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Μία χειρουργική αποκάλυψη των φιλοσοφικών επιρροών 

που διαμόρφωσαν τον Διονύσιο Σολωμό. Το βιβλίο του 
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Η ανά χείρας έκδοση, εκτός από απόσταγμα της εμβριθούς μελέτης του 

συντάκτη της, καινοτόμα προσέγγιση στην ιδεολογία γραφής και σκέψης 

του Διονυσίου Σολωμού και χειρουργική αποκάλυψη των φιλοσοφικών 

εκείνων επιρροών, που τεχνούργησαν, έπλασαν και διαμόρφωσαν την 

ποιητική του γραφή στην ώριμη περίοδό της, αποτελεί και ζωντάνεμα της 

σολωμικής προθήκης στο ομώνυμο Μουσείο της Ζακύνθου και 

ελπιδοφόρο παράδειγμα περαιτέρω εμβάθυνσης στο έργο του μέσα από 
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τεκμήρια που λίγο πολύ έχουν χαρακτηριστεί ως μουσειακά εκθέματα με 

αποκλειστική χρήση την θέασή τους από τον επισκέπτη του Μουσείου.  

 

Συνήγορος στο εν λόγω εγχείρημα, η χρήση της νέας τεχνολογίας, η 

οποία μέσα από την ψηφιοποίηση των τεκμηρίων αυτών, κατέλυσε 

αποστάσεις, μεγέθυνε λεπτομέρειες, εντόπισε ατέλειες και αποκάλυψε τη 

βαθιά σχέση του Μεταφραστή τους προς τον τελικό και μόνο Αποδέκτη- 

Αναγνώστη τους, μετατρέποντας έτσι τις σελίδες των Κωδίκων από 

απόδειξη αφοσίωσής του στον Ποιητή σε διάμεσο επικοινωνίας όλων μας 

με τις πνευματικές επιρροές που διαμόρφωσαν το έργο του. Ο πλούτος 

των ευρημάτων του μελετητή όχι μόνο ανοίγει νέους δρόμους στην 

μελέτη του σολωμικού έργου αλλά και αποκαλύπτει την πνευματική 

ατμόσφαιρα μέσα στην οποία γαλουχήθηκε, καθώς και την επαφή του με 

τους συγχρόνους του, οι οποίοι από βαθιά αγάπη και σεβασμό προς το 

πρόσωπό του, πότισαν τη ρίζα του δέντρου του Υμνητή της Ελευθερίας. 
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