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ΟΙ «ΛΟΓΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ» 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ 

ΚΑΙ Ο «ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ» ΤΟΥ ΑΙΟΝ. ΣΟΛΩΜΟΥ 

(Σημεία επαφής και στοιχεία παράλληλα) 

Μια πνευματική ενασχόληση μου με υποχρέωσε να διαβάσω απο
σπάσματα άπο Λόγους του Κωνσταντίνου Οικονόμου του εξ Οικονό
μων, πού εΐχαν συμπεριληφθεί στα πρώτα για τη Μέση 'Εκπαίδευση 
(για το «Ελληνικό Σχολείο») «Νεοελληνικά Αναγνώσματα» (1884). 
Ή απλή ανάγνωση μερικών περικοπών άπό τους Λόγους αυτούς μοΰ 
έφερε στή μνήμη, χωρίς να καταβάλω ιδιαίτερη προσπάθεια, στί
χους ή στροφές άπό τον «"Υμνον εις τήν Έλευθερίαν» τοΰ Δίον. Σο
λωμού. Άπό τήν αναδρομή μου στή σολωμική βιβλιογραφία (όση 
μπόρεσα να εχω υπόψη μου) είδα ότι κανείς ως τώρα δέν έχει θίξει 
αυτό το θέμα. Παραθέτω λοιπόν τα αντίστοιχα χωρία, προσθέτω και 
άλλα όμοια στοιχεία, προχωρώ στή διερεύνηση τους και σημειώνω 
τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα μου. 

Α' 

Άπό τους πολλούς Λόγους τού γνωστού λόγιου και εκκλησιαστι
κού ρήτορα Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ εξ Οικονόμων1 πολύ λίγοι 
έχουν διασωθεί. Άπό αυτούς ξεχωρίζουν οι Λόγοι πού εκφώνησε ό 

Ι. Σημειώνουμε τήν κυριότερη βιβλιογραφία για τον Κ. Οικονόμο: Κ. Ν. Σάθας. 
Νεοελληνική Φιλολογία. 'Αθήνα 1868. σ. 731-736' (στή σ. 734. ΰποσ. 2, ό Σάθας παρα
θέτει τήν παλαιότερη βιβλιογραφία). Άναστ. Ν. Γοΰδας Βίοι παράλληλοι των επί της 
αναγεννήσεως της 'Ελλάδος όιαπρεψάντων ανδρών τοΰ Γένους, τ. Α', 'Αθήνα 1872. σ. 169-
206. Κ. Ζησίου. Διδάσκαλοι τοΰ Γένους, 'Αθήνα 1915. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος. 
'Ιστορία της 'Εκκλησίας της 'Ελλάδος, τ. Α'. 'Αθήνα 1920, σ. 145 κ.εξ. Δ. Σ. Μπαλά-
νος. «Οικονόμος Κωνσταντίνος ό εξ Οικονόμων», Μεγάλη 'Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια. 
τ. 18, 'Αθήνα 1932. σ. 759-761 (καί ανάτυπο. 'Αθήνα 1932). Κ. θ . Δημαράς. Ό Κοραής 
και ή εποχή του [Βασική Βιβλιοθήκη 9], 'Αθήνα 1953, σ. 51-55. π. 'Εκκλησία, τ. ΛΔ'. 
άρ. 24. 'Αθήναι 15 Δεκεμβρίου 1957 ( 'Αφιέρωμα στον Κων. Οικονόμο). Άθαν. Γερο-
μίχαλος. «Κωνσταντίνος Οικονόμος ό έξ Οικονόμων», 'Επιστημονική Έπετηρίς θεολο
γικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τ. Β'. 1957 (καί ανάτυπο. Θεσσαλονίκη 1957). 
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Οικονόμος στην ελληνική εκκλησία της 'Οδησσού στα χρόνια 1821-
18222. 'Ανάμεσα τους είναι ό «Λόγος περί συνεισφοράς»3. Ή ελλη
νική 'Επανάσταση του 1821 βρισκόταν τότε στην αρχή της και αντι
μετώπιζε δυσκολίες και ανάγκες. Ό Οικονόμος με το Λόγο του «Περί 
συνεισφοράς» απευθύνεται στους "Ελληνες της 'Οδησσού και κατ' 
επέκταση στους "Ελληνες της Ρωσίας: τους παρακινεί να πάψουν να 
είναι «αργοί και ακίνητοι», άπό φιλαυτία, και με τή συνεισφορά τους 
να βοηθήσουν τους πάσχοντες ομογενείς. Για να τους συγκινήσει τους 
προσκαλεί να μεταβούν «νοερώς ως φιλοθεάμονες εις το θέατρον τών 
δεινών της πολύπαθους ημών πατρίδος»4. Άπό «τάς φοβέρας της πα
τρίδος δραματουργίας» ό Οικονόμος προβάλλει με τό Λόγο του δύο 
σκηνές: Στην πρώτη σκηνή περιγράφει μιά, υποθετική βέβαια ή φαν
ταστική, «μάχην ξηράς»5. Ή δεύτερη σκηνή παίζεται στή θάλασσα 
και παριστάνει «τους συμπατριώτας πώς ναυμαχοϋσι κατά τών άσε
βων»6. Και στις δύο σκηνές τό θέαμα τοϋ πολέμου «είναι δεινόν και 
τα παρεπόμενα δεινά και ελεεινά»7. 

1. Ό Κ. Οικονόμος με τήν παραπάνω δομή του Λόγου του προβάλ
λει (ρητορικά) τον πόλεμο (και τα δεινά του) διαδοχικά σε δύο χωρι
στά επίπεδα: ενα (τό πρώτο) στή στεργιά και ενα (τό δεύτερο) στή θά
λασσα. Τό ϊδιο κάνει και ό Δ. Σολωμός στον «"Υμνο»: «περιγράφει» 
ή προβάλλει (ποιητικά) τα κυριότερα γεγονότα του 'Αγώνα, πού έγι
ναν στή στεργιά και στή θάλασσα ως τήν εποχή πού έγραψε τό ποίη-

2. Δημοσιεύτηκαν μέ τον τίτλο: Λόγοι εκκλησιαστικοί έκψωνηθέντες tv τη γραικικη 
'Εκκλησία τής 'Οδησσού, κατά το ΑΩΚΑ-ΑΩΚΒ 'έτος, υπό τοϋ Οικονόμου του Οικουμε
νικοί) Πατριαρχικού Θρόνου, και καθολικού Ίεροκήρυκος της Μεγάλης 'Εκκλησίας καί πα
σών τών 'Ορθοδόξων τοϋ Θεού 'Εκκλησιών Κωνσταντίνου πρεσβυτέρου, τοϋ έξ Οικονό
μων γενεαλογουμένου, Συνέδρου τοϋ της εν Πετρουπόλει 'Εκκλησιαστικής 'Ακαδημίας Συλ
λόγου— ΈτυπώΟησαν φιλοτίμφ δαπάνη 'Ιωάννου Π. Βάζου τοϋ Πελοποννησίου, 'Υποναυάρ
χου, καί Ίπ. τέως Ρώσικου. Έν Βερολίνα). Έκ της τυπογραφίας της 'Ακαδημίας τών 'Επι
στημών, ΑΩΑΕ. 'Υπάρχει καί άλλη ομοιότυπη έκδοση —δηλ. μέ τον ίδιο τίτλο, τήν 
ϊδια χρονολογία, τις 'ίδιες σελίδες κτλ.— μέ τή διαφορά ότι παραλείπονται τα «αξιώ
ματα» του Οικονόμου καί τό όνομα του δηλώνεται μόνον μέ τα αρχικά: «υπό Ο.Κ.Ο.» 
Οι σχετικές παραπομπές μας αναφέρονται σ' αυτές τις δυο εκδόσεις. Οί Λόγοι του 
Οικονόμου αναδημοσιεύτηκαν μέ τον τίτλο: Κων. Οικονόμου τοϋ έξ Οικονόμων, τ. 
Α'. Λόγοι, επιμέλεια θεοδ. Κ. Σπεράντσα. 'Αθήνα 1971. Οί παραπομπές στην έκδοση 
αυτή γίνονται μέ τή συντομογραφία: Θ. Σπεράντσας. 

3. «Λόγος περί συνεισφοράς. (Έξεφωνήθη έν τή γραικική 'Εκκλησία τής 'Οδησ
σού, τή Κυριακή τής 'Ορθοδοξίας. Μαρτίου Ι, 1822)», δ.π.. σ. 105-146' Θ. Σπεράν
τσας, σ. 113-156. 

4. δ.π., σ. 133· Θ. Σπεράντσας, σ. 142. 
5. δ.π., σ. 133-135' θ . Σπεράντσας, σ. 142-144. 
6. ό'.π.,σ. 135-136· Θ. Σπεράντσας, σ. 144-145. 
7. δ.π., σ. Ι35- Θ. Σπεράντσας, σ. 144. 
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μα. Δηλ. προβάλλει και αυτός τον πόλεμο (και τα δεινά του) διαδοχικά 
σε δύο χωριστά επίπεδα: "Ενα (το πρώτο) στή στεργιά και ενα άλλο 
(το δεύτερο) στή θάλασσα. 

Ή ομοιότητα αύτη θα μπορούσε να μείνει απαρατήρητη. "Αλλω
στε το αντίκρυσμα τού γενικού θέματος με αυτόν τον τρόπο δεν πα
ρουσιάζει καμιά πρωτοτυπία, πού να προκαλεί ιδιαίτερη προσοχή. 

2. Ό Οικονόμος για να αίσθητοποιήσει και να ζωντανέψει τήν πε
ριγραφή τού πολέμου χρησιμοποιεί τήν προστακτική «ιδού», πού 
παίρνει δεικτική ή άλλη έπιρρηματική σημασία: «Ti βλέπομεν εις τήν 
πρώτην σκηνήν; Μάχην της ξηράς— 'Ιδού τα δύω των πολεμίων στρα
τεύματα— 'Ιδού συγκινούνται— 'Ιδού ή σάλπιγξ βοά—» κ.ά.8 Και ό 
Σολωμός στον «"Υμνο», κατά τήν ποιητική περιγραφή των γεγονότων 
τού πολέμου, χρησιμοποιεί για τον ϊδιο σκοπό τήν προστακτική «ιδού» 
με έπιρρηματική-δεικτική σημασία: «'Ιδού εμπρός σου ό τοίχος στέ
κει» (στρ. 35), «Της Κορίνθου ιδού και οί κάμποι» (στρ. 75). 

Και στο σημείο αυτό ή ομοιότητα θα μπορούσε να μείνει απαρατή
ρητη. Ή χρήση της λέξης «ιδού» στο ρητορικό λόγο με έπιρρηματι
κή-δεικτική ή άλλη σημασία, είναι συνηθισμένη. Κατά τήν ϊδια επο
χή και για τον ϊδιο σκοπό τή χρησιμοποιεί σε ευρύτερη έκταση και 
ό Κάλβος9. 

3. 'Αρχίζοντας τήν περιγραφή της φανταστικής ή υποθετικής μά
χης ό Οικονόμος λέει: «ΤΙ βλέπομεν εις τήν πρώτη σκηνήν; Μάχην 
της ξηράς— 'Ιδού τα δύω τών πολεμίων στρατεύματα βλέπουσι μακρό
θεν προς άλληλα κατά πρώτον, παλλόμενα τήν καρδίαν. 'Ιδού συγκι
νούνται, και προχωροΰσι κατ' αλλήλων ένθουσιώντα. Χιλιάδες αν
θρώπων— βηματίζουσιν ομοθυμαδόν προς το χάος το τού θανάτου. 
Σκαρδαμύττουσι τα βλέφαρα προς τάς πρώτας άστραπάς τής αψιμα
χίας. Εις όλους ευθύς φαίνεται ότι δύει ό ήλιος τής ζωής»10. 

Ή εντύπωση μου άπό τήν ανάγνωση αυτής τής περικοπής συνδέ
θηκε (δεν ξέρω πώς, ϊσως συνειρμικά) με τις δύο ομοιότητες, πού ση
μείωσα παραπάνω (1 και 2). Τότε ή σκέψη μου πήγε στον «"Υμνο εις 
τήν Έλευθερίαν» τού Δ. Σολωμού καί ειδικότερα στις στροφές, πού 
αναφέρονται στή μάχη-άλωση τής Τριπολιτσάς. Συγκεκριμένα μοΰ 
δημιουργήθηκε ή εντύπωση ότι ή παραπάνω περικοπή άπό το Λόγο 

8. δ.π.. σ. 133-135/ θ . Σπεράντσας. σ. 142-143, 144. 
9. 'Ανδρέου Κάλβου. Ή Λύρα. εκδ. Φέξη, 'Αθήνα 1911 (περιέχει καί τα Λυρικά). 

'Ωδές: «Εις Σούλι» (στρ. 12. 26. 29). « Ή Βρεττανική Μούσα», (στρ. 5, 14, 15). « Ό 
Ωκεανός» (στρ. 6. II. 35). «Τα Ηφαίστεια» (στρ. 12. 22, 37), «Εις Σάμον» (στρ. 6, 
20). «Εις Ψαρά» (στρ. 14). κ.ά. 

10. δ.π.. σ. 133' Θ. Σπεράντσας. σ. 142. 
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τοϋ Οικονόμου έχει νοηματικές, φραστικές, ακόμη και «παραστατι
κές» ομοιότητες με τις στροφές 35-39 του «"Υμνου»11: 

'Ιδού εμπρός σου ό τοίχος στέκει 
Της αθλίας Τριπολιτσας· 
Τώρα τρόμου αστροπελέκι 
Να της ρίψεις πιθυμάς. 

Μεγαλόψυχο τό μάτι 
Δείχνει, πάντα όπως νικεΐ, 
Και ας εΐν' άρματα γεμάτη 
Και πολέμιαν χλαλοή. 

Σου προβαίνουνε και τρίζουν 
Για να ιδείς πώς είν' πολλά-

Δεν άκοϋς πού φοβερίζουν 
"Ανδρες μύριοι καί παιδιά; 

Λίγα μάτια, λίγα στόματα 
Θα σας μείνουνε ανοιχτά 
Για να κλαύσετε τα σώματα, 
Πού θέ νάβρει ή συμφορά. 

Κατεβαίνουνε, και ανάφτει 
Του πολέμου αναλαμπή· 
Τό τουφέκι ανάβει, αστράφτει, 
Λάμπει, κόφτει τό σπαθί12. 

"Υστερα σκέφτηκα: Ποια σχέση μπορεί να έχει ό Κ. Οικονόμος 
ό εξ Οικονόμων με τον Διονύσιο Σολωμό ή, καλύτερα, ποια σχέση 
μπορεί να έχει ένας ρητορικός λόγος του Οικονόμου με ένα ποιητικό 
δημιούργημα, έστω καί νεανικό, τοϋ Σολωμού; Ή απάντηση στη σκέ
ψη μου αύτη στην αρχή ήταν κατηγορηματικά αρνητική: καμία σχέ
ση'-1. 

11. Γιά τό κείμενο του Ύμνου ακολουθώ τήν έκδοση: Διονυσίου Σολωμού "Απαντα, 
τ. Α'. Ποιήματα, έπιμέλεια-σημειώσεις Λίνου Πολίτη, β' εκδ.. "Ικαρος [Αθήνα] 1961. 
σ. 71-97. "Εχω μόνον προσαρμόσει μερικούς ρηματικούς τύπους στους κανόνες της 
Γραμματικής της Δημοτικής γλώσσας: (να ρίψης r να ρίψεις). 

12. 'Από τήν παραπάνω πεζή περικοπή ξεχωρίζω επιπλέον τή φράση «παλλόμενα 
τήν καρδίαν». Θυμίζει τον πρώτο στίχο τής στρ. 61 τοϋ "Υμνου: «Τής καρδιάς κτυπίες 
βροντάνε». 

13. Ό Κ. Οικονόμος καί ό Διονύσιος Σολωμός είναι διαφορετικές πνευματικές 
φυσιογνωμίες. Ή προσέγγιση τους στο γενικότερο χώρο του πνεύματος αποκλείστηκε 
δταν (γύρω στα 1820) ό Οικονόμος εγκατέλειψε τήν ανακαινιστική διδασκαλία του 
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4. 'Ωστόσο, συνεχίζοντας ό Οικονόμος την περιγραφή της μάχης 
λέει: «'Όλος ό αϊών τους φαίνεται [στους στρατιώτες, στους πολεμι
στές] συνεσταλμένος εις μίαν και μόνην, την της μάχης στιγμήν. Και 
τήν γήν και τήν θάλασσαν και τό πάν έκαστος αυτών άθρόον βλέπει 
συγκεντρωμένον εις τήν οποίαν πατεί σπιθαμήν του εδάφους»14. 

Τήν ϊδια οριακή ψυχική κατάσταση τών πολεμιστών —κορυφαία 
στιγμή της μάχης— εκφράζει με τήν ϊδια θεματική εικόνα και με 
αναμφισβήτητη νοηματική καί φραστική ομοιότητα (ταύτιση, θα λέ
γαμε) και ό Σολωμός στή στροφή 62 τοΰ "Υμνου: 

Ουρανός γι' αυτούς δεν είναι, 
Ουδέ πέλαγο, ουδέ γη. 
Γι' αυτούς όλους τό πάν είναι 
Μαζωμένο αντάμα εκεί15. 

Κοραή, στην όποια είχε υποταχθεί κατά τα νεανικά του χρόνια, και έκανε τη στρο
φή, πού τον έφερε στή γλιοσσική. πνευματική και θρησκευτική συντήρηση (βλ. Κ. Θ. 
Δημαρά. Ό Κοραή; και ή 'Εποχή TOH. ό.π., σ. 53-55). 'Εκτός άπό τήν καθαρεύουσα στους 
Λόγους του Οικονόμου είναι έκδηλα και άλλα άντισολωμικά στοιχεία (της ωριμότητας 
του Σολωμού) οπιος ή πολυλογία, ή μακρολογία. οί συχνές επαναλήψεις. 'Ωστόσο εί
ναι χαρακτηριστικό ότι δεν έλειψε ό παραλληλισμός —σέ ευρύτερο επίπεδο— του 
Κ. Οικονόμου μέ τον Διονύσιο Σολιομό: «Τριλογία ιερά καί αθάνατος. Ό μεν Κων
σταντίνος Οικονόμος. "Αγγελο: ταξιάρχης τής 'Ορθοδόξου ημών Πίστεως καί φιοτει-
νός ρήτιορ τής 'Εκκλησίας μας. κλείει τήν πρόδρομον Ορησκευτικήν 'Ελλάδα ό δέ 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. "Αγγελος ταξιάρχης του κατά βαρβάρων 'Αγώνος μας. 
κλείει τήν πρόδρομον πολεμικήν 'Ελλάδα, ό δέ Διονύσιος Σολωμός, "Αγγελος ταξιάρ
χης τής 'Εθνικής ποιήσεώς μας. κλείει τήν πρόδρομον Καλλιτεχνική ν Ελλάδα» («Οί 
κατά τήν κηδείαν καί ταφήν του Οικονόμου έκφωνηθέντες λόγοι. II. Ό υπό του | Αν
δρέου] Ρηγόπουλου έκφίονηθείς επιτάφιος λόγος», π. 'Εκκλησία, ο.π., σ. 523). Σημειώ
νουμε ακόμη ότι ό Σολωμός έχει κάποια σχέση καί μέ τό ρητορικό λόγο: στα νεανικά 
του χρόνια είχε εκφωνήσει δύο λόγους, επικήδειο σέ συσπουδαστή του (1820) καί 
επιμνημόσυνο (εγκώμιο) στον ποιητή Φώσκολο (1827). Βλ. Διονυσίου Σολωμού. "Α
παντα, Παράρτημα. 'Ιταλικά (ποιήματα κα'ι πεζά), μετάφραση Λίνου Πολίτη μέ συνερ
γασία Γ. Ν. Πολίτη. "Ικαρο; [Αθήνα] 1960. σ. 65-70. 76-97 καί 132-137. 

14. δ.π.. σ. 133' Θ. Σπεράντσας. σ. 142. 
15. Τήν ϊδια θεματική εικόνα μέ τις ϊδιες ομοιότητες (νοηματική καί λεκτική) Οά 

χρησιμοποιήσει πολύ αργότερα (1847-1857) ό Σολίομός καί στό ποίημα του «Τό 'Ελ
ληνικό καραβάκι», γραμμένο σέ ιταλική γλώσσα: «Τό τρανό αρχοντόπουλο ρώτησε: 
"Που πάς:" Καί τοΰ λέει τό ξαρμάτοπο τό καραβάκι: "Πηγαίνω από τή μια θάλασσα 
στην άλλη". "Σταμάτα ευθύς κι άκολούθαμε όπου σέ τραβήξω, έσύ πού άπό τή μια 
στην άλλη θάλασσα πηγαίνεις". Μια στιγμή ήταν εκείνη, μια στιγμή μονάχα- μα τότε 
ούτε πια στεριά οι'τε θάλασσα ούτε ουρανός οϋτε κανείς θεός έκευ μόνο ή Λευτεριά 
όλόβολη στηνόταν μές στα στήθη εκείνα» (Μετάφραση Λίνου Πολίτη μέ συνεργασία 
Γ.Ν. Πολίτη, δ.π.. σ. 98). 'Εδώ έχουμε επιπλέον τήν ομοιότητα τής φράσης «μια στιγ
μή ήταν εκείνη, μια στιγμή μονάχα», μέ τήν αντίστοιχη φράση άπό τήν παραπάνω 
περικοπή του Λόγου τού Οικονόμου: «"Ολος ό αιών συνεσταλμένος εις μίαν καί μό
νην. τήν τής μάχης στιγμήν». 
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Ό συσχετισμός των παραπάνω παραθεμάτων έκλόνισε την αρχική 
μου σκέψη, οτι δηλ. δέν ημπορεί να υπάρχει σχέση ανάμεσα στο Λόγο 
του Οικονόμου και στον "Υμνο τοϋ Σολωμού. Έδώ πλέον έχουμε μια 
τέτοια ομοιότητα, πού λες οτι ό ένας αντιγράφει τον άλλον. 

5. Συνεχίζοντας την περιγραφή της μάχης ô Οικονόμου προβάλλει 
με το Λόγο του εικόνες ώμου ρεαλισμού: «Έδώ σπαρταροϋσι χείρες 
και πόδες, εκεί άχνίζουσι καρδίαι και σπλάχνα, άλλου κυλίονται σω
μάτων, ώς δένδρων, κορμοί, καί παρέκει σφενδονίζονται κεφαλαί χά-
σκουσι εισέτι φοβερώς κατά τοϋ φονέως»16. 

"Ομοιες εικόνες προβάλλει με ώμο ρεαλισμό καί ό Σολωμός στις 
στροφές 64 καί 65 του "Υμνου: 

Κοίτα χέρια απελπισμένα 
Πώς θερίζουνε ζωές! 
Χάμου πέφτουνε κομμένα 
Χέρια, πόδια, κεφαλές, 

Καί παλάσκες καί σπαθία 
Με όλοσκόρπιστα μυαλά, 
Καί με όλόσχιστα κρανία 
Σωθικά λαχταριστά. 

Καί στα παραπάνω παραθέματα άπό τό Λόγο του Οικονόμου καί 
άπό τον "Υμνο τοϋ Σολωμοΰ οι νοηματικές καί οι φραστικές ομοιό
τητες είναι ολοφάνερες. Οι θεματικές εικόνες είναι ϊδιες. Τό αποτέ
λεσμα για τον αναγνώστη ή τον ακροατή είναι τό ϊδιο. Τό έχει καθο
ρίσει ό Οικονόμος, όπως σημειώσαμε στην αρχή: τό θέαμα του πολέ
μου «είναι δεινόν καί τα παρεπόμενα δεινά καί ελεεινά». 

6. Σημειώνουμε ακόμη μερικές άλλες ομοιότητες-αντιστοιχίες: 
α) Οικονόμος: «Σώματα καλά καί γεναΐα, ώς δένδρα υψηλά, καταπί-

πτουσι, βαρυστένακτα καί άλλα συσσωρεύονται αλλε
πάλληλα, ώς άσταχύων δράγματα εις τους άλωνας»17. 

Σολωμός ("Υμνος, στρ. 51): 
Τόσα πέφτουνε τα θερι
σμένα άστάχια εις τους αγρούς· 
Σχεδόν ολα έκειά τα μέρη 

Έσκεπάζοντο άπ' αυτούς18. 

16. δ.π., σ. 134' Θ. Σπεράντσας, σ. 143. 
17. ο.π., α. 134' Θ. Σπεράντσας, σ. 143. 
18. Σημειώνουμε τη γνώμη δτι ή εικόνα της στρ. 51 τοϋ "Υμνου μέ τά θερισμένα 

στάχια κτλ. zyz\ τήν πηγή της στην Ίλιάδα του Όμηρου: « Άναπλάττει» τους στί"/. 
Λ 67-71. Βλ. Νικόλαος Β. Τωμαδάκης. Ό Σολοψος καί οι 'Αρχαίοι, 'Αθήνα 1943. σ. 18. 
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β) Οικονόμος: «Μογγύζουσιν έλεεινώς οί τραυματισμένοι και ψυχορ-
ραγοΰσιν ύπο τους πόδας τών ϊππων»... 

Σολωμός ("Υμνος, στρ. 108): 
Σφαλερά τετραποδίζουν 
Πλήθος άλογα [...] 
Και πατοϋν εις τα κορμιά. 

γ) Οικονόμος: «Κρουνοί και ρείθρα θερμών αιμάτων μεθύουσι τήν 
γήν»... 

Σολωμός ("Υμνος, στρ. 72): 
Σαν ποτάμι το αίμα έγίνη 
Και κυλάει στη λαγκαδιά, 
Και το αθώο χόρτο πίνει 
Αίμα άντίς για τη δροσιά, 

δ) Ο'ικονόμος: «και τα τέκνα παρέρχονται δακρύοντα προς τους πε
σόντος γονείς, οϊτινες έκτείνοντες τους νεκρούμενους 
αυτών βραχίονας μετά φωνής σβυνομένης και δυόντων 
ομμάτων— 'Εδώ τρέχουσιν έξάγοντες οί συγγενείς ή 
φίλοι τον συστρατιώτην ήμιθανή, και μόλις άνορθουν-
τα τήν κεφαλήν, να καθιέρωση τό εσχατον βλέμμα και 
πνεύμα εις τον δημιουργον του»19. 

Σολωμός ("Υμνος, στρ. 109. 110): 

Ποίος στο σύντροφον απλώνει 
Χέρι, ωσάν να βοηθηθεί-

Ποιος τή σάρκα του δαγκώνει 
"Οσο όπου να νεκρωθεί-

Κεφαλές απελπισμένες, 
με τα μάτια πεταχτά 
Κατά τ' άστρα σηκωμένες 
Για τήν ύστερη φορά. 

Β' 

Σε έναν άλλο Λόγο, άπό εκείνους πού είπε ό Κ. Οικονόμος στην 
ελληνική εκκλησία τής Όδησσοϋ στα χρόνια 1821-182220, διαβάζου-

19. Για τα τρία παραθέματα τοΓ Κ. Οικονόμοι· βλ. δ.π., σ. 134' Θ. Σπεράντσας. 
σ. 143. 

20. «Λόγος περί φιλογενείας. (Έξεφοη'ήθη έν τη Γραικική 'Εκκλησία τής 'Οδησ
σού, μνημόσυνου τελουμένου του άοιδίμου πρίγκηπος Δημητρίου Μουρούζη, κατά τήν 
26 'Οκτωβρίου 1821)». δ.π., σ. 63-104· Θ. Σπεράντσας. σ. 69-112. 
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με: « Ή πατρίς της 'Ορθοδοξίας και της σοφίας και της άνδρίας καί 
αρετής», εννοεί την 'Ελλάδα, «άφ' ου τοσούτους χρόνους έβασανίσθη 
ύπό το σιδηρούν σκήπτρον της ασεβείας», εννοεί τήν Τουρκοκρατία, 
«άντιπαλαίει σήμερον προς τάς φάλαγγας του θανάτου. Οί εκλεκτοί τής 
'Εκκλησίας υιοί μονομαχούσι προς τα λυσώντα τέκνα τής "Αγαρ»21. 

Ή περικοπή αυτή έχει εσωτερική νοηματική καί κάποια φραστική 
αντιστοιχία, ακόμη καί τήν ϊδια δομή με τις στροφές 3-15 του «"Υ
μνου εις τήν Έλευθερίαν» τού Δ. Σολωμού: στις στροφές αυτές ό Σο
λωμός — όπως καί ό Οικονόμος— κάνει πρώτα μια αναδρομή στο 
παρελθόν (Τουρκοκρατία) καί προβάλλει ποιητικά ώς καταστάσεις 
τής 'Ελευθερίας - 'Ελλάδας τα βάσανα, τα μαρτύρια καί τις ελπίδες 
των υπόδουλων 'Ελλήνων. "Επειτα (στρ. 15) μέ μια έντονη αντίθεση 
προβάλλει τό επαναστατικό παρόν: 

Ναί· άλλα τώρα αντιπαλεύει 
Κάθε τέκνο σου μέ ορμή, 
Πού ακατάπαυστα γυρεύει 

'Ή τή νίκη ή τή θανή. 

Γ' 

Στις παραπάνω ομοιότητες προσθέτουμε τα επόμενα στοιχεία άπό 
έναν άλλο Λόγο του Οικονόμου, τής ϊδιας χρονολογίας (1821): τον 
«Προτρεπτικόν προς τους "Ελληνας»22. Τα στοιχεία αυτά αποκτούν 
σαφέστερη σημασία για τό θέμα μας αν ενταχθούν, συνδυασθούν καί 
συνεκτιμηθούν μέ τή συνολική εικόνα: 

Στον «Προτρεπτικό» ό Οικονόμος απευθύνεται στους "Ελληνες, 
πού έχουν επαναστατήσει για να αποκτήσουν τήν ελευθερία τους 
(1821). Τους λέει καί άλλα καί τα ακόλουθα: «'Αλλ' ω "Ελληνες! προ
σέχετε μή δώσετε βεβαίας λαβάς εις δυσφημίαν τοΰ 'Ελληνικού ονό
ματος»— «οί εχθροί τής ελευθερίας σας» — «τι δέν θέλουσι γράψει, 
καί τι δέν θέλουσι κάμει, όταν (ό μή γένοιτο) λάβωσιν έκ τής διαγω
γής σας δικαίας δυσφημιών άφορμάς; Δέν εξεύρω ποία γλώσσα φθο
νερά διεσύρισεν εις πολλά μέρη τής Ευρώπης ότι εις τον Έλληνικόν 
στόλον διχόνοια επικρατεί», ότι γενικά στους "Ελληνες έχουν εκδη
λωθεί όλα τα ανθρώπινα πάθη: ή απείθεια, ή αρπακτική διάθεση, ή 

21. δ.π., σ. 72· Θ. Σπεράντσας, σ. 79. 
22. «Προτρεπτικός προς τους "Ελληνας», δ.π., σ. 221-310. Σέ υποσημείωση (σ. 

221): «Ούτος ό λόγος πρώτος πάντων γραφείς έπέμφθη προς τους "Ελληνας τω 1821 
Όκτώβρ. α'»· Θ. Σπεράντσας, σ. 237-330. 

12 D Ό Ερανιστής. Τόμος 18 
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άλληλοδιαμάχη, ή σπουδαρχία, ή διαμάχη για τα «πρωτεία» κ.τ.λ.23. 
Τα λόγια αυτά τοΰ Οικονόμου είναι δυνατό, νομίζω, με κάποια λο

γική αναγωγή, να συσχετιστούν με τις στροφές 114-147 του "Υμνου, 
σε γενικότερο, βέβαια, νοηματικό επίπεδο, χωρίς όμως να λείπουν και 
φραστικές αντιστοιχίες: όταν ή εκδήλωση των παθών γίνει «βεβαία», 
ή «δυσφημία» των 'Ελλήνων θα είναι έργο δικό τους. Δέν θα φταίει 
τότε ή «φθονερή γλώσσα» τών ξένων (τό «στόμα όπου φθονάει», στρ. 
146 του "Υμνου), άλλα οί ίδιοι οί "Ελληνες, πού θα έχουν δώσει μέ τή 
διαγωγή τους «δικαίας δυσφημιών άφορμάς». "Ετσι, αν εκδηλωθούν 
αυτά τα πάθη, «τα ξένα έθνη» μέ τό δίκιο τους και «αληθινά» σ' αυτή 
τήν περίπτωση θα «είποϋν στο στοχασμό τους» για τους "Ελληνες: 
«Δέν τους πρέπει ελευθέρια» (στρ. 147 τοϋ "Υμνου).24 

Αυτό θέλει να αποτρέψει ό Οικονόμος. Γι' αυτό προτρέπει τους 
"Ελληνες να προσέξουν μήπως ανάψει στα στήθη τους «ό φοβερός 
της κακοηθείας πόλεμος», ό «φθοροποιός» για τήν πατρίδα πόλεμος 
τών παθών: «Διότι καί τα όπλα καί τους βραχίονας τών υιών αυτής 
[της πατρίδος] έξαφνα θέλει τους καταναγκάσει ή επάρατος διχόνοια, 
να τα μεταχειρισθώσιν αυτοί καθ' εαυτών»25. Τό ίδιο κάνει καί ό Σο
λωμός: Προτρέποντας καί συμβουλεύοντας, μέ τό στόμα της «θεάς» 
'Ελευθερίας, τα παλληκάρια πού πολεμούν τονίζει οτι «ή Διχόνοια ή 
δολερή» μπορεί να παραπλανήσει τους "Ελληνες καί να τους οδηγή
σει σέ αδελφοκτόνο πόλεμο. Τότε τό «στόμα οπού φθονάει» (ή «φθο
νερή γλώσσα» τών ξένων) θα ειπεί «πώς τό χέρι» τών Ελλήνων «κτυ
πάει τοϋ αδελφού τήν κεφαλή» ("Υμνος, στρ. 144-146). "Ετσι πάλι, 
σέ ειδικότερο τώρα επίπεδο, «τα ξένα έθνη» θα «είποϋν στο στοχασμό 
τους» για τους "Ελληνες ("Υμνος, στρ. 147): 

'Εάν μισούνται άνάμεσό τους 
Δέν τους πρέπει ελευθέρια 

Καί συνεχίζει ό Οικονόμος: «Μακράν, ω άνδρες, άπό μέσου σας 
πάσα διχόνοια, καί ταύτης τα πρώτιστα αϊτια, ή φιλοπρωτία καί ή 
πλεονεξία. "Οχι μόνον ό τύραννος, "Ελληνες, άλλα καί πολλοί τίνες 
άλλοι φθονοΰντες τήν δόξαν της Ελλάδος, τίποτ' άλλο δέν εύχονται, 
καί τίποτ' άλλο δέν προσμένουσι ει μή τήν διχόνοιάν σας. 'Ονειρεύ
ονται καί μαντεύουσι, οτι θέλει ανάψει εν τω μέσω σας ή πυρκαϊά της 

23. δ.π., σ. 286-287· Θ. Σπεράντσας, σ. 305. 

24. Ό «λογικός» αυτός συσχετισμός, αντίθετος στον αυθορμητισμό τοϋ "Υμνου, 
πρέπει να συνεκτιμηθεί μέ τα αμέσως επόμενα. 

25. δ.π., α. 288' Θ. Σπεράντσας, σ. 307. 
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φιλοπρωτίας»26. Τα λόγια αυτά του Οικονόμου θυμίζουν πάλι τή στρο
φή 144 του "Υμνου (και τα επακόλουθα της): 

Ή Διχόνοια πού βαστάει 
"Ενα σκήπτρο ή δολερή-

Καθενός χαμογελάει, 
Πάρ' το, λέγοντας, και συ.27 

Δ
Η συνολική θεώρηση και εκτίμηση των στοιχείων πού παρουσιά

ζουμε (θεματικές νοηματικές και μορφολογικές ομοιότητες) «νομιμο
ποιεί», πιστεύουμε, τό συσχετισμό στροφών ή στίχων του «"Υμνου 
εις τήν Έλευθερίαν» του Δ. Σολωμού μέ περικοπές άπό Λόγους τού 
Κωνσταντίνου Οικονόμου28. Δηλ. επιτρέπει να φτάσουμε στο συμπέ
ρασμα οτι ό συσχετισμός αυτός δέν είναι αυθαίρετη εικασία ή αποτέ
λεσμα λαθεμένων εντυπώσεων και εκτιμήσεων, άλλα διαπίστωση τε
κμηριωμένη. "Ετσι προβάλλει μόνο του τό ερώτημα: Ti συμβαίνει σ' 
αυτή τήν περίπτωση; 'Υπάρχουν οι ακόλουθες εκδοχές: 

'Επίδραση29, μέ 'ένα ή περισσότερα έργα, του ρήτορα στον ποιητή 
ή τού ποιητή στο ρήτορα. Ή επίδραση, ως αποτέλεσμα, κλιμακώνε
ται άπό τήν απλή απήχηση ως τήν ανάπλαση. Σέ μερικές περιπτώσεις 
φτάνει ώς τήν ταύτιση. 

Ή εκδοχή αυτή επιβάλλει να στρέψουμε τή διερεύνηση μας προς 
δύο κατευθύνσεις, πού προσδιορίζονται άπό αντίστοιχες προϋποθέ
σεις. 

Πρώτη προϋπόθεση: Ό Οικονόμος κατά τή δημοσίευση των Λό
γων του τό 1833 διατήρησε, τουλάχιστον στα σημεία πού μας ενδιαφέ
ρουν, τήν πρώτη και γνήσια μορφή τους, δηλ. τή μορφή πού είχαν 

26. «.π., σ. 288-289· θ . Σπεράντσας. σ. 306-307. 
27. 'Υπάρχει, βέβαια, αντιστροφή στο νόημα: ενώ για τον Οικονόμο ή «φιλοπρω-

τία» είναι «πρώτιστον αίτιον» της διχόνοιας, για τον Σολωμό τό «σκήπτρο» πού προσ
φέρει ή Διχόνοια, ανάβει τήν πυρκαϊά τής φιλοπρωτίας (και συγχρόνως τήν εκφρά
ζει). Είναι δηλ. αποτέλεσμα τής διχόνοιας. Ή νοηματική αντιστροφή δέν αποκλείει 
τό συσχετισμό. 

28. "Ισως δε θα ήταν περιττό να σημειώσουμε οτι ό "Υμνος σέ γενικό επίπεδο 
έρχεται σέ επαφή καί μέ έναν άλλο λόγο του Οικονόμου. Είναι ό «Λόγος επιτάφιος 
εις τόν άείμνηστον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριον. (Έρρέθη έν Όδησ-
σώ έν τή 'Ρωσσική 'Εκκλησία τής Μεταμορφώσεως τή 19 Ιουνίου 1821)». δ.η., σ. 
1-16' θ . Σπεράντσας, σ. 1-17. Καί ό Σολωμός έχει αφιερώσει στο θάνατο του Πα
τριάρχη Γρηγορίου τις στρ. 132-138 τοΰ "Υμνου. 

29. Χρησιμοποιώ τόν όρο «επίδραση» μέ γενικότερη σημασία. 
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κατά την (αρχική) γραφή ή τήν εκφώνηση τους. Με βάση αύτη τήν 
προϋπόθεση το πρότυπο ήταν οί Λόγοι του Οικονόμου γιατί προηγή
θηκαν χρονολογικά. Ή εκφώνηση των Λόγων έγινε στα χρόνια 1821-
1822, ενώ ή σύνθεση τοϋ "Υμνου έγινε κατά το 1823. Είναι γνωστό ότι 
ό Σολωμός δέχτηκε (δημιουργικά, βέβαια) πλείστες επιδράσεις με ποι
κίλη προέλευση: άπό τή γνωριμία του με τήν αρχαιότητα (ελληνική 
και λατινική), άπό τή γνωριμία του με τήν 'Αγία Γραφή, με τον πνευ
ματικό κόσμο της Ευρώπης, με τό νεοελληνικό κόσμο... Για να δε
χτούμε όμως ότι ό Σολωμός κατά τή σύνθεση τού "Υμνου επηρεάστη
κε άπό τους παραπάνω Λόγους του Οικονόμου πρέπει πρώτα να βε
βαιωθούμε ότι προηγουμένως είχε γνωρίσει και είχε μελετήσει αυτούς 
τους Λόγους. Πώς όμως; Οί Λόγοι τού Οικονόμου «Περί συνεισφο
ράς», «Περί φιλογενείας», καί «Προτρεπτικός προς τους "Ελληνας» 
δημοσιεύθηκαν τό Ι83330, δηλ. δέκα χρόνια αργότερα άπό τή σύνθεση 
τού "Υμνου (Μάιος 1823). Ωστόσο άπό τους Λόγους τού Οικονόμου 
πού περιέχονται στην έκδοση τού 1833, ό 'Επιτάφιος στον Πατριάρχη 
Γρηγόριο είχε δημοσιευθεί τό 1821, χωριστά, σε ιδιαίτερο φυλλάδιο11, 
χωρίς αυτό να σημειώνεται στην έκδοση τού 1833. Δεν γνωρίζω αν και 
άλλος ή άλλοι άπό εκείνους τους Λόγους είχαν δημοσιευθεί ενωρίτε
ρα άπό τή συνολική εκδοσή τους κατά τό 1833 καί ειδικότερα πριν 
άπό τό Μάιο τού 182332. Μια αξιόλογη πληροφορία για τον «Προ-
τρεπτικόν προς τους "Ελληνας» μας δίνει ή έκδοση τού 1833: σε υπο
σημείωση της σ. 221 αναγράφεται: «Ούτος ό λόγος πρώτος πάντων 
γραφείς έπέμφθη προς τους "Ελληνας τω 1821. 'Οκτωβρίου α'» 3 3. 
Προβάλλει όμως τό ερώτημα: πώς, με ποιο τρόπο καί με ποια μορφή 

30. Τή βιβλιογραφική ένδειξη έχουμε σημειώσει παραπάνω, σημ. 2. 
31. Λόγος επιτάφιος ε/ς τον άείμνηστον Πατριάρχψ Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριον. 

'Εκφωνηθείς εν Όδησσω ί:ν τη 'Ρωσσική 'Εκκλησία της Μεταμορφώσεως τη 19 'Ιουνίου 
1821 υπό Κωνσταντίνου Πρεσβυτέρου καί Οικονόμου. Τυπωθείς δια ' Υψηλού 'Ορι
σμού. Έ ν Πετρουπόλει εν τή τυπογραφία Ν. Γρέτς αωκα». Ό τίτλος καί τό κείμενο 
στην ελληνική καί στή ρωσσική γλώσσα. Με τον 'ίδιο τίτλο εκδόθηκε σε ιδιαίτερο 
φυλλάδιο στην ελληνική καί στή ρωσσική γλώσσα καί «υπό Νικολάου Β. Γκοϋστη. 
Έ ν Μόσκβα 1821». 

32. Στην έκδοση του 1833 δεν υπάρχει αναφορά σέ προηγουμένη δημοσίευση. Ή 
βιβλιογραφία για τον Οικονόμο (Σάθας. Γούδας. Μπαλάνος. κ.ά.) δεν μας διαφωτίζει 
ρητά σ' αυτό το σημείο, οδηγεί όμως σέ αρνητικό συμπέρασμα. Στην 'Ελληνική Βιβλιο
γραφία Δ. Γκίνη-Β. Μέξα. τ. Α' (1800-1839). 'Αθήναι 1939, δέν σημειώνονται στά-
χρόνια 1821-1825 άλλες εκδόσεις Λόγων τοϋ Οικονόμου έκτος άπό τις εκδόσεις του 
'Επιταφίου στον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε'. Τό ίδιο καί στα συμπληρώματα σ' αυτή 
τή Βιβλιογραφία που έχουν δημοσιευθεί στο π. 'Ερανιστής, τ. Α', 1963 έως καί τ. ΙΕ ' . 
1978-1979. 

33. Ή υπογράμμιση, δική μας. 
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(χειρόγραφος ή τυπωμένος) και σε ποιους "Ελληνες «έπέμφθη» αυτός 
ό Λόγος. Δεν εχω υπόψη μου στοιχεία πού δίνουν απάντηση σ' αυτό 
το σύνθετο ερώτημα (αν βέβαια υπάρχουν τέτοια στοιχεία). Άλλα και 
αν ακόμη ήταν βέβαιο ότι οί τρεις Λόγοι του Οικονόμου («Περί συν
εισφοράς», «Περί φιλογενείας», «Προτρεπτικός προς τους "Ελληνας») 
είχαν δημοσιευθεί πριν άπό τον Μάιο του 1823, πάλι δε θα μπορού
σαμε να ειπούμε με βεβαιότητα οτι επηρέασαν την έμπνευση του Σο
λωμού κατά τη σύνθεση τού "Υμνου γιατί θα μας έλειπε μια βασική 
προϋπόθεση: ή βεβαιότητα οτι οί Λόγοι τού Οικονόμου είχαν φτάσει 
στα χέρια τού Σολωμού καί —ακόμη— ότι ό Σολωμός τους είχε μελε
τήσει. 

Δεύτερη προϋπόθεση: Γ 0 Οικονόμος κατά τή δημοσίευση των Λό
γων του το 1833 δε διατήρησε στα σημεία πού μας ενδιαφέρουν τήν 
πρώτη καί γνήσια μορφή τους, άλλα έκανε σ' αυτούς μεταβολές, ύστε
ρα άπό τή δημοσίευση τού "Υμνου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να 
διερευνήσουμε τήν αντίστροφη εκδοχή, δηλ. τήν εκδοχή οτι τό πρό
τυπο ήταν ό "Υμνος. 

Σε μια τέτοια διερεύνηση μας διαφωτίζει ως ενα σημείο τό 'Αρχείο 
τού Κ. Οικονόμου, πού φυλάσσεται στην 'Ακαδημία 'Αθηνών.34 Σ' 
αυτό τό 'Αρχείο υπάρχουν χειρόγραφοι σε ενα ακέφαλο τετράδιο μαζί 
με άλλους καί οί τρεις άπό τους Λόγους τού Οικονόμου, πού ενδιαφέ
ρουν τό θέμα μας35: α) «Προτρεπτικός προς τους "Ελληνας» (σ. 18-68), 
β) «Περί Φιλογενείας» (σ. 69-106) καί γ) «Περί συνεισφοράς» (σ. 107-
149). Ή γραφή δεν εΐναι τού Κ. Οικονόμου. Στους δύο πρώτους Λό
γους (α, β) υπάρχουν λίγες διορθώσεις καί πολλές προσθήκες. Στον 
τρίτο Λόγο, «Περί συνεισφοράς», υπάρχουν ελάχιστες διορθώσεις καί 
προσθήκες με τό χέρι τού Κ. Οικονόμου. 

Στο 'Αρχείο υπάρχουν ακόμη, γραμμένα άπο τον Κ. Οικονόμου, 
δύο χωριστά χειρόγραφα τού λόγου «Περί φιλογενείας», χωρίς διορ
θώσεις καί προσθήκες36. Στο κείμενο τού πρώτου χειρόγραφου (αριθ. 
4) έχουν ενσωματωθεί οί προσθήκες καί οί διορθώσεις, πού έκανε ό 
Οικονόμος στο κείμενο τού 'ίδιου λόγου πού υπάρχει στο τετράδιο. 

34. Δ.Σ. Μπαλάνος, «'Αρχείον Κωνσταντίνου καί Σοφοκλέους Οικονόμου». Πρα
κτικά της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τ. ΚΓ'. 'Αθήνα 1948, σ. 405-417. Ευχαριστώ καί άπό 
αυτή τή θέση τόν Διευθυντή του Κέντρου Έρεύνης του Μεσακονικοϋ καί Νεωτέρου 
'Ελληνισμού της 'Ακαδημίας 'Αθηνών Λ. Βρανοΰση καί τους συνεργάτες του γιατί 
με διευκόλυναν στην έρευνα του 'Αρχείου. 

35. 'Αρχείο Κ. Οικονόμου, Φάκελος XXVII, αριθ. 3. 
36. Φάκελος XXVII, αριθ. 4 και 4α. 
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"Αρα το χωριστό αυτό χειρόγραφο είναι μεταγενέστερο άπό το χειρό
γραφο τετράδιο37. Το κείμενο του δεύτερου χειρόγραφου (αριθ. 4α) 
είναι ακριβώς τό ϊδιο με το αρχικό κείμενο (δηλ. χωρίς διορθώσεις 
και προσθήκες) του λόγου «Περί φιλογενείας», πού υπάρχει στο τε
τράδιο38. 

Στο 'Αρχείο υπάρχει ακόμη, σε χωριστό χειρόγραφο, γραμμένο 
άπό τον Κ. Οικονόμο, και με ελάχιστες διορθώσεις και προσθήκες 
ό λόγος «Προτρεπτικός προς τους "Ελληνας»39. Τό χειρόγραφο αυτό 
είναι μεταγενέστερο άπό τό τετράδιο, δπως φαίνεται άπό διορθώσεις 
στή γλώσσα του κειμένου του. 

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία στο αρχικό κείμενο του χειρόγραφου 
τετραδίου έχουμε τήν παλαιότερη σωζόμενη μορφή των περικοπών 
άπό τους Λόγους του Οικονόμου, πού έχουν ομοιότητες με στίχους ή 
στροφές του «"Υμνου εις τήν Έλευθερίαν» του Δ. Σολωμού. (Τήνϊδια 
μορφή τού λόγου «Περί φιλογενείας» 'έχουμε και στο χειρόγραφο 4α, 
όπως σημειώσαμε παραπάνω). 

Τα χειρόγραφα αυτά τών Λόγων τού Οικονόμου δημιουργούν πολ
λά προβλήματα, τα όποια δέν έχουν ως τώρα μελετηθεί. Τό κυριότερο 
για τό θέμα μας είναι ή χρονολόγηση τους. Σε κανένα χειρόγραφο δέν 
υπάρχει άμεση χρονολογική ένδειξη για τή συγγραφή του. Ή έλλει
ψη αυτή δυσκολεύει τή διευρεύνησή μας. 'Ωστόσο άπό τή μελέτη τών 
χειρογράφων αυτών —σέ αναφορά μόνο με τό θέμα μας και σε έκταση 
πού καθορίζεται άπό τα οριά του— κατέληξα στα ακόλουθα συμπερά
σματα: 

1. Είναι βέβαιο δτι ό Οικονόμος έκανε μεταβολές (διορθώσεις και 
προσθήκες) στην αρχική, στή γνήσια μορφή τών Λόγων του40. 

37. "Η παραβολή πού έκανα καί οι κάθε λογής ομοιότητες ή διαφορές πού σημειώνω 
και εδώ καί παρακάτο) αναφέρονται κυρίως στα μέρη εκείνα τών Λόγων του Οικονόμου 
πού παρουσιάζουν ομοιότητες με τον "Υμνο του Σολωμού. 

38. Σέ χωριστό εξώφυλλο άπό διαφορετικό χαρτί αναγράφεται μέ μελάνη: «Χειρό-
γραφον ίδιόχειρον του εξ Οικονόμων Οικονόμου δοθέν μοι παρά του Κυρίου Άλ. Μου
ρούζη». Τό λόγο του «Περί φιλογενείας» είπε ό Οικονόμος σέ μνημόσυνο του πρίγκηπα 
Δημητρίου Μουρούζη. Μπορούμε λοπόν να υποθέσουμε ότι αντίγραφο αυτού τού λόγου 
του έδωσε ό Οικονόμος στην οικογένεια Μουρούζη, κοντά στο χρόνο πού έγινε τό μνη
μόσυνο, οχι πολύ ύστερότερα. "Ετσι μπορεί να φτάσουμε στο πιθανότατο συμπέρασμα 
ότι σ' αυτό τό χειρόγραφο έχουμε τή γνησιότερη, αν δχι τήν αρχική, μορφή τού λόγου 
«Περί φιλογενείας». 

39. Φάκελος XXVII. αριθ. 7. 
40. Στό 'Αρχείο υπάρχει αντίτυπο τού λόγου τού Οικονόμου στον Πατριάρχη Γρη-

γόριο, πού έχουμε σημειώσει παραπάνω (έκδ. Πετρούπολης). Ό Οικονόμος, έχει κάνει 
απάνω στό τυπωμένο κείμενο διορθώσεις καί προσθήκες μέ τό ίδιο τό χέρι του καί μέ 
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2. Βασική σημασία για το θέμα μας έχει ό λόγος «Περί συνεισφο
ράς». Ή δημοσίευση του το 1833 πιθανότατα δεν έγινε άπό τη μονα
δική χειρόγραφη μορφή του, πού υπάρχει στο Τετράδιο, άλλα άπό κά
ποιο άλλο, μάλλον μεταγενέστερο, χειρόγραφο. Στο τυπωμένο κείμενο 
υπάρχουν διαφορές στή γλώσσα και αφαιρέσεις και εκτεταμένες προ
σθήκες πού είναι δύσκολο να εξηγηθούν ως μεταβολές της «τελευ
ταίας στιγμής» πριν άπό τήν εκτύπωση —οί εκτενέστερες διατυπωμέ
νες σε ιδιαίτερα μικρά σημειώματα. 

3. Ή προβολή τού πολέμου διαδοχικά σε δύο επίπεδα (στεργιά-
θάλασσα) καί·ή χρήση τής προστακτικής «ιδού» με έπιρρηματική 
σημασία (ομοιότητες με τον "Υμνο. πού έχω επισημάνει παραπάνω) 
υπάρχουν στο αρχικό κείμενο τού χειρόγραφου λόγου «Περί συνει
σφοράς». 

4. Ή περικοπή τού λόγου «Περί συνεισφοράς» πού παρέθεσα πιο 
πάνω (A3: «'Ιδού τα δύω των πολεμίων στρατεύματα [...] ό ήλιος τής 
ζωής»), είναι προσθήκη του Οικονόμου στο κείμενο τού χειρόγραφου 
λόγου του. Ή προσθήκη όμως αυτή έχει δημοσιευθεί στην έκδοση 
τού 1833 όχι ακριβώς όπως είναι διατυπωμένη άπό το χέρι τού Οικο
νόμου, άλλα με μεταβολές, κυρίως μέ άλλες προσθήκες. Ή βασική 
θεματική εικόνα (τα αντίπαλα στρατεύματα) πιθανότατα ανήκει στον 
Οικονόμο, ας είναι διατυπωμένη ως προσθήκη. Άπό τα στοιχεία όμως 
μέ τα όποια σέ κάποιο μεταγενέστερο στάδιο ανέπτυξε ή έπλούτισε 
τήν εικόνα μέ νέες προσθήκες και μεταβολές και τής έδωσε τή μορφή 
πού έχει στή δημοσίευση τού 1833, μερικά μπορεί να έχουν πηγή τις 
στροφές 35-39 και 61 τού "Υμνου, άλλα όμως φαίνεται ότι ό Οικονό
μος τα δανείστηκε άπό άλλη πηγή. (Γι' αυτή γράφουμε παρακάτω). 

5. Ή περικοπή πού έχει τήν ϊδια θεματική εικόνα και αναμφισβή
τητη νοηματική και φραστική ομοιότητα μέ τή στρ. 62 τού "Υμνου 
(παραπάνω, στοιχείο μέ ένδειξη A4) δέν υπάρχει στο χειρόγραφο τού 
λόγου «Περί συνεισφοράς». Μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί βέβαιο οτι 
αυτή τή θεματική εικόνα και όλα σχεδόν τα στοιχεία, μέ τα όποια 
αναπτύσσεται, τήν πήρε ό Οικονόμος άπό τή στρ. 62 τού «"Υμνου εις 
τήν Έλευθερίαν» τού Δ. Σολωμού και τα πρόσθεσε στο Λόγο του σέ 
κάποια μεταγενέστερη χρονολογία. Θεωρώ απίθανη τήν εκδοχή οτι 
στο σημείο αυτό και οί δύο χρησιμοποίησαν το ϊδιο πρότυπο, άπό 

τις μεταβολές αυτές άναδημοσιεΰθηκε ό λόγος αυτός στην έκδοση του 1833. Και αν 
ακόμη δέν είχαμε τα παραπάνω χειρόγραφα των Λόγων του, το στοιχείο αυτό ήταν 
αρκετό να μας πείσει οτι ό Οικονόμος δέ δυσκολευόταν καθόλου να κάνει μεταβολές, 
και μάλιστα σέ αδημοσίευτους Λόγους του, πού δέν ήταν δυνατόν να θυμούνται μέ 
ακρίβεια όσοι τους είχαν ακούσει κατά τήν εκφώνηση τους. 
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κάποια κοινή πηγή. Πρέπει όμως να σημειώσω δτι ή φράση του Οικο
νόμου «εις μίαν και μόνην, τήν της μάχης στιγμήν», πού αντιστοιχεί 
στή φράση «Μια στιγμή ήταν εκείνη, μια στιγμή μονάχα» άπό το 
ποίημα του Σολωμού «Το 'Ελληνικό καραβάκι» (παραπάνω, στοιχείο 
με ένδειξη A4, σημ. 15), δεν μπορεί να είναι παρμένη άπό το Σολωμό, 
γιατί τό ποίημα αυτό τοποθετείται χρονολογικά πολύ ύστερότερα άπό 
το 1833. 

"Ολες οί άλλες περικοπές καί άπό τους τρεις Λόγους του Οικονό
μου, πού έχουν ομοιότητες με στίχους ή σέ στροφές του «"Υμνου εις 
τήν Έλευθερίαν» του Δ. Σολωμού (βλ. παραπάνω τις ενδείξεις Α5, 
Α6, — α , β, γ, δ—, Β' καί Γ') υπάρχουν ως θεματικές εικόνες ή ως 
ιδέες στο κείμενο των Λόγων, πού διασώζονται στο χειρόγραφο τε
τράδιο. Βέβαια, ανάμεσα σ' αυτό τό κείμενο καί στο οριστικό κείμε
νο, πού δημοσιεύτηκε τό 1833, υπάρχουν μεταβολές, οί όποιες όμως 
δεν αλλάζουν τή συνολική παραστατική καί νοηματική εικόνα κάθε 
περικοπής. Άπό τις μεταβολές αυτές σημειώνουμε μέ συντομία όσες 
αναφέρονται στο θέμα μας: 

α) Περικοπή μέ τήν ένδειξη Α5: "Επειτα άπό τή λέξη «σπλάχνα» 
στο χειρόγραφο αναγράφεται: «άλλου σφενδονίζονται κεφαλαί θερι-
σμέναι άπό τό δρέπανον τού θανάτου». Δηλ. στο δημοσιευμένο κεί
μενο έχει γίνει προσθήκη μιας εικόνας καί μεταβολή σέ συμπλήρωμα 
μιας άλλης, της τελευταίας. Στις μεταβολές αυτές μπορεί να έχουμε 
κάποια απήχηση άπό τή στρ. 65 τού "Υμνου. 

β) Περικοπή μέ τήν ένδειξη Α6,α: Στο χειρόγραφο αναγράφεται: 
«υπό τους πόδας των φονευτών των»· στο δημοσιευμένο κείμενο: «ύπό 
τους πόδας των ϊππων ή των πεζών φονευτών». Ή προσθήκη «τών 
ίππων» πιθανότατα έχει τήν πηγή της στή στρ. 108 τού "Υμνου. 

γ) Περικοπή μέ τήν ένδειξη Α6,γ: Τό ρήμα «έρυθραίνουσι», πού 
υπάρχει στο χειρόγραφο, έχει αντικατασταθεί στο δημοσιευμένο κεί
μενο μέ τό ρ. «μεθύουσι». Πιθανότατα ή αλλαγή αυτή έχει τήν πηγή 
της στή στρ. 72 τού "Υμνου. 

δ) Περικοπές μέ τήν ένδειξη Α6,δ: 'Υπάρχουν όλες στο χειρόγρα
φο έκτος άπό τήν ακόλουθη, πού έχει προστεθεί στο δημοσιευμένο 
κείμενο τού Λόγου: «καί μόλις άνορθοΰντα τήν κεφαλήν, να καθιέρω
ση τό έσχατον βλέμμα καί πνεύμα εις τον δημιουργόν του». Ή περι
κοπή αυτή αντιστοιχεί μέ τή στρ. 110 τού "Υμνου, άπό όπου φαίνεται 
ότι ό Οικονόμος έχει πάρει τήν εικόνα. 

ε) Περικοπή άπό τό λόγο «Περί φιλογενείας» (ένδειξη Β'): Στο 
αρχικό κείμενο τού χειρόγραφου τετραδίου αναγράφεται «παλαίει». 
Ό Οικονόμος πρόσθεσε απάνω στο χειρόγραφο τήν πρόθεση «άντι», 
καί τό «παλαίει» έγινε «άντιπαλαίει». "Ετσι αντιστοιχεί μέ τό «άντι-
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παλεύει» της στρ. 15 του "Υμνου, άπο δπου ό Οικονόμος πιθανότατα 
πήρε την προσθήκη. 

Τα παραπάνω στοιχεία οδηγούν στο τελικό συμπέρασμα μας ότι 
ό Οικονόμος όταν έδινε στους τρεις Λόγους του τη μορφή πού πήραν 
με τή δημοσίευση τους το 1833, χρησιμοποίησε τον «"Υμνο είς την 
Έλευθερίαν» τού Δ. Σολωμού: άπό τή στροφή 62 του "Υμνου πήρε και 
μετέφερε στο λόγο του «Περί συνεισφοράς» αυτούσια τή θεματική 
εικόνα και τό νοηματικό περιεχόμενο σχεδόν απαράλλαχτο. 'Επιπλέον 
είναι πολύ πιθανόν εως βέβαιο ότι, θέλοντας να συμπληρώσει καί να 
εμπλουτίσει ή να αναπτύξει καί να βελτιώσει δικές του εικόνες καί 
ιδέες, μετέφερε άπό τον "Υμνο στους τρεις λόγους του καί τα λίγα 
άλλα στοιχεία, πού σημειώνουμε παραπάνω. 

Σχημάτισα τή γνώμη ότι, εκτός άπό αυτά, άλλα στοιχεία δεν πήρε 
ό Οικονόμος άπό τον "Υμνο. 

Στή γνώμη αυτή θα μπορούσε ϊσως να αντιτάξει κανείς τήν υπό
θεση δτι ό Οικονόμος σε μια πρώτη χρήση τού "Υμνου πήρε όλα τα 
άλλα άπό τα παραπάνω στοιχεία με τις ομοιότητες, πού έχουμε ση
μειώσει, καί τα ένσωμάτο)σε στους Λόγους του. Δεν πήρε όμως τις ει
κόνες άπό τις στροφές 62 καί 110, μολονότι ή πρώτη είναι άπό τις κα
λύτερες τού "Υμνου καί εκφράζει οριακή ψυχική κατάσταση των πο
λεμιστών καί ή δεύτερη είναι άπό τις εκφραστικότερες για τό θέμα 
τού πολέμου (τής μάχης). "Ετσι τα μέρη των Λόγων, πού αναφέρονται 
στο θέμα μας, πήραν τή μορφή πού έχουν στο αρχικό κείμενο τού 
τετραδίου. Σε κάποιο άλλο, μεταγενέστερο, στάδιο ό Οικονόμος θυ
μήθηκε πάλι τον "Υμνο, έψαξε να βρει τί άλλο θα μπορούσε να πάρει 
ακόμη άπό αυτόν, ανακάλυψε τότε τίς παραπάνω στροφές, τού άρε
σαν, τις πήρε καί τις ενσωμάτωσε στο λόγο του «Περί συνεισφοράς». 
"Ετσι τα μέρη αυτού τού Λόγου, πού αναφέρονται στο θέμα μας, πή
ραν τή μορφή, με τήν οποία δημοσιεύτηκαν τό 1833. 

θ ά μπορούσε ϊσως κανείς να αντιτάξει ακόμη τήν υπόθεση οτι τό 
ϊδιο έκανε ό Οικονόμος καί στο λόγο του «Περί φιλογενείας» με τό 
ρήμα «παλαίει». Άπό τήν πρώτη χρήση τού "Υμνου πήρε τή βασική 
θεματική εικόνα. 'Αργότερα, ύστερα άπό δεύτερη αναδρομή καί «ψά
ξιμο» στον "Υμνο πρόσθεσε στο «παλαίει» τήν πρόθεση «άντι». Τήν 
υπόθεση αυτή θεωρώ απίθανη. rH διαδικασία της καί ή λογική της με 
εμποδίζουν να τή δεχτώ. Τή θέση μου αυτή ενδυναμώνει, οσο κι αν 
αυτό φανεί στην αρχή παράξενο, καί τό επόμενο στοιχείο: 

Ό Θεόκλητος Φαρμακίδης είχε κατηγορήσει τό σφοδρό αντίμαχο 
του Κ. Οικονόμο γενικά ως «σφετεριστή» ξένης πνευματικής ιδιοκτη
σίας. Ειδικά, σύμφωνα με τήν κατηγορία τού Φαρμακίδη, ό Οικονόμος 
στην περιγραφή τής «πεζομαχίας των Ελλήνων» πού υπάρχει στο 
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λόγο του «Περί συνεισφοράς» και αποτελεί την αφετηρία και τη βάση 
της μελέτης μας, αντιγράφει μέρη άπό τη 15η Méditation «Les Prélu
des» του Λαμαρτίνου41. Ή εκφώνηση όμως του λόγου του Οικονόμου 
«Περί συνεισφοράς», δπως έχουμε σημειώσει παραπάνω, έγινε τήν 
1 Μαρτίου 1822 και ή δημοσίευση του το 1833, ενώ ή σύνθεση της 
Méditation αυτής του Λαμαρτίνου πήρε τήν τελική μορφή της τό 1822 
και δημοσιεύθηκε τό Σεπτέμβριο του 182342. "Ετσι έχουμε και εδώ τήν 
ίδια περίπτωση «ετεροχρονισμού» πού 'έχουμε και με τον "Υμνο τού 
Σολωμού. Δηλ. ή κατηγορία τού Φαρμακίδη στηρίζεται στην προϋπό
θεση δτι ό Οικονόμος πήρε ορισμένα στοιχεία άπό τήν 15η Méditation 
του Λαμαρτίνου και τα μετέφερε στο λόγο του «Περί συνεισφοράς» 
ύστερα άπό τή σύνθεση ή τή γραφή και τήν εκφώνηση αυτού τού Λό
γου καί, φυσικά, ύστερα άπό τή δημοσίευση τού παραπάνω ποιήματος 
τού Λαμαρτίνου. 

"Οπως φαίνεται, έχει δίκιο ό Φαρμακίδης όταν γράφει οτι στο λόγο 
«Περί συνεισφοράς» τού Κ. Οικονόμου έχει «συνεισφέρει τό εαυτού 
μέρος καί ό ένδοξος τής Γαλλίας ποιητής Λαμαρτίνος»43. Γιατί οί πε
ρικοπές άπό αυτόν τό Λόγο τού Οικονόμου, πού παραθέτει ό Φαρμα
κίδης. ως παραδείγματα τού σφετερισμού, με αντιπαράθεση στίχων 
τού Λαμαρτίνου44 —καί άλλες περικοπές πού έχουν ομοιότητες με 
άλλους στίχους, πού δεν παραθέτει ό Φαρμακίδης— δεν υπάρχουν στο 
χειρόγραφο τού λόγου «Περί συνεισφοράς». Φαίνεται δηλ. οτι ό Οι
κονόμος πήρε τα στοιχεία τους άπό τό Λαμαρτίνο καί τα πρόσθεσε 
στο Λόγο του σε κάποιο μεταγενέστερο χρονικό σημείο καί έτσι ή 
περιγραφή τής πεζομαχίας πήρε τή δημοσιευμένη τό 1833 τελική 
μορφή της. 

"Αν λοιπόν στα στοιχεία πού πήρε ό Οικονόμος άπό τον "Υμνο 
σε πρώτο καί δεύτερο στάδιο, σύμφωνα με τήν παραπάνω υπόθεση, 
προσθέσουμε καί όσα —σχεδόν όλα διαφορετικά— πήρε άπό τό Λα-

41. Ό ψευδόμενος Γερμανός* ύπο Θεοκλήτου Φαρμακίδου, 'Αθήνα 1838, σ. 70-72. 
Βλ. και Κ. Θ. Δημαράς, Ρομαντικά σημειώματα Α'. ΟΊ Νύχτες του Γιούγκ στην 'Ελλάδα 
του 1817, 'Αθήνα 1944 (ανάτυπο άπό το π. Νια Γράμματα, τ. Ζ ' . 1944). σ. 20-21, σημ. 
22. Του ίδιοι». Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 'Αθήνα 1975. σ. 285. 

42. Oeuvres de M. De Lamartine, τ. Β ' : Nouvelles méditations poétiques, avec com
mentaire [...]. par M. De Lamartine, Παρίσι 1842, σ. 108. Lamartine, Méditations poé
tiques, avec une notice biographique, une notice historique et littéraire par Henri Maugis. 
40ή έκδοση, Παρίσι, Larousse, 1942, σ. 4, 88. 

43. ο.π., σ. 71. 
44. ο. π., σ. 71-72. 
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μαρτίνο, τότε άπό την περιγραφή της πεζομαχίας δεν μένει τίποτα 
δικό του. Αύτη τη μεγάλη υπερβολή δεν τή δέχομαι45. 

Ε' 

Ό Οικονόμος λοιπόν, σύμφωνα με τή γνώμη μας, πήρε άπό τον 
"Υμνο μόνον τα στοιχεία πού σημειώνουμε παραπάνω. Πώς εξηγού
νται όμως οί άλλες ομοιότητες ανάμεσα σε περικοπές άπό Λόγους τού 
Οικονόμου και σε στίχους ή στροφές άπό τον «"Υμνον εις τήν Έλευ-
θερίαν» τού Δ. Σολωμού; 'Υπάρχουν δύο εκδοχές: 

1. Ή πρώτη εκδοχή είναι οτι και άπό τό ρήτορα και άπό τον ποιη
τή χρησιμοποιήθηκε κάποιο κοινό πρότυπο, δηλ. ενα τρίτο κείμενο, 
ϊσως και περισσότερα —κοινή αφετηρία, πηγή τής έμπνευσης ή τής 
επίδρασης. Για να εντοπιστεί αυτό τό κείμενο, αν βέβαια υπάρχει, 
χρειάζεται έρευνα σέ χώρους, πού δέν είναι δυνατό να προσδιοριστούν. 
Άλλα και αν γινόταν δυνατός κάποιος γενικός προσδιορισμός, Οά 
ήταν αδύνατη ή οριοθέτηση του. Τήν εκδοχή αυτή δέν θεωρώ πιθανή. 

2. Ή δεύτερη εκδοχή είναι οτι πρόκειται για απλή σύμπτωση46. 
Δύο είναι τα βασικά θέματα, στα όποια παρατηρούνται οί ομοιότητες: 
Τό ένα είναι ό πόλεμος (εκδηλώσεις καί αποτελέσματα του). Τό άλλο 
είναι ή διχόνοια (αιτίες, εκδηλώσεις, αποτελέσματα). Καί τα δύο αυτά 
θέματα άντικρύζονται σέ αναφορά μέ τό ίδιο μεγάλο ιστορικό γεγο
νός, πού στα χρόνια εκείνα βρισκόταν στο επίκεντρο τής ζωής των 
Ελλήνων, τήν ελληνική επανάσταση τού 1821. Φυσικό λοιπόν ήταν 
να συγκλίνουν καί να συναντηθούν επάνω στο ϊδιο θέμα ή φαντασία 
καί οί στοχασμοί τού ρήτορα μέ τήν έμπνευση καί τή φαντασία τού 
ποιητή. Ή συνάντηση αυτή ήταν δυνατό να προκαλέσει χωρίς άλλη 
επικοινωνία (δηλ. συμπτωματικά καί ανεξάρτητα, μέ τρόπο κοινό καί 

45. Κατηγορώντας ό Θεόκλητος Φαρμακίδης τον Οικονόμο ώς «σφετεριστή» ξένης 
πνευματικής ιδιοκτησίας γράφει βέβαια οτι σέ μερικά συγγράμματα του «μόνον τα 
σι ρράμματα καί τα παραπληρώματα είναι κτήμα ίδιον αΰτοΰ». (ό'.π.. σ. 70- Κ. Θ. Δη
μαράς. Ρωμαντικά σημειώματα. Α', ο.π., σ. 20. σημ. 22). 'Αλλά καί ό Οικονόμος είχε 
κατηγορήσει τον Φαρμακίδη ώ «συλλητήν» ξένης πνευματικής ιδιοκτησίας, «πανταχό
θεν καρπιζόμενον καί σταχυολογοϋντα»· βλ. Κ. Οικονόμος, Τά σωζόμενα εκκλησιαστικά 
συγγράμματα εκδίδοντος Σοφοκλέους. Κ. του έξ Οικονόμων, τ. Γ'. 'Αθήνα 1866. σ. 301-
307. 'Ανάμεσα σ' αυτές τις δύο πολί· αξιόλογες πνευματικές φυσιογνωμίες τής πρώτης 
πεντηκονταετίας του ΙΘ' αι. είχε αναπτυχθεί έχθρα . (Για τήν αντίθεση καί τή διαμάχη 
Οικονόμου-Φαρμακίδη βλ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος. Ιστορία τής 'Εκκλησίας τής 
'Ελλάδος, τ. Α', 'Αθήνα 1920. σ. 158-164 καί 195-199). 

46. Αυτό, απόλυτα βέβαιο για τό Σολωμό, τό θεωρώ βέβαιο καί για τον Οικονόμο. 
Στοιχεία για αντίθετη εκδοχή δέν εχω υπόψη μου. 
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παράλληλο) τις ϊδιες ή παρόμοιες ψυχοπνευματικές διεργασίες και 
αντιδράσεις απέναντι στα ϊδια γεγονότα και στις 'ίδιες καταστάσεις, 
πραγματικές ή ενδεχόμενες. Τη σύμπτωση των αντιδράσεων διευκό
λυνε ή φύση των βασικών θεμάτων, πού είναι, όπως σημειώσαμε, ό 
πόλεμος καί ή διχόνοια: 

α) Τό θέμα του πολέμου. Σκηνές καί εικόνες άπό μάχη στη στεριά 
καί άπό μάχη στη θάλασσα (δηλ. εκδηλώσεις του «πολέμου») προβάλ
λει μέ τό Λόγο του ό Οικονόμος. Οί μάχες αυτές δέν είναι πραγματικά 
καί ορισμένα, δηλ. ιστορικά γεγονότα. Είναι πλάσματα του στοχα
σμού καί της φαντασίας τού ρήτορα. Οί σκηνές δμως πού περιγράφει 
καί οί εικόνες πού προβάλλει ό ρήτορας αποτελούν κύριες καί σταθε
ρές εκδηλώσεις, γνωρίσματα χαρακτηριστικά καί αποτελέσματα κάθε 
πραγματικής μάχης μέ φονικές διαστάσεις —καί όχι μόνο εκείνης της 
εποχής. 

Οί σκηνές καί οί εικόνες άπό μάχες πού προβάλλει ό Σολωμός ανα
φέρονται βέβαια σέ πραγματικά, χρονικά καί τοπικά ορισμένα, δηλ. 
ιστορικά γεγονότα. Ό Σολωμός όμως δέν γράφει ιστορία, άλλα συνθέ
τει ποίημα. Μπορεί βέβαια να χαράζει τό γενικό περίγραμμα τών ιστο
ρικών γεγονότων, μέσα σ' αυτό όμως δέν είναι υποχρεωμένος να εικο
νίσει τα καθέκαστα καί μάλιστα μέ τήν ακρίβεια πού επιβάλλει ή ιστο
ριογραφία. "Ετσι ό Σολωμός (στα παράλληλα χωρία πού έχουμε ση
μειώσει παραπάνω) επιλέγει καί προβάλλει εικόνες, πού μπορεί βέ
βαια να ανταποκρίνονται σέ συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, έχουν 
όμως ως συστατικά στοιχεία κύριες καί σταθερές εκδηλώσεις, γνωρί
σματα χαρακτηριστικά καί αποτελέσματα κάθε φονικής μάχης (γενι
κά). 'Αποτέλεσμα τών δύο περιπτώσεων: συμπτώσεις νοηματικές, λε
κτικές καί εικονικές ανάμεσα στο ρητορικό λόγο τού Οικονόμου καί 
στο έπικολυρικό ποίημα τού Σολωμού. 

Προβάλλει όμως τό ερώτημα: Άπό πού άντλησαν, ό ρήτορας καί 
ό ποιητής, τή γνώση σταθερών εκδηλώσεων καί χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων καί αποτελεσμάτων κάθε μάχης; "Οχι βέβαια άπό άμεσα 
βιωμένες εμπειρίες. "Αν όμως έλειπε καί άπό τους δύο ή ζωντανή μνή
μη άπό άμεσα βιωμένες εμπειρίες, υπήρχε ή ιστορική γνώση. 'Εννοώ 
ένα απόθεμα γνώσεων άπό δημοσιευμένες σέ εφημερίδες, βιβλία καί 
άλλα έντυπα περιγραφές καί αφηγήσεις (ϊσως καί άπό προφορικές 
αφηγήσεις) πού είχαν για αντικείμενο τους μάχες στή στεργιά ή στή 
θάλασσα. Πρέπει να θεωρηθεί βέβαιο ότι τέτοια κείμενα είχαν διαβά
σει καί ό Οικονόμος καί ό Σολωμός47. 

47. Βρισκόμαστε άλλωστε σέ μια εποχή, κατά τήν οποία ήταν ακόμη ζωηρός ό 
απόηχος άπό τους μακροχρόνιους καί φονικότατους ναπολεόντειους πολέμους πού 
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β) Το θέμα της διχόνοιας. "Οπως είναι γνωστό, οί προάγγελοι της 
διχόνοιας είχαν κάνει τήν εμφάνιση τους άπό τον πρώτο χρόνο της 
'Επανάστασης. "Ο κίνδυνος για τήν πορεία καί τήν έκβαση του 'Αγώ
να πρόβαλλε απειλητικός καί προκαλούσε στους στοχαστικούς παρα
τηρητές ψυχοπνευματικές διεργασίες καί αντιδράσεις, πού είχαν τα 
'ίδια ή παρόμοια βασικά συστατικά στοιχεία καί γνωρίσματα. Επόμε
νο λοιπόν ήταν να στραφούν προς αυτή τήν κατεύθυνση, να συναντη
θούν στο ίδιο σημείο καί μέ πηγή τήν ίδια ή παρόμοια βιωματική κα
τάσταση, να εκδηλωθούν μέ τον 'ίδιον ή παρόμοιο τρόπο ή ανησυχία 
τού ρήτορα καί ή ανησυχία τού ποιητή. "Ετσι ή ανησυχία για τίς δια
στάσεις πού μπορούσε να πάρει καί για τίς συνέπειες πού ασφαλώς θα 
είχε για τον 'Αγώνα ή διχόνοια εκφράζεται καί άπό τό ρήτορα καί άπό 
τον ποιητή μέ συμβουλές καί μέ προτροπές προς τους αγωνιστές48. Οί 
προτροπές (: θεματική ταύτιση) για να λειτουργήσουν πειστικά συνο
δεύονται μέ σταθερά γνωρίσματα πού έχει καί μέ όμοια αποτελέσματα 
πού επιφέρει σέ τέτοιες ή παρόμοιες περιστάσεις ή διχόνοια γενικά 
(: ομοιότητες στα καθέκαστα). Τή γνώση αυτών τών στοιχείων αντλού
σαν ό ρήτορας καί ό ποιητής, άπό τή γενικότερη παιδεία τους, εμπλου
τισμένη μέ ειδικές εμπειρίες άπό τήν ιστορία της φυλής μας. 'Αποτέ
λεσμα: θεματική ταύτιση καί ομοιότητες νοηματικές, λεκτικές, εικο
νικές ανάμεσα σέ περικοπές άπό Λόγους τού Οικονόμου καί σέ στρο
φές ή σέ στίχους άπό τον "Υμνο τού Σολωμού. 

Συνοψίζουμε τίς παρατηρήσεις καί τα συμπεράσματα μας. 
1. Ό Δ. Σολωμός κατά τή σύνθεση τού «"Υμνου εις τήν Έλευθε-

ρίαν» (1823) δέν άντλησε στοιχεία νοηματικά ή μορφικά άπό τους ρη
τορικούς λόγους τού Κ. Οικονόμου («Περί συνεισφοράς», «Περί φι-
λογενείας», «Προτρεπτικός προς τους "Ελληνας»), μολονότι είχε 
προηγηθεί ή γραφή καί ή εκφώνηση τους (1821-1822). 

2. Ό Κ. Οικονόμος σέ κάποιο χρονικό σημείο ύστερα άπό τή γρα
φή καί τήν εκφώνηση τών Λόγων του, πριν άπό τή δημοσίευση τους 

είχαν συνταράξει τήν Ευρώπη. Για τό Σολωμό έχουμε καί ένα άλλο στοιχείο: όταν 
έγραφε τον "Υμνο (1823) είχαν δημοσιευθεί στον ελληνικό καί στον ευρωπαϊκό Τύπο 
ειδήσεις, περιγραφές κτλ. άπό τήν άλωση της Τριπολιτσάς (1821). 'Επιπλέον στον 
ελληνικό χώρο κυκλοφορούσαν προφορικές αφηγήσεις για τίς δραματικές καί φονι
κές σκηνές πού ακολούθησαν τήν εϊσοδο τών επαναστατημένων 'Ελλήνων στην Τρι-
πολιτσά. 

48. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα ϊδια χρονικά πλαίσια καί ένας άλλος κορυφαίος 
λόγιος, ό 'Αδαμάντιος Κοραής, κινημένος άπό τίς ίδιες ψυχοπνευματικές διεργασίες, 
προβάλλει σέ κείμενα του τον κίνδυνο άπό τή φιλοπρωτία καί τή διχόνοια καί απευθύ
νει ανάλογες «παραινέσεις» καί συμβουλές στους αγωνιζόμενους για τήν ελευθερία 
τους "Ελληνες. 
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το 1833, χρησιμοποίησε τον "Υμνο του Σολωμού. Πήρε άπο αυτόν και 
μετέφερε στους παραπάνω Λόγους του (στο μέτρο της βεβαιότητας ή 
πιθανότητας πού καθορίσαμε) μόνο όσα στοιχεία 'έχουμε σημειώσει. 

3. "Ολες οί άλλες ομοιότητες —κυρίως δσες αναφέρονται στα δύο 
βασικά θέματα, δηλ. τον πόλεμο και τή διχόνοια— ανάμεσα σε περι
κοπές άπό τους παραπάνω Λόγους τού Κ. Οικονόμου και σέ στίχους 
ή στροφές του «"Υμνου εις την Έλευθερίαν» του Δ. Σολωμού, είναι 
συμπτωματικές. 

Βασίλης Ίω. Τόγιας 
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