή ωραία στο ακουστικό τύµπανο. 

Όµως, πάλι µένει αναπάντητο το ερώτηµα, γιατί διάλεξε αυτό το άβολο γλωσσικό όργανο. Μια 

άλλη απάντηση είναι βέβαια η ιστορική. ∆ηλαδή, η γλώσσα του βγήκε από την επίδραση των 

γλωσσοπλαστών του 18ου αιώνα και των αρχών του 19ου αιώνα. Τότε που µιλιόταν µια άλλη 

δηµοτική ανακατεµένη µε τη λόγια αρχαϊκή παράδοση. Τότε οι µεγάλοι δάσκαλοι του Γένους, ο 

Βηλαράς, ο Κοραής βάλθηκαν να φτιάξουν κάτι καινούριο. Τούτη τη γλωσσική σύνθεση 

ακολούθησε µέχρι ένα σηµείο ο Κάλβος. Έτσι προσπάθησε µέσα από ένα προσωπικό χειρισµό του 

ιάµβου να δώσει µουσικότητα στο στίχο και αποκλείστηκε από τους µεταγενέστερους. Αλλά ούτε κι  

αυτή η απάντηση δεν  ικανοποιεί. Ο Σεφέρης µιλώντας για τον Καβάφη, το Σολωµό και τον Κάλβο, 

στο πρώτο από τα δοκίµιά του που είναι αφιερωµένο στον τελευταίο, λέει: «Οι τρεις πεθαµένοι 
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ποιητές µας που δεν ήξεραν ελληνικά». Παρ' όλα αυτά καταλήγουν ότι η πιο σωστή απάντηση είναι 

αυτή που θεωρεί την ιδιοτυπία της γλώσσας του σαν αποτέλεσµα της πάλης µεταξύ του 

ροµαντισµού και του κλασσικισµού, δηλαδή την προσχώρηση του ποιητή στον κλασσικισµό. 

Στο έργο του αντιπαλεύουν η ποίηση και η γλώσσα. Μια ποίηση πηγαία και µια γλώσσα φτιαχτή. 

Τα επίθετα, τα ουσιαστικά της αρχαίας, της δηµοτικής, της καθαρεύουσας, οι σπάνιες λέξεις, η 

διαφορά στη σύνταξη, οι ασυναίρετοι και  απροσδόκητοι τύποι δηµιουργούν ένα κόσµο ξεχωριστό, 

που µια και τα δεχθούµε δε µας εµποδίζουν, αλλά αντίθετα βοηθούν να συλληφθεί καλύτερα η 

οµορφιά των εικόνων, των ιδεών, των αισθηµάτων της χαράς, της λύπης, της οργής, της αρετής, της 

τόλµης του ποιητή. Κάτω από το αρχαϊκό περίβληµα, που φαίνεται επιτηδευµένο, αφιλόξενο, 

ψυχρό, κρύβεται όλη η ζέστη της ελληνικής γης. Ο αρχαϊσµός του Κάλβου εκδηλώνεται ιδιαίτερα 

µε την εκλογή του επιθέτου, που κύρια δανείζεται από την αρχαία. Αγνοεί ή καταφρονεί το ακένωτο 

θησαυροφυλάκιο των επιθέτων της δηµοτικής γλώσσας. Ο Κάλβος δίνει περισσότερη σηµασία στο 

επίθετο, που χρωµατίζει το λόγο και εµψυχώνει τα πράγµατα. Κανένα σχεδόν επίθετο δε 

συναντούµε άχρωµο και τετριµµένο. Το επίθετο που υπάρχει, συµπληρώνει το ουσιαστικό και 

δηµιουργεί µια καινούρια ακέραιη ενότητα. Μεταχειρίζεται ονόµατα ουσιαστικά, ρήµατα και µόρια 

από το λεξικό του λαού. 

 Τον πληθυντικό του θηλυκού άρθρου «αι» σχηµατίζει σταθερά σύµφωνα µε τη δηµοτική 

«η». Στις προτάσεις του το ουσιαστικό και το επίθετο κάπου κάπου δεν τα βρίσκουν, όπως 

συνηθίζεται π.χ. ∆εν θα πει «τα ανόσια χέρια», αλλά ούτε και «τα χέρια τα ανόσια». Η φράση του 

σχηµατίζεται «τα χέρια ανόσια». Τρέφει ιδιαίτερη αδυναµία στα ασυναίρετα ονόµατα και ρήµατα, 

που τα µεταχειρίζεται διαφορετικά από τους υπόλοιπους. Ακόµα λησµονεί και σε αυτή την ωδή το 

συντακτικό. Αλλά πρέπει να επισηµανθεί ότι αυτοί οι σκόπελοι δεν συναντούνται σε όλες τις 

στροφές της ωδής. Λέξεις της αρχαίας π.χ. Συναντήθηκαν µόνο τέσσερις σε όλη την ωδή. Αυτές 

είναι: Το βαυΐζω, που σηµαίνει γαυγίζω και στη δωρική είναι βαΰσδω. Αλίκτυπος, που σηµαίνει 

ξηρά. Σφαγάδια που σηµαίνει σφάγια κατ' αναλογία µε το κοπάδια. Το ρήµα µορµυρίζω, που έχει 

σχέση µε το µορµύρω του Οµήρου και σηµαίνει παφλάζω. Γενικά η ωδή δεν έχει τις ιδιορρυθµίες 

που συναντούν σε άλλες. Όλα είναι απλά και ευνόητα. Όλα σηµερινά, νεότερα, ζωντανά.  

 Για να είναι ο µελετητής δίκαιος, πρέπει να οµολογήσει πως µ' αυτή τη γλώσσα καταφέρνει 

να δηµιουργήσει µια πρώτη εντύπωση αρχαιόπρεπης µεγαλοπρέπειας - εντύπωση περισσότερο 

ηχητική - κάτι που κυµατίζει ανάµεσα στο Πινδαρικό κείµενο και γραφή. Είναι µια εντύπωση, που 

καµιά φορά δεν αντέχει για πολύ, όταν ξεφτίσει το πρώτο γήτεµα. Η στιχουργική του Κάλβου 

έρχεται να συµπληρώσει τη δυσάρεστη εντύπωση της εκζήτησης και της προσπάθειας για µίµιση 

των αρχαίων. Θαυµαστής του Πινδάρου νοµίζει πως τον κοντοζυγώνει, άν πάρει για πρότυπο την 

αρχαία τραγωδία. Παρ' όλα αυτά η ποίηση µε την γλωσσική αυτή ιδιοµορφία αρέσει. Η πρώτη 
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γοητεία που σώζει τη γλώσσα και το στίχο του Κάλβου, είναι που κάτω από το αρχαϊκό ντύµα 

σφύζει ζεστή η γλώσσα και η στιχουργία του λαού. Η ανάµειξη δεν έχει γίνει οργανικά, και έτσι τα 

ετερόκλητα στοιχεία κρατούν την αυτοτέλειά τους. Μα δεν είναι η µόνη γοητεία του. Μια άλλη 

γοητεία που προέρχεται από το εσωτερικό δράµα του ποιητή, όπως φαίνεται µέσα από το έργο του.  

 Μ' έναν εσωτερικό κόσµο απελπισµένο, ζώντας στη δυνατή ατµόσφαιρα του ροµαντισµού, 

δάκρυα µελαγχολίας, απελπισία, ερείπια και συννεφιασµένοι ουρανοί, πάει να υµνήσει τα ηρωϊκά 

έργα ενός λαού που ξαναβγαίνει στο φως της ελευθερίας γεµάτος ζωή. Την αντίθεση αυτή 

προσπαθεί να καλύψει στηριγµένος στα διδάγµατα του νεοκλασσικισµού, που είχαν πλουτίσει τη 

σκέψη του και όλη τη νεότητά του. Η σύγκρουση ανάµεσα στη θλιβερή διάθεση και στην 

κλασσικιστική µορφή, δίνει ένα δραµατικό τόνο σε όλο το έργο. Κι ο δραµατικός αυτός τόνος είναι 

µια από τις πηγές της συγκίνησης. Μέσα στα αυστηρά και ψυχρά σχήµατα των ωδών του Κάλβου 

διακρίνει   κανείς εύκολα την παθητική  φωνή του Ossian και του Young, της ποίησης που έθρεψε 

το ροµαντισµό. Επόµενο λοιπόν, είναι ο ποιητής να εκµεταλευτεί τον σπαραγµό και να τον κάµει 

υλικό  της ποίησής του. Αυτό φαίνεται και από το παιχνίδι των αντιθέσεων, που κινείται αδιάκοπα 

µπροστά στα µάτια του αναγνώστη. Αλλά τα ολισθήµατα της γλώσσας και τα τολµήµατα του 

µέτρου τα εξαγνίζει το ύφος. Ύφος αγνού λυρικού ποιητή που συγκροτείται από τις υγιείς 

παραδόσεις.  

 Στους στίχους του Κάλβου θα λάµπει σαν άπεφθο χρυσάφι ο λυρισµός καλυµµένος µε 

αρχέτυπον ένδυµα. Αξίζει να παρατηρήσει κανείς πόσο στις σχετικές στροφές το ύφος γίνεται 

άξαφνα πιο αδιάλλακτο. Πόσο βιάζεται αµέσως να παραθέσει τη δική του υπερηφάνεια, να πει ότι 

δεν είναι αυτός από τους κρατούντες ποιητές «το µονόχορδο της κολακείας ». Μιλάει απ' ευθείας 

     «...το υπερήφανον 

     κεφάλι µου που αντίκρυ 

     των βασιλέων υψώνετο.» 

 Γενικά, θα λέγαµε ότι το ύφος είναι υψηλό και µεγαλοπρεπές. 

 Ο στίχος, γενικά, δέχθηκε την ίδια επεξεργασία µε τη γλώσσα. Βάση κι εδώ το λαϊκό, ο 

δεκαπεντασύλλαβος. Μα κι αυτός πρέπει να εξωραϊσθεί. Ο Κάλβος τον σπάζει σε δυο ηµιστίχια, τα 

δουλεύει αυτόνοµα  καταργεί τη ρίµα και κάνει έτσι ένα στίχο αρχαιόπρεπο, που θυµίζει τα ιταλικά 

µετρικά συµπλέγµατα, αλλά και συχνά φανερώνει την ελληνική του προέλευση. Είναι                                                            

επτασύλλαβος µε πρόσθεση ενός πεντασυλλάβου στο τέλος κάθε στροφής.  

∆εν είναι σπάνιοι οι  στίχοι του που βαλµένοι ο ένας δίπλα στον άλλο απαρτίζουν κανονικούς 

δεκαπεντασυλλάβους. Όλοι είναι γραµµένοι σε ιαµβικό µέτρο εκτός από οκτώ, που είναι 

ανάπαιστοι. Από τους οκτώ αυτούς ανάπαιστους στίχους τρεις ή τέσσερις φαίνονται ότι µπήκαν 

σκόπιµα για να κάµουν εξαιρετική  εντύπωση. Είναι στην έβδοµη στροφή,                                   
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     «Βαθιά εις την άµµον βλέπω                                      

  

     χαραγµένα πατήµατα                            

     ζώντων παιδιών και ανθρώπων...»,                         

δείχνει καθαρά τον πανικό από τον οποίο ωθούµενοι έτρεχαν για να σωθούν οι δυστυχισµένοι 

κάτοικοι του νησιού. Στην εικοστή έβδοµη στροφή,                                   

     «Πώς, πώς της ταλαιπώρου                                                 

     πατρίδας δεν πασχίζετε                                           

  

     να σώσητε τον στέφανον                                        

  

     από τα χέρια ανόσια                                          

                                                     ληστών τοσούτων;» 

νοµίζει κανείς ότι βλέπει τον ποιητή να προχωρεί µε γρήγορο βήµα γεµάτος µε θάρρος και 

αποφασιστικότητα εναντίον του εχθρού. Στην τριακοστή τρίτη στροφή,                             

     «Μόνον ακούω την θάλασσαν                              

  

     που ωσάν µέγα ποτάµι                                 

  

     ανάµεσα εις τους βράχους                            

  

     κτυπώντας µυρµυρίζει                            

  

      γύρω εις τα σκάφη,»                                 

έτσι που πέφτει ο τόνος στη συλλαβή «µε-» εξαίρεται περισσότερο το επίθετο και ο ανάπαιστος 

δείχνει πιο καθαρά τον παφλασµό της οργισµένης θάλασσας ανάµεσα στα πλοία των Τούρκων. 

 Στην τριακοστή έβδοµη στροφή,                   

     «Έξω από την θάλασσαν                            

  

     πυρκαϊάν νικήτριαι                                            

     ιδού πάλιν εκβαίνουν                                      

  

     σωσµέναι οι δύο κατάµαυροι                                    

      θαυµάσιαι πρώραι,»     
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έπειτα από το παροξύτονον «νικήτριαι» που δείχνει µε πόση αγαλλίαση και υπερηφάνεια είχαν 

καταληφθεί και τα συµµετέχοντα στον αγώνα άψυχα αλλά προσωποποιηµένα από το νικητή πλοία ο 

ανάπαιστος, µε  τη γοργότητα του, ενισχύει τα συναισθήµατα χαράς και αυτοπεποίθησης, που 

κατέχονται τα πληρώµατα.      

 Στην τελευταία ακόµα στροφή, 

     «Κανάρη! και τα σπήλαια  

     της γης εβόουν Κανάρη! 

     Και των αιώνων τα όργανα 

     ίσως θέλει αντηχήσουν 

      πάντα Κανάρη!» 

Με το «ίσως» ο Κάλβος είναι τελείως πεποισµένος ότι και το όνοµα του Κανάρη θα υµνείται 

πάντοτε από τον κόσµο. Και µάλλον επειδή είναι  Έλληνας µετριάζει την έκφραση µε το ίσως.     

Οι άλλοι ανάπαιστοι του ποιήµατος φαίνονται τυχαίοι.   

 Ακόµα, ο τόνος είναι επιβλητικός, αυστηρός, τραγικός. Βαδίζει πλάι µε τον επιβλητικό, 

αυστηρό, τραγικό, µοναχικό άνθρωπο. 

 ∆εν παύει, όµως, να έχει όλα τα ελαττώµατα που παρουσιάζει η µίµηση και η κατασκευή. 

Λείπει από την έκφραση το ύψιστο φυσικό γέννηµα, η κορφή, και η θέση της βρίσκεται το γέννηµα 

της κατασκευής, η υπερβολή. Ο χαλασµένος ρυθµός µπήκε µε σκοπό να τονίσει τη σηµασία 

περισσότερο. Έτσι στην όγδοη στροφή µε το «θλιβερόν» που τονίζεται στη λήγουσα παρά το ρυθµό 

ενισχύεται η έννοια του επιθέτου. Στην εικοστή πέµπτη στροφή ο παρατονισµός στον τελικό 

πεντασύλλαβο, «και την υψηλήν φύσιν», τονίζεται το «υψηλήν » και γίνεται αξιοπρόσεκτο. Στην 

τριακοστή ο ποιητής παρέβηκε το ρυθµό για να προσέξουν ιδιαίτερα τη λέξη «τροµεραί». 

Χασµωδίες δε βρέθηκαν ούτε δέκα. Μία φαίνεται σήµερα οχληρή στην τριακοστή έβδοµη στροφή: 

«πυρκαϊάν (α-ι-α).» Συνιζήσεις έχει στους πεντασυλλάβους στίχους των στροφών  οκτώ,  δέκα επτά, 

είκοσι δύο, τριάντα δύο, τριάντα οκτώ.   

Στην τριακοστή δεύτερη στροφή αλλεπάλληλες συµπλοκές του «σ»  µε άλλα σύµφωνα. Προσπαθεί 

ίσως να δώσει την οργή του ανέµου, έτσι που «ανάµεσα στα κατάρτια και τα σχοινία σχισµένος 

βιαίως σφυρίζει». Οµοιοκαταληξία δεν υπάρχει. Ο Κάλβος µισεί τη «βαρβαρότητα» της 

οµοιοκαταληξίας. Θρεµµένος µε την αρχαία ποίηση περιφρονούσε το κουδούνισµα αυτών των 

λέξεων, που είχε ανακαλύψει η µεσαιωνική στιχουργία. Στο σύντοµο σηµείωµα του για τη µετρική 

γράφει: «Η αρµονία της περιόδου είναι αναγκαία, όχι µόνο ως αποτελεσµατικό µέρος της ποιήσεως, 

αλλά ακόµη ως µέσον το οποίον µας ελευθεροί από τη βαρβαρότητα της οµοιοκαταληξίας». Ο 

Κάλβος αφιέρωσε τη λύρα του στην υπηρεσία της µεγάλης υπόθεσης. Η ποίησή του είναι 

πατριωτική. Το γεγονός όµως αυτό δεν τον εµπόδισε να γράψει αξιοµνηµόνευτους στίχους για τις 
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πρώρες των καραβιών του Κανάρη. Είναι στίχοι, απαλοί, έντονοι, χαρούµενοι και θλιβεροί, 

ρυθµικοί, εκφραστικοί, που ακούγονται ευχάριστοι και συγκινούν. 

 Ο Κάλβος είναι ο Πίνδαρος της ποίησης των νέων χρόνων. Γράφει χωρίς υπερβολές, χωρίς 

ψεύτικο ενθουσιασµό. Είναι αληθινή ποίηση. Επικά στοιχεία βρίσκονται παντού σκορπισµένα στον 

Κάλβο. Έτσι στα «Ηφαίστεια» επική προπαντός είναι η εικόνα της ναυµαχίας. Αρχίζει η σύγκρουση 

µε τις δυο κατάµαυρες πρώρες, που εµφανίζονται στον ορίζοντα. Των εχθρών το γλεντοκόπηµα 

αµέσως παύει και ακούγεται ο θόρυβος της θάλασσας και του ανέµου. Και  ύστερα αρχίζει η 

επίθεση, οι κραυγές η σύγχιση µέσα στα πανιά που ανεβοκατεβαίνουν. «Στενόν, στενόν το πέλαγος 

ο φόβος κάµνει». Τα καράβια συντρίβονται το ένα πάνω στ' άλλο. Η περιγραφή τελειώνει πάλι µε 

τις δυο κατάµαυρες πρώρες, που σωσµένες και νικηφόρες χάνονται στον ορίζοντα. Ο ποιητής του 

1821 δεν ήταν δυνατόν παρά να χτίσει µέσα του επικά την αισθητική όψη του πολέµου. Αλλού το 

πέλαγος τρέµον αστράπτει «από σπαθιών ακτίνας». Αλλού στη στεριά «λάµπουν υψούνται στον 

αέρα αι µαύραι γλώσσαι των ξίφων ». 

 Η αφήγηση είναι φυσική µε εικόνες απλές και µεγαλοπρεπείς. Συναρπάζει αµέσως µε τον 

ιδιόµορφο τρόπο του. Η πλούσια φαντασία του  µεταφέρει στον τόπο που διαδραµατίζονται όλα και 

καθηλώνει µε την αφηγηµατική του ικανότητα. Από τα παραπάνω  καταλαβαίνουν ότι ο Κάλβος 

είναι το φαινόµενο στα ελληνικά γράµµατα. Κανένας απ' όσους έγραψαν στίχους στην 

καθαρεύουσα δεν επέζησε. Ο Κάλβος όµως, παρά την ακόνιστη γλώσσα του,  κυριεύει πάντα. Μιλά 

πάντα µε δυνατή φωνή. ∆εν ξέρει τους παθητικούς και τους µισοσβησµένους τόνους, τα µελωδικά 

κρυφοµιλήµατα των ψυχών που σβήνουν στο θρόισµα της αύρας, στη µοναξιά σεληνόφωτης 

νύχτας. Έχει την Πινδαρική µεγαλοπρέπεια. Η  κραυγή του πόνου, της οργής, της απελπισίας, η 

κραυγή για εκδίκηση ξεσπά παντοδύναµη ταράσσοντας και νικώντας κάθε αρµονία. Μέσα από 

αυτές αναβλύζει ο λυρισµός. ∆ύναµη συνδυασµένη µε χάρη, ύφος συνδυασµένο µε τρυφερότητα. 

Εκτός από την ωραία εύρεση των ιδεών και την άρτια αρχιτεκτονική της ωδής, γοητεύει και η 

ζωηρότατη διατύπωση των νοηµάτων. 

 Είτε θέλει να προκαλέσει την οργή από τη βάρβαρη συµπεριφορά των Τούρκων, είτε θέλει 

να µεταφέρει την αγαλίαση από τα κατορθώµατα του Κανάρη είναι πάντοτε ο αριστοτέχνης 

σµιλευτής του στίχου, ο εµπνευσµένος ζωγράφος, που παρουσιάζει διαδοχικά τους πίνακές του 

γεµάτους από ζωή και δύναµη. Στο νου,  µόλις τελειώνει το ποίηµα, ξανάρχονται τα λόγια του 

Παλαµά για τον Κάλβο. «Ο Κάλβος ανήκει στο γένος εκείνο οίτηνες έρχονται και παρέρχονται ίνα 

δικαιωθώσι µετά θάνατον... »  

 Η επεξεργασία επιτυγχάνεται µε τις κατάλληλες ερωτήσεις·«..γιατί κατάµαυραι πρώραι;», 

«...γιατί  ο βασιλικός, αντί κάποιο άλλο φυτό; τι συµβολίζει;» κ.ο.κ. 
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3. ∆ραστηριότητες 

 α) Οι δραστηριότητες των ελληνικών:      

      Μπορείς να απαντήσεις, σε 35 λεπτά, τις παρακάτω ερωτήσεις; 

� Στην πρόταση, «Το σχολείο θ' ανοίξει», υπογραµµίζω τη σωστή απάντηση: 

       καταφατική,  επιφωνηµατική, αποφαντική, προστακτική, ερωτηµατική, αρνητική 

� Υπογραµµίζω το σύστοιχο αντικείµενο στην πρόταση: 

       « Ο Μάνος χορεύει ωραία τον καλύµνικο».  

� Υπογραµµίζω τα ρήµατα που συντάσσονται µε κατηγορούµενο: είµαι, γίνοµαι, φαίνοµαι, 

φανερώνοµαι, παρουσιάζοµαι, διορίζοµαι, θεωρούµαι, προορίζοµαι, φαντάζω, εξαφανίζοµαι, 

εµφανίζοµαι, ντύνοµαι, µπαίνω, ακολουθώ, προσκαλώ, λύνοµαι, ονοµάζοµαι, παραµένω  

� Σηµειώνω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος στις παρακάτω προτάσεις: 

□      « Η παράγραφος είναι τµήµα του πεζού λόγου που αποτελεί µια ξεχωριστή  ενότητα». 

□      «Η παράγραφος αποτελείται από περιόδους και προτάσεις». 

□      «Ο τίτλος της παραγράφου ονοµάζεται πλαγιότιτλος». 

 □     «Συνήθως δε χρησιµοποιούµε ονοµαστικές φράσεις ως πλαγιότιτλους παραγράφων, δηλαδή  

 δεν αποφεύγουµε τη χρήση ρηµάτων». 

□      «Ο τίτλος της παραγράφου δεν είναι σύντοµος και περιεκτικός». 

 

� Αν γνωρίζω ότι: «Αφήγηση είναι η εξιστόριση γεγονότων πραγµατικών ή φανταστικών» 

τότε 

µπορώ να ταιριάξω τα παρακάτω;  

λογοτεχνία • Ρεαλιστική αφήγηση 

ιστορία • Ιστορική αφήγηση 

ειδήσεις • µυθοπλαστική αφήγηση 

καθηµερινές   συζητήσεις • καθηµερινή αφήγηση  

 

�  Βάζω σε κύκλο τη σωστή απάντηση: 

Τα µέρη του λόγου είναι: 10,11,12 Οι πτώσεις είναι:  1,3,4 

Οι αριθµοί είναι : 2,5,7 Τα γένη είναι:  1,2,3 

Οι χρόνοι των ρηµάτων είναι:  6,8,9 Οι φωνές των ρηµάτων είναι: 1,2,3 

Οι εγκλίσεις είναι:  3,4,5, Τα άκλιτα µέρη του λόγου είναι:  3,4,5 
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Οι ρηµατικοί τύποι είναι:  2,3,4 Τα άρθρα είναι: 1,2,3  

 

� Τι είναι σχηµατοποίηµα; Μπορείς να δηµιουργήσεις και συ χρησιµοποιώντας το λεξιλόγιο του 
θεάτρου σκιών!   

      

� ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ   Ω∆Η 3η     Τα Ηφαίστεια 

Α΄ Xλωρά, µοσχοβολούντα 
νησία του Αιγαίου πελάγους, 

ευτυχισµένα χώµατα 
όπου η χαρά κ η ειρήνη 

                 πάντα εκατοίκουν. 
 1 

Β΄ Tι τα θαυµάσια εγίνηκαν 
κοράσια σας,  οπʼ είχαν 
ψυχήν σαν φλόγα, χείλη 
σαν δροσισµένα ρόδα, 

                 λαιµόν σαν γάλα;   
2 

Γ΄ 
Στα πλούσια περιβόλια σας 

βασιλικός και κρίνοι 
µαταίως ανθίζουν· έρηµα, 
ουτʼ ένα χέρι ευρίσκεται 

                 να τα ποτίζει.    
3 

∆΄ Tα δάση, τα λαγγάδια σας, 
όπου η φωναί αντιβόουν 
των κυνηγών, σιωπώσι· 

σκύλοι εκεί τώρα αδέσποτοι 
                 µόνον βαϋίζουν.  

 4 

Ε΄ 
Eλεύθερα, αχαλίνωτα 

µέσα εις τʼαµπέλια τρέχουν 
τʼ άλογα, και εις την ράχην τους 

το πνεύµα των ανέµων 
                 κάθεται µόνον.   

5 

ΣΤ΄ Eις τον αιγιαλόν 
Από τα ουράνια σύγνεφα 
αφόβως καταβαίνουν 
κραυγάζοντες οι γλάροι 

                 και τα γεράκια. 
 6 

Ζ΄ 
Bαθιά εις τον άµµον βλέπω 

χαραγµένα πατήµατα 
ζώντων παιδιών και ανθρώπων· 
όµως πού είναι οι άνθρωποι, 

                 πού τα παιδία; 
7 

Η΄ Φρικτόν,  θλιβερόν θέαµα 
τριγύρω µου εξανοίγω· 
ποίων είναι τα σώµατα 
που πλέουσʼ εις το κύµα; 
         ποίων τα κεφάλια;  

 8 

Θ΄ 
Αυγεριναί του ηλίου 
ακτίνες τι προβαίνετε; 
τάχα αγαπάει να βλέπει 
έργα ληστών το µάτι 

                των ουρανίων;    
9 

Ι΄ ∆ηµιουργέ του κόσµου, 
πατέρα των αθλίων 

θνητών, αν συ του γένους µας 
όλου ζητείς τον θάνατον, 

             αν συ το θέλεις·     
 10 

ΙΑ΄ 
Tα γόνατά µου εµπρός σου, 
να, πέφτουν· το υπερήφανον 
κεφάλι µου, που αντίκρυ 
των βασιλέων υψώνετο, 

                 την γην εγγίζει.  
11 

ΙΒ΄ Iδού ευλαβείς οι Έλληνες 
σκύπτουσιν όλοι· πρόσταξε, 
κι επάνω µας ας πέσωσιν 
οι φλόγες της οργής σου 

                 αν συ το θέλεις.   
 12 

ΙΓ΄ Πλην πολυέλεος είσαι, 
και βοηθόν σε κράζω..... 

Bλέπω, βλέπω εις την θάλασσαν 13 

Ι∆΄ Kύτταξε πώς ο ήλιος 
χρυσώνει τα πανιά των· 
κύτταξε πώς το πέλαγος 14 
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πετώµενον τον στόλον 
                 αγρίων βαρβάρων.     

 

από σπαθιών ακτίνας 
                 τρέµον αστράπτει.    

      

 
ΙΕ΄ Από τας πρύµνας χύνεται 

γεµίζων τον αέρα 
κρότος µυρίων κυµβάλων, 
και µέσα από τον θόρυβον 

               ψάλµατα 
εκβαίνουν·    

 15 

ΙΣΤ΄ 
Στάζουσι τα µαχαίρια µας 
από το αίµα ακάθαρτον 

των χριστιανών· πριν πήξει, 
ελάτε, ελάτε εις νέον 

                 αίµα ας τα πλύνωµεν.      
16 

ΙΖ΄  Eλάτε  να ζεστάσωµεν 
τα χέρια µας   στα σπλάγχνα 
όσων θυσίας προσφέρουσιν 
εις τον σταυρόν και σέβονται 
                 αγίων εικόνας.   

 17 

ΙΗ΄ 
Eλάτε, ελάτε, ο κόπος 
αν µας καταδαµάσει, 
επί σωρούς σφαγµένων 
καθίζοντας, ανάπαυσιν 

                 θέλοµεν εύρει.   
18 

ΙΘ΄ Tα ρόδα της Eλλάδος 
εις τʼ αίµα της βαµµένα 

θέλει φανούν τερπνότατον 
δώρον των γυναικών µας, 

                 κι έργον ηρώων.    
 19 

Κ΄ 
Σκληρά, δειλά αναθρέµµατα 

της ποταπής Ασίας, 
έργον ηρώων, ναι, βέβαια, 
ποίος το αµφιβάλει, υπάρχει 
                 το τρόπαιόν σας.    

20 

ΚΑ΄ Έργον ηρώων, αν σφάξητε 
αδύνατα παιδία· 

έργον ηρώων, αν πνίξητε 
τας τρυφεράς γυναίκας 

                 και τα γερόντια.  
 21 

ΚΒ΄ 
Iδού κι άλλα νησία 

την λύσσαν σας προσµένουσι· 
πόλεις ιδού και αλίκτυπος 

ξηρά κατοικηµένη 
                 απʼ έθνη αθώα.    

22 

ΚΓ΄ ∆ια σας ηρώων κοπάδια, 
δεν φθάνει η Xίος, η Kύπρος· 
των Kυδωνίων δεν φθάνουσιν 
της Kάσσου και της Kρήτης 

                 η κατοικίαι.   
 23 

Κ∆΄ 
Άµµετε, µην αφήσετε 
ζώντα κανένα· απʼ αίµα 
τα αιγαία νερά βαµµένα 
κύµατʼ ας έχουν γέµοντα 
                 από σφαγάδια.  

24 

ΚΕ΄ Ω  Έλληνες, ω θείαι 
ψυχαί, που εις τους µεγάλους 

κινδύνους φανερώνετε 
ακάµαντον ενέργειαν 
                 και υψηλήν 

φύσιν!     
 25 

ΚΣΤ΄ 
Πώς από σας καµµία 
δεν τρέχει τώρα; πώς 

κει µέσα εις τα πλεόµενα 
δεν ρίχνεσθε καράβια 

                 των πολεµίων;     
26 
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ΚΖ΄ 
Πώς, πώς της ταλαιπώρου 
πατρίδας δεν πασχίζετε 
να σώσητε τον στέφανον 
από τα χέρια ανόσια 

                 ληστών τοσούτων;    
27 

ΚΗ΄ Eίναι πολλά τα πλήθη των 
και φοβερά εις την όψιν, 
αλλʼ ένας Έλλην δύναται, 
ένας άνδρας γενναίος 

                 να τα σκορπίσει.    
 28 

 
ΚΘ΄ Όποιος την δάφνην θέλει 

αθάνατον της δόξης, 
όποιος δάκρυα δια τʼ έθνος του 

έχει, δια δε την µάχην 
                 νουν και καρδίαν·   

 29 

Λ΄ 
ας έκβει αυτός.  Nα, βλέπω 
ταχείαι, ως τ' απλωµένα 
πτερά των γερανών, 

έρχονται δύο κατάµαυροι 
                 τροµεραί πρώραι.  

30 

ΛΑ΄ Παύει ως τόσον ο κρότος 
των µουσικών οργάνων· 
τʼ αγαρηνά τραγούδια 

παύουν και τα υπερήφανα 
                 βλάσφηµα µέτρα.   

 31 

ΛΒ΄ 
Mόνον ακούω το φύσηµα 

του ανέµου οπού περνώντας 
εις τα κατάρτια ανάµεσα 

και εις τα σχοινία σχισµένος 
                 βιαίως σφυρίζει.  

32 

ΛΓ΄ Mόνον ακούω την θάλασσαν 
που ωσάν µέγα ποτάµι 

ανάµεσα εις τους βράχους 
κτυπώντας µυρµυρίζει 

                 γύρω εις τα σκάφη.  
 33 

Λ∆΄ 
Nα η κραυγαί και ο φόβος, 
να η ταραχή και η σύγχυσις 
από παντού σηκώνονται, 
και απλώνουν πολυάριθµα 

                 πανία να φύγουν.   
34 

ΛΕ΄ Στενόν, στενόν το πέλαγος 
ο τρόµος κάµνει· πέφτει 

ένα καράβι επάνω 
εις τʼ άλλο και συντρίβονται· 

                 πνίγονται οι ναύται.   
 35 

ΛΣΤ΄ 
Ω! πώς από τα µάτια µου 
ταχέως εχάθει ο στόλος· 
πλέον δεν ξανοίγω τώρα 
παρά καπνούς και φλόγας 
                 ουρανοµήκεις.    

36 

ΛΖ΄ Έξω από την θαλάσσιον 
πυρκαϊάν νικήτριαι 
ιδού πάλιν εκβαίνουν 

σωσµέναι οι δύο κατάµαυροι 
                 θαυµάσιαι πρώραι. 

 37 

ΛΗ΄ 
Πετάουν, αποµακρύνονται· 
στο διάστηµα του αέρος 

χωσµέναι γίνονται άφαντοι·  
διαβαίνουσαι επαιάνιζον, 

                 κι ήκουεν ο κόσµος.    
38 

ΛΘ΄ Kανάρη!  και τα σπήλαια 
της γης εβόουν, Kανάρη! 

Kαι των αιώνων τα όργανα 
ίσως θέλει αντηχήσουν 

                 πάντα Kανάρη.  39 

      

β) Οι δραστηριότητες των µαθηµατικών:  

∆ηµιουργία στατιστικών πινάκων, σύµφωνα µε τα παραδείγµατα, µε δεδοµένα: 

� το ονοµατεπώνυµο κάθε παιδιού (λέξεις, συλλαβές, γράµµατα, φωνήεντα, σύµφωνα, κ.α.)             
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� και τα γράµµατα της παρακάτω έκφρασης κ.α.    

 

 

γ) Εφαρµογή ασκήσεων µετά την πρόσκτηση  πληροφοριών χηµείας και φυσικής. 

 «...Η τεχνική της ζωγραφικής των Φλαµανδών ζωγράφων εµφανίζεται το δέκατο τέταρτο 

αιώνα. Είναι οι πρώτοι που χρησιµοποιούν essence de térébenthine και επέρχεται επανάσταση στην 

τέχνη της ζωγραφικής. 

 Ο Jean Van Euck πρώτος χρησιµοποίησε τη νέα τεχνική στην εικαστική τέχνη.  

 Η λάµψη και η φωτεινότητα της ζωγραφιάς αντιτίθεται µε τη µουντή ατµόσφαιρα των 

πεδιάδων του Βορρά. Η ακριβής τεχνική της  µέχρι σήµερα είναι άγνωστη.  

  Από το N. B. S., National Bureau au Standard, πραγµατοποιήθηκαν στατιστικές έρευνες σε 

διαφορετικά δείγµατα πληθυσµών, ώστε να καταγραφεί η ελάχιστη δυνατή οπτική παρέκληση 

µεταξύ δυο χρωµατικών τόνων. Επειδή ήταν πολύ δύσκολο να τεκµηριωθεί και δεν ήταν 

αποτελεσµατική  µέτρηση, οι µαθηµατικοί µετέτρεψαν την έλειψη σε ένα κύκλο σχηµατίζοντας νέο 

σύστηµα. Έτσι µελετάται η παρέκληση µεταξύ δύο χρωµάτων ασφαλέστερα. (Σχήµατα 1, 2) 

 Σχήµα 1    Σχήµα 2 
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   Όσο πιο λεία είναι η επιφάνεια, τόσο περισσότερο αναδεικνύονται τα χρώµατα, αφού έχει 

παραχθεί ένα film λείο και απαλό. Επιλεκτικά παραδείγµατα: σχήµατα 3, 4 

 

                Σχήµα 3                                                           Σχήµα 4 

 Αν προετοιµαστεί σχολαστικά η επιφάνεια, καλυπτόµενη µε πολτό από νέφτι, λινέλαιο και 

άσπρο χρώµα τιτανίου σε σκόνη, αναµεµειγµένα πολύ προσεχτικά, τότε αυξάνεται η φωτεινότητα 

των χρωµάτων.  

 Είναι γνωστό ότι ο χρωµατικός άτλαντας υποδιαιρείται σε δυο µεγάλες οικογένειες, ως προς  

την προέλευσή τους. 

 

 

  

Το λευκό τιτανίου  κατατάσσεται στα ανόργανα χρώµατα.  

 Όλα τα λευκά τιτανίου, περιέχουν διοξείδιο του τιτανίου. Ορισµένα λευκά δεν 

παρασκευάζονται χωρίς ειδική άδεια, γιατί ευθύνονται για συγκεκριµµένες ασθένειες. Το λευκό de 

cérise, δηλαδή ο ανθρακικός µόλυβδος, π.χ. προκαλεί µια ασθένεια, τη µολυβδίαση, saturnisme. 

Άλλα καλύπτουν µια επιφάνεια  µε κατάλευκη απόχρωση, άλλα µε την πάροδο του χρόνου 

φαίνονται υποκίτρινα. Άλλα είναι ανθεκτικά στην υγρασία, στις εξωτερικές επιφάνειες, ενώ άλλα 

είναι καταλληλότερα για την κάλυψη συγκεκριµένων επιφανειών. Ορισµένα χρησιµοποιούνται σα 

βάση προστασίας των καταστροφικών φυσικών φαινοµένων, όπως είναι η διάβρωση. Όλα, όµως 

έχουν αποτελεσµατικές ιδιότητες και καλύπτουν επιτυχώς µια επιφάνεια. Αξίζει να επισηµανθεί 

ιδιαίτερα για το λευκό τιτανίου ότι δεν παράγεται µόνο µια ποιότητα. Σχηµατίζονται από παρόµοια 

χηµική σύνθεση, αλλά έχουν και µικρές διαφορές».  

  Η διδακτική προσέγγιση και η πρόσκτηση όλων των παραπάνω γνώσεων 

πραγµατοποιούνται χωρίς τη γνωστή και παραδοδιακή µέθοδο, αλλά  µε την αφόρµηση 

συγκεκριµένων παιδαγωγικών  δραστηριοτήτων και σύµφωνα µε την ηλικία του παιδιού, 

συνδέοντας και άλλες γνώσεις,  

δ) Επαναληπτικές ασκήσεις γεωγραφίας .  

Αναγνώριση βασικών γεωγραφικών εννοιών, όπως: 

• Ποια είναι το ψηλότερη κορφή της πατρίδας σου;……………………………… 

χρώµατα 

οργανικά ανόργανα 
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• Ποιες είναι οι µεγάλες και ένδοξες οροσειρές της πατρίδας σου;   ……………… 

• Ποιο είναι το µεγαλύτερο ποτάµι της πατρίδας σου;…………………………… 

• Γράψε δυο µυθικά ποτάµια της Αττικής………………………………………… 

• Συµπλήρωσε όπου πρέπει µε τις λέξεις : κορυφή, πλαγιά, πρόποδες, όχθη, κοίτη 

� Μπορείς να φέρεις στη µνήµη σου το χάρτη της πατρίδας σου και αφού εντοπίσεις τα 

λανθασµένα τετράγωνα να σηµειώσεις τη σωστή τους θέση. 

� Μπορείς να ονοµάσεις τα γεωγραφικά διαµερίσµατα της πατρίδας σου ; (Σύνδεση µε τη 

χρονική  διάρκεια των ιστορικών δεδοµένων του ποιήµατος, ερωτήσεις γνωστικές, κρίσεως, κ.α. 
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 ε) Επιλεκτικές επαναληπτικές δραστηριότητες µε αφορµή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 

1821:  

Παρουσίαση ευθύς εξ'αρχής του «Scènes des massacres de Scio», Salon de 1824, tableau du musée 

du Louvre.                                                                                                                              

 Πληροφορίες σχετικές µε τις διαστάσεις του πίνακα, το υλικό, τον καλλιτέχνη, την εποχή της 

δηµιουργίας του, τις πηγές έµπνευσης, το περιεχόµενο, τα διδακτικά, ιστορικά, ηθικά, συµβολικά 

κ.τ.λ. µηνύµατα του έργου. Συµπληρώνεται  µε παρουσίαση  έργων και ανάλογων ασκήσεων, όχι 

µόνο γνωστικού, αλλά και παραγωγικού περιεχοµένου. Ενδείκνυται και η χρήση πολυµέσων. Τέλος, 

η διδασκαλία ολοκληρώνεται µε ερωτηµατολόγια, ανοικτού ή κλειστού τύπου, τη δηµοσίευση των 

διακεκριµένων εργασιών στο σχολικό ή άλλο ανάλογο έντυπο.                                                                                                                              
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Υλικό:                                                                                                                                                          

 Για την ολοκλήρωση της διδασκαλίας εκτός από το σχολικό πίνακα (και ό,τιδήποτε 

συνοδεύει τη χρήση του),  τις καρτέλες που έχει φτιάξει ο εκπαιδευτικός για τη συγκεριµµένη 

διδασκαλία, καθώς και το ποίηµα στα χέρια των µαθητών,  χρήσιµος είναι όχι µόνο  ο Η/Υ για τις 

διαδραστικές ασκήσεις στην ανάλογη επιφάνεια,αλλά και τις διαδικτυακές πληροφορίες. Ο β.δ.  των 

ασκήσεων φροντίζουµε  να είναι κλιµακωτός.                                                                                                           
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