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Εικονογράφηση
Δέσποινα Μανώλαρου

Ένας ποιητής που τολμά να γράψει στη γλώσσα του λαού κι ένας 
αριστοκράτης συνθέτης που οραματίζεται δωρεάν μουσική 
παιδεία για τους συμπολίτες του συναντιούνται και μοιράζονται 
έναν κοινό σκοπό: να φτιάξουν ποίηση και μουσική για το ελληνικό 
έθνος. Ο Διονύσιος Σολωμός και ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος 
Μάντζαρος, που έγραψαν τον Εθνικό μας Ύμνο, ξετυλίγουν  
το νήμα της ζωής τους και της φιλίας τους στη Ζάκυνθο  
και στην Κέρκυρα του 19ου αιώνα.

Η αγωνία για την Ελληνική Επανάσταση, το όνειρο της ελεύθερης  
και ανεξάρτητης Ελλάδας, η αγάπη για την τέχνη και την πατρίδα.  
Ένα ταξίδι στον χρόνο, μια διαδρομή λουσμένη με ιόνιο φως,  
σε έναν κόσμο γεμάτο λέξεις και νότες.
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Γεννήθηκα στην Κέρκυρα, ένα από τα εφτά νησιά του Ιονίου 
Πελάγους. Ήταν φθινόπωρο και νομίζω πως οι πρώτοι ήχοι 
που με νανούρισαν γλυκά ήταν η μουσική της βροχής και το 
πιάνο της μητέρας μου. Ονομάζομαι Νικόλαος Χαλικιόπουλος 
Μάντζαρος. Πατέρας μου ήταν ο Ιάκωβος Χαλικιόπουλος Μά-
ντζαρος και μητέρα μου η Ρεγγίνα Τουρίνι, πλούσιοι Κερκυ-
ραίοι αριστοκράτες. 

Εκείνη την εποχή, διακόσια χρόνια περίπου πριν γεννηθείς 
εσύ που διαβάζεις αυτό το βιβλίο, οι Ενετοί είχαν κατακτή-
σει τα Επτάνησα και οι Τούρκοι την υπόλοιπη Ελλάδα. 
Επίσημη γλώσσα στα νησιά μας ήταν η ιταλική.



Γεννήθηκα στη Ζάκυνθο, ένα από τα εφτά νησιά του Ιονίου 
Πελάγους, μια μέρα του Απρίλη που μοσχοβολούσε η πασχα-
λιά και τα πουλιά κελαηδούσαν το τραγούδι της άνοιξης. Ονο-
μάζομαι Διονύσιος Σολωμός. Πατέρας μου ήταν ο κόντες Νι-
κόλαος Σολωμός, πλούσιος έμπορος καπνού, και μητέρα μου 
μια υπηρέτριά του, η Αγγελική Νίκλη.

Εκείνη την εποχή, διακόσια περίπου χρόνια πριν γεννηθείς εσύ 
που διαβάζεις αυτό το βιβλίο, οι Ενετοί είχαν μόλις φύγει από 
τα Επτάνησα και είχαν έρθει οι Γάλλοι με όμορφες ιδέες: ελευ-
θερία, ισότητα, αδελφοσύνη. 



Ήμουν πολύ μικρός, μόλις οχτώ χρονών, όταν η μητέ-
ρα μου άρχισε να μου μαθαίνει πιάνο. Μεγαλώνοντας, συ-
νέχισα τα μαθήματά μου με σπουδαίους δασκάλους. Κι 
ήμουν τόσο χαρούμενος με συντροφιά τη μουσική, που 
δεν πήγαινα ούτε με τους φίλους μου να παίξω. 



Ήμουν πολύ μικρός, όταν ανακάλυψα τη χαρά στη γλώσσα 
της ποίησης. Μου άρεσε να σκαρώνω στιχάκια, να τα απαγγέλ-
λω κι όλοι να με θαυμάζουν. Μου άρεσε ακόμα να βρίσκω απα-
ντήσεις σε ερωτήσεις δύσκολες. 

– Πού βρισκόσουν πριν γεννηθείς, Διονύσιε; 

– Μέσα στον νου του Θεού.
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