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ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ 

(1857) 

"Ως τή χρονιά, το 1945, πού δ Ν. Βέης εντόπισε στο φυλλάδιο 

του Ν. Κοτζιά, «Έπανόρθωσις των έν τη Σ. Τρικούπη ιστορία περί τών 

Ψαριανών πραγμάτων ίστορυυμένων», 'Αθήνα 1857, την πρώτη δημο

σίευση του σολωμικού επιγράμματος για την καταστροφή τών Ψαρών 1, 

στή βιβλιογραφία του ποιητή είχε, νωρίτερα ακόμη, καταχωριστεί ένας 

τίτλος, πού μετέθετε ήδη τον χρόνο της πρώτης δημοσίευσης άπο το 

1859 (έκδοση τών Ευρισκομένων) στο «1858>)2. Κι αν ή αναγραφή αυτή, 

για τους χρήσιμους καρπούς πού ασφαλώς θα προκαλούσε ή παραπέρα 

διερεύνηση της, διέφυγε το έμπειρο μάτι του Βέη, κι αν εξάλλου το εύρημα 

του επισκιαζόταν άπο ένα εύκολοαπόδεικτο λάθος — το αντιρρητικό 

του καθηγητή τής 'ιστορίας τής φιλοσοφίας δεν εκδόθηκε πρίν άπο το 

θάνατο του Σολωμού (9 Φεβρουαρίου 1857) άλλα τουλάχιστο τον 'Απρί

λιο, δπως προκύπτει άπο τή μηνολόγ/)σ/] τού Προοιμίου τού βιβλίου 3—, 

άλλες αβλεψίες πού ή αφετηρία τους βρίσκεται στις πρώτες συλλο

γές τών σολωμικών ποιημάτων καί πού συνεχίστηκαν ως τους καιρούς 

μας — χωρίς ίσως να πρόκειται για διαδοχικά κληρονομούμενη παρα

δρομή — καθυστέρησαν κατά ένα αιώνα περίπου τή χρονολογική μετά

θεση πού υπέδειξε ό Ν. Βέης. 'Εξηγούμαι. Τήν 1 'Ιουνίου του 1857, 

σχεδόν παράλληλα με τή δημοσίευση Κοτζιά, στην «Πανδώρα», τό 

περιοδικό πού και πρίν άλλα καί αργότερα φιλοξένησε ανέκδοτα ποιήματα 

τού Σολωμού σταλμένα άπο ανώνυμους καί επώνυμους φίλους του, 

έβλεπε ξανά το φώς το επίγραμμα, αυτή τή φορά χάρις στον Νικόλαο 

Κατραμή. Ό ζακυνθινός ιερωμένος και λόγιος το παρενέβαλλε μέσα 

1. «Γύρω στο σολωμικό επίγραμμα τών Ψαρών», Νέα 'Εστία 38 (1945) 1089. 
2. Γ. Βαλέτα, «Συμβολή στή σολωμική βιβλιογραφία», Γενική 'Ελληνική 

Βιβλιογραφία 2 (1935) 119, αριθ. λήμματος 11: «1858. Πανδώρα 8 1858 σελ. 
329α [ Ή καταστροφή τών Ψαρών]». Για τήν περιγραφή αυτή βλ. τή σημ. 11. 

3. «Έγράφη εν 'Αθήναις κατά μήνα ' \π Ι . .ν 1 «57», Ν. Κοτζιας, δ.π., σ. 3. 
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σ' ενα ίστοριοδιφικο μελέτημα του, πρόσφορο πλαίσιο για μια τέτοια 

παρουσίαση. Ιστορώντας τα τελευταία χρόνια της ζωής του 'Ιωάννη 

Βαρβάκη, πού είχαν συνδεθεί με τη Ζάκυνθο, και μνημονεύοντας τη 

διαθήκη του ψαριανοΰ μεγαλέμπορο.» πού διατράνωνε τη μέριμνα του 

για τους συμπατριώτες του όσοι, πρόσφυγες μ,ετα την καταστροφή του 

1824, αναζητούσαν νέα πατρίδα άλλου, ανακαλούσε στη μνήμη το τρα

γικό γεγονός και παρέπεμπε χωρίς άλλα ιστορικά παραπληρώματα στη 

μούσα του Σολωμού: «...εδωκεν αίτίαν εις τον νέον της 'Ελλάδος Τυρ-

ταΐον τον Σολωμόν, δια τοΰ ανεκδότου περί Ψαρών ποιήματος αυτού 

καλλικελάδως να έκφέρη" 

((Σ' των Ψαρών τήν ολόμαυρη ράχη 

Περπατώντας ή δόξα μονάχη 

Μελετά τά λαμπρά παλληκάρια 

Kai εις την κόμην στεφάνι φορεϊ, 

Γεναμένο από 'λίγα χορτάρια 

'Που είχαν μείνει στην έρημη γη»*. 

Μια αρχική παρατήρηση. Κατραμής και Κοτζιάς μιλούν και οι 

δύο απερίφραστα για ανέκδοτο πο'.ημα5. Είναι φανερό δτι ό πρώτος 

γράφοντας τύ μελέτημα του στή Ζάκυνθο το Μάιο τοΰ 1857 αγνοούσε 

το βιβλίο τού δεύτερου πού την ϊδια περίπου εποχή κυκλοφορούσε στην 

'Αθήνα. 'Ανεξάρτητα πάντως άπο αυτό, ή ρητή δήλωση τους προϋπέ

θετε αναμφίβολα μια κάποια βιβλιογραφική ενημέρωση γύρω άπο το 

θέμα. Πόσο δμως ασφαλής μπορούσε να ήταν, όταν, έκτος άπο τον 

(("Υμνο εις τήν Ελευθερία», Ολα τά άλλα ποιήματα πού είχαν δημοσι

ευθεί δσο ζούσε ό Σολωμός, βρίσκονταν διάσπαρτα σε διάφορα περιοδικά, 

εφημερίδες και ανθολογίες της εποχής6 ; "H μήπως στή δήλωση τους 

πρέπει να υποθέσουμε δτι υπόκειται κάποιο κοινό σημείο αναφοράς; 

Σ ' αυτή τήν περίπτιοση δεν θα προτείναμε παρά μιαν εκδοχή, μολονότι 

πάσχει άπο ο':ποψη χρονολογικών διακριβώσεούν, να είχαν δηλαδή ήδη 

στα χέρια τους τήν πρώτη μεταθανάτια συλλογή σολωμικών ποιημάτων, 

τυπωμένη το 1857 στή Ζάκυνθο, τήν έκδοση Ροσόλιμου: το επίγραμμα 

4. « Ή άποβίωσις του 'Ιωάννου Βαρβάκη», Πανόώρα 8 (1857-58) 110. 
5. Ό Ν. Κοτζιάς, ο.π., σ. 5, σημ. ΙΙβ. Ν. Βέης, ο.π., σ. 1089. 
6. Βλ. N.B. Τωμαδάκη, 'Εκδόσεις και "χειρόγραφα τοΰ ποαμον Διονυσίου 

Σολωμού, Ά θ . 1935, σ. IX-XV, και αναλυτικότερα, για τα επιμέρους ποιήματα, 
τις σημειώσεις των 'Απάντων Δ. Σολωμού, εκδ. Λ. Πολίτη, δ' ανατύπωση, «"Ικα
ρος» 1979, σ. 327 κ.έ. 
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των Ψαρών λείπει άπο τη συλλογή7. 'Ωστόσο ας μην παραβλέψουμε και 

κάτι άλλο αναφορικά τουλάχιστο με τον Κατραμή. Συνδεόμενος άμεσα 

με τον Σολωμό και τον κύκλο του της Κέρκυρας είχε δώσει, μήνες νω

ρίτερα, αναμφισβήτητες αποδείξεις της πληροφοριακής του επάρκειας για 

τα σολωμικά πράγματα: στον επιμνημόσυνο λόγο του στη Ζάκυνθο (Φε-

βρουάρ. 1857), το εγκώμιο του ποιητή το θεμελίωνε τόσο στα ((ολίγα 

εκδοθέντα» οσο και στα «ούκ ολίγα» ανέκδοτα ποιήματα του, ανάμεσα 

στα όποια απαριθμούσε και τα Ψαρά («του Λάμπρου, των Ψαρών, του 

Μεσολογγίου, τής Σεβαστουπόλεως»)8. 

Το δεύτερο σχόλιο έχει να κάνει με στιχουργικά ζητήματα. Οι δύο 

δημοσιεύσεις παρουσιάζουν μεταξύ τους φωνητικές παραλλαγές. Στον 

Κοτζιά π.χ. αποφεύγονται οι συνιζήσεις: Κι εις την κόμη (χωρίς τελικό 

ν), π ουχαν, ενώ ό μετοχικός τύπος γεναμένο τής έκδοσης Κατραμή 

αντικαθίσταται άπο τυν κοινότερο γινόμενο. "Εχουμε ασφαλώς εδώ την 

πρώτη μαρτυρία για τη διπλή παράδοση καταγραφής, πού σημάδεψε 

και την παραπέρα τύχη του επιγράμματος. 

Στον τόμο 1857-58 τής «Πανδώρας» δύο ακόμα φορές θα γίνει 

λόγος για το επίγραμμα, τη μία μάλιστα θα συνοδευτεί και με νέα δημο

σίευση: στις 15'Οκτωβρίου 1857 ό Γεώργιος Κοζάκης-Τυπάλδος, γιος, 

το καταχώριζε σε βιβλιοκρισία του για τα «Μνημόσυνα» του Βαλαωρίτη, 

οχι φυσικά χωρίς αιτία. Στην άρχαϊκότητα και τον ελεγειακό του χαρα

κτήρα αναγνώριζε την επιβίωση του κλέφτικου τραγουδιού, θέμα πού 

τον απασχολούσε γενικότερα στην κριτική τών «Μνημοσυνών». Ή παρα-

7. Συλλογή τών γνωστών ποιημάτων τον Ίππότ. Διονυσίου Ko μ. Σολωμού. 

Το βιβλίο, άπ' δσο μέ βοήθησαν οί αναζητήσεις μου σ' αυτό το χώρο, δεν αναγγέλ

θηκε ούτε μνημονεύθηκε στις στήλες τοϋ τύπου τής εποχής, επτανησιακού και ελ

λαδικού, έτσι πού να παρουσιάζεται αδύνατος ό ακριβέστερος χρονικός προσδιορισμός 

τής κυκλοφορίας του. Να κυκλοφορούσε άπο τον .Μάρτιο κιόλας, σύμφωνα μέ μιαν 

έκδο/ή πού έχει διατυπώσει ό Γ. Βαλέτας: Βλ. «Κριτικά στο Σολωμό», απόσπα

σμα άπο τον Φιλολογικό Νέο Κόσμο 5 (1935) 165. Αυτό θά εξυπηρετούσε και τή δι

κή μας υπόθεση, άλλα προσκρού-ι στ Si 'ίδια τα πράγματα, δπως άλλωστε το παρα

δέχτηκε ό συγγρ. λίγο αργότερα στην Καθημερινή τής 26.8.1935, σ. 3 (Φιλολο

γική σελίς). Ή άποψη τού Γ. ΣπχταλΓί ότι πρώτη έκδοση τών σολωμικών ποιημάτων 

είναι ή αθηναϊκή τών Ε. Μαντ ιαβίνου καί Γ. Δαλλαπόρτα, επίσης τοϋ 1857, και 

σύγχρονη μ' αυτή ή έκδοση Ροσόλιμου, διατυπώνεται ατεκμηρίωτη" βλ. «"Ελεγχος 

τών εκδόσεων πού έγιναν ΐσιαμε σήμερα τών έργων τοϋ Διονυσίου Σολωμού», ΛΤεα 

Ζωή 11 (1922-23) 80. Για το πότε κυκλοφόρησε ή αθηναϊκή έκδοση βλ. σημ. 21. 

8. Λόγος επιτάφιος εις τον διάσημον τής νέας 'Ελλάδος ποιητήν Κομ. Ίππ. 

Διονύσιον Σο?.ομόν, Ζάκυνθος 1857, σ. 11. 
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θέση του επιγράμματος επισφραγιζόταν με μια ενδεικτική των ιδεών 

του κριτικού αφοριστική διατύπωση: «Εις τους ομηρικούς τω οντι τού

τους στίχους, περιέχεται ολόκληρος ή θρηνώδης Ιστορία της νεωτέρας 

ελληνικής ηρωικής ποιήσεις» 9 . "Οσο για τή στιχουργική καταγραφή 

της τρίτης αυτής δημοσίευσης, πρέπει να πούμε Οτι προσεγγίζει σχεδόν 

απόλυτα σ εκείνη τής πρώτης υποδηλώνοντας έτσι τήν πηγή τοΰ Τυπάλ

δου 1 0. 'Ωστόσο ενα πρόσθετο στοιχείο μας αναγκάζει να σκεφθούμε και 

το ενδεχόμενο μιας άλλης διαδρομής πού θα είχε πιθανόν τήν αφετηρία 

της στους έφτανησιώτικους σολωμικούς κύκλους: ό Τυπάλδος είναι ό 

μόνος άπο τους τρεις εκδότες πού διέσωσε ακέραιο τον τίτλο του επι

γράμματος, δπο^ς δηλαδή τον ξέρουμε άπο τήν έκδοση τών Ευρισκομέ

νων («...εν τω έξαισίω αυτού ποιήματι, Ή καταστροφή τών Ψαρών»)11. 

Τήν τρίτη μνεία του τή συναντάμε σ' ενα ταξιδιωτικό αφήγημα 

γραμμένο τον Όκτοόβριο τοΰ 1857 άλλα δημοσιευμένο στην «Πανδώρα» 

σε δύο συνέχειες, τον Φεβρουάριο καί Μάρτιο τοΰ 1858 1 2. Ό συγγρα

φέας του «Γοργίας» — δλοι αναγνώριζαν κάτοο άπο το ψευδώνυμο αυτό 

τον Κωνσταντίνο Πώπ, τον παλαιό διευθυντή και χρονογράφο τοΰ περιο

δικού «Ευτέρπη» (1847-1855) — δηλώνοντας στον επίλογο τών ταξι

διωτικών του εντυπώσεων άπο μια περιοδεία στή νότια Ευρώπη τήν 

πρόθεση του ν' ασχοληθεί στο μέλλον διεξοδικότερα μέ τήν Κέρκυρα, 

το πρώτο ελληνικό έδαφος πού πάτησε, σαν άλλος 'Οδυσσέας, ύστερα 

απο την «πλάνην» του στή Δύση, 7Γεριοριζόταν εδώ μονάχα σε μερικές 

θλιβερές διαπιστώσεις πού αφορούσαν το πολιτικό κλίμα στο άγγλο-

κρατούμενο νησί και προπαντός τίς μεταθανάτιες τύχες τοΰ Σολωμοΰ 

και τοΰ έργου του: «φευ! εισέτι σιωπηλά τα πάντα, 

((Γιατί τα σκιάζει ή φοβέρα 

Kai τα πλακόνει ή σκλαβιά» 

9. Πανδώρα 8 (1857-58) 328. 
10. Η βασική διαφορά εντοπίζεται στον στίχο 4: Κ' εις την κόμη Κοτζιάς, 

Kai στην κόμη Τυπάλδος. Ή μετοχή γεναμένο, στον Τυπάλδο δπως στον Κοτζιά: 
γινόμενο. 

11. "Ο.π., σ. 328. Ή δημοσίευση τοΰ Τυπάλδου βιβλιογραφήθηκε άπο τον 
Γ. Βαλέτα (βλ. σημ. 2), άλλα μέ ανακρίβειες: χρονιά τής δημοσίευσης είναι το 1857 
και οχι το 1858 καί ή σχολαστικά ακριβής παραπομπή στις σελίδες τοΰ περιοδικού, 
328β καί οχι 329α. Πβ. στο ΐδιο δημοσίευμα το λήμμα ύπ' αριθ. 98. Στην περι
γραφή Βαλέτα στηρίχθηκε προφανώς καί ό Γ.Ν. Παπανικολάου στή σολωμική βι
βλιογραφία του, Δ. Σολωμού "Απαντα, Ά θ . 1972, τ. Β', σ. 794, λήμμα «Πανδώρα». 

12. «Έλληνος περιηγητοΰ σημειώσεις», Πανδώρα 8 (1857-58) 511-516 καί 
535-539. 
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ώς ειπεν 6 Σολωμός εις τον άθάνατον ύμνον του περί, όλης της υποδούλου 

Ελλάδος. Ό Σολωμός! "Ων εν τη νήσω εκείνη, ην ήγάπα τοσούτον 

και κατωκησεν υπέρ την είκοσαετίαν, ήρώτησα περί αύτοΰ, αποθανόν

τος προ τίνων μηνών... Και ολίγοι, ήσαν οι άναμιμνησκόμενοι ετι αύτοΰ... 

Ήρο')τησα που είναι, τα χειρόγραφα ποιήματα του, το Μεσολόγγι, ό 

Λάμπρος, τα Ψαρρά, και ουδείς έγνώριζε να μ' άποκριθή. Έλπίζων 

να ένασχοληθώ περί την βιογραφίαν του ένδοξου τούτου ποιητοΰ μας ? 

παύω ενταύθα τον περί αύτοΰ λόγον»13. Φυσικά οι συζητητές του φιλο-

περίεργου αθηναίου περαστικού της Κέρκυρας1 4 δεν ήταν, όπως φαί

νεται, τα αρμοδιότερα πρόσωπα για ν'απαντήσουν στχ έναγ<ύνια ερωτή

ματα του, πού ώττόσο δέν θ' αργούσαν vi πάρουν ίκχνοποιητική απάν

τηση: το 1859 έβγαινε στο φως μέ τη φροντίδα και το μόχθο του Ί ά -

13. "Ο.τι., σ. 539 (τα άποσιωπητικά ανήκουν στο κείμενο της Πανδώρας). 

ΙΙβ. σ. 514, σχόλιο άπο την επίσκεψη στη Σικελία μέ αφορμή ενα θρυλλούμενο επει

σόδιο της άτυχης αθηναϊκής εκστρατείας κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, τήν 

απελευθέρωση άπο τα δεινά τής αιχμαλωσίας όσων 'Αθηναίων τραγουδούσαν χορικά 

του Ευριπίδη. Ή πράξη αυτή, κατά τον ΙΙώπ, είναι «λαμπρά και αθάνατος μαρτυρία 

τής φιλομουσίας των Σικελιωτών (...). Τοσαύτην ποτέ είχε δύναμιν ή 'Ελληνική 

ποίησις έπί 'Ελληνικών ψυχών. Δέν έθαύμαζον εκείνοι ποιητικά τίνα σκαλαθύρματα, 

ώς έ'νιοι σήμερον παρ' ήμΐν, άλλα τήν αληθή ποίησιν, τήν τοΰ Σολωμού, τήν τής 

καρδίας». Και παλαιότερα, στα χρονογραφήματα τής Ευτέρπης («Έργα και ήμέραι»), 

δέν σπάνιζαν ο'ι αναφορές στον ποιητή τής Ζακύνθου, εΐτε μέ τήν επίκληση στίχων 

του προσαρμοζόμενων στις περιστάσεις, είτε μέ πρόθεση αξιολογήσεων στον ελλη

νικό ποιητικό χώρο, όπως π.χ. στο χρονογράφημα τής 1.6.1849, σ. 455α. "Οσο για 

τήν υποσχόμενη έδώ βιογραφία του Σολωμού, ό ΙΙώπ τήν έγραψε και τη δημοσί

ευσε είκοσι σ/εδον χρόνια αργότερα στο περιοδικό Βύρων 2 (1876) 199-208. «Έπε-

λαθόμεθα αύτοϋ έπί μακρόν» σημειώνει μέ κάποιες τύψεις (σ. 201). Για μας έχει 

ενδιαφέρον ότι στο άρθρο αυτό παραιτείται άπο τήν ανάλυση των άλλων ποιημάτων 

τοΰ Σολωμού για νά σχολιάσει μονάχα το επίγραμμα των Ψαρών, πού το δημοσι

εύει σέ νέα παραλλαγή (στ. 5: γενόμενο, στ. 6: που έμειναν). «Κατ' έμέ — γράφει 

ανάμεσα σέ άλλα — το έξάστιχον τοΰτο ήρκει ν' απαθανάτιση το όνομα τοΰ ποιητοϋ, 

ουδέ γνωρίζω αν παρουσιάζη οιουδήποτε άλλου έθνους ποίησις ύψηλοτέρας [γρ. 

υψηλότερους] τάς εικόνας, τήν περιεκτικότητα και τάς εννοίας φθόγγους» (σ. 208). 

ΙΙβ. Γ. Βαλέτα, « Ό Σολωμός και ή νεοελληνική κριτική. Μιά σύντομη επισκόπη

ση των σολωμικών μελετών», Νέα 'Εστία, Χριστούγ. 1978, σ. 180. 

14. Ή παρουσία του εκεί πιθχνον νά μήν συνδέεται μόνο μέ το τέρμα του 

ταξιδιού του. Στην έφημ. Αιών τής 1.7.1857, σ. 4, βρίσκω νά αναγγέλλεται ό 

προβιβασμός του άπο τη Γραμματεία τοΰ Προξενείου τής Μάλτας στην αντίστοιχη 

τοΰ Γενικού Προξενείου τής Κέρκυρας. Πάντως έφτασε μέσω Μάλτας στις 9 Σε

πτεμβρίου- βλ. τον πίνακα «Κατάπλους επιβατών μέ δημόσια πλοία», Έφημερίς ε

πίσημος τοϋ ηνωμένου κράτους τών 'Ιονίων Νήσων, 7/19.9.1857, σ. 12. 



L84 Ο Ε Ρ Α Ν Ι 2 Τ Η Σ , 17 (1981) 

κωβου Πολυλά και άλλων φίλων του ποιητή ή έκδοση τών Ευρισκομένων 

στον 'ίδιο ακριβώς εκείνο τόπο, του οποίου την ολιγωρία απέναντι στη 

σολωμική παρακαταθήκη είχε έμμεσα επικρίνει δ Π ώ π στο ταξιδιωτικό 

του 1857 1 5. 

Βέβαια τα «Ψαρά», με τή μορφή πού μοιάζει να τα ίδεαζόταν τότε 

ό περιηγητής μας άλλα καί όσοι άλλοι τα μνημονεύουν τήν ϊδια εποχή 

— είναι χαρακτηριστική ή συμπαράθεσή τους ανάμεσα στις μεγάλες 

ανέκδοτες ποιητικές δημιουργίες του Σολωμού, τους'Ελεύθερους Πολιορ

κημένους ( = Μεσολόγγι), τον Λάμπρο, τον Πορφυρά κλπ., σαν να επρό

κειτο για ανάλογης έκτασης έργο1 6 — μ' αυτή τή μορφή δέν στιχουρ-

γήθηκαν ποτέ, ανεξάρτητα ϊσως άπο τις οποίες προθέσεις του ποιητή, 

καί άπα κανέναν, δσο τουλάχιστο γνωρίζω, το έξάστιχο επίγραμμα δέν 

θεωρήθηκε στα μεταγενέστερα χρόνια απόσπασμα ευρύτερης σύνθεσης 

πού αγνοείται ή τύχη της. Το γεγονός άλλωστε δτι και ή δημοσίευση 

του στα Ευρισκόμενα στηρίχθηκε οχι σε κάποιο χειρόγραφο άλλα σε 

άπο μνήμης ακούσματα τών έκδοτων1 7, δέν άφηνε περιθώρια για ε'ικο-

15. Να καταλογίσουμε απλώς άγνοια καί αδιαφορία στους συνομιλητές τοϋ 
Πώπ ή μήπως μια διάθεση κρυψίνοιας καί επιφυλακτικότητας υπαγορευμένη άπο 
τήν τροπή τών πραγμάτων γύρω άπο αυτή τήν παρακαταθήκη ; Το κλίμα της αμη
χανίας καί απογοήτευσης μπροστά στην αποσπασματική εικόνα πού παρουσίαζαν τα 
κατάλοιπα τοϋ ποιητή, δημιουργημένο ήδη πολύ πριν να δουν αυτά το φώς της δημο
σιότητας, ασφαλώς θα βάραινε στις συζητήσεις με τον αδιάκριτο ((ξένο» της Κέρ
κυρας. Για το θέμα βλ. Λίνου Πολίτη, «Ό Σολωμός καί οι σύγχρονοι του», στο 
Γύρω στο Σολωμό. Μελέτες και άρθρα (1938-1958), έκδ. Γαλλικού 'Ινστιτούτου 
'Αθηνών, Άθ. 1958, σ. 205 κ.έ. (ή μελέτη πρωτοδημοσιεύθηκε στη Νέα 'Εστία 
62 (1957), Χριστουγ. τεύχος). 'Από το άλλο μέρος μοιάζει υπερβολική ή διαπίστωση 
τοϋ Πώπ 8τι ό Σολωμός εϊχε σχεδόν ξεχαστεί άπο τους Κερκυραίους μερικούς 
μόλις μήνες μετά το θάνατο του. Στα τέλη Αυγούστου, λίγο δηλαδή πριν να γράψει 
το ταξιδιωτικό του, καταχωριζόταν στην εφημερίδα της Κέρκυρας Τα Καθημερινά 
(φ. της 24.8.1857, σ. 4) μια ακόμα 'Ωδή άπο τις πολλές πού είχαν ως τότε δημοσιευ
θεί στον κερκυραϊκό τύπο για το θάνατο τοϋ ποιητή. Βλ. αναφορικά με τα δημοσιεύ
ματα αύ^à Γ. Βαλέτα, «Νέα Σολωμικά», Νέα 'Εστία 33 (1943) 533-535 

16. Τις σχετικές μαρτυρίες, άπο τους επιμνημόσυνους κυρίως λόγους τοϋ 
Φεβρουαρίου τοϋ 1857 στή Ζάκυνθο, βλ. συγκεντρωμένες στον Α. Πολίτη, ο.π., 
σ. 201. Πβ. τοϋ ϊδιου, «Χρονολογικά ζητήματα σε ποιήματα τοϋ Σολωμοΰ», ο.π., 
σ. 97. Ενδεικτικότερος για το θέμα μας μοΰ φαίνεται ό τρόπος της διατύπωσης 
τοϋ Ν. Κοτζιά: Έκ Σολωμού ποιήματος Περί Ψαρώ[ν] αλώσεως ανεκδότου, ο.π. 
σ. 5 καί Ν. Βέη, ο.π., σ. 1089. Σε μια σύνταξη χωρίς σχήματα ύπερβατά θα δια
βάζαμε: (('Εξ ανεκδότου ποιήματος Σολωμοΰ Περί αλώσεως Ψαρών». 

17. «Τοΰτα τά έπιγράμμ-.ττ δέν ευρέθηκαν εις τα χειρόγραφα, άλλα τήν 
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τολογίες γύρω άπο το θέμα. Σε προφορική παράδοση βασίζονται προ

φανώς και οί δημοσιεύσεις του 1857. Παρατηρήσαμε ήδη τή συγγένεια 

ανάμεσα στις γραφές Κοτζιά και Τυπάλδου. 'Ανάλογη παραλληλία δια

πιστώνεται και στα κείμενα Κατραμή και Πολυλά" καί οι δύο τυπίόνουν 

γεναμένο, 'που είχαν κλπ. 'Αλλ' εδώ ή πηγή είναι κοινή και άμεση: 

το στόμα του 'ίδιου του ποιητή. Ή «γλυκύφθογγος φωνή» του αντηχούσε 

ακόμη στ' αυτιά του Κατραμή, όταν στα 1857 κατέθετε τήν προσωπική 

του μαρτυρία για τίς συναντήσεις πού είχε παλαιότερα μαζί του στην 

Κέρκυρα1 8. 

'Από εδώ και πέρα διαδοχικά ανακύπτουν τα ερωτήματα. Πώς 

π.χ. ό τόσο προσεκτικός στις βιβλιογραφικές του αναφορές Πολυλάς 

δεν μνημόνευσε στις Σημειώσεις τών Ευρισκομένου τίς προδημοσιεύσεις 

αν οχι του Κοτζιά, τουλάχιστο τών Κατραμή και Τυπάλδου, άφοΰ μάλιστα 

άπο τον ΐδιο τόμο της «Πανδώρας» του 1857-58 αναδημοσιεύει, δηλώ

νοντας το κάθε φορά, άλλα ποιήματα πού δέν βρέθηκαν στα χαρτιά 

του ποιητή 1 9 ; Και πώς ακόμα — για να επιστρέψουμε πιο πίσω — οι 

έκδοτες τής δεύτερης συλλογής τών σολωμικών ποιημάτων Ε. Μαντσα-

βίνος καί Γ. Δαλλαπόρτας, δέν συμπεριέλαβαν το επίγραμμα στην έκ

δοση τους, πού τυπώθηκε, καθώς φαίνεται, γύρο:» στα τέλη του 1857 στην 

'Αθήνα και είχε, κατά τή δήλωση τών 'ίδιων, τον φιλόδοξο στόχο να κατα

στήσει στο κοινό ((εφικτά τα τήδε κάκεΐσε διεσπαρμένα τεμάχια τής 

ύψηπετοΰς του ποιήσεως» 2 0; Ή ειρωνεία του πράγματος είναι δτι η 

«Πανδώρα» του 1857-58 είχε καί εδώ τή σύμπραξη της (στις 15 Αυ

γούστου πρωτοδημοσίευσε το επίμετρο τής συλλογής, τήν πολύστροφη 

ωδή του Γ. Δαλλαπόρτα «Εις τον θάνατον του Δ. Σολομού»)2 1, έτσι 

πού δικαιολογημένα να αναρωτιόμαστε για το πώς τελικά έμεινε απαρα-

άκρίβεια τής γραφής βεβαιόνουν ό 'Εκδότης καί οι συνεργάταις του, όπου τα άκουσαν 
άπο τον ποιητή», "Απαντα, έκδ. Λ. Πολίτη, σ. 331. 

18. «Άκροαταί, πιστεύσατέ μοι, πολλά έτη ήδη παρήλθον, πλην ή γλυκύ
φθογγος φωνή του, αντηχεί ακόμη εις τα ώτα μου», Λόγος επιτάφιος, ο.π., σ. 13. 

19. Ευρισκόμενα, σ. 216 κ.έ. Πβ. N.B. Τωμαδάκης, δ.π., σ. ΧΧΐ κ.έ. 
20. Ποιήματα Σολομού και 'Ωδή εις τον θάνατον τον, σ. 3. Δέν περιέχει 

το επίγραμμα ούτε καί ή κλεψίτυπη έκδοση της τοΰ Δ.Ν., Ά θ . 1858, παρόλο που ο 
ανώνυμος εκδότης σαρκάζει τον Δαλλαπόρτα γιατί θέλησε «παραλείπουν πολλά του 
περίφημου ποιητοΰ έργα, να μας προσφέρη το ίδικόν του, ώς ε'ι εί'χομεν έπιθυμιαν 
ν' άναγνώσωμεν ποιήματα του Δαλλαπόρτα», σ. 3. Πβ. N.B. Τωμαδάκης, ο.π., 
σ. XXI. 

21. σ. 221-226. Ή 15 Αυγούστου μας δίνει έτσι το δριο post quem τής εκ
τύπωσης τής συλλογής. Τα αντίτυπα με εξώφυλλο έχουν δύο χρονολογίες: 1857 
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τήρητη άπο τους παλαιούς εκείνους έκδοτες των σολωμικών ποιημάτων 

ή ύπαρξη τοΰ επιγράμματος στις σελίδες του περιοδικού. 

Ωστόσο αύτη εξακολούθησε ουσιαστικά να λανθάνει και στους με

ταγενέστερους καιρούς, παρά την επισήμανση της, μερική και ατελή 

άλλωστε, άπο τή σολωμική βιβλιογραφία. Καμιά λ.χ. άπο τις νεο^τερες 

εκδόσεις τών Απάντων, οΰτε οι ειδικές διατριβές για τις εκδόσεις τών 

έργων του Σολωμού, ούτε οι συναφείς μελέτες, ούτε, άπο το άλλο 

μέρος, οι μονογραφίες για τήν «Πανδώρα» — στις όποιες έπισημαί 

νεται με έ'μφαση ή παρουσία τοΰ Σολωμού μέσα στο περιοδικό — α

ποθησαύρισαν, δσο μπόρεσα να διαπιστώσου, τις δημοσιεύσεις τοΰ 18572 2 

προεκτείνοντας τή βιβλιογραφική περιπέτεια τοΰ επιγράμματος ως τις 

μέρες μας. "Ισως βέβαια, στο τέλος-τέλος, αυτό να μήν έ'χει και τόση 

σημασία οσην ασφαλώς πρέπει ν' αποδώσουμε στο γεγονός, ότι χάρις 

στις νέες μαρτυρίες τοΰ 1857, πολύ κοντινές στο θάνατο τοΰ ποιητή, 

μποροΰμε τώρα να αναθεωρήσουμε τήν άποψη πού έ'χει διατυπωθεί άπο 

κορυφαίο σύγχρονο σολωμιστή: «ακόμη καί το επίγραμμα τών Ψαρών, 

(...) είναι περίεργο πώς δέν είχε γίνει καθόλου ευρύτερα γνωστό»2 3. 

Έμμ. Ν. Φραγκίσκος 

στή σελίδα τίτλου, 1858 στο εξώφυλλο, ένδειξη ότι το βιβλίο πρέπει τελικά νά κυ
κλοφόρησε το 1858" βλ. Γ. Βαλέτα, «Κριτικά στο Σολωμό», ο.π., σ. 165, καί Γκί-
νη-Μέξα, 'Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, Γ", άρ. 7353. 

22. 'Αγνοώ έξαλλου αν καί που ό Φ. Μιχαλόπουλος δημοσίευσε τις «συμ
πληρώσεις καί διορθώσεις» στο βιβλίο τοΰ Η. Βουτερίδη, Ό Σολωμός κ" οι "Ελ
ληνες, Ά θ . 1937, πού προανάγγειλε σέ γράμμα του στην Καθημερινή της 5.4. 
1937, σ. 4. 

23. Λ. Πολίτης, « Ό Σολομός καί οί σύγχρονοι του», δ.π., σ. 196. 
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