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Ο Κωστής Παλαμάς με διάλεξή του στον Παρνασσό το 1888, τοποθέτησε οριστικά τον           

Ανδρέα Κάλβο στους κορυφαίους ποιητές της νεότερης ποίησης μας. Χαρακτηριστικά είχε 

τονίσει: "Ο Κάλβος ανήκει εις το γένος εκείνων, οίτινες έρχονται και παρέρχονται ίνα 

δικαιωθώσιν μετά θάνατον." 

Από τότε η ποιητική αξία του Κάλβου αναγνωρίστηκε πολλαπλώς και οι "Ωδές" του, μετά τη 

μελοποίηση τους  από το Μίκη Θεοδωράκη με  τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη ,έγιναν 

ευρύτερα γνωστές στο ελληνικό κοινό. Ας σημειωθεί εδώ ότι η δυσκολία της αρχαιότροπης 

γλώσσας των "Ωδών" του Κάλβου ,ήταν  η αιτία στην εποχή του να μη γίνει ο ίδιος 

δημοφιλής και οι "Ωδές" του να μη φτάσουν στους επαναστατημένους Έλληνες , για χάρη 

των οποίων όμως τις  είχε συνθέσει. 

Έχει δικαιωθεί, λοιπόν, πλήρως ο Κάλβος ως ποιητής και δεν έχει χρεία φιλολογικών 

επιχειρημάτων για την προσφορά του και την αξία του. Αποκτά όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

το γεγονός ότι δίπλα  στην ιδιότητα του ποιητή, προστίθεται και ο χαρακτηρισμός του 

λογίου. Η Ιουλιέττα Λαμπέρ, στη μελέτη της "Γύρω από τους σύγχρονους Έλληνας ποιητάς 

", το 1881, γράφει: "Ο Σολωμός δύναται να χαρακτηρισθεί δια μόνου του ευγενούς τίτλου 

του ποιητού. Εις τον Κάλβον δέον να προστεθεί και ο του λογίου. 

Αυτό το χαρακτηρισμό του λογίου, του εγκυκλοπαιδιστή λογίου, με τα ποικίλα 

επιστημονικά ενδιαφέροντα, τεκμηριώνει ο καθηγητής της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο 

Φιλολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Ανδρειωμένος Γιώργος με το 

πόνημά του  Αναζητώντας τον "'άλλο" Κάλβο. 

  Η έρευνα του κ. Ανδρειωμένου φέρνει στην επιφάνεια άγνωστες πτυχές της πολυμάθειας 

και της πολυμέρειας του Ανδρέα Κάλβου, στο πρόσωπου του οποίου φαίνεται ότι 

συνυπάρχουν οι ιδιότητες του  ποιητή, του homo universalis και του homo doctus, αφού το 

κύριο επάγγελμά του ήταν εκείνο του δασκάλου. 

Η αναζήτηση του" άλλου" Κάλβου ενδιαφέρει και απευθύνεται όχι μόνο σε φιλολόγους 

αλλά και σε άλλους επιστημονικούς κλάδους, όπως μαθηματικούς, οικονομολόγους, 

γεωλόγους κ.ά. Είναι μια έκδοση που περιποιεί τιμή στο Πανεπιστήμιο αλλά και στην πόλη 

της Καλαμάτας .Σε καιρούς κρίσης,  κάθε πνευματική προσφορά είναι πολλαπλάσια 

χρήσιμη και οφείλεται χάρη στους πνευματικούς ανθρώπους. 

Ο κ. Ανδρειωμένος ερευνά την κερκυραϊκή περίοδο του Ανδρέα Κάλβου (1826-1852), όταν 

μετά το θάνατο  της γυναίκας του και της μοναχοκόρης του, επιστρέφει στην Κέρκυρα. Ο 

Κάλβος πιστεύει, καθώς η ελληνική επανάσταση έχει πια εδραιωθεί, ότι οι "Ωδές" του  

έχουν επιτελέσει το στόχο τους και τώρα θέλει να προσφέρει στην  πατρίδα του, 



διδάσκοντας τους νέους του τόπου του και αρθρογραφώντας στα Κερκυραϊκά έντυπα για 

ποικίλα θέματα. 

Από την περίοδο αυτή ο κ. Ανδρειωμένος επιλέγει τρία επιστημονικά κείμενα του Ανδρέα 

Κάλβου, διαφορετικών ενδιαφερόντων, τα οποία αποδεικνύουν τη συνύπαρξη στον Κάλβο 

των δύο προαναφερθέντων χαρακτηρισμών:  του homo universalis και του homo       doctus. 

Τα κείμενα παρατίθενται με την ακόλουθη σειρά: 

 1) Η γαλλική μετάφραση της μαθηματικής πραγματείας του Ιωάννη Καραντηνού "Έρευνα  

περί της φύσεως του Διαφορικού Υπολογισμού" 

2)Ιταλική μετάφραση αποσπάσματος από το  βιβλίο του περιηγητή Palme για το "Κλίμα του 

Αφρικανικού Κορντοφάν".  

3)Άρθρο σε κερκυραϊκό περιοδικό, με  το οποίο παρακινεί τους Κερκυραίους να στραφούν 

στην καλλιέργεια  του μεταξιού. 

Το βιβλίο είναι δομημένο ως εξής: Προηγούνται τα  "Προλεγόμενα", όπου ο κ. 

Ανδρειωμένος αιτιολογεί την ενασχόληση του με τον "άλλο" Κάλβο, προαναγγέλλει τα 

κείμενα που θα παρουσιαστούν, επισημαίνει τη σπουδαιότητά τους και επικεντρώνεται 

κυρίως στη γαλλική μετάφραση της μαθηματικής πραγματείας του Καραντηνού, για να 

καταλήξει ότι ο Κάλβος είχε πολύ καλή γνώση της Μαθηματικής επιστήμης,  παρόλο που 

ακόμη είναι άγνωστο αν την είχε σπουδάσει ή αν ήταν αυτοδίδακτος. 

Ακολουθούν τα τρία μεταφρασμένα κείμενα σε αντιστοιχία με τα αρχικά. Πρώτα η γαλλική 

μετάφραση του Ανδρέα Κάλβου της μαθηματικής πραγματείας "Έρευνα περί της φύσεως  

του διαφορικού υπολογισμού",  παράλληλα με την αρχική ελληνική διατύπωσή της από τον 

Ιωάννη Καραντηνό. Στη συνέχεια παρατίθεται το ιταλικό κείμενο του Ανδρέα Κάλβου περί 

του κλίματος του Κορντοφάν, πιθανόν από αγγλική μετάφραση του  Palme,με ελληνική 

μετάφραση από το  Γεράσιμο Ζώρα, καθηγητή της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Τέλος ακολουθεί το ιταλικό κείμενο του Α. Κάλβου για την καλλιέργεια του 

μεταξιού στην Κέρκυρα, με ελληνική μετάφραση επίσης από το  Γερ. Ζώρα. 

Έπονται σχόλια στα τρία κείμενα και από τον ίδιο το συγγραφέα  αλλά και από τον ομότιμο 

καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Πέτρο Πέννα, όσον αφορά στο 

κλίμα του Κορντοφάν. Τέλος το βιβλίο ολοκληρώνεται με επίμετρο του Δημήτρη 

Πατσόπουλου, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών στην ιστορία των μαθηματικών, ο 

οποίος  μελέτησε τη γαλλική μετάφραση του Κάλβου και αποδεικνύει αναλυτικά τις 

μαθηματικές  γνώσεις του Κάλβου. 

Ολοκληρώνοντας κανείς την ανάγνωση του βιβλίου, έχει πεισθεί  για τον "άλλο" Κάλβο, ως 

προς τα παρακάτω: Ο Α. Κάλβος γνώριζε σύγχρονα μαθηματικά και μάλιστα στη γαλλική 

τους μορφή αφού κατά τη μετάφραση α) βελτιώνει το μαθηματικό  συμβολισμό του 

Καραντηνού β)παρεμβαίνει στη μαθηματική ορολογία γ)διορθώνει αλγεβρικές πράξεις δ) 

κατανοεί  λεπτές μαθηματικές διαφορές ε) κάνει προσθήκες λέξεων ή εκφράσεων στο 

γαλλικό κείμενο για να βελτιώσει το κείμενο ή να το κάνει πιο ακριβές στ) για τον ίδιο λόγο 

έχει προχωρήσει σε παραλείψεις λέξεων ή εκφράσεων και  ζ) άλλαξε πολλές φορές τη 

σύνταξη, τις παραγράφους, τη στίξη αλλά και τον αριθμό των προτάσεων. Όλα αυτά τα έχει 



διαπιστώσει με πολύ επιστημονικό τρόπο ο κ. Πατσόπουλος, ο οποίος θεωρεί τον Α. Κάλβο 

συν-συγγραφέα της μαθηματικής πραγματείας "Έρευνα περί της φύσεως του διαφορικού 

υπολογισμού". 

Επίσης, ο Α. Κάλβος  με τη μετάφραση του αποσπάσματος "περί του κλίματος του 

Κορντοφάν", αποδεικνύεται καλός γνώστης της Γεωγραφίας ( την οποία και δίδασκε), 

επιβεβαιώνεται  ο εγκυκλοπαιδισμός του, η πολυμέρειά του,  η φιλαναγνωσία του αλλά και 

η ευαισθησία του, ως ποιητή ,για τις επιπτώσεις του κλίματος του Κορντοφάν στους 

κατοίκους. Τα σχόλια του καθηγητή Πέννα για το Κορντοφάν (θέση, κλίμα, προϊόντα, 

ιστορική διαδρομή, η οποία φτάνει μέχρι το 2011), καταξιώνουν την επιλογή του Κάλβου να 

μεταφράσει το συγκεκριμένο απόσπασμα. 

Τέλος,  με το άρθρο του για την καλλιέργεια του μεταξιού, γνωρίζουμε έναν πράγματι" 

άλλο" Κάλβο, ο οποίος έχει γνώσεις οικονομολογικού χαρακτήρα, έχει πρακτικό πνεύμα, 

δεν είναι μόνο θεωρητικός της επανάστασης, την οποία υπηρέτησε με την ποίηση, αλλά 

νοιάζεται για την προκοπή της πατρίδας του σε καιρό ειρήνης. 

Με τη μελέτη του αυτή ο κ. Ανδρειωμένος  συμβάλλει ουσιαστικά στη γνωριμία μας με τον 

"άλλο" Κάλβο και ανοίγει καινούργιους δρόμους για έρευνα, γιατί όπως και ο ίδιος 

επισημαίνει, με δεδομένες τι μαθηματικές γνώσεις του Κάλβου, η "Επισημείωσις"  με την 

οποία κλείνει τη  Λύρα, και στην οποία ο Κάλβος αναφέρεται στο μετρικό σύστημα των 

Ωδών, είναι δυνατόν να ξαναδιαβαστεί με τα νέα μαθηματικά δεδομένα και να 

αποκαλυφθεί και ένας "άλλος" ,ποιητής Κάλβος.  

Μαρία Τσαγκαράκη 

φιλόλογος 

Την Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013, στις 6 το απόγευμα, στα γραφεία του Συνδέσμου Φιλολόγων, 

στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας,  ο κ. Γιώργος Ανδρειωμένος μαζί με τον κ. 

Δημήτρη Πατσόπουλο  θα παρουσιάσουν το βιβλίο "αναζητώντας τον άλλο Κάλβο" στη 

Λέσχη Ανάγνωσης του Συνδέσμου Φιλολόγων. Θα παρευρίσκονται και μέλη από τις 

μαθηματικές  λέσχες  ανάγνωσης. Η πρόσκληση είναι βεβαίως ανοικτή και για όποιον άλλον 

ενδιαφέρεται. 


