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Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η μετάφραση σε οποιaδήποτε γλώσσα, αναπαραγωγή, ολική,
μερική ή περιληπτική, ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του παρόντoς βιβλίου με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης,
κινηματογραφικό, μαγνητοσκόπησης, ή άλλου μέσου χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια
του συγγραφέα και του εκδότη, σύμφωνα με τον Νόμο 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς
Δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
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1. Εισαγωγή

Ο

Διονύσιος Σολωμός δεν έλαβε μέρος στα πολεμικά γεγονότα του ’21 αν και τότε
ήταν νεός 23 ετών, υγιέστατος.
Ποτέ του δεν κράτησε όπλο ούτε καν πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα, ακόμα
και μετά τη δημιουργία του κράτους.
Αν και είχε μεγάλη περιουσία δεν διέθεσε τίποτε για τις ανάγκες των επιχειρήσεων
του ’21.
Ποτέ δεν αποδείχθηκε, ότι ήταν μέλος της Φιλικής Εταιρείας, όπως δήθεν αφήνουν
να διαφανεί διάφοροι βιογράφοι του.
Γράφτηκε στη Νομική Σχολή ιταλικού πανεπιστημίου, αλλά δεν αποφοίτησε, παρόλο, που διέθετε όλα τα απαιτούμενα υλικά μέσα.
Ουδέποτε απόκτησε οικογένεια, ούτε είχε ποτέ του σχέσεις με γυναίκα.
Διακρινόταν για τη βαρύθυμη νωθρότητά του.
Ήταν ευερέθιστος, ιδιότροπος, μισάνθρωπος, ακοινώνητος, δυσπρόσιτος, δύσπιστος
προς τους γνωστούς του, αλλά και άβουλος· ένας οκνηρός και αργόσχολος πλούσιος,
που μεθούσε. Ένας αλκοολικός.
Ο εβραϊκής καταγωγής πλούσιος πατέρας του, του είχε αφήσει μεγάλη κληρονομιά,
η οποία όμως, διεκδικήθηκε κι από διάφορους άλλους. Η μοναδική του έγνοια σε όλη
του τη ζωή ήταν να μην χάσει στα δικαστήρια την περιουσία αυτή και τίποτε άλλο.
Τα ποιήματα που έγραφε, ούτε ο ίδιος τα είχε σε εκτίμηση. Χρημάτιζε τους κριτικούς να του γράφουν καλές κριτικές, όπως έχει ο ίδιος παραδεχθεί.
Λόγω της οκνηρίας του τα παρατούσε χωρίς καν να τα τελειώσει. Μόνο δυο ποιήματά του είναι ολοκληρωμένα, τα οποία εκδόθηκαν όσο ζούσε. Όλα τα υπόλοιπα, που
είχαν μείνει ανολοκλήρωτα, τα μάζεψε ένας φίλος του και τα εξέδωσε μετά το θάνατό
του.
Η χριστιανική κι εθνικιστική κριτική της Ρωμιοσύνης έντυσε το Σολωμό με πυκνή
ομίχλη από διάφορους μύθους. Σ’ αυτό το βιβλίο θα επιχειρήσουμε να διαλύσουμε
τους μύθους αυτούς, να δούμε χωρίς παρωπίδες και να αποκαλύψουμε τον πραγματικό
βίο και πολιτεία του Διονύσιου Σολωμού, ο οποίος επί σχεδόν δυο αιώνες βρίσκεται
στο απυρόβλητο.
Στα πρώτα κεφάλαια περιγράφονται άγνωστες –ενοχλητικές για το κατεστημένο–
λεπτομέρειες της ζωής του.
Στη συνέχεια γίνεται κριτική του έργου του (άτεχνοι ημιτελείς στίχοι, αντιγραφές
από άλλους ποιητές ή εκκλησιαστικά κείμενα κ.λπ.).
Τέλος, αναλύεται ένα μακάβριο, εμπνευσμένο από την «Παλαιά Διαθήκη» ποίημα
του, πρωτοφανούς αγριότητας, εθνικιστικού και θρησκευτικού μίσους, γεμάτο αίμα,
φρίκη, θάνατο και αποτροπιασμό, στο οποίο δοξολογείται η σφαγή αμάχων κι εξυμνούνται οι σφαγιαστές, ενώ τα θύματα απαξιώνονται. Πρόκειται για τον «Ύμνο εις
την Ελευθερίαν», οι δύο πρώτες στροφές του οποίου αποτελούν τον εθνικό ύμνο του
κράτους μας.

8

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ-www.freeinquiry.gr

«Ακούω κούφια
τα ντουφέκια,
ακούω σμίξιμο σπαθιών,
ακούω ξύλα,
ακούω πελέκια,
ακούω τρίξιμο δοντιών»1
Αυτά έγραφε ο Διονύσιος, όταν ―σύμφωνα με τούς βιογράφους του― άκουγε από τη Ζάκυνθο
τις κανονιές και τις ντουφεκιές από τις μάχες στην απέναντι ακτή. Γιατί δεν πήρε όμως κι αυτός ένα
όπλο να πάει να πολεμήσει, 23 χρονών τότε, αφού ―-υποτίθεται― πως αγαπούσε την Ελλάδα.
Προτίμησε να κάθεται, να σπαταλά την περιουσία του πατέρα του και να ακούει ρεμβάζοντας τη θέα.
Στη φωτογραφία η εκπληκτική θέα από το σπίτι του Διονύσιου Σολωμού στην Κέρκυρα.

1

Διον. Σολωμού: «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», στρ. 44.
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2. Η οικογένεια των Salamon
ο όνομα Σολωμός απαντάται επίσης ως Σαλαμών ή Σαλομών. Από τα «Κρητικά
Χρονικά»2 το επίθετο Salomone βρίσκεται σε κρητικά συμβόλαια του 1271. (Αναφέρεται ως ιουδαίος, γιος Sambat, ο οποίος ήταν έμπορος και τοκογλύφος και
δάνειζε χρήματα προσαγοράζοντας εγχώρια προϊόντα, κρασί, δέρματα, τυριά κ.λπ.).
Όλες οι παρηχήσεις αυτών των ονομάτων Salamone, Salamon, Salomone αναφέρονται σε εβραίους κατοίκους των Χανίων, που κατάγονται από οικογένεια από το
Σαλέρνο της Μέσης Ιταλίας, η οποία έφερε αρχικά το όνομα Κεντρονίκου Βορβολάνου, που μετέβη στη Βενετία, κατόπιν στην Κρήτη κι από εκεί στη Ζάκυνθο.
Το όνομα Salomone ήταν κύριο όνομα, βαπτιστικό θα λέγαμε αν επρόκειτο για χριστιανούς. Όπως προκύπτει από τα έγγραφα εκείνης της εποχής, οι εβραίοι δεν είχαν οικογενειακά ονόματα, οπότε οι εβραϊκές οικογένειες ίσως για να αποκτήσουν δικαιώματα και αξιώματα, τα οποία δεν είχαν ως εβραίοι, εκχριστιανίστηκαν.
Τότε, πολλά κύρια ονόματα έγιναν οικογενειακά. Ο ορθόδοξος πλέον, Γεώργιος Σαλαμός για παράδειγμα, που έκτισε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Βόιλα της
Σητείας, σιγά σιγά έγινε Σολομός, γιατί Σολομό έλεγε ο λαός τον παλαιοδιαθηκικό ιουδαίο βασιλιά:
Να ’χα τη χάρη του Δαβή (Δαβίδ),
του Σολομού τη γνώση.
Δεν συνηθίζονταν ούτε τότε, ούτε και σήμερα βέβαια, τα ονόματα Σολομών, Σολομός σαν βαπτιστικά, ενώ άλλα εβραϊκά ονόματα, όπως Αδάμ, Αβραάμ, Ιωσήφ κ.λπ.
συνηθίζονται ακόμα και στις μέρες μας.

T

Το Σολωμός
είναι
εξελληνισμός
του
εβραϊκού
Salamon.
Όχι ως Σολωμός, αλλά ως Salamon και μάλιστα όχι με ελληνικούς χαρακτήρες
έχει υπογράψει ο ίδιος ο Διονύσιος τη διαθήκη του.

2

T. Θ΄, σελ. 466.
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Η εβραϊκή λοιπόν οικογένεια των Salamon, που επί αιώνες ήταν έμποροι και τοκογλύφοι, δίχως να έχουν το δικαίωμα να έχουν ακίνητη περιουσία, ασπάστηκαν το χριστιανισμό κι απόκτησαν ακίνητη ιδιοκτησία κι αξιώματα. Από την οικογένεια αυτή
διακρίθηκαν εκτός των άλλων οι: Βιδάλες ο Γ΄, πατριάρχης Γράδου το 963, Πέτρος,
Δόγης της Βενετίας (1026), Μάρκος, πλοίαρχος (1317), Ιάκωβος, καθηγητής ιταλικού
πανεπιστημίου (1600) κ.ά..
Το πλήρες γενεαλογικό δένδρο της —ήδη εκχριστιανισμένης— οικογένειας Salamon υπάρχει στο βιβλίο του Λεωνίδα Χ. Ζώη: «Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν
Ζακύνθου».3 Εκεί παρατηρούμε να εναλλάσσονται αρκετά χριστιανικά βαπτιστικά ονόματα, όπως Ιωάννης, Μάρκος, Νικόλαος, Άγγελος, Θωμάς κ.ά..

Ως Σαλαμών -κι οχι ως Σολωμός- υπογράφει κι ο αδελφός του ποιητή
Δημήτριος, ο οποίος ακολούθησε πολιτική καριέρα.
Η εικονιζόμενη φωτοτυπία προέρχεται από επιστολή του προς το Λόρδο Μέγα Αρμοστή,
στον οποίο είχε αποστείλει δυο επιστολές με αυτή την υπογραφή
(8 Αυγ. 1851 και 16 Ιαν. 1853) και με την ιδιότητα του Προέδρου της Γερουσίας.4

3
4

Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, 1963.
Ε.Π., 5ος αριθμ. της «Επισήμου του Ιονίου κράτους εφημερίδος».
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3. Πλούσιος πατέρας
Νικόλαος Σολωμός (γεν. 1737), ο πατέρας του Διονύσιου, πέρασε από την Κρήτη στη Ζάκυνθο. Σ’ αυτόν πρέπει να περιήλθε όλη η πατρική του περιουσία. Ως
κόντες, ο Νικόλαος Σολωμός, απόκτησε πολλά ακόμη χρήματα και κτήματα κυρίως χάρη στο προνόμιο, που απόκτησε ως αρμόδιος για την είσπραξη των φόρων καπνού. Αυτή η ιδιότητά του πρόσθεσε στον τίτλο του κόντε και το παρατσούκλι «ταμπακιέρης».
Το 1765 παντρεύτηκε τη Μαρνέτα Κάκνη, με την οποία απόκτησε τον Ροβέρτο
(1767), την Ελένη (1770) και μερικά ακόμη παιδιά, που πέθαναν μικρά. Με αίτησή
τους το 1785 ο Νικόλαος, ο αδελφός του Σπυρίδων και ο γιος του Ροβέρτος ζήτησαν
αναγνώριση των τιμαριωτικών τους τίτλων και την εγγραφή τους στη Libro d’ Oro («Χρυσή Βίβλος» των ευγενών), τα οποία πέτυχαν. Επί πλέον, τα δυο αδέλφια ενήργησαν να τους δοθεί και ο τίτλος του Κόμητος.
Ο Νικόλαος Σολωμός ήταν άνθρωπος του χρήματος και σύνδεσε τη ζωή του με τα
συμφέροντα της αριστοκρατίας του νησιού. Έχασε τους τίτλους του με την κατάλυση
της ενετικής δημοκρατίας κατά την περίοδο των δημοκρατικών γάλλων, όπως όλοι οι
ευγενείς του νησιού, αλλά τους απόκτησε πάλι το 1800 ύστερα από απόφαση του ρώσου διοικητή.

O

Ο N. Salamon (Νικόλαος Σολωμός), πατέρας του Διονύσιου (αριστερά)
με την κρυμμένη παλάμη στο σακάκι, σημείο αναγνώρισης της τεκτονικής ιδιότητας.
Στους άλλους πίνακες εικονίζονται δειγματοληπτικά
διάφοροι άλλοι γνωστοί τέκτονες με κρυμμένη παλάμη.
Μετά το Σολωμό προς τα δεξιά: Τζόρτζ Ουάσινγκτον,
Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ και Μαρία-Ιωσήφ Λαφαγιέτ.
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4. Η κατάσταση στα Επτάνησα
α Επτάνησα ακολουθούσαν πολιτικά και πνευματικά την ιστορική εξέλιξη της
Ευρώπης, μετά το ’21 όμως, έκλιναν προς την Ανατολή. Από το 1386, που η Επτάνησος «αφιερώθηκε» στη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας, επί 400
χρόνια και παραπάνω είχε τη συνείδηση των πολιτικών της αφεντάδων, σε εποχή, που
το πατριωτικό συναίσθημα, όπως το ένοιωσε ο 19ος αιώνας κι όπως το νοιώθουμε σήμερα, δεν υπήρχε, αλλά κυριαρχούσε η «νομιμοφροσύνη» των αρχομένων προς τους
άρχοντες.
Οι ενετοί είχαν εξασφαλίσει ερείσματα μέσω της παραχώρησης εξουσιών στην
τάξη των ευγενών, που αυτοί καθιέρωσαν και που τους έδωσαν τη δυνατότητα να κυριαρχούν απρόσκοπτα για εκατοντάδες χρόνια. Το πολίτευμα που επικρατούσε ήταν
απόλυτα αριστοκρατικό. Οι ντόπιοι ευγενείς (nubile) ήταν γραμμένοι στη Libro d’Οro
και κυβερνούσαν κάτω από την υψηλή ηγεσία των ενετών. Με την πάροδο των ετών
δημιουργήθηκε η τάξη των αστών (civilly) και στη βάση της κοινωνικής πυραμίδας
φυτοζωούσε χωρίς δικαιώματα το πόπολο (popolo). Oι ντόπιοι ευγενείς τις περισσότερες φορές ήταν πολύ σκληρότεροι από τους ξένους κυρίαρχους.
Η Γαληνοτάτη επέβαλε σ’ όλες τις κατακτημένες περιοχές την έννομη τάξη με την εισαγωγή της
ενετικής νομοθεσίας. Το 1797, ένα χρόνο πριν τη
γέννηση του Διονύσιου, με τη συνθήκη του Καμποφόρμιο, τα νησιά παραχωρήθηκαν στη Γαλλία, που
την κυβερνούσε τότε εννιά μόνο χρόνια μετά την
Επανάσταση, το Διευθυντήριο, με πρώτο Ύπατο
τον Βοναπάρτη. Οι κάτοικοι των νησιών υποδέχονταν τους γάλλους ως ελευθερωτές από την πολύχρονη δεσποτεία της Ενετίας και των ντόπιων
αρχόντων. Έκαιγαν τη Libro d’Οro και φύτευαν
στην κεντρική πλατεία του κάθε νησιού το δένδρο
της ελευθερίας.
Όταν το χρονικό διάστημα 1797-1799 τα Επτάνησα περιήλθαν στους δημοκρατικούς γάλλους, καH «Iστορία των Εβραίων»
ταργήθηκε η ενετική νομοθεσία κι άρχισε να έχει
γραμμένη από κάποιο
εφαρμογή το γαλλικό Σύνταγμα. Η νέα νομοθεσία
Νικόλαο Σολωμό,
όμως, ήταν εντελώς άγνωστη στούς δικαστικούς, οι
της οικογένειας των Salamon
της Ζακύνθου.
οποίοι ούτε μερικά αντίτυπα των γαλλικών νόμων
δεν είχαν εξασφαλίσει, για να τους μελετήσουν. Έτσι επανέφεραν σε ισχύ τους ενετικούς νόμους.
Τη χρονιά που γεννήθηκε ο Διονύσιος, οι ρώσοι και οι τούρκοι ενωμένοι κυρίευσαν
Κύθηρα, Ζάκυνθο και Κεφαλληνία και τον επόμενο χρόνο την Κέρκυρα. Τον Μάρτιο
του 1800 η Ρωσία και η Τουρκία με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης δημιούργη-

T
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σαν ένα ενιαίο κράτος των Ιονίων Νήσων υπό την επικυριαρχία και την προστασία της
Τουρκίας. Τότε, συνετάγη το Σύνταγμα του 1800 ή Βυζαντινό Σύνταγμα, το οποίο για
εσωτερικούς λόγους δεν εφαρμόστηκε και η ενετική νομοθεσία παρέμεινε σε ισχύ και
αποτελούσε το εφαρμοζόμενο δίκαιο.
Το 1807, με την υπογραφή της συνθήκης του Τιλσίτ, τα Ιόνια παραχωρήθηκαν στη
Γαλλία. Είναι η δεύτερη γαλλική κατοχή, η οποία όχι μόνο δεν προχώρησε σε νέα
νομοθεσία, αλλά αποφάσισε επί αστικών και ποινικών αντικειμένων να ακολουθούνται
οι παλαιότερα ισχύοντες νόμοι και συγκεκριμένα, μέχρι δημοσίευσης των νέων κωδίκων, επί αστικών και ποινικών διαφορών εφαρμοστέοι ήταν οι ισχύοντες γενικοί ενετικοί νόμοι.

Στη λαϊκή παράδοση της Ρωμιοσύνης
το όνομα Σολωμός είναι συνδεδεμένο
με εβραϊκή καταγωγή.
Ο εβραίος Σολωμός (κι όχι Σολομών),
όπως τον αποκαλεί ο Καραγκιόζης,
είναι ο σπιτονοικοκύρης του,
χαρακτήρας εμπόρου της πόλης
και συγκεκριμένα της Θεσσαλονίκης,
αρκετά πλούσιος, πολύ τσιγκούνης,
πονηρός και δειλός, πιεστικός
στην είσπραξη των ενοικίων.
Δεν εισπράττει το Σάββατο
κι ο Καραγκιόζης του λέει,
πως θα τον πληρώσει μόνο Σάββατο.

Οι διεθνείς ανταγωνισμοί είχαν ισχυρό απόηχο στα Επτάνησα. Το 1809 μοίρα βρετανικού στόλου καταλαμβάνει τη Ζάκυνθο και την Κεφαλληνία, για να προσφέρει
«προστασία» στους κατοίκους των νησιών. Τον επόμενο χρόνο αποβιβάζεται στη Λευκάδα και τελικά το 1814 παραδίδεται και η Κέρκυρα στους άγγλους.
Συνεπώς, όλο το χρονικό διάστημα από την κατάλυση της ενετικής κυριαρχίας το
1797 μέχρι την 1η Μαΐου 1841, που καταργήθηκαν με το ΙΗ νόμο του Ζ΄ Ιονίου Κοινοβουλίου οι ενετικοί νόμοι, ίσχυε στα Επτάνησα η ενετική νομοθεσία, η οποία δεν
καταργήθηκε το 1797, όπως οι βιογράφοι του ποιητή ισχυρίζονται. Διευκρινίζονται αυτές οι λεπτομέρειες, γιατί —όπως θα αναλύσουμε παρακάτω— οι βιογράφοι του Σολωμού έχουν δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις ως προς το νομικό καθεστώς και
την επίδραση, που άσκησε στη ζωή του.
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5. Ο γέρος κόντες και η φτωχειά 12χρονη
ο 1796, όταν ο κόντες Νικόλαος ήταν ήδη 60 ετών, προσέλαβε ως οικιακή
βοηθό ένα φτωχό κορίτσι, που ζούσε σε ένα χαμόσπιτο εκεί κοντά, τη δωδεκάχρονη τότε, Αγγελική Νίκλη. Σύντομα άρχισε να έχει ερωτικές σχέσεις μαζί
της. Αποτέλεσμα αυτών των σχέσεων του εξηντάρη αριστοκράτη με τη δωδεκάχρονη
παραδουλεύτρα του ήταν η γέννηση δύο νόθων τέκνων, του Διονύσιου, το 1798, όταν
η Αγγελική ήταν μόλις δεκατεσσάρων ετών και του Δημήτριου, το 1801.
Κατά την ενετοκρατία ίσχυε ο βυζαντινός θεσμός της παλλακίας. Οι ευγενείς και οι
αστοί χωρίς να αντιμετωπίζουν κανένα κίνδυνο εξοστρακισμού από την εκκλησία και
τον κοινωνικό περίγυρο συντηρούσαν παράλληλα με τη νόμιμη οικογένειά τους και
μια άλλη παράνομη. Τα τέκνα, που αποκτούσαν από την παράνομη αυτή συμβίωση,
μολονότι νόθα, δεν τα αποκαλούσαν στη νομική τους έκφραση έτσι, αλλά τα χαρακτήριζαν «φυσικά τέκνα». Σαφής ήταν όμως η διάκριση μεταξύ των νόμιμων κληρονόμων —των γνήσιων τέκνων— και των φυσικών τέκνων, των νόθων, δηλαδή των
παιδιών, που αποκτούσαν με την παλλακίδα.
Οι ενετικοί νόμοι απέκλειαν του κλήρου τα φυσικά τέκνα. Κανένα νόθο τέκνο δεν
μπορούσε να γραφτεί στη Libro d’Οro, ούτε είχε τη δυνατότητα να κληρονομήσει τον
πατρικό τίτλο ή την πατρική περιουσία. Την παράνομη σύζυγο στα Επτάνησα την αποκαλούσαν «μαντενούντα».
Όταν λοιπόν γεννήθηκε ο Διονύσιος Σολωμός, τη ζωή του ρύθμιζε το οικογενειακό
και κληρονομικό δίκαιο της Ενετίας, που με τη γέννησή του τον ενέταξε στα φυσικά
(νόθα) τέκνα.
Για την καταγωγή της μητέρας του Διονύσιου, Αγγελικής Νίκλη, οι αναφορές των
μελετητών είναι ολιγόλογες. Η Αγγελική ήταν μια πολύ όμορφη κοπέλα σλαβικής
καταγωγής, που γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1784. Οι σλάβοι πρόγονοί της ήταν από
αυτούς, που είχαν εποικήσει την Πελοπόννησο από τον 7ο αιώνα. Είχαν εγκατασταθεί
αρχικά —εκτοπίζοντας τους παλαιότερους κατοίκους της περιοχής— στην αρχαία Τεγέα, όπου ίδρυσαν την πόλη Νίκλι, απ’ όπου και το επώνυμό τους.
Μετά την καταστροφή της πόλης, τον 13ο αιώνα, αρκετοί από αυτούς πέρασαν στη
Μάνη. Τον 15ο αιώνα, αφού η Βενετία είχε καταλάβει τη Ζάκυνθο κι επειδή το νησί
είχε ερημωθεί από τους πολέμους, τις επιδρομές των πειρατών και τις συχνές επιδημίες, η Βενετική Γερουσία κάλεσε οικογένειες από διάφορες περιοχές —μεταξύ των
οποίων και από τη Μάνη— να εγκατασταθούν εκεί χορηγώντας τους κτήματα και διάφορες άλλες συνδρομές. Η οικογένεια της Αγγελικής εγκαταστάθηκε στη Ζάκυνθο το
1554.
Tα πρώτα παιδικά του χρόνια ο Διονύσιος τα πέρασε στη Ζάκυνθο έχοντας δασκάλους του τους ιερείς Κασιμάτη, Αναστάσιο Καραβία, τον Αντώνιο Μαρτελάο, και
τον ιταλό αββά Δον Σάντο Ρόσσι, ο οποίος του δίδαξε την ιταλική γλώσσα. Οι δάσκαλοί του αυτοί ήταν, που εμφύσησαν στο μικρό Διονύσιο τη βαθύτατη θεοσέβεια, που
χαρακτηρίζουν ολόκληρο το έργο του.
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Το 1802, όταν πέθανε η νόμιμη γυναίκα του, Μαρνέτα, ο εξηνταπεντάρης πλέον
Νικόλαος, συνέταξε τη διαθήκη του, βάσει της οποίας άφηνε το ένα τρίτο της περιουσίας στο νόμιμο γιο του, Ροβέρτο. Στην Αγγελική άφηνε 400 τζεκίνια και όσα ρούχα
και χρυσαφικά της είχε αγοράσει να τα έχει ως προίκα αν ήθελε να παντρευτεί. Σε
περίπτωση, που θα έμενε ανύπαντρη, οι επίτροποι (ως επιτρόπους όρισε άτομα της εμπιστοσύνης του) είχαν χρέος «να την ζωοτρέφουν ομού με τα παιδία, όπου έχει γεναμένα μετά με...». Στη νόμιμη κόρη του, Ελένη, δεν άφησε τίποτε, διότι θεώρησε, ότι
την είχε ήδη προικίσει καλά, όταν αυτή παντρεύτηκε. Αφού αφαιρούσαν οι επίτροποι
το ένα τρίτο του Ροβέρτου κι όσα άφηνε στην Αγγελική, το υπόλοιπο όρισε να το μοιραστούν τα δυο νόθα παιδιά του, ο Διονύσιος και ο Δημήτριος, μαζί με το σπίτι του
στην πόλη. Παράγγειλε δε στους επιτρόπους να εγκαταστήσουν τους γιους του στην
περιουσία μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Ο εικονιζόμενος
Νικόλαος Μεσσαλάς
(με επίσης κρυμμένη την
παλάμη στο σακάκι),
ήταν έμπιστος φίλος
του κόντε Σολωμού
κι ένας εκ των επιτρόπων
της διαθήκης του.
Παρά τις κατηγορίες,
ότι νεμόταν ανενόχλητος
την περιουσία των Σολωμών,
ενήργησε πάντοτε
για το συμφέρον
των νεαρών Σολωμών.
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6. Πρώτες προστριβές για τη μεγάλη κληρονομιά

Σ

τις 27 Φεβρουαρίου 1807, την παραμονή του θανάτου του, ο ήδη παράλυτος
κόντες σε ηλικία 70 ετών συνήψε γάμο με την Αγγελική. Την επόμενη μέρα πέθανε! Ο Διονύσιος ήταν τότε μόλις εννέα ετών. Κατά την κηδεία του Νικόλαου
Σολωμού, η 23χρονη τότε Αγγελική ήταν ήδη έγκυος.
Ο Ροβέρτος, 40 ετών τότε, επιδίωξε να εγκλειστεί η Αγγελική σε γυναικείο μοναστήρι, για να πιστοποιηθεί από την ημερομηνία τοκετού του κυοφορούμενου άν ήταν
γνήσιο τέκνο του γέρου κόντε ή του νεαρού Εμμανουήλ Λεονταράκη, ο οποίος την
παντρεύτηκε σε λιγότερο από έξη μήνες (15 Αυγούστου 1807, από ένα χωρικό ιερέα
χωρίς την άδεια του πρωτοπαπά Ζακύνθου).
Ο Λεονταράκης έμενε στο ισόγειο του αρχοντικού του Νικολάου Σολωμού, όπου
διατηρούσε μικρό κατάστημα αργυραμοιβού και ήταν εκείνος, που είχε βεβαιώσει το
γάμο της Αγγελικής και του ετοιμοθάνατου υπογράφοντας ως μάρτυρας.
Η περίπτωση της κληρονομιάς του Νικόλαου Σολωμού είναι πολύ πολύπλοκη κι
αποτέλεσε την αφορμή για επανειλημμένες πολύχρονες αντιδικίες μεταξύ διαφόρων,
που την διεκδικούσαν, όπως θα δούμε παρακάτω.
Η διεκδίκηση της πατρικής περιουσίας από το Διονύσιο ήταν μονόδρομος. Ουσιαστικά, ήταν το μόνο πράγμα, με το οποίο ασχολήθηκε σε όλη του τη ζωή, καθότι ήταν οκνηρός (δεν εργάστηκε ποτέ) και συνεπώς ανίκανος να δημιουργήσει δική του
περιουσία. Αν έχανε στα δικαστήρια την κληρονομιά του πατέρα του από βαθύτατα
πλούσιος θα βρισκόταν πάμφτωχος στο δρόμο.
Γιατί υπήρξε όμως αυτός ο κίνδυνος; Όλα συνέβαιναν το 1807. Μέχρι τότε ίσχυε η
ενετική νομοθεσία, βάσει της οποίας δεν αναγνωρίζονταν και δεν είχαν κληρονομικά
δικαιώματα τα νόθα παιδιά. Επομένως, η διαθήκη του κόντε Νικόλαου ήταν ουσιαστικά άκυρη και —σύμφωνα με το νόμο— όλη την περιουσία την δικαιούταν ο μόνος
νόμιμος γιος του, ο Ροβέρτος.
Την 1η Σεπτεμβρίου 1807 όμως, έχουμε κατάλυση της Επτανήσου Πολιτείας και τη
δεύτερη γαλλική κατοχή. Τόσο ο Ροβέρτος, όσο και οι επίτροποι των παιδιών εκτιμούσαν, ότι θα ρυθμιζόταν το θέμα βάσει της νέας —φιλελεύθερης— γαλλικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία δεν υπήρχε διάκριση μεταξύ νόθων και γνήσιων τέκνων
(«τα νόθα τέκνα απολαύουσι των κληρονομικών δικαιωμάτων των γνησίων»).
Η γαλλική νομοθεσία όμως, τελικά, ουδέποτε εφαρμόστηκε στα Επτάνησα. Σε διάφορες νομοθετικές πράξεις της αγγλικής προστασίας αργότερα (η Ζάκυνθος περιήλθε
στην αγγλική κατοχή από το 1809) αναφέρεται, ότι μέχρι να δημοσιευτούν οι νέοι κώδικες, γενική αστική νομοθεσία στα Επτάνησα ήταν η ενετική.
Ο Ροβέρτος πάντως, λίγες μέρες μετά το θάνατο του πατέρα του, προσέβαλε τη
διαθήκη ισχυριζόμενος, ότι σε αυτόν, ως νόμιμο τέκνο, ανήκε όλη η πατρική περιουσία, αποκλειομένων έτσι των Διονυσίου και Δημητρίου.
Οι επίτροποι υπέβαλαν ένσταση υποστηρίζοντας το νόμιμο της διαθήκης. Παράλληλα, προκειμένου να προστατεύσουν το Διονύσιο και το Δημήτριο, διότι το παιδί
που κυοφορούσε η Αγγελική (παρόλο, που προφανώς δεν ήταν του παράλυτου ετοιμο-
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θάνατου τότε γέροντα, αλλά του νεαρού εραστή της), με το γάμο της με τον κόντε μια
μέρα πριν πεθάνει, νομικά θεωρούνταν νόμιμο παιδί του Νικολάου Σολωμού και θα
μπορούσε (πράγμα, που τελικά έκανε αργότερα) να διεκδικήσει την περιουσία αποκλείοντας το Διονύσιο και το Δημήτριο.
Οι επίτροποι έκρυψαν την Αγγελική, που γέννησε το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους,
έξη—επτά μήνες μετά το θάνατο του κόντε, τον Ιωάννη Λεονταράκη, φρόντισαν να
δοθεί άδεια γάμου εκ των υστέρων και συμβιβάστηκαν με το Ροβέρτο, ο οποίος δεν
διεκδίκησε την υπόλοιπη περιουσία, αλλά αρκέστηκε στο ένα δεύτερο φοβούμενος, ότι
αν εφαρμοζόταν η γαλλική νομοθεσία, θα δικαιούταν μόνο το ένα τρίτο αυτής.
Ο τοκετός του Ιωάννη Λεονταράκη δηλώθηκε, ότι δήθεν έγινε το Δεκέμβριο του
1807, ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση να είναι γιος του γέρου κόντε.
Στο νέο ζεύγος Λεονταράκη δόθηκε σπίτι στην πόλη από την κληρονομιά, για να
κατοικήσουν, όπου έμειναν μαζί και οι μικροί Σολωμοί. Από το νέο γάμο της μητέρας
του ο Διονύσιος απέκτησε, εκτός από τον Ιωάννη, ετεροθαλή αδέλφια, το Σπύρο, την
Ανέττα και τη Τζόγια.

«Οι πολιορκισμένοι», «η μάβρη πέτρα», «η αφχαριστήα του ανθρόπου», «να τρέξο».
Σολωμικές ανορθογραφίες, οι οποίες συνεπάγονται και ποιητικές αστοχίες
(όταν π.χ. ο ποιητής δεν μπορεί να διακρίνει τα μακρά από τα βραχέα φωνήεντα).

18

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ-www.freeinquiry.gr

7. Δεν καταφέρνει να σπουδάσει
ι τάξεις τότε στα Επτάνησα ήταν τόσο κλειστές, που δεν επέτρεπαν συγκατοίκηση λαϊκού με ευγενή. Ο Νικόλαος Μεσσαλάς, ένας από τους επίτροπους,
αντιλήφθηκε πρώτος τον κίνδυνο από την κοινωνική αποξένωση, που θα δημιουργούσε στα παιδιά, όταν θα μεγάλωναν, το νομικό και κοινωνικό καθεστώς κι αποφάσισε να τα απομακρύνει άμεσα από την πληβεία μητέρα τους.
Για να λησμονήσει τα λίγα μανιάτικα της παιδικής του ηλικίας έστειλε το Διονύσιο
(δέκα ετών τότε) μαζί με τον ιταλό καθολικό ιερέα δάσκαλό του, Ρόσσι, να σπουδάσει
στην Ιταλία.
[Η μητέρα του ήταν, όπως είδαμε προηγούμενα, σλαβικής καταγωγής, ενώ στη Μάνη εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλοί αλβανοί (μάνη=μουριά στα αλβανικά). Τα μανιάτικα επομένως, που γράφουν οι βιογράφοι του Σολωμού, ότι του μιλούσε η μητέρα
του, δεν γνωρίζουμε πόση σχέση είχαν με τα ελληνικά].
Ο Ρόσσι τον έγραψε αρχικά στο Λύκειο της Αγίας Αικατερίνης της Βενετίας. Ο
Διονύσιος όμως, δεν μπόρεσε να προσαρμοσθεί στο σχολείο κι έτσι ο αββάς τον πήρε
μαζί του στην Κρεμόνα, όπου τελικά συνέχισε τις γυμνασιακές του σπουδές.
Το 1815 γράφτηκε στο πανεπιστήμιο της Παβίας, για να ακολουθήσει νομικές
σπουδές, ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει με τις σπουδές του το πλέγμα των νομικών
διακρίσεων, που υπήρχε για τα νόθα στη Ζάκυνθο. Παρόλο που είχε όλα τα οικονομικά μέσα, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις σπουδές του.
Στην Ιταλία και σε ηλικία δεκαεπτά ετών ο Διονύσιος έγραψε τα πρώτα του ποιήματα στα ιταλικά, το οποία είχαν —τι άλλο θα μπορούσαν;— θρησκευτική θεματολογία. («Ωδή για πρώτη λειτουργία», «Καταστροφή της Ιερουσαλήμ»).
Ο Διονύσιος επέστρεψε στη Ζάκυνθο το 1818, σε ηλικία είκοσι ετών, όταν τη διοικούσε αυταρχικά και στρατιωτικά άγγλος αρμοστής, ο οποίος εξ αρχής είχε προσεταιριστεί κατάληλα πρόσωπα της προνομιούχας τάξης. Η αριστοκρατία ήταν τόσο
κλειστή, τόσο άκαμπτη στην ιεράρχηση των οικογενειακών και στην περιφρούρηση
των προνομίων της, ώστε και μεταξύ της ακόμα να κάνει διακρίσεις. Οι άρχοντες από
τα «δεύτερα» σπίτια δεν ήταν νοητό να συγγενέψουν με τα «πρώτα» σπίτια.
Μέσα σε αυτό το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα έγινε η επιστροφή του Διονύσιου
από την Ιταλία. Επέστρεφε σ’ ένα κόσμο, που δεν του αναγνώριζε τίτλους ευγενείας
και κυρίως περιουσία κι ήταν στιγματισμένος ως νόθος. Η ζακυνθινή κοινωνία δεν ήταν καθόλου φειδωλή στο να χρησιμοποιεί παρατσούκλια και παρονόματα όπως «μούλος» ή «μπάσταρδος» για τα νοθογέννητα. Τα όσα έχουν γραφτεί σχετικά με τα φιλολογικά σαλόνια, πως δηλαδή όλα τα αρχοντικά της Ζακύνθου δήθεν άνοιγαν στο Σολωμό κι επεδίωκαν τη συναναστροφή του, πρέπει, τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα 1818-1821 να τα απορρίψουμε ως μυθεύματα. Όλος ο κύκλος της Ζακύνθου γνώριζε, ότι ο Διονύσιος ήταν νόθος.
Ο Διονύσιος συγκατοίκησε πάλι με τη μητέρα του και σύμφωνα με τη νομοθεσία
είχε το δικό της όνομα, όχι του πατέρα του, άσχετα που τον είχε αναγνωρίσει ως παιδί
του. Το να επιχειρήσουν ο Διονύσιος και ο Δημήτριος να ανατρέψουν τις κοινωνικές
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Ο Δημήτριος Σαλαμών (Σολωμός),
μικρότερος αδελφός του Διονύσιου,
ανήκε στο Κόμμα των Καταχθονίων,
το κόμμα των πλούσιων αστών,
που αντιπροσώπευαν την κοινωνική
συντήρηση και τα συμφέροντα της
ολιγαρχίας κι υποστήριζαν δουλοπρεπώς
την Αγγλική Προστασία.
Ο Δημήτριος έλαβε διάφορα
αξιώματα.[Ύπαρχος Ζακύνθου (1850),
Γερουσιαστής (1857) και επί Ουάρδου,
Υψηλότατος Πρόεδρος της Γερουσίας).

αντιλήψεις, που είχαν διαμορφωθεί τόσα χρόνια και να γίνουν αποδεκτοί από την τοπική κοινωνία ήταν δύσκολο. Ένας τρόπος υπήρχε, η νομοθετική ρύθμιση του θέματος.
Αυτός όμως, ο δρόμος ήταν αποκλειστικό προνόμιο λίγων την περίοδο εκείνη και
ανήκε στην εξουσία των άγγλων. Κατά συνέπεια, για να μπορέσουν τα δυο αδέλφια να
αναδειχθούν κοινωνικά, αλλά κυρίως για να νομιμοποιήσουν την πατρική κληρονομιά,
η οποία εως τότε δεν ήταν σίγουρη —ως αντίθετη με την κείμενη νομοθεσία— ο μόνος
δρόμος ήταν η παραδοχή και συνεργασία με την αγγλική πολιτική.
Πρώτος το αποφασίζει ο Δημήτριος. Είναι τέσσερα χρόνια μικρότερος του Διονύσιου, τελείωσε —σε αντίθεση με εκείνον τις σπουδές του στην Ιταλία— και το 1821
παντρεύεται στη Ζάκυνθο μια κοπέλα, φυσικά όχι ευγενικής καταγωγής, αφού λόγω
του κοινωνικού στίγματος καμία κόρη από την τάξη τους δεν θα τους παντρευόταν.
Είχε όμως, ένα σημαντικό προσόν, ήταν κόρη ενός από τα επτά μέλη της Ζακύνθου,
που ο Maitland είχε στρατολογήσει ως συντακτική επιτροπή του Συντάγματος του
1817.
Την περίοδο 1823/24 αρχίζουν προστριβές μεταξύ των αδελφών, που κατοικούσαν
στο πατρικό σπίτι, στο επάνω πάτωμα ο Διονύσιος και στο κάτω ο Δημήτριος, για περιουσιακά ζητήματα.
Ο Διονύσιος αρχίζει τελικά να κάνει κι αυτός στροφή προς την αγγλική παράταξη.
Στην «Ωδή εις τον θάνατον του λόρδου Μπάιρον» (1825) δεν κάνει τίποτε άλλο, παρά
να κτυπάει την πολιτική της Ρωσίας και πλαγίως την πολιτική της Γαλλίας. Στις
στροφές 20-24 του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν» κτυπάει επίσης τη Ρωσία και την πολιτική της (για προσωπικούς βέβαια κι όχι εθνικούς λόγους).
Το 1826 οι δυο αδελφοί συμφιλιώθηκαν, αλλά το χρονικό διάστημα 1827-1828
ήρθαν πάλι σε ρήξη. Οι προστριβές τους έφτασαν ως τις αρχές του τόπου και τα δικαστήρια, τα οποία αποφάσισαν για τη διανομή της περιουσίας σε δύο ίσα περίπου μερίδια.
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8. Το σόφισμα του «γλωσσικού ηρωισμού»
ποτίθεται, ότι ο «εθνικός ποητής» αγαπούσε την Ελλάδα. Γιατί δεν έλαβε μέρος
στα πολεμικά γεγονότα του ’21; Ενώ οι άλλοι πολεμούσαν, αυτός έγραφε απλοϊκούς στίχους, όπως ο ίδιος τους είχε χαρακτηρίσει. Στο Νεόφυτο Βάμβα, που
του σύστησε να μεταβεί στην Ελλάδα, για να αγωνιστεί, του απάντησε το εξής αμίμητο: «Η άποψις της οντότητος, μάλιστα της οντότητος, μη εισέτι συγκεκριμένης, οία η
ελληνική, ήθελεν ίσως αφανίσει την ιδανικήν εποποιίαν, ην διατελώ οικοδομών μέσα εις
το άγιον βήμα της ψυχής μου»!
Ήταν πατριώτης με τις εξής τρεις προϋποθέσεις:
— Να μη χάσει την αριστοκρατική «σειρά» του.
— Να μη χάσει την υλική του ανεξαρτησία.
— Να μη χάσει τη ζωή του.
Δεν πήγε λοιπόν να πολεμήσει, όχι γιατί η ποίηση είναι ανδραγαθία (πνευματική),
ούτε γιατί ο ηρωισμός της γλώσσας ήταν χρέος ανώτερο από τον ηρωισμό του πατριωτικού θανάτου.
Την αιτία της απουσίας του Σολωμού από το πατριωτικό λεγόμενο χρέος δε θα τη
ζητήσουμε στις ιδέες, μα στην ιδιοσυγκρασία του. «Είσαι γενναίος;» προβάλλει ο ίδιος
στον εαυτό του το ερώτημα στο «Διάλογό» του με το στόμα του Φίλου. «Κι αν δεν
είμαι, απαντά, ακολουθώντας τα παραδείγματα τόσων άλλων, προσπαθώ να φαίνομαι
τέτοιος».
Όσο για το ανέκδοτο, ότι μια φορά ο Σολωμός δεν έφαγε περιστέρια (πάντως όμως
έφαγε ελιές και ψωμί), για να δείξει την εσωτερική συμμετοχή του κι αλληλεγγύη στα
δεινά του Μεσολογγίου, του οποίου οι πολιορκημένοι έτρωγαν φύκια, ποντίκια και τομάρια —άν έβρισκαν— μας το βεβαιώνει ο υπηρέτης του Σολωμού, Μιχαλόπουλος.5
Τη θεωρία του «γλωσσικού ηρωισμού» του, ούτε ο ίδιος ο Σολωμός δεν την είχε
φανταστεί. Όταν λέει: «μήγαρις έχω άλλο στο νου μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα»,
δεν εννοεί καθόλου, πως ο ανώδυνος πόθος της ελευθερίας και της γλώσσας είναι ηρωισμοί και μάλιστα ο δεύτερος ανώτερος από τον πρώτο. Οπωσδήποτε κάθε ηρωισμός
τού Σολωμού ήταν φιλολογικός, δηλαδή «του χείλου».6
Ο Σολωμός πάνω στην άψη των γεγονότων του ’21 ήταν μόλις 23 χρονών· το ποιητικό του μέγεθος δεν ήταν ακόμα πραγματικότητα. Έτσι, δεν μπορούσε να ήξερε από
πριν, πώς θα εξελισσόταν η ποιητική του πορεία. Την εποχή λοιπόν, που του αποδίδουν το σόφισμα της αποφυγής του πατριωτικού ηρωισμού χάρη στον ανώτερο γλωσσικό, ο Σολωμός ούτε καλά τα ήξερε, ούτε καλά τα έγραφε τα ελληνικά, αφού ακόμα
και στην ωριμότερή του περίοδο σχεδίαζε ή σημείωνε στην ιταλική γλώσσα πρώτα,
γιατί του ήταν φυσικότερη. Και προς το τέλος της ζωής του πάλι στα ιταλικά άρχισε να
ξαναγράφει τα ποιήματά του.

Y

5
6

Κώστα Βάρναλη: «Ο Σολωμός χωρίς μεταφυσική», έκδ. Κέδρος, Αθήνα, 2000.
«Συγχώρα με, έχω εύκολο το χείλο», «Διάλογος».

ΓΙΑΝΝΗ ΛΑΖΑΡΗ: Ο ΣΟΛΩΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ

21

Ο Σολωμός ως στα 17 του χρόνια ήταν ένας πλούσιος γάλλος πολίτης, που είχε βγάλει ιταλικό σχολείο. Τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του υπήρξε άγγλος πολίτης.
Ήταν θιασώτης του ελληνοχριστιανικού ιδεολογήματος· ουδέποτε καταφέρθηκε
κατά του Βυζαντίου ή του Πατριαρχείου. Δεν πάτησε καν το πόδι του σ’ ελλαδικό έδαφος ούτε πριν ούτε κατά το ’21, ούτε μετά την δημιουργία του κράτους.

Δείγμα σολωμικού θρησκευτικού φανατισμού.7

7

Aπό το ποίημα «Ο Λάμπρος».
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9. Ούτε ως τέκτονας τα καταφέρνει

Τ

α Ιόνια είναι αναμφίβολα η κοιτίδα του ελλαδικού τεκτονισμού. Η περιοχή δεν
βρέθηκε υπό την οθωμανική κυριαρχία και ταυτόχρονα η κατοχή της από ευρωπαϊκές δυνάμεις, με μόνη εξαίρεση την περίοδο της ρωσικής κατοχής, συνέδεσε
τα νησιά με τα τεκταινόμενα στην κεντρική Ευρώπη τη σημαντική περίοδο του διαφωτισμού. Έτσι, ήταν φυσικό να μεταλαμπαδευθεί και στα Ιόνια ο τεκτονισμός σχετικά
σύντομα μετά την εμφάνισή του στην ηπειρωτική Ευρώπη.
Η δομή του τεκτονισμού στα Επτάνησα τη χρονική περίοδο που μας ενδιαφέρει, δηλαδή από το 1818, οπότε ο Σολωμός επέστρεψε σε ηλικία 20 ετών από την Ιταλία, έως
το 1857, οπότε πέθανε, είχε ως εξής:
Στη Ζάκυνθο λειτουργούσε η στοά Fenice Risorta ως το 1820 και μετά την αναστολή εργασιών, από το 1832 ως το 1853. Στην Κέρκυρα η Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή με τις στοές της λειτουργούσε από το 1816 ως το 1857 με αναστολή εργασιών
κατά τη διάρκεια του ’21. Από το 1837 έως το 1876 λειτουργούσε επίσης στην Κέρκυρα η αγγλική στοά Πυθαγόρας 654. Τέλος, από το 1843 λειτουργούσε επίσης στην
Κέρκυρα η στοά Φοίνιξ.
Το 1814 άρχισε η περίοδος της αγγλικής «προστασίας» των Ιονίων. Ταυτόχρονα,
στις 14 Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία και δρομολογήθηκαν τα γεγονότα, που οδήγησαν στο ’21. Αυτά καθόρισαν τη δομή, αλλά και τους
στόχους του επτανησιακού τεκτονισμού για τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο του πολιτικού απελευθερωτικού προσανατολισμού του επτανησιακού τεκτονισμού φαίνεται,
ότι ο κόμης Δ. Ρώμας, σεβάσμιος της στοάς της Κέρκυρας, έκρινε, ότι θα ήταν προσφορότερη η αποσύνδεση από το γαλλικό τεκτονισμό και η σύναψη σχέσεων με τον αγγλικό.
Από την τεκτονική στοά της Ζακύνθου διασώθηκαν τα ποιήματα του Σολωμού. Το
σύνολο του αρχείου του περιήλθε μετά το θάνατό του, το 1857, στα χέρια του φίλου
του, του κερκυραίου λόγιου και πολιτικού, Ιάκωβου Πολυλά. Μετά το θάνατο του Πολυλά, το 1898, η κουνιάδα του, λαίδη Ρίγκλερ, απέστειλε στην τεκτονική στοά «Αστήρ
της Ανατολής» όσα φύλλα με στίχους βρήκε μαζί με μερικά χειρόγραφα του Πολυλά.
Για την τεκτονική ιδιότητα του Σολωμού έχουν γράψει πολλοί, τέκτονες και μη,
όπως οι:
— Γιάννης Δεμέτης, τέως διεθυντής του Μουσείου Σολωμού στη Ζάκυνθο.8
— Α. Μποτετζάγιας.9
— Ντίνος Κονόμος (1957).
— Παναγιώτης Μουζάκης, ο οποίος στην Έκθεση Πεπραγμένων του Αστέρα της
Ανατολής (1902) αναφέρει το Σολωμό ως «τεκτονικό νεομύστη».
— Ο τέκτονας Μαρτζώκης διαβεβαιώνει σε πρακτικό του Αστέρα της Ανατολής
(1898), ότι ο Σολωμός ήταν τέκτονας.
8
9

Επτανησιακά Φύλλα, ΚΖ΄ 3-4, 2007.
Επτάνησος, φύλ. 171 και 172, 16 και 24 Δεκεμβρίου 1937.
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Προσωπογραφία
του
Dionisio
Salamon
(όπως ο ίδιος
υπογράφει)
με την παλάμη
στην καρδιά,
τυπική
τεκτονική
αναγνώριση
των Δόκιμων,
δηλαδή
των τεκτόνων
πρώτου βαθμού.
Μάλλον ούτε
από τους τέκτονες
κατόρθωσε
να... «αποφοιτήσει»
ο εθνικός ποιητής.

— Ο τέκτονας Καντιάνο Ρώμα προσφωνεί το Σολωμό «αδελφό».
Άλλοι όμως, υποστηρίζουν, ότι ο Σολωμός δεν υπήρξε τέκτων.10
Το πιθανότερο είναι να προσεταιρίστηκε τους τέκτονες, γι’ αυτό υπάρχουν τόσες
σχετικές μαρτυρίες, αλλά να έμεινε στην τάξη του Δόκιμου ή να αποβλήθηκε απ’ αυτούς εντελώς και ποτέ να μην κατόρθωσε να αναρριχηθεί στούς τεκτονικούς βαθμούς,
καθότι ανίκανος, οκνηρός και —κυρίως— μέθυσος.

Ανδρ. Ριζόπουλος: «Συναισθηματισμός και ιστορία ή ήταν ο Σολωμός τέκτονας;», Επτανησιακά φύλλα,
τόμ. ΚΗ΄, 3-4, Ζάκυνθος, 2008.
10
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10. Δεν γνώρισε ερωτικό χάδι γυναίκας

Ο

Σολωμός δεν παντρεύτηκε ούτε όμως, έχει αναφερθεί ποτέ κάποιος έρωτας ή
κάποια σχέση του με γυναίκα. Οι βιογράφοι του τον δικαιολογούν παρουσιάζοντας τον έρωτα δήθεν εμπόδιο στην τέχνη. Έτσι, εφευρέθηκε η κλασική μωρολογία, πως ο Σολωμός δεν έκανε έρωτα, για να κάνει ποίηση. Έτσι κι ο Ωριγένης
«ευνούχισεν εαυτόν δια την βασιλείαν των ουρανών»...
«Ο Σολωμός —λένε— δεν έκανε ερωτικά τραγούδια, πες από ντροπή, πες από σεβασμό στην Ποίηση! Κακομοίρα Τέχνη όλων των μεγάλων εποχών κι όλων των μεγάλων ηρώων του Καλού! Τι έχεις να τραβάς, όταν αυτοί, που σε εξηγούν από το ύψος της
χωριατοσύνης τους, δεν είναι ούτε καλλιτέχνες ούτε κριτικοί, μα “νοικοκυραίοι”, όπως
κι οι ίδιοι ομολογούν με άξια των σκοπών τους πολιτική ειλικρίνεια».11
Οι επιστολές του Σολωμού από την Ιταλία προς τη μητέρα του ξεχειλίζουν από τρυφερότητα, θερμότητα και υπέρμετρη αγάπη. Ακόμα και στην αρχή της ενήλικης ζωής,
δεκαοκτάχρονος ων, έχει αγωνία μη χάσει την αγάπη της και νιώθει ζήλια προς τον
μικρότερο αδελφό του, Δημήτριο, που ζει με τη μητέρα του.12
«Πολυαγαπημένη μου μητέρα, επιτέλους, ύστερ’ από τέσσερα και παραπάνω χρόνια,
που λαχταρούσα να λάβω γράμμα σου, μου ήρθαν δυο, το ένα πάνω στ’ άλλο· τα ’βρεξα,
πίστεψέ με, με τα πιο θερμά μου δάκρυα... Νοιώθω το φως μου ν’ αδυνατίζει κάπως· ω
Θεέ μου, δε θα ’θελα να φτάσω σε θέση να μην μπορώ πια να σε ξαναδώ...»
Όπως αναφέρει και ο Θ. Δ. Φραγκόπουλος, «από το έργο του Σολωμού απουσιάζει
τελείως ο πατέρας. Δεν υπάρχει πουθενά, ούτε ως ένδειξη, ούτε ως σκιά. Ακόμη και η
έννοια “πατέρας” στην ποίηση του Σολωμού δεν είναι θετικά, αλλά αρνητικά φορτισμένη».13
Η απουσία πατρικού προτύπου πυροδοτεί σκέψεις και ενέργειες, οι οποίες, στην
περίπτωση των καλλιτεχνών μετασχηματίζονται σε δημιουργία έργων με εξιδανίκευση
γυναικείων μορφών, καθώς και απώθηση ή εχθρικότητα απέναντι στα ανδρικά πρότυπα.
Η απουσία πατρικού προτύπου στο Σολωμό καθόρισε και την κοινωνική συμπεριφορά του μέσα από τις άλυτες ψυχοσυγκρούσεις, που στοίχειωναν την πραγματική και
ιδεατή ζωή του.
Ο Παλαμάς αναφέρει, ότι μετά την επιστροφή του από την Ιταλία στη Ζάκυνθο,
βίωνε τις αντιφάσεις του χαρακτήρα του κι ότι «ακόμα και κάτω από την ωριμότερη
τούτη περίοδο της φαντασίας του, πάντα κρύβεται ο ζακυθινός τύπος, ο απαλός και κάπως θηλυκότροπος αισθηματίας, ο κιθαριστής και αυτοσχεδιαστής».
Έχει γίνει συσχέτιση ομοιοτήτων της προσωπικής, οικογενειακής ζωής και καλλιτεχνικής δημιουργίας ανάμεσα στον Λεονάρντο Ντα Βίντσι και στο Διονύσιο ΣολωΚώστα Βάρναλη: «Ο Σολωμός χωρίς μεταφυσική», έκδ. Κέδρος, Αθήνα, 2000.
Σολωμού Διονυσίου, Άπαντα, Αλληλογραφία, τόμ. 3ος, επιμ. Λίνου Πολίτη, έκδ. Ίκαρος, 1991, σελ.
50.
13
Θ. Δ. Φραγκόπουλου: «Έξι παράγραφοι για τον Σολωμό», στο περ. Τετράδια Ευθύνης, 1984, τ.22,
σελ. 107). Στο ποίημα «Λάμπρος», για παράδειγμα, ο πατέρας παρουσιάζεται βρεφοκτόνος και αιμομίκτης.
11

12
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μό. Ο Ντα Βίντσι ήταν νόθος γιος ενός φλωρεντινού συμβολαιογράφου και μιας
χωριατοπούλας. Ο μικρός Λεονάρντο αποχωρίστηκε τη μητέρα του κι έζησε με τον
παππού του και τον θείο του.
Όπως αναφέρει η Ευτυχία Καλλιτεράκη, «πολύ λίγα γνωρίζουμε για την ερωτική
ζωή του Ντα Βίντσι και του Σολωμού και ότι σύμφωνα με τις πηγές που υπάρχουν
φαίνεται, ότι κανένας από τους δυο δεν γνώρισε ερωτικό χάδι γυναίκας».14
Στη διάσημη μελέτη του Φρόυντ για τον Ντα Βίντσι γράφεται μεταξύ άλλων: «Οι
μεταθέσεις, που γίνονται από τις ενστικτώδεις δυνάμεις πάνω στις διάφορες μορφές
δημιουργίας, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς ψυχικό κόστος. Το παράδειγμα
του Λεονάρντο Ντα Βίντσι μας δείχνει πόσο πρέπει να μελετήσουμε πάνω σ’ αυτή τη
μεταστροφή».15
Επίσης, ο Φρόυντ αναφέρει, ότι η καθήλωση ενός άρρενα στη μητέρα διαμορφώνει
έναν ορισμένου τύπου ναρκισσισμό, ο οποίος μέσω της λιβιδινικής παθητικότητας
οδηγεί τον καλλιτέχνη στην αγωνιώδη αναζήτηση μιας τελειότητας, «μιας τελειότητας,
που κάθε φορά αποθαρρυμένος πίστευε, ότι δεν θα μπορούσε να την απεικονίσει»,
μένοντας έτσι στην «απαραίτητη απόσταση, που κρατάει τον καλλιτέχνη ένθεν του ιδανικού σχεδίου του».
Με βάση αυτή την ερμηνεία του Φρόυντ, μπορούμε να κατανοήσουμε τους βαθύτερους λόγους, για τους οποίους ο Σολωμός δεν μπορούσε να ολοκληρώνει τα ποιήματά του, τα οποία άφηνε ημιτελή.
Η ψυχαναλύτρια Ντολτό υποστηρίζει, ότι «όταν το αγόρι δεν ταυτίζεται με τον
πατέρα και το φύλο του, η γονιμότητα και η συμβολική διάσταση της πατρότητας (και της
μητρότητας αντίστοιχα), μη μπορώντας να πραγματωθούν στο επίπεδο τής γεννητικής
λειτουργίας, βρίσκουν διέξοδο μέσα από τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την τέχνη».16
Η μη ύπαρξη ετερόφυλων ερωτικών σχέσεων πυροδότησαν μια τάση μοναξιάς στο
Σολωμό, ο οποίος υπήρξε ένα βαθιά μοναχικό άτομο. Αυτό φαίνεται, πέρα από τον
τρόπο της ζωής του, και από τις επιστολές προς φιλικά και συγγενικά του πρόσωπα.
Όπως αναφέρει ο Βοwlby, «η μοναξιά είναι μια αντίδραση στην απουσία των σημαντικών άλλων» στη διάρκεια της παιδικής ζωής.17
Ο Δημήτριος Μωραΐτης, ο οποίος υπήρξε εκφραστής των ιδεών του Άντλερ στην
Ελλάδα του μεσοπολέμου, υποστηρίζει, ότι στο Διονύσιο Σολωμό δημιουργήθηκε το
«συναίσθημα της μειονεκτικότητος», λόγω του ότι υπήρξε νόθο τέκνο του κόμη Σολωμού και λόγω πιθανής σωματικής ή ψυχικής σεξουαλικής ανικανότητας.
Λόγω των ανωτέρω, θεωρεί, ότι η ποιητική δημιουργία χρησίμευσε ως μέσο, με το
οποίο ο Σολωμός προσπάθησε να αναπληρώσει όλες τις μειονεξίες του.18
14

Καλλιτεράκη Ευτυχία: «Διονύσιος Σολωμός, μια ψυχαναλυτική προσέγγιση», έκδ. Γαβριηλίδης,
2005, σελ. 27.
15
Sigmund Freud: «Leonardo da Vinci and a memory of his childhood», Vol. XI, The standard
edition, 1957.
16
Ντολτό Φρανσουάζ: «Σεμινάριο ψυχανάλυσης παιδιών», τόμ. Α΄, Εστία, Αθήνα, 1989, σελ. 82.
17

J. Bowlby, «Affectional bonds: Their nature and origin», στο R.S. Weiss (Ed,), Loneliness: The
experience of emotional and social isolation (σελ. 38-52). Cambridge, MA:MIT Press.
18
Μωραΐτης Γ. Δημήτριος: «Ο ποιητής Σολωμός και το έργον του (από ψυχολογικής απόψεως)»,
Τυπογραφείον Γ.Η. Καλλέργη, Αθήνα, 1932, σελ. 29, Δρ Γιάννης Παπαδάτος, ψυχίατρος - καθηγητής
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Ο Σολωμός, λόγω των άλυτων ενδοψυχικών του συγκρούσεων, των οικογενειακών,
κοινωνικών και πολιτιστικών αντιφάσεων, κατέφυγε στη σφαίρα της φαντασίας και
στην εξιδανίκευση της τέχνης και των γυναικείων μορφών, με τις οποίες δίνεται η εντύπωση, ότι συνταυτίζεται μερικές φορές.
Έγραψε για την Αγνώριστη, την Ξανθούλα, την Ανθούλα κ.λπ.. Ιδιαίτερα η δικαστική διένεξη με τη μητέρα του, που θα εξετάσουμε παρακάτω, τραυμάτισε ανεπανόρθωτα το γυναικείο είδωλο, που είχε δημιουργήσει στη φαντασία του και ουδέποτε συνήλθε από αυτό το πλήγμα.

...Μέσα στα στήθια σου τ’ ακούς, καλέ, να λαχταρίζει...
...κατά τον κάτασπρο λαιμό, που λάμπει ωσάν τον κύκνο,
κατά το στήθος το πλατύ και το ξανθό κεφάλι,
έτσι κι ο νιος ελεύτερος, μ’ όλες τες δύναμές του,
της φύσης από τσ’ όμορφες και δυνατές αγκάλες,
οπού τον εγλυκόσφιγγε και του γλυκομιλούσε,
ευτύς ενώνει στο λευκό γυμνό κορμί π’ αστράφτει,
την τέχνη του κολυμπιστή και την ορμή της μάχης.
Πριν πάψ’ η μεγαλόψυχη πνοή χαρά γεμίζει:
Άστραψε φως κι εγνώρισεν ο νιος τον εαυτό του...
Όμορφε ξένε και καλέ και στον ανθό της νειότης...
...που ποτέ κανείς δε θα το μάθει...19
«Όμορφε ξένε... που ποτέ κανείς δε θα το μάθει...» κ.λπ..
Σύμφωνα με πληροφορίες που διέσωσε ο Πολυλάς, ο Σολωμός αναφέρεται σε έναν άγγλο
στρατιώτη,
ο οποίος κατασπαράχτηκε από έναν πόρφυρα (έτσι λέγανε στα παλιά κερκυραϊκά το σκυλόψαρο).
Ο τελευταίος στίχος βρέθηκε σε χειρόγραφο της μασονικής στοάς της Ζακύνθου.

Ανεξάρτητα από την προσπάθεια ψυχολογικής ερμηνείας της μη ετεροφυλόφιλης
ερωτικής ζωής του Σολωμού, υπάρχει μια ακόμη σημαντικότατη παράμετρος, την οποία παραβλέπουν εντελώς οι βιογράφοι του και που είναι μάλιστα κοινή και στον Λεονάρντο Ντα Βίντσι:
Ο Ντα Βίντσι σε ηλικία 15 ετών ήταν μαθητευόμενος στο εργαστήριο ενός ομοφυλόφιλου γλύπτη στη Φλωρεντία, του δε Σολωμού οι δάσκαλοι ήταν ιερωμένοι, ειδικά δε ο ιταλός καθολικός ιερέας, Ντε Ρόσσι, ήταν αυτός, που όταν ο Διονύσιος ήταν
δέκα ετών, όπως είδαμε προηγουμένως, τον συνόδευσε στην Ιταλία...

του Πανεπιστημίου Αθηνών: «Ψυχολογικές αντιθέσεις και ποιητική δημιουργία στο Σολωμό», περ. Διαβάζω, Ιούνιος 2007.
19
Αποσπάσματα από το ποίημα του Δ. Σολωμού: «Ο Πόρφυρας»
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11. Για λαδώματα στην Κέρκυρα

Τ

ο 1828, ο Σολωμός σε ηλικία 30 ετών, εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα, όπου η
κυβέρνηση πραγματοποιώντας υπόσχεση, που είχε δοθεί με το συνταγματικό
χάρτη του 1817, συνέστησε επιτροπή για τη σύνταξη των νέων κωδίκων. Ύστερα από πολλές συζητήσεις, η επιτροπή παραδέχτηκε το παλιό ενετικό κληρονομικό σύστημα.
Κατά παράδοξο τρόπο για τα νόθα τέκνα υποστήριξε, ότι όχι μόνο δικαιούνται το
μισό της περιουσίας του πατέρα, αλλά και τα τρία τέταρτα της όλης περιουσίας έναντι
των άλλων συγγενών.
Η τελευταία αυτή ρύθμιση είναι η σχετική με το Διονύσιο και δεν έγινε τυχαία,
ούτε ο Σολωμός πήγε στην Κέρκυρα για να ξεκουραστεί, όπως υποστηρίζεται από τούς
βιογράφους του.
Προκειμένου να πετύχει ο Διονύσιος να τύχει νομικής αναγνώρισης ως γνήσιου
τέκνου του Νικολάου Σολωμού είχε προφανώς την υποστήριξη της στοάς στην Κέρκυρα και ξόδεψε τεράστια ποσά.
Από δύο επιστολές του προς τον πληρεξούσιό του, Γαλβάνη, γνωρίζουμε, ότι ο Διονύσιος σε χρονικό διάστημα δεκαέξι μηνών ξόδεψε 2.400 κολωνάτα, ποσό υπερβολικό
και τεράστιο για την εποχή εκείνη.
«Από την εποχή εκείνη πάνε δεκάξι μήνες, που βρίσκεσαι στην Κέρκυρα και για το
διάστημα αυτό ως σήμερα κατάφερες να χαλάσεις πάνω κάτω 2.400 κολωνάτα περίπου».20
Εκείνη την εποχή ο Διονύσιος γνωρίστηκε και με τον Νικόλαο Μάντζαρο, που αργότερα μελοποίησε τον εθνικό ύμνο. Η γνωριμία έγινε μέσω του Διονύσιου Φλαμπουριάρη, γνωστού του Διονύσιου Σολωμού και μέλους της επιτροπής για τη σύνθεση
των κωδίκων. Από τον Φλαμπουριάρη γνώρισε ο ποιητής τον Ιάκωβο Μάντζαρο, πατέρα του Νικόλαου και επίσης μέλος της επιτροπής.
«Ο γενικός εισαγγελέας, όστις ασκεί μεγάλην και άμεσον επιρροήν ουχί μόνον επί των
ηθών, αλλά κι επί της ζωής, της ελευθερίας και της τιμής των πολιτών, είναι κάποιος
Μάντζαρος, δικηγόρος το επάγγελμα. Ούτος είχε χρεωκοπήσει δημοσία και είχε παραπεμφθεί σε δίκη, προτού διορισθεί υπάλληλος.
»Ουδέποτε εθεωρήθη άνθρωπος με τιμήν, με ηθικήν, με θρησκευτικότητα. Επρόδωσε
τούς πελάτας του και ώθησεν εις πορνείαν την σύζυγόν του. Είναι δημόσιος μοιχός. Το
αποτρόπαιον τούτο άτομον αντιπροσωπεύει το δημόσιον, κλέπτων δε ετησίαν αμοιβήν
υπέρ τας τρεις χιλιάδας κολωνάτα, ζη εν μέσω χλιδής, ενώ κατηγορεί τούς κλέπτας των
ιδιωτικών χρημάτων».21
Εκτός όμως, από τη νόμιμη σύζυγό του ο Ιάκωβος Μάντζαρος, διατηρούσε παράνομες σχέσεις με πολλές κερκυραίες. Με μια απ’ όλες, την Τερεζία Γκιαφέρο, διατη20

«Πολίτης». Τόμ. Γ΄, σελ. 182.

21

Μαρκήσιος Carlo de Ribas - Pieri, σε έκθεσή του προς τον πάπα, Γ. Ζώρα, έγγραφα, σελ. 81.
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ρούσε δεσμό τριάντα χρόνων. Επειδή της είχε υποσχεθεί γάμο κι εκείνη τον πίεζε, πήγε
ένα βράδυ σε ένα ναό και την παντρεύτηκε κι αυτήν. Η Τερεζία την επόμενη ημέρα
διέδωσε το γεγονός κι έτσι σύντομα δημιουργήθηκε μεγάλος θόρυβος στην Κέρκυρα.
Όταν ο γενικός εισαγγελέας προέβαινε σε τέτοιου είδους πράξεις αντιλαμβάνεται
κανείς σε ποια κατάσταση είχαν οδηγηθεί τα πράγματα εκείνη την εποχή. Γι’ αυτό ο
Σολωμός βρήκε την ευκαιρία να χρηματίσει πολλούς και διάφορους προς όφελός του
με τα τεράστια ποσά, που προαναφέρθηκαν.
Ήταν λοιπόν φυσικό επόμενο, ο Διονύσιος να γνωριστεί με το γιο του Ιάκωβου
Μάντζαρου, το Νικόλαο, με τον οποίο τον πρώτο καιρό συνδέθηκε με μεγάλη φιλία.
Είχαν εξ άλλου κι οι δυό τους κάτι κοινό. Ο Σολωμός επιχειρούσε να εξαλείψει το κοινωνικό στίγμα, ενώ ο άλλος, ο μουσουργός, επιχειρούσε να εξαλείψει την ντροπή του
πατέρα του και της μητέρας του.
Παρά τα 2.400 κολωνάτα, που ξόδεψε ο ποιητής στην Κέρκυρα, δεν κατάφερε τίποτε προς το παρόν, παρά μετά από δέκα χρόνια, όπως θα δούμε παρακάτω. Πέτυχε
μεν να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο η σχετική διάταξη, η οποία ψηφίστηκε κι από
τη Βουλή (1832), ο Μέγας Αρμοστής όμως, δεν κύρωνε το νόμο με την υπογραφή του
κι η αναβολή αυτή κράτησε εννέα χρόνια.
Το 1831, ο Διονύσιος επιστρέφει στην Κέρκυρα και συμφιλιώνεται με τον αδελφό
του. Εκείνη την εποχή αρχίζει και η πολιτική δράση του Δημήτριου. Το 1839 εκλέγεται βουλευτής και Έπαρχος από το 1845-1850, το 1850 Γερουσιαστής και τελικά
Πρόεδρος της Γερουσίας. Ήδη όμως παρουσιάζονται νέα απειλητικά σύννεφα. Η χρονική περίοδος 1832-1838 υπήρξε καθοριστική για τη ζωή τους.
Το 1832 πεθαίνει σε ηλικία 64 ετών ο Ροβέρτος, πρωτότοκος γιος —όπως είδαμε—
του Νικόλαου Σολωμού με την νόμιμη γυναίκα του, Μαρνέτα Κάκνη. Ο θάνατός του
δημιούργησε για τους αδελφούς νομικό πρόβλημα με απρόβλεπτες εκτάσεις. Τότε εμφανίστηκε ο μέγας κίνδυνος.
Με το θάνατο τού Ροβέρτου άνοιγε ο δρόμος για τον Ιωάννη Λεονταράκη, ο οποίος
ήταν τώρα ο μοναδικός νόμιμος γιός του Νικόλαου Σολωμού εξαιτίας του γάμου του
μια μέρα πριν πεθάνει με την Αγγελική Νίκλη.
Ο Ιωάννης απαίτησε να αποκλειστούν οι νόθοι Διονύσιος και Δημήτριος και να
πάρει αυτός όλη την περιουσία ως ο μοναδικός νόμιμος κληρονόμος. Η συμφωνία, που
είχε γίνει μεταξύ επιτρόπων και Ροβέρτου, όταν συμβιβάστηκαν, ήταν άκυρη, επειδή
ήταν αντίθετη με το σχετικό νόμο, που απαγόρευε στα νοθογέννητα κληρονομική μερίδα.
Το χρονικό διάστημα 1807-1833 τα δύο αδέλφια νέμονταν την περιουσία κατά
παραχώρηση του Ροβέρτου, όχι όμως, ότι είχαν δικαίωμα κυριότητας επ’ αυτής. Ο δε
άγγλος Αρμοστής συνέχιζε να κρατάει δέσμιους τους δύο αδελφούς με την μη υπογραφή του νομοσχεδίου με τους νέους κώδικες.
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12. Η μεγάλη δίκη με τις ροζ αποχρώσεις

Η

ίδια η Αγγελική Νίκλη κατέθεσε στη μεγάλη δίκη που έγινε τότε, ότι ο Ιωάννης
«συνελήφθη» από το Νικόλαο και γεννήθηκε το Σεπτέμβριο. Αν βιάστηκε να
κάνει το γάμο με τον Λεονταράκη και μάλιστα κρυφά, αν δέχτηκε να γίνει η βάπτιση του παιδιού με το όνομα του νέου της συζύγου, αν απέκρυψε την ημερομηνία
γέννησής του (τον δήλωσε, ότι γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου 1807), όπως της συνέστησαν οι επίτροποι, όλα ήταν προσποιητά, προκειμένου να σώσει τα δυο άλλα παιδιά
της.
Επίσης, κατέθεσε μαζί με το σύζυγό της, ότι είχαν πρόθεση να αναθρέψουν τον
Ιωάννη και αργότερα (με την προσδοκία προφανώς της γαλλικής νομοθεσίας, που δεν
ήρθε ποτέ), από κοινού με το Διονύσιο και το Δημήτριο, να αναγνωριστούν αδέλφια
και να μοιραστούν την περιουσία.
Όπως είχε εκείνη τη στιγμή η νομοθεσία, ο κίνδυνος να μείνουν στο δρόμο οι νόθοι
και να πάρει ολόκληρη την περιουσία ο Λεονταράκης ήταν πολύ μεγάλος. Σκοπός τους
επομένως, ήταν τώρα ο Ιωάννης Λεονταράκης, τον οποίο έπρεπε πάση θυσία να βγάλουν από τη μέση.
Άρχισαν να διαδίδουν φήμες, πως ο Ιωάννης έκλεψε ρούχα φίλου του, ότι το πτυχίο
του ήταν πλαστό κ.λπ.. Όταν τα έμαθε αυτά ο Ιωάννης, χολώθηκε και περνώντας από
την Κέρκυρα θέλησε να ζητήσει διευκρινήσεις από το Διονύσιο. Εκείνος όμως, όταν
τον καλησπέρισε ο Ιωάννης, προσπέρασε με αδιαφορία και περιφρόνηση, χωρίς να συζητήσει μαζί του.
Ο Ιωάννης αποφάσισε να εκδικηθεί και πρόσθεσε δίπλα στο επώνυμό του και την
επωνυμία «Σολωμός», με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται ως Ιωάννης Λεονταράκης ―
Σολωμός.
Αυτό ήταν η αφορμή για την έναρξη της μεγάλης δίκης, αλλά και για τη συμπεριφορά του Διονύσιου προς τη μητέρα του, που από τότε υπήρξε απότομη, αχαρακτήριστη
και φοβερά σκληρή. Όταν ο αδελφός του, του έγραψε στα 1853, πως η μητέρα τους δυστυχούσε και πεινούσε, ο Σολωμός απάντησε μ’ ένα φοβερό γράμμα, που ξαφνιάζει:
«Δεν της δίνω λεφτά! Ερώτησα τη συνείδηση μου, επάλεψα μέσα μου, αλλά δεν μπόρεσα
να την συγχωρέσω τη μάνα αυτή... Δεν δίνω λοιπόν λεφτό!».22
Εναντίον της μητέρας του στράφηκε δικαστικά και κυριολεκτικά την πέταξε έξω
από το σπίτι, που μέχρι τότε έμενε, διότι ήταν «σολωμαίικο». Μετά το θάνατο και του
δεύτερου συζύγου της, η Αγγελική Νίκλη έμεινε με μια εγγονή της ζώντας με την οικονομική βοήθεια ―όχι του Διονυσίου, αλλά― του Δημητρίου έως το θάνατό της, σε
ηλικία 75 ετών.
Ο Ιωάννης ήταν νομικός και γνώριζε, ότι ίσχυε η ενετική νομοθεσία μέχρι να ψηφιστούν οι νέοι κώδικες κι ότι η λύση θα δινόταν στο δικαστήριο. Ως μοιχογενή τέκνα
ο Διονύσιος κι ο Δημήτριος δεν είχαν κανένα δικαίωμα στην περιουσία. Μόνος κληρο-

22

Κ. Καιροφύλλα: «Ο άγνωστος Σολωμός», σελ. 35.
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νόμος παρέμενε αυτός, που με τον επιγενόμενο γάμο του Νικόλαου και της Αγγελικής
αποκτούσε τα δικαιώματα του γνήσιου κληρονόμου.
Ο κίνδυνος, που διέτρεχαν τα δυο αδέλφια ήταν μεγάλος. Εκεί, που περίμεναν τη
νομική επίλυση του προβλήματος, η άρνηση του Αρμοστή για την υπογραφή του νομοσχεδίου δημιούργησε φοβερές καταστάσεις. Όλη αυτή την αγωνία εκφράζει ο Διονύσιος στα ποιήματα της περιόδου 1833, ειδικότερα στην «Τρίχα».
Πρώτη μέριμνα του Ιωάννη στο δικαστήριο ήταν να αποδείξει, ότι ήταν νόμιμος
γιος του Νικόλαου, πράγμα, που διαβεβαίωσε και η μητέρα του Αγγελική. Ακολούθως,
να ακυρώσει τις διαθήκες του πατέρα του, διότι ήταν αντίθετες προς το ισχύον ενετικό
δίκαιο, που όριζε, ότι τα νόθα τέκνα δεν είχαν κανένα κληρονομικό δικαίωμα. Το τρίτο
που ζητούσε ήταν να θεωρηθούν νόμιμα τέκνα του Νικόλαου μόνον αυτός και ο Ροβέρτος, που είχε ήδη πεθάνει, οπότε θα καθίστατο αυτός ο μοναδικός κληρονόμος της
περιουσίας.
Άν το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του Λεονταράκη και αναγνώριζε τους
άλλους δυο γιους ως νόθους, οι δυο αδελφοί θα έχαναν τα πάντα.
Έτσι παρατηρούμε τους δυο αδελφούς, Δημήτριο και Διονύσιο, από το ένα μέρος
και τον άλλο αδελφό, τον Ιωάννη, από το 1833 και μέχρι να τελειώσει η διαδικασία και
να εκδοθεί η οριστική απόφαση το 1838, να κάνουν κάθε προσπάθεια να πλησιάσουν
άγγλους αξιωματούχους, να επηρεάσουν δικαστές, να δωροδοκούν και να διεξάγεται
ένας μυστικός και βρώμικος αγώνας, για τον οποίο δεν θα πρέπει να είναι υπερήφανος
ο εθνικός ποιητής. «Όμορφος κόσμος, ηθικός κι αγγελικά πλασμένος»...23
Η από ακροατηρίου συζήτηση συγκλόνισε ολόκληρη την κοινωνία της Ζακύνθου.
Η δίκη, ομολογούσε ο ίδιος ο δικηγόρος των Σολωμών «εξήγειρεν ορμήν και αποτροπιασμόν γενικόν λόγω της αισχρότητος κι ασεμνότητος των καταθέσεων».
Το θέμα της απόδειξης και για τις δυο τις αντιμαχόμενες πλευρές ήταν πολύ λεπτό.
Οι αδελφοί Σολωμοί έπρεπε να αποδείξουν, ότι η μάνα τους είχε παράλληλες σχέσεις
κι η μητέρα τον άνδρα ικανό, ενώ ήταν παράλυτος.
Οι Σολωμοί έπεισαν τελικά το δικαστήριο, ότι ο Ιωάννης δεν μπορεί να ήταν γιος
του Νικόλαου, καθ’ ότι αυτός ήταν ήδη 70 ετών παράλυτος και η μάνα τους είχε ήδη
σχέσεις με τον Εμμανουήλ, που έμενε στο ισόγειο.
Το όλο θέμα έληξε αίσια για τους δυο αδελφούς. Κέρδισαν τη δίκη και το 1841 ο
Αρμοστής υπέγραψε τελικά τους νέους κώδικες.
Ο Διονύσιος εκείνη την εποχή είχε πάθει νευρικό κλονισμό. Το ποτό του είχε γίνει
το μεγάλο πάθος. Ήταν αλκοολικός. «Ο αλκοολισμός προ παντός, ίσως και άλλαι
παθολογικαί αλλοιώσεις, επέφερον την συγκέντρωσιν του πάθους εις τον εγκέφαλον. Τον
είχε καταλάβει μια ψυχική δειλία και για να την αποδιώκει κατέφευγεν εις το ποτόν». 24

23

Διονυσίου Σολωμού: «Εις Φραγκίσκα Φραίζερ, επίγραμμα».

24

Μαρίνος Σιγούρος, «Πολίτης», τόμ. Α΄, σελ. 29.
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13. Λάδωνε τους κριτικούς

Τ

ι έλεγε ο ίδιος ο Σολωμός για τα έργα του: «Δεν είμαι τόσο παλαβός να μην το
βλέπω, πως αν δεν είχα μια πεντάρα, οι πιο συνετοί κριτές στα Επτάνησα θα
έβρισκαν τους στίχους μου και τα πεζά μου όμοια με του Ροΐδη. Κι επειδή έχω μια
πεντάρα είναι πρόθυμοι να τα βρουν μάλλον καλά, ακόμα κι αν ήταν χειρότερα από το
Ροΐδη». 25
(Δεν αναφέρεται στο γνωστό συγγραφέα της «Πάπισσας Ιωάννας», Εμμανουήλ
Ροϊδη, ο οποίος γεννήθηκε το 1836 στη Σύρο, αλλά σε ένα γνωστό του ζακυνθινό γιατρό — κακότεχνο ποιητή, τον οποίο σατυρίζει μάλιστα στα ποιήματά του «Το Ιατροσυμβούλιο», «Η Πρωτοχρονιά» και «Οι Κρεμάλες»).
Από τα λίγα ποιήματα, που είχε δημοσιεύσει κι από τις κριτικές, που είχε «φροντίσει» να τύχουν, είχε γίνει γνωστός ως ποιητής ο Σολωμός. Η άποψη των συγχρόνων
του στηριζόταν επομένως σε αυτά τα λίγα έργα και χάρη σ’ αυτά είχε αποκτήσει τη
φήμη, που τον συνόδευσε μέχρι τον θάνατό του.
Όταν ο φίλος του, Ιάκωβος Πολυλάς, συνέλεξε μετά το θάνατο του Διονύσιου, τα
σκόρπια ποιήματα και τα εξέδωσε ως ενιαίο έργο, μεγάλη απογοήτευση κυρίευσε το
ευρύ κοινό, όπως θα δούμε πιο κάτω.
Όσο περνούσαν τα χρόνια, γινόταν φανερή η ψυχική διαταραχή, που τον βασάνιζε.
Διακατεχόταν από έντονες φοβίες, που του δημιουργούσαν νευρικές κρίσεις. Έπινε.
Έγραφε συνεχώς στον αδελφό του, στη Ζάκυνθο, ζητώντας να του στείλει κρασί, το
περίφημο «Βερντέα».
Το τέλος της δίκης τον βρήκε κουρασμένο. Σ’ αυτό πρέπει να προσθέσουμε και τις
αυπνίες του, τη δύσπνοια, τους εφιάλτες του, που οδήγησαν μαζί με τα ψυχολογικά
προβλήματα το Διονύσιο να γίνει ερείπιο.
Ο Πολυλάς το ομολογεί: «Περιορίσθηκε κι απομονώθηκε περισσότερο από την κοινωνία. Από τότε πήραν ορμή όλα τ΄ άρρωστα μέσα του στοιχεία».26
Η καθημερινή χρήση του ποτού τον έκανε να πίνει και τα πιο ισχυρά οινοπνευματώδη. «Ούτος ο Διονύσιος Σολωμός, ως ηξεύρεις, προ πολλού έκαμε μεγάλη
κατάχρησιν πνευματωδών ποτών», έγραφε σε επιστολή του ο ζακυνθινός ιστορικός Ερμάννος Λούντζης στο γιο του.
Το 1851 έπαθε την πρώτη εγκεφαλική συμφόρηση. Τότε έγινε ακόμη περισσότερο
ευερέθιστος. Διέκοψε τις σχέσεις του με τους φίλους του, ακόμη και με τον Πολυλά,
χωρίς να υπάρχει λόγος. Η ζωή του ήταν ψυχικά ανώμαλη. Το 1854 προσβλήθηκε από
νέα συμφόρηση και τελικά το 1857 πέθανε μόνος σε ηλικία 59 ετών.

25

«Πολίτης», τόμ. Γ΄, σελ. 275-276.

26

Παλαμάς, σελ. λ΄-λα΄.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ-www.freeinquiry.gr

32

14. Απογοήτευση για το έργο του

Ο

ποιητής «δεν τέλειωνε τα έργα του. Πάντα τα έγραφε και ποτές του δεν τα έγραψε», κατά την εύστοχη διατύπωση του Βάρναλη. Αφιέρωσε ολόκληρη τη
ζωή του στην ποιητική δημιουργία, χωρίς να θεωρήσει τελειωμένο και δημοσιεύσιμο κανένα έργο του. Το ημιτελές έργο του, όταν πρωτοεκδόθηκε, εξέπληξε
δυσάρεστα και προκάλεσε αμηχανία· οι εφημερίδες, που επαινούσαν «τον μεγαλύτερο
έλληνα ποιητή», μετά το θάνατό του δεν έγραψαν τίποτα για την έκδοση των έργων.
Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Βαλαωρίτη. Το 1857, μετά τον θάνατο του
Σολωμού, έγραφε στον Κωνσταντίνο Ασώπιο, ότι «εψεύσθησαν αι ελπίδες του έθνους»
και το 1877 έγραφε στον Ροΐδη, ότι ο Σολωμός άφησε πίσω του «έναν μόνο ύμνον και
ολίγας ασυναρτήτους στροφάς».27 Αρνητικές κρίσεις για τα ποιήματα του Σολωμού διατύπωσε και ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος στο δοκίμιό του «Πόθεν η κοινή λέξις "τραγουδώ";», το 1859.
Η γλώσσα και η ποίηση του Σολωμού όχι μόνο δεν ήταν ηρωικές, μα και πολύ κάτω
από το μέτριο. Δεν γνώριζε τα ελληνικά κι έγραφε ανορθόγραφα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σήμερα, που επιχειρείται η ψηφιοποίηση του έργου του, να μην προσφέρεται το
έργο του για ψηφιακή επεξεργασία, όπως ομολογείται στην πρόσφατη έκδοσή του βίου
και του έργου του Σολωμού από τη Βουλή.28

Η «εις Άδου κάθοδος τού Ιησού»
σε σολωμικό ποίημα:
«Όταν η Πύλη ακούστηκε να σπάει,
τι χλαλοή στον κάτου κόσμο εγίνη!
Χαίρεται μέσα η άβυσσο και ασπρίζει·
ο περασμός του Λυτρωτή σφυρίζει».29
Οι στίχοι είναι παρμένοι από την ορθόδοξη υμνογραφία και συγκεκριμένα από τον Όρθρο
του Μεγάλου Σαββάτου («ο συντρίψας κράτος θανάτου και ανοίξας πύλας Παραδείσου
ανθρώποις», στάσις τρίτη, ήχος πλάγιος β΄), καθώς και από τον Εσπερινό της Κυριακής του
Πάσχα («ηνοίγησάν σοι, Κύριε, φόβω, πύλαι θανάτου, πυλωροί δε άδου ιδόντες σε έπτυξαν·
πύλας γαρ χαλκάς συνέτριψας και µοχλούς σιδηρούς συνέθλασας και εξήγαγες ηµάς εκ
σκότους και σκιάς θανάτου και τους δεσµούς ηµών διέρρηξας», στιχηρά ανατολικά).

27
28

Πολίτης 1958, 209.

Ερατοσθένη Καψωμένου: «Διονύσιος Σολωμός (1798-1857). Ο βίος, το έργο, η ποιητική του», έκδ.
Ίδρυμα τής Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα, 2005, σελ. 40.
29
«Ο Λάμπρος», Η δέηση της Μαρίας και το όραμα του Λάμπρου, Το εσπέρας της Λαμπρής, ΧΧV, 3.
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15. Άτεχνοι στίχοι

Τ

α μόνα ποιήματα του Σολωμού, που δημοσιεύθηκαν όσο ζούσε, ήταν ο «Ύμνος
εις την Ελευθερίαν» (1825), ένα απόσπασμα του «Λάμπρου», το «Ωδή εις Μοναχήν» (1829) και το επίγραμμα «Εις Φραγκίσκα Φραίζερ» (1849). Τα υπόλοιπα έργα του έμειναν ανολοκλήρωτα.
H γλώσσα και η ποίηση του Σολωμού όχι μόνο δεν ήταν ηρωικές, μα και πολύ κάτω
από το μέτριο. Ιδού μερικά παραδείγματα:
Α! την ώρα καρτερεί
να σε πιάσει από το χέρι,
να σε πάει και να σε... φέρει! 30
Τούτο είν’ τ’ όνειρο ψυχή μου.
Τώρα στέκεται εις εσέ,
να το κάμεις ν’ αληθέψει
και να θυμηθείς για με.31
Τ’ αρνί μόνον ακλούθαε, μπε μπέ, μπε μπέ φωνάζει,
Πάντα μπε μπέ, πάντα μπε μπέ και την παιδούλα κράζει.32
Κακοί στίχοι, που τάχα μιμούνται την αφέλεια του δημοτικού τραγουδιού! Τα ρήματα εξάλλου φωνάζει και κράζει είναι ταυτολογία ανυπόφορη χάρη της ευκολίας της
ρίμας.
Παρόμοια στους τάφους θα εμβεί
να κάμει καθένας να εβγεί.33
Κόσμε ψεύτη! τες κόρες τες μαύρες
κατατρέχεις όσο είν’ ζωντανές.
Σκληρέ κόσμε! και δεν τους λυπάσαι
την τιμήν, όταν είναι νεκρές.34
Εκτός από την αισθηματολογία επαρχιώτικου νοικοκυρισμού αυτής της στροφής, ο
πρώτος στίχος είναι εξαίρετο δείγμα ακουστικής ασχήμιας. Από τις δέκα συλλαβές του

30

«Προς τον Κύριον Λουδοβίκον Στράνη», 16-18.

31

«Το όνειρο», 49-52.

32

«Ο θάνατος της ορφανής», 21-22.

33

«Εις Μάρκον Μπότσαρη», 15-16.

34

«Η Φαρμακωμένη», 25-28.
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οι έξι είναι εψιλον και οι δυο όμικρον, όλο κλειστοί φθόγγοι δηλαδή και μόνο προς το
τέλος ένα άλφα.
Σε όλα αυτά τα αποσπάσματα ούτε ποιητική αξία υπάρχει, ούτε πολύ περισσότερο,
γλωσσική. Λέξεις και τύποι σαν τους ακόλουθους: η πατρίς η δυστυχής, η χτίσις, της
ελευθεριάς, τετρομασμένη, πράχτει, επετειούντο, εκοίτεταν, πάτουνε, νικεί, σιωπεί,
ενθυμεί, Λευθεριάν, θρησκειά, τς άλλους, τς είδησες, τς αγκάλες, τς Άγιας Τράπεζας, τς
ηύρε, σ’ γη, σ’ τουφέκι κ.λπ. πρέπει να ’χει κανείς πολύ θράσος, για να χαρακτηρίσει
αυτή τη γλωσσική σαλάτα ως γλωσσικό ηρωισμό, ως υπόδειγμα και εθνικής γλώσσας
και ποιητικού ύφους!
Ο Σολωμός λιγότερο έπλαθε γλώσσα απ’ όσο έπαιρνε έτοιμο λεξιλόγιο από παληότερα δημοτικά κείμενα, που μερικά από αυτά, όχι μονάχα δεν τα ξεπέρασε, μα ούτε
και τα έφτασε (π.χ. τον «Ερωτόκριτο», τα τραγούδια του ακριτικού κύκλου, πολλά μοιρολόγια και τους θρήνους της Πόλης κ.ά.).
Αν λοιπόν παραδεχτούμε ως δικαιολογημένο, κατ’ αρχήν, το προνόμιο των γλωσσοποιών ν’ απαλλάσσονται από κάθε άλλη ηθική υποχρέωση (φυσικά και την πολεμική), ο Σολωμός δεν μπορούσε να το ’χει αυτό το προνόμιο!

Η εικόνα του Ιησού, ο οποίος ―σύμφωνα με τους ευαγγελιστές Ματθαίο, Μάρκο και Ιωάννη―
περπάτησε πάνω στη θάλασσα χωρίς διόλου να ταράξει τα νερά της, φαίνεται πως έκανε μεγάλη
εντύπωση στο Σολωμό, διότι την περιγράφει σε τρία ποιήματά του:
Κι από το πέλαο, που πατεί χωρίς να το σουφρώνει.35
Στην κορυφή της θάλασσας, πατώντας στέκει, και δεν συγχύζει τα νερά της.36
Το πέλαγο που επάτουνε χωρίς να το συγχύζη.37

35

«Ο Κρητικός», ΧΧΙ.

36

«Ο Λάμπρος».

37

«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», Σχεδίασµα Β΄, 20.
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16. Η σολωμολαγνεία των μεταγενέστερων κριτικών

Α

πό την εποχή των «Προλεγόμενων» του Πολυλά, όλοι οι κατοπινοί Σολωμιστές
δεν κάνουνε άλλο από το να επαναλαμβάνουν σε αραιότερη διάλυση τις ιδέες
εκείνου. Έτσι, οι κριτικοί του Σολωμού είναι περισσότερο εξηγητές του Πολυλά, παρά του ίδιου του Σολωμού, γιατί η άμεση παρατήρηση των κειμένων μπαίνει σε
δεύτερη μοίρα.
Το μόνο νέο, που προσθέτουν στα πολυλαϊκά «Προλεγόμενα», είναι η υπερβολή.
Όλοι σχεδόν οι κριτικοί του Σολωμού κάνουν αναμεταξύ τους ένα συναγωνισμό υπερβολών. Γιατί καθιερώθηκε ένας άγραφος νόμος, πως όποιος υπερβάλλει περισσότερο,
αυτός και νοιώθει περισσότερο.
Έτσι, ο θαυμασμός για το Σολωμό πήρε το χαραχτήρα φετιχισμού· ο Σολωμός από
αντικείμενο κριτικής έγινε «υπεράνω πάσης κριτικής».
Αλλά το περισσότερο αφήνιασμα φαντασίας και λέξεων φανερώνεται στην εξήγηση
των αποσπασμάτων. Εκεί η εξηγητική ελευθερία είναι «απόλυτη», γιατί δεν μπορεί να
ελεγχθεί. Δεν έχουν να δώσουν λόγο ούτε στον ποιητή, ούτε στους αναγνώστες, ούτε
στο λογικό τους.
Παίρνω ένα παράδειγμα, το 1-20 απόσπασμα του «Πόρφυρα»:
Φιλώ τα χέρια μ’ και γλυκά το στήθος μ’ αγκαλιάζω.
Θεοτικό τριαντάφυλλο στην κόλαση πεσμένο.
Ανοιχτά πάντα κι άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου.
Ποια πηγή τάχα σε γεννά, χαριτωμένη βρύση;
Καταλάβατε τίποτα;
Δεν υπάρχει καμιά λογική ακολουθία αναμεταξύ τους, ούτε φανερή ούτε... απόκρυφη.
Όμως, τι λέει ο κριτικός; «Είναι φανερό, πώς μια κάποια ανωμαλία στη σύνδεση
υπάρχει». Αντί λοιπόν η αναγνώριση αυτής της ανωμαλίας να τον κάνει να σταματήσει
και να σκεφτεί, πως το απόσπασμα έχει χάσματα, τον οδήγησε να τα υπερβεί με μεταφυσικούς ακροβατισμούς.
Λέει λοιπόν: «Αλλά μόνο στη γλώσσα (υπάρχει η συνδετική ανωμαλία), γιατί το
νόημα τους ενώνει και τους δείχνει και τους τρεις να βγαίνουν από το ίδιο ψυχικό γεγονός, που δοκίμασε ο ποιητής».
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17. Επαναλήψεις, αντιγραφές

Ό
,

τι άφησε ο Σολωμός στα χειρόγραφά του ήταν σχέδια, σχέδια ατέλειωτα. Ποτέ
δεν τελείωνε ό,τι άρχιζε. Δούλευε λίγο και περισσότερο επαναλαμβανόταν. Για
παράδειγμα, ο στίχος 18 από τον «Πόρφυρα»: «Ανοιχτά πάντα κι άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου», επαναλαμβάνεται στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» ως:
«Πάντ’ ανοιχτά, πάντ’ άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου».38
Άλλα παραδείγματα:
Πάρε μια φούχτα από τη γη την ποθητή σου κ’ έβγα.39
Πάρε μια φούχτα από τη γη την ποθητή σου κ’ έβγα.40
Μια φούχτα από το χώμα της εγιόμισα και βγήκα.41
Μια φούχτα χώμα να κρατώ και να σωθώ μ’ εκείνο.42
Μια φούχτα χώμα να κρατώ και να σωθώ μ’ εκείνη.43
Το χάσμα π’ άνοιξ’ ο σεισμός κι ευθύς εγιόμισ’ άνθη. 44
Για κοίτα κει χάσμα σεισμού βαθιά στον τοίχο πέρα και βγαίνουν άνθη πλουμιστά.45
Για κοίτα κει χάσμα σεισμού βαθιά στον τοίχο πέρα.46
Στα χέρια και στο μέτωπο, ετρέμαν τα λουλούδια.47
Ψηλά την είδαμε πρωί, της τρέμαν τα λουλούδια.48
Κι η θάλασσα, που εσκίρθησε σαν το χοχλιό, που βράζει.49
Η μικρή γη σκιρτά ως χοχλιό μες το νερό, που βράζει.50

38

Σχεδ. Β΄, Απ. 1, 234.36.

39

«Σχεδίασμα», 1833, στ. 15.

40

«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», Σχεδ. Β΄, 15.

41

«Κρητικός», 18.

42

«Πόρφυρας», 6 και 11.

43

«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», Σχεδ. Β΄, 9.

44

«Εις το θάνατο Κυρίας Αγγλίδας», Απ. 1, 150.3.1.

45

«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», Σχεδ. Β΄, 1-2.

46

«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», Σχεδ. Β΄, 1-2.

47

«Νεκρική ωδή ΙΙ», 1.

48

«Κρητικός», 21α, 25, 37α.

49

«Κρητικός», 30.

50

«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», Σχεδ. Β΄, 37.

ΓΙΑΝΝΗ ΛΑΖΑΡΗ: Ο ΣΟΛΩΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ

37

Καλή ’ναι η μαύρη πέτρα της και το ξερό χορτάρι. 51
Η μαύρη πέτρα ολόχρυση και το ξερό χορτάρι.52
Δόξα ’χ’ η μαύρη πέτρα του και το ξερό χορτάρι.53
Χρυσή ’ν’ η μαύρη πέτρα του και το ξερό χορτάρι.54
Μεγάλος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος. 55
Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος.56
Ο Σολωμός θαύμαζε πράγματα, που τα αισθανόταν βέβαια, μα που δεν τα είδε. Και
συλλογιζόταν πάνω σε αυτά με τις ιδέες ενός άλλου (Σίλλερ) ή πολλών άλλων (της
μετακαντανής φιλοσοφίας). Η ποίησή του (της ώριμης περιόδου του) ήταν ετεροκίνητη
κι όχι αυθόρμητη. Οι ιδέες, τα συναισθήματα, η τέχνη του Σολωμού δεν είναι ατονικά
εφευρήματα του «μεγάλου νοός του» ή αποτελέσματα κλεισμένης από παντού «συλλογής» και ενόρασης. Είναι ιδέες, συναισθήματα και τέχνη της εποχής του.
Από τους Σίλλερ και Έγελο πήρε τα αισθητικά δόγματα της κερκυραϊκής περιόδου
του. Το έργο του είναι πραγμάτωση αυτών των έτοιμων ιδεών. Η καταγωγή των ιδεών
και των μεθόδων του Σολωμού είναι ξένη. Η ορολογία των «Στοχασμών» του είναι ίδια και στο νόημα με εδάφια του Έγελου και του Σίλλερ. Οι ιδέες του Σολωμού είναι δευτερογενείς και μάλιστα μεταφυσικές, άρα χωρίς επιστημονικό χαρακτήρα.
Αφού σε τριάντα χρόνια μέσα (1828-1857) δεν κατόρθωσε να βγάλει πέρα ένα ποίημα τόσο μελετημένο και στην ουσία του και στις λεπτομέρειες και στούς σκοπούς του
μα και τόσο σύντομο (αφού ήταν μάλλον λυρικό), τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους», θα πει, πως η δύναμή του, ηθική, πνευματική, δημιουργική ήταν κατώτερη από
τη φιλοδοξία του. Παρατίθενται παρακάτω μερικά μόνο παραδείγματα στίχων ποιημάτων του Σολωμού, τούς οποίους έχει αντιγράψει από αλλού:
Χίλιες και πιότερες φορές την ώραν αποθαίνω. («Ερωτόκριτος).57
Όποιος πεθάνει σήμερα, χίλιες φορές πεθαίνει. («Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»).58
Όλοι τον αγαπήσασι και εις τ’ όνομά του εμνέγαν. («Ερωτόκριτος»).59
Θαυμάζω τες γυναίκες μας και στ’όνομά τους μνέω. («Ελεύθεροι πολιορκημένοι»).60

51

«Κρητικός», 22.

52

«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», Σχεδ. Β΄, 11.

53

«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», Σχεδ. Γ΄, 12.

54

«Απόσπασμα», 1844-1847, 15.

55

«Εις το θάνατο Αιμιλίας Ροδόσταμο», 1848, 12.

56

Επίγραμμα «Εις Φραγκίσκα Φραίζερ», 1849, 18.

57

Στ. 352.

58

Σχεδίασμα Β΄, 2.

59

Στ. 1501.

60

Σχεδίασμα Β΄, 3,15.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ-www.freeinquiry.gr

38

Έμπει σε χίλια στόματα, έμπει σε χίλιες γλώσσες. («Ερωτόκριτος»).61
Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κραίνει. («Ελεύθεροι πολιορκημένοι»).62
Σε χίλιες βρύσες χύνεται, μιλεί με χίλιες γλώσσες. («Ελεύθεροι πολιορκημένοι»).63
Εις τα χόρτα, στα λουλούδια, το ποτήρι να βαστάς. («Ιόνιος Ανθολογία»).64
Μεσ’ στα χόρτα, στα λουλούδια, το ποτήρι δεν βαστώ. («Ύμνος εις την Ελευθερίαν»).65
Έχεις ωραίο πρόσωπο και ζαχαρένιο στόμα,
έχεις και μάτια γαλανά, σαν τ’ ουρανού το χρώμα. («Ανθολογία Ασμάτων»).66
Οπούχε σαν παρθενικό τριαντάφυλλο το στόμα,
πούχε τα μάτια γαλανά σαν τ’ ουρανού το χρώμα. (Διον. Σολωμού.: «Ο θάνατος της
ορφανής»).67
Τη στράτα πορπατούμε, σ’ περβολάκι
έλαμπε ουρανός μ’ άστρη γεμάτος...
Κι α ζήσω μεσ’ το μήνα ’ρχομαι πάλι,
να βρω τ’ αγγελικά και όμορφα κάλλη...
Και με τα παίξε γέλασε αρχηνίζει
όλη η ανατολή να κοκκινίζει. («Βοσκοπούλα»). 68
Σ’ ένα ωραίο περιβολάκι
περπατούσαμε μαζί.
Όλα ελάμπανε τ’ αστέρια
και τα κοίταζες εσύ...
Πέστε άν είδατε ποτέ σας...
τέτοια αγγελική θωριά;
Όλη νύχτα εξεφυτρώσαν,
ως οπού λάμψεν η αυγή. (Διον. Σολωμού, «Το όνειρο»).
Στις φωνές της σάλπιγγός μου,
οχ το μνήμα αναστηθήτε.69
61

Στ. 250.

62

Σχεδίασμα Β΄.

63

Σχεδίασμα Γ΄, (Α.Α. 26), 3.

64

Μαρ. Μινώτου: «Ιόνιος Ανθολογία 7», 1993, σελ. 161, αρ. 42.

65

Στρ. 86.

66

Κ. Τεφαρίκη: «Ανθολογία Ασμάτων», Μέρος Α΄: Λιανοτράγουδα, Αθήνα, 1871, σελ. 67.

67

Στ. 3-4.

68

«Βοσκοπούλα», στιχ. 137-230, στο Φ.Κ. Μπουμπουλίδου: «Κρητική λογοτεχνία», Βασική βιβλιοθήκη «Αετού», σειρά πρώτη, αρ. 7., σελ. 77-79.
69
Αντ. Μαρτελάου: «Ύμνος εις την περίφημον Γαλλίαν, τον αρχιστράτηγον Βοναπάρτην και τον στρατηγόν Γεντίλλην», Γ.Θ. Ζώρα - Φ.Κ. Μπουμπουλίδου: «Επτανήσιοι προσολωμικοί ποιηταί», σελ. 39,
δεύτερη στροφή, εμπνευσμένη από την εκκλησιαστική γλώσσα.
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Η ύστερη σάλπιγγα θα ηχήσει κατά τη Δευτέρα Παρουσία, οπότε, σύμφωνα με το
ευαγγέλιο, θα κατεβεί ο Γιαχβέ από τον ουρανό και θα αναστηθούν οι νεκροί: «Ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσµατι, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβήσεται απ’
ουρανού, και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον».70
Toυς παραπάνω στίχους μιμείται ο Σολωμός σε δυο ποιήματά του:
Λάλησε, σάλπιγγα! κ’ εγώ το σάβανο τινάζω,
και σχίζω δρόμο και τ ’ς αχνούς αναστημένους κράζω.71
Τα κόκκαλα εβαρέθηκαν
στο μνήμα καρτερώντας,
και τρίζουνε ακατάπαυστα
την Κρίσι αναζητώντας.
Ξύπνα, αδελφή! τη σάλπιγγα
την ύστερη αγρικώ.72
Το «Ιατροσυμβούλιο» το έχει αντιγράψει ο Σολωμός από το «Συμβούλιο Γιατρών»
του Ιωάννη Βηλαρά (1771-1823):
Γιος ολομονάκριβος,
γονέων ευγενών,
μ’ αρρώστιας πέφτει βάσανο
παραδαρμό δεινόν.
Ευτύς Γιατρούς δεν άργησαν
του πλιό ονομαστούς,
να προσκαλέσουν τέσσαρους
τη χώρας θαυμαστούς.
Πλάκωναν οι Εξοχώτατοι
με άκρα σιωπή
εμβαίνουν όλοι κάθονται,
βαρείς και σκυθρωποί.
Ρωτάν για τα συμπτώματα
μικρά και δυνατά,
ξετάζουν τη ασθένειας
και ώρες και λεπτά.
Κι απέ αρχινάν σοφώτατα,
τα πάντα να ’ξηγάν.73

70

«Α΄προς Θεσσαλονικείς», 4,16.

71

Διον. Σολωμού: «Ο Κρητικός», 45-46.

72

Διον. Σολωμού, «Εις μοναχήν», 1-6.

73

Ι. Βηλαρά: «Συμβούλιο Γιατρών».
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Τέλος πάντων ήλθε η ώρα,
όπου εσπάρθηκε στη χώρα
πως πεθαίνει τ’ ανεψίδι
του Δοττόρου τού Ροΐδη.
Βλέπεις κιόλας, καρτερούμε
τσου γιατρούς, και θε να ιδούμε
ριτσετούλες! Ευτυχία
πώχουνε τα σπετσαρία!
Ήρθαν όλοι κι εκαθήσανε,
και με τρόπο εχαιρετήσανε,
Vengo, Caro: Τα συμπτώματα·
περνάει πάντα τ’ απογιόματα...
Οι γιατροί οπού αγροικήσανε
τέτοια κούρα, κ΄εσαστίσανε,
κάνουνε να σηκωθούνε,
ως για να συμβουλευθούνε...
Ευθύς φεύγουνε οι γιατροί
σκοτισμένοι, και κουτοί
κόκκινοι στο πρόσωπο τους,
κάνοντας και το σταυρό τους.74
Το ποίημα του Ιωάννη Βηλαρά «Αηδόνι και Γεράκι» έγινε «Τ’ Αηδόνι και το Γεράκι» από τον Διονύσιο Σολωμό. Ομοίως διάφορα θεματικά πρότυπα του Αθανάσιου
Χριστόπουλου (1772-1847) επιλέγει και επαναλαμβάνει ο Σολωμός.
Ιδέες από το ποίημα του ιερέα —ποιητή Νικόλαου Κουτούζη (1746-1819) «Πολιτική σάτιρα» υπάρχουν διάσπαρτες στα σατιρικά ποιήματα του Σολωμού «Το όνειρο»,
«Η γυναίκα της Ζάκυνθος» κ.ά..
Μεγάλες ομοιότητες παρουσιάζουν ποιήματα του Σολωμού με ποιήματα του ζακύνθιου θεολόγου Ανδρέα Σιγούρου (1655-1747). Παράδειγμα αποτελούν οι στροφές
του ποιήματος του Σιγούρου «Ανακρεόντειον», με τις οποίες μοιάζουν στροφές από τα
ποιήματα του Σολωμού «Εις μοναχήν», «Η φαρμακωμένη στον Άδη» και «Λάμπρος».
Στίχους από το ποίημα «Τα φιλιά των πουλιών» του λυρικού ποιητή του 18ου αιώνα,
Στέφανου Ξανθόπουλου, μεταποίησε ο Σολωμός στο ποίημα «Το όνειρο», το οποίο εξάλλου μοιάζει με το ομότιτλο ποίημα του Ξανθόπουλου.
Εκτός από στίχους του δημοτικού τραγουδιού, ο Σολωμός έχει εντάξει σχεδόν
αυτούσια ή με μικρές παραλλαγές ολόκληρα δημοτικά ποιήματα στα δικά του ποιήματα, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με το τραγούδι «Ο ανθός ζητεί την αδελφήν
του Αυγούλα», το οποίο βρίσκεται ολόκληρο μέσα στο ποίημα τού Σολωμού «Τα δυο
αδέλφια».
Το ίδιο συμβαίνει και με δυο άλλα ποιήματα του Σολωμού: «Ο θάνατος της ορφανής», το οποίο αποτελεί διασκευή με μικρές επεμβάσεις του δημοτικού τραγουδιού «Ελεγείον» και το ποίημα «Ο θάνατος του βοσκού», τον κεντρικό πυρήνα του οποίου
βρίσκουμε στο δημοτικό ποίημα: «Ελεγείον εις θάνατον βοσκού φίλου».
74

Δ. Σολωμού: «Το Ιατροσυμβούλιο».
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18. Θρησκευτικός φανατισμός

Γ
,

ια τους θεολόγους ο Σολωμός αποτελεί τεράστια πρόκληση, καθώς το θρησκευτικό στοιχείο είναι έντονα διάχυτο σε όλο το έργο του. Η παρουσία του δεν είναι
διόλου επιφανειακή ή διακοσμητική. Θρησκευτικές ιδέες, εικόνες, εκφράσεις,
γεγονότα και πρόσωπα βιβλικά ή ιστορικά παραπέµπουν άλλοτε στην Αγία Γραφή, άλλοτε σε καίριες και πάγιες θέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας ή θυµίζουν απόψεις και
αποφθεγµατικές ρήσεις Πατέρων της Εκκλησίας.
Ο θρησκευτικός φανατισμός στο έργο του Σολωµού είναι τόσο διάχυτος κι επίµονος, που δύσκολα µπορεί να περάσει απαρατήρητος. Ο Σολωμός μέσα από τα ποιήματά του θεολογεί.
Από το νεανικό του κιόλας έργο, όπως είναι ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», μπορεί
κανείς να συλλέξει άφθονο θεολογικό υλικό. Εκεί, δεν μιλάει μόνο για τη νίκη του έθνους, αλλά κυρίως για το θρίαμβο της θρησκείας του χριστιανισμού, όπως αναλυτικά
θα εξετάσουμε παρακάτω.
Ο Σολωμός προβάλλει τρία κυρίως σημεία της Ορθοδοξίας: Την Ανάσταση («Ο
Λάμπρος»), τον μοναχισμό («Εις μοναχήν») και τη θεία ευχαριστία («Ωδή για πρώτη
Λειτουργία — Σονέττο για πρώτη Λειτουργία Λ΄ και Β΄»). Παράλληλα όμως, δεν παραλείπει να εξυμνεί με πλήρη δογματική συνέπεια, αλλά και βαθύτατο σεβασμό, όλα
τα γεγονότα του χριστιανισμού, όποτε του δίδεται η ευκαιρία.
Η μητέρα του Σολωμού, μια απλή χριστιανή, τον πήγαινε μαζί με τον αδελφό του
κάθε Κυριακή στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, όπου ο μικρός Διονύσιος πολλές
φορές έψελνε «Κύριε ελέησον, καθαρά και σταράτα».75
Οι δάσκαλοί του, όλοι ιερείς ή θρησκευόμενοι, όπως ο Αντώνιος Μαρτελάος, ο
ιταλός αβάς, Σάντο Ρόσσι κ.ά., τον προέτρεπαν στα πρώτα του βήματα στο βιβλικό
ιδεαλισμό, όπως βεβαιώνει ο Γ. Κανάλε, βιογράφος του Σολωμού, ο οποίος άκουσε
τον Αναστάσιο Καραβία, έναν από τους ύστερους διδασκάλους του, να ιστορεί με πόσο ζήλο ο νέος μαθητής του «εσπούδαζε την Αγία Γραφή και παθητικά μεγαλοφωνούσε απ’ έξω τους Ψαλμούς του Δαβίδ, τους Θρήνους του Ιερεμία και το μέγα ποίημα του Ιώβ».76
Το ίδιο βεβαιώνει κι ο αδελφός του Διονύσιου, Δημήτριος, ο οποίος επιπλέον λέει,
ότι ο αδελφός του είχε μάθει απ’ έξω και το «Άσμα Ασμάτων», από το οποίο είχε εμπνευστεί πολλά από τα ιταλικά του ποιήματα.
Έχουμε επίσης παράλληλες πληροφορίες, που θέλουν το Σολωμό, όταν μεγαλώνει
λίγο, ίσως στην ύστερη παιδική ηλικία, πάντως πριν φύγει για Ιταλία, να διαβάζει τον
Απόστολο στην Παναγία των Κομμούτων και να επιμένει «να τον πηγαίνουν στις εκκλησίες και να παρακολουθεί τη λειτουργία. Το θρησκευτικό τούτο αίσθημα ήταν πολύ

75

Σ. Δεβιάζη, «Παναθήναια», έτος Β΄, 1902, σελ. 124.

76

Κ. Παλαμά, Γ. Ψυχάρη: «Γύρω στο Σολωμό», Αθήνα, 1969.
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έντονο στο Σολωμό και το χρωστούσε στον καθολικό του δάσκαλο, τον Ρόσσι. Το αίσθημα τούτο το διατήρησε ακμαίο μέχρι τις τελευταίες στιγμές».77
Και η μαρτυρία όμως, του μοναχού Κ. Στρατούλη, βεβαιώνει, ότι από μικρός μέχρι
τελευταίας του πνοής «ήταν αφοσιωμένος εις τον θεόν».78 Ο μοναχός αυτός μάλιστα,
μετέπειτα επίσκοπος Κυθήρων, επιπλέον αναφέρει, ότι γνώριζε προσωπικά το Σολωμό
κι ότι «ούτος εκ της ιεράς Δέλτου της Νέας Διαθήκης, ταύτης της νέας συμμαχίας και του
δεσμού της ανθρωπότητος μετά του Θεού, και μάλιστα εκ της Αποκαλύψεως, εξήντλει
τας ποιητικάς αυτού εμπνεύσεις. Εμελέτα δε τον ουρανοφάντορα Βασίλειον, τον θείον
Χρυσόστομον, τον βαθύνουν Γρηγόριον και τους θεοφορήτους ποιητάς της Εκκλησίας
και ιερούς υμνωδούς Δαμασκηνόν και Κοσμάν, ους μετ’ επιστασίας ανέγνω».79
«Όταν άκουγε να βλασφημούν τη θρησκεία τον έπιανε μανία και πολλές φορές
πιάστηκε με βλάσφημους φίλους του στη νεαρή του ηλικία».80 Ακόμη φαίνεται, ότι «έτρεφεν μιαν αμείλικτην αντιπάθεια εναντίον των υβριστών, των βωμολόχων και των αθρήσκων. Πίστευε στη θρησκεία με κατάνυξη κι εσωτερικότητα. Ήταν αισθηματική λειτουργία του κι όχι τυπολατρεία», όπως λέει ο παληός του συμμαθητής, Ζήζος.81
Συχνότατα ο Σολωμός αντιγράφει τα ποιήματά του από το τελετουργικό της εκκλησίας. Το άγιο βήμα, τα σήμαντρα, οι ιερείς οι άγιοι, οι εκκλησιαστικές ακολουθίες και
τελετές, αλλά και οι χριστιανικές γιορτές εμφανίζονται πάρα πολλές φορές στα ποιήματά του. Η ημέρα του Πάσχα ιδίως, του γεννούσε μύχια θρησκευτικά συναισθήματα
και την έψαλλε περιπαθώς:
Μνήσθητι, Κύριε, —είναι κοντά.
Μνήσθητι, Κύριε — εφάνη! 82
“Χριστός ενέστη” εψάλλανε
με τα χρυσά τους χείλη,
“Χριστός ανέστη” εκάνανε
κι αστράφτανε σαν ήλιοι
και λόγια ετραγουδούσανε
εγκάρδια και θερμά. 83
Στο ποίημα «Εις Μοναχήν», το θρησκευτικότερο ίσως του Σολωμού, εκθειάζεται ο
μοναχισμός, όπως και στο ποίημα «Γυναίκα της Ζάκυνθος», που ο ήρωας του είναι ο
ιερομόναχος Διονύσιος. Στο «Εις μοναχήν», εκτός από την προτροπή του προς το
77

Γ. Κολοσγούρου: «Τα ιταλικά ποιήματα του Σολωμού», Αθήνα, 1921, σελ. 23.
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Σ. Δεβιάζη, «Παναθήναια», έτος Β΄, 1902, σελ. 124.
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Κ. Στρατούλη: «Επικήδειος εις τον ποιητήν της Ν. Ελλάδος, Δ. Σολωμόν», Ζάκυνθος, 1857, σελ.7-8.

80

Σ. Δεβιάζη, «Παναθήναια», έτος Β΄, 1902, σελ. 125.

81

Α. Ζήζου: «Λόγος επιτάφιος εις τον θάνατον του Δ. Σολωμού», Ζάκυνθος, 1857, σελ. 6.
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«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», Σχεδ. Β΄, στ. ΧΙΙΙ.

83

«Εις Μοναχήν». (Πρoς την κυρά Άννα Μαρία Αναστασία Γουράτο Γεωργομίλα, όταν εντύθηκε το
«αγγελικό σχήμα» στο μοναστήρι των Αγίων Θεοδώρου και Γεωργίου στην Κέρκυρα στις 18 Απριλίου
1829).
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μοναχικό βίο και τον ύμνο, που πλέκει προς αυτόν, δίνει επίσης την προσωπική του
μαρτυρία για την επαγγελία της μέλλουσας ζωής και ανάστασης, τονίζοντας μάλιστα
τα αγαθά εκείνης της ζωής σε αντίθεση προς την αθλιότητα της παρούσας.
Το ποίημα το εμπνεύστηκε από την Ακολουθία του Μικρού και του Μεγάλου Σχήματος, που διαβάζεται στην τελετή της κουράς των μοναχών και μοναζουσών, όπου οι
άγγελοι παρευρίσκονται αοράτως ως μάρτυρες και θαυμαστές και καταγράφουν την
ομολογία της μοναχής στον ηγούμενο ή τον επίσκοπο, που εκτελεί την κουρά. «Βλέπε,
Τέκνον, οίας συνθήκας δίδως τω Δεσπότη Χριστώ. Άγγελοι γαρ πάρεισιν αοράτως, απογραφόμενοι την ομολογίαν σου ταύτην, ην και μέλλεις απαιτείσθε εν τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». 84
Από τον θρόνο τ’ Άπλαστου
οι Άγγελοι εκατεβήκαν,
και μέσ’ στου μοσχολίβανου
το σύγνεφον εμπήκαν,
να ιδούν που το κοράσιο
κινάει στην εκκλησιά.85
Στο «Εις Μοναχήν» ο Σολωμός προσφέρει και µια θεολογική πραγµατεία, που
απηχεί τη χριστιανική διδασκαλία για τη δηµιουργία του ανθρώπου από το Γιαχβέ: «Ο
Πλάστης κατ’ εικόνα του τον άνθρωπον εποιούσε». Εμφανής η αντιγραφή από το πρώτο
κεφάλαιο της Βίβλου, όπου αναφέρεται: «Και είπεν ο Θεός· ποιήσωµεν άνθρωπον κατ’
εικόνα ηµετέραν».86 Κι αμέσως παρακάτω:
Μες στα κρυφία της γνώσης του
τη Χτίση εμελετούσε,
για να ’ναι του λιγόζωου
ανθρώπου η κατοικιά.87
Στις επόµενες στροφές ο Σολωμός καταπιάνεται µε το θέµα του θανάτου και —
σαν καλός χριστιανός— τρέμει και μόνο στην ιδέα του: «Φριχτή ’ναι η ώρα, που ο άνθρωπος βαριά ψυχοµαχά».88 Φοβερά είναι για το χριστιανό τα βήµατα του θανάτου,
φοβερή και η ώρα, που αυτός έρχεται, για να πάρει τον άνθρωπο. Οι στίχοι εμπνεύστηκαν από την «Αποκάλυψη» του Ιωάννη, όπου περιγράφεται ο θάνατος µε τα πιο ζοφερά χρώµατα: «…και ιδού ίππος χλωρός, και ο καθήµενος επάνω αυτού, όνοµα αυτώ
ο θάνατος και ο άδης ηκολούθει µετ’ αυτού…».89
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«Ευχολόγιον το Μέγα».
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Διον. Σολωμού: «Εις μοναχήν».
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«Γένεσις», 1,26.
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Διον. Σολωμού: «Εις μοναχήν», στρ. 8.
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Βλ. παραπάνω, στρ. 10.
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Στ. 6,8.
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Όµως, η κόρη του ποιήματος δεν θα πρέπει να φοβάται, µα έχοντας το Χριστό στην
καρδιά της, να αντιµετωπίσει γενναία την ώρα αυτή, γιατί, όπως λέει και ο Σολωμός:
Ιδού ο Χριστός, που γέρνοντας
στου πόνου το κρεβάτι
σου σιάζει το προσκέφαλο
και σε παρηγορά.90
Η βοήθεια του Χριστού στην ύστατη αγωνία του χριστιανού αναφέρεται στη Β΄
προς Θεσσαλονικείς επιστολή.91 Ο θάνατoς όμως για τους χριστιανούς αποτελεί το ενδιάμεσο στάδιο για τη Δευτέρα Παρουσία, οπότε αναφωνεί ο Σολωμός:
Ευτυχισμένο λείψανο,
θέλει σου δώσει πάλι
τον αρραβώνα ο ίδιος
οπού σου πήρε αγάλι
την ώρα που αποµείνανε
τα στήθια σου νεκρά.92
Η νεκρή κόρη πρέπει να είναι ευτυχισµένη, καθώς ο θάνατός της θα σηµάνει την
ένωσή της µε το Χριστό. Αυτός είναι ο αρραβώνας, που της προσφέρεται, όπως έλεγε
κι ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Δέσποτα Κύριε, Ιησού Χριστέ… αξίωσόν µε εις καθαρισµόν, και αγιασµόν, και αρραβώνα της µελλούσης ζωής και βασιλείας».93
Στο «Λάμπρο», ο Σολωμός περιγράφει την κρίση και τη Δευτέρα Παρουσία:
Βλέπεις τούτους τους τάφους; Καμιά μέρα
εδώ μέσα και συ θε να κοιμάσαι,
έως όπου από ψηλά θέλει βουίση
η σάλπιγγα η στερνή να σε ξυπνήση.
Αυτό το έχει πάρει από την προφητεία του Ιεζεκιήλ, όπου αναφέρεται: «Ιδού εγώ
ανοίγω τα µνήµατα υµών και ανάξω υµάς εκ των µνηµάτων υµών, και εισάξω υµάς εις
την γην του Ισραήλ».94
Το ποίημα «Ο Κρητικός» ασχολείται επίσης με την Ανάσταση, τη Δευτέρα Παρουσία, την Κρίση. Ο τρόπος, µε τον οποίο ο Σολωμός αντιµετωπίζει τα θέµατα αυτά,
εξακολουθεί να είναι φανατικά προσηλωμένος στην ορθόδοξη ερµηνεία, όπως άλλωστε συµβαίνει και στο σύνολο του έργου του. Έτσι, ακούµε τον Κρητικό να αναφωνεί:
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Διον. Σολωμού: «Εις μοναχήν», στρ. 11.
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Στ. 2,15-16.

92

Διον. Σολωμού: «Εις μοναχήν», στρ. 12.

93

Στ΄ Ευχή.

94

Στ. λζ΄12.
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Λάλησε, Σάλπιγγα, κι εγώ το σάβανο τινάζω,
και σχίζω δρόμο και τσ’ αχνούς αναστημένους κράζω:
Μην είδετε την ομορφιά, που την Κοιλάδα αγιάζει;95
Η συγκεκριµένη αναφορά στην Κοιλάδα παραπέµπει στη βιβλική Κοιλάδα του Ιωσάφατ, τόπου έσχατης κρίσης, θυµίζοντας αποσπάσµατα από τον Ιωήλ, όπως: «Και
συνάξω πάντα τα έθνη και κατάξω αυτά εις την Κοιλάδα Ιωσάφατ»,96 καθώς και: «εξεγειρέσθωσαν και αναβαινέτωσαν πάντα τα έθνη εις την κοιλάδα Ιωσάφατ, διότι εκεί
καθιώ του διακρίναι πάντα τα έθνη κυκλόθεν».97
Στο ίδιο ποίημα, το στίχο: «στη θύρα της Παράδεισος, που εβγήκε με τραγούδια» τον
έχει πάρει από τα ευλογητάρια, που ψάλλονται στις νεκρώσιμες ακολουθίες και στα
μνημόσυνα των νεκρών, όπου το πρώτο τροπάριο λέει: «Των αγίων ο χορός, εύρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου». Η «θύρα της Παράδεισος» είναι για το Σολωμό η
θύρα της ζωής, που επανασυνδέει τον άνθρωπο με την πηγή της αιώνιας ζωής και σωτηρίας και για το λόγο αυτό τη συνδέει με τα τραγούδια και τη χαρά, που —σύμφωνα
με τη χριστιανική πίστη— γίνεται μόνιμη και αιώνια κατάσταση του ανθρώπου, που
εισέρχεται από αυτή τη ζωή στον Παράδεισο του Θεού.
Ο αμέσως επόμενος επίσης στίχος: «Έψαλλε την Ανάσταση χαροποιά η φωνή της»,
προέρχεται από τα αναστάσιμα ευλογητάρια, που ψάλλονται κάθε Κυριακή, αλλά και
το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, αμέσως μετά τα εγκώμια, όπου στο τρίτο από
αυτά ο Άγγελος παραγγέλλει προς τις μυροφόρες: «Θρήνου ο καιρός πέπαυται μη κλαίετε· την ανάστασιν δε αποστόλοις είπατε».
Στη «Φαρµακωµένη» ο Σολωµός ασχολείται με µια σειρά από θεολογικά ζητήµατα, όπως είναι η ηθική, η αµαρτία, η µετάνοια και η Κρίση κατά την Δευτέρα Παρουσία:
Θα ξυπνήσει την ύστερη ημέρα,
εις τον κόσμον ομπρός να κριθεί,
και στον Πλάστη κινώντας με σέβας
τα λευκά της τα χέρια θα πει...
Ο στίχος των «Ελεύθερων Πολιορκημένων» «Φως που πατεί χαρούμενο τον Άδη και
το Χάρο»,98 προέρχεται από τη γνωστή αναστάσιμη υμνολογία: «Χριστός Ανέστη εκ
νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας», «τον εν φωτί αϊδίω υπάρχοντα, μετά νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον; δράμετε, και τω κόσμω κηρύξατε, ως ηγέρθη ο Κύριος, θανατώσας
τον θάνατον».99 Θυμίζει ακόμη την ευχή του ιερέα από τη νεκρώσιμη ακολουθία ή την
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ΧΙΧ.
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Στ. δ΄ 2.
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Στ. δ΄ 12.
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Σχεδ. Β΄, 44.
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«Υπακοή της Κυριακής του Πάσχα», «Πεντηκοστάριον Χαρμόσυνον».
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επιμνημόσυνη δέηση: «Ο θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός ο τον θάνατον καταπατήσας τον δε διάβολον καταργήσας».100
Με άφθαστο θρησκευτικό φανατισμό επίσης, ο Σολωμός, στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» περιγράφει την τελευταία νύχτα των μαχητών και τις τελευταίες τους
ελπίδες, που ενώνονται με την προσευχή και το θυμίαμα και απαρτίζουν την προς τον
Θεό δοξολογία: «Ετούτ’ είν’ ύστερη νυχτιά· όλα τ’ αστερία βγάνει. Ολονυχτίς ανέβαινε η
δέησι, το λιβάνι».101 Είναι εμφανής στούς στίχους αυτούς η έμπνευσή του από τον Εσπερινό και συγκεκριμένα από το «Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν
σου»,102 καθώς και από τον ειρμό της ΣΤ΄ Ωδής του Μικρού Παρακλητικού Κανόνα
στη Θεοτόκο: «Την δέησιν εκχεώ προς Κύριον και αυτώ απαγγελώ μου τας θλίψεις».103
Το ανέβασμα του θυμιάματος το συναντούμε και στη «Γυναίκα της Ζάκυνθος»104
όπου γράφει ο Σολωμός: «Και τα κεράκια στην πρασινάδα ελάμπανε και το λιβάνι
ανέβαινε. Και ασήκωνε τα ξερόχερα παίρνοντας από το λιβάνι και κλαίοντας... επαρακάλειε...».

Η ιδέα της «Ελευθερίας»
του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν»
του Διονύσιου Σολωμού
είναι παρμένη
από την «Αλήθεια» των «Μύθων»
του προσολωμικού ποιητή,
Ιωάννη Βηλαρά.
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«Ευχολόγιον το Μέγα».
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Σχεδ. Β΄, ΙΧ, 1.
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Ψαλμ. 140, 1-2.
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«Ωρολόγιον το Μέγα».

104

Κεφ. Ε΄, 5-6.

ΓΙΑΝΝΗ ΛΑΖΑΡΗ: Ο ΣΟΛΩΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ

47

19. «Αλήθεια» Βηλαρά ―› «Ελευθερία» Σολωμού

Ρ
,

ίγη συγκίνησης προκαλεί σε πολλούς ρωμιούς το άκουσμα του εθνικού ύμνου,
των δύο πρώτων από τις 158 στροφές του ποιήματος «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» ―που έγραψε ο Διονύσιος Σολωμός και μελοποίησε ο Νικόλαος Μάντζαρος― γνωρίζοντας αυτά, που έμαθαν στο σχολείο, ότι δηλαδή αναφέρεται στην ελευθερία, η οποία είναι βγαλμένη από τα ιερά κόκκαλα των ελλήνων, μη έχοντας ιδέα σε
τι αναφέρονται οι υπόλοιπες 156 στροφές.
Ο Σολωμός, για το έργο του αυτό αποκλήθηκε εθνικός ποιητής τιμώμενος τα μέγιστα ως ένας από τούς μεγαλύτερους ποιητές, ενώ ολόκληρος ο ύμνος του προβλήθηκε
ως αριστούργημα από το κατεστημένο, αποτέλεσε την αιχμή τού δόρατος των εθνοποιητικών μηχανισμών της Ρωμιοσύνης και τον πυρήνα του εγχώριου εθνικισμού.
Μελετώντας το ποίημα αυτό σε ολόκληρη την έκτασή του όμως, διαπιστώνουμε,
ότι πρόκειται για ένα μακάβριο κείμενο πρωτοφανούς αγριότητας, εθνικιστικού και
θρησκευτικού μίσους, γεμάτο αίμα, φρίκη, θάνατο και αποτροπιασμό, στο οποίο δοξολογείται η σφαγή αμάχων κι εξυμνούνται οι σφαγιαστές, ενώ τα θύματα απαξιώνονται.
Την έμπνευσή του δε ο Σολωμός, δεν την αντλεί από τους αγώνες των αρχαίων
ελλήνων, όπως εσφαλμένα θεωρούν οι περισσότεροι, αλλά από άλλους προγενέστερούς του ποιητές, τους οποίους συχνά αντιγράφει και κυρίως από την ορθόδοξη
υμνογραφία κι από λειτουργικά και βιβλικά κείμενα.
Τα κόκκαλα της δεύτερης στροφής του ύμνου για παράδειγμα, δεν είναι «των
ελλήνων τα ιερά», αλλά τα κόκκαλα, που είδε στην έρημο και συνομίλησε μαζί τους ο
προφήτης Ιεζεκιήλ και συναρμολόγησε ο Γιαχβέ, σύμφωνα με τη βιβλική παραμυθολογία. 105
Ο Σολωμός, το ποίημά του αυτό, όπως και πολλά άλλα, δεν τα είχε ούτε ο ίδιος σε
υπόληψη. Σε πολλά ποιήματά του, όπως είδαμε προηγουμένως, έχει αντιγράψει ιδέες
των προσολωμικών —αποκαλούμενων— ποιητών, της κρητικής λογοτεχνίας, του δημοτικού τραγουδιού, ποιημάτων της ιταλικής λογοτεχνίας και της γερμανικής ρομαντικής ποίησης.
Ειδικά την έννοια της Ελευθερίας, της μοναχής, της βασανισμένης, της εξωρισμένης και ασφαλισμένης σε ανήλιο τόπο την έχει πάρει από την Αλήθεια του ποιήματος
«Μύθοι» του Ιωάννη Βηλαρά (1771-1823):
Η μαύρη Αλήθεια, από καιρούς και χρόνια εξωρισμένη,
από τον κόσμο μισητή κι όξω απ’ αυτόν κρυμμένη.
Σ’ ανήλιο τόπο ανάμερο και σε πυκνό σκοτάδι,
είχε αποκάμει κατοικία μες σε βαθύ πηγάδι.

105

«Ιεζεκιήλ», λζ΄ 1-14.
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Μητ’ από κείθε εκόταγε να βγη σε ημέρας φέξι
με δίχως κίντυνο άφευχτο, χωρίς βαρειά να φταίξη.
Κει μέσα πάντα μοναχή, στον πάτο σφαλισμένη,
από τον φόβον άκοπα σκληρά βασανισμένη.
Αν επιτύχαινε καιρό τη νύχτα να ημπορέση
σε φίλου ή γνώριμου παλιού το σπίτι να χωρέση.
Τη συντροφιά του εχαίρονταν, στιγμές, με τρόμου ζάλη,
και κλειόνταν γλήγορα άφαντη μες στην κρυψώνα πάλι.106
Εκεί μέσα εκατοικούσες
πικραμένη, εντροπαλή,
κ’ ένα στόμα ακαρτερούσες,
έλα πάλι, να σου πη.
Άργειε νάλθη εκείνη η μέρα,
και ήταν όλα σιωπηλά,
γιατί τάσκιαζε η φοβέρα,
και τα πλάκωνε η σκλαβιά.
Κ’ έλεες πότε α! πότε βγάνω
το κεφάλι από τ’ς ερμιές;
και αποκρίνοντο από πάνω
κλάψες, άλυσες, φωνές!
Με τα ρούχα αιματωμένα,
ξέρω ότι έβγαινες κρυφά,
να γυρεύης εις τα ξένα
άλλα χέρια δυνατά.
Μοναχή το δρόμο επήρες,
εξανάλθες μοναχή·
δεν είν’ εύκολες οι θύρες,
εάν η χρεία τες κουρταλή.
Άλλος σου έκλαψε εις τα στήθια,
αλλ’ ανάσασι καμμιά·
άλλος σου έταξε βοήθεια,
και σε γέλασε φρικτά! 107

106

Ιωάννη Βηλαρά: «Μύθοι», Πρόλογος.

107

Διον. Σολωμού, «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», στρ. 3, 4, 7, 9, 10, 11.
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20. Οι 300 κλεμμένοι και ο... Πίνδαρος

Σ
,

τους στίχους του «Ύμνου» του δάσκαλου του Διονύσιου Σολωμού, Αντώνιου
Μαρτελάου (1754-1819), που ξεκινούν από την αρχαία δόξα, βρήκε ο Σολωμός
τις εικόνες, για να συνδέσει τα γεγονότα του ’21 με τους «άθλους της αρχαιότητας» και να εμψυχώσει τους ρωμιούς με τις δήθεν αρχαίες μνήμες, προκειμένου να
κάνουν κι εκείνοι ιστορικές νίκες:
Σηκωθείτε για να ιδήτε
πόσοι θαν’ οι Λεωνίδες.
Σηκωθήτε, να χαρήτε
πως η Ελλάς θα ξαναζή.
Σηκωθήτε! Και να ιδήτε
πως ανδρείως πολεμούμε,
πως εχθρούς καταπατούμε,
πόσο μοιάζουμε με σας.108
Βοναπάρτην και Γεντίλλην
θέλει αποθανατίσουν
όταν θέλη κελαδήσουν
με πινδαρικές φωνές.109
Ω τριακόσιοι! σηκωθήτε
και ξανάλθετε σ’ εμάς
τα παιδιά σας θελ’ ιδήτε
πόσο μοιάζουνε μ’ εσάς.
Μεσ’ τα χόρτα, στα λουλούδια
το ποτήρι δεν βαστώ·
φιλελεύθερα τραγούδια
σαν τον Πίνδαρο εκφωνώ.110
Οι «δανεισμένοι» παραπάνω στίχοι του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν» είναι και οι
μόνοι, στους οποίους γίνεται μνεία σε κάτι αρχαιοελληνικό. Σε όλο το άλλο ποίημα οι
αναφορές είναι μόνο βιβλικές.

108

Αντ. Μαρτελάου, «Ύμνος» και «Θούριος».

109

Αντ. Μαρτελάου, «Ύμνος».

110

Δ. Σολωμού, «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», στρ. 78, 86.
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21. Οι ψευδόπιστοι σκύλοι

Α
,

πό τα νεανικά κιόλας ποιήματα του Σολωμού, όπως είναι ο «Ύµνος εις την Ελευθερίαν», µπορεί κάποιος να συλλέξει άφθονο θεολογικό υλικό, καθώς µέσα
από τους στίχους του δεν κρύβει, όπως εξετάσαμε και προηγουμένως, πως είναι
ένας βαθιά θρησκευόµενος άνθρωπος:
Της αυγής δροσάτο αέρι,
δε φυσάς τώρα εσύ πλιό,
των ψευδόπιστων το αστέρι,
φύσα, φύσα εις το Σταυρό.111

Μέσα σε τέσσερις στίχους ο Σολωμός θέτει τη θρησκεία οδηγό και σηµαιοφόρο του
αγώνα και το σταυρό υπερασπιστή του χριστιανισμού έναντι του μουσουλμανισμού. Ο
καιρός της τελικής νίκης των χριστιανών κατά των μουσουλμάνων είχε φτάσει:
Ολιγόστευαν οι σκύλοι,
και «Αλλά» εφώναζαν, «Αλλά»
και των χριστιανών τα χείλη
«φωτιά» εφώναζαν, «φωτιά».
Λεονταρόψυχα εκτυπιούντο,
πάντα εφώναζαν «φωτιά»,
και οι μιαροί κατασκορπιούντο,
πάντα σκούζοντας «Αλλά» .112
Όχι «με βία», αλλά «με βιά
μετράει τη γή» (βιασύνη),
δήλωνουν εθνικιστές
θεωρητικοί επιχειρώντας
να «εξαγιάσουν» τον εθνικό
ύμνο της Ρωμιοσύνης
διαστρεβλώνοντας την
αλήθεια κι αποκρύπτοντας
ενοχλητικά στοιχεία του.
Δυστυχώς για τη σύγχρονη εθνικιστική προπαγάνδα όμως,
ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» είναι ένα ποίημα, που εκθειάζει τη βία,
τον εθνικισμό, τις εθνοκαθάρσεις, το θρησκευτικό φανατισμό...

111

Δ. Σολωμού, «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», στρ. 73.

112

Βλ. παραπάνω, στρ. 68, 69.
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22. Ύμνος εις την Ορθοδοξίαν

Σ
,

ύμβολο και αρωγός των γεγονότων του ’21 τοποθετείται ο σταυρός, η πίστη και
η θρησκεία ως θεματοφύλακες της ελευθερίας. Σκοπός ήταν η υποστολή του
οθωμανικού άστρου.

Πήγες εις το Μεσολλόγγι
την ηµέρα του Χριστού
µέρα που άνθισαν οι λόγγοι
για το τέκνο του Θεού.
Σούλθε εμπρὸς λαμποκοπώντας
η Θρησκεία μ’ ένα σταυρό
και το δάκτυλο κινώντας
όπου ανεί τον ουρανό.113
Στίχοι γεμάτοι κατάνυξη:
Εις την τράπεζα σιμώνει,
και το σύγνεφο το αχνὸ
γύρω γύρω της πυκνώνει,
που σκορπάει το θυμιατό.
Αγρικάει την ψαλμῳδία
οπού εδίδαξεν αυτή·
βλέπει τη φωταγωγία
στους αγίους εμπρὸς χυτή.114

Σε παρόµοιο ύφος είναι και οι επόµενες στροφές. Μια από αυτές 115 µας θυµίζει έντονα τη ρήση από το πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης: «Εγώ ειµί το Α και το Ω, λέγει
Κύριος ο Θεός»:116
Αυτός λέγει… Αφουγκρασθήτε·
Εγώ είμ’ Άλφα, Ωµέγα εγώ.
Πέστε, που θ’ αποκρυφθήτε,
όλοι εσείς, αν οργισθώ;
113

Δ. Σολωμού, «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», στρ. 88, 89.

114

Βλ. παραπάνω, στρ. 91, 92.

115

Βλ. παραπάνω, στρ. 98.

116

Στ. 1,8.
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Κι αμέσως μετά:
Φλόγα ακοίμητην σας βρέχω,
που, μ’ αυτήν αν συγκριθή
κείνη η κάτω οπού σας έχω,
σαν δροσιά θέλει βρεθή.117
Η φωτιά αυτή, που απειλεί να μας ρίξει ο οργισμένος Γιαχβέ στις παραπάνω στροφές του εθνικού ύμνου, έχει συγγένεια με τη φωτιά στους Θρήνους του Ιερεμία, καθώς
και μ’ εκείνη, που έπεσε στα Σόδομα και Γόμορα.

Ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν»
θα μπορούσε κάλλιστα να ονομαστεί:
«Ύμνος εις την Ορθοδοξίαν».

117

Δ. Σολωμού, «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», στρ. 99.
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23. Διονύσιος Σολωμός: Ένας νέος Μωυσής

Ο
,

«Ύμνος εις την Ελευθερίαν» δεν έχει εμπνευστεί από αγώνες των ελλήνων,
αλλά από βιβλικά «κατορθώματα» των εβραίων, στους οποίους συχνά παραπέμπει και δοξολογεί, όπως το Μωυσή, τη Μαριάμ, την αδελφή του Ααρών, τον Άβελ κ.ά.. Ας δούμε μερικά παραδείγματα:
Τον πνιγμό των τούρκων στον Αχελώο μετά την ήττα τους στο Μεσσολόγγι τον
έχει εμπνευστεί ο Σολωμός από τον πνιγμό των αιγυπτίων κατά τη διάβαση από τους εβραίους της Ερυθράς Θάλασσας:
Ν’ αποφύγετε! το κύμα
έγινε όλο φουσκωτό·
εκεί ευρήκατε το μνήμα
πριν να ευρήτε αφανισμό.
Βλασφημάει, σκούζει, μουγκρίζει
κάθε λάρυγγας εχθρού,
και το ρεύμα γαργαρίζει
τες βλασφήμιες του θυμού.
Σφαλερά τετραποδίζουν
πλήθος άλογα, και ορθά
τρομασμένα χλιμιτρίζουν
και πατούν εις τα κορμιά.118
Ακολουθούν στροφές µε αναφορές σε βιβλικά πρόσωπα, όπως ο Μωυσής:
Α! γιατί δεν έχω τώρα
τη φωνή του Μωυσή;
Μεγαλόφωνα, την ώρα
όπου εσβηούντο οι μισητοί.119
Η επίκληση αυτή του προσώπου του Μωυσή είναι από την «Παλαιά Διαθήκη»,
όπου αναφέρεται: «Είπε δε Μωυσής προς τον λαόν· θαρσείτε, στήτε και οράτε την
σωτηρίαν την παρά του Κυρίου, ην ποιήσει ηµίν σήµερον· ον τρόπον γαρ εωράκατε τους
Αιγυπτίους σήµερον, ου προσθήσεσθε έτι ιδείν αυτούς εις τον αιώνα χρόνον».120 Κατά

118

Δ. Σολωμού, «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», στρ. 104-117.

119

Βλ. παραπάνω, στρ. 118.

120

«Έξοδος», 14,13.
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παρόµοιο τρόπο και ο Σολωμός, σα νέος Μωυσής, προλέγει την καταστροφή των
τούρκων κατακτητών, χάρη στη θεία επέµβαση, που θα σώσει τους χριστιανούς.

Η Ελευθερία, μια απαίσια και στρεβλωμένη Ελευθερία,
παριστάνεται στον ύμνο σα μανιασμένο θηρίο, που για «αίμα ανθρώπινο διψά» 121
και συγκεκριμένα για το αίμα των «ψευδόπιστων» μουσουλμάνων,122
ρίχνει «τρόμου αστροπελέκια», 123 απ’ όπου περνάει αφήνει «ερμιά, θάνατο και φρίκη» 124
κι απαιτεί τη σφαγή των «μιαρών σκύλων»,125
των αμάχων δηλαδή γυναικόπαιδων της Τριπολιτσάς.
Στην αποθέωση της εθνικοθρησκευτικής του υστερίας ο Σολωμός ανασταίνει νεκρούς ρωμιούς,
που βγαίνουν από τους τάφους τους σα ζόμπι ζητώντας εκδίκηση.126

Η αναφορά σε βιβλικά πρόσωπα συνεχίζεται µε την παρουσία της αδελφής του Ααρών, προφήτισσας Μαριάµ, όπου:
Ακλουθάει την αρμονία
η αδελφή του Ααρών,
η προφήτισσα Μαρία,
μ’ ένα τύμπανο τερπνόν.127
Η εικόνα αυτή της προφήτισσας Μαριάµ, που κρατά το τύµπανο και προαναγγέλει
ευχάριστες µελωδίες είναι αυτούσια παρµένη από την «Παλαιά Διαθήκη», όπου
διαβάζουµε: «Λαβούσα δε Μαριάµ, η προφήτις η αδελφή Ααρών το τύµπανον εν τη χειρί
αυτής, και εξήλθοσαν πάσαι αι γυναίκες οπίσω αυτής µετά τυµπάνων και χορών».128
121

Δ. Σολωμού, «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», στρ. 32.

122

Βλ. παραπάνω, στρ. 73.

123

Βλ. παραπάνω, στρ. 35.

124

Βλ. παραπάνω, στρ. 34.

125

Βλ. παραπάνω, στρ. 68-69.

126

Βλ. παραπάνω, στρ. 50.

127

Δ. Σολωμού, «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», στρ. 120.

128

«Έξοδος», 15,20.
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Η αναφορά στα βιβλικά πρόσωπα κλείνει µε τον Άβελ, όταν ο Σολωμός µέσα από
τους στίχους του αναρωτιέται:
Δεν ακούτε; εις κάθε μέρος
σαν του Άβελ καταβοά·
δεν είν’ φύσημα του αέρος
που σφυρίζει εις τα μαλλιά.129
Η απορία του, που στρέφεται προς τους ισχυρούς της χριστιανικής Ευρώπης, οι
οποίοι παραµένουν αδιάφοροι µπροστά στη θέα του χριστιανικού αίµατος αθώων
ρωμιών, όµοιου µε το αίµα του βιβλικού Άβελ, δεν µπορεί παρά να µας παραπέµψει
σε καινοδιαθηκικά χωρία, όπως αυτό στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο: «Όπως έλθη εφ’
υµάς παν αίµα δίκαιον εκχυνόµενον επί της γης από του αίµατος Άβελ του δικαίου».130

Οι βιαιότητες
κατά την άλωση
της Τριπολιτσάς:
Μια μελανή στιγμή
της Ιστορίας μας.
Επί τρεις ημέρες
λεηλατούσαν,
έκαιγαν,
βασάνιζαν,
σκότωναν,
βίαζαν....
Τα θύματα
υπολογίζονται
σε περίπου
30.000,
οι περισσότεροι
τούρκοι,
αλλά και εβραίοι.
Σύμφωνα με τον Διονύσιο Σολωμό, το αίμα κυλούσε σαν ποτάμι στη λαγκαδιά και πότιζε το
αθώο χόρτο. Το χόρτο ήταν το αθώο, όχι το αίμα των σφαζομένων χιλιάδων γυναικόπαιδων·
αυτοί ήταν οι «σκύλοι, που ολιγόστευαν».131 Αυτό το ποίημα δεν θα έπρεπε να ονομάζεται
Ύμνος στην Ελευθερία, αλλά μάλλον ύμνος σε δολοφόνους αμάχων.
Σε αυτές τις στροφές δεν υμνούνται απλά οι δολοφόνοι, αλλά καθαγιάζεται έντεχνα η ίδια
η δολοφονία των αμάχων. Τέτοιες περιγραφές αποτελούν μελανό στίγμα τόσο για τον
ευρωπαϊκό πολιτισμό, όσο και για το κράτος, που δομήθηκε με φαντασιώσεις μίσους και φρίκης
και με τις πλέον σκληροπυρηνικές εθνικιστικές, θρησκευτικές και ρατσιστικές δοξασίες.

129

Δ. Σολωμού, «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», στρ. 156.

130

Στ. 23,35.

131

Δ. Σολωμού: «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», στρ. 68-72.

56

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ-www.freeinquiry.gr

Τα απάνθρωπα εγκλήματα, που περιγράφονται στον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν», δεν γίνονται
μόνο για την ελευθερία της πατρίδας, αλλά κυρίως για τη θρησκεία,132 το σταυρό,133
τη χριστιανική πίστη,134 το Θεό (που ρίχνει κατάρες),135 τον Ιησού (που απειλεί να οργισθεί).136
Ο Σολωμός δεν μιλάει μόνο για τη νίκη του έθνους, αλλά κυρίως για το θρίαμβο της θρησκείας
του χριστιανισμού έναντι των «άπιστων»,137 των «σκύλων»,138 των «μιαρών»,139
της «μισόχριστης σποράς».140.

132

Δ. Σολωμού: «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», στρ. 148, 149.

133

Βλ. παραπάνω, στρ. 73, 151 κ.α...

134

Βλ. παραπάνω, στρ. 153 κ.α..

135

Βλ. παραπάνω, στρ.114.

136

Βλ. παραπάνω, στρ. 98.

137

Βλ. παραπάνω, στρ. 97.

138

Βλ. παραπάνω, στρ. 47, 68.

139

Βλ. παραπάνω, στρ. 69.

140

Βλ. παραπάνω, στρ. 103.
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24. Τα κόκκαλα του Ιεζεκιήλ

Τ
,

α πρώτα παιδικά του χρόνια ο Διονύσιος τα πέρασε στη Ζάκυνθο έχοντας δασκάλους ιερείς, οι οποίοι ήταν εκείνοι, που του εμφύσησαν τη βαθύτατη θεοσέβεια, που χαρακτηρίζει ολόκληρο το έργο του. Ειδικά ο Αντώνιος Μαρτελάος, ο οποίος έγραφε εκκλησιαστικούς, πατριωτικούς λόγους και ποιήματα, αποτέλεσε πρότυπο για το μικρό μαθητή, που τον εκτιμούσε και τον θαύμαζε απεριόριστα.
Από ποίημα του δασκάλου του, σχετικό με κάτι παλαιοδιαθηκικά κόκκαλα «δανείστηκε» ο Σολωμός την αρχή του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν».
Όλα τα δεινά του Ισραήλ, ήταν αποτέλεσμα της απείθειάς του έναντι του Γιαχβέ. Ο
Ιεζεκιήλ τότε, είδε ένα όραμα: Μια πεδιάδα γεμάτη από πεταμένα ξερά κόκκαλα. Ο
Θεός, αφού έδωσε εντολή στον προφήτη να μιλήσει στα κόκκαλα, άρχισε να τα συγκολλάει σε αρμονία και να ανασταίνει τους νεκρούς. Το παραμύθι αυτό, ένα από τα
πολλά της Βίβλου, περιγράφεται στο κεφάλαιο «Ιεζεκιήλ» 141 και συμβολίζει, το ότι, όπως ο θεός ανέστησε τα κόκκαλα, έτσι θα «αναστήσει» και το Ισραήλ.
Τα κόκκαλα του Ιεζεκιήλ είναι αυτά, που ενέπνευσαν τον Αντώνιο Μαρτελάο, όταν
έγραφε στην πρώτη στροφή του «Ύμνου εις την περίφημον Γαλλίαν, τον αρχιστράτηγον Βοναπάρτην και τον στρατηγόν Γεντίλλην»:142
Όθεν είσθε των ελλήνων,
παλαιά ανδρειωμένα
κόκκαλα εσκορπισμένα,
λάβετε τώρα πνοήν.
Εκτός από τη στιχουργική τεχνική από εδώ ο Σολωμός εμπνεύστηκε τη δεύτερη
στροφή του Ύμνου του εις την Ελευθερία:
Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη
των ελλήνων τα ιερά.
Δηλαδή, τα κόκκαλα, που ενέπνευσαν το Σολωμό, δεν ήταν «των ελλήνων τα
ιερά», αλλά τα κόκκαλα, που περιγράφει στο ποιήμα του ο Αντώνιος Μαρτελάος, αυτά, που είδε στο όραμά του ο εβραίος προφήτης, Ιεζεκιήλ.

141

Λζ΄ 1-14.

142

Γ.Θ. Ζώρα - Φ.Κ. Μπουμπουλίδου: «Επτανήσιοι προσολωμικοί ποιηταί», σελ. 39.
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25. Επίλογος

Η
,

Ελευθερία, που είναι «απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των ελλήνων τα ιερά», απαίτησε
τη σφαγή των άμαχων γυναικόπαιδων της Τριπολιτσάς. Το ότι το συγκεκριμένο
ποίημα, που υμνολογεί τη σφαγή 30.000 ανθρώπων από μέρους των σφαγέων
αποτέλεσε τον εθνικό ύμνο του νέου κράτους, καταδεικνύει το πόσο θεμελιακή ήταν η
εθνοκάθαρση των τούρκων και των εβραίων της Πελοπονήσου, για τη δημιουργία του·
«απελευθερώθηκε», αφού καθάρισε από τα «άγια χώματά» του τα «μιαρά σκυλιά».
Στο ιδεολόγημα αυτού του εθνικοθρησκευτικού μίσους, που μόλις είχε γεννηθεί,
στηρίχτηκε το σχιζοφρενές ιδεολόγημα του ελληνοχριστιανισμού, κύριο αίτιο των
συμφορών, των καταστροφών και της κακοδαιμονίας της Ρωμιοσύνης από τότε, μέχρι
σήμερα...

Ο Αντώνιος Μαρτελάος,
γιός ιερέα, δάσκαλος κι εκκλησιαστικός
ρήτορας, υπήρξε ο εμπνευστής του Σολωμού.
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